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 المقدمة
 وسيئات أنفسنا شرور من باهلل ونعوذ ونستغفره، ونستعينو نحمده هلل الحمد إف

 اهلل إال إلو أال وأشهد لو، ىادي فبل يضلل ومن لو، مضل فبل اهلل يهده من أعمالنا،
 .ورسولو عبده محمًدا أف وأشهد لو، شريك ال وحده

 {مُّْسِلُموفَ  َوَأنُتم ِإالَّ  َتُموُتنَّ  َوالَ  تُػَقاتِوِ  َحقَّ  اللَّوَ  اتػَُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  َأيػَُّها يَا}
 (.ٕٓٔ: عمراف آؿ)
َها َوَخَلقَ  َواِحَدةٍ  نػَّْفسٍ  مّْن َخَلَقُكم الَِّذي رَبَُّكمُ  اتػَُّقوا النَّاسُ  َأيػَُّها يَا}  َوَبثَّ  َزْوَجَها ِمنػْ

ُهَما ـَ  بِوِ  َتَساَءُلوفَ  الَِّذي اللَّوَ  َواتػَُّقوا َوِنَساءً  َكِثيراً  رَِجاالً  ِمنػْ  َعَلْيُكمْ  َكافَ  اللَّوَ  ِإفَّ  َواأَلْرَحا
 (.ٔ: النساء{ )رَِقيباً 

 َلُكمْ  َويَػْغِفرْ  َأْعَماَلُكمْ  َلُكمْ  ُيْصِلحْ * َسِديداً  قَػْوالً  َوُقوُلوا اللَّوَ  اتػَُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  َأيػَُّها يَا}
 (.ٔٚ ،ٓٚ: األحزاب{ )َعِظيماً  فَػْوزاً  فَازَ  فَػَقدْ  َوَرُسوَلوُ  اللَّوَ  يُِطعِ  َوَمن ُذنُوَبُكمْ 

 القبوؿ لو اهلل كتب قد -اهلل رحمو- لبربهاريا لئلماـ شرح السنة كتاب فإف: بعد أما
 قصد لحسن أعلم واهلل ولذلك الكثير، بو اهلل ونفع العلم وطبلب العلماء بين

 العلماء من ومؤلفو المهمة السلفية العقيدة كتب من الكتاب ألف وثانيا أوال، المصنف
 وحقيقة الرسل دعوة فهموا الذين الصالح السلف منهج على السائرين المحققين

 .واألثر الحديث أىل والجماعة السنة أىل مذىب وفق على العقيدة
 فيو عملي وكاف والدارس فيو الناظر يعين كتابال على تعليق بوضع عليَّ  اهلل من وقد

 :يلي ما
 فإذا والضعف الصحة حيث من حديث كل درجة وتبيين أحاديثو، بتخريج قمت*

 الحديث معدف ىما أذ إليهما بالعزو اكتفي أحدىما أو الصحيحين في الحديث كاف
 .وأصلو الصحيح
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 دواوين من مصادره إلى وعزوه بتخريجو فأقـو الصحيحين خارج الحديث كاف إذا أما
 بنقل والضعف الصحة حيث من درجتو أبين ثم اإلطالة خشية استقصاء بدوف اإلسبلـ

 .الفن ىذا في المعتبرين األئمة أقواؿ
 من السنة أئمة بأقوؿ مستعينا الكتاب في الواردة المباحث بشرح أيضا وقمت* 

 .اليـو حتى األوؿ العصر
 ِبَما ِإالَّ  ِعْلِموِ  ِمنْ  ِبَشْيءٍ  ُيِحيطُوفَ  َواَل } وحده اهلل فمن وصواب حقّ  من فيو كاف فما
 فيو كاف وما( ، ٖٔٔ: النساء{ )تَػْعَلمُ  َتُكنْ  َلمْ  َما َوَعلََّمكَ ( ، }ٕ٘٘: البقرة{ )َشاءَ 
 .اهلل وأستغفر والشَّيطاف، نفسي فمن وخطأ تقصير من

 وتوفيقو وإعانتو، وتيسيره، فضلو، على الحسن، والثَّناء والمنَّة، والشكر الحمد فللو
 .وآخًرا أوال هلل والحمد

 وعبل فيو عيبَ  ال من جلَّ ...  الخلبل فسدَّ  عيًبا تجد إف
 تجعلو وأف سبيلك، في الجهاد من الكتاب ىذا في عملي تجعل أف اللهم فأسألك

 السنة أىل وجوه تبيض يـو وجهي بو وبيض عليك، العرض يـو وصحائفي موازيني من
 .واالختبلؼ الفرقة أىل وجوه وتسود واالئتبلؼ

 .وصحبو آلو وعلى محمد نبينا على وسلم اهلل وصلى
  جبل أبي نصر بن محمد: كتبو
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 التوفيق فنسألو أمة، خير في وأخرجنا بو، علينا ومنَّ  لئلسبلـ ىدانا الذي هلل الحمد
 .ويسخط يكره مما والحفظ ويرضى، يحب لما

 .ٔباآلخر إال أحدىما يقـو وال اإلسبلـ، ىي والسنة السنة، ىو اإلسبلـ أف اعلموا
                                                           

 جرياف وىو مطَّرد، واحد أصل والنوف، السين: "سن: "فارس ابن قاؿ :اللغة في السنةتعريف  ٔ
 إرساال أرسلتو إذا سنِّا، أسّنو وجهي على الماء سننت: قولهم واألصل. سهولة في واطّراده الشيء

 كاف التي سيرتو: وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ وسنة. السيرة وىي السنة،: منو اشتق ومما... 
 ...  يسيرىا من سنة راضٍ  فأوؿ...  سرتها أنت سيرة من تجزَعنْ  فبل :الهذلي قاؿ. يتحراىا
 عليو اهلل صلى قولو ومنو مذمومة، أو كانت محمودة المسلوكة الطريقة ىي: اللغة في فالسنة
 من ينقص أف غير من بعده، بها عمل من وأجر أجرىا فلو حسنة سنة اإلسبلـ في سن من): وسلم

 من بعده، من بها عمل من ووزر وزرىا عليو كاف سيئة سنة اإلسبلـ في سن ومن شيء، أجورىم
 .(ٚٔٓٔ) مسلم( أخرجو " شيء أوزارىم من ينقص أف غير

َلكَ  َأْرَسْلَنا َقدْ  َمنْ  ُسنَّةَ : }تعالى قاؿ العادة ىي: أيضا والسنة  ىكذا: أي ،[ ٚٚ: اإلسراء{ ]قَػبػْ
  .العذاب يأتيهم أظهرىم؛ بين من الرسوؿ بخروج وآذْوىم برسلنا كفروا الذين في عادتنا

 :منها معافٍ  عدة علىالسنة  تطلقف الشرعي االصطبلح فيأما و 
 من ورد وما...  أصوؿ من منهما استنبط ما أو والسنة، الكتاب في الواردة اإلسبلمية الشريعة -ٔ

 عليو اهلل صلى- الرسوؿ عليو كاف ما يشمل عاـ، وىذا التعريف الصحيحة وأحاديث وآثار أخبار
 وبهذا، الكاملة السنة ىي وىذه، واألقواؿ واألعماؿ االعتقادات من الراشدوف، وخلفاؤه -وسلم

  .الشرع بأحكاـ: أي، بالسنة األعلم باإلمامة األْولى: قولهم جاء المعنى
 الشرعي الدليل قاـ ما ىي السنة: (ٖٚٔ/ ٕٔفي مجموع فتاواه  تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ

 أو زمانو، في فُِعل أو ،- وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ فعلو سواء ورسولو، هلل طاعة بأنو عليو؛
 ا.ىػ منو المانع وجود أو لفعلو، حينئذٍ  المقتضى لعدـ زمانو، على يفعل ولم يفعلو لم

 المسلوكة، الطريقة ىي والسنة: (ٕٓٔ/ٔ) والحكم العلـو جامعفي  رجب ابن الحافظ قاؿ
 من: الراشدوف وخلفاؤه ىو - وسلم عليو اهلل صلى - عليو كاف بما التمسك ذلك فيشمل

 ا.ىػ الكاملة السُّنة ىي وىذه واألقواؿ، واألعماؿ، االعتقادات،
 باطناً  - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ آثار إتباع: )ىي السنة تكوف العاـ، المعنى وبهذا

 صلى - اهلل رسوؿ وصية وإتباع واألنصار، المهاجرين من األولين السابقين سبيل وإتباع وظاىراً،
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 تمسكوا بعدي، من المهدين الرادين الخلفاء وسنة بسنتي، عليكم: " قاؿ حيث - وسلم عليو اهلل
 ". ضبللة بدعة وكل بدعة محدثة كل فإف األمور، ومحدثات وإياكم بالنواجذ، عليها وعضوا بها

، أي يراد بو السلفية واآلثار النبوي، والحديث الكريم، القرآف بو فيراد يطلق العاـ المعنى وىذا
 اهلل صلى - قولو وكمقل".  الراشدين الخلفاء وسنة بسنتي عليكم: " حديث كمثل،  .... اإلسبلـ

وىذا ىو مراد المصنف بكلمة السنة في  " مني فليس سنتي عن رغب فمن: " ... - وسلم عليو
 ىذا الموضع .

 .أيضا والفرض الواجب بل والمباح، المستحب فتنتظم الدين، في المسلوكة الطريقة: ومنها -ٕ
. وجوب وال افتراض غير من الدين في المسلوكة الطريقة بأنها تقيد -الفقهاء عند- وعرفا -ٖ

 ممن وغيره -وسلم عليو اهلل صلى- اهلل رسوؿ سلكها ما": الدين في المسلوكة الطريقة" بػ والمراد
 بسنتي عليكم" :والسبلـ الصبلة عليو لقولو -عنهم اهلل رضي- كأصحابو الدين، في َعَلم ىم

 السنة لفظ يطلق ولذلك ".بالنواجذ عليها وعّضوا بها فتمسكوا بعدي، من الراشدين الخلفاء وسنة
 لسنة اتباعا لكونو -فيها عليو نعثر لم أو، عليو عثرنا سواء- الصحابة عليو عمل ما على أيضا
 .عندىم ثبتت

 من -وسلم عليو اهلل صلى- النبي عن صدر ما على: الفقو أصوؿ علماء عند السنة وتطلق -ٗ
 .تقرير أو فعل أو قوؿ
 .الكريم كالقرآف التشريع مصادر من مصدر ىنا فهي

 فعل أو قوؿ من -وسلم عليو اهلل صلى- النبي عن نقل ما: بالسنة يريدوف الحديث وعلماء -٘
 .الحديث لمعنى مرادفة بهذا وىي. مطلقا سيرة أو ُخُلقيو أو َخْلقية صفة أو تقرير أو
 كذا، البدعة وطبلؽ كذا، السنة طبلؽ: كقولهم البدعة، يقابل ما على أيضا السنة تطلق كما -ٙ

 على عمل إذا: بدعة على وفبلف والقوؿ، الفعل في واألثر للتنزيل موافق: أي، سنة على وفبلف
 .ذلك خبلؼ
 ىي السنة ألف -رأيت كما- متضادتين كلمتين دائما تستعمبلف" والبدعة السنة" الكلمتاف وىاتاف
 -عليهم اهلل رضواف- وأصحابو -وسلم عليو اهلل صلى- الرسوؿ عليو كاف الذي الطريق

 السنة كانت فلهذا. مخترع آخر طريق وسلوؾ عنو، واالنحراؼ الطريق ذلك ترؾ ىي والبدعة
 . ضبللة والبدعة ىداية،
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 باالعتقاد يتعلق بما السنة اسم يخص المتأخرين العلماء من كثيرا: االعتقاد بمعنى السنة -ٚ
 . عظيم خطر على فيها والمخالف الدين أصل ألنها فحسب؛

 العقيدة جانب على عنوانا" السنة" لكلمة السلف علماء استعماؿ جاء الخاص المعنى ىذا وعلى
 بين ليميزوا المخالفة؛ الفرؽ على ردا أو ابتداء اإلسبلمية للعقيدة بيانا كتبوه فيما الدين وأصوؿ
 .البدعة أىل وعقيدة السنة أىل عقيدة

 أىم وذكر، للسنة المعنى ىذا (ٚٗٙ-٘ٗٙ/ ٕ)" السنة كتاب" في عاصم أبي ابن شرح وقد
 على العلم أىل اتفق ومما. ذلك وغير األحكاـ في كثيرة لمعافٍ  جامع اسم: السنة" :فقاؿ مباحثها

 خيره بالقدر واإليماف للفعل، الفعل مع االستطاعة وأف القدر، بإثبات القوؿ: السنة إلى نسبوه أف
 السابق اهلل فبخذالف عاصٍ  من معصية وكل لو، اهلل فبتوفيق مطيع من طاعة وكل ومره، حلوه وشره

 من خارجة غير واألشياء الشقاوة، لو سبقت من والشقي السعادة، لو سبقت من والسعيد ولو، منو
 تبارؾ اهلل كبلـ والقرآف لخالقهم، خلق لهم فعل والشر الخير من العباد وأفعاؿ وإرادتو، اهلل مشيئة

 باهلل فكافر -الحجة عليو قامت ممن- مخلوؽ: قاؿ ومن بمخلوؽ، ليس بو، اهلل تكلم وتعالى،
 وينقص، يزيد وعمل قوؿ واإليماف عليو، شيء فبل الحجة عليو تقـو أف قبل من قاؿ ومن العظيم،
 .....األخبار جاءت كما عيانا، اآلخرة في أولياؤه يراه وجل، عز اهلل رؤية وإثبات

 :السنة اسم تحت االعتقاد في مؤلفاتومن أىم ال
 العبسي عثماف بن إبراىيم بن محمد بن اهلل عبد بكر، أبي شيبة، أبي البن" السنة" -ٔ
 ".ىػٕٕ٘" سنة وفاتو يجعل وبعضهم" ىهػٖٕ٘"

 والجماعة السنة أىل إماـ الشيباني، حنبل بن محمد بن أحمد لئلماـ" السنة كتاب" -ٕ
 ".ىػٕٔٗ"

،" السنة كتاب" -ٖ  أحمد اإلماـ تلميذ البغدادي، ىانئ بن محمد بن أحمد بكر، أبي لؤلثـر
 ".ىػٖٕٚ"

 حنبل بن أحمد اإلماـ تلميذ، ىبلؿ بن حنبل بن إسحاؽ بن حنبل، علي ألبي" السنة" -ٗ
 ".ىػٖٕٚ"

 ".ىػٕ٘ٚ" "السنن" صاحب السجستاني، األشعث بن سليماف داود، ألبي" السنة" -٘
 الضحاؾ عاصم، أبي بن حـز بن عمرو بكر أبو الحافظ وىو عاصم، أبي البن" السنة كتاب" -ٙ
 ".ىػٕٚٛ" الشيباني مخلد بن
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 ".ىػٜٕٓ" حنبل بن أحمد اإلماـ ابن اهلل عبد الرحمن عبد ألبي" السنة كتاب" -ٚ
 ".ىػٕٜٕ" المروزي سعيد بن علي بن أحمد بكر ألبي" السنة كتاب" -ٛ
 ".ىػٖٔٔ" الخبلؿ ىاروف بن محمد بن أحمد بكر ألبي" السنة كتاب" -ٜ

 بن محمد بن أحمد جعفر، أبي لئلماـ الطحاوي، بعقيدة المعروؼ" والجماعة السنة بياف" -ٓٔ
 ".ىػٕٖٔ" الطحاوي سبلمة

 العساؿ األصفهاني إبراىيم بن أحمد بن محمد أحمد، أبي للعساؿ،" السنة كتاب" -ٔٔ
 ".ىػٜٖٗ"

 ".ىػٖٓٙ" الطبراني اللَّْخمي أيوب بن أحمد بن سليماف القاسم، ألبي" السنة" -ٕٔ
 ".ىػٜٖٙ" الَحيَّاني األصبهاني الشيخ ألبي" السنة كتاب" -ٖٔ
 شاىين بابن المعروؼ، البغدادي عثماف بن أحمد بن عمر جعفر، ألبي" السنة كتاب" -ٗٔ

 ".ىػٖ٘ٛ"
 ".ىػٜٖٗ" المروزي نصر بن لمحمد" السنة كتاب" -٘ٔ
 األصبهاني العبدي منده بن يحيى بن محمد بن إسحاؽ بن محمد اهلل، عبد ألبي" السنة" -ٙٔ

 ".ىػٜٖٙ أو ٜٖ٘"
 بن اهلل ىبة القاسم ألبي" والجماعة السنة أىل اعتقاد أصوؿ شرح" أو" السنن كتاب" -ٚٔ

 ".ىػٛٔٗ" البللكائي الرازي حسن
 الهروي األنصاري اهلل عبد بن محمد بن أحمد بن عبد ذر، ألبي" السنة كتاب" -ٛٔ

 .ٔ"ىػٖٗٗ"
 تيمية ابن اإلسبلـ شيخ بذلك سماىا"، ىػٜٗٗ" الصابوني عثماف ألبي" السنة في الرسالة" -ٜٔ
 ".ٜٕ٘/ ٔ": "التأسيس نقض" في

 من األوؿ الصدر بعد حدث ما وترؾ بها والعمل السنة اتباع على للحض أُلّْفت المصنفات وىذه
 . واألىواء والضبللة البدع
 ( .باآلخر إال أحدىما يقـو وال: في بياف قولو المصنف )مسألة

 تعلموف: بالقرآف عنها يستغنى ال أنو وبياف اإلسبلـ في السنة منزلةقاؿ العبلمة األلباني في رسالة 
 عليو فأنزؿ برسالتو واختصو بنبوتو وسلم عليو اهلل صلى محمدا اصطفى وتعالى تبارؾ اهلل أف جميعا
 إليك وأنزلنا: )  تعالى فقاؿ للناس يبينو أف بو أمره ما جملة في فيو وأمره الكريم القرآف كتابو
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 ىذه في المذكور البياف ىذا أف أراه والذي[ .  ٗٗ:  النحل( ]  إليهم نزؿ ما للناس لتبين الذكر
 :  البياف من نوعين على يشتمل الكريمة اآلية

 تبارؾ اهلل أنزلو كما األمة إلى وأداؤه كتمانو وعدـ القرآف تبليغ وىو ونظمو اللفظ بياف:  األوؿ 
 أنزؿ ما بلغ الرسوؿ أيها يا: )  تعالى بقولو المراد وىو.  وسلم عليو اهلل صلى قلبو على وتعالى
: "  لها حديث في عنها اهلل رضي عائشة السيدة قالت وقد[  ٚٙ:  المائدة( ]  ربك من إليك
"  المذكورة اآلية تلت ثم.  الفرية اهلل على أعظم فقد بتبليغو أمر شيئا كتم محمدا أف حدثكم ومن

 شيئا كاتما وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ كاف لو: "  لمسلم رواية وفي[ .  الشيخاف أخرجو] 
 زوجك عليك أمسك عليو وأنعمت عليو اهلل أنعم للذي تقوؿ وإذ: )  تعالى قولو لكتم بتبليغو أمر

 ٖٚ:  األحزاب( ]  تخشاه أف أحق واهلل الناس وتخشى مبديو اهلل ما نفسك في وتخفي اهلل واتق
 " ] 

 ذلك يكوف ما وأكثر بيانو إلى األمة تحتاج الذي اآلية أو الجملة أو اللفظ معنى بياف:  واآلخر 
 وتقيد العاـ وتخصص المجمل فتوضح السنة فتأتي المطلقة أو العامة أو المجملة اآليات في

 . وإقراره بفعلو يكوف كما وسلم عليو اهلل صلى بقولو يكوف وذلك.  المطلق
 .  ذلك على وأمثلة القرآف لفهم السنة ضرورة
 فإف لذلك صالح مثاؿ[  ٖٛ:  المائدة( ]  أيديهما فاقطعوا والسارقة والسارؽ: )  تعالى وقولو

 دينار ربع يسرؽ الذي بالسارؽ وقيدتو منهما األوؿ القولية السنة فبينت كاليد مطلق فيو السارؽ
 كما[ .  الشيخاف أخرجو" ]  فصاعدا دينار ربع في إال قطع ال: "  وسلم عليو اهلل صلى بقولو
 السارؽ يد يقطعوف كانوا فإنهم وإقراره أصحابو فعل أو وسلم عليو اهلل صلى بفعلو اآلخر بينت

 آية في المذكورة اليد القولية السنة وبينت لحديث كتب في معروؼ ىو كما المفصل عند من
 بقولو أيضا الكف بأنها[  ٙ:  المائدة ، ٖٗ:  النساء( ]  وأيديكم بوجوىكم فامسحوا: )  التيمم
 من وغيرىم والشيخاف أحمد أخرجو" ]  والكفين للوجو ضربة التيمم: "  وسلم عليو اهلل صلى

 . [ عنهما اهلل رضي ياسر بن عمار حديث
 طريق من إال تعالى اهلل مراد على صحيحا فهما فهمها يمكن لم التي األخرى اآليات بعض وإليكم
 : السنة

( ]  مهتدوف وىم األمن لهم أولئك بظلم إيمانهم يلبسوا ولم آمنوا الذين: )  تعالى قولو - ٔ
 الذي عمومو على(  بظلم: )  قولو وسلم عليو اهلل صلى النبي أصحاب فهم فقد[  ٕٛ:  األنعاـ
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 أيمانو يلبس لم أينا اهلل رسوؿ يا:  فقالوا اآلية استشكلوا ولذلك صغيرا كاف ولو ظلم كل يشمل
: )  لقماف قوؿ إلى تسمعوا أال الشرؾ ىو إنما بذلك ليس: "  وسلم عليو اهلل صلى فقاؿ ؟ بظلم

 .[ وغيرىما الشيخاف أخرجو" ]  ؟[  ٖٔ:  لقماف( ]  عظيم لظلم الشرؾ إف
 خفتم إف الصبلة من تقصروا أف جناح عليكم فليس األرض في ضربتم وإذا: )  تعالى قولو - ٕ
 السفر في الصبلة قصر أف يقتضي اآلية ىذه فظاىر[  ٔٓٔ:  النساء( ]  كفروا الذين يفتنكم أف

 بالنا ما:  فقالوا وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ الصحابة بعض سأؿ ولذلك الخوؼ لو مشروط
 . [ مسلم رواه" ]  صدقتو فاقبلوا عليكم بها اهلل تصدؽ صدقة: "  قاؿ ؟ أمنا وقد نقصر

 أف القولية السنة فبينت[  ٖ:  المائدة. . ( ]  والدـ الميتة عليكم حرمت: )  تعالى قولو - ٖ
 لنا أحلت ):  وسلم عليو اهلل صلى فقاؿ حبلؿ الدـ من والطحاؿ والكبد والسمك الجراد ميتة

 . ٔ( والطحاؿ والكبد -أنواعو بجميع السمك أي- والحوت الجراد:  ودماف ميتتاف
 أو ميتة يكوف أف إال يطعمو طاعم على محرما إلي أوحي ما في أجد ال قل: )  تعالى قولو - ٗ

 جاءت ثم[ .  ٘ٗٔ:  األنعاـ( ]  بو اهلل لغير أىل فسقا أو رجس فإنو خنزير لحم أو مسفوحا دما
 من ناب ذي كل: "  وسلم عليو اهلل صلى كقولو اآلية ىذه في تذكر لم أشياء فحرمت السنة

.  ذلك عن النهي في أخرى أحاديث الباب وفي" .  حراـ الطير من مخلب ذي وكل السباع
"  رجس فإنها اإلنسية الحمر عن ينهيانكم ورسولو اهلل إف: "  خيبر يـو وسلم عليو اهلل صلى كقولو

 . [ الشيخاف أخرجو] 
:  األعراؼ( ]  الرزؽ من والطيبات لعباده أخرج التي اهلل زينة حـر من قل: )  تعالى قولو - ٘

 أنو وسلم عليو اهلل صلى النبي عن ثبت فقد محـر ىو ما الزينة من أف أيضا السنة فبينت[  ٕٖ
 على حراـ ىذاف ):  فقاؿ ذىب األخرى وفي حرير يديو إحدى وفي أصحابو على يوما خرج
 . ٔ( إلناثهم حل أمتي ذكور

 الكثيرة األمثلة من ذلك غير إلى.  وغيرىما"  الصحيحين"  في معروفة كثيرة معناه في واألحاديث
 في السنة أىمية اإلخوة أيها لنا يتبين تقدـ ومما.  والفقو بالحديث العلم أىل لدى المعروفة
 نتيقن نذكر لم مما غيرىا عن فضبل المذكورة األمثلة في النظر أعدنا إذا فإننا اإلسبلمي التشريع

  بالسنة مقرونا إال فهما الكريم القرآف فهم إلى سبيل ال أنو
 اهلل رضي كانوا أنهم ومع ظاىره على اآلية في المذكور(  الظلم)  الصحابة فهم األوؿ المثاؿ ففي 

 مع فإنهم(  تكلفا وأقلها علما وأعمقها قلوبا أبرىا األمة ىذه أفضل: )  مسعود ابن قاؿ كما عنهم
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 وأرشدىم خطئهم عن ردىم وسلم عليو اهلل صلى النبي أف فلوال الفهم ذلك في أخطئوا قد ذلك
 تبارؾ اهلل ولكن خطئهم على التبعناىم الشرؾ ىو إنما المذكور(  الظلم)  في الصواب أف إلى

 لوال:  الثاني المثاؿ وفي.  وسنتو وسلم عليو اهلل صلى إرشاده بفضل.  ذلك عن صاننا وتعالى
 لم إف األمن حالة في السفر في الصبلة قصر في األقل على شاكين لبقينا المذكور الحديث

 رأوا أنهم لوال الصحابة لبعض ذلك تبادر وكما اآلية ظاىر ىو كما فيو الخوؼ اشتراط إلى نذىب
 لوال:  الثالث المثاؿ وفي.  أمنوا وقد معو ويقصروف يقصر وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ

:  الرابع المثاؿ وفي.  والطحاؿ والكبد والسمك الجراد:  لنا أحلت طيبات لحرمنا أيضا الحديث
 عليو اهلل صلى نبيو لساف على علينا اهلل حـر ما الستحللنا بعضها فيو ذكرنا التي األحاديث لوال

 فيو التي األحاديث لوال:  الخامس المثاؿ وكذلك.  الطير من المخلب وذوي السباع من وسلم
 السنة:  السلف بعض قاؿ ىنا ومن والحرير الذىب من نبيو لساف على اهلل حـر ما الستحللنا

 . الكتاب على تقضي
 ذكر ما جواز إلى ذىب من المعاصرين والكتاب المفسرين بعض في وجد قد أنو المؤسف ومن
 بل فقط القرآف على اعتمادا والحرير الذىب ولبس السباع أكل إباحة من األخيرين المثالين في

 دوف وعقولهم بأىوائهم القرآف يفسروف(  القرآنيين)  ب يتسموف طائفة الحاضر الوقت في وجد
 بو تشبثوا منها وافقهم فما ألىوائهم تبع عندىم السنة بل الصحيحة بالسنة ذلك على االستعانة

 ىؤالء إلى أشار قد وسلم عليو اهلل صلى النبي وكأف، ظهريا وراءىم نبذوه منها يوافقهم لم وما
 أمرت مما أمري من األمر يأتيو أريكتو على متكئا أحدكم ألفين ال: "  الصحيح الحديث في بقولو

 رواية وفي[ .  الترمذي رواه" ]  اتبعناه اهلل كتاب في وجدنا ما أدري ال:  فيقوؿ عنو نهيت أو بو
 ما إف أال: "  أخرى وفي" .  معو ومثلو القرآف أتيت وإني أال حرمناه حراما فيو وجدنا ما: "  لغيره
 "  اهلل حـر ما مثل اهلل رسوؿ حـر

 في وذكر وعقيدتو اإلسبلـ شريعة في كتابا ألف األفاضل الكتاب بعض أف المؤسف من إف بل 
 قاطعة داللة يدؿ الصحيح الحديث فهذا.  القرآف إال المراجع من لديو وليس ألفو أنو مقدمتو

 اآلخر دوف بأحدىما تمسك فمن وسنة قرآف وإنما فقط قرآنا ليست اإلسبلمية الشريعة أف على
 يطع من: )  تعالى قاؿ كما باآلخر بالتمسك يأمر منهما واحد كل ألف بأحدىما يتمسك لم

 شجر فيما يحكموؾ حتى يؤمنوف ال وربك فبل: )  وقاؿ[  ٓٛ:  النساء( ]  اهلل أطاع فقد الرسوؿ
: )  وقاؿ[  ٘ٙ:  النساء( ]  تسليما ويسلموا قضيت مما حرجا أنفسهم في يجدوا ال ثم بينهم
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 اهلل يعص ومن أمرىم من الخيرة لهم يكوف أف أمرا ورسولو اهلل قضى إذا مؤمنة وال لمؤمن كاف وما
 نهاكم وما فخذوه الرسوؿ آتاكم وما: )  وقاؿ[  ٖٙ:  األحزاب( ]  مبينا ضبلال ضل فقد ورسولو

 [  ٚ:  الحشر( ]  فانتهوا عنو
 إليو جاءت امرأة أف وىو عنو اهلل رضي مسعود ابن عن ثبت ما يعجبني اآلية ىذه وبمناسبة 

:  قاؿ ؟ الحديث. .  والواشمات والمتنمصات النامصات اهلل لعن:  تقوؿ الذي أنت:  لو فقالت
 كنت إف:  لها فقاؿ تقوؿ ما فيو أجد فلم آخره إلى أولو من اهلل كتاب قرأت فإني:  قالت نعم

 بلى:  قالت(  فانتهوا عنو نهاكم وما فخذوه الرسوؿ آتاكم وما: )  قرأت أما وجدتيو لقد قرأتيو
 متفق]  الحديث. .  النامصات اهلل لعن:  يقوؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سمعت فقد:  قاؿ
 . [ عليو
 القرآف يفهم أف وآدابها العربية باللغة عالما كاف مهما ألحد مجاؿ ال أنو واضحا يبدو سبق ومما

 يكن لم فإنو والفعلية القولية وسلم عليو اهلل صلى النبي بسنة ذلك على االستعانة دوف الكريم
 قد تكن ولم بلغتهم القرآف نزؿ الذين وسلم عليو اهلل صلى النبي أصحاب من اللغة في أعلم

 اعتمدوا حين السابقة اآليات فهم في غلطوا فإنهم ذلك ومع واللحن والعامية العجمة لوثة شابتها
 القرآف بفهم أحرى كاف بالسنة عالما كاف كلما المرء أف البدىي فمن وعليو، فقط لغتهم على

  ؟ أصبل إليها ملتفت وال بها معتد غير ىو بمن فكيف بها جاىل ىو ممن منو األحكاـ واستنباط
 بأقواؿ ثم والسنة بالقرآف القرآف يفسر أف:  العلم أىل بين عليها المتفق القواعد من كاف ولذلك 

 للسلف ومخالفتهم وحديثا قديما الكبلـ علماء ضبلؿ لنا يتبين ذلك ومن،  إلخ. .  الصحابة
 وتحكيمهم بها والمعرفة السنة عن بعدىم وىو أحكامهم عن فضبل عقائدىم قي عنهم اهلل رضي

" )  الطحاوية العقيدة شرح"  في جاء ما أحسن وما.  وغيرىا الصفات آيات في وأىواءىم عقولهم
 وإنما والسنة الكتاب من يتلقاه ال من الدين أصوؿ في يتكلم وكيف)  ( : الرابعة الطبعة ٕٕٔ ص

 أحاديث من اهلل كتاب تفسير يتلقى ال.  اهلل كتاب من يأخذه أنو زعم وإذا ؟ فبلف قوؿ من يتلقاه
 المنقوؿ بإحساف لهم والتابعوف الصحابة قالو فيما وال فيها ينظر وال وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ

 وال ومعناه نظمو نقلوا بل وحده القرآف نظم ينقلوا لم فإنهم النقاد تخيرىم الذي الثقات عن إلينا
 يتكلم فإنما سبيلهم يسلك ال ومن.  بمعانيو يتعلمونو بل الصبياف يتعلم كما القرآف يتعلموف كانوا
 ومن.  أصاب وإف مأثـو فهو الكتاب من ذلك يتلق ولم اهلل دين يظنو وبما برأيو يتكلم ومن.  برأيو
 ص)  قاؿ ثم، ( أجره يضاعف أصاب إف لكن.  أخطأ وإف مأجور فهو والسنة الكتاب من أخذ
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 خبره وتلقي ألمره واالنقياد وسلم عليو اهلل صلى للرسوؿ التسليم كماؿ فالواجب( : )  ٕٚٔ
 نقدـ أو شكا أو شبهة نحملو أو معقوال نسميو باطل بخياؿ نعارضو أف دوف والتصديق بالقبوؿ

 واالنقياد والتسليم بالتحكيم وسلم عليو اهلل صلى فنوحده أذىانهم وزبالة الرجاؿ آراء عليو
 وجملة( .  والتوكل واإلنابة والذؿ والخضوع بالعبادة وتعالى سبحانو المرسل نوحد كما واإلذعاف

 األخذ وجوب حيث من والسنة القرآف بين يفرقوا ال أف جميعا المسلمين على الواجب أف:  القوؿ
 وأف ويسارا يمينا يميلوا ال أف لهم الضماف ىو ىذا فإف.  معا عليهما التشريع وإقامة كليهما بهما

  ضبلال القهقرى يرجعوا ال
 إف ما تضلوا لن أمرين فيكم تركت: "  بقولو وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ ىذا عن أفصح كما 

 ببلغا مالك رواه" ]  الحوض على يردا حتى يتفرقا ولن وسنتي اهلل كتاب:  بهما تمسكتم
 . [ حسن بإسناد موصبل والحاكم

 حديث إلى الحاضرين اإلخوة انتباه ألفت أف من لي بد ال أنو أرى ىذه كلمتي أنهي أف وقبل
 ما مع ولتعارضو إسناده حيث من لضعفو الفقو أصوؿ كتب من كتاب منو يخلو قلما مشهور
 األخذ ووجوب والسنة الكتاب بين التشريع في التفريق جواز عدـ من الكلمة ىذه في إليو انتهينا

 حين لو قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي أف)  عنو اهلل رضي  جبل بن معاذ حديث وىو أال معا بهما
  اليمن إلى أرسلو

 قاؿ"  ؟ تجد لم فإف قاؿ اهلل رسوؿ بسنة قاؿ ؟ تجد لم فإف قاؿ اهلل بكتاب قاؿ تحكم؟ بم 
 ضعف أما ( اهلل رسوؿ يحب لما اهلل رسوؿ رسوؿ وفق الذي هلل الحمد قاؿ ،آلو وال رأيي أجتهد
 السابقة السلسلة في إليو أسبق لم ربما شافيا بيانا ذلك بينت وقد اآلف لبيانو مجاؿ فبل إسناده
 قاؿ تعالى اهلل رحمو البخاري اإلماـ الحديث في المؤمنين أمير أف أذكر أف اآلف وحسبي الذكر،

 ( . منكر حديث: )  فيو
 ىذا معاذ حديث إف : فأقوؿ إليو أشرت الذي التعارض بياف في أشرع أف لي يجوز ىذا وبعد
 إال الرأي في الحكم عن يبحث أف يجوز ال مراحل ثبلث على الحكم في منهجا للحاكم يضع
 منهج للرأي بالنسبة وىو.  القرآف في يجده ال أف بعد إال السنة في وال السنة في يجده ال أف بعد

 ليس للسنة بالنسبة ولكنو.  النظر بطل األثر ورد إذا قالوا وكذلك العلماء كافة لدى صحيح
 ولو السنة في الحكم عن يبحث أف فيجب لو ومبينة اهلل كتاب على حاكمة السنة ألف صحيحا

 بل كبل ثم كبل السنة مع كالرأي القرآف مع السنة فليست ذكرنا لما الكتاب في وجوده ظن
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 اهلل صلى قولو ذلك إلى أشار كما أبدا بينهما فصل ال واحدا مصدرا والسنة الكتاب اعتبار يجب
 علي يردا حتى يتفرقا لن: "  وقولو السنة يعني"  معو ومثلو القرآف أتيت إني أال: "  وسلم عليو

 سبق لما باطل وىذا بينهما التفريق يقتضي ألنو صحيح غير بينهما المذكور فالتصنيف ،" الحوض
 تعالى واهلل نفسي فمن أخطأت وإف.  اهلل فمن أصبت فإف إليو أنبو أف أردت الذي ىو فهذا ،بيانو

 العالمين رب هلل الحمد أف دعوانا وآخر.  يرضيو ال ما كل ومن الزلل من وإياكم يعصمنا أف أسأؿ
 انتهى .

 وأحمد ،( ٜ٘٘ رقم ، ٙٚ ص) الطيالسى أخرجو ( حديث معاذ الذي ورد في كبلـ الشيخ:تنبيو)
 الكبير في والطبرانى ،( ٕ٘ٚ/ٔ/ٕ) التاريخ في والبخاري ، ،( ٕٕٓٙٓ رقم ، ٖٕٓ/٘)
 بن وعبد ،( ٕٕٙٔٓ رقم ، ٗٔٔ/ٓٔ) الكبرى السنن في والبيهقى ،( ٕٖٙ رقم ، ٓٚٔ/ٕٓ)

 رقم ، ٖٖٓ/ٖ) داود وأبى ،( ٛٙٔ رقم ، ٕٚ/ٔ) والدارمى( ٕٗٔ رقم ، ٕٚ ص) حميد
 ،( ٕ٘ٔ/ ٔ) الضعفاء في والعقيلي ،( ٕٖٛٔ ، ٕٖٚٔ رقم ، ٙٔٙ/ٖ) والترمذى ،( ٕٜٖ٘

 العلم بياف جامع في البر عبد وابن ،( ٜٛٔ ، ٛٛٔ/ ٔ) والمتفقو الفقيو في والخطيب
 والحديث ، وغيرىم( ٕٔٔ -ٔٔٔ/ ٚ ،ٖ٘،ٕٙ/ٙ) اإلحكاـ في حـز وابن( ٙ٘-٘٘/ٕ)

 ، العقيلي وأقره مرسل بهذا إال يعرؼ ال و ، يصح ال( ٕ٘ٚ/ٔ/ٕ) التاريخ في البخاري عنو قاؿ
 عوف أبي عن شعبة رواه:  العلل في الدارقطني وقاؿ ، بمتصل عندي إسناده ليس:  الترمذي وقاؿ
 ساقط حديث ىذا:  حـز ابن وقاؿ ، أصح والمرسل ، عنو وجماعات مهدي ابن وأرسلو ، ىكذا

 حجة فبل ، يسموا لم ، مجهولين قـو عن أنو سقوطو وأوؿ ، الطريق ىذا غير من أحد يروه لم ،
 يأت لم و ؟ ىو من يعرؼ ال مجهوؿ ىو و ، عمرو بن الحارث فيو و ؟ ىو من يعرؼ ال فيمن
 يصح ال:  فيو البخاري قوؿ نقل أف بعد آخر موضع في وقاؿ، " طريقو غير من قط الحديث ىذا

 ، صحيح وجو من يوجد ال و ، يسند ال: "  الحق عبد قاؿ و ، لو أصل ال باطل حديث وىذا ،
 عن فحصت أنني اعلم: "  الحديث ىذا على الكبلـ في ، مفرد لو تصنيف في طاىر ابن وقاؿ
 فلم ، بالنقل العلم أىل من لقيتو من عنو سألت و ، الصغار و الكبار المسانيد في الحديث ىذا
 أبي بن أشعث عن جابر بن محمد عن:  األخرى و.  شعبة طريق:  أحدىما:  طريقين غير أجد

 إماـ قوؿ فيو رأيتُ  ما وأقبح:  قاؿ ، يصح ال كبلىما و معاذ عن ثقيف من رجل عن الشعثاء
 زلة وىذه:  قاؿ ، معاذ حديث على الباب ىذا في والعمدة( : )الفقو أصوؿ) كتاب في الحرمين

 ابن على تعقيًبا حجر ابن الحافظ قاؿ ، الجهالة ىذه ارتكب لما بالنقل عالًما كاف ولو ، منو
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 مع ، العبارة ىذه من بألين يعبر أف يمكنو وكاف ، الحرمين إماـ على األدب أساء:  قلت:  طاىر
 على متفق( الصحاح) في مدوف والحديث:  قاؿ فإنو ، عنو نقلو مما أشد الحرمين إماـ كبلـ أف

 وجو من يوجد وال يسند ال:  األشبيلي الحق عبد وقاؿ ، انتهى( . التأويل إليو يتطرؽ ال صحتو
 مأمور غير فانظره ماتع بحث ىناؾ ولو منكر( ٔٛٛ) الضعيفة في األلباني العبلمة وقاؿ ، صحيح

:  المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط وقاؿ منكر، حديث:  التوحيد مجلة في الحويني وقاؿ ،
 .عمرو بن الحارث وجهالة معاذ أصحاب إلبهاـ ضعيف سناده

 الجماعة فارؽ من ) وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿلحديث أبي ذر رضي اهلل عنو  ٔ
/ ٗ) داود وأبو ،(ٕٓٓٙٔ رقم ،ٓٛٔ/ ٘) أحمد أخرجو(  عنقو من اإلسبلـ ربقة خلع شبرا،
 ،(ٛ٘ٓٗ رقم ،٘ٗٗ/ ٜ) البزار( ٕٓٗ رقم ،ٖٕٓ/ ٔ) والحاكم ،(ٛ٘ٚٗ رقم ،ٕٔٗ

 ،(ٕٚ٘/ ٛ) المنير البدر في الملقن ابن صححو والحديث( ٜٖٔٙٔ رقم ،ٚ٘ٔ/ ٛ) والبيهقى
 المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط وصححو داود، أبي صحيح في األلباني العبلمة وصححو

(ٖ٘ /ٗٗ٘.) 
 شبر قيد الجماعة من خرج من فإنورضي اهلل عنو ) ....  األشعري الحارثوثبت أيضا من حديث 

 يعلى وأبو ،(ٖٓٔ/ ٗ) أحمد أخرجو ... ( يرجع أف إال عنقو من اإلسبلـ( ٔ) ربقة خلع فقد
 وابن ،(ٖٜٓ) خزيمة وابن ،(ٜٖٗٔٔ) الكبرى في والنسائي ،(ٖٕٙٛ) والترمذي ،(ٔٚ٘ٔ)

 غريب صحيح حسن حديث ىذا الترمذي عنو قاؿوالحديث  والحديث وغيرىم( ٖٖٕٙ) حباف
وحسنو البغوي في  ،الحديث ىذا غير ولو صحبة لو األشعري الحارث إسماعيل بن محمد قاؿ

 ،(ٖٓٔ) والتتبع اإللزامات في كما مسلم بو الدارقطني اإلماـ وألـز(، ٖٗٓ/٘شرح السنة )
(، ٕٛٓ/ٔ(، وصححو ابن القيم في إعبلـ الموقعين )ٛ/ٙوصححو ابن العربي في العارضة )

( ٕٗٚٔ) الجامع صحيح في األلباني العبلمة وصححو(، ٚٛ/ٔوحسنو ابن كثير في تفسيره )
 حديث ىذا( ٕ٘ٗ - ٓ٘ٗ/ ٖ) الصحيحين في ليس مما الصحيح الجامع في الوادعي اؿوق

 .المسند تحقيق فيومن معو  األرنؤوط وصححو ،مسلم شرط على صحيح
: قاؿ الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمو اهلل في إرشاد الساري في شرح السنة للبربهاري مسألة

والمعنى رغب عن الجماعة إلى  (فمن السنَّة لزـو الجماعة ، ومن رغب غير الجماعة  : قولو )
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 )ما الذي يدؿ عليو قولو :  (وفارقها فقد خلع ربقة اإلسبلـ من عنقو وكاف ضاالَّ مضبلِّ  )غيرىا  
ة األمر يشير المؤلف رحمو اهلل بهذا إلى أفَّ من اعتقد الخروج على وال (فمن السنَّة لزـو الجماعة 

الذين يكونوف تحت واليٍة واحدة فإنَّو إذا رأى جواز  ،والمقصود بالجماعة ىي جماعة المسلمين 
الخروج على والة األمر المسلمين ، فإنَّو يعتبر قد فارؽ السنَّة، وفارؽ الجماعة، وخلع ربقة 

فيو حباٌؿ فرعية في كلّْ اإلسبلـ من عنقو وكاف ضاالِّ مضبلِّ وما ىي الرّْبقة؟ الربقة ىي حبٌل تجعل 
إذاً فعقيدة اإلسبلـ، وَوْحَدة األمة ىي بمنزلة الرّْبقة لمسلمين،  حبل فَلَكة يربط بها الغنم مع بعض.

فمن خلعها أي خلع الربقة من عنقو خلع الطاعة، ومن خلع الطاعة فارؽ الجماعة، وكاف ضاالِّ 
الذي قد أجمع  ،اعة عن والية األمير المسلممضبلِّ فعليك يا عبد اهلل أف تفهم أف الخروج من الط

 المسلموف على بيعتو، ودانوا لو إمَّا بالبيعة االختيارية أو بما َشَهَر عليهم من السيف حتى خضعوا
 لو جميعاً فإنَّو حينئٍذ يحـر الخروج عليو، وتحـر منازعتو .

ومن إجماع  اهلل عليو وسلم األدلة على ذلك متوافرٌة من كتاب اهلل ، ومن سنَّة رسوؿ اهلل صلىو 
 -علماء المسلمين على ذلك : 

) يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّو َوَأِطيُعوا الرَُّسوَؿ َوُأوِلي فمن الكتاب : قوؿ اهلل سبحانو وتعالى : 
تو وطاعة رسولو فلمَّا قرف أولي األمر وأوجب طاعتهم مع طاع (ٜ٘اأْلَْمِر ِمْنُكم ( )النساء: من اآلية

دؿَّ ذلك على وجوب الطاعة لهم وعدـ جواز الخروج عليهم، وعدـ جواز  ،فيما لم يكن معصية
المنازعة لهم أو اإلثارة عليهم ، فهذه اآلية صريحة وىناؾ آياٌت تدخل فيها ىذه العقيدة ِضْمَناً  

َوال تَػَفرَُّقوا ( )آؿ عمراف: من  َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللَِّو َجِميعاً  )كقوؿ اهلل سبحانو وتعالى : 
) َوَأفَّ َىَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيماً فَاتَِّبُعوُه َوال تَػتَِّبُعوا السُُّبَل فَػتَػَفرََّؽ ِبُكْم َعْن وكقولو تعالى :  ( ،ٖٓٔاآلية

ففي ىاتين اآليتين أمر اهلل عز وجل  (َٖ٘ٔسِبيِلِو َذِلُكْم َوصَّاُكْم بِِو َلَعلَُّكْم تَػتػَُّقوَف ( )األنعاـ:
وقاؿ في  )َوال تَػَفرَُّقوا(بحبلو، واتباع سبيلو ونهى عن التفرؽ، فقاؿ في اآلية األولى:  باالعتصاـ

فدؿَّ ذلك على عدـ جواز التفرؽ، وعلى  )َوال تَػتَِّبُعوا السُُّبَل فَػتَػَفرََّؽ ِبُكْم َعْن َسِبيِلِو(اآلية الثانية : 
 . زال يجو و شيٌء حرمتو ، وأنَّ 

من رأى من ) أمَّا األدلة من السنَّة فهي كثيرٌة جداً: من ذلك حديث ابن عبَّاس رضي اهلل عنهما : 
 (،ميتًة جاىلية  أميره شيئاً يكرىو فليصبر عليو، فإنَّو من خرج من الجماعة شبراً فمات إالَّ مات

وكذلك ما رواه البخاري خاري ومسلم ، وفي رواية ) فقد خلع ربقة اإلسبلـ من عنقو( أخرجو الب
بايعنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو  )قاؿ :  ومسلم من حديث عبادة بن الصامت صلى اهلل عليو وسلم
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على السمع والطاعة في العسر واليسر، والمنشط والمكره، وأالَّ ننازع األمر أىلو إالَّ أف   وسلم
من ) وفي صحيح مسلم من حديث عرفجة الِكبلبي :  ،(تروا كفراً بواحاً معكم من اهلل فيو برىاف 

أتاكم وأمركم جميٌع على رجٍل واحد يريد أف يشق عصاكم ويفرؽ كلمتكم فاضربوا عنقو كائناً من  
 رضي األشعري الحارث حديث وفي ،ومن حديث أبي سعيٍد الخدري رضي اهلل عنو بمعناه (، كاف
 أمر اهلل إف: }قاؿ أنو وسلم عليو اهلل صلى النبي عن المسند في أحمد اإلماـ رواه الذي عنو اهلل

 وذكر ،(بهنَّ  يعملوا أف إسرائيل بني يأمر وأف بهنَّ  يعمل أف كلمات بخمسِ  زكريا بن يحيى
 بهنَّ  أمرني اهلل بخمسٍ  آمركم وأنا: }وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ آخره وفي الحديث،

 الجماعة من خرج من فإنَّو اهلل، سبيل في والجهاد والهجرة والطاعة، والسمع بالجماعة، آمركم
 أبي عن المسند في أحمد وأخرج... .(  يراجع أف إالَّ  عنقو من اإلسبلـ ربقة خلع فقد شبرٍ  قيد
 ربقة خلع شبراً  الجماعة فارؽ من: }قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف عنو اهلل رضي ذر  

 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سمعت قاؿ عنو اهلل رضي عمر ابن عن الصحيح وفي{ عنقو من اإلسبلـ
 عنقو في وليس مات ومن لو، حجة وال القيامة يـو اهلل لقيَ  طاعة من يداً  خلع من: )يقوؿ وسلم

: قاؿ الصحيحين في الذي عنو اهلل رضي اليماف بن حذيفة حديث وفي ،(جاىلية ميتةً  مات بيعة
 أف مخافة الشر عن أسألو وكنت الخير عن وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ يسألوف الناس كاف)

 الخير ىذا بعد فهل الخير بهذا اهلل فجاءنا وشر جاىليةٍ  في كنَّا إنا اهلل رسوؿ يا: فقلت يدركني
: قاؿ دخنو؟ وما: قلت دخن وفيو نعم: قاؿ خير؟ من الشر ذلك بعد وىل قاؿ نعم: قاؿ شر؟ من

ـٌ   من الخير ذلك بعد فهل: قلت وتنكر منهم تعرؼ َىْديِ  بغير ويهتدوف سنَّتي بغير يستنُّوف أقوا
 أدركني إف تأمرني فما: قلت. فيها قذفوه إليها أجابهم من جهنَّم أبواب على دعاة نعم قاؿ شر

 فاعتزؿ: قاؿ إماـ؟ وال جماعةٌ  لهم يكن لم فإف: قلت. وإمامهم المسلمين جماعة تلـز قاؿ ذلك؟
 الحافظ قاؿ{ ذلك على وأنت الموت يدركك حتى شجرةٍ  بأصل تعضَّ  أف ولو كلَّها الفرؽ تلك
: قاؿ( مالك وُأخذ ظهرؾ ضرب وإف وتطيع تسمع) األسود رواية في وزاد الفتح في حجر ابن

 لم وإف ظهرؾ ضرب وإف فالزمو خليفة هلل رأيت فإف: )الطبراني عند سبيع بن خالد رواية في وكذا
 إذا األمور لوالة والطاعة السمع وجوب على األدلة من ذلك غير إلى!!!( فالهرب خليفة هلل يكن
 وجد من على إال الخروج واليجوز الصبلة يقيم إماـ على الخروج اليجوز وأنو مسلمين، كانوا
 للمسلمين كاف إذا إالَّ  الخروج الينبغي أنَّو وأيضاً  برىاف، اهلل من فيو الخارج مع بواح كفر عنده
 من العلم أىل أجمع وقد والجماعة، السنة أىل عقيدة ىي ىذه الحاكم مناؤة بها يستطيعوف قوةً 
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 كانوا سواءً  المسلمين األمر والة على الخروج اليجوز أنَّو على األثر ومتبعي والجماعة، السنَّة أىل
 .ذلك على السنة أىل إجماع العلماء بعض حكى وقد َجْور، أو عدؿٍ  أىل
 عنو اهلل رضي اليماف بن حذيفة حديث شرح في( ٖٚ/ ٖٔ) الفتح في حجر ابن الحافظ قاؿ

 لجماعة حجة حذيفة حديث في أي حجةٌ  فيو بطاؿ ابن وقاؿ الخطيب، الدّْين محب طبعة
 الطائفة وصف ألنو الَجْور، أئمة على الخروج وترؾ المسلمين، جماعة لزـو وجوب في الفقهاء
 وىم لؤلولين، قاؿ كما وتنكر منهم تعرؼ فيهم يقل ولم جهنَّم أبواب على دعاة بأنَّهم األخيرة

 في اختلف: الطبري قاؿ الجماعة، بلزـو ذلك مع وأمر حق، غير على وىم إالَّ  كذلك اليكونوف
 .األعظم السواد والجماعة للوجوب ىو: قوـٌ  فقاؿ. الجماعة وفي األمر ىذا

 إالَّ  الجور أىل على بالخروج يقل لم ألنو المبتدعة بقوؿ أخذ قد فإنَّو ذلك خبلؼ قاؿ ومن: قلت
 تحريم يروف وكلُّهم األدلة بهذه يأخذوف فكلُّهم والجماعة السنَّة أىل أمَّا والمعتزلة، الخوارج
 الطحاوية شرح في وقاؿ الفعلي الخروج تسبب الكلمة ألف الكلمة، أو بالفعل كاف سواءً  الخروج

 أمورنا ووالة أئمتنا، على الخروج نرى وال: الطحاوية العقيدة على الدّْمشقي الحنفي العز أبي البن
 فريضةً  وجل عزَّ  اهلل طاعة من طاعتهم ونرى طاعتهم من يداً  ننزع وال عليهم ندعوا وال جاروا وإف

 الشارح وأورد الطحاوية صاحب قوؿ ىذا والمعافاة، بالصبلح لهم وندعوا بمعصية، يأمروا لم ما
 من طاعتهم عن الخروج على يترتب فؤلنَّو جاروا، وإف طاعتهم لزـو وأمَّا: )وقاؿ ذلك، على األدلة

 ومضاعفة للسيئات، تكفير جورىم على الصبر في بل جورىم من يحصل ما أضعاؼ المفاسد
 فعلينا العمل جنس من والجزاء أعمالنا لفساد إالَّ  علينا سلطهم ما وجل عزَّ  اهلل فإفَّ  لؤلجور

 َكَسَبتْ  فَِبَما ُمِصيَبةٍ  ِمنْ  َأَصاَبُكمْ  َوَما: )تعالى اهلل قاؿ العمل وإصبلح والتوبة، واالستغفار االجتهاد
 (.ٖٓ:الشورى( )َكِثيرٍ  َعنْ  َويَػْعُفو أَْيِديُكمْ 
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 وسلم عليو اهلل صلى محمد أصحاب وىم الجماعة، عليو تبنى الذي واألساس
 ضل فقد عنهم يأخذ لم فمن والجماعة، السنة أىل وىم ،ٔأجمعين اهلل ورحمهم
 .ٔالنار في وأىلها والضبللة ضبللة، بدعة وكل وابتدع،

                                                           

 من كل على جار ىو بل منها، خاص قدر من مشتًقا وليس الصحبة، من مشتق لغة الصحابي 0
 المكالمة، من مشتق وضارب ومخاطب مكلم: القوؿ أف كما كثيًرا، أو كاف قليبلً  غيره صحب

 األسماء جميع وكذلك كثيًرا، أو كاف قليبلً  ذلك منو وقع من كل على وجار والضرب، والمخاطبة
 .األفعاؿ من المشتقة
ًً  َويَػْوًما َوَسَنةً  َوَدْىًرا َحْوالً  فبلف صحب يقاؿ وكذلك  يقع ما بقليل المصاحبة اسم فيوقع َوَساَعًة

 .  وكثيره منها
 عليو اهلل صلى النبي رؤية أف إلى مالك بن أنس فذىب الصحابي، تعريف في العلماء اختلفوقد 
 بقي: فقاؿ غيرؾ؟ الصحابة من أحد بقي ىل: سئل فقد صحابيا، الرجل العتبار كافية غير وسلم
 يقيم أف صحابيا الرجل يعد لكي المسيب بن سعيد واشترط فبل، صحبة فأما األعراب، من ناس
 .(ٜٔٔص) مقدمة .غزوتين أو غزوة معو ويغزو ستين أو سنة وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ مع

 من الصحابي اسم أف يروف األصوليين أف( ٜٔٔ-ٛٔٔفي المقدمة )ص الصبلح ابن ويذكر
 لو مجالستو وكثرت وسلم عليو اهلل صلى للنبي صحبتو طالت من على يقع والظاىر اللغة حيث

 . عنو واألخذ التبع طريق عن
 مشتق" صحابي" القوؿ أف اللغة أىل بين خبلؼ ال" : (ٓٓٔص) الكفايةكما في  الباقبلنيقاؿ 

 غيره، صحب من كل على جار ىو بل مخصوص، منها قدر من بمشتق ليس وأنو الصحبة من
 وساعة، ويوماً، وشهراً، وسنة، ودىرًا، حواًل، فبلناً  صحبت: يقاؿ وكذلك ،...  كثيراً  أو كاف قليبلً 

 من على ىذا إجراء اللغة حكم في يوجب وذلك وكثيره، منها يقع ما بقليل المصاحبة اسم فيوقع
 ومع االسم، اشتقاؽ في األصل ىو ىذا نهار، من ساعة ولو وسلم عليو اهلل صلى النبي صحب

 واتصل صحبتو كثرت فيمن إال ىذىالتسمية يستعملوف ال أنهم في عرؼ لؤلئمة تقرر فقد ذلك
 فوجب حديثًا، منو وسمع خطى معو ومشى ساعة المرء لقي من على ذلك يجروف وال لقاؤه،
  ا.ىػ حالو ىذه من على إال االستعماؿ عرؼ في االسم ىذا يجري ال أف لذلك
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 صحبو، من على إال الصحبة اسم ينطبق ال: "(ٖٔ/ٔ) الغابة أسدكما في   الغزالي حامد أبو وقاؿ
 طالت بمن يخصصو العرؼ ولكن ساعة، ولو الصحبة الوضع حيث من االسم في يكفي ثم

 ا.ىػ "صحبتو
 الغابة أسد كما أحمد اإلماـ قاؿف الصحابة، تعريف في آخر مذىبا الحديث أىل ذىب وقد

 أو ساعة أو يوما أو شهرا صحبو من كل وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب: "(ٖٔ/ٔ)
 ".رآه

 من فهو وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ رأى مسلم كل إف: "(ٕ-٘) الصحيح في البخاري قاؿو 
  ."الصحابة

 كبلـ في الصحابي تعريف من البخاري بو جـز ما وجدت وقد: "(٘/ٚفي الفتح ) الحافظ وقاؿ
 بن علي قاؿ بسنده منده ابن القاسم ألبي" المستخرج" في فقرأت المديني، بن علي شيخو

 النبي أصحاب من فهو نهار من ساعة ولو رآه أو وسلم عليو اهلل صلى النبي صحب من: المديني
  ا.ىػ"وسلم عليو اهلل صلى

 الحديث أصحاب: "(ٜٔٔ-ٛٔٔ ابن الصبلح )ص مقدمة كما في  السمعاني المظفر أبو قاؿو 
 رآه من يعدوف حتى ويتوسعوف كلمة، أو حديثا النبي عن روى من كل على الصحبة اسم يطلقوف

 ".الصحابة من رؤية
 السابقة التعريفات ذكر بعد: (ٕٔ٘: ص) واإليضاح التقييدفي  العراقي الدين زين الحافظ قاؿ

 صلى النبي لقي من الصحابي: يقاؿ أف االعتراض من السالمة فالعبارة" :- عليها واالعتراضات
 بن اهلل كعبد كافراً  ومات ارتد من بذلك ليخرج اإلسبلـ، على مات ثم مسلماً  وسلم عليو اهلل

 ".ونحوىم ضبابة بن ومقيس أمية بن وربيعة خطل
 لقي من:  الصحابي أف: ذلك من عليو وقفت ما وأصح: (ٛ-ٚ/ٔ) اإلصابةفي  الحافظ وقاؿ
 لو مجالستو طالت من لقيو فيمن فيدخل اإلسبلـ، على ومات بو مؤمناً  وسلم عليو اهلل صلى النبي

 ومن يجالسو، لم ولو رؤية رآه ومن يغز، لم أو معو غزا ومن يرو، لم أو عنو روى ومن قصرت، أو
 .كالعمى لعارض يره لم

 .أخرى مرة بو يجتمع لم إذا ذلك بعد أسلم ولو كافراً  لقيو من اإليماف بقيد ويخرج
 .البعثة قبل الكتاب أىل مؤمني من لقيو كمن بغيره، مؤمناً  لقيو من يخرج" بو: "وقولنا
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 بن اهلل كعبيد ردتو على ومات ارتد ثم بو مؤمنأ لقيو من" اإلسبلـ على ومات: "بقولنا ويخرج
 بو اجتمع سواء يموت، أف قبل اإلسبلـ إلى وعاد ارتد من فيو ويدخل خطل، بن اهلل وكعبد جحش

 ". المعتمد الصحيح ىو وىذا ال، أـ أخرى مرة وسلم عليو اهلل صلى
 في معدود أنو فالصحيح عوده، بعد ثانياً  يره لم لكن اإلسبلـ إلى عاد ثم ارتد فلو: "وقاؿ

 في أحاديثو تخريج وعلى الصحابة، في قيس بن األشعث عد على المحدثين إلطباؽ الصحابة
 ا.ىػ "بكر أبي خبلفة في اإلسبلـ إلى عاد ثم ارتد ممن وىو والمسانيد، الصحاح

 اهلل صلى - النبي على وصلى حضر يعني - دفنو وقبل موتو بعد بو اجتمع من يشمل وىل: فرع
 - وسلم عليو اهلل صلى - النبي حضر إذا إنو: يقوؿ من فمنهم :خبلؼ ىذا في ؟- وسلم عليو
 .بموتو تنقطع ال - وسلم عليو اهلل صلى - نبوتو ألف صحابي؛ فهو دفنو وقبل موتو بعد

 .ميت وىو - وسلم عليو اهلل صلى - بالنبي اجتمع ألنو بصحابي؛ ليس: قاؿ من ومنهم
 بن خالد الشاعر ذؤيب كأبي موتو بعد رآه ممن احتراز" حيا: "وقولنا (:ٙٙٗ/ ٕ) النجار ابن قاؿ

 ميتا فوجده ليراه، سافر: وسلم عليو اهلل صلى النبي بمرض وأخبر أسلم لما ألنو الهذلي؛ خويلد
 مات: وقاؿ الصحابة، في منده ابن وعده صحابيا، يعد فلم والدفن، عليو الصبلة فحضر مسجى

 دوف الحكمية، الصحبة فمراده الصحابة من عده ومن ،"التدريب شرح" وفي. الحنيفية على
  .االصطبلحية

 سماعاً  السلفية الدعوة عن يسمعوف الجالسين األخوة بعض: : سئل العبلمة األلباني عن مسألة
 - فضيلتكم من فالمرجو ، وُدعاتِها أتباعها ِقَبلِ  من ال خصومها ِقَبلِ  من ُيكتب ما عنها ويقرؤوف

 . اليـو اإلسبلمية الجماعات بين السلفية موقف شرح - ودعاتها السلفية علماء من وأنتم
 من بد ال لكن ، مرة من أكثر السؤاؿ ىذا مثل عن أجبتُ  أنا:  تعالى اهلل رحمو األلباني الشيخ

 أف بعد فيها يجادؿ أف مسلم أي يستطيع ال حق   كلمة أقوؿ:  فأقوؿ ، السؤاؿ طُِرحَ  وقد الجواب
 ، السلف إلى نسبة السلفية ؟ ماذا إلى نسبة ، السلفية الدعوة:  ذلك أوؿ:  الحقيقة لو تتبين

 ىذه تُفهم وبالتالي ، السلف:  المسلمين علماء عند ُأطلق إذا السلف ىم من نعرؼ أف فيجب
 رسوؿ لهم شهد الذين الثبلثة القروف أىل ىم:  السلف ، داللتها وفي معناىا في وزنها وما النسبة

 وغيرىما الصحيحين في المخرج المتواتر الصحيح الحديث في بالخيرية وسلم عليو اهلل صلى اهلل
 ثم ، قرني الناس خير: )  قاؿ أنو وسلم وآلو عليو اهلل صلى النبي عن الصحابة من جماعة عن

 السبلـ عليو الرسوؿ لهم شهد الذين الثبلثة القروف ىدوؿ(  يلونهم الذين ثم ، يلونهم الذين
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 عرفنا إذا ، السلف ىؤالء إلى ينتموف والسلفيوف ، السلف ىذا إلى تنتمي فالسلفية ، بالخيرية
 : اثنين أمرين أقوؿ حينئذٍ  والسلفية السلف معنى
 جماعات ِنَسب ىي كما ، أشخاص أو شخص إلى نسبة ليست النسبة ىذه أف:  األوؿ األمر
 عشرات إلى وال شخص إلى نسبة ليست ىذه ، اإلسبلمية األرض على اليـو موجودة أخرى

 أف يستحيل الصالح السلف ألف ذلك ، العصمة إلى نسبةٌ  ىي النسبة ىذه بل ، األشخاص
 جاء بل عليهم ثناء الشرع في يأتِ  لم فالخلف ، الخلف ذلك وبخبلؼ ، ضبللة على يجمعوا

 من يأتي ثم: )  السبلـ عليو قاؿ حيث السابق الحديث تماـ في وذلك ، جماىيرىم في الذـ
ـٌ  بعدىم  ذلك إلى السبلـ عليو أشار كما ، الحديث آخر إلى(  ، ُيستشهدوف وال َيشهدوف أقوا

ّّ  المسلمين من لطائفةٍ  مدحٌ  فيو آخر حديث في  عليو قاؿ حيث الحديث بمفهـو لجماىيرىم وذ
(  اهلل أمر يأتي حتى خالفهم من يضرىم ال ، الحق على ظاىرين أمتي من طائفة تزاؿ ال: )  السبلـ

 ىي:  والطائفة ، بطائفة الزمن آخر في المدح خص الحديث فهذا ،(  الساعة تقـو حتى)  أو
 . فوؽ فما الفرد على تطلق:  اللغة في فإنها ، القليلة الجماعة

 فيما العصمة وأنهم الصالح السلف جماعة إلى تنتمي وأنها السلفية في المعنى ىذا عرفنا إذا فإذف
 إليو أشرتُ  الذي الثاني األمر يأتي حينئذٍ  الصالح السلف ىؤالء عليو كاف بما المسلم تمسك إذا

 عليو فيستحيل العصمة من ترمي ماذا وإلى النسبة ىذه حينذاؾ يعرؼ مسلم كل أف وىو أال آنفاً 
 عليو يستحيل:  أقوؿ لكني ، بدىي أمرٌ  ىذا ، يتبرأ - أف:  أقوؿ ال - أف والبياف العلم ىذا بعد
 من ، العصمة إلى االنتساب:  يعني ، السلفية إلى االنتساب أف فهمنا ألننا ، سلفياً  يكوف أف إال
 الحق خبلؼ على الخلف بعض بو يستدؿ حديث من نأخذىا نحن ؟ العصمة ىذه أخذنا أين

 بقولو يأتوف حينما - الخلف جماىير عليو بما - باألكثرية باألخذ االحتجاج على بو يستدلوف
 تطبيق يصح ال(  ضبللة على أمتي تجتمع ال)  ،(  ضبللة على أمتي تجتمع ال: )  السبلـ عليو
 ضبللة على أمتي تجتمع ال)  ، جذرية خبلفات من بينهم ما على اليـو الخلف على الحديث ىذا

 ، السيء الواقع لهذا دارس كل يعرفو أمرٌ  وىذا اليـو المسلمين واقع على تطبيقها يمكن ال( 
 والنصارى اليهود من قبلنا فيمن وقع لما مبينةً  جاءت التي الصحيحة األحاديث ذلك إلى ُيضاؼ
: )  وسلم عليو اهلل صلى فقاؿ ، التفرؽ من السبلـ عليو الرسوؿ بعد المسلمين في سيقع وفيما

 أمتي وستفترؽ ، فرقة وسبعين اثنتين على والنصارى ، فرقة وسبعين إحدى على اليهود افترقت
 ىي: )  قاؿ ؟ اهلل رسوؿ يا ىي من:  قالوا(  واحدة إال النار في كلها فرقة وسبعين ثبلث على



 - 29 - 

                                                                                                                                                  

 الحديث بتطبيق القطع يمكن التي ىي السبلـ عليو الرسوؿ جماعة ىي:  الجماعة ىذه(  الجماعة
 حكم الذين الصحابة ىم الحديث بهذا المقصود أف(  ضبللة على أمتي تجتمع ال: )  السابق
 السلف وىؤالء ، نحوىم ونحا سبيلهم سلك ومن الناجية الفرقة ىي بأنهم السبلـ عليو الرسوؿ
 غير سبيل سلوؾ ومن مخالفتهم من الكريم القرآف في وجل عز ربنا حذرنا الذين ىم الصالح
 سبيل غير ويتبع الهدى لو تبين ما بعد من الرسوؿ يشاقق ومن: }  وجل عز قولو في سبيلهم

ًٍ  في إخواننا نظر َلَفتّ  أنا{  مصيرا وساءت جهنم وُنْصِلوِ  تولى ما نُػَولّْوِ  المؤمنين  من كثيٍر
 على{  المؤمنين سبيل غير ويتبع}  اآلية ىذه في قولو وجل عز ربنا عطف حكمة إلى المناسبات

 كانت لو ، الجملة ىذه بحذؼ كانت لو اآلية أف مع ؟ ذلك من الحكمة ما ، الرسوؿ مشاققة
 وساءت جهنم وُنْصِلوِ  تولى ما نُػَولّْوِ  الهدى لو تبين ما بعد من الرسوؿ يشاقق ومن: )  يأتي كما

 والحكم ، وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ يشاقق من وتأنيب التحذير في كافية لكانت(  مصيرا
 غير ويتبع: }  وجل عز قولو ذلك إلى أضافت وإنما ، ىكذا اآلية تكن لم ، السيئ بمصيره عليو

 ما ؟..الغاية ما إذف ػ العبث من وجل عز اهلل لكبلـ حاشا -! ؟ عبث ىذا ىل{  المؤمنين سبيل
 في الحكمة ؟..الرسوؿ مشاققة على(  المؤمنين سبيل غير ويتبع ) الجملة ىذه عطف من الحكمة

 الصحابة سبيل غير سلك من:  أي اإلجماع، على اآلية بهذه استدؿ حيث الشافعي، اإلماـ كبلـ
 أنها السبلـ عليو الرسوؿ لها شهد التي الجماعة وىم - السابق تعبيرنا في - العصمة ىم الذين
 عذاب من ينجو أف يريد كاف لمن يجوز ال الذين ىم ىؤالء ، سبيلهم سلك ومن الناجية الفرقة

 لو تبين ما بعد من الرسوؿ يشاقق ومن: }  تعالى قاؿ ولذلك ، سبيلهم يخالف أف القيامة يـو اهلل
 { . مصيرا وساءت جهنم وُنْصِلوِ  تولى ما نُػَولّْوِ  المؤمنين سبيل غير ويتبع الهدى

 : اثنين أمرين يعرفوا أف الزماف آخر في اليـو المسلمين على إذف
 بها أراد وجل عز اهلل أف في الحكمة ما ثم اآلية ىذه في المذكورين المسلموف ىم من:  أوالً 

 ىذه أو السؤاؿ ىذا جواب بياف سبق قد ؟.. سبيلهم سار ومن الصالح السلف ىم الذين الصحابة
 صلى النبي فم من طريا غضا الوحي بتلقي عهد قريب كانوا الصحابة أف ذلك وخبلصة الحكمة

 ظهرانيهم بين عاش الذي وسلم وآلو عليو اهلل صلى نبيهم شاىدوا ثم أوالً  وسلم وآلو عليو اهلل
 الصبلة عليو أقوالو في منها كثير ذكر جاء والتي القرآف في عليها المنصوصة األحكاـ يطبق

 السبلـ عليو الرسوؿ وأحاديث القرآف سماع من الفضل ىذا لهم يكن لم الخلف بينما والسبلـ
 الكتاب لنصوص السبلـ عليو الرسوؿ تطبيق على االطبلع فضل لهم يكن لم ثم مباشرةً  منو
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 ليس: )  السبلـ عليو قولو:  السنة في عليها النص جاء التي الحكمة ومن ، عملياً  تطبيقاً  والسنة
 لم الذين فإذف(  سمع كمن راءٍ  وما: )  قولو الشاعر أخذ ومنو بدأ ومنو(  كالمعاينة الخبر

 منو ورأوه مباشرة الكبلـ منو وسمعوا شاىدوا الذين كأصحابو ليسوا السبلـ عليو الرسوؿ يشهدوا
 ، جداً  جميلة كلمة وىي اإلسبلميين الدعاة بعض بها نبغ عصرية كلمة توجد اليـو ، عمليا تطبيقاً 
 وإرشاداتهم مواعظهم وفي محاضراتهم في يقولوف ، واقعة حقيقةً  منها نجعل أف منها أجمل ولكن

 نفهم لم إذا لكن ، جميل كبلـ ، األرض على يمشي واقعاً  يمشي اإلسبلـ نجعل أف يجب أنو
 الشاعري الكبلـ ىذا نحقق أف يمكننا ال نقوؿ كما الصالح السلف فهم ضوء وعلى اإلسبلـ
 أصحاب ىم ذلك استطاعوا الذين ، األرض على تمشي واقعية حقيقة اإلسبلـ نجعل أف الجميل
 َوِعيَ  من خير فَػَوَعْوهُ  ، مباشرةً  منو الكبلـ سمعوا ، آنفاً  المذكورين للسببين السبلـ عليو الرسوؿ

 وأنا ، فعبلً  ذلك لهم يبين السبلـ عليو الرسوؿ فرأوا ، فعلي بياف إلى تحتاج ىناؾ أمور في ،ثم
 إال يفهمها أف للمسلم يمكن ال ، الكريم القرآف في آيات ،ىناؾ جداً  واضحاً  مثبلً  لكم أضرب

 لتبين الذكر إليك وأنزلنا: }  وجل عز قاؿ كما ، الكريم القرآف تبين التي للسنة عارفاً  كاف إذا
 سيبويو ىاتوا اآلف{  أيديهما فاقطعوا والسارقة والسارؽ: }  تعالى قولو مثبلً {  إليهم نُػزّْؿَ  ما للناس

 يستطيع ال لغةً  ؟ ىو من{  والسارؽ}  ، الكريمة اآلية ىذه لنا فليفسر العربية اللغة في الزماف ىذا
 عن الجواب يعطي أف يستطيع ال الزماف آخر سيبويو يستطيع ال ؟ ىي ما واليد ، السارؽ يحدد أف

 التي اليد ىي وما ؟ اليد قطع يستحق الذي أو يستطيع الذي السارؽ ىو من ، السؤالين ىذين
 ىذه في واليد ، سارؽ فهو بيضة سرؽ لو السارؽ:  اللغة ؟ السارؽ لهذا بالنسبة تُقطع أف ينبغي

:  السابقة اآلية نتذكر حين -:  ىو الجواب لكن ، يدٌ  فهي مكاف أي في أو ىنا أو ىنا ُقِطَعتْ  لو
 الرسوؿ من بياف فهناؾ ، البياف في الجواب -{  إليهم نُػزّْؿَ  ما للناس لتبين الذكر إليك وأنزلنا} 

 وفي كمثل اآلية ىذه خصوص في فعبلً  السبلـ عليو طَبػََّقوُ  البياف ىذا ، للقرآف السبلـ عليو
 أنو األصوؿ علم في يقرأ األصوؿ علم في قرأ من ألف ، أكثرىا وما ، األخرى اآليات خصوص

 النصوص عشرات تحتها يدخل مجملة كلمات ، ومنسوخ وناسخ ومقيد ومطلق وخاص عاـ ىناؾ
 حتى ىذا في أطيل أف أريد وال ، السنة أوردتها عامة نصوص ، النصوص مئات يكن لم إف ،

 . األسئلة بقية عن نجيب أف نستطيع
 اهلل صلى اهلل رسوؿ كاف ) قاؿ( ٚٙٛ) مسلمرضي اهلل عنهما عند  اهلل عبد بن جابر لحديث 0

 كتاب الحديث خير فإف بعد، أما: ويقوؿ...  صوتو وعبل عيناه، احمرت خطب إذا وسلم عليو
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 كل( وأما زيادة ) و  ضبللة بدعة وكل محدثاتها، األمور وشر محمد، ىدى الهدى وخير اهلل،
 كاف وقد(: ٜٔٔ/ٜٔ( ففي ثبوتها نظر، قاؿ شيخ اإلسبلـ في مجموع الفتاوى )النار في ضبللة
 كبلـ الكبلـ خير: الجمعة يـو خطبة في} الصحيح الحديث في يقوؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي

 ولم{ ضبللة بدعة وكل محدثاتها األمور وشر وسلم عليو اهلل صلى محمد ىدي الهدي وخير اهلل
 فبل عنو فعجز طلبو في اجتهد وقد الحق قصد من الحق عن يضل بل النار في ضبللة وكل: يقل

 حقيقة عن فيو ضل الذي وخطؤه اجتهاده على أجر لو فيكوف بو أمر ما بعض يفعل وقد يعاقب
 أنو يعلموا ولم بدعة ىو ما وفعلوا قالوا قد والخلف السلف مجتهدي من وكثير. لو مغفور األمر
 رأوه لرأي وإما منها يرد لم ما منها فهموا آليات وإما صحيحة ظنوىا ضعيفة ألحاديث إما بدعة
 تؤاخذنا ال ربنا: }قولو في دخل استطاع ما ربو الرجل اتقى وإذا ،تبلغهم لم نصوص المسألة وفي

 . آخر موضع لو ىذا وبسط"  فعلت قد: " قاؿ اهلل أف الصحيح وفي{ أخطأنا أو نسينا إف
 (النار في ضبللة كل) و  الحرؼ وىذا(: ٖٕ٘/ٖٕوقاؿ األرنؤوط ومن معو في تحقيق المسند )

 غير من وأما الثوري، سفياف عن المبارؾ بن اهلل عبد طريق من إال الحديث ىذا في روت لمف
 ،( ٘ٛ" )االعتقاد أصوؿ شرح" في البللكائي عند موقوفا مسعود ابن عن روي فقد جابر حديث

 وىو الوليد، بن أيوب ففيو البللكائي إسناد أما ضعيف، البيهقي وإسناد ،ٜٛٔ ص والبيهقي
 ( .ٖٖٗٗٔ) وانظر تعديبل، وال جرحا فيو الخطيب يأثر ولم ،ٓٔ/ٚ" بغداد تاريخ" في مترجم

 ىو ىذا : الميزاف في ومرويات أحاديثوقاؿ الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف في مقدمة كتاب 
 كما وغيره مسلم عند ػ؟  ػ النبي عن جابر عن ، أبيو عن ، محمد بن جعفر عن المحفوظ الثابت

 بن ووىيب ، ببلؿ بن وسليماف ، الثقفي عبدالوىاب:  محمد بن جعفر أصحاب جمهور رواه
 ومقتضى ، وآخروف سليم بن ويحيى ، محمد بن وعبدالعزيز ، القطاف سعيد بن ويحيى ، خالد
 وقاؿ الثقفي رواية على أحاؿ حيث ، بو جعفر عن الثوري عن وكيع لفظ ىو يكوف أف مسلم صنيع

 بلفظ وكيع عن عاصم أبي وابن ، أحمد رواه لكن،  « الثقفي حديث بمثل الحديث ساؽ ثم »: 
 . البيهقي بينهما وجمع « بدعة محدثة وكل »: 

 وشراألمور »:  بلفظ بو جعفر عن الثوري عن فرواه ، المبارؾ بن عبداهلل:  ىؤالء جميع وخالف
 تحاشاىا اللفظة وىذه،  «النار في ضبللة وكل ، ضبللة بدعة وكل ، بدعة محدثة وكل ، محدثاتها

 بالتحويل «صحيحو» في خزيمة ابن وأوردىا ، حباف ابن وكذلك ، «صحيحو» في مسلم اإلماـ
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 ىدى، حسبها ركبها ضبللة في ألحد عذر ال: " عنو اهلل رضي الخطاب بن عمر وقاؿ
 ". ٔالعذر وانقطع الحجة، وثبتت األمور، بينت فقد ضبللة، حسبو تركو ىدى في وال

 الناس فعلى للناس، وتبين كلو، الدين أمر أحكما قد والجماعة السنة أف وذلك
 .ٕاالتباع

                                                                                                                                                  

 وفي،  « اللفظ لهذا مخالف عياض بن أنس ولفظ »:  وقاؿ جعفر عن عياض بن أنس رواية مع
 . نفسو السياؽ وفي الزيادة ىذه في كذلك جعفر عن الرواة جمهور لفظ أف الحقيقة

 إبطاؿ على الدليل إقامة» في بالزيادة النسائي لفظ صحح وإف ػ اهلل رحمو ػ اإلسبلـ وشيخ
 ٖٓ ص)  ػ اهلل رحمو ػ األلباني للعبلمة الحاجة خطبة في كما(  ٛ٘/  ٖ)  الفتاوى من «التحليل

:  يقل ولم »:  فقاؿ( ٜٔٔ/ٜٔ) «الفتاوى مجموع» في ػ؟  ػ النبي عن ثبوتها في طعن فقد ،( 
 قّيض ػ وجل عز ػ اهلل أف ولوال، المعنى ىذا صحة عدـ بياف في شرع ثم ، « النار في ضبللة وكل
 التاـ التقصي بعد شذوذىا إلى تفطنت ما سنوات، عدة منذ اللفظة ىذه عن يسألني كريماً  أخاً  لي

   .عليهما اهلل رضواف مسعود وابن عمر عن ُرويتْ  وإف الحديث، ىذا لطرؽ
 

(، ٕٙٔ(، وابن بطة في اإلبانة الكبرى )ٕٔ/ٕأخرجو عمر بن شبة في تاريخ المدينة ) ٔ
قاؿ، وىو  الخطاب بن عمر أف بلغو، أنو األوزاعي، عن( ٛٗٔ/ٔ) والمتفقو الفقيو والخطيب في

 منقطع بين األوزاعي وعمر رضي اهلل عنو.   
 ( عن األوزاعي عن عمر بن عبد العزيز من قولو. ٜ٘، رقم  ٖٔوأخرجو المروزي في السنة )ص

 :النقصاف وال الزيادة تحتمل ال كاملة جاءت الشريعة أف(: ٖٙ/ٔقاؿ الشاطبي في اإلعتصاـ ) ٕ
 اإلسبلـ لكم ورضيت نعمتي عليكم وأتممت دينكم لكم أكملت اليـو: }فيها قاؿ تعالى اهلل ألف
 [.ٖ: المائدة{ ]دينا
 األعين منها ذرفت موعظة وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ وعظنا»: سارية بن العرباض حديث وفي

 تركتكم: قاؿ إلينا؟ تعهد فما مودع، موعظة ىذه إف! اهلل رسوؿ يا: فقلنا القلوب، منها ووجلت
 اختبلفا فسيرى منكم يعش ومن ىالك، إال بعدي عنها يزيغ وال كنهارىا، ليلها البيضاء على

 اهلل صلى النبي أف وثبت، الحديث «بعدي من الراشدين وسنة سنتي من عرفتم بما فعليكم كثيرا،
 مخالف ال وىذا والدنيا، الدين أمر في إليو يحتاج ما جميع ببياف أتى حتى يمت لم وسلم عليو
 إف: مقالو أو حالو بلساف قولو محصوؿ إنما فالمبتدع كذلك، كاف فإذا، السنة أىل من عليو
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 لكمالها معتقدا كاف لو ألنو؛ استدراكها يستحب أو يجب أشياء منها بقي وأنو تتم، لم الشريعة
 .المستقيم الصراط عن ضاؿ ىذا وقائل عليها، استدرؾ وال يبتدع، لم؛ وجو كل من وتمامها

 أف زعم حسنة، يراىا بدعة اإلسبلـ في ابتدع من: " يقوؿ مالكا سمعت: الماجشوف ابن قاؿ
: المائدة{ ]دينكم لكم أكملت اليـو: }يقوؿ اهلل ألف الرسالة، خاف وسلم عليو اهلل صلى محمدا

 .دينا اليـو يكوف فبل دينا، يومئذ يكن لم فما ،[ٖ
 خاصة طرقا العبد لمطالب عين قد الشارع ألف؛ لو ومشاؽ للشرع، معاند المبتدع أف: والثالث

 وأف فيها، الخير أف وأخبر والوعيد، والوعد والنهي باألمر عليها الخلق وقصر خاصة، وجوه على
 عليو اهلل صلى الرسوؿ أرسل إنما وأنو نعلم، ال ونحن يعلم اهلل ألف ذلك، غير إلى تعديها في الشر
 الشارع حصره ما ليس أخر، طرقا ثم أف يزعم فإنو كلو، لهذا راد فالمبتدع. للعالمين رحمة وسلم

 استدراكو من يفهم ربما بل نعلم، أيضا ونحن يعلم الشارع كأف بمتعين، عينو ما وال بمحصور،
 كفر فهو؛ للمبتدع مقصودا كاف إف وىذا الشارع، يعلمو لم ما علم أنو الشارع، على الطرؽ

 عبد بن عمر أشار المعنى ىذا وإلى .مبين ضبلؿ فهو؛ مقصود غير كاف وإف والشارع، بالشريعة
؛ بعد أما :إليو فكتب القدرية؟ بعض في يستشيره أرطأة بن عدي لو كتب إذ عنو، اهلل رضي العزيز
 أحدث ما وترؾ وسلم، عليو اهلل صلى نبيو سنة واتباع أمره، في واالقتصاد اهلل بتقوى أوصيك فإني

 قد من سنها إنما السنة فإف؛  السنة بلزـو فعليك، مؤنتو وكفوا سنتو جرت قد فيما المحدثوف
 القـو بو رضي بما لنفسك فارض، والتعمق والحمق والزلل الخطأ من خبلفها في ما عرؼ

 أقوى، األمور كشف على كانوا وىم كفوا قد نافذ وببصر وقفوا، علم على فإنهم؛ ألنفسهم
 سننهم، غير اتبع من إال بعدىم أحدثو ما بعدىم، حدث أمر: قلتم فلئن. أحرى فيو كانوا وبفضل
 فما يشفي، ما منو ووصفوا يكفي، بما منو تكلموا فقد السابقوف، لهم إنهم عنهم، بنفسو ورغب
 بين وأنهم فغلوا[ عنهم وطمح فجفوا،] آخروف عنهم قصر لقد محسر، فوقهم وما مقصر، دونهم
 قد من سنها إنما السنة فإف: " فقولو .مسألتو بحكم الكتاب ختم ثم .مستقيم ىدى لعلى ذلك
 .االستشهاد مقصود فهو" ؛  خبلفها في ما عرؼ

 وألـز الشرائع، وضع الشارع ألف؛  للشارع المضاىي منزلة نفسو نزؿ قد المبتدع أف: والرابع
 فيو كانوا فيما الخلق بين حكم ألنو بذلك، المنفرد ىو وصار سننها، على الجري الخلق

 بين الخبلؼ يبق ولم الشرائع، تنزؿ لم الخلق مدركات من التشريع كاف فلو وإال يختلفوف،
 .السبلـ عليهم الرسل بعث إلى احتيج وال الناس،
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 الشارع، مع شرع حيث للشارع، ومضاىيا نظيرا نفسو صير قد اهلل دين في ابتدع الذي ىذا[ فػ]
 .بذلك وكفى بالتشريع، االنفراد في الشارع قصد ورد بابا، لبلختبلؼ وفتح

 والشهوة، الهوى إال لو يبق لم للشرع، متبعا يكن لم إذا العقل ألف؛ للهوى اتباع أنو: والخامس
 .مبين ضبلؿ وأنو الهوى اتباع في ما تعلم وأنت

 تتبع وال بالحق الناس بين فاحكم األرض في خليفة جعلناؾ إنا ياداود: }تعالى اهلل قوؿ ترى أال
 يـو نسوا بما شديد عذاب لهم اهلل سبيل عن يضلوف الذين إف اهلل سبيل عن فيضلك الهوى

 [.ٕٙ: ص{ ]الحساب
 يمكن ال إذ مجردا العقل وعزؿ والهوى، الحق وىو عنده، لهما ثالث ال أمرين في الحكم فحصر

 .ذلك إال العادة في
 بين محصورا األمر فجعل ،[ٕٛ: الكهف{ ]ىواه واتبع ذكرنا عن قلبو أغفلنا من تطع وال: }وقاؿ
 .الهوى واتباع الذكر، اتباع: أمرين
 .قبلها ما مثل وىي[. ٓ٘: القصص{ ]اهلل من ىدى بغير ىواه اتبع ممن أضل ومن: }وقاؿ

. منو أضل أحد فبل نفسو، ىوى في اهلل ىدى يتبع لم من أف في صريحة فإنها؛ اآلية ىذه وتأملوا
 الشريعة بينتو وما .القرآف ىو اهلل وىدى. اهلل من ىدى بغير ىواه اتبع فإنو المبتدع، شأف وىذا
 :ضربين على الهوى اتباع أف اآلية وبينتو

 الهدى قدـ وقد كيف بضاؿ، صاحبو وال بمذمـو فليس والنهي، لؤلمر تابعا يكوف أف: أحدىما
 .التقي المؤمن شأف وىو ىواه؟ طريق في بو فاستنار
 غير أو إليو بالسنة تابعين والنهي األمر كاف األوؿ، بالقصد المقدـ ىو ىواه يكوف أف: واآلخر
 .المذمـو وىو تابعين

 انجر وقد .ىدى على أنو يظن وىو الناس، أضل فكاف ربو، ىدى على نفسو ىوى قدـ والمبتدع
 :طريقين الشرعية األحكاـ في لبلتباع عينت المذكورة اآلية أف وىو عليو، التنبيو يتأكد معنى ىنا

 .وىدى وحق علم أنها في مرية وال الشريعة،: أحدىما
 .الذـ مساؽ في إال القرآف في يذكر لم ألنو؛ المذمـو وىو الهوى،: واآلخر

 .كذلك ذلك ألفى؛ اآليات تتبع ومن ثالثا، طريقا ثم يجعل ولم
 :اهلل عند من نزؿ وما القرآف ىو إنما حمد الذي والحق عليو أحيل الذي العلم ثم
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 كنتم إف بعلم نبئوني األنثيين أرحاـ عليو اشتملت أما األنثيين أـ حـر آلذكرين قل: }تعالى كقولو
 [.ٖٗٔ: األنعاـ{ ]صادقين

 ليضل كذبا اهلل على افترى ممن أظلم فمن بهذا اهلل وصاكم إذ شهداء كنتم أـ: }ذلك بعد وقاؿ
 .[ٗٗٔ: األنعاـ{ ]علم بغير الناس
 قد اهلل على افتراء اهلل رزقهم ما وحرموا علم بغير سفها أوالدىم قتلوا الذين خسر قد: }وقاؿ
 من ىدى بغير التشريع في أىوائهم التباع كلو وىذا[. ٓٗٔ: األنعاـ{ ]مهتدين كانوا وما ضلوا

 .اهلل
 اهلل على يفتروف كفروا الذين ولكن حاـ وال وصيلة وال سائبة وال بحيرة من اهلل جعل ما: }وقاؿ

: وقاؿ. اهلل على افتراء حقيقتو إذ التشريع، في الهوى اتباع وىو ،[ٖٓٔ: المائدة{ ]الكذب
 غشاوة بصره على وجعل وقلبو سمعو على وختم علم على اهلل وأضلو ىواه إلهو اتخذ من أفرأيت}

 وىو بغيره، ال بالشرع وذلك. شيء اهلل دوف يهديو ال أي[ ٖٕ: الجاثية{ ]اهلل بعد من يهديو فمن
 .الهدى

 فكأنو المجرد، العقل حكم قاعدة تزلزلت والهوى، الشرع بين دائر األمر وأف ىذا، ثبت وإذا
 تشريع في بعينو الهوى اتباع إذا فهو الهوى، نظر تحت من إال مجاؿ الميداف ىذا في للعقل ليس

 .األحكاـ
 أيضا زلوا قد أىلو كاف وإف ىنا، فيو كبلـ فبل المحضة، المعقوالت في العقلي النظر ودع

 .التشريع حيث ومن الخطاب ورود حيث من زلوا فإنما؛ باالبتداع
 جاءت حتى والعقليات، التشريعات في خطئهم في: أعني الرسل، إرساؿ قبل الجميع عذر ولذلك
 حجة اهلل على للناس يكوف لئبل ومنذرين مبشرين رسبل} إليها يستقيم حجة ألحد يبق فلم الرسل،

 [ٜٗٔ: األنعاـ{ ]البالغة الحجة فللو[ }٘ٙٔ: النساء{ ]الرسل بعد
 نكتتها فهذه أصولية، كانت وإف المقاـ، ىذا في الناظر باؿ من تكوف أف ينبغي قاعدة فهذه

  .انتهى اهلل، كتاب من مستنبطة
وقاؿ الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمو اهلل في إرشاد الساري في شرح السنة للبربهاري: 

فمن يرد اهلل بو خيراً يوفقو   ، أىلهاو الِسَنِة ب ومرتبطة عقيدة أىل السنَّة والجماعة بينٌة في مصادرىا
لو صحبة حملة ىذه العقيدة وأقصد بو حملة مذىب أىل السنة  لتلك المصادر ، وييسر

لو ، فمن نشّْأ على أيدي أىل الصوفية  والجماعة، ومن أراد اهلل بو شراً فإنَّو َسُييسر لما خلق
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، ومن نشأ على أيدي أصحاب العقيدة والتصوُّؼ حسب أفَّ ذلك ىو الهدى فضلَّ وأضلْ 
الجهمية، وعاش عليها، وصحب أىلها حسب أف تلك ىي السنَّة فضلَّ وأضْل ومن نشأ على 
أيدي أصحاب الفكر االعتزالي حسب أفَّ ذلك ىو السنَّة فضلَّ وأضْل ، ومن نشأ على أيدي 

شأ على أيدي أىل أصحاب العقيدة األشعرية حسب أف تلك ىي السنَّة فضلَّ وأضْل، ومن ن
والمنتقصين لهم حسب أف ىذا  الرفض والتشيُّع الشتَّامين ألصحاب النبي صلى اهلل عليو وسلم

ىو الحق فضلَّ وأضْل، ومن نشأ على أيدي الخوارج التكفيريين حسب أفَّ ذلك ىو الحق فضلَّ 
لل المنهج الذي لكن أىل ىذه األىواء البد أف يجدوا ثغرات في عقيدتهم تُبيّْن لهم خ ،وأضل 

ىم عليو في االعتقاد ، وىكذا أصحاب اإلرجاء، وىكذا أصحاب الدعوات المعاصرة التي تعتني 
بالفضائل وتستهين بالعقائد حتى يحسب النَّاس أنَّهم على حق لما يروف من التمسك الظَّاىر 

حيد األلوىية، عليهم ، وىم مػع ذلك قد زىدوا في أصل العقيدة، وزىَُّدوا فيو وىو التوحيد تو 
 واستهانوا بما يقدح فيو وينقصو .

والمهم أفَّ من يريد النجاة، فعليو بكتاب اهلل ، ثمَّ بكتب السنَّة المعروفة وىي صحيح البخاري، 
وصحيح مسلم، والسنن األربع، ومسند اإلماـ أحمد، وما يتبع ذلك من كتب الحديث، وما يجمع 

عبد الرزَّاؽ ، ومصنف سعيد بن منصور، وكتب  آثار السلف كمصنف ابن أبي شيبة ومصنف
العقائد كتوحيد ابن خزيمة، والرَّد على الجهمية لئلماـ أحمد وكتاب السنَّة لعبد اهلل بن أحمد، 

أصوؿ اعتقاد أىل السنَّة لآللكائي، وكتاب  والرَُّد على الجهمية لعثماف بن سعيد الدارمي، وشرح
ابن تيمية وابن القيم، ومحمد بن عبد الوىَّاب ، وغير  اإلسبلـاإلبانة الكبرى البن بطة وكتب شيخ 

ذلك من الكتب  ىذه ىي الكتب التي تبين الحق ، وإيَّاؾ أف تنػزلق مع الحزبيين ، فتأخذ كتبهم 
يا أخي المسلم أف تأخذ كتب ىؤالء،  أحذروتسلك طريقهم الضيق ، وتمشي على نهجهم المعوج 

كدر  ، وسنَّتها مشوبٌة بالبدعة ، فإذا أردت المشرب الصافي الذي الفإفَّ حقَّها مخلوٌط بالباطل
فيو ، فعليك بكتاب اهلل ، وبكتب السنَّة وبكتب اآلثار، واسلك طريقة أىل األثر؛ الذين يأخذوف 

عن نبيهم صلوات اهلل وسبلمو عليو ،  العلم بالسند عن أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم
وذلك أفَّ السنَّة  )ومن ىنا تعلم أفَّ قوؿ المؤلف :  ،عليو الحق الذي ىم ف يخالالوما قالوه فإنَّو 

أنَّو   (والجماعة قد أحكما أمر الدّْين كلّْو وتبيَّن الحقُّ للنَّاس ، فعلى النَّاس اإلتباع ، وترؾ االبتداع 
قني اهلل وإيَّاؾ إلى كبلـٌ في محلو، ويلزمك أيضاً ترؾ كتب أىل البدع إف أردت النَّجاة لنفسك، وف

  األخذ بالحقّْ، ونبذ كلّْ باطل ، وباهلل التوفيق.
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 على يوضع لم وتعالى، تبارؾ اهلل قبل من جاء إنما الدين أف - اهلل رحمك - واعلم
 فتمرؽ بهواؾ، شيئا تتبع فبل رسولو، وعند اهلل عند وعلمو ،ٔوآرائهم الرجاؿ عقوؿ

                                                           

 توحيده فهم من عباده بو اهلل كلف ما وىو اعتقاده، معرفتو المرء على ما أوجب أف المعلـو من ٔ
 بالحجج عليها واالستدالؿ طرقها إلى والتوصل واليقين، بالدالئل رسلو وتصديق وصفاتو

 اهلل رسوؿ وقوؿ المبين، الحق اهلل كتاب ومعقوؿ، حجة وأوضح مقوؿ، أعظم من وكاف والبراىين،
 والتمسك الصالحوف، السلف عليو أجمع وما المتقين، األخيار وصحابتو وسلم عليو اهلل صلى

 المضلوف، أحدثها مما إليها واالستماع البدع اجتناب ثم الدين، يـو إلى عليها والمقاـ بمجموعها
 والدالئل المسلوكة، الحق وطرائق المنقولة، المحفوظة واآلثار المتبوعة، الموروثة الوصايا فهذه

 بعدىم ومن والتابعوف، الصحابة عليها عملت التي المنصورة الباىرة والحجج المشهورة، البلئحة
 ثم العالمين، رب اهلل وبين بينهم فيما حجة واعتقدوىا المسلمين، من وعامتهم الناس خاصة من
 سبيل سلوؾ في واجتهد المتبعين، من آثارىم واقتفى المهتدين، األئمة من بهم اقتدى من

 بهذه وداـو المحجة، ىذه مثل في أخذ فمن محسنوف، ىم والذين اتقوا الذين مع وكاف المتقين،
 التي الوثقى بالعروة وتمسك واآلجلة، العاجلة في التبعة دينو في أمن الشريعة؛ منهاج على الحجج

 ويحمد بركتها، ويستعجل بجملتها، ليتحصن بمثلها؛ يتقى التي بالجنة واتقى لها، انفصاـ ال
 أو يهواه، مما غيرىا في الحق وابتغى عنها أعرض ومن اهلل، شاء إف والمآب المعاد في عاقبتها

 مهاوي في وأرداه الضبللة، سبيل فسلكو وأغواه، بغيتو اختيار في أخطأ تعداه؛ مما سواىا يرـو
 والحيدة المحاؿ بأنواع ودفعهما األمثاؿ بضرب رسولو وسنة اهلل كتاب على يعترض فيما الهلكة
 خطر وال واللساف، التأويل أىل عرفو وال سلطاف، من بو اهلل ينزؿ لم مما والقاؿ، بالقيل عنهما

 استحوذ فقد عياف، أو فكر عن موحد صدر لو انشرح وال برىاف، من يقتضيو بما عاقل قلب على
 فهو والبهتاف بالزور نفسو كابر حتى الرحمن، بعصياف وأغواه الخذالف، بو وأحاط الشيطاف، عليو

 حيث من القبيح بتقبيح المقلوب، وفهمو المغلوب، بعقلو اهلل مملكة تدبير في الفكر دائب
 تارة بتعديلو أو إليو، بصيرة غير من والسفو الظلم بانتساب أو بظنو، الحسن بتحسين أو وىمو،

 أو عباده، أفعاؿ خلق عن بتعجيزه أو شيطانو، يوسوسو كما أخرى بتجويره أو ببالو، يخطر كما
 .قدره بعظيم لجهلو بحكمو إياه ألزمو قد عليو لعبيده حقوقا يوجب بأف
 يسلم لم من إسبلـ يثبت ال: أي واالستسبلـ، التسليم ظهر على إال اإلسبلـ قدـ تثبت قبل

 .وقياسو ومعقولو برأيو يعارضها وال عليها يعترض وال إليها، وينقاد الوحيين، لنصوص



 - 92 - 

                                                                                                                                                  

 وعلى الرسالة، اهلل من: قاؿ أنو اهلل رحمو الزىري شهاب بن محمد اإلماـ عن البخاري روى
 .نافع جامع كبلـ وىذا. التسليم وعلينا الببلغ، الرسوؿ

 العالم مع المقلد كالعامي النقل مع العقل أف: وىو العقل، مع للنقل المضروب المثل أحسن وما
 يصير أف للعالم يمكن وال عالمًا، يصير أف يمكنو العامي فإف بكثير؛ ذلك دوف ىو بل المجتهد،

 فإف والداؿ؛ المفتي اختلف ثم آخر، عامياً  عليو فدؿ عالماً  المقلد العامي عرؼ فإذا رسواًل، نبياً 
 المفتي؛ دوف معي الصواب: الداؿ قاؿ فلو الداؿ، دوف المفتي قوؿ قبوؿ عليو يجب المستفتي

 بو الذي األصل في قدحت قولي على قولو قدمت فإذا مفت، بأنو علمك في األصل أنا ألني
 ودللت مفت بأنو لو شهدت لما أنت: المستفتي لو فيقوؿ! فرعو في القدح فلـز مفت، أنو عرفت
 موافقتك يستلـز ال المعين العلم ىذا في لك فموافقتي دونك، تقليده بوجوب لو شهدت عليو؛

 علمك في خطأؾ يستلـز ال منك أعلم ىو الذي المفتي فيو خالفت فيما وخطؤؾ مسألة، كل في
 [.يخطئ قد المفتي ذلك أف علمو مع ىذا مفت، بأنو
 وذلك العالم، مع كالعامي الشرع مع العقل أف: وخبلصتو واضح، -اهلل شاء إف- المثل أف أظن
 وسيلة يكوف أف يعدو ال والعقل علماً، يسمى الذي ىو الشرع فإف بدىي، أنو نظري في أمر

 .تعقل ودوف تعلم دوف العلم على يشتمل إنساف ىناؾ وليس للعلم،
 الناس وأف شيئًا، يعلم ال العاقل غير أف بدليل للعلم، وسيلة يكوف أف إال يتصور ال فالعقل: إذاً 

 وسيلة -قلت كما- ىو إنما العلم، على يشتمل بذاتو ليس العقل إف ثم عقولهم، بقدر علومهم
 يولد إنما عالماً، يولد ال فالعاقل ذلك، يقوؿ نفسو فالعقل عاقل، كل يدركو أمر وىذا العلم، إلى

 فبل علماً  يجد لم وإذا حصلو، علماً  وجد فإذا وسيلة، يعتبر االستعداد وىذا للعلم، مستعداً  بعقلو
 وسائل أيضاً  يجد لم ولو عالمًا، صار ما معلومات يجد لم لو فالعقل عالمًا، يكوف أف لعقلو يمكن
 .شيئاً  يعلم أف استطاع ما -اإلدراكات أنواع من ذلك وغير ولمس وسمع وبصر تفكير من- تعينو
 عز اهلل كبلـ من والوحي والشرع وسيلة، العقل كاف فإذا ووسيلة، آلة العقل جعل وجل عز فاهلل
 أف وىو األمر، ىذا الناس من أحد يجهل أف يتأتى فبل وسلم عليو اهلل صلى رسولو وكبلـ وجل

 أقوى الوسيلة تكوف أف يتأتى فكيف كذلك األمر كاف فإذا وسيلة، العقل وأف العلم ىو الشرع
 في انتكاس ىو إنما المتكلمين عند الشرع على العقل فتقديم نفسو، األصل من وأىم وأقدـ
 يعيشوف ال فالفبلسفة أوىامًا، يعيشوف إنما دائماً  والفبلسفة الفبلسفة، إليو جرىم ووىم الفطرة

 الفلسفة بل فلسفة، وسماه الناس بعض تجاوز وإف فلسفة، يعد ال الواقع في فالكبلـ الواقع، عالم
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 العقل إف: وقالوا البدىيات خالفوا والخياالت األوىاـ لهذه خضعوا لما فلذلك وخياالت، أوىاـ
: لهم فيقاؿ بالعقل، إال الشرع نعرؼ ال ألنا: قالوا لماذا؟: لهم قيل فلما الشرع، على مقدـ

 بدوف يدرؾ أف يستطيع ال العقل لكن يوجد، لم أـ العقل وجد سواء علم، وىو شرع، الشرع
 عز اهلل يريده الذي الحق وإلى الدين أصوؿ وإلى الغيب عالم إلى بو يتوصل حقيقياً  علماً  الشرع

 أخطاء في ويقع فيها يخطئ ذلك ومع الدنيا أمور في المدركات يدرؾ قد فالعقل ويرضاه، وجل
 أمور في الشرع على العقل فتقديم: إذاً ! والدين؟ الغيب بأمور فكيف البشر، تهلك قد شنيعة
 الفبلسفة وخياالت خباالت من إال ىو وما الفطرة، ولمقتضي السليم للعقل مناقضاً  يعد أمر الدين
 .المتكلموف بها تأثر التي
 يجب: بعضهم يقوؿ(: ٗٗٗ/ ٔ) األلباني العبلمة موسوعة في كما األلباني العبلمة سئل وقد

 العقيدة؟ لدراسة طريقة الكبلـ علم وجعل أواًل، بالعقل اهلل معرفة
 صلى - اهلل رسوؿ حديث ومن اهلل كتاب من دليل من لو بد ال ىذا قولكم: نقوؿ نحن: فأجاب

 .البتة ذلك إلى لهم سبيل وال صادقين، كنتم إف برىانكم فهاتوا ،- وسلم وآلو عليو اهلل
 اليهود عقوؿ: أي االختبلؼ، كل مختلفة العقوؿ أف في يخالفوا أف يمكن ال أنو شك ال: ثانياً 
 الصالحين المسلمين وعقوؿ المسلمين، عقوؿ غير والنصارى اليهود وعقوؿ النصارى، عقوؿ غير
 المسلمين عقوؿ غير منهم العلماء الصالحين المسلمين وعقوؿ الطالحين، المسلمين عقوؿ غير

 وأف بو يفهم أف ينبغي عقل فأي متفاوتة، جداً  كثيرة كبيرة نسب فهناؾ وىكذا،..  منهم الجاىلين
 نوع أي على عاقل إنساف من يخرج ما نقوؿ أف نستطيع كبلـ ىذا وتعالى، تبارؾ ربنا بو يعرؼ

 .آخره إلى..  جاىل كافر مسلم جاء مثبلً ..  العقل ىذا في قيل
 الشديد، االختبلؼ ىذا ما وجل عز اهلل معرفة في العقل يكفي كاف لو: -أخيراً  يكوف ولعلو: ثالثاً 
 عما تعالى وسبحانو عبثاً  الكتب وإنزاؿ العليم الحكيم العالمين رب من الرسل إرساؿ كاف

بِينَ  ُكنَّا َوَما: }تعالى قولو مثل إلى حاجة ىناؾ يكن لم ثم يشركوف، َعثَ  َحتَّى ُمَعذّْ { َرُسواًل  نَػبػْ
 العقوؿ نرى ونحن الخالق، معرفة في يحكم أف ينبغي الذي ىو العقل كاف فإذا ،(٘ٔ:اإلسراء)

 مختلفة، العقوؿ عنو، ينزه أف ينبغي وما بو يليق ما وفي الخالق، معرفة في االختبلؼ أشد مختلفة
 وإلى اهلل كتاب إلى ذلك في نرجع لم إف عقل دوف عقل إصابة على الدليل ىو ما: ترى فيا

 .- وسلم وآلو عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ حديث
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 العقوؿ كانت إذا: ىو ىذا الرابع الشيء: أخيراً  لعلو أيضاً  أقوؿ وأنا رابع، شيء لي بدا واآلف
 أنزؿ حينما وجل عز اهلل لكن رأي، على رأي أو عقل، على عقل لترجيح مجاؿ فبل مختلفة،
{ َكِثيًرا اْخِتبلفًا ِفيوِ  َلَوَجُدوا اللَّوِ  َغْيرِ  ِعْندِ  ِمنْ  َكافَ  َوَلوْ : }تعالى بقولو وصفو للناس عصمة الكتاب

 االختبلؼ ىذا العقوؿ، إلى رجعنا إذا فيما الكثير االختبلؼ ىذا نجد إذاً  فنحن ،(ٕٛ:النساء)
 الصواب من خير عليو المجمع الخطأ أنو يزعم الذي الخطأ على إال المسلمين يجمع لن الكثير

 تبارؾ اهلل من برىاف فيو ليس ألنو صواب؛ على وال خطأ على يجمعهم ال فسوؼ فيو، المختلف
 أحالنا حينما وجل عز اهلل لكن ومختلف، مضطرب ىذا والعقل العقل، ىو المرجع ألف وتعالى؛

{ َوالرَُّسوؿِ  اللَّوِ  ِإَلى فَػُردُّوهُ  َشْيءٍ  في تَػَناَزْعُتمْ  فَِإفْ : }وجل عز قولو مثل إلى واختلفنا تنازعنا حين
 ِمنْ  َكافَ  َوَلوْ : }تعالى قولو من آنفاً  سمعنا كما فيو اضطراب ال مرجع إلى أحالنا ،(ٜ٘:النساء)

 أمر إلى رجوع العقل إلى فالرجوع ،(ٕٛ:النساء{ )َكِثيًرا اْخِتبلفًا ِفيوِ  َلَوَجُدوا اللَّوِ  َغْيرِ  ِعْندِ 
 بسبب إال ضلت ما اإلسبلمية الفرؽ ىذه ألف ذلك؛ يؤكد والواقع لو، ضابط ال مضطرب
 ىػ. ا وسلم وآلو عليو اهلل صلى نبيها وسنة ربها كتاب عن وإعراضها لعقولها تحكيمها

: قولو: للبربهاري السنة شرح في الساري إرشاد في اهلل رحمو النجمي يحيى بن أحمد الشيخ وقاؿ
 الرّْجاؿ عقوؿ على يوضع لم وتعالى تبارؾ اهلل قبل من جاء إنَّما الدّْين أفَّ  اهلل رحمك اعلم)

ـَ  بَِني يَا: )يقوؿ وتعالى سبحانو واهلل واضح، بيّْنٌ  فهذا( وآرائهم  يَػُقصُّوفَ  ِمْنُكمْ  ُرُسلٌ  يَاتِيَػنَُّكمْ  ِإمَّا آَد
 تبارؾ يقوؿ ،(ٖ٘:ألعراؼ) ًَ ) َيْحَزنُوف ُىمْ  َوال َعَلْيِهمْ  َخْوؼٌ  َفبل َوَأْصَلحَ  اتػََّقى َفَمنِ  آيَاِتي َعَلْيُكمْ 
 ،(ٖ:ألعراؼ)) َتذَكَُّروفَ  َما َقِليبلً  َأْولَِياءَ  ُدونِوِ  ِمنْ  تَػتَِّبُعوا َوال رَبُّْكمْ  ِمنْ  ِإلَْيُكمْ  أُْنِزؿَ  َما اتَِّبُعوا: )وتعالى

*  ُمْسِلُموف َوأَنْػُتمْ  ِإالَّ  َتُموُتنَّ  َوال تُػَقاتِوِ  َحقَّ  اللَّوَ  اتػَُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيػَُّها يَا): يقوؿ وتعالى سبحانو واهلل
 حبل ىو ما إذف( ٖٓٔ.٘ٓٔ اآلية من: عمراف آؿ... )) تَػَفرَُّقوا َوال َجِميعاً  اللَّوِ  ِبَحْبلِ  َواْعَتِصُموا

 اهلل رسوؿ من ُمبلَّغاً  اهلل عن جاء ما إنَّو باتباعو؟ اهلل أمرنا الذي المستقيم الصراط ىو وما اهلل؟
 عقوؿ على الحقَّ  يجعل لم وتعالى سبحانو اهلل أفَّ  ولنعلم .والسنَّة الكتاب من وسلم عليو اهلل صلى

 كاف فلو ومتباينة متضادة، وأىوائهم مختلفة، الرّْجاؿ عقوؿ ألف النَّاس، أىواء على وال الرّْجاؿ،
 ما ىو الحق ولكنَّ  وطبائعهم، ووجوىهم الوانهم، كاختبلؼ مختلفاً  لكاف النَّاس أىواء على الحقُّ 
 اْلَحقُّ  اتػََّبعَ  َوَلوِ : )يقوؿ وتعالى سبحانو واهلل وسلم عليو اهلل صلى رسولو لساف على اهلل من جاء

 أيُّها ذلك عقلت إذا(. ٔٚاآلية من: المؤمنوف)) ِفيِهنَّ  َوَمنْ  َواأْلَْرضُ  السََّماَواتُ  َلَفَسَدتِ  َأْىَواَءُىمْ 
 ال وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سنَّة وفي اهلل، كتاب في الحق عن تبحث أف فعليك الطالب
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ـْ : )يقوؿ وتعالى سبحانو واهلل كلّْو، ذلك غير فالحقُّ  العقوؿ، حثاالت في وال األذىاف، زبالة في  َأ
 يريد من فيا( ٕٔاآلية من: الشورى)) اللَّو ِبوِ  يَاَذفْ  َلمْ  َما الدّْينِ  ِمنَ  َلُهمْ  َشَرُعوا ُشرََكاءُ  َلُهمْ 

 ِإنَّا: )فقاؿ حفظو اهلل ضِمنَ  فقد اهلل، من جاء بما عليك لنفسو السبلمة يريد من ويا اإلنصاؼ،
 والعرَّافين المنجمين إفك من القرآف اهلل فحفظ( ٜ:الحجر)) َلَحاِفُظوفَ  َلوُ  َوِإنَّا الذّْْكرَ  نَػزَّْلَنا َنْحنُ 

 ألسنة على فتلقيو منو شيئاً  تختطف لئبلَّ  إنزالو، حين السمع استراؽ من الشَّياطين ومنع والكهنة
 حين ذلك من صفَّاه اهلل ولكن الباطل مع الحقَّ  فيلتبس منو بشيءٍ  بعضهم فيأتي الُكهَّاف، بعض

 حقَّاً  إلينا وصل حتى المؤتفكين وإفك الكائدين وكيد الزَّائغين، زيغ من بعد فيما وحفظو إنزالو،
 دخيل، كلّْ  من فميزوىا لحفظها اهلل ىيأىم برجاؿٍ  السنَّة اهلل وحفظ الدَّخائل، من سليماً  واضحاً 

 الفجر كفلق بينةٌ  الشمس كوضوح واضحةً  أصبحت حتَّى فيها الزَّائغوف أدخلو ما كلّْ  من وصانوىا
 .ومكذوب موضوع، كلّْ  ومن ضعيف كلّْ  من ليميّْزوه زمن كلّْ  في الحديث علماء اهلل ىيأ وىكذا
 لتعلمو، مصادره في عنو وتبحث الحقَّ، تتبع أف إالَّ  عليك وما قامت، قد الحجة أفَّ  تعلم وبهذا

 .استرشدؾ من عليو وتدؿ بو، وتعمل
 وإف وسنَّة كتاب من وسلم عليو اهلل صلى رسولو عند ومن اهلل عند من جاء ما الحقَّ  أفَّ  اعلم ثمَّ 
 .ومعتنقوه أىلو، قلَّ 
 سبحانو فاهلل متَِّبعوه وقلَّ  الناس أكثر خالفو وإف باتباعو المأمور الحق فهو الشرع من جاء فما

 َلنْ  ِإنػَُّهمْ *  يَػْعَلُموفَ  ال الَِّذينَ  َأْىَواءَ  تَػتَِّبعْ  َوال فَاتَِّبْعَها اأْلَْمرِ  ِمنَ  َشرِيَعةٍ  َعَلى َجَعْلَناؾَ  ثُمَّ : )يقوؿ وتعالى
: الجاثية)) اْلُمتَِّقينَ  َوِليُّ  َواللَّوُ  بَػْعضٍ  َأْولَِياءُ  بَػْعُضُهمْ  الظَّاِلِمينَ  َوِإفَّ  َشْيئاً  اللَّوِ  ِمنَ  َعْنكَ  يُػْغُنوا
ٔٛ،ٜٔ.) 

 أصحاب اأُلَوؿْ  بالسلف واإلقتداء المستقيم الصراط وسلوؾ الحق، اتباع على اهلل عبد يا فاحرص
 إبراىيم كاف فقد المخالفين، وكثرة السالكين قلة من تستوحش وال وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 .التوفيق وباهلل وْحَده أمَّةً  السبلـ عليو
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 .ٔكفر فقد الدين أمر من

                                                           

قاؿ الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمو اهلل في إرشاد الساري في شرح السنة للبربهاري:  ٔ
 تتردد مثل ىذه العبارة في كبلـ المؤلف رحمو اهلل ، ومثل ىذا يحمل على واحٍد من ثبلثة أمور : 

 إمَّا أف يحمل على أنَّو يريد من جحد شيئاً من عقائد الدّْين األساسية فقد كفر . -ٔ
 وإمَّا أف يريد بأفَّ عملو ربما أدَّى إلى الكفر . -ٕ
كفٌر دوف كفر. أي كفر النّْعمة، وليس كلَّ من خالف شيئاً ممَّا   وإمَّا أف يريد أفَّ المقصود بو -ٖ

عليو أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم يكفر كفراً يخرج من اإلسبلـ فهذا ليس من عقيدة 
:  أىل السنَّة والجماعة ، فقد قاؿ أنس بن مالك رضي اهلل عنو عند ما قدـ المدينة في آخر عمره

أليس  )وفي رواية :  (دركت إال ىذه الصبلة ، وىذه الصبلة قد ضيعت ال أعرؼ شيئا مما أ )
يعني أخرجتموىا عن أوقاتها ، ولم يكفرىم ، ولم يحمل قولو ىذا أحٌد  (ضيعتم ما ضيعتم فيها 

من خالف أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل  ): َفقولُو إذف ، من أىل السنَّة على كفر من كانوا في زمنو
ألف من  ،يحمل على المحامل التي سبق أف قلناىا  (من أمر الدّْين فقد كفر  في شيءٍ  عليو وسلم

أحداً من المسلمين بذنب إالَّ أف يكوف شركاً أكبر أو  ال يكفروفعقيدة أىل السنَّة والجماعة أنَّهم 
يجحد حكماً مجمعاً عليو أو يستهزئ بالدّْين وأىلو وما أشبو ذلك ممَّا ىو مذكوٌر في نواقض 

ألف  ،أحداً بذنب وإف كاف من الكبائر ، وإف أصرَّ عليو ومات عليو  ال يكفروفبلـ ، وأنَّهم اإلس
 ا.ىػ نصوص الكتاب والسنَّة تدؿ على ىذه العقيدة

 أمرٍ  في أو ، بدعي البدعة في أو فسق،ي الفسق في أو كفر،ي الكفر في وقع من كل ىل: مسألة
 يلعن؟ فاعلو لعن

 براء ىم ما السنة ألىل ونسبوا فيها أقدامهم زلت الزماف ىذا في العلم أىل بزي يتزين ممن بعض
 برىاف، وال حجة ببل تفسيًقا أو تبديًعا أو تكفيًرا المسلمين من إخوانهم أعراض في ووقعوا منو،

 . المسألة ىذه في القوؿ بسط من فبلبد
 ، والفاعل الفعل بين فرقًا ىناؾ أف االضطرارية البديهية المعلومات من:  يقاؿ أف ذلك وبياف

 ، وفاعل فعل فهنا(  محمد أكل: )  فقولنا ، للحدث المحدث ىو والفاعل ، الحدث ىو فالفعل
 ىو الفعل:  تقوؿ أف العقليات في السفسطة من وإف ، محمد ىو والفاعل ، األكل ىو فالفعل
 ىو والمحدث ، المحدث ىو الحدث وأف األكل ىو ومحمد ، محمد ىو األكل أف أي ، الفاعل
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 المجنوف أظن ال بل ، عقلو في آلفةٍ  التكليف عنو سقط ممن إال يصدر أظنو ال وىذا ، الحدث
 الفعل بين فرقوا أيًضا الشريعة علماء وكذلك ، والفاعل الفعل بين النحاة فرؽ ولذلك ، ىذا يقوؿ

 ، بها الفاعل وصف يجوز ال بل ، فاعلو إلى تتعداه ال بأوصاؼٍ  الفعل يوصف قد بحيث ، والفاعل
 وىي ، الباب ىذا في والجماعة السنة أىل عند المقررة القاعدة أوالً  أذكر األدلة في الدخوؿ وقبل

 بعد إال يأثم، المعصية أو يفسق، الفسق أو ، يبدع البدعة أو ، يكفر الكفر فعل من ليس:  قولهم
 اإلنساف فعل فإذا إليهم، غيره نسبة يجوز ال الذي قولهم ىو ىذا الموانع، وانتفاء الشروط توفر
 : باعتبارين المسألة ىذه إلى النظر من فبلبد فسًقا أو بدعة أو كفًرا

 إلى يتعداه ال يخصو حكًما الفعل ىذا ويعطى فاعلو عن النظر بَِغضّْ  لذاتو الفعل باعتبار: األوؿ
 الفعل حكم عرفنا فإذا معصية، والمعصية فسق، والفسق بدعة، والبدعة كفر، فالكفر ، فاعلو
: الجواب ؟ الفاعل على الفعل حكم ينطبق ىل: أنفسنا فنسأؿ الفاعل، وىو الثاني االعتبار فننظر

 الفاعل يكفر ال لكن كفًرا الفعل يكوف فقد ، موانعو وانتفت انطباقو شروط توفرت إذا إال ال
 أو شرط الختبلؿ يبدع ال فاعلها لكن بدعة، الفعل يكوف وقد ، مانع وجود أو شرطٍ  لتخلف

 يتم وإنما لذاتهما، وفاعلو الفعل حكم بين تبلـز ال إًذا والمعصية، الفسق في وىكذا مانع، وجود
 صحة على الدالة األدلة فإليك ىذا علم إذا معينة، موانع وانتفاء معينة شروط بتوفر بينهما التعلق
 : ذلك
: قاؿ( ٕٚٗٚ رقم ، ٕٗٓٔ/ٗ) مسلمعند  عنو اهلل رضي مالك بن أنس حديث:  األدلة فمن
 على كاف أحدكم من يتوب حين عبده بتوبة فرًحا أشد هلل: ) وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ

 من البد الحديث ىذا ففي(  ربك وأنا عبدي أنت اللهم: قاؿ أف إلى... فبلة بأرضٍ  راحلتو
 وتربيب الرب تعبيد فيو إذ والشك كفر فهو الفعل فأما والفاعل، الفعل بين: أمرين بين التفريق
 التي الفرح شدة وىو مانعٍ  لوجود يكفر لم ال:  الجواب الفاعل؟ كفر ىل لكن كفر، وىذا العبد،

 لكفر والفاعل الفعل بين ذاتي تبلـز ىناؾ كاف فلو يقوؿ، ما معنى يعرؼ فلم عقلو على أغلقت
 في فالفعل ، واضح وىذا بمقتضاه عليو حكم فعلو أو الكفر قاؿ من كل ليس لكن الرجل، ذلك

 . أعلم واهلل آخر، حكم لو والفاعل حكم لو الحديث
 فقاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي يدي بين سجد الشاـ من قدـ لما عنو اهلل رضي معاًذا أف:  ومنها
 ألساقفتهم يسجدوف فوافقتهم الشاـ أتيت:  قاؿ معاذ؟ يا ىذا ما: ) والسبلـ الصبلة عليو

 تفعلوا فبل وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ بك ذلك نفعل أف نفسي في فوددت وبطارقتهم
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 ماجو ابن رواه(  لزوجها تسجد أف المرأة ألمرت ألحدٍ  يسجد أف أحًدا آمًرا كنت لو فإني
وقاؿ عنو العبلمة األلباني في صحيح ابن ماجة حسن صحيح، وبعضهم قاؿ - والبيهقي والحاكم

 فأما وفاعل، فعل فعندنا لها، مخالف ال األصوؿ مع متوافق فإنو كل حاؿ على لكن مقاؿ، فيو
 الفاعل وأما العلم، أىل من أحد فيو يختلف ال كفر وىذا تعالى، اهلل لغير السجود فهو الفعل
 وسلم عليو اهلل صلى النبي يحكم لم ولذلك فعلو، حكم عليو ينطبق أف فحاشاه معاذ ىو الذي
 والفاعل، الفعل بين وسلم عليو اهلل صلى ففرؽ بالحكم، جاىل ألنو عذره بل فعلو، بمقتضى عليو
 ليت فيا ؟( معاذ يا ىذا ما: ) وقاؿ فيو فتثبت الفاعل وأما(  تفعلوا فبل: )  بقولو فأنكره الفعل فأما
 . سعة فيو اهلل جعل أمر في يستعجلوف وال األدب ىذا يفقهوف زماننا أىل

 كاف من في كاف: ) قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي أف الصحيح في ىريرة أبي حديث: الثالث
 فأحرقوني مت إذا ألوالده فقاؿ الوفاة فحضرتو والمعاصي بالذنوب نفسو على أسرؼ رجل قبلكم

 ما على حملك ما فقاؿ يديو بين اهلل فبعثو ، فيعذبني ربي عليَّ  يقدر ال حتى ريح يـو في ذروني ثم
 عظيمين أمرين في وقع قد الرجل فهذا(  لو غفرت قد أني أشهدكم فقاؿ خوفك فقاؿ قلت؟
 ىذا لكن والشك، كفر فالفعل صريح، كفر وىما ،القدرة إنكار  الثانيو  ،البعث إنكار األوؿ
 ذلك فجعلالجهل  وىو مانع لوجود وذلك الحديث، آخر بدليل فعلو حكم عليو ينطبق لم الرجل

 الفاعل على والحكم الكفر في الوقوع بين تبلـز ال أنو في صريح وىو كفره من مانع جهلال
 .والفعل الفاعل بين التفريق وجوب على دليل إال ذلك وما بمقتضاه

 بغزو وسلم عليو اهلل صلى النبي ىمَّ  لما فإنو عنو اهلل رضي بلتعة أبي بن حاطب فعلو ما:  الرابع
 عينةظ مع وأرسلو إليهم وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ بمسير يخبرىم لهم كتابًا حاطب كتب قريش

 والزبير والمقداد طالب أبي بن علي النبي فأرسل السماء، من الخبر فجاء قرونها، في فوضعتو من
 ذلك في لها بعير على تسير فأدروكها خاخ، روضة في يجدونها وأنهم عينةظال ىذه بخبر وأخبرىم
 فقلنا كتابًا نرى فلم فتلمسنا فأنخناىا قاؿ كتاب معي ليس فقالت الكتاب، عن فسألوىا المكاف،

 أىوت الجد رأت فلما لنجردنك، أو الكتاب لتخرجن وسلم عليو اهلل صلى  اهلل رسوؿ كذب ما
 فدعا وسلم عليو اهلل صلى  اهلل رسوؿ بو فجاءوا فأخرجتو، بكساء متحجرة وىي حجرتها إلى

 لي تكوف أف أردت ورسولو باهلل مؤمن أكوف أف إال بي ما واهلل فقاؿ حاطب؟ يا ىذا ما فقاؿ حاطًبا
 دعني عمر فقاؿ خيًرا إال لو تقولوا وال صدؽ  فقاؿ ومالي أىلي عن بها اهلل يدفع يد القـو عند

 وسلم عليو اهلل صلى  اهلل رسوؿ فقاؿ والمؤمنين ورسولو اهلل خاف قد إنو المنافق، ىذا عنق أضرب
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 غفرت فقد شئتم ما اعملوا فقاؿ بدر شهد من على أطلع اهلل لعل يدريك وما بدر شهد قد إنو
 البخاري رواه ( أعلم ورسولو اهلل وقاؿ عمر عينا فدمعت لكم،
 على التجسس وىو خطير أمر في وقع عنو اهلل رضي حاطًبا فإف العظيم الحديث ىذا إلى فانظر

 حق في أنها إال الكفر، إلى بصاحبها تصل قد معصية وىي ظاىًرا الكفار ومواالة المسلمين جيوش
 ولهذا فقط، معصية فهي الباطن، في الكفار مواالة نفسو عن نفى ألنو بكفر؛ ليست حاطب
 حضوره كفره لما كفًرا كاف ولو لهم اهلل غفر الذين بدر أىل من ألنو حقو؛ في مكفرة اعتبرت

 أال وأمرىم وسلم عليو اهلل صلى  النبي فعذره النصوح، التوبة إال تكفره ال والشرؾ الكفر ألف بدرًا؛
 بهذا عاصًيا يسمى لم فحاطب عليو، ينطبق لم المعصية وىو فعلو حكم ألف خيًرا؛ إال لو يقولوا
 لم حاطب فعلو ما فإف عاٍص، وىو وقولنا معصية فعل قولنا بين وفرؽ معصية، فعلو بل الفعل
 واهلل المعصية، لهذه كالكفارة جعل بدرًا شهوده فإف بدر، شهوده وىو المانع لوجود حكمو يصبو
 . أعلم

 مطمئن وقلبو أكره من إال إيمانو بعد من باهلل كفر من: }  تعالى قولو تفسير في ورد ما:  الخامس
 عذابًا قريش عذبتو عمارًا أف المعتمدة الكتب أصحاب من واحدٍ  غير روى فقد، اآلية{  باإليماف

 اهلل صلى - اهلل رسوؿ فأتى مكرًىا منو فناؿ - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ من ليناؿ شديًدا
 أف على العذاب من وكذا كذا بي فعلوا فقاؿ عمار؟ يا يبكيك ما  لو فقاؿ باكًيا - وسلم عليو
 عادوا إف فقاؿ باإليماف مطمئًنا قاؿ قلبك؟ تجد كيف عمار يا لو فقاؿ.  منك فنلت منك أناؿ
 بالسب أي وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ من النيل فهو الفعل فأما وفاعل، فعل فهنا .( فعد

 عنهما اهلل رضي  ياسر بن عمار ىنا ىو الذي الفاعل وأما كفر، أنو الشك الفعل وىذا والشتم،
 الشديد، بالتعذيب اإلكراه وىو مانع لوجود وذلك الفعل، ىذا حكم عليو ينطبق لم أنو فبلشك
 بين تبلـز ال ألنو يكفر؛ أف ذلك يستلـز لم كفر ىو فعل في عنو اهلل رضي عمار وقوع فمجرد

 انطبق فعلو أو الكفر قاؿ من أف فلو، آخر شيء والفاعل شيء فالفعل الفاعل، وحكم الفعل حكم
 عظيم وخطأ ضبلؿ وىذا األدلة في تقدـ من كفر ذلك الستلـز مباشرة فعلو أو قولو حكم عليو

 واهلل ، القاعدة ىذه مقتضى ىو كما والفاعل الفعل بين تبلـز ال أف التامة المعرفة ىو منو والنجاة
 . أعلم

 أف يعتقدوف كانوا  عنو اهلل رضي  طالب أبي بن علي على خرجوا الذين الخوارج أف:  السادس
 يثبت لم ذلك ومع األفاعيل، بهم وفعلوا المسلمين ديار واستباحوا وحرب كفر ديار اإلسبلـ ديار
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 ذاتها في ىي التي واالعتقادات األفعاؿ بهذه كفرىم أنو أعلم فيما والسلف الصحابة من أحدٍ  عن
 المسلمين دماء استحلوا وىم كفر، بالضرورة الدين من حرمتو المعلـو الحراـ استباحة فإف كفر،

 الخارجين البغاة منزلة الصحابة أنزلهم بل أعلم، فيما أحد يكفرىم لم ذلك ومع وأموالهم وديارىم
 ألنهم أموالهم؛ يستحلوا ولم مدبرىم يتبعوا ولم جريحهم على يجهزوا فلم األمر ولي على

 إلف وتوعد النار كبلب أنهم وأخبر وقتلهم بقتالهم أمر وسلم عليو اهلل صلى النبي أف مع مسلموف
 موانع من مانع لوجود الصالح والسلف الصحابة يكفرىم لم ولكن عاد، قتل ليقتلنهم أدركهم ىو

 من قاؿ ىم؟ أكفار عنهم سئل إذا عنو اهلل رضي  طالب أبي بن علي وكاف التأويل، وىو التكفير
 . قاؿ كما أو ، علينا بغوا لنا إخواف ىم وإنما فروا الكفر

 فعلهم إلى نظروا فإنهم الخوارج مع الصحابة فعل كما والفاعل الفعل بين التفريق من البد فإًذا
 . أعلم واهلل القاعدة، ىذه صحة على إجماع شبو وىذا آخر بنظرٍ  ذواتهم إلى ونظروا بنظر

 بو يؤتى ما كثيًرا فكاف للخمر، شاربًا وكاف حمار، بن عياض لو يقاؿ الصحابة من رجبلً  أف: السابع
 إني)  وقاؿ وسلم عليو اهلل صلى  النبي فزجره الحاضرين بعض منو فناؿ مرة بو فأتي فيها، فيجلد

 مع الحديث ىذا إلى فانظر، وسلم عليو اهلل صلى قاؿ كما أو(  ورسولو اهلل يحب أنو إال أعلم ال
 لها فالشارب ،( وشاربها منها وذكر أوجو عشرة على الخمرة لعنت)  وسلم عليو اهلل قولو صلى

 على يدؿ وذلك عياًضا، لعن الذي ذلك على وسلم عليو اهلل صلى  النبي أنكر ذلك ومع ملعوف،
 نتعرض ال الخمر شارب لكن للعنة، موجب الخمر شرب أف فبلشك والفاعل، الفعل بين التفريق

 العاـ واللعن آخر، شيء والشارب شيء فالشرب فقط، الحد عليو نقيم وإنما سب وال بلعنة لو
 .آخر شيء المعين ولعن شيء
 اهلل لعنو لمن مطلقا تجوز واللعنة(: ٔٔ٘/ٙ" )الفتاوى مجموع" في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ

 لعنتو تنبغي فبل المعين الفاسق وأما لعنتو، جازت كافرا مات أنو علم فإف المعين لعنة وأما ورسولو،
 قد أنو مع الخمر، يشرب كاف الذي حمار بن اهلل عبد يلعن أف وسلم عليو اهلل صلى النبي لنهي
"  اىػ"  نزاعا بدعة إلى داعيا أو فاسقا كاف إذا المعين لعنة في أف مع عموما، الخمر شارب لعن

 . انتهى
 يحب لكونو الشرب على إصراره مع لعنو عن فنهى: (ٜٕٖ/ٓٔ) رحمو شيخ اإلسبلـ أيضا قاؿ
 يستلـز ال المطلق لعن ولكن. عشرة الخمر في لعن - وسلم عليو اهلل صلى - أنو مع ورسولو، اهلل
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 ولهذا. المطلق والوعيد المطلق التكفير وكذلك بو، اللعنة لحوؽ يمنع ما بو قاـ الذي المعين لعن
 ا.ىػ.  موانع وانتفاء شروط بثبوت مشروطاً  والسنة الكتاب في المطلق الوعيد كاف

 المعتزلة مع -عنو اهلل عفا- المأموف كبرىا تولى القرآف بخلق بالقوؿ الفتنة ظهرت لما أنو: الثامن
 من األئمة بعض وصمد كثير خلق استجاب حتى العذاب وعلمائها عامة المسلمين فيها وساموا
: ) المشهورة كلمتو وقاؿ والجماعة، السنة أىل إماـ عنو اهلل رضي حنبل بن أحمد اإلماـ أبرزىم

 ثبت فقد ذلك ومع والجماعة، السنة أىل ذلك على وأجمع(  كافر فهو القرآف بخلق قاؿ من
 بين ىذا فعلو وسرى وحللو حياتو آخر في لو واستغفر لو ويدعو المأموف وراء يصلي كاف أنو عنو

 شيء والفاعل شيء الفعل أف على يدؿ مما بو يعتد ممن أحد منهم ينكره ولم السنة أىل علماء
 لو لكن فقط، الفعل على منصب ىو إنما(  كافر فهو القرآف بخلق قاؿ من: ) فقولهم ، آخر

 الشروط قياـ بعد إال فعلو بمقتضى عليو نحكم فبل آخر شيء فهذا القرآف بخلق يقوؿ رجل جاءنا
 صفات من لكثير نفيهم مع األشاعرة كفر السنة أىل من أحًدا أعلم ال إني بل الموانع، وانتفاء

 مع المعتزلة كفر أحًدا أعلم وال ،كفر اهلل صفات من صفة جحد ومن: السنة أىل قاؿ وقد اهلل،
 يستلـز ال العاـ التكفير أف يفيد وىذا القرآف، بخلق وقولهم وتفصيبلً  جملة للصفات نفيهم

 شيء والفاعل شيء والفعل آخر، شيء والمعين شيء فالعاـ أفراده، من فردٍ  كل على انطباقو
 ر.آخ

 فجيء الخطاب بن عمر عهد على متأوالً  الخمر شرب عنو اهلل رضي مظعوف بن قدامة أف: التاسع
}  تعالى بقولو فاحتج وسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب من وأنت أتشربها ) فقاؿ إليو بو

 فأقاـ شربتها، ما اهلل اتقيت لو عمر فقاؿ اآلية... {  الصالحات وعملوا آمنوا الذين على ليس
 يدؿ مما التبديع أو التفسيق من بشيء الصحابة من أحد لو يتعرض لم فإنو ذلك ومع الحد، عليو
 . كثيرة ذلك على واألدلة والفاعل، الفعل بين التفريق على
 كل ليس وأنو والفاعل، الفعل بن التفريق قطعية إفادة - تعالى اهلل شاء إف - تفيدؾ األدلة فهذه

 في نقرر فنحن ولذلك أثم، المعصية أو فسق، الفسق أو بدع، البدعة أو كفر، الكفر فعل من
 . وإرادة وعلم بذكر إال عنو المنهي فعل يؤثر ال أنو المناسبات من كثير
 ىي: أقوؿ ؟ الموانع وانتفاء الشروط بتوفر إال عنها تقوؿ التي الشروط ىذه ىي فما: قلت فإف

 : يلي كما وىي باختصار، لك وأسوقها العلم أىل عند مقررة
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 ذلك فاعل أف فلو عليو وبناءً  ، مانع والجنوف ، شرط فالعقل ، الجنوف وضده ، العقل: األوؿ
 . فعلو حكم عليو ينطبق ال فإنو بعاقل ليس

 كاف ذلك فاعل أف فلو عليو وبناءً  ، مانع والصغر ، شرط فالبلوغ ، الصغر وضده ، البلوغ: الثاني
 . فعلو حكم عليو ينطبق ال فإنو صغيًرا
 كاف ذلك فاعل أف فلو عليو وبناءً  ، مانع والجهل ، شرط فالعلم ، الجهل وضده ، العلم: الثالث
 . فعلو حكم عليو ينطبق ال فإنو فيو يعذر جهبلً  جاىبلً 
 فاعل أف كاف فلو عليو وبناءً  ، مانع واإلكراه شرط فاالختيار ، اإلكراه وضده ، االختيار: الرابع
 . فعلو حكم عليو ينطبق ال فإنو مكرًىا كاف ذلك

 أف فلو عليو وبناءً  ، قصد ببل أي ونسيانًا غفلة فعلو أو الشيء قوؿ وضده ، القصد: الخامس
 . فعلو حكم عليو ينطبق ال فإنو قاصًدا يكن لم ذلك فاعل

 تأويبلً  متأوالً  كاف ذلك فاعل أف فلو عليو وبناءً  ، التأويل وجود وضده ، التأويل عدـ: السادس
 . فعلو حكم عليو ينطبق ال فإنو سائًغا

 التكفير وأما ، فاعلو على الفعل حكم انطباؽ في ىو إنما الكبلـ ىذا أف :فاعلم ىذا علمت إذا
 . السنة أىل بإجماع جائز فإنو األعم أو العاـ بالوصف التبديع أو

 بعد إال فيو يتحقق ال أنو السنة أىل عند فيو الصحيح القوؿ فإف وتفسيقو ولعنو المعين تكفير وأما
 : أمراف المهمة المسألة ىذه على أنبو جعلني والذي الموانع، وانتفاء السابقة الشروط ىذه توفر

 اإلماـ إلى نسب كمن مطلًقا، المعين تكفير جواز السنة أىل إلى ينسب الناس بعض أف: األوؿ
 للشيخ وتقويل السنة أىل على خطأ وىذا بذلك، يقوؿ أنو عبدالوىاب بن محمد المجدد الشيخ

 من سيد ىو بل السنة، ألىل ىذه في موافق - تعالى اهلل رحمو - محمد الشيخ بل يقلو، لم ما
 يقرأ من عند معروفة مشهورة ذلك في ونصوصو األئمة، من وإماـ والجماعة السنة أىل سادات

 . بعينها المسألة ىذه في حافبلً  كتابًا ألف قد بل ، الشخصية ورسائلو الشيخ كتب
:  للشريف رسالتو في(: ٔٔ/ٖ) والمسائل الفتاوىقاؿ الشيخ محمد بن عبد الوىاب كما في 

 إظهار على قدره من على إلينا الهجرة ونوجب بالعمـو نكفر أنا قولهم مثل والبهتاف الكذب واما
 والبهتاف الكذب من ىذا وكل اضعافو واضعاؼ ىذا ومثل يقاتل ولم يكفر لم من نكفر وإنا دينو

 القادر عبد قبة على الذي الصنم عبد من نكفر ال كنا وإذا ورسولو اهلل دين عن بو يصدوف الذي
 من نكفر فكيف ينبههم من وعدـ جهلهم جل ال وأمثالهما البدوي أحمد قبر على الذي والصنم
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 ( . عظيم بهتاف ىذا سبحانك)  ويقاتل يكفر ولم إلينا يهاجر لم او باهلل يشرؾ لم
  .وأنكر عرؼ إذا التعريف بعد ونكفره (:ٜ/ٖوقاؿ في نفس المصدر )
 فإذا العظاـ، األمور الشرؾ من يفعل وىو اإلسبلـ يدعي والذي(: ٖٚ/ٖوقاؿ في نفس المصدر )

 ولم بجهالة، يفعلها الذي اإلنساف وأما بالمسلم، ىذا فليس عنها استكبر اهلل آيات عليو عليت
 ىواه واتبع األرض إلى أخلد بل رسولو، على اهلل أنزلو الذي العلم يطلب ولم ينصحو، من لو يتيسر

 .ماحالو أدري فبل
 باإلسبلـ، العهد حديث ىو الحجة عليو تقم لم من أف علماً (: ٕٔ/ٖوقاؿ في نفس المصدر )

 يعرؼ حتى يكفر فبل والعطف الصرؼ مثل خفية، مسألة في ذلك يكوف أو ببادية، نشأ والذي
 ا.ىػ 

 بالًغا، خطأ الشيخ على أخطأ فقد بذلك، يقوؿ أنوشيخ اإلسبلـ ابن تيمية  إلى نسب من وكذلك
، الموانع وانتفاء الشروط ثبوت بعد إال المعين يكفر ال أنو - تعالى اهلل رحمو - ىو نص قد بل

 أحًدا كفر أنو منهم عنو يثبت من وكل ، السنة أىل جميع عند عليو متفق أصل فهذا وبالجملة
 . أعلم واهلل ، موانعو وانتفاء عنده الشروط لثبوت ذلك فإنما بعينو

 فبلف: مثبلً  فيقوؿ العاـ بالدليل المعين كفر على يستدؿ والفقو للعلم ينتسب ممن كثيًرا: الثاني
 األئمة فكبلـ ، خطأ وىذا كافر، فهو القرآف بخلق قاؿ من ألف كافر؛ إًذا فهو القرآف بخلق يقوؿ
 يقصدوا لم العامة العبارات ىذه قالوا فالذين المعين، كفر على تستدؿ أف تريد وأنت عاـ، ىذا

 انطباقها ويبقى نفسو الفعل أو نفسو القوؿ لحكم منهم بياف ىو وإنما قائليها، كل على انطباقها
 . آخر الجتهادٍ  مفتقًرا بعينو أحدٍ  على

 ىو أـ والعمل، االعتقاد مسائل يعم وىل صاحبو، بو يعذر الذي الجهل ما: قيل إف(: فتنبيو)
 ؟ فقط العمل بمسائل خاص
 عن البعض وابتعد المذاىب فيها وتباينت اآلراء فيو وتشعبت فيها الكبلـ كثر مما المسألة وىذه
 .للوحيين مخالفة ممجوجة بأقواؿٍ  فجاءوا ، والسنة بالكتاب المسألة ىذه ربط

 السنة أىل قواعد من كبرى قاعدة وىذه بعلم، إال تكليف ال أنو - تعالى اهلل رحمك - اعلمف
 جعل ولذلك تعالى، اهلل شاء إف منها صالح طرؼ بنا وسيمر جًدا كثيرة عليها واألدلة والجماعة،
 أف أي المكلف، لدى معلوًما يكوف أف بو المكلف الشيء شروط من تعالى اهلل رحمهم األصوليوف
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 أو صحة من بو يتعلق وما الشرعية وحقيقتو ىيتو ما ويعلم عنو منهي أو بو مأمور أنو المكلف يعلم
 : فأقوؿ العظيم، األصل ىذا على الدالة األدلة فإليك ىذا علمت إذا ذلك، ونحو فساد
 يعذب أف نفسو عن تعالى اهلل فنفى{  رسوالً  نبعث حتى معذبين كنا وما: }  تعالى قولو: األوؿ
 بالمعروؼ ويأمرىم وإرشاد داللة ىداية المستقيم للصراط الناس يهدي رسوؿٍ  بعثة قبل أحًدا

 ، الجنة دخل أطاعو فمن عليهم، الحجة ويقيم ربهم بو يعبدوف ما ويعلمهم المنكر عن وينهاىم
 جهل في حينئذٍ  الناس ألف ؛ عقاب وال عذاب فبل الرسوؿ بعثة قبل أما ، النار دخل عصاه ومن

 بعثة فقبل ، الشرع بإدراؾ تستقل ال والعقوؿ عنو نهاىم وما بو اهلل أمرىم ما يعرفوف ال وضبلؿ
 تكليف ال إًذا ، حينئذٍ  العلم لوجود التكليف ثبت بعثتو وبعد تكليف ال ألنو ؛ عذاب ال الرسوؿ

 . إنذار بعد إال عقوبة وال بعلمٍ  إال
 َعزِيزاً  اللَّوُ  وََكافَ  الرُُّسلِ  بَػْعدَ  ُحجَّةٌ  اللَّوِ  َعَلى ِللنَّاسِ  َيُكوفَ  لَِئبلَّ  َوُمْنِذرِينَ  ُمَبشّْرِينَ  ُرُسبلً : } تعالى وقاؿ

 .٘ٙٔ:النساء{  َحِكيماً 
 َقدْ  بَػَلى قَاُلوا.  نَِذيرٌ  يَْأِتُكمْ  أََلمْ  َخَزنَػتُػَها َسأََلُهمْ  فَػْوجٌ  ِفيَها أُْلِقيَ  ُكلََّما اْلَغْيظِ  ِمنَ  َتَميػَّزُ  َتَكادُ : } وقاؿ
بْػَنا نَِذيرٌ  َجاَءنَا  .ٜ-ٛ:الملك{  َكِبيرٍ  َضبلؿٍ  ِفي ِإالَّ  أَنْػُتمْ  ِإفْ  َشْيءٍ  ِمنْ  اللَّوُ  نَػزَّؿَ  َما َوقُػْلَنا َفَكذَّ
{  آيَاِتي َعَلْيُكمْ  يَػُقصُّوفَ  ِمْنُكمْ  ُرُسلٌ  يَْأِتُكمْ  أََلمْ  َواأْلِْنسِ  اْلِجنّْ  َمْعَشرَ  يَا: } تعالى وقاؿ

 .ٖٓٔ:األنعاـ
َنا َأْرَسْلتَ  َلْوال رَبػََّنا َلَقاُلوا قَػْبِلوِ  ِمنْ  ِبَعَذابٍ  َأْىَلْكَناُىمْ  أَنَّا َوَلوْ : } تعالى وقاؿ  آيَاِتكَ  فَػَنتَِّبعَ  َرُسوالً  ِإلَيػْ

 .ٖٗٔ:طو{  َوَنْخَزى َنِذؿَّ  َأفْ  قَػْبلِ  ِمنْ 
 عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عنو اهلل رضي مسعود ابن عن الصحيحين في ثبت وقد

 ". ومنذرين مبشرين النبيين بعث ذلك أجل من اهلل، من العذر إليو أحب أحد ال:"  - وسلم
 الحجة قياـ بعد إال أحداً  يعذب ال وأنو تعالى عدلو عن إخبار: (ٖٔ/ٖ) التفسير في كثير ابن قاؿ
 يدخل ال - وجل عز - اهلل أف على الدالة اآليات من ذلك غير إلى..  إليو الرسوؿ بإرساؿ عليو
 .ىػ.ا إليو الرسوؿ إرساؿ بعد إال أحداً  النار
 الذنب، وجود بعد إال أحداً  يأخذ ال أف السنة أجرى تعالى اهلل أف وذلك: (ٕٖٔ/ٕ) البغوي وقاؿ
.وقاؿ أيضا  الرسل إنذار بعد وذلك ينتو، فلم نهي أو يأتمر فلم أمر إذا مذنباً  يكوف وإنما

 .ىػا. الرسوؿ بعثة قبل الخلق يعذب ال تعالى اهلل أف على دليل وفيو (:ٓٓ٘/ٔ)
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 ُمْهِلكَ  رَبُّكَ  َيُكنْ  َلمْ  َأفْ  َذِلكَ : } تعالى قولو تأويل في: (ٖٙٔ/ٕ) القدير فتح في الشوكاني قاؿو 
 يهلك ال ألنو عباده إلى الرسل أرسل اهلل أف المعنى. ٖٔٔ:األنعاـ{  َغاِفُلوفَ  َوَأْىُلَها ِبظُْلمٍ  اْلُقَرى

 وإنزاؿ الرسل، بإرساؿ واإلنذار اإلعذار عن غافلوف أنهم والحاؿ القرى، من بالكفر عصاه من
 ا.ىػ لهم األنبياء بإنذار عنهم الغفلة وارتفاع ، إليهم الرسل إرساؿ بعد يهلكهم إنما بل الكتب،

 بعد إال األدنى العذاب وىو الدنيا الحياة في عباده يعذب ال وتعالى سبحانو اهلل كاف إذا: قلت
 العذاب يعذبهم ال أف عدة نصوص ذلك على دلت كما أولى باب فمن..  إليهم الرسل نذارة بلوغ

 .واإلعراض بالرد فيقابلونها..  إليهم الرسل نذارة بلوغ بعد إال القيامة يـو األكبر
 بأف بكثرة مصرحة القرآنية واآليات: (ٖٖٛ-ٖٖٙ/ٕ) البياف أضواء تفسيره في الشنقيطي قاؿ
 بما االكتفاء عدـ على دليل وىو الرسل، بإنذار الحجة عليو يقيم حتى أحداً  يعذب ال تعالى اهلل

بِينَ  ُكنَّا َوَما: } تعالى قولو ذلك فمن الفطرة، في ركز وما األدلة، من نصب َعثَ  َحتَّى ُمَعذّْ  َرُسوالً  نَػبػْ
 .فطرة ونركز أدلة، وننصب عقواًل، نخلق حتى يقل ولم رسواًل، نبعث حتى: فيها قاؿ فإنو{ 

{  الرُُّسلِ  بَػْعدَ  ُحجَّةٌ  اللَّوِ  َعَلى ِللنَّاسِ  َيُكوفَ  لَِئبلَّ  َوُمْنِذرِينَ  ُمَبشّْرِينَ  ُرُسبلً : } تعالى قولو ذلك ومن
 األدلة نصب ال الرسل، إنذار ىو عذرىم بو وينقطع الناس، على الحجة بو تقـو الذي بأف فصرح
 .الفطرة على والخلق

 في يكتف ولم الرسل بإنذار الدنيا في عذرىم قطع النار أىل جميع بأف صرح تعالى أنو ذلك ومن
 بَػَلى قَاُلوا نَِذيرٌ  يَْأِتُكمْ  أََلمْ  َخَزنَػتُػَها َسأََلُهمْ  فَػْوجٌ  ِفيَها أُْلِقيَ  ُكلََّما: } تعالى كقولو األدلة، بنصب ذلك

بْػَنا نَِذيرٌ  َجاَءنَا َقدْ   .ٜ:الملك{  َشْيءٍ  ِمنْ  اللَّوُ  نَػزَّؿَ  َما َوقُػْلَنا َفَكذَّ
 َلُهمْ  َوقَاؿَ  أَبْػَوابُػَها فُِتَحتْ  َجاُءوَىا ِإَذا َحتَّى زَُمراً  َجَهنَّمَ  ِإَلى َكَفُروا الَِّذينَ  َوِسيقَ : } تعالى وقولو

ُلوفَ  ِمْنُكمْ  ُرُسلٌ  يَْأِتُكمْ  أََلمْ  َخَزنَػتُػَها  بَػَلى قَاُلوا َىَذا يَػْوِمُكمْ  ِلَقاءَ  َويُػْنِذُروَنُكمْ  رَبُّْكمْ  آيَاتِ  َعَلْيُكمْ  يَػتػْ
 .ٔٚ:الزمر{  اْلَكاِفرِينَ  َعَلى اْلَعَذابِ  َكِلَمةُ  َحقَّتْ  َوَلِكنْ 
، صيغة{  فوج فيها ألقي كلما: } قولو في"  كلما" لفظة أف ومعلـو  في"  الذين"  لفظة وأف عمـو

 .ىػ -ا صلتو تشملو ما كل يعم الموصوؿ ألف أيضًا، عمـو صيغة{  َكَفُروا الَِّذينَ  َوِسيقَ : } قولو
 في تقرر وقد الكفار، لجميع عاـ{  كفروا الذين وسيق: } (ٖٚٗ/ٖ) أيضا اهلل رحمو وقاؿ

..  صبلتها تشملو ما كل في العمـو صيغ من وفروعهما والتي كالذي الموصوالت أف: األصوؿ
 ربهم أمر فعصوا الدنيا؛ دار في الرسل أنذرتهم قد النار أىل جميع أف في ظاىر وىو: قاؿ أف إلى
 .ىػ.ا واضح ىو كما
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 ػ اهلل رحمو كذلك قاؿ{  نَِذيرٌ  يَْأِتُكمْ  أََلمْ  َخَزنَػتُػَها َسأََلُهمْ  فَػْوجٌ  ِفيَها أُْلِقيَ  ُكلََّما: } تعالى قولو وفي
 الدنيا في ينذره أف بعد إال أحداً  بالنار يعذب ال تعالى اهلل أف على تدؿ اآلية ىذه: ػ الشنقيطي أي
 .النار في الملقين األفواج جميع يعم{  فوج فيها ألقي كلما: } وعبل جل قولو أف ومعلـو ..
" و: نصو ما صددىا في نحن التي اآلية ىذه تفسير في"  المحيط البحر"  في حياف أبو قاؿو 

 .ىػ -ا الملقين فتعم اإللقاء أزماف عمـو على تدؿ"  كلما
 فإنهم استثناء دوف ومن الكفر أىل من النار يدخلوف من جميع أي ىنا؛ بالعمـو والمراد: قلت

 دخلوا ما وأنهم..  والجحود واإلعراض، بالرد فقابلوىا بلغتهم قد الرسل نذارة أف ويعترفوف يقروف
 ربهم اتقوا الذين وسيق: } تعالى قولو ذلك على يدؿ ومما إليهم الرسل نذارة بلوغ بعد إال النار
 العمـو صيغة نفس وىي..  استثناء دوف من ربهم اتقوا الذين وعمـو جميع أي{  زمرا الجنة إلى

 المراد أف نقوؿ أف يجوز ال فكما{  زمرا جهنم إلى كفروا الذين وسيق: } تعالى قولو في الواردة
 ال كذلك اتقوا، الذين كل وليس اتقوا الذين غالب أو بعض.. {  اتقوا الذين وسيق}  قولو من

 كفروا؛ الذين غالب أو بعض.. {  كفروا الذين وسيق}  تعالى قولو من المراد أف نقوؿ أف يجوز
 الذين وجميع اتقوا الذين لجميع والشاملة العامة العمـو صيغة حيث من واللفظين اآليتين لتطابق
 .كفروا

 بكفرىم وبخوىم ألنهم الشرع قبل تكليف ال أنو على باآلية واستدؿ: ه تفسير  في األلوسي قاؿ
 يقتضي عموماً  للداخلين الخطاب إف: االستدالؿ وجو وقيل..  وإنذارىم للشرائع الرسل تبليغ بعد

 .ىػ.ا كذلك األمر يكن لم الشرع قبل تكليف تحقق ولو الرسل، أنذرىم جميعاً  أنهم
 َلَديَّ  َتْخَتِصُموا ال قَاؿَ . بَِعيدٍ  َضبلؿٍ  ِفي َكافَ  َوَلِكنْ  َأْطَغْيُتوُ  َما رَبػََّنا َقرِيُنوُ  قَاؿَ : } تعالى قولو وكذلك

 الذين رسلي طريق عن والنذر بالوعيد إليكم قدمت أي. ٕٛ:ؽّ {  بِاْلَوِعيدِ  ِإلَْيُكمْ  َقدَّْمتُ  َوَقدْ 
 اختصامكم فإف وبالتالي فيو وتختصموا األليم، العصيب الموقف ىذا تقفوا أف قبل إليكم أرسلتهم

 .شيء في ينفعكم ال األواف فات أف وبعد اآلف وتبلومكم
 ىذا اختصامكم قبل الدنيا في{  إليكم قدمت وقد: } (ٛٙٔ/ٕٙفي تفسيره ) جرير ابن قاؿ

: عباس ابن قاؿ .رسلي ألسن وعلى كتبي في ونهيي، أمري وخالف وعصاني بي كفر لمن بالوعيد
 ا.ىػ قولهم عليهم ورد حجتهم، اهلل فأبطل عذر، بغير اعتذروا إنهم
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 قَاُلوا.  اْلَعَذابِ  ِمنَ  يَػْوماً  َعنَّا ُيَخفّْفْ  رَبَُّكمْ  اْدُعوا َجَهنَّمَ  ِلَخَزنَةِ  النَّارِ  ِفي الَِّذينَ  َوقَاؿَ : } تعالى وقاؿ
{  َضبلؿٍ  ِفي ِإالَّ  اْلَكاِفرِينَ  ُدَعاءُ  َوَما فَاْدُعوا قَاُلوا بَػَلى قَاُلوا بِاْلبَػيػَّْناتِ  ُرُسُلُكمْ  تَْأتِيُكمْ  َتكُ  َأَوَلمْ 
 .ٓ٘-ٜٗ:غافر
 والعمـو االستغراؽ تفيد التي العمـو صيغ من أيضاً  ىي.. {  النار في الذين وقاؿ: } تعالى قولو
 قد{  بلى}  استثناء دوف ومن النار في الذين جميع قاؿ أي النار؛ في الذين جميع تعم التي

 ..!واآليات والنذر بالبينات رسلنا جاءتنا
 ضاقت لما جميعاً  والمستكبرين الضعفاء من{  النار في الذين وقاؿ: } التفسير في األلوسي قاؿ
 .ىػ.ا..  العلل بهم وعيت الحيل، بهم

 آيَاِتي َعَلْيُكمْ  يَػُقصُّوفَ  ِمْنُكمْ  ُرُسلٌ  يَْأِتُكمْ  أََلمْ  َواأْلِْنسِ  اْلِجنّْ  َمْعَشرَ  يَا: } تعالى قولو وكذلك
نْػَيا اْلَحَياةُ  َوَغرَّتْػُهمُ  أَنْػُفِسَنا َعَلى َشِهْدنَا قَاُلوا َىَذا يَػْوِمُكمْ  ِلَقاءَ  َويُػْنِذُروَنُكمْ   أَنْػُفِسِهمْ  َعَلى َوَشِهُدوا الدُّ

 .ٖٓٔ:األنعاـ{  َكاِفرِينَ  َكانُوا أَنػَُّهمْ 
 بلغتهم قد الرسل حجة أف أنفسهم على شهدوا أي{  أنفسنا على شهدنا وقالوا: } تعالى قولو

 بأؿ المعرؼ الجمع ألف الغالب؛ ال العمـو كذلك يفيد والجن اإلنس لجميع موجو خطاب وىذا
 .بلغتهم قد الرسل نذارة بأف ويقروف يعترفوف واإلنس الجن جميع أي واالستغراؽ؛ العمـو يفيد
 رساالتك بلغونا قد الرسل أف أقررنا أي{  أنفسنا على شهدنا: } التفسير في كثير ابن قاؿ

 .ىػ.ا محالة ال كائن اليـو ىذا وأف لقاءؾ، وأنذرونا
 ببعض جاىبلً  يكوف من الناس من: (ٙٓٗ/ٔٔفي مجموع فتاواه ) تيميو ابن شيخ اإلسبلـ قاؿ
 الرسالة ببلغ جهة من الحجة عليو تقـو حتى أحد بكفر يحكم فبل بو، يُعذر جهبلً  األحكاـ ىذه
 وقاؿ{ .  الرُُّسلِ  بَػْعدَ  ُحجَّةٌ  اللَّوِ  َعَلى لِلنَّاسِ  َيُكوفَ  لَِئبلَّ  َوُمْنِذرِينَ  ُمَبشّْرِينَ  ُرُسبلً : } تعالى قاؿ كما

بِينَ  ُكنَّا َوَما: } تعالى َعثَ  َحتَّى ُمَعذّْ  واجبة الصبلة أف يعلم ولم رجل أسلم لو ولهذا، { َرُسوالً  نَػبػْ
، الخمر أف يعلم لم أو عليو،  يعاقب ولم بل ىذا، وتحريم ىذا إيجاب اعتقاد بعدـ يكفر لم يحـر
 حق في يثبت ال الخطاب أف الشرعية األدلة عليو تدؿ الذي والصحيح، النبوية الحجة تبلغو حتى
 فيها يندرس الذي واألزمنة األمكنة في ينشأ قد الناس من وكثير سماعو، من التمكن قبل أحد
 فبل والحكمة، الكتاب من رسولو بو اهلل بعث ما يبلغ من يبقى ال حتى النبوات، علـو من كثير
 اتفق ولهذا يكفر ال ىذا ومثل ذلك، يبلغو من ىناؾ يكونو وال رسولو بو اهلل بعث مما كثيراً  يعلم
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 فأنكر باإلسبلـ العهد حديث وكاف واإليماف، العلم أىل عن بعيدة ببادية نشأ من أنو على األئمة
 ا.ىػ الرسوؿ بو جاء ما يعرؼ حتى بكفره، يحكم ال فإنو المتواترة الظاىرة األحكاـ ىذه من شيئاً 
: بوجهين تجب فإنها واالعتقاد األبداف شرائع وأما: (ٗٔٔ-ٗٓٔ/٘) األحكاـ في حـز ابن وقاؿ

 الشريعة بلوغ والثاني الصبا، حد عن المخرج البلوغ وىو والنساء، الرجاؿ مبلغ البلوغ أحدىما
 ال، أـ حداً  فيو أف علم وسواء حراـ، فعل الذي أف عرؼ من تلـز فإنها الحدود وأما، المرء إلى

 قولو ذلك وبرىاف فيو، عليو حد فبل حراـ عمل ما أف يعرؼ لم من وأما. فيو خبلؼ ال وىذا
 وجوب تعالى اهلل جعل فإنما .ٜٔ:األنعاـ{  بَػَلغ َوَمنْ  بِوِ  أِلُْنِذرَُكمْ  اْلُقْرآفُ  َىَذا ِإَليَّ  َوُأوِحيَ  : }ْ تعالى

 فعل يهدر أف فأمر{ .  الجاىلين عن وأعرض: } تعالى وقاؿ المرء، إلى النذارة ببلوغ الحجة
 على مؤمن فهو موحداً  كاف فإف وسلم، عليو اهلل صلى ذكره يبلغو لم من أما: قاؿ أف إلى الجاىل،

 موحد غير كاف وإف الجنة، أىل من وىو اآلخرة، في عليو عذاب ال اإليماف صحيح األولى الفطرة
 نجا، دخلها فمن فيها، بالدخوؿ فيؤمروف نار، القيامة يـو لو يوقد بأنو النص جاء الذين من فهو
بِينَ  ُكنَّا َوَما: } وجل عز اهلل قاؿ. ىلك أبى ومن َعثَ  َحتَّى ُمَعذّْ  أنو فصح. ٘ٔ:اإلسراء{  َرُسوالً  نَػبػْ

 .ىػ.ا وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ نذارة تبلغو حتى أصبلً  كافر على عذاب ال
 فيو العلم قبل التكليف بثبوت والقوؿ{  بو لنا طاقة ال ما تحملنا وال ربنا: }  تعالى قولو: الثاني

 تكليف تحت داخل فهذا ، تعلمو ال بأمرٍ  تكلف كيف إذ شرًعا، منتفٍ  وىو نطيق ال ما لنا تحميل
 الرباني فالعدؿ الحمد، وهلل يطاؽ ال التكاليف من شيء اإلسبلمية الشريعة في وليس يطاؽ ال ما

 . أعلم واهلل ، إنذار بعد إال عذاب وال بعلم إال تكليف ال أنو يقتضي
 الخيط لكم يتبين حتى: }  تعالى لقولو فهمو في عنو اهلل رضي حاتم بن عدي حديث: الثالث

 بقضاء يأمره لم وسلم عليو اهلل صلى أنو منو والشاىد ،{ الفجر من األسود الخيط من األبيض
 بمراد جاىبلً  كاف عنو اهلل رضي فعدي ، بالعلم التكليف فارتبط اآلية بمراد علمو لعدـ اليـو ذلك
 . الشارع عند عذرًا جهلو فصار اآلية

 صبلة وسلم عليو اهلل صلى النبي مع صلى رجبلً  أف الصحيحين في عمر ابن حديث: الرابع
 وسلم عليو اهلل صلى النبي إف فقاؿ القبلة، لغير يصلوف وىم قباء مسجد في قـو على فمر الصبح

(،  الكعبة إلى ىم كما  فاستداروا فاستقبلوىا  القبلة يستقبل أف أمر وقد قرآف الليلة عليو أنزؿ قد
 ، القبلة استقباؿ الصبلة شروط ومن المنسوخة للقبلة الصبلة افتتحوا أنهم منو االستشهاد ووجو
 دؿ الصبلة ىذه بقضاء وسلم عليو اهلل صلى يأمرىم ولم يستأنفوىا ولم صبلتهم على بنوا فلما
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 إال تكليف فبل عذر بالحكم الجهل أف على فدؿ ، بالناسخ علمهم لعدـ عذرىم أنو على ذلك
 في كمن المدينة بجوار من إلى وصولو تأخر كاف إذا القبلة تغيير خبر أف ىذا على ويزاد ، بعلم
 ومع ، متأخًرا إال بالحبشة ممن أو بمكة من إلى يصل لن أنو أولى باب من يقيًنا يعلم فإنو ، بقاء

 على فدؿ ، بجهلهم يعذروف الجميع أف على يدؿ مما إعادة أو بقضاء منهم أحًدا يأمر لم ذلك
 . أعلم واهلل ، إنذار بعد إال عقوبة وال بعلم إال تكليف ال وأنو عذر الجهل أف

 ألم وسلم عليو اهلل صلى فقاؿ خمر زؽ رجل إليو أىدى)  وسلم عليو اهلل صلى النبي أف: الخامس
 الخمر بهذا جاء الرجل فهذا.  مسلم عند وىو ( فأراقو الزؽ الرجل ففتح قاؿ حرمت، أنها تعلم

 يؤثمو ولم الرجل على يعنف لم ذلك ومع، التحريم نزوؿ بعد وسلم عليو اهلل صلى للنبي يهديو
 . بالعلم إال تكليف ال أنو على يدؿ مما مقبوالً  عذرًا جهلو فصار لجهلو

 رضي الصحابة فنهره فباؿ المسجد دخل أعرابًيا أف)  أنس حديث من الصحيحين في: السادس
 صلى النبي أمر بولو قضى فلما ودعوه تزرموه ال وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ عنهم اهلل
 السيما وقدسيتو حرمتو للمسجد أف فبلشك  ( عليو فأىريق ماءٍ  من بذنوبٍ  وسلم عليو اهلل

 عليو اهلل صلى النبي أف مع المدينة مسجد في وقعت الواقعة وىذه والمدينة مكة مسجد الحرمين،
أيضا )  وقاؿ(،  ودفنها بحكها وأمر وجهو احمر حتى المسجد في بزاقًا رأى لما غضب ) وسلم
 الشريفين الحرمين ثاني في يبوؿ يأتي األعرابي وىذا ،( دفنها وكفارتها خطيئة، المسجد في البزاؽ
 من شيء يحصل لم لكن ذلك، من تردعو التي البليغة العقوبة صاحبو يستحق فعل أنو الشك
 اهلل صلى النبي فعذره الحكم جاىبلً  ذلك فعل وإنما ذلك من شيًئا يقصد لم األعرابي ألف ذلك؛
 ، بعده الحكم علمو ولذلك شرعي، عذر بالحكم الجهل أف على يدؿ مما لجهلو وسلم عليو
 والتسبيح للصبلة ىي إنما والقذر األذى ىذا من شيء فيها يصلح ال المساجد ىذه إف)  لو فقاؿ

 . أعلم واهلل(  القرآف وقراءة والتهليل
 عليو اهلل صلى النبي مع صلى أنو ) السلمي الحكم بن معاوية عن بسنده مسلم روى:  السابع
 واثكل فقلت بأبصارىم القـو فرماني قاؿ اهلل يرحمك معاوية فقاؿ القـو من رجل فعطس وسلم
 فبأبي وسلم عليو اهلل صلى النبي انصرؼ فلما أفخاذىم على يضربوف فجعلوا صنعت ماذا أمياه

 الصبلة ىذه إف قاؿ ولكن نهرني وال كهرني ما فواهلل منو أفضل قط معلًما رأيت ما واهلل وأمي ىو
 تقرر قد أنو مع وىذا(  القرآف وقراءة والتكبير التسبيح إنما الناس كبلـ من شيء فيها يصلح ال
 مما وإنو يشاء ما أمره من يحدث اهلل وأف شغبلً  الصبلة في ألف لها؛ مبطل الصبلة في الكبلـ أف
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 صلى النبي يأمره لم مرة من أكثر الصبلة في معاوية كبلـ ومع لكن ، الصبلة في يتكلم أال أحدث
 جهلو فجعل بالحكم لجهلو وذلك لو أثر ال ىذا كبلمو أف ذلك فدؿ ، باإلعادة وسلم عليو اهلل

 تكليف ال وأنو الشرعية األعذار من عذر بالحكم الجهل أف على يدؿ مما الصبلة إبطاؿ من مانًعا
 . بعلم إال

 في بعثو وسلم عليو اهلل صلى النبي أف)  ياسر بن عمار حديث من ومسلم البخاري روى: الثامن
 وسلم عليو اهلل صلى النبي فأتيت الدابة تتمرغ كما الصعيد في فتمرغت قاؿ فأجنبت حاجة

 الروايات بعض وفي ، الحديث... (  ىكذا بيديك تقوؿ أف يكفيك إنما فقاؿ لو ذلك فذكرت
 : أمور عدة فعندنا ، يصل لم وأنو عنو اهلل رضي عمر معو كاف أنو الصحيحة

 بهذا صلى فلما الشرعي التيمم ىو ليس عمار فعلو وما توقيفية صفتها الشرعية الطهارة أف: منها
 الصلوات ىذه بإعادة وسلم عليو اهلل صلى النبي يأمره لم ذلك ومع طهارة بغير صلى فكأنو التيمم

 فدؿ ، لجهلو عمارًا عذر وسلم عليو اهلل صلى النبي أف على يدؿ مما ، الطهارة بهذه صبلىا التي
 . بعلم إال تكليف ال أنو على ذلك
 عليو اهلل صلى  النبي أف ينقل ولم يصل ولم المدة ىذه بقي - عنو اهلل رضي - عمر أف: ومنها
 صلى النبي فعد ، األكبر للحدث رافع التيمم أف يجهل كاف عمر ألف ؛ ذلك بقضاء أمره  وسلم

 بالحكم الجهل أف على يدؿ مما بالقضاء أمره من أي تكليفو من مانًعا ىذا جهلو وسلم عليو اهلل
 . المحـر فعل أو الواجب ترؾ في بو اإلنساف يعذر شرعي عذر

 بعد حجة اهلل على للناس يكوف لئبل: }  وقولو ،{  بلغ ومن بو ألنذركم: }  تعالى قولو: التاسع
 جاء ما يبلغو حتى أحًدا يعاقب ال أنو سبحانو ليبين ، ومتعدد كثير القرآف في ىذا ومثل{  الرسل

 . وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ بو
 وزينب ، حبيش أبي بنت وفاطمة ، جحش بنت حمنة: ثبلث وىن المستحاضة حديث: العاشر

 ، الصبلة تدع حتى إحداىن على يشكل االستحاضة أمر أف األحاديث ىذه وفي ، جحش بنت
:  حمنة حديث وفي ، الصبلة أندع أطهر فبل أستحاض امرأة إني: قالت أنها فاطمة حديث ففي
 عليو اهلل صلى - النبي أف وفيها ، والصـو الصبلة من تمنعني شديدة كثيرة حيضة أستحاض إني

 ولم ، والصـو الصبلة وجوب تسقط ال وأنها االستحاضة دـ زمن الصبلة بوجوب يفتيهن - وسلم
 أنو على يدؿ مما فاتهن الذي والصـو الصبلة بقضاء أمرىن وسلم عليو اهلل صلى  أنو يثبت

 . أعلم واهلل ، شرعي عذر الجهل أف على يدؿ مما الشرعي الحكم بهذا بالجهل عذرىن
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 رضي عائشة حديث في كما المدينة إلى ىاجر حين الحضر صبلة في زيد لما أنو: عشر الحادي
 يأمرىم ولم ركعتين يصلوف الحبشة وبأرض بمكة كاف من مثل عنو بعيًدا كاف من كاف عنها اهلل

 يدؿ وىذا للحكم لجهلهم عذرىم ألنو ؛ ذلك من شيء بإعادة - وسلم عليو اهلل صلى - النبي
 . أعلم واهلل ، بلغو لمن إال يلـز ال الناسخ حكم أف على

 وىو جبة وعليو بالعمرة أحـر رجل عن بالجعرانة سئل أنو الصحيحين في ثبت: عشر الثاني
 واصنع الخلوؽ أثر عنك واغسل الجبة عنك انزع قاؿ الوحي عليو نزؿ فلما ، بالطيب متضمخ

 المخيط لبس وىو الحج في محظورًا فعل وىذا ،( حجك في صانًعا كنت ما عمرتك في
 أنو على يدؿ مما ، بالكفارة ذلك في وسلم عليو اهلل صلى النبي يأمره ولم ، الطيب واستعماؿ

 فعل يؤثر ال:  قولنا وىي قاعدة بذلك وقررنا ، بعلم إال تكليف ال أنو على ذلك فدؿ للجهل عذره
 . أعلم واهلل ، وإرادةٍ  وعلمٍ  بذكرٍ  إال المحظور

 جاء ثم فصلى المسجد دخل)  رافع بن خبلد وىو أعرابًيا أف الصحيحين في ثبت: عشر الثالث
 الرجل فرجع تصل لم فإنك فصل ارجع وقاؿ عليو فرد وسلم عليو اهلل صلى النبي على فسلم
 فصل ارجع وقاؿ عليو فرد وسلم عليو اهلل صلى النبي على فسلم جاء ثم صلى كاف كما فصلى
 الصبلة إلى قمت إذا فقاؿ فعلمني غيره أحسن ما بالحق بعثك والذي قاؿ ثم ثبلثًا تصل لم فإنك
 .باسم حديث المسئ صبلتو المعروؼ الحديث... (  فكبر

 الطريقة بهذه صبلىا التي الصلوات بإعادة يأمره لم وسلم عليو اهلل صلى النبي أف منو والشاىد
 يزاؿ ال وقتها فؤلف الصبلة ىذه بإعادة أمره وأما ، الجهل بهذا معذور أنو على يدؿ مما الخاطئة

 أف األدلة أوضح من وىذا بإعادتها فأمر الذمة بها تبرأ لم صبلىا والتي ، بها مخاطب فهو باقًيا
 . أعلم واهلل ، بجهلو يعذر اإلنساف

 يدرس - وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ ) قاؿ اليماف بن حذيفة حديث: عشر الرابع
 وليسرى ، صدقة وال نسك وال صبلة وال صياـ ما يدري ال حتى الثوب وشي يدرس كما اإلسبلـ

 الكبير الشيخ الناس من طوائف وتبقى آية منو األرض في يبقى فبل ليلة في اهلل كتاب على
 تغني ما صلة لو فقاؿ ،نقولها فنحن اهلل إال إلو ال الكلمة ىذه على آباءنا أدركنا يقولوف والعجوز

 ، حذيفة عنو فأعرض صدقة؟ وال نسك وال صياـ وال صبلة ما يدروف ال وىم اهلل إال إلو ال عنهم
 ( ثبلثًا النار، من تنجيهم صلة يا فقاؿ الثالثة في أقبل ثم عنو يعرض ذلك كل ثبلثًا عليو ردىا ثم

 في الناس حاؿ عن يتحدث كاف وإف الحديث فهذا صحيح، وإسناده والحاكم ماجو ابن رواه
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 العلماء بموت والسنة بالكتاب الجهل يعم حيث ، بالجهل العذر على دليل فيو لكن الزماف آخر
 من كثير الناس على فتخفى النبوة نور ويضعف البدع وتفاقم العلم ودروس الجهاؿ وترئيس

 مدار عليو الذي اإلقرار إال عندىم يبقى فبل والصـو الصبلة كوجوب المتواترة الظاىرة األحكاـ
 زمافٍ  في بل ، األرض ألىل عاًما يكوف أف يلـز ال الظاىرة األحكاـ بهذه الجهل وىذا ، النجاة

 من يضرىم ال ظاىرين الحق على أمتي من طائفة تزاؿ ال: ) لحديث مكاف دوف ومكافٍ  زماف دوف
 . أعلم واهلل ،( كذلك وىم اهلل أمر يأتي حتى خذلهم من وال خالفهم

 حنين إلى وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ مع خرجنا ) قاؿ الليثي واقدٍ  أبي حديث: عشر الخامس
 ذات لها يقاؿ أسلحتهم بها وينوطوف عندىا يعكفوف سدرة وللمشركين بكفر عهد حدثاء ونحن
 أكبر اهلل فقاؿ أنواط ذات لهم كما أنواط ذات لنا اجعل اهلل رسوؿ يا فقلنا بسدرةٍ  فمررنا أنواط

 آلهة لهم كما إلًها لنا اجعل}  لموسى إسرائيل بنو قالت كما بيده نفسي والذي قلتم السنن إنها
 . وصححو الترمذي رواه(  قبلكم كاف من سنن لتركبن{  تجهلوف قـو إنكم قاؿ

 ولذلك ، والشك شرؾ حكمو بكفرٍ  عهد حديث منهم كاف من أعني الصحابة من طلبو فالذي
 إلًها لهم يجعل أف السبلـ عليو موسى من إسرائيل بني بطلب وسلم عليو اهلل صلى النبي شبهو
 - وكبل حاشا - ىذا قولهم حكم عليهم ينطبق لم ولكنهم مثلو أنو على وأقسم آلهة، لهؤالء كما

 عذرًا صار قالوا ما بحقيقة جهلهم أف واضحة داللة يدؿ مما ، بكفرٍ  عهد حدثاء ألنهم وذلك ؛
 . أعلم واهلل ، بعلم إال تكليف ال أنو على فدؿ ، ذلك في لهم

 ووجو ، وتقدمت - وسلم عليو اهلل صلى - النبي يدي بين معاذ سجود قصة:  عشر السادس
 األمر بحقيقة لجهلو ىذا فعلو في معاًذا عذر - وسلم عليو اهلل صلى - النبي أف بها االستشهاد

 . بعلم إال تكليف ال وأنو عذر الجهل أف على يدؿ مما فعلو ما بحكم علمو وعدـ
 ، الشرعية األعذار من عذر الجهل أف - تعالى اهلل شاء إف - قطعية إفادة تفيدؾ األدلة فهذه
 مع وأما بعلم إال تكليف ال أنو والجماعة السنة أىل عند المقررة القاعدة صواب بذلك وظهر

 عرفنا قد بذلك نكوف أننا أي األولى، المسألة ىو مضى وما مكلًفا، يعد ال اإلنساف فإف الجهل
 . أعلم واهلل ، األدلة من حضرنا ما عليها وسقنا بعلم إال تكليف ال قاعدة

 األعذار، من عذر الجهل أف السابقة األدلة من تقرر أف بعد يقاؿ أف فهي: الثانية المسألة وأما
 دوف الثانية في عذر ىو أـ ، الفقهية أي والعملية العقدية أي العلمية المسائل في عذر ىو فهل

 ؟ األولى
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 على األدلة تظافرت الذي والجماعة السنة أىل مذىب أف اعلم: يقاؿ أف ذلك عن والجواب
 أو العلمية المسائل سواءً  ، ودقيقها جليها المسائل جميع في عاـ بالجهل العذر أف ىو نصره

 ومن دٍ حوا غير نقلوقد و  عنهم، المشهور مذىبهم ىو ىذا الفروعية، أو األصولية ، العملية
 بالتفريق القوؿ أف - روحو اهلل قدس - وذكر ، - تعالى اهلل رحمو - تيمية بن العباس أبو أشهرىم
 تدبرنا لو بل وغيرىم، المعتزلة من المبتدعة عن مأخوذ مبتدع قوؿ والشرائع العقائد بين بالجهل

 اهلل صلى - النبي يدي بين معاذ سجود كحديث العقيدة لب في بعضها لوجدنا السابقة األدلة
 ، األصوؿ من وىي الصبلة في فإنو رافع بن خبلد وحديث ، األنواط وحديث ، - وسلم عليو

 قاضية واألحاديث اآليات عمومات بل ، وغيرىا(  فأحرقوني مت إذا: )  قاؿ الذي وحديث
 وقد السبب بخصوص ال اللفظ بعمـو العبرة أف إال خاصة أسباب على وردت وإف فإنها بذلك،

 أف ىذا من فتلخص المخصص يرد حتى العمـو على البقاء ىو األصل أف األصوؿ في تقرر
 . أعلم واهلل ، العملية أو العلمية سواءً  أي ، المسائل كل في عذر الجهل

 . القاعدة لب ىو ىذا:  أقوؿ ؟ صاحبو بو يعذر الذي الجهل ما: فهي الثالثة المسألة وأما
 قديًما الخبلؼ فيها كثر التي المسائل من بالجهل العذر مسألة أف - تعالى اهلل رحمك - اعلم

 محل تحرير لعدـ إال ذلك وما ، العلم أىل بعض بين والنزاع الفرقة بعض بسببها وحصل وحديثًا
 ودخل المسائل، ىذه مثل في الكبلـ درجة يبلغ لم من فيها الكبلـ في دخل قد وألنو ، النزاع
 إنو حتى األدب وسوء الكبلـ عفن من بزخات مخالفو يرشق الذي الحياء وقليل العين ضيق فيها

 يخالف قوؿٍ  وكل والمآؿ، الحاؿ في المقدـ ىو قولو بل نظًرا، لصغير وال قدرًا لكبير يعرؼ ال
 أف والمقصود ، واالعتداء والجهل الكبر من ىو بل يجوز، ال وىذا ومحاؿ، ضبلؿ فهو قولو

 : اعتباراف لها بالجهل العذر مسألة
 أىل عند المسائل أصوؿ من - تعالى اهلل شاء إف - وىذه شرعًيا عذرًا الجهل اعتبار: األوؿ
 منهم أحًدا أظن وال والخاصة، العامة بين أمرىا واشتهار وداللتها، وصراحة أدلتها لكثرة السنة

 تدع ال كثيرة أدلة فيض من غيض ىي المسألة ىذه رأس في المذكورة واألدلة ذلك، في يخالف
 . عذر الجهل أف في يشك أف لمنصف مجاالً 

 مع فيو، الخبلؼ كثر الذي ىو فهذا شرعًيا، عذرًا يعد الذي الجهل نوع في ىو: الثاني واالعتبار
 كذلك، يراه ال وبعضهم ، عذرًا الجهل من النوع ىذا أف يرى فبعضهم األوؿ، على اتفاقهم

 وال الخبلؼ، فيها يسوغ التي االجتهاد مسائل تحت بعضو يدرج - نظري في - ىذا وخبلفهم
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 مسابة وال تشاحًنا وال تدابًرا وال عداءً  فيها المخالفة توجب وال بأقوالنا اآلخرين إلزاـ فيها يجوز
 - تعالى اهلل شاء إف - لك أذكر فإني ىذا علم إذا وطبلبو، العلم بحملة يليق ال مما غيرىا، وال

 أنواعو من السابقة النصوص على يتخرج وما وتفريعاتو وتعريفاتو الجهل أنواع على الكبلـ من طرفًا
. 

 : معافٍ  لو الجهل أف تعالى اهلل رحمهم اللغة ءعلماذكر : األوؿ األمر
 فيقوؿ شيء عن يسأؿ كمن ، أصبلً  الشيء ىذا تعلم ال أنك بمعنى ، العلم من النفس خلو: منها

 وىذا ، البسيط بالجهل المناطقة يسميو ما وىو علمو من خاؿ ألنو ، بو جاىل فهو ، أدري ال
 . بينهم المشهور ىو إذ ، العامة تعرفو الذي ىو الجهل من النوع
 فهو صاحبو مراد غير على فعبلً  أو قوالً  اإلنساف فهم فإذا ، وجهو غير على الشيء فهم:  ومنها
 لكنو بلغو قد اللفظ أف ذلك ، األلفاظ ال المعنى فهم على ينصب إنما الجهل ىذا لكن بو، جاىل

 فيو ويقوؿ المركب بالجهل المناقطة يسميو الذي وىو صاحبو، يقصده الذي الفهم معناه يفهم لم
 . عليو ىو ما غير على الشيء اعتقاد ىو األصوليوف

 ىو بل ، جديًدا نوًعا ليس النوع ىذا وكأف عليو، يفعل أف حقو ما خبلؼ على الشيء فعل: ومنها
 . أعلم واهلل ، الثاني للنوع نتيجة
 شاء إف - اآلتية الضوابط مراعاة مع بالجهل العذر مسألة في مراعاتها ينبغي ، الجهل أنواع فهذه

 . - تعالى اهلل
 تذىب التي العوارض من ىو بل لئلنساف، الزمة ذاتية صفة ليس الجهل أف اعلم: الثاني األمر
 اهلل أف فليعلم ىذا علم إذا اإلنساف، تعلمو إذا ويزوؿ يذىب بالشيء فالجهل ، أسبابها بزواؿ
{  تعلموف ال كنتم إف الذكر أىل فاسألوا: }  تعالى قولو في وذلك الجهل، برفع أمرنا قد تعالى

 . مستحب علمو فيما ولبلستحباب ، واجب علمو فيما للوجوب واألمر
 واجب بعينها المسألة ىذه في الجهل رفع حكم فيكوف ، عيني واجب مثبلً  الصبلة كيفية فتعلم
 وبو ، سنة فيها الجهل رفع حكم فيكوف ، سنة فهو مثبلً  االستسقاء صبلة كيفية تعلم وأما ، عيني
 فيما وسنة واجب علمو فيما واجًبا يكوف ألنو ذلك ؛ التكليفية األحكاـ من الجهل رفع أف تعلم
 مباح، فرفعو ذلك عدا وفيما ، مكروه علمو فيما وسنة محـر علمو فيما واجب وبقاؤه سنة علمة

 عليو فيجري ذلك ثبت وحيث تكليفي، حكم إًذا فهو الخمسة، التكليفية األحكاـ عليو فجرت
 شرط فهو بالتكليف للمطالبة شرط فكل ، الشروط من التكليفية األحكاـ على يجري ما لزاًما
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 الصغر من يسقطو ما يسقطو وكذلك ، والقدرة ، والعقل ، البلوغ ذلك فمن الجهل، برفع للمطالبة
 بالجهل العذر مسألة عن البحث عند فهمو من البد مهم أمر وىذا ، رفعو عن والعجز والجنوف
 . أعلم واهلل ، أنواعو في والبحث

 مراعاة ىو بالجهل العذر ضابط أف المسألة ىذه في المبحث ىذا خبلصة وىو: الثالث األمر
 ىو رفعو من المكلف يتمكن وال منو االحتراز يشق الذي فالجهل ، عدمها من رفعو على القدرة
 وسهولو بيسر رفعو من المكلف يتمكن الذي الجهل أما ، الشرعية األعذار من عذرًا يعد الذي
 المبلـ رفع في تيميو ابن شيخ اإلسبلـ قاؿ الشريعة، في عذرًا يعذر ال فإنو وأىمل فرط لكنو

 معرفة اإلنساف أمكن فمتى وإال إزالتو، عن العجز مع إال عذراً  يكوف ال العذر إف: (ٗٔٔص)
 ا.ىػ معذوراً  يكن لم فيو، فقصر الحق،

 دار في أسلم الذي :رفعو من المكلف يتمكن وال منو االحتراز يشق الذي الجهل صور ومن
 ىذه في محظورًا فعل أو مأمورًا ترؾ إذا فإنو األعذار، من لعذرٍ  منها الهجرة يستطيع وال الحرب
 الحرب دار ألف ذلك؛ منو يقبل فإنو ىذا، حرمة أو ىذا بوجوب جاىبلً  كاف أنو وادعى الحالة
 العلماء عن فضبلً  غالًبا المسلمين أحاد من خالية ىي بل اإلسبلـ، أىل علم فيها يظهر ال غالًبا

 في المكلف على واجب الجهل ورفع رفعو، المكلف يمكن ال مما فيها فالجهل العلم، وطبلب
 عن عاجز وىو القواعد، في مقرر ىو كما عنها بالعجز تسقط والواجبات عليو، واجب ىو حكم

 الجهل أنواع من األوؿ النوع من الصورة وىذه العجز، مع واجب ال ألنو عنو؛ فيسقط الجهل رفع
 . العلم عن النفس خلو وىو

 ترؾ أو محظورًا ففعل بهم، االتصاؿ يمكنو وال والعلماء العلم عن بعيدة ببادية نشأ من: ومنها
 على يقدر ال الحالة ىذه في ألنو الجهل؛ بهذا معذور فهو بذلك، جاىبلً  كاف أنو وادعى مأمورًا

 منو التحرز يشق مما ىو البعيدة البوادي في فالجهل العجز، مع واجب وال نفسو عن الجهل رفع
 من أيًضا الصورة وىذه جًدا، الشاقة األمور من األماكن ىذه في الجهل وقوع من التحرز أف أي

 النبي مسجد في باؿ الذي األعرابي بحاؿ لذلك ويمثل ، العلم عن النفس خلو وىو األوؿ النوع
 وسلم، عليو اهلل صلى النبي إلى فأىداه خمرٍ  بزؽ جاء الذي واألعرابي وسلم، عليو اهلل صلى

 عدـ ومثلها مدة بعد إال بذلك يعلموا لم فإنهم الحضر صبلة بزيادة الحبشة إلى ىاجر من وبجهل
 رافع بن خبلد حديث وكذلك العلم، دار عن لبعدىم ذلك في معذوروف وىم القبلة بنسخ علمهم
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 ونحو ، بعيدة دارٍ  في كاف ألنو السابق؛ بجهلو فعذر األعراب من وإنما المدينة أىل من ليس فإنو
 .ذلك
 سواءً  الشرعية األحكاـ ببعض الجهل طابع عليو يغلب حديثًا أسلم من فإف اإلسبلـ، حداثة: ومنها

 حديث ذلك وعلى ، عليو فعلو حكم انطباؽ من مانًعا عذرًا يكوف ىذا فجهلو الفقهية، أو العقدية
: )  قولو منو والشاىد ،حديث ذات أنواط األدلة سياؽ في السابق عنو اهلل رضي الليثي واقد أبي

 زمن قومنا عادات منا تذىب ولم نتعلم ولم نتفقو لم بعد زلنا ال أي(  بكفرٍ  عهدٍ  حدثاء ونحن
 دار في أو اإلسبلـ دار في سواءً  حديثًا أسلم فيمن يكوف وىذا اإلسبلـ، لحداثة وذلك الكفر،
 لعدـ اإلسبلـ أحكاـ من كثيًرا يعرؼ ال قد اإلسبلـ دار في الكافر حتى لكن ، أوضح الكفر

 من إذ منو االحتراز يشق شرائعو ببعض اإلسبلـ حديث فجهل بغيرىا، واشتغالو بها اىتمامو
 على إال اإلسبلـ في يدخل ال حتى الشرائع جميع يسلم أف قبل الكافر تعلم أف جًدا الصعب
 وىذه معناىما، عرؼ بمعناىما عالًما يك لم وإف أوالً  بالشهادتين النطق ىو الواجب وإنما بصيرة،
 . أعلم ربنا واهلل ، العلم عن النفس خلو وىو األوؿ، النوع من ىي أيًضا الصورة

 الضالة، بطرقها الصوفية كبدعة البدعة عليها يغلب لكن اإلسبلـ ببلد من بلدةٍ  في نشأ من: ومنها
 سواء عن وضلوا كثيًرا وأضلوا قبل من ضلوا الذين السوء لعلماء فيها والكلمة القبورية، أو

 للعلم طريق وال راية، وال كلمة وال طريًقا للسنة تجد فيها تكاد ال التي الشيعة وكببلد السبيل،
 - تعالى اهلل شاء إف - معذور فهذا نفسو، صواب العتقاده أو السنة أىل ببلد عن لبعده الصحيح

 في الجهل وألف نفسو، عن رفعو من يتمكن ال جهبلً  جاىل ألنو الرسالية؛ الحجة عليو تقاـ حتى
 المنحرفين بعلمائها البدعة تسودىا التي الببلد أكثر وما منو، التحرز يشق مما األماكن ىذه

 ألنهم أضلوه من ووزر وزرىم عليهم فأولئك للناس، يصل أف الهدى نور يمنعوف الذين الضالين
 البدعة نار أف اإلسبلـ إلى تنتسب التي الببلد بعض في بأعيننا رأينا وقد الشر، وأبواب فتنة دعاة
 الشريعة لب من وأنها بجوازىا يفتوف البدعة وعلماء فيها يحترقوف والناس تتوقد مضطربة فيها

 تعالى، اهلل دوف من ودعائها لها والنذر للقبور كالذبح شركية بدع وىي أنكرىا من على وينكروف
 الدعاة من لهم يذىب من لقلة الحق كلمة يسمعوا لم منهم العواـ أعني الببلد ىذه في والناس

 فمثل لببلدىم، السنة أىل كتب دخوؿ ومنعهم اإلفتاء، مناصب على البدعة علماء ولسيطرة
 وال فيو ىم الذي األمر حقيقة يجهلوف ألنهم ؛ - تعالى اهلل شاء إف - يعذروف األتباع ىؤالء

 دائرة من أحدٍ  إخراج في التعجل ينبغي وال منو، التحرز يشق ىؤالء جهل ومثل بعلم إال تكليف
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 إلى الحق كلمة ليوصلوا السنة أىل من الدعاة يعين أف تعالى اهلل فنسأؿ ، ذلك بمثل اإلسبلـ
 ومن وشرابهم، طعامهم إلى حاجتهم من أكثر سماعها إلى حاجة في ىم الذين الضعفاء ىؤالء

 ال جاىل كلمة وىذه ، للجميع مفهـو التوحيد إف: ويقوؿ األمر يهوف من تسمع أنك العجب
 المستعاف واهلل ، الواقع عن يدري
 جهل كل: قولنا ويجمعها صاحبو بو يعذر الذي الجهل في العلماء يذكرىا التي الصور بعض فهذه
 ال وما المحظور فعل أو المأمور ترؾ في بو فيعذر رفعو من المكلف يتمكن وال منو االحتراز يشق
 بالقدرة مشروط التكليف أف:  قولهم أىما من جًدا كثيرة قواعد القاعدة ىذه عن ويتفرع فبل،
 الناسخ يثبت ال: ومنها ، بالبلوغ إال حكمو يثبت ال الخطاب إف: قولهم ومنها ،والعمل العلم على

 أي بالجهل ويعينوف يعيده، ال فإنو بالوجوب لجهلو المكلف تركو ما:  قولهم ومنها ،بالعلم إال
 . إنذار بعد إال عقوبة وال بعلم إال مؤاخذة ال: قولهم ومنها ،صاحبو بو يعذر الذي
 أف بعد إال بها يطالبوف وال المكلفين حق في تثبت ال الشرعية األحكاـ إف: معناىا القواعد وىذه
 عليو يقروف فإنهم معامبلت أو عبادات من ذلك سبق وما الفهم، مطلق فهمها من ويتمكنوا تبلغ

 . وأعلم أعلى ربنا واهلل ، بإعادتو يؤمروف وال زاؿ قد المفسد داـ ما
 قولو نزؿ وقد الفجر طلوع بعد أحل لما عنو اهلل رضي عدي حديث في العمل كيف: يقاؿ أف بقي

 فعدي ،{ الفجر من األسود الخيط من األبيض الخيط لكم يتبين حتى واشربوا وكلوا: }  تعالى
 التيمم في عمار حديث وكذلك بالقضاء، يؤمر ولم خالفو ذلك ومع الدليل، بلغو قد عنو اهلل رضي
 يأمره لم ذلك ومع مشروعة غير صفة على وتيمم الجنابة لحدث رافع التيمم أف يعلم كاف فإنو

 نوع فما ، بلغو قد والدليل ، التيمم بهذا صبلىا التي الصبلة بإعادة  وسلم عليو اهلل صلى النبي
 األلفاظ بلوغ مجرد بو نعني ال(  الدليل بلوغ: )  قولنا إف:  أقوؿ ؟ الحديثين ىذين في الجهل

 التاـ البلوغ أي(  الدليل بلوغ)  بكلمة نعني بل الحجة، بو تقـو ال لوحده ذلك فإف وسماعها،
 : أنواع الجهل إف: سابًقا وقلنا الصحيح، وجهو على وفهمو اللفظة سماع من المركب

 . أصبلً  العلم عن النفس خلو: منها
 عنو اهلل رضي فعدي يفعل، أف حقو ما غير على وفعلو عليو ىو ما غير على الشيء اعتقاد: ومنها
 فهمو، في عنو اهلل رضي أخطأ ولكنو  وسلم عليو اهلل صلى النبي من وسمعو والشك الدليل بلغو

 فهو مخالًفا، ال ممتثبلً  بو فعمل نفسو صواب ذلك مع وظن الصحيح وجهو غير على واعتقده
 الذي الجهل حد عن ىذا فهمو في يخرج ال االعتبار وبهذا المسألة، ىذه في بالجهل يوصف
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 مصيب أنو يظن لكنو ، جاىل فهو نفسو صواب لظنو رفعو من يتمكن لم ألنو صاحبو؛ بو يعذر
 بمراد لجهلو عليو الحجة قياـ عدـ لتحقق بالقضاء وسلم عليو اهلل صلى النبي يأمره لم ولذلك
 بالبلوغ إال تقـو ال والحجة منو، المراد فهم النص قرأ من كل ليس إذ الدليل بلفظ ال الدليل
 تنزؿ، آية كل من المراد لهم يشرح أف وسلم عليو اهلل صلى عادتو من يكن ولم الفهم، ومطلق

 إلى يوكلوف الغالب في فهم وإال أحيانًا إال ذلك عن يسألوا أف أيًضا القـو عادة من يكن ولم
 وجهو على الخيط فهم عنو اهلل رضي وعدي بلسانهم، نزؿ والقرآف لساف أىل ألنهم فهمهم

 أحدىما تبين حتى وأكل وأسود أبيض عقالين إلى عمد فلذلك اللغة في عنده المتقرر الصحيح
 وعدي اآلية في بالخيط المراد اختلف لكن اآلية، معنى عن بعيًدا شيًئا يفهم لم فهو اآلخر من

  اهلل رسوؿ يسأؿ لم فلذلك المراد أنو ظنو على غلب بما وعمل بالخيط المراد اختبلؼ جهل
  النبي فأخبره سأؿ المخالفة لو ظهرت لما لكن الغالبة، العادة على جريًا وسلم عليو اهلل صلى
 معذور ألنو ؛ بالقضاء يؤمر ولم الليل وظلمة الفجر نور بالخيط المراد أف  وسلم عليو اهلل صلى

 علم عنده عنو اهلل رضي عمارًا إف:  فيو فأقوؿ التيمم في وحديثو عمار وأما ،أعلم واهلل ، بجهلو
 عن التيمم صفة يجهل أعني صفتو يجهل كاف لكنو ، األكبر الحدث يرفع التيمم أف جملي

 عليو اهلل صلى النبي عن لبعده الحالة ىذه في الجهل ىذا رفع من يتمكن وال األكبر الحدث
 ، بالقياس اجتهد أنو إال عنو اهلل رضي منو يكن فلم وقتها عن تأخيرىا يجوز ال والصبلة وسلم،

 في بالتراب البدف تعميم يجب فكذلك االغتساؿ في بالماء البدف تعميم يلـز كاف لما أنو فرأى
 كاف ألنو الصحيحة التيمم بصفة اخبر وإنما بالقضاء يؤمر ولم التيمم بهذا وصلى فتمرغ التيمم
 أعن الحديثين وكبل العلم، من النفس خلو معناه كاف ىذا وجهلو معذور والجاىل بها جاىبلً 
 صاحبو بو يعذر الذي الجهل أف وىو المتقرر الضابط عن يخرجاف ال عمار وحديث عدي حديث

 فلظنو عدي حديث في أما نفسو عن إزالتو من المكلف يتمكن وال رفعو يشق الذي الجهل ىو
 . وسلم عليو اهلل صلى النبي عن فلبعده عمار في وأما نفسو صواب

 كاف النباش الرجل أف وخبلصتو؛: (ٙٔٔ - ٘ٓٔ/ٔ/ ٚ)" الصحيحة"قاؿ العبلمة األلباني في 
 وىذا -إعادتو على تعالى اهلل بقدرة لجهلو إما كاف إنما...  بحرقو أوالده أمره وأف موحداً، مؤمناً 

 الملقن ابن قاؿ كما فهمو؛ على الخوؼ فغطى ربو، عذاب من خوفو لفرط أو -أنا أستبعده ما
 واهلل قصتو، روايات مجموع من عندي يترجح الذي وىو ،(ٖٗٔ/ ٔٔ) الحافظ ذكره فيما

 .أعلم وتعالى سبحانو
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 من بو ويخرج توحيده، ينافي ما منو يصدر لم الرجل أف بو المقطوع فمن ذاؾ؛ أو ىذا كاف وسواء
 عبد ابن من تحقيقو تقدـ كما لو؛ اهلل غفر لما ذلك من شيء كاف لو ألنو الكفر؛ إلى اإليماف

 .البر
. بو وأحاط عليو الكفر وقع المؤمنين من الكفر في وقع من كل ليس أنو بوضوح يتبين ذلك ومن
 وجدىا فلما وشرابو، طعامو وعليها راحلتو، ضلت قد كاف الذي الرجل: ذلك على األمثلة ومن
 . "! ربك وأنا عبدي أنت! اللهم" :فرحو شدة من قاؿ
 الفئة: ضحل علم من عندىم بما المغرورين الشباب من فئتين على جداً  قوي رد كلو ذلك وفي

 رسالة منهم المعاصرين بعض ألف حتى مطلقًا؛ بعذر ليس الجهل بأف القوؿ يطلقوف الذين: األولى
 !ذلك في

 جو في يعيش المسلمين من كاف فمن التفصيل؛ والنصوص األصوؿ تقتضيو الذي والصواب
 يقوؿ كما -بالضرورة الدين من معلوماً  منها كاف ما األحكاـ من وجهل مصفى، علمي إسبلمي
 .الحجة وأقيمت الدعوة بلغتو ألنو معذوراً؛ يكوف ال فهذا -الفقهاء

 تلك بعض عليو خفي ولكن وأسلم؛ بلغتو أو الدعوة، تبلغو لم كافر مجتمع في كاف من وأما
 والسنة؛ بالكتاب العلم أىل من ذلك يبلغو من وجود لعدـ أو باإلسبلـ، عهده لحداثة األحكاـ

 .معذوراً  يكوف ىذا فمثل
 والبدعة الشرؾ فيها انتشر التي اإلسبلمية الببلد بعض في يعيشوف الذين أولئك -عندي -ومثلو

 وجد أو الضبلؿ، من فيو ىم ما لهم يبين عالم فيهم يوجد ولم الجهل، عليها وغلب والخرافة،
 في األولين مع اشتراكهم بجامع معذوروف أيضاً  فهؤالء وإنذاره؛ بدعوتو يسمع لم بعضهم ولكن
 ُكنَّا َوَما: }وقولو( ٜٔ:األنعاـ{ )بَػَلغَ  َوَمن بِوِ  ألُنِذرَُكم: }تعالى لقولو إليهم؛ الحق دعوة بلوغ عدـ

بِينَ  َعثَ  َحتَّى ُمَعذّْ  العلماء تبني منها تفرع التي األدلة من ذلك ونحو ،(٘ٔ:اإلسراء{ )َرُسوال نَػبػْ
 ىو كما العلة؛ في الشتراكهم شعوباً؛ أو قبائل أو أفراداً  كانوا سواء الفترة؛ أىل مؤاخذة عدـ

 .والنُّهى العلم أىل على يخفى ال ظاىر
 أكتاؼ على الملقاة المسؤولية عظم والمسلمين اإلسبلـ على غيور مسلم لكل يتجلى ىنا ومن

 يدعوف ذلك مع ىم ثم لئلسبلـ، للدعوة أنفسهم نصبوا الذين اإلسبلمية والجماعات األحزاب
 لي قاؿ كما -يقوؿ حالهم ولساف لئلسبلـ، الصحيح الفهم عن وغفلتهم جهلهم على المسلمين

 المناسبة بهذه الجهلة بعض
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 في العواـ تقوؿ كما -يقولوف أو!! شريف حديث أنو وزعم بل"! غفبلتهم في الناس دعوا: "-
 صدؽ ولكن يعلموف، كانوا لو جسيم خطأ وىذا"!  يعينو اهلل دينو، على مين كل: "-الببلد بعض

 "!. يعطيو ال الشيء فاقد: "قاؿ من
 ما وبخاصة يسيراً، نزراً  إال الشرعي العلم من يؤتوا لم العصر؛ ىذا في نبتت نابتة: الثانية والفئة
 عليو كاف وما والسنة الكتاب من المستقاة العلمية والقواعد الفقهية، باألصوؿ متعلقاً  منو كاف

 فانطلقوا بعلمهم اغتروا ذلك؛ ومع الصالح، السلف
 إالً ) فيهم يرقبوف ال منهم، وقعت زلة أو فهم لسوء كفروىم وربما والفقهاء، العلماء كبار يبدّْعوف

 ذلك وما والعلم، والصبلح اإليماف من العلماء كافة عند بو عرفوا ما عندىم يشفع فلم ،(ذمة وال
 بلغو لما واإلنكار الجحد وىو أال اإليماف؛ من صاحبو بو يخرج الذي الكفر بحقيقة لجهلهم إال
 ِسْحرٌ  َىَذا قَاُلوا ُمْبِصَرةً  آيَاتُػَنا َجاءتْػُهمْ  فَػَلمَّا: }فرعوف قـو في تعالى قاؿ كما والعلم؛ الحجة من

َها ِبَها َوَجَحُدوا مُِّبين، َقَنتػْ : بالقرآف كفروا الذين في وقاؿ(. ٗٔ ،ٖٔ:النمل{ )أَنُفُسُهمْ  َواْستَػيػْ
( ٕٛ:فصلت{ )َيْجَحُدوف بِآيَاتَِنا َكانُوا ِبَما َجَزاء اْلُخْلدِ  َدارُ  ِفيَها َلُهمْ  النَّارُ  اللَّوِ  َأْعَداء َجَزاء ِلكَ ذَ }

 (:الفتاوى مجموع - ٖٗٗ/ ٙٔ) فتاويو بعض في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ ولذلك
 كثر التي المسائل في سيما ال كافراً، مخطئ كل فليس السنة؛ خالف من كل تكفير يجوز ال" 

 ". األمة نزاع فيها
 عرشو، على اهلل واستواء اآلخرة، في اهلل ورؤية مخلوؽ، غير وأنو اهلل كبلـ مسألة مثل إلى يشير

 من تأولها من تكفير يجوز ال ولكن كفر، وجحدىا واجب، بذلك اإليماف فإف خلقو؛ على وعلوه
 .وعاند الحجة عليو أقيمت من إال لهم؛ وقعت بشبهة واألشاعرة والخوارج المعتزلة

 ألنو لو؛ اهلل غفر بعثو على اهلل قدرة في شكو مع فإنو النباش؟ الرجل: أيدينا بين المثاؿ ىو وىذا
 شيخ قاؿ. لجهلو تفصيل دوف الجملة على وبالبعث باهلل مؤمناً  كاف بل معانداً؛ جاحداً  يكن لم

 وىنا"  (:ٜٔٗ/ ٕٔ) متواتر حديث أنو وذكر"  الصحيح"  برواية الحديث ساؽ أف بعد اإلسبلـ
 :عظيماف أصبلف

 .قدير شيء كل على بأنو اإليماف وىو تعالى؛ باهلل متعلق: أحدىما
 ىذا ومع. أعمالو على ويجزيو الميت، ىذا يعيد اهلل بأف اإليماف وىو اآلخر؛ باليـو متعلق: والثاني

 بعد ويعاقب يثيب اهلل أف وىو الجملة، في اآلخر باليـو ومؤمناً  الجملة، في باهلل مؤمناً  كاف فلما
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 كاف بما لو اهلل غفر ؛-ذنوبو على يعاقبو أف اهلل من خوفو وىو -صالحاً  عمبلً  عمل وقد الموت،
 ". الصالح والعمل اآلخر واليـو باهلل اإليماف من منو

 طلب في يستمروا وأف وتكفيرىم، العلماء تبديع عن يتورعوا أف الشباب أولئك أنصح فإني ولهذا؛
 من وبخاصة فيو، وأسبقيتهم العلماء حق ويعرفوا بأنفسهم، يغتروا ال وأف فيو، ينبغوا حتى العلم
 وأَْلِفتُ  الجوزية، قيم ابن وتلميذه تيمية ابن اإلسبلـ كشيخ الصالح السلف منهج على منهم كاف

 ىذه في خاصة فصوؿ إلى وبخاصة ،"علماً  ُمِلىءَ  ُكنَػْيف" فإنو" الفتاوى مجموع" إلى نظرىم
 أولئك أمثاؿ في وقاؿ المعين، وتكفير المطلق التكفير بين فَػرَّؽَ  حيث ،"التكفير" الهامة المسالة
 :الشباب

 يستلـز ال المطلق تكفير وأف المعين، حق في تنتفي قد وموانع شروط لو التكفير أف يتدبروا ولم"
 األئمة وعامة أحمد اإلماـ أف ىذا يبين الموانع، وانتفت الشروط وجدت إذا إال المعين؛ تكفير
 ". بعينو الكبلـ بهذا تكلم من أكثر يكفروا لم العمومات ىذه أطلقوا الذين
 .وأمثالهم اآلخرة؛ في يرى ال اهلل إف: قاؿ ومن. مخلوؽ القرآف: يقولوف كانوا الذين يعني

 على الشباب أحث فإني ولذلك الهاـ، الموضوع ىذا في الفيصل ىو الفرؽ ىذا ومبلحظة: فأقوؿ
 فتكفير ىذا؛ ُعرؼ وإذا:"بقولو ختمو الذي( ٔٓ٘ - ٗٙٗ/ ٕٔ" ) المجموع" من وتفهمو قراءتو

 عليو؛ اإلقداـ يجوز ال -الكفار من أنو عليو يحكم بحيث -وأمثالهم الجهاؿ ىؤالء من( المعين)
 كانت وإف للرسل، مخالفوف أنهم بها يتبين التي الرسالية الحجة أحدىم على تقـو أف بعد إال

 (.البدعة إلى الدعاة: يعني) كفر، أنها ريب ال مقالتهم
 وبعض بعض، من أشد البدع ىذه بعض أف مع ؛(المعينين) جميع تكفير في الكبلـ وىكذا

 وإف -المسلمين من أحداً  يكفر أف ألحد فليس بعض، في ليس ما اإليماف من فيو يكوف المبتدعة
 عنو ذلك يزؿ لم بيقين إيمانو ثبت ومن المحجة، لو وتبين الحجة، عليو تقاـ حتى -وغلط أخطأ

 ا.ىػ " الشبهة وإزالة الحجة إقامة بعد إال يزوؿ ال بل بالشك؛
 العقائد في بالجهل العذر حكم( عن: ٕٚٔ/ٕٛوسئل العبلمة ابن باز كما في مجموع فتاواه )

 ؟ وغيرىا
 ؛ الجاىل فيها يعذر فبل الدين من الظاىرة األمور أما ، خفاؤه يمكن فيما يكوف الجهلفأجاب: 

 أف أعرؼ ما ، المسلمين بين وىو الصبلة أعرؼ ما:  قاؿ لو ، الصبلة وأمور التوحيد كأمور
 أعرؼ ما:  قاؿ أو ، بالجهل يعذر ما الصياـ أعرؼ ما أو ، الزكاة أعرؼ ما أو ، مشروعة الصبلة
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 أو ، يطاع ما ، المسلمين بين وىو محـر اللواط أف أعرؼ ما : قاؿ أو ، يطاع ما محـر الزنا أف
 . يطاع ما محـر الخمر أف أعرؼ ما:  قاؿ
 من أنها درى ما أو عليو خفيت التي اهلل صفات ، الصفات بعض مثل جهلو يمكن الذي أما

 أو الصفات بعض يجهل قد ىذا مثل ألف ؛ بذلك يكفر ما لو وبين علم ثم ، فأنكرىا اهلل صفات
 على تخفى التي الحقوؽ بعض عن درى ما جهلها وسلم عليو اهلل صلى النبي حقوؽ بعض مثل

 المحبلت بعض في أفريقيا أطراؼ أو أمريكا أطراؼ في إنساف أو ، ذلك أشبو ما أو العامي
 أصر ما فإذا ، ويعلم لو يبين حتى يكفر وال لو يبين الفترة كأىل ىذا مثل ، اإلسبلـ عن البعيدة

 . يقتل الكفر على وأصر ذلك على
 المسائل في بالجهل يعذر أنو والحاصل ، عليو بو تحكم المسلمة الدولة أو مسلم يتواله الذي
 . وعبل جل اهلل لقي إذا الفترات أىل حكم حكمو ويكوف ، مثلها يخفى قد التي

 إلى أجاب فإف ، الفترة أىل ضمن القيامة يـو يمتحن أنو األحاديث بو جاءت الذي والصحيح
 وولي ، يجهل أنو ظن إذا فيو ينظر الدنيا في وأما ، النار دخل عصى ومن ، الجنة دخل الحق
 لكن ، وينبهو الشيء ىذا يجهل مثلو كاف إف عليو التعزير يقيم عليو الحد يقيم أف أراد إذا األمر

 ال أنا:  يقوؿ ، تقدـ ما مثل المسلمين على يخفى ممن المسلمين بين وىو عليو الحد يترؾ ال
 وال الصياـ أعرؼ وال الزكاة أعرؼ وال الصبلة عن أدري ما:  يقوؿ ، يصلوف الناس أف أعرؼ
 . بالدين التبلعب من ىذا ألف ؛ يطاع ال ىذا ، الجهاد أعرؼ

 يتعلق فيما بالجهل اإلنساف يعذر ىل(: ٕٚٔ/ٕوسئل العبلمة العثيمين كما في مجموع فتاواه )
 بالتوحيد؟
: } قاؿ - وتعالى سبحانو- اهلل ألف ؛ ربو العبد بو يدين ما كل في ثابت بالجهل العذرفأجاب: 

 مبشرين رسبل}  : - وجل عز - قاؿ حتى{  بعده من والنبيين نوح إلى أوحينا كما إليك أوحينا إنا
 حتى معذبين كنا وما: } تعالى- ولقولو{  الرسل بعد حجة اهلل على للناس يكوف لئبل ومنذرين

 يتقوف ما لهم يبين حتى ىداىم إذ بعد قوما ليضل اهلل كاف وما: } تعالى- ولقولو{ .  رسوال نبعث
 األمة ىذه من واحد بي يسمع ال بيده نفسي والذي »: وسلم عليو اهلل صلى النبي، ولقوؿ{ . 

 . « النار أصحاب من كاف إال بو جئت بما يؤمن ال ثم نصراني وال يهودي
 أمور من كاف شيء أي في بجهلو يؤاخذ ال فإنو جاىبل كاف فمن كثيرة، ىذا في والنصوص

 الحق لو يذكر إنو أي العناد، من نوع عنده يكوف من الجهلة من أف نعلم أف يجب ولكن الدين،



 - 69 - 

 المحدثات فاحذر ،ٔمثلها السنة من تركوا حتى قط بدعة يبتدعوا لم الناس أف واعلم
 .النار في وأىلها والضبللة ضبللة، بدعة وكل بدعة، محدثة كل فإف األمور، من

                                                                                                                                                  

 وىذا ويتبعهم، يعظمهم ومن أشياخو، عليو كاف ما على يكوف بل يتبعو، وال عنو، يبحث ال ولكنو
 يبحث أف يحتاج شبهة يكوف أف أحوالو أدنى ما الحجة من بلغو قد ألنو بمعذور، ليس الحقيقة في

 وجدنا إنا: } عنهم اهلل قاؿ من شأف شأنو متبوعيو من يعظم من يعظم الذي وىذا الحق، لو ليتبين
 { . مقتدوف آثارىم على وإنا: } الثانية اآلية وفي{ .  مهتدوف آثارىم على وإنا أمة على آباءنا

 لئلثم، رافع ىو لو، يذكر وال الحق، عن يعلم ال بحيث اإلنساف بو يعذر الذي الجهل أف فالمهم
 إال إلو ال أف ويشهد المسلمين، إلى ينتسب كاف إف ثم عملو، يقتضيو بما صاحبو على والحكم

 حكم حكمو فإف المسلمين إلى ينتسب ال كاف وإف منهم، يعتبر فإنو اهلل، رسوؿ محمدا وأف اهلل
 .الدنيا في إليو ينتسب الذي الدين، أىل
 األقواؿ وأصح القيامة، يـو وجل عز اهلل إلى أمره يكوف الفترة أىل شأف شأنو فإف اآلخرة في وأما

 ولكن النار، دخل منهم عصى ومن الجنة، دخل منهم أطاع فمن اهلل، شاء بما يمتحنوف أنهم فيهم
 عليو اهلل صلى النبي، دعوة بلغتو وقد إال األرض في مكاف يكاد ال عصر في اليـو أننا ليعلم

 عن الكفر يكوف ما وغالبا ببعض، بعضهم الناس واختبلط المتنوعة، اإلعبلـ وسائل بواسطة وسلم،
 .عناد

 

 أف قائل فيوشك»: " معاذ حديث دؿ ذلك وعلى(: ٕ٘ٔ/ٔقاؿ الشاطبي في اإلعتصاـ ) ٔ
 ابتدع، وما وإياكم غيره، لهم أبتدع حتى بمتبعي ىم ما القرآف؟ قرأت وقد يتبعوني ال لهم ما: يقوؿ
 ". «ضبللة ابتدع ما فإف
 .اإلسبلـ انهدـ[ ؛ السنن] ماتت وإذا البدع، أحييت إذا تموت السنن أف يقتضي فهو

 ترؾ لـز بو عمل إذا الباطل ألف االعتبار، صحة إلى زيادة؛ السلف عن النقل دؿ ذلك وعلى
 .الضدين بأحد إال يشتغل ال الواحد المحل ألف العكس، في كما بالحق العمل
 .السنة تلك ترؾ فقد؛ واحدة ببدعة عمل فمن البدع، ترؾ الثابتة السنة فمن؛ وأيضا
 أحدىما فوضع حجرين أخذ أنو: " عنو اهلل رضي حذيفة عن ذكره تقدـ ما ذلك من جاء فمما
 ما! اهلل عبد أبا يا: قالوا النور؟ من الحجرين ىذين بين ما تروف ىل: ألصحابو قاؿ ثم اآلخر على
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 بين ما قدر إال الحق من يرى ال حتى البدع لتظهرف بيده نفسي والذي: قاؿ قليبل، إال بينهما نرى
 ". السنة تركت: قالوا شيء، منها ترؾ إذا حتى البدع لتفشوف واهلل النور، من الحجرين ىذين

 .تقدـ قد آخر ولو
 عنهم بها اهلل رفع إال؛ بدعة دينها في أمة أحدثت ما: " يقوؿ كاف أنو: الخوالني إدريس أبي وعن
 ". سنة
 لم ثم مثلها، سنتهم من اهلل نزع إال؛ دينهم في بدعة قـو أحدث ما: " قاؿ؛ عطية بن حساف وعن

 ". القيامة يـو إلى إليهم يعدىا
 خير ىو ما السنة من ترؾ إال؛ بدعة اإلسبلـ في رجل يحدث ال»: يرفعو السلف بعض وعن
 .«منها
 فيو وأماتوا بدعة، فيو أحدثوا إال عاـ من الناس على يأتي ما: " قاؿ؛ عنو اهلل رضي عباس ابن وعن
 ا.ىػ " السنن وتموت البدع، تحيا حتى سنة،

 ترؾ البدعة أسباب من إف في تعليقو على شرح السنة : العقل الكريم عبد بن ناصروقاؿ الشيخ 
 في وقوعهم أسباب أعظم من أف نجد وحديثاً  قديماً  البدعة في وقعوا الذين أف: يعني السنة،
 البدع أظهر من أوؿ ىم مثبلً  فالخوارج عمد، بغير جهلها أو عمداً  وتركها بالسنة، جهلهم البدعة

 جهلهم ىو واألوؿ الرئيس سببو البدعة في وقوعهم أف وجدنا حالهم تأملنا وإذا وقننها، إليها ودعا
 فيها مداركهم ألف الدين، في التفقو على قدرة عندىم وليس علم عندىم يكن لم ألنهم بالسنة؛
 منهج على يتلقو لم قليبلً  شيئاً  منهم تلقى ومن الدين، يتلقوا لم إنهم ثم ضعف، وفيها بساطة
 مصادره من يأخذوه ولم -األوائل الخوارج: أعني- الصحابة عن الدين يأخذوا لم فهم سليم،

 .قواعده غير على العلم أخذوا بل صحيح، علمي منهجي بأسلوب األصلية
 أو يشعروف حيث من الجهل إلى ىذا بهم فأدى جداً، قليلة والنصوص العلم من بضاعتهم إف ثم
 .ابتدعوا جهلوا فلما يشعروف، ال

 إلى والمعتزلة الجهمية ثم القدرية، ثم عنهم، تفرع ومن الشيعة كالسبئية بعدىم، جاء من وىكذا
 وقالوا جاىل، الجهم بأف قالوا جهلة، بأنهم البدع رءوس وصفوا السنة أىل أف نجد ولذلك آخره،

 يجهل بأنو غيبلف عن وقالوا العلم، في التثبت وعدـ االستعجاؿ من شيء عنده الجهني معبد بأف
 .وىكذا
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 وكذلك كبيرا، يصير حتى يعود البدع صغير فإف األمور؛ من المحدثات صغار واحذر
 دخل من بذلك فاغتر الحق، يشبو صغيرا أولها كاف األمة، ىذه في أحدثت بدعة كل

 الصراط فخالف بو يداف دينا وصارت فعظمت منها، الخروج يستطع لم ثم فيها،
 أىل من كبلمو سمعت من كل اهلل رحمك فانظر اإلسبلـ، من فخرج المستقيم،

 بو تكلم ىل وتنظر تسأؿ حتى منو شيء في تدخلن وال تعجلن، فبل[ خاصة] زمانك
 أثرا فيو وجدت فإف العلماء؟ من أحد أو وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب

 .ٔالنار في فتسقط شيئا عليو تختر وال لشيء، تجاوزه وال بو، فتمسك عنهم

                                                                                                                                                  

 من فيو ىم ما مع السنة، يجهلوف أنهم البدعة في وقوعهم أسباب أعظم من كاف البدع رءوس فإف
 البدعة في فيقع التهور من شيء منهم الواحد عند فيكوف وغرور، استعبلء من فيو ىم وما جرأة

 .بالسنة لجهلو
 وكل بدعة، محدثة كل فإف المحدثات، في الوقوع: الشيخ ذكره ما البدعة في الوقوع لواـز من ثم

 وىذا الحق، على أنهم ويظنوف األىواء، أىل بين الضبلالت انتشار إلى ىذا فأدى ضبللة، بدعة
 .السبلمة اهلل نسأؿ النار، إلى طريق

 بسنة فتمسك"  السنة من مثلها رفع إال بدعة قـو أحدث ما) الحارث بن غضيف(: حديث تنبيو)
 زرعة أبوو  ،(ٔٔٓٚٔ رقم ٘ٓٔ/ٗ) أحمد أخرجو( حديث ضعيف بدعة إحداث من خير

 -"زوائد( "ٖٔٔ) البزارو  (،ٕٚص) السنة في المروزيو  (،ٗٓٙ-ٖٓٙ/ٔ) تاريخو في الدمشقي
 عبد بن بكر أبو فيو( : ٛٛٔ/ٔ) الهيثمى قاؿ( ٛٚٔرقم / ٛٔ) الكبير في الطبراني طريقو ومن
(، وقاؿ ٚٓٚٙ، وضعفو العبلمة األلباني في الضعيفة ) الحديث منكر وىو مريم أبى بن اهلل

" الفتح" في الحافظ وقوؿ..  ضعيف إسناده(: ٖٚٔ/ٕٛاألرنؤوط ومن معو في تحقيق المسند )
   .بجيد ليس جيد،: ىذا أحمد سند عن ٖٕ٘/ٖٔ

إفَّ  قاؿ الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمو اهلل في إرشاد الساري في شرح السنة للبربهاري : ٔ
المؤلف قاؿ ىنا قوؿ مجرّْب في ىذا في كوف صغار المحدثات تنقلب كباراً وقد يغتر بها اإلنساف 

كاد   ،ألف فيها شبٌو من الحق ، فمثبلً عقيدة الخوارج ما ىو أولها ؟ أولها أنَّو في موقعة النهرواف
ل عمَّار بن ياسر رضي أصحاب علٍي أف يتغلَُّبوا على أىل الشَّاـ أصحاب معاوية، وذلك بعدما قت

وْيَح عمَّار تقتلو الفئة قاؿ : }  الصحابة أفَّ النبي صلى اهلل عليو وسلم اهلل عنو وقد روى كثيٌر من
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فرأى أصحاب معاوية أف يرفعوا المصاحف على الرّْماح ويقولوا بيننا وبينكم كتاب اهلل ، { الباغية 
يدعوننا إلى كتاب اهلل فقاؿ علي بن أبي  قوماً  لال نقاتفعند ذلك توقف أصحاب علي، وقالوا: 

استمرّْوا في القتاؿ، فأبوا وعند ذلك سعى  (كلمة حق  أريد بها باطل ) طالب رضي اهلل عنو 
السَّاعوف، وذىبوا وجاءوا بين علٍي ومعاوية، واتفق رأي الصحابيين الجليلين رضي اهلل عنهما على 

حاب علي وقالوا: الحكم إالَّ هلل فناظرىم علي بن أف يحكّْما بينهما حكمين وخرجت فئة من أص
إف اهلل قد أمر بالحكمين فيما بين امرأٍة وزوجها، وأمر بالحكمين في  )أبي طالب ، وقاؿ لهم : 

فأبوا أف يقبلوا، فلمَّا رجعوا خرجوا إلى موضٍع يقاؿ لو حروراء ، فكاف مبدأ  (شيٍء من الصيد 
هلل ، وىذا كبلـٌ ظهر منو ألوؿ مرة أنَّو حق ، ولكنَّهم بعد ذلك  قولهم : الحكم إالَّ  .نحلة الخوارج

قالوا أفَّ علياً حكَّم الرّْجاؿ في دين اهلل وبنوا على ذلك أنَّو قد كفر، ثمَّ كفَّروا سائر الصحابة ما 
 .عدا أبي بكٍر وعمر

شبيهًة بالحقّْ ثمَّ  فهذا مثاؿ لما ذكره المؤلف أفَّ البدعة تظهر صغيرة ، وتكوف في أوّْؿ أمرىا
ثمَّ لم يستطع المخرج  )اليزاؿ الشّْيطاف بصاحب البدعة يرغّْبو فيها حتَّى تكبر، ولهذا قاؿ : 

أي تَػرََكو يستحسن ىذه البدعة  (منها، وعظمت، وصارت ديناً يداف بو مخالفاً للصراط المستقيم 
. 

فمن خالف أصحاب رسوؿ  )في قولو: فهذا أيضاً مثل ما سبق  (فخرج من اإلسبلـ  )و: ػأمَّا قول
فهذا النوافقو عليو ، واليوافقو عليو  ( في شيٍء من أمر الدّْين فقد كفر اهلل صلى اهلل عليو وسلم

ولو قاؿ : فخرج من اإليماف إلى اإلسبلـ لكاف  ،أىل السنَّة والجماعة إالَّ أف يكوف ذلك لتأويل
اف بمثل ىذه المبالغة التي تستلـز إكفار المسلم أفضل وىو رحمو اهلل يبالغ في كثيٍر من األحي

ببدعٍة قد التخرج من اإلسبلـ ألوؿ مرَّة، فالبدع منها مكفّْرة، ومفسقة  وإطبلؽ الكبلـ بالكفر في  
 كلّْ بدعة خطأ يجب أف يحذر طالب العلم منو .

والَتْدُخَلنَّ في  فانظر رحمك اهلل كلَّ من سمعت كبلمو من أىل زمانك خاصًَّة فبل تعجلنَ  )قولو:  
أو أحٌد  شيٍء منو حتى تسأؿ وتنظر ؛ ىل تكلَّم فيو أحٌد من أصحاب النبي صلى اهلل عليو وسلم

وأقوؿ : رحم اهلل المؤلف ، فقد دؿَّ على . إلى آخر ما قاؿ في ىذا المقطع  (….. من العلماء 
ستجدة، فإف سمعت أحداً يدعو الخيٍر بهذا الكبلـ ، وأمر بالتأنّْي في دخوؿ شيٍء من األمور الم

تأخذ بثنائو على ىذا المنهج، وإذا  إلى منهج اإلخواف المسلمين ، فبل تتعجَّل بالموافقة، وال
تلقي  أو إلى جماعة التبليغ  فبل تتعجَّل بالموافقة وال سمعت أحداً يدعوا إلى السرورية أو القطبية
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 ال وىو الطريق، عن زؿ فرجل: أحدىما أما وجهين؛ على الطريق من الخروج أف واعلم
 قبلو كاف من وخالف الحق عاند وآخر ىالك، فإنو بزلتو، يُقتدى فبل الخير، إال يريد
 أف يعرفو من على حقيق األمة، ىذه في مريد شيطاف مضل، ضاؿ فهو المتقين، من

 .ٔفيهلك بدعتو في أحد يقع لئبل قصتو؛ لهم ويبين منو، الناس يحذر
                                                                                                                                                  

وتفكّْر تبحث مع من يعرفوف ىذا المنهج وتنظر  وتبحث،  بنفسك في ىذا الميداف قبل أف تسأؿ
ممَّن لم يدخلوا فيو أو مع من دخلوا فيو وتركوه أو مع من قرأوا عنو حتَّى تتبيَّن لك الحقيقة فإنَّك 

بالتعجل تقع في ورطة وفي شبكة الحزبية التي تريد أف تستولي عليك  وتريد أف تضمَّك إلى 
كم من ضحايا لهذه فدعين ، وإنَّا هلل وإنَّا إليو راجعوف صفوفها، فتكوف مبتدعاً ومدافعاً عن المبت

المناىج وبالتعجل إليها كم من ضحايا وقعوا في فخاخها قبل أف يتعرَّفوا على عيوبها !! ولهذا 
وقعوا فيهػا ولذلك فإنّْي أحذرؾ كما حذَّرؾ صاحب ىذا المتن أي صاحب كتاب شرح السنَّة 

زبيات ، وأدعوؾ إلى التَّأنّْي والبحث ، فخذ من الكتب المؤلََّفة أحذّْرؾ من التعجُّل إلى ىذه الح
في نقد ىذه الحزبيات خذ منها أي من ىذه الكتب  واقرأ عن ىذه الحزبيات قبل أف تدخل فيها 

 ُتسأؿ إذا وضعت في قبرؾ إالَّ عن رسوؿ اهلل فإذا وجدت الحقَّ فبل تختر عليو شيئاً  فإنَّك ال
 .  صلى اهلل عليو وسلم

في تعليقو على شرح السنة:  الراجحي الرحمن عبد بن اهلل عبد بن العزيز عبدقاؿ الشيخ  ٔ
 الطريق عن خرج الذي: يعني( وجهين على يكوف الطريق من الخروج أف) تيقن: يعني( اعلم)

 الخير إال يريد ال وىو الطريق عن زؿ قد رجل: )األولى الحالة: حالتاف لو السنة وخالف المستقيم
 فبل الخير إال يريد ال من ىو الحالة ىذه أو الناس من النوع ىذا ،(ىالك فإنو بزلتو يقتدى فبل

 ولو بو يقتدى ال فهذا الحق، خالف ولكنو الحق ترؾ يتعمد لم أنو: يعني ىالك، فإنو بزلتو يقتدى
 .التابعين أو الصحابة من كاف
 وىذا واجتهد مجتهداً  عالماً  كاف إف: تفصيل فيو فهذا( ىالك فإنو) اهلل رحمو المؤلف قوؿ وأما
 وإنما بو نقتدي ال ولكن مغفور، وخطؤه اجتهاده على مأجور فهو باجتهاده إليو وصل الذي ىو

 .الصحابة من كاف ولو حتى للنص مخالف أنو عرفنا أننا داـ ما عليو نترحم
 فقط بحج أحـر من منهم الوداع حجة في وسلم عليو اهلل صلى النبي أصحاب أف: ذلك ومثاؿ
 الحج، إلى بالعمرة متمتعاً  أحـر ومن مفرداً، بالحج أحـر من ومنهم وحج، بعمرة أحـر من ومنهم
 يسوقوا لم الذين والسبلـ الصبلة عليو أمر مكة من قربوا فلما مفرداً، بالعمرة أحـر من ومنهم
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 أف وألزمهم عليهم حتم المروة عند وسعوا طافوا لما ثم عمرة، إلى إحرامهم يقلبوا أف الهدي
 الجاىلية أىل كاف فقد الجاىلية؛ اعتقاد إلزالة وذلك الهدي؛ ساؽ من إال كلهم فتحللوا يتحللوا

 اعتقاد يزيل أف وسلم عليو اهلل صلى النبي فأراد الفجور، أفجر من الحج أشهر في العمرة أف يروف
! اهلل رسوؿ يا: قالوا عليهم اهلل رضواف الصحابة إف حتى عمرة، يجعلوىا أف وأمرىم الجاىلية أىل

 .ألحللت الهدي سقت أني لوال: وقاؿ فخطبهم، منياً، يقطر وذكره منى إلى أحدنا أيذىب
 .الحج وقت في يعتمروف ال الجاىلية في كانوا ألنهم لخواطرىم، تطييباً 
 ىو ىذا إف: وقالوا الهدي، يسق لم لمن العمرة إلى الحج فسخ مشروعية ىذا من العلماء فأخذ

 وابن األشعري موسى وأبو عنو اهلل رضي علي بذلك أفتى وقد األفضل، أنو شك وال األفضل،
 النبي وفاة بعد وصاروا وعثماف وعمر بكر أبو عليهم اهلل رضواف الثبلثة الخلفاء اجتهد ثم عباس،

 وقت في بها يؤتى العمرة إف وقالوا مفردين، بالحج يحرموا أف الناس يفتوف وسلم عليو اهلل صلى
 زاؿ، الجاىلية أىل اعتقاد إف: وقالوا ويعتمر، يحج البيت ىذا يزاؿ وال اإلحراـ يستمر حتى آخر

 .بالتمتع يفتياف وعلي عباس ابن وبقي مفردين، بالحج الناس يفتوف فكانوا
 وسلم عليو اهلل صلى النبي سنة ألدع كنت ما: عثماف لػ علي فقاؿ وعثماف، علي اختلف ولما
 .أحد لقوؿ

 تأمر! عباس ابن يا كيف: لو وقالوا عباس، ابن ناظروا جماعة إف حتى األشعري، موسى أبو وكذلك
 ألنهم عليهم؛ اإلنكار في عنو اهلل رضي عباس ابن فاشتد بالحج؟ يأمراف وعمر بكر وأبو بالعمرة
 وتقولوف اهلل، رسوؿ قاؿ أقوؿ السماء، من حجارة عليكم تنزؿ أف يوشك: فقاؿ السنة، خالفوا

 .وعمر بكر أبو قاؿ
 علي، ومع عباس، ابن مع الصواب لكن عنهم، اهلل رضي اجتهدوا وقد الثبلثة للخلفاء قوؿ فهذا
 ومن كالصحابة اجتهاده على أجر لو فهذا باجتهاد السنة خالف فمن األشعري، موسى أبي ومع

 وإذا أجراف، فلو فأصاب الحاكم اجتهد إذا: )وسلم عليو اهلل صلى وقاؿ العلماء، من بعدىم
 (.أجر فلو فأخطأ اجتهد
 ىالك، فهذا الحق ترؾ متعمداً  كاف فإف تفصيل، فيو وىذا( ىالك فإنو: )اهلل رحمو المؤلف يقوؿ

 .بهالك فليس اجتهاد عن كاف إذا أما
 مضل، ضاؿ فهذا المتقين من قبلو كاف من وخالف الحق عاند وآخر: )قاؿ: الثانية والحالة
 اتباع عن بل اجتهاد عن ال ىوى عن الحق وترؾ الحق عاند فإذا ،(األمة ىذه في مريد شيطاف
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 أنو زعم فمن مسلما، مصدقا متبعا يكوف حتى عبد إسبلـ يتم ال أنو اهلل رحمك واعلم
 فقد وسلم عليو اهلل صلى محمد أصحاب يكفوناه لم اإلسبلـ أمر من شيء بقي

 ما اإلسبلـ في محدث مضل، ضاؿ مبتدع وىو عليهم، وطعنا فرقة بو وكفى كذَّبهم،
 .ٔمنو ليس

                                                                                                                                                  

 إلى توصل كبيرة مخالفتو كانت إذا ىذا األمة، ىذه في مريد شيطاف وىو مضل، ضاؿ فهو للهوى
 قوة من الوصف ىذا إف حيث الوصف، بهذا يكوف ال فقد يسيرة مخالفة كانت إذا أما الحد، ىذا

 البدع أىل من تحذيره ولشدة الحق، عن الدفاع وقوة البدع، أىل على وشدتو اهلل، رحمو المؤلف
 رفع مثل السنة في الواردة المسائل بعض في الحق خالف فالذي أيضاً، تفصيل فيو ىذا وإال

 الوصف ىذا إلى توصل ال التي المسائل من وغيرىا االستراحة جلسة أو الصبلة، في اليدين
 التي المسائل في الحق خالف قد كاف وإف الوصف، بهذا يكوف وال السنة خالف قد فيكوف
 من يحذَّر أف اإلنساف على فيجب، الوصف بهذا فهو مضبلً  ضاالً  فاعلها يكوف حتى مؤثر خبلفها

 .فيهلكوف بدعتو في يقعوا ال حتى الضبلؿ وأىل البدع أىل من ويحذَّر البدع
 
ٔ  

: قولوفي تعليقو على شرح السنة:  الراجحي الرحمن عبد بن اهلل عبد بن العزيز عبدقاؿ الشيخ 
 مصدقاً  يكوف أف فبلبد( مسلماً  مصدقاً  متبعاً  يكوف حتى عبد إسبلـ يتم ال أنو اهلل رحمك اعلم)

 حالو لساف يكوف وسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن وجاء اهلل عن جاء بما ومعترفاً  مقراً : أي
 على اهلل رسوؿ عن جاء وبما اهلل برسوؿ وآمنا اهلل، مراد على اهلل عن جاء وبما باهلل آمنا: ومقالو

 مسلماً  مصدقاً  وسلم عليو اهلل صلى للرسوؿ متبعاً  ويكوف العبد إسبلـ يتم وبذلك اهلل، رسوؿ مراد
 َوبِاْليَػْوـِ  بِاللَّوِ  آَمنَّا يَػُقوؿُ  َمنْ  النَّاسِ  َوِمنَ : }تعالى قاؿ منافقًا، يكوف بالباطن يصدؽ لم فمن مسلّْماً،

 وقاؿ بقلوبهم، بمؤمنين ىم وما بألسنتهم آمنا: يقولوف فهم[ ٛ:البقرة{ ]ِبُمْؤِمِنينَ  ُىمْ  َوَما اآلِخرِ 
 ِإفَّ  َيْشَهدُ  َواللَّوُ  َلَرُسولُوُ  ِإنَّكَ  يَػْعَلمُ  َواللَّوُ  اللَّوِ  َلَرُسوؿُ  ِإنَّكَ  َنْشَهدُ  قَاُلوا اْلُمَناِفُقوفَ  َجاَءؾَ  ِإَذا: }سبحانو

 رسولو وأمر اهلل ألمر مسلّْماً  يكوف حتى العبد إسبلـ يتم ال [.ٔ:المنافقوف{ ]َلَكاِذبُوفَ  اْلُمَناِفِقينَ 
 قابل فإبليس وضبلؿ، كفر فهذا رسولو أمر وعلى اهلل أمر على اعترض فمن معترضاً، يكوف وال
 َوِإذْ : }اهلل أمر ورد اهلل على معترض لكنو مصدؽ ىو بل يكذب لم وىو والرد باالعتراض اهلل أمر
ـَ  اْسُجُدوا لِْلَمبلِئَكةِ  قُػْلَنا  ورد اعتراض وىذا[ ٖٗ:البقرة{ ]َواْسَتْكبَػرَ  أََبى ِإبِْليسَ  ِإالَّ  َفَسَجُدوا آِلَد
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 فيها تتبع وال األمثاؿ، لها ُيضرب وال قياس، السنة في ليس أنو اهلل رحمك واعلم
 وال شرح، وال كيف ببل وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بآثار التصديق وىو األىواء،

 .؟ٔكيف وال لم: يقاؿ

                                                                                                                                                  

 أمر ورد اعترض لكنو اهلل، أمر ىذا أف معترؼ وىو اهلل، أمر أنكر ما آلدـ بالسجود اهلل أمره لما
 يمكن وال وأفضل الطين من أحسن والنار النار، من مخلوؽ وىو الطين من مخلوؽ آدـ ألف اهلل
رٌ  أَنَا قَاؿَ } المفضوؿ إلى الفاضل عن بزعمو يخرج أف { ِطينٍ  ِمنْ  َوَخَلْقَتوُ  نَارٍ  ِمنْ  َخَلْقَتِني ِمْنوُ  َخيػْ
 .اهلل على واالعتراض والرد بالرفض اهلل رحمة من وطرد فكفر ،[ٕٔ:األعراؼ]
 فقد وسلم عليو اهلل صلى محمد أصحاب يكفوناه لم اإلسبلـ أمر من شيء بقي قد أنو زعم فمن)

 كذب فقد الدين من أيدينا إلى وصل وال الصحابة نقلو ما شيئاً  ىناؾ أف زعم من: أي( كذبهم
 .الصحابة

 كذب ومن عليهم، الطعن أعظم فقد الصحابة كذب من( عليهم وطعناً  فرقة بو وكفى: )قاؿ ثم
 .منو ليس ما اإلسبلـ في محدث مضل ضاؿ مبتدع فهو الصحابة

ثْػُتكَ  إذا! أخي ابنَ  يا) : لرجل عنو اهلل رضي ىريرة أبو قاؿ ٔ  عليو اهلل صلى اهلل رسوؿِ  عنْ  حدَّ
 اهلل رسوؿ حديث تعظيم: باب المقدمة، في ماجو ابن أخرجو ( األمثاؿَ  لو َتْضِربْ  فبل حديثًا وسلم
 في اهلل رحمو األلباني العبلمة وحسنو ،(ٕٕ) عارضو منْ  على والتغليظ وسلم عليو اهلل صلى

 (.ٕٓ) ماجو ابن سنن صحيح
قاؿ الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمو اهلل في إرشاد الساري في شرح السنة للبربهاري : قولو 

تتبع فيها األىواء بل ىو  األمثاؿ، والتضرب لها  اعلم رحمك اهلل أنَّو ليس في السنَّة قياٌس وال)
إفَّ ىذا الكبلـ ينطبق على السنن الواردة ( يفك  ببل التصديق بآثار رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم

أمَّا غيرالعقائد من األحكاـ الفرعية ، فهذه قد حصل فيها اإلختبلؼ، وبنيت عليها ، قائدػفي الع
ولكنَّ المراد بهذا الكبلـ ما ورد في العقائد ، أصوؿ الفقواألقيسة، وىذا مدوٌَّف في كتب الفقو، و 

الصفات ، وأحاديثها الصحيحة ، فهذه يجب األخذ بها ، وإمرارىا كما جاءت مع  من آيات
اعتقاد معناىا الذي تقتضيو في اللغة العربية واليقاؿ لَم كاف كذا وكذا؟ وكيف كاف كذا وكذا؟ وقد 

أرأيت قوؿ اهلل تعالى الرحمن على العرش استوى   )لى من قاؿ : أنكر اإلماـ مالٌك رحمو اهلل ع
ثمَّ رفع رأسو ، فقاؿ :  -أي العرؽ  -كيف استوى ؟ فأطرؽ اإلماـ مالك  وعلتو الرَُّحضاء 
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اإلستواء معلـو والكيف مجهوؿ ، واإليماف بو واجب ، والسؤاؿ عنو بدعة ، وأنت رجل سوء 
 (. أخرجوه ، فأمر بو فأخرج 

في تعليقو على شرح السنة: قولو  الراجحي الرحمن عبد بن اهلل عبد بن العزيز عبدلشيخ وقاؿ ا
 الذي وىو الفاسد القياس بالقياس المراد: يعني( قياس السنة في ليس أنو اهلل رحمك واعلم)

رٌ  أَنَا: }قاؿ الفاسد، القياس قاس من أوؿ فهو إبليس، قياس مثل النصوص بو يعارض  ِمْنوُ  َخيػْ
 الشمس عبدت ما: السلف بعض قاؿ ولهذا ،[ٕٔ:األعراؼ{ ]ِطينٍ  ِمنْ  َوَخَلْقَتوُ  نَارٍ  ِمنْ  َخَلْقَتِني
 .بالمقاييس إال والقمر

: ذلك ومثاؿ تقس، فبل نص جاءؾ فإذا النص، مقابل القياس يستعمل أف ىو: الفاسد والقياس
 ،[ٕٛٚ:البقرة{ ]الرّْبَا ِمنَ  بَِقيَ  َما َوَذُروا اللَّوَ  اتػَُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيػَُّها يَا: }بقولو الربا تعالى اهلل حـر

 اللَّوُ  َوَأَحلَّ  الرّْبَا ِمْثلُ  اْلبَػْيعُ  إِنََّما قَاُلوا بِأَنػَُّهمْ  َذِلكَ } الربا، مثل البيع إف: وقالوا قاسوا فالمشركوف
ـَ  اْلبَػْيعَ   الَِّذينَ  أَيػَُّها يَا: }ىو فالنص النص، مقابل فاسد القياس وىذا ،[ٕ٘ٚ:البقرة{ ]الرّْبَا َوَحرَّ
 مقابلة في يكوف الذي ىو الفاسد فالقياس ،[ٕٛٚ:البقرة{ ]الرّْبَا ِمنَ  بَِقيَ  َما َوَذُروا اللَّوَ  اتػَُّقوا آَمُنوا

ـَ  اْسُجُدوا: }وىو نص عنده كاف فإبليس النصوص،  الفاسد بالقياس فقاـ ،[ٖٗ:البقرة{ ]آِلَد
رٌ  أَنَا: }وىو  [.ٕٔ:األعراؼ{ ]ِطينٍ  ِمنْ  َوَخَلْقَتوُ  نَارٍ  ِمنْ  َخَلْقَتِني ِمْنوُ  َخيػْ

 لها يضرب وال قياس السنة في ليس أنو اهلل رحمك واعلم: )اهلل رحمو المؤلف قاؿ ولهذا
 وىذا كذا مثل ىذا إف: فيقوؿ والنظائر، األشباه رسولو وكبلـ اهلل لكبلـ يضرب ال: يعني ،(األمثاؿ

 فيو تتبع وال واالمتثاؿ، والقبوؿ بالتصديق يتلقى رسولو وأمر اهلل فأمر كذا، حكمو فيكوف كذا مثل
 ربح، لو يحصل حتى بالربا يتعامل أف يهوى اإلنساف لكن الربا، عليك حـر تعالى فاهلل األىواء،

 وأمر اهلل أمر وقدـ ،{اللَّوِ  َسِبيلِ  َعنْ  فَػُيِضلَّكَ  اْلَهَوى تَػتَِّبعِ  َوال: }الهوى فاترؾ وىوى شهوة فهذه
 .الهوى على رسولو

 لم،: يقاؿ ال: يعني ،(شرح وال كيف ببل وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ بآثار التصديق ىو وإنما)
 األفعاؿ، في لم: يقاؿ ال كيف؟ وال لم: تقوؿ ال تعترض، فبل النصوص جاءتك فإذا كيف؟ وال

 ست يجعلها لم لماذا الخمس، الصلوات علينا اهلل أوجب لماذا: تقوؿ فبل الصفات، في وكيف
 وىذا ملكاً  وىذا قصيراً، وىذا طويبلً  وىذا غنياً، وىذا فقيراً  ىذا اهلل جعل لماذا! صلوات؟
 لكماؿ ؛[ٖٕ:األنبياء{ ]ُيْسأَُلوفَ  َوُىمْ  يَػْفَعلُ  َعمَّا ُيْسَأؿُ  ال} حكيم اهلل ألف والجواب !مملوكاً؟
 شيئاً، تقل ال يتكلم؟ كيف ينزؿ؟ كيف استوى؟ كيف العرش، على استوى اهلل: تقل وال حكمتو
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 أصاب وإف القلب، في الشك يقدح محدث والمراء والجداؿ والخصومة والكبلـ
  .ٔوالسنة الحق صاحبو

                                                                                                                                                  

: االستواء عن سئل لما اهلل رحمو مالك اإلماـ قاؿ كما كيف، ببل ويتكلم كيف، ببل ينزؿ فهو
 عنو والسؤاؿ واجب، بو واإليماف مجهوؿ والكيف -العربية اللغة في معلـو: أي- معلـو االستواء

 .بدعة
 يخالف شرح وال كيف ببل وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ بآثار التصديق المسلم على فالواجب

 .رسولو وأمر اهلل أمر على اعتراض فيو يكوف أو النصوص،
 من عظيمة قاعدة ىذهفي تعليقو على شرح السنة:  العقل الكريم عبد بن ناصرقاؿ الشيخ  ٔ

: وىي السلف، عليها واتفق وسلم عليو اهلل صلى رسولو سنة وفي اهلل كتاب في المقررة القواعد
 من حدث وما حراـ، ذلك كل والجدؿ المراء من يستتبعهما وما الدين في والخصومة الكبلـ أف

 ومع الفرؽ، أحدثتو وإنما األمة، سلف عليو يكن لم محدث أمر األوؿ القرف نهاية منذ المراء
 في إال والجدؿ المراء في الوقوع يتفادوف الدين وأئمة والسلف والتابعوف الصحابة بقي ذلك

 عباس ابن من حدث كما أحسن، ىي بالتي بالجداؿ الدين لنصر فيها يضطروف ضرورية حاالت
 وغيرىم والثوري األوزاعي كػ السلف أئمة بعض من حدث وكما الخوارج، مع طالب أبي بن وعلي

 .والجهمية القدرية مع
 بدوف لكن الجداؿ إلى فيها لجئوا المواقف بعض للسلف صارت الفرؽ كثرت لما ذلك بعد ثم

، يستفز مما ىذا وكاف المراء، إلى يلجئوف كانوا فما مراء،  أحمد اإلماـ من حدث كما الخصـو
 وكاف سكت، يماري خصمو أف وجد وإذا الدليل، إقامة من بأكثر يجادؿ ال كاف حيث اهلل، رحمو

 ألف المناظرة؛ حضروا أو المجادلة حضروا الذين والرءوس الخلفاء بعض عليو يغضب مما سكوتو
 فيكرر يماري الخصم أف تبين إذا ذلك عدا وما الحجة، إقامة ىو بالجدؿ القصد أف يروف السلف
 .الحق صاحب معو يتمادى أف ينبغي ال فهذا الناس، يحتاج مما بأكثر القضية

 يقدح أنو المراء ثمرات من أف كما التسليم، على الدين مبنى ألف محدث؛ والمراء الجداؿ: إذاً 
 على ولو ينشأ سؤاؿ فأي واليقين، والتثبيت التسليم على مبناه الدين أف وذلك القلب، في الشك
 أبى، أـ اإلنساف شاء سمعو لمن أو أنشأه لمن سواء شيئاً، النفس في يحدث فإنو االفتراض سبيل

 تثير ال مختصرة جاءت األىواء أىل على الرد في وردت التي الشرع نصوص أف نجد ولذلك
 اهلل ذكرىا التي الردود من ظاىر ىو كما والعقلية، الفطرية بالبدىيات اليقين تبني إنما الشكوؾ،
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 غالباً  يتكوف القرآف بو استدؿ الذي العقلي فالبرىاف والمشركين، الكفار على كتابو في وجل عز
 أو الشكوؾ إثارة لكن الباطل، أىل يجادؿ من يحتاجو قد الذي ىو وىذا ثبلث، أو كلمتين من

 الحق المنهج على يستقيم ال المشككين شكوؾ على اإلجابة في التمادي حتى أو االفتراضات
 .والجماعة السنة أىل ومنهج
 من بو يتلفظ ما يكتبوف وىم بالعشرات تبلميذه مع الرازي رأت لما نيسابور عجوز فإف ولذلك
 بالزعماء الناس كإحاطة بو يحيطوف كانوا بو إعجابهم ومن األمور؛ وسفاسف والخياالت األوىاـ

 أىو الرجل، ىذا من: الرازي تبلميذ ألحد وقالت تعجبت رأتهم فلما والسبلطين، والملوؾ
: قالت ال: قاؿ فبلف؟ القائد أىو: قالت ال،: قاؿ السلطاف؟ نائب أىو: قالت ال،: قاؿ السلطاف؟

 واهلل لقد: قالت دليل، ألف اهلل وجود على يملك الذي فبلف العالم ىذا: قاؿ يكوف؟ فمن إذاً 
 اللَّوِ  َأِفي} .شك ألف قلبو في فإف تقوؿ، كما األمر كاف إف شك؟ اهلل أفي وخاب، وخسر تعس
 سواء الشك فإف ولذلك الفطرة، مقتضى ىو ىذا ،[ٓٔ:إبراىيم{ ]َواأَلْرضِ  السََّمَواتِ  فَاِطرِ  َشكّّ 
 باب فإنو والجداؿ، المراء أنشأه أو السؤاؿ أحدثو أو حقيقياً  كاف أو االفتراض سبيل على كاف

 أما بقصده، الشك أنواع من نوع ألي غيره وال نفسو يعرض أال العلم لطالب وينبغي وفتنة، ضبللة
 دائرة يوسع وأال الكتماف، درجات بأقصى الشك يعالج أف فينبغي قصد، غير من حدث إذا

 .والمناظرات والمنابر العامة الدروس في الشكوؾ على الجواب
 : باطلة وأغراض صحيحة أغراض والجداؿ للمناظرة: مسألة

 واألجر اهلل مرضاة طلب فهو األخروي أما الدنيوي ومنها األخروي فمنها الصحيحة األغراض أما
 ولرسولو ولكتابو هلل والنصيحة المنكر عن والنهي بالمعروؼ األمر من نوع المناظرة ألف ؛ والثواب

 . وللمسلمين
 لتوحيد ويدعونهم ويناظرونهم يجادلونهم وىم ألقوامهم والسبلـ الصبلة عليهم األنبياء قاؿ ولذا
 أسألكم وما_ : }  السبلـ عليهم وشعيب ولوط وصالح وىود نوح_  جميعا قالوا الشرؾ وترؾ اهلل

 { العالمين رب على إال أجري إف أجر من عليو
 إف لكم فهو أجر من سألتكم ما قل: }  - وسلم عليو اهلل صلى - محمد لنبينا تعالى اهلل وقاؿ

 { اهلل على إال أجري
 : فأمراف الدنيوي الغرض وأما
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 األقواؿ من الحق يشمل وىذا والعملية العلمية المسائل في الصواب وإظهار الحق بياف - ٔ
 ، الكتاب وأىل المشكرين من الكفار مناظرة ىذا في ويدخل منهما والراجح األدلة من والحق

 . ونحوىم والقبورية والصوفية واألشاعرة والمعتزلة والخوارج الرافضة من البدع أىل ومناظرة
 للمخالف والجماعة السنة أىل وعقيدة الكفار من للمخالف اإلسبلـ عقيدة بياف الغرض ويكوف

 . القبلة أىل من
 الحنفية من المذاىب أصحاب بين الفروع في العملية المسائل في المناظرة ىذا في يدخل كما

 . وغيرىم والظاىرية والحنبلية والشافعية والمالكية
 . الفروع مسائل في األقواؿ من الراجح بياف ىذا من الغرض ويكوف

 او واألدلة األقواؿ أيضا يشمل وىذا اإلشكاؿ وإزالة والشكوؾ الشبو ودفع الباطل كشف - ٕ
 . الشبو
 حدث كما فيها الفساد وكشف الباطلة عقائدىم بياف في الكتاب وأىل المشركين كمناظرة وذلك

 . للنمرود ومناظرتو لقومو السبلـ عليو الخليل إبراىيم مناظرة في
 في حدث كما لباطلهم بها يستدلوف التي الشبو وكشف بدعهم بياف في البدع أىل مناظرة وكذا

 . القرآف بخلق القوؿ مسألة في للمعتزلة أحمد ومناظرة للخوارج عباس ابن مناظرة
 ما بطبلف بياف تسلـز الحق لبياف فالمناظرة مقابلو إظهار ىو بالغرضين المقصود أف ليعلم ثم

 . الشريعة مسائل جميع في يتعدد ال واحد فالحق عداىا
 ألف ؛ باطل واحد قوؿ إال فيو يوجد ال فيما إال الحق ظهور تسلتـز ال الباطل لبياف المناظرة بينما
 ما غير أخرى أقواؿ ورود الحتماؿ حقا المناظر يراه ما ترجيح منو يلـز ال الخصم قوؿ بطبلف بياف

 ولو السنة يخالف منها كل التي وغيرىم المتكلمين من الطوائف مناظرات كانت ولذلك أبطلو
 . بعض لمقالة بعضهم إبطاؿ بياف منها يستفاد ما أعظم بقليل

 فساد بياف في ىي إنما الكبلـ أىل مناظرة من كثير كاف ولهذا: )  اهلل رحمو تيمية ابن قاؿ
 قولو نصر أحدىم يمكن فما باطبل القولين من كل يكوف ألنو ؛ تناقضهم وبياف المخالفين مذىب
 قد بمذىبو الظن حسن المذىب صاحب كاف إذا إليو يحتاج وىذا خصمو قوؿ فساد فيبين مطلقا

 لم المقدمات تلك نقيض تقرير في معو اإلنساف أخذ فإذا صحيحة يعتقدىا مقدمات على بناه
 لذلك يبين أف ذلك في فالوجو الكبلـ أىل بين طاؿ كما الخصاـ ويطوؿ الحق يبين وال يقبل

 أو قولو تناقض رأى فإذا وغيرىا المقدمات بتلك مذىبو فساد أو عليو غيره مذىب رجحاف
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 فساد لو فيبين الخطأ جهة وبياف الصواب معرفة إلى حينئذ اشتاؽ قولو على غيره قوؿ رجحاف
 النبوية السنة منهاج.. (  الغلط وقع وجو أي ومن نقيضها وصحة عليها بنى التي المقدمات تلك

(ٕ/ٖٖٗ) 
 : فهي الباطلة األغراض وأما

 . للناس فيو الخطأ بياف ومحاولة وكسره الحق دحض - ٔ
 . والصواب الحق أنو وبياف ونشره الباطل إظهار - ٕ
 . شأنو من والتقليل إنتقاصو ومحاولة والخصم المناظر كسر - ٖ
 ذلك ونحو والمنصب والماؿ والعلو كالشهرة الدنيا أغراض من غرض طلب - ٗ

 ال الحق يدرؾ صحيحا غرضو يكوف فالذي نتائجها في كبير أثر لو المناظرة من الغرض وتحديد
 لطلب قصده فيكوف تظهر من لساف على يهمو ال فهو مناظره لساف على أو لسانو على إما محالة
 اهلل أف الحق إلى للوصوؿ وجاىد قصده حسن من أف تعالى اهلل بين وقد إليو للوصوؿ سببا الحق
 الذين إف: }  تعالى وقولو{  سبلنا لنهدينهم فينا جاىدوا والذين: }  تعالى قولو في كما يوفقو
{  ىدى اىتدوا الذين اهلل ويزيد: }  تعالى وقولو{  بإيمانهم ربهم يهديهم الصالحات وعملوا آمنوا
 ما فعلوا أنهم ولو: }  تعالى وقولو{  تقواىم وآتاىم ىدى زادىم اىتدوا والذين: }  تعالى وقولو

 ولهديناىم( ٚٙ) عظيما أجرا لدنا من آلتيناىم وإذا( ٙٙ) تثبيتا وأشد لهم خيرا لكاف بو يوعظوف
 { . مستقيما صراطا

 اهلل أزاغ زاغوا فلما: }  تعالى قاؿ كما الضبلؿ بزيادة يعاقب الحق طلب عن أعرض من وبعكسو
  { . قلوبهم

 حجتو وقويت وسدده اهلل وأعانو ، القصد ىذا على أثيب وغرضو قصده حسن إذا المناظر أف كما
. 

 : فمنها المناظرة من المناظر عليها يحصل أف يمكن التي الفوائد أما
 المناظرة موضوع بحسب ويقل يعظم والذي المنكر عن والنهي بالمعروؼ باألمر القياـ - ٔ

 . ونتائجها وآثارىا
 وفتح الذىن وتقوية والتعليل والفهم واالستنباط والبحث والمناظرة الجدؿ ملكة تحصيل - ٕ

 . المسائل فهم في العقل نوافذ
 . والعملية العلمية المسائل في الحق إلى الوصوؿ - ٖ
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 . منها والمرجوح األقواؿ من الخطأ وبياف الباطل إبطاؿ - ٗ
 بها يستدؿ التي الشبو أو المناظر عند األدلة في الواقع واالشتباه واللبس اإلشكاؿ رفع -٘

 . المخالف
 . المتناظرين بين المسائل ودقائق الفوائد تبادؿ -ٙ
 . والعملية العلمية المسائل في المسلمين بين الخبلفات تقليل -ٚ
 . واعتقادىا بها اإليماف وتثبيت وتثبيتها العلمية المسائل مذاكرة - ٛ

 : المناظرة مشروعية:  الرابع المبحث
 كما والجداؿ المناظرة مشروعية على تدؿ السلف عن وآثار والسنة الكتاب في نصوص وردت
 المناظرة أف نجد التحقيق وعند والجداؿ المناظرة تذـ السلف عن وآثار أخرى نصوص وردت

 : نوعاف والجدؿ
 : تشمل وىي المحمود والجدؿ المحمودة المناظرة:  األوؿ النوع

 كانت إذا ونحوىا والزكاة والصبلة الطهارة في األحكاـ في العملية المسائل في المناظرة - ٔ
 . لذلك أىل ىو ولمن الحق لطلب

 رد إلى فيو يحتاج علم ألنو والتناظر فيو الجداؿ على فاجمعوا الفقو وأما: ) البر عبد ابن قاؿ
 ذلك إلى للحاجة األصوؿ على الفروع

 . لذلك أىبل كاف لمن الحاجة عند أحسن ىي بالتي الكتاب أىل مناظرة - ٕ
 كالحاكم شوكتو قويت قد الهوى صاحب كاف إذا الحاجة عند والبدع األىواء أىل مناظرة - ٖ
 المناظرة من رجي أو ، أحمد اإلماـ عهد في القرآف خلق مسألة في حدث كما بو اعتضد من أو

 . رجوعو
 : الصحابة وعمل والسنة الكتاب المحمودة المناظرة مشروعية على ويدؿ
 : الكتاب أدلة فمن

 
 كنوح أقوامهم مع مناظرات من والسبلـ الصبلة عليهم األنبياء عن وتعالى تبارؾ اهلل ذكر ما - ٔ

 من تبارؾ اهلل ذكره ما - ٕ السبلـ عليهم وعيسى وموسى وإبراىيم ولوط وصالح وىود وشعيب
 . إبليس مع حصل ما وكذا والنصارى واليهود المشركين على الرد في عقلية وبراىين وأدلة حجج

 ( .ٙٗ) العنكبوت سورة{  أحسن ىي بالتي إال الكتاب أىل تجادلوا وال: }  تعالى قولو - ٖ
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 ( ٕ٘ٔ)  النحل سورة{  أحسن ىي بالتي وجادلهم: }  تعالى وقولو - ٗ
 ذلك ومن بالعلم ذلك جواز منها فيفهم علم بغير الجداؿ ذـ فيها التي اآليات من ورد ما - ٘

 { مريد شيطاف كل ويتبع علم بغير اهلل في يجادؿ من الناس ومن: }  تعالى قولو
 { منير كتاب وال ىدى وال علم بغير اهلل في يجادؿ من الناس ومن: }  وقولو

 ذىب وقد{  تحاوركما يسمع واهلل زوجها في تجادلك التي قوؿ اهلل سمع قد: }  تعالى قولو - ٙ
 وقد قتادة عن ىذا وروي السيف بآية منسوخة الجداؿ آيات أف إلى السلف من العلم أىل بعض

 دعوى عن( _  ٕٛٔ/  ٔ)  الصحيح الجواب في تيمية ابن اإلسبلـ كشيخ_  العلم أىل أجاب
 : بأجوبة النسخ
 األمر كمناقضة المنسوخ للحكم مناقضا الناسخ الحكم كاف إذا يكوف إنما النسخ إف:  األوؿ

 بصياـ األمر ومناقضة بالشاـ المقدس بيت باستقباؿ لؤلمر الصبلة في الحراـ المسجد باستقباؿ
 من بجهاد األمر يناقضة ال فهذا..  مسكينا يـو كل إطعاـ وبين الصياـ بين للتخيير للمقيم رمضاف

 إمكاف مع فأما.  المجادلة على واالقتصار عنو النهي يناقض بالقتاؿ األمر ولكن منهم بجهاده أمر
 الجمع أمكن بل يتنافيا لم وإذا بينهما منافاة فبل بو المأمور والقتاؿ بو المأمور الجداؿ بين الجمع

 جميعا استعمالهما وأف اآلخر ينفع ال حيث ينفع منهما كبل أف ومعلـو بالنسخ الحكم يجز لم
 . الحق ودين الهدى إظهار في أبلغ

 الذين إال أحسن ىي بالتي إال الكتاب أىل تجادلوا وال: }  العنكبوت سورة في قاؿ أنو:  الثاني
 غير للقتاؿ مستحقا ظالما كاف فمن أحسن ىي بالتي بجدالو يؤمر لم فالظالم { : منهم ظلموا
 طلب من بخبلؼ أحسن ىي بالتي يجادلوف ال الذين الظالمين ىؤالء من فهو والدين للعلم طالب
 يقصد حق على أنو يظن كاف أو االسترشاد قصده كاف سواء ظلم منو يظهر ولم والدين العلم
 . حقا يظنو ما نصر

 فيمن داخل فهو بالقتاؿ يجاىد ال منهم والمستأمن والعهد الذمة أىل من كاف من أف:  الثالث
 . بقتالو اهلل أمر فيمن داخبل ىو وليس أحسن ىي بالتي ومجادلتو بدعوتو اهلل أمر

 لما واآليات بالبرىاف آمنوا الناس أف ولو للضرورة شرع إنما القتاؿ أف المعلـو من أنو:  الرابع
 فمشروع الجهاد وأما أصليا وجوبا مطلقا واجب وبراىينو اإلسبلـ آيات فبياف القتاؿ إلى احتيج

 . ذلك من مانعا ىذا يكوف فكيف للضرورة
 . دليل وال يثبتو دليل إلى يحتاج النسخ أف:  الخامس
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:  ذلك ومن الحق خبلؼ ادعى من على والبراىين بالحجج بالرد األمر فيها ورد التي اآليات - ٚ
 { صادقين كنتم إف برىانكم ىاتوا قل تهتدوا نصار أو ىودا كونوا وقالوا: }  تعالى قولو -

 برىانكم ىاتوا قل أمانيهم تلك نصارى أو ىودا كاف من إال الجنة يدخل لن وقالوا: } تعالى وقولو
 { صادقين كنتم عن
 بل بذنوبكم يعذبكم فلم قل وأحباؤه اهلل أبناء نحن والنصارى اليهود وقالت: }  تعالى وقولو -

 بينهما وما واألرض السماوات ملك وهلل يشاء من ويعذب يشاء لمن يغفر خلق ممن بشر أنتم
 { المصير وإليو

 أف قبل من نفسو على إسرائيل حـر ما إال إسرائيل لبني حبل كاف الطعاـ كل: }  تعالى وقولو -
 { صادقين كنتم إف فاتلوىا بالتوراة فأتوا قل التوراة تنزؿ

 األقواؿ ورد الحق القوؿ تقرير في والبراىين العقلية األدلة استخداـ فيها ورد التي اآليات - ٛ
 : ذلك ومن المناظرات في مستعمل ىو مما الباطلة

 تعالى وقولو{  الخالقوف ىم أـ شيء غير من خلقوا أـ: }  تعالى قولو في كما والتقسيم السبر - أ
 .{ تفتروف اهلل على أـ لكم أذف آهلل: }  وقولو{  عهدا الرحمن عند اتخذ أـ الغيب اطلع: } 

{  تشهدوف وأنتم اهلل بآيات تكفروف لم الكتاب أىل يا قل: }  تعالى قولو في كما التبلـز - ب
 ما عندي أف لو قل: }  تعالى وقولو{  لفسدتا اهلل إال آلهة فيهما كاف لو: }  تعالى وقولو

 الخلف قياس يسمى وربما{  وبينكم بيني األمر لقضي بو تستعجلوف
 لنا فتخرجوه علم من عندكم ىل قل: }  تعالى قولو في كما الدعوى على بالدليل المطالبة - ج
} . 
 أف على قادر واألرض السموات خلق الذي اهلل أف يروا أولم: } تعالى قولو ومنو األولى قياس - د

 الناس أكثر ولكن الناس خلق من أكبر واألرض السماوات لخلق: }  تعالى وقولو{  مثلهم يخلق
 األدلة من ذلك وغير{  عليو أىوف وىو يعيده ثم الخلق يبدأ الذي وىو: }  وقولو{  يعلموف ال

 على ومنها القرآف في العقلية األدلة في ألفت التي الكتب في تنظر أف يمكن والتي الكثيرة العقلية
 رسالة) العريفي العزيز عبد بن سعود تأليف االعتقاد أصوؿ على النقلية العقلية األدلة المثاؿ سبيل

 يقدموف من مناظرة في سيما ال مهم أمر فيها القرآف وطريقة العقلية األدلة ىذه ومعرفة(. ماجستير
 األدلة ىذه استخداـ في القرآف طريقة أف علما والعقبلنيين المتكلمين من االحتجاج في العقل
 المتكلموف بها يستدؿ التي العقلية األدلة من كثير بخبلؼ موانعها وانتفاء شروطها الكتماؿ أكمل
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 عن إلعراضهم ىؤالء من كثير ضل ولذلك والممانعات والمعارضات القوادح عليو ترد منها فكثير
 وضبلؿ كبير غلط وىذا المجرد الخبر طريقة ىي إنما الكتاب داللة أف واعتقادىم القرآف أدلة
 المتكلمين من طوائف يظن كاف وإف فإنو : ) .. اهلل رحمو تيمية ابن اإلسبلـ شيخ يقوؿ ولذا مبين

 المخبر بصدؽ العلم على موقوفة فداللتو الصادؽ الخبر بطريق يدؿ إنما الشرع أف والمتفلسفة
 ضلوا بل عظيما غلطا ذلك في غلطوا فقد محضة معقوالت المخبر صدؽ عليو يبنى ما ويجعلوف

 عليو ما األمر بل المجرد الخبر بطريق ىي إنما والسنة الكتاب داللة أف ظنهم في مبينا ضبلال
 التي العقلية األدلة من بين وتعالى سبحانو اهلل أف من واإليماف العلم أىل وأئمتها األمة سلف
 القرآف جاء يذكرونو ما ونهاية ، قدره ىؤالء من أحد يقدر ال ما بذلك العلم في إليها يحتاج

 قاؿ التي كتابو في تعالى اهلل يذكرىا التي المضروبة كاألمثاؿ وذلك وجو أحسن على بخبلصتو
 العقلية األقيسة ىي المضروبة األمثاؿ فإف( مثل كل من القرآف ىذا في للناس ضربنا ولقد) فيها

 مجموع... (  براىين يسمونو ما ذلك في ويدخل تمثيل قياس أو شموؿ قياس كانت سواء
 (ٜٕٙ/ٖ) الفتاوى

 وصدؽ وصفاتو وتوحيده الصانع يعرؼ بها التي العقلية األدلة على دؿ قد والقرآف: )  أيضا وقاؿ
 بالعقل مقدماتها تعلم التي الدين أصوؿ بياف من القرآف ففي المعاد إمكاف يعرؼ وبها رسلو

 األدلة من النظار حذاؽ بو يأتي ما عامة بل الناس من أحد كبلـ في مثلو يوجد ماال الصريح
 بالحق جئناؾ إال بمثل يأتونك وال تعالى قاؿ منها أحسن ىو وبما بخبلصتها القرآف يأتي العقلية

 نضربها األمثاؿ وتلك وقاؿ مثل كل من القرآف ىذا في للناس ضربنا ولقد وقاؿ تفسيرا وأحسن
 معطلة الجهمية وحجج المبلحدة بها يحتج التي الداحضة الحجج وأما يتفكروف لعلهم للناس

 في يصنفوف الذين المتأخرين كبلـ في ذلك مثل يوجد كما وأمثالها الدىرية وحجج الصفات
 ماال والفساد والتناقض الجهل من ففيها عقليات أنها ويدعوف المتفلسفة وأقواؿ المبتدع الكبلـ
 (.ٔٛ/ٕٔ) الفتاوى مجموع.. (  العباد رب إال يحصيو

 التي العقلية األدلة وأحسن العقلية باألدلة إال يعلم ال ما منها:  أقساـ ثبلثة والعلـو: )  أيضا وقاؿ
 مأخوذ وأفضلها وأكملها العقلية األدلة أجل أف يعرؼ أف فينبغي الرسوؿ إليها وأرشد القرآف بينها
 قد ألنو ؛ مطلقا العقلية الدالئل في يقدح من فمنهم ىذا عن يذىل من الناس من فاف الرسوؿ عن

 عن يعرض من ومنهم المتكلمين من أحدثو من أحدثو الذي المبتدع الكبلـ ىي أنها ذىنو في صار
 بطريق يدؿ إنما القرآف أف ذىنو في صار قد ألنو منو العقلية اليقينية الدالئل وطلب القرآف تدبر
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 ذلك بعد يستدؿ حتى الخبر وصدؽ النبوة ثبوت ذلك قبل بالعقل يعلم أف فبلبد فقط الخبر
 ( .ٖٚٔ/ٖٔ) الفتاوى مجموع...(  صدقو بالعقل ثبت من بخبر
 : السنة أدلة ومن

 اهلل ذكر وقد نجراف ونصارى - وسلم عليو اهلل صلى - النبي بين مناظرة من حدث ما - ٔ
 . عمراف آؿ سورة في أمرىم

 
 من صحيحو في البخاري القصة روى وقد - عنو اهلل رضي - سبلـ بن اهلل عبد إسبلـ قصة - ٕ

 - وسلم عليو اهلل صلى - النبي مقدـ بلغو سبلـ بن اهلل عبد أف:  - عنو اهلل رضي - أنس حديث
 الساعة أشراط أوؿ ما نبي إال يعلمهن ال ثبلث عن سائلك إني فقاؿ أشياء عن يسألو فأتاه المدينة

 جبريل بو أخبرني: "  قاؿ ؟ أمو إلى أو أبيو إلى ينزع الولد باؿ وما الجنة أىل يأكلو طعاـ أوؿ وما
 فنار الساعة أشراط أوؿ أما: "  قاؿ المبلئكة من اليهود عدو ذاؾ سبلـ ابن قاؿ" .  آنفا

 الولد وأما الحوت كبد فزيادة الجنة أىل يأكلو طعاـ أوؿ وأما المغرب إلى المشرؽ من تحشرىم
 قاؿ" .  الولد نزعت الرجل ماء المرأة ماء سبق وإذا الولد نزع المرأة ماء الرجل ماء سبق فإذا

 أف قبل عني فاسألهم بهت قـو اليهود إف اهلل رسوؿ يا قاؿ اهلل رسوؿ وأنك اهلل إال إلو ال أف أشهد
 بن اهلل عبد رجل أي: "  - وسلم عليو اهلل صلى - النبي فقاؿ اليهود فجاءت بإسبلمي يعلموا
 وسلم عليو اهلل صلى - النبي فقاؿ.  أفضلنا وابن وأفضلنا خيرنا وابن خيرنا قالوا" .  فيكم سبلـ

 ذلك مثل فقالوا عليهم فأعاد ذلك من اهلل أعاذه قالوا" .  سبلـ بن اهلل عبد أسلم إف أرأيتم: "  -
 شرنا وابن شرنا قالوا اهلل رسوؿ محمدا وأف اهلل إال إلو ال أف أشهد فقاؿ اهلل عبد إليهم فخرج

 ." اهلل رسوؿ يا أخاؼ كنت ىذا قاؿ وتنقصوه
 من كثير في والمحاجة والمناظرة الرد - وسلم عليو اهلل صلى - النبي عن ثبت وقد - ٖ

 : ذلك ومن األحاديث
 في حديثهم ورد وقد - وسلم عليو اهلل صلى - النبي عبادة تقالوا الذين الثبلثة مع حدث ما - أ

 . - عنو اهلل رضي - أنس حديث من الصحيحين
 عليو اهلل صلى - النبي قسمة على اعترض عندما التميمي الخويصرة ذي مع حدث ما - ب

 . - عنو اهلل رضي - الخدري سعيد أبي حديث من الصحيحين في والقصة - وسلم
  .عنو اهلل رضي الليثي واقد أبي حديث من وردت وقد أنواط ذات قصة - ج



 - 80 - 

                                                                                                                                                  

 داود وأبو ،(ٖٕٔٗ رقم ،ٕٓٛ/ ٕ) والدارمى ،(ٕٕٛٙٔ رقم ،ٕٗٔ/ ٖ) أحمد أخرجووقد 
 ،(ٖ٘ٚٛ رقم ،ٛٙٗ/ ٙ) يعلى وأبو ،(ٜٖٙٓ رقم ،ٚ/ ٙ) والنسائى ،(ٕٗٓ٘ رقم ،ٓٔ/ ٖ)

 الكامل في عدي وابن ،(ٕٕٚٗ رقم ،ٜٔ/ ٕ) والحاكم ،(ٛٓٚٗ رقم ،ٙ/ ٔٔ) حباف وابن
 ،(ٖٛٚ/ ٕٔ) السنة شرح في والبغوي ،(ٖٗٔ/ ٗ) القرآف أحكاـ في والجصاص ،(ٜٙٔ/ ٖ)

 ،(ٖٖٕ/ ٔ) والمتفقو الفقيو في والخطيب ،(ٙٚ٘ٚٔ رقم ،ٕٓ/ ٜ) الكبرى في والبيهقى
 الجهاد على الحث في األربعين في عساكر وابن ،(ٕٜٓٔ رقم ،ٕٔٚ/ ٘) المختارة في والضياء

 شرط على الحاكم وصححو ،(ٕٚٓ/ ٔٔ) المحلى في حـز ابن بو احتج والحديث( ٖٓٔص)
 مسلم، رسم على إسناده(: ٜٖٗ/ ٔ) المحرر في الهادي عبد ابن وقاؿ الذىبي، وأقره مسلم
 الجامع صحيح في األلباني العبلمة وصححو صحيح، إسناده(: ٖٜٖ) الرياض في النووي وقاؿ

 شرط على صحيح إسناده(: ٕٕٚ/ ٜٔ) المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط وقاؿ ،(ٜٖٓٓ)
 .مسلم

 اهلل رسوؿ قاؿ:  قاؿ - عنو اهلل رضي - مالك بن أنس عن حميد حدثنا سلمة بن حماد عن - ٗ
 أحمد أخرجو(  وألسنتكم وأنفسكم بأموالكم المشركين جاىدوا ):  - وسلم عليو اهلل صلى -
 رقم ،ٓٔ/ ٖ) داود وأبو ،(ٖٕٔٗ رقم ،ٕٓٛ/ ٕ) والدارمى ،(ٕٕٛٙٔ رقم ،ٕٗٔ/ ٖ)

 حباف وابن ،(ٖ٘ٚٛ رقم ،ٛٙٗ/ ٙ) يعلى وأبو ،(ٜٖٙٓ رقم ،ٚ/ ٙ) والنسائى ،(ٕٗٓ٘
 ،(ٜٙٔ/ ٖ) الكامل في عدي وابن ،(ٕٕٚٗ رقم ،ٜٔ/ ٕ) والحاكم ،(ٛٓٚٗ رقم ،ٙ/ ٔٔ)

 في والبيهقى ،(ٖٛٚ/ ٕٔ) السنة شرح في والبغوي ،(ٖٗٔ/ ٗ) القرآف أحكاـ في والجصاص
 في والضياء ،(ٖٖٕ/ ٔ) والمتفقو الفقيو في والخطيب ،(ٙٚ٘ٚٔ رقم ،ٕٓ/ ٜ) الكبرى

( ٖٓٔص) الجهاد على الحث في األربعين في عساكر وابن ،(ٕٜٓٔ رقم ،ٕٔٚ/ ٘) المختارة
 وأقره مسلم شرط على الحاكم وصححو ،(ٕٚٓ/ ٔٔ) المحلى في حـز ابن بو احتج والحديث
 النووي وقاؿ مسلم، رسم على إسناده(: ٜٖٗ/ ٔ) المحرر في الهادي عبد ابن وقاؿ الذىبي،

 ،(ٜٖٓٓ) الجامع صحيح في األلباني العبلمة وصححو صحيح، إسناده(: ٖٜٖ) الرياض في
 .مسلم شرط على صحيح إسناده(: ٕٕٚ/ ٜٔ) المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط وقاؿ

:  قاؿ - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ أف - عنو اهلل رضي - مسعود بن اهلل عبد عن - ٘
 ويقتدوف بسنتو يأخذوف. وأصحاب حواريوف أمتو من لو كاف إال قبلي، أمة في اهلل بعثو نبي من ما"

 فمن. يؤمروف ال ما ويفعلوف. يفعلوف ال ما يقولوف. خلوؼ بعدىم من تخلف إنها ثم. بأمره
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 وليس مؤمن، فهو بقلبو جاىدىم ومن مؤمن، فهو بلسانو جاىدىم ومن مؤمن، فهو بيده جاىدىم
 . مسلم رواه"  خردؿ حبة اإليماف من ذلك وراء
 : الصحابة عمل ومن

 . للخوارج عنو اهلل رضي علي مناظرة - ٔ
 . للخوارج عنهما اهلل رضي عباس ابن مناظرة - ٕ
 . المسائل من كثير في عنهم اهلل رضي الصحابة بين المناظرات - ٖ

 حاج و،  عليهم اهلل رضواف الصحابة سائر و األنصار و المهاجروف تحاج قد و: )  حـز ابن قاؿ
 طلب في الجداؿ الصحابة من أحد قط أنكر ما و،  عنو اهلل رضي علي بأمر الخوارج عباس ابن

 ( .ٖٓ/ٔ) اإلحكاـ(  الحق
 . السلف وآثار النصوص تحمل وعليو ، المذمـو والجدؿ المذمومة المناظرة:  الثاني النوع
 : الكتاب فمن

 { الببلد في تقلبهم يغررؾ فبل كفروا الذين إال اهلل آيات في يجادؿ ما: }  تعالى وقولو - ٔ
 ثاني( ٛ) منير كتاب وال ىدى وال علم بغير اهلل في يجادؿ من الناس ومن: }  تعالى وقاؿ - ٕ

 بما ذلك( ٜ) الحريق عذاب القيامة يـو ونذيقو خزي الدنيا في لو اهلل سبيل عن ليضل عطفو
 { للعبيد بظبلـ ليس اهلل وأف يداؾ قدمت

 وعند اهلل عند مقتا كبر أتاىم سلطاف بغير اهلل آيات في يجادلوف الذين: }  تعالى وقاؿ - ٖ
 { جبار متكبر قلب كل على اهلل يطبع كذلك آمنوا الذين

 كبر إال صدورىم في إف أتاىم سلطاف بغير اهلل آيات في يجادلوف الذين إف: }  تعالى وقاؿ - ٗ
 { البصير السميع ىو إنو باهلل فاستعذ ببالغيو ىم ما
 أنذروا وما آياتي واتخذوا الحق بو ليدحضوا بالباطل كفروا الذين ويجادؿ: }  تعالى قاؿ - ٘

 { ىزوا
 .{عقاب كاف فكيف فأخذتهم الحق بو ليدحضوا بالباطل وجادلوا: } تعالى وقاؿ - ٙ
 عليو كتب * مريد شيطاف كل ويتبع علم بغير اهلل في يجادؿ من الناس ومن: }  تعالى وقاؿ - ٚ
 . { السعير عذاب إلى ويهديو يضلو فأنو تواله من أنو

 : السنة ومن
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 اهلل صلى - النبي أف"  - عنو اهلل رضي - علي حديث من وغيرىما الصحيحين في ثبت ما - ٔ
 إف اهلل بيد أنفسنا إنما اهلل رسوؿ يا: فقلت تصلياف؟ أال: فقاؿ ليبل، وفاطمة طرقو - وسلم عليو
 ويقوؿ فخذه يضرب سمعتو ثم شيئا، إلي يرجع ولم ذلك قلت حين فانصرؼ بعثنا، يبعثنا أف شاء

 " جدال شيء أكثر اإلنساف وكاف"
 إف ):  - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ قاؿ:  قاؿ - عنو اهلل رضي - ىريرة أبي عن - ٕ

 بحبل تعتصموا وأف شيئا بو تشركوا وال تعبدوه أف لكم فيرضى. ثبلثا لكم ويكره لكم يرضى اهلل
 . مسلم رواه ( الماؿ وإضاعة السؤاؿ وكثرة وقاؿ قيل لكم ويكره تفرقوا وال جميعا اهلل
 بو لتباىوا العلم تعلموا ال: ) قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي عن عنو اهلل رضي جابر عن - ٖ

 ماجو ابن أخرجو(  النار فالنار ذلك فعل فمن بالمجالس تخيروا وال السفهاء بو لتماروا وال العلماء
 ترجمة ، ٕٙٔ/ٚ) عدى وابن ،( ٚٚ رقم ، ٕٛٚ/ٔ) حباف وابن ،( ٕٗ٘ رقم ، ٖٜ/ٔ)

 شعب فى والبيهقى ،( ٜٕٓ رقم ، ٔٙٔ/ٔ) والحاكم ،( الغافقى أيوب بن يحيى ٖٕٔٔ
 في العقيلي قاؿ. الصحابة من عدة عن الحديث ىذا روي وقد( ٔٚٚٔ رقم ، ٕٕٛ/ٕ) اإليماف

 اهلل صلى - النبي أصحاب من جماعة عن أحاديث الباب ىذا في( : )  ٖٓٔ/  ٕ)  الضعفاء
 العبلمة صححو الحديث ولكن(  - وسلم عليو اهلل صلى - النبي عن األسانيد لينة - وسلم عليو

 ( .ٖٓٚٚ) الجامع صحيح في األلباني
 قـو ضل ما: "  قاؿ - وسلم عليو اهلل صلى - النبي أف - عنو اهلل رضي - أمامة أبي عن - ٗ

 حديث وىو{  خصموف قـو ىم بل}  اآلية ىذه تبل ثم"  الجدؿ أوتوا إال عليو كانوا ىدى بعد
 . الكتاب أصل في تخريجو تقدـ صحيح

 ما دعوني: " قاؿ - وسلم عليو اهلل صلى - النبي أف - عنو اهلل رضي - ىريرة أبي عن - ٘
 شيء عن نهيتكم فإذا ، أنبيائهم على واختبلفهم سؤالهم قبلكم كاف من أىلك إنما تركتكم

 من أىلك فإنما"  لمسلم رواية وفي عليو متفق"  استطعتم ما منو فأتوا بأمر أمرتكم وإذا فاجتنبوه،
 "أنبيائهم على واختبلفهم مسائلهم كثرة قبلكم كاف

 يخبر خرج - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ أف - عنو اهلل رضي - الصامت بن عبادة - ٙ
 تبلحى وإنو القدر، بليلة ألخبركم خرجت إني: "  فقاؿ المسلمين من رجبلف فتبلحى القدر بليلة
 رواه"  والخمس والتسع السبع في التمسوىا ، لكم خيرا يكوف أف وعسى ، فرفعت وفبلف فبلف

 . البخاري
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 ما أوؿ ) يقوؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سمعت قالت عنها اهلل رضي سلمة أـ عن - ٚ
 الطبراني أخرجو(  الرجاؿ لمبلحاة الخمر وشرب األوثاف عبادة بعد عنو ونهاني ربي فيو إلي عهد
 السنن في والبيهقي(  ٕٚٙ/  ٚ)  المصنف في شيبة أبي وابن(  ٕٓ٘/  ٖٕ)  الكبير في

 ص)  الصمت في الدنيا أبي وابن(  ٕٖٗ/  ٙ)  اإليماف شعب وفي(  ٜٗٔ/  ٓٔ)  الكبرى
 أـ عن سلمة أـ ابن عن رافع بن إسماعيل عن المتوكل يحيى طريق من(  ٖٗٔ)  برقم(  ٕٓٔ
 : علتاف فيو ضعيف إسناد وىذا بو سلمة

 زرعة وأبو حاتم وابو معين وابن المديني وابن أحمد ضعفو ضعيف المتوكل يحيى:  األولى
 . ضعيف جميعهم عند ىو البر عبد بن وقاؿ وغيرىم والنسائي

 .  طرقو بتتبع يعرؼ اختبلفا اإلسناد في أف:  الثانية
 إلى الرجاؿ أبغض إف: "  قاؿ - وسلم عليو اهلل صلى - النبي عن عنها اهلل رضي عائشة عن - ٛ

 . الشيخاف أخرجو"  الخصم األلد اهلل
 اللدد واالسم صحيحو في ذلك تفسير في البخاري قاؿ كما الخصومة الدائم ىو الخصم األلد

 من أنو والمعنى العنق صفحتا وىما اللديدين من مشتق الجداؿ واللدد الوادي لديدي من مأخوذ
 . قوي الخصومة في أخذ جانب أي
 الخصومة الشديد المراد يكوف أف ويحتمل( : )  ٓٛٔ/  ٖٔ)  الفتح في حجر ابن الحافظ قاؿ
 ( الكثرة ويحتمل الشدة فيحتمل المبالغة صيغ من الخصم فإف

 شيخ ذكره الحق عن اعوجاج و ميل أي لدد فيو يقاؿ الحق عن اإلعراض وىو ثالثا أمرا ويحتمل
 .(٘ٗٗ/ٗٔ) الفتاوى مجموع في تيمية ابن اإلسبلـ

 الجواب(  الحق عن يروغ الذي المناظرة في األعوج وىو األلد جمع واللد: )  أيضا وقاؿ
 ومرة كذا مرة بعنقو يعطف أف التلفت في والتلدد: ) أحمد بن الخليل قاؿ، و (ٓٚ/ٕ) الصحيح

:  ويلندد ألندد ورجل االنقياد العسر الخصومة الشديد الخلق السيء أي األلد مصدر واللدد كذا
 .(ٜ/ٛ) العين(  المعاملة شرس الخصومات كثير
 : والخصومة والمناظرة الجدؿ ذـ في السلف آثار وأما

 : السنة في كتبهم في األمر ىذا في العلم أىل بو بوب ما فأوال
)  و(  القرآف من المتشابو واتباع الجداؿ عن النهي باب( : )  ٛٓٙ/  ٕ)  سننو في داود أبو -
 باب( : )  ٚٔ/  ٔ)  سننو في ماجو ابن -(  القرآف في الجداؿ عن النهي باب( : )  ٜٓٙ/  ٕ
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 مجالسة عن الزجر ذكر( : )  ٕٓٛ/  ٔ)  صحيحو في حباف ابن -(  الجدؿ و البدع اجتناب
 باب( : )  ٕٓٔ/  ٔ)  سننو في الدارمي -(  الجداؿ و بالنظر ومفاتحتهم والقدر الكبلـ أىل

 القرآف في المراء عن النهي باب)  اإلبانة في بطة ابن -(  والخصومة والبدع األىواء أىل اجتناب
) 

 و، البدع أىل مناظرة عن النهي( : )  ٗٔٔ/  ٔ)  السنة أىل اعتقاد أصوؿ شرح في البللكائي -
 في البر عبد ابن -(  الخبيثة آرائهم و المحدثة أقوالهم إلى واالستماع معهم المكالمة و جدالهم

 -(  المراء و المجادلة و المناظرة فيو يكره ما باب( )  ٖٔٔ/  ٕ)  فضلو و العلم بياف جامع
 أىل مناظرة عن النهي في فصل( : )  ٖٔٔ/  ٔ)  المحجة تارؾ على الحجة في السنة قواـ

 باب( : )  ٜٜ ص)  الصمت كتاب في الدنيا أبي ابن -(  أقوالهم إلى واالستماع وجدالهم البدع
 ( المراء ذـ

 : ىذا في األربعة األئمة عن النصوص:  ثانيا
 : اهلل رحمو حنيفة أبو اإلماـ:  أوال
 األىواء أىل يخاصم وكاف وخصومات جدؿ صاحب أمره أوؿ في اهلل رحمو حنيفة أبو كاف

 ذلك في رأسا صار حتى ونيفا مرة عشرين البصرة إلى الكوفة من ذلك سبيل في ورحل ويجادلهم
 وصار والسنة الفقو إلى ورجع والكبلـ الجدؿ ترؾ ثم ، بذلك حمادا ابنو يأمر وكاف ، إليو منظورا

 . الكبلـ عن وينهى ذلك من يحذر صار ثم ، إماما
 . أكرىو الدين في الكبلـ: "  وقاؿ"  تزندؽ بالكبلـ الدين طلب من:  اهلل رحمو قاؿ
 الرجل اهلل عبد أبا يا:  لمالك قيل:  جميل بن الهيثم قاؿ:  اهلل رحمو أنس بن مالك اإلماـ:  ثانيا

 رواه"  سكت إال و منو قبلت فإف بالسنة يخبر لكن و! ،  ال:  قاؿ ؟ عنها أيجادؿ بالسنة عالما
)  المدارؾ ترتيب في عياض القاضي وذكره(  ٜٗ/  ٕ)  وفضلو العلم بياف جامع في البر عبد ابن
ٕ  /ٖٜ ) 
! "  ىو ما أدري فما المراء ىذا فأما اإلماـ ىو القرآف:  يقوؿ مالكا سمعت وىب ابن وقاؿ -

 ( ٓٔ٘/  ٕ)  اإلبانة في بطة ابن رواه
(  ٚٙ/  ٛ)  النببلء أعبلـ سير في الذىبي ذكره.  بشيئ الدين من الجدؿ ليس:  أيضا قاؿ و -

 ( ٜٖ/  ٕ)  المدارؾ ترتيب في عياض والقاضي
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 الجداؿ اجتنب: "  قاؿ أنو أنس بن مالك عن(  ٖٗ٘/  ٙ)  اإليماف شعب في البيهقي وروى -
 - النبي إلى جبريل بو جاء ما نرد أف أردنا رجل من أجدؿ رجل جاءنا ما كل يقوؿ و الدين في

 " - وسلم عليو اهلل صلى
 : اهلل رحمو الشافعي اإلماـ:  ثالثا
 القلب يقسي العلم في المراء: "  قاؿ الشافعي عن(  ٖٗ٘/  ٙ)  اإليماف شعب في البيهقي روى

 " الضغائن يورث و
 في لآلثار اإلتباع شديد وكاف وأىلو الكبلـ ذـ الشافعي عن تواتر: )  اهلل رحمو الذىبي قاؿ

 ( ٙٙٔ ص)  العلو(  والفروع األصوؿ
 : اهلل رحمو أحمد اإلماـ:  رابعا

 أصحاب عليو كاف بما التمسك عندنا السنة أصوؿ: "  عبدوس رسالة في أحمد اإلماـ قاؿ -
 ترؾ و،  ضبللة بدعة وكل،  البدع ترؾ و بهم االقتداء و،  - وسلم عليو اهلل صلى - الرسوؿ
)  لبللكائي االعتقاد(  ٕٔٗ/  ٔ)  الحنابلة طبقات"  الدين في الخصومات و الجداؿ و المراء

ٔ  /ٔ٘ٙ ) 
 ما إال ىذا من شيء في الكبلـ أرى وال كبلـ بصاحب ولست: "  للمتوكل رسالتو في وقاؿ -

 أو أصحابو عن أو - وسلم عليو اهلل صلى - النبي عن حديث في أو وجل عز اهلل كتاب في كاف
 ٜٖٔ/  ٔ( )  أحمد بن اهلل لعبد السنة"  محمود غير فيو الكبلـ فإف ذلك غير فأما التابعين عن
 ( ٔٙ ص)  الحربي إلبراىيم مخلوؽ غير القرآف أف في رسالة( 

 : عموما السلف عن روي ما:  ثالثا
 ابن رواه"  منهم تسمعوا وال تجادلوىم وال األىواء أىل تجالسوا ال: "  البصري الحسن قاؿ -

 ( ٖٖٔ/  ٔ)  االعتقاد في والبللكائي(  ٗٗٗ/  ٕ)  اإلبانة في بطة
 ذـ في أحاديث(  قط ىوى صاحب نازعت ما و،  الثمانين بلغت: )  سعد بن الليث قاؿ -

 ( ٘٘ٔ/  ٘)  للمقري وأىلو الكبلـ
 تجادلن وال الدين في والجداؿ والخصومة إياؾ"  مهراف بن ميموف لي كتب:  قاؿ يونس عن -

 يخشن فإنو الجاىل وأما صنعت ما يبالي وال علمو عنك يخزف فإنو العالم أما جاىبل وال عالما
 العلم بياف جامع في البر عبد وابن(  ٕٓٔ/  ٔ)  سننو في الدارمي رواه"  يطيعك وال بصدرؾ
 ( ٙ٘ٔ/  ٔ)  وفضلو
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 الدارمي رواه"  التنقل أكثر للخصومات غرضا دينو جعل من: "  قاؿ العزيز عبد بن عمر عن -
 ( ٕٓٔ/  ٔ)  سننو في
 باب عليو وأغلق العمل باب عليو فتح خيرا بعبد اهلل أراد إذا: "  قاؿ الكرخي معروؼ عن -

 شعب في البيهقي رواه"  الجدؿ باب عليو وفتح العمل باب عليو أغلق شرا بعبد أراد وإذا الجدؿ
 ( ٖٔٙ/  ٛ)  الحلية في نعيم وأبو(  ٜٕ٘/  ٕ)  اإليماف

 ضبللتهم في يغمسوكم أف آمن ال فإني تجادلوىم وال األىواء أىل تجالسوا ال:  قبلبة أبو قاؿ -
 في والبللكائي(  ٛٓٔ/  ٔ)  السنن في الدارمي رواه"  تعرفوف كنتم ما عليكم يلبسوا أو

 ( ٖٕٛ ص)  االعتقاد في البيهقي(  ٖٗٔ/  ٔ)  االعتقاد
 العالم جهل ساعة فإنها والمراء إياكم: "  يقوؿ يسار بن مسلم كاف قاؿ واسع بن محمد عن -

 ( ٗٙ ص)  الشريعة في اآلجري رواه"  زلتو الشيطاف يبتغي وبها
 : عقائدىم ضمن جعلوه حتى السلف عند مشهور األمر وىذا
 الكبلـ فاحذر قبلك السنة أىل وطريق الحق على االستقامة أردت وإذا: )  المصنف ىنا قاؿ

 تقبل لم وإف منهم استماعك فإف الدين في والمناظرة والقياس والمراء والجداؿ الكبلـ وأصحاب
 وال ىوى وال بدعة وال زندقة قط كانت وما فتهلك قبوال بو وكفى القلب في الشك يقدح منهم

 في اهلل فاهلل، والزندقة والشكوؾ البدع أبواب وىي والقياس والمراء والجداؿ الكبلـ من إال ضبللة
 اهلل صلى - للنبي يعني التقليد ىو إنما الدين فإف والتقليد األثر وأصحاب باآلثار وعليك نفسك

 واسترح فقلدىم لبس في يدعونا لم قبلنا ومن أجمعين عليهم اهلل رضواف وأصحابو - وسلم عليو
 عندؾ من تطلب وال شيئا تقس وال والحديث القرآف متشابو عند وقف األثر وأىل األثر تجاوز وال

 أف علمت أما نفسك من تمكنهم فبل عنهم بالسكوت أمرت فإنك البدع أىل على بها ترد حيلة
 من آية منو سمع وال واحدة مسألة في البدع أىل من رجبل يجب لم فضلو مع سيرين بن محمد
 . شيء قلبي في فيقع يحرفها أف أخاؼ فقاؿ لو فقيل وجل عز اهلل كتاب

 فاعلم وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ آثار سمع إذا اهلل نعظم نحن إنا يقوؿ الرجل سمعت وإذا
 أنو يزعم وىو الكلمة بهذه ويدفعو - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ أثر يرد أف يريد جهمي أنو

 صلى - اهلل رسوؿ أثر رد قد أفليس وغيره النزوؿ وحديث الرؤية حديث سمع إذا وينزىو اهلل يعظم
 باهلل أعلم أنو زعم فقد موضع إلى موضع من ينزؿ أف اهلل نعظم نحن إنا قاؿ إذ - وسلم عليو اهلل
 منهم الناس وحذر الحاؿ ىذا على وغيرىم السوقة من الناس جمهور فإف ىؤالء فاحذر غيره من
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 يناظرؾ جاءؾ وإذا وأرشده فكلمو مسترشد وىو الباب ىذا في مسألة عن الرجل سألك وإذا
 ىذا جميع عن نهيت وقد والغضب والخصومة والمغالبة والجداؿ المراء المناظرة في فإف فاحذره

 خاصم أو ناظر أو جادؿ أنو وعلمائنا فقهائنا من أحد عن يبلغنا ولم الحق طريق عن يزيل وىو
 حمد ردت وإف اهلل حمد قبلت إف ينشرىا حكمتو يداري وال يماري ال الحكيم: "  الحسن قاؿ
 . اهلل

 كاف فإف ديني عرفت قد أنا: "  الحسن فقاؿ الدين في أناظرؾ أنا فقاؿ الحسن إلى رجل وجاء
 " . فاطلبو فاذىب منك ضل قد دينك
 اهلل يقل ألم:  أحدىم يقوؿ حجرتو باب على قوما - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ وسمع

 بعثت بهذا أـ ؟ أمرتكم أبهذا:  فقاؿ مغضبا فخرج ؟ كذا اهلل يقل ألم:  اآلخر ويقوؿ ؟ كذا
 . الجداؿ عن فنهاىم ؟ ببعض بعضو اهلل كتاب تضربوا أف إليكم
 وجل عز اهلل وقوؿ ىذا يومنا إلى دونو ومن فوقو ومن أنس بن ومالك المناظرة يكره عمر ابن كاف
 { . كفروا الذين إال اهلل آيات في يجادؿ وما: }  تعالى اهلل قاؿ الخلق قوؿ من أكبر

 لضربت محلوقا كنت لو:  فقاؿ ؟ نشطا الناشطات ما:  فقاؿ الخطاب بن عمر رجل وسأؿ
 ىػ.ا... (  عنقك
 ،(ٜٕٛص) للصابوني الحديث وأصحاب السلف عقيدة:  ذكره سبق ما إلى باإلضافة وينظر

 ما علم وإذا (ٜٕٗص) األشعري الحسن ألبي اإلسبلميين مقاالت(  ٜٕٕ/  ٔ)  للخبلؿ السنةو 
 . المذمـو والجدؿ المناظرة في يندرج ما معرفة من بد فبل الباب ىذا في السلف عن ورد

 : المذمـو الجداؿ أنواع
 المتناظرين حاؿ إلى يعود وتارة المناظرة موضوع إلى يعود تارة المناظرة في الذـ أف يعلم أف ينبغي
 : المذمومة المناظرة أنواع بياف وىذا المناظرة نتيجة إلى يعود وتارة المناظرة وقت إلى يعود وتارة
 : وصفاتو وآياتو اهلل في الجداؿ:  األوؿ النوع

 { المحاؿ شديد وىو اهلل في يجادلوف وىم: }  تعالى قولو -
 والمراد{  الببلد في تقلبهم يغررؾ فبل كفروا الذين إال اهلل آيات في يجادؿ ما: }  تعالى وقولو -

 إثبات في االعتماد أو بخلقو اهلل تشبيو أو تحريفها أو تأويلها أو كيفيتها في الخوض بهذا
 . العقل على ونفيها الصفات
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 النهي على السنة أىل من السلف علماء واتفق( : )  ٕٙٔ/  ٔ)  السنة شرح في البغوي قاؿ
 ( وتعلمو الكبلـ علم في الخوض عن الزجر وعلى الصفات في والخصومات الجداؿ عن
 والجدؿ المناظرة يكرىوف وىم_  المدينة يعني_  البلد ىذا أىل أدركت: "  اهلل رحمو مالك قاؿ
 ( ٕٖٕ/  ٜٔ)  وفضلو العلم بياف جامع في البر عبد ابن رواه"  عمل تحتو فيما إال

 الصبلة في األحكاـ_  اهلل رحمو_  مالك يريد( : ) ٕٖٕ/ٜٔ) التمهيد في البر عبد ابن قاؿ
 ال مما األفئدة تعتقده فيما الجداؿ عنده يجوز وال ذلك ونحو والبيوع والصياـ والطهارة والزكاة

 الفقو في وتناظروا الجداؿ عن السلف نهي خاصة ىذا مثل وفي االعتقاد من أكثر تحتو عمل
 ( فيو وتقايسوا

 قديما والفقهاء العلماء جماعة عليو تعالى اهلل رحمو مالك قالو والذي: )  اهلل رحمو قدامة ابن قاؿ
 . مالك قاؿ ما فعلى الجماعة فأما البدع أىل ذلك خالف وإنما والفتوى الحديث أىل من وحديثا

 ومسائلها والفرائض وأحكامو ومسائلو الفقو في فابحثوا العلم في والتوسع الكبلـ أردتم فإذا
 عن نهيتم قد عما سعة ىذا في فلكم... والوالء اإلقرار ومسائل التركات وقسم والمناسخات

 فيو تخلوف وال خير إلى بكم يفضي وال ، إمامكم وكرىو ، سلفكم فيو يتكلم لم مما فيو الخوض
 ٔٚ ص) الكبلـ كتب في النظر تحريم.. (  بها اهلل يمقتكم إبليس فيها إمامكم بدعة إحداث من

) 
 إثبات في والمناظرة الجدؿ وىو الكبلـ علم ىو_  اهلل رحمو_  مالك إليو أشار الذي وىذا

 انقلب المتكلمين من فيو خاض من حتى ، ذمو على السلف أطبق وقد الكبلمية بالطرؽ العقائد
 . وغيرىم عقيل وابن والشهرستاني والرازي والغزالي كالجويني منو وتحذيرا ذما عليو أمرىم

 : ذلك فمن فيو والخوض اهلل كتاب في الجداؿ عن النهي ورد وقد
 القرآف في المراء ):  قاؿ - وسلم عليو اهلل صلى - النبي عن - عنو اهلل رضي - ىريرة أبي عن

 ٕٗٗو ٖٓٓو ٕٙٛو ٕٛ٘/ ٕ) أحمد أخرجو ( كفر القرآف في الجداؿ"  رواية وفي"  كفر
 والحاكم ،( ٖٓٙٗ رقم ، ٜٜٔ/ٗ) داود وأبو ،( ٕ٘ٓ/ ٗو ٖٓ٘و ٜٗٗو ٛٚٗو ٘ٚٗو
 تفسيره في جرير وابن ،( ٙٔ رقم) الجهمية على الرد في والدارمي ،( ٖٕٛٛ رقم ، ٖٕٗ/ٕ)
 ،( ٗٙٗٔ رقم ، ٕٖٗ/ٗ) حباف وابن ،( ٓٔٗو ٖٖٓ/ٓٔ) المسند في يعلى وأبو ،( ٔٔ/ٔ)

 وفى ،( ٜٙٗ رقم ، ٜٜٕ/ٔ) الصغير وفى ،( ٕٛٚٗ رقم ، ٔٙ/ٖ) األوسط فى والطبرانى
 شعب فى والبيهقى ،( ٖٗٔ/ٙ) الحلية فى نعيم وأبو ،( ٖ٘ٓٔ رقم ، ٖٕٙ/ٕ) الشاميين
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 وصححو ، الذىبي وأقره الحاكم صححو والحديث( ٕٕٙ٘ ، ٕٕ٘٘ رقم ، ٙٔٗ/ٕ) اإليماف
 العارضة في العربي ابن وصححو ،( ٕٜٛ/ٕ) وفضلو مالعل بياف جامع في البر عبد ابن

 السنن تهذيب في القيم ابن وحسنو ،( ٕٙٓ) التبياف في النووي وصححو ،( ٕٖ٘/ٗ)
 في األلباني العبلمة وصححو ، صحيح إسناده( : ٜ/ٕ) تفسيره في كثير ابن وقاؿ ،( ٖٖ٘/ٕٔ)

 صححو وكذا ، للمسند تحقيقو في شاكر أحمد الشيخ وصححو ، داود أبي سنن صحيح
 الموافقات على تعليقو في مشهور الشيخ وصححو ، المصدر نفس في معو ومن األرنؤوط

 (.٘ٔٔص) القرآف فضائل في الحويني إسناده وحسنو ،( ٓٗ/ٖ)
 أداه القرآف في المرء مارى إذا( : )  ٕٖٗ/  ٗ)  الحديث تفسير في صحيحو في حباف ابنقاؿ 
 إلى ذلك أداه بعضو في ارتاب وإذا منو المتشابو اآلي في يرتاب إلى - اهلل يعصمو لم إف - ذلك

 المراء ىو الذي سببو بداية على الجحد ىو الذي الكفر اسم وسلم عليو اهلل صلى فأطلق الجحد
) 

 كبلـ أنو ونشهد القرآف في نجادؿ وال( : )  الشرح مع ٖٗٔ ص)  عقيدتو في الطحاوي ويقوؿ
 وىو - وسلم عليو اهلل صلى - محمدا المرسلين سيد فعلمو األمين الروح بو نزؿ العالمين رب

 المسلمين جماعة نخالف وال بخلقو نقوؿ وال المخلوقين كبلـ من شيء يساويو ال تعالى اهلل كبلـ
. ) 

 في والنسائي(  القرآف في الجداؿ عن النهي باب( : )  ٓٔٙ/  ٕ)  سننو في داود أبو وبوب
 ( . القرآف في المراء( : )  ٖٖ/  ٘)  الكبرى السنن

 في داخل فهو ورأيو بعقلو ذلك في وجادؿ القرآف عارض من كل: )  اهلل رحمو تيمية ابن قاؿ
 في والشك المرية يوجب ما قاؿ إذا بل ورسولو اهلل كبلـ على كبلمو تقديم يزعم لم وإف ذلك
 الكتاب نصوص على مقدـ ورأيو بعقلو يقولو ما أف يزعم بمن فكيف ذلك في دخل فقد اهلل كبلـ

 : منها أمور فيو يدخل القرآف في والجداؿ(  ٖ/  ٖ)  والنقل العقل تعارض درء(  والسنة
 خاض كما فيو والخوض األمين الروح بو نزؿ وتعالى تبارؾ اهلل كبلـ كونو في الجداؿ - أ

 . وافقهم ومن الجهمية
 ىذا ذكره األخرى القراءات في ويطعن قراءتو يصحح كأف فيو القراءات في الجداؿ - ب

:  قاؿ - عنو اهلل رضي - مسعود ابن حديث في ثبت ما ويؤيده وغيره القادـ الباب في المصنف
 اهلل صلى - النبي بو فجئت خبلفها وسلم عليو اهلل صلى النبي من سمعت آية قرأ رجبل سمعت
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 من فإف تختلفوا وال محسن كبلكما: "  وقاؿ الكراىية وجهو في فعرفت فأخبرتو - وسلم عليو
 . البخاري رواه"  فهلكوا اختلفوا قبلكم كاف

 عليك أنزؿ الذي ىو: }  تعالى قاؿ كما ببعض بعضو وضرب الفتنة ابتاغ منو تشابو ما اتباع - ج
 ما فيتبعوف زيغ قلوبهم في الذين فأما متشابهات وأخر الكتاب أـ ىن محكمات آيات منو الكتاب

 بو آمنا يقولوف العلم في والراسخوف اهلل إال تأويلو يعلم وما تأويلو وابتغاء الفتنة ابتغاء منو تشابو
 { األلباب أولوا إال يذكر وما ربنا عند من كل

 - اهلل رسوؿ قرأ قالت عنها اهلل رضي عائشة عن(  ٛٗ/  ٙ)  مسنده في أحمد اإلماـ وروى
 الكتاب أـ ىن محكمات آيات منو الكتاب عليك أنزؿ الذي ىو: }  - وسلم عليو اهلل صلى
 وما تأويلو وابتغاء الفتنة ابتغاء منو تشابو ما فيتبعوف زيغ قلوبهم في الذين فأما متشابهات وأخر
 األلباب أولو إال يذكر وما ربنا عند من كل بو آمنا يقولوف العلم في والراسخوف اهلل إال تأويلو يعلم

 " فاحذروىم وجل عز اهلل عنى الذين فهم فيو يجادلوف الذين رأيتم فإذا{ 
 : القدر في الجداؿ:  الثاني النوع
 الكبلـ يكرىوف عليهم اهلل رحمة وأئمتنا سلفنا كاف وقد( : )  ٖٕٛ/  ٔ)  اإلبانة في بطة ابن قاؿ
 وآثار السنة ذلك في ويتبعوف النهي أشد القوؿ ومواضعتهم أىلو خصومة عن وينهوف القدر في

 ( المصطفى
 وبوب(  القدر في الخوض في التشديد من جاء ما باب: )  فقاؿ(  ٖٗٗ/  ٗ)  الترمذي وبوب

 - وسلم عليو اهلل صلى - النبي عن روي ما سياؽ: ) فقاؿ(  ٕٚٙ/  ٗ)  االعتقاد في البللكائي
 ( . عنو باإلمساؾ واألمر فيو والجداؿ القدر في الكبلـ عن النهي في

 وغيرىا والقرآف والرؤية القدر في الكبلـ فإف: ) ... عقيدتو في_  اهلل رحمو_  أحمد اإلماـ وقاؿ
 يدع حتى السنة أىل من السنة بكبلمو أصاب إف صاحبو يكوف وال عنو منهي مكروه السنن من

 ( ٚ٘ٔ/  ٔ)  لبللكائي االعتقاد(  ٕٓ ص)  السنة أصوؿ.. (  باآلثار ويؤمن ويسلم الجدؿ
 في ماجو وابن(  ٜ٘ٔ ، ٛٚٔ/  ٕ)  المسند في أحمد رواه ما الباب ىذا في روي ما وأجود

)  االعتقاد في والبللكائي(  ٜٖٓ/  ٕ( )  ٜٖٕ/  ٔ)  اإلبانة في بطة وابن(  ٘ٛ)  برقم سننو
 عن طرؽ من(  ٜٚ/  ٕ( )  ٘ٙٔ/  ٔ)  األوسط في والطبراني(  ٕٚٙ/  ٗ( )  ٘ٔٔ/  ٔ

 أصحابو على خرج - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ أف جده عن أبيو عن شعيب بن عمرو
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 ؟ وكلتم أبهذا ؟ أمرتم أبهذا: "  فقاؿ الرماف حب وجهو في فقىء فكأنما القدر في يتنازعوف وىم
 . مسلم صحيح في وبعضو"  فاجتنبوه عنو نهيتم وما فاتبعوه بو أمرتم ما انظروا

 بن عمرو عن محفوظ حديث ىذا( : )  ٕٗ ص)  المستقيم الصراط اقتضاء في تيمية ابن قاؿ
 . سقناه كما معاوية أبي حديث من سننو في ماجو ابن ورواه الناس عنو رواه شعيب

 إنا الدار يـو مناظرتو في لهم يقوؿ وجعل الحديث ىذا المتوكل إلى رسالتو في أحمد كتب وقد
 ( ببعض بعضو اهلل كتاب نضرب أف نهينا قد

 في الخوض عن النهي أحاديث وأما( : )  ٜٚ ص)  الخلق على الحق إيثار في القاسمي وقاؿ
 وأقل العواصم في أوضحتو كما لبعض شواىد وبعضها ثقات بعضها رجاؿ أحاديث فعشرة القدر

 من الخوض بسبب حدث وما المنصف يكفي لذلك والبرىاف القرآف شهادة مع ىذا من
 ( وحيرة عبرة زيادة الضبلالت

 : األىواء أىل مناظرة:  الثالث النوع
 آثار من عليو يترتب لما وذلك السلف كبلـ أكثر يحمل وعليو المناظرات أنواع اخطر من وىذا
 : مثل

 . شكوؾ أو شبو من البدع أىل يناظر من قلب في يقع أف يمكن ما - ٔ
 . لها إخماد عنهم اإلعراض وفي لبدعتهم نشر مناظرتهم في أف - ٕ
 . لشأنهم ورفع لهم تقوية مناظرتهم في أف - ٖ

 قصة وتأديبهم المناظرة في لهم المجاؿ فتح وعدـ المبتدعة مع التعامل في روي ما أشهر ومن
 : العراقي صبيغ

 ٖٗٙ/  ٗ) )  االعتقاد في والبللكائي(  ٙٗٗ/  ٔ)  الصحابة فضائل في أحمد اإلماـ روى فقد
 الجعيد حدثنا:  قاؿ إبراىيم بن مكي طريق من(  ٕٔٗ/  ٖٕ)  دمشق تاريخ في عساكر وابن( 
 فقالوا الخطاب بن عمر إلى أتى:  قاؿ يزيد بن السائب عن خصيفة بن يزيد عن الرحمن عبد بن
 ذات عمر فبينا قاؿ منو أمكني اللهم فقاؿ القرآف تأويل عن يسأؿ رجبل لقينا انا المؤمنين أمير يا
 المؤمنين أمير يا قاؿ فرغ إذا ثم فغداه وعمامة ثياب وعليو جاءه إذ الناس يغدي جالس يـو

 يجلده يزؿ فلم ذراعيو عن وحسر إليو فماؿ ىو أنت عمر قاؿ وقرا فالحامبلت ذروا والذاريات
 ابتغى صبيغا اف ليقل ثم خطيبا ليقم ثم ببلده تقدموه حتى واحملوه قاؿ ثم عمامتو سقطت حتى
 . قومو سيد وكاف ىلك حتى قومو في وضيعا يزؿ فلم فاخطأ العلم
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 . والنسائي معين ابن وثقو الرحمن عبد بن الجعد ىو والجعيد
 ابن وذكره سعد وابن والنسائي حاتم وأبو معين وابن أحمد وثقة خصيفة بن اهلل عبد ابن ىو ويزيد
)  صبيغ ترجمة في اإلصابة في الحديث ىذا إسناد حجر ابن الحافظ وصحح ، الثقات في حباف

 وابن وأحمد والشافعي ىاروف بن يزيد أثبتها وقد السنة كتب في مشهورة والقصة(  ٜ٘ٗ/  ٖ
 رضي عباس ابن عن صحيح بسند الموطأ في مالك القصة أصل ذكر وقد وغيرىم والدارمي معين

 . عنهما اهلل
 لو ويجمع صبيغ يناظر أف الخطاب بن عمر شاء ولو( : ) ٕٕٛ/ ٔ) السنة في الخبلؿ قاؿ

 ونفاه ضربو وأوجع جهلو قمع ولكنو لفعل عليو ويبينوا ويحاجوه يناظروه حتى اهلل رسوؿ أصحاب
 وال يكلم ال مشردا منفيا مطرودا ظهراني بين حسرة قلبو وينقطع بريقو يتغصص وتركو جلده في

 كبلمو من الناس ومنع ريقو يبلعو ولم حرتو على يختنق تركو بل والنظر بالحجة يشفا وال يجالس
 ( .ومجالستو

 : صحيح علم بدوف الجداؿ:  الرابع النوع
 أنو عليو كتب( ٖ) مريد شيطاف كل ويتبع علم بغير اهلل في يجادؿ من الناس ومن: }  تعالى قاؿ
 { السعير عذاب إلى ويهديو يضلو فأنو تواله من

 عطفو ثاني( ٛ) منير كتاب وال ىدى وال علم بغير اهلل في يجادؿ من الناس ومن: }  تعالى وقاؿ
 قدمت بما ذلك( ٜ) الحريق عذاب القيامة يـو ونذيقو خزي الدنيا في لو اهلل سبيل عن ليضل
 { للعبيد بظبلـ ليس اهلل وأف يداؾ
 الذين وعند اهلل عند مقتا كبر أتاىم سلطاف بغير اهلل آيات في يجادلوف الذين: }  تعالى وقاؿ
 { جبار متكبر قلب كل على اهلل يطبع كذلك آمنوا
 ىم ما كبر إال صدورىم في إف أتاىم سلطاف بغير اهلل آيات في يجادلوف الذين إف: }  تعالى وقاؿ

 { البصير السميع ىو إنو باهلل فاستعذ ببالغيو
 { علم بو لكم ليس فيما تحاجوف فلم علم بو لكم فيما حاججتم ىؤالء أنتم ىا: }  تعالى وقاؿ
 : الباطل ونصرة الحق دحض بقصد الجداؿ:  الخامس النوع
{  ىزوا أنذروا وما آياتي واتخذوا الحق بو ليدحضوا بالباطل كفروا الذين ويجادؿ: }  تعالى قاؿ
 مسلك سلكوا ثم ، وذىب زاؿ إذا الشيء دحض:  يقاؿ بو ويذىبوا ويزيلوه الحق بو ليبطلوا أي

 التكذيب أنواع أشد وىو والبراىين بالحجج االستهزاء
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 حلوا ما أي{  عقاب كاف فكيف فأخذتهم الحق بو ليدحضوا بالباطل وجادلوا: }  تعالى وقاؿ
 . الجلي الواضح الحق ليردوا بالشبهة

 : لو صفة يكوف حتى الجداؿ من يكثر أف:  السادس النوع
 ألد وىو قلبو في ما على اهلل ويشهد الدنيا الحياة في قولو يعجبك من الناس ومن: }  تعالى قاؿ

 { . الخصاـ
 { خصموف قـو ىم بل جدال إال لك ضربوه ما ىو أـ خير أآلهتنا وقالوا: }  تعالى وقاؿ
 عليو اهلل صلى - النبي أف عنها اهلل رضي عائشة حديث من الصحيحين في جاء ما أيضا ومنو

 " الخصم األلد اهلل إلى الرجاؿ أبغض إف: "  قاؿ - وسلم
 : خائنة كانت إذا نفسو عن حتى الخائن عن المرء يجادؿ أف:  السابع النوع
 { أثيما خوانا كاف من يحب ال اهلل إف أنفسهم يختانوف الذين عن تجادؿ وال: }  تعالى قاؿ
 يجوز ال أنو{  أنفسهم يختانوف الذين عن تجادؿ وال: }  قولو ودؿ: )  اهلل رحمو تيمية ابن قاؿ

 أىواء السر في لها خائنة كانت إذا نفسو عن يجادؿ أف لئلنساف يجوز ال و الخائن عن الجداؿ
 ما و األعين خائنة يعلم: }  تعالى قاؿ عنها المجادلة يجوز فبل الناس على تخفى باطنة أفعاؿ و

 ربى حـر إنما قل: }  تعالى وقاؿ{  باطنو و اإلثم ظاىر وذروا: }  تعالى قاؿ و{  الصدور تخفى
 ألقى لو و بصيرة نفسو على اإلنساف بل: }  تعالى قاؿ قد و{  بطن ما و منها ظهر ما الفواحش

: }  تعالى قاؿ و ذلك بخبلؼ يبصرىا ىو و عنها يجادؿ و بأعذار نفسو عن يعتذر فإنو{  معاذيره
 الدنيا الحياة في قولو يعجبك من الناس ومن: }  تعالى قاؿ و{  حسيبا عليك اليـو بنفسك كفى

 { الخصاـ ألد ىو و قلبو في ما على اهلل يشهد و
 

 يجادؿ فهو"  الخصم األلد اهلل إلى الرجاؿ أبغض: "  - وسلم عليو اهلل صلى - النبي قاؿ وقد
 تكوف أف أحدىما نوعين على ىذا و الحق عن اعوجاج و ميل أي لدد فيو و بالباطل نفسو عن

 يظنها و نفسو أعذار يقيم بحيث ربو بين و بينو فيما الثاني و الناس مع نفسو عن ذبو و مجادلتو
 الرجل بها يعرؼ ال حتى كتمتها قد خفية أىواء لها ظالمة خائنة ىي و حسنا قصدىا و محقة
 أبو قاؿ"  الخفية الشهوة عليكم أخاؼ ما أخوؼ إف: "  أوس بن شداد قاؿ ينظر و يرى حتى
 ( ٘ٗٗ - ٗٗٗ/  ٗٔ)  الفتاوى مجموع.. (  الرياسة حب ىي:  داود
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 تبين ما بعد الحق في يجادلونك: }  تعالى قاؿ:  لو تبين بعدما الحق في يجادؿ أف:  الثامن النوع
 بو تروموف جداال أفتجادلونو أي الجمهور قراءة على{  يرى ما على أفتمارونو: }  تعالى وقولو{ 

 . تجحدونو أي(  أفتمرونو)  والكسائي حمزة وقرأ ، ؟ وشاىده علمو عما دفعو
 : الحج في الجداؿ:  التاسع النوع
 في جداؿ وال فسوؽ وال رفث فبل الحج فيهن فرض فمن معلومات أشهر الحج: }  تعالى قاؿ

 { الحج
 : أىمها أقواؿ على الحج في بالجداؿ المراد في اختلف

 قوؿ وىو يغضبو حتى صاحبو المرء يخاصم وأف ، فيو المراء بو المراد الحج في الجداؿ أف - ٔ
 . األكثر

 . السباب الجداؿ وقيل - ٕ
 وقتو في شبهة فبل ريب وال شك ببل استقر وقتو إذ الحج أشهر وقت في جداؿ ال وقيل - ٖ

 . تفسيره في جرير ابن اختاره ما وىذا الجاىلية في كاف كما
 : الحق إلى الوصوؿ ال ذاتو والخصاـ المماراة الجداؿ من القصد يكوف أف:  العاشر النوع
 : يلي لما عنو ينهى وىذا

 . والمراء الجداؿ عن النهي في الواردة النصوص عمـو - ٔ
 وسلم عليو اهلل صلى - النبي أف الصحيحين في - عنو اهلل رضي - شعبة بن المغيرة حديث - ٕ
 وقاؿ قيل لكم وكره.  وىات ومنع البنات ووأد األمهات عقوؽ عليكم حـر اهلل إف: "  قاؿ -

 . - عنو اهلل رضي - ىريرة أبي حديث من مسلم نحوه وروى"  الماؿ وإضاعة السؤاؿ وكثرة
 وسط في وببيت محقا كاف وإف المراء ترؾ لمن الجنة ربض في ببيت زعيم أنا: "  روي ولما - ٖ

 من روي وقد"  خلقو حسن لمن الجنة أعلى في وببيت مازحا كاف وإف الكذب ترؾ لمن الجنة
 . عنو اهلل رضي أمامة أبي -:  حديث

 . الشبو في الوقوع مظنة الجداؿ وألف - ٗ
 . الضغائن ويورث القلب يقسي غالبا الجداؿ وألف - ٘
"  العلم أىل عند والقاعدة ، الحق على للوصوؿ وسيلة ىو وإنما لذاتو يقصد ال الجدؿ وألف - ٙ
 ، يشرع ال مقصوده عليو يترتب ال تصرؼ وكل اعتبارىا سقط مقصدىا يحصل لم إذا الوسيلة أف
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 السبلـ عبد بن العز القاعدة ىذه قرر وقد"  الوسيلة اعتبار سقط المقصد اعتبار سقط وكلما
 . وغيرىما والقرافي

 مكروىة تكوف وقد مباحة تكوف وقد مستحبة تكوف وقد واجبة تكوف قد المناظرة أف:  والمقصود
 : لها يعرض ما بحسب محرمة تكوف وقد
 وما أحسن فهو للفرائض كاف فما وأحسن وحسن قبيح ومنو الخصاـ ىو الجداؿ الكرماني قاؿ
 يتنوع فباعتباره للطريق تابع ىو أو قاؿ قبيح فهو ذلك لغير كاف وما حسن فهو للمستحبات كاف

 ( ٖٗٔ/  ٖٔ)  الباري فتح...... الظاىر ىو وىذا انواعا
 نصر تعين منو لو بد ال فيما كاف فإذا الجداؿ مراتب إلى اإلشارة منو ويؤخذ: )  حجر ابن قاؿ و

 فيو اكتفى مباح في كاف واف التقصير إلى نسب المأمور عليو ينكر الذي جاوز فاف بالحق الحق
 ( ٖٗٔ/  ٖٔ)  الباري فتح(  األولى ترؾ إلى واإلشارة األمر بمجرد

 الحجة وإقامة والمجادلة المناظرة إثبات على وتدؿ: )  المجادلة آية تفسير في القرطبي قاؿ و
 صادقين كنتم إف برىانكم ىاتوا قل: }  تعالى اهلل قاؿ تأملو لمن كثير ىذا من والسنة القرآف وفي

 عليهم ورده قومو السبلـ عليو إبراىيم خصومة وصف وقد حجة من أي سلطاف من عندكم إف{ 
 قد نوح يا قالوا السبلـ عليو نوح قصة في وقاؿ وغيرىا األنبياء سورة في كما األوثاف عبادة في

 فرعوف مع موسى مجادلة وكذلك تجرموف مما بريء وأنا قولو إلى اآليات جدالنا فأكثرت جادلتنا
 الدين في والمجادلة والجواب السؤاؿ وجل عز اهلل من تعليم كلو فهو اآلي من ذلك غير إلى
 رسوؿ وجادؿ الباطل حجة ودحض الحق حجة بظهور إال والباطل الحق بين الفرؽ يظهر ال ألنو
 فغلبو وموسى آدـ وتحاج عمراف آؿ في بيانو يأتي ما على الحجة بعد وباىلهم الكتاب أىل اهلل
 الحق صدر حتى وتناظروا وتقرروا وتدافعوا السقيفة يـو اهلل رسوؿ أصحاب وتجادؿ بالحجة آدـ
 اهلل قوؿ وفي إيراده يكثر مما ذلك غير إلى الردة أىل في بكر أبي مبايعة بعد وتناظروا أىلو في
 تدبر لمن شائع مباح بالعلم االحتجاج أف على دليل علم بو لكم ليس فيما تحاجوف فلم وجل عز
 محمود الدين في والجدؿ: )  آخر موضع في قاؿ و(  ٕٔٚ/  ٖ)  القرآف ألحكاـ الجامع( 

 وخسر خاب رده ومن وأفلح أنجح قبلو فمن الحق يظهر حتى قومهم واألنبياء نوح جادؿ ولهذا
( )  ملـو الدارين في وصاحبو فمذمـو الحق صورة في الباطل يظهر حتى الحق لغير الجداؿ وأما

ٜ  /ٕٚ . ) 
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 وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بين وما القرآف، في نفسو بو وصف بما إال الرب في

                                                                                                                                                  

 بالتى وجادلهم}  تعالى قاؿ كما مستحبا أو واجبا يكوف قد الجداؿ: )  اهلل رحمو تيمية ابن وقاؿ
 الحق في وكالجداؿ علم بغير كالجداؿ وغيره الحج في محرما الجداؿ يكوف وقد{  أحسن ىي
 ( ٚٓٔ/  ٕٙ)  الفتاوى مجموع( تبين ما بعد

 وقد بحق يكوف قد الجداؿ أف اعلم :(ٖٔ٘ - ٖٓ٘ ص) األذكار في اهلل رحمو النووي وقاؿ
: }  تعالى وقاؿ{  أحسن ىي بالتي إال الكتاب أىل تجادلوا وال: }  تعالى اهلل قاؿ بباطل يكوف

 { .. ( . كفروا الذين إال اهلل آيات في يجادؿ ما: } تعالى اهلل وقاؿ{  أحسن ىي بالتي وجادلهم
، محـر اهلل ذات في الخوض (:ٕٖٖ/ٔقاؿ الشيخ صالح آؿ الشيخ في شرح الطحاوية)ٔ

 عز - اهلل آالء في المرء يُػَفكّْرْ  أف بو المأمور لكن .عنو منهيّّ  أيضاً  اهلل ذات في التفكر وكذلك
 .- وجل

 اهلل ذات في تفكروا وال اهلل، آالء في تفّكروا)  قاؿ أنو وسلم عليو اهلل صلى النبي عن ثبت قدف
 بو فالمأمور -( ٛٛٚٔ) الصحيحة في طرقو بمجموع األلبانيالعبلمة  حسنوقد و - ( فتهلكوا

 - وجل عز - اهلل آياتو  .آياتو في يعني - وجل عز - اهلل وآالء اهلل، آالء في يتفّكر أف العبد
 :نوعاف

 .شيء من اهلل َخًلقً  وما األرض وفي السموات في ملكوتو وىي مرئية آيات -
 .القرآف وىي متلوة وآيات -

 وخضوع وخشوع وسكينة طمأنينة وأصابو - وجل عز - ربو ِعَظمِ  على دلَّوُ  اهلل آالء في تفكر فمن
 .- وجل عز - للرب
 السََّماَواتِ  َخْلقِ  ِفي ِإفَّ } سبحانو قاؿ وآياتو، وملكوتو آالئو في بالتفكر سبحانو ربنا أمرنا لهذا

 َوَعَلى َوقُػُعوًدا ِقَياًما اللَّوَ  يَْذُكُروفَ  الَِّذينَ  * اأْلَْلَبابِ  أِلُوِلي آَليَاتٍ  َوالنػََّهارِ  اللَّْيلِ  َواْخِتبَلؼِ  َواأْلَْرضِ 
 سبحانو وقاؿ ،[ ٜٔٔ-ٜٓٔ:عمراف آؿ{ ]َواأْلَْرضِ  السََّماَواتِ  َخْلقِ  ِفي َويَػتَػَفكَُّروفَ  ُجُنوبِِهمْ 

 اآْليَاتُ  تُػْغِني َوَما َواأْلَْرضِ  السََّماَواتِ  ِفي َماَذا اْنظُُروا ُقلْ } أيضا سبحانو وقاؿ{  ُروايَػتَػَفكَّ  َأَوَلمْ }
 َأفْ  ِبَواِحَدةٍ  َأِعُظُكمْ  ِإنََّما ُقلْ } - وجل عز - وقاؿ ،[ ٔٓٔ:يونس{ ]يُػْؤِمُنوفَ  اَل  قَػْوـٍ  َعنْ  َوالنُُّذرُ 
[ ٙٗ:سبإ{ ]ِجنَّةٍ  ِمنْ  ِبَصاِحِبُكمْ  َما} ىنا تقف ،[ ٙٗ:سبإ{ ]تَػتَػَفكَُّروا ثُمَّ  َوفُػَراَدى َمثْػَنى لِلَّوِ  تَػُقوُموا

 فيو ويمكث حراء غار يدخل أف إليو ُحبّْبَ  الخبلء، إليو ُحبّْبَ  وسلم عليو اهلل صلى والنبي ،



 - 98 - 

                                                                                                                                                  

 حقائق من ُيحِدثْ  وىذا .- وجل عز - اهلل ملكوت في ويتأمل يَػَتَحنَّثْ  العدد ذوات الليالي
 السلف ىدي من كاف ولهذا .ُيحدث ما - وجل عز - هلل والذؿ االرتباط ومن النفس في اإليماف
 وصف في الدرداء أـ قالت .- وجل عز - اهلل آالء في والتفّكر الكبلـ قلة عليهم اهلل رضواف
 ( التفّكر الدرداء أبي عبادة أكثر كانت) الدرداء أبي زوجها
 على بالَتذَُكرْ  فرجعنا الَتذَُكْر، فأورثها بالتفكر القلوب عاملنا) يقوؿ اهلل رحمو البصري الحسن وكاف

 (.وأبصار أسماع لها القلوب فإذا بهما، القلوب وحركنا التفكر
 َمن لِيُنِذرَ } الحي القلب ولكن الدـ؛ وتقذؼ تتحرؾ كلها ُمْضَغة قلوبهم الناس عظيمة، كلمة ىذه
 أشياء يرى يعني وبصر؛ سمع لو قلبو يكوف ىذا الحي القلب صاحب ،[ ٓٚ:يس{ ]َحيِّا َكافَ 

 .اآلخروف يراه ال ما يرى مرئيات، لو ويكوف األشياء في ويتفرس
 إنما اهلل ذات في وال اهلل في التفكر وليس اهلل، آالء في التفكر ،( بالتفكر القلوب عاملنا) قاؿ

 المتلوة، آياتو في المرسلين، أعطاىا التي آياتو في خلق، فيما ،- وجل عز - اهلل آالء في التفكر
 .والمقروءة المنظورة في يعني آخره، إلى القرآف

 سيكوف َتذَُكُرهُ  لكن سيتذكر؛ فإنو بنفسو وخبل تفكر إذا العبد، َتذََكرْ  يعني ؛( الَتذَُكرْ  فأورثها)
 .التفكر بعد التذكر بدايات ألنو ضعيفاً؛

 طبقة يعني السلف يعني( عاملنا) يقوؿ البصري الحسن السلف حاؿ يحكي ىو-( فرجعنا) قاؿ
 على بو رجعنا حياة نوع القلب في وصار تذكرناه الذي ىذا( بالَتذَُكرْ  فرجعنا) قاؿ -التابعين
 في - وجل عز - اهلل تصرؼ في اهلل، آالء في الملكوت، في نظرنا جديد، من تَػَفكَّْرنَا التَػَفُكْر،

 .القرآف في اهلل آيات في خلقو،
 تذكر تفكر، بعد تذكر ىذا مرة، ورا مرة يعني ،( بهما القلوب وحركنا التفكر على بالتذكر فرجعنا)

 .اإليماف في العبد يبقى تفكر، بعد
 بو األُْنسِ  ومن - وجل عز - اهلل معارؼ من القلب ينفتح ،( وأبصار أسماع لها القلوب فإذا) قاؿ
 - جبللو جل - َمَحابّْوِ  إيثار وعلى العاجلة، ىذه في ما على عنده ما إيثار ومن مناجاتو لذة ومن
( اللَّوِ  ِفي َنُخوضُ  َواَل ) قاؿ لهذا .- جبللو جل - اهلل وفّقو من إال يدركو ال ما النفس أىواء على
 ما يذكروف وإنما اهلل صفات في يخوضوف وال اهلل، في يخوضوف ال أنهم والجماعة السنة أىل سمة
 صالحاً، يكوف أف القلب ىذا المهم العمل، المهم وإنما ذلك، ويُػَعلُّْموفَ  والسنة الكتاب عليو َدؿَّ 
 قاؿ أنو وسلم عليو اهلل صلى النبي عن صح ولهذا ،- جبللو جل - هلل منيبا هلل، خاشعاً  يكوف أف
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 .ٔمكاف علمو من يخلو وال مكاف، بكل

                                                                                                                                                  

 في وقاؿ ،«اهلل سبيل في تحرس باتت وعين اهلل، خشية من بكت عين النار تمسهما ال عيناف»
 العبادات أعظم فمن، «عيناه ففاضت خاليا اهلل ذكر ورجل» ظلهم في اهلل يظلهم الذين السبعة

 ىذه في اهلل، ملكوت في التَػَفكُّرْ  قلبك، على لتؤثر اآليات تُػَردّْدْ  القرآف، في تَػَفَكرْ  التَػَفكُّْر،
 بذلك مخالفين والجماعة، السنة أىل وخصاؿ سمة من ىذا الخلق، في األرض، العجيبة، السماء
 كشف والكشف؛ - وجل عز - اهلل في والخوؼ التفكر العزلة أورثهم الذين الصوفية لطريقة

 .أقدامهم بو زلَّتْ  مما ذلك ونحو الُحُجبْ 

 كنهو تعرؼ أو تتصوَّره أو وعبل جلَّ  الربَّ  تصف أف عاجزةٌ  العقوؿ إفَّ : وإياؾ اهلل رحمني اعلم ٔ
 بما إالَّ  فيو نتكلَّم أف وال الباب، ىذا في نخوض أف اليجوز فإنَّو كذلك، األمر كاف وإذا وذاتو
 كلو واآلراء واألقيسة، بالظنوف، اهلل ذات في الكبلـ ألف الرسل بو جاءت ما وىو فيو، لنا أذف

 الكريم رسولنا بو جاء وما الرسل، بو جاءت بما أخذ من إالَّ  الباب ىذا في والينجو وىلكة ضبلؿ،
 وسلم عليو اهلل صلى عليو وأكرمهم جاىًا، عنده وأعظمهم منزلة، اهلل عند وأعبلىم الرسل، خاتم
 َفَما تَػْفَعلْ  َلمْ  َوِإفْ  رَبّْكَ  ِمنْ  ِإلَْيكَ  أُْنِزؿَ  َما بَػلّْغْ  الرَُّسوؿُ  أَيػَُّها يَا: )قولو في بالببلغ اهلل أمره الذي
 اهلل أنزلو الذي القرآف وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ بلَّغ فقد( ٚٙاآلية من: المائدة)) ِرَسالََتوُ  بَػلَّْغتَ 
 أوتيت إني أال: }الحديث في جاء كما أوتيها التي السنَّة وبلَّغ الكتب سائر على مهيمناً  عليو

 تعالى الربَّ  وصفنا فإذا وغيره، أحمد رواه{ معو ومثلو القرآف أوتيت إني أال معو، ومثلو الكتاب
 واجبٌ  الصفات من لو ورد ما أفَّ  بل بخلقو، لو تشبيوٌ  ذلك في يكن لم نفسو بو وصف بما

 صفات مع اتفقت وإف المطلق، الكماؿ من مالو على واألسماء الصفات تلك وحمل بها، اإليماف
 الوجوه اليشبو وجهاً  لو أفَّ  ذلك فمعنى وجهاً  لو بأفَّ  اهلل وصفنا فإذا األسماء في المخلوقين

 اْلَبِصيرُ  السَِّميعُ  َوُىوَ  َشْيءٌ  َكِمْثِلوِ  لَْيسَ ) اآلية بهذه نحكم فنحن...  الصفات سائر وكذلك
 البلئق الوجو على لنفسو أثبت ما لو فنثبت تعالى، صفاتو سائر على( ٔٔاآلية من: الشورى))

 وتعالى سبحانو قاؿ كما انتهاء ببل واآلخرٌ  ابتداء، ببل األوؿ أنَّو فنثبت وتعالى، سبحانو بجبللو
 اهلل صلى النبي قاؿ وكما ،(ٖ:الحديد)) َعِليمٌ  َشْيءٍ  ِبُكلّْ  َوُىوَ  َواْلَباِطنُ  َوالظَّاِىرُ  َواآْلِخرُ  اأْلَوَّؿُ  ُىوَ )

 الظاىر وأنت شيء، بعدؾ فليس اآلخر وأنت شيء، قبلك فليس األوؿ أنت اللهم: }وسلم عليو
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 عرشو على مستوٍ  وىو وغيره، مسلمٌ  رواه{ شيء دونك فليس الباطن وأنت شيء، فوقك فليس
 عليهم ومسيطرٌ  عباده على مطَّلعٌ  مكاف علمو من يخلو وال مكاف، بكلّْ  وعلمو خلقو من بائنٌ 

 يكن لم يشأ لم وما كاف شاء ما يشاء، بما فيهم يتصرؼ واطّْبلعو، وعلمو وىيمنتو، بقدرتو
 نفسو، خلق في دخلٌ  للعبد ليس شاء، ومتى شاء، إذا العبد يخلق فيهم، النافذة ىي ومشيئتو
 خاضعٌ  فالعبد أراد، إذا ويميتو شاء إذا ويفقره شاء، إذا ويغنيو شاء إذا ويصحُّو شاء، إذا ويمرضو

 النافذة والمشيئة الكاملة القدرة من بمالو ولو فيو وحكمو عليو والطّْبلعو عليو ولقدرتو ربو لعظمة
 .وتعالى سبحانو

 والمعتزلة الجهمية عقيدة من خرجنا فقد الصفات ىذه هلل وأثبتنا العقيدة، ىذه اعتقدنا إذا فنحن
 الحلوؿ وأصحاب الوجود وحدة أصحاب عقيدة من وخرجنا وجل، عزَّ  اهلل صفات يعطلوف الذين
 عقيدة من وخرجنا ذلك اعتقد من على اهلل لعنة فيهم حاؿّّ  بخلقو متحدٌ  اهلل إفَّ : يقولوف الذين

 شرح في الساري إرشاد ىػ. ا كبيرا علوَّاً  قولهم عن اهلل تعالى بخلقو اهلل يشبهوف الذين المشبهة
 .للبربهاري السنة
 قولو: السنة شرح على تعليقو في الراجحي الرحمن عبد بن اهلل عبد بن العزيز عبد الشيخ وقاؿ

 [.محدث تعالى الرب في الكبلـ أف اهلل رحمك واعلم]
 فهو جازماً، تيقناً  تيقن: يعني( اعلم: )جديدة فقرة كل أوؿ في يقوؿ اهلل، رحمو المؤلف عادة ىذه

 .العلم لطالب الرحمة وجل عز اهلل من ويسأؿ يدعو
 وأسمائو تعالى الرب في الخوض في الكبلـ أىل بو يتكلم ما: يعني الرب، في الكبلـ أف: وقولو

 باهلل، والعياذ العرش فوؽ ليس إنو: فقاؿ الرب في تكلم من فمنهم علم، بغير وأفعالو وصفاتو
 .باهلل والعياذ وردة كفر وىو محدث، كلو فهذا مكاف، كل في إنو: قاؿ من ومنهم

 ينفي من وكذلك مكاف، كل في ىو وإنما العرش فوؽ ليس الرب إف: يقولوف الذين فالجهمية
 وال بو متصل وال لو، محايد وال لو مباين وال خارجو، وال العالم داخل ال: يقوؿ اهلل، عن النقيضين

 على مستو العرش، فوؽ وتعالى سبحانو الرب بل وضبلؿ، كفر الرب في الكبلـ ىذا عنو، منفصل
 .خلقو من بائن عرشو،
 األسماء نفي في المعتزلة وكبلـ كبلمهم وكذلك محدث، المسألة ىذه في الجهمية فكبلـ

 لئلرادة نفيهم وكذلك السبع، الصفات عدا ما الصفات نفي في األشاعرة كبلـ وكذلك والصفات،
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 ما ومنو كفر ىو ما منو المحدث وىذا محدث، ىذا كل الكونية، لئلرادة المعتزلة ونفي الدينية،
 .الكفر دوف ىو
 ىؤالء، بو تكلم بما الرب في يتكلموف بعدىم من واألئمة والتابعين الصحابة من السلف يكن فلم

 ما إثبات فالواجب العرش، فوؽ أنو وأثبت والصفات، األسماء لنفسو أثبت وتعالى سبحانو فالرب
 نفسو، الرب بو وصف ما تجاوزوا المبتدعة فهؤالء نفسو، عن اهلل نفاه ما ونفي لنفسو، اهلل أثبتو

 .محدثاً  كبلمهم فكاف وسلم، عليو اهلل صلى رسولو بو ووصفو
 فوؽ ليس إنو: يقولوف الذين الجهمية كبدعة مكفرة، تكوف أف إما البدعة وىذه بدعة، فهو

 يتأولوف الذين األشاعرة كبدعة مكفرة غير بدعة تكوف أف وإما مكاف، كل في ىو وإنما العرش،
 الكبلـ أف اهلل رحمك واعلم: ]اهلل رحمو المؤلف قاؿ ولهذا السبع، الصفات عدا ما الصفات بقية
 في وجل عز نفسو بو وصف بما إال الرب في يتكلم وال وضبللة، بدعة وىو محدث، الرب في

 يوصف ال: السلف بعض قاؿ كما وىذا[ ألصحابو وسلم عليو اهلل صلى رسولو بينو وما القرآف،
 القرآف يتجاوز فبل وسلم، عليو اهلل صلى رسولو بو وصفو أو نفسو، بو وصف بما إال الرب

 .والحديث
 القرآف، في وجل عز نفسو بو وصف بما إال الرب في يتكلم وال: ]اهلل رحمو المؤلف قاؿ ولهذا

 وواحد ذاتو، في واحد فهو واحد، ثناؤه جل وىو ألصحابو، وسلم عليو اهلل صلى رسولو بينو وما
 اللَّوُ  ُىوَ  ُقلْ : }تعالى اهلل قاؿ كما ذاتو، في وواحد ألوىيتو، في وواحد وأفعالو، وصفاتو أسمائو في

 [.ٕ:اإلخبلص{ ]الصََّمدُ  اللَّوُ *  َأَحدٌ 
 وال صفاتو في وال ذاتو في خلقو من أحداً  يشبو وال مثيل، لو ليس: أي وصفاتو أسمائو في واحد

 .غيره أحد العبادة يستحق فبل ألوىيتو، في واحد وىو أفعالو، في
 صمد فهو حوائجها، في الخبلئق إليو تصمد الذي الصمد وىو األحد، وىو واحد، سبحانو فهو
 قاؿ كما لو، ند وال سمي وال مثيل وال نظير وال حوائجها، في الخبلئق إليو وتصمد نفسو، في

 َتْضرِبُوا َفبل: }سبحانو وقاؿ ،[ٔٔ:الشورى{ ]الَبِصيرُ  السَِّميعُ  َوُىوَ  َشْيءٌ  َكِمْثِلوِ  لَْيسَ : }سبحانو
{ َسِميِّا َلوُ  تَػْعَلمُ  َىلْ : }سبحانو وقاؿ ،[ٗٚ:النحل{ ]تَػْعَلُموفَ  ال َوأَنْػُتمْ  يَػْعَلمُ  اللَّوَ  ِإفَّ  اأَلْمثَاؿَ  ِللَّوِ 
 [.ٗ:اإلخبلص{ ]َأَحدٌ  ُكُفًوا َلوُ  َيُكنْ  َوَلمْ : }سبحانو وقاؿ ،[٘ٙ:مريم]

 بكل وعلمو استوى عرشو وعلى وأخفى، السر يعلم منتهى، ببل وآخر متى، ببل أوؿ ربنا] وقولو
 [.مكاف علمو من يخلو ال مكاف



 - 012 - 

                                                                                                                                                  

 وتعالى سبحانو فهو كاف؟ متى: يقاؿ فبل السؤاؿ، ىذا إليو يوجو ال: يعني( متى ببل أوؿ ربنا: )قولو
 واجب وتعالى سبحانو فهو شيء، بعده ليس الذي اآلخر وىو شيء، قبلو ليس الذي األوؿ

 اهلل قاؿ كما شيء، دونو ليس الذي الباطن وىو شيء، فوقو ليس الذي الظاىر وىو بذاتو، الوجود
{ َعِليمٌ  َشْيءٍ  ِبُكلّْ  َوُىوَ  َواْلَباِطنُ  َوالظَّاِىرُ  َواآلِخرُ  اأَلوَّؿُ  ُىوَ : }المبين كتابو في وجل عز
 [.ٖ:الحديد]

: وعلوه لفوقيتو متقاببلف اسماف وىذاف ،(واآلخر األوؿ: )وأبديتو ألوليتو متقاببلف اسماف فهذاف
 .خلقو من شيء يشبهو ال سبحانو وىو( والباطن الظاىر)

 حيث الصحيح، االستفتاح حديث في األربعة األسماء ىذه وسلم عليو اهلل صلى النبي فسر وقد
 شيء، بعدؾ فليس اآلخر وأنت شيء، قبلك فليس األوؿ أنت اللهم: )وسلم عليو اهلل صلى قاؿ

 من وأغنني الدين عني اقض شيء، دونك فليس الباطن وأنت شيء، فوقك فليس الظاىر وأنت
 (.الفقر
 متى يقاؿ فبل إليو، السؤاؿ ىذا يوجو ال: يعني ،(متى ببل أوؿ ربنا: )اهلل رحمو المؤلف قاؿ ولهذا
 .آنفاً  قدمناه الذي الحديث في ورد كما ،(منتهى ببل وآخر) كاف،
 حديث ىو السر من أخفى والذي وتعالى، سبحانو صفاتو من العلم فصفة وأخفى، السر يعلم

 ما وىو ذلك، من أخفى ىو ما ويعلم سراً، بو تتكلم الذي الكبلـ يعلم سبحانو فهو النفس،
 نَػْفُسوُ  بِوِ  تُػَوْسِوسُ  َما َونَػْعَلمُ  اإِلْنَسافَ  َخَلْقَنا َوَلَقدْ : }وتعالى سبحانو قاؿ كما نفسك، بو تحدث
 [.ٙٔ:ؽ{ ]اْلَورِيدِ  َحْبلِ  ِمنْ  ِإلَْيوِ  َأقْػَربُ  َوَنْحنُ 
 َأَكادُ  آتَِيةٌ  السَّاَعةَ  ِإفَّ : }والسبلـ الصبلة عليو لموسى خطابو في وتعالى سبحانو اهلل أخبر وكما

 [.٘ٔ:طو{ ]َتْسَعى ِبَما نَػْفسٍ  ُكلُّ  لُِتْجَزى ُأْخِفيَها
 واالستواء العرش، على استوى سبحانو اهلل أف: أي( استوى عرشو وعلى: )تعالى اهلل رحمو وقولو
 التي بعلى وتعدت االستواء، بلفظ جاءت وكلها وجل، عز اهلل كتاب من مواضع سبعة في ذكر
 طو سورة وفي يونس سورة وفي األعراؼ سورة في ذكرىا جاء المواضع وىذه واالرتفاع، العلو تفيد
 الرعد، سورة في السابع والموضع الحديد، سورة وفي السجدة، سورة وفي الفرقاف سورة وفي

 من البدع أىل االستواء أنكر ذلك ومع العرش، على استوى سبحانو بأنو التصريح فيها وكلها
 لمعنى تحريف أنو شك ال وىذا استولى،: استوى معنى وقالوا والمعتزلة، واألشاعرة الجهمية
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 العرش على الرحمن: يقوؿ أف عاجزاً  فليس استولى: استوى بمعنى أراد لو تعالى اهلل فإف استوى،
 .ذلك لبين المعنى ىذا أراد لو: أي استولى،

 تتضمن واستولى وصعد، وارتفع استقر: استوى فمعنى استولى، عن معناىا يختلف( استوى) وألف
 غيره غلب ثم عاجزاً  كاف أف بعد إال استولى للشيء يقاؿ ال أنو وذلك الرب، حق في نقصاً 

 ثم االستيبلء عن عاجزاً  اهلل كاف وىل! عليو؟ اهلل يغالب أف أحد حاوؿ العرش وىل عليو، واستولى
 قد: الشاعر قاؿ كما غلب، ثم عاجزاً  كاف من حق في إال استولى يقاؿ فبل! ذلك؟ بعد استولى
 .العراؽ على بشر استوى

 البلـ ىذه إف: العلماء قاؿ ولهذا اهلل، كبلـ في زيادة يعتبر البدع أىل بو جاء الذي التحريف فهذا
 قولوا: لهم اهلل قاؿ حين اليهود صفة وىذه ورسولو، لو ومحادة اهلل لكبلـ تحريف وىي الزائدة،

 قاؿ حين اليهود، كنوف الجهمية الـ: العلماء يقوؿ ولهذا واحداً، حرفاً  زادوا حنطة،: فقالوا حطة،
 ذنوبنا اهلل يا عنا حط: قولوا: أي ،[ٛ٘:البقرة{ ]ِحطَّةٌ  َوُقوُلوا ُسجًَّدا اْلَبابَ  َواْدُخُلوا: }لهم اهلل

 .نوناً  فزادوا حنطة،: وقالوا واستهزءوا، اهلل، كبلـ في فزادوا لنا، واغفرىا
 بمعنى استوى: وقالوا الماً  فزادوا العرش، على استوى أنو نفسو عن اهلل أخبر الجهمية وكذلك

 .والعافية السبلمة اهلل نسأؿ استولى،
 تعالى اهلل أف: المعنى مكاف، علمو من يخلو ال مكاف، بكل وعلمو( استوى عرشو على: )وقولو

 القدر علو فلو وتعالى، سبحانو العرش فوؽ فهو وعظمتو، بجبللو يليق استواء العرش فوؽ استوى
 ظلمات في وما البحار، لجة في ما يعلم مكاف، كل في فهو علمو أما الذات، وعلو القهر وعلو
 الظلماء، الليلة في الصماء الصخرة على السوداء النملة دبيب ويعلم السر، ويعلم والبحر، البر
 .مكاف كل في وعلمو العرش فوؽ سبحانو فهو
 

 ذلك عند فيتردد ذلك، بنظير عباده وسمى بصفات نفسو سمى اهلل كوف البعض على يشكل ٔ
 .ال؟ أـ حقيقة هلل الصفات تلك يثبت ىل

 :منها األلفاظ أف وإياؾ اهلل وفقني اعلم
 -أسامة -األسد -الليث: ذلك مثاؿ. معناه واتحد لفظو اختلف ما ىو: مترادؼ ىو ما -ا

 .المترادفة األلفاظ فتسمى واحد، بها والمسمى مختلفة ألفاظ ىذه الغضنفر،



 - 014 - 

                                                                                                                                                  

 تطلق فهي":  العين: " لفظ: ذلك مثاؿ. معناه واختلف لفظو اتحد ما وىو: مشترؾ ىو ما - ٕ
 مختلفة، والمعاني واحد فاللفظ والحسد، -والجاسوس -الجارية والعين -الباصرة العين على

 .المشتركة األلفاظ تسمى وىذه
 والنار، والجنة -واألرض السماء: ذلك مثاؿ: ومعناه لفظو اختلف ما وىو: متباين ىو ما - ٖ

 .المتباينة األلفاظ تسمى فهذه اآلخر، عن يختلف معنى األلفاظ ىذه من لفظ فلكل
 :نوعاف وىو ومعناه، لفظو اتفق ما وىو: متواطيء ىو ما - ٗ

: يقاؿ" الرجل" لفظ: مثالو. الجميع في متساويًا المعنى كاف إذا وذلك: المطلق التواطؤ: األوؿ
 .الجميع في متساو فالمعنى رجل، وعمر رجل زيد

 لتشكك بالمشكك وسمي متفاضبًل، متفاوتا المعنى كاف إذا وذلك: المشكّْك التواطؤ: الثاني
 نور: فيقاؿ" النور"  لفظ: مثالو. المشترؾ؟ من أـ المتواطيء قبيل من اللفظ ىذا ىل السامع

 نور بين فشتاف وتفاضل، تفاوت ىناؾ ولكن واحد، االثنين في فالمعنى السراج، ونور الشمس
 التواطؤ المتواطئة األلفاظ من ىي العباد وعلى اهلل على تطلق التي فاألسماء السراج، ونور الشمس

 العباد وعلى اهلل على تطلق التي والصفات لؤلسماء بالنسبة إنو يقاؿ أف ىو فيها فالحق المشكك،
 ىي ونحوىا والعلم والبصر، والسمع، والحياة، والقدير، والعليم، والبصير، والسميع، كالحي،

 بو، يليق ما منها وللعبد بجبللو، يليق ما منها تعالى للرب ولكن. العبد في وحقيقة الرب في حقيقة
 :اعتبارات ثبلثة لو النوع ىذا من والصفة االسم ألف وذلك

 .العبد أو وتعالى تبارؾ بالرب تقييده عن النظر قطع مع ىو حيث من اعتبار: األوؿ االعتبار
 .بو مختصِّا الرب إلى مضافًا اعتباره: الثاني االعتبار
 .بو مقيًدا كل العبد إلى مضافًا اعتباره: الثالث االعتبار

 ما منو وللعبد بكمالو، يليق ما منو وللرب والعبد، للرب ثابًتا كاف وحقيقتو لذاتو االسم لـز فما
 .المسموعات إدراؾ يلزمو الذي السميع كاسم وىذا بو، يليق

 .األسماء وسائر والقدير والعليم المبصرات، رؤية يلزمو الذي والبصير
 لذاتها األسماء ىذه لـز فما بها، للموصوؼ وحقائقها معانيها حصوؿ إطبلقها صحة شرط فإف

 يشابههم، وال خلقو فيو اليماثلو وجو على لو يثبت بل بوجو، فيو محذور ال تعالى للرب فإثباتها
 وجو على أثبتو ومن كمالو، صفات وجحد أسمائو في ألحد المخلوؽ على إلطبلقو عنو نفاه فمن
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 وىذا التعطيل، ودـ التشبيو فرث من بريء فقد وعظمتو بجبللو يليق كما بو، خلقو فيو يماثل ال
 .السنة أىل طريق

 والسنة النـو من العبد حياة يلـز كما اهلل عن نفيو وجب العبد إلى إلضافتها الصفة لـز وما
 ودفع بو ينتفع ما جلب في نفسو حركة من إرادتو يلـز ما وكذلك ذلك، ونحو الغذاء إلى والحاجة

 إليو، مفتقًرا بو، محموالً  وكونو عليو عاؿ ىو ما إلى احتياجو من علوَّه يلـز ما وكذلك بو، يتضرر ما
 جهة من الصفة لـز وما وتعالى، تبارؾ السبلـ القدوس عن نفيو يجب ىذا كل بو، محاطا

 واإلحاطة والوجوب القدـ يلزمو الذي كعلمو بوجو، للمخلوؽ يثبت ال فإنو بها تعالى اختصاصو
، بكل  .للمخلوؽ إثباتو يمكن ال منها بو يختص ما فإف صفاتو، وسائر وإرادتو وقدرتو معلـو
 ببلء أصل ىما اللتين اآلفتين من خلصت ينبغي كما وعقلتها خبًرا القاعدة بهذه أحطت فإذا

 .التشبيو وآفة التعطيل آفة: المتكلمين
 حقيقة العلى والصفات الحسنى األسماء هلل أثبت التصور من حقو المقاـ ىذا وفيت إذا فإنك

 فتدبر التشبيو، من فخلصت ومشابهتهم، المخلوقين خصائص عنها ونفيت التعطيل، من فخلصت
 (.للصواب الموفق واهلل الباب، ىذا في إليها ترجع التي جنتك واجعلو الموضع ىذا
 بأسماء، صفاتو وسمى بأسماء نفسو اهلل سمى(: "ٕٔ - ٛ ص) التدمرية في اإلسبلـ شيخ قاؿ

 مخلوقاتو بعض وسمى غيره، فيها يشركو ال إليو أضيفت إذا بو مختصة األسماء تلك وكانت
 ولم والتخصيص اإلضافة من قطعت إذا األسماء تلك توافق إليهم، مضافة بهم مختصة بأسماء

 اإلضافة عن والتجريد اإلطبلؽ عند- واتحاده مسماىما وتماثل االسمين اتفاؽ من يلـز
 يتحد أف عن فضبلً  والتخصيص اإلضافة عند المسمى تماثل وال اتفاقهما، -والتخصيص

 اْلَحيُّ  ُىوَ  ِإالَّ  ِإَلوَ  ال اللَّوُ : }فقاؿ حيِّا نفسو اهلل سمى فقد. والتخصيص اإلضافة عند مسماىما
 {.اْلَقيُّوـُ 
 {.اْلَحيّ  ِمنَ  اْلَميّْتَ  َوُيْخِرجُ  اْلَميّْتِ  ِمنَ  اْلَحيَّ  ُيْخِرجُ : }فقاؿ حيِّا عباده بعض وسمى
 ِمنَ  اْلَحيَّ  ُيْخِرجُ : }وقولو بو، مختص هلل اسم" الحي: "قولو ألف الحي، ىذا مثل الحي ىذا وليس

 ولكن التخصيص، عن وجردا أطلقا إذا يتفقاف وإنما بو، مختص المخلوؽ للحي اسم{ اْلَميّْتِ 
 بين مشترًكا قدرًا المطلق من يفهم العقل ولكن الخارج، في موجود مسمى للمطلق ليس

 عن والمخلوؽ المخلوؽ عن الخالق بو يتميز بما ذلك يقيد: االختصاص وعند المسميين،
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 بالمواطأة االسم عليو دؿ ما منها يفهم وصفاتو، اهلل أسماء جميع في ىذا من والبد الخالق،
 .واالتفاؽ

 خصائصو من شيء في للخالق المخلوؽ مشاركة من المانعة واالختصاص باإلضافة عليو دؿ وما
 فَػَبشَّْرنَاهُ } حليًما عباده بعض وسمى{ َحِكيماً  َعِليماً : }نفسو اهلل سمى وكذلك وتعالى، سبحانو

 إسحاؽ، يعني{ َعِليمٍ  بُِغبلـٍ  َوَبشَُّروهُ : }فقاؿ عليًما، آخر وسمى إسماعيل، يعني ،{َحِليمٍ  ِبُغبلـٍ 
 َسِميعاً  َكافَ  اللَّوَ  ِإفَّ } بصيًرا سميًعا نفسو وسمى. كالحليم الحليم وال كالعليم، العليم وليس
 َفَجَعْلَناهُ  نَػْبَتِليوِ  َأْمَشاجٍ  نُْطَفةٍ  ِمنْ  اإْلَْنَسافَ  َخَلْقَنا ِإنَّا: }فقاؿ بصيًرا سميًعا عباده بعض وسمى{ َبِصيراً 
 بأسماء، صفاتو سمى وكذلك... ". ) كالبصير البصير وال كالسميع السميع وليس{ َبِصيراً  َسِميعاً 
 أَنْػَزَلوُ } ،{َشاءَ  ِبَما ِإالَّ  ِعْلِموِ  ِمنْ  ِبَشْيءٍ  ُيِحيُطوفَ  َوال: }فقاؿ ذلك، بنظير عباده صفات وسمى
 َأَشدُّ  ُىوَ  َخَلَقُهمْ  الَِّذي اللَّوَ  َأفَّ  يَػَرْوا َأَوَلمْ } ،{اْلَمِتينُ  اْلُقوَّةِ  ُذو الرَّزَّاؽُ  ُىوَ  اللَّوَ  ِإفَّ : }وقاؿ ،{ِبِعْلِموِ 
ُهمْ   ِذي ُكلّْ  َوفَػْوؽَ } ،{قَِليبلً  ِإالَّ  اْلِعْلمِ  ِمنَ  ُأوتِيُتمْ  َوَما: }وقوة علًما المخلوؽ صفة وسمى ،{قُػوَّة ِمنػْ
 َجَعلَ  ثُمَّ  َضْعفٍ  ِمنْ  َخَلَقُكمْ  الَِّذي اللَّوُ : }وقاؿ ،{اْلِعْلمِ  ِمنَ  ِعْنَدُىمْ  ِبَما َفرُِحوا: }وقاؿ ،{َعِليمٌ  ِعْلمٍ 
 وليس ،{قُػوَِّتُكمْ  ِإَلى قُػوَّةً  َويَزِدُْكمْ : }وقاؿ ،{َوَشْيَبة َضْعفاً  قُػوَّةٍ  بَػْعدِ  ِمنْ  َجَعلَ  ثُمَّ  قُػوَّةً  َضْعفٍ  بَػْعدِ  ِمنْ 

 .كالقوة القوة وال كالعلم العليم
 على استوى أنو كتابو من مواضع سبعة في ذلك فذكر عرشو، على استوى بأنو نفسو ووصف
: وقولو ،{ظُُهورِه َعَلى لَِتْستَػُووا: }قولو مثل في غيره على باالستواء خلقو بعض ووصف العرش،

 {.اْلُفْلكِ  َعَلى َمَعكَ  َوَمنْ  أَْنتَ  اْستَػَوْيتَ  فَِإَذا}
 .كاالستواء االستواء وليس ،{اْلُجوِديّْ  َعَلى َواْستَػَوتْ : }وقولو

 {.َيَشاء َكْيفَ  يُػْنِفقُ  َمْبُسوطََتافِ  يََداهُ  َبلْ : }فقاؿ اليدين ببسط نفسو ووصف
 ُكلَّ  تَػْبُسْطَها َوال ُعُنِقكَ  ىِإلَ  َمْغُلوَلةً  َيَدؾَ  َتْجَعلْ  َوال: }قولو في اليد ببسط خلقو بعض ووصف
 فليس والجود اإلعطاء بالبسط المراد كاف وإذا كالبسط، البسط وال كاليد، اليد وليس ،{اْلَبْسطِ 
 اهلل أثبتو ما إثبات من بد فبل كثيرة، ىذا ونظائر كجودىم، جوده وال خلقو، كإعطاء اهلل إعطاء
 .لخلقو ماثلتو ونفي لنفسو

 وال نادى، وال يرضى، وال يحب، وال كبلـ، وال رحمة، وال قوة، وال علم، هلل ليس: قاؿ فمن
 .والجمادات بالمعدومات لو ممثبلً  جاحداً  معطبلً  كاف -استوى وال ناجى،
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 أو كيداي، يداف أو كرضائي، رضاء أو كحبي، حب أو كقوتي، قوة أو كعلمي علم لو: قاؿ ومن
 ببل وتنزيو تمثيل، ببل إثبات من بد ال بل بالحيوانات، هلل ممثبلً  مشبهاً  كاف -كاستوائي استواء
 .بتصرؼ التدمرية من انتهى( تعطيل
 ضابط في االعتماد يصح ال أنو علم وبهذا(: ٚٛص) التدميريو تقريب في العثيمين العبلمة وقاؿ
 :لوجهين وذلك التشبيو نفي مجرد على النفي
 الخالق بين وجو كل من التساوي نفي: أي المطلق التشابو نفي بالنفي أريد إف أنو: األوؿ

 بحيث وجو، كل من والمخلوؽ الخالق بتساوي أحد يقل لم إذ القوؿ من لغو ىذا فإف والمخلوؽ
 ما يتصور عاقل يقولو أف يمكن وال لآلخر، يثبت ما والواجب والممتنع الجائز من ألحدىما يثبت

 .فائدة لنفيو يكن لم كذلك كاف وإذا انتفاؤه، الحس وبداىة العقل بضرورة يعلم مما فإنو يقوؿ،
 مشترؾ قدر وبينهما إال شيئين من ما إذ يصح ال النفي فهذا التشابو، مطلق بالنفي أريد وإف

 .وجو من ويفترقاف وجو، من فيشتبهاف اآلخر، عن واحد كل بو يتميز مختص وقدر فيو، يشتركاف
 الَِّذي اْلَحيّْ  َعَلى َوتَػوَكَّلْ : }تعالى اهلل قاؿ والمخلوؽ، الخالق بين مشترؾ وصف - مثبلً  - فالحياة

: الرـو{ ]اْلَحيّ  ِمنَ  اْلَميّْتَ  َوُيْخِرجُ  اْلَميّْتِ  ِمنَ  اْلَحيَّ  ُيْخِرجُ : }وقاؿ[. ٛ٘: الفرقاف{ ]يَُموتُ  ال
 يلحقها وال بعدـ تسبق لم الوجوه جميع من كاملة حياة فهي بو تختص الخالق حياة لكن[. ٜٔ

 َمنْ  ُكلُّ : }تعالى اهلل قاؿ بفناء متلوة بعدـ مسبوقة ناقصة حياة فإنها المخلوؽ حياة بخبلؼ فناء،
َها َقى، فَافٍ  َعَليػْ ـِ  اْلَجبلؿِ  ُذو رَبّْكَ  َوْجوُ  َويَػبػْ ْكَرا  [.ٕٚ - ٕٙ: الرحمن{ ]َواأْلِ

 بو يختص ما لكن اآلخر، دوف بأحدىما يختص ال كلي - الحياة مطلق وىو - المشترؾ فالقدر
 الكلي، المعنى ىذا في االشتراؾ من محذور ال وحينئذ اشتراؾ، فيو يقع لم بو ويتميز واحد كل

 نفي: أعني - ذلك إرادة إف ثم. بو يختص فيما لآلخر مشاركاً  أحدىما يجعل أف المحذور وإنما
 بحجة - مثبلً  الوجود صفة تعالى اهلل عن نفي إذا ألنو المحض، التعطيل تستلـز - التشابو مطلق

 أف نفيو على لـز - التقدير ىذا على التشبيو يستلـز للخالق فإثباتها وجود صفة للمخلوؽ أف
 الخالق تشبيو وىو آخر تشبيو في يقع أف الفاسد البلـز ىذا على يلزمو ثم معدوماً، الخالق يكوف

 عنو نفى فإف. بالمعدـو تشبيو - قاعدتو على - فيلزمو العدـ صفة في الشتراكهما بالمعدـو
 يمتنع نقيضاف والعدـ الوجود ألف بالممتنعات؛ تشبيو وىو أشد ثالث تشبيو في وقع والعدـ الوجود

 .اجتماعهما يمتنع كما انتفاؤىما
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 اآلخر، على يجوز ما الوجو ذلك من عليو جاز وجو من غيره شارؾ إذا الشيء إف: قائل قاؿ فإف
 يجب؟ ما لو ووجب يمتنع، ما عليو وامتنع

 :وجهين من فالجواب
 فيما فيو يتماثبل أف الصفة أصل في والمخلوؽ الخالق اشتراؾ من يلـز ال فيقاؿ المنع،: أحدىما

 .المماثلة يستلـز ال المشاركة مطلق ألف ويجب، ويمتنع يجوز
 إثبات يستلـز ال المشترؾ القدر ذلك كاف إذا ولكن كذلك األمر أف ىب فيقاؿ التسليم،: الثاني

 الوجود، صفة في اشتركا فإذا ممتنعاً، يكن لم يستحقو ما نفي وال سبحانو، الرب على يمتنع ما
 ذلك في اشتراكهما كاف بو ويليق يستحقو بما موصوؼ كل واختص والقدرة، والعلم، والحياة،

 بينهما البد موجودين كل فإف الوجود، لواـز من ىذا إثبات بل أصبًل، فيو محذور ال ممكناً  أمراً 
 التعطيل منو يلـز المشترؾ القدر نفي ألف موجود، كل وجود تعطيل لزمو نفاه ومن ىذا، مثل من

 .العاـ
 من كثير غلط لو وانكشف الشبهات عامة عنو زالت وتدبره جيداً  فهماً  فهمو من الموضع وىذا

 .المقاـ ىذا في األذكياء
 أو كنهها عن يسألوا أف غير من الصفات ىذه يعتقدوف بعدىم أتى ومن الصحابة كاف وقد

 اختبلؼ على الصحابة من أحد عن سقيم وال صحيح طريق من يرد لم أنو: ذلك ودليل كيفيتها،
 وصف مما شيء معنى عن - وسلم عليو اهلل صلى - الرسوؿ سألوا أنهم عددىم وكثرة طبقاتهم

 ذلك معنى فهموا كلهم بل - وسلم عليو اهلل صلى - نبيو لساف وعلى كتابو، في نفسو بو الرب
 ربنا ضحك: )قاؿ أنو َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى النبي عن عنو اهلل رضي رزين أبي حديث وأما. وسكتوا

 نعم،: قاؿ وجل؟ عز الرب يضحك أو اهلل رسوؿ يا: قلت: قاؿ غيره، وقرب عباده، قنوط من
 الصفة، ثبوت عن سؤاؿ بل الصفة معنى عن سؤاؿ فليس( خيرا يضحك رب من نعدـ لن: قاؿ
 معناىا فهم أنو تؤكد جملة وىي( خيرا يضحك رب من نعدـ لن) قاؿ ثبوتها من تأكد لما لذا

 َوُىوَ  َشْيءٌ  َكِمْثِلوِ  لَْيسَ } قلوبهم في اآلية ىذه رسوخ مع السليقة على عربي أي يفهمو الذي
 في كتابا ألف الذي - ثعلب غبلـ الزاىد عمر أبو سئل وقد[ ٔٔ: الشورى{ ]اْلَبِصيرُ  السَِّميعُ 
 الحديث، ىذا في الضحك معنى عن( ٖٛ٘/ ٕ) بغداد تاريخ في كما أحمد اإلماـ مسند غريب
 تكلف الضحك وتفسير بدعة، عليو بالطعن واالعتراض سنة، وروايتو معروؼ، الحديث: فقاؿ

 ".وإلحاد
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 المتبادر، المعنى ترؾ فمن بو، خفاء ال واضح، الحديث في الضحك معنى أف بذلك عمر أبو يريد
 صفة في وألحد التأويل في تكلف فقد الظاىر يبلئم ال بما تفسيره إلى ولجأ منو، الظاىر والمفهـو

 .تعالى اهلل صفات من
 .المشكلة؟ ىذه نشأت فكيف شيئاً، فيها يقولوا ولم الصفات في يبحثوا لم السلف كاف فإذا
 ومن القرآف، بخلق وقاؿ نفاىا فإنو درىم بن الجعد اإلسبلـ في الصفات في تكلم من أوؿ إف

 القوؿ، ىذا المسلموف أنكر وقد. خرساف في ونشرىا المقالة ىذه صفواف بن الجهم أخذ الجعد
 الرد في وكتبوا جالسهم من وذموا منهم، الناس وحذروا الجهمية، فضللوا كبدعة، إليو ونظروا
 الصفات بنفي القوؿ الجهمية من أخذوه ما جملة من أخذوا ظهروا لما المعتزلة أف ثم عليهم،

 جملة من أخذوا ظهروا لما الماتريدية وكذا األشاعرة، أف ثم. نفيها طريقة في بينهم اختبلؼ على
 األشاعرة، عند السبع الصفات ماعدا الصفات بنفي القوؿ والمعتزلة الجهمية من أخذوه ما

 .الماتريدية عند الثماف والصفات
 وباعتبار اللغوية، معانيها باعتبار -:باعتبارين الصفات آيات إلى ننظر السنة أىل معاشر ونحن

 محكمة، فهي اللغوية معانيها باعتبار الصفات نصوص فأما الواقع، في عليو ىي ما على كيفياتها
 السنة فأىل بخاؼ، وليس اللغة في وجهو متضح معناىا ألف المحكم درجات أعلى من ىي بل

 القرآف في خاطبنا قد تعالى اهلل ألف وذلك الصفات، معاني يعلموف تعالى اهلل رحمهم والجماعة
 ىذا في المتقررة معانيها على األلفاظ ىذه حمل ىو علينا الواجب فكاف مبين، عربي بلساف
 بهذه يخاطبنا لم أنو يفيدؾ وىذا للناس مبين ىدى كتابو أنزؿ إنما تعالى اهلل وألف العربي، اللساف
 بلفظ خاطبنا لو ألنو العربي، اللساف ىذا في المتقررة معانيها عين منا يريد وىو إال العربية األلفاظ

 ىذا إف قلنا وقد وإضبلال، وتعمية إلغازا ذلك لكاف العرب لغة في المتقرر معناه خبلؼ منا وأراد
 وتبصيرىم عليو، وداللتهم إليو الخلق لهداية إال كتابو أنزؿ ما فاهلل القرآف، إنزاؿ لمقصود مناؼ
 الواجب فكاف واألرض، السموات عرضها جنة إلى توصلهم التي واإلحساف والبر الخير بطرؽ
 ىذا في المعهود معناىا على نحملها أف فيها فالواجب القرآف ىذا في لفظة كل أف نعتقد أف علينا

 أىل إلى نسب ومن، أحياءىم وثبت أمواتهم اهلل رحم السنة أىل بين عليو متفق وىذا اللساف،
 وأما للمعاني، بالنبسة فهذا النسبة، ىذه في عليهم كذب فقد المعاني يعلموف ال أنهم السنة

 وال الدنيا، ىذه في بها العلم لنا يمكن وال نعلمها ال نحن غيره، إلو ال الذي واهلل فبل الكيفيات،
 فبل ذلك، في لو شريك ال وحده بعلمو تعالى اهلل استأثر مما ىي بل أصبل، بها العلم إلى طريق
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 ويقطع لسانو يمسك أف العبد على والواجب وعبل، جل ىو إال وعبل جل صفاتو كيفية يعلم
 تعالى اهلل صفات بأف الجاـز اعتقاده مع تعالى، اهلل صفات من شيء كيفية على التعرؼ في الطمع

 اهلل أخفاه مما فالكيفية الكيفيات، بهذه علمنا ىو المنفي وإنما فيو، شك ال وىذا كيفيات، لها
 أف قرروا تعالى اهلل رحمهم العلم أىل ألف وذلك بو، للعلم أصبل طريق وال عليو، يطلعنا ولم عنا

 بعيني الدنيا في يرى ال تعالى واهلل الشيء، رؤية -:األوؿ طرؽ، بثبلث إال تعرؼ ال الكيفية
 تعالى، اهلل عن منتف وىذا ومثيلو نظيره رؤية -:الثاني العلم، أىل بين عليو متفق وىذا اليقظة،

 وعبل، جل لو سمي وال، أحد كفوا لو يكن ولم البصير، السميع وىو شيء كمثلو ليس ألنو
 النبي فإف أيضا، منتف وىذا صفتو، كيفية عن وسلم عليو اهلل صلى الصادؽ يخبرؾ أف -:الثالث
 ذلك، من شيء كيفية عن يخبرنا ولم واستواء وعلوا حياة لربنا أف أخبرنا قد وسلم عليو اهلل صلى

 ذلك، من شيء كيفية عن يخبرنا ولم وغضبا ورضا ورحمة وأصابع ورجبل ويدا وجها لو أف وأخبرنا
 في ندخل ال النص، وقف حيث الوقوؼ فوجب وعبل، جل الرب صفات سائر في القوؿ وىكذا

 فحيث"  ربنا عند من كل بو آمنا"  إال نقوؿ وال بأىوائنا، متوىمين وال بآرائنا متأولين الباب ىذا
 ىذه على نتعرؼ أف أبدا يمكننا ال أنو فاعلم تعالى اهلل صفات حق في بالكيفية العلم طرؽ انتفت

 ال غيبي أمر ألنو األمر، ىذا في للبحث القاصرة لعقولنا العناف نطلق أف لنا يجوز ال بل الكيفية،
 الصفات معنى كاف فحيث ومدركاتو العقل طاقة تحت يدخل مما إداركو وليس فيو، للعقوؿ مدخل
 عنا، تعالى اهلل أخفاه مما كيفياتها كانت وحيث( المحكم قبيل من معانيها إف) قلنا جليا، واضحا

 الباب ىذا في وسط تعالى اهلل رحمهم والجماعة السنة فأىل( الكيفيات باعتبار متشابهة إنها) قلنا
 وبين كيفياتها، عن فضبل الصفات معاني يعلم ال أنو يزعم من بين -:ضالتين فرقتين بين الخطير

 المتشابو من كلها الصفات نصوص) قالوا األولى فالفرقة وكيفياتها، معانيها يعلم أنو يزعم من
 فتوسطوا السنة أىل وأما( الجلي الواضح من كلها الصفات نصوص) قالوا الثانية والفرقة( الخفي
( كيفياتها في الخفي المتشابو ومن معانيها، في الجلي الواضح من الصفات نصوص إف) وقالوا
 .بو اهلل ندين الذي الحق ىو وىذا
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 اهلل من كاف وما اهلل، من القرآف ألف بمخلوؽ؛ ليس ونوره، وتنزيلو اهلل كبلـ والقرآف
 قبلهما والفقهاء حنبل بن وأحمد أنس بن مالك قاؿ وىكذا بمخلوؽ، فليس

 .ٔكفر فيو والمراء وبعدىما،
                                                           

 والمخالفوف واألثر، الحيث أىل والجماعة السنة أىل قوؿ القرآف في الحق القوؿ ىو ىذا ٔ
 المنهاج، في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ ذكرىم طوائف سبع القرآف في البدع أىل من السنة ألىل
 .الصواعق في القيم وابن

 يعود، وإليو بدأ، منو ومعانيو؛ وحروفو ألفاظو تعالى اهلل كبلـ السنة أىل عند الكريم القرآف :مسألة
 قاؿ. وسلم عليو اهلل صلى محمد على وأنزلو السبلـ، عليو جبريل منو وسمعو بو، تعالى اهلل تكلم

( العالمين رب من تنزيل المطهروف إال يمسو ال مكنوف كتاب في كريم لقرآف إنو: )سبحانو
 ،ٕ ،ٔ/ السجدة( العالمين رب من فيو ريب ال الكتاب تنزيل الم: )وقاؿ ،ٓٛ - ٚٚ/الواقعة

 .ٔ/ الزمر( الحكيم العزيز اهلل من الكتاب تنزيل: )وقاؿ
 يعتقده ما ىذا كافر، فهو مخلوؽ،: قاؿ فمن صفاتو، من صفة ىو الذي كبلمو، جملة من وىو
 .واالنحراؼ الزيغ أىل عليو لما خبلفا والجماعة، السنة أىل
 قوال، كيفية ببل بدأ منو اهلل، كبلـ القرآف وأف: " المشهورة عقيدتو في اهلل رحمو الطحاوي قاؿ

 بالحقيقة، تعالى اهلل كبلـ أنو وأيقنوا حقا، ذلك على المؤمنوف وصدقو وحيا، رسولو على وأنزلو
 وعابو اهلل ذمو وقد كفر، فقد البشر كبلـ أنو فزعم سمعو فمن. البرية ككبلـ بمخلوؽ ليس

 قوؿ إال ىذا إف: )قاؿ لمن بسقر اهلل أوعد فلما( سقر سأصليو: )تعالى قاؿ حيث بسقر، وأوعده
 .انتهى"  البشر قوؿ يشبو وال البشر، خالق قوؿ أنو وأيقنا علمنا( البشر
 وحبلو المبين، اهلل كتاب وىو العظيم، القرآف: سبحانو اهلل كبلـ ومن: " اهلل رحمو قدامة ابن وقاؿ

 المرسلين، سيد قلب على األمين، الروح بو نزؿ العالمين، رب وتنزيل المستقيم، وصراطو المتين،
 بينات، وآيات محكمات، سور وىو يعود، وإليو بدأ منو مخلوؽ، غير منزؿ مبين، عربي بلساف

 وأبعاض، وأجزاء وآخر، أوؿ لو حسنات، عشر حرؼ بكل فلو فأعربو قرأه من وكلمات، وحروؼ
 محكم فيو المصاحف، في مكتوب باآلذاف، مسموع الصدور، في محفوظ باأللسنة، متلو

 خلفو من وال يديو بين من الباطل يأتيو ال} ونهي وأمر وعاـ، وخاص ومنسوخ، وناسخ ومتشابو،
 يأتوا أف على والجن اإلنس اجتمعت لئن قل: }تعالى وقولو ،ٕٗ/ فصلت{ حميد حكيم من تنزيل
 الكتاب ىذا وىو .ٛٛ/ اإلسراء{ ظهيرا لبعض بعضهم كاف ولو بمثلو يأتوف ال القرآف ىذا بمثل
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 إال ىذا إف: }بعضهم وقاؿ ،ٖٔ/ سبأ{ القرآف بهذا نؤمن لن: }كفروا الذين فيو قاؿ الذي العربي
 بين خبلؼ وال...  ٕٙ/ المدثر{ سقر سأصليو: }سبحانو اهلل فقاؿ ،ٕ٘/ المدثر{ البشر قوؿ

 وفي كافر، أنو عليو متفقا حرفا أو كلمة أو آية أو سورة القرآف من جحد من أف في المسلمين
 (.ٕٕ - ٕٛ) ص" االعتقاد لمعة" انتهى"  حروؼ أنو على قاطعة حجة ىذا

 ومعنى تعالى، اهلل من وابتداؤه فظهوره بو، تكلم تعالى اهلل أف":  بدأ منو: " السنة أىل قوؿ ومعنى
 الصدور في يبقى فبل الزماف، آخر في والمصاحف الصدور من يرفع أنو":  يعود وإليو: " قولهم

: ت) المقدسي الدين ضياء وللحافظ آثار، عدة في ذلك جاء كما المصاحف في وال آية منو
 ". الرحمن إلى بالعود القرآف اختصاص: " بعنواف المسألة، ىذه حوؿ رسالة اهلل رحمو( ىػٖٗٙ
 ىذا في المنقوؿ وصحيح المعقوؿ، صريح عليو دؿ لما مخالفة كثيرة أخرى مقاالت البدع وألىل
 ىذا في المصنفة السنة أىل كتب في عليها العلم أىل ردود ومعرفة مراجعتها يمكن الباب،
 مسألة في البرىاف: مثل الكبلـ، صفة في البدع أىل على بالرد خاصة مصنفات ومنها الباب،
 اهلل، رحمو المغني، صاحب قدامة، ابن الدين لموفق كبلىما القرآف، في المناظرة وحكاية القرآف،
 مسائل، من الكبلـ بصفة يتعلق فيما عديدة ورسائل كتب اهلل رحمو تيمية ابن اإلسبلـ ولشيخ
 كتاب ذلك في المهمة كتبو ومن فتاواه، مجموع من عشر الثاني المجلد مراجعة فيمكن

 .وجها تسعين من نحو من الكبلـ صفة في بدعهم األشاعرة على رد التسعينية،
: كتابو في الجديع اهلل عبد الشيخ بالتأليف المسألة ىذه أفرد فقد المعاصرة، المصنفات وأما

 .بابو في مفيد نافع كتاب وىو البرية، رب كبلـ في السلفية العقيدة
 :معنياف بو يراد قديم، بأنو تعالى اهلل كبلـ وصف أو بالقدـ، القرآف وصف: ثانيا

 متكلما، يزؿ لم قديم، تعالى، اهلل حق في الكبلـ، جنس وأف تقدـ؛ كما مخلوؽ، غير أنو: األوؿ
"  القدـ"  أطلق من مأخذ ىو وىذا حق، وىذا. شاء من عباده من ويكلم شاء، وكيف شاء، متى
 القاسم أبو: ىؤالء ومن السنة، أىل من عامة، تعالى اهلل كبلـ حق في أو القرآف، حق في

 ما سياؽ(: " ٕٕٗ/ ٕ) قاؿ"  والجماعة السنة أىل اعتقاد أصوؿ شرح"  كتابو في البللكائي
  ". القديمة اهلل صفات من القرآف أف على يدؿ مما وسلم، عليو اهلل صلى النبي عن روي

 ". مخلوؽ غير القرآف أف على الصحابة إجماع من روي ما(: " ٕٕٚ/ ٕ) قاؿ ثم
 اهلل صفات ومن(: " ٘ٔ) قاؿ. االعتقاد لمعة في ػ اهلل رحمو ػ قدامة ابن: أيضا ذلك أطلق وممن
 غير من منو السبلـ عليو موسى سمعو خلقو، من شاء من منو يسمعو قديم بكبلـ متكلم أنو تعالى
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 المؤمنين يكلم سبحانو وأنو ورسلو، مبلئكتو من لو أذف ومن السبلـ، عليو جبري وسمعو واسطة،
: النساء{ ]تكليما موسى اهلل وكلم: }تعالى اهلل قاؿ فيزورونو، لهم ويأذف ويكلمونو، اآلخرة في

: األعراؼ{ ]وبكبلمي برساالتي الناس على اصطفيتك إني موسى يا: }سبحانو وقاؿ ،[ٗٙٔ
 أف لبشر كاف وما: }سبحانو وقاؿ ،[ٖٕ٘: البقرة{ ]اهلل كلم من منهم: }سبحانو وقاؿ ،[ٗٗٔ
 يا نودي أتاىا فلما: }سبحانو وقاؿ ،[ٔ٘: الشورى{ ]حجاب وراء من أو وحيا إال اهلل يكلمو
 وقاؿ ،[ٕٔ - ٔٔ: طو{ ]طوى المقدس بالوادي إنك نعليك فاخلع ربك أنا إني{ }موسى

 اهلل غير أحد ىذا يقوؿ أف جائز وغير ،[ٗٔ: طو{ ]فاعبدني أنا إال إلو ال اهلل أنا إنني: }سبحانو
 .انتهى... " 

 وقالوا مخلوؽ غير منزؿ اهلل كبلـ القرآف: قالوا السلف: " اهلل رحمو تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ
: منهم أحد يقل ولم يزؿ، لم قديم جنسو: أي قديم، اهلل كبلـ أف فبينوا. شاء إذا متكلما يزؿ لم
 غير منزؿ اهلل كبلـ إنو: قالوا بل قديم، القرآف منهم أحد قاؿ وال قديم، المعين الكبلـ نفس إف

 مخلوؽ، غير منو منزال وكاف كبلمو، القرآف كاف بمشيئتو، بالقرآف تكلم قد اهلل كاف وإذا مخلوؽ،
 كبلمو فجنس شاء؛ إذا متكلما يزؿ لم اهلل كاف وإف اهلل، بقدـ قديما أزليا ذلك مع يكن ولم

 .قديم
 التي المعضلة المسائل ىذه في الشبهات عنو زالت األقواؿ ىذه بين وفرؽ السلف قوؿ فهم فمن

 (.ٗ٘/ ٕٔ) الفتاوى مجموع انتهى"  األرض أىل فيها اضطرب
 مخلوقا ليس وقدرتو، باختياره بو تكلم بنفسو، بو اهلل تكلم: اهلل وكبلـ: " أيضا ػ اهلل رحمو ػ وقاؿ
 ومشيئتو، قدرتو بدوف قائما ليس ومشيئتو، بقدرتو بو تكلم أنو مع بذاتو، قائم ىو بل. عنو بائنا

 يصر لم أنو بمعنى؛  قديم اهلل كبلـ: قيل فإذا شاء؛ إذا متكلما تعالى اهلل يزؿ لم: قالوا والسلف
 يزؿ لم بل؛  بذاتو قائم قديم واحد معنى وال مخلوؽ، كبلمو وال متكلما، يكن لم أف بعد متكلما
 .صحيح كبلـ فهذا شاء إذا متكلما

 منزؿ اهلل، كبلـ القرآف: يقولوف وكانوا. قديم المعين الكبلـ نفس إف: السلف من أحد يقل ولم
 معنى كبلمو إف: قالوا وال قديم، القرآف إف: منهم أحد يقل ولم يعود، وإليو بدأ منو مخلوؽ، غير

 وإف اهلل، بذات قائمة أزلية قديمة وأصواتو حروفو أو القرآف حروؼ إف: قالوا وال بذاتو، قائم واحد
 مخلوقة غير القرآف حروؼ إف: قالوا بل؛  شاء إذا بها متكلما اهلل يزؿ لم الحروؼ جنس كاف

 (.ٚٙ٘ - ٙٙ٘/ ٕٔ) الفتاوى من انتهى"  الحروؼ خلق اهلل إف: قاؿ من على وأنكروا
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 بعدىا، يتكلم لم ثم األزؿ، في بها اهلل تكلم وحروؼ، معنى أو معنى، القرآف أف: الثاني والمعنى
 المعتزلة بدعة من الخروج بها أرادوا التي الكبلـ، أىل من وافقهم ومن األشاعرة بدع من وىذا

 .القرآف بخلق القائلين والجهمية
 فمراده ذلك وأراد قديم، إنو: االختيارية وأفعالو تعالى اهلل صفات من غيره أو القرآف، في قاؿ فمن

 .مأثور غير مجمل أطلقو الذي اللفظ إف ثم باطل،
 الراجح كاف مأثور، غير أنو وألجل اللفظ، ىذا إطبلؽ يحتملو الذي الباطل االحتماؿ ىذا وألجل

 .مخلوؽ غير اهلل، كبلـ القرآف: السلف قاؿ ما فيو يقاؿ بل القرآف، على القدـ لفظ يطلق أال ىنا
 إذا متكلما يزؿ لم: أي قديم، اهلل كبلـ إف: يقولوف السلف وأتباع: " اهلل رحمو اإلسبلـ شيخ قاؿ

: يعني] ىؤالء لكن ذلك، ونحو لموسى كندائو قديمة المعينة الكلمة نفس إف: يقولوف ال شاء،
 بمشيئتو يتكلم ال اهلل وأف العين، قديم اهلل كبلـ وسائر القرآف أف اعتقدوا[ وافقهم ومن األشاعرة

 واإلنجيل التوراة معاني جميع ىو واحد، معنى ىو القديم: قاؿ من فمنهم: اختلفوا ثم. وقدرتو
: توراة صار بالعبرية عنو عبر إذا والقرآف قرآنا، صارت بالعربية عنها عبر إذا التوراة وأف والقرآف؛

 يكوف أف وإما األجساـ، بعض في خلقو يكوف أف إما بل بو، اهلل يتكلم لم العربي والقرآف: قالوا
 بذات القائم الواحد المعنى عن بو ترجم الرسوؿ، لذلك كبلما فيكوف محمد؛ أو جبريل أحدثو
 .الكبلـ معاني جميع ىو الذي الرب،
 بذات قائمة أزلية قديمة وىي وأصوات، حروؼ أو حروؼ، ىو القديم القرآف بل: قاؿ من ومنهم
 يتكلم بكبلـ يكلمو ال فإنو القيامة يـو العباد أو المبلئكة أو موسى كلم إذا ؛...  وأبدا أزال الرب

 اهلل لذات البلـز القديم الكبلـ ذلك يدرؾ إدراكا لو يخلق ولكن يكلمو، حين وقدرتو بمشيئتو بو
 .وأبدا أزال

 منا بسبلـ اىبط نوح يا: }و{ وزوجك أنت اسكن آدـ يا: }يقوؿ يزاؿ وال يزؿ لم وعندىم
 الكبلـ بسط وقد ذلك ونحو{ بيدي خلقت لما تسجد أف منعك ما إبليس يا} و{ عليك وبركات

 .مواضع في وغيرىا األقواؿ ىذه على
 أعني السلف؛ من أحد عن منهما واحدا ينقل أف أحد يقدر ال القولين ىذين أف والمقصود

 في لهم الذين والدين، بالعلم المشهورين المسلمين أئمة وسائر بإحساف لهم والتابعين الصحابة
 وأوؿ. قبلهم وال حنيفة أبي زمن وال الشافعي زمن وال حنبل بن أحمد زمن في صدؽ، لساف األمة

 (٘ٛ/ ٚٔ) الفتاوى... "  كبلب بن سعيد بن اهلل عبد محمد أبو ىو األصل ىذا أحدث من
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 اهلل كبلـ وسائر القرآف، أف: األوؿ المعنى وأراد قديم، اهلل كبلـ أو قديم، القرآف: قاؿ فمن وعليو
 وإف صحيح، فمراده واختياره، بمشيئتو متعلق فهو ذلك ومع مخلوؽ، غير عنده من منزؿ تعالى،

 اإلجماؿ من السالمة السلف، عن الواردة األلفاظ على يقتصر أف ذلك في واألسلم األولى كاف
 .الباطلة المعاني واحتماؿ

 واللفظ باطل، فمراده واختياره، بمشيئتو تعالى اهلل كبلـ يتعلق أف ونفى الثاني المعنى أراد وإف
 .مبتدع ػ أيضا ػ أطلقو الذي
 .والصوت الحرؼ: مسألة

 ىل"  والكبلـ القرآف"  في الكبلـ فصل(: ٜٚ٘/ ٕٔ) الفتاوى مجموع في اإلسبلـ شيخ قاؿ
 في وانتشر الثالثة المائة حدود في حدث: محدث وصوت بحرؼ ليس أـ وصوت حرؼ ىو

 في المعتزلة ناظروا لما ونحوىما األشعري الحسن أبا ثم كبلب بن سعيد أبا فإف الرابعة؛ المائة
 ال وأنو قديما القرآف كاف إذا إال يتم ال ذلك أف ورأوا بمخلوؽ ليس القرآف وأف الصفات إثبات
 بصوت يتكلم ال اهلل أف وزادوا كعلمو اهلل بنفس قائما معنى يكوف أف إال قديما يكوف أف يمكن

 جمهور ذلك في وخالفوا بو حادث أمر قياـ امتناع من رأوه لما قديم غير وال قديم ال لغة وال
 شاىدة اآلثار فإف مآخذىم تنوعت وإف والتصوؼ والكبلـ والفقو الحديث أىل من: المسلمين

: أحمد بن اهلل عبد قاؿ. ذلك أنكر من وغيره أحمد اإلماـ جهم ولهذا. بصوت يتكلم اهلل بأف
 على يدوروف إنما جهمية؛ ىؤالء: فقاؿ. بصوت يتكلم ال اهلل إف: يقولوف أقواما إف: ألبي قلت

 في ترجم البخاري وكذلك. أحمد عن واحد غير رواه وكذلك مسعود ابن حديث وذكر التعطيل
. بصوت يتكلم اهلل أف على الحجة فيو بين{ قلوبهم عن فزع إذا حتى: }قولو في بابا صحيحو
 كالحارث الصوفية أئمة وكذلك كثير وىم الحديث أئمة من السنة في المصنفوف وكذلك

 والشافعية المالكية: الطوائف جميع من الفقهاء وكذلك وغيرىما سالم بن الحسن وأبي المحاسبي
 ىػ.ا..  الفقو أصوؿ في المصنفوف والحنبلية والحنفية

 في ثبت-(: ٖٛٓ/ ٕ) البخاري صحيح من التوحيد كتاب شرح في الغنيماف الشيخ اؿقو 
 يعرؼ وال بصوت، إال يكوف ال والنداء( بصوت فيناديهم: )-وسلم عليو اهلل صلى قولو الصحيح

 في والوضوح الصراحة غاية في وىذا النداء، لتأكيد ىنا الصوت فذكر صوت، بدوف نداء الناس
 ولهذا خلقو، أصوات يشبو ال صوتو ولكن صوتا، لو وأف تعالى، منو يسمع بكبلـ يتكلم اهلل أف

 خلقو أصوات وأما تعالى، بصوتو تختص الصفة فهذه( قرب من يسمعو كما بعد من يسمعو: )قاؿ
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 منها لذلك، المثبتة النصوص كثرت وقد وضعفو، الصوت قوة حسب فقط، منها القريب فيسمعها
 أكثر في كتابو في - تعالى - اهلل ذكره ما ومنها الباب، ىذا في - اهلل رحمو - البخاري ذكره ما

 .بصوت إال يكوف ال الذي النداء بلفظ مواضع، عشرة من
 {.أنهكما ألم ربهما وناداىما: }تعالى قولو منها

 {.نجيا وقربناه األيمن الطور جانب من وناديناه: }وقولو
 {.الظالمين القـو ائت أف موسى ربك نادى وإذ: }وقولو
 رب اهلل وسبحاف حولها ومن النار في من بورؾ أف نودي جاءىا فلما: }وتعالى سبحانو وقولو

 .الحكيم العزيز اهلل ىو المنادي أف: يعني{ الحكيم العزيز اهلل أنا إنو موسى يا{ ٛ} العالمين
 يا أف الشجرة من المباركة البقعة في األيمن الوادي شاطئ من نودي أتاىا فلما: }تعالى وقولو
 (.العالمين رب اهلل أنا إني موسى يا: )القوؿ بهذا تعالى ناداه: أي{ العالمين رب اهلل أنا إني موسى
 {.تزعموف كنتم الذين شركائي أين فيقوؿ يناديهم ويـو: }تعالى قولو: ومنها
 {تزعموف كنتم الذين شركائي أين فيقوؿ يناديهم ويـو} أيضا السورة في وقولو
 {.المرسلين أجبتم ماذا فيقوؿ يناديهم ويـو: }وقولو
 {.شهيد من منا ما آذناؾ قالوا شركائي أين يناديهم: }وقولو
 {طوى المقدس بالواد ربو ناداه إذ{ ٘ٔ} موسى حديث أتاؾ ىل: }وقولو
 يـو سيقع ما ومنها الدنيا، في وقع ما منها ينادي، اهلل أف في صريحة كلها مواضع عشرة فهذه

 .القيامة
 والقياس الوىم مجرد إال نداءه، خلقو من يشاء من يسمع تعالى وأنو اهلل، نداء ينكر من مع وليس

 . ....المضللة األفكار عن الناتج الفاسد،
: وقاؿ تكلم، قد الوىاب عبد إف: لو وقيل اهلل، عبد أبا سمعت: المروذي وأخبرنا: الخبلؿ قاؿ
 اهلل، عبد أبو فتبسم: لئلسبلـ وعدو اهلل، عدو جهمي فهو صوت ببل موسى كلم اهلل أف زعم من

 .اهلل عافاه ىذا، أحسن ما: وقاؿ
 من: يقوؿ اهلل عبد أبا إف: قاؿ حدثهم، حنببل أف عيسى بن علي أخبرنا: السنة في الخبلؿ وقاؿ
 عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ على ورد القرآف وكذب باهلل، كفر فقد موسى، يكلم لم اهلل أف زعم

 .عنقو ضربت وإال تاب فإف المقالة، ىذه من يستتاب أمره، - وسلم
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 منو كرامة لموسى الكبلـ فأثبت{ تكليما موسى اهلل وكلم: }قاؿ اهلل عبد أبا وسمعت: قاؿ
 {تكليما: }كبلمو يؤكد قاؿ ثم لموسى،

 الخبلئق بين يقضي فمن نعم،: قاؿ القيامة؟ يـو عبده يكلم - وجل عز - اهلل: اهلل عبد ألبي قلت
 .ويسألو عبده، يكلم ؟- وجل عز - اهلل إال
 أخبرنا. شاء وأنى شاء، كيف مثيل، وال عدؿ لو وليس ويحكم، يشاء، بما يأمر يزؿ لم متكلم اهلل

 لم اهلل أف زعم عمن سئل اهلل عبد أبا أف حدثهم، بختاف بن يعقوب أف بحر، بن علي بن محمد
 وجو، حديث لكل نرويها، جاءت كما األحاديث وىذه بصوت، تكلم بلى،: فقاؿ بصوت، يتكلم

 .كافر فهو موسى يكلم لم اهلل أف زعم من الناس، على يموىوا أف يريدوف
 وىؤالء مخلوؽ، بالقرآف لفظي أو مخلوقة، بالقرآف ألفاظنا يقولوف الذين وىم: اللفظية: مسألة
 القرآف أي الملفوظ باللفظ يقصدوف مخلوقة ألفاظنا بقولهم ويقصدوف الجهمية من قسم

 انهـز لما المتوكل، عصر في نشأت الطائفة وىذه المتكلم أو البلفظ كلمات باللفظ ويقصدوف
 فلما والمعتصم، والواثق المأموف عصر في أعزة كانوا بعدما وانكسروا نارىم وأخمدت الجهمية

 مخلوؽ القرآف يقوؿ أف فبدؿ القوؿ، بهذا يتستروف فبدأوا الجهمية يحارب وبدأ المتوكل جاء
 حقاً  وتحتمل ملبسة عبارة وىي الناس تثير ال بعبارة استبدلوىا عزتهم وقت في يصرحوف كانوا كما

 .القرآف بذلك ويريدوف مخلوقة ألفاظنا فقالوا وباطبًل،
 والذين مخلوؽ،: يقولوف الذين: فرؽ ثبلث على الجهمية افترقت: " اهلل رحمو أحمد اإلماـ قاؿ

 ىػ. ا"  مخلوقة بالقرآف ألفاظنا: قالوا والذين شكوا،
 قاؿ من(: " ٜٚٔ/ ٔ) السنة أىل إعتقاد أصوؿ شرح في كما الرازياف حاتم وأبو زرعة، أبو وقاؿ
 ىػ. ا" جهمي فهو مخلوؽ بلفظي القرآف أو جهمي، فهو مخلوؽ، بالقرآف لفظي
 الحق أف(: "ٖٖ٘/ ٕ) السنة أىل اعتقاد أصوؿ شرح في كما الكرماني إسماعيل بن حرب وقاؿ

 وتبلوتنا بالقرآف ألفاظنا أف زعم من أف: العلم أىل عليو أدركنا الذي المستقيم الواضح والصواب
 ىػ. ا" خبيث مبتدع جهمي فهو مخلوقة،

 أف اهلل رحمهم-واعلموا(: "ٜٖٓ - ٖٚٛ/ ٔ) المحجة بياف في في كما بطة ابن اإلماـ قاؿو 
 فكنوا مخلوؽ، القرآف أف أىوائهم وقبيح آرائهم وخبث قلوبهم بمكر اعتقدوا الجهمية من صنفا

 على إلحادىم ويستغمض كفرىم، ليخفي العامة، على وبهرجة تمويها اخترعوىا ببدعة ذلك عن
 غير اهلل كبلـ فهو وقالو، بو اهلل تكلم الذي القرآف إف: فقالوا نحيزتو، وضعفت علمو قل من
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 كبلـ ىو الذي القرآف ىو ليس مصاحفنا في ونكتبو بألسنتنا ونقرؤه نتلوه الذي وىذا مخلوؽ،
 مخلوقة، بو وألفاظنا نحن، بألفاظنا القرآف لذلك حكاية نحن نقرؤه فما لذلك، حكاية ىذا اهلل،

 وأخفى مذىب، وأدؽ مسلك، بأغمض العامة على الكفر إلدخاؿ واحتالوا كفرىم، في فدققوا
 حتى والعقبلء، والنقاد العلماء جهابذة على توفيقو وحسن ومنو اهلل بحمد ذلك يخف فلم وجو،

 ىػ. ا وكشفوا دلسوا، ما بهرجوا
 الذين اللفظية بدعة أنكر فقد(: ٕٔٗ/ ٕٔ) الفتاوى مجموع في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ وقاؿ

 أف وبينوا الجهمية من جعلوىم زمانهم، أئمة مخلوؽ بو واللفظ وقراءتو القرآف تبلوة إف: يقولوف
 ىذا إف: يقوؿ من وكذلك تكفيرىم، كبلمهم من كثير وفي القرآف، بخلق القوؿ يقتضي قولهم
 والصدور المصحف في ليس أنو أو عنو، عبارة أو عنو حكاية ىو وإنما اهلل كبلـ ىو ليس القرآف

 أحمد، اإلماـ عن محفوظ وىذا ذلك، ونحو والصدور المصاحف في ورسولو اهلل أف كما إال
 بشار، بن ومحمد الجارودي، الوليد وأبي ثور، وأبي الزىري، مصعب وأبي عبيد، وأبي وإسحاؽ،

 الذىلي، يحيى بن ومحمد العدني، عمرو أبي بن يحيى بن ومحمد الدورقي، إبراىيم بن ويعقوب
 ". وىداتو اإلسبلـ أئمة من اهلل إال يحصيهم ال كثير وعدد الطوسي، أسلم بن ومحمد
. خلقو عدـ أو القرآف بخلق القوؿ إطبلؽ عن وإمساكهم لوقوفهم بذلك سموا الواقفة: مسألة

 :أصناؼ ثبلثة وىم
 من بدع وبعضهم شّكاؾ، عليهم ويطلق بزعمهم األمر لهم يتبين ولم شّكاً  وقفوا صنف - ٔ

 أىل إماـ فهذا الجهمية، من وعّدوىم النكير، أشد الصنف ىذا على السلف أنكر وقد. خالفو
 بالكبلـ ويعرؼ يخاصم منهم كاف من: "الواقفة عن سئل وقد يقوؿ حنبل بن أحمد اإلماـ السنة

 ،ٔ٘: ص لو السّنة كتاب في ويقوؿ. ٖٙ: ص أحمد بن اهلل لعبد/  السّنة: انظر".  جهمي فهو
 في باباً  الدارمي اإلماـ عقد وقد وأخبثها، األصناؼ شرّ  وىم: " الببلتين شذرات مجموعة ضمن

 في البللكائي اإلماـ نقل وقد ،٘ٓٔ - ٕٓٔ: ص الجهمية على الردّ  كتابو في عليهم االحتجاج
 وغيره الماجشوف كابن العلم أىل من جماعة عن( ٕٖٔ: ص السّنة أىل أصوؿ اعتقاد شرح)

 .كافر فهو بالشكّ  القرآف في وقف من: قالوا أنهم
 تورعاً  مخلوؽ غير اهلل كبلـ القرآف بأف اعتقادىم مع ذلك في الخوض عن سكتوا: وصف - ٕ

 وقد أحمد اإلماـ يقوؿ ىؤالء ولمثل. ذلك في يتكلموا لم الّسلف من قبلهم كاف من أف ورأوا
 فيو وقع ما لوال يسكت؟ ولم فقاؿ يسكت ثم اهلل كبلـ: الرجل يقوؿ أف رخصة لهم ىل سئل
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 مسائل: انظر. يتكلموف ال شيء ألي تكلموا فيما تكلموا حيث لكن السكوت يسعو كاف الناس
 والحديث، العلم أىل من كانوا إذا سيما وال للناس يبينوا أف األولى فكاف ،ٕٗٙ داود ألبي أحمد

 .ينظروف وإليهم يقتدوف بهم الناس ألف
 اهلل عبد رواه ما األصناؼ ىذه كلّ  ويجمع ،" ليتعلم يسأؿ أف عليو وىذا: " جاىل وصنف - ٖ
 منهم كاف من: " أبي فقاؿ الواقفة عن سئل أبي سمعت: " ٖٙ: ص الّسّنة كتاب في أحمد بن

 يكن لم ومن يرجع، حتى يجانب بالكبلـ يعرؼ يكن لم ومن جهمي، فهو بالكبلـ ويعرؼ يخاصم
  ". يتعلم حتى يسأؿ علم لو

 .مخلوؽ اإليماف ىل: مسألة
 وليدة فهي المشهورة والفتنة الجهمية محنة زمن..  القرآف خلق مسألة عن تفرعت المسألة ىذه
 في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ ال؟ أـ مخلوؽ اإليماف ىل فيها النزاع نشأ ومنها الفتنة ىذه

 .. مخلوؽ؟ غير أـ مخلوؽ اإليماف ىل: سئل لما( ٘٘ٙ/ ٚ) الفتاوى مجموع
 أـ مخلوؽ ىو ىل القرآف في الجهمية محنة ظهرت لما فيها النزاع نشأ المسألة ىذه أف: فأجاب

 يطوؿ أمور بها جرت وقد المسلمين، علماء من وغيره أحمد اإلماـ محنة وىي مخلوؽ؟ غير
 الجهمية نار اهلل وأطفأ مخلوؽ، غير اهلل كبلـ القرآف بأف القوؿ ظهر لما لكن ىنا، وصفها

 فصاروا باللفظ، ذلك عن ويعبروف مخلوؽ، أنزلو الذي اهلل كبلـ أف يقولوف طائفة صارت المعطلة،
 كبلمهم مجرد مقصودىم وليس مخلوقة، قراءتنا أو تبلوتنا أو مخلوقة، بالقرآف ألفاظنا يقولوف

 أخرى طائفة وعارضهم وحركاتنا، بأصواتنا نقرؤه الذي اهلل كبلـ نفس فيو يدخلوف بل وحركاتهم
 لفظي: قاؿ من: وقاؿ الطائفتين على أحمد اإلماـ فرد. مخلوقة غير بالقرآف ألفاظنا: فقالوا

 فقالت باإليماف حينئذ الناس وتكلم. مبتدع فهو مخلوؽ غير قاؿ ومن جهمي فهو مخلوؽ بالقرآف
 ،(اهلل إال إلو ال قوؿ) مثل اإليماف من بو اهلل تكلم ما ذلك في وأدرجوا مخلوؽ اإليماف: طائفة
: وقاؿ ىؤالء، أحمد اإلماـ فبدع بها، اهلل يتكلم ولم مخلوقة، الكلمة ىذه أف قولهم مقتضى فصار

 أفيكوف( اهلل إال إلو ال قوؿ: أعبلىا شعبة وسبعوف بضع اإليماف) وسلم عليو اهلل صلى النبي قاؿ
 كاف مخلوقة، للقرآف وقراءتنا وتبلوتنا ألفاظنا إف: قاؿ من أف ومراده. مخلوقا؟ اهلل إال إلو ال قوؿ

 .. . اهلل كبلـ ىو ليس المنزؿ القرآف وأف. أنزلو الذي بالقرآف يتكلم لم اهلل أف كبلمو مقتضى
 قيل مخلوؽ؟ غير أو مخلوؽ اإليماف: قاؿ وإذا(: ٗٙٙ/ ٚ) الفتاوى مجموع في اهلل رحمو وقاؿ

 الذي( إيمانو) و( اهلل إال إلو ال) كقوؿ وكبلمو، اهلل صفات من شيئا أتريد ؟(باإليماف) تريد ما: لو
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 كلهم فالعباد وصفاتهم العباد أفعاؿ من شيئا تريد أو. مخلوؽ غير فهو المؤمن، اسمو عليو دؿ
 غير قديمة صفة المخلوؽ المحدث للعبد يكوف وال مخلوقة، وصفاتهم أفعالهم وجميع مخلوقوف،

 وباف الهدى ظهر والتفصيل االستفسار حصل فإذا يقوؿ، ما يتصور من ىذا يقوؿ وال مخلوقة،
 تنازع فيو كثر مما وأمثالها األسماء، اشتراؾ جهة من العقبلء اختبلؼ أكثر قيل وقد السبيل،

 أف الخلق على والواجب. الصواب من الخطأ ظهر الخطاب، فيها فصل إذا واإلثبات بالنفي الناس
 ال والسنة الكتاب بو ينطق لم وما نفوه، والسنة الكتاب نفاه وما أثبتوه، والسنة الكتاب أثبتو ما

 نفى ومن أصاب، فقد ورسولو، اهلل أثبتو ما أثبت فمن: القائل قوؿ فيو استفصلوا إثبات وال بنفي
 الحق دين لبس فقد اهلل أثبتو ما نفى أو اهلل نفاه ما أثبت ومن أصاب، فقد ورسولو اهلل نفاه ما

 من وكل الباطل، ويترؾ الحق فيتبع باطل، أو حق من كبلمو في ما يفصل أف فيجب بالباطل،
 النقل يخالف ال الصريح العقل فإف المعقوؿ، لصريح أيضا مخالف فإنو والسنة الكتاب خالف

 من كثيرا ولكن بعضا، بعضو يخالف ال السبلـ عليهم األنبياء عن المنقوؿ أف كما الصحيح،
 بِاْلَحقّْ  اْلِكَتابَ  نَػزَّؿَ  اهللَ  بَِأفَّ  َذِلكَ  الكتاب في اختلفوا الذين من وىؤالء ذلك، تناقض يظن الناس

 الصراط يهدينا أف اهلل ونسأؿ ،[ٙٚٔ: البقرة] بَِعيدٍ  ِشَقاؽٍ  َلِفي اْلِكَتابِ  ِفي اْختَػَلُفواْ  الَِّذينَ  َوِإفَّ 
 أولئك وحسن والصالحين والشهداء والصديقين األنبياء من عليهم أنعم الذين صراط المستقيم،

 .رفيقا
 مخلوؽ غير: قاؿ ومن كفر، مخلوؽ اإليماف: قاؿ من: - عنو اهلل رضي - أحمد اإلماـ قاؿ

 نهاية في حمداف ابن قاؿ. مخلوقة وأفعالو قديمة أقوالو: وقيل مطلقا، بالوقف: فقيل. ابتدع
 طبقات في رجب ابن الحافظ اإلماـ ونقل. وغيره موسى أبي ابن عن ونقلو أصح، وىو: المبتدئين

 عن روي: قاؿ لفظو ما - روحو اهلل قدس - المقدسي الغني عبد الحافظ ترجمة في األصحاب
 قديم: قاؿ ومن كافر، فهو مخلوؽ اإليماف: قاؿ من: قاؿ أنو - عنو اهلل رضي - أحمد إمامنا
 وىي اإليماف، من الصبلة ألف بخلقو؛ قاؿ من كفر وإنما: الغني عبد الحافظ قاؿ. مبتدع فهو

 قياـ على وتشتمل كفر، ذلك بخلق قاؿ ومن - وجل عز - اهلل وذكر وتسبيح قراءة على تشتمل
 لوامع الموفق تعالى - واهلل بحروفو، انتهى. ابتدع ذلك بقدـ قاؿ ومن وسكوف وحركة وقعود
 (.  ٙٗٗ/ٔ) السفاريني أحمد بن لمحمد األثرية األسرار وسواطع البهية األنوار
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 وال حجاب ببل يحاسبهم وىو رؤوسهم، بأبصار اهلل يروف القيامة، يـو بالرؤية واإليماف
 .ٔترجماف

                                                           

 ما)  وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ قاؿرضي اهلل عنو  حاتم بن عديورد في الحديث عن  ٔ
( أخرجو البخاري  يحجبو حجاب وال ترجماف وبينو بينو ليس ربو سيكلمو إال أحد من منكم

 (.ٙٔٓٔ(، ومسلم )ٖٗٗٚ)
 رؤية يرى وعبل جل أنو على - تعالى اهلل رحمهم - والجماعة السنة أىل إجماع انعقد: مسألة

 المتفق المسائل من اآلخرة في فالرؤية كيفيتها، من وعبل جل يريده ما على اآلخرة في حقيقية
 ورد وقد"  وزيادة الحسنى أحسنوا للذين"  تعالى قاؿ والسنة، القرآف اإلجماع ىذا ومستند عليها

 وقد"  ناظرة ربها إلى ناضرة، يومئذ وجوه"  تعالى وقاؿ وتعالى، تبارؾ اهلل رؤية أنها تفسيرىا في
، الثبوت قطعية الداللة قطعية متواترة محكمة الرؤية إثبات في فاألدلة ذلك، في السنة أدلة تواترت

 ووصفوا وحاربوه، وردوه والضبلؿ، البدع أىل ذلك أبى ولكن السنة، أىل من أحد فيها ينازع ال
 حرفوىا بل فيها، ينظروا ولم المتواترة، األدلة بتلك يأبهوا ولم حشوي، مجسم بأنو أثبتو من

 وكل العرب، لساف عن الغريبة الباطلة المعاني من وحملوىا الصحيحة، دالالتها عن وأخرجوىا
"  األبصار تدركو ال"  تعالى وقولو"  تراني لن"  تعالى قولو في المتشابهة الداللة بسبب ذلك

 األصل، ىي المتشابهة الداللة تلك فجعلوا يرى، أف يمكن ال تعالى بأنو اآليتين ىاتين من ففهموا
 والجحد والتعطيل التحريف فحقها الرؤية إثبات في المتواترة األدلة وأما االعتماد، وحقها

 بهم وصلت كيف فانظر القيامة، يـو وعبل جل الرب رؤية إنكار إلى ذلك بهم فأدى واإلنكار،
 الداللة على المتشابو المحتمل تقديم بسبب المتواترة النصوص عشرات تعطيل إلى الحاؿ

 المحكم إلى المتشابو وردوا المحكم على اعتمدوا قد فإنهم السنة أىل وأما القطعية، المحكمة
 لها نفي ىو إنما"  تراني لن"  قولو في الرؤية نفي إف -:السنة أىل وقاؿ وتآلفت، األدلة فاتفقت

 ىو إنما اآلف والخبلؼ الدنيا، في يرى ولن يرى ال تعالى فاهلل بذلك نقوؿ ونحن فقط، الدنيا في
 نفي ىو وإنما للرؤية، نفيا ليس فإنو"  األبصار تدركو ال"  تعالى قولو وأما القيامة، يـو الرؤية في

 شيء فالرؤية رؤية، بو تحيط ال فإنها القيامة، يـو تعالى ربها رأت إذا فاألعين فقط، لئلدراؾ
 ىل لكن األرض ترى وأنت كلها؟ برؤيتها تحيط ىل لكن السماء ترى فأنت آخر، شيء واإلدراؾ

 فاهلل بها، يحاط وال ترى واألرض بها، يحاط وال ترى فالسماء ال -:بالطبع كلها؟ برؤيتها تحيط
 وليس لئلدراؾ نفي ىو إنما"  األبصار تدركو ال"  تعالى فقولو بو يحاط وال اآلخرة في يرى تعالى
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 -:والمراد صحيحا، لرأيتو ذلك تدبرت ولو الرؤية، إثبات يتضمن اإلدراؾ نفي إف بل للرؤية، نفيا
 المتواترة الصحيحة األدلة رد في فوقعوا المحكم، على المتشابو داللة قدموا البدع أىل أف

 بين وسطا وصار قولهم، فاتزف المحتمل، على المحكم قدموا فإنهم السنة أىل وأما القطعية،
 رؤية الدنيا في يرى تعالى اهلل أف يعتقدوف الغبلة الصوفية ألف ذلك ضبللتين، بين وىدى طرفين
 ومن واألشاعرة والجهمية المعتزلة من البدع أىل ذىب بينما اآلخرة، في رؤيتو عن فضبل حقيقية

 توسطوا فإنهم الحق أىل وأما اآلخرة، في وال الدنيا في ال يرى ال وعبل جل أنو إلى نحوىم نحا
 وال معهم، فالحق اآلخرة، في يرى وإنما الدنيا، في يرى ال وعبل جل إنو ػػ: فقالوا المذىبين بين

 .والدنيا الدين صبلح فيو لما وإياؾ يتوالنا ربنا واهلل قالوا، بما نقوؿ ونحن عنهم، البتة يخرج
 لمعة شرح في جاء عما( : ٕٕ٘/ٔ) فتاواه مجموع في كما العثيمين العبلمة سئل: مسألة

 - اهلل رحمو - الشنقيطي ذكر وقد" . مستحيلة الدنيا في اهلل رؤية: "  فضيلتو قوؿ من االعتقاد
 في وواقعة جائزة فهي شرعا وأما ، واآلخرة الدنيا في عقبل جائزة باألبصار وجل عز اهلل رؤية أف

 اهلل رؤية أف من العلم أىل بعض عن النووي نقلو وما.  شرعا فممنوعة الدنيا في وأما ، اآلخرة
 ؟ ذلك توضيح فضيلتكم من فنرجو ، جائزة الدنيا في تعالى

 رؤية أف من وغيره الشنقيطي الشيخ ذكره ما ينافي ال االعتقاد لمعة شرح في ذكرتو ما:  فأجاب
 يراه لن بأنو وجل عز اهلل خبر بحسب أي" مستحيل إنو: " قولي فإف ، ممكنة الدنيا في تعالى اهلل

 النبي قاؿ حيث ، السنة ذلك بمثل جاءت وقد ، تعالى خبره مدلوؿ يتخلف أف يمكن ال إذ ،
.  « تموتوا حتى ربكم تروا لن أنكم واعلموا »:  الدجاؿ عن يتحدث وىو َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى

 . مسلم أخرجو
 : نوعاف تعالى اهلل حق في المستحيل أف اعلم ثم

 عرؼ لمن يمكن ال فهذا ، ونحوىما والعجز كالجهل بجبللو يليق ال لكونو مستحيل:  أحدىما
 بسؤالو لسانو ينطق أو جوازه ببالو يخطر أف قدره حق وقدره تعالى اهلل

 ىذا فإف ، الدنيا في ربو اإلنساف كرؤية ، تعالى اهلل صفات لكماؿ لغيره بالنسبة مستحيل:  الثاني
 ولذلك.  حينئذ البشر حياة لنقص الدنيا في تعالى اهلل يرى أف يطيق ال البشر لكوف مستحيل

 دلت فقد حاؿ كل وعلى.  أكمل حينذاؾ البشر حياة ألف ؛ القيامة يـو ممكنة الرؤية تكوف
 عن روي قد كاف وإف ، يقظة الدنيا في أحد يره لم تعالى اهلل أف على السلف وإجماع النصوص
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 فاهلل ، تعالى اهلل رأى َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى محمدا نبينا أف ظاىره ما عنهما اهلل رضي عباس ابن
 . أعلم

: والجماعة السنة أىل عقيدة بشرح والجماعة الخبلف إتحاؼفي  العثيمين العبلمة : قاؿمسألة
 ىو قاؿ ما نقوؿ نحن ، نعم !!؟ منها فاحرمو اآلخرة في رؤيتك أنكر من اللهم:  نقوؿ أف لنا ىل

 ، الرؤية أنكروا لما ألنهم ، عدوانا عليهم ندعُ  ولم ، منها أحرمهم أنا:  يقوؿ ىو ، نفسو على
 اجعلهم اللهم: ة قاؿ من إف:  وأقوؿ ، تدعوا لم أو ، دعوتم سواء ، منها محروموف نحن سيقولوف

 . محاؿ اهلل اهلل رؤية أف يروف ألنهم ، الدعاء في معتديا لكاف القيامة يـو إليك ينظروف ممن
:  فسيقولوف ، القيامة يـو إليك ينظروف ممن ىؤالء اجعل اللهم:  وقلت ، لهم دعوت لو وىؤالء

 في معتد وإنو ،{  المعتدين يحب ال إنو ، وخفية تضرعا ربكم ادعوا: }  ولقالوا ،!!!  باهلل نعوذ
 . يجوز ال ما سألت ألنك ، الدعاء

 ، أحسنت:  فيقولوف ، رؤيتك من احرمو ، اآلخرة في برؤيتك يؤمن ال من احـر اللهم:  قلت وإذا
 أف اهلل أسأؿ:  أمامو قلنا لو ، نفسو قرارة في أنو ظني في لكن !!!. نريد ما ىذا ، فيك اهلل بارؾ

 ، يصدؽ ال بلسانو ىو كاف وإف ، قلبو وسينقبض ، جلده سيقشعر ، القيامة يـو رؤيتو من يحرمك
:  قلت إذا وإنني ، حقا يُرى اهلل بأف مؤمن وأنا بو أدعو ألني ، عظيم الدعاء ىذا أف يرى فسوؼ

 . عنادا صمم وإف حتى ، شك ببل يتأثر فسوؼ ، منها فاحرمو اآلخرة في رؤيتك أنكر من اللهم
 رؤية في السنة أىل اختلف(: ٖٚٔ/ٔ: قاؿ الشيخ صالح آؿ الشيخ في شرح الطحاوية )مسألة

 للناس أـ -، والمنافقين للمؤمنين أـ، وحدىم للمؤمنين ىي ىل  :الموقف في - وجل عز - اهلل
 .أقواؿ ثبلثة على جميعا،

 .- طائفة بها قاؿ يعني - السنة أىل مذىب في األقواؿ وكل
 يرى ىل يعني- المسألة ىذه في الخبلؼ إفَّ : اهلل رحمو تيمية ابن الدين تقي اإلماـ قاؿ وكما

 من تكوف أف ينبغي ال - يرونو؟ ال أو المنافقوف يراه ىل يرونو؟ ال أو القيامة يـو ربهم الكفار
 كما فيها والمذاىب. عبارتو نص ىذا َخِفي، فيها األمر بل الخبلؼ؛ فيها ُيَشدَّدُ  التي المسائل

 :ثبلثة لكم ذكرت
 .القيامة عرصات في للمؤمنين الرؤية أفَّ  على والحديث السنة أىل فجمهور -
 كتاب في عليو نصِّ  كما خزيمة ابن ذلك إلى ذىب وممن والمنافقين، للمؤمنين طائفة وقاؿ -

 التوحيد
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 .والكفار والمنافقين للمؤمنين للجميع، الرؤية أفَّ : الثالث القوؿ -
[ ٘ٔ:المطففين{ ]َلَمْحُجوبُوفَ  يَػْوَمِئذٍ  رَبِّْهمْ  َعنْ  ِإنػَُّهمْ  َكبلَّ } ُيْحَجبْ  الكافر بأفَّ  ذلك على واستدلوا

 وأما اآلخرة، في الكبلـ ألفَّ  محجوباً؛ يكن لم ذلك قبل أنَّو على دؿَّ  يومئذ ُحِجبَ  فكونو: قالوا ،
 .وجل عز الرب رؤية عن محجوب فالكل الدنيا في

  .الرؤية في النظر َجَمَعتْ  األقواؿ وىذه
 :نوعاف - وجل عز - الرب رؤية أفَّ  ويبقى

 الجنة في للمؤمنين فهذه وسرور، وحبور وإنعاـ ونعيم ولذة إكراـ رؤية: األوؿ النوع - ٔ
 .لهم الطمأنينة من فهي القيامة، عرصات في وللمؤمنين

 في مرادة إنها: يقاؿ أف يمكن التي ىي فهذه وتعريف، وتقرير حساب رؤية الثاني والنوع - ٕ
 ثم منافقوىا، وفيو األمة يأتي - وجل عز - اهلل أفَّ ) الصحيح في ثبت فيما المنافقين حديث
 ىنا نحن فيقولوف يسجدوف، فبل بالسجود يأمرىم ثم قبل، من رأوىا التي الصورة غير في يأتيهم
 لم من ويبقى المؤمنوف، فيسجد فيعرفونو ساؽ، عن الرب يكشف ذلك بعد ثم ربنا، يأتي حتى
 رؤية الرؤية ىذه أفّ  على يدؿ فهذا( واحدا طبقا ظهره فيعود يسجد أف يريد الدنيا في مخلصا يكن

 دؿ الحديث ألفَّ  فيو؛ الخبلؼ يكوف أف ينبغي ال الرؤية من النوع وىذا حساب ورؤية تعريف
 .عليو
 ضمن وفي والتلذذ، التنعم رؤية ىي للمؤمنين أنها على السنة أىل أجمع إنو: نقوؿ التي الرؤية فإذاً 

 .التعريف رؤية ذلك
 بكيفية أعلم واهلل حالو بحسب يراه ُكلٌ  فهذه والحساب للتعريف - وجل عز - اهلل رؤية وأما

 .وتفسيره ذلك
 رؤية ال - وجل عز - اهلل يرى ال الكافر إفَّ  يقولوف وقلَّ  شذَّ  من إال العلم أىل فعامة الكفار أما

 .والنكاؿ العذاب محل الكافر ألفَّ  أولى؛ باب من تلذذ رؤية وال تعريف
 ،[ ٘ٔ:المطففين{ ]َلَمْحُجوبُوفَ  يَػْوَمِئذٍ  رَبِّْهمْ  َعنْ  ِإنػَُّهمْ  َكبلَّ } تعالى بقولو استداللهم عن وأجابوا

، استدالؿ ىذا بأَّف  وىم( َلَمْحُجوبُوفَ  يَػْوَمِئذٍ  رَبِّْهمْ  َعنْ  ِإنػَُّهمْ  َكبلَّ ) ،( يَػْوَمِئذٍ ) بمفهـو بالمفهـو
 .الرؤية عن اآلخرة في محجوبوف وكذلك الرؤية عن الدنيا في محجوبوف

 يَػْوَمِئذٍ  فَػْوقَػُهمْ  رَبّْكَ  َعْرشَ  َوَيْحِملُ } - وجل عز - قاؿ كما مفهـو لها ليس ،( يَػْوَمِئذٍ ) وكلمة
 آيات وفي ،[ ٛ:التكاثر{ ]النَِّعيمِ  َعنْ  يَػْوَمِئذٍ  لَُتْسأَُلنَّ  ثُمَّ } قولو في وكما ،[ ٚٔ:الحاقة{ ]ثََمانَِيةٌ 
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 في يحصل أفرادىا بعض أو جنسها يكوف وقد ،( يَػْوَمِئذٍ ) بػ القيامة يـو تحصل أشياء ُعلَّْقتْ  كثيرة
 .بالخصوص أو بالعمـو إما الدنيا

، لها ليس( يَػْوَمِئذٍ ) كلمة أنو االستدالؿ رد من المقصود  يومئذ ُحِجُبوا أنهم منو نفهم ال مفهـو
 ثم محجوبين كانوا بل محجوبين، يكونوا لم يومئذ الحجب قبل يعني ذلك قبل أنهم ذلك فمعنى
 ِإنػَُّهمْ  ثُمَّ  َلَمْحُجوبُوفَ  يَػْوَمِئذٍ  رَبِّْهمْ  َعنْ  ِإنػَُّهمْ  َكبلَّ ) بقولو حالهم بين توعََّدُىم لكن محجوبين صاروا
 .للجحيم صالين صاروا ثم فُحِجبوا ،( الَجِحيم َلَصاُلوا
 الجنة في المؤمنين رؤية أفَّ (: ٘ٗٔ/ٔ: قاؿ الشيخ صالح آؿ الشيخ في شرح الطحاوية )مسألة
 يَْدُخُلوفَ  َواْلَمبَلِئَكةُ } أيضاً، وللمبلئكة وللنساء، للرجاؿ والجن، باإلنس عامة - وجل عز - لربهم
ـٌ ( ٖٕ) بَابٍ  ُكلّْ  ِمنْ  َعَلْيِهمْ   ،[ ٕٗ-ٖٕ:الرعد{ ]الدَّارِ  ُعْقَبى فَِنْعمَ  َصبَػْرُتمْ  ِبَما َعَلْيُكمْ  َسبَل

 ومن واإلنس الجن من المؤمنوف الجنة وفي الجنة، في منهم طائفة يعني الجنة في فالمبلئكة
 اختصاص على وال النساء دوف بالرجاؿ الرؤية اختصاص على دليل يدؿَّ  ولم والنساء، الرجاؿ
 :أقواؿ فيها وىذه الجن، دوف باإلنس الرؤية

 ألفَّ  ذكرنا؛ كما الصواب خبلؼ وىذا الجن، دوف لئلنس الرؤية إفَّ : قاؿ من :األوؿ القوؿ - ٔ
 .رآه الجنة دخل فمن مؤمن كل في الرؤية في عامة اآليات

 ُحورٌ } - وجل عز - بقولو ذلك على واستدلوا النساء، دوف للرجاؿ الرؤية إفَّ  :الثاني القوؿ - ٕ
ـِ  ِفي َمْقُصورَاتٌ   .ذلك من خروجهن عدـ على يدؿ الخياـ في القصر وأفَّ [ ٕٚ:الرحمن{ ]اْلِخَيا
 كانوا إذ - وجل عز - ربهم يروف واإلنس الجن من المكلفين من والنساء الرجاؿ أفَّ  والصواب

 :ألفَّ  فعجيب باآلية االستدالؿ وأمَّا .الجنة أىل من
 من وليسوا الجنة في إنشاءً  - وجل عز - اهلل ينشؤىن خلق والحور الحور، في أوالً  اآلية: أوالً 

 .الدنيا في المكلفين
[ ٙ٘:يس{ ]ُمتَِّكُئوفَ  اأْلَرَاِئكِ  َعَلى ِظبَلؿٍ  ِفي َوَأْزَواُجُهمْ  ُىمْ } قاؿ - وجل عز - اهلل أفَّ : ثانياً 

 أنهم الجنة أىل نعيم فمن ،{ يَنظُُروفَ  اأْلَرَاِئكِ  َعَلى} األخرى اآلية في - وجل عز - وقاؿ
 اآلية ضده االتكاء من النساء وإخراج وينظروف، فيتكئوف األرائك على وأزواجهم ىم يتمتعوف
 .اآلية ضده النظر من إخراجهم وكذلك
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 يراه كما - وجل عز - ربهم يروف فالنساء النساء، دوف للرجاؿ الرؤية إفَّ  قاؿ من غلط نقوؿ لهذا
 والنساء الرجاؿ من الجنة يدخل الذي لئلنساف عاـ والنعيم متعبدوف، مكلفوف ألنهم الرجاؿ؛
 .فضلو من الكريم اهلل نسأؿ جميعًا،
 : رؤية اهلل في المناـ.مسألة

 ولكن المناـ، في ربو اإلنساف يرى أنو يمكن أنو وآخروف اهلل رحمو تيمية ابن اإلسبلـ شيخ ذكر
 كمثلو ليس: )تعالى قاؿ وتعالى، سبحانو شيء يشبهو ال اهلل ألف الحقيقة؛ ىو ليس رآه ما يكوف
 في يرى قد لكن مخلوقاتو، من شيء يشبهو فليس ٔٔ/  الشورى( البصير السميع وىو شيء
 شيء يشبهو ال اهلل ألف وعبل؛ جل اهلل ىي فليست الصور من رأى ومهما ربو، يكلمو أنو النـو

 .لو كفو وال لو شبيو فبل وتعالى، سبحانو
 ما وكل الرائي، العبد حاؿ بحسب تختلف األحواؿ أف ىذا في اهلل رحمو الدين تقي الشيخ وذكر
 لكن والصحة، الصواب إلى أقرب رؤيتو كانت الخير إلى وأقربهم الناس أصلح من الرائي كاف
 شيء يشبهو ال اهلل أف األصيل األصل ألف يراىا؛ التي الصفة أو يراىا، التي الكيفية غير على

 معاذ حديث من المناـ في ربو رأى أنو وسلم عليو اهلل صلى النبي عن روي وقد وتعالى، سبحانو
 وأنو ربو، رأى أنو طرؽ عدة في وجاء ربو، رأى أنو وسلم عليو اهلل صلى النبي عن عنو، اهلل رضي

 ابن الحافظ ذلك في ألف وقد ثدييو، بين بردىا وجد حتى كتفيو بين يده وضع وتعالى سبحانو
 أف على يدؿ وىذا"  األعلى المؤل اختصاـ حديث شرح في األولى اختيار: " سماىا رسالة رجب

، في ربهم يروف قد األنبياء  .فبل بالعياف الدنيا في الرب رؤية فأما النـو
 الرؤية ىذه وإنما( ٜٖٚ - ٖٛٚص) المريسي على نقضو في الدارمي عثماف بن سعيد قاؿ

 ىػ. ا صورة كل وفي حاؿ كل على تعالى اهلل رؤية يمكن المناـ وفي المناـ، في كانت
 عن معاذ قاؿ جائزة، المناـ في اهلل رؤية(: ٕٕٛ - ٕٕٚ/ ٕٔ) السنة شرح في البغوي وقاؿ
 ىػ. ا ربي فرأيت نعست إني:" وسلم عليو اهلل صلى النبي
 في سبحانو رؤيتو جواز الحديث في(: ٕٚٔ/ ٔ) التأويبلت إبطاؿ في الفراء يعلى أبو وقاؿ

 ىػ. ا المؤمنين من غيره حق في أو وسلم عليو اهلل صلى حقو في ممتنع غير وذا المناـ،
 كاف وإف الرؤية لفظ(: ٕٖٛ - ٕٖ٘/ ٔ) الجهمية تلبيس بياف في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ وقاؿ

: وقاؿ{ َحَسًنا فَػَرَآهُ  َعَمِلوِ  ُسوءُ  َلوُ  زُيّْنَ  َأَفَمنْ : }قولو في كما مطابقاً  يكوف ال فقد مطابقاً  األصل في
 في حق فهو وجو دوف وجو من مطابقا والتخيل التوىم يكوف وقد{ اْلَعْينِ  رَايَ  ِمثْػَلْيِهمْ  يَػَرْونَػُهمْ }
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 من اليقظة في يرى وقد منامهم في الناس يراه ما مثل الخارجة للحقيقة مماثبل يكن لم وإف مرتبتو
 خارجية لحقائق مضروبة أمثاؿ وتلك أقواال ويسمع وأفعاالً  صوراً  يرى فإنو منامو في يراه ما جنس

 نفسو في وتصوره تمثلو ىذا أف ريب فبل لو والقمر والشمس الكواكب سجود يوسف رأى كما
 رَبّْي َجَعَلَها َقدْ  قَػْبلُ  ِمنْ  ُرْؤيَايَ  تَاِويلُ  َىَذا أََبتِ  يَا: }قاؿ كما وأخوتو أبويو سجود حقيقتو وكانت

 متخيلة رآىا فتلك والبقر بل السنبل رأى حيث يوسف عبرىا التي الملك رؤيا وكذلك{ َحقِّا
 وصدؽ حق والتخيل التمثل فهذا والجدب الخصب من وتأويلها حقيقتها وكانت نفسو في متمثلة

 تأويل فإف الوجوه بعض من لو ومشابهاً  لو مناسباً  يكوف صحيحاً  تأويبلً  لو أف بمعنى مرتبتو في
 نفسو في تمثل ما أف اعتقد من ولكن والمناسبة والمشابهة واالعتبار القياس على مبناىا الرؤيا

= فهو رآىا بعينها ىي األمور تلك وأف الخارج في الموجود لنفس مماثل ىو الرؤيا من وتخيل
 أماكنها عن انفصلت والكواكب والقمر السماء في التي الشمس نفس أف يعتقد من مثل مبطل،

 .باطل فهذا عجافاً  سبعاً  أكلت سماناً  سبعاً  الخارج في موجودة بقراً  وأف ليوسف وسجدت
 يعتقد أف يجوز وال الرؤيا في حق فهذا ويخاطبو المناـ في ربو يرى قد فاإلنساف كذلك كاف وإذا

 ولكن مماثبل يكوف أف يجب ال المناـ في يرى ما سائر فإف المناـ في رأى ما مثل نفسو في اهلل أف
 واعتقاده إيمانو كاف فإف ربو في العتقاده ومشابهة مناسبة فيها رآه التي الصورة تكوف أف بد ال

: المشايخ بعض قاؿ بالعكس كاف وإال ذلك يناسب ما الكبلـ من وسمع الصور من أتي مطابقا
 وغيرىم الصالحوف زاؿ وما اهلل وبين بينو حجابا الصورة تلك كانت صورة في ربو العبد رأى إذا

 إذ دفعو يمكن ال مما ىذا وجود فإف ذلك ينكر عاقبل أظن وما ويخاطبهم المناـ في ربهم يروف
 في وغيرىم أصحابنا من العلماء ذكرىا وقد معروفة مسألة وىذه اختياره بغير لئلنساف تقع الرؤيا

 رأى عمن متواتر بذلك والنقل اهلل رؤية إنكار وغيرىم المعتزلة من طائفة عن وحكوا الدين أصوؿ
 مثل جعلوا قد فيكونوف المناـ في ربو رأى أنو يعتقد أف يجوز ال قالوا لعلهم ولكن المناـ في ربو

 رؤية المناـ في اهلل رؤية تكوف أف نفوا ونفيهم سلبهم فرط من ويكونوف األحبلـ أضغاث من ىذا
 عليو اتفق لما مخالف باطل وىو المتجهمة يقولو مما فهذا المناـ في يرى ما كسائر صحيحة

 وال نقص المناـ في اهلل رؤية في وليس آدـ بني عقبلء عامة عليو اتفق ولما بل وأئمتها األمة سلف
 حالو واستقامة وفساده إيمانو وصحة الرائي حاؿ بحسب ذلك وإنما وتعالى سبحانو بو يتعلق عيب

 .وانحرافو
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 ىذا مثل على حمل إذا ذلك ونحو بخبلفو فاهلل الخياؿ في دار أو بالباؿ خطر ما يقوؿ من وقوؿ
 في اهلل أف الصور من يقظتو أو منامو في اإلنساف تخيلو ما أف نعتقد فبل صحيحاً  محمبلً  كاف

 اإلنساف يتصورىا ال والمبلئكة الجن نفس بل ذلك مثل نفسو في ىو ليس فإنو ذلك مثل نفسو
 رآه ما كاف وإف ويقظتو منامو في ويتصوره يتخيلو ما خبلؼ على ىي بل حقيقتها على ويتخيلها

 .كبلمو انتهى. وأعظم أجل تعالى فاهلل لها مشابها مناسبا
: يقولوف طوائف الجهمية من ألف مطلًقا؛ الدنيا في اهلل رؤية أحاديث نفى من على أحمد أنكر وقد

 في يرى أف يجوز ال إنو: يقولوف وطوائف أصبل، بالقلوب وال باألبصار يرى أف يجوز ال اهلل إف)
 منامو في أو بفؤاده كاف سواء ربو رأى محمًدا أف إثبات فيو ما كل يجحدوف وىؤالء أيًضا، المناـ

 لردىم ىؤالء على ينكر أحمد كاف ولهذا السنة، أىل باتفاؽ ضبلؿ جهمية وىؤالء ذلك، غير أو
 بفؤاده ربو رأى محمًدا أف يمنعوف كانوا وإذا بالقبوؿ، العلماء تلقاىا التي األخبار من ذلك في ما
 عن ذلك وغيرىم أصحابنا من العلماء ذكر وقد وأجحد، أجحد غيره لرؤية فهم منامو في أو

 ينكر من ومنهم العلم بمعنى بالقلوب يرى أف يجوز يقوؿ من المعتزلة إف حتى الجهمية من طوائف
 باألبصار، يرى ال اهلل أف على المعتزلة اجتمعت: فقاؿ المقاالت في األشعري ذلك نقل كما ذلك

 نعلمو أنا بمعنى بقلوبنا اهلل نرى المعتزلة وأكثر الهذيل أبو فقاؿ بالقلوب يرى ىل واختلفت
 .ذلك سليماف بن وعباد الفوطي ىشاـ وأنكر بقلوبنا،

 في العزة رب رأى قد أنو يدعي من حكم ما: عن فتاواه مجموع في كما باز ابن العبلمة سئل وقد
 المناـ في والجبلؿ العزة رب رأى قد حنبل بن أحمد اإلماـ أف البعض يزعم كما وىل المناـ؟

 مرة؟ مائة من أكثر
 المناـ، في ربو اإلنساف يرى أنو يمكن أنو وآخروف اهلل رحمو تيمية ابن اإلسبلـ شيخ ذكر: فأجاب

 ىػ. ا....  وتعالى سبحانو شيء يشبهو ال اهلل ألف الحقيقة؛ ىو ليس رآه ما يكوف ولكن
 ربو يرى أف ألحد يمكن ىل(: ٜٙٚ/ ٚ) األلباني العبلمة موسوعة في كما األلباني العبلمة وسئل

 أودعو بما ُيْسَتاَنسُ  وىل ،- وسلم وآلو عليو اهلل صلى - اهلل لرسوؿ ذلك حصل كما المناـ في
 الباب؟ ىذا في السالكين مدارج في القيم ابن

 في اهلل رأى فمن مثالية، ىي إنما حقيقية ليست ىي الرؤيا داـ ما أخي اإلمكاف قضية: فأجاب
 يرى فلن المناـ في رآه من منهم، نحن اهلل شاء وإف القيامة يـو المؤمنوف سيراه كما رآه ما منامو
 نُِقلَ  وقد سيما ال اهلل يرى أف إنساف ممكن جداً، واسع فالعقل ولذلك حقيقتها، على اهلل ذات
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 اهلل صلى - النبي إف: نقوؿ أف نستطيع نحن حقيقًة، رآه ىل لكن وغيره، أحمد اإلماـ عن ىذا
 وىو حقيقتو، على رآه ما عنو المعروفة القصة في المناـ في ربو رأى حينما - وسلم وآلو عليو
 ورائها من يترتب وال سعة، فيها فالمسألة ولذلك ،«يموت حتى ربو يرى لن أحدكم إف»: يقوؿ
 ىػ. ا شيء
 في وجل عز اهلل لرؤية بالنسبة(: ٚٔ/ ٖٓ) المفتوح الباب لقاءات في العثيمين العبلمة وسئل

 المؤمنين؟ من مؤمن ألي تقع أف يمكن الرؤية بأف القوؿ يصح ىل المناـ،
 في جاءت ىذه -نـو ىناؾ فليس اآلخرة في أما- الدنيا في المناـ في تعالى اهلل رؤية: فأجاب
 في ربو رأى وسلم عليو اهلل صلى النبي أف) السنن أىل أخرجو الذي األعلى المؤل اختصاـ حديث
 لكنو ال؟ أـ تقع ىل أدري وال ثابتة أنها أعلم ال وسلم عليو اهلل صلى النبي لغير اهلل ورؤية( المناـ

 أف اهلل رحمو تيمية ابن اإلسبلـ شيخ وذكر المناـ، في ربو رأى اهلل رحمو أحمد اإلماـ أف ذكر قد
 تمسكو بحسب مثبلً  لو يضرب وتعالى سبحانو اهلل بأف وذلك المناـ، في ربو يرى قد اإلنساف
 ىو ما على واالستمرار بالدين التمسك على لو مساعدة ذلك في يكوف حسنة رؤية يراه بالدين،

 تعالى اهلل كاف إذا أما حقيقة، رؤيةً  المناـ في ربو يرى اإلنساف أف في أتوقف أنا. أعلم فاهلل عليو،
 ىػ. ا بغريب ليس شيءٌ  فهذا بدينو تمسكو لو يبين مثبلً  لو يضرب

 عليو اهلل صلى النبي فإف المناـ في أما: أيضا المفتوح الباب لقاءات في العثيمين العبلمة وقاؿ
 رأى اهلل رحمو أحمد اإلماـ أف يُذكر يراه؟ أف لغيره ىل لكن المناـ، في ربو رأى وسلم آلو وعلى
 علينا تدخل الباب فتح إف وأخشى. أدري ال. أعلم فاهلل ممكن، ذلك أف العلماء بعض وذكر ربو،

 يجيء ثم وتناقشنا، وتنادمنا وإياه، أنا وجلست ربي، رأيت البارحة: ويقوؿ وغيرىم الصوفية شيوخ
 ىػ. ا األولى ىو الباب ىذا سد أف فأرى لها، أصل ال التي الخزعببلت أىل من

 مع المناـ في ربو المؤمن يرى ىل(: ٙٛص) المجيب تحفة في كما الوادعي العبلمة وسئل
 ال؟ أـ المناـ في ربّهم رأوا أنّهم السلف بعض عن ثبت وىل الدليل،
 وابن عائش ابن الرحمن عبد وحديث معاذ حديث في جاء وقد يمنع، ما ىناؾ ليس: فأجاب
 وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى النبي أفّ  فيها جاء الحجية، إلى ترتقي إنّها: يقوؿ وبعضهم عباس،

 لي كاف ما: }وجل عز اهلل قوؿ تفسير عند" تفسيره" في اهلل رحمو كثير ابن الحافظ قاؿ. ربو رأى
 أعلم فبل. منامية رؤيا ىذه: قاؿ عنده، الحديث ذكر ألنو{ يختصموف إذ األعلى بالمئل علم من

 عن نقل وىكذا المناـ، في ربو رأى وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى النبي أفّ : أي ىذا، من مانًعا
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 وأتى ربو اإلنساف رأى لو لكن. المناـ في اهلل يروف أنّهم السلف علماء من غيره وعن أحمد اإلماـ
 حقيقًة، رآه يكوف أف يحتمل رآه الذي ألف يقبل فبل الموجود، اإلسبلمي التشريع يخالف بشيء

 من وحلم اهلل، من رؤيا: أقساـ ثبلثة إلى تنقسم الرؤيا أف جاء كما نفس، وساوس تكوف وأف
 ىػ. ا منامو في رآه ما يقبل حتى بوعيو ليس النائم أف ىذا على وزيادة. نفس وحديث الشيطاف،

 مذىب وىو يزعمها، من بردة بعضهم يحكم بل المناـ في اهلل رؤية ينكروف الحنفية أكثر( تنبيو)
 .تقدـ بما متعقب ضعيف
 عليو اهلل صلى النبي رؤية(: ٘ٗٔ/ٔ: قاؿ الشيخ صالح آؿ الشيخ في شرح الطحاوية )مسألة
 :أقواؿ على العلم أىل فيها اختلف، المعراج حين لربو وسلم

 .بعينيو يعني ؛- وجل عز - لربو وسلم عليو اهلل صلى النبي رؤية ينفي من: األوؿ القوؿ - ٔ
 .بالعينين أو بالقلب إما الرؤية يثبت من: الثاني القوؿ - ٕ
 .قيل ىكذا لكن قواًل؛ يكوف أف ينبغي ال والتوقف. التوقف: الثالث والقوؿ - ٖ
 عليو الذي القوؿ ىو فهذا ربو، ير لم وسلم عليو اهلل صلى النبي أفَّ  وىو: األوؿ القوؿ أما

 وسلم عليو اهلل صلى النبي إفَّ  يقولوف قوما إفَّ : عنها اهلل رضي لعائشة مسروؽ قاؿ ولمَّا الجماىير،
 -: على يدؿ مما وىذا قلَت، مما -شعري وقف يعني- َشْعِري َقفّ  لقد: عائشة فقالت ربو، رأى

 .- وجل عز - لربهم الصحابة تعظيم
 .قدره حق سبحانو َقَدُروهُ  وأنهم -
 الرب عظمة يعلموف فإنو وعُظَمتْ  علت مهما قلوبهم في وسلم عليو اهلل صلى النبي منزلة وأفَّ  -
 . صفاتو وعظيم وجل عز

 َأْعَظمَ  فَػَقدْ  رَبّوُ  رََأى وسلم عليو اهلل صلى ُمحمداً  َأفّ  زعم من قلت، مما َشْعِري َقفّ  لقد: قالت
 .الِفْريَةَ  اهلل على
 قاؿ رَّبَك؟ رَأَْيتَ  َىلْ : لو فقيل سئل وسلم عليو اهلل صلى النبي أفَّ  مسلم عند ذر أبي حديث وفي

 .؟( َأرَاهُ  أَنَّى نُورٌ ) قاؿ األخرى الرواية وفي ،( نُوراً  رَأَْيتُ )
 .نور وحجابو نور - وجل عز - اهلل فإفَّ  الحجاب، يعني( نُوراً  رَأَْيتُ ) قولو

 .- وجل عز - الرب ير ولم الحجاب، رأى يعني( نُوراً  رَأَْيتُ ) 
  أراه؟ فكيف حاجب نور ثَمَّ  يعني ؟( َأرَاهُ  أَنَّى نُورٌ ) قاؿ الثانية الرواية في ولهذا
 .الدنيا في بعينيو ربو أحدٌ  يرى ال بل ربو، ير لم وسلم عليو اهلل صلى النبي ألفّ  الصحيح ىو وىذا
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 إلى منسوب وىو بقلبو أو بعينيو ربو رأى وسلم عليو اهلل صلى محمدا إفَّ  قاؿ من: الثاني القوؿ أمَّا
 .نظر فيو بها واالستدالؿ النجم، سورة آية على بناء فهذا الناس، من قليلة طوائف وقالو عباس ابن
رضي اهلل  عائشة كبلـ مع الرؤية نفي على داؿ الحديث ألفَّ  يصلح؛ فبل التوقف: الثالث القوؿ أما

 عنها. ا.ىػ من شرح الطحاوية.
 فالذي"  الرؤية"  وأما فصل( : ٜٓ٘/ٙ) فتاواه مجموع في كما تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿو 

 أنكرت وعائشة" )  مرتين بفؤاده ربو محمد رأى: "  قاؿ أنو عباس ابن عن الصحيح في ثبت
 رؤية أثبت عباس وابن العين رؤية أنكرت عائشة:  فقاؿ بينهما جمع من الناس فمن( .  الرؤية
 ربو محمد رأى:  يقوؿ تارة بالفؤاد مقيدة أو مطلقة ىي عباس ابن)  عن الثابتة واأللفاظ.  الفؤاد
 اإلماـ"  وكذلك.  بعينو رآه بأنو صريح لفظ عباس ابن عن يثبت ولم ؛ محمد رآه يقوؿ وتارة

 بعينو رآه يقوؿ أحمد سمع إنو أحد يقل ولم ؛ بفؤاده رآه:  يقوؿ وتارة ؛ الرؤية يطلق تارة"  أحمد
 بعض سمع كما ؛ العين رؤية منو ففهموا المطلق كبلمو بعض سمعوا أصحابو من طائفة لكن ؛

 وال بعينو رآه أنو يقتضي ما األدلة في وليس.  العين رؤية منو ففهم عباس ابن كبلـ مطلق الناس
 النصوص بل ؛ ذلك على يدؿ ما والسنة الكتاب في وال الصحابة من أحد عن ذلك ثبت

 اهلل صلى اهلل رسوؿ سألت:  قاؿ ذر أبي عن}  مسلم صحيح في كما ؛ أدؿ نفيو على الصحيحة
 أسرى الذي سبحاف: }  تعالى قاؿ وقد{ .  أراه أنى نور:  فقاؿ ؟ ربك رأيت ىل وسلم عليو

 كاف ولو{  آياتنا من لنريو حولو باركنا الذي األقصى المسجد إلى الحراـ المسجد من ليبل بعبده
 رأى لقد{ . }  يرى ما على أفتمارونو: }  قولو وكذلك.  أولى ذلك ذكر لكاف بعينو نفسو أراه قد
 عباس ابن عن الصحيحين وفي.  أولى ذلك ذكر لكاف بعينو رآه كاف ولو{  الكبرى ربو آيات من
 ىي قاؿ{  القرآف في الملعونة والشجرة للناس فتنة إال أريناؾ التي الرؤيا جعلنا وما: }  قولو في
 الناس أخبر ألنو"  اآليات رؤيا"  وىذه بو أسري ليلة وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أريها عين رؤيا
 رأى بأنو يخبرىم ولم قـو وكذبو قـو صدقو حيث لهم فتنة ذلك فكاف المعراج ليلة بعينو رآه بما
 كما لذكره ذلك وقع قد كاف ولو ذلك ذكر الثابتة المعراج أحاديث من شيء في وليس بعينو ربو

 الدنيا في أحد اهلل يرى ال أنو األمة سلف واتفاؽ الصحيحة بالنصوص ثبت وقد.  دونو ما ذكر
 أف على واتفقوا خاصة وسلم عليو اهلل صلى محمد نبينا رؤية من بعضهم فيو نازع ما إال بعينو

 ىػ.ا والقمر الشمس يروف كما عيانا القيامة يـو اهلل يروف المؤمنين
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 أبي حديث من وغيره مسلم صحيح وفي:  اإلسبلمية الجيوش اجتماع في القيم ابن اإلماـ قاؿ و
 فقاؿ كلمات بخمس وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فينا قاـ) قاؿ عنو اهلل رضي األشعري موسى

 وعمل النهار عمل قبل الليل عمل اليو ويرفع القسط يخفض يناـ أف لو ينبغي وال يناـ ال اهلل إف
 خلفو من بصره إليو انتهى ما وجهو سبحات ألحرقت كشفو لو النور حجابو الليل عمل قبل النهار

 أنى نور قاؿ ربك رأيت ىل اهلل رسوؿ سألت قاؿ عنو اهلل رضي ذر أبي عن مسلم صحيح وفي(
 رؤيتو دوف وحاؿ نور ثم كاف معناه: يقوؿ تعالى اهلل رحمو تيمية ابن اإلسبلـ شيخ فسمعت أراه
 رأيت) فقاؿ( ربك رأيت ىل) الصحيحة األلفاظ بعض في أف عليو ويدؿ:  قاؿ.  أراه فأنى نور
( أراه نورانيُّ ) فقاؿ بعضهم صحفو حتى الناس من كثير على الحديث ىذا أمر اعضل وقد( نورا
 االشكاؿ ىذا لهم أوجب وإنما ومعنى لفظا خطأ وىذا واحدة كلمة والكلمة النسب ياء أنها على

 في حاروا للرؤية كاالنكار أراه أنى قولو وكاف ربو رأى اهلل رسوؿ أف اعتقدوا لما أنهم والخطأ
 بن عثماف حكى وقد الدليل موجب عن عدوؿ ىذا وكل لفظو باضطراب بعضهم ورده الحديث

 استثنى وبعضهم المعراج ليلة ربو ير لم أنو على الصحابة إجماع لو الرؤية كتاب في الدارمي سعيد
 رآه يقل لم عباس ابن فإف الحقيقة في بخبلؼ ذلك ليس يقوؿ وشيخنا ذلك قاؿ فيمن عباس ابن

 بعيني يقل ولم وجل عز رآه إنو قاؿ حيث الروايتين إحدى في أحمد اعتمد وعليو رأسو بعيني
 معنى في شيخنا قاؿ ما صحة على ويدؿ عنهما اهلل رضي عباس ابن لفظ أحمد ولفظ رأسو

 النور أعلم واهلل ىو النور فهذا النور حجابو اآلخر الحديث في قولو عنو اهلل رضي ذر أبي حديث
  . نورا رأيت عنو اهلل رضي ذر أبي حديث في المذكور

 :إليماف بالميزافا في مسائل ٔ
 .الميزاف تعريف :األولى المسألة
 الوزف لفظة أطلقت وقد مثلو، بشيء شيء ثقل الوزف: الليث قاؿ: اللغة في الميزاف تعريف

 .وسقوطو الشيء خسة أو وقيمتو، الشيء قدر بياف بو ويراد يطلق فهو معاف، عدة على والميزاف
، وقيمتو الشيء قدر بياف بو ويراد يطلق فهو، معاف عدة على والميزاف الوزف لفظة أطلقت وقد

 [.٘ٓٔ: الكهف] َوْزنًا اْلِقَياَمةِ  يَػْوـَ  َلُهمْ  نُِقيمُ  فبل: تعالى قاؿ كما، وسقوطو الشيء أوخسة
: ويقاؿ لخستو، قدر؛ أي وزف عندنا لفبلف ما: )تقوؿ العرب: األعرابي ابن قاؿ: العباس أبو قاؿ
 (.خرصو إذا النخيل ثمر وزف، قدره إذا الشئ وزف
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 بو مراداً  اللغة باب في يأتي الميزاف أف: اللغوية المعاني تلك من تقدـ بعدما - األزىري وذكر
 أعماؿ فيو الذي الكتاب بو ويراد يأتي كما، أيضاً  العدؿ بو مراداً  ويأتي، الكفات ذي الميزاف
 سائغ، واالحتجاج اللغة باب في كلو وىذا: قاؿ ثم. الخلق

 الوزف ألف العباد، أعماؿ لوزف الحساب يـو ختاـ في ينصب عظيم ميزاف ىو: االصطبلح وفي
 الجزاء ليكوف مقاديرىا إلظهار والوزف األعماؿ، لتقدير فالمحاسبة المحاسبة، بعد وىو للجزاء،
 (.ٜٖٚ/ ٗ) اللغة تهذيب. بحسبها
 .بالميزاف اإليماف وجوب :الثانية المسألة

 المعتزلة، ذلك في وخالف العباد، أعماؿ بو توزف حقيقي ميزاف السنة أىل عند بالميزاف المراد
 .الطوائف وبعض

 :القرآف في الميزاف إثبات أدلة تنوعت وقد
 ِمنْ  َحبَّةٍ  ِمثْػَقاؿَ  َكافَ  َوِإفْ  َشْيئاً  نَػْفسٌ  ُتْظَلمُ  َفبل اْلِقَياَمةِ  لِيَػْوـِ  اْلِقْسطَ  اْلَمَوازِينَ  َوَنَضعُ : )تعالى قاؿ

َنا َخْرَدؿٍ   (.َحاِسِبينَ  بَِنا وََكَفى ِبَها أَتَػيػْ
 َمَوازِيُنوُ  َخفَّتْ  َوَمنْ *  اْلُمْفِلُحوفَ  ُىمْ  فَُأْولَِئكَ  َمَوازِيُنوُ  ثَػُقَلتْ  َفَمنْ  اْلَحقُّ  يَػْوَمِئذٍ  َواْلَوْزفُ : )تعالى وقاؿ

 (.يَْظِلُموفَ  بِآيَاتَِنا َكانُوا ِبَما أَنُفَسُهمْ  َخِسُروا ِذينَ الَّ  فَُأْولَِئكَ 
 فَأُمُّوُ *  َمَوازِيُنوُ  َخفَّتْ  َمنْ  َوَأمَّا*  رَاِضَيةٍ  ِعيَشةٍ  ِفي فَػُهوَ *  َمَوازِيُنوُ  ثَػُقَلتْ  َمنْ  فََأمَّا: )تعالى وقاؿ
 (.َىاِويَةٌ 

 والخفة، بالثقل الموازين فيها اهلل وصف وقد، ظاىر أمر الميزاف إثبات على اآليات تلك وداللة
 خف ومن، راضية عيشة وعاش أفلح فقد ميزانو ثقل من وأف، عدؿ موازين بأنها كذلك ووصفها

 .جهنم إلى وىوى خسر فقد ميزانو
 .متواترة فهي السنة من الميزاف إثبات أدلة وأما
 .اإلسبلـ في بقولو يعتد ممن أحد فيو يخالف ولم، بو اإليماف المسلموف تلقى وقد
: عشرة السنة(: ٘٘ٔ/ ٔ) والجماعة السنة أىل اعتقاد أصوؿ شرح في كما عيينة بن سفياف قاؿ

 ىػ. ا والصراط، والميزاف، والشفاعة، والحوض، وعمر بكر أبي وتقديم، القدر إثبات
 السنة أصوؿ(: ٛ٘ٔ/ ٔ) والجماعة السنة أىل اعتقاد أصوؿ شرح في كما أحمد اإلماـ وقاؿ
 أف إلى بهم واالقتداء وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب عليو كاف بما التمسك: عندنا
 .بالميزاف واإليماف: يقوؿ
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 بن أحمد عن السنة كتاب في إسحاؽ بن حنبل وحكى(: ٖٛ٘/ ٖٔ) الفتح في الحافظ وقاؿ
 ليـو القسط الموازين ونضع: }تعالى اهلل قاؿ: معناه ما الميزاف أنكر من على ردا قاؿ أنو حنبل

 عليو اهلل صلى النبي على رد فمن القيامة يـو الميزاف وسلم عليو اهلل صلى النبي وذكر{ القيامة
 ىػ. ا وجل عز اهلل على رد فقد وسلم
 َوَنَضعُ : تعالى قولو: باب: بقولو فيو يوزف وما الميزاف إثبات على( ٖٗ/ ٜ) البخاري وبوب

 ىػ. ا يوزف وقولهم آدـ بني أعماؿ وأف[ ٚٗ: األنبياء] اْلِقَياَمةِ  لِيَػْوـِ  اْلِقْسطَ  اْلَمَوازِينَ 
 والعرض القيامة، يـو األعماؿ وجزاء بالبعث ونؤمن: المشهورة عقيدتو في الطحاوي وقاؿ

 .ىػ. ا والميزاف والصراط والعقاب، والثواب الكتاب، وقراءة والحساب،
 جميع في العباد الزىاد والعلماء باألخبار العلم أىل اتفق وقد(: ٜٚ ص) اإلبانة في بطة ابن وقاؿ

 ىػ. ا الـز واجب - الميزاف يعنى - بذلك اإليماف أف: األمصار
 بالكتاب ثابت بالميزاف اإليماف أف: والحاصل(.: ٗٛٔ/ ٕ) األنوار لوامع في السفاريني وقاؿ

 ىػ. ا واإلجماع والسنة
 والسنة بالكتاب ثابت حق الموازين أف اعلم(: ٘ٔص) الصدور شرح تكملة في البرديسي وقاؿ

 ىػ. ا األمة وإجماع
 حديث أي- الحديث وفي(: ٖٕٙ - ٕٔٙ/ٔ/ ٔ) الصحيحة في األلباني العبلمة وقاؿ

 فإنها أعراضا كانت وإف األعماؿ وأف مشاىدتاف كفتاف لو األعماؿ ميزاف أف على دليل -البطاقة
 لم إف متضافرة ذلك في واألحاديث السنة، أىل عقائد من وذلك قدير، شيء كل على واهلل توزف،
 ىػ. ا متواترة تكن
 حق القيامة يـو الميزاف أف(: ٕٓٙ - ٜٕ٘/ٔ/ ٔ) الصحيحة في أيضا األلباني العبلمة وقاؿ
 ال ممن الحاضر العصر في وأتباعهم للمعتزلة خبلفاً  السنة أىل عقائد من وىو كفتاف، ولو ثابت
 ىػ. ا...  اليقين تفيد ال آحاد أخبار أنها بزعم الصحيحة، األحاديث في العقائد من ثبت ما يعتقد

 رد وقد واإلجماع، والسنة الكتاب فخالفوا العدؿ، عن عبارة ىو: وقالوا الميزاف المعتزلة وأنكرت
 .وغيره تيمية ابن اإلسبلـ كشيخ السنة أىل علماء عليهم

 بو توزف حقيقي ميزاف وأنو العدؿ، غير الميزاف أف على والسنة بالكتاب تيمية ابن استدؿ وقد
 الكتاب ذلك على دؿ كما العدؿ، غير وىو األعماؿ، بو يوزف ما ىو: الميزاف: فقاؿ األعماؿ،
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 اْلَمَوازِينَ  َوَنَضعُ : )وقولو ،(َمَوازِيُنوُ  َخفَّتْ  َوَمنْ ) ،(َمَوازِيُنوُ  ثَػُقَلتْ  َمنْ :( َ تعالى قولو مثل والسنة،
 (.اْلِقَياَمةِ  لِيَػْوـِ  اْلِقْسطَ 

 ثِقيلتاف اللساف على خفيفتاف كلمتاف: )قاؿ أنو وسلم عليو اهلل صلى النبي عن الصحيحين وفي
 (.وبحمده اللَّو سبحاف العظيم اللَّو سبحاف الرحمن إلى حبيبتاف الميزاف في

 سجبًل، وتسعوف تسعة لو فينشر بو، يؤتى الذي الرجل في البطاقة، حديث وغيره الترمذي وروى
 في فتوضع اهلل إال إلو ال أف شهادة فيها ببطاقة ويؤتى كفة، في فيوضع البصر، مدَّ  منها سجل كل

 سمعت: )قاؿ عنهما اهلل رضي العاص بن عمرو بن اهلل عبد فعن الشهادة، فتثقل األخرى، الكفة
 يـو الخبلئق رءوس على أمتي من رجبل سيخلص اهلل إف: يقوؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 شيئا؟ ىذا من أتنكر يقوؿ ثم البصر مد مثل سجل كل سجبل وتسعين تسعة عليو فينشر القيامة

 لك إف بلى فيقوؿ رب يا ال فيقوؿ عذر؟ أفلك فيقوؿ رب يا ال فيقوؿ الحافظوف؟ كتبتي أظلمك
 محمدا أف وأشهد اهلل إال إلو ال أف أشهد فيها بطاقة فتخرج اليـو عليك ظلم ال فإنو حسنة عندنا
 تظلم ال إنك فقاؿ السجبلت ىذه مع البطاقة ىذه ما فيقوؿ وزنك احضر فيقوؿ ورسولو عبده
 مع يثقل فبل البطاقة وثقلت السجبلت فطاشت كفة في والبطاقة كفة في السجبلت فتوضع قاؿ
 وابن ،(ٜٖٕٙ رقم ،ٕٗ/ ٘) والترمذي ،(ٜٜٗٙ رقم ،ٖٕٔ/ ٕ) أحمد أخرجو( شيء اهلل اسم
/ ٔ) الشعب فى والبيهقى ،(ٖٜٚٔ رقم ،ٓٔٚ/ ٔ) والحاكم ،(ٖٓٓٗ رقم ٖٚٗٔ/ ٕ) ماجو

 ،(ٜٓٗ/ ٚ) السنة شرح في البغوي وحسنو الترمذي، حسنو والحديث( ٖٕٛ رقم ،ٕٗٙ
 الشيخ وصححو ،(ٖٕٚ/ ٕ) القدير فتح في الشوكاني وحسنو الذىبي، وأقره الحاكم وصححو

 وصححو ،(ٖ٘ٔ) الصحيحة في األلباني العبلمة وصححو المسند، تحقيق في شاكر أحمد
 وصححو ،(ٖٚٗ - ٖٙٗ/ ٔ) الصحيحين في ليس مما الصحيح الجامع في الوادعي العبلمة
/ ٔٔ) المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط وقاؿ القدسية، األحاديث صحيح في العدوي
 .ثقات رجالو قوي إسناده(: ٔٚ٘
 السيئات على الحسنات رجحاف بها يتبين بموازين توزف األعماؿ أف يبين مما وأمثالو وىذا

 بو أخبرنا ما سائر كيفية بمنزلة فهي الموازين تلك كيفية وأما..  العدؿ يتبين بو ما فهو وبالعكس،
 (.ٕٖٓ/ ٗ) اإلسبلـ شيخ فتاوى مجموع .الغيب من
 رضي عمر بن اهلل عبد عن(: ٜٔٗ/ ٔ) والترىيب الترغيب على التعليق في األلباني العبلمة قاؿ
 يـو للعبد يشفعاف والقرآف الصياـ»: قاؿ - وسلم وآلو عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ أف عنهما اهلل
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 بالليل النـو منعتو القرآف ويقوؿ فيو، فشفعني والشهوة الطعاـ منعتو رب أي: الصياـ يقوؿ القيامة؛
 القوؿ وىذا: " المناوي قاؿ الجنة، ويدخلو فيو اهلل يشفعهما: أي. «فيشفعاف قاؿ فيو فشفعني
 ويحتمل ،{َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلّْ  َعَلى َواهللُ } النطق فيو اهلل ويخلق ثوابهما يجسد بأف حقيقة أنو يحتمل

 ينبغي الذي الصواب ىو واألوؿ: -األألباني أي- قلت". والتمثيل المجاز من ضرب على أنو
 الكنز تجسيد كمثل ونحوىا، األعماؿ تجسيد فيها التي األحاديث من أمثالو وفي ىنا بو الجـز

 عنهم، اهلل رضي السلف، طريقة من ليس النصوص ىذه مثل وتأويل كثير، ونحوه أقرع، شجاعاً 
 الَِّذينَ } اإليماف شروط أوؿ ينافي مما وذلك الخلف، من سبيلهم سلك ومن المعتزلة طريقة ىو بل

 ىػ. ا تعالى باهلل والعياذ وتشقى، فتضل حذوىم، تحذو أف فحذار ،{بِاْلَغْيبِ  يُػْؤِمُنوفَ 
 الشيء، وزف بو يعرؼ ما الميزاف(: ٓٚٗص) السفارينية العقيدة شرح في العثيمين العبلمة وقاؿ
 وأف معنوي، أنو إلى المعتزلة فذىبت معنوي؟ ىو أـ حسي الميزاف ىذا ىل األمة اختلفت وقد

 شيءٌ  ثمة وليس العدؿ، إقامة معناه القرآف في المذكور والوزف القرآف في المذكور الميزاف
 وإنما توزف، ال والمعاني واألوصاؼ ومعاٍف، أوصاؼ األعماؿ بأف ذلك وعللوا بو، يوزف محسوس

 .توزف أف يمكن فبل والمعاني األوصاؼ أما لؤلجساـ، يكوف الوزف
 ميزاف الميزاف ىذا أف على تدؿ والنصوص الشرع، وعلى النقل على وقدموه العقل، فحكموا
 خرج لما عنو اهلل رضي مسعود ابن حديث وكذلك فيو، واضح البطاقة صاحب وحديث حسي،

 ليس نحيف ألنو منها؛ ويميل تكفئو الريح فجعلت الساقين، دقيق وكاف شديدة، ريح في يـو ذات
 الميزاف في ساقيو إف: )وسلم عليو اهلل صلى فقاؿ الصحابة، بعض منو فضحك الجسم، كبير
 .حقيقي حسي وزف الوزف أف على يدؿ وىذا ،(ُأحد من أثقل
 شيء كل على اهلل إف: ذلك على رداً  فنقوؿ توزف، فبل ومعاف أوصاؼ األعماؿ إف: قولهم وأما

 على القيامة يـو بو ويؤتى المعاني من معنى الموت ىو فها أجسامًا، المعاني اهلل يجعل قد قدير،
: فيقولوف ىذا؟ تعرفوف ىل: الجنة وأىل النار ألىل ويقاؿ والنار الجنة بين ويوقف كبش، صورة
: النار وألىل موت، فبل خلود: الجنة ألىل ويقاؿ والنار، الجنة بين فيذبح الموت، ىذا نعم،

 .موت فبل خلود
 ما بمجرد األدلة نرد أف يجوز وال أجساماً، والمعاني األوصاؼ يجعل أف على قادر وجل عز فاهلل

 تأتي أف يمكن وال العقوؿ، فوؽ القوؿ أف فأعلم العقوؿ تحيرت إذا بل العقوؿ، فيو تتحير
 ا.ىػ معنوي ال حسي الميزاف أف فالصحيح إذا أبدا، العقل يحيلو بما النصوص
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 لو فنثبت نتكلف أف ينبغي ال فإنو الشرع بو جاء ما ضوء على الميزاف صفات نثبت كنا وإذ
 .مذمـو ىذا في الغلو فإف، تثبت لم أخبار إلى نستند أو، الشارع من إثبات إلى تحتاج أوصافاً 
 .ذىب من الميزاف كفتي أف من الناس بعض إليو يذىب ما: ىذا على وكمثاؿ

 .ظبلـ من السيئات وكفة، نور من الحسنات كفة بأف القوؿ أو
 .النار مقابل العرش يسار عن السيئات وكفة، الجنة مقابل العرش يمين عن الحسنات كفة أف أو
 .السبلـ عليو جبريل ىو القيامة يـو الميزاف صاحب إف يقاؿ ما أو

 .صحيح نص إلى - اعتقادىا عن فضبلً  - إلثباتها تحتاج كلها المسائل فتلك
 .الميزاف في يوزف الذي ما :الثالثة المسألة
 :أقواؿ على اليـو ذلك في يوزف الذي في العلم أىل اختلف
 وقد: الميزاف في فتوضع تجسم وأنها نفسها، األعماؿ اليـو ذلك في يوزف الذي أف: األوؿ

 الميزاف، في ثقيلتاف العظيم اهلل وسبحاف وبحمده اهلل فسبحاف ذلك، في كثيرة نصوص جاءت
 كلمتاف: )وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عنو اهلل رضي ىريرة أبي عن ذلك ورد كما

 اهلل سبحاف وبحمده اهلل سبحاف الرحمن إلى حبيبتاف الميزاف في ثقيلتاف اللساف على خفيفتاف
 .مسلم البخاري أخرجو( العظيم

 شطر الطهور: )وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عنو اهلل رضي األشعري مالك أبي وعن
 السماوات بين ما -تمؤل أو- تمآلف هلل والحمد اهلل وسبحاف الميزاف تمؤل هلل والحمد اإليماف
 يغدو الناس كل عليك أو لك حجة والقرآف ضياء والصبر برىاف والصدقة نور والصبلة واألرض

 .مسلم أخرجو( موبقها أو فمعتقها نفسو فبايع
 أخرج وقد توزف، التي ىي األعماؿ أف والصحيح: فقاؿ ونصره، حجر ابن رجحو القوؿ وىذا

 في أَثقل شيء ما: )قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي أف عنو اهلل رضي الدرداء أبي عن الترمذي
 .صحيح حديث وىو( البذيء الفاحش ليبغض اللَّو وإف حسن خلقٍ  من القيامة يـو المؤِمن ميزاف
 ذلك ورد كما متعددة، بصور القيامة يـو تأتي األعماؿ أف على الدالة النصوص بعض جاءت وقد
 .المطهرة السنة في

 اقرؤوا: يقوؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سمعت: قاؿ عنو اهلل رضي الباىلي أمامة أبي فعن
 تأتياف فإنهما عمراف آؿ وسورة البقرة الزىراوين اقرؤوا ألصحابو شفيعا القيامة يـو يأتي فإنو القرآف
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 عن تحاجاف صواؼ طير من فرقاف كأنهما أو غيايتاف كأنهما أو غمامتاف كأنهما القيامة يـو
 .مسلم أخرجو( البطلة يستطيعها وال حسرة وتركها بركة أخذىا فإف البقرة سورة اقرؤوا أصحابهما

 القيامة يـو القرآف يجيء: )وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ أبيو عن بريدة ابن وعن
 العبلمة وضعفو ماجة، ابن رواه( نهارؾ وَأظمات ليلك َأسهرت الذي أَنا فيقوؿ الشاِحب كالرجل
 بلفظ الصحيحة السلسلة في وصححو ،(ٖٔٛٚ رقم ٕٕٗٔ/ ٕ) ماجة ابن سنن في األلباني

 (.ىواجرؾ وأظميء ليلك أسهر كنت الذي أنا تعرفني؟ ىل لصحابو يقوؿ)
 صورة في عملو لو يمثل المؤمن أف) وفيو القبر سؤاؿ قصة في البراء حديث في جاء ما ذلك ومن
 توعد كنت الذي يومك ىذا يسرؾ بالِذي أَبشر فيقوؿ الريح طيّْب الثياب حسن الوجو حسن رجل

 الساعة َأقم رب فيقوؿ الصالح عملك أَنا فيقوؿ بالخير يجيء الوجو فوجهك أَنت من لو فيقوؿ
 قبيح الوجو قبيح رجل صورة في عملو لو يمثل فإنو الكافر؛ وكذلك ومالي، َأىلي ِإَلى َأرجع حتى

 أَنت من فَيقوؿ توعد كنت الَِّذي يومك ىذا يسوءؾ بالِذي أَبشر: فيقوؿ الريح، منتن الثياب
 ابن أخرجو (الساَعة تقم اَل  رب فَيقوؿ الخبيث عملك أَنا فيقوؿ بالشر يجيء الوجو فوجهك
 ،(ٖٚٚٙ) الرزاؽ وعبد ،(ٖ٘ٚ رقم ،ٕٓٔ ص) والطيالسى ،(ٜٕٔٔ) الزىد في المبارؾ
 ،ٖٕٙ/ ٔ) والرويانى ،(ٖ٘ٚٗ رقم ،ٜٖٕ/ ٗ) داود وأبو ،(ٚ٘٘ٛٔ رقم ،ٕٚٛ/ ٗ) وأحمد

 منده وابن ،(ٜٔٔ ص) التوحيد فى خزيمة وابن ،(ٜٖٖ رقم ،ٕ٘ٓ/ ٔ) وىناد ،(ٕٜٖ رقم
 في واآلجري ،(ٕ٘ٛٗ ،ٕٓٛٗ رقم/ ٔ) اآلثار تهذيب في والطبري ،(ٗٙٓٔ رقم ،ٕٜٙ/ ٕ)

 ٜٓٔ ،ٚٓٔ رقم ،ٜٛ ٖٜ/ ٔ) والحاكم ،(ٕٙ/ ٔ) التدوين في والرافعي ،(ٖٚٙص) الشريعة
 عمر مسند في الطبري عنو قاؿ والحديث ،(ٜٖ٘ رقم ،ٖ٘٘/ ٔ) الشعب فى والبيهقى ،(ٚٔٔ

 وقاؿ الذىبي، وأقره الشيخين شرط على صحيح: الحاكم وقاؿ صحيح، إسناده(: ٜٗٗ/ ٕ)
 متصل إسناد ىذا(: ٜٖٛ) اإليماف في منده ابن وقاؿ اإلسناد، صحيح كبير حديث: البيهقي
 مجموع في تيمية ابن وصححو الجماعة، رسم على ثابت وىو البراء عن جماعة رواه مشهور
 تهذيب في لو والحاكم نعيم أبي تصحيح ونقل القيم ابن اإلماـ وصححو ،(ٜٕٓ/ ٗ) الفتاوى
 شرح في السيوطي وقاؿ الصحيح، رجاؿ رجالو(: ٓ٘/ ٖ) الهيثمى وقاؿ ،(ٓٗٔ/ ٚ) السنن

 وصححو ،(ٖٓٙٔ) المشكاة في األلباني العبلمة وصححو صحيحة، طرؽ لو(: ٜٔ) الصدور
 في ليس مما الصحيح الجامع في الوادعي العبلمة وحسنو المسند، تحقيق في معو ومن األرنؤوط

 (.ٜٛٔ/ ٖ) كثير ابن تفسير صحيح في العدوي وصححو ،(ٕٗٚ - ٕٕٚ/ ٕ) الصحيحين
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 يـو في يوزنوف العباد أف على دالة النصوص جاءت فقد: نفسو العامل ىو يوزف الذي أف: الثاني
 بعض في جاء فقد أجسامهم، بضخامة ال إيمانهم بمقدار يخفوف أو الميزاف في فيثقلوف القيامة

 رسوؿ عن عنو اهلل رضي ىريرة أبي فعن بعوضة، جناح اهلل عند يزف ال السمين الرجل أف النصوص
 جناح اللَّو عند يزف ال القيامة يـو السِمين العظيم الرجل لياتي إِنوُ : )قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل

 .البخاري رواه[( َوْزنًا اْلِقَياَمةِ  يَػْوـَ  َلُهمْ  نُِقيمُ  َفبل] اقرُءوا وقاؿ بعوضة
 سواكا يجتني كاف أَنوُ  عنو اهلل رضي مسعود ابن فعن الجباؿ، من أثقل النحيف الرجل يكوف وقد
 صلى اللَّو رسوؿ فقاؿ منو، القـو فضحك تكفؤه، الريح فجعلت الساقين دِقيق وكاف اأَلراؾ من
 لهما بيده نفسي والذي فقاؿ ساقيو، دقة من اللَّو نبي يا: قالوا تضحكوف، مم: )وسلم عليو اهلل

 .تخريجو تقدـ صحيح حديث وىو( أحد من الميزاف في أَثقل
 :الشاعر قاؿ ما أحسن وما
 ىصور أسد أثوابو وفي*  فتزدريو النحيف الرجل ترى

 .الطرير الرجل ظنك فيخلف*  فتبتليو الطرير ويعجبك
 حينما المتقدـ، البطاقة حديث ذلك على ويدؿ: األعماؿ صحائف ىو إنما يوزف الذي أف: الثالث

 .العبد على المسجلة والذنوب السجبلت بجميع اهلل إال إلو ال أف شهادة تزف
 األعماؿ، وصحائف والعامل األعماؿ وزف فثبت: الطحاوية شارح قاؿ

 .الكيفيات من ذلك وراء بما أعلم تعالى واهلل كفتاف، لو الميزاف أف وثبت
 ىل يوزف الذي في العلماء واختلف(: ٔٚٗص) السفارينية العقيدة شرح في العثيمين العبلمة قاؿ
 :أقواؿ ثبلثة للعلماء ىذا وفي العمل؟ كتاب أو العمل صاحب أو العمل ىو
 َذرَّةٍ  ِمثْػَقاؿَ  يَػْعَملْ  َفَمنْ : )تعالى بقولو ىؤالء واستدؿ العمل، ىو يوزف الذي إف: العلماء بعض قاؿ
 َوَنَضعُ : )تعالى وبقولو ،(ٛ: الزلزلة( )يَػَرهُ  َشّراً  َذرَّةٍ  ِمثْػَقاؿَ  يَػْعَملْ  َوَمنْ ( )ٚ: الزلزلة( )يَػَرهُ  َخْيراً 

َنا َخْرَدؿٍ  ِمنْ  َحبَّةٍ  ِمثْػَقاؿَ  َكافَ  َوِإفْ  َشْيئاً  نَػْفسٌ  ُتْظَلمُ  َفبل اْلِقَياَمةِ  لِيَػْوـِ  اْلِقْسطَ  اْلَمَوازِينَ   وََكَفى ِبَها أَتَػيػْ
 الرحمن إلى حبيبتاف كلمتاف: )وسلم عليو اهلل صلى النبي وبقوؿ ،(ٚٗ: األنبياء( )َحاِسِبينَ  بَِنا

: فقاؿ(. العظيم اهلل سبحاف وبحمده، اهلل سبحاف: اللساف على خفيفتاف الميزاف في ثقيلتاف
 الذي اإلشكاؿ رد ويبقى العمل، يوزف الذي أف في واضحة النصوص وىذه( الميزاف في ثقيلتاف)

 اهلل إف: ونقوؿ توزف؟ فكيف. ومعاف أوصاؼ األعماؿ أف وىو النصوص؛ بو وردوا المعتزلة أورده
 .فتوزف أجساماً  يجعلها أف على قادر
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 من فيها ما بحسب وتخف تثقل الصحائف ىذه وأف العمل، صحائف يوزف الذي أف: الثاني القوؿ
 يؤتى ثم المعاصي، من سجل لو يُمد الذي البطاقة صاحب بحديث لهذا واستدلوا األعماؿ،

 ىذه في البطاقة ىذه تصنع وما: الرجل ىذا فيقوؿ اإلخبلص، كلمة فيها صغيرة ببطاقة
 بهن فترجع كفة، في والسجبلت كفة، في البطاقة توضع ثم تظلم، ال إنك: فيقاؿ السجبلت؟

 .العمل صحائف يوزف الذي أف على يدؿ وىذا البطاقة،
 ُأولَِئكَ : )تعالى بقولو بذلك القائلوف واستدؿ العمل، صاحب ىو يوزف الذي أف: الثالث القوؿ
( ٘ٓٔ: الكهف( )َوْزناً  اْلِقَياَمةِ  يَػْوـَ  َلُهمْ  نُِقيمُ  َفبل َأْعَماُلُهمْ  َفَحِبَطتْ  َوِلَقائِوِ  رَبِّْهمْ  بِآياتِ  َكَفُروا الَِّذينَ 

 ابن بحديث أيضا واستدلوا أعمالهم، لصحائف وال ألعمالهم، يقل ولم لهم، نقيم فبل: قاؿ
 .آنفا ذكرناه الذي مسعود

 األدلة يقاـو ال البطاقة صاحب وحديث مسعود ابن بحديث االستدالؿ أف شك ال: قائل قاؿ فإذا
 في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ صرح ولهذا العمل، ىو يوزف الذي أف على والسنة القرآف من الدالة

 لكن الحق، ىو وىذا العباد، أعماؿ بها فتوزف الموازين تنصب: فقاؿ( ٖٜص) الواسطية العقيدة
 عليو، وجل عز اهلل فضل لو يتبين أف أجل من وبأمثالو بو خاص ىذا إف: يقاؿ قد البطاقة حديث

 .للعمل يكوف حقيقة الوزف فإف العمل، بحسب وثقلت الصحيفة وزنت لما إنو: يقاؿ وقد
 لهم نقيم ال يعني وزناً  لهم نقيم ال معنى ألف ذلك؛ على تدؿ فبل واآلية مسعود ابن حديث وأما

 مسعود ابن حديث وأما اعتبار، وال لو قيمة ال أي وزف؛ عندي لو ليس فبلف: نقوؿ كما قيمة،
 أو العمل، قلة على تدؿ ال الجسم خفة أف يبين أف وسلم عليو اهلل صلى النبي فأراد عنو اهلل رضي
 .نفسها األعماؿ ىي توزف الذي أف فالمعتمد ذلك وعلى. الصريح بذاؾ وليس خفتو، على

 :الميزاف في تثقل التي األعماؿ بعض ذكر :الرابعة المسألة
 بأعماؿ فضَّلها َأفْ  وسلم عليو اهلل صلى محمد بأمة وخاصة بعباده، رحمتو من وتعالى تبارؾ اهلل إف

 فتوضع األعماؿ ىذه تأتي القيامة ويـو العظيم، الثواب بها لهم ويحصل موازينهم، بها تثقل كثيرة
 األعماؿ ومن تعالى ربو يدي بين العبد حسنات كفة بو ترجح وثقل وزف لها فيكوف الميزاف في

 :النصوص بها وردت التي
 .البطاقة حديث في تقدـ كما: اهلل إال إلو ال: قوؿ: أوالً 
 في تقدـ كما خلقو، حسن القيامة يـو المسلم العبد ميزاف في يوضع ما فأثقل: الخلق حسن: ثانياً 

 .الدرد أبي حديث
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 اهلل رضي ىريرة أبي حديث في تقدـ كما: العظيم اهلل سبحاف وبحمده اهلل سبحاف: قوؿ: ثالثاً 
 .عنو

 .عنو اهلل رضي األشعري مالك أبي حديث في تقدـ كما: هلل الحمد: قوؿ: رابعاً 
 عليو اهلل صلى النبي عن عنو اهلل رضي ىريرة أبي فعن: اهلل سبيل في فرساً  احتبس من: خامساً 
 وبولو وروثو وريو شبعو فإف بوعده وتصديقا باللَّو إيمانا اللَّو سبيل في فرسا احتبس من: )قاؿ وسلم

 .البخاري رواه( القيامة يـو ميزانو في
 متعددة؟ موازين أـ العباد أعماؿ بو تورزف واحد ميزاف ىو ىل :الخامسة المسألة
 شخص ولكل متعددة الموازين أف أـ العباد أعماؿ بو تورزف واحد ميزاف ىو ىل العلم أىل اختلف

 مثل الجمع، بصيغة اآليات بعض في ورد قد الميزاف بأف استدلوا بالتعدد قاؿ فمن الخاص، ميزانو
 ِمنْ  َحبَّةٍ  ِمثْػَقاؿَ  َكافَ  َوِإفْ  َشْيًئا نَػْفسٌ  ُتْظَلمُ  َفبَل  اْلِقَياَمةِ  لِيَػْوـِ  اْلِقْسطَ  اْلَمَوازِينَ  َوَنَضعُ : )تعالى قولو

َنا َخْرَدؿٍ   النبي قوؿ بمثل استدلوا واحد بأنو قاؿ ومن. ٚٗ/ األنبياء( َحاِسِبينَ  بَِنا وََكَفى ِبَها أَتَػيػْ
 فتقوؿ لوسعت، األرض و السموات فيو وزف فلو القيامة يـو الميزاف يوضع: )وسلم عليو هللا صلى

 (.ٜٔٗ) الصحيحة... (  خلقي من شئت لمن: تعالى اهلل فيقوؿ ىذا؟ يزف لمن رب يا: المبلئكة
 واألقواؿ األعماؿ من الموزونات تعدد على الجمع بصيغة الميزاف فيها ورد التي اآلية وحملوا

 .فيو توزف التي األشياء جمع إنو: فقالوا. واألشخاص والصحف
 لكسرة ياء الواو فقلبت موزاف وأصلو ميزاف جمع الموازين(: ٖٚ٘/ ٖٔ) الفتح في الحافظ قاؿ

 ميزاف عمل لكل أو ميزانا شخص لكل أف المراد ىل الجمع بلفظ ىنا ذكره في واختلف قبلها، ما
 األشخاص، أو األعماؿ تعدد باعتبار والجمع واحد ميزاف إال ىناؾ ليس أو حقيقة الجمع فيكوف
 للتفخيم، الجمع يكوف أف ويحتمل{ موازينو خفت ومن: }تعالى قولو األعماؿ تعدد على ويدؿ
 يترجح والذي واحد، إال إليهم يرسل لم أنو مع{ المرسلين نوح قـو كذبت: }تعالى قولو في كما
 ىػ. ا الدنيا بأحواؿ تكيف ال القيامة أحواؿ ألف عملو يوزف من بكثرة يشكل وال واحد ميزاف أنو

 َوَنَضعُ : }تعالى قاؿ(: ٖٗٙ/ ٜ) األلباني العبلمة موسوعة في كما الؤللباني العبلمة وسئل
 موازين؟ عدة أـ واحد القيامة يـو الميزاف فهل( ٚٗ:األنبياء{ )اْلِقَياَمةِ  لِيَػْوـِ  اْلِقْسطَ  اْلَمَوازِينَ 
 لفظة أطلق وجل عز اهلل أف داـ فما وتبديلو، تغييره يجوز ال القرآف لفظ أف شك ال: فأجاب

 وليس مختلفة، الغيب أمور من نعلم كما الموازين ىذه تكوف أف مانع وال موازين، فهي الموازين
 باب فمن وتنوعت، تعددت قد اآلف الدنيا في والموازين كيف معيًنا، ميزانًا نتصورىا أف ينبغي
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 الموازين جمع وجل عز اهلل أف داـ فما متعددة، موازين ىناؾ تكوف أف القيامة يـو يكوف أف أولى
 ليس وىذا بالميزاف،: الموازين يفسر أف بمكاف التعطيل من أنو فاعتقد القرآني اللفظ ىذا مثل في
 ىػ. ا. السلف طريقة من

 واحد الميزاف ىل: في البحث بقي(: ٖٚٗص) السفارينية العقيدة شرح في العثيمين العبلمة وقاؿ
 لكل أف أو الثواب، في تتفاضل األمم إف حيث ميزانًا؛ أمة لكل أف أو كلها، األعماؿ بو توزف

 ميزاناً؟ شخص
 ميزاف، أمة لكل: قاؿ من ومنهم ميزاف، شخص لكل: قاؿ من فمنهم للعلماء؛ أقواؿ ىذا في

 .واحد الميزاف: قاؿ من ومنهم
 ثَػُقَلتْ  َفَمنْ  اْلَحقُّ  يَػْوَمِئذٍ  َواْلَوْزفُ ) تعالى قاؿ عليو، تدؿ وما الميزاف على الدالة اآليات ولنستعرض

 إفراد، على وال تعدد، على يدؿ ال الدليل وىذا ،(ٛ: األعراؼ( )اْلُمْفِلُحوفَ  ُىمُ  فَُأولَِئكَ  َمَوازِيُنوُ 
 .الوزف: قاؿ ألنو

: األنبياء( )اْلِقَياَمةِ  لِيَػْوـِ  اْلِقْسطَ  اْلَمَوازِينَ  َوَنَضعُ : )تعالى قولو مثل الميزاف تذكر أدلة ىناؾ ولكن
 .جمع ىنا والموازين ،(ٚٗاآلية
 قالوا فمن مفرد، ىنا والميزاف ،(الميزاف في ثقيلتاف الرحمن، إلى حبيبتاف كلمتاف: )حديث وفي
 بأف قالوا ومن الجنس،( الميزا في ثقيلتاف: )قولو في بالميزاف المراد بأف قالوا الجمع يقتضيو بما

 .الموزوف باعتبار اآلية في الجمع إف: قالوا واحد، الميزاف
 في تتفاضل األمم ألف األمم؛ بحسب متعددة الموازين إف - أعلم واهلل - لي يظهر والذي

 .مختلفة أعمالها موازين تكوف أف لـز األعماؿ في تتفاضل كانت وإذا األعماؿ،
 وىي وجل، عز اهلل عند أكرمها وىي أمة، سبعين توفي - الحمد وهلل - األمة ىذه كانت ولهذا
 أف يمكن ال إذاً  مرتين، أجرىم ويعطوف الغروب، إلى العصر من فزمنها أجرا، وأكثرىا زمنا اقلها
 .اآلخرين كميزاف ىؤالء ميزاف يكوف

 وفي تنزؿ، تثقل لما فهي الكفة، ترتفع أف ال الكفة، تنزؿ أف معناه الحسنات رجحاف إف ثم
 إذا الكفة نزوؿ جهة من الوزف يكوف ىذا وعلى ارتفعت، أي السجبلت طاشت البطاقة حديث
 .الدنيا في كالوزف ثقلت

 وىو صحيح، غير فهذا الثقل، ىو ىذا وأف ارتفعت، إذا يكوف الحسنات رجحاف إف: قاؿ من وأما
 .القيامة يـو موازيننا يثقل أف اهلل نسأؿ المحسوس، خبلؼ
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 الميزاف؟ في سيئاتو من أكثر حسناتو تكوف من قبره في يعذب أف يمكن ىل :السادسة المسألة
 بذاتها؛ القبر عذاب من صاحبها بمنجية ليست السيئات على الحسنات كثرة أف يعلم أف ينبغي

 نار في العذاب على المترتب الوعيد ىو ليس البرزخ، في العذاب على المترتب الوعيد ألف
 أمثاؿ ولو عليو، فيعذب قبره، في العذاب أسباب من واحد بسبب المسلم يأتي وقد جهنم،
 .الحسنات من الجباؿ

 ثقلت آخروف ويسعد موازينهم، خفت طوائف بعده فيشقى الناس أعماؿ بو توزف الذي والميزاف
 .اآلخرة الدار مراحل في أشواطا الناس يقطع أف بعد المطاؼ، آخر في يكوف إنما موزاينهم

 ثقل من أف واألخبار اآلي، عليو تدؿ والذي(: ٕٕٚ ص) التذكرة في القرطبي اهلل عبد أبو قاؿ
 ىػ. ا أعلم واهلل ذلك، بعد النار يدخل ال أنو وعلم أيقن، وبالجنة وسلم، نجا فقد ميزانو

 عذاب من ينجو ال مباشرة موتو بعد الميزاف في وضعت لو حسناتو كثرة نفترض الذي والمسلم
 عن القبر في الملكين وأجاب سيئاتو على حسناتو كثرت من ألنو تعذيبو، اهلل شاء إف القبر،

 من العذاب عليو يستحق بما جاء إذا القبر عذاب من ينجو أنو بالضرورة يستلـز ال أسئلتهم
 إذا بالضرورة ليس سيئاتو على حسناتو كثرت ومن قبره، في عليها يعذبو أف اهلل وشاء تلك، سيئاتو

 :قوالف ىذا في وللعلماء ذنوبو، من اهلل شاء ما على يعذب لن أنو قبره، في الجنة من مقعده رأى
 يرى أنو الجنة أىل من اآلخرة في وىو القبر، في تعذيبو اهلل وشاء سيئات ارتكب من أف: األوؿ
 .مآلو باعتبار الجنة من مقعده
 .حالو باعتبار النار من مقعده ير أنو: والثاني
 ذنوبو بعض على قبره في يعذب أف من بمانع ليس سيئاتو، على العبد حسنات زيادة فإف وعليو
 الزناة وعقوبة دـ، نهر في يسبح وأنو المرابي عقوبة مثل قبره في بالعذاب لفاعلها الوعيد ورد التي

 وغير البوؿ، من االستبراء وعدـ والكذب، الغنائم، من والغلوؿ النميمة، على والعقوبة والزانيات،
 .بعينها معاص على التنصيص في واضحة النصوص جاءت مما ذلك
 على السيئات حمل يخفف أنو العبد، موت أوؿ الميزاف يجعل لم أنو تعالى اهلل حكمة ومن

 العاصي يصيب ما أف شك وال جهنم، عذاب من عنو تخفيفا القبر؛ عذاب من يصيبو بما العاصي
 .جهنم نار من يصيبو مما عليو أىوف القبر عذاب من
 الدنيا في للمؤمن يحصل ما(: ٖ٘ٚ/ ٕٗ" ) الفتاوى مجموع في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ

 في ثبت كما خطاياه، بو اهلل يكفر ذلك فإف: عذاب ىي التي اآلالـ من والقيامة والبرزخ
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 وال نصب وال وصب من المؤمن يصيب ما: )قاؿ أنو وسلم عليو اهلل صلى النبي عن الصحيحين
 ىػ. ا( خطاياه من بو اهلل كفر إال يشاكها الشوكة حتى أذى وال حزف
 ىذا فإف والروعة، والضغطة، الفتنة، من القبر، في يحصل ما: الثامن السبب: أيضا اهلل رحمو وقاؿ
 (.ٓٓ٘/ ٚ) الفتاوى مجموع. الخطايا بو يكفر مما

 معو تبقى بسيئات جاء من وال الجنة، بها يدخل حتى معو تبقى بحسنات جاء من كل ليس وأيضا
 من حسنات من الحقوؽ أصحاب أخذ وىو ،"المقاصة" يسمى ما فثمة النار، بسببها يدخل حتى

 صحيحو، في مسلم اإلماـ رواه الذي" المفلس" حديث في كما عليو، سيئاتهم إلقاء أو ظلمهم،
 .الميزاف قبل يكوف إنما وىذا
 في توضع فحسناتهم المخلطوف وأما(: ٕٓٚ ،ٜٕٙ ص) التذكرة في القرطبي اهلل عبد أبو قاؿ

 ولو أثقل، الحسنات كانت فإف ثقل؛ لكبائرىم فيكوف المظلمة، الكفة في وسيئاتهم النيرة، الكفة
 النار، دخل بصؤابة ولو أثقل، السيئات كانت وإف الجنة، دخل: - القمل بيضة وىي - بصؤابة

 اهلل، وبين بينو فيما الكبائر كانت إف ىذا األعراؼ، أصحاب من كاف تساويا وإف اهلل، يغفر أف إال
 جزاء بقدر حسناتو ثواب من ينقص فإنو كثيرة حسنات لو وكانت تبعات، عليو كانت إف وأما

 الجميع، على يعذب ثم ظلمو، من أوزار من عليو فيحمل التبعات، من عليو ما لكثرة السيئات؛
 ىػ. ا األخبار تقتضيو ما ىذا
 فاألوؿ جارية، وسيئات جارية، حسنات ثمة بل بالموت، السيئات وال الحسنات، تنقطع لم أنو ثم

 ذرية لو كاف أو صالح، عمل على غيره دؿ أو نافعا، علما علم أو جارية، بصدقة تصدؽ كمن
 فهو: الثاني وأما الحسنات، لزيادة مجاال للميت يجعل مما ذلك وكل بطاعات، موتو بعد يعملوف

 على أعمالهم سيئات تجري مما ذلك وغير بدعة، ابتدع أو فاسد، عمل على غيره دؿ لمن
 بالموت ليس أنو يعلم وبو والبدع، السيئات تلك فعل في سببا كاف الذي الميت، وعلى فاعلها،

 موت أوؿ الميزاف اعتبار عدـ في الحكمة عظيم نرى ولذا والسيئات، الحسنات، عداد يقف
 وعندىا النار، أو الجنة، دخوؿ يكوف وبعدىا المطاؼ، آخر في إال ذلك يكوف ال بل المسلم،

 ىم فأولئك موازينو ثقلت فمن الحق يومئذ والوزف) تعالى قولو معنى يفهم أف للمسلم يمكن
 (.ٚ،ٙ:القارعة( )راضية عيشة في فهو. موازينو ثقلت من فأما) وقولو ،(ٛ:األعراؼ( )المفلحوف

 .الميزاف عند الناس أقساـ :السابعة المسألة
 :أقساـ ثبلثة على الناس كاف األعماؿ، وزنت إذا
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 موازينو ثقلت فمن) تعالى قاؿ كما مفلح، سعيد وىذا سيئاتو، على حسناتو رجحت من: األوؿ
( خالدوف جهنم في أنفسهم خسروا الذين فأولئك موازينو خفت ومن المفلحوف ىم فأولئك

 خفت من وأما راضية عيشة في فهو موازينو ثقلت من فأما: )وقاؿ ،ٖٓٔ ،ٕٓٔ/المؤمنوف
 .ٔٔ - ٙ/القارعة( حامية نار ىيو ما أدراؾ وما ىاوية فأمو موازينو

 خلطوا أقواـ طبقة: عشرة الحادية الطبقة(: ٖٓٛص) الهجرتين طريق في القيم ابن اإلماـ قاؿ
 لكن منها، تائبين غير عليها مصّرين اهلل ولقوا وكبائر، حسنات فعملوا: سيئاً  وآخر صالحاً  عمبلً 

 فائزوف ناجوف أيضاً  فهؤالءِ  الحسنات، كفة رجحت بها وزنت فإذا سيئاتهم، من أغلب حسناتهم
 َمَوازِيُنوُ  َخفَّتْ  َوَمنْ  اْلُمْفِلُحوفَ  ُىمُ  فَُأولَِئكَ  َمَوازِيُنوُ  ثَػُقَلتْ  َفَمن اْلَحق يَػْوَمِئذٍ  َواْلَوْزفُ : }تعالى قاؿ

 الموازنة وىذه[ .. ٜ - ٛ: األعراؼ{ ]يَْظِلُموف بِآيَاتَِنا َكانُوا ِبَما أنُفَسُهمْ  ِسُرواخَ  الِذينَ  فَُأولَِئكَ 
 ىو وزف منها شيء بقى فإذا حسناتو، من حقوقهم المظلومين واستيفاءِ  القصاص، بعد تكوف

 .وسيئاتو
 المرجوح يلغى ىل الحسنات، فرجحت بالحسنات السيئات وزنت إذا: وىى مسألة، ىنا ولكن
 من قابلها ما الحسنات من يسقط أو كلها، حسناتو على فيثاب للراجح األثر ويصير جملة

 يقوؿ من عند ىذا: قوالف فيو وحده؟ عليو فيثاب للرجحاف التْأثير ويبقى المرجوحة السيئات
 المشيئة، محض إلى موكوؿ ىو وإنما بهذا، عنده عبرة فبل ذلك ينفى من وأما والحكمة، بالموازنة

 يكوف الثانى القوؿ وعلى الراجحة، بالحسنات جملة السيئات أثر فيذىب األوؿ القوؿ وعلى
 لم لو السيئات بأف الثانى القوؿ ىذا ويترجح لو، العقاب حصوؿ فى ال ثوابو نقصاف فى تْأثيرىا
 وجودىا بين فرؽ يكن لم كلها للحسنات والتْأثير العمل وكاف الحسنات، من قبلها ما تحبط

 صالحاً  عمبلً  خلط من وبين حسنات، عملو محض الذى المحسن بين فرؽ ال ولكاف وعدمها،
 .سيئاً  وآخر

 بالحسنات إيقاعها زمن فى اشتغل لو فإنو بد، وال ثوابو نقصاف فى أثرت بأنها ىذا عن يجاب وقد
 لما الحسنات بأف األوؿ القوؿ ترجح فقد كذلك كاف وإذا لثوابو، وأعظم لدرجتو أرفع لكاف

 جنبو فى الستهبلكو دونو للغالب الحكم وصار المرجوح المغلوب تْأثير ضعف السيئات غلبت
 واهلل ،"الخبث يحمل لم[ قلتين] بلغ إذا والماءُ  الكثير الماءِ  فى النجاسة يسير يستهلك كما
 ىػ. ا أعلم

 .النار دخوؿ استحق مسلما، كاف إف وىذا حسناتو، على سيئاتو رجحت من: الثاني
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 غفر شاء واف عذبو شاء إف اهلل مشيئة تحت فهو الموحدين، عصاة من النار دخوؿ استحق ومن
 فيها بقي كافرا كاف وإف الجنة، ودخل منها أخرج ونقي ىذب فإذا تعذيبو، اهلل شاء فإذا لو،

 .مخلدا خالدا
 أىل طبقة: عشرة الثالثة الطبقة (:ٖٗٛ( قاؿ اإلماـ ابن القيم في طريق الهجرتين )صتنبيو)

 موازينهم خفت مسلموف قـو وىم وخير، عفو إلى آخرتهم كانت وإف. باهلل نعوذ والبلية، المحنة
 الناس َأقاويل فيها اختلفت التى الطبقة فهذه السيئات، فغلبتها حسناتهم على سيئاتهم ورجحت

 فى الخلود لهم وأوجبت كفرتهم، فطائفة آرآوىم، وتشَتَتتْ  مذاىبهم وتشعبت خوضهم فيها وكثر
 الكبيرة مرتكب وىو منهم حاالً  أحسن ىو من يكفروف بل الخوارج، أكثر مذىب وىذا النار،
 عليهم تطلق ولم النار فى الخلود لهم أوجبت وطائفة. حسناتو استغرقتها ولو منها يتب لم الذى
 عبد ُأخت ابن بكر أتباع البكرية إلى ينسب المذىب وىذا، منافقين سموىم بل الكفر، اسم

 مؤمنين،: ثبلثة الخلق أقساـ فجعلوا والمؤمنين، الكفار منزلة بين منزلة نزلتهم وطائفة، الواحد
 الرأى ىو وىذا النار، فى الخلود لهم وأوجبت بينهما، بل كفاراً  وال مؤمنين ال وقسماً  وكفاراً،

 الذى التوحيد: وىى مذىبهم قواعد ىى التى الخمسة ُأصولهم أحد وىو االعتزاؿ، أىل عليو الذى
 عمـو نفى مضمونو الذى والعدؿ المحض، والتعطيل كمالو ونعوت الخالق صفات جحد مضمونو

 يريد وأنو وقدرتو، وخلقو ملكو عن خارجة ىى بل الحيوانات أفعاؿ على لو قدرة ال وأنو اهلل قدرة
 المصلى يجعل وال مهتدياً  يضل أف وال ضاالً  يهدى أف يقدر ال فإنو يريد، ال ما ويكوف يكوف ال ما

 بين والمنزلة. كبيراً  علواً  وشركهم إفكهم عن اهلل تعالى طائقاً، الطائف وال ذاكراً  الذاكر وال مصلياً 
 فى عمره أفنى الذى ربو طاعة فى المبالغ للمسلم النار فى الخلود إيجاب مضمونها التى المنزلتين

 ىذا عن وجل ذلك من إليو نسبوه عما اهلل تعالى واحدة، كبيرة على مصراً  ومات وطاعتو عبادتو
 بالسيف، الجور أئمة على الخروج مضمونو الذى المنكر عن والنهى بالمعروؼ واألمر. االفتراءِ 

 واألصل. المسلمين جماعة ومفارقة طاعتهم، من اليد وخلع
 ىذا ليس كثيرة وجوه من الهضم غاية ىضموىا بل حقها، يوفوىا لم أنهم مع النبوة: الخامس
 فوافقوا كفاراً، يسموىم لم وإف النار، فى الطبقة ىذه تخليد مذىبهم أف والمقصود، موضعها
 األسماء مسائل من المسألة ىذه تسمى ولهذا، االسم فى وخالفوىم الحكم فى الخوارج

 اختبلؼ على المرجئة وقالت النار فى الخلود الطائفة لهذه أوجبت فرؽ ثبلث فهذه. واألحكاـ
 يعذب وأف كلهم، عنهم يعفو وأف كلهم، يعذبهم أف فيجوز بهم اهلل يفعل ما يدرى ال: آرائهم
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 بمن بعضهم يلحق أف فجوزوا النار فى منهم أحد يخلد ال أنهم غير بعضهم، عن ويعفو بعضهم
 محض إلى عندىم موكلوف فهم. الدرجة فى عليو يرفع أف جوزوا بل سيئاتو، على حسناتو ترجحت
 المتكلمين من كثير قوؿ وىذا وحكمو، اهلل إلى أمرىم يرجأُ  بل بهم، اهلل يفعل ما يدرى ال المشيئة
 الكبلـ أىل يحكى وال الناس، أكثر يعرفها التى ىى األقواؿ فهذه، وغيرىم والصوفية والفقهاء

 ابن عن ذكرناه الذى وىو يحكونو وال يعرفونو ال الحديث وأئمة والتابعين الصحابة وقوؿ غيرىا،
 ىم وىؤالء، النار دخل بواحدة سيئاتو ترجحت من أف عنهم اهلل رضى مسعود وابن وحذيفة عباس
 فإنهم وسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن الثابتة الصحيحة األحاديث فيهم جاَءت الذين القسم

 من ومنهم كعبيو، إلى النار تْأخذه من فمنهم: أعمالهم مقدار على فيها فيكونوف النار يدخلوف
 أعمالهم، قدر على فيها ويلبثوف ركبتيو إلى النار تأخذه من ومنهم ساقيو، أنصاؼ إلى النار تأخذه

 تنبت حتى الماءِ  من الجنة أىل عليهم فيفيض: الجنة أنهار على فينبتوف منها، يخرجوف ثم
 الذين وىم الشافعين، بشفاعة النار من يخرجوف الذين الطبقة وىم. الجنة يدخلوف ثم أجسادىم،

 اهلل صلى النبى وإخبار، اإليماف من معهم بما النار من يخرجهم أف مراراً  الشفعاءِ  سيد اهلل يْأمر
: األعراؼ{ ]تَػْعَمُلوفَ  ُكنُتمْ  ِبَما: }تعالى قولو مع أعمالهم قدر على فيها يكونوف أنهم وسلم عليو
 ُتْجَزْوفَ  َىلْ } و ،[ ٖٗ:المرسبلت ،ٗٔ:السجدة ٜٔ:الطور ،ٕٚ الزخرؼ ،ٕٖ:النحل[ ]ٖٗ
 ال َوُىمْ  َكَسَبتْ  َما نَػْفسٍ  ُكلُّ  تُػَوفَّى ثُمَ : }تعالى وقولو ،[ ٜٓ: النمل{ ]تَػْعَمُلوفَ  ُكنُتمْ  َما ِإال

 أفضل قالو ما على يدؿ والسنة القرآف نصوص من ذلك وأضعاؼ[ ٔٚٔ: عمراف آؿ{ ]يُْظَلُموفَ 
 والفطرة والعقل وسلم، عليو اهلل صلى محمد أصحاب الدارين كاـوأح وكتابو باهلل وأعلمها اأُلمة

 خارجاً  سبباً  األمر فليس، العقوؿ حكمتو بهرت الذى الحكيم العزيز حكمة مقتضى وىو لو، تشهد
 نظاـ على جار ترتيب، أكمل عليها مرتب والحكم باألساليب، مربوط بل والحكمة الضبط عن

 الطرؽ من الطريق ىذه غير سالك سلكها الطريق وأى. الحكمة واستدعتو السبب اقتضاه
 األصل من أصلو لما حقو فى تتناقض فإنها بد، وال النصوص بعض ترؾ إلى بو أفضت المتقدمة

 لها يتطلب أو يستشكلها أو ببعض بعضها يرد أف بد فبل النصوص، جمع عليو يلتئم ال الذى
 على الدالة المتواترة النصوص والمعتزلة الخوارج رد كما. التحريفات ووجوه التْأويبلت مستنكر

 منها الخروج إلى النار دخل لمن سبيل ال: وقالوا بها فكذبوا بالشفاعة النار من الكبائر أىل خروج
 .غيرىا وال بشفاعة
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 ورموىم وجانب قطر كل من اإلسبلـ وأئمة السنة أىل بهم وصاح الشفاعة نصوص بهرتهم ولما
 السنة فردوا النار، من الخروج على ال فقط الثواب زيادة على بالشفاعة أحالوا عليهم الرد بسهاـ

 من األُمة عند أظهر الشفاعة أمر فإف فرقها، فى وعاراً  األُمة أفواه فى مضغة وصاروا قطعاً  المتواترة
 الرسوؿ إخبار يعلم مما ونحوىما والحساب الصراط مثل عندىم وىو نزاعاً، أو شكاً  يقبل أف

 صلى الرسوؿ بو جاءَ  عما البعد غاية فى ألنهم القـو أتى إنما ولكن قطعاً، بو وسلم عليو اهلل صلى
 وأما صريحًا، الصحابة فكذبوا الخوارج وأما الورثة، من ليسوا عنو، أجانب وسلم، عليو اهلل

 من المتواتر المعلـو بخبلؼ وىذا، التوحيد أىل من أحد النار يدخل ال أف يجوزوف فإنهم المرجئة
 الذى التواتر ىذا ومع بالشفاعة، منها خروجهم ثم النار الكبائر أىل بعض بدخوؿ السنة نصوص

 بعضهم، دخوؿ من بد ال بل النار، منهم أحد يدخل ال أف بجواز يقاؿ أف يجوز ال دفعو يمكن ال
 وحكى عنهم اهلل رضى الصحابة قاؿ كما سيئاتو ورجحت موازينو خفت الذى ىو البعض وذلك

 لهذه ما لذكرنا الطبقات ذكر المقصود أف ولوال، السنة أىل من إجماعاً  ىذا حـز بن محمد أبو
 بالجهل ال والعدؿ بالعلم خالفوه وما الحق فيو وافقوا وما أىلها، تناقض وبينا عليها، وما المذاىب
 ما ورد الحق، من قالوه فيما موافقتهم فالواجب وباطل، حق معها منها طائفة كل فإف والظلم،

 عليو ويسر باب، كل والدين العلم من لو فتح فقد الطريق بهذه لو اهلل فتح ومن. الباطل من قالوه
 ا.ىػ كبلـ ابن القيم.  المستعاف واهلل. األسباب فيهما

أىل السنة  قوؿالذي ذكره  التقسيمأنو جعل ىذا  اهلل رحموويستغرب من كبلـ اإلماـ ابن القيم 
، مع أف ىذا الجـز بهذا المرجئة قوؿ خبلفو وجعل ،ال يعرفوف غيره والتابعين لصحابةا وأف

 المجمع األصوؿ من ليس، ومما يبين أف ما ذكره ابن القيم السنة أئمة كبلـ في يعرؼ لمالتفصيل 
 القوؿ ىذا اهلل رحمو أف شيخو شيخ اإلسبلـ عند ما ذكر اهلل رحمو يقوؿ كما الصحابة عند عليها
 أصحابنا من السنة إلى المنتسبين من طائفة قوؿ ىذا: "قاؿ القيم وابن حـز ابن لو انتصر الذي

 .اهلل رحمو القيم ابن يقوؿ كما الصحابة عند عليها المجمع األصوؿ من أنو، ولم يقل "وغيرىم
 الذين عبادي يا قل}  تعالى قولو في :فصل (:ٛٔ/ٙٔقاؿ شيخ اإلسبلـ في مجموع الفتاوى )

{ }  الرحيم الغفور ىو إنو جميعا الذنوب يغفر اهلل إف اهلل رحمة من تقنطوا ال أنفسهم على أسرفوا
 آيتا وأما التائبين حق في اآلية ىذه أف موضع غير في ذكرنا وقد{ .  لو وأسلموا ربكم إلى وأنيبوا
 تكوف أف يجوز فبل{  يشاء لمن ذلك دوف ما ويغفر بو يشرؾ أف يغفر ال اهلل إف: }  قولو النساء

 أيضا الشرؾ لو يغفر الشرؾ من التائب فإف المعتزلة من يقولو من يقولو كما التائبين حق في
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 تعميم فيها اآلية وتلك وتقييد تخصيص فيها اآلية وىذه.  المسلمين واتفاؽ القرآف بنصوص
: فقاؿ بالمشيئة علقو بل ؛ بمغفرتو يجـز لم عداه وما يغفره ال بأنو الشرؾ فيها خص ىذه وإطبلؽ

 من الوعيدية على ترد كما ىذه أف موضع غير في ذكرنا وقد{  يشاء لمن ذلك دوف ما ويغفر} 
 فاسق كل يعذب أف يجوز:  يقولوف الذين الواقفية المرجئة على أيضا ترد فهي والمعتزلة الخوارج

 فأثبت{  يشاء لمن ذلك دوف ما ويغفر: }  قاؿ قد فإنو للجميع يغفر أف ويجوز ألحد يغفر فبل
 دوف ما ويغفر: }  قولو بطل ألحد يغفره ال كاف فلو يشاء لمن لكن مغفور ىو ذلك دوف ما أف

 وأف ذلك دوف ما يغفر أنو أثبت فلما{  يشاء لمن: }  قولو بطل أحد لكل يغفره كاف ولو{  ذلك
.  الناس لبعض لكنها ؛ الشرؾ دوف مما العامة المغفرة وقوع على ذلك دؿ يشاء لمن ىي المغفرة
 وىو واألئمة والسلف الصحابة مذىب وىذا عذب لو يغفر لم ومن يعذب لم لو غفر فمن وحينئذ
 الموازنة وجو على ذلك ىل لكن:  لو يغفر وبعضهم النار يدخل األمة عصاة بعض بأف القطع

 على بناء وغيرىم أصحابنا من السنة إلى للمنتسبين قوالف فيو ؟ بالموازنة اعتبار ال أو والحكمة
 كثيرة نصوص فيها الجزاء فمسألة وأيضا والعدؿ الحكمة فيها يعتبر ىل اإللهية األفعاؿ أصل
 ا.ىػ الموضع ىذا غير في بسط قد كما الموازنة على دلت

 قصر لو يبنى أف يستوجب عمبل يعمل مسلم رجل عن (:ٖٛٓ/ٗوسئل كما في مجموع الفتاوى )
 يكوف كيف النار دخل فإذا النار بها يستوجب ذنوبا يعمل ثم.  باسمو غراس لو ويغرس الجنة في

 .النار في وىو الجنة في أنو اسمو
 يعطيو بل ؛ وعده كاف ما يحرمو وال لو يغفر اهلل فإف ، نصوحا توبة ذنوبو عن تاب إف :فأجاب

 الثواب أىل من كاف سيئاتو على حسناتو رجحت فإف وسيئاتو حسناتو وزنت يتب لم وإف.  ذلك
 حينئذ يحبط الثواب من لو أعد وما ،العذاب أىل من كاف حسناتو على سيئاتو رجحت وإف

 بعدىا عمل ثم النار بها استحق سيئات عمل إذا أنو كما حسناتو على زادت التي بالسيئات
 ا.ىػ أعلم واهلل السيئات تذىب حسنات

( بعد نقل  ٕٕٔ-ٕٛٓإنفاذ الوعيد )صوقاؿ الدكتور عيسى بن عبد اهلل السعدي في كتابو موانع 
 كبلـ اإلماـ ابن القيم: وىذا الكبلـ عليو ثبلث ملحوظات:

األولى: أف نسبة ىذا القوؿ لعمـو الصحابة نسبة غير مسلمة، ألف جمهور الصحابة رضي اهلل 
عنهم يقولوف بالقوؿ األوؿ: )ترؾ أمر أىل الكبائر إلى محض المشيئة(، بدليل ما رواه ابن أبي 

( عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قاؿ: " كنا ال نشك فيمن أوجب اهلل لو النار في  ٖٖ٘ٔ/ٖحاتم )
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( َيَشاءُ  ِلَمنْ  َذِلكَ  ُدوفَ  َما َويَػْغِفرُ  بِوِ  ُيْشَرؾَ  َأفْ  يَػْغِفرُ  اَل  اللَّوَ  ِإفَّ كتاب اهلل حتى نزلت علينا ىذه اآلية )
 ينا األمور إلى اهلل". وىو أثر حسن بشواىده.، فلما سمعناىا كففنا عن الشهادة وأرجٛٗالنساء:

، وابن القيم كاف قوال لمن ذكروا من الصحابة  -واهلل أعلم-والظاىر  أف القوؿ الذي تبناه ابن حـز
 يَػْغِفرُ  اَل  اللَّوَ  ِإفَّ )ابن عباس، حذيفة، ابن مسعود( أو كلهم رضي اهلل عنهم، قبل نزوؿ قولو تعلى )

، ثم استقر مذىب الصحابة بعد نزولها ٛٗ( النساء:َيَشاءُ  ِلَمنْ  َذِلكَ  ُدوفَ  َما َويَػْغِفرُ  بِوِ  ُيْشَرؾَ  َأفْ 
على ما ذكره ابن عمر، ويؤيد ىذا أنو ثبت عن بعض من ذكروا من الصحابة ما يوافق قوؿ 

 الجمهور.
 فإ: }قولو ( بسنده عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أنو قاؿ ٖٖٚٔ/ٖفقد روى ابن أبي حاتم )

 أىل وأرجاىا كافر، وىو مات من على المغفرة اهلل فحـر[ ٛٗ: النساء{ ]بو يشرؾ أف يغفر ال اهلل
 " واألثر إسناده جيد.المغفرة من يؤيسهم فلم مشيئتو إلى التوحيد

 النار، إلي ليجر الرجل إف( بسنده إلى ابن عباس رضي اهلل عنهما "ٚٛٔ/ٛٔوروى ابن جرير )
: فيقوؿ! مني ليستجير إنو: فتقوؿ لك؟ ما: الرحمن لها فيقوؿ بعض، إلى بعضها وينقبض فتنزوي،

 كاف ما: فيقوؿ بك؟ الظن ىذا كاف ما رب يا: فيقوؿ النار، إلى ليجر الرجل وإف. عبدي أرسلوا
 النار، إلى ليجرُّ  الرجل وإف -عبدي أرسلوا فيقوؿ-: قاؿ رحمتك، تسعني أف: فيقوؿ ظنك؟
" واألثر قاؿ عنو ابن  خاؼ إال أحد يبقى ال زفرة وتزفر الشعير، إلى البغلة شهوؽ النار إليو فتشهق

 (: إسناده صحيح.ٕٓ/ٕكثير في النهاية )
فدؿ الحديث على وقوع العفو عن بعض من رجحت كبائره بحسناتو، إذ لو لم كبائره راجحة، لم 

 يقد إلى النار اتفاقا. 
مذىب جمهور الصحابة، واستقر أمر الصحابة  فرأي ابن عباس وروايتو يدالف على أنو رجع إلى

 على ترؾ أمر أىل الكبائر لمحض المشيئة.  
الثانية: أف نسبة ىذا القوؿ لعمـو التابعين وأئمة الحديث نسبة غير مسلمة، بدليل أف أئمة السلف 

 ال يذكروف في عقائدىم إال القوؿ األوؿ.
كما في شرح أصوؿ اعتقاد أىل السنة يقوؿ اإلماـ علي بن المديني رحمو اهلل في عقيدتو  

 فأمره العقوبة بها استوجبت التي الذنوب من تائب غير مصرا لقيو ومن (: "ٜٙٔ/ٔللبللكائي )
 ".لو غفر شاء وإف عذبو شاء إف وجل، عز اهلل إلى
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ويقوؿ إماـ أىل السنة أحمد بن حنبل رحمو اهلل في عقيدتو كما في شرح أصوؿ اعتقاد أىل السنة 
 بذنب اهلل لقي ومن. اهلل رحمة لو ويرجو، المذنب المسيء على ويخاؼ" (:ٕٙٔ/ٔللبللكائي )

 ويعفو عباده عن التوبة ويقبل عليو يتوب وجل عز اهلل فإف عليو؛ مصر غير تائبا النار بو لو يجب
 عن الخبر جاء كما كفارتو فهو الدنيا في الذنب ذلك حد عليو أقيم وقد لقيو ومن ،السيئات عن

 بها استوجب قد التي الذنوب من تائب غير مصرا لقيو ومن. وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 يغفر ولم عذبو كافرا لقيو ومن ،لو غفر شاء وإف، عذبو شاء إف، وجل عز اهلل إلى فأمره، العقوبة

 ."لو
 عليو يصلى موحدا القبلة أىل من مات ومن" (:ٗٙٔ/ٔوقاؿ أيضا كما في المرجع السابق )

 ".وجل عز اهلل إلى وأمره،  كبيرا أو كاف صغيرا أذنبو لذنب عليو الصبلة تترؾ وال،  لو ويستغفر
ويقوؿ ابن أبي حاتم الرازي رحمو اهلل كما في شرح أصوؿ اعتقاد أىل السنة للبللكائي 

 العلماء عليو أدركا وما، الدين أصوؿ في السنة أىل مذاىب عن زرعة وأبا أبي سألت (:ٙٚٔ/ٔ)
 حجازا األمصار جميع في العلماء أدركنا: " فقاال، ذلك من يعتقداف وما، األمصار جميع في

 في الكبائر وأىل ...وينقص يزيد، وعمل قوؿ اإليماف :مذىبهم من فكاف ويمنا وشاما وعراقا
 ".وجل عز اهلل مشيئة

كاف المراد بها إجماعهم على   الثالثة: أف حكاية إجماع أىل السنة نقبل عن ابن حـز رحمو اهلل إف
 دخوؿ بعض أىل الكبائر فهي حكاية مسلمة مطلقا.

وإف كاف المراد بها اجماعهم على تعذيب من رجحت سيئاتو فهي حكاية غير مسلمة ألبتة، ال من 
.  حيث مطابقتها للواقع وال من حيث نسبتها البن حـز

خبلؼ بين أىل السنة في ىذه المسألة والدليل على عدـ إجماع أىل السنة على ىذا القوؿ أف ال
ثابت معروؼ، بل إف معظم أىل السنة ال يذكروف إال القوؿ األوؿ كما تقدـ، والذين يذكروف القوؿ 

 (: "ٛٔ/ٙٔالثاني منهم يذكرونو مقرونا باألوؿ كما قاؿ ابن تيمية رحمو اهلل في مجموع الفتاوى )
 وبعضهم النار يدخل األمة عصاة بعض بأف القطع وىو واألئمة والسلف الصحابة مذىب وىذا
 للمنتسبين قوالف فيو ؟ بالموازنة اعتبار ال أو والحكمة الموازنة وجو على ذلك ىل لكن:  لو يغفر
 ".وغيرىم أصحابنا من السنة إلى

 أما الدليل على عدـ صحة نسبة حكاية اإلجماع إلى ابن حـز فأمراف:
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( على وجود الخبلؼ فقاؿ: "واتفقوا أف اهلل ٘ٚٔ)ص األوؿ: أنو نص في كتابو مراتب اإلجماع
 يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء واختلفوا في تفسير ىذه الجملة بعد اتفاقهم على ىذا اللفظ".

الثاني:أنو حين استفاض في عرض الخبلؼ في كتابو الفصل، ذكر القولين معا ضمن مذىب أىل 
ؿ باستفاضو ليقرر القوؿ الذي اختاره، فكيف السنة، ثم استدؿ لهما، وناقش أدلة القوؿ األو 

 يصح والحالو ىذه نسبة حكاية ذلك اإلجماع إليو.
وبما سبق من ملحوظات يتبين أف القوؿ بربط العفو اإللهي بالموازنة غير منضبط من كل وجو، 

وأف ترؾ أمر أىل الكبائر إلى محض المشيئة ىو القوؿ المنضبط الذي استقر عليو مذىب أىل 
 ة أو كاد.السن

ونحن نعلم يقينا أنا حين نرد األمر إلى محض المشيئة اإللهية فإنما نرده إلى مشيئة عليم حكيم، 
 ِإمَّا اللَّوِ  أِلَْمرِ  ُمْرَجْوفَ  َوآَخُروفَ ال يضع العفو والعقاب إال في محلهما البلئق بهما، يقوؿ تعالى )

بُػُهمْ  ، فذيل اآلية بما يدؿ من أسمائو ٙٓٔ( التوبة:َحِكيمٌ  َعِليمٌ  َواللَّوُ  َعَلْيِهمْ  يَػُتوبُ  َوِإمَّا يُػَعذّْ
الحسنى على علمو التاـ، وحكمتو البالغة ألف العفو عن أصحاب الكبائر مبني على ىاتين 

 الصفتين. ا.ىػ 
 من الحق أىل عليو وما السنة أىل مذىب أف واعلم (:ٕٚٔ/ٔوقاؿ النووي في شرح مسلم )

 المعاصي من سالما كاف فإف حاؿ كل على قطعا الجنة دخل موحدا مات من أف والخلف السلف
 من غيره أو الشرؾ من صحيحة توبة والتائب بالبلوغ جنونو اتصل والذي والمجنوف كالصغير
 الصنف ىذا فكل أصبل بمعصية يبتل لم الذي والموفق توبتو بعد معصية يحدث لم إذا المعاصي
 والصحيح الورود في المعروؼ الخبلؼ على يردونها لكنهم أصبل النار يدخلوف وال الجنة يدخلوف

 المكروه سائر ومن منها اهلل أعاذنا جهنم ظهر على منصوب وىو الصراط على المرور بو المراد أف
 عنو عفا شاء فإف تعالى اهلل مشيئة في فهو توبة غير من ومات كبيرة معصية لو كانت من وأما

 ثم وتعالى سبحانو يريده الذي القدر عذبو شاء وإف األوؿ كالقسم وجعلو أوال الجنة وأدخلو
 ال أنو كما عمل ما المعاصي من عمل ولو التوحيد على مات أحد النار في يخلد فبل الجنة يدخلو
 لمذىب جامع مختصر ىذا عمل ما البر أعماؿ من عمل ولو الكفر على مات أحد الجنة يدخل

 على األمة من بو يعتد من وإجماع والسنة الكتاب أدلة تظاىرت وقد المسألة ىذه في الحق أىل
 ا.ىػ القطعي العلم تحصل نصوص بذلك وتواترت القاعدة ىذه
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 وىو األرض، بقراب التوحيد مع جاء فمن" (:ٚٔٗ/ٕوقاؿ ابن رجب في جامع العلـو والحكم )
 غفر شاء فإف وجل، عز اهلل مشيئة مع ىذا لكن مغفرة، بقرابها اهلل لقيو خطايا يقارب ما أو ملؤىا

 " الجنة يدخل ثم منها يخرج بل النار في يخلد ال أف عاقبتو كاف ثم بذنوبو أخذه شاء وإف لو،
 ا.ىػ

 على اإلنساف يحاسب ىل (:ٖٖٙ/ٗوسئل العبلمة ابن باز كما في فتاوى نور على الدرب )
 أكثر؟ حسناتو كانت إذا سيئاتو

( ٙ) َمَوازِيُنوُ  ثَػُقَلتْ  َمنْ  فََأمَّا ) :وتعالى سبحانو بقولو العظيم، كتابو في وعبل جل اهلل أخبر فأجاب:
 حسناتو توزف فهو(  (ٜ) َىاِويَةٌ  فَأُمُّوُ ( ٛ) َمَوازِيُنوُ  َخفَّتْ  َمنْ  َوَأمَّا( ٚ) رَاِضَيةٍ  ِعيَشةٍ  ِفي فَػُهوَ 

 اهلل يعفو وقد ونجا، أفلح الحسنات رجحت ومتى وسيئاتو، حسناتو بين يوازف إنساف كل وسيئاتو،
 وإما فعلها، لتوبة إما سيئاتو، على يحاسبو أف دوف من الجنة ويدخلو العبد، عن وتعالى سبحانو

 وفضلو، وجل عز اهلل رحمة اقتضت أخرى، ألسباب وإما موتو، قبل بها أتى عظيمة، لحسنات
 اهلل أخبر كما الموازنة، األصل لكن السيئات، على محاسبتو وعدـ الجنة بإدخالو وتعالى سبحانو

 رجحت ومن نجا حسناتو رجحت فمن توزف، والسيئات توزف، فالحسنات العظيم كتابو في بو
 فضبل سيئاتو، عن ويتجاوز العبد عن وتعالى سبحانو يعفو قد لكن اهلل رحم من إال ىلك، سيئاتو

 َوَعِملَ  َوآَمنَ  تَابَ  ِلَمنْ  َلَغفَّارٌ  َوِإنّْي: }تعالى قاؿ بالمغفرة، التائبين وعد ألنو للتوبة إما وإحسانا، منو
 اقتضت أخرى، بأسباب وإما ذنوبو، لمغفرة سببا صارت عظيمة، بحسنات وإما{ اْىَتَدى ثُمَّ  َصاِلًحا
 ا.ىػ  للمغفرة سببا تكوف أف اهلل حكمة

 جملة من النفس فقتل(: ٔٗ/ٗٔوقاؿ العبلمة ابن باز أيضا كما في فتاوى نور على الدرب )
 قدر على عذبو شاء وإف عنو، عفا اهلل شاء إف اهلل، مشيئة تحت فهو الشرؾ، دوف التي المعاصي
 توحيده بسبب الجنة، إلى النار من اهلل يخرجو والتمحيص، التطهير بعد ثم فعلها، التي الجريمة
 ا.ىػ عليو مات الذي وإسبلمو وإيمانو

 يقوؿ المعنى ىذا وفي(: ٖٖٖ/ٗوقاؿ العبلمة ابن باز أيضا كما في فتاوى نور على الدرب )
{ َيَشاءُ  ِلَمنْ  َذِلكَ  ُدوفَ  َما َويَػْغِفرُ  بِوِ  ُيْشَرؾَ  َأفْ  يَػْغِفرُ  اَل  اللَّوَ  ِإفَّ : }العظيم كتابو في وتعالى سبحانو
 المعاصي، من الشرؾ دوف ما على مات من وأما عليو، مات لمن يغفر ال الشرؾ أف سبحانو فأخبر

 واألعماؿ واإلسبلـ، التوحيد من معو بما لو، غفر سبحانو شاء إف اهلل، مشيئة تحت فهو
 أو لوالديو عقوؽ أو سرقة أو زنا، من المعاصي من معو ما على عذبو شاء ومن الصالحات،
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 حق، بغير المحصن أو للمحصنة قذؼ أو الزور شهادة أو الربا، أكل أو رحم قطيعة أو أحدىما،
 بأعماؿ لو، غفر سبحانو موالنا شاء إف اهلل، مشيئة تحت فيها ىو المعاصي، من ذلك أشبو ما أو

 سبحانو، موالنا شاء وإف ىذا بغير أو لو، المؤمنين بدعاء أو الشفعاء بشفاعة أو قدمها، صالحة
 من يخرج ويمحص النار، في يطهر وبعدما عليها، مات التي المعاصي قدر على النار في عذبو
 ا.ىػ الكفار خلود فيها يخلد وال النار،

 ظلم، فيو ليس عدؿ وزف القيامة يـو فالوزف (:ٚ٘/ٖوقاؿ العبلمة العثيمين في شرح الرياض )
 رجحت فمن: العلم أىل قاؿ. والسيئات الحسنات من عنده ما حسب على اإلنساف فيو يجازى
 في يعذب أف استحق حسناتو على سيئات رجحت ومن الجنة، أىل من فهو سيئاتو على حسناتو

 لمدة، والنار الجنة بين يكونوف الذين ااألعراؼ، أىل من كاف وسيئاتو حسناتو تساوت ومن النار،
 ا.ىػ الجنة يدخلوف النهاية وفي وجل، عز اهلل يشاء ما حسب على

 عملو، بقدر عذبو اهلل شاء إف حسناتو سيئاتو غلبت إذا فالمؤمن (:ٙٚ/ٔوقاؿ في القوؿ المفيد )
 {َيَشاءُ  ِلَمنْ  َذِلكَ  ُدوفَ  َما َويَػْغِفرُ  بِوِ  ُيْشَرؾَ  َأفْ  يَػْغِفرُ  ال اللَّوَ  ِإفَّ : }تعالى اهلل قاؿ يعذبو، لم شاء وإف
 ا.ىػ

 قاؿ كما رد الحديث وفي :(ٕٛٙٔ - ٕٚٙٔ/ٕ/ ٙ) الصحيحةوقاؿ العبلمة األلباني في 
 إذا الفاسق تعذيب يوجبوف الذين المعتزلة وعلى بالذنوب، يكفروف الذين الخوارج على العلماء

 البد يقل ولم المشيئة، تحت بأنو أخبر - وسلم وآلو عليو اهلل صلى - النبي ألف توبة، ببل مات
 .يعذبو أف

{ َيَشاءُ  ِلَمنْ  َذِلكَ  ُدوفَ  َما َويَػْغِفرُ  بِوِ  ُيْشَرؾَ  َأفْ  يَػْغِفرُ  اَل  اهللَ  ِإفَّ : }تعالى قولو ومثلو: قلت
 وأف يغفره، ال الشرؾ أف فأخبر الذنوب، من غيره وبين الشرؾ بين تعالى فرؽ فقد(. ٛٗ:النساء)

 لم من على والحديث اآلية حمل من والبد لو، غفر شاء وإف عذبو شاء فإف مشيئتو، تحت غيره
 ا.ىػ بينهما فرقت قد واآلية أولى، فغيره لو، مغفور الشرؾ من فالتائب وإال يتب،

 يخلد وال للخوارج، خبلفا يكفر ال المشيئة، تحت والعاصيوقاؿ كما في فتاوى نور على الدرب: 
 السرقة، على الزنى، على مات إذا اهلل، مشيئة تحت ىو بل والمعتزلة، الخوارج تقوؿ كما النار في

 معاص، أنها يرى يستحلها، لم لكن الربا، أكل على المسكر، شرب على الوالدين، عقوؽ على
 شاء إف اهلل، مشيئة تحت معاص، أنها يعرؼ ىو وإال والشيطاف، الهوى غلبو ولكن مستحل، غير
 التطهير وبعد عليها، مات التي المعاصي قدر على النار في عذبو شاء وإف عنو، عفا اهلل
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 خبلفا لكفره؛ إال النار في يخلد ما والجماعة، السنة أىل بإجماع النار من اهلل يخرجو والتمحيص
 وتقوؿ. النار في يخلد المعصية على مات إذا العاصي إف: يقولوف الذين والمعتزلة للخوارج
 ترد الكريمة واآلية الباطل، أبطل من والجماعة، السنة أىل عند باطل وقولهم. يكفر إنو: الخوارج
 ا.ىػ {َيَشاءُ  ِلَمنْ  َذِلكَ  ُدوفَ  َما َويَػْغِفرُ  بِوِ  ُيْشَرؾَ  َأفْ  يَػْغِفرُ  اَل  اللَّوَ  ِإفَّ : }سبحانو قولو وىي عليهم،

 بالربا التعامل وكذلك الذنوب، كبائر من كبيرة الزنى فعل (:ٖ٘ٚ/ٔوقاؿ علماء اللجنة الدائمة )
 لم إذا اإلسبلـ من بفعلها فاعلها يخرج ال الكبائر من المعاصي ىذه وجميع الخمر وشرب

 غفر شاء إف سبحانو اهلل مشيئة تحت فهو عليها مصرا مات وإف كبير خطر على لكنو يستحلها،
 بو يشرؾ أف يغفر ال اهلل إف: } تعالى اهلل لقوؿ الجنة؛ إلى ومآلو كبيرتو بقدر عذبو شاء وإف لو

 ا.ىػ { يشاء لمن ذلك دوف ما ويغفر
 أوؿ من الجنة دخل سيئاتو على حسناتو رجحت من أف على النصوص ودلت وقاؿ العبلمة البراؾ:

 اهلل مشيئة تحت فهو التوحيد أىل من كاف فإف حسناتو على ترجح سيئات لو كاف من وأما وىلة،
 أىل من يكن لم ومن الجنة، ويدخلو النار، من يخرجو ثم عذبو، شاء وإف لو، غفر اهلل شاء إف

 .األعماؿ جميع تحبط والشرؾ الكفر سيئة فإف الحسنات، من بشيء لو يعتد ال فإنو التوحيد
 الجنة بين مكاف في يكونوف األعراؼ، أصحاب من وىذا وسيئاتو، حسناتو استوت من: الثالث
 رجاؿ األعراؼ وعلى حجاب وبينهما: )سبحانو قاؿ كما وىؤالء، ىؤالء على يطلعوف والنار،
 وإذا يطمعوف وىم يدخلوىا لم عليكم سبلـ أف الجنة أصحاب ونادوا بسيماىم كبل يعرفوف
 ،ٚٗ ،ٙٗ/األعراؼ( الظالمين القـو مع تجعلنا ال ربنا قالوا النار أصحاب تلقاء أبصارىم صرفت
 .ذلك بعد الجنة دخوؿ األعراؼ أىل ومصير

 حسنات سيئاتو مع يفعل وقد(: "ٚٚٔ/ ٙٔ) الفتاوى مجموع في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ
 كاف وإف. األعراؼ أصحاب من يكوف بل الجنة يستحق وال النار من بذلك فينجو وتقابلها توازيها
 واإلنابة اهلل بخشية يأتوا لم كانوا إذ لهم قربت أي الجنة لهم أزلفت ممن فليسوا الجنة إلى مآلهم

 .انتهى"  إليو
 حسناتهم تساوت قـو: عشر الثانية الطبقة(: ٖٔٛص) الهجرتين طريق في القيم ابن اإلماـ وقاؿ

 المساوية وسيئاتهم النار دخوؿ من المساوية حسناتهم فمنعتهم فتقاوما أثراىما فتقابل وسيئاتهم،
 .الجنة دخوؿ من
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 يفضل ولم ربو، من الرحمة بها يستحق حسنة ألحدىم يفضل لم األعراؼ، أىل أىل ىم فهؤالء
 .العذاب بها يستحق سيئة عليو
 النار أىل دخوؿ ذكر أف بعد -األعراؼ سورة فى الطبقة ىذه أىل وتعالى سبحانو اهلل وصف وقد

 فقاؿ -النار أىل الجنة أىل مناداة ثم عليهم، وردىم لرؤسائهم أتباعهم ومخاطبة فيها وتبلعنهم
نَػُهَما: }تعالى  َأف اْلَجنَّةِ  َأْصَحابَ  َونَادْوا ِبِسيَماُىْم، ُكبل يَػْعرُِفوفَ  رَِجاؿٌ  اأَلْعَراؼِ  َوَعَلى ِحَجابٌ  َوبَػيػْ
 ال رَبػََّنا قَاُلوا النَّارِ  َأْصَحابِ  تِْلَقاءَ  أَْبَصارُُىمْ  ُصرَِفتْ  َوِإَذا يَْطَمُعوفَ  َوُىمَ  يَْدُخُلوَىا َلمْ  َعَلْيُكمْ  َسبلـٌ 

نَػُهَما: }تعالى فقولو ،[ٚٗ - ٙٗ: األعراؼ{ ]الظَّاِلِمينَ  اْلَقْوـِ  َمعَ  َتْجَعْلَنا : األعراؼ{ ]ِحَجابٌ  َوبَػيػْ
 فيو باطنو باب لو بينهم يضرب الذى السور ىو: قيل حجاب، والنار الجنة أىل بين أى[ ٙٗ

 الكفار يلى الذى وظاىره الرحمة، فيو المؤمنين يلى الذى باطنو: العذاب قبلو من وظاىره الرحمة
 .العذاب جهتو من

 السور ىذا ىو: قيل] والنار الجنة بين عاؿ سور وىو المرتفع، المكاف وىو عرؼ جمع واألعراؼ
 .األعراؼ أىل عليو[ والنار الجنة بينم جباؿ وقيل بينهم يضرب الذى
 عن سيئاتهم بهم فقصرت وسيئاتهم، حسناتهم استوت قـو ىم: عباس بن اهلل وعبد حذيفة قاؿ

 يدخلهم ثم يشاءُ  ما فيهم اهلل يقضى حتى ىناؾ فوقفوا النار، عن حسناتهم بهم وتجاوزت الجنة،
 .رحمتو بفضل الجنة
 والنار الجنة بين سور األعراؼ إف: يقوؿ شخص من سمعت: " اهلل رحمو العثيمين العبلمة وسئل

 السنين؟ من عددا فيو يمكثوف
 :أقساـ ثبلثة إلى انقسموا القيامة يـو كاف إذا الناس: فأجاب

 سيئاتهم ترجح آخر وقسم الجنة، ويدخلوف يعذبوف ال فهؤالء سيئاتهم، على حسناتهم ترجح قسم
 ثالث وقسم الجنة، إلى ينجوف ثم سيئاتهم بقدر للعذاب مستحقوف فهؤالء حسناتهم، على

 بل النار، أىل من وال الجنة، أىل من ليسوا األعراؼ أىل ىم فهؤالء سواء، وحسناتهم سيئاتهم
 يدخلوف النهاية وفي اهلل شاء ما فيو يبقوف الجنة، ويروف النار يروف مرتفع عاؿ برزخ مكاف في ىم

 ترجحت فمن يستحق، ما إنساف كل أعطى أف وتعالى سبحانو اهلل عدؿ تماـ من وىذا الجنة،
 كانت ومن اهلل، شاء ما إلى النار في عذب سيئاتو ترجحت ومن الجنة، أىل من فهو حسناتو
 دائما، مستقرا ليست -األعراؼ أي- لكنها األعراؼ، أىل من فهو متساوية وسيئاتو حسناتو
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 لقاء" من انتهى"  الجنة أىل من وإياكم اهلل جعلني النار، إلى وإما الجنة، إلى إما: المستقر وإنما
 .(ٙٔ/ ٗٔ" )المفتوح الباب

 صلى اهلل رسوؿ عن األخبار تواترت وقد(: ٕٙٚ: ص) الطحاوية شرح في العز أبي ابن قاؿ ٔ
 فيجب الملكين، وسؤاؿ أىبًل، لذلك كاف لمن ونعيمو القبر عذاب ثبوت في وسلم عليو اهلل

 ال لكونو كيفيتو، على وقوؼ للعقل ليس إذ كيفيتو، في نتكلم وال بو، واإليماف ذلك ثبوت اعتقاد
 فيو تحار بما يأتي قد الشرع إف بل العقوؿ، تحيلو بما يأتي ال والشرع الدار، ىذه في بو لو عهد

 غير إعادة إليو تعاد بل الدنيا، في المعهود الوجو على ليس الجسد إلى الروح عودة فإف العقوؿ،
 .الدنيا في المألوفة اإلعادة

 وىو مات من فكل البرزخ، عذاب ىو القبر عذاب أف واعلم(: ٕٛٙ: ص) آخر موضع في وقاؿ
 ونسف رماداً  صار حتى احترؽ أو السباع أكلتو يقبر، لم أو قبر منو، نصيبو نالو للعذاب مستحق

 المقبور، إلى يصل ما العذاب من وبدنو روحو إلى وصل البحر، في غرؽ أو صلب أو الهواء، في
 عليو اهلل صلى الرسوؿ عن يفهم أف فيجب ذلك، ونحو أضبلعو واختبلؼ إجبلسو، من ورد وما

 .تقصير وال غلو غير من مراده وسلم
 لو ليس: وقالوا القبر، عذاب اإلسبلميين من الفبلسفة بمذىب تمذىب ومن المبلحدة وأنكرت
 أيضاً  وأنكره النصوص، بو أخبرت مما شيئاً  يروف فبل القبور يفتحوف بأنهم لذلك واحتجوا حقيقة،

 وأكثر السنة، أىل جميع وخالفهم المريسي، وبشر عمرو بن كضرار المعتزلة وبعض الخوارج
 .المعتزلة
 وأف شيء، كل ترى أف يمكن أبصارىم أف ىؤالء ظن وقد بعلمو، يحيطوا لم بما كذبوا وىؤالء

 أسماعنا كانت ما الكوف أسرار من نعلم اليـو ونحن شيء، كل تسمع أف يمكن أسماعهم
 .خبره صدَّؽ باهلل آمن ومن ورؤيتو، سماعو عن عاجزة وأبصارنا

 الجنائز كتاب في البخاري ترجم وقد القبر، عذاب على تدؿ القرآف في إشارات وردت وقد
 الظَّاِلُموفَ  ِإذِ : )تعالى قولو الترجمة في وساؽ القبر، عذاب في جاء ما باب: فقاؿ القبر، لعذاب

( اْلُهوفِ  َعَذابَ  ُتْجَزْوفَ  اْليَػْوـَ  أَنُفَسُكمُ  َأْخرُِجواْ  أَْيِديِهمْ  بَاِسُطواْ  َواْلَمآلِئَكةُ  اْلَمْوتِ  َغَمَراتِ  ِفي
بُػُهم: )تعالى وقولو ،[ٖٜ: األنعاـ] [. ٔٓٔ: التوبة( ]َعِظيمٍ  َعَذابٍ  ِإَلى يُػَردُّوفَ  ثُمَّ  مَّرَّتَػْينِ  َسنُػَعذّْ
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َها يُػْعَرُضوفَ  النَّارُ *  اْلَعَذابِ  ُسوءُ  ِفْرَعْوفَ  بِآؿِ  َوَحاؽَ : )تعالى وقولو  تَػُقوـُ  َويَػْوـَ  َوَعِشيِّا ُغُدوِّا َعَليػْ
 [.ٙٗ - ٘ٗ: غافر( ]اْلَعَذابِ  َأَشدَّ  ِفْرَعْوفَ  آؿَ  َأْدِخُلوا السَّاَعةُ 
 واآلية االحتضار، حاؿ في الكفار المبلئكة تعذيب في ىي إنما البخاري ساقها التي األولى واآلية
 ما األوؿ العذاب القيامة، يـو عذاب قبل المنافقين سيصيباف عذابين ىناؾ أف على تدؿ الثانية

 القبر، عذاب الثاني والعذاب المؤمنين، بأيدي وإما عنده من بعقاب إما الدنيا في بو اهلل يصيبهم
بُػُهم: )البصري الحسن قاؿ  وقاؿ ،(القبر وعذاب الدنيا، عذاب[: )ٔٓٔ: التوبة( ]مَّرَّتَػْينِ  َسنُػَعذّْ

 أحد تحتمل واألخرى القبر، عذاب المرتين إحدى أف واألغلب(: ٕٗٗ/ ٗٔ) تفسيره في الطبري
 .ذلك غير أو واإلذالؿ القتل أو السبي أو الجوع من ذكره تقدـ ما

 أف قرر وتعالى تبارؾ الحق فإف القبر، عذاب أثبتوا الذين السنة ألىل واضحة حجة الثالثة واآلية
 تَػُقوـُ  َويَػْوـَ : )ذلك بعد قاؿ ألنو القيامة، يـو قبل وىذا وعشيًا، غدواً  النار على يعرضوف فرعوف آؿ

(: ٖٖٕ/ ٖ) الفتح في كما القرطبي قاؿ ،[ٙٗ: غافر( ]اْلَعَذابِ  َأَشدَّ  ِفْرَعْوفَ  آؿَ  َأْدِخُلوا السَّاَعةُ 
 .القبر عذاب تثبيت في حجة وىو البرزخ، في يكوف العرض ىذا أف على الجمهور

 الَِّذينَ  اهللُ  يُػثَبّْتُ : )وتعالى تبارؾ قولو وعذابو القبر فتنة على الدالة الواضحة القرآنية اإلشارات ومن
نْػَيا اْلَحَياةِ  ِفي الثَّاِبتِ  بِاْلَقْوؿِ  آَمُنواْ   الذي الصحيح الحديث ففي[ ٕٚ: إبراىيم( ]اآلِخَرةِ  َوِفي الدُّ
 في المؤمن أقعد إذا: )قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي عن عنهما اهلل رضي عازب بن البراء يرويو
 آَمُنواْ  الَِّذينَ  اهللُ  يُػثَبّْتُ : )قولو فذلك اهلل رسوؿ محمداً  وأف اهلل إال إلو ال أف شهد ثم أتى قبره

[ ٕٚ: إبراىيم( ]آَمُنواْ  الَِّذينَ  اهللُ  يُػثَبّْتُ : )وزاد: أخرى رواية وفي ،[ٕٚ: إبراىيم( ]الثَّاِبتِ  بِاْلَقْوؿِ 
 (.ٜٖٙٔ) البخاري رواه( القبر عذاب في نزلت
 فقالت القبر، عذاب فذكرت عليها دخلت اليهودية أف: )عنها اهلل رضي عائشة عن الحديث وفي
 القبر، عذاب عن وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ عائشة فسألت القبر، عذاب من اهلل أعاذؾ: لها

 وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ رأيت فما: عنها اهلل رضي عائشة قالت. القبر عذاب نعم،: فقاؿ
 رواه( حق القبر عذاب: )غندر زاد(. ٕٖٚٔ) البخاري رواه( القبر عذاب من تعوذ إال صلى بعد

 عجوزاف عليَّ  دخلت: )قالت عنها، اهلل رضي عائشة عن مسلم صحيح وفي(. ٖٖٚٔ) البخاري
 أف أنعم ولم فكذبتهما،: قالت قبورىم، في يعذبوف القبور أىل إف: فقالتا المدينة، يهود ُعُجز من

 عجوزين إف اهلل رسوؿ يا: لو فقلت وسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ ودخل فخرجتا، أصدقهما،
 إنهم صدقتا،: فقاؿ قبورىم، في يعذبوف القبور أىل أف فزعمتا عليَّ، دخلتا المدينة يهود عجز من
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 رواه( القبر عذاب من يتعوذ إال صبلة في بعد رأيتو فما: قالت"  البهائم تسمعو عذاباً  يعذبوف
 (.ٙٛ٘) ومسلم ،(ٖٙٙٙ) البخاري

 فيهم وخطب بل ألصحابو، يعلمو وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ كاف وخطورتو األمر ىذا ولعظم
 اهلل رسوؿ قاـ: )قالت: عنها اهلل رضي بكر أبي بنت أسماء عن البخاري صحيح ففي بو، مرة

 المسلموف ضج ذلك ذكر فلما المرء، فيها يفتن التي القبر فتنة فذكر خطيباً  وسلم عليو اهلل صلى
 أفهم أف وبين بيني حالت(: )ٖٓٔ/ ٗ) النسائي وزاد والنسائي،(. ٖٖٚٔ) البخاري رواه( ضجة
 اهلل بارؾ أي: مني قريب لرجل قلت ضجتهم، سكنت فلما وسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ كبلـ
 في تفتنوف أنكم: إلي أوحى قد: قاؿ قولو؟ آخر وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ ماذا لك،

 .النسائي سنن صحيح في األلباني العبلمة وصححو( الدجاؿ فتنة من قريباً  القبور
 الذي الحديث ففي قبورىم، في المعذبين بعض وسلم علي اهلل صلى الكريم الرسوؿ سمع وقد

 اهلل صلى النبي بينما: )قاؿ عنو اهلل رضي ثابت بن زيد عن( ٕٚٙٛ) صحيحو في مسلم يرويو
 وإذا تلقيو، فكادت بو، حادت إذ معو، ونحن لو، بغلة على النجار، لبني حائط في وسلم عليو
 فمتى: قاؿ أنا،: رجل فقاؿ األقبر؟ ىذه أصحاب يعرؼ من: فقاؿ أربعة، أو خمسة أو ستة أقبر
 تدافنوا، ال أف فلوال قبورىا، في تبتلى األمة ىذه إف: فقاؿ اإلشراؾ، في ماتوا: قاؿ ىؤالء؟ مات

 (.منو أسمع الذي القبر عذاب من يسمعكم أف اهلل لدعوت
: قاؿ عنو اهلل رضي األنصاري أيوب أبي عن( ٜٕٙٛ) ومسلم ،(ٖ٘ٚٔ) البخاري صحيح وفي

 في تعذب يهود: فقاؿ صوتاً، فسمع الشمس، غربت بعدما وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ خرج)
 (.قبورىا
 البخاري يرويو الذي الحديث قبورىم في للمعذبين وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ سماع على ويدؿ

 وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ أف وفيو عباس، ابن عن صحيحهما في( ٕٜٕ) ومسلم ،(٘٘ٓٙ)
 .الحديث.. (  كبير في يعذباف وما ليعذباف إنهما: )فقاؿ بقبرين، مرّ 

 وجسده، لروحو اسم المكلف واإلنساف المكلف، اإلنساف على مسلط القبر عذاب: مسألة
 والنعيم فالعذاب معا، والجسد الروح تتناوؿ القبر عذاب حصوؿ على دلت التي األدلة ولذلك

 يصلح الذي االتصاؿ من بنوع بالجسد متصلة الروح على يقع الجسد، على ويقع الروح على يقع
 ونحو وحده البدف على يعني مجردا؛ البدف على وربما مجردة، الروح على ويقع البرزخية، للحياة
 .وىذا ىذا على النصوص داللة ألجل العلماء من طائفة ىذا ذكر ذلك،
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 تعلق لكن وجسده؛ بروحو اإلنساف على يقع البرزخ في يحصل وما والنعيم العذاب أف والظاىر
 وعلى الروح على يقع العذاب أف والجماعة السنة أىل قوؿ صار لهذا يختلف، ىنا بالجسد الروح

 .وللجسد للروح المقابل في أيضا النعيم وأف الجسد،
 من للسنة المنتسبين فمن للسنة، المنتسبين من كاف ربما ىنا بالبدف الروح تعلق في والمخالف

 ذكرنا، كما ينعم وال يعذب ال فإنو البدف وأما للروح والنعيم الروح على العذاب يقوؿ من العلماء
 :أقواؿ ثبلثة للسنة المنتسبين يعني المسألة؛ ىذه في السنة أىل أقواؿ صارت ولهذا
 -ذكرنا كما- العذاب أف أئمتنا وقرره عقائدىم في دونوه الذي السنة أىل قوؿ: األوؿ القوؿ

 .وىذا ىذا على معا والجسد الروح على يقع والنعيم
، ابن منهم طائفة قوؿ وىذا الجسد، دوف فقط الروح على أنو: الثاني القوؿ  من وطائفة حـز

 .وجماعة واألشاعرة المعتزلة
 يكوف فإنو تحلل إذا وأما باقيا، داـ ما والبدف للروح يكوف والنعيم العذاب أف: الثالث القوؿ

 .فقط للروح والنعيم العذاب
 حـز ابن على وردود تفصيل وللمسألة األئمة قرره الذي وىو األوؿ ىو ذكرنا كما األدلة وظاىر
 .الشيخ آؿ صالح للشيخ الطحاوية شرح. المطوالت من تطلب غيره وعلى
 اإلماـ قاؿ. القبر وضغطة السؤاؿ فتنة من نصيبو ينالو ونحوه مصلوب من يدفن لم من: مسألة

 عذاب ىو القبر عذاب أف يعلم أف ينبغي مما(: ٛ٘ص) الروح كتاب في القيم ابن المحقق
 أو السباع أكلتو فلو يقبر، لم أـ قبر منو نصيبو ينالو للعذاب مستحق وىو مات من فكل البرزخ
 ما العذاب من وبدنو روحو إلى وصل البحر في غرؽ أو الهواء في نسف أو رمادا صار حتى حرؽ
 ىػ. ا المقبور من يصل
 عنو وقيل الموت، بعد لما اسم القبر عذاب: الطحاوية شرح في الشيخ آؿ صالح الشيخ وقاؿ

 فارقت من أف يعني القبر، غير في عذابا يكوف وقد القبر في عذابا يكوف وقد تغليبا، القبر عذاب
 والديانات والنحل الملل جميع من الناس وغالب يعذب، أف وإما ينعم أف إما فإنو جسده روحو

 البرزخ عذاب فحقيقتها وإال القبر، عذاب أو القبر نعيم اسم للمسألة سمة صارت فلذلك يقبروف،
 .البرزخية الحياة وىي الثانية الحياة ىي فيها العذاب أو بالتنعم المقصود الحياة ألف البرزخ؛ ونعيم

 .اآلخرة والحياة البرزخية، والحياة الدنيا، الحياة: ثبلث فالحياة



 - 060 - 

                                                                                                                                                  

 فتفرقت أكل من أو وذر وأحرؽ يدفن لم من أو دفن من ولذلك البرزخية الحياة ىنا والمقصود
 األرض تحت يجعل ولم مكاف في رفع من أو آخره، إلى أو يقبر ولم البحر في رمي من أو أجزاؤه

 .برزخية حياة إلى صاروا فالجميع قبر، في
 القبر عذاب تسميتو من النصوص بعض في الدليل في جاء ما أو القبر عذاب العلماء قوؿ فإذا
 .يدفنوف الناس غالب ألف التغليب؛ باب من ىذا

 اإلسبلـ دين إلى منسوبا كاف منافق أو لمؤمن إال السؤاؿ يكوف ال: البر عبد ابن قاؿ: مسألة
 ابن المحقق اإلماـ وقاؿ الجمهور، ذلك في وخالفو قاؿ كذا. الكافر بخبلؼ الشهادة بظاىر
 للكافر السؤاؿ بل القوؿ ىذا خبلؼ على تدؿ والسنة القرآف: الروح في تعالى اهلل رحمو القيم

 في ثبت وقد[ ٕٚ: إبراىيم{ ]الثابت بالقوؿ آمنوا الذين اهلل يثبت: }تعالى اهلل قاؿ والمسلم،
 واسم والفاجر الكافر األحاديث في فإف تقدـ كما القبر عذاب في نزلت أنها وغيرىما الصحيحين

 لفي الفجار كتاب إف كبل} تعالى قولو ومنو قطعا الكافر يتناوؿ والسنة القرآف عرؼ في الفاجر
 وصوبو اإلشبيلي الحق عبد للحافظ العاقبة كتاب في ىذا ونحو[. ٚ: المطففين{ ]سجين

 .نظر قالو وفيما البر عبد البن السيوطي الجبلؿ وانتصر التذكرة، في القرطبي
 سؤاؿ أف من وغيرىما اإلشبيلي الحق عبد والحافظ القيم ابن المحقق اختاره ما ىذا ومثل(: فرع)

 وقاؿ التذكرة، في القرطبي أيضا بو وجـز ذلك في تساويها غيرىا بل األمة بهذه بخاص ليس القبر
 للحكيم ىذا في السيوطي وانتصر البر عبد ابن وتوقف األمة، بهذه خاص إنو: الترمذي الحكيم

 أعلم واهلل - والظاىر: الثبلثة األقواؿ ذكره بعد الروح في القيم ابن المحقق اإلماـ قاؿ الترمذي،
 وأنهم - أمتو مع وسلم عليو اهلل صلى كنبينا عنو يسأؿ يعني - كذلك أمتو مع نبي كل أف -

 وإقامة السؤاؿ بعد اآلخرة في يعذبوف كما عليهم الحجة وإقامة السؤاؿ بعد القبور في يعذبوف
 .الحجة

 بالرسالة تأتيهم الرسل كانت األمة ىذه قبل األمم أف السؤاؿ عدـ على الترمذي الحكيم واستدؿ
 عليو اهلل صلى محمدا اهلل بعث فلما قاؿ. بالعذاب وعوجلوا واعتزلوىم الرسل كفت أبوا فإذا

 لمهابة دخل من اإلسبلـ دين في يدخل حتى السيف وأعطى العذاب عنهم أمسك بالرحمة وسلم
 اإليماف ويعلنوف بالكفر يسروف فكانوا النفاؽ ظهر ىنا فمن قلبو، في اإليماف يرسخ ثم السيف
 وليميز بالسؤاؿ أمرىم ليستخرج القبر فتاني لهم اهلل قيض ماتوا فلما ستر في المؤمنين بين وكانوا

 .الطيب من الخبيث اهلل
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 اإلسبلـ شيخ ذكره ما منها الزاخرة البحور في بعضها على نبهت أوجو عدة من مقاؿ قالو وفيما
 أىل عند المعروؼ أف المسيح دين بدؿ لمن الصحيح الجواب كتابو في روحو اهلل روح تيمية ابن

 نوح قـو أىلك كما يعمهم سماوي بعذاب األمم مكذبي تعالى يهلك لم التوراة نزوؿ بعد أنو العلم
 لساف على إسرائيل بني أمر كما الكفار بجهاد المؤمنين أمر بل وغيرىم لوط وقـو وثمود وعاد

 صلوات األنبياء من وغيرىم وسليماف داود وكذا مشهور للكفار يوشع وقوؿ الجبابرة، بقتاؿ موسى
 (.ٓٔ/ ٕ) البهية األنوار لوامع. أجمعين عليهم وسبلمو اهلل

 الفتاناف يأتيهم وال القبر فتنة تنالهم ال الموتى من الناس بعض أف األخبار صحيح في ورد: مسألة
 إلى ومضاؼ بالميت نزؿ ابتبلء حاؿ إلى ومضاؼ عمل إلى مضاؼ - أنحاء ثبلثة على وذلك
 أف وروي اهلل، سبيل في والمرابطين يغلب أو يقتل حتى فصبر العدو لقي ومن كالشهداء زماف

 الجمعة ليلة أو الجمعة يـو مات ومن» ،«القبر فتنة من عصم ليلة كل قرأىا من تبارؾ سورة»
 فاألدلة الجن وأما. والسبلـ الصبلة عليهم واألنبياء المبلئكة يسأؿ ال وممن...  «القبر فتنة كفي

 لوامع. التوفيق وباهلل وغيرىم علماؤنا عليو نص كما الجملة في مكلفوف ألنهم ويسألوف تعمهم
 (.ٕٔ/ ٕ) البهية األنوار
 فتنة يأمنوف الذين يعني - الباب ىذا أف اهلل رحمك اعلم(: ٖٕٗ/ص) التذكرةفي  القرطبي وقاؿ
 يسأؿ من ويبين ، يخصها بل ، - القبر فتنة عمـو يعني - األبواب من تقدـ ما يعارض ال - القبر

 مدخل فيو ليس كلو وىذا ، األىواؿ تلك ويقاسي السؤاؿ عليو يجري ممن فيو يفتن وال قبره في
 اهلل صلى للعباد المرسل الصادؽ لقوؿ واالنقياد التسليم فيو وإنما ، فيو للنظر مجاؿ وال ، للقياس

 .انتهى"  التناد يـو إلى وأصحابو آلو وعلى وسلم عليو
 اهلل سبيل في قتلوا الذين الشهداء وأما(:" ٚٚٗ/ٛ)في مجموع فتاواه  عثيمينوقاؿ العبلمة ال

 المؤمنين من اشترى اهلل إف: )تعالى اهلل قاؿ.  بجهادىم إيمانهم صدؽ لظهور ؛ يسألوف ال فإنهم
 وال: ) وقاؿ ،ٔٔٔ/التوبة( ويقتلوف فيقتلوف اهلل سبيل في يقاتلوف الجنة لهم بأف وأموالهم أنفسهم
 النبي وقاؿ. ٜٙٔ/عمراف آؿ( يرزقوف ربهم عند أحياء بل أمواتا اهلل سبيل في قتلوا الذين تحسبن

 أمن مات إذا المرابط كاف وإذا ،( فتنة رأسو على السيوؼ ببارقة كفى: ) وسلم عليو اهلل صلى
 رقبتو وعرض بذؿ ألنو ؛ منو أولى أو مثلو المعركة في قتل الذي فهذا ؛ صدقو لظهور ؛ الفتاف
 .انتهى"  إيمانو صدؽ على األدلة أكبر من وىذا ، لدينو وانتصارا ، اهلل لكلمة إعبلء اهلل؛ لعدو

 :قولين على ذلك في العلم أىل اختلف. قبورىم؟ في األطفاؿ يمتحن ىل: مسألة
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 وبعض المالكية بعض قوؿ وىو العقبلء، الكبار من كغيرىم قبورىم في يسألوف األطفاؿ فأ األوؿ
/ ٕ) الفروع في عنو نقلو كما تيمية ابن اإلسبلـ شيخ أيضا واختاره القرطبي، واختاره الحنابلة،

ٕٔٙ.) 
 وفتنتو، القبر عذاب يقيهم أف اهلل وسؤاؿ لهم، والدعاء عليهم، الصبلة تشرع األطفاؿ ألف قالوا
: فقاؿ صبية، أو صبي على صلى وسلم عليو اهلل صلى النبي أف عن اهلل رضي أنس عن روي لما

 الذىبي عنو وقاؿ األوسط، في الطبراني رواه( الصبي ىذا لنجا القبر ضمة من أحد نجا كاف لو)
 صحيح، إسناده(: ٖٖٙ/ ٗ) العالية المطالب في الحافظ وقاؿ منكر،(: ٕٖٚ/ ٔ) الميزاف في

 الجامع صحيح في األلباني وصححو ثقات، رجالو(: ٜٜ٘ٔ) الخيرة إتحاؼ في البوصيري وقاؿ
(ٖ٘ٓٚ.) 

 أيوب أبي عن عازب، بن البراء عن أنس، بن اهلل عبد بن ثمامة عن سلمة، بن حماد وعن
 أحد أفلت لو: )وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ دفن، صبيا أف: عنهم اهلل رضي األنصاري

/ ٘) الصحيحة في األلباني وصححو الكبير، في الطبراني رواه( الصبي ىذا ألفلت القبر ضمة من
 (.ٕٗٙٔ) رقم( ٜ٘ٔ
 قط، خطيئة يعمل لم صبي على ىريرة أبي وراء صليت: )قاؿ أنو المسيب بن سعيد عن وروي

/ ٗ) والبيهقي ،(ٓٛٗ) برقم( ٕٜٔ/ ٕ) مالك رواه( القبر عذاب من أعذه اللهم: )يقوؿ فسمعتو
 (.ٖٖ٘/ ٖ) الرزاؽ وعبد ،(ٜ

 وقد عنو، يسألوف عما الجواب ويلهموف منزلتهم بذلك ليعرفوا عقولهم لهم يكمل واهلل: ىؤالء قاؿ
 .االمتحانين بين فرؽ فبل القبر، في فكذلك اآلخرة، في يمتحنوف أنهم الكثيرة األحاديث دلت
( ٕٙٔ/ ٕ) الفروع في مفلح ابن قاؿ ،والحنابلة المالكية وبعض الشافعية، قوؿ وىو آخروف وقاؿ
 فهم والرسل الرساالت عقلوا الذين بالكبار خاص السؤاؿ بل: عقيل وابن القاضي، قوؿ وىو

 من يتمكنوا لم ألنهم لسؤالهم معنى فبل الصغار أما ال؟ أـ النبي ىذا أطاعوا ىل يسألوف الذين
 في السؤاؿ بخبلؼ السؤاؿ، ىذا في فائدة ال إذ ذلك؟ عن يسألوف فكيف الرسوؿ، معرفة

 ومن نجا، منهم أطاعو فمن معهم، وعقولهم أمره، بطاع ويأمرىم رسوال لهم يرسل فاهلل اآلخرة،
 كسؤاؿ مضى عما سؤاؿ أنو ال الوقت ذلك في أمر عن السؤاؿ فهذا، النار أدخلو عصاه

 .الملكين
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 الذي األلم بو يراد بل فعلو، فعل على للطفل العقوبة بو يراد ال فهذا لو الدعاء من ورد ما وأما
 من قطعة السفر": ) الرسوؿ قوؿ مثل لو، عقوبة يكن لم وإف منو، ويتألم فيتوجع للميت يحصل
 .ومسلم البخاري رواه( العذاب

، اآلالـ، من القبر في أف والريب(: ٜٖٙ ،ٖٛٙص) الروح في القيم ابن قاؿ  والحسرات والهمـو
 ذلك يقيو أف لو تعالى اهلل يسأؿ أف عليو للمصلي فيشرع بو، فيتألم الطفل، إلى أثره يسري قد ما

 .العذاب
 صريحة نصوص بإثباتها جاءت وقد البرزخ، عالم في الميت يبلقيو ما أوؿ القبر ضمة: مسألة

 اهلل صلى النبي أف عنها اهلل رضي عائشةحديث  منها ، وسلم عليو اهلل صلى النبي عن صحيحة
 أخرجو (معاذ بن سعد منها نجا منها ناجيا أحد كاف ولو ضغطة للقبر إف ) : قاؿ وسلم عليو

 اآلثار مشكل في والطحاوي ،(٘ٗٛٔ) الجعد بن علي حديث في والبغوي ،(٘٘/ ٙ) أحمد
 في الحافظ عنو قاؿ والحديث وغيرىم( ٗٔٔٔ) مسنده في راىويو بن وإسحاؽ ،(ٚٓٔ/ ٔ)

 في الذىبي وقاؿ ،(ٜٜ٘/ ٕ) عمر مسند في الطبري صححو والحديث( ٔٛ) المسدد القوؿ
 الحسن أبو الحافظ وقاؿ جيد إسناد العراقي الحافظ وقاؿ، قوي إسناده( : ٜٕٔ/ٔ) السير

 بن سعد عن شعبة عن جعفر بن محمد عن أيضا أحمد ورواه الصحيح رجاؿ رجالو الهيثمي
 لم نافعا أف على تدؿ الرواية وىذه نحوه عائشة عن إنساف عن عمر ابن مولى نافع عن إبراىيم
 سمعو نافع يكوف اف ويمكن الراجح ىو ويحيى يعقوب رواه وما عنها اهلل رضي عائشة من يسمعو

 في األلباني العبلمة وقاؿ ىػ. ا بالوجهين فرواه أيضا عنها سمعو ثم عائشة عن إنساف عن
 فنسأؿ ريب، ببل صحيح وشواىده طرقو بمجموع الحديث أف القوؿ وجملة( ٜ٘ٙٔ) الصحيحة

، وصححو األرنؤوط ومن معو في تحقيق المجيب نعم إنو القبر ضغطة علينا يهوف أف تعالى اهلل
  (.  .ٕٖٚ/ٓٗالمسند )

 معاذ بن سعد عن قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف عنهما اهلل رضي عمر ابن ومنها حديث
 ألفا سبعوف وشهده السماء أبواب لو وفتحت العرش لو تحرؾ الذي ىذا) توفي حين عنو اهلل رضي

 الكبرى وفي( ٕ٘٘ٓ) المجتبى في النسائي أخرجو (عنو فرج ثم ضمة ضم لقد المبلئكة من
 النووي عنو قاؿوالحديث اختلف في إسناده، و  ( ٖٓٗ/ٖ) الطبقات  في سعد وابن( ٕٕٛٔ)

 وىذا(: ٕٙٛ/ٕ) الراية نصب في الزيلعي، وقاؿ صحيح إسناده( : ٖٗٓٔ/ٕ) الخبلصة في
 ؿ الحافظوقا ،منكرا جعلو وال يضعفو ولم اختبلفا إسناده في وذكر عللو، في حاتم أبي ابن ذكره
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 في األلباني العبلمة وصححو، الصحيح في بهم محتج ثقات رجالو: (ٖٛص) المسدد القوؿ في
 ىذا(: ٕٚٚ، وقاؿ الوادعي في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين )النسائي صحيح
 ..مسلم شرط على صحيح حديث

  وسلم عليو اهلل صلى فقاؿ دفن، صبيا أف) عنو اهلل رضي أيوب أبي ومنها حديث
صححو و ( ٕٔٔ/ٗ) الكبير في الطبراني أخرجو (الصبي ىذا ألفلت القبر ضمة من أحد أفلت لو)

 . ( .ٕٗٙٔ) الصحيحة في األلبانيالعبلمة 
 : قولين على فيها، المؤمن حاؿ يكوف وكيف القبر، ضمة في العلم أىل اختلفوقد 

 يفرج ما سرعاف الصالح المؤمن أف غير عليو، وتشتد مؤمن كل القبر ضمة تصيب :األوؿ القوؿ
 ضيق عليو ويطوؿ الضمة عليو فتشتد الفاسق أما عليو، العذاب يطوؿ فبل قبره، في لو ويفسح عنو

 القبر ضغطة من ينجو ال"  : اهلل رحمو السعدي القاسم أبو قاؿ، ومعصيتو ذنبو بحسب لحده
 الحالة ىذه وحصوؿ للكافر الضغط دواـ فيها والكافر المسلم بين الفرؽ أف غير طالح وال صالح

  .انتهى"  لو االنفساح إلى يعود ثم قبره إلى نزولو أوؿ في للمؤمن
 ما بذنب ألم وقد إال أحد من ما أنو الضغط ىذا سبب"  : اهلل رحمو الترمذي الحكيم وقاؿ

 .انتهى"  الرحمة تدركو ثم لها جزاء الضغطة ىذه فتدركو
 (ٕٓٔ/ٗ" ) فتاواه"  في الرملي ونقلو ،( ٕٜٕ/ٖ) النسائي سنن على السيوطي حاشية عن نقبل

.. :  المسند في قاؿ: سؤاؿ(: ٜ٘ٔ/ٜاأللباني ) العبلمة موسوعةوسئل العبلمة األلباني كما في 
 انتهينا فلما جنازة، في - وسلم وآلو عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ مع كنا»: قاؿ حذيفة حديث

 منها تزوؿ ضغطة فيو المؤمن يضغط: قاؿ ثم فيو، بصره يردد فجعل ساقيو على قعد القبر إلى
 الحمائل؟ تزوؿ معنى ما...  األنثيين عروؽ: والحماؿ: قاؿ «نارًا الكافر على ويُمؤل حمائلو،
 .. العذاب شدة عن كناية: الشيخ

 الدرجة؟ لهذه ضغطة يضغط المؤمن: يعني: مداخلة
 بعض في السبلـ عليو قاؿ كما معاذ بن سعد حتى منها ينجو ال أضبلعو وتتداخل: الشيخ

 .الصحيحة األحاديث
  منها؟ يتألم الضغطة: يعني: مداخلة
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 واحدة ضغطة يستمر، ال لكن شديد ألم فهذا األضبلع تداخلت إذا ىذا شك، ببل: ... الشيخ
 أنو حيث من آنًفا شرحنا كما فطالح طالح وإف فصالح صالًحا إف طبيعتو إلى شيء كل يعود ثم

 .القبر في طاقة للميت يفتح
 .منها بد ال الضغطة: يعني: مداخلة
 .منها بد ال: الشيخ
 وال أذى فيها ليس وحناف، رفق ضمة ولكنها الصالحين المؤمنين القبر ضمة تصيب :الثاني القوؿ
 . أعمالهم وسوء ذنوبهم كثرة بحسب سخطا عليهم فتشتد العاصوف المسلموف أما ألم،
 خلقوا ومنها ، أمهم أنها أصلها إنما القبر ضمة إف:  يقاؿ كاف : قاؿ اهلل رحمو التيمي محمد عن

 عنها غاب التي الشفيقة الوالدة ضم ضمتهم أوالدىا إليها رد فلما ، الطويلة الغيبة عنها فغابوا ،
 بعنف ضمتو عاصيا هلل كاف ومن ، ورأفة برفق ضمتو مطيعا هلل كاف فمن ، عليها قدـ ثم ولدىا
 ( .عليو منها سخطا

 . الدنيا أبي ابن رواية من( ٕٜٕ/ٖ" ) النسائي سنن"  على حاشيتو في السيوطي ذكره
 : قالت عنها اهلل رضي عائشة عن مرفوع حديث المعنى ىذا في روي وقد

 يا قاؿ شيء ينفعني ليس القبر وضغطة ونكير منكر بصوت حدثتني يـو منذ إنك!  اهلل رسوؿ يا)
 على القبر ضغطة وإف العين، في كاإلثمد المؤمنين أسماع في ونكير منكر أصوات إف عائشة
 ويل عائشة يا ولكن رفيقا، غمزا رأسو فتغمز الصداع ابنها إليها يشكو الشفيقة كاألـ المؤمن

، ولكنو حديث  ٔ(الصخرة على البيضة كضغطة قبورىم في يضغطوف كيف اهلل في للشاكين
 مسند في والديلمي ،( ٙٔٔ رقم ،٘ٛ)  القبر عذاب إثبات في البيهقي ضعيف ال يثبت، أخرجو

 فهو.  ضعيفاف جدعاف بن زيد بن وعلي جعفر أبي بن الحسن سنده وفي ،( ٖٙٚٚ) الفردوس
 . النجار وابن منده البن بعضهم عزاه وقد كما تقدـ ضعيف حديث

 في القبر عذاب من ليست الضمة ىذه"  : (ٕٜٕ-ٜٕٓ/ٔ) سيرفي ال الذىبي الحافظ قاؿ
 ألم من يجد وكما ، الدنيا في وحميمو ولده فقد ألم يجد كما المؤمن يجده أمر ىو بل ، شيء
 قيامو وألم ، عليو أىلو ببكاء تأثره وألم ، وامتحانو قبره في سؤالو وألم ، نفسو خروج وألم ، مرضو

 قد كلها األراجيف فهذه.  ذلك ونحو ، النار على الورود وألم ، وىولو الموقف وألم ، قبره من
 بو اهلل يرفق التقي العبد ولكن ، قط جهنم عذاب من وال ، القبر عذاب من ىي وما ، العبد تناؿ
( الحسرة يـو وأنذرىم: ) تعالى اهلل قاؿ.  ربو لقاء دوف للمؤمن راحة وال ، كلو أو ذلك بعض في
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.  الخفي واللطف العفو تعالى اهلل فنسأؿ( الحناجر لدى القلوب إذ اآلزفة يـو وأنذرىم: ) وقاؿ ،
 أرفع من وأنو ، الجنة أىل من أنو نعلم ممن - معاذ ابن يعني - فسعد ، الهزات ىذه ومع

 ألم وال روع وال ، الدارين في ىوؿ ينالو ال الفائز أف تظن ىذا يا كأنك.  عنو اهلل رضي الشهداء
 .انتهى"  سعد زمرة في يحشرنا وأف ، العافية ربك سل! ؟ خوؼ وال

 كانت وإف ، منها بد فبل القبر ضمة وأما"  : (ٛٛٙ/ٕ" ) الدواني الفواكوفي  النفراوي وقاؿ
 .انتهى"  الدرجات باختبلؼ تختلف

 -..( ضمة سعدا القبر ضم لقد) حديث يعني - الحديث ىذا:"  اهلل رحمو عثيمينال عبلمةال وقاؿ
 كاألـ ، وشفقة رحمة ضمة للمؤف األرض ضمة فإف:  صحتو تقدير وعلى ، العلماء عند مشهور

 اهلل صلى النبي فإف ، باهلل والعياذ عذاب ضمة فهي للكافر ضمتها أما ، صدرىا إلى ولدىا تضم
 دينك وما ؟ ربك من:  أصوؿ ثبلثة عن يسأالنو ملكاف أتاه دفن إذا اإلنساف أف أخبر وسلم عليو

 يجعل أف اهلل أسأؿ ، محمد ونبيي ، اإلسبلـ وديني ، اهلل ربي:  يقوؿ فالمؤمن ؟ نبيك ومن ؟
 ال ىاه ىاه:  فيقوؿ - ىذا من وإياكم اهلل أعاذنا - المرتد أو المنافق أما ، ىذا وجوابكم جوابي
 ، باهلل والعياذ أضبلعو تختلف حتى القبر عليو فيضيق ، فقلتو قوال يقولوف الناس سمعت ، أدري
."  للمؤمن وضمها المرتد أو للكافر األرض ضم بين ففرؽ ، الضم شدة من بعض في بعضو يدخل
 ( .ٚٔ/رقم سؤاؿ ،ٔٙٔ/رقم لقاء" ) المفتوح الباب لقاءاتمن  باختصار انتهى

 عليو، السنة ظاىر لداللة المسألة، ىذه في القولين أرجح األوؿ القوؿ أف أعلم واهلل يظهر والذي
 ىذه شدة على يدؿ وىذا القبر؛ ضمة من ينجو ال ، غيرىم عن فضبل المؤمنين، من أحدا وأف

 عملو بحسب كل ذلك، في يتفاوتوف الناس كاف وإف قبره، ضمو من يصيب ألما لها وأف الضمة،
 الذنوب، مغفرة أسباب في القبر ضمة اهلل رحمو تيمية ابن اإلسبلـ شيخ ذكر ذلك وألجل ،وحالو

 بو يكفر مما ىذا فإف والروعة والضغطة الفتنة من القبر فى يحصل ما الثامن السبب: "  قاؿف
 ( .ٓٓ٘/ٚ) الفتاوى مجموع.  انتهى" . الخطايا
 عذاب؟ من القبر في يحدث ما الناس بعض يرى أف يمكن ىل: مسألة
 العالم وىذا فيو، عمره قضى الذي غير آخر عالم وىو ،"  البرزخ"  عالم إلى بموتو الميت ينتقل
 . والسنة الكتاب من بدليل إال ينفيو، أو شيئا، فيو يثبت أف ألحد ليس الغيبي

 وأيضا لدفنو، األكتاؼ على محموؿ وىو"  الميت"  تكلم تثبت الصحيحة األحاديث جاءت وقد
 قالو الذي الكبلـ ذلك يسعموف ال األحياء أف وغيرىا األحاديث تلك في وثبت قبره، في وىو
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 وأما السماع، من اإلنس وسلم عليو اهلل صلى النبي استثنى فقد األوؿ الموضع أما الميت،
 . والجن اإلنس استثنى فقد: الثاني الموضع
:  وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ يقوؿ عنو اهلل رضي الخدري سعيد أبي عن : األوؿ الموضع

 ، قدموني قدموني:  قالت صالحة كانت فإف أعناقهم على الرجاؿ فاحتملها الجنازة وضعت إذا)
 ولو اإلنساف إال شيء كل صوتها يسمع ، بها يذىبوف أين ويلها يا:  قالت صالحة غير كانت وإف

 ( .لصعق اإلنساف سمعها
 ( .ٖٗٔٔ) البخاري رواه
 داؿ( : شيء كل صوتها يسمع) الحديث آخر في قولو ( :٘ٛٔ/  ٖ)في الفتح  الحافظ قاؿ
 . الحاؿ بلساف ال ، القاؿ بلساف ذلك أف على
 الميت كبلـ أف على المذكور بالحديث واستدؿ (:ٗٔٔ/  ٛ" ) القاري عمدة في العيني وقاؿ

 . اإلنساف غير حيواف كل يسمعو
 ما ربك من فيقوؿ آت فيأتيو)  وفيو ، المشهور عازب بن البراء حديث ىو : الثاني الموضعو 

 منتن الثياب قبيح الوجو قبيح آت ويأتيو تلوت وال دريت ال فيقوؿ أدري ال فيقوؿ نبيك من دينك
 أنا فيقوؿ أنت من بالشر اهلل فبشرؾ وأنت فيقوؿ مقيم وعذاب اهلل من بهواف أبشر فيقوؿ الريح

 أعمى لو يقيض ثم شرا اهلل فجزاؾ اهلل معصية في سريعا اهلل طاعة عن بطيئا كنت الخبيث عملك
 اهلل يعيده ثم ترابا يصير حتى ضربة فيضربو ترابا كاف جبل بها ضرب لو مرزبة يده في أبكم أصم
 ثم عازب بن البراء قاؿ الثقلين إال شيء كل يسمعو صيحة فيصيح أخرى ضربة فيضربو كاف كما
 وأحمد ،( ٖ٘ٚ رقم ، ٕٓٔ ص) الطيالسى أخرجو(  النار فرش من ويمهد النار من باب لو يفتح

 رقم ، ٖٕٙ/ٔ) والرويانى ،( ٖ٘ٚٗ رقم ، ٜٖٕ/ٗ) داود وأبو ،( ٚ٘٘ٛٔ رقم ، ٕٚٛ/ٗ)
 منده وابن ،( ٜٔٔ ص) التوحيد فى خزيمة وابن ،( ٜٖٖ رقم ، ٕ٘ٓ/ٔ) وىناد ،( ٕٜٖ

 فى والبيهقى ،( ٚٔٔ ٜٓٔ ، ٚٓٔ رقم ، ٜٛ ٖٜ/ٔ) والحاكم ،( ٗٙٓٔ رقم ، ٕٜٙ/ٕ)
 قاؿ والحديث( ٜٜٔ رقم ٜٓٔ/ٕ) الشريعة في واآلُجّري ،( ٜٖ٘ رقم ، ٖ٘٘/ٔ) الشعب

 شرط على صحيح:  الحاكم وقاؿ ، صحيح إسناده( : ٜٗٗ/ٕ) عمر مسند في الطبري عنو
 إسناد ىذا( : ٜٖٛ) اإليماف في منده ابن وقاؿ ، اإلسناد صحيح:  البيهقي وقاؿ ، الشيخين

 القيم ابن اإلماـ وصححو ، الجماعة رسم على ثابت وىو البراء عن جماعة رواه مشهور متصل
( : ٓ٘/ٖ) الهيثمى وقاؿ ،( ٓٗٔ/ٚ) السنن تهذيب في لو والحاكم نعيم أبي تصحيح ونقل
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 وصححو ، صحيحة طرؽ لو( : ٜٔ) الصدور شرح في السيوطي وقاؿ ، الصحيح رجاؿ رجالو
 الوادعي وحسنو ، المسند تحقيق في األرنؤوط وصححو ،( ٖٓٙٔ) المشكاة في األلباني العبلمة

   (.ٕٗٚ-ٕٕٚ/ٕ) الصحيحين في ليس مما الصحيح الجامع في
 الموضع في والجن اإلنس سماع وعدـ األوؿ، في اإلنس سماع وعدـ ، الموضعين بين الفرؽ وفي

 استشكل وقد : - األوؿ الحديث على تعليقا - اهلل رحمو حجر ابن الحافظ قاؿ غيرىم، الثاني
 إال شيء كل يسمعو صعقة فيصعق ضربة فيضربو) القبر في السؤاؿ حديث في ورد ما مع ىذا

 فيو استثنى والثاني ، فقط اإلنس فيو استثنى واألوؿ ، والصعق الميت:  بينهما والجامع( الثقلين
 - الفزع وىو - الصعق وجود يقتضي ال ذكر بما الميت كبلـ أف:  والجواب! ؟ واإلنس الجن

 التي الصيحة وأما ذلك، في الجن بخبلؼ الميت، كبلـ سماع يألف لم لكونو ؛ اآلدمي من إال
 أشد شيء وال اهلل، عذاب سببها لكوف جميعا؛ والجن لئلنس مألوفو غير فإنها المضروب يصيحها

 ( .٘ٛٔ/  ٖ" ) الباري فتح."  واإلنس ، الجن فيو فاشترؾ ، مكلف كل على منو
 حائط في وسلم عليو اهلل صلى النبي بينما ) قاؿرضي اهلل عنو  ثابت بن زيد عن وفي الحديث

 أربعة أو خمسة أو ستة أقبر وإذا تلقيو فكادت بو حادت إذ معو ونحن لو بغلة على النجار لبني
 ماتوا:  قاؿ( ىؤالء مات فمتى: ) قاؿ ، أنا:  رجل فقاؿ( األقبر ىذه أصحاب يعرؼ من: ) فقاؿ

 يسمعكم أف اهلل لدعوت تدافنوا ال أف فلوال قبورىا في تبتلى األمة ىذه إف: ) فقاؿ ، اإلشراؾ في
 ( .ٕٛٙٛ) مسلم رواه ( .منو أسمع الذي القبر عذاب من

 فسمع الشمس وجبت وقد وسلم عليو اهلل صلى النبي خرج:  قاؿ عنهم اهلل رضي أيوب أبي عنو 
  ( .ٜٕٙٚ) ومسلم( ٜٖٓٔ) البخاري رواه( قبورىا في تعذب يهود: ) فقاؿ صوتا

 اهلل صلى المصطفى بأف اإلخبار ذكر: "  بقولو عليو وبوب( ٜٖٗ/  ٚ) حباف ابن رواه والحديث
 " . قبورىا في عذبت حيث الكفرة أصوات أسمع سلم و عليو
 . جليلة حكم الموضعين كبل في اإلنساف سماع عدـ وفي
:  يعني( : اإلنساف إال: ) قولو (:ٖٛٗ ، ٕٛٗ/  ٛ)كما في مجموع فتاواه  العثيمين عبلمةال قاؿ
 : منها ؛ عظيمة لحكم وذلك ، الصياح ىذا يسمع ال أنو

 يسمعكم أف اهلل لدعوت تدافنوا ال أف لوال: ) بقولو وسلم عليو اهلل صلى النبي إليو أشار ما:  أوال
 ( .القبر عذاب من

 . للميت سترا ذلك إخفاء في أف:  ثانيا
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 . قرار لهم يستقر لم:  ويصيح يعذب ميتهم سمعوا إذا أىلو ألف ؛ ألىلو إزعاج عدـ فيو أف:  ثالثا
 أشبو وما!  أخوكم ىذا!  أبوكم ىذا!  ولدكم ىذا:  يقولوف الناس ألف ؛ أىلو تخجيل عدـ:  رابعا
 . ذلك

 من القلوب تسقط أف توجب قد صيحة بل ، ىينة ليست صيحة ألنها ؛ نهلك قد أننا:  خامسا
 . عليو يغشى أو اإلنساف فيموت ، معاليقها
 اإليماف باب من القبر بعذاب اإليماف لكاف:  المعذبين ىؤالء صراخ الناس سمع لو:  سادسا

 سوؼ الناس ألف ؛ االمتحاف مصلحة تفوت وحينئذ ، بالغيب اإليماف باب من ال ، بالشهادة
 صار:  الخبر طريق عن إال بو يعلموا ولم ، عنهم غائبا كاف إذا لكن ؛ قطعا شاىدوه بما يؤمنوف

 ا.ىػ بالغيب اإليماف باب من
 أف يمكن أي- ممكن ىذا(: ٚ٘ٔ/ٜاأللباني ) العبلمةوقاؿ العبلمة األلباني كما في موسوعة 

 البخاري أخرجو الذي الحديث سمعتم لعلكم ،-عذاب من القبر في يحدث ما الناس بعض يرى
 عليو اهلل صلى - النبي أف: عنهما اهلل رضي العباس بن اهلل عبد حديث من صحيحيهما في ومسلم

 أما كبير، في يعذباف وما ليعذباف إنهما أما»: والسبلـ الصبلة عليو فقاؿ بقبرين مر - وسلم وآلو
 البوؿ، من يستتر ال: - رواية وفي - يستنزه ال فكاف: اآلخر وأما بالنميمة، يسعى فكاف أحدىما

 عليو ذلك عن فسألوه القبر، على منهما شق كل ووضع شقين فشقو بغصن لو يؤتى بأف أمر ثم
 عليو اهلل صلى - فالرسوؿ .«رطبين داما ما عنهما يخفف وجل عز اهلل لعل: فقاؿ والسبلـ الصبلة

: واآلخر بالنميمة يسعى أحدىما لكن مسلمين وكانا المعذبين، ىذين عذاب سمع - وسلم وآلو
 ال: أي البوؿ، من يستنزه ال أو الناس، أماـ عورتو عن الكشف في يتساىل: أي يستتر، ال

 البوؿ من استنزىوا»: والسبلـ الصبلة عليو وقاؿ عذبا، ولذلك البوؿ، رشاش يصيبو أف يتحاشى
 .«البوؿ من القبر عذاب أكثر فإف

 دابتو راكًبا يـو ذات مر - وسلم وآلو عليو اهلل صلى - النبي أف»: الصحيح في جاء كذلك
 في: قالوا ىذاف؟ مات متى: معو كانوا الذين أصحابو فسأؿ قبرين فرأى فنزؿ بو، فشمست
 الدابة إف: أي «القبر عذاب ألسمعتكم تدافنوا ال أف لوال: والسبلـ الصبلة عليو فقاؿ الجاىلية،

 الناس بعض يرى أف يستبعد فبل المقبورين، عذاب صوت سمعت السبلـ عليو بو شمست لما
 وآلو عليو اهلل صلى - النبي أمر ولذلك حق، القبر عذاب ألف يعذبوف؛ قبورىم في العصاة بعض
 إني اللهم: يقوؿ أربع، من باهلل فليستعذ األخير التشهد في أحدكم جلس إذا»: قولو من - وسلم
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 المسيح فتنة شر ومن والممات، المحيا فتنة ومن جهنم، عذاب ومن القبر، عذاب من بك أعوذ
 لكن ذلك، ونحو...  منو تنهش أفعى العادية باألعين يرى أف يمكن حق القبر فعذاب «الدجاؿ

 ىذا كل ُمَهوّْؿ، أو صادؽ ُيَحدّْث الذي ال؟ أـ الرواية صحت الرواية لعلم خاضع شيء كل يبقى
 .فثابت األصل أما يقاؿ، أف ممكن
  ؟ البرزخ عالم في بها الناس سيخاطب التي اللغة ىي مايسأؿ بعضهم  :مسألة

 : أقواؿ ثبلثة المسألة ىذه في
 . السريانية باللغة يسأؿ أنو:  األوؿ القوؿ

 الموتى أحواؿ في الصدور شرح" رسالتو في السيوطي تلميذه عنو نقلو كما - البلقيني قالو
 . عليو االعتماد يمكن دليل أي لو يذكر ولم -" والقبور
 . العربية باللغة يسأؿ:  الثاني القوؿ

 فقد ، الواردة األحاديث بظواىر لو االستدالؿ ويمكن:  اهلل رحمو حجر ابن الحافظ عليو نص
 اهلل ويلهم ، الحقيقة على كونها من مانع وال العربية، باللغة البرزخ في يكوف ما تصف جاءت
 . بها والجواب اللغة ىذه فهم قبره في يفتن من جميع

 الملكين سؤاؿ وأما"  (:ٕٕٔ/ص" )السماع المتباينة باألربعين اإلمتاع"في  حجر ابن قاؿ الحافظ
 آخر إلى( الرجل بهذا علمك ما: ) لو يقوالف أنهما فيو ألف ؛ بالعربي أنو الصحيح الحديث فظاىر

 . انتهى"  بلسانو أحد كل خطاب يكوف أف ذلك مع ويحتمل ، الحديث
 . يفهمها بلغة يسأؿ:  الثالث القوؿ
 . كبلمو في سبق كما احتماال حجر ابن ذكره

 . جميعا اهلل رحمهم عثيمينال عبلمةوال ، الدائمة اللجنة وىو اختيار
 عن وسأاله ملكاف جاءه ودفن اإلنساف مات إذا( : " ٓ٘ٗ/ٖ" )الدائمة اللجنة فتاوى" في جاء
 . انتهى"  يفهمها بلغة ودينو ونبيو ربو

 يسأؿ:  العلماء بعض قاؿ(:" ٖ٘ٗ/ص) السفارينية العقيدة شرحفي  عثيمينلاالعبلمة  وقاؿ
 مأخوذ القوؿ ىذا أف - أعلم واهلل - والظاىر ، النصارى لغة السريانية!  اهلل سبحاف ، بالسريانية

 . ميت لكل القبر في السؤاؿ لغة لغتنا ويقولوا يفتخروا أف ألجل ؛ النصارى من
 العرب غير من كاف إف ، العربية فباللغة العرب من كاف إف:  يفهم بما يسأؿ أنو يظهر والذي
  . انتهى"  فبلغتو



 - 072 - 

 النبي صالح إال حوض، نبي ولكل وسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بحوض واإليماف
 .ٔناقتو ضرع حوضو فإف السبلـ؛ عليو

                                                                                                                                                  

 أف ذلك من ويكفيو ودنياه، دينو أمر في للسائل فيو منفعة ال مما التفاصيل ىذه بمثل واالشتغاؿ
 عند ويثبتو ، الجواب يلهمو وأف بطاعتو، للعمل يوفقو أف اهلل يسأؿ وأف قبره، في يسأؿ أنو يؤمن

 . السؤاؿ
 يـو الناس يخاطب بماذا(:" ٖٓٓ/ٗ" )الفتاوى مجموعكما في  تيمية ابن اإلسبلـ شيخ سئلوقد 

 وأف،  الفارسية النار أىل لساف أف صح وىل ؟ العرب بلساف تعالى اهلل يخاطبهم وىل ؟ البعث
 ؟ العربية الجنة أىل لساف

 جل الرب خطاب يسمعوف لغة بأي وال،  يومئذ الناس يتكلم لغة بأي يعلم ال : اهلل رحمو فأجاب
 أف يصح ولم ، والسبلـ الصبلة عليو رسولو وال،  ذلك من بشيء يخبرنا لم تعالى اهلل ألف ؛ وعبل

 بين ذلك في نزاعا نعلم وال،  األبدي النعيم أىل لغة العربية أف وال ، الجهنميين لغة الفارسية
 القوؿ فضوؿ من ىذا مثل في الكبلـ ألف ؛ ذلك عن يكفوف كلهم بل ، عنهم اهلل رضي الصحابة

 . المتأخرين بين خبلؼ ذلك في حدث ولكن، .. 
 وىي،  بالفارسية يجيبوف فإنهم،  النار أىل إال:  آخروف وقاؿ.  بالعربية يتخاطبوف:  ناس فقاؿ
.  اللغات تفرعت وعنها،  آدـ لغة ألنها ؛ بالسريانية يتخاطبوف:  آخروف وقاؿ.  النار في لغتهم
 . بالعربية يتكلموف فإنهم،  الجنة أىل إال:  آخروف وقاؿ
،  األدلة عن عارية دعاوى ىي بل،  نقل وال عقل طريق من ال،  ألربابها حجة ال األقواؿ ىذه وكل
 . انتهى"  وأحكم أعلم وتعالى سبحانو واهلل

 :الحوض في مسائل ٔ
 .بالحوض اإليماف وجوب :األولى المسألة

 جاىل إال ينكره وال واجب بو فاإليماف اآلخرة، في المؤمنوف يرده الذي بالحوض اإليماف يجب
 .مبتدع

 السنة أىل عده حتى والجماعة السنة أىل وإجماع بالنص ثابت والكوثر والحوض: السفاريني قاؿ
 .والضبلؿ البدع أىل على الرد ألجل الدينية العقائد في

 ورد ما ذكر: فقاؿ الحوض، أحاديث رووا الذين الصحابة من عددا اهلل رحمو كثير ابن ذكر وقد
 من المتعددة المتواترة األحاديث من - القيامة يـو منو اهلل سقانا - المحمدي النبوي الحوض في
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 القائلين المكابرة، المعاندة المبتدعة من كثيرة أنوؼ رغمت وإف المتضافرة؛ الكثيرة الطرؽ
 من: )السلف بعض قاؿ كما وروده، وبين بينهم يحاؿ أف بهم وأخلق لوجوده، المنكرين بجحوده،

 ىػ. ا الحوض أحاديث رووا الذين الصحابة أسماء ذكر في شرع ثم( ينلها لم بكرامة كذب
 فإف...  والحوض...  والبعث والنار الجنة(: ٙٛٗ/ ٔٔ) الفتاوى مجموع في اإلسبلـ شيخ وقاؿ
 .والجماعة السنة أىل بين عليها متفق كلها األصوؿ ىذه
 لرسوؿ أف على...  وأجمعوا(: ٜٕٛ: ص) الثغر أىل إلى رسالة في األشعري الحسن أبو وقاؿ

 .منو شرب من يظمأ ال أمتو ترده القيامة يـو حوضاً  وسلم عليو اهلل صلى اهلل
/ ٔ) لبللكائي والجماعة السنة أىل اعتقاد أصوؿ شرح في كما عيينة بن سفياف اإلماـ وقاؿ

 القدر إثبات السنة، ترؾ فقد شيئاً  ترؾ ومن السنة استكمل فقد فيو كن فمن عشرة السنة(: ٘ٚٔ
 ىػ. ا والحوض... 
 ومن(: ٘ٚٔ/ ٔ) لبللكائي والجماعة السنة أىل اعتقاد أصوؿ شرح في كما أحمد اإلماـ وقاؿ
 واإليماف...  أىلها من يكن لم بها ويؤمن يقلها لم خصلة منها ترؾ من التي البلزمة السنة

 ىػ. ا أمتو عليو ترد القيامة يـو حوضاً  وسلم عليو اهلل صلى اهلل لرسوؿ وأف بالحوض
 كثيرة فأحاديثو الحوض وأما(: ٙ٘ - ٘٘ ص) السوؿ بداية تحقيق في األلباني العبلمة وقاؿ
 روى قد إذ»: الحافظ قاؿ القطعي، العلم بمجموعها يحصل التي التواتر مبلغ بلغت قد جداً،
 ينيف ما الصحيحين في منهم الثبلثين، على نيف الصحابة من وسلم وآلو عليو اهلل صلى عن ذلك
 طرقو استقصى وقد: قلت. «رواتو واشتهر نقلو، صح مما ذلك بقية غيرىما وفي العشرين، على
 وثبلثين خمسة من أكثر عن( ٙٚٚ - ٜٚٙ رقم ،ٕٓٙ - ٕٖٔ/ ٕ) السنة في عاصم أبي ابن

 ما اهلل رحمو عاصم أبي ابن وقاؿ....  أسماؤىم وىذه واحد طريق من أكثر لبعضهم وصحابياً،
 العلم، توجب - وسلم وآلو عليو اهلل صلى - النبي حوض في ذكرنا التي واألخبار»: مختصره

 ظمأ بها نعدـ شربة منو فيسقينا يوردنا أف بو للتصديق وفقنا الذي إلى ونرغب مصدقوف، بو فنحن
 ىػ. ا «بفضلو ذلك ونسألو بطولو، األمد
 يقاؿ الجمع: لغة الحوض(: ٖٕٔص) االعتقاد لمعة كتاب تعليقو في العثيمين العبلمة وقاؿ

 .الماء مجتمع على ويطلق جمعو، إذا يحوضو الماء حاض
 عليو ودؿ وسلم، عليو اهلل صلى للنبي القيامة عرصات في الكوثر من النازؿ الماء حوض: وشرًعا
 .السنة أىل عليو وأجمع المتواترة السنة
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 .عليو متفق" الحوض على فرطكم إني: "وسلم عليو اهلل صلى النبي قاؿ
 :بأمرين عليهم ونرد الحوض ثبوت المعتزلة أنكر وقد ثبوتو، على السنة أىل السلف وأجمع

 .وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ عن المتواترة األحاديث - ٔ
 .ذلك على السنة أىل إجماع - ٕ

 اللبن من أبيض وماؤه السماء، كنجـو وآنيتو سواء وزواياه شهر وعرضو شهر طولو: الحوض صفة
 والثاني ذىب من أحدىما الجنة من يمدانو ميزاباف فيو المسك، ريح من وأطيب العسل من وأحلى

 ثابت ىذا وكل أبًدا، بعدىا يظمأ ال شربة منو يشرب ومن محمد، أمة من المؤمنوف يرده فضة، من
 إلى ألنظر واهلل وإني: "وسلم عليو اهلل صلى لقولو اآلف موجود وىو. أحدىما أو الصحيحين في

 الكوثر وأعطاني: "وسلم عليو اهلل صلى لقولو الكوثر من واستمداده البخاري، رواه" اآلف حوضي
 .والمتن اإلسناد حسن وىو: كثير ابن قاؿ أحمد، رواه". حوض في يسيل الجنة في نهر وىو

 واردة؛ وأكثرىا وأعظمها أكبرىا -وسلم عليو اهلل صلى- النبي حوض ولكن حوض نبي ولكل
 ألرجو وإني واردة أكثر أيهم ليتباىوف وإنهم حوًضا نبي لكل إف: )وسلم عليو اهلل صلى النبي لقوؿ

 من ماجو وابن الدنيا أبي ابن ذلك وروى غريب،: وقاؿ الترمذي رواه (واردة أكثرىم أكوف أف
 .(ٜٛ٘ٔ) الصحيحة .الطرؽ تعدد أجل من بعضهم صححو لكن ضعف وفيو سعيد أبي حديث
 .الحوض وجود أدلة :الثانية المسألة

 ودلَّت باحتماؿ، القرآف عليو دؿَّ  الحوض أفَّ : الطحاوية شرح في الشيخ آؿ صالح الشيخ قاؿ
 .بقطع السنة عليو

َناؾَ  ِإنَّا) تعالى قولو فيو الحوض فدليل القرآف أما  َشانَِئكَ  ِإفَّ *  َواْنَحرْ  ِلَربّْكَ  َفَصلّْ *  اْلَكْوثَػرَ  َأْعطَيػْ
 أعطاه حوض) بأنو الكوثر َفسَّرَ  وسلم عليو اهلل صلى النبي أفَّ  الصحيح في ثبت وقد ،(اأْلَبْػتَػرُ  ُىوَ 
 ُيْسَكبُ  الحوض أفَّ  أيضا جاء وقد الجنة، في نهر أنو منها للكوثر تفاسير عدة وىناؾ ،(إياه اهلل
 .الكوثر بماء يغذونو يعني ميزاباف الكوثر من فيو

 وفي الحوض وجود في وسلم عليو اهلل صلى النبي عن األحاديث تواترت فقد السنة من وأما
 متواترة ىي: نقوؿ ولهذا صحابيًا، خمسين من أكثر وسلم عليو اهلل صلى عنو رواىا وقد صفتو،

 وعن الصحابة أفاضل عن جاء النقل وىذا الّتواتر، نوعي بين فجمعت معنويًا، تواتراً  ومتواترة نقبلً 
 .الصحابة أكمل
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 علي وعن عثماف وعن عمر وعن عنو اهلل رضي بكر أبي عن الصحابة عن ثابتة الحوض فمرويات
 ىؤالء، غير إلى ذر وأبي عمر بن اهلل وعبد عباس بن اهلل وعبد مسعود كابن الصحابة فقهاء وعن
 وسلم عليو اهلل صلى والّنبي ألفاظها، في بينهم خبلؼ على الحوض أحاديث رووا الصحابة فُجلَّة
 قاؿ أنو الصحابة أحد عن سننو في داوود أبو روى كما الحوض أحاديث عن الكبلـ يكّرر كاف

 األحاديث يكرر فكاف وسلم، عليو اهلل صلى النبي عن يعني( مرتين أو مرة أقوؿ ال مرارا سمعتو)
 .نستقبل فيما سيأتي كما االختبلؼ بعض فيها حصل فلذلك الحوض في

 .الحوض صفة :الثالثة المسألة
 أف يقتضي إذا ىذا شهر وعرضو شهر طولو(: ٓٓٗص) الواسطية شرح في العثيمين العبلمة قاؿ

 باعتبار المسافة وىذه مدورا، كاف إذا إال جانب كل من المساحة بهذه يكوف ال ألنو مدوراً  يكوف
 .المعتاد اإلبل سير من وسلم عليو اهلل صلى النبي عهد في معلـو ىو ما

 الحديث في جاء ضيق؟ أو واسع الحوض ىذا ىل(: ٖٛٗص) السفارينية شرح في وقاؿ
 صلى قولو من العلماء بعض أخذ لكن واسعاً، يكوف وبذلك شهر، وعرضو شهر طولو أف الصحيح

 بين ما لكاف مربعاً  كاف لو ألنو مدور؛ الحوض أف شهر وعرضو شهر طولو: وسلم عليو اهلل
 فإنو شهر وعرضو شهر طولو إف: وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ قاؿ فإذا الشهر، من أكثر الزاويتين

 رسوؿ مراد ىو ىذا كاف فإف حاؿ كل وعلى مدوراً، كاف إذا إال جهاتو جميع في ىذا يتحقق ال
: يقولوف أنهم العرب لساف على جرى فإنو مراده يكن لم وإف نقبلو، فإننا وسلم عليو اهلل صلى اهلل

 .مربعة أنها مع أذرع أربعة وعرضها أذرع أربعة طولها الُحجرة
 .السنة صحيح من الدليل عليها دؿ التي الحوض صفة: الشيخ آؿ صالح الشيخ قاؿو 

 النبي أفَّ  الصحيح في ثبت وقد متساوية، وأضبلعو سواء زواياه مربع ىو: شكلو حيث من: أوالً 
 الحوض شكل أفَّ  على يدؿ فهذا" سواء زواياه شهر وعرضو شهر طولو قاؿ" وسلم عليو اهلل صلى
 .شهر وىو واحد وعرضو طولو وأفَّ  قائمة، زواياه وأفَّ  مربع،

 وقد شهر، في شهر أنو من لك ذكرتُ  ما وُمَحصَُّلها وعرضو، طولو في كثيرا الروايات واختلفت
 بين كما ىو" قاؿ رواية وفي ،"المقدس وبيت المدينة بين كما ىو" قاؿ الروايات بعض في جاء

 قاؿ رواية وفي ،"صنعاء إلى المدينة بين كما ىو" قاؿ رواية وفي ،"َعمَّاف" قاؿ أو" وُعَماف المدينة
 .ذلك غير وثَمَّ " صنعاء إلى أيلة بين كما ىو"
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 في الفصل ىو ألنو المعتاد؛ الّسير الجماؿ بَسير بالشهر فالمراد شهر، في شهر مسيرة قلنا وإذا
 .التقدير

 .شهر في شهر وعرضو وطولو مربع شكلو وشكلو، وعرضو طولو حيث من ىذا
 األرض غير األرض اهلل يبّدؿ يـو يعني الُمَبدََّلة، األرض في ىو مكانو: مكانو حيث من: ثانياً 

 .الُمَبدََّلة األرض في ىو والسموات،
 بن عمر بن اهلل عبد حديث في كما وسلم عليو اهلل صلى وصَفها آنيتو: آنيتو حيث من: ثالثاً 

 :صفتين منو نفهم( السماء كنجـو) بقولو التشبيو وىذا" السماء كنجـو آنيتو" قاؿ وغيره العاص
 في وطمأنينة راحة مزيد على يدؿ وىذا السماء، نجـو كثرة كثرتها أفَّ  في الكثرة،: األولى الصفة

 .بأيديهم يشربوف الناس أفَّ  أو كيزانو، على تزاحم ىناؾ يكوف وأال وتناولو، منو الشرب
 والبهاء اإلشراؽ في السماء كنجـو ذلك نحو أو أباريقو أو كيسانو أو كيزانو أفَّ : الثانية والصفة
 .النوروالبهاء صفة وفيها الكثرة صفة فيها السماء فنجـو والنور،

 .الشكل حيث ومن العدد حيث من كيزانو وصف جهة من ىذا
 قاؿ الحديث في ثبت كما اللبن، من بياضاً  أشد اللوف حيث من ماؤه: مائو حيث من: رابعاً 

 رواية في جاء وقد ،"العسل من وأحلى اللّبن من بياضا أشد ماؤه شهر وعرضو شهر طولو حوضي"
 .الفضة من يعني" الَوِرؽْ  من بياضا أشدّ  ماؤه" قاؿ

 ".المسك كرائحة رائحتو" قاؿ مائو ورائحة
 اهلل أعطانيو نهر الكوثر" وسلم عليو اهلل صلى قاؿ الجنة، في الذي النهر الكوثر؛ من مائو ومصدر

 ".ميزاباف الكوثر من فيو يشخب" الحوض صفة في جاء وقد". الجنة في
 .الحوض مكاف :الرابعة المسألة

 بعد أـ الصراط قبل ىو ىل الحوض؟ يكوف أين العلماء اختلف: الشيخ آؿ صالح الشيخ قاؿ
 :قولين على الصراط؟

 .الصراط قبل أنَّو على العلم أىل جمهور قوؿ وىو: األوؿ القوؿ
 عنو يَُذاُدوف أناسا َأفَّ  ذُِكرَ  فيها الحوض صفة فيها التي األحاديث ألفّ  الصراط؛ بعد وليس

 أو ،"أصيحابي أصيحابي ربي" وسلم عليو اهلل صلى النبي فيقوؿ النار، إلى بهم ويُػْؤَخذ ويُْدفَػُعوف
 ".بعدؾ أحدثوا ما تدري ال إنك: فيقوؿ أصحابي أصحابي" قاؿ
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 بعد وحوضٌ  الصراط قبل حوض حوضاف الحوض إفَّ  العلم أىل من طائفة قاؿ وبو: الثاني القوؿ
 فَػَثمَّ  ذلك، بعد َنَجى ثم األمة ىذه من للعذاب ُأِخذَ  بأف الصراط قبل منو يشرب لم فمن الصراط،

 .منو يشرب الصراط بعد آخر حوض
 .بعده ال الصراط قبل يكوف الحوض أفَّ  وكثرة بظهور األحاديث عليو تدؿ الذي ولكن

 الميزاف؟ بعد أـ الميزاف قبل ىو ىل: اختلفوا أيضاً  الصراط قبل بأنو القائلوف ثُمَّ 
 سبحانو اهلل يأتي أفْ  قبل العرصات في وأنّو الميزاف، قبل أنّو أيضا واألكثر العلم، ألىل قولين على

 .ذلك آخر وإلى الصحف تتطاير أف وقبل القضاء لفصل وتعالى
 منو يشَرب حتى الحوض بهذا وسلم عليو اهلل صلى نبيو يكـر اهلل فإفّ  اليـو ىذا طوؿ ولشدة

 .الموقف ىوؿ شدة في يقلقوف وال يظمؤوف فبل المؤمنوف
 .الميزاف قبل أنو وأيضاً  الصراط قبل أنَّوُ  الصواب نقوؿ فإذاً 
 يقتضي والمعنى: قاؿ العلماء يتناقلو عنو المشهور الكبلـ في التذكرة كتاب صاحب القرطبي قاؿ

 الموقف طوؿ مع يحتاجوف فإنهم الموقف وافوا فإذا عطاشا قبورىم من يخرجوف الناس ألفَّ  ىذا؛
 وسلم عليو اهلل صلى النبي إكراـ يكوف أف يناسب وىذا وصدورىم، ظمئهم ذىاب بو ما إلى

 .الميزاف قبل بالحوض
 .الحوض عن يزادوف الذين من :الخامسة المسألة

 صلى النبي أفَّ  جاء فقد عنو، يُذاد الحوض أفَّ  األحاديث في جاء: الشيخ آؿ صالح الشيخ قاؿ
 .الحوض عن أناساً  يذود وسلم عليو اهلل

 الحوض؛ عن فُيذاُدوف فيعرفهم قـو يأتيو وسلم عليو اهلل صلى النبي أفَّ  أخرى أحاديث في وجاء
 األحاديث آخر إلى" أصيحابي أصيحابي ربي يا" فيقوؿ وسلم، عليو اهلل صلى غيره يذودىم يعني
 .توجيهها سيأتي التي

 :نوعاف الحوض عن الذَّْود أفّ  التحقيق أفّ  على يدؿّ  وىذا
 أو فيدفعهم الحوض من يستقوا أف أمتو غير وسلم عليو اهلل صلى النبي ذود وىو: عاـ ذود األّوؿ

 وإبعاد؟  منو العاـ الّذود وىذا وسلم، عليو اهلل صلى بأمتو الخاص الحوض عن ويذودىم يمنعهم
 :فائدتين يفيد أمتو إال حوضو عن الناس

 تختص أف فيريد رحيم، رؤوؼ األمة ىذه في بو للمؤمنين وسلم عليو اهلل صلى أنو: األولى الفائدة
 .األمة بهذه عناية ومزيد لهم إكراـ فيو وذلك بحوضو، أمتو
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 من يريد وسلم عليو اهلل صلى والنبي حوضا، نبي لكل أف -ذكرنا كما- جاء قد أنو: الثانية الفائدة
 في أبلغ ليكوف النبي إلى يذىب أف يريد والمرسلين، األنبياء إخوانو من بنبي ومؤمن لنبي تابع كل

 لم من على نبي بكل آمن لمن وإظهار بو، قومو ورأفة -قومو إلى النبي رسالة- الرسالة عظم ظهور
 .النبي بذلك يؤمن
 .تبعو ومن حجر ابن الحافظ منهم العلم أىل من عدد أفاده جيد توجيو وىذا
 فيو جاء قد يرده، من كثرة إلى بالنسبة قليلة طائفة الحوض عن يُذاد فهذا: خاص ذودٌ  الثاني

 يعرفهم أناس عليو ورد الحوض ورد إذا أنو: متعددة وسلم عليو اهلل صلى عنو كثيرة أحاديث
 رواية وفي" قومي قومي ربي يا" فيقوؿ بشدة يُدفَػُعوفَ  يعني الحوض؛ عن يَُذاُدوفَ  ثم ويعرفونو

 ما تدري ال إنك" المنادي فينادي ،"أصيحابي أصيحابي" الصحيح في ألنس رواية وفي" أصحابي"
 عن بشدة َدْفعٌ  فهذا ،"تركتهم مذ أدبارىم على مرتّدين يزالوا لم إنهم" رواية في ،"بعدؾ أحدثوا

 .الُمْحِدثِين ومن المرتّدين من لطائفة الحوض
 :أقواؿ على ىم؟ من الحوض عن يُدفعوف الذين ىؤالء في العلم أىل اختلف ولهذا
 عليو اهلل صلى بعده الصحابة من ارتدوا الذين ىم الحوض عن يُذاُدوفَ  الذين أفّ : األوؿ القوؿ

 .قليل وىم ذلك، بعد وارَتدُّوا َكَفُروا أو سجاح أو الكذاب مسيلمة تبعوا كالذين وسلم،
 فُيذادوف قـو فيأتيني" قاؿ أخرى، رواية في كما يؤتى أو" قـو يذاد" قاؿ؟  أنو قلتهم على ويدؿ

". أصيحابي أصيحابي ربي يا" قولو أيضا ذلك على ويدؿ. قلّتهم على يدؿ وىذا" الحوض عن
 .كثرتهم على ال العدد قلة على يدؿ ونحوىما،( أصيحابي) و( قـو) كلمة إفَّ  العلم أىل فقاؿ
 أو صحبوه ممن وسلم عليو اهلل صلى النبي بعد ارتدوا الذين عدد ألفَّ  القوؿ؛ ىذا يناسب وىذا

 .اإليماف حق بو يؤمنوا لم الذين األعراب من شرذمة من قليل الوداع حجة معو حجوا
 .المنافقوف ىم الحوض عن يُذادوف الذين أفّْ : الثاني القوؿ
 أَلَرَيْػَناَكُهمْ  َنَشاءُ  َوَلوْ ) لو اهلل قاؿ فقد جميعاً  المنافقين يعرؼ لم وسلم عليو اهلل صلى والنبي

 سيما وعليهم القيامة يـو فيأتوف[ ٖٓ:محمد( ]اْلَقْوؿِ  َلْحنِ  ِفي َولَتَػْعرِفَػنػَُّهمْ  ِبِسيَماُىمْ  فَػَلَعَرفْػتَػُهمْ 
 ثم وباطنًا، ظاىراً  بو المؤمنين من وسلم عليو اهلل صلى فيظّنهم المؤمنين مع أنهم أو اإليماف أىل

 ما باعتبار" أصحابي أصحابي" فيقوؿ النار إلى ويساقوف بشدة، الحوض عن فُيْدفَػُعوفَ  يُذادوف
 على مرتدين يزالوا لم إنهم أو) ،(بعدؾ أحدثوا ما تدري ال إنك) فيقوؿ أمرىم، ظاىر عليو كاف

 (.تركتهم مذ أدبارىم
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 ؟. وفاتو بعد واستباف نفاقهم َظَهرَ  يعني
 دينو في فَػَغيػَّرَ  حدثَاً  وسلم عليو اهلل صلى بعده أحدث من كل ىم يذادوف الذين أفَّ : الثالث القوؿ

 أنواع من المضلة كالبدع المحدثات من ذلك دوف ىو بما أو الكفر إلى اإلسبلـ عن باالرتداد إمَّا
 أنواع من ىذه كل واالعتزاؿ، والّنصب والخوارج والسبئية الرّْفض كبدعة المضلة البدع

 .المحدثات
 وىذه ،"بعدؾ أحدثوا ما تدري ال إنك فيقاؿ" يُذاد من وصف في قاؿ وسلم عليو اهلل صلى والنبي

 .المحدثات أنواع جملة من
 :فنقوؿ السابقين، للقولين لشمولو األقواؿ أظهر ىو الثالث القوؿ وىذا
 أو الوداع حجة في شارؾ ممن ارتدوا الذين األحاديث بعض في جاء كما يُذادوف الذين: أوال

 .يذادوف فهؤالء حقيقياً، إيماناً  بو يؤمن ولم وسلم عليو اهلل صلى النبي صحب
 .المنافقوف يذاد وأيضاً : ثانياً 
 من ىؤالء وأشباه والرافضة، والمعتزلة كالخوارج الضالة الفرؽ أصحاب كل يذاد وأيضاً : ثالثاً 

: العلم أىل بعض قاؿ اهلل، بو يأذف لم ما الدين في وابتدعوا الدين في وأحدثوا ضلوا الذين الفرؽ
 ما ذلك على ويدؿ الدين، أمر في َكَذبَ  يعني دينو؛ في اهلل على افترى من أيضاً  بذلك ويُػْلَحقْ 

 قاؿ؟  النبي أفَّ  من متقاربة بألفاظ ذلك ونحو مسنده في أحمد واإلماـ صحيحو في مسلم رواه
 يرد ولن منو ولست مني فليس ظُلمهم على وأعانهم بكذبهم صدَّقهم فمن أمراء بعدي سيكوف"

 ".الحوض عليَّ 
 وىذا الدين على يكذبوف يعني" ظلمهم على وأعانهم بكذبهم صدَّقهم فمن" ىؤالء وصف في قاؿ

قُػُهم  ولهذا ُمْحِدْث، فهذا الظّلم، على ويعينهم الدين على الكذب على ويعينهم ذلك على ُيَصدّْ
 ."الحوض عليّ  يرد ولن منو ولستُ  مني فليس" وسلم عليو اهلل صلى بقولو الفئات بتلك أُلحق

 .البدع أىل من الحوض في خالفو الذين :السادسة المسألة
 المعتزلة فيو خالف البدع، أىل من طوائف الحوض في خالف: الشيخ آؿ صالح الشيخ قاؿ

 .والّرافضة والخوارج
 تُػْعَقْل، ال وردت التي الصفة ىذه وقالوا الحوض، فأنكروا أصبلً  إنكاره في فخالفوا المعتزلة أما

 يُػْعَقلْ  ال الحوض) فقالوا بالعقل َردُّوَىا ومعنًى، لفظاً  المتتابعة المتطابقة المتواترة األحاديث فردُّوا
 (.إليو يُػَؤَوؿْ  معنى لو وإنما



 - 081 - 

                                                                                                                                                  

 .المعاني من معًنى ىو وإنما القيامة يـو موجود حوض عندىم فليس
 الحوض ويكوف الكبيرة، جهنم الجنة وبين الناس وبين الصراط قبل الحوض يكوف فكيف: قالوا

 جهنم؟ على والصراط الجنة، من يُػْغَذى
 بعض ردُّوا ذلك، ردُّوا ذلك بعد ثم بعقولهم، القيامة يـو صفة في ورد ما تخيػَُّلوا أنهم يعني

 .تخّيلوه الذي العاـ الوصف مع يتناسب ال مما األحاديث
 إذا والمعنوي، اللفظي بالتواتر كانت إذا فكيف باآلحاد، ولو ثبتت إذا السنة أفَّ  المعلـو ومن

 .غيبي أمرٌ  األمر ألفّ  العقل؛ عليها ُيَسلَّطَ  أف يجوز فبل ثبتت
 وأّولوا الميزاف وأّولوا الصراط فأنكروا: الغيبيات يُػَؤوُّْلوفَ  قاعدتهم في معلـو ىو كما والمعتزلة
 فإذاً . الّنقل على العقل تسليط من قاعدتهم أساس على ذلك، غير إلى الحوض وأّولوا الصحف

 .مردودة مخالفتهم
 .يكفر فإنّو بالتواتر علمو بعد الحوض أنكر من: العلم أىل بعض وقاؿ
 ُيَسلُّْموفَ  وقد معنوي، وتواتر لفظي تواتر: قسماف التواتر ألفَّ  تطبيقو جهة من نظر فيو ىذا ولكن
 .الّداللة بصحة ُيَسلُّْموفَ  ال لكن النقل بصحة

 أحاديث جعلوا أنهم في ولكن الحوض، إثبات في ليست فمخالفتهم: والرافضة الخوارج أما
 .عليهم اهلل رضواف الصحابة جهة من عليو ىي ما غير على الحوض
 جمع وأولئك الصحابة، ىم الحوض على يَرُِدوا فلم اْرَتدُّوا الذين إفَّ : والرافضة الخوارج فقالت

 .الصحابة من كبير
 بأحاديث ويحتجوف الصحابة ىم رُدُّوا الذين ىؤالء يقولوف لكن بالحوض والرافضة الخوارج فيؤمن

 .الصحابة تكفير على الحوض
 يبق لم أو ُيْسِلمْ  لم فإنو وسلم عليو اهلل صلى النبي أصحاب ىم ىؤالء إفَّ : مثبل الرافضة فيقوؿ

. باهلل والعياذ َكَفُروا واألكثروف قليل نفر إال الصحابة من وسلم عليو اهلل صلى بعده اإليماف على
 :أوجو من الِفْرية ىذه على والرَّد
 ؟: فقاؿ العدد، تقليل على تدؿُّ  المختلفة األلفاظ: األوؿ الرد

 ".حوضي عن أناس فيذاد" والثاني. ... لفظ في ىذا" حوضي عن قـو فُيذاد)"
 ".أصيحابي ربي يا فأقوؿ" قاؿ الرابع وفي". ... أصحابي ربي يا فأقوؿ" قاؿ الثالث وفي
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 قليل العدد أفَّ  على" أصيحابي ربي يا فأقوؿ أناس يذاد" قولو أفَّ  على اللغة بمقتضى ذلك فدؿ
 .منهم قليل إال يعني ،(يأتوا لم منهم قـو إال تميم، بنو أتاني) اللغة في القائل يقوؿ كما
 ذكر فيو الحديث جاء وقد كيف أولئك قلة على دؿَّ  قـو ُأستثني ثم الكثيرة الجملة أتت فإذا

 ".أصيحابي أصيحابي" لقولو التقليل
 زعمت الذين ىم وسلم عليو اهلل صلى النبي عن الحوض أحاديث نقلوا الذين أفَّ : الثاني الرد

 كفروا، ىؤالء إفَّ  الرافضة يقوؿ صحابياً  خمسين من أكثر كبيرٌ  جمعٌ  وىم َكَفُروا، أنهم الرافضة
 .الحوض أحاديث نقلوا الذين وىم

قْػُتم كنتم إف: فنقوؿ  صحيحة، وأنها الحوض وأحاديث الحوض صفة من ىؤالء نقلو ما بأفَّ  َصدَّ
 عندكم؟ كفر من أحاديث تقبلوف فكيف

ُقلُ  فكيف للتكاثر، ىو إنما عندكم النقل كاف وإفّ   الغفير والعدد الصحابة من الجلة ىؤالء يَػنػْ
 تكفيُرىم؟ فيها أحاديث

 وكونهم الحوض، ألحاديث الصحابة كل بل الصحابة، عامة بل الغفير، الجمع فهم أفَّ  شك ال
 عن تَػَرضّْيِهمْ  مع وتَػَناقَػُلوَىا نَػَقُلوَىا -التابعين وجميع الصحابة جميع- جميعاً  وتناقَػُلوَىا َرَووَىا

 لتلك الفهم ىذا َأفَّ  على قاطعةً  َداَلَلةً  َيُدؿُّ  ما بالجنة المبشرين العشرة وعن جميعاً  األربعة الخلفاء
 .التابعين تبع وال التابعين وال الصحابة عند معروفاً  يكن لم األحاديث

 يظهر وال التابعين تَػَبعِ  وعن التابعين وعن جميعاً  الصحابة عن غائباً  يكوف األحاديث في فَػْهمٍ  وكوف
 .المسلمين من أجياؿ يفهمو لم ألنو مردود؛ الفهم ىذا أفَّ  على يدؿّ  سنة مائتي بعد إال الفهم ىذا
 ولم المفضلة القروف عن وغاب ُمْحَدثَاً  كاف إذا الفهم أفَّ ) عليها المتفق فالقاعدة كذلك كاف وإذا

 (.صحيح غير الفهم ىذا أفَّ  ذلك معنى فإفَّ  الفهم، ىذا تَػْفَهمْ 
 ممن وسلم عليو اهلل صلى النبي أصحاب من ارتدوا الذين فإفَّ  الواقع، في يبلحظ الذي ىو وىذا

 شذاذ من إسبلمهم بعد َكَفُروا أو مسيلمة مع قاتلوا ممن قليل نفر قلوبهم في اإليماف يدخل لم
 َمَرُدوا اْلَمِديَنةِ  َأْىلِ  َوِمنْ  ُمَناِفُقوفَ  اأْلَْعَرابِ  ِمنْ  َحْوَلُكمْ  َوِممَّنْ ) فيهم اهلل قاؿ ممن وطوائف األعراب

 االستدالؿ في طويل كبلـ الرافضة وكبلـ ،[ٔٓٔ:التوبة( ]نَػْعَلُمُهمْ  َنْحنُ  تَػْعَلُمُهمْ  اَل  النػَّْفاؽِ  َعَلى
 شرح من ىػ. ا. وبيانها بسطها محل ىذا ليس الصحابة تكفير مسألة على الحوض بأحاديث
 (.ٕ٘ٔ/ ٕ) الشيخ آؿ صالح للشيخ الطحاويو

 :الواردة في ىذه المسألة  المختلفة بألفاظها الروايات بعض ىذهقلت 
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 علي مر من الحوض على فرطكم إني: ) وسلم عليو اهلل صلى النبي قاؿ:  قاؿ سعد بن سهل عن
 ، وبينهم بيني يحاؿ ثم ، ويعرفوني أعرفهم أقواـ علي ليردف ، أبدا يظمأ لم شرب ومن ، شرب
 غير لمن ، سحقا ، سحقا:  فأقوؿ ، بعدؾ أحدثوا ما تدري ال إنك:  فيقاؿ ، مني إنهم:  فأقوؿ
 ( .ٜٕٕٓ) ومسلم( ٕٕٔٙ) البخاري رواه ( .بعدي

 قـو دار عليكم السبلـ: ) فقاؿ المقبرة أتى وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف ىريرة أبي عنو 
 رسوؿ يا إخوانك أولسنا:  قالوا( إخواننا رأينا قد أنا وددت الحقوف بكم اهلل شاء إف وإنا مؤمنين

 من بعد يأت لم من تعرؼ كيف:  فقالوا( بعد يأتوا لم الذين وإخواننا ، أصحابي أنتم: ) قاؿ ، اهلل
 أال بهم دىم خيل ظهري بين محجلة غر خيل لو رجبل أف لو أرأيت: ) فقاؿ ؟ اهلل رسوؿ يا أمتك
 فرطهم وأنا الوضوء من محجلين غرا يأتوف فإنهم: ) قاؿ ، اهلل رسوؿ يا بلى:  قالوا( خيلو يعرؼ
 فيقاؿ.  ىلم أال:  أناديهم ؛ الضاؿ البعير يذاد كما حوضي عن رجاؿ ليذادف أال ، الحوض على

 ( .ٜٕٗ) مسلم رواه( سحقا سحقا:  فأقوؿ.  بعدؾ بدلوا قد إنهم: 
 من أنتظر الحوض على إني: ) يقوؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سمعت:  قالت عائشة عنو 

 تدري ال إنك:  لي فليقالن ، أمتي أمتي رب يا:  فؤلقولن ، دوني رجاؿ فليقطعن ، منكم علي يرده
 وىو صحيح .( ٖٛٛ/  ٔٗ) أحمد رواه ( .أعقابهم على يرجعوف زالوا ما ، بعدؾ عملوا ما
 صاحبني ممن رجاؿ الحوض علي ليردف: ) قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي أف مالك بن أنس عنو 
 لي فليقالن ، أصيحابي أصيحابي رب أي:  فؤلقولن ، دوني اختلجوا إلي ورفعوا رأيتهم إذا حتى ،

 ( .بعدؾ أحدثوا ما تدري ال إنك: 
 ( .ٖٕٗٓ) ومسلم( ٕٔٔٙ) البخاري رواه

 ليرفعن الحوض على فرطكم أنا: ) وسلم عليو اهلل صلى النبي قاؿ:  قاؿ مسعود بن اهلل عبد عنو 
 ال:  يقوؿ أصحابي رب أي:  فأقوؿ ، دوني اختلجوا ألناولهم أىويت إذا حتى منكم رجاؿ إلي

 ( .ٜٕٕٚ) ومسلم( ٕٗٙٙ) البخاري رواه ( .بعدؾ أحدثوا ما تدري
 النبي حوض ترد مجموعات في انحصر قد الكبلـ أف نجد السابقة األحاديث في التأمل عندو 

 بألفاظ وسلم عليو اهلل صلى النبي ويناديهم ، المبلئكة فتردىم ، منو لتشرب وسلم عليو اهلل صلى
 على محمولة ىي بل ، تضاد اختبلؼ بينها وليس ،"  أصيحابي"  ،"  أصحابي"  ،"  أمتي"  ىي

 : الطوائف بهذه نجملهم أف ويمكننا ، الكلمات تلك معاني تشملهم أناس
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 وىم ورأوه حياتو في أسلموا وكانوا ، وسلم عليو اهلل صلى النبي وفاة بعد اإلسبلـ عن مرتدوف -ٔ
 . اإلسبلـ على

 . بكفرىم يعلم يكن ولم ، وسلم عليو اهلل صلى حياتو أواخر في اإلسبلـ عن مرتدوف -ٕ
 . الكفر وأبطن ، اإلسبلـ أظهر ممن النفاؽ أىل -ٖ
 . والخوارج ، كالروافض ، وىديو وسلم اهلل صلى النبي سنة غيروا الذين األىواء أىل -ٗ
 في أحمد اإلماـ روى فقد ، السنة من يؤيد ما ولو ، الكبائر أىل:  فيهم يدخل العلماء وبعض -٘

 عليكم سيكوف: ) وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ:  قاؿ عمر ابن عن( ٗٔ٘/  ٜ) مسنده
 منو ولست مني فليس ظلمهم على وأعانهم بكذبهم صدقهم فمن يفعلوف ال بما يأمرونكم أمراء
 . المحققوف وصححو( الحوض علي يرد ولن

"  و"  أصحابي"  ولفظ ، والخامس ، الرابع القوؿ أىل على يصدؽ األحاديث في"  أمتي"  ولفظ
 . األوؿ الثبلثة األقواؿ على"  أصيحابي

 سيما وىي ، والتحجيل بالغرة عرفهم أنو:  وسلم عليو اهلل صلى أمتو من أنهم على يدؿ ومما
 ؛ بأعيانهم ال ، بصفاتهم ىناؾ وسلم عليهم اهلل صلى النبي تعرؼ ويكوف ، األمة بهذه خاصة
 . بعده جاءوا ألنهم
 يتحدث ال) وسلم عليو اهلل صلى قولو" :  أصحابي"  اسم في المنافقين دخوؿ على يدؿ ومما

 ليس ، للصحبة بحت لغوي معنى وىذا ،( ٖٛٔ٘) البخاري رواه( أصحابو يقتل كاف أنو الناس
 من طائفة وىذه، ىؤالء على يصدؽ ال االصطبلحي الصحابي تعريف ألف ؛ شرفها استحقوا أنهم

 : األحاديث تلك في العلم أىل أقواؿ
 على بو المراد في العلماء اختلف مما ىذا : - الحديث شرح في - اهلل رحمو - النووي قاؿ

 ، والتحجيل بالغرة يحشروا أف فيجوز ، والمرتدوف ، المنافقوف بو المراد أف:  أحدىا : أقواؿ
 ، بهم وعدت مما ىؤالء ليس:  فيقاؿ ، عليهم التي للسيما وسلم عليو اهلل صلى النبي فيناديهم

 . إسبلمهم من ظهر ما على يموتوا لم:  أي ، بعدؾ بدلوا ىؤالء إف
 النبي فيناديهم ، بعده ارتد ثم ، وسلم عليو اهلل صلى النبي زمن في كاف من المراد أف:  والثاني
 في وسلم عليو اهلل صلى يعرفو كاف لما ، الوضوء سيما عليهم يكن لم وإف ، وسلم عليو اهلل صلى
 . بعدؾ ارتدوا:  فيقاؿ ، إسبلمهم من حياتو
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 البدع وأصحاب ، التوحيد على ماتوا الذين والكبائر المعاصي أصحاب بو المراد أف:  والثالث
 ( .ٖٚٔ ، ٖٙٔ/  ٖ" ) مسلم شرح"  . اإلسبلـ عن ببدعتهم يخرجوا لم الذين
 ارتد وإنما ، أحد الصحابة من يرتد لم:  الخطابي وقاؿ : - اهلل رحمو - حجر ابن الحافظ وقاؿ

 المشهورين الصحابة في قدحا يوجب ال وذلك ، الدين في لو نصرة ال ممن ، العرب جفاة من قـو
 ( .ٖ٘ٛ/  ٔٔ" ) الباري فتح"  . عددىم قلة على بالتصغير( أصيحابي: ) قولو ويدؿ ،
 وفاة بعد ارتدوا الذين أف على السنة أىل أجمع : - اهلل رحمو - البغدادي القاىر عبد وقاؿ 

 لم ، وائل بن بكر وبني ، أسد وبني ، وفزارة ، وحنيفة ، كندة من وسلم عليو اهلل صلى النبي
 على المهاجرين اسم الشرع أطلق وإنما ، مكة فتح قبل المهاجرين من وال ، األنصار من يكونوا

 الدين على درجوا ومنو اهلل بحمد وأولئك ، مكة فتح قبل وسلم عليو اهلل صلى النبي إلى ىاجر من
 أىل من:  بدرا اهلل رسوؿ مع شهد من أف على السنة أىل وأجمع، المستقيم والصراط ، القويم
 ( .ٖٖ٘ ص" ) الفرؽ بين الفرؽ"  . بالحديبية الرضواف بيعة معو شهد من كل وكذلك ، الجنة
 دؿ ما ألجل ؛ األمة ىذه غمار في الداخلين من أنهم:  واألظهر : - اهلل رحمو - الشاطبي وقاؿ
 كفرىم كاف ، المحض الكفر ألىل يكوف ال ذلك ألف ؛ والتحجيل الغرة وىو ، فيهم ذلك على

 ،"  بعدؾ كفروا قد: "  لقاؿ:  الكفر كاف ولو ،( بعدؾ بدلوا قد: ) ولقولو، ارتدادا أو ، أصبل
 فذلك:  النفاؽ إنو:  قاؿ ومن ، البدع أىل على واقع وىو ، السنة تبديل:  عليو يحمل ما وأقرب

 غير فوضعوىا ، تعبدا ال ، تقية الشريعة أخذوا إنما النفاؽ أىل ألف ؛ مقصودنا عن خارج غير
 . االبتداع عين وىو ، مواضعها
 على ال ، الدنيا حطاـ نيل إلى وذريعة حيلة بها والعمل السنة اتخذ من كل المجرى ىذا ويجري
( ٜٙ/  ٔ" ) االعتصاـ"  . الشرعي وضعها عن لها وإخراج ، لها تبديل ألنو ؛ تعالى هلل بها التعبد

. 
 اهلل دين عن ارتد من فكل:  أجمعين عليهم اهلل رحمة علماؤنا قاؿ : - اهلل رحمو - القرطبي قاؿو 
 المبعدين ، الحوض عن المطرودين من فهو:  اهلل بو يأذف ولم ، اهلل يرضاه ال ما فيو أحدث أو ،

 اختبلؼ على كالخوارج ، سبيلهم وفارؽ ، المسلمين جماعة خالف من:  طردا وأشدىم ، عنو
 ، مبدلوف كلهم فهؤالء ، أىوائها أصناؼ على والمعتزلة ، ضبللها تباين على والروافض ، فرقها

 ، وإذاللهم ، أىلو وقتل ، الحق وتطميس ، والظلم ، الجور في المسرفوف الظلمة وكذلك
 قد البعد ثم، والبدع ، واألىواء ، الزيغ أىل وجماعة ، بالمعاصي المستخفوف ، بالكبائر والمعلنوف
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 وعلى ، العقائد في يكن ولم ، األعماؿ في التبديل كاف إف المغفرة بعد ويقربوف ، حاؿ في يكوف
 المنافقين من كانوا وإف ،( سحقا) لهم يقاؿ ثم ، بو يعرفوف ، الوضوء نور يكوف التقدير ىذا

:  الكفر ويسروف ، اإليماف يظهروف وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عهد على كانوا الذين
 إال النار في يخلد وال ،( سحقا سحقا: ) لهم فيقوؿ الغطاء لو يكشف ثم ، بالظاىر فيأخذىم

 أحواؿ في التذكرة"  . إيماف من خردؿ من حبة مثقاؿ قلبو في ليس ، مبطل ، جاحد ، كافر
 ( .ٕٖ٘ ص" ) اآلخرة والدار الموتى

 أولئك من وعثماف وعمر بكر أبا األجبلء الصحابة أف زعمهم في الروافض كذب يبين مماو 
 قاتل فمن ، للمرتدين وقتاؿ ، ردة حصلت قد أنو للشك مجاال يدع ال بما ثبت قد أنو:  المرتدين

 أبو ىو قاتلهم الذي وإف ، العرب قبائل بعض من ، وصفهم ذكرنا الذين ىم ارتد الذي إف ؟ من
 علي:  قتالهم في شاركهم وقد - واألنصار المهاجرين من وإخوانو ، عنو اهلل رضي الصديق بكر
"  العلم اإلماـ بعد فيما لو أنجبت ، امرأة حنيفة بني من وسبى ، عنو اهلل رضي طالب أبي بن

 المهاجرين من معهما ومن ، وعمر بكر أبو:  الكراـ الصحابة كاف فإذا ؛ -"  الحنفية بن محمد
 عين ىو ىذا إف إال! ؟ وأتباعو والعنسي ، وأتباعو مسليمة حاؿ يكوف فماذا ؛ مرتدين:  واألنصار

 . الزور وشهادة الباطل وقوؿ ، والشقاؽ النفاؽ
 : - اهلل رحمو - تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ
 ، وكتابو ورسولو اهلل بمعاداة برزوا الذين ، المرتدين أتباع ، المفترين المرتدين ىؤالء على أكبر اهلل

 وتولوا ، المؤمنين وعباده ورسولو اهلل وشاقوا ، ظهورىم وراء ونبذوه ، اإلسبلـ من ومرقوا ، ودينو
 على المتعصبين القـو ىؤالء أف يحقق:  كبلمهم من وأمثالو الفصل ىذا فإف ؛ والشقاؽ الردة أىل

 قاتلهم الذين كالمرتدين ، الكفار المرتدين جنس من ػ أصولهم من ػ وحزبو عنو اهلل رضي الصديق
 ( .ٜٓٗ/  ٗ" ) النبوية السنة منهاج"  . عنو اهلل رضي الصديق

 حنيفة بني واتباع ، النبوة وادعاؤه ، الكذاب مسيلمة فأمر:  الجملة وفي : - اهلل رحمو - وقاؿ
 ، والعاـ ، الخاص علمو قد ، مشهور ، متواتر أمر:  ذلك على لهم الصديق وقتاؿ ، باليمامة لو

 علمهم من أظهر بذلك الناس علم بل ، الخاصة بو تفرد الذي العلم من ىذا وليس ، أمثالو كتواتر
 صفين"  و ،"  الجمل"  أنكر أنو الكبلـ أىل بعض عن ذكر فقد ،"  صفين"  و"  الجمل"  بقتاؿ

 مسيلمة وأف ،"  اليمامة"  أىل قتاؿ أنكر أحدا نعلم فلم:  باطبل كاف وإف اإلنكار وىذا ،" 
 . ذلك على قاتلوه وأنهم ، النبوة ادعى الكذاب
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 دفنا وعمر بكر أبي لكوف إنكارىم بمنزلة:  بو وجهلهم ، لهذا جحدىم من الرافضة ىؤالء لكن
 ، وسلم عليو اهلل صلى للنبي وعمر ، بكر أبي لمواالة وإنكارىم ، وسلم عليو اهلل صلى النبي عند

 كلثـو وأـ ، ورقية ، زينب تكوف أف ينكر من منهم بل ، بالخبلفة"  علي"  على نص أنو ودعواىم
 قبل كافرا كاف الذي زوجها من لخديجة إنهن:  ويقولوف!  وسلم عليو اهلل صلى النبي بنات من

 ( .ٖٜٗ ، ٕٜٗ/  ٗ" ) النبوية السنة منهاج."  وسلم عليو اهلل صلى النبي
 عن ارتدوا اتبعهما ومن ، وعمر بكر أبا أف يدعوف - الرافضة:  أي - وىم : - أيضا - وقاؿ

 أف يدعوف كانوا فإذا ، المرتدين قاتل الذي ىو بكر أبا أف:  والعاـ الخاص علم وقد!  اإلسبلـ
 مما ىذا كاف:  لهم متأولين ، أولئك لقتاؿ منكرين وكانوا ، حق بغير قتلوا ، مظلوموف اليمامة أىل

 زماف كل في المرتدين يقاتلوف وأتباعو الصديق وأف ، السلف ألولئك تبع الخلف ىؤالء أف يحقق
. 

 يحملوا لم ألنهم مرتدين حنيفة بني سموا إنهم"  - الرافضي الحلي المطهر ابن:  أي - وقولو
 آمنوا لكونهم حنيفة بني قاتل إنما فإنو ؛ وأبينو ، الكذب أظهر من فهذا" :  بكر أبي إلى الزكاة

 ، حنيفة بني غير ، آخرين قوما فكانوا:  الزكاة مانعو وأما ، نبوتو واعتقدوا ، الكذاب بمسيلمة
 في أحد يتوقف فلم حنيفة بنو وأما ، قتالهم جواز في شبهة الصحابة لبعض وقع قد كاف وىؤالء
 ... . قتالهم وجوب

 ( .ٜٗٗ ، ٖٜٗ/  ٗ" ) النبوية السنة منهاج" 
 بن عمار"  مثل استثنى الذي وما! ؟ علي دوف الثبلثة الخلفاء ارتد لماذا:  الروافض لهؤالء يقاؿو 

 التحكم ىو أـ! ؟ الردة من"  الفارسي سلماف"  و"  ذر أبا"  و"  األسود بن المقداد"  و"  ياسر
:  تعالى قاؿ ، أبدا فيها خالدين الجنة في واألنصار المهاجرين أف نعتقد ونحن، !؟ والهوى

 عنو ورضوا عنهم اهلل رضي بإحساف اتبعوىم والذين واألنصار المهاجرين من األولوف والسابقوف)
 . ٓٓٔ/ التوبة( العظيم الفوز ذلك أبدا فيها خالدين األنهار تحتها تجري جنات لهم وأعد

 كل وىكذا ، الجنة في وعلي ، الجنة في وعثماف ، الجنة في وعمر ، الجنة في بكر أبا أف ونعتقد
 اهلل صلى النبي حوض من سيشربوف جميعا ىؤالء وأف ، وسلم عليو اهلل صلى النبي سماىم من

 في القيامة يـو يكوف أف أولى فهو ، وكفرىم ، لعنهم لمن والثبور والويل ، ىنيئا شرابا وسلم عليو
 . األطهار أولئك حاربهم الذين المرتدين صف
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 نفرا إال عنهم اهلل رضي الصحابة ردة فيها يثبتوف حيث ؛ الروافض على حجة األحاديث ىذهو 
 كانوا أنهم ىذا ومعنى ، وسلم عليو اهلل صلى النبي وفاة بعد"  أحدثوا"  أنهم ويزعموف ، قليبل
 فإف! ؟ التكفير بو استحقوا ما فعلوا وماذا ؟ ذلك بعد اعتقدوه دين فأي!  ذلك قبل اإليماف على
 ، الحسنات تكفرىا!  معصية ىذه لهم فيقاؿ:  عنو اهلل رضي علي من الخبلفة سلب:  قالوا

 . اهلل شاء إف عليكم أوزارىم توضع حتى لهم ولعنكم سبكم الصحابة ويكفي
 تطبقوف فهل!  اآلالؼ عنو اهلل رضي علي زمن في قتل قد قلنا! :  فاطمة جنين قتل:  قالوا وإف
 عن دافعوا الذين ىم األجبلء الصحابة أف:  سبق مما فتبين، !؟ التكفير في نفسها القاعدة عليو
 ، الروافض أولئك سلف ونشرىا إذكائها على قاـ والتي ، الردة مد أوقفوا الذين وىم ، اهلل دين
 على الكريم كتابو في أثنى قد تعالى اهلل وأف ، العنسي واألسود ، الكذاب مسيلمة أمثاؿ من

 ، البدعة في الوقوع عن ربهم نزىهم وقد ، الساعة قياـ إلى يتلى قرآف في واألنصار المهاجرين
 . أعلم واهلل ! .؟ اآلفاؽ في اإلسبلـ نشروا الذين وىم ، الردة في يقعوف فكيف

 .ناقتو ضرع حوضو السبلـ؛ عليو النبي صالح أف صح ىل :السابعة المسألة
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ قاؿ عمر بن سويد حديث مستنده ألف صحيح، غير القوؿ ىذا

 لصالح ثمود ناقة اهلل ويبعث االنبياء، من اتبعنى ومن القيامة، يـو منو أشرب حوضى) وسلم
 على فاطمة وابنتي رغاء، ولها الموقف، بها يوافي حتى معو آمنوا والذين فيشربها، فيحلبها
 الضعفاء في العقيلي أخرجو، يثبت ال ضعيف حديث وىو الحديث...  البراؽ على وأنا العضباء

 الكريم عبد طريق من( ٛٔٗ - ٚٔٗ/ ٕ) الموضوعات في الجوزي ابن وعنو ،(٘ٙ - ٗٙ/ ٖ)
 غير حديثو بالنقل مجهوؿ كيساف بن الكريم عبد: العقيلي قاؿ عمير بن سويد عن كيساف بن

/ ٕ) الميزاف في الذىبي وقاؿ". لو أصل ال موضوع حديث ىذا: "الجوزي ابن وقاؿ. محفوظ
 قلت: "عقبو وقاؿ الحديث ذكر ثم منكر، وحديثو المجاىيل من كيساف بن الكريم عبد(: "٘ٗٙ

 العبلمة موسوعة في كما األلباني العبلمة وقاؿ اللساف، في الحافظ وأقره". أعلم واهلل موضوع، ىو
 بو، سمعت مرة فؤلوؿ الفقرة ىذه في المذكور االستثناء ىذا! حاؿ كل على(: ٖ٘٘/ ٜ) األلباني

 كبيرة طائفة عاصم أبي البن" السنة" كتاب وفي المتواترة، الحوض أحاديث في يصح أظنو وما
 أنو: فيو يقاؿ ما أقل فهو االستثناء، ىذا مثل فيها وليس الحوض، في الواردة األحاديث من

 خرج ثم ىػ. ا بو الحجة تقـو طريق من يأتي حتى بو الجـز أو البت عن التوقف وينبغي غريب،
 الهيتي تساىل يعلم تقدـ ومما: قاؿ ثم...  موضوع وقاؿ(: ٖٗ٘ٙ) الضعيفة في الحديث الشيخ
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 إليو بإشارتو( البربهاري) الشيخ وكذا الحديث، على بسكوتو( ٛٔ/ ٔ" )الحديثية الفتاوى" في
 قلت ىػ. ا الحديث في عليو يعتمد ال ممن وىو ،(ٜٔ/ ٕٚ" )السنة شرح" كتابو في بو محتجا

 .السبلـ عليو صالح اهلل نبي فكذلك القيامة، يـو حوض األنبياء لكل أف ثبت إف
 من الناس يسقي الذي ىو وسلم عليو اهلل صلى النبي أف الناس من كثير يعتقد :الثامنة المسألة

 نظمأ ال شربة الشريفة يده من واسقنا" دعائهم في ونقرأ نسمع لذا الشريفة، بيده الحوض ماء
 .صحيح الدعاء ىذا فهل". أبداً  بعدىا

 :قوالف المسألة ىذه في
 عبد عن( ٜٗٓٚ) البخاري بحديث مستدلين الدعاء ىذا صحة إلى البعض ذىب: األوؿ القوؿ

 ليرفعن الحوض على فرطكم أنا) وسلم عليو اهلل صلى النبي قاؿ قاؿ عنو اهلل رضي مسعود بن اهلل
 ما تدري ال يقوؿ أصحابي رب أي فأقوؿ دوني اختلجوا ألناولهم أىويت إذا حتى منكم رجاؿ إلي

 (.بعدؾ أحدثوا
 ىػ. ا بيدي أسقيهم أي( ألناولهم أىويت) قولو(: ٕٖ/ ٕ) األنوار مشارؽ في عياض القاضي قاؿ

: أي المهملة وبالطاء والراء الفاء بفتح فرطكم: قولو(: ٙٚٔ/ ٕٗ) القاري عمدة في العيني وقاؿ
 لهم، ويسقي الحياض وعدد والدالء اإلرشاء لهم فيهيىء الواردين يتقدـ من والفرط أتقدمكم، أنا

 المؤكد المجهوؿ صيغة على ليرفعن: قولو. بائع بمعنى كبيع فاعل بمعنى فعل وزف على وىو
: أي المجهوؿ صيغة على اختلجوا: قولو. وامتددت ملت: أي أىويت إذا: قولو. الثقيلة بالنوف
 ال التي األمور من: أي أحدثوا ما: قولو وانتزعو جذبو إذا واختلجو خلجو: يقاؿ عندي من سلبوا
 ىػ. ا الحديث ىذا معنى في داخلوف والجور والظلم البدع أىل وجميع بها، اهلل يرى

 وواضح الناس من طائفة ىؤالء: بعضهم بقوؿ الحديث ىذا على الثاني القوؿ أصحاب وأعترض
 ذلك على ويدؿ! ليسقيهم وسلم عليو اهلل صلى بيده يناولهم أف اقتضت حاؿ على كانوا أنهم
 أنو اعتقاد على ىو اإلنكار أف العلم مع الشرؼ بهذا أولى الصحابة فكبار وإال ُصرفوا، فعبلً  أنهم

 .بعيداً  ليس الناس من طائفة يسقي أف واحتماؿ لحوضو الواردين جميع يسقي
 :ألسباب خطأ الدعاء ىذا أف البعض ذىب: الثاني القوؿ

 .-رأيهم حسب على ىذا- الحوض أحاديث روايات جميع في ذلك ثبوت عدـ - ٔ
 شرب الحوض ورد من أنو أخبر وسلم عليو اهلل صلى النبي أف الحوض أحاديث في ثبت - ٕ

 . ...لو وسلم عليو اهلل صلى النبي سقيا على وليس وروده، على الشرب فعلَّق منو،
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 أف إلى يشير وىذا السماء، نجـو بعدد آنيتو عدد أف أخبر قد وسلم عليو اهلل صلى النبي أف - ٖ
 .بنفسو يشرب يرده من كل

 أحًدا يسقي أنو عنهم اهلل رضي أصحابو وال وسلم، وآلو عليو اهلل صلى النبي عن يرد فلم: قالوا
 في والسبلـ الصبلة عليو قاؿ كما منو يشرب فإنو الحوض ورد من أف ثبت بل الشريفة، بيده

 قاؿ( ٖٕٓٓ) مسلم عند عنو اهلل رضي ذر أبي حديث
 نجـو عدد من أكثر آلنيتو بيده محمد نفس والذي قاؿ الحوض؟ آنية ما اهلل رسوؿ يا قلت)

 عليو ما آخر يظمأ لم منها شرب من الجنة آنية المصحية المظلمة الليلة في أال وكواكبها السماء
 ماؤه أيلة إلى عماف بين ما طولو مثل عرضو يظمأ لم منو شرب من الجنة من ميزاباف فيو يشخب

 صلى أنو ثبت، مما وغيره الحديث ىذا في ترى أنت فها( العسل من وأحلى اللبن من بياضا أشد
 الشرب باشر: أي( شرب من( قاؿ بل بيده، أحًدا يسقي أنو يذكر لم وصحبو وآلو عليو اهلل

 مثلما تماًما؛ والسبلـ الصبلة عليو لذَكره وسلم؛ وآلو عليو اهلل صلى بيده الشرب أف ولو بنفسو،
 أمتو فرط وأنو أمتو من أناًسا الحوض عن يذاد أف: من الحوض عند الحاصلة المشاىد بعض ذكر
لين سحًقا يقوؿ وأنو الحوض، على  كما وىكذا...  المبلئكة يضربهم وأناًسا وسنتو، لشريعتو للُمبدّْ

 وليس الحوض، المؤمنين ورود على الشرب األحاديث في علَّق أيًضا والسبلـ الصبلة عليو أنو
 .وسلم عليو اهلل صلى بيده ىو يسقيهم أف على
(: ٖ٘ٔ رقم شريط آخر) ماجو ابن سنن شرح في كما العباد المحسن عبد العبلمة سئل وقد

 صلى الرسوؿ يد من تكوف السقيا فهل" رسولك يد من ىنيئة شربة اسقنا اللهم" يدعو من نسمع
 الحوض؟ من وسلم عليو اهلل

 أف يلـز وال السماء، نجـو بعدد ىي التي األكواب: أي الكيزاف من السقيا أفَّ  معلـو: فأجاب
 يدؿ لكن ىذا، على يدؿ شيء فيو ما ،-وسلم عليو اهلل صلى- الرسوؿ يناولو واحد كل يكوف
 في السماء نجـو بعدد ىي التي األكواب بهذه يشرب أنو للشرب أىبل اهلل جعلو من أف على

 .وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ يناولو أف إال يشرب ما اإلنساف يكوف أف يلـز وال الكثرة،
 .الدعاء؟ في االعتداء من يعتبر وىل: السائل
 ىػ. ا يكفي" نبيك حوض من" صحيح غير تعبير يعني: الشيخ

 حوضو من للناس وسلم عايو اهلل صلى الرسوؿ بسقاية اإلخبار أف وإياؾ اهلل رحمني اعلم قلت
 تأويل، أو فيها اختبلؼ دوف وردت، كما بها اإليماف ينبغي الغيب وأمور الغيب، من الشريفة؛ بيده
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 القيامة، يـو في الخاطئين؛ للمذنبين وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بشفاعة واإليماف
 وكذلك شفاعة، لو إال نبي من وما جهنم، جوؼ من ويخرجهم الصراط، وعلى

 من والخروج يشاء، فيمن كثير تفضل ذلك بعد وهلل والصالحوف، والشهداء الصديقوف
 .ٔفحما وصاروا احترقوا بعدما النار

                                                                                                                                                  

 أىل عقيدة ىذه الدنيا؛ أحواؿ عن تختلف عموًما اآلخرة وأحواؿ دليل، بغير نقصاف أو زيادة أو
 ومن المهدين واألئمة الصالحين، السلف واألثر، الحديث أىل والجماعة، السنة أىل الحق،
 المسألة في ويجعل األوؿ، للقوؿ قوة يعطي البخاري عند المتقدـ مسعود ابن وحديث تبعهم،
 األمر بهذا الدعاء من بأس فبل بيده، وسلم عليو اهلل صلى النبي يسقيو من ىناؾ كاف فإذا سعة،
 فإذا) ..  الحديث في كما مستحب األعلى بالفرودس الدعاء أف كما الجميع، يسقي لم وإف

 .أعلم واهلل. الموحدين لجميع ليس أنو مع.. (  الفردوس فاسألوه اهلل سألتم
 

 

 يدخل من: ىؤالء وقاؿ والزيدية، والمعتزلة الخوارج من البدع أىل من كثير أنكرىا الشفاعة ٔ
 النار، يدخل فبل الجنة يدخل من إال ثمَّ  ما ىؤالء وعند غيرىا، وال بشفاعة ال منها يخرج ال النار
 وأما. وعقاب ثواب الواحد الشخص في عندىم يجتمع وال الجنة، يدخل فبل النار يدخل ومن

 األحاديث بو تواترت بما فيقّروف وغيرىم كاألربعة األئمة وسائر بإحساف لهم والتابعوف الصحابة
 شاء ما اهلل يعذبهم أف بعد قوًما النار من يخرج اهلل أف وسلم عليو اهلل صلى النبي عن الصحيحة

 ويخرج غيره، بشفاعة آخرين ويخرج وسلم عليو اهلل صلى محمد بشفاعة يخرجهم يعذبهم، أف
 َعن نَػْفسٌ  َتْجِزي الَّ  يَػْوماً  َواتػَُّقواْ : )تعالى بقولو للشفاعة المنكروف ىؤالء واحتج. شفاعة ببل قوًما

َها يُػْقَبلُ  َوالَ  َشْيئاً  نػَّْفسٍ  َها يُػْؤَخذُ  َوالَ  َشَفاَعةٌ  ِمنػْ : وبقولو[ ٛٗ:البقرة( ]يُنَصُروفَ  ُىمْ  َوالَ  َعْدؿٌ  ِمنػْ
َها يُػْقَبلُ  َوالَ  َشْيئاً  نػَّْفسٍ  َعن نَػْفسٌ  َتْجِزي الَّ  يَػْوماً  َواتػَُّقواْ ) ( يُنَصُروفَ  ُىمْ  َوالَ  َشَفاَعةٌ  تَنَفُعَها َوالَ  َعْدؿٌ  ِمنػْ
 َواَل  ِفيوِ  بَػْيعٌ  اَل  يَػْوـٌ  يَْأِتيَ  َأفْ  قَػْبلِ  ِمنْ  َرَزقْػَناُكمْ  ِممَّا أَْنِفُقوا َآَمُنوا الَِّذينَ  أَيػَُّها يا: )وبقولو[ ٖٕٔ:البقرة]

 َشِفيعٍ  َوال َحِميمٍ  ِمنْ  لِلظَّاِلِمينَ  َما: )وبقولو[ ٕٗ٘:البقرة( ]الظَّاِلُموفَ  ُىمُ  َواْلَكاِفُروفَ  َشَفاَعةٌ  َواَل  ُخلَّةٌ 
 [.ٛٗ:المدثر( ]الشَّاِفِعينَ  َشَفاَعةُ  تَنَفُعُهمْ  َفَما: )وبقولو[ ٛٔ:غافر( ]يُطَاعُ 

 في تعالى قاؿ كما المشركين، تنفع ال أنها: أحدىما: شيئاف بو يراد ىذا أف السّنة أىل وجواب
 َمعَ  َنُخوضُ  وَُكنَّا اْلِمْسِكينَ  نُْطِعمُ  َنكُ  َوَلمْ  اْلُمَصلّْينَ  ِمنَ  َنكُ  َلمْ  قَاُلوا َسَقرَ  ِفي َسَلَكُكمْ  َما: )نعتهم
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 - ٕٗ:المدثر( ]الشَّاِفِعينَ  َشَفاَعةُ  تَنَفُعُهمْ  َفَما اْلَيِقينُ  أَتَانَا َحتَّى الدّْينِ  بِيَػْوـِ  نَُكذّْبُ  وَُكنَّا اِئِضينَ اْلخَ 
 نفي بذلك يراد أنو: والثاني. كفارًا كانوا ألنهم الشافعين شفاعة نفع عنهم نفى فهؤالء[ ٛٗ

 الذين والمسلمين، الكتاب أىل من البدع، أىل من شابههم ومن الشرؾ، أىل أثبتها التي الشفاعة
 عند بعضهم الناس يشفع كما إذنو، بغير عنده يشفعوا أف القدر من اهلل عند للخلق أف يظنوف
 المخلوؽ المخلوؽُ  يعامل كما ورىبة، رغبة إليو لحاجتو الشافع شفاعة إليو المشفوع فيقبل بعض

 .بالمعاوضة
 ويصوروف والصالحين، واألنبياء المبلئكة من شفعاء اهلل دوف من يتخذوف كانوا فالمشركوف

 وعبادتهم بدعائهم اهلل إلى نتوسل فنحن اهلل، خواص ىؤالء: ويقولوف بها فيستشفعوف تماثيلهم
 فيشفعوف غيرىم، من الملوؾ إلى أقرب لكونهم بخواصّْهم الملوؾ إلى يُتَوسل كما لنا، ليشفعوا

 إجابة إلى فيحتاج يختاره ال فيما الملك عند أحدىم يشفع وقد الملوؾ، إذف بغير الملوؾ عند
( بِِإْذنِوِ  ِإالَّ  ِعْنَدهُ  َيْشَفعُ  الَِّذي َذا َمن: )تعالى فقاؿ الشفاعة ىذه اهلل فأنكر ورىبة، رغبة شفاعتو

 يَْأَذفَ  َأف بَػْعدِ  ِمن ِإالَّ  َشْيًئا َشَفاَعتُػُهمْ  تُػْغِني ال السََّماَواتِ  ِفي مََّلكٍ  مّْن وََكم: )وقاؿ ،[ٕ٘٘:البقرة]
 َبلْ  ُسْبَحانَوُ  َوَلًدا الرَّْحَمنُ  اتََّخذَ  َوقَاُلوا: )المبلئكة عن وقاؿ[ ٕٙ:النجم( ]َويَػْرَضى َيَشاء ِلَمن اللَّوُ 

 َيْشَفُعوفَ  َوال َخْلَفُهمْ  َوَما أَْيِديِهمْ  بَػْينَ  َما يَػْعَلمُ  يَػْعَمُلوفَ  بَِأْمرِهِ  َوُىم بِاْلَقْوؿِ  َيْسِبُقونَوُ  ال مُّْكَرُموفَ  ِعَبادٌ 
 َزَعْمُتم الَِّذينَ  اْدُعوا ُقلِ : )وقاؿ[ ٕٛ - ٕٙ:األنبياء( ]ُمْشِفُقوفَ  َخْشَيِتوِ  مّْنْ  َوُىم اْرَتَضى ِلَمنِ  ِإالَّ 
 َلوُ  َوَما ِشْرؾٍ  ِمن ِفيِهَما َلُهمْ  اَومَ  اأَلْرضِ  ِفي َوال السََّماَواتِ  ِفي َذرَّةٍ  ِمثْػَقاؿَ  يَْمِلُكوفَ  ال اللَّوِ  ُدوفِ  مّْن

ُهم  َويَػْعُبُدوفَ : )تعالى وقاؿ[ ٖٕ - ٕٕ:سبأ( ]َلوُ  َأِذفَ  ِلَمنْ  ِإالَّ  ِعنَدهُ  الشََّفاَعةُ  تَنَفعُ  َوال َظِهيرٍ  مّْن ِمنػْ
 يَػْعَلمُ  الَ  ِبَما اهللَ  أَتُػَنبُّْئوفَ  ُقلْ  اهللِ  ِعندَ  ُشَفَعاُؤنَا َىُؤالء َويَػُقوُلوفَ  يَنَفُعُهمْ  َوالَ  َيُضرُُّىمْ  الَ  َما اهللِ  ُدوفِ  ِمن
 بِوِ  َوأَنِذرْ : )تعالى وقاؿ[ ٛٔ:يونس( ]ُيْشرُِكوفَ  َعمَّا َوتَػَعاَلى ُسْبَحانَوُ  اأَلْرضِ  ِفي َوالَ  السََّماَواتِ  ِفي

 (يَػتػَُّقوفَ  لََّعلَُّهمْ  َشِفيعٌ  َوالَ  َوِليّّ  ُدونِوِ  مّْن َلُهم لَْيسَ  رَبِّْهمْ  ِإَلى ُيْحَشُرواْ  َأف َيَخاُفوفَ  الَِّذينَ 
نَػُهَما َوَما َواأَلْرضَ  السََّماَواتِ  َخَلقَ  الَِّذي اللَّوُ : )تعالى وقاؿ[ ٔ٘:األنعاـ] ـٍ  ِستَّةِ  ِفي بَػيػْ  ثُمَّ  أَيَّا

: تعالى وقاؿ[ ٗ:السجدة( ]تَػَتذَكَُّروفَ  َأَفبل َشِفيعٍ  َوال َوِلي   ِمن ُدونِوِ  مّْن َلُكم َما اْلَعْرشِ  َعَلى اْستَػَوى
[ ٙٛ:الزخرؼ( ]يَػْعَلُموفَ  َوُىمْ  بِاْلَحقّْ  َشِهدَ  َمن ِإالَّ  الشََّفاَعةَ  ُدونِوِ  ِمن يَْدُعوفَ  الَِّذينَ  يَْمِلكُ  َوال)

 َوَما ظُُهورُِكمْ  رَاءوَ  َخوَّْلَناُكمْ  مَّا َوتَػرَْكُتم َمرَّةٍ  َأوَّؿَ  َخَلْقَناُكمْ  َكَما فُػَراَدى ِجْئُتُمونَا َوَلَقدْ : )تعالى وقاؿ
َنُكمْ  تػََّقطَّعَ  َلَقد ُشرََكاء ِفيُكمْ  أَنػَُّهمْ  َزَعْمُتمْ  الَِّذينَ  ُشَفَعاءُكمُ  َمَعُكمْ  نَػَرى  ُكنُتمْ  مَّا َعنُكم َوَضلَّ  بَػيػْ

ـِ : )تعالى وقاؿ[ ٜٗ:األنعاـ( ]تَػْزُعُموفَ   يَْمِلُكوفَ  ال َكانُوا َأَوَلوْ  ُقلْ  ُشَفَعاء اللَّوِ  ُدوفِ  ِمن اتََّخُذوا َأ
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 اللَّوُ  ذُِكرَ  َوِإَذا تُػْرَجُعوفَ  إليو ثُمَّ  َواأَلْرضِ  السََّماَواتِ  ُمْلكُ  لَّوُ  َجِميًعا الشََّفاَعةُ  لّْلَّوِ  ُقل يَػْعِقُلوفَ  َوال َشْيًئا
( َيْسَتْبِشُروفَ  ُىمْ  ِإَذا ُدونِوِ  ِمن الَِّذينَ  ذُِكرَ  َوِإَذا بِاآلِخَرةِ  يُػْؤِمُنوفَ  ال الَِّذينَ  قُػُلوبُ  اْشَمَأزَّتْ  َوْحَدهُ 

 تَنَفعُ  الَّ  يَػْوَمِئذٍ  َىْمًسا ِإالَّ  َتْسَمعُ  َفبل لِلرَّْحَمنِ  اأَلْصَواتُ  َوَخَشَعت: )تعالى وقاؿ[ ٘ٗ - ٖٗ:الزمر]
 ِلي َوَما: )يس صاحب اؿوق[ ٜٓٔ - ٛٓٔ:طو( ]قَػْوالً  َلوُ  َوَرِضيَ  الرَّْحَمنُ  َلوُ  َأِذفَ  َمنْ  ِإالَّ  الشََّفاَعةُ 

 َعنّْي تُػْغنِ  الَّ  ِبُضر   الرَّْحَمن يُرِْدفِ  ِإف آِلَهةً  ُدونِوِ  ِمن أَأَتَِّخذُ  تُػْرَجُعوفَ  َوِإلَْيوِ  َفطََرِني الَِّذي َأْعُبدُ  الَ 
 - ٕٕ:يس( ]فَاْسَمُعوفِ  بَِربُّْكمْ  آَمنتُ  ِإنّْي مُِّبينٍ  َضبَلؿٍ  لَِّفي ِإًذا ِإنّْي يُنِقُذوفِ  َوالَ  َشْيًئا َشَفاَعتُػُهمْ 

 (.ٕٔص) تيمية ابن اإلسبلـ لشيخ والوسيلة التوسل في جليلة قاعدة[. ٕ٘
 من خلقو من الصالحين لبعض القيامة يـو يأذف وكرمو بلطفو تعالى اهلل أف أذف الشفاعة فحقيقة

 التوحيد أىل من الذنوب أصحاب بعض في عنده يشفعوا أف والمؤمنين والمرسلين المبلئكة
 .فيهم بالمشفوع ورحمة عنده الشافعين لكرامة إظهارًا

 :تقدـ كما بشرطين إال تعالى اهلل عند الشفاعة تصح وال
 الَِّذي َذا َمنْ : }تعالى قولو الشرط ىذا على دؿ وقد يشفع، أف للشافع تعالى اهلل إذف: أحدىما

َفعُ  َواَل : }تعالى وقولو(. ٕ٘٘: البَقرة[ )ٕ٘٘: البقرة{ ]بِِإْذنِوِ  ِإالَّ  ِعْنَدهُ  َيْشَفعُ   ِإالَّ  ِعْنَدهُ  الشََّفاَعةُ  تَػنػْ
 (.ٖٕ: سبأ[ )ٖٕ: سبأ{ ]َلوُ  َأِذفَ  ِلَمنْ 

 َواَل : }تعالى قولو الشرط ىذا على دؿ وقد فيو، يشفع أف لو المشفوع عن اهلل رضا: الثاني
 أف يرضى ال اهلل أف النصوص دلت وقد(. ٕٛ: األنبياء[ )ٕٛ: األنبياء{ ]اْرَتَضى ِلَمنِ  ِإالَّ  َيْشَفُعوفَ 

 رسوؿ قاؿ: قاؿ عنو اهلل رضي ىريرة أبي عن مسلم صحيح في ثبت لما التوحيد أىل في إال يشفع
 دعوتي اختبأت وإني دعوتو نبي كل فتعجل مستجابة دعوة نبي لكل»: َوَسلّْم َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى اهلل

 تعالى وقاؿ. «شيًئا باهلل يشرؾ ال أمتي من مات من اهلل شاء إف نائلة فهي القيامة يـو ألمتي شفاعة
َفُعُهمْ  َفَما: }الكفار في  (.ٛٗ: المدثر[ )ٛٗ: المدثر{ ]الشَّاِفِعينَ  َشَفاَعةُ  تَػنػْ

 فقد الكتاب أما. القيامة يـو اهلل عند الشفاعة إثبات على والسنة الكتاب من األدلة دلت وقد
 سعيد أبي حديث منها كثيرة الشفاعة إثبات في فاألحاديث السنة من وأما بعضها، ذكر تقدـ

 وتعالى تبارؾ اهلل فيقوؿ: ). . قاؿ َوَسلّْم َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى اهلل رسوؿ أف عنو اهلل رضي الخدري
 النار من قبضة فيقبض الراحمين أرحم إال يبق ولم المؤمنوف وشفع النبيوف وشفع المبلئكة شفعت
 (.قط خيًرا يعملوا لم قوًما منها فيخرج
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 في واشتهارىا بتواترىا المحققوف األئمة صرح وقد جدِّا كثيرة الشفاعة إثبات في واألحاديث
 من خردؿ من حبة قلبو في كاف من النار من ُيخرج: )الصحيحين ففي. والمسانيد الصحاح كتب
 (.إيماف
 أحد فقدت ما وىي مردودة: قسمين إلى والرد القبوؿ حيث من تنقسم والشفاعة: الشفاعة أقساـ
 محمد لنبينا ثبت وقد. الشفاعة شروط فيها تحققت ما وىي ومقبولة السابقة، الشفاعة شروط
 :وىي العلم، أىل ذكر ما على أنواع ثمانية منها َوَسلّْم َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى

 بينهم اهلل يقضي أف الموقف أىل في َوَسلّْم َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى شفاعتو وىي العظمى الشفاعة - ٔ
 من غيره على َوَسلّْم َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى نبينا بها اختص مما الشفاعة وىذه المحمود المقاـ وىي

 .أجمعين عليهم اهلل صلوات الرسل
 يدخلوا أف فيهم فيشفع وسيئاتهم حسناتهم تساوت قـو في َوَسلّْم َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى شفاعتو - ٕ

 .ثبوتو عدـ والراجح يثبتو، صحيح دليل وجود لعدـ نظر ثبوتو في الشفاعة من النوع وىذا الجنة،
 .يدخلوىا ال أف النار استحقوا أقواـ في شفاعتو - ٖ
 .الجنة في الجنة أىل درجات رفع َوَسلّْم َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى شفاعتو - ٗ
 .حساب بغير الجنة يدخلوا أف أقواـ في َوَسلّْم َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى شفاعتو - ٘
 أبي عمو في كشفاعتو يستحقو كاف عمن العذاب تخفيف في َوَسلّْم َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى شفاعتو - ٙ

 .طالب
 .الجنة بدخوؿ لهم يؤذف أف الجنة أىل في َوَسلّْم َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى شفاعتو - ٚ
 .منها يخرج أف النار دخل ممن أمتو من الكبائر أىل في َوَسلّْم َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى شفاعتو - ٛ

 السنة كتب من مواضعها في مبسوطة وىي كلها األنواع ىذه على الصحيحة النصوص دلت وقد
 العظمى كالشفاعة َوَسلّْم َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى بالنبي خاص ىو ما منها األنواع وىذه. واالعتقاد
 من غيره فيها يشاركو ما ومنها يدخلوىا أف الجنة أىل في وشفاعتو طالب أبي عمو في وشفاعتو
 أىل بين اختبلؼ على األخرى األنواع من وغيرىا الكبائر أىل في كالشفاعة والصالحين األنبياء

 .أعلم تعالى واهلل عدمو، من ببعضها اختصاصو في العلم
 ؟وسلم عليو اهلل صلى النبي من الشفاعة طلب حكم :مسألة
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 صلى النبي من الشفاعة طلب": (ٕٜٖ/ٔ" )الدرب على نور فتاوى"قاؿ العبلمة ابن باز كما في 
 يملك ال ألنو ؛ العلم أىل عند أكبر شرؾ وىو ، يجوز ال األموات من غيره من أو وسلم عليو اهلل

 . ٗٗ/الزمر( جميعا الشفاعة هلل قل: ) يقوؿ واهلل ، والسبلـ الصبلة عليو مات بعدما شيئا
 يملكوف ال األموات من وغيره وسلم عليو اهلل صلى والنبي ، وتعالى سبحانو ملكو فالشفاعة
 إال عملو انقطع مات إذا الميت ، ذلك غير في وال دعاء في وال شفاعة في الموت بعد التصرؼ

 عليو تعرض أنها جاء وإنما( لو يدعو صالح ولد أو ، بو ينتفع علم أو ، جارية صدقة: ) ثبلث من
 حيث تبلغني صبلتكم فإف علي صلوا: ) قاؿ ولهذا ػ والسبلـ الصبلة عليو ػ والسبلـ الصبلة

 ( .كنتم
 استغفر شر من فيها وجد وما اهلل حمد خير من فيها وجد فما األعماؿ عليو تعرض إنو حديث وأما
 على داللة فيو يكن لم صح ولو ، وسلم عليو اهلل صلى النبي عن يصح ال ضعيف حديث فهذا لنا
 . الشفاعة منو نطلب أننا

 ، يجوز ال أمر األموات من غيره من أو وسلم عليو اهلل صلى النبي من الشفاعة طلب أف فالحاصل
 لو كما ، عليو يقدر ال شيئا الميت من طلب ألنو ؛ األكبر الشرؾ من الشرعية القاعدة على وىو

 ىذا فكل ، ذلك أشبو ما أو المكروبين غوث أو األعداء على النصر أو ، المريض شفاء منو طلب
 الشيخ من أو ، وسلم عليو اهلل صلى النبي من ىذا طلب بين فرؽ وال ، األكبر الشرؾ أنواع من

 من ىذا طلب ؛ ذلك غير أو الحسين من أو البدوي من أو ، فبلف أو فبلف من أو ، القادر عبد
 . الشرؾ أقساـ من وىو ، يجوز ال أمر الموتى

 عليو اهلل صلى والنبي ، والرحمة بالمغفرة لو ويدعى ، مسلما كاف إذا عليو يترحم الميت وإنما
 أو المدد يطلبو أف أما ، لو ويدعو ػ والسبلـ الصبلة عليو ػ عليو يصلي مسلم عليو سلم إذا وسلم

 أىل عمل ومن الجاىلية أىل عمل من وىذا ، يجوز ال ىذا كل األعداء على النصر أو الشفاعة
  . انتهى" ىذا مثل يحذر وأف لهذا ينتبو أف المسلم على فيجب ، الشرؾ

 صلى النبي من الشفاعة طلب يجوز ىل وسئل العبلمة العثيمين كما في لقاءات الباب المفتوح :
 عبد وأنا! اهلل رسوؿ يا شفاعة منك أريد: )يقوؿ بأف قبره في اآلف وىو وسلم، آلو وعلى عليو اهلل

 !؟(يديك تحت كلف مذنب
 والسبلـ، الصبلة عليو للنبي دعاء ىذا ألف الشرؾ؛ من يكوف قد بل حراـ ىذا يجوز، ال فأجاب:

 حتى رسولك، فيَّ  شفع! رب يا: يقوؿ لي، تشفع أف! اهلل رسوؿ يا أسألك: يقوؿ أف من وبدالً 
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 اهلل، شاء من ويجوز اهلل، شاء من الصراط يأخذ جهنم، على بالصراط واإليماف
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 يـو حتى ثم لك، يشفع أف يستطيع ال اآلف الرسوؿ أما وجل، عز اهلل إلى موجو الدعاء يكوف
 عز باهلل شركاً  تكوف وقد حراـ، الكلمة فهذه اهلل، بإذف إال ألحد يشفع أف يستطيع ال القيامة

 .وجل
 مسائل في الصراط.  ٔ

 تعريف الصراط. المسألة األولى:
 أكر :الشاعر قاؿ الطريق،، والزراط، والسراط، الصراط(: ٖٓٗ/ ٕ) اللساف في منظور ابن قاؿ
 .الصراط وضح على واحملهم...  مهرى الحروريين على
 قولو فسر وبو الواضح، السبيل: بالكسر السراط(: ٖ٘ٗ/ ٜٔ) العروس تاج في الزبيدي وقاؿ
 .األزىري قالو كما الواضح المنهاج على ثبتنا أي[. ٙ: الفاتحة] الُمسَتِقيمَ  الصَّْراطَ  اىِدنَا: تعالى
 وجسر الطريق،: بالكسر الصراط(: ٗٔٛ/ ٕ) المحيط القاموس ترتيب في أبادي الفيروز وقاؿ

 .الطويل السيف وبالضم. جهنم متن على ممدود
 :وجهين على الصراط(: ٖٖٓ/ ٗٓٔ) رقم التصاريف في سبلـ بن يحيى وقاؿ

 .طريق بكل يعني[. ٙٛ: األعراؼ] ِصَراطٍ  ِبُكلّْ  تَػْقُعُدواْ  َوالَ : قولو في وذلك الطريق، - ٔ
 .المستقيم الدين يعني[ ٙ: الفاتحة] الُمسَتِقيمَ  الصَّْراطَ  اىِدنَا: قولو في وذلك الدين - ٕ

 .مستقيماً  ديناً  يعني[: ٖ٘ٔ: األنعاـ] (ُمْسَتِقيًما ِصَراِطي َىَذا َوَأفَّ ) في وقاؿ
 .الطريق العرب كبلـ في الصراط أصل( ٚٗٔ/ ٔ) القرآف ألحكاـ الجامع) في القرطبي وقاؿ
 .الصراط من أذؿ تركناىم...  حتى بالخيل أرضهم شحنَّا :الطفيل بن عامر قاؿ

 . يسلكو من يسترط الطريق كأف االبتبلع، بمعنى االستراط من السراط وقرئ
 أصلو. المستسهل الطريق: السراط(: ٖٖٚص) القرآف غريب في المفردات في الراغب وقاؿ

 .ابتلعتو: وزردتو الطعاـ سرطت: من
 اإليماف بالصراط. الثانية:المسألة 

 مفارقتهم بعد الناس انتهى إذا جهنم، على جسر وىو بالصراط، والجماعة السنة أىل يؤمن
 اهلل صلى اهلل رسوؿ إف: )عنها اهلل رضي عائشة قالت كما الصراط، دوف التي الظلمة إلى الموقف

 دوف الظلمة في ىم: فقاؿ والسماوات؟ األرض غير األرض تبدؿ يـو الناس أين: سئل وسلم عليو



 - 096 - 

                                                                                                                                                  

 الصراط، من الفرؽ موقف -: تعالى اهلل رحمو السفاريني بّين وقد(. ٖ٘ٔ) مسلم رواه( الجسر
 فيو، النصوص عليو دلت الذي الحق أىل مذىب قرر ثم حقيقي؟ أـ مجازي صراط ىو وىل
 كونو من ظاىره على يثبتونو الحق أىل لكن الجملة، في الصراط إثبات على الكلمة اتفقت: فقاؿ

 عبد القاضي الظاىر ىذا وأنكر الشعر، من وأدؽ السيف من أحدّ  جهنم، متن على ممدوداً  جسراً 
 وال تعذيب، ففيو أمكن وإف عبوره، يمكن ال أنو منهم زعماً  أتباعو من وكثير المعتزلي، الجبار
: تعالى بقولو إليو المشار الجنة طريق المراد وإنما القيامة، يـو والصلحاء المؤمنين على عذاب

 ِصَراطِ  ِإَلى فَاْىُدوُىمْ : تعالى بقولو إليو المشار النار وطريق ،[٘: محمد] بَاَلُهمْ  َوُيْصِلحُ  َسيَػْهِديِهمْ 
 الرديئة واألعماؿ والمباحات الواضحة األدلة على حملو من ومنهم ،[ٖٕ:الصافات] اْلَجِحيمِ 

 حقائقها، على النصوص حمل لوجوب وخرافات باطل ىذا وكل بها، ويؤاخذ عنها يسأؿ التي
 فيو، الوقوؼ أو الهواء، في الطيراف أو الماء على المشي من بأعجب الصراط على العبور وليس

. لذلك صالحة القدرة بأف وجهو على الكافر حشر سؤاؿ عن وسلم عليو اهلل صلى أجاب وقد
 العز شيخو ذلك إلى وسبقو السيف، من وأحد الشعر من أدؽ الصراط كوف القرافي العبلمة وأنكر

 بغير ظاىره على محموؿ وىو الصحيحة األخبار بو وردت الصراط أف والحق السبلـ، عبد بن
 جسر أنو من بكلفة إال يحصى ال مما الصحاح والسنن والمسانيد الصحيحين في ثبت كما تأويل

 .متفاوتوف جوازه في وىم الخبلئق، جميع عليو يمر جهنم متن على مضروب
 ذىب: فقاؿ بو، المصرحة للنصوص المأّولين الصراط، بمجازية القائلين مذىب القرطبي وذكر
 راجع ذلك أف السيف من وأحدُّ  الشعر، من أدؽ بأنو الصراط وصف أحاديث على تكلم من بعض

 لخفائها: تعالى اهلل إال ذلك حدود يعلم وال والمعاصي، الطاعات قدر على وعسره يسره إلى
 من فهذا الشعر، بدقة المثل فضرب دقيق، الخفي الغامض بتسمية العادة جرت وقد وغموضها،

 إلى: تعالى اهلل عند من يصعد الذي الدقيق األمر أف السيف من أحدّ : قولو ومعنى الباب، ىذا
 طاعتو إلى منهم إسراعاً  ومضيو السيف حد نفاذ في يكوف الصراط على الناس إجازة في المبلئكة
 ذلك بعد لو يكن لم شيء في ضاربو وقوة بحده نفذ إذا السيف أف كما مرد لو يكوف وال وامتثالو،

 وصف بما مدفوع فذلك الشعر من وأدؽ السيف من أحد نفسو الصراط إف: يقاؿ أف وإما مرد،
 بطنو، على يقطع عليو يمر من أف أي وحسكاً، كبلليب فيو وأف بجنبيو، يقوموف المبلئكة أف من

، ثم يزؿ من ومنهم  وفي قدميو، موضع بقدر النور يعطى من عليو يمروف الذين من أف وفيو يقـو
 رد ثم. كلو ىذا يحتمل ال الشعر دقة أف ومعلـو األقداـ، مواطئ عليو للمارين أف إلى إشارة ذلك
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 بذلك، يجب اإليماف وأف األخبار من ذكرنا بما مردود القائل ىذا ذكره ما: فقاؿ مقالتهم، عليهم
 وال يمشيو، أو فيجريو المؤمن، عليو يمسك أف على قادر الهواء في الطير إمساؾ على القادر وأف

 ذلك، في المروية لآلثار ذلك في استحالة وال االستحالة، عند إال المجاز إلى الحقيقة عن يعدؿ
 .نور من لو فما نوراً  لو اهلل يجعل لم ومن العدوؿ، األئمة بنقل وبيانها

 ووصفتو، الصراط صفة في صحيحة أحاديث السنة في وردت: الصراط صفة :الثالثة مسألةال
 من ينجو حتى فؤاده في ويستشعرىا الصفات ىذه يعرؼ أف المسلم على فينبغي جلياً  وصفاً 

 وىذه وغضبو، سخطو واجتناب، أوامره عند بالوقوؼ وذلك وتعالى سبحانو الجبار عذاب
 :ىي الصفات

 رسوؿ يا الجسر ما قلنا) عنو اهلل رضي الخدري سعيد أبي حديث من وذلك: زلق الصراط - ٔ
 إسحاؽ أبو قاؿ ،(ٖٛٔ) ومسلم لو، واللفظ( ٜٖٗٚ) البخاري رواه( مزلة مدحضة قاؿ اهلل

 .ونحوىا قنطرة من عليو عبر ما: والِجسر الِجَسر(: ٖ/ ٔ) الحديث غريب في الحربي
 ودحضت زلقت، دحضاً  رجلو دحضت من مدحضة(: ٕٖٓ/ ٕٓ) القاري عمدة في العيني وقاؿ

 .بطلت حجتو ودحضت زالت،: السماء كبد عند الشمس
 .وفتحها الزاي بكسر: الكرماني وقاؿ سقطت، األقداـ زلت من: مزلة

: قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف بكرة أبي حديث في كما: حافتاف أو جنبتاف ولو - ٕ
 أخرجو( النار في الفراش تقادع الصراط جنبتا بهم فتتقادع القيامة يـو الصراط على الناس يحمل)

/ ٕ) عاصم أبى وابن ،(ٖٜٖٔٗ رقم ،ٜ٘/ ٚ) شيبة أبى وابن ،(ٕٚ٘ٗٓ رقم ٖٗ/ ٘) أحمد
 رقم ،ٕٗٔ/ ٕ) الصغير فى والطبرانى ،(ٖٔٚٙ رقم ،ٕٕٔ/ ٜ) والبزار ،(ٖٚٛ رقم ،ٖٓٗ
 في السيوطي وقاؿ الصحيح، رجاؿ رجالو(: ٜٖ٘/ ٓٔ) الهيثمى عنو قاؿ والحديث( ٜٕٜ
 ،ٖٚٛ) السنة كتاب تخريج في األلباني العبلمة وحسنو صحيح، إسناده(: ٕٔ٘) السافرة البدور
 وقاؿ ،(ٖٛٔٔ) الصحيحين في ليس مما المسند الصحيح في الوادعي العبلمة وحسنو ،(ٖٛٛ

 .حسن إسناده(: ٜٔ/ ٖٗ) المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط
" النار في الفراش تقادع الصراط جنبتا بهم فتتقادع: "قولو(: ٕٗ/ ٗ( )النهاية) في األثير ابن قاؿ
 .اىػ. بعض إثر بعضهم مات إذا: القـو وتقادع. بعض فوؽ بعضهم فيها تسقطهم أي
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 مسلم عند عنهما اهلل رضي وحذيفة ىريرة أبي حديث من وذلك: كبلليب الصراط ولحافتي - ٖ
 من بأخذ مأمورة معلقة كبلليب الصراط حافتي وفي: )وسلم عليو اهلل صلى النبي عن( ٜ٘ٔ)

 (.بو أمرت
، مزلة مدخضة: قاؿ الجسر؟ ما اهلل رسوؿ يا قلنا: )عنو اهلل رضي الخدري سعيد أبي حديث ومن
 رواه( السعداف لها يقاؿ بنجد تكوف عقيفاء شوكة لها مفلطحة وحسكة، وكبلليب، خطاطيف عليو

 (.ٖٛٔ) ومسلم لو، واللفظ( ٜٖٗٚ) البخاري
 شوؾ مثل كبلليب وبو: )وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن عنو اهلل رضي ىريرة أبي حديث ومن

 أف غير السعداف، شوؾ مثل فإنها: قاؿ اهلل رسوؿ يا بلى: قالوا السعداف؟ شوؾ رأيتم أما السعداف
 (.ٕٛٔ) ومسلم ،(ٖٚٗٚ) البخاري رواه( اهلل إال عظمها قدر يعلم ال

 حديدة وىو الكاؼ بفتح كلوب جمع كبلليب(: ٖٙٔ/ ٕٓ) القاري عمدة في العيني قاؿ
 كذا. النار من الحديد الحداد بو يتناوؿ الذي الكلوب: وقيل. اللحم عليها يعلق الرأس معطوفة

 .اىػ(. بطاؿ ابن كتاب في
 كالكلوب المعوجة الحديدة وىو بالضم خطاؼ جمع: خطاطيف(: ٕٖٓ/ ٕٓ) أيضاً  وقاؿ

 .الشيء بها يختطف
 ثمر لو نبات الحسك. التهذيب صاحب وقاؿ معروفة صلبة شوكة وىي بفتحات: حسكة: وقولو
 أي: مفلطحة. الحرب آالت من وىو حديد من مثلو اتخذ وربما، الغنم بأصواؼ يتعلق خشن

 .معوجة: عقيفاء. عريضة
 شوؾ ذو نبات وىو سعدانة جمع(: ٖ٘ٗ/ ٔٔ) الفتح في الحافظ قاؿ السعداف شوؾ وقولو

 ىو: السعداف شوؾ رأيتم أما: وقولو. كالسعداف وال مرعى: قالوا مرعاه طيب في المثل بو يضرب
 .المذكورة الصورة الستحضار تقرير استفهاـ

 يدؿ: الصراط يجيز من أوؿ أمتو ثم وسلم عليو اهلل صلى نبينا ىو الصراط يجيز من أوؿ: مسألة
: وسلم عليو اهلل صلى النبي يقوؿ فيو الذي عليو المتفق عنو اهلل رضي ىريرة أبي حديث ذلك على

 (.البخاري لفظ وىذا( )يجيزىا من أوؿ وأمتي أنا فأكوف، جهنم ظهري بين السراط ويضرب)
 النبي يقوؿ وفيها البخاري صحيح من اآلذاف كتاب في عنو اهلل رضي ىريرة أبي رواية وكذلك

 بأمتو، الرسل من يجوز من أوؿ فأكوف جهنم ظهراني بين الصراط فيضرب: )وسلم عليو اهلل صلى
 (.سلم سلم اللهم: يومئذ الرسل وكبلـ، الرسل إال أحد يومئذ يتكلم وال
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 أف إلى وسلم عليو اهلل صلى النبي مكاف توضح مسلم عند عنو اهلل رضي ىريرة أبي ورواية: قلت
 فيها وسلم عليو اهلل صلى لقولو وذلك وسلم عليو اهلل صلى الصراط على وىو - كلها أمتو تمر
 سلم رب: يقوؿ الصراط على قائم ونبيكم: )الصراط على يمروف الذين صفات ذكر أف بعد

 (.سلم
 صلى النبي عن مسلم عند عنو اهلل رضي سعيد أبي رواية في كما السبلـ عليهم األنبياء وكذلك

   (.سلم سلم اللهم: قولهم وأكثر الصراط بجنبتي واألنبياء: )قاؿ وسلم عليو اهلل
 من يمر على الصراط. :الرابعة مسألةال

 اهلل يعبد مؤمن إلى منقسموف الناس أف واعلم(: ٕٖٕص) النار من التخويف في رجب ابن قاؿ
 الصراط، على يمروف ال فإنهم المشركوف، فأما غيره، اهلل مع يعبد ومشرؾ شيئاً، بو يشرؾ ال وحده
 أبي حديث ومنها سقناىا، التي األحاديث بعض وساؽ ،الصراط وضع قبل النار في يقعوف وإنما
 عبادة أظهر من كل أف في صريح الحديث فهذا: قاؿ ثم الصحيحين، في الذي الخدري سعيد
 قبل النار في الوقوع في بالمشركين يلحق فإنو الكتاب، أىل من والعزير كالمسيح اهلل سوى شيء

 فرقة كل تتبع المشركين من ذلك وغير والقمر والشمس األصناـ عباد أف إال الصراط، نصب
 في المعنى ىذا على القرآف دؿ وقد أواًل، معبودىا مع النار فترد الدنيا، في تعبد كانت ما منهم
ـُ : فرعوف شأف في: تعالى قولو : ىود] اْلَمْوُرودُ  اْلِوْردُ  َوبِْئسَ  النَّارَ  فََأْوَرَدُىمُ  اْلِقَياَمةِ  يَػْوـَ  قَػْوَموُ  يَػْقُد
 إلى المنتسبين الملل أىل مع يتخلفوف فإنهم الكتاب، أىل من والعزير المسيح عبد من وأما[ ٜٛ

 لو يمثل المسيح يعبد كاف من أف آخر حديث في ورد وقد. ذلك بعد النار يردوف ثم األنبياء،
 على ملك لهم يمثل أنو الصور حديث وفي العزير، يعبد كاف من وكذلك فيتبعونو، المسيح شيطاف
 في وحده اهلل يعبد كاف من إال ذلك بعد يبقى وال العزير، صورة على وملك المسيح، صورة

 المؤمنين عن المنافقوف يتميز ثم وغيرىا، األمة ىذه من منافقاً  أو صادقاً  كاف سواء الظاىر
 ابن قاؿ وبذلك ىػ. ا للمؤمنين يقسم الذي بالنور عنهم يمتازوف وكذلك السجود، عن بامتناعهم

 العواصم في اليماني الوزير وابن ،(٘ٛٔ/ ٕ) للسيوطي الحاوي في كما اإلرشاد في برجاف
  (.ٓ٘ٔص) االعتقاد لمعة شرح في عثيمين وابن ،(ٖٖٓ/ ٜ) والقواصم

 على الصراط. المرور كيفية :الخامسة مسألةال
 جسر وىو بالصراط، وتؤمن: أي والصراط،: قولو (:٘ٔٗ)ص قاؿ الطحاوي في شرح الطحاوية

في  كما الصراط، دوف التي الظلمة إلى الموقف مكاف مفارقتهم بعد الناس انتهى إذا جهنم، على
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 األرض غير األرض تبدؿ يـو الناس أين ) سئل وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فأ الحديث
 مولى ثوباف حديث من( ٖ٘ٔ) مسلم أخرجو ( الجسر دوف الظلمة في ىم: "فقاؿ والسماوات؟

 ويتخلفوف المؤمنين، عن المنافقوف يفترؽ الموضع ىذا وفي. سلم و عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 بسنده، البيهقي وروى، إليهم الوصوؿ من يمنعهم بسور بينهم ويحاؿ المؤمنوف، ويسبقهم عنهم،

 نورىم فيعطوف[: "قاؿ] أف إلى ،"القيامة يـو الناس اهلل يجمع: "قاؿ اهلل، عبد عن مسروؽ، عن
 فوؽ نوره يعطى من ومنهم يديو، بين الجبل مثل نوره يعطى من فمنهم: وقاؿ أعمالهم، قدر على

 يكوف حتى بيمينو، ذلك دوف يعطى من ومنهم بيمينو، النخلة مثل نوره يعطى من ومنهم ذلك،
 قاـ، طفئ وإذا قدمو، قدـ أضاء إذا مرة، ويطفأ مرة يضيء قدمو، إبهاـ على نوره يعطى من آخر
 على امضوا: لهم فيقاؿ مزلة، دحض، السيف، كحد والصراط الصراط، على ويمروف فيمر: قاؿ
 كالطرؼ، يمر من ومنهم كالريح، يمر من ومنهم الكوكب، كانقضاض يمر من فمنهم نوركم، قدر

 على نوره الذي يمر حتى أعمالهم، قدر على فيمروف رمبل، يرمل الرجل، كشد يمر من ومنهم
 فإذا فيخلصوف، النار، جوانبو وتصيب رجل، وتعلق رجل،  وتخر يد، وتعلق يد، تخر قدمو، إبهاـ

...  ٔ"أحد يعط لم ما اهلل أعطانا لقد أراناؾ، أف بعد منك نجانا الذي اهلل الحمد: قالوا خلصوا
{ واردىا إال منكم وإف: }تعالى قولو في المذكور بالورود المراد في المفسروف واختلف .الحديث

 الذين ننجي ثم: }تعالى قاؿ الصراط، على المرور أنو واألقوى واألظهر ىو؟ ما ،[ٔٚ: مريم]
) : قاؿ وسلم عليو اهلل صلى أنو الصحيح وفي[ ، ٕٚ: مريم{ ]جثيا فيها الظالمين ونذر اتقوا

 اهلل، رسوؿ يا: فقلت: حفصة قالت الشجرة، تحت بايع أحد النار يلج ال بيده، نفسي والذي
 الذين ننجي ثم: }قاؿ تسمعيو ألم: فقاؿ ،[ٔٚ: مريم{ ]واردىا إال منكم وإف: }يقوؿ اهلل أليس
 ورود أف إلى وسلم عليو اهلل صلى أشار ،(ٜٕٙٗ) مسلم أخرجو ({ جثيا فيها الظالمين ونذر اتقوا
 فمن سببو، انعقاد تستلـز بل حصولو، تستلـز ال الشر من النجاة وأف دخولها، يستلـز ال النار
 أمرنا جاء ولما: }تعالى قاؿ ولهذا منهم؛ اهلل نجاه: يقاؿ منو، يتمكنوا ولم ليهلكوه عدوه طلبو
 نجينا أمرنا جاء ولما[. }ٙٙ: ىود{ ]صالحا نجينا أمرنا جاء فلما[ ، }ٛ٘: ىود{ ]ىودا نجينا
 من بو اهلل خصهم ما ولوال غيرىم، أصاب ولكن أصابهم، العذاب يكن ولم[ ٜٗ: ىود{ ]شعيبا

 على فوقها يمروف النار، في الوارد حاؿ وكذلك، أولئك أصاب ما ألصابهم النجاة أسباب
 في وسلم عليو اهلل صلى بين فقد، جثيا فيها الظالمين ويذر اتقوا الذين اهلل ينجي ثم الصراط،

 عن الوائلي، نصر أبو الحافظ وروى، الصراط على الورود ىو الورود أف: المذكور جابر حديث
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 ذلك، كرىوا وإف سنتي الناس علم) : وسلم عليو اهلل صلى قاؿ: قاؿ عنو، اهلل رضي ىريرة أبي
 حدثا اهلل دين في تحدثن فبل الجنة، تدخل حتى عين طرفة الصراط على توقف ال أف أحببت وإف

 أبو رواه حديث من قطعة وىو: موضوع: الطحاوية على تعليقو في األلباني العبلمة قاؿ -( برأيك
 في عليو وتكلمت ،"الموضوعات" في الجوزي ابن وذكره مرفوعا، ىريرة أبي عن والخطيب نعيم

 منية، بن يعلى عن النجار، سليماف بن أحمد بن بكر أبو وروى، -"ٕ٘ٙ" "الضعيفة األحاديث"
 أطفأ فقد مؤمن، يا جز: القيامة يـو للمؤمن النار تقوؿ) : قاؿ وسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن

 ٔٛٛٔ ترجمة ،ٜٖٗ/ ٙ) عدى وابن ،(ٛٙٙ رقم ،ٕٛ٘/ ٕٕ) الطبرانى أخرجو ( لهبي نورؾ
/ ٔ) اإليماف شعب فى والبيهقى ،(ٜٕٖ/ ٜ) الحلية فى نعيم وأبو ،(السرى أبو عمار بن منصور
( ٕٜ/ ٖ) الوسيط في والواحدي ،(ٕٖٕ/ ٜ) تاريخ في والخطيب ،(ٖٗٚ رقم ،ٖٓٗ

 ابن وضعفو منكر، وىو منصور بن سليم بو تفرد: البيهقي وقاؿ عدي، ابن ضعفو والحديث
 لم(: ٖٗ٘) المتناىية العلل تلخيص في الذىبي وقاؿ ،(ٜٚٔ/ ٕ) المتناىية العلل في الجوزي
 التخويف في رجب ابن وقاؿ جدا، غريب(: ٖٜ/ ٕ) والنهاية البداية في كثير ابن وقاؿ يصح،

 بن منصور بن سليم فيو(: ٖٓٙ/ ٓٔ) الهيثمى وقاؿ نكارة، وفيو غريب(: ٖٕٗص) النار من
 في األلباني العبلمة وضعفو ضعفو، إلى( ٙٙٔ/ ٛ) اللساف في الحافظ وشار ضعيف، وىو عمار

 ا.ىػ من شرح الطحاوية. (.ٖٖٔٗ) الضعيفة
 :يلي بما المرور كيفية نلخص أف يمكنو 

 :الصراط على يتبعو عملو قدر على نوراً  إنساف كل اهلل يعطي - ٔ
 إنساف كل ويعطى: )وسلم عليو اهلل صلى النبي عن( ٜٔٔ) مسلم عند جابر حديث في كما

 (.اهلل شاء من تأخذ وحسك كبلليب جهنم جسر وعلى يتبعونو ثم ،نوراً  مؤمن أو منافق منهم
 نورىم فيعطوف: )وسلم عليو اهلل صلى النبي يقوؿ فيو الذي الطويل مسعود ابن حديث في وكما
 فوؽ نوره يعطى من ومنهم يديو، بين الجبل مثل نوره يعطى من فمنهم: وقاؿ أعمالهم قدر على

 يكوف حتى بيمينو، ذلك دوف نوره يعطى من ومنهم بيمينو، النخلة مثل نوره يعطى من ومنهم ذلك،
 (قاـ أطفئ وإذا، قدمو قدـ أضاء إذا مرة ويطفأ، مرة يضيء قدمو، إبهاـ على نوره يعطي من آخر

 بهذا يخرجاه ولم الشيخين شرط على صحيح حديث ىذا: وقاؿ(. ٛٓٗ/ ٕ) الحاكم أخرجو
 رجالها متصلة صحيحة طريقو(: ٛ٘ٔ) السافرة البدور في السيوطي وقاؿ الذىبي، ووافقو اللفظ،
 .(ٜٕٖٙ) والترىيب الترغيب صحيح في األلباني العبلمة وصححو ثقات،
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 استحوذ قد والخوؼ الذعر أف تجد حيث الرىيب الموقف ىذا في: المنافقين نور انطفاء - ٕ
 المنافقين نور فإذا، والخطاطيف، الكبلليب من نفسو بحشاشة النجاة يريد كلهم الناس، على
 ثم. نوراً  مؤمن أو منافق منهم إنساف كل ويعطى ( )ٜٔٔ) مسلم عند جابر حديث في كما يطفأ

 ينجو ثم. المنافقين نور يطفأ ثم، اهلل شاء من تأخذ وحسك كبلليب جهنم جسر وعلى يتبعونو
 (. المؤمنوف

 الصراط على المرور في الناس سرعة تختلف: الصراط على المرور في الناس سرعة اختبلؼ - ٖ
 ويدؿ السابقة، الفقرة في بينا كما أعمالهم قدر على لهم يعطى الذي النور قوة باختبلؼ وذلك
 الصراط على ويمروف: )وسلم عليو اهلل صلى النبي يقوؿ فيو الذي الطويل مسعود ابن حديث عليو

 يمر من فمنهم نوركم، قدر على امضوا: لهم فيقاؿ، مزلة دحض السيف، كحد والصراط
 كشد يمر من ومنهم، كالطرؼ يمر من ومنهم، كالريح يمر من ومنهم الكوكب، كانقضاض

 يد، تخرُّ  قدمو إبهاـ على نوره الذي يمر حتى أعمالهم، قدر على فيمروف، رمبلً  يرمل الرجل،
 الحمد: قالوا خلصوا فإذا، فيخلصوف النار، جوانبو وتصيب، رجل وتعلق رجل، وتخر، يد وتعلق

 وقد تقدـ تخريجو قريبا. (أحد يعط لم ما اهلل أعطانا لقد أراناؾ أف بعد منك نجانا الذي هلل
 منها يخرجوف ثم كلهم النار يردوف الناس أف تبين مسعود ابن عن أخرى رواية وفي: قلت

 عز اهلل قوؿ عن الهمداني مرة سألت: )السدي قاؿ كما، سرعتهم في اختبلؼ مع بأعمالهم
 بن اهلل عبد أف فحدثني [ٔٚ: مريم] مَّْقِضيِّا َحْتًما رَبّْكَ  َعَلى َكافَ  َوارُِدَىا ِإال مّْنُكمْ  َوِإف: وجل

 منها يصدروف ثم النار كلهم الناس يرد: قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن حدثهم مسعود
 الرجاؿ، كشد ثم، كالراكب ثم، الفرس كحضر ثم، الريح كمر ثم، البرؽ كلمع فأولهم بأعمالهم

 ولم مسلم شرط على صحيح حديث ىذا: وقاؿ( ٚٓٗ/ ٕ) الحاكم أخرجو (كمشيهم ثم
 شرط على صحيح إسناده(: ٖٔٔ) الصحيحة في األلباني العبلمة وقاؿ الذىبي، ووافقو يخرجاه،

 النبي وصف أف بعد( ٜ٘ٔ) مسلمعند  عنو اهلل رضي الخدري سعيد أبي رواية في وكذلك، مسلم
، كالطرؼ عليها المؤمن: )قاؿ العقيفاء، الشوكة وذكر، الصراط صفة وسلم عليو اهلل صلى

 (.والركاب، الخيل وكأجاويد، وكالريح، وكالبرؽ
 الخيل من الكريم وىو الطاء بكسر(: كالطرؼ)قولو (: ٕٖٓ/ ٕٓ) القاري عمدةفي  العيني قاؿ

 (.البصر وبالفتح
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، والريح، البرؽ ذلك بعد ذكر وسلم عليو اهلل صلى النبي أف بدليل المراد ىو الثاني المعنى: قلت
 .السرعة في الترتيب على الخيل ومرور

 .الجودة بيَّنٌ  فرس وىو الجواد جمع وىو األجود جمع: الخيل أجاويد
 ا.ىػ لفظها غير من الراحلة واحدتها اإلبل: الركاب)

 النبي عن عنو اهلل رضي ىريرة أبي حديث في كما زحفاً  الصراط على يزحف من وىناؾ: قلت
 أعماؿ تعجز حتى. سلم سلم رب: يقوؿ الصراط على قائم ونبيكم: )قاؿ وسلم عليو اهلل صلى

 .(زحفاً  إال السير يستطيع فبل الرجل يجيء حتى العباد،
 اهلل رضي الخدري سعيد أبي حديث في كما المسحوب فهو الصراط على مروراً  الناس آخر أما
 آخرىم يمر حتى: )وسلم عليو اهلل صلى النبي يقوؿ وفيو وسلم عليو اهلل صلى النبي عن عنو

 .(.ٖٛٔ) ومسلم ،(ٜٖٗٚ) البخاري أخرجو (سحباً  يسحب
 فيضرب بالصراط وتعالى تبارؾ اهلل يأمر: )عنو اهلل رضي مسعود بن اهلل عبد قاؿ: مسعود ابن أثر

 كمر ثم( ، الخاطف) البرؽ كلمح أوائلهم أعمالهم، قدر على زمراً  الناس فيمر: قاؿ جهنم على
 ماشياً، الرجل يمر ثم سعيًا، الرجل يمر ثم كذلك ثم، البهائم كأسرع ثم الطائر، كمر ثم الريح،

 بك أبطأ إنما: فيقوؿ بي؟ أبطأت لم رب يا: يقوؿ بطنو على يتلبط رجبلً  آخرىم يكوف ثم
 .الغيبية األمور من فهو بالرأي يقاؿ ال مما ألنو الرفع حكم لو األثر ىذاو  ،!(عملك
 مسلمعند  عنهما اهلل رضي وحذيفة ىريرة أبي حديث ذلك على يدؿ: الصراط على والرحم األمانة

، موسى ثم، إبراىيم ثم، آدـ إلى الناس ذىاب ذكر عندما وسلم عليو اهلل صلى النبي عن (ٜ٘ٔ)
 الصراط جنبتي فتقوماف والرحم األمانة وترسل: )وسلم عليو اهلل صلى قاؿ محمد، ثم، عيسى ثم

 وال كشيئين، تقوماف أنهما والراجح والظاىر شأنهما عظم على يدؿ وذلك: قلت، ٔ(وشماالً  يميناً 
 .وجل عز اهلل إال حقيقتهما يعلم
 يلـز ما وفخامة شأنهما لعظم والرحم األمانة أف والمعنى(: ٖ٘ٗ/ ٔٔ)في الفتح  الحافظ قاؿ

، المحق عن فيحاجاف، والقاطع والمواصل، والخائن لؤلمين ىناؾ يوقفاف حقهما رعاية من العباد
 .اىػ(. المبطل على ويشهداف

 ِإنَّا: تعالى قولو في ما باألمانة المراد يكوف أف ويمكن(: ٖ٘ٗ/ ٔٔ)كما في الفتح  الطيبي قاؿ
: تعالى قولو في ما الرحم وصلة[. ٕٚ: األحزاب] َواْلِجَباؿِ  َواأَلْرضِ  السََّماَواتِ  َعَلى اأَلَمانَةَ  َعَرْضَنا
ـَ  بِوِ  َتَساءُلوفَ  الَِّذي اهللَ  َواتػَُّقواْ   والشفقة اهلل ألمر التعظيم معنى فيو فيدخل[. ٔ: النساء] َواألَْرَحا
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 والدين اإليماف وفطرتي المستقيم الصراط ىو الذي اإلسبلـ جنبتي اكتنفتا فكأنهما اهلل خلق على
 . الصراط صفةانظر كتاب . اىػ(. القويم

 ؟ الصراط يجيز من أوؿمن  :السادسة مسألةال
 رضي ىريرة أبي حديث ذلك على يدؿ: الصراط يجيز من أوؿ أمتو ثم وسلم عليو اهلل صلىنبينا 

 ظهري بين السراط ويضرب: )وسلم عليو اهلل صلى النبي يقوؿ فيو الذي عليو المتفق عنو اهلل
 (.البخاري لفظ وىذا(  يجيزىا من أوؿ وأمتي أنا فأكوف، جهنم

 النبي يقوؿ وفيها البخاري صحيح من اآلذاف كتاب في عنو اهلل رضي ىريرة أبي رواية وكذلك
 بأمتو، الرسل من يجوز من أوؿ فأكوف جهنم ظهراني بين الصراط فيضرب: )وسلم عليو اهلل صلى

 (.سلم سلم اللهم: يومئذ الرسل وكبلـ، الرسل إال أحد يومئذ يتكلم وال
 وسلم عليو اهلل صلى النبي مكاف توضح( ٜ٘ٔ) عند مسلم عنو اهلل رضي ىريرة أبي ورواية: قلت
 وسلم عليو اهلل صلى لقولو وذلك وسلم عليو اهلل صلى الصراط على وىو - كلها أمتو تمر أف إلى
 سلم رب: يقوؿ الصراط على قائم ونبيكم : )الصراط على يمروف الذين صفات ذكر أف بعد فيها
 (.سل

 النبي عن (ٖٛٔ) مسلمعند  عنو اهلل رضي سعيد أبي رواية في كما السبلـ عليهم األنبياء وكذلك
 (. سلم سلم اللهم: قولهم وأكثر الصراط بجنبتي واألنبياء : )قاؿ وسلم عليو اهلل صلى

 على الصراط. والهالكوف الناجوف :السابعة مسألةال
 في فقاؿ كثيرة، أحاديث في الصراط على المرور بعد الناس مصير وسلم عليو اهلل صلى نبيال بين

 مسلم فناج : )الصراط على الناس يمر كيف ذكر أف بعد عنو اهلل رضي الخدري سعيد أبي حديث
 أبي ابن، وفي رواية عند ( سحبا يسحب آخرىم يمر حتى جهنم نار في ومكدوس مخدوش وناج

 (. النار في ومكردس مكلم ومخدوش مسلم فناج( ) ٖٗٙ) عاصم
 .(فيها ومنكوس بو ومحتبس ناج ثم، بو ومخدوش، مسلم فناج : )وغيره ماجة ابن وفي رواية

: أصناؼ ثبلثة الصراط على المارين أف منو يؤخذ: (ٗ٘ٗ/ٔٔكما في الفتح ) جمرة أبي ابن قاؿ
 ينقسم منها قسم وكل. ينجو ثم يصاب بينهما ومتوسط ،وىلة أوؿ من وىالك ،خدش ببل ناج

  اىػ( أعمالهم بقدر: )بقولو تعرؼ أقساماً 
 واهلل. تقدـ الذي الخدري سعيد أبي حديث في كما بو المحتبس وىو رابع قسم وىناؾ: قلت
 .أعلم
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 وسلم عليو اهلل صلى ذكره فقد: خدش ببل الناج :وىو جمرة أبي ابن ذكره الذي األوؿ الصنف أما
 ىم الصنف ىذا من والناس السابقة، األحاديث في كما( مسلم ناج) بلفظ كثيرة أحاديث في

 .عظيمة بسرعة عليو فينطلقوف، أعمالهم قدر على الصراط على عظيماً  نوراً  يعطوف الذين
 ثم : )بقولو صفتهم (ٜٔٔ) مسلمعند  جابر حديث في وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ ذكر وقد

 الذين ثم يحاسبوف، ال ألفاً  سبعوف البدر، ليلة كالقمر وجوىهم زمرة أوؿ فتنجو المؤمنوف، ينجو
 (  السماء في نجم كأضوأ يلونهم

 كقولو مختلفة بألفاظ وسلم عليو اهلل صلى النبي ذكره: وىلة أوؿ من الهالك: وىو الثاني والصنف
 في وقولو( جهنم نار في مكدوس) و( فيها منكوس) و( النار في مكردس: )السابقة األحاديث في

 الذين المنافقوف ىم الصنف ىذا في والناس (بعملو بقي الموبق: )البخاري عند ىريرة أبي رواية
 ... باهلل والعياذ النار في فيسقطوف نورىم يطفأ ثم الصراط على فينطلقوف نوراً  تعالى اهلل يعطيهم
 .أعلم واهللالذين يشاء اهلل تعذيبهم.  الموحدين من والفسقة العصاة وكذلك

 النكس(: ٘ٓ٘ص) القرآف غريب في المفردات كتابو في الراغب قاؿ( فيها منكوس: )وقولو
  اىػ رأسو على الشيء قلب
 ألنو رأسو قبل رجبله خرج إذا( منكوس) ولد قيل ومنو(: ٕ٘ٙ ص) المصباح في الفيومي وقاؿ

 .اىػ. للعادة مخالف
 رأسو على فيها مقلوب أي( فيها منكوس: )وسلم عليو اهلل صلى قولو أف لنا يتبين سبق مما: قلت
 . أعلم واهلل

 وتكدس مدفوع، أي(: ٘٘ٔ/ ٗ) النهاية في األثير ابن قاؿ( جهنم نار في مكدوس: )وقولو
. الشديد السوؽ وىو الكدش، من المعجمة، بالشين ويروى فسقط، ورائو من دفع إذا اإلنساف

 . اىػ
 أي: وبق من: الموبق(: ٖٙٔ/ ٕٓ) القاري عمدةفي  العيني قاؿ( بعملو بقي الموبق: )وقولو

  اىػ. أىلكتو: ذنوبو أوبقتو ىلك،
 .المهلكات أي(( الموبقات السبع اجتنبوا: ))حديث في كما: قلت

 وسلم عليو اهلل صلى النبي ذكره فقد: ينجو ثم يصاب بينهما المتوسط: وىو الثالث الصنف أما
 رواية في وكقولو( بو مخدوج) و( مكلم مخدوش: )السابقة األحاديث في كقولو مختلفة بألفاظ

 .(ينجو ثم المخردؿ ومنهم) البخاري عند ىريرة أبي
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 (.يُنجَّى حتى المجازى ومنهم: )مسلم عند ىريرة أبي رواية في وقولو
، الكبلليب فتخطفهم الخطايا، واكتسبوا السيئات اجترحوا الذين ىم الصنف ىذا من والناس
 واهلل الدنيا، الحياة في طاعات من قدموه بما ثم اهلل رحمة بفضل ينجوف ثم، أجسادىم فتجرح

 .أعلم
. نحوه أو بعود قشره: الجلد خدش(: ٗٔ/ ٕ) النهاية في األثير ابن قاؿ( مكلم مخدوش: )وقولو

 . اىػ
 من وىو. ممزوؽ مخموش أي: مخدوش(: ٕٖٓ/ ٕٓ) القاري عمدةكما في   الكرماني وقاؿ

  ا.ىػ باألظافير الوجو تمزيق وىو الخمش
 ابن قاؿ كما النقصاف وىو الخداج من( بو مخدوج) وقولو. الجرح وىو الكلم من( مكلم) وقولو
 واهلل جسده، من فتنقص تجرحو الصراط كبلليب أف والمعنى: قلت(. ٕٔ/ ٕ) النهاية في األثير
 .أعلم
 المصروع، المرمي ىو(: ٕٓ/ ٖ( )النهاية) في األثير ابن قاؿ( ينجو ثم المخردؿ ومنهم: )وقولو
 ومنها وقطعتو أعضاءه فصلت أي: اللحم خردلت: يقاؿ الصراط، كبلليب تقطعو المقطع،: وقيل

 :زىير بن كعب قصيدة
 خراديل معفور القـو من لحم...  عيشهما ضرغامين فيلحم يغدو

 .اىػ(. قطعاً  مقطع أي
: المجازى( ينجى حتى المجازي: )وقولو. أعلم واهلل الخبر، لسياؽ أنسب الثاني والمعنى: قلت

 ىو إنما عظيمين وترويع تقطيع من الصراط على لو يحدث ما أف أعلم واهلل والمعنى. الجزاء من
 .الدنيا حياتو في ربو حق في تقصيره وعلى، الفاسدة أعمالو على لو جزاء

  .الصراط على المرور بعد الناجين كبلـ(: فرع)
 الناجوف يقوؿ ماذا تقدـ الذي الطويل مسعود ابن حديث في وسلم عليو اهلل صلى النبي لنا بين
 الناس مرور ذكر أف بعد بقولو النار في السقوط من ونجاتهم الصراط على المرور من االنتهاء بعد

 لقد، أراناؾ أف بعد منك نجانا الذي هلل الحمد: قالوا خلصوا فإذا فيخلصوف: )الصراط على
 (.أحد يعط لم ما اهلل أعطانا
 في فالنجاة العصيب، العظيم اليـو ذلك في الناجين من نكوف أف الرحيم، الرحمن تعالى اهلل نسأؿ
 في صالحة أعماؿ من المرء قدمو بما ثم ورحمتو تعالى اهلل مشيئة بفضل إال تكوف ال اليـو ذلك
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 الصراط ويوضع) في الحديث المتقدـ وسلم عليو اهلل صلى النبي قاؿ كما الفانية، الحياة ىذه
 ما: فيقولوف خلقي، من شئت من: فيقوؿ ىذا؟ على يجيز من: المبلئكة فتقوؿ الموسى، حد مثل

  (.عبادتك حق عبدناؾ
 غير الصراط. القنطرة :الثامنة مسألةال

 صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ( ٖ٘٘ٙعند البخاري ) عنو اهلل رضي الخدري سعيد أبي في حديث
 لبعضو فيقص والنار الجنة بين قنطرة على فيحبسوف النار، من المؤمنوف يخلص : )وسلم عليو اهلل
 فوالذي، الجنة دخوؿ في لهم أذف ونقوا ىذبوا إذا حتى الدنيا في بينهم كانت مظالم بعض من

 (.الدنيا في كاف بمنزلو الجنة في بمنزلو أىدى ألحدىم بيده محمد نفس
  .(والنار الجنة بين بقنطرة حبسوا النار من المؤمنوف خلص إذا) البخاري عند وفي روايو

 الصراط تتمة من ىي: فقيل المذكورة القنطرة في واختلف :(ٜٜٖ/ ٔٔ)في الفتح  الحافظ قاؿ
  اىػ القرطبي جـز الثاني وبهذا صراطاف أنهما وقيل الجنة يلي الذي طرفو وىي
 الجنة، يلي مما الصراط طرؼ أنها يظهر الذي: فقاؿ األوؿ (ٜٙ/ ٘)في الفتح أيضا  الحافظ وقا

 .  اىػ والجنة الصراط بين غيره من تكوف أف ويحتمل
 أف اهلل رحمك اعلم: فقاؿ (ٖٖٛص) التذكرة كتابو في صراطاف الصراط أف القرطبي ذكر: قلت

 بغير الجنة دخل من إال وخفيفهم ثقيلهم كلهم المحشر ألىل مجاز أحدىما: صراطين اآلخرة في
 منو يخلص وال ذكرناه الذي األكبر الصراط ىذا من خلص فإذا النار عنق يلتقطو من أو، حساب

 خاص آخر صراط على حبسوا حسناتهم يستنفذ ال القصاص أف منهم اهلل علم الذين المؤمنوف إال
 على المضروب األوؿ الصراط عبروا قد ألنهم اهلل شاء إف أحد ىؤالء من النار إلى يرجع وال لهم
 .اىػ. جرمو بالقصاص الحسنات على وأربى، ذنبو أوبقو من فيها يسقط الذي جهنم متن

 بأف يشعر ىذا قيل: القنطرة ذكر عند فقاؿ (.٘ٚ/ ٜٔ) القاري عمدةفي  ذلك نحو العيني وذكر
 فيو، محذور ال بأنو بيواج. بالصراط المشهور جهنم متن على والذي ىذا جسرين، القيامة في

 اىػ األوؿ تتمة من القنطرة ىذه أف فتأويلو واحد أنو بالدليل ثبت ولئن
 صغير، جسر لكنها الجسر، ىي" القنطرة" (:ٕٓ٘الواسطية )صوقاؿ العبلمة العثيمين في شرح 

 .ونحوه نهر من الماء على ممر األصل في والجسر
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 جسر ىي أو جهنم متن على الذي الجسر طرؼ ىي ىل القنطرة؛ ىذه في العلماء واختلف
 الناس أف يعنينا الذي لكن شأنها، يعنينا وليس أعلم، اهلل: نقوؿ أف ىذا في والصواب مستقل؟
 .عليها يوقفوف

 عرصات في الذي األوؿ القصاص غير القصاص وىذا":  بعض من لبعضهم فيقتص"  قولو
 الناس، قلوب في التي والبغضاء والحقد الغل يذىب أف ألجل أخص؛ قصاص ىذا ألف القيامة؛
 .القصاص بمجرد يزوؿ ال القلوب في ما ألف وذلك والتطهير، التنقية بمنزلة ىذا فيكوف
 في وليس الجنة يدخلوا حتى القلوب، في ما تنقية ألجل والنار؛ الجنة بين التي القنطرة فهذه

{ ُمتَػَقابِِلينَ  ُسُررٍ  َعَلى ِإْخَوانًا ِغل   ِمنْ  ُصُدورِِىمْ  ِفي َما َونَػَزْعَنا: }تعالى اهلل قاؿ كما غل، قلوبهم
 [ .ٚٗ: الحجر]

 .عنو اهلل رضي الخدري سعيد أبي حديث من البخاري رواه ىكذا
 فإذا الجنة؛ دخوؿ في لهم يؤذف فإنو منها، ونقوا والبغضاء العداوة من قلوبهم في مما ىذبوا إذا

 اهلل إلى يشفع َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى النبي ولكن مفتوحا، الباب يجدوف فبل الدخوؿ؛ في لهم أذف
 ا.ىػ اهلل شاء إف الشفاعة أقساـ في سيأتي كما الجنة؛ باب لهم يفتح أف في

 ىو كما بالصراط لو عبلقة ال والنار الجنة بين جسر القنطرة أف رجحانو الدليل يقتضي والذي
 أي خلصوا المؤمنين أف على أيضاً  يدؿ وظاىره عنو، اهلل رضي الخدري سعيد أبي حديث ظاىر
 إذا: )قولو(: ٜٜٖ/ ٔٔ)في الفتح  الحافظ قاؿ كما الصراط على المرور من وانتهوا فرغوا
  اىػ الصراط على جازوا ما بعد فيها السقوط من نجوا أي( النار من المؤمنوف خلص
 الصراط من يخلصوا أف النار من المؤمنوف يخلص معنى: (ٖٖٛفي التذكرة ص القرطبي قاؿ وكما

 ا.ىػ النار على المضروب
 وسلم عليو اهلل صلى النبي فيو يصف والذي تقدـ الذي الطويل مسعود ابن حديث لذلك ويشهد

 يد وتعلق يد، تخر قدمو إبهاـ على نوره الذي يمر حتى : )فيو قاؿ حتى الصراط على الناس مرور
 الذي هلل الحمد: قالوا خلصوا فإذا فيخلصوف النار، جوانبو وتصيب، رجل وتعلق رجل، وتخر
 معنى أف في صريح الحديث فهذا  (أحد يعط لم ما اهلل أعطانا لقد أراناؾ أف بعد منك نجانا

 للصراط، تتمة ليست القنطرة أف نعلم وبذلك الصراط، على المرور من الناس انتهاء ىو خلصوا
  .تعالى اهلل عند والعلم
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 واإليماف اإليماف، أركاف من عظيم وركن الدين ىذا واجبات من واجب تعالى اهلل برسل اإليماف ٔ
 سنتو في وسلم عليو اهلل صلى النبي بو وأخبر كتابو في عنهم بو اهلل أخبر ما اعتقاد ىو بالرسل
 .وتفصيبل إجماال

 كل في بعث تعالى اهلل بأف الجاـز والتصديق بو، جاءوا فيما جميًعا تصديقهم بالرسل اإليماف ومن
 صادقوف جميعا وأنهم دونو، من يعبد بما والكفر وحده اهلل عبادة إلى يدعوىم منهم رسوال أمة

 يغيروا، ولم يكتموا لم بو، اهلل أرسلهم ما جميع بلغوا وأنهم أمناء، أتقياء راشدوف باروف مصدقوف
: النحل( )المبين الببلغ إال الرسل على فهل) ينقصوه ولم حرفا أنفسهم عند من فيو يزيدوا ولم
ٖ٘.) 

: النساء{ ]اللَّوِ  بِِإْذفِ  لُِيطَاعَ  ِإالَّ  َرُسوؿٍ  ِمنْ  َأْرَسْلَنا َوَما: }تعالى قاؿ. ذلك في بينهم التفريق وعدـ
 أَنََّما فَاْعَلُموا تَػَولَّْيُتمْ  فَِإفْ  َواْحَذُروا الرَُّسوؿَ  َوَأِطيُعوا اللَّوَ  َوَأِطيُعوا: }تعالى وقاؿ(. ٗٙ: النساء[ )ٗٙ
 َيْكُفُروفَ  الَِّذينَ  ِإفَّ : }وجل عز وقاؿ(. ٕٜ: الماًئدة[ )ٕٜ: المائدة{ ]اْلُمِبينُ  اْلَببَلغُ  َرُسولَِنا َعَلى
 َأفْ  َويُرِيُدوفَ  بِبَػْعضٍ  َوَنْكُفرُ  بِبَػْعضٍ  نُػْؤِمنُ  َويَػُقوُلوفَ  َوُرُسِلوِ  اللَّوِ  بَػْينَ  يُػَفرُّْقوا َأفْ  َويُرِيُدوفَ  َوُرُسِلوِ  بِاللَّوِ 

 ،ٓ٘ٔ: النساء[ )ٔ٘ٔ - ٓ٘ٔ: النساء{ ]َحقِّا اْلَكاِفُروفَ  ُىمُ  ُأولَِئكَ  - َسِبيبًل  َذِلكَ  بَػْينَ  يَػتَِّخُذوا
 .بهم اإليماف مقتضى وىذا الرساالت من بو جاءوا فيما الرسل تصديق فيجب(. ٔ٘ٔ
 محمد مبعث بعد السابقين الرسل من أحدٍ  متابعة الثقلين من ألحد يجوز ال أنو معرفتو يجب ومما
 قبلو األنبياء شرائع لجميع ناسخة جاءت شريعتو أف إذْ  كافة، للناس المبعوث وسلم عليو اهلل صلى

رَ  يَػْبَتغِ  َوَمنْ : }تعالى قاؿ. الكريم النبي لهذا إال متابعة وال بو اهلل بعثو ما إال دين فبل ـِ  َغيػْ ْسبَل  اإْلِ
 (.٘ٛ: عمراف آؿ[ )٘ٛ: عمراف آؿ{ ]اْلَخاِسرِينَ  ِمنَ  اآْلِخَرةِ  ِفي َوُىوَ  ِمْنوُ  يُػْقَبلَ  فَػَلنْ  ِديًنا
 ولم كلهم، باألنبياء آمنوا والمسلموف(: ٖٔٔ/ ٕ) الصفدية في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ

 كفر فقد منهم بواحد كفر ومن واجب، فرض النبيين بجميع اإليماف فإف منهم، أحد بين يفرقوا
 .انتهى"  العلماء باتفاؽ قتلو يجب كافر فهو األنبياء من نبيا سب ومن كلهم، بهم

 جميع على المنزلة الكتب بجميع اإليماف فيو(: " ٚٙ/ص) تفسيره في السعدي العبلمة وقاؿ
 بالشرائع وإلتيانهم لشرفهم، اآلية في عليو نص ما وخصوصا، عموما باألنبياء واإليماف األنبياء،
 ما ثم والشموؿ، العمـو وجو على بهم يؤمن أف والكتب باألنبياء اإليماف في فالواجب الكبار،

 ". مفصبل بو اإليماف وجب بالتفصيل منهم عرؼ
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 وال عيناه، نائمة والنبي: )اإلسراء حديث في أنس فعن قلوبهم، تناـ وال أعينهم تناـ األنبياء: مسألة
 وىذا ،(ٖٓٚ٘) صحيحو في البخاري رواه( قلوبهم تناـ وال أعينهم تناـ األنبياء وكذلك قلبو، يناـ
/ ٙ) الفتح في احافظ يقوؿ كما الرأي قبل من يقاؿ ال مثلو أف إال أنس قوؿ من كاف وإف

 معاشر إنا: )قاؿ أنّو عنو صحّ  فقد وسلم، عليو اهلل صلى الرسوؿ قوؿ من ىذا ورد وقد ،(ٜٚ٘
 اهلل صلى وقاؿ ،(ٕٕٚٛ) الجامع صحيح في األلباني وصححو( قلوبنا تناـ وال أعيننا تناـ األنبياء

 (.ٖٛٚ) ومسلم ،(ٚٗٔٔ) البخاري رواه( قلبي يناـ وال تناماف عيني إفّ : )نفسو عن وسلم عليو
: قالت - عنها اهلل رضي - عائشة فعن واآلخرة، الدنيا بين يخيَّروف أنّهم األنبياء بو تفرد مما و

 وكاف واآلخرة، الدنيا بين خّير إالّ  يمرض نبي من ما: )يقوؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سمعت
 النبيين من عليهم اهلل أنعم الَّذين مع: يقوؿ فسمعتو شديدة، بّحة أخذتو فيو قبض الذي شكواه في

 (.ٙٛ٘ٗ) البخاري رواه( خيَّر أنو فعلمت[ ٜٙ: النساء] والصَّالحين والشُّهداء والصديقين
 في إالّ  نبيّّ  يقبر ال أنّو: األوؿ: منها القبر، في بهم تتعلق أمور موتهم بعد األنبياء بو خص ومّما

 في األلباني صححو( يموت حيث إال نبيّّ  يقبر لم: )الحديث ففي فيو، مات الذي الموضع
 اهلل صلى الرسوؿ دفنوا - عليهم اهلل رضواف - الصحابة فإفّ  ولهذا(. ٕٔٓ٘) الجامع صحيح

 .قبض حيث عائشة حجرة في وسلم عليو
 تبقى العهد وتقادـ الزماف طاؿ فمهما أجسادىم، تأكل ال األرض أفّ  ورسلو ألنبيائو اهلل إكراـ ومن

( األنبياء أجساد تأكل أف األرض على حّرـ اهلل إفّ ) الحديث ففي البلى، من محفوظة أجسادىم
 .صحيح حديث وىو

 من عندىم ثبت ما بحسب وذلك والمرسلين، األنبياء عدد في العلم أىل اختلف: مسألة
 فقد ضعفها ومن بمقتضاىا، قاؿ فقد صححها أو حسنها فمن عددىم، ذكر فيها الوارد األحاديث

 أبي حديث األحاديث ىذه وأشهر العدد، إثبات في فيتوقف بالوحي إال يعرؼ ال العدد بأف قاؿ
 ثبلثمائة: منهم والرسل ألفا، وعشروف وأربعة ألف مائة األنبياء عدد أف وفيو عنو، اهلل رضي ذر

 .عشر وخمسة
 وذكره أحمد، ذكره الذي وىذا(: ٜٓٗ/ ٚ) الفتاوى مجموع في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ

 ذلك في ذر أبي حديث وأف والرسل، الكتب عدد يعلموا لم أنهم يبين وغيرىما، نصر، بن محمد
 حديث إلى أشار وقد ذلك، في يؤيدىم اهلل رحمو اإلسبلـ شيخ أف والظاىر ىػ. ا عندىم يثبت لم
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 ،" عشر وثبلثة ثبلثمائة عددىم أف ذر أبي حديث في روي وقد: " فقاؿ التضعيف بصيغة ذر أبي
 .كثرتهم على الدالة باآليات استدؿ بل بو، يستدؿ ولم

 نقصصهم لم ورسبل: )تعالى وقولو: - النساء آية تفسير في - اهلل رحمو - عطية ابن وقاؿ
 إال أمة من وإف) تعالى قاؿ وقد بعدد، تحديد دوف األنبياء، كثرة يقتضي: ٗٙٔ/النساء( عليك

 عدد من يذكر وما ،ٖٛ/الفرقاف( كثيرا ذلك بين وقرونا: )تعالى وقاؿ ،ٕٗ/فاطر( نذير فيها خبل
 انتهى. عليهم اهلل صلى بعدتهم، أعلم اهلل صحيح، فغير األنبياء
 .والسبلـ؟ الصبلة عليهم والرسل األنبياء عدد كم(: ٕٙ٘/ ٖ) الدائمة اللجنة علماء وسئل

 قصصنا من منهم قبلك من رسبل أرسلنا ولقد: )تعالى لقولو اهلل؛ إال عددىم يعلم ال: فأجابوا
 صحت أو القرآف في ذكروا من منهم والمعروؼ ،ٛٚ/غافر( عليك نقصص لم من ومنهم عليك
 .السنة بخبره
 حاتم أبي عند ذر أبي حديث في وجاء(: ٚٙ ،ٙٙ/ ٕ) فتاواه مجموع في باز ابن العبلمة وقاؿ

 اهلل صلى النبي فقاؿ األنبياء وعن الرسل عن وسلم عليو اهلل صلى النبي سأؿ أنو وغيره حباف بن
: أمامة أبي رواية وفي عشر، وثبلثة ثبلثمائة والرسل ألفا وعشروف وأربعة مائة األنبياء: وسلم عليو

 ضعيفة ولكنها شواىد ولهما العلم، أىل عند ضعيفاف حديثاف ولكنهما عشر، وخمسة ثبلثمائة
 أف بعضها وفي فأكثر، نبي ألف والسبلـ الصبلة عليو قاؿ أنو بعضها وفي آنفا، ذكرنا كما أيضا،

 ذر أبي حديث الجوزي ابن عد بل ضعيفة، الباب ىذا في األحاديث وجميع آالؼ ثبلثة األنبياء
 عددىم يعلم فبل عليو، يعتمد خبر والرسل األنبياء عدد في ليس أنو والمقصود. الموضوعات من
 أخبار علينا يقص ولم بعضهم أخبار علينا اهلل قص غفير، جم لكنهم وتعالى، سبحانو اهلل إال

 .وعبل جل البالغة لحكمتو اآلخر، البعض
 آخر في السبلـ عليو عيسى المسيح دفن مكاف على يدؿ ما النبوية السنة في يرد لم: مسألة

 بن اهلل عبد عن: بيانو وىذا يثبت، ال جدا فضعيف ذلك في يروى الذي الحديث وأما الزماف،
 إلى مريم ابن عيسى ينزؿ: )وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عنهما اهلل رضي عمرو

 أنا فأقـو قبري، في معي فيدفن يموت ثم سنة، وأربعين خمسا ويمكث لو، ويولد فيتزوج، األرض،
 الذىبي إليو عزاه كما الدنيا أبي ابن أخرجو( وعمر بكر أبي بين واحد قبر من مريم ابن وعيسى

/ ٔ) المنتظم وفي ،(ٜ٘ٔ/ ٕ) المتناىية العلل في الجوزي وابن ،(ٕٙ٘/ ٕ) االعتداؿ ميزاف في
 ابن قاؿ اإلفريقي، أنعم بن زياد بن الرحمن عبد طريق من( ٗٔٚ/ ٕ) الوفا وفي ،(ٕٙٔ
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(: ٕٙ٘/ ٕ) الميزاف في الذىبي وقاؿ بمرة، ضعيف واإلفريقي يصح، ال حديث ىذا: الجوزي
 ىذا في اآلثار بعض ووردت انتهى، منكر(: ٕٙ٘ٙ) الضعيفة في األلباني العبلمة وقاؿ منكر،
 .تثبت ال ضعيفة أيضا وىي فيها ما وعرفوا التوراة قرؤوا ممن والتابعين الصحابة بعض عن الشأف
 تجادال، رجلين عن(: ٖٛ/ ٕٚ) الفتاوى مجموع في كما تيمية ابن اإلسبلـ شيخ سئل: مسألة
: اآلخر وقاؿ. واألرض السماوات من أفضل وسلم عليو اهلل صلى محمد تربة إف: أحدىما فقاؿ

 الصواب؟ من فمع أفضل، الكعبة
 وأما منو، عليو أكـر خلقا اهلل خلق فما وسلم عليو اهلل صلى محمد نفس أما هلل، الحمد: "فأجاب

 من أحد يعرؼ وال منو، أفضل الكعبة بل الحراـ، البيت الكعبة من أفضل ىو فليس التراب نفس
 أحد وافقو وال إليو، أحد يسبقو ولم عياض، القاضي إال الكعبة على القبر تراب فضل العلماء

 .انتهى" أعلم واهلل عليو،
 الحسن أبو ىؤالء فمن بالنبوة، النساء بعض على أنعم اهلل أفّ  إلى العلماء بعض ذىب: مسألة

، وابن والقرطبي األشعري  من ومنهم مريم، نبوة على متفقوف النساء بنبوة يقولوف والذين حـز
ـّ  وسارة حواء: النبيات النساء من ويعّدوف غيرىا، إلى النبوة ينسب . وآسية وىاجر موسى وأ
 ال نحن: قالوا النساء، دوف الرجاؿ في الرسالة تحصر التي باآلية عليهم اعترض عندما وىؤالء
 النساء نبوة في وليس القرآني، النصُّ  يشملها فبل النبوة أّما للرجاؿ، فالرسالة ذلك، في نخالف

 على قاصرة تكوف قد النبوة ألفَّ  رسوؿ، النساء من كاف لو فيما عددتموىا التي المحذورات تلك
 .اآلخرين إلى يبلغها أف إلى يحتاج وال بها، يعمل صاحبها،

ـّ  إلى أوحى أنو ذلك فمن النساء، بعض إلى أوحى تعالى اهلل بأف أخبر القرآف أف ىؤالء وحّجة  أ
َنآ: )موسى ـّ  ِإَلىَ  َوَأْوَحيػْ  إِنّا َتْحَزِنيَ  َوالَ  َتَخاِفي َوالَ  الَيمّ  ِفي فَأَْلِقيوِ  َعَلْيوِ  ِخْفتِ  فَِإَذا َأْرِضِعيوِ  َأفْ  ُموَسىَ  ُأ
 فََأْرَسْلَنآ) فخاطبها مريم إلى جبريل وأرسل ،[ٚ: القصص( ]اْلُمْرَسِلينَ  ِمنَ  َوَجاِعُلوهُ  ِإلَْيكِ  رَآّدوهُ 
َهآ  َرُسوؿُ  أَنَاْ  ِإنَّمآ قَاؿَ  َتِقيّاً  ُكنتَ  ِإف ِمنكَ  بِالّرْحَمنِ  َأُعوذُ  ِإنّيَ  قَاَلتْ  َسوِيّاً  َبَشراً  َلَها فَػَتَمّثلَ  ُروَحَنا ِإلَيػْ
 اللَّوَ  ِإفَّ  َمْريَمُ  يَا: )قائلة المبلئكة وخاطبتها[ ٜٔ - ٚٔ: مريم( .. ]زَِكّياً  ُغبَلماً  َلكِ  أِلَىبَ  رَّبكِ 

( الرَّاِكِعينَ  َمعَ  َوارَْكِعي َواْسُجِدي ِلَربّْكِ  اقْػُنِتي َمْريَمُ  يَا اْلَعاَلِمينَ  ِنَساءِ  َعَلى َواْصَطَفاؾِ  َوَطهََّرؾِ  اْصَطَفاؾِ 
 [.ٖٗ - ٕٗ: عمراف آؿ]

 أو نهي أو أمر من بحكم - تعالى - اهلل عن الملك جاءه من كلَّ  أفّ  يرى األشعري الحسن فأبو
ـّ  في تحقق وقد نبي، فهو بإعبلـ  في تحقق فقد أيضًا، غيرىما وفي ىذا، من شيء ومريم موسى أ
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 العالمين على لمريم اهلل باصطفاء أيضاً  واستدلوا. القرآف بنصّ  وآسية وىاجر وسارة حواء
 من كمل): وسلم عليو اهلل صلى وبقولو[ ٕٗ: عمراف آؿ( ]اْلَعاَلِمينَ  ِنَساءِ  َعَلى َواْصطََفاؾِ )

 البخاري رواه( فرعوف امرأة وآسية عمراف، ابنة مريم إال النساء من يكمل ولم كثير، الرجاؿ
 .األنبياء ىم الكماؿ مرتبة يبلغ الذي: قالوا( ٖٕٔٗ) ومسلم ،(ٜٖٙٚ)

 :وجوه من عليهم والرد النساء، نبوة إلثبات ينهض ال ذكروه الذي وىذا
 ال أف اخترناه والذي الناس، ومخالطة والتوجيو بالتبليغ مأمور غير النبي أف لهم نسلم ال أنّا: األوؿ
 .ذلك غير في الفرؽ وأفَّ  ىذا، في والرسوؿ النبي بين فرؽ
 نبي بعث في قائمة النساء من رسوؿ إرساؿ في قيلت التي فالمحذورات كذلك األمر كاف وإذا
 .النبوة بحقّ  القياـ تستطيع ال المرأة تجعل كثيرة محذورات وىي النساء، من

 من أفّ  علمنا فقد منامًا، وقع إنّما. . وآسية موسى أـ النسوة ىؤالء إلى اهلل وحي يكوف قد: الثاني
 .األنبياء لغير يقع وىذا منامًا، يكوف ما الوحي
 أرسل اهلل أف الحديث ففي نبي، فهو المبلئكة خاطبتو من كل إف: قولهم لهم نسلم ال: الثالث

 في يحّبو أنو أخبره فلّما لو، زيارتو سبب عن فسألو أخرى، قرية في اهلل في لو أخاً  يزور لرجل ملكاً 
 جاء وقد معروفة، واألعمى واألبرص األقرع وقصة يحّبو، أنو ليخبره إليو بعثو قد اهلل أفَّ  أعلمو اهلل،

 يشاىدونو والصحابة وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ بسؤاؿ دينهم أمر الصحابة يعلم جبريل
 .ويسمعونو

 اهلل بأفّ  القرآف إخبار مع القرنين ذي نبوة في توقف - وسلم عليو اهلل صلى - الرسوؿ أفّ : الرابع
 [.ٙٛ: الكهف( ]ُحْسناً  ِفيِهمْ  تَػتَِّخذَ  َأفْ  َوِإمَّا تُػَعذّْبَ  َأفْ  ِإمَّا اْلَقْرنَػْينِ  َذا يَا قُػْلَنا) إليو أوحى

 اصطفى بأنّو صرح قد فاهلل لمريم، اهلل اصطفاء على الدالة النصوص في لهم حّجة ال: الخامس
َنا الَِّذينَ  اْلِكَتابَ  َأْورَثْػَنا ثُمَّ : )األنبياء غير ُهمْ  ِعَباِدنَا ِمنْ  اْصطََفيػْ ُهمْ  لِنَػْفِسوِ  ظَاِلمٌ  َفِمنػْ  ُمْقَتِصدٌ  َوِمنػْ

ُهمْ  َراتِ  َساِبقٌ  َوِمنػْ  ومن العالمين، على عمراف وآؿ إبراىيم آؿ واصطفى ،[ٕٖ: فاطر( ]بِاْلَخيػْ
ـَ  اْصطََفىَ  اهللَ  ِإفّ ) جزماً  بنبيّ  ليس من آلهما ( اْلَعاَلِمينَ  َعَلى ِعْمَرافَ  َوآؿَ  ِإبْػَراِىيمَ  َوآؿَ  َونُوحاً  آَد

 [.ٖٖ: عمراف آؿ]
 لتماـ يطلق ألنّو النبوة، بو احتجوا الذي الحديث في الوارد الكماؿ لفظ من يلـز ال: السادس
 للنساء، التي الفضائل جميع في النهاية الكامبلت النساء بلوغ فالمراد بابو، في وتناىيو الشيء،

 .األنبياء كماؿ غير ىنا فالكماؿ ذلك وعلى
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 ىنا الكماؿ أف يبين وىذا الكامبلت من خديجة أف على النصّ  األحاديث بعض في ورد: السابع
 .النبوة كماؿ ليس

 عمراف، ابنة مريم من كاف ما إالّ  الجنة أىل نساء سيدة فاطمة أف األحاديث بعض في ورد: الثامن
 نصَّ  وقد جزماً  بنبّية ليست فاطمة ألفّ  وآسية، موسى كأـ مريم عدا من بنبوة القوؿ يبطل وىذا

 .فاطمة من أفضل لكانتا نبيتاف وآسية موسى أـ كانت فلو غيرىا، من أفضل أنها على الحديث
 اْلَمِسيحُ  َما: )تعالى قاؿ بفضلها، واإلخبار عليها الثناء مقاـ في صديقة بأنها مريم وصف: التاسع

يَقةٌ  َوأُمُّوُ  الرُُّسلُ  قَػْبِلوِ  ِمنْ  َخَلتْ  َقدْ  َرُسوؿٌ  ِإالَّ  َمْريَمَ  اْبنُ  ـَ  يَْأُكبلفِ  َكانَا ِصدّْ [ ٘ٚ: المائدة( ]الطََّعا
 نبويّ  حديث في وال قرآني نصّ  في يأت ولم بو، لوصفها ذلك من أعلى وصفاً  ىناؾ كاف فلو

 مريم أفّ  الفقهاء جمهور عن عياض القاضي نقل وقد. النساء من واحدة بنبوة إخبار صحيح
 ليست مريم أفّ  على اإلجماع نقل أنّو الحرمين إماـ عن( األذكار) في النووي وذكر بنبّية، ليست

 في وال نبّية النساء في ليس: البصري الحسن عن وجاء لجماعة،( المهذب شرح) في ونسبو نبّية،
 اإلسبلـ شيخ يقصد) محمد وأبو( ٜٖٙ/ ٗ) الفتاوى مجموع في اإلسبلـ شيخ وقاؿ الجّن،
 المنكرة األقواؿ من لو: العظيمة الفوائد من بو يأتي وما وتبحره علمو كثرة مع( حـز ابن اإلماـ

 مريم إف: كقولو وىذا الفائقة الحسنة األقواؿ من بو يأتي مما يعجب كما منو يعجب ما الشاذة
 المعالي وأبو يعلى أبو والقاضي بكر أبو القاضي ذكر وقد. نبية موسى أـ وإف نبية آسية وإف نبية

 وما: }قولو في كما: ذلك على دال والسنة والقرآف نبية النساء في ليس أنو على اإلجماع: وغيرىم
 قد رسوؿ إال مريم ابن المسيح ما: }وقولو{ القرى أىل من إليهم نوحي رجاال إال قبلك من أرسلنا
 في مبسوط وىذا الصديقية: أمو إليو انتهت ما غاية أف ذكر{ صديقة وأمو الرسل قبلو من خلت

 .الموضع ىذا غير
 ؟النبوية الحجرة في الزماف آخر في سيدفنعليو السبلـ  المسيح أف: ىل ثبت مسألة

 ، الزماف آخر في السبلـ عليو عيسى المسيح دفن مكاف على يدؿ ما النبوية السنة في يرد لم
 : بيانو وىذا ، يثبت ال جدا فضعيف ذلك في يروى الذي الحديث وأما
 عيسى ينزؿ: ) وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ:  قاؿ عنهما اهلل رضي عمرو بن اهلل عبد عن
 معي فيدفن يموت ثم ، سنة وأربعين خمسا ويمكث ، لو ويولد ، فيتزوج ، األرض إلى مريم ابن
 ( .وعمر بكر أبي بين واحد قبر من مريم ابن وعيسى أنا فأقـو ، قبري في
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 في الجوزي وابن -( ٕٙ٘/ٕ" )االعتداؿ ميزاف" في الذىبي إليو عزاه كما - الدنيا أبي ابن رواه
 من:  أيضا( ٗٔٚ/ٕ" )الوفا" وفي ،( ٕٙٔ/ٔ" )المنتظم" وفي( ٜ٘ٔ/ٕ" )المتناىية العلل"

 . اإلفريقي أنعم بن زياد بن الرحمن عبد طريق
 . انتهى"  بمرة ضعيف واإلفريقي ، يصح ال حديث ىذا: "  الجوزي ابن قاؿ

 فهذه: "  وقاؿ ، الراوي ىذا رواىا التي المناكير سياؽ في" االعتداؿ ميزاف" في الذىبي وأورده
 . انتهى"  محتملة غير مناكير
 . انتهى"  منكر( : " ٕٙ٘ٙ) برقم" الضعيفة السلسلة" في األلباني الشيخ وقاؿ

 : فيها ما وعرفوا التوراة قرؤوا ممن الصحابة علماء عن الشأف ىذا في اآلثار بعض ووردت
 بن عيسى وصفة ، محمد صفة التوراة في مكتوب: ) عنو اهلل رضي سبلـ بن اهلل عبد قاؿ -ٔ

" السنن" في والترمذي ،( ٜٕٕ/ٙ" )الكبير التاريخ" في البخاري رواه( معو يدفن ، مريم
 في واآلجري ،( ٔٔٔ/ص المفقودة القطعة" )الكبير المعجم" في والطبراني ،( ٖٚٔٙ/رقم)

 لتصريحو الترمذي عند الذي اللفظ اخترت ولكني ، متقاربة بألفاظ( ٕٖٗٔ/ٖ" )الشريعة" كتاب
 . التوراة عن الكبلـ بنقل

 عن أبيو عن سبلـ بن اهلل عبد بن يوسف بن محمد عن الضحاؾ بن عثماف طريق من رووه كلهم
 . جده
" التهذيب تهذيب" انظر.  ضعيف:  داود أبو قاؿ:  الضحاؾ بن عثماف فيو ، ضعيف إسناد وىذا

 انظر" الثقات" في حباف ابن ذكره وإنما ، أحد يوثقو لم يوسف بن محمد:  وفيو( . ٕٗٔ/ٚ)
 في الحديث إخراجو بعد اهلل رحمو البخاري قاؿ لذلك( ٖٗ٘/ٜ" )التهذيب تهذيب" في ترجمتو
 . انتهى"  عليو يتابع وال ، عندي يصح ال ىذا: "  ترجمتو في الكبير التاريخ

 . انتهى"  ضعيف موقوؼ( : " ٕٜٙٙ) برقم" الضعيفة السلسلة" في األلباني عبلمةال وقاؿ
 يدفن قبر موضع وىناؾ ، عائشة بيت صفة في الثبلثة قبور إف: ) قاؿ المسيب بن سعيد عن -ٕ

 ( .السبلـ عليو عيسى فيو
  . انتهى"  ضعيف وجو من(: " ٙٙ/ٚ)في الفتح  الحافظ قاؿ
 : والمؤرخين العلماء بعض ذلك ذكر كما
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 ويدفن ، الموت ويذوؽ السبلـ عليو عيسى روح اهلل يقبض ثم: "  اهلل رحمو القرطبي اإلماـ قاؿ
 مدفن المقدسة باألرض يدفن إنو قيل وقد ،...  الحجرة في وسلم عليو اهلل صلى النبي جانب إلى

 . انتهى"  األنبياء
 . وغيره عساكر ابن نحوه وذكر( ٖٔٓٔ/ص" )اآلخرة وأمور الموتى أحواؿ في التذكرة"

 في السبلـ عليو عيسى دفن الزماف آخر حوادث في يثبت لم أنو سبق مما يتحصل والذي
، والسنة الكتاب غير عن ومأخوذة ، السند ضعيفة آثار ىي إنما ذلك في ورد وما ، النبوية الحجرة

 . أعلم واهلل
 ؟ربك عند اذكرني:  السبلـ عليو يوسف قوؿ حوؿ إشكاؿ: الجواب عن مسألة
 عليو يوسف ىو ليس ، اآلية ىذه في ربو ذكر نسي الذي أف ىذه اآلية تفسيره في القولين أظهر

:  تعالى قاؿ ، ربو عند يذكره أف يوسف منو طلب الذي ، اآلخر السجين ىو وإنما ، السبلـ
 السجن في فلبث ، ربو ذكر الشيطاف فأنساه ، ربك عند اذكرني منهما ناج أنو ظن للذي وقاؿ)

 . ٕٗ/يوسف سورة( سنين بضع
 فليس ، مصر عزيز إلى يوسف من الرسالة حامل ىو الناسي أف اآلية تفسير في األظهر كاف وإذا
 وال بل ، الرسالة بمنصب يخل مما شيء ، يوسف بأمر العزيز يذكر أف:  الرسالة ىذه إرساؿ في

 . بو الحوائج وإنزاؿ اهلل على التوكل منصب
 أنسي:  قيل ،( ربو ذكر الشيطاف فأنساه: ) تعالى قاؿ: "  اهلل رحمو تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ

 ( .ربك عند اذكرني: ) قاؿ لما ربو ذكر يوسف
:  لقولو مطابق فإنو ، الصواب ىو وىذا ، ربو ذكر منهما نجا الذي أنسى الشيطاف بل:  وقيل

 لم إذا القريب إلى يعود والضمير ،( ربو ذكر الشيطاف فأنساه: ) تعالى قاؿ ،( ربك عند اذكرني)
 وقد.  لربو ذاكرا كاف بل ؛ ربو ذكر ينس لم يوسف وألف ؛ ذلك خبلؼ على دليل ىناؾ يكن

 خير متفرقوف أأرباب السجن صاحبي يا: ) لهما وقاؿ ، بربو اإليماف إلى الرؤيا تعبير قبل دعاىما
 من بها اهلل أنزؿ ما وآباؤكم أنتم سميتموىا أسماء إال دونو من تعبدوف ما.  القهار الواحد اهلل أـ

 ،( يعلموف ال الناس أكثر ولكن القيم الدين ذلك إياه إال تعبدوا أال أمر هلل إال الحكم إف سلطاف
 أف قبل بتأويلو إالنبأتكما) الرؤيا في:  أي ،( ترزقانو طعاـ يأتيكما ال: ) ذلك قبل لهما وقاؿ

 باآلخرة وىم باهلل يؤمنوف ال قـو ملة تركت إني ربي علمني مما ذلكما) ، التأويل يعني ،( يأتيكما
 ذلك شيء من باهلل نشرؾ أف لنا كاف ما ويعقوب وإسحاؽ إبراىيم آبائي ملة واتبعت.  كافروف ىم
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 ىذا فإف وجل عز ربو يذكر فبذا ،( يشكروف ال الناس أكثر ولكن الناس وعلى علينا اهلل فضل من
 يؤمنوف وال ، بالصانع مقرين كانوا وإف باهلل يؤمنوف ال مشركين قـو ملة ترؾ ألنو ؛ ربو علمو مما

 وإسحاؽ إبراىيم - بأمره يدعوف أئمة اهلل جعلهم الذين - المؤمنين أئمة آبائو ملة واتبع ، باآلخرة
 صاحبي يا: ) فقاؿ ، الرؤيا عبر ىذا بعد ثم ، بربو اإليماف إلى دعاىما ثم ربو فذكر ؛ ويعقوب
 ناج أنو ظن للذي وقاؿ: ) الرؤيا تأويل قضى لما ثم ، اآلية( خمرا ربو فيسقي أحدكما أما السجن

 ؟ ربو ذكر يوسف الشيطاف أنسى قد يكوف فكيف ،( ربك عند اذكرني منهما
 يذكر أف وىو ، إليو والمنسوب ربو إلى المضاؼ الذكر أي ، ربو ذكر الناجي الشيطاف أنسى وإنما
 . يوسف عنده

 فلما.  ربك عند اذكرني يقوؿ وال اهلل على يتوكل أف األولى كاف:  قالوا ، القوؿ ذلك قالوا والذين
 . سنين بضع السجن في بلبثو جوزي ربو على يتوكل أف نسي

 الحكم إف: ) يوسف قاؿ قد بل ؛ التوكل يناقض ما( ربك عند اذكرني: ) قولو في ليس:  فيقاؿ
 ، توكلو يناقض لم( متفرقة أبواب من وادخلوا واحد باب من تدخلوا ال: ) أبيو قوؿ أف كما( هلل إال
 فليتوكل وعليو توكلت عليو هلل إال الحكم إف شيء من اهلل من عنكم أغني وما: ) قاؿ بل

 ( .المتوكلوف
 توكلو مع مخلصا يكوف ال والمخلص ، المخلصين عباده من أنو لو اهلل شهد قد فيوسف:  وأيضا
 توكل قد بل توكلو، وال عبادتو في ال ، مشركا يكن لم ويوسف ، شرؾ ذلك فإف ، اهلل غير على
 ،( الجاىلين من وأكن إليهن أصب كيدىن عني تصرؼ وإال: ) بقولو نفسو فعل في ربو على

 . عباده أفعاؿ في عليو يتوكل ال فكيف
 فلما ،( عليم حفيظ إني األرض خزائن على اجعلني: ) لربو قولو مثل( ربك عند اذكرني: ) وقولو
 ، عنو المنهي اإلمارة سؤاؿ من ىو وال ، للتوكل مناقضا ىذا يكن لم الدينية للمصلحة الوالية سأؿ

 الملك إخبار مجرد إال فيو وليس ، للتوكل مناقضا( ربك عند اذكرني: ) للفتى قولو يكوف فكيف
 . الناس أثبت من كاف ويوسف ، الحق ليتبين ، حالو ليعلم ؛ بو

 النسوة باؿ ما فاسألو ربك إلى ارجع: ) قاؿ ،( بو ائتوني الملك وقاؿ: ) طلب أف بعد ولهذا
 تلك في ذكره كما الحاؿ ىذه في ربو يذكر فيوسف ،( عليم بكيدىن ربي إف أيديهن قطعن البلتي

. 
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 ترؾ( ربك عند اذكرني: ) لو قولو في يكن فلم ،( النسوة باؿ ما فاسألو ربك إلى ارجع: ) ويقوؿ
 ... سنين بضع السجن في بلبثو ذلك على اهلل يعاقبو حتى لمحـر فعل وال لواجب

 ذنبا األنبياء من أحد عن يذكر ال سبحانو وىو ، عنو اهلل ذكره ذنبا يفعل لم يوسف أف والمقصود
من  . باختصار انتهى"  الكلمة ىذه من استغفارا يوسف عن يذكر ولم ، منو استغفاره ذكر إال
 ( .ٛٔٔ-ٕٔٔ/٘ٔ" )الفتاوى مجموع"

 الخلق؟ أفضل وسلم عليو اهلل صلى النبي ىل: مسألة
 - نعلم فيما - يرد ولم ، جدا كثيرة أدلة وخصائصو وسلم عليو اهلل صلى النبي فضائل في وردت
 ورد والذي ، الخلق أفضل وسلم عليو اهلل صلى النبي أف على صراحة النص فيو صريح دليل

 . آدـ ولد وسيد البشر أفضل وسلم عليو اهلل صلى أنو:  عليو النص
:  وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ:  قاؿ عنو اهلل رضي ىريرة أبي عن( ٖٕٕٗ) مسلم روى

 ( .مشفع وأوؿ ، شافع وأوؿ ، القبر عنو ينشق من وأوؿ ، القيامة يـو آدـ ولد سيد أنا)
 وسلم عليو اهلل صلى نبينا فضائل في الواردة النصوص من وغيره النص ىذا من العلماء فهم وقد
 . الخلق أفضل أنو

 عليو اهلل صلى لتفضيلو دليل الحديث وىذا " :مسلم صحيح شرح" في اهلل رحمو النووي قاؿ
 صلى وىو ، المبلئكة من أفضل اآلدميين أف السنة أىل مذىب ألف ، كلهم الخلق على وسلم

 . انتهى" وغيرىم اآلدميين أفضل وسلم عليو اهلل
 إلى باإلشارة ونكتفي ، الخلق أفضل بأنو وسلم عليو اهلل صلى النبي وصف على العلماء تتابع وقد

 : اإلطالة خشية كبلمهم مواضع بعض
 ( .ٚٙٔ/ٗ" )األـ" في الشافعي اإلماـ
 ( .ٜٔٗ/ٕ) مصنفو في الصنعاني الرازؽ عبد اإلماـ
 ( .ٛٙٗ ،ٕٚٔ/٘) و( ٖٖٔ/ٔ" )الفتاوى مجموع" في تيمة ابن اإلسبلـ شيخ
 . المعبود عوف من( ٚٛٚٔ) رقم حديث السنن تهذيب في القيم ابن
 ( .ٜٕٕٙ) رقم حديث شرح" الباري فتح" في حجر ابن

 ( .ٕٕٗ/ٔٔ" )اإلنصاؼ"  في المرداوي
 ( .ٕٗٛ/ٗ" )المعاني روح"في األلوسي
 ( .ٕٓٗ/ٕ) تفسيره في عاشور بن الطاىر
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 ( .ٜٜٙ ،٘ٛٔ ،ٔ٘) تفسيره في السعدي
 ( .ٕ٘ٔ/ٜ" )البياف أضواء" في الشنقيطي األمين محمد
 ( .ٖٖٛ ، ٙٚ/ٕ" )الفتاوى مجموع" في باز بن العزيز عبد الشيخ
 البشر خير وسلم عليو اهلل صلى النبي بأف نقوؿ ىل:  سئلوا وقد ، لئلفتاء الدائمة اللجنة علماء

 الناس؟ من كثير يقوؿ كما ، الخلق خير أنو على دليل ىناؾ وىل ؟ الخلق خير أو
 عليو اهلل صلى محمد نبينا قدر عظم بياف والسنة الكتاب من كثيرة نصوص في جاء" : فأجابوا
 اهلل خصو التي الكريمة والخصائص الجليلة الفضائل خبلؿ من تعالى ربو عند مكانتو ورفعة وسلم

 اهلل قاؿ ، سبحانو عنده جاىا وأعظمهم اهلل على وأكرمهم الخلق أفضل أنو على يدؿ مما ، بها
 عليك اهلل فضل وكاف تعلم تكن لم ما وعلمك والحكمة الكتاب عليك اهلل وأنزؿ: ) سبحانو
 أف:  ذلك فمن ؛ استقصاؤىا يصعب بها اهلل فضلو التي الفضل وأجناس ، ٖٔٔ/النساء( عظيما

 عامة رسالتو وجعل ، كتبو أفضل عليو وأنزؿ ، رسلو خاتم وجعلو ، خليبل اتخذه وجل عز اهلل
 فاؽ ما اآليات من يديو على وأجرى ، تأخر وما ذنبو من تقدـ ما لو وغفر ، القيامة يـو إلى للثقلين

 مشفع وأوؿ ، شافع وأوؿ ، القبر عنو ينشق من وأوؿ ، آدـ ولد سيد وىو ، قبلو األنبياء جميع بو
 من وأوؿ ، الجنة باب يقرع من وأوؿ الصراط، يجوز من وأوؿ ، القيامة يـو الحمد لواء وبيده ،

 جعل مما ، والسنة الكتاب في الواردة والكرامات الخصائص من ذلك غير إلى. . .  يدخلها
 قاؿ ، تعالى اهلل عند جاىا الخلق أعظم ىو وسلم عليو اهلل صلى النبي أف على يتفقوف العلماء

 وسلم عليو اهلل صلى أنو على المسلموف اتفق وقد: " تعالى اهلل رحمو تيمية ابن اإلسبلـ شيخ
 " .شفاعتو من أعظم شفاعة وال ، جاىو من أعظم لمخلوؽ جاه ال ، اهلل عند جاىا الخلق أعظم
 الخلق وأفضل بل ، األنبياء أفضل ىو وسلم عليو اهلل صلى محمدا نبينا أف يتبين وغيره ذكر فمما

 عليو اهلل صلى فإنو العظيمة والخصائص الفضائل ىذه مع ولكن ، تعالى اهلل عند منزلة وأعظمهم ،
 قاؿ كما ، وجل عز اهلل دوف من بو واالستغاثة دعاؤه يجوز فبل ، البشرية درجة عن يرقى ال وسلم
 فليعمل ربو لقاء يرجو كاف فمن واحد إلو إلهكم أنما إلي يوحى مثلكم بشر أنا إنما قل: )تعالى
 نبينا على اهلل وصلى ، التوفيق وباهلل ،ٓٔٔ/الكهف( أحدا ربو بعبادة يشرؾ وال صالحا عمبل

 .( ٖ٘/ٕٙ" )الدائمة اللجنة فتاوى. " انتهى" وسلم وصحبو وآلو محمد
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 : فقاؿ صريح نص بذلك يرد لم ألنو نظرا ، اهلل رحمو عثيمين ابن الشيخ ذلك في توقف وقد
 قاؿ كما ، الخلق أفضل وسلم عليو اهلل صلى محمدا أف إطبلؽ العلماء من كثير عند المشهور"

 : الناظم
 الشقاؽ عن فمل نبينا *  اإلطبلؽ على الخلق وأفضل

 البشر، وأفضل آدـ، ولد سيد وسلم عليو اهلل صلى محمد: نقوؿ أف واألسلم األحوط لكن
 أف جاء أنو ىذه ساعتي إلى أعلم ولم النص، بو جاء لما اتباعا ذلك أشبو ما أو األنبياء، وأفضل

 ىذه في اإلنساف أف فاألسلم. . .  شيء كل في مطلقا الخلق أفضل وسلم عليو اهلل صلى النبي
 جميع على عموما آدـ بني اهلل فضل ىل: قائل قاؿ لو مثبل. النص بو جاء ما يتحرى األمور

 والبحر لبر في وحملناىم آدـ بني كرمنا ولقد: )قاؿ تعالى اهلل ألف ال؛: قلنا المخلوقات؟
 كل على:  يقل لم ، ٓٚ/اإلسراء( تفضيبل خلقنا ممن كثير على وفضلناىم الطيبات من ورزقناىم

 وال فقط النص بو جاء بما فيها يتقيد أف اإلنساف على ينبغي اإلطبلقات ىذه فمثل خلقنا، من
 الرسل وأشرؼ ، النبيين خاتم وسلم عليو اهلل صلى محمدا أف نعلم نحن ، هلل والحمد.  يتعدى

 ، مشهورة معروفة الصحيحة والسنة القرآف من ذلك وأدلة ، وجل عز اهلل عند وأكرمهم وأفضلهم
 ، العلماء من كثير عند مشهور لكنو ، عنو نتورع أف االحتياط فإف صحيح دليل بو يرد لم ما وأما

 ( .ٔٔ/ٖ٘" )المفتوح الباب لقاءات" انتهى" الخلق أشرؼ محمدا إف:  يقولوف تجدىم
 ؟خلق من نور وسلم عليو اهلل صلى النبي فصحيح أ ىل: مسألة

 ، أبوين من ولد ، آدـ بني من بشر وىو ، أجمعين آدـ ولد سيد وسلم عليو اهلل صلى محمد نبينا
 اهلل أف بشريتو مظاىر أظهر ومن ، ويحزف ويفرح ، ويمرض يجوع ، النساء ويتزوج الطعاـ يأكل

 والرسالة النبوة ىو وسلم عليو اهلل صلى النبي يميز الذي ولكن ، األنفس يتوفى كما توفاه سبحانو
 . والوحي

 . ٓٔٔ/الكهف( واحد إلو إلهكم أنما إلي يوحى مثلكم بشر أنا إنما قل: ) تعالى اهلل قاؿ
 . والمرسلين األنبياء جميع حاؿ ىو بشريتو في وسلم عليو اهلل صلى النبي وحاؿ

 .ٛ/األنبياء( خالدين كانوا وما الطعاـ يأكلوف ال جسدا جعلناىم وما: )تعالى اهلل قاؿ
 وقالوا: ) سبحانو فقاؿ ، وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ بشرية من تعجبوا الذين على اهلل أنكر وقد
 . ٚ/الفرقاف( األسواؽ في ويمشي الطعاـ يأكل الرسوؿ ىذا ماؿ
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 ذلك ومن ، وبشريتو وسلم عليو اهلل صلى النبي رسالة من الكريم القرآف يقرره ما تجاوز يجوز فبل
 من ىذا بل ، نور من خلق أنو أو ، لو ظل ال أو نور بأنو وسلم عليو اهلل صلى وصفو يجوز ال أنو: 

 مريم ابن عيسى أطري كما تطروني ال: ) قاؿ حين وسلم عليو اهلل صلى النبي عنو نهى الذي الغلو
 ( .ٖٓٛٙ) البخاري رواه( ورسولو اهلل عبد وقولوا ،

 اهلل صلى النبي قاؿ ، آدـ بني من أحد وليس ، نور من خلقت التي ىي المبلئكة أف ثبت وقد
 السبلـ عليو آدـ وخلق ، السمـو نار من إبليس وخلق ، نور من المبلئكة خلقت: ) وسلم عليو
 ( .ٜٜٕٙ) مسلم رواه( لكم وصف مما
 على المشهور الحديث بطبلف إلى إشارة وفيو"  (:ٛ٘ٗ) الصحيحةفي  األلباني عبلمةال قاؿ

 صلى بأنو تقوؿ التي األحاديث من ونحوه( ! جابر يا نبيك نور اهلل خلق ما أوؿ: ) الناس ألسنة
 الذين ىم فقط المبلئكة أف على واضح دليل الحديث ىذا فإف ، نور من خلق وسلم عليو اهلل

 . انتهى"  الغافلين من تكن وال فتنبو ، وبنيو آدـ دوف ، نور من خلقوا
( البريلوية) فرقة علماء الباكستاف في ىنا : التالي السؤاؿ لئلفتاء الدائمة اللجنة سئلت وقد

 عليو اهلل صلى النبي بشرية عدـ على داللة وىذا ، وسلم عليو اهلل صلى للنبي ظل ال أنو يعتقدوف
 ؟ وسلم عليو اهلل صلى للنبي الظل ليس.  صحيح الحديث ىذا ىل.  وسلم

 اهلل صلوات أنو على الدالة الصريحة والسنة القرآف لنصوص مناؼ ، باطل القوؿ ىذا: "  فأجابت
 وما ، إنساف ألي كما ظبل لو وأف ، الناس عن البشري تكوينو في يختلف ال بشر عليو وسبلمو

 قاؿ ، وأب أـ من عليو اهلل خلقو الذي البشري وصفو عن يخرجو ال الرسالة من بو اهلل أكرمو
 إال نحن إف رسلهم لهم قالت: ) تعالى وقاؿ ، اآلية( إلي يوحى مثلكم بشر أنا إنما قل: ) تعالى
 . اآلية( مثلكم بشر
 . انتهى"  موضوع حديث فهو ، اهلل نور من خلق وسلم عليو اهلل صلى النبي أف من يروى ما أما
 ( .ٗٙٗ/ٔ" )الدائمة اللجنة فتاوى"

 ؟أـ ولي نبي الخضر ىل :مسألة
 عبادنا من عبدا فوجدا: } تعالى قولو تفسير في - عليو تعالى اهلل رحمة - الشنقيطي عبلمةال قاؿ

 : ٘ٙ/الكهف{ علما لدنا من وعلمناه عندنا من رحمة آتيناه
 علم اللدني العلم ىذا وأف ، نبوة رحمة ىنا المذكورة الرحمة ىذه أف اآليات بعض من يفهم ولكنو
 ، وغيرىا النبوة طريق عن ذلك كوف من أعم اللدني العلم وإيتاء الرحمة أف ومعلـو … وحي
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 ، معروؼ ىو كما األخص وجود يستلـز ال األعم وجود أف في األخص على باألعم واالستدالؿ
 طريق عن الخضر عبده على بهما اهلل امتن الذين اللدني والعلم الرحمة أف في األدلة أظهر ومن

 اهلل أمر عن فعلتو وإنما:  أي ، ٕٛ/  الكهف{ أمري عن فعلتو وما: } تعالى قولو والوحي النبوة
 الوحي إال ونواىيو اهلل أوامر بها تعرؼ طريق ال إذ ، الوحي بطريق يتحقق إنما اهلل وأمر ، وعبل جل
 ؛ بخرقها الناس سفن وتعييب ، األمر ظاىر في البريئة األنفس قتل سيما وال ، وعبل جل اهلل من
 حصر وقد ، تعالى اهلل من الوحي طريق عن إال يصح ال وأموالهم الناس أنفس على العدواف ألف

"  إنما"  و ، ٘ٗ/األنبياء( بالوحي أنذركم إنما قل: ) تعالى قولو في الوحي في اإلنذار طرؽ تعالى
 . حصر صيغة

 ( .ٖٚٔ ، ٕٚٔ/  ٗ" ) البياف أضواء" 
 فعلتو وما: ) وقولو للسفينة وخرقو ، للغبلـ الخضر قتل أف:  تعلم كلو وبهذا" . . .  :أيضا  وقاؿ

 ومما ، لؤلكثرين بنبوتو القوؿ تفسيره في الرازي الفخر وعزا ، نبوتو على ظاىر دليل ،( أمري عن
 أف على أتبعك ىل: ) قولو في لو والسبلـ الصبلة عليو موسى تواضع بنبوتو للقوؿ بو يستأنس
( أمرا لك أعصي وال صابرا اهلل شاء إف ستجدني: ) وقولو ،ٙٙ/الكهف( رشدا علمت مما تعلمني
 . " ٛٙ/الكهف( خبرا بو تحط لم ما على تصبر وكيف: ) لو الخضر قوؿ مع ، ٜٙ/الكهف
 ( .ٕٖٙ/ٖ) البياف أضواء
 .األنبياء عصمة: مسألة

 الناس لتبليغ تعالى اهلل اصطفاىم ، تعالى اهلل على الخلق أكـر وىم ، البشر صفوة ىم األنبياء
 مأموروف وىم ، الشرائع تبليغ في خلقو وبين بينو الواسطة تعالى اهلل وجعلهم ، اهلل إال إلو ال دعوة

 يكفر فإف والنبوة والحكم الكتاب آتيناىم الذين أولئك: "  تعالى اهلل قاؿ ، تعالى اهلل عن بالتبليغ
 اهلل عن التبليغ وظيفتهم واألنبياء . ٜٛ/  األنعاـ"  بكافرين بها ليسوا قوما بها وكلنا فقد ىؤالء بها

 : حالين على بالعصمة المتعلق لؤلمر بالنسبة فهم ولذلك ، بشرا كونهم مع تعالى
 . الدين تبيلغ في العصمة -ٔ
 . البشرية األخطاء من العصمة -ٕ

 اهلل عن التبليغ في معصوموف والسبلـ الصبلة عليهم األنبياء فإف ، األوؿ لؤلمر بالنسبة أما:  أوال
 اهلل قاؿ ، أنفسهم عند من عليو يزيدوف وال ، إليهم اهلل أوحاه مما شيئا يكتموف فبل ، وتعالى تبارؾ
 لم وإف ربك من إليك أنزؿ ما بلغ الرسوؿ يأيها"  - وسلم عليو اهلل صلى - محمد لنبيو تعالى
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 علينا تقوؿ ولو: "  تعالى وقاؿ ، ٚٙ/ المائدة"  الناس من يعصمك واهلل رسالتو بلغت فما تفعل
"  حاجزين عنو أحد من منكم فما*  الوتين منو لقطعنا ثم*  باليمين منو ألخذنا*  األقاويل بعض

 الشيخ قاؿ ، ٕٗ/ التكوير"  بضنين الغيب على ىو وما: "  تعالى وقاؿ،  ٗٗ - ٚٗ/ الحاقة
 إليو اهلل أوحاه ما على ىو وما"  اآلية ىذه تفسير في - اهلل رحمو - سعدي بن الرحمن عبد

 ، األرض وأىل ، السماء أىل أمين - وسلم عليو اهلل صلى - ىو بل ، بعضو يكتم ، بشحيح
 وال رئيس وال ، فقير وال غني عن ، منو بشيء يشح فلم ، المبين الببلغ ، ربو رساالت بلغ الذي

 ، جهبلء جاىلة أمية أمة في اهلل بعثو ولذلك ، بدوي وال حضري وال ، أنثى وال ذكر وال ، مرؤوس
... "  العلـو في الغاية إليهم ، ربانيين علماء كانوا حتى - وسلم عليو اهلل صلى - يمت فلم

 انتهى
 دائما معصـو ىو بل ، قليل وال كبير ال البتة شيء في يخطأ ال وشريعتو ربو لدين تبليغو في فالنبي

 . تعالى اهلل من
 ( :ٖٔٚ/ٙج باز ابن فتاوى) - اهلل رحمو - باز بن العزيز عبد الشيخ سماحة قاؿ

 صلى - محمد والسيما - والسبلـ الصبلة عليهم األنبياء أف على قاطبة المسلموف أجمع قد" 
 إذا والنجم: "  تعالى قاؿ ، وجل عز اهلل عن يبلغونو فيما الخطأ من معصوموف - وسلم عليو اهلل

 شديد علمو*  يوحى وحي إال ىو إف*  الهوى عن ينطق وما*  غوى وما صاحبكم ضل ما*  ىوى
 اهلل عن يبلغ ما كل في معصـو - وسلم عليو اهلل صلى - محمد فنبينا ،( ٘-ٔ/ النجم"  القوى

 . انتهى"  العلم أىل بين فيو نزاع ال ىذا ، وتقريرا وعمبل قوال
 اهلل أوحاه مما شيئا ينسوف فبل ، الرسالة تحمل في معصوموف الرسل أف على األمة اتفقت وقد

 يقرئو أف_  وسلم عليو اهلل صلى_  لرسولو وعبل جل اهلل تكفل وقد ، نسخ قد شيئا إال ، إليهم
.  تعالى قاؿ.  صدره في القرآف لو يجمع بأف لو وتكفل إياه ينسيو أف اهلل أراد شيئا إال ، ينسى فبل
 فإذا*  وقرآنو جمعو علينا إف: "  تعالى وقاؿ ، ٚ/  األعلى"  اهلل شاء ما إال تنسى فبل سنقرئك" 

 . ٛٔ-ٚٔ/ القيامة"  قرآنو فاتبع قرأناه
 األنبياء نبوة على الدالة اآليات فاف"  ( :ٚ / ٛٔج الفتاوى مجموع) اهلل رحمو اإلسبلـ شيخ قاؿ

 معنى وىذا حقا إال خبرىم يكوف فبل وجل عز اهلل عن بو يخبروف فيما معصوموف أنهم على دلت
 الخلق بدعوة مأمور والرسوؿ بالغيب الناس ينبئ وأنو بالغيب ينبئو اهلل أف يتضمن وىو النبوة

 . انتهى"  ربو رساالت وتبليغهم
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 : حاالت على فهو ، الخطأ منهم يصدر كأناس لؤلنبياء بالنسبة:  ثانيا
 : منهم الكبائر بصدور الخطأ عدـ

 أـ بعثتهم قبل سواء ، الكبائر من معصوموف وىم أبدا األنبياء من تصدر فبل الذنوب كبائر أما
 . بعدىا

 ( :ٜٖٔ/  ٗج:  الفتاوى مجموع) - اهلل رحمو - تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ
 وجميع ، اإلسبلـ علماء أكثر قوؿ ىو الصغائر دوف الكبائر عن معصوموف األنبياء بأف القوؿ إف" 

 السلف عن ينقل لم بل ، والفقهاء والحديث التفسير أىل أكثر قوؿ أيضا وىو...  الطوائف
 . انتهى"  القوؿ ىذا يوافق ما إال وتابعيهم والتابعين والصحابة واألئمة

 غير أنهم إلى العلم أىل أكثر ذىب ولهذا ، بعضهم من أو منهم تقع فربما الذنوب صغائر وأما
 عليها وتعالى تبارؾ اهلل ينبههم بل عليها يقروف ال فإنهم منهم وقعت وإذا ، منها معصومين
 .منها بالتوبة فيبادروف

 بو، يقر حتى عبد إيماف يصح ال والذي اإليماف، أركاف من الثاني الركن ىو بالمبلئكة اإليماف ٔ
 .وأفعالهم صفاتهم من والسنة الكتاب في ورد وبما بوجودىم، فيؤمن

( َوُرُسِلوِ  وَُكُتِبوِ  َوَمآلِئَكِتوِ  بِاهللِ  آَمنَ  ُكلّّ  َواْلُمْؤِمُنوفَ  رَّبّْوِ  ِمن ِإلَْيوِ  أُنِزؿَ  ِبَما الرَُّسوؿُ  آَمنَ : )تعالى اهلل قاؿ
 َعُدوّّ  اهللَ  فَِإفَّ  َوِميَكاؿَ  َوِجْبرِيلَ  َوُرُسِلوِ  َوَمآلِئَكِتوِ  لّّْلوِ  َعُدوِّا َكافَ  َمن: )تعالى وقاؿ ،[ٕ٘ٛ: البقرة]

 [.ٜٛ: البقرة( ]لّْْلَكاِفرِينَ 
: وتعالى تبارؾ فقاؿ بهم، يؤمن ولم المبلئكة؛ وجود أنكر من على بالكفر وجل عز اهلل حكم وقد

[. ٖٙٔ: النساء( ]بَِعيًدا َضبَلالً  َضلَّ  فَػَقدْ  اآلِخرِ  َواْليَػْوـِ  َوُرُسِلوِ  وَُكتُِبوِ  َوَمبلَِئَكِتوِ  بِاهللِ  َيْكُفرْ  َوَمن)
 عباد مسخروف، مربوبوف نور، من وجل عز اهلل خلقهم تعالى، اهلل خلق من خلق والمبلئكة
 وال يملوف وال يشربوف، وال يأكلوف ال يؤمروف، ما ويفعلوف أمرىم ما اهلل يعصوف ال مكرموف،

 .اهلل إال عددىم يعلم وال يتناكحوف وال يتعبوف
 األعماؿ من كثيًرا إليهم اهلل أسند تعالى، اهلل جنود من جند المبلئكة: المبلئكة وظائف: مسألة

 ىيأىم ما بحسب وىم. وجو أكمل على تأديتها على القدرة وأعطاىم الكبيرة، والوظائف الجليلة،
 الصبلة عليهم رسلو إلى تعالى اهلل من بالوحي الموكل فمنهم: أقساـ على بو ووكلهم لو تعالى اهلل

 ِمنَ  لَِتُكوفَ  قَػْلِبكَ  َعَلى - اأْلَِمينُ  الرُّوحُ  بِوِ  نَػَزؿَ : }تعالى قاؿ السبلـ، عليو جبريل وىو والسبلـ
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 تقدـ وقد( ٜ٘ٔ - ٖٜٔ: الشعراء[ )ٜ٘ٔ - ٖٜٔ: الشعراء{ ]ُمِبينٍ  َعَرِبي   بِِلَسافٍ  - اْلُمْنِذرِينَ 
 .مهمتو تأدية على واألمانة بالقوة اهلل وصفو وقد اهلل، على وأكرمهم المبلئكة أفضل أنو

 في يأتيو األوقات وبقية مرتين، إال عليها ُخلق التي صورتو في وسلم عليو اهلل صلى النبي يره ولم
 بِاأْلُُفقِ  رَآهُ  َوَلَقدْ : }تعالى اهلل يقوؿ ذلك وفي المشرؽ ناحية من باألفق مرة رآه. رجل صورة

 اهلل أخبر ما وىذا السماء في اإلسراء ليلة ثانية مرة ورآه(. ٖٕ: التكوير[ )ٖٕ: التكوير{ ]اْلُمِبينِ 
 - ٖٔ: النجم{ ]اْلَمْأَوى َجنَّةُ  ِعْنَدَىا - اْلُمْنتَػَهى ِسْدرَةِ  ِعْندَ  - ُأْخَرى نَػْزَلةً  رَآهُ  َوَلَقدْ : }بقولو عنو
 (.٘ٔ - ٖٔ: النجم[ )٘ٔ
 عن وسلم عليو اهلل صلى النبي سألت أنها عنها اهلل رضي عائشة حديث من مسلم صحيح وفي

 ىاتين غير عليها ُخلق التي صورتو على أره لم جبريل ىو إنما»: فقاؿ المتقدمتين اآليتين تفسير
 .«األرض إلى السماء بين ما َخْلِقو ِعَظمُ  سادِّا السماء من منهبطًا رأيتو. المرتين
: تعالى قاؿ. القرآف في ذكره ورد وقد السبلـ عليو ميكائيل ىو قيل والنبات بالقطر الموكل ومنهم

[ ٜٛ: البقرة{ ]ِلْلَكاِفرِينَ  َعُدوّّ  اللَّوَ  فَِإفَّ  َوِميَكاؿَ  َوِجْبرِيلَ  َوُرُسِلوِ  َوَمبَلِئَكِتوِ  لِلَّوِ  َعُدوِّا َكافَ  َمنْ }
 جبريل، مع بالذكر ىنا اهلل خصو ولذا ربو، عند رفيعة ومنزلة عالية، مكانو ذو وىو( ٜٛ: البقرةَ )

 وكذا. العاـ على الخاص عطف قبيل من لشرفهما، جنسهم من أنهما مع المبلئكة، على وعطفهما
: يقوؿ أنو الليل صبلة في وسلم عليو اهلل صلى النبي دعاء في تقدـ ما على السنة في ذكره ورد

 ىم المذكورين الثبلثة ىؤالء إف العلماء قاؿ ولذا. .(. «وإسرافيل وميكائيل جبريل رب اللهم»
 .المبلئكة أفضل
. ذكرىم المتقدـ المفضلين المبلئكة ثالث وىو السبلـ عليو إسرافيل وىو بالصُّور الموكل ومنهم

 اهلل عبد عن المسند في أحمد اإلماـ روى. فيو ينفخ عظيم قرف: والصور. العرش حملة أحد وىو
: فقاؿ الصور؟ ما: فقاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي إلى أعرابي جاء»: قاؿ العاص بن عمرو بن

 الخدري سعيد أبي حديث من والترمذي أحمد اإلماـ وأخرج ثابت، حديث وىو «فيو ينفخ قرف
 القرف القرف صاحب التقم وقد أنعم كيف»: قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي أف عنو اهلل رضي
 قولوا: قاؿ نقوؿ؟ فما اهلل رسوؿ يا: المسلموف قاؿ يؤمر، متى ينظر سمعو وأصغى جبهتو وحنى
 .صحيح حديث وىو «توكلنا اهلل على الوكيل ونعم اهلل حسبنا
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 ونفخة الصعق، نفخة: الصواب وىو نفختاف وقيل نفخات، ثبلث الصور في إسرافيل وينفخ
 اللَّوُ  َشاءَ  َمنْ  ِإالَّ  اأْلَْرضِ  ِفي َوَمنْ  السََّماَواتِ  ِفي َمنْ  َفَصِعقَ  الصُّورِ  ِفي َونُِفخَ : }تعالى قاؿ. البعث

ـٌ  ُىمْ  فَِإَذا ُأْخَرى ِفيوِ  نُِفخَ  ثُمَّ   (.ٛٙ: الزمر[ )ٛٙ: الزمر{ ]يَػْنظُُروفَ  ِقَيا
 وُكّْلَ  الَِّذي اْلَمْوتِ  َمَلكُ  يَػتَػَوفَّاُكمْ  ُقلْ : }تعالى قاؿ الموت ملك وىو األرواح بقبض الموكل ومنهم

 (.ٔٔ: السجدة[ )ٔٔ: السجدة{ ]تُػْرَجُعوفَ  رَبُّْكمْ  ِإَلى ثُمَّ  ِبُكمْ 
 ىيئة، أحسن ففي محسًنا كاف وإف عملو، بحسب العبد يأتوف المبلئكة، من أعواف الموت ولملك

 اَل  َوُىمْ  ُرُسُلَنا تَػَوفػَّْتوُ  اْلَمْوتُ  َأَحدَُكمُ  َجاءَ  ِإَذا َحتَّى: }تعالى قاؿ ىيئة، أشنع ففي مسيًئا كاف وإف
 (.ٔٙ: األنعاـ[ )ٔٙ: األنعاـ{ ]يُػَفرُّْطوفَ 

 عليو اهلل صلى النبي خروج حديث في ذكره ورد وقد الجباؿ، ملك وىو بالجباؿ الموكل ومنهم
 صلى النبي يقوؿ وفيو لو استجابتهم وعدـ إياىم ودعوتو البعثة بداية في الطائف أىل إلى وسلم

 قد اهلل إف: فقاؿ فناداني جبريل، فيها فإذا فنظرت أظلتني، قد بسحابة أنا فإذا»: وسلم عليو اهلل
 فيهم، شئت بما لتأمره الجباؿ ملك إليك اهلل بعث وقد عليك، ردوا وما لك قومك قوؿ سمع

 أطبق أف شئت إف شئت، فيما ذلك: فقاؿ. محمد يا: قاؿ ثم عليّ  فسلم. الجباؿ ملك فناداني
 يعبد من أصبلبهم من اهلل يخرج أف أرجو بل وسلم عليو اهلل صلى النبي فقاؿ. األخشبين عليهم

 .يقابلو والذي قبيس أبو: مكةَ  جببل ىما: واألخشباف. «شيًئا بو يشرؾ ال وحده اهلل
 صلى النبي عن عنو اهلل رضي مالك بن أنس حديث عليو دؿ ما على بالرحم الموكل الملك ومنهم

 ربّْ  يا. علقة! ربّْ  يا. نطفة! ربّْ  يا: يقوؿ ملًكا وكَّل وجل عز اهلل إف»: قاؿ وسلم عليو اهلل
 فيكتب واألجل؟ الرزؽ فما سعيد؟ أـ شقي أنثى؟ أـ أذكر: قاؿ خلقو، يقضي أف أراد فإذا. مضغة

 .«أمو بطن في
 َويُػْؤِمُنوفَ  رَبِّْهمْ  ِبَحْمدِ  ُيَسبُّْحوفَ  َحْوَلوُ  َوَمنْ  اْلَعْرشَ  َيْحِمُلوفَ  الَِّذينَ : }تعالى قاؿ العرش حملة ومنهم

 (.ٚ: غافر[ )ٚ: غافر{ ]آَمُنوا لِلَِّذينَ  َوَيْستَػْغِفُروفَ  ِبوِ 
 (.ٚٔ: الحاقة[ )ٚٔ: الحاقة{ ]ثََمانَِيةٌ  يَػْوَمِئذٍ  فَػْوقَػُهمْ  رَبّْكَ  َعْرشَ  َوَيْحِملُ : }تعالى وقاؿ

 َوفُِتَحتْ  َجاُءوَىا ِإَذا َحتَّى زَُمًرا اْلَجنَّةِ  ِإَلى رَبػَُّهمْ  اتػََّقْوا الَِّذينَ  َوِسيقَ : }تعالى قاؿ. الجنة خزنة ومنهم
ـٌ  َخَزنَػتُػَها َلُهمْ  َوقَاؿَ  أَبْػَوابُػَها (. ٖٚ: الزمر[ )ٖٚ: الزمر{ ]َخاِلِدينَ  فَاْدُخُلوَىا ِطْبُتمْ  َعَلْيُكمْ  َسبَل

 َيْدُخُلوفَ  َواْلَمبَلِئَكةُ  َوُذرّْيَّاتِِهمْ  ْزَواِجِهمْ َوأَ  آبَائِِهمْ  ِمنْ  َصَلحَ  َوَمنْ  يَْدُخُلونَػَها َعْدفٍ  َجنَّاتُ : }تعالى وقاؿ
 (.ٖٕ: الرعد[ )ٖٕ: الرعد{ ]بَابٍ  ُكلّْ  ِمنْ  َعَلْيِهمْ 
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 ِفي الَِّذينَ  َوقَاؿَ : }تعالى قاؿ. عشر تسعة ورؤساؤىم الزبانية وىم منها باهلل عياذا النار خزنة ومنهم
 وقاؿ(. ٜٗ: غافر[ )ٜٗ: غافر{ ]اْلَعَذابِ  ِمنَ  يَػْوًما َعنَّا ُيَخفّْفْ  رَبَُّكمْ  اْدُعوا َجَهنَّمَ  ِلَخَزنَةِ  النَّارِ 

: تعالى وقاؿ(. ٛٔ ،ٚٔ: العلق[ )ٛٔ - ٚٔ: العلق{ ]الزَّبَانَِيةَ  َسَندْعُ  - نَاِديَوُ  فَػْلَيدْعُ : }تعالى
َها} َنةً  ِإالَّ  ِعدَّتَػُهمْ  َجَعْلَنا َوَما َمبَلِئَكةً  ِإالَّ  النَّارِ  َأْصَحابَ  َجَعْلَنا َوَما - َعَشرَ  ِتْسَعةَ  َعَليػْ  لِلَِّذينَ  ِفتػْ

َنا لِيَػْقضِ  َماِلكُ  يَا َونَاَدْوا: }تعالى وقاؿ ،(ٖٔ ،ٖٓ: المدثر[ )ٖٔ - ٖٓ: المدثر{ ]َكَفُروا  َعَليػْ
 وأنو مالك ذكر السنة في جاء وقد(. ٚٚ: الزخرؼ[ )ٚٚ: الزخرؼ{ ]َماِكُثوفَ  ِإنَُّكمْ  قَاؿَ  رَبُّكَ 

 ُجْنُدب بن َسُمَرة حديث من البخاري صحيح ففي لو، وسلم عليو اهلل صلى النبي ورؤية النار خازف
 يوقد الذي: فقاال أتياني رجلين الليلة رأيت»: قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي عن عنو اهلل رضي
 .«ميكائيل وىذا جبريل، وأنا النار، خازف مالك النار

 ال ثم ملك ألف سبعوف المعمور البيت منهم يـو كل في يدخل: المعمور البيت زوار ومنهم
 عليو اهلل صلى النبي عن عنو اهلل رضي صعصعة بن مالك حديث من ثبت ما على إليو يعودوف

 البيت ىذا: قاؿ ىذا؟ ما! جبريل يا: فقلت المعمور، البيت لي رفع ثم: ). . . قاؿ وسلم
 .«عليهم ما آخر فيو يعودوا لم منو خرجوا إذا ملك، ألف سبعوف يـو كل يدخلو. المعمور

 النبي عن ىريرة أبي حديث من الشيخاف روىَ  فقد الذكر مجالس يتبعوف سياحوف مبلئكة ومنهم
 وجدوا فإذا الذكر أىل يلتمسوف الطرؽ في يطوفوف مبلئكة هلل إف»: قاؿ أنو وسلم عليو اهلل صلى
. . .( «الدنيا السماء إلى بأجنحتهم فيحفونهم قاؿ حاجتكم إلى ىلموا تنادوا اهلل يذكروف قوًما
 .الخبلئق مع المرتبين من وغيرىم الحفظة عن زائدوف المبلئكة وىؤالء: العلماء قاؿ
 والنسائي أحمد روى لما السبلـ أمتو من وسلم عليو اهلل صلى النبي يبلغوف أنهم أيًضا ثبت وقد

 وجل عز هلل إف»: وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ قاؿ، مسعود بن اهلل عبد عن صحيح بإسناد
 .«السبلـ أمتي من يبلغوني األرض في سياحين مبلئكة
 َعَلْيُكمْ  َوِإفَّ : }تعالى قاؿ. عليهم وإحصاؤىا الخلق أعماؿ كتابة وعملهم الكاتبوف الكراـ ومنهم

 - ٓٔ: االنفطار[ )ٕٔ - ٓٔ: االنفطار{ ]تَػْفَعُلوفَ  َما يَػْعَلُموفَ  - َكاتِِبينَ  ِكَراًما - َلَحاِفِظينَ 
 ِإالَّ  قَػْوؿٍ  ِمنْ  يَػْلِفظُ  َما - َقِعيدٌ  الشَّْماؿِ  َوَعنِ  اْلَيِمينِ  َعنِ  اْلُمتَػَلقَّْيافِ  يَػتَػَلقَّى ِإذْ : }تعالى وقاؿ( ٕٔ
 عن ملك: اآلية تفسير في مجاىد قاؿ( ٛٔ ،ٚٔ: ؽ[ )ٛٔ - ٚٔ: ؽ{ ]َعِتيدٌ  َرِقيبٌ  َلَدْيوِ 
 .الشر فيكتب شمالو عن الذي وأما الخير، فيكتب يمينو عن الذي فأما يساره عن آخرو  يمينو
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 ذلك على دلت وقد. وَنِكير ُمْنَكر وىما قبورىم في العباد وسؤاؿ القبر بفتنة الموكلوف ومنهم
 اهلل صلى النبي عن عنو اهلل رضي مالك بن أنس حديث من الشيخاف أخرج. الصحيحة األحاديث

 أتاه نعالهم قرع ليسمع وإنو أصحابو، عنو وتولى قبره في وضع إذا العبد إف»: قاؿ وسلم عليو
 المؤمن فأما وسلم عليو اهلل صلى لمحمد الرجل ىذا في تقوؿ كنت ما: فيقوالف فيقعدانو ملكاف،
 من مقعًدا بو اهلل أبدلك قد النار من مقعدؾ إلى انظر: لو فيقاؿ ورسولو اهلل عبد أنو أشهد فيقوؿ
 رسوؿ قاؿ: قاؿ عنو اهلل رضي ىريرة أبي عن حباف وابن الترمذي وأخرج. «جميًعا فيراىما الجنة

 يقاؿ أزرقاف أسوداف ملكاف أتاه -أحدكم قاؿ أو الميت قبر إذا»: وسلم عليو اهلل صلى اهلل
 حديث وىو. . .( «الرجل ىذا في تقوؿ كنت ما: فيقوالف النكير واآلخر المنكر ألحدىما

 .حسن
 العبد على يتعين ممن المبلئكة من وأسمائهم وظائفهم بذكر النصوص جاءت من أشهر ىم فهؤالء
 .أعلم تعالى واهلل حقهم في النصوص بمدلوالت والتصديق بهم اإليماف
 ومن أنوثة، وال بذكورة يوصفوف ال المبلئكة العلماء من كثير قاؿ ذكور؟ ىم ىل المبلئكة: مسألة

 نص ذلك في يرد لم إذ ذكور؛ إنهم يقاؿ وال اهلل، كتاب لمخالفتو كفر فقد إناث ىم قاؿ
 .صحيح

 ذكور أـ وإناث ذكور فيهم المبلئكة ىل: المفتوح الباب لقاءات في كما العثيمين العبلمة وسئل
 فقط؟ إناث أـ فقط،

 عن يسأؿ أال ورسولو اهلل مع ويتأدب ويريح، يرتاح أف يريد الذي للمؤمن قاعدة ىناؾ: فأجاب
 من أوؿ لكاف خير فيو السؤاؿ ىذا كاف لو ولذلك جاءت، كما بها نؤمن الغيب، أمور من شيء
 إف النصيحة، ىذه استفدنا ألننا جيد؛ سؤالك اهلل شاء وإف عنهم، اهلل رضي الصحابة عنو يسأؿ
 اْلَعْرشِ  َعَلى الرَّْحَمنُ : اهلل رحمو أنس بن مالك لئلماـ رجلٌ  قاؿ لما عنها، تسأؿ ال الغيب أمور

 أف بو وأمر مبتدعًا، إال أراؾ ما: لو وقاؿ استوى؟ كيف تسأؿ كيف غضب،[ ٘:طو] اْستَػَوى
 .النبوي المسجد من والسبلـ الصبلة عليو الرسوؿ مسجد من يخرج

 وكتابهم الناس عامة من كثيرا ونسمع نقرأ(: ٖٕٗ/ ٛ) فتاواه في كما فسئل باز ابن العبلمة وأما
 .ذلك؟ يجوز ىل الرحمة؟ مبلئكة بأنهن الممرضات شعره أو كتابو في يصف من وشعرائهم

 وقد إناثا، وليسوا ذكور المبلئكة ألف الممرضات، على إطبلقو يجوز ال الوصف ىذا: فأجاب
 وصف لهم الرحمة مبلئكة وألف باألنوثية، المبلئكة وصفهم المشركين على سبحانو اهلل أنكر
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 ىذا إطبلؽ يجوز فبل،  والخبيث الطيب فيهن الممرضات وألف الممرضات على ينطبق ال خاص
 من األدلة سياقات بعض ذلك في باز ابن العبلمة مستند ولعل ىػ. ا الموفق واهلل. عليهن الوصف
 ابراىيم وضيوؼ وسلم عليو اهلل صلى محمد نبينا إلى قدـ لما السبلـ عليو فجبريل والسنة القرآف

 .ذكور صفة على كلهم الغزوات من وغيرىا بدر في والمبلئكة
( اهلل أمر من يحفظونو خلفو ومن يديو بين من معقبات لو: )تعالى قولو تفسير في القرطبي وقاؿ
 الليل مبلئكة صعدت فإذا؛  والنهار بالليل يتعاقبوف مبلئكة هلل أي"  معقبات لو: " تعالى قولو

 .معقبة جمع ألنو ذكراف والمبلئكة"  معقبات: " وقاؿ. النهار مبلئكة أعقبتها
 عن التيمي سليماف عن علية ابن حدثنا إبراىيم بن يعقوب حدثنا جرير ابن وقاؿ: كثير ابن وقاؿ
 ىم قاؿ" بسيماىم كبل يعرفوف رجاؿ األعراؼ وعلى حجاب وبينهما"  تعالى قولو في مجلز أبي

 لم عليكم سبلـ أف الجنة أصحاب ونادوا"  قاؿ النار وأىل الجنة أىل يعرفوف المبلئكة من رجاؿ
 القـو مع تجعلنا ال ربنا قالوا النار أصحاب تلقاء أبصارىم صرفت وإذا يطمعوف وىم يدخلوىا
 وما جمعكم عنكم أغنى ما قالوا بسيماىم يعرفونهم رجاال األعراؼ أصحاب ونادى الظالمين

 الجنة أىل يدخل حين فيقاؿ قاؿ"  برحمة اهلل ينالهم ال أقسمتم الذين أىؤالء تستكبروف كنتم
 بن الحق مجلز أبي إلى صحيح وىذا". تحزنوف أنتم وال عليكم خوؼ ال الجنة ادخلوا" الجنة
 على مقدـ الجمهور وقوؿ السياؽ من الظاىر وخبلؼ قولو من غريب وىو التابعين أحد حميد
 غرابة فيو فقهاء علماء صالحوف قـو إنهم مجاىد قوؿ وكذا إليو ذىبوا ما على اآلية بداللة قولو
 والمسألة. للآلية تفسيره في تعقبو بل ذكور أنهم قولو على كثير ابن يعقب ولم أعلم واهلل أيضا
 اجتهادية واضح ىو كما

 ابن عن( ٕٚٔٚ) ومسلم( ٖٖٛٚ) البخاري عند الحديث في ورد يموتوف؟ المبلئكة ىل: مسألة
 تضلني، أف أنت إال إلو ال بعزتك أعوذ إني اللهم: )يقوؿ كاف وسلم عليو اهلل صلى النبي أف عباس
 في كما تيمية ابن اإلسبلـ شيخ سئل وقد ،(يموتوف واإلنس والجن يموت، ال الذي الحي أنت

 يموتوف؟ المبلئكة حتى الخلق جميع ىل(.: ٜٕ٘/ ٗ) الفتاوى مجموع
 الموت، ملك وحتى المبلئكة، حتى يموتوف الخلق جميع أف الناس أكثر عليو الذي: " فأجاب

 .وسلم عليو اهلل صلى النبي إلى مرفوع حديث ذلك في وروي
 ذلك في يخالف وإنما عليو، اهلل وقدرة ذلك إمكاف على متفقوف والنصارى واليهود والمسلموف

 أو اإلسبلـ إلى المنتسبين من معهم دخل ومن وأمثالهم، أرسطو أتباع المتفلسفة من طوائف
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 العقوؿ ىي المبلئكة أف زعم ممن وأمثالهم الصفا إخواف رسائل كأصحاب والنصارى، اليهود
 .العالم لهذا وأرباب آلهة عندىم ىي بل بحاؿ، موتها يمكن ال وأنو والنفوس،

 المسيح يستنكف لن) سبحانو قاؿ كما مدبروف عبيد المبلئكة بأف تنطق الكتب وسائر والقرآف
 إليو فسيحشرىم ويستكبر عبادتو عن يستنكف ومن المقربوف المبلئكة وال هلل عبدا يكوف أف

 بالقوؿ يسبقونو ال*  مكرموف عباد بل سبحانو ولدا الرحمن اتخذ وقالوا: )تعالى وقاؿ ،(جميعا
 من وكم: )وقاؿ ،(ارتضى لمن إال يشفعوف وال خلفهم وما أيديهم بين ما يعلم* يعملوف بأمره وىم
 واهلل(. ويرضى يشاء لمن اهلل يأذف أف بعد من إال شيئا شفاعتهم تغني ال السماوات في ملك

 وقد إحيائهم، ثم والجن البشر إماتة على قادر ىو كما يحييهم، ثم يميتهم أف على قادر سبحانو
 (.عليو أىوف وىو يعيده ثم الخلق يبدأ الذي وىو) سبحانو قاؿ
 من واحد غير وعن وجو، غير من وسلم عليو اهلل صلى النبي عن الصحيح الحديث في ثبت وقد

 سمعت إذا) رواية وفى( الغشي مثل المبلئكة أخذ بالوحي تكلم إذا اهلل إف: )قاؿ أنو الصحابة
 فإذا فيصعقوف الصفواف على السلسلة كجر المبلئكة سمعت) رواية وفى( صعقوا كبلمو المبلئكة

 الحق فينادوف الحق قالوا ربكم قاؿ ماذا قالوا) قلوبهم عن الفزع أزيل أي( قلوبهم عن فزع
 (.الحق
 الغشي صعق عليهم جاز فإذا الغشي، صعق يصعقوف أنهم الصحيحة األحاديث ىذه في أخبر فقد
 الموت صعق جاز
 الحور من الجنة في دخل لمن متناوؿ فهو[ اهلل شاء من إال: سبحانو قولو أي] االستثناء وأما

 اهلل فإف اهلل، استثناه من بكل الجـز يمكن وال لغيرىم، ومتناوؿ موت، فيها ليس الجنة فإف العين،
 أوؿ فأكوف القيامة يـو يصعقوف الناس إف) قاؿ النبي أف الصحيح في ثبت وقد كتابو، في أطلق

 ؛( ... اهلل استثناه ممن كاف أـ قبلي أفاؽ ىل أدرى فبل العرش بساؽ آخذا موسى فأجد يفيق من
 بذلك، نجـز أف نحن يمكنا لم اهلل استثنى من بكل يخبر لم وسلم عليو اهلل صلى النبي كاف فإذا

 إال يناؿ ال العلم وىذا بو، يخبر لم مما وأمثاؿ األنبياء، وأعياف الساعة بوقت العلم مثل ىذا وصار
 .أعلم واهلل بالخبر،
 الكروبيوف؟ المبلئكة في شئ ثبت ىل: مسألة
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 الصحيحة النبوية األحاديث في أصل لو ليس"  الكروبيوف المبلئكة"  عليو يطلق ما أف: والجواب
 السلف، عن وآثار وموضوعة، جدا، ضعيفة أحاديث: فيو ذكرىم جاء ما وغاية ػ، نعلم فيما ػ

 :ىم الكروبيين أف العلماء بعض ذكر وقد المفسرين، من وطائفة
 .أنفسهم العرش حملة ىم أو الرحمن، عرش حوؿ يكونوف من

 .وعظماؤىم المبلئكة سادة ىم: آخروف وقاؿ
 .العذاب مبلئكة ىم: ثالث فريق وقاؿ

 .شيء ذلك في يثبت ولم اهلل، من بوحي إال إثباتو يجوز ال الذي الغيب من واألمر
 .الموت بملك االستهزاء: حكم مسألة

 بها يتكلم كلمة ورب ، تعالى اهلل يغضب بما يتكلم فبل ، لسانو يحفظ أف المسلم على الواجب
 . باهلل والعياذ ، وعذابو ىبلكو سبب تكوف ، شأنا لها أف يظن ال وىو ، اإلنساف

 ما بالكلمة ليتكلم العبد إف: ) قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي أف عنو اهلل رضي ىريرة أبي فعن
 ( .ٜٕٛٛ) ومسلم( ٚٚٗٙ) البخاري رواه( المشرؽ بين مما أبعد النار في بها يزؿ ، فيها يتبين
 واستدلوا اإلسبلـ عن وخروج ، كفر منهم بأحد أو بالمبلئكة االستهزاء أف العلم أىل ذكر وقد

 كنتم ورسولو وآياتو أباهلل قل ونلعب نخوض كنا إنما ليقولن سألتهم ولئن: ) وجل عز اهلل بقوؿ
 كانوا بأنهم طائفة نعذب منكم طائفة عن نعف إف إيمانكم بعد كفرتم قد تعتذروا ال.  تستهزئوف

 . ٙٙ-٘ٙ/التوبة( مجرمين
 من كل أف بالنص وصح"  (:ٕٗٔ/ٖ" )والنحل واألىواء الملل في الفصل"في  حـز ابن قاؿ

 من بآية أو ، السبلـ عليهم األنبياء من بنبي أو ، المبلئكة من بملك أو ، تعالى باهلل استهزأ
 فهو ، إليو الحجة بلوغ بعد ، تعالى اهلل آيات كلها فهي ، الدين فرائض من بفريضة أو ، القرآف
 . انتهى"  كافر
 من ملكا سب أو ، بو استهزأ أو تعالى اهلل سب من كل"  (:ٖٔٗ/ٔٔ" )المحلى"في  وقاؿ

 أو تعالى اهلل آيات من آية سب أو ، بو استهزأ أو األنبياء من نبيا سب أو ، بو استهزأ أو المبلئكة
 حكم لو ، مرتد ، كافر بذلك فهو ، تعالى اهلل آيات من والقرآف كلها والشرائع ، بها استهزأ
 . انتهى"  المرتد
 بو االستخفاؼ أو المبلئكة من ملكا بعيبو يكفر"  (:ٖٔٔ/٘" )الرائق البحر"في  نجيم ابن وقاؿ

 . انتهى" 
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  والسخرية باالستهزاء إشعار مجرد فيو بما تكلم من يكفر أنو العلماء بعض ذكر بل
 ، البعض عند"  الموت ملك كرؤية إياؾ رؤيتي: "  لغيره بقولو ويكفر" : الحنفي نجيم ابن قاؿ

 . انتهى"  لؤلكثر خبلفا
 ؟المبلئكة من أو الجن من إبليس ىل: مسألة
 فإف ؛ عين طرفة حتى وال ، المبلئكة من ملكا يوما يكن ولم ، الجن من - اهلل لعنو - إبليس

 . يؤمروف ما ويفعلوف أمرىم ما اهلل يعصوف ال كراـ خلق المبلئكة
 آدـ أف كما ، الجن ألصل وإنو ، عين طرفة المبلئكة من إبليس كاف ما:  البصري الحسن قاؿ
( ٜٛ/ٖ" ) تفسيره"  في كثير ابن قاؿ كما صحيح بإسناد الطبري رواه، البشر أصل السبلـ عليو

. 
 من وليس الجن من إبليس أف على تدؿ التي الصريحة القرآنية النصوص في ذلك جاء وقد

 : ومنها ، المبلئكة
 عن ففسق الجن من كاف إبليس إال فسجدوا آلدـ اسجدوا للمبلئكة قلنا وإذ: ) تعالى اهلل قولو
 . ٓ٘/  الكهف( بدال للظالمين بئس عدو لكم وىم دوني من أولياء وذريتو أفتتخذونو ربو أمر
( السمـو نار من قبل من خلقناه والجاف: ) تعالى قاؿ ، النار من الجن خلق أنو تعالى اهلل بين وقد

 الصحيح الحديث في وجاء.  ٘ٔ/الرحمن( نار من مارج من الجاف وخلق: ) وقاؿ ، ٕٚ/الحجر
 من المبلئكة خلقت: "  وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ:  قالت عنها اهلل رضي عائشة عن
 برقم صحيحو في مسلم رواه"  لكم وصف مما آدـ وخلق ، نار من مارج من الجاف وخلق ، نور

(ٕٜٜٙ) 
 إبليس أف اآليات في جاء وقد ، نار من خلق والجن ، نور من خلقت أنها المبلئكة صفات فمن

 سبب عن وتعالى سبحانو اهلل سألو لما إبليس لساف على ذلك جاء ، النار من خلق - اهلل لعنو -
 نار من خلقتني منو خير أنا قاؿ: )- اهلل لعنو - فقاؿ ، بذلك اهلل أمره لما آلدـ السجود رفضو

 . الجن من كاف أنو على ىذا فيدؿ ، ٙٚ/ص ، ٕٔ/األعراؼ( طين من وخلقتو
 أنفسكم قوا ءامنوا الذين أيها يا: ) فقاؿ ، الكريم كتابو في المبلئكة وجل عز اهلل وصف وقد

 ويفعلوف أمرىم ما اهلل يعصوف ال شداد غبلظ مبلئكة عليها والحجارة الناس وقودىا نارا وأىليكم
 بأمره وىم بالقوؿ يسبقونو ال*  مكرموف عباد بل: ) سبحانو وقاؿ.  ٙ/ التحريم( يؤمروف ما

 دابة من األرض في وما السماوات في ما يسجد وهلل: ) وقاؿ.  ٕٚ- ٕٙ/  األنبياء( يعملوف
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.  ٓ٘- ٜٗ/  النحل( يؤمروف ما ويفعلوف فوقهم من ربهم يخافوف*  يستكبروف ال وىم والمبلئكة
 . الطاعة على ومجبولوف الخطأ من معصوموف ألنهم ربهم المبلئكة يعصي أف يمكن فبل

 ، البشر نحن لنا كما ، االختيار ولو ، الطاعة على مجبرا ليس فإنو المبلئكة من ليس إبليس وكوف
 من والكافرين المسلمين ىناؾ فإف وأيضا ،( كفورا وإما شاكرا إما السبيل ىديناه إنا: ) تعالى قاؿ

 سمعنا إنا فقالوا الجن من نفر استمع أنو إلي أوحي قل: ) الجن سورة من اآليات في جاء ؛ الجن
 نفس في وجاء.  ٕ-ٔ/  الجن( أحدا برنا نشرؾ ولن بو فآمنا الرشد إلى يهدي*  عجبا قرآنا

 وال بخسا يخاؼ فبل بربو يؤمن فمن بو آمنا الهدى سمعنا لما وأنا: ) الجن لساف على السورة
 . اآليات..(  القاسطوف ومنا المسلموف منا وأنا*  رىقا
 طرفة المبلئكة من إبليس كاف ما: "  البصري الحسن قاؿ: ) تفسيره في اهلل رحمو كثير ابن قاؿ
( صحيح بإسناد الطبري رواه"  البشر أصل السبلـ عليو آدـ أف كما ، الجن ألصل وإنو ، عين

 . ٜٛ/ ٖج
 أكثر من كاف وأنو ، المبلئكة طاووس وأنو ، المبلئكة من ملك إبليس إف العلماء بعض قاؿ وقد

 ومنها اإلسرائيليات، من معظمها التي الروايات من ذلك غير إلى..  العبادة في اجتهادا المبلئكة
  .الكريم القرآف في الصريحة النصوص يخالف ما

 من وغالبها ، السلف عن كثيرة آثار ىذا في روي وقد: "  ذلك مبينا كثير ابن قاؿ وقد
 بكذبو يقطع قد ما ومنها ، منها كثير بحاؿ أعلم واهلل - فيها لينظر تنقل التي - اإلسرائيليات

 ؛ المتقدمة األخبار من عداه ما كل عن غنية أخبار القرآف وفي ، بأيدينا الذي للحق لمخالفتو
 من لهم وليس ، كثيرة أشياء فيها وضع وقد ، ونقصاف وزيادة تبديل من تخلو تكاد ال ألنها

 األئمة من األمة لهذه كما المبطلين وانتحاؿ الغالين تحريف عنها ينفوف الذي المتقنين الحفاظ
 دونوا الذين الجياد والحفاظ النقاد الجهابذة من والنجباء والبررة واألتقياء والسادة والعلماء
 ومكذوبو ومتروكو وموضوعو منكره من ضعيفو من حسنو من صحيحو وبينوا وحرروه الحديث

 للجناب صيانة ذلك كل الرجاؿ أصناؼ من ذلك وغير والمجهولين والكذابين الوضاعين وعرفوا
 أو كذب إليو ينسب أف وسلم عليو اهلل صلى البشر وسيد الرسل خاتم المحمدي والمقاـ النبوي
 القرآف تفسير"  مأواىم الفردوس جنات وجعل وأرضاىم عنهم اهلل فرضي منو ليس بما عنو يحدث
 . أعلم تعالى واهلل.  ٜٓ/ٖ ج العظيم
 .والبشر المبلئكة بين التفاضل: مسألة
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 عن أخرجها طوالً  وطاؿ ورداً، أخذاً  العلم أىل من المتأخرين كتب في فيها الكبلـ كثر مسألة ىذه
 : ثبلثة مذاىب على فيها الناس أف فيها قيل ما وخبلصة وحدىا، فائدتها
، حـز وابن، األشعرية وبعض، المعتزلة ذىبت وإليو مطلقاً، البشر على المبلئكة تفضيل: األوؿ
 اهلل صلى رسولو وسنة اهلل كتاب من بأدلة واستدلوا، الصوفية وبعض، السنة أىل بعض إليو وماؿ
 َكِثيرٍ  َعَلى َوَفضَّْلَناُىمْ ) : آدـ بني في سبحانو كقولو، قولهم على الداللة في وجهها لها وسلم عليو
 يكوف أف عساه ومن، كل على يقل ولم كثير على فقاؿ[. ٓٚ: اإلسراء] ( تَػْفِضيبلً  َخَلْقَنا مّْمَّنْ 

 لّّْلوِ  َعْبداً  َيُكوفَ  َأف اْلَمِسيحُ  َيْسَتنِكفَ  لَّن) : سبحانو وبقولو المبلئكة، إال الكثير ىذا من الخارج
 من أفضل المعطوؼ أف على لغة داؿ ىذا ومثل[. ٕٚٔ: النساء](  اْلُمَقرَّبُوفَ  اْلَمآلِئَكةُ  َوالَ 

 َأُقوؿُ  َوال اْلَغْيبَ  َأْعَلمُ  َوال اهللِ  َخَزآِئنُ  ِعنِدي َلُكمْ  أَُقوؿُ  الَّ  ُقل) : سبحانو وبقولو عليو، المعطوؼ
 عليو اهلل صلى وبقولو منزلتي، فوؽ أدعي ال أني عندىم والمعنى[. ٓ٘: األنعاـ](  َمَلكٌ  ِإنّْي َلُكمْ 

 ذكرتو نفسو في ذكرني فإف ذكرني، إذا معو وأنا بي، عبدي ظن عند أنا: تعالى اهلل يقوؿ: )وسلم
 ومسلم ،(٘ٓٗٚ) البخاري رواه (منو خير مؤل في ذكرتو مؤل في ذكرني وإف نفسي، في

 ترى ما على أدلة وىي األفضلية، في نص وىو. عنو اهلل رضي ىريرة أبي حديث من(. ٕ٘ٚٙ)
 .ردودىم على ىؤالء ورد بها االستدالؿ على ردوا المخالفين أف إال الداللة، من

 والجماعة السنة أىل جمهور مذىب وىو: المبلئكة على البشر وصالحي األنبياء تفضيل: الثاني
 َوِإذْ ) : سبحانو كقولو قولهم، على الداللة ظاىرة بأدلة واستدلوا األشعري أصحاب جمهور وكذا
ـَ  اْسُجُدواْ  لِْلَمبلَِئَكةِ  قُػْلَنا  ال والفاضل ،( اْلَكاِفرِينَ  ِمنَ  وََكافَ  َواْسَتْكبَػرَ  أََبى ِإبِْليسَ  ِإالَّ  َفَسَجُدواْ  آلَد

[. ٕٖ: الدخاف] ( اْلَعاَلِمينَ  َعَلى ِعْلمٍ  َعَلى اْختَػْرنَاُىمْ  َوَلَقدِ ) : سبحانو وقولو للمفضوؿ، يسجد
ـَ  اْصطََفى اهللَ  ِإفَّ ) : وقولو [. ٖٖ: عمراف آؿ] ( اْلَعاَلِمينَ  َعَلى ِعْمَرافَ  َوآؿَ  ِإبْػَراِىيمَ  َوآؿَ  َونُوًحا آَد
 ُأْولَِئكَ  الصَّاِلَحاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا الَِّذينَ  ِإفَّ )  :سبحانو فكقولو البشر صالح في أما األنبياء، في ىذه
رُ  ُىمْ   على ردوا المخالفين أف إال ترى، ما على القوة في أدلة وىي[. ٚ: البينة](  اْلَبرِيَّةِ  َخيػْ

 التوقف وىو ثالث قوؿ فكاف متكافئة األدلة أف قـو ورأى رد، الرد وعلى بها االستدالؿ
 عن الموضوع بنا لخرج الردود ورد والردود األدلة نتتبع ذىبنا إف وإنا. التفضيل عن والسكوت

 فيها كثر - ذكرت كما - مسألة وىي. لو حد عند الوقوؼ نستطيع ال طوالً  وطاؿ حده
 بعضهم بها خرج حتى الجداؿ فيها وعظم وتشابكت، االستدالالت فيها وتشعبت، االختبلؼ

: تقوؿ أف للمبلئكة بأف عليو فرد األولياء، ومنا األنبياء منا: يقوؿ فأخذ والمفاخرة المنافرة مخرج
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 كاف: فقاؿ األدب بعضهم وأساء الربوبية؟ ادعى من منكم أليس وىاماف؟ فرعوف منكم أليس
 المسألة وىذه. آدـ بني خدموا المبلئكة بعض أف أو، وسلم عليو اهلل صلى للنبي خادماً  الملك

 مقالة فيها أعلم لست الوجو ىذا على المسألة(: ٖٗ٘/ ٗ) الفتاوىفي  تيمية ابن فيها قاؿ قد
 وربما البشر، تفضيل على وبعضهم الملك، تفضيل على الناس بعض ناظر وربما مفسرة، سابقة

 ا.ىػ وغيره الصالح بين التفضيل بمسألة المسألة ىذه اشتبهت
 المتكلمين كتب في المسألة ىذه توجد ما أكثر(: ٗ٘/ ٔ) والنهاية البدايةفي  كثير ابن وقاؿ

 الحافظ ذكره ما المسألة ىذه في رأيتو كبلـ قدـأ: قاؿ .وافقهم ومن المعتزلة مع فيها والخبلؼ
 العزيز عبد بن لعمر مجلساً  حضر أنو العاص بن سعيد بن أمية ترجمة في تاريخو في عساكر ابن

 وفيها الواقعة بقية وذكر( آدـ بني كريم من اهلل على أكـر أحد ما: عمر فقاؿ جماعة وعنده
 ا.ىػ كل واستدالؿ المبلئكة بتفضيل أحدىم معارضة

  المسائل فضوؿ من ىذه أف إلى العلم أىل من جماعة نزع ولقد
 سهل، فيو واألمر: والبشر المبلئكة بين التفاضل في(. ٕٛٔ/ ٔ) اإليماف شعب في البيهقي قاؿ

  ا.ىػ بو ىو ما على الشيء معرفة إال الفائدة من فيو وليس
 المسألة ىذه على الكبلـ في ترددت وكنت(: ٕٛٚص) الطحاوية شرحابن أبي العز في  وقاؿ
 . يعنيو ال ما تركو المرء إسبلـ حسن ومن، يعني ال مما قريب وأنها، ثمرتها لقلة

 أىل من كثير لها يتعرض لم ولهذا المسائل فضوؿ من المسألة ىذه أف الكبلـ وحاصل: وقاؿ
 ا.ىػ األصوؿ

 ىذه أف اعلم: نصو ما الملك على البشر تفضيل في لو كتاب من الفزاري الدين تاج عن ونقل
 أعبلـ من بعدىم من وال األمة من األوؿ الصدر فيها يتكلم لم التي الكبلـ بدع من المسألة
 المقاصد، كبير الدينية األمور من بها يتعلق وال، العقائد أصوؿ من أصل عليها يتوقف وال األئمة،
 وكل األعياف، من جماعة فيها الكبلـ عن وامتنع الشأف، ىذا مصنفات من طائفة عنها خبل ولهذا
 ا.ىػ واضطراب ضعف من كبلمو يخل لم بعلمو الظاىر علماء من فيها متكلم

 بحيث فائقة عناية بها لهم تكن ولم، ورد وأخذ نظر موضع السلف عند المسألة تكن ولم
 الصحابة عن رويت وقد وخبلؼ، كبلـ فيها بينهم يقع ولم، واالستدالؿ للنظر موضوعاً  ينصبونها
، المبلئكة على المؤمن تفضيل بعضها في المسألة لهذه ذكر فيها ومرفوعة موقوفة أحاديث
 ولكنها، المبلئكة على آدـ بني تفضيل وبعضها، المبلئكة بعض على المؤمن تفضيل وبعضها
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 بعض من وجل عز اهلل على أكـر المؤمن: ))حديث مثل موضوعة أو ضعيفة إما أحاديث
 ويشربوف فيها يأكلوف الدنيا آدـ بني أعطيت ربنا يا: قالت المبلئكة أف: )وحديث(. المبلئكة
 اآلخرة لنا فأجعل الدنيا لهم جعلت فكما، نلهو وال نأكل وال بحمدؾ نسبح ونحن ويلبسوف

 شيء من ما: )وحديث(. فكاف كن لو قلت كمن بيدي خلقت من ذرية صالح أجعل ال: فقاؿ
 مجبوروف المبلئكة: قاؿ المبلئكة؟ وال، اهلل رسوؿ يا: قيل آدـ، بني من القيامة يـو اهلل على أكـر

 .وموضوع ضعيف وكلها( والقمر الشمس بمنزلة
 ما وأقل: األحاديث ىذه بعض ذكر بعد (ٜٖٙ/ ٗ) الفتاوىفي  تيمية ابنشيخ اإلسبلـ  قاؿلذا 
 من المبلئكة من أفضل البشر صالحي أف بينهم يتناقلوف كانوا األولين السلف أف اآلثار ىذه في
 األىواء تشتت بعد الخبلؼ ظهر إنما ذلك، في منهم أحد يخالف ولم لذلك، منهم نكير غير

 . ا.ىػ عندىم المستقر ذلك كاف فقد، اآلراء وتفرؽ، بأىلها
 صالح فضل المتضمنة األحاديث يحدثوف السلف كاف قد(: ٖٔٚ/ ٗ) أيضا الفتاوىفي  وقاؿ

 اعتقادىم على فدؿ ألنكروه منكراً  ىذا كاف ولو الناس رؤوس على وتروى، المبلئكة على البشر
 ا.ىػ ذلك
 صالحي يفضل كاف أنو (ٖٙٓ و ٜٕٚ/ ٕ) الحنابلة طبقاتكما في  أحمد اإلماـ عن جاء وقد

 . آدـ بني على المبلئكة يفضل من ويخطئ، المبلئكة على المؤمنين
 صالح تفضيل السنة أىل مذىب فيو قرر، طويبلً  تفصيبلً  المسألة ىذه في تيمية ابن فصل وقد

 (.ٕٖ٘/ ٗ) فتاوىال مجموع كما في  المبلئكة على البشر
 والمبلئكة آدـ بني صالحي عن سئل أنو(: ٖٙٔ/ ٖ) الفوائد بدائعكما في   القيم ابن عنو ونقل
  أفضل؟ أيهما

 فإف البداية، باعتبار أفضل والمبلئكة، النهاية كماؿ باعتبار أفضل البشر صالحي بأف فأجاب
 ريب وال، الرب عبادة في مستغرقوف، آدـ بنو يبلبسو عما منزىين األعلى الرفيق في اآلف المبلئكة

 حاؿ فيصير الجنة دخوؿ بعد القيامة يـو وأما، البشر أحواؿ من أكمل اآلف األحواؿ ىذه أف
 أدلة وتتفق، التفضيل سر يتبين التفصيل وبهذا: )قاؿ( المبلئكة حاؿ من أكمل البشر صالحي
 عبدالرحمن بن لمحمد العقيدة في المفاضلة مباحث. ا.ىػ (حقو على منهم كل ويصالح، الفريقين

 (.ٖٗ٘ص) الشظيفي
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 اهلل صلى رسوؿ: تحت حديث (ٜٖٓٔ - ٖ٘ٓٔ/ٕ/ ٚ) الصحيحةوقاؿ العبلمة األلباني في 
 .( البريّة خير أنّو: يعني. السبلـ عليو إبراىيم ذاؾ) :وسلم وآلو عليو
 :أمرين على يدؿ الحديث وظاىر: قلت

 .المبلئكة فيهم بما مطلقاً  الخلق خير السبلـ عليو إبراىيم أف: أحدىما
 .- وسلم وآلو عليو اهلل صلى - محمد نبينا من أفضل أنو: واآلخر
 وىضماً  تواضعاً  ذلك قاؿ - وسلم وآلو عليو اهلل صلى - النبي بأف ىذا عن العلماء وأجاب
 خليبلً، إبراىيم اتخذ كما خليبلً  اتخذه تعالى اهلل بأف إليو يوحى أف قبل ذلك قاؿ أنو أو لنفسو،

 جاء كما ،- وسلم وآلو عليو اهلل صلى - لوائو تحت دونو فمن آدـ القيامة، يـو الناس سيد وأنو
 .مفيد ىاـ فإنو فراجعو الطحاوي، أجاب وبهذا الصحيحة، األحاديث في

 وآلو عليو اهلل صلى - قولو أف -أعلم واهلل -فأرى الطحاوي، لو يتعرض فلم األوؿ؛ األمر وأما
 ِإفَّ (: }]البينة) سورة في تعالى كقولو المبلئكة، يشمل ال إنو حيث من «البرية خير»: - وسلم
رُ  ُىمْ  ُأْولَِئكَ  الصَّاِلَحاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا الَِّذينَ   َأْىلِ  ِمنْ  َكَفُروا الَِّذينَ  ِإفَّ : }قولو بعد{ اْلَبرِيَّة َخيػْ

 و( البرية خير) بػ المراد وأف ،{اْلَبرِيَّة َشرُّ  ُىمْ  ُأْولَِئكَ  ِفيَها َخاِلِدينَ  َجَهنَّمَ  نَارِ  في َواْلُمْشرِِكينَ  اْلِكَتابِ 
 اللَّوَ  يَػْعُصوفَ  الَ } المبلئكة فإف ؛-السياؽ بذلك يشعر كما -المبلئكة غير ىم إنما ؛(البرية شر)

 من{ البرية خير: }تعالى بقولو استدؿ قد أنو القرطبي ذكر وقد{. يُػْؤَمُروف َما َويَػْفَعُلوفَ  َأَمَرُىمْ  َما
 ،(ٜٕٛ/ ٔ) البقرة سورة على ذلك في الخبلؼ بياف في أحاؿ ثم المبلئكة، على آدـ بني فضل

 بأف والقائل بذلك، قاؿ من دليل وذكر التفصيل، من بشيء المسألة في الخبلؼ ذكر وىناؾ
 :قولو ذلك ومن أفضل، المبلئكة

 ".نص وىذا ،" منهم خير مؤل في ذكرتو مؤل، في ذكرني من: تعالى اهلل يقوؿ: "البخاري وفي"
 بأف القطع وال المبلئكة، من أفضل األنبياء بأف القطع إلى طريق وال: العلماء بعض وقاؿ" :قاؿ ثم

 ىهنا وليس األمة، إجماع أو رسولو، وخبر تعالى، اهلل خبر ذلك طريق ألف، منهم خير المبلئكة
 ". ذلك من شيء

 لها ما وبياف ومناقشتها، الفريقين أدلة ذكر في جدا توسع قد الحنفي العز أبي ابن العبلمة رأيت ثم
 فتح" في حجر ابن الحافظ وتبعو -( ٖٔٔ - ٖٔٓ" )الطحاوية العقيدة شرح" في عليها وما

 بجواب، فيها يقطع لم أنو اهلل رحمو حنيفة أبي عن وذكر ؛-( ٖٛٛ - ٖٗٛ/ ٖٔ" ) الباري
 أي نعتقد أف علينا وليس والنبيين، بالمبلئكة اإليماف علينا الواجب فإف الحق، ىو وىذا" :وقاؿ
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 أف: ىنا الكبلـ بسط على وحملني..  نصاً  لنا لبين الواجب من كاف لو ىذا فإف أفضل؛ الفريقين
! - وسلم وآلو عليو اهلل صلى - للنبي خادماً  الملك كاف: بقولهم األدب يسيئوف الجاىلين بعض

 األلفاظ من ذلك ونحو بالبشر، الموكلين المبلئكة: يعنوف!! آدـ بني خداـ المبلئكة بعض أف أو
 .. ". لؤلدب المجانبة للشرع المخالفة

 :بقولو وختمو المذكور، البسط في شرع ثم
 أىل من كثير لها يتعرض لم ولهذا المسائل، فضوؿ من المسألة ىذه أف: الكبلـ وحاصل"

 كاف ولقد: قلت ". بالصواب أعلم واهلل. تقدـ كما عنها الجواب في حنيفة أبو وتوقف األصوؿ،
 أدلة عن منهما كل وجواب الفريقين، أدلة في والتأمل النظر يقتضيو الذي ىو المذكور التوقف
 حكاه وقد تقدـ؛ كما المسألة في نص إنو: القرطبي فيو قاؿ الذي البخاري حديث لوال اآلخر،
 بأف" :وتأويلو داللتو رد في تكلف الحافظ كاف وإف أيضاً، بطاؿ ابن عن العسقبلني الحافظ
 ليس الذي الجانب من خير العزة رب فيو الذي فالجانب معًا؛ والمؤل بالذاكر حصلت إنما الخيرية

 ". المجموع على للمجموع بالنسبة حصلت فالخيرية ارتياب، ببل فيو ىو
 في حباف وابن البزار رواية من حديث على"  والترىيب الترغيب" في القديم منذ وقفت كنت وقد

 يدخل من أوؿ" :ونصو المذكور، التأويل يبطل ألنو وأقوى؛ الموضوع في نص ىو"  صحيحو"
 ويموت المكاره، بهم وتتقى الثغور، بهم تسد الذين المهاجروف الفقراء: اهلل خلق من الجنة

 فتقوؿ فحيوىم، ائتوىم: لمبلئكتو اهلل فيقوؿ قضاء، لها يستطيع ال صدره في وحاجتو أحدىم
! عليهم؛ فنسلم ىؤالء نأتي أف أفتأمرنا خلقك، من وخيرتك سماواتك، سكاف نحن! ربنا :المبلئكة

 فتأتيهم: قاؿ ،..  الثغور بهم وتسد شيئاً، بي يشركوف ال يعبدوني لي عباداً  كانوا ىؤالء إف: قاؿ
 [.الدار عقبى فنعم صبرتم بما عليكم سبلـ: ]باب كل من عليهم فيدخلوف ذلك؛ عند المبلئكة

"  الظمآف موارد" في وىو ". ثقات ورجالو" (:ٜٕ٘/ ٓٔ) والهيثمي ،(ٙٛ/ ٗ) المنذري وقاؿ
 وإني(. ٜٕ٘٘) برقم" الصحيحة" من السادس المجلد في ومخرج ،-لو والسياؽ -( ٕ٘ٙ٘)

 وبخاصة! ودفعًا؟ احتجاجاً  إيراده الفريقين من العلماء أولئك على فات كيف جدِّا ألستغرب
 وما خلقو، خيرة أنهم: ربهم أماـ المبلئكة شهادة في رأيو لنعلم العسقبلني، حجر ابن الحافظ

 لذكره، منهم أحد تعرض فما الترجمة، حديث ونحوه !لداللتو التسليم إال تأويبلً  لو يجد أنو أظن
 ىذا طليعة في بيانو تقدـ كما المبلئكة؛ دوف بالناس خاص أنو أيضاً  يروف ألنهم ذلك ولعل
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 ولي واهلل(! ٕٗٙ/ ٖ" ) المعاني روح" تفسيره في اآللوسي اإلماـ استظهره الذي وىو التخريج،
 .التوفيق

 سعيد أبي حديث من روي وقد الشيعة، موضوعات فمن ؛"البرية خير علي: "حديث وأما
 ،(ٕٜ٘ٗ) برقم جابر بن جابر حديث ومن ،(ٖٜ٘٘" ) الضعيفة" في مخرج وىو الخدري،

 عند عباس وابن وعلي عائشة وحديث حاتم، أبي ابن عند ىريرة أبي حديث من اآللوسي وذكره
 الضعفاء من غيرىم أو الشيعة عمل من أنها الظاىر ومن. أسانيدىا على أقف ولم مردويو، ابن

. القتاد خرط األخبار تلك صحة إثبات دوف وإف" :بقولو عليها اآللوسي عقب ولذلك والكذابين،
 ". أعلم تعالى واهلل
 فإف ؛"موقوفاً : "محرؼ أنو أظن وأنا ،" مرفوعاً : "ىريرة أبي حديث فيو وقع أنو التنبيو من بد وال
 الغالب، على"المنثور الدر" ىو إنما التفسير أحاديث تخريج في المتأخرين مرجع أف المعروؼ من

 ا.ىػ !.مرفوع غير( ٜٖٚ/ ٙ) فيو والحديث
 من الصالحوف أـ المبلئكة أفضل أيهما(: ٕٔٛ/ٔوسئل العبلمة العثيمين كما في مجموع فتاواه )

 البشر؟
 بين خبلؼ محل البشر من الصالحين وبين المبلئكة بين المفاضلة وىي المسألة ىذهفأجاب: 

 إف:  يقاؿ أف الراجح القوؿ ولكن النصوص، من بو يحتج فيما بدلوه أدلى منهم وكل العلم أىل
 من لهم يعد - وتعالى سبحانو - اهلل فإف النهاية باعتبار المبلئكة من أفضل البشر من الصالحين

 الصالحين مقر في أي مقرىم في المبلئكة إف بل نعلم، فيما للمبلئكة مثلو يحصل ال ما الثواب
 { . الدار عقبى فنعم صبرتم بما عليكم سبلـ}  باب كل من عليهم يدخلوف الجنة وىو
 - وجل عز - اهلل طاعة على وجبلوا نور من خلقوا ألنهم أفضل المبلئكة فإف البداية باعتبار أما

 يعصوف ال شداد غبلظ مبلئكة عليها: } النار مبلئكة في - تعالى - اهلل قاؿ كما عليها والقوة
 عبادتو عن يستكبروف ال عنده ومن: } - وجل عز - وقاؿ{ .  يؤمروف ما ويفعلوف أمرىم ما اهلل
 .المسألة ىذه في الفصل القوؿ ىو ىذا{  يفتروف ال والنهار الليل يسبحوف يستحسروف وال

 ال الذي العلم فضوؿ من والمبلئكة البشر صالحي بين المفاضلة وطلب فيها الخوض فإف وبعد
 .المستعاف واهلل بو والعلم فهمو إلى اإلنساف يضطر
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 السماء في الجنة مخلوقتاف، والنار والجنة حق، والنار حق الجنة بأف واإليماف
 قد ،ٔمخلوقتاف وىما السفلى، السابعة األرض تحت والنار العرش، وسقفها السابعة،

                                                           

 قاؿ. المنتهى سدرة عند السابعة السماء في وموضعها اهلل أطاع لمن الثواب دار ىي الجنة ٔ
[ ٘ٔ - ٖٔ: النجم{ ]اْلَمْأَوى َجنَّةُ  ِعْنَدَىا - اْلُمْنتَػَهى ِسْدرَةِ  ِعْندَ  - ُأْخَرى نَػْزَلةً  رَآهُ  َوَلَقدْ : }تعالى

 أبي حديث من( ٜٕٓٚ) البخاري صحيح في جاء كما اتدرج  والجنة ،(٘ٔ - ٖٔ: النجم)
 اهلل أعدىا درجة مائة الجنة في إف»: قاؿ أنو َوَسلّْم َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى اهلل رسوؿ عن ىريرة

 الفردوس الجنة وأعلى. «واألرض السماء بين كما الدرجتين بين ما اهلل، سبيل في للمجاىدين
 النبي عن السابق ىريرة أبي حديث في جاء كما الجنة أنهار تتفجر ومنو العرش وفوقو األعلى

 وفوقو الجنة وأعلى الجنة أوسط فإنو الفردوس فسلوه اهلل سألتم فإذا»: قاؿ وسلم عليو اهلل صلى
 سعد بن سهل حديث في جاء كما أبواب ثمانية وللجنة. «الجنة أنهار تفجر ومنو الرحمن عرش
 الجنة في»: قاؿ أنو َوَسلّْم َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى النبي عن( ٕٖٚ٘) البخاري صحيح في عنو اهلل رضي
 من فيها الجنة ألىل اهلل أعد وقد «الصائموف إال يدخلو ال الرياف يسمى باب فيها أبواب ثمانية
 .بشر قلب على خطر وال سمعت أذف وال رأت عين ال ما النعيم

 شاء ولمن االعتقادي، النفاؽ والمنافقين والمشركين للكافرين األبدي العقاب دار فهي النار وأما
 َأفْ  يَػْغِفرُ  اَل  اللَّوَ  ِإفَّ : }تعالى قاؿ كما. الجنة إلى مآلهم ثم ذنوبهم بقدر الموحدين عصاة من اهلل

 األرض في وموضعها( ٛٗ: النساء[ )ٛٗ: النساء{ ]َيَشاءُ  ِلَمنْ  َذِلكَ  ُدوفَ  َما َويَػْغِفرُ  بِوِ  ُيْشَرؾَ 
 عبد قاؿ بعض، من أسفل بعضها دركات وللنار. عنهما اهلل رضي عباس ابن عن نقل كذا السابعة
 ىي الدركات وأسفل سفوال، تذىب النار ودرجات علوا تذىب الجنة درجات: )أسلم بن الرحمن

 اآلية[ ٘ٗٔ: النساء{ ]النَّارِ  ِمنَ  اأْلَْسَفلِ  الدَّْرؾِ  ِفي اْلُمَناِفِقينَ  ِإفَّ : }تعالى قاؿ كما المنافقين دار
َعةُ  َلَها: }تعالى قاؿ أبواب، سبعة وللنار ،(٘ٗٔ: النساء) ُهمْ  بَابٍ  ِلُكلّْ  أَبْػَوابٍ  َسبػْ { َمْقُسوـٌ  ُجْزءٌ  ِمنػْ
 في جاء ما على جهنم نار من جزءا سبعين من جزء الدنيا ونار ،(ٗٗ: الحجرِ [ )ٗٗ: الحجر]

 اللَّوُ  َصلَّى النبي عن( ٔٚٛ) ومسلم ،(ٕٖ٘ٙ) البخاري الشيخاف أخرجو الذيَ  ىريرة أبي حديث
 .«جهنم نار من جزءا سبعين من جزء ناركم»: قاؿ َوَسلّْم َعَلْيوِ 

 :أمور بثبلثة يتحقق والنار بالجنة واإليماف
 قاؿ. والمنافقين الكافرين دار والنار المتقين دار الجنة وأف حق بأنهما الجاـز االعتقاد: األوؿ
ْلَناُىمْ  ُجُلوُدُىمْ  َنِضَجتْ  ُكلََّما نَارًا ُنْصِليِهمْ  َسْوؼَ  بِآيَاتَِنا َكَفُروا الَِّذينَ  ِإفَّ : }تعالى َرَىا ُجُلوًدا َبدَّ  َغيػْ
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 َجنَّاتٍ  َسُنْدِخُلُهمْ  الصَّاِلَحاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا َوالَِّذينَ  - َحِكيًما َعزِيًزا َكافَ  اللَّوَ  ِإفَّ  اْلَعَذابَ  لَِيُذوُقوا
 (.ٚ٘ ،ٙ٘: النساء[ )ٚ٘ - ٙ٘: النساء{ ]أَبًَدا ِفيَها َخاِلِدينَ  اأْلَنْػَهارُ  َتْحِتَها ِمنْ  َتْجِري
 آؿ[ )ٖٖٔ: عمراف آؿ{ ]ِلْلُمتَِّقينَ  ُأِعدَّتْ . }الجنة في تعالى قاؿ. اآلف وجودىما اعتقاد: الثاني

 في وجاء ،(ٕٗ: البقرة[ )ٕٗ: البقرة{ ]لِْلَكاِفرِينَ  ُأِعدَّتْ : }النار في تعالى وقاؿ ،(ٖٖٔ: عمراف
 َصلَّى النبي عن حصين بن عمراف حديث من( ٖٕٛٚ) ومسلم ،(ٕٖٔٗ) البخاري الصحيحين

 فرأيت النار في واطلعت الفقراء، أىلها أكثر فرأيت الجنة في اطلعت»: قاؿ أنو َوَسلّْم َعَلْيوِ  اللَّوُ 
 .«النساء أىلها أكثر

: الجنة في تعالى قاؿ. فيهما من يفنى وال تفنياف ال وأنهما وبقائهما دوامهما اعتقاد: الثالث
 َوَمنْ : }النار عن تعالى وقاؿ ،(ٖٔ: النساء[ )ٜٛ: التوبة{ ]اْلَعِظيمُ  اْلَفْوزُ  َذِلكَ  ِفيَها َخاِلِدينَ }

 من والمقصود(. ٖٕ: الجن[ )ٖٕ: الجن{ ]أَبًَدا ِفيَها َخاِلِدينَ  َجَهنَّمَ  نَارَ  َلوُ  فَِإفَّ  َوَرُسوَلوُ  اللَّوَ  يَػْعصِ 
 أف على دليل( أبدا) قولو القرطبي قاؿ بالتأبيد، النار في الخلود لتأكيد الكفر، ىنا المعصية
 عبد حديث من( ٕٓ٘ٛ) ومسلم ،(ٗٗ٘ٙ) البخاري الشيخاف وروى. الشرؾ ىو ىنا العصياف

 الجنة أىل اهلل يدخل»: قاؿ َوَسلّْم َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى اهلل رسوؿ أف عنهما اهلل رضي عمر بن اهلل
 موت ال النار أىل ويا موت ال الجنة أىل يا: فيقوؿ بينهم مؤذف يقـو ثم النار، النار وأىل الجنة،

 (.ٕٓٗص) اإليماف أصوؿ كتاب «فيو ىو فيما خالد كل
 وينقوف، يهذبوف ثم والنار، الجنة بين قنطرة على يوقفوف الصراط المؤمنوف يجتاز أف بعد: مسألة
 كانوا الجنة دخلوا إذا حتى الدنيا، في مظالم بينهم كانت إذا بعض من لبعضهم يقتص بأف وذلك
 في البخاري روى. بشيء بعضاً  بعضهم يطلب وال مظلمة، اآلخر عند ألحد ليس أبراراً، أطهاراً 

: - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عنو اهلل رضي الخدري سعيد أبي عن( صحيحو)
 بعض من لبعضهم فيقتص والنار، الجنة بين قنطرة على فيحبسوف النار، من المؤمنوف يخلص))

 نفس فوالذي الجنة، دخوؿ في لهم أذف ونقوا ىذبوا إذا حتى الدنيا، في بينهم كانت مظالم
 (.ٖ٘٘ٙ) البخاري رواه( الدنيا في كاف بمنزلو منو الجنة في بمنزلو أىدى ألحدىم بيده محمد
 آدـ البشر أبو يأبى أف بعد الجنة يستفتح من أوؿ ىو - وسلم عليو اهلل صلى - رسولنا: مسألة
 عنهما اهلل رضي ىريرة وأبي اليماف بن حذيفة لحديث المهمة لهذه التعرض الرسل من العـز وأولوا

 الناس، وتعالى تبارؾ اهلل يجمع) وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ قاال( ٜ٘ٔ) مسلم عند
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: فيقوؿ الجنة، لنا استفتح أبانا، يا: فيقولوف آدـ، فيأتوف الجنة، لهم تزلف حتى المؤمنوف، فيقـو
 .. (. ذلك بصاحب لست أبيكم، خطيئة إال الجنة من أخرجكم وىل

 آتي: )وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ ،(ٜٚٔ) مسلم عند عنو اهلل رضي أنس ولحديث
 ال أمرت بك: فيقوؿ محمد،: فأقوؿ أنت؟ من: الخازف فيقوؿ فأستفتح، القيامة يـو الجنة باب
 (.قبلك ألحد أفتح

 لهب؟ ألبي النار في العذاب تخفيف عن شيء ثبت ىل :مسألة
 وذلك ، األحواؿ من بحاؿ كفره على العذاب عنو يخفف ال الكافر أف الكريم القرآف آيات دلت

 من عنهم يخفف وال فيموتوا عليهم يقضى ال جهنم نار لهم كفروا والذين: ) تعالى قولو في
 يوما عنا يخفف ربكم ادعوا جهنم لخزنة النار في الذين وقاؿ: )تعالى وقاؿ ،ٖٙ/فاطر( عذابها

 إال الكافرين دعاء وما فادعوا قالوا بلى قالوا بالبينات رسلكم تأتيكم تك أولم قالوا.  العذاب من
 .ٓ٘-ٜٗ/غافر( ضبلؿ في

 فهم ، ذلك ونحو والنعمة والولد بالرزؽ ، الدنيا في عليها فيثاب الصالحة الكفار أعماؿ وأما
 من شيء منها لو يكتب فبل اآلخرة في وأما ، الدنيا حياتهم في طيباتهم لهم عجلت أقواـ

 الكفار كاف وإف.  صالح عمل معو ينفع وال ، الحسنات لجميع محبط الكفر إذ ، الحسنات
 أبد جهنم في جيمعا خلودىم مع الدنيا، في جرائمهم بحسب ، جهنم عذاب في يتفاوتوف
 .اآلبدين

 .ٖٕ/الفرقاف( منثورا ىباء فجعلناه عمل من عملوا ما إلى وقدمنا: ) تعالى اهلل يقوؿ
 يصل الجاىلية في كاف جدعاف ابن!  اهلل رسوؿ يا:  قلت) : قالت عنها اهلل رضي عائشة وعن

 خطيئتي لي اغفر رب يوما يقل لم إنو ، ينفعو ال:  قاؿ ؟ نافعو ذاؾ فهل المسكين ويطعم الرحم
 .(ٕٗٔ/رقم) مسلم رواه (الدين يـو
 عليو اهلل صلى النبي مرضعة ثويبة عتقو بسبب لهب أبي عن العذاب تخفيف في يروى ما أماو 

 مناـ رؤيا وإنما ، الصحابة كبلـ من وال ، وسلم عليو اهلل صلى النبي كبلـ من ذلك يرد فلم وسلم
 ، الدنيا في الكافرين حسنات بطبلف من تقريره سبق ما بو يعارض أف يجوز ال ، أىلو بعض أريها
 . مرسل بسند ىو إنما ذلك في الوارد أف عن فضبل ، شيئا اهلل عند عنهم تغني ال وأنها
 : يلي ما اهلل رحمو الزبير بن عروة قوؿ من( ٔٓٔ٘) البخاري روى



 - 249 - 

                                                                                                                                                  

 مات لما ، وسلم عليو اهلل صلى النبي فأرضعت أعتقها لهب أبو كاف ، لهب ألبي موالة وثويبة" 
 لم:  لهب أبو قاؿ ؟ لقيت ماذا:  لو قاؿ ،- حاؿ بسوء أي - حيبة بشر أىلو بعض أريو لهب أبو
 " ثويبة بعتاقتي ىذه في سقيت أني غير بعدكم ألق
 : اهلل رحمو حجر ابن قاؿ
. إسبلمها في اختلف:  وقاؿ"  الصحابة"  في منده ابن ذكرىا( لهب ألبي موالة وثويبة: ) قولو
 وسلم عليو اهلل صلى النبي أف السير في والذي،  غيره إسبلمها ذكر أحدا نعلم ال:  نعيم أبو وقاؿ
 إلى،  المدينة من الصلة إليها يرسل وكاف،  خديجة تزوج بعدما عليو تدخل وكانت،  يكرمها كاف

 . مسروح ابنها ومات ماتت خيبر فتح بعد كاف أف
 قبل كاف لها عتقو أف ظاىره( وسلم عليو اهلل صلى النبي فأرضعت أعتقها لهب أبو وكاف: ) قولو

 اإلرضاع بعد وذلك الهجرة قبل أعتقها لهب أبا أف وىو،  يخالفو السير في والذي،  إرضاعها
 . كبلمو وسأذكر،  اإلرضاع قبل كاف عتقها أف أيضا السهيلي وحكى ، طويل بدىر
 حوؿ بعد منامي في رأيتو لهب أبو مات لما:  قاؿ العباس أف السهيلي ذكر( أىلو بعض: ) قولو
: قاؿ،  اثنين يـو كل عني يخفف العذاب أف إال،  راحة بعدكم لقيت ما:  فقاؿ حاؿ شر في

 بمولده لهب أبا بشرت ثويبة وكانت،  االثنين يـو ولد وسلم عليو اهلل صلى النبي أف وذلك
 . فأعتقها

 . حاؿ سوء:  أي( حيبة بشر) قولو
 . الموت بعد:  أي( لقيت ماذا) قولو
 لم: ) اإلسماعيلي رواية وفي،  المفعوؿ بحذؼ األصوؿ في كذا( أني غير،  بعدكم ألق لم) قولو
:  بطاؿ ابن قاؿ( راحة بعدكم ألق لم: ) الزىري عن معمر ع الرزاؽ عبد وعند ،( رخاء بعدكم ألق

 . بو إال الكبلـ يستقيم وال،  البخاري رواية من المفعوؿ سقط
 الرزاؽ عبد رواية في ووقع،  أيضا بالحذؼ األصوؿ في كذا( ىذه في سقيت أني غير: ) قولو

 . الماء من سقي ما حقارة إلى إشارة ذلك وفي( إبهامو تحت التي النقرة إلى وأشار: ) المذكورة
 لظاىر مخالف لكنو؛  اآلخرة في الصالح العمل ينفعو قد الكافر أف عل داللة الحديث وفي

 : وأجيب ،( منثورا ىباء فجعلناه عمل من عملوا ما إلى وقدمنا) تعاؿ اهلل قاؿ،  القرآف
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 موصوال يكوف أف تقدير وعلى ، بو حدثو من يذكر ولم ، عروة أرسلو ، مرسل الخبر بأف:  أوال
 فبل ، بعد أسلم ذاؾ إذ يكن لم رآىا الذي ولعل،  فيو حجة فبل ، مناـ رؤيا الخبر في فالذي
 . بو يحتج
 من مخصوصا وسلم عليو اهلل صلى بالنبي يتعلق ما يكوف أف فيحتمل القبوؿ تقدير على:  وثانيا
 وقاؿ.  الضحضاح إلى الغمرات من فنقل عنو خفف أنو تقدـ كما طالب أبي قصة بدليل،  ذلك

 دخوؿ وال النار من التخلص لهم يكوف ال أنهم فمعناه للكفار الخير بطبلف من ورد ما:  البيهقي
 سوى الجرائم من ارتكبوه ما على يستوجبونو الذي العذاب من عنهم يخفف أف ويجوز،  الجنة
 . الخيرات من عملوه بما الكفر

 وال بنعيم عليها يثابوف وال ، أعمالهم تنفعهم ال الكفار أف على اإلجماع انعقد:  فقاؿ عياض وأما
 . بعض من عذابا أشد بعضهم كاف وإف؛  عذاب تخفيف

 ورد ما جميع فإف،  البيهقي ذكره الذي االحتماؿ يرد ال وىذا:  - حجر ابن الحافظ أي - قلت
 ؟ تخفيفو من المانع فما الكفر غير ذنب وأما،  الكفر بذنب يتعلق فيما ذلك من

 . فيو النص ورد وبمن بهذا خاص التخفيف ىذا:  القرطبي وقاؿ
 : قضيتاف ىنا:  الحاشية في المنير ابن وقاؿ

،  صحيح بقصد تقع أف الطاعة شرط ألف،  كفره مع الكافر طاعة اعتبار وىي:  محاؿ إحداىما
 . الكافر من مفقود وىذا
 تقرر فإذا،  العقل يحيلو ال وىذا،  تعالى اهلل من تفضبل األعماؿ بعض على الكافر إثابة:  الثانية
 تفضل كما شاء بما عليو اهلل يتفضل أف ويجوز،  معتبرة قربة لثويبة لهب أبي عتق يكن لم ذلك
 وتتمة:  - حجر ابن الحافظ أي - قلت، وإثباتا نفيا التوقيف ذلك في والمتبع،  طالب أبي على
 .انتهى"  أعلم واهلل.  ذلك ونحو لو البر الكافر من وقع لمن إكراما المذكور التفضل يقع أف ىذا

 . (ٙٗٔ-٘ٗٔ/ٜ" ) الباري فتح" 
 أىل الجنة. أعمار في :مسألة

 ، نهيو واجتناب أمره امتثاؿ على وصبروا ، الدنيا في أطاعوه الذين ألوليائو كرامة الجنة اهلل أعد
 فيها أنتم و األعين وتلذ األنفس تشتهيو ما وفيها: ) سبحانو قاؿ كما لهم محبوب كل فيها وجعل

 وعلى عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ:  قاؿ عنو اهلل رضي ىريرة أبي وعن ، ٔٚ/الزخرؼ( خالدوف
 بشر قلب على خطر ال و سمعت أذف ال و رأت عين ال ما الصالحين لعبادي أعددت) وسلم آلو
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.  ٕٕٗٛ مسلم ٕٖٗٗ البخاري( أعين قرة من لهم أخفي ما نفس تعلم فبل) شئتم إف فاقرؤوا ،
 كل من وأعبلىا وأفضلها الحاالت أكمل ىو الجنة يدخل من حاؿ أف نؤمن فنحن لهذا تبعا و

 مما األحواؿ بعض في بالتفاصيل العلم كاف وإف ، نعلم لم أـ ذلك تفاصيل علمنا سواء ، الوجوه
 . الخير فعل في ورغبتو المسلم ىمة من يزيد
 الشباب من الجنة أىل جميعف ، الجنة أىل أعمار األحواؿ أكمل ىي التي األحواؿ ىذه ومن

)  يدخلونها بأنهم الحديث فيها ورد وقد الشباب سن في الجنة يدخلوف إنما والكهوؿ والشيوخ
 . (ٖٓٓٚ) الترغيب صحيح( وثبلثين ثبلث أبناء
 في وأكمل أبلغ فإنو يخفى ال ما الحكمة من فيو إف السن ىذا عن اهلل رحمو القيم ابن قاؿ

 ( .ٔٔٔ ص األرواح حادي. ) القوة سن أكمل ألنو ، اللذات استيفاء
 الذي و ، أعمارىم تزيد ال أنهم فيها تثبت ال أحاديث وردت فقد عدمها من أعمارىم زيادة أما

 األلباني وحسنو ٜٖٕ٘ الترمذي رواه( شبابهم يفنى ال) أنهم وسلم عليو اهلل صلى النبي عن ثبت
 يكونوف أنهم السابقة القاعدة من المتقرر من فإف الحاؿ كاف وأيا ، ٕٕٙٓ الترمذي صحيح في
 وعيشهم ، ينقص وال يزيد نعيمهم ، وأبدا دائما الشباب سن في باقوف فهم ، حاؿ أكمل في

 . ينغص وال يطيب
 .كذبو من على والرد ،( جهنم نفسي) حديث :مسألة

 اإلماماف إخراجو على اتفق وقد ، الصحة درجات أعلى في صحيح حديث إليو المشار الحديث
:  قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي عن عنو اهلل رضي ىريرة أبي عن، فاهلل رحمهما ، ومسلم البخاري

 ، الشتاء في نفس:  بنفسين لها فأذف ، بعضا بعضي أكل رب يا:  فقالت ربها إلى النار اشتكت)
 البخاري رواه( الزمهرير من تجدوف ما وأشد ، الحر من تجدوف ما أشد فهو ، الصيف في ونفس

 ( .ٚٔٙ) ومسلم( ٖٚٛٓ)
 ، النار في وجوده واستشكل ، البرد شدة:  بالزمهرير والمراد" (:ٜٔ/  ٕ) فتحفي ال  الحافظ قاؿ
 . انتهى" زمهريرية طبقة وفيها ، محلها: بالنار المراد ألف ؛ إشكاؿ وال

 وىو- العلماء أكثر ؟ الحاؿ بلساف أـ المقاؿ بلساف ، وشكوتها ، النار كبلـ كاف ىل : ثانيا
 . المقاؿ بلساف كاف أنو على -ريب ببل الصواب

 النار اشتكت: ) الحديث ىذا في قولو وأما" (:ٙٔ - ٔٔ/  ٘) التمهيد في البر عبد ابن قاؿ
 ، الحقيقة على حملوه قوما فإف( : الحديث....  بعضا بعضي أكل ، رب يا:  فقالت ربها إلى



 - 246 - 

                                                                                                                                                  

 ألسنتهم عليهم تشهد يـو: ) وجل عز اهلل بقوؿ واحتجوا ، شيء كل أنطق الذي أنطقها وأنها
:  وبقولو ، ٗٗ/اإلسراء( بحمده يسبح إال شيء من وإف: ) وبقولو ، ٕٗ/النور( وأرجلهم وأيديهم

 ، ٛٔ/ص( واألشراؽ بالعشي يسبحن: ) وقاؿ ، معو سبحي:  أي ، ٓٔ/سبأ( معو أوبي جباؿ يا)
 ، ىذا مثل من كاف وما ، ٖٓ/ ؽ( مزيد من ىل وتقوؿ امتؤلت ىل لجهنم نقوؿ يـو: ) وبقولو

 قولو في قالوا وكذلك ، المجاز على ال ، الحقيقة على كلو ذلك حملوا ، كثير القرآف في وىو
 من تميز تكاد) و ، ٕٔ/ الفرقاف( وزفيرا تغيظا لها سمعوا بعيد مكاف من رأتهم إذا: ) وجل عز

 . كلو ىذا مثل كاف وما ، ٛ/الملك( الغيظ
 تعظيم ىذا( : الغيظ من تميز تكاد) و( وزفيرا تغيظا لها سمعوا: ) وجل عز قولو في آخروف وقاؿ

 اإلرادة إليو فأضاؼ ، ٚٚ/الكهف( ينقض أف يريد جدارا: ) وجل عز قولو ذلك ومثل ، لشأنها
 ىذه أف معنى على ، ذكره تقدـ ما كل في والتمثيل ، المجاز باب من ذلك وجعلوا ، مجازا

 . وفعلها نطقها ىذا لكاف:  تعقل أو ، تنطق مما كانت لو األشياء
 قاؿ:  الحقيقة على ذلك حمل ومن ، وصفنا بما احتج:  ىذا على وشكواىا النار قوؿ حمل فمن

 قوؿ من الظاىر وىو ، القيامة يـو واألرجل ، والجلود ، األيدي تنطق كما ، اهلل ينطقها أف جائز: 
 من وإف: ) قولو ومن ، ٖٓ/ ؽ( مزيد من ىل وتقوؿ امتؤلت ىل لجهنم نقوؿ يـو: ) وجل عز اهلل

 ٛٔ/النمل( مساكنكم ادخلوا النمل أيها يا نملة قالت) و ، ٗٗ/اإلسراء( بحمده يسبح إال شيء
 تقوؿ كما ، غيظا عليهم تتقطع:  أي:  ٛ/الملك( الغيظ من تميز تكاد: ) وجل عز قولو:  وقاؿ ،

( وزفيرا تغيظا لها سمعوا بعيد مكاف من رأتهم إذا: ) وجل عز وقاؿ ، غيظا عليك يتقد فبلف: 
 من القرآف في ما كل وكذلك ، حقيقية إضافة ، والتغيظ ، الرؤية إليها فأضاؼ ، ٕٔ/ الفرقاف

 . ذلك مثل
 تكاد) و ، ٜٕ/الدخاف( واألرض السماء عليهم بكت فما: ) قولو عندىم الباب ىذا ومن

( طائعين أتينا قالتا) و ، ٜٓ/ مريم( ىدا الجباؿ وتخر األرض وتنشق منو يتفطرف السماوات
 للجلود تكوف أف وجائز:  قالوا ، ٗٚ/البقرة( اهلل خشية من يهبط لما منها وإف) ، ٔٔ/فصلت

 وليس سجود والشجر ، وللجباؿ ، كتسبيحنا وليس تسبيح للجمادات كما ، إرادتنا تشبو ال إرادة
 . كسجودنا
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 نبيو وكبلـ ، تعالى اهلل كبلـ وحمل ، ذكره موضع ىذا وليس ، يطوؿ القولين لكبل واالحتجاج
 ، الحق وقولو ، الحق يقص ألنو ؛ والحق ، الدين بذوي أولى:  الحقيقة على وسلم عليو اهلل صلى
 . انتهى" كبيرا علوا وتعالى تبارؾ

 العلماء وأكثر المجاز؟ على أـ ، الحقيقة على ىما ىل ، جهنم نفسي في أيضا العلماء اختلف ثم
 . أيضا الحقيقة على ذلك أف على
:  قاؿ ، حقيقتو على اللفظ حمل في إحالة ال:  القرطبي قاؿ" (:ٜٔ/  ٕ) فتحال في الحافظ قاؿ
 النووي وقاؿ ، أولى:  حقيقتو على فحملو ، تأويلو إلى يحتج لم:  جائز بأمر الصادؽ أخبر وإذا
 . التوربشتى ذلك نحو وقاؿ ، الصواب ىو حقيقتو على حملو:  قاؿ ثم ، ذلك نحو

: بعضا بعضها وأكلها ، غليانها عن مجاز شكواىا:  فقاؿ ، المجاز على حملو البيضاوي ورجح
:  المنير بن الزين وقاؿ ، منها يبرز ما خروج عن مجاز:  وتنفسها ، أجزائها ازدحاـ عن مجاز

 ،[ ذلك على يقدر تعالى اهلل أف:  يعني] لذلك القدرة لصبلحية ؛ الحقيقة على حملو المختار
 ، لو والتعليل ، وتفسيرىا ، الشكوى لكن ، وسمعت عهدت وإف للحاؿ الكبلـ استعارة وألف

 من ألف عما خارج المجاز من بعيد:  فقط اثنين على وقصره ، والتنفس ، والقبوؿ ، واإلذف
 . انتهى" استعمالو

 ، المقاؿ بلساف ، حقيقة( ربها إلى اشتكت النار أف(:" )ٜ٘/  ٔ)في شرح الموطأ  الزرقاني وقاؿ
 ، المنير وابن ، والنووي ، والقرطبي ، وعياض ، البر عبد ابن:  الرجاؿ فحوؿ من رجحو كما

 . انتهى" الخياؿ من للواىم يخطر ما سوى منو مانع وال ، والتوربشتي
 يرجع إنما الفصوؿ اختبلؼ أف من ، للواقع مخالف أنو بزعم الحديث ىذا الجهلة بعض رد وقد

 . واألرض الشمس بين للعبلقة
 الفصوؿ اختبلؼ أف فيو ليس الحديث ىذا أف وذلك ؛ يتصوروف مما أسهل ىؤالء على والجواب

 . جهنم نفسي بسبب ىو والصيف الشتاء حصوؿ أو
 شدة" و" الحر شدة" وأف ، ابتداء( والصيف الشتاء) الفصلين وجود على يدؿ نفسو الحديث بل

 تأمل بأدنى واضح وىذا ،" الشتاء" و" الصيف" يكوناف أنهما ال ، جهنم نفسي أثر من ىما" البرد
 . الحديث في
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 ، الشتاء في نفس:  بنفسين لها فأذف: ) قولو وأما" (:ٛ/  ٘" ) التمهيد" في  البر عبد ابن قاؿ
 غير:  الصيف في ونفسها ، الشتاء غير:  الشتاء في نفسها أف على فيدؿ( : الصيف في ونفس

 . انتهى" الصيف
 قربها أو الشمس بعد وىو ، معروؼ البرد شدة أو الحر شدة سبب ألف الحديث آخروف رد وقد
 . الواقع وبين ، الحديث بين تعارض ال أنو وبينوا ، أيضا ذلك عن العلماء أجاب وقد، األرض من

 إحساس لها الجمادات أف على دليل:  الحديث ىذا وفي" : اهلل رحمو العثيمينعبلمة ال قاؿف
،  البرد وشدة ، الحر شدة من ،( بعضا بعضي أكل رب يا:  فقالت ربها إلى النار اشتكت: ) لقولو
 الحر عليها ليخف الصيف في تتنفس،  الصيف في وتتنفس ، الشتاء في تتنفس أف لها اهلل فأذف

،  جهنم فيح من يكوف:  الحر من نجد ما فأشد ىذا وعلى،  البرد عليها ليخف الشتاء وفي، 
 . جهنم زمهرير من:  الزمهرير من يكوف ما وأشد

:  ىو الشتاء في البرودة سبب أف المعروؼ من ألف ؛ الواقع حسب مشكل ىذا:  قائل قاؿ فإف
:  فيقاؿ ، الحر بخبلؼ ، جانب على األرض إلى تتجو وأنها،  الرؤوس مسامتة عن الشمس بعد
،  بالوحي إال يدرؾ ال الذي الشرعي السبب وىو،  ذلك وراء سبب ىناؾ لكن ، حسي سبب ىذا
 أف للنار يؤذف أيضا الرؤوس على تكوف الشمس أف سببو الذي الشديد الحر يكوف أف مناقضة وال

 الجو ويكوف،  الجنوب إلى تميل الشمس:  للبرد بالنسبة وكذلك،  الشمس حر فيزداد تتنفس
 منها يخرج بأف للنار يأذف تعالى اهلل أف من مانع وال،  الرؤوس مسامتة عن بعدىا بسبب باردا
 والسبب،  بالوحي المدرؾ الشرعي السبب:  ىذا في فيجتمع ، الجو ليبرد الزمهرير من شيء

 . بالحس المدرؾ ، الحسي
 . سببو معروؼ والخسوؼ،  سببو معروؼ الكسوؼ،  والخسوؼ ، الكسوؼ:  ىذا ونظير
 يعني،  المقابلة في إال يكوف ال ولهذا،  الشمس وبين ، بينو األرض حيلولة: القمر خسوؼ سبب

 حيث ، اإلبدار ليالي في وذلك،  الشمس جـر جرمو قابل إذا إال القمر خسوؼ يقع يمكن ال: 
 . المشرؽ في وىي ، المغرب في ىو أو المغرب في وىي ، المشرؽ في ىو يكوف

 الذي الوقت في إال يكوف ال ولهذا،  واألرض ، الشمس بين القمر حيلولة:  فسببو الكسوؼ أما
،  والعشرين الثامن أو ، الثبلثين أو والعشرين التاسع في وذلك،  النيرين جرما يتقارب أف يمكن

 اهلل أف:  ىو بالوحي أدركناه الذي الشرعي السبب لكن،  بالحساب مدرؾ،  معروؼ أمر ىذا
 ذرعا ضاؽ من لكن،  والشرعي الحسي السبباف يجتمع أف من مانع وال( ، العباد بهما يخوؼ)
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 بهذه عبرة ال:  قاؿ:  الشرع في غالى ومن،  بو نصدؽ وال للواقع مخالف ىذا:  قاؿ:  بالشرع
 لكن! ....  الشهر من العاشر ليلة في القمر يكسف أف يمكن:  قالوا ولهذا ، الطبيعية األسباب

" أبدا العاشر الليلة في القمر ينخسف أف يمكن ال أنو:  الكوف ىذا في وجل عز اهلل سنة حسب
 (.ومواقيتها الصبلة كتاب شرح" ) مسلم صحيح شرح"  . انتهى
 ووالدة؟ حمل الجنة في ىل: مسألة
 بذلك أمنيتو يحقق اهلل فإف ، ولد لو يكوف أف الجنة في تمنى إذا العبد أف إلى العلماء بعض ذىب

 اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ:  قاؿ عنو اهلل رضي الخدري سعيد أبي حديثب ذلك على واستدلوا ،
 كما ، ساعة في وسنو ووضعو حملو كاف الجنة في الولد اشتهى إذا المؤمن: ) وسلم عليو

 والترمذى ،( ٖٕٗٛ رقم ، ٖٗٗ/ٕ) والدارمى ،( ٛٚٓٔٔ رقم ، ٜ/ٖ) أحمد أخرجو (يشتهي
 العظمة فى الشيخ وأبو ،( ٔ٘ٓٔ رقم ، ٖٚٔ/ٕ) يعلى وأبو ،( ٖٕٙ٘ رقم ، ٜ٘ٙ/ٗ)
 ، ٕ٘ٗٔ/ٕ) ماجو وابن ،( ٗٓٗٚ رقم ، ٚٔٗ/ٙٔ) حباف وابن ،( ٘ٛ٘ رقم ، ٖٛٓٔ/ٖ)

 الترمذي حسنو والحديث( ٕٛ٘ٙ رقم ، ٛٛٔ/ٗ) الفردوس مسند في والديلمى ،( ٖٖٛٗ رقم
 إسناده:  المسند تحقيق في األرنؤوط وقاؿ ، ماجة ابن صحيح في األلباني العبلمة وصححو ،

  .حسن
 كما) ، سنة الثبلثوف وىو سنو كماؿ:  أي( وسنو ووضعو) الولد حمل:  أي( حملو كاف)قولو 

 . ذلك نحو أو أنثى أو ذكرا يكوف أف من( يشتهي
 . العلم أىل من كثير القوؿ ىذا وعلى
 ومجاىد طاوس عن روي القوؿ وىذا ، ولد يكوف وال جماع الجنة في:  العلم أىل بعض وقاؿ

 . النخعي وإبراىيم
 قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي عن العقيلي رزين أبي عن روي وقد:  اهلل رحمو البخاري اإلماـ قاؿ
 ( .ولد فيها لهم يكوف ال الجنة أىل إف: )

 اهلل رضي العقيلي رزين أبي عن( ٖٚٚ٘ٔ) أحمد اإلماـ رواه البخاري إليو أشار الذي والحديث
 بكم ويلذذف ، الدنيا في لذاتكم مثل تلذونهن للصالحين الصالحات: ) وفيو طويل حديث في عنو

 ( .توالد ال أف غير ،
 وضعفو ،"  صحتو على ينادى ما النبوة ونور والمهابة الجبللة من عليو: "  اهلل رحمو القيم ابن قاؿ

 " . بالمجاىيل مسلسل ضعيف إسناده: "  األرناؤوط شعيب وقاؿ ،" الجنة ظبلؿ" في األلباني
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 . صحتو في مختلف أنو غير ، الوالدة انتفاء في صريح والحديث
 حملو كاف الجنة في الولد اشتهى إذا المؤمن: ) عنو اهلل رضي سعيد أبي حديث عن أجيب وقد

 على إسناده:  القيم ابن عنو قاؿ ولذلك ، نظرا ثبوتو في بأف( يشتهي كما ساعة في وسنو ووضعو
 ( .ٖٕٔ ص" )األرواح حادي. " جدا غريب ولكنو ، الصحيح شرط
 ال وأنو ، بغرابتو حكم وقد الترمذي إسناد أسانيده أجود ىذا الخدري سعيد أبي وحديث: "  وقاؿ
 . انتهى"  لفظو اضطرب وقد ، الناجي الصديق أبي حديث من إال يعرؼ
 اشتهى إذا: ) وسلم عليو اهلل صلى النبي حديث في اهلل رحمو راىويو ابن إسحق اإلماـ وقاؿ

 . يشتهي ال ولكن:  قاؿ( يشتهي كما واحدة ساعة في كاف الجنة في الولد المؤمن
 الفرض على ىو إنما..( المؤمن اشتهى إذا) وسلم عليو اهلل صلى قولو أف إسحاؽ كبلـ ومعنى

 . للفرض المفيدة" لو" موضع وضعت" إذا" فكلمة ، والتقدير
 : منها والدة فيها ليس الجنة أف بها يترجح وجوه عدة القيم ابن وذكر
 . رزين ابن حديث:  األوؿ
 . واألذى والنفاس الحيض من طهرف البلتي وىن( مطهرة أزواج فيها ولهم: ) تعالى قولو:  الثاني
 " . والولد والمني والبصاؽ والنخاـ والبوؿ والغائط الحيض من مطهرة: "  قاؿ مجاىد وعن

 في يحبلن النساء كانت فلو ، والمني الحيض مع والوالدة الحمل جعل سبحانو اهلل أف:  الثالث
 . واإلنزاؿ الحيض عنهن ينقطع لم الجنة
 الجنة في يزاؿ وال: )قاؿ أنو وسلم عليو اهلل صلى النبي عن الصحيح في ثبت قد أنو:  الرابع
 الجنة في كاف ولو( . ٘ٛٓ٘) مسلم رواه( الجنة فضل فيسكنهم خلقا لها اهلل ينشئ حتى فضل
 . غيرىم من بو أحق وكانوا ، ألوالدىم الفضل لكاف إيبلد

( ذريتهم بهم ألحقنا بإيماف ذريتهم واتبعتهم آمنوا والذين: ) قاؿ وتعالى سبحانو أنو:  الخامس
 ينشأ كاف ولو ، الدنيا في لهم كانوا الذين ذرياتهم بإلحاؽ يكرمهم أنو سبحانو فأخبر ، ٕٔ/الطور

 تكوف أعينهم قرة ألف ، الدنيا في كانوا الذين ذرياتهم ذكر كما لذكرىم أخرى ذرية الجنة في لهم
 . الدنيا أىل من بذرياتهم ىي كما بهم

 وكبلىما ، تنقطع ثم غاية إلى أو ، غاية إلى ال فيها التناسل باستمرار يقاؿ أف إما أنو:  السادس
 انقطاع الثاني واستلزاـ ، تتناىى ال أشخاص اجتماع األوؿ الستلزاـ ، بو القوؿ إلى سبيل ال مما
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 ، نسل معو يموت بتناسل يقاؿ أف يمكن وال ، محاؿ وىو وسرورىم الجنة أىل لذة من نوع
 . ىناؾ موت ال إذ ، نسل ويخلفو
 ، ويكبروف ينموف أىلها ولداف فبل ، الدنيا في ينمو كما اإلنساف فيها ينمو ال الجنة أف:  السابع

 ، يتغيروف ال وثبلثين ثبلث أبناء وىؤالء ، يتغيروف ال صغار ولداف ىؤالء بل ، ينموف الرجاؿ وال
 من مات من أف ومعلـو رجبل، يصير حتى ضرورة ينمو المولود لكاف والدة الجنة في كاف فلو

 . نمو غير من وثبلثين ثبلث أبناء يردوف األطفاؿ
 نسلو فيقـو فيها من يموت ال ، وخلد بقاء دار بل تناسل دار ليست والجنة: "  اهلل رحمو قاؿ ثم

 ( .ٖٚٔ/ٔ" )األرواح حادي" . انتهى"  مقامو
 ؟الجنة أىل لغة ىي العربية اللغة ىل: مسألة

 ، الجنة أىل بها يتكلم التي اللغة بياف - نعلم فيما - الصحيحة السنة في أو القرآف في يرد لم
 الطبراني روى فقد، اآلثار وبعض ، وسلم عليو اهلل صلى نبينا عن يصح ال حديث ذلك في والوارد

 قاؿ:  قاؿ عنو اهلل رضي عباس ابن عن وغيرىم اإليماف شعب في والبيهقي والحاكم األوسط في
 أىل وكبلـ ، عربي والقرآف ، عربي ألني لثبلث العرب أحبوا: ) وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 ( .عربي الجنة
 /ٕ) البنو العلل في كما الرازي حاتم أبو اإلماـ عنو قاؿ الحديث وىذا

 منكر:  فيو قولو العقيلي عن اللساف في الحافظ ونقل ، كذب حديث ىذا( : ٖٙٚ - ٖ٘ٚ
 في الهيثمي وقاؿ العرب محبة في القرب محجة في العراقي وضعفو لو أصل ال ، المتن ضعيف

 الذىبي ورده صحيح الحاكم وقاؿ ضعفو على مجمع وىو الحنفي عمرو بن العبلء فيو المجمع
 وليس الحنفي عمرو بن والعبلء وغيره أحمد ضعفو األشعري بريدة بن يحيى فيو بأف التلخيص في

 عن العبلء ترجمة الميزاف وفي انتهى موضوعاً  الحديث وأظن قاؿ متهم الفضل بن ومحمد بعمدة
 ىذا وقاؿ موضوع ىذا حاتم أبو وقاؿ الخبر ىذا لو ساؽ ثم بحاؿ بو االحتجاج يجوز ال حباف ابن

 ابن:  السخاوي وقاؿ ، الموضوعات في الجوزي ابن وأورده اللساف في مثلو وذكر انتهى كذاب
 التهامو بو يتعد ال الفضل ابن ومتابعو البيهقي قاؿ كما بو تفردا وقد ضعيفاف عنو والراوي بريدة

 . موضوع( : ٓٙٔ) الضعيفة ضعيف في األلباني وقاؿ ، انتهى بالكذب
 الحافظ اهلل عبد بن محمد جعفر أبو روى وكذلك: "  اهلل رحمو تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿو 

 ابن حدثنا األشعري زيد بن يحيى حدثنا الحنفي عمرو بن العبلء حدثنا بمطين المعروؼ الكوفي
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:  وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ:  قاؿ عنهما اهلل رضي عباس ابن عن عطاء عن جريج
 السلفي الحافظ قاؿ( عربي الجنة أىل ولساف ، عربي والقرآف ، عربي ألنو:  لثبلث العرب أحب)

 على متنو حسن أو ، المحدثين طريقة على إسناده حسن أراد أدري فما.  حسن حديث ىذا: 
 قاؿ:  وقاؿ ، الموضوعات في الحديث ىذا ذكر الجوزي بن الفرج وأبو ، العاـ االصطبلح

 فبطل ، األثبات عن المقلوبات يروي زيد بن يحيى:  حباف ابن وقاؿ ، لو أصل ال:  الثعلبي
 ( .ٛ٘ٔ/ٔ" )المستقيم الصراط اقتضاء" من انتهى"  أعلم واهلل ، بو االحتجاج

 وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ:  قاؿ عنو اهلل رضي ىريرة أبي عن األوسط في الطبراني وروى
 ( .عربي الجنة أىل ولساف ، عربي والقرآف ، عربي أنا: )
 . موضوع:  ٔٙٔ رقم الضعيفة السلسلة في األلباني قاؿ

 السكوت يتعين ولهذا ، الجنة أىل بها يتكلم التي اللغة يبين صحيح دليل يرد لم أنو والحاصل
 عليو يترتب بما واالنشغاؿ ؛ تعالى اهلل إلى علمها وتفويض فيها الخوض وعدـ المسألة ىذه عن

 . الدار تلك في ينفع عمل
 اهلل يخاطبهم وىل ؟ البعث يـو الناس يخاطب بماذا:  اهلل رحمو تيمية ابن اإلسبلـ شيخ سئل
 ؟ العربية الجنة أىل لساف وأف الفارسية النار أىل لساف أف صح وىل ؟ العرب بلساف تعالى

 يسمعوف لغة بأي وال ، يومئذ الناس يتكلم لغة بأي يعلم ال العالمين رب هلل الحمد: "  فأجاب
 والسبلـ الصبلة عليو رسولو وال ذلك من بشيء يخبرنا لم تعالى اهلل ألف ؛ وعبل جل الرب خطاب

 في نزاعا نعلم وال ، األبدي النعيم أىل لغة العربية أف وال ، الجهنميين لغة الفارسية أف يصح ولم ،
 من ىذا مثل في الكبلـ ألف ذلك عن يكفوف كلهم بل ، عنهم اهلل رضي الصحابة بين ذلك

 ، بالعربية يتخاطبوف:  ناس فقاؿ ، المتأخرين بين خبلؼ ذلك في حدث ولكن...  القوؿ فضوؿ
:  آخروف وقاؿ.  النار في لغتهم وىى ، بالفارسية يجيبوف فإنهم النار أىل إال:  آخروف وقاؿ

 فإنهم الجنة أىل إال:  آخروف وقاؿ.  اللغات تفرعت وعنها آدـ لغة ألنها بالسريانية يتخاطبوف
 دعاوى ىي بل نقل وال عقل طريق من ال ألربابها حجة ال األقواؿ ىذه وكل.  بالعربية يتكلموف

 ( .ٜٜٕ/ٗ" )الفتاوى مجموع" من انتهى"  وأحكم أعلم وتعالى سبحانو واهلل األدلة عن عارية
 . أعلم واهلل

 ؟ وسلم عليو اهلل صلى النبي أبوي إحياء حديث : ىل صحمسألة
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 بل ، ماتا ثم بو آمنا وأنهما وسلم عليو اهلل صلى النبي أبوي أحيا تعالى اهلل أف في حديث يصح لم
 ىو وىذا، النار أىل من وأنهما ، الكفر على ماتا أنهما على تدؿ الثابتة الصحيحة األحاديث

 . والعثيمين واأللباني باز ابن العبلمة اختيار
 ألمي أستغفر أف ربي استأذنت: ) وسلم عليو اهلل رسوؿ قاؿ:  قاؿ عنو اهلل رضي ىريرة أبي فعن
 ( .ٜٙٚ) مسلم رواه( لي فأذف قبرىا أزور أف واستأذنتو ، لي يأذف فلم

 فلما.  النار في:  قاؿ ؟ أبي أين ، اهلل رسوؿ يا:  قاؿ رجبل أف عنو اهلل رضي مالك بن أنس وعن
 ( .ٖٕٓ) مسلم رواه.  النار في وأباؾ أبي إف:  فقاؿ ، دعاه قفى
 ، المقربين قرابة تنفعو وال،  النار في فهو الكفر على مات من أف:  فيو : اهلل رحمو النووي قاؿ
،  النار أىل من فهو األوثاف عبادة من العرب عليو كانت ما على الفترة في مات من أف وفيو

 األنبياء من وغيره إبراىيم دعوة بلغتهم قد كانت ىؤالء فإف،  الدعوة بلوغ قبل مؤاخذة ىذا وليس
 . اىػ عليهم وسبلمو تعالى اهلل صلوات

 آية يكوف ألنو ، وانتشر الشتهر وقع لو األمر ىذا أف:  األحاديث ىذه صحة عدـ على يدؿ ومما
 . نقلها على الدواعي فتتوفر ، تعالى اهلل آيات من عظيمة

 . مكذوبة موضوعة بأنها الواردة األحاديث ىذه على المحققوف العلم أئمة حكم وقد
 بي فمر ، الوداع حجة وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بنا حج:  قالت عنها اهلل رضي عائشةعن 
 إنو ثم ، وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ لبكاء فبكيت ، مغتم حزين باؾ وىو الحجوف عقبة على
 وىو إلي عاد إنو ثم ، طويبل عني فمكث البعير إلى فاستند ، استمسكي حميراء يا:  فقاؿ نزؿ
 فبكيت مغتم حزين وأنت عندي من نزلت ، اهلل رسوؿ يا وأمي أنت بأبي:  لو فقلت ، مبتسم فرح

 أمي لقبر ذىبت:  فقاؿ ؟ اهلل رسوؿ يا ذا فعم ، مبتسم فرح وأنت إلي عدت إنك ثم ، لبكائك
 . وجل عز اهلل وردىا بي فآمنت ، فأحياىا يحييها أف اهلل فسألت آمنة
 قاؿ كما -"  البلحق السابق"  في البغدادي والخطيب"  والمنسوخ الناسخ"  في شاىين ابن رواه

 . -( ٓٗٗ/  ٕ" ) الحاوي"  في السيوطي
 وضعو والذي ، شك ببل موضوع حديث ىذا(:" ٖٕٛ/ٔ" )الموضوعات"في  الجوزي ابن قاؿ

 ، الرجعة بعد يؤمن أف ينفعو ال كافرا مات من أف لعلم علم لو كاف لو إذ ، العلم عديم الفهم قليل
( كافر وىو فيمت: ) تعالى قولو الحديث ىذا رد ويكفي ، ينتفع لم المعاينة عند آمن لو بل ؛ ال

 يضعوف أقواـ كاف وقد( لي يأذف فلم ألمي أستغفر أف في ربي استأذنت: ) الصحيح في وقولو
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 ىذا:  ناصر بن الفضل أبو شيخنا قاؿ ، أولئك فيرويها المغفلين كتب في ويدسونها أحاديث
 ىناؾ ودفنت والمدينة مكة بين باألبواء ماتت وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ وأـ موضوع حديث
 . انتهى"  بالحجوف وليست

 . بمكة موضع:  الحجوف
 أف وذكر السهيلي ذكره الذي الحديث وأما"  (:ٕٔٙ/ٕ" ) البداية"في  كثير ابن الحافظ وقاؿ

 اهلل صلى اهلل رسوؿ أف عنها اهلل رضي عائشة عن عروة عن الزناد أبي إلى مجهولين إسناده في
 ممكنا كاف وإف ، جدا منكر حديث إنو:  بو وآمنا فأحياىما ، أبويو يحيي أف ربو سأؿ وسلم عليو

 . انتهى"  يعارضو الصحيح في ثبت الذي لكن ، تعالى اهلل قدرة إلى بالنظر
 ( .ٖٛ ص" )الموضوعة األخبار في المرفوعة األسرار"في  القاري علي مبل وقاؿ

 مستقلة رسالة المسألة ىذه في وضعت وقد ، دحية ابن قاؿ كما ، موضوع"  : الحديث ىذا عن
 . انتهى" 

 صح ىل(  : ٕٖٗ/ٗ) فتاواه مجموع في كما  تعالى اهلل رحمو تيمية ابن اإلسبلـ شيخ سئل وقد
 ماتا ثم يديو على أسلما حتى أبويو لو أحيا وتعالى تبارؾ اهلل أف:  وسلم عليو اهلل صلى النبي عن
 ؟ ذلك بعد

 كذب ذلك أف على متفقوف المعرفة أىل بل ؛ الحديث أىل من أحد عن ذلك يصح لم : فأجاب
"  والبلحق السابق"  كتابو في - الخطيب يعني - بكر أبو ذلك في روى قد كاف وإف مختلق
 القرطبي اهلل عبد أبو وذكره مجاىيل فيو بإسناد"  السيرة شرح"  في السهيلي القاسم أبو وذكره

 كذبا الموضوعات أظهر من أنو المعرفة أىل بين نزاع فبل المواضع ىذه وأمثاؿ"  التذكرة"  في
 في وال الصحيح في ال ؛ الحديث في المعتمدة الكتب في ذلك وليس العلم أىل عليو نص كما

 المغازي كتب أىل ذكره وال المعروفة الحديث كتب من ذلك ونحو المسانيد في وال السنن
 متدين على يخفى ال ذلك كذب ظهور ألف.  الصحيح مع الضعيف يرووف قد كانوا وإف والتفسير

 للعادة خرقا األمور أعظم من فإنو نقلو على والدواعي الهمم تتوافر مما لكاف وقع لو ىذا مثل فإف
 من أولى ىذا مثل نقل فكاف.  الموت بعد اإليماف جهة ومن:  الموتى إحياء جهة من:  وجهين من
"  كتاب في ىو البغدادي والخطيب.  كذب أنو علم الثقات من أحد يروه لم فلما غيره نقل

 سواء واحد شخص عن المحدثين من تأخر ومن تقدـ من يذكر أف مقصوده"  والبلحق السابق
 ذلك ذكر إنما والسهيلي.  والسمين الغث يروي شاىين وابن كذبا أو صدقا يروونو الذي كاف
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 إنما: }  تعالى اهلل قاؿ.  واإلجماع الصحيحة والسنة الكتاب خبلؼ ىذا ثم.  مجاىيل فيو بإسناد
 اهلل وكاف عليهم اهلل يتوب فأولئك قريب من يتوبوف ثم بجهالة السوء يعملوف للذين اهلل على التوبة
 إني قاؿ الموت أحدىم حضر إذا حتى السيئات يعملوف للذين التوبة وليست{ }  حكيما عليما
 وقاؿ.  كافرا مات لمن توبة ال أنو:  تعالى اهلل فبين{ .  كفار وىم يموتوف الذين وال اآلف تبت

 ىنالك وخسر عباده في خلت قد التي اهلل سنة بأسنا رأوا لما إيمانهم ينفعهم يك فلم: }  تعالى
 ؟ الموت بعد فكيف ؛ البأس رؤية بعد اإليماف ينفع ال أنو عباده في سنتو أف فأخبر{  الكافروف

 . النصوص من ذلك ونحو
 في أباؾ إف:  قاؿ ؟ أبي أين وسلم عليو اهلل صلى للنبي قاؿ رجبل أف: " }  مسلم صحيح وفي
: " }  قاؿ أنو أيضا مسلم صحيح وفي{ " .  النار في وأباؾ أبي إف:  فقاؿ دعاه أدبر فلما.  النار

 القبور فزوروا.  لي يأذف فلم لها أستغفر أف في واستأذنتو لي فأذف أمي قبر أزور أف ربي استأذنت
 في أمك مع أمي إف: " }  قاؿ وغيره المسند في الذي الحديث وفي{ " .  اآلخرة تذكر فإنها
 ذلك ذكر ولهذا الوداع حجة في ذلك بعد كاف واإلحياء الفتح عاـ في ىذا:  قيل فإف{ "  النار
 ويكوف كاف عما الخبر إف:  األوؿ)  -:  لوجوه باطل وىذا التذكرة صاحب اعتذر وبهذا ذكره من
 سأرىقو: }  الوليد في وكقولو{  لهب ذات نارا سيصلى: }  لهب أبي في كقولو نسخ يدخلو ال

 وىذا{ "  النار في وأمك أمي إف" }  و{ "  النار في وأباؾ أبي إف: " }  في وكذلك{ .  صعودا
 لهما االستغفار لجاز كذلك كاف لو ألنو ؛ الكبائر كأىل صاحبها منها يخرج نار عن خبرا ليس
 مؤمنا مات ومن بالخواتيم األعماؿ فإف ذلك عن ينهو لم إيمانهما اهلل علم في سبق قد كاف ولو
 قبر زار وسلم عليو اهلل صلى النبي أف:  الثاني. )  ممتنعا لو االستغفار يكوف فبل لو يغفر اهلل فإف
 كاف إذ يزره ولم ىناؾ يكن فلم أبوه وأما الفتح عاـ مكة عند"  بالحجوف"  بطريقو كانت ألنها أمو

 إيمانا مؤمنين كانا لو إنهما:  الثالث. )  ؟ لو أحيي:  يقاؿ فكيف طريقو غير في بالشاـ مدفونا
 من الجهاؿ يقولو مما أبعد وىذا ؛ والعباس حمزة:  عميو من والذكر بالشهرة أحق كانا ينفع

 وفيو الضعيف الحديث من"  السيرة"  في بما ويحتجوف آمن طالب أبا أف من ونحوىم الرافضة
 اهلل صلى للنبي قاؿ}  كاف لما آمن أنو ذكر العباس أف ولو.  الموت وقت خفي بكبلـ تكلم أنو

 نار من غمرة في وجدتو:  فقاؿ ؟ بشيء نفعتو فهل ينفعك كاف الضاؿ الشيخ عمك وسلم عليو
 أنا ولوال دماغو منهما يغلي نار من نعبلف رجليو في نار من ضحضاح في صار حتى فيو فشفعت

 { " . النار من األسفل الدرؾ في لكاف
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 المطلب عبد ملة على ىو:  قالو شيء آخر كاف فإنو وغيره الصحيح في لما مخالف باطل ىذا
 والعباس حمزة من بالشهرة أحق طالب أبو لكاف صح لو ذلك أف مع موتو يشهد لم العباس وأف
 أبواه وال طالب أبو يذكر لم أنو سلف عن خلفا األمة بين المستفيض المتواتر العلم من كاف فلما
 اهلل رضي والحسين والحسن وفاطمة وعلي والعباس كحمزة المؤمنين أىلو من يذكر من جملة في

 لكم كانت قد}  قاؿ تعالى اهلل أف:  الرابع. )  كذب ذلك أف على األدلة أبين من ىذا كاف عنهم
 ألستغفرف}  - قولو إلى -{  منكم برآء إنا لقومهم قالوا إذ معو والذين إبراىيم في حسنة أسوة
 عن إال ألبيو إبراىيم استغفار كاف وما}  تعالى وقاؿ.  اآلية{  شيء من اهلل من لك أملك وما لك

 في إال ؛ معو والذين بإبراىيم بالتأسي فأمر{ .  منو تبرأ هلل عدو أنو لو تبين فلما إياه وعدىا موعدة
  انتهى . أعلم واهلل منو تبرأ هلل عدو أنو لو تبين لما أنو وأخبر.  باالستغفار ألبيو إبراىيم وعد

 وإيمانهما وسلم عليو اهلل صلى والديو بإحياء ورد ما وكل" " :المعبود عوف" صاحب قاؿو 
 أئمة التفاؽ بحاؿ يصح ال جدا ضعيف وبعضو،  مفترى مكذوب موضوع أكثره ونجاتهما
 وابن ناصر وابن عساكر وابن والخطيب شاىين وابن والجوزقاني كالدارقطني وضعو على الحديث
 وجماعة الحلبي وإبراىيم الناس سيد بن الدين وفتح الطبري والمحب والقرطبي والسهيلي الجوزي

 والعبلمة،  مستقلة رسالة في الحلبي إبراىيم العبلمة الوالدين نجاة عدـ في الكبلـ بسط وقد. 
 الحديث ىذا المسلك ىذا لصحة ويشهد،  مستقلة رسالة وفي األكبر الفقو شرح في القاري علي

 الحفاظ خالف قد السيوطي الدين جبلؿ والشيخ( النار في وأباؾ أبي إف:  حديث يعني) الصحيح
 رسالة منها،  ذلك في العديدة الرسائل فصنف والنجاة اإليماف لهما وأثبت المحققين والعلماء
 . اىػ" الجنة في وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أبوي أف في والمنة التعظيم
 فصححها الحديثية القواعد وفق األحاديث ىذه تصحيح يستطع لم التصوؼ أىل وبعض

 عليو اهلل صلى النبي والدي إحياء حديث - الحديث ىذا ولعل"  : البيجوري يقوؿ، !بالكشف
 التوحيد جوىرةمن  . انتهى"  الكشف بطريق الحقيقة أىل عند صح -موتهما ثم وإيمانهما وسلم

 ( .ٖٓ ص)
 ىؤالء وعامة"  : ىذا مثل على رادا (ٕٜ/ٕ" )الصحيح الجواب"في  تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ
 بعضهم ويقوؿ!  العقل فوؽ أمر ىذا:  النصارى قوؿ جنس من قالوا قولهم فساد ببياف خوطبوا إذا
 . باختصار انتهى"  العقل صريح يناقض ما الكشف في عندنا يثبت: 

 النار؟ أىل من زوجها كاف إذا الجنة في للمرأة يحصل ماذا: مسألة
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 كانت أو ، النار أىل من كاف إذا أما ، أيضا ىناؾ زوجها كاف ، الجنة معها المرأة زوج دخل إذا
 . الجنة أىل من برجل تزوج فإنها ، الدنيا في تتزوج لم الفتاة
 ولم الجنة أىل من المرأة كانت إذا: (ٕ٘/ٕكما في مجموع فتاواه ) عثيمينال عبلمةال سئلوقد 
 ؟ لها يكوف فمن الجنة زوجها يدخل ولم تزوجت أو ، الدنيا في تتزوج

 ما فيها ولكم أنفسكم تشتهي ما فيها ولكم: ) تعالى قولو عمـو من يؤخذ الجواب: "  فأجاب
 فيها وأنتم األعين وتلذ األنفس تشتهيو ما وفيها: ) تعالى قولو ومن ، ٖٔ/فصلت( تدعوف

 من ليس زوجها كاف أو ، تتزوج ولم الجنة أىل من كانت إذا فالمرأة ، ٔٚ/الزخرؼ( خالدوف
 أعني- وىم ، الرجاؿ من يتزوجوا لم من الجنة أىل من فهناؾ الجنة دخلت إذا فإنها الجنة أىل
 شاءوا إذا الدنيا أىل من زوجات ولهم ، الحور من زوجات لهم -الرجاؿ من يتزوجوا لم من

 . أنفسهم ذلك واشتهت
 يدخل لم ولكنو الدنيا في زوج ذات كانت أو ، زوج ذات تكن لم إذا للمرأة بالنسبة نقوؿ وكذلك

 . اآليات ىذه لعمـو تشتهيو ما لها يكوف أف فبلبد تتزوج أف اشتهت إذا أنها الجنة معها
 ؟الجنة في تكوف أليهم زوج من بأكثر تزوجت التي المرأة: مسألة

 : العلم ألىل أقواؿ ثبلثة فيها المسألة ىذه
 . الدنيا في معها كاف خلقا أحسنهم مع تكوف أنها:  األوؿ

 . بينهم تخير أنها:  والثاني
 . أزواجها آلخر أنها:  والثالث
 وسلم عليو اهلل صلى النبي إلى مرفوع حديث وفيو الثالث القوؿ ىو وأصحها األقواؿ ىذه وأقرب

العبلمة  صححو ( وقد أزواجها آلخر فهي ، بعده فتزوجت ، زوجها عنها توفي امرأة أيما ): 
 . (ٕٔٛٔ) الصحيحة وفي (،ٕٗٓٚ) الجامع صحيح في اهلل رحمو األلباني

 : يلي كما األقواؿ فأدلة التفصيل وجو على أما ، اإلجماؿ وجو على ىذا
 حدثنا:  قاؿ النجاد بن بكر أبو وذكر (:ٕٛٚ/  ٕ) التذكرة في القرطبي قاؿ : األوؿ القوؿ دليل

 عن حميد عن ىاروف بن سناف حدثنا العطار إسحاؽ بن عبيد حدثنا شاكر بن محمد بن جعفر
 لها يكوف المرأة ، اهلل رسوؿ يا:  قالت وسلم عليو اهلل صلى النبي زوج حبيبة أـ أف:  أنس

:  قاؿ ؟ لآلخر أو لؤلوؿ ؟ تكوف أليهما ، الجنة في ويجتمعوف يموتوف ثم ، الدنيا في الزوجاف
 ا.ىػ"  واآلخرة الدنيا بخير الخلق حسن ذىب ، حبيبة أـ يا معها كاف خلقا ألحسنهما
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 أما، ىاروف بن وسناف ، العطار إسحاؽ بن عبيد:  علتاف وفيو ، جدا ضعيف والحديث:  قلت
 وىو ، بو االستدالؿ يصح ال فالحديث:  وعليو، فضعيف:  الثاني وأما ، جدا فضعيف:  األوؿ

 . القوؿ ىذا فسقط ، جدا ضعيف
 . دليل أي القوؿ ىذا قاؿ لمن أر ولم، أزواجها بين تخير أنها وىو :الثاني القوؿ
:  وقيل:  بعدىا وقاؿ ، المسألة ذكر( : ٕٛٚ/  ٕ" ) واآلخرة الموتى أحواؿ في التذكرة"  وفي
 ىػ.أ. زوج ذات كانت إذا تخير إنها

 . تخير:  وقيل!  خلقا ألحسنهم وقيل: (ٕٜٖ/ٕ) الخفاء كشف في العجلوني وقاؿ
 ( .ٖ٘/  ٕ) فتاواه في كما اهلل حفظو عثيمينال عبلمةال رجحو الذي وىو
( والحديث قاؿ عنو العبلمة األلباني في أزواجها آلخر المرأةفدليلو حديث ) : الثالث القوؿ وأما

 صحيح منو المرفوع و ، قوي الطريقين بمجموع فالحديث بالجملة و(: ٕٔٛٔالصحيحة )
 لو و.  الدرداء أبي عن(  ٕ/  ٕٔٛ/  ٜٔ)  عساكر ابن عند موقوفا و مرفوعا أخرى طرؽ لو و ،

 ا.ىػ موقوفاف شاىداف
، دليل فيو يصح لم مما:  الدنيا في معها كاف أخبلقا أحسنهم مع المرأة بأف القوؿ أف: والخبلصة

 ىو أزواجها آخر مع بأنها القوؿ وأف، البتة عليو دليل ال:  منهم تشاء من تختار بأنها القوؿ وأف
 بأثري مؤيد وىو ، مرفوعا الدرداء أـ حديث حسن الحتماؿ وذلك ، للصواب األقرب القوؿ

 . معتبرا أصبل للقوؿ أف ولبياف ، المرفوع لتقوية يصلحاف واللذاف ، الموقوفين وأسماء حذيفة
 ( .ٕٔٛٔ) الصحيحة السلسلة في األلباني الشيخ العبلمة صححو والحديث

 خرج)  قاؿ رضي اهلل عنو  العاص بن عمرو بن اهلل عبدوذلك ألدلة كثيرة أصرحها حديث  ٔ
 يا ال فقلنا الكتاباف ىذاف ما أتدروف فقاؿ كتاباف يده وفي وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ علينا

 أىل أسماء فيو العالمين رب من كتاب ىذا اليمنى يده في للذي فقاؿ تخبرنا أف إال اهلل رسوؿ
 قاؿ ثم أبدا منهم ينقص وال فيهم يزاد فبل آخرىم على أجمل ثم وقبائلهم آبائهم وأسماء الجنة
 ثم وقبائلهم آبائهم وأسماء النار أىل أسماء فيو العالمين رب من كتاب ىذا شمالو في للذي
 إف اهلل رسوؿ يا العمل ففيم أصحابو فقاؿ أبدا منهم ينقص وال فيهم يزاد فبل آخرىم على أجمل

 عمل وإف الجنة أىل بعمل لو يختم الجنة صاحب فإف وقاربوا سددوا فقاؿ منو فرغ قد أمر كاف
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 صلى اهلل رسوؿ قاؿ ثم عمل أي عمل وإف النار أىل بعمل لو يختم النار صاحب وإف عمل أي
 ( السعير في وفريق الجنة في فريق العباد من ربكم فرغ قاؿ ثم فنبذىما بيديو وسلم عليو اهلل

 فى والنسائى ،( ٕٔٗٔرقم ، ٜٗٗ/ٗ) والترمذى ،( ٖٙ٘ٙ رقم ، ٚٙٔ/ٕ) أحمد أخرجو
 الحلية فى نعيم وأبو ،(  ٖٛٗ)  السنة في عاصم أبي وابن ،( ٖٚٗٔٔ رقم ، ٕ٘ٗ/ٙ) الكبرى

 العارضة في العربي ابن وقاؿ ، غريب صحيح حسن:  الترمذي عنو قاؿ والحديث( ٛٙٔ/٘)
 ىذا روي( : ٔٚٔ/ٔ) والحكم العلـو جامع في رجب ابن وقاؿ ، عدوؿ كلهم رواتو( : ٕٔ/٘)

 الفتح في الحافظ وقاؿ ، متعددة وجوه من -وسلم عليو اهلل صلى- النبي عن الحديث
 أحمد الشيخ وقاؿ ،( ٛٗٛ) الصحيحة في األلباني العبلمة وحسنو ، حسن إسناده( : ٜٕٔ/ٙ)

 في ليس مما المسند الصحيح في مقبل الشيخ وقاؿ ، صحيح إسناده:  المسند تحقيق في شاكر
 إسناده:  المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط وقاؿ ، ثقات رواتو صحيح( : ٗٛٚ) الصحيحين

 رواية، في معين وابن أحمد وثقو فيو، مختلف -ىانىء بن حيي وىو- المعافري قبيل أبو ضعيف،
: وقاؿ ،"الثقات" في حباف ابن وذكره المصري، صالح بن وأحمد والعجلي والفسوي زرعة وأبو
 ابن عن وحكى لو،" الضعفاء" في الساجي وذكره الحديث، صالح: حاتم أبو وقاؿ يخطىء، كاف
 قرة أبي بن عبيد ترجمة في ٕٚٚ ص" المنفعة تعجيل" في الحافظ وقاؿ ضعفو، أنو معين

 ىذا مثل يحتمل ال فهو: قلنا. القديمة الكتب عن النقل يكثر كاف ألنو ضعيف: البغدادي
 سعد، ابن ىو: وليث النضر، أبو ىو: القاسم بن ىاشم. ثقات اإلسناد رجاؿ وباقي الحديث،

 . ماتع ابن ىو: األصبحي وشفي
 :وىي. العلم أىل وقررىا النصوص عليها دلت مراتب أربع وللقدر: مسألة
 والمستحيبلت والممكنات والمعدومات الموجودات من شيء بكل اهلل علم: األولى المرتبة

 ذلك على دؿ وقد. يكوف كيف كاف لو يكن لم وما يكوف وما كاف ما فعلم علًما بذلك وإحاطتو
: الطبلؽ{ )ِعْلًما َشْيءٍ  ِبُكلّْ  َأَحاطَ  َقدْ  اللَّوَ  َوَأفَّ  َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلّْ  َعَلى اللَّوَ  َأفَّ  لِتَػْعَلُموا: }تعالى قولو
ٕٔ.) 
 َوَسلّْم َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى النبي سئل»: قاؿ عنهما اهلل رضي عباس ابن حديث من الصحيحين وفي
 .«عاملين كانوا بما أعلم اهلل: فقاؿ المشركين أوالد عن

 َأفَّ  تَػْعَلمْ  أََلمْ : }تعالى قاؿ. الساعة قياـ إلى كائن ىو مما شيء لكل تعالى اهلل كتابة: الثانية المرتبة
(. ٓٚ: الحج{ )َيِسيرٌ  اللَّوِ  َعَلى َذِلكَ  ِإفَّ  ِكَتابٍ  ِفي َذِلكَ  ِإفَّ  َواأْلَْرضِ  السََّماءِ  ِفي َما يَػْعَلمُ  اللَّوَ 
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َناهُ  َشْيءٍ  وَُكلَّ : }تعالى وقاؿ ـٍ  ِفي أْحَصيػْ  بن اهلل عبد حديث السنة ومن(. ٕٔ: يس{ )ُمِبينٍ  ِإَما
 بخمسين واألرض السماوات لقخ قبل الخبلئق مقادير اهلل كتابة في المتقدـ العاص بن عمرو
 .سنة ألف

 َأرَادَ  ِإَذا َأْمُرهُ  ِإنََّما: }تعالى قاؿ. يكن لم يشأ لم وما كاف اهلل شاء ما فإف المشيئة: الثالثة المرتبة
 َربُّ  اللَّوُ  َيَشاءَ  َأفْ  ِإالَّ  َتَشاُءوفَ  َوَما: }تعالى وقاؿ(. ٕٛ: يس{ )فَػَيُكوفُ  ُكنْ  َلوُ  يَػُقوؿَ  َأفْ  َشْيًئا

 َصلَّى النبي عن عنو اهلل رضي ىريرة أبي حديث من الشيخاف وأخرج(. ٜٕ: التكوير{ )اْلَعاَلِمينَ 
 ليعـز! شئت إف ارحمني اللهم! شئت إف لي اغفر اللهم أحدكم يقولن ال»: قاؿ َوَسلّْم َعَلْيوِ  اللَّوُ 
 .«لو مكره ال شاء ما صانع اهلل فإف الدعاء في

 لكل خالق سبحانو فهو ذلك على الكاملة وقدرتو وإيجادىا لؤلشياء تعالى اهلل خلق: الرابعة المرتبة
 َعَلى َوُىوَ  َشْيءٍ  ُكلّْ  َخاِلقُ  اللَّوُ : }تعالى قاؿ. وسكونو ساكن وكل وحركتو متحرؾ وكل وعملو عامل

 وروى(. ٜٙ: الصافات{ )وفَ تَػْعَملُ  َوَما َخَلَقُكمْ  َواللَّوُ : }تعالى وقاؿ(. ٕٙ: الزمر{ )وَِكيلٌ  َشْيءٍ  ُكلّْ 
 كاف»: ). . َوَسلّْم َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى النبي عن حصين بن عمراف حديث من صحيحو في البخاري

 السماوات وخلق شيء كل الذكر في وكتب الماء على عرشو وكاف غيره شيء يكن ولم اهلل
 لم منها شيًئا أنكر ومن بالقدر اإليماف لتحقيق األربع المراتب بهذه اإليماف فيجب. «واألرض

  .بالقدر اإليماف يحقق

 والملحدوف الكفرة أما الموحدين، عصاة إال منها يخرج وال تبيد، وال تفنى ال النار أف الصواب ٔ
 . خالدوف فيها فهم

 األقواؿ وبياف والنار الجنة بفناء قاؿ من على الرد باسم مطبوعة رسالة تيمية ابن اإلسبلـ لشيخو 
 في المحقق يقوؿ السمهري اهلل عبد بن محمد: تحقيق الرياض، في بلنسية دار طبعة ذلك في

 لرسالة خطية نسخة على عثرت المصرية الكتب دار مخطوطات في بحثي وأثناء: المقدمة
 المشار اإلسبلـ شيخ رسالة ىي أنها - سيأتي كما - لي تبيين وقد الموضوع ىذا في مخطوطة

 :يلي فيما أجملها أسباب لعدة وذلك وإخراجها تحقيقها في رغبت وقد إليها،
 .المطبوعة الشيخ مؤلفات ضمن اآلف حتى تنتشر لم الرسالة ىذه أف: أوال
 الشيخ يقوؿ عليها، الحصوؿ على حرصوا العلماء بعض أف مع نادرة، النسخة ىذه أف: ثانيا

 في مطبوعة ىذه تيمية ابن رسالة أجد أف كبيرا أملي كاف ولقد: "األلباني الدين ناصر محمد
 مجلدا، وثبلثين خمسة في قاسم بن محمد بن الرحمن عبد الشيخ جمعها التي" الفتاوى مجموع"
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 بالفهارس واالستعانة كلها، لها تقليبي بعد منها، شيء في أثرا لها أجد لم - األسف مع - ولكني
 ...لها الموضوعة التفصيلية

 ىذه نشر في فلعل النار، فناء مسألة في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ رأي عن السائلين كثرة: ثالثا
 .لذلك إجابة الرسالة

 عصره، منذ فيو والطعن منو للنيل ذريعة الرسالة ىذه من جعلوا اإلسبلـ شيخ خصـو أف: رابعا
 رسالة ألف فقد ىػ،ٙ٘ٚ سنة المتوفى السبكي الكافي عبد بن علي الشيخ ىؤالء رأس وعلى
 وقد البحث، موضوع ىي التي الشيخ رسالة على رد وىي" والنار الجنة ببقاء االعتبار" بعنواف
 تلك رسالتو شقت ثم ينصفو، ولم اإلسبلـ شيخ على الرد في الرسالة ىذه في السبكي تحامل
 سار ومن المعاصرين اإلسبلـ شيخ خصـو بسعي منشورة وصارت المطبوعات، عالم إلى طريقها

 .اهلل شاء إف سيأتي كما نصابو، في األمر وضع من البد فكاف ركابهم، في
 اإلسبلـ لشيخ بالنسبة ونفيها إثباتها في تتضارب اآلراء جعلت الرسالة ىذه نسخ ندرة أف: خامسا

 .ىػ. ا متداولة مطبوعة لو رسالة في الحربي، علي الدكتور كبلـ في نراه كما
  تبقياف؟ ال أو تبقياف، والنار الجنة ىل: يعني أقواؿ، المسألة ثبلث ىذه في ناسولل

 وىذا لهما، اهلل بإبقاء باقيتاف الدىور مدى تبيداف وال أبدا، تفنياف ال والنار الجنة أف: األوؿ القوؿ
 .أيضا اإلجماع فيو نقل بل والخلف، السلف من األئمة جمهور قوؿ

 السلف، من جماعة قوؿ وىذا حين، بعد ولو فتفنى النار أما تفنى، ال باقية الجنة أف: الثاني
 .وغيرىما التفسير كتب من كثير في مذكوراف والقوالف

 إماـ صفواف بن الجهم قوؿ وىذا جميعا، تفنياف والنار الجنة. جميعا تفنياف أنهما: الثالث القوؿ
 أئمة من وال بإحساف، لهم التابعين من وال الصحابة، من ال قط سلف لو وليس المعطلة،

 من وبأتباعو بو وصاحوا بو، وكفروه السنة أىل عامة عليو وأنكره السنة، أىل من وال المسلمين،
 .أبدا تفنياف والنار الجنة إف: يقوؿ الجهم، قوؿ منكر، قوؿ ىذا األرض، أقطار
 يعتمد عنده، قاعدة ىذه فناؤه ثبت حدوثو ثبت وما حادثتاف، والنار الجنة: يقوؿ: الجهم شبهة
 شاركتا بقيتا لو إذ بقاؤه، واستحاؿ فناؤه، ثبت حدوثو ثبت وما حادثتاف، والنار الجنة العقل، على
 يبقى والذي بقائو، في اهلل شاركتا باقيتاف مستمرتاف إنهما: قلنا لو تفنياف، تك لم وما بقائو، في اهلل
- اهلل بقاء وأما لهما، اهلل إلبقاء بل لذاتهما، ليس والنار الجنة بقاء بأف عليو ويرد اهلل، ىو

 .لذاتو واجب فهو -سبحانو
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 من يتناىى ال ما وجود امتناع وىو اعتقده، الذي الفاسد، أصلو على مبنية الجهم وشبهة
، الكبلـ أىل عمدة ىو األصل وىذا الحوادث،  األجساـ، حدوث على بو استدلوا الذي المذمـو

 .العالم حدوث في عمدتهم ذلك وجعلوا الحوادث، من يخل ال ما وحدوث
 أدلة إلبطاؿ األستار رفع) كتاب تحقيق مقدمة في األلباني العبلمة كبلـ ننقل المسألة ولتوضيح
 يكوف عما وتقليبا نظرا البطاقات في فأخذت: األلباني العبلمة قاؿ( النارللصنعاني بفناء القائلين

 رفع) اسم تحت الصنعاني اإلماـ رسالة على عيني وقعت حتى وتفتيشا بحثا الكنوز من فيها
 فيو فإذا فطلبتو( ٜٕٔٙ) فيو الرسالة رقم مجموع في( . النار بفناء القائلين أدلة إلبطاؿ األستار

 اهلل رحمو الصنعاني اإلماـ مؤلفها ألف واعية دقيقة دراسة فدرستها. منها الثالثة ىذه رسائل عدة
 بأسلوب النار بفناء القوؿ إلى ميلهما القيم ابن وتلميذه تيمية ابن اإلسبلـ شيخ على فيها رد تعالى
 نفسو ىو قاؿ كما( معتزلية وال أشعرية متابعة وال. مذىبية عصبية غير من) دقيق رصين علمي
 .آخرىا في تعالى اهلل رحمو
 األحاديث سلسلة) في بإيجاز سنة عشرين من أكثر منذ ىذا قولهما لرد تعرضت كنت وقد

 المرفوعة األحاديث بعض فيو تخريجي بمناسبة( ٘ٚ - ٔٚ ص) منو الثاني المجلد في( الضعيفة
 وىاءىا ىناؾ وبينت النار بفناء القوؿ من إليو ذىبا ما على ببعضها احتجا التي الموقوفة واآلثار

 على الرد في قاعدة تيمية البن وأف أبدا تفنى ال النار أف وىو آخر قوال القيم البن وأف وضعفها
 فإذا اآلخر قولو في القيم ابن مع فيها يلتقي أنو يومئذ توىمت وكنت والنار الجنة بفناء قاؿ من

 قاؿ من على الرد يعني إنما إليو المشار الرد أف القيم ابن عن نقلو بما يبين الصنعاني بالمؤلف
 يقوؿ - تيمية ابن أعني - نفسو ىو وأنو النار بفناء قاؿ من دوف الجهمية من فقط الجنة بفناء

 وذلك األنهار تحتها من تجري جنات ذلك بعد يدخلوف أىلها وأف بل فقط ىذا وليس بفنائها
 كتابو في الخطيرة المسألة لهذه القيم ابن عقدىا التي الثبلثة الفصوؿ في الوضوح كل واضح

 ودقها وقلها وكثيرىا ورجلها األدلة خيل من) فيها حشد وقد( األفراح ببلد إلى األرواح حادي)
 قبيل كل واستنفر وقيل قاؿ من عليو قدر ما بكل وأتى علمو فيها ونشر قلمو فيها وأجرى وجلها
 بو أولى القيم وابن تيمية ابن على الوصف بهذا أضفى ولكنو اهلل رحمو المؤلف قاؿ كما( وجيل

 األدلة حشد وأما فيها أقوالو وبعض المسألة ىذه في تيمية ابن رأي عرفنا طريقو من ألننا وأحرى
 جلو أو كلو ذلك تلقى أنو ينفي ال ذلك كاف وإف وصياغتو القيم ابن من فهي وتكثيرىا المزعومة

 ولذلك فبل يعزه لم وما ذلك في األصل فهو صراحة إليو عزاه فما مجالسو بعض في شيخو من
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 قوؿ كل يعزى أف العلم بركة من ألف صراحة إليو يعزه لم ما على التنبيو على يأتي فيما جريت
 .العلماء عند معروؼ ىو كما العكس وليس. لقائلو

 الصواعق) كتابو في أيضا مطوال البحث لهذا تعرض اهلل رحمو القيم ابن أف ىذا يؤيد مما وإف
 للشيخ( الصواعق مختصر) في تراه كما( الحادي) في ما بنحو( والمعطلة الجهمية على المرسلة

 قاؿ أنو إال( العليل شفاء) في فعل رأيتو وكذلك مطلقا تيمية ابن فيو يذكر فلم الموصلي بن محمد
 كبيرة عظيمة المسألة ىذه: لي فقاؿ روحو اهلل قدس اإلسبلـ شيخ عنها سألت وكنت: )آخرىا في
 بعض الكشي حميد بن عبد تفسير في رأيت حتى زمن ذلك على ومضى. بشيء فيها يجب ولم

 األخير مجلسو في وىو الكتاب إليو فأرسلت( الكتاب أوؿ في اآلتي عمر أثر يعني) اآلثار تلك
 ىو؟ ما يدرى وال عليو يشكل الموضع ىذا لو قل: للرسوؿ وقلت الموضع ذلك على وعلمت
 تلقاه يكوف أف الممكن من أنو على يدؿ مما فهذا( . عليو اهلل رحمة المشهور مصنفو فيها فكتب

 اهلل رحمهما نفسو تيمية ابن كبلـ من أنو عليو ىو نص ما حدود في إال بو نقوؿ ال ولكن عنو كلو
 ثبلث على اإلسبلمي المكتب مخطوطات في وقفت وقد وجد أف غيره في أو( الحادي) في تعالى

 عن يكشف لم الذي كاتبها نقلها عشر الحادي القرف خطوط من لعلو بخط ورقتين في صفحات
 الثبلث الورقات وىذه والنار الجنة بفناء قاؿ من على الرد في اهلل رحمو تيمية ابن رسالة من ىويتو

 .عنده مخطوطات دشت من الشاويش زىير المحقق أخي جمعها
 الرد في رسالة في - تعالى اهلل رحمو - تيمية بن أحمد العباس أبو اإلسبلـ شيخ قاؿ: نصها وىذا
 السلف عن معروفاف قوالف ففيها النار بفناء القوؿ وأما: )نصو ما والنار الجنة بفناء قاؿ من على

 عذاب دواـ في المأخذين أحد وىذا بعدىم ومن التابعين عن معروؼ ذلك في والنزاع والخلف
 قد الجنة نعيم كدواـ بدائم ليس إليو ينتهي حد لو عذابهم أف: يقولوف الذين فإف يدخلها من

 لم إنهم: يقاؿ قد لكن أحد، فيها يبقى فبل منها يخرجوف إنهم: يقولوف وقد تفنى قد إنها: يقولوف
 وابن عمر عن القوؿ ىذا نقل وقد أحد غير على فيها العذاب بقاء مع يخرجوف أنهم بذلك يريدوا

 من وىو - حميد بن عبد وروى عنهم اهلل رضي وغيرىم الخدري سعيد وأبي ىريرة وأبي مسعود
 سلمة بن حماد أخبرنا حرب بن سليماف أخبرنا: قاؿ المشهور تفسيره في - الحديث علماء أجل
 لكاف عالج رمل كقدر النار في النار أىل لبث لو: )عمر قاؿ: قاؿ البصري الحسن عن ثابت عن
 ( فيو يخرجوف يـو ذلك على لهم
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 الخطاب بن عمر أف: الحسن عن حميد عن سلمة بن حماد عن منهاؿ بن حجاج أخبرنا: وقاؿ
 في ذلك ذكر( . فيو يخرجوف يـو لهم لكاف عالج رمل عدد النار في النار أىل لبث لو: )قاؿ

 {فيها البثين: }تعالى قولو تفسير
 في األئمة ىؤالء مثل عن يروي والسنة الحديث علماء من الكبير الشيخ ىذا مثل أف يبين وىذا

 بن حجاج ومثل والحديث السنة علماء أجل من ىو الذي حرب بن سليماف مثل والسنة الحديث
 من وجهين من يروي - والدين والسنة العلم في جبللتو مع - سلمة بن حماد عن كبلىما منهاؿ
 من بقي من أعلم أنو: يقاؿ الذي - البصري الحسن عن ىذا حميد طريق ومن ثابت طريق

 كاف سواء التابعين بعض من الحسن سمعو وإنما الخطاب بن عمر عن يروى - زمانو في التابعين
 األئمة العلماء ىؤالء بين متداوال الحديث ىذا مثل كاف يحفظو لم أو عمر عن ىذا حفظ قد ىذا

 والمرجئة والمعتزلة الخوارج من السنة عن خرج من على ينكروف كانوا وىؤالء ينكرونو ال
 المبتدعة حلوؽ في الشجا ىي سلمة بن حماد أحاديث: يقوؿ حنبل بن أحمد وكاف والجهمية

 القوؿ ىذا كاف لو ىذا دوف ىو ما البدع من ينكروف الذي السنة أىل أعبلـ أعظم من فهؤالء
 حميد بن وعبد الناس من طائفة يظنو كما واإلجماع والسنة للكتاب المخالفة البدع من عندىم

 أمد لها األحقاب أف: قاؿ من قوؿ ليبين{ أحقابا فيها البثين: }تعالى قولو تفسير في ىذا ذكر
 .نفاد من لو ما الذي كالرزؽ ليست تنفد
 ىم الذين النار أىل جنس بذاؾ أراد إنما عنو نقلو ومن عمر: القوؿ ىذا قاؿ من أف ريب وال

 فيها يلبثوف ال وأنهم منها بخروجهم وغيرىم ىؤالء علم قد فأولئك بذنوب أصيبوا قـو فأما أىلها
 وقد التوحيد أىل في الشفاعة حديث يروي كاف والحسن ذلك من قريبا وال عالج رمل عدد قدر

 وكذلك بها الناس ويحدث يجمعها كاف سلمة بن حماد وكذلك عنو ومسلم البخاري ذكره
 بالموحدين يختص ال النار أىل ولفظ ىذا مثل فيو يقاؿ ال عندىم فهذا وأمثالو حرب بن سليماف

 فإنهم أىلها ىم الذين النار أىل أما: )وسلم عليو اهلل صلى النبي قاؿ كما عداىم بمن يختص بل
 عذابها يفنى أف بعد جهنم من يخرجوف أي( فيو يخرجوف: )وقولو( ٔ( )يحيوف وال فيها يموتوف ال

 أجلها انقضى لكن اهلل أخبر كما جهنم في خالدوف ىم بل منها يخرجوف ال فهم وينقطع وينفد
 ال واألرض األرض في وجهنم يعدـ ال العالم أف وذلك عذاب فيها يبق فلم الدنيا تفنى كما وفنيت

 عليها من كل: }تعالى قاؿ حاؿ إلى حاؿ من واستحالتها حالها بتغير فناؤىا لكن بالكلية تعدـ
 فإذا{ باؽ اهلل عند وما ينفد عندكم ما} تعالى قاؿ وكما ويهلكوف يموتوف بل يعدموف ال وىم{ فاف
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 فيها وقاؿ انتهى،( . حاؿ إلى حاؿ من انتقل بل يعدـ لم كاف وإف عنده ما نفد فقد الرجل أنفذه
 :وجوه فمن شرعا أما وشرعا عقبل والنار الجنة بقاء بين والفرؽ: )أيضا

 كتابو من موضع غير في انقطاع وال لو نفاد ال وأنو ودوامو الجنة نعيم ببقاء أخبر اهلل أف: أحدىا
 أف أخبر بل ذلك ببقاء يخبر فلم وعذابها النار أىل وأما منها يخرجوف ال الجنة أىل أف أخبر كما

 منها يخرجوف ال أىلها
 آيات عدة في بمؤبد ليس أنو على يدؿ بما أخبر أنو: الثاني

 الدواـ على يدؿ مما شيء فيها يذكر لم النار أف: الثالث
: وقولو{ اهلل شاء ما إال فيها خالدين: }وقولو{ أحقابا فيها البثين: }بقولها قيدىا النار أف: والرابع

 قضية تقتضي آيات ثبلث فهذه{ ربك شاء ما إال واألرض السماوات دامت ما فيها خالدين}
 معلق وال بمؤقت ليس مطلق دائم وذاؾ شرط على معلقة أو مؤقتة

 األوالد ويدخلها أوال النار دخل من ويدخلها لها اهلل ينشئو من الجنة يدخل أنو ثبت قد: الخامس
 فبل بذنوبو إال أحد يعذب فبل النار وأما خيرا يعمل لم من يدخلها الجنة أف فثبت. اآلباء بعمل
 بهذه ىذه يقاس

 أنا أني عبادي نبئ: }قاؿ وقد عذابو من والنار ومغفرتو رحمتو مقتضى من الجنة أف: السادس
 اهلل وأف العقاب شديد اهلل أف اعلموا: }تعالى وقاؿ{ األليم العذاب ىو عذابي وأف الرحيم الغفور
 { رحيم لغفور وإنو العقاب لسريع ربك إف: }تعالى وقاؿ{ رحيم غفور

 وصفاتو أسمائو معاني بدواـ دوامو فيجب ذاتو لواـز من ىي التي أسمائو موجب من فالنعيم
 سيما ال وغيرىا الدنيا مثل انتهاء لو يكوف قد والمخلوؽ مخلوقاتو من ىو فإنما العذاب وأما

 بغيره يتعلق لحكمة خلق مخلوؽ
: وقاؿ الرحمة نفسو على كتب وأنو شيء كل وسعت رحمتو أف أخبر قد أنو: السابع الوجو

 لو آخر ال عذاب قدر فإذا وإطبلؽ عمـو وىذا( غضبي رحمتي غلبت) و( غضبي رحمتي سبقت)
 البتة رحمة ىناؾ يكن لم

 غير في حكمتو ذر كما لحكمة يخلق إنما حكيم أنو الواسعة رحمتو مع ثبت قد أنو: الثامن
 العقوبات الدنيا في يوجد كما ممكنا ىذا كاف لحكمة يعذب من يعذب أنو قدر فإذا موضع

 الذنوب من تطهير فيها عظيمة حكمة فيو المصائب من يقدره ما وكذلك حكمة فيها الشرعية
 طيب إال يدخلها ال طيبة والجنة غيره يجنبها ولغيره للفاعل المستقبل في لها وزجر للنفوس وتزكية
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 الجنة بين قنطرة على الصراط من خلوصهم بعد يحبسوف إنهم: )الصحيح الحديث في قاؿ ولهذا
 ردت لو التي الظالمة الشريرة والنفوس( . ٔ( )الجنة دخوؿ في لهم أذف ونقوا ىذبوا فإذا والنار

 الكذب تنافي التي السبلـ دار تسكن أف تصلح ال عنو نهيت لما لعادت العذاب قبل الدنيا إلى
 الحكمة في معقوال ىذا كاف الشر ذلك من نفوسهم يخلص عذابا بالنار عذبوا فإذا والشر والظلم

 نفوس خلق أما الحكمة تماـ من بالتعذيب يزوؿ شر فيو من وخلق الدنيا تعذيب في يوجد كما
 الحكمة مناقضة من فيو يظهر تناقض فهذا العذاب في إال يكوف ال واآلخرة الدنيا في الشر تعمل

 .غيره من يظهر ال ما والرحمة
 األمور من فيها جاء فيما كبيرا شبها تيمية ابن رسالة عن المنقولة الصفحات ىذه في ترى وأنت
 حيث من فارؽ مع - عليها ورد منو خبلصات المؤلف نقل الذي( الحادي) في القيم ابن بكبلـ

 وإف أخرى جهة من واألدلة واألحاديث المسائل من لكثير تعرضو وعدـ. جهة من والبسط اإليجاز
( رسالتو) في أيضا لذلك تعرض قد تيمية ابن يكوف أف الجائز من أف: يقاؿ أف الممكن من كاف

 القوؿ وأما: )تيمية ابن عن أولها في قولو عليو يدؿ كما اختصرىا الصفحات تلك كاتب ولكن
 آخر في قاؿ وكذا( انتهى: )الثبلث من الثانية الصفحة ثلث آخر في الكاتب وقوؿ( . النار بفناء

 أعلم واهلل. أيضا الثالثة
 جمعها التي( الفتاوى مجموع) في محفوظة ىذه تيمية ابن رسالة أجد أف في كبيرا أملي كاف ولقد

 أجد لم - األسف مع - ولكني مجلدا وثبلثين خمس في قاسم بن الرحمن عبد بن محمد الشيخ
 الموضوعة التفصيلية بالفهارس ذلك على واالستعانة كلها لها تقليبي بعد منها شيء في أثرا لها
 بلنسية دار طبعة والنار الجنة بفناء قاؿ من على الرد باسم وطبعت وجدت الرسالة ىذه قلت- لها

 دوف ولكن( الفهرس) في الموضوع( التخليد) عنواف تحت يوردىا أف ظني أقوى وكاف -الرياض
 في إليهما أشار أنو مع أرىا لم لكني فيها االستثناء آيتي في( ىود سورة تفسير) في أو جدوى
 إلى تيمية ابن إشارة سوى فيو أجد لم إليو أشار الذي المكاف إلى رجعت فلما السورة فهرس
( ٕٛٔ األنعاـ) آية في أو. . .( قاؿ ثم شقوا والذين سعدوا الذين حاؿ ذكر ثم: )بقولو اآليتين

 فيها البثين} آية( النبأ) تفسير في أو. مطلقا فيو لو وجود ال مما ولكنها السورة ىذه تفسير من
 من موضعين في أنها( الفهرس) في أشار قد أنو إال قبلو الذي في كالقوؿ فيو والقوؿ{ أحقابا

 لآلية فليس ذلك ومع( ٖٚٓ/  ٛٔ) في واآلخر( ٜٚٔ - ٜٗٔ/  ٙٔ) في األوؿ( المجموع)
 الكفار بخلود يقوؿ أنو كبلمو ظاىر يدؿ ما( ٜٚٔ ص) األوؿ الموضع في نعم مطلقا فيهما ذكر
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{ . يحيى وال فيها يموت ال ثم( : }األعلى سورة) في تعالى قولو تفسير في ذلك ذكر. النار في
 اآليات من بكثير فعل كما تفن لم ما: بقولو يقيده أف لو ألف النار بفناء قولو ينافي ال ولكنو

 اهلل شاء إف الرسالة في عليو المؤلف رد مع ذلك سترى كما األبدي والخلود بل بالخلود الصريحة
 تعالى
 الصفحة في جاء فقد صراحة تفنى ال النار وأف ذلك بخبلؼ صرح قد اآلخر الموضع في لكنو

 :نصو ما منو إليها المشار
 وال تموت ال سبعة: )قاؿ أنو وسلم عليو اهلل صلى النبي عن مالك بن أنس حديث عن وسئل) 

 صحيح الحديث ىذا فهل( والعرش والكرسي والقلم واللوح وسكانها الناس: الفناء تذوؽ وال تفنى
 ال؟ أـ

 بعض كبلـ من ىو وإنما وسلم عليو اهلل صلى النبي كبلـ من ليس اللفظ بهذا الخبر ىذا: فأجاب
 ال مما المخلوقات من أف على والجماعة السنة أىل وسائر وأئمتها األمة سلف اتفق وقد. العلماء

 إال المخلوقات جميع بفناء يقل ولم ذلك وغير والعرض والنار كالجنة بالكلية يفنى وال يعدـ
 . . .( المبتدعين الكبلـ أىل من طائفة
 وىو ال ولم وأئمتها األمة سلف يخالف ال أف ودينا علما تيمية ابن دوف ىو بمن والظن: قلت

 من والتحذير منهجهم على والسير أتباعهم إلى الدعوة راية حامل
 وتغذى كتبو من شيء على اطلع من كل على ذلك يخفى ال كما سبيلهم عن والخروج مخالفتهم

 ذكر فقد السنة إماـ أحمد اإلماـ عن محفوظ ذكره ما معنى في والنص سيما ال علمو من بطرؼ
 عليهم فرده والنار الجنة بفناء قولهم الجهمية عن حكى وقد( الزنادقة على الرد) كتابو آخر في

 :النار بفناء قولهم رد في قاؿ ثم. ودوامها الجنة بقاء في كثيرة آيات وذكر بشطريو
 :فقاؿ النار أىل تعالى اهلل وذكر) 
 يئسوا أولئك: }وقاؿ[ . ٖٙ/  فاطر{ . ]عذابها من عنهم يخفف وال فيموتوا عليهم يقضى ال} 

: وقاؿ[ . ٜٗ/  األعراؼ{ . ]برحمتو اهلل ينالهم وال: }وقاؿ[ . ٖٕ/  العنكبوت{ . ]رحمتي من
 علينا سواء: }وقاؿ[ . ٚٚ/  الزخرؼ{ . ]ماكثوف إنكم قاؿ ربك علينا ليقض مالك يا ونادوا}

 شر ىم أولئك فيها خالدين: }وقاؿ[ . ٕٔ/  إبراىيم{ . ]محيص من لنا ما صبرنا أـ أجزعنا
{ . العذاب ليذوقوا غيرىا جلودا بدلناىم جلودىم نضجت كلما: }وقاؿ[ . ٙ/  البينة{ . ]البرية
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: وقاؿ[ . ٖٓ/  السجدة{ ]فيها أعيدوا منها يخرجوا أف أرادوا كلما: }وقاؿ[ . ٙ٘/  النساء]
 [ٛ/  الهمزة{ . ]مؤصدة عليهم إنها}

 نقل وقد دوامو وعدـ النار بفناء القائلين على تعالى اهلل رحمو أحمد اإلماـ بو احتج مما كلو ىذا
 ال للبقاء خلقتا والنار والجنة: )قاؿ أنو( الشافية الكافية: )القيم ابن اإلماـ قصيدة شارح عنو

 في حـز ابن قوؿ ونحوه( مبتدع فهو ذلك خبلؼ قاؿ فمن الموت عليهن يكتب ولم للفناء
 لعذابها وال للنار وال لنعيمها وال للجنة فناء ال أنو: على كلها األمة فرؽ اتفقت( : )والنحل الملل)

 . .( صفواف بن جهم إال
 ( تبيداف وال أبدا تفنياف ال مخلوقتاف والنار والجنة( : )الطحاوية العقيدة) وفي

 :فقاؿ( اإلجماع مراتب) كتابو في أيضا المسألة أورد قد حـز ابن رأيت ثم
 ( نهاية ببل أبدا أىلها يفني وال تفنى ال أبدا عذاب دار وأنها حق النار وأف). . .  

 فيها تعقبو التي المسائل من لغيرىا خبلفا تيمية بن أحمد اإلسبلـ شيخ وأقره
 عليو يدؿ كما اهلل رحمو القيم ابن إليو ذىب مما ىو فنائها بعدـ القوؿ ىذا أف العجيب ومن

 كتبو بعضو في بو صرح ما ذلك بل( الروح) كتابو في كبلمو ظاىر
: ىي العدـ حيز في والباقوف الخلق من يعمها البقاء حكم ثمانية( : الشافية الكافية) في قاؿ - ٔ

 والقلم اللوح كذا وأرواح وعجب وجنة ونار والكرسي العرش
( الصيب الوابل) كتابو في( الضعيفة األحاديث سلسلة) في عنو نقلتو كنت ما منو وأصرح - ٕ
 ودار والمشارب والمآكل واألعماؿ األقواؿ في الخبث دار فإنها النار وأما: )نصو ما قاؿ)

 على بعضو لتراكب الشيء يركم كما فيركمو بعض إلى بعضو الخبيث يجمع تعالى فاهلل الخبيثين
: طبقات ثبلث على الناس كاف ولما. خبيث إال فيها فليس أىلو مع جهنم في يجعلو ثم بعضو
 :ثبلثة دورىم كانت. وطيب خبث فيهم وآخروف. فيو طيب ال وخبيث. خبث يشوبو ال طيب

 تفنياف ال الداراف وىاتاف المحض الخبث ودار المحض الطيب دار
 من جهنم في يبقى ال فإنو العصاة دار وىي تفنى التي الدار وىي وطيب خبث معو لمن ودار

 إال يبقى وال الجنة فأدخلوا النار من أخرجوا جزائهم بقدر عذبوا إذا فإنهم أحد الموحدين عصاة
 المحض الخبث ودار المحض الطيب دار
 تطهره ال المشرؾ بأف( العباد خير ىدى في المعاد زاد: )العظيم كتابو مقدمة في تصريحو - ٖ

 .الجنة عليو اهلل حـر وقد كاف كما خبيثا عاد منها أخرج ولو النار
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 .الرسالة أوؿ في ذلك في كبلمو نص اهلل رحمو المؤلف وسيذكر
 في الداللة قطعية األقل على ىي اهلل رحمو أحمد اإلماـ بها احتج التي اآليات بعض إف: قيل فإف

 إنكم: }وقولو{ عذابها من عنهم يخفف ال: }تعالى كقولو النار فناء وعدـ الكفار عذاب ديمومة
 عن وأخرجها القيم ابن تأولها التي اآليات من ذلك وغير{ محيص من لنا ما: }وقولو{ ماكثوف
 األحاديث بعض وكذلك. عليو المصنف ورد الرسالة في ذكره سيأتي مما الفناء عدـ على داللتها

 :بعضها اآلف أذكر أف من بأس وال ذلك على قاطعة داللة تدؿ الصحيحة
 :وفيو وسلم عليو اهلل صلى النبي شفاعة في الطويل أنس حديث: األوؿ

( . الخلود عليو وجب أي. القرآف حبسو من إال النار في يبقى فما الجنة فأدخلهم فأخرجهم) 
 ( .عاصم أبي البن السنة تخريج في الجنة ظبلؿ) في مخرج وىو وغيرىما الشيخاف رواه

 :وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ الخدري سعيد أبي حديث: الثاني
 بذنوبهم النار أصابتهم ناس ولكن يحيوف وال فيها يموتوف ال فإنهم أىلها ىم الذين النار أىل أما) 

 الحديث. . .( بالشفاعة أذف فحما كانوا إذا حتى إماتة تعالى اهلل فأماتهم بخطاياىم: قاؿ أو
 ىذه على فأتى خطب وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف عنو رواية وفي. وغيره مسلم أخرجو

 وأما: )قاؿ أنو إال نحوه فذكره: وسلم عليو اهلل صلى النبي فقاؿ{ يحيى وال فيها يموت ال: }اآلية
 تيمية ابن اإلسبلـ شيخ ذكرىا. . . .( . تميتهم النار فإف النار أىل من ليسوا الذين

 أف للقرآف تبعا صرح أنو الحديث داللة ووجو( الفتاوى مجموع) في كما حاتم أبي رواية من
 ىو كما فيها بمن تفنى: يقاؿ أف فإما تفنى النار بأف قيل فإذا يحيى وال النار في يموت ال الكافر

 في كما اآلية معنى ألف باطل وكبلىما فيها من دوف لوحدىا تفنى أو بفنائها قيل إف المتبادر
 فإف( . عليو مضرة ىي بل تنفعو حياة يحيى وال فيستريح يموت ال الكافر أف( : )كثير ابن تفسير)

 بداىة باطل ىذا وكل. أيضا منها استراح فقد دونها حيي وإف. واستراح مات فقد معها الكافر فني
 أبطل فهو الجنة يدخل بأنو القوؿ ذلك إلى انضم فإذا

 وأبي عمر كابن الصحابة من جمع عن جاء وقد والنار الجنة بين الموت ذبح حديث: الثالث
 :منها حديثين فلنذكر وغيرىما( الصحيحين) في وغيرىم سعيد وأبي ىريرة

 :قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي أف عمر ابن عن: أحدىما
 موت ال الجنة أىل يا: فيقوؿ بينهم مؤذف يقـو ثم النار النار وأىل الجنة الجنة أىل اهلل يدخل) 

 ( فيو ىو فيما خالد كل موت ال النار أىل ويا
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 الشيخاف أخرجو
 القيامة يـو بالموت يؤتى: )وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ ىريرة أبي عن: واآلخر
 الذي مكانهم من يخرجوا أف وجلين خائفين فيطلعوف الجنة أىل يا: فيقاؿ السراط على فيوقف

 فيو ىم الذي مكانهم من يخرجوا أف فرحين مستبشرين فيطلعوف النار أىل يا يقاؿ ثم فيو ىم
 للفريقين يقاؿ ثم الصراط على فيذبح فيؤمر: قاؿ الموت ىذا نعم: قالوا ىذا؟ تعرفوف ىل: فيقاؿ

 المنذري قاؿ كما جيد بإسناد ماجو ابن أخرجو( أبدا فيها موت ال تجدوف فيما خلود: كبلىما
 ألنو النار فناء دعوى بطبلف على قاطعة داللة الحديث ففي: قلت، وأحمد حباف ابن وصححو

 تفنى ال الجنة أف فكما األبد إلى العذاب من فيو ىم فيما أىلها خلود حيث من كالجنة جعلها
 عن: فأقوؿ أعود ىذا بعد تعالى اهلل شاء إف بين واضح ذلك وكل أبدا تفنى ال النار فكذلك أبدا

 إليو ذىب فكيف النار بفناء القوؿ بطبلف على الداللة في صريحة واألحاديث اآليات من تقدـ ما
  الجوزية؟ قيم ابن تلميذه لو وانتصر تيمية ابن اإلسبلـ شيخ

 الصحابة بعض أف توىما لما أنو ىو إنما عنهما الجواب من نفسي في أجد ما أحسن إف: فأقوؿ
 بيانو سيأتي كما يصح ولم ودراية رواية عنهم ذلك صح لو جميعا قدوتنا وىم ذلك إلى ذىبوا قد

 مقاـ خاؼ ولمن} اهلل من عليهما الخوؼ غلبة ذلك مع واقترف اهلل رحمو الصنعاني المؤلف عند
 حتى وشمولها رحمتو بسعة الشعور وغمرىما عذابو من تعالى عباده على والشفقة{ جنتاف ربو

 تلك عن ذلك فأذىلهما ومفاىيمها النصوص بعض ظواىر ذلك على وساعدىما منهم للكفار
 الذي المؤمن ذلك إال ىذا في شبها لهما أرى وما قبلهما أحد يقل لم ما وقاال القاطعة الداللة
 عليو اهلل صلى قاؿ كما زعم تعذيبو على يقدر فبل ربو عن ليضل بالنار يحرقوه أف أىلو أوصى
 في ونصفو البر في نصفو اذروا ثم فحرقوه مات إذا: ألىلو قط حسنة يعمل لم رجل قاؿ: )وسلم
 ما فعلوا الرجل مات فلما العالمين من أحدا يعذبو ال عذابا ليعذبنو عليو اهلل قدر لئن فواهلل البحر
 من: قاؿ ىذا؟ فعلت لم: قاؿ ثم فيو ما فجمع البحر وأمر فيو ما فجمع البر اهلل فأمر بو أمرىم

 ( لو اهلل فغفر أعلم وأنت رب يا خشيتك
 عن وسيأتي مسلم عند لفظو وىذا ىريرة أبو منهم الصحابة من جمع عن وغيرىما الشيخاف أخرجو

 التعليق في متواتر أنو وغيره يتيمة ابن
 مثبل لنا وضرب} يقينا معلومة وىي خلقو إعادة على تعالى قدرتو ربو من خوفو أنساه الرجل فهذا

 خلق بكل وىو مرة أوؿ أنشأىا الذي يحيها قل. رميم وىي العظاـ يحيي من قاؿ خلقو ونسي
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 أف وىو أيضا يقينا المعلـو عن غفل أنو حيث من بو تيمية ابن أشبو فما[ ٜٚ ٛٚ/  يس{ ]عليم
 وأنها وعفوه ربو رحمة في البالغة ثقتو كاف إنما ذلك على لو الحامل أف إال تفنى ال باقية النار

 بو عرؼ عليو اهلل جبلو رحيما وطبع كريما خلقا منو ذلك ووافق استثناء ما دوف شيء كل وسعت
 :مصر في الظالم سجنو من إليهم بو كتب مما ذلك على أدؿ وال أصحابو بين

 وأنا مسلم كل أحللت قد فإني وعدوانو ظلمو أو علي كذبو بسبب أحد من ينتصر أف أحب فبل) 
 فهم وظلموا كذبوا والذين لنفسو أحبو ما الخير من مؤمن لكل وأريد المسلمين لكل الخير أحب

 . . .( .خلقي من ىذا تعلموف وأنتم عليهم يتوب أف اهلل أسأؿ. . . جهتي من حل في
 خطأ لو يتبين فلم فيها النظر يمعن لم التي واألحاديث اآليات بعض ظواىر ذلك على وساعده
 بكل لو ويحتج عنو يدافع فصار لبو بمجامع وأخذ نفسو في القوؿ ذلك استقر حتى بها استداللو

 في وتبعو عنو المعروؼ خبلؼ ظاىرا تكلفا لو المخالفة األدلة على الرد في ويتكلف يتوىمو دليل
 بتصرؼ ىػ. ا الجوزية قيم ابن - البعض ؿ يقو كما - كتبو وماشطة تلميذه عليو وزاد بل ذلك

 الجنة نعيم وأف تفنى النار إف البعض قوؿ: عن واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة وسئلت
 النار؟ من يخرج الكافر وأف واالستعارة؟ المجاز قبيل من

 في الكافرين تخليد وعلى تفنى، ال النار أف على والسنة الكتاب من الكثيرة األدلة قامت: فأجابت
 َوَغرَّْتُكمُ  ُىُزًوا اللَّوِ  آيَاتِ  اتََّخْذُتمْ  بِأَنَُّكمُ  َذِلُكمْ : }تعالى اهلل قاؿ منها، يخرجوف ال وأنهم النار،
نْػَيا اْلَحَياةُ  َها ُيْخَرُجوفَ  اَل  فَاْليَػْوـَ  الدُّ  َسْوؼَ  بِآيَاتَِنا َكَفُروا الَِّذينَ  ِإفَّ : }وقاؿ{ ُيْستَػْعَتُبوفَ  ُىمْ  َواَل  ِمنػْ

ْلَناُىمْ  ُجُلوُدُىمْ  َنِضَجتْ  ُكلََّما نَارًا ُنْصِليِهمْ  َرَىا ًداُجُلو  بَدَّ  ُيْضِللْ  َوَمنْ : }وقاؿ{ اْلَعَذابَ  لَِيُذوُقوا َغيػْ
 َمْأَواُىمْ  َوُصمِّا َوُبْكًما ُعْمًيا ُوُجوِىِهمْ  َعَلى اْلِقَياَمةِ  يَػْوـَ  َوَنْحُشُرُىمْ  ُدونِوِ  ِمنْ  َأْولَِياءَ  َلُهمْ  َتِجدَ  فَػَلنْ 

 َورُفَاتًا ِعظَاًما ُكنَّا أَئَِذا َوقَاُلوا بِآيَاتَِنا َكَفُروا بِأَنػَُّهمْ  َجَزاُؤُىمْ  َذِلكَ { }َسِعيًرا زِْدنَاُىمْ  َخَبتْ  ُكلََّما َجَهنَّمُ 
ُعوثُوفَ  أَئِنَّا  ِفيَها َخاِلِدينَ  النَّارِ  َأْصَحابُ  ُأولَِئكَ  بِآيَاتَِنا وََكذَّبُوا َكَفُروا َوالَِّذينَ : }وقاؿ{ َجِديًدا َخْلًقا َلَمبػْ

 ِإفَّ : }وقاؿ{ أَبًَدا ِفيَها َخاِلِدينَ  َجَهنَّمَ  نَارَ  َلوُ  فَِإفَّ  َوَرُسوَلوُ  اللَّوَ  يَػْعصِ  َوَمنْ : }وقاؿ{ اْلَمِصيرُ  َوبِْئسَ 
ُهمْ  يُػَفتػَّرُ  اَل { }َخاِلُدوفَ  َجَهنَّمَ  َعَذابِ  ِفي اْلُمْجرِِمينَ   َوَلِكنْ  ظََلْمَناُىمْ  َوَما{ }ُمْبِلُسوفَ  ِفيوِ  َوُىمْ  َعنػْ

َنا لِيَػْقضِ  يَاَماِلكُ  َونَاَدْوا{ }الظَّاِلِمينَ  ُىمُ  َكانُوا َناُكمْ  َلَقدْ { }َماِكُثوفَ  ِإنَُّكمْ  قَاؿَ  رَبُّكَ  َعَليػْ  بِاْلَحقّْ  ِجئػْ
 َكُحبّْ  ُيِحبُّونَػُهمْ  أَْنَداًدا اللَّوِ  ُدوفِ  ِمنْ  يَػتَِّخذُ  َمنْ  النَّاسِ  َوِمنَ : }وقاؿ{ َكارُِىوفَ  لِْلَحقّْ  َأْكثَػرَُكمْ  َوَلِكنَّ 

 اللَّوَ  َوَأفَّ  َجِميًعا لِلَّوِ  اْلُقوَّةَ  َأفَّ  اْلَعَذابَ  يَػَرْوفَ  ِإذْ  ظََلُموا الَِّذينَ  يَػَرى َوَلوْ  لِلَّوِ  ُحبِّا َأَشدُّ  آَمُنوا َوالَِّذينَ  اللَّوِ 
 ِمنَ  ِبَخارِِجينَ  ُىمْ  َوَما ِهمْ َعَليْ  َحَسَراتٍ  َأْعَماَلُهمْ  اللَّوُ  يُرِيِهمُ  َكَذِلكَ : }قاؿ أف إلى{ اْلَعَذابِ  َشِديدُ 
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َها َواْسَتْكبَػُروا بِآيَاتَِنا َكذَّبُوا الَِّذينَ  ِإفَّ : }وقاؿ{ النَّارِ   َيْدُخُلوفَ  َواَل  السََّماءِ  أَبْػَوابُ  َلُهمْ  تُػَفتَّحُ  اَل  َعنػْ
 َوِمنْ  ِمَهادٌ  َجَهنَّمَ  ِمنْ  َلُهمْ { }اْلُمْجرِِمينَ  َنْجِزي وََكَذِلكَ  اْلِخَياطِ  َسمّْ  ِفي اْلَجَملُ  يَِلجَ  َحتَّى اْلَجنَّةَ 

 َعَلْيِهمْ  يُػْقَضى اَل  َجَهنَّمَ  نَارُ  َلُهمْ  َكَفُروا َوالَِّذينَ : }وقاؿ{ الظَّاِلِمينَ  َنْجِزي وََكَذِلكَ  َغَواشٍ  فَػْوِقِهمْ 
ُهمْ  ُيَخفَّفُ  َواَل  فَػَيُموُتوا  َأْخرِْجَنا رَبػََّنا ِفيَها َيْصَطرُِخوفَ  َوُىمْ { }َكُفورٍ  ُكلَّ  َنْجِزي َكَذِلكَ  َعَذاِبَها ِمنْ  َعنػْ

رَ  َصاِلًحا نَػْعَملْ   َفَما َفُذوُقوا النَِّذيرُ  َوَجاءَُكمُ  َتذَكَّرَ  َمنْ  ِفيوِ  يَػَتذَكَّرُ  َما نُػَعمّْرُْكمْ  َأَوَلمْ  نَػْعَملُ  ُكنَّا الَِّذي َغيػْ
 فَػَلنْ  َفُذوُقوا: }قاؿ أف إلى{ َمآبًا لِلطَّاِغينَ { }ِمْرَصاًدا َكاَنتْ  مَ َجَهنَّ  ِإفَّ : }وقاؿ{ َنِصيرٍ  ِمنْ  ِللظَّاِلِمينَ 

 وعدـ النار في الكفار تخليد على منها كل يدؿ التي اآليات من ذلك غير إلى{ َعَذابًا ِإالَّ  نَزِيدَُكمْ 
 .التأويل عن وأبعد أقوى ذلك على داللتها كانت اجتمعت فإذا فنائها، وعدـ منها خروجهم

 األنفس تشتهيو ما النعيم من فيها الصالحات، وعمل آمن لمن القيامة يـو الجزاء فدار الجنة أما
 دخلها من بها يتمتع بشر، قلب على خطر وال سمعت أذف وال رأت عين ال ما فيها األعين، وتلذ
 انقطاع وال منها خروج وال فناء فبل أمنية أبدية حياة فيها ويحيوف وروحيا حسيا حقيقيا متاعا

 َمَثلُ : }تعالى اهلل قاؿ واإليماف، العلم أىل وإجماع القطعية بالنصوص كدر وال نغص وال لنعيمها
 َوُعْقَبى اتػََّقْوا الَِّذينَ  ُعْقَبى تِْلكَ  َوِظلَُّها َدائِمٌ  ُأُكُلَها اأْلَنْػَهارُ  َتْحِتَها ِمنْ  َتْجِري اْلُمتػَُّقوفَ  ُوِعدَ  الَِّتي اْلَجنَّةِ 
ـٍ  اْدُخُلوَىا{ }َوُعُيوفٍ  َجنَّاتٍ  ِفي اْلُمتَِّقينَ  ِإفَّ : }تعالى وقاؿ{ النَّارُ  رِينَ اْلَكافِ   َما َونَػَزْعَنا{ }آِمِنينَ  ِبَسبَل

َها ُىمْ  َوَما َنَصبٌ  ِفيَها يََمسُُّهمْ  اَل { }ُمتَػَقابِِلينَ  ُسُررٍ  َعَلى ِإْخَوانًا ِغل   ِمنْ  ُصُدورِِىمْ  ِفي { ِبُمْخَرِجينَ  ِمنػْ
 ُمتَِّكِئينَ { }اأْلَبْػَوابُ  َلُهمُ  ُمَفتََّحةً  َعْدفٍ  َجنَّاتِ { }َمآبٍ  َلُحْسنَ  لِْلُمتَِّقينَ  َوِإفَّ  ِذْكرٌ  َىَذا: }تعالى وقاؿ
 لِيَػْوـِ  ُتوَعُدوفَ  َما َىَذا{ }أَتْػَرابٌ  الطَّْرؼِ  قَاِصَراتُ  َوِعْنَدُىمْ { }َوَشَرابٍ  َكِثيَرةٍ  بَِفاِكَهةٍ  ِفيَها يَْدُعوفَ  ِفيَها

ءُ : }تعالى وقاؿ{ نَػَفادٍ  ِمنْ  َلوُ  َما َلرِْزقُػَنا َىَذا ِإفَّ { }اْلِحَسابِ   ِإالَّ  َعُدوّّ  لِبَػْعضٍ  بَػْعُضُهمْ  يَػْوَمِئذٍ  اأْلَِخبلَّ
{ ُمْسِلِمينَ  وََكانُوا َنابِآيَاتِ  آَمُنوا الَِّذينَ { }َتْحَزنُوفَ  أَنْػُتمْ  َواَل  اْليَػْوـَ  َعَلْيُكمُ  َخْوؼٌ  اَل  يَاِعَبادِ { }اْلُمتَِّقينَ 

 َما َوِفيَها َوَأْكَوابٍ  َذَىبٍ  ِمنْ  ِبِصَحاؼٍ  َعَلْيِهمْ  يُطَاؼُ { }ُتْحبَػُروفَ  َوَأْزَواُجُكمْ  أَنْػُتمْ  اْلَجنَّةَ  اْدُخُلوا}
{ تَػْعَمُلوفَ  ُكْنُتمْ  ِبَما ُأورِثْػُتُموَىا الَِّتي اْلَجنَّةُ  َوتِْلكَ { }َخاِلُدوفَ  ِفيَها َوأَنْػُتمْ  اأْلَْعُينُ  َوتَػَلذُّ  اأْلَنْػُفسُ  َتْشَتِهيوِ 

َها َكِثيَرةٌ  فَاِكَهةٌ  ِفيَها َلُكمْ }  َما ِفيَها َخاِلِدينَ  اْلَجنَّةِ  َفِفي ُسِعُدوا الَِّذينَ  َوَأمَّا: }تعالى وقاؿ{ تَْأُكُلوفَ  ِمنػْ
رَ غَ  َعطَاءً  رَبُّكَ  َشاءَ  َما ِإالَّ  َواأْلَْرضُ  السََّماَواتُ  َداَمتِ   شاء التي المدة: باالستثناء يعني{ َمْجُذوذٍ  يػْ

رَ  َعطَاءً : }بقولو اآلية ختم ولذا دخولها قبل بالجنة تكونوا أال اهلل  نعيمها لدواـ تأكيدا{ َمْجُذوذٍ  َغيػْ
ـٍ  ِفي اْلُمتَِّقينَ  ِإفَّ : }تعالى قاؿ الدخاف سورة في االستثناء ونظيره بدخولها، فاز من بو يتمتع  َمَقا
َرؽٍ  ُسْنُدسٍ  ِمنْ  يَػْلَبُسوفَ { }َوُعُيوفٍ  َجنَّاتٍ  ِفي{ }َأِمينٍ   ِبُحورٍ  َوَزوَّْجَناُىمْ  َكَذِلكَ { }ُمتَػَقابِِلينَ  َوِإْسَتبػْ
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 َعَذابَ  َوَوقَاُىمْ  اأْلُوَلى اْلَمْوتَةَ  ِإالَّ  اْلَمْوتَ  ِفيَها َيُذوُقوفَ  اَل { }آِمِنينَ  فَاِكَهةٍ  ِبُكلّْ  ِفيَها َيْدُعوفَ { }ِعينٍ 
 مستقبل منفي موت من سابقة موتة فاستثنى{ اْلَعِظيمُ  اْلَفْوزُ  ُىوَ  َذِلكَ  رَبّْكَ  ِمنْ  َفْضبًل { }اْلَجِحيمِ 

 كل في ونفوذىا اهلل مشيئة عمـو بياف باالستثناء المراد أو دوامها، وتأكيد الحياة تأبيد إلفادة
 أو نعيم من فيو دخل فيما الفريقين من كل وخلود النار النار وأىل الجنة الجنة أىل فدخوؿ شيء

 وال عنو كرىا يحصل وال عقبل عليو واجبا ال وعدلو وفضلو واختياره اهلل بمشيئة كاف إنما عذاب
: قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي أف السنة في وثبت .كبيرا علوا ذلك عن اهلل تعالى لو قهرا

 تموتوا فبل تحيوا أف لكم وإف أبدا، تسقموا فبل تصحوا أف لكم إف الجنة أىل يا: مناد ينادي»
 وثبت مسلم رواه «أبدا تبئسوا فبل تنعموا أف لكم وإف أبدا، تهرموا فبل تشبوا أف لكم وإف أبدا،
...  «أملح كبش كأنو القيامة يـو بالموت يجاء»: قاؿ أنو وسلم عليو اهلل صلى النبي عن أيضا
 فبل خلود النار، أىل ويا موت، فبل خلود الجنة أىل يا: يقاؿ ثم فيذبح بو فيؤمر»: قاؿ أف إلى

 وخلود وأبديتهما، والنار الجنة خلود سبحانو وأكد صحيحو في مسلم رواه إلخ،....  «موت
 النبي عن الثابتة السنة وفصلت القرآف، من كثيرة آيات في النار في والكافرين الجنة في المؤمنين

 فمن الصريحة النصوص لتأويل وال حقيقتو في للشك مجاال يدع ال تفصيبل وسلم عليو اهلل صلى
 ا.ىػ الكافرين من وكاف مواضعو عن الكلم وحرؼ ىواه اتبع فقد تأولو أو فيو شك

 وأصحاب السلف عقيدة في( ٜٗٗ) سنة المتوفى اهلل رحمو الصابوني اإلسبلـ شيخ قاؿو 
 اهلل يترؾ وال أبدا منها يخرجوف وال فيها يخلدوف فإنهم الكفار أما) سبق كبلـ بعد قاؿ. الحديث

 (.أحدا اإليماف أىل عصاة من فيها
 ال الجنة أىل وأف أبدا يفنياف ال باقيتاف وأنهما مخلوقتاف والنار الجنة أف السنة أىل ويشهد) وقاؿ

 المنادي وأف. أبدا يخرجوف ال لها خلقوا أىلها ىم الذين النار أىل وكذلك أبدا منها يخرجوف
 الخبر بو ورد ما على موت وال خلود النار أىل ويا موت وال خلود الجنة أىل يا يومئذ ينادي

 الرسائل مجموعة من األوؿ الجزء من ٖٕٔص أىػ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن الصحيح
 .المنيرية

 وأف مخلوقتاف والنار الجنة بأف والتصديق اإليماف كتاب: )الشريعة كتابو في اآلجري اإلماـ قاؿو 
 ساؽ ثم أبدا الكفار أىلها عن ينقطع ال النار عذاب وأف أبدا أىلها عن ينقطع ال الجنة أىل نعيم

 ذكر باب) ٜٖٛص قاؿ ثم ٖٚٛص شئت إف فراجعو تقدـ ما بمثل ذلك في واألحاديث اآليات
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( أبدا فيها خالدوف والمنافقين الكفار من النار أىل وأف أبدا فيها خالدوف الجنة أىل بأف اإليماف
 .واألحاديث اآليات ساؽ ثم
 قاؿ عنها القصيم أىل سألو التي عقيدتو في تعالى اهلل رحمو الوىاب عبد بن محمد اإلماـ قاؿو 

 أىل الناجية الفرقة اعتقدتو ما أعتقد أني وأشهدكم المبلئكة من حضرني ومن اهلل أشهد:  أولها في
 ال وأنهما موجودتاف اليـو وأنهما مخلوقتاف والنار الجنة بأف وأومن: قاؿ ثم والجماعة السنة
 .يفنياف

 وأصحاب النار ذكر في ورد مما االعتبار أولى يقطة كتابو في خاف حسن صديق العبلمة قاؿو 
 من ذكر بما وثبت:  قاؿ ثم النار أبدية في األحاديث ساؽ ثم تفنى ال النار أف في) باب : النار

 نعيم من فيو ىو بما كل مؤبدا خلودا الدارين أىل خلود الصيحة واألخبار الصريحة اآليات
 وزعمت والسنة الكتاب من ذلك ودليل والجماعة السنة أىل إجماع ىذا وعلى أليم وعذاب
 سلف ذلك في لو وليس المعطلة إماـ صفواف بن جهم ىذا قاؿ تفنياف والنار الجنة أف الجهمية

 نعم. السنة أىل من أحد بو قاؿ وال الدين أئمة من أحد وال التابعين من وال الصحابة من ال قط
 الفريقين توفيق)  فساقها أقواؿ سبعة كلو ذلك وحاصل قولين النار أبدية في العلماء بعض حكى
 ورسالة. األمير إسماعيل بن محمد اإلماـ للسيد رسالة الباب وفي(  الدارين أىل خلود على

 أىلهما وخلود والنار الجنة بقاء حاصلهما الشوكاني علي بن محمد المجتهد العبلمة للقاضي
 .كبلمو أىػ أعلم واهلل واألمة األئمة وإجماع والسنة الكتاب أدلة عليو دلت الذي الحق وىو فيهما
  تفنى؟ أو مؤبدة النار ىل: عن فتاواه مجموع في كما العثيمين العبلمة وسئل

 جعلو ولهذا القوؿ، ىذا سوى السلف عند يعرؼ يكاد وال مؤبدة أنها قطعاً  المتعين: فأجاب
 ألف فيو؛ شك ال األمر وىذا اآلبدين، أبد مؤبدة النار بأف ونعتقد نؤمن بأف عقائدىم، من العلماء

 :القرآف من مواضع ثبلثة في التأبيد ذكر -تعالى- اهلل
 وال لهم ليغفر اهلل يكن لم وظلموا كفروا الذين إف: }تعالى قولو في النساء سورة في: األوؿ

 { .أبًدا فيها خالدين جهنم طريق إال. طريقاً  ليهديهم
: والثالث { .أبًدا فيها خالدين. سعيراً  لهم وأعد الكافرين لعن اهلل إف} األحزاب سورة في: والثاني

 عز اهلل ذكر ولو{ . أبًدا فيها خالدين جهنم نار لو فإف ورسولو اهلل يعص ومن} الجن سورة في
 فئة أف العجب ومن    مواضع؟ ثبلثة في ذكره قد وىو فكيف لكفى، واحد موضع في التأبيد وجل
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 والسنة الكتاب لمقتضى لمخالفتها عليلة علل على بناء تفنى أنها إلى ذىبوا العلماء من قليلة
    ىذا؟ فكيف موجودة دامت ما"  أبداً  فيها خالدين" إف: فقالوا والسنة الكتاب أجلها من وحرفوا

 اإلنساف كاف وإذا فيها كائنوف ىم" فيها" مؤبدة ىي تكوف أف لـز أبداً، فيها خالدين كانوا إذا
 تأبيد صح ما الخلود مكاف فني لو ألنو مؤبداً؛ الخلود مكاف يكوف أف لـز تخليده، مؤبداً  خالداً 

 وىذا صاحبها، على مردودة للنص المخالفة الباردة والتعليبلت جداً  واضحة واآلية الخلود،
 الذي الصريح للنص مخالف ألنو مطرح خبلؼ العلم أىل من قليلة فئة عن ذكر الذي الخبلؼ

 تأمل من لكن اهلل، عند فيعذر عنده قامت لشبهة خالفو ومن يعتقده، أف مؤمن كل على يجب
 .عنو العدوؿ يحق ال الذي الحق ىو بتأبيدىا القوؿ أف عرؼ والسنة الكتاب نصوص

 اهلل ومعصية وجل عز اهلل محاربة في عمره كل عمره أفنى الكافر ىذا ألف ذلك تقتضي والحكمة
 وأصر عليو وقوتل إليو، ودعي الحق، لو وبين وأعذر النذير جاءه أنو مع رسلو وتكذيب بو والكفر

 .تقدـ كما صريحة ىذا في واآليات  عذابو؟ يؤبد ال ىذا إف: نقوؿ فكيف والباطل الكفر على
  يخرجوف؟ ثم فيها يعذبوف الذين المعاصي ألىل ونار الكفر، ألىل نار ناراف ىناؾ ىل: عن وسئل

 المعاصي ألىل ونار الكفر، ألىل نار ناراف النار إف: وقاؿ ذلك العلماء بعض زعم: بقولو فأجاب
 على أنها شك ال يختلف، عذابهما لكن دليبلً  لو أعلم ال ىذا ولكن فرؽ، وبينهما المؤمنين من

 اف عقولنا استبعاد على بناء بالتقسيم نقوؿ وكوننا الكافرين على ىي كما ليست المؤمنين عصاة
 :ألمرين لو وجو ال االستبعاد ىذا ألف ينبغي؛ ال مختلفين تأثيرين تؤثر واحدة نار تكوف
 لشخص الواحدة النار يجعل أف على قادر اهلل وأف قدير، شيء كل على اهلل أف: األوؿ األمر

 .عذاباً  وآلخر سبلماً،
 يجوز فبل بينهما، العظيم الفرؽ لظهور أبداً  الدنيا بأحواؿ تقاس ال اآلخرة أحواؿ أف: الثاني األمر

 ألحواؿ بالنسبة عليك بل عقلك، لو يتسع ماال لتنفي الدنيا بأحواؿ اآلخرة أحواؿ تقيس أف
 القيامة؟ يـو ميل قدر الخبلئق من ستدنو الشمس ىذه أليست وتصدؽ، وتقبل تسلم أف اآلخرة

 لو أوجها في الشمس ىذه ألف ألحرقتهم؛ الدنيا في كأحوالهم القيامة يـو الناس أحواؿ كانت ولو
 وبينها وبيننا اآلف بحرارتها نحس ونحن آخرىا عن ومحتها األرض أحرقت يسيراً  ولو نزلت أنها

 يـو الخبلئق من تدنو ذلك ومع عمودية، تكوف حين الصيف أياـ في سيما ال عظيمة مسافات
 لهم المؤمنوف واحد مقاـ في القيامة يـو في أيضاً  كذلك بها، يحترقوف وال ميل قدر على القيامة

 على واحد بجانبك كاف لو الدنيا في لكن ظلمة، في والكفار وبأيمانهم، أيديهم بين يسعى نور
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 فيختلف الناس يعرؽ أيضاً  اآلخرة وفي فبل، اآلخرة في أما بو، تنتفع فإنك نور يديو وبن نور يمينو
 ومنهم كعبيو إلى العرؽ يصل من الناس فمن واحد، مكاف في وىم بينهم، عظيماً  اختبلفاً  العرؽ

 .واحد مكاف في وىم العرؽ، يلجمو من ومنهم حقويو، إلى يصل من ومنهم ركبتيو، إلى يصل من
 في تأت لم أشياء ونحدث نذىب ثم الدنيا بأحواؿ اآلخرة أحواؿ نقيس أف يجوز ال أنو فالمهم
 علمنا إليو ووصل بلغنا فالذي للكافرين ونار للعصاة نار: نارين إلى النار كتقسيم والسنة الكتاب

 .تختلف لكنها واحدة نار أنها
  اآلف؟ موجودتاف والنار الجنة ىل: عن وسئل

 .والسنة الكتاب من ذلك ودليل اآلف موجودتاف والنار الجنة نعم: بقولو فأجاب
 بمعنى واإلعداد{ للكافرين أعدت التي النار واتقوا: }النار في - تعالى - اهلل فقاؿ الكتاب أما

 واألرض السموات عرضها وجنة ربكم من مغفرة إلى وسارعوا: }تعالى اهلل قاؿ الجنة وفي التهيئة،
 قصة في وغيرىما الصحيحين في ثبت فقد السنة وأما. التهيئة أيضاً  واإلعداد{ للمتقين أعدت

 وشاىد والنار، الجنة عليو فعرضت يصلي، قاـ وسلم، عليو اهلل صلى النبي أف الشمس، كسوؼ
 النار، وشاىد والسبلـ، الصبلة عليو يفعل ال أف لو بدا ثم عنقوداً، منها يتناوؿ أف ىم حتى الجنة
 اندلقت قد أمعاءه يعني - باهلل والعياذ- النار في قصبو يجر الخزاعي لحي بن عمرو فيها ورأى

 من كفل لو فكاف العرب، على الشرؾ أدخل من أوؿ الرجل ألف النار؛ في يجرىا فهو بطنو من
 ىي فبل ماتت حتى حبستها ىرة في النار في تعذب امرأة ورأى بعده، من يصيب الذي العذاب
 موجودتاف والنار الجنة أف على ذلك فدؿ األرض، خشاش من تأكل أرسلتها ىي وال أطعمتها

 .اآلف
 اإلسبلـ شيخ بأف القوؿ العقيدة لمسائل الدارسين من كثير ألسنة على واشتهر شاع لقد( تنبيو) 

 المسألة، ىذه في جلي واضح نص اإلسبلـ لشيخ يوجد وال النار، بفناء القوؿ إلى يميل تيمية ابن
 وجدت وقد ذلك، في األقواؿ وبياف والنار الجنة بفناء قاؿ من على الرد) بعنواف رسالة لو ولكن
 وجو سؤاؿ عن جوابا ألَّفها( تقدـ كما الرياض في بلنسية دار في وطبعت اهلل بحمد الرسالة ىذه
 وفنائهما، والنار، الجنة دواـ بين الفرؽ وبين ذلك، في العلماء من غيره آراء بذكر فأجاب إليو،
 حوؿ والمفاىيم اآلراء اختلفت ىنا ومن ىو، لو خاص بقوؿ اآلراء من ذكر ما على يعقب ولم

 :أقساـ ثبلثة على وذلك المسألة، من تيمية ابن اإلسبلـ شيخ موقف
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 للنيل غرضا منها وجعلوا المسألة، ىذه لواء حامل وجعلوه تيمية ابن على تحاملوا: األوؿ القسم
 على ردا ألفها( والنار الجنة ببقاء االعتبار) رسالة صاحب السبكي ىوالء رأس وعلى وتضليلو، منو

 .اإلسبلـ شيخ
 منو بريء إنو وقاؿ تيمية، ابن إلسبلـ شيخ إلى النار بفناء القوؿ نسبة أنكر من: الثاني القسم
 .يعقوب بن يوسف دـ من الذئب براءة

 إلى فقط يميل إنو: وقالوا المسألة ىذه في تيمية ابن عن الواردة النصوص تأملوا: الثالث القسم
 عن الدفاع ىو الكبلـ ىذا سوؽ من الغرض وليس اهلل رحمة سعة من انطبلقا النار بفناء القوؿ
 وفي اإلسبلـ شيخ وتبديع تضليل في وغيره السبكي على الرد ىو الغرض ولكن النار بفناء القوؿ

 أىل أقواؿ من إنو فقولكم( : ٖٙ٘ص) األرواح حادي في القيم ابن العبلمة يقوؿ المعنى ىذا
 العينين جبلء في األلوسي وقاؿ واختبلفهم وآرائهم آدـ بني بمقاالت لو خبرة ال من كبلـ البدع

 السلف بعض إليو ذىب فقد ذلك إلى ماؿ - اإلسبلـ شيخ أي - أنو سلم ولئن( : ٛٛٗص)
 : "...اهلل حفظو الفوزاف صالح الشيخ وقاؿ الخلف، من وأفراد
 ىذا عن الدفاع قصدي وليس بدعة، يقاؿ وال صواب، غير رأي أو خطأ، قوؿ إنو يقاؿ ما وغاية
 المسائل من أنو وىو البدعة ضابط عليو ينطبق وال بدعة ليس أنو ببياف قصدي ولكن القوؿ

( : ٜٕص) األستار رفع في األلباني العبلمة وقاؿ تيمية ابن قبل فيها الخبلؼ وقع التي" القديمة
 المحبين من موقفهم يكوف فماذا وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ من المقلدة موقف ىذا كاف وإذا

 من كل على بالرد المعروفين العاملين العلماء من كاف إذا سيما ال بو االقتداء في المخلصين لو
 عين ىو الخالق وأف الوجود بوحدة القائلين الفارض وابن عربي كابن العالمين رب شرعة خالف

 وىو أال األناـ من الهالكين وسائر والمقلدة والمتصوفة الكبلـ علماء من غيرىم وعلى المخلوؽ
 ال العداء أشد يعادونو ومصر عصر كل في المقلدة نرى فإننا اهلل رحمو تيمية ابن اإلسبلـ شيخ
 ومن ويجولوف يصولوف تراىم فهناؾ ىذه كمسألتنا العلماء فيو خالف قوؿ على لو عثروا إذا سيما

 والحبشي الكوثري يفعل كما يصرحوف والضبلؿ وبالكفر بل يطعنوف دينو وفي ينالوف عرضو
 يعملوف ال بالقرآف ألنهم السيل كغثاء غثاء ولكنهم كثيروف - األسف مع - وىم اليـو وغيرىما

 قـو شنآف يجرمنكم وال: }تعالى قولو من ىم فأين وإال أىوائهم تحكيم إلى يعدلوف عنو ىن بل
 {للتقوى أقرب ىو اعدلوا تعدلوا ال أف على
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 ىذا لقولو والتضليل للتكفير غرضا اهلل رحمو اإلسبلـ شيخ يتخذوا أف شيء في العدؿ من فهل
 بالكفريات الدنيا مؤل الذي مثبل عربي ابن حق في شفة ببنت ينبسوف وال األقاويل من ونحوه

 فضلوا المهابيل عامتهم عن فضبل المسلمين خاصة من المؤلفة األلوؼ بسببو وىلك واألضاليل
 وال ذكر لو ليس عربي فإف الرجلين بين البلمع والفرؽ الشاسع البوف مع السبيل سواء عن جميعا

 عليو اهلل رحمة تيمية ابن اإلسبلـ لشيخ كما والفقو والحديث كالتفسير اإلسبلمية العلـو في أثر
 بحر من يغترفوف جميعا فهم والبغيض والحبيب والبعيد القريب علمو وغزارة بفضلو شهد الذي
 شيخ اهلل رحم: )تعالى اهلل رحمو رضا رشد محمد السيد قاؿ كما بحق فهو نصيب بأوفى علومو

 ما منهم أحد علم من إلينا وصل ما إنو فواهلل الجزاء خير والمسلمين اإلسبلـ عن وجزاه اإلسبلـ
 وعلومو السليم العقل وموافقة عقائده وحقيقة الدين ىذا حقيقة بياف في: علمو من إلينا وصل
 ما مثل أوتي منهم أحدا نعرؼ ال بل وسلم عليو اهلل صلى رسولو وسنة كتاب من الصحيح للنقل
 أو محاكاة دوف والتحقيق االستدالؿ مع بأنواعها العقل وعلـو النقل علـو بين الحجج من أوتي
 المسلمين جماىير اليـو يقلدىم ممن المتقدمين األئمة بعض فهناؾ بعيدا نذىب لنا وما( تقليد
 الصريحة والسنة الكتاب ألدلة ذلك مخالفة مع ينقص وال يزيد ال اإليماف أف إلى ذىب ممن

 بعض عنو يعتذر ذلك مع فلماذا محلو في ومبسوط معروؼ ىو مما األمة ىذه سلف وأقواؿ
 ساقوىما فهبل واحد والحكم يعادوف ولو بل يزورف تيمية ابن وعن يقلدوف لو وجمهورىم المقلدين

 قاؿ كما األمر أـ األتقياء العلماء أفاضل من كونهما بجامع كليهما عنهما واعتذروا واحدا مساقا
 :الشاعر

 عثرات يتبع بالذي ولست المساويا تبدي السخط عين ولكن كليلة عيب كل عن الرضا وعين
 فإف وإال يظلموف وال تيمية ابن فينصفوف يتذكروف لعلهم للناس نضربها األمثاؿ ىي وإنما العلماء

 التكلم وعن العلماء زالت تتبع عن تحذيره وعمبل علما المقلدة حرمها التي تيمية ابن فضائل من
 ٕٖ( )المجموع) في الشطرنج تحريم في رسالتو آخر في فقاؿ فيو أخطؤوا عما عفا اهلل ألف فيهم

 العلم أىل في يتكلم أف لو ليس كما العلماء زالت يتبع أف ألحد وليس: )نصو ما( ٜٖٕ/ 
 ال ربنا: }تعالى قاؿ كما أخطؤوا عما المؤمنين عن عفا تعالى اهلل فإف أىل لو ىم بما إال واإليماف
 من نتع وال ربنا من إلينا أنزؿ ما نتبع أف وأمرنا. فعلت قد: اهلل قاؿ{ أخطأنا أو نسينا إف تؤاخذنا

 باإليماف سبقونا الذين إلخواننا ونستغفر الخالق معصية في مخلوقا نطيع ال أف وأمرنا أولياء دونو
 كل في المسلمين على واجب أمر وىذا{ . باإليماف سبقونا الذين وإلخواننا لنا اغفر ربنا: }فنقوؿ
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 سيما ال المسلمين حقوؽ ونرعى ورسولو هلل بالطاعة تعالى أمره ونعظم األمور من ىذا يشبو كاف ما
 إلى الحجة اتباع عن عدؿ فقد الطريقة ىذه عن عدؿ ومن ورسولو اهلل أمر كما منهم العلم أىل
 عظم ومن. الظالمين من فهو اكتسبوا ما بغير والمؤمنات المؤمنين وآذى التقليد في الهوى اتباع

 لو كاف لمن لذكرى ذلك في إف( }المتقين اهلل أولياء من كاف اهلل عباد إلى وأحسن اهلل حرمات
 عبلوة النار بفناء لقولو تيمية ابن في الطعن توجيو يمنع مما وإف{ شهيد وىو السمع ألقى أو قلب
 وإذا. عنو بالنقل بيانو سبق كما فنائها عدـ وىو المسألة في آخر قوال لو أف آنفا ذكرنا ما على
 األوؿ ىو بأنو الجـز من لو بد ال الطاعن أف البدىي فمن المتأخر ىو القولين أي نعلم ال كنا

 القوؿ لعلو: نقوؿ بأف يقتضينا بو أمرنا الذي الظن حسن فإف نحن وأما القتاد خرط ىذا ودوف
 ابن أف ىذا يؤيده وقد تقدـ كما غيره عن فضبل نفسو ىو نقلو الذي لئلجماع موافق ألنو اآلخر
 (الشافية الكافية) قصيدتو في بق كما أيضا نقلو القيم

 رجب ابن الحافظ ترجمو فقد حياتو آخر في عليو قرئت ألنها ذلك على مات أنو فالظاىر
 مجالسو والزمت( : )ٛٗٗ/  ٕ: )فقاؿ بذلك يشعرنا ما آخرىا في وذكر( طبقاتو) في الحنبلي

( وغيرىا تصانيفو من وأشياء السنة في الطويلة النونية قصيدتو عليو وسمعت سنة من أزيد موتو قبل
 اهلل بإذف لهما مغفور خطأ إنو: يقاؿ أف يمكن ما فأسوأ وإال هلل فالحمد ىذا ظننا صح فإذا أقوؿ
 في جاء كما أخطأ ولو مأجور المجتهد أف ومعلـو منهما صادؽ اجتهاد عن صدر ألنو تعالى

 أجر فلو فأخطأ اجتهد وإذا أجراف فلو فأصاب فاجتهد الحاكم حكم إذا: )الصحيح الحديث
 حققو كما العلمية المسائل في ولو مغفور الخطأ أف األصوؿ في تقرر وقد عليو متفق( . واحد
 والببلء الجهاد من لهما ما إلى باإلضافة ىذا وفتاويو كتبو من كثير في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ

 اإلسبلـ وتقديم الضالة والفرؽ المبتدعة على والرد والسنة بالكتاب العمل إلى الدعوة في الحسن
 من اإلسبلمي العالم في اليـو نراه ما وإف الصالح السلف منهج على نقيا صافيا المسلمين إلى

 تعالى الو جزاىما وصبرىما جهادىما ثمار من ثمرة فهو سلفية سنية ودعوة وعلمية فكرية نهضة
 .خيرا والمسلمين اإلسبلـ عن
 تيمية ابن على السابقين من اإلسبلـ شيخ غير العلماء من جمع المسألة ىذه إلى أشار وقد

 العليل شفاء في كما" تفسيره" في الروايات ذكر فقد حميد بن عبد: منهم لو، والبلحقين
 تفسيره في الرازي والفخر ،( ٕٓٗ/ٚ) تفسيره في األندلسي عطية بن الحق وعبد ،( ٖ٘ٗص)
 الطحاوية شرح في الحنفي العز أبي وابن ،( ٕٙ٘ص) التذكرة في والقرطبي ،( ٖٙ/ٛٔ)
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 كبلما، أوسعهم وىو( ٜٖٚ-ٖٓٗص) األرواح حادي في القيم وابن ،( ٙٛٗ-ٓٛٗص)
( ٕٛٔ-ٕٕٔص) الكتاب آيات عن االضطراب إيهاـ دفع: كتابو في الشنقيطي األمين ومحمد

 ،( ٖٙ-ٕٙص) الحسنى اهلل أسماء شرح في األسنى المقصد كتابو في الغزالي حامد وأبو ،
 النار صفة في مصنف لو الذىبي واإلماـ ،( ٜٕٔص) الخلق على الحق إيثار كتابو في الوزير وابن
 التخويف كتاب في رجب بن والحافظ ،،( ٕٙص) للصنعاني األستار رفع في كما جزأين في يقع
 والشيخ الدارين، أىل خلود على الفريقين توقيف كتاب لو يوسف بن مرعي والشيخ النار، من

  .النار بفناء القائلين أدلة إلبطاؿ األستار رفع كتابو في الصنعاني
 منها وُأىبط السماء، في التي الخلد جنة ىي: قاؿ من فمنهم: العلماء بين خبلفية المسألة ىذه ٔ

 فلم المسألة، ىذه في توقف من ومنهم. األرض في جنة ىي: قاؿ من ومنهم. السبلـ عليو آدـ
 .اآلخر على القولين أحد يرجح

 ذاكراً  ذلك؛ في النفس وأطاؿ اهلل، رحمو كثير ابن الحافظ المسألة ىذه في الخبلؼ ذكر وقد
 المأوى جنة وىي السماء، في التي ىي أنها على الجمهور: "اهلل رحمو قالو ومما العلماء، أقواؿ
 ألنو الخلد؛ جنة تكن لم آدـ أسكنها التي الجنة بل: آخروف وقاؿ. واألحاديث اآليات لظاىر
. فيها إبليس عليو ودخل منها، وأخرج فيها، ناـ وألنو الشجرة، تلك من يأكل ال أف فيها كّلف
 عباس، بن اهلل وعبد كعب، بن أبيّ  عن محكي القوؿ وىذا. المأوى جنة تكوف أف ينافي مما وىذا

 سعيد بن منذر والقاضي المعارؼ، في قتيبة ابن واختاره عيينة، بن وسفياف منبو، بن ووىب
 رحمهم وأصحابو اإلماـ حنيفة أبي عن وحكاه حدة، على مصّنفاً  لو وأفرد تفسيره، في البلوطي

 البلخي القاسم أبي عن تفسيره في الريّ  خطيب ابن الرازي عمر بن محمد اهلل عبد أبو ونقلو اهلل،
 نصّ  ىو القوؿ وىذا. والقدرية المعتزلة عن تفسيره في القرطبي ونقلو األصبهاني، مسلم وأبي

 في حـز بن محمد أبو: المسألة ىذه في الخبلؼ حكى وممن. الكتاب أىل بأيدي التي التوراة
 عن وحكى تفسيره في الرماني عيسى وأبو تفسيره، في عطية بن محمد وأبو والنحل، الملل

 الجنة في واختلف: فقاؿ تفسيره؛ في الماوردي والقاضي الراغب، القاسم وأبو األوؿ، الجمهور
 لهما، اهلل أعدىا جنة: والثاني الخلد، جنة أنها: أحدىما: قولين على وحواء آدـ يعني ُأسكنها التي

 قولين؛ على اختلفوا بهذا قاؿ وَمنْ . جزاء دار جعلها التي الخلد جنة وليست ابتبلء، دار وجعلها
 ألنو األرض؛ في أنها: والثاني. الحسن قوؿ وىذا. منها أىبطهما ألنّو السماء؛ في أنها: أحدىما
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 يحيى، ابن قوؿ وىكذا. الثمار من غيرىا دوف عنها نهيا التي الشجرة عن بالنهي فيها امتحنهما
 .كبلمو ىذا. إبليس أمر أف بعد ذلك وكاف
 أبو حكى ولقد. المسألة في متوقف أنو كبلمو وأشهر ثبلثة، أقواؿ حكاية كبلمو تضّمن فقد

 ورابعها الماوردي، أوردىا التي الثبلثة ىذه أقواؿ؛ أربعة المسالة ىذه في تفسيره في الرازي عبداهلل
 الجبائي علي أبي عن المأوى جنة وليست السماء، في بأنها القوؿ وحكى. التوقف

، والنار الجنة وجود ينكر من قوؿ على مفرعاً  القوؿ ىذا وليس: قالوا  فكلّ . بينهما تبلـز وال اليـو
 دّلت كما اليـو والنار الجنة وجود يُثبت ممن الخلف وأكثر السلف من القوؿ ىذا عنو حكي من

 . (ٔٚ-ٜٙ/ٔ) والنهاية البداية". الصحاح واألحاديث اآليات عليو
 اهلل رحمو قاـ فقد اهلل؛ رحمو القيم ابن الحافظ: فيها وأطاؿ المسألة ىذه بحث من أكثر ومن

 المسألة في توّقف بل قوؿ، على قوالً  اهلل رحمو يرجح ولم بالتفصيل، قـو كل أدلة باستقصاء
 .قوؿ كلّ  ووجاىة ولقوة األدلة، لتعارض

 .(٘ٚ-ٕ٘ص) األفراح ببلد إلى األرواح وحادي (،ٗٗ-ٙٔ/ٔ) السعادة دار مفتاح: انظر
 .(ٕٛٓ-ٕٚٓ/ٔ) الخلد جنة أنها رجح فقد تفسيره؛ في القرطبي وانظر
. (ٖٖٕ/ٔ) المعاني روح في اآللوسي: بالتفصيل المسألة ىذه في العلماء أقواؿ ذكر وممن

 الحكيم القرآف تفسير تفسيره في رضا رشيد ومحمد. (ٕٔٔ-ٔٔٔ/ٔ) تفسيره في والقاسمي
 في والماوردي. األرض في أنها ورّجح أقواؿ، ثبلثة المسألة ىذه في وذكر ؛(ٕٚٚ-ٕٙٚ/ٕ)

 .(ٜٚ-ٛٚص) النبوة أعبلـ
 التي الجنة كانت ىل.: (ٜٖٗ-ٖٚٗ/ٗ)الفتاوى مجموعكما في  اإلسبلـ شيخ سئل وقد

 .؟ لو اهلل خلقها األرض من جنة أـ الموجودة، الخلد جنة آدـ سكنها
: والجماعة السنة وأىل األمة سلف عند وزوجتو آدـ أسكنها التي الجنة: "بقولو اهلل رحمو فأجاب

 من فهو ذلك، غير أو جدة، بأرض أو الهند، بأرض األرض في جنة إنها قاؿ ومن. الخلد جنة ىي
 من يقولو من يقولو ىذا فإفّ  المبتدعين؛ المتكلمين إخوانهم من أو والملحدين، المتفلسفة
 بطبلف على متفقوف وأئمتها األمة وسلف القوؿ، ىذا يردّ  والسنة والكتاب. والمعتزلة المتفلسفة

 (.القوؿ ىذا
 .القوؿ ىذا بها يعتضد التي األدلة اهلل رحمو ذكر ثمّ 
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 وفي الخلد، جنة أنها موضع في يرجح حيث اهلل؛ رحمو الشيخ من تناقض ىذا: يقوؿ قائبلً  ولعلّ 
 .التكليف جنة أنها آخر موضع
 واحداً، قوالً  إال تقتضي ال المسألة أفّ  يرى كاف اهلل رحمو الشيخ أفّ  أعلم واهلل لي يظهر والذي

 ذلك بغير يقل ولم قاطبة، السنة أىل قوؿ وجعلو آنفًا، عنو نقلنا كما الخلد؛ جنة الجنة أفّ  وىو
 .والمبلحدة والفبلسفة المعتزلة إال

 عند معتبرين قولين للمسألة يجعل أنّو النبوات كتاب في اهلل رحمو اإلسبلـ شيخ على والمبلحظ
 .التكليف جنة أنها أصحهما أفّ  إال السنة، أىل

 .قولين فيها لو وأفّ  اإلسبلـ، شيخ عند فيها مختلف المسألة أفّ  على يدؿّ  وىذا
 اهلل رحمو تيمية ابن شيخو علم لنا حفظ ممن وىو القيم، ابن العبلمة تلميذه فهذا: حاؿ كلّ  وعلى
 .الفريقين كبل أدلة لقوة المسألة في يتوقف بل قوؿ، على قوالً  يرجح وال فريق، كلّ  أدلة يذكر

 - وجل عز - اهلل أسكنها التي الجنة ما(: ٔ٘/ٕوسئل العبلمة العثيمين كما في مجموع فتاواه )
 . وزوجو؟ آدـ

 ؛ المتقوف وعد التي الجنة ىي وزوجو آدـ - تعالى -اهلل أسكنها التي الجنة أف الصوابفأجاب: 
 جنة ىي اإلطبلؽ عند والجنة ،{ الجنة وزوجك أنت اسكن: }  آلدـ يقوؿ - تعالى - اهلل ألف

 لو فقاؿ تحاجا، وموسى آدـ، أف » - النبي عن الحديث في ثبت ولهذا السماء، في التي الخلد
 ا.ىػ أعلم واهلل.  «" الجنة؟ من ونفسك أخرجتنا لم:"  موسى

 آدـ سكنها التي الجنة وىذه (:ٕٗ٘/ٕوقاؿ الشيخ صالح آؿ الشيخ في شرح الطحاوية )
 :أشهرىا أقواؿ فيها للعلماء

 .الخلد بجنة وليست األرض في مخلوقة جنة أنها: األوؿ
 .العالمين رب عند الكرامة دار المعروفة الجنة أنها: الثاني

 ىذه الجنة أف السنة أىل ومن المعتزلة من المفسرين من وكثير القيم ابن منهم جماعة ويرجح
 بأكثر السعادة دار مفتاح أوؿ في القيم ابن عليها طوؿ أدلة ذلك في ولهم الخلد، جنة ىي ليست

 كثيرة ألسباب المعهودة الجنة ىي الجنة أف والصحيح، المسألة ىذه ذكر في صحيفة أربعين من
 . السنة ومن القرآف من وأدلة
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: معناه الدجل وأصل التغطية، وىو الدجل من والتشديد أولو بفتح فعاؿ وزف على الدجاؿ لفظ ٔ
 .ودجاجلة دجالوف،: دجاؿ وجمع وموه، لبس إذا دجل: يقاؿ الخلط،
 وتمويهو بكذبو كفره الناس على يغطي ألنو أو بباطلو، الحق يغطي ألنو دجاال؛ الدجاؿ وسمي

 .عليهم وتلبيسو
 عليو وعيسى المهدي زمن في الساعة قياـ قبيل يخرج الذي األكبر الدجاؿ: ىنا بالدجاؿ المراد

 .السبلـ
 على تمر التي والمحن الفتن أعظم من وفتنتو الساعة، بقياـ المؤذنة العظيمة األشراط من وخروجو
 ولفظة يوما، أربعين في األرض يمسح ألنو أو ممسوحة عينيو إحدى ألف مسيحا؛ ويسمى الناس،

 األعور وىو الكذاب الضليل وعلى السبلـ، عليو عيسى وىو الصديق، على تطلق المسيح
 .الدجاؿ

 ثبلثة على لغة المسيح لفظة في واختلف(: " ٖٛٙ - ٜٚٙ/ ٕ) التذكرة في القرطبي قاؿ
 من أر لم: وقاؿ البحرين، مجمع كتابو في دحية بن الخطاب أبو الحافظ ذكرىا قوال، وعشرين

 ". الرجاؿ ولقي وجاؿ رحل ممن قبلي جمعها
 كإنزاؿ اآليات، من يديو على يجري بما الناس يفتن الذي الضبللة مسيح ىنا بالمسيح والمقصود

 فهو الهدى مسيح وأما للعادات، وخوارؽ عجائب من يديو على يظهر وبما األرض، وإحياء المطر
 .عليو الكبلـ سيأتي الذي السبلـ عليو مريم ابن عيسى

 آخر في الدجاؿ خروج ذكر في وسلم عليو اهلل صلى النبي عن الصحيحة األحاديث تواترت وقد
 على يخفى ال دقيقا وصفا ألمتو وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ وصفو حيث منو، والتحذير الزماف

 .ظاىرة أوصافا لهم ووصفوه أممهم قبلو والسبلـ الصبلة عليهم األنبياء منو حذر كما بصيرة، ذي
 رسوؿ قاـ»: قاؿ - عنهما اهلل رضي - عمر بن اهلل عبد حديث ذلك في الواردة األحاديث ومن
 إني: " فقاؿ الدجاؿ ذكر ثم أىلو، ىو بما اهلل على فأثنى الناس في وسلم عليو اهلل صلى اهلل

 إنو لقومو، نبي يقلو لم قوال فيو لكم سأقوؿ ولكني قومو، أنذر وقد إال نبي من وما ألنذركموه،
 .ومسلم البخاري أخرجو «بأعور ليس اهلل واف أعور،
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 عن أخبركم أال: " وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ»: قاؿ عنو اهلل رضي ىريرة أبي وعن
 إنها يقوؿ فالتي والنار، الجنة مثل معو يجيء وإنو أعور، إنو قومو؟ نبي حدثو ما حديثا الدجاؿ

 .مسلم أخرجو «قومو نوح بو أنذر كما بو أنذرتكم وإني النار، ىي الجنة
 بين يوما ذكر وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف»: - عنهما اهلل رضي - عمر بن اهلل عبد وعن

 العين أعور الدجاؿ المسيح إف أال بأعور، ليس تعالى اهلل إف: " فقاؿ الدجاؿ الناس ظهراني
 .مسلم أخرجو «طافية عنبة عينو كأف اليمنى،

 الذي الواضح من عندي الحديث ىذا كاف(: " ٚٙٙ/ ٔ) الحديث غريب في الخطابي قاؿ
 تطفو العنب من الحبة: الطافية بالعنبة أراد أحسبو زمانا بقيت وقد تفسيره، عن بظاىره يستغنى

 حتى بها، شيء أشبو من الناتئة المقلة في القائمة العوراء الحدقة ألف وذلك الماء، متن على
: الطافية: فقاؿ القوؿ ىذا عن ثعلب العباس أبو سئل: قاؿ صاحبنا عمر أبي عن مخبر أخبرني

 .وظهر عبل إذا: الشيء طفا. يقاؿ وظهرت، ونتأت فعلت أخواتها، نبتة حد عن خرجت التي العنبة
 حديثا يوما وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ حدثنا»: قاؿ عنو اهلل رضي الخدري سعيد أبي وعن

 نقاب يدخل أف عليو محـر وىو الدجاؿ، يأتي: " قاؿ أنو بو يحدثنا فيما فكاف الدجاؿ عن طويبل
 أو - الناس خير ىو رجل يومئذ إليو فيخرج المدينة، تلي التي السباخ بعض إلى فينتهي المدينة،

 وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ حدثنا الذي الدجاؿ أنك أشهد: لو فيقوؿ - الناس خير من
 ثم فيقتلو ال،: فيقولوف األمر؟ في أتشكوف أحييتو، ثم ىذا قتلت إف أرأيتم: الدجاؿ فيقوؿ حديثو،
 فبل يقتلو أف الدجاؿ فيريد: قاؿ اآلف، اليـو مني بصيرة أشد فيك كنت ما واهلل: فيقوؿ يحييو،
 .ومسلم البخاري أخرجو «عليو يسلط

 وقد إال نبي بعث ما»: وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عنو اهلل رضي مالك بن أنس وعن
 «ر. ؼ. ؾ عينيو بين ومكتوب بأعور، ليس ربكم وإف أعور، إنو أال الكذاب األعور أمتو أنذر

 .ومسلم البخاري أخرجو
 أف المحققوف عليو الذي والصحيح(: ٓٙ/ ٛٔ) المنهاج في - اهلل رحمو - النووي اإلماـ قاؿ
 القاطعة العبلمات جملة من وعبلمة آية اهلل جعلها حقيقية كتابة وأنها ظاىرىا، على الكتابة ىذه

 أراد عمن ويخفيها كاتب، وغير كاتب مسلم لكل تعالى اهلل ويظهرىا وإبطالو، وكذبو بكفره
 .ذلك في امتناع وال وفتنتو، شقاوتو
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 ذات الدجاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ ذكر»: قاؿ عنو اهلل رضي سمعاف بن النواس وعن
 ما: " فقاؿ فينا، ذلك عرؼ إليو، رحنا فلما النخل، طائفة في ظنناه حتى ورفع، فيو فخفض غداة،

 طائفة في ظنناه حتى ورفعت، فيو فخفضت الغداة، الدجاؿ ذكرت اهلل، رسوؿ يا: قلنا"  شأنكم؟
 وإف دونكم، حجيجو فأنا فيكم وأنا يخرج إف عليكم، أخوفني الدجاؿ غير: " فقاؿ النخل،
 عينو قطط شاب إنو مسلم، كل على خليفتي واهلل نفسو، حجيج فامرؤ فيكم ولست يخرج
 إنو الكهف، سورة فواتح عليو فليقرأ منكم أدركو فمن( قطن بن العزى عبد) بػ أشبهو كأني طافئة،
 اهلل، رسوؿ يا: قلنا، فاثبتوا اهلل عباد يا شماال، وعاث يمينا، فعاث والعراؽ، الشاـ بين خلة خارج

 أيامو وسائر كجمعة، ويـو كشهر، ويـو كسنة، يـو يوما، أربعوف: قاؿ األرض؟ في لبثو وما
؟ صبلة فيو أتكفينا: كسنة الذي اليـو فذاؾ اهلل رسوؿ يا: قلنا كأيامكم،  لو اقدروا ال،: قاؿ يـو

 القـو على فيأتي الريح، استدبرتو كالغيث: قاؿ األرض؟ في إسراعو وما اهلل، رسوؿ يا: قلنا قدره،
 عليهم فتروح فتنبت، واألرض فتمطر، السماء فيأمر لو، ويستجيبوف بو، فيؤمنوف فيدعوىم
 عليو فيردوف فيدعوىم، القـو يأتي ثم خواصر، وأمده ضروعا، وأسبغو ذرا كاف ما أطوؿ سارحتهم

 بالخربة، ويمر أحوالهم، من شيء بأيديهم ليس ممحلين فيصبحوف عنهم، فينصرؼ: قاؿ قولو،
 فيضربو شبابا، ممتلئا رجبل يدعو ثم النحل، كيعاسيب كنوزىا فيتبعو كنوزؾ، أخرجي: لها فيقوؿ

 كذلك، ىو فبينما يضحك، وجهو ويتهلل فيقبل، يدعوه ثم الغرض رمية جزلتين، فيقطعو بالسيف
 بين دمشق، شرقي البيضاء المنارة عند فينزؿ السبلـ، عليو مريم ابن المسيح اهلل بعث إذ

 جماف منو تحدر رفعو وإذا قطر، رأسو طأطأ إذا ملكين، أجنحة على كفيو واضعا مهرودتين
 حتى فيطلبو طرفو، ينتهي حيث ينتهي ونفسو مات، إال نفسو ريح يجد لكافر يحل فبل كاللؤلؤ

 وجوىهم عن فيمسح منو، اهلل عصمهم قد قوما مريم ابن عيسى يأتي ثم فيقتلو، لد، بباب يدركو
 إني: مريم ابن عيسى إلى وجل عز اهلل أوحى إذ كذلك ىو فبينما الجنة، في بدرجاتهم ويحدثهم

 ومأجوج يأجوج اهلل ويبعث الطور، إلى عبادي فحرز بقتالهم، ألحد يداف ال لي عبادا أخرجت قد
 آخرىم، ويمر فيها، ما فيشربوف طبرية بحيرة على أوائلهم فيمر ينسلوف، حدب كل من وىم

 رأس يكوف حتى وأصحابو، السبلـ عليو عيسى اهلل نبي ويحصر ماء، مرة بهذه كاف لقد: فيقولوف
 اهلل فيرسل وأصحابو، السبلـ عليو عيسى اهلل نبي فيرغب دينار، مائة من خيرا ألحدىم الثور

 عليو عيسى اهلل نبي يهبط ثم واحدة، نفس كموت فرسى، فيصبحوف رقابهم في النغف عليهم
 فيرغب ونتنهم، زىمهم مؤله إال شبر موضع األرض في يجدوف فبل األرض، إلى وأصحابو السبلـ
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 األرض فيغسل وبر، وال مدر بيت منو يكن ال مطرا اهلل يرسل ثم اهلل، إلى وأصحابو عيسى اهلل نبي
 الرمانة، من العصابة كل فيومئذ بركتك، وردي ثمرتك، أنبتي لؤلرض يقاؿ ثم كالزلفة يتركها حتى

 واللقحة الناس، من الفئاـ لتكفي اإلبل من اللقحة إف حتى الرسل، في ويبارؾ بقحفها ويستظلوف
 كذلك، ىم فبينما الناس، من الفخذ لتكفي الغنم من واللقحة الناس، من القبيلة لتكفي البقر من
 الناس شرار ويبقى ومسلم، مؤمن كل روح فتقبض آباطهم، تحت فتأخذىم طيبا، ريحا اهلل بعث إذ

 .مسلم أخرجو «الساعة تقـو فعليهم الحمر، تهارج فيها يتهارجوف
 ذكرىا التي األحاديث ىذه(: " ٜ٘ - ٛ٘/ ٛٔ) المنهاج في كما- اهلل رحمو - الخطابي قاؿ

 ابتلى بعينو شخص وأنو وجوده، صحة في الحق أىل لمذىب حجة الدجاؿ قصة في وغيره مسلم
 ظهور ومن يقتلو، الذي الميت إحياء من تعالى، اهلل مقدورات من أشياء على وأقدره عباده، بو اهلل

 تمطر أف السماء وأمره لو، األرض كنوز واتباع ونهريو، وناره وجنتو معو، والخصب الدنيا، زىرة
 تعالى اهلل يعجزه ثم ومشيئتو، تعالى اهلل بقدرة ذلك كل فيقع فتنبت، تنبت أف واألرض فتمطر،

 وسلم عليو اهلل صلى عيسى ويقتلو أمره ويبطل غيره، وال الرجل ذلك قتل على يقدر فبل ذلك بعد
 لمن خبلفا والنظار، والفقهاء المحدثين وجميع السنة أىل مذىب ىذا. آمنوا الذين اهلل ويثبت
 من وموافقيو المعتزلي للبخاري وخبلفا المعتزلة وبعض والجهمية الخوارج من أمره وأبطل أنكره

. لها حقائق ال وخياالت مخارؽ يدعي الذي ولكن الوجود، صحيح أنو في وغيرىم الجهمية
 من غلط وىذا وسلم، عليهم اهلل صلى األنبياء بمعجزات يوثق لم حقِّا كاف لو أنو وزعموا

 دعواه نفس في وىو اإللهية يدعي وإنما لو، كالتصديق معو ما فيكوف النبوة يدع لم ألنو جميعهم؛
 الذي العور إزالة عن وعجزه صورتو ونقص فيو الحدوث دالئل ووجود حالو، بصورة لها مكذب

 رعاع إال بو يغتر ال وغيرىا الدالئل ولهذه عينيو، بين المكتوب بكفره الشاىد إزالة وعن عينيو، في
 جدا عظيمة فتنتو ألف أذاه؛ من وخوفا تقية أو الرمق سد في رغبة والفاقة الحاجة لسد الناس من

 حالو، الضعفاء يتأمل بحيث يمكث فبل األرض في مروره سرعة مع األلباب وتحير العقوؿ تدىش
 ودالئل نقصو على ونبهوا فتنتو من أجمعين عليهم وسبلمو اهلل صلوات األنبياء حذرت ولهذا
 مع لو المكذوبة الدالئل من ذكرناه لما معو بما يخدعوف وال يغتروف فبل التوفيق أىل وأما. إبطالو

 ". بصيرة إال فيك ازددت ما: يحييو ثم يقتلو الذي يقوؿ ولهذا بحالو، العلم من لهم سبق ما
 رضي أنس فعن والمدينة، مكة إال بلد كل يدخل الدجاؿ المسيح أف علي األحاديث دلت وقد
 مكة إال الدجاؿ سيطؤه إال بلد من ليس»: وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عنو اهلل
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 بأىلها المدينة ترجف ثم يحرسونها، صافين المبلئكة عليو إال نقب نقابها من لو ليس والمدينة،
 .البخاري أخرجو «ومنافق كافر كل اهلل فيخرج رجفات ثبلث

 ليس»: وسلم عليو اهلل صلى قولو(: " ٜٙ/ ٗ) الفتح في - اهلل رحمو - حجر ابن الحافظ قاؿ
: المراد: فقاؿ حـز ابن وشذ الجمهور، عند وعمومو ظاىره على ىو «الدجاؿ سيطؤه إال بلد من
 عما وغفل مدتو، لقصر الببلد جميع الدجاؿ دخوؿ إمكاف استبعد وكأنو وجنوده، بعثو يدخلو إال

 ". سنة قدر يكوف أيامو بعض أف مسلم صحيح في ثبت
 يد على يكوف قتلو وأف خروجو، بعد األرض في مكثو مدة وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ بين وقد

 .ذكره سبق وقد عنو، اهلل رضي سمعاف بن النواس حديث في كما السبلـ عليو مريم ابن عيسى
 يديو على يجري وبما بو، الناس وببلء وىولو فتنتو وشدة - وأخزاه اهلل أخسأه - الدجاؿ فظهور

 شأنو في النبوية األحاديث إيراد سبق وقد الجسيمة، وأشراطها العظيمة الساعة عبلمات من
 صبلتو في يستعيذ وسلم عليو اهلل صلى النبي وكاف منو، والتحذير ونعتو وصفو وبياف عنو والخبر
 .بذلك أمتو وأمر وشره الدجاؿ فتنة من وغيرىا

 الدعاء ىذا يعلمهم كاف وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف» - عنهما اهلل رضي - عباس ابن فعن
 عذاب من بك وأعوذ جهنم، عذاب من بك أعوذ إني اللهم: " القرآف من السورة يعلمهم كما

 .مسلم أخرجو «والممات المحيا فتنة من بك وأعوذ الدجاؿ، المسيح فتنة من بك وأعوذ القبر،
 على النجار بني حائط في وسلم عليو اهلل صلى النبي بينما»: قاؿ عنو اهلل رضي ثابت بن زيد وعن
 يعرؼ من: " فقاؿ أربعة أو خمسة أو ستة أقبر وإذا تلقيو، فكادت بو حادت إذ معو ونحن لو بغلة

: فقاؿ اإلشراؾ، في ماتوا: قاؿ ؟" ىؤالء مات متى: " قاؿ: أنا رجل فقاؿ ؟" األقبر ىذه أصحاب
 ،" القبر عذاب من يسمعكم أف اهلل لدعوت تدافنوا ال أف فلوال قبورىا، في تبتلى األمة ىذه إف" 

 القبر، عذاب من باهلل نعوذ: قالوا ،" القبر عذاب من باهلل تعوذوا: " قاؿ النار، من باهلل نعوذ: قالوا
 وما منها ظهر ما الفتن من باهلل نعوذ: قالوا ،" بطن وما منها ظهر ما الفتن من باهلل تعوذوا: " قاؿ

 أخرجو «الدجاؿ فتنة من باهلل نعوذ: قالوا ،" الدجاؿ المسيح فتنة من باهلل تعوذوا: " قاؿ بطن،
 .مسلم

 كما الدجاؿ المسيح فتنة من يعصمهم ما إلى المؤمنين وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أرشد وقد
 عشر حفظ من»: قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي أف: عنو اهلل رضي الدرداء أبي حديث في جاء

 .«الدجاؿ من عصم الكهف سورة أوؿ من آيات
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 .مسلم أخرجو الكهف أوؿ من: ىماـ وقاؿ الكهف، آخر من: شعبة قاؿ: مسلم قاؿ
 أىل قصة في لما وذلك: " العصمة سبب مبينا( ٛٔٔ/ ٙ: )القدير فيض في المناوي قاؿ

 اآليات ىذه تدبر من ألف أو يفتن، فبل الدجاؿ أمر يستغرب لم علمها فمن العجائب، من الكهف
 شأف لها الكهف فسورة ،" السورة في أودعت خصوصية ىذه أو منو فأمن حذره معناىا وتأمل
 ورد وقد الدجاؿ، فتنة من عصم تدبرىا من التي الباىرات واآليات العجائب من وفيها عظيم
 أف عنو اهلل رضي الخدري سعيد أبي حديث في كما الجمعة، يـو في وخاصة قراءتها على الحث
 بين ما النور من لو أضاء الجمعة يـو الكهف سورة قرأ من إف»: قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي

 وحفظها السورة ىذه قراءة على يحرص أف المسلم على فينبغي الحاكم، أخرجو «الجمعتين
 .الجمعة يـو في وخاصة

 على بالكبلـ عبلقة لهما مسألتين إلى أشير أف أحب الدجاؿ على الكبلـ من االنتهاء وقبل
 :وىما الدجاؿ موضوع

 األنصار، من إنو: وقيل المدينة، يهود من رجل ىو: صياد وابن الدجاؿ؟، ىو صياد ابن ىل - ٔ
 تجريد كتابو في الذىبي ذكره ،" اهلل عبد"  اسمو: وقيل باع، وزف وفاء بمهملة"  صاؼ"  واسمو
 كاف صائد ابن ىو وقاؿ شاىين، ابن أورده صياد بن اهلل عبد: فقاؿ( ٜٖٔ/ ٔ) الصحابة أسماء

 رؤية، لو تابعي فهو أسلم، ثم الدجاؿ إنو قيل الذي وىو مختونا، أعور اهلل عبد فولد يهودياَ  أبوه
 ولده ومن(: ٖٖٔ/ ٖ) اإلصابة في السابق الذىبي كبلـ ذكر أف بعد حجر ابن الحافظ وقاؿ

 عنو روى مالك، بن سعيد أصحاب من المسلمين خيار من وكاف صياد، بن اهلل عبد بن عمارة
 ابن كاف وقد(: ٖٚٔ/ ٔ) والمبلحم الفتن في النهاية في كثير بن الحافظ وقاؿ وغيره، مالك
 أصل يكوف وقد وىذا، ىذا جاء وقد ،" صاؼ"  ويقاؿ"  اهلل عبد"  ولقبو المدينة، يهود من صياد
 سادات من اهلل عبد بن عمارة ابنو كاف وقد اهلل، بعبد أسلم لما تسمى ثم"  صاؼ"  اسمو

 ،(ٖٓٔ - ٜٙ/ ٗ) للطحاوي اآلثار مشكل: انظر وللمزيد وغيره، مالك عنو وروى التابعين،
 (.ٜٔٗ ،ٛٔٗ/ ٚ) التهذيب وتهذيب

 .القرآف في الدجاؿ ذكر عدـ من الحكمة - ٕ
 اختبلفا ذلك في العلماء اختلف فقد - الدجاؿ؟ ىو صياد ابن ىل: وىي - األولى المسألة أما

 أف أحب ذلك في العلماء أقواؿ ذكر في الدخوؿ وقبل واآلراء، الروايات فيو واضطربت شديدا،
 - عنهما اهلل رضي - عمر بن اهلل عبد رواية: ذلك من شأنو، في الواردة الروايات بعض إلى أشير
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 ابن قبل رىط في وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ مع انطلق عنو اهلل رضي الخطاب بن عمر أف»
 فلم الحلم، يومئذ صياد ابن قارب وقد مغالة، بني أطم عند الصبياف مع يلعب وجده حتى صياد
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ ثم بيده، ظهره وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ ضرب حتى يشعر
 رسوؿ أنك أشهد: فقاؿ صياد، ابن إليو فنظر ؟" اهلل رسوؿ أني أتشهد: " صياد البن وسلم

 اهلل رسوؿ فرفضو اهلل؟ رسوؿ أني أتشهد: وسلم عليو اهلل صلى اهلل لرسوؿ صياد ابن فقاؿ األميين،
: " وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ لو قاؿ ثم ،" وبرسلو باهلل آمنت: " وقاؿ وسلم عليو اهلل صلى
: " وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ لو فقاؿ وكاذب، صادؽ يأتيني: صياد ابن قاؿ ؟" ترى ماذا

 فقاؿ"  خبيئا لك خبأت إني: " وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ لو قاؿ ثم ،" األمر عليك خلط
 فقاؿ".  قدرؾ تعدو فلن اخسأ: " وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ لو فقاؿ الدخ ىو: صياد ابن

: " وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ لو فقاؿ عنقو، أضرب أف اهلل رسوؿ يا ذرني: الخطاب بن عمر
 .مسلم أخرجو «قتلو في لك خير فبل يكنو ال وإف عليو، تسلط فلن يكنو إف

 اهلل صلى اهلل رسوؿ ذلك بعد انطلق»: يقوؿ عمر بن اهلل عبد سمعت: اهلل عبد بن سالم وقاؿ
 صلى اهلل رسوؿ دخل إذا حتى صياد ابن فيها التي النخل إلى األنصاري كعب بن وأبي وسلم عليو
 أف قبل شيئا صياد ابن من يسمع أف يختل وىو النخل بجذوع يتقي طفق النخل وسلم عليو اهلل
 فيها لو قطيفة في فراش على مضطجع وىو وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فرآه صياد، ابن يراه

 يا: صياد البن فقالت بجذوع، يتقي وىو وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ صياد ابن أـ فرأت زمزمة
"  وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ صياد، ابن فثار محمد، ىذا( صياد ابن اسم وىو) صاؼ

 .مسلم أخرجو «بين تركتو لو
 وعمر بكر وأبو وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ لقيو»: قاؿ عنو اهلل رضي الخدري سعيد أبي وعن

 أتشهد: " وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ لو فقاؿ المدينة، طرؽ بعض في - صياد ابن يعني -
 آمنت: " وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ اهلل؟ رسوؿ أني أتشهد: ىو فقاؿ ؟" اهلل رسوؿ أني
: وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ الماء، على عرشا أرى: قاؿ ؟" ترى ما وكتبو، ومبلئكتو باهلل

 - وصادقا كاذبين أو - وكاذبا صادقين أرى: قاؿ ؟" ترى وما البحر، على إبليس عرش ترى" 
 .مسلم أخرجو «دعوه عليو، لبس: " وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ
 أنا وبقيت الناس فتفرؽ منزال، فنزلنا: قاؿ صياد، ابن ومعنا عمارا أو حجاجا خرجنا»: أيضا وعنو
: فقلت متاعي، مع فوضعو بمتاعو وجاء: قاؿ عليو، يقاؿ مما شديدة وحشة منو فاستوحشت. وىو
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 فجاء فانطلق غنم، لنا فرفعت: قاؿ ففعل،: قاؿ. الشجرة تلك تحت وضعتو فلو شديد، الحر إف
 أشرب أف أكره أني إال بي ما حار، واللبن شديد الحر إف: فقلت! سعيد أبا اشرب: فقاؿ بعس
 ثم بشجرة فأعلقو حببل آخذ أف ىممت لقد! سعيد أبا: فقاؿ - يده عن آخذ قاؿ أو - يده عن

 ما وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ حديث عليو خفي من: سعيد أبا يا الناس، لي يقوؿ مما أختنق
 وسلم؟ عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بحديث الناس أعلم من ألست األنصار، معشر عليكم خفي
 أو بالمدينة؟ ولدي تركت وقد لو، يولد ال عقيم ىو: وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ قد أليس
 المدينة، من أقبلت وقد مكة، وال المدينة يدخل ال: وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ قد ليس
 إني واهلل أما: قاؿ ثم أعذره، أف كدت حتى: عنو اهلل رضي الخدري سعيد أبو قاؿ. مكة؟ أريد وأنا

 .مسلم أخرجو «اليـو سائر لك تبا: لو قلت: قاؿ. اآلف ىو وأين مولده ألعرؼ
/ ٖٔ) الفتح في كما البيهقي قولو ال، أـ األكبر الدجاؿ ىو ىل صياد ابن في العلماء أقواؿ ومن

 الذي األكبر الدجاؿ أف فيو السابق الداري تميم حديث على كبلمو سياؽ في( ٕٖٚ - ٕٖٙ
 صلى أخبر الذين الكذابين الدجالين أحد صياد ابن وكاف صياد، ابن غير الزماف آخر في يخرج

 لم الدجاؿ ىو صياد ابن بأف يجزموف الذين وكأف أكثرىم، خرج وقد بخروجهم، وسلم عليو اهلل
 أثناء في كاف من يكوف أف يلتئم كيف إذ جدا؛ بعيد بينهما فالجمع وإال تميم، بقصة يسمعوا
 آخرىا في يكوف أف ويسألو وسلم عليو اهلل صلى النبي بو ويجتمع محتلم، شبو النبوية الحياة
 اهلل صلى النبي خبر عن يستفهم بالحديد موثقا البحر جزائر من جزيرة في مسجونا كبيرا شيخا
 يكوف أف فيحتمل عمر أما االطبلع، عدـ على يحمل أف فاألولى ال؟ أو خرج ىل وسلم عليو
 فشهد جابر وأما المذكور، الحلف إلى يعد لم سمعها لما ثم تميم قصة يسمع أف قبل منو ذلك
 صلى النبي بحضرة عمر من عليو اطلع كاف ما فاستصحب وسلم عليو اهلل صلى النبي عند حلفو

 .وسلم عليو اهلل
 ىل أنو في مشتبو وأمره مشكلة وقصتو: العلماء قاؿ(: ٚٗ ،ٙٗ/ ٛٔ) المنهاج في النووي وقاؿ

 وظاىر: العلماء قاؿ. الدجاجلة من دجاؿ أنو في شك وال غيره، أـ المشهور الدجاؿ المسيح ىو
 وإنما غيره، وال الدجاؿ المسيح بأنو إليو يوصف لم وسلم عليو اهلل صلى النبي أف األحاديث

 عليو اهلل صلى النبي كاف فلذلك محتملة، قرائن صياد ابن في وكاف الدجاؿ، بصفات إليو أوحي
 تستطيع فلن ىو يكن إف: عنو اهلل رضي لعمر قاؿ ولهذا غيره، وال الدجاؿ بأنو يقطع ال وسلم

 ال وأنو ىو، لو ولد وقد للدجاؿ يولد ال وبأنو كافر، والدجاؿ مسلم بأنو ىو احتجاجو وأما. قتلو
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 النبي ألف فيو؛ لو داللة فبل مكة، إلى متوجو وىو المدينة دخل صياد ابن وأف والمدينة مكة يدخل
 وكونو قصتو اشتباه ومن األرض، في وخروجو فتنتو وقت صفاتو عن أخبر إنما وسلم عليو اهلل صلى
 يأتيو أنو ودعواه اهلل؟ رسوؿ أني أتشهد: وسلم عليو اهلل صلى للنبي قولو الكذابين الدجاجلة أحد

 موضعو، يعرؼ وأنو الدجاؿ، ىو يكوف أف يكره ال وأنو الماء، فوؽ عرشا يرى وأنو وكاذب، صادؽ
 اإلسبلـ إظهاره وأما السكة، مؤل حتى وانتفاخو اآلف، ىو وأين مولده وأعرؼ ألعرفو إني: وقولو

 ". الدجاؿ غير أنو في بصريح فليس عليو كاف عما وإقبلعو وجهاده وحجو
 :صياد ابن في العلماء أقواؿ

 ما بداللة الدجاؿ ىو صياد ابن أف الصحيح(: " ٕٕٛ/ ٕ) التذكرة في القرطبي اهلل عبد أبو قاؿ
 ". آخر وقت في الصحابة أظهر بين ويكوف الوقت، ذلك في بالجزيرة يكوف أف يبعد وما تقدـ،
 .الدجاؿ ىو صياد ابن كوف يرجحاف أنهما السابق والقرطبي النووي كبلـ من ويفهم
 ص الشيطاف وأولياء الرحمن أولياء بين الفرقاف في - اهلل رحمو - تيمية ابن اإلسبلـ شيخ وقاؿ

 حاؿ مثل الشيطانية األحواؿ بخبلؼ وىذا: " الشيطانية األحواؿ على كبلمو معرض في( ٙٙٔ)
 أنو الصحابة بعض ظن قد وكاف وسلم، عليو اهلل صلى النبي زمن في ظهر الذي صياد بن اهلل عبد

 الدجاؿ، ىو ليس أنو بعد فيما لو تبين حتى أمره في وسلم عليو اهلل صلى النبي وتوقف الدجاؿ،
 ". الكهاف جنس من لكنو
 في الواردة األحاديث ساؽ أف بعد( ٖٚٔ/ ٔ) النهاية في - اهلل رحمو - كثير ابن الحافظ وقاؿ

 صياد ابن غير الدجاؿ أف الصحيح أف قدمنا وقد: قاؿ ال، أـ األكبر الدجاؿ ىو وىل صياد ابن
 بضميره أعلم واهلل اإلسبلـ، فأظهر ذلك بعد تاب ثم الدجاجلة من دجاال كاف صياد ابن وأف

 .وسيرتو
 ىو - اهلل رحمو - كثير ابن والحافظ - اهلل رحمو - تيمية ابن اإلسبلـ شيخ إليو ذىب ما ولعل

 آخر في يخرج الذي األكبر الدجاؿ ىو وليس الدجاجلة من دجاؿ وأنو صياد، ابن في الراجح
 .أعلم واهلل - الزماف

 ذلك على أجاب فقد صراحة، القرآف في الدجاؿ ذكر عدـ من الحكمة وىي: الثانية المسألة وأما
 بذكر التصريح عدـ في الحكمة عن السؤاؿ اشتهر: بقولو - اهلل رحمو - حجر ابن الحافظ
 واألمر منو، األنبياء وتحذير بو، الفتنة وعظم الشر، من عنو ذكر ما مع القرآف في الدجاؿ

 :بأجوبة وأجيب الصبلة، في حتى منو باالستعاذة



 - 292 - 

                                                                                                                                                  

َفعُ  اَل  رَبّْكَ  آيَاتِ  بَػْعضُ  يَْأِتي يَػْوـَ : }تعالى قولو في ذكر أنو: أحدىا : األنعاـ{ ]ِإيَمانُػَها نَػْفًسا يَػنػْ
 إيمانها نفسا ينفع لم خرجن إذا ثبلثة»: رفعو ىريرة أبي عن وصححو الترمذي أخرج فقد ،[ٛ٘ٔ

 .«مغربها من الشمس وطلوع والدابة، الدجاؿ،: قبل من آمنت تكن لم
 َأْىلِ  ِمنْ  َوِإفْ : }تعالى قولو في مريم ابن عيسى نزوؿ إلى القرآف في اإلشارة وقعت قد: الثاني

{ ِللسَّاَعةِ  َلِعْلمٌ  َوِإنَّوُ : }تعالى قولو وفي ،[ٜ٘ٔ: النساء{ ]َمْوتِوِ  قَػْبلَ  بِوِ  لَيُػْؤِمَننَّ  ِإالَّ  اْلِكَتابِ 
 ولكونو اآلخر، عن الضدين أحد بذكر فاكتفي الدجاؿ يقتل الذي أنو وصح ،[ٔٙ: الزخرؼ]

 .الهدى مسيح وعيسى الضبللة مسيح الدجاؿ لكن كعيسى، المسيح يلقب
 الفتنة بدوف بهم الفتنة وليست ومأجوج يأجوج بذكر وتعقب احتقارا، ذكره ترؾ أنو: الثالث

 وأجاب عليو؟ التنصيص ترؾ في الحكمة ما وىو باؽ السؤاؿ بأف وتعقب قبلو، والذي بالدجاؿ
 ىم إنما ذكر من كل فوجد المفسدين من القرآف في ذكر من كل اعتبر بأنو البلقيني اإلماـ شيخنا

 بيأجوج ينتقض وىذا. انتهى أحدا، منهم يذكر فلم بعد يجئ لم من وأما أمره، وانقضى مضى ممن
 .ومأجوج

 َلَخْلقُ : }تعالى قولو في القرآف في مذكور الدجاؿ أف( ٔٓٔ/ ٗ) البغوي تفسير في وقع وقد
 من الدجاؿ، ىنا بالناس المراد وأف( ٕ[ )ٚ٘: غافر{ ]النَّاسِ  َخْلقِ  ِمنْ  َأْكبَػرُ  َواأْلَْرضِ  السََّماَواتِ 

 اهلل صلى النبي تكفل ما جملة من فيكوف األجوبة أحسن ثبت إف وىذا البعض، على الكل إطبلؽ
 .تعالى اهلل عند والعلم ببيانو وسلم عليو
 المتواترة األخبار ومن الثابتة، الكبرى الساعة أشراط من الدجاؿ خروج أف لنا يتضح سبق ومما
 من بالكلية الدجاؿ خروج أنكر من على رد األدلة من مضى ما وفي بها، اإليماف يجب التي

 بو يأتي ما إف قاؿ أو وحديثا، قديما نهجهم على سار ممن وغيرىم والمعتزلة والجهمية الخوارج
 غير من الصحيحة األحاديث بو تواترت ما ردوا قد ىؤالء فكل لها، حقيقة ال خياالت الدجاؿ

 .تقدـ كما وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن وجو
 على رده معرض في( ٙٙٔ - ٗٙٔ/ ٔ) النهاية في - اهلل رحمو - كثير ابن الحافظ قاؿ

 العين، رأي في ذلك وإنما بارد، ماء وناره نار ماءه أف وغيره حذيفة حديث تقدـ وقد: " ىؤالء
، كابن العلماء من طائفة الحديث بهذا تمسك وقد  الدجاؿ أف في وغيرىما والطحاوي حـز

 عند خياالت كلها بل زمانو في تشاىد التي األمور من للناس يبدي لما حقيقة ال مموه ممخرؽ
 ". ىؤالء
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 يشتبو لئبل حقيقة؛ كذلك يكوف أف يجوز ال: - المعتزلة شيخ - الجبائي علي أبو الشيخ وقاؿ
 اإللهية، يدعي إنما الدجاؿ بأف وغيره عياض القاضي أجابو وقد النبي، بخارؽ السحر خارؽ
 كثيرة طوائف أنكرت وقد. ىذه والحالة يديو على الخارؽ إجراء يمتنع فبل للبشرية مناؼ وذلك

 فلم فيو الواردة األحاديث وردوا بالكلية، الدجاؿ خروج المعتزلة وبعض والجهمية الخوارج من
 وجو غير من الصحيحة األخبار بو تواترت ما لردىم العلماء حيز عن بذلك وخرجوا شيئا، يصنعوا

 فيو ألف الباب؛ ىذا في ورد ما بعض أوردنا وإنما تقدـ، كما وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن
 .المستعاف واهلل ومقنعا، كفاية

 الخوارؽ من معو يخلقو بما عباده بو اهلل يمتحن الدجاؿ أف المتقدمة األحاديث من يظهر والذي
 زرعا لهم فتنبت واألرض فتمطرىم السماء يأمر لو استجاب من أف تقدـ كما زمانو، في المشاىدة

 السنة تصيبهم أمره عليو ويرد لو يستجيب ال ومن سمانا، إليهم وترجع وأنفسهم أنعامهم منو تأكل
 األرض كنوز تتبعو وأنو والثمرات، واألنفس األمواؿ ونقص األنعاـ وموت والعلة والقحط والجدب

 اهلل امتحن حقيقة لو بلِ  بمخرقة ليس كلو وىذا يحييو، ثم الشاب ذلك ويقتل النحل، كيعاسيب
 آمنوا الذين ويزداد المرتابوف، يكفر كثيراَ، بو ويهدي كثيرا بو فيضل الزماف، ذلك في عباده بو

 من اهلل على أىوف ىو» الحديث معنى المعنى ىذا على وغيره عياض القاضي حمل وقد إيمانا،
 .«ذلك

 والفجور النقص ظاىر ألنو إال ذاؾ وما المؤمنين، عباده بو يضل ما معو يكوف أف من أقل ىو أي
 الشارع ذلك حقق وقد ظاىرة، كتابة كافر مكتوب عينيو وبين الخوارؽ، من معو كاف وإف والظلم،

 بعض يقولو كما معنوية، ال حسية كتابة أنها على ذلك دؿ وقد. ر - ؼ - ؾ: بقولو خبره في
 طافية أي «طافية عنبة كأنها»: قولو معنى وىو ناتئة، المنظر شنيعة عوراء الواحدة وعينو الناس،

 نخامة كأنها»: اآلخر الحديث وفي. فيها ضوء ال: فمعناه طافئة ذلك روى ومن الماء، وجو على
 رحا عوراء اليمنى عينو أف األحاديث بعض في ورد وقد الشكل، بشعة أي «مجصص حائط على

 كل في حاصل العور أف أو محفوظة، غير الروايتين إحدى تكوف أف فإما -مثلها أي- اليسرى،
 .والعيب النقص العور معنى ويكوف العينين، من

 حدثنا: قاال خليفة وأبو التمار محمد بن محمد حدثنا: قاؿ الطبراني رواه ما: الجواب ىذا ويقوي
 اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عباس ابن عن عكرمة، عن سماؾ، حدثنا زائدة، حدثنا الوليد، أبو

 واألخرى اليسرى، عينو مطموس شجرة، غصن رأسو كأف أقمر، ىجاف جعد الدجاؿ»: وسلم عليو
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 في جاء قد لكن بنحوه، سماؾ عن الثوري سفياف رواه وكذلك الحديث «طافية عنبة كأنها
 غلطا، الواحدة الرواية فتكوف ىذا وعلى ،«دري كوكب كأنها األخرى وعينو»: المتقدـ الحديث
 واهلل انبرازىا، باعتبار عوراء واألخرى نفسها، في عوراء الواحدة العين أف المراد يكوف أف ويحتمل
 .الساعة أشراط كتاب. بالصواب أعلم وتعالى سبحانو

 

ٔ  
 ابن عيسى نزوؿ الكبار وأشراطها العظاـ الساعة أمارات من السبلـ عليو مريم ابن عيسى نزوؿ
 قبل ينزؿ أنو على والسنة الكتاب نصوص دلت وقد السماء، من الزماف آخر السبلـ عليو مريم
 عليو اهلل صلى النبي بشريعة ويقضي بالقسط ويحكم الصليب ويكسر الدجاؿ فيقتل الساعة قياـ

 عليو ويصلى يموت ثم يمكث أف اهلل شاء ما يمكث ثم الناس، تركو ما شأنها من ويحيي وسلم،
 :مسائل عدة يتضمن السبلـ عليو عيسى على والكبلـ. ويدفن

 تدؿ آيات ثبلث الكريم القرآف في ورد: والسنة الكتاب من نزولو على األدلة :األولى المسألة
 :السبلـ عليو عيسى نزوؿ على
 السبلـ عليو عيس نزوؿ أف أي[. ٔٙ: الزخرؼ{ ]لِلسَّاَعةِ  َلِعْلمٌ  َوِإنَّوُ : }تعالى قولو: األولى اآلية
 بفتح( للساعة َلَعَلم وإنو) األخرى القراءة: ىذا على ويدؿ الساعة، قرب على عبلمة القيامة قبل

 وروى. قيامها قرب على وأمارة شروطها من وشرط الساعة أعبلـ من علم خروجو أي والبلـ، العين
 َلِعْلمٌ  َوِإنَّوُ } اآلية ىذه تفسير في - عنهما اهلل رضي - عباس ابن عن والحاكم أحمد اإلماـ

 .القيامة يـو قبل السبلـ عليو مريم ابن عيسى خروج ىو: قاؿ[ ٔٙ: الزخرؼ{ ]ِللسَّاَعةِ 
 .وغيره كثير ابن الحافظ - واختاره التفسير أئمة من عدد عن مروي المعنى وىذا
 َفُشدُّوا أَْثَخْنُتُموُىمْ  ِإَذا َحتَّى الرّْقَابِ  َفَضْربَ  َكَفُروا الَِّذينَ  َلِقيُتمُ  فَِإذا: }تعالى قولو: الثانية اآلية

 [.ٗ: محمد{ ]َأْوزَاَرَىا اْلَحْربُ  َتَضعَ  َحتَّى ِفَداءً  َوِإمَّا بَػْعدُ  َمنِّا فَِإمَّا اْلَوثَاؽَ 
 المشركين أثخنوا: " اآلية معنى(: ٜٚٔ/ ٗ) اآلية ىذه تفسير في - اهلل رحمو - البغوي قاؿ

 بعده يكوف فبل هلل، كلو الدين ويكوف سبلـ،اإل في كلها الملل أىل يدخل حتى واألسر بالقتل
: تعالى قولو: الثالثة واآلية ،" السبلـ عليهما مريم ابن عيسى نزوؿ عند وذلك قتاؿ، وال جهاد
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: النساء{ ]َشِهيًدا َعَلْيِهمْ  َيُكوفُ  اْلِقَياَمةِ  َويَػْوـَ  َمْوتِوِ  قَػْبلَ  بِوِ  لَيُػْؤِمَننَّ  ِإالَّ  اْلِكَتابِ  َأْىلِ  ِمنْ  َوِإفْ }
 .السبلـ عليو مريم ابن لعيسى( موتو) و ،(بو) في الضميرين أف المفسرين من كثير قرر[.ٜ٘ٔ

 قولو في - اهلل رحمو - مالك أبي عن - اهلل رحمو -( ٛٔ/ ٙ) الطبري جرير ابن روى وقد
 نزوؿ عند ذلك: " قاؿ[ ٜ٘ٔ: النساء{ ]َمْوتِوِ  قَػْبلَ  بِوِ  لَيُػْؤِمَننَّ  ِإالَّ  اْلِكَتابِ  َأْىلِ  ِمنْ  َوِإفْ : }تعالى

 ". بو ليؤمن إال الكتاب أىل من أحد يبقى ال السبلـ، عليو مريم ابن عيسى
 الصحيح؛ ىو ىذا أف شك وال(: " ٗٔ٘/ ٔ) تفسيره في- اهلل رحمو - كثير ابن الحافظ يقوؿ
 من وتسليم وصلبو، عيسى قتل من اليهود ادعتو ما بطبلف تقرير في اآلي سياؽ من المقصود ألنو
 فقتلوا لهم، شبو وإنما كذلك، األمر يكن لم أنو اهلل فأخبر ذلك، الجهلة النصارى من لهم سلم

 القيامة، يـو قبل سينزؿ وأنو حي، باؽ وأنو إليو، رفعو أنو اهلل فأخبر ذلك، يتبينوف ال وىم الشبو
 ويكسر الضبللة، مسيح فيقتل قريبا، اهلل شاء إف سنوردىا التي المتواترة األحاديث عليو دلت كما

 إال يقبل ال بل األدياف، أىل من أحد من يقبلها ال: يعني الجزية، ويضع الخنزير، ويقتل الصليب
 يتخلف وال حينئذ الكتاب أىل جميع بو يؤمن أنو الكريمة اآلية ىذه فأخبرت السيف، أو اإلسبلـ

 ". منهم واحد بو التصديق عن
 عنو اهلل رضي ىريرة أبي حديث: منها جدا كثيرة فهي نزولو على المطهرة السنة من األدلة وأما
 مريم ابن فيكم ينزؿ أف ليوشكن بيده نفسي والذي»: وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ

 الماؿ ويفيض كافر، من يقبلها ال الجزية، ويضع الخنزير، ويقتل الصليب، فيكسر عدال، حكما
 ىريرة أبو يقوؿ ثم ،«فيها وما الدنيا من خير الواحدة السجدة تكوف حتى أحد، يقبلو ال حتى
 َيُكوفُ  اْلِقَياَمةِ  َويَػْوـَ  َمْوتِوِ  قَػْبلَ  بِوِ  لَيُػْؤِمَننَّ  ِإالَّ  اْلِكَتابِ  َأْىلِ  ِمنْ  َوِإفْ : }شئتم إف اقرأوا: عنو اهلل رضي

 .ومسلم البخاري أخرجو[ ٜ٘ٔ: النساء{ ]َشِهيًدا َعَلْيِهمْ 
 من طائفة تزاؿ ال»: وسلم عليو اهلل صلى النبي سمعت: قاؿ: عنو اهلل رضي جابر حديث ومنها
 السبلـ عليو مريم ابن عيسى فينزؿ: " قاؿ ،" القيامة يـو إلى ظاىرين الحق على يقاتلوف أمتي

 «األمة لهذه اهلل تكرمة أمراء، بعض على بعضكم إف ال،: فيقوؿ لنا، صل تعاؿ: أميرىم فيقوؿ
 .مسلم أخرجو
 لعبلت إخوة األنبياء»: قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي أف عنو اهلل رضي ىريرة أبي حديث ومنها

 وإنو نبي، وبينو بيني يكن لم ألنو مريم؛ ابن بعيسى الناس أولى وإني واحد، ودينهم شتى أمهاتهم
 رأسو كأف ممصراف ثوباف عليو والبياض، الحمرة إلى مربوع رجل: فاعرفوه رأيتموه فإذا نازؿ،
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 إلى الناس ويدعو الجزية، ويضع الخنزير، ويقتل الصليب، فيدؽ بلل، يصبو لم وإف يقطر،
 ثم الدجاؿ، المسيح زمانو في اهلل ويهلك اإلسبلـ، إال كلها الملل زمانو في اهلل ويهلك اإلسبلـ،

 ويلعب الغنم، مع والذئاب البقر، مع والنمار اإلبل، مع األسود ترتع حتى األرض، على األمنة تقع
 أخرجو «المسلموف عليو ويصلي يتوفى، ثم سنة، أربعين فيمكث تضرىم، ال بالحيات الصبياف

 .الكثيرة األحاديث من ذلك غير إلى. داود وأبو أحمد
 نزوؿ أحاديث على معلقا(: ٕٓ٘،ٜٔ٘/ ٔ) تفسيره في - اهلل رحمو - كثير ابن الحافظ قاؿ

 أبي رواية من وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن متواترة أحاديث فهذه: " السبلـ عليو عيسى
 العاص، بن عمرو بن اهلل وعبد سمعاف، بن والنواس العاص، أبي بن وعثماف مسعود، وابن ىريرة

 نزولو صفة على داللة وفيها عنهم، اهلل رضي أسيد بن حذيفة سريحة وأبي جارية، بن ومجمع
. الصبح لصبلة اإلقامة عند يكوف ذلك وأف الشرقية، المنارة عند بدمشق بل بالشاـ، وأنو ومكانو،

 الصحيحين، في تقدـ كما اإلسبلـ إال يقبل فبل الجزية ويضع الصليب ويكسر الخنزير فيقتل. . 
 ذلك في ذلك على لو وتسويغ وتشريع وتقرير بذلك، وسلم عليو اهلل صلى النبي من إخبار وىذا

 اإلسبلـ دين في يدخلوف كلهم ولهذا أنفسهم، من شبههم وترتفع عللهم، تنزاح حيث الزماف،
 قَػْبلَ  بِوِ  لَيُػْؤِمَننَّ  ِإالَّ  اْلِكَتابِ  َأْىلِ  ِمنْ  َوِإفْ : }تعالى قاؿ ولهذا يديو، وعلى السبلـ عليو لعيسى متابعة
 َلِعْلمٌ  َوِإنَّوُ : }تعالى كقولو اآلية وىذه[. ٜ٘ٔ: النساء{ ]َشِهيًدا َعَلْيِهمْ  َيُكوفُ  اْلِقَياَمةِ  َويَػْوـَ  َمْوتِوِ 

 وذلك الساعة، اقتراب على ودليل أمارة أي بالتحريك، َلَعَلم"  وقرئ[ ٔٙ: الزخرؼ{ ]ِللسَّاَعةِ 
 ومأجوج يأجوج أيامو في اهلل ويبعث يديو على اهلل فيقتلو الدجاؿ المسيح خروج بعد ينزؿ ألنو

 ". دعائو ببركة اهلل فيهلكهم
 إال ذلك في يخالف ولم الساعة، أعبلـ من علما السبلـ عليو عيسى نزوؿ على األمة أجمعت وقد
 .بخبلفو يعتد وال إليو يلتفت ال ممن شذ من
 على األمة أجمعت(: " ٜ٘ - ٜٗ/ ٔ: )البهية األنوار لوامع في - اهلل رحمو - السفاريني قاؿ

 يعتد ال ممن والمبلحدة، الفبلسفة ذلك أنكر وإنما الشريعة، أىل من أحد فيو يخالف ولم نزولو،
 ينزؿ وليس المحمدية، الشريعة بهذه ويحكم ينزؿ أنو على األمة إجماع انعقد وقد بخبلفو،
 ". بها متصف وىو بو قائمة كانت وإف السماء، من نزولو عند مستقلة بشريعة
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 عيسى صفات عن وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ أخبرنا السبلـ عليو عيسى صفات :الثانية المسألة
 أحمر جعد بالقصير، وال بالطويل ليس القامة مربوع رجل أنو الروايات في فجاء السبلـ عليو

 .عنو اهلل رضي الثقفي مسعود بن عروة بو شبها الناس أقرب الصدر، عريض اللوف،
 عيسى رأيت»: وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ - عنهما اهلل رضي - عباس ابن عن

 .البخاري أخرجو «الصدر عريض جعد فأحمر عيسى فأما وإبراىيم، وموسى
 يكن لم»: قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف المتقدـ عنو اهلل رضي ىريرة أبي حديث وفي
 الحمرة إلى مربوع، رجل: فاعرفوه رأيتموه فإذا نازؿ، وإنو - عيسى يعني - نبي وبينو بيني

 ويقتل الصليب، فيدؽ بلل، يصبو لم وإف يقطر، رأسو كأف ممصراف، ثوباف عليو والبياض،
. اإلسبلـ إال كلها الملل زمانو في اهلل فيهلك اإلسبلـ، إلى الناس ويدعو الجزية، ويضع الخنزير،

 .الحديث «. .
 علي عرض»: قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف - عنهما اهلل رضي - اهلل عبد بن جابر وعن

. . مسعود بن عروة شبها بو رأيت من أقرب فإذا مريم، ابن عيسى ورأيت. . . موسى فإذا األنبياء
 .مسلم أخرجو الحديث «.

 واضعا دمشق شرقي البيضاء المنارة عند السبلـ عليو عيسى ينزؿ نزولو مكاف :الثالثة المسألة
 المسلموف اصطف حيث الفجر صبلة مع ىذا ويكوف مهرودتاف، وعليو ملكين، أجنحة على كفيو

 بعيسى يعلم فعندما بهم، للصبلة - سبق كما المهدي أنو والغالب - إمامهم تقدـ وقد للصبلة،
 النواس فعن المهدي، بهم فيصلي فيأبى، ليؤمهم يتقدـ أف عيسى من ويطلب يتأخر السبلـ عليو

 بعث إذ كذلك ىو فبينما. . . »: وسلم عليو اهلل صلى رسوؿ قاؿ: قاؿ عنو اهلل رضي سمعاف بن
 على كفيو واضعا مهرودتين بين دمشق شرقي البيضاء المنارة عند فينزؿ مريم ابن المسيح اهلل

 نفسو يجد لكافر يحل فبل كاللؤلؤ، جماف منو تحدر رفعو وإذا قطر، رأسو طأطأ إذا ملكين أجنحة
 قوما مريم ابن عيسى يأتي ثم فيقتلو، لد بباب فيطلب طرفو، ينتهي حيث ينتهي ونفسو مات، إال
 .تخريجو تقدـ وقد «الجنة في بدرجاتهم ويحدثهم وجوىهم عن فيسمح منو، اهلل عصمهم قد

 على أنو نزولو موضع في األشهر(: " ٚٙٔ/ ٔ) النهاية في - اهلل رحمو - كثير ابن الحافظ يقوؿ
 شرقي البيضاء المنارة على ينزؿ أنو الكتب بعض في رأيت وقد بدمشق، الشرقية البيضاء المنارة
 بدمشق، الشرقية البيضاء المنارة على فينزؿ الرواية وتكوف المحفوظ، ىو ىذا فلعل دمشق، جامع



 - 298 - 

                                                                                                                                                  

 إلى التي سوى بالشرقية تعرؼ منارة بدمشق وليس فهم، ما بحسب التعبير في الراوي فتصرؼ
 ". الصبلة أقيمت وقد ينزؿ ألنو واألليق؛ األنسب ىو وىذا األموي، الجامع شرؽ

 عيسى ينزؿ وبالشاـ(: " ٜٓ) ص المعارؼ لطائف في - اهلل رحمو - رجب ابن الحافظ ويقوؿ
 أحد من يقبل وال بو ويحكم وسلم عليو اهلل صلى بمحمد المبشر وىو الزماف، آخر في مريم ابن
 إف: ويقوؿ المسلمين إماـ خلف ويصلي الجزية ويضع الخنزير ويقتل الصليب فيكسر دينو، غير
 ". لبعض بعضهم أئمة األمة ىذه
 وفي سنين، سبع يمكث أنو الروايات بعض ففي: نزؿ إذا السبلـ عليو عيسى بقاء مدة وأما

 اهلل عبد حديث ففي المسلموف، عليو ويصلي يتوفى ثم عاما أربعين يمكث أنو األخرى الروايات
. مريم ابن عيسى اهلل فيبعث»: قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي أف - عنهما اهلل رضي - عمرو بن

 فبل الشاـ قبل من باردة ريحا اهلل يرسل ثم عداوة، اثنين بين ليس سنين سبع الناس يمكث ثم. . 
 .مسلم أخرجو «قبضتو إال إيماف أو خير من ذرة مثقاؿ قلبو في أحد األرض وجو على يبقى
 ويصلي يتوفى ثم سنة، أربعين األرض في يمكث ثم»: السابق عنو اهلل رضي ىريرة أبي حديث وفي
 .«المسلموف عليو
: " فقاؿ الروايتين بين( ٖٜٔ/ ٔ) النهاية في كما - اهلل رحمو - كثير ابن الحافظ جمع وقد

 أنو عمرو بن اهلل عبد عن مسلم صحيح في وثبت سنة، أربعين يمكث أنو: الحديث في وقع ىكذا
 مدة على السبع ىذه حملت إذا إال اللهم مشكل، ىذا مع فهذا سنين، سبع األرض في يمكث
 ثبلثا ذاؾ إذ عمره وكاف السماء، إلى رفعو قبل فيها مكثو مدة إلى مضافة وتكوف نزولو، بعد إقامتو

 ". أعلم واهلل المشهور، على سنة وثبلثين
 بدوف ذكره أف بعد فقاؿ الجمع ىذا( ٜٜ/ ٕ) البهية األنوار لوامع في السفاريني عارض وقد
 فيقتل» وغيره أحمد اإلماـ عند عائشة حديث من مر لما بشيء ليس - أعلم واهلل - وىذا: عزو

 أربعين"  رواية اعتمد أنو البيهقي عن حكى ثم ،«سنة أربعين األرض في عيسى يمكث ثم الدجاؿ،
 يأخذوف وألنهم بها، يحتج الثقة زيادة ألف ترجيحها؛ إلى ذىب أنو السيوطي عن نقل كما ،"

 .مقدـ والمثبت مثبت وألنو العلم، زيادة من معها لما األقل رواية على ويقدمونها األكثر برواية
 ". الكثير ينافي ال القليل إف(: " ٖٗٓ) ص اإلشاعة في البرزنجي وقاؿ
 إلى أشار كما األكثر، رواية ألنها المعتمدة؛ ىي"  سنة أربعين"  رواية إف: يقاؿ أف الراجح ولعل
 حميد بن عبد رواه بما لذلك ويستأنس سنين، سبع كأنها تمر السنين ىذه ولعل السفاريني، ذلك
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: قاؿ[. ٔٙ: الزخرؼ{ ]لِلسَّاَعةِ  َلِعْلمٌ  َوِإنَّوُ : }تعالى قولو تفسير في عنو اهلل رضي ىريرة أبي عن
. ويعتمر يحج سنين، كأربع األربعوف تلك وتكوف سنة، أربعين األرض في يمكث عيسى، خروج

 .أعلم واهلل
 األحاديث بعض ذكر سبق متواترة السبلـ عليو عيسى نزوؿ في الواردة األحاديث :الرابعة المسألة
 السبلـ عليو عيسى نزوؿ ثبوت على واضحة داللة تدؿ وىي السبلـ، عليو عيسى نزوؿ في الواردة

 نزولو أف أو الحجة بها تقـو ال آحاد أحاديث إنها: قاؿ أو ردىا لمن حجة وال الزماف، آخر في
 وجب الحديث ثبت إذا ألنو بها؛ يؤمنوا أف عليهم يجب التي المسلمين عقائد من عقيدة ليس

 قولو رد لنا يجوز وال وسلم عليو اهلل صلى المصدوؽ الصادؽ بو أخبر ما وتصديق بو اإليماف
 وإذا فيو، ما تصديق وجب صح إذا اآلحاد حديث ألف واىية؛ حجة ىذه ألف آحاد؛ حديث لكونو

 وسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أحاديث من كثيرا نرد فإننا بحجة، ليس اآلحاد حديث إف قلنا
 تواتر على نصوا قد والعلماء كيف لو، معنى ال عبثا والسبلـ الصبلة عليو قالو ما ويكوف

 .السبلـ عليو عيسى نزوؿ في األحاديث
 أصولو( " ٖٕٗ - ٕٔٗ/ ٔ) الحنابلة طبقات في كما - اهلل رحمو - حنبل بن أحمد اإلماـ قاؿ

 وترؾ بهم، واالقتداء وسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب عليو كاف بما التمسك عندنا السنة
 المسيح أف واإليماف: قاؿ ثم السنة أىل عقيدة من جملة ذكر ثم ضبللة فهي بدعة وكل البدع،

 كائن، ذلك بأف واإليماف فيو، جاءت التي واألحاديث ،"كافر"  عينيو بين مكتوب خارج الدجاؿ
 ". لد بباب فيقتلو ينزؿ عيسى وأف

( ٖ٘ٗ/ ٔ) المصلين واختبلؼ اإلسبلميين مقاالت في - اهلل رحمو - األشعري الحسن أبو وقاؿ
 اهلل عند من جاء وما ورسلو، وكتبو ومبلئكتو باهلل اإلقرار"  والسنة الحديث أىل لعقيدة سرده في
 بخروج ويصدقوف شيئا ذلك من يردوف ال وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن الثّقات رواه وما

 ". نذىب وإليو: نقوؿ قولهم من ذكرنا ما وبكل: كبلمو آخر في قاؿ ثم يقتلو، عيسى وأف الدجاؿ
 عليو عيسى وفاة معنى في الخبلؼ ذكره بعد( ٜٕٔ/ ٖ) تفسيره في الطبري جرير ابن وقاؿ

 األرض من قابضك إني: ذلك معنى: قاؿ من قوؿ عندنا بالصحة األقواؿ ىذه وأولى"  السبلـ،
 مريم ابن عيسى ينزؿ: " قاؿ أنو وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن األخبار لتواتر إلي؛ ورافعك

 .نزولو في الواردة األحاديث بعض ساؽ ثم"  الدجاؿ فيقتل
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 وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن األحاديث تواترت( " ٖٕٕ/ ٚ) تفسيره في كثير ابن وقاؿ
 ". مقسطا وحكما عادال إماما القيامة يـو قبل السبلـ عليو عيسى بنزوؿ أخبر أنو

 ذكر كثيرة، السبلـ عليو نزولو في واألحاديث( "ٓٙٔ ص) اإلذاعة في خاف حسن صديق وقاؿ
 في مذكور ىو ما منها منجبر، وضعيف وحسن صحيح بين ما حديثا وعشرين تسعة منها الشوكاني
 اآلثار أيضا ذلك إلى وتنضم المنتظر، أحاديث في مذكور ىو ما ومنها. . . الدجاؿ أحاديث
 ما جميع: وقاؿ ساقها ثم ذلك، في لبلجتهاد مجاؿ ال إذ الرفع؛ حكم فلها الصحابة عن الواردة
 ". اطبلع فضل لو من على يخفى ال كما التواتر حد بالغ سقناه
 والتابعين الصحابة من واحد غير عن السبلـ عليو عيسى بنزوؿ القوؿ ثبت وقد: " الغماري وقاؿ

 تواترا ىذا تواتر: وقاؿ ىذا وقتنا إلى الزماف ممر على المذاىب سائر من والعلماء واألئمة وأتباعهم
 نقل ألنو نحوىم؛ نحا ومن كالقاديانية األغبياء الجهلة إال ينكره أف يصح ال بحيث فيو شك ال

".  جيل عن جيل بتلقي تواترا إلينا وصلت التي السنة كتب في استقر حتى جمع عن جمع بطريق
"  كتابو في الكشميري شاه أنور محمد الشيخ السبلـ عليو عيسى نزوؿ في األحاديث جمع وممن

 .حديثا سبعين من أكثر فذكر"  المسيح نزوؿ في تواتر بما التصريح
 في وسلم عليو اهلل صلى النبي عن األخبار تواترت(: " ٚ٘ٗ/ ٔٔ) المعبود عوف صاحب وقاؿ
 قرب عند األرض إلى العنصري بجسده السماء من وسلم عليو اهلل صلى مريم ابن عيسى نزوؿ

 ". السنة أىل مذىب ىو وىذا الساعة،
 السبلـ عليو عيسى نزوؿ(: " ٓٙٗ/ ٙ) الطبري تفسير على تعليقو في شاكر أحمد الشيخ وقاؿ

 عليو اهلل صلى النبي عن الصحاح األخبار لورود المسلموف فيو يختلف لم مما الزماف آخر في
 ". أنكره من يؤمن ال بالضرورة الدين من معلـو وىذا. . . بذلك وسلم
 أف اعلم(: " ٘ٙ٘ ص) الطحاوية على تعليقو في األلباني الدين ناصر محمد العبلمة وقاؿ

 فيها يدعي بمن تغتر وال بها، اإليماف يجب متواترة، السبلـ عليو عيسى ونزوؿ الدجاؿ، أحاديث
 متواترة لوجدىا فعل ولو طرقها تتبع من فيهم وليس العلم، بهذا جهاؿ فإنهم آحاد، أحاديث أنها
 البعض يتجرأ أف حقا المؤسف ومن وغيره، حجر ابن كالحافظ العلم ىذا أئمة بذلك شهد كما
 ". وعقيدة دين واألمر سيما ال اختصاصهم من ليس فيما الكبلـ على

 رحمهم - العلماء بعض ذكر غيره دوف السبلـ عليو عيسى نزوؿ من الحكمة :الخامسة المسألة
 :ذلك في أقوالهم ومن غيره، دوف السبلـ عليو عيسى نزوؿ من الحكمة - تعالى اهلل



 - 910 - 

                                                                                                                                                  

 وأنو كذبهم، تعالى اهلل فبين السبلـ، عليو عيسى قتلوا أنهم زعمهم في اليهود على الرد - ٔ
 الفتح في كما غيره على القوؿ ىذا حجر ابن الحافظ ورجح الدجاؿ، رئيسهم ويقتل يقتلهم الذي

(ٙ /ٜٖٗ.) 
 قولو في كما وسلم عليو اهلل صلى محمد أمة فضل اإلنجيل في وجد السبلـ عليو عيسى أف - ٕ

ْنِجيلِ  ِفي َوَمثَػُلُهمْ : }تعالى : الفتح{ ]ُسوِقوِ  َعَلى فَاْستَػَوى فَاْستَػْغَلظَ  فَآَزرَهُ  َشْطَأهُ  َأْخَرجَ  َكَزرْعٍ  اإْلِ
 درس لما مجددا الزماف آخر ينزؿ حتى وأبقاه دعاءه اهلل فاستجاب منهم يجعلو أف اهلل فدعا[ ٜٕ
/ ٕ) التذكرة فيقتلو الدجاؿ خروج فتوافق والسبلـ، الصبلة عليو محمد دين اإلسبلـ دين من

ٜٚٗ.) 
 من لمخلوؽ ليس إذ األرض؛ في ليدفن أجلو لدنو السماء من السبلـ عليو عيسى نزوؿ أف - ٖ

/ ٕ) التذكرة السبلـ عليو عيسى فيقتلو الدجاؿ خروج نزولو فيوافق غيرىا، في يموت أف التراب
ٜٚ٘.) 

 زمنو في كلها الملل اهلل ويهلك األباطيل، دعواىم في زيفهم فيظهر للنصارى مكذبا ينزؿ أنو - ٗ
 .الجزية ويضع الخنزير ويقتل الصليب يكسر فإنو اإلسبلـ إال
 الناس أولى أنا»: وسلم عليو اهلل صلى النبي لقوؿ المذكورة األمور بهذه خصوصيتو أف - ٘

 إليو، وأقربهم الناس أخص وسلم عليو اهلل صلى اهلل فرسوؿ «نبي وبينو بيني ليس مريم، ابن بعيسى
 تصديقو إلى الخلق ودعا بعده من يأتي وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بأف مبشر عيسى فإف

( ٘[ )ٙ: الصف{ ]َأْحَمدُ  اْسُموُ  بَػْعِدي ِمنْ  يَْأِتي ِبَرُسوؿٍ  َوُمَبشًّْرا: }تعالى قولو في كما. بو واإليماف
 وبشرى إبراىيم أبي دعوة أنا نعم،: " قاؿ نفسك، عن أخبرنا اهلل رسوؿ يا قالوا»: الحديث وفي
 .أحمد اإلماـ رواه «عيسى أخي

 .السبلـ عليو عيسى زمن في تكوف التي األمور :السادسة المسألة
 والمسلموف ينزؿ السبلـ عليو مريم ابن عيسى اهلل نبي أف ذكر سبق: الدجاؿ المسيح قتل - ٔ

 عيسى فيصلي الوقت، ذلك في تقاـ الصبلة أف وعلمنا الدجاؿ، لحرب أنفسهم إعداد حاؿ في
 السبلـ عليو عيسى بنزوؿ الدجاؿ يعلم ما وعند الصالح، الرجل خلف السبلـ عليو مريم ابن

 فيأمرىم المسلمين، من عصابة حاصر وقد فيدركو المقدس بيت إلى اهلل نبي فيلحقو يهرب،
 عليو اهلل نبي فيلحقو ىاربا، فينطلق الدجاؿ وراءه ويكوف فيفعلوف الباب بفتح السبلـ عليو عيسى
 .يهود من معو من وعلى عليو فيقضي الشرقي لد باب عند فيدركو السبلـ
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: وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عنو اهلل رضي أمامة أبي عن الصحيح الحديث ففي
 ذلك فرجع الصبح، مريم ابن عيسى عليهم نزؿ إذ الصبح، بهم يصلي تقدـ قد إمامهم فبينما»

 تقدـ: لو يقوؿ ثم كتفيو، بين يده عيسى فيضع عيسى، ليتقدـ القهقرى يمشي ينكص اإلماـ
 فيفتحوف الباب، افتحوا: عيسى قاؿ انصرؼ فإذا إمامهم، بهم فيصلي أقيمت، لك فإنها فصل،
 الدجاؿ إليو نظر فإذا وساج، محلى سيف ذو كلهم يهودي، ألف سبعوف معو الدجاؿ، ووراءه
 لن ضربة فيك لي إف: السبلـ عليو عيسى فيقوؿ ىاربا، وينطلق الماء، في الملح يذوب كما ذاب

 اهلل خلق مما شيء يبقى فبل اليهود، اهلل فيهـز فيقتلو، الشرقي، لد باب عند فيدركو بها، تسبقني
 إال دابة وال حائط وال شجر وال حجر ال الشيء، ذلك أنطق إال يهودي بو ليتوارى وجل عز

 «. . .اقتلو فتعاؿ يهودي ىذا المسلم اهلل عبد يا: قاؿ إال تنطق، ال شجرىم من فإنها الغرقدة،
 .والحاكم ماجو ابن أخرجو

 يعدوف ىم فبينما. . . »: قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف عنو اهلل رضي ىريرة أبي وعن
 عدو رآه فإذا السبلـ، عليو مريم ابن عيسى فينزؿ الصبلة، أقيمت إذ الصفوؼ، ويسووف للقتاؿ

 فيريهم بيده، اهلل يقتلو ولكنو يهلك، حتى النذاب تركو فلو الماء، في الملح يذوب كما ذاب اهلل
 ". مسلم أخرجو «حربتو في دمو

 ىو السماء من نزولو بعد السبلـ عليو مريم ابن عيسى اهلل نبي بو يقـو عمل أوؿ يكوف وىكذا
 .يهود من يتبعو من وعلى عليو والقضاء الدجاؿ مواجهة

 الكبرى، الساعة عبلمات من عبلمة ومأجوج يأجوج قـو خروج إف: ومأجوج يأجوج ىبلؾ - ٕ
 على يقضي أف بعد السبلـ عليو عيسى أف بياف ىنا والمراد العبلمة، ىذه على الكبلـ وسيأتي
 السبلـ عليو عيسى اهلل نبي فيتضرع كبيرا، فسادا األرض في القـو ىؤالء يفسد وفتنتو، الدجاؿ

 بياف سيأتي كما أحد، منهم يبقى ال موتى ويصبحوف ىلكة، شر فيهلكهم تعالى اهلل إلى وأصحابو
 .ومأجوج يأجوج على الكبلـ في اهلل شاء إف ذلك

 السماء من ينزؿ عندما السبلـ عليو عيسى: باإلسبلـ والحكم الشرائع كل على القضاء - ٖ
 وسلم، عليو اهلل صلى محمد نبينا وبسنة وجل، عز اهلل بكتاب فيحكم اإلسبلـ، لشرع تابعا يكوف

 الدين من معلـو أمر وىذا اإلسبلـ، سوى الناس تحكم التي الشرائع كل على يقضي وبذلك
 جميع على والميثاؽ العهد اهلل أخذ وقد قبلها، للشرائع ناسخة اإلسبلـ شريعة فإف بالضرورة،

 َأَخذَ  َوِإذْ : }تعالى قاؿ أحياء، وىم بعث إذا ويتابعوه وسلم عليو اهلل صلى بمحمد يؤمنوا أف األنبياء
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 بِوِ  لَتُػْؤِمُننَّ  َمَعُكمْ  ِلَما ُمَصدّْؽٌ  َرُسوؿٌ  َجاءَُكمْ  ثُمَّ  َوِحْكَمةٍ  ِكَتابٍ  ِمنْ  آتَػْيُتُكمْ  َلَما النَِّبيّْينَ  ِميثَاؽَ  اللَّوُ 
 ِمنَ  َمَعُكمْ  َوأَنَا فَاْشَهُدوا قَاؿَ  َأقْػَرْرنَا قَاُلوا ِإْصِري َذِلُكمْ  َعَلى َوَأَخْذُتمْ  أََأقْػَرْرُتمْ  قَاؿَ  َولَتَػْنُصُرنَّوُ 

 [.ٔٛ: عمراف آؿ{ ]الشَّاِىِدينَ 
 أو اإلسبلـ، إال أحد من يقبل فبل الجزية ويضع الخنزير ويقتل الصليب، يكسر فهو ىذا أجل ومن

 عيسى بنزوؿ أنو إلى قـو ذىب (: "ٕٜٚ/ ٕ) التذكرة في- اهلل رحمو - القرطبي يقوؿ. القتل
 وينهاىم، تعالى اهلل عن يأمرىم الزماف ذلك أىل إلى رسوال يكوف لئبل التكليف يرتفع السبلـ عليو
 وقولو[ ٓٗ: األحزاب{ ]النَِّبيّْينَ  َوَخاَتمَ : }تعالى وبقولو. . . ذكرناىا التي باألخبار مردود أمر وىذا
 آخر يريد. «العاقب أنا»: وسلم عليو اهلل صلى وقولو «بعدي نبي ال»: والسبلـ الصبلة عليو

 غير متجددة بشريعة نبيا ينزؿ عيسى أف يتوىم أف يجوز فبل ذلك كاف وإذا وخاتمهم، األنبياء
 اهلل صلى محمد أتباع من يومئذ يكوف فإنو أنزؿ إذا بل وسلم، عليو اهلل صلى نبينا محمد شريعة
 وسعو ما حيا موسى كاف لو»: لعمر قاؿ حيث وسلم عليو اهلل صلى النبي أخبر كما وسلم عليو

 الشرائع آخر ىي إذ لها؛ مجددا الشريعة لهذه مقررا ينزؿ إنما السبلـ عليو فعيسى. «اتباعي إال
 .الرسل آخر وسلم عليو اهلل صلى ومحمد

 :الخلق بين والرخاء األمن وانتشار الناس بين من والتباغض الشحناء رفع - ٗ
 عليو عيسى زمن في تحدث أنها وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عنها أخبرنا التي األمور من

 على الجميع كلمة تجتمع حيث الناس بين من ترفع والتحاسد والتباغض الشحناء أف: السبلـ
 الماؿ اقتناء في يرغب وال نبتها، األرض تنبت حيث الخيرات، وتكثر البركة، وتعم اإلسبلـ،
 فبل والعقارب بالحيات األوالد يلعب حتى سم ذي كل سم الوقت ذلك في اهلل وينزع لكثرتو،

 البشر بين القتاؿ وينعدـ وسلما، أمنا األرض فتمؤل يضرىا، فبل الذئب مع الشاة وترعى تضرىم،
 .كلها تحرث األرض ألف الثور؛ أسعار وترتفع القتاؿ، لعدـ الخيل فترخص

. . »: قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف السابق عنو اهلل رضي سمعاف بن النواس حديث ففي
 يقاؿ ثم كالزلفة، يتركها حتى األرض فيغسل وبر، وال مدر بيت منو يكن ال مطرا اهلل يرسل ثم. 

 ويبارؾ بقحفها، ويستظلوف الرمانة، من العصابة تأكل فيومئذ بركتك، وردي ثمرتك، أنبتي لؤلرض
 من القبيلة لتكفي البقر من واللقحة الناس، من الفئاـ لتكفي اإلبل من اللقحة أف حتى الِرْسل في

 .الحديث «. . .الناس من الفخذ لتكفي الغنم من واللقحة الناس،
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 ما يزيد وينقص، يزيد وإصابة، ونية وقوؿ، وعمل وعمل، قوؿ اإليماف بأف واإليماف
 .ٔشيء منو يبقى ال حتى وينقص اهلل شاء

                                                                                                                                                  

. . . »: قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف عنو اهلل رضي الطويل أمامة أبي حديث ومن
 ويضع الخنزير ويذبح الصليب، يدؽ مقسطا وإماما عدال، حكما أمتي في مريم ابن عيسى فيكوف
 كل حمة وتنزع والتباغض، الشحناء وترفع بعير، وال شاة على يسعى فبل الصدقة، ويترؾ الجزية
 ويكوف يضرىا، فبل األسد الوليدة وتضر تضره، فبل الحية في يده الوليد يدخل حتى حمة، ذات

 الكلمة وتكوف الماء، من اإلناء يمؤل كما السلم من األرض وتمؤل كلبها، كأنو الغنم في الذئب
 كفاثور األرض وتكوف ملكها، قريش وتسلب أوزارىا، الحرب وتضع اهلل، إال يعبد فبل واحدة

 النفر ويجتمع فيشبعهم، العنب من القطف على النفر يجتمع حتى آدـ بعهد نباتها تنبت الفضة،
 .«. . .بالدريهمات الفرس ويكوف الماؿ، من وكذا بكذا الثور ويكوف فتشبعهم، الرمانة على
 عيسى لينزلن واهلل»: وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ أنو عنو اهلل رضي ىريرة أبي وعن
 الشحناء ولتذىبن عليها، يسعى فبل القبلص ولتتركن الجزية وليضعن. . . عادال حكما مريم ابن

 .«أحد يقبلو فبل الماؿ إلى وليدعوف والتحاسد، والتباغض
 وال فيها، الناس يزىد أف ومعناه(: ٕٜٔ/ ٕ) المنهاج في - تعالى اهلل رحمو - النووي اإلماـ قاؿ

 ذكرت وإنما القيامة، بقرب والعلم الحاجة وعدـ اآلماؿ وقلة األمواؿ لكثرة اقتنائها في يرغب
 عز اهلل قوؿ بمعنى شبيهة وىي العرب عند األمواؿ أنفس ىي التي اإلبل أشرؼ لكونها القبلص

 .بها يعتني ال: عليها يسعى ال ومعنى ،[ٗ: التكوير{ ]ُعطَّْلتْ  اْلِعَشارُ  َوِإَذا: }وجل
 موت مكاف لنا يبين نص الشارع عن يرد لم: ودفنو السبلـ عليو عيسى موت :السابعة المسألة
 إنو وقيل النبوية، المدينة في السبلـ عليو يموت أنو العلماء بعض ذكر ولكن السبلـ، عليو عيسى
 .عنهما اهلل رضي وصاحبيو وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ مع يدفن
 باألرض: فقيل يدفن حيث واختلف(: " ٜٗٚ/ ٕ) التذكرة في - اهلل رحمو - القرطبي قاؿ

". األخبار من ذكرناه ما على وسلم عليو اهلل صلى النبي مع يدفن: وقيل الحليمي، ذكره المقدسة
   .الساعة أشراط كتاب

 .وينقص ويزيد وعمل قوؿ اإليماف أف على السنة أىل أجمع ٔ
 أحداً  أدركت ما(: )ٕٙٔ/ ٕ) ىانئ البن أحمد اإلماـ مسائل في كما القطاف سعيد بن يحيى قاؿ
 (.وينقص يزيد اإليماف: ويقولوف اإليماف، في سنتنا على إال أصحابنا، من
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 شيخا وستين اثنين لقيت(: )ٜٛ٘/ ٘) االعتقاد أصوؿ شرح في كما الصنعاني الرازؽ عبد وقاؿ
 (.وينقص يزيد وعمل، قوؿ اإليماف: يقولوف كلهم: قاؿ ثم منهم عددا فذكر.. 

 ىلم(: )ٖٜٕ: ص) تيمية البن اإليماف كتاب في كما سبلـ بن القاسم عبيد أبو اإلماـ وقاؿ
 من رجبل وثبلثين مائة من أكثر فسمى...  وينقص، يزيد وعمل، قوؿ اإليماف يقوؿ كاف من تسمية

 وينقص، يزيد وعمل، قوؿ اإليماف يقولوف كلهم ىؤالء: قاؿ ثم..  وغيرىم الصحابة من العلم أىل
 (.عندنا بو والمعموؿ السنة، أىل قوؿ وىو
(: ٖٓٔ/ ٔ) الحنابلة طبقات في كما اهلل رحمو حنبل بن أحمد والجماعة السنة أىل إماـ وقاؿ

 عليها توفي التي السنة أف على األمصار وفقهاء المسلمين وأئمة التابعين من رجبل تسعوف أجمع)
 وينقص بالطاعة، يزيد وعمل، قوؿ اإليماف: منها أموراً  فذكر...  وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ

 (.بالمعصية
 الفتح في كما اهلل رحمو البخاري إسماعيل بن محمد عبداهلل أبو الحديث في المؤمنين أمير وقاؿ

 أف في يختلف أحداً  رأيت فما باألمصار العلماء من رجل ألف من أكثر لقيت(: )ٚٗ/ ٔ)
 (.وينقص ويزيد وعمل، قوؿ اإليماف

 عندنا اإليماف(: )ٖٜٙ/ ٘) السنة أىل اعتقاد شرح في كما الفسوي سفياف بن يعقوب وقاؿ
 ذلك على وينقص، يزيد وعمل، قوؿ وىو والجوارح، واأللسنة، بالقلوب هلل اإلخبلص السنة أىل

 بضعاً  منهم ذكر ثم والكوفة، والبصرة والشاـ والمدينة بمكة عصرنا من أدركنا من كل وجدنا
 (.وثبلثين

 ألف أدركت(: )ٜٗٙ/ ٘) السنة أىل اعتقاد شرح في كما الشيباني المتوكل بن سهل وقاؿ
 .. (. وينقص يزيد وعمل قوؿ اإليماف: يقولوف كلهم وأكثر أستاذ
 ال أـ وينقص، يزيد وعمل قوؿ ىل اإليماف في القوؿ وأما(: ٕ٘) السنة صريح في جرير ابن وقاؿ
 الخبر جاء وبو وينقص، يزيد وعمل قوؿ ىو: قاؿ من قوؿ فيو الصواب فإف نقصاف؟ وال فيو زيادة

 (.والفضل الدين أىل مضى وعليو وسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب من جماعة عن
 قوؿ اإليماف أف على والحديث الفقو أىل أجمع(: )ٖٕٛ/ ٜ) التمهيد في عبدالبر ابن وقاؿ

 (.بالمعصية وينقص بالطاعة يزيد عندىم واإليماف بنية، إال عمل وال وعمل،
 فيما فصل(: )ٓ٘ٔ) اإلسبلمية الجيوش اجتماع) كما كتابو في القيرواني زيد أبي ابن وقاؿ

 أف: منها أموراً  فذكر..  وضبللة بدعة خبلفها التي السنن ومن الديانة أمور من األمة عليو أجمعت
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 نقصاً  بالمعصية وينقص بالطاعة ذلك يزيد بالجوارح وعمل بالقلب وإخبلص باللساف قوؿ اإليماف
 وال قوؿ وال بنية، إال عمل وال قوؿ وال بعمل إال قوؿ وال لئليماف، محبط ال الكماؿ حقائق عن

 (.السنة بموافقة إال نية وال عمل
 األمة سلف من السنة أىل جماعة مذىب(: )ٙٗٔ/ ٔ) المنهاج في كما المالكي بطاؿ ابن وقاؿ

 (.وينقص يزيد وعمل، قوؿ اإليماف أف وخلفها
 صالح أف..  وإياؾ اهلل وفقنا اعلم(: )ٜٗ - ٖٓص عقيدتو في المقدسي عبدالغني الحافظ وقاؿ

 أموراً  فذكر آراؤىم وتطابقت أقوالهم اتفقت األمة وعلماء األئمة وسادات الخلف وخيار السلف
 بعض أورد ثم( بالمعصية وينقص بالطاعة يزيد ونية وعمل قوؿ اإليماف بأف واإليماف: قاؿ ثم

 .ذلك على الدالة النصوص
 وعمل، قوؿ اإليماف أف السلف وأجمع(: )ٕٚٙ/ ٚ(( )الفتاوى في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ وقاؿ
 (.وينقص يزيد

 وينقص بالطاعة، يزيد: السلف بإجماع فإنو(: ) .. ٕٔٗ/ ٔ) السالكين مدارج في القيم ابن وقاؿ
 (.بالمعصية

 وعلماء األثر أئمة اعتمده والذي(: )ٕٛٔ/ ٕ) المسند ثبلثيات شرح في السفاريني وقاؿ
 وينقص بالطاعة يزيد باألركاف، وعمل باللساف، وإقرار بالجناف تصديق: اإليماف أف: السلف

 (.بالعصياف
: بقولو( ٕ٘ - ٜٗ/ ٔ) فتاواه مجموع في العثيمين العبلمة وضحها والنقصاف الزياة وكيفية

 فهو".  بالجوارح والعمل باللساف، والنطق بالقلب، اإلقرار"  ىو والجماعة السنة أىل عند اإليماف
 :الثبلثة األمور يتضمن

 .بالقلب إقرار - ٔ
 .باللساف نطق - ٕ
 .بالجوارح عمل - ٖ

 بالخبر اإلقرار فليس يتفاضل بالقلب اإلقرار ألف وذلك وينقص، يزيد سوؼ فإنو كذلك كاف وإذا
 إبراىيم، قاؿ ولهذا وىكذا، الرجلين بخبر كاإلقرار الرجل بخبر اإلقرار وليس بالمعاينة، كاإلقرار

 لَِيْطَمِئنَّ  َوَلِكنْ  بَػَلى قَاؿَ  تُػْؤِمنْ  َأَوَلمْ  قَاؿَ  اْلَمْوَتى ُتْحيِ  َكْيفَ  َأرِِني َربّْ : }والسبلـ الصبلة عليو
 نفسو من ذلك يجد واإلنساف وسكونو، وطمأنينتو القلب إقرار حيث من يزيد فاإليماف{. قَػْلِبي
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 ذلك يشاىد كأنو حتى اإليماف يزداد والنار للجنة وذكر موعظة، فيو ذكر مجلس يحضر فعندما
 .قلبو في اليقين ىذا يخف المجلس ىذا من ويقـو الغفلة توجد وعندما العين، رأي

 مرة، مائة اهلل ذكر كمن ليس مرات عشر اهلل ذكر من فإف القوؿ حيث من اإليماف يزداد كذلك
 .بكثير أزيد فالثاني
 .ناقص وجو على بها أتى ممن أزيد إيمانو يكوف كامل وجو على بالعبادة أتى من أيضا وكذلك
 من إيمانا أزيد األكثر صار اآلخر من أكثر بجوارحو عمبل عمل إذا اإلنساف فإف العمل وكذلك

: - تعالى - قاؿ - والنقصاف الزيادة إثبات أعني - والسنة القرآف في ذلك جاء وقد الناقص،
َنةً  ِإالَّ  ِعدَّتَػُهمْ  َجَعْلَنا َوَما} {. ِإيَمانًا آَمُنوا الَِّذينَ  َويَػْزَدادَ  اْلِكَتابَ  ُأوُتوا الَِّذينَ  لَِيْستَػْيِقنَ  َكَفُروا لِلَِّذينَ  ِفتػْ

ُهمْ  ُسورَةٌ  أُْنزَِلتْ  َما َوِإَذا: }- تعالى - وقاؿ  آَمُنوا الَِّذينَ  فََأمَّا ِإيَمانًا َىِذهِ  زَاَدْتوُ  أَيُُّكمْ  يَػُقوؿُ  َمنْ  َفِمنػْ
 َوَماُتوا رِْجِسِهمْ  ِإَلى رِْجًسا فَػَزاَدتْػُهمْ  َمَرضٌ  قُػُلوِبِهمْ  ِفي الَِّذينَ  َوَأمَّا َيْسَتْبِشُروفَ  َوُىمْ  ِإيَمانًا فَػَزاَدتْػُهمْ 

 من رأيت ما»: قاؿ َوَسلََّم، َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى النبي، عن الصحيح الحديث وفي{. َكاِفُروفَ  َوُىمْ 
 .وينقص يزيد إذا فاإليماف. «إحداكن من الحاـز الرجل للب أذىب ودين عقل ناقصات

 اإليماف؟ زيادة سبب ما ولكن
 :أسباب للزيادة
 باهلل، معرفة ازداد كلما اإلنساف فإف وصفاتو، بأسمائو - تعالى - اهلل معرفة: األوؿ السبب

 اهلل أسماء من يعلموف الذين العلم أىل تجد ولهذا شك، ببل إيمانا ازداد وصفاتو وبأسمائو،
 .الوجو ىذا من اآلخرين من إيمانا أقوى تجدىم غيرىم يعلمو ال ما وصفاتو
 الكونية اآليات في نظر كلما اإلنساف فإف والشرعية، الكونية، اهلل آيات في النظر: الثاني السبب

 أََفبَل  أَنْػُفِسُكمْ  َوِفي ِلْلُموِقِنينَ  آيَاتٌ  اأْلَْرضِ  َوِفي: }- تعالى - قاؿ إيمانا ازداد المخلوقات ىي التي
 في وتأملو بتدبره اإلنساف أف على الدالة اآليات أعني كثيرة، ىذا على الدالة واآليات{. تُػْبِصُروفَ 

 .إيمانو يزداد الكوف ىذا
 كانت سواء إيمانا بذلك ازداد طاعاتو كثرت كلما اإلنساف فإف الطاعات، كثرة: الثالث السبب

، والصبلة وكيفية، كمية اإليماف يزيد فالذكر فعلية، أـ قولية، الطاعات ىذه  تزيد والحج والصـو
 .وكيفية كمية أيضا اإليماف

 :ذلك من العكس على فهي النقصاف أسباب أما
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 معرفتو نقصت إذا اإلنساف ألف اإليماف نقص يوجب وصفاتو اهلل بأسماء الجهل: األوؿ فالسبب
 .إيمانو نقص وصفاتو اهلل بأسماء
 نقص يسبب ىذا فإف والشرعية، الكونية اهلل آيات في التفكر عن اإلعراض: الثاني السبب

 .نموه وعدـ ركوده األقل على أو اإليماف،
 قاؿ ولذلك اإليماف وعلى القلب على عظيمة آثارا للمعصية فإف المعصية فعل: الثالث السبب
 .الحديث. «مؤمن وىو يزني حين الزاني يزني ال»: َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى النبي،

 واجبة الطاعة كانت إف لكن اإليماف، لنقص سبب الطاعة ترؾ فإف الطاعة، ترؾ: الرابع السبب
 تركها لكن واجبة أو واجبة، غير الطاعة كانت وإف ويعاقب، عليو يبلـ نقص فهو عذر، ببل وتركها
 ودين عقل ناقصات النساء َوَسلََّم، َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى النبي، جعل ولهذا عليو، يبلـ ال نقص فإنو بعذر
 والصياـ الصبلة ترؾ على تبلـ ال أنها مع تصم، ولم تصل لم حاضت إذا بأنها دينها نقصاف وعلل

 ناقصة صارت الرجل بو يقـو الذي الفعل فاتها لما لكن بذلك، مأمورة ىي بل الحيض حاؿ في
 .الوجو ىذا من عنو

 ألف الفقهاء؛ مرجئة يمنعها( اهلل شاء إف مؤمن أنا: )القائل قوؿ وىي اإليماف في االستثناء: مسألة
 مؤمن أنا: تقوؿ فكيف بالقلب مصدّْؽ أنك تعلم أنت: فيقولوف التصديق، ىو واحد شيء اإليماف

ًً . اهلل شاء إف ًَ  إيمانهم في يستثنوف الذين المؤمنين يسموف ولهذا إيمانك، في تشك أنت إذَا
 تحب أنك تعلم وكما الفاتحة قرأت أنك تعلم كما مصدّْؽ أنك نفسك في تعلم فأنت الشكَّاكة،

 اجـز مؤمن؛ أنا: قل بل اهلل، شاء إف: تقوؿ فكيف اليهود وتبغض وسلم عليو اهلل صلى ورسولو اهلل
 مؤمن أنا: )القائل قاؿ إف: فيقولوف يفصّْلوف فإنهم السنة أىل جمهور وأما. إيمانك في تشك وال
 إلى نظر إف وأما التصديق، اإليماف فأصل ممنوع؛ فهذا إيمانو أصل في الشك يقصد( اهلل شاء إف

 متعددة اإليماف شعب أف ورأى اهلل حرمها التي والمحرمات اهلل أوجبها التي والواجبات األعماؿ
 بالتقصير نفسو يتهم بل عليو؛ ما أّدى بأنو يقوؿ وال نفسو يزكّْي ال فاإلنساف كثيرة والواجبات

 بأس ال فهذا األعماؿ، إلى راجع االستثناء فإف( اهلل شاء إف مؤمن أنا: )قاؿ فإذا نفسو على ويزري
 إال يعلمها ال العاقبة وأف بالعاقبة علمو عدـ أراد إذا وكذلك. اهلل شاء إف: يقوؿ أف حسن بل بو

 إف: يقوؿ الذي ألف بأس، فبل اهلل اسم بذكر التبرؾ أراد إذا وكذلك باالستثناء، بأس فبل اهلل
 أف يستطيع ال ألنو يستثني؛ أف( مؤمن أنا) قاؿ إذا عليو ينبغي وينقص؛ يزيد وعمل، قوؿ اإليماف
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 واألقواؿ لبلعتقادات شامل اإليماف ألف نفسو؛ زكى فقد! جـز وإف اإليماف، كماؿ معو بأف يجـز
 .واألعماؿ

 جميع فعل يشمل اإليماف ألف المطلق؛ باإليماف ألنفسهم يجزموف ال والجماعة السنة فأىل
 على كلو بذلك جاء أنو لنفسو يدعي أف أحد يستطيع ولن المنهيات، جميع وترؾ الطاعات،

 وضمن! الصالحين اهلل وأولياء المتقين، األبرار من بأنو لنفسو شهد فقد قاؿ؛ وإف والكماؿ، التماـ
 مسلم يقولها وال - باهلل والعياذ - تعالى اهلل على التألي من وىذا ابتداًء، الجنة دخوؿ لنفسو
 الشامل باإليماف لها الشهادة وراء تزكية للنفس أعظم وال أنفسهم، تزكية عن بعيدوف وىم عاقل،

 بو؛ مقطوعاً  كاف فما فيها؛ المشكوؾ غير المتيقنة األمور في - عندىم - االستثناء شعبة، لكل
 .االستثناء يجوز فبل

 على بها ليحتجوا المرجئة؛ من البدع أىل أحدثها بدعة( مؤمن؟ أنت ىل: )السؤاؿ أف يروف وىم
. الصالح السلف لعقيدة خبلفاً  اإليماف؛ من ليس العمل وإف التصديق، إنو: اإليماف في قولهم

 األئمة وأقواؿ الصالح، السلف وآثار والسنة، الكتاب، في كثيرة االستثناء جواز على واألدلة
 .والعلماء

 ،(الجنة في أنو فليشهد مؤمن؛ أنو نفسو على شهد من: عنو اهلل رضي مسعود بن اهلل عبد قاؿ
( الجنة؟ في أفأنت: )مسعود ابن فقاؿ(. مؤمن أنا: )عنو اهلل رضي مسعود ابن عند رجل وقاؿ
 بن أحمد اإلماـ وقاؿ ،(األخرى؟ وكلت كما األولى وكلت أفبل: )مسعود ابن فقاؿ(. أرجو: )فقاؿ
 االستثناء في مسعود ابن حديث إلى أذىب(: ٓٓٙ/ ٖ) للخبلؿ السنة في كما اهلل رحمو حنبل

 فرطنا قد نكوف أف ونخشى بالقوؿ، جئنا فقد الفعل، والعمل وعمل، قوؿ اإليماف ألف اإليماف؛ في
 .اهلل شاء إف مؤمن أنا: نقوؿ اإليماف، في نستثني أف فيعجبني العمل؛ في

 يعني - عمرو أبا سمعت(: ٚٗٔ/ ٔ) أحمد بن اهلل لعبد السنة في كما مسلم بن الوليد وقاؿ
 في ويأذنوف مؤمن، أنا: يقوؿ أف ينكروف ال العزيز؛ عبد بن وسعيد أنس، بن ومالك - األوزاعي
 .اهلل شاء إف مؤمن أنا: أقوؿ أف االستثناء

 أحداً  أدركت ما(: ٜ٘٘/ ٖ) للخبلؿ السنة في كما اهلل رحمو القطاف سعيد بن يحيى اإلماـ وقاؿ
 .االستثناء على إال بلغنا وال أصحابنا من

(: ٓ٘ٓٔ/ ٘) للبللكائي السنة أىل اعتقاد أصوؿ شرح في كما الحميد عبد بن جرير وقاؿ
 بن وعمارة سليم، أبي بن وليث واألعمش، مقسم، بن والمغيرة المعتمر، بن منصور سمعت
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 وحمزة السائب، بن وعطاء خالد، أبي بن وإسماعيل المسيب، بن والعبلء شبرمة، وابن القعقاع،
 في يستثنوف أدركت ومن المبارؾ، وابن الثوري، وسفياف زياد، أبي بن ويزيد الزيات، حبيب بن

 .يستثني ال من على ويعيبوف اإليماف،
 يعني - ىذا روينا وقد(: ٕٕٔ/ ٔ) اإليماف شعب في كما اهلل رحمو البيهقي اإلماـ وقاؿ

 .أجمعين عنهم اهلل رضي الصالح والسلف والتابعين الصحابة من جماعة عن - االستثناء
 عن(: ٚ٘ٓٔ/ ٘) للبللكائي السنة أىل اعتقاد أصوؿ شرح في كما حنبل بن أحمد اإلماـ وسئل

: لو قيل( بدعة ىذه: )قاؿ أنت؟ مؤمن: الرجل قاؿ فإذا: لو قيل( ونية وعمل قوؿ: )فقاؿ اإليماف؟
 .الموضع ىذا في يستثني أف إال اهلل؛ شاء إف مؤمن: يقوؿ: )قاؿ عليو؟ يرد فما

: الرجل الرجل سؤاؿ(: ٓٛٛ/ ٕ) بطة البن اإلبانة في كما اهلل رحمو النخعي إبراىيم اإلماـ وقاؿ
 .بدعة أنت؟ أمؤمن
 أمؤمن: سئل إذا(: ٔٛٛ/ ٕ) بطة البن اإلبانة في كما اهلل رحمو عيينة بن سفياف اإلماـ وقاؿ
 إف: قاؿ من يعنف وال إيماني، في أشك وال بدعة، إياي سؤالك: يقوؿ أو يجبو، لم شاء إف أنت؟

 .الشك في بداخل وليس يكره وليس اهلل، شاء إف مؤمن: قاؿ أو ينقص، اإليماف
 المطلق؛ اإليماف إف(: ٙٗٗ/ ٚ) الفتاوى مجموع في كما اهلل رحمو تيمية ابن اإلسبلـ شيخ وقاؿ

 بهذا مؤمن أنا: الرجل قاؿ فإذا كلها؛ المحرمات وترؾ كلو، عبده بو اهلل أمر ما فعل يتضمن
 ما كل وترؾ بو، أمروا ما جميع بفعل القائمين المتقين األبرار من بأنو لنفسو شهد فقد االعتبار

 ولو يعلم، ال بما لنفسو وشهادتو لنفسو، اإلنساف تزكية من وىذا اهلل، أولياء من فيكوف عنو؛ نهو
 الحاؿ، ىذه على مات إف بالجنة لنفسو يشهد أف لو ينبغي لكاف صحيحة؛ الشهادة ىذه كانت

 ىذه على مات إذا بالجنة لنفسو كشهادتو باإليماف؛ لنفسو فشهادتو بالجنة؛ لنفسو يشهد أحد وال
 ،(آخر بمعنى االستثناء ترؾ جوزوا وإف يستثنوف، كانوا الذين السلف عامة مأخذ وىذا الحاؿ،

 وىو الحديث، أىل مذىب وىو السلف، وجمهور التابعين، وأئمة الصحابة، عن والمأثور: )وقاؿ
 بالمعصية، وينقص بالطاعة، يزيد وينقص، يزيد وعمل؛ قوؿ اإليماف أف: السنة أىل إلى المنسوب

 (.فيو االستثناء يجوز وأنو
 ألف اإليماف؛ في يرونو كما اإلسبلـ في االستثناء يروف ال والجماعة؛ السنة أىل جمهور( تنبيو)

 المحسن، منهم: طبقات فيو والناس درجات، فاإليماف سابقًا، علمنا كما اإليماف غير اإلسبلـ
 لم فمن الكفر؛ إال وراءه وليس الدرجات، ىذه أقل ىو فاإلسبلـ المسلم؛ ومنهم المؤمن، ومنهم
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 أصبح بالشهادتين نطق من ألف مسلمًا، يكوف فقد مؤمناً  يكن لم من وأما كافراً، كاف مسلماً  يكن
 حقيقتو، اإليماف كتاب انظر. اإلسبلـ أحكاـ عليو فتجري الكفار، من غيره عن وتميز مسلماً،
 (.ٛ٘ - ٖ٘ص) خوارمو
 ألف اإليماف؛ في يرونو كما اإلسبلـ في االستثناء يروف ال والجماعة؛ السنة أىل جمهور: مسألة

 منهم: طبقات فيو والناس درجات، فاإليماف ،قدمنا في المسألة السابقة كما اإليماف غير اإلسبلـ
 إال وراءه وليس الدرجات، ىذه أقل ىو فاإلسبلـ المسلم؛ ومنهم المؤمن، ومنهم المحسن،

 نطق من ألف مسلماً، يكوف فقد مؤمناً  يكن لم من وأما كافراً، كاف مسلماً  يكن لم فمن الكفر؛
 .اإلسبلـ أحكاـ عليو فتجري الكفار، من غيره عن وتميز مسلمًا، أصبح بالشهادتين

 اإلسبلـ ىل: فقاؿ الطحاوية شرح في الشيخ آؿ العزيز عبد بن صالح الشيخ تعقبو القوؿ وىذا
 وينقص؟ يزيد الذي ىو واإليماف واحد، شيءٌ  اإلسبلـ أفَّ  أـ وينقص؟ يزيد اإليماف مثل

 وينقص؟ يزيد اإليماف مثل اإلسبلـ ىل فيو، واختلفوا العلم أىل َبَحثَوُ  وىذا
 أـ واحد؟ شيء منهما كبلً  أفَّ  أـ وينقص؟ يزيد الذي ىو واإليماف واحد، شيءٌ  اإلسبلـ أفَّ  أـ

 بو ُيَصرّْحْ  لم وإف والجماعة، السنة أىل طريقة على ينطبق والذي متنوعة، أقواؿ على العكس؟
 وينقص يزيد اإلسبلـ أفَّ  العلم، أىل من ونحوه تيمية ابن مثل المتأخروف بو َصرَّحَ  لكن األوائل؛
 .االستسبلـ باعتبار ظاىر وىذا نقص، ولو كماؿ لو اإلسبلـ وأفَّ  االستسبلـ، باعتبار

 .شديداً  تبايناً  متباينوف ذلك في فالناس هلل، القصد أو والقلب والعمل الوجو إسبلـ إلى نظرنا فإذا
 في والناس وإحساف، وإيماف إسبلـ إلى ينقسم اإلسبلـ أفَّ  وىو السالف التقسيم إلى نظرنا وإذا

 الصياـ في الناس وأفَّ  المراتب، مختلفو الزكاة الواجبة الصدقة وفي المراتب مختلفو الصبلة
 أف فبلبد المراتب، مختلفو أيضاً  اإليماف في ثُمَّ  المراتب، مختلفو الحج وفي المراتب، مختلفو

 .ُمتَػَفاِضبَلً  ىذه من َتَكوَّفْ  ما يكوف
. واحدة مرتبة على مؤمن كل ليس كذلك،  واحدة مرتبة على اإلسبلـ وصفو كاف من ليس ولذلك

 المراتب؛ متفاوتو اإلسبلـ في اإلسبلـ أىل وكذلك المراتب، متفاوتو اإليماف في اإليماف فأىل
  .والنقص الزيادة ويقبل التفاوت يقبل االستسبلـ ىو الذي اإلسبلـ ألفَّ 

 مترادفاف؟ إنهما أو متغايراف؟ ىما ىل واإلسبلـ، اإليماف حقيقة في السلف اختلف لقد: مسألة
 :التالي النحو على ذلك في أقوالهم تنوعت وقد
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 المروزي، نصر بن ومحمد البخاري، قوؿ وىذا بينهما، فرؽ ال مترادفاف واإليماف اإلسبلـ أف ػ ٔ
 .يعلى أبي وابن والبغوي، عبدالبر، وابن والمروزي، منده، وابن والمزني،

 .الزىري قوؿ وىذا. العمل ىو واإليماف الكلمة، ىو اإلسبلـ أف ػ ٕ
 ابن ذكره وقد. جبريل حديث في وسلم عليو اهلل صلى النبي بو عرفو بما يعرؼ منهما كبلً  أف ػ ٖ

 .أحد إلى ينسبو ولم العز أبي
 قوؿ وىو. االعتقاد من بطن لما اسم واإليماف األعماؿ، من ظهر لما اسم اإلسبلـ أف ػ ٗ

 .الخطابي
 الباطنة، واألعماؿ االعتقادات وباإليماف الظاىرة، األعماؿ باإلسبلـ أريد اجتمعا إذا أنهما - ٘

 وابن اإلسماعيلي، قوؿ وىذا. اآلخر عليو يدؿ ما على يدؿ منهما كبلً  فإف افترقا إذا وأما
 .العز أبي وابن رجب، وابن تيمية، وابن الصبلح،

(: ٜٖ٘ - ٖٛ٘/ ٚ) الفتاوي مجموع في اإلسبلـ شيخ قاؿ الراجح، القوؿ ىو األخير والقوؿ
: فقاؿ الزىري فأما"  المسألة ىذه"  في الناس يغلط ما أكثر مما: الخطابي سليماف أبو وقاؿ

. واحد شيء واإليماف اإلسبلـ أف إلى غيره وذىب باآلية واحتج العمل واإليماف الكلمة اإلسبلـ
{ المسلمين من بيت غير فيها وجدنا فما{ }المؤمنين من فيها كاف من فأخرجنا: }بقولو فاحتج

 ىذين من واحد قوؿ إلى منهما واحد كل وصار العلم أىل من رجبلف تكلم وقد: الخطابي قاؿ
: الخطابي قاؿ. المائتين أوراقو عدد يبلغ كتابا عليو وصنف المتقدـ على منهما اآلخر ورد

 بعض في مؤمنا يكوف قد المسلم أف وذلك يطلق؛ وال ىذا في الكبلـ يقيد أف ذلك من والصحيح
 وليس مسلم مؤمن فكل األحواؿ جميع في مسلم والمؤمن بعضها في مؤمنا يكوف وال األحواؿ

 ولم فيها القوؿ واعتدؿ اآليات تأويل لك استقاـ ىذا على األمر حملت وإذا مؤمنا مسلم كل
 السابق وىو - أحدىما أظن الخطابي إليهما أشار اللذاف الرجبلف":  قلت. " منها شيء يختلف

 أىل من واحد شيء واإليماف اإلسبلـ أف في الكبلـ بسط علمتو الذي فإنو نصر بن محمد -
 بياض) - أظنو عليو رد الذي واآلخر. ىذا في بسطا قبلو لغيره علمت وما والحديث السنة

 جعفر كأبي بينهما فرؽ من قوؿ ىو الخطابي اختاره والذي رده؛ على أقف لم لكن -( باألصل
 من أحدا علمت وال وغيره؛ حنبل بن أحمد قوؿ وىو مهدي بن الرحمن وعبد زيد بن وحماد

 ىذا على السنة أىل عامة كاف ولهذا اإليماف؛ نفس اإلسبلـ نفس فجعل ىؤالء خالف المتقدمين
 .الخطابي ذكره كما ىؤالء قالو الذي
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 واحد سياؽ في واإلسبلـ اإليماف ذكر إذا(: ٖٜٖ/ ٔ) السفارينية شرح في العثيمين العبلمة وقاؿ
 اجتمعا إذا باب من فهما واحد، بمعنى صار اآلخر عن أحدىما أفرد وإف اإلسبلـ، غير فاإليماف

 ألننا اإلسبلـ؛ ىو اإليماف: نقوؿ وال اإلسبلـ، غير اإليماف: نقوؿ ال إذاً  اجتمعا، افتقرا وإذا افترقا،
  :التالي النحو على التفصيل من فبلبد أخطأنا، أطلقنا إذا
 عنو اهلل رضي الخطاب بن عمر حديث: والدليل اإلسبلـ، غير فاإليماف واحد سياؽ في ذكرا فإف
 بما فأخبره اإليماف، عن أخبرني: فقاؿ وسلم، عليو اهلل صلى النبي أتى حين جبريل، قصة في

 وعلى عليو اهلل صلى النبي فجعل واحد، سياؽ في ذُكرا ألنهما اإلسبلـ؛ عن بو أخبره ما يخالف
 أال تشهد أف اإلسبلـ: )فقاؿ الباطنة، األعماؿ اإليماف وجعل الظاىرة، األعماؿ اإلسبلـ وسلم آلو
(( البيت وتحج رمضاف، وتصـو الزكاة، وتؤتي الصبلة، وتقيم اهلل، رسوؿ محمداً  وأف اهلل إال إلو

 (.وشره خيره والقدر اآلخر، واليـو ورسلو، وكتبو، ومبلئكتو، باهلل تؤمن أف: )اإليماف في وقاؿ
 اإْلسبلـ َلُكمُ  َوَرِضيتُ : )تعالى قولو: مثالو ىذا، في ىذا دخل اآلخر عن منفرداً  أحدىما ذُكر وإف
 .واإليماف اإلسبلـ يشمل ىنا فاإلسبلـ ،(ٖاآلية: المائدة( )ِديناً 
 صلى النبي فإف وسلم، عليو اهلل صلى النبي قالو: فنقوؿ دين؟ اإليماف إف قاؿ من: قائل قاؿ فإذا
 أتاكم جبريل فإنو: )قاؿ أعلم، ورسولو اهلل: قالوا( السائل؟ من أتدروف: )قاؿ حين وسلم عليو اهلل

 واإلسبلـ؛ اإليماف يشمل( دينا اإلسبلـ لكم رضيت) إذاً  اإليماف، علمهم ومما ،(دينكم يعلمكم
 ،(ٜٔاآلية: عمراف آؿ( )اإلسبلـ اللَّوِ  ِعْندَ  الدّْينَ  ِإفَّ : )تعالى وقاؿ اآلخر، عن أحدىما أُفرد ألنو
 .شك وال الدين من اإليماف ألف اإليماف؛ يدخل وىنا
 يَْدُخلِ  َوَلمَّا َأْسَلْمَنا ُقوُلوا َوَلِكنْ  تُػْؤِمُنوا َلمْ  ُقلْ  آَمنَّا اأْلَْعَرابُ  قَاَلتِ : )تعالى اهلل قاؿ: قائل قاؿ فإف

 اآلية؟ ىذه عن الجواب فما(( ٗٔاآلية: الحجرات) (قُػُلوِبُكمْ  ِفي اإليَمافُ 
 في اهلل رحمهم المفسروف اختلف وقد بينهما، اهلل ففرؽ واحد سياؽ في ذُكرا ىنا إنهما: فالجواب

 إنهم: قاؿ من المفسرين فمن منافقوف؟ ىم أو اإليماف، ضعيفو مؤمنوف ىم ىل األعراب؛ ىؤالء
 فإف الظاىر، اإلسبلـ يعني(( ٗٔاآلية: الحجرات( )َأْسَلْمَنا ُقوُلوا َوَلِكنْ : )قولو إف: وقالوا منافقوف،
 .ظاىراً  مسلموف المنافقين

: قولو بدليل قلوبهم، في يتعمق لم تاماً، ليس إيمانهم لكن حقيقة مسلموف ىم بل: قاؿ من ومنهم
 كما الشيء، قرب على تدؿ ىذه( لما) و( ٗٔاآلية: الحجرات( )قُػُلوِبُكمْ  ِفي إليَمافُ  َيْدُخلِ  َوَلمَّا)

 على يدؿ قلوبهم دخوؿ من قريباً  اإليماف وكوف(( ٛاآلية: صّ ( )َعَذابِ  َيُذوُقوا َلمَّا َبلْ : )تعالى قاؿ
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 عمر؛ ابن عن لنا روي ىكذا وعثماف، وعمر بكر أبو: نبيها وفاة بعد األمة ىذه وخير
 رسوؿ بعد الناس خير إف: أظهرنا بين وسلم عليو اهلل صلى اهلل ورسوؿ نقوؿ كنا: قاؿ
 وسلم عليو اهلل صلى النبي ويسمع وعثماف وعمر بكر أبو: وسلم عليو اهلل صلى اهلل

 .ٔينكره فبل بذلك

                                                                                                                                                  

 آَمنَّا يَػُقوؿُ  َمنْ  النَّاسِ  َوِمنَ : )فقاؿ نهائياً، اإليماف عنهم اهلل نفى المنافقين ألف عنهم؛ النفاؽ انتفاء
 َوَلمَّا: )قاؿ بل عنهم، اإليماف اهلل ينف لم وىؤالء( ٛ: البقرة( )ِبُمْؤِمِنينَ  ُىمْ  َوَما اآْلِخرِ  َوبِاْليَػْوـِ  بِاللَّوِ 

 (.ٗٔاآلية: الحجرات( )قُػُلوِبُكم ِفي اإليَمافُ  َيْدُخلِ 
 .واإليماف اإلسبلـ بين فرؽ ىنا إذاً  محتمبًل، األوؿ كاف وإف األوؿ من أقرب الثاني القوؿ وىذا
رَ  ِفيَها َوَجْدنَا َفَما( )ٖ٘: الذاريات( )اْلُمْؤِمِنينَ  ِمنَ  ِفيَها َكافَ  َمنْ  فََأْخَرْجَنا: )تعالى اهلل وقاؿ  بَػْيتٍ  َغيػْ

 ىو اإلسبلـ إف: يقولوا ممن العلماء بعض بها استدؿ اآلية ىذه( ٖٙ: الذاريات( )اْلُمْسِلِمينَ  ِمنَ 
 َوَجْدنَا َفَما( )ٖ٘: الذاريات( )اْلُمْؤِمِنينَ  ِمنَ  ِفيَها َكافَ  َمنْ  فََأْخَرْجَنا: )قاؿ اهلل ألف مطلقاً  اإليماف

رَ  ِفيَها  اهلل ألف لهم؛ دليبلً  وليست عليهم دليل اآلية ىذه أف والحقيقة( اْلُمْسِلِمين ِمنَ  بَػْيتٍ  َغيػْ
رَ  ِفيَها َوَجْدنَا َفَما: )قاؿ  وامرأتو امرأتو، بينهم ومن لوط، بيت ىو والبيت ،(اْلُمْسِلِمين ِمنَ  بَػْيتٍ  َغيػْ

 نُوحٍ  اْمَرَأتَ  َكَفُروا لِلَِّذينَ  َمَثبلً  اللَّوُ  َضَربَ : )تعالى اهلل قاؿ ولهذا مسلمة، ولكنها مؤمنة ليست
 أظهرتا أي ،((ٓٔاآلية: التحريم( )َفَخانَػَتاُىَما َصاِلَحْينِ  ِعَباِدنَا ِمنْ  َعْبَدْينِ  َتْحتَ  َكانَػَتا ُلوطٍ  َواْمَرَأتَ 
 مسلم، البيت أف فيها فاآلية قومها، مع ىلكت كافرة كانت لوط فامرأة كافرتاف، وىما اإلسبلـ

 .مسلموف البيت في من أف فيها ليس لكن
 غير اإليماف أف على تدؿ اآلية إف: نقوؿ بل إليو، ذىبوا ما على دليل اآلية في فليس ذلك وعلى

 بأكملها القرية ىذه في أحد يسلم لم أنو وبين المؤمنين من فيها كاف من اخرج اهلل ألف اإلسبلـ؛
  .يدعوىم بينهم ورسولهم -

 . (ٖ٘٘ٙ) برقم البخاريأخرجو  ٔ
 من أحد اختلف ما(: "ٕٜٔص) االعتقاد في بإسناده البيهقي عنو رواه فيما الشافعي اإلماـ قاؿ

 من اختلف وإنما الصحابة جميع على وتقديمهما وعمر بكر أبي تفضيل في والتابعين الصحابة
 وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب من واحداً  نخطئ ال ونحن وعثماف عليّ  في منهم اختلف

 .ىػ. ا" فعلوا فيما
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 الشافعي عن ثور أبي إلى بسنده" االعتقاد" في البيهقي ونقل(: "ٚٔ/ ٚ) الفتح في الحافظ وقاؿ
 ىػ.ا"عليّ  ثم عثماف، ثم عمر ثم بكر، أبي أفضلية على وأتباعهم الصحابة أجمع: قاؿ أنو

 .ىػ.ا" عمر ثم بكر أبو أفضلهم أف على السنة أىل اتفق(: "ٛٗٔ/ ٘ٔ) المنهاج في النووي وقاؿ
 على والجماعة السنة أىل اتفق وقد(: "ٕٖص) الكبرى الوصية في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ وقاؿ

 ىػ.ا"عمر ثم بكر أبو نبيها بعد األمة ىذه خير: قاؿ أنو طالب أبي بن علي عن تواتر ما
 الملة عظماء عليو أطبق الذي أف واعلم(: "ٚ٘ص) المحرقة الصواعق الهيثمي حجر ابن وقاؿ

 .ىػ.ا" عنهما اهلل رضي عمر ثم الصديق بكر أبو األمة ىذه أفضل أف األمة وعلماء
 والجماعة السنة أىل أئمة قالو ما على بناء ىو إنما اإلجماع ىذا نقلوا الذين األعبلـ وىؤالء -

 األمة ىذه أفضل بأف ونقر(: ٛٓٔص" )األكبر الفقو" شرح في كما حنيفة أبو اإلماـ قاؿ فقد
 عنهم اهلل رضي عليّ  ثم عثماف، ثم عمر ثم بكر أبو والسبلـ الصبلة أفضل عليو محمد نبيها بعد

 .ىػ.ا" أجمعين
: قاؿ أنو أنس بن مالك اإلماـ عن( ٖٓٗ/ ٗ) الفتاوى مجموع في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ ونقل

 حياتو في منو منزلتهما: "فقاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي من الشيخين منزلة عن الرشيد سألو لما
 واالئتبلؼ المودة كماؿ مع والصحبة االختصاص وكثرة ػ قاؿ ثم ػ مماتو بعد منو كمنزلتهما

 بأحواؿ خبرة لو لمن بين ظاىر وىذا غيرىما من أحق بأنهما يقضي العلم في والمشاركة والمحبة
 ىػ.ا" القـو

 بن اهلل عبد بن محمد إلى مسنداً ( ٖٗٗ - ٖٖٗ/ ٔ) الشافعي مناقب في البيهقي اإلماـ وروى
 اهلل صلى اهلل رسوؿ بعد الناس أفضل: "يقوؿ الشافعي إدريس بن محمد سمعت: قاؿ الحكم عبد
 ".عنهم اهلل رضي علي ثم عثماف، ثم عمر، ثم بكر، أبو وسلم عليو
 فلم بكر أبي إلى وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بعد الناس اضطر: "تعالى اهلل رحمو أيضاً  وقاؿ

 .ىػ.ا" الناس رقاب على استعملوه ذلك أجل من بكر أبي من خيراً  السماء أديم تحت يجدوا
 عليو اهلل صلى النبي بعد األمة وخير(: "ٖٓ/ ٔ) الحنابلة طبقات في كما أحمد اإلماـ وقاؿ
 عثماف على قـو ووقف عثماف بعد وعلي عمر، بعد وعثماف بكر، أبي بعد وعمر بكر، أبو وسلم
 ىػ.ا" مهديوف راشدوف خلفاء وىم

 السنة أىل مذىب مبيناً ( ٖٛٗ/ ٔ) اإلسبلميين مقاالت في األشعري الحسن أبو وقاؿ -
 اهلل صلى نبيو لصحبة ػ سبحانو ػ اهلل اختارىم الذين السلف حق ويعرفوف: "السلف في وعقيدتهم
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 عوؼ بن الرحمن وعبد وسعيد وسعد والزبير وطلحة علي: ىؤالء بعد الناس أفضل ثم
 .للخبلفة يصلح وكلهم الجراح، بن عبيدة وأبو

 األوؿ القرف وسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب: ىؤالء بعد الناس أفضل ثم
 .القبلتين صلى من وىم واألنصار، األولوف المهاجروف: فيهم بعث الذي

 شهرا أو يوما وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ صحب من: ىؤالء بعد الناس أفضل ثم
 منهم أحدا تذكر وال زلتو، عن وتكف فضلو وتذكر عليهم ترحم كثر، أو أقل سنة أو
 . ٔ«فأمسكوا أصحابي ذكر إذا»: وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ لقوؿ ،ٔبخير إال

                                                                                                                                                  

 اهلل رضواف علياً  ثم عثماف، ثم عمر، ثم بكر أبا ويقدموف...  بفضائلهم ويأخذوف وسلم عليو
 عليو اهلل صلى النبي بعد كلهم الناس أفضل المهديوف الراشدوف الخلفاء أنهم ويقروف عليهم
 .ىػ.ا وسلم
 أبو: وسلم عليو اهلل صلى أمتو وأفضل(: "ٕ٘ص) االعتقاد لمعة في المقدسي قدامة ابن وقاؿ
 .ىػ.ا"عنهم اهلل رضي المرتضى علي ثم النورين، ذو عثماف ثم الفاروؽ، عمر ثم الصديق بكر

 الخلق أفضل بل الصحابة وأفضل(: "ٖٛٔ/ص) الحثيث الباعث في كثير ابن الحافظ وقاؿ -
 بن عمر بعده من ثم التيمي، قحافة أبو عثماف بن اهلل عبد بكر أبو السبلـ عليهم األنبياء بعد

 ." أجمعين عنهم اهلل رضي طالب أبي بن علي ثم عفاف، بن عثماف ثم الخطاب
 

 وسلم عليو اهلل صلى محمد أصحاب أف - بطن وما منها ظهر ما الفتن، وإياؾ اهلل وقانا اعلم ٔ
 .المهديين الراشدين األربعة الخلفاء وخاصة نبي، ألفضل أصحاب أفضل ىم
 اهلل رضي بإحساف اتبعوىم والذين واألنصار المهاجرين من األولوف والسابقوف: )تعالى اهلل قاؿ

 عن رضي قد أنو العظيم اهلل أخبر قد: " اهلل رحمو كثير ابن قاؿ. ٓٓٔ/التوبة( عنو ورضوا عنهم
 سبهم أو أبغضهم من ويل فيا بإحساف، اتبعوىم والذين واألنصار المهاجرين من األولين السابقين

 عن تعالى اهلل وقاؿ ،(ٖٕٓ/ ٗ" )كثير ابن تفسير. "انتهى"  بعضهم سب أو أبغض أو
 ورضوانا اهلل من فضبل يبتغوف وأموالهم ديارىم من أخرجوا الذين المهاجرين للفقراء: )المهاجرين
 تبوءوا والذين: )األنصار عن سبحانو وقاؿ ،ٛ/الحشر( الصادقوف ىم أولئك ورسولو اهلل وينصروف

 ويؤثروف أوتوا مما حاجة صدورىم في يجدوف وال إليهم ىاجر من يحبوف قبلهم من واإليماف الدار
: المؤمنين من بعدىم من جاءوا الذين عن وقاؿ ،ٜ/الحشر( خصاصة بهم كاف ولو أنفسهم على
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 قلوبنا في تجعل وال باإليماف سبقونا الذين وإلخواننا لنا اغفر ربنا يقولوف بعدىم من جاءوا والذين)
 االختبلؼ من الصحابة بين حصل ما أما. ٓٔ/الحشر( رحيم رءوؼ إنك ربنا آمنوا للذين غبل

 وعلى عنهم، والترضي ومحبتهم األمة، أفضل أنهم اعتقاد مع عنو، الكف علينا فيجب: واالقتتاؿ
 .والجماعة السنة أىل كلمة تتابعت ىذا
 ومن(: ٔٛ - ٓٛص) عقيدتو في - اهلل رحمو- أحمد اإلماـ والجماعة السنة أىل إماـ قاؿ

 وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب محاسن ذكر المعروفة البينة الثابتة الواضحة الحجة
 صلى اهلل رسوؿ أصحاب سب فمن بينهم شجرت التي مساويهم ذكر عن والكف أجمعين كلهم

 فهو منهم واحدا عاب أو بعيبهم عرض أو عليهم طعن أو تنقص أو منهم واحدا أو وسلم عليو اهلل
 قربة لهم والدعاء سنة حبهم بل عدال وال صرفا منو اهلل يقبل ال مخالف خبيث رافضي مبتدع

 بكر أبو وسلم عليو اهلل صلى النبي بعد األمة وخير فضيلة بآثارىم واألخذ وسيلة بهم واإلقتداء
 راشدوف خلفاء وىم عثماف على قـو ووقف عثماف بعد وعلي عمر بعد وعثماف بكر أبي بعد وعمر

 ألحد يجوز ال الناس خير األربعة ىؤالء بعد وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب ثم مهديوف
 وجب فقد ذلك فعل فمن بنقص وال بعيب منهم أحد على يطعن وال مساويهم من شيئا يذكر أف

 ثبت وإف منو قبل تاب فإف ويستتيبو يعاقبو بل عنو يعفو أف لو ليس وعقوبتو تأديبو السلطاف على
 ىػ. ا يراجع أو يموت حتى الحبس في وخلده العقوبة عليو أعاد

: فقاؿ بينهم؟ كاف وما وصفين والجمل وعثماف علي عن اهلل رحمو العزيز عبد بن عمر وسئل
 (.فيها لساني أغمس أف أكره وأنا عنها، يدي اهلل كف دماء تلك)
 (.ٜٖٗ/ ٘" )الكبرى الطبقات"

 حب في نفرط وال وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب ونحب: الطحاوية في الطحاوي وقاؿ
 إال نذكرىم وال يذكرىم، الخير وبغير يبغضهم من ونبغض منهم، أحد من نتبرأ وال منهم، أحد

 ىػ. ا وطغياف ونفاؽ كفر وبغضهم وإحساف، وإيماف دين وحبهم بخير،
 وسادات المؤمنين، خيار على غل قلبو في يكوف ممن أضل فمن(: ٜٙٗ) الطحاوية شارح قاؿ

 أىل خير من: لليهود قيل بخصلة؛ والنصارى اليهود فضلهم قد بل النبيين؛ بعد تعالى اهلل أولياء
. عيسى أصحاب: فقالوا ملتكم؟ أىل خير من: للنصارى وقيل. موسى أصحاب: قالوا ملتكم؟

 وفيمن القليل، إال منهم يستثنوا ولم محمد، أصحاب: فقالوا ملتكم؟ أىل شر من: للرافضة وقيل
 ىػ. ا مضاعفة بأضعاؼ استثنوىم ممن خير ىو من سبوىم
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 إذا: قاؿ أنو الرازي زرعة أبي إلى بإسناده( ٜٗ:ص) الكفاية كتابو في البغدادي الخطيب وروى
 أف وذلك زنديق؛ أنو فاعلم وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب من أحدا ينتقص الرجل رأيت
 والسنن القرآف ىذا إلينا أدى وإنما حق، والقرآف حق عندنا وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ

 الكتاب ليبطلوا شهودنا يجرحوا أف يريدوف وإنما وسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب
 ىػ. ا زنادقة وىم أولى بهم والجرح والسنة،

 اهلل رسوؿ أصحاب من أحدا يبغض من: مالك قاؿ(: ٜٕٕ/ ٔ) السنة شرح في البغوي وقاؿ
 سبحانو قولو قرأ ثم المسلمين، فيء في حق لو فليس غل عليو قلبو في وكاف وسلم عليو اهلل صلى

 ربنا يقولوف بعدىم من جاءوا والذين: }قولو إلى{ القرى أىل من رسولو على اهلل أفاء ما: }وتعالى
 اهلل رسوؿ أصحاب ينتقص رجل يديو بين وذكر اآلية،{ باإليماف سبقونا الذين وإلخواننا لنا اغفر

 على أشداء معو والذين اهلل رسوؿ محمد} اآلية ىذه مالك فقرأ - وسلم عليو اهلل صلى -
 من أحد على غل قلبو في الناس من أصبح من: قاؿ ثم ،{الكفار بهم ليغيظ: }قولو إلى{ الكفار

 ىػ. ا اآلية ىذه أصابتو فقد وسلم عليو اهلل صلى النبي أصحاب
 شجر عما الكف ويروف: الحديث وأصحاب السلف عقيدة كتابو في الصابوني عثماف أبو وقاؿ
 نقصا أو لهم عيبا يتضمن ما ذكر عن األلسنة وتطهير وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب بين

 ىػ.ا لكافتهم والمواالة جميعهم على الترحم ويروف فيهم
 مقطوع خطأ الصحابة من أحد إلى ينسب أف يجوز ال(: ٕٖٔ/ ٙٔ) تفسيره في القرطبي وقاؿ

 تعبدنا وقد أئمة، لنا كلهم وىم وجل، عز اهلل وأرادوا فعلوه فيما اجتهدوا كلهم كانوا إذ بو،
 اهلل صلى النبي ولنهي الصحبة لحرمة الذكر، بأحسن إال نذكرىم وأال بينهم، شجر عما بالكف

 .ىػ.ا عنهم بالرضا وأخبر لهم، غفر اهلل وأف سبهم، عن وسلم عليو
 اهلل رسوؿ أصحاب في المسلم يعتقده أف يجب لما عرضو بصدد وىو القيرواني زيد أبي ابن وقاؿ
 بأحسن إال الرسوؿ صحابة من أحد يذكر ال وأف: قاؿ بو يذكروا أف ينبغي وما وسلم عليو اهلل صلى
 بهم ويظن المخارج، أحسن لهم يلمس أف الناس أحق وأنهم بينهم، شجر عما واإلمساؾ ذكر،

 .ىػ. ا المذاىب أحسن
 جانب إلى التعرض: قاؿ أنو السمعاني المظفر أبي عن( ٖ٘ٙ/ ٗ) الفتح في الحافظ ونقل

 ىػ.ا وضبللة بدعة ىو بل فاعلو، خذالف على عبلمة الصحابة
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 السنة أىل يعني) ذلك مع وىم(: ٕٛ:ص) الواسطية العقيدة في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ وقاؿ
 يجوز بل وصغائره، اإلثم كبائر عن معصـو الصحابة من واحد كل أف يعتقدوف ال( والجماعة

 صدر، إف منهم يصدر ما مغفرة يوجب ما والفضائل السوابق من ولهم الجملة، في الذنوب عليهم
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بقوؿ ثبت وقد بعدىم، لمن يغفر ال ما السيئات من لهم يغفر إنهم حتى

 ممن ذىبا أحد جبل من أفضل كاف بو تصدؽ إذا أحدىم من المد وأف القروف، خير أنهم وسلم
 تمحوه، بحسنات أتى أو منو، تاب قد فيكوف ذنب منهم أحد عن صدر قد كاف إذا ثم بعدىم،

 بشفاعتو، الناس أحق ىم الذي وسلم عليو اهلل صلى محمد بشفاعة أو سابقتو، بفضل لو غفر أو
 كانوا التي األمور فكيف المحققة الذنوب في ىذا كاف فإذا عنو، بو كفر الدنيا في بببلء ابتلي أو

 القدر ثم مغفور، والخطأ واحد، أجر فلهم أخطأوا وإف أجراف، فلهم أصابوا إف مجتهدين، فيها
 باهلل اإليماف من ومحاسنهم القـو فضائل جنب في مغمور نزر قليل بعضهم فعل من ينكر الذي

 سيرة في نظر ومن الصالح، والعمل النافع والعلم والنصرة والهجرة سبيلو في والجهاد ورسولو
 كاف ال األنبياء، بعد الخلق خير أنهم يقينا علم الفضائل من عليهم اهلل من وما وبصيرة بعلم القـو
 ىػ.ا اهلل على وأكرمها األمم خير ىي التي األمة ىذه قروف من الصفوة وأنهم مثلهم، يكوف وال

 يجوز ال:  -عنو اهلل رضي - سفياف أبي بن معاوية في سؤاؿ على إجابتو في اإلسبلـ شيخ وقاؿ
 بن كمعاوية منهم أحدا لعن ومن سبو، وال - وسلم عليو اهلل صلى - النبي أصحاب من أحد لعن
 وأبي األشعري، موسى كأبي منهما أفضل ىو من أو ونحوىما، العاص، بن وعمرو سفياف، أبي

 بن وعثماف العواـ، بن والزبير اهلل، عبيد بن كطلحة ىؤالء، من أفضل ىو من أو وغيرىما، ىريرة،
 وغير المؤمنين، أـ عائشة أو الخطاب، بن وعمر الصديق، بكر وأبي طالب، أبي بن وعلي عفاف،
 أئمة باتفاؽ البليغة للعقوبة مستحق فإنو ،- وسلم عليو اهلل صلى - النبي أصحاب من ىؤالء
 (.القتل؟ دوف بما أو بالقتل يعاقب ىل العلماء، وتنازع. الدين
 من أحد على الطعن منع وجوب على السنة أىل اتفق(: ٖٗ/ ٖٔ) الفتح في الحافظ وقاؿ

 الحروب تلك في يقاتلوا لم ألنهم منهم؛ المحق عرؼ ولو ذلك من لهم وقع ما بسبب الصحابة
 وأف واحدا أجرا يؤجر أنو ثبت بل،  االجتهاد في المخطئ عن تعالى اهلل عفا وقد اجتهاد، عن إال

 .ىػ. ا أجرين يؤجر المصيب
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 أجمع( ٖٕٛ) وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ سيرة مختصر في الوىاب عبد بن محمد اإلماـ وقاؿ
 فمن الحسنى إال فيهم يقاؿ وال عنهم اهلل رضي الصحابة بين شجر عما السكوت على السنة أىل

 .أعلم وتعالى سبحانو واهلل اإلجماع عن خرج فقد الصحابة من غيره أو معاوية في تكلم
 : حكم سب الصحابة رضي اهلل عنو.مسألة
 الذي الكبلـ ىو: والسبب. بو خاص حكم السب من نوع ولكل انواع، ألى الصحابة سب ينقسم
 اعتقاداتهم، اختبلؼ على الناس بعقوؿ السب من يفهم ما وىو واالستخفاؼ، االنتقاص بو يقصد

 بعضها دركات عليهم اهلل رضواف الصحابة وسب(. المسلوؿ الصاـر. )ونحوىما والتقبيح كاللعن
 وىذا. الرأي وضعف كالبخل، دنيوية بامور سب ومن الفسق، أو بالكفر سب فمن بعض، من شر

 اف إما الفرد وىذا منهم، لفرد أو لبعضهم يكوف أو أكثرىم، أو لجميعهم يكوف أف أما السب
 .قسم كل أحكاـ وبياف تفاصيل وإليك. ذلك دوف أو بفضلو النصوص تواترت ممن يكوف

 .جميعهم الفسق، أو والردة بالكفر الصحابة سب من*
 :أىمها من ألمور بذلك قاؿ من كفر في شك فبل
 القرآف في الشك يقع وبذلك فساؽ، أو كفار والسنة الكتاب نقلة أف المقالة ىذه مضموف إف

 .المنقوؿ في طعن النقلة في الطعن ألف واألحاديث،
 من الحاصل فالعلم) عليهم والثناء عنهم الرضا من القرآف عليو نص لما تكذيبا ىذا في إف

 ما أنكر ومن(. ٜٔص الرافضة على الرد(. )قطعي فضلهم على الدالة واألحاديث القرآف نصوص
 فسب وخاصتو، أصحابو ألنهم وسلم، عليو اهلل صلى لو إيذاء ذلك في إف. كفر فقد قطعي ىو

 ىو كما كفر وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ وأذى. شك وال يؤذيو فيهم، والطعن خاصتو المرء
 أنهم زعم أف إلى ذلك جاوز من وأما: )القسم ىذا حكم مبينا تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ. مقرر

 أنهم أو نفسا، عشر بضعة يبلغوف ال قليبل نفرا إال وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بعد ارتدوا
 من موضع، غير في القرآف نص لما مكذب ألنو كفره، في أيضا ريب ال فهذا عامتهم، فسقوا
 - قاؿ اف إلى -. .متعين كفره فإف ىذا مثل كفر في يشك من بل عليهم، والثناء عنهم الرضا
 وقاؿ(. ٚٛ٘ - ٙٛ٘ المسلوؿ الصاـر(. )اإلسبلـ دين باالضطرارمن يعلم مما ىذا وكفر

 فبل جميعهم سب أما بعضهم، سب في ىو إنما - الخبلؼ أي - الكبلـ ثم: )اهلل رحمو الهيثمي
 بعض ذكر السابقة، الكلية األدلة وضوح ومع(. ٜٖٚ المحرقة الصواعق(. )كفر أنو في شك

 :منها تفصيلية، اخرى أدلة العلماء
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 اهلل رسوؿ محمد} قولو من الفتح، سورة من األخيرة لآلية العلماء تفسير من معنا مر ما: أوال
 من كفر اآلية ىذه من اهلل رحمو مالك اإلماـ استنبط{ الكفار بهم ليغيظ} قولو إلى{ معو والذين

. وغيره الشافعي ووافقو كافر، فهو الصحابة غاظو ومن يغيظونهم، الصحابة الف الصحابة، يبغضوف
 (.ٕٗٓ/ ٗ كثير ابن وتفسير ،ٖٚٔص المحرقة الصواعق)

 آية: )قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي أف الشيخين عند أنس حديث من ذكره سبق ما: ثانيا
 إال يبغضهم وال مؤمن إال يحبهم ال: )رواية وفي ،(االنصار بغض النفاؽ وآية األنصار حب اإليماف

 (.منافق
 واليـو باهلل آمن رجل األنصار يبغض ال: )وسلم عليو اهلل صلى النبي عن ىريرة أبي عن ولمسلم

. اآلخر اليـو وال باهلل يؤمن ال منافقا يكوف أف فيجب بغضهم، على زاد فقد سبهم فمن ،(اآلخر
 (.ٔٛ٘المسلولص الصاـر)

 على فضلو من بالدرة ضرب انو عنو، اهلل رضي الخطاب بن عمر المؤمنين أمير عن ثبت ما: ثالثا
 كذا في وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بعد الناس خير كاف بكر أبو: )عمر قاؿ ثم بكر، أبي

 الصحابة فضائل(. )المفتري على نقيم ما عليو أقمنا ىذا غير قاؿ من: )عمر قاؿ ثم ،(وكذا
 (.٘ٛ٘ص الصاـر في تيمية ابن وصححو ،ٖٓٓ/ ٔ أحمد لئلماـ

 جلدتو إال وعمر بكر أبي على أحد يفضلني ال: )طالب ابي بن علي المؤمنين أمير قاؿ وكذلك
 بن الحكم طريق عن ٘ٚ٘/ ٕ عاصم ابي البن والسنة ،ٖٛ/ ٔ الصحابة فضائل(. )المفتري حد

 لو لكن ،ٖٛ/ ٔ الصحابة فضائل انظر الحكم، بن عبيدة أبي لضعف ضعيف وسنده جحل
 االلباني حسن ،ٛٗ/ ٕ السنة في عاصم ابي ابن عند علي عن علقمة طريق من أحدىما شواىد

 (.ٜٕ٘ٔ/ ٚ االلكائي عند علي عن غفلة بن سويد عن واألخر إسناده،
 عليا يفضل من المفتري حد يجلداف عنهما اهلل رضي وعلي عمر الراشداف الخليفتاف كاف فإذا
 وال سب فيو ليس التفضيل مجرد اف مع بكر، أبي على عمرا يفضل أو وعمر، بكر أبي على

 (.ٙٛ٘ ص المسلوؿ الصاـر. )بكثير ىذا فوؽ عندىما السب عقوبة علم عيب،
 تواترت ممن وكاف الفسق، أو بالكفر يتهمهم كأف دينهم في يطعن سبا بعضهم سب من*

 العلماء ومن الشيخين، على يقتصر والبعض بالخلفاء، ذلك يقيد العلماء بعض. )بفضلو النصوص
 بعض وكذلك اعلم، واهلل األقرب ولعلو تواترىا، عدـ او بفضلو النصوص تواتر باعتبار يفرؽ من
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 في طعن فيو سب بكل يعمموف واآلخروف بالكفر، رميهم على ذلك يقصر الخلفاء ساب يكفر من
 .متواتر المر تكذيبا ىذا في ألف الصحيح، على كفر فذلك(: الدين
 أنهم وعلي، وعثماف وعمر بكر أبي في قاؿ من: ))قاؿ سحنوف، عن زيد ابي بن محمد ابو روى
(. الشديد النكاؿ نكل ذلك بمثل الصحابة من غيرىم شتم ومن قتل، وكفر، ضبلؿ على كانوا

 (.ٜٓٔٔ/ ٕ عياض للقاضي الشفا)
 رضي عائشة سب ومن قتل، وعمر، بكر ابا سب من: يقوؿ مالكا سمعت: )عمار بن ىشاـ وقاؿ

 فمن{ مؤمنين كنتم إف ابدا لمثلو تعودوا أف اهلل يعظكم: }فيها يقوؿ تعالى اهلل ألف قتل، عنها، اهلل
 (.ٖٗٛص المحرقة الصواعق(. )قتل القرىن خالف ومن القرآف، خالف فقد رماىا

. قتل عائشة، سب ومن جلد، بكر، أبا سب ومن: )األخرى الرواية في اهلل رحمو مالك قوؿ أما
 (.القرآف خالف فقد رماىا من: قاؿ لم؟: لو قيل

 ىو فيما عنو اهلل رضي بكر أبي سب في ىنا اهلل رحمو مالك مقصود أف - اعلم واهلل - فالظاىر
 خالف فقد رماىا من: )قاؿ حيث عنها، اللع رضي عائشة عن كبلمو بقية ويوضحو الكفر، دوف

 مالك عن ورد ألنو وذلك - سب كل يشمل وال - صاحبو يكفر مخصوص سب فهذا( القرآف
 (.ٜٓٔٔ/ ٕ الشفا. )بكر أبي دوف ىو من كفر فيمن بالقتل القوؿ

 سب اف فيتلخص: )بكر أبي سب حكم عن كبلمو عند ذلك يقارب ما إلى مشيرا الهيثمي قاؿ
 بو يجب أنو مالك مذىب ومشهور الشافعية، عند الوجهين أحد وعلى الحنفية، عند كفر بكر أبي

 عنده المسألة فتكوف كفر، أنو الخوارج في عنو مر ما عنو يخرج قد نعم. بكفر فليس الجلد،
 (.ٖٙٛ ص الصواعق((. )كفره وإال يكفره لم تكفير غير من السب على اقتصر إف: حالين على
 فلم بالجنة، وسلم عليو اهلل صلى النبي لهم شهد ممن ونظرائو بكر أبي تكفير وأما: )أيضا وقاؿ

 (ٖ٘ٛص الصواعق(. )قطعا فيها الكفر أراه والذي الشافعي، أصحاب فيها يتكلم
 العشرة، إسبلـ أو بكر، أبي صحبة أنكر أو. . . منو اهلل برأىا بما عائشة رمى من: )الخرشي وقاؿ

 خليل مختصر على الخرشي(. )كفر منهم، واحدا أو األربعة، كفر أو الصحابة، جميع إسبلـ أو
ٛ /ٚٗ.) 

 اهلل صلى النبي لهم شهد الذين العشرة من واحدا أكفر من كل بتكفير وقالوا: )البغدادي وقاؿ
 من وأكفروا وسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أزواج جميع بمواالة وقالوا بالجنة، وسلم عليو

 (.ٖٓٙص الفرؽ بين الفرؽ(. )بعضهن أكفر أو أكفرىن،
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 فقد حالو، ىذه من تكفير بعدـ القائلوف وأما تقدـ، ما الراجح ولعل مشهور، خبلؼ فيها والمسألة
 على والتأديب، التعزير عليو يستحق الذنوب، كبائر من كبيرة الرتكابو فاسق، أنو على اجمعوا
 بعدـ القائلوف أجمع: )الهيثمي قاؿ: ذلك بياف وإليك. السب ونوعية الصحابي، منزلة حسب
 (.ٖٖٛص المحرقة الصواعق(. )فساؽ أنهم على الصحابة سب من تكفير
 قاؿ وكذلك الكبائر، من وعمر بكر أبي شتم: يقاؿ كاف: النخعي ابراىيم قاؿ: )تيمية ابن وقاؿ

 كبائر تجتنبوا إف: }فيها تعالى اهلل قاؿ التي الكبائر من وعمر بكر أبي شتم: السبيعي اسحاؽ أبو
 معصية كل في مشروع ألنو التعزير، مافيو فأقل المثابة، بهذه شتمهم كاف وإذا{. عنو تنهوف ما

 اهلل رسوؿ أصحاب من والعلم الفقو أىل بين خبلفا فيو نعلم ال مما وىذا. كفارة أو حد فيها ليس
 أف على مجمعوف فإنهم والجماعة، السنة أىل وسائر بأحساف، والتابعين وسلم عليو اهلل صلى

(. القوؿ فيهم اساء من وعقوبة. . . عليهم والترحم لهم واالستغفار عليهم الثناء الواجب
 (.ٕٙٙٔ - ٕٕٙٔ/ ٛ البللكائي)

 يعزر أنو الجمهور ومذىب ومذىبنا الكبائر، المعاصي من أحدىم وسب: )عياض القاضي وقاؿ
 (.ٖٜ/ ٙٔ النووي بشرح مسلم(. )يقتل وال

 شديدا، أدبا أدب منو والبراء عثماف بغض إلى الشيعة من غبل من: )حبيب بن الملك عبد وقاؿ
(. يموت حتى سجنو ويطاؿ ضربو ويكرر اشد، عليو فالعقوبة وعمر، بكر أبي بغض إلى زاد وإف

 (.ٛٓٔٔ/ ٕ الشفا)
 ذلك ألف غيره، في عليو يقتصر الذي الجلد على عنو اهلل رضي بكر أبي سب في يقتصر فبل

 الدين لنصرة اإلحتراـ، يقضي مما غيرىا الصحبة إلى انضاؼ فإذا الصحبة، حق لمجرد الجلد
 ذلك، وغير وسلم عليو اهلل صلى النبي وخبلفة الفتوح من يده على حصل وما المسلمين وجماعة

. عليو االجتراء عند العقوبة لزيادة موجب حق مزيد تقتضي األمور ىذه من واحدة كل كاف
 (.ٖٚٛص المحرقة الصواعق)

 .ذلك فعل عليو يجب بل فيها، لئلماـ خيار ال إليها المشار التعزير وعقوبة
 منهم أحد على يطعن وال مساوئهم، من شيئا يذكر أف ألحد يجوز ال: )اهلل رحمو أحمد اإلماـ قاؿ

 بل عنو، يعفو أف لو ليس وعقوبتو، تأديبو السلطاف على وجب ذلك فعل فمن بنقص، وال بعيب
 أو يموت ختى الحبس وخلده بالعقوبة، عليو عاد ثبت وإف منو، قبل تاب فإف ويستتيبو، يعاقبو
 (.المسلوؿ والصاـر ،ٕٗ/ ٔ الحنابلة طبقات(. )يرجع
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 عقوبتو ووجوب منهم، بواحد يطعن أو يعيب فيمن السنة اىل إماـ قوؿ إلى المسلم أخي فانظر
 .وتأديبو

 من الكبائر أىل حكم فاعلو فحكم العلماء بعض عند الذنوب كبائر من المذكور سبهم كاف ولما
 .مستحلها كفر جهة
 خص ومن: )الصحابة سب استحبلؿ حكم مبينا اهلل، رحمو الوىاب عبد بن محمد اإلماـ قاؿ

 أو سبو حقية اعتقد فإف كالخلفاء، وكمالو فضلو في النقل تواتر ممن كاف فإف بالسب، بعضهم
 وإف كافر، ومكذبو وسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن قطعا ثبت ما لتكذيبو كفر، فقد اباحتو

 البعض حكم وقد فسوؽ، المسلم سباب ألف تفسق، فقد إباحتو أو سبو حقية اعتقاد غير من سبو
 (.ٜٔص الرافضة على الرد(. )أعلم واهلل مطلقا، بالكفر الشيخين سب فيمن
 الصحابة، شتم عن سئل حين اهلل رحمو أحمد اإلماـ قوؿ على تعليقا - يعلي أبو القاضي وقاؿ
 إذا اإلسبلـ، على أراه ما: قولو يحمل أف فيحتمل: )يعلي أبو قاؿ ،" اإلسبلـ على أراه ما: "فقاؿ

 اعتقاده مع ذلك يستحل لم من على القتل إسقاط ويحمل خبلؼ، ببل يكفر فإنو سبهم، استحل
 وما ٔٚ٘ ص المسلوؿ الصاـر. )االحتماالت بقية ذكر ثم. . .( بالمعاصي يأتي كمن تحريمو،

 (.قبلها
 النصوص تواترت ممن وكاف وعدالتو، دينو في يطعن سبا بعضهم سب فيمن سبق مما يتلخص
 .متواترا امرا لتكذيبو - الراجح على - يكفر انو بفضلو،

 وال والتأديب، التعزير ويستحق الكبائر، أىل من أنو على فاجمعوا العلماء، من يكفره لم من أما
 إذا إال عندىم يكفر وال. الصحابي منزلة حسب على العقوبة في ويزاد عنو، يعفو أف لئلماـ يجوز

 .السب استحل
 ال مما ىذا مثل فكفر والشتم، بالسب وجل عز اهلل يتعبد كأف االستحبلؿ، على زاد من أما

 ذلك مثل في واضحة السابقة العلماء ونصوص فيو، خبلؼ
 .فيو القوؿ اطلنا ولذلك وسهولة، يسر بكل بعده ما يتضح اهلل، بإذف النوع ىذا وباتضاح

 .بفضلو النقل يتواتر لم صحابي سب من*
 من أما دينو، جهة من بفضلو النصوص تواترت صحابيا سب من تكفير رجحاف سبق فيما بينا قد
 من معلوما إنكاره لعدـ وذلك سبو، من كفر بعدـ العلماء جمهور فقوؿ بفضلو، النصوص تتوانر لم

 .الصحبة حيث من يسبو أف إال بالضرورة، الدين
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 أف فالظاىر وكمالو، بفضلو النقل يتواتر لم ممن كاف وإف: )الوىاب عبد بن محمد اإلماـ قاؿ
 على الرد(. )يكفر فإنو وسلم عليو اهلل صلى اهلل لرسوؿ صحبتو حيث من يسبو أف إال فاسق، سابو

 (.ٜٔص الرافضة
 . وعدالتهم دينهم في يطعن ال سبا بعضهم سب من*
 المراجع في العلماء ألقواؿ مطالعتي من ولكن والتأديب، التعزير يستحق ذلك فاعل أف شك ال

 .وصغارىم الصحابة كبار بين عندىم فرؽ وال ذلك، فاعل يكفر منهم أحدا أر لم المذكورة،
 وصف مثل دينهم، في وال عدالتهم في يقدح ال سبا سبهم إف واما: )تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ

 التأديب يستحق الذي فهو ذلك، ونحو الزىد عدـ أو العلم قلة أو الجبن أو بالبخل بعضهم
 ،(العلماء من يكفرىم لم من كبلـ يحمل ىذا وعلى ذلك، بمجرد بكفره يحكم وال والتعزير،

 المسلوؿ الصاـر. )بالسياسة المعرفة بقلة اتهامهم ذلك على األمثلة من يعلي أبو وذكر
 (.ٙٛ٘ص

 ذلك، ونحو الدنيا، وحب والغفلة، الشخصية، وضعف الرأي، بضعف اتهامهم ذلك يشبو ومما
 ألىل المنسوبين لبعض المعاصرة الدراسات وكذلك التاريخ، كتب بو تطفح الطعن من النوع وىذا

  .العلمي والمنهج الموضوعية باسم السنة،

 عمر، وابن وثوباف، مسعود، ابن حديث من روي :(ٖٗ) الصحيحة في األلباني العبلمة قاؿ ٔ
 آخروف، ضعفوا.ىػ وخالفو غيرف بعضا يشد بعضها ولكن األسانيد، ضعيفة كلها و مرسبل، وطاووس

 اهلل رحمهم والسخاوي القيم وابن تيميو وابن القيسراني وابن عدي وابن حباف ابن ضعفو وممن
  . جميعا

 وأبو وجابر، عباس، ابن: ىم -عليهم اهلل رضواف- الصحابة من جماعة عن متقاربة بألفاظ ورد ٕ
/ ٓٔ) قدامة إلبن" المنتخب"  فى كما أحمد عنو قاؿ والحديث وعمر، وأنس، عمر، وابن ىريرة،
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن يصح وال منكر،: "البزار وقاؿ الحديث، ىذا يصح ال(: ٕ/ٜٜٔ
 في الجوزي ابن وقاؿ ،"ٛٙص" "المحتاج تذكرة" في الملقن وابن البر عبد ابن نقلو". وسلم

 على الكبلـ في" الكبرى رسالتو في حـز ابن وقاؿ ،"يصح ال ىذا": "ٖٕٛ/ ٔ" "المتناىية العلل"
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 وبنحوه ،"قط يصح لم باطل، موضوع مكذوب حديث ىذا": "وغيرىما والتقليد القياس إبطاؿ
 أئمة ضعفو(: ٕٗٔ/ ٚ) السنة منهاج في اإلسبلـ شيخ وقاؿ ،"ٗٙ/ ٘" "اإلحكاـ" في قاؿ

 منها يثبت وال طرؽ من روي مشهور(: ٖٖٔ/ ٕ) الموقعين أعبلـ في القيم ابن وقاؿ الحديث،
 وكلها: "وقاؿ طرقو، بعض إلى" ٛٙ - ٚٙص" "المحتاج تحفة" في الملقن ابن وأشار شيء،
 الميزاف في الشعراني قوؿ وأما... موضوع(: ٛ٘) الضعيفة في األلباني العبلمة وقاؿ ،"معلولة

 ، الكشف أىل عند صحيح فهو ، المحدثين عند مقاؿ فيو كاف وإف الحديث وىذا( : ٕٛ/ٔ)
 ، مقيتة صوفية بدعة الكشف طريق من األحاديث تصحيح ألف ذلك !إليو يتلفت ال وىراء فباطل

 الكشف ألف الحديث كهذا ، لها أصل ال باطلة أحاديث تصحيح إلى يؤدي عليها واالعتماد
 الهوى يداخلو لم إف وىذا ، ويصيب يخطيء وىو ، كالرأي يكوف أف - صح إف - أحوالو أحسن

 . يرضيو ال ما كل ومن ، منو السبلمة اهلل نسأؿ ،
 كتب من كتاب منها يخلوا أف قل وظلموا جاروا وإف المسلمين أمر لوالة والطاعة السمع إف ٔ

 مصالح تنتظم لهم والطاعة بالسمع إذ شأنو، وعظيم أىميتو لبالغ إال ذاؾ وما السلفية، العقيدة
 .والدنيا الدين فساد فعبلً  أو قوالً  عليهم وباالفتيات معاً، والدنيا الدين

 إال إمامة وال بإمامة إال جماعة وال بجماعة، إال دين ال أنو اإلسبلـ دين من بالضرورة علم وقد
: خمساً  أمورنا من يلوف ىم: األمراء في - تعالي اهلل رحمو - البصري الحسن يقوؿ. وطاعة بسمع

 وظلموا جاروا وإف بهم، إال الدين يستقيم ال واهلل والحدود، والثغور، والعيد، والجماعة، الجمعة،
. ا لكفر فرقتهم وأف لغبطة - واهلل - طاعتهم أف مع يفسدوف، مما أكثر بهم اهلل يصلح لما واهلل

 ىػ
 اىػ. يفسدوف مما أكثر بهم اهلل فقاؿ العالية، أبي عند السلطاف وذكر

 عند سيما ال خاصاً، اىتماما األمر ىذا يولوف - عليهم اهلل رضواف - الصالح السلف كاف لقد
 العباد في العريض الفساد من - إغفالو أو - بو الجهل على يترتب لما نظراً  الفتنة، بوادر ظهور

 نقلت كثيرة صور تحملو األمر بهذا السلف واىتماـ والرشاد، الهدى سبيل عن والعدوؿ والببلد
 :منها صور، على أقتصر عنهم إلينا
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 أىل إماـ حنبل بن أحمد اإلماـ بو قاـ ما: ذلك مثاؿ: عليو الخروج من التحذير: األولي الصورة
 زمنو في الوالة تبني فلقد الوالة، معاملة في للسنة مثاالً  كاف حيث ،- تعالي اهلل رحمو - السنة
 من غفير جم دماء وأريقت والسيف، بالقوة عليو الناس وحملوا السيئة الفكرية المذاىب أحد

 كتاتيب في ذلك وقرر األمة، على الكريم القرآف بخلق القوؿ وفرض ذلك، بسبب العلماء
 ىوى، ينزعو ال أحمد فاإلماـ كلو ذلك ومع والعظائم، الطامات من ذلك غير إلي....  الصبياف

 وجمع األمر، ولي بطاعة فأمر وأىدي خير ألنها السنة، على ثبت بل العواطف تستجيشو وال
 السلفية، والسير النبوي المنهج مخالفة أراد من وجو في الشامخ كالجبل ووقف عليو العامة

 يقوؿ الفاسدة، الثورية المذاىب أو والسنة، الكتاب قيود عن المجردة العواطف وراء انسياقاً 
 فقهاء أجتمع(: ٖٖٔص) للخبلؿ والسنة ،(ٜٙٔ/ٜ٘ٔ/ ٔ) الشرعية اآلداب في كما حنبل
 وقالوا - تعالي اهلل رحمو - حنبل بن أحمد اإلماـ يعني - اهلل عبد أبي إلي الواثق والية في بغداد

 وال بإمارتو نرضي وال ذلك وغير القرآف، بخلق القوؿ إظهار: يعنوف - وفشا تفاقم قد األمر أف: لو
 وال طاعة، من يداً  تخلعوا وال قلوبكم في باإلنكار عليكم: وقاؿ ذلك، في فناظرىم! سلطانو
 أمركم، عاقبة في وانظروا معكم المسلمين ودماء دمائكم تسفكوا وال المسلمين، عصا تشقوا

 - طاعتو من أيديهم نزع يعني - ىذا ليس وقاؿ فاجر، من ويستراح بر، يستريح حتى واصبروا
 ىػ ا اآلثار خبلؼ ىذا صواباً،

 - وتشرح الباب، بهذا السلف اىتماـ مدي تبين الناقلوف، نقلها التي الصور أروع من صورة فهذه
 .فيو والجماعة السنة أىل لمذاىب العلمي التطبيق - صراحة
 :لو الدعاء على التأكيد: الثانية الصورة

 الحنابلة طبقات في كما البربهاري على بن الحسن لئلماـ السنة كتاب في جاء ما: ذلك مثاؿ
 سمعت وأف ىوى، صاحب أنو فاعلم: سلطاف على يدعوا الرجل رأيت إذا: قاؿ حيث( ٖٙ/ ٕ)

 بن الفضيل يقوؿ تعالي، اهلل شاء إف - سنة صاحب أنو فاعلم بالصبلح للسلطاف يدعو الرجل
 أف نؤمر ولم بالصبلح، لهم ندعو أف فأمرنا السلطاف، في إال جعلتها ما دعوة لي كاف لو: عياض
 ىػ ا المسلمين وعلى أنفسهم على وظلمهم جورىم ألف ،- وظلموا جاروا وإف - عليهم ندعو

 فأكثروا السلطاف، أمور لكم استقامت إذا: يقولوف العلماء كاف: لو العذر التماس: الثالثة الصورة
 بذنوبكم تستوجبونو ما إلي وجهوه تكرىوف، ما منو جاءكم وأف وشكره، - تعالي - اهلل حمد

 ضبط من يكابده ما وكثرة عليو، األمور النتشار السلطاف، عذر وأقيموا بآثامكم، وتستحقونو
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 من ىػ ا والطمع التدليس وكثرة الناصح وقلة األولياء، وإرضاء األعداء واستئبلؼ المملكة، جوانب
 (ٖٗص) للطرطوشي الملوؾ سراج) كتاب

 دائرة واتسعت المقاـ، لطاؿ الصالح، سلفنا عن الرائعة الصور ىذه مثل نستقصي ذىبنا ولو
 من غلط لو بأف وأنصف فيو تأمل فمن للمنشود، وإيضاح المقصود على تنبيو ذكرنا وفيما الكبلـ،
 فرضو الذي الحق عن فجردىم قدراً، لهم يرع ولم حقاً، األمر لوالة ير ولم وأجحف، تعسف
 .الردى أىل بمذىب وتأثراً  للهوى اتباعاً  لهم، الشارع

 اآلمة حاجة ازدادت كلما بو االعتناء زيادة الباب ىذا في السلف قاعدة أف بو العلم يجدر ومما
 .والدين الدنيا فساد أصل ىو الذي الوالة على الخروج لطريق وإيصاداً  الفتن لباب سداً  إليو،
 الباب، ىذا في - تعالي اهلل رحمهم - النجدية الدعوة أئمة كتبو فيما القاعدة ىذه تجسدت ولقد

 فلقد. والصبلح الخير إلي المنتسبين من جماعة إلي فيو المنحرفة األفكار بعض تسربت عندما
 اإليضاح في زيادة بيانو وكرروا فيو وأفاضوا األمر، ىذا تقرير من - تعالي اهلل رحمهم - أكثروا

 الخطير األمر لهذا منهم فرد تقرير وال واحدة بكلمة يكتفوا ولم عليو، الواردة للشبو واستئصاالً 
 .المستطير والشر الببلء من بو الجهل عن ينتج بما لعلمهم

 السنية الدرر في الشيخ آؿ حسن بن الرحمن عبد بن اللطيف عبد الشيخ اإلماـ يقوؿ ذلك وفي
 ىذا في الملبسة الشبو من شيئاً  يكشف متين، كبلـ( ٛٚٔ - ٚٚٔ/ ٚ: )النجدية األجوبة في

 - اإلسبلـ أىل والة أكثر أف المفتونوف ىؤالء يدر ولم: الجهاؿ من أشاعها من على ويرد الباب
 منهم وقع قد - أمية بني من اهلل شاء ومن العزيز عبد بن عمر حاشا - معاوية بن يزيد عهد من
 األئمة فسيرة ذلك ومع اإلسبلـ أىل والية في والفساد والخروج العظاـ والحوادث الجراءة من

 رسولو بو اهلل أمر فيما طاعة من يد ينزعوف ال مشهورة، معروفة - معهم - العظاـ والسادة األعبلـ
 .الدين وواجبات اإلسبلـ شرائع من

 والغشم، بالظلم األمة في أمره أشتهر وقد الثقفي، يوسف بن بالحجاج مثبلً  لك وأضرب
 جبير، بن كسعيد األمة سادات من قتل من وقتل اهلل حرمات وانتهاؾ الدماء سفك في واإلسراؼ

 بن أف مع - الزبير بن وقتل الحرمة واستباح ،- الشريف بالحـر عاذ وقد - الزبير بن وحاصر
 والحجاج العراؽ، سواد وأكثر واليمن، والمدينة مكة أىل عامة وبايعو الطاعة أعطاه قد الزبير
 أىل يبايعو ولم مرواف ألي الخلفاء من أحد يعهد ولم الملك عبد ولده عن ثم مرواف، عن نائب
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 طاعتو تسوغ فيما لو واالنقياد طاعتو في العلم أىل من أحد توقف لما ذلك ومع ،- والعقد الحل
 .وواجباتو اإلسبلـ أركاف من فيو

 وال ينازعونو، ال وسلم عليو اهلل صلى  اهلل رسوؿ أصحاب من الحجاج أدرؾ ومن عمر بن وكاف
 التابعين، من زمنو في من وكذلك. اإليماف بو ويكمل اإلسبلـ، بو يقـو فيما طاعتو من يمتنعوف

 سادات من ونظرائهم وأشباىهم التيمي، وإبراىيم سيرين، وابن البصري والحسن المسيب كابن
 .األمة

 ورسولو اهلل بطاعة يأمروف وأئمتها، األمة سادات من األمة علماء بين ىذا على العمل واستمر
 والعقائد، الدين أصوؿ كتب في معروؼ ىو كما - فاجر أو بر إماـ كل مع سبيلو في والجهاد
 العلم أىل من أحد يساعدىم ولم بالسيف قهراً  المسلمين ببلد على استولوا العباس بنوا وكذلك
 أمير ىبيرة أبن وقتلوا ونوابهم، وأمرائهم أمية بني من غفيراً  وجمعاً  كثيراً  خلقاً  وقتلوا والدين،
 أمية، بني من الثمانين نحو واحد يـو في قتل السفاح أف نقل حتى مرواف، الخليفة وقتلوا العراؽ،
 .والمشارب بالمطاعم ودعا عليها، وجلس جثثهم على الفرش ووضع

 مع رباح، أبي بن وعطاء سعد، بن والليث والزىري، ومالك، كاألوزاعي، األئمة فسيرة ذلك ومع
 .وإطبلع العلم في مشاركة لهم من على تخفي ال الملوؾ ىؤالء

 وأحمد إدريس، بن ومحمد إسماعيل، بن ومحمد حنبل، بن كأحمد العلم، أىل من الثانية والطبقة
 العظاـ البدع من وقع ما الملوؾ من عصرىم في وقع...  وإخوانهم راىوية، بن وأسحق نوح، بن

 فبل ذلك، ومع نصر، بن كأحمد قتل، من وقتل فيو وامتحنوا ذلك، إلي ودعوا الصفات، وإنكار
 .ىػ ا..  عليهم الخروج رأي وال طاعة، من يداً  نزع منهم أحداً  أف يعلم

 وفق على الصالح، السلف مشكاة من تجده اإلنصاؼ، بعين فيو وانظر البديع الكبلـ ىذا فتأمل
 .والتفريط اإلفراط عن بعيداً  العامة والقواعد والسنة الكتاب

 السابع الجزء في منو طائفة تري الباب، ىذا في كثير - تعالي اهلل رحمهم - الدعوة أئمة وكبلـ
 العقدي، األصل بهذا االىتماـ ضرورة يؤيد ىذا كل النجدية، األجوبة في السنية الدرر كتاب من

 أف ريب وال فيو، السنة أىل منهج عن المنحرفة األفكار فشوا أو بو، الجهل غلبة عند وترسيخو
 المنحرفة األفكار وفشوا األمر، بهذا الجهل غلبة: األمراف فيو أجتمع اآلف فيو نعيش الذي الزمن

 .فيو
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 لَُتبَػيػّْنُػنَّوُ } - تعالي - قولو في عليهم اهلل أخذه الذي بالميثاؽ االلتزاـ: وطلبتو العلم أىل فواجب
 وال أعمالهم، لو مخلصين تعالي، هلل محتسبين األصل ىذا للناس فليبينوا{ َتْكُتُمونَوُ  َوالَ  ِللنَّاسِ 

 من بعضهم كقوؿ لو، خبلؽ من بعض يروجها التي المتهافتة الشبهات تلك بيانو من يمنعهم
 األمر؟ ىذا بياف من المستفيد

 االعتقاد سوء منشؤه إذ مبين، وضبلؿ مفرط جهل وىذا! فقط الوالة منهم المستفيد أف إلي يشير
 .فجاراً  أو كانوا أبراراً  األمر لوالة يجب فيما
 الرعية تكوف قد بل - العلم أىل على يخفي ال كما والرعية الراعي بين مشتركة الفائدة أف على
 .الرعاة من فائدة أكثر
 .وقتو ىذا ليس الموضوع ىذا في الكبلـ إف: بعضهم قوؿ - أيضاً  - الشبو ومن

 ورفع الفوضى عمت إذا أ الدماء؟ وسفكت الرؤوس طارت إذا إذف؟ وقتو متي!         اهلل سبحاف
 األياـ ىذه في العلم وطلبة العلماء قبل من يكثف أف يجب الموضوع ىذا في الكبلـ إف األمن؟
 أصحاب من شراذـ زمامو قاد الباب، ىذا في فكري تلوث من الناس من لفئة حصل لما خاصة،

 ىذا في والجماعة السنة أىل عقيدة على وشوشو إفساد، أيما فأفسدوا الدخيلة، االتجاىات
 .الكاسدة والحجج الفاسدة، الشبو من ألقوه بما الخطير الباب

( أحد فيو يشكك لم والطاعة والسمع البيعة موضوع أف) ويقوؿ ىؤالء، وجود ينكر بمن تغتر وال
 الناس ما يدري ال جاىل أو عليو، ىم بما تصنيفهم من يخشى عليهم متستر أما: رجلين أحد فإنو
 خدمة تعالي، اهلل سبيل عن الناس صد عن ولينتهوا المرجفوف، ىؤالء - تعالي - اهلل فليتقي فيو،

 من ىدي بغير لهؤالء إتباعاً  أو الواىية، الشبة ىذه بمثل الفاسدة لمذاىبهم ترويجاً  أو ألحزابهم،
 الباب، ىذا في الواردة الشرع نصوص في يتأمل أف والفبلح النجاة لنفسو أراد من وعلى. اهلل

 يكوف حتى اإليماف حقيقة يبلغ ال العبد فإف سلطاناً، عليو للهوي يجعل وال لها، ويذعن بها فيعمل
 إتباع جراء من ىو إنما الباب ىذا في الناس فساد وأكثر المطهر، الشرع بو جاء لما تبعاً  ىواه

 .النقل على العقل وتقديم الهوى
 فيها وأمعن سمعك، لها فأرع سلفية، ونقوؿ وشرعية، نصوص - للحق الطالب أيها - يديك فبين

 .والفتن األىواء مضبلت - وإياؾ - وجنبنا رفيقك، والتسديد حليفك، التوفيق اهلل جعل بصرؾ،
 بيعٌة، عنقو في ليس من على والتغليظ المسلم، المستقرّ  القائم لئلماـ البيعة عقد يجب: مسألة

 ػ عمر بن اهلل عبد أف" صحيحو" في مسلم أخرجو ما ذلك على دؿَّ  وقد. نقضها من والترىيب
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 معاوية، بن يزيد زمن كاف، ما الحرَّة أمر من كاف حين مطيع بن اهلل عبد إلى جاء ػ عنو اهلل رضي
 أتيتك ألجلَس، آتك لم إني: فقاؿَ  وسادة، الرحمن عبد ألبي اطرحوا: مطيع بن اهلل عبد فقاؿ

 عليو اهلل صلى ػ اهلل رسوؿ سمعت يقولو، وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سمعت حديثاً، ألحدثك
 :يقوؿ ػ وسلم

 ميتةً  مات بيعةٌ  عنقو في ليس مات ومن لو، حجة ال القيامة يـو اهلل لقي طاعة، من يداً  خلع من" 
 أىل أف وذلك الحرَّة، وقعة كانت: " وستين ثبلث سنة في العبر في الذىبي قاؿ".  جاىلية
 جيشاً  لحربهم فجهز دينِو، لقلة يزيد على خرجوا المدينة
 ". عقبة بن مسلم عليهم
 من ذلك بسبب يثور ما ألجل خلعو، يجوز ال والفاسق: " والنهاية البداية في كثير ابن وقاؿ

 ". الحرَّة زمن وقع كما الهرج ووقوع الفتنة،
 بنيو عمر ابن جمع معاوية، بن يزيد الناس خلع لما: " أحمد اإلماـ ومسند البخاري، صحيح وفي

 رسوؿ سمعت وإني ورسولو، اهلل بيع على الرجل ىذا بايعنا فإنا. بعد أما: قاؿ ثم تشهد، ثم وأىلو،
 فبلَف، غدرة ىذه: يقاؿ القيامة، يـو لواء لو يُنصبُ  الغادرَ  إف: " يقوؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل
 ثم رسولو وبيع اهلل بيع على رجبلً  رجلٌ  يبايع أف: باهلل اإلشراؾ يكوف أف إال الغدر أعظم من وإف

 ينكث
ًَ  فبل بيعتو، ًّ ًَ  بيني الفيصلَ  فيكوف األمر، في منكم أحدٌ  يسرفنَّ  وال يزيَد، منكم أحدٌ  يخلَعَن
 ىذا وفي: " الحديث على معلقاً  الفتح في حجر بن الحافظ قاؿ والترمذي، مسلم رواه" وبينو

 في جار ولو عليو الخروج من والمنع البيعة، لو انعقدت الذي اإلماـ طاعة وجوب الحديث
 ".بالفسقِ  ينخلعُ  ال وأنو حكمو،
. ومعصيُتو منازعُتو وتحرـُ  وطاعتو بيعتو تجب إماـ فهو لو، واستتبَّ  الحكمَ  فتولَّى غلب من: مسألة

 أمير َوُسمّْي خليفة صار حتى بالسيف الوالة: يعني عليهم، غلبَ  ومن: " ... أحمدُ  اإلماـ قاؿ
 ،" فاجراً  أو كاف برَّاً  إماماً  يراه وال يبيت أف اآلخر واليـو باهلل يؤمن ألحدٍ  يحل فبل المؤمنين،

ًَ  من وراء وأصلي: " قاؿ أنو عمر ابن عن ثبت بما أحمد اإلماـ واحتجَّ   ". َغَلَب
 عبد على الناس اجتمع حيث عمر ابن شهدت: قاؿ دينار بن اهلل عبد عن البخاري، صحيح وفي

 على المؤمنين، أمير الملك عبد اهلل؛ لعبد والطاعة بالسمع ُأِقرُّ  إني: كتب) قاؿ مرواف بن الملك
 اجتماع: باالجتماعِ  والمراد"( ذلك بمثل أقرُّوا قد بنيَّ  وإفَّ  استطعُت، ما رسولو وسنة اهلل سنة
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 بالخبلفة، لو يُدعى منهما كل اثناف، ذلك قبل األرض في وكاف مفرَّقة، ذلك قبل وكانت الكلمة،
 البن يبايع أف امتنع المدة تلك في عمر ابن وكاف الزبير، بن اهلل وعبد مرواف، بن الملك عبد وىما
 ". بايَعوُ  األمر لو واستقاـ الملك عبد غلب فلما الملك، لعبد أو الزبير
 ،"الفتح"  في الحافظ عليو اإلجماع ونقل والشافعي، مالك، اإلماـ عن ثبت ما وىذا

 ".السنية الدرر"  في الوىاب عبد بن محمد اإلسبلـ وشيخ
 وجبت األمر، لو واستتبَّ  التمكيُن، لو وتمَّ  اإلمامة، شروطا المتغّلبُ  يستجمعْ  لم إذا: مسألة

 من وطاعتو ببيعتو اإلقرار عدـ في لما المصلحي، النظر يقتضيو ما وىذا معصيُتو، وحُرمت طاعُتو،
 اهلل عبد وإقرار. والدنيا الدين وفساد األمواؿ، وذىاب الدماء، وسفك تطاؽ، ال التي للفتن إثارةٍ 

 عبد يقارفُ  ال إذ ذلك، على دليلٌ  فيو مرواف، بن الملك عبد بيعة ثمَّ  ومن يزيد، ببيعة عمر بن
 ولم عليهم، يخرج لم ذلك ومع زمانو، في الصحابة شيخ عمر بن اهلل بعبد يزيد عن فضبلً  الملك

 .ثبت كما استطاع، فيما وبنوه وأىلو ىو والطاعة بالسمع وأقر طاعة، من يداً  ينزع
 على منهم لكلٍ  والطاعة والسمع البيعة ترؾ في شرعياً  سبباً  ليس والسبلطين األئمة تعدد: مسألة

 أىل من لو والطاعة فالسمع ُقطرٍ  صاحبِ  ُكلُّ  وكذلك ونواىيو، أوامره فيو يُنفذ الذي القطر أىل
 .عليو الناس واجتماع بيعتو بعد واجبو قطره
 ومن. وتباعدىا البلداف اتساع و اإلسبلـ، انتشار بعد األزمنة من كثير في تجلت الصورة وىذه

 وسلطانهم، إلمامهم ىما إنما قطر كل ألىل والطاعة السمع أف: القاعدة بهذه المتعلقة األحكاـ
 وشملها عليها تغلب إذا إال واليتو، في الدخوؿ وال طاعتو، األخرى األقطار أىل على تجب وال

 .حكمو
 يكوف أف السنة و(: " ٙٚٔ ػ٘ٚٔ/ ٖ٘ فتاوى) ذلك مقرراً  تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ

ـٌ  للمسلمين  خرجت األمة أف فرض فإذا نّوابو، والباقوفَ  واحٌد، إما
 على يجبُ  لكاف أئمة، عدة لها فكاف ذلك عز أو الباقين، من وعْجزٍ  بعضها، لمعصيتو ذلك عن
 تحصل التي البيعة في متجوٌ  الكبلـ وىذا ىػ. ا"الحقوؽ ويستوفي الحدود، يقيم أف إماـ كل

 .باالختيار ال والقهر بالَغَلَبة،
 فإف والعلماء، السلطاف عظَّموا ما بخيرٍ  الناس يزاؿ ال" :التستري اهلل عبد بنُ  سهلُ  قاؿ: مسألة
 تفسير". وأخراىم دنياىم أفسدوا بهذين استخفوا وإف وأخراىم، دنياىم اهلل أصلح ىذين عظَّموا

 (.ٕٔٙ ػٕٓٙ/ ٘) القرطبي
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 في الصالح السلف منهج فهم في اهلل فاهلل": "والرعية الراعي حقوؽ"  في العثيمين العبلمة قاؿ
 عن القلوب تنفير وإلى الناس، إلثارة سبيبلً  السلطاف أخطاء من يتخذ ال وأف السلطاف، مع التعامل

 األسس أحد و المفسدة، عين فهذا األمور، والة
 من التقليل يحدث العلماء، على القلوب ملء وكذا: قاؿ ،...  الناس بين الفتنة بها تحصل التي
 سلك ماذا ننظر أف الواجب: قاؿ ،...  يحملونو التي الشريعة من التقليل وبالتالي العلماء، شأف

 إنما يثورُ  من أفَّ  ْليُػْعَلم و. العواقب يعرؼ وأف نفسو، اإلنساف يضبط وأف السلطاف، تجاه السلف
 أريد ولست. بالحكمة العبرة بل باالنفعاؿ وال بالثورة العبرة فليست اإلسبلـ، أعداءَ  يخدـُ 

 ىو فالناصح األوضاع، لنغير ال األوضاع لنصلح الخطأ معالجة بل الخطأ، عن السكوت بالحكمة
 ". ليغيرىا ال األوضاع ليصلح يتكلم الذي
 سيفو فإف للسلطاف يُػتَػَعرَّضُ  ال(:" ٜٚٔ/ ٔ" )الشرعية اآلداب"  في أحمد اإلماـ قاؿ: مسألة

 ".مسلوؿ
 من والتحذير والتخويف، بالوعظ ويكوف الوالة، على اإلنكار في السلف لطريقة بياف ىذا وفي

، الخلوة في ذلك ويكوف واآلخرة، الدنيا في العاقبة  قاـ ومن األشهاد، رؤوس على ال والسرَّ
. التبعة من ذمتو وخلت برئ فقد مثبًل، العلم كأىل عليو، تعيَّن ممن الوجو ىذا على بالنصح
 ػٕٔ٘/ ٕ" )الجنة ظبلؿ"  في األلباني اإلماـ وصححو ،"المسند"  في أحمد اإلماـ وأخرج
 حتى القوؿ، حكيم بن ىشاـ لو فأغلظ فتحت، حين دارا صاحبَ  َجَلدَ  ُغنمٍ  بن عياضَ  أفَّ ( ٕٕ٘
 تسمع ألم: لعياض ىشاـ قاؿ ثم إليو، فاعتذر حكيمٍ  بن ىشاـ فأتاه ليالَي، مكث ثم عياضْ  غضب

 النبي
 فقاؿ ؟،"للناس الدنيا في عذاباً  أشدىم عذاباً  الناس أشد من إف:" يقوؿ ػ وسلم عليو اهلل صلى ػ

 ػ اهلل رسوؿ تسمع لم أوَ  رأيَت، ما ورأينا سمعت، ما سمعنا قد! حكيم بن ىشاـ يا: غنمٍ  بن عياض
 ليأخذ ولكن عبلنية، لو يبد فبل بأمٍر، لسلطافٍ  ينصح أف أراد من: " يقوؿ ػ وسلم عليو اهلل صلى
ـُ  يا وإنك ،"لو عليو الذي أدى قد كاف إال و فذاؾ، منو قبل فإف بو، فيخلوَ  بيده  ألنت ىشا

 ػ اهلل سلطاف قتيل فتكوف السلطافُ  يقتلك أف خشيتَ  فهبّل  اهلل، سلطاف على تجترئ إذ الجريُء،
 "ػ وتعالى تبارؾ
 منبر تحت بكرة أبي مع كنت: قاؿ العدوي كسيب بن زياد عن ،(ٕٕٕ٘) للترمذي السنن وفي
: ػ الخوارج أحد أُدية بن مرداس وىو ػ ببلؿ أبو فقاؿ رقاٌؽ، ثياب وعليو يخطب، وىو عامر، ابن
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 عليو اهلل صلى ػ اهلل رسوؿ سمعت اسكت،: بكرة أبو فقاؿ الفساؽ، ثياب يلبس أميرنا إلى انظروا
 ". اهللُ  أىانو األرض، في اهلل سلطافَ  أىاف من: " يقوؿ ػ وسلم

 الدنيا، في ػ وتعالى تبارؾ ػ اهلل سلطاف أكـر من: " بلفظ الحديث( ٕٗ/ ٘) أحمد اإلماـ وأخرج
 ،"القيامة يـو اهلل أىانو الدنيا، في ػ وتعالى تبارؾ ػ اهلل سلطاف أىاف ومن القيامة، يـو اهلل أكرمو

 (.ٖٙٚ/ ٘" )الصحيحة" في األلباني اإلماـ وحسنو
مة الشيخ قاؿ  فيما السلطاف مخالفة فإف(: " ٖٜٖ:ص" )اإلسبلـ مقاصد"  في عثيمين ابن العبلَّ
 ومواضع والصحف والمساجد المحافل في عليو ذلك وإنكار علناً، الدين ضروريات من ليس

 عن كاف وإف ذلك، يفعل بمن تغترَّ  فبل شيء، في النصيحة باب من ليس ذلك، وغير الوعظ،
 في و". ىداؾ يتولى واهلل بهم، المقتدى الصالح السلف عليو ما خبلؼ فإنو نية، حسن

: " فقاؿ لتكلمو، عثماف على تدخل أال: لو قيل أنو زيد بن أسامة عن لمسلم واللفظ الصحيحين
ـ؟ إال أكّلُموُ  ال أني أتَػَرْوفَ   ال أمراً  أفتح أف دوف ما وبيَنُو، بيني فيما كلمتو لقد اهلل و أسمُعُكًُ
 (:ٖٖ٘) مسلم مختصر على تعليقو في األلباني اإلماـ قاؿ". فتحو من أوؿَّ  أكوف أف أحب

 كما عاقبُتو، ُيخشى ما جهاراً  اإلنكار في ألف المؤل، في األمراء على باإلنكار المجاىرة يعني" 
 ".قتُلو عنو نشأ إذ جهاراً، عثماف على اإلنكار في اتفق
 :المنكر عن ونهيو بالمعروؼ، السلطاف أمر عن ُسِئل عندما عباس ابن وقاؿ

 (.ٕٕ٘/ ٔ) والحكم العلـو جامع". وبيَنوُ  بينك ففيما بدَّ  وال فاعبلً  كنتَ  إف" 
 .األئمة َجْور على الصبر يجب: مسألة
: " قاؿ ػ وسلم عليو اهلل صلى ػ النبي أف لمسلم، واللفظ عباس، ابن عن ومسلم البخاري أخرج

 فمات شبراً  السلطاف من خرجَ  الناس من أحد ليس فإنو عليو، فليصبر شيئاً  أميره من كره من
 ".جاىلية ميتةً  مات إال عليو،

. ذلك يعرفوف ال كانوا ألنهم ُمطاعٌ  إماـ لو وليس ضبلؿ، على الجاىلية أىل كموت يموت: أي
(. ٚ/ ٖٔ) الفتح في الحافظ ذلك قاؿ كما عاصيًا، يموت بل كافراً، يموت أنو المراد وليس
 بعدي ستكوف إنها: " قاؿ ػ وسلم عليو اهلل صلى ػ اهلل رسوؿ أف مسعودٍ  ابن عن: الصحيحين وفي
 وتسألوف عليكم، الذي الحق تؤدوف: قاؿ تأُمُرنا؟ فما! اهلل رسوؿ يا: قالوا تنكرونها، وأمورٌ  أثرٌة،

 ".لكم الذي اهلل
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 المخالفات: المنكرة واألمور. بالماؿ كاالستئثار حقّّ، فيو لو عمن بالشيء االنفراد: واألثرة
 بن ُسَوْيد عن( ٔٔٔ:ص) للخبلؿ والسنة( ٗٗ٘/ ٕٔ) شيبة أبي ابن مصنف وفي. الشرعية

 ىذا، عامي بعد ألقاؾ ال لعلي أدري ال إني أُمّيةَ  أبا يا:" ػ عنو اهلل رضي ػ عمر لي قاؿَ : قاؿ غفلة،
 وإف فاصبر، حرمك وإف فاصبر، ضربك وإف وأطْع، لو فاسمع ُمَجدَّعٌ  حبشي عبد عليك أُّمرَ  فإف
 ".الجماعة تفارؽ وال ديني، دوف دمي وطاعٌة، سمعٌ : فقل ديَنكَ  يُنِقصُ  أمراً  أراد
 وإف طاعتهم لزـو وأما(: " ٖٛٙ:ص" )الطحاوية شرح"  في الحنفي العز أبي ابن اإلماـ قاؿ

 أضعاؼ المفاسد من طاعتهم من الخروجِ  على يترتب ألنو جاروا؛
 تعالى اهلل فإف األجور، ومضاعفة السيئات تكفيرُ  جْورىم على الصبر في بل َجْورىم، من يحصلُ  ما
 االستغفار، في االجتهاد فعلينا العمل، جنس من والجزاء أعمالنا، لفساد إال علينا سلطهم ما

 :ػ تعالى ػ قاؿ العمل، وإصبلح والتوبة،
 الرعية أراد فإذا:" قاؿ أف إلى" .... كثير عن ويعفو أيديكم كسبت فبما مصيبةٍ  من أصابكم وما" 
 ... ". الظلم فليتركوا الظالم، األمير ظلم من يتخلصوا أف

 (.معصية غير في) المعروؼ في والطاعة السمع وجوب: مسألة
 في تنازعتم فإف منكم األمر وأولي الرسوؿ وأطيعوا اهلل أطيعوا آمنوا الذين أيها يا:" ػ تعالى ػ قاؿ

 ".تأويبل وأحسن خير ذلك اآلخر واليـو باهلل تؤمنوف كنتم إف والرسوؿ اهلل إلى فردوه شيء
 السمع المسلم المرء على"  :قاؿ ػ وسلم عليو اهلل صلى ػ النبي عن عمرَ  ابن عن الصحيحين وفي

 بمعصيٍة، يُؤَمرَ  أف إال وكره، أحب فيما والطاعة
 ػ اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ ىريرة أبي عن مسلم صحيح وفي". طاعة وال سمع فبل بمعصية أُِمرَ  فإف

 وأَثَػَرةٍ  ومكرىَك، ومنشطك وُيْسرَؾ، ُعْسرؾَ  في والطاعة، بالسمع عليك: " ػ وسلم عليو اهلل صلى
 ".عليكَ 

 نبيَّ  يا: فقاؿَ  ػ وسلم عليو اهلل صلى ػ اهلل رسوؿ سأؿ الُجعفي يزيد بن سلمة أف مسلم صحيح وفي
 سأَلو؟ ثم عنو، فأعرض تأُمُرنا؟ فما حقَّنا، ويمنعونا حقَّهم يسألونا ُأمراءُ  علينا قامت إف أرأيتَ  اهلل

 صلى ػ اهلل رسوؿ فقاؿ قيس، بن األشعث فجذبو الثالثة؟ في أو الثانية في سألو ثم عنو، فأعرض
 ".ُحّملُتم ما وعليكم ُحّمِلوا ما عليهم فإنما وأطع اسمع:" ػ وسلم عليو اهلل

، كنا إنا اهلل رسوؿ يا قلت ػ عنو اهلل رضي ػ اليماف بن حذيفة عن مسلم صحيح وفي  اهلل فجاء بَشر 
 خير؟ الشرّ  ذلك وراء ىل: قلت نعم،: قاؿ شّر؟ من الخير ىذا وراء من فهل فيو، فنحن بخيٍر،
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 ال أئمةٌ  بعدي يكوف: قاؿ كيف؟: قلتْ  نعم،: قاؿ َشّر؟ الخير ذلك وراء فهل: قلت نعم،: قاؿ
 جثماف في الشياطين قلوب قلوبهم رجاؿٌ  فيهم وسيقـو بسنّتي، يستّنوف وال بهداي، يهتدوف

 ضرب وإف لؤلمير، وتطيعُ  تسمعُ : " قاؿ ذلك؟ أدركت إف اهلل رسوؿ يا أصنع كيف: قلت ،"إنس
 ".وَأِطعْ  فاسمعْ  مالك، وأخذ ظهرؾ،

 خيار: " قاؿ ػ وسلم عليو اهلل صلى ػ اهلل رسوؿ عن مالك، بن عوؼ عن مسلم صحيح وفي
 الذين أئمتُكم وشرار عليهم، وتصّلوف عليكم ويصّلوف ويحّبونكم، تحّبونهم الذين أئمتُكم

 ال:" فقاؿ بالسيف؟ ننابذىم أفبل اهلل، رسوؿ يا: قيل". ويلعنوكم وتلعنونهم ويبغضونكم، تبغضونهم
 من يداً  تنزعوا وال عملو، فاكرىوا تكرىونو، شيئاً  والتكم من رأيتم وإذا الصبلة، فيكم أقاموا ما

 من يأتي ما فليكره اهلِل، معصية من شيئاً  يأتي فرآه واٍؿ، عليو وليَ  من أال: " آخر لفظ وفي". طاعة
 اهلِل، معصية

: ػ وسلم عليو اهلل صلى ػ اهلل رسوؿ قاؿ: ىريرة أبي عن الصحيحين وفي". طاعةٍ  من يداً  ينزَعنَّ  وال
 ومن أطاعني، فقد أميري أطاع ومن اهلل، عصى فقد عصاني ومن اهلل، أطاع فقد أطاعني من" 

 ". عصاني فقد أميري عصى
 :ػ وسلم عليو اهلل صلى ػ اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ أنس عن البخاري صحيح وفي

 ".زبيبةٌ  رأسو كأف حبشيّّ  عبدٌ  عليكم استُػْعِملَ  وإف وأطيعوا، اسمعوا" 
 اهلل رسوؿُ  دعانا: قاؿ الصامت بن عبادة عن لمسلم واللفظ الصحيحين وفي

 منشطنا في والطاعة، السمعِ  على بايَػَعنا أف علينا أخذ فيما فكاف فبايعناه، ػ وسلم عليو اهلل صلى ػ
 بواحاً  كفراً  َترْوا أف إال:" قاؿ أىَلُو، األمرَ  نُػَنازِعَ  ال وأف علينا، وأَثَػَرةٍ  وُيْسرِنَا، وُعْسرِنَا ومكرىنا،

  .الحكاـ معاملة كتاب من بتصرؼ انتهى". برىاف فيو اهلل من عندكم
 وال ينيبو، من أو المسلمين إماـ مع الحج وجوب يروف أنهم والجماعة السنة أىل أصوؿ من ٔ

 .فاجراً  أو براً  كاف سواء يخالفوه أف للناس يجوز
 .الظاىرة الدين شعائر من وىو يوليهم، الذين الجيوش قواد أو المسلمين إماـ مع الغزو وكذلك
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 أف ألحد يجوز وال المساجد، أئمة من يعينهم من أو المسلمين إماـ خلف الجمعة صبلة وكذلك
 الناس عن الشذوذ أو الغزو، في الناس عن الشذوذ أو الحج، في الناس عن الشذوذ لنفسو يسوغ

 .الدين شعائر ىذه ألف الجمعة؛ في
 السنة أىل أصوؿ من كاف ولهذا(: ٙٓ٘/ٕٛقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية في مجموع الفتاوى )

 لهم خبلؽ ال وبأقواـ الفاجر بالرجل الدين ىذا يؤيد اهلل فإف ؛ وفاجر بر كل مع الغزو والجماعة
 مع أو الفجار األمراء مع إال الغزو يتفق لم إذا ألنو وسلم عليو اهلل صلى النبي بذلك أخبر كما

 استيبلء ذلك من فيلـز معهم الغزو ترؾ إما:  أمرين أحد من بد ال فإنو ؛ الفجور كثير عسكر
 دفع بذلك فيحصل الفاجر األمير مع الغزو وإما والدنيا الدين في ضررا أعظم ىم الذين اآلخرين

 ىذه في الواجب ىو فهذا.  جميعها إقامة يمكن لم وإف ؛ اإلسبلـ شرائع أكثر وإقامة األفجرين
 ىذا على إال يقع لم الراشدين الخلفاء بعد الحاصل الغزو من كثير بل ؛ أشبهها ما وكل الصورة
:  القيامة يـو إلى الخير نواصيها في معقود الخيل}  وسلم عليو اهلل صلى النبي عن وثبت.  الوجو
 صلى قولو من سننو في داود أبو رواه ما معنى على يدؿ الصحيح الحديث فهذا{  والمغنم األجر

 جائر جور يبطلو ال الدجاؿ أمتي آخر يقاتل أف إلى اهلل بعثني منذ ماض الغزو}  وسلم عليو اهلل
 أمتي من طائفة تزاؿ ال: }  قاؿ أنو وسلم عليو اهلل صلى عنو استفاض وما{  عادؿ عدؿ وال

 اتفق التي النصوص من ذلك غير إلى{  القيامة يـو إلى خالفهم من يضرىم ال الحق على ظاىرين
 األمراء مع الجهاد يستحق من جهاد في بها العمل على الطوائف جميع من والجماعة السنة أىل

 إخباره مع ىذا.  والجماعة السنة عن الخارجين والخوارج الرافضة بخبلؼ ؛ وفجارىم أبرارىم
 فليس وأعانهم بكذبهم صدقهم فمن.  فجرة خونة ظلمة أمراء سيلي}  بأنو وسلم عليو اهلل صلى
 مني فهو ظلمهم على يعنهم ولم بكذبهم يصدقهم لم ومن.  الحوض علي يرد وال منو ولست مني
 وسلم عليو اهلل صلى النبي بو أمر بما علما المرء أحاط فإذا{ .  الحوض علي وسيرد.  منو وأنا
 علم:  ظلمهم على الظلمة إعانة من عنو نهى وبما القيامة يـو إلى األمراء بو يقـو الذي الجهاد من
 القـو كهؤالء الجهاد يستحق من جهاد المحض اإلسبلـ دين ىي التي الوسطى الطريقة أف

 كذلك إال جهادىم يمكن لم إذا منهم باإلسبلـ أولى ىي وطائفة أمير كل مع عنهم المسئوؿ
 وال اهلل طاعة في يطيعهم بل ؛ اهلل معاصي من شيء على معها يغزو التي الطائفة إعانة واجتناب
 األمة ىذه خيار طريقة وىذه.  الخالق معصية في لمخلوؽ طاعة ال إذ اهلل معصية في يطيعهم

 ممن وأمثالهم الحرورية طريق بين متوسطة وىي.  مكلف كل على واجبة وىي.  وحديثا قديما
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 يسلك ممن وأمثالهم المرجئة طريقة وبين العلم قلة عن الناشئ الفاسد الورع مسلك يسلك
 لما المسلمين وإخواننا يوفقنا أف اهلل ونسأؿ.  أبرارا يكونوا لم وإف مطلقا األمراء طاعة مسلك

 ا.ىػ والعمل القوؿ من ويرضاه يحبو
 والحج)( على قوؿ الطحاوي: ٕٖٗ/ٕوعلق الشيخ صالح آؿ الشيخ في شرح الطحاوية )

 شيء يبطلهما ال الساعة، قياـ إلى وفاجرىم برىم المسلمين، من األمر أولي مع ماضياف والجهاد
 . (ينقضهما وال

 مخالفة السنة أىل على علما بها القوؿ صار التي الفقهية المسائل من مسألة تقرير بذلك يريد
 ولي أو األمير مع يعني- أىلها مع يمضى والوالية اإلمارة أف وىي أيضا، والخوارج للروافض

 وسواء فاجرا، أو برا أكاف سواء جميعا، والعبادات والجهاد والحج والمعروؼ الطاعة في -األمر
 وآخر صالحا عمبل يخلط كاف أـ الراشدين كالخلفاء كامبل أكاف وسواء عاصيا، أـ مطيعا أكاف
 .كغيره سيئا

 أف البد ثم ،؟هلل عبادة تقاـ أف فبلبد الكثير الخلق فيها يجتمع عظيمة عبادة الحج ألف وذلك
 وال لها حد ال الناس أىواء ألف يروف؛ فيما فوضى لكانوا وإال الناس يسير أمير ولها فيها يكوف
 .لها غاية

 التي ىي والوالية بوالية، إال يكوف ال وىذا العدو وإذالؿ بهم والنكاية األعداء مقابلة فيو والجهاد
 وىذه نفسو، إلى يرجع ىذا فساده أـ صبلحو بره، عدـ أو األمر ولي وبر األصل، ىذا تسير

 والتقوى البر ومن فيو يطيع أف المسلم على يجب الذي المعروؼ من -العبادات أمور- األمور
 والتقوى البر على وتعاونوا) تعالى قاؿ كما فيو، األمر والة مع يتعاوف أف يجب التي

 .طبقاتهم بجميع المؤمنين لجميع الخطاب ،[ٕ:المائدة](
 .الخوارج شابو من أو والخوارج الروافض ىم األصل ىذا في المخالف أف: مسألة

؛ يخرج حتى مطلقا والجهاد الحج من فامتنعوا الروافض أما  من عشر الثاني اإلماـ وىو المعصـو
 صغيرا، وكاف السرداب دخل أنو يزعموف الذي العسكري اهلل عبد بن محمد المدعو وىو أئمتهم
 مع إال يرونو ال قائم، غير الحج أف رأوا أو يحجوا، فلم خروجو، ينتظروف وىم أمو بو دخلت
 يشغلوا ولم خروجو وانتظروا بهذا أخذوا وليتهم، معصـو مع إال يرونو ال الجهاد وكذلك معصـو

 .وفتنتهم ببدعهم المسلمين
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 لم من في تصلح ال عندىم والوالية للوالية، تبع ىي إنما األعماؿ ىذه أف فعندىم الخوارج وأما
 نصبوا وإال معو، يحج وحتى معو يجاىد حتى كامبل تقيا صالحا برا اإلماـ يكوف أف بد فبل برا يكن
 في منهم ظهر وىذا الجماعة، بدين يدينوف وال معو ويحجوف معو يجاىدوف وصاروا أميرا لهم

 .آخره إلى أمية بني لخلفاء قتالهم في ثم ،لعلي خبلفهم وفي،لعثماف خبلفهم
 عامة مصلحة فيو وما والجهاد الحج في الطاعة- الطاعة ير لم من ذلك في الخوراج يشبو وممن

 اإلماـ مع إال -المنكر عن والنهي بالمعروؼ واألمر والجهاد والتقوى البر من ىو وما للمسلمين
 .محرمات عنده ليس أو فساد عنده ليس الذي الصالح

اهلل صلى  النبي أوجب المعروؼ أنواع وكل والجهاد الحج ألف الخوارج؛ بأقواؿ يلحق قوؿ وىذا
 أنو الشرع في عرؼ ما ىو والمعروؼ" المعروؼ في الطاعة إنما" فقاؿ فيها الطاعة عليو وسلم

 .اهلل إلى بها يتقرب التي الطاعات وأعبله بمعصية ليس
 ينقض وال الوالة معصية من شيء الحج يبطل ال يعني( ينقضهما وال شيء يبطلهما ال) قولو: مسألة
 فبل العظيمة العبادات من ىذه ألف نقصهم؛ أو فجورىم من شيء األمر والة مع والجهاد الحج
 المؤمنين مع والجهاد المسلمين مع الحج بها القياـ يجب بل نفسو؛ على المرء بمخالفة تبطل
 .عاـ بأمر

 الصحابة من عدد حج فقد عليهم، اهلل رضواف الصحابة ىدي عليو مضى ذكر الذي األصل وىذا
 بن الحجاج أمر بل فيهم؛ ما النقص من فيهم وكاف أمية بني والة بعض عهد في الصحابة حج أو

 وظلمو للدماء بسفكو معروؼ والحجاج- أمية بني والي قبل من الحجيج على الثقفي يوسف
 الحج عالم وكاف الحج، على أمر ذلك مع -المؤمنين لنفوس وال للعلماء رعايتو وعدـ وعدوانو

 ىو عمر ابن فكاف ،-الناس يفتي عالم وثم أمير ثم يكوف أف السلف ىدي كاف ألنو- عمر ابن
 في يعني- عمر ابن بأمر إال الحج أمور من شيئا تعمل ال للحجاج وقيل الناس، يفتي الذي

 زواؿ عند أتاه عرفة يـو- الوداع حجة في وراءه وصلى عمر ابن معو فحج ،-الحج مناسك
صلى  القاسم أبو سنة نعم: قاؿ الرحمن؟ عبد أبا يا الساعة ىذه أفي: قاؿ أخرج،: وقاؿ الشمس

 ابن خلفو صلى ممن وكاف والعصر، الظهر بهم صلى ثم الناس فخطب فخرج ،اهلل عليو وسلم
 ،التابعين وسادات الصحابة من وطوائف عمر
 مع والجهاد الحج مضي في جيل بعد جيبل وتلقوه يفعلونو، كانوا السلف عند كثير األصل فهذا
  .والهدى الحق على وإعانة للدين إعبلـ فيو ذلك ألف مرتبتهم؛ كانت مهما األمر والة
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 : أحاديث عدة الجمعة بعد تصلى التي الركعات عدد في ورد ٔ
 اهلل رسوؿ أف عنهما اهلل رضي عمر بن اهلل عبد ، كما في حديثركعتاف أنها:  األوؿ الحديث

 البخاري رواه( . ركعتين فيصلى ، ينصرؼ حتى الجمعة بعد يصلى ال كاف) وسلم عليو اهلل صلى
 ( .ٕٛٛ) ومسلم ،( ٖٜٚ)

 اهلل صلى اهلل رسوؿ أف عنو اهلل رضي ىريرة أبي ، كما في حديثركعات أربع أنها:  الثاني الحديث
 ( .ٔٛٛ) مسلم رواه( . أربعا بعدىا فليصل الجمعة أحدكم صلى إذا: ) قاؿ وسلم عليو
 . األحاديث ىذه اختبلؼ على بناء أقواؿ عدة على ذلك في العلماء اختلف وقد

 . عنهما اهلل رضي عمر ابن فعل من ذلك جاء:  ركعتين يصلي أنو:  األوؿ القوؿ
 ذلك يروى.  الجمعة بعد ركعات أربع صبلة استحباب الفقهاء أكثر ذىب وإليو:  الثاني والقوؿ

( ٔٗ-ٓٗ/ٕ" )شيبة أبي ابن مصنف" في كما ، وأصحابو عنو اهلل رضي مسعود بن اهلل عبد عن
" األـ" في الشافعي اإلماـ واختيار ،( ٖٔ-ٕٔ/ٕ" )المحتار رد" في كما ، الحنفية اختيار وىو ،
 .انتهى"  أربعا يصلي:  فنقوؿ نحن أما: " قاؿ حيث( ٙٚٔ/ٚ)

 . واألربع الركعتين بين التخيير:  الثالث والقوؿ
" المغني. "انتهى"  أربعا صلى شاء وإف،  ركعتين الجمعة بعد صلى شاء إف: "  أحمد اإلماـ قاؿ

(ٕ/ٜٔٓ. ) 
 صبلىا ومن ، أربعا صبلىا المسجد في البعدية الجمعة سنة صلى فمن:  التفصيل:  الرابع القوؿ

 : فقط ركعتين صلى البيت في
 المسجد في صلى إف:  تيمية ابن العباس أبو شيخنا قاؿ"  (:ٚٔٗ/ٔ) زادفي ال القيم ابن قاؿ

 . ركعتين صلى بيتو في صلى وإف ، أربعا صلى
 كاف أنو عمر ابن عن داود أبو ذكر وقد ، األحاديث تدؿ ىذا وعلى( : القيم الكبلـ البن) قلت

 القوؿ ىذا اختار وقد.انتهى"  ركعتين صلى بيتو في صلى وإذا ، أربعا صلى المسجد في صلى إذا
 ( .ٖٔٔ/ٙ" )الدائمة اللجنة فتاوى" كما في  . لئلفتاء الدائمة اللجنة علماء
 وعن عنو، اهلل رضي طالب أبي بن علي عن مروي وىو:  ركعات ست استحباب:  الخامس القوؿ

 يوسف أبي اختيار وىو ،( ٔٗ-ٓٗ/ٕ" )شيبة أبي ابن مصنف" انظر:  السلف من جماعة
 أحمد اإلماـ عن رواية وىو ،( ٖٖٚ/ٔ" )اآلثار معاني شرح" انظر:  الحنفية من والطحاوي

 ( .٘ٔ/ص" )القواعد" في رجب ابن الحافظ واستغربها ،" المغني" في قدامة ابن ذكرىا
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 إذا: ) والسبلـ الصبلة عليو النبي قوؿ بين يجمع كيف" : اهلل رحمو عثيمينال عبلمةال سئل وقد
 كاف أنو وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى فعلو وبين ،( أربعا بعدىا فليصل الجمعة أحدكم صلى
 ؟ ركعتين بيتو في يصلي

 : العلم أىل بهذا اختلف" : فأجاب
 . قوؿ ىذا ، القولية بالسنة وأربع ، الفعلية بالسنة ثبتتا ركعتاف ، ستا يصلي إنو:  بعضهم فقاؿ
 . فقط أربعا الجمعة سنة فتكوف ، أربعا يصلي أف وىو ، القوؿ المعتبر أف:  ثاف قوؿ

 . فركعتاف بيتو في صلى وإف ، أربعا صلى المسجد في صلى إف:  التفصيل:  الثالث القوؿ
 . اهلل رحمو تيمية ابن اإلسبلـ شيخ اختيار وىذا

 ما حسنا كاف بتسليمتين أربعا وصلى البيت إلى ذىب أنو لو:  يعني ، واسع األمر ، هلل والحمد
 . (ٛ/رقم سؤاؿ ،ٕٗٔ/رقم لقاء" )المفتوح الباب لقاءات" . انتهى"  اهلل شاء إف يضر

 صريحة عليو النصوص وردت التي الشروط من -وىو أف يكوف الخليفة قرشيا– الشرط ىذا ٔ
 في يخالف ولم المسلمين، علماء جماىير عليو وأطبق عليو، والتابعين الصحابة إجماع وانعقد

 ... األشاعرة، وبعض المعتزلة وبعض كالخوارج البدع أىل من اليسير النزر إال ذلك
 قريش؟ ىم من

 :أقواؿ عدة على ىو؟ من ىذا قريش في النَّسَّابوف واختلف قريش، أوالد ىم قريش قبيلة
 . مضر بن إلياس بن مدركة بن خزيمة بن كنانة بن النضر: ىو قيل: األوؿ

 يكن لم ومن. قرشي: فهو ولده من كاف فمن قريش، النضر(.: ٖٜ/ ٔ)في سيرتو  ىشاـ ابن قاؿ
 . بقرشي فليس ولده من

 ما ذلك على ويدؿ ،(ٗٛٚ/ ٚ) الجمل حاشيةكما في  الشافعية بعض ذىب القوؿ ىذا وإلى
 بنو نحن اهلل، رسوؿ يا ) قاؿ قيس بن األشعث أف: كنده وفد قصة في وغيره إسحاؽ ابن ذكره
 بهذا ناسبوا: وقاؿ - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ فتبسم المرار آكل ابن وأنت المرار، آكل

 بن النضر بنو نحن بل. ال: لهم قاؿ ثم...  الحارث بن وربيعة المطلب، عبد بن العباس النسب
 ال واهلل كندة؟ معشر يا فرغتم ىل: قيس بن األشعث فقاؿ أبينا، من ننتفي وال أمنا نقفوا ال كنانة
،  ٕٕٕ/ٕ) والطيالسي ،( ٕٕٔ،ٕٔٔ/٘) أحمد أخرجو (ثمانين ضربتو إال يقولها رجبلً  أسمع
 التاريخ في والخطيب ،( ٕٕٔٙ) ماجة وابن ، (ٖٕ/ ٔ) الطبقات في سعد وابن ،(٘ٗٔٔرقم 
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 جيد إسناده(: ٙٛٔ/ٕ) والنهاية البداية في كثير ابن عنو قاؿ والحديث وغيرىم( ٕٛٔ/ٚ)
( ٖٕ٘ٚ) الصحيحة في األلباني العبلمة وصححو ،الزجاجة مصباح في البوصيري وصححو قوي،

 . المسند تحقيق في األرنؤوط وحسنو
 بن الحارث: ىو المرار وآكل البوادي، شجر من شجر المرار( المرار آكلوقولو في الحديث )

 كندة من جدة - وسلم عليو اهلل صلى - وللنبي كندة، بن معاوية بن عمرو بن حجر بن عمرو
 نقفوا ال، وقولو )(ٓٗ/ ٖ) المعاد زادكما في . األشعث أراد وإياىا مرة بن كبلب أـ وىي مذكورة

 .أبيو غير إلى انتسب أي أبيو من وانتفى بالفجور، رماىا أي (أمنا
 وأبي المثنى، بن معمر عبيدة أبي اختيار وىذا(: ٕٙٚ: ص) الدين أصوؿكما في   البغدادي قاؿ

كما في  حـز ابن قوؿ وىو ،وأصحابو عنو اهلل رضي الشافعي قاؿ وبو سبلـ، بن القاسم عبيد
ابن  قوؿىو و ، (ٖٖٗ/ ٙ) العرب لسافكما في  منظور وابن ،(ٕٔ: ص) العرب أنساب جمهرة

 اهلل رحمهم .(ٖٗ٘/ ٙ) كما في الفتح حجر ابن الحافظوقوؿ  ،(ٓٗ/ ٖ) القيم كما في الزاد
 .تعالى
 بن فهر اسم: قالوا(: ٕٔ: ص) قريش نسبفي  الزبيري قاؿ مالك، بن فهر ىو قريًشا أف: الثاني

  ا.ىػ قريش من فليس فهر يلد لم ومن قريش، مالك،
 قريًشا أف النسب أئمة عند والصحيح(: ٖٓ/ ٕ) المتقين السادة إتحاؼكما في   الزبيدي وقاؿ

 صلى - اهلل لرسوؿ عشر الحادي الجد: وىو قريش جماع: وىو النضر، بن مالك بن فهر: ىو
  . بقرشي فليس يلده لم من فكل ،- وسلم عليو اهلل
 جاوز من: قالوا أنهم العرب نسابي عن روي وقد العكس،: وقيل. قريش: ولقبو. فهر اسمو: قيل
 أدركت من عليو أدركت الذي وىو:  (ٓٗ/ ٖ)كما في الزاد   الزىري قاؿو  قريش، من فليس فهًرا
 . قريش من فليس فهًرا جاوز من أف العرب نسابي من
 أوالد من كاف ومن نزاع، ببل قرشي فالفهري(: ٕ٘/ ٔ) البياف أضواءفي  الشنقيطي العبلمة قاؿ

 النضر غير من كنانة أوالد من كاف ومن خبلؼ، ففيو كنانة بن النضر أوالد أو النضر، بن مالك
  .نزاع ببل بقرشي فليس
 اهلل إف: )- وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ األسقع بن واثلة رواه ما ذلك على ويدؿ

 ىاشم، بني قريش من واصطفى كنانة من قريًشا واصطفى إسماعيل، ولد من كنانة اصطفى
 (.ٕٕٙٚ) مسلم رواه (ىاشم بين من واصطفاني
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 واالكتساب، التجارة والتقرش التقرش، من قريًشا قريش وسميت....  ضعيفة أخرى أقواؿ وىناؾ
 من لتجمعها قريًشا قريش سميت يقاؿ(: ٜٗ ،ٖٜ/ ٔ) ىشاـ ابن سيرةكما في   إسحاؽ ابن وقاؿ
  .تفرقها بعد

 عشرين بقريش فهر تسمية في بعضهم حكى وقد(: ٖٖٚ/ ٗ) العروس تاجكما في   الزبيدي قاؿو 
  ا.ىػ القاموس على شرحي في أوردتها قوالً 

 مادة العرب لساف و ،(ٕٔ: ص) الزبيري المصعب البن قريش نسبتراجع في  ذلك غير وقيل
 (.ٖٗ٘/ ٙ) الباري وفتح ،(ٖٖ٘/ ٙ( )قرش)

 .القرشية اشتراط على والجماعة السنة أىل أدلة
 من عليو اإلجماع وحكى الشرط ىذا اشتراط إلى ذىبوا قاطبة المسلمين علماء جماىير إف: قلنا
كما في   اإلصطخري رواية في أحمد اإلماـ فقاؿ األربعة، األئمة قاؿ وبو والتابعين، الصحابة قبل

 ألحد ليس اثناف، الناس من بقي ما قريش في الخبلفة(: ٕٙ/ ٔ) يعلي أبي البن الحنابلة طبقات
 .الساعة قياـ إلى بها لغيرىم نقر وال عليهم، يخرج وال فيها ينازعهم أف الناس من

 حنيفة أبي عن زرقاف رواه وكذلك ،(ٖٗٔ/ ٔ) األـ في ىذا على عنو اهلل رضي الشافعي نص وقد
/ ٗ) العربي البن القرآف أحكاـ كما  مالك اإلماـ وقاؿ ،(ٕ٘ٚ: ص) الدين أصوؿكما في 
 القرشي اإلماـ إلى يدعوا أف إال لو حكم ال وغيره. قرشًيا إال - اإلماـ أي - يكوف وال(: ٕٔٚٔ

  ا.ىػ
 واستدؿ األشاعرة، وبعض المعتزلة وبعض الخوارج من اليسير النزر إال ذلك في يخالف ولم

 :يلي ما السنة فمن واإلجماع السنة من صحيحة صريحة أدلة بعدة المثبتوف
: البخاري قاؿ حيث عنو تعالى اهلل رضي معاوية عن (ٖٓٓ٘) صحيحو في البخاري رواه ما - ٔ
 بن جبير بن محمد كاف: قاؿ الزىري عن شعيب أخبرنا اليماف أبو حدثنا قريش، من األمراء باب)

 أنو) يحدث عمرو بن اهلل عبد أف - قريش من وفد في عنده وىم - معاوية بلغ أنو يحدث مطعم
 أف بلغني فإنو بعد أما: قاؿ ثم أىلو ىو بما اهلل على فأثنى فقاـ فغضب قحطاف من ملك سيكوف

 وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ عن تؤثر وال اهلل كتاب في ليست أحاديث يحدثوف منكم رجاالً 
 عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ سمعت فإني أىلها، تضل التي واألماني فإياكم جهالكم وأولئك -

 أقاموا ما وجهو على النار في اهلل كبو إال أحد يعاديهم ال قريش في األمر ىذا إف: يقوؿ - وسلم
 . (الدين
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 اهلل صلى - اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عمر بن اهلل عبد عن صحتو على المتفق الحديث ومنها - ٕ
في الفتح  حجر ابن الحافظ قاؿ ،(اثناف منهم بقي ما قريش في األمر ىذا يزاؿ ال: )- وسلم عليو

 قريش غير في األمر يكوف أف انتفاء بو المراد وإنما العدد، حقيقة المراد وليس(: ٚٔٔ/ ٖٔ)
 .ا.ىػ
 اهلل رضي ىريرة أبي عن صحيحيهما في( ٛٔٛٔ) ومسلم، (ٜٖ٘ٗ) البخاري رواه ما ومنها - ٖ

 الشأف، ىذا في لقريش تبع الناس: )- وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عنو تعالى
 (.لكافرىم تبع وكافرىم لمسلمهم، تبع مسلمهم

 اجتمع حين ساعدة بني سقيفة إلى ذىبا لما وعمر بكر أبا أف: أحمد اإلماـ مسند وفي - ٗ
 أنزؿ شيًئا يترؾ ولم بكر أبو تكلَّم ،- وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ خليفة الختيار األنصار

 علمتم ولقد: وقاؿ ذكره، إال شأنهم من - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ وذكره األنصار في
 واديًا األنصار وسلكت واديًا الناس سلك لو: قاؿ - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ أف

 وأنت قاؿ - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ أف سعد يا علمت ولقد. األنصار وادي سلكت
 صدقت: سعد لو فقاؿ لفاجرىم، تبع وفاجرىم لبرىم، تبع الناس فَػبَػرُّ  األمر ىذا والة قريش: قاعد
 مرسل(: ٖٙ٘/ ٔ) السنة منهاج في تيمية ابن عنو قاؿوالحديث  (األمراء وأنتم الوزراء نحن

 أولو من طرؼ الصحيح وفي - أحمد رواه(: ٜٗٔ/ ٘) الزوائد مجمعال في الهيثمي قاؿو  حسن،
 الصحيحة في األلباني وقاؿ بكر، أبا يدرؾ لم الرحمن عبد بن حميد أف إال ثقات ورجالو -
 .شاىد وللحديث بكر أبا يدرؾ لم الرحمن عبد بن حميد أف إال ثقات رجالو: (ٙ٘ٔٔ)

 تعالى اهلل رضي بكر أبي مبايعة في( ٖٓٛٙ)البخاري  صحيح في الواردة الرواية في معنا مرَّ  وقد
 من الحي لهذا إال األمر ىذا يعرؼ ولن: )قاؿ حيث بلفظو ال بمعناه الحديث لهذا ذكره عند عنو

 (. قريش
 وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ أف) مالك بن أنس عن بسنده أحمد اإلماـ رواه ما ومنها -٘
 حًقا عليهم ولكم حًقا عليكم لهم إف قريش، من األئمة: فقاؿ فيو ونحن البيت باب على قاـ -

 منهم ذلك يفعل لم فمن عدلوا، حكموا وإف وفوا، عاىدوا وإف رحموا، استرحموا إف ما ذلك، مثل
 والنسائي ،(ٜٕٖٕٔ، رقم  ٜٕٔ/ ٖ) أحمدأخرجو  ٔ (أجمعين والناس والمبلئكة اهلل لعنة فعليو

 شيبة أبي ابنو  ،(ٕٗٛ: ص) والطيالسي ،(ٕٜٗ٘، رقم  ٚٙٗ/ ٖ) الكبرى السنن في
 عمرو وأبو ،( ٖٖٓٗ) يعلى وأبو ،( ٕٓٔٔ) السنة في عاصم أبي وابن ،(ٓٚٔ-ٜٙٔ/ٕٔ)
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،  ٖٗٔ/ ٛ) والبيهقي ،(ٕ٘ٚ، رقم  ٕٕ٘/ ٔ) والطبراني ،(ٕٔٓ) وغوائلها الفتن في الداني
/ ٖ) الترغيب في المنذريالحديث قاؿ عنو و ( ٙٚ٘ٔ" )المختارة" في الضياء، (ٖٛٔٙٔرقم 

 مجمعال في الهيثمي وقاؿ ،(ٜٛٔ) القرب محجة في العراقي وصححو جيد، إسناده:  (ٙٛٔ
( من ٕٛ٘ٛوخرجو العبلمة األلباني في الصحيحة ) ثقات، أحمد رجاؿ(: ٜ٘ٔ/ ٘) الزوائد

رضي اهلل عنو وصححو بطرقو وشواىده، وقاؿ األرنؤوط ومن معو في تحقيق  موسى أبيحديث 
ث معلة ، أما الوادعي فقاؿ في أحادي وشواىده بطرقو صحيح حديث(: ٜٕٗ/ٕٓالمسند )

 الصحيح رجاؿ وجدتهم سنده إلى نظرت إذا الحديث ىذا(: ٕٔ، رقم  ٓٗظاىرىا الصحة )ص
 الحافظ ولكن، عوؼ بن عبدالرحمن بن إبراىيم بن سعد ىو وأبوه سعد بن إبراىيم ىو سعد فابن
 ىذا عن سئل حنبل بن أحمد إف: يقوؿ(ٜٙ٘صٕج" )الترمذي علل شرح" في رجب ابن

 أىػ.  أصل لو يكوف أف ينبغي ال سعد ابن إبراىيم كتب في ليس الحديث ىذا فقاؿ الحديث
 قاؿ فقد وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى النبي عن صحيح قريش من األئمة وحديث ىذا، بتصرؼ
 صحابيا أربعين قدر وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى النبي عن روى إنو الفتح في اهلل رحمو الحافظ

. 
 

 رواىا التواتر مجيء جاءت. قريش من األئمة رواية وىذه(.: ٜٛ/ ٗ) الفصل في حـز ابن قاؿ
 سمرة، بن وجابر اهلل، عبد بن جابر وروى ومعاوية الخطاب، بن عمر بن اهلل وعبد مالك، بن أنس

 ا.ىػ معناىا الصامت بن وعبادة
 لما صحابًيا أربعين نحو عن طرقو جمعت قد(: ٕٖ/ ٚ)في الفتح  الحافظ ذكره ما ىذا من وأكثر
 من ذلك غير إلى ا.ىػ الصديق بكر أبي عن إال يرد لم أنو ذكر العصر فضبلء بعض أف بلغني

 .الباب ىذا في الكثيرة األحاديث
 :اإلجماع ثانًيا
 (ٕٓٓ/ ٕٔ)في المنهاج  قاؿ حيث النووي: منهم العلماء من واحد غير حكاه فقد: اإلجماع أما
 ظاىر دليل وأشباىها األحاديث ىذه: الحديث. إلخ... (  لقريش تبع الناس: )لحديث شرحو في

 في اإلجماع انعقد ىذا وعلى غيرىم، من ألحد عقدىا يجوز ال بقريش مختصة الخبلفة أف على
 .ا.ىػ الصحيحة باألحاديث بعدىم فمن والتابعين الصحابة زمن
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 أي - كونو اشتراط: قولو (ٕٓٓ/ ٕٔ)في المنهاج  النووي عنو نقل فقد. عياض القاضي ومنهم
 على عنهما اهلل رضي وعمر بكر أبو بو احتج وقد: قاؿ. كافة العلماء مذىب: ىو قرشًيا - اإلماـ

 ولم اإلجماع، مسائل في العلماء عدىا وقد: القاضي قاؿ أحد، ينكره فلم السقيفة يـو األنصار
 جميع في بعدىم من وكذلك ذكرنا، ما يخالف فعل وال قوؿ فيها السلف من أحد عن ينقل

 غير من كونو يجوز: أنو البدع وأىل الخوارج من وافقو ومن النظاـ بقوؿ اعتداد وال: قاؿ األعصار
 القرشي على يقدـ وغيرىم النبط من القرشي غير إف: قولو في عمرو بن ضرار سخافة وال قريش،
 مخالفة من عليو ىو ما مع وزخرفو القوؿ باطل من قالو الذي وىذا أمر منو عرض إف خلعو لهواف
 .ا.ىػ أعلم واهلل المسلمين إجماع
 المواقف في واإليجي ،(ٙ: ص) السلطانية األحكاـفي  الماوردي أيًضا اإلجماع ىذا حكى وممن

( ٓٛٔ: ص) الباطنية فضائح في والغزالي ،(ٜٗٔ: ص) المقدمة في خلدوف وابن ،(ٜٖٛ: ص)
 .وغيرىم

 على اإلجماع أما(: ٜٔ: ص) العظمي اإلمامة أو الخبلفةفي  رضا رشيد محمد الشيخ وقاؿ
 وفقهاء المتكلموف بو واستدؿ المحدثين، ثقات رواه والفعل، بالنقل ثبت فقد القرشية اشتراط
 السواد إذعاف ثم قريش، لبني وإذعانهم األنصار بتسليم العمل عليو وجرى كلهم، السنة مذاىب
 ا.ىػ قروف عدة األمة من األعظم

 ويحتاج: قلت: بقولو اإلجماع ىذا على: (ٜٔٔ/ ٖٔ)في الفتح  يعترض حجر ابن الحافظ ولكن
 رجالو بسند عمر عن أحمد أخرج فقد ذلك، من عمر عن جاء ما تأويل إلى اإلجماع نقل من

(. الحديث...  جبل بن معاذ استخلفت عبيدة أبو مات وقد أجلي أدركني إف: )قاؿ أنو ثقات
 على عمر بعد انعقد اإلجماع لعل: يقاؿ أف فيحتمل قريش في لو نسب ال أنصاري جبل بن ومعاذ

ا.ىػ وىذا األثر منقطع  أعلم واهلل ذلك في عمر اجتهاد تغير أو قرشًيا، الخليفة يكوف أف اشتراط
 .الموفق واهلل اإلجماع نقل مسالة على تشويش ال ىذا فعلى

 :وأدلتهم القرشية اشتراط بعدـ القائلوف
 أف جوزوا إذ عنو اهلل رضي علي على خرجوا الذين الخوارج القرشية اشتراط بعدـ قاؿ من أوؿ

 العدؿ من لو مثلوا ما على الناس وعاشر برأيهم نصبوه من وكل قريش، غير في اإلمامة تكوف
 (.ٙٔٔ/ ٔ) والنحل الملل. كما في إماًما كاف الجور واجتناب
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 إذا حتى قريش غير في تصلح اإلمامة أف أيًضا - المعتزلة شيوخ من - عمرو بن ضرار وزعم
 خالف إذا خلعو فيمكننا وسيلة وأضعف عدًدا أقل ىو إذ النبطي قدمنا ونبطي قرشي اجتمع

 إال قرشي، غير في اإلمامة جوزوا وإف - جمهورىم أي - والمعتزلة: الشهرستاني قاؿ ،الشريعة
كما   الكعبي وزعم(. ٜٔ/ ٔ) والنحل الملل. كما في القرشي على النبطي تقديم يجيزوف ال أنهم
 خافوا فإف قريش، غير من لها يصلح الذي من بها أولى القرشي أف (ٕ٘ٚ: ص) الدين أصوؿفي 

 . لغيره عقدىا جاز الفتنة
: ص) األمم غياثكما في كتابة   اشتراطو عدـ إلى ماؿ حيث الجويني الحرمين إماـ األشاعرة ومن

 المسائل ىذه مثل في بو يحتج ال الباطل مذىبو على وىو اآلحاد أخبار من أنو وزعم( ٖٙٔ
 التواتر عدد مبلغ يبلغوف ال معدودوف الحديث ىذا نقلة فإف أوثره، ال مسلك وىذا: قاؿ حيث

 من ىذا بصدد المثبوت واليقين الصدور ثلج أنفسنا في نجد ال أنا: ذلك في الحق يوضح والذي
 ال فإًذا اآلحاد، أخبار سائر في ذلك نجد ال كما ،- وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ في فلق

  .اإلمامة في النسب باشتراط العلم الحديث ىذا يقتضي
 عندي فيو ولبلحتماؿ الناس، بعض فيو يخالف مما وىذا(: ٕٚٗ: ص) اإلرشاد كتابو في وقاؿ

 ا.ىػ بالصواب أعلم واهلل مجاؿ،
: فقاؿ( ٜٙ: ص) اإلنصاؼ كتابو في القرشية فاشترط الباقبلني، بكر أبي قوؿ اختلف وقد

 - لقولو قرشًيا يكوف أف: منها شرائط فيو تجتمع لمن إال تصلح ال اإلمامة أف يعلم أف ويجب
 .(قريش من األئمة: )- وسلم عليو اهلل صلى

 على تعليقو في اللطيف عبد الوىاب عبد األستاذ عن نقبلً  التمهيد كتابو في يشترطها ولم
 العقل وال قرشًيا، بكونو يقضي ال الخبر ظاىر إف: قاؿ حيث( ٜ: ص) للهيتمي المحرقة الصواعق

 ا.ىػ يوجبو
 كتابو في زىرة أبو محمد الشيخ: منهم المحدثين الكتاب أكثر ذىب القرشية اشتراط نفي وإلى
 حكًما، تفيد ال أخبار مجرد الواردة األحاديث أف إلى وذىب( ٜٓ/ ٔ) اإلسبلمية المذاىب تاريخ
 حسني علي. د ومنهم ،(ٜٙ: ص(( )اإلسبلـ في الديمقراطيةكما في كتاب  العقاد ومنهم

 بالوضع، المذكورة األحاديث رمي على وتجرأ( ٕٗ: ص) والخبلفة اإلسبلـ كتابو في الخربوطلي
 ىذه أف إلى وذىب( ٕٓٚ: ص) وعزلو توليتو الخليفة كتابو في دبوس الدين صبلح. د ومنهم
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 اإلسبلـ نظاـفي كتابو  عنو وعفا اهلل رحمو المبارؾ محمد األستاذ ومنهم أخبار، مجرد األحاديث
 . العوامل بتغير المتغيرة الشرعية السياسة باب من واعتبرىا (ٔٚ: ص) والدولة الحكم في

 :يلي بما القرشية اشتراط نفي إلى ذىب من واستدؿ
 أنو يعرفوف األنصار يكن لم فلو: قالوا( أمير ومنكم أمير منا) السقيفة يـو األنصار بقوؿ - ٔ

 .ذلك قالوا لما قرشي غير اإلمامة يتولى أف يجوز
 تعالى اهلل رضي مالك بن أنس حديث من صحيحو في البخاري أخرجو ما أيًضا أدلتهم ومن - ٕ

 عبد عليكم استعمل وإف وأطيعوا اسمعوا: )- وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوا قاؿ: قاؿ عنو
 اشتراط عدـ على فدؿ عبًدا، كاف وإف إماـ لكل الطاعة أوجب فالحديث( زبيبة رأسو كأف حبشي
 .القرشية

 عبيدة وأبو أجلي أدركني إف: )عنو تعالى اهلل رضي الخطاب بن عمر بقوؿ أيًضا واستدلوا - ٖ
 أف والمعروؼ( جبل بن معاذ استخلفت عبيدة أبو مات وقد أجلي أدركني فإف...  استخلفتو حيّ 
 عنو تعالى اهلل رضي عنو روي كما. الجواز على فدؿ قريش في لو نسب ال أنصاري جبل بن معاذ

 وأبو حذيفة، أبي مولى سالم: بو لوثقت إليو األمر ىذا جعلت ثم رجلين، أحد أدركني لو: )قاؿ أنو
 .وىو متكلم فيو جدعاف بن زيد بن علي(وفي إسناده  الجراح بن عبيدة

 ال العرب إف(: )ٖٓٛٙ) البخاري عند عنو تعالى اهلل رضي بكر أبي قوؿ من استنتجوا كما - ٗ
 موضع تغير الحاؿ تغير فإذا لهم العرب لطاعة تعليل ىذا أف... (  قريش من الحي لهذا إال تدين

 .االختيار
 اإلخبار، سبيل على ىي إنما السنة أىل بها يستدؿ التي األحاديث ىذه إف: قاؿ من ومنهم - ٘

 ،زىرة أبي محمد كالشيخ المحدثين الكتاب بعض ذلك إلى ذىب امتثالو، يجب أمر فيها وليس
 .وغيرىم ،دبوس الدين صبلح. ود
[ ٖٔ: الحجرات](  أَتْػَقاُكمْ  اللَّوِ  ِعندَ  َأْكَرَمُكمْ  ِإفَّ  ) :تعالى بقولو أيًضا ذلك على واستدلوا - ٙ

 تحذر أحاديث وردت بل ونحوه، كالنسب األخرى بالمعايير ال بالتقوى واإلكراـ األفضلية فجعل
 . الجاىلية العصبية عن وتنهى واألحساب، باألنساب التفاخر من

 األدلة ىذه مناقشة
 رضي لرجوعهم وذلك البطبلف، فواضح( أمير ومنكم أمير منا: )األنصار بقوؿ استداللهم أما - ٔ

 عليو اهلل صلى - النبي عن الوارد النص سمعوا أف بعد اللحظة تلك في القوؿ ىذا عن عنهم اهلل
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 - اهلل رسوؿ أف سعد يا علمت ولقد: )قولو في عنو تعالى اهلل رضي بكر أبو رواه الذي - وسلم
 وفاجرىم لبرىم، تبع الناس فبر األمر، ىذا والة قريش: قاعد وأنت قاؿ - وسلم عليو اهلل صلى

 القوؿ ىذا قالوا أنهم فيحتمل ،(األمراء وأنتم الوزراء نحن. صدقت: سعد لو فقاؿ. لفاجرىم تبع
 .الحقيقة عرفوا لما رشدىم إلى رجعوا ولهذا قريش في الخبلفة يثبت الذي النص يعرفوا أف قبل

 عليها الجواب سبق فقد حبشًيا، عبًدا كاف وإف بالطاعة األمر بأحاديث استداللهم أما - ٕ
 المبالغة ألجل أو الواليات، بعض على الصغرى اإلمارة أو المتغلب إمامة إما المراد وأف مفصبلً 

 .مثبلً  وضَربَوُ  بالطاعة األمر في
 عنو تعالى اهلل رضي األنصاري جبل بن معاذ استخبلؼ إرادتو في عمر بقوؿ استداللهم أما - ٖ

 ذلك ثبت لو وأيًضا ،(أحدىم ليختاروا: )وقاؿ اختارىم قرشيين ستة عمر رشح وإنما يتم، لم فهذا
 اهلل رضي عمر من اجتهاد ولعلو بلغ، ما الفضل من بلغ وإف الصحابي قوؿ على مقدَّـ النص فإف

 ىذا على( ٜٔٔ/ ٖٔ) الفتح في الحافظ أجاب وقد النص، إلى عنو تراجع ثم عنو تعالى
 :ىما باحتمالين االعتراض

 .قرشًيا الخليفة يكوف أف اشتراط على عمر بعد انعقد اإلجماع يكوف أف إما -أ
 .ذلك في عمر اجتهاد تغير قد يكوف أف وإما -ب

 النسب فيو يشترط ال وىذا األقاليم، أحد على: أي الصغرى، الوالية ذلك قولو من يريد أف وإما
 يصلح فبل سنده النقطاع ضعيف فالحديث وإال الحديث، صحة افتراض على ىذا. اتفاقًا

 .بو لبلحتجاج
 التولية إرادة فيحتمل عبيدة وأبي حذيفة أبي مولى سالم ذكر فيو والذي الثاني الحديث أما

 القـو ومولى لو، مولى وىو تبناه قد القرشي حذيفة أبا ألف قرشياً، يعتبر أنو أو أيضاً، الصغرى
 مشهورة إرضاعو وقصة لو، ابًنا فأصبح التبني تحريم بعد - كبير وىو - زوجو أرضعتو وقد منهم،
 قريش في يعد وىو(: ٚٙ٘/ ٕ) االستيعابفي البر  عبد ابن قاؿ وغيره، مسلم صحيح في وىي
  .ذكرنا لما

 ُعدَّ  ولذلك حذيفة، أبو وتبناه حذيفة أبا تولى حذيفة أبي زوج موالتو أعتقتو لما ألنو: قولو ويقصد
 .باتفاؽ فقرشي عبيدة أبو أما .المهاجرين في
 بأف وقولهم... (  قريش من الحي لهذا إال تدين ال العرب إف: )بكر أبي بقوؿ استداللهم أما - ٗ

 تعليل وىو عللوه، ىكذا االختيار، موضع تغير الحاؿ تغير فإذا لهم، العرب لطاعة تعليل ىذا
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 نفيها، على ال القرشية اشتراط على دليل بحق فهو بالخبلفة قريش أحقية في ظاىر ألنو بعيد،
 اهلل رضي الصحابة فهمو ما وىذا الظاىر، لهذا مبينة بكر أبي استدالؿ ذكرت التي والنصوص

 واهلل...  الدليل ىذا لهم بين حينما عنو اهلل رضي بكر ألبي بالطاعة تسليمهم بدليل عنهم، تعالى
 .أعلم

 الخبر، صيغة في أمر ألنها فمردود، أمر فيها وليس اإلخبار سبيل على بأنها قاؿ من وأما - ٘
 وال قريًشا قدموا: )- وسلم عليو اهلل صلى - كقولو الصريح باألمر األحاديث بعض وردت وقد

 حديث ومن،  مرسبلً  الزىرى حديث من روى (:ٜٔ٘قاؿ العبلمة األلباني في اإلرواء ) (تقدموىا
 الطرؽ بهذه فهو... .مطعم بن وجبير مالك بن وأنس طالب أبى بن وعلى السائب بن اهلل عبد

 أخرى طرؽ من اتصالو مع سبق كما صحيح بسند مرسبلً  مجيئو فإف،  تعالى اهلل شاء إف صحيح
"  الفتح"  فى الحافظ أشار وقد" ،  الحديث مصطلح"  فى مقرر ىو كما اتفاقاً  صحتو يقتضى

 ا.ىػ أعلم واهلل،  الحديث صحة إلى( ٘ٓٔ/ٖٔ)
 .بذلك - وسلم عليو اهلل صلى - منو أمر فهذا 

 يتولى لن أنو: وىو الخبر، لتحقق - وسلم عليو اهلل صلى - النبي من إخبار كاف لو أنو كما
 الخبلفة تولى فقد ذلك، غير الواقع لكن يتحقق، أف البد الصادؽ خبر ألف قرشي، إال الخبلفة

 لم من: ومنهم بالفاطميين، تسموا الذي كالعبيديين قرشي أنو كذبًا يدعي من منهم القرشيين، غير
 ىذاف(: ٖٓ٘/ ٓٔ) حـز البن المحلى في حـز ابن قاؿ العثمانية، الدولة كسبلطين ذلك يدع

 أمر فهما الخبر بلفظ كانا وإف - ذكرىما السابق ومعاوية عمر، ابن حديث يقصد - الخبراف
 عليو اهلل صلى - النبي لخبر تكذيًبا لكاف قريش غير في األمر يوجد أف جاز لو إذ مؤكد صحيح

 ا.ىػ أجازه ممن كفر وىذا - وسلم
 المسلمين سائر على معينة طائفة تسود وأف العصبية، عن نهى اإلسبلـ أف من قالوه ما وأما - ٙ

 .إلخ...  بالتقوى إال عجمي وال عربي بين فرؽ ال جميًعا المسلمين بين بالمساواة جاء وأنو
 عنها نهى التي القبلية العصبية إلى داعًيا بذلك يكن لم قرشًيا اإلماـ يكوف أف باشتراطو اإلسبلـ إف
 ألسرتو وال األمة أفراد سائر على مزية أي لو ليس اإلسبلـ نظر في اإلماـ فإف موضع، من أكثر في

 ىو بل اإلسبلـ، نظر في سواء المسلمين أفراد من وغيره فاإلماـ غيرىم، على زائد حق أدنى
 .القيامة يـو حسابًا وأثقلهم حمبلً  الناس أشدَّ  من يجعلو ما والمسؤوليات التبعات من متحمل
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 الخلق بين التفاضل بل بينهم، تفاضل ال الناس أف العصبية عن نهى اإلسبلـ أف معنى وليس وىذا
 خير العرب جنس أف على وأىل السنة. ذلك على شرعية أدلة ووردت الفطرة صميم من الدنيا في
 ،(ٖٖٖ٘) البخاري صحيح في ثبت قدو  غيرىم، من خير قريش جنس أف كما غيرىم، من

؟ الناس أي سئل أنو) - وسلم عليو اهلل صلى - عنو (ٖٕٛٚ) ومسلم : فقالوا. أتقاىم: فقاؿ أكـر
 ابن اهلل، نبي إسحاؽ ابن اهلل، نبي يعقوب ابن اهلل نبي فيوسف: فقاؿ نسألك، ىذا عن ليس

 في خيارىم تسألوني؟ العرب معادف أفعن: قاؿ نسألك، ىذا عن ليس: قالوا. اهلل خليل إبراىيم
 كمعادف معادف الناس(: )ٖٕٛٙ) مسلمعند  رواية وفي(. فقهوا إذا اإلسبلـ في خيارىم الجاىلية
 تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ.  (فقهوا إذا اإلسبلـ في خيارىم الجاىلية في خيارىم والفضة الذىب

 من طائفة قوؿ وىذا األجناس، بين التفضيل عدـ إلى طائفة ذىبت(: ٕٓٙ/ ٕ) السنة منهاجفي 
: وىو الشعوبية مذىب لو يقاؿ القوؿ وىذا...  وغيره الطيب بن بكر أبي كالقاضي: الكبلـ أىل
 . ا.ىػ البدع أىل أقواؿ من ضعيف قوؿ
 فإف فرد كل من أفضل فرد كل يكوف أف يستلـز ال الجملة على الجملة تفضيل لكن: ايضا وقاؿ

 من خير واألنصار المهاجرين من قريش غير وفي العرب، أكثر من خير كثير خلق العرب غير في
 ... . قريش أكثر
 فلم والجن اإلنس الثقلين جميع إلى - وسلم عليو اهلل صلى - أرسل أنو والمقصود: أيضا قاؿ

 وخص فيهم، اإلمامة بأف قريًشا خص ولكن شرعية، بأحكاـ األمم من غيرىم دوف العرب يخص
 اإلمامة تكوف أف وجب أفضل، كانوا لما قريش جنس ألف وذلك عليهم، الزكاة بتحريم ىاشم بني
 .الناس من واحد يتوالىا وإنما شامبلً  أمًرا اإلمامة وليست اإلمكاف، مع األجناس أفضل في

. نبي أبوه: أحدىما اثنين فرضنا وإذاأيضا  اإلسبلـ شيخ وقاؿ(. ٖٓ/ ٜٔ) الفتاوى مجموع
 سواء، الجنة في درجتهما كانت وجو كل من والطاعة التقوى في وتساويا. كافر أبوه: واآلخر
 ذلك ونحو الصدقة وتحريم والشرؼ، والزوجية، اإلمامة،: في ذلك بخبلؼ الدنيا أحكاـ ولكن
 األشراؼ في والخير(: ٖٓ٘: ص) للذىبي االعتداؿ منهاج من المنتقيأيضا كما في  قاؿو ... ( 

 ا.ىػ األطراؼ في منو أكثر
 اهلل عند وكرامتو المعين للشخص وجل عز اهلل ومدح القرابة على والعقاب الثواب ترتيب نفس أما

 عز قاؿ كما الصالح، والعمل التقوى ىو الوحيد المؤثر وإنما النسب، فيو يؤثر ال فهذا وفضلو
 [ٖٔ: الحجرات] أَتْػَقاُكمْ  اللَّوِ  ِعندَ  َأْكَرَمُكمْ  ِإفَّ : وجل
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 القبائل سائر على قريش فضل في كثيرة أحاديث - وسلم عليو اهلل صلى - النبي عن ورد وقد
 قريًشا واصطفى إسماعيل، بني من كنانة اصطفى اهلل إف: )- وسلم عليو اهلل صلى - قولو منها
 ألغى من ىناؾ أف فالحاصل(. ىاشم بني من واصطفاني قريش، من ىاشم بني واصطفى كنانة، من

 اإليماف في منو أعظم ىو من على بنسبو اإلنساف يفضل من وىناؾ مطلًقا، األنساب فضيلة
 خطأ، القولين فكبل(: ٕٔٙ/ ٕ) السنة منهاجفي  تيمية ابن قاؿ. مثلو ىو عمن فضبلً  والتقوى

 والفضيلة والسبب، المظنة ألجل وفضيلة جملة، فضيلة بالنسب الفضيلة بل متقاببلف، وىما
 الجملة وألف وعبلمة، سبب ألنو بو يفضل فاألوؿ وغاية، وتحقيق تعيين فضيلة والتقوى باإليماف

 أتقى كاف من كل وألف والغاية، الحقيقة ألنو بو يفضل والثاني العدد، في تساويها جملة من أفضل
 الحكم يعلق فلم وجدت قد الحقيقة ألف ىذا، على يقع اهلل من والثواب اهلل، عند أكـر كاف

 ا.ىػ بالمظنة
 عنها اإلسبلـ نهى التي القبلية بالعصبية عبلقة لو ليس اإلماـ في القرشية اشتراط أف فالمقصود

 .كماؿ صفة ىو وإنما ذاتية لو قيمة ال الشريعة أصل في ذاتو حد في النسب أف كما. ألبتة
 لو جازت قريش إلى انتسب من كاف وإنما قريش، من بعينو نوع على يقصروىا لم السنة وأىل ىذا

 فقصرىا معين، فرع على قصرىا من المبتدعة من وىناؾ األخرى، شروطها توفرت إذا اإلمامة
 : قسمين إلى انقسموا وىؤالء ،ىاشم بني على بعضهم

 ينتهوا أف إلى وولده المطلب عبد بن العباس في تكوف أف يجب أنها يروف وىؤالء: الراوندية -ٔ
 . المنصور جعفر أبي إلى بها
 ثم ، بعده من ولده في ثم عنو اهلل رضي علي في تكوف أف يجب أنها يروف وىؤالء: الرافضة -ٕ

 اهلل رضي علي ولد في إال تكوف ال أنها منهم الزيدية فزعمت، شتي مذاىب إلى ذلك بعد اختلفوا
 وزعمت، اإلماـ فهو اإلمامة آالت وفيو سيفو شاىًرا الحسين أو الحسن ولد من خرج ومن ، عنو

 العسكري الحسن بن محمد:  وىو عنو اهلل رضي علي أوالد من مخصوص واحد في أنها اإلمامية
 ثم الحسين ثم الحسن ثم علي في اإلمامة إف:  قالوا حيث ينتظرونو الذي عشر الثاني اإلماـ

 الروافض من الغبلة بعض وقاؿ(  المنتظر)  العسكري الحسن بن محمد إلى أبناءىم في تسلسلت
 بدعواىم إما ، قريش غير من جماعة إلى أخرجوىا ثم وولده علي في األصل في اإلمامة إف: 

 اإلمامة أف يزعموف من إلى اإلماـ من األرواح تناسخ بدعواىم وإما ، إليو األئمة بعض وصية
 ، بياف إلى الحنفية بن محمد بن ىاشم أبي من اإللو روح انتقاؿ دعواىا في كالبيانية إليو انتقلت
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 منصور أبي نبوة المنصورية وكدعوى ، األسدي الخطاب إلى انتقلت الروح أف ادَّعى من وكدعوى
 – بتصرؼ -الدميجي عمر بن لعبداهلل والجماعة السنة أىل عند العظمى اإلمامة .وإمامتو العجلي

 (.ٕ٘ٙص)

( : فصل الخوارج والعراؽ ٔٙ/ٔقاؿ الشيخ مشهور في كتابو العراؽ في آحاديث وآثار الفتن ) ٔ
. 

( قصة ٕٕٛ/ٚ« )البداية والنهاية»العراؽ، بعد مقتل عمر، وذكر ابن كثير في وكاف خروجهم في 
قلت: وىذا الضرب من الناس من أغرب أشكاؿ بني آدـ، فسبحاف من نوّع »خروجهم، فقاؿ: 

خلقو كما أراد، وسبق في قدره العظيم، وما أحسن ما قاؿ بعض السلف في الخوارج أنهم 
ل َىل نُػَنبُّْئكم باأَلخَسرِيَن َأعَمااًل الَّذين َضلَّ َسعيُػُهم في الَحَياِة : }قُ -تعالى-المذكوروف في قولو 

الدُّنيا وىم َيحَسُبوف أَنّهم ُيحِسُنوَف ُصنعاً ُأولئك الَّذين َكَفروا بآيات رَبّهم ولقائو فحبطت أعمالهم 
بّلؿ، واألشقياء في [ أّف ىؤالء الجهلة الضُّ ٘ٓٔ-ٖٓٔفبل نُقيم لهم يـو الِقَيامة َوزنًا{ ]الكهف: 

األقواؿ واألفعاؿ، اجتمع رأيهم على الخروج من بين أظهر المسلمين، وتواطؤوا على المسير إلى 
ممن ىو على رأيهم -المدائن ليملكوىا على الناس ويتحصنوا بها ويبعثوا إلى إخوانهم وأضرابهم 

عليها. فقاؿ لهم زيد بن  فيوافوىم إليها، ويكوف اجتماعهم -ومذىبهم، من أىل البصرة وغيرىا
حصين الطائي : أف المدائن ال تقدروف عليها، فإّف بها جيشاً ال تطيقونو، وسيمنعوىا منكم، ولكن 
واعدوا إخوانكم إلى جسر نهر جوَخا ، وال تخرجوا من الكوفة جماعات ، ولكن اخرجوا وحداناً 

 لئبل يفطن بكم.
 إليهم بو وبعثوا وغيرىا، البصرة أىل من ومسلكهم مذىبهم على ىو من إلى عاّماً  كتاباً  فكتبوا

 بهم أحدٌ  يعلم لئبل وحداناً  يتسللوف خرجوا ثم الناس، على واحدة يداً  ليكونوا النهر، إلى ليوافوىم
 سائر وفارقوا والخاالت، واألخواؿ واألمهات اآلباء بين من فخرجوا الخروج، من فيمنعوىم
 والسماوات، األرض رب يُرضي األمر ىذا أفّ  وعقلهم علمهم وقلة بجهلهم يعتقدوف القرابات،

 لهم زيَّنو مما وأنو والخطيئات، والعظائم الموبقات، والذنوب الكبائر أكبر من أنو يعلموا ولم
 ما لذريتو ثم آدـ، ألبينا العداوة نصب الذي السماوات عن المطرود الرجيم الشيطاف إبليس
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 مجيب إنو بحولو منو يعصمنا أف المسؤوؿ واهلل مترددات، أجسادىم في أرواحهم دامت
 .«الدعوات

 وقتلهم بالنهرواف، الخوارج وأخبار» (:الفاروؽ. ط - ٗٙ/ٙ) «التمهيد» في عبدالبر ابن وقاؿ
 عمر زيد وألبي. معروؼ مشهور واألمواؿ، الدماء واستحبللهم الناس وتكفيرىم والولداف، للرجاؿ

 ولغيره األخبار، تلك من اشتفى تأملو من كبير، ديواف «صفين وأخبار النهرواف أخبار» في شبة بن
 .«المستعاف واهلل حساف، كتب ذلك في

 . مكاف كل إلى فتنتهم ووصوؿ الخوارج خروج استمرار:  فصل
 مكاف، كل إلى فتنتهم وصلت إذ البحر، موج يشبو الذي والموج الفتن اشتداد أوؿ يمثل فهذا
 مرور مع وسيشتدّ  البلداف، من كثير في للعياف، بارز المعايش والواقع اآلف، إلى أثُرىم وبقي

 :والبرىاف الدليل ىو وىذا التكبلف، وعليو اهلل، وحسبنا الزماف،
 منهم، ىذا كأفّ  قـو الزماف آخر في يخرج»: رفعو برزة أبي حديث من وغيره النسائي أخرج

 . «الرمية من السَّهمُ  يمرؽ كما اإلسبلـ من يمرقوف تراقيهم، يجاوز ال القرآف يقرؤوف
 وسلم عليو اهلل صلى فإنو»(: ٜٙٗ/ٕٛ) الفتاوى مجموع في -تعالى اهلل رحمو- تيمية ابن قاؿ
 المسلموف اتفق وقد الدجاؿ، زمن إلى يخرجوف يزالوف ال أنهم الحديث ىذا غير في أخبر قد

 .«العسكر بذلك مختّصين ليسوا الخوارج أفّ  على
( عواد. ط - ٗٚٔ رقم ٛٚٔ-ٚٚٔ/ٔ) ماجو ابن أخرجو ما إلى تيمية ابن اإلسبلـ شيخ يشير
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سمعت: قاؿ ،-عنهما اهلل رضي- عمر ابن عن صحيح بإسناد وغيره
 في يخرج حتى ُقِطع، ِفْرؽٌ  خرج كلما تراقيهم، يجاوز ال القرآف، يقرؤوف نشءٌ  ينشأ»: يقوؿ وسلم

 .«الدجاؿ أعراضهم
(: ٕ٘٘ٗ رقم ٕٛ٘/٘) «الصحيحة السلسلة» في -اهلل رحمو- األلباني شيخنا عليو وبّوب

 يسير ومن الخوارج في البتة تتخلف ال التي -وجل عز- اهلل سنة فمن(. الخوارج خروج استمرار)
 ثم والفينة الفينة بين يظهروف ىؤالء أفّ  ،-الحديث ىذا في كما- التغيير في منهجهم على

 كما العلماء قبل من والبرىاف بالحجة فيقطعوف للمجهوؿ، المبني بصيغة( القطع) وورد يُػْقطعوف،
 في -وجل عز- اهلل يقضيو بما أو جميعًا، بهما أو السلطاف، قبل من والتهديد والتخويف ، فعل
 . الكونية سنتو
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 طويلة وىي- خوالف، ذي َشِمر أبي إلى نصيحتو في قاؿ لما منبو بن وىب اإلماـ لهذا تفطن وقد
 للخوارج كانت ما فواهلل اإلسبلـ، صدر أدركت قد أني! خوالف ذا يا ترى أال»: وفيها ، -جّداً 

 وما عنقو، اهلل ضرب إال قولو منهم أحد أظهر وما حاالتهم، شر على اهلل فّرقها إال قط جماعة
 األرض، لفسدت رأيهم من الخوارج اهلل أمكن ولو الخوارج، من قط رجل على األمة اجتمعت
 يعود حتى جاىلية اإلسبلـ أمرُ  لَعادَ  وإَذفْ  ، الحراـ اهلل بيت عن الحج وُقطع السبل، وقطعت

 أو- عشرة من أكثر لقاـ وإذف الجاىلية، في كانوا كما ، الجباؿ برؤوس يستعينوف الناس
 عشرة من أكثر رجل كل ومع بالخبلفة، نفسو إلى يدعو وىو إال رجل منهم ليس رجبلً  -عشرين
 .«... بعضًا، بعضهم يقاتل آالؼ

 اهلل رضي- عليّّ  قاتل فقد نشأتهم، تاريخ أوؿ من الخوارج مع حصل الذي وىذا: عبيدة أبو قاؿ
 إلى ورجعوا( حروراء) مركزىم من وقلعهم عليهم، يقضي أفْ  وكاد النهرواف، في العسكر ذلك -عنو

 .األرض في ثارت منهم ثّلة وبقيت ،(الكوفة)
 (:ٔٙص) «الفرؽ بن الفرؽ» في البغدادي قاؿ

 رجبلف منهم صار أنفس، تسعة غير منهم يفلت فلم -النهرواف يـو: أي- يومئذٍ  الخوارج وقتلت»
 إباضية أتباعهما ومن اليمن، إلى صارا ورجبلف سجستاف، خوارج أتباعهما ومن سجستاف، إلى

 من الجزيرة، ناحية إلى صارا ورجبلف ُعماف، خوارج أتباعهما ومن ُعماف إلى صارا ورجبلف اليمن،
 من ذلك بعد علي على خرج ثم موروف، تل إلى صار منهم ورجل الجزيرة، خوارج كاف أتباعهما
 باألنبار، عليو وخرج عوؼ، بن أشرس منهم األولى، المحكمة رأي على كانوا جماعة الخوارج

 بجرجرايا، عليو خرج العرني بشر بن واألشهب بماسيذاف، عليو خرج عدي تيم من التيمي وغلفة
 علي فأخرج الكوفة، سواد في عليو خرج السعدي مريم وأبو بالمدائن، عليو خرج قفل بن وسعد

 في -عنو اهلل رضي- علي قتل ثم الخوارج، أولئك قتلوا حتى قائد مع جيشاً  منهم واحد كل إلى
 .«الهجرة من وثبلثين ثماف سنة رمضاف، شهر في السنة تلك

 جنده فثار أحداثو، مسرح ىي( العراؽ) وكانت البلداف، من كثير في المعسكر ىذا وفرَّخَ  وباض
 سنة بين ما متعددة بثورات بعدىا وقاموا. وأربعين إحدى سنة وذلك الكوفة، في معاوية على

 في -مثبلً - الطبري يقوؿ شديدًا، حازماً  موفقاً  األمويوف الوالة منهم ووقف ،(ٗٙ) سنة( ٔٗ)
 صبراً  منهم فقتل الخوارج، على زياد بن عبداهلل اشتد السنة ىذه وفي»(: ىػٛ٘) سنة حوادث
 أربع سنة األموية الدولة انهيار بعد شوكتهم واشتدت ، «أخرى جماعة الحرب وفي كثيرة، جماعة
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 الخوارج شوكة اشتدت السنة ىذه وفي»(: ىػ٘ٙ) سنة حوادث في جرير ابن قاؿ وستين،
 البصرة نواحي من حينها من وارتحلوا األزرؽ، بن نافع: منهم األزارقة رئيس وقتل. «بالبصرة

 وسبعين، اثنتين سنة وخرجوا ىناؾ، وتمكنوا وكرماف أصبهاف إلى فانتقلوا شرقاً، وأوغلوا واألىواز
 وبقيت عديدة، مرات بعدىا وخرجوا وسبعين، ثبلث سنة في منها وُدِحروا البحرين، على وَغَلبوا

 سنة وفي الرشيد، خبلفة في ثورات بعّدة وقاموا العباسية، الدولة عهد في العراؽ في بقية لهم
 ، أصحابو وانهـز فكسره الموصل، نائب فقاتلو ربيعة، بببلد خارجي ظهر ومئتين وثبلثين إحدى
 فرؽ من اليـو يبق ولم»: حـز ابن قاؿ معينة، أماكن في االستقرار إلى بهم القلق التطواؼ وانتهى

 . «فقط والصفرية اإلباضية إال الخوارج
 اإلباضية من طائفة إال الخوارج انقرض وقد»: زماننا في وجودىم أماكن عن معاصرينا بعض ويقوؿ

 . «الجزائر جنوبي وفي تونس، تجاه جربة جزيرة وفي ُعماف، جهة تقيم
 . عصرنا في الخروج:  فصل
 -أيضاً - التنويو من بد وال الخوارج، حوؿ منها بأكثر المقاـ يسمح ال سريعة، تاريخية ومضة ىذه
 مسمى تحت أرواح، وأُزىقت دماء، أُريقت بسببها فإفّ  ،(عصرنا في الخروج ظاىرة) على

 ومن التعقيد، غاية في وىي ودوافعها، أسبابها لها ظاىرة وىي ،(اهلل سبيل في القتاؿ)و( الجهاد)
 أف إذ الحكاـ؛ على الخروج ترؾ في السنة وأئمة الربانيوف العلماء عليو ما صحة يظهر خبللها
 الفقهي التخريج على وال الثورة، على القادرة الجماعة أو القوة، بوجود يتعلق ال واإلصبلح التغيير
 تفكك: وىو كلو؛ ىذا من أىمّ  آخر، بأمر يتعلق وإنما منعو، أو وجوبو، أو الخروج، لجواز

 المسلمين، في والشهوات الشُّبهات وتحكم فيو، الجاىلية العصبيات وظهور اإلسبلمي، المجتمع
 أف من أحقرَ  -أنفسهم في- يجعلهم بُعداً  وعمبًل؛ اعتقاداً  الحنيف دينهم أحكاـ عن وبُعُدىم

 أف من شأناً  أقلَّ  ربّْهم عند ويجعلهم العدؿ، وإقامة المنكرات، إزالة على للعمل ىمَّتهم َتْسُمو
 الخير وسبب واالستقرار، األمن مصدر ىي التي بشريعتو، بالحكم اإللهي التكريم يستحقوا
 ال اهللَ  إفّ } ،[ٜٕٔ: األنعاـ{ ]َيكِسبوف َكانوا بما بعضاً  الظالمين بعضَ  نُػَوّلي وََكذلك} والرخاء؛

 ِمن دونو ِمن َلُهم َما و لو َمَردَّ  فبل ُسوءاً  بَِقـو اهللُ  أرادَ  وإذا بأنفسهم ما يُػَغيّْروا َحّتى بَِقـو َما يُػَغيّْر
 .«[ٔٔ: الرعد{ ]َواؿٍ 
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 عليو، أىلو ثبات من عنو، تنفك ال التي( الحق) خصائص خبلؿ من الموقف ىذا صواب ويظهر
 ال الفتنة نُػوَّار»: قاؿ لما حـز ابن اهلل ورحم ثمارىم، وظهور مسيرتهم وطوؿ بو، صدورىم وانشراح

 .«يْعِقدُ 
 عليها، اآلماؿ ويعقدوف صورتها، الناس يستحسن قد مبدئو، في خادعاً  مظهراً  للفتنة أفّ : والمعنى»

 وىذه. ثمرتها وتعطي تتفتح أفْ  قبل تموت التي الزىرة مثل وتتبلشى، تموت ما سرعاف ولكن
 فتنة عاصر الذي ،-اهلل رحمو- حـز ابن اإلماـ فكر نتاج من عظيمة حكمة القصيرة؛ الكلمة
 جديدة؛ فتنة وشرارة وثورة، ثائر كل على يعقدوف الناس أف كيف بنفسو ورَأى األندلس، في البربر
 وضحايا وأحزاٍف، مآسٍ  إلى اآلماؿ تتحوؿ ما سرعاف ولكن والتغيير، اإلصبلح في كبيرة آماالً 

 أفْ  -العصر ىذا أبناء نحن- بنا ويفترض ومصر، عصر كل على تنطبق الكلمة وىذه وتدمير،
 الجهل، فيو وعمَّ  العلم، فيو قلَّ  زمن في نعيش إذ لمعانيها، واستحضاراً  لمدلولها، فهماً  أكثرَ  نكوف
 . «والشهوات الشبهات النفوس على وغلبت رؤوسهم، الغوغاء ورفع
 يعقد، ولن لم الذي ونواره الجديد الخروج مظاىر:  فصل
 من كثير في( نّوار) لو وبدا مظاىر، الجديد وللخروج ، المكي والحـر جهيماف فتنة ذلك ومن

 معرفتهم بعدـ أصحابو، أفسد وإنما فقط،( يعقد لم) ليتو ويا متفرقات، أوقات في البلداف
 وإف ، المنصـر القرف في( يعقد لم) الذي( الفتنة نّوار) على( األمثلة) أبرز ومن ،(الوقت واجب)بػ

( المسلك) في للمشابهة خصَّت وإنما ،(الخوارج)و( أصحابها) بين التاـ التطابق منها يلـز ال كاف
 : فحسب( الطريقة)و

 ابتدأت المكي، الحـر في العتيبي سيف بن محمد بن جهيماف فتنة:  المكي والحـر جهيماف فتنة
، من األوؿ الثبلثاء ظهر وقت في  لسنة المحـر من عشر السابع الخميس بعصر وانتهت المحـر

. مرة وثمانين اثنتين الحـر مآذف على األذاف شعيرة الفتنة ىذه في تعطلت وعليو ىػ،ٓٓٗٔ
 رجبلً  أفّ  ، وجهها غير على الفتن أحاديث وإسقاط الرؤى خبلؿ من جماعة اعتقاد الظاىر وسببها

 فيو وسفكوا الحراـ، المسجد فدخلوا المهدي، ىو -القحطاني عبداهلل بن محمد: واسمو- منهم
 تخسف ولم إلينا، القادـ بالجيش األرض ستخسف اليـو: المغرب عند الناس وأبلغوا الدماء،
 يوماً  عشرين القتاؿ واستمر ، جراً  وىلم أخرى، أياـ أربعة األمر أُرجئَ : للناس فقالوا بالطبع، األرض
 وأُدخل وجندي، صف ضابط( ٘ٔٔ)و ضابطاً ( ٕٔ) حاربهم الذي الجيش من فيها وتوّفي تقريبًا،

 حكم ونّفذ. وجندي صف ضابط( ٕٓٗ)و ضابطاً ( ٜٗ) اإلصابات من للمعالجة المستشفيات



 - 958 - 

                                                                                                                                                  

 تطهير عند الفئة ىذه من جثة( ٘ٔ) على وعثر ،(الحـر بغاة) ىؤالء من شخصاً ( ٖٙ) في القتل
، أقبية  شخصاً ( ٕٚ) أفّ  وذكر الفئة، ىذه من اعتقلوا من قبل من أصحابها على التعرؼ وتم الحـر
 مختلفة لمدد السجن إلى خفضت قد القتل عقوبة وأفّ  بإصاباتهم، متأثرين توّفوا قد الفئة ىذه من

 وأف ،(ٖٕ) بلغ قد الفئة ىذه مع وجدوا الذين والصبياف النساء عدد وأف شخصًا،( ٜٔ) على
 حلَّت التي العظيمة الفتنة فهذه. عنهم اإلفراج وتمّ  اشتراكهم، التحقيق يثبت لم شخصاً ( ٖٛ)

 أف من الرغم على الواقع، على الفتنة أحاديث إسقاط فقو عدـ سببها الشريف المكي الحـر بأرض
 الصحيح على الوقوؼ بأىمية ودراية األحاديث، على اطبلع لهم فيها المشاركين رؤوس بعض
 الخامسة مجلسهم دورة في آنذاؾ العلماء كبار ىيئة بياف ووصفهم والضعيف، الواىي ونبذ منها،
 بما وقيامها الحراـ، الدـ فيو وسفكها اهلل، حـر على العتدائها آثمة؛ ضالة فئة» بأنهم عشرة
 وضبلؿ، فتنة بذور» بأنو الفئة ىذه إليو دعت بما ووصفوا ،«عصاىم وشق المسلمين، فرقة يسبّْب
 بظاىرىا يغترّ  قد دعواىم وأفّ  والببلد، العباد بمصالح والتبلعب واالضطراب، الفوضى إلى وطريق

 تلك في مما المسلمين -خيراً  اهلل جزاىم- وحذروا «المستطير الشر باطنها وفي السّذج،
 . السيئة واالتجاىات اآلثمة، والّشبو الباطلة، التأويبلت من النشرات

 :أمور ىنا بالذكر الجدير ومن
 فإف الخوارج؟ من الفرقة ىذه ىل: وىي مقدمة؛ خبلؿ من تظهر بالعراؽ الفتنة ىذه صلة: أوالً 

 ذلك ضئضئ من وخرجت ىناؾ، من جاءت التي( المهيجات) من ىي فتكوف كذلك، كانوا
 .الشرارة تلك من شر حينئذٍ  فهي شره، من الناس الرتاح قتل، لو الذي الرجل،

 العلم وطلبة العلماء بعض أف وذكر الخوارج، من أنهم رسائلو من رسالة غير في جهيماف نفى: ثانياً 
 !بذلك ينعتهم والرواتب والمراتب المناصب إلى الراكنين

 على والخروج كفر، الخوارج فمذىب»: بقولو( الحكاـ عن بغياً  الخارج)و( الخارجيّ ) بين ويفرؽ
 مع وجماعتو نفسو عن يقوؿ عليو وبناءً . «وقتلو عنو صاحبو ردع يجب ظلم، ومنازعتو اإلماـ
 :عصره علماء

 تعرؼ ال أرنبهم أف مع خارجي، ىو: فيقولوف األرنَب، بها ُيسِكتوف بشبهة قتلوؾ خالْفَتهم وإف»
 !! «الخارجي معنى

 -التحقيق أىل عند- فالخوارج فيو، تنويع ال باأللفاظ، لعب فهو المذكور، تفريقو يخدعّنك وال
 في معهم يلتقي وىو الحكاـ، على والخروج بالكبيرة، التكفير دينهم في شيء وأبرز ، بكفار ليسوا
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 ضعف تقريره بعد( ٖٚ ص) «والبيعة اإلمارة» رسالتو آخر في يقرر وىو إليو فاسمع الثاني، األمر
 تحبونهم الذين أئمتكم خيار»: وفيو ،(٘٘ٛٔ رقم) «صحيحو» في مسلم أخرجو حديث

 :يقوؿ ،«ويحبونكم
 أئمة: يعني ؛«أئمتكم» يقوؿ ألنو حجة؛ فيو الحكاـ لهؤالء فليس صحتو، فرض وعلى»

 كما إنكاره يجب ومنكر باطلة، للمسلمين إمامتهم ألف أئمة؛ ليسوا الحكاـ فهؤالء المسلمين،
 وإنما المسلموف، عليهم يجتمع ولم الدين، يقيموف وال قريش، من ليسوا ألنهم باألدلة؛ ذلك تقدـ

 الدنيوية؛ مصالحهم لتحقيق وسيلة الدين جعلوا بل لمصالحهم، المسلمين سخروا ملك، أصحاب
 .«وفساد شر كل علىالمسلمين وجلبوا النصارى، ووالوا الجهاد، فعطلوا

 ليسوا بأنهم والزعم عليهم، الخروج ضرورة من الخوارج، مع الحكاـ إلى نظرتو في يلتقي فهو
 .«والحكاـ المسلمين إلى اإلخواف نصيحة» سّماىا مطبوعة مفردة رسالة في ىذا وقرر! بأئمة

 الحـر حادثة وذكر الخوارج، عن تكلم لما عبيكاف، آؿ عبدالمحسن الشيخ كبلـ ويعجبني
 كانوا( الحـر حادثة في جهيماف مع: أي) خرجوا الذين وىؤالء»: أصحابها عن وقاؿ بإلماحة،
 ، «البرية خير قوؿ من يقولوف» فهم كذلك، وليسوا ضالوف ولكنهم ، حديث أىل أنهم يزعموف

 حديث يفهموا ولم كذلك، وليسوا بالسنة، يتمسكوف وأنهم الحديث، أىل من أنهم ويزعموف
، وىذا أسناف، حدثاء ىم وأيضاً  وسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ  علم الوقعة تلك أدرؾ ومن معلـو

 الناس، كبار من وليسوا الجهلة، من وأكثرىم األحبلـ، سفهاء ومن السن، صغار من أكثرىم أف
، ىؤالء على صدؽ الحديث فهذا المجالس، يتصدر ممن وال  في اجتهدت ما حسب القـو

 منكراً، فعبلً  فعلوا وأنهم اإلماـ، على وخارجوف الطاعة، عن خارجوف فهم حاؿ؛ كل وعلى تطبيقو،
 .شك وال
 يكفرىم، لم -عنو اهلل رضي- علّياً  فإف اإلسبلـ، ملة عن خارجوف كّفار الخوارج أفّ  ىذا يعني وال

 صلى محمد أمة بين أحد منهم يبقى ال وأفْ  يُقاتلوا، أفْ  ينبغي وأنو ضبلؿ، أىل أنهم يكفي ولكن
 .كبير وشرىم عظيم، فسادىم ألفّ  وسلم؛ عليو اهلل

 ولن والمقاـ، الركن بين لرجل يبايع»: حديث أدخل العلماء بعض أفّ  المقاـ، ىذا في يذكر ومما
 المهدي، باب في أدخلوه «العرب ىلكة عن تسأؿ فبل استحلوه فإذا أىلو، إال البيت ىذا يستحل

 مبايعة مع يكوف ال البيت استحبلؿ ألفّ  الفتنة؛ تلك في بويع من على ينطبق أنو أرى بينما
 .«أعلم واهلل الفتنة، تلك في الشخص ذلك مبايعة عند االستحبلؿ حصل وقد المهدي،
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 وقاؿ ،( الخوارج: )بػ مجالسو بعض في يسّميهم -تعالى اهلل رحمو- األلباني الشيخ كاف وأخيراً 
 حديث تحت( ٕٛٚ/٘) «الصحيحة السلسلة» في -تعالى اهلل رحمو- األلباني شيخنا

 ال،: فيقوؿ بنا، صلّْ  تعاؿ: المهدي أميرىم فيقوؿ مريم، ابن عيسى ينزؿ»: ونصو ،(ٖٕٕٙ)رقم
 الناس من كثيراً  أفّ ! المؤمن األخ أيها واعلم»: «األمة لهذه اهلل تكرمة بعض أمير بعضهم إفّ 

 السبيل لهم توضح إنها بحيث تجاىها، عندىم بصيرة وال الفتن، بعض حدوث عند قلوبهم تطيش
 اّدعى َمن -مثبلً - فمنهم بعيداً، ضبلالً  عنو فيضلوف إبانها، يسلكوه أفْ  عليهم يجب الذي الوسط

 المهدوية ادعى الذي القادياني، أحمد غبلـ ميرزا اتبعوا الذين كالقاديانيين عيسى؛ أو المهدي أنو
 المكي الحـر بفتنة قاـ الذي السعودي،( فجهيما) جماعة ومثل النبوة، ثم العيسوية، ثم أواًل،
 الحـر في الحاضرين من وطلب المنتظر، المهدي معو أفّ  وزعم ىجرية،( ٓٓٗٔ) سنة رأس على

 فتنتهم على اهلل قضى ثم أتباعو، من واألشرار والمغفلين البسطاء بعض اتبعو قد وكاف يبايعوه، أفْ 
 . «شرىم من العباد -تعالى- اهلل وأراح المسلمين، دماء من كثيراً  سفكوا أفْ  بعد

 أبا يا: الثوري لسفياف قلت: يقوؿ غياث بن حفص ىو فها قديم، فيها والخوض المهدي وفتنة
 منو تكن فبل بابك، على مرَّ  إفْ »: قاؿ فيو؟ تقوؿ فما المهدي، في أكثروا قد الناس إف! عبداهلل

 مع الدوراف وىي الفتن، في مهمة سلفية لقاعدة تطبيق وىذا ، «عليو الناس يجتمع حتى شيء في
 ، قاتلة الباب ىذا في والغفلة. ظاىرىا على فهمها وضرورة إسقاطها، في التعجل وعدـ النصوص،

 .شديداً  معو وُتكلّْم فُبكّْت، األقدمين، لبعض وقعت وقد ، «الطبل بها مضروب زلة» وىي
 وخرج»: قاؿ ،(عجبلف ابن محمد) ترجمة في الواقدي عمر بن محمد شيخو عن سعد ابن نقل

 بن محمدُ  قُِتلَ  فلما بالمدينة، خرج حين حسن، بن عبداهلل بن محمد مع عجبلف بن محمد
 وكلَّمو فَػَبكَّتو بو، فأُتيَ  عجبلف بن محمد إلى بعث المدينة، علي بن سليماف بن جعفر وولي عبداهلل
 إال بكلمة، عجبلف بن محمد يتكلم فلم. يده تُػْقطع بو وَأَمرَ  الكّذاب، مع خرجتَ : وقاؿ كبلماً،

 من سليماف بن جعفرَ  َحَضر منْ  فقاـ: قاؿ يدعو، أنو يظن ىو، ما يدرى ال بشيء شفتيو يحّرؾ أنو
 المدينة أىل فقيو عجبلف بن محمد األمير، اهلل أْصَلحَ : فقالوا. وأشرافهم المدينة أىل فقهاء

 حتى إليو يطلبوف يزالوا فلم. الرواية فيو جاءت الذي المهديّ  أنو وظن عليو ُشبّْو وإنما! وعابدىا
 .«منزلو أتى حتى يتكلم لم منصرفاً  عجبلف بن محمد فولى تركو،
 العراؽ، فتن مهّيجات من وىي بنارىا، المسلموف واصطلى ،(نوارىا يعقد لم) التي الفتن ومن

 . استمرارىا في قوي أثر لُرقْػَعِتها وكانت
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 . حماة فتنة:  فصل
 ثورة وانفجرت شباط، شهر أحداث من ـ،ٕٜٛٔ - ىػٕٓٗٔ سنة( حماة) مدينة في وقع ما

 السوري، النظاـ مع لئلسبلـ ثائرين مجموعة بين اشتباؾ ووقع سوريا، في( اإلسبلـ) باسم عارمة
 المدينة، من كبيرةٌ  أجزاءُ  والنسف والتفجير بالقصف وُدمَرت ،(حماة) في األحداث وتركزت
 بتدمير األجنبية الصحافة شّبهتو ىائبًل، ودماراً  قتيل، ألف وعشرين خمسة نحو ذلك وخلف
 عشرات وتشريد سكانها، من اآلالؼ اعتقاؿ عن فضبلً  الثانية، العالمية الحرب مدف إحدى

 .وخارجها سورية داخل اآلخرين اآلالؼ
 قسم ورمى ، السورية وقيادتها المسلمين، اإلخواف جماعة في وانقسامات انشطارات ذلك، وتبع
 والبندقية العراقية بالدبابة سورية، سنحرر: يرددوف وراحوا ، العراؽ أحضاف في نفسو منهم

 للثورة، فيها أصواتُهم ُبحَّتْ  إذاعة، العراؽ من لهم وفتحت!! السوري والبطل الفلسطينية،
- منها واحد يخلو ال وأصبح ،-زعموا- للجهاد تدريب معسكرات فيها لهم وكاف لها، وبالنشيد

 عمياء، فتنة في -عليها القائمين زعم- على بينهم فما المدسوسين للعمبلء سجن من -بعد فيما
 وعظائم بالويبلت فيها والقائموف الساعوف وتراشق الدماء، فيها وسفكت ظلماء، ليلة في رسمت
 .وتعداده ضبطو المقاـ ىذا في يفيد وال حصره، يعسر مما األمور،
 تربية وفقداف الوقت، واجب فقو وعدـ العجلة،: الفتن ىذه سبب أفّ  -أعلم واهلل- أراه والذي
 مهالك من بو يقوموف لما الصحيح الشرعي التكييف وعدـ الرباني، السلفي المنهج على العلماء

 يريدىم وكأنّو عنهم، يقوؿ ىو فها خلدوف، ابن نعت ىؤالء على وينطبق اإلسبلـ، باسم ومصائب
 :وشخوصهم بأسمائهم

 .«إقامتو في إليو يحتاجوف ما يعرفوف وال الحق، بإقامة أنفسهم أخذوا ممن»
 الجور أىل على القياـ إلى يذىبوف الدين، طرؽ وسلوؾ للعبادة المنتحلين من كثيراً  إفّ »: ويقوؿ

 فيكثر اهلل، من عليو الثواب ورجاء بالمعروؼ، واألمر المنكر، تغيير إلى داعين األمراء، من
 ىذا في يهلكوف وأكثرىم المهالك، إلى ذلك في أنفسهم يعرضوف والدىماء، الغوغاء من أتباعهم
 .«عليهم ذلك يكتب لم اهلل ألفّ  مأجورين؛ غير مأزورين السبيل،

 .«أحوالهم ومآؿ أمرىم، بمغبة يشعروف ال»: -الحقيقة كبد وأصاب- عنهم وقاؿ
 بو، يتندر بعضهم وكاف بو، يقوموف عما ىؤالء ينهى آنذاؾ -تعالى اهلل رحمو- األلباني شيخنا وكاف

 اإلخواف) أفراد من آنذاؾ سمعنا وكم يهودي، بأنو -يستحق بما اهلل عاملو- بعضهم اتهمو بل
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 كاف بل الجهاد، عن ينهاىم -زعمهم في- ألنو ؛(األلباني) شيخنا من وسخرية تهكماً ( المسلمين
 في بتحريكها فنشغلهم نحن وأما الصبلة، في السبابة بتحريك الناس أشغل: فيو يقوؿ بعضهم

 ونحن باليمين، المسجد إلى الدخوؿ األمة يعلّْم: عنو يقوؿ -زعموا- منهم مفكر وىذا الجهاد،
 واهلل إنو نعم، بيننا؟ الفرؽ فكم منهم، وتحريرىا الكفار، من المساجد تطهير يتم كيف نعلمهم

 تأسيس وبين الهباء، إال لو حقيقة وال الماء، على يؤسس ما بين وشتاف وجذور، أصوؿ ولو بعيد،
 حين كل بأكلها تأتي طاىرات، باسقات وفروع راسخات، ثابتات أصوؿ لو منهج على الفحوؿ

 .-وجل عز- ربها بإذف
 . العراؽ في األوؿ الخروج عن المتوّلدة الجزائر فتنة:  فصل
 وىي ،(السلطة) مع( المسلح العسكري الصداـ)و( الثورة) مظهر أخذت أخرى، فتنة: ىذا ومثل

 عليها القائمين أفّ  نجد عندما ذلك ويشتدّ  الفتن، من العصر ىذا في جرى ما( أعظم) من
 وحذروا أىلها، ومن منها تبرؤوا الكبار، الدعوة أئمة أفّ  مع(! للسلفية) -وبهتاناً  زوراً - منسوبوف
 . اإلسبلمية اإلنقاذ وجبهة الجزائر فتنة: وىي أال! ظهرىا يمتطوا أف قبل عليها القائمين
 لها التفصيلية األحداث ذكر بصدد ولستُ  وذيوؿ، متفرعات لها إذ يطوؿ، الفتنة ىذه على الكبلـ

 الذي الخارجي الرجل ذاؾ فتنة من الفتنة ىذه تولُّد على التمثيل بصدد ولكني مجالو، ىذا ليس إذ
 الشيطاف عرس من متوّلدتاف( حماة فتنة) قبلها التي مع الفتنة فهذه ، بعدىا فتنة كانت ما قُتل لو
 الخروج، موضع الخوارج شيطاف وجد» لما الفتنتاف ىاتاف وظهرت ، وفرَّخ باض لما العراؽ، في

 أُناس أقداـ تحت دخنها الفتنة وىذه. األبرياء ومقتل الدماء، لسفك سبباً  وكانوا ، «فخرجوا
 نهجوا ممن بها، متربّْصوف أئمتها، في طاعنوف ىم بل كذلك، ليسوا وىم ،(السلفية) يظهروف

 عندىا، التغيير طريقة في رسوخ دوف السلفية، الدعوة بعمومات تأثر ولهم( اإلخواف منهج)
 (:الفتنة) ىذه َوَحل زاد ومما. وحديثاً  قديماً  أئمتها كبلـ على والوقوؼ

 مدرسة من وجلُّهم العلم، وطلبة والخطباء الوعاظ لساف على وإكبار بتأييد ذكرىا انتشار: أوالً 
 !المذاىب واتحاد المشارب، لتوافق العابدين، زين سرور محمد

 كاف التي السلفية، «العلماء جمعية»لػ امتداد اإلنقاذ جبهة أفّ  ىؤالء من الكثيرين زْعمُ : ثانياً 
 .ورائها من باديس بن عبدالحميد السلفي العبلمة

 رحمهما- باز وابن األلباني، كالشيخ العصر علماء أف من رافقتها، التي المغرضة اإلشاعات: ثالثاً 
 الكذب -واهلل- وىذا! وتوجيهاتهم بفتاويهم تسير وىي معها، وىم لها، ويدعوف يؤيّدونها، -اهلل
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 عاـ/الحجة ذي/ٕٙ في -اهلل رحمو- باز بن عبدالعزيز العبلمة الشيخ سئل فقد الصُّراح،
 :نصو ما المكرمة مكة في ىػٗٔٗٔ
 الشرطة اغتياالت من بو تقـو ما تؤيدوف بأنكم لكم تقر بالجزائر المسلحة اإلسبلمية الجماعة

 اهلل جزاكم األدلة من أمكن ما ذكر مع فعلهم حكم وما صحيح؟ ىذا ىل عموماً، السبلح وحمل
 خيراً؟

 على وسلم اهلل وصلى هلل الحمد. الرحيم الرحمن اهلل بسم: نصو ما -تعالى اهلل رحمو- فأجاب
 :بعد أما. بهداه اىتدى ومن وأصحابو آلو وعلى اهلل رسوؿ

 وعلى علم على يكونوا أفْ  نصحناىم ،-الدعاة: أعني- مكاف كل في جميعاً  إخواننا نصحنا فقد
 يجادلوا وأف الحسنة، والموعظة الحسن واألسلوب الحسنة بالعبارات الناس ينصحوا وأف بصيرة،

 والموعظة بالحكمة رّبك َسبيل إلى ادْع: }-وتعالى سبحانو- اهلل بقوؿ عمبلً  !أحسن ىي بالتي
 َأىلَ  ُتجادلوا َوال: }-سبحانو- وقولو ،[ٕ٘ٔ: النحل{]َأْحسن ىي بالّتي َوَجاِدلهم الَحَسنة
 [.ٙٗ: العنكبوت{ ]منهم ظلموا اّلذين إال َأحسن ِىي بالّتي إال الكتاب

 بالحكمة والدعوة الحكيمة، الطريقة إلى وأرشدىم إليو، بالدعوة العباد أمر -جبللو جل- فاهلل
 عند أحسن، ىي بالتي وجادلهم الحسنة، بالموعظة رسولو، قاؿ اهلل، قاؿ: بالعلم الدعوة تعني

 أحد كاف وإف! الشبهة تزوؿ حتى الحسن واألسلوب أحسن، ىي بالتي الجداؿ يحصل الشبهة
 الدعوة في السبلح يستعملوف أو الشرطة يغتالوف: لهم قلت بأني َعنّْي قاؿ الجزائر في الدعاة من
 قاؿ: الحسن باألسلوب الدعوة تكوف وإنما كذب، ىو بل!! بصحيح ليس! غلط ىذا اهلل إلى
 !رسولو قاؿ اهلل،
 سلطاف، لهم يكوف أف قبل المكرمة، مكة في وأصحابو صلى اهلل عليو وسلم النبي عليو كاف كما

 واألسلوب الطيب والكبلـ القرآنية باآليات الناس يدعوف بالسبلح، الناس يدعوف كانوا ما
 !الحق قبوؿ إلى وأقرب الصبلح إلى أقرب ىذا ألف الحسن؛

 !!أصحابو سنَّة من وال ،× النبي سنة من ىذا فليس بالضرب أو بالقتل أو باالغتياالت الدعوة أما
 الجهاد اهلل شرع المدينة، في لو السلطاف وكاف مهاجراً، إليها وانتقل المدينة اهلل والّه لما لكن

 !بذلك اهلل أمر ما بعد الحدود وأقاـ المشركين -والسبلـ الصبلة عليو- فجاىد الحدود، وإقامة
 النبوية، واألحاديث القرآنية باآليات: الحسن باألسلوب اهلل إلى يدعوا أف عليهم اهلل إلى فالدعاة

 .السلطاف ونصحوا للسلطاف األمر رفعوا قبوالً  الدعوة تجد لم وإذا
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 حتى كذا، والواجب كذا الواجب بأف فينصحونو إليو األمر يرفعوف ينفذ، الذي ىو السلطاف
 يرفعوف الدعاة الجمهوريات، ورؤساء واألمراء الملوؾ من الرؤساء وبين العلماء بين الّتعاوف يحصل

 والة وينصحوف حّد، إقامة إلى قتل، إلى سجن، إلى: فعل إلى تحتاج التي األشياء في إليهم األمر
 َوال: }-وعبل جل- قاؿ ولهذا !!!الطيب والكبلـ الحسن باألسلوب الخير إلى ويوجهونهم األمور

 ظلم فلو ،[ٙٗ: العنكبوت{ ]منهم ظلموا اّلذين إال َأحسن ىي بالّتي إالّ  الِكتاب َأىلَ  ُتجاِدلوا
 .يستحق بما يعاملو أف األمر ولي فعلى غيرىم، أو الكتاب أىل من أحد
 يكوف ال الرفق إف»: صلى اهلل عليو وسلم  النبي لقوؿ والحكمة بالرفق فعليهم اهلل؛ إلى الدعاة أما
 الرفق يحـر من»: -والسبلـ الصبلة عليو- ويقوؿ ،«شانو إال شيء من ينزع وال زانو، إال شيء في

 [.مسلم رواه] «كلو الخير يحـر
 يجادلونو شبهة عنده كاف ومن بالعذاب، ويذّكروىم واألحاديث، باآليات، الناس يعظوا أف فعليهم

 حتى كذا، رسولو قاؿ كذا، اهلل قاؿ كذا، معناه الحديث كذا، معناىا اآلية أحسن، ىي بالتي
 الجزائر، وغير الجزائر في إخواننا على الواجب ىو ىذا !!!الحق يظهر وحتى الّشبهة، تزوؿ

 في كانوا حينما وصحابتو -والسبلـ الصبلة عليو- الرسوؿ مسلك يسلكوا أف عليهم الواجب
 وعليهم لغيرىم، اآلف لهم ليس السلطاف ألف!!! الحسن واألسلوب الطيب بالكبلـ وذلك مكة،

 يتعاونوا حتى الطيبة بالنية والّزيارات الطيب، والكبلـ بالحكمة والمسؤولين السلطاف ينصحوا أف
 فاألمراء الحق، وإقامة المجـر ردع في الجميع يتعاوف وحتى! اهلل أرض في اهلل أمر إقامة على

 اهلل نسأؿ والبياف، والببلغ النصيحة، عليهم اهلل إلى والدعاة والعلماء التنفيذ، عليهم والّرؤساء
 .الهداية للجميع
 .والمجبلت الصحف من كثير في غيرىا مع الفتوى ىذه ونشرت

 المحدث العبلمة وبين بينهم جرى ما على عياف شاىد السطور ىذه فكاتب األلباني العبلمة وأما
 أرسل:  البياف وىذا ،-واسعة رحمة اهلل رحمو- األلباني نجاتي نوح بن الدين ناصر محمد شيخنا

 للثامن الموافق الثبلثاء، يـو أصيل في األلباني للشيخ استفتاءً  المذكورة( الجبهة) على القائموف
 االنتخابات من يومين قبل( الناسوخ) جهاز عبر ىػٕٔٗٔ سنة اآلخرة، جمادى شهر من عشر
 الظن يحسن ممن ثبلثة إلى( الهاتف) عبر يليو الذي اليـو ليلة الشيخ فأرسل بالجزائر، العامة
- األسئلة وىذه بالمشورة، وسلم عليو اهلل صلى نبّيو أمر -وجل عز- اهلل أفّ  وأخبرىم بهم،
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 مأخوذة ، بالحرؼ أجوبتها مع نصها وىذا ،(البرلمانات)و( االنتخابات) حوؿ تدور -ستة وعددىا
 :-اهلل رحمو- الشيخ خط من

 الرحيم الرحمن اهلل بسم
 من أعمالنا، سيئات ومن أنفسنا، شرور من باهلل ونعوذ ونستغفره، ونستعينو نحمده هلل الحمد إفّ 

 لو، شريك ال وحده اهلل إال إلو ال أف وأشهد لو، ىادي فبل يضلل ومن لو، مضل فبل اهلل يهده
 .ورسولو عبده محمداً  أف وأشهد

 اهلل ورحمة السبلـ وعليكم لئلنقاذ، اإلسبلمية الجبهة في واإلرشاد الدعوة لجنة فإلى بعد؛ أما
 .وبركاتو
 سنة اآلخرة جمادى شهر من عشر للثامن الموافق الثبلثاء اليـو ىذا َأِصيلَ  تلقيت فقد وبعد؛

 المتعقلة األسئلة من فيها ما وعلمتُ  فقرأتها ،(الناسوخ) بواسطة إليّ  المرسلة رسالتكم( ىػٕٔٗٔ)
 التعجيل مني ورغبتم غد، بعد: أي الخميس؛ يـو عندكم ستجري إنها قلتم التي باالنتخابات،

 صباح -أيضاً -( الناسوخ)بػ إليكم إلرسالها األربعاء ليلة كتابتها إلى فبادرت عليها، أجوبتي بإرساؿ
 يستحقو، ال الذي عليو ثنائكم وطيب بأخيكم ظنكم حسن لكم شاكراً  ،-اهلل شاء إف- اليـو ىذا

 .وإرشادكم دعوتكم في التوفيق لكم -وتعالى سبحانو- المولى سائبلً 
 أف -وتعالى سبحانو- المولى من راجياً  أسئلتكم، على اإلجابة من لي اهلل َيسَّر ما اآلف وإليكم
 :ذلك في والصواب السداد يلهمني
 من نسعى التي( بالبرلماف يسمى ما) التشريعية االنتخابات في الشرعي الحكم ما: األوؿ السؤاؿ
 الراشدة؟ الخبلفة وإقامة اإلسبلمية، الدولة إقامة إلى خبللها

 يكوف وأف ،(اهلل إال إلو ال) راية ترفع يـو ببلدىم في المسلموف يكوف ما أسعد إف: الجواب
 حسب كل- جميعاً  المسلمين على أف فيو، شك ال مما وإف اهلل، أنزؿ بما فيها الحكم

 اهلل صلى اهلل رسوؿ وسنة اهلل بكتاب تحكم التي المسلمة، الدولة إقامة إلى يسعوا أف -استطاعتو
 ال ذلك أفّ  مسلم، باحث كل عند بو المقطوع ومن الصالح، السلف منهج وعلى وسلم، عليو

 بأمرين العلماء من جماعة يقـو أف: ذلك وأوؿ الصالح، والعمل النافع بالعلم إال يتحقق أف يمكن
 :جّداً  ىامين
 بتصفية يقوموا بأف إال ذلك إلى سبيل وال المسلمين، من حولهم من إلى النافع العلم تقديم: األوؿ
 معنى يعرفوف ال أكثرىم صار حتى والوثنيات الشركيات من فيو دخل مما توارثوه الذي العلم
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 ال وحده -تعالى- عبادتو في اهلل توحيد تستلـز الطيبة الكلمة ىذه وأفّ  ،(اهلل إال إلو ال: )قولهم
 اهلل شرع بما إال -تعالى- يعبدوه ال وأف لو، إال ينذر وال يذبح وال بو، إال يستغاث فبل لو، شريك

 ،(اهلل رسوؿ محمد: )قولهم مستلزمات من ىذا وأفّ  وسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ لساف على
 الصحيحة، للسنة المخالفة واالجتهادات اآلراء من فيها مما الفقو كتب ُيَصفُّوا أف يقتضيهم وىذا
 من -األياـ مر على- فيها دخل مما السنة تصفية يستلـز وذلك مقبولة، عبادتهم تكوف حتى

 في الموجودة االنحرافات من السلوؾ تصفية ذلك يستلـز كما والموضوعة، الضعيفة األحاديث
 .النافع العلم تنافي التي األمور من ذلك غير إلى والزىد، العبادة في والغلو الصوفية، الطرؽ
 يكوف ويومئذ النافع، العلم ىذا على المسلمين من حولهم ومن وذويهم أنفسهم يُػَربُّوا أف: واآلخر
 صالحاً  عمبلً  َفليعمل ربّْو ِلَقاء يَرُجو َكاف َفَمن} :-تعالى- قاؿ كما صالحاً؛ وعملهم نافعاً  علمهم

 ىذه على المسلمين من جماعة قامت إذا وحينئذٍ  ،[ٔٔ: الكهف{ ]َأَحداً  ربّْو بعبادة ُيشرؾ وال
 بالوسيلة الشركية الوسيلة عليو يختلط من فيهم تجد ال فسوؼ الشرعية، والتربية التصفية

 ووسائلها، بمقاصدىا كاملة بشريعة جاء قد وسلم عليو اهلل صلى النبي أفّ  يعلموف ألنهم الشرعية؛
 مع تتناسب التي ونظمهم وسائلهم وتبني بالكفار التشبو عن النهي: -مثبلً - مقاصدىا ومن

 تتناسب الوسيلة ىذه فإف االنتخابات، بطريقة والنواب الحكاـ اختيار: ومنها. وعاداتهم تقاليدىم
 الذكر بين وال والطالح، الصالح بين وال والكفر، اإليماف بين يفرؽ ال الذي وجهلهم كفرىم مع

-ٖ٘: القلم{ ]َتحُكموف كيف لكم َما.  كالمجرمين المسلمين َأفَنجَعل: }يقوؿ وربنا واألنثى،
 عليو اهلل صلى النبي أف يعلموف وكذلك [.ٖٙ: عمراف آؿ{ ]كاألنثى الذّكر َولَيس:}ويقوؿ[ ٖٙ

 وتربية الطواغيت، عبادة من والتحذير التوحيد، إلى بالدعوة المسلمة الدولة بإقامة بدأ إنما وسلم
 عضو منو اشتكى إذا الواحد؛ كالجسد صاروا حتى الشرعية، األحكاـ على لدعوتو يستجيب من

 ُيِصرُّ  من فيها يكن ولم الصحيح، الحديث في جاء كما والحمى، بالسهر الجسد سائر تداعى
 .ندر ما إال والسرقات والزنا والربا الموبقات ارتكاب على
 خبلؼ من بينهم ما على يجمعهم، وال الناس ُيكّتل ال حّقاً  المسلمة الدولة يقيم أف يريد كاف فمن

، المعروفة اإلسبلمية األحزاب شأف ىو كما وتربوي، فكري  أفكارىم توحيد من بد ال بل اليـو
 كما الصالح السلف منهج وعلى والسنة، الكتاب: الصحيحة اإلسبلمية األصوؿ على ومفاىيمهم

 [.٘-ٗ: الرـو{ ]اهلل بَِنصر الُمؤمنوف يَفَرح َويَومئذ} تقدـ،
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 دولتهم؛ إقامة في الكفار سبيل وسلك المسلمة الدولة إقامة في المنهج ىذا عن أعرض فمن
 صلى ىديو خالف أنو -إثماً : أقل لم إف- خطأً  وَحْسُبو(! النار من بالرمضاء كالمستجير) ىو فإنما

 ُأسوةٌ  اهللِ  َرُسوؿ في َلُكم َكاف َلَقد: }يقوؿ -وجلَّ  عزَّ - واهلل أسوة، يتخذه ولم وسلم عليو اهلل
 {.كثيراً  اهللَ  َوذََكرَ  اآلِخرَ  والَيوـَ  اهللَ  يَرُجو َكاف ِلَمن حسنةٌ 

 سابقاً  إليها المشار بالمسألة المتعلقين والتأييد النصرة في الشرعي الحكم ما: الثاني السؤاؿ
 ؟(الشرعية االنتخابات)

 في نائباً  ليكوف نفسو يرشّْح أف المسلمين إخواننا من أحداً  ننصح ال الذي الوقت في: الجواب
 ىذا فإفّ  ،(اإلسبلـ الدولة دين: )دستوره في نص قد كاف وإف اهلل، أنزؿ بما يحكم ال برلماف
 أف يستطيع ال ألنو ذلك!! القلوب الطيّْبي النواب أعضاء لتخدير وضع أنو عملّياً  ثبت قد النص
 دستورىا في التي الببلد بعض في عملّياً  ثبت كما لئلسبلـ، المخالفة الدستور مواد من شيئاً  يغير

 .المذكور النص
 يحن لم الوقت أفّ  بدعوى لئلسبلـ، المخالفة األحكاـ بعض يُقر أف الزمن مع يتورط لم إف ىذا
 منو مسايرة الغربي بالزي ويتزيّا اإلسبلمي، زيّو النائب يُػَغيّْر الببلد؛ بعض في رأينا كما لتغييرىا، بعدُ 

 لذلك! ينهمر ثم قطٌر، الغيث وأوَّؿ نفسو، فأفسد غيره لُيصِلح البرلماف فدخل! النواب لسائر
 في كاف إذا المسلم الشعب يمنع ما أرى ال ولكن نفسو، يرشح أف أحداً  ننصح ال فنحن

- فننصح المناىج، مختلفة أحزاب من إسبلميوف مرشَّحوف وفيهم اإلسبلـ يعادي من المرشَّحين
 العلمي المنهج إلى أقرب ىو ومن فقط، اإلسبلميين من ينتخب أف مسلم كل -ىذه والحالة

 .بيانو تقدـ الذي الصحيح
 تقدـ كما المنشود الهدؼ يحقق ال واالنتخاب الترشيح ىذا أفّ  أعتقد كنت وإف- ىذا أقوؿ
 يقوؿ كما الصغرى، بالمفسدة الكبرى المفسدة دفع باب من أو الشر، تقليل باب من -بيانو

 .الفقهاء
 لبلنتخابات؟ النساء خروج حكم: الثالث السؤاؿ
 الشرعي، الجلباب يتجلببن أف وىو حقهن؛ في المعروؼ بالشرط الخروج لهن يجوز: الجواب

 .أوالً  ىذا بالرجاؿ، يختلطن ال وأف
 الكبرى المفسدة دفع باب من الصحيح العلمي المنهج إلى األقرب ىو من ينتخبن أف ثم

 .تقدـ كما بالصغرى
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 ورجاالتو؟( البرلماف) في الشرعي العمل بأنماط المتعلقة الشرعية األحكاـ: الرابع السؤاؿ
 النائب أف المفروض ألفّ  ذلك لنا؛ ظاىر غير منو مرادكم غامض سؤاؿ ىذا: فنقوؿ: الجواب
 أمر طرح ما فإذا وأنواعها، أشكالها اختبلؼ على الشرعية باألحكاـ عالماً  يكوف أف بد ال المسلم

 كالثقة رفضو؛ وإال أيده، الشرع وافق فما الشرع، بميزاف يوزف أف بد فبل البحث بساط على ما
 !!ذلك ونحو الدستور تأييد على والَقَسم بالحكومة،

 اآلخرين؟ البرلماف رجاالت من اإلسبلميين النواب موقف ما: تعنوف فلعلكم! البرلماف رجاالت وأما
 من مع يكونوا أف -وناخبين نواباً - المسلمين على يجب أنو شك فبل مرادكم، ذلك كاف فإف
 [.ٜٔٔ: التوبة{ ]الّصاِدقين َمعَ  وَُكونوا: }العالمين رب قاؿ كما الحق؛ على منهم كاف
 .األجوبة من تقدـ مما يُفهم فجوابهما: والسادس الخامس السؤاؿ وأما

 أف قبل الحكم إلى الوصوؿ -!اإلسبلمية الجبهة معشر- ىمُّكم يكوف ال أفْ  ذلك، إلى ونضيف
 التي والمدارس المعاىد بفتح إال ذلك يكوف وال باإلسبلـ، الحكم لقبوؿ مهيَّئاً  الشعب يصبح
 فيهم يكوف وال بها، العمل على ويربَّى الصحيح، الوجو على دينو أحكاـ الشعب فيها يتعلم

 ولذلك األفغاف، في األسف مع اآلف الواقع ىو كما والتفرؽ، التحزب منو ينشأ جذري اختبلؼ
 بما ِحزبٍ  ُكلُّ  ِشَيعاً  وَكانوا ِديَنهم فَػّرقوا اّلذين ِمن الُمشركين ِمنَ  َتُكونوا َوال: }القرآف في ربنا قاؿ

 تدابروا وال تقاطعوا ال»: وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ وقاؿ ،[ٕٖ-ٖٔ: الرـو{ ]َفرِحوف َلَديهم
 .مسلم رواه «اهلل أمركم كما إخواناً  وكونوا تحاسدوا، وال تباغضوا وال

 قاؿ كما ،«الشيطاف من والعجلة الرحمن، من التأني» فإفّ  بالتأني؛ والتربية بالتصفية إذف فعليكم
 ومن بحرمانو، ابتلي أوانو قبل الشيء استعجل من: قيل ولذلك ،- والسبلـ الصبلة عليو- نبينا
 الدخوؿ إسبلمي بلد ما غير في قبلكم من اإلسبلميين بعض جرب فقد فليعتبر، بغيره العبرة رأى
 لم ألنهم ذلك! حنين بخفي وال ذلك من يرجعوا فلم اإلسبلـ، دولة إقامة بقصد البرلماف في

 قاؿ كما وىكذا ،«أرضكم في لكم تقم قلوبكم في اإلسبلـ دولة أقيموا»: القائلة بالحكمة يعملوا
 قلوبكم إلى ينظر ولكن وأموالكم، صوركم إلى ينظر ال اهلل إفّ »: وسلم عليو اهلل صلى رسوؿ

 .مسلم رواه «وأعمالكم
 ربنا، بشرعة للعمل ويهدينا ينفعنا، ما يعلمنا وأف رشدنا، يلهمنا أف أسأؿ -وتعالى سبحانو- فاهلل

 وأف االبتداع، في كلو والشر االتباع، في كلو الخير فإف سلفنا، ومنهج نبينا سنة ذلك في متبعين
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 ٜٔ األربعاء صباح عماف. مجيد سميع إنو عادانا، من على ينصرنا وأف وأغمَّنا، أىمَّنا ما عنا يفرج
 .ىػٕٔٗٔ سنة اآلخرة جمادى

 عبدالرحمن أبو األلباني الدين ناصر محمد:  وكتب
 إليو آؿ ما على التأسُّف منها، والفراغ لؤلجوبة، صياغتو بعد -اهلل رحمو- األلباني الشيخ وسمعت

 ويخشى بحّدتهم، معروفوف الجزائريين وأفّ  وتهّورىم، الشباب عجلة من ويشكو المسلمين، حاؿ
 في -يزيد وقد- ألوؼ أو بمئات وزجّ  الدماء، إراقة إلى تصل قد عظيمة، فتنة من خيارىم على

 الزمن من بعيدة غير فترة بعد ثم قلبي، ووعاه منو، بأُذَنيَّ  ذلك سمعت إني! واهلل إي! السجوف
 في ونشره ـ،ٜٗٙٔ سنة كتبو اإلبراىيمي، البشير محمد الجزائري السلفي للعبلمة كبلماً  قرأت

 األلباني، شيخنا كبلـ فتذكرت ،-الجزائر في حصل الذي بعد مكتوب وكأنو- «البصائر» جريدتو
: وفصُّو نصُّو وىذا ،-تعالى اهلل رحمو- الشيخ فأعجب مكتبتو، في علمي مجلس في عليو فقرأتو

 ولدت استبداد، ورىينة ساخر، وسخرية العب، لعبة سّنت منذ- فاالنتخابات الجزائر؛ في أما»
 التناقض، من يعرؼ ما أسوأ على يـو أوؿ من وضعت ناكصة، متراجعة زالت وما ناقصة، شوىاء
 لؤلقلية المنتخبة المجالس في األكثرية تمثيل وىو والعنصرية، والميز التحكم من يُعلم ما وأشنع

 األمة على مستطيراً  شّراً  االنتخابات ىذه كانت قد منهم، لؤلكثرية فيها وألقلية السكاف، من
 ما على قاضية ضربة وكانت البعيد، النظر نظر أف بعد االستعمار، بو رماىا سبلح وأفتك الجزائرية،

 في جهدىم المصلحوف جهد فكلما الشمل، واجتماع الكلمة وحدة من وتستعد إليو تصبو كانت
 ىذا كاف تتبيراً؛ وتبرتو بنوا ما فهدمت االنتخابات ىذه جاءت -يفلحوف وكادوا- كلمتها جمع
 ظهرت أف بعد أما الماضية، السنة انتخابات في المعروفة مواقفها الحكومة تقف أف قبل كلو

 فيها وارتكبت ،«والّسيف الحيف»: عنوانو دستوراً  الجزائرية لبلنتخابات وسنت المظهر، بذلك
 عن فضبلً  ركوبها من المستبد الفرد يأنف والتي خجبًل، الجبين لها يندى التي الفضائح تلك

 ووباء، األمة على وباالً  أصبح خاباالنت فإفّ  دعواىا، في ديمقراطية مظهرىا، في جمهورية حكومة
 في قويّاً  عامبلً  الكراسي ىذه وأصبحت ىباء، الصالحة األخبلؽ من فيها المدخرة بالبقايا وذىب
 ذاقها من أفّ  الخمر معاني من وفيها واإلرادات، العزائم وإمراض والدين، والعقيدة الرجولة إفساد
 الشمل تفريق في آثارىا نخشى كنا وقد أمعن، جّربها من أف الميسر آفات من وفيها أدمن،
 محكمة مقادة منها اتخذت الحكومة فإفّ  والفضيلة، الدين على نخشاىا فأصبحنا الماؿ، وتبديد
 أف بعد خصوصاً  فينا، أكثرىم وما منا، المطامع وأسرى العقيدة ومرضى اإليماف لضعفاء الفتل
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 إلى شعري؛ ليت. المغرية واأللقاب الوافرة، المرتبات وراءىا تجر التي األنواع ىذه فيها أحدثت
 وعبلـ الجماعات؟ تصطرع وعبلـ رأوا؟ ما بأعينهم رأوا وقد االنتخاب على األحزاب تتناحر متى
 وكانت حكماً؟ ال القضية في خصماً  الحكومة كانت إذا واالجتماعات الدعايات في األمواؿُ  تنفق

 أف قبل الخصومة في الفوز لنفسها ضامنة وكانت يدىا، في وىي القوة على خصومتها في تعتمد
 . «الحساب يـو من بو للمفتونين وويل االنتخاب، من الجزائرية لؤلمة ويحٌ  تنشب،

 وتمكين بخير يبّشر وىل ،(الجزائر) في يجري عما يسئل -تعالى اهلل رحمو- الشيخ وكاف
 .قلبي ووعاه أُذناي، سمعتو ،«صابوف فقاقيع»: قولو على يزيد ال فكاف للمسلمين؟

 ما لهم المرسل األلباني الشيخ( ناسوخ) من أخذوا بأف ،(الفتنة) أتوف زادوا فقد ،(الجبهة) وأما
 العلماء، توجيهات عند ينزلوا ولم رأسهم، وركبوا الباقي، وكتموا يؤيدىم، الشيخ أف الناس يفهم
 .التكبلف وعليو المستعاف، واهلل كاف، ما فكاف

( أميراً ) وبايعوا الجباؿ، في منهم قسم وفرّ  الشباب، من األلوؼ عشرات الفتنة ىذه ضحية وذىب
 دماء في بعضهم وولغ الباطل، أىل في اهلل سنة شأف ، فرقاً  وانقسموا خبلؼ، بينهم وحصل لهم،

 كن الجبل، في البلتي النساء أفّ  تاب ممن -كبائرىم من واحد الهاتف عبر- حدثني بل بعض،
 والدين والفهم، العلم فعلى الجهاد، باسم الفروج وتحل االفتراؽ، بعد لؤلمراء سبايا يؤخذف
 !سبلـ؟ واألعراض والخلق

 ويفخخوف المجازر ويرتكبوف ،-تسميتهم على- بالغزو يقوموف والحين الحين بين ىؤالء وكاف
 ونشرت! األبرياء من قليل غير عدد قتل سببوا مما الناس، ازدحاـ أماكن في ويثورونها السيارات،

 فتاوى ضحايا كنا) عنواف تحت مقالةً  ىؤالء من التائبين بعض لساف على الصحف بعض
 على والكذب الدين، باسم ساقوىم لقادة أنفسهم سلموا أولئك بل كذب، وىذا ،(السلفية
 أفّ  فأوىموىم ،-تعالى اهلل رحمهم- عثيمين وابن واأللباني، ، باز ابن: مثل السلفيين؛ العلماء
 كذلك، ليس واألمر! وتوجيهاتهم بفتاواىم ويسيروف تقريراتهم، عند ينزلوف وأنهم معهم، العلماء

 (! .الخوارج) منهج على إال ليس الجزائر في جرى الذي أفّ  يقروف ىم بل
 ىؤالء بأفَّ  إذاً  السؤاؿ كاف فإذا»: كبلـ بعد الجزائر في حصل عما يقوؿ األلباني شيخنا ىو فها

 عليو ليس من بشظاياىا تصيب ويفجّْرونها، السيارات بعض -يقولوف كما- يفخّْخوف حينما
 جزئية ىذه إفَّ : أقوؿ لكن إطبلقاً، اإلسبلـ من ىذا يكوف فما الشرع، أحكاـ في إطبلقاً  مسؤولية

 لهذا سوءاً، إال األمر يزداد وال سنين، بضع عليو مضى الذي الخروج ىذا ىو أخطرىا الُكليَّة، من
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 بُني وما اإلسبلـ، على قامت إذا إال حسنةً  تكوف ال والخاتمة بالخواتيم، األعماؿ إنَّما: نقوؿ نحن
 .«والدَّمار الخراب إال يُثمر ال فسوؼ اإلسبلـ خبلؼ على

 سببو األمن، وزعزعة الدماء، إراقة من المفاسد، ىذه أفّ  يرى -اهلل رحمو- األلباني فالشيخ
 .سنين بضع( الخارجوف) عليو واستمر الجزائر، في وقع الذي( الخروج)

 مذىب عين ىو ذلك، واستحبلؿ بعضًا، لبعضهم -وجنوداً  أفراداً - المسلمين قتل أف شك وببل
 !!بالكبيرة بالتكفير التصريح يقع لم وإف الخوارج،

 بعض تنطلق: لو فقيل الجزائر، في يجري عما عثيمين ابن الشيخ الزماف فقيو سئل لما ولذا
 محاربة من أْولى اإلسبلمية الدوؿ محاربة إفَّ »: تقوؿ قاعدة من ألنظمتها محاربتها في الجماعات

ـٌ  والمرتدُّ  مرتدٌَّة، اإلسبلمية الدوؿ ألفَّ  أصلّياً؛ كفراً  الكافرة الدوؿ  الكافر، على المحاربة في مقدَّ
 القاعدة؟ ىذه صحة مدى فما

 يقتلوف الذين الخوارج قاعدة ىي القاعدة ىذه»: بقولو -تعالى اهلل رحمو- الشيخ فأجاب
 في وسلم عليو اهلل صلى النبي مراد أفّ  أشك وال.  «باطلة وىي الكافرين، ويََدعوف المسلمين
 العبرة وليست منها، حذر ومخالفاتٍ  أفعاالً  الخوارج ذكر فيو الذي السابق الحديث

 .العلماء عليها تواطأ التي باالصطبلحات
 فبل الخوارج، من وليسوا األخطاء، بعض عندىم! سلفيين أُناس من خرجت ىذه: يقاؿ فبل وعليو؛

 لهم أصناؼ، قدمي تحت من خرجت ىي بل(!! العراؽ) فتن من ُىيّْج بما األحداث لهذه صلة
 وقد ، أُنملة قيد عنهم ينفك وال دينو، في معهم يتطابق بعضهم بل ،(الخوارج) مع وفراؽ وفاؽ

 واّتصل وصوابهم، رشدىم إلى رجعوا عندما عليهم، اهلل تاب من بعضُ  األنواع ىذه عن أفصح
 القراء إلخواني أنقل واإليضاح البياف ولمزيد النابهين، المتقّدمين العلم، وطلبة الربانيين، بالعلماء

 :-تعالى اهلل رحمو- عثيمين ابن والشيخ ىؤالء بين جرى ما الكراـ
 ىػٕٓٗٔ رمضاف ٔ: بتاريخ عثيمين ابن العبّلمة مع الجباؿ برؤوس الجزائر ثوار بين حوار
 وبالضبط المقاتلوف، إخوانك ىم اآلف ُيخاطبكم الذي أفَّ  نُعلمكم: أّوالً  نحن: السائل قاؿ

 عزَّ  اهلل شاء إف- كبلَمكم سننقل طبعاً  ونحن ،(والقتاؿ للدعوة السلفية الجماعة) من المقاتلوف
 نداؤكم بلغنا أف بعد وذلك. -أيضاً - وغيرىا الجماعة ىذه في المقاتلين إخواننا جميع إلى -وجلَّ 

 .الحالي العاـ من صفر شهر من ٖٔ بتاريخ المؤرَّخة ونصيحتكم
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 لم من اإلخوة من وىناؾ ونصف، شهر منذ إال إلينا يصل لم ذلك نداءَكم أفَّ  بالذّْكر والجدير
 نصيحتكم بلَغْتهم ِممَّن اإلخوة من الكثير فإفَّ  أخرى، جهة ومن. جهة من ىذا اآلف، حتى يصلهم
 الحوار ىذا إجراء من إذاً  بدَّ  ال فكاف إليو، دعوتم ِلما االستجابة دوف حالت شبهةٌ  لهم وقعت

 المطروحة، التساؤالت جميع على اإلجابة من خبللو من نتمكَّن أف أمبلً  فضيلتكم؛ مع الجديد
 إالّ  عنها يزيغ ال البيضاء، المحجَّة مثل على نصبح حتى البواح؛ الحقّْ  وبياف الشُّبو، جميع وإزاحة
 .ىالك
 وقتكم، من قدر أكبر إعطاءنا -اهلل حفظكم- سماحتكم من نلتمس فإننا األساس، ىذا وعلى

 رسَّختْ  قد عندنا اإلخوة أفَّ  -!شيخنا يا- عليكم يخفى ال ألنو والبياف؛ الشرح في تسهبوا وأف
 عنها التخلي البسيط من وال -!شيخ يا- السهل من ليس وعقائد أفكاراً  القتاؿ سنوات فيهم

 المنزلة، عظيم من عندنا اإلخوة قلوب في لكم لما وذلك منكم، شاؼٍ  ببياف إال بطبلنها، واعتقاد
 ىذا في والجماعة السنة أىل أعبلـ من أنكم نعتقد ألننا واالحتراـ؛ واإلجبلؿ التقدير ووافي
 .العصر
 .-عندنا: يعني- المطروحة الشبو اآلف وإليكم
 :قاؿ ثم قليبًل، أتكلَّم دعني: الشيخ
 بإحساف تبعهم ومن وأصحابو آلو وعلى محمد نبيّْنا على وأسلم وأصلّْي العالمين، رب هلل الحمد

 .الدين يـو إلى
 عاـ رمضاف من يـو أوؿ وفي -السعودية العربية المملكة- القصيم عنيزة من فإنني بعد، أما

 .عثيمين آؿ صالح بن محمد: وأنا الجزائر، في إخواني إلى أتحدث وألف، مئة وأربع عشرين
 وأعراضنا وأموالنا دمائنا تحريمَ  الوداع حجَّة في قرَّر وسلم عليو اهلل صلى النبيَّ  إفَّ : لهم أقوؿ
، ىذا عن أصحابو سأؿ أف بعد جلّياً، واضحاً  تقريراً   دماءكم إفَّ »: وقاؿ والبلد، والشهر، اليـو

 ىل أال ىذا، بلدكم في ىذا، شهركم في ىذا، يومكم كحرمة حراـ، عليكم وأعراضكم وأموالكم
 سنوات منذ الجزائر في قاتلوا الذين واإلخوة اثناف، فيو يختلف ال عليو، مجمعٌ  أمرٌ  فهذا «بلغت؟

 وعلت اإلنقاذ، جبهة إلى الجزائري الشعب اتَّجو حينما األمر، أوَّؿ ففي شبهة، لهم يكوف قد
 وأفّ  مؤسٌف، ىذا أفَّ  شكَّ  وال غيُرىا، سيطر حتى الجبهة، ىذه... ولكن الجبهة، لصالح أصواتهم
 واتّْباع الحقّْ  قوؿ من الجزائرية، األمة عليو تكوف أف ينبغي ما وافق الذي األكثر اتّْباع الواجب

 .الحقّْ 
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 من عليهم الواجب وكاف بعض، على بعِضهم السبلحَ  اإلخوةِ  حمل يسوّْغ وال يقتضي ال ىذا ولكن
 تكوف األخرى، الجولة وفي والسنة، الكتاب تحكيم إلى الدعوة وُيكثّْفوا يمشوا أف األمر أوؿ

 لو فعل، شاء وما اهلل َقَدرُ : نقوؿ ولكن أكبر، الجزائري الشعب في وزنُهم ويكوف ،...أصواتهم
 .لكاف ذكرتُ  ما يكوف أف اهلل أراد

 عرضت الجزائرية الحكومة وأفَّ  سيما ال القتاؿ، ىذا َيَدعوا أف اإلخوة على يجب أنَّو أرى واآلف،
 .عذرٌ  يبق فلم السبلح، َيَضع من وأمَّنت ىذا،

 تولَّى حينما خيراً، تفاءلنا قد وكنَّا عليو، كانت مما الويبلت بعد الويبلت تحمل اآلف والجزائر
 .الشيء بعض األمور وىدأت بوتفليقة، عبدالعزيز الرئيس

 أف لو يُؤسف ِممَّا وىو القريبة، األياـ ىذه في العنف بعض حصل أنو سمعنا -األسف مع- لكننا
 .المبارؾ رمضاف شهر... المسلمة الجزائر إلى العنف يعود

 في لكن غيره، وفي رمضاف في الحقّْ، على كلمتهم يجمعوا أف المسلمين على يجب والذي
 .أوكد رمضاف

 ...المقاتلين إلخوتنا فنصيحتي
 نافعاً  أو موافقاً  جوابكم يخرج حتى -يعني- علماً  بو أحيطكم: ... قائبلً  السائل قاطعو ثم

 اإلسبلمية الجبهة أنصار ىم اآلف يخاطبكم الذي أفَّ  تظنوف أو تعتقدوف كأنكم يعني لئلخوة،
 اإلسبلمية الجبهة) أتباع -:  فصائل ثبلث تضمُّ  الجزائرية القتالية الساحة اآلف! شيخ يا لئلنقاذ؟
 السلفية الجماعة) وىناؾ -. األمور تلك جّراً  وىلمَّ  االنتخابات، أجل من خرجوا الذين( لئلنقاذ
 عبلقة لها ليس -شيخ يا- ىذه أعضائها، من ونحن باسمها، نكلّْمكم التي ،(والقتاؿ للدعوة
 خرجت إنّما باالنتخاب، عبلقة لها وليس بالتحزُّب، عبلقة لها وليس لئلنقاذ، اإلسبلمية بالجبهة

 .عليو الخروج وجواز الحاكم، ىذا كفر اعتقادىا على بناء
 تستمع وال العنف، تمارس زالت ال التي ىذه ،(والتكفير الهجرة) -شيخ يا- ثالثة طائفة وىناؾ -

 منذ لك أسلفت فكما ،(والقتاؿ للدعوة السلفية الجماعة) في المقاتلوف نحن أمَّا العلماء، إلى
 بأقوالهم، ونأخذ كأمثالكم، والجماعة السنة أىل علماء خصوصاً  ونجُّلهم، العلماء نحب قليل
 بالقبوؿ كبلُمكم يُتلّقى أف دوف حالت والشبو التساؤالت بعض ىناؾ -لك ذكرتُ  كما- أنو غير
 .التاـ
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 والجماعة السلفية، الجماعة اإلنقاذ، جبهة: أقساـ ثبلثة أنكم اآلف كبلمك من فهمتُ : الشيخ
 ىكذا؟ التكفيرية،

 !شيخ يا جّيد نعم، أي: السائل
 المصالحة؟ وافقت أنّها فأظّنها اإلنقاذ، جبهة أما: الشيخ
 !شيخ يا ُىدنة في اآلف ىم نعم، أي: السائل
 ولو- الحاكم على الخروج األمر، كاف مهما ألنو يُوافقوا؛ أف فأرى السلفية؛ الجماعة أما: الشيخ

 بأف أكبر، ضررٌ  ذلك على يترتب أال: الشروط فمن شروط، لو -الشمس مثل صريحاً  كفُره كاف
 سفك بدوف يمكن ال كاف إذا أما دماء، سفك بدوف إزالتو على قدرة عليو خرجوا الذين مع يكوف
. يََدعوه لن وأعواف أنصار لو -كفره يقتضي بما يحكم الذي- الحاكم ىذا ألفَّ  يجوز؛ فبل دماء،

 يكفر، ال اإلنساف مزاج يوافق الذي -يعني- المزاجي الميزاف ىو ىل الكفر؟ ميزاف ىو ما ثمَّ 
 !ىذا؟ قاؿ من! يكفر؟ يوافقو ال والذي
 عليو اهلل صلى النبيُّ  قاؿ ولهذا شروطاً، لو إف ثم رسولو، عند ومن اهلل عند من إال يكوف ال الكفر
 بواحاً  كفراً  تروا أف إال ال،»: قاؿ -ننابذىم أفبل: لو وقيل- الجْور أئمة عن تحدَّث لمَّا وسلم

 عندىم الكفر -الشباب سيما وال- اإلخوة من كثيرٌ  ىذا؟ وأين ، «برىاف اهلل من فيو عندكم
 إلى نشير لهذا التكفير، بشروط معرفة عن صدر وال شريعة، على مبنّياً  ليس مزاجي، عاطفي،
 بدوف المستطاع بقدر ُيصلحوا وأف األماف، في يدخلوا وأف الّسبلَح، يضعوا أف الجزائر في إخواننا

 عليو فالواجب النصيحة، إليو ُوجّْهت ومن بو، نناصحهم أف علينا يجب الذي ىو ىذا دماء، إراقة
- اهلل نسأؿ وعناد، واستكبار بانزعاج يردَّىا أف ال النصيحة، ىذه في وينظر يتأنَّى أف األقل على

 .الجزائر في إخواننا عن الُغمَّة يزيل وأف الفتنة، يُطفئ أف -تعالى
 الدّْين ناصر للشيخ فتوى على حاكمهم بكفر الحكم في يعتمدوف عندنا اإلخوة ىم: السائل
 بصحيح ىذا وليس كذب وىذا - صحيح غير واقع على -أعلم واهلل- بُنيت قديمة األلباني

 العلم طلبة بعض ىناؾ وكذلك وبالتالي، -حاكمهم تكفير في: يعني- ىذا على يعتمدوف ،-!ألبتة
 السبلح بوضع ناديتموىم فعندما األساس ىذا وعلى المسألة، ىذه في عليهم يعتمدوف -أيضاً -
 وضع -يعني- كثيراً  عليهم وكُبر -يعني- كثيراً  عليهم ذلك شقَّ  -حاكمهم كفر اعتقادىم مع-

 شيخ؟ يا حلُّها كيف معضلة ىذه -يعني- كفره يعتقدوف من حكم تحت والعودة السبلح
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 من ىنا والنظر الحاكم، ىذا كفر على دليل ىناؾ ىل ننظر: أوَّالً  معضلة؛ ليست واهلل: الشيخ
 :وجهين
 .كفرٌ  الشيءَ  ىذا أفَّ  على الدليل: األوؿ الوجو
 يكفر ال ولكن صريحًا، كفراً  تكوف قد الكلمة ألفَّ  الفاعل؛ ىذا حقّْ  في الكفر تحقق: الثاني

 وقلُبو ُأكره َمن إال إيمانو بعد من كفر من: }-وجلَّ  عزَّ - اهلل قوؿ جميعاً  علينا يخفى وال القائل،
: النحل{]عظيم عذابٌ  َوَلُهم اهلل من غضبٌ  َفعليهم َصدراً  بالُكفر َشَرحَ  َمن ولكنْ  باإليماف ُمطمئنّّ 
 اهلل صلى النبيُّ  أخبر ولقد. بو نطق وإف المكره عن الكفر حكم -وجلَّ  عزَّ - اهلل رفع ،[ٙٓٔ

 طعامو وعليها راحلتو، فقد رجل من عبده بتوبة فرحاً  أشدُّ  -وجلَّ  عزَّ - الربَّ  أفَّ  وسلم عليو
 بزمامها فأخذ حضرت، بناقتو إذا كذلك ىو فبينما شجرة، تحت اضطجع منها أَِيس فلمَّا وشرابو،

. «الفرح شدة من أخطأ»: وسلم عليو اهلل صلى النبي قاؿ ربك، وأنا عبدي أنت! اللهم: وقاؿ
 العالمين، من أحداً  يعذبو ما عذاباً  ليعذبني علي اهلل قدر لئن»: وقاؿ... كاف الذي الرجل وكذلك

 خوفاً  ذلك فعلت: فقاؿ وسألو؟ اهلل فجمعو اليم، في ويسحقوه يحرقوه أف مات إذا أىلو فأمر
 .يكفر ولم ، «رب يا منك

 نفسو، في وتزينها عليو، وتسهلها العظيمة األمور لو ترقق خبيثة، حاشية عنده يكوف قد الحاكم
 أعلم أنا! نعم: يقوؿ الجزائريين من أحداً  أظن وال بكفر، ليس ولكنو حبلؿ، أنو يعتقد فيما فيمضي

 باب في يقولو قد كاف فإفْ  عقيدة، عن ذلك يقوؿ أحداً  أظن ما أخالفو، ولكني اهلل حكم ىذا أفّ 
 أخرج الذي وىو مسلم، شعب الجزائر شعب ألف أظن؛ فيما يمكن ال عقيدة عن لكن المناظرة،
 وأف السبلح، يلقوا وأف أمرىم، في ينظروا أف ىؤالء على فالواجب أرضو، من إكراه عن الفرنسيين
 !نعم بعنف، ال... بتيسير اهلل إلى الدعوة يبثوا وأف أمتهم، مع يصطلحوا

 الخروج يستلـز ىل -الحاكم كفر فرضنا لو: يعني- يستلـز ىل -اهلل حفظكم- شيخنا: السائل
 يعني؟ شروط بدوف عليو

 .آنفاً  ذكرتها شروط، من بد ال! ال: الشيخ
 !نعم أي: السائل
 يستلـز كاف إذا عليو الخروج يجوز فبل النهار، رابعة في الشمس مثل كافر أنو فرض لو: الشيخ

 .األمواؿ واستحبلؿ الدماء، إراقة
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 السبلح وحملوا خرجوا داموا ما إنهم يقولوف مثبلً  عندنا اإلخوة بعض -يعني- اآلف: السائل
 كما ألنهم بجهاد؛ ليس فيو ىم ما أف اعتقدوا وإف اليـو ىم النظاـ، ىذا مع الحرب ىذه وخاضوا

 أيقنوا وإف المواصلة ذلك رغم يمكنهم ىل: يسألوف ذلك رغم لكن الشروط، يستوفوا لم ذكرتم
 ماذا؟ أـ يهاجروف، أـ والهبلؾ، الفناء

 أنها إذ اآلف؛ الحرب من عليو ىم فيما المضي لهم يجوز ال! واهلل لهم، يجوز ال! واهلل: الشيخ
 .والشرر الشر إال تولد وال فائدة لها ليس عقيم حرب

 ذلك؟ فتروف يعني، الجزائر حاكم كفر تعتقدوف ال أنتم إذاً  -يعني- ىم شيخنا نعم، أي: السائل
 بلد، أي من التكفير، شروط عليو وصدقت ورسولو اهلل كفره من إال كافر أحداً  أف نرى ال: الشيخ

 أخاه كفر إذا الرجل إفّ  ورسولو، اهلل إلى ىو بل إلينا، وليس بأيدينا، ليس الكفر إنساف، أي ومن
 .يتوب أف إال وكفر المكفّْر،: إليو األمر عاد بكافر وليس

 ذكرتم ما وفق على بجهاد ليس ىذا بأف سلموا أف بعد- عندنا اإلخوة بعض! شيخنا: السائل
 دوف الجباؿ في المكث لهم يجوز ىل فيسألوف نسبّيًا، -يعني- الحكومة في يثقوا لم -يعني

 القتاؿ، عن ويتوقفوف الجباؿ في بأسلحتهم يبقوف -يعني- قتاؿ بدوف المدنية إلىالحياة الرجوع
 المدنية؟ الحياة إلى يرجعوف ال لكن

 في نفوسهم تحركهم أف بد وال الحاؿ، كاف مهما الحاؿ، ىذه على يبقوا لن إنهم: أقوؿ: الشيخ
 .بالطبع مدني فاإلنساف والمدف، القرى أىل على ينقضوا حتى األياـ من يـو

 !السبلح؟ ومعو وشعابها، تبللها وفي الجباؿ رؤوس في يبقى
 !طرؽ قطاع يكونوا حتى النفوس تهيجهم أف بد ال األياـ من يـو في

 الحاؿ؟ ىذه على المكث لهم يجوز ال إذاً : السائل
 .وأصحابهم وذويهم ألىليهم والقرى للمدف ينزلوا أف أرى أراه، ما ىذا: الشيخ
 لم إذا ىذا، لندائكم القيادة تستجب لم إذا حالة في- كل على يجب ما اآلف يعني: السائل

 حق في مقاتل كل واجب ما ىذا، لندائكم المقاتلين رؤوس تستجب لم إذا -يعني تستجب
 نفسو؟
 لمخلوؽ طاعة ال ألنو بمعصية؛ أمروىم إذا أمراءىم يطيعوا ال وأف السبلح، وضع الواجب: الشيخ

 .الخالق معصية في
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 لبعض فتاوى أجل من ىذا نداءكم مخالفة يجوز ىل -يعني- يمكن أو يجوز ىل! شيخنا: السائل
 الدعاة؟
 إلى يدعوف الذين القـو أولئك يقولو ما أف اعتقد إف نفسو، اإلنساف إلى يرجع ىذا: الشيخ

 في النتيجة ما وينظر ويتدبر اإلنساف يتأمل أف يجب ولكن الرجوع، يلزمهم ال الحق ىو االستمرار
 !شيئًا؟ يستفد ولم الويبلت بعد الويبلت يرقب وىو سنة، من الجزائري للشعب كم االستمرار،

 من -يعني- معروفين غير دعاة -يعني- ذكرتهم الذين الدعاة ىؤالء أف المبلحظة: السائل
 شيخنا؟ يا تعرفونو ىل بريطانيا، في الماكث الفلسطيني قتادة أبو أمثالهم
 !ال: الشيخ! تعرفونو؟: السائل. نعرفو ال: الشيخ
 تعرفونو؟ ما السوري، مصعب أبو: السائل
 الشباب رأى إذا ىذا؛ وال ىذا أخص وال الناس بعض إف لك، أقوؿ لكني نعرفو، ال كبل: الشيخ

 !نعم ُتذكر، خالف: القائل يقوؿ كما بو، يذكر بما انفرد حولو، اجتمعوا
 االتصاؿ أفّ  ويدعي تلميذكم، أنو يدعي األريتيري، حنيفة أبا يسمى أحدىم ىناؾ! شيخنا: السائل

 اإلخوة ىهنا، واإلخوة ذلك، وغير -يعني- بالمخابرات محاطوف وأنكم صعب، أمر بكم
 ىل اإلنساف، ىذا كبلـ على بناءً  والصعوبة، االستحالة بين بكم االتصاؿ أف يعتقدوف المقاتلين

 صحيح؟ ىذا
 من -هلل والحمد- نمشي ونحن بنا، ويتصلوف يأتوف الناس كل أبداً  صحيح، غير: الشيخ

 والحمد- والدروس ويمشي، يأتي وكل الطريق، في دقائق عشر خبلؿ في البيت، إلى المسجد
 .الحق أنو نعتقده مما شئنا ما ونقوؿ مستمرة، -هلل

 اآلف، أعرفو ال أنا! واهلل: الشيخ ىذا؟ األريتيري حنيفة أبو تعرفونو، ىل حنيفة أبو ىذا: السائل
 ...الصحة من لو أساس ال كذب، قالو الذي كبلمو لكن لعرفتو، رأيتو لو ربما لكن
 .المكالمة ىذه تأجيل وحوؿ قتلوا، الذين حوؿ الشيخ وبين بينهم حوار وبعد
 أمكن؟ إذا رمضاف بعد ما إلى أجَّلتمونا لو! واهلل: الشيخ قاؿ

 !شيخ يا أمة وقضية دماء، وقضية ترى، كما شائكة ِجدُّ  القضية مستحيل؛! شيخ يا: السائل
 ...غداً  إذاً : الشيخ

 أخير؟ لسؤاؿ دقائق خمس اآلف تعطينا لو! شيخ يا: فقاؿ آخر سائل تقدـ ثم
 !طيب: الشيخ
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 من أنكم على إليكم وينظروف يحبونكم، والقتاؿ للدعوة السلفية الجماعة من إخواننا: السائل
 ...لكن وراءكم، نسير أف يجب الذين علمائنا
 .خيراً  اهلل جزاىم: الشيخ
 الشيخ إلى نقلنا إذا أننا: يقولوف األسئلة ىذه بين من رؤوسهم، في تدور أسئلة ىناؾ لكن: السائل

 وال الشيوخ، نقتل وال الصبياف، نقتل ال أننا قتالنا فيها لو وبينا -يعني- مصورة أشرطة طريق عن
 فإف فينا، -وجل عز- اهلل كتاب يحكموف ال الذين ىؤالء من يقاتلنا من نقتل بل المدف، نفجر

 فتواه فإف سليم، قتالنا وأف سليمًا، منهجنا وأف سليمة، عقيدتنا بأف يعرؼ أف بعد -يعني- الشيخ
 خيراً؟ اهلل وجزاكم فيكم اهلل بارؾ ىذا في قولكم ما ستتغير،
 على يترتب ألنو تتغير؛ ال فإنها -المقاتل نية كانت مهما-تتغير ال الفتوى إف: قولي! ال: الشيخ

 !فوضى أمواؿ، استحبلؿ بريئة، نفوس قتل عظيمة، أمور ىذا
 كما كانت وإف علىفتاوى، اعتمدنا الجباؿ إلى صعودنا في كاف إذا اهلل، حفظك! شيخنا: السائل

 ظنِّا الدعاة بعض فتاوى وبعض العلم، أىل عند من كانت ولو خطؤىا، ظهر -يعني- األخ قاؿ
 في اآلف المجتمع دور فما يعني سنين، وقاتلنا الجباؿ إلى فصعدنا القتاؿ، في حجة ذلك أف منا

 الطريق؟ ىذه في أخطأنا كمجاىدين أننا أـ كمجرمين، يعاملنا ىل معاملتنا؟
 ثبلثة على نحوكم الناس فيكوف واحد، رأي على تتفق ال المجتمعات جميع أف تعرؼ أنت: الشيخ
 :أقساـ

 بعد إال يرضى ولن األمواؿ، وأتلفوا األرواح وأزىقوا الدمار جلبوا إنهم: ويقوؿ ىؤالء يكره قسم -
 .طويلة مدة

 !السبلح وضعوا إذا يلومهم وربما يشجع، راضٍ  آخر وقسم -
 .فضيلة الحق إلى فالرجوع رجعوا وإذا وأخطأوا، تأولوا ىؤالء: يقوؿ ساكت،: الثالث القسم -

 سينزلوف الذين اإلخوة إلى أقصد الطرفين، إلى توجيهية كلمة نريد اهلل، حفظك! شيخنا: السائل
 في نصيحة نريد األحقاد، ينسوا وأف اآلف؟ نتعامل كيف: يعني المجتمع؛ وإلى المدنية الحياة إلى
 اهلل؟ حفظكم الباب ىذا

 أسباب زالت إذا وأنو إخوة، المؤمنوف يكوف أف الواجب إفّ : أقوؿ فيكم، اهلل بارؾ: الشيخ
 من عليو نكوف أف يجب ما إلى ولنرجع الكراىية، فلنترؾ والبغضاء العداوة وأسباب الخبلؼ
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 واتّقوا َأَخَوْيكم بين فََأصِلحوا إخوةٌ  الُمؤمنوف إنّما: }-وجل عز- اهلل قاؿ كما واالئتبلؼ، المحبة
 [.ٓٔ: الحجرات{ ]اهلل

 يمكن وما فنقطع، اآلف أما ال؟ أـ غداً  تتصلوا أف عـز على أنتم وىل والسداد، التوفيق اهلل نسأؿ
 ...نزيد أف

 عندنا اإلخوة على يؤثّْر أف يمكن ما أىم على أركز أف -يعني- المهم: السائل قاؿ الموعد وعند
 .الحق إلى يرجعوا حتى المقاتلين -يعني-

 .اهلل على توكل! طيب: الشيخ
 وأف الجزائر، في واقعنا تعلموف ال أنك ادعاؤىم -شيخ يا- قضية أىم اهلل، شاء إف: السائل
 فهل فتواكم، سيغير ىذا أف(! سلفيين) أننا عرفتم لو وأنكم الجزائر، في الواقع يعرفوف ال العلماء

 صحيح؟ ىذا
 الدماء فإراقة المبالغات كانت مهما وقلنا باألمس، عنو أجبنا وقد صحيح، غير ىذا: الشيخ

 .السلم في والدخوؿ اآلف الكف فالواجب صعب،
 ردة؟ يعتبر المدنية الحياة إلى الرجوع أف يعتقد فيمن رأيكم ما! شيخنا: السائل
 رجبلً  دعا أو مسلماً  كّفر من أف الصحيح الحديث في جاء فقد ىذا قاؿ من أف رأينا: الشيخ
 . إليو عاد كذلك وليس بالكفر
 المرتدين؟ مع حوار وال صلح وال ىدنة ال أنو قولهم في رأيكم ما! شيخنا: السائل
 .شرعاً  ذلك يثبت حتى مرتدوف إنهم نقوؿ أف يجوز وال بمرتدين، ليسوا ىؤالء أف رأينا: الشيخ
 شيخنا؟ ماذا على بناءً : السائل
 وأف اهلل إال إلو ال أف ويشهدوف ويعتمروف ويحجوف ويصوموف يصلوف أنهم على بناء: الشيخ
 .اهلل رسوؿ محمداً 
 !شيخنا يا نعم! نعم: السائل
 بن ألسامة قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي إف! الحاؿ؟ ىذه على كفار إنهم نقوؿ فكيف: الشيخ

 وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ أنكر اهلل، إال إلو ال أف فشهد بالسيف،... الذي الرجل قتل لما زيد
 . مشهورة والقصة أسامة، ظنو كما تعوذاً  ذلك قاؿ الرجل أف مع أسامة، على

 في االعتقادي والكفر العملي الكفر بين الفرؽ قضية -يعني- عقائدي سؤاؿ! شيخنا: السائل
 اهلل؟ أنزؿ ما بغير الحكم مسألة
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 خالقاً  اهلل مع إف قاؿ من كافر، فهو لصنم سجد من كافر، فهو الصبلة ترؾ من مثبلً  يعني: الشيخ
 .القلب ففي االعتقادي الكفر وأما عملي، كفر وىذا كافر، فهو

 الملة؟ من يخرج ىل العملي الكفر! شيخنا: السائل
 وآلو عليو اهلل صلى- النبي قاؿ فقد المؤمن، كقتاؿ مخرج، غير وبعضو مخرج بعضو: الشيخ
: الحجرات آية بدليل المؤمن أخاه قاتل من الملة من يخرج ال ذلك ومع ،«كفر فقتالو»: -وسلم

 بين فأصلحوا إخوة المؤمنوف إنّما: }قاؿ ،{بينهما فأصلحوا اقتتلوا المؤمنين من طائفتاف وإفْ }
 [.ٓٔ-ٜ: الحجرات{ ]أخويكم
 شيخنا؟ اعتقاديّاً  كفراً  العملي الكفر يصبح متى: السائل
 .مكرىاً  يكوف أف إال الملة، عن مخرجاً  كفراً  كافر فهو لصنم، سجد إذا: الشيخ
 اهلل؟ أنزؿ ما بغير الحكم قضية وفي: السائل
 اعترافو مع وظلماً، عدواناً  اهلل أنزؿ ما بغير يحكم قد واسع، باب ىذا واسع، باب ىذا: الشيخ

 تشهياً  اهلل أنزؿ ما بغير يحكم وقد الملة، عن مخرجاً  كفراً  يكفر ال فهذا الحق، ىو اهلل حكم بأف
 يخرج ال فهذا اهلل، حكم لكراىة وال... عليو المحكـو ظلم لقصد ال لقريبو، أو لنفسو، ومحاباة

 مخرجاً  كفراً  كافرٌ  فهذا اهلل، لحكم كارىاً  اهلل أنزؿ ما بغير يحكم وقد فاسق، ىو إنما الملة، عن
 ال فهذا فهمو، في أخطأ لكنو اهلل، حكم موافقة طالباً  اهلل أنزؿ ما بغير يحكم وقد الملة، عن

 أجر فلو فأخطأ فاجتهد الحاكم حكم إذا»: وسلم عليو اهلل صلى النبي لقوؿ يأثم؛ وال بل يكفر،
 . «أجراف فلو أصاب وإف واحد،
 الخمور، فيها تشرب عسكرية، ثكنة إلى ُحوّْؿ مسجد الشديد لؤلسف عندنا مثبلً ! شيخنا: السائل
 حكمو؟ ما ىذا -يعني- ورسولو اهلل فيها ويسب الصبلة، فيها وتعطل الموسيقى، فيها وتسمع
 جهتو عن للوقف تحويل ألنو عسكرية،؛ ثكنة إلى المسجد تحويل يحل فبل فسوؽ، ىذا: الشيخ

 .فيو للصبلة وتعطيل
 تحوؿ التي الشبو -اهلل شاء إف- يزيح الصيغة وبهذه هلل، والحمد واضح كبلمكم! شيخنا: السائل

 .-اهلل شاء إف- عملو الحق يعمل أف دوف
 .المسلمين دماء ويحقن دينو، في البصيرة يرزقهم وأف يهديهم، أف اهلل نسأؿ: الشيخ
 «...بيده فليغيره منكراً  منكم رأى من»: وسلم عليو اهلل صلى قولو لنا شرحتم ىبل: السائل

 الحديث؟
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 .واحدة دقيقة إال بقي ما ألنو المجاؿ؛ يتسع ال: الشيخ
 .واسمك المكالمة تاريخ أعِطنا: السائل
 العثيمين صالح بن محمد إخوانو مع أجراىا رمضاف، شهر في الجمعة يـو المكالمة ىذه: الشيخ

 ىذه من لنا يظهر بهذا ينفع أف اهلل نسأؿ ىػ،ٕٓٗٔ السعودية العربية بالمملكة عنيزة من
 على َفَجَرتْ  الببلء، وتعجلوا الطلبة، صغار وعقوؿ قلوب في عشعش خارجّياً  اتجاىاً  أف المكالمة،

- باهلل إال قوة وال حوؿ وال أعراض، وىتكت دماء، بسببها أريقت فتن، فيها أحداث أيديهم
 .-تعالى
 قدمي تحت من ثارت التي المذىب، الخارجية المنشأ، العراقية الفتن مهيّْجات من كلُّو، وىذا
 أمراً  اهلل ليقضي ولكن فتنة، كانت ما قُتل لو أنو وسلم عليو اهلل صلى النبي أخبر الذي الرجل ذاؾ
 .مفعوالً  كاف

 وإف وأطيع أسمع أف أوصاني خليلي إف ) قاؿرضي اهلل عنو  ذر أبي عن( ٛٗٙأخرجو مسلم ) ٔ
 ... (. األطراؼ مجدع عبدا كاف

 (. ٔٙٓٔ(، ومسلم )ٖٖٓٗأخرجو البخاري ) ٕ

 والسبلـ والصبلة هلل، الحمد(: ٕٕٓ/ٛ) فتاواه مجموع في كما اهلل رحمو باز ابن العبلمة قاؿ ٖ
 رأيت وأجوبتها مهمة أسئلة فهذه: بعد أما ىداه، اتبع ومن وأصحابو، آلو وعلى اهلل، رسوؿ على

 جهدنا، منا يتقبل وأف عباده، بها ينفع أف اهلل وأسأؿ منها، لبلستفادة المسلمين إلخواني تقديمها
 عليهم يولي وأف المسلمين، أحواؿ ويصلح كلمتو ويعلي دينو ينصر وأف األجر، لنا يضاعف وأف

 .عليو والقادر ذلك ولي إنو قادتهم، يصلح وأف خيارىم،
 للخروج موجب والكبائر للمعاصي الحكاـ بعض اقتراؼ أف يرى من ىناؾ: الشيخ سماحة: ٔس

 منها يعاني التي واألحداث البلد، في للمسلمين ضرر عليو ترتب وإف التغيير ومحاولة عليهم
 سماحتكم؟ رأي فما كثيرة، اإلسبلمي عالمنا
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 وعلى اهلل، رسوؿ على وسلم اهلل وصلى العالمين، رب هلل الحمد: الرحيم الرحمن اهلل بسم: ٔج
 اللَّوَ  َأِطيُعوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيػَُّها يَا: }وجل عز اهلل قاؿ فقد: بعد أما بهداه، اىتدى ومن وأصحابو، آلو

 تُػْؤِمُنوفَ  ُكْنُتمْ  ِإفْ  َوالرَُّسوؿِ  اللَّوِ  إلى فَػُردُّوهُ  َشْيءٍ  ِفي تَػَناَزْعُتمْ  فَِإفْ  ِمْنُكمْ  اأْلَْمرِ  َوُأوِلي الرَُّسوؿَ  َوَأِطيُعوا
رٌ  َذِلكَ  اآْلِخرِ  َواْليَػْوـِ  بِاللَّوِ   أولي طاعة وجوب في نص اآلية فهذه (ٜ٘:النساء{ )تَْأِويبًل  َوَأْحَسنُ  َخيػْ

 وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن الصحيحة السنة جاءت وقد والعلماء، األمراء: وىم األمر،
 .المعروؼ في فريضة وىي الزمة، الطاعة ىذه أف تبين

 ويجب المعروؼ، في طاعتهم: المراد بأف اآلية إطبلؽ وتقيد المعنى، تبين السنة من والنصوص
 يطاعوف فبل بالمعصية أمروا فإذا المعاصي، في ال المعروؼ في األمور والة طاعة المسلمين على
 عليو ولي من أال: )وسلم عليو اهلل صلى لقولو بأسبابها؛ عليهم الخروج يجوز ال لكن المعصية، في

 ولقولو( طاعة من يدا ينزعن وال اهلل معصية من يأتي ما فليكره اهلل معصية من شيئا يأتي فرآه واؿ
 صلى وقاؿ( جاىلية ميتة مات فمات الجماعة وفارؽ الطاعة من خرج من: )وسلم عليو اهلل صلى

 بمعصية أمر فإف بمعصية يؤمر أف إال وكره أحب فيما والطاعة السمع المرء على: )وسلم عليو اهلل
 وتنكروف منهم تعرفوف أمراء يكوف أنو ذكر لما عنهم اهلل رضي الصحابة وسألو( طاعة وال سمع فبل
 اهلل رضي الصامت بن عبادة قاؿ( حقكم اهلل وسلوا حقهم إليهم أدوا: قاؿ تأمرنا؟ فما: قالوا) -

 وعسرنا ومكرىنا منشطنا في والطاعة السمع على وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بايعنا) عنو
( برىاف فيو اهلل من عندكم بواحا كفرا تروا أف إال وقاؿ أىلو األمر ننازع ال وأف علينا وأثرة ويسرنا

 بواحا كفرا يروا أف إال عليهم الخروج وال األمور، والة منازعة لهم يجوز ال أنو على يدؿ فهذا
 وشرا كبيرا فسادا يسبب األمور والة على الخروج ألف إال ذاؾ وما برىاف؛ فيو اهلل من عندىم
، نصر وال الظالم، ردع يتيسر وال الحقوؽ، وتضيع األمن، بو فيختل عظيما،  السبل وتختل المظلـو

 المسلموف رأى إذا إال كثير، وشر عظيم فساد األمور والة على الخروج على فيترتب تأمن، وال
 كاف إذا إلزالتو السلطاف ىذا على يخرجوا أف بأس فبل برىاف، فيو اهلل من عندىم بواحا كفرا

 فليس أكثر شرا يسبب الخروج كاف أو يخرجوا، فبل قدرة عندىم يكن لم إذا أما قدرة، عندىم
 الشر إزالة يجوز ال أنو: )عليها المجمع الشرعية والقاعدة..العامة للمصالح رعاية الخروج؛ لهم
 يجوز فبل أكثر بشر الشر درء أما(. يخففو أو يزيلو بما الشر درء يجب بل منو، أشر ىو بما

 بواحا كفرا فعل الذي السلطاف ىذا إزالة تريد التي الطائفة ىذه كانت فإذا المسلمين، بإجماع
 على كبير فساد ىذا على يترتب أف دوف من طيبا صالحا إماما وتضع بها، تزيلو قدرة عندىا
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 فساد عليو يترتب الخروج كاف إذا أما بأس، فبل السلطاف ىذا شر من أعظم وشر المسلمين،
 الفساد من ىذا غير إلى. .. االغتياؿ يستحق ال من واغتياؿ الناس، وظلم األمن، واختبلؿ كبير،

 األمور، والة ومناصحة المعروؼ، في والطاعة والسمع الصبر، يجب بل يجوز، ال فهذا العظيم،
 السوي الطريق ىو ىذا. الخير وتكثير وتقليلو الشر تخفيف في واالجتهاد بالخير، لهم والدعوة

 وتكثير الشر تقليل ذلك في وألف عامة، للمسلمين مصالح ذلك في ألف يسلك؛ أف يجب الذي
 التوفيق للجميع اهلل نسأؿ. أكثر شر من المسلمين وسبلمة األمن حفظ ذلك في وألف الخير،

 .والهداية
 - ىناؾ ولكن والجماعة، السنة أىل أصوؿ من أصل الكبلـ ىذا أف نعلم: الوالد سماحة: ٕس

 وقد التخاذؿ، من شيء وفيو انهزاميا، فكرا ىذا يرى من والجماعة السنة أىل أبناء من - لؤلسف
 .التغيير في العنف تبني إلى الشباب يدعوف لذلك الكبلـ؛ ىذا قيل
 تحملهم وإنما ينبغي، كما عرفوىا وال السنة فهموا ما ألنهم فهم؛ وقلة قائلو، من غلط ىذا: ٕج

 والمعتزلة، الخوارج وقعت كما الشرع يخالف فيما يقعوا أف على المنكر إلزالة والغيرة الحماسة
 كفروا حتى الباطل في وقعوا أف على ذلك حملهم للحق، الغيرة أو الحق نصر حب حملهم

. المعتزلة تفعل كما بالمعاصي النار في خلدوىم أو الخوارج، فعلت كما بالمعاصي المسلمين
 في وأنهم العاقبة، في وافقوىم والمعتزلة النار، في العصاة وخلدوا بالمعاصي، كفروا فالخوارج

 .ضبلؿ وكلو المنزلتين، بين بمنزلة الدنيا في إنهم: قالوا ولكن. فيها مخلدوف النار
 ال زنى فإذا يستحلها، لم ما بمعصيتو يكفر ال العاصي أف - الحق وىو - السنة أىل عليو والذي
 فاسقا اإليماف ضعيف عاصيا يكوف ولكن يكفر، ال الخمر شرب وإذا يكفر، ال سرؽ وإذا يكفر،

 الخوارج قالو وما حبلؿ، إنها: وقاؿ المعصية استحل إذا إال بذلك يكفر وال الحدود، عليو تقاـ
 يمرقوف إنهم: وسلم عليو اهلل صلى النبي فيهم قاؿ ولهذا باطل؛ للناس وتكفيرىم باطل، ىذا في
. األوثاف أىل ويدعوف اإلسبلـ، أىل يقاتلوف إليو، يعودوف ال ثم الرمية من السهم مروؽ الدين من

 أف الشباب غير وال بالشباب يليق فبل وضبللهم، وجهلهم غلوىم بسبب الخوارج حاؿ ىذه
 مقتضى على والجماعة السنة أىل مذىب على يسيروا أف يجب بل والمعتزلة، الخوارج يقلدوا
 أجل من السلطاف على الخروج لهم وليس جاءت، كما النصوص مع فيقفوا الشرعية، األدلة

 الحكيمة، الطيبة بالطرؽ والمشافهة، بالمكاتبة المناصحة عليهم بل منو، وقعت معاص أو معصية
 جاءت ىكذا. الخير ويكثر يزوؿ أو الشر يقل وحتى ينجحوا، حتى أحسن، ىي بالتي وبالجداؿ
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 َلُهمْ  لِْنتَ  اللَّوِ  ِمنَ  رَْحَمةٍ  فَِبَما: }يقوؿ وجل عز واهلل وسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن النصوص
 هلل الغيورين على فالواجب( ٜ٘ٔ:عمراف اؿ{ )َحْوِلكَ  ِمنْ  النْػَفضُّوا اْلَقْلبِ  َغِليظَ  َفظِّا ُكْنتَ  َوَلوْ 

 الطيب، بالكبلـ األمور، اهلل والىم من يناصحوا وأف الشرع، حدود يلتزموا أف الهدى دعاة وعلى
 وحتى اهلل، إلى الدعاة يكثر وحتى الشر، ويقل الخير يكثر حتى الحسن، واألسلوب والحكمة،

 بشتى األمر اهلل والىم من ويناصحوا والشدة، بالعنف ال أحسن، ىي بالتي دعوتهم في ينشطوا
 على ويعينهم ويوفقهم، يهديهم، اهلل أف: الغيب بظهر لهم الدعاء مع السليمة، الطيبة الطرؽ
 .الحق إقامة وعلى يفعلونها التي المعاصي ترؾ على يعينهم اهلل وأف الخير،
 الباطل، ترؾ على يعينهم وأف األمور، والة اهلل يهدي أف: إليو ويضرع اهلل المؤمن يدعو ىكذا
 ينصحهم الغيورين إخوانو مع وىكذا أحسن، ىي وبالتي الحسن باألسلوب الحق إقامة وعلى

 يكثر وبهذا والشدة، بالعنف ال أحسن، ىي بالتي الدعوة في ينشطوا حتى ويذكرىم ويعظهم
 .للجميع حميدة العاقبة وتكوف عليو، واالستقامة للخير األمور والة اهلل ويهدي الشر، ويقل الخير،

 أعواف قتل يبرر ىذا ىل الجماعات، من جماعة لدى شرعيا خروجا ىناؾ أف افترضنا لو: ٖس
 وغيرىم؟ واألمن الشرطة مثل حكومتو في يعمل من وكل الحاكم ىذا
 بواح كفر وجود: أحدىما: بشرطين إال السلطاف على الخروج يجوز ال أنو: أخبرتك أف سبق: ٖج

 أكبر شر عليها يترتب ال إزالة الحاكم إزالة على القدرة: الثاني والشرط. برىاف فيو اهلل من عندىم
 .يجوز ال ذلك وبدوف منو،
 من أو اإلسبلمية الببلد في مستوطنوف ىم ممن - الكفار مجافاة أف الشباب بعض يظن: ٗس

 .ينكروف ما منهم رأوا إذا وسلبهم قتلهم يستحل البعض ولذلك الشرع، من - إليها الوافدين
 قتل وال آمنا، الدولة أدخلتو الذي المستأمن الوافد أو المستوطن الكافر قتل يجوز ال: ٗج

 وفيما الشرعي، للحكم المنكرات من منهم يحدث فيما يحالوف بل عليهم، التعدي وال العصاة
 .الكفاية الشرعية المحاكم تراه
 شرعية؟ محاكم توجد لم وإذا: ٘س
 للخير، وتوجيههم األمور، لوالة النصيحة فقط، فالنصيحة شرعية، محاكم توجد لم إذا: ٘ج

 يجوز، فبل يضرب أو فيقتل يده يمد والناىي اآلمر أف أما اهلل، شرع يحكموا حتى معهم والتعاوف
 فواجبو وإال اهلل، عباد في اهلل شرع يحكموا حتى أحسن ىي بالتي األمور والة مع يتعاوف لكن

 قاؿ واجبو، ىو ىذا أحسن، ىي بالتي المنكر إنكار وواجبو الخير، إلى التوجيو وواجبو النصح،
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 عليو يترتب الضرب أو بالقتل باليد إنكاره ألف( ٙٔ:التغابن{ )اْسَتَطْعُتمْ  َما اللَّوَ  فَاتػَُّقوا: }تعالى اهلل
 .وعرفها األمور ىذه سبر من لكل ريب وال شك ببل أعظم وفساد أكثر شر
 حق أنو أـ للجميع، حق باليد التغيير وبالذات المنكر عن والنهي بالمعروؼ األمر ىل: ٙس

 األمر؟ ولي يعينو ومن األمر لولي مشروط
 منكم رأى من: )يقوؿ وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ ألف استطاعتو؛ حسب للجميع التغيير: ٙج

 لكن( اإليماف أضعف وذلك فبقلبو يستطع لم فإف فبلسانو يستطع لم فإف بيده فليغيره منكرا
: بيتو في باليد فليغير أكثر، وشر أكبر فساد عليو يترتب ال قدرة عن يكوف أف البد باليد التغيير

 لو المعطى المختصة الهيئة في الموظف وىكذا خدمو، وعلى زوجتو، وعلى أوالده، على
 صبلحية؛ فيو لو ليس بيده شيئا يغير فبل وإال لديو، التي التعليمات حسب بيده يغير صبلحيات،

 كثير ببلء ويترتب شرا، أكثر ىو ما عليو يترتب صبلحيتو تحت يدخل ال فيما بيده غير إذا ألنو
 يا اهلل اتق: )يقوؿ كأف باللساف يغير أف عليو ولكن. الدولة وبين وبينو الناس، وبين بينو عظيم وشر

 باللساف، الشرعية باألدلة لو يبين ،(عليك واجب ىذا) ،(عليك حراـ ىذا) ،(يجوز ال ىذا فبلف،
 جهة من فيو لو أذف فيمن أو يده، تحت فيمن أو بيتو، في االستطاعة، محل في فيكوف باليد أما

 بقدر يغيروف الصبلحيات، ويعطيها السلطاف يأمرىا التي كالهيئات بالمعروؼ، يأمر أف السلطاف
 البلد أمير وىكذا عليو، يزيدوف ال اهلل شرعو الذي الشرعي الوجو على أعطوىا التي الصبلحيات

 .لديو التي التعليمات حسب بيده يغير
 يضعها التي العامة األنظمة على الخروج في الحق لو أف - اهلل حفظك - يرى من ىناؾ: ٚس

 فما شرعي، أساس على ليست أنها باعتبار إلخ،. . والجوازات والجمارؾ كالمرور األمر ولي
 اهلل؟ حفظكم قولكم

 السمع يجب بل باليد، التغيير وال الخروج يجوز ال أنو: تقدـ وقد ومنكر، باطل ىذا: ٚ ج
 فيجب المسلمين، لمصالح األمر ولي نظمها بل منكر، فيها ليس التي األمور ىذه في والطاعة

 وأما المسلمين، ينفع الذي المعروؼ من ىذا ألف ذلك؛ في والطاعة والسمع لذلك، الخضوع
 األمر؛ ولي فيها يراجع فهذه جائزة أنها األمر ولي يرى التي كالضريبة منكر، ىو الذي الشيء

 يعاقب أو ىذا دـ يسفك أو ىذا يضرب بيده ال الخير، إلى وبالتوجيو اهلل، إلى والدعوة للنصيحة
 حسب بو يتصرؼ األمر ولي من سلطاف عنده يكوف أف البد بل برىاف، وال حجة بدوف ىذا



 - 986 - 

                                                                                                                                                  

 ونحو وزوجات أوالد من يده تحت ىو فيمن إال والتوجيو، النصيحة فحسبو وإال لديو التي األوامر
 .عليهم السلطة لو ممن ذلك

 األمر؟ لولي الدعاء - اهلل حفظك - البيعة مقتضى من ىل: ٛس
 النية وصبلح والهداية بالتوفيق لو الدعاء: النصح ومن األمر، لولي النصح البيعة مقتضى من: ٛج

 وزير لو يكوف أف: لو اهلل توفيق أسباب ومن الوالي صبلح أسباب من ألف البطانة؛ وصبلح والعمل
 .لو اهلل توفيق أسباب من ىذه ذكر، إذا ويعينو نسي، إذا ويذكره الخير، على يعينو صدؽ

 والقضاء الشر وإماتة اإلصبلح في األمر ولي مع التعاوف الرعية أعياف وعلى الرعية على فالواجب
 ورائها من يرجى التي السديدة والتوجيهات الحسن واألسلوب الطيب بالكبلـ الخير وإقامة عليو،
 من المقصود ألف يجوز؛ ال المصلحة من أكثر شر عليو يترتب عمل وكل الشر، دوف الخير

 الخير بو يريد اإلنساف يعملو عمل فأي المفاسد، ودرء الشرعية، المصالح تحقيق: كلها الواليات
 .لو يجوز ال منكر ىو وما إزالتو أراد مما أشر ىو ما عليو ويترتب

"  الحسبة"  كتاب في كامبل إيضاحا المعنى ىذا اهلل رحمو تيمية ابن اإلسبلـ شيخ أوضح وقد
 .الفائدة لعظم فليراجع؛

 ؟- اهلل حفظك - األمر لولي الدعاء عن يمتنع ومن: ٜس
 أفضل ومن القربات، أعظم من األمر لولي الدعاء ألف بصيرتو؛ وعدـ جهلو، من ىذا: ٜج

 عصت دوسا إف: )لو قيل لما وسلم عليو اهلل صلى والنبي ولعباده، هلل النصيحة ومن الطاعات،
 (.مسلمين وأتوه اهلل فهداىم بهم وائت دوسا اىد اللهم: قاؿ كفار وىم

 لو فالدعاء لؤلمة، صبلح صبلحو ألف لو؛ يدعى من أولى والسلطاف بالخير، للناس يدعو فالمؤمن
 وأف البطانة، لو اهلل يصلح وأف عليو، يعاف وأف للحق يوفق أف: النصح أىم ومن الدعاء، أىم من

 والعمل القلب وبصبلح والهداية بالتوفيق لو فالدعاء السوء، جلساء وشر نفسو شر اهلل يكفيو
 أنو اهلل رحمو أحمد اإلماـ عن روي وقد القربات، أفضل ومن المهمات، أىم من البطانة وصبلح

 عياض بن الفضيل عن ذلك ويروى ،(للسلطاف لصرفتها مستجابة دعوة لي أف أعلم لو: )قاؿ
 .اهلل رحمو

 الوالة؟ نصح في السلف منهج وما المنابر؟ فوؽ من الوالة نقد السلف منهج من ىل: ٓٔس
 يفضي ذلك ألف المنابر؛ على ذلك وذكر الوالة، بعيوب التشهير السلف منهج من ليس: ٓٔج

 ولكن ينفع، وال يضر الذي الخوض إلى ويفضي المعروؼ، في والطاعة السمع وعدـ الفوضى إلى
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 لو وليس وأىاليهم، وأموالهم أنفسهم في للمسلمين عرضوا إذا الخوارج قتاؿ ويحل
 وال أسيرىم، يقتل وال فيئهم، يأخذ وال جريحهم على يجهز وال يطلبهم، أف فارقوه إذا

 .ٔمدبرىم يتبع
                                                                                                                                                  

 االتصاؿ أو إليو، والكتابة السلطاف، وبين بينهم فيما النصيحة: السلف عند المتبعة الطريقة
 .الخير إلى يوجو حتى بو يتصلوف الذين بالعلماء

 من ذكر دوف من الربا وينكر الخمر، وينكر الزنا، فينكر: الفاعل ذكر بدوف المنكر إنكار أما
 .األدلة لعمـو واجب؛ فذلك فعلو،

 .حاكم غير وال حاكما ال فعلها من يذكر أف غير من منها والتحذير المعاصي إنكار ويكفي
: عنو اهلل رضي زيد بن ألسامة الناس بعض قاؿ: عنو اهلل رضي عثماف عهد في الفتنة وقعت ولما

 دوف وبينو بيني فيما أكلمو إني أسمعكم؟ إال أكلمو، ال أني تروف إنكم: فقاؿ عثماف؟ تكلم أال)
 (.افتتحو من أوؿ أكوف أف أحب ال أمرا أفتتح أف

 علنا عثماف على وأنكروا عنو اهلل رضي عثماف زماف في الشر باب الجهاؿ الخوارج فتح ولما
، إلى آثاره في الناس يزاؿ ال الذي والفساد والقتاؿ الفتنة عظمت  بين الفتنة حصلت حتى اليـو

 الصحابة من كثير جمع وقتل ذلك، بأسباب عنهما اهلل رضي وعلي عثماف وقتل ومعاوية، علي
 أمرىم ولي الناس من الكثيروف أبغض حتى علنا، العيوب وذكر العلني، اإلنكار بأسباب وغيرىم
 أف أراد من: )قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف األشعري، غنم ابن عياض روى وقد وقتلوه،
 قد كاف وإال فذاؾ منو قبل فإف بو فيخلو بيده يأخذ ولكن عبلنية يبده فبل سلطاف لذي ينصح

 سميع إنو شر، كل من المسلمين وإلخواننا لنا والسبلمة العافية اهلل نسأؿ (عليو الذي أدى
 .وصحبو وآلو محمد، سيدنا على وسلم اهلل وصلى .مجيب

 قـو فالصحابة منصفا، عادال موقفا الخوارج من عنهم اهلل رضي الصحابة موقف كاف لقد ٔ
 رضي علي على المتكرر شغبهم رغم الخوارج أف فنجد. خالفهم فيمن وجل عز اهلل يتقوف عدوؿ

 بالكفر، إياه واتهامهم ،" اهلل إال حكم ال" بقولهم مرة من أكثر خطبتو في ومقاطعتو عنو، اهلل
 يبدأىم ولم العادلة، السيرة معهم سار عنو اهلل رضي أنو إال ، الحكومة أمر من التوبة منو وطلبهم
 إال حكم ال: وقالوا العامة وأثاروا عليو، شغبوا كلما بل ،بفعل وال بقوؿ عليهم يعتد ولم بالقتاؿ،

 ثبلثا عندنا لكم إف أما! باطل بها يلتمس حق كلمة أكبر اهلل: "ويقوؿ ينهاىم خطبتو، في وىو هلل
 أيديكم دامت ما الفيء نمنعكم وال اسمو، فيها تذكروا أف اهلل مساجد نمنعكم ال: صحبتمونا ما
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 اهلل رضي إنو ثم، خطبتو من فيو كاف الذي مكانو إلى رجع ثم تبدؤنا، حتى نقاتلكم وال أيدينا، مع
 حينها األرض، في وأفسدوا واعتدوا المسلمين، من عدد قتلوا حتى لقتالهم بجيش يقابلهم لم عنو
 رسلو تزؿ فلم يرجعوا، أف ويأمرىم اهلل يناشدىم إليهم أرسل بل بالقتاؿ يبدأىم ولم إليهم، سار

 .منهم فرغ حتى فقاتلهم إليهم نهض ذلك رأى فلما رسولو، قتلوا حتى إليهم تختلف
 ".تبدؤونا حتى نقاتلكم وال: "للخوارج عنو اهلل رضي عليفقد قاؿ 

 اهلل، حدود وإقامة الببلد، أمن حفظ من البد كاف وقتلهم المسلمين باستعراض الخوارج بدأ فلما
 عديدة، نبوية نصوص وردت لقد. الخوارج لقتاؿ معو الفضبلء والصحابة عنو اهلل رضي علي فسار
 (عاد قتل ألقتلنهم أدركتهم لئن: )وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ يقوؿ الخوارج، قتاؿ على تحض

 عبداهللأخرجو  (مسلم كل على حق قتالهم: )ويقوؿ ،(ٗٙٓٔ) ومسلم ،(ٕٖٗٚ) البخاري رواه
: فيقوؿ يقاتلهم من أجر والسبلـ الصبلة عليو ويبين ،(ٕٔٙ/ ٕ)في السنة حنبل بن أحمد بن
 كما،  (ٖٔٔٙ) البخاري رواه (القيامة يـو قتلهم لمن أجر قتلهم فإف فاقتلوىم لقيتموىم فأينما)

 بن علي يقوؿ األمر، ىذا سيلي عنو اهلل رضي علياً  أف إلى أشار وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ أف
 أنت كيف: )فقاؿ عائشة، وعنده وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ على دخلت إني: طالب أبي
 قبل من يخرجوف قـو: فقاؿ بيده أشار ثم: قاؿ. أعلم ورسولو اهلل: فقلت وكذا؟ كذا وقـو

 زوائد في أحمد بن اهلل عبدأخرجو  (الحديث...  تراقيهم يجاوز ال القرآف يقرؤوف المشرؽ
عنو  قاؿالحديث و ( ٜٕٗ(( )السنة في عاصم أبي وابن ،(ٜٖٚٔ، رقم  ٓٙٔ/ ٔ) المسند
 .جيد إسناده: المسندومن معو في تحقيق  األرناؤوط وقاؿ. صحيح إسناده: األلباني العبلمة

 أف يرى عمر بن عبداهلل وكاف ،الصحابة من وجمعرضي اهلل عنو  طالب أبي بن عليقاتلهم  لذا
 حين الحروري نجدة يقاتل أف عنو اهلل رضي أراد لذلك ،المسلمين على واجبا حقا الحرورية قتاؿ
 اهلل رضي وقاؿ ،فتركو ىذا، على يبايعونك ال الناس إف: لو فقيل ذراريهم، على يغير المدينة أتى
 الفئة ىذه قاتلت أكوف وأال الليل، ومكابدة الهواجر، ظمأ: ثبلث على إال الدنيا من آسى ما: "عنو

 اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب زماف في محكم خرج: "قرة بن معاوية ويقوؿ،" بنا حلت التي الباغية
 األزرؽ ويقوؿ،  عمر بن عائذ منهم اهلل رسوؿ أصحاب من رىط بالسيف عليو فخرج وسلم عليو

 قاتلهم وكذلك،"عنو اهلل رضي األسلمي برزة أبو وفينا الخوارج نقاتل باألىواز كنا: "قيس بن
 . شعبة بن والمغيرة سفياف أبي بن معاوية
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 قتالهم، مبررات للمسلمين بين إليهم السير وأراد الخوارج قتاؿ على طالب أبي بن علي عـز ولما
 عن ورد كما الخوارج يقاتل لمن الجزيل باألجر وبشرىم ووجوبو، القتاؿ ىذا بحكم وأعلمهم

 وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سمعت إني الناس أيها: )فقاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 إلى صبلتكم وال بشيء، قراءتهم إلى قراءتكم ليس القرآف يقرؤوف أمتي من قـو يخرج: يقوؿ

 ال عليهم، وىو لهم أنو يحسبوف القرآف يقرؤوف. بشيء صيامهم إلى صيامكم وال بشيء، صبلتهم
 ،(ٙٙٓٔ) مسلم رواه (الرمية من السهم يمرؽ كما اإلسبلـ من يمرقوف تراقيهم، صبلتهم تجاوز

 وسلم عليو اهلل صلى نبيهم لساف على لهم قضى ما يصيبونهم الذي الجيش يعلم لووقاؿ أيضا ) 
 حلمة مثل عضده رأس على ذراع لو وليس عضد لو رجبل فيهم أف ذلك وآية. العمل عن التكلوا
 ذراريكم في يخلفونكم ىؤالء وتتركوف الشاـ وأىل معاوية إلى فتذىبوف بيض، شعرات عليو الثدي

 سرح في وأغاروا الحراـ، الدـ سفكوا قد فإنهم القـو ىؤالء يكونوا أف ألرجو إني واهلل. وأموالكم
 علي مع كانوا الذين الجيش في وكاف الجهني، وىب بن زيد يقوؿ. اهلل اسم على فسيروا الناس،
 وىب بن عبداهلل يومئذ الخوارج وعلى التقيا فلما ،قنطرة على مررنا: الخوارج لقتاؿ عنو اهلل رضي

 كما يناشدوكم أف أخاؼ فإني جفونها، من سيوفكم وسلوا الرماح ألقوا: لهم فقاؿ الراسبي،
 قاؿ ،برماحهم الناس وشجرىم السيوؼ، وسلوا برماحهم، فوحشوا فرجعوا. حروراء يـو ناشدوكم

 التمسوا: عنو اهلل رضي علي فقاؿ رجبلف إال يومئذ الناس من أصيب وما بعض على بعضهم وقتل
 قتل قد ناسا أتى حتى بنفسو عنو اهلل رضي علي فقاـ. يجدوه فلم فالتمسوه المخدج، منهم

 رسولو وبلغ اهلل صدؽ: قاؿ ثم فكبر. األرض يلي مما فوجدوه أخروه،: قاؿ بعض، على بعضهم
 (.ٙٙٓٔ) مسلم( الحديث... 

 األجر وبينوا ذلك، على وشجعوىم للخوارج، قتالهم مبررات للناس بينوا عنهم اهلل رضي فالصحابة
 لمن األمواؿ من العطايا يجزؿ كاف عنهما اهلل رضي الزبير بن عبداهلل إف بل. قتالهم في العظيم
 .يقاتلهم

 اهلل رضي علي فعلو ما خبلؿ من فتتضح الخوارج قتالهم في عنهم اهلل رضي الصحابة سنة عن أما
 :اآلتي في منها شيء تلخيص ويمكن النهرواف، في قاتلوىم حينما معو والصحابة عنو
 وال الخوارج، رأي يروف فقط داموا ما بالقتل عليهم يعتدى وال بقتاؿ، يبدءوف ال الخوارج إف - ٔ

 . وقتالهم ردعهم األمر ولي على يجب حينها السبيل يقطعوا أو المسلمين يقتلوا حتى يقاتلوف
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  الطبري قاؿ ،بالقتاؿ بدئهم قبل ووعظهم لهم، النصح وتقديم عليهم، الحجة إقامة يجب - ٕ
 عليهم الحجة إقامة بعد إال وقتلهم الخوارج قتاؿ يجوز ال(: "ٜٜٕ/ ٕٔ) الباري فتحكما في 
 " .إليهم واإلعذار الحق، إلى الرجوع إلى بدعائهم

 .المسلمين لقتل يتعرض ولم وضبللو، باطلو عن ويرجع يستسلم لمن األماف إعطاء - ٖ
 سبي، منهم يسبى وال - يتقوى فارا كاف إف إال - مدبرىم يتبع وال جريحهم، على يجهز ال - ٗ
 وصفين، الجمل كأىل البغي أىل معاملة يعاملهم ولم المرتدين، الكفار معاملة علي يعاملهم لم إذ
 . ثالثا قسما جعلهم بل
 يفعلو لم وىذا أصحابو، بين وقسمو وكراع سبلح من المعركة ساحة في كاف ما أخذ لذلك - ٘
 في كاف ما أخذ بل المرتدين، كالكفار الخوارج أمواؿ كل يأخذ لم أنو كما. الجمل أىل مع

 . المعركة ساحة
 يكف وال بالسيف، المسلمين على وخرجوا وأفسدوا قاتلوا ما الخوارج قتاؿ في االستمرار - ٙ

 من جماعات عليو خرج النهرواف بعد عنو اهلل رضي فعلي ،المسلمين عن يكفوا حتى عنهم
 . عنو اهلل رضي معاوية فعل وكذلك فقاتلهم، الخوارج

 وتقهر فلولهم، لتستأصل يطاردوف فإنهم وتخرج لتتقوى الخوارج من جماعات فرت إف - ٚ
 .شوكتهم وتكسر قوتهم،
 الخوارج؟ رأي على كاف إف عليو المقدور الواحد حكم ما :مسألة

 مصلحة وحسب خطره، حسب معو يتعامل أف األمر ولولي حالو، باختبلؼ حكمو يختلف
 .سبيلو تخلية أو قتلو، أو حبسو فلو المسلمين،

 عليو المقدور الواحد قتل فأما(: "ٖٕٚ/ ٕٛ) في مجموع الفتاوى تيمية ابن قاؿ شيخ اإلسبلـ
 أحمد، اإلماـ عن روايتاف ىما للفقهاء، قوالف فيو فهذا ونحوىم والرافضة كالحرورية، الخوارج من

 لم فإذا...  فساد فيو ممن ذلك ونحو مذىبو إلى كالداعية منهم الواحد قتل يجوز أنو والصحيح
 كاف أو القوؿ، ىذا يظهر لم إذا منهم واحد كل قتل يجب وال. قتلوا بالقتل إال فسادىم يندفع

 .ا.ىػ "راجحة مفسدة قتلو في
 أو دـ من سفك فيما الحكم فما الحق، إلى الرجوع وأراد الخارجي تاب إذا الحكم ما :مسألة
: فقاؿ ذلك عن (ٕ٘ٔ) للخبلؿ السنةكما في  حنبل بن أحمد اإلماـ سئل ماؿ؟ من سلب
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 أصيب دـ كل يهدر أف فرأوا متوافروف، وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ وأصحاب الفتنة ىاجت"
 . ا.ىػ" فبل طريق قاطع فأما: قاؿ نعم،: قاؿ الحرورية؟ مثل: لو قيل. القرآف تأويل على

 . أصحابو إلى يعاد فإنو بعينو قائما الماؿ يوجد أف ذلك من واستثنى
 (.  ٘ٙٗ) والفرؽ الفرقة بين الصحابةكتاب 

 األمور من وىي السياسي، نظامو قواعد من وقاعدة اإلسبلـ في الحكم دعائم من دعامة الطاعة ٔ
 من الدولة لتمكين أيًضا وضرورية عاتقو، على الملقى بواجبو القياـ من اإلماـ لتمكين الضرورية

 ببل إسبلـ ال: )يقوؿ حيث الخطاب بن عمر عن اهلل ورضي أغراضها، وتحقيق أىدافها تنفيذ
 من غيره عن اإلسبلـ نظاـ يميز ما أىم من وإف، (طاعة ببل أمير وال أمير، ببل جماعة وال جماعة،

 عند - يستشعر فهو المؤمن، قلب في الديني الوازع ذلك ىو البشر وضعها التي األرضية النظم
 وازعو فيردعو اإلماـ، لهذا الطاعة عليو أوجب قد وتعالى سبحانو اهلل أف - بواجبو اإلماـ قياـ

 وضعتها التي الدولة أمور من أمر أي على والعصياف التمرد أو الدولة بنظاـ اإلخبلؿ عن الديني
 قيـو حيّ  الرقيب بأف يشعر ألنو النظاـ، لهذا والحارس الرقيب عين عنو غابت وإف األمة، لصالح

، وال سنة تأخذه ال  في لو وجود ال ما وىذا ،وأواف لحظة كل في بأحوالو عالم عليو مطلع وىو نـو
 البشر طبيعة ومن مثلهم، بشر وىو النظاـ، وحارس الرقيب عين يراقب منهم فكل األرضية، النظم

 من يردعو خلقي أو ديني وازع وال حارس وال رقيب فبل عنو غاب فإف والتقصير، والغفلة الضعف
 .حفظو المراد النظاـ ىذا على التمرد
 ألنو الجزيل، األجر عليها فلو وعبادة، وتعالى سبحانو هلل قربة الطاعة ىذه اتخذ إذا المؤمن كذلك
 النظم أما ،ذلك على الثواب اهلل من فيرجو. ألشخاصهم ال بذلك ورسولو اهلل ألمر امتثاالً  يطيعهم
 المترتبة النتائج ومن حطامها، من الدنيا الحياة ىذه في يصيبو ما إال أجر وال رجاء فبل األخرى

نْػَيا اْلَحَياةُ  َوَما) النظم، ىذه حفظ على  [.ٕٙ: الرعد] (َمَتاعٌ  ِإالَّ  اآلِخَرةِ  ِفي الدُّ
 أحد، كل على واجبة ورسولو اهلل فطاعة(: ٚٔ ،ٙٔ/ ٖ٘) الفتاوى مجموعفي  اإلسبلـ شيخ قاؿ

 على فأجره هلل األمر والة بطاعة ورسولو اهلل أطاع فمن بطاعتهم، اهلل ألمر واجبة األمور والة وطاعة
 عصاىم منعوه وإف أطاعهم أعطوه فإف والماؿ الوالية من يأخذه لما إال يطيعهم ال كاف ومن اهلل،
 ا.ىػ خبلؽ من اآلخرة في لو فما
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 - النبي عن عنو اهلل رضي ىريرة أبي عن وغيرىما (ٛٓٔ) ومسلم ،(ٕٕٚٙ) البخاري روى وقد
 ولهم يزكيهم وال إليهم، ينظر وال القيامة يـو اهلل يكلمهم ال ثبلثة: )قاؿ - وسلم عليو اهلل صلى

 العصر بعد بسلعة رجبلً  بايع ورجل السبيل، ابن من يمنعو بالفبلة ماء فضل على رجل: أليم عذاب
 فإف لدنيا إال يبايعو ال إماًما بايع ورجل ذلك، غير وىو فصدقو وكذا بكذا ألخذىا باهلل لو فحلف
 أجل من وأئمتهم المسلمين لخلفاء والطاعة فالسمع لذلك، (يفِ  لم يعطو لم وإف وفى منها أعطاه

 .. مسلم كل عاتق على الملقاة الواجبات ومن تعالى، اهلل عند والقربات الطاعات
 عبد بن عمر سمعت: الكندي سوادة بن الصياح وقاؿ(: ٖٗٗ/ ٘)في تفسيره كثير  ابن قاؿو 

 إنها أال: قاؿ ثم[. ٔٗ: الحج] اآلية...  اأْلَْرضِ  ِفي مَّكَّنَّاُىمْ  ِإف الَِّذينَ : يقوؿ وىو يخطب العزيز
 من الوالي على لكم بما أنبئكم أال عليو، والموالى الوالي على ولكنها وحده الوالي على ليست
 وأف عليكم، اهلل بحقوؽ يؤاخذكم أف ذلكم من الوالي على لكم إفَّ  منو؟ عليكم للوالي وبما ذلك؛

 المستكرىة وال المبزوزة غير الطاعة ذلك من عليكم وإفَّ  استطاع، ما أقـو ىي التي إلى يهديكم
 .ا.ىػ عبلنيتها سرىا المخالف وال

 كثيرة وقد تقدـ بعضها في المباحث السابقة.واألدلة وجوب طاعة األئمة  
 الطاعة ىذه يجعل لم المسلمين األمور والة تطيع أف الرعية على وجل عز اهلل أوجب حينماولكن 
 طاعتو عليهم واجب وجل، عز هلل عبيد كلهم والمحكـو الحاكم ألف وذلك قيد، كل من مطلقة

 فعلى تعالى اهلل حقوؽ من حق في الرعية قصرت فإذا وحده، الحاكم ىو ألنو أوامره، وامتثاؿ
 فبل بمعصية أمر إذا الحاكم وكذلك الطريق، على تستقيم حتى والترىيب بالترغيب تقويمها الحاكم

 ىناؾ يكوف أال شريطة الحق إلى رجاعوإل وإرشاده، نصحو األمة على وإنما لو، طاعة وال سمع
 .بأمره فيو اهلل يقضي حتى الصبر الرعية فعلى وإال تقويمو، مصلحة من أعظم مفسدة

 وىنا يجب التنبو إلى أمر مهم وىو التفريق بين نوعين من السمع والطاعة:
 يحصل لم ما وظلموا النوع األوؿ: السمع والطاعة بمعنى عدـ الخروج على الحكاـ وإف جاروا

في معصية ، فهذا النوع وىو عدـ الخروج ليس مقيدا بحديث ) ال طاعة لمخلوؽ بواح كفر منهم
( فبل يجوز الخروج علي الحكاـ أف وقعوا في معصية أو أمروا بمعصية ما لم تبلغ  وجل عز اهلل

الكفر البواح، وىذا ىو معتقد أىل الحق أىل السنة والجماعة أىل الحديث واألثر، كما تقدـ 
 بأدلتو. 
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عما نهى  االنتهاءبو، أو النوع الثاني: السمع والطاعة بمعنى امتثاؿ أمر ولي األمر، بفعل ما يمر 
 عنو فهذا النوع ىو المقيد بحديث ) ال طاعة لمخلوؽ في معصية الخالق(.  

 وعلى ىذا التفريق بين النوعين جري عمل إماـ أىل السنة في فتنة خلق القرآف.
 وساموا المعتزلة مع -عنو اهلل عفا- المأموف كبرىا تولى القرآف بخلق بالقوؿ الفتنة ظهرت لماف

 بسبب العلماء من غفير جم دماء أريقت، فقد العذاب خاصة وعلمائها عامة المسلمين فيها
 غير إلي....  الصبياف كتاتيب في ذلك وقرر األمة، على الكريم القرآف بخلق القوؿ وفرض ذلك،
 أبرزىم من األئمة بعض وصمد كثير خلق استجاب بعد كل ىذا والعظائم، الطامات من ذلك

 أف على الناس أجبر المأموفوقد  والجماعة، السنة أىل إماـ عنو اهلل رضي حنبل بن أحمد اإلماـ
 وصبر أحمداإلماـ  فأبى يجيبوا، لم إذا ويقتلهم العلماء يمتحن صار إنو حتى القرآف، بخلق يقولوا
 للسنة إماما وجعلو ثبتو اهلل ولكن يقتل، أف كاد حتى مخلوؽ غير اهلل كبلـ القرآف أف على وثبت
 ،بدعيا كاف وإال سنيا كاف وافقو فمن بو الناس يمتحنوف المحنة ظهور بعد العلم أىل صار حتى
 على وأجمع (كافر فهو القرآف بخلق قاؿ من) المشهورة كلمتو اإلماـ أحمد في ىذه الفتنة وقاؿ
من  المأموف من حصل ما مع تعالى اهلل رحمو أحمد اإلماـومع ذلك ف والجماعة، السنة أىل ذلك

ولم يخرج عليو، ألنو لم يكفر عنده لمانع  طاعة من يداً  ينزعالمعاصي العظيمة في ىذه الفتنة، لم 
 خير ألنها السنة، على ثبت بل العواطف تستجيشو وال ىوى، ينزعو ال أحمد فاإلماـالتأويل، 

 مخالفة أراد من وجو في الشامخ كالجبل ووقف عليو العامة وجمع األمر، ولي بطاعة فأمر وأىدي
 أو والسنة، الكتاب قيود عن المجردة العواطف وراء انسياقاً  السلفية، والسير النبوي المنهج

 والسنة ،(ٜٙٔ/ٜ٘ٔ/ ٔ) الشرعية اآلداب في كما حنبل يقوؿ الفاسدة، الثورية المذاىب
 بن أحمد اإلماـ يعني - اهلل عبد أبي إلي الواثق والية في بغداد فقهاء أجتمع(: ٖٖٔص) للخبلؿ

 بخلق القوؿ إظهار: يعنوف - وفشا تفاقم قد األمر أف: لو وقالوا - تعالي اهلل رحمو - حنبل
 في باإلنكار عليكم: وقاؿ ذلك، في فناظرىم! سلطانو وال بإمارتو نرضي وال ذلك وغير القرآف،
 ودماء دمائكم تسفكوا وال المسلمين، عصا تشقوا وال طاعة، من يداً  تخلعوا وال قلوبكم

 وقاؿ فاجر، من ويستراح بر، يستريح حتى واصبروا أمركم، عاقبة في وانظروا معكم المسلمين
 ىػ ا اآلثار خبلؼ ىذا صواباً، - طاعتو من أيديهم نزع يعني - ىذا ليس
 ا.ىػ  الخرمي بابك قتاؿ في والمعتصم المأموف مع الجهاد على المسلمين يحث اهلل رحمو وكاف
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إماـ أىل السنة يتضح فيو النوع األوؿ من أنواع السمع والطاعة وىو عدـ فهذؿ الموقف من 
 .بواح كفر منهم يحصل لم ما وظلموا الخروج على الحكاـ وإف جاروا

أما النوع الثاني من أنواع السمع والطاعة وىو بمعنى امتثاؿ أمر ولي األمر، بفعل ما يمر بو، أو 
ال طاعة لمخلوؽ في معصية الخالق(، فيتجلى في موقف عما نهى عنو، المقيد بحديث )  االنتهاء

إماـ أىل السنة، في أثناء الفتنة مع بقي ابن مخلد، وإف كانت ىذه القصة ضعيفة، ولكن ما يهمنا 
 ىو موافقة ما فيها ألصوؿ أىل السنة.

 كتاب من العلماء بعض ونقل: (ٜٖٔ/ ٕٓ) اإلسبلـ تاريخ في اهلل رحمو الذىبي اإلماـقاؿ 
 جلَّ  وكاف بغداد، إلى مّكة من أبي رحل :يقوؿ أبي سمعت: بقيّ  بن أحمد بن الرحمن عبد دهحفي
 شديداً، غّماً  فاغتممت. ممنوع وأنّو المحنة، بلغتني قربت فلّما: قاؿ، حنبل بن أحمد مبلقاة بغيتو

 فدفعت الّناس، إلى أجلس أف أريد وأنا الجامع، أتيت ثمّ  فندؽ، في بيتاً  واكتريت بغداد، فأحللت
 فرجًة، لي ففرجت، معين بن يحيى ىذا: لي فقيل الرجاؿ، في يتكلَّم برجلٍ  فإذا نبيلة، حلقةٍ  إلى

 فبل السُّؤاؿ يحبُّ  وطنو، عن ناءٍ  غريب رجل - اهلل رحمك - زكريّا أبا يا: فقلت إليو، وقمت
 .جرَّح وبعضاً  زّكى، فبعضاً  لقيتو، من فبعضاً  لقيتو، من بعض عن فسألتو .قل: فقاؿ .تستجفني

 كاف ولو الثقة، وفوؽ ثقة دمشق، صبلة صاحب الوليد أبو: لي فقاؿ عّمار، بن ىشاـ عن فسألت
 - يكفيك: الحلقة أصحاب فصاح .وفضلو لخيره شيئاً  ضّره ما كبراً  ومتقلداً  كبراً  ردائو تحت

 أحمد: واحد رجلٍ  عن أكشفك: - قدميّ  على واقف وأنا - فقلت .سؤاؿ لو غيرؾ - اهلل رحمك
 إماـ ذاؾ: حنبل بن أحمد عن نكشف نحن ومثلنا: لي وقاؿ كالمتعّجب، إليَّ  فنظر !!!حنبل بن

 بابو، فقرعت. عليو فدللت أحمد، منزؿ على أستدؿّ  فخرجت .وفاضلهم وأخبرىم المسلمين،
 وأنا البلد، ىذا دخولي أوؿ وىذا الّدار، نائي غريب رجل اهلل عبد ابا يا: فقلت إليَّ، فخرج

 عليك يقع وال األسطوانة، أدخل: فقاؿ .إليك إالّ  رحلتي تكن ولم بسّنة، ومقيَّد حديث، صاحب
 أبعد: لو فقلت إفريقّية؟: قاؿ .األقصى المغرب: قلت موضعك؟ وأين: لي فقاؿ .فدخلت. عين
 شيء كاف وما لبعيد، موضعك: لو قاؿ .األندلس إفريقّية، إلى البحر بلد من أجوز إفريقّية، من

 لقد بلى،: لو فقلت .بلغلك قد لعّلو بما ممتحن أنيّ  غير مثلك، عوف أحسن أف من إليَّ  أحبُّ 
 زيّ  في يـو كلَّ  آتي أف لي أذنت فإذا عندكم، العين مجهوؿ وأنا دخولي، أّوؿ وىذا بلغني،

 يـو كلّ  تحدثني لم فلو الموضع، ىذا إلى فتخرج الّسائل، يقولو ما الباب عند فأقوؿ الّسّوآؿ،
 عند وال الحلق، في تظهر ال أف شرط على نعم: لي فقاؿ .كفاية فيو لي لكاف واحد بحديث إلى
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ثين  بابو، وآتي مدنسَّة بخرقةٍ  رأسي وألف بيدي، عوداً  آخذ فكنت .شرطك لك: فقلت .المحدّْ
 ويحّدثني الباب، ويغلق إليَّ، فيخرج كذلك، ىناؾ والسُّؤاؿ - اهلل رحمكم - األجر: فأصيح

 في - اهلل رحمو - الذىبي انكرىا وقد بتمامها، القصة ... وذكر تماـواألكثر والثبلثة، بالحديثين،
 إال أحمد االماـ إلى مخلد ابن وصل وما منكرة، وىي :فقاؿ( ٖٜٕ/ ٖٔ ٓ) النببلء أعبلـ سير
 وال ذلك بعد روى وما وعشرين، ثماف سنة أثناء من الحديث قطع قد وكاف ومئتين، الثبلثين بعد

 واستخلف الواثق، وىلك وثبلثين، اثنتين سنة المحنة زالت ولما مات، أف إلى واحدا حديثا
 وصمم التحديث، من أحمد االماـ امتنع وغيرىا، الرؤية أحاديث بنشر المحدثين وأمر المتوكل،

 بقي كاف لو ثم والفقو، الرجاؿ وأسماء واالثر، بالعلم يذاكر كاف أنو غير شيئا عمل ما ذلك، على
  من مجلداف فعندي. عنو بالرواية وافتخر مسنده، بها طرز لكاف حديث، مئة ثبلث منو سمع

 ا.ىػ  كلمة أحمد عن فيهما وما مسنده،
فإف منع ولي األمر بعض العلماء من تبليغ العلم، وأمره بذلك فهذا األمر من ولي األمر فيو 

معصية، فيقاؿ ىنا )ال طاعة لمخلوؽ في معصية الخالق( فلهذا العالم أف يخالف ولي األمر في ما 
ي أمره بو، ويبلغ العلم إف استطاع ولكن بدوف خروج وال إحداث فتنة، كما فعل اإلماـ أحمد ف

 ىذه القصة على فرض ثبوتها.  
 :النماذج بعض منها نأخذ جًدا كثيرة معصية في لو طاعة ال وأنو الحاكم سلطة تقييد على واألدلة

 :اهلل كتاب من: أوالً 
 تَػَناَزْعُتمْ  فَِإف ِمنُكمْ  اأَلْمرِ  َوُأْوِلي الرَُّسوؿَ  َوَأِطيُعواْ  اهللَ  َأِطيُعواْ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  أَيػَُّها يَا ) :تعالى قولو - ٔ

رٌ  َذِلكَ  اآلِخرِ  َواْليَػْوـِ  بِاهللِ  تُػْؤِمُنوفَ  ُكنُتمْ  ِإف َوالرَُّسوؿِ  اهللِ  ِإَلى فَػُردُّوهُ  َشْيءٍ  ِفي (  تَْأِويبلً  َوَأْحَسنُ  َخيػْ
 [.ٜ٘: النساء]

 إشارة الرَُّسوؿَ  َوَأِطيُعواْ : قولو في الفعل أعاد: الطيبي قاؿ(: ٕٔٔ/ ٖٔ)في الفتح  الحافظ قاؿ
 تجب ال من فيهم يوجد أنو إلى إشارة األمر أولي في يعده ولم بالطاعة، الرسوؿ استقبلؿ إلى

 فبل بالحق يعملوا لم فإف: قيل كأنو (َشْيءٍ  ِفي تَػَناَزْعُتمْ  فَِإف): قولو في ذلك بين ثم طاعتو،
 .ا.ىػ ورسولو اهلل حكم إلى فيو تخالفتم ما وردوا تطيعوىم
 بينو خبلؼ وقع إذا وأنو...  المسلمين من يكوف أف يجب المطاع اإلماـ أف اآلية من فالشاىد

 تقييد على ذلك فدؿ وبطشو، ىواه ال رسولو وسنة اهلل كتاب ىو ذلك في فالحكم رعيتو وبين
 .والسنة الكتاب بإتباع سلطتو
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 فبل والفضل والدين العلم أىل وأما: (ٕٔ/ٖ٘" )الفتاوى قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية في مجموع
 من بوجو: عليهم والخروج وغشهم، األمور، والة معصية من عنو اهلل نهى فيما ألحد يرخصوف

 ا.ىػ غيرىم سيرة ومن وحديثًا قديًما والدين السنة أىل عادات من عرؼ قد كما: الوجوه
 أمر قد ما الموضع ىذا غير في وتقرر استفاض وقد: (ٕٔ/ٖ٘" )الفتاوى وقاؿ أيضا في مجموع

 وقسمهم؛ حكمهم، في عليهم والصبر ومناصحتهم، اهلل؛ معصية غير في األمراء طاعة من ، بو
 ىم؛ إال بها يقـو ال التي الحسنات في متابعتهم من ذلك ونحو خلفهم، والصبلة معهم، والغزو

 على وإعانتهم بكذبهم، تصديقهم من عنو نهى وما ،والتقوى البر على التعاوف باب من فإنو
 وما ،والعدواف اإلثم على التعاوف باب من ىو مما ذلك؛ ونحو اهلل معصية في وطاعتهم ظلمهم

 يدخل وما المشروع؛ الوجو على ولغيرىم لهم المنكر عن والنهي بالمعروؼ األمر من أيًضا بو أمر
 وال لهم، خشية وال بخبل، وال جبنا، ذلك يترؾ ال بحيث إليهم؛ اهلل رساالت تبليغ من ذلك في

 وال للحسد، وال العامة، على وال عليهم، للرئاسة أيًضا يفعل وال اهلل؛ بآيات القليل للثمن اشتراء
 عليهم يخرج بحيث منو، أنكر ىو بما المنكر يزاؿ وال. للعامة وال لهم، للرياء وال للكبر

 بل ظلمهم؛ من يكوف ما فساد على يربى الذي الفساد من ذلك في لما الفتن؛ وتقاـ بالسبلح؛
 ا.ىػ عنو نهى ما ويترؾ بو، أمر ما ويفعل غيرىم، وفي فيهم اهلل يطاع

 ال بل بو، يأمر ما كل في اإلماـ طاعة يوجبوف ال: (ٖٛٛ-ٖٚٛ/ٖ" )السنة منهاجوقاؿ في 
 كاف وإف اهلل معصية في طاعتو يجوزوف فبل الشريعة، في فيو طاعتو تسوغ فيما إال طاعتو يوجبوف

 والصدؽ الزكاة؛ وإيتاء الصبلة؛ بإقامة يأمرىم أف مثل فأطاعوه، اهلل بطاعة أمرىم وإذا عاداًل، إماًما
 أمر إذا والفاسق والكافر اهلل، أطاعوا إنما الحقيقة في فهم اهلل، سبيل في والجهاد والحج والعدؿ

 إذا أنو كما بها، الفاسق ذلك أمر ألجل وجوبها يسقط وال اهلل طاعة تحـر لم هلل طاعة ىو بما
 ال السنة فأىل فاسق، قالو قد لكونو الحق اتباع وجوب يسقط وال تكذيبو يجز لم بحق تكلم

 اللَّوَ  َأِطيُعوا) : تعالى قاؿ كما الرسوؿ طاعة ضمن في يطيعونهم وإنما مطلًقا، األمور والة يطيعوف
 الرسوؿ بطاعة وأمر مطلًقا، اهلل بطاعة فأمر ،[ٜ٘:النساء] ( ِمْنُكمْ  اأَلْمرِ  َوُأْوِلي الرَُّسوؿَ  َوَأِطيُعوا

 أولي طاعة وجعل ،[ٓٛ:النساء] ( اللَّوَ  َأطَاعَ  فَػَقدْ  الرَُّسوؿَ  يُِطعْ  َمنْ )  اهلل بطاعة إال يأمر ال ألنو
 ال األمر ولي ألف ثالثة، طاعة لهم يذكر ولم ،( ِمْنُكمْ  اأَلْمرِ  َوُأْوِلي) : فقاؿ ذلك، في داخلة األمر
 في الطاعة إنما" وسلم عليو اهلل صلى النبي قاؿ كما بالمعروؼ، الطاعة إنما مطلقة، طاعة يُطاع
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: وقاؿ ،"الخالق معصية في لمخلوؽ طاعة ال"و ،" اهلل معصية في طاعة ال: "وقاؿ ،"المعروؼ
 . ا.ىػ تطيعوه فبل اهلل بمعصية أمركم ومن"

 َشْيئاً  بِاللَّوِ  ُيْشرِْكنَ  ال َأف َعَلى يُػَباِيْعَنكَ  اْلُمْؤِمَناتُ  َجاءؾَ  ِإَذا النَِّبيُّ  أَيػَُّها يَا ) :تعالى قولو ومنها - ٕ
 َوال َوَأْرُجِلِهنَّ  أَْيِديِهنَّ  بَػْينَ  يَػْفَترِيَنوُ  بِبُػْهَتافٍ  يَْأتِينَ  َوال َأْوالَدُىنَّ  يَػْقتُػْلنَ  َوال يَػْزنِينَ  َواَل  َيْسرِْقنَ  َوال

 [ٕٔ: الممتحنة](  رَِّحيمٌ  َغُفورٌ  اللَّوَ  ِإفَّ  اللَّوَ  َلُهنَّ  َواْستَػْغِفرْ  فَػَباِيْعُهنَّ  َمْعُروؼٍ  ِفي يَػْعِصيَنكَ 
( ٓٛ/ ٕٛ) في تفسيره جرير ابن روى (َمْعُروؼٍ  ِفي يَػْعِصيَنكَ  َوال): تعالى قولو اآلية من والشاىد

 وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ إف: قاؿ َمْعُروؼٍ  ِفي يَػْعِصيَنكَ  َوال: قولو في زيد ابن عن بسنده
: قاؿ حتى. ويترؾ يَػْعِصيَنكَ  ال يقل لم بشرط، إال أمر لو يستحلّ  لم ثم خلقو، من وخيرتو نبّيو -

 ا.ىػ نبيو على ىذا اهلل اشترط وقد معروؼ غير في يطاع أف ألحد ينبغي فكيف َمْعُروؼٍ  ِفي
 وسلم عليو اهلل صلى - الرسوؿ طاعة تقييد سبب مفسراً ( ٜ٘/ ٗ) الكشاؼ في الزمخشري وقاؿ

 الخالق معصية في المخلوؽ طاعة أف على بذلك نبو: بالمعروؼ إال يأمر ال أنو مع بالمعروؼ -
 ا.ىػ واالجتناب بالتوقي جديرة
 ِفي يَػْعِصيَنكَ  َوال: قولو من يؤخذ(: ٖٚٔ/ ٙٔ) التأويل محاسنكما في   الهراسي الكيا وقاؿ

 إال يكن لم - وسلم عليو اهلل صلى - النبي وأمر: قاؿ ،معروؼ غير في ألحد طاعة ال أنو َمْعُروؼٍ 
 .. ا.ىػ-مطلقا– السبلطين طاعة في أحد يترخص لئبل الطاعة في شرطو وإنما بمعروؼ

 بمقتضى أمروا إذا يطاعوف إنما األمراء أف والتحقيق(: ٓٔ/ ٔ) الموقعين إعبلـفي  القيم ابن وقاؿ
 أف فكما العلم، أوجبو وما المعروؼ في تكوف إنما الطاعة فإف العلماء، لطاعة تبع فطاعتهم العلم،
 بطائفتي اإلسبلـ قياـ كاف ولما العلماء، لطاعة تبع األمراء فطاعة الرسوؿ، لطاعة تبع العلماء طاعة

 وفساده الطائفتين، ىاتين بصبلح العالم صبلح كاف لهم، تبًعا كلهم الناس وكاف واألمراء، العلماء
 صلح صلحا إذا الناس من صنفاف: السلف من وغيره المبارؾ بن اهلل عبد قاؿ كما بفسادىما

 ا.ىػ والعلماء الملوؾ: قاؿ ىم؟ من قيل الناس، فسد فسدا وإذا الناس،
 :يلي ما منها نأخذ جًدا فكثيرة السنة من اإلماـ سلطة تقييد على األدلة أما
 عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ أف عنهما اهلل رضي عمر بن اهلل عبد عن وأحمد الخمسة رواه ما - ٔ

 وال سمع فبل بمعصية يؤمر أف إال كره أو أحب فيما والطاعة السمع المرء على: )قاؿ - وسلم
 (.ٜٖٛٔ) ومسلم ،(ٜٕ٘٘) البخاري رواه (طاعة
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 دليل الحديث ىذا وفي: الحديث ىذا على تعليًقا (ٕٛٓ/ ٚ) سننال تهذيبفي  القيم ابن قاؿ
 بل اهلل، عند عذرًا لو يمهد ال ذلك وأف عاصًيا، كاف اهلل معصية في األمر والة أطاع من أف على
 وجهو وىذا الحديث ىذا يدؿ ىذا وعلى يرتكبها، لم األمر لوال كاف وإف بو، حق ال المعصية إثم

 .التوفيق وباهلل
 بن علي عن وغيرىما (ٓٗٛٔ) ومسلم - لو واللفظ -( ٘ٗٔٚ) البخاري رواه ما ومنها - ٕ

 من رجبلً  عليها وأمَّر سريّة، - وسلم عليو اهلل صلى - النبي بعث: )قاؿ عنو اهلل رضي طالب أبي
 - وسلم عليو اهلل صلى - النبي أمر قد أليس: وقاؿ عليهم فغضب يطيعوه، أف وأمرىم األنصار،

 فيها، دخلتم ثم نارًا وأوقدتم حطًبا جمعتم لما عليكم عزمت: قاؿ بلى،: قالوا تطيعوني؟ أف
 إنما: بعضهم فقاؿ بعض، إلى بعضهم ينظر فقاـ بالدخوؿ ىموا فلما نارًا، وأوقدوا حطًبا فجمعوا

 النار، خمدت إذ كذلك ىم فبينما أفندخلها؟ النار من فرارًا - وسلم عليو اهلل صلى - النبي تبعنا
 إنما منها، خرجوا ما دخلوىا لو: فقاؿ - وسلم عليو اهلل صلى - للنبي فذُِكرَ  غضبو، وسكن
 حذافة بن اهلل عبد كاف أميرىا أف فيها وجاء أيًضا القصة ىذه ورويت، (المعروؼ في الطاعة

 .مهاجريًا كاف بل األنصار من يكن ولم دعابة، فيو امرءاً  وكاف السهمي
 فما عصيانو، - وسلم عليو اهلل صلى - الرسوؿ أوجب وقد الدنيا، نار بدخوؿ أمرىم قد فهذا
 .طاعتهم؟ تكوف فكيف! المعاصي بارتكاب اآلخرة نار بدخوؿ يأمروف بالذين بالك

 اهلل صلى - اهلل رسوؿ أف عنو اهلل رضي مالك بن أنس عن( ٜٙٙ) البخاري رواه ما ومنها - ٖ
 أقاـ ما زبيبة، رأسو كأف حبشي عبد عليكم استعمل وإف وأطيعوا اسمعوا: )قاؿ - وسلم عليو

 (.اهلل كتاب فيكم
 ، أي ال يأمر بمعصية.بكتاب يقود الذي لئلماـ الطاعة قيد الحديث فهذا

 قاؿ: قاؿ عنو تعالى اهلل رضي مسعود بن اهلل عبد إلى بسنده أحمد اإلماـ رواه ما ومنها - ٗ
 ويحدثوف السنة يطفئوف رجاؿ بعدي من أمركم سيلي إنو: )- وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ

 يا - ليس: قاؿ أدركتهم؟ إذا بي كيف: مسعود ابن قاؿ مواقيتها، عن الصبلة ويؤخروف البدعة،
، (ٜٖٛٛ رقم ، ٜٓٗ/ٔ) أحمد أخرجو (مرات ثبلث قالها اهلل عصى لمن طاعة - عبد أـ ابن

 ،(ٕٗٔ/ٖ) والبيهقى ،(ٖٔٙٓٔ) الكبير في والطبراني ،(ٕ٘ٙٛ رقم ، ٜٙ٘/ٕ) ماجو ابنو 
 بآخره اختلط المسعودى الرحمن عبد لكن ثقات رجالو إسناد ىذا( : ٚٚٔ/ٖ) البوصيرى قاؿ
وصححو العبلمة األلباني في الصحيحة  . الترؾ فاستحق اآلخر من األوؿ حديثو يتميز ولم
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 وصححو ،(ٕٖٓ/ ٘) للمسند تحقيقو في شاكر أحمدالشيخ  إسناده وصحح(، ٕٗٙٛ)
، وقاؿ األرنؤوط ومن معو في تحقيق المسند (ٕٙ٘: ص) النبوة دالئل صحيح في الوادعي

 عند ضعيف وىو اهلل، عبد أبيو من الرحمن عبد سماع يصحح من عند حسن إسناده(: ٖٓٗ/ٙ)
  .سنوات ست وعمره أبوه توفي فقد اليسير، إال أبيو من يسمع لم إنو: يقوؿ من

 تنكروف، ما يعرفونكم بعدي، أمراء سيليكم: )قاؿ عنو اهلل رضي الصامت بن عبادة رواه ما ونحو
/ ٖ) الحاكم أخرجو (اهلل عصى لمن طاعة فبل منكم ذلك أدرؾ فمن تعرفوف، ما عليكم وينكروف

 بطرقو وشواىده. . (ٜٓ٘) الصحيحة في األلباني قواه العبلمةو وصححو،  (ٔٓٗ
 عز قاؿ كما لبعض بعضهم الرجاؿ وعبادة باهلل الشرؾ إلى تجرُّ  قيد كل من المطلقة الطاعة إف بل

 ِإَلهاً  لِيَػْعُبُدواْ  ِإالَّ  ُأِمُرواْ  َوَما َمْريَمَ  اْبنَ  َواْلَمِسيحَ  اهللِ  ُدوفِ  مّْن َأْربَاباً  َورُْىَبانَػُهمْ  َأْحَباَرُىمْ  اتََّخُذواْ ) : وجل
 اهلل رضي حاتم بن عدي حديث وفي، [ٖٔ: التوبة](  ُيْشرُِكوفَ  َعمَّا ُسْبَحانَوُ  ُىوَ  ِإالَّ  ِإَلوَ  الَّ  َواِحداً 
 اآلية، ىذه يقرأ فسمعو نصراني وىو - وسلم عليو اهلل صلى - النبي على قدـ قد وكاف)  عنو،
 اهلل حرَّـ ما وُيحلُّوف فتحرمونو، اهلل أحلَّ  ما يحرموف أليس: قاؿ نعبدىم لسنا إنا: لو فقلت: قاؿ

 ،( ٜٖ٘ٓ رقم/ ٕٛٚ/ ٘) الترمذي أخرجو (عبادتهم فتلك: قاؿ بلى،: فقلت: قاؿ فتِحلُّونو؟
 الكبير في والطبراني ،( ٔٛ/ ٓٔ) تفسيره في جرير وابن ،( ٙٓٔ/ٔ/ٗ) التاريخ في والبخاري

 السنن في والبيهقي ،( ٜٔٗ-ٜٓٗ/ ٕ" )الوسيط" في والواحدي ،( ٕٛٔ رقم/ ٕٜ/ ٚٔ)
 وابن المنذر، وابن حميد، بن وعبد سعد، وابن ،( ٕٔٙ رقم) والمدخل( ٙٔٔ/ ٓٔ) الكبرى

 عنو قاؿ والحديث( ٖٕٓ/ ٕ" )المنثور الدر" في كما- مردويو وابن الشيخ، وأبو حاتم، أبي
 أعين بن وغطيف حرب، بن السبلـ عبد حديث من إال نعرفو ال غريب، حديث ىذا: " الترمذي

 اإليماف كتاب في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ بشواىده وحسنو ،" الحديث في بمعروؼ ليس
 اهلل شاء إف حسن طرقو بمجموع ىو( : ٖٜٕٖ) الصحيحة في األلباني العبلمة وقاؿ ،( ٗٙص)

 .تقويتو إلى( ٖٛٗ/ٕ" ) تفسيره" في كثير ابن أشار وقد تعالى،
 ولو ُيَصلُّوا، إنهم َأَما: البختري أبو قاؿ وكذلك(: ٗٙ: ص) اإليماف في كتاب تيمية ابن قاؿ

 وحرامو حرامو، اهلل حبلؿ فجعلوا أمروىم ولكن أطاعوىم، ما اهلل دوف من يعبدوىم أف أمروىم
 كانت كيف: )العالية ألبي قلت: أنس بن الربيع وقاؿ..  الربوبية تلك فكانت فأطاعوىم، حبللو،

 ونهوا بو أمروا ما اهلل كتاب في وجدوا أنهم الربوبية كانت: قاؿ إسرائيل؟ بني في الربوبية تلك
 لقولهم، انتهينا عنو نهونا وما ائتمرنا بو أمرونا فما بشيء، أحبارنا نسبق لن: فقالوا عنو،
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 أف - وسلم عليو اهلل صلى - النبي بيَّن فقد ظهورىم، وراء اهلل كتاب ونبذوا الرجاؿ فاستنصحوا
 ودعوىم لهم وصاموا لهم َصلُّوا أنهم ال الحبلؿ، وتحريم الحراـ تحليل في كانت إنما عبادتهم

  .لؤلمواؿ عبادة وتلك للرجاؿ عبادة فهذه اهلل، دوف من
/ ٖ)في تفسيره  الطبري وروى(. ٕٚٛٛ) البخاري رواهالذي  (الدينار عبد تعس: )حديث يقصد
 اآلية...  اهللِ  ُدوفِ  مّْن َأْربَاباً  بَػْعضاً  بَػْعُضَنا يَػتَِّخذَ  َوال: تعالى قولو عند جريج ابن إلى بسنده (ٖٗٓ

 . اهلل معصية في بعًضا بعضنا يطع ال: قاؿ ،[ٗٙ: عمراف]
 وجل، عز اهلل دوف من أربابًا اتخذىم فقد هلل معصية فيو فيما واألمراء العلماء أطاع فمن لذلك
 يطيعو ُمَشرًّْعا ربِّا اآلخر اإلنساف يتخذ أف من أكبر ذنب وأي اهلل، دوف من لهم وعبادة شرؾ وىذا

 .لو اهلل أحلّ  ما عليو ويحـر اهلل، معصية في
في تيمية  ابن شيخ اإلسبلـ قاؿ بو، بالكفر ُأِمرنا وقد للطاغوت، طاعة المعصية في والطاعة
 الحق ودين الهدى غير اتباع في والمطاع اهلل معصية في والمطاع(: ٕٔٓ/ ٕٛ) الفتاوى مجموع

 .ا.ىػ طاغوت ىو اهلل ألمر المخالف أمره مطاًعا أو اهلل لكتاب المخالف خبره مقبوالً  كاف سواء
 كذلك كاف ما أما ورسولو، هلل معصية فيو ليس بما مقيدة األئمة طاعة أف يتبين سبق ما كل من
 وأوجبها بها اهلل أمرنا التي لؤلئمة الطاعة أف كذلك لنا ويتبين. األدلة نصت كما فيو لهم طاعة فبل

 في العسكرية المصطلحات عليها تنص كما عمياء طاعة ال مبصرة طاعة ىي إنما الرعية على
 الشخص على العمياء الطاعة إيجاب من الصوفية الطرؽ بعض عليها تنص وكما الوضعية، النظم

 السرية أصحاب قصة في معنا مرّ  كما( المعروؼ في الطاعة إنما) فبل اإلسبلـ أما مريده، أماـ
 .لهم - وسلم عليو اهلل صلى - النبي وتوجيو وأميرىم

 شيًئا الشارع يحرَّـ أف يعقل ال إذ اإلسبلـ، في تناقض ىناؾ لكاف المعصية في الطاعة أجيزت ولو
 .يوجبو ثم

 على والطاعة السمع: )حديث على (ٖٔٓ/ ٙ) المسند حاشيةفي  شاكر أحمد األستاذ ويعلق
 صحيح بقيد - الطاعة واجب - الواجب ىذا قَػيَّد ثم:  ... بقولو ،إلخ...  وكره أحب فيما المرء

 سمع فبل بمعصية عليو األمر لو من أمره فإف بو، كلف ما تقديره في الحق للمكلف يجعل دقيق،
 على كاف ما اإلثم من عليو كاف فعل فإف المخلوؽ، بطاعة اهلل يعصي أف لو يجوز ال طاعة، وال
 شأنو عملو، عن مسئوؿ مكلَّف فإنو غيره، بأمر المعصية ىذه أتى بأنو اهلل عند يعذر ال أمره، من

 ىي اآلمر فيها يطيع أال المأمور على يجب التي المعصية أف بداىة المفهـو ومن، سواء آمره شأف
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 المأمور فيها يتأّوؿ التي المعصية ال تحريمها، على والسنة الكتاب يدؿّ  التي الصريحة المعصية
 .ا.ىػ ولغيره لنفسو مغالطة بمعصية أمر ألنو امتنع إنما أنو نفسو يوىم حتى ويتحايل

 ال أمرنا من على اإلثم فيقولوف بها، ُأمروا قد أنهم بحجة المعاصي يرتكبوف الذين على ردّّ  فهذا
 على ردّّ  للعلماء وأقواؿ أحاديث من سبق ما وكل الفاعل، وعلى اآلمر على اإِلثم أف والحق علينا،

 .أنفسهم ومخادعتهم زعمهم
 يتقبل اهلل وأف لئلماـ، المطلقة الطاعة يروف األمويين زمن الشاـ أىل من طائفة خرجت وقد ىذا

 ىذه عن (ٕٖٕ/ ٔ) السنة منهاجفي  تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ سيئاتو، عن ويتجاوز حسناتو،
 منو تقبَّل خليفة استخلف إذا اهلل إف: يقولوف فكانوا أمية بني أتباع الشاـ غالية وأما:  ... الطائفة

 الملك عبد بن الوليد سأؿ ولهذا يحاسبو، ال إنو: قالوا وربما السيئات، عن لو وتجاوز الحسنات،
 ِإنَّا َداُوودُ  يَا: لو قاؿ وقد داود؟ أـ اهلل على أكـر أنت المؤمنين أمير يا: فقالوا العلماء ذلك عن

 ِإفَّ  اللَّوِ  َسِبيلِ  َعن فَػُيِضلَّكَ  اْلَهَوى تَػتَِّبعِ  َوال بِاْلَحقّْ  النَّاسِ  بَػْينَ  فَاْحُكم اأَلْرضِ  ِفي َخِليَفةً  َجَعْلَناؾَ 
 سؤاؿ وكذلك ،[ٕٙ: ص] اْلِحَسابِ  يَػْوـَ  َنُسوا ِبَما َشِديدٌ  َعَذابٌ  َلُهمْ  اللَّوِ  َسِبيلِ  َعن َيِضلُّوفَ  الَِّذينَ 

 ثم .اآلية ىذه لو فذكر المشهورة موعظتو في المدني حاـز ألبي ذلك عن الملك عبد بن سليماف
 من منهم غلط من غلط لكن(: ٖٖٕ/ ٔ)في نفس المصدر  فقاؿ غلطهم تعالى اهلل رحمو بيَّن

: الثانية. بطاعتهم أمر اهلل إف: ويقولوف مطلقة، طاعة الوالة يطيعوف كانوا أنهم: جهة من ،جهتين
 ا.ىػ السيئات عن لو وتجاوز الحسنات منو تقبَّل خليفة استخلف إذا اهلل إف: منهم قاؿ من قوؿ

 من شيء فيو كاف ولو حتى بل عاداًل، اإِلماـ بكوف مشروطة ليست في المعروؼ الطاعة ىذهو 
، اآلدميين حقوؽ بعض أو تعالى، اهلل حق في تقصير فيو يكوف كأف نفسو، على والفسق الجور
 :يلي ما ذلك على يدؿ والذي

 عنو تعالى اهلل رضي مسعود بن اهلل عبد عن (ٖٗٛٔ) ومسلم ،(ٖٖٓٙ) البخاري رواه ما - ٔ
 يا: قالوا تنكرونها، وأمور أثرة بعدي ستكوف إنها: )- وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ

 الذي اهلل وتسألوف عليكم الذي الحق تؤدُّوف: قاؿ منا؟ ذلك أدرؾ من تأمر كيف اهلل رسوؿ
 (.لكم

 اهلل، رسوؿ يا: فقاؿ - وسلم عليو اهلل صلى - النبي أتى رجبلً  أف) حضير بن سعيد وعن - ٕ
 (الحوض على تلقوني حتى فاصبروا أثرة بعدي ستروف إنكم: قاؿ تستعملني، ولم فبلنًا استعملت

 (.٘ٗٛٔ) ومسلم ،(ٕٜٖٚ) البخاري رواه
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 يختم بما تدري ال فإنك شر، وال خير بعمل لو شهدت بلف اإلسبلـ، أىل من كاف منو 
 وما الندـ، من اهلل إلى الموت عند لو يسبق ما تدري وال عليو وتخاؼ لو، ترجو لو،

                                                                                                                                                  

 حقهم، يسألونا أمراء علينا قامت إف أرأيت اهلل نبي يا: )قاؿ أنو يزيد بن سلمة حديث ومنها - ٖ
 فإفَّ  وأطيعوا اسمعوا: قاؿ أف إلى...  عنو فأعرض سألو ثم عنو، فأعرض تأمرنا؟ فما حقنا ويمنعونا

 (.ٙٗٛٔ) مسلم رواه (ُحمّْلتم ما وعليكم ُحمّْلوا ما عليهم
 بخير اهلل فجاء ِبَشرّ  كنا إنا: اهلل رسوؿ يا: قلت: )قاؿ عنو اهلل رضي حذيفة حديث ومنها - ٗ

: قاؿ خير؟ الشر ىذا وراء وىل: قلت نعم،: قاؿ شر؟ من الخير ىذا وراء من فهل فيو، فنحن
 يهتدوف ال أئمة بعدي يكوف: قاؿ كيف؟: قلت نعم،: قاؿ شر؟ الخير ىذا وراء فهل: قلت نعم،

: قاؿ إنس، جثماف في الشياطين قلوب قلوبهم رجاؿ، فيكم وسيقـو بسنتي، يستنوف وال بهدي،
 وُأِخذَ  ظهرؾ ُضربَ  وإف وتطيع تسمع: قاؿ ذلك؟ أدركت إف اهلل رسوؿ يا أصنع كيف: قلت
 (.ٚٗٛٔ) ومسلم ،(ٖٙٓٙ) البخاري رواه (وأطع فاسمع مالك
 المسلم على واجبة المعروؼ في الطاعة أف على جملتها في َتُدؿّ  معناىا في وما األحاديث فهذه

 بالجسم الضرر إلى ذلك تعدى ولو بل األمواؿ، ببعض واستأثر الحقوؽ بعض منع وإف لئلماـ،
 عليو اهلل أوجبو بما القياـ المؤمن فعلى الشخصية، األمور من ونحوه الماؿ أخذ إلى أو كالضرب،

، تجتمع اهلل فعند وجل، عز اهلل عند حقو يحتسب وأف المعروؼ، في الطاعة من  وذلك الخصـو
 .المذمـو واالختبلؼ الفتن باب لفتح سدِّا
 - بالرسوؿ أسوة لنفسو ال وجل، عز هلل إال ينتقم وال يغضب أال ينبغي المؤمن أف على تدؿ كما

 عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ أف(: )ٙٛٚٙ) البخاري صحيح في كما - وسلم عليو اهلل صلى
 الدنيا حقوؽ من حقٍ  في اإلماـ قصر فإذا، (اهلل حرمات تنتهك أف إال قط لنفسو انتقم ما - وسلم
 يرتكب كاف وإف الحق، ىذا منعو بسبب يعصيو وال اهلل، طاعة في يطيعو أف فعليو الرعية ألحد
 المؤمن على الحاؿ ىذه ففي الواجبات، بعض أداء في تقصير وعنده نفسو، في المعاصي من شيًئا

 وجل عز هلل بمعصية يأمره كأف الدين يمس ما إلى األمر تطرَّؽ إف أما اهلل، طاعة في وطاعتو نصحو
 (.ٖ٘ٚص) بتصرؼ العظمى اإلمامة. طاعة وال سمع ال فهنا
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 عليو وتخاؼ اهلل، رحمة لو ترجو اإلسبلـ على مات إذا الوقت ذلك في اهلل أحدث
 .ٔتوبة منو وللعبد إال ذنب من وما ذنوبو،

                                                           

 تؤخذ التي العقيدة أمور من والنار بالجنة لمعين الشهادة أف والجماعة؛ السنة أىل عند القاعدة ٔ
 الكتاب - الشرع لو شهد فمن، فيها باالجتهاد للعقل مجاؿ وال ، والسنة الكتاب من بالتلقي
 على ونخاؼ ، الجنة للمحسن نرجو فنحن ذلك ومع ، لو شهدنا ؛ نار أو بجنة - والسنة

 . بالخواتيم أعلم واهلل ، النار المسيء
 -: قسمين إلى تنقسم والنار بالجنة والشهادة

 وخرج كفر فقد أكبر شركا تعالى باهلل أشرؾ من:  تقوؿ كأف بوصف، المتعلقة: العامة الشهادة. ٔ
 . النار في وىو الدين من

 والحج ، تأخر وما ذنبو من تقدـ ما لو غفر واحتسابا إيمانا رمضاف صاـ من:  نقوؿ وكذلك
 والسنة ، الكريم القرآف في كثيرة وغيرىا النصوص ىذه ومثل.  الجنة إال جزاء لو ليس المبرور
 فنقوؿ.  ؟ النار في أـ الجنة في بو ويستغيث اهلل غير يدعو الذي ىل:  شخص سأؿ وإذا، النبوية

 حج من:  قيل وإذا، ذلك على ومات وأصر والدليل الحجة عليو قامت إذا النار وفي كافر ىو
 كاف من أو ، الجنة في ىو قلنا ؟ مصيره فأين مثبل - حجو بعد ومات ؛ يفسق ولم يرفث فلم
 للشخص ال للوصف ىذا كل،  ذلك ونحو الجنة في فهو"  اهلل إال إلو ال:  الدنيا من كبلمو آخر

 . المعين
 تجوز ال فهذه ، النار في أو الجنة في أنو واسمو بذاتو لشخص:  المعينة أو الخاصة الشهادة. ٕ
 . النار في أو الجنة في أنو رسولو أو عنو، تعالى اهلل أخبر من حق في إال

 ، بالجنة المبشرين كالعشرة قطعا أىلها من فهم بأعيانهم بالجنة رسولو أو اهلل لهم شهد فمن
 . عنو اهلل رضي وعلي وعثماف وعمر الصديق بكر أبو ، األربعة الخلفاء رأسهم وعلى
 ، طالب وأبي ، وامرأتو ، لهب كأبي أىلها من فهو التعيين على بالنار الشرع لو شهد وممن

 . وغيرىم ، لحي بن وعمرو
  ؟ للتابعين بالجنة ُيشهد ىل:  مسألة
 في النابلسي الغني عبد القوؿ ىذا واختار ، بالجنة نيلتابعل ُيشهد أنو إلى العلماء بعض ذىب
 واستدؿ ، بالجنة للتابعين أيضاً  نشهد قاؿ: ق النار أو بالجنة لهم المقطوع في األنوار لمعة كتابو
 من رأى أو رآنى مسلما النار تمس ال) ( ٖٛ٘ٛ رقم ، ٜٗٙ/٘) الترمذى بحديث ذلك على
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 .ٔحق والرجم

                                                                                                                                                  

 وعبد يوسف بن لحجاجير ابش( وىو حديث ضعيف ال يثبت ، وىذا القوؿ شاذ، ويستلـز ت رآنى
 ومن على شاكلتهم بالجنة، وال يقوؿ بهذا أحد .   عمار قاتل و عثماف وقتلة ملجم بن الرحمن
 عليو اهلل صلى النبي لو شهد فمن( : ٛٔ٘/ٔٔ: قاؿ شيخ اإلسبلـ في مجموع الفتاوى ) مسألة
 ال:  العلم أىل من طائفة قاؿ فقد بالجنة لو يشهد لم من وأما بالجنة لو شهدنا بالجنة وسلم
 وتقواه إيمانو الناس بين من استفاض من بل:  طائفة وقاؿ ،يحبو اهلل أف نشهد وال بالجنة لو يشهد
 وأبي الثوري وسفياف البصري والحسن العزيز عبد بن كعمر عليو الثناء على المسلموف واتفق
 وعبد الكرخي ومعروؼ الداراني سليماف وأبي عياض بن والفضيل وأحمد والشافعي ومالك حنيفة

 أف: }  الصحيح في ألف ؛ بالجنة لو شهدنا وغيرىم - عنهم تعالى اهلل رضي - المبارؾ بن اهلل
 بجنازة عليو ومر وجبت وجبت:  فقاؿ خيرا عليها فأثنوا بجنازة عليو مر وسلم عليو اهلل صلى النبي
 قاؿ.  ؟ وجبت وجبت قولك ما ؛ اهلل رسوؿ يا:  قالوا.  وجبت وجبت:  فقاؿ.  شرا عليها فأثنوا

:  فقلت شرا عليها أثنيتم الجنازة وىذه الجنة لها وجبت فقلت خيرا عليها أثنيتم الجنازة ىذه: 
 {. السيئ والثناء الحسن بالثناء:  قاؿ اهلل رسوؿ يا بم قيل:  النار لها وجبت

 الزاني حد في النبوي البياف مخالفة من النبوية السنة أعداء يزعمو ما أف وإياؾ اهلل رحمني اعلم ٔ
 المطهرة سنتو في متواتراً  صح النبوي البياف فذلك الصحة، من لو أساس ال زعم الكريم للقرآف
 .العطرة وسيرتو

 ،{ اهلل أراؾ بما الناس بين لتحكم بالحق الكتاب إليك أنزلنا إنا: }تعالى لقولو إلهي بياف وىو
 { .بيانو علينا إف ثم قرءانو فاتبع قرأناه فإذا: }وجل عز وقولو
 إتباعو األمة على واجب أنو كما تبليغو، وسلم عليو اهلل صلى النبي على واجب اإللهي البياف وىذا
 فبل: }سبحانو وقولو ،{ فيو اختلفوا الذي لهم لتبين إال الكتاب عليك أنزلنا وما: }تعالى لقولو
 قضيت مما حرجاً  أنفسهم في يجدوا ال ثم بينهم شجر فيما يحك موؾً  حتى ليؤمنوف وربك

 { .تسليما ويسلموا
 عليو اهلل صلى لقولو العزيز كتابو في وجل عز اهلل حكم ىو النبوي البياف فهذا سبق ما وعلى
 ألقضين بيده نفسي والذي) : والخادـ الغنم على صالحو الذي الرجل المرأة الزاني لوالد وسلم

 إلي! أنيس يا واغد عاـ، وتغريب مائة، الجلد ابنك وعلى رد والغنم الوليدة اهلل، بكتاب بينكما
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 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بها فأمر فاعترفت عليها، فغدا قاؿ فارجمها اعترفت فإف. ىذا امرأة
 ( .ٜٚٙٔ) برقم ومسلم ،( ٕٛٛٙ ،ٕٚٛٙ) برقم البخاري أخرجو (فرجمت وسلم

 وىو القرآف المراد وقيل عباده على وكتب بو، حكم ما اهلل بكتاب المراد: حجر بن الحافظ قاؿ
 إال القرآف في مذكورين ليسا والتغريب الرجم ألف أولي، األوؿ: العيد دقيق أبن قاؿ المتبادر،

 .رسولو باتباع اهلل أمر بواسطة
{ { سبيبلً  لهن اهلل يجعل أو: }تعالى قولو متضمناً  المراد يكوف أف الحتماؿ نظر؛ قاؿ وفيما: قيل

 عبادة حديث بدليل الثيب ورجم ونفيو، البكر جلد السبيل أف: وسلم عليو اهلل صلى النبي فبين( 
 قد عني، خذوا عني، خذوا: )وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عنو اهلل رضي الصامت بن

 أخرجو( والرجم مائة جلد بالثيب، والثيب سنة، ونفي مائة بالبكرجلد البكر سبيبل، لهن اهلل جعل
 ( .ٜٓٙٔ) برقم مسلم

 تبلوتها نسخت التي اآلية اهلل بكتاب يراد أف ويحتمل التبيين، بواسطة أيضاً  وىذا: حجر ابن قاؿ
 عبيد أبو أخرجو (حكيم عزيز واهلل اهلل من نكاالً  البتة فارجموىما زنيا إذا والشيخة الشيخ: )وىي

 الصحيحة في األلباني العبلمة وصححو( ٔٓٚ رقم ،ٚٗٔ-ٙٗٔ/ٕ) القرآف فضائل في
 بن أمامة أبي خالة والعجماء كعب بن وأبي ثابت بن وزيد عمر حديث من ورد: وقاؿ( ٖٜٕٔ)

 .سهل
 وىو عنو اهلل رضي الخطاب بن عمر فيها قاؿ التي ىي حكماً  الباقية تبلوة، المنسوخة اآلية وىذه

 وسلم عليو اهلل صلى محمداً  بعث قد اهلل إف: )وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ منبر على جالس
 فرجم وعقلناىا، ووعيناىا، قرأناىا، الرجم، آية عليو أنزؿ مما فكاف الكتاب، عليو وأنزؿ بالحق
 ما: قائل يقوؿ أف زماف، بالناس طاؿ أف فأخشى بعده، ورجمنا وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 من على حق اهلل كتاب في الرجم وإف اهلل، أنزلها فريضة بترؾ فيضلوا اهلل، كتاب في الرجم نجد

 البخاري أخرجو( اإلعتراؼ أو الَحَبْل، كاف أو البينة، قامت إذا والنساء الرجاؿ من أحصن؛ إذا زنا
 ( .ٜٔٙٔ) برقم ومسلم ،( ٜٕٛٙ) برقم
 الحاضرين من وغيرىم الصحابة وسكوت المنبر، على وىو بالرجم، عنو اهلل رضي عمر إعبلف وفي
 .وتواتره الرجم ثبوت على دليل باإلنكار، مخالفتو عن
 وبعض معظمهم، أو الخوارج من طائفة الرجم فانكر وقع، قد عنو اهلل رضي عمر خشيو وما

 .المعتزلة
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 والتغريب الرجم مخالفة دعوى على رداَ ( : ٕٓٓ ،ٜٜٔ/ ٔ) اإلعتصاـ في الشاطبي اإلماـ يقوؿ
 وجوه على يتصرؼ الشرع وفي العرب، كبلـ في الكتاب ألف للمتشابو، اتباع ىذا: الكريم للقرآف

{ الصياـ عليكم كتب: }تعالى وقاؿ ،{ عليكم اهلل كتاب: }تعالى قولو في والفرض الحكم، منها
 { .القتاؿ علينا كتبت لما ربنا وقالوا: }سبحانو وقاؿ ،

 ىذا يوجد أف يلـز وال لنا، شرع الذي اهلل بحكم أي اهلل، بكتاب بينكما ألقضين: المعني فكاف
 من المحامل بأحد الكتاب فتخصيصهم القرآف، على يطلق الكتاب أف كما القرآف، في الحكم

 .األدلة من تشابو لما إتباع دليل غير
 تعالى قولو أف زعم من وقوؿ( : ٓٙ٘ ،ٜ٘٘/ٕ) المصدر نفس في أيضا الشاطبي اإلماـ وقاؿ

 ما على يعقل ال ،{ العذاب من المحصنات على ما نصف فعليهن بفاحشة أتين فإف: }اإلماء في
 الرجم أف يقتضي ألنو بعده، األئمة ورجمت رجم، وسلم عليو اهلل صلى النبي أف الحديث في جاء

 المحصنات أف إلي منهم ذىاباً  ىذا اإلماء؟ على نصفو يكوف فكيف معقوؿ، غير وىذا ينتصف،
 -: تعالى قولو بدليل الحرائر، بهن المراد ىنا المحصنات بل كذلك وليس األزواج، ذوات ىن

ًً  منكم يستطع لم ومن}  فتياتكم من أيمانكم ملكت ما فمن المؤمنات المحصنات ينكح أف طواُل
 ىػ. ا تنكح ال األزواج ذوات ألف الحرائر؛ إال ىنا المراد وليس ،{ المؤمنات

! أـ بالتزويج محصنة كانت سواء( الرجم دوف بالجلد) الحرة حد نصف األمة حد أف على وتأكيداً 
 أتين فإف أحصن فإذا: }تعالى قاؿ{ أحصن فإذا} اإلماء حق في الكريمة اآلية في التقييد جاء

 محصنات كن وإف اإلماء على أي ،{ العذاب من المحصنات على ما نصف فعليهن بفاحشة
 .الشاطبي اإلماـ قاؿ كما( المتزوجات غير الحرائر وىن) المحصنات حد نصف وجوب بالتزويج،

 .الكريمة اآلية في التقييد جاء ترجم المزوجة األمة أف يتوىم فلئبل
 صحيح في ورد وما السابقة، اآلية على قائم اإلجماع وىذا ترجم ال أنها على العلماء أجمع وقد

 بالجلد، زنت إذا األمة حكم في مطلقو أحاديث من وبيانها، تأكيدىا في الشريفة النبوية السنة
 أمة زنت إذا) يقوؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سمعت: قاؿ عنو اهلل رضي ىريرة أبي فعن

 يثرب وال الحد، فليجلدىا زنت، إف ثم. عليها يثرب وال. الحد فيجلدىا زناىا، فتبين أحدكم
( ٜٖٛٙ) برقم البخاري أخرجو( شعر من بحبل ولو فليبعها زناىا فتبين الثالثة، زنت إف ثم. عليها

 ( .ٖٓٚٔ) برقم ومسلم ،
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: تعالى قاؿ العذاب؛ مضاعفة من ذكره فيما الكريم القرآف يوافق النبوي البياف في والنفي والرجم
 عقاب الرجم فكاف{ القيامة يـو العذاب لو يضاعف أثاًما يلق ذلك يفعل ومن يزنوف وال}... 

 بجلده، عقوبة أخف حيث متزوج، غير وىو زني بمن مقارنة متزوج، وىو زنا لمن وأشد مضاعف،
 .عاـ بنفيو ومضاعفتو

 عن لو وإبعاد جريمتو، لنسياف تمهيد"  أنو في المحصن غير للزاني التغريب حكمة وتبدو
 .ثانياً  الجماعة ولصالح أواًل، لصالحو عقوبة فهي لها، يتعرض قد التي المضايقات
 الزنا معرة تصيبهم ممن كثيريين أف الحياء، فيو إنعدـ الذي الحالي عصرنا في حتى والمشاىد

 .المكاف ىذا في تصيبهم التي والمهانة الذلة عن بأنفسهم لينأوا مختارين الجريمة موطن يهجروف
 زنا قد الزاني كاف لو بو يرضوف قـو استفظعو وقد المجتمع، إصبلح يستهدؼ: الرجم وكذلك

 ال ديوساً  يكوف أف إال اللهم عملياً، بو يرضي فسوؼ نظرياً، كرىو وإف فهو ،أىلو من ىي بمن
 ! العقبلء عند لو وزف ال ىذا ومثل لو، دين ال وإباحياً  أىلو، على لو ِغيرةَ 

 ما وكثيراً  ملتوية، طرؽ في للزاني عقوبة القتل إال شئ أي يأبوف األحرار الناس أف نشاىده وفيما
 الزاني حالة في يفرقوا أف دوف ذلك، وغير السم دس أو والخيانة والخديعة المكر وسائلها تكوف
 الناس رحم فقد المحصن الزاني برجم وأمر الناس، الكريم القرآف أراح فإذا! متزوج غير أـ متزوج

 .يشعروف ال أو يشعروف حيث من
 فرؽ وال الجرائم، لبعض عقوبة القتل تبيح كلو العالم قوانين وإف غير، ال القتل ىو الرجم إف ثم

 القتل وسائل ولكن يقتل، ىؤالء فكل بالحجارة، رجماً  أو بالرصاص، ضرباً  أو شنقًا، يقتل من بين
 .اإلختبلؼ فيها التي ىي
 والعذاب األلم من تجرد إذا فالموت العقاب، طبيعة مع يتفق ال بالحجارة الرجم في التفكير إف ثم

 يصحب الذي العذاب يخافوف وإنما ذاتو، في الموت يخافوف ال فالناس العقوبات، أتفو من كاف
 من طائفة عذابهما وليشهد} فيو جاء حيث المعني ىذا إبراز في الغاية الزنا آية بلغت وقد الموت،
 { .المؤمنين

 البشرية، عرفتها التي العقوبات أقدـ من الرجم بأف يثبت أنو لوجدنا الكريم القرآف إلي رجعنا ولو
 الثاني األب يعد أف يمكن الذي - السبلـ عليو - نوح اهلل نبي قصة عنده التوقف يمكن ما وأوؿ

 كلمة تأتي منها جانَبا الكريم القرآف فيها يذكر التي قصتو وفي - السبلـ عليو - آدـ بعد للبشرية
 نلحظو أف ينبغي ومما ،{ المرجومين من لتكونن نوح يا تنتو لم لئن قاالوا} تعالى قولو في( الرجم)
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 ذلك وفي المرجومين بعض من أي للتبعيض( من) الجر حرؼ أف( المرجومين من) تعالى قولو في
 قومو اتخذىا عادة الرجم وأف يخالفهم، من رجم يمارسوف كانوا قومو أف على واضحة داللة داللة

 .العقوبات في
 أنت أراغب قاؿ} أبوه لو قاؿ أبيو مع حواره وفي ،- السبلـ عليو - إبراىيم اهلل خليل قصة وفي
 - السبلـ عليو - موسى اهلل كليم قصة وفي ،{ ألرجمنك تنتو لم لئن إبراىيم يا آلهتي عن

 .رجماً  تقتلوني أي{ ترجموف أف وربكم بربي عذت وإني} الكريمة اآلية تستوقفنا
 ولوال} لو قالوا معهم وحواره قومو مع دعوتو وفي ،- السبلـ عليو - شعيب اهلل نبي قصة وفي

 .قتلو شر وىو بالرجم لقتلناؾ أي{ لرجمناؾ رىطك
 .يس ٛٔ اآلية{ أليم عذاب منا وليمسنكم لنرجمنكم تنتهوا لم لئن: }تعالى قولو في وكذا
 قولو في الرجم كلمة وردت الميبلد، بعد جرت أحداثها إف قيل التي الكهف أىل قصة وفي

 ما كل من ،{ أبَدا إذا تفلحوا ولن ملتهم في يعيدوكم أو يرجموكم عليكم يظهروا إف إنهم: }تعالى
 ترسخت وقد العصور، أقدـ منذ البشرية عرفتها بالحجارة الرجم عقوبة أف استخبلص يمكن تقدـ
 تشريعاتها ضمن وارتضتها وأماكنها، أزمانها، اختبلؼ على القديمة الشعوب من كثير عند

 .وقوانينها
 في الزناة حق في ثابتة عقوبة الرجم أف وىو سبق ما كل في مهماً  استخبلصاً  ىناؾ أف كما

 .والمسيحية اليهودية الشريعة
 اهلل رسوؿ على مرَّ : ُ قاؿ عنو اهلل رضي عازب بن البراء عن الصحيح في روي ما ذلك على يدؿ

 وسلم عليو اهلل صلى فدعاىم. مجلوداً  -الوجو مسود أي - ُمَحمًَّما بيهوديّْ  وسلم عليو اهلل صلى
 أنشدؾ) فقاؿ. علمائهم من رجبلً  فدعا نعم، قالوا( كتابكم؟ في الزاني حد تجدوف ىكذا) فقاؿ
 أنك ولوال. ال: قاؿ( كتابكم؟ في الزاني حد تجدوف أىكذا! موسى على التوراة أنزؿ الذي باهلل

 وإذا. تركناه الشريف أخذنا إذا فكنا. أشرافنا في كثر ولكنو. الرجم نجده. أخبرؾ لم بهذا نشدتي
. والوضيع الشريف على نقيمو شيء على فلنجتمع تعالوا قلنا. الحد عليو أقمنا الضعيف أخذنا

 من أوؿُ  إني! اللهم: )وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ. الرجم مكاف والجلد التحميم فجعلنا
 الذين يحزنك ال الرسوؿ أيها يا: }وجل عز اهلل فأنزؿ. فرجم بو فأمر( أماتوه إذا أمرؾ أحيا

 للكذب سماعوف ىادوا الذين ومن قلوبهم تؤمن ولم بأفواىهم آمنا قالوا الذين من الكفر يسارعوف
 تأتوه لم وإف فخذوه ىذا أوتيتم إف يقولوف مواضعو بعد من الكلم يحرفوف آخروف لقـو سماعوف
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 وإف. فخذوه والجلد بالتحميم أمركم فإف. وسلم عليو اهلل صلى محمداً  ائتوا: يقوؿُ ....{ فاحذروا
 ،{ الكافروف ىم فأولئك اهلل أنزؿ بما يحكم لم ومن: }تعالى اهلل فأنزؿ فاحذروا، بالرجم أفتاكم

 ىم فأولئك اهلل أنزؿ بما يحكم لم ومن} ،{ الظالموف ىم فأولئك اهلل أنزؿ بما يحكم لم ومن}
 .كلها الكفار في{ الفاسقوف

 قاؿ يحتسب، ال حيث من بالقرآف كفر فقد بالرجم كفر من: )عنهما اهلل رضي عباس ابن قاؿ
( ٙ{ . )الكتاب من تخفوف كنتم مما كثيراً  لكم يبين رسولنا جاءكم قد الكتاب أىل يا: }تعالى
 ( أخفوا مما الرجم فكاف
 الحكم الباقية التبلوة، المنسوخة اآلية حوؿ النبوية السنة خصـو من البعض أورده ما ويبقي

 اآلية حكم أنكروا فقد( حكيم عزيز واهلل اهلل من نكاالً  البتة فارجموىما زنيا إذا والشيخة الشيخ)
 .قلوبهم في وقعت لشبو
 .تقدـ بما عليهم مردود اإلنكار وىذا
 المسارعة في األمة ىذه طاعة مقدار بذلك ليظهر) الحكم بقاء مع التبلوة رفع من الحكم ومن
 شئ، بأيسر فيسرعوف بو، مقطوع طريق لطلب استفصاؿ غير من الظن، بطريق النفوس بذؿ إلي
 ( .كثيرة الضرب ىذا وأمثلة الوحي، طريق أدني والمناـ بمناـ، ولده بذبح الخليل سارع كما

 الذي النص بقاء مع يشاء ما ينسخ وجل عز اهلل إلي وأحكامو القرآف في األمر أف سبق ما على زد
 .عليو دليبل كاف الذي النص إنساء أو نسخ مع يشاء ما ويبقي إليو، يستند

 قرأناه قرآناً  معونة ببئر قتلوا الذين في وجل عز اهلل أنزؿ: قاؿ عنو اهلل رضي مالك بن أنس فعن
 برقم البخاري أخرجو( عنو ورضينا عنا، فرضي ربنا لقينا قد أف قومنا بلغ أف: )بعد نسخ حتى

 ( .ٚٚٙ) برقم ومسلم ،( ٜ٘ٓٗ)
 والشدة الطوؿ في نشبهها كنا. سورة نقرأ كنا وإنا: )قاؿ عنو اهلل رضي األشعري موسى أبي وعن

 وال. ثالثاً  وادياً  البتغي ماؿ من وادياف آدـ البن كاف لو: منها حفظت قد أني غير فأنسيتها. ببراءة
 أني غير. فأنسيتها المسبحات بإحدى نشبهها سورة نقرأ وكنا. التراب إال آدـ بن جوؼ يمؤل

 فتسألوف. أعناقكم في شهادة فكتبت. تفعلوف ال ما تقولوف لم آمنوا الذين أيها يا: منها حفظت
 ( .ٓ٘ٓٔ) برقم مسلم أخرجو( القيامة يـو عنها
 ! مؤقت حكم ولكنو النبوية، بالسنة ثابت حكم الرجم أف زعم من على الرد بقي
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 ونحن: )قاؿ المتواترة والعملية القولية النبوية السنة في الرجم بثبوت أقر أف بعد بعضهم يقوؿ إذ
 إلى ينتهي الحاالت ىذه استقصاء فإف الرسوؿ، عهد في الرجم حاالت وقوع ثبوت مع إنو نقوؿ

 على الرجم دعاة أصر فإذا ىذا ومع للسنة، مخالفة دوف العقوبة ىذه إيقاؼ الممكن من أف
 ( .السنة أحكاـ بعض تأبيد عدـ على يقـو مخرج فهناؾ أقوالهم

 ما تأبيد عدـ أرادوا والصحابة الراشدوف والخلفاء الرسوؿ بأف) مذىبو على مبني الزعم وىذا
 ( .أحكاـ من السنن بو جاءت

 أصحابو وسيرة اهلل رسوؿ كبلـ ويبطلها عليها، دليل ال الدعوى تلك بأف: ذلك عن ويجاب
 السنة بو جاءت ما تأبيد عدـ أراد وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ كاف فإذا بعده، من األطهار
 من عصمة بها اإلعتصاـ أف مبيناً  وجل عز اهلل كتاب مع يقرنها إذاً  فعبلـ أحكاـ، من النبوية

 ( .نبيو وسنة اهلل، كتاب أبَدا تضلوا فلن بو اعتصمتم إف ما فيكم تركت قد إني: )قولو في الضبلؿ
 يكوف يبلغو أف من بعض فلعل الغائب، الشاىد ليبلغ أال) قولو في المطهرة سنتو بتبليغ يأمر وعبلـ
 .سمعو َمن بعض من لو أوعى
 في اإلختبلؼ عند بالنواجذ عليو والعض الراشدين الخلفاء وسنة بسنتو بالتمسك يوصي وعبلـ

 الراشدين الخلفاء وسنة بسنتي، فعليكم كثيراً  اختبلفاً  فسيري: منكم يعش من فإنو) قولو
 .( بالنواجذ عليها وعضوا بها تمسكوا المهديين،

 فمن أحد على ككذب ليس عليَّ  كذباً  إف) قولو في عليو الكذب من الشديد التحذير وعبلـ
 ( .النار من مقعده فليتبوأ متعمداً  عليَّ  كذب
 فما اهلل، كتاب وبينكم بيننا) ويقوؿ فيعترض عنو نهي أو بو أمر مما األمر يأتيو ممن يحذر وعبلـ
 بوحي يحرمو ما أف) اهلل رسوؿ يبين ثم.. حرمناه حراماً  فيو وجدنا وما استحللناه، حبلالً  فيو وجدنا

 في وجل عز اهلل يحرمو ما مثل متلو غير
 ( .اهلل حـر ما مثل اهلل رسوؿ حـر ما وإف أال: )قائبلً  المتلو قرآنو

 .المسلمين أئمة قوؿ من سيأتي كما القيامة يـو إلي دائم دين التحريم وذلك
 ليلها البيضاء، على تركتكم قد: )قاؿ كما ىالك بأنو المطهرة سنتو عن الزائغ يصف وعبلـ

 ( .ىالك إال بعدي عنها يزيغ ال كنهارىا،
 !الكريم كالقرآف دائماً  عاماً  وديناً  حجةً  السنة أحكاـ تكن لم إف ىذا يدؿ فعبلـ
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 سنتو بأف اهلل رسوؿ من التصريح بمثابة كثير ونحوىا األحاديث ىذه من ىنا نقلناه ما كل إف
 صلى اهلل رسوؿ من الصحابة فهمو ما وىذا الكريم، للقرآف مبلـز دائم عاـ ودين حجة المطهرة

 مخالفة من والتحذير بطاعتو األمر وفيو وجل، عز اهلل بكتاب المَخاطَبين أوؿ فهم وسلم، عليو اهلل
 { .أليم عذاب يصيبهم أو فتنة تصيبهم أف أمره عن يخالفوف الذين فليحذر: }تعالى قاؿ. أمره
 رب بو أراد المطهرة سنتو في الوارد وسلم عليو اهلل صلى نبيو أمر بإتباع اإللهي األمر ىذا فهل
 . كالقرآف؟؟؟ دائماً  عاماً  ديناً  يكوف أال العزة

 بذاتو يقسم العزة رب إف ثم اإلسبلمية؛ الدعوة عالمية وفي نفسو، القرآف في طعن بهذا القوؿ إف
 المعلـو ومن حياتو، شئوف من شأف كل في رسولو ُيَحكّْم لم من إيماف عدـ على المقدسة

 اهلل صلى الرسوؿ انتقل فإذا حي، وىو بذاتو وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ ُنَحكّْمْ  أننا بالضرورة،
 .المطهرة سنتو َحكَّْمَنا األعلى الرفيق إلي وسلم عليو
 قلوبنا تمتلئ وأف بد ال بل وسنتو، وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ ُنَحكّْمْ  أف فقط ليس أنو على

: تعالى قاؿ التاـ التسليم مع كامبلً  خضوعاً  لو نخضع وأف النبوي، الحكم بهذا والسعادة بالرضا
 مما حرجاً  أنفسهم في يجدوا ال ثم بينهم َشَجرَ  فيما ُيَحكَُّموؾَ  حتى بو يؤمنوف ال وربك فبل}

 { .تسليماً  ويسلموا قضيت
 إالَّ  ىذا بخبلؼ يقوؿ وال وسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب من أحد ذلك في يخالف ولم
 .يأخذونها كانوا وكيف الدين، بأحكاـ العمل في طريقتهم جهل من

 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ حديث يعظموف كانوا الراشدين الخلفاء رأسهم وعلى أجمع فالصحابة
 .حياتهم شئوف من شأف كل في ويحكمونو وسلم

 أربعوف الخفين على المسح في أحمد اإلماـ قاؿ(: ٔٙص) المتناثر نظم في الكتاني قاؿ ٔ
 االستذكار في البر عبد ابن وقاؿ وأربعين أحد عن فيو حاتم أبي ابن وقاؿ وموقوفة مرفوعة حديثا

 البصري الحسن عن المنذر ابن ونقل الصحابة من أربعين نحو وسلم عليو اهلل صلى النبي عن رواه
 الخفين على يمسح كاف أنو وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب من سبعوف حدثني قاؿ

 منهم الترمذي وسرد صحابيا ثمانين فبلغ تذكرتو في رواه من أسماء منده ابن القاسم أبو وذكر
 جماعة القدير فتح في الهماـ بن والكماؿ جماعة البر عبد وابن جماعة سننو في والبيهقي جماعة

 وصرح قاؿ الثمانين فجاوزوا الصحابة من رواتو الحفاظ بعض جمع للسخاوي المغيث فتح وفي
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 على المسح روى منهم البر عبد ابن وعبارة متواتر الخفين على المسح بأف الحفاظ من جمع
 أحمد وسبقو وتواتر واستفاض الصحابة من أربعين نحو وسلم عليو اهلل صلى النبي عن الخفين

 صلى اهلل رسوؿ أصحاب عن حديثا أربعوف فيو شئ الخفين على المسح في قلبي في ليس فقاؿ
 جمع صرح الباري فتح وفي. اه وقفوا وما وسلم عليو اهلل صلى النبي إلى رفعوا ما وسلم عليو اهلل
 العشرة منهم الثمانين فجاوزوا رواتو بعضهم وجمع متواتر الخفين على المسح بأف الحفاظ من

 الخفين على بالمسح الصحابة من سبعوف حدثني البصري الحسن عن وغيره شيبة أبي ابن وفي
 الخفين على المسح أحاديث بلغت وقد القدير فيض وفي الموطأ شرح في للزرقاني ومثلو. اه

 النهار ضوء مثل فيو جاءني حتى بو قلت ما حنيفة أبو قاؿ الهماـ بن الكماؿ قاؿ حتى التواتر
 التواتر حيز في فيو جاءت التي اآلثار ألف الخفين على المسح ير لم من على الكفر أخاؼ وعنو

 على المسح يرى ال من على الكفر أخاؼ إني الكرخي قاؿ للمعد النسفية العقائد شرح وفي. اه
 .اىػ التواتر حيز في فيو جاءت التي اآلثار ألف الخفين

 بعض ذكر وقد المسح في الواردة األحاديث لو فالحجة المسح جواز أما للمازري المعلم وفي
 متواتر ىو بما وتلتحق اآلحاد أخبار رتبة عن ترتفع أنها على دؿ ما الكثرة في بلوغها من التابعين

 كما تواتره ولكن كثيرة بتواتره والنصوص االكماؿ في عياض نقلو وقد. اه والمفهـو المعنى في
 أللفية شرحو في السيوطي أيضا بذلك صرح وقد لفظي ال معنوي وعياض المازري عن نقلناه

 التي النصوص وبهذه فراجعو الخ علي كذب من حديث على الكبلـ في عنو نقلناه كما العراقي
 الهماـ البن التحرير راجع بو شبيو أو المتواتر من قريب مشهور أنو قاؿ من قوؿ يرد نقلناىا
 ينكره ال حبيب وابن فسق إنكاره المالكية أئمتنا من القصار ابن قاؿ وقد الحاج أمير البن وشرحو

 بكر أبا يعني الشيخين تحب أف فقاؿ والجماعة السنة عن مالك ابن أنس وسئل مخذوؿ إال
 أيضا حنيفة أبو وسئل الخفين على وتمسح والزىراء علي ابني يعني الحسنين في تطعن وال وعمر

 عثماف يعني الختنين يحب وأف الشيخين يفضل أف ىو فقاؿ والجماعة السنة أىل مذىب عن
 ا.ىػ الخفين على المسح يرى وأف وعليا

 السنة أصوؿكما في  عقيدتو في الثوري سفياف اإلماـ: المسألة تلك قرروا الذين األئمة أقدـ منو 
 :معتقده عن سألو من مخاطباً  قاؿ حيث( ٗ٘ٔ/ٔللبلكائي )

 أعدؿ خلعهما دوف الخفين على المسح ترى حتى لك كتبت ما ينفعك ال حرب، بن شعيب يا
 ا.ىػ قدميك غسل من عندؾ
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 دينكم على فاتهموه الخفين على يمسح لم من(: ٕٖ/ ٚ) الحليةكما في   الثوري سفياف قاؿ بل
 .ا.ىػ
 السنة. كما في السنة أىل خصاؿ من الخفين على المسح التستري اهلل عبد بن سهل وعد

 (.ٖٖ/ ٔ) لبللكائي
 في والطحاوي ،(ٔٙ)ص اإلبانة كتابو في األشعري الحسن وأبو ،حنيفة أبو ذلك قرر كما

كما في   عقيدتو في خفيف وابن ،(ٕٚٛ)ص الصغرى اإلبانة في بطة وابن ،(ٕ٘٘/ ٕ) عقيدتو
 .(٘ٗٔ)ص الوافية الرسالة في الداني عمرو وأبو ،(ٖٗٗ: ص) الحموية الفتوى
 ال الذين والخوارج الروافض مخالفة: االعتقاد كتب ضمن الخفين على المسح مسألة إيراد ووجو

(: ٗٓٔ: ص) السنةفي  المروزي نصر بن محمد اإلماـ قاؿ وكما الخفين، على المسح يجيزوف
 .ا.ىػ الخفين على المسح والروافض الخوارج من والبدع األىواء أىل من طوائف أنكر وقد

 على المسح جواز على اإلجماع في بو يعتد من أجمع(: ٓٙٔ/ ٖ)في المنهاج  النووي وقاؿ
 يعتد وال والخوارج الشيعة أنكرتو وإنما...  لغيرىا أو لحاجة كاف سواء والحضر السفر في الخفين

 ا.ىػ بخبلفهم
 المسح يروف ال واليهود: قاؿ أنو( ٖٖ/ ٔ) النبوية السنة منهاجكما في   الشعبي اإلماـ عن وجاء
 ا.ىػ الرافضة وكذلك الخفين، على
 النبي عن السنة تواترت وقد(: ٗٚٔ/ ٗ) النبوية السنة منهاجفي  تيمية ابن اإلسبلـ شيخ وقاؿ
 السنة ىذه تخالف والرافضة الرجلين، وبغسل الخفين، على بالمسح وسلم عليو اهلل صلى

 ا.ىػ ذلك نحو الخوارج تخالف كما المتواترة،
 ظاىر ىو كما المسألة ىذه (:ٖٕ٘/ٕ: قاؿ الشيخ صالح آؿ الشيخ في شرح الطحاوية )مسألة
 مسائل في أدخلت ولكن العقيدة؛ مسائل من ال الفقو مسائل من ىي الخفين على المسح مسألة

 الخفين، على المسح يروف بأنهم الفرؽ من عدد عن تميزوا السنة أىل أف ألجل االعتقاد
 في مختلفوف الناس من وعدد والرافضة -منهم طائفة أعني- الخوارج ىم ذلك في والمخالف

 المسائل من المسألة صارت الفرؽ تلك مخالفة فؤلجل، الفرؽ من فرقة إلى ينسبوف ال أماكنهم
 على المسح وىي المسألة ىذه فصارت الباطلة، الفرؽ من الحقة العقيدة أىل تميز ألنها العقدية؛
 .ونحوىما والخارجي الرافضي بين وما السني بين ما بو يفرؽ علما صارت الخفين
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 في السنة أىل مصنفات في العقيدة في تذكر التي المسائل أعني االعتقاد مسائل فإف ولهذا
 :منها أقساـ على الحاضر وفي الماضي

 .الستة األركاف بياف في ىو ما: األوؿ القسم
 معاملة أو األمر والة معاملة المعاملة؛ مسائل في غيرىم عن السنة أىل بو تميز ما: الثاني القسم

؟  اهلل رسوؿ صحابة مع التعامل أو المنكر عن والنهي بالمعروؼ باألمر العصاة معاملة أو المبتدع
 .وىكذا؟  وزوجاتو
 بعض مقابلة في السنة ألىل علما صار بها القوؿ لكن الفروعية المسائل من ىو ما: الثالث القسم

 .ذلك في خالفت التي الفرؽ مقابلة في لهم ميزة ألنها العقائد؛ في فتذكر الضبلؿ، فرؽ
 والعمل النفس واحتقار العبادة من بها تحلوا التي وصفاتهم السنة أىل أخبلؽ: الرابع القسم

 التي المسائل من ذلك ونحو والتواضع الخلق إلى واإلحساف والدعوة والجهاد واألمر الصالح
 .االعتقاد مصنفات في األئمة بعض ذكرىا ربما

 صارت التي الفروعية المسائل وىي الثالث القسم من ىنا الطحاوي ذكرىا التي المسألة وىذه
  .الضالة الفرؽ بعض مقابلة في السنة ألىل علما

 الشافعي عن يحكى ما إال ، األئمة باتفاؽ ، تركها ينبغي ال مؤكدة سنة للمسافر الصبلة قصر ٔ
 ، كما فيأفضل القصر أف:  مذىبو من الصحيح ولكن ، أفضل اإلتماـ أف: قوليو أحد في

 ( .ٖٕٕ -ٕٛٔ/ٗ) للنووي" المجموع"
 ولم ، أسفاره جميع في الصبلة قصر وسلم عليو اهلل صلى النبي أف القصر تفضيل على ويدؿ
 . قط مسافر وىو الصبلة أتم أنو وسلم عليو اهلل صلى عنو يصح
 مكة إلى المدينة من وسلم عليو اهلل صلى النبي مع خرجنا: ) عنو اهلل رضي مالك بن أنس قاؿ

 ( .ٕٗٚ) ومسلم( ٔٛٓٔ) البخاري رواه( المدينة إلى رجعنا حتى ركعتين ركعتين يصلي فكاف
 في يزيد ال فكاف وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ صحبت: ) عنهما اهلل رضي عمر ابن وقاؿ

( ٕٓٔٔ) البخاري رواه( عنهم اهلل رضي ، كذلك وعثماف وعمر بكر وأبا ، ركعتين على السفر
 خبلفتو آخر في يتم كاف عنو اهلل رضي فعثماف وإال ، عثماف خبلفة أوؿ في يعني، (ٜٛٙ) وسلم

. 
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 أربع بمنى صلى عنو اهلل رضي عفاف بن عثماف أف عنو اهلل رضي مسعود بن اهلل عبد بلغ ولما
 ، ركعتين بمنى وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ مع صليت ، راجعوف إليو وإنا هلل إنا: ) قاؿ ركعات

 اهلل رضي الخطاب بن عمر مع وصليت ، ركعتين بمنى عنو اهلل رضي الصديق بكر أبي مع وصليت
 ( .ٜ٘ٙ) ومسلم( ٗٛٓٔ) البخاري رواه( ركعتين بمنى عنو
 يعجبني ال:  أحمد قاؿ ، السفر في الصبلة إتماـ ويكره" : اهلل رحمو تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ

 يتم كاف الصحابة من أحدا أف يثبت ولم ، اإلجزاء في توقف أنو أربعا صلى إذا أحمد عن ونقل ،
 بو تقـو ال ذلك مخالفة في عائشة وحديث ، السفر في وسلم عليو اهلل صلى النبي عهد على

 ( .ٕٖ ص" )االختيارات" من انتهى" الحجة
 الرباعية يقصر وسلم عليو اهلل صلى وكاف" ( :ٗٙٗ/ٔ" )المعاد زاد" في اهلل رحمو القيم ابن وقاؿ

 الرباعية أتم أنو عنو يثبت ولم ، المدينة إلى يرجع أف إلى مسافرا يخرج حين من ركعتين فيصليها ،
 . البتة سفره في

 ، ويصـو ويفطر ، ويتم السفر في يقصر كاف وسلم عليو اهلل صلى النبي أف عائشة حديث وأما
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ على كذب ىو:  يقوؿ تيمية ابن اإلسبلـ شيخ وسمعت ، يصح فبل

 ما ، باطل وىذا:  تيمية ابن شيخنا قاؿ،  وتصـو ويفطر ، وتتم يقصر كاف:  روي وقد،  وسلم
 خبلؼ فتصلي ، أصحابو وجميع وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ لتخالف المؤمنين أـ كانت

 . انتهى" صبلتهم
 للمسافر الصبلة قصر أف إلى اهلل رحمهما حـز وابن حنيفة أبي كاإلماـ األئمة بعض ذىب بل

 . إتمامها لو يجوز وال ، واجب
 عثماف أف لذلك ويدؿ ، واجبا وليس مستحبة سنة القصر أف ، العلماء جمهور قوؿ ىو والراجح
 تابع وقد ، أتما لما واجبا القصر كاف ولو ، السفر في الصبلة أتما قد ، عنهما اهلل رضي وعائشة

 في يتابعوه لم ، حراما اإلتماـ كاف ولو ، بمنى الصبلة إتماـ على عنهم اهلل رضي عثماف الصحابة
 . ذلك
 ابن وال عائشة وال عثماف أتم لما ركعتين المسافر فرض كاف لو: " اهلل رحمو الشافعي اإلماـ قاؿ

 ( .ٜ٘ٔ/ٔ" )األـ" من انتهى" مقيم مع مسافر يتمها أف يجز ولم ، مسعود
 أىل بعض وقاؿ" ( :ٕٖٙ -ٖٛ٘/ٗ" )الممتع الشرح" في اهلل رحمو عثيمينال عبلمةال وقاؿ
 ، الدائم المستمر وسلم عليو اهلل صلى النبي ىدي خبلؼ ذلك ألف ، مكروه اإلتماـ إف:  العلم
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 وىذا( أصلي رأيتموني كما صلوا: ) وقاؿ ، سفر في أبدا أتم ما وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ فإف
 . األقواؿ أقوى لعلو بل ، قوي قوؿ وىذا ، اهلل رحمو تيمية ابن اإلسبلـ شيخ اختيار القوؿ
 ... آثم فهو أتم من وأف ، واجب القصر أف:  العلم أىل بعض وقاؿ

 فإنو أتم من وأف ، بحراـ وليس ، مكروه اإلتماـ أف ىو - كبيرا ترجحا وليس - لي يترجح والذي
 . النظرية الناحية من ىذا ، عاصيا يكوف ال

 ؟ فيو عاصيا يكوف أف يخشى شيئا يفعل أف باإلنساف يليق فهل العملية الناحية من وأما
 ، لقلبك أصلح ذلك فإف ، السنة ىو يكوف ما افعل بل ، والتربوية المسلكية الناحية من ينبغي فبل

 . باختصار انتهى"  خبلفة لك يجوز كاف وإف حتى
 من الجماعة صبلة يترؾ أف لو ليس...  ولكن ، الصبلة يقصر أف للمسافر فاألفضل ؛ ىذا وعلى
 كاف وإف ، معو الصبلة أتم مقيما اإلماـ كاف فإف ، جماعة يصلي أف عليو يجب بل ، القصر أجل

 . الصبلة معو قصر ، مسافرا

 منعقد صحيح جائز السفر في الصـو أف إلى والتابعين الصحابة وجماىير،  األربعة األئمة ذىب ٔ
 (ٖٚ/ٕٛ) الفقهية الموسوعة أنظر.  وأجزأه صيامو وقع صاـ وإذا، 

 : عند بعض العلماء  التالي التفصيل فعلى األفضلية وأما
 الحالة ىذه ففي ، عليو يؤثر ال الصـو أف بمعنى ، سواء والفطر الصـو كاف إذا:  األولى الحاؿ
 : التالية لؤلدلة أفضل الصـو يكوف

 رمضاف شهر في وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ مع خرجنا قاؿ عنو اهلل رضي الدرداء أبي عن -ٔ
 اهلل رسوؿ إال صائم فينا وما الحر شدة من رأسو على يده ليضع أحدنا كاف إف حتى شديد حر في

 ( .ٕٕٔٔ) رقم ومسلم( ٜ٘ٗٔ) البخاري رواه"  رواحة بن اهلل وعبد وسلم عليو اهلل صلى
 . يقدـ رمضاف صياـ وىو واألداء ، يتأخر القضاء ألف ؛ الذمة إبراء في أسرع أنو -ٕ
 . الصـو يستأنف أف من أسهل الناس مع والفطر الصـو ألف ؛ غالبا المكلف على أسهل أنو -ٖ
 ، الوجوب محل ألنو ؛ غيره من أفضل رمضاف فإف ، رمضاف وىو ، الفاضل الزمن يدرؾ أنو -ٗ

 الصـو يكوف من حق في أفضل الصـو أف من اهلل رحمو الشافعي إليو ذىب ما يترجح األدلة فلهذه
 . سواء عنده والفطر
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 بعض عليو شق وإذا ، أفضل الفطر إف:  نقوؿ فهنا ، بو أرفق الفطر يكوف أف:  الثانية الحاؿ
 عن بالعدوؿ يشعر الرخصة وجود مع المشقة ارتكاب ألف ؛ مكروىا حقو في الصـو صار الشيء
 . وجل عز اهلل رخصة
 والدليل، حراما حقو في الصـو يكوف فهنا محتملة غير شديدة مشقة عليو يشق أف:  الثالثة الحاؿ

 وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف عنهما اهلل رضي اهلل عبد بن جابر عن مسلم رواه ما ذلك على
 من بقدح دعا ثم الناس فصاـ الغميم كراع بلغ حتى فصاـ رمضاف في مكة إلى الفتح عاـ خرج

 أولئك فقاؿ صاـ قد الناس بعض إف ذلك بعد لو فقيل شرب ثم إليو الناس نظر حتى فرفعو ماء
 فيما ينظروف وإنما الصياـ عليهم شق قد الناس إف لو فقيل"  رواية وفي" .  العصاة أولئك العصاة
 بالعصاة الشديدة المشقة مع صاـ من فوصف( .ٗٔٔٔ" ) العصر بعد ماء من بقدح فدعا فعلت

 (.ٖ٘٘/ٙ) عثيمينال لعبلمةل الممتع الشرح أنظر. 
 من على محمولة،  الفطر أفضلية على تدؿ التي األحاديث إف:  الهماـ بن والكماؿ النووي قاؿ" 

،  األحاديث بين ليجمع،  التأويل ىذا من بد وال،  بذلك التصريح بعضها وفي،  بالصـو يتضرر
 الصـو بين سووا والذين.  قاطع دليل غير من،  النسخ ادعاء أو،  بعضها إىماؿ من أولى وذلك
 تعالى اهلل رضي األسلمي عمرو بن حمزة أف} عنها اهلل رضي عائشة بحديث استدلوا،  الفطر وبين
 إف:  فقاؿ - الصياـ كثير وكاف - ؟ السفر في أأصـو - وسلم عليو اهلل صلى - للنبي قاؿ عنو

 . عليو متفق{ فأفطر شئت وإف،  فصم شئت
 السفر في اإلفطار أف شك ال": (ٖٕٓٔ/ٖ) الدرب على نور فتاوىقاؿ العبلمة ابن باز في 

 سفر على أو مريضا منكم كاف فمن: ) سبحانو اهلل قاؿ بل ، وجل عز اهلل من ورخصة مشروع
 ، ويفطر يصـو أسفاره في والسبلـ الصبلة عليو النبي وكاف.  ٗٛٔ/البقرة( أخر أياـ من فعدة

 . بأس فبل صاـ ومن بأس، فبل أفطر فمن ، ويفطروف يصوموف أصحابو وىكذا
 جماؿ صاحب أو سيارة صاحب المسافر كاف سواء للمسافرين وجل عز اهلل من رخصة فاإلفطار

 صاـ وإف ، رمضاف في يفطر أف لو فالمسافر ، ذلك في فرؽ ال ، الطائرات في أو السفن في أو
 ، الفطر فاألفضل وشدة حر كاف لو كما ، الفطر فاألفضل الصـو عليو شق وإذا ، بأس فبل

:  قاؿ أنو والسبلـ الصبلة عليو عنو الحديث في جاء ، وعبل جل اهلل برخصة أخذا الفطر ويتأكد
 ( .معصيتو تؤتى أف يكره كما رخصو تؤتى أف يحب اهلل إف)
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 عن فسأؿ عليو ظلل رجبل وسلم عليو اهلل صلى النبي رأى وقد ، اإلفطار فالسنة الحر اشتد فإذا
 في يعني ؛( السفر في الصـو البر من ليس: ) والسبلـ الصبلة عليو فقاؿ صائم إنو:  فقالوا ذلك
 شاء إف مخير، فهو عليو يشق وال ذلك يضره ال حقو في كاف من أما ، األمر بو اشتد من حق
 . أفطر شاء وإف ، صاـ

 كاف ولو حرج ال أنو فالصواب السفر في حياتهم يقضوف الذين السائقين لهؤالء بالنسبة أما
 في الدائم الجمل صاحب مثل ػ غيره أو التاكسي ػ الدائم السيارة فصاحب ، لو مهنة السفر
 في أما ، وأمسك صاـ بلده إلى جاء إذا لكن ، السفر دائم كاف وإف الفطر لو ، السابق الوقت

 .  انتهى"  مهنتو ىذه كانت ولو اإلفطار لو بلد إلى بلد من وتنقبلتو أسفاره حاؿ
 ؟ العمرة أداء على ليتقوى يفطر فهل صائما مكة وصل إذا المسافر وسئل العبلمة العثيمين :

 وكاف ، رمضاف من العشرين اليـو في الفتح عاـ مكة دخل وسلم عليو اهلل صلى النبي"فأجاب: 
 أتموا مكة أىل يا: ) لهم ويقوؿ ، مكة أىل في ركعتين يصلي وكاف ، مفطرا وسلم عليو اهلل صلى

 عليو اهلل صلى النبي أف اهلل رحمهما كثير وابن تيمية ابن اإلسبلـ شيخ ذكر وقد( . سفر قـو فإنا
 صحيح وفي ، الفتح غزوة في مكة في أياـ عشرة أفطر أنو أي ، العاـ ذلك مفطرا كاف وسلم

 البخاري أخرجو( الشهر انسلخ حتى مفطرا يزؿ لم: ) قاؿ عنهما اهلل رضي عباس ابن عن البخاري
 ينقطع فبل ، مسافرا كاف ألنو ؛ المدة ىذه في ركعتين يصلي كاف شك ببل أنو كما( . ٜٗٗٔ)

 إذا األفضل:  لو نقوؿ بل ، مفطرا قدـ إذا اإلمساؾ يلزمو فبل ، مكة إلى بوصولو المعتمر سفر
 بعض يكوف وقد ، تعبت العمرة أديت إذا دمت ما ، تصـو ال أف العمرة أداء على أقوى ذلك كاف

 ليس الحاضر الوقت في السفر في الصياـ ألف نظرا ، السفر في حتى صيامو على مستمرا الناس
 أستمر ىل:  نفسو في فيقوؿ ، متعبا ويكوف مكة يقدـ ثم ، صائما سفره في فيستمر ، مشقة بو

 أف ألجل أفطر أف األفضل أو ، الليل إلى أي ؟ الفطر بعد ما إلى العمرة أداء أؤجل أو صياـ على
 كنت لو حتى ، تفطر أف األفضل:  الحاؿ ىذه في لو نقوؿ ؟ مكة وصولي فور العمرة أؤدي
 إذا كاف وسلم عليو اهلل صلى النبي ألف ؛ وصولك فور العمرة تؤدي أف ألجل ، فأفطر صائما
 عند وسلم عليو اهلل صلى راحلتو ينيخ كاف حتى ، المسجد إلى بادر النسك في وىو مكة دخل

 تفطر فكونك ، وسلم عليو اهلل صلى بو متلبسا كاف الذي النسك يؤدي حتى ويدخلو ، المسجد
 قضيت الليل في أفطرت إذا ثم ، صائما تبقى كونك من أفضل النهار في بنشاط العمرة لتؤدي

 إليو فجاء ، الفتح لغزوة سفره في صائما كاف وسلم عليو اهلل صلى النبي أف ثبت وقد ، عمرتك
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 ىذا وكاف ؟ تفعل ماذا ينتظروف وإنهم ، الصياـ عليهم شق قد الناس إف اهلل رسوؿ يا:  فقالوا أناس
 اهلل صلى فأفطر ، ينظروف والناس ، فشرب بماء وسلم عليو اهلل صلى النبي فدعا ، العصر بعد

 على اإلنساف يشق ال أف أجل من ىذا كل ، اليـو آخر في أفطر بل ، السفر أثناء في وسلم عليو
 ، السنة خبلؼ أنو شك ال المشقة مع السفر في الصـو في الناس بعض وتكلف ، بالصياـ نفسو
من  انتهى( " السفر في الصياـ البر من ليس: ) وسلم عليو اهلل صلى النبي قوؿ عليهم ينطبق وأنو

   ( .ٜٖٔ ،ٖٛٔ) الصياـ فتاوى" عثيمين ابن فتاوى مجموع"

 كل عند زينتكم خذوا آدـ بني يا: ) فقاؿ ، زينتو يتخذ أف الصبلة أراد من تعالى اهلل أمر ٔ
 . ٖٔ/األعراؼ( المسرفين يحب ال إنو تسرفوا وال واشربوا وكلوا مسجد

 بثياب يصلي - لؤلسف - المسلمين من كثير يفعلو كما ال ، للصبلة بالتزين مأمور فالمصلي
 . الجماؿ يجب جميل تعالى اهلل فإف ، للصبلة يتجمل وال ، المهنة ثياب أو النـو

 من شرط العورة ستر أف على نصوا ولذلك ، العورة ستر ىو الزينة ألخذ حد أقل العلماء واعتبر
 . العورة كشف مع الصبلة تصح فبل ، الصبلة صحة شروط

 صحت الستر حصل مهما وأنو ، العورة ستر ىو الواجب أف"  العورة ستر: "  قولهم ومقتضى
 . العورة يحدد ضيقا الثوب كاف ولو ، الصبلة

 : ذلك في أقوالهم ىي وىا.  صراحة المختلفة الفقهية المذاىب من العلماء عليو نص ما وىذا
.  اىػ"  وتشكلو التصاقو يضر وال( : " ٗٛ/ٕ" )المختار الدر" في قاؿ :الحنفي المذىب:  أوال

 . الصبلة في يلبسو الذي الثوب:  يعني
:  أي( التصاقو يضر وال: ) قولو" : " المختار الدر" على حاشيتو في اهلل رحمو عابدين ابن قاؿ

 التصق أنو إال البشرة لوف منو يرى ال غليظا كاف لو أما" : المنية شرح" وعبارة ، مثبل باأللية
 لحصوؿ ، الصبلة جواز يمنع ال أف فينبغي ، مرئيا العضو شكل فصار بشكلو وتشكل بالعضو
 . عابدين ابن كبلـ انتهى"  الستر
 في الصبلة الرجل ويجزئ" ) ( :ٕٙٔ/ٔ" )الدواني الفواكو" في قاؿ:  المالكي المذىب: ثانيا 

 كره وإال ، يشف وال يصف ال بحيث كثيفا كونو الندب جهة على فيو ويشترط( الواحد الثوب
. .  العورة يحدد أي يصف مما كاف أو فقط المغلظة العورة ستر فإف.  جسده لجميع ساترا وكونو
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 الثوب في الصبلة كراىة فذكر .باختصار انتهى"  الوقت في اإلعادة مع فيو الصبلة كرىت. 
 . التحريم ال ، العورة يحدد الذي
 ولكنها ، صحيحة لها المحدد للعورة الواصف الثوب في الصبلة أف" الدسوقي حاشية" في وذكر

 . باقيا الوقت كاف إذا يعيد أف لو ويستحب ، تنزيهية كراىة مكروىة
 بادئ في يشف ال ما وىو كثيفا الساتر يكوف أف بد وال"  ( :ٖٕٛ/ٔ" )السالك بلغة" في وقاؿ
 فإف،  النظر بادئ في يشف كاف فإف،  النظر إمعاف بعد يشف أو ، أصبل يشف ال بأف،  الرأي

 النظر إمعاف بعد يشف ما وأما( الستر حصوؿ لعدـ ، عريانا يصلي كأنو يعني) كالعدـ وجوده
"  المعتمد على تنزيو كراىة بو الصبلة ألف،  لها المحدد للعورة كالواصف الوقت في معو فيعيد
 . بتصرؼ انتهى

 اللوف ستر فلو( : " ٙٚٔ/ٖ) المجموع في اهلل رحمو النووي قاؿ : الشافعي المذىب: ثالثا
 الدارمي وحكي ، الستر لوجود فيو الصبلة صحت ونحوىا واأللية كالركبة البشرة حجم ووصف

 . النووي كبلـ انتهى"  ظاىر غلط وىو ، الحجم وصف إذا يصح ال أنو وجها البياف وصاحب
 أف يعتبر وال( : " ٜٗٗ/ٔ" )المربع الروض" في اهلل رحمو البهوتي قاؿ : الحنبلي المذىب:  رابعا

 حاشيتو في اهلل رحمو قاسم ابن قاؿ.  انتهى"  عنو التحرز يمكن ال ألنو ، العضو حجم يصف ال
:  الثبلثة لؤلئمة:  يعني.  اىػ"  وفاقا: "  السابق البهوتي قوؿ على تعليقا" المربع الروض" علي
 لمذاىب موافق ىذا في أحمد اإلماـ مذىب أف أي ، اهلل رحمهم والشافعي ومالك حنيفة أبو وىم

 . الثبلثة األئمة
 جازت الخلقة ويصف لونها يستر كاف وإف( : " ٕٚٛ/ٕ" )المغني" في اهلل رحمو قدامة ابن وقاؿ

 . اىػ"  منو التحرز يمكن ال ىذا ألف ، الصبلة
 فوؽ الشد للمرأة يكره:  تيمية ابن المجد قاؿ"  ( :ٔٚٗ/ٔ" )اإلنصاؼ" في المرداوي وقاؿ
 تميم ابن قاؿ.  وبدنها أعضائها حجم يحكي لئبل( ، الثياب فوؽ نحوه أو حزاما تلبس بأف) ثيابها
 . بتصرؼ انتهى"  ونحوىما( حزاـ) ومنطقة بمنديل وسطها شد الصبلة في للمرأة ويكره:  وغيره
 صحة في صريحة وىي ، العورة يحدد الذي الضيق الثوب في الصبلة في العلم أىل أقواؿ فهذه

 . الصبلة
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 وال ، لبسو ينبغي ال الضيق اللباس بل ، الثياب من الضيق لبس إلى الناس دعوة ذلك يعني وال
 أـ بو الصبلة تصح ىل ىنا الكبلـ إنما ، الصبلة في بأخذىا المأمور الزينة ينافي ألنو ، بو الصبلة

 ؟ ال
 ، عورتها يحدد الذي الضيق الثوب في المرأة صبلة بصحة الفوزاف صالح الشيخ فضيلة أفتى وقد
 . الثوب ىذا بلبس اإلثم حصوؿ مع

 وتقاطيع وعجيزتها المرأة جسم وتصف الجسم أعضاء تصف التي الضيقة الثياب"  : فقاؿ
 أشد النساء ولكن ، للنساء وال للرجاؿ لبسها يجوز ال الضيقة والثياب ، لبسها يجوز ال أعضائها

 . أشد بهن الفتنة ألف ؛
 ذاتها حد في فصبلتو ؛ البلس بهذا مستورة وعورتو اإلنساف صلى إذا ؛ ذاتها حد في الصبلة أما

 شرائع من بشيء يخل قد ألنو ؛ ضيق بلباس صلى من يأثم لكن ، العورة ستر لوجود ؛ صحيحة
 األنظار وصرؼ لبلفتتاف مدعاة يكوف:  ثانية ناحية ومن ، ناحية من ىذا ، اللباس لضيق الصبلة

 من شيئا يصف وال ، يسترىا ؛ واسع واؼ بثوب تستتر أف عليها فيجب ، المرأة سيما وال ، إليو
 ساترا ثوبا يكوف وإنما ، شفافا أو خفيفا ثوبا يكوف وال ، إليها األنظار يلفت وال ، جسمها أعضاء

 ( .ٗ٘ٗ/ٖ" )الفوزاف صالح الشيخ فتاوى من المنتقى" . انتهى"  كامبل سترا المرأة يستر
 اللباس من وأمثالهما والبدلة البنطلوف لبس أما( : "ٖٓٗ/ٖ" )الدائمة اللجنة فتاوى" في وجاء

 التي اهلل زينة حـر من قل: ) تعالى قاؿ ، العادات أمور من ألنو ؛ اإلباحة اللباس أنواع في فاألصل
 أو تحريمو على الشرعي الدليل دؿ ما:  ذلك من ويستثنى ،( الرزؽ من والطيبات لعباده أخرج

 ككونو أو ، الجلد لوف ورائو من يرى شفافا لكونو العورة يصف والذي ، للرجاؿ كالحرير كراىتو
 . انتهى" يجوز ال وكشفها ، كشفها حكم في حينئذ ألنو ؛ العورة يحدد ضيقا
 ؛ مطلقا الشرع استثناه ما إال ، جائزة أنها المبلبس في األصل( : "ٓٗ/ٕٗ) أيضا فيها وجاء

 ، بالكفار خاصا ليس البنطلوف ولبس ، نحوه أو لجرب إال ، لهم وكالحرير ، للرجاؿ كالذىب
 إذا إال ، فيجوز الواسع أما يجوز، ال العورة حتى الجسم أعضاء يحدد الذي منو الضيق لبس لكن
  .انتهى" الكفار من يلبسو بمن التشبو بلبسو قصد

 األرض، في السرب وىو النفق إلى نسبةً  ذلك إف: فقيل النفاؽ، أصل في اللغة علماء اختلف ٔ
 .فيو يستتر النفق يدخل بالذي فتشبو ويغيبو، كفره يستر المنافق ألف
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: لو يقاؿ وآخر النافقاء،: لو يقاؿ جحر لو اليربوع فإف اليربوع، نافقاء من بو سمي: وقيل
 من اإليماف من يخرج المنافق كذا النافقاء، من فخرج قصع القاصعاء من طلب فإذا القاصعاء،

 إظهاره وىو آخر وجو من لكن أيضاً، اليربوع نافقاء إلى نسبة: وقيل فيو، يدخل الذي الوجو غير
 ال حتى رقيقة قشرة ترؾ األرض ظاىر يبلغ كاد إذا حتى األرض يخرؽ أنو: وذلك يضمر، ما غير

 كاألرض، تراب جحره فظاىر فخرج، برأسو، ذلك دفع ريب رابو فإذا المخرج، ىذا مكاف يعرؼ
 .كفر وباطنو إيماف ظاىره المنافق فكذلك حفر، وباطنو
 شيء، إظهار فيو ليس النفق ألف) النفق إلى النسبة من أرجح اليربوع نافقاء إلى النسبة ولعل

 يظهر المنافق أف باعتبار النافقاء من مأخوذاً  وكونو النفاؽ، في الحاؿ ىو كما آخر، شيء وإبطاؿ
 ألف فيو، دخل الذي الوجو غير من يخرج أنو باعتبار منو مأخوذاً  كونو من أقرب يبطن، ما خبلؼ
 إضافة آخر، شيء وإخفاء شيء إظهار ىو والنفاؽ النافقاء بين الكامل الشك فيو يتحقق الذي

 .منو يخرج حتى حقيقياً  دخوالً  اإلسبلـ في يدخل لم المنافق أف إلى
 القوؿ من القلب في ما بخبلؼ الفعل أو باللساف القوؿ: فهو الشرعي االصطبلح في النفاؽ أما

 وىو إيمانو، ويظهر كفره يستر الذي ىو أو ،(ٜٚ/ ٓٔ) األحوذي عارضة، كما في واالعتقاد
. سبق كما معروفاً  اللغة في أصلو كاف وإف بو، المخصوص بالمعنى العرب تعرفو لم إسبلمي اسم

 بالكذب كتابو في اهلل يصفهم ولهذا وباطنو، وظاىره وعبلنيتو سريرتو تختلف وأف البد والمنافق
 ،[ٓٔ:البقرة](  َيْكِذبُوفَ  َكانُوا ِبَما أَلِيمٌ  َعَذابٌ  َوَلُهمْ ) : تعالى قاؿ بالصدؽ، المؤمنين يصف كما

 وأىم أخص إذا كثير، ىذا وأمثاؿ ،[ٔ:المنافقوف] ( َلَكاِذبُوفَ  اْلُمَناِفِقينَ  ِإفَّ  َيْشَهدُ  َواللَّوُ ) : وقاؿ
 َوِمنَ  ) :تعالى قاؿ كما والحقيقة الدعوى وبين والباطن، الظاىر بين االختبلؼ المنافقين يميز ما

في  الطبري اإلماـ قاؿ ،[ٛ:البقرة](  ِبُمْؤِمِنينَ  ُىمْ  َوَما اآلِخرِ  َوبِاْليَػْوـِ  بِاللَّوِ  آَمنَّا يَػُقوؿُ  َمنْ  النَّاسِ 
 النفاؽ، أىل من قـو في نزلت اآلية ىذه أف على التأويل أىل جميع أجمع: (ٕٛٙ/ٔتفسيره )

 شيخ قاؿ المنافق، على الزنديق لفظ الفقهاء بعض يطلق وقد ،ا.ىػ صفتهم الصفة ىذه وأف
 بلفظ تكلموا المسلمين في األعاجم كثرت ولما :(ٖٔص) األوسط اإليماففي  اإلسبلـ

: ىنا والمقصود...  توبتو؟ تقبل ىل: الزنديق في الناس وتكلم الفقهاء لساف في وشاعت( الزنديق)
 عليو اهلل صلى النبي عهد على كاف الذي المنافق ىو الفقهاء، ىؤالء عرؼ في( الزنديق) أف

 أو والنصارى اليهود كدين: األدياف من ديناً  أبطن سواء غيره، ويبطن اإلسبلـ يظهر أف وىو وسلم،
 ا.ىػ ...  الصالحة واألعماؿ والمعاد، للصانع، جاحداً  معطبلً  كاف أو غيرىم،
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 اآلخرة الدار في المكلفين مراتب بياف في (ٖٗٚص) الهجرتين طريقفي  القيم ابن اإلماـ وقاؿ
 وأبطنوا الرسل، ومتابعة اإلسبلـ أظهروا قـو وىم الزنادقة، طبقة: عشر الخامسة الطبقة: وطبقاتهم

 ا.ىػ النار من األسفل الدرؾ في وىم المنافقوف، وىؤالء ورسلو، اهلل ومعاداة الكفر
 .النفاؽ أنواع: مسألة
 غير ومنها اإلسبلـ، من مخرج ىو ما منها ومراتب؛ درجات والفسق، والشرؾ كالكفر النفاؽ
 :منو مخرج

 إبطاف ىو :النار من األسفل الدرؾ في للخلود والموجب الملة، من المخرج األكبر؛ النفاؽ: أوالً 
 على يترتب ما النوع ىذا على ويترتب والجوارح، اللساف على اإليماف وإظهار القلب، في الكفر
 عذاباً  أشد المنافق لكن جهنم؛ في وخلوده صاحبو، عن اإليماف انتفاء حيث من األكبر؛ الكفر

 .عليو مات إذا النار من األسفل الدرؾ في ألنو الكافر؛ من
 فهو اإلسبلـ؛ من الظاىرة األعماؿ وأظهر الدين، مخالفة من باطنو في ما يظهر لم إذا: والمنافق

 ألننا المسلمين؛ معاملة ويعامل الدنيا، في الظاىرة اإلسبلـ أحكاـ عليو وتجري مسلم، الظاىر في
 اإليماف ألف، آدـ ابن وقدرة نطاؽ عن خارج األصل في وىذا القلوب، في ما عن بالشق نؤمر لم

 من صاحبو يكوف الذي الباطن اإليماف يستلـز ال الدنيا في األحكاـ عليو تجري الذي الظاىر
 .حقاً  المؤمنين
 الكفر بخبلؼ لئليماف؛ المنافي األكبر النفاؽ بو المراد فإف القرآف؛ في ذكره أطلق إذا: والنفاؽ

 ورد فقد السنة في أما والشرؾ، والفسق الظلم وكذلك األصغر، الكفر بمعنى - أحياناً  - يأتي فإنو
 والمراوغة الكذب كفرىم على زادوا ألنهم الكفار؛ أنواع وأسوأ شر والمنافقوف، األصغر النفاؽ

 بصفات ووصفهم بالتفصيل، القرآف في صفاتهم عن تعالى اهلل أخبرنا ولذلك للمؤمنين، والخداع
 :صفاتهم ومن وخداعهم، حبائلهم في المؤمنوف يقع ال لكي كلها؛ الشر

 .اإليماف وعدـ الكفر* 
 .وسلم عليو اهلل صلى رسولو وحكم تعالى اهلل حكم عن واإلعراض التولي* 
 .منهم والسخرية وأىلو بالدين االستهزاء* 
 .والمسلمين المؤمنين على ومناصرتهم ومظاىرتهم الدين، أعداء إلى بالكلية الميل* 

 اهلل، بو جاء ما بعض أو اهلل، بو جاء بما مكّذب وىو اإلسبلـ أظهر من: الكثيرة النفاؽ أنواع ومن
 وجوب يعتقد لم من وكمثل الرسوؿ، بو جاء ما بعض أو وسلم، عليو اهلل صلى الرسوؿ كّذب أو
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 اهلل صلى الرسوؿ آذى أو وسلم، عليو اهلل صلى الرسوؿ أبغض أو وسلم، عليو اهلل صلى طاعتو
 أو الدين، راية بكسر ُسرّ  أو وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ لدين االنتصار كره أو وسلم، عليو

 أو وسلم، عليو اهلل صلى ولرسولو تعالى هلل وطاعتهم إيمانهم ألجل بالمؤمنين؛ والسخرية االستهزاء
 وىذا، الملة من المخرجة الكفرية االعتقادات من ذلك غير إلى...  الشرع عن واإلعراض التولي

 .ومكاف زماف كل في موجودوف المنافقين من الصنف
 :الملة من المخرج غير األصغر؛ النفاؽ: ثانياً 
 أعماؿ من شيء بعمل وذلك الواجبات، في والعبلنية السر واختبلؼ العملي، النفاؽ ىو

 مطلق عنو يُنفى وال الملة، من يخرج ال وصاحبو القلب في اإليماف أصل بقاء مع المنافقين؛
 النار، في الخلود دوف المعاصي، كسائر للعذاب معّرض وىو اإلسبلـ، مسمى وال اإليماف،
 .اهلل بإذف الشافعين شفاعة تنالو ممن وصاحبو

 .ديدنو وكاف سلكو لمن األكبر؛ للنفاؽ وطريق مقدمة النفاؽ من النوع وىذا
 الخصومة، في والفجور األمانة، وخيانة الوعد، وإخبلؼ الحديث، في الكذب: ذلك وأمثلة
 بالخدمة لو والقياـ للغير المودة وإظهار العمل، أصل في يكوف ال الذي وكالرياء بالعهود، والغدر

 .النفس في عكسو إضمار مع
 خصلة فيو كانت ومن خالصًا، منافقاً  كاف فيو كن من أربع: )وسلم وآلو عليو اهلل صلى النبي قاؿ

 عاىد وإذا كذب، حدث وإذا خاف، اؤتمن إذا: يدعها حتى النفاؽ من خصلة فيو كانت منهن
 رضي عمرو بن اهلل عبد حديث من(. ٛ٘) ومسلم ،(ٖٗ) البخاري رواه (فجر خاصم وإذا غدر،

 .عنهما اهلل
 أخلف، وعد وإذا كذب، حدث إذا: ثبلث المنافق آية: )وسلم وآلو عليو اهلل صلى النبي وقاؿ
 .عنو اهلل رضي ىريرة أبي حديث من(. ٜ٘) ومسلم ،(ٖٖ) البخاري رواه( خاف اؤتمن وإذا

 رواه (األنصار بغض النفاؽ وآية األنصار، حب اإليماف آية: )وسلم وآلو عليو اهلل صلى النبي وقاؿ
 .عنو اهلل رضي أنس حديث من(. ٗٚ) ومسلم ،(ٚٔ) البخاري

 شعبة على مات نفسو؛ بو يحدث ولم يغز، ولم مات من: )وسلم وآلو عليو اهلل صلى النبي وقاؿ
 .عنو اهلل رضي ىريرة أبي حديث من(. ٜٓٔٔ) مسلم رواه (نفاؽ من

 العربي ابنو  الترمذي، كاإلماـ األئمة فبعض، النوعين ىذين إيضاح في األئمة عبارات وتختلف
 من المخرج وىو اعتقادي، نفاؽ إلى النفاؽ يقسموف حجر وابن كثير، ابن والحافظ المالكي،
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 تعليقو في (ٓٓٔ/ ٓٔ) األحوذي عارضةكما في  الترمذي اإلماـ قاؿ عملي، نفاؽ وإلى الملة
 العمل، نفاؽ العلم أىل عند ىذا معنى وإنما( ...  منافقاً  كاف فيو كن من أربع: )حديث على
 البصري الحسن عن روي ىكذا وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عهد على التكذيب نفاؽ وإنما
 التكذيب بنفاؽ والمقصود ا.ىػ التكذيب ونفاؽ عمل نفاؽ نفاقاف، النفاؽ: قاؿ أنو ىذا من شيئاً 

 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عهد على كالمنافقين بقلبو مكّذب وىو فعلو أو بلسانو اإليماف يظهر أف
 .وسلم
 أو باللساف القوؿ إظهار ىو النفاؽ(: ٓٓٔ/ ٓٔ) األحوذي عارضةكما في   العربي ابن وقاؿ
 :قسماف وىي واالعتقاد القوؿ من القلب في ما بخبلؼ الفعل

 في كاف فإف األعماؿ، في يكوف أو وتصديقو اهلل توحيد في الفعل أو الخبر يكوف أف: أحدىما
 القوؿ تقدـ كما نفاؽ دوف نفاقاً  وكاف معصية، كانت األعماؿ في كاف وإف صريحًا، كاف التوحيد

 ا.ىػ...  كفر دوف كفر في
: أنواع وىو الشر، وإسرار الخير إظهار ىو النفاؽ(: ٚٗ/ ٔ)في تفسيره  كثير ابن الحافظ وقاؿ

 ا.ىػ...  الذنوب أكبر من وىو وعملي النار، في صاحبو يخلد الذي وىو اعتقادي،
 اعتقاد الترؾ في كاف فإف للظاىر، الباطن مخالفة: لغةً  والنفاؽ(: ٜٛ/ ٔ) في الفتح الحافظ وقاؿ

 ا.ىػ مراتبو وتتفاوت والترؾ، الفعل فيو ويدخل العمل، نفاؽ فهو وإال الكفر، نفاؽ فهو اإليماف
 بتقسيم ذلك عن يعبروف رجب ابن والحافظ القيم ابن واإلماـ تيمية ابن كاإلماـ األئمة وبعض
 اإلسبلـ شيخ يقوؿ الملة، من مخرج غير أصغر نفاؽ وإلى الملة من المخرج األكبر إلى النفاؽ

 فى صاحبو يكوف أكبر، ىو ما النفاؽ فمن(: ٖ٘ٗ - ٖٗٗ/ ٕٛ) الفتاوى مجموعكما في 
 بعض جحود أو الرسوؿ تكذيب يظهر بأف وغيره؛ أبىّ  بن اهلل عبد كنفاؽ النار، من األسفل الدرؾ

 بظهور المساءة أو دينو، بانخفاض المسرة أو اتباعو، وجوب اعتقاد عدـ أو بغضو، أو بو، جاء ما
 النفاؽ فهو األصغر، النفاؽ وأما... ورسولو هلل عدًوا إال صاحبو يكوف ال مما ذلك، ونحو دينو،

 إذا يفجر أو ائتمن، إذا ويخوف وعد، إذا ويخلف حدث، إذا يكذب أف مثل ونحوىا؛ األعماؿ فى
 ا.ىػ.  خاصم
 ما كثيراً  ولهذا نفاؽ، دوف نفاؽ كالكفر والنفاؽ(: ٙٙ: ص) األوسط اإليماففي  أيضاً وقاؿ 
 شركاف الشرؾ: يقاؿ كما أصغر، ونفاؽ أكبر، ونفاؽ ينقل، ال وكفر الملة، عن ينقل كفر: يقاؿ

 ا.ىػ وأكبر أصغر،
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 أكبر،: نوعاف وىو: النفاؽ أقساـ بياف في (ٖٙٚ/ ٔ) السالكين مدارجفي  القيم ابن اإلماـ وقاؿ
 باهلل إيمانو للمسلمين يظهر أف وىو األسفل، دركها في النار في الخلود يوجب: فاألكبر وأصغر؛

 .ا.ىػ...  بو مكّذب كلو ذلك من منسلخ الباطن في وىو اآلخر، واليـو ورسلو وكتبو ومبلئكتو
 بذلك قصد فلعلو االعتقادي، بالنفاؽ الملة من المخرج النفاؽ حصر فمن تقارب القولين وبين
 باهلل مؤمناً  األصل في المرء كاف إف أما بقلبو، مكذب وىو اإليماف يظهر أف وىو التكذيب، نفاؽ
 وىناؾ العمل، نفاؽ فهذا اإليماف، بفروع المتعلقة األعماؿ بعض على النفاؽ وطرأ مكذب غير

 من الصادرة العملية المكفرات اقتراف االعتقادي بالنفاؽ ذلك بحصر يقصد أف وىو آخر احتماؿ
 أكبر إلى النفاؽ تقسيم أعلم واهلل للصواب واألقرب الغالب، في، االعتقادي بالجانب المنافقين

 :لسببين وأصغر
 صفات القرآف ذكر حين ولذلك فقط، االعتقادي بالجانب يختص ال األكبر النفاؽ ألف: األوؿ

 ومناصرتهم بالمؤمنين، وسخريتهم وسلم، عليو اهلل صلى للرسوؿ تنقيصهم منها ذكر المنافقين
 .ببلـز ليس ذلك أف إال اعتقادي بفساد غالباً  اقترنت وإف األمور وىذه. ذلك ونحو للكفار
 . ونحوه الرياء يسير جنس من ذلك يكوف فقد الملة، من يخرج اعتقادي نفاؽ كل ليس: الثاني

ٔ  
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 (ٛٔصفحة رقم )
 
  

 
 
 
 
 
 

 في اإلسماعيلي بكر أبو اإلماـ قاؿمراد المصنف من ىذه الفقرة الرد على المعتزلة والخوارج، 
 المعتزلة، رأتو كما كفر دار ال إسبلـ دار الدار أف -السنة أىل: أي- ويروف: السنة أىل اعتقاد

  .ممكنين وأىلها ظاىرين بها واإلقامة بالصبلة النداء داـ ما
 الببلد أف يعتبروف السنة أىل: السنة أىل اعتقادقاؿ الشيخ بن جبرين رحمو اهلل في شرح كتاب 

 كخمور معاصٍ  فيها كاف ولو الصبلة، يقيموف ومن والمؤذنين، المساجد فيها أف ماداـ إسبلـ ببلد
 يجوز فبل إسبلـ، ببلد الببلد بأف يحكموف فإنهم ذلك، أشبو وما وتماثيل ومبلهٍ  وأغافٍ  ومزامير

 وإنما والفساد، الفسوؽ فيهم كثر أو غلب ولو أىلها قتاؿ وال محارمها، استباحة وال استحبللها،
 (.إسبلـ دار) وتسمى اإلصبلح، في والسعي الدعوة على يقتصروف

 ىكذا الكفر، من شيء عندىم فيها ظهر إذا كفر دار أنها ويروف يكفرونها، فإنهم المعتزلة أما
 وحكموا كفاراً، أىلها واعتبروا كفر، دار اعتبروىا المعاصي من شيء فيها ظهر إذا يدعوف،
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 ما فيها حصل ولو اإلسبلـ دار الدار أف السنة أىل معتقد خبلؼ وىذا باألمكنية، أو باألكثرية
 .الخلل من حصل

 فيها يكوف قد إذ الكتب؛ وعلى فيها التي المساجد على يقضى أنو فمعناه كفر دار اعتبرت وإذا
 الكفر، شعائر من شيء فيها يظهر الببلد من اآلف وكثير ذلك، أشبو وما ومصاحف إسبلمية كتب
 نفسها في حرة المرأة أف ماداـ الزنا في يرخص أف مثل وذلك سبق، فيما تتصور تكن لم وإف

 ولكن اإلسبلمية، للشرائع مخالف ىذا أف شك وال نفسها تبذؿ أف الحرية لها: فيقولوف وموافقة،
 .وتقاتل تغزى كفر ببلد أنها إلى ذلك فيها يظهر التي الببلد تصل ال

 فضبلً  علناً، الخمور بيع يذيعوف أنهم الببلد من كثير في يوجد حيث الخمور، بيع إظهار وكذلك
 ومساجد مصلين فيها أف داـ ما كفر، ببلد كونها إلى تصل ال أيضاً  الببلد فهذه شربها، عن

 .ذلك أشبو وما إسبلمية وكتب مصاحف مساجدىم في وأف باإلسبلـ، يتسموف وأنهم ومؤذنين،
 الحكم: فنقوؿ ونحوىا، الوضعية بالقوانين يحكموف شرعية غير محاكم فيهم وجد لو وكذلك
 الببلد: نقوؿ بل كلها، الببلد على نحكم وال الحكم ىذا يتولى الذي الشخص ذلك على بالكفر

 .إسبلـ ببلد
 كاف إذا لها واإلقامة بالصبلة نداء فيها كاف إذا للمعتزلة، خبلفاً  كفر دار ال إسبلـ دار ونعتبرىا

 أف رأينا إذا كفر دار تصبح فإنها األشياء ىذه عدمت لو أما يتمكنوف، الصبلة وأىل ظاىراً  ذلك
 يرفع الذي ومنع اإلسبلـ، وكتب المصاحف فيها وأحرقت المساجد، فيها ىدمت الببلد ىذه

 وعبدت الكفر، فيها وأبيح سجنوه، أو قتلوه يصلي رأوه ومن يصلي، الذي ومنع باإلسبلـ، صوتو
 أو اإلسبلـ يظهر من فيها ومنع تعالى، اهلل شرع بغير فيها وحكم الشرؾ، فيها وأظهر األوثاف، فيها

 .كفر دار تصبح فإنها بو، يتكلم
 األحناؼ، وىم حرب، ودار إسبلـ دار إلى فقط دارين إلى الدور العلماء، : قسم بعضمسألة
 ودرا حرب، ودار إسبلـ دار إلى ثبلثة، إلى الدور قسموا الثبلثة المذاىب من العلماء أكثر ولكن
 اآلف الدور فأكثر صلح، ودار موادعة، ودار ىدنة، دار: ىذا بكل فتسمى وصلح، وموادعة، ىدنة

 االتفاقيات على بناء الهدنة، دار من النوع ىذا من الحقيقة في ىي -المسلمين غير ديار أي -
 الدور ىذه اعتبار فيمكن المتحدة األمم ميثاؽ في غيرىم مع المسلموف فيها انخرط التي الدولية

 تعتبر أف فيمكن وبالتالي الموادعة، ودار الهدنة دار باب من أنها الشرقي والعالم الغربي العالم في
 .إسبلـ دار وليست سلم، دار
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 اهلل اختص شرعية أوصاؼ أخرى جهة من( الكفر) و جهة من(  اإلسبلـ)  وصف أف :مسألة
 اهلل، أدخلو من إال(  اإلسبلـ)  في يدخل أف الناس من ألحد فليس خلقو، من غيره دوف بحكمها،

 في ىذا كاف وإذا.اهلل أدخلو من إال فيو يدخل ال الكفر وكذلك. اهلل أخرجو من إال منو يخرجو وال
 غيرىما دار ال و ،(كفر دار) وإما ،(إسبلـ دار) فإما والبقاع، األراضي في فكذلك األشخاص،

 مفلح البن الشرعية اآلداب( ) ٖٙٙ/ٔ) القيم البن الذمة أىل أحكاـ)  الفقهاء عليو نص كما
(  الكفر)  أو(  اإلسبلـ)  الحكمين أحد ينزؿ أف الناس من ألحد فليس ذلك تقرر فإذا(.ٜٓٔ/ٔ

 (.الكفر أو اإلسبلـ أي)  موانعهما وانتفت شروطهما، توفرت إذا إال أرض أو شخص على
 وإبراـ الجهاد كإعبلف والخارجية، الداخلية شؤونها في وتدبيرىا األمة سياسة أحكاـ أف: الثاني

 آلحادىم، وليس واألمراء، العلماء:  من المسلمين أمر أولو:  ىم ذلك في المخاطب المعاىدات،
 .آلحادىم وليس المسلمين أمر أولو بو يقضي( كفر دار)  أو(  إسبلـ دار)  البقعة تلك فاعتبار
 محرما كاف فما شيئا اهلل أحكاـ من يغير ال الكفر ودار اإلسبلـ دار الدارين اختبلؼ أف: مسألة

 الربا:  والمحرمات العهد أو باإلسبلـ المعصومة واألمواؿ واألعراض كاألنفس: اإلسبلـ دار في
: - اهلل رحمو - الشافعي قاؿ الكفر دار في محـر فهو المحرمات من وغيرىا... والسرقة والزنى

 اإلسبلـ دار في الحبلؿ أف:  عليو ويجتمعوف المسلموف، ويعقلو والسنة، التنزيل يوافق ومما" 
 فقد حراما أصاب فمن الكفر، ببلد في حراـ اإلسبلـ ببلد في والحراـ الكفر، ببلد في حبلؿ
 فرؽ ال:"  أيضا وقاؿ(.٘ٙٔ/ٗ األـ". ) شيئا الكفر ببلد عنو تضع وال ، شاء ما على اهلل حده
 وقاؿ(.ٖٗ٘/ٚ األـ".) الحدود من خلقو على اهلل أوجبو فيما اإلسبلـ ودار الحرب دار بين

 أو الشرعية لؤلحكاـ ناسخة ليست الحرب دار إف"  :(ٕ٘٘/ٗ) الجرار السيلفي  الشوكاني
 ".  بعضها

 . ديارىم في الكفار مع بالربا التعامل( حكم فرع)
 الدنيا، في أموالهم بمحق المرابين اهلل توعد وقد ، الذنوب كبائر من الربامن المعلـو أف  : أوال

 كما إال يقوموف ال الربا يأكلوف الذين: ) تعالى اهلل قاؿ، القيامة ويـو البرزخ في الشديد والعذاب
 وحـر البيع اهلل وأحل الربا مثل البيع إنما قالوا بأنهم ذلك المس من الشيطاف يتخبطو الذي يقـو
 النار أصحاب فأولئك عاد ومن اهلل إلى وأمره سلف ما فلو فانتهى ربو من موعظة جاءه فمن الربا
( ٕٙٚ) أثيم كفار كل يحب ال واهلل الصدقات ويربي الربا اهلل يمحق( ٕ٘ٚ) خالدوف فيها ىم
 خوؼ وال ربهم عند أجرىم لهم الزكاة وآتوا الصبلة وأقاموا الصالحات وعملوا آمنوا الذين إف
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 مؤمنين كنتم إف الربا من بقي ما وذروا اهلل اتقوا آمنوا الذين أيها يا( ٕٚٚ) يحزنوف ىم وال عليهم
 وال تظلموف ال أموالكم رءوس فلكم تبتم وإف ورسولو اهلل من بحرب فأذنوا تفعلوا لم فإف( ٕٛٚ)

 . ٜٕٚ-ٕ٘ٚ/  البقرة( تظلموف
 واألدلة على تحريم الربا من السنة كثيرة معلومة.

 يبحثوف أو الربا، تحريم على يتحايلوف راحوا الذين المفتين ىؤالء من ، العجب أشد لنعجب وإننا
 تلك الرتكاب الطريق لهم ويمهدوف الحراـ، لهم فيحلوف الناس، بها يفتوف ضعيفة أقواؿ عن

 طيب إلى وإرشادىم منها، وترىيبهم عنها، نهيهم من بدال الذنوب، موبقات من ىي التي الكبيرة
( بو أولى فالنار حراـ من نبت جسد فكل) الحراـ أكل من وتحذيرىم والمسكن، والملبس المأكل

. 
 جزاء قردة السبت أصحاب اهلل مسخ فقد ، معلومة الشرع في المحرمات على المتحايل وعقوبة

 . اهلل حـر ما على تحايلهم على لهم
 ىي وإنما ، شرعا ليست أنها معلـو - لهم وحبنا تعظيمنا مع اهلل رحمهم العلماء واجتهادات
 ما ومنها الصواب، وافق قد يكوف ما فمنها الصواب، إلى للوصوؿ اهلل رحمهم منهم اجتهادات

 لو فيهم والمصيب الحق، إلى الوصوؿ ومحاولة اجتهاده على أجر لو منهم والمخطئ خطأ، يكوف
 ، أجراف فلو أصاب ثم فاجتهد الحاكم حكم إذا: ) وسلم عليو اهلل صلى النبي قاؿ كما أجراف،

 ( .أجر فلو أخطأ ثم فاجتهد حكم وإذا
 اهلل قاؿ والسنة، الكتاب اتباع مسلم كل على الواجب بل فيو، أخطأوا فيما نتبعهم أف لنا وليس
 .٘٘/  الزمر...(  ربكم من إليكم أنزؿ ما أحسن واتبعوا: ) تعالى
 يحلوف كانوا وقد( اهلل دوف من أربابا ورىبانهم أحبارىم اتخذوا: ) الكتاب أىل عن تعالى اهلل وقاؿ
 - اليـو المفتين بعض يفعلو ما وىو ، ذلك في فيتبعونهم الحبلؿ عليهم ويحرموف ، الحراـ لهم

 . - الشديد لؤلسف
 أننا إال ، وسلم عليو اهلل صلى النبي وسنة ، تعالى اهلل كتاب في الصريح الربا تحريم مع : ثانيا
 بتغيير ذلك على ويتحايل لصورتو، الربا شموؿ عدـ بدعوى الصريح الربا ىذا ويبيح يأتي من نجد
 صلى النبي أخبرنا وقد ،" استثماري عائد" يسمونها" ربوية فوائد"  تسميتها من فبدال ، الربا اسم
 خسف أسباب من ذلك وجعل ، اسمها بغير يسمونها ، الخمر يشربوف قـو عن وسلم عليو اهلل

 أعظم والربا ، بالخمر أولئك فعل كما ، بالربا ىؤالء ففعل ، وخنازير قردة ومسخهم ، بهم األرض
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 حنيفة أبي فتوى ىذه أف بدعوى الربا بعضهم يبيح وقد، إثما وأشد ، الخمر شرب من تحريما
 أبي على افتراء فهو:  الصورة ىذه بإباحة الشرع على االفتراء إلى باإلضافة وىو!  اهلل رحمو
 . ىؤالء إليو نسبو ما يقل لم فإنو حنيفة
  : جهتين من حنيفة أبو قالو ما خالف الفتيا بتلك أفتى من إف:  نقوؿ باختصار ذلك ولبياف
 -! كفر ديار يسمونها وال بل -"  حرب ديار"  الغرب دوؿ يعدوف ال المفتين ىؤالء أف:  األولى

 فدار الكفر ودار الحرب دار"  بين يفرقوف والعلماء، الحرب دار في ىي إنما حنيفة أبي وفتيا ،
 دار ىي الحرب ودار وأنظمتهم، بقوانينهم ويحكمونها الكفار عليها يسيطر التي الدار ىي الكفر
" كفر دار" الدار تكوف فقد ، أماف أو صلح أو عهد المسلمين وبين بينها ليست التي الكفر

 ترؾ على صلحا أو معاىدة وبينها - المسلمين نحن - بيننا ألف" حرب دار" ليست ولكنها
 . معلومة مدة القتاؿ
 فإف" حرب دار" بأنها الببلد تلك يصف أف أوال يلزمو حنيفة أبي بكبلـ يستدؿ أف يريد فالذي
 . حنيفة أبو قالو ما يخالف ما على حنيفة أبي بكبلـ االستدالؿ لو فليس ، ذلك من امتنع

 يدفع أف ال! الديار تلك أىل من الربا المسلم يأخذ أف بجواز يفتي حنيفة أبا أف:  والثانية
 فاالستيبلء حرب، دار باعتبارىم للمسلمين حبلؿ أموالهم ألف إال ذاؾ وما! الربا لهم المسلموف

 مع - اإلماـ ذلك أفتاه ما بين وقارف، المسلم، أيها فانظر، جائز عنده الصورة بهذه عليها
 فالشروط، والحكم الصورة، في ، بينهما الشاسع الفرؽ لترى ىؤالء بو يفتي ما وبين - لو مخالفتنا

 : بالربا التعامل لجواز الحنفية من وافقو ومن حنيفة أبي عند
 . أرضهم في العقد يكوف أف -ٔ
 " .حرب دار" دارىم تكوف أف -ٕ
 ( .ٙ٘/ٗٔ) المبسوط وانظر . المعطي ال للربا اآلخذ ىو المسلم يكوف أف -ٖ

 أف:  - وأحمد والشافعي مالك:  األئمة ومنهم ، العلماء أكثر إليو ذىب ما وىو - والصحيح
 ديار أو ، الكفر ديار أو ، اإلسبلـ ديار في وكافر مسلم وبين ، ومسلم مسلم بين محـر الربا

 . الحرب
 ، اإلسبلـ دار في كتحريمو ، الحرب دار في الربا ويحـر(:" ٚٗ/  ٗ) المغني في قدامة ابن قاؿ
 . وإسحاؽ ، والشافعي ، يوسف وأبو ، واألوزاعي ، مالك قاؿ وبو
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 يقـو كما إال يقوموف ال الربا يأكلوف الذين: ) وقولو ، ٕ٘ٚ/ البقرة( الربا وحـر: ) تعالى اهلل لقوؿ
 اهلل اتقوا آمنوا الذين أيها يا: ) تعالى وقاؿ ، ٕ٘ٚ/ البقرة( المس من الشيطاف يتخبطو الذي
 زاد من: ) وقولو ، التفاضل تحريم يقتضي األخبار وعمـو ، ٕٛٚ/ البقرة( الربا من بقي ما وذروا

 كاف:  اإلسبلـ دار في محرما كاف ما وألف ؛ األحاديث سائر وكذلك ، عاـ( أربى فقد ازداد أو
 . باختصار انتهى" المسلمين بين كالربا ، الحرب دار في محرما
 انتهى"  بالربا يعاملهم ولم ، مالهم في يخنهم لم:  بأماف العدو أرض إلى دخل من"  : أيضا وقاؿ

. 
:  تعالى اهلل قوؿ أف مع ، الربا في ذكرناه فقد:  الحرب دار في الربا تحريم أما:"  أيضا وقاؿ

 مكاف كل في الربا تتناوؿ ، عامة:  الربا تحريم على الدالة واألخبار ، اآليات وسائر ،( الربا وحـر)
 ( .ٖٕٚ/  ٜ" ) المغني."  انتهى"  وزماف ،

 مالك قاؿ وه ، اإلسبلـ دار في جريانو الحرب دار في يجري الربا"  : اهلل رحمو النووي وقاؿ
 دار في حراما كاف ما كل فؤلف،  للربا المحرمة األدلة عمـو:  ودليلنا يوسف، وأبو وأحمد

 بو يستباح فبل فاسد عقد وألنو؛ والمعاصي الفواحش كسائر، الشرؾ دار في حراما كاف:  اإلسبلـ
 . انتهى"  كالنكاح عليو المعقود

 : ثالثا
 من وضعيفة ، السند حيث من ضعيفة بأدلة - حديثا قلدىم ومن - قديما الحنفية استدؿوقد 
 : بها استدلوا التي أدلتهم فمن، االستدالؿ حيث
 في وحربي مسلم بين ربا ال: ) قاؿ أنو وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن مكحوؿ روى ما منها
 ، التابعين من" مكحوؿ" ألف مرسل الحديث بأف:  االستدالؿ ىذا عن وأجيب، (الحرب دار

 . وآخروف ، والنووي ، حجر وابن ، الشافعي اإلماـ ضعفو وقد ، الضعيف أقساـ من والمرسل
 ليس حنيفة ألبي يوسف أبو بو احتج وما"  (:ٜٖ٘ ، ٖٛ٘/  ٚ) األـفي  الشافعي اإلماـ قاؿ

 عن والجواب:"  ( .ٛٛٗ/  ٜ" ) المجموع في النووي وقاؿ، انتهى"  فيو حجة فبل ، بثابت
 يباح ال: "  معناه أف على لتأولناه صح ولو ، فيو حجة فبل ضعيف مرسل أنو:  مكحوؿ حديث

 لم ( :ٛ٘ٔ/  ٕ) الدرايةفي  حجر ابن وقاؿ، انتهى"  األدلة بين جمعا ؛"  الحرب دار في الربا
 . أجده
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:  قالوا أجبلىم حين وسلم وآلو عليو اهلل صلى النبي فإف:  قالوا ، قينقاع بني بحديث استدلواو  
 ديونا لنا إف:  قالوا النضير بني أجلى ولما ،( ضعوا أو تعجلوا: ) فقاؿ ، بعد تحل لم ديونا لنا إف

 ( .تعجلوا أو ضعوا: ) فقاؿ ، الناس على
: "  قولو في المتمثل الربا - المعاملة ىذه مثل أف ومعلـو: "  فقاؿ الداللة وجو السرخسي وبين

 عنو فوضع أجل إلى دين غيره على لو كاف من فإف ؛ المسلمين بين يجوز ال -"  تعجلوا أو ضعوا
 ، عنهم اهلل رضي عمر وابن ، ثابت بن وزيد ، عمر ذلك كره ، يجز لم:  بعضو يعجل أف بشرط

 الوقت ذلك في حرب أىل كانوا ألنهم ؛ حقهم في وسلم وآلو عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ جوزه ثم
 . انتهى"  المسلمين بين يجوز ال ما والمسلم الحربي بين يجوز أنو فعرفنا ، أجبلىم ولهذا

 . يصح ال ، ضعيف الحديث بأف ىذا عن وأجيب
"  في الحاكم رواه:  النضير بني وحديث ، مغازيو في الواقدي فرواه:  قينقاع بني حديث أما

( ٕٛ/  ٙ" ) السنن"  في والبيهقي( ٙٗ/  ٖ" ) السنن"  في والدارقطني( ٔٙ/  ٕ" ) المستدرؾ
 لما ولذلك.  الحديث منكر:  البخاري اإلماـ عنو قاؿ ، المكى الزنجى خالد بن مسلم:  فيو و ،

 الزنجي:  بقولو الذىبي تعقبو ، يخرجاه ولم اإلسناد صحح:  الحديث ىذا عن الحاكم قاؿ
 مسلم إسناده في:  الحديث لهذا إخراجو بعد الدارقطني وقاؿ.  بثقة ليس العزيز وعبد ، ضعيف

 ىذا القيم ابن حسن وقد.  الحديث ىذا في اضطرب وقد ، ضعيف الحفظ سيء وىو خالد بن
 . (ٜٖٙ/ٔ) الذمة أىل أحكاـ في كما.  الحديث

 مؤجل دين لشخص يكوف أف وىي" .  وتعجل ضع"  بمسألة الفقهاء عند معروفة المسألة ىذه ثم
 جوازىا في الفقهاء اختلف وقد ، بعضو إسقاط مقابل الدين تعجيل على فيتفقاف آخر شخص على

 بها األحناؼ احتجاج يكوف ذلك على وبناء ، شيء في الربا من وليست ، جائزة أنها والصحيح. 
 . والمسلم المسلم بين كذلك جائزة ىي بل ، صحيح غير والحربي المسلم بين الربا جواز على

 شيخ بالجواز وأيده ، عنو اهلل رضي عباس بن اهلل عبد الجليل الصحابي لها المجيزين رأس وعلى
 ، العثيمين والشيخ ، الدائمة اللجنة علماء بجوازىا وأفتى ، القيم ابن وتلميذه تيمية ابن اإلسبلـ
 . األحناؼ فقهاء من عابدين ابن وأجازىا"  اإلسبلمي الفقو مجمع"  من قرار بذلك وصدر

 وأراد ، مؤجل دين رجل على لو كاف إذا"  ( :ٖٔ - ٔٔ/  ٕ) اللهفاف إغاثةفي  القيم ابن قاؿ
 يمكنو وال ، إليو احتاج أو ، - ويضيع يذىب:  أي - مالو يتوى أف وخاؼ ، السفر الدين رب
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 ، السلف اختلف فقد:  باقيو لو ويعجل ، البعض الغريم عن يضع أف فأراد ، الحلوؿ قبل المطالبة
 : المسألة ىذه في والخلف
 وىي ، المنع:  عنو أشهرىما ، روايتاف فيها أحمد وعن ، عمر ابن وحرمها ، عباس ابن فأجازىا
 . أصحابو جمهور اختيار
 ابن وحكى - تيمية ابن:  أي - شيخنا اختيار وىي ، موسى أبي ابن حكاىا ، الجواز:  والثانية

 وال ، القوؿ ىذا يعرفوف يكادوف ال أصحابو ، قوال الشافعي عن ذلك"  االستذكار"  في البر عبد
 لو بل ، شرط بغير ذلك جرى إذا فيما ىو فإنما الشافعي عن صح إف ىذا أف وأظن ، يحكونو

 الوضع قبل ذلك شرط قد كاف لو حتى الباقي من فأبرأه - جائز وذلك - دينو بعض لو عجل
 ىو:  مذىبو في المؤثر الشرط ألف ؛ عنده صح:  المتقدـ الشرط على بناء فعبله ثم ، والتعجيل

 من ذلك فعل لو:  قالوا والباقوف ، أصحابو بعض بذلك صرح وقد ، السابق ال ، المقارف الشرط
 . المقارف الشرط:  ومرادىم ، جاز:  شرط غير
 دين في فيجوزه:  أحمد وأما ، للذريعة سدا ؛ بدونو وال ، الشرط مع يجوزه ال فإنو:  مالك وأما

 ... . روايتاف عنو غيره وفي ، الكتابة
 محض إضرار وذلك ، والدين األجل في الزيادة يتضمن[ الربا:  يعني] ذلك فإف ؛ الربا ضد وىذا

 فكبلىما ، يتعجلو بما صاحبو وانتفاع ، الدين من الغريم ذمة براءة تتضمن ومسألتنا ، بالغريم
 ونفعو ، بالمدين الحق ضرره فإف ، عليو المجمع الربا بخبلؼ ، ضرر غير من االنتفاع لو حصل

 . انتهى" ومعنى ، صورة ، الربا ضد فهذا ، الدين برب مختص
 فصرعو ، بمكة كاف حين ركانة وسلم وآلو عليو اهلل صلى مصارعتو عند وقع ما:  بو استدلوا ومما 

 اهلل رسوؿ فعلو ما مكروىا كاف ولو ، غنمو بثلث مرة كل في وسلم وآلو عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 إلى جنبي أحد وضع ما:  ركانة قاؿ الثالثة المرة في صرعو لما ثم ، وسلم وآلو عليو اهلل صلى

 . عليو الغنم وسلم وآلو عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فرد ، تصرعني الذي أنت وما ، األرض
 اهلل صلى اهلل رسوؿ ذلك فعل ما وكثيرا ، عليو منو تطوال عليو الغنم رد وإنما: "  السرخسي يقوؿ
 " . يؤمنوا حتى بو يؤلفهم المشركين مع وسلم وآلو عليو
 ألف ، شرعا المحرمة الفاسدة بالعقود الكفار معاملة جواز على االستدالؿ:  بهذا يريدوف وىم

 . أكيدا تحريما شرعنا في محـر( الميسر وىو) الرىاف
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 وجهين أحد على تحمل لركانة وسلم عليو اهلل صلى النبي مصارعة بأف االستدالؿ ىذا عن وأجيب
: 

 المدينة في الميسر تحريم تشريع قبل مكة في كاف ألنو ، المنسوخة األحكاـ من ىذا أف:  األوؿ
 . العلماء جمهور قوؿ ىو وىذا ،

 المقصود ألف ، المباح الرىاف في داخل وىو ، القيامة يـو إلى الجائزة األفعاؿ من ىذا أف:  الثاني
 شيخ قوؿ وىو ، العلماء من جماعة عند مباح فهو كذلك كاف ما وكل ، اإلسبلـ نصرة منو

 الصديق بمراىنة استداللهم على أيضا يرد وبهذا ، اهلل رحمهما القيم وابن ، تيمية ابن اإلسبلـ
 في الوارد بالحديث حكمو يلحق الرىاف وىذا - اهلل شاء إف سيأتي كما - مكة في للمشركين

 نصل في إال سبق ال: ) قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي عن عنو اهلل رضي ىريرة أبي عن ، السنن
 ،(ٓٓٚٔ) والترمذي ،(ٕٗٚ٘) داود وأبو ،(ٕٙ٘/ ٕ) أحمد أخرجو (حافر أو خف أو

 ،(ٓ٘) الصغير في والطبراني ،(ٜٓٙٗ) حباف وابن ،(ٕٛٚٛ) ماجة وابن ،(ٖ٘ٛ٘) والنسائي
 والحديث( ٕٖٜ٘ٔ) الكبرى في والبيهقي ،(ٜٕ٘ٚ) الجعد بن علي أحاديث في والبغوي

 ادياله عبد البن المحرر في كما القطاف ابن وصححو حباف، ابن وصححو الترمذي، حسنو
 صحيح في األلباني العبلمة وصححو التلخيص، في كما العيد دقيق ابن وصححو ،(ٕٜٛ)

 لغيره، صحيحا يكوف ثم حسن إسناده: المسند تحقيق في شاكر أحمد الشيخ وقاؿ الترمذي،
 .المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط وصححو

 . للسابق يبذالف ، والجائزة ، العوض:  السبق
 من المراىنة على دليل فهو:  ىذا ثبت وإذا"  (:ٕ٘ٓ - ٖٕٓ) الفروسية في القيم ابن قاؿ

 ظهور فيو ما على مراىنة منهما واحدة كل فإف ؛ الصديق مراىنة نظير وىو ، محلل ببل الجانبين
 صلى النبي صرعو فلما ، صرعو أحدا أف يعلم ولم ، الناس أشد من كاف ىذا ركانة فإف ، الدين

 إلى جنبي أحد رمى ما واهلل: ) قاؿ ولهذا ، اهلل عند من أخرى بقوة مؤيد أنو علم وسلم عليو اهلل
 أيده وما نبوتو آيات إظهار بمصارعتو وسلم عليو اهلل صلى النبي فأراد يغلب ال فكاف ،( األرض

 قصة لكن ، الصديق قصة في كالمشارطة ذلك على المشارطة وكانت ، والفضل القوة من بو اهلل
:  األمرين بهذين يقـو إنما والدين ، والقدرة ، بالقوة الظهور في وىذه ، بالعلم الظهور في الصديق

 من فيهما لما ؛ والركوب ، الرمي على المراىنة نظير عليهما المراىنة فكانت ، والقدرة ، العلم
 لكن ، بالحق لو أكل بها الماؿ وأكل ، حق على مراىنة فهي ، وتأييده الدين إظهار على العوف
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 منو يأخذ ولم ، الماؿ عليو رد:  وإظهاره الحق إعبلء غرضو كاف لما وسلم عليو اهلل صلى النبي
 الجهاد من ىي وصديقو وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ من المراىنة وىذه ، الرجل فأسلم ، شيئا

 ولكن ، ىريرة أبي حديث في المستثناة الثبلثة معنى من فهي ، بو ويعزه ، دينو بو اهلل يظهر الذي
 يصير وإنما ، للجهاد يعد لم فإنو ؛ الصراع جنس بخبلؼ ، للجهاد يعد جنسها الثبلثة تلك

 الثبلثة أف كما وىذا ، ركانة النبي كصراع ، وإعبلئو الحق نصرة تضمن إذا للجهاد مشابها
 والسباؽ ، فالصراع ، مذمومة كانت:  الناس وظلم األرض في والعلو الفخر بها أريد إذا المستثناة
 أخذا حينئذ بو السبق أخذ وكاف ، طاعة كاف:  اإلسبلـ نصر بو قصد إذا:  ونحوىما ، باألقداـ

 منفعة ال ما وىو ، بباطل يؤكل ال ، بالحق إال يؤكل ال أف الماؿ في واألصل ، بالباطل ال ، بالحق
 نصرة يتضمن عمل في ، محلل بدوف الجانبين من المراىنة جواز على يدؿ األثر فهذا ... . فو

 . باختصار انتهى"  عليو وسبلمة اهلل صبلة الرسوؿ وتصديق ، أعبلمو وإظهار ، الحق
 مكة في لركانة وسلم عليو اهلل صلى النبي مصارعة من بو استدلوا ما صبلحية عدـ بهذا فيتبين

 بتحريم منسوخ الجمهور قوؿ على فهو ، الحرب دار في الكفار مع الفاسدة العقود جواز على
 األرجح وىو - اآلخر القوؿ على أو ، الميسر أنواع من جهتين من الرىاف أف اعتبار على الميسر

 سباؽ على الرىاف جواز من ىريرة أبي حديث في ذكر ما حكم لو وأف ، جائز الفعل أف:  -
 . اإلسبلـ نصرة على بها يستعاف مما ىذه يشبو وما ، بالسهم والرماية ، واإلبل ، الخيل

 اهلل رضي عباس ابن عنو رواه فيما وسلم وآلو عليو اهلل صلى قالو وما:  قولهم بو استدلوا ومما 
 موضوع الجاىلية أمر من شيء كل وإف أال: ) وسلم وآلو عليو اهلل صلى قاؿ:  قاؿ ، وغيره عنهما
 موضوع فإنو ؛ المطلب عبد بن العباس ربا أضعو ربا وأوؿ ، موضوع الجاىلية وربا ، قدمي تحت

 ( .كلو
 بو جيء أف بعد أسلم بعدما عنو تعالى اهلل رضي العباس أف: "  الحديث ىذا في الداللة ووجو
 ، إسبلمو بعد مكة إلى الرجوع في وسلم وآلو عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ استأذف بدر غزوة في أسيرا
 وآلو عليو اهلل صلى النبي على يخفى ال فعلو وكاف ، الفتح زمن إلى بمكة يربي فكاف ، لو فأذف
 لم ما الحرب دار في ربا من الموضوع جعل وإنما ، جائز ذلك أف دؿ عنو ينهو لم فلما ، وسلم
 وسلم وآلو عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ وضع ولذا ؛ إسبلـ دار مكة فصارت الفتح جاء حتى ، يقبض

 " . الفتح عند الربا
 : وجوه عدة من االستدالؿ ىذا عن الجواب ويمكن
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 إنما( : المطلب عبد بن العباس ربا أضعو ربا وأوؿ: ) وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قوؿ. ٔ
 االستدالؿ يصح فبل، مكة فتح في يكن ولم ، الهجرة من العاشر العاـ في الوداع حجة في كاف

 إسبلـ دار صارت مكة ألف ، حرب دار ألنها بالربا مكة أىل مع يتعامل كاف العباس أف على بو
 . سنتين من بأكثر الحديث ىذا ورود قبل الفتح وكاف ، الفتح حين من
 على استمر وأنو ، الربا تحريم يعلم كاف عنو اهلل رضي العباس أف يفيد قطعي دليل عندنا ليس. ٕ

 . بالتحريم علمو بعد بو التعامل
 كاف الربا ىذا أف يفيد قد( موضوع الجاىلية ربا إف أال) الحديث في الجاىلية إلى الربا إضافة ثم

 أف الحديث من فالمراد:  ىذا وعلى ، اإلسبلـ قبل ما ىي الجاىلية ألف ، العباس إسبلـ قبل
 اهلل صلى النبي فنهاه ، المقترضين عند ربوية فوائد لو وكاف ، إسبلمو قبل بالربا يتعامل كاف العباس

 . موضوع الربا ىذا أف وأخبر( أموالكم رءوس فلكم تبتم وإف) ، أخذىا عن وسلم عليو
 الجاىلية في ربا لو كاف العباس أف:  والجواب"  (:ٛٛٗ/  ٓٔ" ) المجموع" في  النووي قاؿ
 ، الربا على استمر إسبلمو بعد أنو على دليل ثم وليس ، عليو اللفظ حمل فيكفي إسبلمو قبل من
 إنشاء وسلم عليو اهلل صلى النبي فأراد،  بتحريمو عالما يكوف ال قد ألنو؛  عليو استمراره سلم ولو
 . انتهى"  يومئذ من وتقريرىا القاعدة ىذه
 الهجرة قبل قريش مشركي قامر عنو اهلل رضي الصديق بكر أبا وألف: "  قولهم بو استدلوا ومما
! ؟ تغلب الرـو أف تروف:  لو قريش فقالت"  اآلية...(  الرـو غلبت.  الم: ) تعالى اهلل أنزؿ حين
 عليو اهلل صلى النبي فأخبر ، فخاطرىم ، نعم:  فقاؿ ؟ تخاطرنا أف لك ىل:  فقالوا ، نعم:  قاؿ
 ، ففعل ،( الخطر في فزد إليهم اذىب: ) وسلم وآلو عليو اهلل صلى النبي فقاؿ ، وسلم وآلو

 القمار وىو ، وسلم وآلو عليو اهلل صلى النبي فأجازه ؛ خطره بكر أبو فأخذ ، فارسا الرـو وغلبت
 . شرؾ دار مكة وكانت ، مكة ومشركي بكر أبي بين بعينو

 " . أصبل الجهاد شرع قبل ذلك كاف حيث ؛ حرب دار تكن لم أيضا ىنا مكة أف يخفى وال
 فجمهور ، لركانة وسلم عليو اهلل صلى النبي مصارعة قصة عن أجيت ما بمثل ىذا عن ويجاب
 جواز العلماء بعض ويرى ، الميسر تحريم نزوؿ قبل ىذا فكاف ، منسوخ ىذا أف يروف ، العلماء

 ابن اإلسبلـ شيخ اختيار وىو.  اإلسبلـ نصرة منو المقصود ألف ، منسوخا ليس وأنو الرىاف ىذا
 . القيم ابن وتلميذه تيمية
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 الحديث ىذا إحكاـ في العلم أىل اختلف وقد"  (:ٜٛ - ٜٙ ص) الفروسيةفي  القيم ابن قاؿ
 : قولين على ونسخو
 وىو ذلك على داللة الحديث ففي:  قالوا ، والقمار ، الغرر عن النبي بنهي نسخو طائفة فادعت

 ( .الرىاف تحريم قبل وذلك: ) قولو
 ( .وأحمد ، والشافعي ، مالك أصحاب ذىب القوؿ ىذا وإلى)

 ، إليها المصير يتعين حجة نسخو مدعي مع ليس وأنو ، منسوخ غير محكم أف طائفة وادعت
 في فيو منفعة ال الذي الباطل على الرىاف:  المحـر الرىاف وإنما ؛ جملة يحـر لم والرىاف:  قالوا

 عليو راىن قد كما - وبراىينو ، وأدلتو ، اإلسبلـ أعبلـ ظهور فيو ما على الرىاف وأما ، الدين
 ، الخيل وسباؽ ، النضاؿ على الرىاف من بالجواز أولى وىو ، الحق أحق من فهو:  - الصديق

 . باختصار انتهى"  تيمية ابن اإلسبلـ وشيخ ، حنيفة أبي أصحاب ذىب ىذا وإلى.  واإلبل
 من ليس ، الرواة بعض كبلـ من( : الرىاف تحريم قبل وذلك: ) وقولو(:" ٜ٘ ص) اهلل رحمو وقاؿ
 . انتهى"  وسلم عليو اهلل صلى النبي كبلـ من وال بكر، أبي كبلـ
 فحق مباح مالهم وألف: "  الحرب ديار في - الربا ومنو - الفاسدة العقود إباحة في قالوه ومما

 مالهم ألخذوا ديارىم على ظهروا لو المسلمين ألف ؛ الغدر لحرمة ؛ غدر ببل يأخذه أف للمسلم
 " . بالغنيمة
 المسلم على كبلمنا ألف ، صحيح غير ىذا( مباح مالهم وألف: ) قولهم بأف:  ىذا عن ويجاب

 منو أماف في أيضا ىم يكونوا أف فيجب[ التأشيرة مثل] منهم بأماف بينهم وأقاـ ديارىم دخل الذي
 . لو مباحة غير فأموالهم:  وبالتالي ، أموالهم على وال عليهم، االعتداء لو يجوز فبل ،

 منهم فالعدو ، بأماف الحرب ببلد المسلمين من قـو دخل إذا: "  اهلل رحمو الشافعي اإلماـ قاؿ
" األـ" من انتهى"  خيانتهم وال ظلمهم لهم وليس ، أمانهم مدة يبلغوا أو ، يغادروىم أف إلى آمنوف

(ٗ/ٕٖٙ. ) 
 أموالهم من شيء على قدر[ فػ... ] بأماف الحرب دار رجل دخل ولو"  ( :ٕٗٛ/ٗ) أيضا وقاؿ

 ال وألنو ، مثلو في منو فهم أماف في منهم كاف إذا ألنو ، كثر أو قل شيئا منو يأخذ أف لو يحل لم
:  بوجوه ممنوع الماؿ ألف ، الذمة وأىل المسلمين أمواؿ من لو يحل ما إال أمانهم من لو يحل
 . انتهى"  مدة إلى أماف لو من ماؿ:  والثالث.  ذمة لو من ماؿ:  والثاني.  صاحبو إسبلـ:  أوال
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 بأماف إليهم دخل إذا أموالهم استباحة وأما"  (:ٛٛٗ ، ٚٛٗ/  ٓٔ) المجموع في النووي وقاؿ
 إذا الحربي ألف؛  االستدالؿ يصح لم:  األماف ارتفاع فرض ولو،  فاسد بعقد فكذا،  فممنوعة: 

 بغير استبيح ما كل ليس ثم،  فاسد بعقد يستباح وال ، عقد بغير مالو يستباح اإلسبلـ دار دخل
 ا.ىػ"  الفاسد بالعقد تستباح وال،  بالسبي تستباح كالفروج،  فاسد بعقد استبيح عقد
 دار في الكفار مع - الربا:  ومنها - الفاسدة العقود أجاز من مع ليس أنو يتبين سبق ومما

 من يستثني أف ألحد ينبغي ال ، عامة الربا تحريم في الواردة والنصوص ، صحيح دليل الحرب
 . أفرادا وال ، زمانا وال ، مكانا التحريم

 ببلد تعريف ىو ما(: ٕٖٓ/ٗ: سئل العبلمة األلباني كما في موسوعة العبلمة األلباني )مسألة
 ؟كفرال وببلد سبلـاإل

 من كثير في شأنهم ىو كما واختلفوا المتقدموف، الفقهاء عالجها شك ببل مسألة ىذه فأجاب:
 عليو، واالعتماد إليو االطمئناف يمكن للخبلؼ حاسماً  جواباً  يضعوا أف يستطيعوا ولم المسائل،

 أو كبلِّ  اهلل أنزؿ بما يحكموف ال حكامهم كاف ولو المسلموف عليو يغلب إقليم أي: أقوؿ وأنا
 كاف لو فيما مقاتلتو يجوز وال مسلمًا، شعباً  كونو عن الشعب ذلك يخرج وال يضر ال فذلك بعضاً 
 مع تماماً  وينقلبوف لو يستجيبوف فسوؼ اإلسبلـ إلى دعوا إذا ألنهم أو ألنها إسبلمية، دولة ىناؾ
 نجعل ال نحن: فإذاً  اهلل، أنزؿ ما بغير فيهم تحكم التي الحكومة على المسلم الداعي ذلك

 مقاتلتهم يجوز وأنو إسبلمية غير أنها اهلل أنزؿ ما بغير حكامهم حكم بسبب المسلم الشعب
 ا.ىػ السلم دار على وليس الحرب دار على تترتب التي األحكاـ وفرض

 حرب، دار اإلسبلـ بلد تصير بماذا (:ٜٖٔ/ٕ٘وسئل العبلمة العثيمين كما في مجموع فتاواه )
 بلد في الدين إظهار ىو وما حرب، دار أـ إسبلـ دار الوضعي بالقانوف تحكم التي الدوؿ وىل

 الكفر؟
 ودار اهلل، أعداء على حربا تكوف أف إال حرب، دار تكوف أف يمكن ال اإلسبلـ دار فأجاب:
 أشبو وما الجمعة وصبلة الجماعة وصبلة كاألذاف اإلسبلـ، شعائر فيها تعلن التي ىي اإلسبلـ

 .لشرائعو مطبقوف اإلسبلـ إلى ينتموف أىلها ويكوف ذلك،
 دوف ما إلى يؤدى وقد الكفر، إلى يؤدى قد فهذا -وجل عز -اهلل أنزؿ ما بغير الحكم وأما

 حاؿ تقتضيو ما حسب والفاسقوف، والظالموف، الكافروف،: المائدة سورة في اهلل ذكر كما الكفر،
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 ما اإلسبلـ دار يغير ال فإنو الكفر درجة إلى وصل أنو قدر وإذا اهلل، أنزؿ ما بغير حكم الذي ىذا
 .الحاكم ىذا عليو لما كارىين مسلموف أىلها داـ
 فإنو فيها دينو إظهار يستطيع ال اإلنساف كاف إذا الكفر فدار الكفر، دار في الدين إظهار وأما

 خطر، على فيها بقاءه ألف منها؛ يخرج أف ينبغي فإنو يستطيع كاف وإف منها، الهجرة عليو يجب
 فهذا ذلك، من يمنعو أحد وال والجمعة الجماعة ويقيم ويتصدؽ يصلي الكفر بلد في كاف فإذا
 .الكفر دار في يبقى أف لو نحب ال ذلك مع لكن دينو، إظهار على قادر
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 ما إال اإليماف، ناقص أو اإليماف تاـ: تعالى اهلل إلى إيمانو وعلم يموت، حتى اإليماف
 .ٔاإلسبلـ شرائع تضييع من لك ظهر

                                                           

 ومع لنا، يظهر فيما اإلسبلـ شرائع بجميع وفى أنو منو نرى حتى اإليماف بكماؿ ألحد نشهد ال ٔ
 ثبت كما بدليل لشخص ثبت إذا إال وجل، عز اهلل إال يعلمو ال مما المطلق الكماؿ فإف ذلك
 ثناء عليهم اهلل أثنى والذين للنبيين ثبت وكما لجبريل، ثبت وكما وسلم، عليو اهلل صلى للنبي

، دوف بالكماؿ لو فيشهد عداىم من أما وكملهم وفقهم وجل عز اهلل ألف مطلقًا؛  فالموفي الجـز
 ال لكن لنا يظهر فيما كامل إيمانو وسلم عليو اهلل صلى النبي بسنة والعامل وجل عز اهلل أمر بما

 يزيد اإليماف، ألف تقصيره بقدر إيمانو نقص اإلسبلـ أعماؿ من شيء في قصر ومن بذلك، نجـز
  .يرتد لم ما اإليماف مسمى المسلم عن يزوؿ وال يزوؿ، وال وينقص
  .بالظاىرفيها  الحكميكوف  الدنيا أحكاـ: مسألة
 والماؿ، الدـ بعصمة المتعلقة األحكاـ جميع تنبني وعليو بو، بالتعامل أمرنا الذي ىو الظاىر وىذا

 ... والذبائح واألنكحة باألطفاؿ تتعلق أخرى أحكاـ من عنها يتفرع وما والمعاداة، والمواالة
 أف يعتقد أف العبد على يجب أنو ذلك ومن األمور، جملة في نقطع أف نستطيع المقاـ ىذا وفي
رَ  يَػْبَتغِ  َوَمن) : تعالى قولو ذلك ومصداؽ كافر، فهو اإلسبلـ، دين غير بدين داف من كل  َغيػْ

ـِ   صلى النبي وقوؿ ،[٘ٛ: عمراف آؿ] ( اْلَخاِسرِينَ  ِمنَ  اآلِخَرةِ  ِفي َوُىوَ  ِمْنوُ  يُػْقَبلَ  فَػَلن ِديًنا اإِلْسبَل
 نصراني، وال يهودي األمة ىذه من أحد في بي يسمع ال بيده محمد نفس والذي: )وسلم عليو اهلل
 (.ٖ٘ٔ) مسلم رواه (النار أصحاب من كاف إال بو، أرسلت بالذي يؤمن ولم يموت ثم

 يكونوا أف إال معصومة، ليست وأموالهم الكفار دماء أف الدنيا في الحكم ىذا يستتبع ومما
 قاؿ: قاؿ عنهما اهلل رضي عمر ابن فعن ذمة، لهم كانت أو القتاؿ، أىل من ليسوا أو معاىدين

 محمداً  وأف اهلل إال إلو ال أف يشهدوا حتى الناس أقاتل أف أمرت: )وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 اهلل على وحسابهم بحقها، إال وأموالهم دماءىم مني عصموا ذلك، فعلوا فإذا...  اهلل رسوؿ
 (.ٕٕ) ومسلم ،(ٕ٘) البخاري رواه (تعالى
 ىو حكمهم كاف إذا كفر دار ودارىم الدنيا، أحكاـ في كفار ومجانينهم الكفار أطفاؿ أف كما

. اإلسبلـ دار إلى منها الهجرة عليهم تجب بل فيها، يقيموا أف للمسلمين يجوز وال فيها، النافذ
 ُمْسَتْضَعِفينَ  ُكنَّا قَاُلواْ  ُكنُتمْ  ِفيمَ  قَاُلواْ  أَنْػُفِسِهمْ  ظَاِلِمي اْلَمآلِئَكةُ  تَػَوفَّاُىمُ  الَِّذينَ  ِإفَّ ) : تعالى اهلل قاؿ
 ِإالَّ  َمِصيًرا َوَساءتْ  َجَهنَّمُ  َمْأَواُىمْ  فَُأْولَِئكَ  ِفيَها فَػتُػَهاِجُرواْ  َواِسَعةً  اهللِ  َأْرضُ  َتُكنْ  أََلمْ  قَاْلَواْ  اأَلْرضِ  ِفي
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 اهللُ  َعَسى فَُأْولَِئكَ  َسِبيبلً  يَػْهَتُدوف َوالَ  ِحيَلةً  َيْسَتِطيُعوفَ  الَ  َواْلوِْلَدافِ  َوالنَّْساء الرَّْجاؿِ  ِمنَ  اْلُمْسَتْضَعِفينَ 
هُ  يَػْعُفوَ  َأف  [.ٜٜ - ٜٚ: النساء] ( َغُفورًا َعُفوِّا اهللُ  وََكافَ  مْ َعنػْ

 يا: قيل. المشركين أظهر بين يقيم مسلم كل من بريء أنا: )وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ وقاؿ
 والترمذى ،( ٕ٘ٗٙ رقم ، ٘ٗ/ٖ) داود أبوأخرجو  (ناراىما تراءى ال: قاؿ ولم؟ اهلل رسوؿ

 رقم ، ٖٔٔ/ٛ) والبيهقى ،( ٕٕٗٙ رقم ، ٖٖٓ/ٕ) والطبرانى ،( ٗٓٙٔ رقم ، ٘٘ٔ/ٗ)
 حاتم وأبو ، البخاري صحح( : ٜٗٓٔ رقم ، ٜٔٔ/ٗ) التلخيص في الحافظ قاؿ( . ٕٛٗٙٔ

 ظاىرىا معلة أحاديث في مقبل الشيخ قاؿ وكذا ىػ.ا إرسالو والدارقطني ، والترمذي ، داود وأبو ،
، صحيح(: ٜٖٙ/ ٓٔ) المحلى في حـز ابن وقاؿ موصوؿ،: البيهقي وقاؿ ،( ٘ٓٔ) الصحة

 (.ٕٚٓٔ) اإلرواء في فصححو األلباني العبلمة وصححو
 فهو بالشهادتين، وأقر اإلسبلـ أظهر من أف - الجملة في بو القطع نستطيع مما أي - ذلك ومن

 المناكحة من الظاىرة اإلسبلـ أحكاـ عليو وتجري عليهم، ما وعليو للمسلمين ما لو مسلم،
 .المسلمين مقابر في ودفنو عليو، والصبلة مات إذا وتغسيلو والموارثة،

 معو تتحقق الذي بالقدر مسلم كل على مسلم لكل اهلل فرضو الذي الوالء من لو يجب كما
 ،ظاىراً  باإلسبلـ التزامهم حسب المسلمين، بين تكوف أف يجب التي والمعاونة واألنس النصرة
 مظهرين منافقين كانوا أو إسبلمهم، في صادقين كانوا سواء المسلمين، جميع ىذا في ويدخل
  .للكفر مضمرين لئلسبلـ

 .وعقاب ثواب من اآلخرة أحكاـ: مسألة
 .الكافرين على الجنة وحـر للمؤمنين، الجنة أوجب سبحانو اهلل أف السنة أىل عقيدة من

 َىاُدواْ  َوالَِّذينَ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  ِإفَّ ) : تعالى قاؿ ومكاف، وقت كل في الكلية األحكاـ من وىذا
 َخْوؼٌ  َوالَ  رَبِّْهمْ  ِعندَ  َأْجُرُىمْ  فَػَلُهمْ  َصاِلحاً  َوَعِملَ  اآلِخرِ  َواْليَػْوـِ  بِاللَّوِ  آَمنَ  َمنْ  َوالصَّابِِئينَ  َوالنََّصاَرى

 ُأولَِئكَ  الصَّاِلَحاتِ  َوَعِمُلواْ  آَمُنواْ  َوالَِّذينَ : تعالى وقاؿ ،[ٕٙ: البقرة] َيْحَزنُوفَ  ُىمْ  َوالَ  َعَلْيِهمْ 
 َواْسَتْكبَػُرواْ  بِآيَاتَِنا َكذَّبُواْ  الَِّذينَ  ِإفَّ : تعالى وقاؿ ،[ٕٛ: البقرة] َخاِلُدوفَ  ِفيَها ُىمْ  اْلَجنَّةِ  َأْصَحابُ 

َها  وََكَذِلكَ  اْلِخَياطِ  َسمّْ  ِفي اْلَجَملُ  يَِلجَ  َحتَّى اْلَجنَّةَ  َيْدُخُلوفَ  َوالَ  السََّماء أَبْػَوابُ  َلُهمْ  تُػَفتَّحُ  الَ  َعنػْ
ـَ  فَػَقدْ  بِاهللِ  ُيْشِرؾْ  َمن ) :تعالى وقاؿ ،[ٓٗ: األعراؼ](  اْلُمْجرِِمينَ  َنْجِزي  اْلَجنَّةَ  َعَليوِ  اهللُ  َحرَّ
 ال: )وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ وقاؿ[. ٕٚ: المائدة] ( أَنَصارٍ  ِمنْ  ِللظَّاِلِمينَ  َوَما النَّارُ  َوَمْأَواهُ 
 (.ٔٔٔ) ومسلم ،(ٕٖٙٓ) البخاري رواه (مسلمة نفس إال الجنة يدخل
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 قاؿ بالرسل، تعالى اهلل حجة عليو تقـو حتى أحدا يعذب ال اهلل أفومن المعلـو عند أىل السنة 
بِينَ  ُكنَّا َوَما) : تعالى َعثَ  َحتَّى ُمَعذّْ  مَُّبشّْرِينَ  رُُّسبلً ) : تعالى وقاؿ ،[٘ٔ: اإلسراء] ( َرُسوالً  نَػبػْ

 أحكاـ من يعد فمما[. ٘ٙٔ: النساء](  الرُُّسلِ  بَػْعدَ  ُحجَّةٌ  اهللِ  َعَلى لِلنَّاسِ  َيُكوفَ  لَِئبلَّ  َوُمنِذرِينَ 
 بالكفر عليهم الحكم ثمة ومن المعينين، على الحجة قياـ ثبوت ىو الموضوع ىذا في اآلخرة

 علم إلى موكوؿ ىو بل فيو، الخوض نكلف لم مما وىذا. فيها والخلود النار فدخوؿ الحقيقي،
 .خلقو في وعدلو وحكمتو تعالى اهلل
 أحداً  يعذب ال العادلين أعدؿ وىو تعالى اهلل أف الخلق جملة في اعتقاده علينا يجب الذي أما

 . عنها ويعرض يعاند ثم بالرسالة، تعالى اهلل حجة عليو تقـو حتى
 يعذبو، ال تعالى اهلل فإف شرعا، المعتبرة العوارض من لعارض تبلغو لم أو للحجة، انقاد من أما

 . رحمتو وسعة عدلو تماـ من وىذا
 من النار في يخلد ال أنو والجماعة السنة أىل وسائر بإحساف اتبعهم ومن الصحابة عليو الذيف

 أف البد ألنو إيماف؛ من ذرة مثقاؿ أو حبة، مثقاؿ معو من منها يخرج بل اإليماف، من شيء معو
 بمحض أو الشافعين، بشفاعة منها يخرج ثم النار، إدخالو اهلل يشاء من الكبائر أىل من يدخل
 .الراحمين أرحم رحمة

 الصادؽ أخبر من إال النار، أىل من أو الجنة أىل من إنو القبلة أىل من معين أحد على نقوؿ ال
 .النار أىل من أو الجنة أىل من أنو

 يُدعى ممن لرجل فقاؿ حنينا، وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ مع شهدنا: )قاؿ ىريرة أبي فعن
: فقيل جراحة، فأصابتو شديداً  قتاالً  الرجل قاتل القتاؿ، حضرنا فلما النار، أىل من ىذا باإلسبلـ

 مات، وقد شديداً  قتاالً  اليـو قاتل فإنو النار، أىل من إنو آنفا لو قلت الذي الرجل اهلل رسوؿ يا
 ذلك على ىم فبينما يرتاب، أف المسلمين بعض فكاد النار، إلى: وسلم عليو اهلل صلى النبي فقاؿ

 فقتل الجراح على يصبر لم الليل من كاف فلما شديداً، جراحاً  بو ولكن يمت، لم إنو: قيل إذ
 رواه (ورسولو اهلل عبد أني أشهد أكبر، اهلل: فقاؿ بذلك، وسلم عليو اهلل صلى النبي فأخبر. نفسو
 (.ٔٔٔ) مسلم

 بعمل القبلة أىل من أحد على نشهد وال: (ٕٗٗ/ ٔ) الحنابلة طبقاتكما في  أحمد اإلماـ قاؿ
 رحمة لو ونرجو المذنب، المسيء على ونخاؼ عليو، ونخاؼ للصالح نرجو نار، وال بجنة يعملو

 ا.ىػ اهلل



 - 444 - 

                                                                                                                                                  

 إال ناراً، وال جنة القبلة أىل من أحداً  ننزؿ وال(: ٕٖٔ/ ٔ) الحنابلة طبقاتكما في  أيضاً  وقاؿ
 .ا.ىػ بالجنة وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ لو شهد من

 ا.ىػ ناراً  وال جنة منهم أحداً  ننزؿ وال :(ٖٚ٘/ ٕ)في عقيدتو  الطحاوي اإلماـ وقاؿ
 فالخبلصة :

 حكم شرائعو، والتـز اإلسبلـ أظهر فمن: السنة أىل أصوؿ أىم من الظاىر على الحكم - ٔ
 على وجب ما جميع عليو ووجب للمسلمين، اهلل شرعها التي الحقوؽ جميع واستحق بإسبلمو

 في طمعاً  أو قتل من خوفاً  نفاقاً  والمسلم الحقيقة، على المسلم ىذا في ويستوي المسلمين،
 .امتحانهم أو الناس صدور شق نكلف ولم. مكسب

 الكفار حكم المنافق حكم فإف اآلخرة، أحكم في تكلم إذا أما الدنيا، أحكاـ في تكلم إذا ىذا
 [.٘ٗٔ: النساء] ( النَّارِ  ِمنَ  اأَلْسَفلِ  الدَّْرؾِ  ِفي اْلُمَناِفِقينَ  ِإفَّ )

 وإف حاربناه، حربيا كاف فإف وضعو، يقتضيو بما وعاملناه بكفره حكمنا الصريح، الكفر أظهر ومن
 .صاغر وىو منو الجزية أخذ مع وضعو على أقررناه ذميا كاف وإف عهده، إليو أتممنا معاىداً  كاف

 موافقاً  أي وصواباً، عدالً  الحكم يكوف حتى األحكاـ من النوعين ىذين بين التفريق فيجب
 ىذه في غالباً  منهجهم ىو التفصيل إذا السنة؛ أىل منهج مميزات من وىذا. والسنة للكتاب
 .الدين من الكبيرة المسائل

 أىمية وتتبين النبوي، المنهج حقيقة مع يتطابق الذي ىو اآلخرة وأحكاـ الدنيا أحكاـ بين فالفرؽ
 وعدـ األمة ىذه من الموحدين دـ عصمة على المحافظة من فيو إذ األحكاـ؛ ىذه بين التفريق
 خطورة تتطلبها التي البلزمة بالدقة الوقائع في بالنظر وذلك بالكفر، عليهم الحكم في التسرع
 والماؿ الدـ عصمة كسقوط تستتبعو، آثاراً  الحكم لذلك ألف ما؛ شخص على بالكفر الحكم
 ... منو والبراءة

 في وقعوا فقد مطلقاً، اآلخرة ألحكاـ مستلزمة الدنيا أحكاـ وجعلوا المنهج ىذا خالفوا الذين أما
 وسلم عليو اهلل صلى محمد أمة من أخيار على وحكموا معصومة، دماء فاستحلوا الشنيع، التخبط
 .اآلخرة في بالنار عليهم وشهدوا بالكفر،

 الباطن، القصد على دليبلً  الظاىر الفعل جعلت التي الخوارج طائفة الغبلة ىؤالء مقدمة في ويأتي
 على تطاولوا ثم. المعاصي بمطلق فكفروا عناصرىا، أحد بزواؿ تزوؿ مركبة حقيقة اإليماف وجعلت

 القبلة أىل عصاة في الشفاعة وقوع ومنعوا بالنيراف، الموحدين على فحكموا األلوىية، مقاـ
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 حتى النار في األبدي بالمكث وقالوا النار، من النار دخل من خروج منعوا ثم ومن المعذبين،
 .عنها وإعراض لها تكذيب ىي بل النبوية، للنصوص صريحة مخالفة وىذه. للموحدين

 غلوىم على وفاؽ جزاء وىو الرمية، من السهم يمرؽ كما الدين من يمرقوف ما سرعاف ولهذا
 .والسنة الكتاب ىدي عن وإعراضهم

 المحدثات، من وفروا األوؿ، باألمر تمسكوا فقد بإحساف، تبعهم ومن الصحابة من األمة خيار أما
 في ىم من وىم - المنافقين مع تعاملوا فقد. النبوة منهاج على الدين لنا حفظ حتى وحاربوىا بل

 وترؾ ظاىرىم، اعتبار وىو وسلم، عليو اهلل صلى النبي ىدي وفق على - والعداء الخصومة
 . وجل عز اهلل إلى سرائرىم

 بن أسامة فعل كما ويرجعوف، يندموف ما فسرعاف المنهج، ىذا عن خروج منهم يحدث كاف ولما
 اهلل رسوؿ فعنفو اهلل، إال إلو ال قاؿ أف بعد المشرؾ ذلك قتل عندما - عنهما اهلل رضي - زيد

 القتل، من وخوفاً  تعوذا ذلك قاؿ إنما المقتوؿ ذاؾ أف تصوره عليو ورد وسلم، عليو اهلل صلى
 (.ٗٙٓٔ) مسلم رواه (الناس قلوب عن أنقب أف أؤمر لم إني: )وقاؿ

 - تربيتهم في أثر من النبوي للهدي كاف لما وذلك قليلة؛ النوع ىذا من الوقائع أف والحاصل
 .أجمعين عليهم اهلل رضواف

 سبيل ال أنو لعلمهم مقاصدىم؛ أو األشخاص نيات في طعنوا أنهم األخيار ىؤالء عن يؤثر ولم
 .عليها الحكم عناء فتركوا ذلك، إلى لهم

 أو التبديع أو التكفير مسائل في الحديث عند اآلخرة وأحكاـ الدنيا أحكاـ بين التفريق فالتزاـ
 وىو السنة، أىل منهج ىو المعين وغير المعين وأحكاـ والفاعل الفعل بين التفريق وكذا التفسيق،

 بو اهلل أمر الذي العدؿ قوامو ألف الصالح؛ السلف وعمل والسنة الكتاب نصوص عليو دلت الذي
 ِإَلى اأَلَمانَاتِ  ُتؤدُّواْ  َأف يَْأُمرُُكمْ  اهللَ  ِإفَّ : تعالى وقاؿ فَاْعِدُلوْا، قُػْلُتمْ  َوِإَذا) : تعالى قاؿ كتابو، في

 [.ٛ٘: النساء] ( بِاْلَعْدؿِ  َتْحُكُمواْ  َأف النَّاسِ  بَػْينَ  َحَكْمُتم َوِإَذا َأْىِلَها
 إنما والزيادة. السلف عليو الذي وىذا وينقص، ويزيد وعمل قوؿ اإليماف أف المعلـو من: مسألة

 يعني ال أنو وبياف اإليماف نقصاف عن ىنا والحديث. بالمعصية يحصل والنقصاف بالطاعة، تحصل
 عنو يسلب وال اإليماف، ناقص مؤمناً  أو عاصياً  أو فاسقاً  يسمى أف إما وصاحبو بالكلية، انتفاءه
 .المطلق باإليماف يوصف ال كاف وإف اإليماف مطلق
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 من والنجاة الجنة دخوؿ مناط ىو الوصف ىذا ألف المطلق؛ باإليماف وصفو عن السلف فامتناع
 أنو كما الواجبات، من ترؾ لما أو المعاصي، من اقترفو لما للوعيد؛ مستحق الفاسق إف ثم ،النار

 .إيماف من معو بما للوعد مستحق
 مؤمن أو اإليماف، ناقص مؤمن أنو( الملي الفاسق) يسمى فيما السلف إليو ذىب ما وخبلصة

 .الدنيا أحكاـ في التسمية حيث من ىذا بكبيرتو، فاسق بإيمانو
 الجنة وأدخلو لو غفر شاء وإف عذبو، شاء إف تعالى، اهلل مشيئة تحت فهو اآلخرة، في حكمو أما
 .منها أخرجو ثم النار، أدخلو شاء وإف وىلة، أوؿ من

 أف اهلل شاء ما فيها ولبث النار، دخل إذا أنو ىو اآلخرة الدار في لحكمو بالنسبة بو يقطع والذي
 . الجنة يدخل ثم األسباب من بسبب منها يخرج أف فبلبد يلبث،

 طرؼ، في والمعتزلة الخوارج رأسها وعلى الفرؽ من كثير جميعاً  المسائل ىذه في خالف وقد
 .ثاف طرؼ في والمرجئة

 بل بعضو، ويبقى بعضو يذىب وال ينقص، وال يزيد ال واحد شيء أنو اإليماف في مقالتهم وأصل
 والحقيقة مركبة، حقيقة اإليماف ألف: وقالوا. جميعو زاؿ بعضو، زاؿ وإذا جميعو، يزيد فإنو زاد، إذا

 ....أجزائها بعض بزواؿ تزوؿ المركبة
 أو الكفر شعب وبعض اإليماف فيو يجتمع قد الواحد الشخص كوف على السنة أىل استدؿوقد 

 عز اهلل قوؿ ومنها. أحد على يخفى ال مشاىد واقع ىو وبما والسنة، الكتاب من بأدلة النفاؽ
ُهمْ  َأقْػَربُ  يَػْوَمِئذٍ  لِْلُكْفرِ  ُىمْ ) : وجل  وكفراً، إيماناً  لهم فأثبت ،[ٚٙٔ: عمراف آؿ] ( ِلئِليَمافِ  ِمنػْ
 .الكفر إلى أقرب أنهم غير
 فيكوف األحواؿ، بو تتقلب قد الشخص أف على بو استدلوا :(ٕ٘ٗ/ ٔ) في تفسيره كثير ابن قاؿ
 ا.ىػ اإليماف إلى أقرب حاؿ وفي الكفر، إلى أقرب حاؿ في

 فيو يكوف قد العبد أف على دليل اآليات ىذه في :(ٗ٘ٗ/ٔ) في تفسيره السعدي الشيخ وقاؿ
 . األخرى من أقرب إحداىما يكوف وقد. إيماف وخصلة كفر خصلة
 [.ٙٓٔ: يوسف] ( مُّْشرُِكوفَ  َوُىم ِإالَّ  بِاهللِ  َأْكثَػُرُىمْ  يُػْؤِمنُ  َوَما) : تعالى وقولو
 فإف الشرؾ، مقارنة مع بو اإليماف لهم أثبت(: ٕٕٛ/ ٔ(( )السالكين مدارجفي  القيم ابن قاؿ
 تصديق معو كاف وإف. باهلل اإليماف من معهم ما ينفعهم لم لرسلو، تكذيب الشرؾ ىذا مع كاف
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 فهؤالء اآلخر، واليـو بالرسل اإليماف من تخرجهم ال الشرؾ من ألنواع مرتكبوف وىم لرسلو،
 ا.ىػ الكبائر أرباب استحقاؽ من أعظم للوعيد مستحقوف

 خصلة فيو كانت ومن خالصًا، منافقاً  كاف فيو كن من أربع: )وسلم عليو اهلل صلى قولو ومنها
 غدر عاىد وإذا خاف ائتمن وإذا كذب حدث إذا: يدعها حتى النفاؽ من خصلة فيو كانت منهن،

 (.ٛ٘) ومسلم ،(ٖٗ) البخاري رواه (فجر خاصم وإذا
 اجتماع على تدؿ( يدعها حتى النفاؽ من خصلة فيو كانت منهن، خصلة فيو كانت ومن) فقولو
 .خالصاً  منافقاً  يكوف أف دوف النفاؽ شعب من شعبة مع الشخص ىذا إيماف
 أنهم على تدؿ التي إيماف من ذرة قلبو في كاف من النار من يخرج وأنو الشفاعة، أحاديث ومنها

 .بإيمانهم الجنة استحقوا ثم - الكفر شعب من وىي - بمعاصيهم النار استحقوا
 وال وبدعة، وسنة وفجور، وطاعة ونفاؽ، إيماف فيهم اجتمع مؤمنين وجود على يؤكد الواقع إف ثم

 .مكابر إال ىذا ينكر
 أمر ىو بل فيو، نكرة ال البدع أىل أي - أنكروه الذي ىذا(: ٕٚٚ/ ٖ)في الفصل  حـز ابن قاؿ

 محسن فهو زنى، ثم صلى كمن آخر، وجو من وأساء وجو من أحسن فمن. مشاىد موجود
 قاؿ الزنا، من فيو أساء فيما هلل عدو مذمـو ومسيء صبلة، من فيو أحسن فيما هلل ولي محمود،

[. ٕٓٔ: التوبة](  َسيًّْئا َوآَخرَ  َصاِلًحا َعَمبلً  َخَلُطواْ  ِبُذنُوِبِهمْ  اْعتَػَرُفواْ  َوآَخُروفَ ) : وجل عز اهلل
 محمود فيو عاملو فإنو صالح، عمل أنو لو وجل عز اهلل شهد الذي العمل أف ندري فبالضرورة

 مسيء مذمـو فيو عاملو فإف سيء، أنو وجل عز اهلل شهد الذي العمل وأف ،هلل مطيع محسن
 ا.ىػ تعالى هلل عاص
 ووضعوا اإلطبلؽ، دوف التفصيل ذلك في اعتمدوا فإنهم األصل، ىذا السنة أىل قعد لما: مسألة

 حتى المسألة تتميع وال ،متين شرعي إطار في األنواع تنحصر حتى المسألة لهذه وشروطاً  ضوابط
 :الضوابط ىذه ومن شاء كيفما يشاء من فيها يخوض

 فيو يجتمع قد الشخص إف السنة أىل قاؿ إذا :األصل عن وليس الشعب عن الحديث - ٔ
 شعبهما المقصود إنما النفاؽ، أصل أو الكفر أصل مقصودىم فليس ونفاؽ، إيماف أو وكفر، إيماف
 .الدين أصل تضاد ال التي
 بِاهللِ  َأْكثَػُرُىمْ  يُػْؤِمنُ  َوَما ) :تعالى قولو في المذكور الشرؾ معنى - اهلل رحمو - القيم ابن فصل لهذا

 عليهم - اهلل لرسل تكذيباً  يتضمن الشرؾ ىذا كاف إف أنو[ ٙٓٔ: يوسف] ( مُّْشرُِكوفَ  َوُىم ِإالَّ 
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 عليهم - اهلل برسل للتصديق متضمناً  كاف إف أما. ينفعهم ال معهم الذي اإليماف فإف ،- السبلـ
 ا.ىػ دخولها دوف النار في الخلود عدـ في ينفعهم معهم الذي اإليماف فإف ،- السبلـ

 الشرؾ من قومو عليو ما يبرر أف حاوؿ المسألة، ىذه العراؽ مبتدعة أحد يفهم لم لما أنو كما
 عن أثر الذي األصل بهذا الشرؾ عنهم ينفي أف حاوؿ لهم، والذبح المقبورين من اهلل غير بعبادة

 ىذا كفر منو يلـز ال الواحد الشخص في الكفر شعب وبعض اإليماف اجتماع أف وىو السلف،
 .الشخص

: ص) المارؽ الماذؽ شبهات رد في الشارؽ الضياءكما في  سحماف ابن الشيخ عليو فرد
 والشرؾ واإلسبلـ الكفر فيو يجتمع قد والمسلم - العراقي أي - قولو وأما: بقولو(ٖٙٚ

 دوف فيما ىذا نعم،: - سحماف ابن الشيخ أي - فأقوؿ. الملة عن ينقلو كفراً  يكفر وال واإليماف،
 ىي اأنه وبين والكفرية، الشركية الشعب بعض سرد ثم. الملة عن يخرج الذي والكفر الشرؾ،

 .بذلك الملة من يخرج وال واحد، شخص في اإليماف مع تجتمع قد التي
 ال الملة عن يخرج مما أكبر كفراً  أو أكبر، شركاً  كاف ما أف العراقي على الرد في كبلمو ومفهـو
 في الخلود من بو وينجو الدنيا، في الكفر من العبد بو ينجو الذي اإليماف مع يجتمع أف يمكن
 .يجتمعاف ال والنقيضاف نقيضاف، فإنهما القيامة، يـو النار

 :بالضرورة كفره منو يلـز ال بالعبد أكثر أو الكفر من شعبة قياـ - ٕ
 في تثبت حتى عنو كفري فعل صدور بمجرد بكفره يحكم ال اإلسبلـ عقد لو ثبت من أف وذلك

 أف كما نزاع، ببل لئلسبلـ ناقضاً  يعتبر عنو صدر الذي الكفري الفعل أف كإثبات التكفير، حقو
 أو جبلية كانت سواء الشخص، ذلك حق في موانع وجود بعدـ منوط بالتكفير الحكم ىذا

 .مكتسبة
 باإليماف اجتماعهما إمكاف على تدؿ فاألدلة لئلسبلـ، ناقضاً  الكفرية األعماؿ من يعتبر ال ما أما
 (.كفر دوف كفر) باب من كاف ما وذلك بذلك، كافراً  يكوف أف دوف الواحد الشخص في
 شعبة معو من الناس في يكوف قد :(ٖٓ٘/ ٚ) الفتاوى مجموعفي  تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ
 وتماـ ،أحمد عليو نص كما مسلماً  ويسمى النفاؽ، أو الكفر شعب من وشعبة اإليماف، شعب من
 مسلماً  يكوف وقد. النفاؽ شعب من وشعبة اإليماف، شعب من شعبة فيو يكوف قد اإلنساف أف ىذا
. كفر دوف كفر: وغيره عباس ابن قاؿ كما بالكلية، اإلسبلـ عن ينقل الذي الكفر دوف كفر وفيو
 ونحوىم والشارب السارؽ في قاؿ وغيره أحمد عليو نص الذي وىو السلف، عامة قوؿ وىذا
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. مؤمنوف ال مسلموف لهم يقاؿ إنهم ،بمؤمن ليس إنو: وسلم عليو اهلل صلى النبي فيو قاؿ ممن
 يكوف قد الرجل وبأف اإلسبلـ، اسم إثبات مع اإليماف اسم نفي على والسنة بالقرآف واستدلوا

 . كفر دوف كفر بل الملة، عن ينقل ال كفر ومعو مسلماً 
 :مؤمناً  تسميتو منو يلـز ال بالعبد أكثر أو اإليماف من شعبة قياـ - ٖ

 ال فهذا ابتداء، الجنة أىل من يكوف بموجبو الذي الواجب اإليماف خصاؿ جميع يستوؼ لم من
 من يعتريو قد لما وذلك ،اآلخر بعضها دوف اإليماف شعب بعض بو قامت وإف مؤمناً  يسمى

 آَمنَّا اأْلَْعَرابُ  قَاَلتِ ) : تعالى اهلل قاؿ ولهذا واجب، بترؾ أو محـر بفعل تعالى اهلل فيعصي ضعف،
يَمافُ  يَْدُخلِ  َوَلمَّا َأْسَلْمَنا ُقوُلوا َوَلِكن تُػْؤِمُنوا لَّمْ  ُقل  [.ٗٔ: الحجرات] ( قُػُلوِبُكمْ  ِفي اإْلِ

 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف وقاص أبي بن سعد عن( ٓ٘ٔ) مسلم ورواه ،(ٕٚ) البخاري وروى
 إلي، أعجبهم ىو رجبلً  وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فترؾ جالس، وسعد رىطاً  أعطى وسلم
 .الحديث ( ..مسلما أو: فقاؿ مؤمنا، ألراه إني فواهلل فبلف؟، عن مالك اهلل رسوؿ يا: فقلت
 الكافرين مواالة عن ونهى المؤمنين، بين والنصرة والمواالة والمحبة األخوة عقد اهلل إف :مسألة
 المكفرات لجميع تارؾ موحد مؤمن كل أف المسلمين بين عليها المتفق األصوؿ من فكاف ،كلهم
 .واجبة ونصرتو ومواالتو محبتو فإف أحد، من نزاع ببل الشريعة عليها دلت التي
 َواْلُمْؤِمُنوفَ ) : تعالى قاؿ ،ومعاداتو ببغضو اهلل إلى التقرب وجب ذلك، بخبلؼ كاف من وكل

 تَػتَِّخُذواْ  الَ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  أَيػَُّها يَا) : تعالى وقاؿ ،[ٔٚ: التوبة] ( بَػْعضٍ  َأْولَِياء بَػْعُضُهمْ  َواْلُمْؤِمَناتُ 
ُهمْ  فَِإنَّوُ  مّْنُكمْ  يَػتَػَولَُّهم َوَمن بَػْعضٍ  َأْولَِياء بَػْعُضُهمْ  َأْولَِياء َوالنََّصاَرى اْليَػُهودَ   اْلَقْوـَ  يَػْهِدي الَ  اهللَ  ِإفَّ  ِمنػْ

 َعَلْيِهمْ  َواْغُلظْ  َواْلُمَناِفِقينَ  اْلُكفَّارَ  َجاِىدِ  النَِّبيُّ  أَيػَُّها يَا) : تعالى وقاؿ ،[ٔ٘: المائدة](  الظَّاِلِمينَ 
 [.ٖٚ: التوبة] ( اْلَمِصيرُ  َوبِْئسَ  َجَهنَّمُ  َوَمْأَواُىمْ 

. العداوة ضد الوالية(: ٔٙٔ - ٓٙٔ/ ٔٔ) الفتاوى مجموعفي تيمية  ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ
 الموافق ىو اهلل ولي كاف فإذا...  والبعد البغض العداوة وأصل والقرب، المحبة: الوالية وأصل

 لو، معادياً  لوليو المعادي كاف عنو، وينهى بو ويأمر ويسخطو، ويبغضو ويرضاه يحبو فيما لو المتابع
 فمن[. ٔ: الممتحنة](  بِاْلَمَودَّةِ  ِإلَْيِهم تُػْلُقوفَ  َأْولَِياء َوَعُدوَُّكمْ  َعُدوّْي تَػتَِّخُذوا اَل  ) :تعالى قاؿ كما

 بارزني فقد وليا لي عادى ومن: )قاؿ فلهذا حاربو، فقد عاداه ومن عاداه، فقد اهلل أولياء عادى
 .(ٕٓ٘ٙ) البخاري رواه (بالمحاربة
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 وجب ما بعض ترؾ بل الكامل، واالنقياد التامة بالطاعة تعالى اهلل أوامر اتباع لو يصف لم من أما
 ال ىذا فإف بو، اهلل أمر ما ببعض والقياـ باهلل اإليماف وجود مع عليو حـر ما بعض فعل أو عليو

 كل من هلل عدوا يكوف ال كما الصالح، العمل وبعض إيماف من معو بما وجو كل من هلل وليا يكوف
 .المحـر وفعل الواجب بترؾ تعالى اهلل حق في تقصيره بسبب وجو

 طاعة أو ونفاؽ، إيماف أو وكفر، إيماف فيو اجتمع شخص كل أف السنة أىل عند تقرر والذي
 ومبغوضاً  وجو من محبوباً  فيكوف العداوة، وسبب الوالية سبب فيو اجتمع قد يكوف فإنو ومعصية،

 .عنهما بعده أو اإليماف أو الكفر من قربو بحسب للغالب يكوف العاـ والحكم وجو، من
 القطواني خالد بو انفرد: المغني في العراقي عنو قاؿ...(  وليا لي عادى ومن) حديث(: تنبيو)

 - ٗٙٔ/ ٕ الميزاف: )في مخلد بن خالد ترجمة في فقاؿ الذىبي، واستنكره فيو، متكلم وىو
: الحديث ىذا منها موردا مناكيره، بعض وساؽ درجتو، في العلماء اختبلؼ ذكر أف بعد( ٘ٙٔ

 وذلك مخلد؛ ابن خالد منكرات في لعدوه الصحيح الجامع ىيبة ولوال جدا، غريب حديث فهذا"
 وال اإلسناد، بهذا إال المتن ىذا يرو ولم بالحافظ وليس شريك بو ينفرد مما وألنو لفظو، لغرابة
/ ٔٔ الفتح: )في ىذا كبلمو بعض حجر ابن الحافظ ونقل. اىػ.. "  البخاري عدا من خرجو
 للحديث أف ذكر ثم.. "  مردود اإلسناد بهذا إال المتن ىذا يرو لم أنو وإطبلؽ : "..وقاؿ( ٜٖٗ
 أمامة، وأبي عائشة،: عن ذكره ثم". أصبل لو أف على مجموعها يدؿ: "عنها قاؿ أخرى طرقا

 إلى وعزاىا مقطوعا، منبو بن ووىب جبل، ابن ومعاذ وحذيفة، وأنس، عباس، وابن وعلي،
 .طرقها بعض على كبلمهم في العلم أىل بعض وتعقب عليها، وتكلم مخرجيها،

 من شاىدا عليها وزاد(: ٓٗٙٔ) الصحيحة في الشواىد ىذه في النظر األلباني العبلمة وأمعن
 سنده على وقوفو لعدـ علي؛ حديث سوى ومتنا سندا ودرسها عنها اهلل رضي ميمونة حديث
 لتقوية تصلح ال الشواىد ىذه أكثر إف: القوؿ وخبلصة: "قاؿ أف إلى ذلك في النفس وأطاؿ

 أنس وحديث عائشة، حديث إال اللهم الختصارىا، وإما إسنادىا، ضعف لشدة إما بها؛ الحديث
 درجة إلى وارتقى بمجموعها، اعتضد ىريرة أبي حديث إسناد إلى ضما إذا فإنهما بطريقيو،
 ىػ. ا. العلماء من ذكره سبق من صححو قد و تعالى، اهلل شاء إف الصحيح

 صحيحو في البخاري وطريقة المنتهى فيو وإليو الشأف ىذا إماـ ىو اهلل رحمو البخاري اإلماـ قلت
 كما حفظو، أنو يعلم ما ينتقي أف ىي فيو، متكلم عن أخرج إف الصنعة أىل عند معلـو ىو كما

 ما القوؿ فإف فصدقوىا حذاـ قالت إذ قالوا وقديما فيو، غلط أنو يعلم ما الثقة أحاديث من يطرح
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 البخاري، اهلل عبد أبي اهلل ولي الدنيا وإماـ الحفظ جبل الصنعة أئمة إماـ اهلل فرحم حذاـ قالت
 ابن أي- فيو النفس أطاؿ وقد: قاؿ حيث( ٓٗٙٔ) الصحيحة في األلباني العبلمة كلمة وتدبر
 من ليس"  الصحيح المسند"  في البخاري اإلماـ يخرجو حديثا فإف ذلك، لو وحق ،-حجر

 بعضده تأخذ شواىد لو يكوف أف الحتماؿ إسناده، في ضعف لمجرد صحتو في الطعن السهل
 .وتقويو

 أف على متفقوف السنة أىل: (ٕٕٛ - ٕٔٛ/ ٔ) السالكين مدارجفي  القيم ابن اإلماـ قاؿو 
 من لو ومبغوضاً  محبوباً  ويكوف مختلفين، وجهين من وعداوة هلل والية فيو يكوف الواحد الشخص

 لآلخر منو أقرب أحدىما إلى ويكوف وكفر، وإيماف ونفاؽ، إيماف فيو يكوف بل أيضًا، وجهين
 ا.ىػ أىلو من فيكوف

 الواحد الرجل في اجتمع إذا: (ٕٛٓ/ ٕٛ) الفتاوى مجموعفي  تيمية ابن اإلسبلـ شيخ وقاؿ
 من فيو ما بقدر والثواب المواالة من استحق وبدعة، وسنة ومعصية وطاعة وفجور وشر خير

 الواحد الشخص في فيجتمع. الشر من فيو ما بحسب والعقاب المعاداة من واستحق الخير،
 ،لحاجتو يكفيو ما الماؿ بيت من ويعطى لسرقتو، يده تقطع كاللص واإلىانة، اإلكراـ موجبات

 وافقهم ومن والمعتزلة الخوارج وخالفهم والجماعة، السنة أىل عليو اتفق الذي األصل ىو وىذا
 ا.ىػ

 األعراض ىذه وإنما والجاه، والنسب كالقرابة فيها النفس لحظوظ دخل ال والمعاداة فالمواالة
 من قربهم ومدى الناس أعماؿ إلى فالنظر ،هلل يتمحضا أف يجب اللذين والبراء الوالء ألصل تابعة

 .المعاداة أو المواالة عليو ترتكز الذي المناط ىو عنو بعدىم أو اهلل مرضاة
 فمن شر، أو خير من الشخص لدى يترجح بما فتتحدد المعاداة، أو المواالة ىذه درجات أما

 .والعكس معاداتو درجة من أكبر بدرجة يوالى فهذا عنده، الخير جانب ترجح
 الدعاة تقدير جهة من والمفسدة المصلحة جانب المسألة ىذه في كذلك يعتبر ومما

 .عليها والقائمين الدعوة من الناس ينفر ال حتى والمصلحين؛
 من وأما(: ٖٚٔ/ٔ/ ٕ) النجدية الرسائل مجموعةكما في   اللطيف عبد بن محمد الشيخ قاؿ

 وفيهم الملة من يخرج ال الذي العملي الكفر من فيهم يوجد قد ربما ولكن منهم، اإلسبلـ ظاىره
 معاملة يعاملوف فبل ،- كبائر أو كانت صغائر - المعاصي أنواع ومن الجاىلية، أمور من شيء

 المؤمن أف وليعلم. األوصاؼ ىذه من معهم ما على ويبغضوف ولين، برفق يعاملوف بل المرتدين،
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 .ٔسنة عليهم الصبلة وغيره، والسكراف القبلة، أىل من وغيرىم نفسو،

                                                                                                                                                  

 وىجره. المعاصي من معو ما على ويعادى ويبغض اإليماف، من معو ما على ومحبتو مواالتو تجب
 الخير في والترغيب التنفير، وعدـ بالتأليف فيعامل وإال وردع، وزجر مصلحة فيو كاف إف مشروع

 بمسائل الجهل .ا.ىػ المضار ودفع المصالح جلب على مبنية الشريعة ألف ولين؛ ولطف برفق
 ( بتصرؼ. ٕٙٔص) معاش طاىر بن الرزاؽ وحكمو لعبد االعتقاد

 أىل من وفاجر بر كل خلف الصبلة ونرى(: ٜٕ٘/ ٕ) في عقيدتو الطحاوي اإلماـ قاؿ ٔ
 . منهم مات من وعلى القبلة،

 على الصبلة مذىبهم فمن: بقولو (ٚٚٗ/ ٕ) الحجةفي  المسألة ىذه األصفهاني السنة قواـ وقرر
 . القبلة أىل من مات من

 ال السنة وأىل: (ٕٕٗص) السنة أصوؿ بتخريج الجنة رياض" كتابو في َزَمِنين أبي ابن قاؿو 
 كاف وإف منهم مات من على الصبلة تترؾ أف يروف وال القبلة أىل من أحد عن االستغفار يحجبوف

 ِلَذنِْبكَ  َواْستَػْغِفرْ ) والسبلـ الصبلة عليو لنبيو وجل عز وقاؿ نفسو، على اإلسراؼ أىل من
اآية  التوبة ( َلُهمْ  َسَكنٌ  َصبلَتكَ  ِإفَّ  َعَلْيِهمْ  َوَصلّْ )  ،(ٜٔ) اآلية محمد ( َواْلُمْؤِمَناتِ  َوِلْلُمْؤِمِنينَ 

(ٖٔٓ.) 
 (ٕٔٗ-ٖٕ٘/٘")السنة منهاج"في  مفصبلً  شرًحا األصل ىذاابن تيمية  اإلسبلـ شيخ شرح وقد

{ والمؤمنات وللمؤمنين لذنبك واستغفر: }تعالى قاؿ فقد عموما للمؤمنين االستغفار وأما :فقاؿ
 - وسلم عليو اهلل صلى - النبي وكاف. يموت من على بالصبلة اهلل أمر وقد، [ٜٔ: محمد سورة]

 والصبلة لو االستغفار جاز منافق أنو يعلم لم مسلم فكل. ذلك عن نهي حتى للمنافقين يستغفر
 ترؾ في كاف وإذا. عليو يصلي أف أحد كل على يجب ال لكن فسق، أو بدعة فيو كاف وإف عليو،

 عن فالكف الناس، انزجار جهة من مصلحة للفجور والمظهر البدعة إلى الداعي على الصبلة
 - النبي قاؿ كما. عليو يصلى ال بأف الزجر في صبلتو ترؾ يؤثر ،كاف لمن مشروعا كاف الصبلة

: " الغاؿ في قاؿ وكذلك، " «صاحبكم على صلوا»"  :نفسو قتل فيمن - وسلم عليو اهلل صلى
 - أبشما؟: فقاؿ. البارحة ينم لم ابنك إف: جندب بن لسمرة قيل وقد، " «صاحبكم على صلوا»

 قتل قد يكوف ألنو: يعني. عليو أصل لم مات لو: قاؿ. بشما: قالوا -الدسم من التخمة: البشم
 .نفسو
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: " وسلم عليو اهلل صلى لقولو فقط، اإلماـ ىذا مثل على الصبلة يترؾ ىل: نزاع ىنا وللعلماء
 لمن مشروع أـ وسلم؟ عليو اهلل صلى بالنبي يختص الترؾ ىذا أـ ؟" «صاحبكم على صلوا»

 ثابت ىو أـ بهذين مختص ىذا وىل الراتب؟ اإلماـ أو الخليفة ىو اإلماـ وىل صبلتو؟ تطلب
 .الموضع ىذا غير في تذكر مسائل كلها فهذه لغيرىما؟

 لم نفاقو علم فمن. منافق وإما مؤمن، إما: قسماف لئلسبلـ المظهروف المسلموف حاؿ بكل لكن
 نفاؽ شخص علم وإذا. عليو صلي منو ذلك يعلم لم ومن. لو واالستغفار عليو الصبلة تجز

 .نفاقو يعلم لم من عليو وصلى عليو، ىو يصل لم شخص
 قد تبوؾ غزوة في كاف ألنو حذيفة، عليو يصل لم من على يصلي ال عنو اهلل رضي عمر وكاف
 .وسلم عليو اهلل صلى - اهلل برسوؿ الفتك على عزموا الذين المنافقين، عرؼ
 فإف؛  لو واالستغفار عليو الصبلة وبين ذنبو على الدنيا في اإلنساف عقوبة بين منافاة ال أنو واعلم
 بالدعاء إليهم فيحسن ىذا ومع الحدود، عليهم تقاـ العصاة من وغيرىم والشارب والسارؽ الزاني

 عن صادرة فهي بعباده، اهلل من رحمة شرعت إنما الشرعية العقوبات فإف؛  ودنياىم دينهم في لهم
 . إليهم اإلحساف وإرادة اهلل رحمة
 كما لهم، والرحمة إليهم اإلحساف بذلك يقصد أف الذنوب على الناس يعاقب لمن ينبغي ولهذا
 عليو اهلل صلى - النبي فإف؛  المريض معالجة الطبيب يقصد وكما ولده، تأديب الوالد يقصد
 من بالمؤمنين أولى النبي: }تعالى قاؿ وقد" . .  «الوالد بمنزلة لكم أنا إنما»: " قاؿ - وسلم

 المشهورة والقراءة. لهم أب وىو: أبي قراءة وفي [ٙ: األحزاب سورة{ ]أمهاتهم وأزواجو أنفسهم
 نساؤه يكن لم كاألب أنو فلوال لو، تبعا المؤمنين أمهات كن إنما نساءه فإف: ذلك على تدؿ

 الناس يعاقب فالذي الصدور، في لما شفاء اهلل أنزلو والقرآف الدين، أطباء واألنبياء. كاألمهات
 .فعل الذي الوجو على يفعل كما يفعل أف فعليو لو، وخليفة عنو نائب ىو إنما شرعية عقوبة
 وتؤمنوف المنكر عن وتنهوف بالمعروؼ تأمروف للناس أخرجت أمة خير كنتم: }تعالى قاؿ ولهذا

 األقياد في بهم تأتوف للناس الناس خير كنتم: ىريرة أبو قاؿ[ ٓٔٔ: عمراف آؿ سورة{ ]باهلل
 بالقتل يعاقبونهم فإنهم: آدـ لبني األمم خير األمة ىذه أف أخبر. الجنة تدخلونهم والسبلسل

 .الجنة دخوؿ وإلى ورضوانو، اهلل كرامة إلى وسوقهم إليهم، اإلحساف بذلك ومقصودىم واألسر،
 الخلق وىدى الحق بياف فيو يقصد لم إف: وغيرىم الرافضة من البدع أىل على الرد وىكذا

 قصده كاف ومعصية بدعة ذـ في غلظ وإذا. صالحا عملو يكن لم إليهم، واإلحساف ورحمتهم
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 عقوبة الرجل يهجر وقد. وغيرىا الوعيد نصوص في كما العباد، ليحذرىا الفساد من فيها ما بياف
 .واالنتقاـ للتشفي ال واإلحساف، للرحمة أمثالو، وردع ردعو بذلك والمقصود وتعزيرا،

 عن المتخلفوف جاء لما خلفوا الذي الثبلثة أصحابو - وسلم عليو اهلل صلى - النبي ىجر كما
 عليهم اهلل تاب ثم بالهجر، وعوقبوا صدقوا الثبلثة وىؤالء. يكذبوف وكانوا ويحلفوف يعتذروف الغزاة
 .الصدؽ ببركة
 وال بل الخوارج، تقولو كما صاحبو، كفر يوجب ال الذنب أف: إحداىما: مسألتين على مبني وىذا

 .المعتزلة يقولو كما فيو، الشفاعة ومنع النار في تخليده
 وىذا. فأخطأ اجتهد إذا يفسق وال بل يكفر، ال الرسوؿ متابعة قصده الذي المتأوؿ أف الثاني

 .فيها المخطئين كفر الناس من فكثير العقائد مسائل وأما. العملية المسائل في الناس عند مشهور
 أئمة من أحد عن وال بإحساف، لهم والتابعين الصحابة من أحد عن يعرؼ ال القوؿ وىذا

 خالفهم، من ويكفروف بدعة يبتدعوف الذين البدع، أىل أقواؿ من األصل في ىو وإنما المسلمين،
 مالك أصحاب كبعض األئمة، أتباع من كثير في ذلك ووقع والجهمية، والمعتزلة كالخوارج
 .وغيرىم وأحمد والشافعي

 عما خرج من كل يجعل ثم مطلقا، البدع أىل يكفر من فمنهم؛  ذلك التكفير في يسلكوف وقد
 في يوجد أيضا القوؿ وىذا. الجهمية والمعتزلة الخوارج قوؿ بعينو وىذا. البدع أىل من عليو ىو

 كفر من فيهم وليس غيرىم، وال األربعة األئمة قوؿ ىو وليس األربعة، األئمة أصحاب من طائفة
 من كفر أنو أحدىم عن ينقل قد ولكن ذلك، تناقض عنهم الصريحة المنقوالت بل مبتدع، كل
 أف كفرا القوؿ كاف إذا يلـز وال ليحذر، كفر القوؿ ىذا أف مقصوده ويكوف األقواؿ، بعض قاؿ

 الوعيد كثبوت المعين، الشخص حق في الكفر ثبوت فإف؛  والتأويل الجهل مع قالو من كل يكفر
 .موضعو في بسطناه كما وموانع، شروط لو وذلك حقو، في اآلخرة في

 لهم فيستغفر المؤمنين، من فيكونوف منافقين، يكونوا لم كفارا األمر نفس في يكونوا لم وإذا
: الحشر سورة{ ]باإليماف سبقونا الذين وإلخواننا لنا اغفر ربنا: } المؤمن قاؿ وإذا. عليهم ويترحم

 فخالف تأولو تأويل في أخطأ قد كاف وإف باإليماف، األمة قروف من سبقو من كل يقصد[ ٓٔ
، في فيدخل باإليماف، سبقوه الذين إخوانو من فإنو ذنبا، أذنب أو السنة،  من كاف وإف العمـو
 ضبلؿ فيهم مؤمنين بل كفارا، ليسوا كثير خلق وفيها إال فرقة من ما فإنو فرقة، والسبعين الثنتين
 لم - وسلم عليو اهلل صلى - والنبي، المؤمنين عصاة يستحقو كما الوعيد، بو يستحقوف وذنب
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 عظيم أصل فهذا. النار في يخلدوف إنهم: يقل ولم أمتو، من جعلهم بل اإلسبلـ، من يخرجهم
. والخوارج الرافضة بدع جنس من بدعة، فيهم السنة إلى المنتسبين من كثيرا فإف؛  مراعاتو ينبغي

 الذين الخوارج يكفروا لم وغيره طالب أبي بن علي - وسلم عليو اهلل صلى - الرسوؿ وأصحاب
 علي لهم قاؿ والجماعة، الطاعة عن وخرجوا بحروراء، وتحيزوا عليو خرجوا ما أوؿ بل قاتلوىم،

 أرسل ثم. الفيء من حقكم وال مساجدنا نمنعكم ال أف علينا لكم إف: عنو اهلل رضي طالب أبي بن
 لهم يسب لم ىذا ومع وغلبهم، الباقي قاتل ثم نصفهم، نحو فرجع فناظرىم عباس ابن إليهم
 بل وأمثالو، الكذاب كمسيلمة المرتدين، في الصحابة سيرة فيهم سار وال ماال، لهم غنم وال ذرية،
 أحد ينكر ولم الردة، أىل في الصحابة لسيرة مخالفة الخوارج في والصحابة علي سيرة كانت

 . انتهى.اإلسبلـ دين عن مرتدين يكونوا لم أنهم على الصحابة اتفاؽ فعلم ذلك، علي على
 للجهمية تكفيره مع وأنو البدع، أىل تكفير في أحمد اإلماـ مذىب موضًحا -اهلل رحمو- وقاؿ

 لقوؿ انتصروا الذين األمور لوالة يدعو كاف بل أعيانهم يكفر كاف ما فإنو العمـو حيث من
 اإليماف: يقولوف الذين المرجئة يكفر ال أنو قولو يختلف ال بل: )...قاؿ لهم؛ ويستغفر الجهمية

 تكفير من باالمتناع صريحة نصوصو بل عثماف، على عليا يفضل من يكفر وال عمل، ببل قوؿ
 مناقضة ألف وصفاتو؛ اهلل ألسماء المنكرين الجهمية يكفر كاف وإنما. وغيرىم والقدرية الخوارج
 بهم ابتلي قد وكاف الخالق، تعطيل قولهم حقيقة وألف بينة؛ ظاىرة)  الرسوؿ بو جاء لما أقوالهم

 واألئمة، السلف عن مشهور الجهمية وتكفير التعطيل، على يدور وأنو أمرىم، حقيقة عرؼ حتى
 يعاقب والذي بو، يقوؿ الذي من أعظم القوؿ إلى يدعو الذي فإف أعيانهم، يكفر كاف ما لكن

 فالذين ىذا ومع يعاقبو، الذي من أعظم مخالفو يكفر والذي فقط، يدعو الذي من أعظم مخالفو
 وغير اآلخرة، في يرى ال اهلل وأف مخلوؽ، القرآف أف: الجهمية بقوؿ يقولوف األمور والة من كانوا
 لم من ويكفروف يجيبوىم، لم إذا ويعاقبونهم، ويمتحنونهم، ذلك، إلى الناس ويدعوف ذلك

 القرآف أف: الجهمية بقوؿ يقر حتى يطلقوه لم األسير أمسكوا إذا كانوا أنهم حتى يجبهم،
 ىذا ومع ذلك، يقوؿ لمن إال الماؿ بيت من رزقًا يعطوف وال متولًيا يولوف وال ذلك، وغير مخلوؽ،

 مكذبوف أنهم لهم يبين لم بأنهم لعلمو لهم، واستغفر عليهم، ترحم تعالى اهلل رحمو أحمد فاإلماـ
" الفتاوى"(. ذلك لهم قاؿ من وقلدوا فأخطأوا، تأولوا ولكن بو، جاء لما جاحدوف وال للرسوؿ،

(ٕٖ/ٖٗٛ-ٖٜٗ.) 
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 يوصف من ىم القبلة أىل (:ٖٕٗ/ٕوقاؿ الشيخ صالح آؿ الشيخ في شرح الطحاوية )
 :أنواع باإلسبلـ يوصفوف والذين باإلسبلـ،

 .الصالحوف المؤمنوف: األوؿ النوع* 
 .مختلفة بمعاص فجور لو مسلم: الثاني النوع* 
 .بيانها يأتي خاصة بمعاص فجور لو مسلم: الثالث النوع* 
 .المنافق: الرابع النوع* 
 أف المسدد المسلم مات إذا أنو في وحق، قربة منهم مات من على فالصبلة: األوؿ القسم أما

 .المسلم على المسلم حق من ىذا ألف جنازتو تشهد وأف عليو الصبلة تشهد وأف عليو يصلى
 ممن ىو المختلفة، المعاصي يعني عاـ؛ فجور لو من على الصبلة تكوف أف: الثاني القسم وأما

 عليو أيضا يصلى فهذا عنو، مشهورة معاص في بذلك وعرؼ سيئا وآخر صالحا عمبل خلط
 غيره بدعوة الفجور لهذا ومعلن داع غير كاف إذا عليو الصبلة عن التخلف يشرع وال بإطبلؽ،

 .إليو
 بأف الدليل جاء التي وىي خاصة، بكبائر فجور لو من ىو اإلسبلـ أىل من: الثالث القسم أماو 

 عليو أقيم ومن الذنوب، ىذه وأشباه نفسو، قتل من ومثل الغاؿ، مثل عليو، الصبلة طائفة يترؾ
 أىل عليو الصبلة ويترؾ المسلمين بعض عليو يصلي فهذا ذلك، وأشباه -القتل حد- الحد

 .صلى اهلل عليو وسلم النبي عن السنة بذلك جاءت كما والعلم، الشارة
 :قسماف النفاؽف النفاؽ، أىل: الرابع القسم وأما

 معلن يعني زنديقا؛ يكوف ألنو المسلمين في يكوف ال وىذا أحد، كل يعلمو نفاؽ: األوؿ القسم
 بالقرآف اإليماف عدـ معلن ذلك، نحو أو قصائده في أو كتبو في سبحانو وتعالى باهلل االستهزاء

 .ظاىرة زندقة فهذه ذلك وأشباه بالمعاد وال
 .البعض يعلمو وال البعض يعلمو خفي نفاؽ الثاني والقسم

 اهلل لقوؿ وذلك منافقا أو زنديقا كاف من على الصبلة يجوز ال فهو الظاىر وىو األوؿ القسم أما
 لهم اهلل يغفر فلن مرة سبعين لهم تستغفر إف لهم تستغفر ال أو لهم استغفر)  المنافقين في تعالى

 منهم أحد على تصل والصلى اهلل عليو وسلم )  لنبيو أيضا وقاؿ اآلية، آخر إلى ،[ٓٛ:التوبة]( 
 محاربة الزندقة،- منو النفاؽ ظاىرا معلوما كاف فمن ،[ٗٛ:التوبة](  قبره على تقم وال أبدا مات
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 يصلى ال فهذا -النفاؽ خالص منافقا المرء معو يكوف مما الظاىر الكفر الظاىرة، والزندقة الدين
 .العاـ بالوصف القبلة أىل من يكوف ال حينئذ ألنو عليو؛ يصلوا ال أف المسلمين على فيجب عليو
 بمنافق؟ ليس أـ منافق ىو ىل ملتبس، نفاقو من وىو الثاني القسم وأما

 علم إذا فإنو ذلك، نحو أو المسجد في حضر إذا عليو، يصلي ال أف لو بيقين نفاقو علم من فهذا
 الظاىر اإلسبلـ باعتبار ىي عليو الصبلة ألف يصلوف البقية ويترؾ عليو يصلي ال فإنو بيقين نفاقو
 يعلم ال من على يصلي ال كاف عمر أف ذلك على ويدؿ، األصل ىذا يخالف ما منو يظهر ولم

 بأسماء صلى اهلل عليو وسلم النبي أخبره اليماف بن حذيفة ألف حذيفة؛ عليو صلى إذا إال حالو
 عليو؟ يصلي ال أـ حذيفة عليو يصلي ىل ينظر الراشد الخليفة الخطاب بن عمر فكاف المنافقين،

 .عليو يصلي فإنو عليو يحكم لم أو عليو للصبلة توجو أو حذيفة عليو صلى فإف
 علم فمن، يعلم ال وما المنافق حاؿ من يعلم ما بين ما المسائل، ىذه في التفريق على يدؿ وىذا
 عن اآلخرين وينهى يعلن أف علم من يلـز وال عليو، يصلي فإنو يعلم لم ومن عليو يصل لم حالو

 .اإلسبلـ ظاىر ىو األصل ألف عليو؛ الصبلة
 الظاىر اإلسبلـ حكم لو ألف المسلمين؛ أحكاـ لو المنافق أف السنة أىل من األئمة قرر وقد

 .   الظاىر اإلسبلـ آثار من ىو مما ذلك ونحو حالو يعلم ال من عليو ويصلي ويورث فيرث

: تعالى اهلل رحمو المؤلف قوؿ: الساري ىدي في النجمي يحيى بن أحمد الشيخ قاؿ ٔ
 رسوؿ آثار من شيئاً  يردَّ  أو اهلل كتاب من آيةً  يُردَّ  حتَّى اإلسبلـ من القبلة أىل من أحدٌ  واليخرج)

 السنَّة أىل مذىب ىو ىذا وأقوؿ. اىػ... (  المقطع ىذا آخر إلى وسلم عليو اهلل صلى اهلل
 اإلسبلـ من بخروجو اليحكموف أي اإلسبلـ، من القبلة أىل من أحداً  اليخرجوف أنَّهم والجماعة،

 ال أنا: فيقوؿ وجل عزَّ  اهلل كتاب من آيةً  يردَّ  أف مثل ذلك يوجب بما أتى إذا إالَّ  عنو وارتداده
 .وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ آثار من شيئاً  يردُّ  أو فيها بما والأصدّْؽ اآلية بهذه أؤمن

 من شيئاً  ردَّ  فإف تفصيل فيو فهذا( وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ آثار من شيئاً  يردُّ  أو: )قولو أمَّا
 ومنكراً  عظيماً  جْرماً  أتى قد بأنَّو يحكم ولكن بكفره يحكم فبل متأوّْالً  الظنية الصحيحة األحاديث
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 بالضرورة الشرع من معلوماً  عليو مجمعاً  حكماً  ردَّ  أو متواتراً  حديثاً  ردَّ  من بكفر ويحكم كبيراً 
 .... عليها المجمع األحكاـ من ذلك أشبو ما أو المحصن الزاني رجم أو مثبلً  السارؽ يد كقطع

 (البالحقيقة باالسم مسلمٌ  مؤمنٌ  فهو ذلك من شيئاً  يفعل لم فإذا: )قولو
 حقيقةً  مسلمٌ  فهو -الكبائر بعض وفعل- الرّْدة موجبات من شيئاً  يعمل لم الذي المسلم إفَّ : أقوؿ

 .بإسبلمو مسلمٌ  بفسقو فاسقٌ  ويقاؿ واإليماف، اإلسبلـ ناقص
 واإلسبلـ اإليماف كامل غير بأنَّو يقصد( البالحقيقة باالسم مسلمٌ  مؤمنٌ : )المؤلف قوؿ أفَّ  والمهم

 بأنَّو بيػَّنَّا أف سبق كما يقاؿ بل ذلك، يقاؿ أف ينبغي فبل الماىية، نفي على يقع الحقيقة نفي لكن
 .فاسقٌ  أو اإلسبلـ ناقص مسلمٌ 

 
 يخرجوف والخوارج بقولهم قاؿ ومن فالجهمية السلف، زماف في فيها اختلف قد المسألة وىذه

 بين منزلةٍ  في بأنَّو يقولوف والمعتزلة النَّار، في بتخليده ويحمكوف بالكبيرة، اإلسبلـ من المسلم
 يقولوف ألنَّهم اإليماف كامل مؤمنٌ  بأنَّو يحكموف والمرجئة النَّار، في بتخليده ويحكموف منزلتين،

 فاسقٌ  أو اإليماف ناقص مسلم بأنَّو فيقولوف والجماعة السنَّة وأىل ذنب اإليماف مع اليضرُّ 
نيا، في اإلسبلـ من واليخرجونو  تحت بأنَّو يقولوف بل القيامة يـو النَّار في بتخليده واليقولوف الدُّ

 جنايتو، بقدر النَّار في عذَّبو شاء وإف عذاب، بدوف الجنَّة وأدخلو عنو عفا اهلل شاء فإف المشيئة،
. ا التوفيق وباهلل والجماعة، السنَّة أىل عقيدة ىذه الجنَّة، ويدخلو النَّار، من يخرجو يطهره أف وبعد

 .الساري ىدي من ىػ
ىو  الملي بالفاسق المقصودنقوؿ  (مؤمٌن مسلٌم باالسم البالحقيقة  ولتوضيح قوؿ المصنف ) 

 مسائل في اإلسبلـ في ظهر خبلؼ أوؿ ىو وحكمو اسمو في والنزاع القبلة، أىل من الفاسق
 .الدين أصوؿ

 ىذا في االشتباه يزوؿ المقاـ ىذا وبتحقق(: ٛٚٗ/ ٚ) الفتاوى مجموعفي  اإلسبلـ شيخ قاؿ
 وليس النار، من األسفل الدرؾ في محضا منافقا ىو ليس قسما المسلمين في أف ويعلم الموضع،

 َوَجاَىُدوا يَػْرتَابُوا َلمْ  ثُمَّ  َوَرُسوِلوِ  بِاللَّوِ  آَمُنوا الَِّذينَ  اْلُمْؤِمُنوفَ  ِإنََّما: فيهم قيل الذين المؤمنين من ىو
 :فيهم قيل الذين من وال، [٘ٔ:الحجرات] الصاِدُقوفَ  ُىمُ  ُأولَِئكَ  اللَّوِ  َسِبيلِ  ِفي َوأَنْػُفِسِهمْ  بَِأْمَواِلِهمْ 

 المؤمنين الصادقين ىؤالء من ىم وال منافقوف ىم فبل[ ٗ:األنفاؿ] ( َحقِّا اْلُمْؤِمُنوفَ  ُىمُ  ُأولَِئكَ  )
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 من ومعو وسيئات، وحسنات ومعاص، طاعات لو بل ،عقاب ببل الجنة يدخلوف الذين من وال حقا،
 .النار دخوؿ يستوجب ما الكبائر من ولو النار، في معو يخلد ال ما اإليماف

 ،وحكمو اسمو في الناس تنازع مما وىذا الملي الفاسق: الناس بعض يسميو قد القسم وىذا
 .ا.ىػ الدين أصوؿ مسائل في اإلسبلـ في ظهر خبلؼ أوؿ فيو والخبلؼ

 المشيئة،، تحت أنو يروف بل النار، في بخلوده يحكموف وال الصنف، ىذا يكفروف ال السنة وأىل
 ال؟ أـ مؤمن عليو يطلق ىل اسمو، في تنازعوا لكنهم

 والتابعوف والصحابة والجماعة السنة أىل وأما(: ٖٗ٘/ ٚ) الفتاوى مجموع في اإلسبلـ شيخ قاؿ
 الفقهاء مرجئة من الكبلـ وأىل والفقهاء الحديث أىل من المسلمين طوائف وسائر بإحساف، لهم

 قد الواحد الشخص إف: فيقولوف مرجئهم، وغير مرجئهم والشيعة، واألشعرية والكبلبية والكرامية
 .الصحيحة األحاديث بذلك نطقت كما الجنة، يدخلو ثم بالنار اهلل يعذبو
 باتفاؽ وطاعة، معصية ولو الجنة، بها دخل حسنات ولو بها عذب سيئات لو الذي الشخص وىذا
 وغير جهميتهم المرجئة، فقالت. اسمو في تنازعوا لكن حكمو، في يتنازعوا لم الطوائف ىؤالء فإف

 .اإليماف كامل مؤمن ىو: جهميتهم
 البر ناقص أنو كما عذب، لما ذلك ولوال اإليماف، ناقص مؤمن أنو على والجماعة السنة وأىل

 .المسلمين باتفاؽ والتقوى
 :التفصيل والصحيح القوالف، فيو ىذا مؤمن؟ اسم عليو يطلق وىل
 في دخولو عن سئل إذا وكذلك. مؤمن ىو: قيل الكفارة، في كعتقو الدنيا أحكاـ عن سئل فإذا

 المؤمنين من النوع ىذا ليس: قيل اآلخرة، في حكمو عن سئل إذا وأما، المؤمنين خطاب
 النار، في يعذب أف بعد الجنة بو ويدخل النار، في الخلود يمنعو إيماف معو بل بالجنة، الموعودين

 ناقص مؤمن أو بكبيرتو، فاسق بإيمانو مؤمن ىو: قاؿ من قاؿ ولهذا. ذنوبو لو اهلل يغفر لم إف
 .اإليماف
 اإليماف اسم ينافي الفسوؽ اسم: يقولوف المعتزلة ومن السنة أىل من مؤمناً  يسمونو ال والذين

يَمافِ  بَػْعدَ  اْلُفُسوؽُ  ااِلْسمُ  بِْئسَ  ) :لقولو  َكَمنْ  ُمْؤِمًنا َكافَ  َأَفَمنْ ) : وقولو[ ٔٔ:الحجرات] ( اإْلِ
 َوِقَتاُلوُ  ُفُسوؽٌ  اْلُمْسِلمِ  ِسَبابُ : ))وسلم عليو اهلل صلى النبي قاؿ وقد[ ٛٔ:السجدة] ( فَاِسًقا َكافَ 
 .(ٗٙ) ومسلم( ٛٗ) البخاري رواه (ُكْفرٌ 
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 اإليماف اسم الملي الفاسق يسلبوف وال(: ٔ٘ٔ/ ٖ) الفتاوى مجموعفي الواسطية كما في  وقاؿ
 قولو مثل في اإليماف اسم في يدخل الفاسق بل المعتزلة، تقولو كما النار في يخلدونو وال بالكلية،

 قولو في كما المطلق اإليماف اسم في يدخل ال وقد ،[ٕٜ:النساء] ( ُمْؤِمَنةٍ  َرقَػَبةٍ  فَػَتْحرِيرُ  ) :تعالى
 ( ِإيَمانًا زَاَدتْػُهمْ  آيَاتُوُ  َعَلْيِهمْ  تُِلَيتْ  َوِإَذا قُػُلوبُػُهمْ  َوِجَلتْ  اللَّوُ  ذُِكرَ  ِإَذا الَِّذينَ  اْلُمْؤِمُنوفَ  ِإنََّما) : تعالى

 َيْشَربُ  َوال ُمْؤِمنٌ  َوُىوَ  يَػْزِني ِحينَ  الزاِني يَػْزِني ال: )-صلى اهلل عليو وسلم– وقولو ،[ٕ:األنفاؿ]
 َذاتَ  نُػْهَبةً  يَػْنَتِهبُ  َوال ُمْؤِمنٌ  َوُىوَ  َيْسِرؽُ  ِحينَ  الساِرؽُ  َيْسِرؽُ  َوال ُمْؤِمنٌ  َوُىوَ  َيْشَربُػَها ِحينَ  اْلَخْمرَ 
 ومسلم( ٛٚ٘٘) البخاري رواه- (ُمْؤِمنٌ  َوُىوَ  يَػْنَتِهبُػَها ِحينَ  أَْبَصارَُىمْ  ِفيَها ِإلَْيوِ  الناسُ  يَػْرَفعُ  َشَرؼٍ 

 االسم يعطى فبل بكبيرتو، فاسق بإيمانو مؤمن أو اإليماف، ناقص مؤمن ىو: ويقولوف، -(ٚ٘)
 ا.ىػ االسم مطلق يسلب وال المطلق

 الواسطية نسخ في (اإليماف اسم في يدخل الفاسق بل) (: قولو شيخ اإلسبلـ السابقتنبيو)
 أطلق إذا المراد أف على عثيمين ابن الشيخ حملو وقد مشكل، وىو ،(المطلق اإليماف: )المطبوعة
 وما(. ٛٗٙ/ ٕ) عثيمين البن( الواسطية شرح: )انظر. الكامل اإليماف المراد وليس اإليماف،

 قاؿ كما للواسطية، المخطوطة النسخة في ولما ،(الفتاوى مجموع) في لما الموافق ىو أثبتو
 .(ٜٕٙص: )ىامش للهراس،( الواسطية شرح) لػ تحقيقو في السقاؼ القادر عبد بن علوي الشيخ

 الكماؿ الكامل على إال يطلق ال المطلق فاإليماف(: ٕٕٚ/ ٗ) الفوائد بدائع في  القيم ابن قاؿ
 وسلم عليو اهلل صلى النبي نفى ولهذا والكامل، الناقص على يطلق اإليماف ومطلق بو، المأمور
: وقاؿ اإليماف، مطلق عنو ينف ولم والسارؽ الخمر وشارب الزاني عن المطلق اإليماف

 ومطلق النار دخوؿ يمنع المطلق فاإليماف. اإليماف ومطلق المطلق اإليماف بين الفرؽ والمقصود)
 . ىػ. ا فيها الخلود يمنع اإليماف

 والشيء الشيء، مطلق بين والفرؽ: (ٔ٘ٙ/ ٕ) في شرح الواسطية عثيمينوقاؿ العبلمة ال
. ناقصا كاف وإف الشيء أصل يعني الشيء ومطلق الكامل، الشيء ىو المطلق الشيء أف المطلق،
 فبل االسم، مطلق يسلب وال الكامل، االسم وىو اإليماف في المطلق االسم يعطى ال فالفاسق

 أىل مذىب ىو ىذا بكبيرتو، فاسق بإيمانو مؤمن أو اإليماف، ناقص: نقوؿ بل بمؤمن، ليس: نقوؿ
 مؤمن: يقولوف المرجئة: طوائف ذلك في وخالفهم الوسط، العدؿ المذىب وىو والجماعة السنة
 ا.ىػ المنزلتين بين منزلة في والمعتزلة. كافر: يقولوف والخوارج اإليماف، كامل
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 الخمر، وشارب والسارؽ كالزاني الذنوب، أصحاب عن المطلق اإليماف ينفي الشارع أف تبين فإذا
 والجوارح القلب أعماؿ من ولديهم مصدقوف، مسلموف فهم ولهذا اإليماف، مطلق عنهم ينفي وال
 .عنهم والنفاؽ الكفر ويدفع إيمانهم، يصحح ما

 اهلل صلى النبي قاؿ كما يزني، حين الزاني عن يرتفع اإليماف أف على الصحيحة السنة دلت وقد
يَمافُ  ِمْنوُ  َخَرجَ  الرَُّجلُ  زََنى ِإَذا: )وسلم عليو يَمافُ  ِإلَْيوِ  رََجعَ  انْػَقَطعَ  فَِإَذا َكالظُّلَّةِ  َعَلْيوِ  َكافَ  اإْلِ  (اإْلِ

 الشعب فى والبيهقى ،( ٙ٘ رقم ، ٕٚ/ٔ) والحاكم ،( ٜٓٙٗ رقم ، ٕٕٕ/ٗ) داود أبو أخرجو
 ىو داود أبو عليو وسكت ، الذىبى ووافقو الحاكم صححو والحديث( ٖٗٙ٘ رقم ، ٕٖ٘/ٗ)

 صحيح في األلباني العبلمة ، وصححو(ٕٙ/ ٕٔ) فتحال فيالحافظ   وصححو ، والمنذري
 والخشوع، والنور الخشية: اإليماف بهذا والمقصود ، (ٜٓ٘) الصحيحة وفي ،( ٙٛ٘) الجامع

 .بالكلية يزوؿ القلب عمل أف أو يذىب، التصديق أف ال
 وىكذا عاقبتو، من ويخاؼ ويكرىو، يبغضو، وأف الزنا، حرمة يعتقد أف البد يزني، حين فالزاني
 .اإليماف أصل لهم يبقى وبهذا ونحوىما، الخمر وشارب السارؽ

 شرب أو السرقة أو الزنا مثل الكبائر أتى ومن(: ٖٔ/ ٚ) الفتاوى مجموعفي  اإلسبلـ شيخ قاؿ
 أصل بقي وإف والنور، والخشوع الخشية تلك من قلبو في ما يذىب أف فبلبد ذلك، وغير الخمر

 اهلل صلى النبي قاؿ كما الكبيرة، فعل عند منو ينزع الذي اإليماف من وىذا قلبو، في التصديق
 فإف ،(مؤمن وىو يسرؽ حين السارؽ يسرؽ وال مؤمن وىو يزني حين الزاني يزني ال: )وسلم عليو

 ُىمْ  فَِإَذا َتذَكَُّروا الشَّْيطَافِ  ِمنَ  طَاِئفٌ  َمسَُّهمْ  ِإَذا اتػََّقْوا الَِّذينَ  ِإفَّ  ) :بقولو اهلل وصفهم كما المتقين
 سعيد قاؿ ،فيبصروف تذكروا الشيطاف من طائف بقلوبهم طاؼ فإذا ،[ٕٔٓ:األعراؼ](  ُمْبِصُروفَ 

 الرجل ىو: مجاىد عن ليث وقاؿ. الغيظ فيكظم اهلل فيذكر الغضبة يغضب الرجل ىو: جبير بن
 .فيدعو اهلل فيذكر بالذنب يهم

 ال ثُمَّ  اْلَغيّْ  ِفي يَُمدُّونَػُهمْ  َوِإْخَوانُػُهمْ  ) :قاؿ ثم ،رجع أبصر فإذا السيئات، مبدأ والغضب والشهوة
 ،يقصروف ال ثم الغي في الشياطين تمدىم الشياطين وإخواف أي ،[ٕٕٓ:األعراؼ] ( يُػْقِصُروفَ 

 قلبو بقي يُبصر لم فإذا. عنهم تمسك الشياطين وال السيئات، عن تقصر اإلنس ال: عباس ابن قاؿ
 واإلبصار النور فذلك يكّذب، لم قلبو في التصديق كاف وإف غيو، في يمده والشيطاف غي في

 لم وإف شيئا يرى فبل عينيو يُغمض اإلنساف أف كما وىذا ،قلبو من يخرج والخوؼ الخشية وتلك
 كعمى أعمى يكن لم وإف الحق يبصر ال الذنوب رَْين من يغشاه بما القلب فكذلك أعمى، يكن
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 وفى: قاؿ ثم ىريرة، وأبي عباس وابن الحسن عن آثارا وأورد.. .اآلثار في جاء وىكذا الكافر،
 اإليماف منو خرج الزاني زنى إذا: )وسلم عليو اهلل صلى النبي إلى مرفوع ىريرة أبى عن حديثٍ 

  . ا.ىػ آخر موضع في يبسط اهلل شاء إف وىذا( اإليماف إليو رجع انقطع فإذا كالظلة كاف
 قلبو، في التصديق بقاء مع والخشوع، والخشية النور ىو الزاني عن يرتفع الذي أف رحمو اهلل فبين
 اهلل من والخوؼ وكراىيتها، المعصية بغض من القلب، عمل وجود اشتراط آخر موضع في وبين
 يفعل ال اإلنساف(: ٗٓٔص) المحبة في قاعدةفي  فقاؿ اإليماف، عقد ليبقى ارتكابها، حاؿ

 لقوة أو قلبو في بعضها فلضعف الحق مكروىات فعل وإذا ومحبتو، إيمانو لضعف إال الحراـ
 وما منها ظهر ما كالفواحش المحرمات من شيئا يأتي ال فاإلنساف بعضها، تغلب التي محبتها

 إال علم، بغير اهلل على والقوؿ سلطانا، بو ينزؿ لم ما باهلل والشرؾ الحق، بغير والبغي واإلثم بطن،
 لكن والبغض، المحبة ضعف وإما والتصديق، العلم ضعف أو كمالو، أو أصلو في اإليماف لضعف

 كراىتو مع المؤمن يفعلها المحرمات ىذه فإف التصديق، وىو صحيحا اإليماف أصل كاف إذا
 خوؼ وفيو لها، بغض فيو فعلها مع يكوف أف بد فبل عليو، الشهوة لغلبة فعلها إذا فهو لها، وبغضو

 وإما عفو، وإما حسنات، وإما بتوبة إما عقابها، من يخلص ألف رجاء وفيو عليها، اهلل عقاب من
 بحاؿ، مؤمنا يكوف ال فهذا رحمتو، يرج ولم فيها اهلل يخف ولم يبغضها لم فإذا وإال ذلك، دوف

 ا.ىػ منافق أو كافر ىو بل
 نفي ىو: النصوص بعض في الوارد اإليماف بنفي المراد أف العلم أىل بعض كبلـ في وقع :(تنبيو) 

 عنو ينفى ال المستحب، الكماؿ فتارؾ وإال الواجب، بالكماؿ يقّيد أف البد وىذا الكماؿ،
 .الناس أكثر عن اإليماف نفي للـز وإال اإليماف،

يَمافِ  نُػْقَصافِ  بَػَيافِ  بَاب: النووي قوؿ: األوؿ فمن  َعَلى بِاْلَمْعِصَيةِ  اْلُمتَػَلبّْسِ  َعنْ  َونَػْفِيوِ  بِاْلَمَعاِصي اإْلِ
 ... َكَماِلوِ  نَػْفيِ  ِإرَاَدةِ 
 ويتعرض تاركو، يُذـ الذي الواجب الكماؿ نفي أنو أراد فإف الكماؿ، ىو المنفي إف: قاؿ فمن

 ورسولو، اهلل كبلـ في قط يقع لم فهذا المستحب، الكماؿ نفي أنو أراد وإف. صدؽ فقد للعقوبة،
 أف يجز لم شيئا، واجبو من ينتقص ولم عليو، وجب كما الواجب فعل من فإف يقع؛ أف يجوز وال

 لم فإنك فصل ارجع: )صبلتو في المسيء لؤلعرابي قاؿ فإذا مجازا، وال حقيقة ال فعلو، ما: يقاؿ
: باإلعادة أمره وقد الصف خلف صلى لمن وقاؿ ،(ٜٖٚ) ومسلم( ، ٚ٘ٚ) البخاري رواه( تصل

/ ٗ) أحمد ومختصرا مطوال أخرجو ، والحديثواجب لترؾ كاف ،(الصف خلف لفذ صبلة ال)
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/ ٗٔ) و( ٖٜٔ/ ٕ) شيبة أبي وابن ،(ٔ٘٘/ ٘) الطبقات في سعد وابن ،(ٖٓٗٙٔ رقم ،ٖٕ
 ،(ٕٙٚ - ٕ٘ٚ/ ٔ) والتاريخ المعرفة في والفسوي ،(ٖٓٓٔ) و( ٔٚٛ) ماجو وابن ،(ٙ٘ٔ

 و( ٕٚٛ) و( ٚٙٙ) و( ٖٜ٘) خزيمة وابن ،(ٛٚٙٔ) والمثاني اآلحاد في عاصم أبي وابن
 ،(ٜٖٗ/ ٔ) راآلثا معاني شرح وفي ،(ٜٖٔٓ) اآلثار مشكل شرح في والطحاوي ،(ٜٙ٘ٔ)

 عساكر وابن ،(٘ٓٔ/ ٖ) السنن في والبيهقي ،(ٖٕٕٓ) و ،(ٕٕٕٓ) و( ٜٔٛٔ) حباف وابن
 العبلمة وصححو ثقات، رجالو صحيح إسناد ىذا(: ٛٓٔ/ ٔ) البوصيرى قاؿ( ٕٔٗ/ ٖٛ)

 الصحيحين في ليس مما المسند الصحيح في الوادعي وخرجو ،(ٖٕٙ٘) الصحيحة في األلباني
 .صحيح إسناده(: ٕٕ٘/ ٕٙ) المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط وقاؿ ،(ٕٜٜ)
 النفي مراتب في: فائدة( فرع)

 أنو فاألصل: حاالت ثبلث لو الشيء ونفي(: ٔٙٔ/ ٕ) المفيد القوؿفي  عثيمينال عبلمةال قاؿ
 للصحة، نفي فهو الوجود، نفي من مانعٌ  منعَ  فإفْ  ،(صنم لعابد إيماف ال: )مثل وذلك للوجود، نفي
 صبلة ال: )مثل للكماؿ، نفيٌ  فهو الصحة، نفي من مانع منع فإف ،(وضوء بغير صبلة ال: )مثل

 ال الواجب، للكماؿ نفي( أحدكم يؤمن ال: )فقولو ،(ٓٙ٘) مسلم رواه( الطعاـ بحضرة
 من يمنع لم ما فيو، واجب النتفاء إال الشيء ينفى ال: )تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ. المستحب

 محمود بن لمحمد المعاصرين شبهات وكشف بالعمل وعبلقتو السلف عند اإليماف. مانع ذلك
 (.ٗٚٔ/ٔ) -بتصرؼ -خضير آؿ

 دخلها، إف النار في خلوده وعدـ الكبيرة، مرتكب كفر عدـ على الدالة النصوص تواترت: مسألة
 .السنة أىل بين عليها المجمع االعتقادية األصوؿ من وىذا يستحل، لم ما

 (:واألخروي الدنيوي الحكم) الكبيرة مرتكب حكم على السنة أىل أدلة: أوال
 وكل( كلية أدلة) يسمى أف يمكن ما ىنا سنذكر ونحن جداً، كثيرة بأدلة لذلك السنة أىل استدؿ

 التفصيلية األدلة من عدد تحتو يندرج دليل
 ال قاؿ من أف وعلى الجنة، دخل شيئاً  باهلل يشرؾ ال مات من أف على تدؿ نصوص: األوؿ الدليل

 :ومنها الجنة دخل اهلل إال إلو
[ ٛٗ: النساء] ( َيَشاء ِلَمن َذِلكَ  ُدوفَ  َما َويَػْغِفرُ  بِوِ  ُيْشَرؾَ  َأف يَػْغِفرُ  الَ  اهللَ  ِإفَّ  ) :تعالى قولو -ٔ

 ِإف َكَفُرواْ  لِلَِّذينَ  ُقل) : لقولو منو تائب غير مات إذا يعني للمشرؾ، مغفور غير الشرؾ بأف فحكم
 من التائب أف على تدؿ ىذه غير آيات مع[ ٖٛ: األنفاؿ](،  َسَلفَ  َقدْ  ما َلُهم يُػَغَفرْ  يَنتَػُهواْ 
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 لم الذي الشرؾ ىو: يغفر ال أنو اهلل أخبر الذي الشرؾ أف بذلك فثبت شركو، لو مغفور الشرؾ
 ما أتى لمن يعني يشاء، لمن الشرؾ دوف ما: يغفر أنو وأخبر شركو، لو مغفور التائب وأف منو، يتب
 لم من دوف للتائب، الشرؾ دوف ما يغفر أف أراد لو ألنو منو، تائب غير اهلل فلقي الشرؾ، دوف
 دونو وما الشرؾ بين لفصلو يكن لم كذلك كاف ولو دونو، وما الشرؾ، بين سوى قد لكاف يتب

 دوف ما يغفر وأف منو، تائب غير وىو مات لو يغفره ال الشرؾ أف على دليل بينهما ففصلو معنى،
 وىو إال الجنة ويدخلو لو، يغفر أف جائز وال تائب، غير وىو مات ممن يشاء لمن الشرؾ ذلك
 (.ٚٔٙ/ ٕ) للمروزي الصبلة قدر تعظيما.ىػ  مؤمن

 ال اهلل رسوؿ وأني اهلل إال إلو ال أف أشهد: ) ... ىريرة أبي رواية في وسلم عليو اهلل صلى قولو -ٕ
 .(ٕٚ) مسلم رواه (الجنة دخل إال فيهما شاؾ غير عبد بهما اهلل يلقى

 وال يعبدوه أف العباد على اهلل حق: )وسلم عليو اهلل صلى قولو وفيو المشهور معاذ حديث -ٖ
 ،(ٕٙ٘ٛ) البخاري رواه (شيئاً  بو يشرؾ ال من يعذب ال أف اهلل على العباد وحق شيئاً، بو يشركوا
 (.ٖٓ) ومسلم

 لقيني ومن: ) .. وسلم عليو اهلل صلى النبي عن ذر أبي حديث من( ٕٚٛٙ) مسلم وروى - ٗ
 (.مغفرة بقرابها لقيتو شيئاً  بي يشرؾ ال خطيئة األرض بقراب

 األرض، بقراب التوحيد مع جاء فمن: (ٖٗٚص) والحكم العلـو جامعفي رجب  ابن اإلماـ قاؿ
 شاء فإف وجل، عز اهلل مشيئة مع ىذا لكن مغفرة، بقرابها اهلل لقيو خطايا يقارب ما أو ملؤىا وىو
 الجنة يدخل ثم منها يخرج بل النار في يخلد ال أف عاقبتو كاف ثم بذنوبو أخذه شاء وإف لو، غفر
 ا.ىػ

 مع - دخل إف - فيها خلوده أو النار الموحد دخوؿ بعدـ التصريح فيها نصوص: الثاني الدليل
 :ومنها الكبائر بارتكابو تصريحها

 جبريل أتاني: )قاؿ أنو وسلم عليو اهلل صلى النبي عن - عنو اهلل رضي - ذر أبي حديث - ٔ
 وإف زنى وإف: قلت الجنة دخل شيئاً  باهلل يشرؾ ال أمتك من مات من أنو فبشرني السبلـ عليو
 (.ٜٗ) ومسلم ،(ٖٕٚٔ) البخاري رواه (سرؽ وإف زنى وإف: قاؿ سرؽ
 حجة فهو سرؽ وإف زنى وإف عليو اهلل صلى قولو وأما(: ٜٚ/ ٕ)في المنهاج  النووي قاؿ

 وختم منها أخرجوا دخلوىا إف وأنهم بالنار، لهم يقطع ال الكبائر أصحاب أف السنة أىل لمذىب
 .بالجنة بالخلود لهم
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 في وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ مع كنا: قاؿ عنو اهلل رضي الصامت بن عبادة حديث - ٕ
 التي النفس تقتلوا وال تسرقوا، وال تزنوا، وال شيئاً، باهلل تشركوا ال أف على تبايعوني): فقاؿ مجلس

 فهو بو فعوقب ذلك من شيئاً  أصاب ومن اهلل، على فأجره منكم وفى فمن بالحق إال اهلل حـر
 شاء وإف عنو عفا شاء إف اهلل إلى فأمره عليو، اهلل فستره ذلك من شيئاً  أصاب ومن لو، كفارة
 (.ٜٓٚٔ) ومسلم ،(ٛٔ) البخاري رواه (عذبو
( ذلك من شيئاً  أصاب ومن: )وسلم عليو اهلل صلى قولو(: ٖٕٕ/ ٔٔ)في المنهاج  النووي قاؿ
 الداللة: الحديث فوائد من ذكر ثم ...لو يغفر ال فالشرؾ وإال الشرؾ سوى ما بو المراد آخره إلى

 بل منها، يتب ولم مات إذا بالنار لصاحبها يقطع ال الكفر غير المعاصي أف الحق أىل لمذىب
 ا.ىػ عذبو شاء وإف عنو عفا شاء إف تعالى اهلل بمشيئة ىو

 ىذا ففي: الحديث ىذا على تعليقاً  (ٚٔٙ - ٙٔٙ/ ٕ) الصبلة قدر تعظيمفي  المروزي وقاؿ
 اإليماف من خارجين غير الحديث ىذا في ذكر ومن والزاني السارؽ، أف على داللتاف الحديث

 ال والحدود لو، كفارة فهو الدنيا، في فعوقب شيئاً  ذلك من أصاب فمن قولو: إحداىما بأسره
 وإف لو، غفر شاء إف اهلل إلى فأمره عليو، اهلل ستر من: )قولو ترى أال للمؤمنين، إال كفارات تكوف
:  وقولو مؤمن، إال المكلفين البالغين من الجنة يدخل وال الجنة، أدخلو لو غفر فإذا( عذبو شاء

 اللَّوَ  ِإفَّ  ) وتعالى تبارؾ اهلل قوؿ نظير ىو( عذبو شاء وإف لو، غفر شاء إف: )وسلم عليو اهلل صلى
 الشرؾ ذلك مادوف يغفر وأف[ ٛٗ:النساء] ( َيَشاءُ  ِلَمنْ  َذِلكَ  ُدوفَ  َما َويَػْغِفرُ  ِبوِ  ُيْشَرؾَ  َأفْ  يَػْغِفرُ  ال

 . مؤمن وىو إال الجنة ويدخلو لو يغفر أف جائز وال تائب، غير وىو مات ممن يشاء لمن
 .ومنها الكبائر ارتكاب مع اإليمانية واألخوة اإليماف ببقاء التصريح فيها نصوص: الثالث الدليل

نَػُهَما فََأْصِلُحوا اقْػَتتَػُلوا اْلُمْؤِمِنينَ  ِمنَ  طَائَِفَتافِ  َوِإف) : تعالى قولو - ٔ  َعَلى ِإْحَداُىَما بَػَغتْ  فَِإف بَػيػْ
نَػُهَما فََأْصِلُحوا فَاءتْ  فَِإف اللَّوِ  َأْمرِ  ِإَلى تَِفيءَ  َحتَّى تَػْبِغي الَِّتي فَػَقاتُِلوا اأُلْخَرى  ِإفَّ  َوَأْقِسُطوا بِاْلَعْدؿِ  بَػيػْ

(  تُػْرَحُموفَ  َلَعلَُّكمْ  اللَّوَ  َواتػَُّقوا َأَخَوْيُكمْ  بَػْينَ  فََأْصِلُحوا ِإْخَوةٌ  اْلُمْؤِمُنوفَ  ِإنََّما اْلُمْقِسِطينَ  ُيِحبُّ  اللَّوَ 
 [.ٓٔ - ٜ: الحجرات]

 - وجل عز - اهلل ألف الكبائر، بارتكابو يكفر ال المؤمن أف على اآليتين بهاتين السنة أىل استدؿ
 .الدين أخوة ىنا وىي باألخوة ووصفهم القتل لمعصية ارتكابو مع اإليماف اسم عليو أبقى
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َلى ِفي اْلِقَصاصُ  َعَلْيُكمُ  ُكِتبَ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  أَيػَُّها يَا ) :تعالى قولو - ٕ  بِاْلَعْبدِ  َواْلَعْبدُ  بِاْلُحرّْ  اْلُحرُّ  اْلَقتػْ
: البقرة] ( بِِإْحَسافٍ  ِإلَْيوِ  َوَأَداء بِاْلَمْعُروؼِ  فَاتػَّْباعٌ  َشْيءٌ  َأِخيوِ  ِمنْ  َلوُ  ُعِفيَ  َفَمنْ  بِاألُنَثى َواألُنَثى
ٔٚٛ.] 

 ِمنْ  تعالى قولو دؿ(: ٖٖٚ/ ٚ) الفتاوى مجموعو  ،(٘ٛ/ ٔ) الباري فتحكما في   الجوزي ابن قاؿ
 .اإلسبلـ من يخرج لم القاتل أف على َأِخيوِ 

 ارتكاب مع ثابتة اإليمانية األخوة أف على اآلية بهذه اهلل رحمو تيمية ابن اإلسبلـ شيخ واستدؿ
 (.ٔ٘ٔ/ ٖ) الفتاوي مجموع. كما في المعاصي

 على كاف رجبل أف عنو اهلل رضي الخطاب بن عمر رواه ما الدليل ىذا تحت يدخل مما لعل - ٖ
 اهلل رسوؿ يضحك وكاف حماراً  يلقب وكاف عبداهلل اسمو كاف وسلم عليو اهلل صلى النبي عهد
 بو فأمر يوماً  بو فأتى الشراب في جلده قد وسلم عليو اهلل صلى النبي وكاف وسلم عليو اهلل صلى
 ال: )وسلم عليو اهلل صلى النبي فقاؿ! بو يؤتى ما أكثر ما العنو، اللهم: القـو من رجل فقاؿ فجلد

 (.ٓٛٚٙ) البخاري رواه (ورسولو اهلل يحب أنو إال علمت ما فواهلل تلعنوه،
 شربو تكرار مع القلبي اإليماف أصوؿ أعظم من وىي ورسولو، اهلل محبة ببقاء ىنا صريح فالحديث

 .للخمر
 النهي لثبوت كافر الكبيرة مرتكب أف زعم من على الرد وفيو(: ٛٚ/ ٕٔ)في الفتح  الحافظ قاؿ
 قلب في ورسولو اهلل محبة وثبوت النهي ارتكاب بين تنافي ال أف وفيو لو بالدعاء واألمر لعن، عن

 .منو صدر ما وجود مع ورسولو اهلل يحب المذكور بأف أخبر وسلم عليو اهلل صلى ألنو المرتكب
 :الكبائر بعض على الحدود إقامة - وجل عز - اهلل شرع: الرابع الدليل

 والقاذؼ السارؽ كاف لو إذ الكبيرة مرتكب يكفر من مذىب فساد على األدلة أقوى من ىذا لعل
في   عبيد أبو اإلماـ قاؿ منها، كل في الحد اختلف لما الحكم في سواء والمرتد الخمر، وشارب
 في حكم أنو وذلك مقالتهم، يكذب وتعالى تبارؾ اهلل وجدنا قد ثم(.: ... ٜٛص) اإليماكتاب 
 الحكم كاف ما صاحبو يكفر الذنب كاف ولو بالجلد، والقاذؼ الزاني وفي اليد، بقطع السارؽ

 رواه - (فاقتلوه دينو بدؿ من: )قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ ألف بالقتل إال ىؤالء على
 وكذلك والجلد، القطع عقوباتهم كانت لما كفاراً  كانوا لو أنهم ترى أفبل ،-(ٖٚٔٓ) البخاري

 كاف ما كفراً  القتل كاف فلو[ ٖٖ: اإلسراء] ُسْلطَانًا ِلَولِيّْوِ  َجَعْلَنا فَػَقدْ : مظلوماً  قُتل فيمن اهلل قوؿ
 ا.ىػ القتل ولزمو دية، أخذ وال عفو للولي
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 المتواتر والنقل القرآف بل(: .. ٕٛٛ - ٕٚٛ/ ٚ) الفتاوى في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ ويقوؿ
 جلد القرآف في اهلل ذكر كما اإلسبلـ، عن المرتد عقوبة غير عقوبات لهم ىؤالء أف يبين عنو،

 مرتدين كانوا ولو وسلم، عليو اهلل صلى النبي عن متواتر وىذا السارؽ، يد وقطع والزاني، القاذؼ
 ا.ىػ اإلسبلـ دين من باالضطرار فساده يعلم مما القولين فكبل لقتلهم،

 واإلجماع والسنة الكتاب ونصوص(: ٖٗٗ/ ٕ) الطحاوية شرحفي  الحنفي العز أبي ابن وقاؿ
 ا.ىػ بمرتد ليس أنو على فدؿ الحد، عليو يقاـ بل يقتل، ال والقاذؼ والسارؽ الزاني أف على تدؿ

 :وبغيرىا بالشفاعة الموحدين من النار دخل من خروج في صريحة نصوص: الخامس الدليل
 لو إذ النار، في خلوده وعدـ الكبائر مرتكب كفر عدـ على الواضحة األدلة من - أيضاً  - وىذا
 العلماء من جمع التواتر ونقل التواتر، مبلغ بلغت ىذا في واألدلة. النار من خرج لما كافراً  كاف
 الحق إيثارفي  وقاؿ اليماني، الوزير وابن الحنفي العز أبي وابن تيمية وابن البيهقي اإلماـ منهم
 معناىا في قاطعة النار من الموحدين بخروج المصرحة الشفاعة وأحاديث(: ٜٕ٘ص) الخلق على

 والسنن الصحاح في تزيد أو صحابياً  عشرين عن لورودىا..  ألفاظها في قاطعة وىي باإلجماع،
 ا.ىػ حديث خمسمائة فقاربت ألفاظها بغير شواىدىا وأما والمسانيد،

 :األحاديث ىذه ومن
 النار من يخرج: )قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي عن عنو اهلل رضي مالك بن أنس حديث - ٔ

 وفي اهلل إال إلو ال قاؿ من النار من ويخرج خير، من شعيرة وزف قلبو وفي اهلل إال إلو ال قاؿ من
 وفي( خير من ذرة وزف قلبو وفي اهلل إال إلو ال قاؿ من النار من ويخرج خير، من برة وزف قلبو
 (.ٖٜٔ) ومسلم ،(ٗٗ) البخاري رواه( خير من) مكاف( إيماف من: )رواية

 النار دخلوا الذين الكبائر أىل في وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ شفاعة أحاديث ذلك ومن - ٕ
 لكل: )وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عنو، اهلل رضي ىريرة أبي فعن منها يخرجوا أف

 فهي القيامة، يـو ألمتي شفاعة دعوتي اختبأت وإني دعوتو، نبي كل فتعجل مستجابة، دعوة نبي
 (.ٜٜٔ) مسلم رواه (شيئاً  باهلل يشرؾ ال أمتي من مات من اهلل، شاء إف نائلة

 صلى محمداً  ائتوا: السبلـ عليو عيسى أي: )فيقوؿ وفيو المشهور الشفاعة حديث ذلك يوضحو 
 ربي على أستأذف حتى فأنطلق فيأتوني، تأخر، وما ذنبو من تقدـ ما لو اهلل غفر عبداً  وسلم عليو اهلل

 تعطو، وسل رأسك، ارفع: يقاؿ ثم اهلل، شاء ما فيدعني ساجداً، وقعت ربي رأيت فإذا لي، فيؤذف
 حداً، لي فيحد أشفع، ثم يعلمنيو، بتحميد فأحمده رأسي فأرفع تشفع، واشفع يسمع، وقل
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 فأدخلهم حداً، لي فيحد أشفع، ثم -مثلو وذكر- ربي رأيت فإذا إليو، أعود ثم الجنة، فأدخلهم
 عليو ووجب القرآف حبسو من إال النار في بقي ما: فأقوؿ الرابعة، أعود ثم الثالثة، أعود ثم الجنة،
 البخاري رواه(  ِفيَها َخاِلِدينَ : تعالى اهلل قوؿ يعني القرآف حبسو من إال: البخاري قاؿ( الخلود

 . (ٖٜٔ) ومسلم ،(٘ٙ٘ٙ) و ،(ٙٚٗٗ)
 اهلل صلى النبي عن عنو اهلل رضي الخدري سعيد أبي حديث الباب ىذا في األحاديث ومن - ٖ

 كاف من أخرجوا: تعالى اهلل يقوؿ ثم النار، النار وأىل الجنة، الجنة أىل يدخل: )قاؿ وسلم عليو
 أو- الحيا نهر في فيلقوف اسودوا قد منها فيخرجوف إيماف، من خردؿ من حبة مثقاؿ قلبو في

 صفراء تخرج أنها تر ألم السيل، جانب في الحبة تنبت كما فينبتوف - مالك شك( ٗ) -الحياة
 (.ٗٛٔ) ومسلم ،(ٕٕ) البخاري رواه (ملتوية

  (.ٜٗٔٔص) القبوؿ معارجوقاؿ الحكمي في 
 ِلْلَباِري َأْمُرهُ  َبلْ  ُمَخلٌَّد،...  النارِ  ِفي ِإنَّوُ  نَػُقوؿُ  َوالَ 

 اإِليَمافِ  َعَلى َماتَ  ِإفْ  ُيْخَرجُ ...  اْلِجَنافِ  َوِإَلى َذنِْبوِ  ِبَقْدرِ 
 المسألة ىي ىذه( ُمخلد النار في) كفراً  توجب ال التي بالمعاصي الفاسق أي( إنو نقوؿ وال)

 مشيئة تحت) والعفو الجزاء في( للباري) حكمو مردود( أمره نقوؿ بل) الفصل مسائل من الرابعة
 برحمتو وىلة أوؿ من الجنة وأدخلو( عنو عفا) وجل عز اهلل( شاءَ  إفْ ) خلقو في( النافذة اإللو

 في كما عليو، مصّراً  مات الذي( ذنبو بقدر) وعاقبو جازاه أي( آَخَذهُ  شاءَ  َوِإفْ ) وفضلو
 قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهللِ  رسوؿَ  َأفَّ  عنو اهلل رضي الصامت بن عبادة حديث من( الصحيحين)

 وال تزنوا، وال تسرقوا، وال شيئاً، باهلل تشركوا ال َأفْ  على بايعوني: ))أصحابو من عصابة وحولو
 وَفى فمن. معروؼ في تعصوا وال وأرجلكم، أيديكم بين تفترونو ببهتاف تأتوا وال أوالدكم، تقتلوا
 أصاب ومن لو، كفارة فهو الدنيا في بو فعوقب شيئاً  ذلك ِمنْ  أصاب ومن اهلِل، على فأجُرهُ  منكم

 فهو عليو اهللُ  سَترهُ  ثم شيئاً  ذلك من َأصاب ومن لو، كفارةٌ  فهو الدنيا في بو فعوقب شيئاً  ذلك ِمنْ 
 من( يخرج الجناف وإلى(. )ٙ) ذلك على فبايعناه(( عاقبو شاء وإف عنو، عفا َشاءَ  ِإفْ : اهلل إلى

 اإليماف نواقض. الصريحة األحاديث من ذلك غير إلى(. اإليماف على مات) كاف( إف) النار
( ٖٔٔ/ٔ) – الوىيبي علي بن عبداهلل بن لمحمد السلف عند التكفير وضوابط االعتقادية
 بتصرؼ.
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 اهلل صلى اهلل رسوؿ قوؿ نحو عقلك، يبلغو لم مما شيئا اآلثار من سمعت ما وكل
 .ٔ«الرحمن أصابع من إصبعين بين العباد قلوب»: وسلم عليو

 .ٔ«الدنيا سماء إلى ينزؿ وتعالى تبارؾ اهلل إف»: وقولو
                                                           

 (.  ٕٗ٘ٙأخرجو مسلم ) ٔ
 .الصحيحة بالسنة وجل عز هلل ثابتة خبرية فعلية صفة األصابع أف وإياؾ اهلل رحمني اعلم
 في المذكورة واإلصبع: السابق الحديث ذكر بعد( ٛٙٔ/ ٔ) السنة شرح في البغوي قاؿ

 القبيل ىذا من السنة أو الكتاب بو جاء ما كل وكذلك وجل، عز اهلل صفات من صفة الحديث
 إلى والنزوؿ والمجيء، واإلتياف، والرجل، واليد، والعين، والوجو، كالنفس، تعالى؛ اهلل صفات من

 .اىػ. والفرح والضحك، العرش، على واالستواء الدنيا، السماء
 صحيح، الحديث ىذا إفَّ : نقوؿ ونحن(: ٕ٘ٗ ص) الحديث مختلف تأويل في قتيبة ابن وقاؿ
 يا: )دعائو في قاؿ السبلـ عليو ألنو الحديث؛ يشبو ال اإلصبع تأويل في إليو ذىبوا الذي وإف

 على اهلل رسوؿ يا تخاؼ أوَ : أزواجو إحدى لو فقالت(. دينك على قلبي ثبت! القلوب مقلب
 عندىم القلب كاف فإف ،(وَجلَّ  َعزَّ  اهلل أصابع من أصبعين بين المؤمن قلب إفَّ : )فقاؿ نفسك؟

 احتج وِلمَ  بالتثبيت؟ دعا شيء فؤلي النعمتين؛ بتينك محفوظ فهو تعالى؛ اهلل نعم من نعمتين بين
 كاف إذا يخاؼ ال أف ينبغي وكاف قولها؟ يؤكد بما نفسك؟ على أتخاؼ: لو قالت التي المرأة على

 الحديث في قولو مثل ىو: قلنا ىنا؟ ىا عندؾ اإلصبع ما: لنا قاؿ فإف. بنعمتين محروساً  القلب
 نعمة، ىنا ىا اإلصبع تكوف أف يجوز وال إصبعين، على وكذا ،(إصبع على األرض يحمل: )اآلخر
( بَِيِميِنوِ  َمْطِويَّاتٌ  َوالسَّماَواتُ  الِقَياَمةِ  يَػْوـَ  قَػْبَضُتوُ  َجِميعاً  َواأَلْرضُ  َقْدرِهِ  َحقَّ  اهللَ  َقَدُروا َوَما) وكقولو

 منو شيء كل ألف كقبضاتنا؛ قبضةٌ  وال كأيدينا، يدٌ  وال كأصابعنا، إصبعٌ : نقوؿ وال. ذلك يجز ولم
 ىػ.ا منا شيئاً  يشبو ال وَجلَّ  َعزَّ 

 بين كلها آدـ بني قلوب إف: " حديث وأما(: ٜٔٔ/ ٔ) فتاواه مجموع في العثيمين العبلمة وقاؿ
 في صحيحو في مسلم رواه فقد".  يشاء حيث يصرفو واحد كقلب الرحمن أصابع من أصبعين
 بما يؤمنوف حيث والجماعة السنة أىل عند تأويل فيو وليس منو، الثالث الباب في القدر كتاب

 أصبعين بين قلوبنا كوف من يلـز وال بو، البلئق الوجو على تعالى هلل األصابع إثبات من عليو دؿ
 األرض، وال السماء يمس وال واألرض السماء بين مسخر السحاب فإف القلب، تماس أف منها

 .المماسة ذلك يستلـز وال الرحمن أصابع من أصبعين بين آدـ بني قلوب فكذلك
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 (.ٛ٘ٚ(، ومسلم )٘ٗٔٔأخرجو البخاري ) ٔ
 هلل ثابتة خبرية فعلية صفة كبلىما( الدنيا السماء إلى والهبوط النزوؿ) أف وإياؾ اهلل رحمني اعلم

 .الصحيحة بالسنة وجل عز
 أحاديث من النُّزوؿ يثبت ما ذكر أف بعد( ٜٚ ص) الجهمية على الرد في الدارمي سعيد أبو قاؿ

 تبارؾ الرب نزوؿ في منها وأكثر كلها جاءت قد األحاديث فهذه: وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 ال مشايخنا، من والبصر الفقو أىل أدركنا بها واإليماف تصديقها وعلى المواطن، ىذه في وتعالى
 ىػ.ا روايتها من يمتنع وال أحد، منهم ينكرىا

 السند ثابتة أخبار ذكر: باب( : ٜٕٛ/ٔ) التوحيد كتاب في خزيمة بن محمد األئمة إماـ وقاؿ
 جل الرب نزوؿ في وسلم عليو اهلل صلى النبي عن والعراؽ الحجاز علماء رواىا القواـ، صحيحة

 ىذه في بما مستيقن بقلبو، مصدؽ بلسانو، مقر شهادة نشهد: ليلة كل الدنيا السماء إلى وعبل
 كيفية لنا يصف لم المصطفى نبينا ألفَّ  الكيفية؛ نصف أف غير من الرب، نُزوؿ ذكر من األخبار

 بياف السبلـ عليو نبيو وال يترؾ لم وعبل جل واهلل يَػْنزؿ، أنو وأعلمنا الدنيا، سماء إلى خالقنا نزوؿ
 ذكر من األخبار ىذه في بما مصدقوف قائلوف فنحن دينهم؛ أمر من إليو الحاجة بالمسلمين ما

 لنا يصف لم وسلم عليو اهلل صلى النبي إذ الكيفية؛ بصفة أو بصفتو القوؿ متكلفين غير النُّزوؿ،
 الذي الدنيا سماء فوؽ وعبل جل اهلل أفَّ  وصح وثبت باف ما األخبار ىذه وفي. النُّزوؿ كيفية
 أسفل من نزؿ: يقوؿ أف العرب لغة في محاؿ إذ إليو، يَػْنزؿ أنو وسلم عليو اهلل صلى نبينا أخبرنا

 شرح رسالة انظر وللمزيد ىػ. ا أسفل إلى أعلى من النُّزوؿ أفَّ  الخطاب في ومفهـو أعلى، إلى
 .تيمية البن النزوؿ أحاديث

 .نزولو حاؿ سبحانو منو العرش يخلو ىل :مسألة 
 :أقواؿ ثبلثة المسألة في السنة ألىل
 .الحديث أىل من طائفة قوؿ وىو العرش، منو ويخلو ينزؿ: األوؿ القوؿ
 .الحديث أىل جمهور قوؿ وىو العرش، منو يخلو وال ينزؿ: الثاني القوؿ
 .وغيرىم الدارمي سعيد ابن وعثماف زيد، بن وحماد راىويو، بن وإسحاؽ أحمد، اإلماـ ومنهم
 .زواؿ بغير أو بزواؿ ىو ىل معناه نعقل وال نزواًل، نثبت: الثالث القوؿ
  .وغيرىما المقدسي الغني عبد والحافظ بطة ابن قوؿ وىذا
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 بن الرحمن عبد القاسم أبو: بو قاؿ فمن العرش، منو ويخلو ينزؿ أنو وىو: األوؿ القوؿ أما
 التيمي إسماعيل عنو وقاؿ ،( المحدث العالم الحافظ: )الذىبي عنو قاؿ وقد. منده بن إسحاؽ

 شيخ وقاؿ ،( الوقت مشايخ عنو وأعرض مسائل في أباه خالف: )الحنابلة طبقات في كما
 ابن وقاؿ ،( منفعتو من أكثر اإلسبلـ في مضرتو كانت: )األنصاري محمد بن اهلل عبد اإلسبلـ

 شيء بأدنى يقدحوف وأمثالهما والتيمي األنصاري فإف -صح إف- بقادح ليس وىذا: )رجب
 وىو ،( بالذات ينزؿ: )قولو على الحافظ الجليل عبد التيمي ىجر كما النزاع، مواضع من ينكرونو

 ( .بو األثر ورود لعدـ اللفظ إطبلؽ أنكر لكن اعتقاده، في يوافقو الحقيقة في
 القاسم أبو صنف وقد( : "ٕٙٔ-ٔٙٔص) النزوؿ حديث شرح في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ
 منو يخلو ال قاؿ من على اإلنكار في مصنفاً  منده، بن محمد بن اهلل عبد أبي ابن الرحمن عبد

 مكاف، لو ليس اهلل أف زعم من وعلى مكاف، كل في اهلل أف زعم من على الرد"  وسماه العرش
 ".النزوؿ غير على النزوؿ تأوؿ من وعلى

 أبو بو احتج ما جملة( : ٕٔٓ-ٔٙٔص) النزوؿ حديث شرح في كما اإلسبلـ شيخ لخص وقد
 ما يفعل: )كقولهم العامة السلف أقواؿ وببعض النزوؿ، بأحاديث احتج أنو وبين منده ابن القاسم

 .األئمة عن الواردة النقوؿ بعض على اعتراضاتو بعض وذكر( يشاء
 صحيح بإسناد بالسنة المعروفين األئمة من أحد على ينقل لم أنو تيمية ابن اإلسبلـ شيخ وأوضح

 .منو يخلو العرش أف ضعيف وال
 :القولين أحد إال يمكن ال أنو تظن طائفة كبلـ جنس من منده بن القاسم أبو كبلـ أف وذكر

 .العرش منو يخلو نزوالً  ينزؿ إنو: يقوؿ من قوؿ -ٔ
 .واختياره بذاتو يقـو فعل لو ليس: يقوؿ من كقوؿ أصبًل، نزوؿ ثم ما: يقوؿ من وقوؿ -ٕ

 تفريغ يقتضي الذي العباد أجساد بو يوصف الذي النزوؿ إال نزوؿ عندىما ليس الطائفتاف وىاتاف
 نزوالً  لو أثبت من ومنهم. ذلك مثل عن وينزىو عنو، النزوؿ ينفي من منهم ثم. آخر وشغل مكاف

 .آخر وشغل مكاف تفريغ يقتضي الجنس، ىذا من
 بحركة إنو والمجيء واإلتياف النزوؿ في يقاؿ ىل: بمسألة مرتبط نزولو حاؿ العرش بخلو والقوؿ

 .وانتقاؿ؟
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 على المسألة في والحديث السنة إلى المنتسبين من وغيرىم أحمد اإلماـ أصحاب اختلف وقد
( : ٚ٘-ٕ٘ص" )والوجهين الروايتين اختبلؼ" كتاب في يعلى أبو القاضي ذكرىا أقواؿ ثبلثة
 :ىي األقواؿ وىذه

 .حامد بن اهلل عبد أبي قوؿ وىو انتقاؿ نزوؿ أنو -ٔ
 .قدرتو: معناه وأف بيتو، وأىل التميمي الحسن أبي قوؿ وىو انتقاؿ بغير نزوؿ أنو-ٕ
 من فيهم ىؤالء ثم. وغيره بطة بن اهلل عبد أبي قوؿ وىو المسألة، في القوؿ عن اإلمساؾ -ٖ

 إثبات عن يمسك من ومنهم منهم، كثير قوؿ وىو المعنى على الموافقة مع اللفظ إثبات عن يقف
 .اللفظ وعن المعنى
 ىذا ألف وقاؿ انتقاؿ نزوؿ أنو إلى ذىب الذي حامد ابن قوؿ الثبلثة األقواؿ من يخصنا والذي
 .قعد بمعنى االستواء في قولو نظير وىو العرب، عند النزوؿ حقيقة

 ألف: وقاؿ انتقاؿ، نزوؿ أنو -حامد ابن يعني- اهلل عبد أبو شيخنا فذىب: "يعلى أبو القاضي قاؿ
 حديث ظاىر على وىذا قعد، يعني االستواء، في قولو نظير وىذا العرب، عند النزوؿ حقيقة ىذا

 كونو يوجب ال وىذا حقنا، في الحدث صفات من أنو ىذا في ما أكثر وألف الصامت، بن عبادة
 ىذا كاف وإف صفتو، في اختبلفنا مع بو موصوؼ ىو العرش، على االستواء كما محدثاً، حقو في

 يوجب ىذا كاف وإف وصوت، بحرؼ تكلم نقوؿ وكذلك القدـ، في بو موصوفاً  يكن لم االستواء
 ".النزوؿ كذلك حقو، في يوجبو وال صفاتنا، في الحدث

 نزوؿ أنو حامد ابن قوؿ أما( : "ٕ٘٘-ٕٗ٘/ٕ) الصواعق مختصر في اهلل رحمو القيم ابن وقاؿ
 حقيقة، النزوؿ إثبات ىذا على حملو والذي العرش، منو يخلو يقوؿ من لقوؿ موافق فهو انتقاؿ

 عليو، االنتقاؿ يحيل ما النقل في وال العقل في ليس أنو ورأى باالنتقاؿ، إال تثبت ال حقيقتو وأف
 الخلق، أف كما بو، القائم البلـز الفعل أنواع وىذه والهبوط، والذىاب واإلتياف كالمجيء فإنو

 موصوؼ سبحانو وىو المتعدي، للفعل أنواع والبسط والقبض، واإلحياء، واإلماتة، والرزؽ،
ـٍ  ِستَّةِ  ِفي َواأْلَْرضَ  السََّماَواتِ  َخَلقَ } كقولو يجمعهما وقد بالنوعين، { اْلَعْرشِ  َعَلى اْستَػَوى ثُمَّ  أَيَّا

 [ .ٗ٘ األعراؼ]
 ونحوىا؛ والتدلي والدنو، والصعود، والهبوط، والنزوؿ، واإلتياف، المجيء، ألنواع جنس واالنتقاؿ

 .النقيضين بين جمع جنسو نفي مع النوع وإثبات
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 يستلـز وال البتة محذور والصعود واالستواء واإلتياف والمجيء النزوؿ ببلـز القوؿ في وليس: قالوا
 دؿ حق فهي ومدح، كماؿ األفعاؿ وىذه نفسو، الكماؿ ىو بل كماؿ، سلب وال نقصًا، ذلك
 .ىػ. ا"حق الحق والـز النقل عليو

 .العرش منو يخلو وال ينزؿ أنو: الثاني القوؿ
 .الحديث أىل جمهور قوؿ أنو تيمية ابن اإلسبلـ شيخ ذكر القوؿ وىذا
 راىويو، بن إسحاؽ وعن مسدد، إلى رسالتو في حنبل بن أحمد اإلماـ عن ذلك ونقل: "وقاؿ

 ".وغيرىم الدارمي سعيد بن وعثماف زيد، بن وحماد
: مسدد إلى رسالتو في أحمد قاؿ وقد( : "ٕٔٙ/ٔ) التأويبلت إبطاؿ في يعلى أبو القاضي قاؿ
 بالقوؿ أحمد صرح فقد. العرش من يخلو وال الدنيا السماء إلى ليلة كل في ينزؿ وجل عز اهلل إف
 ".منو يخلو ال العرش إف

 إلى ربنا ينزؿ" جاء الذي الحديث إسماعيل، أبا يا: "فقاؿ زيد، بن حماد السري بن بشر وسأؿ
 يقرب مكانو في ىو: قاؿ ثم زيد، بن حماد فسكت مكاف؟ إلى مكاف من يتحوؿ" الدنيا السماء

 ".يشاء كيف خلقو من
 تروونها؟ التي األحاديث ىذه ما: فقاؿ طاىر، بن اهلل عبد على دخلت: "راىويو بن إسحاؽ وقاؿ
 رواه نعم،: قلت. الدنيا السماء إلى ينزؿ اهلل أف ترووف: قاؿ األمير؟ اهلل أصلح شيء أي: قلت

 أف غير من ينزؿ أف يقدر: فقلت: قاؿ عرشو؟ ويدع أينزؿ: قاؿ. األحكاـ يرووف الذين الثقات
  منو؟ العرش يخلو
 .ىػ.ا" ىذا؟ في تتكلم ولم: قلت. نعم: قاؿ
 بن حماد وقوؿ إسحاؽ قوؿ عن( ٖ٘ٔص) النزوؿ حديث شرح في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ
 مكانو، في ىو: يقوؿ زيد بن فحماد ثقات، رواتهما صحيحتاف حكايتاف قبلها والتي وىذه: "زيد

 خيار من وىو طاىر بن اهلل وعبد. عرشو فوؽ كونو مع قربو فأثبت يشاء، كيف خلقو من يقرب
 ذلك أف لتوىمو ينزؿ، أنو عليو وأشكل العرش، فوؽ اهلل أف يعرؼ كاف بخراساف األمر ولي من

 من ينزؿ أف يقدر: لو وقاؿ العرش، فوؽ أنو على إسحاؽ اإلماـ فأقره العرش، منو يخلو أف يقتضي
  ىذا؟ في تتكلم لم: إسحاؽ لو فقاؿ. نعم: األمير لو فقاؿ العرش؟ منو يخلو أف غير
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 على يعترض أف يجوز فبل منو، العرش خلو نزولو من يلـز لم ذلك على قادراً  كاف فإذا: يقوؿ
 شيء، العرش فوؽ ليس: يقوؿ من اعتراض من أىوف ىذا وكاف العرش، خلو منو يلـز بأنو النزوؿ
 ".وىذا ىذا فينكر
 .زواؿ بغير أو بزواؿ ىو ىل معناه، نعقل وال نزوالً  نثبت يقوؿ من: الثالث القوؿ
 .وغيرىما المقدسي، الغني وعبد بطة، ابن بو قاؿ القوؿ وىذا
 ال يشاء، كيف ينزؿ بل يزوؿ، إنو: نقوؿ وال" عزوجل ربنا ينزؿ: "قاؿ كما فنقوؿ: "بطة ابن قاؿ

 ".زوالو نزولو إف: نقوؿ وال نحده، وال نزولو نصف
 الدنيا؟ سماء إلى تعالى اهلل ينزؿ: اهلل عبد ألبي قلت: "قاؿ إسحاؽ بن حنبل عن بسنده وروى

 شديداً، غضباً  وغضب ىذا، عن اسكت: لي فقاؿ: قاؿ بماذا؟ أـ بعلمو نزولو: قلت. نعم: قاؿ
 ".كيف ببل روي كما الحديث أمض ولهذا؟ مالك: وقاؿ
 ابن يعني- شيخنا وحكى( : "ٚ٘-ٙ٘ص) والوجهين الروايتين كتاب في يعلى أبو القاضي وقاؿ
 بغير أو زواؿ ىو ىل معناه يعقل ال نزوالً  نثبت: قالوا أنهم أصحابنا من أخرى طائفة عن -حامد
 ماىيتها، عنها ينفي ذاتاً  لو يثبت كما صفاتو، في يمتنع ليس ىذا ومثل الخبر، جاء كما زواؿ،
 بطة ابن ذكره الذي األثر وذكر". مواضع في عليها أحمد نص وقد المذىب، ىي الطريقة وىذه

 .حنبل عن
 . ضعيف(: ٜٚٙقاؿ العبلمة األلباني في الضعيفة ) ٔ

 والبغوي ،(ٔ/ ٕٜو ٕ/ٛٚ) الفوائد في الثقفي الفرج وأبو ،(ٔ/ٚٗٔ) التوحيد في منده ابن رواه
 مولى مرزوؽ عن( اإلسبلمي المكتب طبع - ٜ٘ٔ/ ٚو مخطوط ٔ/ٕٕٔ/ٔ) السنة شرح في
 من حسن متصل إسناد ىذا: "  منده ابن وقاؿ.  مرفوعا جابر عن الزبير أبو حدثني:  طلحة أبي

 عن ىبلؿ بن عاصم عن الجحدري أبوكامل ورواه ، وغيره الثوري عنو روى ومرزوؽ ، النسائي رسم
 " . جابر عن الزبير أبي عن ىشاـ عن مرواف بن ومحمد ، جابر عن الزبير أبي عن أيوب
 مولى مرزوؽ بكر أبو ىو ىذا مرزوؽ ، أثبات ثقات ورجالو ، متصل صحيح إسناد: " الثقفي وقاؿ

 ". األئمة من وغيرىم الطيالسي داود وأبو الثوري عنو روى.  ثقة الباىلي الرحمن عبد بن طلحة
 عهدتو من بريء أنا"  خزيمة ابن وقاؿ" .  يخطيء" : "  الثقات"  في حباف ابن قاؿ لكن:  قلت

 أبي عن الدستوائي ىشاـ حدثنا:  العقيلي مرواف بن محمد رواه ، سياقو بعض في خولف وقد " .
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:  رجل فقاؿ:  قاؿ ، الحجة ذي عشر من أفضل اهلل عند أياـ من ما: "  بلفظ بو جابر عن الزبير
 في جهادا عدتهن من أفضل ىن:  قاؿ ؟ اهلل سبيل في جهادا عدتهن أـ أفضل ىن اهلل رسوؿ يا

 فيباىي ، الدنيا السماء إلى تبارؾ اهلل ينزؿ ، عرفة يـو من اهلل عند أفضل يـو من وما ، اهلل سبيل
 من جاؤوا ، ضاحين ، غبرا شعثا جاؤوا ، عبادي إلى انظروا:  فيقوؿ ، السماء أىل األرض بأىل
" .  عرفة يـو من النار من عتيقا أكثر يـو ير فلم ، عذابي يروا ولم ، رحمتي يرجوف عميق فج كل

 الترغيب في كما أيضا والبزار ،(ٙٓٓٔ) حباف وابن ،(ٕ/ٙٔٔ ؽ) مسنده في يعلى أبو أخرجو
 ، معين ابن وثقو العقيلي مرواف بن محمد وفيو: "  وقاؿ( ٖٕ٘/ٖ) الزوائد ومجمع ،(ٕٙٔ/ ٕ)

 العقيلي ترجمة في الحافظ وقاؿ" .  الصحيح رجاؿ رجالو وبقية ، كبلـ بعض وفيو ، حباف وابن
 في عنعنو وقد ، مدلس فإنو ، الزبير أبو الحديث علة إنما:  قلت" .  أوىاـ لو صدوؽ: "  ىذا

 حـز ابن وأما: "  الذىبي وقاؿ" .  يدلس أنو إال ، صدوؽ: "  الحافظ قاؿ.  عنو الطرؽ جميع
 صحيح"  وفي...  يدلس ممن عندىم ألنو ، ونحوه ، جابر عن:  فيو يقوؿ ما حديثو من يرد فإنو

 " شيء منها القلب ففي...  جابر من السماع الزبير أبو فيها يوضح لم مما أحاديث عدة"  مسلم
 " . الترغيب"  في كما األوؿ باللفظ والبيهقي أيضا خزيمة ابن رواه والحديث. 

 جاؤوني عبادي إلى انظروا: "  وقولو ، عرفة بأىل مبلئكتو اهلل مباىاة الحديث من صح قد نعم
(  ٜٕٔ - ٕٛٔ/  ٕ)  الترغيب  في وىي وعائشة، عمرو وابن ىريرة أبي حديث من"  غبرا شعثا
ا.ىػ قلت حديث عائشة عند مسلم ولفظو ( ٕٔ٘٘) الصحيحة في عائشة حديث خرجت وقد

 بهم يباىي ثم ، ليدنو وإنو عرفة يـو من النار من عبدا فيو اهلل يعتق أف من أكثر يـو من ما)
 (. ؟ ىؤالء أراد ما:  فيقوؿ المبلئكة،

ثبت في القرآف والسنة مجيء وإتياف الجبار تبارؾ وتعالى لفصل القضاء يـو القيامة وأمَّا النزوؿ  ٔ
(  ٘ٚ – ٕٚفقد وردت فيو بعض اآلثار انظر الكبلـ عليها في الرد على الجهمية للدارمي ) ص

 .( ٖٙٔ – ٖ٘ٔ/  ٖوتفسير ابن كثير ) 
 (. ٕٙٗٛ) (، ومسلمٛٗٛٗأخرجو البخاري ) ٕ

، السنة بصحيح وجل عز هلل ثابتة خبرية ذاتية صفة والقدماف الرجلاعلم رحمني اهلل وإياؾ أف 
 : الدليلو 
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 حتى تمتلئ فبل النار؛ فأما: ) وفيو ، والنار الجنة تحاجج في عنو اهلل رضي ىريرة أبي حديث -ٔ
 البخاري:  رواه ... ( قط قط:  فتقوؿ ،( قدمو:  مسلم وعند) رجلو وتعالى تبارؾ اهلل يضع

 (.ٕٙٗٛ) ومسلم ،( ٓ٘ٛٗ)
 .بنحوه عنو اهلل رضي أنس حديث من( ٛٗٛٗ) البخاري ورواه -ٕ
(. قدره أحد يقدر ال والعرش ، القدمين موضع الكرسي: ) قاؿ ؛ عنو اهلل رضي عباس ابن أثر -ٖ

 والدارمي ،( ٔٙ) العرش في شيبة أبي وابن ،( ٗ٘ٔ:  رقم ٕٛٗ/ٔ) التوحيد في خزيمة ابن رواه
( ٕٕٛ/ٕ) المستدرؾ في والحاكم السنة، في أحمد اإلماـ ابن اهلل وعبد المريسي، على الرد في

 العلو مختصر في األلباني العبلمة وصححو ، الذىبي ووافقو ، الشيخين شرط على وصححو ،
 (.ٖٙٔ/ٕ) التفسير عمدة في شاكر أحمدالشيخ و  ،(ٕٓٔ ص)

 كأطيط أطيط ولو القدمين، موضع الكرسي: ) قاؿ ؛ عنو اهلل رضي األشعري موسى أبي أثر -ٗ
 في شيبة أبي وابن العظمة، في الشيخ وأبو السنة، في أحمد اإلماـ ابن اهلل عبد:  رواه(. الرحل
 رحمو- األلبانيالعبلمة  موقوفا إسناده وصحح ، وغيرىم والبيهقي، جرير، وابن ،( ٓٙ) العرش

 (.ٕٗٔ-ٖٕٔ ص) العلو مختصر في -اهلل
 قدمين وجل عز هلل وأف ، والرجل القدـ صفة وجل عز هلل نثبت الصحيحة واآلثار األحاديث وبهذه

 شيء كمثلو ليس}  ، وبعظمتو بو تليقاف - عنهما اهلل رضي موسى وأبي عباس ابن أثر في كما -
 { . البصير السميع وىو
 ذكر بعد( ٙ٘ٔ/ٔ) البخاري صحيح من التوحيد لكتاب شرحو في الغنيماف اهلل عبد الشيخ قاؿ

 - والرجل القدـ بأف الواضح البياف الروايات ىذه مجموع ففي:  والرجل القدـ صفة روايات
 .اىػ. بعظمتو يليق ما على حقيقة تعالى هلل صفة - واحد شيء عن عبارة وكبلىما

 المريسي على الدارمي ردو  ،( ٕٕٓ/ٔ) خزيمة البن التوحيد كتاب:  الصفة لهذه وانظر
 تيمية البن الصحيح والجواب ،( ٕٜٔ ص) للفراء التأويبلت إبطاؿو  ،(ٓٚ-ٚٙص)
 (.ٖٚٔ. كتاب صفات اهلل عز وجل )صص(ٔ٘ٔ/ٖ)

 (.       ٕ٘ٚٙ(، ومسلم )٘ٓٗٚأخرجو البخاري ) ٔ
 عليو اهلل صلى قولو: عشر الثاني المثاؿ(: ٕٖٚ/ ٖ) فتاواه مجموع في كما العثيمين العبلمة قاؿ

 مني تقرب ومن ذراعاً  منو تقربت شبراً  مني تقرب من: "قاؿ أنو تعالى اهلل عن يرويو فيما وسلم
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 كتاب في مسلم رواه صحيح الحديث وىذا". ىرولة أتيتو يمشي أتاني ومن باعاً  منو تقربت ذراعاً 
 وكذلك أيضاً  ىريرة أبي حديث من نحوه وروى عنو اهلل رضي ذر أبي حديث من والدعاء الذكر
. عشر الخامس الباب التوحيد كتاب في عنو اهلل رضي ىريرة أبي حديث من نحوه البخاري روى
 فعاؿ سبحانو وأنو تعالى باهلل االختيارية األفعاؿ قياـ على الدالة النصوص من كغيره الحديث وىذا

 قريب فإني عني عبادي سألك وإذا: )تعالى قولو مثل والسنة الكتاب في ذلك ثبت كما يريد لما
 أف إال ينظروف ىل: )وقولو(. صفاً  صّفاً  والملك ربك وجاء: )وقولو. دعاف إذا الداع دعوة أجيب
(. استوى العرش على الرحمن: )وقولو(. ربك آيات بعض يأتي أو ربك يأتي أو المبلئكة تأتيهم
 صلى وقولو" اآلخر الليل ثلث يبقى حين الدنيا السماء إلى ربنا ينزؿ:"وسلم عليو اهلل صلى وقولو

 الرحمن أخذىا إال -الطيب إال اهلل يقبل وال - طيب من بصدقة أحد تصدؽ ما: "وسلم عليو اهلل
 فقولو. تعالى بو االختيارية األفعاؿ قياـ على الدالة واألحاديث اآليات من ذلك غير إلى". بيمينو

 ُيْجُروف" والجماعة السنة أىل" والسلف. الباب ىذا من ىرولة وأتيتو منو تقربت: الحديث ىذا في
 قاؿ تمثيل، وال تكييف غير من وجل عز باهلل البلئق معناىا وحقيقة ظاىرىا على النصوص ىذه
 دنوه وأما: الفتاوي مجموع من ٘جػٙٙٗص النزوؿ حديث شرح في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ
 القيامة يـو ومجيئو بنفسو، االختيارية األفعاؿ قياـ يثبت من يثبتو فهذا عباده بعض من وتقربو نفسو

 الحديث وأىل المشهورين اإلسبلـ وأئمة السلف أئمة مذىب وىذا العرش على واستواءه ونزولو
 مع يشاء كيف عبده من يقرب بأنو القوؿ من يمنع مانع فأي. ىػ. ا متواتر بذلك عنهم والنقل
 علوه؟

 يكوف أف كمالو من إال ىذا وىل تمثيل؟ وال تكييف بدوف يشاء كيف إتيانو من يمنع مانع وأي
 الحديث ىذا في تعالى قولو أف إلى الناس بعض وذىب بو؟ يليق الذي الوجو على يريد لما فعاالً 

 بقلبو المتوجو إليو المتقرب عبده على وإقبالو تعالى اهلل قبوؿ سرعة بو يراد". ىرولة أتيتو: "القدسي
 قاؿ تعالى اهلل بأف إليو ذىب ما وعلل. العامل عمل من أكمل لو للعامل اهلل مجازاة وأف وجوارحو

 الطالب - وجل عز - اهلل إلى المتقرب أف المعلـو ومن" يمشي أتاني ومن: "الحديث في
 بالمشي يكوف تارة بل فقط بالمشي تعالى اهلل إلى الوصوؿ ويطلب يتقرب، ال إليو للوصوؿ
 والسجود بالركوع وتارة ونحوىا اهلل سبيل في والجهاد الحج ومشاعر المساجد إلى كالسير

 بل ساجد وىو ربو من العبد يكوف ما أقرب أف وسلم عليو اهلل صلى النبي عن ثبت وقد ونحوىما
 اهلل قاؿ كما جنبو على مضطجع والعبد إليو الوصوؿ وطلب تعالى اهلل إلى التقرب يكوف قد
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 لعمراف وسلم عليو اهلل صلى النبي وقاؿ(. جنوبهم وعلى وقعوداً  قياماً  اهلل يذكروف الذين: )تعالى
 كذلك كاف فإذا: قاؿ". جنب فعلى تستطع لم فإف فقاعداً  تستطع لم فإف قائماً  صلّْ : "حصين بن

 ربو على اإلقباؿ في صدؽ من وأف عملو على العبد تعالى اهلل مجازاة بياف بالحديث المراد صار
 بالقرينة اللفظ ظاىر ىو ىذا وصار. وأفضل عملو من بأكمل تعالى اهلل جازاه بطيئاً  كاف وإف

 بو تفسيره يكن لم الشرعية، بالقرينة اللفظ ظاىر ىذا كاف وإذا. سياقو من المفهومة الشرعية
 وهلل السنة أىل على لهم حجة يكوف فبل التعطيل أىل كتأويل تأويبلً  وال ظاىره عن بو خروجاً 
 بمذىب وأليق وأسلم أظهر األوؿ القوؿ لكن النظر من حظ لو القائل ىذا إليو ذىب وما. الحمد
 .السلف
 بأف بالمشي يختص ال إليو الوصوؿ وطلب تعالى اهلل إلى التقرب كوف من قرينة جعلو عما ويجاب

 إلى تفتقر عبادة في يمشي أتاني من المعنى فيكوف الحصر ال المثاؿ مخرج خرج الحديث
 كالطواؼ ماىيتها من أو للصبلة المساجد إلى كالمشي لها وسيلة بكونو عليو لتوقفها المشي
 .أعلم تعالى واهلل. والسعي

 (.       ٕٔٗٛ(، ومسلم )ٕٕٚٙأخرجو البخاري ) ٔ

/ ٘) والترمذى ،(ٕٕٕٙٔ رقم ،ٖٕٗ/ ٘) أحمد أخرجوجزء من حديث معاذ رضي اهلل عنو  ٕ
 ،ٜٓٔ/ ٕٓ) الكبير في والطبرانى و ،(ٕٛٙٙ رقم ،ٓٔٔ/ ٚ) والبزار ،(ٖٕٖ٘ رقم ،ٖٛٙ

 وىذا عنهم اهلل رضي الصحابة من غيره عن أيضا وروي عنو اهلل رضي معاذ عن( ٕٙٔ رقم
 تلميذه عنو ذلك نقل كما صحيح حسن: البخاري فقاؿ الجهابذة صحتو في اختلف الحديث
 وجوه، من روي( ٜٓٔ/ ٓٔ) مسنده في البزار وقاؿ صحيح، حسن الترمذي وقاؿ الترمذي،

 ،(ٕٓٗ/ ٔ) الذخيرة في القيسراني ابن قاؿ وكذا طرؽ، لو( ٔٙ/ ٛ) الكامل في عدي ابن وقاؿ
/ ٗ) القرآف أحكاـ في العربي ابن وصححو ،(ٕٕٖ/ ٕٗ) التمهيد في البر عبد ابن وحسنو

 المسند، تحقيق في شاكر الشيخ وصححو ،(ٖٚٔ/ ٕ) األفكار نتائج في الحافظ وحسنو ،(ٖٚ
 في نصر بن محمد منهم الحفاظ بعض وضعفو ،(ٜٖٙٔ) الصحيحة في األلباني الشيخ وصححو
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 المعرفة أىل عند يثبت وليس إسناده في الرواة اضطرب حديث ىذا: فقاؿ( ٛٔ ص) الليل قياـ
 العلم طبلب من كثير يتوىم خبر إنو(: ٘ٗٔ - ٓٗٔ( )التوحيد) في خزيمة ابن وقاؿ بالحديث

 في الخبلؼ أوجو ذكر بعد( ٘ٚ/ ٙ) العلل في الدارقطني وقاؿ كذلك وليس صحيح خبر أنو
 وفي( ٖٜٖص) والصفات األسماء في البيهقي وقاؿ مضطربة وكلها صحيح فيها وليس: الحديث

 ومداره الضطرابو ضعيف: المسند تحقيق في معو زمن األرنؤوط وقاؿ نظر الحديث ىذا ثبوت
  .أعلم واهلل عليو فيو اختلف وقد عائش بن الرحمن عبد على
 مثل الصحيحة، باألحاديث وجل عز هلل ثابتة خبرية ذاتية صفة: الصورة أف وإياؾ اهلل رحمني اعلم

: وفيو القيامة، يـو لربهم المؤمنين رؤية في الطويل عنو اهلل رضي الخدري سعيد أبي حديث
... (  ربنا أنت: فيقولوف ربكم، أنا: فيقوؿ مرة، أوؿ فيها رأوه التي صورتو في الجبار فيأتيهم)

 في ربي رأيت: )المنامية الرؤية في معاذ وحديث (.ٖٛٔ) ومسلم ،(ٜٖٗٚ) البخاري أخرجو
 .... (. صورة أحسن

 تعالى واهلل - عندي والذي(: ٕٔٙ ص) الحديث مختلف تأويل في قتيبة ابن محمد أبو قاؿ
 لمجيئها لتلك اإللف وقع وإنما والعين، واألصابع اليدين من بأعجب ليست الصورة أف - أعلم

 في نقوؿ وال بالجميع، نؤمن ونحن القرآف، في تأت لم ألنها ىذه من الوحشة ووقعت القرآف، في
 .ىػ. ا حد وال بكيفية منو شيء
 في ربي رأيت: )حديث على التعليق في( ٕٙٔ/ ٔ) التأويبلت إبطاؿ في الفراء يعلى أبو وقاؿ

 الصورة إطبلؽ جواز أحدىا: فصوؿ بو يتعلق الخبر ىذا في الكبلـ أف اعلم: قاؿ ؛(صورة أحسن
 .ىػ. ا عليو
 آيات مع األحاديث أف: الخامس والوجو(: ٘٘ٗص) الرازي تأسيس نقض في اإلسبلـ شيخ وقاؿ

 وما آت، كل ىو ىؤالء وعند وصف، الذي الوجو على القيامة يـو عباده يأتي بأنو أخبرت القرآف
 في الحلوؿ أو باالتحاد يقولوف كالذين الخاص، والحلوؿ اإللحاد أىل وأما واآلخرة، الدنيا في

 في عليهم القوؿ بسطنا قد مما ذلك غير أو الملوؾ بعض أو المشايخ بعض أو علي أو المسيح
 لكونو المطلق؛ والحلوؿ االتحاد أىل تأولو كما الحديث ىذا أيضا يتأولوف فقد الموضع؛ ىذا غير
 حديث: اهلل رحمو يعني) الحديث في( الصورة) لفظ: لهم يقاؿ لكن صورة، في اهلل فيأتيهم: قاؿ
 التقييد، وجو على بها المخلوؽ يسمى قد التي والصفات األسماء من ورد ما كسائر( سعيد أبي
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 بيديو خلقو ومثل والبصير، والسميع والرحيم والقدير العليم مثل بو؛ مختصة اهلل على أطلقت وإذا
 .اىػ ذلك ونحو العرش على واستوائو

 بنفسو قائم لكل فبلبد بو، تقـو صفات من موجود لكل البد أنو وكما: أيضا اإلسبلـ شيخ وقاؿ
 .ىػ. ا عليها يكوف صورة لو ليس بنفسو قائم الوجود في يكوف أف ويمتنع عليها، يكوف صورة من

 األدلة؛ في أورده فلم السابق؛ التعليق في المتقدـ( صورتو على آدـ اهلل خلق: )حديث أما: مسألة
 على أـ آدـ على عائد( صورتو) في الضمير ىل: السنة أىل من العلم أىل بين القائم لبلختبلؼ

 في الضمير عود في اختلف وقد للرحمن الصورة إثبات على الكل اتفاؽ مع وتعالى سبحانو اهلل
 :أقواؿ ثبلثة على الحديث ىذا

 .المضروب على يعود الضمير أف: األوؿ القوؿ
 أف العلم يتحر لم من بعض توىم(: ٘ٛ - ٗٛ/ ٔ) التوحيد كتاب في اهلل رحمو خزيمة ابن قاؿ
 قولو معنى بل،  الخبر معنى ىذا يكوف أف عن وجل ربنا عز الرحمن صورة يريد( صورتو على) قولو

 صلى أراد،  والمشتـو المضروب اسم عن كناية الموضع ىذا في الهاء( صورتو على آدـ خلق)
 وجهو باجتناب الضارب أمر الذي،  المضروب ىذا صورة على آدـ خلق اهلل أف وسلم عليو اهلل

 ألف،  وجهك أشبو من ووجو: يقوؿ أف وسلم عليو اهلل صلى فزجر،  وجهو قبح والذي،  بالضرب
 أشبو من ووجو وجهك اهلل قبح: آدـ بني لبعض الشاتم قاؿ فإذا،  بنيو وجوه شبيو آدـ وجو

 أبيهم بوجو شبيهة بنيو وجوه الذي - وسبلمو عليو اهلل صلوات - آدـ وجو مقبحا كاف،  وجهك
 القوؿ على وتحملوا،  السبيل سواء عن فتضلوا تغلطوا ال،  الخبر معنى اهلل رحمكم فتفهموا، 

 .ىػ. ا ضبلؿ ىو الذي بالتشبيو
 ألف،  المضروب صورة بو يريد(: اإلحساف ٕٓٗ/ ٕٔ) الحديث ىذا تخريج بعد حباف ابن وقاؿ

 .ىػ. ا صورتو على آدـ اهلل خلق وجها ضرب المسلم أخيو وجو ضرب إذا الضارب
 يعود أنو على فاألكثر يعود؟ من على الضمير في واختلف(: ٖٛٔ/ ٘) الفتح في الحافظ وقاؿ
 لهذه يكن لم بذلك التعليل المراد أف ولوال،  وجهو بإكراـ األمر من تقدـ لما المضروب على

 .تعقب قد القوؿ وىذا ىػ. ا قبلها بما ارتباط الجملة
 ىذا تأويل في األئمة ألقواؿ سرد في(: ٜٖٛص) الحديث مختلف تأويل في قتيبة ابن قاؿ

،  فيو فائدة ال وىذا: قاؿ،  الوجو صورة على آدـ خلق اهلل أف المراد أف) ومنها - الحديث
 قـو وزاد،  وجوىهم على وجهو،  ولده خلق على آدـ خلق وتعالى تبارؾ اهلل أف يعلموف والناس
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 اهلل فإف،  تضربو ال) فقاؿ،  آخر رجل وجو يضرب برجل مر والسبلـ الصبلة عليو أنو الحديث في
 من القوؿ ىذا وفي،  المضروب صورة أي( صورتو على والسبلـ الصبلة عليو آدـ خلق تعالى

 صلى النبي أف وىي الصورة حديث في قتيبة ابن ذكرىا التي الزيادة وىذه ىػ. ا األوؿ في ما الخلل
 تيمية ابن اإلسبلـ شيخ عنها قاؿ( تضربو ال) فقاؿ،  آخر رجل يضرب برجل مر وسلم عليو اهلل
 .ىػ. ا الحديث كتب من شيء في يعرؼ وال،  لو أصل ال شيء ىذا: التأسيس نقض في

 الشيخ أبو عنو روا: الهيثم بن حمداف ترجمة في( ٖٓٙ/ ٔ) اإلعتداؿ ميزاف في الذىبي وقاؿ
 اهلل إف: السبلـ عليو قولو معنى في حنبل بن أحمد عن أحمد، عن منكر بشئ أتى لكنو ووثقو،

 الصورة، تلك على خلقو ثم خلقو، قبل آدـ صورة اهلل صور قاؿ أنو زعم. صورتو على آدـ خلق
 بن يحيى قاؿ[. شئ كمثلو ليس: ]تعالى قاؿ فقد فبل، صورتو على آدـ اهلل خلق يكوف أف فأما
 يزعم الهيثم بن وحمداف: السنة كتاب في الخياط أحمد بن المظفر قاؿ: أحمد مناقب في مندة

 على ويدؿ. الطبقات كتاب في فوثقو الشيخ وأبو خلقو، قبل آدـ صورة اهلل صور: قاؿ أحمد أف
 أنو. وأقدـ الهيثم، بن حمداف من أشهر ىو الذى الوراؽ على بن حمداف رواه ما روايتو بطبلف
: أحمد فقاؿ آدـ، صورة على صورتو على آدـ خلق حديث عن رجل وسألو حنبل، بن أحمد سمع
 قاؿ ثم. الرحمن صورة على آدـ خلق اهلل أف وسلم عليو اهلل صلى النبي عن يروى الذى فأين

 .يخلق أف قبل آلدـ صورة وأى: أحمد
 إف: اهلل رسوؿ حديث في يقوؿ فبلنا إف: البي رجل قاؿ: يقوؿ أحمد بن عبداهلل سمعت الطبراني،

 وأى. الجهمية قوؿ ىذا كذب،: أبى فقاؿ. الرجل صورة على: فقاؿ. صورتو على آدـ خلق اهلل
: وقاؿ حمداف، حكاية لمكاف الشيخ أبا ىجر الوىاب عبد بن عمر أبا إف: وقيل. ىذا في فائدة

 .ىػ. ا الهيثم بن حمداف حكاية كتابك من فأخرج عليك أسلم أف أردت إف
 - خزيمة بن إسحاؽ بن محمد ترجمة في( ٖٗٚ/ ٗٔ) النببلء أعبلـ سير في اهلل رحمو وقاؿ

 بعض تأوؿ من فليعذر،  الصورة حديث ذلك في تأوؿ وقد،  كبير مجلد التوحيد في وكتابو)
 ورسولو اهلل إلى ذلك علم وفوضوا،  وكفوا آمنوا بل التأويل في خاضوا فما السلف وأما،  الصفات

،  وبدعناه،  أىدرناه - الحق التباع وتوخيو إيمانو صحة مع - اجتهاده في أخطأ من كل أف ولو، 
 .ىػ.ا وكرمو بمنو الجميع اهلل رحم،  معنا األئمة من يسلم من لقل
 قاؿ أنو الشافعي الكرخي محمد الشيخ عن: التأسيس نقض في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ نقل وقد
 فأما) نصو ما"  والفضوؿ البدع لذوي إلزاما الفحوؿ األئمة عن األصوؿ في الفصوؿ"  كتابو في
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 نحو،  مجهوؿ غير معروؼ إماـ عن ذلك صدر وإف،  مقبوؿ فغير األئمة عليو يتابعو لم من تأويل
( صورتو على آدـ خلق) الحديث تأويل في خزيمة بن إسحاؽ بن محمد بكر أبي إلى ينسب ما

 أحمد عن رويناه لما،  الحديث أئمة من قبلو من عليو يتابعو ولم،  التأويل بذلك ذلك يفسر فإنو
 موسى أبو الحافظ ذكر فقد: قلت اإلسبلـ شيخ قاؿ ثم... (  بعد من أيضا يتابعو ولم،  اهلل رحمو

 التميمي محمد بن إسماعيل القاسم أبي السنة بقواـ المقلب اإلماـ مناقب من جمعو فيما المديني
 في خزيمة بن إسحاؽ بن محمد أخطأ: يقوؿ سمعتو: قاؿ،  والترىيب الترغيب كتاب صاحب
 إلى بذلك أشار: موسى أبو قاؿ. فحسب عنو يؤخذ ال بل بذلك عليو يطعن وال،  الصورة حديث

 ال وىذا،  األئمة من كثير ترؾ،  زلتو ألجل اإلماـ ذلك ترؾ فإذا،  زلة ولو إال إماـ من قل أنو
 عشر ثبلثة وساؽ التأسيس نقض في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ القوؿ ىذا تعقب وقد( يفعل أف ينبغي
 :القوؿ ىذا إلبطاؿ وجها

 كلهم بنيو صورة على آدـ خلق اهلل فإف،  الضمير إفراد يصلح ال ىذا مثل في أنو: منها ·
 وقولو سيما ال،  البعد غاية في صورتو على آدـ خلق اهلل بأف ذكر لو يتقدـ لم واحد فتخصيص

 صورىم على آدـ خلق واهلل،  مضروب كل في عاـ( أحدكم ضرب وإذا..  أحدكم قاتل وإذا)
 من ووجو وجهك اهلل قبح أحدكم يقولن ال) قولو وكذلك،  الضمير إلفراد معنى فبل،  جميعهم

 .آدـ صورة على كلهم خلقهم قد واهلل،  مخاطب كل في عاـ( وجهك أشبو
 الخطاب ىذا مثل فإف،  صورىم على آدـ يخلق لم،  آدـ صورة على خلقوا آدـ ذرية أف: ومنها ·

 إنو: يقاؿ ال،  وجوده المتقدـ األوؿ صورة على الوجود في المتأخر الثاني خلق: فيو يقاؿ إنما
 أو مثاؿ غير على الخلق خلق: يقاؿ كما،  الوجود في المتأخر الثاني صورة على األوؿ خلق

 .ىذا منواؿ على ىذا نسيج
 ىذه فإذ،  كذا على خلق لفظ إلى يحتج لم وذريتو آلدـ المشابهة مجرد أريد إذا أنو: ومنها ·

 صورتو فإف أو،  آدـ وجو يشبو وجهو إف يقاؿ بل،  غيره مثاؿ على فطر فيما تستعمل إنما العبارة
 .آدـ صورة تشبو
 .آدـ إلى يعود الضمير أف: الثاني القوؿ
 طبقات في الحسين أبو القاضي ذكره،  الكلبي خالد بن إبراىيم ثور أبي عن مروي القوؿ وىذا

 أبا سألت: قاؿ أنو بحمداف المعروؼ،  الجرجاني علي بن محمد ترجمة في( ٜٖٓ/ ٔ) الحنابلة
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. ا آدـ صورة على: فقاؿ( صورتو على آدـ خلق اهلل إف) وسلم عليو اهلل صلى النبي قوؿ عن ثور
 .ىػ

 .تيمية ابن اإلسبلـ لشيخ التأسيس نقض في كما،  البصرة محدثي بعض عن أحمد اإلماـ ونقلو
 .وأقره الخطابي سليماف أبي عن( ٕٙ - ٔٙ/ ٕ) والصفات األسماء في البيهقي وذكره
 من قـو فقاؿ: فقاؿ،  الكبلـ أىل إلى( ٖٛٔص) الحديث مختلف تأويل في قتيبة ابن ونسبو

 في العراقي ذىب وإليو. ىػ. ا ذلك على يزد لم آدـ صورة على آدـ خلق أراد: الكبلـ أصحاب
 (.ٗٓٔ/ ٛ) التثريب طرح
: قاؿ من) - المتقدـ ثور أبي قوؿ لو ذكر لما - أحمد اإلماـ فقاؿ: أيضا القوؿ ىذا تعقب وقد
 ىػ. ا يخلقو؟ أف قبل آلدـ كانت صورة وأي،  جهمي فهو آدـ صورة على آدـ خلق اهلل إف

 ومن،  فائدة الكبلـ في كاف ما،  ىذا المراد كاف ولو) القوؿ لهذا ذكره بعد - قتيبة ابن وقاؿ
. ا صورىا على األنعاـ،  صورىا على والسباع،  صورتو على اإلنساف خلق تعالى اهلل أف في يشك

 .ىػ
 .التأسيس نقض كتابو في أوجو تسعة القوؿ ىذا لفساد تيمية ابن اإلسبلـ شيخ ساؽ وقد

 أوال،  آدـ صورة على آدـ خلق اهلل فإف الوجو فليجتنب أحدكم فاتل إذا: قيل إذا أنو: منها ·
 على آدـ خلق اهلل فإف، وجهك أشبو من ووجو وجهك اهلل قبح أحدكم يقل وال،  الوجو تقبحوا
 كوف فإف،  أصبل مناسبة والحكم العلة بين يكوف ال فإنو،  الكبلـ أفسد من ىذا كاف،  آدـ صورة

 وجوه ضرب عن للنهي مناسبة ذلك في فليس بو فسر تفسير فأي،  آدـ صورة على مخلوقا آدـ
 الحديث فرؽ حيث التأويل بهذا التلبيس دخل وإنما،  يشبهها ما وتقبيح تقبيحها عن وال،  بنية

،  مفردا( صورتو على آدـ خلق اهلل إف) قولو وروي،  مفردا( الوجو فليتق أحدكم قاتل إذا) المروي
 على آدـ خلق أف وذلك،  فيو يمنع آدـ إلى الضمير عود فإف وجهو على الحديث أداء مع أما

 .الحكم ىذا بناسب فبل بالواقع مجرد إخبار فيو كاف أو آلدـ تشريف فيو كاف سواء آدـ صورة
 أو الوجو ضرب من مانعا كاف فلو،  آدـ صورة على آدـ أعضاء سائر خلق اهلل أف: ومنها ·

 في الفساد معلـو وىذا،  الصور سائر وتقبيح الوجوه سائر ضرب من مانعا يكوف أف لوجب تقبيحو
 النبي إلى ذلك وإضافة،  الكبلـ أقبح من المشتركة بالعلة الخاص الحكم وتعليل،  والدين العقل
 علمو في خبلؼ ال إذ،  شديد نفاؽ أو عظيم جهل عن إال يصدر ال وسلم عليو اهلل صلى

 .وبيانو كبلمو وحسن وحكمتو
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 تأولوا أنهم وذلك،  التناقض أعظم من وىذا،  نفيو يوجب بما للحكم تعليل ىذا أف: ومنها ·
 طويلة مدة في يتكوف لم أنو وعلى،  ومضغة وعلقة نطفة من يخلق لم آدـ أف على الحديث
 عناصر مدة في وخلقوا،  مضغة من ثم علقة من ثم نطفة من خلقوا قد بنوه،  العناصر بواسطة
 وىذه،  الوجو ذلك على خلق كونو وتقبيحو الوجو ضرب من المانعة العلة كانت فإف،  األرض

 ىو آدـ أف فيها العلة النتفاء وتقبيحها بنيو وجوه ضرب يجوز أف فينبغي،  بينو في منتفية العلة
 بل عليها ىم التي صورىم على آلدـ خلق كما يخلقوا لم ىم إذ،  دونهم صورة على خلق الذي
 .مضغة إلى علقة إلى نطفة من نقلوا

 .جبللو جل اهلل على يعود الضمير أف: الثالث القوؿ
،  والجماعة السنة أىل أقواؿ من أصحابو بعض على أمبله فيما القوؿ ىذا أحمد اإلماـ ذكر وقد
 عوؼ بن محمد جعفر أبي ترجمة في( ٖٖٔ/ ٔ) الحنابلة طبقات في الحسين أبو القاضي قاؿ
 بن محمد سمعت: قاؿ بإسناده الشنجي أحمد خط من نقلت) - الحمصي الطائي سفياف بن

 يعتقده مما عليو أمبلىا التي المسائل من جملة فذكر - حنبل بن أحمد عليَّ  أملى: يقوؿ عوؼ
 جاء كما الرحمن صورة على خلق وسلم عليو اهلل صلى آدـ وأف - ومنها،  والجماعة السنة أىل

 .ىػ. ا وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن الخبر
 أف في نزاع الثبلثة القروف من السلف بين يكن لم(: ٕٕٓ/ ٖ) التأسيس نقض في تيمية ابن وقاؿ

 الصحابة، من عدد عن متعددة، طرؽ من مستفيض فإنو تعالى، اهلل إلى عائد الحديث في الضمير
 جعل الثالثة المائة في الجهمية انتشرت لما ولكن...  ذلك على تدؿ كلها األحاديث وسياؽ
 بالعلم المعروفين العلماء من طائفة عن ذلك نقل حتى تعالى، اهلل غير إلى عائدا فيو الضمير طائفة

 أنكر ولذلك وغيرىم، األصفهاني الشيخ وأبي خزيمة وابن ثور كأبي أمورىم، عامة في والسنة
 .ىػ. ا السنة علماء من وغيرىم الدين أئمة عليهم
 عليو اهلل صلى النبي عن عنو اهلل رضي ىريرة أبي عن(: ٘ٓ٘/ ٖ) الدائمة اللجنة فتاوى في وجاء
 صحيح؟ الحديث ىذا فهل «ذراعا ستوف صورتو على آدـ اهلل خلق» قاؿ أنو وسلم

 :معنياف لو فإف متنو في غرابة وال صحيح، حديث ىو: فأجابت
 ذراعا، ستين بلغ حتى وطاؿ نما ثم ذريتو من كاألطفاؿ قصيرا صغيرا آدـ يخلق لم اهلل أف األوؿ

 .ذراعا ستوف طولو النهائية نفسو صورة على طويبل خلقو يـو جعلو بل
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 صحيحة أخرى رواية في جاء ما بدليل اهلل على يعود «صورتو على» قولو في الضمير أف والثاني
 بأسماء نفسو سمى اهلل فإف التشبيو، ذلك على يلـز وال السياؽ ظاىر وىو «الرحمن صورة على»

 الصورة، وكذا التشبيو، ذلك من يلـز ولم خلقو، بها وصف بصفات نفسو ووصف خلقو بها سمى
 منو يلـز ال الكلي المعنى وفي االسم في االشتراؾ ألف بخلقو؛ تشبيهو هلل إتيانها من يلـز وال

 .ىػ. ا{ اْلَبِصيرُ  السَِّميعُ  َوُىوَ  َشْيءٌ  َكِمْثِلوِ  ليس} تعالى لقولو منهما، كبل يخص فيما التشبيو
 صلى النبي عن حديث ورد(: ٕٕٙ/ ٗ) فتاواه مجموع في كما اهلل رحمو باز ابن العبلمة وسئل

 االعتقاد فما. صورتو على آدـ خلق سبحانو اهلل وأف الوجو، تقبيح عن فيو ينهى وسلم عليو اهلل
 الحديث؟ ىذا نحو السليم
 أحدكم ضرب إذا: " قاؿ أنو وسلم عليو اهلل صلى النبي عن ثابت الحديث: اهلل رحمو فأجاب

 ال وىذا"  الرحمن صورة على: " آخر لفظ وفي" صورتو على آدـ خلق اهلل فإف الوجو فليتق
 شاء، إذا متكلما بصيرا، سميعا آدـ خلق اهلل أف العلم أىل عند والمعنى. والتمثيل التشبيو يستلـز
 التشبيو المعنى وليس. وعبل جل وجو ولو شاء، إذا متكلم بصير سميع فإنو اهلل وصف وىذا

 إذا متكلم بصير سميع أنو المعنى وإنما للمخلوؽ، التي الصورة غير هلل التي الصورة بل والتمثيل،
 السمع ليس لكن قدـ، وذا يد وذا وجو ذا بصيرا سميعا آدـ اهلل خلق وىكذا شاء، ومتى شاء

 تليق التي وعبل جل صفاتو هلل بل كالمتكلم، المتكلم وليس كالبصر، البصر وليس كالسمع
 سبحانو اهلل وصفات والنقص، الفناء يعتريها صفات بو، تليق التي صفاتو وللعبد وعظمتو، بجبللو
 السميع وىو شيء كمثلو ليس: )وجل عز قاؿ ولهذا فناء، وال زواؿ وال نقص يعتريها ال كاملة

 يجوز فبل ،(ٗ/  اإلخبلص( )أحد كفوا لو يكن ولم: )سبحانو وقاؿ ،(ٔٔ/  الشورى( )البصير
 .ىػ.ا( الوجو تقبيح وال الوجو ضرب

 أف عنو اهلل رضى ىريرة أبي حديث أما(: ٜ٘ٗ/ ٓٔ) فتاواه مجموع في كما العثيمين العبلمة قاؿ
 أوجو يماثل ال اهلل ،ووجو(صورتو على آدـ خلق هلل إف: )قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي

 المسلمين بإجماع - وجل عز - الرب صورة تماثل صورة بو يراد ال بأنو: عنو فيجاب المخلوقين،
 كلها واألرضوف والسماوات واألرض، السماوات كرسيو وسع - وجل عز - اهلل ألف والعقبلء،

 على العرش وفضل األرض، من فبلة في ألقيت كحلقة - القدمين موضع - للكرسي بالنسبة
 ال و وصفا بو يحيط أحد فبل العالمين؟ برب ظنك فما الحلقة، ىذه على الفبلة كفضل الكرسي
 :معنيين أحد بو يراد وإنما ذراعا، ستوف آدـ صورة على يكوف أف يمكن ال وصفو ىذا من تخيبل،
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 ينبغي فبل ىذا، وعلى الوجو، في صورة أحسن وجعلها اختارىا صورة على آدـ خلق اهلل أف: األوؿ
 أف أو يقبح أف معو ينبغي ال ما اإلكراـ من اقتضى نفسو إلى أضافو لما ألنو يضرب أو يقبح أف

 .يضرب
 صلى قولو بدليل المماثلة ذلك من يلـز وال - وجل عز - اهلل صورة على آدـ خلق اهلل أف: الثاني

 أضوأ على يلونهم الذين ثم البدر ليلة القمر صورة على الجنة تدخل زمرة أوؿ إف: )وسلم عليو اهلل
 الجنة، أىل من أكبر القمر ألف القمر، نفس صورة على يكوف أف يلـز وال ،(السماء في كوكب

. األحاديث بعض في كما أذرع سبعة وعرضو ذراعا، ستوف أحدىم طوؿ يدخلونها الجنة وأىل
 ىذه على مرة أوؿ آدـ خلق اهلل أف: أي آدـ، صورة: أي صورتو، على: العلم أىل بعض وقاؿ

 أنكر اهلل رحمو أحمد اإلماـ لكن. مضغة ثم علقة ثم نطفة اإلنشاء في يتدرج كبنية وليس الصورة،
 اآلخر اللفظ يعارضو وأيضا معناه، الحديث يفقد وألنو الجهمية، تأويل ىذا: وقاؿ التأويل، ىذا

 (.الرحمن صورة على: )بلفظ وىو للضمير المفسر

ٔ  
 األحاديث في وكذا تعالى، اهلل صفات تثبت قرآنية آيات الكريم القرآف في ورد قد أنو المعلـو من

 على يدؿ تعالى أسمائو من اسم وكل وغيرىا واإلرادة، والعلم القدرة، كصفة الصحيحة، النبوية
 عن يسألوا أف غير من الصفات ىذه يعتقدوف بعدىم أتى ومن الصحابة كاف وقد صفاتو، من صفة

 على الصحابة من أحد عن سقيم وال صحيح طريق من يرد لم أنو: ذلك ودليل كيفيتها، أو كنهها
 مما شيء معنى عن - وسلم عليو اهلل صلى - الرسوؿ سألوا أنهم عددىم وكثرة طبقاتهم اختبلؼ

 معنى فهموا كلهم بل - وسلم عليو اهلل صلى - نبيو لساف وعلى كتابو، في نفسو بو الرب وصف
 من ربنا ضحك: )قاؿ أنو َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى النبي عن عنو رزين أبي حديث وأما. وسكتوا ذلك
: قاؿ نعم،: قاؿ وجل؟ عز الرب يضحك أو اهلل رسوؿ يا: قلت: قاؿ غيره، وقرب عباده، قنوط

 لما لذا الصفة، ثبوت عن سؤاؿ بل الصفة معنى عن سؤاؿ فليس( خيرا يضحك رب من نعدـ لن
 يفهمو الذي معناىا فهم أنو تؤكد جملة وىي( خيرا يضحك رب من نعدـ لن) قاؿ ثبوتها من تأكد

{ اْلَبِصيرُ  السَِّميعُ  َوُىوَ  َشْيءٌ  َكِمْثِلوِ  لَْيسَ } قلوبهم في اآلية ىذه رسوخ مع السليقة على عربي أي
 اإلماـ مسند غريب في كتابا ألف الذي - ثعلب غبلـ الزاىد عمر أبو سئل وقد[ ٔٔ: الشورى]

 الحديث: فقاؿ الحديث، ىذا في الضحك معنى عن( ٖٛ٘/ ٕ) بغداد تاريخ في كما أحمد
 ".وإلحاد تكلف الضحك وتفسير بدعة، عليو بالطعن واالعتراض سنة، وروايتو معروؼ،
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 المتبادر، المعنى ترؾ فمن بو، خفاء ال واضح، الحديث في الضحك معنى أف بذلك عمر أبو يريد
 صفة في وألحد التأويل في تكلف فقد الظاىر يبلئم ال بما تفسيره إلى ولجأ منو، الظاىر والمفهـو

 .تعالى اهلل صفات من
 .المشكلة؟ ىذه نشأت فكيف شيئاً، فيها يقولوا ولم الصفات في يبحثوا لم السلف كاف فإذا
 ومن القرآف، بخلق وقاؿ نفاىا فإنو درىم بن الجعد اإلسبلـ في الصفات في تكلم من أوؿ إف

 القوؿ، ىذا المسلموف أنكر وقد. خرساف في ونشرىا المقالة ىذه صفواف بن الجهم أخذ الجعد
 الرد في وكتبوا جالسهم من وذموا منهم، الناس وحذروا الجهمية، فضللوا كبدعة، إليو ونظروا
 الصفات بنفي القوؿ الجهمية من أخذوه ما جملة من أخذوا ظهروا لما المعتزلة أف ثم عليهم،

 جملة من أخذوا ظهروا لما الماتريدية وكذا األشاعرة، أف ثم. نفيها طريقة في بينهم اختبلؼ على
 األشاعرة، عند السبع الصفات ماعدا الصفات بنفي القوؿ والمعتزلة الجهمية من أخذوه ما

 .الماتريدية عند الثماف والصفات
 في -اهلل رحمو- تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ تقدـ كما فمعلـو الصفات، في السنة أىل قوؿ وأما

 وإجراؤىا الصفات إثبات -عليهم اهلل رضواف- السلف فمذىب(: "ٚ - ٙ/ ٗ) الفتاوى مجموع
 وإثبات الذات، في الكبلـ عن فرع الصفات في الكبلـ ألف عنها، الكيفية ونفي ظاىرىا على

 .ىػ. ا"السلف مضى ىذا وعلى الصفات، إثبات وكذلك كيفية، إثبات ال وجود إثبات الذات
 بما اهلل يوصف أف الباب ىذا في فاألصل(: ٗ - ٖ/ ٖ) الفتاوى مجموع آخر موضع في وقاؿ

 أثبتو ما هلل فيثبت وإثباتاً، نفياً  - وسلم عليو اهلل صلى - رسولو بو وصفو وبما نفسو بو وصف
 أثبتو ما إثبات وأئمتها األمة سلف طريقة أف علم وقد: قاؿ ثم نفسو، عن نفاه ما عنو وينفي لنفسو

 نفاه ما عنو ينفوف وكذلك تعطيل، وال تحريف غير ومن تمثيل، وال تكييف غير من الصفات من
 تعالى اهلل فإف آياتو، في وال أسمائو في ال إلحاد غير من الصفات من أثبتو ما إثبات مع نفسو عن
 وذروا بها فادعوه الحسنى األسماء وهلل: }تعالى قاؿ كما وآياتو أسمائو في يلحدوف الذين ذـ

 آياتنا في يلحدوف الذين إف} تعالى وقاؿ ،{يعملوف كانوا ما سيجزوف أسمائو في يلحدوف الذين
 اآلية... {  شئتم ما أعملوا القيامة يـو آمناً  يأتي أمن خير النار في يلقى أفمن علينا يخفوف ال

 ببل وتنزيهاً  تشبيو، ببل إثباتاً  المخلوقات مماثلة نفي مع والصفات األسماء إثبات تتضمن فطريقتهم
{ شيء كمثلو ليس: }قولو ففي{. البصير السميع وىو شيء كمثلو ليس: }تعالى قاؿ كما تعطيل
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 موجز ىذا". والتعطيل لئللحاد رد{ البصير السميع وىو: }تعالى قولو وفي والتمثيل، للتشبيو رد
 .أعلم واهلل. الصفات في والجماعة السنة أىل رأي

 وباعتبار اللغوية، معانيها باعتبار -:باعتبارين الصفات آيات إلى ننظر السنة أىل معاشرونحن 
 محكمة، فهي اللغوية معانيها باعتبار الصفات نصوص فأما الواقع، في عليو ىي ما على كيفياتها

 السنة فأىل بخاؼ، وليس اللغة في وجهو متضح معناىا ألف المحكم درجات أعلى من ىي بل
 القرآف في خاطبنا قد تعالى اهلل ألف وذلك الصفات، معاني يعلموف تعالى اهلل رحمهم والجماعة

 ىذا في المتقررة معانيها على األلفاظ ىذه حمل ىو علينا الواجب فكاف مبين، عربي بلساف
 بهذه يخاطبنا لم أنو يفيدؾ وىذا للناس مبين ىدى كتابو أنزؿ إنما تعالى اهلل وألف العربي، اللساف
 بلفظ خاطبنا لو ألنو العربي، اللساف ىذا في المتقررة معانيها عين منا يريد وىو إال العربية األلفاظ

 ىذا إف قلنا وقد وإضبلال، وتعمية إلغازا ذلك لكاف العرب لغة في المتقرر معناه خبلؼ منا وأراد
 وتبصيرىم عليو، وداللتهم إليو الخلق لهداية إال كتابو أنزؿ ما فاهلل القرآف، إنزاؿ لمقصود مناؼ
 الواجب فكاف واألرض، السموات عرضها جنة إلى توصلهم التي واإلحساف والبر الخير بطرؽ
 ىذا في المعهود معناىا على نحملها أف فيها فالواجب القرآف ىذا في لفظة كل أف نعتقد أف علينا

 أىل إلى نسب ومن، أحياءىم وثبت أمواتهم اهلل رحم السنة أىل بين عليو متفق وىذا اللساف،
 وأما للمعاني، بالنبسة فهذا النسبة، ىذه في عليهم كذب فقد المعاني يعلموف ال أنهم السنة

 وال الدنيا، ىذه في بها العلم لنا يمكن وال نعلمها ال نحن غيره، إلو ال الذي واهلل فبل الكيفيات،
 فبل ذلك، في لو شريك ال وحده بعلمو تعالى اهلل استأثر مما ىي بل أصبل، بها العلم إلى طريق
 ويقطع لسانو يمسك أف العبد على والواجب وعبل، جل ىو إال وعبل جل صفاتو كيفية يعلم

 تعالى اهلل صفات بأف الجاـز اعتقاده مع تعالى، اهلل صفات من شيء كيفية على التعرؼ في الطمع
 اهلل أخفاه مما فالكيفية الكيفيات، بهذه علمنا ىو المنفي وإنما فيو، شك ال وىذا كيفيات، لها
 أف قرروا تعالى اهلل رحمهم العلم أىل ألف وذلك بو، للعلم أصبل طريق وال عليو، يطلعنا ولم عنا

 بعيني الدنيا في يرى ال تعالى واهلل الشيء، رؤية -:األوؿ طرؽ، بثبلث إال تعرؼ ال الكيفية
 تعالى، اهلل عن منتف وىذا ومثيلو نظيره رؤية -:الثاني العلم، أىل بين عليو متفق وىذا اليقظة،

 وعبل، جل لو سمي وال، أحد كفوا لو يكن ولم البصير، السميع وىو شيء كمثلو ليس ألنو
 النبي فإف أيضا، منتف وىذا صفتو، كيفية عن وسلم عليو اهلل صلى الصادؽ يخبرؾ أف -:الثالث
 ذلك، من شيء كيفية عن يخبرنا ولم واستواء وعلوا حياة لربنا أف أخبرنا قد وسلم عليو اهلل صلى
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 ذلك، من شيء كيفية عن يخبرنا ولم وغضبا ورضا ورحمة وأصابع ورجبل ويدا وجها لو أف وأخبرنا
 في ندخل ال النص، وقف حيث الوقوؼ فوجب وعبل، جل الرب صفات سائر في القوؿ وىكذا

 فحيث"  ربنا عند من كل بو آمنا"  إال نقوؿ وال بأىوائنا، متوىمين وال بآرائنا متأولين الباب ىذا
 ىذه على نتعرؼ أف أبدا يمكننا ال أنو فاعلم تعالى اهلل صفات حق في بالكيفية العلم طرؽ انتفت

 ال غيبي أمر ألنو األمر، ىذا في للبحث القاصرة لعقولنا العناف نطلق أف لنا يجوز ال بل الكيفية،
 الصفات معنى كاف فحيث ومدركاتو العقل طاقة تحت يدخل مما إداركو وليس فيو، للعقوؿ مدخل
 عنا، تعالى اهلل أخفاه مما كيفياتها كانت وحيث( المحكم قبيل من معانيها إف) قلنا جليا، واضحا

 الباب ىذا في وسط تعالى اهلل رحمهم والجماعة السنة فأىل( الكيفيات باعتبار متشابهة إنها) قلنا
 وبين كيفياتها، عن فضبل الصفات معاني يعلم ال أنو يزعم من بين -:ضالتين فرقتين بين الخطير

 المتشابو من كلها الصفات نصوص) قالوا األولى فالفرقة وكيفياتها، معانيها يعلم أنو يزعم من
 فتوسطوا السنة أىل وأما( الجلي الواضح من كلها الصفات نصوص) قالوا الثانية والفرقة( الخفي
( كيفياتها في الخفي المتشابو ومن معانيها، في الجلي الواضح من الصفات نصوص إف) وقالوا
 .بو اهلل ندين الذي الحق ىو وىذا
 السلف طريقة إف: قالوا من كذب أو ضبلؿ تعرؼ بهذا: الواسطية شرح في العثيمين العبلمة قاؿ
 عن ذلك قالوا إف وكذبوا السلف، بطريقة جهل عن ذلك قالوا إف ضلوا ىؤالء التفويض، ىي

. الخطأ بمعنى الحجازيين عند الكذب ألف الحجاز، لغة على الوجهين على كذبوا: نقوؿ أو عمد،
 ألف أخطأوا، أنهم التفويض، ىو السنة أىل مذىب إف: يقولوف الذين أف شك ال حاؿ، كل وعلى

 شيخ قاؿ كما ػ بالتفويض القوؿ أف وليعلم. الكيفية وتفويض المعنى إثبات ىو السنة أىل مذىب
 ىذا: يقوؿ التفويض، اإلنساف يسمع عندما! واإللحاد البدع أىل أقواؿ شر من ػ تيمية ابن اإلسبلـ

 أسلك التأويل، أىل بمذىب أقوؿ وال السلف، بمذىب أقوؿ ال وىؤالء، ىؤالء من أسلم جيد،
: اإلسبلـ شيخ يقوؿ لكن. معناىا ما ندري وال أعلم اهلل: وأقوؿ كلو، ىذا من وأسلم وسطاً  سبيبلً 

   واإللحاد البدع أىل أقواؿ شر من ىذا
 تكذيب. للفبلسفة واستطالة للرسوؿ وتجهيبلً  للقرآف تكذيباً  وجدتو تأملتو وإذا. اهلل رحمو وصدؽ
 في بياف وأي ،[ٜٛ: النحل( ]شيء لكل تبياناً  الكتاب عليك ونزلنا: )يقوؿ اهلل ألف للقرآف،
 اهلل أسماء القرآف في ورد ما وأكثر القرآف، في يرد ما أكثر من وىي   معناىا؟ ما يدرى ال كلمات
 البياف؟ أين   شيء؟ لكل تبياناً  القرآف يكوف ىل معناىا، ما ندري ال كنا إذا وصفاتو،
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 كاف وإذا والصفات باألسماء يتعلق فيما القرآف معاني عن يدري ال الرسوؿ إف: يقولوف ىؤالء إف
 .أولى باب من فغيره يدري، ال والسبلـ الصبلة عليو الرسوؿ

 الذي اهلل ربنا: "يقوؿ معناه ما يدري وال اهلل، صفات في يتكلم الرسوؿ: يقولوف ذلك من وأعجب
" الدنيا السماء إلى ربنا ينزؿ: "قولو في وكذلك أدري ال: قاؿ ىذا؟ عن سئل وإذا ،"السماء في

 من أعظم قدح ىناؾ وىل. فقس ىذا، وعلى....  أدري ال: قاؿ ؟"ربنا ينزؿ" معنى ما سئل وإذا
 معنى ما يدري ال وىو للناس ليبين اهلل عند من رسوؿ القدح أكبر من ىذا بل بالرسوؿ القدح ىذا

 تكذيب: وجهاف فهذاف كلو، ذلك معنى يدري وال بالكبلـ يتكلم وىو وأحاديثها الصفات آيات
 .الرسوؿ وتجهيل بالقرآف

 نحن بل شيئاً، تعرفوف ال أنتم: وقاؿ التفويض، أىل على تطاولوا الذين للزنادقة الباب فتح وفيو
 خير للنصوص معاني نثبت كوننا: وقالوا اهلل، أراد ما بغير القرآف يفسروف وأخذوا نعرؼ، الذين

 وال!! وصفاتو اهلل كبلـ معنى من يريدوف بما يتكلموف وذىبوا شيئاً  نعرؼ ال أميين كوننا من
 يكوف أف فجائز اهلل، أراد ماذا نعلم ال نحن: يقولوف ألنهم عليهم، يردوا أف التفويض أىل يستطيع

 طريقة: "الكاذبة العبارة جاءت ولهذا عظيمة، شرور باب ففتحوا! قلتم ما ىو اهلل يريد الذي
 بعض قالها ىذه: "اهلل رحمو اإلسبلـ شيخ يقوؿ"!. وأحكم أعلم الخلف وطريقة أسلم السلف
 طريقة" ومدلواًل، نطقاً  يكوف ما أكذب من الكلمة ىذه. غبي القائل أف صحيح، وىو" األغبياء
 يوجد ال! أسلم؟ وتلك وأحكم أعلم تكوف كيف ،"وأحكم أعلم الخلف وطريقة أسلم السلف
 كاف لو علم، معو ليس ألنو يسلم، ال الطريق، عن يدري ال فالذي! أبداً  وحكمة علم بدوف سبلمة

 .وحكمة بعلم إال سبلمة فبل لسلم، وحكمة، علم معو
 .متناقصاً  لكنت وإال وأحكم أعلم ىي: تقوؿ أف لـز أسلم، السلف طريقة إف: قلت إذا

 .معلـو وىذا ،"وأحكم وأعلم أسلم السلف طريقة: "الصحيحة فالعبارة إذاً،
 :القائل قالو ما الخلف وطريقة
 المعالم تلك بين طرفي وسيرت * كلها المعاىد طفت لقد لعمري

 .نادـ سن قارعاً  أو ذقن على * حائر كف واضعا إال أر فلم
 أو علم، عنده ليس وىذا. ذقن حائر كف واضعاً  إال وجد ما إنو: عنها يقوؿ التي الطريقة ىذه
 .أبداً  السبلمة طريق يسلك لم ألنو نادـ سن قارعاً : آخر

 :يقوؿ كبرائهم من وىو والرازي
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 ضبلؿ العالمين سعي وأكثر * عقاؿ العقوؿ إقداـ نهاية
 ووباؿ أذى دنيانا وغاية * جسومنا من وحشة في وأرواحنا

 وقالوا قيل فيو جمعنا أف سوى * عمرنا طوؿ بحثنا من نستفد ولم
 غليبلً، تروي وال عليبلً  تشفي رأيتها فما الفلسفية، والمناىج الكبلمية الطرؽ تأملت لقد: "يقوؿ ثم

[ ٘: طو( ]استوى العرش على الرحمن: )اإلثبات في أقرأ القرآف، طريقة الطرؽ أقرب ووجدت
 جرب ومن ،[ٓٔٔ: طو)] علما بو يحيطوف وال) ،[ٔٔ: الشورى( ]الطيب الكلم يصعد إليو)

 إني: "يقوؿ الذي! وأحكم؟ أعلم طريقتهم إف: نقوؿ أىؤالء" معرفتي مثل عرؼ تجربتي، مثل
 إلى يعود أف يتمنى الناس، عواـ من والعجائز" نيسابور عجائز عقيدة على أموت أف أتمنى

 !عندىم؟ الذي العلم أين! وأحكم؟ أعلم إنو: يقاؿ ىل! األميات
 وتجهيل القرآف، تكذيب: مفاسد ثبلث يتضمن ألنو خاطئ، طريق التفويض طريقة أف فتبين

! السلف على كذبوا التفويض ىي السلف طريقة إف: قالوا الذين وأف! الفبلسفة واستطالة الرسوؿ،
 والمعني اللفظ يثبتوف ىم بل السلف، على كذبوا التفويض ىي السلف طريقة إف: قالوا الذين أو

 .شرح بأوفى ويشرحونو ويقررونو،
 

 قد أخضر شيء كل إف: وقالوا ربهم، يروف أنهم يزعموف فبعضهم الصوفية، بعض يقولو ما ىذا ٔ
 في يرى اهلل إف: الشيعة غبلة من وأكثرىم -اهلل قاتلهم- المشبهة بعض وقاؿ منو، اهلل يكوف

 .وضبلؿ كفر كلو وىذا ويسامر، ويصافح يعانق، وإنو جمل، على عرفة عشية ينزؿ وإنو الدنيا،
 اليهود قالت كما ويندـ، ويحزف يبكي: بعضهم وقاؿ اإلنساف، صورة على اهلل إف: كذلك ويقولوف
 سمعاف بن بياف إلى ينتسبوف الذين كالبيانية الشيعة غبلة من المشبهة قوؿ وىذا اهلل قبحهم

 كفرة، وىؤالء الجواربي وداود الجواليقي، سالم بن ىشاـ إلى ينتسبوف الذين والسالمية التميمي،
 يضع اهلل إف: )الحديث وفي ،[ٚٙ:الزمر{ ]بَِيِميِنوِ  َمْطوِيَّاتٌ  َوالسَّمَواتُ : }العرش فوؽ تعالى فاهلل

 وسائر أصبع، على والجباؿ أصبع، على والماء أصبع، على واألرضين أصبع، على السماوات
 المبلحدة وىؤالء( األرض؟ ملوؾ أين الملك، أنا: فيقوؿ بيده يهزىن ثم أصبع، على الخلق
 .اهلل قبحهم ويصافح ويسامر ويحاضر جمل على عرفة عشية ينزؿ إنو: يقولوف
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 أحد يراه ال أنو على العلماء واتفق( كافر فهو الدنيا في ربو يرى أنو زعم ومن: )المؤلف قاؿ ولهذا
 قاؿ فقد غيرىم، من أو المبلئكة من كاف سواء الدنيا في اهلل يرى أف ألحد يمكن وال الدنيا، في

 من بصره إليو انتهى ما وجهو سبحات ألحرقت كشفو لو النور، حجابو: )والسبلـ الصبلة عليو
 .بحجب خلقو عن اهلل احتجب فقد رؤيتو، أحد يحتمل فبل( خلقو
 اْستَػَقرَّ  فَِإفِ  اْلَجَبلِ  ِإَلى انظُرْ  َوَلِكنِ  تَػَراِني َلنْ : }اهلل قاؿ الدنيا في ربو يرى أف موسى طلب ولما

 ولكنو أصم صخر وىو[ ٖٗٔ:األعراؼ{ ]دَكِّا َجَعَلوُ  لِْلَجَبلِ  رَبُّوُ  َتَجلَّى فَػَلمَّا تَػَراِني َفَسْوؼَ  َمَكانَوُ 
 َأفَاؽَ  فَػَلمَّا} عليو غشي: أي[ ٖٗٔ:األعراؼ{ ]َصِعًقا ُموَسى َوَخرَّ } اهلل، لرؤية يصمد ولم تدكدؾ

 مات، إال الدنيا في أحد يراؾ فبل[ ٖٗٔ:األعراؼ{ ]اْلُمْؤِمِنينَ  َأوَّؿُ  َوأَنَا ِإلَْيكَ  تُػْبتُ  ُسْبَحاَنكَ  قَاؿَ 
 خاص نعيم رؤية وألنها اهلل؛ رؤية فيها يتحملوف قوية نشأة المؤمنين اهلل ينشئ القيامة يـو في لكن
 .الجنة بأىل
 عليو اهلل صلى نبينا رؤية في إال يتنازعوا ولم الدنيا، في أحد يراه ال اهلل أف على العلماء واتفق
 لم إنو: وقيل ربو، رأى إنو: قيل: قولين على السماء، في المعراج ليلة رآه ىل واختلفوا لربو، وسلم

 الدنيا؛ في ربو ير لم أنو والصواب قلبو، بعين رآه إنو: بعضهم وقاؿ يره، لم أنو والصواب يره،
 ،[ٔ٘:الشورى{ ]ِحَجابٍ  َورَاءِ  ِمنْ  َأوْ  َوْحًيا ِإالَّ  اللَّوُ  ُيَكلَّْموُ  َأفْ  لَِبَشرٍ  َكافَ  َوَما: }تعالى اهلل لقوؿ

شرح السنة  .الصواب ىو وىذا ربو، ير لم لكنو الصبلة عليو وفرض حجاب، وراء من اهلل فكلمو
 للبربهاري للراجحي. 

 ليلة بعينو وجل عز اهلل ير لم وسلم عليو اهلل صلى النبي أف إلى الصحابة أغلب ذىب: مسألة
 وسلم عليو اهلل صلى محمدا أف حدثك من قالت عنها اهلل رضي عائشة عن ثبت فقد المعراج،

 أبي وعن ،(ٕٖٛٙ/التوحيد) البخاري رواه...(  األبصار تدركو ال يقوؿ وىو كذب فقد ربو رأى
 مسلم رواه أراه أنى نور قاؿ ربك رأيت ىل وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سألت قاؿ ذر
 بفؤاده رآه قاؿ أخرى نزلة رآه ولقد رأى ما الفؤاد كذب ما قاؿ عباس ابن وعن ،(ٕٔٙ/اإليماف)

 (.ٕٛ٘/اإليماف) مسلم رواه مرتين
 في الدارمي سعيد بن عثماف حكى وقد(: ٕٔ/ٔ) اإلسبلمية الجيوش اجتماع القيم ابن اإلماـ قاؿ

 فيمن عباس ابن استثنى وبعضهم ، المعراج ليلة ربو ير لم أنو على الصحابة إجماع لو الرؤية كتاب
 رأسو بعيني رآه يقل لم عباس ابن فإف ، الحقيقة في بخبلؼ ذلك ليس يقوؿ وشيخنا ، ذلك قاؿ

 ولفظ رأسو بعيني يقل ولم وجل عز رآه إنو قاؿ حيث الروايتين إحدى في أحمد اعتمد وعليو
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 ذر أبي حديث معنى في شيخنا قاؿ ما صحة على ويدؿ عنهما اهلل رضي عباس ابن لفظ أحمد
 في المذكور النور أعلم واهلل ىو النور فهذا النور حجابو اآلخر الحديث في قولو عنو اهلل رضي

 ىػ.ا نورا رأيت عنو اهلل رضي ذر أبي حديث
 فى ثبت فالذى الرؤية وأما فصل(: ٓٔ٘-ٜٓ٘/ ٙ) الفتاوى مجموع في اإلسبلـ شيخ وقاؿ

 الناس فمن.  الرؤية أنكرت وعائشة ، مرتين بفؤاده ربو محمد راى قاؿ انو عباس ابن عن الصحيح
 عن الثابتة واأللفاظ ، الفؤاد رؤية أثبت عباس وابن العين رؤية أنكرت عائشة فقاؿ بينهما جمع من
 ولم ، محمد رآه يقوؿ وتارة ، ربو محمد راى يقوؿ تارة ، بالفؤاد مقيدة أو مطلقة ىى عباس ابن

 يقوؿ وتارة الرؤية يطلق تارة أحمد االماـ وكذلك.  بعينو رآه بأنو صريح لفظ عباس ابن عن يثبت
 بعض سمعوا أصحابو من طائفة لكن ، بعينو رآه يقوؿ أحمد سمع أنو أحد يقل ولم بفؤاده رآه

 منو ففهم عباس ابن كبلـ مطلق الناس بعض سمع كما ، العين رؤية منو ففهموا المطلق كبلمو
 فى وال الصحابة من أحد عن ذلك ثبت وال بعينو رآه أنو يقتضى ما االدلة فى وليس العين رؤية

 مسلم صحيح فى كما أدؿ نفيو على الصحيحة النصوص بل ذلك على يدؿ ما والسنة الكتاب
 سبحاف: ) تعالى قاؿ وقد.  أراه أنى نور فقاؿ ربك رأيت ىل اهلل رسوؿ سألت قاؿ ذر أبى عن

 من لنريو حولو باركنا الذى االقصى المسجد الى الحراـ المسجد من ليبل بعبده أسرى الذى
 يرى ما على أفتمارونو:  قولو وكذلك ، أولى ذلك ذكر لكاف بعينو نفسو أراه قد كاف ولو( آياتنا
 . أولى ذلك ذكر لكاف بعينو رآه كاف ولو.  الكبرى ربو آيات من رأى لقد
 ما اال بعينو الدنيا فى أحد اهلل يرى ال انو االمة سلف واتفاؽ الصحيحة بالنصوص ثبت وقد:  قاؿ
 عيانا القيامة يـو اهلل يروف المؤمنين أف على واتفقوا خاصة محمد نبينا رؤية من بعضهم فيو نازع
 ىػ.ا والقمر الشمس يروف كما

 فقد الدنيا في تعالى رؤيتو وأما(: ٖٓص) الطحاوية متن على التعليق في األلباني العبلمة وقاؿ
 حتى يراه ال منا أحداً  أف»: الصحيح الحديث في - وسلم وآلو عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ أخبر

 .مسلم رواه.«يموت
 عنو صح قد بل، الحجة بو تقـو ما لو إثباتها في يرد فلم والسبلـ الصبلة عليو نفسو ىو وأما

 بنفيها عائشة السيدة جزمت ذلك ومع «أراه أنى نور»: بقولو عنها سئل حين نفيها إلى اإلشارة
 ىػ. ا بو التمسك فينبغي األصل ىو وىذا" الصحيحين" في كما



 - 494 - 

                                                                                                                                                  

 قاؿ»: مرفوعاً  مسعود ابن عن عساكر ابن رواية(: ٚٔ ص) السوؿ بداية تحقيق في الشيخ وذكر
 ُخلتي محمد يا وأعطيُتك تكليماً، موسى وكّلمتُ  خلتي، إبراىيم َنحلتُ : وجل عز ربي لي

 (.ٔ٘ٔص/ٖ) «كفاحا وكلمتك ومحبتي،
 في قاؿ: عليو تعليقو في الهراس خليل الشيخ الدكتور قاؿ. موضوع وىو: األلباني العبلمة قاؿ

 - النبي أف على نصاً  فكاف صح لو: قلت. «متروؾ وىو مسلم بو تفرد يصح، ال»": الآللئ"
 الختبلؼ؛ مجاؿ ثمة يبق ولم األقل، على اإلسراء ليلة ربو رأى قد - وسلم وآلو عليو اهلل صلى
 وكأف(.كفح) مادة"  النهاية" في كما حجاب اهلل وبين بينو ليس مواجهة: أي" كفاحاً " معنى ألف

 ىذه ففي(: " ٔٔٔ/ ٖ) بقولو( اإلسراء) كلمة على فعلق المعنى، لهذا ينتبو لم اهلل رحمو الدكتور
 فخفي". ملك واسطة غير من كفاحاً  - وسلم وآلو عليو اهلل صلى - نبينا وجل عز اهلل كلم الليلة
 يكلَمو أف لبشر كاف وما: }تعالى لقولو مخالف فالحديث وحينئذ. األثير ابن عن ذكرناه ما عليو
 وىو الرؤية، نفي على عنها اهلل رضي عائشة احتجت وبو... {  حجاب وراء من أو وحياً  إال اهلل

 ىػ. ا الحق
 عز ربو محمد رأى: قاؿ[ عباس ابن عن(: ]ٕٓٔ - ٜٔٔ ص) العلو مختصر في الشيخ وقاؿ
 .مرتين وجل
" التوحيد"  في خزيمة ابن أخرجو وقد. عليو موقوفاً  لكن عباس ابن عن ثابت صحيح ىذا: قلت

 وىو" بقلبو رآه: " بلفظ لكنو الوجو ىذا من أيضاً  مسلم ورواه عنو، صحيح بسند( ٖٔٔ ص)
 .عباس ابن عن أخرى طريق من خزيمة البن رواية

 ،{أخرى نزلة رآه ولقد رأى ما الفؤاد كذب ما: }قاؿ: بلفظ عنو ثالث طريق من مسلم أخرجو ثم
 .مختصراً  أيضاً  خزيمة ابن ورواه".مرتين بفؤاده رآه: قاؿ

 يقاؿ ال ألنو المرفوع، حكم في فهو وموقوفًا، كاف وإف ىذا عباس ابن حديث: يقاؿ وال: قلت
 عنده من باجتهاد أنو على دليل ألكبر المذكورة، اآلية بو مفسراً  إياه قولو إف: أقوؿ فإني اجتهاداً،

 اهلل رضي عائشة السيدة قالت فقد تفسيرىا، في خبلفو صح قد ألنو المرفوع، حكم لو وليس
 إنما»: فقاؿ ؟- وسلم وآلو عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ ذلك عن سأؿ األمة ىذه أوؿ أنا: "عنها
 ساّداً ، السماء من منهبطاً  رأيتو المرتين، ىاتين غير عليها ُخِلقَ  التي صورتو على أره لم جبريل ىو

 ىريرة أبي عن نحوه وروى( ٓٔٔ/ ٔ) مسلم أخرجو «أألرض إلى السماء بين ما خلقو ِعَظم
 ابن موقوؼ من أولى موقوؼ وىذا". جبريل رأى: "قاؿ{ أخرى نزلة رآه ولقد: }بلفظ مختصراً 
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 حديث من شاىداً ( ٖٗٔ،ٖٖٔص) خزيمة ابن لو روى. المرفوع عائشة لحديث لموافقتو عباس
 ىػ. ا حسن وسنده مرفوعاً، مسعود ابن

 غير يقظة الدنيا في تعالى اهلل رؤية(: ٛٔٗ/ ٖ) المفتوح الباب لقاءات في كما العثيمين وقاؿ
 العـز أولى أحد وىو الرسل، أفضل من وىو السبلـ عليو موسى أف ذلك على والدليل ممكنة،
 مكانو استقر فإف الجبل إلى انظر ولكن تراني لن: )لو اهلل قاؿ( إليك أنظر أرني رب قاؿ) الخمسة
 موسى وخر: )يشاىد وىو موسى أماـ الجبل اندؾ ،(دكا جعلو للجبل ربو تجلى فلما تراني فسوؼ

 أوؿ وأنا إليك تبت سبحانك قاؿ أفاؽ فلما: )نفسو تتحملو ال شيئا شاىد ألنو عليو غشي(. صعقا
 وجل عز واهلل يمكن، ال ما سؤاؿ ألنو السؤاؿ، ىذا من اهلل إلى فتاب. ٖٗٔ/األعراؼ( المؤمنين

 .٘٘/األعراؼ( المعتدين يحب ال إنو وخفية تضرعا ربكم ادعوا: )يقوؿ
 ربو، ير لم المعراج ليلة وسلم عليو اهلل صلى النبي حتى يمكن ال اليقظة حاؿ الدنيا في اهلل فرؤية
 حجب وبينو بيني يعني(. أراه أنى نور: )لفظ وفي(. نورا رأيت: )قاؿ ربك؟ رأيت ىل سئل وقد

 في وذلك بالنور، محتجب وجل عز اهلل أف الصحيح في الحديث في جاء وقد النور، من عظيمة
 من بصره إليو انتهى من وجهو سبحات ألحرقتو كشفو لو النور حجابو: )وسلم عليو اهلل صلى قولو

 (.خلقو
 ألف جميعا، الخلق الحترؽ الخلق وبين بينو الذي النور ىذا كشف فلو وعظمتو، بهاؤه: وسبحاتو

 رؤية تمكن ال: نقوؿ ىذا وعلى العظيم، النور بهذا شيء كل فيحترؽ شيء، كل إلى ينتهي بصره
 .اليقظة في الدنيا في اهلل
 يراه؟ أف يمكن غيره ىل لكن المناـ، في ربو رأى وسلم عليو اهلل صلى النبي فإف المناـ في أما

 لكن أعلم، فاهلل ممكن، ذلك أف العلماء بعض وذكر ربو، رأى اهلل رحمو أحمد اإلماـ أف يذكر
 البارحة، ربي رأيت أحدىم فيقوؿ وغيرىم الصوفية شيوخ علينا تدخل أف الباب فتح إف أخشى

 أف فأرى لها، أصل ال التي الخزعببلت ىذه من يجيء ثم وتناقشنا، وتنادمنا وإياه، أنا وجلست
 .األولى ىو الباب ىذا سد

 المقاصد في السخاوي قاؿ مقاؿ، من منها أي يخلوا ال أحاديث عدة في المعنى ىذا ورد ٔ
 يكتسب اجتماعها لكن ضعيفة، وأسانيدىا: الحديث أخرج من ذكر أف بعد( ٜ٘ٔ ص) الحسنة
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 الناس يزاؿ ال) مرفوعا ىريرة أبي عن( ٖ٘ٔ/ ٕ) مسلم صحيح" ففي صحيح، والمعنى قوة،
 آمنت فليقل شيئا ذلك من وجد فمن اهلل؟ خلق فمن الخلق اهلل خلق ىذا: يقاؿ حتى يتساءلوف

 حسن طرقو بمجموع فالحديث وبالجملة(: ٛٛٚٔ) الصحيحة في األلباني العبلمة وقاؿ ،(باهلل
   .أعلم واهلل. عندي

 البهيمة من يتميز بو فإف نفعاً  الحواس وأعظم قدراً  المعاني أكبرإف اإلسبلـ كـر العقل وجعلو  ٔ
 شرط وىو التكليف في بو ويدخل يضره ما ويتقي مصالحو إلى ويهتدي المعلومات حقائق ويعرؼ

 ،العبادات وأداء التصرفات وصحة الواليات ثبوت في
 فيها يخوض التي مجاالتو للعقل حدد قد االىتماـ وذلك كلو التكريم ىذا بعد اإلسبلـ ولكن
 كل يدرؾ أف يستطيع فبل والملكات الطاقات محدود ألنو أيضاً  لو تكريم ىذا وفي ،يضل ال حتى

 متناوؿ عن بعيداً  سيظل فإنو لذا واإلدراؾ، االستيعاب على وطاقة قدرة من أوتي مهما الحقائق
 ىذا وفي الظلمات في وتخبط األمور عليو التبست فيها ضالخو  حاوؿ ما وإذا الحقائق من كثير

 . األخطار من العديد متن ةبوركو  األخطاء من كثير في لوقوعو مدعاة
 وقد الحكمة، يدرؾ لم ولو حتى الصريح الشرعي لؤلمر واالمتثاؿ باالستسبلـ العقل اإلسبلـ فأمر

 إبليس وتعالى سبحانو اهلل أمر فحينما االمتثاؿ ىذا عدـ بسبب ارتكبت هلل معصية أوؿ كانت
 السبلـ عليو آدـ وخلق خلقو بين فقارف برأيو واستبد وعصى استكبر السبلـ عليو آلدـ بالسجود

 يسجد الذي للسبب طلباً  لؤلمر يمتثل فلم( طين من وخلقتو نارٍ  من خلقتني منو خير أنا قاؿ)
 المعصية فكانت االمتثاؿ رفض السبب عقلو يدرؾ لم فلما رأيو، حسب للمفضوؿ الفاضل ألجلو
  . العقوبة وكانت

 اإللهية كالذات إدراكو متناوؿ في يكوف وال يدركو ال فيما الخوض من العقل اإلسبلـ منع لذا
 في تفكروا وال اهلل آالء في تفكروا) والسبلـ الصبلة عليو فقاؿ ذلك ونحو ماىيتها في واألرواح

 اهلل؟ خلق فمن اهلل خلق ىذا يقاؿ حتى يتساءلوف الناس يزاؿ ال) وسلم عليو اهلل صلى وقاؿ ،(اهلل
 الروح عن يسئلونك: )تعالى قاؿ الروح وعن ،(ورسلو باهلل آمنت فليقل شيئاً  ذلك من وجد فمن
 وال عنها السؤاؿ العقل شؤوف من ليس ألنو ماىيتها عن الجواب فصرؼ( ربي أمر من الروح قل
 ليست التي المغيبات من وغيرىا ذلك وكيفية وجحيمها والنار ونعيمها الجنة وكذلك مداركو من
 (.ومداركو العقل متناوؿ في

 : اإلسبلـ في العقل قيمة: -اهلل حفظو- العقل ناصر الشيخ ويقوؿ
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 اإلسبلـ، أف - العقلية االتجاىات ذـ في البحث، ىذا مثل يقرأ ما عند البعض، ألذىاف يتبادر قد
 االتجاىات أصحاب نذـ إنما وأننا قيمتهما، ويهضمهما منهما يستنقص أو والفكر، العقل يمقت
 . اهلل وىبهم التي عقولهم، استعملوا أنهم لمجرد العقلية والفرؽ
 وجعل شأنو، من وأعلى العقل قيمة رفع قد بحق اإلسبلـ ألف كذلك، ليس األمر أف: والحق
 التكليف، مناط ىو العقل وجعل حقها، يؤديها أف مسلم كل يلـز إسبلمية، فريضة والتفكير التعقل
 كنا لو وقالوا. ) فهلكوا والهداية، الحق معرفة في عقولهم يستعملوا لم الذي أولئك على ونعى

 (.السعير ألصحاب فسحقاً  بذنبهم فاعترفوا السعير أصحاب في كنا ما نعقل أو نسمع
 مفروضاً  واجباً، كلو ذلك اهلل جعل فقد والتدبر، التفكير ووسيلة النظر، وسيلة ىو العقل كاف وإذا
 وردت وقد، (فانظروا األرض في فسيروا: )تعالى قاؿ محالة ال آثم فهو تركو ومن إنساف كل على
 . كثيرة مواضع في

 : يعقلوف ال الذين ذـ في تعالى وقاؿ
 ( .تعقلوف أفبل والنهار الليل اختبلؼ ولو ويميت يحيي الذي وىو)

 .مرة عشرة أربع من أكثر القرآف في( تعقلوف أفبل) التوبيخ ىذا ورد وقد
 أكثر( تعقلوف لعلكم) القرآف في وردت وقد ،(تعقلوف لعلكم عربياً  قرآناً  أنزلناه إنا: )تعالى وقاؿ

 : تعالى وقاؿ، (تعقلوف تكونوا أفلم كثيراً  جببلً  منكم أضل ولقد: )تعالى وقاؿ، مرات سبع من
: تعالى قاؿ فقد واالعتبار النظر وسيلة العقل كاف وإذا، (يعقلوف لقوـٍ  اآليات نفصل كذلك)
 األمر وكذلك، (واألرض السماوات في ماذا انظروا قل) تعالى وقاؿ، (األبصار أولي يا فاعتبروا)

 األعمى يستوي ىل قل)، (تتفكروف لعلكم اآليات لكم اهلل يبين كذلك) : تعالى قاؿ بالتفكر،
 (.أنفسهم في يتفكروا أولم) ،(ِجّنة من بصاحبهم ما يتفكروا أولم) ،(تتفكروف أفبل والبصير

 يتابعوف الذين أولئك اهلل ذـ وقد، موضعاً  عشر سبعة من أكثر في القرآف في التفكر ذكر وقد
 عليو ألفينا ما نتبع بل قالوا اهلل أنزؿ ما اتبعوا لهم قيل وإذا) فقاؿ تفكير وال تعقل دوف آباءىم
  ،(يهتدوف وال شيئاً  يعقلوف ال آباؤىم كاف أولو آباءنا
 .(يُهرعوف آثارىم على فهم ضالين آباءىم ألفوا إنهم) تعالى وقاؿ

 وبالعقل بالعقل، الكوف سيد جعلو بل المخلوقات سائر على وفضلو اإلنساف كّرـ إنما واإلسبلـ
 عند شك ذلك بعد يبقى فهل، يعمرىا فيها خليفة وجعلو األرض في وما السماوات في ما لو سّخر
 العقل على حظر عندما اإلسبلـ إف ثم التقدير؟ كل ويقدره العقل يحتـر اإلسبلـ أف في أحد
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 ورد ما كل عند والتوقف بالتسليم وألزمو الغيب، أمور في والخوض تعالى، اهلل ذات في التفكر
 يتعلق وما وصفاتو، وأسمائو اهلل بذات يتعلق مما ، - وسلم عليو اهلل صلى -ورسولو تعالى اهلل عن

 . المجهوؿ متاىات في العماية من الكريم العقل ىذا على إشفاقاً  ذلك فعل إنما -كلو بالغيب
 الواقع حدود في الواسع االنطبلؽ مجاالت البشري للعقل فتح نفسو الوقت في اإلسبلـ إف ثم
 الواسع الرحب الكوف وىذا ، والسماء كلها األرض وفي بل حولو، من والمخلوقات ىو حياتو في

 والنظر اإلبداع وسعو ما ويعتبر يتفكر وأف ويحكم، ينظر وأف يبدع، أف البشري فللعقل، الفسيح
 أمر امتثل ىو إذا والمثوبة األجر عليو ذلك مع ولو كلو، ذلك يفعل أف عليو واالعتبار، والتفكر

 . اهلل
 من وليس العقل، بمقدور ليس فإنو اهلل، عن ورد مما بأكثر اهلل، ذات في والتفكر الغيب أما

 إال فعلو عليو يعود ولن عليو، الواجب نطاؽ عن خرج ذلك فعل وإف ذلك، يفعل أف وظيفتو
 .ومعاده معاشو في اإلنساف مصلحة نطاؽ عن والخروج والنفسي، العقلي والعنت بالحرج
 تسّلم ولم اهلل، أمر ومعارضة الغيب أمور في الخوص إلى أتباعها دعت التي ىي الحديثة، والعقلية

 نذمها ونحن بو، لو طاقة ال فيما وأقحمتو العقل، نطاؽ عن خارج ىو مما تعالى، اهلل عن جاء بما
 .الوجو ىذا من
 عليو اهلل صلى - رسولو وسنة كتابو في ورد بما فيو، هلل التسليم -: بالغيب اإليماف ُمْقَتضى فإف

 . - وسلم
 وقصوره عجزه أعلن -واالختراعات الكشوؼ في تقدماً  العصور أكثر العصر ىذا في واإلنساف

 إف ويوميًا، ويعيشها يمارسها التي األشياء تلك حتى طاقاتو، وُكْنوِ  الكوف حقائق أكثر إدراؾ عن
 (.تبصروف أفبل أنفسكم وفي) اهلل بأمر بالحياة ُتمّده التي الروح ويجهل نفسو، يجهل العقل

 (.قليبلً  إال العلم من أوتيتم وما ربي أمر من الروح قل الروح عن ويسألونك)
 وإشفاقاً  والتيو، والتبدد التشرد من المحدود، عقلو وعلى عليو، وإشفاقاً  اإلنساف، لهذا فإكراماً 

 فجاءه بعقلو؛ الغيب في الخوض من اهلل أراحو العاقبة، وسوء والهبلؾ، الضبلؿ من ذلك بعد عليو
 الخير سبيل لو ورسم الغيب، ومسائل السليمة، العقيدة أصوؿ من صبلحو فيو عما يخبره الوحي

 .الحرية كل الحرية ذلك عدا فيما لعقلو وأطلق الدنيا، في والسعادة
 واألرض، السماء ملكوت في والنظر والتأمل والفكر البحث مجاالت من للعقل اإلسبلـ فتح فقد

 .فيو المفطورة واإلنتاج التطلع رغبة وإشباع العقل، النشغاؿ يكفي ما
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 الدين بها امتاز التي السمات أبرز من لعل)) : - اهلل حفظو - الزنيدي الرحمن عبد الشيخ ويقوؿ
 اإلسبلـ وضع الذي السامي المقاـ ذلك ىو األخرى، واألدياف المذاىب سائر عن اإلسبلمي

 لم بشكل أمامو، فتحها التي الواسعة واآلفاؽ بو، أناطو الذي الجليل والدور فيو اإلنساني العقل
 وأطلقتو البشري، العقل حررت بأنها تنادي التي المذاىب تلك حتى إليو البشرية المذاىب تصل

 دفعتو جانب فمن، بو واستهانت منو، سخرت التي الحقيقة في ىي إليو، واحتكمت آساره، من
 .وضل فيها فتاه اختصاصو من ليست مجاالت في اإليغاؿ إلى

 قد -أمورىا في العقل تحكم أنها تدعى التي - العلمانية المجتمعات ىذه تجد آخر جانب ومن
 بأف يحكم فالعقل آخر، جانب في وواقعها جانب في وتقريراتو فأحكامو ظهريًا، وراءىا نبذتو

 المرأة إف يقوؿ والعقل ويحببها، بل ، يبيحها والواقع البشري للجنس ومفسد ضار والزنا الخمر
 ىذا، بعد للعقل إىانة فأي ،…تماماً  كالرجل نجعلها أف يجب يقوؿ والواقع الرجل عن تختلف

 : يأتي فيما تتلخص للعقل اإلسبلـ جعلها التي المنزلة تلك أبعاد إف لنقوؿ ونعود
 :منها شتى بطرؽ الحقائق إلى الوصوؿ سبيل في العقل لعمل اإلسبلـ تعظيم
 سبحانو فاهلل: معها والتعامل األشياء على الحكم في يستعملونو الذين العقل أصحاب على الثناء

 وحق عدؿ أحكاـ أنها يفهموف الذين ىم ألنهم أحكامو يذكر حينما العقوؿ أصحاب يخاطب
 (.تتقوف لعلكم األلباب أولي يا حياة القصاص في ولكم)

 والنهوض ، اهلل أمر امتثاؿ إلى يسارعوف ألنهم بالخطاب يخصهم فإنو بشيء يأمر حينما وكذلك
 األلباب أولي خص فقد ،(األلباب أولي يا واتقوف التقوى الزاد خير فإف وتزودوا) سبحانو يقوؿ بو،
  .التقوى على العباد جميع حث بعد

 البلىين خبلؼ بها وينتفعوف ودالئلو، الهدى، موجبات يتذكروف الذين ىم بأنهم ومدحهم
 بقصص يعتبروف الذين ىم بأنهم عليهم وأثنى ،(األلباب أولوا إال يذكر وما) سبحانو يقوؿ الغافلين،

 وقاؿ ،(األلباب ألولي عبرة قصصهم في كاف لقد) عبرة منها فيتخذوف الحياة وحوادث التاريخ
 أصوؿ نقضانظر كتاب  (.يعقلوف لقـو آية منها تركنا ولقد) وقومو لوط قصة بعد سبحانو

 .العقبلنيين
، اهلل ذات في الخوض(: ٕ٘ٔ/ٕوقاؿ الشيخ صالح آؿ الشيخ في شرح الطحاوية )  محـر

 قد، فاهلل آالء في المرء يفكر أف بو المأمور لكن، عنو منهي أيضا اهلل ذات في التفكر وكذلك
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 اهلل ذات في تفكروا وال اهلل، آالء في تفكروا" قاؿ أنو صلى اهلل عليو وسلم النبي عن ثبت
 .آياتو في يعني سبحانو اهلل وآالء اهلل، آالء في يتفكر أف العبد بو فالمأمور ".فتهلكوا

 :نوعاف سبحانو اهلل آيات
 .شيء من اهلل خلق وما األرض وفي السموات في ملكوتو وىي مرئية آيات

 .القرآف وىي متلوة وآيات
، للرب وخضوع وخشوع وسكينة طمأنينة وأصابو سبحانو ربو عظم على دلو اهلل آالء في تفكر فمن
 السماوات خلق في إف)  سبحانو قاؿ وآياتو، وملكوتو آالئو في بالتفكر سبحانو ربنا أمرنا لهذا

 وعلى وقعودا قياما اهلل يذكروف الذين، األلباب ألولي آليات والنهار الليل واختبلؼ واألرض
)  سبحانو وقاؿ ،[ٜٔٔ-ٜٓٔ:عمراف آؿ](  واألرض السماوات خلق في ويتفكروف جنوبهم

 والنذر اآليات تغني وما واألرض السماوات في ماذا انظروا قل)  أيضا سبحانو وقاؿ( يتفكرو أولم
 مثنى هلل تقوموا أف بواحدة أعظكم إنما قلسبحانو )  وقاؿ ،[ٔٓٔ:يونس]( يؤمنوف ال قـو عن

صلى اهلل  والنبي ،[ٙٗ:سبإ](  جنة من بصاحبكم ما) ىنا تقف ،[ٙٗ:سبإ](  تتفكروا ثم وفرادى
 العدد ذوات الليالي فيو ويمكث حراء غار يدخل أف إليو حبب الخبلء، إليو حبب عليو وسلم

 ؟. اهلل ملكوت في ويتأمل يتحنث
 .يحدث ما سبحانو هلل والذؿ االرتباط ومن النفس في اإليماف حقائق من يحدث وىذا
 ؟. اهلل آالء في والتفكر الكبلـ قلة عليهم اهلل رضواف السلف ىدي من كاف ولهذا
 وكاف، (التفكر الدرداء أبي عبادة أكثر كانت) الدرداء أبي زوجها وصف في الدرداء أـ قالت

 على بالتذكر فرجعنا التذكر، فأورثها بالتفكر القلوب عاملنا) يقوؿ رحمو اهلل البصري الحسن
 قلوبهم الناس عظيمة، كلمة ىذه، و (وأبصار أسماع لها القلوب فإذا بهما، القلوب وحركنا التفكر
 صاحب ،[ٓٚ:يس](  حيا كاف من لينذر)  الحي القلب ولكن الدـ؛ وتقذؼ تتحرؾ كلها مضغة
 لو ويكوف األشياء في يتفرس و أشياء يرى يعني وبصر؛ سمع لو قلبو يكوف ىذا الحي القلب

 .اآلخروف يراه ال ما يرى مرئيات،
 إنما اهلل ذات في وال اهلل في التفكر وليس اهلل، آالء في التفكر ،(بالتفكر القلوب عاملنا) قاؿ

 إلى القرآف المتلوة، آياتو في المرسلين، أعطاىا التي آياتو في خلق، فيما اهلل، آالء في التفكر
 .والمقروءة المنظورة في يعني آخره،
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 ال مأمورة، كلها والنمل والذباب الذر نحو كلها، والدواب والسباع الهواـ أف واعلم
 .ٔوتعالى تبارؾ اهلل بإذف إال شيئا يعملوف

                                                                                                                                                  

 ضعيفا؛ سيكوف تذكره لكن سيتذكر؛ فإنو بنفسو وخبل تفكر إذا العبد، تذكر يعني ؛(التذكر فأورثها)
 .التفكر بعد التذكر بدايات ألنو
 طبقة يعني السلف يعني( عاملنا) يقوؿ البصري الحسن السلف حاؿ يحكي ىو-( فرجعنا) قاؿ

 على بو رجعنا حياة نوع القلب في وصار تذكرناه الذي ىذا( بالتذكر فرجعنا) قاؿ -التابعين
 آيات في خلقو، في ،اهلل تصرؼ في اهلل، آالء في الملكوت، في نظرنا جديد، من تفكرنا التفكر،

 تذكر ىذا مرة، ورا مرة يعني ،(بهما القلوب وحركنا التفكر على بالتذكر فرجعنا)، القرآف في اهلل
 .اإليماف في العبد يبقى تفكر، بعد تذكر تفكر، بعد
 لذة ومن بو األنس ومن ،اهلل معارؼ من القلب على ينفتح ،(وأبصار أسماع لها القلوب فإذا) قاؿ

 ال ما النفس أىواء على محابو إيثار وعلى العاجلة، ىذه في ما على عنده ما إيثار ومن مناجاتو
 . اهلل وفقو من إال يدركو
 يخوضوف وال اهلل، في يخوضوف ال أنهم والجماعة السنة أىل سمة( اهلل في نخوض وال) قاؿ لهذا
 العمل، المهم وإنما ذلك، ويعلموف والسنة الكتاب عليو دؿ ما يذكروف وإنما اهلل صفات في

صلى اهلل  النبي عن صح ولهذا هلل، منيبا هلل، خاشعا يكوف أف صالحا، يكوف أف القلب ىذا المهم
 في تحرس باتت وعين اهلل، خشية من بكت عين النار تمسهما ال عيناف)  قاؿ أنو عليو وسلم

(،  عيناه ففاضت خاليا اهلل ذكر ورجل) ظلهم في اهلل يظلهم الذين السبعة في وقاؿ ،( اهلل سبيل
 ملكوت في التفكر قلبك، على لتؤثر اآليات تردد القرآف، في تفكر التفكر، العبادات أعظم فمن
 . والجماعة السنة أىل وخصاؿ سمة من ىذا الخلق، في األرض، العجيبة، السماء ىذه في اهلل،

 لكل   وجعل وتعالى، سبحانو اهلل خلقها المخلوقات ىذه: الساري ىدي في النجمي الشيخ قاؿ ٔ
 يؤدي منها كلّّ  ذلك وغير...  والهواـ والسباع، الدواب، ىذه من فكلّّ  العبادة من شيءٌ  منها

رُ  َواأْلَْرضِ  السََّماَواتِ  ِفي َمنْ  َلوُ  ُيَسبّْحُ  اللَّوَ  َأفَّ  تَػرَ  أََلمْ : )تعالى قاؿ بها ُأمر التي العبادة  َوالطَّيػْ
 َوِإَلى َواأْلَْرضِ  السََّماَواتِ  ُمْلكُ  َولِلَّوِ *  يَػْفَعُلوفَ  ِبَما َعِليمٌ  َواللَّوُ  َوَتْسِبيَحوُ  َصبلتَوُ  َعِلمَ  َقدْ  ُكلّّ  َصافَّاتٍ 

 العبادة من أنواعاً  والطيور الدواب، لهذه أفَّ  نعلم اآلية ىذه ومن( ٕٗ ،ٔٗ:النور)) اْلَمِصيرُ  اللَّوِ 
 خلقها

 نفسها عند من شيئاً  التفعل ربها، ألمر امتثاالً  تؤديها وىي لها، اهلل
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 ىو مما يكن لم وما الدىر، أوؿ من كاف ما علم قد وتعالى تبارؾ اهلل بأف واإليماف
 باهلل كفر فقد كائن ىو وما كاف ما يعلم ال إنو: قاؿ ومن عدا، وعده أحصاه كائن،
 .ٔالعظيم

                                                                                                                                                  

 ىػ. ا التوفيق وباهلل
 بما مسيرة المخلوقات ىذه أف بذلك قصده: السنة شرح على تعليقو في العقل ناصر الشيخ وقاؿ
 استقبلؿ لها ليس وأنها الحركة فيها وجعل الغرائز فيها وجعل خلقها فاهلل لها، وجل عز اهلل قدره
 فهي الحياة، فيها تسير التي السنن من الكوف ىذا في اهلل جعلو وعما وجل، عز اهلل تدبير عن

 وحركاتها الخلق من أحد يسيرىا وال نفسها تسير فبل وجل عز اهلل وبأقدار اهلل سنن على سائرة
 وتحيا وتعيش تتحرؾ بها التي السنن من لها اهلل جعلو ما وعلى لها اهلل تقدير على مبنية كلها

 وتحت وجل عز اهلل تدبير تحت فإنو كلو الخلق لمجموع أمثلة وىذه المخلوقات، كسائر وتموت
 .سبحانو[ ٖ:سبأ{ ]َذرَّةٍ  ِمثْػَقاؿُ  َعْنوُ  يَػْعُزبُ  ال: }وتصريفو اهلل ربوبية

 ىذا في يقع ما كل بأف الجاـز التصديق:  ىي بالقضاء اإليماف حقيقة أف اهلل وفقك اعلم ٔ
 . تعالى اهلل بتقدير فهو الكوف

 صحيح ففي بو إال أحد إيماف يتم ال وأنو اإليماف أركاف من السادس الركن ىو بالقدر اإليماف وأف
 لقيت إذا: "  فقاؿ القدر ينكر الناس بعض أف بلغو أنو عنهما اهلل رضي عمر ابن عن( ٛ) مسلم
 يحلف:  أي) عمر بن اهلل عبد بو يحلف والذي ، مني برآء وأنهم منهم براء أني فأخبرىم ىؤالء

 "بالقدر يؤمن حتى منو اهلل قبلو ما أنفقو ثم ذىبا أحد مثل ألحدىم كاف لو( باهلل
 : وىي األربع القدر بمراتب تؤمن حتى يصح ال بالقدر اإليماف أف اعلم ثم
 ذرة مثقاؿ عنو يغيب فبل والقدـ األزؿ من وتفصيبل جملة شيء كل علم تعالى اهلل بأف اإليماف( ٔ

 . األرض في وال السموات في
 بخمسين واألرض السموات يخلق أف قبل المحفوظ اللوح في ذلك كل كتب اهلل بأف اإليماف( ٕ

 . سنة ألف
 إال والشر الخير من شيء الكوف ىذا في يكوف فبل الشاملة وقدرتو النافذة اهلل بمشيئة اإليماف( ٖ

 . سبحانو بمشيئتو
 قاؿ كما وأفعالهم صفاتهم وخالق الخلق خالق فهو هلل مخلوقة الكائنات جميع بأف اإليماف( ٗ

 ٕٓٔ/األنعاـ( شيء كل خالق ىو إال إلو ال ربكم اهلل ذلكم: ) سبحانو
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 : تؤمن أف بالقدر اإليماف صحة لواـز ومن
( يستقيم أف منكم شاء لمن: ) تعالى قاؿ كما أفعالو تتحقق بها واختيارا مشيئة للعبد بأف -

 ٕٙٛ/البقرة( وسعها إال نفسا اهلل يكلف ال: ) وقاؿ ٕٛ/التكوير
 وجعلو ذلك العبد منح الذي فهو ومشيئتو اهلل قدرة عن خارجة غير وقدرتو العبد مشيئة وأف -

( العالمين رب اهلل يشاء أف إال تشاءوف وما: ) تعالى قاؿ كما واالختيار التمييز على قادرا
 ٜٕ/التكوير

 وأال ، وآمنا بو سلمنا عنا غاب وما بو وآمنا علمناه لنا بينو فما خلقو في اهلل سر القدر وأف -
 وحكمتو التاـ اهلل بعدؿ نؤمن بل الضعيفة وأفهامنا القاصرة بعقولنا وأحكامو أفعالو في اهلل ننازع

 . وبحمده سبحانو يفعل عما يسأؿ ال وأنو البالغة
 لبعض تفصيبل يلي فيما وسنذكر العظيم الباب ىذا في الصالح السلف اعتقاد مجمل فهذا وبعد

 : والتسديد العوف اهلل سائلين فنقوؿ القضايا من تقدـ ما
 .والفصل الحكم: لغة والقضاء

 تغيير أو إعداـ أو إيجاد من خلقو في وتعالى سبحانو اهلل بو قضى ما ىو: وشرعا
 .بمقداره أحطت إذا أقدره الشيء قدرت مصدر: والقدر
 السابق علمو على بناء خلقو في يكوف أف األزؿ، في تعالى اهلل قدره ما ىو: الشرع في والقدر
  .بذلك
 و( القضاء) بين فرؽ ال أنو األقرب ولعل بينهما، فرؽ من العلماء من: والقدر القضاء بين الفرؽ

 ذكر، أما اذا افترقا فقد اآلخر معنى على يدؿفكل واحد منهما  افترقاإذا  المعنى في( القدر)
 ىو والقضاء. قضائو قبل لشيء تقدير ىو: القدر أف، والقدر القضاء بين التفريق في العلماء بعض 
 منزلة القدر أف والقدر القضاء بين للتفريق حاتم أبو ذكرىا التي الشواىد ومن. الشيء من الفراغ
 منو وفرغ قضاه فقد فصلو فإذا وينقص فيزيد يقدره يفصلو أف قبل فهو للثوب الخياط تقدير
 أمراف والقدر فالقضاء: )األثير ابن قاؿ. للقضاء سابقا القدر يكوف ىذا وعلى. التقدير وفاتو

 البناء بمنزلة واآلخر القدر، وىو األساس بمنزلة أحدىما ألف اآلخر عن أحدىما ينفك ال متبلزماف
 (.ونقضو البناء ىدـ راـ فقد بينهما الفصل راـ فمن القضاء وىو

 وإذا يخصو، معنى منهما لكل فأصبح المعنى في افترقا الذكر في اجتمعا إذا والقدر والقضاء
 .العلم أىل بعض ذلك ذكر. اآلخر معنى في أحدىما دخل الذكر في افترقا
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 الكتاب من األدلة دلت وقد اإليماف أركاف من ركن بالقدر اإليماف: القدر إثبات على األدلة
 .وتقريره إثباتو على والسنة

 َأْمرُ  وََكافَ } تعالى وقولو ،(ٜٗ: القمر{ )بَِقَدرٍ  َخَلْقَناهُ  َشْيءٍ  ُكلَّ  ِإنَّا: }تعالى اهلل قوؿ الكتاب فمن
 (.ٕ: الفرقاف{ )تَػْقِديًرا فَػَقدَّرَهُ  َشْيءٍ  ُكلَّ  َوَخَلقَ : }تعالى وقولو ،(ٖٛ: األحزاب{ )َمْقُدورًا َقَدرًا اللَّوِ 
 للنبي وسؤالو جبريل حديث منها كثيرة أحاديث في القدر إثبات على كذلك دلت فقد السنة وأما

 تقدـ وقدـ «وشره خيره بالقدر اإليماف»: منها فذكر اإليماف أركاف عن َوَسلّْم َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى
 العاص بن عمرو بن اهلل عبد عن صحيحو في مسلم وروى. المبلئكة مبحث في بنصو الحديث

 الخبلئق مقادير اهلل كتب»: يقوؿ َوَسلّْم َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى اهلل رسوؿ سمعت: قاؿ عنهما اهلل رضي
 .«الماء على عرشو وكاف: وقاؿ سنة ألف بخمسين واألرض السماوات يخلق أف قبل

 طاوس عن صحيحو في مسلم أخرج. بعدىم ومن الصحابة من األمة إجماع محل بالقدر واإليماف
: قاؿ(. بقدر شيء كل يقولوف َوَسلّْم َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى اهلل رسوؿ أصحاب من ناسا أدركت: )قاؿ أنو

 حتى بقدر شيء كل»: َوَسلّْم َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى اهلل رسوؿ قاؿ: يقوؿ عمر بن اهلل عبد وسمعت
 قاؿ. باألمور والحذؽ النشاط وىو العجز ضد: والكيس ،«والعجز الكيس أو والكيس العجز
 والعقد الحل وأىل الصحابة وإجماع والسنة الكتاب من القطعية األدلة تظاىرت: )النووي اإلماـ

 (.وتعالى سبحانو اهلل قدر إثبات على والخلف السلف من
 ذكرىا. ، وقد تقدـالعلم أىل وقررىا النصوص عليها دلت مراتب أربع وللقدر
 بمصيرنا وعالماً  نفعلو، شيء بكل عالماً  اهلل كاف إذا: فقالوا القدر باب في آخر فريق ضل :مسألة

 تجري األقدار نترؾ ال ولماذا وننصب؟ نعمل فلماذا ألفعالنا، الخالق ىو وكاف النار، أو الجنة إلى
 .أبينا أـ شئنا لنا قدر ما وسيأتينا َأِعنَِّتَها، في

 واحدة طائفة تقلو ولم التصوؼ، وأىل والزىاد الُعباد من طوائف عند الضبللة ىذه َتعمََّقتْ  وقد
 المسلمين جهاؿ من كثير ألسنة على القوؿ ىذا يزاؿ وال وكاف المقاالت، أىل طوائف من بعينها
 ومريد شيء، لكل وخالق شيء، بكل عالم اهلل وأف بالقدر، يؤمن الفريق وىذا. والزندقة الزيغ وأىل

 حاجة ال أنو وزعموا وأحبو، رضيو فقد وشاءه اهلل خلقو ما كل أف زعموا ولكنهم الكائنات، لجميع
 على مجبوروف العباد أف وزعموا سيأتيهم، لهم ُقدّْر فما باألسباب، واألخذ العمل إلى بالعباد

 الريح، مهب في كالريشة القدر مع ىو بل الفعل، في تؤثر قدرة لو ليس عندىم فاإلنساف أفعالهم،
 أمره من فيو يتردى وىو يملك ال قَػُعره، سحيق غورُه، بعيد واد إلى شامخ جبل قمة من وكالساقط
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 من منهم يقع ما على بالقدر واحتجوا وقوعو، قبل بالقدر احتجاجاً  العمل ىؤالء ترؾ لقد. شيئاً 
 الهدى وأىل واإليماف، الكفر بين التفريق عدـ إلى الحاؿ بهم ووصل للشرع، مخالفة أعماؿ

 كثيرة عقوالً  أضلت المنحرفة العقيدة ىذه إف التفريق؟ فلم اهلل، خلق ذلك جميع ألف والضبلؿ،
 ىذه وعطلت والحق، العدؿ موازين عندىا فاضطربت والصواب، الحق جادة عن مسارىا وانحرؼ
 أعمالها جيَّرت بل العمل، عن أقعدتها اإلسبلمي، العالم في ىائلة طاقات المنحرفة العقيدة

 أحب اهلل بأف الزعم العقيدة ىذه آثار من كاف لقد. األحياف بعض في اإلسبلـ أعداء لمصلحة
 ألنهم والمعاصي، الذنوب من ذلك وغير الوالدين وعقوؽ والسرقة والزنا والقتل والشرؾ الكفر

 األعماؿ تركوا أصحابها أف آثارىا ومن. ويرضاه يحبو فهو وأوجده اهلل خلقو شيء كل أف يزعموف
 بدعوى الموبقات من كثيراً  وارتكبوا النار، من وتنجيهم الجنة إلى توصلهم التي الخيرة الصالحة

 .والنصب والتعب العمل فلماذا سيصيبو، للعبد قدر ما وكل آت، آت القدر أف
 والتوكل باهلل واالستعانة الدعاء تركوا كما والصياـ، الصبلة فتركوا باألسباب، األخذ ىؤالء ترؾ لقد

 من كثير ورضي. عمل وال دعاء معو ينفع ال قادـ ماض اهلل يريده فالذي منها، فائدة ال ألنو عليو،
 بالمعروؼ األمر وتركوا. وإرادتو اهلل قدر يفعلوه ما ألف المفسدين، وإفساد الظالمين بظلم ىؤالء

 مقدر والجرائم المفاسد من وقع ما ألف والقصاص، الحدود بإقامة يهتموا ولم المنكر، عن والنهي
 في وحالو ومعتقده الفريق لهذا - اهلل رحمو - تيمية ابن اإلسبلـ شيخ عرض وقد. منو بدَّ  ال

 والنهي، األمر يوافق ذلك أف وزعموا والقدر، بالقضاء اعترفوا الذين: فقاؿ كتبو، من مواضع
 مخلوؽ، لكل العامة بالربوبية االعتراؼ مع والنهي، واألمر الشرائع تعطيل إلى أمرىم يؤوؿ فهؤالء

 - حاالً  وإما اعتقاداً  إّما - كثيراً  بو يُبتلى الذي ىو وىذا بناصيتها، آخذ ربي إال دابة من ما وأنو
 وإسقاط للمحرمات، اإلباحة إلى منهم يخرج من يخرج حتى والفقراء الصوفية من طوائف

 فهو كلها، المخلوقات خالق اهلل أف رأوا ىؤالء: " فيهم أيضاً  وقاؿ. العقوبات ورفع الواجبات،
 وال نكر، وال عرفاف وال وكفر، إيماف بين ذلك بعد يميزوا ولم الكائنات، ومريد العباد، أفعاؿ خالق
 وال هلل ولي وال متنبيء، وال نبي وال غوي، وال راشد وال ضاؿ، وال مهتدي وال باطل، وال حق

 بين وال والظلم، العدؿ بين وال ممقوت، وال هلل محبوب وال مسخوط، وال هلل مرضي وال عدو،
 حيث والفجار، األبرار بين وال والنار، أىل وأعماؿ الجنة أىل أعماؿ بين وال والعقوؽ، البر

 العاـ، والخلق الشاملة والقدرة النافذة والمشيئة السابق القضاء من الكائنات فيو تجتمع ما شهدوا
 حتى الطريق ىذا أصحاب يغلو وقد. بينهما الفارؽ عن وعموا المخلوقات، بين المشترؾ فشهدوا
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 منهم، الواقعة السيئات في القدرية اإلرادة بموافقة ويمسكوف اهلل، ىي الموجودات عين يجعلوا
 :إسرائيل بني وقوؿ يعصى، برب كافر أنا: الحريري كقوؿ

 طاعات كلو ففعلي مني * يختاره لما منفعبلً  أصبحت
 في وضبلالتها الفرقة لهذه القيم ابن وعرض. الربوبية حقيقة أنو باعتبار حقيقة ىذا يسموف وقد

 وال - االختيارية اإلنساف حركة أف زعمت أخرى طائفة نبغت ثم: فقاؿ( العليل شفاء) القيم كتابو
 وأنو مجبور، الطاعة على وأنو األمواج، وكحركات الرياح، ىبوب عند األشجار كحركة - اختيار

 مقتدين، آثارىم على أتباعهم تبلىم ثم. ومقصور مجبور عليو ىو بل لو، خلق لما ميسر غير
 الرب تكاليف أف عليو وزادوا وحققوه، إليو، وانتموا المذىب ىذا فقرروا مقتفين، ولمنهاجهم

 السبع إلى يرقى أف المقعد كتكليف الحقيقة في وأنها يطاؽ، ماال تكليف كلها لعباده تعالى
 ىو وإنما بمقدوره، ىو وال العبد، فعل من ليس بما تكليف وشرائعو باإليماف فالتكليف الطباؽ،
 عليها وليسوا بأفعالو، عباده فكلف قدير، شيء كل على وىو بالخلق، منفرد ىو من بفعل تكليف
 من محققوىم آثارىم على تبلىم ثم. فاعلين لها الحقيقة في وليسوا عليها، عاقبهم ثم قادرين،
 :قيل كما للمراد، موافق لئلرادة مطيع الفاعل إذ البتَّة، معصية الكوف في ليس: فقالوا الُعباد،

 طاعات كلو ففعلي مني...  يختاره لما منفعبلً  أصبحت
 غير اإلرادة ومطيع إرادتو، أطعت فقد أمره، عصيت كنت إف: فقاؿ فعلو على ىؤالء بعض والموا
، ، غير الحقيقة في وىو ملـو  اإلرادة بأف المذىب ىذا في المتكلمين من محققوىم وقرر مذمـو

 الكوف في ما وكل مشيئتو، نفس ىي فمحبتو واحدة، ىي سبحانو الرب حق في والمحبة والمشيئة
 .أحبو فقد شاءه ما وكل وشاءه، أراده فقد

 ونواىيو الرب أوامر إف: وقالوا الظلم، أقبح إلى ونسبتو الظنوف، أسوأ باهلل الفرقة ىذه ظنت ولقد
 أشدَّ  عباده يعذب واهلل األموات، إحياء الميت وكتكليف السماوات، فوؽ يرقى أف العبد كتكليف
 على يعاقبهم بل فعلو، على يقدروف ماال ترؾ وعلى تركو، على يقدروف ماال فعل على التعذيب

 منهم العارؼ ونرى مقهور، عليو ىو بل لو، ميسر أحد وليس مقدور، غير لهم ىو الذي فعلو نفس
 :ومتظلماً  متشكياً  ربو ومن مترنمًا، ينشد
 بالماء تبتل أف إياؾ إياؾ: ... لو وقاؿ مكتوفاً  اليم في ألقاه
 من وتبريئها األقدار، على ذنوبهم تحميل قصدوا البشر من الصنف ىذا أف إلى القيم ابن تنبو وقد

 إلى( الشفاء) لكتاب المقدـ وتنبو. العليم الخبلؽ فعل الحقيقة في إنها وقالوا واألوزار، الذنوب
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 الجبر عقيدة: فقاؿ الجبر ىو العصور كل في السائد االتجاه جعل الذي ىو السبب ىذا أف
 التي القوة على التبعة وتلقي اإلثم، من اقترؼ ما أوزار عنو وتضع تبعاتو، اإلنساف عن تحمل
 بالجبر، يدين الناس من األعظم السواد فكاد تصرفاتو، في وقادتو رغبتو ودفعت اإلنساف، حركت

 المرء أف ويعتقد الدىر، على التبعة يلقي يعبدىا، التي اآللهة بيد أمره بأف اعتقد وثنياً  كاف فمن
 مسلوب وأنو تشاء، كيف ُتسيرّْه األقدار أف يعتقد باهلل مؤمن أنو يقوؿ ومن. الحدثاف تقلب طوع

 قاؿ حيث الحديثة، العصور في جديداً  مظهراً  البحث ىذا اتخذ حتى االختيار، عديم اإلرادة
 ىذه إحداث في يد لئلنساف وليس والبيئة، والوراثة بالغرائز مقيدة اإلنساف إرادة إف: منهم المجبرة
 البواعث في لها أثر ال اإلرادة ألف وإثم، ذنب من يقترؼ فيما اختيار لو فليس وإذف األمور،

 محيص ال خضوعاً  خارجية أو نفسية لمؤثرات خاضعة وىي البواعث، ىذه ثمرة ىي بل النفسية،
 الزائغة الطرؽ طريق عن المتأخرة العصور في المسلمين بين الجبر فكرة انتشرت ولما. عنو

 .األسباب ترؾ مع سيما عظيماً، ضرراً  أضرَّت والمتصوفة
 :بعضهم قاؿ

 والسكوف التحرؾ فسياف...  يكوف بما القضاء قلم جرى
 الجنين غيابتو في ويرزؽ...  لرزؽ تسعى أف منك جنوف
 ابن يقوؿ رسلو، بو وأخبرت كتبو، في جاء بما والتكذيب باهلل، الكفر إلى تؤدي الفريق ىذا ومقالة
 أثبت ممن شر فهو والنهي األمر إبطاؿ على بو واحتج القدر أثبت فمن: تعالى اهلل رحمو تيمية
 جميع بين الملل أىل من وغيرىم المسلمين بين عليو متفق وىذا القدر، يثبت ولم والنهي، األمر

 المأمور بين يفرؽ ولم المخلوقات، لجميع العامة الربوبية وشهود بالقدر احتج من فإف الخلق،
 بشيءٍ  وال الرسل، من بأحد يؤمن لم المعصية وأىل الطاعة وأىل والكفار، والمؤمنين والمحظور

 والسابقوف سواء، وفرعوف وموسى سواء، وقومو ونوح سواء، وإبليس آدـ عنده وكاف الكتب، من
 يغني ذلك أف يزعم ولكن وكتابو، اهلل علم بتقدـ يقر من: أيضاً  فيهم وقاؿ. سواء والكفار األولوف

 عمل ببل الجنة، دخل بالسعادة قضى من بل العمل، إلى يحتاج ال وأنو والعمل، والنهي األمر عن
 وأضل( بالقدر المكذبين يعني) أولئك من أكفر فهؤالء عمل، ببل شقي بالشقاوة قضى ومن أصبًل،
 أصروا إذا القـو ىؤالء: أيضاً  وقاؿ. بكثير والنصارى اليهود من أكفر ىؤالء قوؿ ومضموف سبيبًل،

 والنهي، باألمر يؤمنوف والنصارى اليهود فإف والنصارى، اليهود من أكفر كانوا االعتقاد ىذا على
 .ببعض وكفروا ببعض وآمنوا وبدلوا حرفوا لكن والعقاب، والثواب والوعيد، والوعد
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 ولي لها يكن لم ومن كثر، أو قل وصداؽ، ٔعدؿ وشاىدي بولي إال نكاح وال
 .ٕلو ولي ال من ولي فالسلطاف

                                                           

 من جماعة طريق من وسلم عليو اهلل صلى النبي عن روي( بولي إال نكاح ال) بلفظ لحديثا ٔ
 بن اهلل وعبد اهلل، عبد بن وجابر الحصين، بن وعمراف األشعري، موسى أبو منهم الصحابة،

 وأنس عمرو، بن اهلل وعبد عمر، بن اهلل وعبد طالب، أبي بن وعلي وعائشة، ىريرة، وأبو عباس،
 طريق طرقو وأفضل ضعيفة طرقو وكل عنهم، اهلل رضي جندب، بن وسمرة أمامة، وأبو مالك، بن

 طرقو لكثرة والحديث باإلرساؿ أعل ولكنو صحيح، فإسناده عنو اهلل رضي موسى أبي حديث
 بن علي صححو فقد الحديث، اىل أكثر صححو البعض عند موسى أبي حديث إسناد وصحو

: أحمد اإلماـ وقاؿ ،(ٖٖ٘) والمحرر ،(ٛٓٔ/ ٚ) للبيهقي الكبرى السنن في كما المديني
 البحر في البزار وقاؿ ،(ٕٚٙ/ ٗ) للبيهقي الكبرى السنن في كما بعضاً  بعضها يشد أحاديث

 حباف ابن وصححو ،(ٕٖ/ ٘) السنة شرح في البغوي وحسنو ثابت،(: ٘ٔٔ/ ٛ) الزخار
/ ٚ) المنير البدر في الملقن ابن وصححو ،(ٓٗ/ ٖ) العارضة في العربي ابن وصححو والحاكم،

 الخبر موافقة في الحافظ وقاؿ ،(ٕٓٔ/ ٙ) السنن تهذيب في القيم ابن وصححو ،(ٖٗ٘
 ،(ٕٙٛ/ ٔ) التفسير عمدة في شاكر أحمد الشيخ وصححو صحيح، حسن(: ٕٖٚ/ ٕ) الخبر

 في ليس مما المسند الصحيح في مقبل الشيخ وصححو ،(ٜٖٛٔ) اإلرواء في األلباني وصححو
 ،ٖٛ/ ٖ) المكدود وغوث ،(ٗٔٗ) المرتاب جنة في الحويني وصححو ،(ٕٕٛ) الصحيحين

  .المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط وصححو ،(ٗٓٚ - ٔٓٚ رقم
)وشاىدي عدؿ( فقد صححو بعض أىل العلم وخالفهم وأما الحديث بلفظ المصنف بزيادة 

: المنذر ابن قاؿ كما للشواىد تصلح ال ضعيفة طرقوألف  (عدؿ وشاىدي) غيرىم فضعفوا زيادة
 .(ٜٓٔ، رقم ٕٛٔ/ٖ) الراية ونصب ،التلخيص في، وكما خبر الشاىدين في يثبت لم
 يكوف ال المتعة نكاح ألف المتعة؛ نكاح يجيزوف الذين الرافضة على الرد اهلل رحمو المؤلف أراد ٕ

، وليها مع يتفق ال وقد المرأة مع الرجل فيتفق، مؤقت نكاح ونكاحهم، عدؿ وشاىدي بولي
 في بعض الصور.  ولي بدوف النكاح يصح إنو: يقولوف الذين األحناؼ وكذلك

 بعض وجوب في ىو إنَّما والخبلؼ مشروعيتو، على اتفق مما الجملة في النكاح في الواليةو 
 عليو يترتَّب وما نفسو، النكاح أىمية من تنبع فهي النكاح في الوالية مشروعّية حكمة وأمَّا صورىا،

 مكانتو ورفع وصيانتو العقد، بهذا اإلسبلـ عناية تماـ من فمشروعيتها اإلنساف، حياة في أثر من
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 المسلمين عند المعروؼ المكاف من النكاح في الوالية أىمية أصبحت ولذلك ،مقاصده ورعاية
 وأتم أكمل في بها وتمسُّكاً  االجتماعية، حياتهم في ألىمّْيَّتها منهم إدراكاً  عصورىم، مختلف في

 تحتُّم في الخبلؼ مواطن فوؽ بهم سما ونساؤىا، رجالها واختاره رضيو فلما بها، وعمبلً  صورىا،
 شرؼ فإنَّها -صورىا بعض في - البعض عن واجباً  حتماً  تكن لم إف أنَّها منهم إيمانًا صورىا بعض
 يرغب وال الخبلؼ محلُّ  ينالو ال موطن وذلك نتائجها، من المكاـر حفظ وأفَّ  بها، تمسَّك لمن
 عاجزاً  يكوف أف إمَّا النكاح في عليو الموليَّ  أفَّ  وذلك ، وأنسابهم أعراضهم على الغيرة ذوو عنو
 وإناثاً، ذكوراً  والمجانين كالصّْغار عنها، المفسدة درء وعن بنفسو، لنفسو المصلحة إدراؾ عن

 ورعاية واألمواؿ األنفس لحفظ وأشمل أعمَّ  والية ضمن النّْكاح في عليهم الوالية تكوف فهؤالء
 وازع الشرع وازع إلى باإلضافة فيها أوليائهم بيد المسؤولية تلك وكوف المفاسد، ودرء المصالح

 الرعاية ىي وتلك العاجزين، القربى ذوي بشؤوف القياـ على والحرص الشفقة إلى والدافع الطبع
 .فيو خبلؼ ال مما وىذا وصفها، وأكمل وأجلّْ  مكانتها أسمى في االجتماعية

 رعاية النكاح في عليها الوالية ففي مطلًقا، األنثى ىو النكاح في عليو الموليُّ  يكوف أف وإمَّا
 دوف وأكملو، وأشرفو وجو أتم على مرادىا إلى وإيصالها حيائها، وكـر أدبها لكماؿ وصيانة لحقّْها،

 ودوف -االختيار وحسن النظر على قادرة كانت إف -لها زوجاً  ترضاه من اختيار في لحقّْها ىضم
 منها وقعت إف خطره، عظيم قدره، جليل عقد في تهوى، من يد في يدىا تضع بتركها لها إىماؿ
 كاف إذا ما بخبلؼ وىذا المعرَّة، تلك فيو عليها تقتصر وال الزلَّة، فيو تهوف ال محلّْ  ففي الزلَّة،

 إمبلء فيو ولها عقدتو، إبراـ فيو لرجالها يكوف بحيث أوليائها، وبين بينها شورى نكاحها أمر
 وليَّها وعلى عليها يجب مما فيو لها خيرة ال ما تختار أالَّ  بشرط -نفسها تطيب حتى شروطها

 واختياراً  فكرةً  اهلل تقوى على يقاـ حين الغالب وىو -العقد ىذا غنم لها يكوف وبهذا -رعايتو
 كاستدراكو ليس منهم الحاصل الضرر فاستدراؾ أوليائها بسبب ذلك غير حصل إف وأمَّا -وعقداً 

 وأكمل أعزّْ  في النّْساء على النكاح في الوالية محاسن بعض فهذه. بنفسها تتوالَّه حين منها
 والية الوالية ىذه فليست -تعالى اهلل شاء إف بيانها، سيأتي كما -النّْساء على خير وكلُّها صورىا،

 األزواج، في رغبتهنَّ  إبداء عليهنَّ  يعزُّ  البلتي النّْساء من الكريمات لحياء استغبلؿ وال وإذالؿ، قهر
 وتمسُّك لؤلعراض وصيانة للحقوؽ حفظ ىو وإنّما نيَّتو، ساءت أو نظره قصر من يصوّْره كما

 انظر ، ىػ.ا المستعاف وىو الموفق واهلل. معانيها وأسمى وأرفع صورىا وأزىى أجمل في بالفضيلة
 ( .ٜ٘-ٚ٘ص) النكاح في الوالية كتاب
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 ، الوالية:  الزواج صحة شروط من( : "ٖٗٔ - ٔٗٔ/  ٛٔ) الدائمة اللجنة فتاوى في جاء وقد
 أبو روى لما ؛ باطل فنكاحها:  ولي بدوف تزوجت فإف ، ولي بدوف تتزوج أف للمرأة يجوز فبل

 روى ولما ؛( بولي إال نكاح ال: ) قاؿ أنو وسلم عليو اهلل صلى النبي عن عنو اهلل رضي موسى
 أيما: ) قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي أف عائشة عن عروة عن الزىري عن موسى بن سليماف

 فلها بها دخل فإف ، باطل فنكاحها ، باطل فنكاحها ، باطل فنكاحها وليها إذف بغير نكحت امرأة
 إال الخمسة رواىما( لو ولي ال من ولي فالسلطاف اشتجروا فإف ، فرجها من استحل بما المهر

 بغير نكحت امرأة وأيما ، بولي إال نكاح ال: ) ولفظو الطيالسي داود أبو الثاني وروى ، النسائي
( لها ولي ال من ولي فالسلطاف:  ولي لها يكن لم فإف ، باطل ، باطل ، باطل فنكاحها:  ولي إذف

 وىو ، انتهى" ذلك خبلؼ الصحابة من أحد عن يعرؼ ال إنو:  اهلل رحمو المنذر ابن اإلماـ قاؿ ،
 . والعثيمين واأللباني باز ابن العبلمة اختيار

 ، حكمو ينقض لم الحاكم بو حكم إذا فإنو ، العقد ىذا صحة في العلماء الختبلؼ نظرا( تنبيو)
 . الناس بين اضطراب يقع ال حتى ، بصحتو حينئذ ويقاؿ

 : ولي بدوف العقد عن( ٖٙٗ/ٜ" )المغني" في اهلل رحمو قدامة ابن قاؿ
 وكذلك ، نقضو يجز لم،  حاكما لعقده المتولي كاف أو،  حاكم العقد ىذا بصحة حكم فإف"

؛  أولى واألوؿ.  نصا خالف ألنو ، ينقض أنو إلى العلماء بعض وذىب.  الفاسدة األنكحة سائر
 . بتصرؼ انتهى" االجتهاد فيها ويسوغ،  فيها مختلف مسألة ألنها

 يعني ،«الشهادة الرابع»: قولو(: ٜٗ/ ٕٔ) الممتع الشرح في العثيمين العبلمة قاؿ: مسألة
 ذلك ودليل شاىداف، النكاح عقد على يشهد أف: أي الشهادة، النكاح صحة شروط من الرابع
 عدؿ ذوي وأشهدوا بمعروؼ فارقوىن أو بمعروؼ فأمسكوىن أجلهن بلغن فإذا: }تعالى قولو

 [.ٕ: الطبلؽ{ ]منكم
 على باإلشهاد مأمورا كاف فإذا سابق، نكاح إعادة والرجعة الرجعة، على باإلشهاد ػ تعالى ػ اهلل فأمر

 منو، أجنبية وىذه زوجتو، المراجعة ألف أولى؛ باب من ابتداء العقد على فاإلشهاد الرجعة،
 بو تقـو ال ضعيف الحديث ىذا لكن ،«عدؿ وشاىدي مرشد بولي إال نكاح ال»: ولحديث
 النكاح؛ عقد العقود أخطر من ألف العقد؛ ىذا ولخطورة للنكاح، إعبلف فيو اإلشهاد وألف الحجة،

 .غيره في توجد ال شروط لو ولذلك ونسب، وإرث، محرمية، عليو يترتب
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 يستبيح عقد فهو العقود، من كغيره النكاح عقد ألف بشرط؛ ليس اإلشهاد إف: العلماء بعض وقاؿ
 بو يستبيح الذي المملوكة على الشراء عقد أو البيع، كعقد الزوجة، بهذه االستمتاع اإلنساف بو

 والزوجة، الزوج بين نزاع يحصل لئبل بو أمر فإنما الرجعة، على اإلشهاد وأما: قالوا التسري،
 لزوج ونبيحها الرجوع بعدـ نقضي ربما وبالتالي راجعها، يكوف أف وتنكر راجعها، أنو ػ مثبل ػ فيدعي
 بعض وقاؿ. نزاع فيو فليس ابتداء النكاح أما مفسدة، ىذا في فيكوف راجع قد وىو آخر،

 اإلعبلف وجد إذا وأنو ػ والتبيين اإلظهار،: أي ػ اإلعبلف وإما اإلشهاد، إما يشترط إنو: العلماء
 فيو اإلشهاد عدـ ألف بالزنا؛ اشتباىو من األمن في وأبلغ النكاح، اشتهار في أبلغ ألنو كفى؛

 اإلشهاد فاشتراط كذلك، األمر وليس تزوجها، قد أنو يدعي ثم بامرأة، يزني قد أنو وىو محظور،
 شيخ اختيار وىذا أولى، باب من المحظور ىذا انتفى اإلعبلف وجد إذا لكن السبب، لهذا

 صحتو في النكاح في إعبلف بدوف اإلشهاد وجود إف: قاؿ بل ػ، اهلل رحمو ػ تيمية ابن اإلسبلـ
 نكاح وألف ،«النكاح أعلنوا»: وقاؿ النكاح، بإعبلف أمر ػ والسبلـ الصبلة عليو ػ النبي ألف نظر؛
 بامرأة، ػ باهلل والعياذ ػ يزني أف يستطيع الواحد ألف بالشهود؛ ولو حتى المفسدة منو يخشى السر

 أف شرطا ليست الشهادة أف على يدؿ ومما. ذلك على زور بشاىدي ويأتي تزوجتها،: يقوؿ ثم
 ىذا يتركوا أف يمكن ال ػ عنهم اهلل رضي ػ والصحابة وإعبلنو، بيانو إلى الحاجة تدعو مما ىذا

 المشترطة األمور من ىذا كاف ولو مستفيضا، مشهورا أمرا ولكاف ولبينوه، شرطا، كاف لو األمر
 يشترط إنو: قاؿ فمن الدليل، عدـ فالدليل واضح، بين وجو على السنة أو الكتاب في لجاء

 .بالدليل فليأت
 أف ذكر قد ػ، اهلل أثابهم ػ الشريف الحديث في كبيرة عناية لهم الذين اإلخواف أحد أف بلغنا وقد

 بعضها يجبر ال ضعيفة، بأدلة أتى ثم مرفوعا، صحيح «عدؿ وشاىدي بولي إال نكاح ال» حديث
 لكاف ببعض بعضها ينجبر يسيرا ضعفا ضعيفة األدلة أف لو المحدثين، قاعدة وعلى بعضا،

 نستشهد ال ىذا فمثل ذلك، أشبو وما متروؾ ىو من الطرؽ بعض في لكن لغيره، حسنا الحديث
 .بو

 كل في معصوما ليس فإنو العلم من أدرؾ مهما اإلنساف أف نعرؼ أف ألجل ىذا على نبهنا وقد
 بعد إذا. وجل عز اهلل عصم من إال معصـو أحد وال وينسى، ويصيب يخطئ بشر ىو وإنما شيء،
 ببلد في سيما ال ويتأكد، اإلشهاد ينبغي لكن بشرط، ليس اإلشهاد أف لنا يتبين ىذا، في النظر

 المحاكم إلى وترفع خبلؼ، يحصل لو المسألة ىذه ألف شرط؛ اإلشهاد بأف يحكموف كببلدنا
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 فيها يحتاط النكاح مسائل من مسألة فكل مشاكل، في نقع وحينئذ النكاح، بفساد حكموا
 :أربعة فاألحواؿ. بلده في للحكاـ موافقة فيها كاف إذا سيما ال اإلنساف،

 .الصحة بعدـ يقوؿ أحد وال صحتو في شك ال وىذا وإعبلف، إشهاد يكوف أف: األوؿ
 .«النكاح أعلنوا»: لؤلمر مخالف ألنو نظر؛ صحتو ففي إعبلف، ببل إشهاد يكوف أف: الثانية
 .وصحيح جائز الراجح القوؿ على وىذا إشهاد، ببل إعبلف يكوف أف: الثالثة
 .اإلشهاد وفات اإلعبلف فات ألنو النكاح؛ يصح ال فهذا إعبلف، وال إشهاد يكوف أال: الرابعة

 الصواب ىوأنها تقع واحدة، و  اآلخر والقوؿ العلم، أىل جماىير قوؿ ىو المصنف ذكره ما ٔ
 يلـز فيما اإلسبلـ علماء اختلف وقد(: ٕ٘ٙ/ ٕ) والتنوير التحرير في عاشور ابن قاؿ أعلم، واهلل
 بو قضى بما أخذاً  الثبلث يلزمو: الجمهور فقاؿ ثالثة، ليست طلقة في الثبلث بطبلؽ تلفظ من

 .الخطاب بن عمر
 بن ومحمد العواـ بن والزبير عوؼ ابن الرحمن وعبد مسعود وابن طالب أبي بن علي وقاؿ

 زنباع، بن محمد منهم: األندلس مالكية من وجماعة والظاىرية وطاووس أرطاة بن وحجاج إسحاؽ
 بن وأصبغ بقرطبة، عصره فقيو الخشني، السبلـ عبد بن ومحمد مخلد، بن بقي بن ومحمد
: الحنابلة من تيمية ابن وقاؿ الجليل، الفقيو الطليطلي مغيث بن وأحمد قرطبة، فقهاء من الحباب

 ىػ.ا واألثر النظر جهة من األرجح وىو واحدة طلقة إال يقع ال واحدة كلمة في الثبلث طبلؽ إف
 عباس ابن عن مسلم صحيح في(: ٖٗٔٔ) الحديث تحت الضعيفة في األلباني العبلمة وقاؿ
 وسنتين بكر، وأبي وسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عهد على الطبلؽ كاف) قاؿ عنهما اهلل رضي

 قد أمر في استعجلوا قد الناس إف: الخطاب بن عمر فقاؿ واحدة، الثبلث طبلؽ عمر خبلفة من
 ىذا أف على الجدؿ يقبل ال نص ىو( عليهم فأمضاه عليهم، أمضيناه فلو أناة، فيو لهم كانت

 في وسلم عليو اهلل صلى وفاتو بعد عليو العمل لجرياف منسوخ غير ثابت محكم حكم الطبلؽ
 باجتهاد بل عنده آخر بنص يخالفو لم اهلل رضي عمر وألف،  عمر خبلفة وأوؿ،  بكر أبي خبلفة

..  استعجلوا قد الناس إف: " قولو بذلك يشعر كما مخالفتو في األمر أوؿ قليبل تردد ولذلك منو
 نص عنده كاف لو والتردد التساؤؿ ىذا مثل للحاكم يجوز فهل.. " ،  عليهم أمضيناه فلو

،  يكن لم أف بعد حدث االستعجاؿ أف على يدؿ"  استعجلوا قد: " قولو فإف،  وأيضا؟! بذلك
 ىذا مع يجوز فهل،  والتأديب لهم التعزيز باب من ثبلثا عليهم يمضيو أف،  الراشد الخليفة فرأى
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،  عمر خبلفة وأوؿ بكر أبي خبلفة في المسلموف عليو أجمع الذي المحكم الحكم يترؾ أف كلو
 أوؿ بو ىو حكم الذي حكمو ويترؾ،  باجتهاده فيؤخذ،  فيو واجتهد لعمر بدا رأي أجل من

 في وقع ما عجائب لمن ىذا إف اللهم؟!  بكر وأبي وسلم عليو اهلل صلى اهلل لرسوؿ تبعا خبلفتو
 الطبلؽ حوادث كثرت وقد سيما ال،  العلماء أيها المحكمة السنة إلى فرجوعا،  اإلسبلمي الفقو

 ىذا أكتب حين وأنا، العائبلت مئات بو تصاب مستطير بشر تنذر مدىشة كثرة الزمن ىذا في
،  الشرعية محاكمها في الحكم ىذا أدخلت قد وسوريا كمصر اإلسبلمية الببلد بعض أف أعلم

 منهم ذلك يكن لم القانونيين الفقهاء من ذلك أدخلوا الذين إف: أقوؿ أف المؤسف من ولكن
 أخذوا إنهم أي،  الحديث لهذا الموافق تيمية ابن لرأي منهم تقليدا وإنما،  السنة إحياء بدافع
 ىؤالء جل فإف ولذلك،  زعموا بو األخذ اقتضت المصلحة ألف بل،  بالحديث مدعم ألنو ال برأيو

 بل،  بها لهم علم ال ألنهم،  بالسنة اليـو يختارونها التي واختياراتهم أقوالهم يدعموف ال الفقهاء
 تقدير في يرجعوف وإليها،  يحكموف بها التي،  آرائهم على باالعتماد ذلك عن استغنوا قد

 اهلل يدينوف بو القريب باألمس كانوا الذي الحكم يغيروا أف ألنفسهم يستجيزوف بها التي المصلحة
 أف،  آخر مذىب إلى مذىبا تركوا أو حكما غيروا إف أنهم أوده فالذي،  ىذه الطبلؽ كمسألة، 

 واألحواؿ القانونية األحكاـ على قاصرا ذلك يكوف ال وأف،  للسنة منهم اتباعا ذلك يكوف
. ا! يفعلوف فلعلهم،  بهم الخاصة ومعامبلتهم عباداتهم إلى ذلك يتعدوا أف يجب بل،  الشخصية

 فانظره( ٖٖٚ - ٕٗٛ/ ٔ) اللهفاف إغاثة في موسع بحث المسألة ىذه في القيم ابن وللعبلمة ىػ
 .شئت إف
 (.ٙٚٙٔ(، ومسلم )ٛٚٛٙأخرجو البخاري ) ٔ
 : التالية األوصاؼ عليو انطبقت إذا الشخص حق في تثبت( القتل) اإلعداـ عقوبة ٕ
"  فاقتلوه دينو بدؿ من: "  وسلم عليو اهلل صلى لقولو ؛ إسبلمو بعد كفر من وىو ، المرتد -ٔ

 ( .ٕٗ٘ٙ) البخاري رواه
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 ، القتل ىي اإلسبلـ دين عن المرتد عقوبة: (ٖٕٗ-ٖٕٔ/ٕٔ) الدائمة اللجنة جاء في فتاوى
 الدنيا في أعمالهم حبطت فأولئك كافر وىو فيمت دينو عن منكم يرتدد ومن: ) تعالى اهلل قاؿ

 عليو اهلل صلى النبي عن وثبت ، ٕٚٔ/البقرة( خالدوف فيها ىم النار أصحاب وأولئك واآلخرة
 انتقل من:  الحديث ومعنى ، صحيحو في البخاري رواه( فاقتلوه دينو بدؿ من: ) قاؿ أنو وسلم

 اهلل صلى النبي عن أيضا وثبت ، يقتل فإنو يتب ولم ذلك على واستمر غيره إلى اإلسبلـ دين عن
 بإحدى إال اهلل رسوؿ وأني اهلل إال إلو ال أف يشهد مسلم امرئ دـ يحل ال: ) قاؿ أنو وسلم عليو

 ومسلم البخاري رواه( للجماعة التارؾ الدين من المارؽ ، الزاني والثيب ، بالنفس النفس:  ثبلث
. 

 : منها عديدة ألمور المرتد عقوبة في التشديد وىذا
 التثبت على لو وباعث ، نفاقا أو مصانعة اإلسبلـ في الدخوؿ يريد لمن زجر العقوبة ىذه أف -أ

 إسبلمو أعلن من فإف ، واآلخرة الدنيا في ذلك بعواقب وعلم بصيرة على إال يقدـ فبل األمر في
 ارتد إذا بالقتل يعاقب أف ذلك ومن ، واختياره برضاه اإلسبلـ أحكاـ بكل التزامو على وافق فقد
 . عنو
 فهو المسلمين جماعة في دخل ومن ، المسلمين جماعة في دخل فقد إسبلمو أعلن من -ب

 تفريق أو ىدمها أو فتنتها في سببا يكوف أف شأنو من ما كل ودرء ونصرتها لها التاـ بالوالء مطالب
 الضارة لآلثار وجلب اإللهي ونظامها المسلمين جماعة عن خروج اإلسبلـ عن والردة ، وحدتها

 . ارتكابها ومنع الجريمة ىذه عن الناس لصرؼ الزواجر أعظم والقتل إليها
 ما أنو لئلسبلـ المخالفين من وغيرىم المسلمين من اإليماف ضعفاء فيو يرى قد المرتد أف -ج

 حينئذ عنو فيتلقوف ، عنو تحوؿ لما حقا كاف فلو ، وتفصيبلتو بحقيقتو معرفة عن إال اإلسبلـ ترؾ
 فقتل ، منو القلوب وتنفير اإلسبلـ نور إطفاء بقصد وخرافات وكذب شكوؾ من إليو ينسبو ما كل

 إليو المنتمين إليماف وحفظا ، األفاكين تشويو من الحق للدين حماية ؛ الواجب ىو إذا المرتد
 . فيو الداخلين طريق عن لؤلذى وإماطة

 من للنظاـ حماية المعاصرة البشر قوانين في موجودة القتل عقوبة كانت إذا:  أيضا ونقوؿ -د
 ، بو تفتك التي الجرائم بعض في االنسياؽ من للمجتمع ومنعا األحواؿ بعض في االختبلؿ

 الباطل يأيتو ال الذي الحق اهلل فدين البشر قوانين لحماية ىذا وجد فإذا ، وغيرىا كالمخدرات
 بأف وأحرى أولى واآلخرة الدنيا في وىناء وسعادة خير كلو والذي خلفو من وال يديو بين من
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 ردتو لتسويغ نحوه األكاذيب ويختلق ، نضارتو ويشوه ، نوره ويطمس ، عليو يعتدي من يعاقب
 . ضبللتو في وانتكاسو

 . الموت حتى بالحجارة الرجم وعقوبتو:  المحصن الزاني -ٕ
 . بالغاف عاقبلف حراف وىما ، صحيح نكاح في قبلها في زوجتو ووطيء تزوج من ىو:  والمحصن
 : سبعة شروط ولئلحصاف

 الثيب: ) قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي ألف؛  اشتراطو في خبلؼ وال،  القبل في الوطء:  أحدىا
 أف في خبلؼ وال ، اعتباره فوجب،  القبل في بالوطء تحصل والثيابة ،( والرجم مائة جلد بالثيب

 دوف وطء أو،  خلوة فيو حصلت سواء؛  إحصاف بو يحصل ال،  الوطء عن الخالي النكاح عقد
 تخرج وال،  ثيبا المرأة بو تصير ال ىذا ألف؛  ذلك من شيء يحصل لم أو،  الدبر في أو،  الفرج

 يكوف أف من بد وال ، الخبر بمقتضى،  عاـ وتغريب مائة جلد حدىم الذين،  األبكار حد عن بو
 . الوطء أحكاـ بو يتعلق الذي الوطء حد ذلك ألف؛  الفرج في الحشفة تغييب بو حصل وطئا

 والمحصنات: ) تعالى اهلل قوؿ بدليل؛  إحصانا يسمى النكاح ألف؛  نكاح في يكوف أف:  الثاني
 ال،  الشبهة ووطء،  الزنى أف في،  العلم أىل بين خبلؼ وال ، المتزوجات يعني ،( النساء من

 اإلحصاف بو يحصل ال[ األمة وطء] التسري أف في خبلفا نعلم وال ، محصنا الواطئ بو يصير
 . أحكامو فيو تثبت وال،  بنكاح ليس لكونو؛  منهما لواحد
،  ومالك،  وقتادة،  عطاء منهم ، العلم أىل أكثر قوؿ وىذا ، صحيحا النكاح يكوف أف:  الثالث

 . الرأي وأصحاب،  والشافعي
 . ثور أبا إال،  كلهم العلم أىل قوؿ في شرط وىي الحرية:  الرابع

،  عقل أو بلغ ثم،  مجنوف أو صبي وىو وطئ فلو،  والعقل البلوغ:  والسادس الخامس الشرط
 . الشافعي ومذىب،  العلم أىل أكثر قوؿ ىذا ، محصنا يكن لم

 عاقلة امرأة الحر العاقل الرجل فيطأ،  الوطء حاؿ جميعا فيهما الكماؿ يوجد أف:  السابع الشرط
 . وأصحابو حنيفة أبي قوؿ وىذا ، حرة

"  يحصنها لم،  الكبيرة وطئ إذا الصبي إال،  محصنا صار كامبل أحدىما كاف إذا:  مالك وقاؿ
 ( .ٕٕٗ/ٕ" )الفقهية الموسوعة: " وينظر . مختصرا انتهى
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 عليو اهلل صلى النبي لقوؿ ؛ الموت حتى يرجماف فإنهما المحصنة زنت أو المحصن زنى فإذا
 والثيب سنة ونفي مائة جلد بالبكر البكر سبيبل لهن اهلل جعل قد عني خذوا عني خذوا: "  وسلم

 ( .ٜٓٙٔ) مسلم رواه"  والرجم مائة جلد بالثيب
 اهلل رضي الجهني خالد بن وزيد ىريرة أبي عن( ٜٛٙٔ) ومسلم( ٕٕ٘ٚ) البخاري روى ولما

 اهلل رسوؿ يا فقاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أتى األعراب من رجبل إف: "  قاال أنهما عنهما
 بيننا فاقض نعم - منو أفقو وىو - اآلخر الخصم فقاؿ اهلل بكتاب لي قضيت إال اهلل أنشدؾ: 

 ىذا على عسيفا كاف ابني إف:  قاؿ قل وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ لي وأذف اهلل بكتاب
 شاة بمائة منو فافتديت ، الرجم ابني على أف أخبرت وإني بامرأتو فزنى( عنده ليعمل استأجره أي)

 . ووليدة
 الرجم ىذا امرأة على وأف ، عاـ وتغريب مائة جلد ابني على أنما فأخبروني العلم أىل فسألت

 الوليدة ؛ اهلل بكتاب بينكما ألقضين بيده نفسي والذي:  وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ
 ىذا امرأة إلى( الصحابة أحد وىو) أنيس يا واغد . عاـ وتغريب مائة جلد ابنك وعلى ، رد والغنم

 فرجمت وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بها فأمر فاعترفت عليها فغدا قاؿ فارجمها اعترفت فإف
.) 

 نفسو على يقر أف أو الفرج، في الفرج يشاىدوف رجاؿ شهود بأربعة عليو الحدويجب أف يثبت 
 . مكره غير مختارا بالزنا
 الرجوع يجب بل ، بأنفسهم الحد ىذا يقيموا أف الناس آلحاد يجوز ال فإنو ؛ عليو الحد ثبت وإذا
 آحاد إقامة ألف ، التنفيذ أو اإلثبات إجراءات في كاف سواء عنو، ينوب من أو الحاكم إلى فيو

 . كبيرين واضطراب فساد إلى يؤدي الحدود الرعية
، " نائبو أو إلماـ إال حد إقامة تحـر( : "ٖ٘/ٙ" )الفروع" في اهلل رحمو الحنبلي مفلح ابن قاؿ

 يتفق( : "ٕٓٛ/٘" )الفقهية الموسوعة" في ىذا ورد كما ، اإلسبلـ فقهاء بين اتفاؽ محل وىذا
 ، الزنى كحد تعالى هلل حقا الحد كاف سواء ، نائبو أو اإلماـ ىو الحد يقيم الذي أف على الفقهاء

 . انتهى" القذؼ كحد آلدمي أو
 عن فضبل فضحو من خير الموت قبل عملو ويصلح ليتوب الفاحشة ىذه في وقع من على والستر

 وتركو بالزنى اعترؼ أف بعد عنو اهلل رضى ماعز عن وسلم عليو اهلل صلى النبي أعرض وقد ، قتلو
  . الحد عليو فأقاـ مرارا عاد حتى
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 يا: ) تعالى لقولو ؛ بالدية رضوا أو المقتوؿ أولياء عنو عفى إف إال قصاصا يقتل:  عمدا القاتل -ٖ
 فمن باألنثى واألنثى بالعبد والعبد بالحر الحر القتلى في القصاص عليكم كتب آمنوا الذين أيها

 فمن ورحمة ربكم من تخفيف ذلك بإحساف إليو وأداء بالمعروؼ فاتباع شيء أخيو من لو عفي
 أولي يا حياة القصاص في ولكم: ) وقولو ٛٚٔ/  البقرة( أليم عذاب فلو ذلك بعد اعتدى
 ٜٚٔ/  البقرة( تتقوف لعلكم األلباب
 إال اهلل رسوؿ وأني اهلل إال إلو ال أف يشهد مسلم امرئ دـ يحل ال: "  وسلم عليو اهلل صلى ولقولو

 البخاري رواه" للجماعة المفارؽ لدينو والتارؾ بالنفس والنفس الزاني الثيب ثبلث بإحدى
 ( .ٙٚٙٔ) ومسلم( ٗٛٗٙ)

 ويسعوف ورسولو اهلل يحاربوف الذين جزاء إنما: ) تعالى لقولو ؛ المحارب وىو ، الطريق قاطع -ٗ
 األرض من ينفوا أو خبلؼ من وأرجلهم أيديهم تقطع أو يصلبوا أو يقتلوا أف فسادا األرض في

 . ٖٖ/  المائدة( عظيم عذاب اآلخرة في ولهم الدنيا في خزي لهم ذلك
 . أعدائهم إلى أخبارىم وينقل المسلمين على يتجسس من وىو ،الجاسوس -٘

 أناس إلى كتب بلتعة أبي بن حاطب أف( ٜٕٗٗ) ومسلم( ٖٚٓٓ) البخاري رواه ما ذلك ودليل
 اهلل رسوؿ فقاؿ ، وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أمر ببعض يخبرىم مكة أىل من المشركين من

 امرأ كنت إني ، علي تعجل ال ، اهلل رسوؿ يا:  قاؿ ؟ ىذا ما ، حاطب يا:  وسلم عليو اهلل صلى
 يحموف بمكة قرابات لهم المهاجرين من معك من وكاف ، أنفسها من أكن ولم ، قريش في ملصقا

 بها يحموف يدا عندىم أتخذ أف فيهم النسب من ذلك فاتني إذ فأحببت ، وأموالهم أىليهم بها
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ ، اإلسبلـ بعد بالكفر رضا وال ارتدادا وال كفرا فعلت وما ، قرابتي
 قد إنو:  قاؿ.  المنافق ىذا عنق أضرب دعني ، اهلل رسوؿ يا:  عمر قاؿ.  صدقكم لقد:  وسلم
 فقد شئتم ما اعملوا:  فقاؿ بدر أىل على اطلع قد يكوف أف اهلل لعل يدريك وما ، بدرا شهد

 . لكم غفرت
 القتل حاطب استحقاؽ على عمر وسلم عليو اهلل صلى النبي إقرار الحديث من االستدالؿ ووجو
 شهدوا ممن أنو وىو مانعا ىناؾ أف أخبره وسلم عليو اهلل صلى النبي أف غير ، الفعل ىذا على
 . بدر غزوة
 : بلتعة أبي بن حاطب حديث عن( ٘ٔٔ/ٕ" )المعاد زاد" في القيم ابن قاؿ



 - 508 - 

                                                                                                                                                  

 واستدؿ اهلل، رحمهم حنيفة وأبي وأحمد كالشافعي الجاسوس المسلم قتل يرى ال من بو استدؿ
 بعلة علل ألنو: قالوا ، وغيرىما اهلل رحمو أحمد أصحاب من عقيل وابن كمالك قتلو يرى من بو

 منو بأخص يعلل لم قتلو من مانعا اإلسبلـ كاف ولو بدر، شهود وىي موجودة غير القتل من مانعة
 أف والصحيح (:ٕٕٗ/ٖ" ) المعاد زاد"  من آخر موضع في وقاؿ، بتصرؼ اىػ بدرا شهوده وىو
 كاف وإف ، قتلو للمسلمين مصلحة قتلو كاف فإف اإلماـ رأي إلى راجع -الجاسوس يعني- قتلو

 يعني يقتل تعزيرا ال حدا كما سيأتي في المسألة القادمة.  . اىػ أعلم واهلل استبقاه أصلح استبقاؤه
 عليو اهلل صلى قولو تحت لدخولهم ، والزنديق والساحر الصبلة تارؾ قتل:  سبق فيما ويدخل

 ". للجماعة المفارؽ لدينو التارؾ"  وسلم
 .تعزيرا بالقتل الحكم: حكم، مسألة

 : أنواع ثبلثة اإلسبلمية الشريعة في العقوبات
 . والجنايات األطراؼ على والتعدي القتل جرائم في:  القصاص -ٔ
 . ونحوىما السرقة، وحد الزنى، كحد:  شرعا المقدرة العقوبات وىي:  الحدود -ٕ
 . الحدود فيها تشرع لم ذنوب على التأديب وىو:  التعزير -ٖ
 ( .ٖٕٙ/ص) للماوردي"  السلطانية األحكاـ" 

 من أنها القاضي ورأى ، بها خاصة عقوبة بتقدير الشرع يرد لم شرعية مخالفة أحدىم ارتكب فإذا
 مناسبا يراه بما المتعدي ىذا يعاقب أف لو فإف ، عليها العقوبة تستحق بحيث بقدر الخطورة

 في مذكورة كثيرة وتفصيبلت أحكاـ ولو ،" التعزير"  بػ الفقهاء يسميو ما وىذا ، وذنبو لجرمو
 . الفقو مطوالت

 من بحاؿ القتل حد إلى التعزير يبلغ أال األصل كاف ، التأديب ىو التعزير مقصد كاف ولما
 إيقاع على تدؿ والسنة الكتاب من الصريحة األدلة بعض أف الفقهاء رأى لما لكن ، األحواؿ

 تعزيرية كعقوبة القتل تجيز التي االستثناءات بعض لهم كانت ، الوجو ىذا على القتل عقوبة
 والمجتمع للدولة العامة المصلحة ولتحقيق ، العظيمة الجرائم بعض لخطر وذلك ، حدية وليست

 . اإلسبلمي
 ( :ٖٕٙ/ٕٔ" ) الفقهية الموسوعة"  في جاء
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 إال اهلل حـر التي النفس تقتلوا وال: ) تعالى اهلل لقوؿ وذلك ، القتل بالتعزير يبلغ ال أنو:  األصل" 
 بإحدى إال مسلم امرئ دـ يحل ال: ) وسلم عليو اهلل صلى النبي وقوؿ ، ٔ٘ٔ/األنعاـ( بالحق
 .عليو متفق( للجماعة المفارؽ لدينو والتارؾ ، بالنفس والنفس ، الزاني الثيب:  ثبلث

 :ذلك من ، مخصوصة بشروط معينة جرائم في تعزيرا القتل جواز إلى الفقهاء بعض ذىب وقد
 : المسلمين على تجسس إذا المسلم الجاسوس قتل -ٔ

 ، والشافعي ، حنيفة أبو ومنعو ، أحمد أصحاب وبعض ، مالك بالقتل تعزيره جواز إلى وذىب
 . أحمد فيو وتوقف ، الحنابلة من يعلى وأبو
 : ذلك ومن

 : كالجهمية والسنة للكتاب المخالفة البدع إلى الداعية قتل -ٕ
 . أحمد أصحاب من وطائفة ، مالك أصحاب من كثير ذلك إلى ذىب

 كما ، القتل يوجب جنسو كاف إذا ، الجرائم من تكرر فيما بالقتل التعزير حنيفة أبو وأجاز -ٖ
 . بالمثقل القتل أو اللواط منو تكرر من يقتل

 بما ، يقتل فإنو بقتلو إال شره ينقطع لم إذا المفسد أف على يستدؿ وقد:  تيمية ابن وقاؿ -ٗ
 اهلل صلى اهلل رسوؿ سمعت:  قاؿ عنو اهلل رضي األشجعي عرفجة عن صحيحو في مسلم رواه
 يفرؽ أو ، عصاكم يشق أف يريد واحد رجل على جميع وأمركم أتاكم من: ) يقوؿ وسلم عليو

 .انتهى( " فاقتلوه جماعتكم
 والتفصيل اإلجماؿ سبيل على تعزيرا القتل مباحث من يظهر"  : اهلل رحمو زيد أبو بكر الشيخ قاؿ

 في آخرين عند والتضييق ، البعض عند التوسع على ، الفقهاء عامة عند مشروع تعزيرا القتل أف: 
 وحفظ األمة مصالح وحماية الشرع مقاصد مع يتمشى الذي الصحيح القوؿ وأف، معينة قضايا

 قدر وعلى ، المصلحة حسب تعزيرا القتل بجواز القوؿ ىو:  ودنياىا دينها أمر من الضروريات
 الحدود .انتهى.  تعالى اهلل رحمو القيم ابن اختاره ما على ، بو إال الفساد يندفع لم إذا ، الجريمة

 .(ٖٜٗ/ص) القيم ابن عند والتعزيرات
 يجوز وأنو ، للتأديب التعزير أف الشريعة في األصل"  : اهلل رحمو عودة القادر عبد الشيخ وقاؿ

 في يجوز فبل ثم ومن ، مهلكة التعزير عقوبة تكوف ال أف فينبغي ، غالبا عاقبتو أمنت ما التعزير من
 . قطع وال قتل التعزير
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 إذا تعزيرا بالقتل يعاقب أف ػ العامة القاعدة ىذه من استثناء ػ أجازوا الفقهاء من الكثيرين لكن
 كقتل ، بقتلو إال يزوؿ ال المجـر فساد كاف أو ، القتل عقوبة تقرير العامة المصلحة اقتضت

 . الخطيرة الجرائم ومعتاد البدعة إلى والداعية الجاسوس
 للقاضي أمره يترؾ وال ، فيو يتوسع ال فإنو ، القاعدة من استثناء جاء قد تعزيرا القتل كاف وإذا

.  بالقتل الحكم فيها يجوز التي الجرائم األمر ولي يعين أف يجب بل ، التعزيرية العقوبات ككل
 الضرورة اقتضت إذا إال القتل يبيحوا ولم ، وتحديدىا الجرائم ىذه تعيين في الفقهاء اجتهد وقد

 ضروريا المجـر استئصاؿ كاف أو ، إصبلحو من ويئس جرائمو تكررت قد المجـر كاف بأف ، ذلك
 . منو الجماعة وحماية فساده لدفع
 وعلى الرأي ىذا الحنابلة بعض ويرى ، سياسة القتل ويسمونو تعزيرا القتل عامة الحنفيوف ويبيح

 الجرائم أكثر ولكن ، المالكية من قليل الرأي بهذا ويأخذ ، القيم ابن وتلميذه تيمية ابن األخص
 المذاىب في قصاصا أو حدا عليها يعاقب ، سياسة أو ، تعزيرا القتل الحنفية فيها يبيح التي

 أكثر في ظاىري توسع ىو ، الوجهة ىذه من الحنفية مذىب في توسعا يظن فما ، األخرى
 وال ، اللواط جريمة وفي ، بالمثقل القتل جريمة في تعزيرا القتل الحنفية يبيح فمثبل.  الحاالت

 والشافعي مالك يرى بينما ، الثانية الحالة في حدا أو ، األولى الحالة في قصاصا القتل يروف
 الحنابلة بعض ويرى ، حدا بو والملوط البلئط وقتل ، قصاصا بالمثقل القاتل قتل وأحمد

 . حدا فيقتل للبدعة بدعوتو مرتدا غيرىم يراه بينما ، تعزيرا البدعة إلى الداعية قتل والمالكية
 رأينا وقد ، العدد محدودة تعزيرية جرائم في إال يكوف أف يمكن ال السابقة بالشروط تعزيرا والقتل

 ، الزنا:  وىي ، الحدود جرائم من جرائم أربع في عقوبة القتل جعلت الشريعة أف سبق فيما
 . والبغي ، والردة ، والحرابة
 . العمد القتل وىي ، القصاص من واحدة جريمة في عقوبة وجعلتو

 ، أيضا جرائم خمس إلى تصل بالقتل عليها العقاب يمكن التي التعزيرية الجرائم أف قدرنا فإذا
 يجيزوف من عند جرائم عشر على تزيد ال الشريعة في بالقتل عليها المعاقب الجرائم كل كانت
 ميزة وتلك ، تعزيرا القتل يبيحوف ال من عند جرائم خمس على يزيد ال عددىا وكاف ، تعزيرا القتل

 دوف تفرضها وال القتل عقوبة في تسرؼ ال فهي ، نزولها يـو من اإلسبلمية الشريعة بها انفردت
 . مقتض
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 إلى كانت الوضعية القوانين أف علمنا إذا الوجهة ىذه في الشريعة تفوؽ بمدى نحيط أف ونستطيع
 ػ اإلنجليزي القانوف كاف بحيث ، بعيد حد إلى القتل عقوبة في تسرؼ عشر الثامن القرف أواخر

 عشرة وخمس مائة على يعاقب الفرنسي والقانوف ، باإلعداـ جريمة مائتي على يعاقب ػ مثبل
 .انتهى. "  باإلعداـ جريمة

   (.ٜٛٙ-ٚٛٙ/ٔ" )اإلسبلـ في الجنائي التشريع"

 (: تحت قوؿ ابن القيم :ٜٙ/ٔقاؿ ابن عيسى في شرح النونية ) ٔ
   لمخلوقاف وإنهما أيضا *  يفنيهما ال والكرسي والعرش
 .  الولداف من فيها وما المأوى*  جنة كذلك تفنى ال والحور

 وجهو إال ىالك شيء كل) تعالى قولو في الهبلؾ من المستثنى الخ والكرسي والعرش قولو
  فقاؿ السيوطي الجبلؿ نظمها أشياء ثمانية( القصص

  العدـ حيز في والباقوف الخلق من * يعمها البقاء حكم ثمانية
 .  والقلم اللوح كذا وأرواح وعجب * وجنة ونار والكرسي العرش ىي

 عبد ابنو رواية في احمد االماـ قاؿ الخ تفنى ال والحور قولو في الحور ذلك على الناظم زاد وقد 
 وال يبيد فبل العرش وأما النار والى الجنة إلى صاروا أىلها الف زالتا فقد واالرض السماء فأما اهلل

 إال ىالك شيء كل قولو واما يبيد وال يهلك فبل عليو وتعالى سبحانو واهلل الجنة سقف النو يذىب
 في فعلموا االرض أىل ىلك المبلئكة فقالت فاف عليها من كل أنزؿ تعالى اهلل أف وذلك وجهو
 إال ىالك شيء كل فقاؿ يموتوف انهم االرض وأىل السموات أىل عن تعالى اهلل فأخبر البقاء
 انتهى بالموت ذلك عند المبلئكة فأيقنت يموت ال حي النو وجهو إال ميت شيء كل يعني وجهو
 في الحسين ابو ذكره االصطرخري يعقوب ابن جعفر بن أحمد العباس أبي رواية في وقاؿ كبلمو
 االثر وأصحاب العلم أىل مذاىب ىذه حنبل بن أحمد اهلل عبد أبو قاؿ قاؿ الطباقات كتاب
 اهلل صلى النبي أصحاب لدف من فيها بهم المقتدى بها المعروفين بعروتها المتمسكين السنة وأىل
 فمن عليها وغيرىم والشاـ الحجاز أىل العلماء من أدركت من وادركت ىذا يومنا الى سلم و عليو

 عن خارج مبتدع مخالف فهو قائلها عاب او فيها  طعن او المذاىب ىذه من شيئا خالف
 فيها وما الجنة خلقت وقد قاؿ اف الى أقوالهم وساؽ الحق وسبيل السنة منهج عن زائل الجماعة
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 ويقوؿ السعير، في وفريق الجنة في فريق شاء، بما فيحاسبهم ،ٔالقيامة يـو عليو
 .ٔترابا كونوا للبقاء يخلق لم ممن الخلق لسائر

                                                                                                                                                  

 فإف أبدا فيهما ما يفنى وال يفنياف وال أىبل لهما وخلق جل و عز اهلل خلقها فيها وما النار وخلقت
 القرآف متشابو من ىذا وبنحو وجهو إال ىالك شيء كل جل و عز اهلل بقوؿ زنديق او مبتدع احتج

 وال للفناء ال للبقاء خلقتا والنار والجنة ىالك والهبلؾ الفناء عليو اهلل كتب مما شيء كل لو قيل
 وال النفخة عند وال الساعة قياـ عند يمتن ال العين والحور الدنيا من ال اآلخرة من وىما للهبلؾ

 ذلك خبلؼ قاؿ فمن الموت عليهن يكتب ولم للفناء ال للبقاء خلقهن جل و عز اهلل الف أبدا
 ا.ىػ الكبلـ اهلل رحمو أحمد االماـ وأطاؿ السبيل سواء عن ضل وقد مبتدع فهو

 على: معلقا (ٚٗٔص) األموات سماع عدـ في البينات اآليات تحقيقوقاؿ العبلمة األلباني في 
 بالفناء والمراد [:قائبلً { وجهو إال ىالك شيء كل: }تعالى وقولو{ فاف عليها من كل} تعالى قولو

 مطلقا عدمها وليس أبدانها، من خروجها ىو إنما لؤلرواح بالنسبة اآليتين في المذكورين والهبلؾ
 - ٜٚ/ ٔ) الشافية الكافية في فقاؿ القيم ابن جمعها وقد ونحوىما، والنار كالجنة تفنى ال فإنها
 :(شرح
  العدـ حيز في والباقوف الخلق * من يعمها البقاء ُحْكمُ  ثمانية

  .والقلم اللوح كذا وأرواح جبعو  * وجنة ونار والكرسي شالعر  ىي
 رفع" لكتاب مقدمتي في بينتو كما قولو من الصواب ىو تفنى ال باقية وأنها فيها النار وذكره

 .الصنعاني للعبلمة" النار بفناء القائلين أدلة إلبطاؿ األستار
 يقوؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي سمعت قاؿ (ٕٛٚٛ) مسلمعند  اهلل عبد بن جابرلحديث  ٔ
 . (عليو مات ما على عبد كل يبعث)

 وليس:  الهروي قاؿ وشر خير من عليها مات التي الحاؿ على أي(: ٚ٘ٗ/ٙفاؿ في الفيض )
 يوضحو الحديث ىذا ثم الموت بعد يكفن إنما اإلنساف ألف بشيء األكفاف إلى بو ذىب من قوؿ

 صابرا قتلت إف قاؿ والغزو الجهاد عن أخبرني اهلل رسوؿ يا قيل)  عمر ابن عن داود أبي حديث
 أو قاتلت حاؿ أي على مكاثرا مرائيا بعثت مكاثرا مرائيا قتلت وإف محتسبا صابرا بعثت محتسبا

 أنس عن ىريرة أبي حديث ، وفي(ٕٕٚٚ) الطيالسي أخرجو- ( الحاؿ بتلك اهلل بعثك قتلت
 يـو ويبعث سكرانا ونكيرا منكرا ويعاين سكرانا الموت ملك يعاين فإنو سكرانا مات من)  مرفوعا
 الحديث ىذا مسلم أورد: عياض قاؿ(  السكراف يسمى جهنم وسط في خندؽ إلى سكرانا القيامة



 - 529 - 

                                                                                                                                                  

 بحديث أعقبو ثم لو مفسر أنو إلى مشيرا باهلل الظن يحسن وىو إال أحدكم يموتن ال حديث عقب
 .  غيره وفي فيو عاـ لكنو قبلو لما مفسرا كاف وإف أنو إلى مشيرا أعمالهم على بعثوا ثم
، ( ٕٕٚٚ) الطيالسي أخرجو ...( والغزو الجهاد عن أخبرني اهلل رسوؿ يا قيل)  عمر ابن (تنبيو)
( والحديث صححو الحاكم وأقره الذىبي، وصححو ٙٛ ،٘ٛ/ٕ) والحاكم ،( ٜٕٔ٘) داود أبوو 

لذا قاؿ  خارجة بن حناف(، والصواب ضعف إسناده من أجل جهالة ٓٛ/ٖابن القيم في الزاد )
(: ال يصح، وضعفو العبلمة األلباني في ضعيف أبي ٖٙ/ٗعنو ابن القطاف في الوىم واإليهاـ )

 .ضعيف إسناده(: ٙٙٙ/ٔٔداود، وقاؿ األرنؤوط ومن معو في تحقيق المسند )
...( أخرجو ابن عدي في الكامل سكرانا مات من)  مرفوعا أنس عن ىريرة أبي حديثو 
(: ٖٖٕٗ/ٗو ابن عدي: باطل، وقاؿ ابن القيسراني في الذخيرة )( والحديث قاؿ عنٕٛٓ/ٔ)

(، وقاؿ ابن القيم في المنار ٜٕٓ/ٖ، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات )فيو أبو ىدبة كذاب
(: موضوع، قلت ويغني عن ىذا الحديث والذي قبلو حديث ابن عباس رضي اهلل ٜٚالمنيف )ص
 راحلتو عن وقع إذ بعرفة واقف رجل بينما قاؿ (ٕٙٓٔ) ومسلم ،(ٔ٘ٛٔ) البخاريعنهما عند 

 وال ثوبين في وكفنوه وسدر بماء اغسلوه وسلم عليو اهلل صلى النبي قاؿ فأوقصتو قاؿ أو فوقصتو
 .ملبيا القيامة يـو يبعث فإنو رأسو تخمروا وال تحنطوه

 إنو و ، البهائم و اإلنس و الجن خلقو بين اهلل يقضي)  مرفوعارضي اهلل عنو  ىريرة أبيلحديث  ٔ
 فعند ترابا، كونوا: اهلل قاؿ ألخرى واحدة عند تبعة يبق لم إذا حتى القرناء من الجماء يومئذ ليقيد
 ابن أخرجو(: ٜٙٙٔقاؿ العبلمة األلباني في الصحيحة ) ( ترابا كنت ليتني يا: الكافر يقوؿ ذلك
 عن زياد بن يزيد عن المدني رافع بن إسماعيل طريق من( ٛٔ - ٚٔ/ٖٓ) تفسيره في جرير

 إسناد ىذا و:  قلت .بو مرفوعا ىريرة أبي عن األنصار من رجل عن القرظي كعب بن محمد
 الحفظ ضعيف: "  الحافظ قاؿ ، المدني رافع بن إسماعيل ، ضعيف

 عن برقاف بن جعفر طريق من جرير ابن فأخرجو توبع قد لكنو أعرفو لم األنصاري الرجل و" . 
 ، إنساف و طائر و دابة كل ، كلهم الخلق يحشر اهلل إف: "  قاؿ ىريرة أبي عن األصم بن يزيد

 و:  قلت. ( " ترابا كنت ليتني يا: )  الكافر يقوؿ ذلك فعند ، ترابا كونوا:  الطير و للبهائم يقوؿ
 إف و ىو و الصنعاني محمد ىو و ثور ابن غير مسلم رجاؿ ثقات رجالو و ، صحيح إسناد ىذا
 جرير ابن عند ما لو يشهد و.  الرأي قبل من يقاؿ ال ألنو للمرفوع قوي شاىد فإنو موقوفا كاف
 و األديم مد القيامة يـو كاف إذا:  قاؿ عمرو بن اهلل عبد عن المغيرة أبي عن عوؼ طريق من أيضا
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 للذرة حتى والهواـ والسباع آدـ بني كلهم، الخلق بين القيامة يـو بالقصاص واإليماف
 من النار وأىل النار، أىل من الجنة ألىل بعض؛ من لبعضهم اهلل يأخذ حتى الذرة، من

 .ٔبعض من بعضهم النار وأىل بعض من بعضهم الجنة وأىل الجنة أىل
                                                                                                                                                  

 من الجماء للشاة يقتص ، الدواب بين القصاص يحصل ثم ، والوحش البهائم و الدواب حشر
 فعند:  قاؿ ، ترابا كوني:  لها قاؿ الدواب بين القصاص من فرغ فإذا ، نطحتها القرناء الشاة
 الشيخين رجاؿ ثقات رجالو ، جيد إسناد و:  قلت (. ترابا كنت ليتني يا: )  الكافر يقوؿ ذلك
 ، التميمي سليماف لينو: "  الميزاف في الذىبي قاؿ ، يسمى ال القواس ىو و ىذا المغيرة أبي غير

 ثقة إنو:  معين ابن قاؿ لكن:  قلت ". عوؼ غير عنو روى أحدا أعلم ال:  المديني ابن قاؿ و
 ، اإلسناد فثبت ،"  الثقات"  في حباف ابن وذكره (ٜٖٗ/ٕ/ٗ) والتعديل الجرح في كما

 . توفيقو على هلل والحمد
 ، محرما العباد بين وجعلو نفسو على الظلم اهلل حـر وقد ، القيامة يـو الحكم ميزاف ىو العدؿ ٔ

 وكافرىم مؤمنهم:  كلهم الخلق بين ، الدنيا في شك وال كائن المظالم قياـ أف سبحانو يعلم وىو
 الحق بموازين الحقوؽ فيو يقيم يوما لهم رصد ولذلك ، وجاىلهم عاقلهم ، وجنهم إنسهم ،

، الخبلئق جميع بين وعاـ شامل قصاص فهو، الظالم ويعاقب ، للمظلـو فيو فينتصف ، والقسط
 حبة مثقاؿ كاف وإف شيئا نفس تظلم فبل القيامة ليـو القسط الموازين ونضع: ) وجل عز اهلل يقوؿ

 (.ٚٗ:األنبياء)( حاسبين بنا وكفى بها أتينا خردؿ من
 حتى ، بعض من بعضهم الخلق يقتص: ) قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف ىريرة أبي وعن

 العبلمة وصححووغيره،  (ٖٖٙ/ٕ) أحمد رواه(  الذرة من الذرة وحتى ، القرناء من الجماء
 ، وصححو األرنؤوط ومن معو في تحقيق المسند.(ٜٚٙٔ) الصحيحة في األلباني

 أبي عن، وجنهم إنسهم ، وكافرىم مؤمنهم ، الخبلئق من ظلمو ممن المظلـو المؤمن يقتص -ٔ
 من المؤمنوف خلص إذا) قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن عنو اهلل رضي الخدري سعيد
 نقوا إذا حتى ، الدنيا في بينهم كانت مظالم فيتقاصوف ، والنار الجنة بين بقنطرة حبسوا النار

 (ٕٓٗٗ) البخاري رواه( الجنة بدخوؿ لهم أذف وىذبوا
 ويقتص ، الظالم الكافر من فيقتص:  الخبلئق من ظلمو ممن أيضا المظلـو الكافر ويقتص -ٕ

، (بعض من بعضهم الخلق يقتص: ) السابق ىريرة أبي حديث لعمـو ، المعتدي الظالم المسلم من
 معاىدا أو ذميا كاف إذا أما ، معتديا محاربا الكافر كاف إذا للكافر ظالما يعد ال المسلم أف غير
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 كثير في أمره في التشديد جاء بل ، عليو يعتدي أف وال يظلمو أف للمسلم يجوز فبل ، مؤتمنا أو
 وال بالقسط شهداء هلل قوامين كونوا آمنوا الذين أيها يا: )تعالى اهلل يقوؿ واألحاديث، اآليات من

( تعملوف بما خبير اهلل إف اهلل واتقوا للتقوى أقرب ىو اعدلوا تعدلوا أال على قـو شنآف يجرمنكم
 ترؾ على للمشركين بغضكم شدة يحملنكم ال"  ( :ٖٖٓ) تفسيره في البيضاوي (، قاؿٛ/المائدة
 ، عهد ونقض وصبية نساء وقتل وقذؼ كمثلة ، يحل ال ما بارتكاب عليهم فتعتدوا ، فيهم العدؿ
 . انتهى"  قلوبكم في مما تشفيا
 منو أخذ أو طاقتو فوؽ كلفو أو انتقصو أو معاىدا ظلم من: ) وسلم عليو اهلل صلى النبي ويقوؿ

 ،( ٕٖ٘ٓ رقم ، ٓٚٔ/ٖ) داود أبو أخرجو (القيامة يـو حجيجو فأنا نفس طيب بغير شيئا
(  ثبلثين:  البيهقي قاؿ و)  عدة عن سليم ابن صفواف عن( ٔٔ٘ٛٔ رقم ، ٕ٘ٓ/ٜ) والبيهقى

، وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن آبائهم عن وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب أبناء من
 فيو كاف إف و جيد إسناد وىذا( : ٗ/ٗ) المغيث فتح في كما العراقي الحافظ عنو قاؿ والحديث

 ، العدالة فيو يشترط ال الذي التواتر حد يبلغوف الصحابة أبناء من عدة فإنهم ، يسم لم من
 وسنده( : ٘ٛٔص) المقاصد في السخاوي وقاؿ، (ٗٛٔ/ٕ) الخبر موافقة في حجر ابن وحسنو

 وحسنو جهالتهم، بو ينجبر عدد فإنهم الصحابة أبناء من يسم لم من جهالة يضره ال و بو بأس ال
 (. ٘ٗٗ) الصحيحة في األلباني العبلمة

 لم معاىدا قتل من: ) قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي عن عنهما اهلل رضي عمرو بن اهلل عبد وعن
 العرباض وعن، (ٖٙٙٔ) البخاري رواه( عاما أربعين مسيرة من توجد ريحها وإف الجنة رائحة يرح
 تدخلوا أف لكم يحل لم وجل عز اهلل وإف: ) قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي عن السلمي سارية بن

 رواه( عليهم الذي أعطوكم إذا ثمارىم أكل وال ، نسائهم ضرب وال ، بإذف إال الكتاب أىل بيوت
 (ٕٛٛ)" الصحيحة السلسلة" في األلبانيالعبلمة  وصححو( ٖٓ٘ٓ) داود أبو

 تعالى اهلل حرمو الذي الظلم من ذلك وأف ، الكافر على االعتداء حرمة على تدؿ النصوص فهذه
 . سبحانو عنده حق وللمظلـو ،

 أحد يجترئ فبل ، وجل عز اهلل عند محفوظ الذمي حق أف يدركوف والفقهاء الصحابة كاف ولذلك
 . بو اهلل أخذه إال عليو
 إلى كتب عنو اهلل رضي طالب أبي بن علي أف( ٛٔ/ص" )الخراج" في يوسف أبو القاضي روى

 يأكلونو رزقا وال ، صيفا وال شتاء ، كسوة لهم تبيعن فبل عليهم قدمت إذا"  : الخراج على عمالو
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 في رجلو على تقمو وال ، درىم في واحدا سوطا منهم أحدا تضربن وال ، عليها يعملوف دابة وال ،
 منهم نأخذ أف اهلل أمرنا إنما فإنا ، الخراج من شيء في عرضا منهم ألحد تبع وال ، درىم طلب
 عزلتك ذلك خبلؼ عنك بلغني وإف ، دوني بو اهلل يأخذؾ بو أمرتك ما خالفت أنت فإف ، العفو

 . انتهى" 
 قصاص قصاصها أف إال ، مكلفة غير كانت وإف وىي:  بعض من بعضها الدواب وتقتص -ٖ

 اهلل رضي ىريرة أبي عن، فواألرض السماوات تقـو بو الذي العدؿ يقاـ كي ، واستحقاؽ مقابلة
 يقاد حتى القيامة يـو أىلها إلى الحقوؽ لتؤدف) : قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف عنو

 . لها قرف ال التي:  والجلحاء( ٕٕٛ٘) مسلم رواه( القرناء الشاة من الجلحاء للشاة
 رقم حديث تحت" الصحيحة في األلباني عبلمةال حسنوو (  ٕٚٔ/٘" )المسند" في أحمد وروى

 وشاتاف ، جالسا كاف وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف: ) عنو اهلل رضي ذر أبي عن( ٜٚٙٔ)
 ، وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فضحك:  قاؿ ، فأجهضتها األخرى إحداىما فنطحت ، تقترناف

 يـو لها ليقادف بيده نفسي والذي ، لها عجبت:  قاؿ ؟ اهلل رسوؿ يا يضحكك ما:  لو فقيل
 (لها ليقتصن أي.  القيامة

 من ىو فليس للجلحاء القرناء من القصاص وأما"  ( :ٖٚٔ/ٙٔ" )مسلم شرح" في النووي قاؿ
 . انتهى"  مقابلة قصاص ىو بل ، عليها تكليف ال إذ ، التكليف قصاص
 سبحانو اهلل يحشرىا فجميعها البهائم وأما :(ٕٛٗ/ٗ) الفتاوى مجموعفي  اإلسبلـ شيخوقاؿ 

 أمم إال بجناحيو يطير طائر وال األرض في دابة من وما: ) تعالى قاؿ والسنة الكتاب عليو دؿ كما
 وإذا: ) تعالى وقاؿ.  ٖٛ/  األنعاـ( يحشروف ربهم إلى ثم شيء من الكتاب في فرطنا ما أمثالكم
 فيهما بث وما واألرض السماوات خلق آياتو ومن: ) تعالى وقاؿ.  ٘/  التكوير( حشرت الوحوش

 ال يأتي لما يكوف إنما( إذا) وحرؼ.  ٜٕ/  الشورى( قدير يشاء إذا جمعهم على وىو دابة من
 لبعضها ويقتص البهائم يحشر القيامة يـو وجل عز اهلل فإف ، مشهورة ذلك في واألحاديث محالة

 النبأ( ترابا كنت ليتني يا: ) حينئذ الكافر فيقوؿ ، ترابا فتصير ترابا كوني:  لها يقوؿ ثم بعض من
.  أعلم واهلل كافر أو ضاؿ ىو بل ، خطأ أقبح ذلك في مخطئ فهو تحيا ال إنها قاؿ ومن.  ٓٗ/ 
 اىػ

 ، مكلفة غير الشاة:  قيل فإف: ...  الملك ابن قاؿ"  ( :ٔٙٚ/ٗ" )المفاتيح مرقاة" في وجاء
 إعبلـ منو والغرض ، يفعل عما يسأؿ وال ، يريد لما فعاؿ تعالى اهلل إف:  قلنا ؟ منها يقتص فكيف
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 وجو وىو: "  القاري قاؿ" .  الظالم من المظلـو حق يقتص بل ، تضيع ال الحقوؽ أف العباد
 العدالة كماؿ على المبالغة بطريق دالة القضية أف األمر وجملة..  ، مستحسن وتوجيو ، حسن

 بذوي فكيف ، التكليف عن الخارجة الحيوانات حاؿ ىذا كاف إذا فإنو ، المكلفين كافة بين
 . انتهى"  ؟ والضعيف والقوي ، والشريف الوضيع من العقوؿ

 : القيامة يـو آدـ بني من تقتص الدواب إف بل
 ، البهائم بين القصاص على الدليل من فهذا"  ( :ٔٗٔ/ٕ" )الزواجر" في الهيتمي حجر ابن قاؿ

 كلفها أو ، عطشها أو ، جوعها أو حق بغير دابة ضرب لو اإلنساف حتى ، آدـ بني وبين وبينها
 ، الهرة حديث لذلك ويدؿ ، جوعها أو ظلمها ما بنظير القيامة يـو منو تقتص فإنها طاقتها فوؽ
 وجهها في تخدشها والهرة النار في معلقة المرأة رأى وسلم عليو اهلل صلى أنو: ) الصحيح وفي

 ومسند( ٘ٗٚ) البخاري صحيح:  انظر( والجوع بالحبس الدنيا في عذبتها كما وتعذبها وصدرىا
 . انتهى... "  الحيوانات سائر في عاـ وىذا، (ٜ٘ٔ/ٕ) أحمد
 النسداد ؛ الحيواف حق من الجهد كل ويجتنب"  (:ٕٙٔ/ٗ" )محمودية بريقة" كتاب في وجاء
 عفوه وأمكن ، متعين فيو العذاب:  قالوا الفقهاء فإف ، واألولى اآلخرة في واإلرضاء التحليل طرؽ
 قاضي وفي ، العذاب بتعين حكموا ولذا ، العفو عدـ يقتضي شريعتو حكم لكن ، نفسو في تعالى
 ". اآلدمي على اآلدمي خصومة من أشد الدابة خصومة إف:  قالوا ىذا ومن:  خاف

 : شرطاف فيها يتوفر أف العبد عليها ويؤجر وجل عز اهلل عند تقبل حتى العبادات في يشترط ٔ
 الدين لو مخلصين اهلل ليعبدوا إال أمروا وما: ) تعالى قاؿ ، وجل عز هلل اإلخبلص:  األوؿ الشرط
 الظاىرة وأعمالو أقوالو بجميع العبد مراد يكوف أف:  ىو اإلخبلص ومعنى ، ٘/البينة سورة( حنفاء

 ربو وجو ابتغاء إال تجزى نعمة من عنده ألحد وما: ) تعالى قاؿ ، تعالى اهلل وجو ابتغاء والباطنة
 ٜٔ/الليل سورة( األعلى

 ٜ/اإلنساف( شكورا وال جزاء منكم نريد ال اهلل لوجو نطعمكم إنما: ) تعالى وقاؿ
 وما منها نؤتو الدنيا حرث يريد كاف ومن حرثو في لو نزد اآلخرة حرث يريد كاف من: ) تعالى وقاؿ

 ٕٓ/الشورى سورة( نصيب من اآلخرة في لو
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 يبخسوف ال فيها وىم فيها أعمالهم إليهم نوؼ وزينتها الدنيا الحياة يريد كاف من: ) تعالى وقاؿ
 سورة( يعملوف كانوا ما وباطل فيها صنعوا ما وحبط النار إال اآلخرة في لهم ليس الذين أولئك

 ٙٔ-٘ٔ/ىود
 إنما: "  يقوؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سمعت قاؿ عنو اهلل رضي الخطاب بن عمر وعن

 ينكحها امرأة إلى أو يصيبها دنيا إلى ىجرتو كانت فمن نوى ما امرئ لكل وإنما بالنيات األعماؿ
 (ٔ/الوحي بدء) البخاري رواه"  إليو ىاجر ما إلى فهجرتو

 تبارؾ اهلل قاؿ:  وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ:  قاؿ ىريرة أبي حديث من مسلم عند وجاء
 رواه"  وشركو تركتو غيري معي فيو أشرؾ عمبل عمل من الشرؾ عن الشركاء أغنى أنا: "  وتعالى
 .والرقائق الزىدفي  مسلم

 صلى النبي متابعة وىو بو إال يعبد ال أف تعالى اهلل أمر الذي للشرع العمل موافقة:  الثاني الشرط
: "  وسلم عليو اهلل صلى النبي عن الحديث في جاء فقد الشرائع من بو جاء فيما وسلم عليو اهلل
 ،( ٖٕٖٗ/األقضية) مسلم رواه"  رد فهو أمرنا عليو ليس عمبل عمل من
 اإلسبلـ أصوؿ من عظيم أصل الحديث ىذا: (ٙٚٔ/ٔ) والحكم العلـو جامعفي  رجب ابن قاؿ
 في لؤلعماؿ ميزاف"  بالنيات األعماؿ إنما"  حديث أف كما ، ظاىرىا في لؤلعماؿ كالميزاف وىو

 عمل كل فكذلك ، ثواب فيو لعاملو فليس ، تعالى اهلل وجو بو يراد ال عمل كل أف فكما ، باطنها
 اهلل بو يأذف لم ما الدين في أحدث من وكل ، عاملو على مردود فهو ورسولو اهلل أمر عليو يكوف ال

 وىديو سنتو باتباع وسلم عليو اهلل صلى النبي وأمر ا.ىػ شيء في الدين من فليس ، ورسولو
 بعدي من المهدين الراشدين الخلفاء وسنة بسنتي عليكم: "  والسبلـ الصبلة عليو قاؿ ولزومهما

"  ضبللة بدعة كل فإف األمور ومحدثات وإياكم: "  فقاؿ البدع من وحذر"  بالنواجذ عليها عضوا
 ٕٚ٘ٔ برقم الترمذي سنن صحيح في األلبانيالعبلمة  وصححو( ٕٓٓٙ/ العلم) الترمذي رواه
 فإذا األعماؿ لقبوؿ سببا والمتابعة اإلخبلص جعل اهلل فإف: ( ٖ٘ٔ/ٔ) الروحفي  القيم ابن قاؿ
 ا.ىػ األعماؿ تقبل لم فقد
 ، عمبل أحسن:  الفضيل قاؿ( عمبل أحسن أيكم ليبلوكم والحياة الموت خلق الذي: ) تعالى قاؿ

 ولم خالصا كاف إذا العمل إف: "  قاؿ ؟ وأصوبو أخلصو وما ، علي أبا يا:  قيل ، وأصوبو أخلصو
 ، صوابا خالصا يكوف حتى يقبل لم خالصا يكن ولم صوابا كاف وإذا ، يقبل لم صوابا يكن

 ." السنة على كاف ما والصواب ، هلل كاف ما والخالص
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 : وىي وضوحا األمر تزيد أحاديث ثبلث ىناؾو 
 يـو يقضى الناس أوؿ إف:  يقوؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سمعت قاؿ ىريرة أبي عن) األوؿ

 حتى فيك قاتلت قاؿ فيها عملت فما قاؿ فعرفها نعمتو فعرفو بو فأتي استشهد رجل عليو القيامة
 وجهو على فسحب بو أمر ثم قيل فقد جريء ىو يقاؿ ألف قاتلت ولكنك كذبت قاؿ استشهدت

 عملت فما قاؿ فعرفها نعمو فعرفو بو فأتي وقرأالقرآف وعلمو العلم تعلم ورجل النار في ألقي حتى
 وقرأت عالم ليقاؿ تعلمت ولكنك كذبت قاؿ القرآف فيك وقرأت وعلمتو العلم تعلمت قاؿ فيها

 اهلل وسع ورجل النار في ألقي حتى وجهو على فسحب بو أمر ثم قيل فقد قارىء ىو ليقاؿ القرآف
 من تركت ما قاؿ فيها عملت فما قاؿ فعرفها نعمو فعرفو بو فأتي الماؿ أصناؼ من وأعطاه عليو

 قيل فقد جواد ىو ليقاؿ فعلت ولكنك كذبت قاؿ لك فيها أنفقت إال فيها ينفق أف تحب سبيل
 واحد شرطا حققو الثبلثة فهوالء مسلم رواه(  النار في ألقي حتى وجهو على فسحب بو أمر ثم

 . عملهم يقبل فلم اإلخبلص وىو الثاني الشرط يحققوا ولم المتابعة وىو
 صلى النبي أزواج بيوت إلى رىط ثبلثة جاء يقوؿ عنو اهلل رضي مالك بن أنس عن) الثاني الحديث

 وأين فقالوا تقالوىا كأنهم أخبروا فلما وسلم عليو اهلل صلى النبي عبادة عن يسألوف وسلم عليو اهلل
 فإني أنا أما أحدىم قاؿ تأخر وما ذنبو من تقدـ ما لو غفر قد وسلم عليو اهلل صلى النبي من نحن

 أبدا أتزوج فبل النساء أعتزؿ أنا آخر وقاؿ أفطر وال الدىر أصـو أنا آخر وقاؿ أبدا الليل أصلي
 إني واهلل أما وكذا كذا قلتم الذين أنتم: "  فقاؿ إليهم وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فجاء

 سنتي عن رغب فمن النساء وأتزوج وأرقد وأصلي وأفطر أصـو لكني لو وأتقاكم هلل ألخشاكم
 الثاني الشرط يحققوا ولم اإلخبلص وىو واحد شرطا حققوا الثبلثة فهوالء عليو متفق(  مني فليس

 . عملهم يقبل فلم المتابعة وىو
 يماشوف نفر ثبلثة بينما: "  قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي عن عمر ابن عن) الثالث الحديث
 فأطبقت الجبل من صخرة غارىم فم على فانحطت الجبل في غار إلى فمالوا المطر أخذىم
.  يفرجها لعلو بها اهلل فادعوا صالحة هلل عملتموىا أعماال انظروا:  لبعض بعضهم فقاؿ عليهم
 فإذا عليهم أرعى كنت صغار صبية ولي كبيراف شيخاف والداف لي كاف إنو اللهم:  أحدىم فقاؿ
 حتى أتيت فما الشجر بي نأى قد وإنو ولدي قبل أسقيهما بوالدي بدأت فحلبت عليهم رحت

 أكره رؤوسهما عند فقمت بالحبلب فجئت أحلب كنت كما فحلبت ناما قد فوجدتهما أمسيت
 ودأبهم دأبي ذلك يزؿ فلم قدمي عند يتضاغوف والصبية قبلهما بالصبية أبدأ أف وأكره أوقظهما أف
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 السماء منها نرى فرجة لنا فافرج وجهك ابتغاء ذلك فعلت أني تعلم كنت فإف الفجر طلع حتى
 يحب ما كأشد أحبها عم بنت لي كاف إنو اللهم:  الثاني قاؿ السماء يروف حتى لهم اهلل ففرج

 رجليها بين قعدت فلما بها فلقيتها دينار بمائة آتيها حتى فأبت نفسها إليها فطلبت النساء الرجاؿ
 ذلك فعلت أني تعلم كنت فإف اللهم.  عنها فقمت الخاتم تفتح وال اهلل اتق اهلل عبد يا:  قالت. 

 بفرؽ أجيرا استأجرت كنت إني اللهم:  اآلخر وقاؿ فرجة لهم ففرج منها لنا فافرج وجهك ابتغاء
 حتى أزرعو أزؿ فلم عنو ورغب فتركو حقو عليو فعرضت.  حقي أعطني:  قاؿ عملو قضى فلما أرز

 إلى اذىب:  فقلت.  حقي وأعطني تظلمني وال اهلل اتق:  فقاؿ فجاءني وراعيها بقرا منو جمعت
 وراعيها البقر ذلك فخذ بك أىزأ ال إني:  فقلت.  بي تهزأ وال اهلل اتق:  فقاؿ وراعيها البقر ذلك
(  عنهم اهلل ففرج بقي ما فافرج وجهك ابتغاء ذلك فعلت أني تعلم كنت فإف.  بها فانطلق فأخذ
 . عملهم فقبل والمتابعة اإلخبلص العمل قبوؿ شرطي حققوا الثبلثة فهوالء عليو متفق

: الفاتحة{ ]نستعين وإياؾ نعبد إياؾ} منازؿ ومن(: ٜٙٔ/ٕقاؿ اإلماـ ابن القيم في المدارج ) ٔ
 الرضا منزلة[ ٘

 وسمعت .قولين على وجوبو في واختلفوا. استحبابو مؤكد مستحب، أنو على العلماء أجمع وقد
 يذىب وكاف. أحمد ألصحاب قولين على يحكيهما - روحو اهلل قدس - تيمية ابن اإلسبلـ شيخ
 .باستحبابو القوؿ إلى
 .ومدحهم أصحابو على الثناء جاء وإنما. بالصبر األمر جاء كما بو، األمر يجئ ولم: قاؿ
. سوائي ربا فليتخذ بقضائي، يرض ولم ببلئي، على يصبر لم من: األثر من يروى ما وأما: قاؿ

 .وسلم عليو اهلل صلى النبي عن يصح ليس إسرائيلي، أثر فهذا
. محضة موىبة ىو بل بمكتسبة، ليست التي األحواؿ جملة من أنو يرى من عند سيما وال: قلت

 عليو؟ مقدورا وليس. بو يؤمر فكيف
 طرؽ ثبلث على السلوؾ أرباب فيها اختلف مسألة وىذه

 يتوصل أف يمكن: ىذا فعلى. التوكل نهاية وىو. المقامات جملة من الرضا: قالوا فالخراسانيوف
 .باكتسابو العبد إليو

 كسائر بالقلب تحل نازلة ىو بل للعبد، كسبيا وليس. األحواؿ جملة من ىو: قالوا والعراقيوف
 .األحواؿ
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 .المواىب مجرد واألحواؿ. المكاسب من عندىم المقامات أف: واألحواؿ المقامات بين والفرؽ
 يمكن: فقالوا وغيره، - الرسالة صاحب - القشيري منهم. الطائفتين بين ثالثة فرقة وحكمت

 جملة من ونهايتو. المقامات جملة من وىي. للعبد مكتسبة الرضا بداية: يقاؿ بأف بينهما، الجمع
 .حاؿ ونهايتو مقاـ، فأولو. مكتسبة وليست. األحواؿ
 ذلك فدؿ. إليو وندبهم عليهم وأثنى أىلو، مدح اهلل بأف: المقامات جملة من جعلو من واحتج

 .لهم مقدور أنو على
 وبمحمد دينا، وباإلسبلـ ربا، باهلل رضي من اإليماف طعم ذاؽ» وسلم عليو اهلل صلى النبي وقاؿ

 . «رسوال
 لو غفرت رسوال، وبمحمد دينا، وباإلسبلـ ربا، باهلل رضيت: النداء يسمع حين قاؿ من»: وقاؿ
 . «ذنوبو

 سبحانو بربوبيتو الرضا تضمنا وقد. ينتهي وإليهما الدين، مقامات مدار عليهما الحديثاف وىذاف
: األربعة ىذه لو اجتمعت ومن لو، والتسليم بدينو، والرضا. لو واالنقياد برسولو، والرضا. وألوىيتو

. واالمتحاف الحقيقة عند األمور أصعب من وىي. واللساف بالدعوى سهلة وىي. حقا الصديق فهو
. ناطقا بو لسانو كاف الرضا أف تبين ذلك من. ومرادىا النفس ىوى يخالف ما جاء إذا سيما وال

 .حالو على ال لسانو على فهو
 وانجذاب إليو، والتبتل إليو، واإلنابة ورجائو، وخوفو، وحده، بمحبتو الرضا يتضمن بإلهيتو فالرضا

 واإلخبلص عبادتو يتضمن وذلك. الرضا كل بمحبوبو الراضي فعل. إليو كلها والحب اإلرادة قوى
 .لو

 والثقة بو، واالستعانة. عليو بالتوكل إفراده ويتضمن. لعبده بتدبيره الرضا يتضمن: بربوبيتو والرضا
 .بو يفعل ما بكل راضيا يكوف وأف. عليو واالعتماد بو،

 .عليو يقدر بما رضاه يتضمن: والثاني. بو يؤمر بما رضاه يتضمن: فاألوؿ
 بو أولى يكوف بحيث إليو، المطلق والتسليم. لو االنقياد كماؿ فيتضمن: رسوال بنبيو الرضا وأما
 وال غيره، عليو يحكم وال. إليو إال يحاكم وال. كلماتو مواقع من إال الهدى يتلقى فبل. نفسو من

 أذواؽ من شيء في وال. وأفعالو وصفاتو الرب أسماء من شيء في ال. ألبتة غيره بحكم يرضى
. غيره بحكم ذلك في يرضى ال. وباطنو ظاىره أحكاـ من شيء في وال. ومقاماتو اإليماف حقائق

 ما يجد لم إذا المضطر غذاء باب من غيره تحكيمو كاف عنو عجز فإف. بحكمو إال يرضى وال
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 عند بو يتيمم إنما الذي التراب باب من يكوف أف: أحوالو وأحسن. والدـ الميتة من إال يقيتو
 .الطهور الماء استعماؿ عن العجز

 حرج قلبو في يبق ولم. الرضا كل رضي: نهى أو أمر، أو حكم، أو قاؿ، فإذا: بدينو الرضا وأما
 وشيخو مقلده قوؿ أو ىواىا، أو نفسو لمراد مخالفا كاف ولو. تسليما لو وسلم. حكمو من

 .وطائفتو
 فإنو. والتفرد االغتراب من تستوحش أف فإياؾ. العالم في الغرباء إال كلهم الناس يوحشك وىاىنا

 عليو اهلل صلى وبمحمد ربا، بو والرضا. بو األنس وروح ورسولو، اهلل مع والصحبة العزة، عين واهلل
 .دينا وباإلسبلـ رسوال وسلم

 اغترابا، زدني اللهم: قاؿ. روحو وتنسم حبلوتو، وذاؽ االغتراب، مس وجد كلما الصادؽ بل
 عين الوحشة رأى: التفرد وىذا االغتراب، ىذا حبلوة ذاؽ وكلما. بك وأنسا العالم، من ووحشة
 واالنقطاع أذىانهم، وزبالة آرائهم مع الوقوؼ عين والجهل. بهم العز عين والذؿ بالناس، األنس

 اهلل من حظو يبع ولم. الخلق من أحدا اهلل من بنصيبو يؤثر فلم. وأوضاعهم برسومهم التقيد عين
 انقطعت فإذا. الدنيا الحياة في بينهم مودة: وغايتو. الحرماف إال عليو يجدي ال فيما بموافقتهم
 يجد ولم السرائر، وبليت الصدور، في ما وحصل القبور، في ما وبعثر الحقائق، وحقت. األسباب

 أو يخف الذي وما. والخسراف الربح مواقع حينئذ لو تبين: ناصر وال قوة من الحق مواله دوف من
 .التكبلف وعليو المستعاف، واهلل. الميزاف بو يرجح

 يقاؿ أف فيمكن. حقيقتو باعتبار موىبي سببو، باعتبار كسبي الرضا أف: المسألة في والتحقيق
 آخر الرضا فإف. الرضا ثمرة منها اجتنى: شجرتو وغرس أسبابو في تمكن فإذا. ألسبابو بالكسب

 وعدـ لعزتو ولكن. بد وال الرضا لو حصل: والتفويض والتسليم التوكل في قدمو رسخ فمن. التوكل
. عنهم وتخفيفا بهم، رحمة. خلقو على اهلل يوجبو لم - عليها وصعوبتو لو، النفوس أكثر إجابة
 من وأجل وأكبر أعظم ىو الذي عنهم، رضاه ثوابو أف وأخبر أىلو، على وأثنى. إليو ندبهم لكن

. عنو اهلل رضا نتائج من اهلل عن العبد رضا بل. عنو اهلل رضي ربو عن رضي فمن. فيها وما الجناف
 ىو. بعده ورضا عنو، يرضى أف لو أوجب قبلو، رضا: عبده عن رضاه من بنوعين محفوؼ فهو
 وحياة العارفين، ومستراح الدنيا، وجنة األعظم، اهلل باب الرضا كاف ولذلك. عنو رضاه ثمرة

 .المشتاقين عيوف وقرة العابدين، ونعيم المحبين،
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 وال الرضا مقاـ إلى يوصلو فإنو. فيو رضاه اهلل جعل ما يلـز أف: الرضا حصوؿ أسباب أعظم ومن
 .بد

 فيما أصوؿ أربعة على نفسو أقاـ إذا: فقاؿ الرضا؟ مقاـ إلى العبد يبلغ متى: معاذ بن ليحيى قيل
 دعوتني وإف. عبدت تركتني وإف. رضيت منعتني وإف. قبلت أعطيتني إف: فيقوؿ ربو، بو يعامل
 .أجبت
 إلى أداه العلم حقيقة القلب باشر فإذا. القلب إلى الواصل العلم صحة ىو الرضا: الجنيد وقاؿ
 .الرضا
 ال. الجنة أىل أحواؿ من حاالف والمحبة الرضا فإف. والخوؼ كالرجاء والمحبة الرضا وليس

 فإنهما. والرجاء الخوؼ بخبلؼ. اآلخرة في وال البرزخ، في وال الدنيا، في بهما المتلبس يفارقاف
 لما رجاؤىم كاف وإف. يخافونو كانوا مما وأمنهم يرجونو، كانوا ما بحصوؿ الجنة أىل يفارقاف
 حبيب من صادؽ، بوعد واثق رجاء ىو بل. بشك مشوبا رجاء ليس لكنو دائما، كرامتو من ينالوف
 .لوف الدنيا في ورجاؤىم لوف فهذا. قادر
 .بو فيرضى. األفضل لو اختار أنو للعبد اهلل اختيار قديم إلى القلب سكوف الرضا: عطاء ابن وقاؿ
 بمحبوبو، راض ىو من بين ففرؽ. وأفضل ىذا من فأعلى: بو الرضا وأما. منو بما رضا وىذا: قلت
 .أعلم واهلل. نفسو حظوظ من محبوبو من ينالو بما راض ىو من وبين
 والمكاره باأللم يحس أال الرضا شرط من وليس: فصل
 ولهذا. يتسخطو وال الحكم على يعترض أال بل. والمكاره باأللم يحس أال الرضا شرط من وليس
 ىو وإنما. الطبيعة على ممتنع ىذا: وقالوا. فيو وطعنوا بالمكروه، الرضا الناس بعض على أشكل

 .ضداف وىما والكراىة؟ الرضا يجتمع فكيف وإال الصبر،
 المريض كرضا الرضا، ينافي ال لو النفس وكراىة التألم وجود وأف بينهما، تناقض ال أنو: والصواب

 ورضا والظمأ، الجوع ألم من ينالو بما الحر الشديد اليـو في الصائم ورضا الكريو، الدواء بشرب
 .وغيرىا الجراح، ألم من اهلل سبيل في لو يحصل بما المجاىد

 ىذا ومع. مشقة فيها ولكن. غاية أجل إلى موصلة جدا، قريبة مختصرة، طريق الرضا وطريق
 وإنما. فيها ما والمفاوز العقبات من فيها وال. المجاىدة طريق مشقة من بأصعب مشقتها فليست
 .اهلل من عليها يرد ما كل على النفس وتوطين زكية، ونفس. عالية ىمة عقبتها
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 ىذا شهد فإذا بو، وبره عليو، وشفقتو بو، ورحمتو وعجزه بضعفو علمو: العبد على ذلك ويسهل
 فنفسو: إليو كلها ورضاه حبو دواعي وتنجذب وعنو، بو ويرضى يديو، بين نفسو يطرح ولم وىذا،
 بأصناؼ مبتبلة ممتحنة نفس أو ومواالتو، لقربو مؤىلة ليست. عنو بعيدة اهلل، عن مطرودة نفس

 .والمحن الببليا
 .بمراحل الركب أماـ فيصبح. فراشو على مستلق وىو العبد تسير: والمحبة الرضا فطريق
 .وتعالى تبارؾ بالرب والسرور الفرح: الرضا وثمرة

 أعماؿ من شيئا لو ذكرت وكأني. المناـ في - روحو اهلل قدس - تيمية ابن اإلسبلـ شيخ ورأيت
 باهلل، الفرح: فطريقتي أنا أما: فقاؿ - اآلف أذكره ال - ومنفعتو تعظيمو في وأخذت. القلب

 .العبارة من ىذا نحو أو بو، والسرور
 قاؿ قد لكن. حالو عليو بو وينادي. ظاىره على ذلك يبدو. الحياة في حالو كانت وىكذا

 عن ورؤيتو بلذتو محجوبا فتكوف يستعملك، الرضا تدع وال. جهدؾ الرضا استعمل: الواسطي
 .تطالع ما حقيقة
، عند عظيمة عقبة ىو الواسطي إليو أشار الذي وىذا  األحواؿ، مساكنة فإف. لهم ومقطع القـو

 مطالعة عن بحظوظهم ربهم وبين بينهم حجاب: ومحبة استلذاذا عندىا والوقوؼ إليها، والسكوف
 .العزائم أولو إال يحوزىا ال عقبة وىي. ومعبودىم محبوبهم حقوؽ
 .عليها التنبيو شديد. العقبة ىذه من التحذير كثير الواسطي وكاف
 .قاتلة سمـو فإنها. الطاعات واستحبلء إياكم: كبلمو ومن
 ألجل عملك يكوف ال أي يستعملك الرضا تدع وال. جهدؾ الرضا استعمل: قولو معنى فهذا

 إلى موصبل وسببا لك آلة اجعلو بل. عليو لك الباعثة ىي تكوف بحيث الرضا، حبلوة حصوؿ
 .لك مستعمل أنو ال لو، مستعمبل فتكوف. ومطلوبك قصدؾ

 القلب، إليها يسكن التي القلبية والمقامات األحواؿ جميع في عاـ ىو بل بالرضا، يختص ال وىذا
. بو والنعيم والسرور اللذة من فيها وما المحبة، ألجل المحبة على عامبل يكوف ال أيضا إنو حتى

 .المحبة علل من فهذا. عندىا يقف ال المحبوب، مرضاة في المحبة يستعمل بل
. القضاء بعد المرارة وفقداف القضاء، قبل االختيار ترؾ: الرضا أعبلـ من ثبلثة: النوف ذو وقاؿ

 .الببلء حشو في الحب وىيجاف
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 الغنى، من إلي أحب الفقر: يقوؿ عنو اهلل رضي ذر أبا إف: عنهما اهلل رضي علي بن للحسين وقيل
 اختيار حسن على اتكل من: فأقوؿ أنا، أما. ذر أبا اهلل رحم: فقاؿ. الصحة من إلي أحب والسقم

 .لو اهلل اختار ما غير يتمن لم لو اهلل
 يتمنى ال الراضي ألف. الدنيا في الزىد من أفضل الرضا: الحافي بشر ؿ عياض بن الفضيل وقاؿ
 .منزلتو فوؽ

 الرضا ألف: فقاؿ القضاء بعد الرضا أسألك وسلم عليو اهلل صلى النبي قوؿ عن عثماف أبو وسئل
 .الرضا ىو القضا بعد والرضا. الرضا على عـز القضا قبل

 .كاف حكم أي في الجزع ارتفاع الرضا: وقيل
 .بالفرح األحكاـ استقباؿ: وقيل. االختيار رفع: وقيل
 .األحكاـ مجاري تحت القلب سكوف: وقيل
 .السخط ترؾ وىو. للعبد اهلل اختيار قديم إلى القلب نظر: وقيل

 فإف الرضا، في كلو الخير فإف بعد، أما: عنهما اهلل رضي موسى أبي إلى الخطاب بن عمر وكتب
 .فاصبر وإال ترضى أف استطعت

 .تعالى الحق حكم فيو يعارض ما الخطر من للخزؼ وليس. خزؼ اإلنساف: الدقاؽ علي أبو وقاؿ
 غيره إلى نقلني وما فكرىتو، حاؿ في اهلل أقامني ما سنة أربعين منذ: الحيري عثماف أبو وقاؿ

 .فسخطتو
 ورضا. وقضاه قدره بما الخواص ورضا. وأعطاه اهلل قسمو بما العواـ رضا: أقساـ ثبلثة والرضا
 .سواه ما كل من بدال بو الخواص خواص
 ": المنازؿ"  صاحب قاؿ: فصل
 عبادي في فادخلي مرضية راضية ربك إلى ارجعي المطمئنة النفس أيتها يا: }تعالى اهلل قاؿ

 القاصد وشرط. سبيبل إليو للمتسخط اآلية ىذه في يدع لم، [ٕٚ: الفجر{ ]جنتي وادخلي
 وال متقدما يلتمس ال. العبد وقف حيثما الصادؽ، للوقوؼ اسم والرضا. الرضا في الدخوؿ
 على وأشقها. الخصوص أىل مسالك أوائل من وىو. حاال يستبدؿ وال. مزيدا يستزيد وال متأخرا،

 .العامة
 وىو. بحاؿ سبحانو إليو رجوعها قيد فؤلنو سبيبل إليو للمتسخط اآلية ىذه في يدع لم: قولو أما

: تعالى قولو نظير وىذا. عنها الوصف ذلك سلب مع إليو الرجوع إلى سبيل فبل. الرضا وصف
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: النحل{ ]تعملوف كنتم بما الجنة ادخلوا عليكم سبلـ يقولوف طيبين المبلئكة تتوفاىم الذين}
 تبق فلم. طيبين وفاتهم وىو بقيد، والبشارة المبلئكة من السبلـ ىذا لهم أوجب فإنما[ . ٕٖ
 .البشارة ىذه إلى سبيبل الطيب لغير اآلية

 كانت إذا إال إليو ترجع فبل. ربها إلى النفس رجوع في شرط الرضا في الدخوؿ أف: والحاصل
 .راضية
. كرامتو من لها حصل بما رضاىا: منها المراد فإف. منها بالمراد ال اآلية، بإشارة تعلق ىذا: قلت
 من خروجها عند لها يقاؿ وىذا. عنها والرضا رضاىا، لها فحصل. إليو الرجوع عند منها نالتو وبما
 .اهلل على وقدومها الدنيا، دار
 إليو وأرسل. ملكين إليو اهلل أرسل المؤمن العبد توفي إذا: عنهما اهلل رضي عمرو بن اهلل عبد قاؿ

 عنك ورب وريحاف، روح إلى اخرجي المطمئنة، النفس أيتها اخرجي: فيقاؿ. الجنة من بتحفة
 .راض
 .للسلف أقواؿ ثبلثة المقالة ىذه وقت وفي

 ورضيت. ربها إلى اطمأنت قبضها أراد إذا: الحسن قاؿ. األشهر وىو. الموت عند أنو: أحدىا
 .عنها اهلل فيرضى اهلل، عن

 .وجماعة والضحاؾ وعطاء عكرمة قوؿ ىذا. البعث عند ذلك لها يقاؿ إنما: آخروف وقاؿ
 عند لها تقاؿ[ ٕٛ: الفجر{ ]مرضية راضية ربك إلى ارجعي} وىي األولى الكلمة: آخروف وقاؿ

 يـو لها تقاؿ[ ٜٕ: الفجر{ ]جنتي وادخلي عبادي في فادخلي} وىي - الثانية والكلمة. الموت
 من خروجها عند ىذا[ ٕٛ: الفجر{ ]مرضية راضية ربك إلى ارجعي} صالح أبو قاؿ. القيامة
 [ٜٕ: الفجر{ ]جنتي وادخلي عبادي في فادخلي} لها قيل القيامة يـو كاف فإذا. الدنيا

 عند بعثها أوؿ فإف. القيامة ويـو الدنيا، من الخروج عند لها يقاؿ القوؿ ىذا أف: والصواب
 دلت كما. جنتو وفي اهلل، إلى مطمئنة كانت إف األعلى، الرفيق في فهي وحينئذ الدنيا، مفارقتها

 إلى الرجوع تماـ فيكوف وحينئذ. ذلك لها قيل القيامة يـو كاف فإذا. الصحيحة األحاديث عليو
 .الجنة ودخوؿ اهلل

 .الحقيقة في اختبلؼ فبل القيامة، يـو ونهايتو وتمامو. الموت عند ذلك فأوؿ
 يحصل إنما العالم ىذا في الخلق من اهلل إلى رجوعها أف: اآلية إشارة من أخذ الشيخ ولكن

 لها حصل الذي الرجوع ىذا فإف أولى، لكاف الطمأنينة مقاـ في باآلية استدؿ لو ولكن. برضاىا



 - 597 - 

                                                                                                                                                  

 التنبيو وموضع اآلية، ىذه من الكسب حظ وىو. بالطمأنينة نالتو إنما: عنها والرضا رضاىا فيو
 .كبلمو شرح إلى فلنرجع. لصاحبها يحصل وما الطمأنينة، موقع على
 من حقيقة، الديني وتعالى تبارؾ الرب مراد مع الوقوؼ بو يريد. الصادؽ الوقوؼ ىو الرضا: قولو
 محاب مع الصادؽ الوقوؼ وىو. السابقين القـو مطلوب وىذا. معارضة وال ذلك في تردد غير

 .مراد يزاحمو وال تردد، ذلك يشوب أف غير من تعالى، الرب
 تقدما يلتمس ال ربو بإذف وقف ما حيث أي. فاعبل العبد يكوف أف يصح. العبد وقف حيثما: قولو
 يستعمل وقف فإف - العبد اهلل وقف حيثما أي. أظهر وىو مفعوال، يكوف أف ويصح. تأخرا وال

 من فيو يقفو فيما يكوف إنما وىذا. تأخرا وال تقدما يطلب ال. ربو وقفو حيثما أي - ومتعديا الزما
 فيو التقدـ بطلب فكمالو ديني، مراد في وقفو إذا وأما. والنهي باألمر يتعلق ال الذي الكوني مراده
 في وقوؼ فبل. يدري ال حيث من رجع: لحظة كل في اهلل إلى التقدـ ىمتو تكن لم إف فإنو. دائما

 والسقم، والعافية والتعب، والراحة والفقر، الغنى من - مقاـ في وقف إذا ولكن ألبتة، الطريق
. فيها اهلل أقامو التي الحالة تلك غير يطلب ال. وقفو حيث يقف - األوطاف ومفارقة واالستيطاف

 .لنفسو اختياره عن بو والفناء لو، اهلل باختيار رضاه لتصحيح وىذا
 .حاال يستبدؿ وال مزيدا، يستزيد ال: قولو وكذلك

 لم التي الكونية واألحكاـ باألقساـ الرضا وىو الرضا، أفراد من فرد الشيخ ذكره الذي المعنى ىذا
 .بمدافعتها يؤمر

 عن بالخروج ىو: الخصوص أىل سلوؾ أف يعني الخصوص أىل مسالك أوائل من وىو: وقولو
 من - االعتبار بهذا - الرضا فإذا. النفس عن الخروج مبدأ ىو: اإلرادة عن والخروج النفس،

 .الخاصة مسالك أوائل
 .الرضا فوؽ مطلوبة غاية الفناء كوف في أصلو على وىذا

 .بداية ال غاية وىو. وأعلى منو أجل الرضا أف: والصواب
 .الصبر منزلة وبين بينو منزلة فهو الشكر مقاـ فوقو نعم

: فيو ما أوؿ والرضا العامة، على الحظوظ عن الخروج لمشقة وذلك العامة على وأشقها: وقولو
 .أعلم وتعالى سبحانو واهلل. الحظوظ عن الخروج
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، بل يجب السعي في إزالتها وقطعها ،اليجوز الرضا بالمعاصي، وال االحتجاج عليها بالقدر: مسألة
 عليهم؛ ىذا قدر الذي ىو اهلل بأف وخطئهم تقصيرىم على المقصرين المذنبين بعض يتعلل قدف

 .ذلك على يبلموا أف ينبغي فبل وعليو
 من ترؾ ما على حجة العاصي يمنح ال بالقدر اإليماف أف شك فبل بحاؿ؛ منهم يصح ال وىذا

 .والعقبلء المسلمين باتفاؽ. المعاصي من فَػَعلَ  أو الواجبات،
 باتفاؽ الذنب على بالقدر يحتج أف ألحد وليس: " ػ اهلل رحمو ػ تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ

 ما يفعل أف أحد كل ألمكن مقبوالً  كاف لو ىذا فإف العقبلء؛ وسائر الملل، أىل وسائر المسلمين،
 ونفس. بالقدر ويحتج األرض، في الفساد أنواع وسائر األمواؿ، وأخذ النفوس قتل من لو يخطر

 القوؿ وتناقض يتناقض، بل منو، يقبل لم بالقدر المعتدي واحتج عليو، اعتدي إذا بالقدر المحتج
/ ٛ) الفتاوى مجموع"  العقوؿ بدائو في الفساد معلـو بالقدر فاالحتجاج فساده، على يدؿ

ٜٔٚ) 
 فمن والعقل، الشرع الطاعات؛ ترؾ أو المعاصي فعل على بالقدر االحتجاج فساد على دؿ وقد

 :الشرعية األدلة
 َشْيءٍ  ِمنْ  َحرَّْمَنا َوال َءابَاُؤنَا َوال َأْشرَْكَنا َما اللَّوُ  َشاءَ  َلوْ  َأْشرَُكوا الَِّذينَ  َسيَػُقوؿُ : )- تعالى -اهلل قوؿ ػٔ

 ِإال تَػتَِّبُعوفَ  ِإفْ  لََنا فَػُتْخرُِجوهُ  ِعْلمٍ  ِمنْ  ِعْندَُكمْ  َىلْ  ُقلْ  بَْأَسَنا َذاُقوا َحتَّى قَػْبِلِهمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  َكذَّبَ  َكَذِلكَ 
 كاف ولو شركهم، على بالقدر احتجوا المشركوف فهؤالء ،ٜٖ/األنعاـ( َتْخُرُصوفَ  ِإال أَنْػُتمْ  َوِإفْ  الظَّنَّ 

 فيلزمو والمعائب الذنوب على بالقدر احتج فمن. بأسو اهلل أذاقهم ما صحيحاً  مقبوالً  احتجاجهم
 .كبيراً  علوا ذلك عن اهلل تعالى الظلم اهلل إلى وينسب الكفار، مذىب يصحح أف
 َعزِيًزا اللَّوُ  وََكافَ  الرُُّسلِ  بَػْعدَ  ُحجَّةٌ  اللَّوِ  َعَلى ِللنَّاسِ  َيُكوفَ  لَِئبل َوُمْنِذرِينَ  ُمَبشّْرِينَ  ُرُسبل: )تعالى قاؿ ػٕ

 الحجة انقطعت لما سائغاً  المعاصي على بالقدر االحتجاج كاف فلو ،٘ٙٔ/النساء( َحِكيًما
 .الواقع في لو فائدة ال الرسل إرساؿ كاف بل الرسل، بإرساؿ

( اْسَتَطْعُتمْ  َما اللَّوَ  فَاتػَُّقوا: )تعالى قاؿ يستطيع، ما إال يكلفو ولم ونهاه، العبد أمر اهلل أف ػٖ
 ٕٙٛ/البقرة( ُوْسَعَها ِإال نَػْفًسا اللَّوُ  يَُكلّْفُ  ال: )سبحانو وقاؿ ،ٙٔ/التغابن

 إذا ولذلك باطل، وىذا منو، الخبلص يستطيع ال بما مكلفاً  لكاف الفعل على مجبراً  العبد كاف ولو
 يكن لم االحتجاج ىذا صح ولو. معذور ألنو عليو إثم فبل إكراه، أو بجهل، المعصية منو وقعت
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 ىناؾ أف العقوؿ وبدائو الواقع، في ومعلـو المتعمد، العامد وبين والجاىل، المكره بين فرؽ ىناؾ
 .بينهما جليا فرقا

، سر القدر أف ػٗ  سابقة يفعلو لما العبد وإرادة وقوعو، بعد إال الخلق من أحد يعلمو ال مكتـو
 وكذا كذا عليو قدر اهلل أف فادعاؤه اهلل، بقدر علم على مبنية غير للفعل إرادتو فتكوف لفعلو،
 حجة ال إذ داحضة؛ إذاً  فحجتو اهلل، إال يعلمو ال والغيب الغيب، لعلم ادعاءٌ  ألنو باطل؛ ادعاء
 .يعلمو ال فيما للمرء

 والثواب والمعاد والحساب الشرائع تعطيل الذنوب على بالقدر االحتجاج على يترتب أنو ػ٘
 .والعقاب

 مواقعوىا، أنهم وظنوا عاينوىا، إذا النار، أىل بو الحتج المعاصي ألىل حجة القدر كاف لو - ٙ
 كما يقولوف إنهم بل بو، يحتجوا لم أنهم الواقع لكن وتقريعهم، توبيخهم وبدأ دخلوىا، إذا كذلك

. ٗٗ/إبراىيم( الرسل َونَػتَِّبعِ  َدْعَوَتكَ  ُنِجبْ  َقرِيبٍ  َأَجلٍ  ِإَلى َأخّْْرنَا رَبػََّنا: )عنهم وجل عز اهلل قاؿ
 ٙٓٔ/المؤمنوف( شقوتنا علينا غلبت ربنا: )ويقولوف

 ِمنَ  َنكُ  َلمْ  قَاُلوا) و. ٓٔ/الملك( السَِّعيرِ  َأْصَحابِ  ِفي ُكنَّا َما نَػْعِقلُ  َأوْ  َنْسَمعُ  ُكنَّا َلوْ : )وقالوا
 .يقولوف مما ذلك غير إلى ،ٗٗ/المدثر( اْلُمَصلّْينَ 

 ينقذىم ما إلى الحاجة بأمس في فهم بو؛ الحتجوا سائغاً  المعاصي على بالقدر االحتجاج كاف ولو
 .جهنم نار من
 َأْغَويْػَتِني فَِبَما قَاؿَ : )قاؿ الذي إلبليس حجة لكاف صحيحا بالقدر االحتجاج كاف لو - ٚ

 اهلل كليم موسى مع اهلل، عدو فرعوف ولتساوى ،ٙٔ/األعراؼ( اْلُمْسَتِقيمَ  ِصَراَطكَ  َلُهمْ  أَلقْػُعَدفَّ 
 .السبلـ عليو

 دنياه أمور في يبلئمو ما على يحرص اإلنساف نرى أننا: فساده ويبين القوؿ، ىذا يرد ومما - ٛ
 فلماذا القدر بحجة فيها يضره بما ويعمل دنياه أمور يصلح ما يترؾ شخصا تجد وال يدركو، حتى
 !بالقدر؟ يحتج ثم يضره ما إلى دينو أمور في ينفعو عما يعدؿ

 آمن أحدىما طريقاف، لو البلد وىذا بلد، إلى السفر أراد إنساناً  أف لو: ذلك يوضح مثاالً  وإليك
 سيسلك أنو الشك سيسلك؟، فأيهما وسلب، وقتل، واضطراب، فوضى كلو واآلخر مطمئن،
 النار؟ طريق دوف الجنة طريق اآلخرة أمر في يسلك ال فلماذا األوؿ، الطريق
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 اهلل كاف فإف تتزوج، ال: لو يقاؿ أف ػ مذىبو على بناء ػ المحتج ىذا على بو يُرد أف يمكن ومما ػ ٜ
 ورياً  شبعاً  لك اهلل قدر فإف تشرب، وال تأكل وال. يأتيك فلن وإال فسيأتيك، بولد لك قضى قد

 فستنجو، النجاة لك اهلل قدر فإف منو، تفر فبل ضار سبع ىاجمك وإذا. يكوف فلن وإال فسيكوف،
 وإال شفيت، شفاءً  لك اهلل قدر فإف تتداو، فبل مرضت وإذا. الفرار ينفعك فلن لك يقدرىا لم وإف
 خالفنا وإف عقلو، فساد علمنا وافقنا فإف ال؟ أـ القوؿ ىذا على سيوافقنا فهل الدواء، ينفعك فلن

 .حجتو وبطبلف قولو، فساد علمنا
 وال مكلفين، غير فهم والصبياف، بالمجانين، نفسو شبو المعاصي على بالقدر المحتج - ٓٔ

 .رضي لما الدنيا أمور في معاملتهم عومل ولو مؤاخذين،
 والجهاد، والدعاء، والتوبة، لبلستغفار، حاجة ىناؾ كاف لما الباطل االحتجاج ىذا قبلنا لو - ٔٔ

 .المنكر عن والنهي بالمعروؼ واألمر
 ولما الفوضى، ولعمت الناس، مصالح لتعطلت والذنوب المعائب على حجة القدر كاف لو - ٕٔ
 احتجنا ولما بالقدر، سيحتج المسيىء ألف والجزاءات، والتعزيرات، للحدود، داع ىناؾ كاف

 ما كل أف بحجة القضاء، ونصب المحاكم، فتح إلى وال الطريق، وقطاع للظلمة، عقوبات لوضع
 .عاقل بو يقوؿ ال وىذا اهلل، بقدر وقع إنما وقع
 بما نؤاخذ فكيف علينا، ذلك كتب اهلل ألف نؤاخذ، ال: يقوؿ الذي بالقدر المحتج ىذا أف - ٖٔ

 فلسنا وكسبناه، فعلناه، بما نؤاخذ إنما السابقة، الكتابة على نؤاخذ ال إننا: لو فيقاؿ علينا؟ كتب
 بين فرؽ فهناؾ بو، يأمرنا بما بالقياـ مأمورين نحن وإنما علينا، كتبو أو لنا، اهلل قدره بما مأمورين

 وقوع علم اهلل وكوف بو، بالقياـ أمرنا منا أراده وما عنا، طواه بنا أراده فما منا، أريد وما بنا، أريد ما
 خلقو ما يعلم أف المحيط الشامل علمو مقتضى ألف فيو حجة ال كتبو ثم القدـ من الفعل ذلك

 لو: ػ األعلى المثل وهلل ػ الواقع من ذلك ومثاؿ الجبر، أنواع من نوع أي ذلك في وليس صانعوف،
 ىذا إف ثم وكسلو، تفريطو لشدة العاـ ىذا ينجح ال أنو تبلميذه بعض حاؿ من علم مدرسا أف

 أو الفشل، ىذا على أجبره المدرس بأف عاقل يقوؿ فهل األستاذ بذلك علم كما ينجح لم الطالب
 فإف وبالجملة!   أنجح؟ لن أني علم قد المدرس ىذا ألف أنجح لم أنا يقاؿ أف للطالب يصح

 والعقل، الشرع، في باطل احتجاج الطاعات ترؾ أو المعاصي، فعل على بالقدر االحتجاج
 وإنما وإيماف، قناعة عن ناتجاً  ليس ىؤالء من كثير احتجاج أف إليو اإلشارة تجدر ومما والواقع،

 الطاعة عند أنت: " شأنو ىذا فيمن العلماء بعض قاؿ ولهذا ومعاندة، ىوى نوع عن ناتج ىو
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( ٚٓٔ/ ٛ الفتاوى مجموع" ) بو تمذىبت ىواؾ وافق مذىب أي جبري، المعصية وعند قدري،
 المعصية فعل وإذا لو، ذلك قدر اهلل يكوف أف وأنكر نفسو، ذلك نسب الطاعة فعل إذا أنو يعني

 .بالقدر احتج
 ىذا على أصروا إذا القـو ىؤالء: " بالقدر المحتجين عن ػ اهلل رحمو ػ تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ

 أف للعبد يسوغ فبل وعليو( ٕٕٙ/ ٛ الفتاوى مجموع" ) والنصارى اليهود من أكفر كانوا االعتقاد
 تحل التي المصائب عند: بالقدر االحتجاج يسوغ وإنما. بالقدر ومعاصيو معايبو على يحتج

 ذلك؛ ونحو الخطأ، وقتل الماؿ، وخسارة الزرع، وتلف القريب، وفقد والمرض، كالفقر، باإلنساف
 فالسعيد"  المعائب، ال المصائب، على يكوف إنما فاالحتجاج رباً، باهلل الرضا تماـ من فهذا

 َواْستَػْغِفرْ  َحقّّ  اللَّوِ  َوْعدَ  ِإفَّ  فَاْصِبرْ : )تعالى قاؿ كما المصائب، على ويصبر المعائب، من يستغفر
 " المعائب على بالقدر ويحتج المصائب، عند يجزع والشقي( ِلَذنِْبكَ 

 فتسبب السليمة القيادة أسباب في وفرَّط بسيارتو أسرع رجبلً  أف لو: اآلتي المثاؿ ذلك ويوضح
 مقبواًل، منو االحتجاج يكن لم بالقدر، فاحتج عليو وحوسب ذلك، على فوبّْخ حادث، وقوع في

 بالقدر فاحتج شخص فبلمو بها، يتحرؾ لم مكانها في وىي سيارتو ُصِدمت شخصا أف لو بينما
 .إيقافها طريقة في أخطأ قد يكوف أف إال مقبوال، احتجاجو لكاف

 عن خارجا كاف وما بالقدر، يحتج أف لو يصح ال فإنو واختياره العبد فعل من كاف ما أف فالمقصود
 في كما السبلـ عليهما موسى آدـ َحجَّ  ولهذا، بالقدر عليو يحتج أف لو فيصح وإرادتو اختياره

 الذي آدـ أنت: موسى لو فقاؿ وموسى آدـ احتج: " محاجتهما في وسلم عليو اهلل صلى قولو
 ثم وبكبلمو، برساالتو اهلل اصطفاؾ الذي موسى أنت: آدـ لو فقاؿ الجنة؟ من خطيئتك أخرجتك

 مسلم رواه( الحجة في غلبو: أي" )موسى آدـُ  فحج أخلق؟ أف قبل علي قّدر قد أمر على تلومني
 في يتأمل لم من ذلك يظن كما الذنب على بالقدر يحتج لم السبلـ عليو فآدـ ،(ٕٕ٘ٙ)

 وتاب، ربو استغفر آدـ أف يعلم ألنو الذنب؛ على آدـ يلم لم السبلـ عليو وموسى الحديث،
 على آدـ الـ موسى أف ولو لو، ذنب ال كمن الذنب من والتائب وىداه، عليو، وتاب ربو، فاجتباه
 نفساً، قتلت أيضاً  موسى يا أنت: لو ولقاؿ علي، اهلل فتاب فتبت، أذنبت إنني: ألجابو الذنب
 االحتجاج انظر. بالقدر آدـ فحجو بالمصيبة موسى احتج إنما ذلك، غير إلى األلواح وألقيت
 (ٕٕ - ٛٔ) تيمية ابن اإلسبلـ لشيخ بالقدر
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 فليس الذنوب أما رباً، باهلل الرضا تماـ من فإنو لو؛ االستسبلـ يجب المصائب من ُقدّْر فما" 
"  المصائب على ويصبر المعائب من فيتوب ويتوب، يستغفر أف فعليو أذنب وإذا يذنب، أف ألحد
 (.ٚٗٔ) الطحاوية شرح

 أحد المو فلو الذنب، من التائبُ  بالقدر االحتجاج لو يسوغ ممن أف العلماء بعض ذكر(: تنبيو)
 ثم وكذا؟ كذا فعلت لم: التائبين ألحد قيل فلو بالقدر، يحتج أف لو لساغ منو تاب ذنب على
 حقو في الذنب ألف االحتجاج، ذلك منو لُقبل واستغفرت، تبت وأنا وقدره، اهلل بقضاء ىذا: قاؿ
 معصية وىي بو ألمت التي المصيبة على يحتج بل بالقدر تفريطو على يحتج لم وىو مصيبة صار
 واعترؼ وانتهى، الفعل وقع أف بعد ىنا االحتجاج أف كما المصائب، من المعصية أف شك وال اهلل

 ال النهاية، بكماؿ فالعبرة الذنب، من التائب يلـو أف ألحد يسوغ فبل بذنبو، وأقر بعهدتو فاعلو
 (.بالقدر اإلحتجاج) شيخ اإلسبلـ رسالة وانظر. أعلم واهلل. البداية بنقص

{ نستعين وإياؾ نعبد إياؾ: }منازؿ ومن(: ٔ٘ٔ/ٕقاؿ اإلماـ ابن القيم في المدراج ) ٔ
 .الصبر منزلة[ ٘: الفاتحة]

 .موضعا تسعين نحو في القرآف في الصبر: تعالى اهلل رحمو أحمد اإلماـ قاؿ
 .شكر ونصف صبر، نصف: نصفاف اإليماف فإف. اإليماف نصف وىو. األمة بإجماع واجب وىو
 .نوعا عشر ستة على القرآف في مذكور وىو

[ ٖ٘ٔ: البقرة{ ]والصبلة بالصبر استعينوا آمنوا الذين ياأيها: }تعالى قولو نحو. بو األمر: األوؿ
: عمراف آؿ{ ]وصابروا اصبروا: }وقولو[ . ٘ٗ: البقرة{ ]والصبلة بالصبر واستعينوا: }وقولو
 [ .ٕٚٔ: النحل{ ]باهلل إال صبرؾ وما واصبر: }وقولو[ ٕٓٓ
{ لهم تستعجل وال الرسل من العـز أولو صبر كما فاصبر: }كقولو ضده عن النهي: الثاني

 للصبر ترؾ: األدبار تولية فإف ،[ ٘ٔ: األنفاؿ{ ]األدبار تولوىم فبل: }وقولو ،[ ٖ٘: األحقاؼ]
. إتمامها على الصبر ترؾ إبطالها فإف[ ٖٖ: محمد{ ]أعمالكم تبطلوا وال: }وقولو. والمصابرة

 .الصبر عدـ من الوىن فإف[ ٜٖٔ: عمراف آؿ{ ]تحزنوا وال تهنوا وال: }وقولو
:  :وقولو اآلية،[ ٚٔ: عمراف آؿ{ ]والصادقين الصابرين: }تعالى كقولو أىلو، على الثناء: الثالث

: البقرة{ ]المتقوف ىم وأولئك صدقوا الذين أولئك البأس وحين والضراء البأساء في والصابرين}
 .القرآف في كثير وىو[ . ٚٚٔ
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 [ .ٙٗٔ: عمراف آؿ{ ]الصابرين يحب واهلل: }كقولو. لهم محبتو سبحانو إيجابو: الرابع
 معية ليست. وتأييدىم ونصرىم، حفظهم تتضمن. خاصة معية وىي. لهم معيتو إيجاب: الخامس

: وقولو[ ٙٗ: األنفاؿ{ ]الصابرين مع اهلل إف واصبروا: }كقولو. واإلحاطة العلم معية وىي. عامة
 [ .ٜٕٗ: البقرة{ ]الصابرين مع واهلل}

: النحل{ ]للصابرين خير لهو صبرتم ولئن: }كقولو. ألصحابو خير الصبر بأف إخباره: السادس
 [ .ٕ٘: النساء{ ]لكم خير تصبروا وأف: }وقولو[ ٕٙٔ

 ما بأحسن أجرىم صبروا الذين ولنجزين: }كقولو. أعمالهم بأحسن لهم الجزاء إيجاب: بعالسا
 [ .ٜٙ: النحل{ ]يعملوف كانوا

 بغير أجرىم الصابروف يوفى إنما: }تعالى كقولو. حساب بغير لهم الجزاء سبحانو إيجابو: الثامن
 [ .ٓٔ: الزمر{ ]حساب
 ونقص والجوع الخوؼ من بشيء ولنبلونكم: }تعالى كقولو. الصبر ألىل البشرى إطبلؽ: التاسع

 [ .٘٘ٔ: البقرة{ ]الصابرين وبشر والثمرات واألنفس األمواؿ من
 ىذا فورىم من ويأتوكم وتتقوا تصبروا إف بلى: }تعالى كقولو. لهم والمدد النصر ضماف: العاشر

 صلى النبي قوؿ ومنو ،[ ٕ٘ٔ: عمراف آؿ{ ]مسومين المبلئكة من آالؼ بخمسة ربكم يمددكم
 . «الصبر مع النصر أف واعلم»: وسلم عليو اهلل

 وغفر صبر ولمن: }تعالى كقولو. العزائم أىل ىم الصبر أىل بأف تعالى منو اإلخبار: عشر الحادي
  [ .ٖٗ: الشورى{ ]األمور عـز لمن ذلك إف

 الصبر، أىل إال العظيمة والحظوظ وجزاءىا الصالحة األعماؿ يلقى ما أنو اإلخبار: عشر الثاني
: القصص{ ]الصابروف إال يلقاىا وال صالحا وعمل آمن لمن خير اهلل ثواب ويلكم: }تعالى كقولو

 [ .ٖ٘: فصلت{ ]عظيم حظ ذو إال يلقاىا وما صبروا الذين إال يلقاىا وما: }وقولو ،[ ٓٛ
 أخرج أف: }لموسى تعالى كقولو. الصبر أىل والعبر باآليات ينتفع إنما أنو اإلخبار: عشر الثالث
: إبراىيم{ ]شكور صبار لكل آليات ذلك في إف اهلل بأياـ وذكرىم النور إلى الظلمات من قومك

 صبار لكل آليات ذلك في إف ممزؽ كل ومزقناىم أحاديث فجعلناىم: }سبإ أىل في وقولو ،[ ٘
 يشأ إف كاألعبلـ البحر في الجواري آياتو ومن: }الشورى سورة في: وقولو[ . ٜٔ: سبأ{ ]شكور
 [ .ٕٖ: الشورى{ ]شكور صبار لكل آليات ذلك في إف ظهره على رواكد فيظللن الريح يسكن
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 ودخوؿ المرىوب، المكروه من والنجاة المحبوب، المطلوب الفوز بأف اإلخبار: عشر الرابع
 بما عليكم سبلـ باب كل من عليهم يدخلوف والمبلئكة: }تعالى كقولو بالصبر، نالوه إنما الجنة،
 [ .ٖٕ: الرعد{ ]الدار عقبى فنعم صبرتم

 روحو اهلل قدس - تيمية ابن اإلسبلـ شيخ سمعت. اإلمامة درجة صاحبو يورث أنو: عشر الخامس
 يهدوف أئمة منهم وجعلنا: }تعالى قولو تبل ثم. الدين في اإلمامة تناؿ واليقين بالصبر: يقوؿ -

 [ .ٕٗ: السجدة{ ]يوقنوف بآياتنا وكانوا صبروا لما بأمرنا
 وباإليماف، باليقين سبحانو اهلل قرنو كما واإليماف، اإلسبلـ بمقامات اقترانو: عشر السادس
 .والرحمة الصالح والعمل وبالشكر. والتوكل والتقوى

 ال أنو كما لو، صبر ال لمن إيماف وال الجسد، من الرأس بمنزلة اإليماف من الصبر كاف ولهذا
 وأخبر. بالصبر أدركناه عيش خير: عنو اهلل رضي الخطاب بن عمر وقاؿ. لو رأس ال لمن جسد
 . «اهلل يصبره يتصبر من»: وقاؿ. ضياء أنو الصحيح الحديث في وسلم عليو اهلل صلى النبي
. للمؤمن إال ألحد ذلك وليس خير، لو كلو أمره إف! المؤمن ألمر عجبا»: الصحيح الحديث وفي

 . «.لو خيرا فكاف. صبر ضراء أصابتو وإف. لو خيرا فكاف. شكر سراء أصابتو إف
 وإف الجنة، ولك صبرت شئت إف: لها يدعو أف فسألتو تصرع كانت التي السوداء للمرأة وقاؿ»

 . «لها فدعا. أتكشف ال أف اهلل فادع أتكشف إني: فقالت. يعافيك أف اهلل دعوت شئت
 يلقوه حتى بعده، يلقونها التي األثرة على يصبروا بأف - عنهم تعالى اهلل رضي - األنصار وأمر
 .الحوض على
 يكوف إنما أنو وأخبر. المصيبة عند بالصبر وأمر. بالصبر العدو مبلقاة عند وأمر
 .األولى الصدمة عند
 يخفف ذلك فإف. واالحتساب الصبر وىو لو، األمور بأنفع المصاب وسلم عليو اهلل صلى وأمر

 .األجر ويذىب المصيبة، في يزيد والتشكي والتسخط والجزع. أجره ويوفر مصيبتو،
 من وأوسع لو خيرا عطاء أحد أعطي ما»: فقاؿ كلو، خير الصبر أف وسلم عليو اهلل صلى وأخبر
 . «.الصبر
 قولو ومنو. وحبس أمسك إذا. صبرا فبلف قتل: ومنو. والكف الحبس: اللغة في والصبر: فصل
 ؛[ ٕٛ: الكهف{ ]وجهو يريدوف والعشي بالغداة ربهم يدعوف الذين مع نفسك واصبر: }تعالى

 .معهم نفسك احبس أي
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 عن الجوارح وحبس. الشكوى عن اللساف وحبس. والتسخط الجزع عن النفس حبس: فالصبر
 .التشويش

 .اهلل امتحاف على وصبر. اهلل معصية عن وصبر. اهلل طاعة على صبر: أنواع ثبلثة وىو
 .فيو للعبد كسب ال ما على صبر: والثالث. بالكسب يتعلق ما على صبر: فاألوالف
 امرأة مطاوعة عن يوسف صبر كاف: يقوؿ - روحو اهلل قدس - تيمية ابن اإلسبلـ شيخ وسمعت

. أبيو وبين بينو وتفريقهم وبيعو الجب، في لو إخوتو إلقاء على صبره من أكمل: شأنها على العزيز
 وأما الصبر، غير حيلة فيها للعبد ليس فيها، لو كسب ال اختياره، بغير عليو جرت أمور ىذه فإف

 معها تقوى التي األسباب مع سيما وال. للنفس ومحاربة ورضا اختيار فصبر: المعصية عن صبره
. شهوتو ويرد يعوضو ما لو ليس وعزبا. قوية إليها الشباب وداعية شابا، كاف فإنو. الموافقة دواعي
. وأىلو ومعارفو أصحابو بين من منو يستحي مما غربتو بلد في يستحي ال والغريب وغريبا،

. سيدتو وىي. منصب وذات جميلة، والمرأة. الحر كوازع وازعو ليس أيضا والمملوؾ ومملوكا،
 ذلك ومع الحرص، أشد ذلك على والحريصة. نفسها إلى لو الداعية وىي. الرقيب غاب وقد

. اهلل عند لما وإيثارا اختيارا، صبر كلها الدواعي ىذه ومع. والصغار بالسجن يفعل لم إف توعدتو
 كسبو؟ من ليس ما على الجب في صبره من ىذا وأين
 فإف؛ وأفضل المحرمات اجتناب على الصبر من أكمل: الطاعات أداء على الصبر: يقوؿ وكاف

 إليو أبغض: الطاعة عدـ ومفسدة. المعصية ترؾ مصلحة من الشارع إلى أحب الطاعة فعل مصلحة
 .المعصية وجود مفسدة من وأكره

 .ذكرىا موضع ىذا ليس. وجها عشرين من بنحو فيو قرره مصنف ذلك في - اهلل رحمو - ولو
 .الموفق واهلل. ومرتبتو ودرجاتو وحقيقتو الصبر على الكبلـ: والمقصود

 .اهلل مع وصبر. هلل وصبر. باهلل صبر: أنواع ثبلثة على وىو
: تعالى قاؿ كما. بنفسو ال بربو العبد صبر وأف المصبر، ىو أنو ورؤيتو بو، االستعانة صبر: فاألوؿ

 .تصبر لم ىو يصبرؾ لم إف يعني[ ٕٚٔ: النحل{ ]باهلل إال صبرؾ وما واصبر}
 ال. إليو والتقرب. وجهو وإرادة اهلل، محبة الصبر على لو الباعث يكوف أف وىو. هلل الصبر: والثاني

 .األعراض من ذلك وغير الخلق، إلى واالستحماد النفس، قوة إلظهاره
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 صابرا. الدينية أحكامو ومع. منو الديني اهلل مراد مع العبد دوراف وىو. اهلل مع الصبر: والثالث
 أين معها وينزؿ. ركائبها توجهت أين معها يتوجو. بإقامتها مقيما. بسيرىا سائرا معها، نفسو

 .مضاربها استقلت
 الصبر أنواع أشد وىو. ومحابو أوامره على وقفا نفسو جعل قد أي اهلل؛ مع صابرا كونو معنى فهذا

 .الصديقين صبر وىو. وأصعبها
 اهلل جنب في الخلق وىجراف. المؤمن على ىين سهل اآلخرة إلى الدنيا من المسير: الجنيد قاؿ

 .أشد اهلل مع والصبر. شديد صعب اهلل إلى النفس من والمسير شديد،
 .تعبس غير من المرارة تجرع: فقاؿ الصبر؟ عن وسئل

. البلية غصص تجرع عند والسكوف. المخالفات من التباعد: الصبر: المصري النوف ذو قاؿ
 .المعيشة بساحات الفقر حلوؿ مع الغنى وإظهار

 .األدب بحسن الببلء مع الوقوؼ: الصبر: وقيل
 .شكوى وال ظهور ببل البلوى، في الفناء ىو: وقيل
 .المكاره على الهجـو النفس تعويد: وقيل
 .العافية مع كالمقاـ الصحبة، بحسن الببلء مع المقاـ: وقيل
 .والدعة بالرحب ببلئو وتلقي اهلل، مع الثبات ىو: عثماف بن عمرو وقاؿ
 .والسنة الكتاب أحكاـ على الثبات ىو: الخواص وقاؿ
 :وأنشد يصبروف؟ كيف! واعجبا. الزاىدين صبر من أشد المحبين صبر: معاذ بن يحيى وقاؿ

 يجمل ال فإنو عليك إال...  كلها المواطن في يجمل والصبر
 .باهلل االستعانة ىو الصبر: وقيل
 .الشكوى ترؾ ىو: وقيل
 :وقيل

 العسل من أحلى عواقبو لكن * مذاقتو، مر اسمو، مثل الصبر
 :قيل كما. تحبو من رضا في نفسك بتلف ترضى أف الصبر: وقيل

 صبري ويتلفني ترضى أف وحسبي * حسرة وأتلف ترضى كي سأصبر
 أعمها،: فالصابر وصبار، وصبور، ومتصبر، ومصطبر، صابر،: خمسة الصابرين مراتب: وقيل

 العظيم: والصبور. عليو نفسو حامل المتكلف: والمتصبر. بو المليء الصبر المكتسب: والمصطبر
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 قبلو والذي. والكم القدر في فهذا. الصبر الكثير: والصبار. غيره صبر من أشد صبره الذي الصبر
 .والكيف الوصف في

 .تكبو ال مطية الصبر: عنو اهلل رضي طالب أبي بن علي وقاؿ
: السائل قاؿ. اهلل في الصبر: فقاؿ الصابرين؟ على أشد صبر أي: فقاؿ. الشبلي على رجل وقف

: قاؿ ىو؟ فإيش: الشبلي قاؿ. ال: فقاؿ. اهلل مع الصبر: فقاؿ. ال: فقاؿ. هلل الصبر: فقاؿ. ال
 .تتلف روحو كادت صرخة الشبلي فصرخ. اهلل عن الصبر
. فيهما الخاطر سكوف مع المحبة، وحاؿ النعمة حاؿ بين يفرؽ ال أف الصبر: الجريري وقاؿ

 .المحنة أثقاؿ وجداف مع الببلء، مع السكوف ىو: والتصبر
 .الصابرين مع اهلل فإف. معيتو اهلل من نالوا ألنهم الدارين؛ بعز الصابروف فاز: الدقاؽ علي أبو قاؿ

 إلى األدنى من انتقاؿ إنو[ . ٕٓٓ: عمراف آؿ{ ]ورابطوا وصابروا اصبروا: }تعالى قولو في وقيل
. الشد وىو الربط من مفاعلة والمرابطة المرابطة دوف والمصابرة. المصابرة دوف فالصبر. األعلى
 ربط قد منتظر لكل قيل ثم. الفزع ينتظروف خيولهم يربطوف المرابطين ألف مرابطا المرابط وسمي
 بو اهلل يمحو بما أخبركم أال»: وسلم عليو اهلل صلى النبي قوؿ ومنو. مرابط: ينتظرىا لطاعة نفسو

 وانتظار المساجد، إلى الخطى وكثرة المكاره، على الوضوء إسباغ الدرجات؟ بو ويرفع الخطايا،
 . «الرباط فذلكم الرباط، فذلكم الصبلة، بعد الصبلة

 . «فيها وما الدنيا من خير: اهلل سبيل في يـو رباط»: وقاؿ
 بأسراركم ورابطوا. اهلل في البلوى على بقلوبكم وصابروا. اهلل طاعة على بنفوسكم اصبروا: وقيل
 .اهلل إلى الشوؽ على
 .اهلل مع ورابطوا. باهلل وصابروا. اهلل في اصبروا: وقيل
 إلو واتقوا. األعداء دار في ورابطوا. والضراء البأساء على وصابروا. النعماء على اصبروا: وقيل

 .البقاء دار في تفلحوف لعلكم. والسماء األرض
 الرباط أف وكما. العدة وإعداد الثبات والمرابطة عدوؾ، وبين بينك والمصابرة نفسك، مع فالصبر

 الشيطاف، عليو يهجم لئبل القلب ثغر لزـو أيضا الرباط فكذلك. العدو منو يهجم لئبل الثغر لزـو
 .يشعثو أو ويخربو فيملكو

 .عزيزا أحياؾ أحياؾ وإف. شهيدا قتلك قتلك فإف الصبر، تجرع: وقيل
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 على والصبر. جفاء اهلل وعن. وفاء اهلل ومع. ببلء اهلل وفي. بقاء تعالى وباهلل. غناء هلل الصبر: وقيل
 .الفرج عنواف المحن وفي. الظفر عنواف الطلب

 .أعداؤه اهلل دوف وما. رباطو اهلل مع العبد حاؿ: وقيل
 الصبر،: فقاؿ اإليماف؟ عن وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سئل» للبخاري األدب كتاب وفي

 بن عبيد بن اهلل عبد حدثنا: قاؿ سويد حدثنا: قاؿ. إسماعيل بن موسى عن ذكره.  «والسماحة
 .فذكره جده عن أبيو عن عمير
 .آخرىا إلى أولها من اإليماف لمقامات وأوعبو برىانا، وأعظمو الكبلـ أجمع من وىذا
 نهيت ما وترؾ. السماحة :عليو فالحامل. وإعطاؤه بو، أمرت ما بذؿ: شيئاف منها يراد النفس فإف

 .الصبر: عليو فالحامل. منو والبعد عنو،
. الجميل والهجر الجميل، والصفح الجميل، بالصبر كتابو في وتعالى سبحانو اهلل أمر وقد

 شكوى ال الذي ىو الجميل الصبر: يقوؿ - روحو اهلل قدس - تيمية ابن اإلسبلـ شيخ فسمعت
 .معو أذى ال الذي ىو الجميل والهجر. معو عتاب ال الذي ىو الجميل والصفح. معو وال فيو

 باإلجابة، فماطلتو. فدعاني ببلئي، بعبدي أنزلت: أنبيائو من نبي إلى اهلل أوحى: إسرائيلي أثر وفي
 . أرحمك؟ بو شيء من أرحمك كيف عبدي،: فقلت. فشكاني

[ ٕٗ: السجدة{ ]صبروا لما بأمرنا يهدوف أئمة منهم وجعلنا: }تعالى قولو في عيينة ابن وقاؿ
 .رؤساء فجعلهم األمر برأس أخذوا: قاؿ

 كما. مرفوضا يكوف أف: أحسنو المحبين وصبر محفوظا، يكوف أف: أحسنو العابدين صبر: وقيل
 :قيل
 الكواذب الظنوف إحدى من الصبر على...  اعتزامو أف البين يـو تبين

. الجميل بالصبر وعد - السبلـ عليو - يعقوب فإف. الصبر تنافي ال وجل عز اهلل إلى والشكوى
 وكذلك[ ٙٛ: يوسف{ ]اهلل إلى وحزني بثي أشكو إنما} :قاؿ ثم. يخلف ال وعد إذا والنبي
: األنبياء{ ]الراحمين أرحم وأنت الضر مسني: }قولو مع صابرا وجده أنو عنو اهلل أخبر أيوب
ٖٛ. ] 

 فاقة آخر إلى يشكو رجبل بعضهم رأى كما. اهلل إلى الشكوى ال اهلل، شكوى الصبر ينافي وإنما
 :أنشد ثم يرحمك؟ ال من إلى يرحمك من تشكو ىذا، يا: فقاؿ. وضرورة

 أعلم بك فإنو الكريم صبر * لها فاصبر بلية عرتك وإذا
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 .وجل عز اهلل قاؿ بما واإليماف
 العباد ما اهلل علم قد ومرىا، وحلوىا وشرىا، خيرىا كلها، اهلل بأقدار واإليماف
 في وال األرضين في يكوف وال اهلل، علم من يخرجوف ال صائروف، ىم ما وإلى عاملوف،

 .ٔوجل عز اهلل علم ما إال السماوات

                                                                                                                                                  

 .يرحم ال الذي إلى الرحيم تشكو * إنما آدـ ابن إلى شكوت وإذا

 خيرىا سواء وخلقو، تعالى اهلل فعل المحدثات كل أف والجماعة السنة أىل الحق أىل مذىب ٔ
 عن - عنو اهلل رضي - طالب أبي بن علي عن حديث( ٔٚٚ) مسلم اإلماـ أخرج وقد وشرىا،
 فطر للذي وجهي وجهت:" قاؿ الصبلة إلى قاـ إذا كاف أنو - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ

 الحديث على اهلل رحمو النووي اإلماـ قاؿ" إليك ليس والشر يديك في كلو والخير" وفيو... 
 الثناء في األدب إلى اإلرشاد فيو وغيره الخطابي قاؿ" إليك ليس والشر يديك في كلو والخير"

 قولو وأما األدب، جهة على مساويها دوف األمور محاسن إليو تضاؼ بأف ومدحو تعالى اهلل على
 وخلقو، تعالى اهلل فعل المحدثات كل أف الحق أىل مذىب ألف معنى، فلو إليك ليس والشر
 قالو إليك، بو يتقرب ال معناه: أحدىا أقواؿ خمسة الحديث، ىذا ووجو وشرىا، خيرىا سواء

 خزيمة، بن بكر وأبو معين، بن ويحيى راىوية، بن وإسحاؽ شميل بن والنضر أحمد بن الخليل
 .وغيرىم واألزىري

 ال انفراده، على إليك يضاؼ ال معناه أيضًا؛ غيره وقالو المزني عن حامد أبو الشيخ حكاه: والثاني
 كل ورب شيء، كل خالق كاف وإف ىذا، ونحو الشر، رب ويا والخنازير، القردة خالق يا يقاؿ

 .العمـو في الشر يدخل وحينئذ شيء،
 معناه: والرابع الصالح، والعمل الطيب الكلم يصعد إنما إليك، يصعد ال والشر معناه: والثالث
 .المخلوقين إلى بالنسبة شر ىو وإنما بالغة، بحكمة خلقتو فإنك إليك، بالنسبة شراً  ليس والشر

 .إليهم صفوه أو فيهم عداده كاف إذا فبلف بني إلى فبلف كقولك أنو الخطابي حكاه: والخامس
 والقدر الخير، إال يفعل وال الشر، عن منزَّه وتعالى سبحانو اهلل ألف الحق القوؿ ىو الرابع والقوؿ

 وخلُقو، ومشيئتو، وكتابُتو، اهلل، علم فإنو الوجوه؛ من بوجو فيو شر ال اهلل إلى نسبتو حيث من
 وال ذاتو، في ال الوجوه، من بوجو الرب إلى ليس فالشر وجو، كل من وكماؿ محض، خير وذلك

 .أفعالو في وال صفاتو، وال أسمائو في
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 الشر من إليو ولعاد حسنى، كلها أسماؤه تكن ولم اسم، منو لو الشُتق سبحانو الشر فَػَعلَ  ولو
 في ال المقضي، في فالشر ومفعوالتو، مخلوقاتو، في يدخل الشر وإنما. وتقدس تعالى حكمٌ 

 إلى بالنسبة خيراً  يكوف وقد آخر، محل إلى بالنسبة وخيراً  محل، إلى بالنسبة شرَّاً  ويكوف القضاء،
 وإقامة كالقصاص، وىذا الغالب، ىو بل آخر، وجو من شر ىو كما وجو، من بو القائم المحل

 وخير وجو، دوف وجو من بل وجو، كل من ال إليهم بالنسبة شرٌ  فإنو الكفار؛ وقتل الحدود،
 .ببعض بعضهم الناس ودفع والنكاؿ، الزجر، مصلحة من فيو لما غيرىم إلى بالنسبة
 .عديدة وجوهٍ  من خيرٌ  فهي وجو من شروراً  كانت وإف األمراض وكذلك

 كاف"  النبي أف مسلم صحيح في ثبت ولهذا_  تعالى_  اهلل إلى يُنسب ال الشر أف والحاصل
 يديك، في كلو والخير وسعديك، لبيك: قولو في االستفتاح بدعاء الشر عن بتنزيهو ربو على يثني

 .وتعاليت تباركت وإليك، بك أنا إليك، ليس والشر
: الحديث ىذا معنى في( ٕ٘ٛص) الحديث وأصحاب السلف عقيدةفي  الصابوني اإلماـ قاؿو 

 ويا الشر، خالق يا: يُقاؿ حتى قصداً  أو إفراداً  اهلل إلى ُيضاؼ مما ليس والشر أعلم واهلل ومعناه
 العيب إرادة السبلـ عليو الخضر أضاؼ لذلك جميعاً؛ لهما والمقدر الخالق كاف وإف الشر مقدر

 اْلَبْحرِ  ِفي يَػْعَمُلوفَ  ِلَمَساِكينَ  َفَكاَنتْ  السَِّفيَنةُ  َأمَّا: )قولو في عنو اهلل أخبر فيما فقاؿ نفسو إلى
 عز اهلل إلى إرادتها أضاؼ والرحمة والبر الخير ذكر ولمَّا. ٜٚ:الكهف سورة( َأِعيبَػَها َأفْ  فََأَرْدتُ 

ُلغَا َأفْ  رَبُّكَ  فََأرَادَ : )فقاؿ وجل  .ٕٛ: الكهف سورة( رَبّْكَ  ِمنْ  رَْحَمةً  َكنَزُىَما َوَيْسَتْخرَِجا َأُشدَُّىَما يَػبػْ
: الشعراء سورة( َيْشِفينِ  فَػُهوَ  َمِرْضتُ  َوِإَذا: )قاؿ أنو السبلـ عليو إبراىيم عن مخبراً  قاؿ ولذلك

 .منو الجميع كاف وإف ربو، إلى والشفاء نفسو، إلى المرض فأضاؼ. ٓٛ
 عن وتعالى فتبارؾ: الحديث ىذا على تعليقاً ( ٖ٘ٙ - ٖٗٙص) العليل شفاء في القيم ابن وقاؿ
 إليو؛ وإضافتو نسبتو النقطاع شرَّاً  صار إنما والشر خير، فهو إليو نسب ما كل بل إليو، الشر نسبة
 في ال مخلوقاتو، بعض في فالشر والشر، الخير خالق سبحانو وىو شرَّاً، يكن لم إليو ُأضيف فلو

 .وفعلو خلقو
 وضع حقيقتو الذي الظلم، عن سبحانو تنزَّه ولهذا كلو؛ خيرٌ  وقدره وقضاؤه، وفعُلو، وخلُقُو،
 والشر كلو، خير وذلك بها، البلئقة مواضعها في إال األشياء يضع فبل موضعو، غير في الشيء
 وأسماؤه إليو، ليس الشر أف فُعلم شرَّاً، يكن لم محلو في ُوِضع فإذا محلو، غير في الشيء وضع

 .بذلك تشهد الحسنى
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 لكل الخالق سبحانو أنو مع إليو، والظلم والسوء، الشر، نسبة تمنع الحسنى فأسماؤه: أيضاً  وقاؿ
 كاف عنو، المنهيَّ  القبيحَ  فعل إذا والعبد وأقوالهم، وحركاتهم، وأفعالهم، للعباد، الخالق فهو شيء؛

 عدؿٌ  منو الَجْعل وىذا لذلك، فاعبلً  جعلو الذي ىو سبحانو والربُّ . والسوءَ  الشرَّ  فعل قد
 قد الجعل بهذا - سبحانو - فهو قبيح؛ شرّّ  والمفعوؿُ  خيٌر، فاعبلً  َفَجْعُلوُ  وصواٌب، وحكمٌة،

 وحكمة، خير فهو عليها، يحمد التي البالغة الحكمة من ذلك في لو لما موضعو؛ في الشيء وضع
 .وشرَّاً  ونقصاً، عيباً، العبد من وقوعو كاف وإف ومصلحة،
_  موضعو غير في الشيء وضع بالشر أريد إف ألنو الشر؛ إليو يُنسب ال تعالى اهلل أف والحاصل

 .الظلم عن منزَّه واهلل العدؿ، ومقابلو الظلم، فهو
 يُعد ال ذنب على للعقوبة اهلل فإيجاد_  ارتكبو ذنب بسبب بالمحل البلحق األذى بو أُريد وإف
 .تعالى منو عدؿٌ  ذلك بل لو؛ شرَّاً 
ـُ  إليو الموصلة وأسبابو الخير، عدـ بو أُريد وإف  للعبد وليس اهلل، إلى ينسب حتى فعبلً  ليس فالَعَد
 .شر وال بظلم ليس الفضل ومنع يشاء، من يؤتيو اهلل فضل فهذا يوفقو، أف اهلل على

 ما فعل على يعينو حتى_  وجل عز_  هلل يَذؿَّ  أف وينفعو يضره ما عرؼ إذا العبد على إف ثم
 فإنو سبع أو عدو عليو ىجم لو أنو كما الفعل، فيَّ  اهلل يخلق حتى أفعل ال أنا: يقوؿ وال ينفعو،
 .الهرب فيَّ  اهلل يخلق حتى سأنتظر: يقوؿ وال ويفر يهرب

 .وجل عز اهلل إلى ينسب ال الشر أف لنا يتبين ىنا ومن
 وأعرفهم بو خلقو أعلم قوؿ ىو و عشر الثالث الوجو(: ٕٗٙص) األرواح حادي في وقاؿ

 بو يتقرب ال الشر قاؿ من المقصود المعنى على يقف ولم( إليك ليس والشر) وصفاتو بأسمائو
 أسمائو في ال و أفعالو في وال صفاتو في وال ذاتو في ال بوجو سبحانو إليو يضاؼ ال الشر بل إليك
 ويثنى عليها ويحمد كماؿ صفات كلها وصفاتو الوجوه جميع من المطلق الكماؿ لها ذاتو فإف

 فكيف حسنى كلها وأسماؤه ما بوجو فيها شر ال وحكمة وعدؿ ورحمة خير كلها وأفعالو بها عليو
 ففعلو مفعوؿ غير فعلو إذ عنو منفصل ىو و ومخلوقاتو مفعوالتو في الشر بل إليو الشر يضاؼ

 قائم غير منفصبل مخلوقا الشر كاف وإذا والشر الخير ففيو المفعوؿ المخلوؽ وأما كلو خير
 وإنما قولو تأويل يطلب حتى الشر تخلق ال أنت يقل لم وىو إليو يضاؼ ال فهو سبحانو بالرب

 اآلخر وأما وموجباتها الذنوب إال ليس فالشر ىذا عرؼ وإذا وأسما وفعبل وصفا إليو إضافتو نفى
 خلقو اهلل خلق وألجلها سبحانو بو متعلقة والطاعات واإليماف وموجباتها والطاعات اإليماف فهو
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 .ٔليصيبك يكن لم أخطأؾ وما ليخطئك، يكن لم أصابك ما أف وتعلم
 .ٔاهلل مع خالق وال

                                                                                                                                                  

 لها وىذه وعبوديتو وتعظيمو إجبللو و وتعالى تبارؾ الرب على ثناء وىي كتبو وأنزؿ رسلو وأرسل
 الغاية ىي وال لذاتها مقصودة فليس الشرور وأما متعلقها بدواـ آثارىا فتدـو وتقتضيها تطلبها آثار
 قدرت ما حصل فإذا إليو وسيلة جعلت و محبوب المر قدرت مفعوالت فهي الخلق لها خلق التي

 .المحض الخير إلى األمر عاد و تبلشت و اضمحلت لو
 
 احفظ كلمات أعلمك إنى غبلـ يارضي اهلل عنهما ) عباس ابنومن األدلة على ذلك حديث  ٔ

 أف واعلم باهلل فاستعن استعنت وإذا اهلل فاسأؿ سألت إذا تجاىك تجده اهلل احفظ يحفظك اهلل
 على اجتمعوا وإف لك اهلل كتبو قد بشىء إال ينفعوؾ لم بشىء ينفعوؾ أف على اجتمعت لو األمة

 أخرجو( الصحف وجفت األقبلـ رفعت عليك اهلل كتبو قد بشىء إال يضروؾ لم بشىء يضروؾ أف
( ٕٙٔ٘ رقم ٚٙٙ/ٗ) والترمذي ،( ٕٗٓٛ رقم ،ٖٚٓ/ٔ) و( ٜٕٙٙ رقم ،ٖٜٕ/ٔ) أحمد

( ٖٔ رقم ،ٖٕ/ٓٔ) المختارة في والضياء ،( ٖٕٗٔٔ رقم ،ٖٕٔ/ٔٔ) الكبير في والطبرانى ،
 والبللكائي ،( ٖٖٓ/ٛ) الكامل في عدي وابن ،( ٜٖٚ/ٖ) و (ٛٚٔ/ٖ) الضعفاء في والعقيلي

 بدوف( ٛ٘ص) اإلعتقاد في والبيهقي ،( ٕٓٓ/ٕ) بطة وابن ،( ٗٔٙ/ٗ) السنة أصوؿ شرح في
 بن عن يروى المتن وىذا: العقيلي وقاؿ محفوظ، غير: عدي ابن عنو قاؿ والحديث البغلة قصة

 الحفاظ ذخيرة في القيسراني ابن وقاؿ لينة، بأسانيد وسلم عليو اهلل صلى النبي عن وغيره عباس
 ابن قالو ضعيفا يكوف أف ويشبو محفوظة غير بأحاديث يحدث سليماف بن نوفل فيو( ٜٜٓٔ/ٗ)

 معروؼ( ٕ٘) والوسيلة التوسل في اإلسبلـ شيخ وقاؿ الترمذي، فصححو غيرىم وخالفهم عدي،
 في حجر ابن وحسنو جيد، حسن( ٜ٘ٗ/ٔ) والحكم العلـو جامع في رجب ابن وقاؿ مشهور،

 وحسنو شاىد، ولو حسن( ٛٛٔ) المقاصد في السخاوي وقاؿ ،( ٕٖٚ/ٔ) الخبر الخبر موافقة
 ،( ٕٖٕ٘) المشكاة في األلباني العبلمة وصححو ،( ٖٙٙ/ٔ) الخفاء كشف في العجلوني
 مقبل الشيخ لغيره وصححو األرنؤوط، صححو وكذا المسند، تحقيق في شاكر الشيخ وصححو

 كثير ابن تفسير صحيح في العدوي وقاؿ( ٜٜٙ) الصحيحين في ليس مما المسند الصحيح في
   .شواىد لو صحيح( : ٚٗ/ٗ)
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، والكبلـ ىنا الخلقو  ،المشيئةو  ،الكتابة، و العلم قدمنا أف مراتب اإليماف بالقدر أربعة، وىي ٔ
 هلل مخلوقة الكائنات جميع بأف اإليماف تقتضي المرتبة وىذهعن المرتبة الرابعة وىي مرتبة الخلق، 

 لم أف بعد كائن العدـ، من ُمْوَجدٌ  مخلوؽ اهلل سوى من كل وبأف وحركاتها، وصفاتها، بذواتها،
 والسبلـ الصبلة عليهم الرسل عليها وأجمع السماوية، الكتب عليها دلت المرتبة وىذه. يكن

 :تحصرمنها تكاد ال المرتبة ىذه على واألدلة السليمة، والعقوؿ القويمة، الفطر عليها واتفقت
 .ٕٙ: الزمر سورة(  َشْيءٍ  ُكلّْ  َخاِلقُ  اللَّوُ : )  تعالى قولو -ٔ
 سورة(  َوالنُّورَ  الظُُّلَماتِ  َوَجَعلَ  َواأَلْرضَ  السََّمَواتِ  َخَلقَ  الَِّذي لِلَّوِ  اْلَحْمدُ : )  تعالى قولو -ٕ

 .ٔ:األنعاـ
ُلوَُكمْ  َواْلَحَياةَ  اْلَمْوتَ  َخَلقَ  الَِّذي: )  تعالى قولو -ٖ  .ٕ:الملك(  َعَمبلً  َأْحَسنُ  أَيُُّكمْ  لَِيبػْ
َها َوَخَلقَ  َواِحَدةٍ  نَػْفسٍ  ِمنْ  َخَلَقُكمْ  الَِّذي رَبَُّكمْ  اتػَُّقوا النَّاسُ  أَيػَُّها يَا: )  تعالى قولو -ٗ  َزْوَجَها ِمنػْ

ُهَما َوَبثَّ   .ٔ: النساء سورة(  َوِنَساءً  َكِثيراً  رَِجاالً  ِمنػْ
 سورة(  َيْسَبُحوفَ  فَػَلكٍ  ِفي ُكلّّ  َواْلَقَمرَ  َوالشَّْمسَ  َوالنػََّهارَ  اللَّْيلَ  َخَلقَ  الَِّذي َوُىوَ : )  تعالى قولو -٘

 .ٖٖ: األنبياء
رُ  َخاِلقٍ  ِمنْ  َىلْ : )  سبحانو قاؿ -ٙ  .ٖ: فاطر سورة(  اأَلْرضِ وَ  السََّماءِ  ِمنْ  يَػْرزُُقُكمْ  اللَّوِ  َغيػْ

 :يلي ما السنة من األدلة ومن
 النبي قاؿ: )  قاؿ عنو اهلل رضي حذيفة عن( ٕ٘ص) العباد أفعاؿ خلق في البخاري أخرج -ٔ

 (. وصنعتو صانع كل يصنع اهلل إف: )  وسلم عليو اهلل صلى
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ كاف كما إال لكم أقوؿ ال: )  قاؿ عنو اهلل رضي أرقم بن زيد وعن -ٕ

 وعذاب والهـر والبخل، والجبن والكسل، العجز من بك أعوذ إني اللهم: يقوؿ كاف يقوؿ، وسلم
 مسلم رواه(  وموالىا وليها أنت زكَّها، من خير أنت وزكّْها تقواىا، نفسي آت اللهم القبر،

(ٕٕٕٚ.) 
 تعالى اهلل ىو فالفاعل... ( وزكّْها تقواىا، نفسي آت اللهم)  عليو اهلل صلى قولو ذلك من والشاىد

 .ذلك منو يطلب الذي فهو
 النبي سمعت ما إلي اكتب:  المغيرة إلى معاوية كتب:  قاؿ شعبة بن المغيرة مولى ورَّاد عن -ٖ

 خلف يقوؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي سمعت: قاؿ المغيرة، عليَّ  فأملى الصبلة، خلف يقوؿ
 وال منعت، لما معطي وال أعطيت، لما مانع ال اللهم لو، شريك ال وحده اهلل إال إلو ال: )  الصبلة
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 لما مانع ال اللهم:  قولو ذلك من والشاىد(. ٘ٔٙٙ) البخاري رواه الجد منك الجد ذا ينفع
 على يدؿ وىذا لذلك، الفاعل فهو تعالى اهلل ىو والمانع فالمعطي ، منعت لما معطي وال أعطيت،

 . وجل عز اهلل ىو الخالق أفَّ 
 اللَّوُ : )  تعالى قولو عمـو من شيء يخرجها وال تعالى خلقو عمـو في داخلة العباد أفعاؿ أف واعلم
 لوقوع مصنفات في المسألة ىذه العلماء بعض أفرد وإنما ،ٕٙ: الزمر سورة(.  َشْيءٍ  ُكلّْ  َخاِلقُ 

 .فيها اللبس
 خلق في داخلةٌ  والمعاصي، الطاعات، من كلَّها العباد أفعاؿ: المسألة ىذه في القوؿ وخبلصة

 فاعلوف، ىم ما وعلم عباده، في سيخلقو ما_  وجل عز_  اهلل علم فقد وقدره؛ وقضائو، اهلل،
 النحو على فعملوا قدره، فيهم ومضى شاء، كما اهلل وخلقهم المحفوظ، اللوح في ذلك وكتب
 أىل وعلم الشقاوة، عليهم كتب من وأضل السعادة، لهم كتب من اهلل وىدى فيهم، شاءه الذي
 خلقاً  اهلل من ىي العباد فأفعاؿ. أىلها لعمل ويسرىم النار أىل وعلم أىلها، لعمل ويسرىم الجنة

 فنؤمن لها، الفاعلوف وىم ألفعالهم، الخالق ىو فاهلل وكسبًا، فعبلً  العباد من وىي وتقديراً، وإيجاداً 
 األعماؿ من شيء كل على وقدرتو اهلل، خلق شموؿ على الدالة والسنة الكتاب نصوص بجميع

 للخير حقيقةً  الفاعلوف ىم العباد أف على الدالة والسنة الكتاب بنصوص نؤمن كما واألوصاؼ،
 .والجماعة السنة أىل اتفق ىذا وعلى والشر،

 أصرح أدلة وىناؾ ذلك، على تدؿ القدر مراتب من الرابعة المرتبة في بنا مرت التي والنصوص
. ٜٙ: الصافات سورة(  تَػْعَمُلوفَ  َوَما َخَلَقُكمْ  َواللَّوُ : ) تعالى كقولو المسألة ىذه على الداللة في
 :وجهاف اآلية في ما معنى في: المفسروف قاؿ

 .وعملكم خلقكم واهلل: المعنى فيكوف المصدر؛ بمعنى تكوف أف:  أحدىما
 وفي. األصناـ من بأيديكم تعملونو الذي وخلق خلقكم واهلل المعنى، فيكوف الذي؛ بمعنى: والثاني

 .هلل مخلوقة العباد أفعاؿ أف على دليل اآلية ىذه
 : قسمين إلى تنقسم الربانية اإلرادة أفرحمني اهلل وإياؾ  اعلم: مسألة

 فالكافر شيء؛ مرادىا عن يخرج ال اإلرادة وىذه للمشيئة، مرادفة وىي: قدرية كونية إرادة -ٔ
 .وإرادتو الرب، بمشيئة كلها والمعاصي، فالطاعات، سواء؛ الكونية اإلرادة ىذه تحت والمسلم
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 َفَمنْ : ) وقولو ،ٔٔ: الرعد سورة(  َلوُ  َمَردَّ  َفبل ُسوءاً  بَِقْوـٍ  اللَّوُ  َأرَادَ  َوِإَذا: )  تعالى قولو أمثلتها ومن
 َيصَّعَّدُ  َكأَنََّما َحَرجاً  َضيّْقاً  َصْدرَهُ  َيْجَعلْ  ُيِضلَّوُ  َأفْ  يُرِدْ  َوَمنْ  ِلئِلْسبلـِ  َصْدرَهُ  َيْشَرحْ  يَهِديَوُ  َأفْ  اللَّوُ  يُرِدْ 
 .ٕ٘ٔ:األنعاـ سورة(  السََّماءِ  ِفي
 .ورضاه الرّب، محبة وتتضمن: دينية شرعية إرادة -ٕ

: وقولو ،٘ٛٔ: البقرة سورة(  اْلُعْسرَ  ِبُكمْ  يُرِيدُ  َوال اْلُيْسرَ  ِبُكمْ  اللَّوُ  يُرِيدُ : )  تعالى قولو أمثلتها ومن
 َحَرجٍ  ِمنْ  َعَلْيُكمْ  لَِيْجَعلَ  اللَّوُ  يُرِيدُ  َما: ) وقولو ،ٕٚ:النساء سورة(  َعَلْيُكمْ  يَػُتوبَ  َأفْ  يُرِيدُ  َواللَّوُ ) 

 (.ٔ)ٙ: المائدة سورة(  لُِيَطهّْرَُكمْ  يُرِيدُ  َوَلِكنْ 
 عن منهما واحدة كلَّ  تُميز فروؽ الشرعية واإلرادة الكونية اإلرادة بين اإلرادتين بين الفرؽ

 :يلي ما الفروؽ تلك ومن األخرى،
 .يرضاىا وال يحبها ال وقد ويرضاىا، اهلل يحبها قد الكونية اإلرادة -ٔ
 .للمحبة مرادفة والشرعية للمشيئة، مرادفة فالكونية ويرضاىا؛ اهلل فيحبها الشرعية أما
 بسببها لتحصل الشرور؛ وسائر مثبًل، إبليس كخلق لغيرىا مقصودة تكوف قد الكونية اإلرادة -ٕ

 الطاعة أراد فاهلل لذاتها؛ فمقصودة الشرعية أما. واالستغفار والمجاىدة، كالتوبة، كثيرة، محابّ 
 .لذاتها ورضيها وشرعها، وأحبها،

 غير أو إماتتو، أو أحد كإحياء والبد، وقع شيئاً  شاء إذا فاهلل وقوعها؛ من البد الكونية اإلرادة -ٖ
 .ذلك

 وقوعها من البد كاف ولو تقع، ال وقد تقع فقد وقوعها، يلـز فبل مثبلً  كاإلسبلـ الشرعية أما
 .مسلمين كلهم الناس ألصبح

 .وشرعو بألوىيتو فمتعلقة الشرعية أما وخلقو، اهلل بربوبية متعلقة الكونية اإلرادة -ٗ
 الصبلة ألف وذلك بينهما؛ جمع مثبلً  الصبلة أدى فالذي المطيع، حق في تجتمعاف اإلرادتاف -٘

 أفَّ  على دؿَّ  وقعت وكونها الوجو، ىذا من شرعية فهي وأحبها، ورضيها، بها، أمر وقد هلل، محبوبة
 .المطيع حق في اإلرادتاف اجتمعت ىنا فمن الوجو؛ ىذا من كونية فهي كوناً؛ أرادىا اهلل

 اهلل أف على يدؿُّ  فهذا وقعت فكونها العاصي، ومعصية الكافر، كفر مثل في الكونية وتنفرد
 ال كونية أنها على دليل هلل مرضية وال محبوبة غير وكونها بمشيئتو، إال شيء يقع ال ألنو شاءىا؛
 .شرعية
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 لم وكونها شرعية، فهي هلل محبوبة فكونها العاصي، وطاعة الكافر، إيماف مثل في الشرعية وتنفرد
 .تقع لم محبوبة مرادة ىي إذ فحسب؛ شرعية أنها على دليل ىذا لها ومحبتو بها اهلل أمر مع تقع
 وأخص والمعاصي، الكفر من يرضاه، وال اهلل يحبو ال بما تعّلقها جهة من أعمّ  الكونية اإلرادة -ٙ

 .الفاسق وطاعة الكافر، إيماف بمثل تتعلق ال أنها جهة من
 أف جهة من وأخص واقع، غير أو كاف واقعاً  بو، مأمور بكل تعلقها جهة من أعم الشرعية واإلرادة

 .بو مأمور غير يكوف قد الكونية باإلرادة الواقع
 أقداـ، بها زلَّت كثيرة، ُشبهات من سلم بينهما الفرؽ عرؼ فمن اإلرادتين، بين فوارؽ ىذه

 نظر ومن بصيراً، كاف العينين بهاتين العباد عن الصادرة األعماؿ إلى نظر فمن أفهاـ، بها وضلَّت
 . أعور كاف العكس أو القدر دوف الشرع إلى
 واألمر، الكتابة، فكذلك_  ديني شرعي ىو ما ومنها قدري، كوني ىو ما منها اإلرادة أف كما

 ىذه كل ونحوىا، والكره، واإليتاء، والتحريم، واإلرساؿ، والبعث، والكلمات، والجعل، واإلذف،
 .كوني ىو ما ومنو شرعي ىو ما منها األمور

 ومن ،ٕٔ: المجادلة سورة(  َوُرُسِلي أَنَا أَلْغِلَبنَّ  اللَّوُ  َكَتبَ : )  تعالى قولو الكونية الكتابة أمثلة فمن
ـُ  َعَلْيُكمْ  ُكِتبَ : ) قولو الشرعية الكتابة أمثلة : ) قولو الكوني واألمر ،ٖٛٔ: البقرة سورة(  الصَّْيا

 بِاْلَعْدؿِ  يَْأُمرُ  اللَّوَ  ِإفَّ : ) قولو والشرعي ،ٓ٘: القمر سورة(  بِاْلَبَصرِ  َكَلْمحٍ  َواِحَدةٌ  ِإالَّ  َأْمُرنَا َوَما
(  اللَّوِ  بِِإْذفِ  ِإالَّ  َأَحدٍ  ِمنْ  بِوِ  ِبَضارّْينَ  ُىمْ  َوَما: ) قولو الكوني واإلذف ،ٜٓ: النحل سورة(  َواإِلْحَسافِ 

ـْ  َلُكمْ  َأِذفَ  آاللَّوُ : ) قولو والشرعي ،ٕٓٔ: البقرة سورة  ٜ٘: يونس سورة(  تَػْفتَػُروفَ  اللَّوِ  َعَلى َأ
ـْ : ) وقولو  والجعل ،ٕٔ: الشورى سورة(  اللَّوُ  بِوِ  يَْأَذفْ  َلمْ  َما الدّْينِ  ِمنْ  َلُهمْ  َشَرُعوا ُشرََكاءُ  َلُهمْ  َأ

: والشرعي ،ٕ٘ٔ: األنعاـ سورة(  يُػْؤِمُنوفَ  ال الَِّذينَ  َعَلى الرّْْجسَ  اللَّوُ  َيْجَعلُ  َكَذِلكَ : ) قولو الكوني
 اْلبَػْيتَ  اْلَكْعَبةَ  اللَّوُ  َجَعلَ : ) قولو أما ،ٖٓٔ: المائدة سورة(  َسائَِبةٍ  َوال َبِحيَرةٍ  ِمنْ  اللَّوُ  َجَعلَ  َما) 

ـَ   .وبشرعو بقدره كذلك جعلها اهلل فإف األمرين، يتناوؿ فهذا ،ٜٚ: المائدة سورة(  اْلَحَرا
 ال أَنػَُّهمْ  َفَسُقوا الَِّذينَ  َعَلى رَبّْكَ  َكِلَمةُ  َحقَّتْ  َكَذِلكَ : ) كقولو كوني ىو ما منها الكلمات وكذلك
 ،ٙ: التوبة سورة(  اللَّوِ  َكبلـَ  َيْسَمعَ  َحتَّى: ) كقولو الشرعي ومنها ،ٖٖ: يونس سورة(  يُػْؤِمُنوفَ 
 وكذلك ،ٕٔ: التحريم سورة(  رَبػَّْها ِبَكِلَماتِ  َوَصدََّقتْ _: )  تعالى_ قولو في النوعاف واجتمع
 فَػبَػَعثَ : ) كقولو والشرعي ،٘: اإلسراء سورة(  لََنا ِعَباداً  َعَلْيُكمْ  بَػَعثْػَنا: ) كقولو الكوني منو البعث

 ،ٕ: الجمعة سورة(  األُمّْيّْينَ  ِفي بَػَعثَ  الَِّذي ُىوَ : ) وقولو ،ٖٕٔ: البقرة سورة(  النَِّبيّْينَ  اللَّوُ 



 - 557 - 

 بن والحسن الثوري وسفياف أنس بن مالك قوؿ وىو أربع، الجنائز على والتكبير
 .ٔوسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ وىكذا والفقهاء، حنبل بن وأحمد صالح

                                                                                                                                                  

 الديني ومنو ،ٚ٘: األعراؼ سورة(  الرّْيَاحَ  يُػْرِسلُ  الَِّذي َوُىوَ : ) كقولو الكوني منو اإلرساؿ وكذلك
 وَحرَّْمَنا: ) كقولو الكوني والتحريم ،ٜ: الصف سورة(  بِاْلُهَدى َرُسوَلوُ  َأْرَسلَ  الَِّذي ُىوَ : ) كقولو
ـَ : ) والشرعي ،ٕٔ: القصص سورة(  اْلَمَراِضعَ  َعَلْيوِ   سورة(  ُحُرماً  ُدْمُتمْ  َما اْلبَػرّْ  َصْيدُ  َعَلْيُكمْ  َوُحرّْ

 والديني ،ٕٚٗ: البقرة سورة(  َيَشاءُ  َمنْ  ُمْلَكوُ  يُػْؤِتي َواللَّوُ : ) كقولو الكوني واإليتاء ،ٜٙ: المائدة
َناُكمْ  َما ُخُذوا: ) كقولو  سورة(  َيَشاءُ  َمنْ  اْلِحْكَمةَ  يُػْؤِتي: ) وقولو ،ٖٜ: البقرة سورة(  ِبُقوَّةٍ  آتَػيػْ
 .وإلهاماً  وتوفيقاً  وديناً  أمراً  يؤتيهما فإنو النوعين؛ يشمل ،ٜٕٙ: البقرة

: التوبة سورة(  انِْبَعاثَػُهمْ  اللَّوُ  َكرِهَ  َوَلِكنْ : )  تعالى قولو في كما كوني ىو ما منو كذلك والكره
 سورة(  َمْكُروىاً  رَبّْكَ  ِعْندَ  َسيُّْئوُ  َكافَ  َذِلكَ  ُكلُّ : )  تعالى قولو في كما شرعي ىو ما ومنو ،ٙٗ

 .ٖٛ: اإلسراء
 قدري كوني ىو ما ومنها ديني، شرعي ىو ما منها أف جهة من - األمور ىذه بين والفروؽ
  .الدينية والشرعية القدرية، الكونية اإلرادتين بين كالفروؽ

 تسع إلى خمسا، أو اربعا عليها ويكبر(: ٔٔٔص) الجنائز أحكاـ في األلباني العبلمة قاؿ ٔ
 فيفعل التنويع، واالولى أجزأه، فعل فأيها وسلم عليو اهلل صلى النبي عن ثبت ذلك كل تكبيرات،

 والصلوات التشهد وصيغ االستفتاح أدعية مثل أمثالو في الشأف ىو كما تارة، وىذا تارة، ىذا
 أكثر، فهيا االحاديث الف االربع فهو منها واحد نوع التزاـ من البد كاف وإف ونحوىا، االبراىيمية

 :ذلك بياف وإليك
 على الصبلة في ىريرة، أبي عن: االوؿ الصحابة من جماعة عن أحاديث ففيها االربع أما - أ

 بن يزيد عن الثالث عباس، ابن عن: الثاني أربعا، عليو كبر وسلم عليو اهلل صلى وأنو النجاشي
 أصحاب بعض عن: الرابع قبرىا، في فبلف لبني موالة على وسلم عليو اهلل صلى صبلتو في ثابت
 قبرىا، في المسكينة المرأة على وسلم عليو اهلل صلى صبلتو في وسلم عليو اهلل صلى النبي

 التكبيرة في يقرأ أف الجنازة على الصبلة في السنة: " قاؿ عنو اهلل رضي أمامة أبي عن: الخامس
 عن: السادس صحيح، وىو".  االخرة عند والتسليم ثبلثا، يكبر ثم مخافتة، القرآف بأـ االولى

 البيهقي أخرجو"  أربعا يكبر كاف وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إف"  قاؿ أوفى أبي بن اهلل عبد
 .صحيح بسند( ٖ٘/ ٗ)
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 جنائزنا على يكبر أرقم بن زيد كاف: " قاؿ ليلى أبي بن الرحمن عبد فلحديث الخمس وأما - ب
 فبل يكبرىا، وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ كاف: فقاؿ فسألتو خمسا، جنازة على كبر وإنو أربعا،
 (ٙ٘/ ٖ) مسلم أخرجو( " أبدا بعده الحد أتركها

 النبي أصحاب من ىذا إلى العلم أىل بعض ذىب وقد صحيح، حسن حديث: " الترمذي قاؿ
 كبر إذا: واسحاؽ أحمد وقاؿ خمسا، الجنازة على التكبير رأوا وغيرىم، وسلم عليو اهلل صلى
 ". االماـ يتبع فإنو خمسا الجنازة على االماـ

 الف المرفوعة، االحاديث حكم في ولكنها الموقوفة، االثار بعض ففيها والسبع، لست وأما - ج
 .منهم أحد عليو يعترض أف دوف الصحابة من مشهد على بها أتى الصحابة كبار بعض
 عليو فكبر حنيف، بن سهل على صلى طالب أبي بن علي أف: " معقل بن اهلل عبد عن: االوؿ
: مسعود البن فقاؿ الشاـ من علقمة وقدـ: " الشعبي قاؿ ،" بدري إنو: فقاؿ إلينا، التفت ثم ستا،

 عبد فأطرؽ  عليو، نتابعكم وقتا لنا وقتم فلو خمسا، ىم جنائز على يكبروف بالشاـ اخوانك إف
 ابن أخرجو".  عدد وال وقت ال أئمتكم، ماكبر علهيا فكبروا جنائزكم انظروا: قاؿ ثم ساعة اهلل
 ". الصحة في غاية إسناد وىذا: " وقاؿ التماـ، بهذا( ٕٙٔ ،٘) المحلى في حـز

 أصحاب وعلى ستا، بدر أىل على يكبر عنو اهلل رضي علي كاف: " قاؿ خير عبد عن: الثاني
 ". أربعا الناس سائر وعلى خمسا، وسلم عليو اهلل صلى النبي

 ثقات رجالو صحيح وسنده( ٖٚ/ ٗ) البيهقي طريقو ومن( ٜٔٔ) قطني والدار الطحاوي أخرجو
 .كلهم

 وكاف سبعا، عليو فكبر قتادة أبي على صلى عليا أف: " يزيد بن اهلل عبد بن موسى عن: الثالث
 .مسلم شرط على صحيح بسند( ٖٙ/ ٗ) والبيقهي الطحاوي أخرجو"  بدريا

 وسلم عليو اهلل صلى النبي أف: " الزبير بن اهلل عبد عن: االوؿ: حديثاف ففيو التسع، وأما - د
 .. ". تكبيرات تسع عليو فكبر حمزة على صلى
 أمر...  حمزة على وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ وقف لما: " قاؿ عباس بن اهلل عبد عن: الثاني

 بتصرؼ ىػ. ا. تسعا عليو كبر ثم القبلة، إلى فهيى بو
 على وسلم عليو اهلل صلى النبي كبره ما أكثروقاؿ العبلمة العثيمين في لقاءات الباب المفتوح: 

 حديث في كما خمسًا؛ كبر وسلم عليو اهلل صلى أنو عنو ثبت لكن فقط، تكبيرات أربع الجنازة
 بأس ال: العلماء قاؿ ولهذا السبع، إلى الست عنو روي وكذلك عنو، اهلل رضي أرقم بن زيد
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 عز اهلل أمره حيث يضعها حتى السماء من ينزؿ ملك قطرة كل مع بأف واإليماف
 .ٔوجل

 المشركين أف بدر، يـو القليب أىل كلم حين وسلم عليو اهلل صلى النبي بأف واإليماف
 .ٕكبلمو يسمعوف كانوا

                                                                                                                                                  

 وسلم عليو اهلل صلى النبي عن صح بما يأخذ أف لئلنساف واألفضل. سبع إلى األربع على بالزيادة
 األكثر لكن السنة، بو جاءت كما سبعاً، وتارةً  ستاً، وتارة خمسًا، وتارة أربعاً، تارةً : وتارة تارة

 وبهذا تارة بهذا تأخذ أف فاألفضل متنوعة وجوه على السنة بو وردت شيء كل أف واعلم األربع،
  .أخرى

فأمَّا قوؿ الحكم فأخرجو ابن  ،جاء ىذا من قوؿ الحكم بن عتيبة والحسن البصري رحمهما اهلل ٔ
( بإسناٍد حسن وأثر الحسن  ٖٜٗ( وأبو الشيخ في العظمة ) ٜٔ/ٗجرير الطبري في تفسيره )

( البن  ٔٗ/ٔ( بإسناٍد حسن أيضاً وانظر البداية والنهاية )ٔٙٚأخرجو أبو الشيخ في العظمة )
لم يثبت عن  الساري:، وقاؿ الشيخ النجمي في ىدي  (ٔٚ/٘كثير والدر المنثور للسيوطي )

     .في ذلك شيء فيما أعلمصلى اهلل عليو وسلم  النبي
ٕ  

( : ٕٔٔ) ص" الصحابة على عائشة استدركتو ما إليراد اإلجابة" كتابو في اهلل رحمو الزركشي قاؿ
 ىل: "فقاؿ بدر قليب على وسلم عليو اهلل صلى النبي وقف: قاؿ عمر ابن عن البخاري أخرج"

 قاؿ إنما: فقالت لعائشة فذكر ،" أقوؿ ما يسمعوف اآلف إنهم: "قاؿ ثم" حقا ربكم وعد ما وجدتم
 في السهيلي قاؿ". حق لهم أقوؿ كنت ما أف اآلف ليعلموف إنهم: "وسلم عليو اهلل صلى النبي

: لو قالوا وقد وسلم، عليو اهلل صلى للفظو أحفظ حضر ممن وغيرىا تحضر، لم وعائشة: "الروض
 وإذا ،" منهم أقوؿ لما بأسمع أنتم ما: "فقاؿ أجيفوا؟ أو جيفوا قد قوما أتخاطب اهلل، رسوؿ يا

 إف: قلنا إذا رؤوسهم، بآذاف إما سامعين، يكونوا أف جاز عالمين، الحاؿ تلك في يكونوا أف جاز
 القلب بأذف وإما السنة، أىل جمهور قوؿ وىو. المسألة عند بعضو إلى أو الجسد إلى تعاد الروح

. بعضو إلى أو الجسد إلى رجوع غير من الروح إلى السؤاؿ بتوجو يقوؿ َمنْ  مذىب على الروح أو
 اآلية وىذه( القبور في من بمسمع أنت وما: )تعالى بقولو احتجت عائشة أف روي وقد: قاؿ

 الموعظة ويدخل ويوفق يهدي الذي ىو اهلل إف: أي( العمي تهدي أو الصم تسمع أفأنت: )كقولو
 فاهلل وبالصم، باألموات التشبيو جهة على وصًما أمواتًا الكفار وجعل أنت، ال القلوب آذاف إلى
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 نزلت إنما أنها: أحدىما: لوجهين اآلية في لها تعلق فبل شاء، إذا الحقيقة على يسمعهم الذي ىو
 اهلل، وصدؽ لهم، المسمع ىو يكوف أف نبيو عن نفى إنما أنو: الثاني اإليماف، إلى الكفار دعاء في

(: ٕٛ/ٜا.ىػ              وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة ) ".ىو إال شاء إذا يسمعهم ال فإنو
 نبيو يخاطب سبحانو اهلل لقوؿ النص؛ فيو ورد ما إال األحياء، كبلـ األموات سماع عدـ األصل
 ِفي َمنْ  ِبُمْسِمعٍ  أَْنتَ  َوَما: } سبحانو وقولو اآلية،{  اْلَمْوَتى ُتْسِمعُ  اَل  فَِإنَّكَ : } وسلم عليو اهلل صلى
 ا.ىػ       { اْلُقُبورِ 
 أيضا، المتن منكرة الزيادة وىذه منكر،(: ٕٕ٘٘ ،ٚٗٔٔ) الضعيفة في األلباني العبلمة وقاؿ
 على تدؿ النصوص ظواىر بل يسمعوف، الموتى أف على والسنة الكتاب في دليل يوجد ال فإنو
 وسلم عليو اهلل صلى وقولو"  القبور في من بمسمع أنت وما: " تعالى كقولو. يسمعوف ال أنهم

 فلم... "  تبلغني صبلتكم فإف الجمعة، يـو الصبلة من علي أكثروا: " المسجد في وىم ألصحابو
 عن يبلغوني سياحين مبلئكة هلل إف: " اآلخر الحديث في كما المبلئكة تبلغو وإنما. أسمعها: يقل

 إذا العبد: " وسلم عليو اهلل صلى قولو وأما. صحيح بسند وأحمد النسائي رواه".  السبلـ أمتي
 لو فيقوالف فأقعداه، ملكاف أتاه نعالهم قرع ليسمع إنو حتى أصحابو وذىب وتولى قبره، في وضع
 سؤاؿ على ليجيب إليو الروح إعادة حالة في السماع إال فيو فليس البخاري رواه الحديث.. " 

 سألو حينما لعمر وسلم عليو اهلل صلى قولو ونحوه. الحديث سياؽ من واضح ىو كما الملكين
 وإال القليب، بأىل أيضا خاص ىو"  منهم أقوؿ لما بأسمع أنتم ما: " بدر قليب ألىل مناداتو عن

 للنبي قاؿ حين عنو اهلل رضي عمر اعتمده الذي ىو األصل وىذا يسمعوف، ال الموتى أف فاألصل
 بل وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ ينكره فلم جيفوا، قد أجسادا لتنادي إنك: وسلم عليو اهلل صلى
 عليو، اعتمد الذي األصل ذلك لو لصحح ذلك ولوال خاصة، قضية ىذه بأف أعلمو وإنما أقره،
 ذكرنا، كما عليو أقره بل ىذا، لو يبين لم فلما عمر، يظن لما خبلفا يسمعوف الموتى أف لو وبين
 البياف خاصة، وبهذا قضية ىذه وأف. يسمعوف ال الموتى أف شرعا المقرر من أف على ذلك دؿ

 يستغيثوف الذين الضالين، من وأمثالهم المشركين على المبين الضبلؿ طرؽ من طريق ينسد
 إف: " يقوؿ وجل عز واهلل يسمعونهم، أنهم زاعمين اهلل، دوف من ويدعونهم والصالحين باألولياء
 ينبئك وال بشرككم يكفروف القيامة ويـو لكم، استجابوا ما سمعوا ولو دعاءكم، يسمعوا ال تدعوىم

 سماع عدـ في البينات اآليات"  لكتاب مقدمتي الهاـ البحث ىذا لتماـ وراجع".  خبير مثل
 لآللوسي."  السادات الحنفية عند األموات
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 ال أو يسمعوف الموتى كوف أف : قاؿ العبلمة األلباني في مقدمة الكتاب المذكور: اعلممسألة 
 فيو الخوض يجوز فبل وجل عز اهلل إال يعلمها ال التي البرزخ أمور من غيبي أمر ىو إنما يسمعوف
 في ذكر تعالى اهلل رحمو المؤلف وسترى ونفيا إثباتا النص مع فيو يوقف وإنما واآلراء باألقيسة

 وحكى مثلو غيرىم عن نقل الثاني الفصل وفي يسمعوف ال أنهم في الحنفية كبلـ األوؿ الفصل
 بالكثرة يعرؼ ال فالحق الكثرة وأولئك قلة ىؤالء أف يهمني وليس يسمعوف أنهم ىؤالء غير عن
 اهلل شاء إف بصدده أنا ما وىذا فيهما التفقو مع والسنة الكتاب في الثابت بدليلو وإنما بالقلة وال

 :فأقوؿ تعالى
 ال إنك: }وقولو( ٕٕ: فاطر{ )القبور في من بمسمع أنت وما: }تعالى بقولو األولوف استدؿ
 اآلخروف وأجاب( ٕ٘ والرـو ٓٛ: النمل{ )مدبرين ولوا إذا الدعاء الصم تسمع وال الموتى تسمع

 قبورىم في حقيقة الموتى( القبور في من) وب( الموتى) ب المقصود ليس وأنو مجاز اآليتين بأف
 من حاؿ في أو الموتى حاؿ في ىم من والمعنى"  بالموتى شبهوا األحياء الكفار بهم المراد وإنما
 (ٕٚ ص) الرسالة في يأتي ما على حجر ابن الحافظ قاؿ كما"  القبر سكن
 تعالى اهلل رحمو الحافظ ذكره ما ىو المعنى أف وسياقهما اآليتين تدبر من كل عند شك ال: فأقوؿ
 يمنع ال ذلك ولكن علمت فيما ذلك في خبلؼ بينهم ال التفسير علماء جرى ذلك وعلى

 عند معروفا ذلك وكاف حقيقة يسمعوف ال كانوا لما الموتى ألف سبق ما على بهما االستدالؿ
 المشبو أف على التشبيو ىذا فدؿ السماع عدـ في األحياء الكفار بهم تعالى اهلل شبو المخاطبين

 على باألسد الشجاعة في زيد تشبيو مثبل يدؿ كما يسمعوف ال - قبورىم في الموتى وىم - بهم
 للتحدث يسق لم الكبلـ كاف وإف بو شبو ولذلك زيد من أقوى ذلك في ىو بل شجاع األسد أف

 الكفار عن تحدثتا كانتا وإف السابقتاف اآليتاف وكذلك زيد عن وإنما نفسو األسد شجاعة عن
 سليم عربي كل إف بل يسمعوف ال القبور موتى أف ينفي ال فذلك القبور بموتى وشبهوا األحياء
 في كما منهم السماع عدـ في أقوى ىؤالء أف إال بهؤالء األحياء موتى تشبيو من يفهم ال السليقة
 لم المخالفين بعض ىذا الحظ ولما. يسمعوف ال القبور فموتى كذلك األمر وإذا السابق المثاؿ
 ولكن يسمعوف أنهم يعني"  انتفاع سماع: " بقولو قيده ولكنو المذكور بالنفي يسلم أف إال يسعو

 بو المشبو جعل حيث اآليتين في المذكور للتشبيو قلب نقدي في وىذا( ٔ) فيو انتفاع ال سماعا
 ال ولكن حقيقة يسمعوف فإنهم الكفار من األحياء موتى على يصدؽ المذكور القيد فإف مشبها

 في مثلهم القبور موتى من بهم المشبو جعل يجوز فكيف مشاىد ىو كما سماعهم من ينتفعوف
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 ولذلك مطلقا يسمعوف ال أنهم المشاىد أف مع سماعهم من ينتفعوف ال ولكنهم يسمعوف أنهم
 القوؿ الممكن من كاف المذكور ولقد القيد فبطل الكريمتين اآليتين في المذكور التشبيو حسن
 إذف مطلقا يسمعوف الموتى أف على قاطع نص ىناؾ كاف لو القبور موتى في المذكور القيد بنحو

 ىذا مثل ولكن مثبل كاآليتين النصوص من يعارضو قد ما وبين بينو بو والتوفيق اإليماف لوجب
 :البياف وإليك خبلفو على قائمة األدلة بل لو وجود ال مما النص

 فقد{ مدبرين ولوا إذا الدعاء الصم تسمع وال: }الثانية اآلية تماـ في تعالى قولو: األوؿ الدليل
 بهم المشبو في يقتضي ىذا فهل أيضا بالصم الكفار من األحياء موتى أعني - تعالى اهلل شبههم

 مطلقا يسمعوف ال أنهم يقتضي أنو أـ أيضا فيو انتفاع ال سماعا ولكن أيضا يسمعوف أنهم( الصم)
 ابن فقاؿ نقوؿ الذي ىذا يؤيد ما المأثور التفسير وفي. فيو خفاء ال الذي الظاىر الحق ىو كما

 ىؤالء تفهم أف تقدر ال فإنك: معناه مثل ىذا :اآلية لهذه( ٖٙ/  ٕٔ" ) تفسيره"  في جرير
 ال كما تنزيلو مواعظ من عليهم يتلى ما فهم فسلبهم أسماعهم على اهلل ختم قد الذين المشركين

 الصم تسمع وال: }أسماعا، وقولو لهم تجعل بأف أسماعهم اهلل سلبهم الذين الموتى تفهم أف تقدر
 كذلك مدبرين عنك ولوا إذا السمع سلبوا قد الذين الصم تسمع أف تقدر ال كما: يقوؿ{ الدعاء

 وفهمو ذلك لسماع كتابو آيات فهم اهلل سلبهم قد الذين ىؤالء توفق أف تقدر ال
 الدعاء الميت يسمع ال فكما للكافر اهلل ضربو مثل ىذا :قاؿ قتادة عن الصحيح بإسناد روى ثم

 لم ناديتو ثم مدبرا ولى أصم أف لو: يقوؿ. .{ الدعاء الصم تسمع وال} الكافر يسمع ال كذلك
 حميد بن لعبد( ٗٔٔ/٘) الدرر في سمع، وعزاه بما ينتفع وال يسمع ال الكافر كذلك يسمع

 ما بنحو اآلية ىذه( ٕٖٕ/  ٖٔ) القرطبي فسر جرير، وقد ابن دوف حاتم أبي وابن المنذر وابن
 الموتى أف المعتمدة التفسير كتب عن النقوؿ ىذه من منو فثبت اختصره وكأنو جرير ابن عن سبق
 مدبرين ولوا إذا كالصم يسمعوف ال قبورىم في

 وغيرىا السنة كتب في عنها ذلك واشتهر عنها اهلل رضي عائشة السيدة فهمتو الذي ىو وىذا
( ٔٚ ،ٜٙ ،ٛٙ ،ٛ٘ ،ٙ٘ ،ٗ٘ ص) فانظر رسالتو من مواضع عدة في عنها المؤلف ونقلو
 اهلل صلى النبي نادى لما الصحابة من وغيره عنهػ اهلل رضي عمر فهمو الذي ىو أنو وغيره ىو وفاتو
 تعالى اهلل شاء إف قريبا بيانو يأتي ما على القليب أىل وسلم عليو
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 من يملكوف ما دونو من تدعوف والذين الملك لو ربكم اهلل ذلك: }تعالى قولو: الثاني الدليل
 بشرككم يكفروف القيامة ويـو لكم استجابوا ما سمعوا ولو دعاءكم يسمعوا ال تدعوىم إف. قطمير

 (ٗٔ و ٖٔ فاطر{ . )خبير مثل ينبك وال
 اهلل دوف من يدعونهم المشركوف كاف الذي أولئك عن السمع نفي في صريحة اآلية فهذه: قلت
 لهم وأصناـ تماثيل في يمثلونهم المشركوف كاف الذين والصالحين األولياء موتى وىم تعالى

 تذرف ال: وقالوا: }قومو عن( نوح) سورة آية ذلك على يدؿ كما لذاتها وليس فيها يعبدونهم
 عباس ابن عن المأثور التفسير ففي{ ونسرا يعوؽ وال يغوث وال سواعا وال ودا تذرف وال آلهتكم

 أوحى ىلكوا فلما نوح قـو من صالحين رجاؿ أسماء الخمسة ىؤالء أف: السلف من وغيره
 بأسمائهم وسموىا أنصابا يجلسوف كانوا التي مجالسهم إلى انصبوا أف: قومهم إلى الشيطاف

. عبدت( بخصوصها الصور تلك علم أي) العلم وتنسخ أولئك ىلك إذا حتى تعبد فلم ففعلوا
 إلى ليقربونا إال نعبدىم ما أوليائو دونو من اتخذوا والذين: }تعالى قولو ونحوه. وغيره البخاري رواه
 اتخذوىم ولذلك الصالحين كانوا يعبدوف المشركين أف في صريحة فإنها( ٖ/  الزمر{ )زلفى اهلل

 بصبلحهم والعتقادىم( زلفى اهلل إلى ليقربونا إال نعبدىم ما: )قائلين تعالى اهلل وبين بينهم وسائط
 ىذا ومثل وينفعوف ويضروف يسمعوف أنهم منهم توىما اهلل دوف من ويعبدونهم ينادونهم كانوا
 يناديو فيمن يعتقد ال كاف لو العقل سخيف كاف مهما مشرؾ أي فيو يقع أف يمكن ال الوىم

 فقاؿ تعالى اهلل رحمو القيم ابن العبلمة ىذا بين وقد مثبل العادي كالحجر والضر والنفع الصبلح
 (ٖٕٕ - ٕٕٕ/  ٕ" ) اللفهاف إغاثة"  كتابو في

 قدر على قـو بكل تبلعب عديدة أسباب لو األصناـ عبادة في بالمشركين الشيطاف وتبلعب
 على األصناـ تلك صوروا الذين الموتى تعظيم جهة من عبادتها إلى دعاىم عقولهم، فطائفة

 على المتخذين وسلم عليو اهلل صلى النبي لعن ولهذا السبلـ عليو نوح قـو عن تقدـ كما صورىم
 جهبل إما كلو ذلك في خبلفو إال المشركوف فأبى. .  القبور إلى الصبلة عن ونهى المساجد القبور

المشركين،  عواـ على الغالب ىو السبب وىذا. شيئا ذلك يضرىم ولم التوحيد ألىل عنادا وإما
 وجعلوا عندىم العالم في المؤثرة الكواكب صور على - بزعمهم - اتخذوىا فإنهم خواصهم وأما
 بيوت مواطن بين ثم) وحديثا قديما الدنيا في ىذا يزؿ ولم وقربانا وحجبا وحجابا وسدنة بيوتا لها

/  ٕ قاؿ ثم حولها الشرائع من اتخذوه وما وأصنامهم والقمر الشمس عباد وذكر األصناـ ىذه
 شكلو على الصنم فجعلوا غائب معبود شكل على األصل في كاف إنما الصنم فوضع ( :ٕٕٗ
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 حجرا أو خشبة ينحت ال عاقبل أف المعلـو وإال فمن مقامو وقائما منابو نائبا ليكوف وصورتو وىيأتو
 " ومعبوده إلهو أنو يعتقد ثم بيده
 المعبودوف ىم إنما{ دعاءكم يسمعوا ال) المتقدمة اآلية في بقولو المقصود أف يؤيد ومما: قلت

 واألصناـ{ بشرككم يكفروف القيامة ويـو: }اآلية تماـ األصناـ ذوات وليست أنفسهم اهلل دوف من
 جميعا فإنهم والمعبودين العابدين بخبلؼ معلـو ىو كما مكلفة غير جمادات ألنها تبعث ال

 ىؤالء عبادي أضللتم ءأنتم: فيقوؿ اهلل دوف من يعبدوف وما يحشرىم ويـو: }تعالى قاؿ محشوروف
 متعتهم ولكن أولياء من دونك من نتخذ أف لنا ينبغي كاف ما سبحانك قالوا السبيل ضلوا ىم أـ

 جميعا يحشرىم يـو: }وقاؿ( ٛٔ - ٚٔ/  الفرقاف{ . )بورا قوما وكانوا الذكر نسوا حتى وآباءىم
 كانوا بل دونهم من ولينا أنت سبحانك: قالوا يعبدوف كانوا إياكم أىؤالء للمبلئكة يقوؿ ثم

 يا: اهلل قاؿ وإذا: }تعالى كقولو وىذا( ٔٗ - ٓٗ/  سبأ{ )مؤمنوف بهم أكثرىم الجن يعبدوف
 لي يكوف ما سبحانك: قاؿ اهلل؟ دوف من إلهين وأمي اتخذوني للناس قلت ءأنت مريم ابن عيسى

 والسنة القرآف ىو إنما القرآف بو فسر ما وخير( ٙٔٔ/  المائدة) اآلية{ بحق لي ليس ما أقوؿ أف
 ىذه عند الوقوؼ فوجب أيضا الجمادات يحشر اهلل أف على يدؿ ما - أعلم فيما - فيهما وليس
 ذكرنا فيما الصريحة اآلية
 في المفسرين من كثير عليو جرى ما يخالف ولكنو متين قوي بينتو الذي ىذا إف: قائل يقوؿ وقد

 نفسها األصناـ بها المراد إف: فقالوا األخرى اآليات من معناىا في وما( فاطر) سورة آية تفسير
 وال تضر ال جمادات ألنها: " بقولهم{ دعاءكم يسمعوا ال: }فيها تعالى قولو عللوا ذلك على وبناء
 " تنفع

 مع يتماشى آخر قوؿ لهم أف يكوف ينفي ال ولكنو بينت ما ينافي بظاىره ىذا أنت شك ال: فأقوؿ
( ٖٖٖ/  ٗ) الشوكاني وتبعو آنفا المذكور التعليل عقب( ٖٖٙ/  ٗٔ) القرطبي فقاؿ حققتو ما

 :معناه ما وغيره
 الكفار عبدىم ممن يعقل من إلى بعده وما. . .{ دونو من تدعوف والذين} يرجع أف ويجوز

 وينكروف حقا فعلتموه ما يكوف أف يجحدوف أنهم والمعنى والشياطين واألنبياء والجن كالمبلئكة
 لي ليس ما أقوؿ أف لي يكوف ما: }بقولو السبلـ عليو عيسى عن أخبر كما بعبادتهم أمروكم أنهم
 {بحق
 المتقدمة( الزمر) آية تفسير في نحوه ذكرا وقد
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 إليو المشار تفسيرىما بخبلؼ المتقدمة باآليات مدعم ألنو السابق تفسيرىما من أولى وىو: قلت
 المشار اآليات يخالف فإنو عليو دليل ال أنو مع وىذا ذاتها األصناـ بحشر القوؿ يستلـز فإنو
 - اهلل رحمهما - الوىاب عبد بن محمد اإلسبلـ شيخ ابن الرحمن عبد الشيخ قاؿ ولهذا إليها
 :نصو ما( فاطر) آيتي تفسير في( ٛٓٔ - ٚٓٔ ص" ) الموحدين عيوف قرة"  كتابو في

 وحده لو الملك أف الخبير يخبر{ الملك لو ربكم اهلل ذلكم: }بقولو اآليات ىذه تعالى ابتدأ
 من يملكوف ما دونو من تدعوف والذين: }قاؿ ولهذا وتدبيره تصرفو تحت الخلق وجميع والملوؾ

 سوى أحد إلى ضر دفع أو نفع طلب في يرغب أف يجوز فبل صفتو ىذه كانت من فإف{ قطمير
 أف تعالى وأخبر لو - العبادة أنواع أعظم ىو الذي - الدعاء إخبلص يجب بل وتقدس تعالى اهلل
 يسمعوف أنهم فرض ولو دعاىم من دعاء يسمعوف ال وأنهم شيئا يملك ال الشرؾ أىل يدعوه ما

. معهم فعلو ممن ويتبرؤوف ينكرونو أي بشركهم يفكروف القيامة يـو وأنهم لداعيهم يستجيبوف فبل
 ذلك أف وأخبر{ السماء في وال األرض في شيء عليو يخفى ال} الذي الخبير بو أخبر الذي فهذا

 صدقوا ما الشرؾ فأىل لقيو لمن يغفره ال وأنو بو شرؾ الدعاء
[ٕٚ] 

 اإلسبلـ فتركوا ينفع سماعو ومع يسمع الميت إف: قالوا بل وشرع بو حكم فيما أطاعوه وال الخبير
 األمة ىذه جهلة من األكثرين عليو ترى كما رأسا واإليماف

 الصالحين أف على{ دعاءكم يسمعوا ال تدعوىم إف: }تعالى بقولو االستدالؿ وجو تقدـ مما فتبين
 كلهم فالموتى يخفى ال كما أولى باب من ذلك بل بداىة مثلهم وغيرىم موتهم بعد يسمعوف ال

 الموفق واهلل. يسمعوف ال إذف
 :منها روايتين على ىنا أجتزئ ومطولة مختصرة روايات ولو بدر قليب حديث: الثالث الدليل
 :قاؿ عمر ابن حديث: األولى
 :قاؿ ثم حقا؟ ربكم وعدكم ما وجدتم ىل: فقاؿ بدر قليب على وسلم عليو اهلل صلى النبي وقف
 اآلف إنهم: وسلم عليو اهلل صلى النبي قاؿ إنما: فقالت لعائشة فذكر"  أقوؿ ما يسمعوف اآلف إنهم

 اآلية قرأت حتى{ الموتى تسمع ال إنك: }قرأت ثم الحق ىو لهم أقوؿ كنت الذي أف يعلموف
 طريق من( ٖٔ/  ٕ) وأحمد( ٖٜٙ/  ٔ) والنسائي( الباري فتح - ٕٕٗ/  ٚ) البخاري أخرجو
 (ٔٚ ،ٛٙ ص) الكتاب في بعضو وسيأتي عمر ابن عن أخرى
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 من رجبل وعشرين بأربعة بدر يـو أمر وسلم عليو اهلل صلى اهلل نبي أف طلحة أبي حديث: واألخرى
 بالعرصة أقاـ قـو على ظهر إذا وكاف مخبث خبيث بدر أطواء من طوي في فقذفوا قريش صناديد

 أصحابو واتبعو مشى ثم رحلها عليها فشد براحلتو أمر الثالث اليـو ببدر كاف فلما لياؿ ثبلث
 وأسماء بأسمائهم يناديهم فجعل الركي شفة على قاـ حتى حاجتو لبعض إال ينطلق نرى ما: وقالوا
 ما وجدنا قد فإنا ورسولو اهلل أطعتم أنكم فبلف أيسركم ابن فبلف ويا: فبلف ابن فبلف يا: آبائهم
 من تكلم ما اهلل رسوؿ يا: عمر فقاؿ: قاؿ حقا؟ ربكم وعدكم ما وجدتم فهل حقا ربنا وعدنا

 أنتم ما بيده محمد نفس والذي: " وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ فيها؟ أرواح ال أجساد
 وحسرة ونقمة وتصغيرا توبيخا قولو أسمعهم حتى اهلل أحياىم: قتادة قاؿ".  منهم أقوؿ لما بأسمع
 وندما

 الكتاب من( ٗ٘ ص) اآلتي التعليق في خرجتو وقد وغيرىما الشيخاف أخرجو
 :أمرين بمبلحظة يتضح الحديث بهذا االستدالؿ ووجو
 اآلف: " بقولو القليب موتى سماع وسلم عليو اهلل صلى تقييده من منو األولى الرواية في ما: األوؿ

 عليها نبو ىامة فائدة وىذه. المطلوب وىو. الوقت ىذا غير في يسمعوف ال أنهم مفهومو فإف" 
 تنبيو ففيو( ٘٘ٗ/  ٙ" ) المعاني روح"  كتابو في - اهلل رحمهما المؤلف والد - اآللوسي العبلمة

 سمعوا قد الوقت ذلك في القليب أىل ولكن يسمعوف ال أنهم الموتى في األصل أف على قوي
 عليو اهلل صلى للنبي ومعجزة للعادة خرقا إياىم تعالى اهلل وبإسماع وسلم عليو اهلل صلى النبي نداء

. المحدثين من وغيرىم الحنفية العلماء بعض عن( ٜ٘ ،ٙ٘ ص) الكتاب في سيأتي كما وسلم
 لمحمد عادة خرؽ بدر قصة أف فيشبو: عطية  ابن قاؿ ( :ٕٖٕ/  ٖٔ" ) القرطبي تفسير"  وفي

 اهلل صلى اهلل رسوؿ إخبار ولوال مقالو بو سمعوا إدراكا إليهم اهلل أف رد في وسلم عليو اهلل صلى
 شفاء معنى وعلى الكفرة من بي لمن التوبيخ معنى على إياىم نداءه لحملنا بسماعهم وسلم عليو

 " المؤمنين صدور
 رقم ٖ ج" ) المشكاة"  من"  المعجزات باب"  في التبريزي الخطيب أورده ولذلك: قلت

 (بتخريجي - ٖٜٛ٘
 في مستقرا كاف ما على الصحابة من وغيره عمر أقر وسلم عليو اهلل صلى النبي أف: اآلخر واآلمر

 لكن صراحة ذكر وبعضهم إيماء ذلك إلى أومأ بعضهم يسمعوف ال الموتى أف واعتقادىم نفوسهم
 :فأقوؿ توضيح إلى بحاجة األمر
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: بقولهم القليب لموتى وسلم عليو اهلل صلى نداءه سمعوا لما الصحابة مبادرة في فهو اإليماء أما
 قاؿ: )بدؿ"  قالوا"  بلفظ نحوه أنس عن أخرى رواية في فإف"  فيها؟ أرواح ال أجسادا تكلم ما" 

 منو تلقوه سابق بذلك علم على كانوا أنهم فلوال( ٖٚ - ٔٚ ص) الكتاب في سيأتي كما"  عمر
 سابق علم بغير وأنكروا تسرعوا أنهم وىب. بذلك يبادروه أف لهم كاف ما وسلم عليو اهلل صلى

 خطأ ىذا اعتقادىم أف لهم يبين أف وسلم عليو اهلل صلى النبي على يوجب حينئذ التبليغ فواجب
: لهم قاؿ ما وغاية البياف ىذا مثل الحديث روايات من شيء في نر ولم الشرع في لو أصل ال وأنو

 بالنسبة عامة قاعدة تأسيس فيو ليس - ترى كما - وىذا".  منهم أقوؿ لما بأسمع أنتم ما" 
 ذلك ليس أنو على خاصة القليب أىل عن إخبار ىو وإنما السابق اعتقادىم تخالف جميعا للموتى

 كما"  يسمعوف اآلف إنهم"  فيها التي عمر ابن رواية تذكرت إذا أيضا إليهم بالنسبة إطبلقو على
 فهي فقط وسلم عليو اهلل صلى النبي لهم قاؿ وبما الوقت بذلك خاص إذف فسماعهم شرحو تقدـ
 تشمل ال كما لهم يقاؿ ما وكل وأبدا دائما يسمعوف أنهم على تدؿ فبل لها عمـو ال عين واقعة

 يأتي . ما ووضوحا ويزيده. تعالى اهلل شاء إف واضح وىذا مطلقا الموتى من غيرىم
: ". . . . قاؿ عنهػ اهلل رضي أنس حديث من( ٕٚٛ/  ٖ) أحمد رواه فيما فهي الصراحة وأما

: وجل عز اهلل يقوؿ يسمعوف؟ وىل ثبلث؟ بعد أتناديهم اهلل رسوؿ يا: فقاؿ صوتو عمر فسمع
 ال ولكنهم منهم[ أقوؿ لما] بأسمع أنتم ما بيده نفسي والذي: فقاؿ{ الموتى تسمع ال إنك}

 أف عنهػ اهلل رضي عمر صرح فقد( . ٔ) مسلم شرط على صحيح وسنده".  يجيبوا أف يستطيعوف
 فيو القليب أىل دخوؿ عمومها من فهموا وأنهم المبادرة تلك في العمدة ىي المذكورة اآلية

 ذلك وكاف إشكالهم؟ ليزيل بذلك وسلم عليو اهلل صلى النبي فصارحوا األمر عليهم أشكل ولذلك
 المتقدـ ببيانو
 لآلية فهمهم على - عمر مقدمتهم وفي - الصحابة أقر وسلم عليو اهلل صلى النبي أف يتضح ومنو
 أخطأتم: لهم قاؿ وال عليهم ينكره لم ألنو وغيرىم القليب لموتى الشامل العاـ الوجو ذلك على

 القليب لموتى الشامل العاـ الوجو ذلك على أقرىم إنو بل الموتى سماع مطلقا تنفي ال فاآلية
 إنو بل الموتى سماع مطلقا تنفي ال فاآلية أخطأتم: لهم قاؿ وال عليهم ينكره لم ألنو وغيرىم

 ذلك وأف حقا كبلمو سمعوا وأنهم القليب شأف من خافيا كاف ما لهم بين ولكن ذلك على أقرىم
 سبق كما وسلم عليو اهلل صلى لو معجزة اآلية من مستثنى أمر
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 تماما يشبو باآلية المتقدـ عائشة استدالؿ أف إليو األريب وإرشاد عليو التنبيو يحسن مما وإف ىذا
 عليو لعمر وسلم عليو اهلل صلى النبي إقرار تبين بعد اليـو لتخطئتها وجو فبل بها عمر استدالؿ

 من تبين فقد إياه وتوىيمها السماع بلفظ القليب لقصة روايتو في عمر ابن على ردىا في إال اللهم
 الجمع من الممكن كاف وإف الواىمة ىي أنها ىو كروايتو روايتها على الصحابة من جماعة اتفاؽ

 في ليس فخطؤىا( ٛ - ٚ ص" ) الرسالة"  على التعليق في بيانو سيأتي كما وروايتها روايتهم بين
 سائر موقف موقفها لكاف ذلك ولوال حقيقتها على عليها القصة خفاء في وإنما باآلية االستدالؿ

 واعتبارىا وسلم عليو اهلل صلى النبي بو أخبر ما على بها الجاـز الموقف وىو أال منها الصحابة
 اآلية من مستثناة

 األمور من وسلم عليو اهلل صلى النبي أقره ما بتتبع االعتناء الدقيق الفقو من أف واعلم لهذا فتنبو
 الفهم يضل قد ذلك فبدوف وإال معلـو ىو كما حق وسلم عليو اهلل صلى إقراره ألف بو واالحتجاج

 اعتاد فقد يديك بين الشاىد ىو فهذا بعيدا بك نذىب وال. النصوص من كثير في الصواب عن
 الموتى أف على - القليب حديث - الحديث بهذا يستدلوا أف وغيرىم المؤلفين من كثير

 غير"  منهم أقوؿ لما بأسمع أنتم ما: " وسلم عليو اهلل صلى قولو بظاىر متمسكين يسمعوف
 يرده لم وأنو يسمعوف ال الموتى بأف اعتقادىم على الصحابة وسلم عليو اهلل صلى إلقراره منتبهين
 ذكرنا لما بالتنبو الحديث فعاد وسلم عليو اهلل صلى لو معجزة منو القليب أىل باستثناء إال عليهم
 ىو كما بنص إال عنو الخروج يجوز فبل األصل ىو ىذا وأف يسمعوف ال الموتى أف على حجة

 الموفق تعالى واهلل. عاـ نص كل في الشأف
 من اآلف يحضرني ما ىنا أذكر أف المفيد من ولعلو كثيرة أمثلة النوع ىذا من الباحث يجد وقد

 :مثاالف وىما ذلك
 يقوؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي سمعت أنها عنهما اهلل رضي مبشر أـ عن جابر حديث: األوؿ

".  تحتها بايعوا الذين من أحد الشجرة أصحاب من اهلل شاء إف النار يدخل ال: " حفصة عنو
 اهلل صلى النبي فقاؿ{ واردىا إال منكم وإف: }حفصة فقالت. فانتهرىا اهلل رسوؿ يا بلى: قالت
 مسلم رواه { "جثيا فيها الظالمين ونذر اتقوا الذين ننجي ثم: }وجل عز اهلل قاؿ قد: " وسلم عليو

 المكتب طبع - ٓٙٛ" ) السنة تخريج"  و( ٕٓٙٔ" ) الصحيحة"  في مخرج وىو وغيره
 (اإلسبلمي
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( الورود) فهمت أنها على دليل الورود بآية عنها اهلل رضي حفصة السيدة استدالؿ ففي: أقوؿ
 صلى النبي نفي عليها أشكل ولذلك منهم والطالح الصالح الناس لجميع عاـ وأنو الدخوؿ بمعنى

 بأف إشكالها وسلم عليو اهلل صلى فأزاؿ الشجرة أصحاب حق في النار دخوؿ وسلم عليو اهلل
 المذكور فهمها على أقرىا وسلم عليو اهلل صلى أنو ففيو{ اتقوا الذين ننجي ثم: }اآلية بتماـ ذكرىا

 في المثبت الدخوؿ غير ىو الحديث في المنفي الدخوؿ أف خبلصتو بما أجابها ذلك على وأنو
 يدخلونها أنهم أي العذاب نفي بو والمراد الشجرة أىل ومنهم بالصالحين خاص األوؿ وأف اآلية
 منهم: فريقاف ىم ثم الناس لجميع عاـ اآلخر والدخوؿ. بعذاب تمسهم أف دوف الجنة إلى مرورا

"  لهذا وراجع تمامها في نفسها اآلية وضحتو ما وىذا ذلك خبلؼ على ومنهم بعذاب تمسو من
 (ٕٖٙ - ٕٔٙ/  ٘" ) المفاتيح مرقاة"  و( ٕٓ٘/  ٔ" ) األزىار مبارؽ
 أف وىو اآلية في الصواب وجو إلى نهتد لم لواله حكما المذكور اإلقرار من فاستفدنا: قلت

 تكوف بل تضرىم ال للصالحين بالنسبة ولكنها الناس لجميع وأنو الدخوؿ بمعنى فيها الورود
 لجابر آخر حديث في مرفوعا صراحة ىذا روي وقد إبراىيم على كانت كما وسبلما بردا عليهم

 حديثو لكن( . ٔٙٚٗ" ) الضعيفة األحاديث"  في علتو وبينت كثير ابن الحافظ استغربو لكن
/  ٖ) لآلية تفسيره في الشوكاني العبلمة إليو ماؿ وقد معناه صحة على يدؿ مبشر أـ عن ىذا

 المعتمد وىو( ٜٖٔ - ٖٛٔ/  ٔٔ) القرطبي قبلو من واستظهره( ٖٖٖ
 أتم ألنو بقلمي"  مختصر البخاري"  من نقبل للبخاري والسياؽ"  الصحيحين"  حديث: واآلخر
 :عائشة قالت مواضعو مختلف من وزوائده فوائده فيو جمعت

 وفي[ )ٖ/  ٖ األنصار جواري من] جاريتاف وعندي وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ علي دخل
 بما: رواية وفي) بغناء تغنياف[ ٔٙٔ/  ٗ وتضرباف تدففاف منى أياـ في[ ]ٕٙٙ/  ٗ تافقين: رواية

 الفراش على فاضطجع[ بمغنيتين وليستا( . ]ٔ) بعاث( يـو األنصار( تقاذفت أخرى وفي) تقاولت
 وفي( فانتهرني[ ٔٔ/  ٕ بثوبو متغش وسلم عليو اهلل صلى والنبي] بكر أبو ودخل وجهو وحوؿ
 في الشيطاف أمزامير: رواية وفي) عند الشيطاف( مزمار: رواية وفي) مزمارة: وقاؿ( فانتهرىما: رواية
 وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عليو فأقبل ؟( [ مرتين] ) وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ( بيت

 :فقاؿ( وجهو عن وسلم عليو اهلل صلى النبي فكشف: رواية وفي)
 رقم". ) فخرجتا غمزتهما غفل فلما[ ". عيدنا وىذا عيدا قـو لكل إف[ ؼ] بكر أبا يا] دعهما
 "( المختصر من ٛٓ٘
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 في الصديق بكر أبي قوؿ ينكر لم وسلم عليو اهلل صلى النبي أف الحديث ىذا في فنجد: قلت
 إياه إقراره فدؿ ذلك على أقره بل للجاريتين أو البنتو نهره وال"  الشيطاف مزمار"  أنو بالدؼ الغناء
 النبي تعاليم من بو جاء: الجواب بذلك؟ بكر أبو جاء أين فمن بمنكر وليس معروؼ ذلك أف على

 العبلمة منها طائفة ذكر وقد الطرب وآالت الغناء تحريم في الكثيرة وأحاديثو وسلم عليو اهلل صلى
 وخرجت( ٕٚٙ - ٕٛ٘/  ٔ" ) الشيطاف مصائد من اللهفاف إغاثة"  كتابو في الجوزية قيم ابن

 على وكونو بذلك بكر أبي علم ولوال( ٕٖ٘ٙ" ) المشكاة"  و( ٜٔ" ) الصحيحة"  في بعضها
 اإلنكار ىذا بمثل بيتو وفي وسلم عليو اهلل صلى النبي يدي بين أف يتقدـ لو كاف ما األمر من بينة

 اهلل صلى النبي لو فبينو عيد يـو في يجوز أنكره الذي ىذا أف عليو خافيا كاف أنو غير الشديد
 العاـ بكر أبي إنكار فبقي"  عيدنا وىذا عيدا قـو لكل فإف بكر أبا يا دعهما: " بقولو وسلم عليو

 مباح فهو العيد في الغناء منو استثنى ولكنو إياه وسلم عليو اهلل صلى إلقراره بو مسلما
 استنكاره على عمر أقر كما وسلم عليو اهلل صلى أنو الحديث، فتبين ىذا في الواردة بالمواصفات

 األوؿ على أدخل أنو وكما الشيطاف مزمار استنكاره على بكر أبا أقر كذلك الموتى سماع
 يـو في المذكور الغناء إباحة اقتضى تخصيصا ىذا بكر أبي قوؿ على أدخل كذلك تخصيصا

 يحلو كما األياـ كل في اإلباحة الحديث من أخذ بينا الذي اإلقرار مبلحظة عن غفل ومن العيد
 جمودا مطلقا اإلباحة على بو استدؿ فإنو حـز ابن فيو وسلفهم المعاصرين الكتاب لبعض ذلك

 صلى اهلل رسوؿ سمع وقد ( :ٜٜ - ٜٛ ص) المبلىي في رسالتو في قاؿ فإنو الظاىر على منو
 " غناءىما الجاريتين على ينكر ولم عليو فأنكر"  الشيطاف مزمار :بكر أبي قوؿ وسلم عليو اهلل

 وسلم عليو اهلل صلى قولو فيو وإنما المذكور اإلنكار الحديث روايات كل في ليس أنو والواقع
 وال اآلخر لشمل وقع لو األوؿ اإلنكار فإف األمرين بين كبير وفرؽ. . . " دعهما: " بكر ألبي

 بكر أبي قوؿ أقر وسلم عليو اهلل صلى النبي إف: ذلك على زيادة نقوؿ بل ظاىر ىو كما عكس
/  ٔ) الحديث ذكر أف بعد"  اللهفاف إغاثة"  في القيم ابن قاؿ وقد بيانو سبق كما المذكور

 الشيطاف مزمار الغناء تسميتو بكر أبي على وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ ينكر فلم ( :ٕٚ٘
 من بعاث حرب يـو في قيل الذي األعراب بغناء تغنياف مكلفتين غير جاريتاف ألنهما وأقرىما

 فحق الجاريتين على ينكر لم وسلم عليو اهلل صلى أنو عيد وأما يـو اليـو وكاف والحرب الشجاعة
 بأف بكر أبا وسلم عليو اهلل صلى أمر لما: وثانيا. أوال غيره يشمل فبل عيد يـو في ذلك كاف ولكن

 تعليلية جملة فهذه. . . " عبدا قـو لكل فإف: " بقولو ذلك أتبع"  دعهما: " بقولو عليهما ينكر ال
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 المعلوؿ مع تدور العلة أف المعلـو ومن التعبير صح إذا العيدية ىي اإلباحة علة أف على تدؿ
 ولكن ظاىر ىو كما فيو الغناء يبح لم عيد يـو يكن لم بأف العلة ىذه انتفت فإذا وعدما وجودا

 العلماء عليو رد وقد الخطاب بدليل يقوؿ ال أنو عنو عرؼ كما العلة بدليل يقوؿ ال لعلو حـز ابن
 الثاني المجلد فراجع"  الفتاوى مجموع"  من موضع ما غير في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ سيما وال
 فهرسو. من
 فإف تعالى اهلل شاء إف ذلك من بأس وال الغناء سماع في عائشة حديث على الكبلـ طاؿ لقد

 ما ألمر وسلم عليو اهلل صلى النبي إقرار العلم طالب مبلحظة أف وىو ومهم واضح منو الشاىد
 القليب حديث في األمر كاف وىكذا. بدونها إليو ليصل كاف ما والفهم الفقو من بابا عليو يفتح
 النبي إقرار مبلحظتنا من وذلك يسمعوف ال الموتى أف على صريح دليل أنو سبق بما تبين فقد

 فبل{ الموتى تسمع ال إنك} باآلية عليو واستداللو سماعهم عمر الستنكار وسلم عليو اهلل صلى
 خبلؼ فإنو يسمعوف الموتى بأف القائلين المخالفين أقواؿ إلى يلتفت أف ىذا بعد ألحد يجوز

 وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ بينو الذي القرآف
 عن يبلغوني األرض في سياحين مبلئكة هلل إف: " وسلم عليو اهلل صلى النبي قوؿ :الرابع الدليل

 يسمع ال وسلم عليو اهلل صلى النبي أف في صريح أنو بو االستدالؿ ووجو: أقوؿ " السبلـ أمتي
 ال ظاىر ىو كما إليو يبلغو من إلى بحاجة كاف لما بنفسو يسمعو كاف لو إذ عليو المسلمين سبلـ
 ال وسلم عليو اهلل صلى أنو فباألولى كذلك األمر كاف وإذا. تعالى اهلل شاء إف أحد على يخفى
 أولى الموتى من غيره السبلـ يسمع ال فؤلف كذلك كاف وإذا الكبلـ من السبلـ غير يسمع

 وأحرى
 يصرح دليل وال قبره عند وسلم عليو اهلل صلى عليو سلم من حتى يشمل مطلق الحديث إف ثم

 بيانو سيأتي كما موضوع ذلك في المروي والحديث عنو بعيدا عليو صلى من وبين بينو بالتفريق
 (ٓٛ ص) التعليق في

 وإف ونعمة اهلل من فضل فهو - أرجو كما - صوابا كاف فإذا قبلي ألحد أره لم االستدالؿ وىذا
 ذنوبي وسائر لي يغفره أف أسأؿ تعالى واهلل نفسي من فهو خطأ كاف
 :المخالفين أدلة
 أف بد فبل خبلفية المسألة أف العلماء عن الرسالة في ستأتي التي النقوؿ من يظهر: قيل فإف

 إليها استندوا أدلة فيها المخالفين
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 وال حياتو في شأنو كاف كما عاما مطلقا سماعا يسمع الميت بأف صرح من فيها أر لم: فأقوؿ
 ما وأقوى الجملة في لهم سماعا بها يثبت بأدلة يستدؿ بعضهم رأيت وإنما بو يقوؿ عالما أظن

 :حديثاف سندا بو استدلوا
 وأنو جهة من القليب بأىل خاص أنو بيانو سبق مما عرفت وقد المتقدـ بدر قليب حديث: األوؿ
 للعادة خرقا كاف سماعهم وأف أخرى جهة من يسمعوف ال أنهم الموتى في األصل أف على دليل
 لئلعادة داعي فبل

 وضع إذا العبد إف"  رواية وفي".  انصرفوا إذا نعالهم قرع ليسمع الميت إف: " حديث: واآلخر
 ،٘٘ ص انظر) الحديث. . . " ملكاف أتاه قرع نعالهم ليسمع وإنو أصحابو عنو وتولى قبره في

 " اآليات"  من( ٕٛ ،ٚ٘ ،ٙ٘
 وعلى فيو عمـو فبل"  لسؤالو إليو الملكين ومجيء قبره في وضعو بوقت خاص ترى كما وىذا
 (ٖٚ ،ٜ٘ ،ٙ٘ ص" ) اآليات"  في سيأتي كما وغيره الهماـ كابن العلماء حملو ذلك
 يسمعوف الموتى بأف التصريح أحدىا وفي أسانيدىا تصح ال ولكن أخرى أدلة النوع ىذا من ولهم

 ضعيفة وكلها أحد بشهداء خاص وبعضها السماع في ليس وسائرىا الزائر من عليهم السبلـ
 (ٜٙ ص) التعليق في ستراه كما بعض من ضعفا أشد وبعضها
 المسألة تحت( ٛ ص" ) الروح"  في اهلل رحمو القيم ابن قوؿ األدلة من لهم رأيت ما وأغرب
 :نصو ما فيو جاء طويل بكبلـ فأجاب ال؟ أـ وسبلمهم األحياء زيارة األموات تعرؼ ىل: األولى
 المزور فإف زائرا تسميتو صح لما بو يشعروف أنهم ولوال زائرا عليهم المسلم تسمية ىذا في ويكفي

 األمم جميع عند الزيارة من المعقوؿ ىو ىذا زاره: يقاؿ أف يصح لم زاره من بزيارة يعلم لم إف
 النبي علم وقد محاؿ بالمسلم يعلم وال يشعر ال من على السبلـ فإف أيضا عليهم السبلـ وكذلك

 السبلـ الديار، وىذا أىل عليكم سبلـ: يقولوا أف القبور زاروا إذا أمتو وسلم عليو اهلل صلى
 " الرد المسلم يسمع لم وإف ويرد ويعقل ويخاطب يسمع لموجود والنداء والخطاب

 االستدالؿ ىذا مثل في الدخوؿ من أغناه كاف فما القيم ابن اهلل رحم :التوفيق تعالى وباهلل أقوؿ
 أنا أقف ولم عنو ىذا الكبلـ نقل ناقبل أف لو فواهلل كهذا غيبي أمر في لو مجاؿ ال الذي العقلي
 ومن منو تعلمناىا التي السلفية والقواعد العلمية األصوؿ عن وبعده لغرابتو صدقتو لما عليو بنفسي
 على الغائب يقيسوف الذين والقياسيين اآلرائيين بكبلـ شيء أشبو فهو تيمية ابن اإلماـ شيخو

 الكبلـ أىل على أمثالو القيم ابن رد طالما فاسد باطل قياس وىو المخلوؽ على والخالق الشاىد
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 طلبو أوؿ في ألفو لعلو أو إليو"  الروح"  نسبة صحة من كبير شك في فإني وغيره ولهذا والبدع
 أعلم واهلل. للعلم

 :بأمرين شطريو في مردود كبلمو إف ثم
 وأنو الحج في البيت يزور كاف وسلم عليو اهلل صلى النبي أف"  الصحيح"  في ثبت ما: األوؿ
. الزيارة بطواؼ اإلفاضة طواؼ تسمية المعلـو ومن وماشيا راكبا قباء يزور المدينة في وىو كاف
: اآلخر بزيارتو؟ وأما يعلم أنو أو الزائر بزيارة منهما كل يشعر وقباء البيت بأف: يقوؿ أحد من فهل
 أيها عليكم السبلـ: " بقولهم الصبلة تشهد في وسلم عليو اهلل صلى للنبي الصحابة مخاطبة فهو

 كاف إنو: أفيقاؿ مسجده غير وفي مسجده في عنو وبعيدا منو قريبا خلفو وىم. . . . " النبي
 اآلتي التعليق وانظر. غفرا اللهم محاؿ؟ عليو فالسبلـ وإال بو يخاطبونو حين بهم ويشعر يسمعهم

 وفاتو بعد أفيسمعو حياتو قيد في الخطاب ىذا يسمع ال كاف وإذا (ٜٙ - ٜ٘) الصفحة على
 ص) الرابع الدليل في بيانو سبق كما يسمعو وال يبلغو أنو ثبت وقد سيما ال األعلى الرفيق في وىو
 يمكن قد فمثلو والنظر االستنباط على مبني استدالؿ إنو: يقاؿ أف ذلك رد في ؟ ويكفي( ٖٙ

 فقط منها واحد عدة لنصوص مخالف وىو فكيف واألثر للنص مخالفا يكن لم إذا بو االعتداد
 وسلم عليو اهلل صلى النبي إقرار وفيو بدر قليب حديث منها وبخاصة كما سلف وغنية كفاية فيو

 األثر جاء إذا: " قيل كما األمر فإف المذكور لبلستنباط إذف قيمة فبل يسمعوف ال الموتى أف لعمر
 " معقل نهر بطل اهلل نهر جاء وإذا النظر بطل
 اإلجابة وفي يسمعونو؟ ال وىم بالسبلـ الموتى مخاطبة وجو عن - ىذا بعد - القارئ يتساءؿ وقد
 ص) عليها علقتو وما الرسالة من يأتي فيما تعالى اهلل رحمو المؤلف ذكر ما إلى القارئ أحيل عنو
 اإلعادة عن وغنية كفاية ذلك في فإف( ٜٙ - ٜ٘

 كما - وغيرىم الحنفية أئمة وأقواؿ والسنة الكتاب من األدلة أف: والتحقيق البحث وخبلصة
 أنهم ثبت فإذا األصل ىو ىذا وأف يسمعوف ال الموتى أف على - مبسوطا الكتاب في ستراه

 في كما ما وقت في سمع بعضهم أف أو النعاؿ خفق حديث في كما األحواؿ بعض في يسمعوف
 كبل بعضهم فعل كما يسمعوف الموتى إف فيقاؿ أصبل ذلك يجعل أف ينبغي فبل القليب حديث

 تستثني أف يجب أنو الحق بل المذكور األصل بها يعارض كلية قاعدة تشكل ال جزئية قضايا فإنها
 الفقو أصوؿ علم في المقرر ىو كما العاـ من الخاص أو األثر من األقل استثناء قاعدة على منو



 - 574 - 

 .ٔمرضو على اهلل يأجره مرض إذا الرجل بأف واإليماف

                                                                                                                                                  

/  ٙ) المسألة ىذه في مستفيض بحث بعد"  المعاني روح"  في اآللوسي العبلمة قاؿ ولذلك
 بسماعو ا.ىػ السمع ورد ما بسماع القوؿ على فيقتصر .... ( :٘٘ٗ
 الرسالة في سيأتي ما على الحنبلي جرب ابن الحافظ قاؿ كما العلم أىل من طوائف مذىب وىذا

 أراد إذا لكن شك ببل يسمعوف ال الموتى إف"  :اهلل رحمو التين ابن قالو ما أحسن وما( ٓٚ ص)
: وقولو اآلية{ األمانة عرضنا إنا: }تعالى لقولو يمتنع لم السماع شأنو من ليس ما إسماع تعالى اهلل
 علمت فإذا (ٕٚ ص) يأتي فيما المؤلف نقلو كما. اآلية{ كرىا أو طوعا ائتيا ولؤلرض لها فقاؿ}

 اهلل دوف من لمناداتهم مجاؿ ىناؾ يبق لم أنو تبين فقد يسمعوف ال الموتى أف الكريم القارئ أيها
 بحكم( ٕٔ - ٙٔ ص) في بيانو تقدـ كما أحياء وىم عليو قادرين كانوا ما بطلب ولو تعالى

 في وضبلؿ العقل في سخافة منو والطلب كذلك كاف من مناداة وأف النداء يسمعوف ال كونهم
 ال من اهلل دوف من يدعوا ممن أضل ومن: }الكريم كتابو في القائل العظيم اهلل وصدؽ الدين

 وكانوا أعداء لهم كانوا الناس حشر وإذا. غافلوف دعائهم عن وىم القيامة يـو إلى لو يستجيب
 ىؤالء في يزاؿ ال أنو يشهد الواقع كاف ولما ىذا (ٙ - ٘ األحقاؼ{ . )كافرين بعبادتهم
 معرفة على ويحرص اآلخرة الدار يرجو من تعالى اهلل دوف من بهم واالستغاثة الموتى بنداء المبتلين

 النافعة الرسالة ىذه على التعليق من مكنني ما الضيق وقتي من اقتطعت لو تبين إذا واتباعو الحق
 المولى من راجيا يديها بين المقدمة ىذه ووضع أحاديثها وتخريج وتحقيقها تعالى اهلل شاء إف

 القوؿ يستمعوف الذين} من وإياىم ويجعلنا المسلمين من المخلصين بها ينفع أف وتعالى سبحانو
 .(ٛٔ الزمر{ . )األلباب أولو ىم وأولئك اهلل ىداىم الذين أولئك أحسنو فيتبعوف

 لكن - شك ببل كذلك وىو ػ مصيبة المرض ىذا أف بالمرض أصيب إذا للعبد يظهر ما أوؿ ٔ
 الفوائد تلك ومن. كثيرة فوائد وفيو. تعالى اهلل من ورحمة للمؤمن نعمة فهو مصيبة كونو مع

 :لؤلمراض
 من فتمحى العبد يفعلها التي السيئات يقابل فالمرض :السيئات ومحو الخطايا تكفير فيها أف -ٔ

 :يلي ما منها كثيرة نصوص ذلك على دؿ ، وقدالذنوب من خفيًفا يصبح حتى ديوانو
 رسوؿ يا) : قاؿ أنو عنو اهلل رضي الصديق بكر أبي عن الثقفي زىير أبي بن بكر أبو رواه ما -أ

 بِوِ  ُيْجزَ  ُسوًءا يَػْعَملْ  َمنْ  اْلِكَتابِ  َأْىلِ  َأَماِنيّْ  َواَل  بَِأَمانِيُّْكمْ  لَْيسَ : } اآلية ىذه بعد الصبلح كيف اهلل،
 تمرض، ألست بكر، أبا يا لك اهلل غفر»: فقاؿ بو؟ جزينا عملنا شيء وكل[. ٖٕٔ: النساء{ ]
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 أحمد أخرجو ( بو تجزوف ما ىو: قاؿ بلى،: قلت: قاؿ الؤلواء؟ تصيبك ألست تحزف؟ ألست
 ،(ٗٚ/ٖ) الذىبي ووافقو وصححو والحاكم ،(ٜٕٓٔ) حباف وابن ،(ٜٛ) يعلى وأبو ،(ٔٔ/ٔ)

 عائشة عن أحمد وأخرجو ،(ٖٕ٘ٓٔ) تفسيره في والطبري ،(ٖٖٚ/ٖ) الكبرى في والبيهقي
 وأخرجو ،(ٜٜٕٔ) غريب حسن: وقاؿ والترمذي ،(ٗٛ٘ٔ) والطيالسي ،(ٕٛٔ/ٙ) بنحوه
 والبيهقي ،(ٖٖٛٓ) والترمذي ،(ٕٗٚ٘) ومسلم ،(ٜٕٗ/ٕ) بنحوه ىريرة أبي عن أحمد

 .وغيرىم ،(ٖٖٚ/ٖ)
 ما) : يقوؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي سمع أنو عنهما اهلل رضي اهلل عبد بن جابر رواه ما -ب

 عن الورقة تنحط كما خطاياه بذلك اهلل حط إال مسلمة وال مسلم وال مؤمنة وال مؤمن يمرض
 وأبو ،(٘ٛٔ٘ٔ رقم ،ٖٙٛ/ ٖ) وأحمد ،(ٖٚٚٔ رقم ،ٕٗٗ ص) الطيالسى أخرجو ( الشجر

 رقم ،ٜٛٔ/ ٚ) حباف وابن ،(ٖٕٚ) والكفارات المرض في الدنيا أبي وابن ،(ٖٕٔٓ) يعلى
 والحديث( ٓٗ - ٜٖ/ ٘) تاريخو في والخطيب ،(ٓٓٗ) الترغيب في شاىين وابن ،(ٕٜٕٚ

 الصحيحة في في األلباني العبلمة وصححو ،الصحيح رجاؿ رجالو(: ٖٔٓ/ ٕ) الهيثمى عنو قاؿ
 قوي إسناد(: ٖٗٗ/ ٖٕ) المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط وقاؿ ،(ٖٕٓ٘) الحديث تحت
 رجاؿ فمن ،-نافع بن طلحة وىو -سفياف أبي غير الشيخين رجاؿ ثقات رجالو مسلم، شرط على

 .بو بأس ال صدوؽ وىو مسلم،
 الببلء يزاؿ ال)  وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عنو اهلل رضي ىريرة أبو رواه ما -ج

 الترمذي رواية وفي ،( خطيئة من عليو وما اهلل يلقى حتى ونفسو ومالو جسده في والمؤمنة بالمؤمن
 .«ونفسو» بدؿ «وولده» حباف وابن

 رقم ،ٖٕٛ/ ٔ) وىناد ،(ٖٕٔ/ ٖ) شيبة أبي وابن ،(ٜٓٔٛ رقم ،ٓ٘ٗ/ ٕ) أحمد أخرجو
 أبي وابن ،(ٕٜٔ٘ رقم ،ٜٖٔ/ ٓٔ) يعلى وأبو ،(ٜٜٖٕ رقم ،ٕٓٙ/ ٗ) والترمذى ،(ٕٓٗ
 ،ٙٚٔ/ ٚ) حباف وابن ،(األستار كشف - ٔٙٚ) والبزار ،(ٓٗ) والكفارات المرض في الدنيا

/ ٗ) والحاكم ،(ٕٕٔ/ ٛ) و( ٜٔ/ ٚ) الحلية في نعيم وأبو ،(ٖٙٗٔ) والبغوي ،(ٖٜٕٔ رقم
 ،ٛ٘ٔ/ ٚ) الشعب وفى ،(ٖٖ٘ٙ رقم ،ٖٗٚ/ ٖ) السنن في والبيهقى ،(ٜٚٛٚ رقم ،ٖٓ٘

( ٖٕٔص) شيوخو معجم في جميع وابن ،(ٕٛٔ/ ٕٗ) التمهيد في البر عبد وابن( ٖٜٙٛ رقم
 الذىبي، وأقره الحاكم وصححو البغوي، قاؿ وكذا صحيح، حسن: الترمذي عنو قاؿ والحديث

 العبلمة وصححو صحيح، إسناده(: ٕٚٗ/ ٗٔ) المسند تحقيق في شاكر أحمد الشيخ وقاؿ
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 في ليس مما المسند الصحيح في الوادعي وقاؿ ،(ٕٕٓٛ) الصحيحة في بطرقو األلباني
 المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط وقاؿ الصحة، إلى يرتقي حسن(: ٖٛٗٔ) الصحيحين

 وباقي ديث،الح حسن -الليثي علقمة ابن وىو- عمرو بن محمد حسن، إسناده(: ٕٛٗ/ ٖٔ)
 .الشيخين رجاؿ ثقات رجالو
 .ذلك نحو أو حروؽ أو كسور أو جروح أو أمراض من العبد يصيب ما ىو «جسده في»: فقولو
 ذلك؛ ونحو وكرب وقلق ىم من النفسية األمراض بذلك المقصود أف يحتمل «ونفسو»: وقولو

 :نوعين على اإلنساف مرض فيكوف
 .«جسده في»: بقولو عنو عبر الذي وىو: حسي -
 .«ونفسو»: بقولو عنو عبر الذي وىو: معنوي -

 ورد وقد .فيها إشكاؿ ال الرواية وىذه «ونفسو» بدؿ «وولده»: قاؿ األخرى الرواية في أنو على
 والغمـو كالهمـو ػ الباطنة باألمراض خطاياه عنو تكفر المؤمن أف على يدؿ ما الصحيحة السنة في

 :ذلك ومن البدنية األمراض تكفرىا كما ػ واألحزاف
 ما) : قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي عن عنهما اهلل رضي ىريرة وأبو الخدري سعيد أبو رواه ما

 إال يشاكها الشوكة حتى غم وال أذى وال حزف وال ىمٍ  وال وصب وال نصب من المسلم يصيب
 ( .ٖٕٚ٘) ومسلم ،(ٕٗٙ٘ - ٔٗٙ٘) البخاري أخرجو ( خطاياه من بها اهلل كفر

 شيء من ما)  يقوؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سمعت قاؿ عنو اهلل رضي معاوية رواه ما -د
( ٜ٘ٗٙٔ رقم ، ٜٛ/ٗ) أحمد أخرجو ( سيئاتو من عنو كفر إال يؤذيو جسده في المؤمن يصيب

( ٕ٘ٛٔ رقم ، ٜٛٗ/ٔ) والحاكم ،(  ٕ/  ٓٛ و ٔ/  ٜٙ)  الكفارات في الدنيا أبي ابن و ،
 رجاؿ رجالو( : ٖٔٓ/ٕ) الهيثمى وقاؿ ، الذىبي وأقره ، الشيخين شرط على صحيح:  وقاؿ

 بن طلحة:  والذىبي الحاكم متعقبا( ٕٕٗٚ) الصحيحة في األلباني العبلمة وقاؿ ، الصحيح
 أنو على وحده مسلم شرط على فهو ، شيئا البخاري لو يخرج لم و ، المدني التيمي ىو ، يحيى

 ، ريب ببل صحيح الحديث لكن" .  يخطىء صدوؽ" : "  التقريب"  في و ، حفظو في تكلم قد
 في األرنؤوط وقاؿ ، غيرىا و عائشة حديث من غيرىما و"  الصحيحين"  في كثيرة شواىد لو

 . مسلم شرط على صحيح إسناده:  المسند تحقيق
 ( طاىًرا منها اهلل بعثو إال مرض من صرعة يصرع عبد من ما) : مرفوًعا أمامة أبو رواه ما -ىػ

 والرويانى ،(٘ٛٗٚ رقم ، ٜٚ/ٛ) الطبرانىو  ،(ٖٕ) والكفارات المرض في الدنيا أبي ابن أخرجو
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 في عساكر وابن، (ٕٕٜٜ رقم ، ٓٛٔ/ٚ) شعبال فى البيهقىو  ،(ٕٓٚٔ رقم ، ٕٖٔ/ٕ)
 قاؿ وكذلك ،ثقات رواتو(: ٕ٘ٔ/ٗ) المنذرى عنو قاؿوالحديث ( ٙٚ/ٕٓ) دمشق تاريخ

 أنو الهيثمي عن( ٛٛٗ/٘) القدير فيض في المناوي نقل ولكن( ٕٖٓ/ ٕ) المجمع في الهيثمي
، وجود إسناده ثقات رجالو وبقية ، ذكره من أجد لم ، الشامي النجاري اهلل عبد بن سالم فيو: قاؿ

، وصححو (ٕٗٚ٘) الجامع صحيح في وصححو (،ٕٚٚالعبلمة األلباني في الصحيحة )
 التوحيد. الحويني في مجلة

 مريضة وأنا وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عادني ) قالت عنها اهلل رضي العبلء أـ روتو ما -و
 الذىب خبث النار تذىب كما خطاياه بو اهلل يذىب المسلم مرض فإف العبلء، أـ يا أبشري: فقاؿ

 قاؿ والحديث( ٕٜٖٓ) داود أبوو  ،(ٗٙ٘ٔ رقم ، ٔ٘ٗ ص) حميد بن عبد أخرجو ( والفضة
 في و البخاري رجاؿ ثقات رجالو و جيد، إسناد ىذا( ٗٔٚ) الصحيحة في األلباني العبلمة عنو

 .يضر ال كبلـ بعضهم
 أصيب لمن ىو إنما والثواب الفضل من وأمثالها األحاديث ىذه في الوارد أف البعض يتصور وقد

 العبد يؤجر إذ الظن؛ ىذا بخبلؼ والحقيقة. برؤىا يرجى ال أو جًدا، مؤلمة أو خطيرة، بأمراض
 المصيبة، عظمت كلما أنو شك وال. محتسًبا صابًرا داـ ما ػ يسيًرا مرًضا كاف وإف ػ يصيبو ما على

 نصوص ذلك على دلت وقد..  أيًضا أجر فيو األمراض من اليسير لكن األجر؛ زاد المرض واشتد
 :منها

 ىذه أرأيت اهلل، رسوؿ يا ) قاؿ المسلمين من رجبلً  أف عنو اهلل رضي الخدري سعيد أبو رواه ما -
 وإف»: قاؿ قلت، وإف اهلل، رسوؿ أي: قاؿ كفارات: فقاؿ منها؟ لنا ماذا تصيبنا، التي األمراض

 وال حج عن يشغلو ال وأف يموت، حتى الوعك يفارقو أال نفسو على فدعا: قاؿ «فوقها فما شوكة
 إال جسده إنساف مس فما: قاؿ جماعة، في مكتوبة صبلة وال اهلل سبيل في جهاد وال عمرة عن

 كعب بن أبي نفسو على دعا الذي أف: والطحاوي أحمد رواية في جاء. مات حتى حرىا وجد
 ،(ٜٜ٘) يعلى وأبو ،(ٜٛٗٚ) الكبرى في والنسائي ،(ٖٕ/ ٖ) أحمد أخرجو ( عنو اهلل رضي

( ٖٛٓ/ ٗ) والحاكم ،(ٕٜٕٛ) حباف ، وابن(ٜٕٕٔ) اآلثار مشكل شرح في والطحاوي
 األلباني وقاؿ ثقات، رجالو(: ٖٔٓ/ ٕ) المجمع في الهيثمي وقاؿ حباف، ابن صححو والحديث

 .حسن إسناده: المسند تحقيق في األرنؤوط وقاؿ صحيح، حسن(: ٖٖٖٗ) الترغيب صحيح في
 :يلي ما الحديث ىذا من فيؤخذ
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 .كثيرة بنصوص تقريره مضى وقد ، كفارات األمراض أف -
 .الشوكة ألم: أي الشوكة، مثل ػ يسيرة كانت وإف ػ باألمراض يحصل للخطايا التكفير أف -
 لديو كاف إذا للخطايا، مكفًرا يكوف بما نفسو على اإلنساف يدعو أف جواز الحديث من يظهر -

 رضي منو اجتهاد ىذا ولكن عنو؛ اهلل رضي كعب بن أبي فعل كما واالحتساب الصبر على القدرة
 :منها بأحاديث معارض عنو اهلل
 قد المسلمين من رجبلً  عاد وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف عنو اهلل رضي أنس حديث -ٔ

 أو بشيء تدعو كنت ىل)  وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ لو فقاؿ. الفرخ مثل فصار خفت
. الدنيا في لي فعجلو اآلخرة، في بو معاقبي كانت ما اللهم: أقوؿ كنت نعم، قاؿ إياه؟ تسألو
 آتنا اللهم: قلت أفبل تستطيعو ال أو تطيقو ال! اهلل سبحاف وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ

 مسلم أخرجو(  فشفاه لو اهلل فدعا قاؿ النار؟ عذاب وقنا حسنة اآلخرة وفي حسنة الدنيا في
(ٕٙٛٛ.) 

 تدعوا ال)  وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ قاؿ عنهما اهلل رضي اهلل عبد بن جابر حديث -ٕ
 ال أموالكم، على تدعوا وال خدمكم، على تدعوا وال أوالدكم، على تدعوا وال أنفسكم، على

 صريح نهي وىذا، (ٖٙٓٓ) مسلم أخرجو ( لكم فيستجيب عطاء فيها نيل ساعة اهلل من توافقوا
 والنهي لو، مخصص ال عاـ وىو نفسو، على اإلنساف يدعو أف عن وسلم عليو اهلل صلى النبي من

 .التحريم يقتضي
 وفي واآلخرة، الدنيا في العافية تعالى اهلل يسأؿ أف للعبد ينبغي أنو على الدالة األحاديث -ٖ

 حسنة الدنيا في آتنا اللهم»: بػ الدعاء فيها ورد التي األحاديث وكذلك، الدعاء أفضل أنو بعضها
 عليو اهلل صلى - النبي دعاء أكثر كاف ىذا أف بعضها وفي «النار عذاب وقنا حسنة اآلخرة وفي

 . وسلم
 العبادة أنها الدنيا في الحسنة تفسير في األقواؿ وأظهر»(:ٕٕ/ٚٔ)في المنهاج  النووي قاؿ

 ا.ىػ والمغفرة الجنة اآلخرة وفي والعافية،
 كاف ولو ػ باألمراض نفسو على يدعو أف لئلنساف يجوز ال فإنو الصريحة النصوص ىذه على وبناء

 صلى - النبي ىدي ىو كما ذلك من خير العافية مع واالستغفار والتوبة ػ لذنوبو كفارات يريدىا
 إف ثم، العافية تعالى اهلل سؤاؿ مع والتوبة االستغفار من اإلكثار ىديو كاف إذ ؛ - وسلم عليو اهلل
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 وتسخط جزع المرض مسو إذا ثم، خطاياه تكفير أجل من بمرض نفسو على يدعو قد العبد
 .العافية اهلل نسأؿ موزورًا مبتلى فيكوف يصبر؛ ولم وشكي

 دعاء لما بلغتو ولو تبلغو، لم النصوص ىذه أف على فيحمل عنو اهلل رضي أبي عن ورد ما وأما
 عليو اهلل صلى النبي إقرار الحديث من يفهم وال. لو فاستجيب فدعا عنها ذىل أنو أو نفسو، على

 ، وسلم عليو اهلل صلى النبي بحضرة نفسو على دعا أنو على منو داللو ال إذ ذلك؛ على لو وسلم
 بتعجيل نفسو على دعا الذي الرجل على أنكر قد - وسلم عليو اهلل صلى - والنبي!! كيف

 .الدنيا في عقوبتو
 أو الجماعة صبلة أو والعمرة الحج عن المرض يرده ال أف دعائو في عنو اهلل رضي أبي واشتراط
 كفارات طلب وأف الصالحة، األعماؿ على عنهم اهلل رضي الصحابة حرص على يدؿ الجهاد
 الذنوب تكفر الصالحة األعماؿ ألف الصالحة؛ ، األعماؿ حساب على يكوف ال أف ينبغي الذنوب
 [.ٗٔٔ: ىود{ ] السَّيَّْئاتِ  يُْذِىْبنَ  اْلَحَسَناتِ  ِإفَّ : } تعالى اهلل قاؿ كما كذلك

 فهي للخطايا كفارات األمراض أف فكما :الحسنات وزيادة الدرجات رفع المرض في أف -ٕ
 ال األمراض أف عنو اهلل رضي مسعود ابن ويرى الدرجات؛ ورفع الحسنات الزدياد سبب كذلك

 ابن عن الكوفي سخبرة بن اهلل عبد معمر أبو روى فقد فقط؛ الخطايا تكفر بل الحسنات في تزيد
 إذا وكاف علينا، ِأشق أو أشد ذلك فكاف. أجًرا يكتب ال الوجع إف) : قاؿ عنو اهلل رضي مسعود
 أخرى رواية وفي .«الخطايا بو يكفر اهلل ولكن: قاؿ يبينو، حتى تفسيره عنو نسألو لم حديثًا حدثنا

 بالعمل األجر. الخطايا بو تحط ولكن األجر؛ بو يكتب ال الوجع»: عنو اهلل رضي مسعود ابن قاؿ
 الهيثمي وعزاه ،(٘ٙٗ - ٗٙٗ/٘) اآلثار مشكل شرح في الطحاوي الروايتين ىاتين أخرج( 

 برقم( ٕٗٗ/ٕ) شيبة أبي ابن مصنف: وانظر ،(ٖٔٓ/ٕ) إسناده وحسن الكبير في للطبراني
 (.ٕ٘/ٕٚ) واالستذكار ،(ٕٙ/ٖٕ) والتمهيد ،(ٕٔٛٓٔ)

 - ٗٔٔ) الصابرين عدةفي  فقاؿ مسعود ابن اجتهاد تعالى اهلل رحمو القيم ابن واستحسن
 األعماؿ على يكوف إنما األجر فإف عنو؛ اهلل رضي وفقهو علمو كماؿ من وىذه»(: ٘ٔٔ

 المباشر في قولو في التوبة سورة آخر في النوعين سبحانو اهلل ذكر كما منها، تولد ومما االختيارية
 الظمأ إصابة من المتولد وفي ،[ٕٔٔ: التوبة{ ] َلُهمْ  ُكِتبَ  ِإالَّ : } الوادي وقطع اإلنفاؽ من

، [ٕٓٔ: التوبة{ ] َصاِلحٌ  َعَملٌ  بِوِ  َلُهمْ  ُكِتبَ  ِإالَّ : } الكفار وغيظ سبيلو في والمخمصة والنصب
 قاؿ ولهذا الخطايا؛ تكفير ثوابها فإف والمصائب األسقاـ وأما. النوعين بهذين مرتبط فالثواب
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 عليو اهلل صلى والنبي ،[ٖٓ: الشورى{ ] أَْيِديُكمْ  َكَسَبتْ  فَِبَما ُمِصيَبةٍ  ِمنْ  َأَصاَبُكمْ  َوَما: } تعالى
 فالطاعات .«حطة المرض»: قولو وكذا «خطاياه من بها اهلل كفر»: المصائب في قاؿ إنما وسلم
 .ىػا «السيئات تحط والمصائب الدرجات، ترفع
 المصاب أف الجهلة بعض ظن(: ٓٔٔ - ٜٓٔ/ٓٔ)كما في الفتح  السبلـ عبد بن العز وقاؿ

 بل منها؛ ليست والمصائب. الكسب على ىو إنما والعقاب الثواب فإف صريح؛ خطأ وىو مأجور،
 ا.ىػ والرضا الصبر على األجر
 تكفر أنها بعضهم عن - عياًضا يعني - القاضي وحكي(: ٖٜٔ/ ٙٔ)في المنهاج  النووي وقاؿ

 بو يكتب ال الوجع: قاؿ مسعود ابن عن نحوه وروي ، حسنة تكتب وال ترفع وال فقط الخطايا
 .ا.ىػ فقط الخطايا بو تكفر لكن أجر

 :بأمرين متعقب لهما القيم ابن وتأييد السبلـ عبد بن والعز عنو اهلل رضي مسعود ابن واجتهاد
 من ذنوبًا أقل وىم ،غيرىم من أكثر ويصيبهم تعالى، اهلل أولياء على يضاعف الببلء أف: األوؿ
 :يلي ما ذلك على دؿ وقد السبلـ عليهم والمرسلوف األنبياء سيما ال العباد، سائر

 مرضو، في - وسلم عليو اهلل صلى - النبي أتيت) : قاؿ عنو اهلل رضي مسعود ابن حديث -أ
 أجرين، لك أف وذلك شديًدا، وعًكا لتوعك إنك: فقلت - شديًدا وعًكا يوعك وىو - فمسستو

 أخرجو ( الشجر ورؽ تحات كما خطاياه عنو حاتت إال أذى يصيبو مسلم من وما أجل،: قاؿ
 ( .ٕٔٚ٘) ومسلم ،(ٔٙٙ٘) البخاري

 وىو وسلم عليو اهلل صلى النبي على دخلت: قاؿ عنو اهلل رضي الخدري سعيد أبي حديث -ب
 أشدىا ما اهلل، رسوؿ يا: فقلت. اللحاؼ فوؽ يدي بين حره فوجدت عليو، يدي فوضعت يوعك،
 أشد الناس أي اهلل، رسوؿ يا: قلت األجر لنا ويضعف الببلء، لنا يضعف. كذلك إنا قاؿ!. عليك
 ليبتلى أحدىم كاف إف الصالحوف، ثم: قاؿ من؟ ثم اهلل، رسوؿ يا: قلت. األنبياء»: قاؿ ببلًء؟

 أحدكم يفرح كما بالببلء ليفرح أحدىم كاف وإف يحويها، العباءة إال أحدىم يجد ما حتى بالفقر،
 الرزاؽ وعبد ،( ٕٛٓ/ٕ) سعد وابن ،( ٕٗٓٗ رقم ، ٖٖ٘ٔ/ ٕ) ماجة ابن أخرجو ( بالرخاء

( ٜٔٔ رقم ، ٜٜ/ٔ) والحاكم ،( ٘ٗٓٔ رقم ، ٕٖٔ/ٕ) يعلى وأبو ،( ٕٕٙٙٓ) مصنفو في
 والحديث( ٕ/  ٓٙ ؽ)  الترغيب في واألصبهاني ،( ٕٖ٘ٙ رقم ، ٕٖٚ/ٖ) والبيهقى ،

 الزوائد في البوصيري وقاؿ ، المغني في العراقي وصححو ، الذىبي ووافقو الحاكم صححو
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( ٗٗٔ) الصحيحة في األلباني العبلمة وصححو ، ثقات رجالو صحيح إسناد ىذا( : " ٛٛٔ/ٗ)
 (.ٗٔٗ) الصحيحين في ليس مما المسند الصحيح في مقبل الشيخ وحسنو ،

 على يتقلب فجعل وجع طرقو وسلم عليو اهلل صلى النبي أف عنو اهلل رضي عائشة حديث -ج
 المؤمنين إف فقاؿ. عليو لوجدت ىذا فعل بعضنا أف لو اهلل، نبي يا: عائشة لو فقالت فراشو،
 درجة، بها لو وجل عز اهلل رفع إال وجع، وال شوكة، نكبة تصيبو مؤمن من ليس عليهم فإنو يشدد
 - ٕٙٓ/ ٕ) سعد وابن ،(ٕٙٗٛ٘ رقم ، ٕ٘ٔ/ٙ) أحمد أخرجو .. ( خطيئة بها عنو وحط
 والبيهقى، (ٕٖٓ - ٜٖٔ/ ٖ) والحاكم ،(ٕٕٕٔ) اآلثار مشكل شرح في والطحاوي ،(ٕٚٓ

 الهيثمى قاؿو  الذىبي، وأقره الحاكم صححو والحديث( ٕٓٔٓٔ رقم ، ٖٕ٘/ٚ) شعبال فى
 وقاؿ(، ٖٜ٘ٔوصححو العبلمة األلباني في صحيح الجامع ) ،ثقات رجالو( : ٕٜٕ/ٕ)

 الشيخين، رجاؿ ثقات رجالو صحيح، إسناده(: ٓٔ/ ٖٗ) المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط
 بن الملك عبد. ثقة وىو النسائي، لو روى فقد -العبدري وىو - شيبة بن الرحمن عبد غير

 عن لو كاف: الحافظ قاؿ. الهنائي المبارؾ ابن ىو: وعلي البصري، العقدي عامر أبو ىو: عمرو
: قلنا. شيء فيو عنو الكوفيين فحديث إرساؿ، واآلخر سماع، أحدىما كتاباف، كثير أبي بن يحيى
  .بصري وىو العقدي، عامر أبي حديث من الرواية ىذه

 :وجهين من النصوص ىذه في والداللة
 سعيد أبي حديث وفي «أجرين لك أف ذلك» مسعود ابن حديث في قولو: األولي الوجو

 .العبد ينالو ثواب ىو إذ التكفير؛ غير واألجر «األجر لنا ويضعف»
 ولما العصياف أىل إليها الناس أحوج فإف التكفير؛ إال األمراض في يكن لم لو: الثاني الوجو

 السابقة النصوص دلت وقد ،قليلة سيئاتهم أو لهم سيئات ال الذين الصالحوف منها استفاد
 وىو التكفير من أكثر ىو ما األمراض في أف يعني مما غيرىم من أكثر عليهم الببلء بمضاعفة

 .الحسنات وزيادة الدرجات رفعة
 عن زائًدا ثوابًا واالبتبلءات األمراض في أف على صراحة تنص كثيرة أحاديث في ثبت ما: الثاني
 :النصوص تلك ومن الخطيئات تكفير

 من ما) : يقوؿ  وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سمعت: قالت عنها اهلل رضي عائشة حديث -أ
 ( خطيئة بها عنو حطت أو حسنة بها لو اهلل كتب إال تصيبو الشوكة حتى المؤمن يصيب شيء
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 التنويع ويحتمل الرواي من شًكا يكوف أف يحتمل( أو: )الحافظ قاؿ( ٕٕٚ٘) مسلم أخرجو
 . (ٜٓٔ/ٓٔ) الفتح..  أوجو وىذا

 وىو. عنها اهلل رضي عنها آخر حديث الحديث ىذا يفسرو 
 يشاؾ مسلم من ما) : قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سمعت إنيرضي اهلل عنها قالت  -ب

 ففي (ٕٕٚ٘) مسلم أخرجو(  خطيئة بها عنو ومحيت درجة، بها لو كتب إال فوقها فما شوكة
 . الخطيئة وتكفير الدرجة رفعة: األمرين ذكر الحديث ىذا

 قاؿ ولهذا الحسنات؛ وزيادة الدرجات رفع يحصل الخطايا تكفير مع أنو النصوص ىذه من فتبين
 بشارة األحاديث ىذه في»: األحاديث ىذه بعض سياقو بعد( ٖٜٔ/ٙٔ)في المنهاج  النووي
 تكفير وفيو األمور، ىذه من شيء من ساعة منهم الواحد ينفك قلما فإنو للمسلمين عظيمة

 بهذه الدرجات رفع وفيو ػ مشقتها قلت وإف ػ وىمومها الدنيا ومصايب واألسقاـ باألمراض الخطايا
 القاضي قوؿ ذكر ثم.. العلماء جماىير عليو الذي الصحيح ىو وىذا. الحسنات وزيادة األمور
: الحسنات زيادة دوف فقط التكفير بحصوؿ القائل عن قاؿ ثم مسعود ابن عن نقل وما عياض

 التي األحاديث تبلغو ولم الخطايا تكفير فيها التي األحاديث على - بذلك القائل أي - واعتمد
 .أىػ «الحسنات وكتب الدرجات برفع المصرحة مسلم ذكرىا

 الدرجات ورفع ، الحسنات وزيادة السيئات، تكفير على ودالة متوافرة النصوص أف داـ وما
 بعباده تعالى اهلل رحمة من وذلك واسع، اهلل وفضل النص، مع اجتهاد فبل ؛ واالبتبلءات باألمراض

 .والشكر الحمد فلو
 وبين السيئات، تكفير ذكر فيها التي النصوص بين الجمع مسلك العلماء بعض سلك وقد

 واالبتبلءات األمراض إف: بالقوؿ وذلك الدرجات ورفع الحسنات زيادة فيها التي النصوص
 ورفع بالحسنات يصيبو ما على يثاب فإنو سيئات عليو يكن لم ومن سيئات، عليو لمن مكفرات
 األنبياء من عليو خطيئة وال لو ذنب ال بمن تنزؿ قد األمراض أف وذلك ؛ ببلئو بقدر الدرجات

 التي األحاديث فتكوف. عنهم أجورًا فتكوف الصالحين؛ من دونهم ىم ومن والسبلـ الصبلة عليهم
 شرح. كما في بو نزلت ممن عليو ذنوب وال لو خطايا ال لمن الدرجات ورفع ، األجر ذكر فيها

 ( .ٙٚٗ/٘) اآلثار مشكل
 أو حسنة، بها اهلل كتب إال»: عائشة حديث على تعليًقا اهلل :(ٜٓٔ/ٓٔ)في الفتح  الحافظ قاؿ
 ويحتمل الرواي، من شًكا يكوف أف فيحتمل( أو) بلفظ فيو وقع كذا: «خطيئة بها عنو حط
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 عنو حط أو خطايا، عليو يكن لم إف حسنة بها اهلل كتب إال: المعنى ويكوف أوجو، وىذا. التنويع
 رفع في يزاد خطيئة عليو ليست من أف األوؿ فمقتضى ىذا وعلى. ػ خطايا لو كاف إف ػ خطايا
 . ىػا «واسع والفضل ذلك، بقد درجتو

 حط إال قط عرؽ مؤمن على ضرب ما» ذكره السابق عائشة بحديث معارض المسلك ىذا أف بيد
 على داؿ وأمثالو الحديث ىذا لفظ أف إذ. «درجة لو ورفع حسنة، لو وكتب خطيئة، عنو اهلل

 .أصيب لمن ذلك مجموع حصوؿ
 فوؽ بعضهم رفع أف خلقو في تعالى اهلل حكمة من :العالية المنازؿ لبلوغ سبب األمراض أف -ٖ

 أمور في الرفعة وىذه ،النصوص من عدد في ذلك جاء كما لبعض بعضهم وسخر درجات، بعض
 سبحانو ألمره معقب وال لحكمو راد ال عباده، من شاء من يؤتيها وجل عز اهلل من الدين أو الدنيا

 ىذا وعمل اآلخرة، في أو الدنيا في عالية منزلة لو فيكتب خيًرا بعبده تعالى اهلل يريد وقد وتعالى،
 .المنزلة ىذه يبلغو حتى تعالى، اهلل فيبتليو الرفيعة المنزلة ىذه يبلغ ال العبد
 على تنص نبوية نصوص جاءت وقد نحوىا، أو علة أو بمرض جسده في ابتبلؤه االبتبلء ىذا ومن
 :منها ذلك

 ليكوف الرجل إف)  وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ قاؿ عنو اهلل رضي ىريرة أبي حديث -ٔ
 يعلى أبو أخرجو ( يبلغها حتى يكره بما يبتليو اهلل يزاؿ فما بعملو يبلغها فما المنزلة اهلل عند لو
 المجمع في الهيثميوالحديث قاؿ عنو ( ٜ٘ٗ/ٔ) والحاكم ،(ٜٕٛٓ) حباف ، وابن(ٜ٘ٓٙ)
 اإلسناد صحيح: "  قاؿ(: ٜٜٕ٘، وقاؿ العبلمة األلباني في الصحيحة )ثقات رجالو(: ٕٜٕ/ٕ)

 الحق:  أقوؿ و" .  بحجة يونس وليس ، ضعيفاف أحمد و يحيى:  قلت: "  بقولو الذىبي رده و" 
 في نفسو الذىبي بذلك صرح قد و ، الحسن مرتبة في بو يحتج فحديثو ، وسط ىذا يونس أف

 و ، األصوؿ ال ، الشواىد في ليونس مسلم أخرج قد و: "  فقاؿ ،"  الميزاف"  من ترجمتو آخر
 و.  مردود بو الحديث فإعبلؿ" .  الحديث حسن ىو و ، بو مستشهدا البخاري ذكره كذلك

 و ، وثقو فمرة ، معين ابن فيو تناقض و ، الجمهور وثقو فقد ، البجيلي وىو أيوب بن يحيى مثلو
 أبي شيخا تابعو فقد ، الجبار عبد بن أحمد وأما ،"  بو بأس ال: "  الحافظ وقاؿ ضعفو، أخرى
 ثقة وكبلىما - البصري مكـر ابن وىو - وعقبة ، - العبلء بن محمد اسمو و - كريب أبو يعلى

ا.ىػ وقاؿ األرنؤوط ومن معو في  اآلتية بالشواىد صحيح وىو ، حسن فاإلسناد مسلم، شيوخ من
 (: سنده حسن.ٜٕ/ٖٚتحقيق المسند )
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 – وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ عن جده عن أبيو عن السلمي مهدي بن إبراىيم حديث -ٕ
 في أو مالو في أو جسده في اهلل ابتبله بعملو يبلغها لم منزلة اهلل من لو سبقت إذا العبد إف)  قاؿ

 ،(ٚٚٗ/ٚ) سعد ابن أخرجو ( تعالى اهلل من لو سبقت التي يبلغو حتى ذلك على صبره ثم ولده
 والكفارات المرض في الدنيا أبي ابن ، و( ٜٖٓٓ) داود وأبو، (ٖٚ/ٔ/ٔ) التاريخ في البخاريو 
 الكبير في والطبراني ،(ٕٚ/ٔ) واألسماء الكنى في والدوالبي ،( ٖٕٜ) يعلى وأبو ،(ٔ/ ٜٙ ؽ)
( والحديث قاؿ عنو ٖٗٚ/ٖ) والبيهقي ،( ٜٛٓٔ) األوسط وفي ،( ٕٓٛ،  ٔٓٛرقم /ٕٕ)

، وذكره العبلمة األلباني أعرفهما لم وأبوه خالد بن محمد: (ٖٕٜ رقم/ ٕ)  المجمع فيالهيثمي 
 قاؿ ( وضعف إسناده بقولو:ٜٜٕ٘في الصحيحة كشاىد للحديث السابق في الصحيحة )

 ، ىؤالء من يدرى ال ، السلمي خالد أبي جده عن أبيو عن خالد بن محمد: الميزاف في الذىبي
(: إسناده ضعيف، وقاؿ األرنؤوط ٓٛٔ، وقاؿ الحويني في النافلة )رقم الرقي المليح أبو عنو روى

 خالد بن محمد لجهالة ضعيف إسناد وىذا لغيره، حسن(: ٜٕ/ٖٚومن معو في تحقيق المسند )
 . فوقو ومن

: االبتبلءات جملة من وذكر ذلك، فصل الثاني والحديث ابتبلء، كل في عاـ األولي فالحديث
 لو تتحقق حتى الصبر المبتلى ىذا يرزؽ اهلل أف وىي أخرى نعمة على ونص الجسد، في االبتبلء

 ويصبر أمراض من عليو تعالى اهلل قدره بما يرضى أف بالمؤمن فحري، العالية المنزلة تلك
 . ويحتسب

 المحتسب الصابر للمؤمن إال يكوف ال الخير وىذا :خيرا بعبده أراد اهلل أف على دليل المرض -ٗ
 :يلي ما الخير ىذا على دؿ وقد.. 
 ألمر عجًبا)  وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ قاؿ عنو اهلل رضي سناف بن صهيب حديث -ٔ

 ، لو خيًرا فكاف شكر سراء أصابتو إف للمؤمن إال ألحد ذلك وليس خير، لو كلو أمره إف المؤمن،
 ( .ٜٜٜٕ) مسلم أخرجو ( لو خيًرا فكاف صبر ضراء إصابتو وإف

 بو اهلل يرد من) :  وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عنو اهلل رضي ىريرة أبي حديث -ٕ
 ( .٘ٗٙ٘) البخاري أخرجو ( منو يصب خيًرا
 أيًضا، والجسم الماؿ في المصائب يقتضي وىذا :(ٕ٘/ٕٚ) االستذكارفي  البر عبد ابن قاؿ
 . أىػ كثيًرا هلل والحمد العلماء بين فيو خبلؼ ال وىذا ،للوزر ومحطة أجر ذلك وكل



 - 585 - 

                                                                                                                                                  

 بعبده اهلل أراد إذا)  وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عنو اهلل رضي أنس حديث -ٖ
(  القيامة يـو بو يوافي حتى ذنبو عن أمسك الشر بعبده أراد وإذا الدنيا، في العقوبة لو عجل الخير

 و ٔ/ ٗٚٔ) عدي وابن، (ٕ٘٘ٗ،ٕٗ٘ٗ/ٕٚٗ/ٚ) يعلى أبوو  ،(ٜٖٕٙ) الترمذي أخرجو
 رقم ، ٔ٘ٙ/ٗ) والحاكم، (ٓٛٔ) وتعالى تبارؾ اهلل رؤية فى إمبلء مجلس في والدارقطنى ،(ٕ

( ٕ٘ٗ/٘) السنة شرح في، والبغوي (ٗ٘ٔ ص) والصفات األسماء في والبيهقي ،(ٜٜٚٛ
 الصحيحة في األلبانيالعبلمة  لشواىده صححو، و غريب حسنوالحديث قاؿ عنو الترمذي: 

(ٕٕٔٓ. ) 
 عظم مع الجزاء عظم إف) : قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي عن عنو اهلل رضي أنس حديث -ٗ

 أخرجو ( السخط فلو سخط ومن ، الرضا فلو رضي فمن ابتبلىم قوًما أحب إذا اهلل وإف ، الببلء
/ ٚ) يعلى وأبو ،(ٖٔٓٗ رقم ،ٖٖٛٔ/ ٕ) ماجو وابن ،(ٜٖٕٙ رقم ،ٔٓٙ/ ٗ) الترمذى

 اهلل رؤية فى إمبلء مجلس في والدارقطنى ،(ٖٙ٘/ ٖ) الكامل في عدى وابن ،(ٖٕ٘ٗ/ٕٚٗ
 فى والبيهقى ،(ٕٔٔٔ رقم ،ٓٚٔ/ ٕ) الشهاب مسند في والقضاعى ،(ٕٗٗ) وتعالى تبارؾ
 غريب، حسن حديث: الترمذي عنو قاؿ والحديث( ٕٜٛٚ رقم ،ٗٗٔ/ ٚ) اإليماف شعب

 . (ٙٗٔ) الصحيحة في األلباني العبلمة وحسنو
 من األمراض وأف للمؤمن، إال يكوف ال الخير أف على معناىا في وما األحاديث ىذه فدلت

 .اآلخرة إلي تأخيرىا من خير الدنيا في العقوبة تعجيل وأف الخير، ذلك عبلمات
 المصائب؟ على الصبر حكم في:  مسألة
 واجب، ىو بل البعض؛ يظن كما مندوبًا أو مباًحا ليس - األمراض ومنها - المصائب على الصبر

 إلي المؤدي الجزع يحصل الصبر بعدـ ألنو كثيًرا؛ خيًرا ويحـر آثًما يكوف المصاب فيو قصر إذا
 من فيو ما مع وىذا وتعالى، سبحانو اهلل أقدار على االعتراض ثم ومن الرضى، وعدـ التسخط

 ال مما ذلك وكل وأمره، حكمو في تعالى هلل مشاقو وفيو العبد، بعقيدة يخل كثير أجر ذىاب
 .الصبر تخلف وسببو. يجوز
 وىو األمة، بإجماع واجب وىو: الصبر عن: (ٕ٘ٔ/ٕ) السالكين مدارج القيم ابن العبلمة قاؿ

 . ا.ىػ شكر ونصف صبر نصف: نصفاف اإليماف فإف اإليماف نصف
 :المطلوب الصبر معيار
 :أمور بثبلثة يتحقق الصبر أف(ٜٔ،  ٖٔ) الصابرين عدةفي  القيم ابن العبلمة ذكر
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 .والسخط الجزع عن النفس حبس -ٔ
 .للخلق الشكوى عن اللساف حبس -ٕ
  الصبر ينافي ما فعل عن الجوارح حبس -ٖ

 :أربع مقامات ذلك في وللعبد
 عقبلً  الناس أقل إال يفعلو ال ما وىذا. والسخط والشكوى الجزع مقاـ وىو: العجز مقاـ: األوؿ
 .المصيبتين أعظم وىو ومروءة، وديًنا
 .اإلنسانية للمروءة يكوف أف وإما تعالى، هلل يكوف أف إما وىو: الصبر مقاـ: الثاني

 .وجوبو على متفق والصبر نزاع، وجوبو وفي. الصبر مقاـ من أعلى وىو: الرضى مقاـ: الثالث
 . عليها المبتلى فيشكر نعمة؛ البلية يشهد فإنو الرضى؛ مقاـ من أعلى وىو: الشكر مقاـ: الرابع

 انظر رسالة سلواف المرضى.
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 .ٔالقتل على اهلل يأجره والشهيد

                                                           

 بين المفرؽ والدليل المحك وىو وذروتها، العبادات سناـ ىي عبادة الجهادال شك أف  ٔ
 يود بحضرتو، ما أعز ببذؿ إليو متقربًا وإلهو لربو ومالو مهجتو بذؿ قد فالمحب والمدعي؛ المحب

 أحيي ثم قتل ثم أحيي ثم فيو قتل لو أف ويود ومرضاتو، حبو في يبذلها نفًسا شعرة بكل لو أف لو
 :يقوؿ حالو ولساف ورسولو، وعبده حبيبو بنفسو يفدي فهو قتل؛ ثم

 بو فذاؾ شيء نفسو من أعز*  لو يكوف لو صب بالنفس يفديك
 الل وَ  ِإف  : } ثمنها ببذؿ إال السلعة أخذ إلى سبيل ال أنو وعلم لمشتريها، ومالو نفسو سلم قد فهو

{  َويُػْقتَػُلوفَ  فَػيَػْقتُػُلوفَ  الل وِ  َسِبيلِ  ِفي يُػَقاتُِلوفَ  اْلَجن ةَ  َلُهمُ  بَِأف   َوأَْمَواَلُهمْ  أَنْػُفَسُهمْ  اْلُمْؤِمِنينَ  ِمنَ  اْشتَػَرى
 بذؿ الصحيحة المحبة عبلمة أف الخلق عند المستقر المعلـو من كاف وإذا ،[ٔٔٔ: التوبة]

 محبة وكل لو، إال المحبة تنبغي ال الذي الحق فالمحبوب المحبوب، مرضات في والماؿ الروح
 إلى بو يتقربوف ما غاية ىو الذي الجهاد لعباده يشرِّع بأف أولى -باطلة لو فالمحبة محبتو سوى
 في للذبح أنفسهم تقديم وقرابينهم ذبائحهم في األمم من قبلهم من قرابين وكانت وربهم، إلههم

 األنبياء ألكمل اهلل ادخرىا ولهذا العبادة؛ ىذه حسن على يزيد حسن فأي الحق، موالىم اهلل
 (.ٗ/ٕ) السعادة دار مفتاح .هلل ومحبو وتوحيًدا عقبلً  األمم وأكمل

 فضل الشهادة. أحاديث
 وتصديق بي إيماف إال يخرجو ال سبيلو في خرج لمن اهلل انتدبصلى اهلل عليو وسلم )  قاؿ

 قعدت ما أمتي على أشق أف ولوال الجنة، أدخلو أو غنيمة أو أجر من ناؿ بما أرجعو أف برسلي
( أخرجو  أقتل ثم أحيا، ثم أقتل، ثم أحيا، ثم اهلل، سبيل في أقتل أني ولوددت سرية، خلف

 (.ٖٙ) البخاري
 وال صياـ من يفتر ال اهلل بآيات القانت القائم الصائم كمثل اهلل سبيل في المجاىد مثل) : وقاؿ
 يدخلو أف يتوفاه بأف سبيلو في للمجاىد اهلل وتوكل اهلل، سبيل في المجاىد يرجع حتى صبلة

 ( .ٕٚٛٚ) البخاري ( أخرجو غنيمة أو أجر مع سالًما يرجعو أو الجنة،
 ابتغاء سبيلي في مجاىًدا خرج عبادي من عبد أيما) : وتعالي تبارؾ - ربو عن يروى فيما وقاؿ

 لو أغفر أف قبضتو وإف غنيمة، أو أجر من أصاب بما أرجعتو إف أرجعو أف لو ضمنت مرضاتي،
، (ٜٛ/ٕ) القضاة أخبار في ووكيع، (ٜٚٚ٘ رقم ٚٔٔ/ٕ) أحمد( أخرجو  الجنة وأدخلو وأرحمو

(، ٕٙٚ/ٖوالحديث قاؿ عنو الحافظ في الفتح ) (ٕٖٙٔ رقم ، ٛٔ/ٙ) المجتبى في النسائيو 
(، وصححو في صحيح النسائي، وصححو ٙٔٛوضعفو العبلمة األلباني في ضعيف الترغيب )
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(، وصححو األرنؤوط ومن معو في ٚٗٚصحيح المسند مما ليس في الصحيحين )الوادعي في ال
 (: صحيح لغيره.ٖٙ(، وقاؿ العدوي في صحيح األحاديث القدسية )ٙٛٔ/ٓٔتحقيق المسند )

 يـو إلي عملو لو ينمو فإنو اهلل، سبيل في مرابطًا مات الذي إال عملو على يختم ميت كل) : وقاؿ
 رقم ،ٕٚٓ/ ٜ) والبزار ،(ٜٜٖٕٙ رقم ،ٕٓ/ ٙ) أحمد أخرجو ( القبر فتنو من ويؤمن القيامة،
 سننو في منصور بن وسعيد ،(ٗٚٔ رقم ،ٕٗٔ/ ٔ) الجهاد فى المبارؾ وابن ،(ٖٖ٘ٚ

 عوانة وأبو ،(ٕٔٙٔ رقم ،٘ٙٔ/ ٗ) والترمذى ،(ٕٓٓ٘ رقم ،ٜ/ ٖ) داود وأبو ،(ٕٗٔٗ)
 رقم ،ٗٛٗ/ ٓٔ) حباف وابن ،(ٖٕٙٔ) اآلثار مشكل شرح في والطحاوي ،(ٖٙٗٚ)

 فى والبيهقى ،(ٕٚٔٗ رقم ،ٛٛ/ ٕ) والحاكم ،(ٕٓٛ رقم ،ٖٔٔ/ ٛٔ) والطبرانى ،(ٕٗٙٗ
 الجهاد على الحث في األربعوف في عساكر وابن ،(ٕٚٛٗ رقم ،ٓٗ/ ٗ) اإليماف شعب

 حباف، ابن وصححو صحيح، حسن حديث: الترمذي عنو قاؿ والحديث( ٙٛ - ٘ٛص)
 وقاؿ ،(ٕٔٙ/ ٚ) األـ داود أبي صحيح في األلباني العبلمة وصححو ،الذىبي وأقره والحاكم
 .صحيح إسناده(: ٖٗٚ/ ٜٖ) المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط

 فيها، وما الدنيا لو وأف   الدنيا، إلى يرجع أف يسره ال خير اهلل عند لو يموت عبد من ما) : وقاؿ 
: لفظ وفي ،أخرى مرة فيقتل الدنيا إلي يرجع أف يسره فإنو الشهادة، فضل من يرى لما الشهيد إال

 (.ٚٚٛٔ) ومسلم ،(ٜٕ٘ٚ) البخاري ( أخرجو الكرامة من يرى لما مرات عشر فيقتل
 الفردوس في إنو) : قاؿ ىو؟ أين فسألتو بدر، يـو معو ابنها قتل وقد النعماف، بنت حارثة ألـ وقاؿ

 ( .ٜٕٓٛ) البخاري( أخرجو  األعلى
 الجنة من تسرح بالعرش، معلقة قناديل لها خضر، طير جوؼ في الشهداء أرواح إف) : وقاؿ
 شيًئا؟ تشتهوف ىل: فقاؿ اطبلعة، ربهم إليهم فاطلع القناديل، تلك إلي تأوي ثم شاءت، حيث
 فلما مرات، ثبلث ذلك بهم ففعل شئنا، حيث الجنة من نسرح ونحن نشتهي، شيء أي: فقالوا

 في نقتل حتى أجسادنا في أرواحنا ترد أف نريد رب يا: قالوا يسألوا، أف من يتركوا لن أنهم رأوا
 ( .ٚٛٛٔ) مسلم ( أخرجو تركوا حاجة لهم ليس أف رأى فلما أخرى، مرة سبيلك

 الجنة، من مقعده ويرى دمو، من دفعة أوؿ من لو يغفر أف: خصاالً  اهلل عند للشهيد إف) : وقاؿ
 األكبر، الفزع من ويأمن القبر، عذاب من ويجار العين، الحور من ويزوج اإليماف، حلية ويحلى
 الحور من وسبعين اثنين ويزوج فيها، وما الدنيا من خير منو الياقوتة الوقار، تاج رٍأسو على ويوضع
 وعبد ،( ٕٕٔٚٔ رقم ،ٖٔٔ/ٗ) أحمد أخرجو ( أقاربو من إنسانًا سبعين في ويشفع العين،
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 والترمذى ،( ٕٕٙ٘) سننو في منصور بن وسعيد ،( ٜٜ٘٘ رقم ،ٕ٘ٙ/٘) المصنف في الرزاؽ
 الجهاد في عاصم أبي وابن ،،( ٜٜٕٚ رقم ،ٖٜ٘/ٕ) ماجو وابن ،( ٖٙٙٔ رقم ،ٚٛٔ/ٗ)
 فى والبيهقى ،( ٕٓٔٔ) الشاميين مسند وفي ،( ٜٕٙرقم/ ٕٓ) الكبير في والطبراني ،( ٕٗٓ)

 وقاؿ غريب، صحيح حسن: الترمذي عنو قاؿ والحديث ،( ٕٗ٘ٗ رقم ،ٕ٘/ٗ) اإليماف شعب
 وصححو ،( ٖٕٖٔ) الصحيحة في األلباني العبلمة وصححو حسن، أحمد إسناد: المنذري

 في فقالوا معو ومن األرنؤوط أما ،( ٕ٘ٔ/ٗ) كثير ابن تفسير صحيح في العدوي مصطفى الشيخ
 فرواه: فيو اضطرب فقد عياش، بن إسماعيل غير ثقات، رجالو( : ٜٔٗ/ٕٛ) المسند تتحقيق

 بن عبادة عن مرة، بن كثير عن معداف، بن خالد عن سعد، بن بحير عن ورواه اإلسناد، بهذا
 سعد، بن بحير عن ورواه. التالية الرواية في سيأتي كما وسلم، عليو اهلل صلى النبي عن الصامت،

 مسند" في الطبراني عند موقوفا، عامر، بن عقبة عن مرة، بن كثير عن معداف، بن خالد عن
 نعيم عن مرة، بن كثير عن معداف، بن خالد عن سعد، بن بحير عن ورواه( . ٖٙٔٔ" )الشاميين

 يوسف، بن سعيد عن ورواه( ٕٖٛ/ٔ" )العلل" في حاتم أبي ابن أورده فيما مرفوعا، ىمار، ابن
 ابن عند مرفوعا، مالك، أبي عن األشعري، معانق أبي عن سبلـ، أبي عن كثير، أبي بن يحيى عن
 عند اإلسناد، بهذا الوليد، بن بقية عياش بن إسماعيل تابع وقد( . ٕ٘ٓ" )الجهاد" في عاصم أبي

 قاؿ ذلك ومع التدليس، أنواع شر وىو التسوية تدليس وتدليسو عنعنو، لكنو ،( ٖٙٙٔ) الترمذي
 .غريب صحيح حسن حديث ىذا: الترمذي

 عن عياش، بن إسماعيل رواه حديث عن أبي سألت: ٕٖٛ/ٔ" العلل" في حاتم أبي ابن قاؿ وقد
 عليو اهلل صلى النبي عن ىمار، بن نعيم عن مرة، بن كثير عن معداف، بن خالد عن سعد، بن بحير
 معداف، بن خالد عن بحير، عن بقية، رواه: أبي قاؿ"  خصاؿ؟ ست اهلل عند للشهيد: "قاؿ وسلم

 المبارؾ ابن كاف: فقاؿ الصحيح؟ أيهما: ألبي قلت. وسلم عليو اهلل صلى النبي عن المقداـ، عن
 أحب بقية: قاؿ عندؾ؟ أشبو فأيهما: قلت إلي، أحب فبقية وإسماعيل، بقية اختلف إذا: يقوؿ
 طريق من الحديث روي وقد: قلنا. الصحيح أيهما يضبط فبل الحديث فأما إسماعيل، من إلينا

 عن أحمد اإلماـ أخرجو( . ٖٛٚٚٔ) برقم سيرد فيما الجذامي، قيس عن كذلك، مرة بن كثير
 وقد. بو عنو، مكحوؿ، عن أبيو، عن ثوباف، بن ثابت بن الرحمن عبد عن الشامي، يحيى بن زيد
 أبيو، عن يرويها أحاديث عليو أنكروا: ثابت بن الرحمن عبد في البغدادي محمد بن صالح قاؿ



 - 4 - 

                                                                                                                                                  

 عياش بن إسماعيل سوى متابعا لو نجد ولم تفرده، يحتمل ال فمثلو: قلنا. مسندة مكحوؿ، عن
 .إسناده في عنعن الذي وبقية فيو، اضطرب الذي
 وراء من إال أحًدا اهلل كلم ما»: قاؿ بلي،: قاؿ «ألبيك اهلل قاؿ ما أخبرؾ أال): لجابر وقاؿ

 ثانية فيك فأقتل تحييني رب، يا قاؿ أْعطكَ  علي   َتَمن   عبدي، يا فقاؿ كفاًحا أباؾ وكلم حجاب،
َنا أَنػ ُهمْ : } مني سبق إنو قاؿ  ىذه تعالى اهلل فأنزؿ ورائي، من فأبلغ رب، يا قاؿ، { يُػْرَجُعوفَ  اَل  ِإلَيػْ
 أخرجو ({ يُػْرزَُقوف رَبِِّهمْ  ِعْندَ  َأْحَياءٌ  بَلْ  َأْمَواتًا الل وِ  َسِبيلِ  ِفي قُِتُلوا ال ِذينَ  َتْحَسَبن   َواَل : } اآلية

 ٕٚٙ/ ٔ) عاصم أبى وابن ،(ٜٓٔ رقم ٛٙ/ ٔ) ماجو وابن ،(ٖٓٔٓ رقم ٖٕٓ/ ٘) الترمذى
 والبيهقي ،(ٜٗٔٗ رقم ٖٕٕ/ ٖ) والحاكم ،(ٕٕٓٚ رقم ٜٓٗ/ ٘ٔ) حباف وابن ،(ٕٓٙ رقم
 وقاؿ الترغيب، في المنذري وحسنو الترمذي، حسنو والحديث( ٜٜٕ - ٜٕٛ/ ٖ) الدالئل في
 صحيح في األلباني العبلمة وصححو صحيح، إسناده(: ٕٕٙص) األرواح حادي في القيم ابن

 وقاؿ ،(ٗٙص) النزوؿ أسباب من المسند الصحيح في مقبل الشيخ وأورده ،(ٜ٘ٓٚ) الجامع
 .جيد إسناده: حباف ابن صحيح تحقيق في األرنؤوط

 الجنة، أنهار ترد خضر، طير أجواؼ في أرواحهم اهلل جعل بأحد إخوانكم أصيب لما): وقاؿ
 مأكلهم طيب وجدوا فلما العرش، ظل في ذىب من قناديل إلي وتأوي ثمارىا، من وتأكل

 وال الجهاد، في يزىدوا لئبل لنا؛ اهلل صنع ما يعلموف إخواننا ليت يا: قالوا مقيلهم وحسن ومشربهم
 َتْحَسَبن   َواَل : } اآليات ىذه رسولو على اهلل فأنزؿ عنكم أبلغهم أنا اهلل فقاؿ الحرب، عن ينكلوا
 ،٘ٔ/ٖ) داود وأبو ،( ٖٕٛٛ رقم ،ٕ٘ٙ/ٔ) أحمد أخرجو ({ َأْمَواتًا الل وِ  َسِبيلِ  ِفي قُِتُلوا ال ِذينَ 

 ،( ٕٙ) الجهاد في المبارؾ بن اهلل وعبد ،( ٜٕ٘-ٜٕٗ/٘) شيبة أبي وابن ،( ٕٕٓ٘ رقم
-ٓٚٔ/ٗ) والطبري ،( ٜ٘ٔ) ،( ٜٗٔ) الجهاد في عاصم أبي وابن ،( ٘٘ٔ) الزىد في وىناد
 والحديث( ٖٔٓٛٔ رقم ،ٖٙٔ/ٜ) والبيهقى ،( ٖ٘ٙٔ رقم ،ٕٖ٘/ٕ) والحاكم ،( ٔٚٔ

 في شاكر أحمد الشيخ وصححو حسن، حديث ىو واإليهاـ الوىم كتابو في القطاف ابن عنو قاؿ
 حسن، حديث( : ٜٕٚ/ٚ) األـ داود أبي صحيح في األلباني العبلمة وقاؿ المسند، تحقيق

 األحايث صحيح في العدوي مصطفى الشيخ وحسنو المنذري، وأقره والذىبي، الحاكم وصححو
 أبو حسن، حديث( : ٕٛٔ/ٗ) المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط وقاؿ ،( ٗٙ) رقم القدسية

 ىذا في وبينهما عباس، ابن من يسمع لم -تدرس بن مسلم بن محمد وىو- المكي الزبير
 .بعده الذي الحديث في سيأتي كما جبير بن سعيد الحديث
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 رزقهم عليهم يخرج خضراء، قُبة في الجنة، بباب نهر بارؽ على الشهداء) : مرفوًعا المسند وفي
 ،ٕٚٔ/ ٔ) الزىد فى وىناد ،(ٜٖٕٓ رقم ،ٕٙٙ/ ٔ) أحمد أخرجو ( وعشية بكرة الجنة من
 رقم ،ٖٕٚ ص) حميد بن وعبد ،(ٕٖٜٔٔ رقم ،ٖٕٓ/ ٗ) شيبة أبى وابن ،(ٙٙٔ رقم

 حباف وابن ،(ٕ٘ٛٓٔ رقم ،ٖٖٖ/ ٓٔ) والطبرانى ،(ٕٚٔ/ ٗ) تفسيره فى جرير وابن ،(ٕٔٚ
 ،ٜٔ/ ٗ) الشعب فى والبيهقى ،(ٖٕٓٗ رقم ،ٗٛ/ ٕ) والحاكم ،(ٛ٘ٙٗ رقم ،٘ٔ٘/ ٓٔ)

( ٕٖٔٙ رقم ،ٖٔٙ/ ٕ) والديلمى ،(ٕٖٓ/ ٖ) قزوين يخر تا في والرافعى ،(ٕٔٗٗ رقم
 جيد، إسناده(: ٕٗٔ/ ٕ) تفسيره في كثير ابن وقاؿ الذىبي، ووافقو الحاكم صححو والحديث

 صحيح في األلباني العبلمة وحسنو ثقات، رجالو إسناد(: ٜٕٗ/ ٘) المجمع في الهيثمي وقاؿ
 األرنؤوط وقاؿ صحيح، إسناده: المسند تحقيق في شاكر أحمد الشيخ وقاؿ ،(ٕٖٗٚ) الجامع

 .حسن إسناده(: ٕٕٓ/ ٗ) معو ومن
 المدر أىل لي يكوف أف من إلي أحب اهلل سبيل في أقتل ألف) : مرفوًعا والنسائي المسند وفي

 والبخارى ،(ٖٖ٘ٔ رقم ،ٖٖ/ ٙ) والنسائى ،(ٕٜ٘ٚٔ رقم ،ٕٙٔ/ ٗ) أحمد أخرجو ( والوبر
 في عاصم أبي وابن ،(ٕٚٛ/ ٔ) والتاريخ المعرفة في والفسوي ،(٘ٔ/ ٔ) الكبير التاريخ فى

 حسن، إسناده(: ٕ٘ٓ/ ٕ) المنذرى عنو قاؿ والحديث( ٖٕ/ ٖ) قانع وابن ،(ٕٗٔ) الجهاد
 ،(ٗٛٙ٘) الجامع صحيح في األلباني العبلمة وحسنو ثقات، رجالو(: ٖٓٓ/ ٘) الهيثمي وقاؿ
. ضعيف إسناد وىذا. لغيره صحيح(: ٕ٘ٗ/ ٜٕ) المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط وقاؿ
 طبقات جميع في بالسماع التصريح إال منو يقبل وال. التسوية تدليس يدلس كاف الوليد بن بقية

 .السند
/ ٕ) أحمد أخرجو ( الَقْرَصة مس من أحدكم يجد كما إال القتل من الشهيد يجد ما) : وفيهما
 رقم ،ٕٔ٘/ ٓٔ) حباف وابن ،(ٛٙٙٔ رقم ،ٜٓٔ/ ٗ) والترمذى ،(ٜٓٗٚ رقم ،ٜٕٚ

 كتاب في عاصم أبي وابن ،(ٖٕٔٗ رقم ٕ٘ٔ/ ٕ) والدارمي ،(ٕٕٓٛ) ماجو وابن ،(٘٘ٙٗ
 في المقرئ الفرج وأبو ،(ب/٘ٓٔ ؽ/ٕ) تفسيره في الثعلبي إسحاؽ وأبو ،،(ٜٓٔ رقم) الجهاد

 الجهاد فضل في المقدسي الدين وشمس ،(أ/ٖٚٔ ؽ) والمجاىدين الجهاد فضل في األربعين
 ،(ٕ٘ٙ - ٕٗٙ/ ٛ) الحلية في نعيم وأبو ،(ٖٙ/ ٙ) المجتبى في والنسائي ،(ٜ) والمجاىدين

 شرح في والبغوي ،(ٗٙٔ/ ٜ) الكبرى في والبيهقي ،(ٕٔٓٔ رقم ٕ) األمالي في بشراف وابن
 رقم) والترىيب الترغيب في األصبهاني والتيمي ،(ٓ٘ٗ/ ٔ) تفسيره وفي ،(ٖ٘ٙ/ ٓٔ) السنة
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 من مشهور ثابت: نعيم أبو وقاؿ غريب، صحيح حسن: الترمذي عنو قاؿ والحديث( ٜٔٛ
 في األلباني العبلمة وحسنو غريب، حديث ىذا: البغوي وقاؿ صالح، أبي عن القعقاع حديث

 قوي، إسناده(: ٖٖٗ/ ٖٔ) المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط وقاؿ ،(ٜٓٙ) الصحيحة
 .الصحيح رجاؿ ثقات رجالو وباقي الحديث، قوي صدوؽ عجبلف بن محمد

 ،( ٕٕٕ٘ رقم ،٘ٔ/ٖ) داود أبو أخرجو ( بيتو أىل من سبعين في الشهيد يشفع) : السنن وفي
 صححو والحديث( ٖٛٓٛٔ رقم ،ٗٙٔ/ٜ) والبيهقى ،( ٓٙٙٗ رقم ،ٚٔ٘/ٓٔ) حباف وابن
 وقاؿ ،( ٖٜٓٛ) ،( ٖٚٗٚ) الجامع صحيح في لشواىده األلباني العبلمة وصححو حباف ابن
 قاؿ ىذا؛ نمراف غير ثقات؛ رجالو ضعيف، إسناد ىذا( : ٕٔٛ/ٚ) األـ داود أبي صحيح في

 معو ومن األرنؤوط وقاؿ بو، يتقوى شواىد للحديث لكن: قلت".  ىو؟ من يدرى ال: " الذىبي
 لم فإنو الذماري، عتبة بن نمراف غير ثقات رجالو. حسن سند ىذا( : ٖٜٔ/ٔ) السير تحقيق في

 ابن ىذا حديثو صحح وقد. الحديث حسن ومثلو اثناف، عنو روى وقد. حباف ابن غير يوثقو
 .حباف
 أولئك يقتلوا، حتى وجوىهم يلفتوف ال الصف في يلقوا إف الذي الشهداء أفضل) : المسند وفي

 الدنيا، في عبد إلي ربك ضحك وإذا ربك، إليهم ويضحك الجنة، من العلى الغرؼ في يتَػَلب ُطوفَ 
 سننو في منصور بن وسعيد ،( ٜٕٕٕ٘ رقم ،ٕٚٛ/٘) أحمد أخرجو ( عليو حساب فبل

 اآلحاد وفي ،( ٕٕٛ) الجهاد في عاصم أبي وابن ،( ٜ٘/ٛ) تاريخو في والبخاري ،( ٕٙٙ٘)
 ،( ٜٖٙٔ رقم ،ٕٙٛ/ٖ) األوسط فى والطبرانى ،( ٘٘ٛٙ) يعلى وأبو ،( ٕٚٚٔ) والمثاني

 ،( ٕ٘ٔ/ٖ) الصحابة معجم في قانع وابن ،( ٚٙٔٔ رقم ،ٜٓٔ/ٕ) الشاميين مسند وفى
( ٖٓ٘/٘) الغابة أسد في األثير وابن ،( ٖٚٗ-ٕٚٗ ص) والصفات األسماء في والبيهقي

( : ٕٜٕ/٘) في المجمع الهيثمى وكذا ،( ٖٜٔ/ٕ) الترغيب في المنذري عنو قاؿ والحديث
 وقاؿ سعيد، أبي حديث من شاىد لو( : ٗٔٔ) الماعوف بذؿ في الحافظ وقاؿ ثقات، رجالو

 الصحيحة في األلباني العبلمة وصححو ثقات، رجالو( : ٖٛٔ) السافرة البدور في السيوطي
( : ٗٗٔ/ٖٚ) المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط وقاؿ ،( ٕٛ٘٘) رقم الحديث تحت

 وباقي منها، وىذا بلده، أىل الشاميين عن رواياتو في صدوؽ عياش بن إسماعيل قوي، حديث
 صحابي، وقيس ىمار، بن نعيم وبين مرة ابن كثير بين الجذامي قيس منو سقط لكن ثقات، رجالو
 .قوي وإسنادىا ،ٜ٘/ٛ" تاريخو" في البخاري بينترواية كما اإلسناد في ثابت وىو
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 ابن بكر أف وذلك يألموف، الدنيا دار في شيء أصابهم إذا األطفاؿ بأف واإليماف
 .ٔوكذب يألموف، ال: قاؿ الواحد عبد أخت

                                                                                                                                                  

 (.ٜٔٛٔ) مسلم ( أبًدا النار في وقاتلو كافر يجتمع ال أنو) : عنو وصح

. الباىلي زياد بن بكر: لو ويقاؿتنسب إليو البكرية،  يزيد، بن الواحد عبد أخت بن بكر ٔ
 هلل مكذب للشيطاف عابد ومرتكبها نفاؽ، القبلة أىل من الكبائر أف مذىبو من. الوضاع الدجاؿ
 لكن وشرؾ كفر الزبير بن وطلحة علي وقتاؿ لو توبة ال والقاتل مؤمن مسلم ذلك مع وىو منافق،
 االطفاؿ اف يزعم وكاف، منها عباده ويكلم يخلقها صورة في القيامة يـو يرى اهلل وأف ،لهم مغفور
 يضربوف عندما لذذىم سبحانو اهلل يكوف اف ويجوز وفصلوا قطعوا ولو يألموف ال المهد في الذين

 .(ٕٕٔ ص) الفرؽ بين والفرؽ ،(ٕٚٛ – ٕٙٛص) اإلسبلميين مقاالت انظر . ويقطعوف
 وكذلك يألموف، األطفاؿ كوف في البالغة الحكمة لو تعالى واهلل يألموف األطفاؿ أف في شك الو 

 .ذلك في الحكمة فللو مكلفة، غير وىي، تألم الحيوانات
 .يتسخط أو يصبر فهل يموت، الذي أو يمرض الذي بطفلو يبتلى الطفل والد أف الحكم ومن

 ىذا شيء محسوس ، ومعقوؿ . ،كوف األطفاؿ يألموفوقاؿ الشيخ النجمي إرشاد الساري : و 
أما كونو محسوساً : فإنك إذا عملت شيئاً في جسد الطفل مما يؤلم  فإن و يتألم لذلك ويبكي بكاًء 

د في ثيابو شيء من الحشرات التي تلدغ  جتحس منو بأنو تألم ، ولو وضعت عليو أو و  ،شديداً 
ويبكي بكاًء  ،كالذ رة ) النملة ( والبرغوث الذي يسمى عندنا بالقعموص ، فإنو يتألم ألماً شديداً 

 حاراً .
الذي يعرب عن نفسو ويتكلم  ،وأما من ناحية المعقوؿ: فإن و إنساٌف يتألم مما يتألم منو اإلنساف

التي جبل عليها اإلنساف، وجدت معو  وخلقت معو، فبل تزاؿ تنمو فيو، ومن قاؿ  ،فالجببلت
 خبلؼ ذلك، فقد خالف المحسوس، والمعقوؿ، وباهلل التوفيق.

 االطفاؿ إيبلـ في المعتزلة واختلفت(: ٖٕ٘ص) اإلسبلميين مقاالت في ألشعريا اؿق: مسألة
 :أقاويل ثبلثة على
 أف وأنكروا ذلك وأنكروا إياىم إيبلمو من يعوضهم أنو يقولوا ولم لعلة ال يؤلمهم اهلل قائلوف فقاؿ

 .اآلخرة في يعذبهم
 إيبلمو لكاف يعوضهم أف ولوال يعوضهم ثم للبالغين عبرة يؤلمهم سبحانو اهلل اف المعتزلة أكثر وقاؿ
 .ظلما إياىم
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 غير من العوض ذلك إياىم إعطاؤه يكوف أف يجوز وقد ليعوضهم آلمهم أنو اللطف أصحاب وقاؿ
 .األصلح يفعل أف عليو وليس أصلح ألم

 مقالتين، على ال أـ ألم غير من العوض بمثل األطفاؿ سبحانو اهلل يبتدىء أف يجوز ىل واختلفوا
  .بعضهم وأنكره المعتزلة بعض ذلك فاجاز

 مقالتين على ال أـ دائم عوض ىو ىل األطفاؿ يستحقو الذى العوض في وأختلفوا
 وليس تفضل العوض أدامة قائلوف وقاؿ دائم، العوض من يستحقونو الذى قائلوف فقاؿ

 يجوز وال اآلخرة في االطفاؿ سبحانو اهلل يؤلم أف يجوز ال أنو على المعتزلة واجمعت باستحقاؽ،
 .انتهى يعذبهم اف
 كثرة في تعالى اهلل حكمة تأمل ثم(: ٖٕٚص) السعادة دار مفتاح في القيم ابن اإلماـ قاؿ و

 وقالوا وحكمتو ذلك منفعة شهدوا والطبائعيين االطباء فإف المنفعة من فيو لهم وما االطفاؿ بكاء
 ذلك يسيل فالبكاء عظيمة احداثا الحدثت أدمغتهم في بقيت لو رطوبة االطفاؿ أدمغة في

 النفس مجاري عليو يوسع والعياط البكاء فإف وايضا وتصح ادمغتهم فتقوى ادمغتهم من ويحدره
 بكائو من تسمعو فيما ومصلحة منفعة من للطفل وكم االعصاب ويقوى ويصابها العروؽ ويفتح

 وال تعرفها ال وأنت المؤذي االلم ورود سببو الذي البكاء في الحكمة ىذه كانت فإذا وصراخو
 خفي قد ما الحكم من الحميدة وعواقبو اسبابو وفي فيو االطفاؿ ايبلـ فهكذا ببالك تخطر تكاد
 الباب ىذا في وسلكوا االرشية اضطراب حكمو في الكبلـ عليهم واضطرب الناس اكثر على

 على وسدوا المطلوبة والغاية الحكمة عن العارية المشيئة محض اال ليس طائفة فقالت مسالك
 اصدؽ من وىذا يفعل عما يساؿ ببل اجابوا شيء عن سئلوا وكلما جملة الباب ىذا انفسهم
 وإنما منها المطلوبة وغاياتها الحميدة افعالو وعواقب تعالى حكمتو نفي بو المراد وليس الكبلـ
 عليو يعترض وال لحكمو معقب ال حكمتو لكماؿ وإنو والربوبية بااللهية إفراده باالية المراد

 الصواب عن خرج من فعلو عن يسأؿ وإنما عبثا شيئا خلق وال سدى شيئا يفعل ال النو بالسؤاؿ
 كاف لو ينشروف ىم االرض من آلهة اتخذوا اـ قولو الى ترى اال فائدة وال منفعة فيو يكن ولم

 يسئلوف وىم يفعل عما يسأؿ ال يصفوف عما العرش رب اهلل فسبحاف لفسدتا اهلل اال آلهة فيهما
 الفرؽ اعظم مع بو فسواىا تساويو ال آلهة دونو من اتخذ من على االنكار في االية ساؽ كيف
 في يسألوف وىم وقولو وااللهية بالربوبية لو وإفراده االلهية لحقيقة اثبات يفعل عما يسأؿ ال فقولو

 اعظم مع وبينو بينها يسوى فكيف مدبرة مربوبة فإنهامسئولة لبللهية المتخذة االلهة تلك صبلح
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 أفعالو وتعليل حكمتو إنكار في ومعقبل ملجأ الجبرية فجعلها الكبلـ لو سيق الذي فهذا الفرقاف
 ابتبلئهم في الحكمة طائفة وقالت للصواب الموفق واهلل السديدة وعواقبها المحمودة بغاياتها

 االيبلـ ىذا بدوف اليهم الثواب ايصاؿ يمكن كاف قد لهم فقيل التاـ بالثواب االخرة في تعويضهم
 ينتقض فهذا لهم فقيل المكلفين حق في التكاليف كتوسط حقهم في االيبلـ توسط بأف فأجابوا
 والنار الناس من قالو من قالو كما النار في انهم نقوؿ ال بأنا فأجابوا الكفار اطفاؿ بإيبلـ عليكم

 والحجاج االطفاؿ مسئلة في معهم الكبلـ وكذا لهم ذنب ال وىؤالء بذنب اال احد يدخلها ال
 الذين اطفالهم إيبلـ وىو عنو لهم جواب ماال عليهم فأورد موضعو ىذا ليس بما الجانبين من فيها
 العقوبة فإف الكفر على عقوبة ىو وال قطعا فيو تعويض ال ىذا فإف الكفر على وموتهم بلوغهم قدر

 العقل يقبلو بما يأتوا ولم اصولهم واضطربت الموضع ىذا في فحاروا وتعجيبل سلفا تكوف ال
 ماال الزاـ عنو الجواب تكلف وأف ساقط انو لعلم مورده تأملو لو السؤاؿ ىذا ثالثة طائفة وقالت

 فهي عنها منفكا يخلق لم التي االنسانية النشأة لواـز من وأسبابها وتوابعها االالـ ىذه فإف يلـز
 حكم عن فالسؤاؿ والعجز والضعيف والغم والهم والنصب والتعب والعطش والجوع والبرد كالحر
 فإف التعب عند والراحة النـو والى الظمأ عند الشرب الى والحاجة الجوع عند االكل الى الحاجة

 عنها تجرد فلو الحيواف وال االنساف عنها ينفك ال التي االنسانية النشأة لواـز من ىي االالـ ىذه
 لكن البالغين آالـ من باصعب االطفاؿ آالـ وليست آخر خلقا او ملكا كاف بل انسانا يكن لم
 ذلك وكل العاقل البالغ ويعانيو الطفل يقاسيو ما بين وكم عندىم موقعها سهل عادة لهم صارت لما
 االنسانية مقتضى من

 او برد او عطش او جاع اذا الطفل اف فيرى آخر خلقا لكاف كذلك يخلق لم فلو الخلقة وموجب
 كإيبلمو واالسقاـ االوجاع من ذلك بغير فإيبلمو الكبير بو يمتحن لم بما ذلك من خص قد تعب

 النشأة ىذه على اال الحيواف بل االنساف خلق وما فوقو او ذلك والحردوف والبرد والعطش بالجوع
 فإف فاسد سؤاؿ فهذا لؤللم قابلة غير خلقة خلق وىبل كذلك خلق فلم وقاؿ سائل سأؿ فإف قالوا
 تركيبا وركبة لآلفات عرضة فهي ضعيفة مادة من واالمتحاف االبتبلء عالم في خلقو تعالى اهلل

 عليها اال يكوف وال بها إال لو قواـ ال التي االربعة االخبلط فيو وجعل االالـ من لؤلنواع معرضا
 تارة وبكميتو تارة بكيفيتو بعض على بعضها يبغى وتفاعبل واختبلطا امتزاجا توجب محالة ال وىي

 فيو ركب سبحانو انو ثم محاؿ الزمو بدوف الملزـو ووجود قطعا لبلالـ موجب وذلك تارة وبهما
 يضره ما دفع يصلحو ما طلب في وسعيو الدائبة حركتو يوجب ما واالرادة والشهوة القوى من
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 بقدر بذنوبو، إال أحدا اهلل يعذب وال اهلل، برحمة إال أحد الجنة يدخل ال أنو واعلم
 ظالم غير عذبهم وفاجرىم، برىم األرضين وأىل السماوات أىل اهلل عذب ولو ذنوبو،
 لو، ليس ما يأخذ من يظلم وإنما يظلم، إنو: وتعالى تبارؾ هلل يقاؿ أف يجوز ال لهم،

                                                                                                                                                  

 وبغى بينهم االختبلط ذلك من فحدث بعض الى بعضو النوع فاحوج تارة يعينو وبمن تارة بنفسو
 واختبلطها اخبلطو امتزاج من يحدث ما بنحو والشرور االالـ ذلك من فحدث بعض على بعضهم

 المقيم والنعيم البقاء دار في اال ابدا االمتزاج ىذا عن تتخلف ال واالالـ بعض على بعضها وبغى
 فقد ىذه في الدار تلك خصائص تجعل اف في الحكمة اف ظن فمن واالمتحاف االبتبلء دار في ال

 وراحتها بببلئها عافيتها ممزوجة الدار ىذه تكوف اف اقتضت البالغة التامة الحكمة بل باطبل ظن
 ببعض آفاتها بعض تدفع ابتبلء دار فهي بغمها وفرحها بسقمها وصحتها بآالمها ولذتها بعنائها

 .بآفات آفات ادفع*  بليات دار في اصبحت: القائل قاؿ كما
 رأيتو بو يستلذ ما وسائر والراحة والجماع واللباس والشرب االكل في فكرت إذا فإنك صدؽ ولقد
 العطش الم وبالشرب الجوع الم باالكل تدفع تراؾ افبل والبليات االالـ من قابلو ما بها يدفع

 ال االالـ دفع ىي لنا لذاتها اف العقبلء بعض قاؿ ىنا ومن سائرىا وكذا والبرد الحر الم وباللباس
 واللذات االالـ ىذه فوجود ىذه غير آخر ومحل اخرى دار فلها الحقيقية اللذات فاما غير

 دارين باقتضاء اولى ىي ذلك اقتضت التي الحكمة وأف المعاد على االدلة من المختلطة الممتزجة
 الجنة االولى والدار ما لذة يشوبها ال لبلالـ خالصة ودار ما الم يشوبها ال للذات خالصة دار

 اللذة من النشأة ىذه في عليو مجبوؿ انت ما مع ذلك دلك كيف ترى أفبل النار الثانية والدار
 عيانا تعاينهما كأنك حتى نفسك من وجودىما وأدلة شواىدىما ورايت والنار الجنة على وااللم
 بو اخبروا فيما رسلو صدؽ وعلى تعالى الرب حكمة على والوجود والحس العياف دؿ كيف وانظر

 وما رسلو بصدؽ والفطر العقوؿ شهادة الى اهلل حكمة في النظر قاد كيف فتأمل والنار الجنة من
 ما بين المعارضة الى علمو اداء من مقاـ من ىذا فأين مجمبل العقل عليو يدؿ تفصيبل بو اخبروا
 انفسها الى ووكلها باريها كادىا العقوؿ تلك ولكن وأدلتو العقل شواىد وبين الرسل بو جاءت
 الكتاب ىذا من منفعتو وعظيم الفصل بهذا وحسبك جانب كل من الخذالف عساكر بها فحلت

 ال لعلك االطفاؿ إيبلـ مسألة في نافعة مختصرة كلمات فهذه نعمتو تماـ المسؤؿ المحمود واهلل
  .الكتب أكثر في بها تظفر
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 بخلقو، يفعل عما يسأؿ ال داره، والدار خلقو، الخلق واألمر، الخلق لو ثناؤه جل واهلل
 .ٔخلقو وبين اهلل بين أحد يدخل ال وكيف؟ لم: يقاؿ وال

                                                           

 سبحانو واهلل الغير، ملك في التصرؼ بأنوألنو عرفو  نظر، فيو الظلم تعريف في المصنف كبلـ ٔ
 بظلم فليس الممكنات من الذىن يقدره ما كل فإف لذلك الظلم، عليو فيمتنع شئ كل لو وتعالى

   .الملك بحق لو ىذا ألف الرب فعلو إف
 الظلم على قادر سبحانو اهلل وأف موضعو، غير في الشئ وضع ىو أنو الظلم في تعريف والصحيح

 ىضماً  وال ظلماً  يخاؼ فبل مؤمن وىو الصالحات من يعمل ومن: )  تعالى قاؿ كما عنو منزه لكنو
 حسناتو يهضمو أف يخاؼ وال عليها، فيعاقبو غيره سيئات عليو يحمل أف يخاؼ فبل:  يعني( 

 اهلل إف)  تعالى وقولو(  نقيرا يظلموف وال)  تعالى قاؿ ،وكما التفسير أىل قاؿ كما-ثوابها فينقصو
 وغيرىا(  شيئاً  نفس تظلم فبل)  وقولو(  للعبيد بظبلـ ربك وما)  تعالى وقولو(  ذرة مثقاؿ يظلم ال

 وسلم عليو اهلل صلى - النبي أف - عنو اهلل رضي - ذر أبي عن مسلم صحيح وفي اآليات، من
 محرماً  بينكم وجعلتو نفسي عل الظلم حرمت إني عبادي يا: )  وجل عز ربو عن يرويو فيما قاؿ -

 عن ينزه ال إذ ، عليو قدرتو مع عنو اهلل ينزه الظلم أف على تدؿ النصوص ىذه فكل(  تظالموا فبل
 . نفسو على حرمو سبحانو اهلل وأف ، عليو ممتنع

 قد:  لو فقلت كعب بن أبي أتيت:  قاؿ الديلمي ابن عن: )  السنن في الديلمي ابن حديث وأما
 عذب اهلل أف لو قاؿ قلبي من يذىبو أف اهلل لعل بشيء فحدثني القدر من شيء نفسي في وقع
 من لهم خيرا رحمتو كانت رحمهم ولو لهم ظالم غير وىو عذبهم أرضو وأىل سماواتو أىل

 ما أف وتعلم بالقدر تؤمن حتى منك اهلل قبلو ما اهلل سبيل في ذىبا أحد مثل أنفقت ولو أعمالهم
 النار لدخلت ىذا غير على مت ولو ليصيبك يكن لم أخطأؾ ما وأف ليخطئك يكن لم أصابك

 ذلك مثل فقاؿ اليماف بن حذيفة أتيت ثم قاؿ ذلك مثل فقاؿ مسعود بن اهلل عبد أتيت ثم قاؿ
 بحق) ذلك فليس( ذلك مثل وسلم عليو اهلل صلى النبي عن فحدثني ثابت بن زيد أتيت ثم قاؿ

 معنى وإنما ، أشياء عن تنزه ذلك ومع شئ كل لو سبحانو اهلل فإف ، األشاعرة يدعي كما( الملك
 في كما ، بنجاتهم تفي ال أعمالهم ألف يستحقونو تعذيباً  ذلك لكاف عذبهم لو أنو الحديث
 وال:  قالوا( عملو منكم أحداً  ينجي لن) قاؿ أنو - وسلم عليو اهلل صلى - النبي عن الصحيح

 (.وفضل منو برحمة اهلل يتغمدني أف إال ، أنا وال:) قاؿ ، اهلل يارسوؿ أنت
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 أعمالهم مقابلة في ليست فرحمتو( : ٕٛٗ) السعادة دار مفتاح في تعالى اهلل رحمو القيم ابن قاؿ
 رحمتو لكانت رحمهم ولو:) نفسو الحديث في قاؿ كما ، منها خير فإنها ، لها ثمناً  ىي وال ،

 ولم باستحقاقهم لعذبهم عذبهم لو أنو الحديث في األمرين بين فجمع أي( أعمالهم من لهم خيراً 
 من خير رحمتو إذ بأعمالهم، ال وكرمو فضلو مجرد ذلك لكاف رحمهم لو وأنو ، لهم ظالماً  يكن

 باهلل الخلق أعرؼ فإنو شفتيو، من أوالً  الكبلـ ىذا خرج من على وسبلمو اهلل فصلوات ، أعمالهم
 تكوف ال كلها العبد وطاعات، عباده على يستحقو وما وحكمتو وفضلو وبعدلو بو وأعلمهم وبحقو
 اهلل على بها يستحقوف فكيف ، منها للقليل وال بل ، لها مساوية وال عليهم اهلل لنعم مقابلة

 ، شكراً  تتقاضاه النعم سائر فتبقى عليو اهلل نعم من نعمة إلى لها نسبة ال المطيع وطاعة. النجاة؟
 نجا فما ، وفضلو ورحمتو عفوه تحت عباده فجميع ، عليو هلل يجب الذي بمقدوره يقـو ال والعبد
 فلو العباد حاؿ ىذه كانت وإذا، ورحمتو بفضلو إال بالجنة فاز وال ، ومغفرتو بعفوه إال أحد منهم

 ولو ، الستحقاقهم بل ، ملكو وىم عليهم قادراً  لكونو ال لهم ظالم غير وىو لعذبهم عذبهم
 اىػ بأعمالهم ال بفضلو ذلك لكاف رحمهم

 جائز ىو للطائع وتعالى سبحانو اهلل تعذيب(: ٕٖ٘)ص السفارينيةوقاؿ العبلمة العثيمين في شرح 
 تعالى اهلل ألف شرعاً  ممتنعٌ  آخر، وجوٍ  من عقبلً  وممتنع شرعاً  ممتنعٌ  لكنو يمكن، الوقوع حيث من

 وىو الصالحات من يعمل ومن: }  تعالى اهلل قاؿ ظلم الطائع وتعذيب أحداً  يظلم ال أنو أخبر
 عقبلً  مستحيل وىو شرعًا، مستحيل إذف ،(  ٕٔٔ طو{ )  ىضما وال ظلما يخاؼ فبل مؤمن

 اهلل إف: )  الحديث في جاء إنو:  قائل قاؿ فإف لذاتو، الظلم عن منزهٌ  اهلل ألف وجل عز هلل بالنسبة
 النبي أف الحديث في وجاء ، ٙٙٛ(  لهم ظالمٍ  غير وىو لعذ بهم وأرضو سماواتو أىل عذ ب لو

 أف إال أنا وال قاؿ أنت؟ وال:  قالوا بعملو الجنة أحدٌ  يدخل لن: )  قاؿ وسلم عليو اهلل صلى
 . إشكاؿ ال:  قلنا (  برحمتو اهلل يتغمدني

 وىو للعذاب مستحقوف وىم لعذ بهم وأرضو سماواتو أىل عذ ب لو اهلل أف فمعناه:  األوؿ فأما
 ، المعصية فعل أو الطاعة ترؾ في خالفوا إذا ؟ يستحقوف ومتى ظالم غير
 ألف الجنة، أحدٌ  دخل ما للتعويض رجعنا لو يعني للمعاوضة(  بعملو)  قولو في فالباء:  الثاني وأما

 السنة منهاج أيضا وانظر.  تعالى اهلل برحمة لكن لهلك اهلل من نعمةٍ  أدنى على حوسب لو اإلنساف
 .بعدىا وما( ٕٓ/ٖ) ،( ٔٗٔ-ٖٗٔ/ٔ)
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 اهلل رسوؿ أخبار من شيئا ينكر أو يقبلها وال اآلثار على يطعن الرجل سمعت وإذا
 وإنما والمذىب، القوؿ رديء رجل فإنو اإلسبلـ؛ على فاتهمو وسلم عليو اهلل صلى
 رسوؿ وعرفنا اهلل عرفنا إنما ألنو وأصحابو؛ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ على طعن

 باآلثار، واآلخرة والدنيا والشر الخير وعرفنا القرآف وعرفنا وسلم عليو اهلل صلى اهلل
 .ٔالقرآف إلى السنة من أحوج السنة إلى القرآف فإف

                                                           

 أف على وحديثا قديما العلماء أجمع (: قدٖٓ/ٕ٘قاؿ العبلمة ابن باز في مجموع فتواه ) ٔ
 يأتيو ال الذي العزيز اهلل كتاب في والحراـ الحبلؿ وبياف األحكاـ إثبات في المعتبرة األصوؿ
 ينطق ال الذي - والسبلـ الصبلة عليو - اهلل رسوؿ سنة ثم ، خلفو من وال يديو بين من الباطل

 أخرى في أصوؿ العلماء واختلف.  األمة علماء إجماع ثم ، يوحى وحي إال ىو إف الهوى عن
 على واألدلة ، المعتبرة شروطو استوفى إذا حجة أنو على العلم أىل وجمهور ، القياس:  أىمها

 . تذكر أف من وأشهر تحصر أف من أكثر األصوؿ ىذه
 اهلل رسوؿ عن صح ما فهو عليها المجمع الثبلثة األصوؿ من:  الثاني األصل ثم قاؿ الشيخ : أما

 اهلل رسوؿ أصحاب من العلم أىل يزؿ ولم ، وتقريره وأفعالو أقوالو من - وسلم عليو اهلل صلى -
 ، األمة ويعلمونو بو ويحتجوف األصيل األصل بهذا يؤمنوف بعدىم ومن - وسلم عليو اهلل صلى -

 واألدلة ، والمصطلح الفقو أصوؿ كتب في ذلك وأوضحوا الكثيرة المؤلفات ذلك في ألفوا وقد
 باتباعو وطاعتو األمر من العزيز اهلل كتاب في جاء ما ذلك فمن ؛ كثرة تحصى ال ذلك على

 باتباعو مأموروف وألنهم ، الجميع إلى اهلل رسوؿ ألنو ؛ بعدىم ومن عصره أىل إلى موجو وذلك
 لما والمبين اهلل لكتاب المفسر ىو - والسبلـ الصبلة عليو - وألنو ؛ الساعة تقـو حتى وطاعتو
 . وتقريره وأفعالو بأقوالو فيو أجمل
 يعرفوا ولم ، فيها يجب وما وصفاتها الصلوات ركعات عدد المسلموف يعرؼ لم السنة ولوال

 يعرفوا ولم ، المنكر عن والنهي بالمعروؼ واألمر والجهاد والحج والزكاة الصياـ أحكاـ تفصيل
 في ورد ومما.  وعقوبات حدود من بها اهلل أوجب وما والمحرمات المعامبلت أحكاـ تفاصيل

، { تُػْرَحُموفَ  َلَعل ُكمْ  َوالر ُسوؿَ  الل وَ  َوَأِطيُعوا: }  عمراف آؿ سورة في تعالى قولو اآليات من ذلك
 ِمْنُكمْ  اأْلَْمرِ  َوُأوِلي الر ُسوؿَ  َوَأِطيُعوا الل وَ  َأِطيُعوا ُنواآمَ  ال ِذينَ  أَيػَُّها يَا: }  النساء سورة في تعالى وقولو

رٌ  َذِلكَ  اآْلِخرِ  َواْليَػْوـِ  بِالل وِ  تُػْؤِمُنوفَ  ُكْنُتمْ  ِإفْ  َوالر ُسوؿِ  الل وِ  ِإَلى فَػُردُّوهُ  َشْيءٍ  ِفي تَػَناَزْعُتمْ  فَِإفْ   َخيػْ
 تَػَول ى َوَمنْ  الل وَ  َأطَاعَ  فَػَقدْ  الر ُسوؿَ  يُِطعِ  َمنْ : }  أيضا النساء سورة في تعالى وقاؿ ،{ تَْأِويبًل  َوَأْحَسنُ 
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 وسنة اهلل كتاب إلى الناس فيو تنازع ما ورد ، طاعتو يمكن ، وكيف{ َحِفيظًا َعَلْيِهمْ  َأْرَسْلَناؾَ  َفَما
 قد اهلل يكوف القوؿ ىذا وعلى ؟ محفوظة غير كانت أو ، بها يحتج ال سنتو كانت إذا رسولو
.  بو الظن وسوء باهلل الكفر أعظم ومن الباطل أبطل من وىذا ، لو وجود ال شيء إلى عباده أحاؿ
 يَػتَػَفك ُروفَ  َوَلَعل ُهمْ  ِإلَْيِهمْ  نُػزِّؿَ  َما لِلن اسِ  لُِتبَػيِّنَ  الذِّْكرَ  ِإلَْيكَ  َوأَنْػَزْلَنا: }  النحل سورة في وجل عز وقاؿ

 َوُىًدى ِفيوِ  اْختَػَلُفوا ال ِذي َلُهمُ  لُِتبَػيِّنَ  ِإال   اْلِكَتابَ  َعَلْيكَ  أَنْػَزْلَنا َوَما: }  أخرى آية في أيضا وقاؿ ؛{
 المنزؿ تبيين - وسلم عليو اهلل صلى - رسولو إلى سبحانو اهلل يكل فكيف ،{ يُػْؤِمُنوفَ  ِلَقْوـٍ  َورَْحَمةً 
 َأِطيُعوا ُقلْ : }  النور سورة في تعالى قولو ذلك ومثل ، فيها حجة ال أو لها وجود ال وسنتو ، إليهم

 َعَلى َوَما تَػْهَتُدوا ُتِطيُعوهُ  َوِإفْ  ُحمِّْلُتمْ  َما َوَعَلْيُكمْ  ُحمِّلَ  َما َعَلْيوِ  فَِإن َما تَػَول ْوا فَِإفْ  الر ُسوؿَ  َوَأِطيُعوا الل وَ 
 الز َكاةَ  َوآُتوا الص بَلةَ  َوَأِقيُموا: }  نفسها السورة في تعالى ، وقاؿ{ اْلُمِبينُ  اْلَببَلغُ  ِإال   الر ُسوؿِ 
 الل وِ  َرُسوؿُ  ِإنِّي الن اسُ  أَيػَُّها يَا ُقلْ : }  األعراؼ سورة في وقاؿ ،{ تُػْرَحُموفَ  َلَعل ُكمْ  الر ُسوؿَ  َوَأِطيُعوا

 َوَرُسوِلوِ  بِالل وِ  َفآِمُنوا َويُِميتُ  ُيْحِيي ُىوَ  ِإال   ِإَلوَ  اَل  ضِ َواأْلَرْ  الس َماَواتِ  ُمْلكُ  َلوُ  ال ِذي َجِميًعا ِإلَْيُكمْ 
 الواضحة الداللة اآليات ىذه ، وفي{ تَػْهَتُدوفَ  َلَعل ُكمْ  َوات ِبُعوهُ  وََكِلَماتِوِ  بِالل وِ  يُػْؤِمنُ  ال ِذي اأْلُمِّيِّ  الن ِبيِّ 
 العمل عدـ مع ذلك يمكن وكيف ، - والسبلـ الصبلة عليو - اتباعو في والرحمة الهداية أف على

 فَػْلَيْحَذرِ : }  النور سورة في وجل عز فقاؿ ؟ عليها يعتمد ال أو لها صحة ال بأنو القوؿ أو بسنتو
َنةٌ  ُتِصيبَػُهمْ  َأفْ  َأْمرِهِ  َعنْ  ُيَخالُِفوفَ  ال ِذينَ  : }  الحشر سورة في وقاؿ ،{ أَلِيمٌ  َعَذابٌ  ُيِصيبَػُهمْ  َأوْ  ِفتػْ

 تدؿ وكلها كثيرة المعنى ىذا في ، واآليات{ فَانْػتَػُهوا َعْنوُ  نَػَهاُكمْ  َوَما َفُخُذوهُ  الر ُسوؿُ  آتَاُكمُ  َوَما
 وجوب على األدلة سبقت كما بو جاء ما واتباع - والسبلـ الصبلة عليو - طاعتو وجوب على
 منهما واحدا جحد من متبلزماف أصبلف وىما ، ونواىيو أوامره وطاعة بو والتمسك اهلل كتاب اتباع
 العلم أىل بإجماع اإلسبلـ دائرة عن وخروج وضبلؿ كفر وذلك بو وكذب اآلخر جحد فقد

 طاعتو وجوب في - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ عن األحاديث تواترت وقد ، واإليماف
 إلى بعده يأتي من حق وفي ، عصره في كاف من حق في وذلك ، معصيتو وتحريم بو جاء ما واتباع

 أف - عنو اهلل رضي - ىريرة أبي حديث من الصحيحين في عنو ثبت ما ذلك ومن ، القيامة يـو
 اهلل عصى فقد عصاني ومن ، اهلل أطاع فقد أطاعني من »:  قاؿ - وسلم عليو اهلل صلى - النبي

 »:  قاؿ - وسلم عليو اهلل صلى - النبي أف - عنو اهلل رضي - عنو البخاري صحيح وفي ، «
 دخل أطاعني من:  قاؿ ، يأبى ومن:  اهلل رسوؿ يا قيل ، أبى من إال الجنة يدخلوف أمتي كل

 بن المقداـ عن صحيح بإسناد والحاكم داود وأبو أحمد وخرج. « أبى فقد عصاني ومن ، الجنة
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 ومثلو الكتاب أوتيت إني أال »:  قاؿ أنو - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ عن كرب معدي
 حبلؿ من فيو وجدتم فما القرآف بهذا عليكم:  يقوؿ على أريكتو شبعاف رجل يوشك أال ، معو

 .« فحرموه حراـ من فيو وجدتم وما ، فأحلوه
 عليو اهلل صلى - النبي عن أبيو عن رافع أبي ابن عن:  صحيح بسند ماجو وابن داود أبو وخرج
 نهيت أو بو أمرت مما أمري من األمر يأتيو أريكتو على متكئا أحدكم ألفين ال »:  قاؿ - وسلم

 .« اتبعناه اهلل كتاب في وجدنا ما ندري ال:  فيقوؿ عنو
 حـر:  يقوؿ - عنو اهلل رضي - كرب معدي بن المقداـ سمعت:  قاؿ جابر بن الحسن وعن

 وىو يكذبني أف أحدكم يوشك »:  قاؿ ثم أشياء خيبر يـو - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ
 وما ، استحللناه حبلؿ من فيو وجدنا فما اهلل كتاب وبينكم بيننا:  فيقوؿ بحديثي يحدث متكئ
 الحاكم أخرجو « اهلل حـر ما مثل اهلل رسوؿ حـر ما إف أال ، حرمناه حراـ من فيو وجدنا

 عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ عن األحاديث تواترت وقد.  صحيح بإسناد ماجو والترمذي، وابن
 مبلغ رب »:  لهم ويقوؿ غائبهم شاىدىم يبلغ أف خطبتو في أصحابو يوصي كاف بأنو - وسلم
 خطب لما - وسلم عليو اهلل صلى - النبي أف الصحيحين في ما ذلك ومن ،« سامع من أوعى
 من فرب الغائب الشاىد فليبلغ »:  لهم قاؿ النحر يـو وفي عرفة يـو في الوداع حجة في الناس
 باقية أنها ولوال ، بلغتو من وعلى سمعها من على حجة سنتو أف ، فلوال« سمعو ممن لو أوعى يبلغو
 - فيو من سمعها من على قائمة بالسنة الحجة أف بذلك فعلم.  بتبليغها يأمرىم لم القيامة يـو إلى

 . الصحيحة باألسانيد إليو نقلت من وعلى - والسبلـ الصبلة عليو
 القولية - والسبلـ الصبلة عليو - سنتو - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ أصحاب حفظ وقد

 الثقات العلماء نقلها وىكذا.  بعدىم من التابعوف بلغها ثم من التابعين بعدىم من وبلغوىا والفعلية
 ووضعوا ، سقيمها من صحيحها وأوضحوا كتبهم في وجمعوىا ، قرف بعد وقرنا جيل بعد جيبل

 أىل تداوؿ وقد ، ضعيفها من السنة صحيح بها يعلم بينهم معلومة وضوابط قواعد ذلك لمعرفة
 من العزيز كتابو اهلل حفظ كما ، تاما حفظا وحفظوىا وغيرىما الصحيحين من السنة كتب العلم
 ِإن ا: }  سبحانو قولو عليو دؿ لما تحقيقا ؛ المبطلين وتحريف الملحدين وإلحاد العابثين عبث
 وحي - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ سنة أف شك ، وال{ َلَحاِفُظوفَ  َلوُ  َوِإن ا الذِّْكرَ  نَػز ْلَنا َنْحنُ 
 المبطلين تحريف عنها ينفوف نقادا علماء لها اهلل وقيض ، كتابو حفظ كما اهلل حفظها فقد منزؿ

 اهلل ألف ؛ والملحدوف والكذابوف الجاىلوف بها ألصقو ما كل عنها ويذبوف ، الجاىلين وتأويل
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 لم أخرى أحكاما وضمنها األحكاـ من فيو أجمل لما وبيانا الكريم لكتابو تفسيرا جعلها سبحانو
 بين الجمع وتحريم المواريث أحكاـ وبعض الرضاع أحكاـ كتفصيل ، العزيز الكتاب عليها ينص

 ولم الصحيحة السنة بها جاءت التي األحكاـ من ذلك غير إلى وخالتها المرأة وعمتها وبين المرأة
 العلم أىل من بعدىم ومن والتابعين الصحابة عن ورد ما بعض ونذكر.  العزيز اهلل كتاب في تذكر

 . بها العمل ووجوب السنة تعظيم في
 عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ توفي لما:  قاؿ - عنو اهلل رضي - ىريرة أبي عن الصحيحين في

 من ألقاتلن واهلل:  - عنو اهلل رضي - الصديق بكر أبو قاؿ ، العرب من ارتد من وارتد - وسلم
 - النبي قاؿ وقد تقاتلهم كيف:  - عنو اهلل رضي - عمر لو فقاؿ ، والزكاة الصبلة بين فرؽ

 من عصموا قالوىا إذا اهلل إال إلو ال يقولوا حتى الناس أقاتل أف أمرت »:  - وسلم عليو اهلل صلى
 منعوني لو واهلل حقها من الزكاة أليست:  الصديق بكر أبو فقاؿ « بحقها إال وأموالهم دماءىم

 - عمر فقاؿ ، منعها على لقاتلتهم - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ إلى يؤدونها كانوا عناقا
.  الحق أنو فعرفت للقتاؿ بكر أبي صدر شرح قد اهلل أف عرفت أف إال ىو فما:  - عنو اهلل رضي
 اإلسبلـ إلى ردوىم حتى ، الردة أىل فقاتلوا ذلك على - عنهم اهلل رضي - الصحابة تابعو وقد

 بها. العمل ووجوب السنة تعظيم على دليل أوضح القصة ىذه وفي ، ردتو على أصر من وقتلوا
 اهلل كتاب في لك ليس:  لها فقاؿ ، ميراثها تسألو - عنو اهلل رضي - الصديق إلى الجدة وجاءت

 ثم ، الناس وسأسأؿ ، بشيء لك قضى - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ أف أعلم وال ، شيء
 أعطى - وسلم عليو اهلل صلى - النبي بأف بعضهم عنده فشهد الصحابة - عنو اهلل رضي - سأؿ

 بين يقضوا أف عمالو يوصي - عنو اهلل رضي - عمر وكاف ، بذلك لها فقضى السدس الجدة
 وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ فبسنة اهلل كتاب في القضية يجدوا لم فإف ، اهلل بكتاب الناس

 سأؿ ، عليها أحد تعدي بسبب ميتا جنينا إسقاطها وىو المرأة إمبلص حكم عليو أشكل ولما ، -
 رضي - شعبة بن والمغيرة سلمة بن محمد عنده شهد ، ذلك عن - عنهم اهلل رضي - الصحابة

 . - عنو اهلل رضي - بذلك فقضى ، أمة أو عبد بغرة ذلك في قضى النبي بأف - عنهما اهلل
 ، زوجها وفاة بعد بيتها في المرأة اعتداد حكم - عنو اهلل رضي - عثماف على أشكل ولما

 اهلل صلى - النبي أف - عنهما اهلل رضي - سعيد أبي أخت سناف بن مالك بنت فريعة وأخبرتو
 - بذلك قضى ، أجلو الكتاب يبلغ حتى بيتو في تمكث أف زوجها وفاة بعد أمرىا - وسلم عليو
 عليا بلغ ولما ، عقبة بن الوليد على الشرب حد إقامة في بالسنة قضى وىكذا ، - عنو اهلل رضي
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 اهلل رضي - علي أىل ، الحج متعة عن ينهى - عنو رضي اهلل – عثماف أف - عنو اهلل رضي -
 أحد لقوؿ - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ سنة أدع ال:  وقاؿ ، جميعا والعمرة بالحج - عنو
 أبي بقوؿ الحج متعة في - عنهما اهلل رضي - عباس ابن على الناس بعض احتج ولما ، الناس من

 عليكم تنزؿ أف يوشك:  عباس ابن قاؿ الحج إفراد تحبيذ في - عنهما اهلل رضي - وعمر بكر
 وعمر بكر أبو قاؿ:  وتقولوف - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ قاؿ:  أقوؿ السماء من حجارة

. 
 لقوؿ خالفها من بحاؿ فكيف العقوبة عليو تخشى وعمر بكر أبي لقوؿ السنة خالف من كاف فإذا
 . واجتهاده رأيو لمجرد أو دونهما من

:  اهلل عبد لو قاؿ ، السنة بعض في - عنهما اهلل رضي - عمر بن اهلل عبد الناس بعض نازع ولما
 لعمراف رجل قاؿ ولما ؟ عمر باتباع أـ - وسلم عليو اهلل صلى - النبي باتباع مأموروف نحن ىل
 رضي - غضب السنة عن يحدثهم وىو اهلل كتاب عن حدثنا:  - عنهما اهلل رضي - حصين بن
 والمغرب ، أربع الظهر أف نعرؼ لم السنة ولوال اهلل كتاب تفسير ىي السنة إف:  وقاؿ - عنو اهلل

 في السنة بو جاءت مما ذلك غير إلى ، الزكاة أحكاـ تفصيل ولم نعرؼ ركعتاف والفجر ، ثبلث
 . األحكاـ تفصيل

 من والتحذير بها العمل ووجوب السنة تعظيم في - عنهم اهلل رضي - الصحابة عن والقضايا
 بقولو حدث لما - عنهما اهلل رضي - عمر بن اهلل عبد أف أيضا ذلك ومن.  جدا كثيرة مخالفتها

 ، لنمنعهن واهلل:  أبنائو بعض قاؿ « اهلل مساجد اهلل إماء تمنعوا ال »:  - وسلم عليو اهلل صلى -
 . لنمنعهن واهلل:  وتقوؿ اهلل رسوؿ قاؿ أقوؿ:  وقاؿ شديدا سبا وسبو اهلل عبد عليو فغضب

 اهلل صلى - اهلل رسوؿ أصحاب من وىو - عنو اهلل رضي - المزني المغفل بن اهلل عبد رأى ولما
 وسلم عليو اهلل صلى - النبي إف »:  لو وقاؿ ، ذلك عن نهاه يخذؼ أقاربو بعض - وسلم عليو

 « العين ويفقأ السن يكسر ولكنو ، عدوا ينكأ وال صيدا يصيب ال إنو:  وقاؿ الخذؼ عن نهى -
 عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ أف أخبرؾ ، أبدا كلمتك ال واهلل:  فقاؿ يخذؼ ذلك بعد رواه ثم ،

 قاؿ أنو الجليل التابعي السختياني أيوب عن البيهقي وأخرج ، تعود ثم الخذؼ عن ينهى - وسلم
األوزاعي  وقاؿ ، ضاؿ أنو فاعلم القرآف عن وأنبئنا ، ىذا من دعنا:  فقاؿ بسنة الرجل حدث إذا: 
:  ذلك ومعنى ، السنة على قاضيا الكتاب يجئ ولم الكتاب على قاضية السنة:  - اهلل رحمو -
 الكتاب في تذكر لم بأحكاـ أو ، أطلقو ما تقييد أو ، الكتاب في أجمل ما لبياف جاءت السنة أف
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، { يَػتَػَفك ُروفَ  َوَلَعل ُهمْ  ِإلَْيِهمْ  نُػزِّؿَ  َما لِلن اسِ  لُِتبَػيِّنَ  الذِّْكرَ  ِإلَْيكَ  َوأَنْػَزْلَنا: }  سبحانو اهلل قوؿ في كما ،
 البيهقي وأخرج ،« معو ومثلو الكتاب أوتيت إني أال »:  - وسلم عليو اهلل صلى - قولو وسبق

 يعني اآلثار تركتم حين في ىلكتم إنما:  الناس لبعض قاؿ أنو - اهلل رحمو - الشعبي عامر عن
 . الصحيحة األحاديث:  بذلك

 رسوؿ عن بلغك إذا:  أصحابو لبعض قاؿ أنو - اهلل رحمو - األوزاعي عن أيضا البيهقي وأخرج
 اهلل عن مبلغا كاف - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ فإف ، بغيره تقوؿ أف فإياؾ حديث اهلل

 . تعالى
 كلو العلم إنما:  قاؿ أنو - اهلل رحمو - الثوري سعيد بن سفياف الجليل اإلماـ عن البيهقي وأخرج

 ، القبر ىذا صاحب إال عليو ومردود راد إال منا ما:  - اهلل رحمو - مالك وقاؿ.  باآلثار العلم
 إذا جاء:  - اهلل رحمو - حنيفة أبو وقاؿ ، - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ قبر إلى وأشار

 رحمو - الشافعي وقاؿ ، والعين الرأس فعلى - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ عن الحديث
 أف فأشهدكم بو آخذ فلم حديثا - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ عن رويت متى:  - اهلل

 - اهلل رسوؿ عن الحديث وجاء قوال قلت إذا:  - اهلل رحمو - أيضا وقاؿ.  ذىب قد عقلي
 اهلل رحمو - حنبل بن أحمد اإلماـ وقاؿ.  الحائط بقولي فاضربوا بخبلفو - وسلم عليو اهلل صلى

 - أيضا وقاؿ.  أخذنا حيث من وخذ الشافعي وال مالكا تقلد وال تقلدني ال:  أصحابو لبعض -
 - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ عن وصحتو اإلسناد عرفوا لقـو عجبت:  - اهلل رحمو

َنةٌ  ُتِصيبَػُهمْ  َأفْ  َأْمرِهِ  َعنْ  ُيَخاِلُفوفَ  ال ِذينَ  فَػْلَيْحَذرِ : }  يقوؿ سبحانو واهلل ، سفياف رأي إلى يذىبوف  ِفتػْ
 - قولو بعض رد إذا لعلو الشرؾ:  الفتنة ؟ الفتنة ما أتدري:  قاؿ ثم{  أَلِيمٌ  َعَذابٌ  ُيِصيبَػُهمْ  َأوْ 

 . فيهلك الزيغ من شيء قلبو في يقع أف - والسبلـ الصبلة عليو
 ِفي تَػَناَزْعُتمْ  فَِإفْ : }  سبحانو قولو في قاؿ أنو الجليل التابعي جبر بن مجاىد عن البيهقي وأخرج

 إلى الرد الرسوؿ إلى والرد ، كتابو إلى الرد ، اهلل إلى الرد:  قاؿ ،{ َوالر ُسوؿِ  الل وِ  ِإَلى فَػُردُّوهُ  َشْيءٍ 
 . السنة

 االعتصاـ يقولوف علمائنا من مضى من كاف:  قاؿ أنو - اهلل رحمو - الزىري عن البيهقي وأخرج
 أصوؿ بياف في الناظر روضة كتابو في - اهلل رحمو - قدامة ابن الدين موفق وقاؿ ، نجاة بالسنة

 وقوؿ ، - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ سنة األدلة من الثاني واألصل:  نصو ما األحكاـ



 - 11 - 

                                                                                                                                                  

 وتحذيره بطاعتو اهلل وأمر صدقو على المعجزة لداللة ؛ حجة - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ
 . المقصود انتهى.  أمره مخالفة من

 َأفْ  َأْمرِهِ  َعنْ  ُيَخاِلُفوفَ  ال ِذينَ  فَػْلَيْحَذرِ : }  تعالى قولو تفسير في - اهلل رحمو - كثير ابن وقاؿ
َنةٌ  ُتِصيبَػُهمْ   وىو - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ أمر عن:  أي{  أَلِيمٌ  َعَذابٌ  ُيِصيبَػُهمْ  َأوْ  ِفتػْ

 ذلك وافق فما ، وأعمالو بأقوالو واألعماؿ األقواؿ فتوزف ، وشريعتو وسنتو وطريقتو ومنهاجو سبيلو
 وغيرىما الصحيحين في ثبت كما ، كاف من كائنا ، وفاعلو قائلو على مردود فهو خالفو وما قبل
 أي « رد فهو أمرنا عليو ليس عمبل عمل من »:  قاؿ أنو - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ عن
َنةٌ  ُتِصيبَػُهمْ  َأفْ }  ظاىرا أو باطنا الرسوؿ شريعة خالف من وليحذر فليخش:   قلوبهم في:  أي{  ِفتػْ

 أو حبس أو حد أو بقتل الدنيا في:  أي{  أَلِيمٌ  َعَذابٌ  ُيِصيبَػُهمْ  َأوْ }  ، أو بدعة نفاؽ أو كفر من
:  قاؿ ، منبو بن ىماـ عن معمر حدثنا الرزاؽ عبد حدثنا:  أحمد اإلماـ روى كما ، ذلك نحو
 كمثل ومثلكم مثلي »:  - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ قاؿ:  قاؿ ىريرة أبو حدثنا ما ىذا
 يقعن النار في يقعن البلئي الدواب وىذه الفراش جعل حولها ما أضاءت فلما نارا استوقد رجل
 عن بحجزكم اخذ أنا ومثلكم مثلي فذلك:  قاؿ ، فيها فيقتحمن ويغلبنو يحجزىن وجعل فيها
 - السيوطي وقاؿ.  الرزاؽ عبد حديث من أخرجاه  « فيها وتقتحموف فتغلبوني النار عن ىلم النار

 رحمكم اعلموا : نصو ما( بالسنة االحتجاج في الجنة مفتاح: ) المسماة رسالتو في - اهلل رحمو
 بشرطو فعبل أو كاف قوال - وسلم عليو اهلل صلى - النبي حديث كوف أف أنكر من أف اهلل

 من مع أو والنصارى اليهود مع وحشر اإلسبلـ دائرة عن وخرج ، كفر حجة األصوؿ في المعروؼ
 . انتهى.  الكفرة فرؽ من اهلل شاء

 السحر :  حديث في الطاعنين على العلم أىل ردود وقاؿ الشيخ مقبل في رسالة 
 واالستحساف . بالرأي الّسنن رد من على فصل : اإلنكار

 شرعية" في ذكرت وقد{ أىواءىم يتّبعوف أنّما فاعلم لك يستجيبوا لم فإف: }سبحانو اهلل قاؿ
 .اهلل مايسر وأزيد ىنا أيًضا لمناسبتها ىنا أنقلها فأنا ىذا، من جملة" بالنعاؿ الصبلة

 قضى وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف عنو اهلل رضي ىريرة أبي عن :األوؿ الحديث
 فقتلت حامل وىي بطنها فأصاب بحجر األخرى إحداىما فرمت اقتتلتا، ىذيل من امرأتين في

 في ما دية أفّ  فقضى وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى الّنبيّ  إلى فاختصموا بطنها، في اّلذي ولدىا
 وال شرب ال من اهلل رسوؿ يا أغـر كيف: غرمت الّتي المرأة وليّ  فقاؿ أمة، أو عبد غّرة، بطنها
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 ىذا إنّما: )وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى الّنبيّ  فقاؿ يطّل، ذلك فمثل استهّل، وال نطق وال أكل،
 زيادة وفيو ،(ٚٚٔص ٔٔج: )ومسلم(. ٕٖٛص ٕٔج: )البخاري رواه (.الكّهاف إخواف من

 ٗج: )أبوداود وأخرجو (.سجع اّلذي سجعو أجل من الكّهاف إخواف من ىذا إنّما: )قولو
 (.ٕٛٛص ٕج: )ماجة وابن(. ٖٗص ٛج: )والنسائي(. ٖٛٔص

 فأتي فسطاط، بعمود ضّرتها قتلت امرأةً  أفّ  :عنو اهلل رضي شعبة بن المغيرة عن :الثاني الحديث
 فقضى حامبًل، وكانت بالّدية، عاقلتها على فقضى وسلم، آلو وعلى عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فيو
 ذلك ومثل فاستهّل، صاح وال شرب، وال طعم ال من أندي: عصبتها بعض فقاؿ بغّرة، الجنين في

 ٛج) والنسائي(. ٜٚٔص ٔٔج) مسلم رواه (.األعراب كسجع سجع: )فقاؿ: قاؿ يطّل،
 برأيو لحديثو معارضتو عليو أنكر وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف ترى ، فأنت(ٗٗص

 .سجعو أجل من( الكّهاف إخواف من ىذا إنّما: )وقاؿ
 اهلل رضي وعمر أبوبكر يهلكا، أف الخّيراف كاد: قاؿ مليكة أبي بن عبداهلل عن :الثالث الحديث
 تميم، بني ركب عليو قدـ حين وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى الّنبيّ  عند أصواتهما رفعا عنهما،
 أحفظ ال: نافع قاؿ- آخر برجل اآلخر وأشار مجاشع، بني أخي حابس بن باألقرع أحدىما فأشار
 في أصواتهما فارتفعت خبلفك، أردت ما: قاؿ خبلفي، إال أردت ما: لعمر أبوبكر فقاؿ -اسمو
 كاف فما: الّزبير ابن قاؿ. اآلية{ أصواتكم ترفعوا ال آمنوا اّلذين أيّها يا:}سبحانو اهلل فأنزؿ ذلك،
 يذكر ولم يستفهمو، حّتى اآلية ىذه بعد وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ يسمع عمر
 أبي ابن رواية وفيو( ٕٗٔ،ٕٕٔص ٓٔج) البخاري أخرجو .بكر أبا -يعني- أبيو عن ذلك

 تصريح وعنده( ٘ٛٔص ٗج) الترمذي وأخرجو(. ٜٖص ٚٔج) الزبير بن عبداهلل عن مليكة
 ٕٙج) والطبري ،(ٙص ٗج) وأحمد بو، حدثو الزبير بن عبداهلل أف مليكة أبي بن عبداهلل

 أشار كما الحديث اتصاؿ فعلم الزبير، ابن عن مليكة أبي ابن حدثني: نافع قوؿ وفيو( ٜٔٔص
 (.ٕٕٔص ٓٔج" )الفتح" في الحافظ إليو

 في قاؿ وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف عنها اهلل رضي عائشة عن :الرابع الحديث
 يسمع لم مقامك في قاـ إذا بكر أبا إفّ : فقلت: عائشة قالت بالّناس فيصلّ  أبابْكر مروا: )مرضو
 لحْفصة فقلت عائشة قالت بالّناس فْليصلّ  أبابكر مروا: فقاؿ. فليصلّ  عمر فمر البكاء، من الّناس
 ففعلت بالّناس، فليصلّ  عمر فمر البكاء، من الّناس يسمع لم مقامك في قاـ إذا بكر أبا إفّ  قولي

 أبابكر مروا يوسف، صواحب ألنتنّ  وسلم إّنكنّ  آلو وعلى عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ حفصة،
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(. ٜٖص ٚٔج) البخاري رواه .؟خيًرا منك ألصيب كنت ما: لعائشة حفصة قالت بالّناس فليصلّ 
 (.ٔٗٔ،ٓٗٔص ٘ج) ومسلم

 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سمعت:  قاؿ عنهما اهلل رضي عمر بن عبداهلل عن :الخامس الحديث
 مع منهم ينتزعو ولكن انتزاًعا، أعطاكموه أف بعد العلم يْنزع ال اهلل إفّ : )يقوؿ وسلم آلو وعلى
 ((.ويضّلوف فيضّلوف برأيهم، فيفتوف يستفتوف جّهاؿ ناس فيبقى بعلمهم، العلماء قبض
 .للبخاري واللفظ ومسلم( ٘ٗص ٚٔج) البخاري رواه

 زيد حدثنا شيبة أبي بن أبوبكر حدثنا(: ٜٜ٘ٔص ٖج) اهلل رحمو مسلم قاؿ :السادس الحديث
 عند أكل رجبلً  أفّ  حّدثو أباه أفّ  األكوع بن سلمة بن إياس حدثني عمار بن عكرمة عن الحباب بن

 ال قاؿ أستطيع ال قاؿ بيمينك كل: فقاؿ بشمالو، وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 .فيو إلى رفعها فما: قاؿ الكبر، إال منعو ما استطعت،
 ابن خالد حدثنا إسحاؽ حدثنا(: ٕٔٔص ٓٔج) اهلل رحمو البخاري قاؿ :السابع الحديث

 وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أفّ : عنهما اهلل رضي عباس ابن عن عكرمة عن عبداهلل
 شيخ على تفور، حّمى ىي بل كبل: فقاؿ اهلل شاء إف طهور بأس ال: فقاؿ يعوده، رجل على دخل
 .إًذا  فنعم: وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى النّبيّ  قاؿ. القبور تزيره حتى كبير،

 السلف . عن فصل آثار
 :بعضها إلى أشير ولكن تحصر، أف من فأكثر اهلل، رحمهم السلف عن االثار وأما

 أولى الخفّ  أسفل لكاف بالّرأي الّدين كاف لو: قاؿ أنو عنو اهلل رضي علي عن :األوؿ األثر
 .خّفيو ظاىر على يمسح وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ رأيت وقد أعبله، من بالمسح

، "التقريب" في كما ثقة وىو عبد خير، إال الصحيح، رجاؿ ورجالو( ٖٙص ٔج) أبوداود رواه
 أبوداود رواه": التلخيص" في وقاؿ حسن، سنده إفّ ": المراـ بلوغ" في حجر ابن الحافظ وقاؿ

 .صحيح وإسناده
 وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سمعت: قاؿ عمر بن عبداهلل عن الحديث :الثاني األثر
: قاؿ لنمنعهّن، واهلل: عبداهلل بن ببلؿ فقاؿ: قاؿ استأذّنكم إذا المساجد نساءكم تمنعوا ال: يقوؿ
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن أخبرؾ: وقاؿ مثلو، سّبو سمعتو ما سيًّئا سبًّا فسّبو عبداهلل عليو فأقبل
 .لنمنعهنّ  واهلل: وتقوؿ وسلم، آلو وعلى
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 عبد ابن للحافظ( ٜٖٔص ٕج" )وفضلو العلم بياف جامع" وفي(. ٔٙٔص ٗج) مسلم رواه
 ال أف أمر وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ: أقوؿ. اهلل لعنك اهلل، لعنك: لو قاؿ أنو البر

 .مغضًبا وقاـ يمنعن،
 اهلل رسوؿ فإفّ  تخذؼ، ال: لو فقاؿ يخذؼ رجبلً  رأى أنّو المغفل بن عبداهلل عن :الثالث األثر
 بو يصاد ال إنّو: وقاؿ الخذؼ، يكره كاف أو الخذؼ، عن نهى وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى
 لو فقاؿ يخذؼ، ذلك بعد رآه ثمّ  العين، وتفقأ الّسنّ  تكسر قد ولكّنها عدّو، بو ينكى وال صيد،

 ال تخذؼ، وأنت الخذؼ، عن ينهى أنّو وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن أحّدثك
 ال: وفيو( ٙٓٔ،٘ٓٔص ٖٔج) ومسلم(. ٕٙص ٕٔج) البخاري رواه .وكذا كذا أكّلمك
 .أبًدا أكلمك

 رىط، في حصين بن عمراف عند كنّا: قاؿ أنّو العدوي نذير بن تميم قتادة أبي عن :الرابع األثر
: وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ يومئذ عمراف فحّدث كعب بن بشير وفينا

 ومنو ووقارًا سكينةً  منو أفّ : الكتب بعض في لنجد إنّا: كعب بن بشير فقاؿ كّلو، خير الحياء
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن أحّدثك أراني أال: وقاؿ عيناه، احمّرت حّتى عمراف فغضب. ضعف
 عمراف، فغضب بشير، فأعاد: قاؿ الحديث، عمراف فأعاد: قاؿ فيو، وتعارض وسلم آلو وعلى

 ٗج) وأحمد( ٚص ٕج) مسلم رواه .بو بأس ال إنّو نجيد، أبا يا مّنا إنّو: فيو نقوؿ زلنا فما: قاؿ
 (.ٔٗص ٕج) والطيالسي ،(٘ٗٗ،ٕٗٗ ،ٓٗٗ،ٖٙٗ،ٕٚٗص

 وما قاؿ الناس، أضللت: عباس البن قاؿ الزبير بن عروة أف مليكة أبي ابن عن :الخامس األثر
 عن أّمك تسأؿ أوال: فقاؿ عمرة فيهنّ  وليستْ  العشر ىؤالء في بالعمرة تأمر: قاؿ عريّة؟ يا ذاؾ
 ما واهلل أىلككم اّلذي ىذا: عّباس ابن فقاؿ ذلك، يفعبل لم وعمر أبابكر فإفّ : عروة فقاؿ ؟ ذلك
 بكر بأبي وتجيئوني وسلم، آلو وعلى عليو اهلل صلى الّنبي عن أحّدثكم إنّي سيعّذبكم، إالّ  أرى

 ٔج" )العالية المطالب" في كما راىويو بن وإسحاؽ(. ٖٖٚص ٔج) أحمد رواه ...وعمر
 .وعمر؟ بكر بأبي وتجيئوني وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى اهلل برسوؿ نجيئكم:  وفيو( ٖٓٙص

" الوداع حجة" في حـز وابن لو، والسياؽ ،(٘ٗٔ ص ٔج" )والمتفقو الفقيو" في والخطيب
 ٕج" )وفضلو العلم بياف جامع" في عبدالبر وابن. عباس ابن إلى طرؽ من( ٜٕٙ ،ٕٛٙ)ص
 (.ٕٓٗ،ٜٖٕص
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 رزؽ بن أحمد بن محمد أنا(: ٓ٘ٔص ٔج" )والمتفقو الفقيو" في الخطيب قاؿ :السادس األثر
 سمعت: قاؿ سليماف بن الربيع أنا الرقي إسماعيل بن محمد أنا الدقاؽ أحمد بن عثماف أنا

 آلو وعلى عليو اهلل صلى النّبي عن وكذا كذا فيها يروى: فقاؿ مسألة عن رجل وسألو الّشافعي
 ىذا، ما: فقاؿ وانتفض، أرعد الّشافعي فرأيت فيو؟ تقوؿ ما عبداهلل أبا يا: الّسائل لو فقاؿ وسلم،

 فلم حديثًا وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى النبي عن رويت إذا تظلني؟ سماء وأيّ  تقّلني أرض أيّ 
 .والبصر الّسمع على نعم والبصر، الّسمع على نعم بو، أقلْ 

 ؟ بهذا تأخذ: حضر من بعض لو وقاؿ حديثًا روى وقد الّشافعي سمعت: قاؿ الربيع أنا: وقاؿ
 فأنا بو، آخذْ  فلم صحيًحا حديثًا وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى النبي عن رويت إذا: فقاؿ

" الشافعي مناقب" في البيهقي الحافظ: األثرين وأخرج .يديو ومدّ  ذىب، قد عقلي أفّ  أشهدكم
 (.ٙٓٔص ٜج" )الحلية" في وأبونعيم ،(٘ٚٗ،ٗٚٗص ٔج)

 حدثنا(: ٖٔٔ) ص" التوحيد" في اهلل رحمو خزيمة بن إسحاؽ بن محمد اإلماـ قاؿ :السابع األثر
 العنبري معاذ بن معاذ ثنا قالوا حكيم بن ويحيى الحسين بن وعلي الزعفراني محمد بن الحسن

 في وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى النبي عن مالك بن أنس عن ثابت عن سلمة بن حماد ثنا قاؿ
 يمسكو الظفر من بالخنصر وأشار: ىكذا بأصبعو قاؿ{ دكًّا جعلو للجبل ربّو تجّلى فلّما: } قولو

 حميد منكب ثابت فضرب: قاؿ تريد؟ ما ىذا، دع محمد أبا يا: لثابت حميد فقاؿ: قاؿ باإلبهاـ،
 اهلل صلى اهلل رسوؿ عن مالك بن أنس بو حدثني حميد؟ يا أنت وما حميد؟ يا أنت ومن: وقاؿ
 .لفظو ىذا .ىذا دع: أنت وتقوؿ وسلم، آلو وعلى عليو

 .سلمة بن حماد عن معاذ بن معاذ عن الحسين بن وعلي والزعفراني حكيم بن يحيى حدثنا
 . وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى النبي عن أنس عن البناني ثابت ثنا علي قاؿ

 في وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن أنس عن البناني ثابت عن: الزعفراني وقاؿ
 من المفصل أوؿ أخرج أنو معاذ ووصف ىكذا،: قاؿ{ دكًّا جعلو للجبل ربّو تجّلى فلّما:}قولو

 فمن: وقاؿ شديدةً  ضربةً  صدره فضرب ىذا؟ إلى تريد ما محمد أبا يا: حميد لو فقاؿ خنصره
 خنصره طرؼ على اليسرى إْبهامو ووضع: ىكذا قاؿ الزعفراني أف غير .ىذا؟ إلى تريد ما أنت؟

 .األوؿ العقد على األيسر
 مالك بن أنس عن ثابت ثنا قاؿ سلمة بن حماد ثنا أبي ثنا قاؿ عبدالصمد بن عبدالوارث حدثنا

 وقبض خنصره رفع( للجبل ربّو تجّلى لّما: )وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ
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 النبي عن أنس حدثنا: فقاؿ بهذا؟ أتحدث: حميد لو فقاؿ( الجبل فانساخ) منها مفصل على
 .مسلم شرط على صحيح حديث ىذا .بو تحدث ال: وتقوؿ وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى
 ىشاـ عن وكيع أخبرنا أبوكريب حدثنا(: ٛٗٙص ٖج) اهلل رحمو الترمذي قاؿ :الثامن األثر

 آلو وعلى عليو اهلل صلى النبي أفّ  عباس ابن عن األعرج حساف أبي عن قتادة عن الدستوائي
 الباب وفي: قاؿ .الّدـ عنو وأماط الحليفة، بذي األيمن الّشقّ  في الهدي وأشعر نعلين قّلد وسلم

 وأبوحّساف صحيح، حسن حديث عّباس ابن حديث: أبوعيسى قاؿ مخرمة، بن المسور عن
 آلو وعلى عليو اهلل صلى الّنبيّ  أصحاب من العلم أىل عند ىذا على والعمل مسلم، اسمو األعرج

 .وإسحق وأحمد والّشافعيّ  الّثوريّ  قوؿ وىو اإلشعار، يروف وغيرىم وسلم
 تنظروا ال: قاؿ الحديث ىذا روى حين يقوؿ وكيًعا سمعت: يقوؿ عيسى بن يوسف سمعت: قاؿ
 كنّا: يقوؿ الّسائب أبا وسمعت: قاؿ بدعة، وقولهم سّنة اإلشعار فإفّ  ىذا، في الّرأي أىل قوؿ إلى
 وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أشعر: الّرأي في ينظر مّمن عنده لرجل فقاؿ وكيع عند

. مثلة اإلشعار: قاؿ أنّو الّنخعيّ  إبراىيم عن روي قد فإنّو الّرجل قاؿ. مثلة ىو: أبوحنيفة ويقوؿ
 آلو وعلى عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ لك أقوؿ: وقاؿ شديًدا، غضًبا غضب وكيًعا فرأيت: قاؿ

 .ىذا قولك عن تْنزع حّتى تخرج ال ثمّ  تحبس بأف أحّقك ما: إبراىيم قاؿ: وتقوؿ وسلم
 سلمة بن حماد ثنا حرب بن سليماف أخبرنا(: ٛٔٔص ٔج) اهلل رحمو الدارمي قاؿ :التاسع األثر
 آلو وعلى عليو اهلل صلى النّبيّ  عن بحديث يوًما حّدث أنّو جبير بن سعيد عن حكيم بن يعلى عن

 اهلل صلى اهلل رسوؿ عن أحّدثك أراني أال: قاؿ ىذا، يخالف ما اهلل كتاب في: رجل فقاؿ وسلم
 أعلم وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ كاف اهلل، بكتاب فيو وتعّرض وسلم آلو وعلى عليو

 .صحيح األثر ىذا .منك اهلل بكتاب
 حدثني الفريابي أيًضا حدثنا(: ٙ٘)ص" الشريعة" في اهلل رحمو اآلجري اإلماـ قاؿ :العاشر األثر

 عنو اهلل رضي أنس بن مالك انصرؼ: قاؿ عيسى بن معن حدثنا قاؿ الحزامي المنذر بن إبراىيم
 باإلرجاء، يّتهم كاف أبوالحورية: لو يقاؿ رجل فلحقو يدي، على متكئ وىو المسجد من يوًما

 إف: قاؿ غلبتني؟ فإفْ : قاؿ برأي، وأخبرؾ بو وأحاجك بو أكلمك شيًئا مّني اسمع ياعبداهلل: فقاؿ
 يا: اهلل رحمو مالك فقاؿ. نتّبعو: قاؿ فغلبنا؟ فكّلمنا آخر رجل جاء فإف: قاؿ. اتبعتني غلبتك
 دين من تنتقل وأراؾ واحد، بدين وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى محّمًدا وجلّ  عزّ  اهلل بعث عبداهلل

 مالك أثر .الّتنقل أكثر للخصومات غرًضا دينو جعل من: عبدالعزيز بن عمر قاؿ دين، إلى
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 األثر ىذا قبل رواه قد اهلل رحمو اآلجري لكن منقطع، عبدالعزيز، بن عمر عن ذكره وما صحيح،
 عن زيد بن حماد حدثنا قاؿ سعيد بن قتيبة حدثنا قاؿ الفريابي وحدثنا: فقاؿ الصحيح، بالسند
 .التنقل أكثر للخصومات غرًضا دينو جعل من: قاؿ عبدالعزيز بن عمر إف: قاؿ سعيد بن يحيى
 أبوسعيد أخبرنا(: ٘)ص" الحديث أصحاب شرؼ" في اهلل رحمو الخطيب أبوبكر اإلماـ وقاؿ

 يعقوب بن محمد أبوالعباس حدثنا قاؿ بنيسابور، الصيرفي شاذاف بن الفضل بن موسى بن محمد
 بن مالك سمعت قاؿ عيسى بن إسحاؽ حدثنا قاؿ الصغاني إسحاؽ بن محمد حدثنا قاؿ األصم

 بو جاء ما نردّ  أف أرادنا رجل من أجدؿ رجل جاءنا كلما: ويقوؿ الدين، في الجداؿ يعيب أنس
 .صحيح األثر ىذا . وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى النبي إلى جبريل
 وذكر(: ٙٚٔص ٕج" )وفضلو العلم بياف جامع" في اهلل رحمو عبدالبر بن أبوعمر اإلماـ وقاؿ

 بن إسحاؽ حدثني قاؿ البزار الصباح ابن الحسن حدثنا لو" اآلثار تهذيب" كتاب في الطبري
 ىذا تمّ  وقد وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قبض: مالك قاؿ: قاؿ الحنيني إبراىيم

 يتبع وال وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ آثار نّتبع أف ينبغي فإنما واستكمل، األمر
 رجل جاء كلما فأنت فاتبعتو منك، الرأي في أقوى آخر رجل جاء الرأي اتّبع متى فإنو الرأي،
 الجرح الحنيني إبراىيم بن إسحاؽ السند، بهذا جًدا ضعيف األثر .يتم ال ىذا أرى اتبعتو، عليك

 بالطريقين ثابت األثر لكن نظر، فيو: البخاري وقاؿ بثقة، ليس: النسائي قاؿ مفّسر، فيو
 .أعلم واهلل المتقدمين،

 بهلوؿ بن إسحاؽ حدثني(: ٖٛ)ص" السنة" كتاب في أحمد بن عبداهلل قاؿ :عشر الحادي األثر
 النبي عن جرير عن قيس عن خالد أبي بن إسماعيل حديث رد من: يقوؿ وكيًعا سمعت األنباري

 أفعاؿ خلق" في البخاري وأخرجو .الجهمّية من فاحسبوه الرؤية في وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى
 أحمد بن عبداهلل شيخ بهلوؿ بن وإسحاؽ. فاحذروه جهمي فهو: وفيو(: ٛٔ)ص معلًقا" العباد
 سأؿ أنو حاتم أبي ابن عن ونقل ثقًة، كاف: وقاؿ( ٖٙٙص ٙج" )التاريخ" في الخطيب ترجمو

 .صدوؽ: فقاؿ عنو أباه
 قاؿ الفريابي وأخبرنا(: ٕٕٚ)ص" الشريعة" في اهلل رحمو اآلجري اإلماـ قاؿ :عشر الثاني األثر

 كانت إف عبيد بن عمرو قصة وذكر معاذ بن معاذ سمعت قاؿ علي بن عمرو حفص أبا سمعت
 لوكيع فذكرتو: أبوحفص قاؿ .لـو من لهب أبي على فما المحفوظ اللوح في{ لهب أبي يدا تّبت}

 .عنقو ضربت وإال تاب فإف يستتاب بهذا، قاؿ من: فقاؿ الجراح، بن
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 .صحيح األثر ىذا
 ابن العباس حدثنا قاؿ الفريابي حدثنا": الشريعة" في اهلل رحمو اآلجري قاؿ :عشر الثالث األثر

 رفضك وإف سلف من بآثار عليك: يقوؿ األوزاعي سمعت قاؿ أبي أخبرني قاؿ مزيد بن الوليد
 .صحيح األثر ىذا .بالقوؿ لك تزخرفوا وإف الّرجاؿ، وآراء وإياؾ الناس
 عقد فقد بالرأي، األحاديث بعض رده في حنيفة أبي على شيبة أبي ابن إنكار :عشر الرابع األثر

 ":حنيفة أبي على الرد كتاب: "اهلل رحمو فقاؿ كتابًا( ٛٗٔص ٗٔج)" مصنفو" في
 ذكر ثم وسلم، آلو وعلى عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن جاء الذي األثر أبوحنيفة بو خالف ما ىذا
 سلفنا اهلل فجزى وأثر، حديث بين وأربعمائة وثمانين خمسة نحو على تشتمل ،(ٕٕٛ)ص إلى

 .الئم لومة اهلل في تأخذىم ال الذين الصالح
 محمد ذكر وقد(: ٜٛص ٔج" )األحكاـ إحكاـ" كتابو في حـز ابن قاؿ :عشر الخامس األثر
 وعلى عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن بلغو من: يقوؿ كاف راىويو بن إسحاؽ أف المروزي نصر ابن
 .كافر فهو تقّية، بغير رّده ثم بصّحتو يقرّ  خبر وسلم آلو

 مالك حدثنا يوسف بن محمد أخبرنا(: ٓٙص ٔج) اهلل رحمو الدارمي قاؿ :عشر السادس األثر
 برأيهم قالوه وما بو، فخذْ  اهلل رسوؿ عن ىؤالء حّدثوؾ ما: الشعبي لي قاؿ: قاؿ مغوؿ ابن ىو

 .صحيح األثر ىذا .الحشّ  في فألقو
 ترجمة في" الحنابلة طبقات" في يعلى أبي بن محمد أبوالحسين القاضي ونقل :عشر السابع األثر

 عن العدؿ نقلها التى األخبار خالف ومن: قاؿ أنو( ٖ٘ٔص ٕج) شاقبل بن أحمد بن إبراىيم
 رد على تهّجم فقد رّدىا على وتجرأ ناقليها في جرح وال سندىا في قطع ببل موصولة العدؿ

 .ذكرت ما بمثل إلينا منقوؿ اإلسبلـ ألف اإلسبلـ،
 الكلبي كبلـ بمثل أسماعهم فتحشوا المسلمين على تتكلم أنت: لخصمو( ٖٛٔ)ص وقاؿ

 عندؾ يكوف فبل يشاىدىا، لم التي الخالية األمم من تعالى اهلل مراد عن يخبر فيما الكذاب،
 ىذا: فتقوؿ -الحبر حديث- عبداهلل عن علقمة عن النخعي إبراىيم مثل إلى تجيء ثم ىذياف

 اىػ.المسلمين غير سبيل وسلك الدين من عندي خرج تقلده من قوؿ وىذا ىذياف،
(: ٖٔٔ)ص لو" السنة كتاب شرح" في( ٕ)البربهاري علي بن الحسن قاؿ :عشر الثامن األثر
 وال اإلسبلـ، على فاتّهمو اآلثار غير يريد أو اآلثار، يرد أو األثر على يطعن الرجل سمعت وإذا

 .مبتدع ىوى صاحب أنو تشك
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 رجل أنو تشك فبل القرآف، ويريد يريده فبل باألثر تأتيو الرجل سمعت وإذا(: ٜٔٔ)ص أيًضا وقاؿ
 .ووّدعو عنده من فقمْ  الزندقة على احتوى قد

 اجتمعت قد أنو يعلم حتى سنة، صاحب فبلف: يقوؿ أف لرجل يحل وال(: ٕٛٔ)ص أيًضا وقاؿ
 اىػ. كلها السنة فيو تجتمع حتى سنة صاحب: يقاؿ فبل السنة، خصاؿ فيو

 السنن إف ولعمري(: ٕ٘ٔص ٔج" )والمتفقو الفقيو" في الخطيب وقاؿ :عشر التاسع األثر
 من بًدا المسلموف يرى فما بعيًدا، خبلفًا ومجانبتو الرأي خبلؼ على كثيًرا لتأتي الحق ووجوه
 وغوره عوره على ودلهم الرأي عن فكفهم والدين العلم أىل ورع ذلك ولمثل لها، واالنقياد اتّباعها

 من اليد قطع مثل اليد، أصابع قطع أف :ذلك من متعددة، وجوه في خبلفو على الحق يأتي أنو
 .اآلؼ ستة ففيو أصيب ذلك أي المنكب،

 ستة ففيو أصيب ذلك أي الورؾ، من الرجل قطع مثل ضررىا قلة في الرجل قطع أف: ذلك ومن
 .اآلؼ
 ذلك أي ضررىا، قلة في األذنين أشراؼ قطع مافي مثل فقئتا إذا العينين في أف: ذلك ومن

 .عشرألًفا اثنا ففيو أصيب
 ما جرح فإف صحيح، بينهما وما دينار، مائتي صغيرتين موضحتين شجتين في أف: ذلك ومن

 إال حينئذ فيها يكن ولم بكثير، للجرح أعظم كاف األخرى، إلى إحداىما تقاـ حتى بينهما
 .دينارًا خمسوف

 .الصبلة تقضي وال الصياـ، تقضي الحائض المرأة أفّ : ذلك ومن
 أذناه فذىبت اآلخر وقتل ألًفا، عشر اثنا لو يكوف جميًعا، أحدىما أذنا قطعت: رجبلف: ذلك ومن

 إال يصب لم الذي ذلك مثل ألًفا، عشر اثنا إال ذلك ليس نفسو، وذىبت ورجبله ويداه وعيناه
 .أذنيو شراؼ

 على يستقيم الوجوه ىذه وأي ىذا؟ لزـو من بداً  المسلموف وجد فهل واحد غير ىذا أشباه في
 .اهلل رحمو كبلمو آخر إلى التفكير؟ في يخرج أو الرأي
 الطيب الكثير ىذا من" األحكاـ أصوؿ في اإلحكاـ" اهلل رحمو حـز بن محمد أبي كتاب وفي

  .بقراءتو الحق مريد فأنصح
 إلى السنة من أحوج السنة إلى القرآف وأف: )قولو : قاؿ الشيخ ناصر العقل في شرحو:مسألة
 ليست السنة إلى القرآف فحاجة للقرآف، مبّينة وأنها أشمل السنة أف بذلك فقصده ،(القرآف
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 يرجع كماؿ فهو شيء، يفضلو وال وصفتو وجل عز اهلل كبلـ القرآف أف شك فبل أفضلية، حاجت
 .تبّين والسنة األمور، من كثير في مجمل القرآف أف ىنا بالحاجة قصده لكن كماؿ، إلى

 والسنة مجملة القرآف في ذكرت كلها اإلسبلـ فأركاف اإلسبلـ، أركاف المثاؿ سبيل على ولنأخذ
 إال وإسبلمو إيمانو يتم أف يمكن ال المسلم أف بمعنى السنة، إلى القرآف حاجة معنى فهذا بينتها،

 لو المبّينة السنة إلى بو والعمل القرآف فهم في يرجع وأف السنة، مقتضى على بالقرآف يعمل بأف
  .وسلم عليو اهلل صلى النبي عن فعل أو تقرير أو قوؿ من

 يعني اهلل عبد أبا سمعت زياد بن الفضل قاؿ الجامع في البر عبد وابن الدارمي عن: قاؿ( تنبيو)
 أجسر ما: فقاؿ الكتاب؟ على قاضية السنة أف روي الذي الحديث عن وسئل حنبل بن أحمد
 .آخره إلى وتبينو، الكتاب تفسر السنة إف! الكتاب على قاضية السنة إف: أقوؿ أف ىذا، على
 نعرؼ قالها من لكن القرآف، على قاضية السنة إف يقاؿ أف الصعب فمن األدب، باب من وىذا

 .أعلم واهلل ظاىر ىذا والتقديم، الفضل حكم عليو حاكمة أنها ال ومبيّنة لو شارحة أنها قصده أف

 ذكر إذا و فأمسكوا، النجـو ذكر إذا و فأمسكوا، أصحابي ذكر إذا) الحديث في ورد قد ٔ
 مسعود، ابن حديث من روي( ٖٗ رقم) الصحيحة في األلباني العبلمة قاؿ( فأمسكوا القدر

 قلت بعضا، يشد بعضها ولكن األسانيد، ضعيفة وكلها مرسبل، وطاووس عمر، وابن وثوباف،
 لحسنو ورمز ،(ٙٛٗ/ٔٔ) الفتح في الحافظ وحسنو(، ٔٗ/ٔ) المغني في العراقيوحسنو 

 حباف، ابن ضعفو وممن آخروف، ، وضعفو(ٖٛٗ/ٔ) القدير فيض الصغير الجامع في السيوطي
  .جميعا اهلل رحمهم والسخاوي القيم، وابن تيميو، وابن القيسراني، وابن والمصنف، عدي، وابن
 عاصم أبى ابن أخرجو( الزماف آخر في أمتي لشرار القدر في الكبلـ أخر) أيضا الحديث في وورد

 ،ٗٔ٘/ ٕ) والحاكم ،(ٜٜٓ٘ رقم ،ٜٙ/ ٙ) األوسط فى والطبرانى ،(ٖٓ٘رقم ،٘٘ٔ/ ٔ)
 في والبزار ،(ٖٛ/ ٕ) والدوالبي ،(ٕ/ ٖٚ ،ٔ/ ٖ) المعجم في األعرابي وابن ،(ٖ٘ٙٚ رقم

 (زوائده - ٖٕٓ ص) مسنده
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 الطيوريات في والسلفي ،(ٔ/ ٗٚ) األمالي في بشراف وابن ،(ٕ/ ٓٙٔ) الفوائد في والجرجاني ،
 الحداد عنبسة عن( ٖٖٔ) الضعفاء في والعقيلي ،(ٕ/ ٕٙٗ)

 .مرفوعا ىريرة أبي عن المسيب بن سعيد عن شهاب ابن عن
 ىاروف بن موسى عن العقيلي ونقل حديثو، في يهم عمرو بن عنبسة: العقيلي عنو قاؿ والحديث

 لين ىو و عنبسة إال الزىري عن رواه نعلم ال: البزار وقاؿ منكر، الحديث وىذا: قاؿ أنو
 وقاؿ ،(ٖٗٛ/ ٗ) اللساف في الحافظ وضعفو ،(ٕٖٓ/ ٖ) الميزاف في الذىبي وضعفو الحديث،

 وىم ىذا و لو، يرويا لم لكن ثقة عنبسة: بقولو الذىبي ورده البخاري، شرط على صحيح: الحاكم
 الطبراني و البزار رواه(: ٕٕٓ/ ٚ) المجمع في الهيثمي وقاؿ! أحد وثقو ما ىذا عنبسة فإف منهما

 ثقة، وىو خليفة أبي بن عمر غير الصحيح رجاؿ اإلسنادين أحد في البزار ورجاؿ األوسط في
 (.ٕٗٔٔ) الصحيحة في األلباني العبلمة وحسنو

 البزار أخرجو( والقدر الولداف فى يتكلموا حتى مقاربا يزاؿ ال األمة ىذه أمر إف) الحديث في وورد
 رقم ،ٛٔٔ/ ٘ٔ) حباف وابن ،(ٕٗٙٚٔ رقم ،ٕٙٔ/ ٕٔ) والطبرانى ،(كشف - ٕٓٛٔ)

 في عنو وقاؿ الذىبي، وأقره الحاكم صححو والحديث( ٖٜ رقم ،ٛٛ/ ٔ) والحاكم ،(ٕٗٚٙ
 في الهيثمي وقاؿ الستة، الكتب في يخرج ولم صحيح حديث ىذا(: ٗٓٔ/ ٙٔ) السير

. الصحيح رجاؿ البزار ورجاؿ واالوسط الكبير في والطبراني بزارال رواه(: ٕٕٓ/ ٚ) المجمع
/ ٕٔ) السنن تهذيب فقاؿ القيم ابن أما ،(٘ٔ٘ٔ) الصحيحة في األلباني العبلمة وصححو

 ىذا(: ٖٕٛ) الصحة ظاىرىا معلة أحاديث في الوادعي وقاؿ شيء، رفعو من القلب في(: ٜٓٗ
 عن حاتم أبي ابن قاؿ وقد اليشكري، صالح بن يزيد إال الصحيح، رجاؿ رجالو صحيح الحديث

 الحسن قاؿ القدر، كبير مجتهدا ورعا كاف: فقاؿ" الميزاف" في الذىبي فتعقبو. مجهوؿ إنو: أبيو
 الرازي حاتم أبو قاؿ الفراء خالد بأبي اهلل فعوضني يحيى بن يحيى أمي ألجل فاتني سفياف بن

 مجهوؿ
 تهذيب" في كما مسلمة وثقو وقد الواسطي، أباف أبن بن بمحمد مقروف وىو اىػ. غيره وثقو: قلت

 رجاؿ من أنزؿ كاف وإف سفياف بن الحسن وأما. البخاري شيوخ من إنو فيو قيل وقد ،"التهذيب
 كشف" في رأيت ثم السند ظاىر على قررتو ما ىذا. الشأف عظيم إماـ فإنو طبقة الصحيح
 .عباس ابن على فوقفوه جماعة رواه قد البزار قاؿ( ٖٙصٖج" )األستار
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/ ٗ) الترمذى أخرجو( القدر أىل فى قذؼ أو مسخ أو خسف األمة ىذه فى) الحديث في وورد
 حسن: الترمذي عنو قاؿ والحديث( ٔٙٓٗ رقم ،ٖٓ٘ٔ/ ٕ) ماجو وابن ،(ٕٕ٘ٔ رقم ،ٙ٘ٗ

 أبو حسن، إسناده(: ٚٛٚٔ) الحديث تحت الصحيحة في األلباني العبلمة وقاؿ غريب، صحيح
 .حفظو جهة من كبلـ فيو زياد بن حميد واسمو صخر
 .القدر مسائل في الحديث: حكم مسألة

 الشك على يبعث ذلك أف بحجة مطلقاً، القدر مسائل في الحديث ينبغي ال أنوقد يظن البعض 
 .أفهاـ بو وضل ت أقداـ، بو زّلت الباب ىذا وأف والحيرة،
 :منها عديدة ألمور صحيح، غير_ إطبلقو على_ ىكذا والكبلـ

 لم إذا يُعرؼ فكيف بو، إال العبد إيماف يتم وال: اإليماف أركاف من ركن بالقدر اإليماف أف -ٔ
 !أمره؟ للناس ويُػبَػي ن عنو، يُتحدث

 كما وَعْقِلو، القرآف بتدبر أمرنا وجل عز واهلل: وتفاصيلو القدر بذكر مليءٌ  الكريم القرآف أف -ٕ
بػ ُروا ُمَباَرؾٌ  ِإلَْيكَ  أَنَزْلَناهُ  ِكَتابٌ )  : ]تعالى قولو في  يَػَتَدبػ ُروفَ  َأَفبل) : وقولو ،ٜٕ: ص ( آيَاتِوِ  لَِيد 

ـْ  اْلُقْرآفَ   .ٕٗ: محمد ( َأقْػَفاُلَها قُػُلوبٍ  َعَلى َأ
؟ ىذا عن القدر في تتحدث التي اآليات يخرج الذي فما  !العمـو
عند  السبلـ عليو جبريل حديث وىو: اإلسبلـ في حديث أعظم في ورد بالقدر اإليماف أف -ٖ

 أتاكم جبريل فإنو) : الحديث آخر في"  قاؿ وقد"  النبي حياة آخر في ذلك وكاف (ٛ) مسلم
 .اإلجماؿ سبيل على ولو واجبة وىي الدين، من إذاً  فمعرفتو(  دينكم يعلمكم

 حديث في جاء كما القدر في األمور أدؽ عن صلى اهلل عليو وسلم النبي سألوا الصحابة أف -ٗ
صلى اهلل عليو  النبي إلى جعشم بن مالك بن سراقة جاء عندما (ٕٛٗٙ) مسلم صحيح في جابر

؟ العمل فيما اآلف، خلقنا كأنا ديننا لنا بيِّن اهلل رسوؿ يا فقاؿ وسلم  األقبلـ بو جفت أفيما اليـو
 ففيم: قاؿ المقادير وجرت األقبلـ، بو جفت فيما بل ال، قاؿ نستقبل؟ فيما أـ المقادير؟ وجرت
 . لعملو ميسر عامل كل رواية وفي .ميسر فكل اعملوا فقاؿ العمل؟

 فهمهم في وينظروا ليختبروىم، وسألوىم؛: ذلك التابعين من تبلميذىم عل موا الصحابة أف -٘
 بن عمراف لي قاؿ قاؿ الدؤلي األسود أبا أف (ٕٓ٘ٙ) مسلم صحيح في جاء كما الباب، لهذا

 ما َقَدرِ  من عليهم ومضى عليهم، ُقضي أشيء فيو، ويكدحوف اليـو الناس يعمل ما أرأيت الحصين
 ُقضي شيءٌ  بل: فقلت عليهم؟ الحجة وثبتت نبيهم، بو أتاىم مما بو ُيستقبلوف فيما أو سبق؟
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 اهلل، خلق شيء كل قلت شديداً، فزعاً  ذلك من ففزعت قاؿ ظلمًا؟ يكوف أفبل: فقاؿ قاؿ عليهم
 إال سألتك بما أُرِدْ  لم إني اهلل، يرحمك لي فقاؿ يسألوف وىم يفعل عما ُيسأؿ فبل يده، وملك
 . عقلك أَلْحُزر
 ما وأقدِّرَ  عقَلك، أمتحن أف أردت أني: ىنا والمراد الرأي، وإعماؿ والَحْدُس، التقدير،: الَحْزر

 .فهمك مدى معرفة في رأيي وأعمل إليو، وصلت
 بمنع قلنا فلو فيو، وأطنبوا بل الباب ىذا في كتبوا العلماء من الصالح السلف أئمة أف -ٙ

 .أحبلمهم وَسف ْهَنا لضللناىم، القدر عن الحديث
 والضبللة؛ البدعة ألىل الباب انفتح ولربما بو الناس لجهل القدر عن الحديث تركنا لو -ٚ

 .دينهم المسلمين على ويَلبسوا باطلهم، ليروجوا
 .كثير وخير غزير، علم لفاتنا ثمراتو وعن القدر، عن الحديث تركنا فلو والخير العلم فوات -ٛ

صلى اهلل  قولو في كما القدر، في الخوض ذـ في ورد ما وبين ىذا بين نجمع كيف: قيل فإف
 ذكر وإذا فأمسكوا، أصحابي ذكر إذا) : رضي اهلل عنو  مسعود ابن حديث في كماعليو وسلم  

 . (فأمسكوا القدر ذكر وإذا فأمسكوا، النجـو
 أصحابو على خرج عندما شديداً، غضباً  غضب صلى اهلل عليو وسلم النبي أف)  ورد ما وكذلك

 فقاؿ الرماف، حبُّ  وجنتيو في فُقيء كأنما حتى وجهو، احمر   حتى القدر، في يتنازعوف وىم يوماً 
 عزمت األمر؛ ىذا في تنازعوا حين قبلكم كاف من أىلك إنما إليكم؟ أرسلت بهذا أـ أمرتم؟ أبهذا

 رقم ،ٖٖٗ/ٓٔ) يعلىوأبو  ،( ٖٖٕٔ رقم ، ٖٗٗ/ٗ) الترمذى أخرجو ( فيو تنازعوا أال عليكم
 بن صالح ٜ٘ٗ ترجمة ، ٖٔٚ/ٔ) مجروحينال فى حباف وابن(، ٜٙ/٘وابن عدي ) ،( ٘ٗٓٙ

 من الوجو ىذا من إال نعرفو ال غريب حديث ىذا والحديث ضعفو الترمذي بقولو: (المرى بشير
 المري صالح، ومن أجل عليها يتابع ال بها ينفرد غرائب لو المري وصالح المري، صالح حديث

(، وابن القيسراني في الذخيرة ٗ/٘ضعفو ابن عدي، وابن حباف، وابن العربي في العارضة )
 (، أما العبلمة األلباني فحسنو في صحيح الترمذي.ٜٕٚٔ/ٖ)

 :اآلتية األمور على ُمْنَصب   الوارد النهي أف: لكذ عن فالجواب
 ( ِعْلمٌ  بِوِ  َلكَ  لَْيسَ  َما تَػْقفُ  َوال) : تعالى قاؿ: دليل وال علم وببل بالباطل القدر في الخوض -ٔ

 َنكُ  َوَلمْ  اْلُمَصلِّيَن، ِمنَ  َنكُ  َلمْ  قَاُلوا َسَقَر، ِفي َسَلَكُكمْ  َما) : المجرمين عن وقاؿ ،ٖٙ: اإلسراء
 .٘ٗ-ٕٗ: المدثر ( اْلَخاِئِضينَ  َمعَ  َنُخوضُ  وَُكن ا اْلِمْسِكيَن، نُْطِعمُ 
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 ذلك والسنة؛ الكتاب ىدي عن بعيداً  القاصر البشري العقل على القدر معرفة في االعتماد -ٕ
 أف يجب وطاقاتٍ  حدوداً  لو ألف التفصيل؛ وجو على ذلك بمعرفة يستقل ال البشري العقل أف

 .عندىا يقف
 .التسليم على مبناه والغيب غيب، القدر ألف ذلك قدره في تعالى هلل واإلذعاف التسليم ترؾ -ٖ
 َمَلك عليو يط لع لم والذي خلقو، في اهلل سر ىو الذي القدر في الخفي الجانب عن البحث -ٗ

 .ومعرفتو فهمو عن العقوؿ تتقاصر مما وذلك مرسل، نبي وال مقرب،
 وأضل فبلناً، اهلل ىدى لماذا: ُمتَػَعنِّتاً  يقوؿ كمن إيرادىا يجوز ال التي االعتراضية األسئلة -٘

 فبلنًا؟ وأفقر فبلناً، اهلل أغنى ولماذا المخلوقات؟ سائر بين من اإلنساف اهلل كل ف ولماذا فبلناً؟
 متفقو غير متعنتاً  سأؿ من أما السؤاؿ، العي فشفاء بو؛ بأس فبل مستفهماً  سأؿ من أما ...وىكذا

 . كثيُرهُ  وال سؤالو قليلُ  يحل ال الذي فهو متعلم وال
 نهينا مما فهذا شأنو، في وافتراقهم فيو، الناس اختبلؼ إلى يؤدي الذي القدر في التنازع -ٙ

 في ألف حججهم؛ ودحض شبههم، وردُّ  الضالة، الفرؽ منازعةُ  المذموـِ  التنازعِ  في يدخل وال، عنو
 .للباطل وإبطاالً  للحق، إحقاقاً  ذلك
 عن كاف النهي وإنما صحيح، غيرُ  إطبلقو على القدر في الحديث عن النهي أف لنا يتبين ىنا ومن

 .الذكر اآلنفة األمور
 في كالبحث  النصوص منطلق من ويفهمو فيو، يجوؿ أف البشري العقل يستطيع فيما البحث أما

 ميس ر فهذا القدر مباحث من ذلك غير إلى العباد، أفعاؿ وخلق التقدير، وأقساـ القدر، مراتب
 أف إال التفصيل، وجو على يفهمها أف أحد كل يستطيع ال أنو على فيو، البحث من يمنع ال واضح
 .فيها ما ويكشف يعلمها من ىناؾ
 مسعود، ابن حديثِ  السابِق، الحديثِ  في ورد أنو إطبلقو على ليس النهي أف من ذلك يؤيد ومما

 بو المقصودُ  إنما الصحابة عن واإلمساؾُ ، الصحابة عن اإلمساؾُ  القدر عن باإلمساؾ األمر مع
 محاسنهم، ذكر أما، وثلبهم وتنقصهم، مساوئهم، ذكر عن والكف بينهم، شجر عما اإلمساؾُ 

 وزكاىم، الكريم، القرآف في عليهم اهلل أثنى فقد خبلؼ؛ أي ببل محمود أمر فهذا عليهم والثناء
 في كما"  النبي غضب سبب أف أيضاً  ذلك يؤيد ومماصلى اهلل عليو وسلم،  الرسوؿ وكذلك

 أف يعني وىذا، القدر في الصحابة تنازع بسبب ىو إنما -الترمذي حديث-- السابق الحديث
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 الذي وإنما عنو، منهي أو محـر غير الصحيح العلمي بالمنهج فيو البحث أو القدر، في الكبلـ
 .القدر في التنازع ىو"  الرسوؿ عنو نهى

 فإف بإطبلؽ؛ يغلق وال بإطبلؽ، يفتح ال القدر عن الحديث أف: المسألة ىذه في القوؿ وخبلصة
 .عنو وينهى فيمنع، بباطل كاف وإف يجب، قد بل عنو، ينهى وال يمنع فبل بحق الحديث كاف

 .الحمد أحمد بن إبراىيم بن محمدل القدر في التائية شرح
 

ـِ  اْلَمْسِجدِ  ِمنَ  لَْيبًل  ِبَعْبِدهِ  َأْسَرى ال ِذي ُسْبَحافَ : }وتعالى سبحانو قاؿ ٔ  اأْلَْقَصى اْلَمْسِجدِ  ِإَلى اْلَحَرا
 {.اْلَبِصيرُ  الس ِميعُ  ُىوَ  ِإن و آيَاتَِنا ِمنْ  لُِنرِيَوُ  َحْوَلوُ  بَارَْكَنا ال ِذي
 ويعظم نفسو، تعالى اهلل يمجد: الكريمة اآلية ىذه تفسير في اهلل رحمو كثير ابن الحافظ قاؿ

{ ِبَعْبِدهِ  َأْسَرى ال ِذي} سواه، رب وال غيره إلو فبل سواه؛ أحد عليو يقدر ال ما على لقدرتو شأنو؛
 وىو{: الحراـ المسجد من. }الليل جنح في: أي ؛(ليبل. )وسلم عليو اهلل صلى محمدا: يعني

 لدف من األنبياء معدف بإيليا، الذي المقدس بيت وىو{: األقصى المسجد إلى. }مكة مسجد
 على فدؿ ودارىم، محلتهم في فأمهم كلهم، ىناؾ لو ُجِمعوا ولهذا السبلـ، عليو الخليل إبراىيم

: تعالى وقولو. أجمعين وعليهم عليو وسبلمو اهلل صلوات المقدـ والرئيس األعظم اإلماـ ىو أنو
 الِعظاـ؛: أي ؛{آياتنا من. }محمدا: أي ؛(لنريو. )والثمار الزروع في: أي ؛{َحْوَلوُ  بَارَْكَنا ال ِذي}

َرى رَبِّوِ  آيَاتِ  ِمنْ  رََأى َلَقدْ : }تعالى قاؿ كما  ألقواؿ السميع: أي ؛{اْلَبِصيرُ  الس ِميعُ  ُىوَ  ِإن و} ،{اْلُكبػْ
 الدنيا في يستحقو ما منهم كبل فيعطي بهم البصير ومكذبهم، مصدقهم وكافرىم مؤمنهم عباده؛

 .اىػ"  واآلخرة
 اهلل، إال ىو كيف مليع الو  يصعد،: أي فيها؛ يعرج التي اآللة: أي العروج؛ من مفعاؿ: والمعراج
 .بكيفيتو نشتغل وال بو نؤمن المغيبات؛ من غيره كحكم وحكمو
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 وقيل بسنة، الهجرة وقبل البعثة بعد بمكة واحدة مرة كاف اإلسراء أف: النقل أئمة عليو والذي
 .البر عبد ابن ذكره وشهرين، بسنة
 النصوص من المستفادة والمعراج اإلسراء صفة
 مكة من مناما، ال يقظة بو أسري السبلـ عليو أنو والحق": "  تفسيره"  في كثير ابن الحافظ قاؿ
 ودخلو، الباب، عند الدابة ربط المسجد؛ باب إلى انتهى فلما البراؽ، راكبا المقدس، بيت إلى

 فصعد فيو، يرقى درج ذو كالسلم وىو بالمعراج، أتي ثم ركعتين، المسجد تحية قبلتو في فصلى
 على وسلم مقربوىا، سماء كل من فتلقاه السبع، السماوات بقية إلى ثم الدنيا، السماء إلى فيو

 السادسة، في الكليم بموسى مر حتى ودرجاتهم، منازلهم بحسب السماوات في الذين األنبياء
 سائر وعلى وعليهما عليو وسلم اهلل صلى -منزلتهما جاوز ثم السابعة، في الخليل وإبراىيم
 ورأى كائن، ىو بما القدر أقبلـ: أي األقبلـ؛ صريف فيو يسمع مستوى إلى انتهى حتى -األنبياء
 متعددة، وألواف ذىب من فراش من عظيمة عظمة تعالى اهلل أمر من وغشيها المنتهى، سدرة

 سد قد أخضر رفرفا ورأى جناح، مائة ست ولو صورتو، على جبريل ىناؾ ورأى المبلئكة، وغشيتها
 الكعبة ألنو إليو؛ ظهره مسند األرضية الكعبة باني الخليل وإبراىيم المعمور، البيت ورأى األفق،

 يـو إلى إليو يعودوف ال ثم فيو، يتعبدوف ثم المبلئكة، من ألفا سبعوف يـو كل يدخلو السماوية،
 منو رحمة خمس إلى خففها ثم خمسين، الصلوات ىنالك عليو وفرض والنار، الجنة ورأى القيامة،

 وىبط المقدس، بيت إلى ىبط ثم وعظمتها، الصبلة بشرؼ عظيم اعتناء ىذا وفي بعباده، ولطفا
 يزعم من الناس ومن يومئذ، من الصبح أنها ويحتمل الصبلة، حانت لما بهم فصلى األنبياء، معو
 أنو بعضها في ولكن المقدس، ببيت أمهم أنو الروايات بو تظاىرت والذي السماء، في أمهم أنو

 عنهم يسأؿ جعل منازلهم؛ في بهم مر لما ألنو إليو؛ رجوعو بعد أنو والظاىر إليو، دخولو أوؿ كاف
 العلوي؛ الجناب إلى مطلوبا أوال كاف ألنو البلئق؛ ىو وىذا بهم، يخبر وىو واحدا، واحدا جبريل
 بيت: أي -فيو اجتمع بو؛ أريد الذي من فرغ لما ثم تعالى، اهلل يشاء ما أمتو وعلى عليو ليفرض

 عن وذلك اإلمامة، في بتقديمو عليهم وفضلو شرفو ظهر ثم النبيين، من وإخوانو ىو -المقدس
 مكة إلى وعاد البراؽ، فركب المقدس، بيت من خرج ثم ذلك، في السبلـ عليو جبريل إشارة
 .أعلم وتعالى سبحانو واهلل. بغلس
 فقط؟ بروحو أو وروحو السبلـ عليو ببدنو اإلسراء كاف ىل: مسألة

 :قولين على فقط؟ بروحو أو وروحو السبلـ عليو ببدنو اإلسراء كاف ىل: الناس اختلف
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: تعالى قولو ذلك على والدليل مناما، ال يقظة وروحو ببدنو أسري أنو على العلماء من فاألكثروف
ـِ  اْلَمْسِجدِ  ِمنَ  لَْيبًل  ِبَعْبِدهِ  َأْسَرى ال ِذي ُسْبَحافَ }  ؛{َحْوَلوُ  بَارَْكَنا ال ِذي اأْلَْقَصى اْلَمْسِجدِ  ِإَلى اْلَحَرا

 يكن ولم كبير، شيء فيو يكن لم مناما؛ كاف فلو العظاـ؛ األمور عند يكوف إنما فالتسبيح
 وأيضا؛ أسلم، قد كاف ممن جماعة ارتدت ولما تكذيبو، إلى قريش كفار بادرت ولما مستعظما،

 قاؿ وأيضا ،{لَْيبًل  بَِعْبِدهِ  َأْسَرى: }تعالى قاؿ وقد والبدف، الروح مجموع عن عبارة العبد فإف
َنةً  ِإال   َأرَيْػَناؾَ  ال ِتي الرُّْؤيَا َجَعْلَنا َوَما: }سبحانو  أريها عين رؤيا ىي: " عباس ابن قاؿ ؛{لِلن اسِ  ِفتػْ
 اْلَبَصرُ  زَاغَ  َما: }سبحانو قاؿ وأيضا. البخاري رواه".  بو أسري ليلة وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ

 بيضاء دابة وىو البراؽ، على حمل فإنو وأيضا الروح، ال الذات آالت من والبصر ،{طََغى َوَما
 تركب مركب إلى حركتها في تحتاج ال ألنها للروح؛ ال للبدف ىذا يكوف وإنما لمعاف، لها براقة
 .عليو
 ابن القوؿ ىذا نقل بجسده، ال بروحو وسلم عليو اهلل صلى اهلل برسوؿ أسري بل: آخروف وقاؿ

 بهذا المراد وليس نحوه، البصري الحسن عن ونقل عنهما، اهلل رضي ومعاوية عائشة عن إسحاؽ
. . . إليو عادت ثم الجسد، ففارقت بها، أسري ذاتها الروح إف بل مناما، كاف اإلسراء أف القوؿ
 .الموت بعد إال السماء إلى الكامل الصعود روحو ذات تناؿ ال غيره فإف خصائصو؛ من وىذا

 فيرى المحسوسة، الصورة في للمعلـو مضروبة أمثاال يكوف قد النائم يراه ما أف بالمناـ والمراد
 الرؤيا ملك وإنما تذىب، ولم تصعد لم وروحو مكة، إلى بو وذىب السماء إلى بو عرج قد كأنو

 .واضح األمرين بين والفرؽ المثاؿ، لو ضرب
 عن نمر، أبي بن شريك رواية في جاء بما بجسده؛ ال بروحو كاف اإلسراء إف: قاؿ من واستدؿ

 ". الحجر في أنا فإذا استيقظت؛ ثم: " أنس
 :بجوابين عنو أجيب وقد

 حديث من ألفاظ في شريكا الحفاظ غلط فقد شريك؛ غلطات من معدود ىذا أف: أحدىما
 .اإلسراء

 .حاؿ إلى حاؿ من االنتقاؿ على محموؿ االستيقاظ أف: الثاني
 ". أعلم واهلل. التغليط من أحسن الحمل وىذا: " كثير ابن قاؿ
 عليو اهلل صلى فإنو ذلك؛ بعد وقع ما طبق اإلسراء قبل مناـ وقوع ننكر ال ونحن: " قاؿ أف إلى

 أنو الوحي بدء حديث في ذلك مثل تقدـ وقد الصبح، فلق مثل جاءت إال رؤيا يرى ال كاف وسلم
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. . . واإليناس والتثبيت والتوطئة اإلرىاص باب من ذلك ليكوف قبلو مناما يقظة لو وقع ما مثل رأى
 .أعلم واهلل" 

 ىذا في الواردة األحاديث ساؽ أف بعد كثير ابن الحافظ قاؿ المعراج؟ تكرر ىل: مسألة
 وضعيفها؛ وحسنها صحيحها األحاديث ىذه مجموع على الوقوؼ حصل وإذا: " الموضوع

 بيت إلى مكة من وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إسراء من عليو اتفقت ما مضموف فحصل
 منو؛ نقص أو فيو بعضهم زاد أو أدائو، في الرواة عبارات اختلفت وإف واحدة، مرة وأنو المقدس

 خالفت رواية كل الناس من جعل ومن السبلـ، عليهم األنبياء عدا من على جائز الخطأ فإف
 ولم مهرب غير إلى وىرب وأغرب أبعد فقد متعددة؛ إسراءات فأثبت حدة، على مرة األخرى
 .مطلب على يتحصل

 ومرة فقط، المقدس بيت إلى مكة من مرة بو أسري السبلـ عليو بأنو المتأخرين بعض صرح وقد
 قد وأنو المسلك، بهذا وفرح السماء، إلى ومنو المقدس بيت إلى ومرة فقط، السماء إلى مكة من

 ولو السلف، من أحد عن ىذا ينقل ولم جدا، بعيد وىذا اإلشكاالت، من بو يخلص بشيء ظفر
 .والتكرار التعدد على الناس ولنقلو أمتو، بو وسلم عليو اهلل صلى النبي ألخبر التعدد؛ ىذا تعدد
 أربعا: بعضهم وقاؿ! مرة ثبلثين وسلم عليو اهلل صلى لو وقع المعراج أف الصوفية بعض وزعم

 يقظة، مرة مرتين؛ اإلسراء كاف: وقيل!! بروحو والباقي الشريف بجسمو منها واحدة!! مرة وثبلثين
"  استيقظت ثم"  وقولو شريك حديث بين الجمع أرادوا كأنهم القوؿ ىذا وأصحاب!! مناما ومرة
 ومنهم!! بعده ومرة الوحي قبل مرة مرتين؛ كاف بل: قاؿ من منهم وكذلك!! الروايات سائر وبين
 مرة زادوا لفظة؛ عليهم اشتبو وكلما!! بعده ومرتين الوحي قبل مرة مرات؛ ثبلث بل: قاؿ من

 .للتوفيق
 كل في أنو يظنوا أف لهم ساغ كيف مرارا؛ كاف أنو زعموا الذين لهؤالء عجبا يا: " القيم ابن قاؿ
: فيقوؿ خمسا، تصير حتى موسى وبين ربو بين يتردد ثم خمسين، الصلوات عليهم يفرض مرة

 إلى يحطها ثم خمسين، الثانية المرة في يعيدىا ثم. . . عبادي عن وخففت فريضتي أمضيت
 أو ينساه، أو بو، للعلم الخبر بعض يحذؼ الرواة بعض وكاف: " كثير ابن وقاؿ . . . "!!خمس
 األنفع ىو بما مخاطبو عن يحذؼ وتارة كلو، فيسوقو تارة يبسط أو عنده، األىم ىو ما يذكر
 أف وذلك جدا، أبعد فقد بعضهم؛ عن تقدـ كما حدة على إسراء رواية كل جعل ومن. . . عنده
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 عليو يفرض كلها وفي بهم، يعرفو منها كل وفي األنبياء، على السبلـ فيها السياقات كل
 .اىػ"  أعلم واهلل. واالستحالة البعد غاية في ىذا! ذلك؟ تعدد يدعى أف يمكن فكيف الصلوات؛

 الخبلفية المسائل من الدنيا في -وجل عز -لربو وسلم عليو اهلل صلى النبي رؤية مسألة :مسالة
 .أنفسهم الصحابة بين وقع قد فيها والخبلؼ والجماعة، السنة أىل بين
 في ىريرة وأبي ذر أبي وعن أصحابو وسائر -عنهما اهلل رضي -عباس ابن عن إثباتها روي فقد

 .الزبير بن وعروة األحبار كعب وعن عنو، رواية
 .قوليو أحد في ىريرة وأبي مسعود وابن عائشة: عن نفيها وروي

 :طوائف ثبلث إلى ذلك بعد العلماء انقسم وقد
 .لها االستدالؿ في أطنب وقد خزيمة ابن ىؤالء ومن البصرية، الرؤية أثبتت: األولى الطائفة
 للطائفتين بو استدؿ ما غاية وأف قطعي، دليل الباب في ليس أنو بحجة توقفت: الثانية الطائفة
 القطعي، الدليل من فيها بد ال التي االعتقادية المسائل من وألنها للتأويل، قابلة متعارضة ظواىر

 .المحققين من جماعة إلى وعزاه القرطبي ذىب القوؿ ىذا وإلى
 .القلبية الرؤية وأثبتت البصرية الرؤية نفت: الثالثة الطائفة

 حيث القولين بين للجمع حجر ابن إليو ذىب وقد أحمد، عن الروايتين إحدى ىو القوؿ وىذا
 ".مقيدىا على مطلقها حمل فيجب مقيدة، وأخرى مطلقة أخبار عباس ابن عن جاءت وقد: "قاؿ

 البصر رؤية على نفيها يحمل بأف عائشة ونفي عباس ابن إثبات بين الجمع يمكن ىذا وعلى
 .القلب رؤية على وإثباتو

 على باهلل عالما كاف وسلم عليو اهلل صلى ألنو العلم حصوؿ مجرد ال الفؤاد برؤية المراد إف ثم
 يخلق كما قلبو في خلقت لو حصلت التي الرؤية أف بقلبو رآه أنو لو أثبت من مراد بل الدواـ،

 في بخلقها العادة جرت ولو عقبل مخصوص شيء فيها يشترط ال والرؤية لغيره، بالعين الرؤية
 .العين
 ثبت فالذي"  الرؤية"  وأما فصل( : ٜٓ٘/ٙ) فتاواه مجموع في كما تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ
( . الرؤية أنكرت وعائشة" ) مرتين بفؤاده ربو محمد رأى: " قاؿ أنو عباس ابن عن الصحيح في

. الفؤاد رؤية أثبت عباس وابن العين رؤية أنكرت عائشة: فقاؿ بينهما جمع من الناس فمن
 يقوؿ وتارة ربو محمد رأى: يقوؿ تارة بالفؤاد مقيدة أو مطلقة ىي عباس ابن) عن الثابتة واأللفاظ

 يطلق تارة"  أحمد اإلماـ"  وكذلك. بعينو رآه بأنو صريح لفظ عباس ابن عن يثبت ولم محمد؛ رآه
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 من طائفة لكن بعينو؛ رآه يقوؿ أحمد سمع إنو أحد يقل ولم بفؤاده؛ رآه: يقوؿ وتارة الرؤية؛
 كبلـ مطلق الناس بعض سمع كما العين؛ رؤية منو ففهموا المطلق كبلمو بعض سمعوا أصحابو

 أحد عن ذلك ثبت وال بعينو رآه أنو يقتضي ما األدلة في وليس. العين رؤية منو ففهم عباس ابن
 أدؿ؛ نفيو على الصحيحة النصوص بل ذلك؛ على يدؿ ما والسنة الكتاب في وال الصحابة من

 ربك؟ رأيت ىل وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سألت: قاؿ ذر أبي عن} مسلم صحيح في كما
 إلى الحراـ المسجد من ليبل بعبده أسرى الذي سبحاف: }تعالى قاؿ وقد{ . أراه أنى نور: فقاؿ

 ذلك ذكر لكاف بعينو نفسو أراه قد كاف ولو{ آياتنا من لنريو حولو باركنا الذي األقصى المسجد
 رآه كاف ولو{ الكبرى ربو آيات من رأى لقد{ . }يرى ما على أفتمارونو: }قولو وكذلك. أولى
 أريناؾ التي الرؤيا جعلنا وما: }قولو في عباس ابن عن الصحيحين وفي. أولى ذلك ذكر لكاف بعينو

 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أريها عين رؤيا ىي قاؿ{ القرآف في الملعونة والشجرة للناس فتنة إال
 ذلك فكاف المعراج ليلة بعينو رآه بما الناس أخبر ألنو"  اآليات رؤيا"  وىذه بو أسري ليلة وسلم

 أحاديث من شيء في وليس بعينو ربو رأى بأنو يخبرىم ولم قـو وكذبو قـو صدقو حيث لهم فتنة
 .دونو ما ذكر كما لذكره ذلك وقع قد كاف ولو ذلك ذكر الثابتة المعراج

 نازع ما إال بعينو الدنيا في أحد اهلل يرى ال أنو األمة سلف واتفاؽ الصحيحة بالنصوص ثبت وقد
 يـو اهلل يروف المؤمنين أف على واتفقوا خاصة وسلم عليو اهلل صلى محمد نبينا رؤية من بعضهم فيو

 ىػ.ا والقمر الشمس يروف كما عيانا القيامة
 أبي حديث من وغيره مسلم صحيح وفي: اإلسبلمية الجيوش اجتماع في القيم ابن اإلماـ وقاؿ

 فقاؿ كلمات بخمس وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فينا قاـ) قاؿ عنو اهلل رضي األشعري موسى
 وعمل النهار عمل قبل الليل عمل اليو ويرفع القسط يخفض يناـ أف لو ينبغي وال يناـ ال اهلل إف

 من بصره إليو انتهى ما وجهو سبحات ألحرقت كشفو لو النور حجابو الليل عمل قبل النهار
 نور قاؿ ربك رأيت ىل اهلل رسوؿ سألت قاؿ عنو اهلل رضي ذر أبي عن مسلم صحيح وفي( خلفو

 دوف وحاؿ نور ثم كاف معناه: يقوؿ تعالى اهلل رحمو تيمية ابن اإلسبلـ شيخ فسمعت أراه أنى
  .أراه فأنى نور رؤيتو
 اعضل وقد( نورا رأيت) فقاؿ( ربك رأيت ىل) الصحيحة األلفاظ بعض في أف عليو ويدؿ: قاؿ
 ياء أنها على( أراه نورانيُّ ) فقاؿ بعضهم صحفو حتى الناس من كثير على الحديث ىذا أمر

 أنهم والخطأ االشكاؿ ىذا لهم أوجب وإنما ومعنى لفظا خطأ وىذا واحدة كلمة والكلمة النسب
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 ورده الحديث في حاروا للرؤية كاالنكار أراه أنى قولو وكاف ربو رأى اهلل رسوؿ أف اعتقدوا لما
 الدارمي سعيد بن عثماف حكى وقد الدليل موجب عن عدوؿ ىذا وكل لفظو باضطراب بعضهم

 عباس ابن استثنى وبعضهم المعراج ليلة ربو ير لم أنو على الصحابة إجماع لو الرؤية كتاب في
 بعيني رآه يقل لم عباس ابن فإف الحقيقة في بخبلؼ ذلك ليس يقوؿ وشيخنا ذلك قاؿ فيمن
 رأسو بعيني يقل ولم وجل عز رآه إنو قاؿ حيث الروايتين إحدى في أحمد اعتمد وعليو رأسو
 أبي حديث معنى في شيخنا قاؿ ما صحة على ويدؿ عنهما اهلل رضي عباس ابن لفظ أحمد ولفظ

 في المذكور النور أعلم واهلل ىو النور فهذا النور حجابو اآلخر الحديث في قولو عنو اهلل رضي ذر
 .نورا رأيت عنو اهلل رضي ذر أبي حديث
 وجعلوا الشرع، إلى الجهاؿ نسبها التي البدعية، األمور من والمعراج باإلسراء االحتفاؿ: مسالة
 يأتونو بما ذلك في وتفننوا رجب، من وعشرين سبع ليلة في وذلك سنة، كل في تقاـ سنة ذلك

 باطلة االحتفاالت وىذه كثيرة، ضروباً  البدع أنواع من فيها وأحدثوا المنكرات من الليلة ىذه في
 بالذات، الليلة ىذه في وسلم عليو اهلل صلى بالنبي أسري أنو يثبت لم ألنو أساسها، من
 ولم فكيف عينها، تعرؼ اإلسراء ليلة كانت إذا ىذا(: ) ... ٚ٘/ ٔ) المعاد زاد في قيم ابن قاؿ
 منقطعة ذلك في النقوؿ بل عينها، على وال عشرىا، على وال شهرىا، على ال معلـو دليل يقم

 اإلسراء ليلة أنها يظن التي الليلة تخصيص للمسلمين شرع وال بو، يقطع ما فيها ليس مختلفة،
 ىػ. ا القدر ليلة بخبلؼ غيره، وال بقياـ
 وذلك رجب، في كاف اإلسراء أف القصاص بعض وذكر(: ٔٚٔ) ص الباعث في شامة أبو وقاؿ
 .ىػ. ا الكذب عين والجرح التعديل أىل عند

 حوادث رجب شهر في كاف أنو روي وقد(: ٛٙٔ) ص المعارؼ لطائف في رجب ابن وقاؿ
 ىػ. ا ذلك من شيء يصح ولم عظيمة،

 إف إال شاذ، وىو المبعث، قبل كاف: فقيل المعراج وقت في اختلف وقد: الفتح في الحافظ قاؿ
: فقيل: اختلفوا ثم المبعث، بعد كاف أنو إلى األكثر وذىب المناـ، في حينئذ وقع أنو على حمل
-فيو اإلجماع فنقل حـز ابن وبالغ النووي، جـز وبو. وغيره سعد ابن قاؿ. بسنة الهجرة قبل

 .-األوؿ ربيع شهر في فيكوف
 أنو الجوزي ابن حكاه ما منها أقواؿ عشرة على يزيد كثيراً، اختبلفاً  ذلك في فإف مردود، وىو
 ىذا وحكي -رمضاف في فيكوف -أشهر بستة وقيل ،-رجب في فيكوف -أشهر بثمانية قبلها كاف



 - 30 - 

                                                                                                                                                  

 اثنتي سنة رجب في كاف: قاؿ ألنو قبلو، الذي مقتضى حـز ابن وحكي سالم، بن الربيع أبو الثاني
 اآلخر ربيع في كاف: قاؿ حيث الحربي إبراىيم بو جـز شهراً، عشر بأحد: وقيل النبوة، من عشرة

 بسنة الهجرة قبل: وقيل البر عبد البن السيرة شرح في المنير ابن ورجحة بسنة، الهجرة قبل
 وخمسة بسنة: وقيل فارس، ابن حكاه أشهر وثبلثة بسنة: وقيل البر، عبد ابن حكماه وشهرين،

 رمضاف في أو شواؿ، في كاف ىذا فعلى والبيهقي، الطبري طريقة من وأخرجو السدي، قالو أشهر
 ابن ذكره ما ينطبق ظاىره وعلى الواقدي، جـز بو و األوؿ، ربيع ومن منو الكسرين إلغاء على

 .شهراً  عشر بثمانية قبلها كاف أنو البر عبد ابن وحكاه قتيبة،
 كاف وقيل شهراً، عشر بثمانية الهجرة قبل رمضاف، في كاف أنو سبرة أبي ابن عن سعد ابن وعند

 حكاه سنين بثبلث الهجرة قبل وقيل. الروضة في النووي بو وجـز البر، عبد ابن حكاه رجب في
 سنين، بخمس الهجرة قبل كاف أنو الزىري عن والنووي القرطبي وتبعو عياض وحكي األثير، ابن

 (.ٖٕٓ/ ٚ) الباري فتح. تبعو ومن عياض ورجحو
 من تبعهم ومن والتابعوف، الصحابة يفعلها لم محدثة بدعة والمعراج اإلسراء بليلة فاالحتفاؿ

 .الصالح والعمل الخير على الناس أحرص وىم الصالح، السلف
 ذلك تخصيص يشرع فلم ىذا ومع وسلم عليو اهلل صلى فضائلو أعظم من اإلسراء كاف وإف

 وكاف الوحي، بنزوؿ فيو ابتديء الذي حراء غار بل شرعية، بعبادة المكاف، ذلك وال الزماف،
 اليـو خص   وال بمكة، مقامو مدة النبوة بعد الصحابة من أحد وال ىو يقصده لم النبوة، قبل يتحراه
 الزماف وال بالوحي فيو ابتديء الذي المكاف خص وال غيرىا، وال بعبادة الوحي فيو أنزؿ الذي
 .بشيء

 الكتاب أىل جنس من كاف وأمثالو، ىذا ألجل بعبادات عنده من واألزمنة األمكنة خص ومن
 من ذلك وغير التعميد، ويـو الميبلد، كيـو وعبادات مواسم المسيح أحواؿ زماف جعلوا الذين
 .أحوالو

 المواسم غير موسم اتخاذ وأما(: ٜٕٛ/ ٕ٘) الفتاوى مجموع في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ
 ثامن أو رجب، ليالي بعض أو المولد، ليلة أنها يقاؿ التي األوؿ ربيع شهر ليالي كبعض الشرعية

 فإنها األبرار، عيد الجهاؿ يسميو الذي شواؿ ثامن أو رجب، من جمعة أوؿ أو الحجة، ذي عشر
 ىػ. ا أعلم وتعالى سبحانو واهلل يفعلوىا، ولم السلف يستحبها لم التي البدع من
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 ليلة رجب شهر في أعني فيو أحدثوىا التي البدع ومن(: ٜٕٗ/ ٔ) المدخل في الحاج ابن وقاؿ
 ىػ. ا..  المعراج ليلة ىي التي منو والعشرين السابع

 دعوة على رده في( ٓٓٔ - ٜٚ/ ٖ) فتاواه في الشيخ آؿ إبراىيم بن محمد الشيخ وقاؿ
 عن سئل أف بعد والمعراج، اإلسراء بذكري االحتفاالت أحد لحضور اإلسبلـ العالم لرابطة وجهت

 .األدلة ذكر ثم والعقل، واالستصحاب والسنة الكتاب لداللة بمشروع، ليس ىذا: ذلك
 اإلسراء فيها حصل التي الليلة وىذه( ٜص) البدع من التحذير في كما باز ابن العبلمة وقاؿ

 عن ثابت غير فهو تعيينها في ورد ما وكل تعيينها، الصحيحة األحاديث في يأت لم والمعراج،
 ولو لها، الناس إنساء في البالغة الحكمة وهلل بالحديث، العلم أىل عند وسلم عليو اهلل صلى النبي
 ألف بها يحتفلوا أف لهم يجز ولم العبادات من بشيء يخصوىا أف للمسلمين يجز لم تعيينها ثبت
 بشيء، يخصوىا ولم بها، يحتفلوا لم - عنهم اهلل رضي - وأصحابو وسلم عليو اهلل صلى النبي
 الفعل، أو بالقوؿ إما لؤلمة وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ لبينو مشروعاً  أمراً  بها االحتفاؿ كاف ولو
 عن نقلوا فقد إلينا - عنهم اهلل رضي - الصحابة ولنقلو واشتهر، لعرؼ ذلك من شيء وقع ولو

 ىم بل الدين، من شيء في يفرطوا ولم األمة، تحتاجو شيء كل وسلم عليو اهلل صلى نبيهم
 والنبي إليو، الناس أسبق لكانوا مشروعاً  الليلة بهذه االحتفاؿ كاف فلو خير، كل إلى السابقوف

 فلو األمانة، وأدى الببلغ، غاية الرسالة بلغ وقد للناس، الناس أنصح ىو وسلم عليو اهلل صلى
 ولم وسلم عليو اهلل صلى النبي يغفلو لم اإلسبلـ دين من بها واالحتفاؿ الليلة ىذه تعظيم كاف

  .. . شيء في اإلسبلـ من ليسا وتعظيمها بها االحتفاؿ أف علم ذلك من شيء يقع لم فلما يكتمو،
 األنبياء أجساد؟  النبي لقي ىل(: ٕ٘/ٕ: قاؿ الشيخ صالح آؿ شيخ في شرح الطحاوية )مسألة

 أجسادىم؟ دوف أرواحهم لقي؟  إنو أـ أرواحهم؟ مع
 :قوالف ذلك في لهم العلماء
 :بدليلين ذلك على واستدلوا وأجسادا، أرواحا لقي العلم أىل من طائفة قاؿ :األوؿ القوؿ
 فبلف وكلم آدـ كلم وأنو لو جمعوا أنهم من يعني - الجمع من الظاىر ىو ىذا أف: األوؿ الدليل
 .آخره إلى فبلف وكلم

 أف على تدؿ لو، األنبياء وبعثة( األنبياء لي وبعثت) قولو الروايات أحد في جاء أنو: الثاني والدليل
 .الخاص الموقف ذلك في خاص ذلك
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 إلى رفع فإنو السبلـ عليو عيسى حاشا األجساد دوف لؤلرواح ىو إنما ذلك أف :الثاني القوؿ
 ىل قوالف، فيو الرابعة السماء في السبلـ عليو إدريس قوالف؛ إدريس وفي، وجسده بروحو السماء

 المفسرين عند خبلؼ ذلك وفي وجسده؟ بروحو كاف أـ فقط بروحو الرابعة للسماء رفعو كاف
 ال قصة في[ ٚ٘:مريم؟]عليا مكانا ورفعناه؟ تعالى قولو عند تجده أو مأخوذ العلم أىل وعند

 باألرواح كاف ذلك أف عندي القولين من واألظهر، تثبت ال الرفع لسبب قصة في يعني تثبت؛
 باألنبياء التقى حين صلى اهلل عليو وسلم النبي أف وذلك السبلـ؛ عليو عيسى خبل األجساد دوف

 إلى رجعت ثم القبور، من لو أجسادىم جمعت وقد بأجسادىم، معو صلوا يقاؿ أف إما معو وصلوا
، السماء في لقيهم ألنو فقط؛ باألرواح ىي يقاؿ أف وإما، السماء في أرواحهم وبقيت القبور
 بأجسادىم يرفعوف وكونهم حيا، رفعا السماء إلى السبلـ عليو عيسى بو خص إنما الرفع أف ومعلـو

 أف كثيرة أدلة يخالف بل عليو؛ دليل ال ىذا القبور، في لهم وجود وال دائما السماء إلى وأرواحهم
 وىذا األرض، في أجسادىم أف ودفنوا ماتوا كونهم فمعنى، الساعة قياـ إلى قبورىم في األنبياء

 .األصل ىو
 بهم فصلى األنبياء لو بعثت أنو صلى اهلل عليو وسلم بالنبي خاص ىذا قاؿ بخبلفو قاؿ ومن

 .السماء في ولقيهم
 كل وعلى، يعارضو التأملي فالدليل لك ذكرت وكما واضح، دليل من لها البد الخصوصية وىذه

 .والمتأخرين المتقدمين من العلم ألىل قوالف ىما
 ببل وأمره موسى كلم اهلل إف( : ٕٖٓ/ٕ) الفتاوى مجموع في كما اإلسبلـ شيخ قاؿ: مسألة
 ببل وأمره آدـ كلم وكذلك المعراج ليلة وأمره وسلم عليو اهلل صلى محمدا كلم وكذلك واسطة
 أف ونقرأ نسمع ما كثيرا:  عن الدائمة اللجنة وسئلت ىػ.ا شرعية دينية أوامر وىي واسطة

 بو عرج ما بعد وذلك واسطة بدوف وسلم عليو اهلل صلى النبي على فرضت الخمس الصلوات
 ىو وتوضيحو تبيينو سماحتكم من وأريد علي أشكل والذي السموات، إلى والسبلـ الصبلة عليو
 تابعة ىذه تكوف وبذلك مشافهة وسلم عليو اهلل صلى محمدا كلم وجل عز اهلل أف ىل

 في وجل عز اهلل كبلـ وأف السبلـ، عليو موسى أخيو مع فيها مشتركا السبلـ عليو لخصوصياتو
 األحاديث إلى ذلك في مرشدينا خيرا عنا اهلل جزاكم أفتونا السبلـ، عليو لموسى خاصا ليس الدنيا

 سبحانو اهلل بأف صريحة المعراج أحاديث نعم،:  فأجابت وسلم؟ عليو اهلل صلى النبي عن الواردة
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 المؤمنين وأرواح الجنة، في تسرح العرش تحت قناديل في الشهداء أرواح أف واعلم
 .ٔسجين في وىي برىوت، في والفجار الكفار وأرواح العرش، تحت

                                                                                                                                                  

 أف كما اهلل كليم والسبلـ الصبلة عليو أنو يعلم وبذلك وسلم، عليو اهلل صلى محمدا نبيو كلم
 ىػ.ا وسلم وصحبو وآلو محمد، نبينا على اهلل وصلى التوفيق وباهلل اهلل كليم موسى
 وسلم عليو اهلل صلى محمداً، كلم اهلل أف ثبت:  فتاواه مجموع في كما العثيمين العبلمة وقاؿ
 . المعراج ليلة

في شرحو:  قوؿ المصنف  الراجحي الرحمن عبد بن اهلل عبد بن العزيز عبد : قاؿ الشيخ مسألة
 .دليل إلى يحتاج وىذا( والكرسي العرش سرادقات ورأى)
 فكونو .دليل إلى يحتاج أيضاً  وىذا( اليقظة في األرضين في وما السموات في ما وجميع: )قولوو 

 في وما السماوات في ما جميع رأى وكونو دليل، إلى يحتاج ىذا والكرسي العرش سرادقات رأى
 آخرىا إلى أولها من كلها األرض في طاؼ فهل دليل، إلى يحتاج أيضاً  ىذا اليقظة في األرضين

  .دليل إلى يحتاج ىذا البحار؟ لجج في وما فيها ما ورأى
حملو جبريل على البراؽ حتى أداره  )أم ا قوؿ المؤلف : وقاؿ الشيخ النجمي في ىدي الساري : 

أم ا عند ، إذلم يحملو على البراؽ إال  حين سار إلى بيت المقدس ،فهذا فيو نظر (في السموات 
قاؿ  البراؽ كما عروجو من بيت المقدس إلى السماء فالظاىر أن و كاف في المعراج وليس على

 يق .  المؤلف يرحمو اهلل وباهلل التوف

 األرواح مستقر أين وىى: عشرة الخامسة المسالة(: ٙٚٔقاؿ اإلماـ ابن القيم في الروح )ص ٔ
 تودع وىل ال أـ الجنة في ىي وىل األرض في أـ السماء في ىى ىل القيامة إلى الموت بين ما

 . مجردة تكوف أـ فيها وتعذب فتنعم فيها كانت التي أجسادىا غير أجساد في
 في واختلف فقط السمع من تتلقى إنما وىى فيها واختلفوا لناسا فيها تكلم عظيمة مسالة ىذه
 يحبسهم لم إذا شهداء غير أـ كانوا شهداء الجنة في اهلل عند المؤمنين أرواح قائلوف فقاؿ ذلك
 اهلل وعبد ىريرة أبى مذىب وىذا لهم والرحمة عنهم بالعفو ربهم وتلقاىم دين وال كبيرة الجنة عن
  عنهم اهلل رضى عمر بن
  ورزقها ونعيمها روحها من يأتيهم بابها على الجنة بفناء ىم طائفة وقالت 
 .قبورىا فنيةأ على األرواح طائفة وقالت 

  .شاءت حيث تذىب مرسلة الروح أف بلغنى مالك وقاؿ
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 .الجنة في المؤمنين وأرواح النار في للكفار أرواح اهلل عبد ابنو رواية في أحمد اإلماـ وقاؿ 
 جل و عز اهلل عند المؤمنين أرواح والتابعين الصحابة من طائفة وقاؿ منده بن اهلل عبد أبو وقاؿ
 وأرواح بالجابية المؤمنين أرواح والتابعين الصحابة من جماعة عن روى قاؿ ذلك على يزيدوا ولم

  .بحضرموت بئر ببرىوت الكفار
 إف فقاؿ مجتمع المؤمنين ألنفس ىل اليماف أبا اهلل عبد بن عامر سألت عمرو بن صفواف وقاؿ

 الصالحوف عبادى يرثها األرض أف الذكر بعد من الزبور في كتبنا ولقد تعالى اهلل يقوؿ التي األرض
 يورثها التي األرض ىى وقالوا البعث يكوف حتى المؤمنين أرواح إليها يجتمع التي األرض ىى قاؿ
 في الكفار وأرواح السابعة السماء في عليين المؤمنين أرواح كعب وقاؿ الدنيا في المؤمنين اهلل

  .إبليس جند تحت السابعة األرض في سجين
  .برىوت ببئر الكفار وأرواح زمـز ببئر المؤمنين أرواح طائفة وقالت 
 في الكفار وأرواح شاءت حيث تذىب األرض من برزخ في المؤمنين أرواح الفارسى سلماف وقاؿ 

  .شاءت حيث األرض في تذىب المؤمن نسمة عنو لفظ وفي سجين
  .شمالو عن الكفار وأرواح آدـ يمين عن المؤمنين أرواح طائفة وقالت 
  أجسادىا خلق قبل كانت حيث مستقرىا حـز ابن منهم أخرى طائفة وقالت 
 البرىاف فهو نتعداه ال ونبيو وجل عز اهلل قالو ما ىو األرواح مستقر في بو نقوؿ والذى وقاؿ 

 على وأشهدىم ذريتهم ظهورىم من آدـ بنى من ربك أخذ وإذا قاؿ جل و عز اهلل أف وىو الواضح
 تعالى وقاؿ غافلين ىذا عن كنا إنا القيامة يـو تقولوا أف شهدنا بلى قالوا بربكم ألست أنفسهم

 جملة األرواح خلق تعالى اهلل أف فصح آلدـ اسجدوا للمبلئكة قلنا ثم صورناكم ثم خلقناكم ولقد
 اهلل وأخذ اختلف منها تناكر وما ائتلف منها تعارؼ فما مجندة جنود األرواح أف أخبر وكذلك
 وقبل آلدـ بالسجود المبلئكة يأمر أف قبل عاقلة مصورة مخلوقة وىى بالربوبية لو وشهادتها عهدىا

 ترجع الذى البرزخ وىو شاء حيث أقرىا ثم وماء تراب يومئذ واألجساد األجساد في يدخلها أف
 من المتولدة األجساد في فينفخها الجملة بعد الجملة منها يبعث يزاؿ ال ثم الموت عند إليو

 عارفة وأنها والتناكر التعارؼ من ألغراضها حاملة أجساد األرواح أف فصح قاؿ أف إلى المنى
 ليلة اهلل رسوؿ فيو رآىا الذى البرزخ إلى فيرجع يتوفاىا ثم يشاء كما الدنيا في اهلل فيبلوىم مميزة
 وذلك يساره عن الشقاوة أىل وأرواح آدـ يمين عن السعادة أىل أرواح الدنيا سماء عند بو أسرى

 نصر بن محمد ذكر وقد قاؿ، الجنة إلى والشهداء األنبياء أرواح ويعجل العناصر منقطع عند
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 قاؿ، العلم أىل أجمع ىذا وعلى قاؿ بعينو قلنا الذى ىذا ذكر أنو راىويو بن اسحاؽ عن المروزى
 أصحاب ما الميمنة فأصحاب تعالى اهلل قوؿ ىو وىذا قاؿ اإلسبلـ أىل جميع قوؿ وىو حـز ابن

 جنات في المقربوف أولئك السابقوف والسابقوف المشئمة أصحاب ما المشئمة وأصحاب الميمنة
 وجنة وريحاف فروح المقربين من كاف أف فأما تعالى وقولو اآلخرين من وقليل األولين من ثلة النعيم
 الحياة وىى ثانية أجسادىا إلى األرواح عدد يتم حتى ىنالك األرواح تزاؿ فبل خرىا إلى نعيم

  انتهى ابدا مخلدين السعير في وفريق الجنة في فريق الخلق يحاسب الثانية
 قبورىم أفنية على المؤمنين عامة وأرواح الجنة في الشهداء أرواح البر عبد بن عمر أبو وقاؿ 

  .فيو ما ونبين بو احتج وما كبلمو نذكر ونحن
 من يأكلوف ولكن الجنة في ىى ليس مجاىد من عليو قرىء فيما جريج ابن عن المبارؾ ابن وقاؿ 

 . ريحها ويجدوف ثمارىا
 أف بلغنى فقاؿ المؤمنين أرواح عن شهاب ابن سأؿ أنو سويد بن سعيد عن صالح بن معاوية وذكر 

 يـو كل في ربها تأتى الجنة رياض إلى وتروح تغدو بالعرش معلقة خضر كطير الشهداء أرواح
 . عليو تسلم

 مقعده عليو عرض مات إذا أحدكم أف عمر ابن حديث شرح في البر عبد بن عمر أبو وقاؿ 
 يقاؿ النار أىل فمن النار أىل من كاف وإف الجنة أىل فمن الجنة أىل من كاف إف والعشى بالغداة

 على األرواح أف إلى ذىب من بو استدؿ وقد قاؿ القيامة يـو إلى اهلل يبعثك حتى مقعدؾ ىذا لو
 وأثبت مجيئا أحسن بذلك األحاديث ألف أعلم واهلل ذلك في اليو ذىب ما أصح وىو القبور أفنية
  غيرىا من نقبل

 قاؿ كما القبور أفنية تفارؽ وال تلـز أنها على ال قبورىا أفنية على تكوف قد أنها والمعنى قاؿ 
  شاءت حيث تسرح األرواح أف بلغنا أنو اهلل رحمو مالك

 ذلك تفارؽ ال الميت دفن يـو من أياـ سبعة القبور أفنية على األرواح قاؿ أنو مجاىد وعن قاؿ 
 .أعلم واهلل

 البدف أعراض من عرض النفس اف يقوؿ من قوؿ وىذا المحض العدـ مستقرىا فرقة وقالت
 مخالف قوؿ وىذا بحياتو المشروطة األعراض سائر تعدـ كما البدف بموت فتعدـ وإدراكو كحياتو

 أف والمقصود اهلل شاء إف ذلك سنذكر كما والتابعين الصحابة وإجماع والسنة القرآف لنصوص
 . المحض العدـ الموت بعد األرواح مستقر اف المبطلة الفرقة ىذه عند
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 حاؿ في اكتسبتها التي وصفاتها أخبلقها تناسب أخر أرواح الموت بعد مستقرىا فرقة وقالت 
 ابداف إلى السبعية النفس فتصير األرواح تلك يشاكل حيواف بدف إلى روح كل فتصير حياتها
 المتناسخة قوؿ وىذا الحشرات أبداف إلى والسفلية والدنية البهائم أبداف إلى والكلبية السباع
 . كلهم اإلسبلـ أىل أقواؿ عن خارج قوؿ وىو المعاد منكرى

 في مجموعا بو تظفر وال الموت بعد أرواحهم مصير في الناس أقواؿ جمع من لى تلخص ما فهذا 
 الصواب ىو وما عليو وما قوؿ لكل وما األقواؿ ىذه مأخذ نذكر ونحن البتة ىذا غير واحد كتاب

 . والتوفيق اإلعانة مرجو وىو بها اهلل من التي طريقتنا على والسنة الكتاب عليو دؿ الذى ذلك من
 وجنة وريحاف فروح المقربين من كاف إف فاما تعالى بقولو فاحتج الجنة في ىى قاؿ من فأما فصل
 ثبلثة إلى األرواح وقسم بالموت البدف من خروجها ذكر عقيب سبحانو ذكره وىذا قاؿ نعيم

 سبلمتها يتضمن وىو باإلسبلـ لها حكم يمين وأصحاب النعيم جنة في أنها وأخبر مقربين أقساـ
 مفارقتها بعد وىذا قالوا جحيم وتصلية حميم من نزال لها أف وأخبر ضالة ومكذبة العذاب من

 وبعد الموت بعد حالها فذكر السورة أوؿ في القيامة يـو حالها سبحانو ذكر وقد قطعا للبدف
 في فادخلى مرضية راضية ربك إلى ارجعى المطمئنة النفس أيتها يا تعالى بقولو واحتجوا البعث
 من خروجها عند لها يقاؿ ىذا اف والتابعين الصحابة من واحد غير قاؿ وقد جنتى وادخلى عبادى
 لها يقاؿ فانو اآلخرة في لها يقاؿ ىذا اف قاؿ من قوؿ ذلك ينافي وال بذلك الملك يبشرىا الدنيا
 استقاموا ثم اهلل ربنا قالوا الذين إف تعالى قاؿ التي البشرى من وىذه البعث وعند الموت عند

 يكوف التنزؿ وىذا توعدوف كنتم التي بالجنة وأبشروا تحزنوا وال تخافوا أال المبلئكة عليهم تتنزؿ
  الموت عند اآلخرة بشارة وأوؿ البعث عند ويكوف القبر في ويكوف الموت عند

 وىذا وريحاف بروح أبشرى قبضها عند لها يقوؿ الملك أف عازب بن البراء حديث في تقدـ وقد 
 كعب بن الرحمن عبد عن شهاب ابن عن الموطأ في مالك رواه بما واحتجوا، الجنة ريحاف من
 طائر المؤمن نسمة إنما قاؿ اهلل رسوؿ أف يحدث كاف مالك بن كعب أباه أف أخبره مالك بن

 بياف ىذه مالك رواية وفي عمر أبو قاؿ يبعثو يـو حياة إلى اهلل يرجعو حتى الجنة شجر في تعلق
 الزىرى عن يونس رواه وكذلك مالك بن كعب بن الرحمن عبد من الحديث لهذا الزىرى سماع

 الزىرى عن األوزاعى رواه وكذلك أبيو عن يحدث مالك بن كعب بن الرحمن عبد سمعت قاؿ
 أبى بن شعيب بأف الحديث ىذا الذىلى يحيى بن محمد أعل وقد كعب بن الرحمن عبد حدثنى
 اهلل عبد بن الرحمن عبد عن الزىرى عن رووه كيساف بن وصالح الزىرى أخى بن ومحمد حمزة
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 عبد عن شهاب ابن عن كيساف بن صالح وقاؿ منقطعا فيكوف كعب جده عن مالك بن كعب بن
 الذى وىو عندنا المحفوظ وىذا الذىلى قاؿ يحدث كاف مالك بن كعبا أف بلغو انو الرحمن
 لمالك فحكموا الحفاظ من غيره ىذا في وخالفو الزىرى أخى وابن وشعيب صالح حديث يشبهو

 ىذا رواية على فضيل بن والحارث واألوزاعى يزيد بن ويونس مالك فاتفق عمر أبو قاؿ واألوزاعى
 قاؿ ،وغيره الترمذي وصححو أبيو عن مالك بن كعب ابن الرحمن عبد عن الزىرى عن الحديث

 بن ويونس مالك واتفاؽ عليو دليل وال ذلك من يحيى بن محمد قالو لما عندى وجو وال عمر أبو
 من وىم أسكن وروايتهم قولهم إلى والنفس بالصواب أولى إسحاؽ بن ومحمد واألوزاعى زيد

 الذىلى محمد قاؿ وقد انتهى الحديث ىذا في خالفهم من بهم يقاس ال بحيث واالتقاف الحفظ
 ومحمد الرحمن وعبد ومعبد اهلل وعبيد اهلل عبد خمسة كعب ولد يقوؿ المدينى بن على سمعت

 الرحمن عبد من وسمع عمى حين أبيو قائد وكاف كعب بن اهلل عبد من الزىرى فسمع الذىلى قاؿ
 فالحديث انتهى منو سمع أراه وال كعب بن الرحمن عبد بن بشير عن وروى كعب بن اهلل عبد بن
 بن الرحمن لعبد كاف وإف فظاىر معو ومن مالك قاؿ كما كعب أبيو عن الرحمن لعبد كاف اف

 الطريق ىذا من مرسبل يكوف أف فنهايتو معو ومن شعيب قاؿ كما جده عن كعب بن اهلل عبد
 من فالحديث عددا وال قدرا أرسلوه الذين بدوف ليسوا وصلوه والذين األخرى من وموصوال

  .أعلم واهلل العلة لهذه الصحيح صاحبا يخرجو لم وإنما األحاديث صحاح
 الحديث في قولو ذلك على يدؿ الروح ىنا ىا فالنسمة المؤمن نسمة قولو أما عمرو أبو قاؿ 

 اللفظة ىذه وأصل والبدف والنفس الروح النسمة وقيل يبعثو يـو جسده إلى اهلل يرجعو حتى نفسو
 فارقو وإذا بروحو االنساف حياة ألف أعلم واهلل نسمة للروح قيل وإنما بعينو االنساف النسمة اعنى
 على وقوؿ مؤمنة نسمة أعتق من قولو االنساف النسمة أف على والدليل كالمعدـو صار أو عدـ

  الشاعر وقاؿ النسمة وبرأ الحبة فلق والذى عنو اهلل رضى
 . الغبارا نفضن النسمات إذا...  الحساب في تقى منك فأعظم 

 والنسمة قاؿ اإلنساف النسمة أحمد بن الخليل وقاؿ القيامة يـو قبورىم من الناس بعث إذا يعنى
 بضم ويروى األكثر وىو البلـ بفتح يروى الجنة شجر في تعالى وقولو الريح ىبوب والنسيم الروح
 والعلوقة أشجارىا بين وتسرح الجنة ثمار من تأكل يقوؿ والرعى األكل وىو واحد والمعنى البلـ

  الخيل يصف زياد بن الربيع قاؿ طعاما أى علوقا اليـو ذاؽ ما العرب تقوؿ والرعى األكل والعلوؽ
  واألمهار بالمهرات يمصعن...  علوقة يذقن ما ومجنبات 
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  األعشى وقاؿ 
  عبلؽ الرجيع إال فيها ليس * ترس ظهر كأنها وفبلة 
 الطعاـ من العلقة يأكلن إنما اللحم يغشهن لم خفاؼ ذاؾ إذ والنساء عائشة قوؿ ومنو قلت 

  الغذاء من والنفس القلب يعلق ما وىو التعلق من اللفظة وأصل
 الجنة في اهلل عند المؤمنين أرواح منهم قائلوف فقاؿ الحديث ىذا معنى في العلماء واختلف قاؿ 

 عنهم بالعفو ربهم وتلقاىم دين وال كبيرة الجنة عن يحبسهم لم إذا شهداء غير أـ كانوا شهداء
 أيضا واحتجوا، شهيد غير من شهيدا فيو يخص لم الحديث ىذا بأف واحتجوا قاؿ ،لهم والرحمة

 بن اهلل عبد وعن سجين في الفجار وأرواح عليين في األبرار أرواح أف ىريرة أبى عن روى بما
 إذا قولو وىو نقلو صحة في مدفع ال ما السنة من يعارضو قوؿ وىذا عمر أبو قاؿ ذلك مثل عمرو
 كاف وإف الجنة أىل فمن الجنة أىل من كاف إف والعشى بالغداة مقعده عليو عرض أحدكم مات

 . القيامة يـو إليو اهلل يبعثك حتى مقعدؾ ىذا لو يقاؿ النار أىل فمن النار أىل من
 على يدالف إنما والسنة القرآف ألف غيرىم دوف الشهداء في الحديث ىذا معنى إنما آخروف وقاؿ 

 يرزقوف ربهم عند أحياء بل أمواتا اهلل سبيل في قتلوا الذين تحسبن وال تعالى فقولو القرآف أما ذلك
  اآلية فضلو من اهلل آتاىم بما فرحين

 مرفوعا مخلد بن بقى طريق من عنو اهلل رضى الخدرى سعيد أبى حديث فذكر اآلثار وأما 
 وتعالى تبارؾ الرب لهم فيقوؿ بالعرش معلقة قناديل إلى مأواىم يكوف ثم ويروحوف يغدوف الشهداء

 في أرواحنا أعدت أنك وددنا أنا غير ال فيقولوف أكرمتكموىا كرامة من أفضل كرامة تعلموف ىل
 عطية عن المختار بن اسماعيل عن ىناد عن رواه سبيلك في فنقتل أخرى مرة نقاتل حتى أجسادنا

 يـو يعنى إخوانكم أصيب لما اهلل رسوؿ قاؿ قاؿ عنهما اهلل رضى عباس ابن حديث ساؽ ثم عنو
 قناديل إلى وتأوى ثمارىا من وتأكل الجنة أنهار ترد خضر طير أجواؼ في أرواحهم اهلل جعل أحد
 إخواننا يبلغ من قالوا ومقيلهم ومشربهم مأكلهم طيب وجدوا فلما العرش ظل في مدالة ذىب من
 أنا جل و عز اهلل فقاؿ قاؿ الجهاد في يزىدوا وال الحرب عن ينكلوا لئبل نرزؽ الجنة في أحياء أنا

 ربهم عند أحياء بل أمواتا اهلل سبيل في قتلوا الذين تحسبن وال تعالى اهلل فأنزؿ عنكم أبلغهم
 مرة بن اهلل عبد عن األعمش حديث ذكر ثم ،داود أبى وسنن أحمد مسند في والحديث يرزقوف

 في قتلوا الذين تحسبن وال اآلية ىذه عن عنو اهلل رضى مسود بن اهلل عند سأؿ قاؿ مسروؽ عن
 في أرواحهم فقاؿ ذلك عن سألنا قد أنا أما فقاؿ يرزقوف ربهم عند أحياء بل أمواتا اهلل سبيل
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 ربك اليهم فاطلع القناديل تلك إلى تأوى ثم شاءت ايها في الجنة في تسرح خضر طير جوؼ
 ففعل شئنا حيث الجنة من نسرح ونحن نشتهى شيء وأى قالوا شيئا تشتهوف ىل فقاؿ إطبلعو

 في أرواحنا ترد أف نريد رب يا قالوا يسألوا أف من يتركوا لم أنهم رأوا فلما مرات ثبلث ذلك بهم
 صحيح في والحديث تركوا حاجة لهم ليس أف رأى فلما أخرى مرة سبيلك في نقتل حتى أجسادنا

 أتت سراقة بن حارثة أـ وىى البراء بنت الربيع أـ أف أنس عن البخارى صحيح وفي قلت، مسلم
 في كاف قاف غرب سهم أصابو بدر يود قتل وكاف حارثة عن تحدثنى أال اهلل نبي يا فقالت النبي
 وإف جناف إنها حارثة أـ يا قاؿ البكاء في عليو اجتهدت ذلك غير في كاف وإف صبرت الجنة
 الحميد عبد بن يحيى حدثنا مخلد بن بقى طريق من ساؽ ثم، األعلى الفردوس أصاب ابنك
 أجواؼ في تجوؿ الشهداء أرواح يقوؿ عباس ابن سمع يزيد أبى ابن اهلل عبيد عن عيينة ابن حدثنا

  الجنة مرث في تعلق خضر طير
، الجنة ثمار من تأكل بيض طير صور في الشهداء أرواح أف بلغنا قاؿ قتادة عن معمر عن ذكر ثم 

 أرواح عمرو بن اهلل عبد عن معداف بن خالد عن يزيد بن ثور عن النبيل عاصم أبى طريق ومن
 تدؿ كلها اآلثار ىذه عمر أبو قاؿ. الجنة ثمر من ويرزقوف يتعارفوف كالزرازير طير في الشهداء

 بعضها وفي طير أجواؼ في بعضها وفي طير صور في بعضها وفي غيرىم دوف الشهداء أنهم على
 طير صور أو كطير قاؿ من قوؿ القوؿ يكوف أف أعلم واهلل عندى يشبو والذى قاؿ خضر كطير

 يقل ولم كطائر المؤمن نسمة فيو وقولو مالك ابن كعب حديث يريد المذكور لحديثنا لمطابقتو
 عن مرة بن اهلل عبد األعمش عن مسعود ابن حديث يونس بن عيسى وروى قاؿ. طائر جوؼ في

 أبو قاؿ. خضر طير أجواؼ في مسلم صحيح في والذى قلت، خضر كطير اهلل عبد عن مسروؽ
  الجنة شجر في يعلق طائر الشهداء من المؤمن نسمة إنما قاؿ كأنو التأويل ىذا فعلى عمر

 مات إذا أحدكم إف قولو وبين الجنة شجر في يعلق طائر المؤمن نسمة قولو بين تنافي ال قلت 
 النار أىل من كاف وإف الجنة أىل فمن الجنة أىل من كاف إف والعشى بالغداة مقعده عليو عرض
 طائر المؤمن نسمة قولو أف كما والشهيد فراشو على الميت يتناوؿ الخطاب وىذا النار أىل فمن
 روحو ترد والعشى بالغداة مقعده عليو يعرض كونو ومع وغيره الشهيد يتناوؿ الجنة شجر في يعلق
 يـو يدخلو إنما فانو لو أعد الذى والبيت بو الخاص المقعد وأما، ثمارىا من وتأكل الجنة أنهار

 تلك ىي ليست لهم اهلل أعد التي وقصورىم ودورىم الشهداء منازؿ أف عليو ويدؿ القيامة
 ويكوف الجنة من ومقاعدىم منازلهم يروف فهم قطعا البرزخ في أرواحهم اليها تأوى التي القناديل
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 القيامة يـو يكوف إنما الكامل التاـ الدخوؿ فاف بالعرش المعلقة القناديل تلك في مستقرىم
  ذلك دوف أمر البرزخ في الجنة األرواح ودخوؿ

 دخلوا القيامة يـو كاف فإذا وعشيا غدوا النار على أرواحهم تعرض الشقاء أىل ىذا ونظير 
 شيء البرزخ في بالجنة األرواح فتنعم البرزخ في عليها يعرضوف كانوا التي ومقاعدىم منازلهم
 مع غذائها دوف البرزخ في الجنة من الروح فغذاه آخر شيء بها القيامة يـو األبداف مع وتنعمها

 واللبس والشرب األكل!  وقاـ العلقة تأكل أى الجنة شجر في تعلق قاؿ ولهذا البعث يـو بدنها
 السنن من القوؿ ىذا يعارض ال أنو فظهر القيامة يـو أجسادىا إلى ردت إذا يكوف فإنما والتمتع

 . وتوافقو السنة تعاضده وإنما شيء
 يدؿ ما اللفظ في ليس فتخصيص غيرىم دوف الشهداء في كعب حديث إف قاؿ من قوؿ وأما 

 جدا قليل المؤمنين عمـو إلى بالنسبة الشهداء فإف مسمياتو أقل على العاـ اللفظ حمل وىو عليو
 أف ترى أال الشهادة بوصف يعلقو ولم لو المقتضى فهو اإليماف بوصف الجزاء ىذا علق والنبي

 يكرب معد بن المقداـ حديث في كقولو الشهادة بوصف علق بالشهداء اختص الذى الحكم
 حلة ويحلى الجنة من مقعده ويرى دمو من دفقة أوؿ في لو يغفر خصاؿ ست اهلل عند للشهيد
 رأسو على ويوضع األكبر الفزع من ويأمن القبر عذاب من ويجار العين الحور من ويزوج اإليماف

 في ويشفع العين الحور من وسبعين اثنتين ويزوج فيها وما الدنيا من خير منو الياقوتة الوقار تاج
 للمؤمن إف يقل ولم للشهيد إف قاؿ بالشهيد يختص ىذا كاف فلما أقاربو من إنسانا سبعين

 األحاديث سائر وكذلك خصاؿ ست الشهيد يعطى الجذامى قيس حديث في قولو وكذلك
  بالشهادة الجزاء فيها علق التي والنصوص

  شهيد غير أو كاف شهيدا مؤمن كل يتناوؿ فإنو باإليماف الجزاء فيو علق ما وأما 
 ال وىي حق فكلها الجنة في أرواحهم وكوف الشهداء رزؽ في ذكر التي واآلثار النصوص واما 

 ببل الشهداء من أفضل ىم الذين الصديقين سيما وال الجنة المؤمنين أرواح دخوؿ انتفاء على تدؿ
 أنها قالوا فإف ،ال أـ الجنة في ىى ىل الصديقين أرواح في تقولوف ما لهؤالء فيقاؿ الناس بين نزاع
 أرواح اختصاص على تدؿ ال النصوص ىذه أف فثبت القوؿ ىذا غير لهم يسوغ وال الجنة في

 كابى الصحابة سادات أرواح تكوف أف ذلك من لزمهم الجنة في ليست قالوا وإف بذلك الشهداء
 رضى وأشباىهم اليماف بن وحذيفة الدرداء وأبى مسعود بن اهلل وعبد كعب بن وأبى الصديق بكر
  ضرورة البطبلف معلـو وىذا الجنة في زماننا شهداء وأرواح الجنة في ليست عنهم اهلل
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 ىذه في بالذكر لتخصيصهم الموجب فما بالشهداء يختص حكم ىذا كاف فإف قيل فإف 
 لهم وأف بد وال ألىلها مضموف ىذا وأف درجتها وعلو الشهادة فضل على التنبيو قلت النصوص

 على األموات من غيرىم نصيب من أكمل البرزخ في النعيم ىذا من فنصيبهم نصيب أوفر منها
 ىو من فيو يشاركو ال بو يختص نعيم فلو منهم درجة أعلى فراشو على الميت كاف وإف فراشهم

 بذلوا لما فإنهم خضر اطير أجواؼ في الشهداء أرواح جعل سبحانو اهلل أف ىذا على ويدؿ ،دونو
 يـو إلى فيها تكوف منها خيرا أبدانا البرزخ في منها أعاضهم فيو أعداؤه أتلفها حتى هلل أنفسهم
 كانت ولهذا عنها المجردة األرواح نعيم من أكمل األبداف تلك بواسطة نعيمها ويكوف القيامة
 قاؿ فانو الحديثين لفظ وتأمل طير جوؼ في الشهيد ونسمة كطير أو طير صورة في المؤمن نسمة
 ومعلـو طير جوؼ في ىي قاؿ بأف للشهيد خص ثم وغيره الشهيد يعم فهذا طير المؤمن نسمة

 كبلمو يصدؽ من على وسبلمو اهلل فصلوات طير أنها عليها صدؽ طير جوؼ في كانت إذا أنها
 رواية وترجيحو عمر أبى جمع من أحسن الجمع وىذا اهلل عند من حق أنو على ويدؿ بعضا بعضو

 خضر طير أجواؼ وفي خضر كطير فهي وصواب حق الروايتاف بل خضر كطير أرواحهم روى من
. 

  ويجدوف ثمارىا من يأكلوف ولكن الجنة في ىي ليس مجاىد قوؿ وأما فصل
 عاصم عن اسحق ابن حديث من مسنده في أحمد اإلماـ رواه بما القوؿ لهذا يحتج فقد ريحها 

 الجنة بباب نهر بارؽ على الشهداء رسوؿ قاؿ قاؿ عباس ابن عن لبيد ابن محمود عن عمر بن
 فإف الجنة في كونهم ينافي ال وىذا ،وعشية بكرة الجنة من رزقهم عليهم يخرج خضراء قبة في

 مقاعدىم إلى يصيروا لم وإف الجنة في فهم الجنة من عليهم يخرج ورزقهم الجنة من النهر ذلك
 وأكمل ىذا بتمييز اإلحاطة عن يقصر والتعبير وجو كل من الكامل الدخوؿ نفي فمجاىد منها

 والهدى الشفاء رأيت نزلت وكلما أصحابو عبارة ثم اهلل رسوؿ عبارة المراد على ادلها العبارة
  علم ببل والقوؿ والدعاوى الحيرة رأيت نزلت وكلما والنور

 المعرور بنت كبشة أـ عن يزيد بن اهلل عبد عن عبيدة بن موسى وروى منده بن اهلل عبد أبو قاؿ 
 إف فقاؿ البيت أىل أبكى صفة فوصفها األرواح ىذه عن فسألناه اهلل رسوؿ علينا دخل قالت
 وتأوى مائها من وتشرب ثمارىا من وتأكل الجنة في ترعى خضر الطير حواصل في المؤمنين أرواح

 الكفار أرواح واف وعدتنا ما وآتنا إخواننا بنا ألحق ربنا يقولوف العرش تحت ذىب من قناديل إلى
 ال ربنا يقولوف النار في جحر إلى وتأوى النار من وتشرب النار من تأكل سود طير حواصل في
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 بن اهلل عبد حدثنا الدمشقي زرعة أبو حدثنا الطبراني وقاؿ، وعدتنا ما تؤتنا وال إخواننا بنا تلحق
 في فقاؿ المؤمنين أرواح عن النبي سئل قاؿ حبيب بن ضمرة عن صالح ابن معاوية حدثني صالح

 سجين في محبوسة قاؿ الكفار وأرواح اهلل رسوؿ يا قالوا شاءت حيث الجنة في تسرح خضر طير
 أبى بن بكر أبى عن المغيرة أبو ورواه صالح بن هلل عبد عن يونس بن ىشاـ عن الشيخ أبو رواه
 بن ثور عن الثورى عن غنجار حديث من منده بن اهلل عبد أبو وذكر ،حبيب بن ضمرة عن مريم
 خضر طير في المؤمنين أرواح اهلل رسوؿ قاؿ قاؿ عمرو بن اهلل عبد عن معداف بن خالد عن يزيد

 اهلل عبد وأبو أنس عن الرقاشي يزيد وذكر، موقوفا غيره ورواه الجنة ثمر من تأكل كالزرازير
 استقبلو السماء إلى المؤمن بروح الموت ملك عرج إذا النبي عن الدارى تميم عن الشامي
 فإذا صاحبو بشارة سوى السماء من ببشارة يأتيو منهم كل المبلئكة من ألفا سبعين في جبرائيل

 في فضعو عبدى بروح انطلق الموت لملك جل و عز اهلل فيقوؿ ساجدا خر العرش إلى بو انتهي
 عمرو بن ضرار عن خنيس بن بكر رواه مسكوب وماء ممدود وظل منضود وطلح مخضود سدر
 . اهلل عبد وأبى يزيد عن

 أفنية تفارؽ ال لها الـز أمر ىذا أف أراد فاف قبورىا أفنية على األرواح قاؿ من قوؿ وأما فصل 
 منها وسنذكر بعضها ذكرنا قد كثيرة وجوه من والسنة الكتاب نصوص ترده خطأ فهذا أبدا القبور

 وىي قبورىا على إشراؼ لها أو وقتا القبور أفنية على تكوف أنها أراد وإف، اهلل شاء إف نذكره لم ما
 منهم جماعة المذىب ىذا إلى ذىب وقد ،القبور أفنية مستقرىا يقاؿ ال ولكن حق فهذا مقرىا في
 عليو عرض مات إذا أحدكم إف عمر ابن حديث شرح في كتابو في قاؿ البر عبد بن عمر أبو

 ما أصح وىو القبور أفنية على األرواح اف إلى ذىب من بو استدؿ وقد والعشى بالغداة مقعده
 وكذلك متواترة ثابتة ذلك على الدالة األحاديث أف ترى أال األثر طريق من ذلك في إليو ذىب

 ومثل ىذا عمر ابن حديث مثل المتواترة األحاديث يريد قلت ،القبور على السبلـ أحاديث
 أنس حديث ومثل القيامة يـو اهلل يبعثك حتى مقعدؾ ىذا وفيو تقدـ الذي عازب ابن البراء حديث

 من مقعده يرى أنو وفيو نعالهم قرع ليسمع انو أصحابو عنو وتولى قبره في وضع إذا للعبد أف
 إف جابر حديث ومثل الكافر على ويضيق ذراعا سبعين قبره في للمؤمن يفسح وأنو والنار الجنة
 وأنو الحديث ملك أتاه أصحابو عنو وتولى قبره من المؤمن دخل فإذا قبورىا في تبلى األمة ىذه
 سائر ومثل أبدا مقعدؾ فهذا أسكن لو فيقاؿ أىلي أبشر دعوني فيقوؿ الجنة من مقعده يرى

 وخطابهم القبور أىل على السبلـ أحاديث ومثل تقدمت التي ونعيمو القبر عذاب أحاديث
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 واآلثار الصحيحة السنة ترده القوؿ وىذا، كلو ذلك ذكر تقدـ وقد لهم األحياء بزيارة ومعرفتهم
 الجنة في ىي التي األرواح يتناوؿ فهو األدلة من ذكره ما وكل ذكرىا تقدـ وقد لها مدفع ال التي

 أف على يدؿ ال والنار الجنة من عليو الميت مقعد عرض أف بينا وقد األعلى الرفيق وفي بالنص
 وذلك وفنائو بالقبر واتصاؿ إشراؼ لها بل الوجوه جميع من دائما فنائو على وال القبر في الروح
 ولها عليين أعلى في األعلى الرفيق في تكوف آخر شأنا الروح فإف مقعده عليو يعرض منها القدر

 في وىي السبلـ عليو فيرد روحو عليو اهلل رد الميت على المسلم سلم إذا بحيث بالبدف اتصاؿ
 من يعهد ما جنس من الروح أف يعتقد حيث الموضع ىذا في الناس أكثر يغلط وإنما األعلى المؤل

 تكوف الروح بل محض غلط وىذا غيره في تكوف أف يمكن لم مكانا شغلت إذا التي األجساـ
 ىناؾ مكانها في وىي بالمسلم وتعلم السبلـ فترد القبر إلى وترد عليين أعلى في السموات فوؽ
 سلم من على السبلـ فترد القبر إلى سبحانو اهلل ويردىا دائما األعلى الرفيق في اهلل رسوؿ وروح
 السادسة السماء في ورآه قبر في يصلى قائما موسى اهلل رسوؿ رأى وقد كبلمو وتسمع عليو

 بالقبر منها المتصل يكوف أف وإما البصر كلمح واالنتقاؿ الحركة سريعة تكوف أف فإما والسابعة
 السبع تخترؽ حتى تصعد النائم روح أف ثبت وقد السماء في وجرمها الشمس شعاع بمنزلة وفنائو

 تصعد الميت روح وكذلك زماف أيسر في جسده إلى ترد ثم العرش يدي بين هلل وتسجد الطباؽ
 قضاء فيها ويقضى لو فتسجد اهلل يدي بين وتقف السبع السموات تجاوز حتى المبلئكة بها

 حديث في تقدـ وقد ودفنو وحملو غسلو فتشهد تهبط ثم الجنة في لها اهلل أعد ما الملك ويريها
 في عبدى كتاب اكتبوا تعالى فيقوؿ اهلل يدي بين توقف حتى بها يصعد النفس أف عازب بن البراء
 في بو صرح فقد وتكفينو تجهيزه مقدار في وذلك القبر إلى فيعاد األرض إلى أعيدوه ثم عليين

 بين الروح ذلك فيدخلوف وأكفانو غسلو من فراغو قدر على فيهبطوف قاؿ حيث عباس ابن حديث
 ابن حدثنا الرحمن عبد بن عيسى حديث من منده بن اهلل عبد أبو ذكر وقد، وأكفانو جسده
 بالغابة مالي أردت قاؿ أبيو عن اهلل عبيد بن طلحة بن إسماعيل عن سعد بن عامر حدثنا شهاب

 أحسن سمعت ما القبر من قراءة فسمعت حراـ بن عمر بن اهلل عبد قبر إلى فأويت الليل فأدركنى
 أرواحهم قبض اهلل أف تعلم ألم اهلل عبد ذلك فقاؿ لو ذلك فذكرت اهلل رسوؿ إلى فجئت منها

 أرواحهم إليهم ردت الليل كاف فإذا الجنة وسط علقها ثم وياقوت زبرجد من قناديل في فجعلها
 ىذا ففي، بو كانت الذي مكانهم إلى أرواحهم ردت الفجر طلع إذا حتى كذلك يزاؿ فبل

 ولهذا مكانها إلى الثرى من انتقالها ثم الثرى إلى العرش من أرواحهم انتقاؿ سرعة بياف الحديث
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 الموتى أرواح من الناس يراه وما شاءت حيث تذىب مرسلة الروح أف األئمة من وغيره مالك قاؿ
 السبلـ وأما، أعلم واهلل فيو يشكوف وال الناس عامة يعلمو أمر البعيد المكاف من إليهم ومجيئهم

 فهذا القبور أفنية على وأنها الجنة في ليست أرواحهم أف على يدؿ فبل وخطابهم القبور أىل على
 وقد عليو المسلم سبلـ ويرد قبره عند األعلى الرفيق مع عليين أعلى في روحو الذي آدـ ولد سيد
 يسلم كما قبورىم عند عليهم ويسلم الجنة في الشهداء أرواح أف على اهلل رحمو عمر أبو وافق
 وقد أحد شهداء على يسلموف الصحابة كاف وكما عليهم نسلم أف النبي علمنا كما غيرىم على
 في الروح كوف عن عقلك يضيق وال تقدـ كما شاءت حيث تسرح الجنة في أرواحهم أف ثبت
 ترد حتى وتدنو قبرىا عند عليها المسلم سبلـ وتسمع شاءت حيث الجنة في تسرح األعلى المؤل
 ولو النبي رآه عليو وسبلمو اهلل صلوات جبريل وىذا البدف شأف غير آخر شأف وللروح السبلـ عليو

 ركبتيو يضع حتى النبي من وكاف والمغرب المشرؽ بين ما بهما سد قد جناحاف منها جناح ستمائة
 فوؽ األعلى المؤل في حينئذ كاف أنو بظنك يتسع أظنك وما فخذيو على ويديو ركبتيو بين

 لو خلقت قلوب لو بهذا التصديق فإف الدنو ىذا النبي من دنا وقد مستقره ىو حيث السموات
 سماء إلى اإللهي بالنزوؿ لئليماف يتسع أف أضيق فهو لهذا بطانة يتسع لم ومن لمعرفتو وأىلت

 كل على العالي ىو بل البتة شيء فوقو يكوف ال عرشو على سماواتو فوؽ وىو ليلة كل الدنيا
 القيامة يـو مجيئو وكذلك الموقف أىل من عرفة عشية دنوه وكذلك ذاتو لواـز من وعلوه شيء

 وبسطها ومدىا وسواىا دحاىا حين األرض إلى مجيئو وكذلك بنوره األرض وإشراؽ خلقو لمحاسبة
 قاؿ كما أحد بها يبقى وال عليها من يقبض حين القيامة يـو مجيئو وكذلك منها يراد لما وىيأىا
  .عرشو على سماواتو فوؽ وىو ىذا الببلد عليو خلت وقد األرض في يطوؼ ربك فأصبح النبي

 القوة من األرواح حاؿ بحسب يختلف الروح شأف من ذكرنا ما أف يعلم أف ينبغي ومما فصل 
 ترى وأنت دونها ىو لمن ليس ما ذلك من الكبيرة العظيمة فللروح والصغر والكبر والضعف

 وقواىا كيفياتها في األرواح تفارؽ بحسب تفاوت أعظم تتفاوت كيف الدنيا في األرواح أحكاـ
 التصرؼ من وعوائقو وعبلئقو البدف أسر من المطلقة فللروح لها والمعاونة وإسراعها وإبطائها

 في المحبوسة المهينة للروح ليس ما باهلل والتعلق اهلل إلى الصعود وسرعة والهمة والنفاذ والقوة
 واجتمعت وفارقتو تجردت إذا فكيف بدنها في محبوسة وىي ىذا كاف فذا وعوائقو البدف عبلئق

 البدف مفارقة بعد لها فهذه عالية ىمة ذات كبيرة زكيو علية روحا شأنها أصل في وكانت قواىا فيها
 ال ما موتها بعد األرواح فعل على آدـ بنى أصناؼ في الرؤيا تواترت وقد، آخر وفعل آخر شأف
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 القليل والعدد واالثنين بالواحد الكثيرة الجيوش ىزيمة من بالبدف اتصالها حاؿ مثلو على تقدر
 الكفر عساكر أرواحهم ىزمت قد النـو في وعمر بكر أبو ومعو النبي رئى قد وكم ذلك ونحو

  وقلتهم المؤمنين وضعف وعددىم عددىم كثرة مع مكسورة مغلوبة بجيوشهم فإذا والظلم
 فتتألم وأبعدىا مسافة أعظم وبينها تتبلقى المتعارفين المتحابين المؤمنين أرواح أف العجب ومن 

 قبل روحو عرفتو كاف ما ذلك طابق رآه فإذا وعشيرة جليسو كأنو بعضا بعضها فيعرؼ وتتعارؼ
 . رؤيتو

 قط صاحبو أحدىما أرى وما يـو مسيرة على تتبلقى المؤمنين أرواح اف عمرو بن اهلل عبد قاؿ 
 وأصلو الروح فيو يجرى سببا لو فاف اإلنساف ناـ إذا ومجاىد عكرمة وقاؿ، النبي إلى بعضهم ورفعو

 اإلنساف انتبو البدف إلى رجع فإذا نائم فاإلنساف ذاىبا داـ ما اهلل شاء حيث فتبلغ الجسد في
 اهلل عبد أبو ذكر وقد بالشمس متصل فأصلو باألرض ساقط ىو الذي الشمس شعاع بمنزلة وكاف

 فلو بدنو في وأصلو ومركبو اإلنساف منخر من يمتد الروح إف قاؿ أنو العلم أىل بعض عن منده بن
 في النار مركب أف ترى أال الفتيلة وبين بينو فرؽ لو السراج أف كما لمات بالكلية الروح خرج

 تأتى حتى منامو في اإلنساف منخر من تمتد الروح فكذلك البيت يمؤل وشعاعها وضؤوىا الفتيلة
 أحب ما العباد بأرواح الموكل الملك أراه فإذا الموتى أرواح مع وتلتقي البلداف في وتجوؿ السماء

 رجع الباطل من شيء إلى يقظتو في يلتفت ال صدوقا ذكيا عاقبل اليقظة في المرئي وكاف يريو أف
 نزقا خفيفا كاف وإف خلقو حسب على جل و عز اهلل أراه مما الصدؽ قلبو إلى فأدى روحو إليو

 شيئا رأي ما فحيث إليو روحو رجعت وشر خيرا من أمرا اهلل وأراه ناـ فإذا إليو والنظر الباطل يحب
 قلبو إلى يؤدى ال فكذلك يقظتو في تقف كما عليو روحو وقفت الباطل أو الشيطاف مخاريق من
 وىذا بالباطل الحق خلط وقد لو يعبر أف معبر يمكن فبل بالباطل الحق خلط ألنو رأي ما يعقل فبل
 الرجل ترى وأنت، وأحكامها باألرواح وبصيرتو قائلو معرفة على دليل وىو الكبلـ أحسن من

 غيره أو زور أو شبهة أو غناء من ولهو بباطل يمر ثم لو شيء أنفع ىو وما والحكمة العلم يسمع
 والحكمة العلم من سمعو الذي ذلك عليو فيتخبط إليو يتأدى حتى قلبو لو ويفتح إليو فيصغي
 بتلك تعذب فإنها المفارقة بعد وأما النـو عند األرواح شأف فهكذا بالباطل الحق عليو ويلتبس

 عذابها ذلك إلى وينضاؼ بالبدف اتصالها حاؿ حظها كانت التي الباطلة!  والشو االعتقادات
 لها اهلل ينشئو آخر عذاب ذلك إلى وينضاؼ وبينها بينها حيل التي والشهوات اإلرادات بتلك

 الذي والزاد البرزخ في الضنك المعيشة ىي وىذه فيها معو اشتركت التي األعماؿ من ولبدنها
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 تنعم كلو ذلك بضد تألفو وال الباطل تحب ال التي المحقة العلوية الزكيو والروح، إليو بو تزود
 اإلرادات وتلك النبوة مشكاة من تلقتها التي والمعارؼ والعلـو الصحيحة االعتقادات بتلك

 من روضة لها فتصير البرزخ في بو ينعمها نعيما أعمالها من لها سبحانو اهلل وينشئ الزكية والهمم
  .النار حفر من حفرة ولتلك الجنة رياض

 لفظ مع تأدب فانو ذلك على يزد ولم تعالى اهلل عند المؤمنين أرواح قاؿ من قوؿ وأما فصل 
  يرزقوف ربهم عند أحياء بل جل و عز اهلل يقوؿ حيث القرآف

 أبى بن يحيى حدثنا الصغانى إسحاؽ بن محمد رواه ما منها بحجج القوؿ ىذا أرباب احتج وقد 
 يسار بن سعيد عن عطاء بن عمرو بن محمد عن ذئب أبى بن الرحمن عبد بن محمد حدثنا بكير
 إلى بها ينتهي حتى السماء إلى بها يعرج نفسو خرجت إذا الميت إف قاؿ النبي عن ىريرة أبى عن

 لها يفتح ال فانو السماء إلى بها يعرج السوء الرجل كاف وإذا جل و عز اهلل فيها التي السماء
 في وىو صحتو عن تسأؿ ال إسناد وىذا، القبر إلى فتصير السماء من فترسل السماء أبواب
 أبى عن بهدلة بن عاصم عن سلمة بن حماد حدثنا الطيالسى داود أبو وقاؿ، وغيره أحمد مسنده

 من المبلئكة بها فتنطلق المسك ريح من أطيب المؤمن روح تخرج قاؿ األشعري موسى عن وائل
 عملو لمحاسن وكيت كيت يعمل كاف فبلف ابن فبلف ىذا فيقولوف ىذا ما فيقولوف السماء دوف

 فتشرؽ عملو منو يصعد كأف الذي الباب من بها فيصعد منهم فيقبضونها وبو بكم مرحبا فيقولوف
 قبض فإذا الكافر وأما العرش إلى ينتهي حتى الشمس كبرىاف برىاف برىاف ولها السموات في

 عملو لمساوى وكيت كيت يعمل كاف فبلف ابن فبلف ىذا فيقولوف ىذا ما فيقولوف بروحو انطلق
 عن إبراىيم بن الملكي وقاؿ الثرى إلى األرض أسفل إلى فيرد ردوه مرحبا ال مرحبا ال فيقولوف

 عند موقوفة األرواح قاؿ أنو اليماف ابن حذيفة عن الشعبي عامر عن أراه قاؿ األودى يزيد بن داود
 عن صفية بن منصور عن عيينة بن سفياف وذكر، فيها ينفخ حتى موعده تنتظر جل و عز الرحمن

 لها فقاؿ يعزيها أسماء فأتى مصلوب وىو الزبير ابن قتل بعد المسجد عمر ابن دخل أنو أمو
 يمنعني وما فقالت اهلل عند األرواح وإنما بشيء ليست الجثث ىذه فاف والصبر اهلل بتقوى عليك

 األعمش عن جرير وذكر، إسرائيل بنى بغايا من بغى إلى زكريا ابن يحيى رأس أىدى وقد الصبر من
 بن وخالد خيثم بن والربيع كعب إلى جلوسا كنا قاؿ يساؼ بن ىبلؿ عن عطية بن شمر عن

 كل كعب يا فقاؿ فجلس لو فأوسع قاؿ نبيكم عم ابن ىذا فقاؿ عباس ابن فجاء أناس في عرعرة
 المنتهي سدرة وما عليوف وما سجين ما عنهن فأخبرني أشياء أربعة غير عرفت قد القرآف في ما
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 وأما المؤمنين أرواح فيها السابعة فالسماء عليوف أما قاؿ عليا مكانا ورفعناه إلدريس اهلل قوؿ وما
 إلدريس سبحانو اهلل قوؿ وأما إبليس جسد تحت الكفار وأرواح السفلى السابعة فاألرض سجين
 من لو صديقا وكلم آدـ بنى أعماؿ مثل يـو كل لك رافع أنى إليو اهلل فأوحى عليا مكانا ورفعناه

 إذا حتى بو فعرج جناحيو بين فحملو عمبل يزداد حتى فيؤخره الموت ملك لو يكلم أف المبلئكة
 جناحي بين ذا ىو قاؿ ىو وأين فقاؿ حاجتو في فكلمو الموت ملك لقيو الرابعة السماء في كاف
 فإنها المنتهي سدرة وأما روحو فقبض الرابعة السماء في روحو أقبض أف أمرت أنى فالعجب قاؿ

 سميت فلذلك علم وراءىا ألحد ليس ثم الخبلئق علم إليها ينتهي العرش حملة رؤوس على سدرة
  المنتهي سدرة

 اهلل عبد بن خالد ورواه شمر عن القمى يعقوب ورواه أبيو عن جرير بن وىب ورواه منده ابن قاؿ 
 ،فذكره كعب عند جلوسا كنا قاؿ خيثم بن الربيع عن عوؼ بن القاسم عن حوشب بن العواـ عن

 السماء إلى بو عرج المؤمن العبد روح قبض إذا قاؿ الضحاؾ عن األجلح عن عبيد بن يعلى وذكر
 ثم السادسة ثم الخامسة ثم الرابعة ثم الثالثة ثم الثانية السماء إلى المقربوف معو فينطلق الدنيا

 شيء كل إليها المنتهي سدرة سميت لم للضحاؾ قلت المنتهي سدرة إلى بو ينتهي حتى السابعة
 بصك إليو اهلل فيبعث منهم بو أعلم وىو فبلف عبدؾ ربى فيقوؿ يعدوىا ال جل و عز اهلل أمر من

 علييوف ما أدراؾ وما عليين لفي األبرار كتاب إف كبل تعالى قولو وذلك العذاب من يؤمنو مختـو
 عند الجنة فإف الجنة في ىم قاؿ من قوؿ ينافي ال القوؿ وىذا المقربوف يشهده مرقـو كتاب
 سبحانو اهلل أخبر وقد وأوفق أسلم العبارة ىذه أف رأي قائلو وكأف اهلل عند والجنة المنتهي سدرة

 . شاءت حيث اللجنة في تسرح أنها النبي وأخبر عنده الشهداء أرواح أف
 أبو فقاؿ ببرىوت بحضرموت الكفار وأرواح بالجابية المؤمنين أرواح إف قاؿ من قوؿ وأما فصل 

 أبو وقاؿ، السنة أىل من جماعة قالو قد بل قاؿ كما وليس الرافضة قوؿ من ىذا حـز بن محمد
 قاؿ ثم بالجابية المؤمنين أرواح أف والتابعين الصحابة من جماعة عن وروى منده بن اهلل عبد

 حدثنا داود ابن سليماف داود أبو حدثنا عاصم بن احمد حدثنا يونس بن محمد بن محمد أخبرنا
 أرواح إف قاؿ وأنو عمرو بن اهلل عبد عن المسيب بن سعيد عن رجل حدثني قتادة حدثني ىماـ

 ثم، برىوت لها يقاؿ بحضرموت سبخة في تجتمع الكفار أرواح واف بالجابية تجتمع المؤمنين
 عبد رأى كعبا أف حوشب بن شهر عن عطية بن الجليل عبد عن سلمة بن حماد طريق من ساؽ

 الكفار وأرواح المؤمنين أرواح أين سلو لرجل فقاؿ يسألونو عليو الناس تكلب وقد عمرو بن اهلل
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 وغيره داود أبو ورواه منده ابن قاؿ ،ببرىوت الكفار وأرواح بالجابية المؤمنين أرواح فقاؿ فسألو
 بئر خير قاؿ على عن الطفيل أبى عن القزاز فرات عن سفياف حديث من ساؽ ثم الجليل عبد عن
 مكة وادي األرض في واد وخير حضرموت في برىوت األرض في بئر وشر زمـز األرض في

 حضرموت في وىو األحقاؼ األرض في واد وشر طيبكم منو بالهند آدـ فيو أىبط الذي والوادي
 عن مهراف بن يوسف عن زيد بن على عن سلمة بن حماد وروى منده ابن قاؿ ،الكفار أرواح ترده
 وفيو الكفار أرواح فيو برىوت لو يقاؿ بحضرموت واد األرض في بقعة أبغض على عن عباس ابن
 القاضي إسحاؽ بن إسماعيل طريق من ساؽ ثم ،الهواـ إليو تأوي قيح كأنو أسود بالنهار ماؤىا بئر

 وادي يعنى فيو بت رجل قاؿ قاؿ تغلب بن إباف حدثنا سفياف حدثنا اهلل عبد بن على حدثنا
 من رجل فحدثنا إباف قاؿ دومو يا دومو يا يقولوف وىم الناس أصوات فيو حشرت فكأنما برىوت

 ال فقالوا الحضرميين وسألنا سفياف وقاؿ الكفار أرواح على الذي الملك ىو دومة أف الكتاب أىل
  بالليل فيو يبيت أف أحد يستطيع

 وأنها والتشبيو التمثيل بالجابية عمرو بن اهلل عبد أراد فإف القوؿ ىذا في علمتو ما جملة فهذا 
 دوف الجابية نفس أراد وإف قريب فهذا ىوائو وطيب لسعتو الجابيو يشبو فسيح مكاف في تجمع
 . الكتاب أىل بعض عن تلقاه مما ولعلو بالتوقيت إال يعلم ال فهذا األرض سائر

 بعد من الزبور في كتبنا ولقد فيها اهلل قاؿ التي األرض في تجتمع إنها قاؿ من قوؿ وأما فصل 
 وقد ،لها تفسيرا ىو فليس اآلية تفسير قالو كاف إف فهذا الصالحوف عبادي يرثها األرض أف الذكر

 وىذا الجنة أرض ىي عباس ابن عن جبير بن سعيد فقاؿ ىنا المذكورة األرض في الناس اختلف
 وىذا محمد أمة على اهلل فتحها التي الدنيا أنها آخر قوؿ عباس ابن وعن المفسرين أكثر قوؿ

 وعملوا منكم آمنوا الذين اهلل وعد النور سروة في تعالى قولو ونظيره الصحيح ىو القوؿ
 قاؿ النبي عن الصحيح وفي قبلهم من الذين استخلف كما األرض في ليستخلفنهم الصالحات

  منها لي زوى ما أمتي ملك وسيبلغ ومغاربها مشارقها األرض لي زويت
 اهلل أورثها التي األرض من وىي المقدس بيت أرض بذلك المراد المفسرين من طائفة وقالت 

 . بها مختصة اآلية وليست الصالحين عباده
 في الكفار وأرواح السابعة السماء في عليين في المؤمنين أرواح إف قاؿ من قوؿ وأما فصل 

 النبي قوؿ عليو ويدؿ والخلف السلف من جماعة قالو قد قوؿ فهذا السابعة األرض في سجين
 إلى بها ج عر روحو خرجت إذا الميت أف ىريرة أبى حديث تقدـ وقد األعلى الرفيق اللهم
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 أنها موسى أبى قوؿ وتقدـ جل و عز اهلل فيها التي السابعة السماء إلى بها ينتهي حتى السماء
 ىذه إف عمر بن اهلل عبد وقوؿ الرحمن عند موقوفة أنها حذيفة وقوؿ العرش إلى تنتهي حتى تصعد

 حديث وتقدـ العرش تحت قناديل إلى تأوي الشهداء أرواح أف النبي قوؿ وتقدـ اهلل عند األرواح
 إلى بها ينتهي حتى مقربوىا سماء كل من ويشيعها سماء إلى سماء من تصعد أنها عازب بن البراء

  جل و عز اهلل فيها التي السماء إلى لفظ وفي السابعة السماء
 فيها فيقضى ربها على للعرض ىناؾ إلى بها يصعد بل ىناؾ استقرارىا على يدؿ ال ىذا ولكن 

 مقرىا إلى ترجع ثم للمسألة القبر إلى تعود ثم سجين أىل من أو عليين أىل من كتابو ويكتب أمره
 بحسب سجين في الكفار وأرواح منازلهم بحسب عليين في المؤمنين فأرواح فيو أودعت التي

 . منازلهم
 كتاب من القوؿ ىذا على دليل فبل زمـز ببئر تجتمع المؤمنين أرواح إف قاؿ من قوؿ وأما فصل

 أرواح تسع ال البئر تلك فإف بصحيح وليس بو يوثق صاحب قوؿ وال لها التسليم يجب سنة وال
 في يعلق طائر المؤمن نسمة أف من الصريحة السنة بو ثبت لما مخالف وىو جميعهم المؤمنين

 بالجابية أنها قاؿ من قوؿ من أفسد وىو وأفسدىا األقواؿ أبطل من فهذا وبالجملة، الجنة شجر
 . الضيقة البئر بخبلؼ فضاء متسع مكاف ذلك فإف

 مروى فهذا شاءت حيث تذىب األرض من برزخ في المؤمنين أرواح إف قاؿ من قوؿ وأما فصل 
 الدنيا بين أرض في بها أراد سلماف وكأف شيئين بين الحاجز ىو والبرزخ الفارسي سلماف عن

 اآلخرة تلج ولم الدنيا فارقت قد فإنها قوى قوؿ وىذا شاءت حيث تذىب ىناؾ مرسلة واآلخرة
 الكفار وأرواح والنعيم والريحاف الروح فيو واسع برزخ في المؤمنين فأرواح بينهما برزخ في ىي بل
 بين ما ىنا فالبرزخ يبعثوف يـو إلى برزخ ورائهم ومن تعالى قاؿ والعذاب الغم فيو ضيق برزخ في

  . الشيئين بين الحاجز وأصلو واآلخرة الدنيا
  الكفار وأرواح آدـ يمين عن المؤمنين أرواح إف قاؿ من قوؿ وأما فصل 
 رآىم النبي فاف اإلسراء حديث وىو الصحيح الحديث يؤيده قوال قاؿ لقد واهلل فلعمر يساره عن 

 والسعة العلو في يمينو عن ىؤالء يكوف بل والشماؿ اليمين في تعادلهم على يدؿ ال ولكن كذلك
  والسجن السفل في يساره عن وىؤالء

 سماء عند بو أسرى ليلة اهلل رسوؿ فيو رآه الذي البرزخ ذلك اف حـز بن محمد أبو قاؿ وقد 
 تنقطع حيث السماء تحت عنده أنها على يدؿ وىذا قاؿ العناصر منقطع عند وذلك قاؿ الدنيا
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 فأي عليو دليل ال قوال قاؿ من على يشنع دائما وىو والهواء والنار والتراب الماء وىي العناصر
 اهلل شاء إف إليو انتهينا إذا قولو على الكبلـ إشباع وسيأتي وسنة كتاب من القوؿ ىذا على لو دليل
  تعالى

 أرواح أف ثبت وقد الدنيا السماء في وآدـ آدـ يمين عن السعاده أىل أرواح كانت فإذا قيل فإف 
 النبي يراىا وكيف يمينو عن تكوف فكيف السابعة السماء فوؽ والعرش العرش ظل في الشهداء

  وجوه من فالجواب الدنيا السماء في ىناؾ
 جهة في يساره عن األشقياء أرواح كانت كما العلو جهة في يمينو عن كونها يمتنع ال أنو أحدىا 

  السفل
  ذلك فوؽ مستقرىا كاف وإف الدنيا سماء في النبي على تعرض أف ممتنع غير أنو الثاني 
 يساره وعن أسودة يمينو عن فإذا قاؿ بل ىناؾ جميعا السعداء أرواح رأى أنو يخبر لم أنو الثالث 

 وكذلك والسابعة السادسة السماء في ذلك فوؽ وموسى إبراىيم روح أف قطعا ومعلـو أسودة
 أف كما منازلهم بحسب بعض من أعلى بعضها السعداء وأرواح ذلك فوؽ أرواحهم األعلى الرفيق
 . أعلم واهلل منازلهم بحسب بعض من أسفل بعضها األشياء أرواح

 منو بناء فهذا أجسادىا خلق قبل كانت حيث مستقرىا أف حـز بن محمد أبى قوؿ وأما فصل 
 وجمهورىم للناس قوالف فيو وىذا األجساد قبل مخلوقة األرواح أف وىو اختاره الذي مذىبو على
 ذلك على معهم ليس األجساد قبل خلقت أنها قالوا والذين األجساد بعد خلقت األرواح أف على
 ال أحاديث أو ذلك على تدؿ ال نصوص من فهموه ما إال إجماع وال سنة وال كتاب من دليل
 ظهورىم من آدـ بنى من ربك أخذ وإذ تعالى قولو من حـز بن محمد أبو بو احتج كما تصح

 ثم خلقناكم ولقد تعالى وبقولو اآلية شهدنا بلى قالوا بربكم ألست أنفسهم على وأشهدىم ذريتهم
 وىي جملة األرواح خلق اهلل أف فصح قاؿ فسجدوا آلدـ اسجدوا للمبلئكة قلنا ثم صورناكم
 منها تناكر وما ائتلف منها تعارؼ فما مجندة جنود األرواح أف السبلـ عليو أخبر وكذلك األنفس
 المبلئكة يأمر أف قبل عاقلة مصورة مخلوقة وىي وشهادتها عهدىا جل و عز وأخذ قاؿ اختلف

 ذلك خلق تعالى اهلل ألف وقاؿ تراب يومئذ واألجساد األجساد في يدخلها أف وقبل آلدـ بالسجود
 ترجع الذي البرزخ وىو شاء حيث وتعالى سبحانو أقرىا ثم والمهلة التعقيب توجب التى ثم بلفظة

  الموت عند إليو
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 أـ األبداف مع مخلوقة ىي األرواح عن السائل سؤاؿ جواب عند االستدالؿ ىذا في ما وسنذكر 
 الذي البرزخ في تستقر أنها وقولو الموت بعد األرواح مستقر على الكبلـ ىنا الغرض إذ قبلها

 عن السعداء أرواح أف وقولو، اعتقده الذي االعتقاد ىذا على مبنى األجساد خلق قبل فيو كانت
 منقطع عند ذلك إف وقولو النبي بو أخبر كما حق يساره عن األشقياء الكفار وأرواح آدـ يمين

 تدؿ الصحيحة واألحاديث اإلسبلـ أىل أقواؿ يشبو وال سنة وال كتاب من عليو دليل ال العناصر
 محمد أبو وافق وقد ذلك على تدؿ القرآف وأدلة اهلل عند الجنة في العناصر فوؽ األرواح أف على
 بكر أبى روح تكوف فكيف منهم أفضل الصديقين أف ومعلـو الجنة في الشهداء أرواح أف على

 عند عنهم اهلل رضى وأشباىهم اليماف بن وحذيفة الدرداء وأبى مسعود بن اهلل وعبد الصديق
 زماننا شهداء أرواح وتكوف الدنيا السماء وتحت األدنى الفلك ىذا تحت وذلك العناصر منقطع

  السموات وفوؽ العناصر فوؽ وغيرىم
 بعينو قلنا الذي ىذا ذكر أنو راىويو بن إسحاؽ عن المروزى نصر بن محمد ذكر قد قولو وأما 

  اإلسبلـ أىل جميع قوؿ وىو العلم أىل جميع ىذا وعلى قاؿ
 أخذ وإذ تعالى قولو تفسير في قتيبة ابن على الرد كتاب في ذكر المروزى نصر بن محمد قلت 

 ذكرىا التي اآلثار بربكم ألست أنفسهم على وأشهدىم ذريتهم ظهورىم من آدـ بنى من ربك
 أخرجهم وأنو صلبو في وردىم عليهم الميثاؽ أخذ ثم صلبو من آدـ ذرية استخراج من السلف

 وما وأعمالهم وأرزاقهم آجالهم وكتب وسعيد شقي إلى ذاؾ إذ قسمهم سبحانو وأنو الذر مثل
 استنطقهم األجساد قبل األرواح أنها العلم أىل أجمع إسحاؽ قاؿ قاؿ ثم وشر خير من يصيبهم

 غافلين ىذا عن كنا إنا القيامة يـو تقولوا أف شهدنا بلى قالوا بربكم ألست أنفسهم على وأشهدىم
 األرواح مستقر أف على يدؿ ال ترى كما وىو كبلمو نص ىذا قبل من آباؤنا أشرؾ إنما تقولوا أو
 قبل كائنة األرواح أف على يدؿ وال بل الوجوه من بوجو العناصر تنقطع حيث محمد أبو ذكر ما

 وىذا آدـ صلب إلى ردىا ثم فخاطبها حينئذ أخرجها سبحانو أنو على يدؿ إنما بل األجساد خلق
 إف عليو ستقف كما غيره الصحيح فالقوؿ والخلف السلف من جماعة قالو قد كاف وإف القوؿ

 األجساد قبل مخلوقة ىي ىل األرواح في الكبلـ المسألة ىذه جواب في الغرض ليس إذ اهلل شاء
 العناصر تنقطع حيث مستقرىا أف على دليل فيو يكن لم كلو ىذا محمد ألبى سلم لو حتى ال أـ

 . أوال مستقرىا كاف الموضع ذلك أف وال
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 البدف أعراض من عرض إنها قاؿ من قوؿ فهذا المحض العدـ مستقرىا قاؿ من قوؿ وأما فصل 
 من عرض النفس العبلؼ الهذيل أبو قاؿ وكذلك تبعو ومن الباقبلنى ابن قوؿ وىذا الحياة وىو

 الجسم أعراض كسائر عرض ىي قاؿ ثم الباقبلنى ابن عينو كما الحياة بأنو يعينو ولم األعراض
 ومن بالحياة المشروطة أعراضو وسائر تقدـ كما روحو عدمت مات إذا الجسم أف عندىم وىؤالء

 اآلف اإلنساف روح إف قولهم فمن األشعرية أكثر يقولو كما زمانين يبقى ال العرض أف منهم يقوؿ
 ألف لو فيبدؿ أبدا ىكذا تغير ثم روح ثم تغير ثم روح لو يحدث ينفك ال وىو قبل روحو غير ىي
 إلى وتعود السماء إلى تصعد روح فبل مات فإذا دونها فما الزماف من ساعة مقدار في فأكثر روح

 ويعذب ينعم وإنما تعذب وال تنعم وال السموات أبواب لها ويستفتحوف المبلئكة وتقبضها القبر
 أرواح فبل وإال عذابو أو نعيمو يريد وقت في الحياة إليو رد تعذيبو أو تنعيمو اهلل شاء إذا الجسد

  البتة بنفسها قائمة ىناؾ
 وىذا، وحسب وينعم يعذب الذي فهو الذنب عجب إلى الحياة ترد القوؿ ىذا أرباب بعض وقاؿ 

 يعرؼ لم من قوؿ وىو والفطرة والفطن العقوؿ وأدلة الصحابة وإجماع والسنة الكتاب يرده قوؿ
 ودلت والخروج والدخوؿ بالرجوع النفس سبحانو اهلل خاطب وقد غيره روح عن فضبل روحو

 أبواب لها وتستفتح وترسل وتمسك وتقبض وتنزؿ تصعد أنها على للصريحة الصحيحة النصوص
 الجنة أكفاف في وتحنط وتكفن القطرة تسيل كما تسيل تخرج وأنها وتتكلم وتسجد السماء

 مسك نفحة كأطيب لها ويشم يده من المبلئكة تتناولها ثم بيده يأخذىا الموت ملك وأف والنار
 تبعها خرجت إذا وأنها المبلئكة مع األرض إلى تعاد ثم سماء إلى سماء من وتشيع جيفة أنتن أو

 تبلغ حتى مكاف إلى مكاف من تنتقل أنها على القرآف ودؿ خارجة وىي يراىا بحيث البصر
 وأنها وتعارفها األرواح تبلقى على الدالة األدلة جمع من ذكرنا ما وجميع حركتها في الحلقـو
 آدـ يمين عن اإلسراء ليلة األرواح النبي شاىد وقد القوؿ ىذا تبطل ذلك غير إلى مجندة أجناد

 حواصل في الشهداء أرواح وأف الجنة شجر في يعلق طائر المؤمن نسمة إف النبي وأخبر وشمالو
  وعشيا غدوا النار على تعرض أنها فرعوف آؿ أرواح عن تعالى وأخبر خضر طير

 بأف إما وجهين أحد ىذا على يخرج وقاؿ الجواب في لج الباقبلنى ابن على ذلك أورد ولما 
 والنعيم الحياة لتلك يخلق أف وإما الجسم أجزاء من جزء أوؿ في الحياة من عرض يوضع

 من قوؿ من أفسد قوؿ أي كثيرة وجوه من الفساد غاية في قوؿ وىذا، آخر جسد والعذاب
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 العرض ىذا فارقو فإذا المرات من الوفا ساعة كل تتبدؿ األعراض من عرضا اإلنساف روح يجعل
  قوؿ فهذا ترسل وال تمسك وال تنزؿ وال تصعد وال تعذب وال تنعم روح المفارقة بعد يكن لم

 الوجوه ذكر وسيأتي نفسو يعرؼ لم من قوؿ وىو والفطرة والسنة الكتاب ونصوص للعقل مخالف
 من أحد بو يقل لم قوؿ وىو اهلل شاء إف الجواب ىذا من موضعو في القوؿ ىذا بطبلف على الدالة
 . اإلسبلـ أئمة وال والتابعين الصحابة من وال األمة سلف

  ىذه غير أخر أبداف الموت بعد مستقرىا إف قاؿ من قوؿ وأما فصل 
 الشهداء أرواح عن المصدوؽ الصادؽ أخبر فما الحق فأما، وباطل حق فيو القوؿ فهذا األبداف 

 صرح وقد للطائر كاألوكار لها ىي بالعرش معلقة قناديل إلى تأوي خضر طير حواصل في أنها
 في يعلق طائر المؤمن نسمة قولو وأما، خضر طير أجواؼ في أرواحهم اهلل جعل قولو في بذلك
 المؤمنين لبعض ذلك ويكوف لها كالبدف للروح مركبا الطائر ىذا يكوف أف يحتمل الجنة شجر

 بن عمر وأبى حـز بن محمد أبى اختيار وىذا طائر صورة في الروح يكوف أف ويحتمل والشهداء
 المؤمن نسمة قولو معنى قاؿ فانو حـز ابن وأما عليو والكبلـ عمر أبى كبلـ تقدـ وقد البر عبد
 بمعنى يعلق طائر المؤمن نسمة أف أخبر وإنما الجهل أىل ظن على ال ظاىرة على ىو يعلق طائر
 عن صح قد قلنا مؤنثة النسمة إف قيل فإف قاؿ الطير صورة فى تمسخ أنها ال الجنة في تطير أنها

 صحيفة أوليس قاؿ الكتاب أتؤنث لو فقيل بها فاستخففت كتابي أتتك قاؿ أنو فصيح عربي
 تلك صفة فإنها خضر طير حواصل في أنها فيها التي الزيادة وأما قاؿ كذلك تذكر النسمة وكذلك

 ومعنى لفظا الفساد غاية في قالو الذي وىذا واحد حديث معا والحديثاف إليها تأوي التي القناديل
 طير حواصل في الشهداء أرواح حديث غير الجنة شجر في يعلق طائر المؤمن نسمة حديث فإف

 أف أخبر فإنو بوجو يحتملو فبل الثاني الحديث وأما األوؿ الحديث في محتمل ذكره والذي خضر
 تسرح الطير تلك واف بيض لفظ وفي خضر طير أجواؼ في لفظ وفي طير حواصل في أرواحهم

 كاألوكار لها ىي العرش تحت قناديل إلى تأوي ثم أنهارىا من وتشرب ثمارىا من فتأكل الجنة في
 القناديل تلك بل قطعا خطأ إليها تأوي التي القناديل صفة ىي الطير تلك حواصل اف وقولو للطائر
 ىي وقناديل أجوافها في ىي وطير أرواح الحديث بها صرح أمور ثبلثة فهاىنا الطير لتلك مأوى
 واألرواح وتجيء وتذىب تسرح والطير تسرح ال العرش تحت مستقرة والقناديل الطير لتلك مأوى

 قاؿ كما طير بدف في تركب أنها ال طير صورة في نفسها تجعل أف يحتمل قيل فإف أجوافها في
 كذلك خضر كطير أرواحهم اآلخر اللفظ في قولو عليو ويدؿ ركبك شاء ما صورة أي في تعالى
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، اهلل عبد عن مسروؽ عن مرة بن اهلل عبد عن األعمش عن معاوية أبو حدثنا شيبة أبى ابن رواه
 طير صورة أو كطير قاؿ من قوؿ القوؿ يكوف أف أعلم واهلل عندي يشبو والذي عمر أبو قاؿ

 ىذا أف فالجواب. المؤمن نسمة في مالك بن كعب حديث يعنى المذكور لحديثنا لمطابقتو
 مسروؽ عن األعمش حديث من الصحيح في مسلم رواه والذي اللفظين بهذين روى قد الحديث

 شيبة أبى بن عثماف فقاؿ عباس ابن حديث وأما، خضر طير أجواؼ في أنها حديثهما يختلف فلم
 ابن عن جبير بن سعيد عن أمية بن إسماعيل عن إسحاؽ ابن محمد عن إدريس بن اهلل عبد حدثنا
 طير أجواؼ في أرواحهم اهلل جعل أحد يـو يعنى إخوانكم أصيب لما اهلل رسوؿ قاؿ قاؿ عباس
 فلما العرش ظل في مدالة ذىب من قناديل إلى وتأوى ثمارىا من وتأكل الجنة أنهار ترد خضر
 لئبل نرزؽ الجنة في أحياء أنا عنا إخواننا يبلغ من قالوا ومقيلهم ومشربهم مأكلهم طيب وجدوا
 وال تعالى اهلل فأنزؿ عنكم أبلغهم أنا تعالى اهلل فقاؿ الجهاد في يزىدوا وال الحرب عن ينكلوا

 مالك بن كعب حديث وأما، يرزقوف ربهم عند أحياء بل أمواتا اهلل سبيل في قتلوا الذين تحسبن
 طير في الشهداء أرواح إف قاؿ اهلل رسوؿ أف للترمذي ولفظو أحمد ومسند األربعة السنن في فهو

 في محذور وال صحيح حسن حديث ىذا الترمذى قاؿ الجنة شجر أو الجنة ثمر من تعلق خضر
 ىذا بل اهلل رسوؿ عن سنة وال كتاب من نصا يخالف وال الشرع قواعد من قاعدة يبطل وال ىذا
 مركبا تكوف منها خيرا أبدانا هلل مزقوىا التي أبدانهم من أعاضهم أف للشهداء اهلل إكراـ تماـ من

 التي األبداف تلك إلى أرواحهم رد القيامة يـو كاف فإذا تنعمهم كماؿ بها ليحصل ألرواحهم
 التي أبدانها غير أبداف في األرواح وحلوؿ بالتناسخ القوؿ ىو فهذا قيل فاف الدنيا في فيها كانت
 تسميو يبطلو وال اعتقاده يجب حق الصريحة السنة عليو دلت الذي المعنى ىذا قيل، فيها كانت

 وحقائق جل و عز اهلل صفات من والنقل العقل عليو دؿ ما إثبات أف كما تناسخا لو المسمى
 العقل عليو دؿ ما وكذلك وتجسيما تركيبا لها المعطلين تسمية يبطلو ال حق الحسنى أسمائو
 للفصل القيامة يـو ومجيئو الدنيا سماء إلى ليلة كل ونزولو بمشيئتو وكبلمو أفعالو إثبات من والنقل

 من والنقل العقل عليو دؿ ما أف كما حوادث حلوؿ لو المعطلين تسمية يبطلو ال حق عباده بين
 عنده من ونزولها إليو والروح المبلئكة وعروج عرشو على واستوائو لهم ومباينتو خلقو على اهلل علو

 ذلك وغير أدنى أو قوسين قاب صار حتى منو ودنوه إليو رسولو وعروج إليو الطيب الكلم وصعود
 اهلل عن نزيل ال أحمد اإلماـ قاؿ ،وتجسيما وجهة حيزا لو الجهمية تسمية يبطلو ال حق األدلة من

 وأقوالها السنة أىل يلقبوف البدع أىل شأف ىذا فاف المشنعين شناعة ألجل صفاتو من صفة
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 تبارؾ الرب عرش ويسموف وتجسيما وتركيبا حشوا ويسمونها الجهاؿ منو ينفروف التي باأللقاب
 تسمى كما عرشو على واستوائو خلقو على علوه نفي إلى بذلك ليتوصلوا وجهة حيزا وتعالى

 القدرية تسمى وكما نصا لهم والدعاء ومحبتهم كلهم اهلل رسوؿ أصحاب مواالة الرافضة
 أف والمقصود الحقائق في الشأف وإنما األلقاب في الشأف فليس جبرا القدر إثبات المجوسية

 ىذا يبطل ال تناسخا خضر طير أجواؼ في الشهداء أرواح جعل من الصريحة عليو دلت ما تسمية
 أف المعاد ينكروف الذين وغيرىم المبلحدة من الرسل أعداء تقولو ما الباطل التناسخ وإنما المعنى
 وتشاكلها تناسبها التي والطيور والحشرات الحيواف أجناس إلى األبداف مفارقة بعد تصير األرواح

 وتحل تفارقها ثم تعذب أو فيها فتنعم الحيوانات تلك أبداف إلى انتقلت األبداف ىذه فارقت فإذا
 معاد ال وعذابها ونعيمها عندىم معادىا فهذا أبدا وىكذا وأخبلقها أعمالها تناسب أخر أبداف في
 أولهم من واألنبياء الرسل عليو اتفقت لما المخالف الباطل التناسخ ىو فهذا ذلك غير عندىم لها
 أبداف المفارقة بعد األرواح مستقر أف يقولوف الطائفة وىذه اآلخر واليـو باهلل كفر وىو آخرىم إلى

 بالموت جملة تعدـ األرواح إف قاؿ من قوؿ ويليو وأخبثو قوؿ ابطل وىو تناسبها التي الحيوانات
 أما منو جزء أو الجسد أجزاء على يقع والعذاب النعيم بل تعذب وال تنعم روح ىناؾ تبقى وال

 ىذا أرباب بعض قالو كما إليو الحياة رد بواسطة أما واللذة األلم فيو اهلل فيخلق غيره أو عجب
 على إال البرزخ في عذاب ال عندىم فهؤالء منهم آخروف قالو كما الحياة رد بدوف أو القوؿ

 على والنعيم والعذاب بو تتصل وال بوجو الجسد إلى تعاد ال الروح أف يقوؿ من ومقابلهم األجساد
 والجسد الروح على العذاب أف وتبين وىؤالء ىؤالء قوؿ ترد المتواترة الصريحة والسنة فقط الروح

  ومنفردين مجتمعين
 األقواؿ ىذه من الراجح ىو فما ومأخذىم األرواح مستقر في الناس أقواؿ ذكرتم فقد قيل فإف 

  نعتقده حتى
 المبل في عليين أعلى في أرواح فمنها تفاوت أعظم البرزخ في مستقرىا في متفاوتة األرواح قيل 

 النبي رآىم كما منازلهم في متفاوتوف وىم عليهم وسبلمو اهلل صلوات األنبياء أرواح وىي األعلى
  اإلسراء ليلة

 ال الشهداء بعض أرواح وىي شاءت حيث الجنة في تسرح خضر طير حواصل في أرواح ومنها 
 المسند في كما غيره أو عليو لدين الجنة دخوؿ عن روحو تحبس من الشهداء من بل جميعهم
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 في قتلت إف مالي اهلل رسوؿ يا فقاؿ النبي إلى جاء رجبل أف جحش بن اهلل عبد بن محمد عن
  آنفا جبريل بو سارني!  الذين إال قاؿ ولى فلما الجنة قاؿ اهلل سبيل

 على محبوسا صاحبكم رأيت اآلخر الحديث في كما الجنة باب على محبوسا يكوف من ومنهم 
  الجنة باب

 الناس فقاؿ استشهد ثم غلها التي الشملة صاحب كحديث قبره في محبوسا يكوف من ومنهم 
  قبره في نارا عليو لتشتعل غلها التي الشملة إف بيده نفسي والذي النبي فقاؿ الجنة لو ىنيئا

 الجنة بباب نهر بارؽ على الشهداء عباس ابن حديث في كما الجنة باب مقره يكوف من ومنهم 
 أبى بن جعفر بخبلؼ وىذا أحمد رواه وعشية بكرة الجنة من رزقهم عليهم يخرج خضراء قبة في

  شاء حيث الجنة في بهما يطير جناحين يديو من اهلل أبدلو حيث طالب
 سفلية روحا كانت فإنها األعلى المؤل إلى روحو لعل لم األرض في محبوسا يكوف من ومنهم 

 لم التي والنفس الدنيا في تجامعها ال كما السماوية األنفس تجامع ال األرضية األنفس فإف أرضية
 تكوف ال سفلية أرضية ىي بل إليو والتقرب بو واألنس وذكره ومحبتو ربها معرفة الدنيا في تكتسب

 اهلل محبة على عاكفة الدنيا في كانت التي العلوية النفس أف كما ىناؾ إال لبدنها المفارقة بعد
 من مع فالمرء لها المناسبة العلوية األرواح مع المفارقة بعد تكوف بو واألنس إليو والقرب وذكره
 كما المعاد ويـو البرزخ في ببعض بعضها النفوس يزوج تعالى واهلل القيامة ويـو البرزخ في احب
 فالروح المشاكلة الطيبة األرواح أي الطيب النسم مع المؤمن يعنى روحو ويجعل الحديث في تقدـ
  ىناؾ معهم فتكوف عملها وأصحاب وأخواتها بأشكالها تلحق المفارقة بعد

 فليس الحجارة وتلقم فيو تسبح الدـ نهر في وأرواح والزاني الزناة تنور في تكوف أرواح ومنها 
 عن تصعد ال سفلية أرضية وروح عليين أعلى في روح بل واحد مستقر وشقيها سعيدىا لؤلرواح
  األرض

 وال ذلك حجة عرفت اعتناء فضل بها لك وكاف الباب ىذا في واآلثار السنن تأملت إذا وأنت 
 لكن بعضا بعضها يصدؽ حق كلها فإنها تعارضا الباب ىذا في الصحيحة اآلثار بين أف تظن

 الجنة في كونها مع وأنها البدف شأف غير شانا لها واف وأحكامها النفس ومعرفة فهمها في الشأف
 وىبوطا وصعودا وانتقاال حركة شيء أسرع وىي فيو وبالبدف القبر بفناء وتتصل السماء في فهي
 والم ونعيم ولذة ومرض صحة المفارقة بعد ولها وسفلية وعلوية ومحبوسة مرسلة إلى تنقسم وأنها
 والحسرة والمرض والعذاب واأللم الحبس فهنالك بكثير بالبدف اتصالها حاؿ لها كاف مما أعظم
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 أمو بطن في ولد بحاؿ البدف ىذا في حالها أشبو وما إلطبلؽوا والنعيم والراحة اللذة وىنالك
 دار كل دور أربع األنفس فلهذه ،الدار ىذه إلى البطن من خروجو بعد بحالو المفارقة بعد وحالها
  قبلها التي من أعظم

  الثبلث والظلمات والغم والضيق الحصر وذلك األـ بطن في األولى الدار 
 السعادة وأسباب والشر الخبر فيها واكتسبت والفتها فيها نشأت التي الدار ىي الثانية والدار 

  والشقاوة
 إلى الدار ىذه كنسبة إليو نسبتها بل وأعظم الدار ىذه من أوسع وىي البرزخ دار الثالثة والدار 

  األولى
 بعد طبقا الدور ىذه في ينقلها واهلل بعدىا دار فبل النار أو الجنة وىي القرار دار الرابعة والدار 

 وىيئت لها خلقت التي وىي سواىا بها يليق وال غيرىا لها يصلح ال التي الدار يبلغها حتى طبق
 األخرى الدار شأف غير وشأف حكم الدور ىذه من دار كل في ولها إليها لها الموصل للعمل
 درجات في بينها فاوت الذي ومشقيها ومسعدىا ومحييها ومميتها ومنشئها فاطرىا اهلل فتبارؾ

 كما عرفها فمن وأخبلقها وقواىا وأعمالها علومها مراتب في بينها فاوت كما وشقاوتها سعادتها
 كلو الخير وبيده كلو الحمد ولو كلو الملك لو لو شريك ال وحده اهلل إال إلو ال أف شهد ينبغي
 من المطلق والكماؿ كلها والحكمة كلو والعز كلها والقدرة كلها القوة ولو كلو األمر يرجع وإليو

 تشهد الذي الحق ىو بو جاءوا الذي وأف ورسلو أنبيائو صدؽ نفسو بمعرفة وعرؼ الوجوه جميع
 . التوفيق وباهلل الباطل ىو خالفو وما الفطر بو وتقر العقوؿ بو
 

 تقدـ ما يخص عذاب القبر ومنكر ونكير في بحث سابق،  ٔ
أي كما تقدـ حين  (حتى يسألو منكٌر ونكير  ):  قاؿ الشيخ النجمي في إرشاد الساري: َقولُو

 الرجل الذي بعث فيكم.، أو ما ىذا، وما دينك  ومن نبيك من ربك، يسأؿ
لعل و يقصد ىذا السؤاؿ المجمل والأعرؼ شيئاً من السنن يدؿ  (عن اإليماف وشرائعو  )قولو : 

 على السؤاؿ عن فروع اإلسبلـ، واإليماف . 
 لو عند موتو األوؿ. أي بدوف األلم الذي حصل (روحو ببل ألم  ثم  تسلُّ  ) :َقوُلو 
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 شاء كيف الفاجر ويعذب المؤمن القبر في ويتنعم أتاه، إذا الزائر الميت ويعرؼ
 .ٔاهلل

 .ٕوقدره اهلل بقصاء والخير الشر أف واعلم
                                                           

 تقدـ ما يخص ىذه المسائل في أبحاث سابقة. ٔ
 تعالى اهلل فعل المحدثات كل أفأىل الحديث واألثر،  والجماعة السنة أىل الحق أىل مذىب ٕ

 أف لو قيل خلقو، فلماذا خلق ما بعض يكره اهلل كاف إف قيل فإف وشرىا، خيرىا سواء وخلقو،
 ولكن باىرة، بديعة، وأسراراً  عظيمة، ِحَكماً  يكرىها، اهلل كاف وإف وتقديرىا المعاصي لخلق

 .جداً  قليل ذلك عن الحديث
 قل   المعرفة أبواب من عظيم باب وىذا(: ٕٙٛ/ ٔ) السعادة دار مفتاح في القيم ابن اإلماـ قاؿ
 .المعاصي وتقدير السيئات قضاء من البالغة الحكمة شهود وىو الناس، من استفتحو من

 إليو وصلت بما وأتوا فيها، وخاضوا والنواىي، األوامر في الحكم باب الناس استفتح وإنما
 فكما الباب ىذا وأما قواىم، إليو وصلت بما وأتوا المخلوقات في بابها أيضاً  واستفتحوا. علومهم

 الباب ىذا حكمة على يط لع وكيف يلم، أو يشفي، ما ألحدىم ترى أف فقل   فيو، كبلمهم رأيت
 لها يتطلب وكيف أصبًل؟ مشيئتو تحت داخلة وال هلل مخلوقة ليست العباد أعماؿ أف عنده من

 .بالحكم معللة غير أفعالو ولكن اهلل، خلق ىي: يقوؿ من يطلع كيف أـ يثبتها، أو حكمة،
 عباده على يجريها التي وأقداره أقضيتو في اهلل حكمة مشاىدة أف والمقصود: قاؿ أف إلى

 يعلمها ال ِحَكمٌ  ذلك وفي وأغمضو، وأدقُّو، الناس، فيو تكلم ما ألطف ىي وإراداتهم باختياراتهم
 .بعضها إلى نشير ونحن سبحانو العليم الحكيم إال
 ما وتقديرىا المعاصي خلق من الحكم فمن الشأف، ىذا في الحكم من العديد ذكر في شرع ثم

 :يلي
 عليها التي براحلتو الواحد فرح من أعظم أحدىم بتوبة ليفرح إنو حتى: التوابين يحب اهلل أف - ٔ

 أكمل الفرح أنواع من وليس منها، وأيس فقدىا إذا المهلكة الدوية األرض في وشرابو طعامو،
 لو سبقت ممن كاف إف ثم بالذنب، عبده على يقضي وجل عز فاهلل الفرح؛ ىذا من وأعظم

 .بذنبو وعاقبو عدلو، حجة عليو أقاـ الشقاوة عليو غلبت ممن كاف وإف بالتوبة، لو قضى الحسنى
 عليها راحلتو ومعو مهلكة، وبو منزالً  نزؿ رجل من العبد بتوبة أفرح هلل: )وسلم عليو اهلل صلى قاؿ

 والعطش الحر عليو اشتد حتى راحلتو ذىبت وقد فاستيقظ نومًة، فناـ رأسو فوضع وشرابو، طعامو
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 رواه( عنده راحلتو فإذا رأسو رفع ثم نومًة، فناـ فرجع مكاني، إلى أرجع قاؿ اهلل، شاء ما أو
 (.ٕٗٗٚ) ومسلم ،(ٖٛٓٙ) البخاري

 الفرح ىذا يجىء ولم: الحديث ىذا على تعليقاً ( ٖٙٓ/ ٔ) السالكين مدارج في القيم ابن قاؿ
 وقلِبو، التائب حاؿ في عظيماً  تأثيراً  الفرح لهذا أف ومعلـو التوبة، سوى الطاعات من شيء في

 .عنو يُعب ر ال ومزيُده
 هلل؛ حبيباً  فيصير المحبوبية، درجة بالتوبة يناؿ العبد فإف العباد؛ على الذنوب تقدير أسرار من وىو
 .التواب المفتن العبد ويحب التوابين، يحب اهلل فإف
 وكرمو؛ بره مواقع ويريهم عليهم، نعمو ويتم: عباده على يتفضل أف يحب وجل عز اهلل أف - ٕ

 .والباطنة الظاىرة الوجوه سائر في األنواع أعظم عليهم ينوعو فلذلك
 من على ويتوب أذنب، لمن ويغفر ظلم، عمن ويعفو أساء، من إلى يحسن أف ذلك أعظم ومن
 واألفعاؿ الفاضلة، الشيم ىذه إلى عباده ندب وقد إليو، اعتذر من عذر ويقبل إليو، تاب

 ما الحميدة والعواقب الحكم من أسبابها تقدير في وكاف وأحق، منهم بها أولى وىو الحميدة،
 ما مشيئتو اقتضت ولكن يُػْعَص، لم عين طرفة األرض في يُعصى أال اهلل شاء ولو ىذا العقوؿ، يبهر
 .سبحانو حكمتو موجب ىو
 من إلى حاجتو في كالوليد وأنو: وصيانتو ومعونتو، لو، اهلل حفظ إلى حاجتو العبد يعرؼ أف - ٖ

 .والبد ىالك فهو ويعينو ويصونَو، مواله، يحفظو لم إف فإنو يحفظو؛
 كل من العبد إلى أيديها الشياطين مد ت وقد(: ٕٛٛ/ ٔ) السعادة دار مفتاح في القيم ابن قاؿ

 ضيعة إلى وكلو نفسو إلى وكلو إف مواله وأف كلو، شأنو إفساد كلو، حالو تمزيق تريد جانب،
 أف على باهلل العلماء أجمع فقد نعلو؛ شراؾ من إليو أدنى فهبلكو وتفريط؛ وخطيئة وذنب وعجز

 .نفسو وبين بينو يخلي أف الخذالف أف على وأجمعوا نفسو، إلى العبدَ  اهللُ  يكل أال التوفيق
 وتضرع، ودعاء، واستعانة، استعاذة، من: أذنب إذا العبد من المتنوعة العبوديات استجبلب - ٗ

 بدوف يحصل يكن لم خاص قرب بذلك للروح فيحصل وفبلحو؛ سعادتو أسباب أعظم من ىو مما
 يرى ال فهو عنو؛ نائياً  كاف أف بعد مواله باب على ملقى كأنو نفسو العبد ويجد األسباب، ىذه

 جوارَحو؛ لسانُو وذلل قلَبو، نفسو على إزراؤه كسر قد محسناً، إال رب و يرى وال مسيئاً، إال نفسو
 .وكفى حكمة بو لكفى ىذا إال والقدر القضاء ذلك ثمرات من يكن لم فلو
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 أكملهم عبودية الخلق فأكمل واالنقياد؛ الذؿ مقاـ بتكميل وذلك: العبودية تماـ استخراج - ٘
 .وانقياداً  هلل، ذالً 
 من صدر فقد شر من منها صدر ما وأف الجهوؿ، الظالمة وأنها: نفسو حقيقة العبد يعرؼ أف - ٙ

 وإنابة، وىدى، وعلم، خير، من فيها ما كل وأف كلو، الشر منبع والظلم الجهل إذ ومعدنو؛ أىلو
 ونَػْقَصها؛ نفسو، عرؼ بالذنب العبد ابتلي فإذا إياه، وأعطاىا بو، زكاىا الذي ربها من فهو وتقوى
 أف ومنها كمالها، في ويجتهد نقصها، يأنف أف منها عديدة، ومصالح ِحَكمٌ  ذلك على لو فَػُرتِّبَ 
 .ويحفظها يتوالىا من إلى فقرىا يعلم

 ستره ولهتك الذنب، على لعاجلو شاء لو وأنو: حلمو وسعة وستره، اهلل، بكـر العبد تعريف - ٚ
 لو وقي ض بحلمو، وغشاه بستره، جل لو وجل عز ولكنو أبداً، معهم عيشٌ  لو يَِطبْ  فلم العباد، بين
 ذلك ومع واآلثاـ، بالمعاصي يبارزه وىو عليو شاىداً  كاف بل ىذه، حالتو في وىو يحفظو من

 .تناـ ال التي بعينو يحرسو
 فهو ومغفرتو، وكرمو اهلل بعفو إال النجاة إلى سبيل فبل: التوبة قبوؿ في اهلل بكـر العبد تعريف - ٛ

 .وآخراً  أوالً  عليو فتاب منو، قبلها ثم إياىا، وألهمو للتوبة، وفقو بأف عليو جاد الذي
 ُأصبت؛ ذنب بأي وال أُتيت، أين من: يقل فبل أصابو ما أصابو فإذا: العبد على الحجة إقامة - ٜ

 .أكثر اهلل يعفو وما يده، كسبت بما إال جليلة أو دقيقة قط مصيبة من العبد أصاب فما
 زالتهم في جنسو بني فيعامل: بو اهلل يعاملو أف يحب بما جنسو بني العبد يعامل أف - ٓٔ

 فمن العمل، جنس من الجزاء فإف وذنوبو؛ وزالتو، إساءتو، في اهلل يعاملو أف يحب بما وإساءاتهم
 إذا ثم وىكذا عليو، اهلل استقصى استقصى ومن اهلل، سامحو أخاه سامح ومن عنو، اهلل عفى عفى
 ربو، مع حالو فليتأمل إليو؛ الناس إساءة عنده تعظم لم لئلنساف الزمة واإلساءة الذنوب أف علم

 لربو ىكذا العبد كاف فإذا لو؛ ىكذا وىو ربو، إلى ىو وحاجتو إليو، إحسانو فرط مع ىو كيف
 المنزلة؟ بتلك لو الناس يكوف أف ينكر فكيف

 لهم، رَحمتو واتسعت للخبلئق، المعاذير أقاـ العبد أذنب فإذا: للخبلئق المعاذير إقامة - ٔٔ
 من وقنوطو عليهم، دعائو من العصاة واستراح بعضاً، بعضو وَأْكلِ  والحصر، الضيق من واستراح

 يرجوه ما لهم ويرجو المغفرة، لهم اهلل يسأؿ فهو منهم، واحداً  نفسو رأى أذنب إذا فإنو ىدايتهم؛
 بهم، ورحمةً  هلل، طاعةً  فيهم؛ اهلل أمر فيقيم ىذا ومع نفسو، على يخافو ما عليهم ويخاؼ لنفسو،

 .فظاظة وال قوة، وال غلظة، ال مصلحتهم، عين ىو إذ إليهم؛ وإحساناً 
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 رداء ويلبس لو، ليس الذي والعظمة الكبر داء وينزع قلبو من الطاعة صولة العبد يخلع أف - ٕٔ
 ىو مما عليو لخيف قلبو في والعزة الصولة تلك دامت فلو والفاقة؛ والفقر واالنكسار، الذؿ،
 والمسكنة الذلة آثار وبين الطاعة، وصولة والكبر العجب آثار بين فكم اآلفات؛ أعظم

 .واالنكسار؟
 الحسية الكبائر عن المتنزىين من الناس وأكثر(: ٕ٘ٓ/ ٔ) السالكين مدارج في القيم ابن قاؿ

 منها؛ ليتوبوا ذنوب أنها بقلوبهم يخطر وال دونها، أو منها أعظم أو مثلها كبائر في والقاذورات
 بلساف الخلق على ومن تهم طاعتهم، وصولة واحتقارىم الكبائر أىل على اإلزراء من فعندىم
 غيرىم، أحد على يخفى ال اقتضاءاً  طاعتهم على لهم الخلق لتعظيم بواطنهم واقتضاء الحاؿ،
 أحدىم اهلل تدارؾ فإف أولئك؛ كبائر من بابو عن لهم وأبعد اهلل، إلى أبغض ىو ما ذلك وتوابع

 الطاعة َصْولة بها ويخرج بها، ويُذلو قدره، ويعرفو نفسو، بها ليكِسر فيها؛ يوقعو كبيرة أو بقاذورة
 إليو بقلوبهم وإقباؿ نصوح، بتوبة الكبائر أصحاب تدارؾ إذا أنو كما حقو، في رحمة فهي قلبو من

 .خطر على فكبلىما وإال حقهم، في رحمة فهو
 كثير من اهلل إلى أحب القلبية األعماؿ ىذه إذ العبودية؛ لب والخضوع واالنكسار التذلل إف ثم
 لم من شارؾ قد فإنو غيره؛ من لو أكمل التائب للمذنب ذلك وحصوؿ الظاىرة، األعماؿ من

 يا: اإلسرائلي األثر في جاء وقد قلبو، بانكسار عنو وامتاز والمحبة، والعبودية الفقر ذؿ في يُذنب
 من العبد يكوف ما أقرب) كاف ىذا وألجل. أجلي من قلوبهم المنكسرة عند: قاؿ أجدؾ؟ أين رب
 في السر ىو ىذا ولعل. ربو يدي بين وانكسار ذؿ مقاـ ألنو(. ٕٛٗ) مسلم رواه( ساجد وىو ربو

، دعوة استجابة  لوعة فإف منهم؛ واحد كل قلب في للكسرة والصائم؛ والمسافر، المظلـو
 وكذلك قلبو، في كسرة يجد غربتو في المسافر وكذلك قلبو، في كسرة عنده ُتْحِدثُ  المظلـو
،  .الحيوانية الس ُبعية النفس سورة يكسر فإنو الصـو

 من العبودية، من أنواعاً  القلوب على هلل أف ذلك: وانبعاثها القلبية العبوديات ىياج - ٖٔ
. وتوابعها الوسيلة وابتغاء واإلنابة، المحبة، من وتوابعها والوجل، واإلشفاؽ، والخشية، الخوؼ،

 األسباب من لعبده تعالى الرب قي ض وكلما عليها؛ وتبعث تهيجها أسباب لها العبوديات وىذه
 الخوؼ، من لصاحبو ىاج قد ذنب وُرب   رحمتو، أسباب من فهو لو المهيجة ذلك، على الباعثة

 من وكم الطاعات، من كثير يهيجو ال ما اهلل إلى والفرار والمحبة، واإلنابة، والوجل، واإلشفاؽ،
 .الغي طريق عن وبعده اهلل، إلى وفراره العبد، الستقامة سبباً  كاف ذنب
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 العافية في تربى من فإف: إياه وحفظو لو، وتوفيقو وفضلو، اهلل معافاة نعمة العبد يعرؼ أف - ٗٔ
 عليهم المنعم ىم أنهم الطاعة أىل عرؼ فلو العافية؛ مقدار يعرؼ وال المبتلى، يقاسيو ما يعلم ال

 ومضغوا التراب، توس دوا وإفْ  غيرىم على ما أضعاؼ الشكر من عليهم هلل أف لعلموا الحقيقة في
 وىاف عينو، من سقط فقد معاصيو وبين بينو اهلل خل ى من وأف   المطلقة، النعمة أىل فهم الحصى،

 .عليو
 اهلل تداركو وضائقة بلية في أنو وَأرَْتوُ  واألقساـ، الحظوظ من تطالبو بما نَػْفُسو العبدَ  طالبت فإذا

 فيو كاف لما نسبة ال وأنو والنعمة، المعافاة من فيو كاف ما فرأى الذنوب، ببعض وابتبله برحمتو،
 وأف حالو، إلى العودَ  وآمالو أمانيو أكثر يكوف فحينئذٍ  الحظوظ، من نفسو طلبتو ما إلى النعم من

 .بعافيتو اهلل يمتعو
 لو فتوجب: بدونها تحصل ال التي المقامات من عجيبة آثاراً  للتائب توجب التوبة أف - ٘ٔ

 ال النعم من أنواع ذلك على لو فَػُرتِّبَ  عنو، والرضا وحمده، اهلل، وشكر واللطف، والرقة، المحبة،
 .يفسدىا أو ينقضها، لم ما وآثارىا بركتها، في يتقلب يزاؿ ال بل لتفاصيلها، العبد يهتدي

 استكثر ربو حق في وتفريطو ومعاصيو، ذنوبو، العبد شهد فإذا: النعم من القليل استكثار - ٙٔ
 مثلو، مسيء على كثير منها إليو الواصل أف لعلمو -منو قليل وال- عليو ربو نعم من القليل

 دائماً  فهو بو؛ أتى ما أضعاؼُ  أوضاره بو يغسل أف ينبغي الذي أف لعلمو عملو؛ من الكثير واستقل
 .دق ت وإف عليو اهلل لنعمة مستكثر كاف، ما كائناً  لعملو مستقل

 فعليك الوجوه؛ ألطف من وىو: الوجو ىذا عن( ٜٕٗ/ ٔ) السعادة دار مفتاح في القيم ابن قاؿ
 حاؿ من ىذا حاؿ فأين لكفى؛ ىذا إال الذنب فوائد من يكن لم ولو عجيب، تأثير فلو بمراعاتو؛

 .منها وأجل فوقها ىو ما يعطى أف ينبغي أنو ويرى إال نعمة عليو هلل يرى ال من
 اهلل، إلى الخلق أبغض من الناس من الضرب وىذا: الناس من الضرب ىذا عن قاؿ أف إلى

 الخالق على عتب بين فهم سفاؿ؛ في يزالوف ال أنهم تقتضي اهلل وحكمةُ  عنده، مقتاً  وأشدىم
 .لهم وخدمة إليهم، وحاجة لخلقو وذؿ   لو، وشكوى

 يدخل أين من فيعلم ومكائده عدوه مصائد من والتيقظ التحرز لصاحبو يوجب الذنب أف - ٚٔ
 قد فهو يخرجوف؛ وقت أي وفي عليو، يخرجوف أين ومن ومكامنهم، والقطاع اللصوص عليو

 لم وطمأنينة ِغر ةٍ  على عليهم مر   أن و فلو وكيدىم؛ شرىم يستدفع بماذا وعرؼ وتأىب، لهم، استعد
 .جملة ويجتاحوه بو، يظفروا أف يأمن
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 مكروه منو أصابو فإذا عدوه، عن يذىل فالقلب: ومجاىدتو وإغاظتو الشيطاف مراغمة - ٛٔ
 يقـو ال فإنو جرح إذا الشجاع كالرجل. كريماً  حر اً  قلبو كاف إف بثأره وطلب قوتو، لو استجمعت

 .مقداماً  طالبًا، ىائجًا، بعدىا تراه بل شيء، لو
 وكذلك. أكتافو في والجراحات ىارباً، ول ى جرح إذا المهين الضعيف كالرجل المهين والقلب
. لو عدو   أعدى من ثأره أخذ يطلب ال لو، مروءة ال فيمن خير فبل يطاؽ؛ ال فإنو جرح إذا األسد

 لو كاف فإف الشيطاف؛ من لو أعدى عدو   وال عدوه، من بثأره أخذه من للقلب أشفى شيء فما
 الغيظ، كل عدو ه وغاظ الثأر، أخذ في جد   المجد حلبة في المتسابقين الرجاؿ قلوب من قلب

 .وأضناه
 .سفره في بعيره أحدكم ينضي كما شيطانو لَيُػْنِضي المؤمن إف: السلف بعض عن جاء كما
 في المرضى بو ينتفع كالطبيب يصير الذنب في يقع فالذي: فيو الوقوع حذر الشر؛ معرفة - ٜٔ

 من وأخبر أحذؽ وعبلجو دواءه وعرؼ مباشرة، المرض عرؼ الذي فالطبيب ودوائهم؛ عبلجهم
 القلوب أمراض وكذلك األبداف، أمراض في ىذا. فحسب وصفاً  الداء عرؼ الذي الطبيب

 وطرقو، وأبوابو، وتفاصيلو، باإلسبلـ، األمة أعرؼ عنهم اهلل رضي الصحابة كاف ولذلك. وأدواؤىا
 وعلم الضدين، العبد عرؼ فإذا. بضده لعلمهم ألعدائو؛ وجهاداً  لو، ومحبةً  فيو، رغبة الناس وأشد
 يؤثر لم ما النعمة لو تدـو أف أحرى كاف التفصيل على الهبلؾ أسباب وعرؼ الطرفين، مباينة

 :القائل قاؿ ىذا مثل وفي علم، على زوالها أسباب
 .فيو يقع الشرِّ  من الخيرَ  يعرؼُ  ال ومن * لتوقيوِ  لكن للشرِّ  ال الشر   عرفتَ 
 الشر في تكلم فإذا عنو؛ وأبعدىم بالشر، الناس أعرؼ حاذقاً  فطناً  يكوف المؤمن حاؿ وىذه

 من أف والمقصود. الناس أبر من رأيتو طويتو وعرفت خاَلْطَتُو، فإذا الناس، شر من ظننتو وأسبابو
 من استنصحو من وعلى نفسو، على يسدىا أف وأمكنو بطرقها، الناس أعرؼ صار باآلفات بُليَ 

 .يستنصحو لم ومن الناس،
 األنس ذلك وزواؿ عنو، الحجاب ألم عبده يذيق وجل عز فاهلل عنو باإلعراض العبد ابتبلء - ٕٓ
 بحالها تطالبو نفسو يجد ولم والحاؿ، الرضا على العبد أقاـ فإف عبده، ليمتحن منو؛ والقرب بو،

. بو تليق التي مرتبتو في فوضعو يصلح، ال أنو علم غيره إلى وسكنت اطمأنت بل اهلل، مع األوؿ
 فاتتو قد أنو وعلم المضطر، دعاء ودعاه المكروب، تَػَقلُّقَ  وتَػَقل قَ  الملهوؼ، استغاثة استغاث وإف

 عليو فرد   لو، ُأىِّلَ  لما موضعٌ  أنو علم بدونو لو حياة ال ما عليو يرد أف بربو يهتف فهو حق ًا، حياتو
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 سروره، بو واتصل نعمتو، بو وتمت لذتو، بو وكملت فرحتو، بو فعظمت إليو، محتاج ىو ما أحوج
 األْنسِ  بَػْعدَ  بُليَ  إذا فالعبد بالخناصر؛ عليو وثن ى بالنواجذ، عليو فعض   مقداره، حينئذٍ  وعلم

 وأن ْت، فحن ْت، المعاملة، تلك لذة إلى نفسو اشتاقت البعاد بنار القرب وبعد بالوحشة،
 وحنانو، ولطفو، بر ه، تذكر إذا والسيما أبداً، عوضٌ  عنو لها ليس َمنْ  لنفحات وتعرضت وتصد عت،

 .وقربو
 فيو القوتاف وىاتاف: اإلنساف في والغضب الشهوة تركيب اقتضت اإللهية الحكمة أف - ٕٔ

 .واالبتبلء الفتنة وقعت وبهما عنهما، ينفك ال التي الذاتية صفاتو بمنزلة
 أثره، القوتين من واحد كل يقتضي أف والبد الحكمة، غاية ىو الوجو ىذا على اإلنساف وتركيب

 بل إنساناً، يكن لم اإلنساف في ُتخلق لم ولو. والمعاصي والمخالفات الذنب، وقوع من فبلبد
 النوع أفراد أقل فهم الحفظ سرادقاتُ  عليو وُضرَِبتْ  العصمة، اكتنفتو من فأما َمَلكاً، كاف

 .ولبو خبلصتو ىم بل اإلنساني،
 العبد ابتلي فإذا: ولسانو قلبو من ورفعها طاعاتو، رؤية أنساه خيراً  بعبد أراد إذا اهلل أف - ٕٕ

 أو غدا أو قعد، أو قاـ إف أمامو ذنْبو يزاؿ فبل بذنبو، كلو ىمو وجعل عينيو، نصب جعلو بالذنب
 تزاؿ فبل الخطيئةَ  ليعمل العبد إف: السلف بعض قاؿ كما حقو، في الرحمة عين ىذا فيكوف راح،

 لها وعمل وانكسر، وذؿ اهلل، إلى وأناب وتضرع، واستغفر، وندـ، بكى، ذكرىا كلما عينيو نصبَ 
 ويراىا، بها، يمن عينيو، نصب تزاؿ فبل الحسنة، ويعمل. حقو في للرحمة سبباً  فتكوف أعماالً 
 ويكرمونو، يعظمونو، ال كيف الناس من ويتعجب بها، ويتكبر الخلق، وعلى ربو، على بها ويعتد

 .النار فتدخلو آثارىا عليو تقوى حتى بو األمور ىذه تزاؿ فبل عليها، ويجلونو
 لنفسو يرى أال ذلك لو أوجب وخطاياه ذنوبو العبد شهد فإذا: الترفع وترؾ التواضع لزـو - ٖٕ
 ذلك شهد وإذا ورسولو، باهلل يؤمن مسلم خير أنو يظن فبل حق اً، أحد على لو وال فضبًل، أحد على
 شكايتو من الناس وأراح نفسو، في ىذا فاستراح اإلكراـ، من حقوقاً  الناس على لها يرَ  لم نفسو من

 على عاتباً  يزاؿ ال ممن ىذا فأين بالو؛ أنعم وما عيشو، أطيب فما وأىلو؛ الوجود على وغضبو
 .أسخط؟ عليو وىم عليهم ساخطاً  بحقو، قيامهم ترؾَ  شاكياً  الخلق،

 عن اإلمساؾ لو يوجب فالذنب: الناس عيوب عن واإلمساؾ النفس، بعيوب االشتغاؿ - ٕٗ
 .السعادة أمارات من وىذا نفسو، بعيب شغل في فإنو فيها؛ والفكر الناس، عيوب



 - 65 - 

                                                                                                                                                  

 وشهد الخطائين، إخوانو مثل نفسو شهد العبد من الذنب وقع فإذا: للخطائين االستغفار - ٕ٘
 ورحمتو؛ وعفوه، اهلل، مغفرة إلى الضرورة بل الحاجة، في مشتركوف وأنهم واحدة، المصيبة أف

 .المسلم ألخيو يستغفر أف يجب أيضاً  ىو كذلك المسلم أخوه لو يستغفر أف يحب فكما
 الحكيم العليم حكمة من شيء بها يتضح السيئات، وتقدير المعاصي، خلق من الحكم بعض ىذه
 .ويقضيو يقدره فيما
:: آخره في قاؿ المعاصي خلق من الِحَكمِ  في نفيساً  طويبلً  كبلماً  القيم ابن اإلماـ ساؽ أف وبعد
 اجتنى ومتى حقو، في رحمة كونو عبلمة فهي الذنب من العبد اجتناىا متى ونحوىا األثمار فهذه

 .الشقاوة عبلمة واهلل فهي ذكرناه ما خبلؼ لو وأوجبت أضدادىا، منو
 في الدنيا، ىذه في فساد كل تمد التي الفساد مادة ىو الذي إبليس خلق وجل عز اهلل: إف مسألة

 اهلل يغضب ما وَعَمِلهم العباد، لشقاوة سبب وىو والشبهات، والشهوات، واالعتقادات، األدياف،
 .عظيمة وحكم كثيرٍة، محاب   إلى وسيلة كلو ذلك مع وىو وجل عز
 :إبليس خلق من العلماء تلمسها التي الحكم بعض فهذه ذلك تقرر إذا
- الذات ىذه فخلق والمتقاببلت المتضادات خلق على تعالى الرب قدرةُ  للعباد َيظهر أف -ٔ

 من ىي التي جبريل ذات مقابلها في وَخَلق شر، كل سبب وىي الذوات، أخبث ىي التي -إبليس
 قدرتو ظهرت كما وىذا، ىذا خلق من فتبارؾ خير، كل مادة ىي والتي وأزكاىا، الذوات أشرؼ

 والحسن والحياة، والموت والدواء، والداء والنار، والماء والبرد، والحر والنهار، الليل خلق في
 وسلطانو؛ وملكو، وعزتو، قدرتو، كماؿ على دليل أدؿُّ  وىذا الضد، حسنو يظهر فالضد والقبيح،

 تصرفو، محل وجعلها بعض، على بعضها وسلط ببعض، بعضها وقابل المتضادات، ىذه خلق فإنو
 وتدبير تصرفو، وكماؿ لحكمتو، تعطيل بالكلية بعضها عن الوجود فخلوُّ  وحكمتو، وتدبيره،
 .مملكتو

 هلل، بالطاعة وإغاظتو وحزبو، إبليس بمجاىدة وذلك: العبودية مراتب ألوليائو اهلل ُيَكمِّلَ  أف -ٕ
 من ذلك على لهم فيترتب كيده، ومن منو يعيذىم أف اهلل إلى واللجوء منو، باهلل واالستعاذة

 .بدونو يحصل ال ما واألخروية الدنيوية، المصالح
 إنما وىذه هلل، العبودية أنواع أحب ونحوىا والرضا، والصبر، والتوكل، واإلنابة، المحبة، إف ثم

 سبباً  إبليس خلق فكاف سواه، من كل على وجل عز محبتو وتقديم النفس، وبذؿ بالجهاد، تتحقق
 .األمور ىذه لوجود
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 من الخبيث بو ليتبين الخلق؛ بو يمتحن محك اً  ليكوف ُخلق إبليس أف ذلك: االبتبلء حصوؿ -ٖ
 يظهر أف بد فبل والخبيث؛ الطيب وفيها األرض، من اإلنساني النوع خلق سبحانو اهلل فإف الطيب؛

 . مادتهم من ىو ما فيهم
 المعز، الخافض، الرافع،: أسمائو فمن: ومتعلقاتها ومقتضياتها، تعالى أسمائو آثار ظهور -ٗ

 إبليس خلق فكاف أحكاُمها، فيها يظهر متعلقاتٍ  تستدعي األسماء وىذه ، العدؿ الحكم، المذؿ،
 ىذه آثار تظهر لم ومؤمنين مطيعين، كلهم الخلق كاف فلو األسماء، ىذه آثار لظهور سبباً 

 .األسماء
 والشر، الخير على مشتملة البشرية فالطبيعة: والشر الخير من البشر طبائع في ما استخراج -٘

 في لما مستخرجاً  الشيطاف َفُخلق الزناد، في النار كموف فيها كامن وذلك والخبيث، والطيب
 القوة من الخير أىل طبيعة في ما تستخرج الرسل وأرسلت الفعل، إلى القوة من الشر أىل طبائع

 آثاره، عليو ليترتب فيها؛ الكامن الخير من ىؤالء في ما الحاكمين أحكم فاستخرج الفعل؛ إلى
 فيهما، حكمو وينفذ الفريقين، في حكمتو وتظهر آثاره عليو ليترتب الشر؛ من أولئك في وما

 .السابق لعلمو مطابقاً  لو، معلوماً  كاف ما ويظهر
 النفوس من والشر الكفر وقوع بسبب حصل فلقد:  صنعو وعجائب اهلل آيات من كثير ظهور -ٙ

 ثمود إىبلؾ وآية الريح، وآية الطوفاف، كآية والعجائب، اآليات من كثير ظهور الظالمة الكف ارة
 موسى، يد على اهلل أجراىا التي واآليات وسبلماً، برداً  إبراىيم على النار انقبلب وآية لوط، وقـو

 اآليات ىذه ظهرت لما الجاحدين وجحد الكافرين كفر تقدير فلوال اآليات؛ من ذلك وغير
 .األبد إلى جيل بعد جيبلً  الناس بها يتحدث التي الباىرة

 إثماً، ليزداد لو إىانة بل لو إكراماً  ذلك فليس القيامة يـو إلى إبليس أنظر وتعالى سبحانو كونو أما
 الطيب من الخبيث بو ليميز محك اً  جعلو فاهلل ذلك إلى إضافة عذابو، ويتضاعف عقوبتو، فتعظم

 واهلل البشر، خلق ببقاء بقاءه يقتضي ىذا فإف القيامة يـو إلى مستمر الخلق أف داـ وما سبق كما
 . أعلم

 الحكم تلك وجل عز اهلل إال بعلمو يحيط ال ما الحكم من فيو والمصائب اآلالـ، خلقُ  وكذلك
 .ورحمتو وعدلو، اهلل، بفضل تنطق التي
 عدؿ وإما ورحمة، إحساف إما والمشاؽ فاآلالـ(: ٜٛٗص) العليل، شفاء في القيم ابن قاؿ

 عن لتولدىا وإما منها، أصعب ىو ألم لدفع وإما بعدىا، يحصل لخير وتهيئة إصبلح وإما وحكمة،
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 الفضل لواـز أو العدؿ، لواـز من تكوف أف وإما اللذات، لتلك الـز أمر عنها يولِّدىا ونعم لذات
 مفسدة من أعظمُ  خيرٌ  بتعطيلها فات ملزوماتها ُعطِّلت إف التي الخير لواـز من فتكوف واإلحساف؛

 .اآلالـ تلك
 في وكم وحاضر، لمسافر ألم من الشمس طلوع في فكم بذلك؛ شاىد أعدال والقدر والشرع

: النساء سورة[  َمطَرٍ  ِمنْ  َأًذى ِبُكمْ  َكافَ  ِإفْ :]بقولو اهلل سماه كما أذى من والثلوج الغيث نزوؿ
 .الحيوانات لصنوؼ اآلالـ من ألنواع موجب أذى من والرياح والبرد الحر ىذا في وكم. ٕٓٔ
 أو األرض أىل آالـ ومعظم والرياسة، واللباس والنكاح والشرب األكل لذة الدنيا لذات وأعظم

 .منها ومتولدة عنها، ناشئة كلها
 والحلم، والعفة، والزىد، والشجاعة، كالعلم، والمشاؽ باآلالـ إال تناؿ ال اإلنسانية الكماالت بل

 :قاؿ كما واإلحساف والصبر، والمروءة،
 قت اؿُ  واإلقداـ يُػْفقرُ  الجود...  كلهم الناس ساد المشقة لوال
 .باحتمالها يقضي العقل كاف وأدـو منها أعظم لَِلذ اتٍ  أسباباً  اآلالـ كانت وإذا
 إليها موصبلً  جسراً  وجعلو المكاره، بأنواع اللذات أعظم سبحانو اهلل حجب وقد:  قاؿ أف إلى
 العقبلء قالت ولهذا. إليها موصبلً  جسراً  وجعلها واللذات، بالشهوات اآلالـ أعظم حجب كما

 اللذات؛ فاتتو اللذات آثر َمنْ  وإف بالراحة، تناؿ ال الراحة وإف بالنعيم، يدرؾ ال النعيم إف: قاطبة
 .النِّعم أسباب ىي إذ النعم؛ أعظم من والمشاؽ واألمراض اآلالـ فهذه

 من ينالها كما ومنافعها مصالحها إلى بالنسبة جداً  فمغمورٌ  منها المكلفة الغير الحيوانات يناؿ وما
 أقواتها طلب في والسعي والوالدة، الحمل وألم والثلج، المطر وحبس الشتاء، وبرد الصيف، حر

 .ذلك وغير
 من ينالها ما أضعاؼ والخيرات المنافع من ينالها وما آالمها، أضعاؼِ  أضعاؼُ  لذاتها ولكن

 .وعزتو وحكمتو علمو كماؿُ  أوجبها التي ىي وأمره خلقو في فُسن ُتو واآلالـ؛ الشرور
: منهم لكل   وقيل ذلك، عن لعجزوا منها أحسن يقترحوا أف على كلهم العقبلء عقوؿ اجتمعت ولو

 خلل؟ من ترى فهل العقل بصر ارجع
 من الذي فتبارؾ ،ٗ:الملك سورة[ َحِسيرٌ  َوُىوَ  َخاِسئاً  اْلَبَصرُ  إِلَْيكَ  يَنَقِلبْ  َكر تَػْينِ  اْلَبَصرَ  اْرِجع ثُم  ]

 من الحي فأخرج خبلفها؛ من واألشياء أضدادىا، من األضداد أخرج أف وقدرتو حكمتو كماؿ
 من اللذاتِ  أنشأ فكذلك الرطب؛ من واليابس اليابس، من والرطب الحي، من والميت الميت،
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،  اللذات ثمراتُ  اآلالـِ  وأعظم ونتائجها، اآلالـ ثمراتُ  اللذاتِ  فأعظم اللذات؛ من واآلالـَ  اآلالـِ
 .ونتائجها

 بالمحن المملوءة الدار ىذه في والرحمةُ  والصحةُ  والعافيةُ  والنعُم، والخيرُ  والسروُر، فاللذةُ  وبعدُ 
 صحتو؟ من سقمو وأين لذتو؟ من الحيواف آالـ فأين مضاعفة؛ بأضعاؼٍ  أضدادىا من أكثرُ  والببلء

 ! .راحتو؟ من وتعبو وريِّو شبعو من وعطشو جوعو وأين
 اإليجاز؛ سبيل على لبعضها ذكرٌ  يلي وفيما ذُِكَر، ما غير عظيمة حكم والمصائب اآلالـ وفي ىذا

 :للتفصيل يتسع ال المقاـ إذ
ُلوُكمْ _: ] تعالى_  قاؿ: الصبر وىي الضراء عبودية استخراج -ٔ َنةً  َواْلَخْيرِ  بِالش رِّ  َونَػبػْ َنا ِفتػْ  َوِإلَيػْ

 والشر بالضراء واالبتبلء شكر، إلى يحتاج والخير بالسراء فاالبتبلء. ٖ٘: األنبياء سورة[ تُػْرَجُعوفَ 
 هلل عبوديتو صدؽ يتبين حتى العبد على األحواؿ اهلل يّقلِّبَ  بأف إال يتم ال وىذا. صبر إلى يحتاج
 .تعالى
 إال ألحد ذاؾ وليس خير، لو كلو أمره إف المؤمن؛ ألمر عجباً : )  وسلم عليو اهلل صلى قاؿ

 مسلم رواه(  لو خيراً  فكاف صبر ضراء أصابتو وإف لو، خيراً  فكاف شكر سراء أصابتو إف للمؤمن؛
(ٕٜٜٜ.) 

 والبطر، األشر، إلى تدعو قد الصحة أف ذلك: القبيحة الخصاؿ من والخبلص القلب، طهارة -ٕ
 قُػيِّد فإذا. عيش ونعيم باؿ، وىدوء وقوة، نشاط، من المرء بو يتمتع لما بالنفس، واإلعجاب

 القبيحة والخصاؿ الذميمة، األخبلؽ أدراف من وتطهر قلبو، ورؽ نفسو، انكسرت والمرض بالببلء
 يديو، بين واالنكسار هلل، الخضوعُ  محل ها وحل   ونحوىا، وحسد، وعجب، وخيبلء، كبر، من

 .عليهم الترفع وترؾ اهلل، لخلق والتواضع
 الدنيا محن لوال أنو المصائب أىل وليعلم( : ٕ٘ص) المصائب أىل تسلية في المنبجي قاؿ

 ىبلكو سبب ىو ما القلب وقسوة والفرعنة، والعجب، الكبر، أدواء من العبد ألصاب ومصائبها
 تكوف المصائب؛ أدوية من بأنواع األحياف في يتفقده أف الراحمين أرحم رحمة فمن وآجبًل؛ عاجبلً 
 المهلكة؛ الرديئة، الفاسدة، للمواد واستفراغاً  عبوديتو، لصحة وحفظاً  األدواء، ىذه من لو حمية

 :قيل كما بنعمائو، ويبتلي بببلئو، يرحم من فسبحاف
 بالنعم القـو بعض اهلل ويبتلي...  عظمت وإف بالبلوى، اهلل ينعم قد
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 في وتجبروا وعتوا، وبغوا، لطغوا، واالبتبلء المحن بأدوية عباده يداوي وتعالى سبحانو أنو فلوال
 وفراغ، وصحة، ونهي، أمر، لها حصل إذا النفوس شيم من فإف بالفساد؛ فيها وعاثوا األرض،

 فعل بما علمهم مع فساداً، األرض في وسعت تمردت، يزجرىا شرعي زاجر غير من نافذة وكلمة
 خيراً  بعبده أراد إذا وتعالى سبحانو اهلل ولكن إىماؿ؟ ذلك مع لهم حصل لو فكيف قبلهم، بمن

 ونقاه، ىذبو، إذا حتى المهلكة، األدوية منو يستفرغ حالو، قدر على واالمتحاف االبتبلء دواء سقاه
 .رؤيتو وىي اآلخرة، ثواب أرفع ورقاه عبوديتو، وىي الدنيا، مراتب ألشرؼ أى َلو وصف اه

 .إليمانو وتقوية لصبره، وامتحاناً  للمؤمن، تدريباً  المصائب في أف ذلك: المؤمن تقوية -ٖ
 عن محيد وال وقضائو، اهلل، أمر عن مفر ألحد ليس فإنو: العبودية وذؿ الربوبية قهر إلى النظر -ٗ

 في راجعوف إليو ونحن ويريده، يشاؤه كما فينا يتصرؼ اهلل، عبيد فنحن وابتبلئو؛ النافذ حكمو
 .لنشورنا يجمعنا المصير وإليو أمورنا، جميع

 اإلنساف ُتشعر المصائب أف ذلك: التوبة في اإلنابة وصدؽ الدعاء، في اإلخبلص حصوؿ -٘
 واالضطرار التضرُّع وشدة لو، الدعاء إخبلص إلى ذلك فيبعثو ربو، إلى الذاتي وافتقاره بضعفو،

 .إليو والرجوع التوبة في اإلنابة وصدؽ إليو،
 عنو، اشتغالهم الخلق من علم وجل عز فاهلل والمسكنة؛ اللجأ باب على يُػرَ  لم النوازؿ ىذه ولوال

 الببلء، طي في النعم من فهذا بو؛ يستغيثوف بابو إلى تدفعهم بعوارض النعم خبلؿ من فابتبلىم
 .ربك عن يشغلك ما المحض الببلء وإنما
 يحبو وما للدعاء، يهيجو يكرىو ما ألف يحب؛ مما لو خيرٌ  العبد يكره ما:  عيينة بن سفياف قاؿ

 . يلهيو
 مبتلى من وكم شافية، توبة لو حصلت العافية بفقد مبتلى من فكم: غفلتو من المبتلى إيقاظ -ٙ

 فأيقظو ببلء أصابو ربو عن معرضٍ  نفسو، عن غافل من وكم حالو، بحسن اهلل إلى انقطع مالو بفقد
 .ربو مع حالو لتفقد وبعثو غفلتو، من ونبهو رقاده، من
 للمزيد الموجب الشكرُ  بذلك فيحصل بضده، إال يعرؼ ال الشيء ألف:  العافية قدر معرفة -ٚ

 حصوؿ إف ثم وأسقم، ابتلى مما وأعظم وأكثر وأنعم، أتم العافية من بو اهلل َمن   ما ألف النعم؛ من
 .اإلنساف عند قدراً  أعظم ومشقة ألم بعد والنعمة العافية

 من للشفاء سبباً  ويكوف بمرض المرء يصاب فقد: للصحة سبباً  يكوف قد ما اآلالـ من أف -ٛ
 بسبب إال يكتشف لم عضاالً  داءً  بو أف فيكتشف لعبلجها فيذىب ببلية يبتلى وقد آخر، مرض
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...  عواِقُبو محمودٌ  َعْتَبك لعل  ( : ٙٛ/ٖ) ديوانو في المتنبي الطيب أبو قاؿ الطارئ، المرض ىذا
 بالعلل األبداف صحت وربما
 اآلالـ تلك لوال للصحة أسباباً  اآلالـ تكوف ما وكثيراً ( : ٜٜٗص) العليل شفاء في القيم ابن وقاؿ

 اهلل، إال يعلمو ال ما لؤلبداف المنافع من فيها الحمى فهذه البدف؛ أمراض أكبر شأف وىذا. لفاتت
 من وكثير. غيرىا دواءٌ  إليو يصل ال ما وإخراجها الَفج ة المواد وإنضاج الفضبلت، إذابة من وفيها

 . الطبيب بها استبشر الحمى لصاحبها عرض إذا األمراض
 وىذه الببلء، ألىل رحمة نفسو في يجد ما بأمر يبتلى فالذي: الببلء أىل رحمة حصوؿ -ٜ

 .السماء في من رَِحَموُ  األرض في من رَِحمَ  فمن العطاء؛ وجزيل اهلل لرحمة موجبة الرحمة
ُلَون ُكمْ : ]تعالى قاؿ: والهداية والرحمة اهلل من الصبلة حصوؿ -ٓٔ  اْلَخْوؼِ  ِمنْ  ِبَشْيءٍ  َولََنبػْ

ُهمْ  ِإَذا ال ِذينَ  ،الص ابِرِينَ  َوَبشِّرْ  َوالث َمَراتِ  َواألَنُفسِ  اأَلْمَواؿِ  ِمنْ  َونَػْقصٍ  َواْلُجوعِ   ِإن ا قَاُلوا ُمِصيَبةٌ  َأَصابَػتػْ
: البقرة سورة[ اْلُمْهَتُدوفَ  ُىمْ  َوُأْولَِئكَ  َورَْحَمةٌ  رَبِِّهمْ  ِمنْ  َصَلَواتٌ  َعَلْيِهمْ  ُأْولَِئكَ  رَاِجُعوَف، ِإلَْيوِ  َوِإن ا ِلل وِ 

ٔ٘٘-ٔ٘ٚ. 
 من ما: )  وسلم عليو اهلل صلى قاؿ: الخطيئات وحط الحسنات وكتابة األجر، حصوؿ -ٔٔ

( خطيئة بها عنو ُحطت أو حسنة، بها لو اهلل كتب إال تصيبو، الشوكةِ  حتى المؤمن، يصيب شيء
 ( .ٕٕٚ٘) مسلم
 .مفاليس القيامة لوردنا الدنيا مصائب لوال:  السلف بعض وقاؿ

 إذا المسلم فالطبيب غيره؛ إلى يتعداه بل فحسب، المبتلي بو يختص ال والثواب األجر إف بل
 كرب من كربة مؤمن عن نف س فمن اهلل؛ بإذف األجر لو كتب األجر واحتسب المريض عالج
 .القيامة يـو كرب من كربة عنو اهلل نف س الدنيا

 .رعايتو على يقـو من وكذلك األجر، لو يكتب المبتلى المريض يزور الذي وكذلك
 حياتو، وتنغص صفوه، تعكر اإلنساف تصيب مصيبة فأدنى: وىوانها الدنيا بحقارة العلم -ٕٔ

 .لآلخرة مزرعة يجعلها بل بالدنيا، يغتر ال الَفِطنُ  والَكيِّسُ  مبلذ ه، وتنسيو
 يتفطن أف بالعبد يحسن بديع، سر وىذا: لنفسو العبد اختيار من خير للعبد اهلل اختيار أف -ٖٔ
 وىو منهم، عباده بمصالح أعلم فهو الحاكمين؛ وأحكم الراحمين، أرحم وجل عز اهلل أف ذلك لو؛

 نظراً  بهم؛ ينزؿ أال من لهم خيراً  كاف يكرىوف ما بهم أنزؿ وإذا. ووالديهم أنفسهم من بهم أرحم
 .بهم ولطفاً  إليهم، وإحساناً  لهم، منو
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 أمورىم تدبير تولى عزوجل لكنو بمصالحهم، القياـ عن لعجزوا ألنفسهم االختيار من مكنوا ولو
 .كرىوا أـ أحبوا ورحمتو وحكمتو، وعدلو، علمو، بموجب

 عز واهلل ينفعو، ما كره وربما عقباه، تحمد ال ما طلب فربما: أمره عاقبة يعلم ال اإلنساف أف -ٗٔ
 .األمر بعاقبة أعلم وجل
 في كاف وإف عطاء المؤمن للعبد فقضاؤه( : ٕٙٔ-ٕ٘ٔ/ٕ) السالكين مدارج في القيم ابن قاؿ

 لجهل ولكن. بلية صورة في كاف وإف عافية وببلؤه محنة، صورة في كاف وإف ونعمة المنع، صورة
 .لطبعو مبلئماً  وكاف العاجل، في بو التذ ما إال والعافية والنعمة العطاء يعد ال وظلمو العبد
 لذتو من أكثر بالببلء وتلذذ رحمة، والببلء نعمة، المنع لعد   وافراً  حظ اً  المعرفة من رزؽ ولو

 .الكثرة حاؿ من شكراً  أعظم القلة حاؿ في وكاف بالغنى، لذتو من أكثر بالفقر وتلذذ بالعافية،
 زمرة في يدخلوف المؤمنين من فالمبتلوف:  وجل عز هلل المحبوبين زمرة في الدخوؿ -٘ٔ

 السنة في جاء وقد ابتبلىم، قوماً  أحب إذا سبحانو فهو العالمين؛ رب بمحبة الُمَشر فين المحبوبين
 عظم إف: ) وسلم عليو اهلل صلى النبي قاؿ حيث للعبد؛ اهلل محبة دليل االبتبلء أف إلى يشير ما

 فلو سخط ومن الرضا، فلو رضي فمن ابتبلىم، قوماً  أحب إذا اهلل وإف الببلء، عظم مع الجزاء
 . حسن حديث وىو( السخط

 أف يقيناً  علم بربو العبد معرفة صحت فإذا: والعكس بالمحبوب يأتي قد المكروه أف -ٙٔ
 والمنافع المصالح من ضروباً  طياتها في تحمل أنها بو تنزؿ التي والمحن تصيبو، التي المكروىات

 .فكرتو بها تحيط وال علمو، يحصيها ال
 كما مكروىاتها، في النفوس مصالح فعامة يحب؛ فيما منها أعظم يكره فيما العبد مصلحة إف بل
 َوَيْجَعلَ  َشْيئاً  َتْكَرُىوا َأفْ  فَػَعَسى_: ]تعالى_قاؿ محبوباتها، في ىلكتها وأسباب مضارىا عام ة أف

رٌ  َوُىوَ  َشْيئاً  َتْكَرُىوا َأفْ  َوَعسى: ]وقاؿ. ٜٔ: النساء سورة[ َكِثيراً  َخْيراً  ِفيوِ  الل وُ   َأفْ  َوَعَسى َلُكمْ  َخيػْ
 .ٕٙٔ: البقرة سورة[ تَػْعَلُموفَ  ال َوأَنْػُتمْ  يَػْعَلمُ  َوالل وُ  َلُكمْ  َشر   َوُىوَ  َشْيئاً  ُتِحبُّوا
 أف يأمن لم بالمكروه يأتي قد المحبوب وأف بالمحبوب، يأتي قد المكروه أف العبد علم فإذا

 .المضرة جانب من المسرة تأتيو أف ييأس ولم المسرة، جانب من المضرة توافيو
 .يعلمها ال وقد الناس بعض يعلمها قد التي الحكم من ذلك غير إلى

 من وجل عز لو لما لو؛ بغضو مع األمور من ألمر اهلل إرادة بين تنافي ال أنو لنا يتضح ىنا ومن
 . والقدر بالقضاء اإليماف كتاب انظر. الباىرة العظيمة الحكم



 - 72 - 

 وموسى الطور يـو عمراف بن موسى كلم الذي ىو وتعالى تبارؾ اهلل بأف واإليماف
 فقد ىذا غير قاؿ فمن غيره، من ال منو مسامعو في وقع بصوت الكبلـ اهلل من يسمع

 .ٔكفر
 الذرة مثل العقوؿ في يتفاوتوف اهلل أراد ما العقل من إنساف كل أعطي مولود، والعقل

 وليس العقل، من أعطاه ما قدر على العمل من إنساف كل من ويطلب السماوات، في
 .ٕوتعالى تبارؾ اهلل من فضل ىو إنما باكتساب، العقل

                                                           

 تقدـ ما يخص ىذه المسألة في تعليق سابق. ٔ

المصنف  وكأنولعلماء الكبلـ والفبلسفة في تعريف العقل أقواؿ كثيرة باطلة ، ال نطيل بذكرىا،  ٕ
 وأنو أزلية، قديمة قوة العقل أف يروف الذين المتكلمين وغبلة الفبلسفة مذاىب إلى يشير بذلك
 وجود لو مستقل كائن المطلق العقل أف أو وجل، عز اهلل صفات إلى راجعة وأنها اهلل، عن فيض
 بينو العقل تعريف في الصواب، الباطلة، و المذاىب من ذلك وغير المخلوقات، سائر وجود غير

 عند العقل اسم أف ىنا والمقصود: بقولو( ٕٙٛ/ ٜ) الفتاواى مجموع فيابن تيمية  اإلسبلـ شيخ
 دؿ ىذا وعلى. بالعاقل قائما عرضا يسمى الذي وىو صفة ىو إنما العقبلء وجمهور المسلمين

 قلوب لهم فتكوف األرض في يسيروا أفلم: }وقولو{. تعقلوف لعلكم} تعالى قولو في القرآف
 العقل أف على يدؿ مما ذلك ونحو{ تعقلوف لعلكم اآليات لكم بينا قد: }وقولو{. بها يعقلوف
 بو يعمل لم الذي العلم مجرد بو يسمى ال فالعقل كذلك كاف وإذا عقبل يعقل عقل مصدر
 أىل قاؿ ولهذا بالعلم والعمل بو يعمل الذي العلم بو يسمى إنما بل علم؛ ببل العمل وال. صاحبو

 األرض في يسيروا أفلم: }تعالى وقاؿ{ السعير أصحاب في كنا ما نعقل أو نسمع كنا لو: }النار
 بها يميز علوما يكوف أف بد ال التكليف في المشروط والعقل{. بها يعقلوف قلوب لهم فتكوف

 األسبوع أياـ بين وال والفلوس الدراىم بين يميز ال الذي فالمجنوف يضره وما ينفعو ما بين اإلنساف
 فهو يضره وما ينفعو ما بين وميز الكبلـ فهم من أما. بعاقل ليس الكبلـ من لو يقاؿ ما يفقو وال

 بموجب العمل ىو العقل: يقوؿ من ومنهم ضرورية علـو ىو العقل: يقوؿ من الناس من ثم. عاقل
 في التي الغريزة نفس بالعقل يراد وقد وىذا ىذا يتناوؿ العقل اسم أف والصحيح ،العلـو تلك

 والحارث حنبل بن أحمد قاؿ كما المضار دوف المنافع ويقصد ويميز يعلم بها التي اإلنساف
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 قوة العين في أف كما العقبلء جمهور عند ثابتة الغريزة وىذه. غريزة العقل أف: وغيرىما المحاسبي
 .العقبلء جمهور عند يلمس بها قوة الجلد وفي يذوؽ بها قوة اللساف وفي يبصر؛ بها

 مالك أصحاب من اتبعو ومن الحسن أبي قوؿ ىو كما والطبائع القوى ينكر من الناس ومن
 إف: ويقولوف أيضا األسباب ينكروف والطبائع للقوى المنكروف وىؤالء وغيرىم وأحمد والشافعي

 بل بالماء الزرع ينبت وال بالماء يروي وال بالخبز يشبع ال اهلل إف: فيقولوف بها ال عندىا يفعل اهلل
  .والحس العقل صريح مخالفة مع السلف وإجماع والسنة الكتاب خالفوا وىؤالء بو ال عنده يفعل

 : في مكاف العقل.مسألة
 عن نسأؿ وىنا: فتاواه مجموع في كما العثيمين العبلمة قاؿ ، العقل محل ىو القلب أف الصواب

 القلب في الناس بعض قاؿ القلب؟ في العقل أو الدماغ في العقل ىل عنها السؤاؿ كثر مسألة
 اهلل ألف:  قالوا القلب في إنو:  قالوا الذين دليل، لو منهم وكل الدماغ، في:  الناس بعض وقاؿ
 ال فإنها بها يسمعوف آذاف أو بها يعقلوف قلوب لهم فتكوف األرض في يسيروا أفلم ): يقوؿ تعالى
 [.ٙٗ: اآلية الحج، سورة. ] ( الصدور في التي القلوب تعمى ولكن األبصار تعمى

 في العقل إذاً . ( الصدور في التي القلوب تعمى ): قاؿ ثم ( بها يعقلوف قلوب ):  تعالى قاؿو 
 ألف الدماغ في العقل بل:  بعضهم وقاؿ. القلب في العقل فكاف الصدر في والقلب القلب،
 قلبو يزاؿ الرجل نشاىد األخير الزمن في نشاىد وألننا تصرفو اختل دماغو اختل إذا اإلنساف

 قلب لو يزرع إنساناً  نجد. األوؿ ىو وتفكيره عقلو يختلف ال عقلو ونجد جديد قلب لو ويزرع
 في العقل يكوف فكيف عاقبلً  القلب فيو زرع الذي ىذا ويبقى يتصرؼ، يحسن ال مجنوف شخص
 .العقل اختل التصرؼ، اختل الدماغ اختل إذا ألنو الدماغ في العقل إذاً  القلب؟

 اهلل ألف وجل عز اهلل قاؿ عما نحيد أف يمكن وال القلب في العقل إف: قاؿ العلم أىل بعض ولكن
 اللطيف وىو خلق من يعلم أال: ؟ تعالى قاؿ كما غيره من بمخلوقو أعلم وىو الخالق وىو تعالى

 صلح صلحت إذا مضغة الجسد في وإف أال: ) قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي وألف؟  الخبير
 الدماغ لكن الصدر في والقلب القلب في فالعقل( . كلو الجسد فسد فسدت وإذا كلو الجسد
 إلى القلب من األوامر ترجع ثم أوامره لينظر القلب، إلى التصور ىذا يرسل ثم ويتصور يستقبل
 القلب، إلى يرسلها ثم ويرتبها المعامبلت ينظم السكرتير بمنزلة الدماغ إذاً  الدماغ ينفذ ثم الدماغ

 والدماغ الدماغ إلى المعاملة يدفع ثم يرد أو يمضي، يوقع، القلب ىذا فوقو الذي المسؤوؿ إلى
 أشار وقد للواقع الموافق وىو النفس إليو تطمئن الذي ىو القوؿ وىذا وتتمشى، األعصاب يأمر
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 محل:  فقاؿ عامة إشارة إليو أشار أحمد واإلماـ كتبو، في اهلل رحمة تيمية ابن اإلسبلـ شيخ إليو
 ويتصورىا األشياء يقبل الذي جداً  واضح األوؿ التفصيل لكن. بالدماغ اتصاؿ ولو القلب العقل

 لقوؿ بالمنع وإما بالتنفيذ إما يأمر القلب ثم القلب إلى النتيجة يرسل ثم الدماغ ىو ويمحصها
. كلو الجسد فسد فسدت وإذا كلو الجسد صلح صلحت إذا:  والسبلـ الصبلة عليو الرسوؿ

 ىػ.ا
 العلماء اكتشف فقد:  العقبلنيين أصوؿ نقض كتاب في الخراشي صالح بن سليماف الشيخ وقاؿ

 يسيروا أفلم: ؟قولو في بو اهلل أخبر لما مصداقاً ! آخر عقلٍ  على يحتوي اإلنساف قلب أف حديثاً 
 مجلة في جاء فقد. يعقل القلب أف سبحانو فأثبت؟ بها يعقلوف قلوبٌ  لهم فتكوف األرض في

 في عقل وجود حوؿ الحديث العلم اكتشافات آخر عن طبي تحقيق( ٚٓٙٔ العدد) اليمامة
 والسنة الكتاب نصوص بمعارضة نبادر فبل لنا، عبرة يكوف لعلو يلي ما منو اقتطف القلب

 يأتهم ولم ا بعلمو ُيحيطوا لم بما كذبوا بل؟ فيهم تعالى قاؿ ممن فنكوف الساذجة بالمعقوالت
 تعمى ال إنها: ؟التنزيل محكم في القائل اهلل سبحاف: " العريفي فهد الدكتور يقوؿ؟. تأويلو

 الجسد في إف أال) القائل الكريم رسولو وصدؽ؟ الصدور في التي القلوب تعمى ولكن األبصار
 للقرآف كاف(. القلب وىي أال الجسد فسد فسدت وإذا كلو الجسد صلح صلحت إذا مضغة
 دينو من بدءاً  اإلنساف، شخصية تحديد في العضلة ىذه أىمية على التدليل في السبق الكريم
 مضخة عن عبارة القلب أف مفاده فهماً  العلماء من كثير عند ساد وقد. بمعامبلتو وانتهاءً 

 فكل. القلب وليس المخ بو ولمراد العقل ىو والمشاعر العاطفة مصدر وأف للدـ ميكانيكية
 اآليات في الواردة القلب داللة المفسرين بعض وأّوؿ المخ مصدرىا والسلوؾ والتصرفات األفكار
 أف على ليؤكد الحديث العلم جاء وأخيراً . العقل ىو المراد أف على النبوية واألحاديث القرآنية
 ".والسلوؾ المشاعر في المتحكم الثاني العقل ىو القلب

 فتن اليسير، النزر سوى األعصاب علم عن متاحاً  يكن لم وعندما خالت، قروف منذ: "الدكتور قاؿ
 والنصف العامين خبلؿ ولكن الداخلي عملهما وكيفية والعقل بالقلب أحاط الذي الغموض

 عن التفسيرات من المزيد اكتشاؼ إلى أدى مما األعصاب، علم حوؿ المعرفة ازدادت الماضيين
 في مضى وقت أي من أكثر السلوكي، التغير االلتزاـ، الثقة، ووالئو، إخبلصو لئلنساف، الحافز
( آخر مخ) يوجد أنو إلى العلماء بعض أجراىا التي الرائدة البحوث بعض تشير ، البشرية تاريخ
 في بو يتصل أنو بيد المخ عن مستقل وىو الداخلي العصبي بالجهاز يعرؼ والقلب األمعاء داخل
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 الخلوية األحياء وعلم التشريح قسم رئيس( فيرشوف مايكل) رأي حسب وذلك الجمجمة
 التسعينات في. المخ ال القلب ىو خبرة أو تجربة كل إليو تذىب الذي المكاف إف. بكولمبيا
 القلب في عقبلً  اكتشفوا الظهور، في اآلخذ الجديد الحقل( العصبي القلب علم) علماء اكتشف

 المرسبلت من معقدة شبكة إلى إضافة األنواع مختلف من عصبية خلية ٓٓٓ.ٓٓٗ من يتكوف
 المخ) وىذا. العقل أو الدماغ عن مستقبلً  عمبلً  وتؤدي المساعدة الخبليا البروتينات، العصبية،

 بالقدر ومعقد( المفكر الدماغ) المخ في الرئيسية المناطق اتساع كما تماماً  ومتسع كبير( القلبي
 ذو طريق ولها مستقل عصبي جهاز ىي القلب في االستقباؿ وشبكة. تماماً  كالمخ يجعلو الذي

 نبضات ليست القلب دقات أف ىو آخر مدىش اكتشاؼ وىناؾ. بالمخ يوصلها اتجاىين
 إف. الخارجي العالم مع وتفاعلنا فهمنا كيفية عن تؤثر ذكية لغة لديها بل لمضخة، ميكانيكية
 خفقة كل فمع. ىناؾ تحدث للقلب خفقة كل أف توضح األعصاب علم في الحديثة الدراسات

 العصب عبر المخ إلى فوراً  لترسل القلب من عصبية خبليا يطلق عصبي شبلؿ يتدفق للقلب
 .الشوكي

 الجهاز إشارات من العديد ضبط على وأثر تأثير ذات القلب من الخارجة العصبية اإلشارات إف
 العصبية الرسائل أف كما بالقلب المحيطة واألعضاء الغدد العضبلت، الدموية، األوعية العصبي،

 تؤثر كما واالستنتاج التفكير بعمليات المختص الجزء المخ قشرة على أيضاً  تؤثر القلب من
 بطريقة بالمخ القلب يتصل. العاطفة ومناطق واألفعاؿ اإلدراؾ مواقع على العصبية القلب إشارات
 التوازف بهرموف لو يرمز ما وىذا للجسد الهرموني النظاـ في كيمائي رسوؿ خبلؿ من أخرى،

"ANF "وتحكم ضبط ومناطق الدموية، واألوعية الجسد، على مهم تأثير التوازف ولهرموف 
 للسلوؾ األساسي الباعث بأنو الحديثة الدراسات خبلؿ من الهرموف ىذا ويعتبر. المخ في متعددة

 أشكاؿ من آخر شكل ىنالك قلب نبضة كل مع. والقبوؿ والوالء كاإلخبلص التحريضي،
 بمرات تفوؽ بسرعة الشرايين عبر تنتقل موجة عن عبارة وىي الجسم، كل مع الفوري االتصاؿ

 الضغط موجة عينات ألف والمخ القلب بين االتصاؿ لغة من نوعاً  يخلق. الدـ تدفق سرعة كثيرة
 ظهرت. المخ وكذلك الجسم مجمل على تؤثر الطريقة وبهذه معقدة إيقاعية قلبية عينات الدموي

 الحقوؿ بين األقوى تقريباً  يعد للقلب الكهرومغناطيسي الحقل أف تبين حديثة دراسات
 بخمسة للمخ الكهرومغناطيسي الحقل يفوؽ إنو الواقع وفي الجسم ينتجها التي الكهرومغناطيسية

 التغيرات فإف األمريكية( القلب طب) مجلة في ُنشرت ألبحاث وطبقاً  مرة( ٓٓٓ٘) آالؼ
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: يقاؿ ال منو، عدؿ والدنيا الدين في بعض على بعضهم العباد فضل اهلل أف واعلم
 بدعة، صاحب فهو سواء والكافر المؤمن على اهلل فضل إف: قاؿ فمن حابى، وال جار

                                                                                                                                                  

 أقداـ ٘ بعد على وتقاس ُتحس أف يمكن البشري القلب يرسلها التي اإلحساس في الكهربائية
 أيضاً  ولكن التأثير في الجسم على محصوراً  ليس للقلب الكهرومغناطيسي والحقل. األقل على
 أمتار ٖ إلى ٕ بعد على من اإلشعاع ىذا قياس يمكن الحديثة األبحاث وفي خارجي، إشعاع لديو

 مجموعة أجراىا دراسات أكدتو ما أيضاً  وىذا، الماغنيتوميتر يسمى حساس كشف جهاز بواسطة
 بين طاقة اتصاؿ على دالئل قدمت والتي المتحدة الواليات في أريزونا جامعة في العلماء من

 بتصرؼ ىػ.ا. والمخ للقلب الكهرومغناطيسيين الحقلين
 : ال يصح في العقل حديث .مسألة

 أحاديث: المنيف المنار في القيم ابن قاؿ(: ٓ٘ٗ/ ٖ) النهى أولي تحذير صاحب كتاب قاؿ
 ما فقاؿ فأدبر أدبر لو قاؿ ثم فأقبل أقبل لو قاؿ العقل اهلل خلق لما كقولو كذب كلها العقل

 قلوب التقوى ومعدف معدف شيء لكل وحديث أعطي وبك آخذ بك منك علي أكـر خلقا خلقت
 قاؿ عقلو قدر على إال يجزى وما والجهاد الصبلة أىل من ليكوف الرجل إف وحديث العاقلين

 كتاب إف الدارقطني قاؿ يقوؿ سعيد بن الغني عبد الحافظ سمعت قاؿ الصوري حدثنا الخطيب
 أسانيد غير بأسانيد فركبو المحبر بن داود منو سرقو ثم ربو عبد بن ميسرة أولهم أربعة وضعة العقل
 السجزي عيسى بن سليماف سرقو ثم أخر بأسانيد فركبو رجاء أبي بن العزيز عبد وسرقو ميسرة

 وأبو العقيلي جعفر أبو قالو حديث العقل في يصح ال األزدي الفتح أبو وقاؿ أخر بأسانيد فأتى
. شيء العقل فضل في يصح لم: المغني في العراقي الحافظ وقاؿ ىػ. ا أعلم واهلل حباف بن حاتم
،  يصنفو لم ليتو و"  العقل"  صاحب: الذىبي قاؿ المحبر بن وداود: الضعيفة في األلباني وقاؿ
 قاؿ و،  ثقة غير الحديث ذاىب: حاتم أبو قاؿ و،  الحديث ما يدري ال كاف: أحمد قاؿ

 عبد بن ميسرة وضعو"  العقل"  كتاب: قاؿ عنو سعيد بن الغنى عبد روى و،  متروؾ: الدارقطني
 رجاء أبي بن العزيز عبد وسرقو،  ميسرة أسانيد غير بأسانيد فركبو المحبر بن داود منو سرقو ثم ربو
 العقل فضل في ورد ما كل أف عليو التنبيو يحسن ومما. السجزي عيسى بن سليماف سرقو ثم، 

 منها أورده ما تتبعت قد و،  الوضع و الضعف بين تدور ىي و،  شيء منها يصح ال األحاديث من
  .شيء منها يصح ال ذكرت كما فوجدتها"  فضلو و العقل"  كتابو في الدنيا أبي بن بكر أبو
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 على والمعصـو العاصي، على والطائع ،الكافرين على المؤمنين اهلل فضل بل
 .ٔيشاء من ويمنع يشاء من يعطي فضلو ىو منو، عدؿ المخذوؿ،

                                                           

 تعارض درءغرض المصنف ىنا الرد على المعتزلة، والقدرية، قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية في  ٔ
 إف:  يقولوف الذين ونحوىم المعتزلة من القدرية على ردا تكوف أف تصلح الطريقة ىذه(: ٕ٘/ٜ)

 يسره ىدى ولو لو اهلل من معونة بدوف أحدثو الذي ىو فإنو وعمل علم من العبد باختيار يحصل ما
 الهداية أسباب من بهما اهلل فعل فيما سواء والكافر المؤمن يجعلوف بل الكافر دوف بو خصو لو

 علة وأزاح اإليماف من بها يتمكن استطاعة منهما لكل وخلق جميعا إليهما الرسوؿ أرسل حيث
 كل اختيارا بو يؤمن الذي اللطف من منهما بكل يفعل أف عليو يجب إنو:  يقولوف بل، منهما كل
 ولكن شيء اختيار بو يؤمن مما المقدور في ليس وأنو دينو في األصلح بو فيفعل عليو يقدر ما

 بأنفسهما كفرا - جهل وأبي لهب كأبي - والكفار بأنفسهما آمنا وعلي بكر كأبي - المؤمنوف
 كذلك األمر كاف إذا:  الناس لهم قاؿ ولهذا إيمانو تقتضي بأسباب المؤمن اهلل يختص أف غير من

 قالوا وإذا ؟ اآلخر دوف منو اإليماف بوجود أحدىما أختص فلما اإليماف أسباب في مستوياف وىما
 ذلك مثل لو يكن لم وإف االختصاص بطل ذلك مثل للكافر كاف إف:  لهم قالوا وقدرتو بمشيئتو

 الهدى يسأؿ اهلل فإف وأيضا، للكافر مثلها يحصل لم الهداية من بأسباب مخصوصا المؤمن كاف
 يجب بل فعلو قد والكافر المؤمن بين المشترؾ والهدى صبلة كل في المستقيم الصراط إلى

  ؟ ذلك بعد بالدعاء المطلوب فما فعلو عليو عنده
 لعنتم األمر من كثير في يطيعكم لو اهلل رسوؿ فيكم أف واعلموا: }  قاؿ تعالى اهلل فإف وأيضا 

 اآلية{  والعصياف والفسوؽ الكفر إليكم وكره قلوبكم في وزينو اإليماف إليكم حبب اهلل ولكن
 والعصياف والفسوؽ الكفر إليهم وكره قلوبهم في وزينو المؤمنين إلى اإليماف حبب أنو فبين

 من أظهره بما وزينة مكلف كل إلى اإليماف حبب بأنو ذلك تتأوؿ والشيعة المعتزلة من والقدرية
 خطاب وآخرىا اآلية أوؿ:  لهم فيقاؿ قبحو دالئل من أظهر بما الكفر وكره حسنو دالئل

 في وقاؿ{  لعنتم األمر من كثير في يطيعكم لو اهلل رسوؿ فيكم أف واعلموا: }  بقولو للمؤمنين
 ىم الكفر إليهم وكره اإليماف إليهم حبب الذين أف فبين{  الراشدوف ىم أولئك: }  آخرىا

 عليهم يمتن أف يصح لم بهم فعل كما بالكفار فعل قد كاف ولو براشدين ليسوا والكفار الراشدوف
 علي تمنوا ال قل أسلموا أف عليك يمنوف: }  السورة أثناء في قاؿ كما بو اختصاصهم يشعر بما

 بالهداية المراد كاف فلو{  صادقين كنتم إف لئليماف ىداكم أف عليكم يمن اهلل بل إسبلمكم
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 كانوا سواء حاصلة تلك فإف صادقين كنتم إف:  يقل لم والكافر المؤمن فيها يشترؾ التي الهداية
 اختلفوا لما آمنوا الذين اهلل فهدى: }  كقولو وىذا صادقين يكونوا أولم أمناء قولهم في صادقين

: }  كقولو للكفار ليس بهدى المؤمنين اختصاص يبين مما ذلك وأمثاؿ{  بإذنو الحق من فيو
:  وقولو{  حرجا ضيقا صدره يجعل يضلو أف يرد ومن لئلسبلـ صدره يشرح يهديو أف اهلل يرد فمن

 كنت ما أمرنا من روحا إليك أوحينا وكذلك: }  وقولو{  الضبللة عليهم حق وفريقا ىدى فريقا} 
 في ىذا ومثل{  عبادنا من نشاء من بو نهدي نورا جعلناه ولكن اإليماف وال الكتاب ما تدري

 فالمعتزلة المأخذ على التنبيو المقصود ولكن المسألة ىذه بسط موضع ىذا وليس كثير القرآف
 إف:  ويقولوف قلبو في اهلل جعلو مما ليس المعرفة من واختياره العبد بكسب يحصل ما إف يقولوف
 للعبد مقدورا إال يكوف ال الواجب ألف العبد قلب في اهلل يقذفها مما تكوف ال الواجبة المعرفة

 يستحق ال إنو:  يقولوف وقد قدرة عليها لو وال يحدثها وال اهلل يفعلها ال عندىم العباد ومقدورات
 ال حينئذ ألنو ضرورية تكوف أف يمتنع إنو:  منهم يقوؿ من يقوؿ ولهذا مقدوره على إال الثواب
 كما ذلك سوى ما على الثواب يكوف أف إلمكاف فيو متنازعوف ىم ىنا لكن الثواب عليها يستحق

  لها أجر وال فيو ثواب وال عندىم اهلل خلق من ىي الضرورية والعلـو النظر على والقدرة الحياة أف
 وعد ما ينافي ال ذلك وألف وبالعكس ضرورية النظرية المعارؼ تقع أف اإلثبات أىل جوز ولهذا 

 ما ومحبتو معرفتو من العبد قلب في اهلل يجعل أف عندىم يجوز بل عندىم الثواب من بو اهلل
  الثواب أعظم عليو ويثيبو كسبو بغير يحصل

 وىدايتو ورحمتو اهلل بفضل للعبد تحصل واإليماف المعرفة أف على السنة أىل من احتجوا فالذين 
 ليس لكن صحيح وىذا القدرية ىؤالء قوؿ إبطاؿ قولهم يتضمن العبارات من ذلك ونحو وتعريفو

 يقتضي ما ذلك في ليس أنو كما العقل بنظر تحصل أف يمكن ال المعرفة أف يقتضي ما ذلك في
 أف المعلـو من بل واستداللهم وبيانهم ودعائهم والمؤمنين والعلماء الرسوؿ بتعليم تحصل ال أنها

 الدليل إلى إرشادا إما:  والتعليم البياف من الناس من يسمعو بما تارة العبد قلب في يحصل العلم
 واالستدالؿ واالعتبار النظر من قلبو في يقذفو بما تارة وتحصل الواقع بالحق اخبارا وإما العقلي
 العلم من إليو اهلل يضطره بما تارة ويحصل واستداللو بكسبو تارة يحصل كما قلبو في ينعقد الذي

 األمر آخر في إليو مضطر ىو ونظره باكتسابو حصل الذي العلم كاف وإف منو إكتساب غير من
 قلبو عن ذلك يدفع أف دليل غير أو بدليل قلبو في المعرفة حصوؿ بعد العارؼ العالم يمكن فبل

 الغفلة تحصيل يمكنو ال وقد العلم ذلك عن وغفلتو نسيانو يوجب فيما يسعى بأف إال اللهم
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 العبد من بسبب حصل سواء اإليماف من المؤمنين قلوب في اهلل كتبو ما أف وذلك والنسياف
 وقدره اهلل بقضاء حصل بها التي واألسباب ىو ذلك بدوف أو غيره من بسبب أو واستداللو كنظره

 المعرفة أف ظن فمن والمسببات باألسباب من الذي ىو اهلل فإف عبده على اهلل نعمة من وىي
 الذي ىو وىذا ضاال كاف - القدرية تقولو كما - واستداللو ونظره عقلو بمجرد يحصل واإليماف

  ىؤالء أبطلو
 لو والشرط صحيح كبلـ والحياة كالوجود والخطاب التكليف في شرط العقل إف:  وقولهم 

 بو يراد قد والعقل بها المشروطة األمور في مدخل للحياة كما بو المشروط حصوؿ في مدخل
 على المعينة األمور من ىي األمور ىذه وكل العمل من ونوع العلم من نوع بو يراد وقد الغريزة

 ال السنة وأىل ذلك في تفاضلهم بحسب اإليماف في الناس يتفاضل ولهذا اإليماف حصوؿ
 سبب من ما أنو يعلموف بل باآلثار مستقلو يجعلونها وال األسباب من اهلل خلقو ما وجود ينكروف
 في سبب الشمس أف كما حكمو تمنع موانع ولو آخر سبب على متوقف وحكمو إال مخلوؽ
  والسقف كالسحاب مانع ولو بو القابل الجسم حصوؿ على موقوؼ وذلك الشعاع

 خطبتو في يقوؿ سلم و عليو اهلل صلى النبي كاف ولهذا الموانع ودافع كلها األسباب خالق واهلل 
 فهو اهلل يهد من: ) }  تعالى قاؿ كما[  لو ىادي فبل يضلل ومن لو مضل فبل اهلل يهده من: ] 

 ومن المهتدي فهو اهلل يهد من: }  تعالى وقاؿ{  مرشدا وليا لو تجد فلن يضلل ومن المهتد
 لهم تجد فلن يضلل ومن المهتد فهو اهلل يهد ومن: }  تعالى وقاؿ{  الخاسروف ىم فأولئك يضلل
 بكسب كاف وإف العلم من بالقلب يحصل ما أف السنة أىل مذىب كاف ولهذا{  دونو من أولياء
 قلبو في العلم ذلك أثبت الذي ىو تعالى اهلل فإف ذلك ونحو واستماعو واستداللو ونظره العبد
 ىو:  يقولوف بل اهلل فعل من يجعلونو ال والقدرية وفعلو وإحسانو اهلل بفضل قلبو في حاصل وىو

 ىذه فيجعلوف الجرح عن والجرح الشرب عن والري األكل عن الشبع كتولد نظره عن متولد
 وقد المباشرة األمور في يقولوف كما فقط العبد فعل من المباشرة األسباب عن المتولدات األمور

 بل المتولدات ىذا في أثرا وال فعبل للعبد يجعل فلم اإلثبات متكلمة من ناقضهم من عارضهم
 ما إال فعبل للعبد يجعل ولم فعلهم وال العباد مقدور تحت تدخل ال التي اهلل مخلوقات من جعلها

 التي األمور ىذه أف الوسط والقوؿ ذلك عن خرج ما دوف ببدنو قاـ ما وىو قدرتو محل في كاف
 يحصل فالشبع اهلل يخلقها التي األخرى وباألسباب العبد فعل بسبب حاصلة المتولدات لها يقاؿ
 الشبع علىحصوؿ المعينة القوى من الغذاء وفي اإلنساف في اهلل جعلو وبما وابتبلعو العبد بأكل
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 خالق سبحانو وىو االنقطاع قبوؿ من المحل في جعلو وبما العبد بفعل حاصل الزىوؽ وكذلك
 كاف ولهذا جميعا للسببين خالق وىو العبد فعل أحدىما اللذين السببين ىذين عن المتولد لؤلثر
 في والمتولدة المباشرة األفعاؿ ذكر وقد عمبل بها لو يكتب تعالى واهلل المتولدات على مثابا العبد
 اهلل سبيل في مخمصة وال نصب وال ظمأ يصيبهم ال بأنهم ذلك: }  تعالى قاؿ القرآف في آيتين

 األمور فهذه{  صالح عمل بو لهم كتب إال نيبل عدو من ينالوف وال الكفار يغيظ موطئا يطؤوف وال
 الكافر غير وكذلك المتولدات من ىو والجوع والتعب العطش فإف متولدا يسمونو مما ىي كلها

 ينفقوف وال: }  تعالى قاؿ ثم ذلك وغير وأمواؿ نفوس ونقص ىزيمة من فيهم يحصل ما وكذلك
 فقاؿ مباشر عمل الوادي وقطع فاإلنفاؽ{  لهم كتب إال واديا يقطعوف وال كبيرة وال صغيرة نفقة
 ما الكفار وغيظ والنصب والعطش الجوع وأما صالح عمل بو:  يقل ولم{  لهم كتب إال: }  فيو

 أف على ذلك فدؿ{  صالح عمل بو لهم كتب إال: }  فيو فقاؿ المتولدات من فهو منهم يناؿ
 اآلثار تكتب بل عملو من سبب بدوف لئلنساف يكتب فبل وإال ذلك حصوؿ في سبب عملهم

 في سلم و عليو اهلل صلى وقاؿ{  وآثارىم قدموا ما نكتب: }  تعالى قاؿ عملو أثر من ألنها
 ينتفع علم أو جارية صدقة:  ثبلث من إال عملو انقطع آدـ ابن مات إذا: ]  الصحيح الحديث

 األجر من لو كاف ىدى إلى دعا من: ]  الصحيح الحديث في وقاؿ[  لو يدعو صالح ولد أو بو
 الوزر من عليو كاف ضبللة إلى دعا ومن شيئا أجورىم من ينقص أف غير من اتبعو من أجور مثل
 يسمونها التي ىذه كانت ولهذا[  شيئا أوزارىم من ينقص أف غير من اتبعو من أوزار مثل

 فاقتلوا الحـر األشهر انسلخ فإذا: }  تعالى قاؿ كما أخرى عنها وينهى تارة بها يؤمر المتولدات
 استنصروكم وإف: }  وقاؿ{  ينصركم اهلل تنصروا إف: }  تعالى وقاؿ{  وجدتموىم حيث المشركين

 عليهم وينصركم ويخزىم بأيديكم اهلل يعذبهم قاتلوىم: }  تعالى وقاؿ{  النصر فعليكم الدين في
 {  مؤمنين قـو صدور ويشف

  آخر موضع في مبسوط فهذا المؤمنين بأيدي المعذب ىو أنو فأخبر 
 اهلل فعل من ليس القلب في اإليماف من يحصل ما أف تزعم كانت لما القدرية أف ىنا والمقصود 

 ذكر ما كاف - العبد على بو اهلل من ما وعن اهلل مقدور عن خارج وأنو فقط العبد فعل من ىو بل
 من واالستدالؿ بالنظر يحصل ما وجعل وإحسانو اهلل فضل من ذلك بأف أقر من وأما عليهم ردا

 ويجعل العبد اهلل يهدي قد واستداللو العقل بنظر إنو قاؿ إذا عليو حجة فبل وإحسانو اهلل فضل
  نافعا علما قلبو في
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 يمتنع الذي التضمن بطريق ىو ىل:  للعلم الصحيح النظر اقتضاء في اإلثبات أىل تنازع وقد 
 إلى مفتقر فالعبد حاؿ وبكل ؟ نقضها يمكن التي العادة اهلل إجراء بطريق أو ؟ عقبل عنو الفكاكة

 يحدث أف في اهلل إلى مفتقر فهو عقلي بدليل علم لو حصل وإذا رشده ويلهمو يهديو أف في اهلل
 وقد بها حصل الذي العلم يحدث ثم قلبو في ويجمعها الدليل ذلك مقدمات تصور قلبو في

 الناس أبلد من يكوف وقد األشياء أظهر عن ويعميو نظرا وأحدىم الناس أذكياء من الرجل يكوف
 نظره على اتكل فمن بو إال قوة وال حوؿ فبل بإذنو الحق من فيو اختلف لما ويهديو نظرا وأضعفهم
 الصحيحة األحاديث في سلم و عليو اهلل صلى النبي كاف ولهذا خذؿ ومعرفتو عقلو أو واستداللو

 ومقلب ال: ]  يمينو في ويقوؿ[  دينك على قلبي ثبت القلوب مقلب يا: ]  يقوؿ ما كثيرا
 بين وىو إال العباد قلوب من قلب من ما: ]  ويقوؿ[  بيده نفسي والذي: ]  ويقوؿ[  القلوب
 من قاـ إذا وكاف[  أزاغو يزيغو أف شاء وإف أقامو يقيمو أف شاء وإف الرحمن أصابع من إصبعين

 أنت الغيب عالم واألرض السماوات فاطر وإسرافيل وميكائيل جبريل رب اللهم: ]  يقوؿ الليل
 من تهدي إنك بإذانك الحق من فيو اختلف لما اىدني يختلفوف فيو كانوا فيما عبادؾ بين تحكم
 اىتدينا ما أنت لوال اللهم:  )  ارتجاجهم في وأصحابو ىو يقوؿ وكاف[  مستقيم صراط إلى تشاء
 العلم في وىذا(  القينا إف األقداـ وثبت...  علينا سكينة فأنزلن(  )  صلينا وال تصدقنا وال... 

 وإال الكفر إليو ويبغض اإليماف إليو يحبب أف في اهلل إلى مفتقر العبد فإف األعماؿ في كاإلرادات
 بها وجحدوا: }  تعالى قاؿ الجاحدين المعاندين من فيكوف يريده وال يحبو ال وىو الحق يعلم فقد

{  أبناءىم يعرفوف كما يعرفونو الكتاب آتيناىم الذين: }  وقاؿ{  وعلوا ظلما أنفسهم واستيقنتها
 قوة وال حوؿ ال فإنو معونتو إلى محتاج اهلل إلى مفتقر األعماؿ من يكتسبو فيما اإلنساف أف فكما

 من بو أمر ما يدع أف في اهلل على حجة ألحد فليس ىذا ومع العلـو من يكتسبو فيما كذلك بو إال
 من فيذـ األسباب تعيين في الشأف ولكن الصالح والعمل النافع العلم بها يحصل التي األسباب
 بفعل بها تجب المعرفة أف وزعموا بها إال تحصل ال اهلل معرفة أف زعموا طرقا أحدثوا أنهم المعتزلة

  اهلل بفعل ال العبد
 كبلمو اختلف قد الناس من وكثير األخرى دوف البدعتين إحدى على يوافقهم قد من الناس ومن 

 أو النظر الواجبات أوؿ ويجعل بالنظر إال تحصل ال المعرفة إف:  يقوؿ تارة األصل ىذا في
 موافقة المعتمد في يعلى أبي القاضي ذلك فعل كما النظر طريق يعين وقد بو الحاصلة المعرفة
 ابن و عقيل ابن فعل وكما للمعتزلة األصل ىذا في الموافقين من وأمثالو بكر أبي للقاضي
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 الذي والنظر دليل في نظرا إال يكوف ال للعلم المفيد النظر أف ذلك توابع ومن  وغيرىم الزاغوني
 المدلوؿ ثبوت لعلم دليل أنو النظر قبل علم لو ألنو دليل أنو الناظر يعلم فيما نظرا يكوف يوجبونو

 طريق أنو السالك يعلم ال طريق سلوؾ فيوجبوف عليو االستدالؿ إلى يحتج لم بو عالما كاف وإذا
 ا.ىػ

فاوت بينهم في العقوؿ، وفاوت  ،إف  اهلل فاوت بين عبادهوقاؿ الشيخ النجمي في إرشاد الساري: 
بينهم في األجساـ وفاوت بينهم في االستعداد فضبلً منو تعالى وعداًل، وفق  المؤمن لئليماف 

خذ عبداً من عباده إال  ونحن نؤمن بأف  اهلل عز  وجل اليأ ،وخذؿ الكافر بسبب ما عنده من الكفر
اليعذب أحداً إال  بذنب وقد  ،بحجة ، فلو في عباده الحكمة البالغة ولو عليهم الحجة الدامغة 

ـٍ لِْلَعِبيِد ( )فصلت: من اآلية ) نز ه نفسو عن الظلم فقاؿ : ) ِإف  الل َو ال وقاؿ :  (َٙٗوَما رَبَُّك ِبَظبل 
وكتب ،  (ْٓٗف َتُك َحَسَنًة ُيَضاِعْفَها َويُػْؤِت ِمْن َلُدْنُو َأْجراً َعِظيماً ( )النساء:َيْظِلُم ِمثْػَقاَؿ َذر ٍة َوإِ 

، وىذا  السعادة والشقاوة على كلِّ خلقو  فهذا سعيٌد، وذاؾ شقي، وىذا موفٌق، وىذا مخذوؿ
نو وتعالى سبحا عاٍص  وذاؾ مطيع وىذا عالٌم، وذاؾ جاىل ، وىذا غني ، وذاؾ فقير، ولم يكن ربنا

 يضع شيئاً في غير موضعو أو يعطي أحداً ما اليستحقو : 
لذلك ، فإف  ىذا المقطع (، َٛٙيْخُلُق َما َيَشاُء َوَيْخَتاُر َما َكاَف َلُهُم اْلِخيَػَرة ( )القصص: من اآلية )

ال ُيْسَأُؿ  ) أو ىذه الفقرة تستلـز من ا عقيدًة بأف  اهلل عز  وجل فاوت بين عباده فضبًل منو وعدال
 ا.ىػ فبليقاؿ لم جعل ذاؾ رسوال ، وجعل ذاؾ مخذوال(،  َٖٕعم ا يَػْفَعُل َوُىْم ُيْسأَُلوَف ( )االنبياء:

 عز اهلل أف وىو بالقدر، متعلقة قاعدة ىذهفي شرحو:  العقل الكريم عبد بن ناصروقاؿ الشيخ 
 يهدي وجل عز فاهلل والشقاوة، السعادة أو والضبلؿ، بالهداية يتعلق فيما العباد بين فضل وجل

 .الصالحين عباده بين متفاوتة الهداية جعل وأيضاً  منو، فضبلً  يشاء من
 العباد بين فاوت وكما متفاوت، أيضاً  والضبلؿ الضبلؿ، يشاء من على قدر وجل عز اهلل وكذلك

 وفي الدنيا في الرزؽ في بينهم فاوت والشقاوة السعادة ومسألة واإلضبلؿ الهداية مسألة في
 وجل عز اهلل فإف الدنيا، مكاسب من ذلك وغير والجاه والماؿ والصحة األعمار من الدنيا حظوظ
 يفعل عباده والعباد ذلك، عن وجل عز اهلل يسأؿ وال سبحانو، يعلمها لحكمة العباد بين فاوت
 القاعدة إلى والسعادة والشقاء والهداية اإلضبلؿ مسألة في نعود أف ينبغي لكن يشاء؛ ما فيهم

 العباد بعض على قدر حينما وجل عز اهلل أف وىو التصور، ليصفو القاعدة بهذه ونربطها األخرى
 الضبلؿ اآلخرين على قدر وحينما الهداية، أىل بعمل سيعملوف أنهم علمو لسابق فذلك الهداية
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 قاؿ فمن: )وقولو .والشقاوة الضبلؿ طريق سيختاروف بأنهم سبحانو علمو لسابق فذلك والشقاوة
 تفضل حينما وجل عز اهلل أف بمعنى( بدعة صاحب فهو سواء والكافر المؤمن على اهلل فضل إف

 جميع على نعماً  هلل فإف موجودة، غير الكفار على ونعمتو فضلو أف ذلك يعني فبل المؤمنين على
 في مكنهم بأف الكفار على وأنعم المؤمنين، على أنعم كما بالخلق الكفار على أنعم فقد العباد،

 زين بأف عليهم اهلل وأنعم الرسل، طريق تنكبوا لكنهم رسبلً  إليهم وأرسل عقوالً  وأعطاىم الدنيا ىذه
 منو وحذرىم الشر طريق لهم وبين عليو، ووعدىم بو وأمرىم إليو وأرشدىم الخير طريق لهم

 بو اهلل يخص ما الفضل من ىناؾ لكن جميعاً، العباد على وجل عز اهلل ففضل عليو، وتوعدىم
 عن -الهداية فضل- الفضل ىذا وحجب الفضل، ىذا يستحقوف أنهم سبحانو لعلمو العباد بعض

 المؤمن على اهلل فضل إف قاؿ من: )قاؿ فلذلك .الهداية يستحقوف ال أنهم سبحانو لعلمو آخرين
 ىؤالء على اهلل فضل ليس أف شك فبل التوفيق، ومسألة الهداية مسألة في يعني( سواء والكافر

 شك فبل الحجة وإقامة والحفظ الرعاية في والكافر المؤمن على اهلل فضل إف قاؿ من لكن سواء،
 سواء، الفضل فليس والتوفيق الهداية حيث من لكن سواء؛ الوجو ىذا من العباد على اهلل فضل أف

 .عباده من ذلك لهم قدر من برحمتو خص وجل عز اهلل فإف
 الحق بين يفرقوف ال الذين( سواء والكافر المؤمن على اهلل فضل إف قاؿ فمن: )بقولو ويقصد

 الجهمية وغبلة الفبلسفة وىم والضبلؿ، الهدى بين وال والكافر، المسلم بين وال والباطل،
 الدىرية األمم وكذلك األمم جميع في الزنادقة وأغلب المتصوفة غبلة من وكثير والباطنية

 المؤمن بين يفرقوف ال ولذلك سواء، ىؤالء على اهلل فضل أف يعتقدوف منهم فكثير والمشركة،
 واضح بشكل االتجاه ىذا ويمثل سواء، اآلخرة في ىؤالء مصير أف منهم كثير يعتقد بل والكافر،

 .والمجـر المسلم بين تمييزاً  ىناؾ أف يرى وال فضبًل، كافر على لمؤمن يرى ال فإنو عربي، ابن
 - ٖ٘:القلم{ ]َتْحُكُموفَ  َكْيفَ  َلُكمْ  َما*  َكاْلُمْجرِِمينَ  اْلُمْسِلِمينَ  َأفَػَنْجَعلُ : }يقوؿ وجل عز واهلل
 واآلخرة الدنيا في الفرؽ ىذا أف يرى كأنو بمعنى: شكلي الفرؽ وأف فرؽ ال أنو يرى لكنو ،[ٖٙ

 .تمثيل
 من شيء عندىم أناس أنهم على األنبياء صور خصومهم مع األنبياء قصص حكى لما ولذلك

 ىم وأنهم والحقيقة، الحق أىل ىم المشركين من األنبياء خصـو وأف والسطحية، السذاجة
 وىاروف موسى وصور( فرعوف إيماف) كتابو كتب ولذلك! التوحيد حقيقة عرفوا الذين األذكياء

 .آخره إلى الحقيقة أصحاب ىم موسى كذبوا الذين وأف حق، صاحبي ليسا أنهما على
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 فقد كتم فمن الدين، أمر في وفاجرىم برىم للمسلمين، النصيحة تكتم أف يحل وال
 اهلل خاف فقد الدين غش ومن الدين، غش فقد المسلمين غش ومن المسلمين، غش

 .ٔوالمؤمنين ورسولو

                                                                                                                                                  

 سواء، الجميع على اهلل فضل وأف سواء، اآلخرة في البشر مصير أف االتجاه ىذا أصحاب يزعم
 يتلذذ كما بالعذاب يتلذذوف الكافرين وأف شكلي عذاب بأنو النار عذاب عربي ابن فسر ولذلك

  .المقولة ىذه أصحاب على الرد يريد كأنو فالشيخ بالجنة، الجنة أىل
 مهتدين ىداة وجعلهم خياراً  جعلهم بأف: يعني( الكافرين على المؤمنين اهلل فضل بل: )قولو

 .ذلك عكس على لهم المخالفوف صالحين،
 من يعطي فضلو ىو منو، عدؿ ذلك كل المخذوؿ، على والمعصـو العاصي، على والطائع: )قولو

*  َكاْلُمْجرِِمينَ  اْلُمْسِلِمينَ  َأفَػَنْجَعلُ : }وجل عز اهلل قوؿ إلى يرجع أيضاً  وىذا( يشاء من ويمنع يشاء
 وىذا والمجرمين، المسلمين بين فرؽ اهلل فإف ،[ٖٙ - ٖ٘:القلم{ ]َتْحُكُموفَ  َكْيفَ  َلُكمْ  َما

 يتميز وأف الكافر، عن للمسلم التميز أىمية على العصر ىذا في المسلمين تنبيو ضرورة يؤكد
 الناس سلوؾ في ذلك وتطبيق والبراء الوالء إعبلف ضرورة يؤكد مما وىذا الفاجر، عن الصالح

 العاصين على والطائعين الكافرين على المؤمنين اهلل تفضيل مقتضى ىو ىذا ألف ومعامبلتهم؛
 التعامل، وأحواؿ القلبية األحواؿ في التفضيل ىذا إظهار من فبلبد المخذولين، على والمعصومين

 وأصولو الشرع قواعد مع يستقيم معتدؿ نحو على وتفصيبلً  جملة الناس حياة في إظهاره من والبد
  .تفريط وال غلو ببل
 من (٘٘) مسلم اإلماـ رواه الذي الصحيح الحديث في وسلم عليو اهلل صلى النبي لقوؿ ٔ

 ولكتابو هلل: قاؿ! اهلل؟ رسوؿ يا لمن: قلنا ثبلثًا، وكررىا النصيحة، الدين : )الداري تميم حديث
 فقد المسلمين عن النصيحة كتم ومن واجبة، فالنصيحة، ( وعامتهم المسلمين وألئمة ولرسولو

 ورسولو اهلل خاف فقد الدين غش ومن الدين، غش فقد المسلمين غش ومن المسلمين، غش
 َوأَنْػُتمْ  َأَمانَاِتُكمْ  َوَتُخونُوا َوالر ُسوؿَ  الل وَ  َتُخونُوا ال آَمُنوا ال ِذينَ  أَيػَُّها يَا: }يقوؿ تعالى واهلل والمؤمنين،

َنةٌ  َوَأْوالدُُكمْ  َأْمَواُلُكمْ  أَن َما َواْعَلُموا*  تَػْعَلُموفَ   ،[ٕٛ - ٕٚ:األنفاؿ{ ]َعِظيمٌ  َأْجرٌ  ِعْنَدهُ  الل وَ  َوَأف   ِفتػْ
 .النصيحة يكتم أف ألحد يحل فبل
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 محارمو، وترؾ حقو، وأداء وتعالى، سبحانو لو الدين وصرؼ بتوحيده تكوف هلل والنصيحة
 والوقوؼ بمتشابهو، واإليماف بمحكمو، والعمل وتدبره، بو، باإليماف تكوف اهلل لكتاب والنصيحة

 .حدوده عند
 أخباره، وتصديق شرعو، وتحكيم بو، باإليماف والسبلـ الصبلة عليو للرسوؿ النصيحة وتكوف
 .شرعو بما هلل والتعبد نواىيو، واجتناب أوامره، وامتثاؿ
 .ونصيحتهم عليهم، الخروج وعدـ لهم، الخير بمحبة المسلمين ألئمة النصيحة وتكوف
 ودفع أثقالهم، وتحمل عنهم، الشر ودفع لهم، الخير بمحبة المسلمين لعامة النصيحة وتكوف
ومن أىم النصح للمسلمين  .عنهم األذى وكف جاىلهم، ونصح جائعهم، وإطعاـ عنهم، المضار

أدلة  ىذا على ويدؿّ  العلماء على واجبكما ىو معلـو  العلم تبليغتعليمهم أمر دينهم، لذا فإف 
 :منها

( رسالتو بّلغت فما تفعل لم وإف ربك من إليك ماأنزؿ بلِّغ الرسوؿ ياأيها) وجل عز اهلل قوؿ - ٔ
 يُػَورِّثُوا لم األنبياء وإف األنبياء، ورثة العلماء إف ) وسلم عليو اهلل صلى النبى وقاؿ ،ٚٙ المائدة

 رقم ، ٜٙٔ/٘) أحمد أخرجو ( وافر بحظٍ  أخذ أخذه فمن العلم، ور ثوا وإنما درىما، وال ديناراً 
 وابن ،( ٕٕٛٙ رقم ، ٛٗ/٘) والترمذى ،( ٖٔٗٙ رقم ، ٖٚٔ/ٖ) داود وأبو ،( ٖٕٙٚٔ

 حباف وابن ،( ٜٕٗ/ٔ) المشكل في والطحاوي ،( ٕٖٗ) والدارمي( ٖٕٕ رقم ، ٔٛ/ٔ) ماجو
 شرح في والبغوي ،( ٜٙٙٔ رقم ، ٕٕٙ/ٕ) الشعب فى والبيهقى ،( ٛٛ رقم ، ٜٕٛ/ٔ)

 في البر عبد وابن ،( ٛٚ-ٚٚ) الرحلة في والخطيب ،( ٜٕٔ رقم/ ٕٙٚ-ٕ٘ٚ/ ٔ) السنة
 عن تضعيفو وحكى الترمذي ضعفو والحديث( ٕٚٔ ،ٔٚٔ ،ٓٚٔ ،ٜٙٔ رقم)" الجامع

 العارضة في العربي ابن وقاؿ ،( ٕٙٔ/ٙ) العلل في الدارقطني وضعفو ، أيضا البخاري
 وصححو ، كثيرة طرؽ لو( : ٛٗ/ٓ٘) دمشق تاريخ في عساكر ابن وقاؿ ، اليصح( : ٙٓٔ/ٗ)

 طريق لو( : ٚ/ٖ) الكشاؼ تخريج في الزيلعي وقاؿ ،( ٚٛ٘/ٚ) المنير البدر في الملقن ابن
 الحسنة المقاصد في المقاصد وقاؿ ، جيد بإسناد آخر وطريق واالضطراب الضعف من سالمة

( : ٓٚ) الترغيب صحيح في قاؿ فقد األلباني العبلمة وقاؿ ، بها يتقوى شواىد لو( : ٖٓٗ)
 على تعليقو في مشهور الشيخ وقاؿ ،( ٜٕٚٙ) الجامع صحيح في وصححو لغيره حسن

 شواىد وللحديث الشواىد، في حسن وبعضها ضعف أسانيده بعض في( : ٚٚ/ٗ) المواقفات
 ىذا في: "الحديث عقب حباف ابن قاؿ ،"ٓٙٔ/ ٔ" "الفتح" في حجر ابن قاؿ كما بها يتقوى
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- النبي علم يعلموف الذين ىم ذكرنا، الذي الفضل لهم الذين العلماء أف واضح بياف الحديث
؛ سائر من غيره دوف -وسلم عليو اهلل صلى  واألنبياء ؟" األنبياء ورثة العلماء: "يقوؿ تراه أال العلـو

 من يكن لم، معرفتها عن تعرى فمن سنتو، -وسلم عليو اهلل صلى- نبينا وعلم العلم، إال يورثوا لم
 ".األنبياء ورثة

 العلماء أف على الحديث ودؿّ  وسلم، عليو اهلل صلى النبي على الببلغ وجوب على اآلية دّلت
 اهلل صلى ولقولو عليو، ماوجب الببلغ من عليهم فيجب. وسلم عليو اهلل صلى النبى علم ورثة
 عليو اهلل صلى النبي علم شهود والعلماء. عليو متفق الحديث( الغائب الشاىد ليبلِّغ) وسلم عليو

 .الببلغ عليهم فوجب عصر كل في وسلم
(  إحسانا وبالوالدين شيئا بو تشركوا أال عليكم ربكم ماحر ـ أتل تعاَلْوا قل ) تعالى اهلل قوؿ - ٕ

 تعالى اهلل من أمر اآلية ىذه (:ٖٔٔ/ٚفي تفسيره ) القرطبي قاؿ .ٖ٘ٔ-ٔ٘ٔ األنعاـ اآليات،
 بعده من على يجب وىكذا ،اهلل ماحّرـ تبلوة سماع إلى الخلق جميع يدعو بأف السبلـ عليو لنبيِّو
  ىػا. َحلّ  مما عليهم اهلل ماحّرـ لهم ويبيِّنوا الناس يبلِّغوا أف العلماء من
 فنبذوه والتكتمونو للناس لتبيػُِّننو الكتاب أوتوا الذين ميثاؽ اهلل أخذ وإذ ) وجل عز اهلل قوؿ -ٖ

 وجوب على تدؿ اآلية .ٚٛٔ عمراف آؿ( مايشتروف فبئس قليبل، ثمنا بو واشتروا ظهورىم وراء
 بالبلـ بتوكيدين وأّكده العلم أىل على اهلل أخذه الذى بالميثاؽ وإظهاره، وبيانو للعلم العلماء تبليغ

 أوتوا الذين ميثاؽ اهلل أخذ وإذ» تعالى قولو (:ٖٗٓ/ٗفي تفسيره ) القرطبي قاؿ، (لتبيننو) والنوف
 فكتموا أمره، وبياف السبلـ عليو بمحمد باإليماف ُأِمروا فإنهم اليهود، بذكر متصل وىذا ،«الكتاب

 كل فى ىى: وقتادة الحسن قاؿ. ولغيرىم لهم عاـ خبر ىو ذلك مع ثم لهم، توبيخ فاآلية نعتو،
 وقاؿ. ىلكة فإنو العلم وكتماف وإياكم فلُيعلِّمو شيئا علم فمن الكتاب، من شيء ِعلم أوتى َمن

 .ىػا.( جهلو على يسكت أف والللجاىل علمو على يسكت أف لعالم اليحلّ : كعب بن محمد
 في للناس بي ناه ما بعد من والهدى البيِّنات من أنزلنا ما يكتموف الذين إف ) وجل عز اهلل قوؿ - ٗ

 .ٜ٘ٔ البقرة(  البلعنوف ويلعنهم اهلل يلعنهم أولئك الكتاب
 البينات من اهلل ماأنزؿ يكتم الذي أف تعالى اهلل أخبَػرَ (: ٗٛٔ/ٕفي تفسيره ) القرطبي قاؿ

 محمد أمر كتموا الذين النصارى ورىباف اليهود فقيل بذلك، المراد فى واختلفوا. ملعوف والهدى
 من كل في عامة فهى الحق، كتم من كل وقيل ،الرجم أمر اليهود كتم وقد وسلم، عليو اهلل صلى
 العلم تبليغ وجوب على العلماء استدؿ وبها قاؿ أف إلى ..بَػثِّو إلى ُيحتاج اهلل دين من علماً  كتم
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 ِفعلو، ماعليو على األجرة اليستحق إذ عليو، األجرة أخذ دوف الجملة، على العلم وتبياف الحق،
 ىػا. اإلسبلـ على األجرة اليستحق كما

 بعمـو العبرة وأف كتمانو، وتحريم العلم تبليغ وجوب على اآلية بهذه االستدالؿ صحة على ويدؿ
 :التالية األحاديث في كما بها عنهم اهلل رضي الصحابة استدالؿ: السبب البخصوص اللفظ

 أبو أكثرَ : يقولوف الناس إف قاؿ عنو اهلل رضي ىريرة أبي عن بإسناده (ٛٔٔ) البخاري روى - ٘
 من أنزلنا ما يكتموف الذين إف)  يتلو ثم حديثا، حد ثت ما اهلل كتاب في آيتاف ولوال ىريرة،

 . الحديث( الرحيم .. قاؿ أف إلى .. البينات
 صلى اهلل رسوؿ عن الحديث من أى «ىريرة أبو أكثر» قولو: (ٖٕٔ/ٔالحافظ في الفتح ) قاؿ
 اهلل أف لوال: ومعناه... «آيتاف ولوال» قولو إلى .. البيوع فى المصنف بو صّرح كما وسلم عليو اهلل
ـ    حصلت فلهذا اإلظهار، وجب حراما الكتماف كاف لما لكن أصبل، ماحد ث للعلم الكاتمين ذ

  ىػا. ماعنده لكثرة الكثرة
 لوال حديثا أحدثكم أال قاؿ ثم توضأ عنو اهلل رضي عثماف أف ( أيضآٙٔ) البخاري وروى - ٙ

 ويصلي وضوءه ُيِحسنُ  رجلٌ  اليتوضأ ) يقوؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي سمعت. ماحدثتكموه؟ آية
 الذين إف) اآلية: الزبير بن عروة قاؿ ،( يصلِّيها حتى الصبلة وبين مابينو لو غِفرَ  إال الصبلة
 .( البينات من ماأنزلنا يكتموف

 اآلية يعنى «ماأنزلنا يكتموف الذين إف: اآلية: عروة قاؿ» قولو (:ٕٔٙ/ٔالحافظ في الفتح ) قاؿ
 اآلية ىذه أف عنو اهلل رضي عثماف ومراد. مسلم بو صر ح كما «البلعنوف» قولو إلى البقرة في التى

 نحو تقدـ وقد اللفظ، بعمـو العبرة لكن الكتاب أىل فى نزلت وإف وىى التبليغ، على ُتحرِّض
 ػػ المذكورة اآلية لوال ػػ ذلك تبليغهم ترؾ يرى عثماف كاف وإنما العلم، كتاب في ىريرة ألبي ذلك

  ىػا.( أعلم واهلل االغترار، من عليهم خشية
 نار من بلجاـ القيامة يـو أُلجم فكتمو، يعلمو علم عن ُسئل من ) وسلم عليو اهلل صلى وقاؿ - ٚ
 وأبو عباس وابن عمرو بن اهلل وعبد ىريرة أبي منهم الصحاية من جمع عنىذا الحديث  جاء (

 بن وعمرو مسعود بن اهلل وعبد عمر بن اهلل وعبد مالك بن وأنس اهلل عبد بن وجابر الخدري سعيد
 ، العلم أىل بعض ضعفو قد المتن وىذا جميعا عنهم اهلل رضي وغيرىم طلق بن وعلي عبسة

 وكذا ،( ٘ٔٔ/ٖ) العالية المطالب في الحافظ وصححووصححو الحاكم،  وحسنو الترمذي،
 ،( ٖٕٕ) المشكاة في األلباني العبلمة وصححو ،( ٖٓ/ٔ) الخيرة إتحاؼ في البوصيري تلميذه
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 ليس مما الصحيح الجامع في الوادعي وصححو ، المسند تحقيق في ومن معو األرنؤوط وصححو
 . ماجة ابن سنن بتقريب الحاجة سد في الحويني وصححو( ٕٖ-ٖٔ/ٔ) الصحيحين في
 وأشار ىذه على الص ْمَصامة وضعتم لو عنو اهلل رضى ذر أبو قاؿ اهلل رحمو البخارى وقاؿ - ٛ

 َعَلى   ُتجيزوا أف قبل وسلم عليو اهلل صلى النبى من سمعتها ًً  كلمة أْنفذُ  أنى ظننت ثم قفاه إلى
 قبل العلم) باب فى صحيحو من العلم كتاب فى مجزوما بو البخارى علقو ىكذا( . ألنفذتها

 (.والعمل القوؿ
 ومعنى وأبلِّغ، ُأِمضى أى( أُنفذ) ومعنى اليثنى، الذى الصاـر السيف أى( الصمصامة) ومعنى

جيزوا)  .العلم تبليغ على العالم حرص شدة: األثر وفى. قتلى تكملوا أى( ُتًُ
 مسند فى موصوال رويناه التعليق ىذا «الخ ذر أبو قاؿ» قولو (:ٔٙٔ/ٔالفتح ) في الحافظ قاؿ

 ذر أبا أتيت: قاؿ أبيو عن مرثد بن مالك يعني  كثير أبو حدثني: األوزاعى طريق من وغيره الد ارمي
 ثم عليو فوقف رجل فأتاه يستفتونو، الناس عليو اجتمع وقد الوسطى، الجمرة عند جالس وىو
 ورويناه. مثلو فذكر. وضعتم لو ؟ على أنت أرقيب: فقاؿ اليو رأسو فرفع ؟ الفتيا عن تُنو ألم: قاؿ
 عثماف الفتيا عن نهاه الذى وأف قريش، من رجل خاطبو الذى أف وبين الوجو، ىذا من الحلية في

 والذين) تعالى قولو تأويل فى معاوية مع فاختلف بالشاـ كاف أنو ذلك سبب وكاف. عنو اهلل رضي
 فيهم نزلت: أبوذر وقاؿ خاصة، الكتاب أىل فى نزلت: معاوية فقاؿ( والفضة الذىب يكنزوف

 عن ذر أبى انتقاؿ إلى أدت منازعة فحصلت ذر، أبى إلى فأرسل عثماف، إلى معاوية فكتب. وفينا
 وفيو. النسائى رواه مات، أف إلى  المعجمة والذاؿ والموحدة الراء بفتح ػػ الربذة فسكن المدينة

 واجب ذلك أف يرى كاف ألنو الفتيا، عن نهاه إذا اإلماـ بطاعة يرى ال كاف ذر أبا أف على دليل
 من حق فى الوعيد سمع أيضا ولعلو تقدـ، كما عنو بالتبليغ وسلم عليو اهلل صلى النبي ألمر عليو
 على والصبر فيو المشّقة واحتماؿ العلم تعليم على الحثّ  وفيو ػػ قاؿ أف إلى ػػ يعلمو علما كتم

 .سبق بما فنكتفي كثيرة كتمو وتحريم العلم تبليغ وجوب فى واألدلةا.ىػ.  للثواب طلباً  األذى
 .يفهموا ال أف كراىية : من كتم علما مسألة
 اهلل رسوؿ أف أنس حديث من غيرىما و( ٘ٗ/ٔ) ومسلم ،( فتح - ٜٜٔ/ ٔ) البخاري أخرج
 بو أخبر أفبل: "  فيو و الحديث ... معاذ يا: قاؿ الرحل على رديفو معاذ و وسلم عليو اهلل صلى
/ ٘) أحمد وأخرجو ،" تأثما موتو عند معاذ بها وأخبر.  يتكلوا إذا:  قاؿ ؟ فيستبشروا الناس
 بشيء أخبركم: "  أحدىا في قاؿ معاذ عن طرؽ من( ٖٕٙ و ٕٖٕ و ٖٕٓ و ٜٕٕ و ٕٕٛ
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:  يقوؿ سمعتو ، تتكلوا أف إال أحدثكموه أف يمنعني لم وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ من سمعتو
.  الجنة دخل أو ، النار يدخل لم قلبو من يقينا أو ، قلبو من مخلصا اهلل إال إلو ال أف شهد من" 
 ترجم قد و.  الشيخين شرط على صحيح إسناده و" .  النار تمسو لم و الجنة دخل:  مرة قاؿ و

 ال أف كراىية قـو دوف قوما بالعلم خص من باب: "  بقولو معاذ لحديث اهلل رحمو البخاري
 ساؽ ثم".  رسولو و اهلل يكذب أف أتحبوف يعرفوف، بما الناس حدثوا:  علي قاؿ و ، يفهموا
 ما أي" .  ينكروف ما دعوا و: "  لو"  العلم كتاب"  في إياس أبي بن آدـ زاد و بذلك إسناده
 إال عقولهم تبلغو ال حديثا قوما بمحدث أنت ما: "  مسعود ابن قوؿ مثلو  ،فهمو عليهم يشتبو
 بعض دوف ببعض التحديث كره ممن و: " الحافظ قاؿ ،(ٜ/ٔ) مسلم رواه" .  فتنة لبعضهم كاف

 أبو و ، الصفات أحاديث في مالك و السلطاف على الخروج ظاىرىا التي األحاديث في أحمد
 من يقع ما المراد أف و الجرابين في عنو تقدـ كما ىريرة أبو قبلهم من و.  الغرائب في يوسف
 اتخذىا ألنو العرنيين بقصة للحجاج أنس تحديث أنكر أنو الحسن وعن ،حذيفة عن ونحوه ،الفتن
 يكوف أف ذلك ضابط و.  الواىي بتأويلو الدماء سفك في المبالغة من يعتمده كاف ما إلى وسيلة
 عليو يخشى من عند عنو فاإلمساؾ ، مراد غير األصل في وظاىره ، البدعة يقوي الحديث ظاىر
 ا.ىػ"  أعلم اهلل و.  مطلوب بظاىره األخذ

 يطلب حق ىو مما يعلم ما كل ليس أنو يعلم ىذا ومن(: ٚٙٔ/٘وقاؿ الشاطبي في الموافقات )
 مطلوب ىو ما فمنو ينقسم، ذلك بل باألحكاـ، علًما يفيد ومما الشريعة علم من كاف وإف نشره

 إلى بالنسبة نشره يطلب ال أو بإطبلؽ، نشره يطلب ال ما ومنو الشريعة، علم غالب وىو النشر،
 .شخص أو وقت أو حاؿ
 تلك من فيكوف تقريره تبين كما فتنة، يثير فقد حقًّا كاف وإف فإنو الفرؽ، ىذه تعيين ذلك ومن

 .بثو ممنوًعا الجهة
 للكبلـ وعرضت ذكرت فإذا اتبعها، من ذـ اهلل فإف فيها، والكبلـ المتشابهات علم ذلك ومن

 بما الناس حدثوا: "علي عن الحديث في جاء وقد عنو، مستغنى ىو ما إلى ذلك أدى فربما فيها،
 ".ورسولو؟ اهلل يكذب أف أتريدوف يفهموف،

 العباد، على اهلل حق ما تدري! معاذ يا: "قاؿ والسبلـ الصبلة عليو أنو معاذ عن" الصحيح" وفى
 ال: "قاؿ الناس؟ أبشر أفبل! اهلل رسوؿ يا: قلت: قاؿ أف إلى الحديث..." اهلل على العباد حق وما

 ". فيتكلوا تبشرىم
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 إذف: "فقاؿ فيستبشروا؟ بها أخبر أفبل! اهلل رسوؿ يا: "قاؿ مثلو في معاذ عن آخر حديث وفى
 ".تأثًما موتو عند معاذ بها فأخبر: أنس قاؿ ،"يتكلوا
: عمر فيو قاؿ فإنو ،.. مسلم كتاب في انظره ىريرة، أبى مع الخطاب بن عمر عن ىذا من ونحو

 مستيقًنا اهلل إال إلو ال أف يشهد لقي من: "بنعليك ىريرة أبا أبعثت وأمي، أنت بأبي! اهلل رسوؿ يا
 فخلهم عليها الناس يتكل أف أخشى فإني تفعل؛ فبل: قاؿ" . نعم: "قاؿ" بالجنة؟ بشره قلبو بها

 ".فخلهم: "وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ. يعملوف
: فقاؿ رجل، أتاه المؤمنين أمير شهدت لو: "قاؿ عوؼ، بن الرحمن عبد عن عباس ابن وحديث

 الرىط ىؤالء فأحذر العشية ألقومن: عمر فقاؿ. فبلنًا لبايعنا المؤمنين أمير مات لو: يقوؿ فبلنًا إف
 مجلسك، على ويغلبوف الناس رعاع يجمع الموسم فإف تفعل، ال قلت، يغصبوىم أف يريدوف الذين

 الهجرة دار المدينة تقدـ حتى وأمهل مطير كل بها فيطيروا وجهها، على ينزلوىا ال أف فأخاؼ
 ويحفظوا واألنصار، المهاجرين من وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بأصحاب فتخلص السنة، ودار

 خرجو، أالحديث" بالمدينة أقومو مقاـ أوؿ في بو ألقومن واهلل: فقاؿ. وجهها على وينزلوىا مقالتك
 .تقدـ وقد حذيفة، مع سلماف حديث ومنو(، ٖٕٖٚ) البخاري

 وقد كباره، قبل العلم بصغار يربي بل المنتهي، حظ ىو ما العلم من للمبتدئ يذكر ال أف ومنو
 عز ذكر كما الفقو، نظر في صحيحة كانت وإف بها الفتيا يجوز ال مما مسائل العلماء فرض
 بإطبلؽ الطبلؽ، حكم رفع من إليو يؤدي لما الطبلؽ، في الدور مسألة في السبلـ عبد بن الدين
 .مفسدة وىو
 وحكم صحيحة علل لها كاف وإف التشريعات، وحكم الفقو مسائل علل عن العواـ سؤاؿ ذلك من

 الصبلة؟ تقضي وال الصـو الحائض تقضي لم: قالت من على عائشة أنكرت ولذلك مستقيمة،
 (.ٖٖ٘(، ومسلم )ٕٖٔ) البخاري أخرجو أنت؟ أحروية: لها وقالت

 ال القرآف علـو من أشياء عن السؤاؿ كثير كاف لما بو وشرد صبيًغا الخطاب بن عمر ضرب وقد
{ َوأَبًّا َوفَاِكَهةً : }تعالى قولو وتبل صحيًحا، كاف وإف وفتنة خيااًل  أوقع وربما عمل، بها يتعلق

 أبي ابن القصة ىذه أخرج. بهذا أمرنا ما: قاؿ ثم األب؟ فما الفاكهة، ىذه: فقاؿ[. ٖٔ: عبس]
 في أحمد بن اهلل وعبد ،(ٙ٘ - ٘٘/ ٔ) السنن في والدارمي ،(ٕٙٗ/ ٔٔ) المصنف في شيبة

 رقم/ٗ) والجماعة السنة أىل اعتقاد أصوؿ شرح في والبللكائي ،(ٚٔٚرقم/ٔ) الصحابة فضائل
 - ٕٕٔ ؽ) المنكر عن والنهي بالمعروؼ األمر في يعلى أبو قاؿ كما- والخبلؿ ،(ٖٙٔٔ
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 تاريخ في عساكر وابن ،(ٜٛٚ ،ٖٖٖ ،ٕٖٖ ،ٖٖٓ ،ٜٕٖ رقم) اإلبانة في بطة وابن ،(ٖٕٔ
 التفسير في ىنا المصنف بسنده ذكره المصاحف في األنباري وابن ،(ٕٔٗ ص/ٖٕ) دمشق

 الفتاوى مجموع في كما اإلسبلـ شيخ قاؿ مشهورة، صحيحة والقصة وغيرىم،( ٜٕص/ٚٔ)
 في كثير ابن وقاؿ القضايا، أشهر من الخطاب بن عمر مع عسل بن صبيغ وقصة(: ٖٔٔ/ ٖٔ)

 وكأنو مشهورة عمر مع التميمي عسل بن صبيغ قصة: للبزار عزوه بعد( ٙٓٙ/ ٕ) الفاروؽ مسند
 استرشاد سؤاؿ ال استشكاؿ، سؤاؿ سؤالو أف حالو من لو ظهر لما ضربو إنما -أعلم واهلل-

 في العافية اهلل فنسأؿ الضبلؿ؛ والمبتدعة الجهاؿ، المتفلسفة من كثير يفعلو قد كما واستدالؿ،
 .المآؿ وفي الدنيا الحياة ىذه
 عن مالك أخبر وقد حًقا كاف وإف وينشر يبث علم كل ليس أنو على يدؿ مما ذلك غير إلى

 تحتو ليس فيما الكبلـ يكره وكاف بها، حدث وال فيها تكلم ما وعلًما أحاديث عنده أف نفسو
 .المعنى لهذا فتنبو ذلك، يكرىوف كانوا أنهم تقدمو عمن وأخبر عمل،

 إلى بالنسبة مآلها في فانظر ميزانها، في صحت فإف الشريعة، على مسألتك تعرض أنك وضابطو
 قبلتها، فإف العقوؿ، على ذىنك في فاعرضها مفسدة، إلى ذكرىا يؤد لم فإف وأىلو، الزماف حاؿ
، على العقوؿ تقبلها مما كانت إف العمـو على إما فيها تتكلم أف فلك  الخصوص على وإما العمـو

، الئقة غير كانت إف  الجاري ىو عنها فالسكوت المساغ، ىذا لمسألتك يكن لم وإف بالعمـو
  .والعقلية الشرعية المصلحة وفق على

 ،السريجية المسألة( يقصد بو الطبلؽ في الدور مسألةالشاطبي في الكم السابق )( قوؿ تنبيو)
 ألفت حتى ، المتقدمة العصور في جدال أثارت التي الطبلؽ مسائل أكثر من السريجية المسألةو 

 وافيا مختصرا شيئا نعرض ىنا ونحن ، المطولة النقاشات حولها ودارت ، المستقلة المؤلفات فيها
 : عدة مسائل ضمن ، المسألة ىذه عن
 . ثبلثا قبلو طالق فأنت طلقتك إف:  لزوجتو الرجل يقوؿ أف : المسألة صورة:  أوال
 ؟ المعلق الثبلث طبلؽ يقع أـ ، بو واجهها الذي الطبلؽ عليها يقع ىل ؟ الحكم فما طلقها فإف

 ؟ الطبلؽ من شيء يقع ال أـ
 أحمد العباس أبي اإلسبلـ شيخ الفقيو لئلماـ نسبة"  السريجية"  بػ سميت : تسميتها سبب:  ثانيا
 طبقة من ،( ىػٖٙٓ) سنة المتوفى ، بغداد في الشافعية فقيو ، الشافعي القاضي سريج بن عمر بن

 سير" في ترجمتو في كما ، الرابع القرف مجدد العلماء بعض عده ، الشافعي أصحاب أصحاب
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 من شيء يقع ال بأنو فيها أفتى من أوؿ أنو إليو نسبتها وسبب ( .ٕٔٓ/ٗٔ" )النببلء أعبلـ
 . بيانو سيأتي كما ، الطبلؽ

 بعدـ القوؿ على يلـز إذ ، وأىمها الطبلؽ مسائل أخطر من"  السريجية"  : المسألة أىمية:  ثالثا
 من التخلص على قائلها قدرة وعدـ ، بالكلية الطبلؽ باب إغبلؽ بعبارتها تلفظ من طبلؽ وقوع
 ػ استعمالو البعض أساء وإف ػ الطبلؽ ألف ، اإلسبلمية الشريعة في عظيم أمر وىذا ، الزوجية رابطة

 فإذا ،" . الكي العبلج آخر: " القائل قوؿ حد على ، الحاالت بعض في مقبوال حبل يبقى أنو إال
 المسألة لهذه وليس ، مطلقا الطبلؽ منع من النصارى فرؽ بعض عند ما شابو الباب ىذا أغلق
 . جميعو اإلسبلمي الفقو في نظير
 : قولين على فيها األقواؿ اختلفت : المسألة ىذه حكم:  رابعا

 المعلق وال ،( المباشر الحالي الطبلؽ وىو) المنجز ال ، الطبلؽ من شيء يقع ال:  األوؿ القوؿ
 كاف وإف ، المسألة إليو نسبت الذي ، الشافعي سريج ابن اختيار وىذا( . الثبلث طبلؽ وىو)

 فتح" في وعزاه بل ، عليها الشافعية فقهاء من كثير وتابعو ، عنو القوؿ ىذا صدور أنكر بعضهم
 وأنكر ،" المبسوط" عن( ٗٔٗ/ٔ" )األنهر مجمع" صاحب ونقلو ، الحنفية أكثر إلى" القدير

 . ذلك بغير قاؿ من على
 المعلق وقع ولو ، التعليق بحكم قبلو المعلق لوقع.  طالق أنت:  بقولو المنجز وقع لو أنو:  دليلو

 المنجزة الطلقة إيقاع يمكن فبل ، الثبلث عليها وقع إذا ألنو ؛ المنجز يقع لم - الثبلث طبلؽ -
 طبلؽ كل حكم يلغي ، المناطقة اصطبلح في"  دور"  يسمى وىذا:  قالوا ، بانت قد ألنها ،

 . بعدىا العبارة ىذه قائل يصدره
 أىل جماىير قوؿ وىو ، صحيحا دورا"  الدور"  ىذا اعتبار وعدـ ، الطبلؽ وقوع:  الثاني القوؿ
 ، الواقعة الطلقات عدد في بينهم خبلؼ على ، والحنابلة والشافعية والمالكية الحنفية من العلم

 عبد بن كالعز ، بو والحكم اعتباره جواز بعدـ وأفتوا ، األوؿ القوؿ على النكير بعضهم وشدد
 . وغيره السبلـ

 مختصر شرح" ،( ٕ٘٘/ٖ" )الرائق البحر" ،( ٖٕٓ-ٜٕٕ/ٖ" )المحتار رد حاشية" في كما
 أبي ألفاظ حل في اإلقناع" ،( ٘ٔٔ-ٗٔٔ/ٛ" )المحتاج تحفة" ،( ٕ٘/ٔ" )للخرشي خليل

 ( .ٜٕٛ/٘" )القناع كشاؼ" ،( ٕٖٖ/ٚ" )المغني" ،( ٜٓٔ/ٕ) للشربيني" شجاع
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 الخلق أف اهلل علم قد مبسوطتاف، يداه عليم، سميع بصير، سميع وتعالى تبارؾ واهلل
 لئلسبلـ، ىداىم أف فيهم علمو يمنعو فلم فيهم، نافذ علمو يخلقهم، أف قبل يعصونو

 .ٔالحمد فلو وتفضبل وجودا كرما عليهم بو ومن
                                                                                                                                                  

،  مختار مكلف من طبلؽ ألنو:"  الطبلؽ لوقوع مستدال( ٕٖٖ/ٚ" )المغني" في قدامة ابن قاؿ
 . الصفة ىذه يعقد لم لو كما،  يقع أف فيجب،  صحيح لنكاح محل في

 من لو تحل فبل طلقها فإف: ) سبحانو قولو مثل،  الطبلؽ وقوع تقتضي النصوص عمومات وألف
 وكذلك ،( قروء ثبلثة بأنفسهن يتربصن والمطلقات: ) سبحانو وقولو( غيره زوجا تنكح حتى بعد

 . النصوص سائر
،  شرعيتو ويبطل،  بالكلية يمنعو ذكروه وما،  بو تتعلق لمصلحة الطبلؽ شرع تعالى اهلل وألف

 . انتهى"  والتحكم الرأي بمجرد ذلك يجوز فبل،  مصلحتو فتفوت
 بو أجاب ما وأيسرىا أظهرىا ، ومطولة كثيرة أجوبة فهناؾ ، األوؿ القوؿ شبهة عن الجواب أما

"  : -( ٖٛٔ-ٖٚٔ/ٖ" )الكبرى الفتاوى" في كما - فقاؿ ، اهلل رحمو تيمية ابن اإلسبلـ شيخ
 لو يقع إنما وىو،  المعلق وقع المنجز وقع إذا أنو ظنوا فإنهم،  باطل فيها توىموه الذي الدور
 طلقة وقوع وىو،  الشريعة في محاؿ على اشتمل ألنو؛  باطل والتعليق،  صحيحا التعليق كاف

،  الشريعة في المحاؿ لهذا يتضمن والتسريج،  الشريعة في محاؿ ذلك فإف،  بثبلث مسبوقة
 . باطبل فيكوف

 فليمسك يجوز ال أنو بعد فيما لو تبين ثم،  يحنث ال أنو معتقدا بالطبلؽ حلف قد كاف وإذا
 . المستقبل في ويتوب،  مضى فيما عليو طبلؽ وال،  امرأتو

 المنجز وقع ، فطلقها،  ثبلثا قبلو طالق فأنت طلقتك إف:  المرأتو الرجل قاؿ لو أنو والحاصل
 ؛ المنجز يقع لم الثبلث الطبلؽ وىو المعلق وقع لو ألنو؛  المعلق معو يقع وال،  الراجح على
 . انتهى"  الطبلؽ عدد على زائد ألنو

 ىذه شرح في التوسع أراد ولمن ، بو ويعمل يفتى أف ينبغي الذي الراجح القوؿ ىو القوؿ وىذا
" الموقعين إعبلـ" : اآلتية المصادر مراجعة يمكنو ، والمناقشات الردود وقراءة ، المسألة

 الفقهية الفتاوى" ،( ٖٗٔ-ٖٖٔ ،ٖٖٓ-ٜٕٛ/ٕ" )السبكي فتاوى" ،( ٕٙ٘-ٕٔ٘/ٔ)
 . وغيرىا ،( ٖٔٛ-ٖٓٛ" )والنظائر األشباه" ،( ٜٚٔ-ٓٛٔ/ٗ" )الكبرى

 ىذه الفقرة فيها مسائل وىي :  ٔ
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 و والسنة، بالكتاب وَجل   َعز   هلل ثابتةٌ  ذاتيةٌ  صفةٌ : اعلم رحمني اهلل وإياؾ أف السمع مسألة
  .تعالى أسمائو من( السميع)

 :الكتاب من الدليل
 [ .ٙٗ: طو{ ]َوَأَرى َأْسَمعُ  َمَعُكَما ِإن ِني: }تعالى قولو -ٔ
 [ .ٔٔ: الشورى{ ]الَبِصيرُ  الس ِميعُ  َوُىوَ  َشْيءٌ  َكِمْثِلوِ  لَْيسَ : }وقولو -ٕ
 ِإف   َتَحاُورَُكَما َيْسَمعُ  َواهللُ  اهللِ  ِإَلى َوَتْشَتِكي َزْوِجَها ِفي ُتَجاِدُلكَ  ال ِتي قَػْوؿَ  اهللُ  َسِمعَ  َقدْ : }وقولو -ٖ

 [ .ٔ: المجادلة{ ]َبِصيرٌ  َسِميعٌ  اهللَ 
 :السنة من الدليل

 سمُعو وسع الذي هلل الحمد : )وقولها المجادلة قصة في عنها اهلل رضي عائشة حديث -ٔ
 ماجو وابن ،( ٗٓٗص) المريسي على الرد في والدارمي ،( ٙٗ/ٙ) أحمد أخرجو ( األصوات

 جرير وابن ،( ٔٛٗ/ٕ) والحاكم ،( ٖٔٚ) راىوية بن وإسحاؽ ،( ٖٕٙٓ رقم ،ٙٙٙ/ ٔ)
 معجمو في واإلسماعيلي ،( ٜٓ٘) التفسير في والنسائي ،( ٓٛٚٗ) يعلى وأبو ،( ٘/ ٕٛ)
 العظمة في الشيخ وأبو ،( ٕ٘ٙ رقم ،ٕٛٚ/ٔ) السنة في عاصم أبي وابن ،( ٕ٘ٗ-ٔ٘ٗ/ٔ)
 السنن في والبيهقي ،( ٜٛٙ) السنة أىل اعتقاد أصوؿ شرح في والبللكائي ،( ٜٔٔ)
 وفي ،( ٘ٔٔ/ٔٔ) واآلثار السنن معرفة وفي ،( ٖٛٔ/ٖ) الصغير السنن وفي ،( ٕٖٛ/ٚ)

 عن الجـز بصيغة البخاري وعلقو ،( ٔ٘ص) والهداية االعتقاد وفي ،( ٖ٘ٛ) والصفات األسماء
 في منده ابن وقاؿ الذىبي، ووافقو الحاكم صححو والحديث( ٖٙٛٚ) الحديث قبل األعمش،

 األعمش، عن جماعة رواه صحتو على مجمع حديث ىذا( : ٗٔٗ رقم ،ٔ٘/ٖ) التوحيد
 الجهمية تلبيس بياف في اإلسبلـ شيخ وقاؿ ،( ٖٙٔ/ٔ) الشيوخ معجم في عساكر ابن وصححو

 العبلمة وصححو ،( ٜٖٖ/٘) التعليق تغليق في الحافظ وصححو ثابت، إسناده( : ٕٓٛ/ٔ)
 الصحيحين في ليس مما المسند الصحيح في الوادعي وقاؿ ،( ٘ٚٔ/ٚ) اإلرواء في األلباني

 المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط وقاؿ مسلم، شرط على صحيح إسناده( : ٖٛ٘ٔ)
 .مسلم شرط على صحيح إسناده( : ٕٕٛ/ٓٗ)

 أشد يـو عليك أتى ىل: وسلم عليو اهلل صلى للنبي قالت أنها عنها؛ اهلل رضي عائشة حديث -ٕ
 وفي... ) العقبة يـو منهم لقيت ما أشد وكاف قومك، من لقيت لقد : )فقاؿ أحد؟ يـو من عليك
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 قومك، قوؿ سمع قد اهلل إف! محمد يا: قاؿ ثم علي، فسلم الجباؿ، ملك فناداني:( الحديث
 ( .ٜ٘ٚٔ) ومسلم ،( ٖٕٖٔ) البخاري أخرجو ... ( الجباؿ ملك وأنا
 ما لشيء اهلل أذف ما ): وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ رضي اهلل عنو ىريرة أبي -ٖ

 .(ٕٜٚ) ومسلم، (ٖٕٓ٘)أخرجو البخاري  ( بالقرآف يتغنى أف لنبي أذف
 سمع يشغلو ال واهلل ، كاستماعو لشيء اهلل استمع ما:  يعني(  كَأَذنِو لشيءٍ  اهلل أِذفَ  ما: )  قولو
 ... لو سمعت إذا:  الذاؿ بفتح أَذناً  آَذفُ  للشيء أِذْنتُ :  يقاؿ ، سمع عن

 يتغنى لنبي كَأَذنِو لشيءٍ  اهلل أِذفَ  ما: )  قولو( : ٕٙ٘/ٖ) الحديث غريب في الخطابي وقاؿ
:  قاؿ ومن لو، استمعت إذا:  أذناً  للشيء أِذْنتُ  مصدر ، مفتوحتاف والذاؿ األلف( بالقرآف

 ... وىم فقد( كإذنو)
 لشيء اهلل يأذف لم: )  حديث أورد أف بعد( ٙٔٔ-ٗٔٔص) القرآف فضائل في كثير ابن وقاؿ

 لقراءة كاستماعو لشيء استمع ما تعالى اهلل أف   ومعناه ٓٓٓ:  قاؿ(  بالقرآف يتغنى لنبي أذف ما
 خلقهم لكماؿ الصوت طيب األنبياء قراءة في يجتمع أنو وذلك ، ويحسنها بقراءتو يجهر نبي

 برىم كلهم العباد أصوات يسمع وتعالى سبحانو وىو ، ذلك في الغاية ىو وذلك ، الخشية وتماـ
 ولكن ، األصوات سمعو وسع الذي سبحاف:  عنها اهلل رضي عائشة قالت كما ، وفاجرىم
ُلوا َوَما َشْأفٍ  ِفي َتُكوفُ  َوَما: ) تعالى قاؿ كما ؛ أعظم المؤمنين عباده لقراءة استماعو  ِمنْ  ِمْنوُ  تَػتػْ

 أنبيائو لقراءة استماعو ثم ، اآلية( ِفيو تُِفيُضوفَ  ِإذْ  ُشُهوداً  َعَلْيُكمْ  ُكن ا ِإال َعَملٍ  ِمنْ  تَػْعَمُلوفَ  َوال قُػْرآفٍ 
 ؛ أولى واألو ؿ باألمر، ىنا ىا األَذف فسر من ومنهم ، العظيم الحديث ىذا عليو دؿ كما ؛ أبلغ

 ؛ االستماع:  واألَذف ، بو يجهر:  أي ؛( بالقرآف يتغنى لنبي كَأَذنِو لشيءٍ  اهلل أِذفَ  ما: ) لقولو
 ا.ىػ عليو السياؽ لداللة
 ببصر، بصير أنو كما وعظمتو، بجبللو يليق بسمع سميع اهلل إف: يقولوف والجماعة السنة فأىل

 { .الَبِصيرُ  الس ِميعُ  َوُىوَ  َشْيءٌ  َكِمْثِلوِ  لَْيسَ }
 يسمع وَجل   َعز   أنو على وأجمعوا( : ٕٕ٘ ص) الثغر أىل إلى رسالة في األشعري الحسن أبو قاؿ

 . ويرى
 بصيرٌ  سميعٌ  وىو( : ٕٓٓٔ/ ٖ) المرسلة الصواعق في القيم ابنئلماـ ال قاؿو 
 . وبصره سمعو في شيءٌ  كمثلو وليس ويبصر يسمع والبصر، الس ْمعُ  لو
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 الصحيحة، األخبار ووردت العزيز، الكتاب نطق فإذا: العقائد رسالتو في كثير ابن الحافظ وقاؿ
 والقوؿ واإلرادة والمشيئة والعظمة والقدرة والقوة والعلم والوجو والعين والبصر السمع بإثبات

 غير من حقيقتو؛ اعتقاد وجب والضحك؛ والفرح والبغض والحب والسخط والرضى والكبلـ
 وتعالى سبحانو اهلل قالو ما إلى واالنتهاء المخلوقين، المربوبين بصفات ذلك من بشيء تشبيوٍ 

 تبديل، وال تحريف، وال تشبيو، وال لو، تكييف وال عليو، زيادة وال وسلم؛ عليو اهلل صلى ورسولو
 .ذلك سوى عما واإلمساؾ عليو، وتصرفو العرب تعرفو عما لفظ وإزالة تغيير، وال

 صيغ بكل اآليات عنو عب رت فقد الس ْمعُ  أم ا( : ٕٓٔص) للواسطية شرحو في الهر اس وقاؿ
 . األصوات بها يدرؾ هلل، حقيقية صفة فهو وأْسَمُع، وَسِميٌع، وَيْسَمُع، َسِمَع،: وىي االشتقاؽ،

 بالكتاب الثابتة الذاتية وَجل   َعز   اهلل صفات من صفةٌ : اعلم رحمني اهلل وإياؾ أف البصر مسألة
 .تعالى أسمائو من اسم( : البصير) و. والسنة

 واألدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة .
 ( إثبات العينين هلل.فرع)

:  العين صفة تثبت اآليات من جملة ذكر أف بعد( ٜٚ/ٔ) التوحيد كتاب في خزيمة ابن قاؿ
 وغير ، العين من لنفسو البارئ الخالق ثب ت ما وبارئو لخالقو يثبت أف مؤمن كل على فواجب

 عليو اهلل صلى النبي ببياف تَػْنزيلو محكم في اهلل ثب تو قد ما وتعالى تبارؾ اهلل عن ينفي من مؤمن
 فبين(  ِإلَْيِهمْ  نُػزِّؿَ  َما ِللن اسِ  لُِتبَػيِّنَ  الذِّْكرَ  ِإلَْيكَ  َوأَنَزْلَنا: )  قولو في وجل   َعز   عنو مبيِّناً  اهلل جعلو الذي
 مسطور ىو الذي ، التَػْنزيل محكم لبياف موافقاً  بيانو فكاف عينين هلل أف وسلم عليو اهلل صلى النبي
 عيناف الخالق لربنا:  نقوؿ نحن( : ٗٔٔ/ٔ) وقاؿ والكتاتيب المحاريب في مقروء ، الدفتين بين

 اىػ ٓٓٓ العلى السماوات في وما ، السفلى السابعة األرض وتحت الثرى تحت ما بهما يبصر
ـُ  وقاؿ  بَِأْعُيِنَنا اْلُفْلكَ  َواْصَنعِ : ) تعالى اهلل قاؿ( : ٔٛٔ/ٔ) الحجة في األصبهاني السُّن ة قَػو ا

 رَبِّكَ  ِلُحكمِ  َواْصِبرْ : ) وقاؿ ،( َعْيِني َعَلى َولُِتْصَنعَ : ) وقاؿ ،( بَِأْعُيِنَنا ْجريتَ : ) وقاؿ ،( َوَوْحِيَنا
 ، لنفسو اهلل أثبتو ما وَجل   َعز   اهلل صفات من يثبت أف مؤمن كل على فواجب ؛( بَِأْعُيِنَنا فَِإن كَ 
 كرؤية تكوف ال الخالق فرؤية ؛ كتابو في لنفسو اهلل أثبتو ما اهلل عن ينفي من بمؤمن وليس

 َعَمَلُكمْ  اهللُ  َفَسيَػَرى: ) تعالى اهلل قاؿ ، المخلوؽ كسمع يكوف ال الخالق وسمع ، المخلوؽ
 وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ كرؤية آدـ بني أعماؿ تعالى اهلل رؤية وليس ،( َواْلُمْؤِمُنوفَ  َوَرُسولُوُ 

 َيْسَمعُ  ال َما تَػْعُبدُ  ِلمَ  أََبتِ  يَا: ) تعالى وقاؿ ، الجميع على يقع الرؤية اسم كاف وإف ، والمؤمنين
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 ؛ فعلو خلقو من أحد فعل أو ، صفتو خلقو من شيء صفة يشبو أف عن وتعالى جل ،( يُػْبِصرُ  َوال
 ال ، العلى السماوات في وما ، السفلى السابعة األرض تحت وما ، الثرى تحت ما يرى تعالى فاهلل

 في ما يرى كما ولججها البحار جوؼ في ما يرى ؛ يخفي وال ذلك من شيء بصره عن يغيب
 يدرؾ ال ، منهم يبعد ما أبصارىم تدرؾ وال ، أبصارىم من قرب ما يروف آدـ وبنو ، السموات

 وقاؿ ىػ.ا المعاني وتختلف األسامي تتفق وقد ، حجاب وبينو بينو يكوف ما اآلدميين من أحد بصر
 اهلل إف:  قولو( : ٕ٘ٛ/ٔ) البخاري صحيح من التوحيد كتاب شرح في الغنيماف اهلل عبد الشيخ

 عينين هلل أف على يدؿ فهذا ؛ الباب ىذا في الحديث من المقصودة ىي الجملة ىذه: بأعور ليس
 -اهلل رحمو- عثيمين ابن الشيخ وقاؿ.  اىػ.  نورىا ذىاب أو العينين أحد فقدُ  العور ألف ؛ حقيقة

 ويؤيده ، اثنتاف العينين أف على السنة أىل وأجمع( : ٕٔ ص) والجماعة السنة أىل عقيدة في
 رحمو- ولو ، اىػ بأعور ليس ربكم وإف ، أعور إنو:  الدج اؿ في وسلم عليو اهلل صلى النبي قوؿ
 - ٓ٘-ٔٗ/ٖ) الفتاوى مجموع في عينين هلل أف وإثبات ، الصفة ىذه حوؿ مطولة إجابة -اهلل

  . فلتراجع ؛( األولى الطبعة
 أسمائو ومن والسنة، بالكتاب وجل   َعز   هلل ثابتةٌ  ذاتيةٌ  صفةٌ : اعلم رحمني اهلل وإياؾ أف العلم مسألة

 ( .العليم)
 واألدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة .

 َعَلى يُْظِهرُ  َفبل اْلَغْيبِ  َعاِلمُ : }تعالى اهلل قوؿ باب:  التوحيد كتابفي   صحيحو في البخاري قاؿ
 َتَضعُ  َوال أُنْػَثى ِمنْ  َتْحِملُ  َوَما} ،{ بِِعْلِموِ  أَنَزَلوُ } و ،{ الس اَعةِ  ِعْلمُ  ِعْنَدهُ  اهلل ِإف  } و ،{ َأَحًدا َغْيِبوِ 

 { الس اَعةِ  ِعْلمُ  يُػَردُّ  ِإلَْيوِ } ،{ بِِعْلِموِ  ِإال  
 تعالى، اهلل علم ثبوت بياف اهلل رحمو البخاري أراد( : ٖٓٔ/ٔ) الشرح في الغنيماف الشيخ قاؿ

 وشرعو، خلقو في مشاىدة ظاىرة تعالى علمو وبراىين المقدسة، نفسو لواـز من تعالى وعلمو
: تعالى قاؿ كما بالمراد؛ علم من لئلرادة بد   وال اإلرادة، يستلـز الخلق أف   عاقل كل عند ومعلـو

 وال كثيرة، بالعلم اهلل وصف على واألدلة: قاؿ ثم ،{ ...  اْلَخِبيرُ  الل ِطيفُ  َوُىوَ  َخَلقَ  َمنْ  يَػْعَلمُ  َأال}
 .اىػ(( مكابر معاند أو ضاؿ إال ينكرىا

 علم لو يكن لم اهلل أف   يزعم ألنو كافر، فهو مخلوؽ؛ العلم: الرجل قاؿ إذا: أحمد اإلماـ قاؿ
 . خلقو حتى
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 في وما الثرى، تحت وما بينهما، وما السبع، واألرضين السبع، السماوات في ما يعلم وىو: وقاؿ
 ذلك، وعدد ورقة، كل ومسقط نبات، وكل زرع وكل شجرة وكل شعرة كل ومنبت البحار، قعر

 وأنفاسهم، وكبلمهم، وآثارىم، العباد وأعماؿ الجباؿ، ومثاقيل والتراب، والرمل الحصى وعدد
 انظر. السابعة السماء فوؽ العرش على وىو شيء، ذلك من عليو يخفى ال شيء، كل ويعلم

، كتاب ( ٕٗٛ ،ٖٕٛ/ٔ) العقيدة في حنبل بن أحمد اإلماـ عن المروية والرسائل المسائل
 (. ٕٚ٘صفات اهلل عزوجل )ص

 باقي نثبت كما نثبتها وَجل ، َعز   هلل خبرِي ةٌ  ذاتيةٌ  صفةٌ : اعلم رحمني اهلل وإياؾ أف اليداف مسألة
 .والسنة بالكتاب ثابتةٌ  وىي تمثيٍل، وال تكييفٍ  غير ومن تعطيٍل، وال تحريفٍ  غير من تعالى؛ صفاتو

 :الكتاب من الدليل 
 َمْبُسوطََتافِ  يََداهُ  َبلْ  قَاُلوا ِبَما َولُِعُنوا أَْيِديِهمْ  ُغل تْ  َمْغُلوَلةٌ  اهللِ  َيدُ  اْليَػُهودُ  َوقَاَلتِ : }تعالى قولو -ٔ

 [ .ٗٙ: المائدة{ ]َيَشاءُ  َكْيفَ  يُنِفقُ 
 [ .٘ٚ: ص{ ]بَِيَدي   َخَلْقتُ  ِلَما َتْسُجدَ  َأفْ  َمنَػَعكَ  َما: }وقولو -ٕ

 :السنة من الدليل
 مسيء ليتوب بالليل يده يبسط تعالى اهلل إف   : )عنو اهلل رضي األشعري موسى أبي حديث -ٔ

 مسلم رواه(  مغربها من الشمس تطلع حتى الليل، مسيء ليتوب بالنهار يده ويبسط النهار،
(ٕٚٙٓ. ) 

 ونفخ بيده، اهلل خلقك البشر؛ أبو أنت! آدـ يا: فيقولوف فيأتونو: ) ... وفيو الشفاعة، حديث -ٕ
 ( .ٜٗٔ) ومسلم ،( ٖٖٓٗ) البخاري: رواه... (  روحو من فيك

! الجنة أىل يا: الجنة ألىل يقوؿ وَجل   َعز   اهلل إف   : )عنو اهلل رضي الخدري سعيد أبي حديث -ٖ
 ومسلم ،( ٛٔ٘ٚ) البخاري رواه... ( .  يديك في والخير وسعديك، ربنا لبيك: فيقولوف

(ٕٕٜٛ. ) 
: رواه( ويرفع يخفض الميزاف األخرى وبيده...  نفقة يغيضها ال مؤلى اهلل يد : )حديث -ٗ

 ( .ٖٜٜ) ومسلم ،( ٔٔٗٚ) البخاري
 للخالق اليد إثبات ذكر:  باب( : )ٛٔٔ/ٔ)( التوحيد كتاب) في خزيمة ابن األئمة إماـ قاؿ

 وسرد ،(  ٓٓٓ تَػْنزيلو محكم في أعلمنا كما يداف لو تعالى اهلل أف   والبياف ، وعبل جل   الباريء
 وسلم عليو اهلل صلى النبي سنة من البياف ذكر باب: ) قاؿ ثم ، ذلك على تدؿ اآليات من جملة
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 وأعلى نبيو اهلل نَػز ه قد ، مخالفاً  ال ربنا تَػْنزيل من تلونا لما موافقاً  وعبل جل اهلل يد إثبات على
 .اىػ( وحيو من عليو اهلل أنزؿ لما موافق ىو ما إال يقوؿ أف عن قدره ورفع درجتو
 ، بيده السبلـ عليو آدـ وخلق( : ٔ٘ ص) الحديث أئمة اعتقاد في اإلسماعيلي بكر أبو وقاؿ
 فيو تعالى اهلل كتاب ينطق لم إذ ، يداه كيف اعتقاد ببل ، يشاء كيف ينفق مبسوطتاف ويداه

 ىػ.ا بكيف
 وَجل   َعز   أنو على وأجمعوا( : )ٕٕ٘ ص) الثغر أىل إلى رسالة في األشعري الحسن أبو وقاؿ

 الحجة في األصبهاني السُّن ة قَػو اـ وقاؿ. اىػ( مبسوطتين يدين تعالى لو وأف   ، ويرى يسمع
 على تدؿ التي اآليات بعض أورد ثم ،( لو صفة تعالى هلل اليد إثبات في:  فصل( : )٘ٛٔ/ٔ)

( للتَػْنزيل موافقاً  اليد إثبات على وسلم عليو اهلل صلى النبي سنة من البياف ذكر: ) قاؿ ثم ، ذلك
 .اىػ.ذلك على تدؿ بسنده أحاديث أورد ثم

 المتكلمين أئمة أف اهلل شاء إف ىنا وسنذكر( : ٛٚ/٘) البياف أضواء في الشنقيطي وقاؿ
 المنتسبين المتكلمين أفضل ىو الذي كبيرىم أما الصفات تأويل عن كلهم رجعوا المشهورين

 فإنو ، الباقبلني بكر بأبي المعروؼ الطيب بن محمد القاضي وىو ، األشعري الحسن أبي غلى
 عن قدمنا ما بمثل فيها ويقوؿ ، باتاً  منعاً  تأويلها ويمنع السلف مذىب على بالصفات يؤمن كاف

 باب:  نصو ما التمهيد كتاب في المذكور الباقبلني قاؿ.  كبلمو بعض ىنا لك وسنذكر. األشعري
 قولو لو قيل ويدين؟ وجهاً  وجل عز هلل أف في الحجة فما.  قائل قاؿ فإف ، ويدين وجهاً  هلل أف في

 َتْسُجدَ  َأف َمنَػَعكَ  َما: }  وقولو[ .  ٕٚ:  الرحمن{ ]  واإلكراـ الجبلؿ ُذو رَبِّكَ  َوْجوُ  ويبقى: } 
 إماـ أف واعلم:  أيضا قاؿ ثم.  ويدين وجهاً  لنفسو فأثبت[ .  ٘ٚ:  ص{ ]  بَِيَدى   َخَلْقتُ  ِلَما

 التأويل قرر وقد ، بالتأويل القائلين أئمة أعظم من زمانو في كاف ، الجويني المعالي أبا ، الحرمين
 الشيخ قاؿ ثم النظامية العقيدة رسالتو في ذلك عن رجع ولكنو.  اإلرشاد كتابو في لو وانتصر

 ذلك عن رجع ثم بالتأويل القائلين أعظم من زمانو في كاف ، الغزالي حامد أبو وكذلك:  اهلل رحمو
 علم عن العواـ إلجاـ:  كتابو في وقاؿ.  السلف مذىب ىو فيو شك ال الذي الحق أف وبين ،

 أعني السلف مذىب ىو ، البصائر أىل عند فيو مراء ال الذي الصريح الحق أف اعلم:  الكبلـ
 ينكشف وحده السلف مذىب في الحق أف على الكلي البرىاف إف:  قاؿ ثم ، والتابعين الصحابة

 . عاقل كل عند مسلمة أصوؿ أربعة بتسليم
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 الخلق أعرؼ ىو وسلم عليو اهلل صلى النبي أف المذكورة األصوؿ تلك من األوؿ أف بين ثم
 . ودنياىم دينهم في العباد أحواؿ بصبلح
 منو يكتم ولم ، ومعاشهم معادىم في العباد صبلح من إليو أوحى كلما بلغ أنو:  الثاني األصل

 . شيئاً 
 أصحاب ىم أسراره على بالوقوؼ وأحراىم اهلل كبلـ بمعاني الناس أعرؼ أف: الثالث األصل
 . التأويل وعرفوا التنزيل وحضروا الزموه الذين وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ

 الخلق دعوا ما أعمارىم آخر إلى عصرىم طوؿ في عنهم اهلل رضي الصحابة أف: الرابع واألصل
 أوالدىم إليو ودعوا ونهاراً  ليبلً  عليو ألقبلوا الدين علم أو الدين من التأويل كاف ولو ، التأويل إلى

 الحق أف بالقطع نعلم مسلم كل عند المسلمة األربعة األصوؿ وبهذه:  الغزالي قاؿ ثم.  وأىلهم
 . رأوه ما والصواب قالوه ما
 األخرى فهل يَِمين؛ يديو إحدى وأف   يدين، وَجل   َعز   هلل أف   والجماعة السنة أىل يؤمن( فرع)

 .يَِمين؟ يديو كلتا أف   أـ بالشِّماؿ؟ توصف
 للنزاع مثاراً  فيها المخالفة تكوف أف ينبغي فبل خبلفية المسألة كانت وإذا خبلفية مسألة ىذه

 عبد بن ومحمد الفراء، يعلى وأبو الدارمي، سعيد بن عثماف اإلماـ الشماؿ أثبت وممن واللجاج
 كلتا قاؿ وممن وغيرىم الغنيماف وعبداهلل ىر اس، خليل ومحمد خاف، حسن وصديق الوىاب،

-األلباني العبلمة سئل وقد وغيرىم واأللباني والبيهقي، و، خزيمة، وابن أحمد اإلماـ يمين يديو
 في الواردة( بشمالو: )رواية بين نوفِّق كيف(: ٛٙ ص ،ٗع) األصالة مجلة في -اهلل رحمو

 يديو وكلتا: )وسلم عليو اهلل صلى وقولو مسلم صحيح في عنهما اهلل رضي عمر ابن حديث
 ؟(يَِمين

 يديو وكلتا ٓٓٓ: )وسلم عليو اهلل صلى فقولو بدء؛ بادئ الحديثين بين تعارض ال: فأجاب
 (الَبِصيرُ  الس ِميعُ  َوُىوَ  َشْيءٌ  َكِمْثِلوِ  لَْيسَ : )تعالى لقولو تأكيد(: يَِمين
 كيدِ  ليست اهلل فيدُ  للتْنزيو، تأكيدٌ  وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بو أخبر الذي الوصف فهذا

 .يَِمين سبحانو يديو كلتا ولكن ويَِمين، شماؿ: البشر
 في الواردة األربعة المصطلحات تخريج) في بي نتها كما شاذة؛(: بشمالو: )رواية أف   آخر؛ وأمر

 ،(بشمالو: )بدؿ ،(األخرى بيده: )وقاؿ رواه داود أبا أف   ىذا ويؤكد. للمودودي( ٔ رقم( )القرآف
 .أعلم واهلل ،(يَِمين يديو وكلتا: )وسلم عليو اهلل صلى لقولو الموافق وىو
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 اهلل برضى اهلل حبيب يا أبشر: يقاؿ بشارات؛ ثبلث الموت عند البشارة أف واعلم
 بالجنة اهلل عبد يا أبشر: ويقاؿ والنار، اهلل بغضب اهلل عدو يا أبشر: ويقاؿ والجنة،

 .ٔعباس ابن قوؿ ىذا. االنتقاـ بعد

                                                                                                                                                  

 اهلل صلى النبي قوؿ بين نجمع كيف: عن فتاواه مجموع في كما العثيمين العبلمة أيضا وسئل
 صلى قولو وبين"  يمين يديو وكلتا الرحمن يمين على نور من منابر على المقسطوف: " وسلم عليو
 ؟"بشمالو يأخذىن ثم السبع األرضين يطوي ثم: " وسلم عليو اهلل

 تصح ال وقاؿ أنكرىا من ومنهم أثبتها، من فمنهم: الرواة فيها اختلف"  بشمالو"  كلمة: فأجاب
 الرسوؿ أف مسلم صحيح في ثبت ما ىو التخطئة ىذه وأصل وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن

".  يمين يديو وكلتا الرحمن يمين على نور من منابر على المقسطوف: " قاؿ وسلم عليو اهلل صلى
 الشماؿ إثبات صحيحو في مسلم روى قد ولكن. شماؿ ويد يمين يد ىناؾ ليس أنو يقتضي وىذا

 األخرى اليد أف المعنى ألف"  يمين يديو كلتا"  تنافي ال عندي فهي محفوظة كانت فإذا تعالى هلل
 ليس أي"  يمين يديو كلتا: " فقاؿ اليمنى، اليد عن ناقصة للمخلوؽ بالنسبة الشماؿ كيد ليست
 دوف اليد ىذه في النقص يعني الشماؿ إثبات أف إلى يذىب ربما الوىم كاف فلما. نقص فيهما

" الرحمن يمين على نور من منابر على المقسطوف: " قولو ويؤيده" يمين يديو كلتا: " قاؿ األخرى
 سبحانو يديو فإف كل وعلى. سبحانو الرحمن يمين على وأنهم ومرتبتهم فضلهم بياف المقصود فإف

 أنها المراد فليس بالشماؿ األخرى اليد وصفنا وإذا األخرى غير واحدة وكل شك، ببل اثنتاف
 صلى اهلل رسوؿ عن ثبتت إف: نقوؿ أف علينا والواجب. يمين يديو كلتا بل اليمنى اليد من أنقص

 .يمين يديو كلتا: فنقوؿ تثبت لم وإف بها، نؤمن وسلم عليو اهلل
 : قد تقدـ البحث في مسألة القضاء والقدر، فراجعو إف شئت . مسألة

 الناس انقساـ يقصد أنو أعلم واهلل لي يظهرفي شرحو:  العقل الكريم عبد بن ناصرقاؿ الشيخ  ٔ
 ابتداء الجنة يدخلوف الذين الجنة أىل األوؿ: أقساـ ثبلثة على وأنها القيامة يـو مصائرىم في

 .منهم جميعاً  يجعلنا أف اهلل نسأؿ وفضلو، اهلل برحمة
 .النار من يعيذنا أف اهلل نسأؿ النار فيدخلوف يهلكوف الذين: الثاني والقسم
 في وجل عز اهلل يطهرىم ثم بأعمالهم العذاب يستحقوف الذين الكبائر أىل ىم الثالث والقسم

 .وجل عز وبرحمتو بها اهلل يأذف التي الشافعين بشفاعات ويخرجوف النار
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 اهلل عبد يا أبشر: ويقاؿ: )قاؿ الثالثة، البشارة أو الثالث الصنف في اللبس من نوع فيها فالعبارة
 .وركاكة اضطراب فيها فالعبارة( اإلسبلـ بعد بالجنة
( االنتقاـ) كلمة اإلسبلـ كلمة وبدؿ: قاؿ اإلسبلـ كلمة في المحقق ذكره ما يستبعد ال ولذلك

 بعد بالجنة اهلل عبد يا أبشر: فيقاؿ: أي الشرع، في واردة لكنها الئقة غير( االنتقاـ) كانت وإف
 فربما المخطوطات في أصل لها االنتقاـ كلمة كانت فإذا االنتقاـ، تناسب فهي النار، في التطهير

 ا.ىػ أعلم واهلل األصح، ىي تكوف
 جاء فقد والرضواف، بالمغفرة موتو عند المؤمن يبشرفي شرحو:  الراجحي العزيز عبدوقاؿ الشيخ 

 القطرة تخرج كما تخرج فإنها المؤمن روح قبض إذا الموت ملك أف: )وغيره البراء حديث في
 اهلل من مغفرة إلى اخرجي! الطيبة النفس أيتها: لها فيقاؿ -السقاء فم من: يعني- السقاء في من

: لها ويقاؿ المبلوؿ، السفود من الصوؼ ينزع كم روحو فتنزع الكافر أو الفاجر وأما ورضواف،
 اهلل من مغفرة إلى اخرجي: )البشارة بهذه يبشر فالمؤمن( وسخط اهلل من غضب إلى اخرجي

 السبلمة اهلل نسأؿ( وسخط اهلل من غضب إلى اخرجي: )البشارة بهذه يبشر والكافر ،(ورضواف
 .والعافية

*  اْلُمْطَمِئن ةُ  النػ ْفسُ  أَيػ تُػَها يَا} :وجل عز فقاؿ يبشر المؤمن أف العزيز كتابو في تعالى اهلل بّين وقد
 [.ٖٓ - ٕٚ:الفجر{ ]َجن ِتي َواْدُخِلي*  ِعَباِدي ِفي فَاْدُخِلي*  َمْرِضي ةً  رَاِضَيةً  رَبِّكِ  ِإَلى اْرِجِعي
 َوال َتَخاُفوا َأال   اْلَمبلِئَكةُ  َعَلْيِهمُ  تَػتَػنَػز ؿُ  اْستَػَقاُموا ثُم   الل وُ  رَبػَُّنا قَاُلوا ال ِذينَ  ِإف  : }وتعالى سبحانو وقاؿ

 [.ٖٓ:فصلت{ ]ُتوَعُدوفَ  ُكْنُتمْ  ال ِتي بِاْلَجن ةِ  َوأَْبِشُروا َتْحَزنُوا
 ذلك على استقاموا ثم اهلل، ىو حقاً  وإلهنا معبودنا: أي( اهلل ربنا: )قالوا للذين بشارات ثبلث فهذه

 األولى، البشارة وىذه( تخافوا أال: )البشارات بهذه وتالم عند المبلئكة عليهم فتتنزؿ بالعمل،
 (.بالجنة وأبشروا: )والثالثة ،(تحزنوا أال: )والثانية

 .ذلك من فأمنوىم والنار، وسخطو اهلل عذاب من أمامكم مما: أي( تخافوا أال: )األولى فالبشارة
 .فيهم نخلفكم فنحن واألوالد األمواؿ من خلفتم ما على: أي( تحزنوا وال: )والثانية

 يبشروف العصيب والوقت الشدة حاؿ ففي الموت، عند: أي ،(بالجنة وأبشروا: )الثالثة والبشارة
 من خلفتم ما على تحزنوا وال والنار، القبر عذاب من أمامكم مما تخافوا ال: البشارات ىذه

 .بالجنة وأبشروا فيهم، المؤمن يخلفوف فالمبلئكة األوالد،
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 َواْلَمبلِئَكةُ  اْلَمْوتِ  َغَمَراتِ  ِفي الظ اِلُموفَ  ِإذِ  تَػَرى َوَلوْ : }تعالى قاؿ بالنار، فيبشروف الظالموف وأما
رَ  الل وِ  َعَلى تَػُقوُلوفَ  ُكنُتمْ  ِبَما اْلُهوفِ  َعَذابَ  ُتْجَزْوفَ  اْليَػْوـَ  أَنُفَسُكمُ  َأْخرُِجوا أَْيِديِهمْ  بَاِسُطوا  اْلَحقِّ  َغيػْ
 والعياذ بالعذاب فيبشرونهم الموت، غمرات في فهذا ،[ٖٜ:األنعاـ{ ]َتْسَتْكِبُروفَ  آيَاتِوِ  َعنْ  وَُكنُتمْ 
 .بالعذاب يبشر والكافر بالجنة يبشر فالمؤمن باهلل،
 َوُذوُقوا َوَأْدبَارَُىمْ  ُوُجوَىُهمْ  َيْضرِبُوفَ  اْلَمبلِئَكةُ  َكَفُروا ال ِذينَ  يَػتَػَوف ى ِإذْ  تَػَرى َوَلوْ : }سبحانو وقاؿ

 ويقولوف وأدبارىم وجوىهم فيضربوف الموت، عند أيضاً  وىذا ،[ٓ٘:األنفاؿ{ ]اْلَحرِيقِ  َعَذابَ 
 .الحريق عذاب ذوقوا: لهم

 َوأَْبِشُروا: }تعالى قولو ذكرنا كما دليلها( والجنة اهلل برضا اهلل حبيب يا أبشر: )البشارة فهذه
 [.ٖٓ:فصلت{ ]ُتوَعُدوفَ  ُكْنُتمْ  ال ِتي بِاْلَجن ةِ 

 أبشر: )الكافر بشارة وأما دليل، إلى يحتاج اللفظ فهذا( اهلل برضا اهلل حبيب يا أبشر: )قولو وأما
 .دليل إلى يحتاج فهذا!( اهلل عدو يا

 وما البشارة؟ ىذه دليل فما( اإلسبلـ بعد بالجنة اهلل عبد يا أبشر: )ويقاؿ: الثالثة البشارة في وقولو
: سمعتم كما للمؤمن ىي التي الثبلث فالبشارات إذاً  األولى؟ البشارة وبين البشارة ىذه بين الفرؽ

 فهذه ،[ٖٓ:فصلت{ ]َتَخاُفوا َأال   اْلَمبلِئَكةُ  َعَلْيِهمُ  تَػتَػنَػز ؿُ  اْستَػَقاُموا ثُم   الل وُ  رَبػَُّنا قَاُلوا ال ِذينَ  ِإف  }
: أي ،[ٖٓ:فصلت{ ]َتْحَزنُوا َوال: }والثانية المستقبل، في العذاب من الخوؼ من بتأمينهم بشارة

 ،[ٖٓ:فصلت{ ]بِاْلَجن ةِ  َوأَْبِشُروا: }الثالثة والبشارة واألوالد، األمواؿ من خلفتم ما على تحزنوا ال
 .الثبلث البشارات ىي فهذه
 ثبلث للمؤمن أف ومعلـو بالنار، للكافر وبشارة بالجنة، للمؤمن بشارتاف فهما المؤلف ذكره ما وأما

 للقرطبي، والتذكرة كثير ابن تفسير في عباس ابن كبلـ فليراجع ذكرنا، كما بو خاصة بشارات
 أيضاً  وينظر المؤلف، ذكرىا التي الثبلث البشارات ىذه ذكر فيو ىل عباس ابن كبلـ في فينظر

 عباس ابن عن ىذا ثبت فإذا االنتقاـ، بعد أو اإلسبلـ بعد بالجنة! اهلل عبد يا أبشر: ىي ىل
 بالنار، تعذيبو بعد للمؤمن والثانية وىلة، أوؿ من الجنة يدخل الذي للمؤمن األولى البشارة فتكوف
  .للكافر وبشارة للمؤمن، بشارة: بشارتاف فهما يثبت لم وإف للكافر، والثالثة
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 بأعين النساء، ثم الرجاؿ، ثم األضراء، الجنة في اهلل إلى ينظر من أوؿ أف واعلم
 القمر تروف كما ربكم ستروف»: وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ كما رؤوسهم،

 .ٕكفر وإنكاره واجب بهذا واإليماف «ٔرؤيتو في تضاموف ال البدر، ليلة
                                                           

 (.ٕٔٔ(، ومسلم )ٗ٘٘أخرجو البخاري ) ٔ
 تقدـ ما يخص الرؤية من مباحث.  ٕ

( النساء ثم الرجاؿ ثم األضراء الجنة في تعالى اهلل إلى ينظر من أوؿ أف واعلموأما قوؿ المصنف )
أف  أو ؿ من ينظر  )أم ا الترتيب الذي ذكره :  ففيو نظر لذا قاؿ الشيخ النجمي في إرشاد الساري:

دليبلً في  فبل أعرؼ(إلى اهلل تعالى في الجن ة  األضر اء ، ثم  الرجػاؿ ثم  النساء ، بأعين رؤوسهم 
 ا.ىػ ذلك ، واهلل تعالى أعلم 

 لكن الكبرى؛ الدين أصوؿ من الرؤية مسألةفي شرحو:  العقل الكريم عبد بن ناصروقاؿ الشيخ 
 ىم وجل عز اهلل إلى ينظر من أوؿ إف قولو أعني صحيحة، نصوص بو ترد لم التفصيل ىذا

 عليو ليس فهذا النساء، ثم الرجاؿ ثم -الدنيا في مكفوفين كانوا الذين المؤمنوف: أي- األضراء
 .موضوعة أو ضعيفة فهي آثار من فيو ورد وما صحيح، دليل

 األصوؿ من وصار النصوص، بو تواترت ومما الدين قواطع من أنو شك فبل الرؤية أصل أما
 وإنكارىا واجب بها اإليماف أف شك وال والبدع؛ األىواء وأىل السنة أىل بين الفوارؽ الكبرى

 ا.ىػ الترتيب من المؤلف ذكره ما إنكار ال كفر،
 اهلل إلى ينظر من أوؿ أف واعلم: )قولوفي شرحو:  الراجحي اهلل عبد بن العزيز عبدوقاؿ الشيخ 

 من أوؿ فهذا بصره، ذىب الذي األعمى وىو ضرير، جمع األضراء( األضراء الجنة في تعالى
 لكن الجنة، في اهلل إلى ينظر من أوؿ فهو الدنيا في مبصر غير كاف ألنو الجنة؛ اهلل في إلى ينظر
 إلى ينظروف جميعاً  فالمؤمنوف سواء، وغيرىم األضراء أف والصواب ضعيف، حديث في ىذا جاء
 .اهلل

 ِإَلى*  نَاِضَرةٌ  يَػْوَمِئذٍ  ُوُجوهٌ : }يقوؿ تعالى واهلل دليل، إلى يحتاج الترتيب فهذا( النساء ثم: )قولو
 وىذا ،(ربكم ستروف إنكم: )وسلم عليو اهلل صلى النبي وقاؿ ،[ٖٕ - ٕٕ:القيامة] {نَاِظَرةٌ  رَبػَِّها

 .النساء ثم الرجاؿ ثم أوالً  ينظر األعمى إف: يقاؿ فبل والنساء، للرجاؿ خطاب
 ربكم ستروف إنكم: )وسلم عليو اهلل صلى النبي قاؿ رءوسهم، بأعين تعالى اهلل إلى ينظروف وىم
 اهلل رؤية في واألحاديث ومسلم، البخاري رواه ،(رؤيتو في تضاموف ال البدر ليلة القمر تروف كما
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 وال ضبللة وال بدعة وال شك وال كفر وال قط، زندقة كانت ما أنها اهلل رحمك واعلم
 والعجب والخصومة، والمراء والجدؿ الكبلـ وأصحاب الكبلـ من إال الدين في حيرة

 ُيَجاِدؿُ  َما: }يقوؿ تعالى واهلل والجداؿ، والخصومة المراء على الرجل يجترئ وكيف
 والكف اآلثار، وأىل باآلثار والرضى بالتسليم فعليك{ َكَفُروا ال ِذينَ  ِإال   الل وِ  آيَاتِ  ِفي

 .ٔوالسكوت
                                                                                                                                                  

 في صحابياً  ثبلثين نحو الصحابة من رواىا: اهلل رحمو القيم ابن قاؿ التواتر، حد بلغت تعالى
 .والمسانيد والسنن الصحاح
 ِإَلى*  نَاِضَرةٌ  يَػْوَمِئذٍ  ُوُجوهٌ : }تعالى قاؿ اهلل، رؤية في صريحة الكريم القرآف في النصوص وكذلك

{ َلَمْحُجوبُوفَ  يَػْوَمِئذٍ  رَبِِّهمْ  َعنْ  ِإنػ ُهمْ  َكبل  : }وقاؿ ،[ٖٕ - ٕٕ:القيامة{ ]نَاِظَرةٌ  رَبػَِّها
 [.٘ٔ:المطففين]

 أحمد اإلماـ فقاؿ اهلل، رؤية أنكر من األئمة كفر لقد( كفر وإنكاره واجب، بهذا واإليماف: )قولو
 .والعافية السبلمة اهلل نسأؿ كفر، فقد اآلخرة في يُرى ال اهلل إف: قاؿ من: وجماعة

 والمراء األصل ىو والسكوت والكف التسليمقاؿ الشيخ سليماف بن ناصر العقل في شرحو:  ٔ
،  أحسن، بالتي الجداؿ وىو الضرورة، عند يلـز وما الحاجة عند يباح ما األمرين بين لكن محـر

 إلى الدين يحتاج عندما يجب ىذا فإف ماض، درس في إليها اإلشارة سبق التي الجداؿ وبشروط
 واستفحلت أمرىا واستشرى البدعة ظهرت فإذا رد، إلى والباطل نصر إلى الحق ويحتاج دفاع،

 .عليهم الحجة بإقامة المجادلة من فبلبد والبدع، األىواء أىل شعارات
 الذي الحق إلى للوصوؿ وذلك المراء إلى يصل لم ما يجوز االجتهاديات في الجداؿ وكذلك
 الخصومة يقصد والجدؿ والخصومة المراء تحريم إلى القوية إشارتو في والشيخ الدليل يقتضيو

 .المراء إلى تصل التي
 والمراء والجداؿ بالكبلـ إال كفر وال قط زندقة كانت ما أنها اهلل رحمك واعلم: )وقولو

 ىذا على الضبلالت ىذه وجود حصر على يدؿ ال لكن صحيح الجملة في فهذا ،(والخصومة
 كثيرة، الدين في والحيرة والضبللة والبدعة والشك والكفر الزندقة وجود أسباب فإف السبب،

 الدين، في والخصومات والمراء الجدؿ ىو ىذا يومنا إلى وأبغضها وأنكاىا وأشدىا أعظمها لكن
 إال المسلمين على دخلت ما أنها الشك فالزندقة بعض، من الجدؿ إلى أقرب بعضها يكوف وقد
 بين اندست وقد الجداؿ وجود قبل بدأت فقد البدعة أما الكفر، وكذلك الجدؿ انتشار بعد
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 بدأت األولى الخوارج فبدع األىواء، وبسبب األخرى األمم وتقليد الجهل بسبب المسلمين
 بأىلها وتجارت وتعمقت بالجداؿ توسعت ثم ظاىر، جداؿ فيها يكن لم ىمساً  صامتو شرارتها

 في والجن اإلنس شياطين يقذفها شبهات كانت األولى وشرارتها بصاحبو، الكلب يتجارى كما
 .العقوؿ وضعاؼ الدين ضعاؼ آذاف

 واإلنس الجن شياطين من بهمسات بدأت قد وكانت بالجداؿ، ظهرت األولى الشيعة بدع وكذلك
 فالجداؿ بالجداؿ، البلوى بها وعمت وانتشرت استفحلت ظهرت أف وبعد العجم، قلوب في

 .القدرية مذىب مثل استقبلاًل، الجداؿ بسبب نشأت األىواء وبعض األىواء، بداية من تالية مرحلة
 البدع بعض لظهور سبب الجدؿ بأف القوؿ يؤيد ظريفاً  سبباً  تيمية ابن اإلسبلـ شيخ ذكر وقد

 ستين سنة بين ما الكعبة احتراؽ في الناس جداؿ ىو القدرية لظهور سبب أكبر أف فذكر والفرؽ،
 من بتقدير احترقت ىل: علم وبغير بعلم يتكلموف الناس بدأ احترقت فلما تقريباً، وستين أربعة إلى
 من شبهاتهم واليهود النصارى فأدخلت األمور، ىذه في العواـ فخاض اهلل؟ من تقدير بغير أو اهلل

 الجداؿ ظهوره سبب كاف ما الفرؽ من أف على يدؿ فهذا! الناس على القصة ىذه خبلؿ
 .الدين في والمراء والخصومات

 الذي والجداؿ المراء من إال والمجسمة المشبهة ظهرت ما أنو شك ال المشبهة، أيضاً  ذلك ومن
 ا.ىػ الجهمية مع حصل

 وىي المنافق، ىو والزنديق النفاؽ،: معناىا الزندقةوقاؿ الشيخ عبد العزيز الراجحي في شرحو: 
 صلى النبي زمن في لو يقاؿ كاف وقد الكفر، ويبطن اإليماف يظهر من ىو والزنديق فارسية، كلمة

 واإلسبلـ، اإليماف يظهروف كانوا فقد وأصحابو، أبي بن اهلل عبد كػ منافق،: وسلم عليو اهلل
 الدرؾ في فهم مكذبوف، الباطن في وىم معو ويجاىدوف وسلم، عليو اهلل صلى النبي مع ويصلوف
{ الن ارِ  ِمنَ  اأَلْسَفلِ  الد ْرؾِ  ِفي اْلُمَناِفِقينَ  ِإف  : }فيهم تعالى اهلل قاؿ النار، من األسفل

 [.٘ٗٔ:النساء]
 يسمى ىذا زمننا وفي عربت، ثم فارسية كلمة وأصلها الدين، من المتحلل على الزنديق ويطلق

 باسم يتستر فتجده الكفر، ويبطن اإلسبلـ يظهر الذي المنافق ىو فالعلماني علمانياً، المنافق
 .المسلمين بين الفساد وينشر والزندقة، اإللحاد ينشر وىو اإلسبلـ

 فالكافر المعلن، الكفر: أي( كفر وال) نفاؽ: يعني( زندقة كانت ما أنو اهلل رحمك واعلم: )قولو
 ال: يعني( شك وال) منافقاً، أو زنديقاً  يسمى كفره أخفى والذي كافر،: لو يقاؿ كفره أعلن الذي
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 في حيرة وال ضبللة وال بدعة وال) بالضرورة الدين من معلـو ىو ما في شك ال أو الدين، في شك
 في تكلموا فقد واألشاعرة، والمعتزلة كالجهمية الكبلـ أىل بسبب: أي( الكبلـ من إال الدين

 .والحيرة والشك والنفاؽ والزندقة الكفر ذلك من فنشأ بالباطل األفعاؿ وفي الصفات
 األسماء في تكلموا الذين ىم الكبلـ وأىل الكبلـ ألف الكبلـ؛ من يحذر أف لئلنساف فينبغي: إذاً 

 في والحيرة والضبلؿ والبدعة والشك والكفر الزندقة كبلمهم من فنشأ بصيرة بغير والصفات
 .الدين

 مسمى وفي القدر وفي الصفات، في والخصومة والمراء الجداؿ أصحاب ىم الكبلـ وأصحاب
 النفاؽ، ىذا بسببت والخصومة والمراء والجداؿ والزندقة والنفاؽ الحيرة حصلت وىكذا اإليماف،
 .والضبللة والبدعة والشك والحيرة الزندقة فسببت

 ذـ قد تعالى واهلل والجداؿ والخصومة المراء على الرجل يجترئ كيف والعجب: )المؤلف يقوؿ
 ،[ٗ:غافر{ ]اْلِببلدِ  ِفي تَػَقلُّبُػُهمْ  يَػْغُرْرؾَ  َفبل َكَفُروا ال ِذينَ  ِإال   الل وِ  آيَاتِ  ِفي ُيَجاِدؿُ  َما: }المجادلين

 التسليم! المسلم أيها عليك: أي ،(والسكوت والكف اآلثار وأىل باآلثار والرضا بالتسليم فعليك
 عن واسكت وكف وقبلت، ورضيت سلمت: فقل حديث جاءؾ فإذا رسولو، وأمر اهلل ألمر

 عليو اهلل صلى رسولو وأمر اهلل ألمر بالتسليم وعليك بصيرة، بغير الدين في والجداؿ الخوض
 ا.ىػ باآلثار والرضا وسلم
 : تعريف علم الكبلـ .مسألة
 فيو، لبس ال صريحاً  واضحاً  تقريراً  التوحيد تقرير ىي لئلسبلـ واألولى األساسية الهمة كانت
 نواحي كافة في ومنهاجو شريعتو والتزاـ بو، العمل إلى يدفعها إقراراً  والقلوب العقوؿ في وإقراره
 اسم أي وتحت صوره، من صورة أي في تاماً  نفياً  -التوحيد لهذا المضاد- الشرؾ نفي ثم الحياة،

 وإقرارىا، العقيدة تلك تقرير في خاصاً  منهجاً  الكريم القرآف انتهج وقد. وراءه من يختفي شعار أو
 الخالق، بوجود اإليماف تجعل معافٍ  من فيها مركوز ىو ما يخاطب اإلنسانية الفطرة إلى فاتجو

 .سفسطة أو لجدؿ فيو حاجة ال بديهياً  أمراً  وحده عبادتو وضرورة
 قد القرآف أف على واالستشراؽ بالفلسفة تأثر ممن بالتحليل األمر ىذا تناوؿ من بعض درج وقد

 قد اإلسبلـ فإف مغرض، بل صحيح غير وىذا العقل، خاطب قد" الكبلـ" وأف الفطرة، خاطب
 الذي -البديهي العقل- العقلية الفطرة أو الشعورية الفطرة سواء جوانبها كافة في الفطرة خاطب

 .أحكامو صحة على ويشوش استداللو يفسد بما عليو يغش لم
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 إلى ينظروف أفبل} تعالى قاؿ والنفس، الكوف في المبثوثة اآليات إلى األنظار القرآف لفت لقد
 كيف األرض وإلى نصبت كيف الجباؿ وإلى رفعت كيف السماء وإلى خلقت كيف اإلبل

 ألولي آليات والنهار الليل واختبلؼ واألرض السموات خلق في إف} تعالى وقاؿ ،{ سطحت
 إخراج وفي الكوف، آيات خلق وفي نفسو، خلق في التفكير على اإلنساف وحمل ،{ األلباب
. فالتذكر التعقل ثم التفكر إلى الصور تلك خبلؿ من ليدفعو الميتة، األرض من الحي النبات

 خصيم ىو فإذا نطفة من اإلنساف خلق} ،{ يشركوف عما تعالى بالحق واألرض السموات خلق}
 ىو قل} :تعالى قاؿ لفظ، وأبين طريق بأسهل فأوضحها سبحانو الباري لصفات عرض ثم{ . مبين
 شيء كمثلو ليس: }تعالى وقاؿ ،{ أحد كفواً  لو يكن ولم يولد ولم يلد لم الصمد اهلل أحد اهلل

 { .البصير السميع وىو
 أمتا، وال فيو عوج ال الذي اللين الهين المنهج وبهذا البين، األسلوب وبهذا الرائقة، النصاعة بهذه
 البديهة مواطن فيها يلتمس السليمة الفطرة إلى يتوجو الذي المنهج ىذا التوحيد، القرآف قرر

 فيدفعها والشعور الوجداف مكنونات فيها ويزكي فتعتقده، الحق إلى وعمق برفق فيهديها العاقلة
 .العالمين برب التعلق إلى بقوة
 لمقررات استيعابهم في - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ صحابة من األوؿ الرعيل أحسن وقد

 وجو لهم ليستبين متشابهو إليو وردوا منو، المحكم فأحكموا قررىا، التي الطريقة على القرآف
 القياـ على جهودىم ركزوا بل عضين، القرآف ليجعلوا ببعض بعضها آياتو يضربوا ولم فيو، الحق
 آثارىم اقتفاء أصبح حتى العباد، قلوب بهم وىدى الببلد، بهم اهلل ففتح قواًل، ال عمبلً  بحقو

 قضى أف فما المنواؿ، ىذا على يستقم لم األمر لكن. تفترى ضبللة نهجهم عن والعدوؿ ىدى،
 يظلها التي الرقعة وتوسعت المسلمين على البلداف فتحت أف وما -كاد أو- الصحابة جيل

 األمم بأبناء اختلطوا وحتى ومؤثرات عوامل من عليهم وفد بما المسلموف تأثر حتى بظلو، اإلسبلـ
 أفكار من ودياناتهم ثقافاتهم تحملو وما حضاراتهم، بسابق متأثرين كانوا الذين المفتوحة،

 أبناء من الكثير أف جانب إلى. األمم تلك باختبلؼ تختلف وبحث نظر ومناىج بل ومعتقدات،
 والمناىج القديمة، التصورات بركاـ المثقل التراث ذلك حاملين اإلسبلـ دخلوا قد األمم تلك

 وتفرؽ، شقاؽ من ترعرع ما منها فترعرع اإلسبلـ، تربة في ألقيت وقد الفتنة بذورك فكانوا الضالة
 خاصة األخرى الثقافات من والنقل الترجمة نطاؽ اتساع من إليو اإلشارة سبقت ما جانب إلى ىذا

 .والمنطق الفلسفة مجاؿ في اليونانية



 - 011 - 

                                                                                                                                                  

 وقد. عليو أطلقوا كما" التوحيد علم" أو" الكبلـ" بعلم عرؼ ما نشأة إلى أدت العوامل تلك كل
 الواقع في" االعتزاؿ" ظاىرة أو المعتزلة فرقة بظهور نشأتو أوؿ منذ ىذا الكبلـ علم ارتبط

 بل والمرجئة، كالروافض المبتدعة الفرؽ من أخرى طوائف إلى ذلك بعد تسرب وإف اإلسبلمي،
 من إليو انتسب ومن األشعري الحسن أبي عهد منذ وكتاباتهم العلماء من كثير أوساط في شاع

 منهج انتهاج في وافقوىم أنهم إال القضايا، من العديد في المعتزلة خالفوا وإف الذين األشاعرة
 متكلمو ىناؾ فكاف ،"المتكلمين" النهج لذلك انتمى من سمي وقد العقيدة، صياغة في الكبلـ

 .الروافض ومتكلمو األشاعرة، ومتكلمو المعتزلة،
 العلم: أنو -تعريفو في اختبلفهم على- أىلو عند العلم ىذا تعريف: منو وأمثلة الكبلـ علم تعريف

 ( .اصطبلحهم في العقلية أي) اليقينية األدلة طريق عن الدينية بالعقائد
 الذي والمنهج اإلسبلمية، العقيدة لمسائل تناولهم طريقة يوضحاف مثالين نعرض أف ىنا بأس وال

 :إلثباتها انتهجوه
 النبوات إثبات ثم سبحانو، اهلل وجود يثبتوا أف الكبلـ علماء أراد: سبحانو اهلل وجود إثبات: أوالً 
 عقلي، يقين على مبنياً  التلقي ذلك ويكوف النبوة عن الخبرية األمور تلقي يمكن حتى ذلك، بعد

 :مشهورين بدليلين فاستدلوا
 وىذه أجزاء، من تتكوف العالم في الموجودة األجساـ أف: وملخصو الحدوث، دليل: أولهما

 بل نهاية، ماال إلى يستمر ال التقسيم ىذا ولكن وىكذا،.. أجزاء إلى قسمتها يمكن األجساـ
 الجواىر وكل الفرد، الجوىر ىو يتجزأ ال الذي الجزء وىذا يتجزأ، ال جزء عند الوقوؼ يجب

 حادثة وىي األعراض، عليها يطلقوف األحواؿ وىذه والسكوف كالحركة مختلفة لحاالت تتعرض
 إذف فالجواىر حادثة، واألعراض األعراض، عن تنفصل ال الجواىر دامت وما متغيرة، ألنها

 .سبحانو اهلل وىو محدث من لو فبلبد ثَم ومن حادث، والعالم حادثة، واألجساـ حادثة،
 من كاف العالم في يوجد ما كل أف في الدليل ىذا ويتلخص والواجب، الممكن دليل: ثانيهما

 ىذا من أفضل عالماً  اهلل يخلق أف الممكن ومن عليو، ىو لما مخالف نحو على يوجد أف الممكن
 إلى اللهب يهبط وأف أعلى إلى الحجر يصعد أف العالم ىذا في الممكن من بل الحالي، العالم

   .سبحانو اهلل وىو محدث، من لو والبد حادث، فالعالم كذلك األمر كاف وإذا أسفل،
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 العقل عن بعيداً  جدلياً  نهجاً  اآلخر اليـو وجود إلثبات الكبلـ علماء نهج: اآلخر اليـو إثبات: ثانياً 
 وجوده تقدير من يلـز لم وجوده قدر لو ألنو ممكن، اآلخر اليـو وجود إف فقالوا السليم، المنطقي
 .عقبًل؟ آخر يـو يوجد أف إذف المانع فما محاؿ،

 ابن اإلسبلـ شيخ ذكر كما أنو إذ َجْلد، مجادؿ أماـ تقف ال الجدلية الطريقة ىذه أف شك وال
 ال كثيرة والممكنات الوقوع، تحقق بالضرورة يعني ال الوقوع إمكاف أف - عليهم رده في تيمية

 يكوف أف -قولهم حسب- يمنع فما منها، جزءاً  إال تمثل ال الموجودات ولكن حصر تحت تدخل
 .يتحقق؟ ال الذي الممكن ىذا من اآلخر اليـو

 :ومنهجو الكبلـ علم على السنة أىل مآخذ
 الفصل ىذا بداية في ذكرنا: العقيدة عرض في القرآني للمنهج الكبلـ علم منهج مخالفة: أوالً 

 ونزيد معاً، والشعور والقلب والعقل الفطرة يخاطب وأنو الناس، مخاطبة في القرآف نهج عن لمحة
 قرآنية طريقة ىي ال التي الباردة العويصة الطريقة انتهج قد الكبلـ علم أف لنا ليتبين إيضاحاً  األمر

 كثير في االستنباط السليم الحجة، القوي العقل مقررات أماـ تصمد عقلية طريقة ىي وال شرعية،
 .األحياف من

. القرآني المنهج وبين بينو واضحاً  الفرؽ لنرى اآلخر اليـو إثبات عن السابق المثاؿ إلى ولنعد
 أوالً  إثباتو حاوؿ الذي الكبلـ علم بعكس ميسرة، سهلة بأدلة اآلخر اليـو وجود أثبت قد فالقرآف
 تلك على بناءً  الحقيقة في وجوده تقرير إلى انتقل ثم ذلك، استحالة عدـ قرر بأف ذىنية، كقضية
. المؤكدة النتيجة إلى ليصل سهبلً  واقعياً  عقلياً  منحى نحا فقد القرآف أما. الذىنية المقررة

 ما بوجود بعلمو وتارة يشبهو، ما أو نظيره بوجود لعلمو تارة الشيء، وجود إمكاف يعلم فاإلنساف
 بياف من فبلبد المسلكين، بهذين الشيء وجود إمكاف ثبت فإف. الشيء ىذا من وأولى أكبر ىو

 التي الفائدة بياف من البد كاف األمر، ذلك ثبت فإف بالفعل، وجوده تحقيق على سبحانو اهلل قدرة
 تعني ال وقد إيجاده، على سبحانو اهلل وقدرة الفعل تحقق إمكاف أف إذ بالفعل، إيجاده على تترتب
 اهلل حكمة حسب األمر، ىذا من المتحققة والمصلحة والغاية الفائدة تبقى بل بالضرورة، إيجاده
 .لو إيجاده في سبحانو

 .األمر ذلك إثبات في القرآف منهج تماماً  ذلك كاف وقد
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 بالخلق أفعيينا: }تعالى وقاؿ ،{ عليو أىوف وىو يعيده ثم الخلق يبدأ الذي وىو: }تعالى قاؿ فقد
 الخلق من نظيره لوقوع اآلخر اليـو وجود إمكاف فأثبت ،{ جديد خلق من لبس في ىم بل األوؿ

 .ذلك في سبحانو عليو أىوف إنو بل األوؿ،
 الَخبل ؽ وىو بلى مثلهم يخلقَ  أف على بقادرٍ  واألرض السموات خلق الذي أوليس} :تعالى وقاؿ

{ . تسعى بما نفس كلُ  لُتجزى: }تعالى وقاؿ. ذلك على سبحانو اهلل قدرة فأوضح ،{ العليم
 اإللهي، العدؿ منها يتحقق عالية إلهية لحكمة ىو فعبًل، القرآف قرره الذي اآلخر اليـو فوجود
 .والعقاب الثواب مبدأ بها ويتقرر

: فقاؿ واألبناء، الشرؾ عن سبحانو اهلل تنزيو في األسلوب نفس الكريم القرآف استعمل وقد
 وىو مسوداً  وجُهو ظل   باألنثى أحدىم ُبشِّر وإذا يشتهوف ما ولهم سبحانو البناتِ  هللِ  ويجعلوفَ }

 فيما شركاء من أيمانُكم ملكت مما لكم ىل أنفسكم من مثبلً  لكم ضرب: }تعالى وقاؿ ،{ َكظيم
 تنزىوف كنتم إذا أنو سبحانو يقرر فهو ،{ أنفَسكم كخيفِتكم تخافونهم سواءٌ  فيو فأنتم رزقناكم
 .دونكم؟ من لو تجعلونها فكيف الذكور، وتحبوف البنات وتكرىوف الناقصة األمور عن أنفسكم

 ىو ما تجعلوا أف ترضوف فكيف ونظيراً  لكم شريكاً  مملوككم يكوف أف تحبوف ال كنتم وإف
 .دوني؟ ِمن ويُعبد يُدعى شريكاً  لي ومملوؾ لي مخلوؽ

 مسلماتهم، بلزـو ومؤاخذاتهم الخصـو مناقضات استخراج" على مبناىا الكبلـ علم فطريقة إذف
 بشمولها الفطرة يواجو القرآني والمنهج بحلو، اشتغالو ثم إشكاؿ وتوجيو والسؤاؿ، والتنقير

 الرضيع الطفل بو ينتفع الذي كالماء فهو واحدة، دفعة تحتويو ما بكل البشرية الكينونة ويخاطب
 البخاري ابتدأ" فقد العقيدة عرض في المنهج ىذا السلف اتبع فقد لذلك القوي، والرجل

 بكتاب اتبعو ثم أواًل، الرسوؿ على واإليماف العلم نزوؿ عن فأخبر ونزولو، الوحي ببدء صحيحو
 الترتيب فرتبو بو، جاء ما معرفة ىو الذي العلم بكتاب ثم بو، جاء بما اإلقرار ىو الذي اإليماف،
 ووعورة وخلط خبط فيو المتكلمين منهج واتباع وىداية، حكمة المنهج ىذا واتباع". الحقيقي
 .متكلفة

 الكبلـ علم على التوحيد اسم إطبلؽ شاع: الرساالت ىدؼ ىو الذي العبادة توحيد إغفاؿ: ثانياً 
 المتكلمين بين جرى ولما وأفعالو، وصفاتو تعالى اهلل ذات فى يبحث الذي لموضوعو نظراً  وذلك
 مجادالت من والنصارى واليهود والصابئة كالمجوس الباطلة االعتقادات أصحاب وبين

 من إليو أشرنا الذي اليوناني األسلوب بذلك والقدر والقضاء وصفاتو اهلل ذات حوؿ ومناقشات
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 توحيد أف ولظنهم جهة، من لشرفها التسمية تلك إثبات على العلم ىذا أرباب حرص وقد قبل،
 غير يكوف قد التمويو من شيء فيو اإلطبلؽ ىذا أف والحقيقة للرسل األوؿ المطلوب ىو الربوبية

 .بها المسلم البديهيات من وكأنو يتداولونو، وصاروا العلم طلبة بو انخدع قد أنو إال مقصود،
 .عاـ بشكل الربوبية بتوحيد األذىاف في التوحيد معنى ارتبط أف ذلك جراء من وكاف
 من وقع ما يعرؼ وغيره وبهذا( : "ٜٛ/ٖ) فتاواه مجموع في كما تيمية ابن اإلسبلـ شيخ يقوؿ

 والنظر الكبلـ كتب في التوحيد يقرروف الذين المتكلمين عامة فإف التوحيد، مسمى في الغلط
 لو، شبيو ال صفاتو في وواحد ذاتو في واحد ىو: فيقولوف أنواع ثبلثة التوحيد يجعلوا أف غايتهم
 وىو األفعاؿ، توحيد وىو الثالث، ىو عندىم الثبلثة األنواع وأشهر لو، شريك ال أفعالو في وواحد

 إال إلو ال قولنا معنى ىو ىذا وأف المطلوب، التوحيد ىو ىذا أف ويظنوف واحد، العالم خالق أف
 .ىػ. ا" االختراع على القدرة اإللهية معنى يجعلوا حتى اهلل،

 واسعة الفجوة كانت ثم ومن المشركوف، بو أقر ما إلثبات الجهد أعظم المتكلموف جهد ىكذا
 بدوره أدى وىذا أربابو، عند الكبلمي التوحيد ومفهـو اإلسبلمبة العقيدة في التوحيد مفهـو بين
 إقصاء دور جاء فلما الشعائر، أداء مجرد على األمر اقتصر حتى واالتباع، الطاعة مفهـو ذبوؿ إلى

 األمر وسهل الناس، على الخطب ىاف اهلل شرع غير إلى والتحاكم اإلسبلمية الحياة عن الشريعة
 نفس في قائم الربوبية توحيد أف طالما الجلل، األمر ذلك عن الطرؼ يغضوا أف العلم أدعياء على

، الحاكم  في- ىذا وكاف. الدارسوف ويتدارسها األيدي، تتداولها التوحيد كتب وأف والمحكـو
  . اإلسبلمية الحياة في أثراً  وأسوئها الحقيقي، التوحيد معاني عن االنحراؼ نتائج أوخم من -نظرنا
 من قرروه ما ىي أصوالً  الكبلـ علماء وضع لقد: ورسولو اهلل بي نو ما غير للدين أصوؿ وضع: ثالثاً 

 معرفتها المسلم على واشترطوا" الدين أصوؿ" ذلك وسموا ولوازمها، ومقدماتها وحلها، مشكبلت
 وقواعد والَعَرض، والجوىر التمانع وأدلة العالم، حدوث أدلة يعرؼ أف فعليو إسبلمو، ليصح
 على الواجبات أوؿ بعضهم وجعلها كبلمهم، في قرروه مما ذلك غير إلى والسكوف الحركة

 بكر أبو القاضي لهم وضع وقد: "بالشهادتين النطق الواجبات أوؿ وليس المعرفة وىي المكل ف
 الفرد الجوىر إثبات مثل وذلك واألنظار األدلة عليها تتوقف التي العقلية المقدمات الباقبلني
 أدلتهم، عليو تتوقف مما ذلك وأمثاؿ زمانين، يبقى ال وأنو بالعرض، يقـو ال العرض وأف والخبلء

 ( .ٓ٘ٗ/ٕ) العلـو أبجد انظر". إعتقادىا وجوب في اإليمانية للعقائد تبعاً  القواعد ىذه وجعل
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 على الواجبات أوؿ في الناس مذاىب( ٜ٘ص) للباجوري التوحيد جوىرة شارح أوضح وقد
 .المعرفة: الفن ىذا إماـ األشعري قالو ما: أوالً : الواجبات أوؿ في األقواؿ وأىم: "فقاؿ المسلم

 .للمعرفة الموصل النظر أنو: اإلسفرائيني إسحاؽ أبو األستاذ قالو ما: ثانياً 
 .منو األولى المقدمة أي نظر، أوؿ أنو: الباقبلني القاضي قالو ما: ثالثاً 
 .الشواغل عن القلب تفريغ أي النظر، إلى القصد أنو: الحرمين إماـ قالو ما: رابعاً 

 .التقليد أنو من: بعضهم قالو ما: خامساً 
 :فقاؿ الثبلثة اآلراء بتصحيح عقب ثم"!!. بالشهادتين النطق أنو: سادساً 

 وسيلة واجب وأوؿ النظر، تربية: وسيلة واجب وأوؿ المعرفة،: غاية واجب أوؿ أنو واألصح"
 .ىػ. ا" الثبلثة األقواؿ بين يجمع وبهذا النظر، إلى القصد: بعيدة

 النطق ىي المسلم واجبات أوؿ أنو من بالضرورة الدين من ُعلم ما يخالف تقدـ ما أف ريب وال
 المعرفة وأما الرسالة، إتباع وضرورة وحده وعبادتو اهلل توحيد من معناىما واعتقاد بالشهادتين

 وال واجب أوؿ ال المسلم على يفترض ال مما فهو ذلك وأمثاؿ إليها الموصل والنظر الكبلمية،
 الدين أصوؿ أف ومعلـو ،"الدين أصوؿ" اسم مقدماتهم على أطلقوا لما ذلك التزموا وإنما آخره،
 مع شأنها ىذا التي الدين وأصوؿ إسبلمو ليصح بها يقر وأف يعرفها أف الجميع على يجب

 ولهذا. "فيها عليو االستدراؾ مهمة للمتكلمين يدع ولم بياف أوفى ورسولو اهلل بينها قد المسلم،
 سلف وال وأتباعهم، الرسل طريقة ليست بأنها وغيرىم، كاألشاعرة الكبلـ أىل من بهذا اعترؼ قد

 مجموع راجع" باطلة طريقة أنها على المحققوف بل عندىم، محرمة أنها وذكروا وأئمتها، األمة
 ( .ٖٖٓ/ٖ) تيمية ابن فتاوى

 العقل عظموا قد الكبلـ أرباب أف ذلك: محكوماً  ال حاكماً  وجعلو العقل دور تعظيم: رابعاً 
 يعرضونها ثم المسألة، يطرحوف كانوا فقد حكماً، فيو يكوف أف يصلح ال فيما أحكامو وارتضوا

 من وجو على إلثباتها لو يتراءى كما األدلة لها فيستجمع -طبعاً  منهم الواحد عقل- العقل على
 يوافق ال ما منها فيؤوؿ السمعية األدلة إلى يعمد قرار إلى وينتهي نتيجة إلى يصل وحين الوجوه،
 على مبني أنو أو العقل مع تناقضو بدعوى الحديث يرد أو -اهلل آيات من كانت إف- نتيجتو
 .الظن

 االعتقاد، في مطلقاً  حجيتو أنكروا فإنهم مثبًل، الواحد خبر من موقفهم في ىذا مذىبهم يتضح
 ومالم العقل يجوزه ما الخبر متن في يكوف أف قبولو شروط من جعلوا فقد األعماؿ باب في وأما
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 بهذا األحاديث رد في ولهم العقوؿ، في ىذا الستحالة مردود فخبره صحيحاً  تأويبلً  يحتمل
 .قتيبة البن" الحديث مختلف تأويل" كتاب مثل في إليها يرجع فضائح المنطق

 يثبت ال اليقين إف فقالوا المنواؿ، ىذا على نسجهم في المعتزلة األشاعرة كبار بعض وافق وقد
 .التضارب عند العقل ىو المعتمد وأف بالعقل، إال

 صحيح، نقلي ودليل قطعي عقلي دليل بين تعارض ىناؾ يكوف قد أنو ظنهم من ىؤالء أُتى وإنما
 أقيسة وىي باألمثاؿ مليء القرآف أف مع العقلي، الدليل يتضمن ال النقلي الدليل أف ظنهم ومن

 !.سبحانو؟ اهلل عند من والكل العقل مع والسنة الكتاب نصوص تتعارض كيف ثم عقلية،
 بني أصبلً  الكبلـ علم منهج أف ذلك: الدين في للبحث وسيلة والمراء الجدؿ اتخاذ: خامساً 

 بنيت عليو مذىبهم، الـز فهو والخصومة، والمراء الجدؿ طريقة أي" قلنا..قالوا إف: "على
 من مستنتجة بلواـز للخصم إلزاـ" أنو من لو الغزالي تعريف في قبل من رأينا كما أصولهم،
، ال ما التزاـ إلى الطريقة ىذه بهم أدت وكم ،"مقدماتو  يرضونها ال قد نتائج إلى واالنتهاء يلـز
 .الخصم أماـ والتراجع الفرار من وإشفاقاً  وجدالً  خصومة بها أقروا وإف أصبًل،
 الشريعة في اعتقدوا قد المعتزلة متكلمة أف ذلك: واالفتقار النقص نظر الشريعة إلى النظر: سادساً 

 الصحيح الحديث يأتي ثم عقولهم، في يتوىموف الذي المعنى يثبت فقد والتخالف، التضارب
 لم الحديث أف لو ويودوف األسد، من المجذـو فرار منو يفروف فتجدىم المعنى، لذلك معارضاً 

 مثبًل، آحاد حديث أنو بحجة رده أو تأويلو إلي لجأوا قبولو من مندوحة يجدوا لم وإف أصبًل، يرد
 .مقرراتهم عكس تثبت التي القرآنية اآليات في ذلك مثل وقل

 جمع وقد يحصى، أف من أكثر التناقض بدعوى لها وردىم الثابتة الصحيحة لؤلحاديث وإنكارىم
 .فيو الداللة وجو وأوضح" الحديث مختلف تأويل" كتابو في منها الكثير قتيبة ابن

 انتهى لما جرائر من اإلسبلمية الحياة على الكبلـ علم جناه ما نستقصي ذىبنا إف فإننا وبعد،
 لمسائلهم، تقريرىم من نماذج ننقل أف بقى وإنما واختصار، إيجاز من نريده ما إلى بحثنا

 ىذا مثل غناء قلة من إليو ذىبنا ما صحة القارئ يستشعر حتى ونتائجها، لمقدماتهم وتعقيدىم
 .أصحابها على حتى تشكل قد والتواءات غموض من فيو ما إلى بنفسو ويتنبو العلم،

: التوحيد جوىرة شرح صاحب يقوؿ" اإللهية القدرة"عن األشاعرة متكلمي كبلـ إلى انظر
 . .القديم الصلوحي وىو منها واحد إلى أشار سبع تعلقات وللقدرة( "٘ٓٔص)

 :ىي الباقية الستة والتعلقات واإلعداـ، لئليجاد األزؿ إلى صبلحيتها: الصلوحي التعلق ومعنى
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 .وجودنا قبل يزاؿ ال فيما بعدمنا تعلقها وىو: قبضة تعلق
 .السابق العدـ بعد بالفعل بإيجادنا تعلقها وىو: بالفعل تعلق
 .العدـ بعد الوجود باستمرار تعلقها وىو: قبضة تعلق
 .الوجود بعد بالفعل بإعدامنا تعلقها وىو: بالفعل تعلق
 .الوجود بعد العدـ باستمرار تعلق وىو: قبضة تعلق
 .القيامة يـو البعث حين بالفعل بإيجادنا تعلقها وىو: بالفعل تعلق

! ! وبياناً  شرحاً  األمر الدسوقي يزيد ثم". بالذات قيامها على زائداً  أمراً  الصفة طلب: ىو والتعلق
 تأثير، تعلق اتفاقا الممكن بوجود تتعلق القدرة إف( : " ٓٓٔص) البراىين أـ على حاشيتو فيقوؿ
 السمع تعلقات في قولهم إلى انظر ثم ىػ. ا"! المعتمد على تأثير تعلق الطارئ بعدـ تتعلق وكذا

 :ثبلثة تعلقات والبصر وللسمع: "والبصر
 فيما بهما وصفاتها الكائنات ذرات الكتشاؼ األزؿ في صبلحيتها وىو قديم، خلوصي: أوالً 

 !.اليزاؿ
 إذ العلم، انكشاؼ يغاير انكشافاً  بهما وصفاتها العليا الذات انكشاؼ وىو: قديم تنجيزي: ثانياً 
" كالسلوب" العدمية باألمور يتعلقاف ال أنهما غير األخرى، حقيقة تخالف حقيقة صفة لكل

 ".كاألحواؿ" الثبوتية واألمور
 الجوىرة شرح انظر" بهما وجودىما بعد الممكنات انكشاؼ وىو: حادث تنجيزي: ثالثاً 

 ( .ٛٔٔص) للباجوري
 صفات من رسولو بو ووصفو نفسو بو اهلل وصف بما وقارف والتخليط، التعقيد ىذا إلى فانظر

 أصواتهم الناس رفع حين - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ قاؿ ما مثل والجبلؿ، الكماؿ
 تدعوف الذي إف غائباً، وال أصم تدعوف ال فإنكم أنفسكم على أربعوا الناس أيها يا: )بالدعاء
 !.صلوحية أو تنجيزية تعلقات دوف ىكذا( قريب سميع

 :يلي فيما نوجزىا مباحثو، موضوعات فيها تغيرت مختلفة مراحل بأربع الكبلـ علم مر لقدو 
 عبيد بن وعمرو[ ىػٖٓٔت] عطاء بن كواصل المتكلمين، متقدمي مرحلة وىي: األولى المرحلة

[ . ىػٖٕٓ] النظاـ وإبراىيم[ ىػٖٕ٘] العبلؼ الهذيل أبي ثم صفواف، بن وخالد[ ىػٖٗٔت]
 كالعبلؼ، منهم المتأخرين عند وخاصة اليونانية، بالمصطلحات بالتأثر المرحلة ىذه تميزت وقد

 وقد ألرسطو،" الطبيعة بعد وما" "الطبيعة" كتاب فترجم اليونانية، الفلسفة كتب ترجمت حيث
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 التي موضوعاتها حسب المرحلة ىذه في الكبلمية المباحث كانت وقد الكندي، إسحاؽ ترجمو
 المنطق بعلم االستعانة من خلت كما العلم، لهذا صريحة قواعد وضع دوف فيها الكبلـ يتفق

 .األرسطي
 ويمثلها المعتزلة، مقابل في" الكبلـ" معترؾ األشاعرة فيها دخل التي المرحلة وىي: الثانية المرحلة

 ،[ ىػٕٓٗ] الباقبلني بكر وأبو المذىب، مؤسس[ ىػٖٖٓ] األشعري الحسن أبو األشاعرة من
 الجوىر إثبات مثل الدارس إليها يحتاج التي ومقدماتو الكبلـ علم قواعد بوضع قاـ الذي وىو

 الجويني المعالي أبي الحرمين إماـ بعده ومن. إلخ... بالعرض العرض يقـو ال وأف الفرد،
 أبو المعتزلة ومن". اإلرشاد" مختصره ثم" الشامل" كتابو الطريقة ىذه على صنف الذي[ ىػٛٚٗ]

 [ .ىػ٘ٔٗ] الجبار عبد القاضي ثم البصري، اهلل عبد أبو بعده ومن[ ىػٕٖٓ] الجبائي ىاشم
 المرحلة ىذه تتميز حيث الرازي والفخر[ ىػ٘ٓ٘] الغزالي حامد أبو ويمثلها: الثالثة المرحلة
 نظروا ثم:" العلـو أبجد صاحب يقوؿ". الكبلـ علم" في ذلك وإدخاؿ الفبلسفة، كبلـ بمناقشة

 أدت التي البراىين من الكثير فخالفوا للمتقدمين، الكبلـ متن في والمقدمات القواعد تلك في
 تتميز كما". واإللهيات الطبيعيات في الفبلسفة كبلـ من مقتبس منها كثيراً  أف وربما ذلك، إلى

 .وبراىينو أدلتو ودراسة الكبلـ علم مقدمات في األرسطي المنطق باستعماؿ
 بين بالخلط وتتميز بعده، ومن" الطوالع" صاحب[ ىػٜٔٙـ] البيضاوي ومنها: الرابعة المرحلة
 أصحاب يأتي ثم جميعاً، والقارئ الكاتب على فيهما األمر واشتباه والكبلـ، الفلسفة مذاىب
 إلى يدعو األشاعرة من الكبلـ أئمة كبار لدى اتجاه ظهر وقد. األشاعرة أتباع من المحض التقليد

 راـ من أو الخاصة على ذلك قصر يجب أنو وزعموا العامة، بين الكبلـ علم إشاعة من التحذير
 على المباحث ىذه انتشار أثر من رأوه لما فعل رد إال ذلك نرى وما الدين، في والعلو االجتهاد

 من شاع وما وأسلوباً، منهجاً  بالقرآف تأثرىم ومدى اإليماف لعقائد واستقبالهم الناس، عقيدة
 كتابو في الجويني المعالي أبو األئمة ىؤالء ومن المفاىيم، في واضطراب األفهاـ في اختبلط

 كتب في ينظر أف فلو العواـ مرتبة عن االرتقاء أراد من بأف صرح حيث( ٜٓٔص" )الغياثي"
 عن وينهاىم السلف، عقيدة على يجمعهم أف المسلمين إماـ فعلى العامة أما وضعها، التي الكبلـ

 في الرأي ىذا في الغزالي تلميذه تابعو وقد. المشتبهات وارد وتكلف المعميات في الخوض
 ".الكبلـ علم عن العواـ إلجاـ" مصنفو
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 وعدـ منو، نفورىم يؤكد مما النهي، أشد فيو الخوض عن ونهوا الكبلـ، علم األمة سلف ذـ وقد
 .عليبلً  يشفي وال غليبلً  يروي ال وأنو لو إجازتهم

 أف من لو خير -الشرؾ عدا ما- عنو اهلل نهى ما بكل العبد يبتلى ألف: "اهلل رحمو الشافعي قاؿ
 العشائر في بهم ويطاؼ بالجريد يضربوا أف الكبلـ علماء في حكمي: "وقاؿ ،"الكبلـ في ينظر

 ".الكبلـ في وأخذ والسنة الكتاب ترؾ من جزاء ىذا: ويقاؿ
 ".زنادقة الكبلـ علماء أبداً، كبلـ صاحب يصلح ال: "اهلل رحمو حنبل بن أحمد وقاؿ
 ".العمل ومنعهم الجدؿ ألزمهم شراً  بقـو اهلل أراد إذا: "األوزاعي وقاؿ
 ".تزندؽ بالكبلـ الدين طلب ومن أفلس، فقد بالكيمياء الماؿ طلب من: "يوسف أبي وعن
 بن وإسحاؽ الرازي، حاتم وأبو الرازي، زرعة وأبو المديني بن علي االعتقاد ذلك مثل ونقل

 األمة علماء من وغيرىم الثوري وسفياف ومالك، سعد، بن والليث سبلـ، بن والقاسم إبراىيم،
 .وىجرانهم مجالستهم بترؾ ويأمروف المتكلمين، كتب في النظر عن ينهوف وكلهم األجبلء،

 الصفات إثبات في الصالح السلف عقيدة من الحق إلى المتكلمين أئمة من العديد رجع وقد
 والرجوع منو التوبة وأعلنوا العقيدة، دقائق في كبلـ من قبل من أحدثوه عما ونهوا ذلك، وغير
 .عنو
 الطرؽ اخترت ولقد: "-األنباء عيوف: كتاب في وردت التي وصيتو في- الرازي الفخر قاؿ

 العظيم، القرآف في وجدتها التي الفائدة تساوي فائدة فيها رأيت فما الفلسفية والمناىج الكبلمية،
 المعارضات إيراد في التعمق عن ويمتنع تعالى، هلل بالكلية والجبلؿ العظمة تسليم في يسعى ألنو

 عن وبراءتو ووحدتو وجوده، وجوب من الظاىرة بالدالئل ثبت ما كل: أقوؿ فلهذا.. والمناقضات
 لم والذي.. بو اهلل وألقى بو أقوؿ الذي ىو فذاؾ والفعالية، والتدبير واألزلية، القدـ في الشركاء

 ( .ٗٚ) العقائد تصحيح في القائد" المرسلين سّيد محمد متابعة ديني أقوؿ كذلك يكن
 بي يبلغ الكبلـ أف عرفت فلو بالكبلـ، تشتغلوا ال أصحابنا يا: " يقوؿ الجويني المعالي أبو وكاف

 ( .٘ٛ) الجوزي البن أبليس تلبيس"بو تشاغلت ما بلغ ما
 في الرجوع على بعثو مما ذلك وكاف ،[ الكبلـ] في مغنى لو يجد لم فإنو الغزالي حامد أبو أما

 وسماع القرآف، حفظ على فأقبل فيو، شيء ال أنو ويرى عنو، يرغب كاف ما إلى عمره آخر
 في ذلك أثر يظهر أف قبل توفي ولكنو صدره، على البخاري وصحيح مات أنو فيقاؿ الصحيحين،

 .كتبو
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 يكادوف ال المقلدة من إليو المنتسبين أف فالغريب األشعري، الحسن أبو: المذىب مؤسس وأما
 إلى بانتسابو وأقر األشاعرة، اعتقادات وعن الكبلـ منهج عن بنفسو رجع أنو حقيقة إلى باالً  يلقوف

 ىذا على األخير كتابو وصنف عصره في حنبل بن أحمد السنة أىل إماـ يمثلو الذي الحق مذىب
 ".الديانة أصوؿ عن اإلبانة" وىو المذىب

 أنها ولو السابقة، طريقتهم ذكروا قد األشاعرة، من المتكلمين أئمة أجلّ  من ىم األئمة ىؤالء فكل
 فياليت منها يتبرؤوف عمرىم خاتمة في وجعلوا ونقصها، عوارىا وأبانوا زيفوىا، لما الحق كانت

 .الحاؿ بهذه يعتبروف لهم والمقلدين لفكرىم المنتسبين من المْحَدثين
 في إليغالهم إال ىذا وما وأناب، تاب أنو أحدىم عن يعرؼ لم فإنو المعتزلة، متكلمي عن أما

    .لها والمنشؤوف البدعة، رؤوس وأنهم أصبًل، الحق لطلب نياتهم توجو وعدـ الباطل،
 

 فكاف القدر، في بالغ وقدإليو تنسب الهاشمية من فرؽ المعتزلة،  الفوطي، عمرو بن ىشاـ ٔ
 بين يؤلف ال اهلل إف: فقاؿ القرآف، بها ورد وإف تعالى اهلل إلى األفعاؿ إضافات إطبلؽ من يمتنع
 مخلوقتين ليستا والنار الجنة إف: قولو بدعو ومن باختيارىم، المؤتلفوف ىم بل المؤمنين، قلوب
 ،(ٗٚ ػ ٕٚ/ ٔ) والنحل الملل انظر ، وغير ذلك من أباطيلو،وجودىما في فائدة ال إذ اآلف،

  .ٚٗ٘/ ٓٔ: النببلء أعبلـ سير، و (ٗٙٔ ػ ٜ٘ٔ) الفرؽ بين والفرؽ
 أف المؤمن على يجبفي شرحو:  الراجحي الرحمن عبد بن اهلل عبد بن العزيز عبدقاؿ الشيخ 

 النار أف تعالى اهلل أخبر وقد والسبلسل، واألنكاؿ األغبلؿ في النار في الخلق يعذب اهلل بأف يؤمن
 فَػْوِقِهمْ  َوِمنْ  ِمَهادٌ  َجَهن مَ  ِمنْ  َلُهمْ : }تعالى اهلل قاؿ وتحتهم، وفوقهم أجوافهم في النار وأف تغمرىم،

: سبحانو وقاؿ غطاء، ويتخذونها النار يفترشوف فهم وغطاء، وطاء: أي[ ٔٗ:األعراؼ{ ]َغَواشٍ 
ُهمْ  ُيَخف فُ  َوال فَػَيُموُتوا َعَلْيِهمْ  يُػْقَضى ال َجَهن مَ  نَارُ  َلُهمْ  َكَفُروا َوال ِذينَ }  َنْجِزي َكَذِلكَ  َعَذاِبَها ِمنْ  َعنػْ

 َنِضَجتْ  ُكل َما نَارًا ُنْصِليِهمْ  َسْوؼَ  بِآيَاتَِنا َكَفُروا ال ِذينَ  ِإف  : }سبحانو وقاؿ ،[ٖٙ:فاطر{ ]َكُفورٍ  ُكل  
ْلَناُىمْ  ُجُلوُدُىمْ  َرَىا ُجُلوًدا َبد   وقاؿ ،[ٙ٘:النساء{ ]َحِكيًما َعزِيًزا َكافَ  الل وَ  ِإف   اْلَعَذابَ  لَِيُذوُقوا َغيػْ

 َأْرَسْلَنا َوِبَما بِاْلِكَتابِ  َكذ بُوا ال ِذينَ *  ُيْصَرُفوفَ  أَن ى الل وِ  آيَاتِ  ِفي ُيَجاِدُلوفَ  ال ِذينَ  ِإَلى تَػرَ  أََلمْ : }تعالى
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 الن ارِ  ِفي ثُم   اْلَحِميمِ  ِفي*  ُيْسَحُبوفَ  َوالس بلِسلُ  َأْعَناِقِهمْ  ِفي اأَلْغبلؿُ  ِإذِ *  يَػْعَلُموفَ  َفَسْوؼَ  ُرُسَلَنا ِبوِ 
 .بهذا اإليماف من فبلبد والعافية، السبلمة اهلل نسأؿ ،[ٕٚ - ٜٙ:غافر{ ]ُيْسَجُروفَ 

 شيخ العبلؼ ىذيل أبي أصحاب من عمرو ابن وىو الفوطي ىشاـ على رداً  اهلل رحمو المؤلف قاؿ
 اهلل على رد النار، عند اهلل يعذب إنما: الفوطي ىشاـ يقوؿ الهجري، الثالث القرف في المعتزلة

 مذىب يشبو وىذا بالنار، ال النار عند يعذب اهلل أف: يعني وسلم، عليو اهلل صلى رسولو وعلى
 إجراء عند القطع اهلل أوجد وإنما تقطع ال السكين: ويقولوف األسباب، ينكروف الذين األشاعرة
 وال غرائز وال أسباب ىناؾ ليس: يقولوف فاألشاعرة لؤلسباب، نفي وىذا بالسكين، ال السكين

 السكين إف: لهم قيل فإذا عندىم، تأثير لها ليس مثبلً  فالسكين يفعل، الذي ىو فاهلل طباع،
 فالقطع السكين، إمرار عند القطع تعالى اهلل يوجد وإنما تقطع، ال السكين ال،: قالوا تقطع،
 اهلل بل تحرؽ، ال النار ال،: قالوا تحرؽ، النار: لهم قيل وإذا بالسكين، ال السكين عند يحصل

 ولكن يشبع، ال األكل ال،: قالوا يشبع، األكل: لهم قيل وإذا بالنار، ال النار عند اإلحراؽ يوجد
 اهلل لكن يروي، ال الماء: قالوا يروي، الماء: لهم قيل وإذا باألكل، ال األكل عند الشبع يوجد اهلل

 ال حتى والطبائع؛ والغرائز األسباب إنكار ىذا من وقصدىم بالشرب، ال الشرب عند الري يوجد
 .اهلل إال مؤثر ىناؾ يكوف

 فََأْخَرْجَنا َماءً  الس َماءِ  ِمنَ  أَنَزؿَ  ال ِذي َوُىوَ : }قاؿ والغرائز األسباب بذكر مملوءاف والسنة والقرآف
{ اأَلو ُلوفَ  ِبَها َكذ بَ  َأفْ  ِإال   بِاآليَاتِ  نُػْرِسلَ  َأفْ  َمنَػَعَنا َوَما: }وقولو سبب، فهذا[ ٜٜ:األنعاـ{ ]ِبوِ 
َنا َذِلكَ  َأْجلِ  ِمنْ : }وقولو علة، فهذه[ ٜ٘:اإلسراء]  ،[ٕٖ:المائدة] {ِإْسَرائِيلَ  بَِني َعَلى َكَتبػْ

 لَِقْوـٍ } ،[ٗ:الرعد{ ]يَػْعِقُلوفَ  ِلَقْوـٍ } ،[ٜٚ:النحل{ ]يُػْؤِمُنوفَ  ِلَقْوـٍ  آَليَاتٍ  َذِلكَ  ِفي ِإف  : }وقولو
 والطبائع األسباب بياف في كثيرة والسنة الكتاب من فالنصوص وىكذا[ ٕٙٔ:األنعاـ{ ]َيذ ك ُروفَ 

 وعلى اهلل على ردّ  بالنار، ال: يعني النار، عند اهلل ذبيع إنما: يقوؿ الفوطي ىشاـ فػ والغرائز،
 ا.ىػ قولو بطبلف المؤلف بين وقد باطل، ىذا وقولو وسلم، عليو اهلل صلى رسولو

 في الكبلـ على األىواء أىل جرأة من ىذهفي شرحو:  العقل الكريم عبد بن ناصروقاؿ الشيخ 
 األمور في فاألصل علم، بغير اهلل على القوؿ في والجرأة برىاف وبغير علم بغير الغيبية األمور
 في شاء من يعذب وجل عز اهلل فكوف ننقص، وال نزيد وال النص بو ورد ما على نقف أف الغيبية
 ومن فوقهم من وأنها أجوافهم تمس أيضاً  وأنها وسبلسل وأنكاؿ أغبلؿ فيها النار وأف النار،

 من الجهمية بعض أو الجهمية فلسفة أما والسنة، القرآف في النصوص بو ثبتت كلو ىذا تحتهم؛
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 السفر وفي مواقيتها، في ينقص وال فيهن يزاد ال خمس، الفريضة الصبلة أف واعلم
 خمس من أقل: قاؿ ومن ابتدع، فقد خمس، من أكثر: قاؿ فمن المغرب، إال ركعتاف

 بها يأتي معذور، فإنو نسياف يكوف أف إال لوقتها، إال منها شيئا اهلل يقبل ال ابتدع، فقد
 .ٔشاء إف الصبلتين بين فيجمع مسافرا يكوف أو ذكرىا، إذا

                                                                                                                                                  

 والسنة الكتاب غير عن التلقي إليها جر فلسفة فهذه منها ال النار عند يعذب اهلل إف: قولهم
 إف ثم والوساوس، والخياالت األوىاـ مع والتمادي تدرؾ، ال فيما العقوؿ تحكيم في واإلمعاف

 وكل األنبياء، خصـو ىم الذين القدامى الفبلسفة عند موجودة فلسفية أصوؿ إلى راجع ىذا
 ذلك في بما الغيبية األمور تجاه غريبة مواقف فعندىم لؤلنبياء، خصـو اإللهيين الفبلسفة

 بو يقر ال ما وأف األجساـ وليس األرواح تمس أمور مجرد أنها الجنة وعن النار عن اعتقاداتهم
 أف يمكن ال وصفت التي النار: يقولوف فهم اآلخرة عن ولو إقراره يجوز فبل الدنيا في العقل

 من ذلك وغير فيها، ال النار عند العذاب يكوف: فإذاً  الدنيا، على قياساً  اإلنساف جسم يتحملها
 .الشبهات

 وسلم؛ عليو اهلل صلى رسولو وعلى اهلل على -الشيخ قاؿ كما- ورد للحق رد ىذا أف شك فبل
 فهم النار في النار أىل يعذب اهلل أف في البين الحق عن حيدة وألنو علم، بغير اهلل على قوؿ ألنو

 .العافية اهلل نسأؿ بهم، وتمتلئ أجلهم من خلقت أىلها
 ألوىاـ تحكيم وفيو الحق، عن واضح عدوؿ فيو النار عند النار أىل يعذب اهلل بأف فالقوؿ
 .العقوؿ

 األدلة إلى مستنداً  اإلجماع قاـ لقد: الساري إرشاد في النجمي يحيى بن أحمد الشيخ قاؿ ٔ
 قاؿ ومن كفر، خمسٍ  من أكثر إن ها قاؿ فمن صلوات، خمس المفروضة الصبلة أف   على الشرعية

 في كثيرة أحاديث في وسلم عليو اهلل صلى النبي عن ورد وقد كفر، خمسٍ  من أقل إن ها
 السبلـ عليو موسى وأف   خمسين فرضت الصبلة وأف   اإلسراء، أحاديث منها وغيرىما، الصحيحين

 ىي: }القدسي الحديث في تعالى اهلل قاؿ حتى ربو بمراجعة وسلم عليو اهلل صلى النبي على أشار
 والحسنة األجر، في وخمسوف الفعل في خمسٌ  أي{ لدي   القوؿ اليبدؿ خمسوف وىي خمٌس،

 ألركاف الناس وسلم عليو اهلل صلى النبي تعليم في أحاديث في ذلك ورد وقد أمثالها، بعشر
 من أكثر المفروضة الصلوات أف   اإلسبلـ إلى ينتسبوف ممن أحدٌ  يقوؿ أف يمكن فهل اإلسبلـ،

 َحاِفُظوا: )تعالى بقولو الخمس إلى القرآف أشار وقد كفر، فقد ذلك خبلؼ قاؿ من أقل أو خمس
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 اْلُوْسَطى َوالص بلةِ : )تعالى وَقولُو( ٖٕٛ:البقرة)) قَانِِتينَ  لِل وِ  َوُقوُموا اْلُوْسَطى َوالص بلةِ  الص َلَواتِ  َعَلى
 .النهار في واثنتين الليل، في اثنتين بين المتوسطة وىي خمس أن ها على دليلٌ )

 ىو ما على الكفر يطلق ما كثيراً  أن و إذ عادتو خبلؼ من فهذا( ابتدع فقد: )ىنا المؤلف قوؿ أما
 أقل أو خمسٍ  من أكثر المفروضة الصبلة أف  : قاؿ من بأف   علماً  االبتداع، أطلق وىنا الكفر، دوف
 معروفة منها واحدةٍ  كلُّ  الخمس ىذه أيضاً  ثم   التواتر، إلى المستند العلم أىل بإجماع كفر فقد

 أربع، والعشاء ثبلث، والمغرب أربع، أربع، والعصر والظهر ركعتاف، فالصبح ركعاتها، بعدد
 زاد أو نقصت قد الصبلة أف   مد عياً  ذلك فعل ومن ذلك، من أقل   الحضر في تصل ى أف واليجوز

 بالنقل مأخوذةٌ  ركعاتها فعدد كفر، أصر   فإف جاىبًل، كاف إذا يعر ؼ فإن و الزيادة، فيها مدعياً  فيها
 إال   ذلك من أقل   تصل ى أف واليجوز الزمن ىذا إلى) النبي زمن من كاف ة عن كاف ةٍ  نقل المتداوؿ

 الصبح أو المغرب أف   زعم ومن األدلة ذلك على دلت كما ركعتين إلى الرباعية فتقصر السفر في
 ونقل فعٍل، نقل كاف ة عن كاف ة بالتداوؿ مأخوذةٌ  مواقيتها وكذلك كفر، أصر   فإف عرِّؼ يقصراف

 عن تقديمها يجوز فبل وآخر، أو ؿٌ  ولوقتها مستقل، وقت لها الفرائض من فريضةٍ  كلُّ  كاف إذ قوؿٍ 
 وجمع باإلجماع، تأخير جمع السفر بحكم الجمع للمسافر يجوز أن و إال   عنو والتأخيرىا وقتها
 دفعاً  الجمع للمريض ويجوز بو، الحديث عندىم صح   الذين العلم أىل بعض رأي على تقديم

 الذين كالشيعة ثبلثة الصبلة مواقيت جعل ومن وقتها، في فريضةٍ  كلِّ  بصبلة الحاصلة للمشقة
 المغرب إلى العشاء ويجمعوف الظهر وقت في الظهر إلى العصر فيجمعوف دائماً  الجمع يستبيحوف

 مبتدعٌ  فإن و جوازه واعتقد منهم ذلك فعل فمن أئمتهم بعض قوؿ إلى استناداً  المغرب وقت في
،  .أيضاً  ضاؿ   فإن و الفجر إلى العشاء أو المغرب إلى العصر جمع من أف   كما ضاؿ 

 مع والمغرب العصر، مع كالظهر الوقت في مشتركتين فريضتين بين إال   اليكوف الجمع إف   إذف
 ىػ.ا العشاء

 خمس الفريضة صبلة أف واعلم: )قولو: شرحو في الراجحي اهلل عبد بن العزيز عبد الشيخ وقاؿ
 على اهلل كتبهن صلوات خمس: )الحديث في كما( مواقيتها في ينقص وال فيهن يزاد ال صلوات

 فقاؿ عليو اهلل أوجب عما وسلم عليو اهلل صلى النبي وسأؿ جاء الذي الرجل قصة وفي ،(العباد
 (.تطوع أف إال ال: قاؿ غيرىا؟ علي ىل: قاؿ والليلة، اليـو في صلوات خمس: )لو
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 صبلة فرضت: )عائشة لقوؿ ركعتين؛ إلى تقصر الرباعية أف: يعني( ركعتاف السفر وفي: )قولو
 والعصر الظهر: وىي السفر في تقصر فالرباعية ،(ركعتين السفر وصبلة ركعات، أربع الحضر

 .تقصراف فبل والفجر المغرب وأما والعشاء،
: قاؿ من: أي( ابتدع فقد خمس من أقل: قاؿ ومن ابتدع فقد خمس من أكثر: قاؿ فمن: )قولو

 إف: قاؿ ومن الدين، في زاد ألنو مكفرة؛ بدعة ابتدع فقد صلوات خمس من أكثر أوجب اهلل إف
 وقد مكفرة تكوف قد فالبدعة أيضًا، كفر فقد والليلة اليـو في صلوات أربع إال يفرض لم اهلل

 .مكفرة غير تكوف
 بأف ذلك على يعترض وال الفرائض، الخمس بذلك المقصود( ابتدع فقد أكثر: قاؿ فمن: )وقولو
 .الخمس الصلوات من ليس ألنو واجب؛ الوتر أف يرى حنيفة أبا اإلماـ

 من والعشاء المغرب أو والعصر الظهر يجمع الذي مثل( لوقتها إال شيئاً  منها اهلل يقبل ال: )قولو
 بها يأتي أف وعليو معذور، فإنو نسياناً  يكوف أف إال وقت، غير في صبلىا قد يكوف فإنو عذر غير
 إذا فليصلها نسيها أو صبلة عن ناـ من: )وسلم عليو اهلل صلى النبي قوؿ والدليل ذكرىا، إذا

 اهلل أباح فقد شاء، إف الصبلتين بين فيجمع مسافراً  يكوف أو ،(ذلك إال لها كفارة ال ذكرىا
 ىػ. ا الصبلتين بين الجمع للمريض وكذلك للمسافر

 وأحكاـ الدين فرائض من شيئاً  ىنا الشيخ ذكر: شرحو في العقل الكريم عبد بن ناصر الشيخ وقاؿ
 اإليماف بأركاف العقيدة يحصر الناس وبعض اإلسبلـ، أركاف من ألنها العقيدة؛ في وأدخلها اإلسبلـ

 ىي العلمية االعتقادية الدين فأركاف أولياً  دخوالً  العقيدة في داخلة اإلسبلـ أركاف فإف خطأ وىذا
 في نعتقد فكما الدين، أصوؿ تمثل وكلها اإلسبلـ، أركاف ىي العملية الدين وأركاف اإليماف، أركاف
 .باعتقاد إال بها العمل يمكن وال عقيدة اإلسبلـ أركاف كذلك عقيدة أنها الستة اإليماف أركاف

 الدجالين من كثير على الرد بذلك يقصد تنقص وال تزيد ال خمس الصلوات أف إلى وإشارتو
 إلى يميلوف -العجم من خاصة- أكثرىم فإف التاريخ، مدار على ظهروا الذين الكذابين المتنبئين
 .ثبلثاً  فيجعلها الصبلة فيخفف الناس، عن التخفيف

 يزيد قد وبعضهم الصبلة، تخفيف إلى يميلوف والرافضة الباطنية من ظهروا الذين المتنبئين فأغلب
 محمود لػ حدث كما ذلك، من شيء عندىم يحدث اللوثة بهذه يصابوف ممن كثير يزاؿ وال فيها،

 تليق ال الصبلة واعتبر معينة، أوقات على وقصرىا الصبلة ألغى فإنو سنين قبل السوداف في طو
 إنما الظاىر بشكلها اإلسبلـ وأركاف الصبلة إف: وقاؿ القلبية الصبلة تكفي إنما العصر بهذا
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 صلى اهلل رسوؿ قاؿ ما على والدواب، والحبوب والتمر والفضة الذىب من والزكاة
 .ٔفجائز اإلماـ أعطاىا وإف فجائز، قسمها فإف وسلم عليو اهلل

                                                                                                                                                  

 عصر في لكن الظاىرة؛ العملية األمور في الترويض إلى يحتاجوف سذج بسطاء ألناس فرضت
 نحتاج فبل الحياة، واقع ومع المعيشة مع منسجمة أعمالهم ألف قلوبهم؛ نصفي أف يكفي المدنية

 مقصورة وجعلها الخمس الصلوات وألغى الصبلة في فاختصر العملية األمور على نروضهم أف إلى
 .محددة أوقات على
 الدعاوى أصحاب من غيرىم ومن الكذابين المتنبئين من الزماف مدار على يحدث مما كلو ىذا

 ولم عندنا بمعروؼ ليس -اهلل بحمد- ىذا مثل ألف غريباً؛ قوالً  قاؿ الشيخ أف يظن فبل الباطلة،
 وقت في وأظنو التاريخ، مدار على وآخر وقت بين ما يوجد لكنو القريبة، بيئاتنا في بو نسمع
 ىذه مثل إلى تدعو التي الباطنية من الكذابين المتنبئين ظواىر بعض وجدت البربهاري الشيخ

 .األشياء

 الثالث الركن فهي بالزكاة يتعلق ما وكذلكفي شرحو:  العقل الكريم عبد بن ناصرقاؿ الدكتور  ٔ
 ذكر وقد العلم، أىل بعض عند عليو يقاس وفيما المذكورة األصناؼ في وىي اإلسبلـ، أركاف من
 والذىب والبقر والغنم واإلبل والزبيب والبر الشعير في تكوف الزكاة أف على اإلجماع البر عبد ابن

 .والتمر والفضة
 .األرز مثل بأجناسها وتلحق الزماف ذلك في تعرؼ تكن لم أصناؼ تظهر قد لكن

 أف للمسلم ينبغي وال األمر، ولي قبل من وصرفها نفسو، الشخص قبل من صرفها يجوز والزكاة
 المعنية الجهات قبل من أو األمر ولي يعينهم الذين الحسبة أىل قبل من الزكاة صرفت إذا يتحرج

 وال ذمتو برئت فقد المعنية الجهات خبلؿ من زكاتو المسلم أدى فإذا األمر، ىذا تتولى التي
 ىذا على بعضها أدى ومن ذمتو، برئت استقبلالً  بنفسو أداىا ومن ذلك، بعد يكوف عما يسأؿ
 عن السنة أىل تميز التي المناىج من وىو جائز، ذلك فكل الوجو ىذا على وبعضها الوجو
 .غيرىم

 السلطاف، خبلؿ من أو األمر والة خبلؿ من الزكاة صرؼ يجيزوف ال والبدع األىواء أىل من كثير
 الخوارج من وكثير كالرافضة والية، لو يعتقدوف وال بيعة للسلطاف يعتقدوف ال أنهم إلى راجع وىذا

 ال الفرؽ أكثر فإف لي، يظهر فيما المرجئة عدا ما الفرؽ وسائر والجهمية المعتزلة فرؽ وبعض
 باب من إال الزكاة تؤدي ال قد ولذلك والجماعة، السنة أىل من داـ ما السلطاف والية تعتقد
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 باب من الرافضة تفعل كما احتياطاً  ويصرفها لئلماـ الزكاة بعضهم يؤدي وربما تدينًا، ال المجاملة
 .أعلم واهلل التقية،

ٔ  
 
  

 
 أوضح وقد الواجبات أوؿ مسألة فيغرض المصنف من ىذه الفقره الرد على أىل البدع في 

 على الدين أوؿ أو الواجبات أوؿ في الناس مذاىب( ٜ٘ص) للباجوري التوحيد جوىرة شارح
 :الواجبات أوؿ في األقواؿ وأىم: "فقاؿ المسلم

 .المعرفة: الفن ىذا إماـ األشعري قالو ما: أوالً 
 .للمعرفة الموصل النظر أنو: اإلسفرائيني إسحاؽ أبو األستاذ قالو ما: ثانياً 
 .منو األولى المقدمة أي نظر، أوؿ أنو: الباقبلني القاضي قالو ما: ثالثاً 
 .الشواغل عن القلب تفريغ أي النظر، إلى القصد أنو: الحرمين إماـ قالو ما: رابعاً 

 .التقليد أنو من: بعضهم قالو ما: خامساً 
 :فقاؿ الثبلثة اآلراء بتصحيح عقب ثم"!!. بالشهادتين النطق أنو: سادساً 

 وسيلة واجب وأوؿ النظر، تربية: وسيلة واجب وأوؿ المعرفة،: غاية واجب أوؿ أنو واألصح"
 .ىػ.ا" الثبلثة األقواؿ بين يجمع وبهذا النظر، إلى القصد: بعيدة

 وىذه ورسولو، اهلل بي نو ما غير للدين أصوؿ وضعوا في ىذا الباطل ىو أنهم الكبلـ علماءوما أوقع 
" الدين أصوؿ" ذلك وسموا ولوازمها، ومقدماتها وحلها، مشكبلت من قرروه ما ىي األصوؿ

 التمانع وأدلة العالم، حدوث أدلة يعرؼ أف فعليو إسبلمو، ليصح معرفتها المسلم على واشترطوا
 بعضهم وجعلها كبلمهم، في قرروه مما ذلك غير إلى والسكوف الحركة وقواعد والَعَرض، والجوىر

 لهم وضع وقد" بالشهادتين النطق الواجبات أوؿ وليس المعرفة وىي المكل ف على الواجبات أوؿ
 إثبات مثل وذلك واألنظار األدلة عليها تتوقف التي العقلية المقدمات الباقبلني بكر أبو القاضي
 تتوقف مما ذلك وأمثاؿ زمانين، يبقى ال وأنو بالعرض، يقـو ال العرض وأف والخبلء الفرد الجوىر
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 العلـو أبجد انظر". إعتقادىا وجوب في اإليمانية للعقائد تبعاً  القواعد ىذه وجعل أدلتهم، عليو
(ٕ /ٗ٘ٓ.) 

 النطق ىي المسلم واجبات أوؿ أنو من بالضرورة الدين من ُعلم ما يخالف تقدـ ما أف ريب وال
 المعرفة وأما الرسالة، إتباع وضرورة وحده وعبادتو اهلل توحيد من معناىما واعتقاد بالشهادتين

 وال واجب أوؿ ال المسلم على يفترض ال مما فهو ذلك وأمثاؿ إليها الموصل والنظر الكبلمية،
 الدين أصوؿ أف ومعلـو ،"الدين أصوؿ" اسم مقدماتهم على أطلقوا لما ذلك التزموا وإنما آخره،
 مع شأنها ىذا التي الدين وأصوؿ إسبلمو ليصح بها يقر وأف يعرفها أف الجميع على يجب

 ولهذا. "فيها عليو االستدراؾ مهمة للمتكلمين يدع ولم بياف أوفى ورسولو اهلل بينها قد المسلم،
 سلف وال وأتباعهم، الرسل طريقة ليست بأنها وغيرىم، كاألشاعرة الكبلـ أىل من بهذا اعترؼ قد

 مجموع راجع" باطلة طريقة أنها على المحققوف بل عندىم، محرمة أنها وذكروا وأئمتها، األمة
  (.ٖٖٓ/ ٖ) تيمية ابن فتاوى

 عند األصل إلى المؤلف يشير الفقرة ىذه فيفي شرحو:  العقل الكريم عبد بن ناصرقاؿ الدكتور 
 الذين على الرد إلى واضحة إشارة فيو( اإلسبلـ أوؿ: )قولو ألف المخالفين؛ تخطئة وإلى السلف

 عز اهلل وجود في: أي النظر ىو اإلسبلـ إلى الدخوؿ مفتاح وأف العبد على واجب أوؿ بأف: قالوا
 الذي الحق يقرر فهو سبيلهم، سلك ومن المتكلموف يقوؿ كما وصفاتو وأسمائو ووحدانيتو وجل
 القلب تسليم ىو اإلسبلـ أوؿ أف وىو األمة، ىذه سلف عليو كاف والذي والسنة الكتاب في ورد

 أوؿ وىو اهلل، رسوؿ محمداً  وأف اهلل إال إلو ال أف بشهادة ذلك ويتمثل هلل، والجوارح واللساف
 .العبد على واجب

 ىو المكلف على واجب أوؿ أف زعموا الذين المتكلمين ألف أخطأ؛ فقد ذلك غير زعم من أما
 يرضي ما بمعرفة العقل استقبلؿ ىو بالنظر المقصود ألف يطيقوف؛ ال ما إلى الناس ألجئوا النظر

 اإلسبلـ أوؿ إف السنة أىل قوؿ في المقصود ليس ألنو يكوف؛ أف يمكن ال وىذا وجل، عز اهلل
 على وصفاتو وأسمائو ووحدانيتو اهلل وجود في النظر اهلل رسوؿ محمداً  وأف اهلل إال إلو ال أف شهادة
 .العقل اقتضاه بما العمـو سبيل
 هلل التسليم ىو العباد من والمطلوب المقصود إنما فطري، أمر ىذا ألف المقصود؛ ىو ىذا ليس

 ثم اهلل عن بو جاء فيما يطاع وأف وسلم عليو اهلل صلى للرسوؿ التسليم ثم لو، واإلذعاف وجل عز
 .الشهادة في متضمناً  يعتبر ذلك بعد ما
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 اإليماف أركاف أوؿ وىو العباد، من مطلوب أنو شك فبل وصفاتو وأسمائو اهلل بذات يتعلق وما
 إليو يصل أف للعبد يمكن ال التفصيل جهة على ذلك لكن اهلل، إال إلو ال أف شهادة ومقتضى

 عز اهلل ذكر فقد ذلك، كفانا قد وجل عز اهلل فإف النظر، إلى بالقصد أو التفكير ىو الذي بالنظر
 وحقوقو وأفعالو وصفاتو وأسمائو ذاتو في باهلل يتعلق ما كل وسلم عليو اهلل صلى رسولو وذكر وجل
 تطيق، وال تدرؾ ال فيما للخوض عقولنا نلجئ أف إلى نحتاج ال جعلنا مما التفصيل، جهة على
 اهلل رضا بها يتحقق ال التي اإلجماليات إال يدرؾ ال والعقل الغيب، بأمور متعلقة األمور ىذه وألف

 عند موجود ىو كما المسلمين عند موجود اإلجمالي اإلدراؾ ألف عبادتو؛ بها تتحقق وال وجل عز
 اهلل ذكر فقد والرزؽ، بالخلق وتفرده ووحدانيتو اهلل لوجود اإلجمالي اإلدراؾ أعني المسلمين، غير
 .مشكلة ذلك في عندىم ليس المشركين أف لنا وجل عز
 ىو اإلسبلـ أوؿ أف أو النظر، العبد على واجب أوؿ أف من األىواء أىل يقولو ما يصح فبل: إذاً 

 العمل إال علينا يبق فلم كفيناىا قد األمور ىذه فإف آخره إلى ووحدانيتو اهلل وجود في التفكير
 اإلقرار ويتضمن يتضمنو، بالربوبية اإلقرار يستلـز ذلك أف والشك سبحانو، هلل األلوىية وتحقيق
 جملة وسلم عليو اهلل صلى رسولو وعن تعالى اهلل عن جاء ما وبكل وأفعالو وصفاتو اهلل بأسماء

 .العقوؿ تدركو ال فيما دخوؿ وال نقاش ببل بذلك والتسليم وتفصيبًل،

 أف   أي( قاؿ كما اهلل قاؿ ما وأف  ) :قولو: الساري إرشاد في النجمي يحيى بن أحمد الشيخ قاؿ ٔ
 أمر كما فهي أوامر من أمر وما قاؿ، كما فهي أخبارٍ  من أوالمستقبل الماضي عن بو اهلل أخبر ما

 وحق صدؽٌ  تعالى فأخباره إتيانها، يحـر نهى كما فهي نواىي من نهى وما تنفيذىا، واجبٌ 
 في شك   واليخالجنا التصديق، حق   ونصدقو اإليماف حق   بذلك نؤمن أف يجب أبداً  التتخل ف

 المؤمن فهو ذلك، عند وقف من وأف   مناىيو، فعل وتحريم أوامره فعل ووجوب أخباره، تصديق
 ىػ. ا التوفيق وباهلل حق ًا،
 قاؿ لما خلف وال قاؿ كما اهلل قاؿ ما وأف: )قولو: الراجحي اهلل عبد بن العزيز عبد الشيخ وقاؿ
 يحرؼ فبل قاؿ، كما فهو اهلل قالو ما أف يعلم أف المسلم على يجب: يعني( قاؿ ما عند وىو

 وعده، ُيخلف ال اهلل أف: المعنى أف ويحتمل اهلل، قاؿ ما يخلف أف ألحدٍ  ينبغي وال اهلل، كبلـ
 عن فيعفو تعالى اهلل يخلفو قد للعصاة الوعيد ولكن ،[ٙ:الرـو{ ]َوْعَدهُ  الل وُ  ُيْخِلفُ  ال الل وِ  َوْعدَ }
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 أف بد ال للمؤمن والوعد ينفذه، ال وقد اهلل ينفذه فقد: تفصيل فيو للعاصي فالوعيد العاصي،
 ىػ. ا يحصل

 ما أف قصده( قاؿ كما اهلل قاؿ ما وأف: )قولو: شرحو في العقل الكريم عبد بن ناصر الدكتور وقاؿ
 وصفاتو وأسمائو اهلل ذات في االعتقاد بأمور يتعلق ما وبخاصة الدين أمور في وجل عز اهلل قاؿ

 على حق أنو أي قاؿ؛ كما فهو وسلم عليو اهلل صلى رسولو قالو وما اهلل قاؿ كما ىو وأفعالو
 غير بها اهلل عنى أمور أنو أيضاً  المتكلموف يقوؿ كما وال أمثلة، أو تخييبلت مجرد وليس حقيقتو

 .بو الشرع ألفاظ جاءت ما
 وقولو الحق إال يقوؿ ال اهلل ألف والوعد؛ بالخبر يتعلق فيما خاصة( قاؿ لما خلف وال: )قولو

 .الصدؽ
 قاؿ كما حق وجل عز اهلل عن ورد ما كل أف: يعني سبق، لما تفسير( قاؿ ما عند وىو: )قولو

 ىػ. ا قاؿ وعندما
 

 .والوعيد الوعد: مسألة
 الوعد علـو في( ٖٙٔ-ٖ٘ٔص) الخمسة األصوؿ شرح فيالمعتزلي  الجبار عبد القاضي قاؿ

 بالثواب، المطيعين وعد اهلل أف   يعلم أنو فهو والوعيد الوعد علـو وأما: "مفهومهم في والوعيد
 الخلف عليو يجوز وال محالة، ال عليو وتوعد بو توعد ما يفعل وأنو بالعقاب، العصاة وتوعد

 .ىػ. ا"والكذب
 من بو كلفو ما أجر العبد يعطي وأف وعده، ينفذ أف ربهم على يوجبوف المعتزلة، مذىب ىو ىذا

 اهلل اختارىا التي التكاليف بجميع العبد التـز إذا لو اهلل وعد مقابل اهلل، على منو استحقاقاً  طاعات
 .عباده بها وكلف

 وىي وعده، اهلل إنفاذ وجوب منها فهموا التي النصوص بعض ىذا مذىبهم لتأييد المعتزلة أورد وقد
 العقلية الشبو وبعض الكريم القرآف من آيات
 وقع فقد الموت يدركو ثم ورسولو اهلل إلى مهاجراً  بيتو من يخرج ومن: }وجل عز اهلل قوؿ: منها
 وقع فقد: }تعالى قولو ىو اآليات من الشاىد وموضع ،{ رحيماً  غفوراً  اهلل وكاف اهلل على أجره
 اهلل على ثوابو وجب فقد أي الوجوب، بمعنى الوقوع ىذا فسروا حيث ،{ اهلل على أجره

 .الثواب موجبات من رأيهم في العمل ألف استحقاقاً،
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 أف فبلبد الشاقة باألعماؿ عباده كلف قد داـ ما اهلل بأف: العقل من ذلك على أيضاً  واستدلوا
 تعالى اهلل على يجوز فبل الظلم، عن منزه واهلل ظلمًا، ذلك لكاف وإال األجر، من مقابل لها يكوف

 .جزاءً  لو يوجب وال العمل يوجب أف -نظرىم في-
 الجنة دخوؿ وجوب مسألة على بنوه إنما العقلية والشبو اآلية من بو استدلوا ما أف والواقع
( ٖٓٓ-ٜٕٗ/ٔٔ) الفتح في حجر ابن الحافظ أورد وقد الهامة، المسائل من وىي بالعمل،

 صلى - النبي عن عنها اهلل رضي عائشة روتو الذي الحديث مفهـو حوؿ للعلماء معاني عدة فيها
 وال: قالوا عمُلو، الجنة أحداً  يُدِخل ال فإنو وأبشروا، وقاربوا سددوا: )قاؿ أنو - وسلم عليو اهلل

 التى اآليات مفهـو وحوؿ( . ورحمة بمغفرة اهلل يتغمدني أف إال أنا وال: قاؿ اهلل؟ رسوؿ يا أنت
 بما الجنة ادخلوا عليكم سبلـ يقولوف: }تعالى لقولو بالعمل، إال يكوف ال الجنة دخوؿ أف تفيد
 وجل عز لقولو تعالى، اهلل من تفضل ىو إنما دخولها أف تفيد التي اآليات وبي ن{ . تعملوف كنتم

 { .فضلو من المقامة دار أحلنا الذي: }فيو ىم بما وغبطتهم الجنة أىل كبلـ عن إخباره في
 اهلل بفضل ىو إنما دخولها أف أـ المعتزلة، ترى كما بالعمل استحقاقاً  الجنة دخوؿ يكوف فهل

 .العمل؟ إليو مضافاً 
 غير استحقاؽ، أي ربو على للعبد وليس وأخيراً، أوالً  اهلل بفضل ىو إنما الجنة دخوؿ أف والحق

 أسباب من العمل فجعل أنثى، أو ذكر من عامل عمل يظلم ال أنو نفسو على أوجب تعالى اهلل أف
 .تعالى اهلل من تفضل ىي إنما نفسها واألسباب الجنة، دخوؿ
 يجب تعالى اهلل أف بمعنى- الثواب وجوب في وغيرىا السابقة باآلية المعتزلة استدالؿ أف فاتضح

 أف خلقو من أحد يستطيع ال تعالى اهلل فإف خاطئ، استدالؿ -نفسو على ىو يوجبو لم شيء عليو
  .نفسو على ىو يوجبو لم شيئاً  عليو يوجب

 يخلف ال تعالى اهلل فإف ذلك ومع أقلها، بشكر يقوموف ال ما النعم من عليهم ولو عبيده فالخلق
 ىذه على ذلك وقوع بين وفرؽ وكرمو، وعده بحكم الخير من بو وعده ما العبد يعطي فإنو وعده،
 .استحقاقاً  وقوعو وبين الصفة
 وقد وجل عز اهلل وبين بينهم المعاوضة على بنوىا التي العقلية شبهتهم كذلك يدفع الجواب وىذا

 تعالى اهلل ولكن كثرت، مهما العبد أعماؿ بها تفي ال واحدة نعمة وأف التصور، ىذا خطأ علمت
 .الجنة دخوؿ أسباب من تعالى اهلل رحمة مع العمل جعل



 - 031 - 

                                                                                                                                                  

 ما يفعل" اهلل أف من الجبار عبد القاضي كبلـ في بيانو سبق المعتزلة مفهـو في والوعيد: الوعيد
 ".والكذب الخلف عليو يجوز وال محالة، ال عليو وتوعد بو وعد

 توبة، غير من ماتوا إذا المؤمنين عصاة من المذنبين بأحكاـ يتعلق ما ىو ىنا بالوعيد والمقصود
 يستحقوف فإنهم توبة غير من ماتوا إذا الكبائر أصحاب أف وىو ىذا في رأيهم المعتزلة أوضح وقد

 .الكفار عقاب من أخف يكوف عقابهم أف إال فيها خالدين النار اهلل من الوعيد بمقتضى
 الكريم القرآف من استدلوا وقد محالة، ال الوعيد بإنفاذ لمذىبهم تأييدىم في شبهات وللمعتزلة

 إف: }وجل عز قولو مثل كثيرة آيات وىي فيها، والخلود بالنار العصاة عقاب فيها يذكر آية بكل
 قولو وكذا{ . بغائبين عنها ىم وما. الدين يـو يصلونها. جحيم لفي الفجار وإف. نعيم لفي األبرار
 وأحاطت سيئة كسب من بلى: }تعالى وقولو ،{ خالدوف جهنم عذاب في المجرمين إف: }تعالى

 ىذا على ظاىرىا يدؿ كثيرة أخرى وآيات{ . خالدوف فيها النار أصحاب فأولئك خطيئتو بو
 المعتزلة بحثها التي المسائل من النار في الذنوب أصحاب تخليد مسألة أف: والواقع. المفهـو

 :يلي فيما النتيجة إيجاز وأود الخصاـ، فيها وكثر الكبلـ فيها وأطالوا السنة، وأىل
 والذنوب الكبائر أصحاب وأف محالة، ال الوعيد إنفاذ من إليو يذىبوف لما المعتزلة استدالؿ إف
 على لها وحمل النصوص فهم في خطأ وىو مسلم، غير قوؿ حتماً  النار في مخلدوف المؤمنين من
 أبدياً  خلوداً  المؤمنين من المعاصي أصحاب خلود على تدؿ ال اآليات فإف الصحيحة، معانيها غير

 اهلل يخرجهم ثم ذنوبهم بقدر يعذبهم وقد ابتداءً  عنهم يعفو قد وجل عز اهلل أف ذلك حتميًا،
 ال أنو وجل عز أخبر الذي الشرؾ على مات من إال النار في يخلد ال ألنو وإيمانهم، بتوحيدىم

 .يغفره اهلل فإف الشرؾ عدا ما وأما لصاحبو، يغفر
 فإنها الوعد خلف بخبلؼ مدح، صفة وىي الكراـ فعل من الوعيد خلف فإف أخرى، ناحية ومن
 وإسقاط والتكـر التفضل باب من يعتبر فإنو الوعيد بخبلؼ عنها، يتنزه وجل عز واهلل ذـ، صفة
 إخبلؼ منع من المعتزلة إليو ذىب وما. والجماعة السنة أىل السلف مذىب ىو وىذا نفسو، حق

 واهلل وجل، عز اهلل على تحكُّم وىو أقرب، الظن سوء إلى فهو الكذب من أنو وزعمهم الوعد
 .يشاء ما يفعل
 :اآلتي كبلمو في السنة أىل مذىب الطحاوي أجمل وقد

 وىم ماتوا إذا يخلدوف ال النار في - وسلم عليو اهلل صلى - محمد أمة من الكبائر وأىل"
( عارفين) قولو بدؿ( مؤمنين) قاؿ ولو"-عارفين اهلل لقوا أف بعد تائبين يكونوا لم وإف موحدوف،
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 في وجل عز ذكر كما بفضلو، عنهم وعفا لهم غفر شاء إف وحكمو، مشيئتو في وىم -أولى كاف
 منها يخرجهم ثم بعدلو، النار في عذبهم شاء وإف ،{ يشاء لمن ذلك دوف ما ويغفر" }كتابو

 أىل تولى تعالى اهلل بأف وذلك جنتو، إلى يبعثهم ثم طاعتو، أىل من الشافعين وشفاعة برحمتو
 ىػ.ا "واليتو من ينالوا ولم ىدايتو من خابوا الذين نكرتو، كأىل الدارين في يجعلهم ولم معرفتو،

 أىل لموقف مخالف موقف فيها للمعتزلة -اهلل رحمو- الطحاوي إليها أشار التي الشفاعة وىذه
 من الفس اؽ دوف فقط المؤمنين إال اآلخرة في ألحد الشفاعة ترى ال المعتزلة أف وذلك: الحق
 الوعيد وخلف اهلل، وعيد خلف إلى يؤدي ذلك إثبات ألف الكبائر، ألىل شفاعة فبل القبلة، أىل

 .الكذب عن يتنزه واهلل كذباً  يعتبر عندىم
 يوماً  واتقوا: }تعالى كقولو الفائزين، المؤمنين غير عن الشفاعة نفي في الواردة باآليات استدلوا ثم
{ . ينصروف ىم وال عدؿ منها يؤخذ وال شفاعة منها يقبل وال شيئاً  نفس عن نفس تجزي ال

 تصح فبل عنهم راضٍ  غير والفساؽ أي ،{ ارتضى لمن إال يشفعوف وال: }تعالى قولو وكذلك
 .فيهم الشفاعة

 بهذا الواردة اآليات من ذلك غير إلى{ يطاع شفيع وال حميم من للظالمين ما: }تعالى وقولو
 .المعنى

 ىذه بإثبات القوؿ فإف العصاة، في الشفاعة بنفي الحكم في الصواب جانبوا المعتزلة أف ريب وال
 علماء وإجماع بذلك، المتواترة األحاديث لثبوت السلف عن متواتر ثابت ىو مما الشفاعة
 .المعتزلة عدا اإلسبلـ
 بالحسنات، يذىبن السيئات أف عقائدىم من أف وىو آخر، خطأ الخطأ لهذا المعتزلة جر   والذي

 بمجرد تحبط الحسنة ىذه فإف بسيئة، بعدىا جاء ثم كالجباؿ، بحسنات الشخص أتى فلو
 اإلسبلـ عن الردة إال الحسنات جميع يبطل شيء ال أنو السلف ومذىب. المعصية صدور

 ىذا وفي. بالتوبة إال يكوف ال المذنب عن السيئات جميع تكفير أف كما الكفر، إلى والرجوع
 أف والتحقيق( :"ٖٛٗ/ٕٔ) الفتاوى مجموع في كما اهلل رحمو تيمية ابن اإلسبلـ شيخ يقوؿ
 نصوص على مشتمل ذلك إف كما والوعيد، الوعد نصوص على مشتمل والسنة الكتاب إف: يقاؿ
 األعماؿ على الوعد نصوص أف فكما ويبينو، اآلخر يفسر النصوص من وكل والنهي، األمر

 عملو، حبط فقد ارتد من أف على دؿ قد القرآف ألف المحبط، الكفر بعدـ مشروطة الصالحة
 اهلل أف على دؿ قد القرآف ألف التوبة، بعدـ مشروطة والفس اؽ للكفار الوعيد نصوص فكذلك
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 أف معروفة بنصوص بين قد اهلل فإف المسلمين، بين عليو متفق وىذا تاب لمن جميعاً  الذنوب يغفر
 إلى. يره شراً  ذرة مثقاؿ يعمل ومن يره خيراً  ذرة مثقاؿ يعمل من وأف السيئات، يذىبن الحسنات

 لكن ثوابها، يبطل قد ما للحسنات جعل كما عقابها، رفع يوجب ما للسيئات فجعل: قاؿ أف
 . "الردة إال الحسنات جميع يبطل شيء ليس أنو كما التوبة، إال السيئات جميع يبطل شيء ليس

: األوؿ المعنى: معاف عدة تتضمن الشرائعفي شرحو:  العقل الكريم عبد بن ناصرقاؿ الدكتور  ٔ
 فنحن وسلم عليو اهلل صلى النبي شريعة فيها بما األنبياء شرائع وىي العاـ، بمعناىا الشرائع
 الشرائع تضمنت الكتب ىذه وأف الكتب، وأنزؿ الرسل أرسل وجل عز اهلل بأف نؤمن بأف مكلفوف

 .للبشر ىدى اهلل جعلها التي
 .الخصوص وجو على وسلم عليو اهلل صلى النبي بشريعة اإليماف ىذا في ويدخل

 ملزمين لسنا لكن بها نؤمن أف البد األنبياء بها جاء التي العامة الشرائع: األوؿ: معنياف فللشرائع
 التحريف، ودخلو نسخ قد ذلك ألف وسلم؛ عليو اهلل صلى النبي قبل األنبياء قالو عما نبحث بأف

 وىذا تنسخ، أف قبل بها تعمل بأف مكلفة كانت األمم وأف اهلل شرائع بلغوا الرسل بأف نجـز لكننا
 .بالكتب اإليماف ركن في داخل

 والتعامل واألخبلؽ والحراـ الحبلؿ أحكاـ فيها التي اإلسبلـ شرائع ىو للشرائع الثاني والمعنى
 عليو اهلل صلى رسولو وعن تعالى اهلل عن منها صح بما األخذ يجب التي الشرائع ومن الناس، بين

 كاف سواء بو، األخذ من البد الشرع من وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن صح ما فكل وسلم
 ا.ىػ تقريراً  أو فعبلً  أو قوالً 

يجب علينا نحن المسلمين أف نؤمن وقاؿ الشيخ أحمد بن يحيى النجمي في إرشاد الساري: 
فما أخبر اهلل ، اهلل، وتفصيلياً فيما فص ل اهلل عز  وجل بالشرائع جميعاً؛ إيماناً إجمالياً فيما أجمل

 )قولو تعالى : عز وجل في كتابو بأن و شرعو ألىل الكتاب قبلنا يجب علينا أف نؤمن بو مفص بلً ك
َنا َعَلْيِهْم ِفيَها َأف  النػ ْفَس بِالنػ ْفِس َواْلَعْيَن بِاْلَعْيِن َواأْلَْنَف بِاأْلَْنِف َواأْلُُذَف بِاأْلُ  ُذِف َوالسِّن  بِالسِّنِّ وََكَتبػْ

و فص لو القرآف نؤمن بأي غير الذي وما عدا ذلك  (َ٘ٗواْلُجُروَح  ِقَصاص ( )المائدة: من اآلية
آَمَن الر ُسوُؿ ِبَما أُْنِزَؿ ِإلَْيِو ِمْن رَبِِّو َواْلُمْؤِمُنوَف ُكل  آَمَن بِالل ِو َوَمبلِئَكِتِو  )امتثاالً لقولو تعالى :  ،إجماالً 

ما قاؿ السلف: نؤمن باهلل  وب( ٕ٘ٛوَُكُتِبِو َوُرُسِلِو ال نُػَفرُِّؽ بَػْيَن َأَحٍد ِمْن ُرُسِلِو ( )البقرة: من اآلية
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 الكتاب حكم على بيع ما حبلؿ المسلمين أسواؽ في بيع ما والبيع الشراء أف واعلم
 أو للقرآف خبلؼ أو جور أو ظلم أو تغيير يدخلو أف غير من والسنة، واإلسبلـ

 .ٔللعلم خبلؼ
 ألنو الدنيا؛ صحب ما أبدا الشفقة تصحبو أف للعبد ينبغي أنو - اهلل رحمك - واعلم

 من عمل كل عمل وإف اهلل، يلقى ما وعلى لو، يختم وبما يموت، ما على يدري ال
 عند تعالى اهلل من رجاءه يقطع ال أف نفسو على المسرؼ للرجل وينبغي الخير،

                                                                                                                                                  

صلى على مراد اهلل ونؤمن برسوؿ اهلل، وبما جاء عن رسوؿ اهلل على مراد رسوؿ اهلل  جاء عن اهلل
 وباهلل التوفيق. اهلل عليو وسلم. 

 سار الشيخ أف لي يبدو القاعدة ىذه فيفي شرحو:  العقل الكريم عبد بن ناصرقاؿ الدكتور  ٔ
 عنها التنويو سبب يكوف لكن باألحكاـ؛ ينوىوف أحياناً  السلف أف مننا قبل ذلك ذكر  ما على
 لي فيبدو واألىواء، البدع أىل بعض أو الزيغ أىل بعض أو الفرؽ بعض من وقتهم في وجد خلبلً 

 والشراء البيع بترؾ تعبدوا الذين والصوفية والنساؾ العباد بعض مذاىب إلى يشير ىنا الشيخ أف
 .وجل عز اهلل أحلو ما على والشراء البيع ىو الذي األسواؽ في الصفق وىجر
 الكسب وأف األصل، ىو الكسب وترؾ الدنيا ترؾ أف زعمت أفراد ومنها فرؽ منها طوائف ىناؾ
 الذين األوائل العباد فعل كما بذلك يتعبد بعضهم والعقيدة، للدين وفساد للوقت مضيعة كلو

 نزعوا العباد من فكثير الطرؽ تظهر أف قبل والثالث الثاني القرف في خاصة الصوفية بذور صاروا
 ألف يجوز؛ ال وىذا عنها، والنهي األمور ىذه بترؾ التعبد أو والشراء البيع تحريم يشبو ما إلى

 .بذلك إال وخصوصاً  عموماً  المسلمين حياة تستقيم وال وجل عز اهلل أباحو مما والشراء البيع
 انشغل قد بعضهم كاف وإف والشراء البيع عن يتورعوا لم الكبار الهدى أئمة األمة أفاضل ونجد
 ويشتروف يبيعوف وعلي وعثماف وعمر بكر أبو كاف وقد والشراء؛ البيع عن والدعوة بالعلم

 بل قدوة كونهم في وال دينهم في نقصاً  ذلك يكن ولم بأيديهم، ويتكسبوف األسواؽ إلى ويذىبوف
 .وسلم عليو اهلل صلى النبي بعد األمة أفضل ىم

 . !التركيب ىذا لماذا أدري ال( والسنة واإلسبلـ الكتاب حكم على بيع ما على حبلؿ: )قولو
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 وإف فبفضل، اهلل رحمو فإف ذنوبو، ويخاؼ وتعالى تبارؾ باهلل ظنو ويحسن الموت،
 .ٔفبذنب عذبو

                                                           

 ( تعليقا على قوؿ الطحاوي : )ٕ٘ٔفي شرح الطحاوية )ص الفوزاف صالحقاؿ الدكتور  ٔ
 ( . اإلسبلـ ملة عن ينقبلف واإلياس واألمن

 والرجاء والخوؼ العقيدة، أصوؿ أعظم من وىما والرجاء، الخوؼ: اإلسبلمية العقيدة أصوؿ من
 وصف في تعالى قاؿ كما فقط، منهما واحد على االقتصار يكفي ال بينهما، الجمع من البد

 [.ٜٓ:األنبياء( ]ورىباً  رغباً  ويدعوننا الخيرات في يسارعوف كانوا إنهم: )أنبيائو
 يبتغوف يدعوف الذين أولئك: )وتعالى سبحانو وقاؿ الخوؼ، ىو ىذا: ورىباً  الرجاء، ىو ىذا: رغباً 
( محذوراً  كاف ربك عذاب إف عذابو ويخافوف رحمتو ويرجوف أقرب أيهم الوسيلة ربهم إلى

 .والرجاء الخوؼ بين يجمعوف فهم[ ٚ٘:اإلسراء]
( ربو رحمة ويرجوا اآلخرة يحذر وقائماً  ساجداً  الليل ءانآء قانت ىو أمن: )وعبل جل وقاؿ

 منو والخوؼ هلل، المحبة: الثبلثة األمور ىذه من فبلبد هلل، المحبة من معهما والبد[. ٜ:الزمر]
 .لفضلو والرجاء وتعالى، سبحانو

 يخافوف وال بالمحبة، وجل عز اهلل يعبدوف فالصوفية صوفي، فهو فقط المحبة على اقتصر فمن
 للمحبة أعبده وإنما ناره، من خوفاً  وال جنتو، في طمعاً  أعبده ال أنا قائلهم؛ يقوؿ يرجوف، وال

 .باهلل والعياذ ضبلؿ وىذا فقط،
 فقط، والوعيد الخوؼ جانب أخذوا الخوارج ألف الخوارج؛ من فهو فقط بالخوؼ اهلل عبد ومن

 .بالمعاصي فكفروا
 جانب وتركوا فقط، الرجاء جانب أخذوا الذين المرجئة، من فهو فقط بالرجاء اهلل عبد ومن

 .الخوؼ
 يكوف ال الخوؼ إف ثم والرجاء، والخوؼ بالحب: الثبلث بجميع اهلل فيعبدوف التوحيد أىل أما
 القـو إال اهلل روح من ييئس ال إنو) كفراً  صار اهلل رحمة من قنوط معو كاف فإف قنوط، معو

 إال ربو رحمة من يقنط ومن: )والسبلـ الصبلة عليو الخليل قاؿ[ ٚٛ:يوسف( ]الكافروف
 [.ٙ٘:الحجر( ]الضالوف
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 وىو المرجئة، مذىب وىذا الخوؼ، وعدـ اهلل مكر من األمن مع رجاء يكوف ال الرجاء وكذلك
 فالرجاء[ ٜٜ:األعراؼ( ]الخاسروف القـو إال اهلل مكر يأمن فبل اهلل مكر أفأمنوا) ضاؿ مذىب

 .اإلسبلـ ملة عن ينقبلف: المصنف قاؿ ولذلك كفر، الرجاء دوف والخوؼ كفر، فقط
 بينهما، يسوي: يعني والرجاء؛ الخوؼ بين يكوف أف العبد على يجب: السلف بعض يقوؿ لذا

 الخوؼ بين العبد فكذلك سقط، منهما واحد اختل لو معتدالف، الطائر وجناحا الطائر، كجناحي
 ا.ىػ الطائر كجناحي والرجاء

 التوحيد كتاب لشرح التمهيدفي كتاب  الشيخ آؿ العزيز عبد بن صالحوقاؿ الدكتور 
 ، اإليماف واجبات من واجب والرجاء الخوؼ بها الجمع أف بياف الباب بهذا المراد(: ٕٔٗ)ص
 فالواجب ، التوحيد لكماؿ مناؼ والرجاء الخوؼ بين الجمع فعدـ ، بذلك إال التوحيد يتم وال

 ال كما المكر يأمن ال وأف ، الخوؼ مع رجاءه يجعل وأف ، الرجاء مع خوفو يجعل أف العبد على
 .- وعبل جل - اهلل رحمة من يقنط
{ :  اْلَخاِسُروفَ  اْلَقْوـُ  ِإال   الل وِ  َمْكرَ  يَْأَمنُ  َفبَل  الل وِ  َمْكرَ  َأفََأِمُنوا: }  تعالى اهلل قوؿ وىي األولى فاآلية
 أف بالمقابل والواجب ، يخافوا فلم اهلل عقاب أمنوا أنهم صفاتهم من المشركين أف بياف فيها

:  يعني{  الل وِ  َمْكرَ  َأفََأِمُنوا: }  سبحانو قاؿ - وعبل جل - اهلل من وجلة خائفة قلوبهم تكوف
 سورة في اهلل قصها التي ، السالفة باألمم - وعبل جل - اهلل وفعل ، المثبلت تلك أيعلموف
 حولهم فيما النذر وجود مع ، األمن منهم وحصل ، كذلك كاف فإذا!! ؟ اهلل مكر فأمنوا األعراؼ

 َفبَل : }  تعالى قاؿ كما الخاسرين صفات من ذلك فإف ، واألنباء القصص عليهم قص اهلل وأف ،
 { . اْلَخاِسُروفَ  اْلَقْوـُ  ِإال   الل وِ  َمْكرَ  يَْأَمنُ 

 والمراد ، قلبية الخوؼ وعبادة ، الخوؼ عبادة وترؾ ، الخوؼ عدـ عن ناتج اهلل مكر من واألمن
 اهلل مراضي في سيسعى العبد فإف ، القلب في كاف إذا الخوؼ وىذا.  العبادة خوؼ ىو ىنا

 ، عبادة الخوؼ ألف ؛ بالخوؼ إليو ويتقرب - وعبل جل - اهلل وسيعظم ، مناىيو عن ويبتعد
 اهلل إلى يتقرب وأف ، بالخوؼ - وعبل جل - اهلل إلى يتقرب أف:  منها ، وجوه من عبادة ويكوف

 اهلل مكر من األمن فعدـ ، الجبروت ذو ىو اهلل أف وذلك ، مكره من األمن بعدـ - وعبل جل -
 الذي وىو ، والجبار ، القهار:  منها التي وأسمائو - وعبل جل - اهلل صفات فهم عدـ إلى راجع
 . الربوبية صفات من ذلك ونحو ، عليو يجار وال يجير
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 مكر بمن يمكر - وعبل جل - فاهلل ، مقيدة تطلق التي صفاتو من - وعبل جل - اهلل ومكر
 إذا كماؿ صفة تكوف ولكن ، نقص صفة األصل في ألنها ؛ بدينو مكر وبمن ، وأنبيائو بأوليائو
 صفات وسائر والجبروت والقهر والقدرة ، العزة إظهار معنى فيها حينئذ ألنها ؛ بالمقابلة كانت

:  فنقوؿ ، التقييد وجو على ، بها يتصف التي صفاتو من - وعبل جل - اهلل فمكر ، الجبلؿ
 . ذلك ونحو ، بو مكر بمن يمكر ، بأعدائو يمكر ، رسلو بأعداء يمكر

 ، لو ويملي العبد يستدرج - وعبل جل - أنو:  الصفة ىذه ومعنى - وعبل جل - اهلل مكر وحقيقة
 استدراجا ذلك فيكوف ، المأمن غاية في أنو يظن حتى األمور لو فييسر ، يفلتو لم أخذه إذا حتى
 على مقيم وىو ، العبد يعطي اهلل رأيتم إذا »:  والسبلـ الصبلة عليو النبي قاؿ كما ، حقو في

 والكيد المكر معنى في ألف ؛ المكر معنى من ظاىر وىذا ،« استدراج ذلك أف فاعلموا ، معاصيو
 . االستدراج معنى وأمثالهما

 نقوؿ لكن ، ذلك ونحو ، والكيد ، واالستدراج المكر بين فروؽ ىناؾ بل ، اللغة في ترادؼ وال
 قلب يكوف بحيث االستدراج على أيضا زيادة وفيو استدراج فيو فالمكر ، التقرير جهة من ىذا

 . جهة كل من آمنا المستدرج ذلك
 يقنطوف أنهم الضالين صفة من أف فيو ىذا{ :  الض الُّوفَ  ِإال   رَبِّوِ  رَْحَمةِ  ِمنْ  يَػْقَنطُ  َوَمنْ : }  وقولو" 

 يقنطوف ال أنهم المهتدين المتقين صفة أف بالمفهـو ذلك ومعنى ، - وعبل جل - اهلل رحمة من
 ، شرعا واجب والرجاء الخوؼ بين والجمع ، - وعبل جل - اهلل رحمة يرجوف بل ، اهلل رحمة من
 وىذا ، ىذا يكوف أف بد فبل ، واجب القلب في واجتماعهما ، عبادة والرجاء ، عبادة الخوؼ فإف

 . العبادة تصح حتى القلب في جميعا
 أو الرجاء جانب العبد يغلب ىل ؟ الرجاء أـ الخوؼ:  يغلب أيهما في العلماء اختلف ىنا ومن

 الصحة حاؿ في العبد كاف إذا:  األولى:  حالين على ذلك أف:  والتحقيق ؟ الخوؼ جانب يغلب
 الخوؼ قلبو في يتساوى أف ينبغي فهذا ، الخيرات في مسارعا مسددا يكوف أف إما فإنو والسبلمة

 والسبلمة الصحة حاؿ في كاف وإذا.  الخيرات في المسارعين من ألنو ؛ ويرجو فيخاؼ ، والرجاء
.  المعصية عن ينكف حتى الخوؼ جانب يغلب أف عليو فالواجب ، العصياف أىل من وكاف

 على الرجاء جانب يعظم أف عليو يجب فإنو المخوؼ المرض حاؿ في كاف إذا:  الثانية الحاؿ
 النبي لقوؿ وذلك ، خوفو من أعظم رجاؤه يكوف ولكن والخوؼ الرجاء قلبو في فيقـو ، الخوؼ
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 جهة من وذلك ،« تعالى بربو الظن يحسن وىو إال أحدكم يمت ال »:  والسبلـ الصبلة عليو
 . - جبللو جل - اهلل في رجائو
 ، والرجاء الخوؼ يتساوى أف يجب:  يقوؿ بعضهم فتجد ، العلم أىل كلمات اختلفت ىنا ومن

 يغلب:  قاؿ السلف وبعض ، الرجاء جانب على الخوؼ جانب يغلب:  قاؿ السلف وبعض
 ألف ؛ الحقيقة في متفقة ولكنها ، ظاىًرا متباينة أقواؿ وىي ، الخوؼ جانب على الرجاء جانب

 . ذكرنا مما حالة إلى يرجع منها قوؿ كل
 يغلب:  قاؿ ومن.  العاصي الصحيح حق في فهو الرجاء على الخوؼ جانب يغلب:  قاؿ فمن

 ومن.  الموت يخاؼ من أو الهبلؾ يخاؼ الذي المريض حق في فهو الخوؼ على الرجاء جانب
 الذين ، الخيرات في المسارعين المسددين حاؿ إلى فنظر والرجاء الخوؼ بين يساوي:  قاؿ

َراتِ  ِفي ُيَسارُِعوفَ  َكانُوا ِإنػ ُهمْ }  بقولو - وعبل جل - اهلل وصفهم  وََكانُوا َوَرَىًبا َرَغًبا َوَيْدُعونَػَنا اْلَخيػْ
 ال ِذينَ  ُأولَِئكَ : }  اإلسراء سورة في - وعبل جل - وقولو ،[  ٜٓ:  األنبياء{ ]  َخاِشِعينَ  لََنا

 َكافَ  رَبِّكَ  َعَذابَ  ِإف   َعَذابَوُ  َوَيَخاُفوفَ  رَْحَمَتوُ  وفَ َويَػْرجُ  َأقْػَربُ  أَيػُُّهمْ  اْلَوِسيَلةَ  رَبِِّهمُ  ِإَلى يَػْبتَػُغوفَ  َيْدُعوفَ 
 ا.ىػ ظاىر وىذا[  ٚ٘:  اإلسراء{ ]  َمْحُذورًا

 ." جنتك في طمعا وال نارؾ من خوفا عبدناؾ ما" : بياف خطأ مقولة مسألة
 : ذلك على ويدؿ ، المطهر للشرع مخالفة ىذه العبارة 

 يخافو الذي ألف ؛ لو حبا تعالى ربك تعبدحتى  تعارض والرجاء والخوؼ الحب بين ليس أنو -ٔ
 . محبتو يزعموف كثيرين من لها تحقيقا أكثر لعلو بل ، منو منزوعة اهلل محبة ليست ويرجوه تعالى

 والتعظيم ، الرجاء تولد والمحبة ، والتعظيم المحبة تشمل السنة أىل عند الشرعية العبادة أف -ٕ
 . الخوؼ يولد
 ، عظيمين أمرين على مبنية والعبادة (:ٛٔ ، ٚٔ/  ٛ)في مجموع فتاواه  العثيمين عبلمةال قاؿ
( ورىبا رغبا ويدعوننا الخيرات في يسارعوف كانوا إنهم: ) عنهما الناتج ، والتعظيم ، المحبة:  ىما

 . والخوؼ ، الرىبة تكوف وبالتعظيم ، الرغبة تكوف فبالمحبة ، ٜٓ/ األنبياء
 ونواىي ، اآلمر إلى الوصوؿ وطلب ، الرغبة على مبنية أوامر:  ونواىي ، أوامر العبادة كانت ولهذا
 . العظيم ىذا من والرىبة ، التعظيم على مبنية
 الموصل الطريق وطلبت ، إليو الوصوؿ في ورغبت ، عنده فيما رغبت:  وجل عز اهلل أحببت فإذا
 بمعصية ىممت كلما ، منو خفت:  عظمتو وإذا ، األكمل الوجو على بطاعتو وقمت ، إليو
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 ربو برىاف رأى أف لوال بها وىم بو ىمت ولقد) ، فنفرت ، وجل عز الخالق عظمة استشعرت
 ىممت إذا ، عليك اهلل نعمة من فهذه،  ٕٗ/ يوسف( والفحشاء السوء عنو لنصرؼ كذلك

 ، رغبة ، اهلل تعبد ألنك ؛ المعصية عن وتباعدت ، وخفت ، فهبت ، أمامك اهلل وجدت بمعصية
 . ورىبة

 فمن ، محبة من تخلو وال ، والرجاء الخوؼ على تشتمل واألتقياء والعلماء األنبياء عبادة أف -ٖ
 - تعالى اهلل قاؿ، للكفر بو الحاؿ يصل وقد ، مبتدع فهو:  ذلك بإحدى تعالى اهلل يعبد أف يرد
 يبتغوف يدعوف الذين أولئك : ) - والصالحين واألنبياء المبلئكة من المدعوين حاؿ وصف في
 تبارؾ اهلل وقاؿ، ٚ٘/ اإلسراء(  عذابو ويخافوف رحمتو ويرجوف أقرب أيهم الوسيلة ربهم إلى

 ورىبا رغبا ويدعوننا الخيرات في يسارعوف كانوا إنهم : ) - األنبياء حاؿ وصف في - وتعالى
 . ٜٓ/ األنبياء(  خاشعين لنا وكانوا

 فيما منهم رغبة يعبدونو كانوا أنهم( : رغبا: ) بقولو ويعنى (:ٕٔ٘/  ٛٔ) تفسيرهفي  الطبري قاؿ
 بتركهم ، وعقابو ، عذابو من ، منهم رىبة:  يعني( : ورىبا)، وفضلو ، رحمتو من ، منو يرجوف
 . معصيتو وركوبهم ، عبادتو
  ا.ىػ التأويل أىل قاؿ ذلك في قلنا الذي وبنحو
 أي( الخيرات في يسارعوف كانوا إنهم: ) وقولو (:ٖٓٚ/  ٘)في تفسيره  كثير ابن الحافظ وقاؿ

 . الطاعات وفعل ، القربات عمل في: 
 . عندنا مما( ورىبا) ، عندنا فيما( رغبا: ) الثوري قاؿ( ورىبا رغبا ويدعوننا)
 وقاؿ ، اهلل أنزؿ بما مصدقين:  أي:  عباس ابن عن طلحة أبي بن علي قاؿ( خاشعين لنا وكانوا)

 البلـز الخوؼ ىو الخشوع:  سناف أبو وقاؿ ، خائفين:  العالية أبو وقاؿ ، حقا مؤمنين:  مجاىد
 وقتادة ، الحسن وقاؿ ، متواضعين:  أي( خاشعين: ) أيضا مجاىد وعن ، أبدا يفارقو ال ، للقلب

 ا.ىػ متقاربة األقواؿ ىذه وكل ، وجل عز هلل متذللين:  أي( خاشعين: ) والضحاؾ ،
 عبد من: "  السلف بعض قاؿ (:ٕٔ/  ٘ٔ) الفتاوى مجموعفي  تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿو 

 ، - خارجي:  أي - حروري فهو:  وحده بالخوؼ عبده ومن ، زنديق فهو:  وحده بالحب اهلل
 موحد مؤمن فهو:  والرجاء والخوؼ بالحب عبده ومن ، مرجئ فهو:  وحده بالرجاء عبده ومن
 ا.ىػ
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 مما الجنة في ما أعظم عن وغفلوا العين، والحور واألنهار األشجار ىي الجنة أف اعتقادىم -ٗ
 والسمـو الحميم ىي ليست والنار بذلك، والتلذذ تعالى، اهلل رؤية وىو لتحصيلو العبد يسعى
 . وجل عز رؤيتو عن والحجب وعذابو اهلل غضب ىي بل ، والزقـو

 زواؿ يتبين ىنا ومن (:ٖٙ ، ٕٙ/  ٓٔ" ) الفتاوى مجموعفي  تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ
 عبدتك وإنما ، نارؾ من خوفا وال ، جنتك إلى شوقا عبدتك ما: "  قاؿ من قوؿ في االشتباه

 ، األكل إال مسماىا في يدخل ال الجنة أف تابعو ومن ىو ظن القائل ىذا فإف، " رؤيتك إلى شوقا
 من بعض قاؿ ولهذا ، بالمخلوقات التمتع فيو مما ذلك ونحو ، والنكاح ، واللباس ، والشرب

 من فأين:  قاؿ( اآلخرة يريد من ومنكم الدنيا يريد من منكم: ) قولو سمع لما المشائخ من غلط
 لهم بأف وأموالهم أنفسهم المؤمنين من اشترى اهلل إف: ) تعالى قولو في آخر وقاؿ! ؟ اهلل يريد

 ال الجنة أف لظنهم ىذا وكل، !؟ إليو النظر فأين بالجنة واألمواؿ النفوس كانت إذا:  قاؿ( الجنة
 إلى النظر:  فيها ما وأعلى ، نعيم لكل الجامعة الدار ىي الجنة أف:  والتحقيق ، النظر فيها يدخل

 ، النار أىل وكذلك ، النصوص بو أخبرت كما ، الجنة في ينالونو الذي النعيم من وىو ، اهلل وجو
 فإنما يقوؿ بما عارفا كاف إذا القوؿ ىذا قائل أف مع ، النار يدخلوف ربهم عن محجوبوف فإنهم
 ، إليك التقرب ويجب ، تعبد أف يجب لكاف جنة تخلق لم لو أو ، نارا تخلق لم لو أنك قصده
 ا.ىػ المخلوؽ فيو يتمتع ما ىنا بالجنة ومقصوده ، إليك والنظر
 اسما ليست الجنة:  يقاؿ أف والتحقيق (:ٔٛ ، ٓٛ/  ٕ" ) السالكين مدارجفي  القيم ابن وقاؿ

 وأكثر ، والقصور ، واألنهار ، العين والحور ، والشراب ، والطعاـ ، والفواكو ، األشجار لمجرد
 نعيم أعظم ومن ، الكامل المطلق النعيم لدار اسم الجنة فإف ، الجنة مسمى في يغلطوف الناس
 ، وبرضوانو ، منو بالقرب العين وقرة ، كبلمو وسماع ، الكريم اهلل وجو إلى بالنظر التمتع:  الجنة

 فأيسر ، أبدا اللذة ىذه إلى والصور والملبوس والمشروب المأكوؿ من فيها ما للذة نسبة فبل
( أكبر اهلل من ورضواف: ) تعالى قاؿ كما ، ذلك من فيها وما الجناف من أكبر:  رضوانو من يسير
 فهو:  عبده عن رضاه من كاف شيء أي:  أي ، اإلثبات سياؽ في منكرا بو وأتى ، ٕٚ/ التوبة
 . الجنة من أكبر
 قليل لو يقاؿ ال قليلك ولكن...  يقنعني منك قليل
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 إلى النظر من إليهم أحب شيئا اهلل أعطاىم ما فواهلل: ) الرؤية حديث الصحيح الحديث وفي
 من فيو ىم ما نسوا:  عيانا وجهو ورأوا لهم تجلى إذا سبحانو أنو: ) آخر حديث وفي ،( وجهو
 ( .إليو يلتفوا ولم عنو وذىلوا النعيم

 فوز عند سيما وال ، الخياؿ في يدور أو بالباؿ يخطر مما أجل وىو ، ىكذا األمر أف ريب وال
 ىو بل ، الحكم ىذا في تخصيص وال ،( أحب من مع المرء) فإف ، المحبة بمعية ىناؾ المحبين

 المعية تلك نعيم يداني ، فوز وأي ، عين قرة وأي ، لذة وأي ، نعيم فأي ، وغائبا ، شاىدا ، ثابت
 ، منو أجل شيء ال الذي المحبوب بمعية العين قرة نعيم فوؽ وىل ، بها العين وقرة ، ولذتها ،

 . ؟ ألبتة عين قرة أجمل وال ، أكمل وال
 مسمى روح وىو ، العارفوف أمو الذي واللواء ، المحبوف إليو شمر الذي العلم ىو - واهلل - وىذا
 . قامت وعليو ، الجنة طابت وبو ، وحياتها الجنة

 ! .؟"  ناره من خوفا وال ، لجنتو طلبا اهلل يعبد ال: "  يقاؿ فكيف
 ، وغضبو ، وإىانتو ، اهلل عن الحجاب عذاب من ألربابها فإف ، منها اهلل أعاذنا النار وكذلك
 النار ىذه التهاب بل ، وأرواحهم ، أجسامهم في النار التهاب من أعظم:  عنو والبعد ، وسخطو

 . إليها سرت ومنها ، أبدانهم في التهابها أوجب الذي ىو:  قلوبهم في
 من:  ومهربهم ، الجنة ىو:  والصالحين ، والشهداء ، والصديقين ، والمرسلين ، األنبياء فمطلوب

 ا.ىػ الوكيل ونعم اهلل وحسبنا ، باهلل إال قوة وال حوؿ وال ، التكبلف وعليو ، المستعاف واهلل ، النار
 واحدة كل وأعد ، خلقهما تعالى واهلل ، والنار ، الجنة بخلق االستخفاؼ المقولة تلك مؤدى -٘

 بو والكفر معصيتو من خلقو خوؼ وبالنار ، لعبادتو العابدين رغب وبالجنة ، يستحقها لمن منهما
. 

 ذلك يعلم وكاف ، النار من بو ويستعيذ ، الجنة اهلل يسأؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي كاف -ٙ
 لمحبتهم نقضا ذلك في يروا ولم ، والعباد العلماء توارثو وىكذا ، عليهم اهلل رضواف ألصحابو

 . عبادتهم منزلة في نقصا وال ، تعالى لربهم
 وفي حسنة الدنيا في آتنا ربنا اللهم: ) وسلم عليو اهلل صلى النبي دعاء أكثر كاف:  قاؿ أنس عن

 ( .ٕٙٓٙ) البخاري رواه( . النار عذاب وقنا حسنة اآلخرة
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:  قاؿ( ؟ الصبلة في تقوؿ ما: ) لرجل وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ:  قاؿ ىريرة أبي وعن
 - معاذ دندنة وال ، دندنتك أحسن ما واهلل أما ، النار من بو وأعوذ ، الجنة اهلل أسأؿ ثم ، أتشهد

 ( .ندندف حولها: ) قاؿ - جبل ابن:  أي
 " . ماجو ابن صحيح"  في األلباني وصححو ،( ٖٚٗٛ) ماجو وابن( ٕٜٚ) داود أبو رواه
 أتيت إذا: ) وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ لي قاؿ:  قاؿ عنهما اهلل رضي عازب بن البراء وعن

 إليك نفسي أسلمت اللهم وقل األيمن شقك على اضطجع ثم للصبلة وضوءؾ فتوضأ مضجعك
 آمنت إليك إال منك منجا وال ملجأ ال إليك ورغبة رىبة إليك ظهري وألجأت إليك أمري وفوضت
( . تقوؿ ما آخر فاجعلهن الفطرة على مت مت فإف أرسلت الذي وبنبيك أنزلت الذي بكتابك

 ( .ٕٓٔٚ) ومسلم( ٕٜ٘٘) البخاري رواه
 ، لذاتو عبدوه صنف:  أصناؼ على والعاملوف (:ٓٙ٘/  ٕ)في فتاواه  السبكي الدين تقي قاؿ

:  قاؿ من قوؿ معنى فهذا ، نارا وال جنة يخلق لم لو ، لذلك مستحق فإنو ؛ لذلك مستحقا وكونو
 ومع ، ذلك الستحقاقك عبدناؾ بل:  أي ،"  جنتك في طمعا وال ، نارؾ من خوفا عبدناؾ ما" 

 وىو ، ذلك خبلؼ الجهلة بعض ويظن ، النار من بو ويستعيذ ، الجنة اهلل يسأؿ القائل فهذا ىذا
 صلى النبي سنة من فإف ؛ للسنة مخالف فهو:  النار من والنجاة الجنة اهلل يسأؿ لم فمن ، جهل

 ، الجنة اهلل يسأؿ إنو: "  وسلم عليو اهلل صلى للنبي القائل ذلك قاؿ ولما ، ذلك وسلم عليو اهلل
 اهلل صلى النبي قاؿ" :  معاذ دندنة وال ، دندنتك أحسن ما: "  وقاؿ ،"  النار من بو ويستعيذ

 خبلؼ اعتقد فمن ، المقالة ىذه يقوؿ واآلخرين األولين سيد فهذا، (ندندف حولها: ) وسلم عليو
 . ختاؿ ، جاىل فهو:  ذلك
 ، وسلم عليو اهلل صلى اهلل برسوؿ االقتداء:  منها لهم بد ال أشياء أربعة السنة أىل آداب ومن

 عبد بن سهل قاؿ كذا،  الممات إلى ذلك على والصبر ، باهلل واالستغاثة ، تعالى اهلل إلى واالفتقار
 ا.ىػ حق كبلـ وىو ، التستري اهلل

:  ألوليائو اهلل أعده ما كل (:ٕٔٗ/  ٓٔ" ) الفتاوى مجموعفي  تيمية ابن اإلسبلـ شيخ وقاؿ
 ويستعيذ ، الجنة اهلل يسأؿ الخلق أفضل كاف ولهذا ، الجنة من ىو إليو والنظر ، الجنة من فهو

 وأعوذ ، الجنة اهلل أسأؿ إني: "  قاؿ ، صبلتو في يقوؿ عما أصحابو بعض سأؿ ولما ، النار من بو
 ا.ىػ (ندندف حولها: ) فقاؿ ،"  معاذ دندنة وال ، دندنتك أحسن ال إني أما ، النار من باهلل



 - 041 - 

 .ٔالقيامة يـو إلى أمتو في يكوف ما على نبيو أطلع وتعالى تبارؾ اهلل بأف واإليماف

                                                                                                                                                  

 وىو ، خطر في فدينو:  والرجاء الخوؼ دوف وحدىا بالمحبة تعالى اهلل يعبد أف أراد من -ٚ
:  يقوؿ الزنادقة كبار وبعض ، اإلسبلـ ملة من يخرج أف الحاؿ بو يصل وقد ، االبتداع أشد مبتدع

 فقط بالمحبة أنو بعضهم ويعتقد ،!!  النار في الخلود مصيرنا كاف ولو ، لو محبة اهلل نعبد إننا
:  عنهم تعالى قاؿ حيث ، والنصارى اليهود عقيدة بذلك يشابو وىو ، ورضوانو اهلل رضا يناؿ

 خلق ممن بشر أنتم بل بذنوبكم يعذبكم فلم قل وأحباؤه اهلل أبناء نحن والنصارى اليهود وقالت)
/ المائدة( المصير وإليو بينهما وما واألرض السماوات ملك وهلل يشاء من ويعذب يشاء لمن يغفر
ٔٛ . 
 ، المحبة وصف جرد الذي الشخص ىذا وأما (:ٓٙ٘/  ٕ)في فتاواه  السبكي الدين تقي قاؿ

 حضيض عن رفعتو اهلل عند منزلة لو أف واعتقد ، ىذا على بجهلو ربا فقد:  وحدىا بها اهلل وعبد
 ، نفسو على آمن كأنو ، المحبة أوج إلى ، وذلتها ، الخسيسة نفسو وحقارة ، وضآلتها ، العبودية

 السافلين أسفل في ىو بل كبل ، اليمين أصحاب عن فضبل ، المقربين من أنو ربو من عهدا وآخذ
. 

 واستصغاره ، نفسو واحتقاره ، يديو بين وتضاؤلو ، اهلل مع األدب سلوؾ:  العبد على فالواجب
 ، بو واستعانتو ، اهلل فضل ورجاء ، اهلل مكر من األمن وعدـ ، اهلل عذاب من والخوؼ ، إياىا

 ويعترؼ ،"  عبادتك حق عبدناؾ ما: "  العبادة في اجتهاده بعد ويقوؿ ، نفسو على واستعانتو
 وفي ، العبادة في التقصير من منو حصل ما إلى إشارة ، الصلوات عقيب ويستغفر ، بالتقصير
 ا.ىػ! يقم؟ لم من فكيف ، الليل طوؿ قاـ وقد ، التقصير من منو حصل ما إلى إشارة ، األسحار

 حالة في اإلنساف يكوف بأف أمر( وطمعا خوفا وادعوه) (:ٕٕٚ/  ٚ)في تفسيره  القرطبي وقاؿ
 ، للطائر كالجناحين لئلنساف والخوؼ الرجاء يكوف حتى ، وجل عز هلل وتأميل ، وتخوؼ ، ترقب

 عبادي نبئ: ) تعالى اهلل قاؿ ، اإلنساف ىلك:  أحدىما انفرد وإف ، استقامتو طريق في يحمبلنو
 (.ٓ٘ ، ٜٗ/ الحجر)( األليم العذاب ىو عذابي وأف.  الرحيم الغفور أنا أني

من اإلجماؿ ،  إف  ىذا القوؿ فيو شيءقاؿ الشيخ أحمد بن يحيى النجمي في إرشاد الساري:  ٔ
كلِّ شيٍء يكوف في أم تو إلى يـو القيامة ؛ ألف  ىذا من علم  فاهلل سبحانو وتعالى لم يطلع نبيو على

الغيب الذي اختص بو ربُّ العزة والجبلؿ ، ولكن أطلعو على بعض الوقائع  وبعض األمور، ولهذا 
صلى اهلل عليو وسلم أف رسوؿ اهلل }  : رضي اهلل عنوورد في الصحيحين من حديث أبي ىريرة 
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عليكم دار قـو مؤمنين وإنا إف شاء اهلل بكم الحقوف ، وددت أنا قد أتى المقبرة فقاؿ : السبلـ 
رأينا إخواننا قالوا : أولسنا إخوانك يا رسوؿ اهلل قاؿ : أنتم أصحابي ، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد  

لو خيل غر  فقالوا كيف تعرؼ من لم يأت بعد من أمتك يا رسوؿ اهلل ؟ فقاؿ : أرأيت لو أف رجبل
ن ظهري خيل ُدْىٍم بُػْهٍم أال يعرؼ خيلو ؟! قالوا : بلى يا رسوؿ اهلل قاؿ : فإنهم يأتوف محجلة بي

غرا محجلين من الوضوء ، وأنا فرطهم على الحوض أال لُيَذادف  رجاؿ عن حوضي كما يذاد البعير 
على أن و فهذا دليٌل  { ىلم فيقاؿ : إنهم قد بدلوا بعدؾ ، فأقوؿ سحقاً سحقاً  الضاؿ أناديهم أال

صلى اهلل لم يخبر بجميع ما يكوف في أمتو لكن أخبر ببعض األشياء التي لها تأثيٌر  فأخبر النبي 
ببعض ذلك كما ىو مدو ٌف في كتب السنة  وليس معنا ذلك أن و اطلع على كل  ما عليو وسلم 

 ا.ىػ  بعض الناس يجري من أمتو ، ويجري فيهم وعليهم كما يعتقده
 أمتو في يكوف بما نبيو أخبر اهلل أف: أيفي شرحو:  الراجحي اهلل عبد بن العزيز عبدوقاؿ الشيخ 

 الليل بلغ ما الدين ىذا ليبلغن) اإلسبلـ، بانتشار وأخبره الساعة، بأشراط فأخبره الزماف، آخر في
 (.ذليل بذؿ أو عزيز بعز والنهار

 إلى صنعاء من الراكب يسير حتى األمر ىذا اهلل ليتمنّ  واهلل: )والسبلـ الصبلة عليو وقاؿ
 (.غنمو على والذئبَ  اهلل إال يخاؼ ال حضرموت

 ملك سيبلغ وإنو ومغاربها، مشارقها فرأيت األرض لي زوى اهلل إف: )والسبلـ الصبلة عليو وقاؿ
 (.منها لي زوي ما أمتي
 ووقت الجحفة، والمغرب الشاـ ألىل وقت الحج في والسبلـ الصبلة عليو المواقيت وقت ولما

 بعد، تفتح لم الوقت ذلك في العراؽ أف مع عرؽ، ذات العراؽ ألىل ووقت يلملم، اليمن ألىل
 الميقات، ىذا من ويعتمروف ويحجوف سيسلموف أنهم على دليل ففيو النبوة، عبلمات من وىذا
 .القيامة يـو إلى أمتو في سيكوف مما نبيو عليو اهلل أطلع مما وىذا
 عليو اهلل صلى النبي وأف عليو، تعرض أمتو أعماؿ وأف أمتو، أعماؿ يعلم النبي بأف: القوؿ وأما

 ا.ىػ يصح ال ضعيف حديث في جاء فهذا شخص؛ كل عمل ماذا يعلم وسلم
: في ذكر بعض األحاديث التي أطلع اهلل فيو نبيو صلى اهلل عليو وسلم على بعض ما مسألة

 سيكوف.
 عليو متفق( . ببصرى اإلبل أعناؽ تضيء الحجاز أرض من نار تخرج حتى الساعة تقـو ال) -ٔ

 في الحافظ قاؿ وسلم عليو اهلل صلى أخبر كما وقع وقد ، عنو اهلل رضي ىريرة أبي حديث من
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 ليلة في عظيمة زلزلة بدؤىا وكاف بالمدينة بالحجاز نار خرجت قد التذكرة في القرطبي قاؿ:  الفتح
 ضحى إلى واستمرت وستمائة وخمسين أربع سنة اآلخرة جمادى من الثالث العتمة بعد األربعاء

 عليها العظيم البلد صورة في ترى الحرة بطرؼ بقريظة النار وظهرت فسكنت الجمعة يـو النهار
 وأذابتو دكتو اال جبل على تمر ال يقودونها رجاؿ وترى ومآذف وابراج شراريف عليو محيط سور

 يديو بين الصخور يأخذ الرعد كدوي دوي لو وأزرؽ أحمر النهر مثل ذلك مجموع من ويخرج
 إلى النار فانتهت العظيم كالجبل صار ردـ ذلك من واجتمع العراقي الركب محط إلى وينتهى

 وقاؿ البحر كغلياف غلياف النار لهذه وشوىد بارد نسيم المدينة يأتي فكاف ذلك ومع المدينة قرب
 ومن مكة من رؤيت انها وسمعت أياـ خمسة نحو من الهواء في صاعدة رأيتها أصحابنا بعض لي

 في شامة أبو وقاؿ الشاـ أىل جميع عند النار ىذه بخروج العلم تواتر النووي وقاؿ بصرى جباؿ
 أمر شرح فيها الشريفة المدينة من كتب وخمسين أربع سنة شعباف أوائل في وردت الروضتين ذيل

 بو أثق من بعض فأخبرني قاؿ الحديث ىذا فذكر الصحيحين في لما تصديق فيو بها حدث عظيم
 ومن تقدـ ما نحو فذكر الكتب فمن الكتب ضوئها على بتيماء كتب انو بلغو انو شاىدىا ممن
 عظيمة نار المدينة شرقي في اآلخرة جمادى من جمعة أوؿ في ظهر الكتب بعض في اف ذلك
 أحد جبل حاذى حتى نار من واد منها وساؿ األرض من انفجرت يـو نصف المدينة وبين بينها
 وىي المدينة مسجد مثل قدرىا يكوف عظيمة بنار الحرة من األرض انبجست آخر كتاب وفي
 على يجري أمياؿ أربع وعرضو فراسخ أربع مقداره يكوف واد منها وساؿ المدينة من العين برأي
 مكة من رأوىا اف إلى ضوؤىا ظهر آخر كتاب وفي صغار وجباؿ مهاد منو ويخرج األرض وجو
 أشهرا امرىا وداـ أشعارا ىذا في الناس ونظم شامة أبو قاؿ دوي ولها عظمها أصف أقدر وال قاؿ
 ىػ.ا خمدت ثم
 منو فبرئ برص بو كاف قرف من ثم مراد من اليمن أىل أمداد مع عامر بن أويس عليكم يأتي) -ٕ
( فافعل لك يستغفر أف استطعت فإف ألبره اهلل على أقسم لو بر بها ىو والدة لو درىم موضع إال

 عليو اهلل صلى أخبر كما وقع وقد عنو اهلل رضي عمر عن مسلم رواه
 مقتوؿ حسين:  ىذا ابنك إف:  لي فقاؿ قبلها علي يدخل لم ملك البيت علي دخل لقد)  -ٕ

 عن عن أحمد رواه( حمراء تربة فأخرج:  قاؿ.  بها يقتل التي األرض تربة من أريتك شئت وإف
 في األلباني وصححو الصحيح رجاؿ رجالو:  الهيثمي قاؿ عنهما اهلل رضي سلمة أـ أو عائشة

 عليو اهلل صلى أخبر كما وقع وقد السلسلةالصحيحة
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 والنسائي داود وأبو أحمد رواه( ذلك بعد ملك ثم سنة ثبلثوف أمتي في بعدي الخبلفة) -ٗ
 الخبر موافقة في حجر بن الحافظ قاؿ عنو اهلل رضي سفينة عن حباف وابن يعلى وأبو والترمذي

 مما الصحيح الجامع في مقبل الشيخ وحسنو الجامع صحيح في األلباني وصححو حسن:  الخبر
 . الصحيحين في ليس
 قاؿ العلقمي قاؿ:  األحوذي تحفة في فوري المبارؾ قاؿ وسلم عليو اهلل صلى أخبر كما وقع وقد

 األربعة الخلفاء إال وسلم عليو اهلل صلى بعده الثبلثين في يكن لم السيوطي الحافظ يعني شيخنا
 أبي خبلفة فمدة حررتو كما األربعة الخلفاء مدة ىي سنة الثبلثوف بل العلقمي قاؿ الحسن وأياـ
 عثماف ومدة أياـ وثمانية أشهر وستة سنين عشر عمر ومدة أياـ وعشرة أشهر وثبلثة سنتاف بكر

 وسبعة أشهر وتسعة سنين أربع علي خبلفة ومدة أياـ وتسعة شهرا عشر وأحد سنة عشرة إحدى
 الشهور وبعض األياـ ألغوا فلعلهم التحرير ىو ىذا أياـ

 يوما وعشرين وإحدى أشهر وخمسة سنين عشر عمر خبلفة مدة األسماء تهذيب في النووي وقاؿ
 والحسن أشهرا إال سنين خمس وقيل سنين خمس وعلي لياؿ ست إال سنة عشرة اثنتي وعثماف

 ىػ.ا العلقمي كبلـ اخر ىذا سهل ذلك في واألمر النووي كبلـ انتهى أشهر سبعة نحو
 األولين أشقى من:  طالب أبي بن لعلي قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف صهيب عن) -٘
 - ىذا على يضربك الذي:  قاؿ أدري ال:  قاؿ ؟ اآلخرين أشقى فمن:  قاؿ الناقة عاقر:  قاؿ ؟

 يخضب أشقاىا انبعث قد لو أف ولوددت العراؽ أىل يا:  يقوؿ علي فكاف:  قاؿ رأسو إلى وأشار
. شاىد لو:  الفتح في الحافظ قاؿ الصحابة من عده عن وغيره عساكر ابن رواه( ىذه من ىذه
 طرقو بمجموع السلسلةالصحيحة في األلباني وصححو جيد وبإسناد ، لين بإسناد نفسو علي وعن
 وسلم عليو اهلل صلى أخبر كما وقع وقد

 أبي عن البخاري رواه(  النار إلى يدعونو و الجنة إلى يدعوىم الباغية الفئة تقتلو عمار ويح)  -ٙ
 .وسلم عليو اهلل صلى أخبر كما وقع وقد عنو اهلل رضي سعيد

 حتى تخلعو فبل خلعو على المنافقوف أرادؾ فإف قميصا مقمصك اهلل إف لِل وِ  عثماف يا ) -ٚ
 في األلباني وصححو عنها اهلل رضي عائشة عن والحاكم ماجة وابن والترمذي أحمد رواه(  تلقاني

 . الجامع صحيح
 عثماف يا ماجو بن رواية وفي الخبلفة خلعة بو أراد(  قميصا)  قولو:  األحوذي تحفة صاحب قاؿ
)  تخعلو فبل اهلل قمصك الذي قميصك تخلع أف المنافقوف فأرادؾ يوما األمر ىذا اهلل والؾ إف
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 وسبعين ثبلث على أمتي ستفترؽ»: قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف واعلم
 ما: قاؿ ىم؟ من اهلل رسوؿ يا: قيل «ٔالجماعة وىي واحدة، إال النار في كلها فرقة

                                                                                                                                                  

 عن عزلك قصدوا إف يعني(  لهم تخلعو فبل)  نزعو على حملوؾ أي(  خلعو على أرادوؾ فإف
 الحديث فلهذا الباطل على وكونهم الحق على لكونك ألجلهم عنها نفسك تعزؿ فبل الخبلفة

 بكتب فعليو المزيد أراد ومن ىػ.ا الدار يـو حاصروه حين نفسو عزؿ ما عنو اهلل رضي عثماف كاف
 .الدالئل

 والدارمى ،(ٜٚ٘ٗ رقم ،ٜٛٔ/ ٗ) داود وأبو ،(ٜٜٚٙٔ رقم ،ٕٓٔ/ ٗ) أحمد أخرجو ٔ
 المعرفة في والفسوي ،(ٕ رقم ،ٚ/ ٔ) السنة فى عاصم أبى وابن ،(ٕٛٔ٘ رقم ،ٖٗٔ/ ٕ)

 والحاكم ،(٘ٛٛ رقم ،ٖٚٚ/ ٜٔ) والطبرانى ،(ٖٛٛ/ ٖ) و( ٕٖٖ - ٖٖٔ/ ٕ) والتاريخ
( ٓ٘ٔ) االعتقاد أصوؿ في والبللكائي( ٕٗ٘/ ٙ) الدالئل في والبيهقي( ٖٗٗ رقم ،ٕٛٔ/ ٔ)

 األلباني العبلمة وحسنو حسن، إسناده(: ٕٚ/ ٔ) والنهاية البداية في كثير ابن عنو قاؿ والحديث
 دالئل صحيح في مقبل الشيخ وقاؿ ،(٘ٙ) الجنة ظبلؿ في لغيره وصححو داود، أبي صحيح في

 إسناده(: ٖ٘ٔ/ ٕٛ) المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط وقاؿ لغيره، حسن(: ٚٚ٘) النبوة
 .بشواىده صحيح منو األمة افتراؽ وحديث حسن،

 ذوي بعض حاوؿ وقد( : ٕٗٓ) رقم الحديث تحت الصحيحة في األلباني العبلمة قاؿ( تنبيو) 
 ىذا على الكبلـ إتماـ اآلف والغرض ، الصحيح الحديث ىذا تضعيف المعاصرين من األىواء
 خلفا العلماء تتابع لذلك و ، فيو شك ال ثابت الحديث أف بوضوح تبين فقد ، الصحيح اللفظ

 كبير حديث إنو" : "  المستدرؾ"  كتابو أوؿ في الحاكم قاؿ حتى بو االحتجاج على سلف عن
 أمثاؿ ، شذوذه و بتفرده يعتد ال من بعض إال ، فيو طعن قد أحدا أعلم ال و"  األصوؿ في

 ، الحديث لهذا األولى الطريق على تحاملو و تنطعو من شيء إلى أشرنا أف سبق الذي الكوثري
 أنس و معاوية حديث متجاىبل بل جاىبل ،"  النار في كلها: "  المتقدمة الزيادة فيها ليس التي
 و ، كثيرا إليو التفتنا لما إذف ذلك على يقتصر لم ليتو و.  رأيت كما أنس عن طرقو كثرة على
 في قاؿ أنو ذكر و ، اليمني الوزير ابن العبلمة ىو و أال ، األفاضل بعض عن بالنقل رأيو دعم لكنو
 : نصو ما"  والقواصم العواصم: "  كتابو

 من تكوف أف يبعد وال ، فاسدة زيادة فإنها"  واحدة إال النار في كلها"  بزيادة تغتر أف إياؾ" 
 ىذا على وقفت وقد" .  يصح ال الحديث ىذا إف:  حـز ابن قاؿ قد و.  المبلحدة دسيس
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 الشوكاني قوؿ على"  اإلسبلمية الجامعة"  في الطبلب بعض أوقفني ثم.  سنوات منذ التضعيف
 األمم افتراؽ حديث و:  تفسيره في كثير ابن قاؿ( : "  ٙ٘/  ٕ" )  القدير فتح"  تفسيره في
 طرؽ من مروي ، سبعين و بضع إلى

 إال النار في كونها زيادة أما:  قلت.  انتهى.  آخر موضع في ذكرناىا قد ، عديدة
 من أدري ال و" .  موضوعة إنها:  حـز ابن قاؿ بل ،!  المحدثين من جماعة ضعفها فقد"  واحدة
 ىذه ضعف المتقدمين المحدثين من أحدا أعلم ال فإني... "  جماعة: "  بقولو إليهم أشار الذين

 أين أدري فبل حـز ابن أما و ، أسمائهم ذكر سبق قد و صححوىا قد الجماعة إف بل ، الزيادة
 إليو رجعت قد و"  النحل و الملل في الفصل"  كتابو في أنو للذىن يتبادر ما أوؿ و ، ذلك ذكر

 و ،"  يصح ال: "  عنو قاؿ الوزير فابن ، مختلف عنو النقل إف ثم عليو أعثر فلم مظانو قلبت و ،
 عن ذلك صح فإف ، يخفى ال كما النقلين بين شتاف و ،"  موضوعة إنها: "  عنو قاؿ الشوكاني

 : وجهين من مردود فهو ، حـز ابن
 . ضعفها من بقوؿ عبرة فبل ، الزيادة ىذه صحة على دؿ قد الحديثي العلمي النقد أف:  األوؿ

 عند معروؼ ىو و السيما ، حـز ابن من بالحديث أعلم و أكثر صححوىا الذين أف:  واآلخر
 عدـ عند تفرد إذا بو يحتج أف ينبغي فبل ، النقد في بتشدده العلم أىل

 يطعن لم بأنو يشعر الكوثري نقلو الذي فكبلمو ، الوزير ابن أما و!  ؟ خالف إذا فكيف المخالفة
 بفساد الجـز ينبغي فبل كذلك كاف ما و ، معناىا حيث من بل ، إسنادىا جهة من الزيادة في

 بفساد الجـز يستطاع كيف و.  ادعاه الذي الفساد بو ينتفي صالحة وجهة توجيهو إلمكاف المعنى
 ىذا ، بصحتو صرحوا و بالقبوؿ الطبقات مختلف من العلماء و األئمة كبار تلقاه حديث معنى
 : أمرين ذكرتو ما يؤيد مما وإف!  مستحيبل يكوف يكاد

: "  القيم كتابو ىو و أال ، ىذا معاوية حديث صحح قد لو آخر كتاب في الوزير ابن أف:  األوؿ
 طعن الذين الصحابة في خاصا فصبل فيو عقد فقد"  القاسم أبي سنة عن الذب في الباسم الروض

 في األحاديث من لو ما فسرد ، عنو اهلل رضي معاوية منهم و ، أحاديثهم ردوا و الشيعة فيهم
 ىذا فكاف ، الشيعة فيو تطعن لم الصحابة من آخرين جماعة طريق من الشواىد مع السنة كتب

 ! منها الحديث
 الوزير ابن كتب على وقف أنو نقطع ممن اليمانيين العلماء من المحققين بعض أف:  اآلخر األمر

 معناه و ثبوتو جهة من جيد بكبلـ الحديث ىذا على تكلم قد ، المقبلي صالح الشيخ ىو و أال ،
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 إذا أنت و.  الوزير ابن إلى بذلك يشير فكأنو الحديث ىذا ضعف بعضهم أف فيو ذكر قد و ،
 استشكاؿ قبل من إنما و ، السند جهة من يكن لم التضعيف أف إلى يشير وجدتو كبلمو تأملت
"  في تعالى اهلل رحمو قاؿ.  الفوائد من فيو لما إليو المشار كبلمو خبلصة أنقل أف أرى و ، معناه
 إلى األمة افتراؽ حديث( : "  ٗٔٗ ص" )  المشايخ و اآلباء على الحق إيثار في الشامخ العلم
. )  معناىا حاصل في ريبة يبقى ال بحيث بعضا بعضها يشد كثيرة رواياتو ، فرقة سبعين و ثبلث

 و العراقي الحافظ إليو أشار الذي العاص بن عمرو ابن حديث و ، ىذا معاوية حديث ذكر ثم
 أنهم المعلـو فمن ،"  ملة إال النار في كلها: "  قولو في واإلشكاؿ: (  قاؿ ثم الترمذي حسنو

 البيضاء كالشعرة األمم سائر في أنهم مع ، الجنة أىل نصف يكونوا أف المرجو وأف ، األمم خير
 في تكلم الناس فبعض ؟ ىذا يتمشى فكيف ، األحاديث بو صرحت حسبما األسود الثور في

 : قاؿ.  الكبلـ تأوؿ بعضهم و.  ثابتة غير زيادة ىي:  قاؿ و ، الجملة ىذه ضعف
 ، اختبلؼ أدنى منها يقع ال أف الناجية الفرقة من المراد ليس أف المعلـو من و

 فرقة صاحبها تصير مخالفة في الكبلـ إنما.  الصحابة فضبلء في كاف قد ذلك فإف
 وفيما ، المسائل مهمات في الواقعة البدع فهذه ذلك حققت إذا و.  ابتدعها مستقلة
 قد التي الفرؽ ىذه من معينا تخص لم لكنها و ، تنحصر تكاد ال المفاسد عظائم عليو يترتب

 . عديدة مسائل بحسب آخروف خالف و قـو إلى بعضهم التأـ و تحزبت
 ، كأولهم آخرىم فالعامة ، خاصة و عامة الناس إف: "  خبلصتو بما اإلشكاؿ عن أجاب ثم

 شك فبل ، شيء في الخاصة أمر من ليس ممن نحوىم و والسوقة الفبلحين و العبيد و كالنساء
 نصب جعلها و البدعة اخترع مبتدع فمنهم ، الخاصة وأما. كأولهم االبتداع من آخرىم براءة في

 تبعو ثم ، السنة و الكتاب صرائح إليها يرد أصبل وجعلها ، مبلغ كل تقويتها في بلغ و ، عينيو
 يتحملو لم ما حملوه و عليها فرعوا و بدعتو جددوا ربما و ، التعصب و الفقو في نمطو من أقواـ

 تكاد)  كبير شيء ىو و ، حقا المبتدعة ىم ىؤالء و المقدـ إمامهم ولكنو ،
 ونفي ، تعالى اهلل حكمة كنفي ،(  ىدا الجباؿ تخر و األرض تنشق و منو يتفطرف السماوات

!  وأخواتهن ، منو تقبح ال و القبائح سائر يفعل و ، يطاؽ ال ما يكلف ككونو و ، المكلف إقداره
 اهلل عند جميعها حقائقها و ، ذلك دوف ىو ما منها و

 . فرقة سبعين و الثبلث إحدى من صاحبها يصير بأيها ندري ال و ، تعالى
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 نفسو عند لكنو و ، التصنيف و بالتدريس سوادىم قوى و ناصرىم و ىؤالء تبع من الناس ومن
 لعلو و ، خفي وجو على لكن مواضع في نقوضها األبحاث تلك في دس وقد ، الحق إلى راجع
 إلى األذية بلغت وربما عرضو في لو إيذاؤىم و نفسو انحطاط عليو عظم أو ، دنيئة مصلحة تخيل
 اهلل على وحسابو ، تصرفاتو في وتخبط ، الباطل من الحق عرؼ قد فالرجل الجملة وعلى.  نفسو

 من أحدا تجد تكاد ما و ، عذره يقبل أو ، حالو بظاىر أحب من مع يحشره أف إما ، سبحانو
 ذلك و ، بمكاف خبرىم يقع لم فلربما ، كثير اهلل و شرىم لكن ، ذلك فعل قد إال النظار ىؤالء

 اهلل أغناىم قد و ، بالبحث المحيطوف األذكياء إال دسوىا التي الخفية اللمحة لتلك يفطن ال ألنو
 و.  يخفيو و الحق يعلم كاف الرجل أف يعلموا أف فائدة بكبير ليس و ، اللمحة تلك عن بعلمهم

 وقد ، الحقائق على للهجـو ىيء وال ، التحقيق أىل من ليس من الناس ومن. المستعاف اهلل
 أرواح لكن و حصلوه ما غثاء من كثيرا حفظ و ، األبحاث أوائل عرؼ و ، الناس كبلـ في تدرب

 لوقعهم السلف عن الرضا واالكتفاء الهمة لقصور ذلك يكوف قد و.  حائل بينها و بينو األبحاث
 الخاصة بخصيصة يحظوا لم فإنهم ، قدرا األرذلوف و ، عددا األكثروف ىم ىؤالء و.  النفوس في

 ، االبتداع ظاىره الثاني و.  قطعا مبتدعة الخاصة من األوؿ فالقسم.  العامة سبلمة أدركوا ال و ،
 . االبتداع حكم لو الثالث و
 الكتاب على أقبلوا ، اآلخرين من قليل و ، األولين من ثلة رابع قسم الخاصة من و
 بهما أحجموا و أقدموا و ، عنو سكتا عما سكتوا و ، بسيرىا ساروا و السنة و
 من عندىم آثر السنة حياة و ، السبلمة تهمهم كاف و ، يعنيهم ماال تكلف تركوا و

 على معانيو فهم و ، تعالى اهلل كتاب تبلوة أحدىم عين قرة و ، نفوسهم حياة
 . حكما و لفظا نبوي حديث ثبوت معرفة و ، المروية التفسيرات و العربية السليقة
 أقساـ من ربك شاء ومن ، بأسرىم العامة إليهم و ، الناجية الفرقة ىم و ، حقا السنية ىم فهؤالء

 لك ذكرنا ما جميع حققت إذا ، نياتهم و بدعتهم بقدر علمو بحسب ، المذكورين الثبلثة الخاصة
 قديما العامة ىم عددا األكثر ألف ، األمة معظم على الهبلؾ ىو و المحذور السؤاؿ يلزمك لم ،
 من كذا و ، األوسطين القسمين لعل و ، المتقدمة األعصار في الخاصة كذلك و ، حديثا و

 المجازاة بحسب االبتداع سلك في النظاـ من ربك رحمة تنقذىم ، األوؿ من بدعتو خفت
 وأف ، مصداقة و الحديث مقتضى على تكلمنا لكنا ، مسلم لكل أوسع ربك رحمة و ، األخروية

 من جزء ألف من جزءا أفرادىم مجموع يكوف ال فلعلو الفرؽ كثرت وإف المبتدعة الفرؽ أفراد
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 زمن في كاف وىكذا عمر خبلفة إلى الدين كاف وىكذا، «ٔوأصحابي اليـو عليو أنا
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"  المرحومة األمة فضائل ألحاديث الحديث مناقضة اعتقاد من تسلم ىذا فتأمل:  المسلمين سائر
 و الرجل علم على يدؿ متين كبلـ ىو و ، اهلل رحمو المقبلي الشيخ كبلـ آخر ىذا و:  قلت.

 رحمو الوزير ابن عمدة أنو أظن الذي اإلشكاؿ من الحديث سبلمة تعلم منو و ، نظره ودقة فضلو
 ، إسناده حيث من الحديث ىذا صحة عن لئلبانة وفقنا أف على هلل الحمد و.  إياه إعبللو في اهلل
 ألحد كبلـ على وقفت ثم.  ىو إال إلو ال الموفق ىو و.  متنو حيث من عنو الشبهة إزالة و

 الحديث ىذا صحة(  ٜٓ ص" )  الجاحظ أدب"  كتابو في ينكر الحاضر العصر في الكتاب
 جمهور على كبرى نكبة لكاف الحديث ىذا صح ولو: "  يقوؿ فهو!  الجاحظ شيخو عن للدفاع

 أبو قاـ لما الحديث ىذا صح لو و الجحيم في الخلود أغلبيتها على يسجل إذ.  اإلسبلمية األمة
 عن حكايتو يغني الذي كبلمو آخر إلى... "  ردة حالة في إياىم معتبرا الزكاة مانعي وجو في بكر

"  قولو أف على . المتقدـ المقبلي الشيخ كبلـ قراءة بعد السيما بطبلنو لوضوح ، عليو الرد تكلف
 نفسو عند من إليو المشار الكاتب أورده إنما و ، الحديث في أصل لو ليس"  الجحيم في الخلود
 .توفيقو على هلل الحمد و بينا كما كلو ذلك من سالم وىو. الحديث في للطعن ذريعة ذلك ليتخذ

( ٜٕٔ ، ٕٛٔ/ٔ) والحاكم ،( ٕٔٗٙ رقم ، ٕٙ/٘) الترمذى أخرجوالحديث بهذه الزيادة  ٔ
 في والمروزي ،( ٖٔ رقم) األربعين في واآلجري ،( ٘ٛ) عنها والنهي البدع في وضاح وابن ،

 السنة أىل أصوؿ شرح في والبللكائي ،( ٕٕٙ/ ٕ) الكبير الضعفاء في والعقيلي ،( ٜ٘) السنة
 الحجة في السنة وقواـ ،( ٕٗٙ رقم/ ٜٖٙ-ٖٛٙ/ ٔ) اإلبانة في بطة وابن ،( ٚٗٔ رقم)
:  الترمذي عنو قاؿ والحديث( ٙ-٘) الفرؽ بين الفرؽ في البغدادي القاىر وعبد ،( ٙٓٔ/ٔ)

 عبد فيو ضعيف، إسناده قلت". الوجو ىذا من إال ىذا مثل نعرفو ال غريب، مفسر حديث ىذا
 وشواىده، لطرقو صحيح الحديث أف إال حفظو؛ في ضعيف اإلفريقي، أنعم بن زياد بن الرحمن

 الفتاوى مجموع في كما تيمية وابن ،( ٕٖٗ/ٖ) القرآف احكاـ في العربي ابن صححو وقد
/ ٕ) االعتصاـ في والشاطبي ،( ٓٔٗ/ٕ) المرسلة الصواعق مختصر في القيم وابن ،( ٖ٘ٗ/ٖ)

 أحاديث تخريج في العراقي أيضا وحسنو ،( ٘ٙٗ/ٔ) األباطيل في الجوزقاني وحسنو ،( ٕٕ٘
 ( .ٕٗٓ) الصحيحة في األلباني والعبلمة ،( ٜٜٔ/ ٖ) اإلحياء
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 الجماعة ولفظ الفرقة، من والحذر الجماعة لزـو على الحث بين ىو كما المصنف غرض: مسألة
 بعدىم ومن أحمد اإلماـ وطبقة أحمد مشايخ طبقة من المتقدمين السنة أئمة من طائفةٌ  استعملو

 أنو فمنها الجماعة لفظ استعمل َوَسل مْ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصل ىْ  النبي أف الصحيحة األحاديث في جاء وقد
 قاؿ - االفتراؽ ساؽ بعدما - قاؿ حيث المشهور االفتراؽ حديث في الناجية الفرقة أف ذكر

 ىي من قالوا( واحدة إال النار في كلها) آخر لفظٍ  وفي(. الجماعة وىي واحدة إال النار في كلها)
( اليـو) لفظ زاد أخرى روايةٍ  وفي( وأصحابي عليو أنا ما مثل على كاف من) قاؿ اهلل؟ رسوؿ يا

 (.وأصحابي اليـو عليو أنا ما مثل على كاف من) بقولو
 الجماعة ولزـو بالجماعة بالتمسك بو، بالتمسك الحث جاء قد - الجماعة لفظ - اللفظ فهذا

 وقد. بالمفهـو الجماعة بلزـو األمر فيها التفرؽ عن النهي فيها التي واآليات كثيرة أحاديث في
( عذاب والفرقة رحمة الجماعة) قاؿ َوَسل مْ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصل ىْ  النبي أف الصحيح الحديث في جاء

 مخالفة من والتحذير لزومها على والحض عليها والحث الجماعة ذكر في كثيرة والنصوص
 .الجماعة

 :الجماعة تفسير وفي الجماعة معنى في المتقدمين من العلم أىل اختلف وقد
 الهذلي مسعود ابن عن منقوؿٌ  التفسير وىذا ، األعظم السواد ىي الجماعة بأف طائفة ففسرىا -ٔ

 ساؽ ، عنهما اهلل رضي البدري األنصاري مسعود أبي وعن ، عنو اهلل رضي المعروؼ الصحابي
 الجماعة إف قاؿ( والجماعة السنة أىل اعتقاد شرح) كتابو في البللكائي منهم جمعٌ  عنهما ذلك
 قاؿ أنو - بو يحتج ال من إسنادىا وفي - األحاديث بعض في جاء وقد ، األعظم السواد ىي

 بػ ويعنوف األعظم السواد ىي الجماعة أف فأخذوا( األعظم بالسواد عليكم) والسبلـ الصبلة عليو
 ظهور بدأ أواخره في مسعود ابن وقت في أنو وذلك وقتهما في األعظم السواد( األعظم السواد)

 سواد وىو األعظم السواد لزـو على وحثوا شابههم ومن الخوارج من عثماف على ينقموف الذين
 . َوَسل مْ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصل ىْ  اهلل رسوؿ صحابة عامة

 والسنة العلم أىل جماعة ىم الجماعة بأف - الثاني التفسير ىو وىذا -الجماعة طائفة وفسر -ٕ
 أو تعلماً  الفقو أىل من كانوا أو ، وتعليماً  تعلماً  الحديث أىل من كانوا سواءٌ  والحديث، واألثر
 واألثر والحديث والفقو العلم أىل ىم الجماعة فأىل وتعليماً  تعلماً  اللغة أىل من كانوا أو ، تعليماً 
 . الجماعة ىم ىؤالء
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 أىل ىم الناجية والفرقة الجماعة إف قالوا حيث األئمة من عددٍ  أقواؿ مجموع ىو القوؿ ىذا
 وذكر ، ىم من أدري فبل الحديث أىل يكونوا لم إف بقولو أحمد اإلماـ ذلك ذكر كما الحديث

 أىل ىم آخروف وقاؿ ، العلم أىل من وجماعة ىاروف بن ويزيد المبارؾ بن اهلل عبد أيضاً  ذلك
 األثر وأىل الحديث وأىل العلم أىل ىم الجماعة أف القوؿ ىذا محصل. البخاري رواه كما العلم

 من إلى بأسانيدىا الحديث أصحاب شرؼ) كتابو في البغدادي الخطيب األقواؿ تلك وساؽ ،
 أنهم الناجية وبالفرقة بالجماعة المعِنيَ  أف إجماعاً  ُعد   بل العلماء عند اشتهر الذي ىو وىذا( قالها

 اهلل دين عن نفوا الذين ىم ألنهم قاربو وما أحمد اإلماـ زمن في يعني واألثر الحديث أىل ىم
 وردوا وبينوىا الحقة العقيدة ونصروا السنة نصروا الذين وىم المبطلين وانتحاؿ الغالين تحريف

 . جهة كل من النكير عليو وأعلوا خالفها من على
 منسوبٌ  القوؿ وىذا ، َوَسل مْ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصل ىْ  اهلل رسوؿ أصحاب ىم الجماعة أف الثالث القوؿ -ٖ

 دليلو القوؿ وىذا. واسعة رحمةً  ورحمو عنو اهلل رضي األموي العزيز عبد بن عمر الخليفة إلى
( الجماعة ىي) االفتراؽ حديث ألفاظ بعض في قاؿ والسبلـ الصبلة عليو النبي أف وىو واضح
 ىي الجماعة أف ذلك ومعنى( وأصحابي عليو أنا ما مثل على كاف ما) ُأَخرْ  ألفاظٍ  في وقاؿ

 . الصحابة
 لكن ، بعامة اإلسبلـ أمة ىم الجماعة أف عليو دليل ال ولكن نذكره قوؿٌ  وىو الرابع القوؿ -ٗ

 أمة يعني - اإلسبلـ أمة أف يبين االفتراؽ حديث فإف االفتراؽ حديث يناقض ىذا ألف باطل ىذا
 الحديث ىذا يناقض اإلسبلـ أمة ىي الجماعة وعدُ  فرقة وسبعين ثبلث إلى تفترؽ - اإلجابة
 . صريحة واضحة مناقضةً 

 فيدينوف الحق اإلماـ على يجتمعوف الذين المؤمنين عصبة بها يراد الجماعة أف األخير القوؿ -٘
 اهلل رحمو الطبري جرير ابن القوؿ ىذا واختار ، الشرعية البيعة لو ويعقدوف والطاعة بالسمع لو

 على كاف إذا واالئتبلؼ االجتماع يحصل بهذا ألنو قالوا. العلم أىل من كثيروف وجماعة تعالى
ـٍ   . حق إما
 السنة أىل ىم من تحديد وىو القوؿ ىذا في ولكن متباينة ترى كما األقواؿ فهذه كذلك كاف إذا

 األقواؿ ىذه في ذُكرت التي األوصاؼ ىذه نعلم أف إلى نحتاج والجماعة
 : اأُلَوؿْ  الثبلثة األقواؿ أف المقاـ وتحقيق

 . األعظم السواد ىم الجماعة بأف القوؿ وىي* 
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 . واألثر والحديث العلم أىل ىم الجماعة أف أو* 
 . َوَسل مْ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصل ىْ  اهلل رسوؿ صحابة ىم الجماعة أف أو* 

 فسرىا كما األعظم السواد ىم الذين الجماعة ألف التنوع اختبلؼ من وىي متقاربة األقواؿ ىذه
 و.َوَسل مْ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصل ىْ  اهلل رسوؿ صحابة بو يعنوف ىذا عنهما اهلل رضي مسعود وأبو مسعود ابن
 ألنهم ىؤالء والحديث واألثر العلم أىل ىم الجماعة بأف - العلم أىل أكثر وىم - فسرىا من

 َصل ىْ  اهلل رسوؿ أصحاب بها المراد والجماعة ، تفسد أف قبل الجماعة عليو كانت بما تمسكوا
 . َوَسل مْ  َعَلْيوِ  اهللُ 

 الذين ىم والجماعة السنة أىل وأف واحد معنىً  إلى ترجع الثبلثة األقواؿ ىذه أف إذف فتحصل
 . أمورىم في واألثر والحديث العلم أىل وتابعوا وسلم عليو صلى اهلل رسوؿ صحابة تابعوا

 المؤمنين عصبة ىم الجماعة أف وىو صحيح فهذا تعالى اهلل رحمو الطبري جرير ابن قوؿ أما
 تقريرٍ  أتم ويقرره الكبلـ ىذا حصيلة يبين مما-ذلك وتبياف الحق اإلماـ على اجتمعوا الذين

 اهلل رحمو الخطابي ذكر وقد. االجتماع يقابلو واالفتراؽ للفرقة مقابلة الجماعة أف -تقرير وأوضح
 افتراؽ إلى ينقسم االفتراؽ إف قاؿ ، المقاـ ىذا تحرير فيها فائقة كلمة( العزلة) كتابو في تعالى

 . واألدياف اآلراء في
 . واألدياف باألشخاص أو واألبداف االجتماع في افتراؽ و

 . واألبداف األشخاص في يكوف وتارةً  واألدياف اآلراء في يكوف تارةً  افتراؽ
 واألدياف باآلراء ذلك بمقابل اجتماع يكوف واالجتماع قاؿ. متين دقيقٌ  كبلـٌ  وىذا قاؿ ىكذا

 ما آخر إلى ينقسم ىذا واألبداف األشخاص في واالجتماع. األبداف باألشخاص اجتماع ويكوف
 ىذا على ينبني ألنو دقيقاً  فهماً  الجماعة معنى لفهم أنو ىذا من نأخذ. اهلل رحمو كبلمو يحصلو

 تطلق الجماعة أف تحريره .منهم ليس من فيهم يُدخل ال حتى والجماعة السنة أىل معنى فهم
 : باعتبارين

 . واألدياف اآلراء باعتبار ، واألدياف العقائد باعتبار جماعةٌ  -
 . بو مأمورٌ  فإنو االجتماع في المعنى ىذا إلى نظرت فإذا

 المنهج وعلى العقائد وعلى األحكاـ وعلى الدين في األقواؿ ، واألدياف اآلراء على واالجتماع
 صحابة ىم والسنة الكتاب نصوص فهم في ومرجعو ، مرجع لو يكوف أف بد ال فهذا ذلك ونحو
 . وسلم عليو صلى اهلل صلى اهلل رسوؿ
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 صلى اهلل رسوؿ صحابة ىم الجماعة إف قالوا الذين العلم أىل أقواؿ مع الفهم ىذا يلتقي وبهذا
 من الشرع أحكاـ من الصحابة بينتو وما الصحابة قالتو بما أخذوا فالذين ىذا وعلى. وسلم عليو

 فارقت التي الفرؽ مع يكن لم الذي وىو الحق على فإنو -العقائد من يعني- الخبرية األحكاـ
 أف قبل األعظم السواد مع ىم وسلم عليو صلى اهلل رسوؿ صحابة مع ىم الذين وىؤالء. الجماعة

 . األعظم السواد يفسد
 السواد ىو بو يحتج الذي األعظم السواد وإنما حاؿ كل في األعظم بالسواد يحتج ال أنو ومعلوـٌ 
 االحتجاج إذ األىمية غاية في مسألةٌ  ىذه. َوَسل مْ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصل ىْ  اهلل رسوؿ لصحابة األعظم
 َوَسل مْ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصل ىْ  اهلل رسوؿ صحابة وىم للمهتدين األعظم السواد بو يراد إنما األعظم بالسواد

 . المعنى ىذا إلى رجعا قوالف ىاىنا إذف فصار. الدين أمور في تابعهم ومن
 الفقهاء من نهجهم على سار ومن واألثر والحديث العلم أىل ىم الجماعة إف قاؿ من كذلك
 قرروه ما على وساروا عليهم اهلل رضواف الصحابة بأقواؿ أخذوا إنما ىؤالء ذلك ونحو اللغة وأىل
 لهذا. عنو الناس يتفرؽ أف قبل األعظم السواد ومع الجماعة تفسد أف قبل الجماعة مع ىم فإذف
 . وحدؾ كنت وإف الحق على كاف ما الجماعة أف في جاء ما جاء

 وىذا السلف علماء من طائفة قالو كما الجماعة تفسد أف قبل الجماعة عليو كانت ما الجماعة
 حصلت ألنو الناس يفسد أف قبل َوَسل مْ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصل ىْ  اهلل رسوؿ صحابة عليو كاف ما بو يريدوف

 . الدين في وافتراءٌ  منكرة أمورٌ  للناس وحصلت فتن
 وما اعتقاده يجب وما االعتقاد مسألة ىي التي المسائل أعظم وىي المسألة ىذه ُتضَبط فكيف
 . بالحياة ينهج
 من فهو عنها حاد ومن الجماعة على فهو بها تمسك من التي يعني الجماعة إف العلم أىل قاؿ
 . ترى كما ظاىرٌ  وىذا وسلم عليو صلى اهلل رسوؿ صحابة ىم قالوا. الفرقة أىل

 عنو ُعِبرَ  كما - واألبداف األشخاص في اجتماع - باألبداف اجتماعٌ  لبلجتماع الثاني المعنى -
 نصوصٍ  في بو مأمورٌ  ىذا أف شك وال. تعالى اهلل رحمو الطبري جرير ابن فهمو الذي ىو وىذا
 وعدـ - اإلماـ على االجتماع - المعنى بهذا بالجماعة أمر َوَسل مْ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصل ىْ  النبي:  كثيرة

 صحابة بو تميز مما وىذا ، المؤمنين تفرؽ التي الفتن عن والبعد عليو الخروج وترؾ عليو التفرؽ
 تعالى اهلل رحمو جرير ابن فنَظرَ . عصر كل في السنة أىل بو وتميز َوَسل مْ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصل ىْ  اهلل رسوؿ

 والمتوكل المأموف من حصل ما مع تعالى اهلل رحمو أحمد اإلماـ فعلو ما إلى المعنى ىذا في
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 في جاء بما فأخذ بذلك يحصل إنما االجتماع أف رأى ألنو طاعة من يداً  ينزع لم فإنو والواثق
 . األمرين ىذين على ىم والجماعة السنة أىل وىكذا المعنى بهذا النصوص

 ىذه فإف - األقواؿ تعددت وإف -الجماعة معنى أف على تحصل والجماعة السنة أىل فإذف
 . الشرع نصوص عليو دلت صحيح جميعها ألف التنوع كاختبلؼ األقواؿ

 . والجماعة السنة ألىل الصحيح المعنى لنا يحصل األقواؿ ىذه فباجتماع
 الضالة الفرؽ بعض والجماعة السنة أىل في فأدخل والجماعة السنة أىل معنى في غلط من فغلط

 . والماتريدية كاألشاعرة
 السنة أىل فقاؿ( البهية األنوار لوامع) شرحو في الَسف اريني المتقدمين من غلط من أمثاؿ ومن

 : فرؽ ثبلث والجماعة
 . األثر أتباع األثرية األولى* 
 . األشعري الحسن أبي أتباع األشعرية والثانية* 
 . الماتريدي منصور أبي أتباع الماتريدية والثالثة* 

 الجماعة من جميعاُ  ىم األثر وأىل والماتريدية األشعرية إف الكبلـ ىذا على فإنو كذلك كاف وإذا
. 

 والماتريدية األشاعرة وأما الجماعة عليو كانت بما تمسكوا الذين ىم األثر أىل ألف باطل وىذا
. وأحكم أعلم الخلف كبلـ ولكن أسلم السلف كبلـ يقولوف المشهورة قولتهم يقولوف فإنهم
 نجم يَِذرَ  أف قبل الجماعة عليو كانت عما واختبلؼ وخبلؼٌ  وفرقة افتراؽ فيو أنو شك ال وىذا

 .األمة ىذه في االبتداع
 أىل أئمة أحد بو يقل ولم والجماعة السنة أىل على غلط ىو الذي الكبلـ من الكبلـ ىذا فإذف
 . المخالفين وكبلـ السنة أىل كبلـ يفهموف الذين السنة
 االعتقاد ىذا يعتقدوف الذين وىم غير ال واحدة طائفةٌ  واحدة فرقةٌ  والجماعة السنة أىل فإذف
 الشيخ آؿ صالح للعبلمة الواسطية شرح.  الكتاب ىذا في تعالى اهلل رحمو المصنف سيبينو الذي

(ٜٔٔ-ٖٕ. ) 
 إال متبوعهم يكوف ال والسنة الحق أىل إف(: ٖٙٗ/ ٖ) الفتاوى مجموع في اإلسبلـ شيخ قاؿو 

 يجب الذي فهو يوحى وحي إال ىو إف الهوى عن ينطق ال الذي وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 أحد كل بل األئمة من لغيره المنزلة ىذه وليست أمر ما كل في وطاعتو أخبر؛ ما كل في تصديقو
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 األمر فكاف إليو، الناس ودعا بو وقاؿ التغيير، أوؿ عند الحق على ثبت من الناس
 الناس وتغير الزماف انقلب فبلف بني خبلفة في الرابعة الطبقة كانت حتى مستقيما

 المحن ووقعت والجماعة، الحق سبيل غير إلى الدعاة وكثرت البدع، وفشت جدا،
 الفرقة إلى ودعوا أصحابو، وال وسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بو يتكلم لم شيء في

 من تكفير وإلى رأيو، إلى داع وكل بعضا، بعضهم وكفر الفرقة، عن اهلل رسوؿ  ونهى
 الدنيا أمر من شيء في الناس وأطمعوا لو، علم ال ومن والرعاع الجهاؿ فضل خالفو

 دنياىم، في ورغبة دنياىم في خوؼ على الخلق فاتبعهم الدنيا، عقاب وخوفوىم
 يعلموف ال حيث من وكفروا وفشت، البدعة وظهرت مكتومين، وأىلها السنة فصارت

 ونهيو وأمره وأحكامو آياتو في الرب قدرة وحملوا القياس، ووضعوا شتى، وجوه من

                                                                                                                                                  

 من شخصا جعل فمن. وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إال ويترؾ قولو من يؤخذ الناس من
 ومن والجماعة السنة أىل من كاف ووافقو أحبو من وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ غير األشخاص

 في الكبلـ في أئمة اتباع من الطوائف في ذلك يوجد كما - والفرقة البدعة أىل من كاف خالفو
 تكوف بأف الناس أحق أف يتبين وبهذا. والتفرؽ والضبلؿ البدع أىل من كاف - ذلك وغير الدين

 اهلل صلى اهلل رسوؿ إال لو يتعصبوف متبوع لهم ليس الذين والسنة؛ الحديث أىل الناجية الفرقة ىي
 فقهاء وأئمتهم وسقيمها صحيحها بين تمييزا وأعظمهم وأحوالو بأقوالو الناس أعلم وىم وسلم عليو
 عاداىا لمن ومعاداة واالىا لمن ومواالة وحبا وعمبل تصديقا: لها واتباعا بمعانيها معرفة وأىل فيها

 ويجعلونها مقالة ينصبوف فبل والحكمة؛ الكتاب من بو جاء ما إلى المجملة المقاالت يرووف الذين
 بو بعث ما يجعلوف بل الرسوؿ بو جاء فيما ثابتة تكن لم إف كبلمهم وجمل دينهم أصوؿ من

 من الناس فيو تنازع وما. ويعتمدونو يعتقدونو الذي األصل ىو والحكمة الكتاب من الرسوؿ
 يردونو ذلك وغير المنكر عن والنهي بالمعروؼ واألمر واألسماء والوعيد والقدر الصفات مسائل

 من كاف فما واالختبلؼ؛ التفرؽ أىل فيها تنازع التي المجملة األلفاظ ويفسروف ورسولو اهلل إلى
 يتبعوف وال أبطلوه؛ والسنة للكتاب مخالفا منها كاف وما أثبتوه؛ والسنة للكتاب موافقا معانيها

 .ظلم اهلل من ىدى بغير النفس ىوى واتباع جهل الظن اتباع فإف األنفس تهوى وما الظن
 



 - 056 - 

 فصار ردوه، عقولهم يوافق لم وما قبلوه عقولهم وافق فما ، وآرائهم عقولهم على
 .ٔديارىم جوؼ في غرباء السنة وأىل غريبة، والسنة غريبا، اإلسبلـ

                                                           

 من شيء إلى أشار الشيخ الفقرة ىذه فيفي شرحو:  العقل الكريم عبد بن ناصرقاؿ الدكتور  ٔ
 أف ينبغي وقفات عدة ىذا وفي البدعة، وأىل السنة وأحواؿ واالبتداع، باالفتراؽ المتعلقة األمور
 ستفترؽ: )قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف واعلم: )قولو عند: األولى الوقفة: قليبلً  نتأملها

 أحاديث لو وشهدت طرقو بمجموع صحيح والحديث ومستفيض، معلـو الحديث ىذا( أمتي
 القضية ىذه يتناولوف الذين بعض خطأ إلى ننبو أف ينبغي ىنا ومن أخرى، بألفاظ أيضاً  صحيحة

 وبعض والعقبلنيين، العصرانيين من كثير مثل وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ أحاديث يجهلوف وىم
 بين خلطوا ىؤالء يثبت، ال االفتراؽ حديث أف فيزعموف الدين، في فقههم يقل الذين الدعاة
 عن اإلخبار حديث وبين والسبعين، الثبلث ذكر فيو الذي االفتراؽ حديث بين خلطوا: أمرين

 للواقع مكابرة ىذه أف مع يصح، ال االفتراؽ عن اإلخبار أف فزعموا سواء فجعلوىما االفتراؽ،
 في االفتراؽ ذكر وسلم عليو اهلل صلى النبي فإف للشرع، صريحة مخالفة أيضاً  أنها عن فضبلً 

 وذراعاً  بشبر شبراً  قبلكم كاف من سنن لتتبعن: )وسلم عليو اهلل صلى قولو مثل كثيرة، أحاديث
 .الضبلؿ على سننهم المقصود الهدى، على سننهم المقصود وليس( بذراع

 التي السالفة األمم أي ،(القروف مأخذ أمتي لتأخذف: )وسلم عليو اهلل صلى النبي قوؿ وكذلك
 صلى النبي وأف واقع االفتراؽ أف تثبت التي المتواترة الصحيحة األحاديث من ذلك وغير مضت،

 .والحق الصدؽ وخبره بو، أخبر وسلم عليو اهلل
 والواقع ومشهور، مستفيض أيضاً  فهو فرقة والسبعين الثبلث ذكر فيو الذي االفتراؽ حديث أما

 فإف ولذلك أخرى، أعداد العدد ىذا عن تفّرع وربما العدد، ىذا إلى افترقت األمة فإف لو؛ يشهد
 إف: قالوا وسبعين، ثبلثة على يزيد االفتراؽ إف وقالوا االفتراؽ حديث ذكروا حين العلم أىل

 شعارات ذات جماعات لو وتكوف رءوس، لو ويكوف أصوؿ، في يكوف الذي االفتراؽ بو المقصود
 الفردية، الحاالت أما مفارقة، بأنها الجماعة توصف بو الذي ىو الوصف ىذا فإنو مناىج وذات

 .أثر لها يبق لم فهذه تزوؿ التي والنزعات
 النبي إف ثم منو، قريب إلى أو العدد ىذا مثل إلى افترقت أنها نجد األمة تاريخ نتأمل وعندما

 بعض فيو وقع فيما نقع لئبل جيداً  نعيهما أف بد ال أمرين إلى أشار ىذا في وسلم عليو اهلل صلى
 أو اليأس، من شيء عنده فصار اإلفراط بمبدأ أخذ الناس فبعض والتفريط، اإلفراط من الناس
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 الرحمن عبد قاؿ كما يتميز، ال الحق وأف ضاع، الحق أف وظن الوضوح عدـ من شيء عنده صار
 صلى النبي ذكرىا التي الجماعة نحن: يقولوف المعتزلة حتى الحق يّدعي كل: يقوؿ وأمثالو بدوي

 الحديث ىذا بين يجمعوا أف استطاعوا ما أناساً  ىناؾ أف فالشاىد! الحديث في وسلم عليو اهلل
 ىي الفرقة ىذه وأف ناجية، فرقة توجد أف بد ال االفتراؽ ىذا وجود مع أنو تُثبت أخرى وأحاديث
 وصحابتو، وسلم عليو اهلل صلى النبي عليو كاف ما على بأنها موصوفة الجماعة ىذه وأف الجماعة،

 من يضرىم ال ظاىرين الحق على أمتي من طائفة تزاؿ ال: )والظهور البقاء لها ُضمن أيضاً  وأنها
 (.الساعة تقـو أف إلى عاداىم من وال خذلهم

 اهلل، وعد كما ظاىر والدين محفوظ الحق بأف يجـز ويجعلو المسلم عند األمل يبعث وعد فهذا
 .وأتباعهم العلم أىل من القدوات وىم يمثلو من لو يكوف أف بد وال
 على وجل عز اهلل كتبو الذي االبتبلء من وىو عمر، خبلفة بعد الخبلؼ إلى الشيخ أشار ثم

 إال يد فيو لنا ليس اهلل قّدره وما وجل عز اهلل قدره مما يكوف أف بد ال وانقضى، مضى وأمر األمة،
 وقت بين ما ازداد االبتداع وأف يهلك، ومن يسلم لمن واختبار لؤلمة ابتبلء كلو ذلك أف نعرؼ أف

 دروس فيها المسألة وىذه عنو، اهلل رضي عثماف على الفتنة في بدأ التغيير وأف شك، ال وآخر
 .قادمة مناسبات في تأتي وربما الوقت لها يتسع ال عظيمة

 األوؿ الثلث في ظهرت الخوارج أف صحيح الجملة، في أي مستقيمًا، يزاؿ ال األمر أف ذكر ثم
 أربع فهذه أيضاً، األوؿ القرف في والمرجئة والقدرية الرافضة ثم الشيعة وظهرت األوؿ، القرف من

 واضحاً  عوارىا وكاف محاربة، مغمورة كانت ذلك مع لكنها األوؿ، القرف في ظهرت كبرى فرؽ
 الهجر من بشيء تعامل وكانت إشكاؿ، أو غبش فيها الناس عند وليس العلماء، منها يحذر

 .السلف مذىب على كانت كلها األمة ألف والتضييق؛
 على ىو ىل الرابعة، بالطبقة يقصد ماذا أدري ال وأنا ،(الرابعة الطبقة جاءت أف إلى: )قولو

 لي يظهر لكن العلماء، عامة اصطبلح على أو المؤرخين، اصطبلح على أو المحدثين اصطبلح
 في مرواف بني خبلفة يقصد وربما ،(فبلف بني خبلفة: )بقولو العباس، بني خبلفة يقصد أنو

 بني خبلفة على ينطبق قالو الذي الوصف لكن وارد، ىذا وكل الهجري، األوؿ القرف منتصف
 ويتوافق غيره، على ينطبق مما أكثر -الهجري الثالث القرف في الرشيد ىاروف بعد خاصة- العباس

 .العلم أىل من كثير عند الرابعة الطبقة مفهـو مع
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 الناس بها ويُبتلى ظاىراً  فشواً  تفش لم وجودىا مع والبدع ،(البدع وفشت جداً  الناس تغّير: )قولو
 للبدع المجاؿ فتح المأموف ألف بعده، وما المأموف عهد في يعني الهجري، الثالث القرف في إال

 عند تعرؼ تكن لم التي العملية البدع بعض أف حتى والشيعة، الجهمية مذىب فنصر ونصرىا،
 الفرؽ تنفست أنو بمعنى المأموف، إال أظهرىا ما القدرية، وال المرجئة عند وال والشيعة، الخوارج

 بعض تأييد في الخبلفة من التعليمات بعض صدرت بل فأظهرتها، سراً  ببدعها تعمل كانت التي
 بعض في الرسميات من وجعلها المؤل، على وإعبلنها الصبلة، بعد الجماعي الذكر مثل البدع

 الدعاة وكثرة والعقائد واألعماؿ األذكار بدع أي البدع، بفشو ىنا المؤلف قصده ما فهذا الجوامع،
 راياتها وترفع أعناقها تظهر بدأت الفرؽ وسائر والمعتزلة الجهمية ألف الحق؛ سبيل غير إلى

 محنة القرآف، بخلق القوؿ محنة رأسها وعلى المحن ووقعت عليهم، تتنافس أو الناس وتستجلب
 الجّهاؿ واستهووا بعضاً، بعضهم الناس كّفر الوقت ىذا وفي الرافضة، ومحنة والمعتزلة، الجهمية
 بشكل ىذا حصل والترىيب، بالترغيب الدنيا أمور في الناس وأطمعوا قبل، ذي من أكثر والرعاع
 .وأمثالو دؤاد أبي ابن كػ والمعتزلة الجهمية بأيدي الدولة وزارة كانت حينما المأموف أياـ واضح

 .المحنة وقت أيضاً  بهذا يقصد ،(مكتومين وأىلها السنة فصارت: )ذلك بعد قاؿ ثم
 أشار ىنا ،(القياس ووضعوا شتى، وجوه من يعلموف ال حيث من وكفروا وفشت، البدعة وظهرت)

 لهم المخالفين تكفير مناىجهم ومن عندىم، التلقي مصادر واختبلؿ األىواء أىل مناىج إلى
 الغائب، على الشاىد قياس: أي العقيدة، في القياس وضع مناىجهم ومن علم، بغير والتكفير

 .والنصارى واليهود والصابئة والمجوس واليوناف الفبلسفة عقائد على المسلمين عقائد وقياس
 على ونهيو وأمره وأحكامو وآياتو) الصفات عمـو بها ويقصد ،(الرب قدرة وحملوا: )قاؿ ثم

 بذات يتعلق ما فيها بما العقيدة فيقرروف بعقولهم، الدين يقرروف أخذوا: يعني ،(وآرائهم عقولهم
 عقولهم خالف وما قبلوه، عقولهم وافق فما واآلراء، العقوؿ بمجرد وأفعالو وصفاتو وأسمائو اهلل

 (.ديارىم جوؼ في غرباء السنة وأىل غريبة، والسنة غريباً، اإلسبلـ فصار) ردوه،
 وجود رغم السلف كاف فقد الوجود، عن غربة ليست الصدارة موقع عن غربة فهي نسبية، والغربة
 بأيديهم شيء كل وكاف والعقد، الحل أىل وىم الصدارة أىل ىم الثالث القرف بداية إلى األىواء

 وعامة مشهورة، ظاىرة والسنة محفوظة الجماعة وكانت أقوياء، وكانوا أعّزة، فكانوا السلطاف، حتى
 الناس ففتنت الفتنة ىذه جاءت حتى شعرة، قيد العلم أىل عن يخرجوف ال السنة على المسلمين

 ىنا ومن الشيخ، قاؿ كما الجّهاؿ الرعاع وفُتن العقائد، في اختبلط عندىم صار العامة، حتى
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 حتى األىواء ألىل الصدارة وصارت -الصدارة غربة- اإلسبلـ ديار جوؼ في الغربة ظهرت
 وبعض المتوكل اهلل وقّيض اهلل، رحمو حنبل بن أحمد اإلماـ السنة إماـ يد على الفتنة انجلت
 الجرح وجد بعدما لكن جديد، من وقوتها ىيبتها للسنة فأعادوا بعده، جاءوا الذين الخلفاء
، وإلى األمة في المنكي  .!الوكيل ونعم اهلل وحسبنا اليـو

 الماؿ، من معلـو بقدر معين أجل إلى المرأة الرجل يتزوج أف ىو المؤقت الزواج أو المتعة ٔ
 أوؿ في مباحا كاف - المتعة زواج وىو - المؤقت والزواج والدواـ، االستمرار الزواج في واألصل
 يخالف ولم العلم أىل عامة قوؿ وىذا الدين يـو إلى محرما وصار اإلباحة، نسخت ثم اإلسبلـ

 .عليو دليل ال باطل وقولهم الرافظة بعض إال ذلك في
 الحمر لحـو وعن المتعة نكاح عن نهى وسلم اهلل صلى اهلل رسوؿ أف: " عنو اهلل رضي علي عن

 رواه." اإلنسية الحمر لحـو وعن خيبر يـو النساء متعة عن نهى: " رواية وفي." خيبر زمن األىلية
 (.ٚٓٗٔ) ومسلم( ٜٜٖٚ) البخاري

 يا: " فقاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ مع كاف أنو حدثو أباه أف الجهني سبرة بن الربيع وعن
 القيامة يـو إلى ذلك حـر قد اهلل وإف النساء من االستمتاع في لكم أذنت كنت قد إني الناس أيها
 (.ٙٓٗٔ) مسلم رواه".  شيئا آتيتموىن مما تأخذوا وال سبيلو فليخل شيء منهن عنده كاف فمن
 َعَلْيوِ  اهللُ  َصل ى عنو فثبت المتعة، نكاحُ  وأما(: ٔٔٔ/ ٘" )المعاد زاد" في القيم ابن اإلماـ قاؿ

ـَ  أحل ها أنو َوَسل مَ  ـَ  عنها نهى أنو عنو وثبت الفتح، عا ( ٙٓٗٔ) مسلم صحيح في كما الفتح، عا
ـَ  كاف إنما النهي أف والصحيح قولين، على خيبر يوـَ  عنها نهى ىل: واختلف ،(ٕٕ)  الفتح، عا

 َصل ى اهلل رسوؿ أف: عباس البن علي   قاؿ وإنما األىلية، الحمر عن كاف إنما خيبر يوـَ  النهي وأف
 في عليو محتجاً  األىلية الحمر عن ونهى النساء، متعة عن خيبر يـو نهى َوَسل مَ  َعَلْيوِ  اهللُ 

ًُ  فظن المسألتين،  أفرد ثم بالمعنى، فرواه الفصلين، إلى راجع خيبر بيـو التقييد أف الرواة بعُض
 .خيبر بيـو وقيده الفصلين، أحد بعضهم

 وال فيها الرخصة األوائل عن جاء: المنذر ابن قاؿ(: ٕٚٔ - ٕٙٔ/ ٜ) الفتح في الحافظ وقاؿ
 وقاؿ. رسولو وسنة اهلل كتاب يخالف لقوؿ معنى وال الرافضة بعض إال يجيزىا أحداً  اليـو أعلم

: الخطابي وقاؿ. الروافض إال تحريمها على العلماء جميع من اإلجماع وقع ثم: عياض القاضي
 المختلفات في الرجوع في قاعدتهم على يصح وال الشيعة بعض عن إال كاإلجماع المتعة تحريم
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 عن سئل أنو محمد بن جعفر عن البيهقي ونقل. نسخت أنها علي عن صح فقد بيتو وآؿ علي إلى
 لم المتعة إباحة زمن أف على متفقة كلها الروايات: القرطبي وقاؿ. بعينو الزنا ىي: فقاؿ المتعة

 .الروافض من إليو يلتفت ال من إال تحريمها على والخلف السلف أجمع ثم حـر وأنو يطل
 يحلو الذي النكاح ىذا في يشترط، و التحليل نكاح: قوؿ المصنف )واإلستحبلؿ( يقصد مسألة

 أف أجل من النكاح أو( المتعة نكاح) المؤقت فالنكاح ، صحيحا نكاحا يكوف أف األوؿ لزوجها
 ، العلم أىل عامة قوؿ في وباطل محـر كبلىما( التحليل نكاح) يطلقها ثم األوؿ لزوجها يحلها

 وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ عن األحاديث من صح لما ، األوؿ لزوجها المرأة بو تحل وال
   . التحليل نكاح بتحريم

: )  الناس يخطب وىو قاؿ أنو عنو اهلل رضي الخطاب بن عمر عن( ٕ٘ٙ/ٙ) الرزاؽ عبد روى
 ( . رجمتهما إال لو ومحلل بمحلل أوتى ال واهلل

 ولم يأمرني لم ، لزوجها أحلها تزوجتها امرأة: )  عمر البن قاؿ رجبل أف نافع عن الحاكم وروى
 كنا وإف:  قاؿ.  فارقها كرىتها وإف ، أمسكها أعجبتك إف ، رغبة نكاح إال ، ال:  قاؿ.  يعلم
 مكثا وإف ، زانيين يزاالف ال:  وقاؿ.  سفاحا وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عهد على نعده

 في األلباني وقاؿ ، الذىبي ووافقو ، الشيخين شرط على صحيح:  الحاكم قاؿ(  سنة عشرين
 . قاال كما وىو( : ٖٔٔ/ٙ) اإلرواء
 المرأة تعلم ولم ، األوؿ لزوجها يحلها أف نفسو وفي ، المرأة يتزوج الرجل عن أحمد اإلماـ وسئل
 . ملعوف فهو اإلحبلؿ بذلك أراد إذا ، محلل ىو:  فقاؿ.  بذلك
 ىم إذا:  وغيرىما والنخعي الحسن وقاؿ( : ٜٕٛ/ٙ) الكبرى الفتاوى في اإلسبلـ شيخ وقاؿ
 كانت إذا:  النخعي إبراىيم ولفظ.  المسيب ابن عن ذلك ويروى،  محلل نكاح فهو الثبلثة أحد
 ، باطل األخير ىذا فنكاح محلل أنو( المرأة أو ، الثاني الزوج أو ، األوؿ الزوج: ) الثبلثة أحد نية
 . لؤلوؿ تحل وال

 بل،  تقدـ كما ناكحة ىي فليست فيو راغبة ىي وليست الرجل نكحت إذا المرأة أف:  ىذا ووجو
 تملك لم إف وىي،  بو ماكرة للرجل خادعة وىي،  اهلل بحدود متبلعبة اهلل بآيات مستهزئة ىي

 وإظهار منو االختبلع تنوي بأف غالبا بو تحصل وجو على فيها التسبب تنوي فإنها بالفرقة االنفراد
 إف ثم،  الغالب في ويقتضيو،  طبلقها أو خلعها على يبعثو مما وذلك،  وبغضو وكراىتو فيو الزىد
 محـر أمر فهذا،  لها ينبغي ما وترؾ،  لها يكره ما وفعل،  عنو النشوز تنوي أف ذلك إلى انضم
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 محـر فعل تنو لم وإف،  شرعا الفرقة يوجب ما نوت لو ما فأشبو،  العادة في للفرقة موجب وىو
 يلتئم وال،  معو اهلل حدود تقيم ال أف مظنة في ىذه ومثل،  لو مريدة ليست فهي،  واجب ترؾ وال

 . غالبا الفرقة إلى فيفضي،  بينهما النكاح مقصود
،  كتابو في سبحانو اهلل ذكره كما والرحمة الزوجين بين المودة يوجب عقد النكاح فإف:  وأيضا

 لم فرقتو وتود معو المقاـ تكره العقد حين من المرأة كانت ومتى،  واالزدواج السكن ومقصوده
 . مقصوده بو يحصل وجو على معقودا النكاح يكن

 يبح فلم( اهلل حدود يقيما أف ظنا إف يتراجعا أف عليهما جناح فبل: ) قاؿ سبحانو اهلل فإف:  وأيضا
 كراىيتها ألف؛  اهلل حدود تقيم أف تظن ال المرأة ىذه ومثل اهلل حدود يقيم أف فيو يظن نكاحا إال
 وإذا،  منافعها الرجل يستوفي كما بالنكاح الزوج منافع تستوفي المرأة وألف،  الظن ىذا تمنع لو

 فبل،  لو مريدة وال للنكاح قاصدة تكن لم معو لتقيم ال األوؿ إلى وتعود لتفارقو تزوجت إنما كانت
 انتهى"  الحيل إبطاؿ قاعدة على النكاح ىذا يصلح
 على فوافقت ، الزوجة نوتو لو وماذا( : " ٚٚٔ/ٕٔ) الممتع الشرح في العثيمين العبلمة وقاؿ

 أنو:  ووجهو ؛ الزوجة لنية أثر ال أنو المؤلف كبلـ فظاىر ؟ لؤلوؿ تحل أف أجل من بالثاني التزوج
 ، األمر ىذا بالو على فليس ، رغبة نكاح تزوجها ألنو ؛ يطلقها ال الثاني والزوج ، شيء بيدىا ليس
 . فكذلك وليها نواه ولكن ىي تنوه لم فإف

 تكوف ىذا فعلى ، لنيتو أثر ال بيده فرقة ال من:  قاؿ ، قاعدة تعتبر عبارة الفقهاء بعض قاؿ ولهذا
 . بيدىما فرقة ال ألنو ؛ لنيتهما أثر ال ووليها الزوجة
 بأنو وسلموا ، المذىب خبلؼ وىو ، الزوج كنية ووليها المرأة نية أف إلى العلم أىل بعض وذىب

 حتى الزوج على تنكد بأف ، النكاح إفساد في يسعيا أف بإمكانهما:  قالوا لكن ، بيدىما فرقة ال
 نية فلتكن مؤثرة الزوج نية كانت فإذا ، وزوجة زوج بين عقد والنكاح ، بالدراىم يغروه أو ، يطلقها
 . أيضا مؤثرة الزوجة
 والقوؿ ، المذىب على الزوج ىو منهم نيتو تؤثر والذي ، والولي ، والزوجة ، الزوج:  ثبلثة فعندنا

:  وسلم عليو اهلل صلى النبي لقوؿ ، العقد تبطل فإنها الثبلثة من واحد من تقع نية أي أف الراجح
 . الزوجة وكذلك ، دائما مستمرا نكاحا ينو لم عقد حينما والولي( بالنيات األعماؿ إنما)

 تشكو وجاءت عنهما اهلل رضي الزبير بن الرحمن عبد تزوجت القرظي رفاعة امرأة:  قائل قاؿ فإذا
 إلى ترجعي أف أتريدين: ) لها فقاؿ ، الثوب ىدبة مثل معو ما أف والسبلـ الصبلة عليو للرسوؿ
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 ىي ىل ، اإلرادة ىذه:  نقوؿ تؤثر؟ ال الزوجة نية أف على ذلك يدؿ أال ، نعم:  فقالت ،( رفاعة
 ألف ؛ رأتو أف بعد أنها يظهر الذي ؟ العيب بهذا الثاني الزوج رأت أف بعد حدثت أو ، العقد قبل

 أنو الحاؿ فظاىر ، تشتكي جاءت ثم ، ممانعة أي عندىا وليس ، بها ويدخل يتزوجها الرجل كوف
"  احتماؿ فيو الحديث كاف وإف ، أعلم واهلل ، تشتكي جاءت ما العلة ىذه وجدت أنها لوال

 . انتهى
 تحل الذي النكاح أف في صريحة اآلية أف مسلم كل فليعلم أال( : ٜٖٗ/ٕ) المنار صاحب وقاؿ

 فمن ، لذاتو النكاح مقصود بو حصل وقد رغبة عن صحيحاً  زواجاً  كاف ما ىو ، ثبلثاً  المطلقة بو
 معصية ىو بل ، لؤلوؿ المرأة بو تحل وال ، صحيح غير صورياً  زواجاً  كاف اإلحبلؿ بقصد تزوجها

 وىو بالبوؿ الدـ طهر من مثاؿ ذلك ومثاؿ ، حراماً  كانت إليو عادت فإف ، فاعلها الشارع لعن
 . وعاراً  فساداً  أشد وىو ، المتعة نكاح من شر التحليل ونكاح ، رجس على رجس

 عشرتها يمقت ثم ، طبلقها على نادماً  فيرتجعها إليها بالحاجة يشعر ثم ، زوجتو يطلق الذي إف
 لو يتم فإنو ، ثانية فيرتجعها عنها االستغناء عدـ عنده ويترجح لو يبدو ثم ، فيطلقها ذلك بعد

 بمقدار منو صحيحة ومعرفة ، تامة روية غير عن جاء ربما األوؿ الطبلؽ ألف ، اختبارىا بذلك
 كاف ما على الندـ بعد إال يكوف ال ألنو ، كذلك يكوف ال الثاني الطبلؽ ولكن ، امرأتو إلى حاجتو

 ترجيحاً  ذلك كاف بعده راجعها ىو فإذا بو يتم االختبار إف قلنا لذلك، خطأ كاف بأنو والشعور أوالً 
 ، مرجوحاً  التاـ باالختبار رآه أف بعد التسريح ترجيح إلى يعود أف ويبعد ، تسريحها على إلمساكها

 كرة المرأة تجعل أف يستحق فبل ، التأديب يستحق العقل ناقص كاف ثبلثة وطلق عاد ىو فإذا
 أمرىا ويخرج منو تبين أف الحكمة من يكوف بل ، ىواه شاء متى ويرتجعها ، شاء متى يقذفها بيده
 تزوجت أف ذلك بعد اتفق ،فإف تعالى اهلل حدود إقامتهما، بالتآمهما ثقة ال أف علم ألنو يده من

 يتزوج أف وأحب األوؿ فيها رغب ثم ، عنها مات أو اآلخر طلقها أف واتفق ، رغبة عن آخر رجبلً 
 وإقامتهما التآمهما في الرجاء فإف ، إليو بالعودة ىي ورضيت لغيره صارت أنها علم وقد ، بها

 مات أو اآلخر طلقها أف واتفق رغبة عن آخر رجبل تزوجت أف ذلك بعد اتفق فإف تعالى اهلل حدود
 إليو بالعودة ىي ورضيت لغيره صارت أف علم وقد بها يتزوج أف وأحب األوؿ فيها رغب ثم عنها
.  العدة بعد لو أحلت ولذلك ، جداً  قوياً  حينئذ يكوف اهلل حدود وإقامتهما التآمهما في الرجاء فإف
  .التحليل إبطاؿ على الدليل إقامة اإلسبلـ شيخ كتاب وانظر.  أعلم وتعالى سبحانو واهلل
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 فضل وتعرؼ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ من لقرابتهم فضلهم؛ ىاشم لبني واعرؼ
 القـو ومولى اإلسبلـ، في[ وحقوقهم] قدرىم فاعرؼ األفخاذ، وجميع والعرب قريش
 رسوؿ ووصية األنصار، فضل وتعرؼ اإلسبلـ في حقهم الناس لسائر وتعرؼ منهم،

 من وجيرانو فضلهم، تعرؼ تنساىم، فبل الرسوؿ وآؿ فيهم، وسلم عليو اهلل صلى اهلل
  .ٔفضلهم فاعرؼ المدينة، أىل

                                                           

 فيما العباد بحقوؽ يتعلق ما أيضا ىذا في شرحو: العقل الكريم عبد بن ناصرقاؿ الدكتور  ٔ
 لكل أف نعرؼ فكما أخص، ىو ما ومنها خاص ىو ما ومنها عاـ ىو ما فمنها تتدرج، وىي بينهم،
 ىناؾ فكذلك المسلمين، عمـو على حقاً  وللوالة حقاً  للعلماء وأف حقاً، المسلم أخيو على مسلم
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بذلك وأوصى بحقوقهم اهلل نوه المسلمين من لفئات أخص حقوؽ
 .وسلم
 في ورد ولذلك وسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ حق ىو الجميع على يجب للعباد حق وأوؿ

 إليو أحب وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ يكوف حتى المسلم إيماف يصح ال أنو الصحيح الحديث
 .أجمعين والناس ولده ومن نفسو من
 .ىاشم بنو وىم خاص، حق لهم أيضاً  وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قرابة ثم
 بني قريش وأفضل العرب، أفضل قريشاً  أف صحيحة أحاديث في ورد فقد كلها، قريش أيضاً  ثم

 .اعتبارىا لها يكوف أف بد ال الحقوؽ وىذه وسلم، عليو اهلل صلى محمد ىاشم بني وأفضل ىاشم،
 مزيد لهم العرب ألف العرب؛ وأفخاذ أيضاً  والعرب قريش، أفخاذ يعني ،(األفخاذ وجميع: )وقاؿ
 إنما العصبية، يعني ال ذلك لكن النصوص، عمـو من يؤخذ الفضل وىذا األمم، بقية عن فضل
 خيرىا األمم من اصطفى اهلل أف وسلم عليو اهلل صلى النبي فيو ذكر الذي االصطفاء فضل يعني
 ىاشم بني ومن ىاشم، بنو وىم خيرىا قريش ومن قريش، وىم خيرىا العرب ومن العرب، وىم

 من كثير عمـو مقتضى من األمم أفضل ىم فالعرب وسلم، عليو اهلل صلى النبي وىو خيرىا
 عز اهلل بدين بتمسكهم مشروط قلت كما ذلك لكن قدرىم لهم يُعرؼ أف بد فبل النصوص،

 .وجل
 .لهم حق فبل اإلسبلـ من خرجوا إذا أما: أي ،(اإلسبلـ في وحقوقهم قدرىم فاعرؼ: )قولو
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 في كانوا سواء الرقيق، ىم األوؿ الصنف: صنفين على يُطلق المولى (.منهم القـو ومولى: )قولو
 تبعات، سادتهم وعلى تبعات لسادتهم ولواليتهم موالي، يعتبروف فإنهم الرؽ من تحرروا أو الرؽ

 .مثبلً  بالنسب بهم يلحق ال فإنو جميعها في وليس الحقوؽ جملة في سادتو يلحق فالمولى
 قبيلة تحالف حيث كثيراً  يحدث وىذا العرب، قبائل بين األحبلؼ الموالي من الثاني الصنف
 من تتشكل العرب قبائل من كثيراً  نجد ولذلك أحياناً، واحد اسم تحت فتصيراف األخرى القبيلة

 .فيو حرج ال وىذا جديد، شعار تحت أو جديد باسم فتتسمى العرب من مجموعات
 .ذكرت كما العاـ الحق ىذا ،(اإلسبلـ في حقهم الناس لسائر وتعرؼ: )قاؿ
 في غيرىم من أفضل فالمهاجروف وإال التمثيل سبيل على وىذا ،(األنصار فضل واعرؼ: )قاؿ ثم

 .المهاجرين وآووا وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ آووا الذين ىم األنصار لكن الجملة،
 عليو اهلل صلى الرسوؿ وآؿ فيهم، وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ ووصية األنصار فضل واعرؼ)

 ما األوؿ المعنى: معنياف بالكرامات ىنا المقصود ،(وكراماتهم فضلهم واعرؼ تنساىم، فبل وسلم
 التي الكرامات وىو الثاني النوع بذلك يعني وقد الظاىر، ىو وىذا الفضل، من بو اهلل أكرمهم

 .أعلم واهلل أظهر، أو أكثر الناس بعض عند البيت آؿ في تكوف قد عباده، بعض بها اهلل يكـر
 والنبػي المدينػة، أىػل فضػل يشػملهم ألنهػم ؛(فضػلهم فاعرؼ المدينة أىل من وجيرانهم: )ذكر ثم

 عليػو اهلل صػلى الرسػوؿ مػن وقػربهم مػرة، من أكثر في لهم ودعا بفضلهم نوه وسلم عليو اهلل صلى
 ا.ىػ غيرىم من أقرب جعلتهم لو وصحبتهم وسلم
 السػنة أىػل عليػو الػذي فػإف( : ٛٗٔص) المستقيم الصراط اقتضاء في اإلسبلـ شيخ قاؿ: مسألة

 وفرسػػهم رومهػػم وسػػريانيهم عبػػرانيهم العجػػم جػػنس مػػن أفضػػل العػػرب جػػنس أف إعتقػػاد والجماعػػة
 وسػلم عليػو اهلل صػلى اهلل رسوؿ وأف قريش أفضل ىاشم بني وأف العرب أفضل قريشا وأف وغيرىم
 بنػػي ثػػم قػػريش ثػػم العػػرب فضػػل ولػػيس نسػػبا وأفضػػلهم نفسػػا الخلػػق أفضػػل فهػػو ىاشػػم بنػػي أفضػػل
 أنفسػهم فػي ىػم بػل الفضػل مػن ىذا كاف وإف منهم وسلم عليو اهلل صلى النبي كوف بمجرد ىاشم
 ولهػذا الػدور لػـز وإال ونسػبا نفسػا أفضػل أنػو وسػلم عليػو اهلل صػلى اهلل لرسػوؿ ثبت وبذلك أفضل

 التػي للسػنة وصػفو في أحمد اإلماـ صاحب الكرماني خلف بن إسماعيل بن حرب محمد أبو ذكر
 فيهػا بهػم المقتػدى بهػا المعػروفين السػنة وأىػل األثػر وأصػحاب العلػم أئمػة مػذىب ىػذا: فيهػا قاؿ

 مػن شػيئا خػالف فمػن عليهػا وغيػرىم والشػاـ والحجػاز العػراؽ أىػل علمػاء مػن أدركػت من وأدركت
 السػنة مػنهج عػن زائػل الجماعػة عػن خػارج مبتػدع فهػو قائلها عاب أو فيها طعن أو المذاىب ىذه
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 في كاف حتى الجهمية قوؿ يردوف يزالوا لم العلم أىل أف - اهلل رحمك - واعلم
 اهلل صلى اهلل رسوؿ آثار على وطعنوا العامة، أمر في الرويبضة تكلم فبلف بني خبلفة

 الجاىل قولهم في فدخل خالفهم، من وكفروا والرأي، بالقياس وأخذوا وسلم، عليو
 وجوه، من األمة فهلكت يعلموف، ال حيث من كفروا حتى لو، علم ال والذي والمغفل
 من وابتدعت وتفرقت وجوه، من وضلت وجوه، من وتزندقت وجوه، من وكفرت
 ولم أصحابو، وأمر وأمره وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قوؿ على ثبت من إال وجوه،
 طريقتهم عن يرغب ولم وسعهم، ما ووسعو أمرىم، يجاوز ولم منهم، أحدا يخطئ

                                                                                                                                                  

 الحميػػدي الزبيػػر بػػن اهلل وعبػػد مخلػػد بػػن إبػػراىيم بػػن وإسػػحاؽ أحمػػد مػػذىب وىػػو الحػػق وسػػبيل
 قػػوؿ اإليمػػاف إف: قػػولهم مػػن فكػػاف العلػػم عػػنهم وأخػػذنا جالسػػنا ممػػن وغيػػرىم منصػػور بػػن وسػػعيد
 ونحػػػبهم وسػػػابقتها وفضػػػلها حقهػػػا للعػػػرب ونعػػػرؼ: قػػػاؿ أف إلػػػى طػػػويبل كبلمػػػا وسػػػاؽ ونيػػػة وعمػػػل

 بقػػػوؿ نقػػػوؿ وال( نفػػػاؽ وبغضػػػهم إيمػػػاف العػػػرب حػػػب) وسػػػلم عليػػػو اهلل صػػػلى اهلل رسػػػوؿ لحػػػديث
 وخػػبلؼ بدعػػة قػػولهم فػػإف بفضػػلهم يقػػروف وال العػػرب يحبػػوف ال الػػذين المػػوالي وأراذؿ الشػػعوبية

 وىػو صػحت إف عنػو األصػطخري سػعيد بػن أحمػد رسػالة فػي نفسػو أحمػد عػن الكبلـ ىذا ويرووف
 ىػ.ا. العلم أىل عامة وقوؿ قولو
 التي األمم انقسمت الثبلث القوى وباعتبار فصل،( : ٖٔٗ/٘ٔ) أيضا الفتاوى مجموع في وقاؿ
 فيهػػا ظهػػرت التػػي ىػػي األمػػم ىػػذه فػػإف والفػػرس والػػرـو العػػرب وىػػم اإلنسػػانى الجػػنس أفضػػل ىػػي

 والتػػػرؾ كالسػػػوداف سػػػواىم مػػػن فأمػػػا وعرضػػػا طػػػوال األرض وسػػػط سػػػكاف وىػػػم اإلنسػػػانية الفضػػػائل
 عػرب: لهػم فقيػل وصػفها مػن اسػمها واشػتق النطقية العقلية القوة العرب على فغلب فتبع ونحوىم

 من الشهوية القوة الرـو على وغلب المنطقية القوة خاصة وذلك واإلظهار البياف وىو األعراب من
 طلبتػػو إذا أرومػػة اىػػذ رمػػت: يقػػاؿ فإنػػو الػػرـو: لهػػم فقيػػل اسػػمها واشػػتق ونحوىمػػا والنكػػاح الطعػػاـ

 من اسمها واشتق والرياسة واالستعبلء والمنع الدفع من الغضبية القوة الفرس على وغلب واشتهيتو
 علػى الػثبلث الصفات ىذه توجد ولهذا وغلبو قهره إذا يفرسو فرسو: يقاؿ كما الفرس: فقيل ذلك
 الدفعيػة القػوة ألف الفػرس وتليهػا األمػم أفضػل العرب كانت ولهذا وباديتها حاضرتها الثبلث األمم
 .الرـو وتليها أرفع
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 دينو فقلدىم الصحيح، واإليماف الصحيح اإلسبلـ على كانوا أنهم وعلم ومذىبهم،
 عليو اهلل صلى محمد ألصحاب والتقليد بالتقليد، ىو إنما الدين أف وعلم واستراح،

 .ٔوسلم
                                                           

 في العثيمين العبلمة قاؿ الترمذى، صفواف بن الجهم مؤسسها إلى نسبتها فى الجهمية ترجع ٔ
 صفات أنكر أنو بدعتو وأوؿ صفواف، بن الجهم أتباع ىم الجهمية؛(: ٓٔٗ/ ٜ) فتاواه مجموع

 ثم والكبلـ، المحبة فأنكر تكليما؛ موسى يكلم ولم خليبل، إبراىيم يتخذ لم اهلل إف: وقاؿ اهلل،
 ألف الرافضة؛ ومتأخري كالمعتزلة الجهمية؛ غير طوائف فاعتنقها وتتسع، تنتشر البدعة ىذه بدأت

 الحكم بن ىشاـ بالتشبيو عرؼ من أوؿ: العلم أىل قاؿ ولهذا مشبهة، باألوؿ كانوا الرافضة
 .الصفات ينكروف وصاروا التعطيل، إلى التشبيو من تحولوا ثم الرافضي،

 سمعاف، بن أباف عن بدعتو أخذ والجعد درىم، بن الجعد عن بدعتو أخذ صفواف بن والجهم
 اهلل صلى النبي سحر الذي اليهودي األعصم بن لبيد عن أخذىا الذي طالوت عن أخذىا وأباف
 ببلد في نشأ صفواف بن الجهم إف ثم اليهود، من أصلها التعطيل بدعة فتكوف وسلم؛ عليو

 فصارت أخذ، ما أيضا منهم فأخذ والفبلسفة، الكواكب وعباد الصائبة من كثير وفيها خراساف،
 اإلسبلمية، األمة في البدعة ىذه وانتشرت، والمشركين والصابئة اليهودية من مركبة البدعة ىذه

 الصفات، مع األسماء أنكر من ومنهم الصفات، ينكروف الصفات في معطلة الجهمية وىؤالء
 أنها أو حقيقة، وليست إضافات جعلوىا نفسو إلى - سبحانو - اهلل يضيفها التي األسماء وىذه
 وىكذا كذلك، والبصير غيره في السمع خلق من بمعنى عندىم فالسميع مخلوقاتو؛ لبعض أسماء

 ا.ىػ
 من الثانية المائة فى ظهر خراساف، أىل من وىو الجهمية، لواء حامل ىو لجهم بن صفوافا هذاف

 وتعطيل القرآف بخلق القوؿ ابتدع من وأوؿ الخالصة، الجبرية من وىو محرز، بأبى ويكنى الهجرة،
 بن الحارث أصدقاء أخلص من وكاف األزد، قبائل إحدى راسب لبنى مولى وكاف. صفاتو عن اهلل

 .جامعية ورسائل عديدة مؤلفات فيو وكتبت طويل، وتاريخو سريج،
 الجهم وكذلك( : )ٖٕص) والجهمية الزنادقة على الرد في حنبل بن أحمد اإلماـ عنو قاؿ وقد

 فكاف كثيراً، بشراً  بكبلمهم وأضلوا فضلوا والحديث القرآف من المتشابو إلى الناس دعوا وشيعتو
 صاحب وكاف ترمذ، أىل من خراساف أىل من كاف أنو اهلل عدو الجهم أمر من بلغنا مما

 ( .وكبلـ خصومات
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 لحقيقة المخالفة واآلراء الكبلمية البدع على صفواف بن الجهم أفكار قامت:  الجهمية نشأة
 .الباطلة الفكرية االتجاىات بشتى متأثراً  السلفية العقيدة

 وقسمهم بهم، الناس تأثر ومدى الجهمية درجات:  الكبرى الفتاوى في اإلسبلـ شيخ ذكر وقد
 وإف وصفاتو اهلل أسماء ينفوف الذين الغالية فشرىا درجات ثبلث على الجهمية وكذلك ثبلث إلى

 والعالم بحي ليس عندىم الحقيقة في فهو مجاز ىو:  قالوا الحسنى أسمائو من بشيء سموه
 واليتلكم والمتكلم والبصير والسميع والقادر
 الزنادقة على الرد في أخرجو فيما أحمد اإلماـ ذكره كما قولهم حقيقة العلماء وصف وكذلك

 الشنعة أنفسهم عن يدفعوف ولكنهم شيئا يثبتوف ال أنهم للناس تبين ذلك فعند:  قاؿ والجهمية
 الخلق ىذا أمر يدبر من نعبد:  قالوا ؟ تعبدوف فمن:  لهم قيل فإذا العبلنيو في يقروف بما

 عرؼ قد:  قلنا نعم:  قالوا ؟ بصفة يعرؼ ال مجهوؿ ىو الخلق ىذا أمر يدبر الذي فهذا:  فقلنا
 ىذا:  لهم فقلنا تظهروف بما الشنعة أنفسكم عن تدفعوف إنما شيئا تثبتوف ال أنكم المسلموف

 بجارحة إال يكوف ال الكبلـ ال ألف يتكلم وال يتكلم لم:  قالوا موسى كلم ىوالذي يدبر الذي
 يعلم وال هلل تعظيما الناس أشد من أنهم يظن قولهم الجاىل سمع وإذا منتفية اهلل عن والجوارح

 وكفر ضبلؿ إلى قولهم يقودوف إنما أنهم
 قاؿ وقدرتو اهلل علم نفيهم في الجهمية على الرد باب اإلبانة كتاب في األشعري الحسن أبو وقاؿ

 { بعلمو إال تضع وال أنثى من تحمل وما: }  سبحانو وقاؿ{  بعلمو أنزلو: }  جل و عز اهلل
 أنزؿ أنما فاعلموا لكم يستجيبوا فإلم: }  سبحانو وقاؿ كتابو من مواضع خمسة في العلم وذكر
 { شاء بما إال علمو من بشيء يحيطوف وال: }  سبحانو وقاؿ{  اهلل بعلم

 القوة ذو: }  وقاؿ{  قوة منهم أشد ىو خلقهم الذي اهلل أف يروا أولم: }  فقاؿ القوة تعالى وذكر
 لو علم ال اهلل أف:  والقدرية الجهمية وزعمت{  بأيد بنيناىا والسماء: }  سبحانو وقاؿ{  المتين

 من فمنعهم بصير سميع حي قادر عالم اهلل أف ينفوا أف أرادوا بصر وال سمع وال حياة وال قدرة وال
 قالوا فقد هلل قدرة وال علم ال قالوا إذا ألنهم بمعناه فأتوا ذلك نفي إظهار من السيف خوؼ ذلك

 عليهم ذلك ووجب قادر وال بعالم ليس أنو
 والقادر بعالم ليس منهم كثير قاؿ الزنادقة ألف والتعطيل الزندقة أىل عن أخذوه إنما وىذا:  قاؿ
 و عز اهلل إف وقالت بمعناه فأتت بذلك تفصح أف المعتزلة تقدر فلم بصير وال سميع وال حي وال
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 أو سمعا أو أوقدرة علما لو تثبت أف غير من التسمية طريق من بصير سميع حي قادر عالم جل
 بصرا

 وحيرة العمين وعمي المخطئين خطأ بصرنا الذي هلل الحمد:  المقاالت كتاب في قاؿ وكذلك
 و لو الصفات أسماؤه وتقدست ثناؤه جل اهلل إف وقالوا العالمين رب صفات نفوا الذين المتحيرين

 لو عظمة وال لو جبلؿ وال لو عزة وال لو والبصر لو والسمع لو والحياة قدرة وال لو العلم أنو
 قوؿ وىذا:  قاؿ نفسو بها وصف التي تعالى اهلل صفات سائر في قالوا وكذلك، لو والكبرياء

 قادر وال بعالم ليس يزؿ لم صانعا للعالم أف يزعموف الذين المتفلسفة من إخوانهم عن أخذوه
 أف غير ذلك على يزيدوا ولم يزؿ غيرلم:  نقوؿ قالوا أف عنو وعبروا قدير وال بصير وال والحي
 كانت ما ذلك من يظهروا أف يستطيعوا لم الصفات في المعتزلة من قولهم وصفنا الذين ىؤالء

 ولوال وحياة وبصر وسمع وحياة قدرة و علم للباري يكوف أف فنفوا معناه فأظهروا تظهره الفبلسفة
 يمنعهم السيف خوؼ أف غير بو وألفصحوا ذلك من تظهره سفة الفبل كانت ما ألظهروا الخوؼ

 عالم الباري أف فزعم قولهم ينتحل كاف األباري بابن يعرؼ رجل أفصح وقد:  قاؿ ذلك إظهار من
 ىو حقيقة لؤلسماء النفاة الغالية قوؿ ىو القوؿ وىذا الحقيقة في ال المجاز في بصير سميع قادر
 الفبلسفة الصابئية إخوانهم من سبقهم ومن الباطنية القرامطة قوؿ

 في الحسنى اهلل بأسماء يقروف الذين ونحوىم المعتزلة تجهم ىو:  التجهم من الثانية والدرجة
 يجعلوف بل الحقيقة على كلها الحسنى اهلل بأسماء يقروف ال أيضا وىم صفاتو ينفوف لكن الجملة

 المشهوروف الجهمية ىم وىؤالء المجاز على منها كثيرا
 كالذين التجهم من نوع فيهم لكن للجهمية المخالفوف المثبتوف الصفاتية فهم:  الثالثة الدرجة وأما

 الخبرية غير أو الخبرية وصفاتو أسمائو من طائفة يردوف لكن الجملة في وصفاتو اهلل بأسماء يقروف
 القرآف في الواردة الخبرية بصفاتو يقر من ىؤالء ومن كلها صفاتو األولوف تأوؿ كما ويتأولونها

 يقر من ومنهم الحديث أىل من وطائفة والفقو الكبلـ أىل من كثير عليو كما الحديث دوف
 بالنصوص ثبت ما لبعض وتعطيل نفي مع لكن الجملة في أيضا األخبار في الواردة بالصفات

 األشعري الحسن أبو يدخل القسم ىذا وفي، اتبعو ومن كبلب بن محمد كأبي وذلك وبالمعقوؿ
 منهم أقرب المحضة السنة أىل إلى وىؤالء والتصوؼ والحديث والكبلـ الفقو أىل من وطوائف

 منهم أقرب الجهمية إلى ىم طائفة إليهم انتسب لكن والقدرية والخوارج والرافضة الجهمية إلى
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 أعظم الصفات من يثبتونو فيما عظيما نزاعا المعتزلة ينازعوف ىؤالء فإف المحضة السنة أىل إلى
 ينفونو فيما اإلثبات أىل لسائر منازعتهم من

 وخالفوا واإلثبات السنة أىل على وقدموىم أكثر وقاربوىم المعتزلة والوا فإنهم المتأخروف وأما
 من يجمعونو فيما يتناقضوف ىؤالء إف يقولوف الناس وأكثر وإثباتو نفيو يتقارب من ومنهم أوليهم
 . واإلثبات النفي
 العلم أىل أف اهلل رحمك واعلم)في شرحو:  الراجحي اهلل عبد بن العزيز عبد: قاؿ الشيخ مسألة

 اهلل أسماء أنكروا الذين ىم والجهمية وضبللهم، لكفرىم وذلك( الجهمية قوؿ يردوف يزالوا لم
 الصفات جميع ينفوف فهم قدرة، وال علم وال بصر وال سمع لو ليس اهلل إف: وقالوا وصفاتو،
 كفر ولهذا، عدماً  يكوف صفة وال اسم لو ليس الذي فالشيء العدـ، يصفوف بهذا وىم، واألسماء

 وجوداً  أثبتوا ما ألنهم كفار؛ ىم: وقالوا الفرقة والسبعين االثنتين من وأخرجوىم الجهمية العلماء
 .اهلل وجود بقولهم فأنكروا والصفات األسماء ونفوا هلل،

 حتى الجهمية قوؿ يردوف يزالوا لم العلم أىل أف اهلل رحمك اعلم: )اهلل رحمو المؤلف قاؿ ولهذا
 خبلفة كانت فلما المأموف، خبلفة وبالتحديد العباس، بني: يعني( فبلف بني خبلفة في كاف

 مذىب المأموف واعتنق كثير، شر المسلمين على ودخل والروماف، اليوناف كتب ترجمت المأموف
 المأموف زمن في القضاة رئيس صار حتى أقرباءه، فصاروا المعتزلة وقرب عليو، وأثروا المعتزلة

 على وأراده السنة، أىل إماـ أحمد اإلماـ امتحن الذي وىو المعتزلة، من وىو دؤاد أبي بن أحمد
 رفضاً  ورفض عليو، أغمي حتى وسحب وسجن أحمد اإلماـ فُضرب فامتنع، القرآف بخلق القوؿ
 .عذر لو ومكره مجبر أنو مع مخلوؽ، القرآف إف: يقوؿ أف قاطعاً 

 إذا المكره عذر تعالى واهلل معذور، فهو والجبر، واإللزاـ اإلكراه وطأة تحت ترخص العلماء فبعض
 ِإيَمانِوِ  بَػْعدِ  ِمنْ  بِالل وِ  َكَفرَ  َمنْ : }تعالى اهلل قاؿ باإليماف، مطمئناً  قلبو كاف إذا الكفر بكلمة تكلم

 َوَلُهمْ  الل وِ  ِمنَ  َغَضبٌ  فَػَعَلْيِهمْ  َصْدرًا بِاْلُكْفرِ  َشَرحَ  َمنْ  َوَلِكنْ  بِاإِليَمافِ  ُمْطَمِئن   َوقَػْلُبوُ  ُأْكرِهَ  َمنْ  ِإال  
 لئلماـ بعضهم قاؿ حتى العذاب، من فسلموا العلماء بعض فتأوؿ ،[ٙٓٔ:النحل{ ]َعِظيمٌ  َعَذابٌ 
 والضرب والسجن األذى على وصبر، وثبت اإلماـ فامتنع تأولت، لو! إماـ يا رخصة لك: أحمد

! إماـ يا تأولت لو: أحدىم لو قاؿ وقد بسببو، الناس فيضل يتأوؿ أف وخشي، واإليذاء والسحب
 من مملوءة كلها الخليفة دار من كبيرة مساحة ىناؾ وكاف الكتاب، ىؤالء إلى انظر: فقاؿ
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 بها يتكلم كلمة ينتظر أنو: أي أحمد، اإلماـ مقالة يكتب أف يريد قلم معو واحد وكل الكتاب،
 .أضلهم وال أموت بل كبل، ىؤالء؟ أضل أف أتريد: فقاؿ، فيكتبها

 الردة، يـو ثبت بكر أبا الراشد الخليفة إف: قيل حتى المحنة، في وأرضاه عنو اهلل رضي فثبت
 تقاتلهم كيف! اهلل رسوؿ خليفة يا: وقاؿ عليو أشكل ىو من وىو عنو، اهلل رضي عمر أف حتى
، بيدي السيف استمسك ما، والزكاة الصبلة بين فرؽ من ألقاتلن واهلل: بكر أبو فقاؿ صلوا، وقد
 اهلل رسوؿ إلى أدوه ما إلي يؤدوا حتى لقاتلتهم المؤمنين أمهات بخبلخل الكبلب لعبت لو واهلل

 وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إلى يؤدونو كانوا عقاالً  منعوني لو واهلل، وسلم عليو اهلل صلى
 اهلل رضي الراسيات الجباؿ ثبوت وثبت بكر، أبي لرأي عمر صدر اهلل فشرح منعو، على لقاتلتهم

 لذلك، صدورىم فشرحت الحق، على وأنو برأيو وأخذوا قولو على الصحابة فأجمع وأرضاه، عنو
 على العرب وألطبقت األرض، في اهلل عبد لما بكر أبا ثبت اهلل أف لوال: المسلمين بعض قاؿ حتى
 .اهلل ثبتو من إال الردة
 اختبر وقد المحنة، يـو أحمد واإلماـ، الردة يـو عنو اهلل رضي بكر أبي بػ الجزيرة اهلل فثبت

 إف: يقولوا أف السنة أىل وألزموا أحمد، اإلماـ -عليو أثروا الذين المعتزلة رأي على بناء- المأموف
 لم فمن، بالسبلسل مقيدين الخبلفة أنحاء من بالعلماء يؤتى بأف الخليفة وأمر مخلوؽ، القرآف

 من ومنهم تأوؿ، من فمنهم السجوف، في وألقي وضرب وسحب أوذي مخلوؽ القرآف بأف يقل
 الرغم على وامتنع رفض الذي أحمد اإلماـ ومنهم الطريق، في مات من ومنهم السجن، في مات

 .العذاب من لقي ما شدة من
: والرويبضة( العامة أمر في الرويبضة تكلم -العباس بني: أي- فبلف بني خبلفة في كاف حتى)

 ال الرويبضة فإف وإال الناس، أمر فساد بسبب العامة أمر في فيتكلم علم عنده ليس الذي الجاىل
 .وظهوره اإلسبلـ قوة وقت في يتكلم

 وىو والرأي، بالقياس وأخذوا الحديث،: يعني( وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ آثار على وطعنوا)
 .النصوص ويتركوف وشهواتهم وأىوائهم بآرائهم يأخذوف الذين المعتزلة يقصد

 .المعتزلة عند كافر مخلوؽ القرآف: يقل لم من فكل( خالفهم من وكفروا)
 صاحب أما، كذلك والمغفل المعتزلة تبع لجهلو فالجاىل( والمغفل الجاىل قولهم في فدخل)

 .قولهم يقبل فبل والفطنة البصيرة
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: والثالث، المغفل: والثاني، الجاىل: األوؿ الصنف: الناس من أصناؼ ثبلثة قولهم في دخل: إذاً 
 .لو علم ال الذي

 .المقالة بهذه: أي( يعلموف ال حيث من كفروا حتى)
 .بقولهم وأخذوا صدقوىم إنهم حيث الوجو ىذا من األمة ىلكت: أي( وجوه من األمة فهلكت)
 .القرآف بخلق القوؿ في تبعهم من: يعني( وجوه من وكفرت)
 وصار تزندؽ من الناس ومن كفر، من الناس من أف: أي النفاؽ، ىي الزندقة( وجوه من وتزندقت)

 .الوجوه ىذه من األمة ىلكت أف والنتيجة، مبتدعاً  وصار ضل من الناس ومن منافقاً،
 منهم، أحداً  يخطئ ولم أصحابو، وأمر وأمره وسلم عليو اهلل صلى رسوؿ قوؿ على ثبت من إال)

 .فيها رغب بل عنها يرغب لم: أي( ومذىبهم طريقتهم عن يرغب ولم، وسعهم ما ووسعو
 على كانوا الصحابة أف تيقن: أي( الصحيح واإليماف الصحيح اإلسبلـ على كانوا أنهم وعلم)

 .الصحيح واإليماف الصحيح اإلسبلـ
 ا.ىػ بصيرة بغير التقليد معناه وليس اتبعهم، يعني( واستراح دينهم فقلدىم)

 يردوف يزالوا لم العلم أىل أف واعلم: )قولوفي شرحو:  العقل الكريم عبد بن ناصروقاؿ الدكتور 
 صار حتى السلف بو عمل الدين، غايات من وغاية وأصل منهج إلى بذلك يشير ،(الجهمية قوؿ
 المخالفين أشد ألف ونظراً  المخالف، على الرد وىو الكبرى، ومناىجهم أصولهم ومن سماتهم من

 قواىم اجتمعت السلف وألف باالسم، ىنا فذكرىم الجهمية ىم بلوى وأعمهم فتنة وأكثرىم
 .الجهمية على واحتشدت

 لم السلف من وكثير والفرؽ، والبدع األىواء في كبلـ كثير لو يكوف ال قد السلف من كثير
 بهذه االىتماـ عنو يعرؼ لم من حتى بذلك، أسهموا بالجهمية يتعلق فيما لكنهم للرد يتعرض

 جميع أف والعجيب بعدىم، جاءوا الذين األىواء أىل لعامة أصوؿ الجهمية أصوؿ ألف المواقف،
 على يدؿ مما الجهمية، أصوؿ من أكثر أو بأصل أخذت والجماعة السنة أىل فارقت التي الفرؽ
 عرفوا ألنهم فذلك الفرقة ىذه ضد جهودىم احتشدت حينما السلف وأف بالجهمية، البلوى عمـو

 فالجهمية األمة، على الجهمية أصوؿ مخاطر أيضاً  وعرفوا األمة، على وتمويهاتها الفاسدة أصولها
 .الناس على وتلبيساً  تمويهاً  وأكثرىا األمة على الفرؽ أشد ىم
 لم ىذا أف لي يظهر ،(العامة أمر في الرويبضة تكلم فبلف بني خبلفة في كاف حتى: )قاؿ ثم

 بعده، وما المأموف عهد في الثالث القرف في إنما أولو، في وليس العباس بني عهد في إال يحدث
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 الرويبضة تكلم أف يحدث لم أنو إال الكبلمية الفرؽ أوائل ظهور من حصل ما فرغم ذلك قبل أما
 أمية بني عهد في الفرؽ وجود رغم: أي األمة، وباسم الدين باسم -الحقير التافو اإلنساف وىو-

 السبلطين أيدي وكانت األىواء، ضد حازمة قوية كانت السلطة أف إال العباس بني دولة وأوؿ
 بالجهمية لتأثره المأموف توجو المأموف عهد في كاف فلما الفرؽ، جميع ضد العلماء بأيدي

 وعمل أيدىا إنو بل رايتها، وترفع أعناقها لتخرج لها الفرصة وإتاحة للفرؽ، التنفيس إلى والمعتزلة
 أمر بل علنًا، عنو اهلل رضي معاوية كػ الصحابة بعض بسب فأذف االفتراؽ، سبيل في ىي أعماالً 

 القوؿ في الجهمية ونصر الجماعي، الذكر كبدعة المساجد في البدع بعض بإحداث وأمر بو،
 والذي الحقير، التافو الرجل وىو الرويبضة، تكلمت ىنا ومن عليها، األمة وأرغم القرآف، بخلق
 .األىواء وأىل الشهرة عشاؽ من والمعتزلة الجهمية لواء تحت انطووا ممن بكثير يتمثل

 الجهمية قصد أنو على يدؿ مما وىذا( وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ آثار على وطعنوا: )قاؿ ثم
 صلى اهلل رسوؿ آلثار نظرتها في وضاؿ منحرؼ منهج لها كاف سبقت التي الفرؽ فإف والمعتزلة،

 إال األحاديث رد على يجرؤ ولم النصوص، في الطعن على تجرؤ لم لكنها وسلم، عليو اهلل
 .والجهمية المعتزلة

 إذا والرأي القياس أف نعرؼ ألنا الدين، وأصوؿ العقيدة أمور في يعني( والرأي بالقياس وأخذوا)
 يقيس أنو والمجتهد العالم في األصل بل الشرعية، بالضوابط جائز فهو االجتهاديات في كاف

 ىو ليس فهذا والترجيح، االستدالؿ في رأيو يبدي وكذلك دليل، إلى ترجع مسألة على مسألة
 ألنها والعقيدة، الدين أصوؿ في كاف ما المذمـو والرأي بالقياس المقصود إنما ىنا، المقصود

 .وجل عز اهلل إال يعلمها ال غيبية توقيفية
 الخوارج أولهم وحديثًا، قديماً  األىواء أىل خالفهم من كّفر من أكثر ،(خالفهم من وكّفروا)

 مما أكثر خالفهم لمن تكفيرىم ىؤالء كل وسواىم والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة والسبئية
 أنها تّدعي والمعتزلة الجهمية أف والعجيب الرأي، في تسامح أىل أنهم من الناس من كثير يظن
 الفرؽ أشد نجدىا اآلخرين مع وتعاملها منهجها نجد وحينما الرأي، حرية تنصر وأنها العقبلنية ىي

 كما بعضاً  بعضهم كّفر حتى النظر وجهة في خالفهم من كّفروا ولذلك اآلخرين، رأي على حجراً 
 .معروؼ ىو
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 شبهتهم أصل أف الناس بعض يظن الذين المرجئة حتى األىواء، أىل سماة من فالتكفير: إذاً 
 من التكفير في وقوعاً  أكثر منهم المتأخرين أف إال غيرىم يكّفروف ال وأنهم األحكاـ، في التساىل

 .غيرىم
 يعني ،(لو علم ال والذي) الناس، على يلّبسوف ألنهم ؛(والمغفل الجاىل قولهم في فدخل: )قولو

 األسف ومع زماف، كل في األىواء ألىل منهج وىذا الدين، في القوؿ على الجهاؿ جرئوا ألنهم
 االتجاىات أصحاب من كثيراً  فإف ومزعج، وخطير سافر بشكل زماننا في ظهر المنهج ىذا أف

 األمة ومصالح الشرع وقضايا الدين قضايا يطرحوف والجماعية، الشخصية األىواء وأصحاب
 كسائر الدين ويجعل العامة، الحياة قضايا يتناولوف كما بها ويثرثروف العامة، المجالس في العظمى

 قضايا يحترموف وال األخرى العلمية التخصصات يحترموف ربما بل األمور، وكسائر التخصصات
 لهذه بالتبع الناس فصار ذلك، على الناس ويجرئوف علم، بغير اهلل على فيقولوف والدين، الشرع

 بو، لهم علم ال بما ويتكلموف علم، بغي الدين يتناولوف والفكر والثقافة التحرر يّدعوف الذين الفئة
 .لو التنبو ينبغي خطير منهج وىذا
 لجهلو يعلم ال وىو الكفر في يقع الناس من كثير طبعاً  ،(يعلموف ال حيث من كفروا حتى: )قاؿ

 الهلكة في الناس يوقع ما أعظم ألف الفتنة؛ في الوقوع ىي ىنا الهلكة ،(وجوه من األمة فهلكت)
 الدنيا في الفتن عنها ينبثق التي ىي فإنها الدين، في الفتن الفتن وأوؿ الفتن، ودنياىم دينهم في

 وجوه، من مصالحهم وتهدـ وأمنهم الناس كياف تهدـ التي الهادمة ىي واألخبلؽ الدين في فالفتن
 .الوجوه ىذه ذكر

 حيث من الكفر في الناس وقع واألىواء البدع كثرت لما بذلك يقصد ؛(وجوه من وكفرت: )وقولو
 الفرؽ من كثير فكفرت السنة، يريدوف أنهم يزعموف حيث من البدعة في ووقعوا اإلسبلـ، أرادوا
 .الكفرية أقوالهم في لوقوعهم الناس، من كثيراً  وكّفروا

 الذين وغيرىم والجهمية المرجئة غبلة وجود إلى اإلشارة بهذا يقصد ،(وجوه من وتزندقت)
 ىذه وجدت فلما القلب، معرفة مجرد عندىم الدين كاف حتى فيو، وتساىلوا الدين عن أعرضوا

 للمسلم يكفي أنو الناس في أشاعوا ألنهم األمة؛ في وكثرت الزندقة وجدت الجهمية بسبب النزعة
 باب انفتح ىنا فمن معصية، تضره وال ذلك بعد طاعة تنفعو لم ربو عرؼ إذا وأنو ربو، يعرؼ أف

 عن وإعراض الدين في تحلل أىل فهم زنادقة، الجهمية رءوس من كثيراً  نجد ولذلك الزندقة،
 ىو الدين أف اعتقدوا ألنهم وكبائرىا؛ الذنوب شنائع في ووقوع تفّسخ وأىل وجل، عز اهلل شرع
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 أصوؿ تقمصت التي الفرؽ من كثير في الخبيثة العقيدة ىذه دخلت ولذلك فقط، المعرفة
 الفجور فيها ويحصل الدين، باسم الزندقة فيها تكثر التي الصوفية طرؽ مثل بعد فيما الجهمية

 .الدين باسم والعقائد واألدياف األخبلؽ من والتحلل والتفّسخ الدين، باسم
 .معروؼ ىو كما األىواء ضبلؿ يعني ،(وجوه من وضلت: )قاؿ ثم
 يقصد ربما لكن ذلك، قبل البدع ذكر ألنو الظاىرة؛ البدع بهذا يقصد لعلو ،(وجوه من وابتدعت)

 بدع انتشرت حيث قبل، ذي من أكثر ذريع بشكل وقتو في تنتشر بدأت التي الظاىرة البدع
 في وىذا البدعي والتوسل واآلثار، والمشاىد القبورية، العبادات وبدع األعماؿ وبدع األقواؿ
 البدع تسويق في غيرىا من أكثر الطرؽ كانت وإف أخرى، عن فرقة بو تتميز ال الفرؽ جميع

 .الظاىرة
 أحداً  يخطئ ولم أصحابو، وأمر وأمره وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قوؿ على ثبت من إال: )قاؿ

 اهلل صلى اهلل رسوؿ سنة على ثبتوا والجماعة السنة أىل فإف والجماعة، السنة أىل وىم( منهم
 تخطئة بالتخطئة ىنا والمقصود الصحابة، من أحداً  يخطئوا ولم الصحابة، منهج وعلى وسلم عليو

، ىذا التبديع،  في الخطأ لكن عادي، أمر االجتهاد في يخطئوف الصحابة فكوف وإال معلـو
 الدين ىذا سمات من وىو خلقو، في اهلل سنة ىو بل بدعة، وال عيباً، وال ذنباً  يُعد ال االجتهاد

 .االجتهاد أمر في للناس وّسع الذي
 اتهاـ أو المسئولية تحميلهم أو التبديع تخطئة لكن االجتهاديات، في التخطئة ىنا يقصد فبل

 في قدح الصحابة بأعياف يقدح لم ومن كلهم، األىواء أىل فيو وقع كلو وىذا والقلوب، النيات
 بعضهم تعامل في منهجهم أو اإلسبلـ، قواعد تطبيق في منهجهم أو الحديث، رواية في منهجهم

 .البعض مع
 من نوع بأي واتهمتهم الصحابة أعراض في وقعت إال الفرؽ من فرقة يوجد ال إنو: موقن وأنا أقوؿ
 ا.ىػ استثناء فيو أجد ال ىذا االتهاـ، أنواع

واعلم أف   )إف  قوؿ المؤلف رحمو اهلل :  وقاؿ الشيخ أحمد بن يحيى النجمي في إرشاد الساري:
ألف  التقليد ىو االتباع ببل دليل ، ولو قاؿ أف   ،يبلحظ عليو ىذا التعبير (الدِّين إن ما ىو التقليد 

على فهم سلف األمة صلى اهلل عليو وسلم الدين ىو االتباع لكتاب اهلل عز وجل، وسنة رسوؿ اهلل 
من الصحابة والتابعين ، ومن تبعهم بإحساٍف من حملة الحديث واألثر لكاف ىذا التعبير ىو 

َوَأف  َىَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيماً فَات ِبُعوُه َوال  )حيث يقوؿ :  في كتابو ألن و يوافق ما أمر اهلل بو ،الصواب
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  : ويقوؿ (ٖ٘ٔتَػت ِبُعوا السُُّبَل فَػتَػَفر َؽ ِبُكْم َعْن َسِبيِلِو َذِلُكْم َوص اُكْم بِِو َلَعل ُكْم تَػتػ ُقوَف ( )األنعاـ:
فاالتباع   (ْٖم َوال تَػت ِبُعوا ِمْن ُدونِِو َأْولَِياَء َقِليبلً َما َتذَك ُروفَ ( )ألعراؼ:ات ِبُعوا َما أُْنِزَؿ ِإلَْيُكْم ِمْن رَبِّكُ  )

 لمن سلف قبلنا على أثر الدليل من كتاب وسنة ىذا ىو الحق ، وباهلل التوفيق .

   تقدـ بحث مسألة اللفظية والواقفة .  ٔ
 مخلوؽ بالقرآف لفظي: قاؿ من أف واعلم)في شرحو:  الراجحي اهلل عبد بن العزيز عبدقاؿ الشيخ 

 حنبل بن أحمد قاؿ ىكذا، جهمي فهو مخلوؽ غير وال مخلوؽ يقل فلم سكت ومن مبتدع، فهو
 بالقرآف لفظي قاؿ من: قولو وىي ىذه، من قريبة مشهورة عبارة لو أحمد واإلماـ( اهلل رحمو

 وألف، مبتدع فهو مخلوؽ غير بالقرآف لفظي قاؿ ومن ،-الجهمية وافق: أي- جهمي فهو مخلوؽ
 .مخلوؽ غير منزؿ اهلل كبلـ أف والجماعة السنة مذىب

 وأقوالك وأفعالك فلفظك الجهمية، قوؿ بالقرآف لفظي: فقولو ومعناه، لفظو اهلل بكبلـ والمقصود
 وافق ألنو جهمي؛ فهو ذلك قاؿ ومن بدعة، ىذا بالقرآف لفظي: وتقوؿ تخصص فعندما مخلوقة،

 من أحد يقلو لم قوالً  ابتدع ألنو مبتدع؛ فهو مخلوؽ غير بالقرآف لفظي: قاؿ ومن الجهمية، قوؿ
 تخصص أف يصح ال لكن مخلوقة، وأقوالك وأفعالك رسولو، على أنزلو اهلل كبلـ والقرآف، السلف
 .مخلوؽ أنو بالقرآف اللفظ

 فقد، السلف من أحد يقلو لم قوؿ ألنو ؛(مبتدع فهو مخلوؽ بالقرآف لفظي قاؿ من أف واعلم)
 ابتدع؛ فقد مخلوؽ بالقرآف لفظي: قاؿ فمن، مخلوؽ غير وال مخلوؽ اللفظ: قالوا وما سكتوا

 جهمي، فهو مخلوؽ غير وال مخلوؽ أقوؿ ال: فقاؿ وتوقف سكت ومن السلف، طريقة لمخالفتو
 مثل مبتدع فالشاؾ رسولو، على أنزلو اهلل كبلـ القرآف بأف اجـز بل تشك، أف داعي يوجد فبل

 البدعة ينفي وال يسكت والذي بالبدعة يتكلم فالذي الشاؾ، وبين الجهمي بين فرؽ وال الجهمية،
 .مبتدع كبلىما

 ا.ىػ ومعنى لفظاً  مخلوؽ غير منزؿ اهلل كبلـ إنو: تقوؿ أف والواجب( حنبل بن أحمد قاؿ ىكذا)
 عن متفرعة مسألة عن الفقرة ىذه أوؿ في بدأفي شرحو:  العقل الكريم عبد بن ناصر وقاؿ الدكتور

 وجل عز اهلل أف نعرؼ نحن فأوالً  بالقرآف، يتعلق ما وىي السلف، عند العقيدة أصوؿ من أصل
 غير منّزؿ اهلل كبلـ الكريم القرآف وأف وجل، عز بجبللو يليق ما على وكبلمو متكلم، بأنو موصوؼ
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 يخالف ولم العقيدة وقواعد النصوص اقتضتو ألنو األمة؛ سلف عليو أجمع مما ىذا وأف مخلوؽ،
 والباطنية والفبلسفة الكبلـ أىل وبعض المعتزلة من سبيلهم، سلك ومن الجهمية إال ذلك في

 أقاموا ألنهم السلف كّفرىم وبذلك مخلوؽ، القرآف أف زعموا فإنهم وغيرىم، المتصوفة وبعض
 عليو اهلل صلى رسولو سنة ومن تعالى اهلل كتاب من البينات اآليات لهم وبيّنوا الحجة، عليهم
 .السلف وإجماع وسلم

 وأقاموا السلف وحاورىا مخلوؽ بأنو الجهمية قالت فلما مخلوؽ، غير منّزؿ اهلل كبلـ فالقرآف
 الفبلسفة أصوؿ وحّكمت بو، لو طاقة ال فيما العقل حّكمت وأنها عنادىا، تبّين الحّجة، عليها

 فتفرع القوؿ، ىذا بكفرية السلف حكم ىنا فمن مخلوؽ، القرآف أف فزعمت المتكلمين وقواعد
 .مخلوؽ غير أو مخلوؽ بالقرآف لفظي: قاؿ من: منها أخرى مسائل ىذا عن

 ينبغي المسألة فهذه ىنا ومن يكونوا، أف يجب وكذلك األمر، ىذا من عافية في الناس أف واألصل
 .مشتهراً  فيها الكبلـ يكن لم إذا الناس عند تثار أال

 أو تقريباً  الثالث القرف نهاية إلى الهجري الثاني القرف منتصف من وقبلو أحمد اإلماـ عهد فمنذ
 الثالث القرف بداية في المأموف عهد في خاصة بذلك، شعارىم يرفعوف والجهمية بقليل نهايتو قبل

 في وأشهروه المنابر على ذلك ورفعوا مخلوؽ، القرآف أف زعموا فإنهم منتصفو إلى الهجري
 حينما ثم المسائل، ىذه في يتكلموا أف إلى السلف فاضطر بو، الناس وفتنوا والكتب، المناظرات

 المعاند إال يبق ولم الفتنة وانجلت الحق وتبين أحمد اإلماـ يد على والمعتزلة الجهمية انهزمت
 القرآف: نقوؿ ال نحن: وقالوا السلف، بو يرضوف أنهم يظنوف بقوؿ الجهمية ضعاؼ بعض ظهر

 .البدعة على حيلة فهي القرآف، بذلك ويقصدوف! مخلوقة بالقرآف ألفاظنا: نقوؿ لكن مخلوؽ،
 ذريعة: أوالً  ألنو إثبات؛ أو بنفي سواء القوؿ بهذا قاؿ من بّدعوا الحيلة لهذه السلف تفطن فلما
 لقولهم خبللو من يتأولوا بأف للجهمية مدخل: وثانياً  الخطيرة، المسألة ىذه في الخوض إلى

 .الكلمة لهذه ومداركهم مفاىيمهم تتفاوت قد الناس ألف: وثالثاً  الكفري، المبتدع
 ولذلك بو، قاؿ من السلف فبدّع شبهة، فيو مخلوؽ غير أو مخلوؽ بالقرآف اللفظ بأف فالقوؿ

 بالقرآف وأصواتنا ألفاظنا بأف قولو وىو صحيح، مقصد على القوؿ بهذا قاؿ من السلف من وجد
 ىذا عند يقف ال المبتدع لكن صحيح، وىذا مخلوقة، وشفاىنا وحلوقنا ألسنتنا عن خرجت التي

 .ويتأّوؿ أيضاً  القرآف يقصد ربما فإنو مخلوؽ بالقرآف لفظي قاؿ وإف والمعنى، اللفظ فيقصد الحد
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 األمور، ومحدثات فإياكم كثيرا، اختبلفا فسيرى بعدي منكم يعش من»: وسلم عليو
 عليها وعضوا المهديين، الراشدين الخلفاء وسنة بسنتي وعليكم ضبللة، فإنها

 .ٔ«بالنواجذ

                                                                                                                                                  

 قاؿ من وبّدعوا كرىوىا السلف أئمة لكن السلف، بين نزاع محل المسألة ىذه إف: أقوؿ ىنا فمن
 . اإلثبات أو بالنفي سواء بالبدعة، القوؿ إلى ذريعة ألنها بها
 
 ،( ٕٗ) ماجة وابن ،( ٕٙٚٙ) والترمذي ،( ٚٓٙٗ) داود وأبو ،( ٕٙٔ/ٗ) أحمد أخرجو ٔ

 الشريعة في واآلجري ،( ٘ٚ-ٗٚ/ٔ: )االعتقاد أصوؿ شرح في والبللكائي ،( ٜ٘) والدارمي
 والمواعظ الخطب في عبيد وأبو ،( ٜٔ-ٚٔ/ٔ) السنة في عاصم أبي وابن ،( ٚٗ-ٙٗص)
 البدع في وضاح وابن ،( ٕ٘ٓ/ٔ) السنة شرح في والبغوي ،( ٜ٘/ٔ: )والحاكم ،( ٕ)
 ،( ٘ٔٔ ،ٗٔٔ/ ٓٔو ٕٕٔ ،ٕٕٓ/ ٘) األولياء حلية في نعيم وأبو ،( ٕٗ ،ٖٕص)

 البزار وصححو ، الترمذي صححو والحديث ، وغيرىم( ٜٙ/ ٕ) اآلثار مشكل في والطحاوي
 في نعيم أبو وقاؿ ، السنة شرح في البغوي وحسنو ،( ٕٜٗ/ٕ) وفضلو العلم بياف جامع في كما

 العلـو جامع في كما الشاميين حديث صحيح من جيد حديث:  مسلم صحيح على المستخرج
 والمناكير األباطيل في الجوزقاني وقاؿ ، والحاكم حباف ابن وصححو ،( ٕٕٙص) والحكم

( ٗٙٔٔ/ٕ) وفضلو العلم بياف جامع في البر عبد ابن وقاؿ ، مشهور ثابت صحيح( : ٕٚٗ/ٔ)
 في كما وأحسنو الشاـ أىل في حديث أجود ىو االنصاري االسبلـ شيخ وقاؿ ، صحيح ثابت: 

 رقم) البدع واجتناب السنن اتباع في جزء في المقدسي الضياء وصححو ،( ٙٗ) الطالب تحفة
 الموقعين أعبلـ في القيم ابن وحسنو ،( ٖٛ/ٕ) اإلقتضاء في اإلسبلـ شيخ ووصحح ،( ٕ
 الباعث في العراقي وقاؿ ،( ٖٖٔص) والحكم العلـو جامع في رجب ابن وجوده ،( ٜٔٔ/ٗ)

 وانظر ماجة ابن صحيح في األلباني وصححو ، مشهور صحيح( : ٔ رقم) الخبلص على
-ٕٗ/٘) الصحيحين في ليس مما الصحيح الجامع فيالوادعي  وحسنو ،( ٖٜٚ) الصحيحة

 في معو ومن األرنؤوط وقاؿ ،( ٜٙص) القرآف فضائل تخريج في الحويني وصححو ،( ٕ٘
  . ثقات ورجالو صحيح حديث:  المسند تحقيق
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 وتركوا وكيف، لم فأدخلوا الرب، في فكروا أنهم الجهمية ىبلؾ جاء إنما أنو واعلم
 أنو يخفي ال عيانا بالكفر فجاءوا رأيهم على الدين وقاسوا القياس، ووضعوا األثر،
 .ٔبالتعطيل قالوا حتى األمر واضطرىم الخلق وأكفروا كفر،

                                                           

 وأصوؿ الجهمية، أصوؿ في ىنا الكبلـفي شرحو:  العقل الكريم عبد بن ناصرقاؿ الدكتور  ٔ
 ذكر ىنا لكنو األئمة، من وغيره أحمد اإلماـ أورده فيما قليل بعد الشيخ وسيوردىا كثيرة الجهمية

 ذلك وأوؿ الحق، بها وعارضوا بها تفردوا والتي السنة فيها خالفوا التي الجهمية أصوؿ مجمل
 وأفعالو وصفاتو وأسمائو اهلل بذات يتعلق ما أخضعوا: أي وجل، عز الرب في فّكروا أنهم

 .ذلك من الغيبية الجوانب في الخوض على سلطاناً  للعقوؿ وجعلوا ألفكارىم،
 مخلوقات في ىو إنما والتفكر للمخلوقات، وال فيو للبشر طاقة ال وجل عز الرب في والتفكير

 .وأفعالو وصفاتو أسمائو في وال ذاتو في ال وخلقو، حكمو وفي ونعمو، آالئو وفي اهلل
 إلى أو الكيفيات، إلى ذلك يتجاوز وال ومعانيها الشرع ألفاظ عند يقف أف المسلم على ويجب

 األصل ىذا تجاوزت والجهمية األصل، ىو ىذا معلومة، غير الغيبية الحقائق فإف الغيبية، الحقائق
 في فّكرت أو الغيبية، الحقيقة على وأفعالو وصفاتو وأسمائو وجل عز اهلل ذات في وفّكرت
 فيما عقولهم أعملوا حيث ذلك، بعد فيو وقعت فيما وقعت ىنا فمن بالكيفيات، الغيبية الحقيقة

 الباطل األصل ذلك عن فنشأ وجل، عز باهلل يتعلق ما وبخاصة الغيب، أمور من بو لها طاقة ال
: يعني وكيف؟ ِلم وشبهات أسئلة عليهم وردت عقولهم أعملوا لما أنهم وىو الجهمية، عند الثاني

 وكيف كذا؟ كاف وكيف كذا؟ نفسو اهلل يصف لم ِلم بكذا؟ نفسو اهلل وصف ِلم كذا؟ اهلل فعل ِلم
 وجدت حينما أنهم وىو ثالث، أصل ذلك عن نشأ ثم آخره إلى اسمو؟ يكوف وكيف صفتو؟ تكوف

 الصحابة عن ورد وما والسنة الكتاب ىو واألثر باألثر، يعالجوىا لم الشبهات ىذه عندىم
 .السلف وأئمة والتابعين

 بكيف الشبهات في دخلوا ثم ذلك في وأخطئوا وجل عز الرب في فّكروا لما: يقوؿ الشيخ وكأف
 ىو الذي والسنة الكتاب إلى بالرجوع والشكوؾ الشبهات ىذه يزيلوا أف المفروض كاف وِلم،

 رابع، أصل ذلك عن فنتج األثر، فتركوا يفعلوا لم لكنهم الصالح، السلف آثار إلى والرجوع األثر،
 الكتاب يحّكموا ولم وكيف، ِلم وأدخلوا وجل عز الرب في وفّكروا خاضوا حينما أنهم وىو

 وأعظم الشاىد، على الغائب قياس: أي القياس على عندىم من أصوؿ لوضع اضطروا والسنة
 الشهادة عالم على الغيب فقاسوا وصفاتو، وأسمائو اهلل بذات يتعلق ما وأجلو وأعبله وأولو الغيب
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 من مرّكب يكوف وال أجزاء، من مرّكباً  إال جسم يكوف وال جسمًا، إال موجود يكوف ال: فقالوا
 األسماء اهلل عن فنفوا وجل، عز باهلل تليق ال األمور ىذه: قالوا ثم أجزائو، إلى مفتقراً  إال أجزاء

 األصل وىي نتيجة ىذا عن نتج رأيهم، على الدين وقاسوا القياس وضعوا ولما واألفعاؿ والصفات
 إنكاراً  وأفعالو وصفاتو وأسمائو وجل عز اهلل ذات فأنكروا عيانًا، بالكفر جاءوا أف وىو الخامس،
 المجرد، الوجود أو الوجود، مطلق أو المطلق الوجود إال وجل عز هلل يثبتوا لم أنهم حتى صريحاً،

 .بينهم اختبلؼ على العقلي الوجود أو الذىني، الوجود أو
 السادس، األصل وىي لنتيجة اضطروا بالكفر وقالوا خالفوىا فلما األمة، خالفوا أف ذلك عن فنتج
 .خالفهم من تكفير وىي

 .األشاعرة ومتكلمة المعتزلة من خالفها من تكّفر فالجهمية
 القرينة دّلت إذا إال العمـو بهم نقصد الجهمية عن تكلمنا إذا المقاـ ىذا مثل في إنو: قلت وكما
 فالجهمية ىذا فعلى أّولها، أو الصفات أنكر من كل ىم فالجهمية منهم، طائفة المقصود أف على

 الكبلبية ومتكلمة جهمية، والماتريدية األشاعرة ومتكلمة جهمية، والمعتزلة جهمية، الخالصة
 .المعتزلة من وطوائف األصلية، الجهمية ىم الكفر في وقعوا الذين لكن وىكذا، جهمية

 .بالتعطيل القوؿ وىو عندىم السابع األصل في وقعوا ثم
 : الجهمية أصوؿ خبلصة ىذه
 .وآالئو خلقو في يفّكروا ولم اهلل في وفّكروا وجل عز اهلل في الغيب في العقوؿ أعملوا أنهم: أوالً 
 يوفقوا ولم بقولهم مشكبلتهم ليحلوا األثر عن أعرضوا: ثالثاً  .وكيف ِلم الشبهات أدخلوا: ثانياً 

 بالشاىد، الغائب وقاسوا القياس وضعوا: رابعاً  .الرابعة النتيجة فنتجت والسنة الكتاب لتحكيم
 القاعدة عليها ترتب ذلك بعد ثم عياناً، بالكفر جاءوا: خامساً  .الخامسة النتيجة ىذا على فترتب

: سابعاً  إلى األمر بهم انتهى ثم المخالفين، كّفروا أنهم: سادساً  وىو السادس األصل أو السادسة
 ا.ىػ المطلق التعطيل

 الجهمية ىبلؾ جاء إنما أنو واعلم)في شرحو: قولو  الراجحي اهلل عبد بن العزيز عبدوقاؿ الشيخ 
 .المخلوؽ على الخالق قاسوا ثم وصفاتو، وأسمائو ذاتو في فكروا: أي( بالرب فكروا أنهم

 في واستفهموا، كذا فعل لم: األفعاؿ في واستفهموا لم؟: قالوا أي( وكيف؟ لم؟: فأدخلوا)
 فاسدة، أسئلة وىذه وضبللهم، جهلهم من وىذا نزؿ؟ وكيف استوى؟ كيف: قالوا حيث الصفات،
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 من ليس كافر، الجهمي: - عنو اهلل رضي حنبل بن أحمد منهم - العلماء بعض وقاؿ
 عيدين وال جماعة، وال جمعة ال: قاؿ ألنو يورث؛ وال يرث ال الدـ، حبلؿ القبلة، أىل
 على السيف واستحلوا كافر، فهو مخلوؽ القرآف: يقل لم من إف: وقالوا صدقة، وال
 لم بشيء الناس وامتحنوا قبلهم، كاف من وخالفوا وسلم، عليو اهلل صلى محمد أمة

 تعطيل وأرادوا أصحابو، من أحد وال وسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فيو يتكلم
 وخالفوا الفرقة،  في وعملوا الجهاد، وعطلوا اإلسبلـ، وأوىنوا والجوامع، المساجد

 وأديانهم، آرائهم في الناس فشككوا بالمتشابو، واحتجوا بالمنسوخ، وتكلموا اآلثار،
 لم والنار والجنة شفاعة، وال حوض وال قبر، عذاب ليس: وقالوا ربهم، في واختصموا

 استحل من فاستحل وسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ مما كثيرا وأنكروا يخلقا،
 كلو، الكتاب رد فقد اهلل كتاب من آية رد من ألف الوجو؛ ىذا من ودماءىم تكفيرىم

 باهلل كافر وىو كلو، األثر رد فقد وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن أثرا رد ومن
                                                                                                                                                  

 لم فقيراً؟ ىذا جعل لم غنياً؟ ىذا جعل لم: يقاؿ فبل عبله، في جل ألفعالو السؤاؿ ىذا يوجو وال
 .البالغة الحكمة ولو حكيم اهلل ألف قصيرًا؟ ىذا جعل لم طويبًل؟ ىذا جعل

 بمثل يأتوا فلم، ىذا من عافية في فهم بعدىم ومن والتابعوف الصحابة أما بذلك، الجهمية فهلك
 .األسئلة ىذه

 أمور وقاسوا المخلوؽ، على الخالق قاسوا: أي( القياس ووضعوا) النصوص،: يعني( األثر وتركوا)
 .وشهواتهم آرائهم على الدين وقاسوا، الدنيا أمور على اآلخرة

 على يخفى وال أحد كل يعاينو بيناً، واضحاً  كفراً  فارتكبوا المعاينة،: العياف( عياناً  بالكفر فجاءوا)
 .كفر أنو أحد

 .يوافقهم لم من كفروا فقد الجهمية،: أي( الخلق وكفروا)
 أسمائو من الرب عطلوا حتى الحاؿ بهم وصل: أي( بالتعطيل قالوا حتى األمر واضطرىم)

 تحت وال العالم فوؽ وليس قدرة، وال إرادة وال بصر وال سمع وال علم لو ليس: وقالوا وصفاتو،
 تعطيل وىذا العالم، عن منفصبلً  وال بالعالم متصبلً  وال للعالم، محايداً  وال للعالم مبايناً  وال العالم،
  (.بالتعطيل قالوا حتى األمر فاضطرىم: )اهلل رحمو المؤلف قوؿ معنى وىذا كامل،
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 السيف ووضعوا ذلك، على معونة السلطاف من ووجدوا المدة، لهم فدامت العظيم،
 إلظهار مكتومين؛ وصارتا وأوىنوىما والجماعة السنة علم فدرس ذلك، دوف والسوط

 فيها ووضعوا رأيهم، وأظهروا المجالس، واتخذوا ولكثرتهم، فيها والكبلـ البدع
 من إال منها ينج لم عظيمة فتنة فكانت الرياسة، لهم وطلبوا الناس، وأطمعوا الكتب،

 يتابعهم أو دينو، في يشك أف مجالستهم من الرجل يصيب كاف ما فأدنى اهلل، عصم
 شاكا، فصار الباطل، على أو الحق على أنو يدري وال الحق، على أنهم يزعم أو

 البدع، بو اهلل فأطفأ - المتوكل لو يقاؿ الذي - جعفر أياـ كاف حتى الخلق، فهلك
 البدع أىل وكثرة قلتهم مع ألسنتهم، وطالت السنة، أىل بو وأظهر الحق، بو وأظهر

 مانع ال إليها، ويدعوف بها، يعملوف قـو بقي قد الضبللة وأعبلـ والرسم ىذا يومنا إلى
 .ٔويعملوف يقولوف عما يحجزىم أحد وال يمنعهم،

                                                           

 وصف خبلصة ويمثل عظيم، كبلـ ىذافي شرحو:  العقل الكريم عبد بن ناصر قاؿ الدكتور ٔ
 كل في وسماتهم العمـو وجو على األىواء أىل ووصف الخصوص، وجو على المعتزلة الجهمية

 من ىي عبارات فيو لكنو كبلمو، من أنو يجـز لم وإف أحمد اإلماـ بكلمات أشبو وىذا زماف،
 في المانعة الجامعة العبارات وانتخاب بالتأصيل منهجو يتمّيز أحمد اإلماـ ألف أحمد؛ اإلماـ كبلـ

 .االستطراد وال الكبلـ من الحشو يحب وال المخالفين، وأصوؿ االعتقاد أصوؿ عن التعبير
 التي الجهمية سمات على عّرج ثم الجهمية أصوؿ من أصبلً  عشر سبعة إلى الشيخ أشار وىنا

 قواعد وىو سأذكره الذي الكبلـ وىذا عصر، كل وفي بل العصر، ذلك في بها تتميز كانت
 بالمعتزلة، تتمّثل الوقت ذلك في الجهمية ألف الوقت؛ ذلك في والمعتزلة الجهمية يشمل الجهمية
 فرؽ فبل الثالث، القرف في التجّهم لواء رفعت التي ىي المعتزلة وصارت لوائها، تحت وانطوت

 التمييز أو الفني والتمييز بعدىم، من واألئمة أحمد اإلماـ عنها عّبر التي الفترة ىذه في بينهما
 عن الكبلـ عند أما عنهما، المفّصل الكبلـ عند يأتي إنما والمعتزلة الجهمية بين التخصصي

 أصوؿ فإف األصوؿ، في سيما ال قليلة، أمور في إال بينهما فرؽ ال فإنو مقوالتهما مفردات
 عن الكبلـ ىنا فمن والتفصيبلت، التفريعات بعض في االختبلؼ إنما واحدة، والمعتزلة الجهمية
 الوقت، ذلك في واالعتزاؿ التجهم بأصوؿ أخذت التي الفرؽ ويشمل المعتزلة يشمل الجهمية

 .والخوارج الرافضة وىي
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 المشهور من أنو حتى واالعتزاؿ، التجّهم بأصوؿ أخذوا الوقت ذلك في والخوارج الرافضة فإف
 في الجهمية المعتزلة من الفتنة لواء رفعوا الذين أف علم، طالب كل أيضاً  يعلمو أف ينبغي الذي
 .رافضة غير شيعة ومنهم عليهم، غلب التجّهم شعار لكن رافضة أغلبهم كاف الثالث القرف
 إلى موجهاً  كاف وإف الوقت، ذلك في األىواء أىل جميع يشمل ىنا الكبلـ إف: نقوؿ ىذا فعلى

 .والمعتزلة الجهمية
 يقصد ،(كافر الجهمي: عنو اهلل رضي حنبل بن أحمد منهم العلماء بعض وقاؿ: )الشيخ قاؿ

 ألنها القرآف؛ بخلق القوؿ على الوقت ذلك في أصر الذي الجهمي أو الخالص، الجهمي بذلك
 .الوقت ذلك في الساعة قضية
 من مسألة اشتهرت كلما أنو وىو عنو، والدفاع الدين تقرير منهج في فائدة نستفيد ىنا ومن

 بدع أو العبادات بدع أو العادات بدع أو العقائد بدع من كانت سواء الحق تخالف التي المسائل
 يكوف وال عنها، الكبلـ من يكثروا أف العلم طبلب يسع فإنو غيرىا، أو األحواؿ بدع أو األعياد

 كثرة من بد فبل الببليا من ببلية الناس بُلي فإذا مناسبتو، لو شيء كل ألف للمنهج؛ مخالفاً  ذلك
 وال القضية، ىذه على التركيز من بد فبل العلماء في بالطعن مثبلً  الناس ابتلي فإذا عنها، الكبلـ

 ىذه على التركيز من بد فبل للوالة، النصح بعدـ الناس ابتلي وإذا مبالغة أو خروجاً  ذلك يعتبر
 . باألمة فتكت تُركت إذا خطيرة قضية ألنها القضية؛

 وىذا لذلك، علل ثم ،(يورث وال يرث وال الدـ حبلؿ القبلة، أىل من ليس كافر الجهمي: )قاؿ
 صدقة وال عيدين، وال جماعة، وال جمعة ال قولهم أولها التي الجهمية ألصوؿ شرح ىو التعليل

 في بل الوقت، ذلك في والخوارج والرافضة والمعتزلة الجهمية عن الناس أكثر يعرفو ال مما ىذا
 سايرىم المأموف أف ولوال والية، المسلمين لوالة يعتقدوف ال أنهم أصولهم من أف وىو وقت، كل
 الصدقة وال العيدين، وال الجماعة، وال الجمعة صحة يعتقدوف ال كاف ىنا فمن بيعة، لو اعتقدوا ما

 .زماف كل في األىواء أىل لجميع عامة سمة وىذه الدولة، تجبيها التي الزكاة ىي التي
 كلهم وىؤالء شيعة، أو رافضة وإما خوارج إما الوقت ذلك في الجهمية رايات رافع أغلب إف ثم

 .جانب من ىذا والصدقة، والعيدين والجماعة الجمعة في رأيهم معروؼ
 فتستهين وزنًا، لؤلعماؿ ترى ال خالصة مرجئة الجهمية أف إلى أعلم واهلل يشير آخر جانب من

 في مجتمعين االحتمالين أظن بل وارد، االحتمالين وكبل والصدقة، والعيدين والجماعة بالجمعة
 .سبيلهم سلك ومن والمعتزلة الجهمية األىواء أىل
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 كّفروا أنهم ىذا ومعنى (كافر فهو مخلوؽ القرآف يقل لم من: وقالوا: )الثاني األصل ذكر ثم
 بها باء فقد كافر يا ألخيو قاؿ من: )الحديث على بناء ىم كفرىم يقتضي وىذا المسلم،
 .يورثوف وال يرثوف وال الدـ حبلؿ القبلة، أىل من ليسوا كفار بأنهم لقولو تبرير كلو ىذا (أحدىما

 (.وسلم عليو اهلل صلى محمد أمة على السيف واستحلوا: )قاؿ الثالث األصل ذكر ثم
 جماعة عن والخروج الوالة، على الخروج وىو للمبتدعة، عامة سمة األمة على السيف واستحبلؿ
 فمنهم مكثر، أو مقل من بينهم تتفاوت السمة ىذه لكن المخالفين، دماء واستحبلؿ المسلمين،

 ذلك أف فيروف كالرافضة، منافق جباف ىو من ومنهم كالخوارج، ويرفعو ذلك يُعلن صريح ىو من
 .الخرافة الموىـو إمامهم ظهر إذا إال يُعلن ال

 التي الخرافة ىذه بظهور المسلمين على خروجهم يعلقوف الرافضة أف المسلمين حظ من ولعل
 الدجاؿ ظهر إذا أنهم أستبعد وال الدجاؿ، صورة على كاف إف إال يظهر لن أنو ونعلم ينتظرونها،

 الرافضة، وأولهم الدجاؿ بػ يفتنوف واألىواء البدع أىل عامة أف نعرؼ ألنا مهديهم؛ أنو يعتقدوف
 .أيضاً  ببلدىم من ويخرج

 استحبلؿ والجهمية األىواء أىل سمات من أف على واتفقوا أجمعوا السلف أف يظهر ىذا فعلى
 يظن الناس بعض ألف كافر؛ فهو يفعل لم أو فعل سواء األمة على السيف استحل ومن السيف،

 لو المسلمين قتل يستبيحوف أنهم المعنى بل كذلك، وليس! رفعو ىو السيف استحبلؿ أف
 عهد في تمكنت حينما المعتزلة وكذلك الخوارج، إال ذلك فعل من منهم ليس لكن تمكنوا،
 .المأموف
 رأس دؤاد أبي ابن كاف األئمة، حتى الناس دماء استحلوا أنهم السيف استحبللهم على والدليل
 على المعتصم أو الواثق أو المأموف ىو ىل أدري وال الوالة أحد يحّرض الوقت ذلك في الجهمية

 اإلماـ أما السيف، استحبلؿ من فهذا ذمتي، في ودمو اقتلو: ويقوؿ المناظرة أثناء في أحمد اإلماـ
 .الزندقة أعلنوا الذين غبلتهم عايش وقد الجهمية على حّرض وال الكلمة، ىذه قاؿ فما أحمد
 .األمة سلف عليو ما ،(قبلهم كاف من وخالفوا: )أصولهم من رابعاً 

 من أحد وال وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فيو يتكلم لم بشيء الناس وامتحنوا: )وخامساً 
 قاضياً  يولوف ال فكانوا الكفر، يقولوا بأف وألزموىم دينهم، في حرج في الناس أوقعوا (.أصحابو

 بقولهم، يقوؿ حتى للجمعة خطيباً  وال أميراً  وال والياً  وال محتسباً  يولوف وال بكفرىم، يقوؿ حتى
 يقوؿ من إال يعبرىا فبل األسواؽ على المتاريس وضعوا إنهم: التاريخ كتب بعض قالت حتى
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 يدخل فبل المساجد أبواب في والحراس السياج ووضعوا ويموت، بيتو في ُيحبس وإال بكفرىم
 فيكوف السنة، على ىم الذين الحق أىل يفعلو لم وىذا بكفرىم، يقوؿ حتى يخرج وال يصلي أحد
 اهلل صلى الرسوؿ فيو يتكلم لم بشيء الناس فامتحنوا بو، اهلل يأمر لم الذي اإلكراه باب من ىذا
 القرآف، بخلق بالقوؿ وامتحنوىم باألسماء، وامتحنوىم بالصفات، امتحنوىم وسلم، عليو

 .كثيرة بأشياء وامتحنوىم
 تعطيل إلى يؤدي ىذا منهجهم أف بذلك ويقصد (والجوامع المساجد تعطيل وأرادوا: )سادساً 

 يعرضوف الناس جعل الذي الكامل واإلرجاء الجبر أعلنوا جانب من ألنهم والجوامع؛ المساجد
 كاملي كليهما والمصلي المسجد عن المعرض وجعلوا المساجد، يعتادوف فبل اهلل شرع عن

 أف الناس بمنع المساجد تعطيل أرادوا أنهم كما الدين، في الناس تساىل إلى أدى فهذا اإليماف،
 والجماعات الجمع إقامة من السلف عليو ما مشروعية يروف ال وأيضاً  مذىبهم، على إال يدخلوىا

 .األولى الفقرة في ذكره ما إلى راجع وىذا سبق، كما
 .وجو كل من( اإلسبلـ وأوىنوا: )سابعاً 

 الزندقة أشاعوا ذلك بعد ثم الدين، في وىن أعظم وىذا الناس، قلوب في العقيدة حّطموا: أوالً 
 والثقافية العقلية واألمراض الفلسفات وأشاعوا السلوؾ، في الدين عن واإلعراض واإللحاد
 المسلمين وشغلوا الجهاد، تعطيل من بعد فيما ذكره بما المسلمين أوىنوا ذلك بعد ثم والعقدية،

 أعظم من وىذا والمجادالت، والمناظرات بالفلسفة األرض وعمارة الحياة مكاسب عن
 .حياتهم في الجد عن المشغبلت

 قاـ أنو أعرؼ ال ولذلك العدو، جهاد الجهاد عن ببعض المسلمين بعض أشغلوا ىذا من وأعظم
 األيوبي الدين وصبلح والبدع، واالفتراؽ األىواء أىل يد على والضالة المشركة األمم ضد جهاد
 ليس لكن لؤلشاعرة ينتسب كاف وإف السلف، ويحتـر والجماعة السنة يحتـر قائداً  كاف اهلل رحمو

 جهاده ولكاف الجهاد راية يرفع أف استطاع لما المتكلمين من كاف ولو أعلم، فيما خالصاً  أشعرياً 
 فهؤالء األولين، األتراؾ من مثلو كاف من وكذلك بمتكلم ليس ىو لكن والجماعة، السنة أىل ضد

 بين حاسمة معركة قامت أنو أعرؼ ال لكن السلف، ويوقروف السنة ويوقروف السنة شعار يرفعوف
 .نحوىم أو خارجي أو رافضي يد على والكفار المسلمين

 عليو اهلل صلى النبي عن أُثر الذي وصفهم السنة عن الخارجين األىواء أىل جميع على وينطبق
 األوثاف، أىل ويدعوف اإلسبلـ أىل يقاتلوف بأنهم الخوارج عن صحتو مدى عن أدري وال وسلم



 - 085 - 

                                                                                                                                                  

 الجهاد صرفوا أو الكفار، يجاىدوا ولم المسلمين جهاد الجهاد وجعلوا فعبلً  الجهاد عطّلوا فهم
 .وجل عز اهلل حرمو الذي والجدؿ المراء إلى

 األىواء ألىل الطبيعية واألصوؿ السمات ومن عندىم، الثامن األصل ىو وىذا( الفرقة في وعملوا)
 .بغيره أو بنفسو الفرقة إلى سعى يكوف أف بد ال فالمفارؽ مفارقوف، ألنهم الفرقة يعملوف أنهم

 .الفاسدة بأصولهم السلف وآثار والسنة الكتاب في جاء ما خالفوا أي (اآلثار وخالفوا: )تاسعاً  ثم
 استدلوا ربما مناىجهم، وانحراؼ جهلهم على دليل وىذا (المنسوخ في وتكلموا: )وعاشراً 

 .االستدالؿ في والخبط الخلط في فوقعوا الناسخ، على بالمنسوخ
 إلى يرد المتشابو أف والمفروض األصل، ىو وجعلوه ،(بالمتشابو واحتجوا: )عشر الحادي
 .المحكم

 ال األصلية السبلمة على كانوا الناس ألف ؛(وأديانهم آرائهم في الناس فشككوا: )عشر والثاني
 مثل العامة، أماـ تظهر ال التي واألمور والجداؿ والمناظرات والفلسفات الحذلقات ىذه يعرفوف

 في والكبلـ واألفعاؿ، واألسماء الصفات في والكبلـ والمفاصلة، والمباينة، والجوىر، العرض،
 الناس كاف ما األمور ىذه كل مخلوؽ وغير مخلوؽ أو محدث بأنو والقرآف والتجسيم، التشبيو
 .وأديانهم آرائهم في الناس فشككوا يعرفها،
 عز واهلل اهلل، في اختصموا أنهم حالهم حقيقة .وجل عز( ربهم في واختصموا: )عشر والثالث

 وجبللو عظمتو ذكر من بعده البشر إلى حاجة ال ما لنا قرر وجل عز فاهلل ذلك، من أعفاىم وجل
 اهلل بذات يتعلق مما البشر يحتاجو ما وكل التفصيل، جهة على وأفعالو وصفاتو وأسمائو بذاتو

 وجل عز واهلل ربهم، في يخاصموف ذىبوا لكنهم والسنة، الكتاب في جاء وأفعالو وصفاتو وأسمائو
 [.ٓٔ:إبراىيم{ ]َواأَلْرضِ  الس َمَواتِ  فَاِطرِ  َشك   الل وِ  َأِفي: }يقوؿ
 (.شفاعة وال حوض وال قبر عذاب ليس: قالوا) أنهم: عشر الرابع
 .زلةالمعت وبعض الخالصة الجهمية من يقع وىذا السمعيات، إنكار يسمى وىذا

 (.تخلقا لم والنار والجنة: )قاؿ: عشر الخامس
 السماء تستوعبها ال وىي تكوف، فأين خلقت قد كانت إذا: يقولوف عقلية شبو عندىم ىذه

 وأحواؿ البرزخية وأحواؿ والغيبيات، والنار الجنة أحواؿ أف مع عقوؿ، مجرد فقط يعني! واألرض؟
 .أبداً  الدنيا بأحواؿ تقاس ال القيامة
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 استحل من فاستحل وسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ مما كثيراً  أنكروا: )عشر السادس
 وسلم، عليو اهلل صلى الرسوؿ بو جاء ما ردوا حينما: يعني ؛(الوجو ىذا من ودماءىم تكفيرىم

 .صريح كفر وىذا
 اهلل رسوؿ عن أثراً  رد ومن كلو، الكتاب رد فقد اهلل كتاب من آية رد من ألنو: )عشر السابع
 الكفر في يقعوف جعلهم والنصوص لآلثار ردىم أف يعني ،(كلو األثر رد فقد وسلم عليو اهلل صلى
 .العظيم باهلل

( ذلك على معونة السلطة من ووجدوا) الثالث، القرف في رايتهم ظهرت يعني ،(المدة لهم فدامت)
 رقاب في أعملوه أي( السيف ووضعوا) المتوكل، جاء أف إلى بعده ومن المأموف عهد في

 .والسيف بالسوط كفرىم يحموف فهم كفرىم، دوف أي( ذلك دوف والسوط) المسلمين،
 البدع إلظهار مكتومتين وصارتا وأوىنوىما والجماعة،) ضعف أو انقرض يعني( السنة علم فدرس)

 تكوف الفتن في أنو على دليل وىذا ،(رأيهم وأظهروا المجالس، واتخذوا ولكثرتهم، فيها والكبلـ
 ال الفتنة في أنو منو، نستفيد أف يجب عبرة موطن وىذا الحق، مع ال الباطل مع والكثرة الغوغاء

 العامة جعجعت بالذات المأموف عهد في فإنو صحيح وصف الوصف ىذا ألف بالكثرة؛ نقيس
 يكوف ال السلطاف أف وظنوا جهبًل، أو رجاءً  وإما خوفاً  إما الجهمية مع والهمج والرعاع والغوغاء

 .ذلك على المسلمين عامة أكثر يكوف ربما الحق، مع إال
 .جداً  عظيمة وقفة وىنا ،(الناس وأطمعوا) الباطل، في ألّفوا يعني ،(الكتب فيو ووضعوا: )قاؿ
 واألثر الكتاب رد وىو عشر السابع األصل انتهى أف منذ أنو لكم أقوؿ أف نسيت ىنا ىو طبعاً 
 األصوؿ، من وانتهى السمات يذكر بدأ كفر، ذلك وأف وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن

 .أصوالً  تكن لم وإف الخصائص ىي التي والسمات
 حتى السلطة استعدوا أيضاً  وأنهم بعده، ومن المأموف اإلماـ عهد في تمكنوا أنهم سماتهم فمن

 اندراس على يحرصوف وأنهم األمة، على والسوط السيف يضعوف أيضاً  وأنهم معونة، منها وجدوا
 .والجماعة السنة يرفعوف أنهم يّدعوف كما ال والجماعة السنة علم
 .السنة أىل وكبت السنة معالم وطمس وإيهانها، إماتتها ومحاولة السنة إخفاء سماتهم ومن
 (.ولكثرتهم البدع إلظهار مكتومتين وصارتا: )قاؿ

 وأنهم سوادىم، من يكثروا حتى ذلك من تمكنوا إذا الغوغاء يستثيروف أنهم سماتهم من وأيضاً 
 من يحصل كما المجالس في الخطيرة الدين قضايا في يثرثروف أنهم بمعنى المجالس، يتخذوف
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 المجالس في الخطيرة القضايا ىذه في الثرثرة ويتخذوف المسلمين، بين اآلف المفتونين بعض
 رأيهم، ويظهروف والمبهورين، بهم والمعجبين والمفكرين، الُكّتاب األدباء ومجالس والخاصة العامة

 .ومؤلفات كتباً  ذلك في ويضعوف
 واستثارتها، العامة استعداء األىواء أىل سمات من أف إلى إشارة وىذه ،(الناس وأطمعوا: )قاؿ ثم

 .لهم يحلو فيما بالكبلـ الناس مشاعر دغدغة وأيضاً 
 الظلم دفع شعارات فيرفعوف الناس حاجات يلتمسوف أنهم عصر كل في األىواء مسائل ومن

 .آخره إلى عليهم والعطف بشئونهم واالىتماـ عنهم
 العلماء، على الناس وأطمعوا السلطاف، في الناس وأطمعوا الدين، الكبلـ في الناس وأطمعوا
 في أطمعوىم األىواء في أطمعوىم بعلم، لهم ليس بما يتكلموا أف على بالجرأة الناس وأطمعوا

 .والشهوات الشبهات
 وغيرىا، السياسية والشعارات الحزبيات في اآلف الدعاة بعض من يكوف كما( الرياسة لهم وطلبوا)

 .الطمع فيو يختلط وىذا
 يصيب كاف ما فأدنى اهلل، عصم من إال منها ينج لم عظيمة فتنة فكانت الرياسة لهم وطلبوا: )قاؿ

 وىذا خطيرة، مجالستهم أف إلى إشارة ىذا ،(يتابعهم أو دينو في يشك أف مجالستهم من الرجل
، كجهمية واآلخرين، األولين على ينسحب  كثير بها ابتلي التي اليـو وعقبلنية اليـو ومعتزلة اليـو

 وىذا وغيرىا، واالستراحات الديوانيات وفي العامة الجلسات في المجالسة بسبب اليـو شبابنا من
 العقيدة درس إنو: يقوؿ وال دينو، على يحافظ أف يريد من منو يبتعد أف يجب خطير مسلك
 العلم بطبلب فكيف األئمة على ويمّوىوف الناس، على يلّبسوف شياطين فهؤالء! وعرؼ وعرؼ
 النصح حق علينا لو من ونحمي أنفسنا نحمي أف فيجب الكثير، الشيء التقصير من وعندنا أمثالنا

 .األىواء أىل مجالسة من
 على رأيهم يرى أو يتابعهم، أو دينو في يشك أف مجالستهم من الرجل يصيب كاف ما فأدنى
 .عليو يلّبسوف األقل على أنهم بمعنى الباطل، على أو الحق على أنو يدري وال الحق،

 اإلماـ بكبلـ أشبو ىذا ،(المتوكل: لو يقاؿ الذي جعفر أياـ كانت حتى الخلق فهلك شاكاً  فصار)
 إف اإلخواف أحد لعل لكن المصادر، إلى الرجوع من تمكنت أني لو أود وكنت أعلم، واهلل أحمد

: قولو ألف أحمد؛ اإلماـ عن المصادر بعض في موجود فلعلو الكبلـ، ىذا لنا ويوثق يتطوع اهلل شاء
 .تزكية نوع المتوكل بػ لنفسو الرجل وصف أف يرى كأنو المتوكل، لو يقاؿ الذي
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 وكثرة قلتهم مع ألسنتهم وطالت السنة، أىل بو وأظهر الحق، بو وأظهر البدع، بو اهلل فأطفأ: )قاؿ
 (.ىذا يومنا إلى البدع أىل

 الرسم أف إلى واألىواء البدع أىل وقمع المتوكل يد على السنة نصر ومع: يقوؿ وكأنو قاؿ، ثم
، منهم بقي قد الضبللة وأعبلـ  من فرقة من ما ولذلك باؽ، فاالبتبلء خلقو، في اهلل سنة وىذه قـو
 في تدخل قد تتلوف، قد لكنها ىذا، يومنا إلى بقيت كلها أبداً  التاريخ في انقطعت الكبرى الفرؽ
 أنو إال البدع اهلل وأبطل ظهرت السنة أف ومع: )قاؿ لكن جديدة، شعارات تظهر قد أخرى، فرؽ
 ا.ىػ (الرسم بقي

 حنبل بن أحمد منهم العلماء بعض وقاؿ)في شرحو:  الراجحي اهلل عبد بن العزيز عبدوقاؿ الشيخ 
 عن مشهور وىذا( يورث وال يرث ال الدـ، حبلؿ القبلة، أىل من ليس كافر، الجهمي: اهلل رحمو
 في القيم ابن قاؿ حتى، عالم خمسمائة كفرىم وقد الجهمية، كفروا أنهم العلماء من كثير

 قد اإلماـ والبللكائي البلداف في العلماء من عشر في خمسوف كفرىم تقلد ولقد: الشافية الكافية
 كفر من العلماء ومن خمسمائة،: أي عشرة، في خمسين: وقولو الطبراني قبلو عنو وحكاه حكاه
 بدعهم من ومنهم جميعاً  كفرىم من العلماء ومن عامتهم، وفسق وعلماءىم، والدعاة الغبلة

 أسماء، وال صفات لو ليس الرب إف: قالوا وألنهم قولهم؛ وفساد معتقدىم لخبث وذلك جميعًا؛
 وال تحتو، وال فوقو وال خارجو، وال العالم داخل ال: فقالوا وعبل، جل عنو النقيضين نفوا إنهم حتى
 .العلماء كفرىم ولهذا عنو، منفصل وال بو متصل وال لو، محايد وال لو مباين
 بقلبك ربك عرفت فإذا بالقلب، الرب معرفة اإليماف: يقوؿ حيث الجهم يعتقدتو ما كفرىم ومن

، أيضاً  القلب في والنفاؽ والكفر: فنقوؿ القلب، في اإليماف: الناس بعض يقوؿ كما، مؤمن فأنت
 .الجوارح تعمل لم القلب في الكفر وقر وإذا، الجوارح عملت القلب في اإليماف وقر وإذا

: -الجهمية: أي- وقالوا، صدقة وال عيدين وال جماعة، وال جمعة ال: -الجهمي: أي- قاؿ ألنو)
 غير منزؿ اهلل كبلـ القرآف: قاؿ من يكفروف الجهمية: إذاً ( كافر فهو مخلوؽ القرآف يقل لم من

 .مخلوؽ
 دماء فاستحلوا كفار، أنهم يروف ألنهم ؛(وسلم عليو اهلل صلى محمد أمة على السيف واستحلوا)

 .قبلهم كاف من وخالفوا المسلمين،
( أصحابو من أحد وال وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فيو يتكلم لم بشيء الناس وامتحنوا)

 خلق في يقوؿ ماذا يسألونو عالم كل إلى يأتوف وكانوا المأموف، زمن في الناس امتحنوا فالمعتزلة
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 القرآف: منهم قاؿ ومن ويؤذى، السجوف في بو يزج فإنو مخلوؽ القرآف إف: يقل لم فمن القرآف؛
 مخلوؽ إنو: قاؿ ومن، مخلوؽ غير منزؿ اهلل كبلـ إف: قاؿ من فيكفروف عنو، سكتوا مخلوؽ

 .المعتزلة عند المؤمن ىو فهذا
 الصبلة إلى حاجة فبل القلب، في اإليماف أف يزعموف ألنهم ؛(والجوامع المساجد تعطيل وأرادوا)

 .والجوامع المساجد تعطيل فأرادوا المساجد، إلى حاجة وال
 .اإلسبلـ أضعفوا: أي( اإلسبلـ وأوىنوا)
 .المسلمين بين التفريق حاولوا: يعني( الفرقة في وعملوا الجهاد وعطلوا)
 .النصوص: أي( اآلثار وخالفوا)
 .رسولو وكبلـ اهلل كبلـ من المتشابو: أي( بالمتشابو واحتجوا المنسوخ، في وتكلموا)
 آيات في خوضهم ذلك ومثاؿ( ربهم في واختصموا، وأديانهم آرائهم في الناس فشككوا)

 .الصفات
 لم والنار والجنة شفاعة، وال يورد، حوض وال قبر عذاب ليس: -تشكيكهم من وىذا- وقالوا)

 أحد وال عبث، اآلف خلقهما أف بحجة مخلوقتين، ليستا والنار الجنة إف: المعتزلة وقوؿ تخلقا،
 .القيامة يـو تخلقاف وإنما، منهما يستفيد

 ُأِعد تْ : }تعالى قاؿ مخلوقتاف، والنار الجنة أف على دلت النصوص أف عقولهم أعملوا وما
 ىذا[ ٕٗ:البقرة{ ]ِلْلَكاِفرِينَ  ُأِعد تْ : }النار حق في تعالى وقاؿ ،[ٖٖٔ:عمراف آؿ{ ]ِلْلُمت ِقينَ 

 .األوؿ
 الجنة من باب للمؤمن ويفتح والولداف، الحور فيها فالجنة معطلتين، ليستا والنار الجنة أف: ثانياً 
 النار إلى باب للكافر ويفتح الكفرة، أرواح فيها تعذب والنار وطيبها، روحها من فيأتيو قبره، في

 .معطلتين ليستا أنهما يتبين وبهذا وسمومها، حرىا من فيأتيو
 .إثباتو في كثيرة النصوص أف مع القبر، عذاب وأنكروا
 .المتواترة األحاديث من الحوض وحديث
 .كذلك متواترة وىي الشفاعة وأنكروا

 ودماءىم تكفيرىم استحل من فاستحل، وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ مما كثيراً  وأنكروا)
 في واختصموا وأديانهم، آرائهم في الناس وشككوا كفروا أنهم أجل من: أي( الوجو ىذا من

 .النصوص وردوا، متواترة أمور وىي والشفاعة والحوض القبر عذاب وأنكروا ربهم،
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 وسلم عليو اهلل صلى رسوؿ عن أثراً  رد ومن كلو، الكتاب رد فقد اهلل كتاب من آية رد من ألف)
 .كافر فهو حديثاً  أو آية رد فمن وضبلؿ، كفر وىذا( كلو األثر رد فقد

 المدة لهم دامت الجهمية أف: أي( ذلك على معونة السلطة من ووجدوا المدة، لهم فدامت)
 .ذلك على معونة المأموف، زمن في السلطة من ووجدوا

 على يوافقوا حتى المسلمين رقاب على السيف وضعوا: أي( ذلك دوف والسوط السيف ووضعوا)
 .يوافقوىم لم ألنهم بالسوط؛ بالضرب العلماء ظهور ألهبوا وكذلك الباطلة، آرائهم

 المبتدعة ىؤالء ظهور بسبب والجماعة السنة علم خفي: أي( والجماعة السنة علم فدرس)
 .لهم وتعذيبهم المسلمين وإيذائهم المعتزلة،

 .والسنة القرآف: أي( مكتومتين وصارتا وأوىنوىما)
 البدع إظهار بسبب مكتومين والسنة الكتاب علم فصار( ولكثرتهم فيها والكبلـ البدع إلظهار)

 .ولكثرتها فيها والكبلـ
 فلهم الكتب، صنفوا المعتزلة أف: أي( الكتب فيو ووضعوا رأيهم، وأظهروا المجالس، واتخذوا)

 .آراءىم فيها يقرروف كتب
 .رفدىم من ويعطونو يولونو تبعهم من أف في الناس أطمعوا( الرئاسة وطلبوا الناس، وأطمعوا)
 أف مجالستهم من الرجل يصيب كاف ما فأدنى( اهلل عصم من إال منها ينج لم عظيمة فتنة فكانت)

 الباطل، على أو الحق على أنو يدري وال الحق، على رأيهم يرى أو يتابعهم، أو دينو، في يشك
 البدع أىل يتابع أف وإما دينو، في يشك أف فإما مجالستهم، من اإلنساف يصيب ما أدنى ىو ىذا
 وال الحق، على الفاسدة آراءىم أف فيرى الحق، ىو عليو ىم ما أف يرى أف وإما بدعتهم، على

 .شاكاً  فصار الباطل، على أو الحق على أنو يدري
 الحق، بو وأظهر البدع، بو اهلل فأطفأ المتوكل: لو يقاؿ الذي جعفر أياـ كاف حتى الخلق فهلك)

 الناس وألـز المأموف زمن في انتشرت التي البدعة أوقف اهلل رحمو المتوكل( السنة أىل بو وأظهر
 إلى المياه فعادت بالدرس، لو وأذف اهلل، رحمو أحمد اإلماـ وأخرج القرآف، في الحق بقوؿ

 .اهلل فرحمو مجاريها
 أىل وكثرة قلتهم مع) الخليفة، وىو يحميهم ظهر لهم فصار السنة، أىل: أي( ألسنتهم وطالت)

 (.ىذا يومنا إلى البدع
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 ريح، كل مع يميلوف ناعق كل أتباع الرعاع الهمج من إال قط بدعة تجئ لم أنو واعلم
 َما بَػْعدِ  ِمنْ  ِإال   اْختَػَلُفوا َفَما: }وتعالى تبارؾ اهلل قاؿ لو، دين فبل ىكذا كاف فمن

نَػُهمْ  بَػْغًيا اْلِعْلمُ  َجاَءُىمُ   بَػْغًيا اْلِعْلمُ  َجاَءُىمُ  َما بَػْعدِ  ِمنْ  ِإال   تَػَفر ُقوا َوَما: }وقاؿ ،{ بَػيػْ
نَػُهمْ   بَػْغًيا اْلبَػيػَِّناتُ  َجاَءتْػُهمُ  َما بَػْعدِ  ِمنْ  ُأوتُوهُ  ال ِذينَ  ِإال   ِفيوِ  اْختَػَلفَ  َوَما: }وقاؿ{ بَػيػْ
نَػُهمْ   .ٔوالبدع الطمع أصحاب السوء، علماء وىم{ بَػيػْ

                                                                                                                                                  

 بقي أنو إال السنة أىل نصر قد المتوكل كاف وإف: أي( منهم بقي قد الضبللة وأعبلـ والرسم)
 .فقط والعلم الرسم وىو البدع ألىل شيء

( ويعملوف يقولوف عما يحجزىم أحد وال يمنعهم مانع ال إليها، ويدعوف بها، يعملوف قـو منهم)
 وأعبلـ البدع ألىل بقي وقد السنة، أظهر الذي المتوكل جعفر زمن في المبتدعة من بقي: أي

 .حاجز وال مانع وجود دوف إليها ويدعوف بها فيعملوف الضبللة

 اهلل رحمو اإلماـ الشيخ أشار الفقرة ىذه فيفي شرحو:  العقل الكريم عبد بن ناصرقاؿ الدكتور  ٔ
 وىي عصر، كل في لها يتنبو أف ينبغي خصلة وإلى والبدع، األىواء أىل سمات من ىامة سمة إلى
 فقو وال علم عندىم ليس والذين الرعاع العواـ، وأشباه العواـ من البدع أصحاب أتباع غالب أف
 باستجبلب منهم الفتنة تبدأ ما أوؿ األىواء وأىل ناعق، كل أتباع الرعاع الهمج وىم الغوغاء، من

 .ىؤالء وخداع
 نجدىم الفرؽ، فتنهم عن وخرجت المسلمين، على بالفتن بدءوا الذين البدع رءوس تأملنا وإذا

 عواطفهم ويستدروف الدين، في رأي وال عقل وال لهم فقو ال الذين الهمج، الرعاع يقصدوف
 .بالشعارات

 وليس المحدثة، األمور من الشعارات أف الناس بعض يظن إذ جديدة، ليست الشعارات ومسألة
 عواطف بو يستميلوف بما الناس يستهووف وكلهم شعارات، أصحاب األىواء أىل فكل كذلك،
 سبأ ابن -معروؼ ىو كما- ذلك فعل من فأوؿ الهمج، ىؤالء خبلؿ من الفتنة ويثيروف العامة،

 خبلؿ من وال علمائها خبلؿ من األمة على يدخل أف عن عجز فإنو السوداء، ابن اليهودي
 العواـ ومن األسناف حدثاء من السفهاء خبلؿ من عليها فدخل أمرائها، خبلؿ من وال عقبلئها
 ويتكلم عواطفهم، يستثير فصار والهمج، الرعاع ومن الدين، في فقههم يكتمل لم الذين والعجم

 .لهم ناصح وأنو أحوالهم، على مشفق وأنو مظالمهم، عن يتكلم أنو ويدعي يهمهم، بما
 .زماف كل في تبعوه الشعارات ىذه لهم رفع من كل الناس من الصنف وىذا
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 والهمج الرعاع عواطف وتستدر لتستميل الرايات؛ ىذه رفعت والشيعة الخوارج ظهرت لما ثم
 .المنكر عن والنهي بالمعروؼ األمر باسم الدين على الغيرة باسم العواطف بإثارة األساليب؛ بهذه

 أف نجد ولذلك ذلك، وفعلت المعتزلة بعدىم جاءت ثم ذلك، وفعلت القدرية بعدىم جاءت ثم
 واألمر والورع بالزىد يظهروف أو يتظاىروف األىواء أىل أف والرعاع الهمج وقوع أسباب من

 أسباب من ذلك يكوف أف بد وال األمة، مصالح على والحرص المنكر عن والنهي بالمعروؼ
 .والرعاع العواـ استجبلب

 والورع بالزىد اشتهرا فقد عبيد، بن وعمرو عطاء بن واصل المعتزلة رءوس: لذلك مثاؿ وأصدؽ
 .المظالم ودفع الناس مصالح على والحرص

 ىؤالء على يدخل خبللها من ثم األسس، ىذه على بدعتو شعار بدعة صاحب كل يرفع ىنا فمن
 .تجتمع أنها والغالب عملية، أو قولية أو اعتقادية كانت سواء بدعتو، بتثبيت الرعاع الهمج

: يعني والرعاع، الهمج من إال قط بدعة تجئ لم أنو لو يشهد والواقع صحيح، الشيخ فقوؿ: إذاً 
 ال البدعة أف قصده لكن العباقرة؛ األذكياء من البدعة مخترع يكوف فقد وإال يتبعونها، الذين ىم

 كل أتباع ريح، كل مع يميلوف الذين الصنف ىذا بين انتشارىا خبلؿ من إال تستفحل وال تنتشر
 .ناعق
 األحواؿ، بحسب يتلوف بل دين، على يصمد ال أنو بمعنى ،(لو دين فبل ىكذا كاف فمن: )قولو

 قرار، لهم ليس لكن والتقوى الصبلح من شيء عندىم يكوف قد دين، لهم ليس الرعاع فإف وفعبلً 
 يشعروف، وال يشعروف حيث من األىواء بهم تتقلب ىنا فمن مقلدة، ألنهم اتباع؛ لهم ليس

 .فرقة إلى فرقة ومن فئة إلى فئة ومن لوف إلى لوف من فيتلونوف
 على حتى ضاغطة قوة للناعقين اتباعهم بسبب للرعاع يكوف الكبار الفتن حدثت إذا ولذلك

 الرعاع؛ اتجاه مقاومة عن يعجزوف حيث والنهي، األمر وأىل والكبار والعقبلء العلم في الراسخين
 أف بسبب غربة في السنة تكوف قد الفتن حدثت إذا ىنا فمن الرعاع، يستغلوف األىواء أىل ألف

 خاصة والرأي، المشورة أىل إلى وال العلم، أىل إلى يرجعوف وال يتثبتوف ال الناعقين، مع الرعاع
 .العلماء عن تحجبهم وشعارات رايات وجدوا إذا
 الطمع وأصحاب السوء علماء ىم اختلفوا الذين: أي ،(السوء علماء وىم: )اآلية ذكر بعد قاؿ ثم

  .والبدع
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 بهم ويهدي اهلل يهديهم والسنة، الحق أىل من عصابة في الناس يزاؿ ال أنو واعلم
: وقاؿ االختبلؼ، عند قلتهم مع اهلل وصفهم الذين فهم السنن، بهم ويحيي غيرىم،

نَػُهمْ  بَػْغًيا اْلبَػيػَِّناتُ  َجاَءتْػُهمُ  َما بَػْعدِ  ِمنْ  ُأوتُوهُ  ال ِذينَ }  الل وُ  فَػَهَدى: }فقاؿ فاستثناىم{ بَػيػْ
{ ُمْسَتِقيمٍ  ِصَراطٍ  ِإَلى َيَشاءُ  َمنْ  يَػْهِدي َوالل وُ  بِِإْذنِوِ  اْلَحقِّ  ِمنَ  ِفيوِ  َلُفوااْختػَ  ِلَما آَمُنوا ال ِذينَ 
 ال الحق على ظاىرين أمتي من عصابة تزاؿ ال»: وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ وقاؿ

 .ٔ«اهلل أمر يأتي حتى خذلهم من يضرىم

                                                           

 ( .ٖٚٓٔ(، ومسلم )ٓٙٗٚأخرجو البخاري ) ٔ
 العلم طالب على فإف مكانو، في استدراؾ ىذافي شرحو:  العقل الكريم عبد بن ناصرقاؿ الدكتور 

 وتواتر وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ ذكره ما يستدرؾ أف والبدع واألىواء الفتن أمر ذكر إذا والعالم
 للواعظ ينبغي ال ولذلك باليأس، الناس يصاب لئبل ظاىرين؛ الحق على طائفة تزاؿ ال أنو عنو؛

 وأىل الباطل وصف في ويبالغ باليأس، الناس يشعر أف األمور ىذه في والمتكلم العلم وطالب
 .وجل عز اهلل بو وعد الذي األمل باب للناس يفتح أف بد ال بل عليو، ىم وما الباطل
 يضيع، ال الحق أف للناس نبين أف بد فبل وانتشارىا، وكثرتها والمفاسد واألىواء البدع نذكر وحينما

 من وال خذلهم من يضرىم ال الحق على طائفة بظهور ووعد الدين، بحفظ تكفل وجل عز اهلل وأف
 بهم وأنهم بأتباعهم، السنة على ىم الذين الراسخين بالعلماء تتمثل الطائفة ىذه وأف خالفهم،

 وإف وزماف، مكاف كل في والبناف باألصابع إليهم يشار أعبلماً  يكونوا أف والبد والحجة، القدوة
 .الخبث كثر
 .باليأس الناس قلوب يشحنوف الذين خطأ فداحة ندرؾ ىنا فمن
 المنكر، عن ويتناىوف بالمعروؼ يأتمروف ويجعلهم الناس، غيرة يستثير وغيرىا المفاسد ذكر نعم،

 باب وفتح االستدراؾ عن ذلك يكفي ال لكن واالنحراؼ، والجريمة الفساد غوائل من ويحذرىم
 على واالجتماع بها، واالعتصاـ السنة باتباع مشروط الوعد وأف وعد، وجل عز اهلل وأف األمل،
 .الحق أىل وعلى الحق

 يميلوف الذين والرعاع الطمع أصحاب وكثرة الهالكين كثرة ذكر أف بعد األمر ىذا ذكر فالمؤلف
 الحق بهم يكوف والسنة الحق أىل من طائفة الناس في تزاؿ ال ذلك مع ولكن ناعق، كل مع

 انتهى. وبسلوكهم وبأعمالهم بقدوتهم دعاة ويكونوف الحجة، بهم وتقـو ظاىراً 
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 تعالى اهلل فأنار الحق، ودين بالهدى وسلم عليو اهلل صلى محمدا نبيو تعالى اهلل أرسل لقد: مسألة
 ببعثتو وانتهى والكفر، الجهل ظلمات بو اهلل فبدد النور، إلى الظلمات من وأخرجهم الكوف، بو

 جميع وفي كلها، األمكنة عن الجاىلية رفعت ىل ولكن الجاىلية، عهد وسلم عليو اهلل صلى
 اهلل صلى بعثتو بعد بالجاىلية المجتمعات جميع وصف يجوز ال فإنو ولذا ال، بالطبع! األزمنة؟

 في تعيش المجتمعات بعض تزاؿ فما ػ، أيضا ػ المجتمعات جميع عن نزعها وال وسلم، عليو
 المجتمعات من اإلسبلـ بنور استنار من وأما الوصف، ىذا عنها يرفع فبل الجاىلية، مستنقعات

 يبيح ال فهذا منها اإلسبلـ جوانب بعض في تقصير حصل ولو اللفظ، بهذا وصفها يجوز فبل
 .المحققين العلماء كلمة اتفقت التفصيل ىذا وعلى بالجاىلية، وصفها

 قبل فالناس(: ٜٚ ،ٛٚ ص) المستقيم الصراط اقتضاء في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ -ٔ
 عليو كانوا ما فإف الجهل، إلى منسوبة جاىلية حاؿ في كانوا وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ مبعث

 .جاىل يفعلو وإنما جاىل، لهم أحدثو إنما واألعماؿ األقواؿ من
 كانت وتلك جاىلية، فهي: ونصرانية يهودية، من المرسلوف بو جاءت ما يخالف ما كل وكذلك

 - مصر دوف مصر في تكوف قد وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ مبعث بعد فأما العامة، الجاىلية
 في فإنو يسلم أف قبل كالرجل شخص، دوف شخص في تكوف وقد ،- الكفار دار في ىي كما

 .اإلسبلـ دار في كاف وإف جاىلية
 أمتو من تزاؿ ال فإنو وسلم؛ عليو اهلل صلى محمد مبعث بعد جاىلية فبل: مطلق زماف في فأما

 .الساعة قياـ إلى الحق على ظاىرين طائفة
 كما المسلمين األشخاص من كثير وفي المسلمين، ديار بعض في تقـو قد المقيدة والجاىلية

 فيك امرؤ إنك: )ذر ألبي وقاؿ( الجاىلية أمر من أمتي في أربع: )وسلم عليو اهلل صلى قاؿ
 .ذلك ونحو ،(جاىلية

 أو مطلقة، جاىلية كل فيو يندرج(: جاىلية سنة اإلسبلـ في ومبتغ: )الحديث ىذا في فقولو
 أو بعضو، أو ذلك، من مركبة أو وثنية، أو صابئة، أو مجوسية، أو نصرانية، أو يهودية، مقيدة،
 بمبعث جاىلية صارت ومنسوخها مبتدعها جميعها فإنها الجاىلية الملل ىذه بعض من منتزعة
 كانوا التي العرب حاؿ على إال غالبا يقاؿ ال الجاىلية لفظ كاف وإف وسلم، عليو اهلل صلى محمد
 ىػ.ا واحد المعنى فإف عليها
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 معجم في زيد أبو بكر الدكتور قاؿ"  العشرين القرف جاىلية"  مصطلح خطأ بياف وفي -ٕ
 وغض تسمح، من التعبير ىذا في ما األلباني العبلمة بين(: ٕ٘ٔ - ٕٕٔ ص) اللفظية المناىي

 جاىلية"  مصطلح: نصو ما"  األلباني حياة: " كتاب في فجاء كلو، الدين على اإلسبلـ ظهور من
 مصطلحا - اهلل رحمو -"  قطب سيد"  الداعية تناوؿ: السؤاؿ: األلباني نظر في"  العشرين القرف

 القرف جاىلية"  مصطلح وىو أال يمثلها، التي اإلسبلمية المدارس إحدى في بكثرة متداوال
 وفقا القديمة الجاىلية مع التقائها مدى وما العبارة؟ ىذه في والصواب الدقة مدى فما"  العشرين

 .لتصوركم؟
: وبعد وااله ومن وصحبو وآلو اهلل رسوؿ على والسبلـ والصبلة هلل الحمد: األلباني العبلمة فأجاب

 الحالي القرف وصف في مبالغة من تخلو ال"  العشرين القرف جاىلية"  الكلمة ىذه أف أراه الذي
: منو ليس ما فيو دخل قد كاف وإف القرف ىذا في اإلسبلمي الدين فوجود - العشرين القرف -

 إف األولى الجاىلية أف نعلم فنحن األولى، كالجاىلية جاىلية يمثل القرف ىذا بأف القوؿ من يمنعنا
 ما بها المعني كاف وإف مبين، ضبلؿ في وكانوا وثنيين، كانوا فهم: فقط العرب بها المعني كاف
 دين الزماف ذلك في يبق فلم محرفة، أدياف فهي: والنصرانية كاليهودية أدياف من العرب حوؿ كاف

 وصف العهد ذلك على الجاىلية وصف أف في شك فبل والتبديل، التغيير عن منزه خالص
 ثم أوال، العرب على من قد وتعالى تبارؾ اهلل أف داـ ما ىذا، قرننا في كذلك األمر وليس صحيح،

 دين عليو وأنزؿ النبيين، خاتم وسلم عليو اهلل صلى محمدا إليهم أرسل بأف ثانيا، الناس سائر على
 نزلنا نحن إنا: )وجل عز بقولو ىذه شريعتو بحفظ وجل عز اهلل وتعهد األدياف، خاتم وىو اإلسبلـ،

 سيصيبها كاف وإف اإلسبلمية األمة أف أخبر قد وسلم عليو اهلل صلى ونبيو( لحافظوف لو وإنا الذكر
 سنن لتتبعن: )وسلم عليو اهلل صلى قولو مثل في قبلهم من األمم أصاب الذي االنحراؼ من شيء

 رسوؿ يا ىم من: قالوا لدخلتموه ضب جحر دخلوا لو حتى بذراع، وذراعا بشبر، شبرا قبلكم من
 صلى الرسوؿ كاف وإف: أقوؿ!( الناس؟ فمن والسبلـ الصبلة عليو فقاؿ والنصارى؟ اليهود اهلل؟
 اليهود ويقلدوف كبير حد إلى سينحرفوف المسلمين أف المفيد الخبر بهذا أخبر قد وسلم عليو اهلل

 بأنهم أتباعو بشر قد نفسو الوقت في والسبلـ الصبلة عليو لكن االنحراؼ، ذلك في والنصارى
 وستفترؽ: )التفرقة حديث في والسبلـ الصبلة عليو فقاؿ لهم، رسمو الذي خطو على سيبقوف

 ما: قالوا ،(واحدة إال النار في كلها: )والسبلـ الصبلة عليو قاؿ ،(فرقة وسبعين ثبلث إلى أمتي
 عليو أنا ما على تكوف التي ىي: )قاؿ رواية وفي (الجماعة ىي: )قاؿ اهلل؟ رسوؿ يا ىي
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 ال: )الشيخين بين عليو المتفق الحديث في قولو في والسبلـ الصبلة عليو ذلك وأكد(. وأصحابي
 (.اهلل أمر يأتي حتى خالفهم من يضرىم ال الحق على ظاىرين أمتي من طائفة تزاؿ
 ما أبعد فهي والسنة، الكتاب ىدي على قائمة طيبة مباركة جماعة األمة ىذه في تزاؿ ال فإذف
 القرف على"  الجاىلية"  إطبلؽ أف: أراه الذي فإف ولذلك الحديثة؛ أو القديمة الجاىلية عن تكوف

 في اإلخبلص وعن التوحيد عن انحرؼ قد كلو اإلسبلـ بأف الناس يوىم قد تسامح، فيو العشرين
 بعث الذي الجاىلية كقرف - العشروف القرف - القرف ىذا فصار كليا، انحرافا وجل عز اهلل عبادة
 أو االستعماؿ، ىذا: حينئذ النور، إلى الظلمات من إخراجو إلى وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ

 ال الذين قاتلوا: )شأنهم في تعالى قاؿ كما الذين أوال، الكفار في تقييده يحسن اإلطبلؽ ىذا
 أوتوا الذين من الحق دين يدينوف وال ورسولو اهلل حـر ما يحرموف وال اآلخر باليـو وال باهلل يؤمنوف

 (.صاغروف وىم يد عن الجزية يعطوا حتى الكتاب
 الكتاب يتبعوا لم الذين المسلمين غير على ينطبق إنما"  الجاىلية"  بػ العشرين القرف وصف

 من بيانو سبق ما خبلؼ وىذا خير، المسلمين في يبق لم بأنو إيهاـ اإلطبلؽ ىذا ففي والسنة،
 قولو ذلك ومن الحق، على األمة من طائفة ببقاء المبشرة والسبلـ الصبلة عليو الرسوؿ أحاديث

 يا ىم من: قالوا... (  للغرباء فطوبي غريبا وسيعود غريبا بدأ اإلسبلـ إف: )والسبلـ الصبلة عليو
 - وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ يقوؿ بعضها في عدة روايات على الحديث جاء اهلل؟ رسوؿ
 قاؿ أخرى رواية وفي ،(بعدي من سنتي من الناس أفسد ما يصلحوف الذين ىم: )- الغرباء واصفا

 ممن أكثر يعصيهم من كثيرين أناس بين صالحوف قليلوف أناس ىم: )والسبلـ الصبلة عليو
 هلل والحمد - فيو ألف كلو؛ القرف على الحاضر العصر في اإلطبلؽ ىذا يجوز ال فلذلك( يطيعهم

 تقـو حتى كذلك وستظل سنتو، وعلى وسلم، عليو اهلل صلى النبي ىدي على تزاؿ ال طيبة بقية -
 كاف أنو الباحث يشعر ما تصانيفو بعض وفي - اهلل رحمو - قطب سيد كبلـ في إف ثم الساعة،

 أنو ذلك في عذره ولعل للناس، توضيحو سبيل في لئلسبلـ الزائد التحمس من شيء أصابو قد
 العدالة: " كتابو في العماؿ حق عن كحديثو الفقهية المسائل بعض ففي أدبية؛ بلغة يكتب كاف

 بدينهم الثقة المؤمنين نفوس في تحيي قوية كلها وبعبارات بالتوحيد، يكتب أخذ"  االجتماعية
 كنا وإف الشباب، قلوب في اإلسبلـ دعوة جدد قد الواقع في الخلفية ىذه من فهو وإيمانهم،

 بعض من فكره يحرر أف على وقتو يساعده لم أنو على تدؿ الكلمات بعض لو أف أحيانا نلمس
 في الكلمة ىذه إطبلؽ أف القوؿ فخبلصة فيها، يتحدث أو حولها يكتب كاف التي المسائل
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 بدعة، صاحب فهو والسنة الكتاب خالف ومن والكتب العلم قليل كاف وإف والسنن،

 .ٔوالكتب العلم كثير كاف وإف
                                                                                                                                                  

 وىذا المنصورة، الطائفة حق ىضم إلى تدعو التي المبالغة من شيء من يخلو ال الحاضر العصر
 .انتهى. فذكرتو الباؿ في عن ما
"  الجاىلية"  لفظ إطبلؽ يجوز ىل: - اهلل حفظو - الفوزاف فوزاف بن صالح الشيخ وسئل -ٖ

 .المعاصرة؟ اإلسبلمية المجتمعات على
 على إطبلقها يجوز فبل وسلم؛ عليو اهلل صلى الرسوؿ ببعثة زالت قد العامة الجاىلية: فأجاب

، بصفة اإلسبلمية المجتمعات  بعض أو األفراد، بعض على أمورىا من شيء إطبلؽ وأما العمـو
 لبعض وسلم عليو اهلل صلى النبي قاؿ وقد وجائز، ممكن، فهذا: المجتمعات بعض أو الفرؽ،

 ال الجاىلية أمر من أمتي في أربع: )وسلم عليو اهلل صلى وقاؿ ،(جاىلية فيك امرؤ إنك: )أصحابو
، واالستسقاء األنساب، في والطعن األحساب، في الفخر: يتركونهن  (.والنياحة بالنجـو
 (.ٖٔ: السؤاؿ رقم ،ٙٛ) الجديدة المناىج أسئلة عن المفيدة األجوبة

 لهم، واالحتقار نفسو، في الكبر بعين اإلسبلمية للمجتمعات ينظر أف للمسلم يجوز ال واعلم أنو
 .والهبلؾ واالنحراؼ بالجهل الحكم تعميم: ذلك ومن
 ىلك الرجل قاؿ إذا: )وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عنو اهلل رضي ىريرة أبي عن

 (.ٖٕٕٙ) مسلم رواه( أىلكهم فهو الناس
 احتقارا الرجل يقولها أف: العلم أىل عند معناه(: ٕٕٗ/ ٕٔ) التمهيد في البر عبد ابن األماـ قاؿ

 ما لقبح عليهم وخوفا وتحزنا، تأسفا، ذلك قاؿ إذا وأما بنفسو، وإعجابا عليهم، وإزراء للناس،
 األوؿ الوجو في يكوف أف األمرين بين والفرؽ الحديث، بهذا عني ممن فليس: أعمالهم من يرى

 ماقتا الثاني الوجو في ويكوف دونو، لمن محتقرا فوقو، لمن حاسدا بها، معجبا نفسو، عن راضيا
 .عنها راض غير لها، موبخا لنفسو،

 سنة وفي اهلل، كتاب في ىو العلم إف  : الساري إرشاد في النجمي يحيى بن أحمد الشيخ قاؿ ٔ
 على أن و زعم فمن وبدٌع، وضبللة، جهلٌ  فهو ذلك خالف وما وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 متبعٌ  ىو ىل ونهيو أمره، وفي وأفعالو، أقوالو في فيْنظر المستقيم السوي الطريق على وأن و الحق،

 لغيرىما؟ متبعٌ  أو والسنة للكتاب
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 التأليف كثير كاف وإف البدع أصحاب من يعدُّ  فإن و بغيره، والسنة الكتاب اتباع خلط قد كاف فإف
 فَات ِبُعوِني الل وَ  ُتِحبُّوفَ  ُكْنُتمْ  ِإفْ  ُقلْ : )وعبل جل   اهلل قاؿ كما األثر اتباع ىو والحق الرواية، وكثير

: وتعالى سبحانو قاؿ وكما( ٖٔ:عمراف آؿ( )رَِحيمٌ  َغُفورٌ  َوالل وُ  ُذنُوَبُكمْ  َلُكمْ  َويَػْغِفرْ  الل وُ  ُيْحِبْبُكمُ 
 اهلل صلى النبي قاؿ وكما( ٚاآلية من: الحشر( )فَانْػتَػُهوا َعْنوُ  نَػَهاُكمْ  َوَما َفُخُذوهُ  الر ُسوؿُ  آتَاُكمُ  َوَما)

 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بنا صلى: }قاؿ عنو اهلل رضي سارية بن العرباض حديث في وسلم عليو
، ذات الصبح وسلم  منها ووجلت العيوف، منها ذرفت بليغة موعظة فوعظنا علينا أقبل ثم يـو

 بتقوى أوصيكم فقاؿ إلينا، تعهد فماذا مودع، موعظة ىذه كأف: اهلل رسوؿ يا قائل فقاؿ القلوب،
 كثيرا اختبلفا فسيرى بعدي منكم يعش من فإنو حبشيا، عبدا كاف وإف والطاعة والسمع اهلل

 اكموإي بالنواجذ عليها وعضوا بها فتمسكوا المهديين، الراشدين الخلفاء وسنة بسنتي فعليكم
 كل: }وسلم عليو اهلل صلى وكقولو{ ضبللة بدعة وكل بدعة، محدثة كل فإف األمور ومحدثات

 ومن الجنة دخل أطاعني من: قاؿ يأبى؟ ومن: اهلل رسوؿ يا قالوا أبى من إال الجنة يدخلوف أمتي
 عنو اهلل رضي عمر عند كنا: }قاؿ عنو اهلل رضي حذيفة حديث في جاء وكما ،{أبى فقد عصاني

 فتنة تعنوف لعلكم: فقاؿ سمعناه، نحن: قـو فقاؿ الفتن؟ يذكر) اهلل رسوؿ سمع أيكم: فقاؿ
 سمع أيكم ولكن والصدقة، والصياـ، الصبلة، تكفرىا تلك قاؿ أجل: قالوا وجاره؟ أىلو في الرجل
 هلل أنت: قاؿ أنا: فقلت القـو فأسكت: حذيفة قاؿ البحر؟ موج تموج التي الفتن يذكر) النبي
 فأي عودا، عوداً  كالحصير القلوب على الفتن تعرض: يقوؿ) اهلل رسوؿ سمعت: حذيفة قاؿ أبوؾ
 قلبين على تصير حتى بيضاء نكتة فيو نكت أنكرىا قلب وأي سوداء، نكتة فيو نكت أشربها قلب
 كالكوز مرباداً  أسود واآلخر واألرض السموات دامت ما فتنة تضره فبل الصفا مثل أبيض على

 ىػ. ا مسلم رواه{ ىواه من أشرب ما إال منكرا ينكر وال معروفا، يعرؼ ال مجخيا
 بكثرة ليس العلم أف اهلل رحمك واعلم: )شرحو في الراجحي اهلل عبد بن العزيز عبد الشيخ وقاؿ

 يكوف وقد وأتباع، كثيروف، شيوخ لو ويكوف األحاديث، يروي اإلنساف كوف: أي( والكتب الرواية
 بما يعمل وال فيها يقرأ وال يستفيد ال قد ولكن بالكتب، مليئة الحجم كبيرة مكتبة لديو اإلنساف

 الكتاب أىل تعالى اهلل مثل وقد، منها يستفيد وال الكتب وىي األسفار يحمل فالحمار فيها،
{ َأْسَفارًا َيْحِملُ  اْلِحَمارِ  َكَمَثلِ  َيْحِمُلوَىا َلمْ  ثُم   التػ ْورَاةَ  ُحمُِّلوا ال ِذينَ  َمَثلُ : }قاؿ بذلك،

 [.٘:الجمعة]
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 من حجة غير من وتأويلو وقياسو برأيو اهلل دين في قاؿ من أف - اهلل رحمك - واعلم
 من فهو يعلم، ال ما اهلل على قاؿ ومن يعلم، ال ما اهلل على قاؿ فقد والجماعة السنة

 وسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سنة والسنة اهلل، عند من جاء ما والحق المتكلفين،
 بكر أبي خبلفة في وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب عليو اجتمع ما والجماعة

                                                                                                                                                  

 وسنة اهلل كتاب من المأخوذ العلم يتبع الذي ىو فالعالم( والسنن العلم اتبع من العالم إنما: )قولو
 .وسلم عليو اهلل صلى رسولو

 في المهم: إذاً  والكتب، العلم كثير كاف وإف بدعة، صاحب فهو والسنة الكتاب خالف ومن
 السنة خالف ومن، قليلة وكتبو روايتو كانت ولو العالم، فهو السنة اتبع فمن السنة، اتباع العالم

 ىػ. ا والكتب العلم كثير كاف وإف بدعة صاحب فهو
 على يكوف فيمن يشترط ال أنو بهذا يقصد: شرحو في العقل الكريم عبد بن ناصر الدكتور وقاؿ
 لكنو الراسخوف، العلماء ىم األمة وعلماء بعلم، إال تتبع ال السنة لكن عالماً، يكوف أف السنة
 يتبع الذي بالحق المستمسك فالعامي السنة، على بأنو الشخص وصف في شرطاً  ىذا ليس: يقوؿ

 .كتب صاحب وال رواية صاحب يكن لم ولو السنة، أىل من ىو الهدى
 من وال ويكتب، يؤلف أف علمو شرط من ليس بو اهلل ينفع الذي العلم في الراسخ العالم وكذلك

 العلماء ىم: األوؿ الصنف: أصناؼ ثبلثة على تحصل السنة فإذاً  الرواية، من يكثر أف علمو شرط
 أىل وىم األمة، إليهم ترجع الذي األعبلـ وىم الحجة، بهم تقـو ىؤالء الهدى، أئمة الراسخوف،

 ومناىجها وعقيدتها علمها في لؤلمة زماف كل في المنهج يرسموف الذين وىم والعقد، الحل
 .العامة ومصالحها

 العلماء من يكونوا أف يلـز وال والصالحين، والدعاة العلم طبلب من دونهم من: الثانية الدرجة ثم
 .وحديثاً  قديماً  الهدى أئمة نهج على داموا ما السنة على فإنهم المتبحرين،

 .يؤلفوا لم ولو الرواية يكثروا لم ولو السنة أىل ىم العلم يطلبوف الذين العلم طبلب فسائر
 ويشهدوف الفرائض فيقيموف وجل عز اهلل دين على يستقيموف الذين العامة: الثالثة الدرجة ثم

 السنة أىل من فهم عواـ كانوا وإف ىؤالء والمرجعية، والقدر بالفضل للعلماء ويدينوف الجماعات،
 .قطعاً 

 يكوف أف بالسنة المستمسك في يشترط فبل الصنف، ىذا من -أكثرىم أي- السنة أىل وعامة
 .عليو اجتمعوا فيما معهم ويجتمع إليهم، ويرجع العلماء مناىج يتبع لكن عالمًا،
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 عليو كاف وما وسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سنة على اقتصر ومن وعثماف وعمر
 شاء إف دينو لو وسلم بدنو واستراح كلها، البدع أىل على فلج والجماعة أصحابو

 اهلل رسوؿ لنا وبين «أمتي ستفترؽ»: قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ ألف اهلل؛
 فهذا، ٔ«وأصحابي اليـو عليو أنا كنت ما»: فقاؿ منها الناجي وسلم عليو اهلل صلى

 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ وقاؿ، المستنير والمنار الواضح واألمر والبياف الشفاء ىو
 .ٕ«العتيق بدينكم وعليكم والتنطع، وإياكم والتعمق، إياكم»: وسلم

                                                           

 تقدـ تخريجو . ٔ
 رقم/ ٕٕ٘/ٔٔ) الجامع في الرزاؽ عبد أخرجوأخرجو موقوفا على ابن مسعود رضي اهلل عنو  ٕ

 وابن ،(٘ٗٛٛ رقم/ ٜٛٔ/ٜ) الكبير في والطبراني ،(ٗ٘/ٔ) السنن في والدارمي ،(ٕ٘ٙٗٓ
 ،(ٖٚ) العقبلء روضة في حباف وابن ،(ٕ٘-ٕٗ) السنة في والمروزي ،(ٕ٘) البدع في وضاح

 في البر عبد وابن ،(ٖٚٛ رقم) المدخل في والبيهقي ،(ٖٗ/ ٔ) والمتفقو الفقيو في والخطيب
 ابن عن قبلبة أبي عن السختياني أيوب طريق من كلهم ،( ٖٖٕٙ رقم/ ٕٕٓٔ/ ٕ) الجامع
 لم قبلبة وأبو(: ٕٓٛ/ٗ، واألثر قاؿ عنو الشيخ مشهور في تعليقو على الموافقات )بو مسعود
 وىذا: "عقبو البيهقي قاؿ ولذا ،(ٕٙ/ ٔ) المجمع في الهيثمي قاؿ كما مسعود؛ ابن من يسمع

 ".الشاميين طريق من موصواًل  وروي مرسل،
 مسعود، ابن عن الخوالني إدريس أبي طريق من (ٖٛٛ رقم) المدخل في البيهقي أخرجو: قلت

 وابن ،(ٛٗ) الشريعة في اآلجري وأخرجو .(ٚٚ/ ٔ) االعتصاـ في قولو من المصنف وذكره
 .معاذ عن نحوه (ٕٙ-ٕ٘) البدع في وضاح

 اهلل دين في قاؿ من أف اهلل رحمك واعلم)في شرحو:  الراجحي اهلل عبد بن العزيز عبدقاؿ الشيخ 
 بكر أبا أف ثبت وقد الفاسد، وتأويلو وقياسو برأيو اهلل كبلـ يفسر كأف( وتأويلو وقياسو برأيو

 إف تقلني، أرض وأي تظلني، سماء أي: فقاؿ، اهلل كتاب في آية عن سئل عنو اهلل رضي الصديق
 .أعلم ال بما أو برأيي اهلل كتاب في قلت أنا

( يعلم ال ما اهلل على قاؿ فقد والجماعة، السنة من) وال الكتاب من: أي( حجة غير من: )قولو
ـَ  ِإن َما ُقلْ : }وتعالى سبحانو اهلل قاؿ الشرؾ، فوؽ مرتبة يعلم ال بما اهلل على والقوؿ  رَبِّيَ  َحر 

َها َظَهرَ  َما اْلَفَواِحشَ   ُسْلطَانًا بِوِ  يُػنَػزِّؿْ  َلمْ  َما بِالل وِ  ُتْشرُِكوا َوَأفْ  اْلَحقِّ  ِبَغْيرِ  َواْلبَػْغيَ  َواإِلْثمَ  َبَطنَ  َوَما ِمنػْ
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 الشرؾ؛ فوؽ علم ببل اهلل على القوؿ فجعل[ ٖٖ:األعراؼ{ ]تَػْعَلُموفَ  ال َما الل وِ  َعَلى تَػُقوُلوا َوَأفْ 
 .علم ببل اهلل على قوؿ فالشرؾ غيره، ويشمل الشرؾ يشمل ألنو

: وسلم عليو اهلل صلى لنبيو تعالى اهلل قاؿ وقد( المتكلفين من فهو يعلم ال ما اهلل على قاؿ ومن)
 {اْلُمَتَكلِِّفينَ  ِمنَ  أَنَا َوَما َأْجرٍ  ِمنْ  َعَلْيوِ  َأْسأَُلُكمْ  َما ُقلْ }

 والسنة وحي فالقرآف رسولو، وسنة اهلل كتاب في: أي( وجل عز اهلل عند من جاء ما والحق)قولو 
 عن يقوؿ تعالى واهلل ،(معو ومثلو القرآف أوتيت إني أال: )وسلم عليو اهلل صلى النبي يقوؿ، وحي
 عند من جاء ما فالحق[ ٗ - ٖ:النجم{ ]يُوَحى َوْحيٌ  ِإال   ُىوَ  ِإفْ *  اْلَهَوى َعنِ  يَػْنِطقُ  َوَما: }نبيو
 .وسلم عليو اهلل صلى رسولو لساف على أو كتابو في أنزلو مما اهلل،

 صلى اهلل رسوؿ أصحاب عليو اجتمع ما: والجماعة وسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سنة: والسنة
 وكبلـ اهلل كبلـ من مأخوذ فهو حق كل فإف وعثماف، وعمر بكر أبي خبلفة في وسلم عليو اهلل

 .وتقريره وفعلو قولو: ىي والسبلـ الصبلة عليو الرسوؿ وسنة والسنة، الكتاب ومن رسولو،
 على اقتصر من الجماعة عليو كاف وما وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سنة على اقتصر من)قولو 
 وفاز ظفر: أي( فلج والجماعة أصحابو عليو كاف وما وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ سنة

 .بحجة غيره غلب: أي غيره، وفلج بالمطلوب،
 القرآف في جاء ما على اإلنساف اقتصر فإذا الحق، على اجتمعوا الذين المؤمنوف ىم: والجماعة

 ويفوز ويظفر بالحجة يغلبهم: أي البدع، أىل يفلج فإنو الصحابة عليو كاف ما وعلى والسنة،
 .ببغيتو

 والسنة الكتاب يلـز الذي المؤمن حاؿ وىكذا( اهلل شاء إف دينو لو وسلم بدنو، واستراح)
 .دينو لو ويسلم بدنو ويستريح كلهم، البدع أىل ويغلب بو، ويفوز بالمطلوب يظفر فهو والجماعة،

 في وجاء(( فرقة وسبعين ثبلث على أمتي ستفترؽ: )قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ ألف)
 .السابق الحديث

: بقولو الفرؽ ىذه من الناجي وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ لنا وبين( ، واحدة إال النار في كلها)
 الواضح، واألمر والبياف، الشفاء ىو) وىذا ،(وأصحابي اليـو عليو أنا ما مثل على كاف من)

 والحذر والجماعة، السنة على االقتصار يجب أنو من لك بينتو الذي ىذا: أي ،(المستنير والمنار
 .المستنير المنار ىو وىذا الواضح، األمر ىو وىذا البياف، ىو وىذا الشفاء، ىو البدعة أىل من
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( العتيق بدينكم وعليكم والتنطع، وإياكم والتعمق، إياكم: )وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ وقاؿ
 من ليس ىذا إف: الحاشية في قاؿ وقد وسلم، عليو اهلل صلى النبي إلى المؤلف نسبو األثر ىذا

 .مسعود ابن قوؿ من ولكنو وسلم، عليو اهلل صلى الرسوؿ كبلـ
 في فيتعمق، غيره إليو يصل لم ما إلى يصل أف ويريد اإلنساف يتعمق أف: أي( والتعمق إياكم)

 بلسانو يتنطع اإلنساف فكوف التنطع، معنى من قريب وىو إليها، يحتاج ال التي األشياء عن السؤاؿ
 .بها لو حاجة ال أشياء عن فيسأؿ بفكره، ويتعمق

 ا.ىػ القديم: أي( العتيق بدينكم وعليكم)
 والتنطع، وإياكم والتعمق، إياكم)في شرحو: قولو  العقل الكريم عبد بن ناصروقاؿ الدكتور 

 ([.العتيق بدينكم وعليكم
 عن النهي أما وسلم، عليو اهلل صلى النبي عن ثبتت معانيو لكن مسعود، ابن عن أثر الحديث ىذا

: قولو أما وسلم، عليو اهلل صلى النبي عن صحيحة كثيرة نصوص في ورد فقد والتنطع التعمق
 .مسعود ابن كبلـ من فهذا( العتيق بدينكم وعليكم)

 بالنص، إما وسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن يرووف مما كثيراً  الصحابة من وغيره مسعود وابن
 .قواعد أو حكمة بو فينطقوف وسلم عليو اهلل صلى النبي كبلـ معاني يفهموف أو

 فمعو وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سنة على وقف من أف إلى الشيخ أشار الفقرة ىذه وفي
 فهذا البدع، أىل محاجة في وسلم عليو اهلل صلى النبي سنة على وقف من فإف! وفعبلً  الحجة،

 .المحق ىو
 .وانتصر الخصومة، في حجتو وقويت خصم بمعنى( فلج: )وقولو

 في أحمد اإلماـ فعل كما األصل، ىذا على يقفوف ومناظراتهم محاوراتهم في السلف نجد ولذلك
 ويجيب باآلية يجيب كاف حتى والسنة، بالكتاب ناظرىم فإنو الخلفاء، أماـ للجهمية مناظرتو

 قصدي لكن استفزازىم، يقصد ال وىو يغضبوف، وجعلهم خصومو، حفيظة استثار مما بالحديث،
 الشرعية الداللة على اشتملت اآليات فإف السليم، المنهج ىو وىذا النص، على أوقفهم أنو

 .والشرؾ واألىواء البدع ضد العقلية والداللة
 الرد في وبراىينو وحججو القرآف وحجج القرآف دالالت يتحرى أف العلم لطالب ينبغي ىنا فمن
 وفي قدوتو وفي عملو وفي استداللو في السنة على اقتصر فمن قواعد، فإنها المخالفين، على
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 بن عثماف قتل إلى وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ وفاة من كاف ما العتيق أف واعلم
 الطمع واتبعت وتفرقت األمة فتحاربت االختبلؼ، وأوؿ الُفرقة، أوؿ قتلو وكاف عفاف

 عليو يكن لم مما أحدثو شيء في رخصة ألحد فليس الدنيا، إلى والميل واألىواء
 شيء إلى يدعو رجل يكوف أو وسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ محمد أصحاب

 أو ذلك زعم فمن أحدثو، كمن فهو البدع، أىل من رجل قبل من أو قبلو من أحدثو
 ىذه على أضر وىو البدع، وأباح والجماعة، الحق وخالف السنة رد فقد بو، قاؿ

 فتمسك فيو فارقوا وما السنة، من البدع أصحاب ترؾ ما عرؼ ومن، إبليس من األمة
 وىو يحفظ، وأف يعاف، وأف يتبع أف وحقيق جماعة، وصاحب سنة صاحب فهو بو

 .ٔوسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بو أوصى ممن
                                                                                                                                                  

 جاء ألنو والبدع؛ األىواء أىل خصم وتعليمو، علمو وفي وجدالو، محاجتو وفي الحق، إلى انتسابو
 .الخالص بالحق

 صلى اهلل رسوؿ ألف اهلل؛ شاء إف دينو لو وسلم بدنو واستراح كلهم البدع أىل على فلج: )قولو
 الحق على ىم الذين وأف سيكوف، االفتراؽ أف بين أنو بمعنى( ستفترؽ: )قاؿ وسلم عليو اهلل

 عليو اهلل صلى النبي عليو ما على كاف من وىم الجماعة، وىم وينتصروف، ويغلبوف سيفلجوف
 .وصحابتو وسلم

 اهلل صلى النبي ألف المستنير؛ المنار وىي الواضح األمر وىي البياف وىي الشفاء ىي فالسنة إذاً 
 عليو اهلل صلى والنبي ،(والتعمق إياكم: )األثر في مسعود ابن وقاؿ الواضحة،: سماىا وسلم عليو

 في سواء السنة، مقتضى عن الخروج التنطع من ألف فيو؛ والتعمق الدين في التنطع عن نهى وسلم
 خرج من فكل والتطبيق، العمل في أو والجداؿ، المحاجة في أو التلقي منهج في أو االستدالؿ

 .أعلم واهلل الحق، مقتضى عن خارج متعمق فهو السنة عن
 
إف  ما وصف بو المؤلف رحمو اهلل قاؿ الشيخ أحمد بن يحيى النجمي في إرشاد الساري:  ٔ

صلى اهلل ألن و في ىذا الزمن لم يكن اختبلؼ أي بعد وفاة النبي ، أي القديم (العتيق ) بالدين 
وكانت الكلمة واحدة ، ولكن كاف الشيطاف حريصاً على التفريق، فانبعث ابن السوداء عليو وسلم 

ويزعم أف   رضي اهلل عنواليهودي الخبيث يشيع التفريق، ويتكلم في الخلفاء، وباألخص في عثماف 
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كانوا مغتصبين لها، رضي اهلل عنهم   وعثماف وأف  أبا بكٍر، وعمر رضي اهلل عنو الخبلفة كانت لعلي  
فبذر أوؿ بذور الخبلؼ بدعوتو السرية، ونقده  رضي اهلل عنووىو أوؿ من أشاع الوصاية لعلي  

أن و أتم  الصبلة بمنى، وقولهم  فيما يزعم  وأن و عمل وعمل كقولهم رضي اهلل عنولعثماف بن عفاف 
التي كاف يتكئ عليها عبد اهلل بن سبأ  -الباطلة- ن و طرد أبا ذر  من المدينة  وغير ذلك من األمورأ

لو من استجاب ،  إلى الناس ، فاستجاب رضي اهلل عنوعليو لعائن اهلل من أجل أف يبغض عثماف 
إلى  ،لعراؽوىم الخوارج أي أوؿ نشأٍة الخوارج ، فتكاتبوا ، وجاءت فرقٌة من مصر وفرقٌة من ا

 رضي اهلل عنوعلي بن أبي طالب  غير ذلك، فاجتمعوا في المدينة، وكلمهم بعض الصحابة منهم
بقتل  رضي اهلل عنوعثماف  ثم  خرجوا ، فسافروا يومين ، ثم  رجعوا وزعموا أن هم وجدوا كتاباً من

 ر إلى أف قتلوه .فحصروا عثماف في داره حتى أد ى بهم األم رضي اهلل عنومحمد بن أبي بكر 
صلى اهلل وكاف بعد وفاة رسوؿ اهلل  رضي اهلل عنوفالمؤلف وصف الزمن الذي سبق قتل عثماف 

ألف  الدين  ،بأن و زمن الدين العتيق، وىذه الكلمة ربما يؤخذ على المؤلف فيها ملحظعليو وسلم 
والشك أف  ىذا الزمن   ،فوىما باقياصلى اهلل عليو وسلم العتيق ىو كتاب اهلل، وسنة رسوؿ اهلل 

كاف سليماً من االختبلؼ في الظاىر، ولكن أعداء الدين األشرار بذروا بذور الخبلؼ كما 
صلى اهلل عليو سمعت، فوصف الخبلؼ مع أف  الدين ىو ما أخذ من كتاب اهلل، وسنة رسوؿ اهلل 

فكاف عليو وسلم  صلى اهللمن االعتقادات واألحكاـ وتلك قد استقرت بموت رسوؿ اهلل وسلم 
قبل وفاة عثماف   رضي اهلل عنهمالخلفاء الراشدين  ينبغي أف يعبر بعبارٍة أخرى بأف يقوؿ : إف  زمن

كاف ىو الزمن الذي اتفق فيو أىل الحل والعقد على أحكاـ الدين، ولم يظهر فيو خبلؼ على 
بعده ىذا ىو األولى ، ثم   الساحة الظاىرة ؛ ألف  الدين الذي كاف ذلك الوقت ىو الدين الذي كاف

فتحاربت األمة، وافترقت ، واتبعت  صلى اهلل عليو وسلمىناؾ أيضاً عليو ملحٌظ آخر في قولو : 
الذين اشتركوا  رضي اهلل عنهموالذي نعتقده أف  الصحابة  (الهوى ، والطمع ، والميل إلى الدنيا 

كن يحدوىم إلى ذلك طمٌع والىوى، في ىذه الفتنة كانوا مرغمين على االشتراؾ فيها، ولم ي
والرغبٌة في الدنيا، ولكن اختلفت آرائهم فيما يضمن المصلحة  ويرأب الصدع، ويجمع الكلمة 

إلى القتاؿ فمعاوية يقوؿ ال أبايع حتى يخرج إلي  علي   ثم بعد قتل عثماف، فأد ى ذلك االختبلؼ
يقوؿ ال نستطيع أف نأخذ قتلة عثماف في  عنورضي اهلل قتلة عثماف فأقتلهم بو ثم  أبايع ، وعلي 

الحالة الراىنة، ولكن ينبغي لمعاوية أف يبايع، فإذا بايع معاوية، واجتمعت الكلمة عند ذلك نأخذ 
مع العلم أف  أصحاب ابن سبأ حينما  ،قتلة عثماف شيئاً بعد شيء، ومن أجل ىذا كاف االفتراؽ
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،  اهلل عنهارضي اجتمع علي ، والزبير وطلحة وعائشة  وكادوا يتفقوف، وكاف بعضهم في جيش علي 
وبعضهم في جيش طلحة والزبير، فاتفقوا على أن هم يفتحوف القتاؿ في الصباح الباكر وبدأوا 

رضي اهلل بالترامي، وحصل القتاؿ على غير رغبٍة من خيار الصحابة ، فهذا تبريٌر لجانب الصحابة 
 وىو الحق .  عنهم

س، فقد يكوف منهم من ىو منساٌؽ بالطمع والهوى ومنهم من يريد جمع الكلمة، أم ا سائر النا
ورأب الصدع، ولكن ذلك اليحصل إال  من طريق القادة ، فنسأؿ اهلل أف يغفر للشيخ البربهاري 

  .تعميمو ىذا 
أف  الصحابة الذين ، من ىذا التعميم صلى اهلل عليو وسلم يخرج أصحاب النبي  وكاف األولى أف 

أثنى اهلل عليهم ومدحهم في كتابو اليمكن أف يكونوا متبعين للدنيا ومحبين لبلفتراؽ ومتأثرين 
 .بالطمع ، والهوى ؛ ألّف إيمانهم أعلى من ذلك بكثير وباهلل التوفيق 

و صلى اهلل عليلدليل على ذلك قوؿ النبي ... إلى آخره( اليس ألحد رخصة في شيء )ف:  َقوُلو
 {ىم الذين على مثل ما أنا عليو وأصحابي  }عن الفرقة الناجية حين سئل عنها فقاؿ : وسلم 

ويظهر لي من قوؿ المؤلف ىذا أن و اليجوز ألحٍد أف يأخذ شيئاً لم يكن عليو أصحاب رسوؿ اهلل 
ذ لم وىذا ربما يحتاج إلى تفصيل ، فإذا كاف األمر الذي أخذ بو ىذا اآلخصلى اهلل عليو وسلم 

يكن لو نظير في عهد الصحابة ، فاجتهد ىذا اآلخذ وقاس على بعض ما كاف في عهد الصحابة، 
فإف  ىذا ينبغي أف يقاؿ أن و جائٌز إف شاء اهلل إذا كاف ىذا القائس مؤىبلً لبلجتهاد، وعالماً بما 

غي للمجتهد فيو أف جرى عليو االتفاؽ واالفتراؽ، وعالماً بالنصوص الشرعية أم ا ما عدا ذلك فينب
 صلى اهلل عليو وسلم .يت بع ما كاف عليو أصحاب الرسوؿ 

وىو أف  من اجتهد في نٍص، وقاؿ فيو بقوٍؿ لم يقل فيو أحد من أصحاب ،وىناؾ مسألٌة أخرى 
إال  أن و محتمٌل للصواب موافٌق لعمومات الكتاب والسنة ، وما  صلى اهلل عليو وسلمرسوؿ اهلل 

 صحابة ، فهذا أيضاً قد يكوف أن و قوٌؿ مقبوٌؿ إف شاء اهلل فيما أحسب واهلل أعلم . جرى عليو ال
أقوؿ : إف  من اتبع أىل اإلحداث فهو  ...(أو يكوف رجل يدعو إلى شيء أحدثو )وقولو :  

محدث ، ومن جارى أصحاب البدع أي تابعهم فهو مبتدع ومن ابتدع في الدين فقد رد السنة ، 
أي رد  من السنة ما ىو مخالٌف لبدعتو ، ومبطٌل لها ، ومن رد  بعض السنة فإف  عليو وخالف الحق 

 من اإلثم والوزر بقدر ما خالف من الحق ، وأباح فيو الهوى . 
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يعني أف  إفساده قد يكوف مقبوالً عند كثيٍر من  (وىو أشر على ىذه األمة من إبليس  ):  َقولُو 
بالباطل، والسنة بالبدعة، وأم ا من فارؽ البدع  ره ؛ ألن و يمزج الحقالناس ، فبسبب ذلك ينطلي ش

لمعرفتو للنصوص التي تردىا  وتمس َك بالنصوص ، وترؾ ما خالفها ، فهذا ينبغي أف يؤيد ، ويعاف 
ألف  في نصره نصٌر للحق ، وتركو وخذالنو ترٌؾ لنصرة الحق وعلى من فعل ذلك من اإلثم  وينصر

 ا.ىػباهلل التوفيق ما عليو ، و 
: يعني( ، العتيق الدين أف واعلم: )قولوفي شرحو:  الراجحي اهلل عبد بن العزيز عبدوقاؿ الشيخ 

 .اختبلؼ وال بدع فيو يحصل لم الذي القديم،: العتيق معنى وأصل، الثابت
 ألف ؛(عنو اهلل رضي عفاف بن عثماف قتل إلى وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ وفاة من كاف ما)

 من البدع أىل يتمكن ولم واالختبلفات، الفتن تدخل ولم الدين ىذا على اجتمعوا الصحابة
 لما ثم عثماف، قتل إلى وسلم عليو اهلل صلى النبي وفاة منذ بينهم الفرقة وإحداث إليهم التسلل

 أشاع أف بعد وقتلوه، عثماف المؤمنين أمير ببيت أحاطوا الثوار إف حتى الفتن باب فتح عثماف قتل
 فتجمع، عنو اهلل رضي عثماف لػ عيوباً  أشاعوا أف وبعد مظلومين، البيت أىل أف سبأ بن اهلل عبد
 وقتلوه المؤمنين أمير ببيت وأحاطوا جاءوا ثم الكوفة، وفي مصر وفي الشاـ في السفهاء من عدد
 وأوؿ الفرقة أوؿ قتلو فكاف الشيعة، ووجدت الخوارج، وخرجت الفتن، فحصلت عنو، اهلل رضي

 اهلل رضي علياً  المؤمنين أمير والعقد الحل أىل أكثر بايع ذلك وبعد األمة، فتحاربت االختبلؼ،
 .الخوارج ظهرت ثم، والفرقة الخبلؼ وحصل البيعة عن معاوية مع الشاـ أىل وامتنع عنو،

 فقد، الصحابة غير والمراد ،(الدنيا إلى والميل واألىواء، الطمع واتبعت وتفرقت، األمة وتحاربت)
 الذين الشباب ومن حديثاً، اإلسبلـ في دخلوا ممن الدنيا إلى والميل واألىواء الطمع الناس اتبع

 .وأرضاىم عنهم اهلل رضي واجتهادىم وجهادىم سابقتهم ولهم فضلهم فلهم الصحابة أما نشئوا،
( وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب عليو يكن لم مما أحدثو شيء في رخصة ألحد فليس)
 اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب عليو يكن لم شيء في أحدثوىا التي البدع في لئلنساف يرخص ال

 .وسلم عليو
 بدعة إلى اإلنساف يدعو أف كذلك( البدع أىل من قبلو من أحدثو شيء إلى يدعو رجل يكوف أو)

 .لو سابق أحدثها
 الداعي وألف كالفاعل، الراضي ألف ؛(أحدثها كمن فهو غيره أحدثها التي البدعة إلى دعا فإذا)

 .أحدثها كمن فهو سابقة بدعة إلى دعا ومن مبتدع، فهو بدعة أحدث فمن، بو راضٍ  الشيء إلى
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 وخالف السنة رد فقد) غيره أحدثها التي البدع إلى دعا من: يعني( بو قاؿ أو ذلك زعم فمن)
 دعا إنو حيث( البدع وأباح) وأصحابو، اهلل رسوؿ عليو كاف ما ىي والجماعة( ، والجماعة الحق
 .أحدثها أو إليها

 أخطر البدعة إلى يدعو الذي فكوف نظر، فيو الكبلـ وىذا( إبليس من األمة ىذه على أضر وىو)
 إبليس ألف إبليس؛ من أضر يكوف فبل صاحبها تكفر ال البدعة ألف نظر؛ فيو إبليس من األمة على

 إف: يقاؿ فبل إبليس، إليو يدعو وفساد شر وكل إلحاد وكل زندقة وكل كفر فكل الكفر، إلى يدعو
 إلى يدعو وألنو أحد، كل يدعو إبليس ألف، إبليس من األمة ىذه على أضر البدعة إلى دعا من

 .البدعة فوؽ وىو اإللحاد، وإلى الكفر
 فتمسك فيو فارقوا وما السنة من البدع أصحاب ترؾ ما عرؼ ومن: ]تعالى اهلل رحمو المؤلف قاؿ

 أوصى ممن وىو يحفظ، وأف يعاف، وأف يتبع، أف وحقيق جماعة، وصاحب سنة صاحب فهو بو
 [.وسلم وآلو عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بو

 فهو بها، فتمسك الجماعة، فيها وفارقوا البدع، أصحاب تركها التي السنة عرؼ من أف: أي
 ثم البدع أصحاب تركها التي السنة إلى ينظر الذي فالشخص جماعة، وصاحب سنة صاحب
 وصاحب سنة صاحب ىو بها، فيتمسك البدع أىل فارقها التي السنة إلى وينظر بها، يتمسك
 .جماعة

 .السنة لـز لكونو ويحفظ؛ يعاف وأف يتبع، أف وينبغي جدير: أي( يعاف وأف يتبع أف وحقيق)
 باتباع وأوصى الجماعة، بلزـو أوصى فقد ؛(وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بو أوصى ممن وىو)

 ا.ىػ بو جاء ممن الحق بقبوؿ وأوصى الحق،
: أولها: األصوؿ بعض ذكر المقطع ىذا فيفي شرحو:  العقل الكريم عبد بن ناصروقاؿ الدكتور 

 الذي األوؿ األصل بمعنى العتيق وسماه وسلم، عليو اهلل صلى النبي عليو كاف ما الدين أف تقرير
 الزمن إلى المنسوب تعني ىنا فالعتيق الدين، كمل وقد وسلم عليو اهلل صلى النبي عليو تركنا

 وما المؤلف عصر إلى بالنسبة قديم زماف وىو وسلم، عليو اهلل صلى النبي زمن إلى: أي األوؿ
 .بعده

 وجماعتها واحدة، وأصولها معتبر، وإجماعها متفقة، كانت األمة أف وىو آخر، أصبلً  ذكر ثم
 عنو، اهلل رضي علي لػ األمر يستتب لم عثماف مقتل فبعد عنو، اهلل رضي عثماف مقتل إلى واحدة

 السبئية من حدث الذي بالشغب يتعلق فيما خاصة الكامل، الوجو على الجماعة تتم ولم
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 فعلى الشيعة، وافتراؽ الخوارج افتراؽ الحقيقي االفتراؽ عن انبثق والذي عثماف، على الخارجين
 المسلمين أف قاعدة انتقضت فقد السنة، لخبلؼ أي الفتنة، ىذه بعد للخبلؼ اعتبار ال ىذا

 األمور، سائر وفي والخبلفة، اإلمامة، وفي الدين، في واحد وىدي واحد سمت على كلهم كانوا
 األولى الفرؽ خروج عنو وانبثق العظيم، الحدث ىذا حدث أف إلى واحدة جماعة كانت والجماعة

 .المسلمين عن خرجت التي
 بثبلث قتلو بعد إال تحدث لم كانت وإف الفرقة، شرارة بداية عنو اهلل رضي عثماف قتل كاف: إذاً 
 .سنوات أربع أو

 فإف الوقوع حيث من أما اإلعبلف، حيث من ىذا لكن ،(ىػٖٚ) سنة أعلن ظاىر افتراؽ وأوؿ
 وإف االفتراؽ تقرير بداية أو االفتراؽ، ظهور بداية كاف الفتنة أىل قبل من االحتشاد وجود مجرد

 .يظهر لم
 األمة أوقعوا األمة على خرجوا الذين أف وذلك األمة، من طوائف: يقصد ،(األمة فتحاربت: )وقولو

 .المختلفين الفرقاء بين الحرب فحدثت الحرج، في
 حدثت أنها إال ومغمورة قليلة كانت وإف الجماعة فارقت التي الفرؽ ظهرت أنها بمعنى( وتفرقت)

 األطماع استهوتهم األمة لهذه المنتسبين من طوائف أي ،(واألىواء الطمع واتبعت) الفرقة، بها
 على البواعث ألف ؛(الدنيا إلى والميل) بعد، فيما الجماعة على خرجوا من ضمن فكانوا واألىواء

 كانوا مادية، بواعث أغلبها والرعاع الغوغاء فيها واستمالوا والزنادقة، سبأ ابن أثارىا التي الفتنة
 قعدوا حتى الصحابة على أغدؽ عليو الدنيا فتحت لما عنو اهلل رضي عثماف بأف -زعماً - يقولوف

 ضعاؼ على انطلت شبهات وىذه األمة، وتركوا والبساتين، الضيع في وجلسوا الجهاد، عن
 .األحبلـ وسفهاء األسناف حدثاء وعلى العلم، وضعاؼ العقوؿ
 وترؾ أناساً  حابى وأنو القسم، في يعدؿ لم وأنو أقاربو، ولى عنو اهلل رضي عثماف بأف أيضاً  وقالوا
 .إلخ أناساً 

 السمة وىذه األثرة، في والكبلـ الدنيا، أمور ىو العواطف لتحريك والباعث والمطمع المنشأ: إذاً 
 من العواـ وأشباه العواـ عواطف دغدغة في يبدءوف ما أوؿ زماف، كل في األىواء أىل سمة ىي

 ما أف يظهروا أف البد الدين، بدعاوى ويبطنونها األمور، بهذه واألحداث والنساء والدىماء الرعاع
 حين في للشرع، ومجاوزة اهلل، لدين ومجاوزة بو، اهلل أمر ما وضد العدؿ ضد مظالم من حدث

 الظلم على الصبر على وسلم عليو اهلل صلى النبي أكد ولذلك بالدنيا؛ ىؤالء لعاب يسيلوف أنهم
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 ذلك فإف لؤلمة؛ وجل عز اهلل تشريع من ىذا أف شك وال كثيرة، أحاديث في األثرة على والصبر
 المسلمين بين يفرؽ ما أكثر وأنو الناس، عند الفتن بواعث من األمور ىذه بأف وجل عز اهلل لعلم

 في غالبة سمة ىذه قلت وكما تعلموف، كما عثماف عهد في حدث ما وىذا جماعتهم، ويفتت
 .ومكاف زماف كل في األىواء أىل سائر
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب عليو يكن لم ما أحدثو شيء في رخصة ألحد فليس: )قاؿ

 ما ىذا أمرنا في أحدث من: )وسلم عليو اهلل صلى النبي قوؿ إلى ترجع قاعدة أيضاً  ىذه ،(وسلم
 (.رد فهو منو ليس

 داعية أف بمعنى ،(أحدثو كمن فهو البدع أىل من قبلو من أحدثو شيء إلى يدعو رجل يكوف أو)
 .الشيطاف وسبل الغواية سبل في ألنها األوؿ؛ وقائلها كمؤسسها البدعة

 على أضر وىو البدع، وأباح والجماعة، الحق وخالف السنة رد فقد بو قاؿ أو ذلك زعم فمن)
 على تلبيسهم األىواء أىل غالب ألف الوجوه؛ كل من وليس وجو من ،(إبليس من األمة ىذه

 .والصبلح التقوى بمظاىر يظهروف أنهم بحكم الناس
 .وجو كل من شر أنو ومعلـو شره، فمعلـو إبليس أما

 سنة صاحب فهو بو؛ فتمسك فيو فارقوا وما السنة من البدع أصحاب ترؾ ما عرؼ ومن) : قولو
 اهلل صلى اهلل رسوؿ بو أوصى ممن وىو يحفظ، وأف يعاف وأف يتبع، أف وحقيق جماعة، وصاحب

 .( وسلم عليو
 اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب بو عمل يكن لم فيما خير ال أنو وىو األصوؿ، من أصل ىذا أيضاً 
 .يتركو أف بغيرىم واألجدى فاألولى والبدع المحدثات من تركوه ما وأف وسلم، عليو
 على وردوا وأبوىا، فنفوىا عنهم اهلل رضي الصحابة عهد في مظاىر لها ظهرت البدع أصوؿ وألف

 .بهم ونك لوا أصحابها
 نماذج كانت وإف منها، نماذج الصحابة عهد في حدث بعد فيما حدثت التي البدع وجميع
 شديد، وبحذر بسرعة وميزوىا البدع، نفوا الصحابة أف وىو القاعدة، ىذه تمثل لكنها صغيرة،
 في وحدث أصحابو، وعنفوا وردوه نفوه لكنهم بالقدر، القوؿ الصحابة عهد في حدث فلذلك

 عهد في وحدث الخوارج، من حدث كما والغلو الدين في والتشدد التنطع نزعة الصحابة عهد
 في الرافضة السبئية من حدث الفتنة، أبواب من واسع باب وىو األشخاص، في الغلو الصحابة

 .المعلـو الموقف منو ووقفوا ونفوه، ذلك فأبوا الصحابة، عهد
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 .ٔاهلل شاء إف
                                                                                                                                                  

 الجهمية أصل ىو الذي والجدؿ والمراء الدين في الكبلـ الصحابة عهد في أيضاً  حدث ثم
 .وردوه الصحابة فنفاه سبيلهم، سلك ومن والمعتزلة

 كما العملية والبدع المقابرية البدع بذور الظاىرة والبدع التصوؼ بذور الصحابة عهد في حدث
 موسى وأبي مسعود ابن عهد في حصل كما الصحابة عهد في حدثت فقد الناس، يسميها

 المسلمين، جماعة عن والعزلة الجماعي، الذكر وحدث بالحصى، التسبيح العراؽ في األشعري
 الغشي مثل تنطع فيو العبادة في بمظهر والظهور المسلمين، بقية دوف خاصة مساجد واتخاذ

 في حدث ىذا كل الزىدية، القصائد سماع وعند القرآف، سماع عند والصراخ والصياح والصعق
 .بشدة فنفوه الصحابة عهد
 وىذا موقف، فيها لهم يكن ولم الصحابة، عهد في وجدت ما أصوؿ إف: قائل يقوؿ قد فإذاً 
 .خطأ

 عهد في نماذج لها حدث كلها الكبرى الفرؽ أصوؿ أو األولى البدع أصوؿ أف فأظن األصوؿ أما
 عن أو جهل عن حاولت أمة وكل ونحلها، ومللها ديانتها في مختلفة أمماً  عايشوا ألنهم الصحابة؛

 المظاىر ىذه فصارت المسلمين، بين ديانتها تظهر أف األشخاص بعض من خبث عن أو تجاىل
 .فنفوىا الصحابة عهد في

 ألنو السابقة؛ للفترة امتداد الكبلـ ىذافي شرحو:  العقل الكريم عبد بن ناصرقاؿ الدكتور  ٔ
 أصوؿ أف ذلك بعد فذكر البدع، أصحاب عليو لما تركو: السنة صاحب يميز مما أف ذكر عندما
 يذكرىا ولم أبواب، أربعة األولى البدع عنها انبثقت التي الكبرى األصوؿ أف: يعني أربعة، البدع
 الذي األشخاص في الغلو: أوالً : بذلك يقصد أنو لي ويبدو إشارة، إليها أشار لكنو التفصيل على
 .التشيع ىو

 .الخوارج مذىب ىو الذي والعبادة الدين في الغلو: ثانياً 
 .القدرية مذىب ىو الذي القدر: ثالثاً 
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 .المرجئة مذىب ىو الذي اإليماف مسألة في الخلل: رابعاً 
 .األولى البدع أصوؿ ىي األربعة األصوؿ ىذه

ًَ  كبيرة وأصوؿ كبيرة فرؽ عنها انبثقت الشيعة  الشيعة الزيدية الرافضة: ىذا يومنا إلى جدًا
 عن انبثقت ىذه كل سبيلها، سلك ومن الباطنية وفرؽ اإلسماعيلية المفترية الشيعة المفضلة

 .الشيعة وباب األشخاص في الغلو باب وىو األوؿ الباب من التشيع
 وعليو الخوارج أصوؿ من ىذا جهل، على اهلل وعبادة والتشدد، الدين في التنطع ذلك بعد ثم

 في موجودة الخوارج فنزعة بالخوارج، خاصة ليست األصوؿ ىذه ألف أيضاً؛ الفرؽ من كثير
 .أصوالً  ويتركوف أصبلً  يأخذوف وربما عنها التعبير في تختلف لكنها الفرؽ، غالب

 جميع في الكبلـ فتق القدر في الكبلـ ألف االبتداع؛ أبواب أعظم من تعتبر القدرية أصوؿ وكذلك
 تجرءوا فالقدرية القدر، عن الحديث في بدأت ما أوؿ والمعتزلة الجهمية فأصوؿ االعتقاد، قضايا
 .للعباد تقديره وفي وجل عز اهلل أقدار في الكبلـ على

 الشرعية النصوص يعارضوا بأف وتجرءوا وخلقو، ومشيئتو وكتابتو اهلل علم في الكبلـ على وتجرءوا
 .وأفعالو وصفاتو اهلل أسماء في الكبلـ إلى ذلك فجرىم وأىوائهم؛ بعقولهم
 تلت، التي الكبلمية والفرؽ والجهمية المعتزلة لظهور األولى المرتكزات ىي تعتبر القدرية فأصوؿ
 .الثالث الباب ىذا فيعتبر

 حقيقة اإليماف بتعريف يتعلق ما سواء اإليماف، عن بالحديث يتعلق ما وىو اإلرجاء،: الرابع والباب
 .اإليماف في االستثناء ونقصانو اإليماف زيادة اإليماف مسمى في األعماؿ دخوؿ اإليماف

 والفسق واإليماف واإلسبلـ بالكفر والحكم واألحكاـ، باألسماء يسمى مما ذلك لواـز أيضاً 
 لها فظهرت المرجئة، بها أخلت والتي اإليماف قضايا عن انبثق ذلك كل والشرؾ، والظلم

 .القدرية مذىب وىو المقابل المذىب من فعل ردود لها وظهرت مقاالت، لها وتشعبت
 وىو اليقين، باب من وليس الظن، باب من فهو وسبعوف الثنتاف ىذه أف من الشيخ ذكره ما أما

 الثنتين الفرؽ ىذه إف: يقوؿ فهو الجماعة، فارقت التي والسبعين الثنتين الفرؽ إلى بذلك يشير
 .األربع من انشعبت والسبعين

 وزع كأنو ،(قالة وثمانمائة ألفين إلى تصير حتى ينشعب البدعة من واحد كل يصير ثم: )قاؿ
، باب من ال والظن، التقريب باب من أيضاً  وىذا ىذه، على المقاالت  أف نستطيع ال فإنا الجـز

 في وكلها ضبللة، كلها: )قاؿ كما لكن أقل، أو أكثر األمر يكوف قد منضبط، العدد ىذا أف نجـز
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 الوعيد أىل من فهم بالنار، متوعدة كلها الجماعة عن خرجت التي الفرؽ: أي ،(واحدة إال النار
 .والجماعة السنة أىل وىم واحدة، إال
 ىي القدرية أف وذكرت الشيخ، تقسيم على بناء والمرجئة؛ والقدرية والخوارج الشيعة ذكرت أنا

 .الكبلـ علم ظهور أصل
 .تلت التي الكبلمية الفرؽ ثم والجهمية، المعتزلة عنو نتجت الكبلـ علم وظهور

 ردود عندىا كبلمية فرؽ بل مستقلة، فرقاً  وليست كبلمية، فرؽ ىي الحقيقة في المشبهة حتى
 ىذه كل والكبلبية، والماتريدية األشاعرة وكذلك الكرامية، وكذلك والمعتزلة، الجهمية ضد فعل

 في خلل عندىا الكبلـ أىل فرؽ كل ولذلك القدر؛ في شرارتها بدأت التي الكبلمية للنزعة امتداد
 ا.ىػ يكثر أو يقل المشترؾ، القاسم ىذا في فتشترؾ القدر، عقيدة

 ذكرىا لكن أبواب، األربعة يذكر لم وىنافي شرحو:  الراجحي اهلل عبد بن العزيز عبدوقاؿ الشيخ 
 .بعد فيما سيأتي
 تشعب أىواء األربعة ىذه فمن أىواء، أربعة ىوى وسبعين اثنين أصل: المبارؾ بن اهلل عبد وقاؿ
 .والخوارج والشيعة والمرجئة القدرية: ىي األربعة وىذه ىوى، وسبعوف اثناف
 نفوا الذين ىم والمرجئة اهلل، قدر ونفوا القدر أنكروا الذين ىم فالقدرية البدع، أصوؿ ىي وىذه

 .مطلوبة األعماؿ أف
 وسبعين ثبلثة وتكوف الفرؽ، بقية تتشعب ثم الجهمية، وزاد خمسة البدعة أصوؿ أف غيره وذكر
 .الجنة في وواحدة النار في فرقة وسبعوف اثنتاف فرقة،
 وسبعوف اثناف األربع الفرؽ من تفرع: أي ،(ىوى وسبعوف اثناف األربعة ىذه من انشعب: )قولو

 وسبعين ثبلث على األمة ىذه وستفترؽ: )وسلم عليو اهلل صلى النبي فيها قاؿ التي وىي فرقة،
 (.واحدة إال النار في كلها فرقة،

 التحديد وىذا ،(قالة وثمانمائة ألفين إلى كلها تصير حتى يتشعب، البدع من واحد كل يصير ثم
 إلى تتشعب الفرقة أف: الكبلـ ومعنى تنحصر، ال واألقواؿ حد، لها ليس فالمقاالت نظر، فيو

 واحدة، إال النار في وكلها ضبللة وكلها أقواؿ، عدة لها واحدة فرقة تكوف فقد متعددة، أقواؿ
 (.وأصحابي اليـو عليو أنا ما مثل على كاف من: )وسلم عليو اهلل صلى النبي فيها قاؿ التي وىي
 .فرقة وسبعوف ثبلث وأنها حددىا فالرسوؿ الفرؽ أما األقواؿ، تحديد يصح فبل
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 إلى يعود والضمير ،(الكتاب ىذا في بما آمن من وىو واحدة، إال النار في وكلها ضبللة، وكلها)
 .النار من سلمت التي الواحدة

 وال قلبو في ريبة غير من اعتقده فمن المؤلف، كتاب: أي ،(الكتاب ىذا في بما آمن من: )وقولو
 .اهلل شاء إف الناجي وىو سنة صاحب فهو شكوؾ،

 ريبة غير من واعتقده الكتاب ىذا في بما آمن من أف اهلل شاء إف: يقوؿ أف بالمؤلف األفضل وكاف
 .هلل الخيار بذلك ليجعل اهلل، شاء إف الناجي وىو سنة، صاحب فهو شكوؾ وال

 والسنة، بالكتاب وعمل والسنة، بالكتاب آمن من وىو: يقوؿ أف ذلك قبل بالمؤلف أولى وكاف
 .الدين على واستقاـ

 ووضع وضعو، من الكتاب ىذا ألف ؛(الكتاب ىذا في بما آمن من وىو: )قولو من أولى وىذا
 .مرجوحة وأقواؿ سمعتم، كما ضعيفة أقواؿ وفيو للخطأ، معرض البشر
 ا.ىػ (اهلل شاء إف: )كبلمو آخر في وقاؿ استثنى ولكنو
 فيها طاشت الطرطوشى قاؿ كما مسألة  الفرؽ ىذه تعيين: اعلم رحمني اهلل وإياؾ أف مسألة
 فى خالفت التى الطوائف فى لكن عينوىا، العلماء من وتأخر تقدـ ممن فكثير الخلق، أحبلـ
 المعتزلة،: ثمانية اإلسبلمية الفرؽ كبار: فقاؿ ثمانية، أصولها عد من فمنهم ، العقائد مسائل

 - اهلل رسوؿ كاف فإف. والناجية والمشبهة، والجبرية، والنجارية، والمرجئة، والخوارج، والشيعة،
 لؤلنواع، األجناس مجرى تجرى التى العقائد أصوؿ أمتو بتفرُّؽ أراد - وسلم عليو اهلل صلى

 باؽ الزماف أف غير اآلف، إلى العدد ىذا بلغوا ما -اهلل عند والعلم- لعلهم للفروع، والمعاقد
 !البدع؟ فيو وتحدث إال يخلو عصر أو قرف وىل متوقعة، والخطرات قائم والتكليف

 تقبلها وال اإلسبلـ أصوؿ يبلئم ال مما اإلسبلـ دين فى حدثت بدعة كل بالتفرؽ أراد كاف وإف
 متغايرة كانت أو ألجناس، أنواعاً  البدع كانت ذكرنا، الذى التقسيم إلى التفات غير من قواعده،
 .والمبانى األصوؿ

 اثنتين من كثير عدد ذلك من وجد فقد ،-اهلل عند والعلم- السبلـ عليو أراده الذى ىو فهذا
 من يعدوف وال البدع، أىل غبلة الحساب من يخرج أف ىذا على الحديث صحيح ووجو. وسبعين

 العالم حدوث معرفة إلى طريق ال ألنو- القدرية من األعراض كنفاة القبلة، أىل فى وال األمة
 .الغبلة من وأشباىهم والنصيرية، وكالحلولية، األعراض بثبوت إال الصانع وإثبات
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 كبلمو فى للنظر يبقى أنو غير التقرير، من حسن وىو تعالى، اهلل رحمو الطرطوشى قاؿ ما ىذا
 :مجاالف

 وقد البدع، أعياف مجرد مراده كاف فإف األجناس، المراد ليس أنو من اختار ما أف(: أحدىما)
 من فكل جلت، أو دقت بدعة كل اعتبرنا إذا ألنا فمشكل، والعملية، القولية البدع اعتبار ارتضى
 فضبلً  مئتين، وال مئة فى تقف فبل فرقة، عليها تابعو ومن ىو يكوف أف لـز كانت كيف بدعة ابتدع

 قياـ إلى األزمنة مرور مع تحدث تزاؿ ال -قاؿ كما- البدع فإف وسبعين، اثنتين فى وقوعها عن
 .الساعة

 فيو يحيوف والناس إال عاـ من ما: عباس ابن قوؿ وىو المعنى، بهذا يشعر ما النقل من مر   وقد
 .السنن وتموت البدع تحيا حتى سنة، فيو ويميتوف بدعة
 بدع إزالة فرضنا وإف تكثر، تزاؿ وال اآلف، إلى نشأت قد البدع فإف الواقع، فى موجود وىذا

 غير -أعلم واهلل- قالو فما وسبعين، اثنتين من أكثر يبقى الذى لكاف كلها، العقائد فى الزائغين
 .مخلِّص

 فى أصح وىو المتقدـ، القوؿ بخبلؼ بعد، تتعي ن لم الفرؽ ىذه أف كبلمو حاصل أف(: والثانى)
 .يقتضيو ال والعقل دليل، عليو ليس التعيين ذلك ألف النظر،

 أما. التعيين ينبغى فبل ذلك، على لو قاـ الدليل أف سلمنا وإف التعيين، عدـ من قالو ما فاألولى
 األمر ويبقى منها، ليحذر تصريح غير من أوصافهم إلى تشير أنها منها فهمنا قد الشريعة فإف: أوالً 
 عليو قاؿ كما النادر، فى التعيين ورد وإنما مرجئ، الحديث مقتضى فى الداخلين تعيين فى

..(  حناجرىم يجاوز ال القرآف يقرؤوف قوماً  ىذا ضئضىء من إف: )الخوارج فى والسبلـ الصبلة
 .الفرؽ حديث شملهم ممن أنهم يعرِّؼ لم السبلـ عليو أنو مع الحديث،

، أف ينبغى الذى ىو التعيين عدـ فؤلف: الثانية وأما  عليهم سترت كما األمة على ستراً  ليكوف يلتـز
 صفحة لنا تبد لم ما المذنبين على بالستر وأمرنا. الغالب فى بها الدنيا فى يفضحوا فلم قبائحهم
 .الخبلؼ
 داع ذلك فى لكاف األمة، من أصحابها أف مع أظهرت لو أنها وىى أخرى، حكمة فللستر وأيضًا،

 وال جميعاً  اهلل بحبل واعتصموا: } قاؿ حيث بها، ورسولو اهلل أمر التى األلفة وعدـ الفرقة إلى
 تفرقوا كالذين تكونوا وال: } وقاؿ ،{  بينكم ذات وأصلحوا اهلل فاتقوا: } ،وقاؿ{  تفرقوا

 { . البينات جاءىم ما بعد من واختلفوا
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 من لـز والفرقة، بينهم العداوة يورث التعيين على بهم التعريف أف العادة مقتضى من كاف فإذا
 بعبلمتهم، وذكرىم الخوارج، كبدعة جداً، فاحشة البدعة تكوف أف إال عنو، منهياً  يكوف أف ذلك
 عدا وما المجتهد، نظر بحسب منو قريب أو الشناعة فى مثلو ىو ما بذلك ويلحق يعرفوا، حتى

 .أولى عنو فالسكوف ذلك،
 كاف وإف! فبلف وبنو فبلف بنو ىم الفرؽ ىؤالء: يقوؿ أف العلم فى للراسخ ينبغى ال ىنا فمن

 :موطنين فى إال اللهم اجتهاده، بحسب بعبلمتهم يعرِّؼ
 تحت متمكنوف أنهم استقرائو من ظهر فإنو كالخوارج، تعيينهم، على الشرع نبو حيث(: أحدىما)

 المغربى، المهدى شيعة إليهم الناس أقرب فإف سبيلهم، سلك من مجراىم ويجرى الفرؽ، حديث
 أنهم من الخوارج، فى بهما - وسلم عليو اهلل صلى - النبى عرؼ اللذاف األمراف فيهم ظهر فإنو

 .األوثاف أىل ويدعوف اإلسبلـ أىل يقتلوف وأنهم حناجرىم، يجاوز ال القرآف يقرؤوف
 فإف عنده، علم ال ومن العواـ قلوب فى وتزيينها ضبللتها إلى تدعو الفرقة تكوف حيث(: والثانى)

 من بأنهم التصريح من بد فبل اإلنس، شياطين من وىم إبليس، كضرر المسلمين على ىؤالء ضرر
 عن اشتهر كما منهم، أنهم على الشواىد لو قامت إذا الفرؽ إلى ونسبتهم والضبللة، البدعة أىل

 .وغيره عبيد بن عمرو
 وإلقاء للشر مثير أوؿ ذلك ألف ُوِجُدوا، وإف يُػَعيػ ُنوا أف وال يُْذَكُروا أف ينبغى فبل األمراف، فقد فإذا

 يريو بل السنة، من خارج أنو ير ولم برفق، ذاكره أحد، منهم باليد حصل ومتى والبغضاء، العداوة
 غير من ذلك فعل فإف وكذا، كذا للسنة الموافق الصواب وأف الشرعى، للدليل مخالف أنو

 إذا حتى تعالى، اهلل إلى أوالً  الخلق ُدِعى الطريقة وبهذه وأنفع، أنجح فهو غلبة، إظهار وال تعصب
 .ذلك بحسب قوبلوا الفرقة، وأظهروا الخبلؼ وأشاعوا عاندوا

 بتعصب العواـ قلوب فى رسخت إنما الجهاالت أكثر: كتبو بعض فى الغزالى حامد أبو قاؿ
 ضعفاء إلى ونظروا واإلذالؿ، التحدى معرض فى الحق أظهروا الحق، أىل جهاؿ من جماعة
 فى ورسخت والمخالفة، المعاندة دواعى بواطنهم من فثارت واالزدراء، التحقير بعين الخصـو
 انتهى حتى فسادىا، ظهور مع محوىا المتلطِّفين العلماء على وتعذر الباطلة، االعتقادات قلوبهم

 طوؿ عنها السكوت بعد الحاؿ فى بها نطقوا التى الحروؼ أف اعتقدوا أف إلى بطائفة التعصب
 االعتقاد ىذا مثل وجد لما لؤلىواء، والتعصب العناد بواسطة الشيطاف استيبلء ولوال قديمة، العمر

 .عاقل قلب عن فضبلً  مجنوف، قلب فى مستقراً 
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 على قدر ما الثائرة تسكين فالواجب الجارية، العوائد لو تشهد الذى الحق وىو قاؿ، ما ىذا
 .أعلم واهلل ذلك،
 الثنتين الفرؽ فى وحديثاً  قديماً  العلم أىل اختلف:  وتعدادىا وتحديدىا الفرؽ حوؿ وقفة

 تعيينها يمكن وىل يخرج؟ ومن ظهرت التى الفرؽ من فيها يدخل ومن ىى؟ من الهالكة والسبعين
 والتحديد؟ الحصر سبيل على وإحصاؤىا وعددياً  نوعياً 

 ال قاطع بالوصف تعيينها ألف المعتبرين، العلم أىل بين خبلؼ محل فليست الناجية الفرقة أما
 الرسوؿ وصفها الناجية فالفرقة. فيو حيلة فبل بصيرتو، عميت لمن إال فيو لبس ال وبَػيِّنٌ  فيو، شك

 - وسلم عليو اهلل صلى - الرسوؿ عليو ما على كاف من: بأنها - وسلم عليو اهلل صلى -
 وىو مسطور، مأثور منقوؿ معلـو وأصحابو، - وسلم عليو اهلل صلى - عليو كاف وما وأصحابو،

 ظاىرة عليو، األمة من طائفة وبقاء وحفظو ببقائو تعالى اهلل تكفل وقد المؤمنين، وسبيل السنة
 .هلل والحمد بالدين، قائمة بالحق،

 جمهور عند تقرر ما إلى أشير ومزاعمهم األىواء أىل وشبهات العلم، أىل أقواؿ أعرض أف وقبل
 .لو يشهد والواقع والسنة، القرآف فى قطعاً  ثابت أمر األمة فى االفتراؽ وقوع أف: وىو السلف

 والناجية وسبعين، ثنتين: الهالكة الفرؽ عدد أف عنو صح - وسلم عليو اهلل صلى - الرسوؿ أف
 .واحدة

 وصف، ما على كانوا حيث السنة أىل ىم الناجية الفرقة أف بين ،- وسلم عليو اهلل صلى - أنو
 .وأصحابو - وسلم عليو اهلل صلى - ىو عليو كاف ما على أى
 .دخلوىا إف النار فى المخلدين من ليسوا لكن ،بالنار الوعيد أىل من الهالكة الفرؽ أف
 عداد من وليسوا أصبًل، الملة من لخروجهم الفرؽ، جميع مسمى عن يخرج من الفرؽ من أف

 واالتحاد الحلوؿ وأىل الخالصة، والفبلسفة والباطنية، الرافضة، وغبلة الجهمية، كغبلة المسلمين
 .الوجود ووحدة

 الفرؽ أصوؿ على تحديداً  األعداد وتوزيع التعيين، سبيل على والسبعين الثنتين الفرؽ تحديد أف
 واألىواء يزداد، االفتراؽ ألف األولى، باب من تسميتها وكذلك عليو، دليل ال غيبى أمر الكبرى
 .أعلم واهلل الساعة، قياـ وإلى عصر، كل فى وتنبعث تتجدد، والبدع
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 لقد: والسبعين الثنتين من الخالصة الجهمية وإخراجهم العلماء بعض عند الهالكة الفرؽ أصوؿ
 فى الكبرى الفرؽ أصوؿ على عددىا وتقسيم الهالكة، الفرؽ أصوؿ تعيين فى األئمة بعض اجتهد
 .زمانهم

 أربع األصل: فقاؿ األمة؟ ىذه افترقت كم على: المبارؾ بن اهلل لعبد قلت: "حميد بن حفص قاؿ
 فرقة، وعشرين اثنتين على الشيعة فافترقت والمرجئة، والقدرية، والحرورية، الشيعة، ىم: فرؽ

 وافترقت فرقة، عشرة ست على القدرية وافترقت فرقة، وعشرين إحدى على الحرورية وافترقت
: قاؿ الجهمية، تذكر أسمعك لم الرحمن عبد أبا يا قلت: قاؿ. فرقة عشرة ثبلث على المرجئة

 ".المسلمين فرؽ عن سألتنى إنما
 وكذلك بالتعطيل، كفرت ألنها الفرؽ عداد من خارجة الخالصة الجهمية أف العلم أىل أكثر ويرى

 .الفبلسفة ومبلحدة الباطنية
 أصوؿ: وغيرىما أسباط بن ويوسف المبارؾ بن اهلل عبد قاؿ ولهذا: "تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ

 وسبعين الثنتين من ليسوا والجهمية: قالوا. والمرجئة والقدرية، والخوارج، الشيعة،: أربعة البدع
 .فرقة

 أرادوا وىذا أحدىما، ىذا قولين، ذلك فى أحمد أصحاب عن حامد بن اهلل عبد أبو ذكر وكذلك
 نفى مع األسماء نفى وىو عليو، ومتبعوه نفسو، جهم عليو كاف الذى المحض، التجهم بو

 غير وال موجوداً  وال شيئاً  يسميو وال الحسنى، أسمائو من بشىء اهلل يسمى ال بحيث الصفات،
 ".ذلك
 كاف ولهذا والقرامطة، الفبلسفة من المبلحدة وىم والصفات، األسماء نفاة منو وشر: "أيضاً  وقاؿ
 اليهود كفر من أعظم ىو ما الباطن الكفر من فيهم بل منافقين، مبلحدة قاطبة األئمة عند ىؤالء

 أف فغايتهم اإلسبلـ أظهروا وإذا فرقة، وسبعين الثنتين من ليسوا أنهم ريب ال وىؤالء والنصارى،
 وأولئك - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ عهد على كانوا الذين كالمنافقين: منافقين يكونوا
 قد وىؤالء الظاىرة، اإلسبلـ شرائع يلتزموف كانوا فإنهم ىؤالء، من اإلسبلـ إلى أقرب كانوا

 قامت قد كانوا أولئك إف: يقاؿ قد لكن زكاة، وال حج وال صبلة وال صـو فبل برفعها يقولوف
 ".ىؤالء من أكثر بالرسالة الحجة عليهم
 أسباط، بن ويوسف المبارؾ، بن اهلل عبد: مثل السلف، من كثير عند والجهمية: "أيضاً  وقاؿ

 عليها افترقت التى فرقة والسبعين الثنتين من ليسوا وغيرىم، أحمد، اإلماـ أصحاب من وطائفة
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 المأثور وىذا والقدرية، والمرجئة، والشيعة، الخوارج،: ىم ىؤالء عند ىذه أصوؿ بل األمة، ىذه
 القرآف قاؿ من: يقولوف كانوا أنهم والحديث، السنة أئمة عامة عن المأثور وىو أحمد، عن

 ".ذلك ونحو كافر، فهو: اآلخرة فى يرى ال اهلل إف: قاؿ ومن كافر، فهو: مخلوؽ
 :ممكن غير وتسميتها الهالكة والسبعين الثنتين الفرؽ تحديد

 عددياً، وتحديدىا والسبعين الثنتين الفرؽ تسمية المقاالت كتب ومؤلفو العلماء بعض حاوؿ لقد
 بن ويوسف المبارؾ، بن اهلل عبد اإلماـ ذلك فعل وممن الكبرى، الفرؽ أصوؿ على ذلك وتوزيع

 فى الجوزى وابن الِفرؽ، بين الَفرؽ فى والبغدادى التنبيو، فى والملطى الرازى، حاتم وأبو أسباط،
 الفرؽ فى والعراقى الرىاف، فى والسكسكى والنحل، الملل فى والشهرستانى إبليس، تلبيس

 وأف سيما ال دليل، يسنده ال ىؤالء من اجتهاد ذلك وكل ،"الكفرة وأصناؼ الفرؽ" المفترقة
 وقد العدد، ذلك يتجاوز لم أخبر حينما ،- وسلم عليو اهلل صلى - النبى، فإف غيبية، المسألة

 أحد يستطيع فبل ىذا وعلى الساعة، قياـ إلى الفرؽ خروج احتماؿ فيبقى والزماف، المكاف أطلق
، سبيل على الفرؽ ىذه يحدد أف  .أعلم واهلل غيبى، األمر ألف الجـز

 تدعى واحدة كل أف من الفرؽ تتنازعو ما أما: بالنصوص مردودة الناجية أنها فرقة كل دعوى وأما
 أما ،- وسلم عليو اهلل صلى - رسولو، وسنة اهلل كتاب إلى برده محسـو فإنو الناجية، أنها

 - الرسوؿ، فاتباع{.  اهلل يحببكم فاتبعونى اهلل تحبوف كنتم إف قل: } تعالى قولو فمثل الكتاب
 اهلل صلى - للرسوؿ، متبعوف أنهم األىواء أىل دعوى أما الميزاف، ىو ،- وسلم عليو اهلل صلى
 سبيل على كاف فمن السلف، ومنهج السنة على أصولهم بعرض مردودة فهى ،- وسلم عليو

 وال ىوى، صاحب فهو ونهجهم السلف وىدى السنة خالف ومن المحق، فهو ونهجهم السلف
 ( .٘ٙ-ٛ٘/ٔ) الفرؽ وتاريخ أصوؿ كتاب انظر. ترد بل دعواه، لو تسلم

 
 اهلل شرع التزاـ على وقفوا الناس أف لو: أيفي شرحو:  العقل الكريم عبد بن ناصر قاؿ الدكتور ٔ

 يتجاوزوىا ولم أىلها، يتبعوا ولم يصدقوىا ولم يفعلوىا لم بحيث المحدثات، وحذروا وجل، عز
 أصحابو عن أو وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن أثر فيو يجئ لم مما كبلماً  يولدوا ولم بشيء،
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 الذي الكبلـ ىذا ألف بدعة؛ تكن لم بو وأخذوا الدين تعلموا لو الناس أف بمعنى بدعة، تكن لم
 الحصانة دعوى أو اللدني، العلم دعوى بمجرد أو الدعوى، بمجرد يتأتى أف يمكن ال الشيخ قالو
 على نشأت وأجيالنا صالحة بيئة نحن محصنة، أجيالنا: يقوؿ اآلف، الجهلة بعض يقوؿ كما

 .الفاسدة العقائد من محصنة أجيالنا ألف والبدع األىواء من مأمن في فنحن الفطرة؛
 بذؿ إذا إال محصناً  يعتبر من المسلمين من ىناؾ ليس فإنو! مطبق وجهل وتفريط تهور ىذا: أقوؿ

 فأجيالنا الصالح، السلف عن وورثناه عليو، كنا الذي النهج على نستمر لم إذا ونحن األسباب،
 األمر، في نتساىل أف ينبغي فبل بعنف، أجيالنا بين تظهر األىواء قروف بدأت وقد لؤلىواء، معرضة

 ونحذر الدين في وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عليو أوقفنا الذي الحد عند نقف أف بد ال بل
 العقيدة تلقين حيث من السليم النهج على المسلمين أجياؿ بتربية إال يتم ال وذلك المحدثات،

 والعمل العلم في السلف ومنهج وآدابو اإلسبلـ أصوؿ تلقين حيث ومن وحازماً، جيداً  تلقيناً 
 على الشرعي العلم بأصوؿ األخذ ومن سليم، نهج على التلقي بأصوؿ األخذ حيث ومن والتعاوف،

 .سليم نهج
 ينافيها مما ونحذرىم الصحيحة، العقيدة على ونربيهم السليم، األسلوب بهذا أجيالنا نلقن لم ما

 نتمسك أف إال وجل عز اهلل وبين بيننا ليس ألنو قطعاً، للفتن معرضوف فإنا اإلجماؿ؛ جهة على
 ا.ىػ منتفية فالعصمة نتمسك لم وما بدينو،

إف  الواجب على كل مسلٍم واجو أمراً وقاؿ الشيخ أحمد بن يحيى النجمي في إرشاد الساري: 
فإن و يجب عليو إف كاف طالب علم أف يرجع إلى كتاب اهلل، وسنة رسولو  اليعرؼ ما موقفو فيو

فإف وجد لتلك المسألة ، ة، والتابعين وأتباعهم من أىل العلموأقواؿ الصحابصلى اهلل عليو وسلم 
أخذ بو، وإف لم يجد صلى اهلل عليو وسلم حبلًّ في كتاب اهلل أو في صحيح سنة رسوؿ اهلل 

استشار من ىو أكثر منو علماً، فإف وجد عنده حبلًّ فذاؾ وإال  توقف حتى يجد حبلًّ لتلك 
العلم بل كاف من العامة، فإف  الواجب عليو أف يسأؿ أىل  أم ا إذا لم يكن من طبلب، المسألة

ُهْم  العلم ويعمل بما دلوه عليو؛ ألف  اهلل تعالى يقوؿ : ) َوَلْو َردُّوُه ِإَلى الر ُسوِؿ َوِإَلى ُأوِلي اأَلْمِر ِمنػْ
ُهْم ( )النساء: من اآلية ي الخطأ والمخالفة من أمرين وإن ما يأت (َٖٛلَعِلَمُو ال ِذيَن َيْستَػْنِبُطونَُو ِمنػْ

أف يغتر بأحد  والثاني: ،أف يكوف عنده جهٌل مركب، فيظن أف  عنده علم وليس كذلك األوؿ::
أصحاب البدع ، ويوقعو ذلك الشخص في البدعة ومن ىنا ينشأ الوقوع في البدع ، وفق اهلل 

 . التوفيق وباهللصلى اهلل عليو وسلم المسلمين للرجوع إلى كتابو ، وسنة رسولو 
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 إال كافرا يصير حتى مؤمنا يكوف أف وبين العبد بين ليس أنو - اهلل رحمك - واعلم
 مما شيئا ينكر أو ينقص، أو اهلل، كبلـ في يزيد أو تعالى، اهلل أنزلو مما شيئا يجحد أف

 اهلل رحمك - اهلل فاتق وسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بو تكلم مما شيئا أو اهلل، قاؿ
 .ٔشيء في الحق طريق من ليس فإنو الدين، في والغلو وإياؾ لنفسك، وانظر -

                                                           

 اإلسبلـ، نواقض إلى أيضاً  الشيخ أشار ىنا: شرحو في العقل الكريم عبد بن ناصر الدكتور قاؿ ٔ
 الناس، أغلب يستصغرىا قد أمور إال الكفر وبين العبد بين ليس أنو وىو مهم، أمر إلى أيضاً  وأشار
 بمراحل يمر اإلنساف أف يعني ال الكفر وأف ظاىرة، غير عملية أو لسانية أو قلبية أمور أحياناً  وىي

 يحدث فأحياناً  ال،! بعض على بعضها تترتب أف بد ال بأشياء يمر أو ظاىرة، وتقلبات وأحواؿ
 أف ينبغي خطير أمر وىذا مكفر، بعمل أو اللساف، من بكلمة أو القلب، بحالة لحظة، في الكفر
 ال قد وإجراءات بأحواؿ إال المسلم عن بعيد وأنو صعب، أمر الكفر أف يظن الناس بعض لو، نتنبو
 لكن الكفر، في توقعو أشياء قلبو في يقع قد أنو الصحيح بينما عمداً، إال المسلم فيها يقع

 عليو يخشى المسلم فإف الكفر في الوقوع أما التأني، من شيء إلى يحتاج الذي ىو بكفره الحكم
 لو، والخضوع عليو والتوكل وجل عز باهلل وباالستعانة الصحيحة، العقيدة بفهم نفسو يتعاىد لم ما

 من حذراً  المسلم فليكن الدين، من تخرجو ربما التي القلب وخطرات اللساف فلتات من وبالحذر
 مقلب يا: )بقولو يدعو وسلم عليو اهلل صلى النبي كاف ولذلك الدين، من يخرجو ما لو يحدث أف

 أصابع من أصبعين بين العباد قلوب أف إلى وأشار ،(دينك على قلبي ثبت واألبصار القلوب
 .يشاء كيف يقلبها الرحمن

 بين ما: )قاؿ منها نماذج الشيخ ذكر شعرة، إال واإليماف الكفر بين فما جداً، خطيرة فالمسألة
 (.تعالى اهلل أنزلو مما شيئاً  يجحد أف إال كافراً  يصير أف بين وما العبد

 من نصاً  يسمع كمن بكفره، يحكم ال لكن غافل، وىو اإلنساف من يحدث أحياناً  أيضاً  الجحد
 جاىل، ألنو يكفر ال قد لكن الكفر قاؿ فهذا فيجحده، بصحيح ليس أنو يظن الشرعية النصوص

 من وىو الدين، أمور من ليس أنو منو ظناً  فينكره؛ الدين أمور من بأمر يسمع من ىذا من وأعظم
 .الدين من ليس أنو منو ظناً  يجحده فقد الدين، قطعيات ومن الدين أصوؿ

 .صريحاً  كفراً  يكفر فإنو الدين؛ غير من تلق ومصادر مقاييس على استناداً  أو لهواه جحد إذا أما
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 في يدخل أف وىو الكفر، بواعث من أيضاً  ىذا ،(وجل عز اهلل كبلـ في يزيد أو: )قاؿ وكذلك
 البدع من شيئاً  جعل لكنو حديثاً  وال آية يزد لم أو حديثاً، زاد أو آية زاد سواء منو، ليس ما الدين

 .الدين من وليس الدين من
 ال أو عنها، يستغنى أف يمكن األصلية الدين أمور من أموراً  ىناؾ أف ادعاء: أي( ينقص أو)

 أما الكفر، في اإلنساف بو يقع وربما النقص، من أيضاً  فهذا الدين؛ من ليست أو نحتاجها،
 اإلنكار فيو يدخل اإلنكار ألف اإلنكار؛ من أشد الجحود لكن الجحود، إلى يرجع فهو اإلنكار

 ىػ. ا اإلنكار من أشد فهو القلب، جحود أو والقلب، اللساف جحود الجحود بينما باللساف،
 اإلسبلـ بأركاف أقر   إذا مسلماً  العبد يكوف: الساري إرشاد في النجمي يحيى بن أحمد الشيخ وقاؿ

 اإليماف، بأركاف أقر   إذا مؤمناً  ويكوف بجوارحو، ذلك وعمل بلسانو، بذلك وأقر   بقلبو استيقنها بأف
 جحد إذا كافراً  يصير قد إن و ثم   عقابو من وخائفاً  وجل، عز اهلل ثواب راجياً  ضوءىا على وعمل

 عن ارتد   قد يكوف الصورة ىذه في فإن و وأنكره، عليو مجمعاً  حكماً  جحد أو اهلل أنزؿ مما شيئاً 
 .اإلسبلـ

 والزنا، كالربا بحرمتو مقر   وىو محر مًا، يعمل كأف بوجوبو مقر   وىو الشيء بذلك عمل إف أم ا
 .فاسقاً  مسلماً  يكوف بل اإلسبلـ عن يخرج ال فإن و ذلك، أشبو وما الخمر، وشرب

 إذا فهو ذلك أشبو وما رمضاف، وصـو والزكاة، كالصبلة، فرضيتو على مجمعاً  فرضاً  جحد إذا أم ا
 غيره، وعلى عليو وواجبٌ  فرض، بأن و معترؼٌ  وىو المفروض ىذا ترؾ إذا لكن كفر، ذلك فعل
 عند- الخمس كالصلوات كفر تركو أف على الشرعية النصوص نصت فيما إال   يكفر ال فإن و

 .-البعض
 ومن الحرمة أو بالوجوب اإلقرار وعدـ الجحد، صحبو إذا إال   بتركو يكفر ال فإن و ذلك عدا ما أم ا

 كما بذلك يكفر ال فإن و تكاسبلً  الواجب ىذا ترؾ ولكن و الكفائي، أو العيني بالوجوب مقر اً  كاف
: قاؿ ىريرة أبي حديث من ذلك على والدليل الجحود، صحبو إذا إال   المحـر بفعل يكفر ال أن و
 بنعلو يضربو من ومنا بيده، يضربو من فمن ا بضربو، فأمر بسكراف، وسلم عليو اهلل صلى النبي أتي)

 وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ اهلل أخزاه لو ما: رجل قاؿ انصرؼ فلما بثوبو، يضربو من ومنا
 أىل أجمع وقد للخمر شربو مع أخاً  فسم اه البخاري رواه{ أخيكم على الشيطاف عوف تكونوا ال

 الخوارج ذىبت وقد جحود، صحبو إذا إال   كفر عليو يترتب ال الكبائر ارتكاب أف   والجماعة السنة
 وذىبت النار، في بالتخليد عليو وحكموا يجحد لم ولو محر ماً  فعل أو فرضاً  ترؾ من كفر إلى
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 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ وعن اهلل، عن فهو الكتاب، ىذا في لك وصفت ما وجميع
 عبد يا اهلل فاتق الرابع، القرف إلى الثالث والقرف التابعين، وعن أصحابو وعن وسلم،

 تكتم وال الكتاب، ىذا في لما والرضى والتفويض والتسليم بالتصديق وعليك اهلل،
 صاحب أو حيرتو، عن حيرانا بو اهلل يرد فعسى القبلة، أىل من أحدا الكتاب ىذا

 .بو فينجو ضبللتو، عن ضاال أو بدعتو، من بدعة
 اهلل فرحم الكتاب، ىذا في لك وصفت ما وىو العتيق، األوؿ باألمر وعليك اهلل، فاتق

 اهلل دين فإنو بو، واحتج إليو، ودعا بو وعمل وبثو الكتاب، ىذا قرأ والديو ورحم عبدا،
 ىذا في ما خبلؼ شيئا انتحل من فإنو وسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ ودين

 قاؿ ما بجميع آمن عبدا أف لو كما كلو، رده وقد بدين، هلل يدين ليس فإنو الكتاب،
 كافر، وىو تعالى، اهلل قاؿ ما جميع رد فقد حرؼ في شك أنو إال وتعالى، تبارؾ اهلل

 اليقين، وخالص النية بصدؽ إال صاحبها من تقبل ال اهلل إال إلو ال أف شهادة أف كما
 ترؾ فقد شيئا السنة من ترؾ ومن بعض، ترؾ في السنة من شيئا اهلل يقبل ال كذلك
 في اهلل دين من ليس فإنو واللجاجة، المحك عنك ودع بالقبوؿ، فعليك، كلها السنة
 .ٔاهلل فاتق سوء، زماف خاصة وزمانك شيء،

                                                                                                                                                  

 وحكموا واإليماف، الكفر ىي التي المنزلتين بين منزلةٍ  في يكوف بذلك أن و إلى أيضاً  المعتزلة
 .النار في أيضاً  بتخليده

 يكوف صاحبها وأف   كفراً  التوجب الكبائر أف   جميعاً  يعتقدوف فإن هم والجماعة، السنة أىل أم ا
 شاء وإف عذاب بدوف الجن ة وأدخلو عنو عفا شاء إف اهلل مشيئة تحت اآلخرة في وىو ملِّياً، فاسقاً 
 ألف   الغلو، من اهلل رحمو المؤلف حذ ر وقد الجنة، نهايتو تكوف ثم   جنايتو بقدر النار في عذ بو
 ِديِنُكمْ  ِفي تَػْغُلوا ال اْلِكَتابِ  َأْىلَ  يَا: )يقوؿ تعالى واهلل المآزؽ، ىذه مثل في الوقوع في سببٌ  الغلو

 أىل بو اهلل خاطب بما مخاطبوف ونحن( ٔٚٔاآلية من: النساء( )اْلَحق ِإال   الل وِ  َعَلى تَػُقوُلوا َوال
 .التوفيق وباهلل الكتاب،

رحم اهلل الشيخ، وغفر لي ولو ، ولكل قاؿ الشيخ أحمد بن يحيى النجمي في إرشاد الساري:  ٔ
إف  ىذه مبالغٌة يغفر اهلل للمؤلف فيها ، فإف  اهلل لم يوجب اإليماف بكتاٍب أي بكل  ،قارٍئ قرأ كتابو
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 بوسلم ال يجصلى اهلل عليو سبحانو وتعالى، وحتى سنة النبي  وإال كتابما في ذلك الكتاب 
وليس يجب اإليماف بكل ما صلى اهلل عليو وسلم اإليماف إال  بما صح  منها ، وثبت عن رسوؿ اهلل 

ألن و ليس كل ما نسب إليو يكوف صحيحاً عنو صلوات صلى اهلل عليو وسلم نسب إلى رسوؿ اهلل 
النار  اً فليتبوأ مقعده منمن كذب علي  متعمد ): صلى اهلل عليو وسلم اهلل وسبلمو عليو ولهذا قاؿ 

  رواه البخاري ، ومسلم . (
أن و من استحل  شيئاً خبلفاً لما في ىذا الكتاب فإن و ليس يدين اهلل بديٍن وقد  )وقوؿ المؤلف : 

أف يضمن بأف    عال يستطيعليها الراسخوف من أىل العلم، فإن و  وال يوافقىذه المبالغة  (رد ه كل و 
بو حق ، فقد يلتبس على العبد الحّق بالباطل ، وقد يظن اإلنساف ولو كاف عالماً كل ما في كتا

جليبلً  ومجتهداً بارعاً قد يعتقد أف  ذلك الشيء حق  وىو باطل أو فيو شيٌء من الباطل، وإف ىذه 
هلل عليو وسلم صلى اويرد إال  رسوؿ اهلل َقولُو المبالغة كاف ينبغي للمؤلف أال  يقولها، وكل  يؤخذ من 

عن الهوى والحق غالباً يكوف بين اإلفراط والتفريط ،  قال ينطوكل  يجوز عليو الخطأ إال  من 
 رحم اهلل أبا محمد الحسن بن علي البربهاري .  ،والغلو والتقصير

أم ا القرآف فإن و كلو حق ، ومن شك في كلمٍة من كلماتو أو في حرٍؼ من حروفو ولم يعتقد صحتها 
 .فإن و يكفر إذا كاف ىذا الحرؼ متفقاً عليو في القراءات السبع

كما أف  شهادة أف ال إلو إال  اهلل التقبل من صاحبها إال  بصدؽ النية ، وخالص اليقين   )وأم ا قولو : 
وأقوؿ الشك  أف  شهادة أف ال إلو إال  اهلل التقبل من صاحبها إال  إذا اجتمعت فيها الشروط،  (

ذلك ألف  من ترؾ شيئاً من ىذه الشروط  ،وىذه ثبلثة شروط وىي : الصدؽ ، واإلخبلص واليقين
 بطلت شهادتو لفقد واحٍد منها . 

إف  ف فهذا القوؿ فيو تفصيل : (ومن خالف ورد  من السنة شيئاً فقد رد  السنة كلها  )أم ا قولو : 
، وإن ما يكفر من رد  شيئاً رال يكفك  في ثبوتو ، فهذا كاف رد  شيئاً من السنة لتأويل أو رد  شيئاً ش

 مجمعاً عليو من السنة بغير تأويل . 
الحق ،  المحاؿ ىو : المماحلة في (فعليك بالقبوؿ ، ودع عنك المحاؿ واللجاجة  ): َقوُلو 

 واللجاجة ىي : كثرة الكبلـ . ،والمجادلة فيو 
يعني أف  الحق يكوف في غير اللجاجة والمجادلة إذا   (فإن و ليس من دين اهلل في شيء  ): َقوُلو 

  ا.ىػكانت بالباطل ، ونصرًة لو 
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 لما والمبالغة التزكية من شيء فيو الكبلـ ىذافي شرحو:  العقل الكريم عبد بن ناصروقاؿ الدكتور 
 مثل أف يتصور ال ألنو الكتاب؛ في ورد ما مجمل يقصد أنو لي يظهر لكن نفسو، عن الشيخ كتبو

 التأكيد أو خالف من على الوعيد ىذا يكوف ىنا ومن القطعيات، من قالو ما كل يعتبر البربهاري
 رسوؿ وعن تعالى اهلل عن فهو الكتاب ىذا في لك وصفت ما وجميع: )وقولو بو، التمسك على
 عن يكوف أف إما أنو التنويع، ىنا يقصد ،(التابعين عن أو أصحابو عن أو وسلم، عليو اهلل صلى اهلل
 القرف عن أو التابعين، عن أو الصحابة عن أو وسلم عليو اهلل صلى رسولو عن أو تعالى، اهلل

 .والرابع الثالث القرنين في عاش قد وىو الرابع، القرف إلى الثالث
 رسولو وعن اهلل عن قالو ما جميع ينسب أف أما صحيح، فالكبلـ( أو) بػ عبرنا إذا أنو لي فيبدو
 وال اهلل عن ثابتة ليست اهلل رحمو فيها اجتهد أشياء ىناؾ ألف نظر؛ ىذا ففي وسلم عليو اهلل صلى

 يقصد أف يتحمل السياؽ لكن العلم، أئمة عند نظر محل وىي وسلم، عليو اهلل صلى رسولو عن
 عن أو الصحابة، عن أو وسلم، عليو اهلل صلى رسولو وعن اهلل عن إما ذكره ما كل أف التنويع،

 أو السلف أئمة قالو مما ذكره ما فكل صحيح، وىذا المفضلة، الثبلثة القروف عن أو التابعين،
 أمر حينما فيو عليو حرج ال وىذا والوصية، بالموعظة أشبو فهو الباقي أما أحدىم، أو بعضهم
- وأظن والجماعة، السنة أىل أصوؿ خبلصة يمثل ألنو بو؛ واالىتماـ ونشره الكتاب ىذا بتوزيع

 .الموجز الجامع الكتاب ىذا مثل يوجد أف يندر وقتو في أنو -أعلم واهلل
 كتب ضمن إما كانت لكنها العقائد، في مطوالت كتبوا وقتو في السلف أئمة أف صحيح

 بعض في أنها أو مجلدات، إلى تصل ومسندة طويلة لكنها العقائد في مفردة كانت أو الحديث،
 مسائل في أو القرآف، خلق بدعة قضية في أو العباد، أفعاؿ في أو اإليماف في إما: العقيدة قضايا
 .وغيرىا القدر
 النحو ىذا على السلف أصوؿ يذكر موجز كتاب يوجد أف اهلل رحمو المؤلف وقت في فيندر

 أنو لي فيبدو النحو، ىذا على التي جداً  المبكرة الكتب من فهو األصوؿ، من أنو يرى ما بجميع
 فيها ومؤلفات كتباً  لؤلئمة أف يعلم فهو وإال لك، ذكرتو الذي النحو ىذا على ألنو بالكتاب أوصى
 .األصوؿ ىذه بعض أو األصوؿ ىذه ذكر وفيها الدين، أصوؿ

 .عنو الكبلـ سبق ىذا( العتيق األوؿ باألمر عليك: )مثل األشياء، بعض الوصية ىذه ضمن ثم
 يقصد ،(بدين اهلل يدين ليس فإنو الكتاب ىذا في ما خبلؼ شيئاً  استحل من فإنو: )قولو وكذلك
 جزئيات فيو ورد ما بعض ألف فيو؛ ورد ما جميع يقصد أنو أظن ما ذكرىا، التي الدين أصوؿ قضايا
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 اتفق التي األصوؿ ىذه من شيئاً  استحل من أف شك فبل األصوؿ، جملة يقصد لكن وفرعيات،
 .بدين اهلل يدين ليس فإنو السلف عليها
 .الباقي رد فقد الدين أصوؿ من شيئاً  رد من ألف( كلو رده وقد: )وقولو

 إال إلو ال أف شهادة أف كما) اهلل، إال إلو ال أف شهادة مقتضى أيضاً  وذكر ذلك، يؤيد ما ذكر ثم
 ىذه بعض ترؾ في شيئاً  اهلل يقبل وال اليقين، وإخبلص النية بصدؽ إال صاحبها من تقبل ال اهلل

 يقصد ال القطعيات، األصوؿ من: يعني ،(كلها السنة ترؾ فقد شيئاً  السنة من ترؾ ومن األصوؿ،
 يقصد إنما ذلك، ونحو الواجب دوف وما المستحبات بمعنى ىي التي الفقهاء عند المفهومة السنة
 .السلف عند معروؼ ىو كما العقيدة، بالسنة

 والجداؿ، والمراء المغالطة وىي المماحكة،: أي ،(المحك عنك ودع بالقبوؿ، فعليك: )قولو
 (.شيء في اهلل دين من ليس فإنو) اللجاج، ترادؼ أيضاً  وىي

 برواج القرف ذاؾ تميز وفعبلً  الهجري، الرابع القرف بداية فيو كاف الذي الزماف يقصد(: وزمانك)
 ودويبلت الرافضة، دويبلت وجود بسبب المسلمين؛ على وطأتها وشدة السنة، على وعنفها البدع

 الثبلثة القروف بعد األزمنة أفضل من زمانو كاف ذلك ومع البدع، نشرت التي الدويبلت الفبلسفة،
 ا.ىػ أعلم واهلل الفاضلة،

 الكتاب ىذا في لك وصفت ما وجميع)في شرحو:  الراجحي اهلل عبد بن العزيز عبدوقاؿ الشيخ 
 القرف وعن الثالث، القرف وعن التابعين، وعن أصحابو، وعن اهلل، رسوؿ وعن اهلل، عن فهو

 مر كما ضعيفة المسائل بعض ىناؾ ألف اهلل؛ رحمو المؤلف من مبالغة فيو الكبلـ وىذا ،(الرابع
 لك، وصفت ما أغلب فالمراد السنة، في دليل لها ليس أو الكتاب، في دليل لها وليس معنا،

 .التابعين من أو الصحابة، من أو السنة، من أو الكتاب، من دليل لو الكتاب ىذا في ما فأغلب
 واآلخرين، لؤلولين اهلل وصية ىي والتقوى ألىميتها، بالتقوى األمر فكرر!( اهلل عبد يا اهلل فاتق)

َنا َوَلَقدْ : }تعالى اهلل قاؿ { الل وَ  اتػ ُقوا َأفِ  َوِإي اُكمْ  قَػْبِلُكمْ  ِمنْ  اْلِكَتابَ  ُأوُتوا ال ِذينَ  َوص يػْ
 .اهلل عبد ىو مؤمن فكل عاـ، وكبلمو ،[ٖٔٔ:النساء]
 والتسليم رسولو، وكبلـ اهلل لكبلـ التصديق: أي( االعتراض وعدـ والتسليم بالتصديق وعليك)

 .رسولو وأمر اهلل ألمر
 أمور وكيفية الصفات كيفية كتفويض اهلل، إلى يعلم ال ما علم اإلنساف يفوض أف ،(والتفويض)

 .اهلل إلى اآلخرة
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 حيراناً  بو اهلل يرد فعسى القبلة أىل من أحداً  الكتاب ىذا تكتم وال الكتاب، ىذا في بما والرضا)
 ىذا ببث يأمر المؤلف ،(فينجو ضبللتو عن ضاالً  أو بدعتو، عن بدعة صاحب أو حيرتو، عن

 .الكتاب
 وأصحابو، وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ عليو كاف ما وىو العتيق، األوؿ باألمر وعليك اهلل فاتق)

 بعض فيو الكتاب ىذا ألف المؤلف؛ من مبالغة أيضاً  وىذا ،(الكتاب ىذا في لك وصفت ما وىو
 .الكتاب ىذا في ما أغلب والمراد دليل، لها ليس التي األمور

 .نشره: أي( وبثو الكتاب، ىذا قرأ والديو ورحم عبداً  اهلل فرحم: )قاؿ ثم
 الكتاب فهذا المؤلف، من غلط وىذا ،(رسولو ودين اهلل دين فإنو بو واحتج إليو ودعا بو وعمل)

 ىذا أما رسولو، وسنة العزيز، القرآف في جاء ما ورسولو اهلل فدين رسولو، ودين اهلل دين ليس
 والبشر البشر، وضع من وىو والسنة، الكتاب نصوص من وفهمو اهلل، رحمو المؤلف فكبلـ

 .ويصيبوف يخطئوف
 وىذا ،(بدين هلل يدين ليس فإنو الكتاب ىذا في ما خبلؼ شيئاً  استحل من فإنو: )المؤلف قاؿ ثم
 أف ذلك معنى وليس الصواب، تخالف ضعيفة أشياء معنا مرت فقد المؤلف، من مبالغة فيو

 هلل يدين وال الدين، من يخرج أنو المسائل بعض أو مسألتين أو مسألة في خالف لو اإلنساف
 .اإلسبلـ نواقض من ناقضاً  وفعل أشرؾ إذا إال ذلك يكوف فبل بدين،

 يدين ليس فإنو الكتاب ىذا في ما خبلؼ شيئاً  استحل من: )فيقوؿ المؤلف يجـز أف الخطأ ومن
 جواز يروف والحنفية ولي، بغير امرأة زواج تحريم مسألة مثبلً  الكتاب في ذكر فقد ،(بدين هلل

 .كفرىم ىذا يعني فبل ذلك،
 هلل يدين ليس بأنو المؤلف ألزمو الكتاب ىذا في ما خبلؼ شيئاً  استحل فمن( كلو رده وقد)

 ليس مما الكتاب ىذا من شيئاً  اإلنساف يخالف قد بل بصحيح، ليس وىذا كلو، رده وقد بدين،
 األشياء رد فإذا كلو، رده أنو يلزمو وال فيخالفو، ضعيف، حديث إلى مستنداً  أو دليل، عليو

 .كلو رده أنو ىذا من يلـز ال الضعيفة
 حرؼ في شك أنو إال وتعالى، تبارؾ اهلل قاؿ ما بجميع آمن عبداً  أف لو كما: )فقاؿ ذلك شبو ثم

 شك ثم اهلل قاؿ ما بجميع آمن فمن صحيح، وىذا( كافر وىو تعالى اهلل قاؿ ما جميع رد فقد
 .كامبلً  القرآف رد فقد اهلل كبلـ من حرؼ في شك أو شبهة، لو وليس متعمداً  حرؼ في
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 أف بد ال ،(اليقين وإخبلص بالنية، إال صاحبها من تقبل ال اهلل إال إلو ال أف شهادة أف كما) قاؿ
 من خالصاً  اهلل إال إلو ال قاؿ من: )الحديث في جاء كما وإخبلص، صدؽ عن اإلنساف يقولها

 (.الجنة دخل شاؾ، غير: )لفظ وفي ،(مخلصاً : )لفظ وفي ،(قلبو
 الفرعية المسائل بعض ترؾ إذا بل بصحيح، ليس وىذا ،(بعض ترؾ في شيئاً  اهلل يقبل ال كذلك)
 .الدين ترؾ قد يكوف أف ذلك من يلـز ال
 اإلنساف يترؾ قد بل بصحيح، ليس أيضاً  ىذا ،(كلها السنة ترؾ فقد السنة من شيئاً  ترؾ ومن)

 كلو، الدين ترؾ قد اللحية حلق إذا أنو يلـز فبل اللحية، إعفاء مثبلً  السنة من فيترؾ السنة، بعض
 .عاصٍ  إنو بل كلها، السنة وترؾ

 فإنو) والجداؿ، والخصومة اللجاجة اترؾ: أي ،(واللجاجة المحك عنك ودع بالقبوؿ، فعليك)
 في وىذا ،(سوء زماف خاصة وزمانك) والخصومة، الجداؿ: يعني ،(شيء في اهلل دين من ليس
: أي ،(اهلل فاتق! )عشر؟ الخامس القرف رأى لو فكيف الهجري، الرابع القرف في المؤلف، زماف

 .اهلل غضب من تسلم وحتى هلل، العبادة وإخبلص اهلل، دين على باالستقامة
 وأئمة األداء أىل عند معلومة مصادر األعصار ىذه في والشاذة الصحيحة القراءة لمعرفة (:تنبيو) 

 :قسمين على الصحيحة القراءة ومصادر القراء
 المعروفة التهاني ووجو األماني حرز وىي الصغرى، العشر القراءات مصادر: األوؿ القسم

 في التيسير وتحبير( ىػ ٜٓ٘ ت) الشاطبي فيره بن القاسم لئلماـ السبع القراءات في بالشاطبية
 الصغرى بالعشر وسميت( ىػ ٖٖٛت) الجزري ابن محمد الخير أبي للحافظ العشر القراءات

 من وافقها من كل المصادر تلك تحت وينضوي فقط، واحدا طريقا راو كل عن أخذت ألنها
 للصفاقسي الشاطبية طريق من السبع القراءات في النفع غيث أشهرىا ومن إليها، أسند أو الكتب

 والبدور( ىػ ٖٖٛ ت) الجزري ابن للحافظ الثبلث القراءات في المضية والدرة( ىػ ٛٔٔٔ ت)
 ت) القاضي الفتاح عبد للشيخ والدرة الشاطبية طريق من المتواترة العشر القراءات في الزاىرة

 (.ىػ ٖٓٗٔ
 طرؽ ثمانية راو كل عن اعتمدت التي وىي الكبرى، العشر القراءات مصادر: الثاني القسم
 النشر وتقريب العشر القراءات في النشر في وىي الكبرى، العشر عليها أطلق ولذلك أصلية،
 إتحاؼ في كما وافقو من وكذلك ،(ىػ ٖٖٛ ت) الجزري ابن للحافظ كبلىا النشر، وطيبة

 .العشرة القراء عن يرويو فيما( ىػ ٚٔٔٔ ت) الدمياطي للبنا البشر فضبلء
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 كاف وما متواترة، وكلها الصحيح، فهو والصغرى الكبرى العشرة أي المصدرين ىذين في ورد فما
 القرآف من ألنو حكما، بالمتواتر ملحق فهو األداء قبيل من ىو مما مستفاض صحيح منها

 .الشاذ فهو القراءات تلك عدا وما بو، المقطوع
 :وىي لهما، التنبيو ينبغي أمور وىنا

 إال الكبرى العشر القراءات تضمنتها قد الصغرى العشر القراءات في التي األوجو أف: األوؿ األمر
 .الطيبة في ليس ورداف البن آخر وجها الدرة فيها زادت كلمات أربع

 في المذكورة المصادر جميع إلى الرجوع المتخصصين غير على يشق ربما إنو حيث: الثاني األمر
 الحاضر، العصر علماء عند االعتماد عليها التي المتواترة القراءات وىي القراءات، من النوع ىذا
 فيما( ىػ ٚٔٔٔ ت) الدمياطي للبنا البشر فضبلء إتحاؼ كتاب إلى الرجوع للباحث يمكن فإنو

 تضمن ألنو العشرة، ىؤالء عن المتواتر على اشتمل قد الكتاب ىذا فإف العشرة، القراء عن يرويو
 .فلكها في يدور وما وشروحها وتقريبو وطيبتو النشر
 من الحيطة ينبغي ولذلك المتواترة، القراءات بعض على الشواذ كتب اشتملت: الثالث األمر

 الرجوع من البد بل الشواذ، كتب في وجودىا لمجرد القراءة على الشذوذ إطبلؽ في االستعجاؿ
 .فيها ورودىا عدـ من للتثبت التعليق أوؿ في المبينة الصحيحة القراءات مصادر إلى

 ثبوتها في يخدش ال المعتبرة القراءات أوجو بعض من الصحيحة المصادر بعض خلو: الرابع األمر
 ال المصنف أف فاألصل والمشافهة، الرواية القراءات كتب في المعتمد ألف األخرى، المصادر في

 أف الرواة أو القراء أحد عن المصادر اختبلؼ عليو يدؿ ما وغاية بو، شافهو أو رواه ما إلى يثبت
 تلك إلى والقراءات الروايات تلك أدت التي الطرؽ حسب عنو وردا والمتروؾ المذكور الوجهين
 .المصادر

 من بد ال بل بو، القراءة تجوز العشرة أو السبعة القراء إلى يعزى ما كل ليس: الخامس األمر
 .التعليق أوؿ في الصحيحة القراءة مصدرين في ذكرنها التي الكتب في العزو ىذا وجود
 .لها غيرىم أو النحاة تضعيف يضرىا فبل القراءة ثبتت إذا: السادس األمر
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 وفقنا. عملو كمن كاف - شرا أو كاف خيرا - قـو فعاؿ أحب من: يقاؿ فإنو أمورىم،
 .ٔمعصيتو وإياكم وجنبنا لمرضاتو، وإياكم اهلل

                                                           

 وفي منها، والفرار عنها، اليد وكف الفتن، في المشاركة اجتناب على الشريف الشرع حث لقد ٔ
 .منها كثيرة آثار ذلك
 ،[ٙ٘: العنكبوت{ ]واسعة أرضي إف آمنوا الذين عبادي يا: }تعالى قولو في سعد بن ببلؿ عن
 (.ٕٕٚ/ ٘) األولياء حلية( إليها ففروا واسعة، أرضي) الفتنة وقوع عند: قاؿ
 اقترب، قد شر من للعرب ويل: )قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي عن عنو اهلل رضي ىريرة أبي وعن
 رقم ،ٖٙٗ/ ٚ) شيبة أبى وابن ،(ٜٜٛٙ رقم ،ٔٗٗ/ ٕ) أحمد أخرجو( يده كف من أفلح

 رقم ،ٜٚ/ ٗ) داود وأبو ،(ٖٗٗ رقم ،ٓٗٔ/ ٔ) الفتن في حماد بن ونعيم ،(ٕٕٖ٘ٚ
 وأبو ،(ٖٚٙ رقم ،ٜٓٔ/ ٔ) والحاكم ،(ٜٜٕٕ) اآلثار مشكل شرح في والطحاوي ،(ٜٕٗٗ

/ ٗ) والديلمى ،(ٖٖٓ٘ رقم ،ٕٖٗ/ ٗ) الشعب فى والبيهقى ،(ٕ٘ٙ/ ٛ) الحلية فى نعيم
 وقاؿ ،(ٖ٘ٔٚ) الجامع صحيح في األلباني العبلمة صححو والحديث( ٕٗٔٚ رقم ،ٜٖ٘

 .الشيخين شرط على صحيح إسناده(: ٕٖٗ/ ٘ٔ) المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط
 بكم كيف: )قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف عنهما اهلل رضي عمرو بن اهلل عبد وعن

 عهودىم مرجت قد الناس من حثالة وتبقى غربلة، فيو الناس يغربل يأتي، أف يوشك وبزماف
 كاف إذا! اهلل رسوؿ يا بنا كيف: قالوا أصابعو بين وشبك"  ىكذا؟ وكانوا فاختلفوا، وأماناتهم،

 أمر وتذروف خاصتكم، على وتقبلوف تنكروف، ما وتدعوف تعرفوف، بما تأخذوف: "قاؿ ذلك؟
 ،(ٕٖٗٗ) داود وأبو ،(ب/ٜٙٔ ؿ) منصور بن وسعيد ،(ٕٕٔ/ ٕ) أحمد أخرجو( عوامكم

 والحاكم ،(ٜٚٔٔ ،ٛٚٔٔ ،ٚٚٔٔ) اآلثار مشكل شرح في والطحاوي ،(ٜٖٚ٘) ماجو وابن
 الحاكم صححو والحديث( ٖٛٔ/ ٖٗ) دمشق تاريخ في عساكر وابن ،(ٖ٘ٗ/ ٗ ،ٜ٘ٔ/ ٕ)

 الشيخ وقاؿ ،(ٕ٘ٓ) الحديث تحت الصحيحة في األلباني العبلمة وصححو الذىبي، وأقره
 في معو ومن األرنؤوط قاؿ وكذا صحيح، إسناده(: ٕٓ/ ٕٔ) المسند تحقيق في شاكر أحمد

 (.ٖ٘ٙ/ ٔٔ) المسند تحقيق
 بوانيو الشاـ ألقى حين المؤمنين أمير إلي كتب: )قاؿ - عنو اهلل رضي - الوليد بيت خالد وعن
 كاره، لذلك وأنا: قاؿ البصرة، يومئذ أنفسنا في والهند الهند، إلى أسير أف فأمرني وعسبل، بثنية
 وابن: "فقاؿ: قاؿ ظهرت، قد الفتن فإف اهلل، اتق سليماف، أبا يا: لي فقاؿ رجل فقاـ: قاؿ
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 الرجل فينظر وكذا، كذا بمكاف بلياف بذي أو بلياف بذي والناس بعده، تكوف إنما! حي؟ الخطاب
 ،"يجده فبل والشر؟ الفتنة من فيو ىو الذي بمكانو نزؿ ما مثل بو ينزؿ لم مكانا يجد ىل: فيتفكر

 فنعوذ ،"الهرج الساعة يدي بين: "وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ ذكر التي األياـ وتلك: "قاؿ
 في عاصم أبي وابن ،(ٜٗٗٙٔ رقم ،ٜٓ/ ٗ) أحمد أخرجو( األياـ تلك وإياكم تدركنا أف باهلل

 عنو قاؿ والحديث( ٗٚٗٛ) األوسط وفي ،(ٖٔٗٛ) الكبير في والطبراني ،(ٜٕٛ) الجهاد
 إتحاؼ في البوصيري وقاؿ ضعف، بعضهم وفي ثقات، ورجالو(: ٖٚٓ/ ٚ) المجمع في الهيثمي
 الصحيحة في األلباني العبلمة وقاؿ ضعيف، وىو يسق بن عزرة فيو سنده(: ٜ٘/ ٛ) الخيرة
 ابن غير يوثقو لم قيس بن عزرة والشواىد، المتابعات في حسن سنده( ٕٙٛٔ) الحديث تحت
 إسناده(: ٖٕ/ ٕٛ) المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط وقاؿ ثقات، رواتو سائر و حباف،

 في والذىبي ،ٜٕٗ" اإلكماؿ" في الحسيني لو ترجم فقد البجلي، قيس بن عزرة لجهالة ضعيف
 ولم شرطو، على أنو مع" التعجيل" في يذكره أف وفاتو" اللساف" في حجر ابن والحافظ ،"الميزاف"

 حباف، ابن غير عن توثيقو يؤثر ولم سلمة، بن شقيق وىو: وائل أبي سوى عنو الرواة في يذكروا
 أبي ابن وقاؿ قيس، بن عزرة منهم مجهولين جماعة عن تفرد وائل أبا أف المديني بن علي وذكر

 بن يحيى قاؿ: البصرة أىل عنو يروي آخر قيس بن وعزرة البجلي قيس بن عزرة ذكر بعد خيثمة
 .شيء ال: معين
 زبدة كأنها صارت: أي. الزبدة: قيل: البثنية وقولو والنعمة، السعة من فيو وما خيره: بوانيو قولو

 .تعب غير من أموالها تجبى صارت ألنها وعسل؛
 تعرؼ ال حتى عنك بعد من وكل إماـ، غير من وفرقا طوائف كانوا إذا: المراد: بلياف بذي وقولو

 .بعده الناس أمور ضياع وأراد ذىب، إذا األرض في بلى: من وىو بلي، بذي فهو موضعو
: -وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ أنو -عنو اهلل رضي- الخدري سعيد أبي وعن

( الفتن من بدينو يفر القطر ومواقع الجباؿ شعف بها يتبع غنم المسلم ماؿ خير يكوف أف يوشك)
 (.ٚٚٙٙ) البخاري أخرجو
 فدخلنا أرضو في وىو بكرة أبي بن مسلم إلى السبخي وفرقد أنا انطلقت: )الشحاـ عثماف وقاؿ
: قاؿ يحدث، بكرة أبا سمعت نعم،: قاؿ حديثا؟ الفتن في يحدث أباؾ سمعت ىل: فقلنا عليو
 من خير فيها القاعد فتنة تكوف ثم أال فتن، ستكوف إنها: "-وسلم عليو اهلل صلى -اهلل رسوؿ قاؿ

 إبل لو كاف فمن وقعت أو نزلت فإذا أال إليها، الساعي من خير فيها والماشي فيها، الماشي
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 فقاؿ: قاؿ" بأرضو فليلحق أرض لو كانت ومن بغنمو، فليلحق غنم لو كانت ومن بإبلو، فليلحق
 على فيدؽ سيفو إلى يعمد: "قاؿ أرض؟ وال غنم وال إبل لو يكن لم من أرأيت اهلل، رسوؿ يا: رجل
: قاؿ" بلغت ىل اللهم بلغت، ىل اللهم بلغت، ىل اللهم النجاء استطاع إف لينج ثم بحجر حده
 الفئتين إحدى أو الصفين أحد إلى بي ينطلق حتى أكرىت إف أرأيت اهلل، رسوؿ يا: رجل فقاؿ

( النار أصحاب من ويكوف وإثمك، بإثمو يبوء: "قاؿ فيقتلني؟ سهم يجيء أو بسيفو رجل فضربني
 (.ٕٚٛٛ) مسلم أخرجو

: فقاؿ بكرة، أبو فلقيني الرجل ىذا أريد وأنا خرجت: )قاؿ قيس، بن األحنف عن الحسن، وعن
 -عليا يعني- وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عم ابن نصر أريد: قلت: قاؿ أحنف؟ يا تريد أين
 إذا: "يقوؿ -وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ سمعت فإني! ارجع أحنف، يا: لي فقاؿ: قاؿ

 ىذا اهلل رسوؿ يا: -قيل أو- فقلت: قاؿ" النار في والمقتوؿ فالقاتل بسيفيهما المسلماف تواجو
 ومسلم ،(ٕٚٙٙ) البخاري أخرجو( صاحبو قتل أراد قد إنو: "قاؿ المقتوؿ؟ باؿ فما القاتل

(ٕٛٛٛ.) 
 فتن ستكوف: )قاؿ - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ أف - عنو اهلل رضي - ىريرة أبي وعن

 من الساعي، من خير فيها والماشي الماشي، من خير فيها والقائم القائم، من خير فيها القاعد
 ومسلم ،(ٖٙٓٗ) البخاري أخرجو( بو فليعذ معاذا أو ملجأ وجد فمن تستشرفو، لها تشرؼ

(ٕٛٛٙ.) 
 أحد فيها شخص ما فواهلل أحد، إليها يشخص ال والفتن، إياكم) - عنو اهلل رضي - حذيفة وقاؿ

 (.الدمن السيل ينسف كما نسفتو، إال
 - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ إف: فقاؿ سلمة بن محمد على دخلت: قاؿ بردة، أبي وعن
 حتى فاضربو أحدا بسيفك فأت كذلك؛ كاف فإذا واختبلؼ، وفرقة فتنة ستكوف إنها: )قاؿ

 قاؿ ما وفعلت وقعت فقد". قاضية منية أو خاطئة يد تأييك حتى بيتك في اجلس ثم ينقطع،
 بطرقو( ٖٓٛٔ) الصحيحة في األلباني العبلمة صححو والحديث( وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ

 .وشواىده
 يا أنت كيف: )- وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ ،- عنو اهلل رضي - ذر أبي وعن

 لي اهلل خار ما: قلت( القبر يعني" ) بالوصيف؟ البيت يقـو حتى الناس يصيب وموتا! ذر أبا
 حتى الناس يصيب وجوعا أنت كيف: "قاؿ ،"تصبر: "قاؿ( أعلم ورسولو اهلل: قاؿ أو) ورسولو
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"  مسجدؾ؟ إلى فراشك من تقـو أف تستطيع وال فراشك، إلى ترجع أف تستطيع فبل مسجدؾ تأتي
 كيف: "قاؿ ثم ،"بالعفة عليك: "قاؿ" ورسولو لي اهلل خار ما: أو أعلم ورسولو اهلل: قلت قاؿ،
: قاؿ. ورسولو لي اهلل خار ما: قلت"  بالدـ؟ الزيت حجارة تغرؽ حتى الناس يصيب وقتبل أنت

: قاؿ ذلك؟ فعل من بو فأضرب بسيفي آخذ أفبل اهلل، رسوؿ يا: قلت: قاؿ" منو أنت بمن الحق"
 أف خشيت إف: "قاؿ بيتي؟ دخل فإف اهلل، رسوؿ يا: قلت" بيتك ادخل ولكن إذف، القـو شاركت"

 أصحاب من فيكوف وإثمك، بإثمو فيبوء وجهك، على ردائك طرؼ فألق السيف شعاع يبهرؾ
 والطيالسى ،(ٖٕٖٔٚ رقم ،ٛٗٗ/ ٚ) شيبة أبى وابن ،(ٜٕٕٚٓ) الرزاؽ عبد أخرجو( النار

 رقم ،ٔٓٔ/ ٗ) داود وأبو ،(ٖٖٕٙٔ رقم ،ٜٗٔ/ ٘) وأحمد ،(ٜ٘ٗ رقم ،ٕٙ ص)
 حباف وابن ،(ٜٜٖ٘) مسنده في والبزار ،(ٜٖٛ٘ رقم ،ٖٛٓٔ/ ٕ) ماجو وابن ،(ٕٔٙٗ

 والبيهقى ،(ٕٕٓٗ) والبغوي ،(ٕٙٙٙ رقم ،ٜٙٔ/ ٕ) والحاكم ،(٘ٛٙٙ رقم ،ٛٚ/ ٘ٔ)
( ٓٔ - ٜ/ ٕٛ) التهذيب من المشعث ترجمة في والمزي ،(٘ٚ٘ٙٔ رقم ،ٜٔٔ/ ٛ)

 رواتو( ٓٓ٘ٚ) الخيرة إتحاؼ في البوصيري وقاؿ الذىبي، وأقره الحاكم صححو والحديث
 تحقيق في معو ومن األرنؤوط وقاؿ ،(ٕٓٔ/ ٛ) اإلرواء في األلباني العبلمة وصححو ثقات،

 .مسلم شرط على صحيح إسناده(: ٕٕ٘/ ٖ٘) المسند
 انظر: "قاؿ تأمرني؟ فما المسلموف اقتتل إذ: )- عنو اهلل رضي - لحذيفة قاؿ رجبل أف وروي
 في الداني رواه( وذنبك بذنبي بو ىا: فقل عليك، دخل فإف فيو، فلج دارؾ في بيت أقصى

 (.ٖ٘ٗ/ ٔ" )الفتن في الواردة السنن"
 سمع من: )- وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ قاؿ - عنو اهلل رضي - حصين بن عمراف وعن

 من بو يبعث مما فيتبعو، مومن، أنو يحسب وىو ليأتيو الرجل إف فواهلل عنو، فلينأ بالدجاؿ
 أبي وابن ،(ٜٛٛٛٔ رقم ،ٖٔٗ/ ٗ) أحمد أخرجو( الشبهات من بو يبعث لما: أو الشبهات،

 ،(ٜٖٓ٘) مسنده في والبزار ،(ٜٖٔٗ رقم ،ٙٔٔ/ ٗ) داود وأبو ،(ٜٕٔ/ ٘ٔ) شيبة
 ،ٕٕٔ/ ٛٔ) والطبرانى ،(ٙٔٙٛ رقم ،ٙٚ٘/ ٗ) والحاكم ،(ٓٚٔ/ ٔ) الكنى في والدوالبي

 اآلداب في مفلح ابن وقاؿ ،(ٓ٘/ ٔ) المحلى في حـز ابن بو احتج والحديث( ٕ٘٘ رقم
 ،(ٖٔٓٙ) الجامع صحيح في األلباني العبلمة وصححو جيد، إسناده(: ٕٕٓ/ ٔ) الشرعية

 ومن األرنؤوط وقاؿ ،(ٕٗٓٔ) الصحيحين في ليس مما المسند الصحيح في الوادعي صححوو 
 .مسلم شرط على صحيح إسناده(: ٚٓٔ/ ٖٖ) المسند تحقيق في معو
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 الحكم بن مرواف أف واعتزالها الفتن في المشاركة عن اليد كف لمبدأ العملي التطبيق مظاىر ومن
 إلي عهدا وإنهما بدرا، شهدا وعمي أبي إف أجابو فتنة قتاؿ في الخروج إلى خريم بن أيمن دعا لما
 :يقوؿ ثم! معك قاتلت النار؛ من ببراءة جئتني أنت فإف ،"اهلل إال إلو ال: "يقوؿ أحدا أقاتل أال

 قريش من آخر سلطاف على*  يصلي رجبل بقاتل ولست
 وطيش جهل من اهلل معاذ*  إثمي وعلي سلطانو لو

 .عيشي عشت ما بنافعي فليس*  جـر غير في مسلما أأقتل
 يعلى أبو رواه(: ٜٚ٘/ ٚ) المجمع في الهيثمي وقاؿ( ٕٚٙٙ رقم ،ٓٚٔ/ ٕ) الحاكم أخرجو

 .ثقة وىو زحمويو يحيى بن زكريا غير الصحيح رجاؿ يعلى أبي ورجاؿ والطبراني
 إلى فدعاه أبي، إلى - عنو اهلل رضي - طالب أبي بن علي جاء: قالت أىباف، بنت عديسة وعن

 من سيفا أتخذ أف الناس اختلف إذا إلي عهد عمك وابن خليلي إف: )أبي لو فقاؿ معو، الخروج
 - ٓٚٔ/ ٖٗ) أحمد أخرجو( فتركو: قالت" معك بو خرجت شئت فإف! اتخذتو فقد خشب،
 ،(٘ٗٔ/ ٕ) الكبير التاريخ في والبخاري ،(ٔٛٗ/ ٛ) الطبقات في سعد وابن ،(الرسالة

 المجالسة في والدينوري ،(ٖٕٕٓ) والترمذي ،(ٜٖٓٙ) ماجو وابن ،(ٕٔٔ/ ٔ) واألوسط
 وحسنو الترمذي، حسنو والحديث وغيرىم ،(ٛ٘/ ٔ) الصحابة معجم في قانع وابن ،(ٖٔٓٗ)

: المجاسة على تعليقو في مشهور الشيخ وقاؿ ،(ٕٜٖٕ) الجامع صحيح في األلباني العبلمة
 حسن حديث(: ٕٔٚ/ ٖٗ) المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط وقاؿ ضعيف، إسناده

 ىذا ماجو وابن الترمذي لها روى الِغفارية َصْيفي   بن ُأْىباف بنت ُعَدْيسة وشواىده، طرقو بمجموع
 وقد جمع، عنها روى وقد صحابي، وابنة تابعية لكنها أحد، يوثقها لم وإف وىي الواحد، الحديث

 بن اهلل وعبد ضعف، المتابعة ىذه في لكن تخريجو، في سيأتي كما الحديث ىذا على توبعت
 فهو ،(ٕٕٙ/ ٘ٔ) الكماؿ تهذيب في كما المؤذف البصري الحميري ىو كاف إف الديلي؛ عبيد
 في أىباف تكفين قصة أخرج قد أسامة أبي بن الحارث ألف عندنا؛ يترجح الذي وىذا ثقة،

 ِحْميريّاً،: فنسبو عديسة، عن طريقو من( ٕٗٔ - ٖٕٔ/ ٖ) العالية المطالب في كما" مسنده"
 في العراقي ابن زرعة وأبي ،(ٓٚٗ/ ٔ) اإلكماؿ في الحسيني صنيع ظاىر ىو كما غيره كاف وإف
 وتهذيب ،(ٔ٘ٚ - ٓ٘ٚ/ ٔ) المنفعة تعجيل في حجر ابن ووافقهما ،(ٓٙٔص) الكاشف ذيل

 .حديثَو الترمذيُّ  وحسن جمع، عنو روى فقد ،(ٖٓٛ/ ٕ) التهذيب
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 بن وعمار عمر، وابن مسعود، وابن وقاص، أبي بن سعد اجتمع: )قاؿ السختياني، أيوب وعن
( فيها أدخل وال بيتي، في فأجلس أنا، أما: "سعد فقاؿ الفتنة، فذكروا -عنهم اهلل رضي - ياسر
 (.ٜٗ/ ٔ) األولياء حلية
 رآه فلما عمر، ابنو فجاء لو، غنم في كاف - عنو اهلل رضي - سعدا أباه أف سعد بن عامر وعن
 في أعرابيا تكوف أف أرضيت! أبة يا: قاؿ إليو، انتهى فلما الراكب، ىذا شر من باهلل أعوذ: )قاؿ

 سمعت فإني اسكت،: وقاؿ عمر، صدر فضرب بالمدينة؟ الملك في يتنازعوف والناس غنمك،
( الخفي الغني التقي العبد يحب وجل عز اهلل إف: "يقوؿ - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ
 (.ٜٕ٘ٙ) مسلم أخرجو

 أحق وأنت الشورى، أىل من فإنك تقاتل، أال: )وقاص أبي بن لسعد قيل: قاؿ سيرين، ابن وعن
 المؤمن يعرؼ وشفتاف، ولساف عيناف لو بسيف تأتوني حتى أقاتل ال: فقاؿ غيرؾ؟ من األمر بهذا
 أعرؼ وأنا جاىدت فقد قتلو، كافرا بو ضربت وإف عنو، نبا مسلما بو ضربت إف الكافر، من

 ىم فبينا بيضاء، محجة على كانوا قـو كمثل ومثلكم مثلنا: "فقاؿ مثبل، لهم وضرب ،"الجهاد
 ذات الطريق: بعضهم فقاؿ عليهم، والتبس الطريق، فضلوا عجاجة ريح ىاجت يسيروف كذلك
 فتاىوا فيها فأخذوا الشماؿ، ذات الطريق: آخروف وقاؿ وضلوا، فتاىوا، فيها، فأخذوا اليمين،
 فذىب فأصبحوا، ، فأناخوا فننيخ الريح ىاجت حيث الطريق في كنا: آخروف وقاؿ وضلوا،
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عليو فارقنا ما نلـز: قالوا الجماعة، ىم فهؤالء الطريق، وتبين الريح،
 وابن ،(ٚٙٔص) الفتن في حماد بن نعيم أحرجو( الفتن من شيء في ندخل وال نلقاه، حتى وسلم
 في والخطابي ،(ٕٕٖ رقم ،ٗٗٔ/ ٔ) الكبير في والطبراني ،(ٖٗٔ/ ٖ) الطبقات في سعد

 الحاكم صححو والحديث( ٜٗ/ ٔ) الحلية في نعيم وأبو ،(ٗٗٗ/ ٗ) والحاكم ،(ٕٚص) العزلة
 .الصحيح رجاؿ رجالو(: ٜٜٕ/ ٚ) المجمع في الهيثمي وقاؿ الذىبي، وأقره
: فقالوا عمر، بن اهلل عبد أتوا الفتنة، أمر من كاف ما الناس أمر من كاف لما) قاؿ الحسن وعن
 في يهراؽ ال واهلل، ال: فقاؿ نبايعك، اخرج: راضوف بك والناس سيدىم، وابن الناس، سيد أنت

 أو لتخرجن: لو فقيل فخوؼ، أتي، ثم: قاؿ الروح، في كاف ما سببي، في وال دـ، من محجمة
 لحق حتى شيئا، منو استقلوا ما فواهلل،: الحسن قاؿ األوؿ؛ قولو مثل فقاؿ فراشك، على لتقتلن

 (.ٖٜٕ/ ٔ) األولياء حلية( تعالى باهلل
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 قد الناس إف: فقاال الزبير ابن فتنة في رجبلف أتاه) عنهما اهلل رضي - عمر ابن عن نافع وعن
: فقاؿ! تخرج؟ أف يمنعك فما - وسلم عليو اهلل صلى -النبي وصاحب عمر ابن وأنت ضيعوا،
 ؟[ٖٜٔ: البقرة{ ]فتنة تكوف ال حتى وقاتلوىم: }اهلل يقل ألم: فقاال أخي، دـ حـر اهلل أف يمنعني

 ويكوف فتنة، تكوف حتى تقاتلوا أف تريدوف وأنتم هلل، الدين وكاف فتنة، تكن لم حتى قاتلنا: فقاؿ
 (.ٖٔ٘ٗ) البخاري أخرجو( اهلل لغير الدين
 عاما تحج أف على حملك ما الرحمن، عبد أبا يا) فقاؿ عمر ابن أتى رجبل أف أيضا نافع وعن

 أخي، يابن: قاؿ فيو؟ اهلل رغب ما علمت وقد وجل، عز اهلل سبيل في الجهاد وتترؾ عاما وتعتمر
 الزكاة، وأداء رمضاف، وصياـ الخمس، والصلوات ورسولو، باهلل إيماف: خمس على اإلسبلـ بني

 المؤمنين من طائفتاف وإف} كتابو في اهلل ذكر ما تسمع أال الرحمن، عبد أبا يا: قاؿ البيت، وحج
{ اهلل أمر إلى تفيء حتى تبغي التي فقاتلوا األخرى على إحداىما بغت فإف بينهما فأصلحوا اقتتلوا

 اهلل رسوؿ عهد على فعلنا: قاؿ[ ٖٜٔ: البقرة{ ]فتنة تكوف ال حتى وقاتلوىم[ }ٜ: الحجرات]
 يعذبونو وأما قتلوه إما دينو في -يفتن الرجل فكاف قليبل، اإلسبلـ وكاف - وسلم عليو اهلل صلى -

 عفا اهلل فكاف عثماف أما: قاؿ وعثماف؟ علي في قولك فما: قاؿ فتنة، تكن فلم اإلسبلـ كثر حتى
 ،- وسلم عليو اهلل صلى -اهلل رسوؿ عم فابن علي وأما عنو، يعفو أف فكرىتم أنتم وأما عنو،

 (.٘ٔ٘ٗ ،ٗٔ٘ٗ) البخاري أخرجو( تروف حيث بيتو ىذا: فقاؿ بيده وأشار وختنو،
 الفتنة اعتزؿ ممن وىو ،- عنو اهلل رضي - اهلل عبد البنو - عنو اهلل رضي - العاص بن عمرو قاؿ
 عليو الرماح، ذات القتماء الكتيبة تلك في أراه: قاؿ عليا؟ ترى أين انظر! بني يا: )-صفين يـو

 خيرا كاف خيرا؛ األمر ىذا عن تخلفهم كاف لئن! مالك وابن عمر ابن در هلل: قاؿ بيضاء، عمامة
 ( ..٘ٚ ،ٗٚ ص) العزلة( مغفورا ذنبا كاف ذنبا؛ كاف ولئن مبرورا،
 وعبد مالك بن سعد قامو مقاـ در هلل: )يقوؿ كاف - عنو اهلل رضي - طالب أبي بن علي وكذلك

/ ٗ" )الفتاوى مجموع( ليسير خطأه إف إثما كاف وإف لعظيم، أجره إف برا كاف إف: عمر بن اهلل
ٗٗٓ. ) 
 ثم سبلحي، ولبست فتهيأت، شابا، رجبل كنت ومعاوية علي قتاؿ كاف لما) قاؿ العالية، أبي وعن
، أتيت  فجزاؤه متعمدا مؤمنا يقتل ومن: }اآلية ىذه فتلوت: قاؿ طرفاىما، يرى ال صفاف فإذا القـو
 (.ٜٕٔ/ ٕ) األولياء حلية( وتركتهم فرجعت: قاؿ[. ٖٜ: النساء{ ]فيها خالدا جهنم
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 مطرؼ يا: فيقوؿ القيامة، يـو -وجل عز- ربي يسألني ألف: )قاؿ مطرؼ، عن البناني، ثابت وعن
 (.ٚٗٛ) رقم للبيهقي الزىد( فعلت؟ لم يقوؿ أف من إلي أحب! فعلت أال

 وألف دينو، عن المؤمن لتقارع ولكن الناس، لتهدي تجيء حين تجيء ال الفتنة إف: )مطرؼ قاؿ
 (.ٕٗٓ/ ٕ) األولياء حلية( فبلنا؟ قتلت لم: يقوؿ أف من إلي أحب فبلنا؟ قتلت ال لم: اهلل يقوؿ
 العافية في نظرت فأصبر، أبتلى أف من إلي أحب فأشكر، أعافى ألف: )-أيضا- مطرؼ وقاؿ

 (.ٕٕٔ/ ٕ) األولياء حلية( واآلخرة الدنيا خير فيها فوجدت
 قاؿ؛ أو- ألتمس أف من إلي أحب القعود في بالثقة آخذ ألف: "- اهلل رحمو - أيضا وقاؿ

 ".بالتغرير الجهاد فضل -أطلب
 ىاجت: )قاؿ سيرين، بن محمد عن أيوب حدثنا: قاؿ إسماعيل، حدثنا: أحمد اإلماـ قاؿ: فصل
 بل مائة، منهم فيها خف فما آالؼ عشرة - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ وأصحاب الفتنة

 (.ثبلثين يبلغوا لم
 بن كعب دخل القتاؿ، إلى وجر -أجمعين عنهم اهلل رضي - الصحابة بين الخبلؼ حدث لما)

( للفتنة اعتزاال وشرابو، طعامو، منها يناوؿ كوة فيو وجعل عليو، وطين بيت، في -اهلل رحمو- سور
 فيراجع، المستدرج، المتورط ليراه ذلك كعب فعل وربما ،(ٕٜ/ ٚ" )الطبقات" في سعد ابن رواه

 .ويستدرؾ
 فإني بالحديد، أوثقوني: "ألىلو رجل قاؿ عثماف، فتنة وقعت لما: قاؿ أبيو، عن طاووس ابن عن

 قتل من وعافاني الجنوف، من شفاني الذي هلل الحمد عني، خلوا: )قاؿ عثماف، قتل فلما ،"مجنوف
 (.ٜٚٔ ،ٛٚٔ/ ٔ) األولياء حلية( عثماف

 أنا انطلقت المهلب، بن يزيد فتنة كانت لما: يقوؿ أبي سمعت: قاؿ العزيز، عبد بن مرحـو وعن
 فاقتدوا عثماف، قتل حين الناس أسعد إلى انظروا: "فقاؿ ترى؟ ما: فقلنا سيرين، ابن إلى ورجل

 (.ٕٙٚ/ ٕ) األولياء حلية( يده كف عمر ابن ىذا: قلنا ،"بو
 الناس في ىاج إذا يصنع مطرؼ كاف ما الشخير بن اهلل عبد بن ليزيد قلت عقبة بن بشير وقاؿ
( انجلت عما لهم تنجلي حتى جماعة وال جمعة لهم يقرب وال بيتو، قعر يلـز: )قاؿ ىيج؟

 (.ٕٗٔ/ ٚ) الكبرى الطبقات
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 وال عنها، ينهى البصري الحسن وكاف وىرب، عنها نهى الفتنة كانت إذا مطرؼ كاف) قتادة وقاؿ
 الكبرى الطبقات( بسننو ويقـو السيل الناس يحذر برجل إال الحسن أشبو ما: "مطرؼ فقاؿ يبرح،

 (.ٕٗٓ/ ٕ) األولياء وحلية ،(ٕٗٔ/ ٚ)
 فبل تأمرني؟ ما سعيد، أبا يا: أسألو الحسن أتيت الفتنة، وقعت لما) قاؿ دينار، بن مالك وعن

 لقد واهلل، تجيبني، فبل معلمي وأنت أسألك، أياـ ثبلثة أتيتك سعيد، أبا يا: "فقلت يجيبني،
 اهلل يحكم حتى البرية، بقل من وآكل األنهار، أفواه من وأشرب بقدمي، األرض آخذ أف ىممت

 ما واهلل لكنا تطيق؟ ما يطيق ومن مالك، يا: "قاؿ ثم باكيا، عينيو الحسن فأرسل: قاؿ ،"عباده بين
 (.ٕٗٓ/ ٕ) "األولياء حلية" ،(ٕٗٔ/ ٚ( )ىذا نطيق
 في حدث كاف أمر في -أحمد اإلماـ يعني- اهلل عبد أبا سألت) قاؿ الصائغ، الحارث أبي وعن

؟ ىؤالء مع الخروج في تقوؿ ما! اهلل عبد أبا يا: "فقلت بالخروج، قـو وىم بغداد،  فأنكر"  القـو
 ما على الصبر بو، آمر وال ذلك، أرى ال الدماء، الدماء،! اهلل سبحاف: "يقوؿ وجعل عليهم، ذلك
، فيها وينتهك األمواؿ، فيها ويستباح الدماء، فيها يسفك الفتنة من خير فيو نحن  أما المحاـر

 عبد أبا يا فتنة في ىم أليس اليـو والناس: قلت"  ؟-الفتنة أياـ يعني- فيو الناس كاف ما علمت
 السبل، وانقطعت الفتنة، عمت السيف وقع فإذا خاصة، فتنة ىي فإنما كاف، وإف: "قاؿ اهلل؟

 ال الدماء،: "وقاؿ األئمة، على الخروج ينكر ورأيتو ،"لك خير دينك لك ويسلم ىذا على الصبر
 (.ٕٖٔ/ ٔ) للخبلؿ" السنة( بو آمر وال ذلك، أرى
 بمكة، الزبير وابن بالشاـ، مرواف وثب: زياد ابن أخرج زمن كاف لما) قاؿ المنهاؿ، أبي وعن

: قاؿ -خيرا أبيو على يثني وكاف شديدا، غما أبي غم بالبصرة؛ القراء يدعوف كانوا الذين ووثب
 برزة أبي إلى وسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب من الذي الرجل ىذا إلى انطلق: لي قاؿ

 يـو في قصب، من لو علو ظل في ىو وإذا داره، في عليو دخلنا حتى معو، فانطلقت األسلمي،
: قاؿ ترى؟ أال برزة أبا يا: وقاؿ الحديث، يستطعمو أبي فأنشأ: قاؿ إليو، فجلست الحر، شديد
 على ساخطا أصبحت أني -وجل عز- اهلل عند أحتسب إني: قاؿ أف بو، تكلم شيء أوؿ فكاف
 والقلة، جهالتكم، من علمتم قد الذي الحاؿ على كنتم -العرب معشر- وأنكم قريش، أحياء

 خير - وسلم عليو اهلل صلى -وبمحمد باإلسبلـ، نعشكم -وجل عز- اهلل وأف والضبللة، والذلة،
 بالشاـ الذي ذاؾ وإف بينكم، أفسدت التي ىي الدنيا ىذه وإف تروف، ما بكم بلغ حتى األناـ،

 على إال يقاتلوا لن! واهلل: قراءكم تدعونهم الذين حولكم الذي وإف الدنيا، على إال يقاتل إف! واهلل
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 إال: اليـو الناس خير أرى ال: "قاؿ إذف؟ تأمر بم: أبي لو قاؿ أحدا، يدع لم فلما: قاؿ ؛"الدنيا
/ ٕ" )األولياء حلية( دمائهم من الظهور خفاؼ الناس، أمواؿ من البطوف خماص ملبدة؛ عصابة

ٖٕ، ٖٖ.) 
 ذي إماـ على خرج من وقل(: ٕٚ٘/ ٗ) النبوية السنة منهاج في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ

: " ... -أيضا- وقاؿ. الخير من تولد مما أعظم الشر من فعلو على تولد ما كاف إال سلطاف
 النبي عن الثابتة الصحيحة لؤلحاديث الفتنة؛ في القتاؿ ترؾ على السنة أىل أمر استقر ولهذا
 وترؾ األئمة جور على بالصبر ويأمروف عقائدىم، في ىذا يذكروف وصاروا وسلم، عليو اهلل صلى

 .اىػ قتالهم
 :صنفين ألحد الفتن في العزلة تتأكد ما أكثر: مسألة

 .عنو ويحوؿ فيو، يفتن أف دينو على خشي من: أحدىما
 والمشورة الرأي صاحب ومثلو بأسو، ومن منو الناس على يخشى وشدة، بأس ذا كاف من: الثاني

 -قاؿ أنو - عنو اهلل رضي - مسعود ابن عن ورد ولذا رأيو، من الناس على يخشى الذي والدىاء،
 راكب وكل مسقع، خطيب كل: "قاؿ - شر؟ الزماف ذلك أىل أي: وسئل الفتن، عنده ذكرت لما

 القوؿ، شر: الشراف فاجتمع بسنانو، واآلخر بلسانو، الفتنة على محرض األوؿ ألف وذلك ؛"موضع
 .العمل وشر

 :الفتن وقت العزلة وفائدة
 عن والماؿ واالنتهاؾ، الضيم عن والعرض التلف، عن والنفس المساس، عن الدين صيانة - ٔ

 .كلها ىذه لو وسلمت فتنة، في شارؾ من وقل الضياع،
 بشيء يخبروه أال أىلو - عنو اهلل رضي - سعد أمر ولذلك المسلمين، على الصدر سبلمة - ٕ

 .إماـ على يجتمعوا حتى الفتنة وقعت لما الناس أخبار من
 وكلما شرىا، فقل أىلها، قل الفتن؛ اعتزلوا كلما الناس ألف نارىا؛ وإخماد الفتنة إطفاء - ٖ

 بوب ولذلك. خطبها وعظم شرىا، فزاد أىلها، سواد كثروا فيها، وقعدوا وقاموا لها تشرفوا
 والظلم، الفتن أىل سواد يكثر أف كره من باب: فقاؿ الفتن، كتاب في" صحيحو" في البخاري

 عكرمة فلقيت فيو، فاكتتبت بعث المدينة أىل على قطع: قاؿ األسود، أبي حديث فيو وذكر
 من ناسا أف: -عنهما اهلل رضي - عباس ابن أخبرني: قاؿ ثم النهي، أشد فنهاني فأخبرتو،

 - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ على المشركين سواد يكثروف المشركين مع كانوا المسلمين
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 توفاىم الذين إف: }تعالى اهلل فأنزؿ فيقتلو، بو يضر أو فيقتلو، أحدىم يصيب السهم فيأتي
 [.ٜٚ: النساء{ ]أنفسهم ظالمي المبلئكة

 .الفتن في اللساف حفظ: مسألة
 الذين أيها يا: }-وجل عز- وقاؿ ،[ٛٚ: الحج{ ]جهاده حق اهلل في وجاىدوا: }تعالى اهلل قاؿ

 الجهاد سنة فمن ،[ٖٕٔ: التوبة{ ]غلظة فيكم وليجدوا الكفار من يلونكم الذين قاتلوا آمنوا
 إليو، أعدائو أقرب ىي اإلنساف جنبي بين بالسوء األمارة والنفس فاألقرب، األقرب بالعدو البداءة
 والمراء، والجدؿ، والنميمة، بالغيبة، اللساف تأمر التي وأنها خصوصا وقمعها، بمجاىدتها فليبدأ

 .الفتن في والخوض والكذب،
 جاىد من المجاىد) وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ ،- عنو اهلل رضي - عبيد بن فضالة عن

/ ٙ) وأحمد ،(٘ٚٔ رقم ،ٕٗٔ/ ٔ) الجهاد فى المبارؾ ابن أخرجو( وجل عز اهلل في نفسو
 رقم ،ٗٛٗ/ ٓٔ) حباف وابن ،(ٕٔٙٔ رقم ،٘ٙٔ/ ٗ) والترمذى ،(ٜٜٖٕٚ رقم ،ٕٓ

 ،ٖٙٔ/ ٕ) الكبير الزىد كتاب فى والبيهقى ،(ٜٚٚ رقم ،ٜٖٓ/ ٛٔ) والطبرانى ،(ٕٗٙٗ
 والحديث( ٜٕٙٙ رقم ،ٕٙٓ/ ٗ) والديلمى ،(ٗٛٔ رقم ،ٓٗٔ/ ٔ) والقضاعى ،(ٜٖٙ رقم
 ثابت،(: ٖ٘ٙ/ ٓٔ) الفتاوى مجموع في اإلسبلـ شيخ وقاؿ صحيح، حسن: الترمذي عنو قاؿ

 مما المسند الصحيح في مقبل الشيخ وصححو ،(ٜٗ٘) الصحيحة في األلباني العبلمة وصححو
 .صحيح إسناده: المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط وقاؿ ،(ٚٙٓٔ) الصحيحين في ليس
 تجاىد أف الجهاد أفضل) وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ ،- عنو اهلل رضي - ذر أبي وعن

 الحلية في نعيم وأبو ،(ٕ/ ٖ) األمالي في ملو ابن أخرجو( وجل عز اهلل ذات في وىواؾ نفسك
 الصحيحة في األلباني العبلمة صححو والحديث( ٕٚٔ/ٔ/ ٔ) والديلمي ،(ٜٕٗ/ ٕ)
(ٜٔٗٙ.) 

 (.ٖٕٔ/ ٖ) الحلية( عدوؾ تقاتل مما أشد ىواؾ قاتل: )-اهلل رحمو- حاـز أبو وقاؿ
 أنو المغرور يحسب وقد إشعالها، في أثر من للساف لما الفتن وقت اللساف حفظ وجوب ويتأكد

 خائض من وكم أيضا، لسانو يكف حتى منها ينجو ال أنو يدري وال الفتن، اعتزؿ فقد يده كف إذا
 المضرمين فيها، الساعين أنشط من وىو منها، ناج أنو يظن وىو بلسانو، بها متلوث الفتن في

 أبي البن الصمت( اللساف في العزلة وجدت: )- اهلل رحمو - الورد بن وىيب قاؿ ثم ومن نارىا،
 (.ٖٛ) رقم الدنيا
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، مع يكوف أف ىو) العزلة تفسير في بعضهم قاؿ: قاؿ المبارؾ بن اهلل عبد وعن  خاضوا فإف القـو
 رقم الدنيا أبي البن الصمت( فأسكت ذلك غير في خاضوا وإف معهم، فخض اهلل ذكر في

(ٖٚ.) 
 إال شيء لو يرتفع ال الذي النحرير بالحاد بثبلث وكلت الفتنة إف) قاؿ عنو، اهلل رضي حذيفة وعن
 وأما لوجوىهما، فتبطحهما ىذاف فأما وبالسيد، إليها، يدعو الذي وبالخطيب بالسيف، قمعو

 (.ٕٗٚ/ ٔ) األولياء حلية( عنده ما تبلو حتى فتبحثو، السيد
 شر؟ الزماف ذلك أىل أي: وسئل الفتن، عنده ذكرت لما قاؿ أنو عنو اهلل رضي مسعود ابن وعن
 في الموضع والراكب( ٙٔ/ ٘ٔ) السنة شرح( موضع راكب وكل مسقع، خطيب كل: )قاؿ

 وال كبلمو، في عليو يرتج ال من: أو البليغ،: والمصقع المسقع والخطيب فيها، المسرع: الفتنة
 بلسانو، الفتنة على محرض األوؿ ألف ذلك؛ - عنو اهلل رضي - مسعود ابن قاؿ وإنما يتتعتع،
 .العمل وشر القوؿ، شر: الشراف فاجتمع بسنانو، واآلخر

 :الفتن في اللساف وقع خطورة لنا تجسد التالية والنصوص
 فتنة تكوف) قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف عنهما اهلل رضي عمرو بن اهلل عبد عن

 ،ٕٔٔ/ ٕ) أحمد أخرجو( السيف وقع من أشد فيها اللساف النار، في قتبلىا العرب، تستنظف
/ ٗ) والترمذى ،(ٕ٘ٙٗ رقم ،ٕٓٔ/ ٗ) داود وأبو ،(ٔٔ/ ٘ٔ) شيبة أبي وابن ،(ٜٓٛٙ رقم

: بقولو الترمذي ضعفو والحديث( ٜٖٚٙ رقم ،ٕٖٔٔ/ ٕ) ماجو وابن ،(ٕٛٚٔ رقم ،ٖٚٗ
 ىذا غير كوش سيمين بن لزياد يعرؼ ال: يقوؿ إسماعيل بن محمد سمعت غريب، حديث ىذا

 في األلباني العبلمة وضعفو وقفو، زيد بن حماد أف في البخاري كبلـ الترمذي نقل ثم الحديث،
 ضعيف، إسناده(: ٕٙ٘/ ٔٔ) المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط وقاؿ ،(ٜٕٕٖ) الضعيفة
 أحمد الشيخ قوؿ( تنبيو. )سيماكوش بن زياد حاؿ وجهالة ،-سليم أبي ابن وىو- ليث لضعف

 .تقدـ بما متعقب صحيح، إسناده(: ٓٚٔ/ ٔٔ) المسند تحقيق في شاكر
 صماء فتنة ستكوف) قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف عنو اهلل رضي ىريرة أبي عن وروي
 داود أبو أخرجو( السيف كوقوع فيها اللساف وإشراؼ لو، استشرفت لها أشرؼ من عمياء بكماء

 عنو قاؿ والحديث( ٚٔٚٛ رقم ،ٖٛٓ/ ٛ) األوسط فى والطبرانى ،(ٕٗٙٗ رقم ،ٕٓٔ/ ٗ)
 العبلمة وضعفو البيلماني، بن عبدالرحمن فيو(: ٜٚ/ ٘) المصابيح أحاديث تخريج في الحافظ
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(: ٜٛ/ ٘ٔ) حباف ابن صحيح تحقيق في األرنؤوط وقاؿ ،(ٕٖٚ٘) الجامع ضعيف في األلباني
 .ضعيف البيلماني بن الرحمن عبد فيو

 فإف والفتن، إياكم) وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ عنهما اهلل رضي عمر ابن عن وروي
 في حماد بن ونعيم ،(ٜٖٛٙ رقم ،ٕٖٔٔ/ ٕ) ماجو ابن أخرجو( السيف وقع مثل فيها اللساف

 رقم ،ٖٙٛ/ ٔ) والديلمى ،(ٚٚٔ/ ٙ) الكامل في عدي وابن ،(ٖٔ٘ رقم ،ٕٗٔ/ ٔ) الفتن
 محمد: فيو( ٖ٘ٓٔ/ ٕ) الذخيرة في القيسراني ابن وقاؿ عدي، ابن ضعفو والحديث( ٖ٘٘ٔ

 المناوى وقاؿ ،(ٙٚٔ/ ٗ) الزجاجة مصباح في البوصيري وضعفو الحديث، متروؾ الحارث بن
 في األلباني العبلمة وقاؿ ضعفوه، الحارثى الحارث بن محمد فيو(: ٕ٘ٔ/ ٖ) الفيض في

 .جدا ضعيف(: ٜٕٚٗ) الضعيفة
 إذ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ حوؿ نحن بينما) قاؿ عنهما، اهلل رضي عمرو بن اهلل عبد وعن

 وكانوا أماناتهم، وخفت عهودىم، مرجت قد الناس رأيتم إذا قاؿ عنده، ذكرت أو الفتنة، ذكروا
 قاؿ فداؾ؟ اهلل جعلني ذلك عند أفعل كيف فقلت إليو، فقمت قاؿ -أصابعو بين وشبك-" ىكذا

 ودع نفسك، خاصة بأمر وعليك تنكر، ما ودع تعرؼ، بما وخذ لسانك، عليك واملك بيتك، الـز
 ،(ٜٚٛٙ رقم ،ٕٕٔ/ ٕ) وأحمد ،(ٖٖٗٗ رقم ،ٕٗٔ/ ٗ) داود أبو أخرجو( العامة أمر عنك
 ،(ٖٖٓٓٔ رقم ،ٜ٘/ ٙ) الكبرى فى والنسائى ،(ٖ٘ٔٔٚ رقم ،ٚٗٗ/ ٚ) شيبة أبى وابن

 الحاكم صححو والحديث( ٛ٘ٚٚ رقم ،ٖ٘ٔ/ ٗ) والحاكم ،(ٗ رقم ،ٜ/ ٖٔ) والطبرانى
 حسن، بإسناد والنسائى داود أبو رواه(: ٜٕٛ/ ٖ) الترغيب في: المنذرى وقاؿ الذىبى، ووافقو
 تحقيق في شاكر أحمد الشيخ وقاؿ حسن،، إسناده(: ٜٕٔ/ ٕ) المغني في العراقي وقاؿ

( ٕ٘ٓ) الصحيحة في األلباني وصححو معو، ومن األرنؤوط وصححو صحيح، إسناده: المسند
"  ىذه قبل التي الطريق فى التي الزيادة فيها ليس الثبلث، الطرؽ ىذه أف يبلحظ مما و: وقاؿ

 ىو و بها تفرد الذي ألف شاذة زيادة أنها إلى يميل فالقلب".  لسانك عليك واملك بيتك الـز
 الزيادة ىذه جاءت قد نعم. الثقات خالف إذا بو يحتج فبل سبق، كما كبلـ فيو خباب بن ىبلؿ

 األلف بعد التي المائة فى بينتو كما إسناده يصح ال لكن ىذا، نحو الخشني ثعلبة أبي حديث فى
 من شاىدا ىذا عمرو ابن لحديث وجدت أنني شذوذىا يؤيد مما وإف".  الضعيفة األحاديث"  من

 في بقيت إذا عمرو بن اهلل عبد يا بك كيف: " لفظو و الزيادة، فيو ليس مثلو ىريرة أبي حديث



 - 142 - 

                                                                                                                                                  

: قاؿ أصابعو بين شبك و: ىكذا فصاروا واختلفوا أماناتهم، و عهودىم مرجت الناس من حثالة
 ". عوامهم عنك دع و بخاصتك، عليك: قاؿ تأمرني؟ ما اهلل رسوؿ يا: قلت
 وسلم عليو اهلل صلى - النبي أثنى ،"العبلج من خيرا الوقاية"و" الرفع من أسهل الدفع" كاف ولما

 وغير والسعاية والجدؿ، والنميمة، الغيبة، من واحترازا اللساف آلفات اتقاء بيتو يلـز من على -
 .الفتن نار إلضراـ وقودا يكوف مما ذلك
 لم بيتو في جلس ومن) ...  وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ عنو، اهلل رضي جبل بن معاذ عن

 والطبراني ،(ٕٖٚ) حباف وابن ،(ٜ٘ٗٔ) خزيمة ابن أخرجو( اهلل على ضامنا كاف إنسانا يغتب
 والبيهقي ،(ٜٓ/ ٕو ٕٕٔ/ ٔ) والحاكم ،(ٗ٘ٙٛ) األوسط وفي ،(ٗ٘ رقم/ ٕٓ) الكبير في
 العبلمة وصححو الذىبي، وأقره الحاكم صححو والحديث( ٚٙٔ - ٙٙٔ/ ٜ) السنن في

/ ٕ) حباف ابن صحيح تحقيق في األرنؤوط وحسنو ،(ٖٙٔٔ) الترغيب صحيح في األلباني
 ذو: أو مرضية،: أي" راضية عيشة: "حد على مضموف،: أي" اهلل على ضامن" ومعنى(. ٜ٘

 للشيء، الرعاية: والضماف الضماف، صاحب( ضامن) معنى": "األذكار" في النووي قاؿ. ضماف
 ،(ٜٖٔ/ ٖ) للمناوي" القدير فيض: "وانظر ،"ولبن تمر صاحب: أي( والبن تامر،: )يقاؿ كما

 (.ٕٓٔ/ ٖ) األثير البن" النهاية"و
 إخوانو عن لسانو شر كف بنية بيتو ولـز الناس، مجالس اعتزؿ من فضيلة على يدؿ وىذا

 من شعب في مؤمن: )الجهاد بعد األعماؿ أفضل في وسلم عليو اهلل صلى قاؿ كما المؤمنين،
 الخدري سعيد أبي حديث من( ٛٛٛٔ) مسلم أخرجو( شره من الناس ويدع اهلل، يعبد الشعاب

 .عنو اهلل رضي
 في جلوس وىم عليهم خرج وسم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف) عنهما اهلل رضي عباس ابن وعن

 فرسو برأس آخذ رجل قاؿ اهلل، رسوؿ يا بلى فقلنا منزال؟، الناس بخير أخبركم أال فقاؿ مجلس،
 معتزؿ امرؤ قاؿ اهلل، رسوؿ يا بلى: قلنا يليو؟، بالذي فأخبركم يقتل، أو عقرت حتى اهلل سبيل في
 ،ٕٕٖ/ ٔ) أحمد أخرجو( الحديث..  الناس شرور ويعتزؿ الزكاة، ويؤتي الصبلة، يقيم شعب في
/ ٘) شيبة أبي وابن ،(ٕٔٙٙ) الطيالسي ،(ٜٙٔ) الجهاد في المبارؾ وابن ،(ٜٕٔٙ رقم

 بن وسعيد ،(ٕ٘ٙٔ رقم ،ٕٛٔ/ ٗ) والترمذى ،(ٜٖٕ٘ رقم ،ٕ٘ٙ/ ٕ) والدارمى ،(ٜٕٗ
/ ٕ) حباف وابن ،(ٜٕٙ٘ رقم ٖٛ/ ٘) والنسائى ،(ٕ٘ٔ) عاصم أبي وابن ،(ٖٕٗٗ) منصور
 ،ٕٚٚ/ ٖ) الشعب فى والبيهقى ،(ٛٙٚٓٔ رقم ٖ٘ٔ/ ٓٔ) والطبرانى ،(ٗٓٙ رقم ٖٚٙ
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 وقاؿ ،(ٕ٘٘) الصحيحة في األلباني العبلمة وصححو الترمذي، حسنو والحديث( ٜٖٖ٘ رقم
 في معو ومن األرنؤوط وقاؿ صحيح، إسناده(: ٖٙٗ/ ٗ) المسند تحقيق في شاكر أحمد الشيخ
 الكناني قارظ بن اهلل عبد ابن ىو: خالد بن سعيد صحيح، إسناده(: ٕٗ/ ٗ) المسند تحقيق
 بن الرحمن عبد بن إسماعيل فيو وشيخو ثقة، وىو ماجو وابن والنسائي داود أبو لو روى المدني
 .الشيخين رجاؿ ثقات رجالو وباقي النسائي، عند حديثو ثقة ذؤيب
 صفة( تحرقك أف واحذر منفعتها، خذ النار، تصحب كما الناس اصحب: )البلخي شقيق وقاؿ

 (.ٓٙٔ/ ٗ) الصفوة
 النببلء أعبلـ سير( ودنياه بدينو أضروا يريدوف، ما كل من الناس أمكن من) داود بن اهلل عبد وقاؿ

(ٜ /ٖٜٗ.) 
 وال الناس، أكلم ال يصلحني، ما ومعي حديد، من حيز في أني لوددت) قاؿ حدير، بن زياد وعن

 رقم عاصم أبي البن والزىد ،(ٜٚٔ/ ٗ) األولياء حلية( تعالى تبارؾ اهلل ألقى حتى يكلموني
 (.ٕٗ) ص( ٚٙ)

 :الفتن في اللساف آفات عن السلف تورع
 اهلل رضي الصحابة عند أي- عندىم أفضلهم كاف) تعالى اهلل رحمو قرة بن معاوية بن إياس قاؿ

 يعني- عندي: "بلفظ ،(ٕ٘ٔ/ ٖ) األولياء حلية( غيبة وأقلهم صدورا، أسلمهم -عنهم
 .أقرب أثبتناه ما ولعل ،"الماضين

 سعد، عند خالد في يقع رجل فذىب كبلـ، وسعد خالد بين كاف) قاؿ شهاب، بن طارؽ وعن
 (.ٜٗ/ ٔ) األولياء حلية( ديننا يبلغ لم بيننا ما إف! مو: "فقاؿ

 لو فقاؿ عنها، اهلل رضي عائشة المؤمنين أـ من يناؿ رجبل عنو اهلل رضي ياسر بن عمار وسمع
: رواية وفي الجنة، في وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ زوجة أنها فأشهد منبوحا، مقبوحا اسكت)

 في كما عساكر ابن أخرجو!( ؟- وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ محبوبة أتؤذي مقبوحا اغرب
 (.٘ٙ/ ٛ) سعد وابن ،(ٙٔٔ/ ٖ) الكنز
 أخبرت ما أوسبعا تسعا الزبير ابن فتنة في لبثت قاؿ اهلل عبد بن مطرؼ إف: )البناني ثابت وقاؿ
 (.خبر عن فيها استخبرت وال بخبر، فيها
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 كنت لو قلت الفتنة، كانت منذ استخبرت وال أخبرت ما: )شريح لي قاؿ: قاؿ شقيق، وعن
 من إلي أحب إحداىما الفئتاف تلتقي صدري، في بما فكيف قاؿ مت، قد أكوف أف لسرني مثلك،

 (.ٖٖٔ/ ٗ" )األولياء حلية( األخرى؟
 على وفد أنو أخبره مخرمة بن المسور أف عروة حدثني: )تعالى اهلل رحمو الزىري اإلماـ وقاؿ

 ىذا من دعنا: قاؿ األئمة؟، على طعنك فعل ما مسور، يا فقاؿ بو، خبل ثم حاجتو، فقضى معاوية،
 أعيبو شيئا أترؾ فلم مسور قاؿ علي تعيب بالذي نفسك بذات لتكلمني! واهلل ال قاؿ وأحسن،

 العامة، أمر في اإلصبلح من نلي ما مسور يا لنا تعد فهل الذنب، من أبرأ ال قاؿ لو بينت إال عليو
 معاوية قاؿ ،"الذنوب إال تذكر ما قاؿ المحاسن؟ وتترؾ الذنوب تعد أـ أمثالها، بعشر الحسنة فإف
 لم إف تهلك بأف تخشى خاصتك في ذنوب يامسور لك فهل أذنبناه، ذنب بكل هلل نعترؼ فإنا

 أكثر اإلصبلح من ألي ما فواهلل مني، أحق المغفرة برجاء اهلل يجعلك فما قاؿ ،"نعم قاؿ تغفر؟،
 وإني سواه، ما على اهلل اخترت إال غيره، وبين اهلل بين أمرين، بين أخير ال واهلل ولكن تلي، مما

 قاؿ عنها، اهلل يعفو أف إال بالذنوب فيو ويجزى بالحسنات، فيو ويجزى العمل، فيو يقبل دين على
 ،ٓ٘ٔ/ ٖ) النببلء أعبلـ سير( عليو صلى إال معاوية ذكر المسور أسمع فلم عروة قاؿ فخصمني

ٔ٘ٔ( )ٖٜٔ، ٖٜٕ.) 
 إخوانك رسوؿ إني فقاؿ عمر، بن اهلل عبيد إلى البصرة أىل من رجل جاء: )قاؿ راشد، أبي عن
 وعثماف، علي الرجلين ىذين أمر عن ويسألونك السبلـ، يقرءونك فإنهم إليك، البصرة أىل من
 عليهم اقرأ قاؿ جهازه من فرغ فلما الرجل، جهزوا قاؿ ال، قاؿ غير؟ ىل فقاؿ فيهما؟ قولك وما

 تسألوف وال كسبتم ما ولكم كسبت ما لها خلت قد أمة تلك: }فيهم قولي أف وأخبرىم السبلـ،
 (.ٔٗص) للخطابي العزلة[( ٖٗٔ: البقرة({ ]ٖٗٔ) يعملوف كانوا عما
 سؤالي على فندمت فبكى، ومعاوية، علي بين كاف عما أدىم بن إبراىيم سألت) قاؿ شريك وعن
( غيره عن بربو اشتغل ربو عرؼ ومن بنفسو، اشتغل نفسو عرؼ من إنو فقاؿ رأسو، فرفع إياه،
 (.٘ٔ/ ٛ) األولياء حلية
 يدي اهلل طهر دماء تلك قاؿ صفين؟ أىل في تقوؿ ما العزيز عبد بن لعمر قيل) الشافعي وقاؿ
 (.ٔٗص) للخطابي العزلة( بها لساني أخضب أف أحب فبل منها،
! الرجل أيها مو فقاؿ الحجاج، يسب رجبل سيرين ابن سمع) قاؿ الصيدالني، عبيد بن الهيثم وعن
 الحجاج، عملو ذنب أعظم من عليك أعظم قط عملتو ذنب أصغر كاف اآلخرة وافيت لو إنك
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 للحجاج أخذ فشيئا، شيئا ظلمو لمن الحجاج من أخذ إف عدؿ، حكم -وجل عز- اهلل أف واعلم
 (.ٔٛٙٙ رقم ٕٚٛ/ ٘) اإليماف شعب( أحد بسب نفسك تشغلن فبل ظلمو، ممن
 والغيبة والمراء الجدؿ يسودىا التي السوء والئم في الفتن في اللساف إطبلؽ شـؤ ينحصر وال

 من النار ومعظم" شرارة، مبدؤه فالشر األمة، واقع في خطيرة آثار إلى يتعداىا لكنو والنميمة،
 ".الشرر مستصغر

 ثم بلغت، ما تبلغ أف أصحابها يتوقع وال والوقيعة، الغيبة مجالس في بذرتها تبذر الفتن من وكثير
 إطفاؤىا يستعصي حتى رويدا رويدا وتضطـر تشتعل بها وإذا بالشكوى، وتنتج بالنجوى، تلقح
 رسوؿ وصفهم الذين من ىم البشر لحـو أكلة الغيابوف فهؤالء شرارتها، أوقدوا الذين على حتى
 مفاتيح الناس من وإف للشر، مغاليق للخير مفاتيح الناس من إف: )فقاؿ وسلم، عليو اهلل صلى اهلل

 مفاتيح اهلل جعل لمن وويل يديو، على الخير مفاتيح اهلل جعل لمن فطوبى للخير، مغاليق للشر،
 ،(ٖٕٚ رقم ،ٙٛ/ ٔ) ماجو وابن ،(ٕٕٛٓ رقم ،ٕٚٚ ص) الطيالسى أخرجو( يديو على الشر
 شعب فى والبيهقى ،(ٕٓٗ/ ٔ) والحكيم ،(ٜٕٚ رقم ،ٕٚٔ/ ٔ) السنة فى عاصم أبى وابن

(: ٖٗ/ ٔ) الزجاحة مصباح في البوصيرى عنو قاؿ والحديث( ٜٛٙ رقم ،٘٘ٗ/ ٔ) اإليماف
 المقاصد في السخاوي وقاؿ متروؾ، فإنو حميد أبى بن محمد أجل من ضعيف إسناد ىذا

 محمد حديث من كبلىما مسنده في والطيالسي سننو من السنة في ماجو ابن رواه(: ٕٗٔص)
 أبي ابن عن وقيل بو رفعو أنس، جده عن مالك بن أنس بن اهلل عبد بن حفص عن حميد أبي بن

 بن سهل عن شاىد ولو الحديث منكر حميد أبي ابن ولكن حفص عن ورداف بن موسى عن حميد
 فقاؿ األلباني العبلمة أما أيضا، ضعيف أسلم بن زيد بن الرحمن عبد وفيو ماجو ابن أخرجو سعد

 حسن طرقو بمجموع فالحديث بالجملة و الحديث طرؽ ضعف أف بعد(: ٕٖٖٔ) الصحيحة في
 .تعالى اهلل شاء إف

 ".دـ منو يسيل قوؿ رب" أنو على تدؿ التي التاريخية الشواىد ىذه وىاؾ
 خليفة دـ على أعين ال: )لو خطبة في -جليل تابعي- الجهني عكيم بن اهلل عبد معبد أبو قاؿ
 ألرى إني معبد أبو فقاؿ دمو؟، على أوأعنت معبد، أبا يا: "متعجبا رجل فقاؿ ،"عثماف بعد أبدا
 (.ٓٛ/ ٖ) سعد البن الطبقات( دمو على عونا الرجل مساوئ ذكر
 باال لها يلقي ال اهلل سخط من بالكلمة ليتكلم العبد إف) وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ ولقد

 (.ٜٕٛٛ) ومسلم ،(ٛٚٗٙ) البخاري أخرجو( جهنم في بها يهوي
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 عنو اهلل رضي عفاف بن عثماف المؤمنين أمير اجتهادات أحصوا والنميمة، بالوشاية الساعوف فهؤالء
 .الفتنة إلى سلما ذلك فاتخذوا المريضة، وقلوبهم الضعيفة، عقولهم تتخيل ما بحسب وصوروىا

 قتلتو العن اللهم) قاؿ عنو اهلل رضي عفاف بن عثماف بمقتل عنو اهلل رضي حذيفة علم حين
( بالسيوؼ إال تمتهم ال اللهم الفتنة، إلى سلما ذلك فاتخذوا ويعاتبنا، نعاتبو كنا إنا اللهم وشتامو،
 (.ٔ٘/ ٖ) األثير البن الكامل

 لم رجل عن أخبرني سعيد، أبا يا) التابعين من وكبلىما البصري للحسن زيد بن الواحد عبد قاؿ
 يابن: "الحسن فقاؿ ،"بقلبو ورضي بلسانو، عاوف أنو إال صفرة أبي بن المهلب ابن فتنة يشهد
 برضاىم جميعا القـو ىلك قد أليس: "قاؿ" واحدة يد: "قلت ،" الناقة؟ عقرت يد كم أخي

 (.ٜٕٛ ص) أحمد لئلماـ الزىد( وتماليهم؟
 األولين الخوارج فكر في الحياة لتبعث آخر إلى وقت من برأسها تطل التي الخارجية النزعة ولعل

 في وسلم عليو اهلل صلى قاؿ فقد الحرمات، على التعديات من كثير عن المسئولة ىي وسلوكهم
 وغيره،( ٕٖٗٚ) البخاري أخرجو( األوثاف أىل ويدعوف اإلسبلـ، أىل يقتلوف) الخوارج شأف

 عن فسألوه الخوارج، بعض يد في مرة وقع وقد العلماء، أحد جعلت التي ىي العبلمة وىذه
 نجيرؾ، أف علينا حق: "لو قالوا وىنا ،"اهلل كبلـ يسمع أف يريد مستجير، مشرؾ) فقاؿ ىويتو،

 كبلـ يسمع حتى فأجره استجارؾ المشركين من أحد وإف: }تعالى اهلل قوؿ وتلوا مأمنك، ونبلغك
 لقطعوا مسلم: لهم قاؿ ولو مستجير، مشرؾ نجا الكلمات بهذه ،[ٙ: التوبة{ ]مأمنو أبلغو ثم اهلل

 الكافرين مع تورعهم مع المسلمين حرمات وانتهاكهم الخوارج تهور من مماثلة صورا وانظر( رأسو
 .دمو استباحة مفتاح المسلم وتكفير(. ٜٕٔ ،ٕٛٔ) ص الجوزي البن" إبليس تلبيس" في

 نهار للتأليف بيتو يلـز كاف ألنو ؛"يهودي" بأنو -تعالى اهلل رحمو - عياض القاضي اتهم فقد
 .السبت

 -زمانو شيخ كاف أنو مع -اهلل رحمهما- النووي اإلماـ تلميذ العطار الدين عبلء الشيخ وىذا -
 أف مخافة يكفره، ما كل من وبراءتو إيمانو، بصحة القضاة أحد من وثيقة متأبطا يمشي كاف

 .مجلس في أفاؾ يصادفو
 ":قتل ما الغيبة من" بأف وتذكرة ومزدجر معتبر التالية القصة وفي
، ذات كاف فلما فجاورنا، مكة، إلى موالي مع خرجت) قاؿ الخباز رشيد عن  إنساف جاء يـو

 في: "قاؿ"  ىما؟ وأين: "قاؿ ،"صالح ابنا وعلي حسن اليـو قدـ اهلل، عبد أبا يا: "لسفياف فقاؿ
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 ىذا: "فقلت اآلخر، ومر ،"علي ىذا: "فقلت أحدىما، فمر ،"فأرنيهما مرا، إذا: "قاؿ ،"الطواؼ
: قاؿ ،"شيء جوفو يمؤل ال سيف، فصاحب اآلخر وأما آخرة، فصاحب األوؿ أما: "فقاؿ ،"حسن
 سفياف وجاء عليو، يسلم علي إلى موالي مضى ثم عليا، فأخبر معنا، كاف ممن رجل إليو فيقـو

 ما ذكرتو؟ بما أمس أخي ذكرت أف على حملك ما اهلل، عبد أبا يا: "علي لو فقاؿ عليو، يسلم
 وىو سفياف، إلى فنظرت: قاؿ"  فيقتلو؟ إليو، فيبعث جعفر، أبي ابن الكلمة ىذه تبلغ أف يؤمنك

 (.ٖٙٙ/ ٚ) النببلء أعبلـ سير( عيناه وجادتا" اهلل أستغفر: "يقوؿ
 ما: "فقاؿ النعم، شكر فتذاكرنا حيوة بن رجاء مع كنا) قاؿ جابر، بن يزيد بن الرحمن عبد وعن
 وما: "فقلنا ،" المؤمنين؟ أمير وال: "فقاؿ كساء، رأسو على رجل وخلفنا ؛"نعمة بشكر يقـو أحد
 يره، فلم رجاء فالتفت عنو، فغفلنا: قاؿ ،"الناس من رجل ىو وانما! ىنا؟ المؤمنين أمير ذكر
 بحرسي إال علمنا فما: قاؿ ؛"فاحلفوا فاستحلفتم، دعيتم، فإف الكساء، صاحب من أتيتم: "فقاؿ

 ذاؾ وما: "فقلت: قاؿ ،! "لو؟ تحتج فبل المؤمنين، أمير يذكر رجاء، يا ىيو: "قاؿ عليو، أقبل قد
 وال: لكم قيل نعمة، بشكر يقـو أحد ما: فقلتم النعم، شكر ذكرتم: "قاؿ ،" المؤمنين؟ أمير يا

 ،" آهلل؟: "قاؿ ؛"ذلك يكن لم: "فقلت ،! "الناس من رجل المؤمنين أمير: فقلت المؤمنين؟، أمير
 بدمو، متلوث وىو فخرجت سوطا، سبعين فضرب الساعي، الرجل بذلك فأمر: قاؿ ،"آهلل: "قلت
 ابن قاؿ ،"مؤمن دـ من خير ظهرؾ في سوطا سبعين: "قلت ،" حيوة؟ بن رجاء وأنت ىذا: "فقاؿ
 صاحب احذروا: "ويتلفت يقوؿ، مجلس في جلس إذا ذلك بعد حيوة بن رجاء فكاف: جابر

 (.ٔٙ٘/ ٗ) النببلء أعبلـ سير( الكساء
 :الشاعر قاؿ

 الرجل عثرة من المرء يموت وليس * بلسانو عثرة من الفتى يموت
 مهل على تبرا برجلو وعثرتو * رأسو تذىب بلسانو فعثرتو
 :آخر

 اللساف جرح ما الدىر وجرح * فيبرا تدملو السيف وجرح
 .اللساف جرح ما يلتاـ وال * التئاـ لها الطعاف جراحات

 :وآخر
 .دامي الدىر طوؿ القوؿ وجرح * المداوي يأسوه السيف
 .الصالح بالعمل الفتنة مواجهة يستحب: مسألة
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 يغلب ثم ومن بذلك، ويولعوف األخبار، بتتبع الناس من كثير ينشغل والنوازؿ الفتن مواطن في
 أخر أو ىذا قدـ ولو أولى، كاف كذا كاف ولو وأتوقع، ورأيت، سمعت،: "المجالس أحاديث على
 أو الواجبات، في فرطوا وربما المستحبة، النوافل عن ىممهم يصرؼ مما ،"أحرى لكاف ذاؾ

 بواجبات اإلخبلؿ بجانب مثبل، والجدؿ السمر في السهر بسبب وقتها عن الصبلة أخرجوا
 .واألوالد األىل وحقوؽ المعاش،

 القنوات، ومتابعة والمجبلت، الجرائد تصفح في واإلغراؽ وقاؿ، قيل في السهر بسبب ذلك كل
 .أسرىا في والوقوع إدمانها حد إلى بذلك الشغف بل

: - وسلم عليو اهلل صلى -قاؿ وقد الفتنة، مع التعامل في النبوي الهدي عن انحراؼ كلو وىذا
 في - وسلم عليو اهلل صلى -ىديو كاف فكيف ،(وسلم عليو اهلل صلى محمد ىدي الهدي خير)

 ذلك؟
 الليل كقطع فتنا باألعماؿ بادروا) وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ عنو اهلل رضي ىريرة أبي عن

 من بعرض دينو يبيع كافرا، ويصبح مومنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا الرجل يصبح المظلم،
 (.ٛٔٔ) مسلم أخرجو( الدنيا
 أخيو لدـ محرما الرجل يصبح: )الحديث ىذا في يقوؿ -تعالى اهلل رحمو- البصري الحسن وكاف

( لو مستحبل ويصج ومالو، وعرضو أخيو لدـ محرما ويمسي لو، مستحبل ويمسي ومالو، وعرضو
 (.ٜٕٛٔ) رقم ،ٛٛٗ/ ٗ) سننو في الترمذي عنو نقلو
: ستا باألعماؿ بادروا: )قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف عنو اهلل رضي ىريرة أبي وعن

( أحدكم وخويصة العامة، وأمر مغربها، من الشمس وطلوع األرض، ودابة والدخاف، الدجاؿ،
 (.ٛٔٔ) رقم مسلم، أخرجو

 يقوؿ فزعا ليلة وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ استيقظ) قالت - عنها اهلل رضي - سلمة أـ وعن
 يريد- الحجرات صواحب يوقظ من الفتن؟ من أنزؿ وماذا الخزائن؟ من اهلل أنزؿ ماذا! اهلل سبحاف
 (.٘ٔٔ) البخاري أخرجو( اآلخرة في عارية الدنيا في كاسية رب يصلين؟ لكي -أزواجو
 خيرا لكاف بو يوعظوف ما فعلوا أنهم ولو: }تعالى قاؿ الحق، على للثبات وسيلة الصالح فالعمل

 [.ٙٙ: النساء{ ]تثبيتا وأشد لهم
 .بد وال بالباطل شغلتو بالحق، بإشغالها المؤمن يبادر لم إف الفتن وقت النفس وإف
 ".بالباطل شغلتك بالحق؛ تشغلها لم إف نفسك:"-تعالى اهلل رحمو- البصري الحسن قاؿ
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 :أبدا اهلل يخزيو ال الصالحة األعماؿ وصاحب
 ال! واهلل كبل) سلم عليو اهلل صلى -للنبي عنها اهلل رضي خديجة قالت الوحي بدء حديث ففي

، وتكسب الكل، وتحمل الضيف، وتقري الرحم، لتصل إنك أبدا، اهلل يخزيك  على وتعين المعدـو
 اهلل رضي عائشة المؤمنين أـ حديث من( ٕ٘ٗ) ومسلم ،(ٖ) رقم البخاري أخرجو( الحق نوائب

 .عنها
 عدة عن روي( السوء مصارع تقي المعروؼ صنائع: )قاؿ أنو وسلم عليو اهلل صلى النبي عن وروي

 الجامع صحيح في األلباني العبلمة صححو وقد ،(ٜٛٓٔ) الصحيحة في كما الصحابة من
(ٖٜٚ٘، ٖٜٚٙ.) 

 ".بالتقوى اتقوىا: "حبيب بن طلق قاؿ وقعت، لما الفتنة أف ويروى
 كهجرة الهرج في العبادة) وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ عنو اهلل رضي يسار بن معقل وعن
 (.ٖٙٚ٘) رقم مسلم أخرجو( إلي
 ووجو واالختبلط، الفنتة: الهرج(: ٖٕٛ/ ٚ) المعلم إكماؿ إكماؿ في كما المالكي األبي قاؿ

 وسلم عليو اهلل صلى اهلل برسوؿ االعتصاـ إلى عنو يصده ممن بدينو فر المهاجر أف: التشبيو
 فهو وجل، عز ربو بعبادة االعتصاـ إلى بدينو الناس عن فر الفتنة في للعبادة المنقطع ىذا وكذلك
 ىػ. ا وتعالى سبحانو اهلل إلى مهاجر

 الذين من درجة أعظم أولئك وقاتل الفتح قبل من أنفق من منكم يستوي ال: )تعالى اهلل قاؿ وقد
 الذين ألف[ ٓٔ: الحديد( ]خبير تعملوف بما واهلل الحسنى اهلل وعد وكبل وقاتلوا بعد من أنفقوا
 الفتح، بعد ذلك فعل من بخبلؼ وقلة، خوؼ وقت في ذلك فعلوا وقاتلوا الفتح قبل من أنفقوا
 . أىلو وقوة اإلسبلـ عزة بعد وقاتلوا أنفقوا أنهم إال -بالحسنى موعودين كانوا وإف -فإنهم
 [.٘ٗ: البقرة{ ]والصبلة بالصبر واستعينوا: }تعالى وقاؿ

 .األمر في الثبات على العوف أكبر من الصبلة ألف وذلك
 بما صدرؾ يضيق أنك نعلم ولقد: )وسلم عليو اهلل صلى محمدا خليلو مخاطبا وعبل جل وقاؿ

 ٜٚ: الحجر( ]اليقين يأتيك حتى ربك واعبد*  الساجدين من وكن ربك بحمد فسبح*  يقولوف
 أعداء يقولو بما صدره ضاؽ إذا والذكر الصبلة إلى يفزع بأف وسلم عليو اهلل صلى فأمره[. ٜٜ -

 فقد وسلم؛ عليو اهلل صلى ىديو كاف وىكذا للكربة، وتفريجا للصدر، شرحا ذلك في فإف الدين،
 عليو اهلل صلى النبي إلى رجعت) عنو اهلل رضي حذيفة قاؿ الصبلة، إلى فزع أمر حزبو إذا كاف
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 إذا - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ وكاف يصلي، شملة في مشتمل وىو األحزاب ليلة وسلم
 ،(ٜٖٔٔ رقم ٕٓٗ/ ٔ) داود وأبو ،(ٖٖٕٚٗ رقم ٖٛٛ/ ٘) أحمد أخرجو( صلى أمر حزبو
 في والبغوي ،(ٕٗٚ/ ٙ) بغداد تاريخ في والخطيب ،(ٕٕٔ) الصبلة قدر تعظيم في نصر وابن
 شاكر أحمد الشيخ وقاؿ( ٕٚٔ/ ٖ) الفتح في الحافظ حسنو والحديث( ٘٘ٔ/ ٗ) السنة شرح

 التحقيق المشكاة في األلباني العبلمة العبلمة وضعفو صحيح، إسناده: الطبري تفسير تحقيق في
 الجامع وصحيح( ٜٖٔٔ) داود أبو صحيح في وحسنو اهلل رحمو الشيخ عاد ثم( ٕٖ٘ٔ) األوؿ

 محمد ضعيف، إسناده(: ٖٖٓ/ ٖٛ) المسند تحقيق في فقالوا معو ومن األرنؤوط أما ،(ٖٓٚٗ)
 ولم اليمامي، عمار بن عكرمة عنو بالرواية تفرد قدامة أبو عبيد بن محمد: ويقاؿ اهلل، عبد بن

 في والحافظ ،"التجريد" في الذىبي رجح حذيفة أخو العزيز وعبد مجهوؿ، فهو أحد، يوثقو
 أبي عن أيضا ذلك ونقل وغيره، داود أبي رواية في وقع كما أخيو، ابن أنو ٕٜٗ/ ٘" اإلصابة"

 وثقو ذلك ومع يعرؼ، ال: الذىبي وقاؿ المجهولين، من اثناف عنو روى العزيز وعبد: قلنا نعيم،
 .سيأتي كما عمار بن عكرمة على إسناده في اختلف وقد! حباف وابن العجلي

 رسوؿ إال نائم، إال إنساف فينا وما بدر، ليلة رأيتنا لقد) قاؿ عنو اهلل رضي علي المؤمنين أمير وعن
/ ٔ) أحمد أخرجو( أصبح حتى ويدعو شجرة، إلى يصلي كاف فإنو وسلم عليو اهلل صلى اهلل

 ،(ٙٔٔ) والطيالسي ،(ٕٕٚ٘) حباف وابن ،(ٜٜٛ) خزيمة وابن ،(ٕٓٛ) يعلى وأبو ،(ٕ٘ٔ
 الترغيب، صحيح في األلباني العبلمة صححو والحديث( ٜٖ - ٖٛ/ ٖ) الدالئل في والبيهقي

 تحقيق في معو ومن األرنؤوط وقاؿ صحيح، إسناده: المسند تحقيق في شاكر أحمد الشيخ وقاؿ
 رجاؿ فمن مضرب بن حارثة غير الشيخين رجاؿ ثقات رجالو صحيح إسناده(: ٜٜٕ/ ٕ) المسند

 .السنن أصحاب
 صلوا،: "بأىلو نادى خصاصة أصابتو إذا وسلم عليو اهلل صلى النبي كاف: )قاؿ ثابتا أف ويروى
 الزىد في أحمد أخرجو( الصبلة إلى فزعوا أمر بهم نزؿ إذا األنبياء وكاف: "ثابت قاؿ". صلوا

 ،(ٖٖٔ/ ٗ) المنثور الدر في كما الشعب، في والبيهقي تفسيره، في حاتم أبي وابن( ٓٔص)
"  رجاؿ من كلهم ثقات؛ رجالو إسناد وىذا: بقولو( ٕٓٙٚ) الضعيفة في األلباني العبلمة وضعفو

 ىذا ومع أنس، عن مكثر معروؼ تابعي - البناني ىو - ثابتا ألف مرسل، أنو إال".  التهذيب
 من يعرفا لم أنهما الظن وغالب الصابوني، بلديو وتبعو ،" مختصره"  في الرفاعي الشيخ صححو
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 سيار عن أخرى طريق من( ٖ٘ٛٔ/٘٘ٔ/ ٖ) للبيهقي الشعب في الحديث رأيت ثم ثابت؟ ىو
 .معضبل بو حاتم بن

 ريح ليلة كاف إذا وسلم عليو اهلل صلى النبي، كاف: )قاؿ عنو اهلل رضي الدرداء أبي عن وروي
 خسوؼ من حدث السماء في حدث وإذا الريح، تسكن حتى المسجد إلى مفزعو كاف شديدة،
 المطر، كتاب في الدنيا أبي ابن أخرجو( ينجلي حتى الصبلة إلى مفزعو كاف أوقمر شمس

 فتح في رجب ابن عنو قاؿ والحديث( ٛٙ٘ رقم ،ٖٕٖ/ ٔ) الشاميين مسند في والطبراني
 المجمع في الهيثمي وقاؿ مناكير، ولو حماد بن نعيم: إسناده وفي منقطع ىو(: ٕٖٚ/ ٙ) الباري

 وبقية ترجمو، من أجد ولم صخر، بن زياد رواية من «الكبير» في الطبراني رواه(: ٕٔٔ/ ٕ)
 .ثقات رجالو

 ظلمة كانت: )قاؿ أنو النضر عن روي فقد عنهم، اهلل رضي األبرار الصحابة شأف كاف وىكذا
 اهلل صلى اهلل رسوؿ عهد على يصيبكم ىذا كاف ىل حمزة، أبا يا: "فقلت فأتيتو، أنس، عهد على
 تكوف أف مخافة المسجد إلى فنبادر لتشتد الريح كانت إف! اهلل معاذ: "فقاؿ"  وسلم؟ عليو

/ ٕ) الخبلصة في النووي وقاؿ الحاكم، صححو والحديث( ٜٙٔٔ) داود أبو أخرجو( القيامة
 التاريخ في البخاري حكى(: ٙٗ/ ٕ) السنن تهذيب في المنذري عنو قاؿ حسن، إسناده(: ٘ٙٛ

 (.ٜٕ/ ٕ) األـ داود أبي ضعيف في األلباني العبلمة وضعفو اضطرابًا، فيو -أف-
 شأف الصبلة مع جيل كل في بإحساف لهم والتابعين عنهم، اهلل رضي الصحابة شأف كاف ىكذا

 لؤلـ واستعطافو وصراخو، بكائو مع الصغير الطفل وشأف ثروتو، مع الغني وشأف سيفو، مع الجندي
 ذلك وأصبح ذلك، كل من عليها اعتمادا وأقوى بصبلتهم، وثقة إدالال أكثر كانوا بل الحنوف،

 التبس أو فتح، عليهم تأخر أو عدو، دىمهم وإذا أثيروا، أو أفزعوا فإذا تفارقهم، ال لهم طبيعة
 .إليها وفزعوا الصبلة، إلى التجئوا أمر، عليهم

 عن أخبروني ويلكم،: "المهزـو جيشو فلوؿ يسائل الرـو ملك وقف اليرموؾ، معركة أعقاب وفي
 أـ أكثر فأنتم: "قاؿ ،"الملك أيها بلى: "قالوا! " مثلكم؟ بشرا أليسوا يقاتلونكم، الذين ىؤالء
 فأجابو! " تنهزموف؟ إذف بالكم فما: "قاؿ ،"موطن كل في منهم أكثر نحن بل: "قالوا! " ىم؟
 بالعهد، ويوفوف النهار، ويصوموف الليل، يقوموف ألنهم يهزموننا؛ إنهم: "عظمائهم من شيخ

 :ورفعها الفتن دفع في خصوصية فللصبلة(. ٘ٔ/ ٚ) والنهاية البداية. بينهم ويتناصفوف
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: فقاؿ محصور، وىو عنو اهلل رضي عفاف بن عثماف على دخل خيارأنو بن عدي بن اهلل عبيد عن
 ما أحسن الصبلة: "فقاؿ ،"ونتحرج فتنة، إماـ لنا ويصلي نرى، ما بك ونزؿ عامة، إماـ إنك ال)

 البخاري علقو( إساءتهم فاجتنب أساءوا وإذا معهم، فأحسن الناس أحسن فإذا الناس، يعمل
 يوسف، بن محمد لنا قاؿ:: قاؿ( ٜ٘ٙ) والمبتدع المفتوف إمامة باب - األذاف في بو مجزوما

 ابن عدي بن اهلل عبيد عن الرحمن، عبد بن حميد عن الزىري حدثنا: قاؿ األوزاعي، حدثنا: قاؿ
 .فذكره خيار،

 المذاكرة في شيخو من أخذخ مما ألنو الصيغة بهذه عبر قيل(: ٕٕٔ/ ٕ) الفتح في الحافظ قاؿ
 متصل ىو: وقيل العرض، أو المناولة أو باإلجازة تحملو مما ذلك أف وقيل حدثنا، فيو يقل فلم
 متصل أنو وىو ذلك خبلؼ باالستقراء لي ظهر والذي. المعنى حيث من منقطع اللفظ حيث من

 وصلو وقد شرطو، على ليس راو فيو كاف أو موقوفا المتن كاف إذا إال الصيغة بهذه يعبر ال لكنو
 .الفريابي يوسف بن محمد حدثنا: قاؿ يحيى بن محمد رواية من اإلسماعلي

 زمن في سيما وال الجماعة، شهود على الحض األثر ىذا وفي(: ٜٓٔ/ ٕ) الفتح في الحافظ قاؿ
 تعطيل من أولى خلفو الصبلة تكره من خلف الصبلة أف وفيو الكلمة، تفرؽ يزداد لئبل الفتنة؛

 .الجماعة
 .الفتن في والتضرع الدعاء: مسألة

 أمم إلى أرسلنا ولقد: )تعالى قاؿ الكربة؛ وتفريج الغمة كشف أسباب من تعالى اهلل إلى الضراعة
 ولكن تضرعوا بأسنا جاءىم إذ فلوال*  يتضرعوف لعلهم والضراء بالبأساء فأخذناىم قبلك من

 أرسلنا وما: )تعالى وقاؿ ،[ٖٗ ،ٕٗ: األنعاـ( ]يعملوف كانوا ما الشيطاف لهم وزين قلوبهم قست
 [.ٜٗ: األعراؼ( ]يضرعوف لعلهم والضراء بالبأساء أىلها أخذنا إال نبي من قرية في

 ىؤالء كاف أما: )فقاؿ مبتلين، بقـو مر وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف عنو اهلل رضي أنس وعن
 الصحيحة في األلباني العبلمة وصححو ،(كشف - ٖٖٗٔ) البزار أخرجو!( العافية؟ يسألوف

(ٕٜٔٚ.) 
 ولكن بأيديكم، اهلل عذاب تدفعوا فبل اهلل، عذاب الحجاج إف: )يقوؿ البصري الحسن وكاف

 وما لربهم استكانوا فما بالعذاب أخذناىم ولقد: يقوؿ تعالى اهلل فإف والتضرع، باالستكانة عليكم
 [.ٙٚ: المؤمنوف( ]يتضرعوف
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 من كثير يغفل الموقف ىذا وفي تعمل؟ ماذا تدري فبل النفوس وتحتار العقوؿ، تطيش الفتن وعند
 تعالى قاؿ الدعاء، وىو أال الزماف، مر على والصالحين لؤلنبياء عدة كاف عظيم سبلح عن الناس

 ،ٓٔ: القمر( ]منهمر بماء السماء أبواب ففتحنا*  فانتصر مغلوب أني ربو فدعا: )نوح نبيو عن
 في فنادى عليو نقدر لن أف فظن مغاضبا ذىب إذ النوف وذا: )النوف ذي نبيو عن وقاؿ[ ٔٔ

 [.ٚٛ: األنبياء( ]الظالمين من كنت إني سبحانك أنت إال إلو ال أف الظلمات
 جهنم سيدخلوف عبادتي عن يستكبروف الذين إف لكم أستجب ادعوني ربكم وقاؿ: )تعالى وقاؿ

/ ٗ) أحمد أخرجو( العبادة ىو الدعاء: )وسلم عليو اهلل صلى وقاؿ ،[ٓٙ: غافر( ]داخرين
 المفرد األدب فى والبخارى ،(ٜٕٚٙٔ رقم ،ٕٔ/ ٙ) شيبة أبى وابن ،(٘ٔٗٛٔ رقم ،ٕٔٚ

 رقم ،ٕٔٔ/ ٘) والترمذى ،(ٜٚٗٔ رقم ،ٙٚ/ ٕ) داود وأبو ،(ٗٔٚ رقم ،ٜٕٗ/ ٔ)
 رقم ،ٕٛ٘ٔ/ ٕ) ماجو وابن ،(ٗٙٗٔٔ رقم ،ٓ٘ٗ/ ٙ) الكبرى فى والنسائى ،(ٜٜٕٙ
 والطبراني ،(ٜٕ) الشهاب مسند في والقضاعي ،(ٜٓٛ رقم ،ٕٚٔ/ ٖ) حباف وابن ،(ٕٖٛٛ

 ،(ٖ٘) الفوائد في منده بن عمرو وأبو ،(ٕٓٔ/ ٛ) األولياء حلية في نعيم وأبو ،(ٖ) الدعاء في
 ،(ـ٘ٓٔٔ رقم ،ٖٚ/ ٕ) اإليماف شعب فى والبيهقى ،(ٕٓٛٔ رقم ،ٚٙٙ/ ٔ) والحاكم

 رقم ،ٔ٘/ ٔ) الشهاب مسند في والقضاعى ،(ٔٗٓٔ رقم ،ٕٛٓ/ ٕ) الصغير فى والطبرانى
 حسن: الترمذي عنو قاؿ والحديث عنو، اهلل رضي بشير بن النعماف حديث من كلهم( ٜٕ

 ،(ٛ٘ٔ/ ٖ) السنة شرح في البغوي وحسنو الذىبي، ووافقو والحاكم حباف ابن وصححو صحيح،
 جيد، إسناده(: ٜٗ/ ٔ) الفتح في الحافظ وقاؿ الفيض، في كما صحيحة أسانيده: النووي وقاؿ

 تحقيق في معو ومن األرنؤوط وقاؿ ،(ٖٚٓٗ) الجامع صحيح في األلباني العبلمة وصححو
 في ليس مما المسند الصحيح في الوادعي وصححو صحيح، إسناده(: ٜٕٛ/ ٖٓ) المسند

 (.ٚٚٔٔ) الصحيحين
 ،(ٕٚٗٚ٘) شيبة أبي ابن أخرجو( الدعاء عن عجز من الناس أعجز: )وسلم عليو اهلل صلى وقاؿ
 وأخرجو موقوفا،( ٜٙٚٛ) الشعب في والبيهقي ،(ٜٛٗٗ) حباف وابن ،(ٜٔٙٙ) يعلى وأبو

 ،(ٓٙ) الدعاء وفي ،(ٜٔ٘٘) األوسط في والطبراني ،(ٔ - ٗ ؽ) أحاديثو في نجيد ابن مرفوعا
 الغني وعبد ،(ٕٚٗ) األمثاؿ في الشيخ وأبو ،(ٚٙٚٛ - ٜٕٗ/ ٙ) الشعب في والبيهقي

 ىذا(: ٘ٙ٘/ ٜ) الفتح في الحافظ عنو قاؿ الموقوؼ والحديث( ٕٓ) الدعاء في المقدسي
(: ٖٓٗ/ ٖ) الترغيب في المنذري عنو فقاؿ المرفوع الحديث أما ىريرة، أبي عن صحيح موقوؼ
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 بن مسروؽ غير الصحيح رجاؿ رجالو(: ٖٔ/ ٛ) المجمع في الهيثمى وقاؿ قوي، جيدٌ  إسنادٌ 
 في فقاؿ الدارقطني أما ،(ٔٓٙ) الصحيحة في األلباني العبلمة وصححو.، ثقة وىو المرزباف،

 الحديث فضعف: التوحيد مجلة في الحويني فعل وكذا موقوؼ، الصحيح(: ٕٚٔ/ ٔٔ) العلل
 .الوقف ورجح المرفوع

 عصم من إال الجمهور، على ويلتبس الحق وجو ويغمض األمور، فيها تشتبو أف الفتن شأف ومن
 عز فإنو ودعاؤه، بو، واالستغاثة تعالى باهلل االعتصاـ منها النجاة أسباب أعظم فمن ورحم، اهلل

" أىدكم فاستهدوني ىديتو، من إال ضاؿ كلكم عبادي يا: )القدسي الحديث في القائل وجل
 (.ٕٚٚ٘) مسلم أخرجو( الحديث

 بأي عنها اهلل رضي المؤمنين أـ عائشة سألت: )قاؿ عوؼ بن الرحمن عبد بن سلمة أبي وعن
 من قاـ إذا كاف: "قالت الليل؟ من قاـ إذا صبلتو يفتتح وسلم عليو اهلل صلى اهلل نبي كاف شيء
 الغيب عالم واألرض، السماوات فاطر وإسرافيل، وميكائيل جبرائيل رب اللهم: صبلتو افتتح الليل

 الحق من فيو اختلف لما اىدني يختلفوف، فيو كانوا فيما عبادؾ بين تحكم أنت والشهادة،
 (.ٓٚٚ) مسلم أخرجو( مستقيم صراط إلى تشاء من تهدي إنك بإذنك،
 اهلل فهدى: )تعالى قاؿ إلهية، وىبة ربانية، منحة الفتن وقت بو واالستبصار الحق إلى فالهداية

: البقرة( ]مستقيم صراط إلى يشاء من يهدي واهلل بإذنو الحق من فيو اختلفوا لما آمنوا الذين
ٕٖٔ.] 
 االختبلؼ من نبيك وسنة بدينك اعصمني اللهم: "يقوؿ -تعالى اهلل رحمو - التيمي إبراىيم وكاف

 ".والخصومات الزيغ ومن األمور، شبهات ومن الضبلؿ، سبل ومن الهوى، اتباع ومن الحق، في
 أخرجو( الغريق كدعاء دعاء إال منها ينجي ال فتنة تكوف: )قاؿ - عنو اهلل رضي - ىريرة أبي وعن
 (.ٓٗ/ ٕ) الشعب في والبيهقي ،(ٖٔ٘ ،ٔ٘ٗ/ ٚ ،ٕٕ/ ٙ) شيبة أبي ابن

 كدعاء دعا من إال فيو ينجو ال زماف، الناس على ليأتين: )قاؿ - عنو اهلل رضي - حذيفة وعن
 (.ٕٗٚ/ ٔ) األولياء حلية( الغريق

 الناس نشب حين الليل من يصلي ربيعة بن عامر بن اهلل عبد سمعت) قاؿ سعيد بن يحيى وعن
 منها أعاذ التي الفتنة من يعيذؾ أف اهلل فسل قم: لو فقيل المناـ، في فأري ناـ، ثم الفتنة، في

 (.ٛٚٔ/ ٔ) األولياء حلية( جنازة إال خرج فما اشتكى، ثم يصلي، فقاـ عباده، صالح
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 عنو، تعالى اهلل رضي عثماف علي الطعن في الناس نشب لما) قاؿ ربيعة بن عامر بن اهلل عبد وعن
: قاؿ ؛"عبادؾ من الصالحين بو وقيت بما الفتنة، من قني اللهم،: "وقاؿ الليل، من يصلي أبي قاـ
 (.ٛٚٔ/ ٔ) األولياء حلية( جنازة إال خرج فما

 جالسا، -الزبير آؿ فتنة زمن- بستاف في بمصر رجل بينا) قاؿ عتبة بن اهلل عبد بن عوف وعن
 لو، مثل قد مسحاة، صاحب فإذا رأسو، فرفع معو؛ بشيء األرض ينكث يبكي، حزينا، كئيبا،
 الدنيا فإف أبالدنيا؟: "فقاؿ شيء؛ ال: فقاؿ ازدراه، فكأنو"  حزينا؟ مهموما أراؾ لي ما: "فقاؿ

 الحق بين فيو يفصل صادؽ، أجل اآلخرة فإف باآلخرة؟ أـ والفاجر، البر منها يأكل حاضر، عرض
: قاؿ" الحق أخطأ شيئا منها أخطأ من اللحم، كمفاصل مفاصل لها أف ذكر حتى: قاؿ والباطل؛

 سينجيك اهلل إف: "فقاؿ المسلموف؛ فيو بما اىتمامي: قاؿ كبلمو؛ من بذلك أعجبو فكأنو
 توكل أو يجبو، فلم اهلل دعا أو يعطو، فلم اهلل سأؿ الذي ذا من وسل، المسلمين، على بشفقتك

 ؛"مني وسلم سلمني، اللهم: "فقلت الدعاء، فعلقت: قاؿ"  ينجو؟ فلم بو وثق أو يكفو، فلم عليو
 .الفتن في بصائر كتاب انظر(. ٕٗٗ/ ٗ) األولياء حلية( شيئا منو تصب ولم الفتنة فتجلت: قاؿ
 

 .منو تفعيل فهو للطلب التنجيم لفظ في فالتاء بالنجـو العلم طلب: ىو اللغة في التنجيم ٔ
 الحوادث على الفلكية باألحواؿ االستدالؿ بأنو المحققين بعض عرفو كما ىو واصطبلحا

 بعلم يسمى ما وىذا. والنحوس السعود أو والوفيات، األمراض حدوث أو كتغيراألسعار، األرضية؛
 :نوعين على وىو التأثير،

 وىذا بتأثيرىا، تجري الحوادث وأف مختارة، فاعلة الكواكب أف المنجم يدعي أف: األوؿ النوع
 بغير ملكو في يتصرؼ أحدا وأف اهلل، غير خالق ىناؾ أف اعتقاد ألنو المسلمين؛ بإجماع كفر

 .وتعالى سبحانو وتقديره مشيئتو
 ال وىذا الحوادث، حدوث على وافتراقها واجتماعها الكواكب بمسير االستدالؿ: الثاني النوع
 اقتبس من: )وسلم عليو اهلل صلى النبي قاؿ كما السحر، من وىو الغيب، علم ادعاء من أنو شك
؛ من شعبة  رقم ،ٖٔٔ/ ٔ) أحمد أخرجو (زاد ما زاد السحر؛ من شعبة اقتبس فقد النجـو

 وابن ،(ٕٙٗٙ٘ رقم ،ٜٖٕ/ ٘) شيبة أبى وابن ،(ٜٖ٘ٓ رقم ،٘ٔ/ ٗ) داود وأبو ،(ٕٔٗٛ
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 عنو قاؿ والحديث( ٜٕٓٙٔ رقم ،ٖٛٔ/ ٛ) والبيهقى ،(ٕٖٙٚ رقم ،ٕٕٛٔ/ ٕ) ماجو
/ ٖ٘) الفتاوى مجموع في اإلسبلـ شيخ وقاؿ صحيح، إسناده(: ٗٛٗص) الرياض في النووي
 المغني في العراقي وقاؿ ،(ٖٖٕٖ/ ٙ) المهذب في الذىبي وصححو صحيح، إسناده(: ٖٜٔ

 جيد، إسناده(: ٛٔٗ/ ٖ) الشرعية اآلداب في مفلح ابن وقاؿ صحيح، إسناده(: ٗٗٔ/ ٗ)
/ ٕ) فتاواه مجموع في باز ابن العبلمة وصححو ،(ٖٜٚ) الصحيحة في األلباني العبلمة وجوده
 في الوادعي وصححو صحيح، إسناده: المسند تحقيق في شاكر أحمد الشيخ وقاؿ ،(ٕٓٔ

 المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط وقاؿ ،(ٗٙٙ) الصحيحين في ليس مما المسند الصحيح
 .صحيح إسناده(: ٗ٘ٗ/ ٖ)

 ىو والُنحس والُسعد األرضية الحوادث على النجـو وبمواقع النجـو بحركة يستدؿ الذي والمنجم
 لو تقبل لم فصدقو شيء عن فسألو عرافا أتى من) الحديث وفي عراؼ، ىو بل العراؼ جنس من

 قاؿ إذا ثم الغيب، علم يدعيو بما يدعي والعراؼ الكاىن ألف مسلم، رواه ،(يوما أربعين صبلة
 على عبلمة ذلك أف أو نحس، أو سعد لو يحصل كذا نجم في ولد إذا المولود إف المنجم
 في يولد فإنو بالتجربة، ذلك يعرؼ أف يمكن وال بالغيب، الرجم من فذلك شقاوتو، أو سعادتو
 والشر، الخير الوقت في فيحدث األضداد، من أنواع الواحد الوقت في ويحدث الواحد الوقت
 فاسداً، يكوف ومن صالحاً  يكوف ومن شقياً  يكوف ومن سعيداً  يكوف من الواحد النجم في ويولد
 أنزؿ بما كفر فقد يقوؿ بما فصدقو شيء عن فسألو عرافاً  أو كاىناً  أتى من: )أيضا الحديث وفي
 والدارمي ،(ٖٕ٘ - ٕٕ٘/ ٗ) شيبة أبي وابن ،(ٙٚٗ ،ٛٓٗ/ ٕ) أحمد أخرجو (محمد على

 ،(ٖ٘ٔ) والترمذي ،(ٜٖٗٓ) داود وأبو ،(ٚٔ - ٙٔ/ ٖ) تاريخو في والبخاري ،(ٖٙٔٔ)
 شرح في والطحاوي ،(ٚٓٔ) الجارود وابن ،(ٜٚٔٓ) الكبرى في والنسائي ،(ٜٖٙ) ماجة وابن

 ،(ٖٛٔ/ ٔ) الضعفاء في والعقيلي ،(ٖٓٔٙ) اآلثار مشكل شرح وفي ،(٘ٗ/ ٖ) اآلثار معاني
 في ضعفو إلى الترمذي أشار والحديث( ٜٛٔ/ ٚ) والبيهقي ،(ٖٚٙ/ ٕ) الكامل في عدي وابن

 ىذا من إال يعرفو فلم الحديث ىذا عن محمدا سألت(: ٜٔ/ ٔ) الكبير العلل في وقاؿ سننو،
/ ٖ) التلخيص في الحافظ وقاؿ الخبلصة، في النووي وضعفو جدا، الحديث ىذا وضعف الوجو
 ابن وضعفو بشيء، فليس بو انفرد وما بو يحتج ال وحكيم منكر حديث ىذا البزار وقاؿ(: ٜٖٛ
 سيد ابن وقاؿ ضعيف، سنده: البغوي قاؿ(: ٖٕ/ ٙ) الفيض في المناوي وقاؿ والعقيلي، عدي،
 متنو ونكارة واالنقطاع رواتو وضعف للضعف موجب وىو ثقة غير عن التفرد علل أربع فيو: الناس
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 من كلهم رووه: المنذري وقاؿ بالقائم، إسناده ليس: الكبائر في الذىبي وقاؿ بيانو، في وأطاؿ
 حكيم من المديني ابن وسئل ىريرة أبي عن خالد طريق وىو تميمة ابن عن األثـر حكيم طريق
 محتمل حديث(: ٗٙٔ/ ٘ٔ) المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط وقاؿ أعيانا،: فقاؿ

 وصححو صحيح، حديث: األمالي في فقاؿ العراقي أما النقطاعو، ضعيف إسناد وىذا للتحسين،
: المسند تحقيق في شاكر أحمد الشيخ وقاؿ ،(ٕٜٗ٘) الصحيح الجامع في األلباني العبلمة
: وقاؿ ضعفو من كل( ٚٓٔ رقم ،ٗٓٔ/ ٔ) المكدود غوث في الحويني وتعقب صحيح، إسناده
 .حسن إسناده
 كتاب لشرح التمهيد كتاب في اهلل حفظو الشيخ آؿ العزيز عبد بن صالح الشيخ قاؿ: مسألة

 :أنواع ثبلثة الناس يتعاطاه الذي والتنجيم(: ٘ٛٗ - ٕٛٗ/ ٔ) التوحيد
 منفعلة األرضية الحوادث وأف بنفسها، مؤثرة فاعلة النجـو أف اعتقاد ىو الذي التنجيم: األوؿ
، إرادات وعن النجـو عن ناتجة ، تأليو وىذا النجـو  الصابئة يصنعو كاف الذي وىو للنجـو

 تلك بعبادة أولئك فتأمر الشياطين، أرواح فيها تحل وتمثاال، صورة وكوكب نجم لكل ويجعلوف
 .إبراىيم قـو كشرؾ وشرؾ أكبر كفر باإلجماع وىذا واألوثاف، األصناـ
 والتقائها النجـو بحركة االستدالؿ وىو التأثير، علم يسمى ما ىو: التنجيم من الثاني والنوع

 ما على دالة النجـو حركة فيجعلوف األرض، في سيحصل ما على وغروبها، وطلوعها وافتراقها،
 أنواع من وىو المنجم،: لو يقاؿ بها ويستدؿ األشياء ىذه يفعل والذي األرض، في مستقببل سيقع

، وتحرؾ األفبلؾ بحركات االستدالؿ طريق عن المغيبة باألمور يخبر ألنو الكهاف؛  وىذا النجـو
 ما النجـو ألف ؛-وعبل جل -باهلل وكفر الكهانة من نوع وىو الكبائر، من وكبيرة محـر النوع

 المستقبل في سيحصل وبما يريدوف بما إليهم فتوحي الشياطين، تأتيهم وىؤالء لذلك خلقت
 .ذلك على دليبل النجـو حركة ويجعلوف

 قصيدة في عمورية فتح في كما ذلك ونحو الواقع من كثيرة أشياء في المنجمين قوؿ أبطل وقد
 .وغيرىا. . . الكتب من أنباء أصدؽ السيف: المشهورة تماـ أبي

 النجـو منازؿ يتعلم أف وىو التسيير، بعلم يسمى ما: التنجيم اسم في يدخل مما الثالث النوع
 يصلح، ال وما للزرع األوقات من يصلح وما واألوقات، القبلة، يعلم أف ألجل وحركاتها،

 من فيو ينزؿ أال اهلل سنة جرت الذي الوقت وعلى الرياح، ىبوب وقت على بذلك واالستدالؿ
 الترخيص وسبب العلماء، بعض فيو رخص وقد التسيير، علم يسمى فهذا. ذلك ونحو كذا، المطر
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 ال وزمنا، وقتا ذلك يجعل غروبها، أو وطلوعها وافتراقها، والتقاءىا وحركتها النجـو يجعل أنو: فيو
 جعل -وعبل جل- واهلل وكذا، كذا فيو يصلح زمن على عبلمة النجـو ىذه فيجعل سببا، يجعلو
 كثيرة، أمور لىع عبلمة فهي{ يَػْهَتُدوفَ  ُىمْ  َوبِالن ْجمِ  َوَعبَلَماتٍ : }تعالى قاؿ كما عبلمات النجـو
 طلوع بسبب ليس الوقت فدخوؿ الشتاء، وقت يدخل الفبلني النجم بطلوع أنو -مثبل -يعلم كأف

 البرد، لحصوؿ بسبب ليس فهو وإال الوقت، دخوؿ على بطلوعو استدللنا طلع حين ولكن النجم،
 زرع أو النخل غرس لمناسبة بسبب وليس للمطر، بسبب وليس الحر، لحصوؿ بسبب وليس

 يجعل ألنو تعلما؛ أو قوال بو بأس فبل ذلك على كاف فإذا وقت، ولكنو ذلك، ونحو المزروعات
 ا.ىػ بو مأذوف وذلك أزمنة وغروبها وظهورىا النجـو
 ؟ الغيب علم ادعاء أو التنجيم في تدخل ىل الطقس أحواؿ معرفة :مسألة
 حسية أمور على تبنى وإنما ، الغيب علم ادعاء أو التنجيم في تدخل ال الطقس أحواؿ معرفة

 توقع أو ، والخسوؼ الكسوؼ أوقات معرفة وكذلك.  الكونية اهلل سنن في ونظر ، وتجارب
 . األمطار نزوؿ أو ، الرياح ىبوب

 طريق عن الشمس وكسوؼ القمر خسوؼ وقت يعرؼ قد: "  الدائمة اللجنة فتاوى في جاء
 ألنو ؛ ذلك في غرابة وال ، جزئيا أو كليا ذلك كوف كذلك بو ويعرؼ ، الكواكب سير حساب

 سير حساب علم يعرؼ ال لمن بالنسبة غيبي بل ، أحد لكل بالنسبة الغيبية األمور من ليس
 أو الكسوؼ كوف ذلك ينافي وال ، العلم ذلك يعرؼ لمن بالنسبة بغيبي وليس ، الكواكب
 " طاعتو على ويستقيموا ربهم إلى ليرجعوا عباده بها يخوؼ التي تعالى اهلل آيات من آية الخسوؼ

 نزوؿ أو سحاب نشوء توقع أو عواصف أو رياح ىبوب توقع أو الطقس معرفة"  :أيضا فيها وجاء
 بهذه خبرة لديو كاف لمن علم ال ظن يحصل فقد الكونية، اهلل سنن معرفة على مبني جهة في مطر

 علم ال ظن عن بو ويخبر ذلك فيتوقع عامة عادية تجارب أو علمية نظريات طريق عن السنن
  انتهى"  أخرى ويخطئ تارة فيصيب

 تدرؾ أمور عن يخبر من شيء في الكهانة من وليس: "  اهلل رحمو عثيمينال عبلمةال وقاؿ
 عن أخبر لو كما ، شيء في الكهانة من ليست بالحساب تدرؾ التي األمور فإف ؛ بالحساب

 أخبر لو وكما ، بالحساب يدرؾ ألنو الكهانة من ليس فهذا ؛ القمر خسوؼ أو الشمس كسوؼ
 علم من ليس فهذا ؛ كذا و كذا الساعة في مثبل الميزاف برج منٕٓ في تغرب الشمس أف
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 ولو عنو اإلخبار فإف ، بالحساب يدرؾ شيء فكل ؛ بالحساب تدرؾ التي األمور من ألنو ، الغيب
 . الكهانة من وال ، الغيب علم من يعتبر ال مستقببل كاف
 أشبو ما أو ساعة وعشرين أربع خبلؿ في الطقس أحواؿ من اآلف بو يخبر ما الكهانة من وىل
 ؟ ذلك

 صفة على يتكيف الجو ألف ؛ الجو تكيف وىي ، حسية أمور إلى يستند أيضا ألنو ؛ ال:  الجواب
 في ذلك ونظير ، يمطر ال أو ، يمطر ألف صالحا فيكوف ؛ عندىم الدقيقة بالموازين تعرؼ معينة
 المطر ينزؿ أف يوشك:  نقوؿ ، السحاب وثقل والبرؽ والرعد الغيـو تجمع رأينا إذا البدائي العلم

. 
 أف يظنوف العامة بعض كاف وإف ، الغيب علم من فليس ؛ محسوس شيء إلى استند ما أف فالمهم

 القوؿ" من انتهى."  بالكهانة تصديق بها التصديق إف:  ويقولوف ، الغيب علم من األمور ىذه
 ".التوحيد كتاب شرح المفيد
 التقاويم أىل بمعرفة يتعلق فيما( ٕٗٗ/ٗ) تيمية ابن اإلسبلـ لشيخ" الكبرى الفتاوى: " وينظر

 يعرؼ مما ذلك ونحو الشتاء وأوؿ ، الربيع وأوؿ ، والخسوؼ الكسوؼ ألوقات والحساب
  . الغيب علم في يدخل وال ، بالحساب

 وىي الجوية، األرصاد علماء طريق عن تختلف الجو حالة عن اإلخبار في طريقة للمنجمين (تنبيو)
 وقوع بحسب الجو حالة المنجم ويحدد ونارية، ومائية، وترابية، ىوائية، إلى البروج قسموا أنهم

 وقوع أف زعموا معينة مناظرة لو الكواكب ومناظرة األربعة البروج ىذه أنواع أحد في الطالع النجم
 ونحو واألمطار الرطوبة على المائي وفي ذلك، ونحو الرياح على يدؿ مثبلً  ىوائي برج في الطالع
 (.ب/ٕٙؽ) الفرخاف البن األحكاـ وىكذا كتاب...  ذلك
 الفصوؿ على الفلكية البروج في الشمس انتقاؿ من االستدالؿ جنس من ليسكما ترى  وىذا

 علم في يدخل الذي -العرب يفعلو كما- والرياح واألمطار والبر الحر أوقات وعلى األربعة
 لهم أين فمن والكذب، والظن الوىم على يعتمد ىذا بل بجوازه، القوؿ ناقدم الذي التسيير
 أو األمطار، بنزوؿ يجزموف فهم ذلك إلى باإلضافة األربعة؟ األقساـ ىذه إلى البروج تقسيم

 .ذلك من شيء على ىذه بترىاتهم استدلوا إذا ذلك، نحو أو ريح بمجيء
 القوؿ يكوف حتى االدعاءات، ىذه من يسلم أف يجب -اليـو معروؼ ىو كما- الجو حالة وتوقع

 .جائزاً  بو
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 .النجـو خلق من الحكمة :مسألة
 رواه فيما مجموعة الحكم ىذه ووردت إليها، تعالى اهلل أرشدنا سامية، لحكمة النجـو اهلل خلق

نْػَيا الس َماءَ  زَيػ ن ا َوَلَقدْ ): قاؿ قتادة أف تعليقاً  (ٕٕ٘-ٕٕٗ/ٗ) البخاري  ،(٘:الملك) (ِبَمَصابِيحَ  الدُّ
 تأوؿ فمن بها، يهتدى وعبلمات للشياطين، ورجوماً  للسماء، زينة جعلها: لثبلث النجـو ىذه خلق
 التي الحكم أف تبين ىذا ومن ، (بو لو علم ماال وتكلف نصيبو، وأضاع أخطأ، ذلك بغير فيها

 :وىي ثبلث، النجـو خلق من لنا اتضحت
: تعالى اهلل قوؿ في الحكمة ىذه على الكريم القرآف نصوص دلت وقد: للسناء زينة تكوف أف -ٔ
 إليها نظر لمن بالكواكب السماء زينا: أي ، ( لِلن اِظرِينَ  َوزَيػ ن اَىا * بُػُروجاً  الس َماءِ  ِفي َجَعْلَنا َوَلَقدْ ) 

نْػَيا الس َماءَ  زَيػ ن ا ِإن ا) : وقولو وأبصرىا،  ِفي َسَماَواتٍ  َسْبعَ  فَػَقَضاُىن  )  :،وقولو(  اْلَكَواِكبِ  بِزِيَنةٍ  الدُّ
نْػَيا الس َماءَ  َوزَيػ ن ا َأْمَرَىا َسَماءٍ  ُكلِّ  ِفي َوَأْوَحى يَػْوَمْينِ   اْلَعِليمِ  اْلَعزِيزِ  تَػْقِديرُ  َذِلكَ  َوِحْفظاً  ِبَمَصابِيحَ  الدُّ

َناَىا َكْيفَ  فَػْوقَػُهمْ  الس َماءِ  ِإَلى يَػْنظُُروا َأفَػَلمْ )  :وقولو ،( ) : وقولو ،( فُػُروجٍ  ِمنْ  َلَها َوَما َوزَيػ ن اَىا بَػنَػيػْ
نْػَيا الس َماءَ  زَيػ ن ا َوَلَقدْ   .(الس ِعيرِ  َعَذابَ  َلُهمْ  َوَأْعَتْدنَا لِلش َياِطينِ  رُُجوماً  َوَجَعْلَناَىا ِبَمَصابِيحَ  الدُّ

 قوؿ في أيضاً  الحكمة ىذه على الكريم القرآف نصوص دلت وقد: للشياطين رجوماً  تكوف أف -ٕ
*  رَِجيمٍ  َشْيطَافٍ  ُكلِّ  ِمنْ  َوَحِفْظَناَىا*  لِلن اِظرِينَ  َوزَيػ ن اَىا بُػُروجاً  الس َماءِ  ِفي َجَعْلَنا َوَلَقدْ ) :  تعالى اهلل
نْػَيا الس َماءَ  زَيػ ن ا ِإن ا) : وقولو ،{ُمِبينٌ  ِشَهابٌ  فَأَتْػبَػَعوُ   الس ْمعَ  اْستَػَرؽَ  َمنِ  ِإال   *  اْلَكَواِكبِ  بِزِيَنةٍ  الدُّ

 َوَلُهمْ  ُدُحوراً *  َجاِنبٍ  ُكلِّ  ِمنْ  َويُػْقَذُفوفَ  اأْلَْعَلى اْلَمؤَلِ  ِإَلى َيس م ُعوفَ  ال*  َمارِدٍ  َشْيطَافٍ  ُكلِّ  ِمنْ  َوِحْفظاً 
 َسَماَواتٍ  َسْبعَ  فَػَقَضاُىن  ) : وقولو ،{ثَاِقبٌ  ِشَهابٌ  فَأَتْػبَػَعوُ  اْلَخْطَفةَ  َخِطفَ  َمنْ  ِإال  *  َواِصبٌ  َعَذابٌ 

نْػَيا الس َماءَ  َوزَيػ ن ا َأْمَرَىا َسَماءٍ  ُكلِّ  ِفي َوَأْوَحى يَػْوَمْينِ  ِفي  اْلَعزِيزِ  تَػْقِديرُ  َذِلكَ  َوِحْفظاً  ِبَمَصابِيحَ  الدُّ
نْػَيا الس َماءَ  زَيػ ن ا َوَلَقدْ ) : وقولو ،( يمِ اْلَعلِ   َلُهمْ  َوَأْعَتْدنَا ِللش َياِطينِ  رُُجوماً  َوَجَعْلَناَىا * ِبَمَصابِيحَ  الدُّ

 َشِديداً  َحَرساً  ُمِلَئتْ  فَػَوَجْدنَاَىا الس َماءَ  َلَمْسَنا َوأَن ا) : الجن عن حكاية وقولو ،{الس ِعيرِ  َعَذابَ 
َها نَػْقُعدُ  ُكن ا َوأَن ا*  َوُشُهباً   .( َرَصداً  ِشَهاباً  َلوُ  َيِجدْ  اآْلفَ  َيْسَتِمعِ  َفَمنْ  لِلس ْمعِ  َمَقاِعدَ  ِمنػْ
) : قاؿ عنهما اهلل رضي عباس ابن حديث من مسلم رواه فيما وسلم عليو اهلل صلى النبي وبينها

 رسوؿ مع جلوس ىم بينما أنهم األنصار من وسلم عليو اهلل صلى النبي أصحاب من رجل أخبرني
 ماذا: "وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ لهم فقاؿ. فاستنار بنجم رمي وسلم عليو اهلل صلى اهلل

 رجل الليلة ُولد: نقوؿ كنا أعلم، ورسولو اهلل: قالوا" ىذا؟ بمثل رمي إذا الجاىلية في تقولوف كنتم
 وال أحد لموت بها يرمى ال فإنها: "وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ عظيم، رجل ومات عظيم
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 السماء أىل سبح ثم العرش، حملة سبح أمراً  قضى إذا اسمو وتعالى تبارؾ ربنا ولكن لحياتو،
 لحملة العرش حملة يلوف الذين قاؿ ثم الدنيا، السماء ىذه أىل التسبيح يبلغ حتى يلونهم الذين
 حتى بعضاً، السماوات أىل بعض فيستخبر: قاؿ قاؿ، ماذا فيخبرونهم ربكم؟ قاؿ ماذا: العرش

 فما بو، ويرموف أوليائهم، إلى فيقذفوف السمع الجن فتخطف الدنيا، السماء ىذه الخبر يبلغ
 .( ويزيدوف فيو يقرفوف ولكنهم حق، فهو وجهو على بو جاءوا

 النجـو ىذه تعالى اهلل جعل وكذلك: والبحر البر ظلمات في بها يهتدى عبلمات تكوف أف -ٖ
 َوُىوَ ) : تعالى قاؿ كما فيو، تحيروا أو الطريق ضلوا إذا بها ليهتدوا للناس والبحر البر في أدلة

(،  يَػْعَلُموفَ  ِلَقْوـٍ  اآْلياتِ  َفص ْلَنا َقدْ  َواْلَبْحرِ  اْلبَػرِّ  ظُُلَماتِ  ِفي بَِها لِتَػْهَتُدوا النُُّجوـَ  َلُكمُ  َجَعلَ  ال ِذي
 .( يَػْهَتُدوف ُىمْ  َوبِالن ْجمِ  َوَعبلَماتٍ ) : وقاؿ
، خلقت أجلها من التي الحكم ىي ىذه  من جعلت فيما النجـو تجعل أف الواجب فمن النجـو

 وأضاع أخطأ ذلك بغير فيها تأوؿ فمن: )اهلل رحمو قتادة قاؿ كما ذلك، بها يتجاوز ال أجلو،
 (.بو لو علم ال ما وتكلف نصيبو،
 .المغيبات على بها واالستدالؿ جاد، أبي حروؼ بالتنجيم يلحق: مسألة
 ،ومستقبلو اإلنساف بحياة قوية ورابطة عبلقة الحروؼ لهذه أف يزعموف الطريقة ىذه أرباب

 ىذه من العالم ىذا حوادث يعرفوف أنهم ويزعموف الحوادث، من فيو يحدث وما وبالكوف
 من قدراً  منها حرؼ لكل ويجعلوف جاد، أبي حروؼ يكتبوف أنهم ذلك في وطريقتهم. الحروؼ

 يجروف ثم وغيرىا، واألمكنة واألزمنة اآلدميين أسماء ذلك على ويجروف عندىم، معلوماً  العدد
 العملية ىذه من الباقي العدد وينسب ما بطريقة وطرح جمع من حسابية عملية األعداد ىذه على
 مددبو  والمبلحم، الحوادث وبأوقات والنحوس، بالسعود يقضوف ثم عشر، االثنى األبراج إلى

 وأمبله أسبلفهم، لهم أصلو ما وفق على الغيب، أمور من ذلك آخر إلى الناس، وأعمار الملك
 األمة، لهذه تسييراً  عمل الذي الكندي، إسحاؽ بن يعقوب فعلو ما ذلك ومن ،شيطانهم عليهم
 حساب من ذلك استخرج أنو أتباعو بعض وزعم وسبعمائة، وتسعين ثبلث عاـ قضينت أنها وزعم

 .السور أوائل في التي للحروؼ الذي الجمل
 كتاب عندىم فيو مؤلف وأىم الحروؼ، أسرار بعلم الرافضة يسميو ما الصناعة ىذه ضمن ويدخل
 باتفاؽ عليو كذب إليو ونسبتو عنو، اهلل رضي الصادؽ جعفر إلى وبهتاناً  كذباً  المنسوب الجفر،

 لو وكاف الزيدية رأس وىو العجلي، سعيد بن ىاروف ىو الكتاب ىذا واضع أف إذ بو، العلم أىل
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، على البيت ألىل سيقع ما علم وفيو الصادؽ، جعفر عن يرويو أنو يزعم كتاب  ولبعض العمـو
 والكرامة الكشف طريق عن ونظائره الصادؽ لجعفر ذلك وقع الخصوص، على منهم األشخاص

 العجلي ىاروف عنو فرواه صغير، جفر جلد في جعفر عند مكتوباً  كاف أنو ويزعموف يزعموف، كما
 الكتاب ىذا على علماً  االسم ىذا وصار فيو، كتب الذي الجلد باسم الجفر وسماه وكتبو،

 ال الكلمات من شواذ منو تظهر وإنما عينو عرؼ وال روايتو، تتصل لم الكتاب وىذا عندىم،
 عن عرفت العصور، مر على األزماف حوادث على مشتمل الكتاب ىذا أف ويزعموف دليل يصحبها

 .النجـو بآثار المتعلق الحروؼ علم طريق
 أنو الصادؽ جعفر عبداهلل أبي عن الكليني رواه ما عندىم المعتقد ىذا لتعضيد بو يتشبثوف ومما
 علم فيو أدـ من وعاء: قاؿ الجفر؟ ما: لو فقيل الجفر؟ ما يدريهم وما الجفر، عندنا وإف: )قاؿ

 سئل عبداهلل أبا أف أيضاً  رواه وما (.إسرائيل بني من مضوا الذين العلماء وعلم والوصيين، النبيين
 ولد الجفر أف إذ التسمية، ألصل مخالف ىذا - (علماً  مملوء ثور جلد ىو: )فقاؿ الجفر، عن

 اليزدي نقل فقد السبلـ، عليو آدـ عن مأثور العلم ىذا أف يذكروف وتارة ،-فتنبو الثور ال الماعز،
 فيو ونفخ بيده تعالى اهلل خلقو مرسل نبي فهو السبلـ عليو آدـ أما: )الينابيع كتاب عن الحائري

 سفر كتاب ولو الحروؼ، علم في تكلم من أوؿ وىو صحائف، عشر عليو فأنزؿ روحو من
 من ألبنائو ورثو السبلـ عليو آدـ أف ذكر ثم- الحروؼ علم في الدنيا في كتاب أوؿ وىو الخفايا،

 الصادؽ جعفر أبيو عن العلم ىذا ورث ثم: قاؿ أو إلى وىكذا بعدىم لمن ورثوه وأبناؤه بعده،
 والجفر األكبر، الجفر كتاب لو أف ذكر ثم(. كنوزه طبلسم وفك رموزه، معاقد حل الذي وىو

 إلى...  ث ت، ب، أ، من ىي التي الوفقية المصادر إلى إشارة األكبر الجفر وأف األصغر،
 أبجد من مركبة ىي التي الوفقية المصادر إلى إشارة األصغر الجفر وأف وفق، ألف وأنها آخرىا،

 .وفق سبعمائة وىي قرشت، إلى
 كما الكتاب وىذا وسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بيت آؿ على الرافضة أكاذيب من كلو وىذا

 القوؿ سوى إثباتو على برىاف لهم وليس اهلل، رحمو الصادؽ جعفر إلى كذباً  نسب آنفاً  ذكرت
 مخصوصين وذريتو ىو يكوف أف عنو اهلل رضي طالب أبي بن علي نفى قد بل الدليل، عن المجرد
 :عنو اهلل رضي لعلي قيل أنو : )(ٗٓٙٔ) البخاري رواه فيما وذلك الناس، دوف الوحي من بشيء

 أعلمو، ما النسمة وبراً  الحبة فلق والذي ال قاؿ اهلل؟ كتاب في ما إال الوحي، من شيء عندكم ىل
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 قاؿ الصحيفة؟ ىذه في وما قلت الصحيفة، ىذه في وما القرآف، في رجبلً  اهلل يعطيو فهماً  إال
 (.بكافر مسلم يقتل ال وأف األسير، وفكاؾ ،-أي الدية– العقل

 آدـ عن ذلك في روي ما كل أف إذ صحيحة، فليست السبلـ عليو آدـ إلى العلم ىذا نسبة أما
 إسرائيلية أخبار عن نقلت فقد عليو أنزلها اهلل وأف جاد أبي بحروؼ عالماً  كاف أنو من السبلـ عليو

  .بها يوثق ال ،ضعيفة
 جعل فقد األوثاف، يعبدوف الذي الصابئة اليوناف، فبلسفة عن مأثورة الصناعة ىذه أف ورد وقد

 من الغالب بها يعرؼ أنو وادعى الجمل حساب في فصبلً ( السياسة) كتاب آخر في أرسطو
 .(ٗٔٔص) خلدوف ابن مقدمة .الغيب أمور من ذلك ونحو المغلوب

 لها عبلقة وال المسميات، أسماء ليست الحروؼ ىذه أف الموضع ىذا في يعلم أف ينبغي والذي
 معرفة بعد المعجم حروؼ من األسماء تأليف ليعرؼ ألفت وإنما بحياتو، وال اإلنساف بمستقبل

 العدد، مراتب على عبلمات يجعلونها صاروا الحساب أىل من كثيراً  إف ثم المعجم، حروؼ
 االصطبلح، ىذا ىؤالء أخذ ثم وىكذا،...  ثبلثة والجيم اثنين، والباء واحد، األلف فيجعلوف

 بطبلف لخفاء بالتنجيم، وربطوه الغيبية، األمور تعرؼ بو وأف علم، أنو وادعوا األباطيل، عليو ولفقوا
 ىذه من وال الفاسدة، الظريات ىذه مثل عن يؤخذ ال والعلم الناس، من كثير على جيمنالت

 ىو ما يزعمونو الذي وىذا محقق، ونقل مصدؽ، عقد من فيو البد بل الباطلة، الجاىلية العقليات
 واعتقد بو صدقو ومن الربوبية، في الشرؾ أعظم من شك ببل وىذا بو، اهلل استأثر علم ادعاء إال
 قوماً  إف: )الصناعة ىذه يتخذوف الذين على منكراً  عباس ابن قاؿ كما ،-باهلل والعياذ- كفر فيو

، في وينظروف جاد، أبا يحسبوف  في الرزاؽ عبد أخرجو (خبلؽ من ذلك فعل لمن أرى وال النجـو
 صحيح.( وإسناده ٜٖٔ/ ٛ) الكبرى في والبيهقي، (ٜ٘ٓٛٔ رقم/ ٕٙ/ ٔٔ) المصنف

/ ٔ" "تفسيره" في كثير ابن قاؿ(: ٕٓٗ/ٗ( قاؿ الشيخ مشهور في تعليقو على الموافقات )تنبيو)
 من يستخرج وأنو المدد معرفة على دالة أنها زعم من وأما: "المقطعة الحروؼ ىذه عن" ٙٚ
 ".مطاره غير في وطار لو، ليس ما ادعى فقد والمبلحم؛ والفتن الحوادث أوقات ذلك

 أيًضا وأخرجو ،"ىشاـ ابن تهذيب، ٘ٗ٘/ ٔ" "السيرة" في إسحاؽ ابن -أخرجو وأما ما-
، ٕٙٗ رقم/ ٖٜ-ٕٜ/ ٔ" "التفسير" في جرير وابن ،"ٕٛٓ/ ٕ" "الكبير التاريخ" في البخاري

 حدثني: إسحاؽ ابن طريق من" ٖٖٔ-ٖٖٓ" "القرآف آي عد في البياف" في والداني ،"شاكر ط
 بن ياسر أبو مر: "قاؿ رئاب؛ بن اهلل عبد بن جابر عن عباس ابن عن صالح أبي عن الكلبي
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: البقرة سورة صدر يتلو وىو -وسلم وآلو عليو اهلل صلى- اهلل برسوؿ اليهود من رجاؿ في أخطب
 تعلموف: فقاؿ اليهود، من رجاؿ في أخطب بن حيي أخاه فأتى ؛{ ِفيوِ  رَْيبَ  ال اْلِكَتابُ  َذِلكَ  الم،}

 أنت: فقالوا{ ِفيوِ  رَْيبَ  ال اْلِكَتابُ  َذِلكَ  الم،: }عليو أنزؿ فيما يتلو محمًدا سمعت لقد واهلل
 -وسلم وآلو عليو اهلل صلى- اهلل رسوؿ إلى النفر أولئك في حيي فمشى. نعم: قاؿ سمعت؟

 لقد: قالوا". بلى: "فقاؿ{ . اْلِكَتابُ  َذِلكَ  الم،: }عليك أنزؿ فيما تتلو أنك يذكر ألم: لو فقالوا
 والبلـ واحدة، األلف. غيرؾ أمتو وأجل ملكو، مدة فيهم النبي بين ما أنبياء قبلك اهلل بعث

 نعم،: "قاؿ غيره؟ ىذا مع ىل! محمد يا: قاؿ. وسبعوف إحدى فهذه أربعوف؛ والميم ثبلثوف،
 ستوف؛ والصاد أربعوف، والميم ثبلثة، والبلـ واحدة، األلف وأثقل؛ أطوؿ ىذه: قالوا{ ". المص}

 وأطوؿ؛ أثقل ىذه: قاؿ{ ". الر} نعم،: "قاؿ غيره؟ ىذا مع ىل ومائة، وثبلثوف إحدى فهذه
 نعم،: "قاؿ غيره؟ ىذا مع ىل سنة، ومائتا إحدى ىذه مائتاف، والراء ثبلثوف، والبلـ واحدة، األلف

 مائتاف؛ والراء أربعوف، والميم ثبلثوف، والبلـ واحدة، األلف وأطوؿ؛ أثقل ىذا: قاؿ{ ". المر}
 ثم. كثيًرا أـ أعطيت أقليبًل  يدرى ما حتى أمرؾ علينا لبس: قاؿ ثم. ومائتاف وسبعوف إحدى فهذه
 كلو ىذا لمحمد جمع قد لعلو يدريكم ما: معو ومن ألخيو ياسر أبو قاؿ ثم. عنو قوموا: قاؿ

 ومائتاف؛ وسبعوف وإحدى ومائتناف، وثبلثوف وإحدى ومائة، وثبلثوف وإحدى وسبعوف، إحدى
 ".أمره علينا تشابو لقد: فقالوا. سنين وأربع سبعمائة فذلك

 وشيخو بالكذب، متهم السائب، بن محمد وىو الكلبي، آفتو موضوع، بل جدًّا، ضعيف وإسناده
 جامع" في كما عباس؛ ابن من يسمع لم صالح وأبو ضعيف، وىو ىانئ، أـ مولى باذاـ، صالح أبو

 ".٘٘ رقم" "التحصيل
 على مداره فهذا": "مقبل الشيخ ط، ٜٖ/ ٔ" "تفسيره" في فقاؿ بالضعف؛ كثير ابن عليو وحكم
 فتح" في الشوكاني عليو وتابعو ،"بو انفرد بما يحتج ال ممن وىو الكلبي، السائب بن محمد
 في الكلبي طريق من عباس ابن تفسير على الحمد وهلل بإسهاب تكلمت وقد ،"ٖٔ/ ٔ" "القدير
 شئت، إف فراجعو ؛"األولى المجموعة بعدىا، وما ٜٕ٘/ ٕ" "العلماء منها حذر كتب" كتابي

 .الهادي واهلل
 وىذا مجهوؿ، وىو ثابت، بن زيد مولى محمد أبي بن محمد فيو آخر وجو من البخاري وأورده
 عليو؛ يعتمد ال باطل وىذا: "تعالى اهلل رحمو فقاؿ حجر؛ ابن قرره ما وىذا متنو، جهة من مردود

 جملة من ذلك أف إلى واإلشارة جاد، أبي عد عن الزجر -عنو اهلل رضي- عباس ابن عن ثبت فقد
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/ ٕ" "اإلتقاف" في السيوطي عنو نقلو". الشريعة في لو أصل ال فإنو ببعيد؛ ذلك وليس السحر،
ٔٔ." 
"، ٜ٘ٓٛٔ رقم/ ٕٙ/ ٔٔ" "المصنف" في الرزاؽ عبد أخرجو ما إلى الحافظ أشار: قلت

 أبا يحسبوف ما قوًما إف: "قاؿ صحيح، بسند عباس ابن عن ،"ٜٖٔ/ ٛ" "الكبرى" في والبيهقي
، في وينظروف جاد  ".خبلؽ من ذلك فعل لمن أدري وال النجـو

 الحروؼ عدد من بهم المختص األمر ىذا من أفهامهم إليو بلغت ما فانظر: "عقبو الشوكاني وقاؿ
 اهلل صلى- اهلل رسوؿ من بالبياف أحق موضع أي وتأمل شيء، في العرب لغة من ليس كونو مع

 َذِلكَ  الم،: }سماع عند فهموه ما جعلوا قد المبلعين ىؤالء فإف الموضع؛ ىذا من -وسلم عليو
 لذلك كاف فلو شريعتو، في والدخوؿ لو، اإلجابة عن للتثبيط موجًبا العدد ذلك من{ اْلِكَتابُ 

 ال حتى بدء بادئ ظنوه ما -وسلم عليو اهلل صلى- اهلل رسوؿ لدفع يفهم؛ ومدلوؿ يعقل معنى
 ".معهم من على التشكيك من بو جاءوا ما عنو يتأثر
 التحرير" صاحب قوؿ مثل من تحتمل ال ما تحميلها إلى القصة ىذه وضع بياف بعد داعي وال

 بعدة إياىم -وسلم عليو اهلل صلى- اهلل رسوؿ جواب في وليس": "ٜ٘ٔ-ٜٗٔ/ ٔ" "والتنوير
 ىذه مدة ألعداد رموزًا العتبارىا تقرير السور أوائل في المتقطعة الحروؼ ىذه من أخرى حروؼ
 المسماة الطريقة نحو على لزعمهم مفيًدا يكوف أف بإبطاؿ فهموه ما إبطاؿ أراد وإنما األمة،

 عليو اهلل صلى- ضحكو وأما لو، مذىب ال والمانع المنع إلى ومرجعها الجدؿ، في بالنقض
 يتعلق فيما شريفة رسالة" في الصنعاني األمير قوؿ مثل ومن ،"جهلهم من تعجيب فهو -وسلم

 من كاف ذلك أف دليل فهذا: "القصة ساؽ أف بعد قاؿ" ٘ٔص" "واألوفاؽ للحروؼ باألعداد
 أف قطًعا يعلم كما العرب لغة من ذلك يكن لم أنو قطًعا المعلـو ومن واصطبلحهم، اليهود عرؼ

 ابن عن ثبت وقد أسحارىم، أوضاع ومن اليهود علم من إال ىو فما القرآف، تعارض لم العرب
 ".السحر من ذلك أف إلى واإلشارة جاد أبي عد عن النهي عباس

 تفسير على أخطب بن حيي -وسلم وآلو عليو اهلل صلى- اهلل رسوؿ قرر فقد: قلت فإف: "قاؿ ثم
 .باألعداد الحروؼ تلك
 تعالى أنو علم وقد العربية، في لؤلعداد موضوعة ليست الحروؼ تلك أف فمعلـو أواًل؛ أما: قلت
 .العبرانية باألوضاع ال العربية باألوضاع إال العربي يفسر فبل عربيًّا؛ القرآف أنزؿ
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 فسكوتو وأقوالهم؛ أفعالهم في لليهود -وسلم وآلو عليو اهلل صلى- مخالفتو علم فقد ثانًيا؛ وأما
 .كنائسهم إلى مروا إذا اإلنكار عن كسكوتو ىذا اإلنكار عن
 .عندىم كاذب كبلـ أنو تسليم على فسروا فهم اهلل كبلـ أنو منكروف فؤلنهم ثالثًا؛ وأما
 مما واحًدا يوًما بقاءه أف يعلم فإنو وتحزينهم، إلغاظتهم أراده سكوتو أف يحتمل فؤلنو رابًعا؛ وأما

 .أعواـ عن فضبًل  ويحزنهم يسوءىم
 ولغة لكم عرفًا كاف إذا: يقوؿ فكأنو قومو، لغة وال لغتو من ليس ىذا أف معلـو فؤلنو خامًسا؛ وأما

 أنفسكم، تلقاء من بو جئتم شيء ىو وإنما عرفنا، ىو وال لنا لغة ليس أنو تعلموف فأنتم عندكم؛
 لغة وال لغتو من ليس أنو علمنا أين ومن: قلت فإف .لفظ بأي بينهم يتعارفوا أف عليهم ينكر فبل

 قومو؟
 تفاسيرىم إلينا نقل قد أنو مع بهذا، تابعي وال صحابي عن واحد حرؼ يأت لم بأنو عرفناه: قلت

 وسعهم فيها وبذلوا اللغة أئمة دونها فقد العرب؛ لغة من أنو يقيًنا معلـو ىذا بل اهلل، لكبلـ
 من كذا مسماه الحرؼ وأف ىذا، من شيء فيو لغويًّا كتابًا تجد وال وغيرىا، البوادي في وتتبعوىا

 على ضير وال فيو حجر ال اصطبلحي أمر أنو فتعين لغة؛ وقوعو بعدـ مقطوع أمر ىذا العدد
 في يستعملونو لليهود اصطبلح أنو عرؼ أنو يدؿ السحر من وأنو عنو، عباس ابن ونهى متعاطيو،
 (.ٖٔٔ)ص والمنجموف التنجيمانظر كتاب  ".األسحار

 .المغيبات على بو واالستدالؿ بو يلحق وما الرمل، على الخط بالتنجيم يلحق: مسألة
 صناعة، التنجيم من استنبطوا -والتخمين الحدس على يعتمدوف الذين- المنجمين ىؤالء إف

 التي المادة إلى نسبة االسم بهذا وسموىا بالغيب، رجم أنها والواقع الرمل، خط سموىا
 شكبلً، عشر ستة والخطوط النقط من جعلوا أنهم الصناعة ىذه وطريقة عملهم، في يستخدمونها

 ذلك في وشأنهم ونحوس سعود إلى وقسموىا غيرىا، عن يختلف وشكل باسم منها كبلً  ميزوا
 ويربطونها تجارب، على مبنية أنها يزعموف تخمينية الصناعة ىذه ومسائل الكواكب، في شأنهم

،  اصطلحوا التي األشكاؿ من معيناً  شكبلً  منها كل يقتضي عشر االثنى البروج إف: ويقولن بالنجـو
 الذي المعين الشكل قوى البروج أوضاع تقتضي المطلوب عن السؤاؿ حين إنو: وقالوا عليها،
 .البروج أوضاع تناسب مخصوصة أحكاـ على تدؿ األشكاؿ وتلك الرمل، على الرّماؿ يرسمو
 في األنبياء من لنبي وكاف منو التحقق يمكن ال غائب بأمر وتعلق ظن، على مبني ظن كلو وىذا

 وعلم كيفيتو، أحد يعلم ال النبي ذلك علم أف إال إليو، اهلل أوحاه مخصوص خط الزماف سالف
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 وما والتنجيم التنجيم، علم على مبني -ذكرت كما- ىؤالء فعلم النبي ذلك لعلم مخالف ىؤالء
 .وتخمين ظن عليو بني
 وغيره" مسنده" في أحمد اإلماـ رواه فيما وذلك بو العمل عن وسلم عليو اهلل صلى النبي نهى وقد
 والطيرة العيافة):  قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف رضي اهلل عنو المخارؽ بن قبيصة عن

 ، ٓٙ/٘) ،( ٜٙ٘٘ٔ رقم ، ٚٚٗ/ٖ) وأحمد ،( ٖ٘/ٚ) سعد ابن أخرجو (الجبت من والطرؽ
 رقم ، ٖٔٔ/٘) شيبة أبى وابن ،( ٕٜٓ٘ٔ) المصنف في الرزاؽ وعبد ،( ٕٕٕٙٓ رقم

 الحديث غريب في الحربي إسحاؽ وأبو ،( ٜٖٚٓ رقم ، ٙٔ/ٗ) داود وأبو ،( ٖٕٓٗٙ
 والنسائى ،( ٜٔٗ رقم ، ٜٖٙ/ٛٔ) والطبرانى ،( ٙٛ/ٔ) الكنى في والدوالبي ،( ٚٚٔٔ/ٖ)

 والبيهقى ،( ٖٔٔٙ رقم ، ٕٓ٘/ٖٔ) حباف وابن ،( ٛٓٔٔٔ رقم ، ٕٖٗ/ٙ) الكبرى فى
 تاريخو في والخطيب ،( ٛ٘ٔ/ٕ) أصبهاف أخبار في نعيم وأبو ،( ٕٜٕٙٔ:  رقم ، ٜٖٔ/ٛ)
( ٗٛٗ) الرياض في النووي عنو قاؿ والحديث( ٕٖٙ٘) السنة شرح في والبغوي ،( ٕ٘ٗ/ٓٔ)

 عنو وسكت ،( ٕٜٔ/ٖ٘) الفتاوى مجموع في تيمية ابن إسناده حسن وكذا ، حسن إسناده: 
 ،( ٖٛ٘ٗ) والمشكاة ،( ٖٔٓ) المراـ غاية في األلباني العبلمة وضعفو ، والمنذري داود أبو

 منسوب، غير حياف. ضعيف إسناده( : ٕٙ٘/ٕ٘) المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط وقاؿ
 مخارؽ بن حياف: وقيل عمير، بن حياف: وقيل العبلء، أبو حياف: وقيل العبلء، بن حياف ىو: قيل
 عن توثيقو يؤثر ولم األعرابي، جميلة أبي ابن وىو: عوؼ غير عنو الرواة في يذكروا لم العبلء، أبو
 . حباف ابن غير

 ونحو والساحر والكاىن الصنم على تقع كلمة: والجبت قوؿ على الرمل على الخط ىو: والطرؽ
 .ذلك
 رواه فيما وذلك معرفتو، يدعوف الذي الناس عليو ما وبطبلف العلم، ىذا إدراؾ عدـ بين كما

 من نبي كاف: " قاؿ. يخطوف رجاؿ ومنا: قلت: قاؿ السلمي الحكم بن معاوية عن مسلم اإلماـ
 ".فذاؾ خذه وافق فمن يخط األنبياء
 على أحكامهم بنوا ىؤالء أف إذ فساده، وعلى التنجيم، تحريم على األدلة إلى باإلضافة كذلك
 .حكمو وآخذاً  بو، حقاً  وال منو، فرعاً  فيكوف المزعومة، ودالالتها النجـو تأثيرات
 كاف: "وسلم عليو اهلل صلى النبي بقوؿ صناعتهم وصحة جواز على الصناعة ىذه أرباب واستدؿ

 السبلـ، عليو إدريس عن ثبت الرمل علم إف: قالوا ،" فذاؾ خطو وافق فمن يخط، األنبياء من نبي
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 دليل وىذا(. ٕؽ) األلباب لب شرحكما في   معجزاتو من الرمل علم وكاف األوؿ، المعلم فهو
 إف حيث مطلقاً، إباحتها على يدؿ وال الصناعة، ىذه تحريم وعلى العلم، ىذا بطبلف على يدؿ

 .الداللة تتضح المعنى وباتضاح العلم، ىذا معنى بينوا العلماء
 معناه يكوف أف ليحتم: الحديث ىذا سرد : بعد(ٖٗٚ/ٕٔ) السنن معالمفي  الخطابي قاؿ

 آية كاف إنما ذلك ألف الصواب، من حظو يناؿ وال خطو، يوافق ال بعده من كاف إذ عنو، الزجر
 ا.ىػ نيلو في طمعاً  يتعاطاه أف بعده لمن فليس النبي، لذلك
 خطو وافق من معناه أف والصحيح معناه، في العلماء اختلف(: ٖٕ/٘)في المنهاج  النووي وقاؿ
 ال ألنو حراـ، أنو والمقصود، يباح فبل بالموافقة اليقيني العلم إلى لنا طريق ال ولكن لو، مباح فهو
 وافق فمن: "وسلم عليو اهلل صلى النبي قاؿ وإنما بها، يقين لنا وليس الموافقة، بيقين إال يباح
 فيو يدخل النهي ىذا أف متوىم يتوىم لئبل الموافق على تعليق بغير حراـ ىو: يقل ولم" فذاؾ خطو
 بياف مع النبي ذاؾ حرمة على وسلم عليو اهلل صلى النبي فحافظ يخط، كاف الذي النبي ذاؾ

 علم ال ولكن موافقتو، علمتم لو وكذا حقو، في مانع ال النبي ذلك أف والمعنى. حقنا في الحكم
 .بها لكم
 أباح أنو ال يقوؿ، فيما إصابتو يجدوف الذي فذاؾ خطو وافق من أف المختار: عياض القاضي وقاؿ
 كبلـ مجموع من فحصل: )النووي قاؿ ثم. شرعنا في نسخ ىذا أف ويحتمل: قاؿ. لفاعلو ذلك

 ا.ىػ اآلف عنو النهي على االتفاؽ فيو العلماء
 كما الرمل خط مشروعية على دليل الحديث في ليس: (ٕٔٔصفي المقدمة ) خلدوف ابن وقاؿ

 ذلك عند الوحي فيأتيو يخط نبي كاف الحديث معنى ألف لديو، تحصيل ال من بعض يزعمو
 فهو: أي ذاؾ، فهو خطو وافق فمن األنبياء، لبعض عادة ذلك يكوف أف استحالة وال الخط،
 الخط، عند الوحي يأتيو أف عادتو الذي النبي لذلك الوحي من عضده بما الخط بين من صحيح

 ا.ىػ فبل وحي موافقة غير من مجرداً  الخط من ذلك أخذ إذا وأما
 شديد حراـ وتعليمو الرمل تعلم: (ٛٔٔ-ٚٔٔص) الحديثية الفتاوىفي  الهيثمي حجر ابن وقاؿ

...  بمعرفتو استأثر وما غيبو في اهلل يشارؾ فاعلو أف العواـ إبهاـ من فيو لما فعلو وكذا التحريم
 أىل إجماع عليو اتفق وما القرآف، يطابق ما على يحل أف يجب مسلم في المذكور والحديث

 اعتقد من سؤاؿ على جواباً  خرج الحديث ألف اإلخبار، ال اإلنكار، على يحمل بأف وذلك السنة،
 علـو خواص من ذلك بأف وسلم عليو اهلل صلى جوابو فكاف العرب، اعتقدت ما على الخط علم
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 الدالة ومعجزاتو خصوصياتهم، من ىو إذ الناس من بو يتشبو من على اإلنكار يقتضي بما األنبياء
 يحمل أو، كثير والسنة القرآف في ومثلو اإلنكار، بو والمراد الخبر، ظاىره كبلـ فهو النبوة، على
 عليها دليل ال إذ الفاعل، ظن في واقعة غير وىي النبي، ذلك بخط بالموافقة الحل علق أنو على

، بخبر إال  يوجد، ولم بشرط، الحل علق ألنو حالو، على النهي فبقى يوجد، لم وذلك معصـو
 .األوؿ من أولى وىذا

 لفاعلو ذلك إباحة يريد أنو ال إصابتو تجدوف الذي فذاؾ خطو وافق فمن أراد أنو على يحمل أو
 يعلم أف خطو وافق لمن لوجب وإال ظاىره، على ليس أنو على يدؿ وىذا بعضهم، تأولو ما على
 والتحليل النواىي و األوامر من خطو، في بها وأمر النبي، ذلك يعلمها كاف التي المغيبات علم

 أف وعلم تأويلو، لـز ظاىره على لو حملو بطل فلما النبوة، في لو مساواتو يلـز وحينئذ والتحريم،
 جعل كما عنو، وينهاه بو يأمره لما عبلمة وجعلو بالخط، السبلـ عليو النبي ذلك خص تعالى اهلل

 الخضر لقاء على لموسى عبلمة الحوت وفقد لقومو، الغرؽ عبلمة التنور فور من السبلـ عليو لنوح
 كثير ومثلو أجلو، حضور على وسلم عليو اهلل صلى لنبينا عبلمة الفتح سورة في وما السبلـ، عليو
 ا.ىػ

 كما جوازه، على ال الخط، بعلم العمل تحريم على يدؿ الحديث أف العلماء ىؤالء كبلـ من فتبين
 معلقة العلم ىذا في اإلباحة ألف وذلك وفسادىا، الرمل، علم في الناس طريقة بطبلف على يدؿ

 كخط ليس مخصوص خط لو النبي ذلك فإف اإلباحة، عدـ إلى ذلك فأدى يتحقق، ال بشرط
 بموافقة العلم إلى سبيل وال المغيبات، من يذكره فيما بالوحي مؤيد وىو إليو، اهلل أوحاه ىؤالء،

 :طريقين بأحد يكوف والعلم بو، العلم تقتضي الموافقة ألف الخط، ذلك
 .العلم ىذا كيفية بياف في الصحيح الصريح النص: أحدىما
 األمرين وكبل وسلم، عليو اهلل صلى النبي زمن إلى النبي ذلك زمن من -صحيحال- النقل: والثاني
 .منتفٍ 
 في يعلم أف وينبغي النبي، ذلك بعد الرمل على الخط من الناس عليو ما بطبلف على ذلك فدؿ
 أخبروا وما الغيب، يعلموف أنهم الناس يخبروف وال الغيب، علم يدعوف ال األنبياء أف المقاـ ىذا

 . أنفسهم إلى ينسبونو فبل إليهم اهلل إيحاء من ىو إنما الغيب من بو الناس
 بالخطوط االستدالؿ عن باحث علم وىو األسارير علم حكمو ويأخذ الرمل، علم في يدخل ومما

 والقصر، والعرض والطوؿ والتباين التقاطع بحسب والجباه واألقداـ األكف في الموجودة
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 األعمار طوؿ من اإلنساف أحواؿ على المتضايقة أو المتسعة، الفروج من بينها ما وبحسب
 . ٔذلك شابو وما والفقر، والغنى والشقاوة، والسعادة وقصرىا،

 البحوث مجلةكما في   باز بن عبدالعزيز عبلمةال قاؿ الفنجاف، بقراءة يسمى ما أيضاً  بو ويلحق
 األئمة تقريرات ومن وسلم، عليو اهلل صلى أقوالو من ظهر وقد(: ٔٔ-ٚص ٕٓ) عدد اإلسبلمية،

، علم أف األمة، ىذه وفقهاء العلماء، من  وقراءة بالطالع، يسمى وما الرمل، على والخط النجـو
 الذي الشرؾ ومن الجاىلية، علـو من كلها ذلك أشبو وما الخط، ومعرفة الفنجاف وقراءة الكف،

 من إتياف أو فعلها، من التحذير و بإبطالها، اإلسبلـ جاء التي أعمالهم ومن ورسولو، اهلل حرمو
 الذي الغيب علم من ألنو ذلك، من بو يخبر فيما تصديقو أو منها، شيء عن وسؤالو يتعاطاىا

 (.ٜٖٔ)ص والمنجموف التنجيمانظر كتاب  .بو اهلل استأثر
 .الفلك علم تعلم حكم: مسألة

 والكواكب السيارة والكواكب والقمر الشمس أي العلوية، األجراـ مداره علم ىو الفلك علم
 لنا ويعين األجراـ، تلك يصف فاألوؿ وعملي، نظري قسماف وىو ذلك، ونحو وتوابعها الثابتة

 تلك رصد كيفية عن يبحث والثاني وىيآتها، السنوية، وفصولها وحركاتها الشمس عن أبعادىا
 .األجراـ

 جهة على تدؿ التي الدالئل من النجـو اعتبار على الفقهاء اتفق فقد العلم ىذا تعلم حكم أما
 ،المسافر يتعلمها أف ضرورة وعلى ذلك، على األدلة أقوى من أنها وعلى خفائها، عند القبلة

 {.يَػْهَتُدوفَ  ُىمْ  َوبِالن ْجمِ  َوَعبلَماتٍ : }تعالى بقولو مستدلين
 ومواقيت الناس مواقيت في المعتبرة ىي وأنها األىلة، من تؤخذ المواقيت أف على أيضاً  واتفقوا

 . الصلوات أوقات على دليل الشمس أف كما العبادات،
 نحو أو الحساب أو المشاىدة أو الحس طريق عن معرفتو يمكن ما أف إلى العلماء ذىب كما
 الكواكب بعد ومعرفة ومساقطها، ومطالعها، ومناظرىا، الكواكب، بأسماء كالعلم تعلمو يجوز ذلك
 عشر، االثنى والبروج القمر، منازؿ ومعرفة أفبلكها، في الكواكب تقطعو ما ومقدار األرض، عن

 :منها بأدلة ذلك على واستدلوا ذلك، ونحو الفلك ودرجات
 ِفي َتْجِري ال ِتي َواْلُفْلكِ  َوالنػ َهارِ  الل ْيلِ  َواْخِتبلؼِ  َواأْلَْرضِ  الس َماَواتِ  َخْلقِ  ِفي ِإف  : }تعالى اهلل قوؿ

َفعُ  ِبَما اْلَبْحرِ   ِمنْ  ِفيَها َوَبث   َمْوتَِها بَػْعدَ  اأْلَْرضَ  ِبوِ  فََأْحَيا َماءٍ  ِمنْ  الس َماءِ  ِمنَ  الل وُ  أَنْػَزؿَ  َوَما الن اسَ  يَػنػْ
: وقولو ،{ يَػْعِقُلوفَ  ِلَقْوـٍ  آَلياتٍ  َواأْلَْرضِ  الس َماءِ  بَػْينَ  اْلُمَسخ رِ  َوالس َحابِ  الرِّيَاحِ  َوَتْصرِيفِ  َداب ةٍ  ُكلِّ 
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 ِكن  َولَ  ظُُهورَِىا ِمنْ  اْلبُػُيوتَ  تَْأُتوا بَِأفْ  اْلِبرُّ  َولَْيسَ  َواْلَحجِّ  لِلن اسِ  َمَواِقيتُ  ِىيَ  ُقلْ  اأْلَِىل ةِ  َعنِ  َيْسأَلوَنكَ }
ْصَباحِ  فَاِلقُ : }وقولو ،{ تُػْفِلُحوفَ  َلَعل ُكمْ  الل وَ  َواتػ ُقوا أَبْػَواِبَها ِمنْ  اْلبُػُيوتَ  َوْأُتوا اتػ َقى َمنِ  اْلِبر    َوَجَعلَ  اإْلِ

 النُُّجوـَ  َلُكمُ  َجَعلَ  ال ِذي َوُىوَ *  اْلَعِليمِ  اْلَعزِيزِ  تَػْقِديرُ  َذِلكَ  ُحْسَباناً  َواْلَقَمرَ  َوالش ْمسَ  َسَكناً  الل ْيلَ 
 َجَعلَ  ال ِذي ُىوَ : }وقولو ،{يَػْعَلُموفَ  ِلَقْوـٍ  اآْلياتِ  َفص ْلَنا َقدْ  َواْلَبْحرِ  اْلبَػرِّ  ظُُلَماتِ  ِفي ِبَها لِتَػْهَتُدوا
 ِإال   َذِلكَ  الل وُ  َخَلقَ  َما ْلِحَسابَ َوا السِِّنينَ  َعَددَ  لِتَػْعَلُموا َمَناِزؿَ  َوَقد رَهُ  نُوراً  َواْلَقَمرَ  ِضَياءً  الش ْمسَ 

 الس َماَواتِ  ِفي الل وُ  َخَلقَ  َوَما َوالنػ َهارِ  الل ْيلِ  اْخِتبلؼِ  ِفي ِإف  *  يَػْعَلُموفَ  ِلَقْوـٍ  اآْلياتِ  يُػَفصِّلُ  بِاْلَحقِّ 
 َوالنُُّجوـُ  َواْلَقَمرَ  َوالش ْمسَ  َوالنػ َهارَ  الل ْيلَ  َلُكمُ  َوَسخ رَ : }وقولو ،{ يَػتػ ُقوفَ  ِلَقْوـٍ  آَلياتٍ  َواأْلَْرضِ 

 ِبُكمْ  َتِميدَ  َأفْ  َرَواِسيَ  اأْلَْرضِ  ِفي َوأَْلَقى: }وقولو، {يَػْعِقُلوفَ  ِلَقْوـٍ  آَلياتٍ  َذِلكَ  ِفي ِإف   بَِأْمرِهِ  ُمَسخ َراتٌ 
 َوالنػ َهارَ  الل ْيلَ  َوَجَعْلَنا: }وقولو ،{يَػْهَتُدوفَ  ُىمْ  َوبِالن ْجمِ  َوَعبلَماتٍ *  تَػْهَتُدوفَ  َلَعل ُكمْ  َوُسُببلً  َوأَنْػَهاراً 
 السِِّنينَ  َعَددَ  َولِتَػْعَلُموا رَبُِّكمْ  ِمنْ  َفْضبلً  لَِتْبتَػُغوا ُمْبِصَرةً  النػ َهارِ  آيَةَ  َوَجَعْلَنا الل ْيلِ  آيَةَ  َفَمَحْونَا آيَػتَػْينِ 

 ِسِنينَ  ِمائَةٍ  َثبلثَ  َكْهِفِهمْ  ِفي َولَِبُثوا: } تعالى وقولو ،{تَػْفِصيبلً  ْلَناهُ َفص   َشْيءٍ  وَُكل   َواْلِحَسابَ 
 الش ْمسَ  َجَعْلَنا ثُم   َساِكناً  َلَجَعَلوُ  َشاءَ  َوَلوْ  الظِّل   َمد   َكْيفَ  رَبِّكَ  ِإَلى تَػرَ  أََلمْ : }وقولو ،{ِتْسعاً  َواْزَداُدوا

ْنَسافَ  َخَلقَ : }وقولو ،{َدلِيبلً  َعَلْيوِ   من وغيرىا ،{ِبُحْسَبافٍ  َواْلَقَمرُ  الش ْمسُ *  اْلبَػَيافَ  َعل َموُ *  اأْلِ
 .اآليات

 النبي قاؿ: قاؿ عنو اهلل رضي ىريرة أبي عن اهلل رحمهما البغدادي والخطيب البيهقي رواه وما
 إلى اهلل عباد يحببوف الذين والقمر الشمس ةرعا اهلل إلى اهلل عباد أحب) :  وسلم عليو اهلل صلى

 حكم في والخطيب ،(ٜٖٚ/ٔ) الكبرى السنن في البيهقي أخرجو ( عباده إلى اهلل ويحببوف اهلل
 لو وذكر( ٓ٘ٔ/ٔ) والترىيب الترغيب في المنذر ابن ضعفووالحديث  (ب/ٕؽ) النجـو علم

 عن عيينة ابن بو فرد: المنذر ابن فيو وقاؿ والحاكم والبزار الطبراني رواه أوفى أبي عن آخر طريقاً 
 رواه(: ٕٖٙ/ٔ) مجمعال في الهيثمي وقاؿ صحيح غريب حديث وىو غيره، بو وحدث مسعر،

في  المناوي وقاؿ ،حاتم أبو اتهمو: الذىبي قاؿ مرواف، بن جنادة وفيو األوسط، في الطبراني
 بن وجنادة مجهوؿ،: وقاؿ الضعفاء، في الذىبي أورده مرواف، بن الوليد فيو(: ٖٖٔ/٘)الفيض 

 ،الحديث منكر: البخاري قاؿ نعماف، بن والحارث الحديث، في واتهمو حاتم أبو ضعفو مرواف
 (.ٜٚٚٗ) ضعيف في األلبانيالعبلمة  وضعفو
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 ىنا بهم والمراد الناس، بتدبير لقيامهم والحاكم األمير على وتطلق الماشية، حفاظ الرعاة أصلو 
": القدير فيض: "انظر. ذلك ونحو وزوالها والشمس الفجر طلوع يراعوف ألنهم المؤذنوف،

(٘/ٖٖٔ.) 
 اهلل رسوؿ سمعت: قاؿ عنها اهلل رضي عائشة عن اهلل رحمهما البغدادي والخطيب مالك ومارواه

( قاؿ الشيخ  غديقة عين قتلك تشاءمت ثم بحرية أنشأت إذا) : يقوؿ وسلم عليو اهلل صلى
 ببلغا، ٕٜٔ/ ٔ) الموطأ في مالك أخرجو(: ٙٔٔ/ٕمشهور في تعليقو على الموافقات )

 بوجو أعرفو ال الحديث وىذا: "(ٔٙٔ/ ٚ)" االستذكار" في البر عبد ابن قاؿ .ضعيف والحديث
 الشافعي ذكره ما إال ،"الموطأ" في مالك عن ذكره إنما ذكره ومن" الموطأ" غير في الوجوه من
 رقم/ ٕٓٓ/ ٘)" المعرفة" في البيهقي طريقو ومن االستسقاء، كتاب في (ٕ٘٘/ ٔ)" األـ" في]

 صلى النبي أف اهلل، عبد بن إسحاؽ عن يحيى أبي بن محمد بن إبراىيم عن (قلعجي ط -ٕٔٛٚ
 يحيى أبي وابن" لها أمطر فهو شامية، استحالت ثم بحرية أنشأت إذا: "قاؿ وسلم عليو اهلل

 ثم ".الحديث متروؾ أيضا ضعيف فروة أبي ابن ىو اهلل عبد ابن وإسحاؽ متروؾ، عليو مطعوف
 وقاؿ: "وقاؿ ".إسناد لو ليس ألنو بالحديث؛ العلم أىل من أحد بو يحتج ال الحديث وىذا: "قاؿ

 ناحية من بحرية السحاب ظهرت إذا: "يقوؿ كأنو بالنصب،" بحرية: "ىذا حديثو في الشافعي
: أي تشاءمت، ثم ،"الغرب بالمدينة البحر وناحية: "وقاؿ" وارتفعت ظهرت: نشأت ومعنى البحر،
 من الظاىرة السحابة مالت إذا: يقوؿ الشماؿ، ناحية في المدينة من والشاـ الشاـ، نحو أخذت

 الغرب بين التي النكباء بالريح إال كذلك تميل وال -البحرية عندنا وىو- الشماؿ إلى الغرب جهة
 وتستدرىا، تسوقها الجنوب ألف معيًنا؛ غزيًرا: يعني غدقا، ماؤىا يكوف فإنها القبلة، ىي والجنوب

 ".وغيرىم العرب عند معروؼ وىذا
 ببلغات وصل في رسالتو" في الصبلح ابن واستدرؾ أيضا، (ٖٚٚ/ ٕٗ)" التمهيد" في ونحوه
 في الدنيا أبي ابن طريق من فوصلو البر، عبد ابن على (ٖٔ-ٔٔص)" الموطأ في األربعة مالك
 البر، عبد وابن محمد بن حمزة الحافظين على استدراؾ وفيو: "قاؿ الواقدي، عن" المطر" كتابو
 ".بذاؾ إسناده وليس
 في والطبراني ،(ٕٕٚ رقم/ ٕٛٗٔ-ٕٚٗٔ/ ٗ)" العظمة" في الشيخ أبو وأخرجو: قلت

 بن اهلل عبد بن الحكيم عبد عن الواقدي طريق من (ٖ٘ٚٚ رقم/ ٖٔٚ-ٖٓٚ/ ٛ)" "األوسط"
 ".الواقدي بو تفرد: "الطبراني قاؿ نحوه، مرفوعا بو عائشة عن الحارث بن عوؼ عن فروة أبي
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: وانظر جدا ضعيف فالحديث كبلـ، فيو فروة أبي وابن مقبوؿ، وعوؼ متروؾ، وىو: قلت
 ص لو" األنواء"و قتيبة، البن" ٖٕٛ-ٕٕٛ ص" "والتفسير الحديث في واألجوبة المسائل"

 ،"ٙ٘/ ٖ" "والفائق للسيوطي،" أ/ ٓٔؽ" "السنية الهيئة"و ،"ٖٛٛ/ ٚ" "العماؿ كنز"و ،"ٓٚٔ
" النظر توجيو"و الجوزي، البن" ٚٗٔ/ ٕ" "الحديث غريب"و" ٖٙٗ/ ٖو ٖٚٗ/ ٕ" "النهاية"و
 ".ٕٜٛ -ٖٜٔ/  ٕو ٛٓٗ/ ٔ"

 َحت ى َمَناِزؿَ  َقد ْرنَاهُ  َواْلَقَمرَ : }تعالى قولو في قاؿ أنو عنهما اهلل رضي عباس ابن عن أيضاً  أخرجو وما
 منها عشر أربعة شهر كل في القمر ينزلها منزالً  وعشرين ثمانية ىي{: ) اْلَقِديمِ  َكاْلُعْرُجوفِ  َعادَ 

   (.أ/ٖؽ) النجـو علم حكم في الخطيب أخرجو ...( يمانية منها عشر وأربعة شامية،
 (.ٙٛ٘/ٙ) تيمية ابن فتاوى مجموع .الفلك باستدارة القوؿ على السلف وإجماع

 رجب كابن العلماء بعض كرىو فقد يحتاجو ال مما اإلنساف يحتاجو ما على زاد ما تعلم أما
 على بالجدي االستدالؿ أحمد اإلماـ وأنكر القمر، منازؿ تعلم قتادة كره كما وغيره، الحنبلي،

 إف: قاؿ من على مسعود ابن وأنكر ،"القبلة والمغرب المشرؽ بين ما ورد إنما: "وقاؿ القبلة،
 في يختلف الزواؿ إف: قولهم المنجمين على اهلل رحمو أحمد اإلماـ أنكر كما يدور، الفلك

  .البلداف
 :أمرين على محمولة معناىا في وما األقواؿ وىذه
 في شك ال فيو فائدة ال بما واالستغبلؿ. عصرىم في فيو فائدة ال ما تعلم على: األوؿ األمر

 {.ُمْعِرُضوفَ  الل ْغوِ  َعنِ  ُىمْ  َوال ِذينَ : }تعالى لقولو كراىتو
 قولو على يبني أف أراد أنو ذلك في تكلم ممن لمسوا أنهم على ىذا نهيهم يحمل: الثاني األمر
 بهذه كاف ومن عليو، فأنكروا ذلك نحو أو المسلمين، قبلة في التشكيك أراد أو الشبهات، ىذا

 .عليو اإلنكار من بد ال الصفة
 ظلمات في بو تهتدوف ما النجـو من تعلموا : )عنو اهلل رضي -عمرابن  حديثب- االستدالؿ وأما
 -حديثال- ىذا إف إذ يصح، فبل االىتداء على زاد ما تعلم جواز عدـ على(  انتهوا ثم والبر البر

  .التسيير ال التأثير علم عن النهي المراد ألف حجة فيو يكن لم صح لو ضعيف،
 تعلم مع يتعارض ال أف بشرط تعلمو، في بأس فبل ذلك، من شيء تعلم في مصلحة لمست إذا أما
 .السابقة األدلة عليو دلت ما على بناءً  اهلل طاعة في العلم ىذا يسخر وأف منو، أوجب ىو ما
 :أقساـ ثبلثة إلى فينقسم وفساده العلم ىذا لصحة بالنسبة أما
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 اآلثار، وأىل باآلثار، وعليك الكبلـ، أصحاب إلى والجلوس الكبلـ في والنظر وإياؾ
 .ٔفاقتبس ومنهم فاجلس، ومعهم فاسأؿ، وإياىم

                                                                                                                                                  

 وأف الفلك، في والقمر الشمس دوراف مثل صحتو، على النقلية األدلة تشهد ما: األوؿ القسم
 الل ْيلُ  َوال اْلَقَمرَ  ُتْدِرؾَ  َأفْ  َلَها يَػْنَبِغي الش ْمسُ  ال: }تعالى قاؿ كما فيو، يجري فلكاً  منهما لكل
 ،عليو اإلجماع النعقاد مستديرة األفبلؾ بأف وكالقوؿ ،{ َيْسَبُحوفَ  فَػَلكٍ  ِفي وَُكل   النػ َهارِ  َساِبقُ 
 إذ عليو، واإلجماع والسنة الكتاب لداللة بو اإليماف ويجب صحتو، في الشك فهذا ذلك، ونحو

 التي الشرعية المسائل جملة من تعتبر إجماع أو سنة أو بكتاب عليها المنصوص المسائل إف
 .الفلكيين جميع خالفها وإف حتى عنها، يحيدوف وال بها، اإليماف المسلمين على يجب
 ثابتة الشمس بأف القوؿ مثل اإلجماع، أو السنة أو الكتاب لنصوص مخالفاً  كاف ما: الثاني القسم

 .فساده في شك ال فهذا ىذا، ونحو تتحرؾ ال
 في وال وسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سنة في وال اهلل كتاب في يكن لم ما: الثالث القسم
 موقوفاً  يكوف بل بفساده، وال بصحتو يحكم ال فهذا رده، أو قبولو، على يدؿ ما العياف شواىد

 .فساده أو صحتو يقتضي ما العلمية األدلة من يوجد حتى فيو،
 (.ٖٚٔ)ص والمنجموف التنجيمانظر كتاب 

 قدمنا تعليقا في تعريف علم الكبلـ والتحذير منو فراجعو إف شئت . ٔ
 عند القواعد أعظم ومن معروفة قاعدة ىذه في شرحو: العقل الكريم عبد بن ناصرقاؿ الدكتور 

 ىو بالكبلـ والمقصود الكبلـ، ىو األىواء أسباب أعظم من فإف وأىلها األىواء تجاه السلف
 بغير بو للبشر طاقة ال وما واألخبار األخرى والغيبيات وأفعالو وصفاتو اهلل أسماء في التحدث

 اهلل أسماء في وبخاصة، الدين بأمور يتعلق الكبلـ علم أف الغالب لكن الدنيا؛ أمور حتى علم،
 الجهمية من الفبلسفة تبلميذ فإف الشرع، بها ورد التي األخرى والسمعيات وأفعالو وصفاتو

 أو عقبلنية بأسس العقيدة وأمور الغيبية األمور في خاضوا والماتريدية األشاعرة ومتكلمة والمعتزلة
 اهلل على فقالوا العقيدة، أمور في أو الدين أمور في ومقاييسهم عقولهم وحكموا مادية، مقاييس

 ما وأنكروا يصح، ال تأوالً  وسلم عليو اهلل صلى رسولو وعن اهلل عن ثبت ما وتأولوا علم، بغير
 حرفوه، أو الدين من ىو ما ونفوا منو، ليس ما الدين على وأدخلوا حرفوه أو النصوص بو وردت

 .الكبلـ علم عن ناتج ذلك وكل
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 والحياء والشفقات والحزف الخوؼ وطريق اهلل، من الخوؼ بمثل اهلل عبد ما أنو واعلم
 .ٔوتعالى تبارؾ اهلل من

                                                                                                                                                  

 علم يمدح أف خالص لسلفي يمكن وال السلف، باتفاؽ المذمومة العلـو من الكبلـ فعلم: إذاً 
  .أعلم واهلل فيو والنظر ودراستو تعلمو يستسيغ أو عليو يثني أو الكبلـ

 آلثار مقتفياً  الدين، مسائل جميع في مبتدعاً  ال متبعاً  الجادة، على سلفياً  يكوف أف المسلم علىف
 األىواء أىل باتباع ال شرع بما اهلل يعبد وأف الدين، يـو إلى بإحساف تبعهم ومن والتابعين الصحابة
 من فإنهم والجهمية، الصوفية منهم وخاصة ومناىجهم، طرقهم ومن منهم يحذر أف فعليو والبدع،

 .ودنياه دينو أمر لو يصلح حتى والضبلؿ؛ األىواء أىل شر
 جلوس أىلو إلى والجلوس فيو والنظر الكبلـ علم إلى االلتفات من السابقة الفقرة في حذر بعدماو 

 العلم وطالب المسلم أف وىو السلف، عليو الذي األصل إلى رجع والتلقي، والمصادقة المنادمة
 من عنها تفرع ما ثم والسنة الكتاب وىي التلقي، مصادر ىي التي باآلثار يعنى أف يجب بخاصة

 والعمل العلم في وطرائقهم وتفسيراتهم السلف فمناىج المؤمنين، سبيل ىي التي السلف آثار
 .والسنة الكتاب من المستمد المؤمنين سبيل ىي ألنها أوليًا؛ دخوالً  اآلثار في تدخل

 فيو يتوفر ال وغيرىم الوصف، ىذا أىل ىم ألنهم والجماعة؛ السنة أىل: يعني( اآلثار وأىل: )قاؿ
 .العلم طرائق وفي ومناىجو الدين تقرير وفي التلقي مصادر في وغيروا بدلوا ألنهم الوصف؛ ىذا

 والجماعة السنة أىل ىم الذكر وأىل الذكر، أىل يسأؿ أف ينبغي دينو عن سأؿ إذا المسلم وأيضاً 
 بهم ويسعد جليسهم، بهم يشقى ال القـو ىم ألنهم ىؤالء؛ فليجالس جالس إف وأيضاً  اآلثار، أىل

  .اهلل بإذف البيضاء المحجة على ثبت عنهم تلقى ومن أنيسهم،

 أيضاً  ويعبده بالخوؼ، اهلل يعبد اإلنساففي شرحو:  الراجحي اهلل عبد بن العزيز عبدقاؿ الشيخ  ٔ
 الخوؼ ىذا أف إال ومعاصيو، ذنوبو من يخاؼ فاإلنساف العبادة، أركاف وىذه والحب، بالرجاء
 إلى بو يؤدي الخوؼ لصار رجاء معو يكن لم لو ألنو باهلل؛ ظن سوء يكوف ال حتى الرجاء؛ يرافقو

 .يمنعو الرجاء لكن باهلل، الظن وسوء اهلل، روح من واليأس اهلل، رحمة من القنوط
 الستخف كذلك يكن لم ولو خوؼ؛ يرافقو الرجاء ىذا أف إال اهلل، يرجو أف اإلنساف على وكذلك
 .المعاصي إتياف اإلنساف

 بواحد اهلل عبد ومن ورجاء، وخوؼ، حب،: الثبلثة األركاف ىذه من بد ال إنو: العلماء يقوؿ ولهذا
 كما الصوفية، الزنادقة طريقة فهذه زنديقاً، كاف وحده بالحب اهلل عبد فمن اهلل، يعبد لم فإنو منها
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 في طمعاً  وال ناره، من خوفاً  اهلل عبدت ما: قالت أنها العدوية رابعة عن الوعظ كتب في يذكر
 .إليو وشوقاً  لذاتو حباً  عبدتو ولكن السوء، كأسير فأكوف جنتو،
َراتِ  ِفي ُيَسارُِعوفَ  َكانُوا ِإنػ ُهمْ : }قاؿ تعالى فاهلل غلط، وىذا { َوَرَىًبا َرَغًبا َوَيْدُعونَػَنا اْلَخيػْ

 ُأْولَِئكَ : }وقاؿ ،[ٙٔ:السجدة{ ]َوَطَمًعا َخْوفًا رَبػ ُهمْ  يَْدُعوفَ : }المتقين عن وقاؿ ،[ٜٓ:األنبياء]
{ َعَذابَوُ  َوَيَخاُفوفَ  رَْحَمَتوُ  َويَػْرُجوفَ  َأقْػَربُ  أَيػُُّهمْ  اْلَوِسيَلةَ  رَبِِّهمُ  ِإَلى يَػْبتَػُغوفَ  َيْدُعوفَ  ال ِذينَ 

 .والخوؼ الرجاء من بد فبل[ ٚ٘:اإلسراء]
 مع يكوف أف بد ال أنو سبق كما ،(وتعالى تبارؾ اهلل من والحياء والشفقة والحزف الخوؼ وطريق)

، إلى يوصل وحده الخوؼ ألف وحب؛ رجاء الخوؼ  أف بد وال والقنوط، باهلل الظن وسوء التشاـؤ
 ا.ىػ المعاصي في اإلنساف يسترسل ال حتى خوؼ الرجاء مع يكوف

 أنو الشيوخ بعض عن يذكر وما(: ٕٓٗ/ ٓٔ) فتاواه مجموع في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿو 
 اهلل وجو يريدوف المقربين بأف مراده يفسر قد فهذا العامة مقامات من والرجاء الخوؼ جعل

 ىذا حصوؿ يرجوف وىؤالء بو يتلذذوف مخلوؽ ىناؾ يكن لم وإف إليو بالنظر التلذذ فيقصدوف
 بحسب ومخوفهم مرجوىم لكن والرجاء الخوؼ عن يخلوا فلم حرمانو ويخافوف المطلوب
 الجنة أف يظن فهو نارؾ من خوفا وال جنتك إلى شوقا أعبدؾ لم: ىؤالء من قاؿ ومن. مطلوبهم

 قصور وىذا المخلوقات ألم إال فيو عذاب ال لما اسم والنار بالمخلوقات فيو يتمتع لما اسم
 من ىو إليو والنظر الجنة من فهو ألوليائو اهلل أعده ما كل بل الجنة مسمى فهم عن منهم وتقصير

 عما أصحابو بعض سأؿ ولما النار من بو ويستعيذ الجنة اهلل يسأؿ الخلق أفضل كاف ولهذا الجنة
 وال دندنتك أحسن ال إني أما النار من باهلل وأعوذ الجنة اهلل أسأؿ إني: قاؿ} صبلتو في يقوؿ
 إلى النظر لذة أسألك يعني الكبلـ ىذا قاؿ من على أنكر وقد{ ندندف حولها: فقاؿ معاذ دندنة

 فغلط. بمخلوؽ إال نعيم ال وأنو إليو بالنظر يتلذذ ال اهلل أف ظنوا الكبلـ أىل من فريق وجهك
 أنكروا وىؤالء يطلب أف يستحق ما طلبوا أولئك لكن أولئك غلط كما الجنة معنى في ىؤالء
 على منو عـز فهو راضيا لكنت النار أدخلني لو: قاؿ ومن ضروري أمر فهو بالنار التألم وأما. ذلك

 الذي سمنوف مثل طائفة كبلـ في يقع ىذا ومثل الحقائق وجود عند تنفسخ قد والعزائم. الرضا
 على يطوؼ فجعل البوؿ بعسر فابتلي فامتحني شئت فكيفما حظ سواؾ في لي وليس: قاؿ

 .الكذاب لعمكم ادعوا: ويقوؿ المكاتب صبياف
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 وطريق النساء مع يخلو ومن والمحبة، الشوؽ إلى يدعو من مع تجلس أف واحذر
 .ٔضبللة على كلهم ىؤالء فإف المذىب،

                                                           

ٔ  
 إلى أو المتصوفة من طوائف إلى ىنا يشيرفي شرحو:  العقل الكريم عبد بن ناصرقاؿ الدكتور 

 الخوؼ العبادة أصوؿ من أف ذكر بعدما بها ضلوا التي مصطلحاتهم وبعض المتصوفة مناىج
 الصوفية وقفت حيث العبادة، جانب في الصوفية بها انحرؼ التي األصوؿ إلى فأشار والرجاء،

 السنة أىل عند المعروفة والمحبة الرجاء بذلك يقصد وال والمحبة، الشوؽ مصطلح عند
 دوف بالمحبة وجل عز اهلل عبادة بالشوؽ الصوفية أكثر يعني إنما والسنة، الكتاب في والجماعة

 والمستقيمة، الصحيحة العبادة سمت عن يخرجهم حد إلى الشوؽ في ويبالغوف والخوؼ، الرجاء
 فيتشوؽ العباد، بمحبة وجل عز اهلل محبة ويقيس يتهور بالشوؽ تعبد إذا المتصوؼ إف بحيث
 منهج عن والعدوؿ االنحراؼ من شيء عبادتو في فيقع للمخلوؽ، المخلوؽ يتشوؽ كما للخالق
 الخوؼ ضرورة من وجل عز اهلل شرعو بما المباالة وعدـ ذلك، في والمبالغة والسنة الكتاب
 .والرجاء

 وال جنتو رجاء اهلل نعبد ال: يقولوف الذين الطرقية البدعية الصوفية منهج إلى يشير بهذا فالمؤلف
 .لو محبة نعبده إنما ناره خوؼ

 ال التي األخرى العبادة جوانب عن ويعرضوف فيها ويبالغوف، والشوؽ المحبة على يعولوف إذاً  فهم
 .والرجاء الخوؼ خاصة بها إال العبادة تتكامل
 يستجيزوف أو بالخلوة يتعبدوف الذين أولئك وىم انحرافاتهم، من آخر جانب إلى أيضاً  وأشار

 داخلهم الذين أو الجهلة والعباد النساؾ بعض عند موجودة الخصلة وىذه النساء، مع الخلوة
 األمر ىذا في يتساىلوف الذين الرىباف مسلك فيسلكوف األمر ىذا في فيتساىلوف الزنادقة،

 األسلم الطريق على أنهم ويظنوف يتخذونها التي التعبد أماكن وفي العبادة دور في فيختلطوف
 .االختبلط غوائل من الناس عند يحدث مما برآء ذلك يفعلوف حينما وأنهم

 البربهاري عهد في أصولها بدأت التي الصوفية الطرؽ بو المقصود أف لي يبدو المذىب وطريق
 مسالك يسلكوف العباد بدأ إنما بعده، وما الثالث القرف في حدث ما نحو على ليست لكنها

 العباد مناىج: أي ،(المذىب وطريق: )قولو في ىذا إلى يشير فلعلو الطرؽ، بذر في االتجاىات
 .والجماعة السنة أىل سمت عن بها يخرجوف أتباع ذلك في لهم ويكوف مدارس يتخذونها التي
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 (.الضبللة على كلهم) الصوفية ىؤالء أصناؼ: أي( ىؤالء فإف: )قاؿ
 إال يعبد ال أنو فيدعي يتكلف أف بمعنى المحبة، الباطل المذىب صاحب ينتحل أف وممكن
 ميزاف في أما الضبلؿ، مذاىب عند يرد فهذا والرجاء، الخوؼ ويلغي الشرائع، ويلغي بالمحبة

 الخوؼ مع إال تكوف ال والعبادة بالعبادة، إال تعالى هلل الخالصة المحبة تكوف أف يمكن فبل الحق
 التي والفبلسفة الوثنيين بطرائق يعبدونو بل عبادتو، حق اهلل يعبدوف ال لكنهم! بدىي وىذا والرجاء،

 على كماالً  هلل يتصوروف ال ولذلك وجل، عز اهلل كماؿ تصور دوف العاطفي الجانب إلى تنزع
 ا.ىػ معروؼ ىو كما للفبلسفة تبعاً  المحبة على فيها يقتصروف عاطفية عبادة فيعبدونو حقيقتو،

 يدعو من مع تجلس أف احذر: )قولوفي شرحو:  الراجحي بن اهلل عبد بن العزيز عبدوقاؿ الشيخ 
 رجاء، وبدوف خوؼ بدوف فقط، المحبة إلى يدعوف فهم الصوفية، وىم ،(والمحبة الشوؽ إلى
 فأكوف جنتو، في طمعاً  وال ناره، من خوفاً  اهلل عبدت ما: قالت أنها العدوية رابعة عن يروى كما

 .إليو وشوقاً  لذاتو حباً  عبدتو ولكن السوء، كأسير
 والود المحبة جاءت إنما العشق، المحبة وصف في يأت ولم باهلل، والعياذ العشق يذكر وبعضهم
 .اهلل قبحهم اهلل، وعشق اهلل إلى الشوؽ عندىم أف يزعموف فالصوفية والخلة،

 النساء مع يخلو ومن الباطل، على ألنهم ىذا؛ إلى يدعو من مع تجلس أف احذر: يقوؿ فالمؤلف
 الشيطاف كاف إال بامرأة رجل خبل ما: )والسبلـ الصبلة عليو قاؿ للفاحشة، وسيلة ألنها أيضًا؛

 (.ثالثهما
 يخلو ومن وحده، الشوؽ إلى يدعو فمن الصوفية، مذىب يقصد لعلو( المذىب وطريق: )قولو

 ا.ىػ ضبللة على فهو بالنساء
 : التعريف بالصوفية وبعض ضبلالتهم .مسألة

 ، فلموالتابعين وصحابتو صلى اهلل عليو وسلم الرسوؿ زمن في الصوفية اسم اإلسبلـ يعرؼ لم
 خير:"  بقولو وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ علها أثنى التي الثبلثة القروف بعد إال التصوؼ يظهر
 ومسلم ،( ٕٕ٘ٙ) البخاري رواه -." … يلونهم الذين ثم يلونهم الذين ثم قرني الناس

 . رضي اهلل عنو مسعود ابن حديث من( ٖٖٕ٘)
 يكن لم فإنو الصوفية لفظ وأما (:٘/  ٔٔ) الفتاوى مجموع في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ

 ا.ىػ ذلك بعد بو التكلم اشتهر وإنما الثبلثة القروف في مشهورا
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 الفتاوى مجموعفي  تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ، الصوؼ لباس إلى نسبة ىو الصوفية واسم
 نسبة إنو قيل وقد ، الصحيح ىو ىذا الصوؼ لباس إلى نسبة ىو الصوفية واسم (:ٜ٘ٔ/ٔٔ)

 ، بالنسك يعرفوف كانوا العرب من قبيلة طانجة بن أد بن صوفة إلى وقيل ، الفقهاء صفوة إلى
 يدي بين المقدـ الصف إلى وقيل ، الصفوة إلى وقيل ، الصفا إلى وقيل ، الصفة أىل إلى وقيل

 ولم صفي أو صفوي أو صفائي أو صفي لقيل كذلك كاف لو فإنو ضعيفة:  األقواؿ وىذه ؛ اهلل
 ا.ىػ صوفي يقل

 يعلق لم والتي ، الحادثة المصطلحات من والصوفية التصوؼ مصطلح أف أوال نعلم أف المهم
 ، واإلسبلـ ، اإليماف أسماء مثل ، بإطبلؽ ػ صاحبها يمدح أو ػ فتمدح ، شرعي مدح عليها

 ألفاظ مثل ، بإطبلؽ أيضا ػ صاحبها يذـ أو ػ فتذـ ، شرعي ذـ أيضا عليها يعلق ولم ، واإلحساف
 . والعصياف والفسوؽ الكفر

 يقوؿ.  فيو القوؿ إطبلؽ قبل بو يراد وما ، حالو حقيقة عن االستفصاؿ ينبغي فإنو كذلك كاف وما
 ورسولو اهلل يحبها أمور فيها أدخل قد والتصوؼ الفقر لفظ: ) ػ اهلل رحمو ػ تيمية ابن اإلسبلـ شيخ

 لم استحبابها على دؿ إذا والسنة الكتاب ألف ؛ تصوفا أو فقرا سميت وإف ، بها يؤمر فتلك ،
...  والصبر كالتوبة ، القلوب أعماؿ ذلك في يدخل كما ، آخر باسم تسمى بأف ذلك عن يخرج

 ، واالتحاد الحلوؿ من نوعا بعضهم فيها يدخل كما ؛ ورسولو اهلل يكرىها أمور فيها أدخل وقد
 أمور إلى ، للشريعة المخالفة من نوعا وآخروف ، اإلسبلـ في المبتدعة الرىبانية من نوعا وآخروف
 التقييد فيها يدخل وقد...  ، سميت اسم بأي عنها ينهى األمور فهذه ، أخر أشياء إلى ، ابتدعوىا

 ذلك عن خارجا عد ذلك عن خرج من بحيث ، واألفعاؿ األقواؿ في ، معينة وعادة ، معينة بلبسة
 تكوف أف وإما ، مباحة تكوف أف إما بل ، والسنة بالكتاب تعينت التي األمور من وليست ،

 وأمثالو فهذا ، وأوليائو اهلل طريق لواـز من ىذا وليس ، عنو ينهى بدعة فهذا ، مكروىة مبلزمتها
 العلم إلى المنتسبين في يوجد كما ، الفقر طريق إلى المنتسبين في يوجد والضبلالت البدع من

 ال واصطبلحات بألفاظ والتقيد ، والسنة للكتاب المخالف والكبلـ االعتقاد في البدع من أنواع
 . ىؤالء طريق في ىذا من كثير وقع فقد ، الشريعة في لها أصل

 يوافقهم وال ، ورسولو اهلل وأطاعوا ، والسنة الكتاب فيو وافقوا فيما قـو كل يوافق الكيس والمؤمن
 الرسوؿ بو جاء ما طائفة كل من ويقبل ، ورسولو اهلل فيو عصوا أو والسنة الكتاب فيو خالفوا فيما

 وحزبو ، المفلحين اهلل أولياء من كاف ، ومعرفة بعلم ، والعدؿ الحق اإلنساف تحرى ،ومتى..... ،
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 في التفصيل من اإلسبلـ شيخ قالو ما أف غير( .ٜٕ-ٕٓٛ/ٔٔ الفتاوى. ) انتهى.(  الغالبين
 المحاذير صارت حيث ، المعاصر واقعنا في نظريا يكوف أف يوشك التصوؼ إلى المنتسبين حاؿ
 عما فضبل ، زماننا في التصوؼ إلى المنتسبين لمسلك مبلزمة اإلسبلـ شيخ إليها أشار التي

 بالمشاىد وتعلقهم ، األحياء مشايخهم في وغلوىم ، المبتدعة والموالد األعياد من التزموه
.  مسالكهم من معلـو ىو ما آخر إلى ، لها وينذروف ، حولها ويطوفوف ، عندىا يصلوف ، والقبور
 اللجنة اعتمدتو الذي وىو ، اآلف متوجها مسالكهم من بالتحذير القوؿ إطبلؽ كاف كلو ولهذا

 ما على الغالب :فقالت ، اآلف الموجودة الصوفية الطرؽ حكم حوؿ سؤاؿ عن جوابها في الدائمة
 ، سيد يا مدد:  بعضهم كقوؿ ، أخرى بدع مع ، الشركية بالبدع العمل اآلف بالتصوؼ يسمى

 ومن ، آه وآه ، ىو ىو:  مثل ، نفسو بو اهلل يسم لم فيما ، الجماعي وذكرىم ، األقطاب وندائهم
 ا.ىػ المنكرات من وغيرىا ، الشركية بدعهم من كثيرا عرؼ كتبهم قرأ

 اختلف وقد ، المسلمين في الفرقة زاد تحملو التي والطائفة الجديد االسم ىذا ظهوراعلم أف و 
 الشرؾ فيهم وعم أكبر بشكل البدع فيها انتشرت التي المتأخرة الصوفية عن األوائل الصوفية
 إياكم: "  بقولو وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ منو حذرنا مما وبدعهم كما قدمنا،  واألكبر األصغر

 صحيح حسن وقاؿ الترمذي رواه. ضبللة بدعة وكل بدعة محدثة كل فإف األمور ومحدثات
 : والسنة القرآف على المبني اإلسبلـ وبين وطقوسها الصوفية معتقدات بين مقارنة يلي وفيما

 الطرؽ من وغيرىا والرفاعية والشاذلية والنقشبندية والقادرية كالتيجانية متعددة طرؽ لها:  الصوفية
 اهلل ويقوؿ التفرؽ عن ينهى واإلسبلـ الباطل على وغيرىم الحق على أنهم أصحابو يدعي التي

 لديهم بما حزب كل شيعا وكانوا دينهم فرقوا الذين من( ٖٔ) المشركين من تكونوا وال}... تعالى
 ( .ٕٖ-ٖٔ اآليات الرـو سورة{ )فرحوف

 رفاعي ويا جيبلني يا) يقولوف فهم واألموات األحياء واألولياء األنبياء من اهلل غير عبدوا:  الصوفية
 ( .المعتمد عليك اهلل رسوؿ ويا ، ومدد غوثا اهلل رسوؿ ويا

 ما اهلل دوف من تدع وال} يقوؿ إذ شركا ويعده ىو إال عليو يقدر ال فيما غيره دعاء عن ينهى واهلل
 . ٙٓٔ ،آية يونس سورة{ الظالمين من فإنك فعلت فإف يضرؾ وال ينفعك ال

 يحكي واهلل وتدبيرىا األمور تصريف لهم اهلل سلم وأولياء وأقطابا أبداال ىناؾ أف تعتقد:  الصوفية
 فمشركو.  ٖٔ:  يونس سورة{ اهلل فسيقولوف األمر يدبر ومن: } يسألهم حين المشركين جواب
 . الصوفية ىؤالء من باهلل أعرؼ العرب
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 كاشف فبل بضر اهلل يمسسك وإف: } يقوؿ واهلل المصائب نزوؿ عند اهلل لغير يلجأوف والصوفية
 { .قدير شيء كل على فهو بخير يمسسك وإف ىو إال لو

 . إلو والكل خلق فالكل ومخلوؽ خالق عندىم فليس الوجود بوحدة يعتقد:  الصوفية بعض
 وابتغ} يقوؿ تعالى واهلل الجهاد وعدـ باألسباب األخذ وترؾ الحياة في الزىد إلى تدعو:  الصوفية

 ( .ٚٚ ،آية القصص سورة{ )الدنيا من نصيبك تنس وال اآلخرة الدار اهلل آتاؾ فيما
 ( .ٓٙ ،آية األنفاؿ سورة{ )قوة من استطعتم ما لهم وأعدوا}

 عندما شيخهم يتصورا أف المريدين من وتطلب شيوخهم إلى اإلحساف مرتبة تعطي:  الصوفية
 اهلل صلى والرسوؿ الصبلة في أمامو شيخو صورة يضع بعضهم وكاف صبلتهم في حتى اهلل يذكروف

 . مسلم رواه".  يراؾ فإنو تراه تكن لم فإف تراه كأنك اهلل تعبد أف اإلحساف:  يقوؿ وسلم عليو
 المؤمنوف إنما} يقوؿ تعالى واهلل بالذكر الصوت ورفع والمعازؼ والدؼ الرقص تبيح:  الصوفية

 ( .ٖ آية ، األنفاؿ سورة{ )قلوبهم وجلت اهلل ذكر إذا الذين
 مفيد غير وكبلـ بدعة وىذه اهلل ، اهلل ، اهلل فيقولوف فقط اهلل:  الجبللة بلفظ يذكروف تراىم ثم

 أف والسنة واإلسبلـ.  ىو ، ىو أو( . أىػ ، أىػ) بكلمة التلفظ حد إلى يصلوف بل شرعي لمعنى
 اهلل إال إلو وال لو والحمد اهلل سبحاف:  كقولو عليو يؤجر صحيح مفيد بكبلـ ربو المسلم يذكر
 . ذلك ونحو أكبر واهلل

 والهوى والعشق الحب اسم فيرددوف الذكر مجالس في والصبياف النساء باسم تتغزؿ الصوفية
 عادة من ىذا وكل والصياح التصفيق مع الخمر وذكر الرقص فيو طرب مجلس في وكأنهم وغيرىا

 سورة{ وتصدية مكاء إال البيت عند صبلتهم كاف وما: } تعالى اهلل قاؿ وعبادتهم المشركين
 ( .التصفيق:  والتصدية ، الصفير:  المكاء. ) ٖ٘ آية األنفاؿ

 ألنو فعلو على ليساعدوه الشياطين فتأتيو( جداه يا) قائبل حديد بسيخ نفسو يضرب الصوفية بعض
{ قرين لو فهو شيطانا لو نقيض الرحمن ذكر عن يعش ومن: } تعالى اهلل قاؿ ، اهلل بغير استغاث

 . ٖٙ آية ، الزخرؼ سورة
 في من يعلم ال قل: } وجل عز قاؿ:  يكذبهم والقرآف الغيب وعلم الكشف تدعي:  الصوفية

 ( .٘ٙ آية النمل سورة{ . )اهلل إال الغيب واألرض السماوات
 وما} قائبل يكذبهم والقرآف وسلم عليو اهلل صلى محمد ألجل الدنيا خلق اهلل أف تزعم:  الصوفية
 ( .ٙ٘ آية الذرايات سورة{ )ليعبدوف إال واإلنس الجن خلقت
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 سورة{ اليقين يأتيك حتى ربك واعبد} بقولو وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ سبحانو اهلل وخاطب
 ( .ٜٜ آية الحجر

 أنظر أرني رب: } موسى لساف على قاؿ حين يكذبهم والقرآف الدنيا في اهلل رؤية تزعم:  الصوفية
 ( .ٖٗٔ آية ، األعراؼ سورة{ )تراني لن قاؿ إليك

 يقظة وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ واسطة بدوف مباشرة اهلل من العلم تأخذ أنها تزعم:  الصوفية
 ؟ الصحابة من أفضل ىم فهل

 فيقولوف وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ واسطة بدوف مباشرة اهلل من العلم تأخذ أنها تزعم:  الصوفية
 . ربي عن قلبي حدثني: 

 وىم وسلم عليو اهلل صلى النبي على الصبلة مجلس باسم واالجتماع الموالد تقيم:  الصوفي
.  الصريح الشرؾ فيها التي والقصائد واألناشيد الذكر في أصواتهم يرفعوف حينما تعاليمو يخالفوف

 واألئمة وعلي وعثماف وعمر بكر أبو أو بمولده وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ احتفل وىل
 . الصوفية أـ ىؤالء عبادة وأصح أعلم فمن وغيرىم األربعة

 قوؿ مخالفين عندىا الذبح أو حولها للطواؼ أو بأىلها للتبرؾ القبور إلى الرحاؿ تشد:  الصوفية
 ومسجدي الحراـ المسجد مساجد ثبلثة إلى إال الرحاؿ تشد ال: "  وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ

 . عليو متفق"  األقصى والمسجد ىذا
 آمنوا الذين أيها يا: } يقوؿ تعالى واهلل ، ورسولو اهلل قوؿ خالفت ولو لشيوخها تتعصب:  الصوفية

 . ٔ آية الحجرات سورة{ ورسولو اهلل يدي بين تقدموا ال
 . ذلك وغير والحجب والتمائم االستخارة لعمل واألرقاـ والحروؼ الطبلسم تستعمل:  الصوفية
 فيها صلوات يبتدعوف بل وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ عن الواردة بالصلوات تتقيد ال:  الصوفية

 . عليو يصلوف الذي يرضاه ال الذي الفظيع والشرؾ الصريح التبرؾ
 اهلل مع وليس الشياطين مع لكنها صحيحة فهي الصوفية مشايخ اتصاؿ صحة عن السؤاؿ أما

 شياطين عدوا نبي لكل جعلنا وكذلك: } تعالى قاؿ غرورا القوؿ زخرؼ بعض إلى بعضهم فيوحي
 األنعاـ{ فعلوه ما ربك شاء ولو غرورا القوؿ زخرؼ بعض إلى بعضهم يوحي والجن اإلنس

 ( .ٕٔٔ/ األنعاـ{ أوليائهم إلى ليوحوف الشياطين وإف: } تعالى وقاؿ( . ٕٔٔ)
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 الشعراء( أثيم أفاؾ كل على تنزؿ الشياطين تنزؿ من على أنبئكم ىل: } تعالى وقاؿ
 وبهتانا زورا يزعمونو الذين االتصاؿ ال ، حقيقة يحدث الذي االتصاؿ ىو فهذا( . ٕٕٕ/ٕٔٔ

 ٜٖ٘ -ٖٙٗ:  البدع معجم ينظر ، كبيرا علوا ذلك عن اهلل تعالى ، باهلل اتصالهم من
 حتى الشياطين مع االتصاؿ لهذا نتيجة ىو أتباعهم أنظار عن فجأة الصوفية مشايخ بعض واختفاء

 من للبشر إضبلال نفسها الليلة أو نفسو اليـو في بهم وعادوا بعيدة أماكن إلى حملوىم لربما
 . أتباعهم
 وإنما أيديهم على تظهر التي بالخوارؽ األشخاص نزف ال أننا العظيمة القاعدة كانت ولذلك

 لهم تظهر أف يشترط ال حقا اهلل وأولياء ، والسنة بالكتاب والتزامهم وقربهم بعدىم بحسب
 في ربنا ذكرىم الذين اهلل أولياء ، بالبدع يعبدونو وال شرع بما اهلل يعبدوف الذين ىم بل خوارؽ

 اهلل رسوؿ قاؿ:  قاؿ ىريرة أبي عن (ٖٕٗٛ) الصحيح في البخاري رواه الذي القدسي الحديث
 عبدي إلي تقرب وما بالحرب آذنتو فقد وليا لي عادى من قاؿ اهلل إف: "  وسلم عليو اهلل صلى

 أحببتو فإذا أحبو حتى بالنوافل إلي يتقرب عبدي يزاؿ وما عليو افترضت مما إلي أحب بشيء
 وإف بها يمشي التي ورجلو بها يبطش التي ويده بو يبصر الذي وبصره بو يسمع الذي سمعو كنت
 " . ألعيذنو استعاذني ولئن ألعطينو سألني

 في الطرؽ حكم ما :(ٕٕ، ٕٔ/ٔ) وقد سئل العبلمة ابن باز كما في فتاوى نور على الدرب
 فرضا ليست:  اآلخر البعض وقاؿ ، حراـ ىذا:  فقاؿ األساتذة بعض سألت أنني علما ؟ اإلسبلـ

 . اهلل وفقكم ذلك على الواضحة اإلجابة أرجو.  حراما وال
 ، منكرة فهي الصوفية الطرؽ تريد السائلة كانت فإف ؛ مجمل الطرؽ عن السؤاؿ ىذا فأجاب:
 محمد نبينا طريق ىو سلوكو يجب الذي الطريق ألف ، بكفر وليس بدعة وبعضها ، كفر وبعضها

 . وسلم عليو اهلل صلى
:  وتعالى سبحانو وقاؿ ، ٖ٘ٔ/األنعاـ( فاتبعوه مستقيما صراطي ىذا وأف: ) وعبل جل اهلل قاؿ

 فخذوه الرسوؿ آتاكم وما: ) وعبل جل وقاؿ ، ٘٘ٔ/األنعاـ( فاتبعوه مبارؾ أنزلناه كتاب وىذا)
 . ٚ/الحشر( فانتهوا عنو نهاكم وما

 على يستقيموا وأف ، وسلم عليو اهلل صلى محمد نهج على يسيروا أف اإلسبلـ أىل على فالواجب
 أؿ( ذنوبكم لكم ويغفر اهلل يحببكم فاتبعوني اهلل تحبوف كنتم إف قل: ) تعالى قاؿ ، ودينو سيرتو

 . ٖٔ/عمراف
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ومن   عبادتو، إلى كلهم الخلق دعا - وتعالى تبارؾ - اهلل أف - اهلل رحمك - واعلم
 .ٔمنو تفضبل باإلسبلـ شاء من على ذلك بعد

                                                                                                                                                  

 عليهم المنعم الطريق وىو ، وسلم عليو اهلل صلى محمد نبينا بو جاء ما ىو المستقيم اهلل فصراط
 وىم ،( عليهم أنعمت الذين صراط*  المستقيم الصراط اىدنا: ) وعبل جل قولو في المذكورين

 والرسوؿ اهلل يطع ومن: ) تعالى قولو في المذكوروف والصالحوف والشهداء والصديقوف النبيوف
 أولئك وحسن والصالحين والشهداء والصديقين النبيين من عليهم اهلل أنعم الذين مع فأولئك

 . ٜٙ/النساء( رفيقا
 واالستغاثة ، شيوخهم بعض كعبادة ، الشرؾ ففيها الصوفية طرؽ أما ، السوي الطريق ىو فهذا

 االعتراؼ وعدـ ، ربي عن قلبي حدثني:  وقولو ، السنة لعلـو بعضهم وكهجر ، شيوخهم ببعض
 . الكثيرة بدعهم من ىذا غير إلى ، والسبلـ الصبلة عليو محمد بو جاء الذي بالشرع
 ، عليو تعترض وأال ، ومراده حالو للشيخ تسلم أف عليك:  يقوؿ حيث ، المريدين بعض وكفعل

 ا.ىػ ضالة وكلها ، فاسدة طرؽ كلها فهذه ، الغاسل يدي بين كالميت معو تكوف وأف
 تابعة زاوية وتوجد مسجد يوجد فيو أسكن الذي الحي في :(ٛٔ/ٖ)وسئلت اللجنة الدائمة 

 الزاوية؟ ىذه في الصبلة تجوز ىل صوفية، لطريقة
 يصيبك لئبل ، بهم واالختبلط صحبتهم واحذر زاويتهم، في الصوفية ىؤالء مع تصل ال"فأجابت: 

 .عليها ويحرصوف السنة يتحروف جماعة مسجد في الصبلة وتحر أصابهم، ما

 وجل عز اهلل فإف واضحة؛ القاعدة ىذه في شرحو: العقل الكريم عبد بن ناصرقاؿ الدكتور  ٔ
 مدعوين غير البقية أف ذلك يعني فبل واإلسبلـ للهدى وفقهم بأف الخلق بعض على تفضل حينما

 جميع يعمل أف فيجب العباد عن محجوب أمر -الخاتمة في خاصة- التوفيق ألف اهلل؛ عبادة إلى
 كلهم الخلق دعا وجل عز اهلل لكن لو، خلق لما وميسر موفق وكل وجل، عز اهلل يرضي بما العباد

 يجزيو وأف وجل عز اهلل ينصفو بأف وضمن يشقى، وال يضل أال الحق اتبع لمن وضمن لعبادتو،
 محجوب، غيبي أمر بعض دوف العباد بعض ىداية من وجل عز اهلل قدره ما فبقي الحسن، الجزاء
 أف العباد جميع وليعلم ذلك، إلى كلهم دعاىم ألنو أمر؛ كما اهلل يعبدوا أف العباد على وإنما
 فهو اهلل حاد من وأف يظلم، فلن اهلل أمر اتبع من وأف وجل، عز اهلل أمر اتباع في السعادة طريق
 .الشقاوة عليو اهلل كتب الذي
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 وال معهم، كاف ومن ،ٔوالزبير وطلحة وعائشة، ٔومعاوية علي حرب عن والكف
 وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فإف ،ٕوتعالى تبارؾ اهلل إلى أمرىم وكل فيهم، تخاصم

                                                                                                                                                  

 قد إنساف كل صحيفة في والشقاوة السعادة كتابة أف وسلم عليو اهلل صلى النبي ذكر لما ولذلك
 العمل ففيم: الصحابة قاؿ سلفاً، مقرر أمر ىذا وأف يوماً  وعشرين مائة بعد روحو نفخ أثناء وقعت

 أف: يعني وىذا ،(لو خلق لما ميسر فكل اعملوا: )فقاؿ اهلل؟ قدره قد األمر كاف إذا اهلل رسوؿ يا
 يحرص أف اإلنساف فعلى غيباً  داـ وما وجل، عز اهلل إال يعلمو ال غيب إنساف لكل الخاتمة أمر

 وأمر وسهلو النجاة طريق بين قد وجل عز واهلل النجاة، طريق بسلوؾ سعيدة خاتمتو تكوف أف على
 ا.ىػ !عذر ألحد فليس .سلكو من وعد ثم أمره، ويسر إليو وأرشد بو
 ( قد قدمنا تعليقا مطوال في فساد اإلحتجاج بالقدر على المعاصي فراجعو إف شئت . تنبيو)

 شاطئ على الرقة بقرب موضع: صفينحرب علي ومعاوية رضي اهلل عنهما كانت بصفين، و  ٔ
 أىل بين رحاىا دارت التي صفين موقعة كانت وفيو وبالس، الرقة بين الغربي الجانب من الفرات
 في عنو؛ اهلل رضي معاوية أصحاب من الشاـ أىل وبين عنو، اهلل رضي علي أصحاب من العراؽ

 البصرة، ودخل الجمل، وقعة من فرغ لما عنو اهلل رضي عليا أف وذلك ،( ٖٚ) سنة صفر شهر
 إلى البصرة من سار ثم مكة، إلى الرجوع أرادت لما عنها اهلل رضي عائشة المؤمنين أـ وشيع

 في كاف كما طاعتو في الدخوؿ على الشاـ أىل ليرغم يمضي أف نيتو في وكاف فدخلها، الكوفة
 ولما ليقتلهم، إليو يسلموا أو عنو، اهلل رضي عثماف قتلة على الحد يقاـ حتى يبايع أال معاوية نية

 بعث فقد عنهما، اهلل رضي سفياف أبي ابن معاوية مراسلة في شرع الكوفة عنو اهلل رضي علي دخل
 بيعتو، على واألنصار المهاجرين باجتماع فيو أعلمو كتاب ومعو البجلي، اهلل عبد بن جرير إليو

 الكتاب أعطاه اهلل عبد بن جرير إليو انتهى فلما الناس، فيو دخل فيما الدخوؿ إلى فيو ودعاه
 قتلة يقتل حتى يبايعوا أف فأبوا فاستشارىم الشاـ، أىل ورؤوس العاص بن عمرو معاوية فطلب

 .قالوا بما فأخبره علي إلى جرير فرجع عنو اهلل رضي عثماف قتلة إليهم يسلم أف أو عثماف،
 األنصاري عمرو بن بشير علي دعا ثم معاوية، يكاتبو وال معاوية، يكاتب ال يومين علي ومكث
 فادعوه( معاوية) الرجل ىذا ائتوا: لهم فقاؿ التميمي ربعي بن وشبث الهمداني، قيس بن وسعيد

 لم حوار وبينهم بينو جرى معاوية على دخلوا فلما: لكم يقوؿ ما واسمعوا والجماعة، الطاعة إلى
 عثماف دـ بطلب القياـ على مصمم أنو أخبرىم أف إال معاوية من كاف فما نتيجة إلى يوصلهم

 . «مظلوما قتل الذي
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 لن وأنو لهم، عنو اهلل رضي معاوية بجواب وأخبروه عنو، اهلل رضي علي إلى النفر أولئك رجع ولما
 أىل رفع ذلك فعند الفريقين بين الحرب نشبت ذلك عند يسلمهم، أو القتلة، يقتل حتى يبايع

 بعد الشاـ أىل لثغور فمن الناس فنى قد وبينكم، بيننا ىذا: وقالوا الرماح، فوؽ المصاحف الشاـ
: قالوا رفعت قد المصاحف الناس رأى فلما العراؽ؟ أىل بعد العراؽ لثغور ومن الشاـ؟ أىل

 توقفت الرماح فوؽ المصاحف رفعت ولما ، «إليو وننيب وجل، عز اهلل كتاب إلى نجيب
 كل يحكم أف وىو صفين، موقعة انتهاء بعد التحكيم على الفريقين بين االتفاؽ فتم... الحرب

 عمرو معاوية فوكل المسلمين، مصلحة فيو ما على الحكماف يتفق ثم جهتو، من رجبل منهما واحد
 علي من الحكماف أخذ ثم جميعا، عنهم اهلل رضي األشعري موسى أبا علي ووكل العاص، بن

 أنصار لهما واألمة وأىلهما، أنفسهما على آمناف أنهما والمواثيق العهود الجندين ومن ومعاوية
 وميثاقو اهلل، عهد كليهما الطائفتين من والمسلمين المؤمنين وعلى عليو، يتقاضياف الذي على
 تراض فعلى ذلك يؤخرا أف أحبا وإف رمضاف، إلى القضاء وأجبل الكتاب، ذلك في ما على أنهما
 .منهما
 على اتفقا ثم األمور، تقدير في ونظرا للمسلمين، المصلحة على وتراوضا الحكماف اجتمع فلما

 اهلل رسوؿ توفى الذين الصحابة ألعياف يكوف ومعاوية علي بين النزاع موضوع في الفصل يكوف أف
 شيء ال بينهما فيما الحكماف عليو اتفق ما ىذا عنهم، راض وىو - وسلم عليو اهلل صلى -

 ! سواه
 عمرو: وىما الصحابة، خيار من كانا والحكماف»( : ٕ٘ٗ/ٙ) والنهاية البداية في كثير ابن قاؿ
 من) األشعري قيس بن اهلل عبد موسى أبو: والثاني ،( الشاـ أىل جهة من) السهمي العاص بن

 وحقن بالمسلمين، رفق فيو أمر على ويتفقا الناس، بين ليصلحا نصبا وإنما( العراؽ أىل جهة
 . «وقع وكذلك لدمائهم

 بمهمتهما قاما قد ألنهما منهما؛ تقصير ذلك في فما يتم لم عليو اتفقا الذي قرارىما كاف وإذا
 لما المهمة ىذه بأداء معا الطائفتاف تكلفهما لم ولو واقتناعهما، اجتهادىما إليو أداه ما بحسب

 ! أجمعين الصحابة بقية وعن عنهما، اهلل فرضي فيها، رأيا أبديا وال لها تعرضا
 الجندؿ، دومة من بأذرح اجتمعا لما الحكمين أف من المؤرخوف يذكره ما أما( مهم تنبيو) 

 اسبق: موسى ألبي العاص بن عمرو فقاؿ ،( ومعاوية عليا،) الرجلين يخلعا أف على وتفاوضا
 خلعت كما ألنفسهم المسلموف وينظر األمر، عن عليا فخلعت نظرت إني: فقاؿ فتقدـ بالقوؿ،
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 األرض، في سيفو فوضع عمرو وقاـ األرض، في فوضعو عنقو من وأخرجو عنقي، من ىذا سيفي
 أبو فأنكر وتقلده، عاتقي في ىذا سيفي أثبت كما: األمر في معاوية فأثبت نظرت إني: وقاؿ
 .االختبلؼ من ذلك على الجمع وتفرؽ اتفقنا، كذلك: عمرو فقاؿ ، موسى
 وعمرو موسى أبي قدر يعرفوف ال الذين والبدع األىواء أىل اختبلؽ من يشبهها وما الحكاية فهذه

 ! اإلسبلـ في ومنزلتهما عنهما، اهلل رضي العاص بن
 كلو ىذا»: القصة ىذه كذب مبينا( ٚٚٔص) القواصم من العواصم في العربي ابن بكر أبو قاؿ

 التاريخية ووضعتو المبتدعة، عنو أخبر شيء ىو وإنما قط، حرؼ منو جرى ما صراح كذب
 .ىػ. ا «والبدع اهلل بمعاصي والجهارة المجانة أىل فتوارثو للملوؾ،( القصاصوف)

 يتخذوف ىزيلة مرذولة بصفات الحكمين وسموا بل بهذا؛ التاريخ أىل من الواضعوف يكتف ولم
 ! والتندر للتفكو وسيلة منها
 موسى أبا ووصفوا وخداع، غدر صاحب كاف بأنو: عنو اهلل رضي العاص بن عمرو وصفوا فقد

 جانب على كاف بأنو وصفوه كما القوؿ، في مخدوعا الرأي، ضعيف أبلها، كاف أنو عنو اهلل رضي
 .الغفلة من كبير
 عنو اهلل رضي علي قتاؿ بين ساوى من على نرد أف أحببنا( صفين) موقعة من الخروج وقبل

 !معو ومن عنو اهلل رضي معاوية بقتاؿ للخوارج
 بين الفارؽ البوف لنا يبين( ٔٙٔ-ٜ٘ٔ/ٗ) والنحل الملل في الفصل في اهلل رحمو حـز ابن فهذا

 عنو اهلل رضي علي يقاتلهم ولم ذلك، فبخبلؼ عنو اهلل رضي معاوية أمر وأما»: بقولو القتالين
 إنفاذ من المتناعو قاتلو لكن وغيره، عمر ابن وسع ما ذلك في يسعو كاف ألنو بيعتو؛ من المتناعو

 ينكر ولم ىذا، في المصيب فعلي طاعتو، الواجب اإلماـ وىو الشاـ، أرض جميع في أوامره
 من القود أخذ تقديم رأى أف إلى أداه اجتهاده لكن الخبلفة، واستحقاقو علي فضل قط معاوية

 يطلب فلم» قاؿ أف إلى «عثماف دـ بطلب أحق نفسو ورأى البيعة، على عنو اهلل رضي عثماف قتلة
 في أخطأ وإنما ذكرنا الذي األثر ذلك في وأصاب يطلبو، أف الحق من لو كاف ما إال معاوية
 اإلصابة من حـر فيما عليو إثم وال ذلك، في االجتهاد أجر فلو فقط، البيعة على ذلك تقديمو
 أجرا لهم أف: - وسلم عليو اهلل صلى - الرسوؿ أخبر الذين اجتهادىم في المخطئين كسائر
 أدائو من وامتنع واجب حق لزمو من أف علمنا وقد - قاؿ أف إلى - أجراف وللمصيب واحدا،
 وفضلو، عدالتو في بمؤثر ذلك وليس منا، كاف وإف يقاتلو، أف اإلماـ على يجب فإنو دونو وقاتل
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 صواب على قطعنا فبهذا الخير، طلب في ونيتو الجتهاده مأجور ىو بل فسقا؛ لو بموجب وال
 وأجر االجتهاد، أجر أجرين لو وأف الحق، صاحب وأنو إمامتو، وصحة عنو، اهلل رضي علي

. ا «واحدا أجرا مأجوروف مجتهدوف مخطئوف معو ومن عنو اهلل رضي معاوية أف وقطعنا اإلصابة،
 .ىػ

 شأف في ىو إنما ومعاوية علي بين كاف الذي النزاع أف ىذا كبلمو في يقرر اهلل رحمو حـز فابن
 علي فضل ينكر لم عنو اهلل رضي معاوية إف إذ الخبلفة، على اختبلفا وليس عثماف، قتلة

 عنو اهلل رضي علي وكاف يقتلهم، أو القتلة، يسلمو حتى البيعة عن امتنع وإنما للخبلفة، واستحقاقو
 .عنو اهلل رضي عثماف قتلة بأخذ ىو يتمكن حتى األمر في يستمهلو

 فقيل عنو؛ اهلل رضي علي بموت الخبر جاءه عندما البكاء؛ من عينو يملك لم إذ معاوية اهلل ورحم
 وسوابقو، وفضلو، وعلمو، حلمو، من الناس فقد لما أبكي إنما ويحكم»: فقاؿ ذلك، في لو

 . «وخيره
 صفين في جاء ما خبلصة

 أو خبلفة، على عنو اهلل رضي عليا ينازع أو يقاتل لم عنو اهلل رضي سفياف أبي بن معاوية أف: أوال
 .قط أفضلية

 قتلة يقتل حتى البيعة عنو اهلل رضي عليا يعط لم عنو اهلل رضي سفياف أبي بن معاوية أف: ثانيا
 .إليو يسلمهم أو عثماف،

 أوال البيعة بتقديم يرضي عساه معاوية أمهل حتى القتاؿ على يقدـ لم عنو اهلل رضي عليا أف: ثالثا
 .القتلة من الحد أخذ على
 من القصاص أخذ وتقديم البيعة، تأخير في اجتهد عنو اهلل رضي سفياف أبي بن معاوية أف: رابعا

 وبذؿ نية، صدؽ من عنده ما مع االجتهاد، أىل من معاوية أف وحسبنا أجره، وللمجتهد القتلة
 .عليو أقدـ فيما وسع

 اهلل رضي األشعري موسى بأبي مكر العاص بن عمرو بأف التحكيم شأف في قيل ما أف: خامسا
 ! القصاصين وغفلة الكذبة، الشيعة دسائس من وىو وعقبل، شرعا وإفك كذب كلو عنهما،

 يكادوف ال جدا، قليل فهو( وصفين الجمل) الفتنة أياـ حضروا الذين الصحابة عدد( تنبيو) 
 أكابر أما ابتداء، أحد منهم يقاتل لم ىذا حضورىم مع أيضا وىم قطعا، الثبلثين يتجاوزوف
 !  قط فتنة في يدخلوا فلم الجميع عن اهلل رضي الصحابة
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 بدعة، في يدخل لم عنهم اهلل رضي الصحابة من أحدا أف: والجماعة السنة أىل عند المقرر ومن
 في واجتهاد تأويل من كاف ما اللهم كبل؛ الدنيا حب أو الفساد، أو الهوى، بدافع مضلة فتنة أو

 أجرين بين قطعا فهم ،( وصفين الجمل،) معركتي ظاىر ىو كما الخفية والمواقف المسائل بعض
 !ومأجور مغفور وبين أجر، أو

 يتناقلو مما أو المنتقد، أو منها المعتمد التاريخ كتب في موجود ىو مما كثيرا ندفع ىذا؛ وعلى
 الفتنة أياـ إف نعم؛! الصحابة جمهور بين كاف القتاؿ أف: مجالسهم في أو ألسنتهم، على الناس

 للصحابة، إال تنصرؼ ال أطلقت إذا األوؿ الصدر في
 وقتئذ والصحابة وأشرافها أمرائها باسم المعارؾ تسمية باب من خرجت إليهم النسبة ىذه أف إال
-ٖٕٙ/ٙ) النبوية السنة منهاج في اهلل رحمو تيمية ابن ذكر وقد ،!وأفاضلهم الناس أمراء ىم

 عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ أصحاب أف على يقينا المسلم تزيد التي السلفية اآلثار بعض( ٖٕٚ
 حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن اهلل عبد قاؿ»: ومماتا حياة والمسالمة السبلمة على كانوا - وسلم

 الفتنة ىاجت»: قاؿ سيرين بن محمد عن السختياني، أيوب حدثنا ،( علية ابن يعني) إسماعيل
 يبلغوا لم بل مائة؛ منهم حضرىا فما آالؼ، عشرة - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ وأصحاب

 ومحمد األرض، وجو على األسانيد أصح من»: اهلل رحمو تيمية ابن عنو قاؿ اإلسناد وىذا «ثبلثين
 . «!المراسيل أصح من ومراسيلو الناس، أورع من سيرين بن

 غير - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ أصحاب من الجمل يشهد لم»: اهلل رحمو الشعبي وقاؿ
 بن بكير عن بطة ابن روى وقد.  «كذاب فأنا بخامس جاءوا فإف والزبير، وطلحة، وعمار، علي،

 إلى إال يخرجوا فلم عثماف، مقتل بعد بيوتهم لزموا بدر أىل من رجاال إف أما»: قاؿ األشج
.  «فتنة في دخلوا ما أفاضلهم وجمهور فجمهورىم، الصحابة وأما»: تيمية ابن قاؿ.  «قبورىم
 .العالمين رب هلل فالحمد

 المؤمنين أـ وبين معو، ومن عنو اهلل رضي علي بين الجمل موقعة في الحرب رحى دارت لقد ٔ
 رضي عثماف قتل وقع لما ،(ٖٙ) سنة وكانت معهم، ومن عنهم اهلل رضي والزبير وطلحة عائشة

 المؤمنين أمهات - وسلم عليو اهلل صلى - النبي أزواج كاف( ٖ٘) سنة التشريق أياـ بعد عنو اهلل
 بمكة، أقمن قتل قد عثماف أف الناس بلغ فلما الفتنة، من فرارا العاـ ىذا في الحج إلى خرجن قد

 استأذنا حيث والزبير طلحة منهم الصحابة، سادات من غفير وجم كثير خلق بمكة تجمع وقد
 ابن مكة إلى قدـ وكذا. الناس من كثير وتبعهما مكة إلى فخرجا لهما، فأذف االعتمار في عليا
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 ولم البصرة، على عاملو عامر بن اهلل وعبد عليها، عثماف عامل أمية ابن يعلى اليمن ومن عمر،
 اهلل رضي عائشة المؤمنين أـ فيهم قامت فيها كثروا ولما مكة، على يفدوف حينذاؾ الناس يزؿ

 حراـ بلد في قتلو من أولئك بو افتات ما وذكرت عثماف، دـ بطلب القياـ على فحثتهم عنها،
 وأخذوا الدماء سفكوا وقد - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ جوار يرقبوا ولم حراـ، وشهر

 حيثما: لها وقالوا بالمصلحة، األمر من تراه ما على وطاوعوىا لها، الناس فاستجاب األمواؿ،
 على أجمعوا إليها يسيروف التي الجهة تحديد في آراؤىم تعددت أف وبعد معك، سرنا سرت

 عليها علي عامل حنيف بن عثماف دخولها من منعهم البصرة أتوا فلما البصرة، إلى الذىاب
 .ومحاورة مراسلة وبينهم بينو وجرت حينذاؾ،

 إليهم، متوجو أنو بلغهم ألنو عنو؛ اهلل رضي علي يقدـ أف إلى ذلك بعد اصطلحوا أف لبثوا ما ثم
 يدركهم أف يرجو وىو الشاـ، قاصدا كبير جمع في بعدىم االتجاه في عنو اهلل رضي علي فأخذ

 أرض من البصرة قاصدا إليهم طريقو في استمر فاتوه، قد أنهم علم فلما البصرة، إلى وصولهم قبل
 .العراؽ

 وعلى الناس من كثير للنفير استجاب وقد بو، ليلحقوا الكوفة أىل عنو اهلل رضي علي استنفر كما
 أثناء إلى قار بذي فتلقاىم عنو اهلل رضي علي على وقدموا ياسر بن وعمار علي بن الحسن رأسهم
 العجم ملوؾ لقيتم أنتم الكوفة أىل يا: وقاؿ بهم، فرحب عباس ابن منهم جماعة، في الطريق

 .البصرة أىل من إخواننا معنا لتشهدوا دعوتكم وقد جموعهم، وفضضتم
 فيو أمرا ندع ولن بالظلم، يبدؤنا حتى بالرفق داويناىم أبوا وإف نريده، الذي فذاؾ يرجعوا فإف

 .تعالى اهلل شاء إف الفساد فيو ما على آثرناه إال صبلح
 طلب ىو: واألخير األوؿ مقصده وأف عنو، اهلل رضي علي المؤمنين أمير لمقصد توضيح ىذا وفي

 صلى - اهلل رسوؿ أصحاب البررة إخوانو مع سيما ال إليو، محبب غير كاف القتاؿ وأف اإلصبلح،
 من والزبير وطلحة عنها اهلل رضي عائشة المؤمنين أـ مقصد كاف وىكذا ،- وسلم عليو اهلل

 يرتضيو بأمر المسلمين بين اإلصبلح التماس ىو: العراؽ أرض من البصرة إلى مكة من خروجهم
 داعين وال مقاتلين يخرجوا ولم المسلمين، كلمة بو وتجتمع االختبلؼ، بو ويحسم النزاع، طرفا
 .العلماء قرره ما وىذا الخبلفة، ليولوه منهم ألحد
 المؤمنين أـ وأما»(: ٛ٘ٔ/ ٗ) والنحل واألىواء الملل في الفصل في اهلل رحمو حـز ابن قاؿ

 ذكروا وال فيها، طعنوا وال علي، إمامة قط أبطلوا فما معهم ومن عنهم، اهلل رضي وطلحة والزبير
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 أف يقدر ال ما ىذا لغيره بيعة حددوا وال أخرى، إمامة أحدثوا وال اإلمامة، عن تحطو جرحة فيو
 في شك ال إذ يكن، لم ذلك كل أف على علم ذي كل يقطع بل الوجوه، من بوجو أحد يدعيو

 وال علي، لحرب البصرة إلى يمضوا لم أنهم فيها إشكاؿ ال ضرورية صحة صح فقد ىذا كل
 أحد، فيو يشك ال مما ىذا بيعتو، غير بيعة ألحدثوا ذلك أرادوا ولو لبيعتو، نقضا وال عليو، خبلفا

 .أحد ينكره وال
 عثماف المؤمنين أمير قتل من اإلسبلـ في الحادث الفتق لسد البصرة إلى نهضوا إنما أنهم فصح
 عرؼ الليل كاف فلما ،!  تحاربوا وال يقتتلوا ولم اجتمعوا أنهم ذلك وبرىاف ظلما، عنو اهلل رضي
 السيف وبذلوا والزبير، طلحة عسكر فبيتوا عليهم والتدبير ،(الطلب: أي) اإلراغة أف عثماف قتلة

 وكل أنفسهم، عن أىلو فدفع علي عسكر خالطوا حتى دعوى في أنفسهم عن القـو فدفع فيهم
 أكثر على أحد يقدر لم اختبلطا األمر واختلط بالقتاؿ، بها بدئ األخرى أف شك وال تظن طائفة

 فكلتا وإضرامو، الحرب شن من يفتروف ال عثماف قتلة من والفسقة نفسو، عن الدفاع من
 .ىػ. ا «نفسها عن مدافعة ومقصدىا غرضها في مصيبة الطائفتين

 ابن بكر أبو البصرة إلى مكة من معها ومن عائشة خرجت ألجلو الذي المقصد ىذا يقرر وكذا
 جمع في خرجوا أنهم ويمكن»: بقولو( ٔ٘ٔص) القواصم من العواصم في اهلل رحمو العربي

 ىو وىذا فيقتتلوا، يضطربوا ال حتى واحد قانوف إلى وردىم نشرىم، وضم المسلمين، طوائف
 .ىػ. ا «سواه الشيء الصحيح

 إال خرجت ما عنها اهلل رضي عائشة أف( ٙ٘/ ٖٔ) الفتح في اهلل رحمو حجر ابن يؤكده ما وىذا
 دعوا وال الخبلفة، في عليا نازعوا معها ومن عائشة أف ينقل لم أحدا أف لذلك ويدؿ»: لئلصبلح

 .ىػ. ا «الخبلفة ليولوه منهم أحد إلى
 عليو اهلل صلى الرسوؿ سيرة مختصر في اهلل رحمو الوىاب عبد بن محمد اإلسبلـ شيخ قاؿ وكذا

 فخرجوا والزبير، طلحة ومعها حاجة وىي عائشة،( عثماف مقتل) الخبر وبلغ»(: ٕٔ٘ص) وسلم
 .ىػ. ا «الكلمة واجتماع الناس، بين اإلصبلح يريدوف البصرة إلى

 بخروجها قصدت ما عنها اهلل رضي عائشة المؤمنين أـ أف على مجمعوف والجماعة السنة فأىل
  :منها أخبار وردت وبهذا المسلمين، من بنيها بين اإلصبلح إال البصرة إلى

: لو وقاؿ البصرة، أىل إلى فأرسلو عمرو، بن القعقاع دعا قار بذي نزؿ لما عنو اهلل رضي عليا أف»
 الفرقة وعظم والجماعة، األلفة إلى فادعهما الحنظلية ابن يا( والزبير طلحة) الرجلين ىذين الق
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 ما أمو أي: وقاؿ عليها، فسلم عنها اهلل رضي بعائشة فبدأ البصرة قدـ حتى القعقاع فخرج
 البلدة؟ ىذه أقدمك وما أشخصك

 وكبلمهما، كبلمي تسمعي حتى والزبير طلحة إلى فابعثي: قاؿ الناس، بين إصبلح بني أي: قالت
 الببلد؟ ىذه وأقدمها أشخصها ما المؤمنين أـ سألت إني: فقاؿ فجاءا إليهما فبعثت
 مخالفاف؟ أـ أمتابعاف أنتما؟ تقوالف فما الناس، بين إصبلح: فقالت

 ال أنكرناه وإلف لنصلحن، عرفناه لئن فواهلل اإلصبلح؟ ىذا وجو ما فأخبراني: قاؿ متابعاف،: قاال
 .نصلح

 .«للقرآف تركا كاف ترؾ إف ىذا فإف عنو، اهلل رضي عثماف قتلة: قاال
 بعثو ما إلى استجابوا الجمل أصحاب أف أخبره عنو اهلل رضي علي إلى عمرو بن القعقاع رجع فلما

 القعقاع عليو فارقتم ما على كنتم إف»: يقوؿ والزبير طلحة إلى وبعث لذلك علي فأذعن ػ إليهم بو
 بن القعقاع عليو فارقنا ما على إنا: إليو فأرسبل األمر، ىذا في فننظر ننزؿ حتى فكفوا عمرو ابن

 .«الناس بين الصلح من عمرو
 يقصدوا لم معها ومن عنها اهلل رضي عائشة المؤمنين أـ أف على واضح دليل األخبار ىذه ففي

 الذي الغرض وإنما الرافضة، من الصحابة مبغضوا ذلك يزعم كما المسلمين بين تفريقا بخروجهم
 !الناس بين اإلصبلح ىو: يريدونو كانوا
 كانوا أنهم معهما ومن والزبير طلحة وىم عائشة، المؤمنين أـ من الخروج طلبوا الذين أف كما

 أحد؛ قتل بالهم على يخطر ولم الكلمة، وجمع االختبلؼ، حسم في خروجها على آماال يعلقوف
 !استطاعوا ما اإلصبلح إال أرادوا ما ألنهم
 والزبير طلحة فخرج»(: ٕ٘ٔص) القواصم من العواصم في العربي ابن بكر أبو يقوؿ ىذا وعلى

 واحتجوا نبيهم، حرمة فيراعوا أمهم، إلى الناس يرجع أف رجاء عنهم اهلل رضي المؤمنين أـ وعائشة
 أو بصدقة أمر من اال نجواىم من كثير في خير ال: )تعالى اهلل بقوؿ االمتناع حاولت عندما عليها

 - وسلم عليو اهلل صلى - النبي إف: لها قالوا ثم ،(ٗٔٔ النساء( )الناس بين إصبلح أو معروؼ
 األقضية بلغت حتى وخرجت الفرصة، واغتنمت المثوبة فرجت فيو، وأرسل الصلح في خرج قد

 .ىػ. ا «مقاديرىا
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 تخرج ولم تقاتل، لم عائشة فإف»(: ٘ٛٔ/ ٕ) السنة منهاج في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ وكذا
 غير ذكر ىكذا بقتاؿ أمرت وال قاتلت، ال المسلمين بين اإلصبلح بقصد خرجت وإنما لقتاؿ،
 .ىػ. ا «باألخبار المعرفة أىل من واحد
 أجلو من خرجت الذي القصد مبينا( ٛٓٔ/ ٚ) الفتح في اهلل رحمو حجر ابن الحافظ وقاؿ

 ىي متأولة كانت أنها عائشة عن ذلك في والعذر»: بقولو معها ومن ىي عنها اهلل رضي عائشة
 اهلل رضي عثماف قتلة من القصاص وأخذ الناس، بين اإلصبلح إيقاع مرادىم وكاف والزبير، وطلحة

 يثبت ممن القصاص المقتوؿ أولياء وطلب الطاعة، على االجتماع: علي رأي وكاف أجمعين، عنهم
 .ىػ. ا «بشروطو القتل عليو
 مكة من الصحابة من معها ومن ىي عنها اهلل رضي عائشة المؤمنين أـ خروج من إذف مقصد فبل
 الصلح إرادة إف ثم بو، أمرت وال لقتاؿ، تخرج ولم المسلمين، بين اإلصبلح بغية إال: البصرة إلى
 رضي علي إرادة أيضا كاف بل فحسب؛ معها ومن ىي عنها اهلل رضي عائشة جانب من يكن لم
: يقوؿ والزبير طلحة إلى بعث عندما عنو اهلل رضي عليا أف قريبا معنا تقدـ وقد معو، ومن عنو اهلل
 فأرسبل األمر، ىذا في فننظر ننزؿ حتى فكفوا عمرو بن القعقاع عليو فارقتم ما على كنتم إف»

 .«الناس بين الصلح من عمرو بن القعقاع عليو فارقنا ما على إنا: إليو
 فريق كل واجتمع وسكنت النفوس اطمأنت» بهذا عنو اهلل رضي علي على جوابهم كاف ولما

 طلحة بن محمد إليو وبعثوا إليهم، عباس بن اهلل عبد علي بعث أمسوا فلما الجيشين من بأصحابو
 .«للعافية بمثلها يبيتوا لم ليلة بخير وباتوا الصلح على جميعا وعولوا السجاد

 جاءت إنما أنها تعلمو عنو اهلل رضي علي إلى عنها اهلل رضي عائشة المؤمنين أـ أرسلت ولما»
 من عمرو بن القعقاع رجع ولما الصلح، وىو: واحد رأي على التفاقهم وىؤالء ىؤالء فرح للصلح

 عز اهلل فحمد: فيهم خطيبا قاـ ثم الناس علي جمع «رأيهم بمثل والزبير وطلحة المؤمنين أـ عند
 واإلسبلـ وشقاءىا، الجاىلية وذكر - وسلم عليو اهلل صلى - النبي على وصلى عليو وأثنى وجل

 ثم ،- وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ بعد بالخليفة بالجماعة األمة على اهلل وإنعاـ والسعادة
 من حسدوا الدنيا، ىذه طلبوا أقواـ األمة ىذه على جره الذي الحدث ىذا حدث ثم يليو، الذي

 أراد؛ ما ومصيب أمره، بالغ واهلل أدبارىا، على األشياء رد وأرادوا الفضيلة، على عليو اهلل أفاءىا
 أمور من شيء في عثماف قتل على أعاف أحد معي يرتحلن وال أال فارتحلوا، غدا راحل وإني أال

 .«الناس
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 في القصاص وتنفيذ الحد، إقامة وجوب في وذلك اتفاؽ، محل الفريقين بين الصلح بات وىكذا
 عثماف قتلوا الذين األرض في المفسدين ولكن منهم، أحد باؿ على القتاؿ يخطر ولم عثماف، قتلة

 الصلح أف وأيقنوا الشمل، وجمع الكلمة، اتفاؽ من الحزف وأدركهم الغم أصابهم عنو اهلل رضي
 أمرىم يدبروف فباتوا الخليفة، وقصاص الحق، سيف إلى رؤوسهم وسيسلم أمرىم، سيكشف ىذا

! المسلمين صفوؼ وتفريق الصلح، إبطاؿ على يعملوا بأف إال لنجاتهم سبيبل يجدوا فلم بليل،
 غدا راحل وإني أال»: آنفا ذكرناىا التي خطبتو في عنو اهلل رضي علي قوؿ مضجعهم قض كما

 قاؿ فلما» ،«الناس أمور من شيء في عثماف قتل على أعاف أحد معي يرتحلن وال أال فارتحلوا،
 المعروؼ) سبأ بن اهلل وعبد أوفى، بن وشريح النخعي، كاألشتر: جماعة رؤوسهم من اجتمع ىذا
 فيهم وليس وخمسمائة، ألفين في وغيرىم الهيثم بن وعلياء ثعلبة، بن وسالم ،(السوداء بابن

 عثماف، قتلة يطلب ممن اهلل بكتاب أعلم واهلل وعلي الرأي؟ ىذا ما: فقالوا( الحمد وهلل) صحابي
: كلهم القـو يريد وإنما الناس، عليكم يجمع غدا سمعتم، ما قاؿ وقد بذلك، العمل إلى وأقرب

 كثرتهم؟ في قليل وعددكم بكم فكيف أنتم
؛ إلى نعرفو فلم علي رأي وأما فينا، والزبير طلحة رأي عرفنا قد: األشتر فقاؿ  كاف فإف اليـو

 القـو فرضي بعثماف، عليا ألحقنا ىكذا األمر كاف فإف دمائنا، على اصطلحوا فإنما معهم اصطلح
 في عثماف قتلة يامعشر فإنا قتلنا، قتلناىم لو رأيت ما بئس: السوداء ابن فقاؿ. بالسكوت منا

 إنما وىم بهم، لكم طاقة ال آالؼ، خمسة في وأصحابهما والزبير وطلحة وخمسمائة، ألفين
: فقاؿ بها، فنمتنع الببلد ببعض نتعلق حتى بنا وأرجعوا دعوىم: الهيثم بن علياء فقاؿ! يريدونكم

 عزكم إف قـو يا: السوداء ابن قاؿ ثم الناس، يخطفكم كاف واهلل إذا قلت، ما بئس: السوداء ابن
 يجتمعوف، تدعوىم وال الناس، بين والقتاؿ الحرب فأنشبوا الناس التقى فإذا الناس، خلطة في

 ويأتيهم يحبوف، عما معهما ومن والزبير طلحة اهلل ويشغل يمتنع، أف من بدا يجد ال معو أنتم فمن
 .«عليو وتفرقوا الرأي فأبصروا يكرىوف، ما

 وما الغلس مع فغدوا» اليهودي، سبأ بن اهلل عبد الخبيث بو تفوه الذي الرأي ىذا على فاجتمعوا
 إلى وربيعهم مضريهم، إلى مضريهم فخرج ظلمة، وعليهم متسللين فخرجوا جيرانهم، بهم يشعر

 في قـو كل وثار البصرة، أىل فثار بغتة، السبلح فيهم فوضعوا يمانيهم، إلى ويمانيهم ربيعهم،
 ما: فقاال البصرة، أىل على االعتداء من وقع ما والزبير طلحة وبلغ أتوىم، الذين أصحابهم وجوه
 منهم ذىبت المفسدين أولئك خطة حسب الوقت نفس وفي ليبل، الكوفة أىل طرقنا: قالوا ىذا؟
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 رجبل السبئية وضعت وقد فيهم، السيف بوضع علي معسكر ففاجأت الليل ظلمة في أخرى فرقة
 ما: قاؿ معسكره على ىجموا عندما الصوت علي سمع فلما يريدوف بما يخبره علي من قريبا
 سبلحو، إلى فريق كل فثار ،«بيتونا قد البصرة أىل من وقـو إال شعرنا ما: الرجل ذلك قاؿ ىذا؟

 أمر وكاف األمر، نفس في عليو األمر وقع بما منهم أحد يشعر وال الخيوؿ، وركبوا الؤلمة ولبسوا
 فنشبت الشجعاف، وجالت الفرساف، وتبارز وساؽ، قدـ على الحرب وقامت مقدورا، قدرا اهلل

 من نحو معها ومن عائشة على والتف ألفا، عشروف علي مع اجتمع وقد الفريقاف، وتوافق الحرب
 عن يفتروف ال( اهلل قبحو) السوداء ابن أصحاب والسبئية راجعوف، إليو وإنا هلل فإنا ألفا، ثبلثين
 وحمي المعركة فاشتدت أحد، يسمع فبل كفوا، أال كفوا، أال: ينادي علي ومنادي القتل،

 يتبع وال جريح، على( عليو يجهز ال) يذفف ال أنو اليـو ىذا في سنتهم من كاف وقد» الوطيس،
 يقوؿ وجعل الحزف، أشد عنو اهلل رضي علي حزف حتى «جدا كثير خلق ىذا من قتل وقد مدبر،
 ىذا، عن أنهاؾ كنت قد أبو، يا: لو فقاؿ سنة، عشرين منذ مات أباؾ ليت بني يا: الحسن البنو
 .«!ىذا يبلغ األمر أف أرى لم إني بني يا: قاؿ
 حتى فاجتمعوا ليكلمهما والزبير طلحة وطلب» القتاؿ، إلنهاء المعركة ميداف إلى بنفسو نزؿ ثم

 أثناء وفي الجمل، يـو الزبير برجوع األمر فانتهى بو ذكرىما بما فذكرىما خيولهما، أعناؽ التقت
 جرموز، بن عمرو: لو يقاؿ رجل فاتبعو السباع، وادي: لو يقاؿ واديا نزؿ عنو، اهلل رضي رجوعو
 .«غيلة فقتلو نائم وىو فجاءه

 الصفوؼ بعض في فوقف تأخر فوعظو علي بو اجتمع أف» بعد فإنو عنو اهلل رضي طلحة وأما
 فرسو مع رجلو السهم فانتظم ،(أشهر واألوؿ رقبتو في وقيل) ركبتو في فوقع غرب سهم فجاءه

 فأدخلو وراءه فركب لو مولى فأدركو اهلل، عباد إلي اهلل، عباد إلي: يقوؿ وجعل الفرس، بو فجمحت
 .«بالمعركة مات إنو: ويقاؿ فيها، بدار فمات البصرة،

 ما جمع ثم الفريقين من القتلى على صلى ثم ثبلثا، البصرة بظاىرة أقاـ» عنو اهلل رضي علي وأما
 ىو شيئا عرؼ فمن البصرة؛ مسجد إلى يحمل أف بو وأمر المعسكر، في عائشة ألصحاب وجد

 .«السلطاف سمة عليو الخزائن في كاف سبلحا إال فليأخذه، ألىلهم
 ينبغي ما بكل عنو اهلل رضي علي إليها بعث البصرة من الخروج عائشة المؤمنين أـ أرادت ولما»

 يحب أف إال يرجع أف معها الجيش في جاء ممن نجا لمن وأذف ذلك، وغير ومتاع وزاد مركب من
 أبي بن محمد أخاىا معها وسير المعروفات، البصرة أىل نساء من امرأة أربعين لها واختار المقاـ،
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 من وخرجت الناس وحضر الباب، على فوقف علي جاء فيو، ارتحلت الذي اليـو كاف فلما بكر،
 ما واهلل إنو بعض على بعضنا يعتب ال يابني: وقالت لهم، ودعت الناس، فودعت الهودج في الدار
 كاف ما واهلل صدقت: علي فقاؿ. وأحمائها المرأة بين يكوف ما إال القديم في علي وبين بيني كاف
 علي وسار واآلخرة، الدنيا في - وسلم عليو اهلل صلى - نبيكم لزوجة وإنها ذاؾ، إال وبينها بيني
، ذلك بقية معها بنيو وسرح أمياال، ومشيعا مودعا معها  سنة رجب مستهل السبت يـو وكاف اليـو
 ثم ذلك عامها حجت أف إلى بها فأقامت مكة، إلى ذلك مسيرىا في وقصدت وثبلثين، ست

 .«عنها اهلل رضي المدينة إلى رجعت
 قصد بدوف كاف بينهم فيما الصحابة بين وقع القتاؿ أف تبين الجمل موقعة بشأف ذكره تقدـ ومما
 ظن حتى الفريقين كبل على خفيت عثماف قتلة بها قاـ التي المؤامرة حقيقة وأف اختيار، وال منهم
 .بالقتاؿ قصده اآلخر الفريق أف منهما كل
، ابن العبلمة المؤامرة ىذه حقيقة وضح وقد  وغيرىما اهلل، رحمهما تيمية ابن اإلسبلـ وشيخ حـز
 .العلم أىل من المحققين من
 الجمل أىل وأما»(: ٘ٛ/ ٕ) األحكاـ أصوؿ في اإلحكاـ في اهلل رحمو حـز بن محمد أبو قاؿ
 اجتمعوا وإنما قتالهم، عليو اهلل رضواف علي قصد وال عليو، اهلل رضواف علي قتاؿ قط قصدوا فما

 على الخائفوف وتسرع فيهم، تعالى اهلل حق وإقامة عليو، اهلل رضواف عثماف قتلة في للنظر بالبصرة
 خفية القتاؿ فأثاروا األلوؼ، من يقربوف عظيمة أعدادا وكانوا منهم، تعالى اهلل حد أخذ أنفسهم

 .ىػ. ا «خالطهم قد السيف رأوا إذ أنفسهم عن الدفاع إلى الفريقين من واحد كل اضطر حتى
 لهؤالء الجمل يـو يكن لم»(: ٘ٛٔ/ ٕ) السنة منهاج في اهلل رحمو تيمية ابن اإلسبلـ شيخ وقاؿ

 وطلحة علي تراسل لما فإنو اختيارىم، بغير االقتتاؿ وقع ولكن القتاؿ، في قصد( الصحابة)
 علي وكاف الفتنة، أىل عثماف قتلة طلبوا تمكنوا إذا وأنهم المصلحة، على االتفاؽ وقصدوا والزبير

 وال عثماف، قتلت ما واهلل»: فيقوؿ يحلف، كاف كما عليو معين وال عثماف، بقتل راض غير
 إمساؾ على معهم علي يتفق أف القتلة فخشي يمينو، في البار الصادؽ وىو ،«قتلو على ماألت
 فوقعت نفسو، عن دفعا فحمل عليو، حملوا أنهم علي فظن أنفسهم عن دفعا فحملوا القتلة،
 .ىػ. ا «اختيارىم بغير الفتنة

 وبين معو، ومن علي بين القتاؿ وأشعلوا الفتنة، نار بإذكاء عنو اهلل رضي عثماف قتلة سعى فهكذا
 .وأرضاىم عنهم اهلل رضي الصحابة لذلك يفطن أف دوف معهم، ومن والزبير وطلحة عائشة
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 الجمل موقعة في جاء ما وخبلصة
 أخذ وىو المسلمين، بين اإلصبلح ألجل كاف البصرة إلى معها ومن عائشة ذىاب أف: أوال

 .عنو اهلل رضي عثماف قتلة من القصاص
 .خبلفتو في عليا ينازعوا ولم منهم، ألحد الخبلفة يدعوا لم والزبير وطلحة عائشة أف: ثانيا
 .عنو اهلل رضي عثماف قتلة من القصاص أخذ وىو الفريقين، بين حصل الصلح أف: ثالثا
 .جميعا منهم علم دوف والزبير وطلحة عائشة وبين معو، ومن علي بين دار القتاؿ أف: رابعا

 من ىروبا الفريقين، بين الحرب أنشبوا الذين ىم واألعراب الثوار من الفتنة أصحاب أف: خامسا
 .منهم القصاص أخذ

 .اآلخر صولة عنو يدفع منهما الواحد أف منهما ظنا الفريقين بين دار القتاؿ أف: سادسا
 .البتة الجمل قتاؿ في منهم أحد يشارؾ لم جميعا الصحابة أف: سابعا
 متراحمة متراضية تعالى، اهلل في متحابة مؤتلفة الصحابة وقلوب وانتهت ابتدأت الحرب أف: ثامنا
 .بينها فيما

 وسلم عليو اهلل صلى محمد أصحاب أف - بطن وما منها ظهر ما الفتن، وإياؾ اهلل وقانا اعلم ٔ
 .المهديين الراشدين األربعة الخلفاء وخاصة نبي، ألفضل أصحاب أفضل ىم
 اهلل رضي بإحساف اتبعوىم والذين واألنصار المهاجرين من األولوف والسابقوف: )تعالى اهلل قاؿ

 عن رضي قد أنو العظيم اهلل أخبر قد: " اهلل رحمو كثير ابن قاؿ. ٓٓٔ/التوبة( عنو ورضوا عنهم
 سبهم أو أبغضهم من ويل فيا بإحساف، اتبعوىم والذين واألنصار المهاجرين من األولين السابقين

 عن تعالى اهلل وقاؿ ،(ٖٕٓ/ ٗ" )كثير ابن تفسير. "انتهى"  بعضهم سب أو أبغض أو
 ورضوانا اهلل من فضبل يبتغوف وأموالهم ديارىم من أخرجوا الذين المهاجرين للفقراء: )المهاجرين
 تبوءوا والذين: )األنصار عن سبحانو وقاؿ ،ٛ/الحشر( الصادقوف ىم أولئك ورسولو اهلل وينصروف

 ويؤثروف أوتوا مما حاجة صدورىم في يجدوف وال إليهم ىاجر من يحبوف قبلهم من واإليماف الدار
: المؤمنين من بعدىم من جاءوا الذين عن وقاؿ ،ٜ/الحشر( خصاصة بهم كاف ولو أنفسهم على

 قلوبنا في تجعل وال باإليماف سبقونا الذين وإلخواننا لنا اغفر ربنا يقولوف بعدىم من جاءوا والذين)
 االختبلؼ من الصحابة بين حصل ما أما. ٓٔ/الحشر( رحيم رءوؼ إنك ربنا آمنوا للذين غبل

 وعلى عنهم، والترضي ومحبتهم األمة، أفضل أنهم اعتقاد مع عنو، الكف علينا فيجب: واالقتتاؿ
 .والجماعة السنة أىل كلمة تتابعت ىذا
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 ومن(: ٔٛ - ٓٛص) عقيدتو في - اهلل رحمو- أحمد اإلماـ والجماعة السنة أىل إماـ قاؿ
 وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب محاسن ذكر المعروفة البينة الثابتة الواضحة الحجة
 صلى اهلل رسوؿ أصحاب سب فمن بينهم شجرت التي مساويهم ذكر عن والكف أجمعين كلهم

 فهو منهم واحدا عاب أو بعيبهم عرض أو عليهم طعن أو تنقص أو منهم واحدا أو وسلم عليو اهلل
 قربة لهم والدعاء سنة حبهم بل عدال وال صرفا منو اهلل يقبل ال مخالف خبيث رافضي مبتدع

 بكر أبو وسلم عليو اهلل صلى النبي بعد األمة وخير فضيلة بآثارىم واألخذ وسيلة بهم واإلقتداء
 راشدوف خلفاء وىم عثماف على قـو ووقف عثماف بعد وعلي عمر بعد وعثماف بكر أبي بعد وعمر

 ألحد يجوز ال الناس خير األربعة ىؤالء بعد وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب ثم مهديوف
 وجب فقد ذلك فعل فمن بنقص وال بعيب منهم أحد على يطعن وال مساويهم من شيئا يذكر أف

 ثبت وإف منو قبل تاب فإف ويستتيبو يعاقبو بل عنو يعفو أف لو ليس وعقوبتو تأديبو السلطاف على
 ىػ. ا يراجع أو يموت حتى الحبس في وخلده العقوبة عليو أعاد

: فقاؿ بينهم؟ كاف وما وصفين والجمل وعثماف علي عن اهلل رحمو العزيز عبد بن عمر وسئل
 (.فيها لساني أغمس أف أكره وأنا عنها، يدي اهلل كف دماء تلك)
 (.ٜٖٗ/ ٘" )الكبرى الطبقات"

 حب في نفرط وال وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب ونحب: الطحاوية في الطحاوي وقاؿ
 إال نذكرىم وال يذكرىم، الخير وبغير يبغضهم من ونبغض منهم، أحد من نتبرأ وال منهم، أحد

 ىػ. ا وطغياف ونفاؽ كفر وبغضهم وإحساف، وإيماف دين وحبهم بخير،
 وسادات المؤمنين، خيار على غل قلبو في يكوف ممن أضل فمن(: ٜٙٗ) الطحاوية شارح قاؿ

 أىل خير من: لليهود قيل بخصلة؛ والنصارى اليهود فضلهم قد بل النبيين؛ بعد تعالى اهلل أولياء
. عيسى أصحاب: فقالوا ملتكم؟ أىل خير من: للنصارى وقيل. موسى أصحاب: قالوا ملتكم؟

 وفيمن القليل، إال منهم يستثنوا ولم محمد، أصحاب: فقالوا ملتكم؟ أىل شر من: للرافضة وقيل
 ىػ. ا مضاعفة بأضعاؼ استثنوىم ممن خير ىو من سبوىم
 إذا: قاؿ أنو الرازي زرعة أبي إلى بإسناده( ٜٗ:ص) الكفاية كتابو في البغدادي الخطيب وروى
 أف وذلك زنديق؛ أنو فاعلم وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب من أحدا ينتقص الرجل رأيت
 والسنن القرآف ىذا إلينا أدى وإنما حق، والقرآف حق عندنا وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
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 الكتاب ليبطلوا شهودنا يجرحوا أف يريدوف وإنما وسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب
 ىػ. ا زنادقة وىم أولى بهم والجرح والسنة،

 اهلل رسوؿ أصحاب من أحدا يبغض من: مالك قاؿ(: ٜٕٕ/ ٔ) السنة شرح في البغوي وقاؿ
 سبحانو قولو قرأ ثم المسلمين، فيء في حق لو فليس غل عليو قلبو في وكاف وسلم عليو اهلل صلى

 ربنا يقولوف بعدىم من جاءوا والذين: }قولو إلى{ القرى أىل من رسولو على اهلل أفاء ما: }وتعالى
 اهلل رسوؿ أصحاب ينتقص رجل يديو بين وذكر اآلية،{ باإليماف سبقونا الذين وإلخواننا لنا اغفر

 على أشداء معو والذين اهلل رسوؿ محمد} اآلية ىذه مالك فقرأ - وسلم عليو اهلل صلى -
 من أحد على غل قلبو في الناس من أصبح من: قاؿ ثم ،{الكفار بهم ليغيظ: }قولو إلى{ الكفار

 ىػ. ا اآلية ىذه أصابتو فقد وسلم عليو اهلل صلى النبي أصحاب
 شجر عما الكف ويروف: الحديث وأصحاب السلف عقيدة كتابو في الصابوني عثماف أبو وقاؿ
 نقصا أو لهم عيبا يتضمن ما ذكر عن األلسنة وتطهير وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب بين

 ىػ.ا لكافتهم والمواالة جميعهم على الترحم ويروف فيهم
 مقطوع خطأ الصحابة من أحد إلى ينسب أف يجوز ال(: ٕٖٔ/ ٙٔ) تفسيره في القرطبي وقاؿ

 تعبدنا وقد أئمة، لنا كلهم وىم وجل، عز اهلل وأرادوا فعلوه فيما اجتهدوا كلهم كانوا إذ بو،
 اهلل صلى النبي ولنهي الصحبة لحرمة الذكر، بأحسن إال نذكرىم وأال بينهم، شجر عما بالكف

 .ىػ.ا عنهم بالرضا وأخبر لهم، غفر اهلل وأف سبهم، عن وسلم عليو
 اهلل رسوؿ أصحاب في المسلم يعتقده أف يجب لما عرضو بصدد وىو القيرواني زيد أبي ابن وقاؿ
 بأحسن إال الرسوؿ صحابة من أحد يذكر ال وأف: قاؿ بو يذكروا أف ينبغي وما وسلم عليو اهلل صلى
 بهم ويظن المخارج، أحسن لهم يلمس أف الناس أحق وأنهم بينهم، شجر عما واإلمساؾ ذكر،

 .ىػ.ا المذاىب أحسن
 جانب إلى التعرض: قاؿ أنو السمعاني المظفر أبي عن( ٖ٘ٙ/ ٗ) الفتح في الحافظ ونقل

 ىػ.ا وضبللة بدعة ىو بل فاعلو، خذالف على عبلمة الصحابة
 السنة أىل يعني) ذلك مع وىم(: ٕٛ:ص) الواسطية العقيدة في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ وقاؿ

 يجوز بل وصغائره، اإلثم كبائر عن معصـو الصحابة من واحد كل أف يعتقدوف ال( والجماعة
 صدر، إف منهم يصدر ما مغفرة يوجب ما والفضائل السوابق من ولهم الجملة، في الذنوب عليهم

 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بقوؿ ثبت وقد بعدىم، لمن يغفر ال ما السيئات من لهم يغفر إنهم حتى
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 ممن ذىبا أحد جبل من أفضل كاف بو تصدؽ إذا أحدىم من المد وأف القروف، خير أنهم وسلم
 تمحوه، بحسنات أتى أو منو، تاب قد فيكوف ذنب منهم أحد عن صدر قد كاف إذا ثم بعدىم،

 بشفاعتو، الناس أحق ىم الذي وسلم عليو اهلل صلى محمد بشفاعة أو سابقتو، بفضل لو غفر أو
 كانوا التي األمور فكيف المحققة الذنوب في ىذا كاف فإذا عنو، بو كفر الدنيا في بببلء ابتلي أو

 القدر ثم مغفور، والخطأ واحد، أجر فلهم أخطأوا وإف أجراف، فلهم أصابوا إف مجتهدين، فيها
 باهلل اإليماف من ومحاسنهم القـو فضائل جنب في مغمور نزر قليل بعضهم فعل من ينكر الذي

 سيرة في نظر ومن الصالح، والعمل النافع والعلم والنصرة والهجرة سبيلو في والجهاد ورسولو
 كاف ال األنبياء، بعد الخلق خير أنهم يقينا علم الفضائل من عليهم اهلل من وما وبصيرة بعلم القـو
 ىػ.ا اهلل على وأكرمها األمم خير ىي التي األمة ىذه قروف من الصفوة وأنهم مثلهم، يكوف وال

 طبع - عنو اهلل رضي - سفياف أبي بن معاوية في سؤاؿ على إجابتو في اإلسبلـ شيخ وقاؿ
 - وسلم عليو اهلل صلى - النبي أصحاب من أحد لعن يجوز ال: )المنجد الدين صبلح بتحقيق

 ىو من أو ونحوىما، العاص، بن وعمرو سفياف، أبي بن كمعاوية منهم أحدا لعن ومن سبو، وال
 كطلحة ىؤالء، من أفضل ىو من أو وغيرىما، ىريرة، وأبي األشعري، موسى كأبي منهما أفضل

 وعمر الصديق، بكر وأبي طالب، أبي بن وعلي عفاف، بن وعثماف العواـ، بن والزبير اهلل، عبيد بن
 ،- وسلم عليو اهلل صلى - النبي أصحاب من ىؤالء وغير المؤمنين، أـ عائشة أو الخطاب، بن

 دوف بما أو بالقتل يعاقب ىل العلماء، وتنازع. الدين أئمة باتفاؽ البليغة للعقوبة مستحق فإنو
 (.القتل؟
 من أحد على الطعن منع وجوب على السنة أىل اتفق(: ٖٗ/ ٖٔ) الفتح في الحافظ وقاؿ

 الحروب تلك في يقاتلوا لم ألنهم منهم؛ المحق عرؼ ولو ذلك من لهم وقع ما بسبب الصحابة
 وأف واحدا أجرا يؤجر أنو ثبت بل،  االجتهاد في المخطئ عن تعالى اهلل عفا وقد اجتهاد، عن إال

 .ىػ. ا أجرين يؤجر المصيب
 أجمع( ٖٕٛ) وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ سيرة مختصر في الوىاب عبد بن محمد اإلماـ وقاؿ
 فمن الحسنى إال فيهم يقاؿ وال عنهم اهلل رضي الصحابة بين شجر عما السكوت على السنة أىل

 .أعلم وتعالى سبحانو واهلل اإلجماع عن خرج فقد الصحابة من غيره أو معاوية في تكلم
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 نظر وتعالى تبارؾ اهلل إف»: وقولو ،ٔ«وأختاني وأصهاري أصحابي وذكر إياكم»: قاؿ
 .ٕ«لكم غفرت قد فإني شئتم ما اعملوا: فقاؿ بدر أىل إلى

 مع كاف وإف نفسو، من بطيبة إال مسلم امرئ ماؿ يحل ال أنو - اهلل رحمك - واعلم
 أف عسى فإنو بإذنو، إال شيئا منو يأخذ أف ألحد يحل ال ضمنو، فقد حراـ ماؿ رجل

 .ٖحراما فأخذت أربابو على يرده أف فيريد ىذا يتوب
                                                           

 ٘ٔٚ ترجمة ،ٚٗٔ/ ٗ) والعقيلى ،(ٓٗٙ٘ رقم ،ٗٓٔ/ ٙ) الكبير في الطبراني أخرجو ٔ
 رقم ،ٕٔٛ/ ٘) والديلمى ،(ٜٔٔ/ ٕ) تاريخو في والخطيب ،(المسمعى يوسف بن محمد

 ٕٛ - ٔٛ/ ٕٔ) تاريخو في عساكر وابن ،(ٙٙٙ/ ٕ) االستيعاب في البر عبد وابن ،(ٚٛٔٛ
 اإلستيعاب في البر عبد ابن عنو قاؿ والحديث( ٜٖٙ/ ٕ) الغابة أسد في األثير وابن ،(ٖٛ -
 عمرو بن خالد على يدور ضعفاء، مجهولوف إسناده وفي موضوع، منكر حديث( ٕٕٚ/ ٕ)

 جزرة صالح ونسبو بالكذب، معين ابن رماه" قلت. الحديث متروؾ الحديث، منكر وىو القرشي،
 ضعيف فالحديث متروكو، الحديث منكر: عمرو بن خالد األثير ابن وقاؿ ،"الوضع إلى وغيره
 وقاؿ الوجو، ىذا من إال يعرؼ ال غريب حديث ىذا: منده ابن قاؿ: وقاؿ صحيح، ومعناه جداً،

(: ٖٕٖٚ) الضعيفة في األلباني العبلمة وقاؿ أعرفهم، لم جماعة فيو(: ٚ٘ٔ/ ٜ) الهيثمى
 .موضوع

 (.ٜٕٗٗ(، ومسلم )ٖٜٖٛأخرجو البخاري ) ٕ

 رحمك) تيقن،: أي( واعلم: )قولو في شرحو: الراجحي اهلل عبد بن العزيز عبد قاؿ الشيخ  ٖ
 يقوؿ حديث لفظ وىذا ،(نفسو من بطيبة إال مسلم امرئ ماؿ يحل ال أنو) بالرحمة، دعاء(: اهلل
 (.نفسو من بطيبة إال مسلم امرئ ماؿ يحل ال: )وسلم عليو اهلل صلى النبي منو

َنُكمْ  َأْمَواَلُكمْ  تَْأُكُلوا َوال: }يقوؿ تعالى واهلل ـِ  ِإَلى ِبَها َوُتْدُلوا بِاْلَباِطلِ  بَػيػْ  ِمنْ  َفرِيًقا لَِتْأُكُلوا اْلُحك ا
 [.ٛٛٔ:البقرة{ ]تَػْعَلُموفَ  َوأَنْػُتمْ  بِاإِلْثمِ  الن اسِ  َأْمَواؿِ 
َنُكمْ  َأْمَواَلُكمْ  تَْأُكُلوا ال آَمُنوا ال ِذينَ  أَيػَُّها يَا: }سبحانو وقاؿ  تَػَراضٍ  َعنْ  ِتَجارَةً  َتُكوفَ  َأفْ  ِإال   بِاْلَباِطلِ  بَػيػْ
 .نفسو من بطيبة إال مسلم امرئ ماؿ يحل فبل ،[ٜٕ:النساء] {ِمْنُكمْ 

 .بإذنو إال شيئاً  منو يأكل أف ألحد يحل ال: أي( ضمنو فقد حراـ ماؿ رجل مع كاف وإف)
 ماؿ معو رجل كاف إذا: أي ،(حراماً  فأخذت أربابو على يرد أف فيريد ىذا يتوب أف عسى فإنو)

 فبل ضامناً، فيكوف ديناً، يجحد أو شخص، من ماالً  يسرؽ كأف ضمنو، قد: أي ضامن، فهو حراـ
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 فاسدا، كاف وإف فساده، ظهر ما إال مطلق فهو صحتو لك باف ما مطلقة والمكاسب
 يفعل لم أعطوني، ما وآخذ المكاسب أترؾ: تقوؿ ال نفسو، مسيكة الفساد من يأخذ
 بعض فيو كسب: عنو اهلل رضي عمر وقاؿ ىذا، زماننا إلى العلماء وال الصحابة ىذا

 .ٔالناس إلى الحاجة من خير الدنية

                                                                                                                                                  

 تأخذ أف لك يجوز فبل حرامًا، ماالً  معو ووجدت شخص إلى جئت فإذا صاحبو، إلى يؤديو أف بد
 أخذ الذي: أي الرجل ىذا يتوب أف عسى فإنو يجوز؛ فبل آخذه، أف أريد: رجل قاؿ وإذا الماؿ؟
 لك؛ يحل ال حراماً  أخذت فتكوف أصحابو،: أي أربابو على الماؿ يرد أف فيريد الحراـ، الماؿ

 .لو ضامن الحراـ الماؿ أخذ الذي الشخص ىذا أف: األوؿ األمر: ألمرين
 ا.ىػ أصحابو إلى فيرده يتوب أف عسى أنو: الثاني األمر

 األصل أف في واضحة فقهية مسألة أيضاً  ىذهفي شرحو:  العقل الكريم عبد بن ناصروقاؿ الدكتور 
 وما والغاصب المنتهب بيد ما يسوغ وال الماؿ ىذا منو يستجاز أال سرقو أو ماالً  غصب فيمن

 شيئاً  يأخذ أف ألحد يحل فبل لو، أصل ال حبلؿ السارؽ من سرقة أف من العواـ ألسنة على يجري
 يوماً  يتوب لعلو فإنو مغصوب، أو حراـ كسب من اآلخر بيد الذي الماؿ كاف ولو طريقو بغير

    .منو فيأخذونو يجدونو أىلو لعل أو أىلو، إلى الماؿ ىذا فيرجع
 في والقواعد الفقهية األصوؿ من ىذه أيضاً في شرحو:  العقل الكريم عبد بن ناصرقاؿ الدكتور  ٔ

 الرزؽ وطلب العيش وكسب والمكافآت والرواتب والحرؼ المكاسب في األصل فإف األحكاـ،
 فالحراـ مشتبو، أو حراـ فيها يتبين لم ما الحل فيها األصل كلها والتجارة، األرض في والضرب

 .مكروه والمشتبو حراـ
 .ذلك نحو أو مشبوه أو مغصوب أو محـر أنو: يعني( فساده ظهر ما إال: )قولو
 فمثبلً  الضرورة، تقتضيو ما يأخذ: يعني( نفسو ممسكة الفساد من يأخذ فاسداً  كاف وإف: )قاؿ

 يأكل أو يموت أف إال يبق لم بحيث اإلنساف لها اضطر إذا لكن وحراـ، فاسدة أنها شك ال الميتة
 فلو يأكلها لم إف ىالك إنساف يد في وقعت إذا الحراـ المكاسب بقية وكذلك للضرورة، أكل منها

: يعني( نفسو ممسكة الفساد من يأخذ: )قولو معنى وىذا فقط، حياتو ينقذ ما بقدر منها يأكل أف
 بو تقـو ما الفاسد الماؿ من يأخذ: )أصح وىي ط نسخة في عنها عبر وكذلك الفاسد، الماؿ من

 (.الضرورة عند نفسو
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 والنساؾ العباد من كثير يفعل كما: يعني( أعطوني ما وآخذ المكاسب أترؾ تقوؿ وال: )قولو
 الناس على عالة وصاروا العيش كسب عن قعدوا فإنهم الصوفية عليهم اتكأت الذين األوائل

 وىذا للعبادة، يتفرغوا أف يريدوف أنهم بدعوى المكاسب ويتركوف اآلخروف يعطيهم ما ويأخذوف
 ويعطي الدنيا، من نصيبو يأخذ كاف وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ الخلق خيار فإف خلل،

 من الصحابة خيار كاف ثم الدنيا، الحياة في المباحة واألساليب الوسائل بكل ويعمل ويتصدؽ
 ويرابحوف يتاجروف بأيديهم، العيش يطلبوف مكاسب أصحاب وكانوا الراشدين، الخلفاء بعده

 التجارة وفي يحتذى، مثاالً  العيش طلب وفي يحتذى مثاالً  العبادة في فكانوا يقعدوا، ولم ويعملوف
 .يحتذى مثاالً  كانوا
 فهو ذلك دوف كاف وما ذلك، يعملوف الذين ىم الناس أمثل تجد ولذلك األصل، ىو ىذا: فإذاً 
 في مكفي وىو معين تخصص في إليو بحاجة األمة تكوف كأف إلنساف، تحدث لظروؼ إال دونو

 .لآلخرين يده يمد وال مشروعة بطرؽ رزقو لو اهلل ييسر إنما أحداً، يستجدي ال لكنو حياتو
 على ويجلسوف المكاسب يتركوف ال الذين ىم وحديثاً  قديماً  الدين أئمة من األمثل إف: أقوؿ
 .الشيخ قالو كما ىذا زماننا إلى العلماء وال الصحابة ىذا يفعل ولم الناس، عطايا

 التي الحرؼ بعض مثل: أي( الدنية بعض فيو كسب: عنو اهلل رضي الخطاب بن عمر وقاؿ)
 فيو فكسب ذلك ومع شرعي، أصل على مبنياً  ليس للحرؼ احتقارىم أف على الناس، يحتقرىا

 ا.ىػ عظيمة قاعدة وىذه الناس، إلى الحاجة من خير الدنية بعض
 أصلها: أي( مطلقة المكاسب)في شرحو: قولو  الراجحي بن اهلل عبد بن العزيز عبدوقاؿ الشيخ 

 ما إال الحل، البيع في فاألصل تأخذه، أف فلك: أي ،(مطلق فهو صحتو لك باف ما) الحل، على
[ ٜٕ:البقرة{ ]َجِميًعا اأَلْرضِ  ِفي َما َلُكمْ  َخَلقَ  ال ِذي ُىوَ : }تعالى قاؿ تحريمو، على الدليل دؿ

 والغش والرشوة كالربا فساده ظهر ما إال حبلؿ، فهو صحتو لك باف ما مطلقة، فالمكاسب
 .والخداع

 الحراـ، من يأخذ حبلالً  ماالً  يجد لم إذا: أي ،(نفسو ممسكة الفاسد من يأخذ فاسداً  كاف وإف)
 زيادة يأخذ وال أوده، بو ويقيم نفسو بو يمسك الذي الماؿ وىو الضروري، الفاسد الماؿ وىو
 .ذلك على
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 معطل، فإنو جهميا، يكوف أف إال خلفو، صليت من خلف جائزة الخمس والصلوات
 سلطاف وىو جهميا، الجمعة يـو إمامك كاف وإف صبلتك، فأعد خلفو صليت وإف

 فصل سنة، صاحب وغيره السلطاف من إمامك كاف وإف صبلتك، وأعد خلفو، فصل
 .ٔصبلتك تعد وال خلفو

                                                                                                                                                  

 وال يأكل ما بقدر ولكن يكسب أف فعليو حبلؿ، ماؿ يوجد وال األرض الحراـ عم أنو فرضنا فلو
 ممسكة الفساد من يأخذ فاسداً  كاف وإف: )قولو معنى وىذا الفاسد، الماؿ من تجارة يكسب

 .نفسو بو ليمسك الضروري الفاسد الماؿ من يأخذ: يعني ،(نفسو
 فبل الخبيث، الكسب األرض عم إذا: تقوؿ ال ،(أعطوني ما وآخذ المكاسب أترؾ: تقوؿ وال)

 كاف ولو ماالً  تكسب فكونك يجوز، ال فهذا أخذت، أعطوني فإذا الناس أتكفف ولكن أكسب
 ىذا يفعل لم: )المؤلف قاؿ ولهذا الناس، تسأؿ أف من لك خير نفسك، بو تقيم ما بقدر رديئاً 

 .الناس ويسألوف الرديء الكسب يتركوف: أي ،(ىذا زماننا إلى العلماء وال الصحابة،
: أي ،(الناس إلى الحاجة من خير الدنية بعض فيو كسب: عنو اهلل رضي الخطاب بن عمر ويقوؿ)

 يسأؿ كونو من أحسن الحجامة من يكتسب فكونو وغيره، الحجاـ كسب مثل طبعو في دنيء
 وجهو، فيكف فيبيع فيحتطب حبلو أحدكم يأخذ ألف: )والسبلـ الصبلة عليو قاؿ ولهذا الناس،

 . (منعوه أو أعطوه الناس يسأؿ أف من لو خير

 الصبلة ترؾ األىواء أىل سمات أبرز منيريد المصنف من ىذه الفقرة الرد على أىل البدع ألف  ٔ
 مذىب وىو الفاسق، خلف الصبلة يجيزوف ال األىواء أىل غالب فإف ، والمفضوؿ الفاسق خلف

 ببعضالحديث  عصرنا في اإلسبلـ ابتلي وقد، المعتزلة وجمهور والرافضة والزيدية الخوارج
 والجماعة الجمعة بترؾ اهلل إلى وتقربوا ضرار، مساجد اهلل مساجد جعلوا الذين إليو المنتسبين
 الخبيث الفكر ثمرات من ثمرةوىذه الفرقة  أىواؤىم، عليهم أملتها شروطاً  ذلك في مشترطين

 ( َنِكًدا ِإال   َيْخُرجُ  ال َخُبثَ  َوال ِذي) والجماعة، السنة أىل منهج عن ينحرؼ الذي
 التكفير بجماعة المسماة وىي- الخوارج فكر أعادت الخبيثة الجماعة فهذه ،[ٛ٘:األعراؼ]

 ومن كثيراً، وتعالى تبارؾ اهلل حدود على إليها المنتسبوف اجترأ دربها على سار ومن -والهجرة
 عمـو خلف الصبلة وقضية جل، عز اهلل بيوت ىي التي المساجد من موقفهم الجرأة ىذه

 .المسلمين ببلد في مساجدىم في المسلمين
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 ونرى) ( تعليقا على قوؿ الطحاوي:ٖٕ٘/ٕقاؿ الشيخ صالح آؿ الشيخ في شرح الطحاوية )
 (القبلة أىل من وفاجر بر كل خلف الصبلة

 األثر، أىل عند الصبلة أف في والخاصة العامة األدلة عليو دلت ما تقرير بها يريد الجملة ىذه
 وىو خاص إماـ أو األمر ولي وىو عاـ إماـ إماـ؛ كل خلف تقاـ عليهم اهلل رضواف الصحابة أتباع
 .القبلة أىل من يعني التوحيد؛ أىل من كاف إذا -فاجرا كاف أو برا أكاف سواء- المسجد إماـ

 العقيدة في يماثلهم من خلف إال يصلوا لم فيمن السلف سبيل عن ضلوا من مخالفة بو يريد وىذا
 وتقواه بره يعلموف من خلف إال يصلوف ال يعني الفجور، من سليما يكوف أو العمل في يماثلهم أو

  .ذلك ونحو
 .جميعا الفرؽ أىل من الضبلؿ من المتعصبة أنواع وكل الخوارج صنيع وىذا
 كانوا ولو اآلخرين، خلف الصبلة يروف وال تضللها أو األخرى الفرقة تكفر الفرؽ من فرقة فكل

 في مثلنا ىو من خلف أو دينو نعلم من خلف إال نصلي ال: يقولوف فإنهم فجارا، كانوا أو مبتدعة
 .االعتقاد

 أحد يصلي ال المالكية والحنفية الشافعية: المتبوعة المذاىب أصحاب صار حتى األمر زاد بل
 أعظم في الصالح السلف لهدي مخالف وىذا الفقهي، مذىبو مثل على كاف من خلف إال منهم

 .جدا شنيعة مخالفتها كذلك الفقو ومسائل واالعتقاد، البدع مسائل في مخالفة
 .الفاجراألمير  خلف الصبلة: حكم مسألة

 بياف لـز الصلوات، من وغيرىا واألعياد الجمع بالناس يصلي قد الخليفة أو السلطاف كاف لما
 أو داعية كاف سواء مبتدعا، كاف إذا خلفو الصبلة وىو أال اإلسبلمي، الركن ىذا أداء حكم

 .يظهرىا ال ببدعتو مستتراً 
 غير أو داعية كونو من المبتدع الحاكم حاؿ باختبلؼ يختلف المسألة ىذه في الحكم وتفصيل
 تلك خلفو يصلي من يجد كونو من الرعية، من المأمـو حاؿ باختبلؼ أيضاً  ويختلف داعية،
 .ببدعة المتلبس الحاكم خلف الصبلة إال واجد غير أو السلطاف، غير الصبلة

 واألعياد الجمع إقامة يمكن ولم بدعتو، إلى داعياً  المبتدع الحاكم كاف إف: أقوؿ ذلك وإليضاح
 العهد في كما الصبلة ألمر المتولي ىو الخليفة كاف إذا غالباً  يكوف وىذا خلفو، إال والجماعات

 السلف من السنة أىل عامة عند مجزئة صحيحة الحاؿ ىذه في خلفو الصبلة فإف السابق،
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 من الصبلة ىذه ألف وذلك مبتدعًا، الحاؿ ىذه في تاركها العلم أىل من عدد عد قد بل والخلف،
 .بالكلية تركها إلى يفضي خلفهم فتركها غيرىم دوف األئمة وتليها الظاىرة، اإلسبلـ شعائر
 جاء ومن لهم، والتابعين وسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ صحابة عن جاء ما ذلك على يدؿ ومما

 :ذلك ومن األمة، ىذه سلف من بعدىم
 عفاف بن عثماف على دخل أنو عنو اهلل رضي عدي بن اهلل عبيد عن (ٜ٘ٙ)في البخاري  جاء ما

 فتنة، إماـ لنا ويصلي نرى، ما بك ونزؿ عامة إماـ إنك: فقاؿ محصور، وىو عنو اهلل رضي
 أساءوا وإذا معهم، فأحسن الناس أحسن فإذا الناس يعمل ما أحسن الصبلة: )فقاؿ ونتحرج،
 (.إساءتهم فاجتنب

 (.والمبتدع المفتوف إمامة باب: )بقولو األثر ىذا على اهلل رحمو البخاري اإلماـ بوب وقد
 رؤوس أحد وىو بشر بن كنانة ىنا بو والمقصود الفتنة، إماـ مع بالصبلة عنو اهلل رضي عثماف فأمر

في  اهلل رحمو حجر ابن الحافظ ذلك رجح كما عنو اهلل رضي عثماف حاصروا الذين الخوارج
 (.ٜٛٔ/ ٕ)الفتح 
 والسيما الجماعة، شهود على الحض األثر ىذا وفي: (ٜٓٔ/ٕأيضا ) حجر ابن الحافظ وقاؿ

 من أولى خلفو الصبلة تكره من خلف الصبلة أف وفيو الكلمة، تفرؽ يزداد لئبل الفتنة؛ زمن في
 ا.ىػ الصبلة تعطيل

 ىذا فصلى الزبير، ابن فوادع أصحابو في الحروري نجدة حج: قاؿ أنو شبيب بن سوار وعن
 أبا يا: فقاؿ رجل، فاعترضو خلفهما عمر ابن فصلى وليلة، يوماً  بالناس وىذا وليلة، يوماً  بالناس

 أجبنا، العمل خير على حي نادوا إذا: )عمر ابن فقاؿ الحروري؟ نجدة خلف أتصلي الرحمن عبد
: ص) السنة أصوؿ في زمنين أبي ابن رواه( صوتو بها ورفع ال،: قلنا نفس قتل إلى نادوا وإذا

 (.ٜٕٓ رقم ٕٗٛ
 مع أتصلي: والخشبية والخوارج الزبير ابن زمن لو قيل أنو) عنهما اهلل رضي عمر ابن عن وجاء
 حي: قاؿ ومن أجبتو،. الصبلة على حي: قاؿ من: فقاؿ بعضًا؟ يقتل وبعضهم ىؤالء ومع ىؤالء
 البيهقي رواه( ال: قلت. مالو وأخذ المسلم أخيك قتل على حي: قاؿ ومن أجبتو،. الفبلح على
 (.ٛٛٓ٘رقم  ٕٕٔ/ ٖ) السنن في
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 من وغيره عمر بن اهلل عبد وكاف(: ٕٔٛ/ ٖ) الفتاوى مجموعفي  تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ
 عبيد أبي ابن خلف يصلوف والتابعوف الصحابة وكاف يوسف، بن الحجاج خلف يصلوف الصحابة

 ا.ىػ الضبلؿ إلى وداعياً  باإللحاد متهماً  وكاف
 :ذلك فمن وفعبًل، قوالً  فقرروه ىذا، على السلف أئمة من بإحساف تبعهم ومن التابعوف وسار

 يصلوف -مسعود ابن يعني- اهلل عبد أصحاب كبار كاف: قاؿ أنو اهلل رحمو األعمش عن جاء ما
 .بها ويحتسبوف المختار مع الجمعة

 . عبيد أبي بن المختار مع الجمعة يصلي اهلل رحمو وائل أبو كاف وقد
 خلفو، صل: )الحسن فقاؿ البدعة، صاحب خلف الصبلة عن سئل أنو اهلل رحمو الحسن وعن

 (.بدعتو وعليو
 أنصلي يؤمنا، الخوارج من رجل: وقلت الحسن سألت: قاؿ أنو اهلل رحمو عطية بن الحكم وعن

 .منو شر ىو من الناس أـ قد نعم،: )قاؿ خلفو؟
 البدع؟ أىل خلف الصبلة ندع ىل: مسكين بن الحارث سألت: قاؿ: اهلل رحمو وضاح ابن وعن
 (.فنعم الصبلة من غيرىا وأما فبل، خاصة الجمعة أما: )فقاؿ
: وسلم عليو اهلل صلى النبي حديث تفسير عن عدي بن يوسف سألت: أيضاً  وضاح ابن وقاؿ

: قاؿ بدعة، صاحب اإلماـ كاف وإف: قلت ،(خاصة الجمعة: )قاؿ ،(وفاجر بر كل خلف صلوا)
 ( .غيره في توجد ليس واحد مكاف في الجمعة ألف بدعة صاحب كاف وإف نعم،)

 حتى كتبت، ما ينفعك ال شعيب، يا: )حرب بن لشعيب وصيتو في اهلل رحمو الثوري سفياف وقاؿ
 ال،: )قاؿ كلها؟ الصبلة اهلل عبد أبا يا: لسفياف شعيب قاؿ(. وفاجر بر كل خلف الصبلة ترى

 إال تصل ال مخير، فأنت ذلك سائر وأما أدركت، من خلف صل والعيدين، الجمعة صبلة ولكن
 ... ( . والجماعة السنة أىل من أنو وتعلم بو، تثق من خلف

 وصحيحة، جائزة الوالة من البدع أىل خلف الصبلة وأف ذلك، تقرير على العلم أىل سار وىكذا
 من بعض خص لهذا خلفو، الصبلة يمكن من العدؿ أىل من ىناؾ يكن لم إف إعادتها؛ يجوز ال

 بقية أما الوالة، خلف إال إقامتها يمكن ال الجمعة صبلة ألف وذلك الجمعة؛ بصبلة ذلك تقدـ
 .بو يوثق من أو عادؿ، سني خلف تصلى أف يمكن فإنها الصلوات

 الجمع فأما :(ٕٕ/ ٖ) المغنيفي  قدامة ابن قاؿ فقد ذلك، في العلم أىل محققي أقواؿ أما
 العلماء وكذلك المعتزلة، مع يشهدىا أحمد كاف وقد وفاجر، بر كل خلف تصلى فإنها واألعياد
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 غيرىم، دوف األئمة وتليها الظاىرة، اإلسبلـ شعائر من الصبلة ىذه وألف...  عصره، في الذين
 .ا.ىػ بالكلية تركها إلى يفضي خلفهم فتركها
 يكفر ال الذي المبتدع وراء -الصبلة أي- تكره وكذا(: ٓ٘ٔ/ ٗ) المجموع)في  النووي وقاؿ

 ونص الكفار، كسائر وراءه الصبلة تصح ال أنو قدمنا فقد ببدعتو كفر فإف وتصح، ببدعتو،
 ا.ىػ صحت فعلها فإف والمبتدع، الفاسق خلف الصبلة كراىة على المختصر في الشافعي

 .الشافعية عند مقرر ىو كما العدؿ أىل من غيره خلف الصبلة أمكن إف ىي إما الكراىة وىذه
 خلف إال الصبلة يمكن لم إذا وأما(: ٕٓٛ/ ٖ) الفتاوى مجموعفي  تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ

 تصلى فهذه أخرى، جمعة ىناؾ وليس فاجر أو مبتدع إمامها التي كالجمعة الفاجر أو المبتدع
 حنيفة، وأبي الشافعي، مذىب وىذا والجماعة، السنة أىل عامة عند والفاجر المبتدع خلف

 ا.ىػ عندىم خبلؼ ببل السنة، أىل أئمة من وغيرىم حنبل، بن وأحمد
 نزاع فيها المسألة فهذه المبتدع خلف الصبلة وأما(: ٖ٘٘/ ٖٕ) الفتاوى مجموعفي  أيضاً  وقاؿ

 وكصلوات وكالعيدين واحد، بمكاف إال تقاـ ال التي كالجمعة غيره إماماً  تجد لم فإذا وتفصيل،
 ا.ىػ والجماعة السنة أىل باتفاؽ وفاجر بر كل خلف تفعل كلها فهذه الموسم، إماـ خلف الحج
 لم إف بدعهم، إلى الدعاة البدع أئمة خلف الصبلة جواز في يختلفوف ال األئمة أف ذلك من فظهر
 .السنة أىل من غيرىم خلف إقامتها يكن
 فهنا المبتدع، الحاكم خلف صلى ذلك ومع العدؿ، أىل من إماـ خلف يصلي أف أمكنو إف وأما

 :قوالف ذلك في ولهم، ذلك كراىية على اتفاقهم مع صبلتو، صحة في العلماء بين النزاع حصل
 أحد وىو والشافعي، حنيفة، أبي مذىب وىذا مكروىة، ولكنها صحيحة الصبلة أف: األوؿ القوؿ

 . األربعة األئمة أصحاب وجمهور العلم أىل عامة وعليو وأحمد، ،مالك مذىب في القولين
 صبلتو، يعيد أف المبتدعة الوالة خلف المصلي على ويجب تصح ال الصبلة أف: الثاني والقوؿ

 عند المذىب ىي الرواية وىذه - الجميع اهلل رحم -،وأحمد ،مالك عن األخرى الرواية وىو
 (.ٕٕ٘/ ٕ) اإلنصاؼ في المرداوي حكاه كما،  الحنابلة
 الذي فهو السلف عامة قوؿ أنو إلى فباإلضافة - اهلل شاء إف - الصحيح ىو األوؿ والقوؿ
 يكوف ال لعباده اهلل شرعو مما ما عمل ببطبلف الحكم فإف. الدين وقواعد الشريعة أصوؿ تقتضيو

 .الشرع في لقبولو المقررة الصحة شروط أحد بانخراـ إال
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 كالجمع خلفو إال الصبلة أداء يمكن لم فإف بها، ويسر بدعتو يخفي الحاكم كاف إف أما
 معدود خلفو صبلىا أف بعد معيدىا وأف صحيحة، خلفو الصبلة أف أولى باب فمن والجماعات،

 أف األولى من كاف ىناؾ صحت فلما ببدعتو المعلن من أخف المستتر ألف وذلك البدع، أىل من
 .ىنا تصح

 الصبلة من أولى العدؿ أىل خلف الصبلة فإف العدؿ، أىل من غيره خلف تصلى أف أمكن إف أما
 فالحكم ببدعتو، المسر المبتدع الحاكم خلف صحتها مع ببدعتو، المسر المبتدع الحاكم خلف
 .ببدعتو المعلن خلف الصبلة بصحة الحكم من أولى ىنا الصبلة بصحة

 خلفو الصبلة صحت وفسوقو بدعتو يخفي ممن كاف فإف(: ٖٕ/ ٖ) المغني)في  قدامة ابن قاؿ
 ا.ىػ 
 إنكاراً  لها المعلن غير ببدعتو المسر المبتدع خلف تترؾ ال الصبلة أف على التنبيو ينبغي لكن

 في عليو ينكر ال عنها، الساكت بها المسر أما البدعة، أظهر من على يكوف اإلنكار ألف عليو،
 .سراً  يناصح بل الظاىر

 خلف الصبلة وأما(: ٕٖٗ/ ٖٕ) الفتاوى مجموعفي  تيمية ابن اإلسبلـ شيخ يقوؿ ذلك وفي
 .بسطو موضع ىذا ليس وتفصيل مشهور نزاع ففيو الفجور، أىل وخلف والبدع، األىواء أىل

 على القدرة مع يجوز ال اإلمامة، في ىؤالء من الواحد تقديم أف ىؤالء في األقواؿ أوسط ولكن
 مراتب وأقل ذلك، عن ونهيو عليو اإلنكار يجب البدع أو للفجور مظهراً  كاف من فإف غيره،

 فإف الداعية، وغير الداعية بين األئمة جمهور فرؽ ولهذا وبدعتو، فجوره عن لينتهي ىجره اإلنكار
 فهذا بالذنب، أسر من بمنزلة فإنو الساكت بخبلؼ عليو، اإلنكار فاستحق المنكر أظهر الداعية

 تنكر فلم أعلن إذا ولكن صاحبها، إال تضر لم خفيت إذا الخطيئة فإف الظاىر، في عليو ينكر ال
 بخبلؼ تعالى اهلل إلى سرائرىم وتوكل عبلنيتهم، منهم تقبل المنافقوف كاف ولهذا العامة، ضرت

 ا.ىػ الكفر أظهر من
 إلى أي- داعية كاف فإذا(: ٖ٘ٗ – ٖٖٗ/ ٖٕ) الفتاوى مجموعأيضا في  اإلسبلـ شيخ قاؿو 

 فساد ألجل ال المنكر عن النهي من ذلك في لما وروايتو وشهادتو وإمامتو واليتو من منع -البدع
 وجب اإلمامة في للمنكر مظهرا يقدـ أال إلنساف أمكن فإذا وروايتو شهادتو في اتهامو أو الصبلة

 بشر إال صرفو من يتمكن ال ىو كاف أو اإلمامة عن صرفو يمكنو ولم غيره واله إذا لكن. ذلك
 دفع وال الكثير بالفساد القليل الفساد دفع يجوز فبل المنكر من أظهره ما ضرر من ضررا أعظم
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 وتعطيل وتكميلها المصالح بتحصيل جاءت الشريعة فإف الضررين أعظم بتحصيل الضررين أخف
 جميعا يجتمعا أف يمكن لم إذا الخيرين خير ترجيح ومطلوبها. اإلمكاف بحسب وتقليلها المفاسد

 زائد بضرر إال والفجور للبدعة المظهر منع يمكن لم فإذا. جميعا يندفعا لم إذا الشرين شر ودفع
 واألعياد كالجمع خلفو إال فعلها يمكنو ال ما خلفو يصلى بل ذلك يجز لم إمامتو ضرر على

 بن والمختار، الحجاج خلف يصلوف الصحابة كاف ولهذا غيره إماـ ىناؾ يكن لم إذا. والجماعة
 من فسادا أعظم والجماعة الجمعة تفويت فإف والجماعة الجمعة وغيرىما ،الثقفي عبيد أبي

 المصلحة ترؾ فيبقى فجوره يدفع ال عنهما التخلف كاف إذا سيما ال فاجر بإماـ فيهما االقتداء
 الجور أئمة خلف والجماعات للجمعة التاركوف كاف ولهذا. المفسدة تلك دفع بدوف الشرعية

 خلف والجماعة الجمعة فعل أمكن إذا وأما. البدع أىل من واألئمة السلف عند معدودين مطلقا
 موضع فهو عذر غير من الفاجر خلف صلى فإذا وحينئذ. الفاجر خلف فعلها من أولى فهو البر

 من عليو يجب ما ترؾ بحيث يشرع ال ما فعل ألنو يعيد أنو: قاؿ من منهم. للعلماء اجتهاد
: قاؿ. يعيد ال: قاؿ من ومنهم. فيعيدىا عنها منهيا خلفو صبلتو فكانت ىذا خلف بصبلتو اإلنكار

 يشبو وىو الصبلة عن منفصل أمر ىو اإلنكار ترؾ من ذكر وما صحيحة نفسها في الصبلة ألف
 وإعادتها الصبلة تعاد ال فهنا كالجمعة خلفو إال الصبلة يمكنو لم إذا وأما. الجمعة نداء بعد البيع

 تصح ال الفاسق خلف الصبلة إف: قيل إذا أنو الفقهاء من طائفة ظن وقد البدع أىل فعل من
 عن الرجل ينهى حيث اإلعادة في النزاع بل. كذلك وليس تعد لم وإال خلفو الجمعة أعيدت
 يؤمر لم العبد أف من تقدـ لما عليو إعادة ال أنو ىنا فالصحيح خلفو بالصبلة أمر إذا فأما. الصبلة
 .مرتين بالصبلة

 الجمعة صبلة نفس في تنازعوا قد فهناؾ األىواء أىل من ببدعتو يكفر من خلف الصبلة وأما
 ا.ىػ كافر خلف صبلة ألنها باإلعادة أمر يكفر إنو قاؿ ومن. خلفو

 اإلماـ أف المأمـو علم ولو (:ٖ٘٘ – ٕٖ٘/ ٖٕ) الفتاوى مجموعوقاؿ رحمو اهلل أيضا في 
 خلفو إال الصبلة تمكن ال الذي الراتب اإلماـ وىو الفسق ظاىر فاسق أو بدعتو إلى يدعو مبتدع
 عند خلفو يصلي المأمـو فإف. ذلك ونحو بعرفة الحج صبلة في واإلماـ والعيدين الجمعة كإماـ
: العقائد في قالوا ولهذا ،وغيرىم حنيفة وأبي والشافعي أحمد مذىب وىو والخلف السلف عامة

 إماـ إال القرية في يكن لم إذا وكذلك فاجرا أو كاف برا إماـ كل خلف والعيد الجمعة يصلي إنو
 كاف وإف وحده الرجل صبلة من خير جماعة في الصبلة فإف الجماعات خلفو تصلى فإنها واحد
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 واجبة الجماعة بل وغيرىما والشافعي حنبل بن أحمد: العلماء جماىير مذىب ىذا. فاسقا اإلماـ
 مبتدع فهو الفاجر اإلماـ خلف والجماعة الجمعة ترؾ ومن ،أحمد مذىب ظاىر في األعياف على
. والعطار مالك وابن عبدوس رسالة في ذكره كما. السنة أئمة من وغيره أحمد اإلماـ عند

 األئمة خلف والجماعة الجمعة يصلوف كانوا الصحابة فإف يعيدىا وال يصليها أنو والصحيح
 خلف يصلوف وغيره مسعود وابن الحجاج خلف يصلي عمر ابن كاف كما يعيدوف وال الفجار
 ابن فقاؿ أزيدكم؟: قاؿ ثم أربعا الصبح مرة بهم صلى أنو حتى الخمر يشرب وكاف عقبة بن الوليد

 .  عثماف إلى رفعوه ولهذا زيادة في اليـو منذ معك زلنا ما: مسعود
 سائل فسأؿ شخص بالناس صلى حصر لما عنو اهلل رضي عثماف أف) البخاري صحيح وفي

 الصبلة إف أخي ابن يا: فقاؿ. فتنة إماـ بالناس يصلي الذي وىذا عامة إماـ إنك: فقاؿ. عثماف
 ىذا ومثل(  إساءتهم فاجتنب أساءوا وإذا معهم فأحسن أحسنوا فإذا الناس يعمل ما أحسن من

 لكن صبلتو تبطل لم خلفو المأمـو صلى فإذا صحيحة نفسو في صبلتو والمبتدع والفاسق. كثير
 من أف ذلك ومن واجب المنكر عن والنهي بالمعروؼ األمر ألف خلفو الصبلة كره من كره إنما

 ىجره أمكن فإذا يتوب حتى التعزير يستحق فإنو للمسلمين إماما يرتب ال فجورا أو بدعة أظهر
 ذلك أثر غيره خلف وصلى خلفو الصبلة ترؾ إذا الناس بعض كاف وإذا حسنا كاف يتوب حتى
 فيو كاف خلفو الصبلة ترؾ إذا ىذا فمثل. ذنبو مثل عن الناس ينتهي أو يعزؿ أو يتوب حتى

 الجمعة المأمـو يفوت الصبلة ترؾ كاف إذا وأما. جماعة وال جمعة المأمـو يفت ولم مصلحة
 إذا وكذلك. عنهم اهلل رضي للصحابة مخالف مبتدع إال خلفهم الصبلة يترؾ ال فهنا والجماعة

 الصبلة ترؾ عليو ليس فهنا مصلحة خلفو الصبلة ترؾ في يكن ولم األمور والة رتبو قد اإلماـ كاف
 تظهر بدعة أو فسق منو ظهر فيمن يكوف كلو وىذا أفضل األفضل اإلماـ خلف الصبلة بل خلفو

  .ونحوىم والجهمية الرافضة كبدعة والسنة للكتاب مخالفتها
 .المستور خلف الصبلة: حكم مسألة

 السنة أىل أصوؿ ومن: (ٕٔٛ – ٕٓٛ/ ٖ) الفتاوى مجموع في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ
 أىل فعل كما والجماعة الجمعة يدعوف ال والجماعات واألعياد الجمع يصلوف أنهم والجماعة

 الجمعة خلفو صلى فجور وال بدعة منو يظهر لم مستورا اإلماـ كاف فإف وغيرىم الرافضة من البدع
 تجوز ال إنو األئمة من أحد يقل ولم المسلمين أئمة من وغيرىم األربعة األئمة باتفاؽ والجماعة

 المسلم خلف يصلوف نبيهم بعد من المسلموف زاؿ ما بل أمره باطن علم من خلف إال الصبلة
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 أو مبتدع أنو يعلم من خلف الصبلة وأمكن فجور أو بدعة المصلي من ظهر إذا ولكن المستور
 مذىب وىذا المأمـو صبلة يصححوف العلم أىل فأكثر غيره خلف الصبلة إمكاف مع فاسق

 إال الصبلة يمكن لم إذا وأما. وأحمد مالك مذىب في القولين أحد وىو حنيفة وأبي الشافعي
 فهذه أخرى جمعة ىناؾ وليس فاجر أو مبتدع إمامها التي كالجمعة الفاجر أو المبتدع خلف
 حنيفة وأبي الشافعي مذىب وىذا. والجماعة السنة أىل عامة عند والفاجر المبتدع خلف تصلى

 كثرت إذا الناس بعض وكاف. عندىم خبلؼ ببل السنة أىل أئمة من وغيرىم حنبل بن وأحمد
 أنو أحمد عن ذلك نقل كما االستحباب سبيل على يعرفو من خلف إال يصلي ال أف يحب األىواء

 .حالو أعرؼ من خلف إال تصح ال إنو أحمد يقل ولم. سألو لمن ذلك ذكر
 للتشيع مظهرين الزماف ذلك في ملوكها وكاف مصر ديار إلى مرزوؽ بن عثماف عمرو أبو قدـ ولما

 أصحابو أمر - المصرية بالديار وظهرت البدع كثرت قد ذلك بسبب وكاف مبلحدة باطنية وكانوا
 الدين صبلح مثل السنة ملوؾ فتحها موتو بعد ثم ذلك ألجل يعرفونو من خلف إال يصلوا ال أف

 خلف فالصبلة. ويظهر بها يكثر والسنة العلم صار ثم للرافضة المخالفة السنة كلمة فيها وظهرت
 يعرؼ ال من خلف باطلة أو محرمة الصبلة إف قاؿ ومن المسلمين علماء باتفاؽ جائزة المستور

 خلف يصلوف عليهم اهلل رضواف الصحابة كاف وقد والجماعة، السنة أىل إجماع خالف فقد حالو
 أبي بن عقبة بن الوليد خلف الصحابة من وغيره مسعود بن اهلل عبد صلى كما فجوره يعرفوف من

 وكاف ،ذلك على عفاف بن عثماف وجلده أربعاً  الصبح مرة وصلى الخمر يشرب قد وكاف معيط
 والتابعوف الصحابة وكاف ،يوسف بن الحجاج خلف يصلوف الصحابة من وغيره عمر بن اهلل عبد

 ا.ىػ الضبل إلى وداعيا باإللحاد متهماً  وكاف  عبيد أبي ابن خلف يصلوف
 والجمعة الخمس الصلوات يصلي أف للرجل ويجوز: (ٖٔ٘/ٖٕ) الفتاوى مجموع أيضا في وقاؿ
. المسلمين أئمة من وغيرىم األربعة األئمة باتفاؽ فسقا وال بدعة منو يعلم لم من خلف ذلك وغير

 يصلي بل تعتقد؟ ماذا: فيقوؿ يمتحنو أف وال إمامو اعتقاد المأمـو يعلم أف االئتماـ شرط من وليس
 . الحاؿ مستور خلف
 صلى النبي منع قد: في حالة اإلختيار والتمكن يمنع الفسقة والمبتدعة من تولي األمامة فمسألة

 إنك: ) لو وقاؿ بقومو إماما يصلي أف منعو يصلي، وىو القبلة اتجاه في بصق رجبل وسلم عليو اهلل
 ،(ٔٛٗ رقم ٖٓٔ/ ٔ) داود وأبو ،(ٓٔٙٙٔ رقم ٙ٘/ ٗ) أحمد أخرجو (ورسولو اهلل آذيت

 والحديث( ٕٕٔٙ رقم ،ٕ٘ٔ/ ٙ) األوسط فى والطبرانى ،(ٖٙٙٔ رقم ٘ٔ٘/ ٗ) حباف وابن
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/ ٖ) ماجة ابن شرح في مغلطاي وقاؿ ،(ٖٖ٘/ ٘) واإليهاـ الوىم بياف في القطاف ابن صححو
 العبلمة وقاؿ جيد، إسناده(: ٖٔٛ/ ٕ) التثريب طرح في العراقي وقاؿ صحيح، سنده(: ٕ٘ٓ

 غير ؛" الصحيح" رجاؿ ثقات كلهم رجالو إسناده(: ٖٗٛ/ ٕ) األـ داود أبي صحيح في األلباني
"  :العجلي وقاؿ".  الثقات" في حباف ابن ذكره ،-بالمهملة ويقاؿ بالمعجمة؛ -خيواف بن صالح
 يحتج ال: "الحق عبد وقاؿ"!  بكر سوى عنو روى ما: قلت: " بقولو الذىبي وتعقبو"!  ثقة تابعي

 إليو ذىب وما: قلت"!  التهذيب" في كما حديثو، وصحح القطاف، ابن عليو ذلك وعاب".  بو
 لكن. سبق قد كما لين؛ فيو حباف وابن العجلي وتوثيق ،-تعالى اهلل شاء إف -الحق ىو الحق عبد

 أورده عنو؛ اهلل رضي عمر بن اهلل عبد حديث من لو شاىد لوجود صحيح؛ أو حسن الحديث
".  جيد بإسناد" الكبير" في الطبراني رواه: " قاؿ ثم بمعناه،( ٕٕٔ/ ٔ" ) الترغيب" في المنذري

 ". ئقات ورجالو(: " ٕٓ/ ٕ" ) المجمع" في الهيثمي وقاؿ
 تقديمو وألف،  !! اإلمامة من يمنع أف وأحق أجدر فإنو ، أكبر من ىذا منكر ىذا يأتي بمن فكيف
 . التعظيم لهذا أىبل ليس والفاسق لو، تعظيم لئلمامة
 عدال كاف فكلما ، وإرشاداتو توجيهاتو ويقبلوف ، منو ويتعلموف الغالب في الناس بو يقتدي واإلماـ

 . لكبلمو وقبولهم بو الناس انتفاع إلى أقرب كاف مستقيما
 .باهلل والعياذ ، بعضهم لفتنة سببا يكوف ربما بل منو، الناس يقبل لم فاسقا كاف وإذا
 إليو ذىب والذي ،كما قدمنا  ذلك في األئمة اختلف فقد ، الفاسق خلف الصبلة صحة وأما

 . كراىيتها مع خلفو الصبلة صحة العلماء جمهور
 في ثابتة يوسف بن الحجاج خلف عمر ابن صبلة"  ( :ٔ٘ٔ/ٗ" )المجموع" في النووي قاؿ

 واألئمة الفساؽ وراء الصبلة صحة على تدؿ كثيرة أحاديث الصحيح في وغيره،  البخاري صحيح
 وكذا،  مكروىة لكنها،  محرمة ليست صحيحة الفاسق وراء الصبلة:  أصحابنا قاؿ، الجائرين

 الصبلة تصح ال أنو قدمنا فقد ببدعتو كفر فإف،  وتصح،  ببدعتو يكفر ال الذي المبتدع وراء تكره
،  والمبتدع الفاسق خلف الصبلة كراىة على المختصر في الشافعي ونص،  الكفار كسائر وراءه
 . اىػ"  صحت فعلها فإف

 الديانة أىل من الرجبلف كاف فإذا" ( :ٖٔٗ/ٖٕ" )الفتاوى مجموع" في اإلسبلـ شيخ وقاؿ
 مثل ، فاجرا أحدىما كاف فإف ، متعينا اآلخر على تقديمو وجب والسنة بالكتاب أعلم كاف فأيهما

 التقوى أىل من مؤمنا واآلخر ، الفسوؽ أسباب من ذلك ونحو والخيانة بالكذب معروفا يكوف أف
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 خلف الصبلة فإف وأعلم أقرأ األوؿ كاف وإف ، أىلها من كاف إذا باإلمامة أولى الثاني فهذا ،
 تولية يجوز وال. . . .  بعضهم عند تنزيو ونهي العلماء بعض عند تحريم نهي عنها منهي الفاسق
 . اىػ"  البر تولية إمكاف مع الفاسق

 من يفعل أو الحشيشة يأكل من بالناس اإلمامة في يولى أف يجوز ال"  ( :ٖ٘ٚ/ٖٕ) أيضا وقاؿ
 الصبلة كراىة على متفقوف األئمة و . . . . منو خير ىو من تولية إمكاف مع المحرمة المنكرات

 الروايتين إحدى في وأحمد مالك كقوؿ.  تصح ال فقيل:  صحتها في اختلفوا لكن الفاسق خلف
 ال أنو يتنازعوا ولم عنهما األخرى والرواية والشافعي حنيفة أبي كقوؿ تصح بل:  وقيل.  عنهما
 . اىػ"  توليتو ينبغي

 ففيو:  الفجور أىل وخلف ، والبدع األىواء أىل خلف الصبلة وأما"  (:ٕٖٗ/  ٖٕ) أيضا قاؿو 
:  اإلمامة في ىؤالء من الواحد تقديم أف:  ىؤالء في األقواؿ أوسط لكن وتفصيل ، مشهور نزاع

 ونهيو ، عليو اإلنكار يجب:  البدع أو للفجور مظهرا كاف من فإف ، غيره على القدرة مع يجوز ال
 األئمة جمهور فرؽ ولهذا ، وبدعتو ، فجوره عن لينتهي ؛ ىجره:  اإلنكار مراتب وأقل ، ذلك عن
 الساكت بخبلؼ ، عليو اإلنكار فاستحق المنكر أظهر الداعية فإف ؛ الداعية وغير الداعية بين
 تضر لم:  خفيت إذا الخطيئة فإف ، الظاىر في عليو ينكر ال فهذا ، بالذنب أسر من بمنزلة فإنو
 ا.ىػ الفتاوى مجموع"  انتهى"  العامة ضرت:  تنكر فلم أعلنت إذا ولكن ، صاحبها إال

 : يلي ما الدائمة اللجنة فتاوى في جاء الفاسق، اإلماـ مع فعلو يجب فيما تفصيل العلم وألىل
 وإال ، فتنة تحدث ولم ذلك تيسر إف عزلو وجب ينتصح ولم لمسجد إماما كاف إف ىذا وعلى
 لم إف ، عليو وإنكارا لو زجرا ، ذلك لو تيسر من على الصبلح أىل من غيره وراء الصبلة وجب
 لمصلحة تحقيقا وراءه، الصبلة شرعت غيره وراء الصبلة تتيسر لم وإف، فتنة ذلك على يترتب

 ألخف وارتكابا للفتنة درءا وراءه صلي فتنة حدوث غيره وراء الصبلة من خيف وإف، الجماعة
 . (ٖٓٚ/ٚ) الدائمة اللجنة فتاوى من انتهى( الضررين

 تجوز: "  فأجابت للناس التمائم يكتب من خلف الصبلة عن لئلفتاء الدائمة اللجنة سئلت
 ال ألنو يكتبها أف لو ينبغي وال ، المشروعة واألدعية القرآف من التمائم يكتب الذي خلف الصبلة

 ، يكتبها الذي خلف يصلى فبل ، شركية أمور على تشتمل التمائم كانت إذا وأما ، تعليقها يجوز
 فتاوى" من انتهى"  يعلمها الذي ىو البياف عليو يجب والذي ، شرؾ ىذا أف لو يبين أف ويجب
 ( .٘ٙ/ٖ" )الدائمة اللجنة
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 ما وأما: "  فأجاب ، التمائم يكتب من خلف الصبلة عن اهلل حفظو الفوزاف صالح الشيخ وسئل
 ودعاء شركية ألفاظ فيها التمائم ىذه كانت فإف:  تفصيل فيها فالتمائم التمائم كتابتو من ذكرتم

 ألنها ، العلم أىل بإجماع استعمالها وال كتابتها تجوز ال فهذه مجهولة وأسماء وجل عز اهلل لغير
 األدعية ومن الكريم القرآف من مكتوبة التمائم ىذه كانت إذا أما ، خلفو يصلى ال وىذا ، شرؾ

 منعها من ومنهم أجازىا من منهم ، العلم أىل بين خبلؼ محل فهذه ، الواردة واألدعية المباحة
 كتابة في وألنو ، المحرمة التمائم إلى وسيلة وتعليقها لكتابتها الباب فتح في ألنو ؛ أحوط والمنع
 يجوز ال التي المواضع ودخوؿ إلىانتو تعريض ذلك في وحروز تمائم صفة على الكريم القرآف
 . يكتبها من خلف بالصبلة بأس ال لكن ، بها دخولو

 أو اهلل لغير بدعاء أو مجهولة بأسماء أو شركية بألفاظ كانت إف التمائم كتابة أف فالحاصل
 ما ويعلم يستعملها والذي وكاتبها شركية ألفاظ فهذه ، والجن والمخلوقين بالشياطين استنجاد

"  استعمالها وعدـ وتركها تجنبها فاألحوط الكريم القرآف من كانت إذا أما مشركا، يكوف فيها
 ".الفوزاف فتاوى من المنتقى" من انتهى
 منهم بأف علما ، ودجاؿ مشعوذ إماـ خلف الصبلة تجوز ىل: "  اهلل رحمو باز ابن الشيخ وسئل

 . خيرا اهلل جزاكم وجهونا ؟ القرآف قراءة يجيد من
 أف يجوز فبل ، ومنكرات بخرافات يقـو أو الغيب علم يدعي مشعوذا اإلماـ كاف إذا:  فأجاب

 جل يقوؿ،  العافية اهلل نسأؿ كافر فهو الغيب علم ادعى من ألف ؛ خلفو يصلى وال إماما يتخذ
 يتعاطى من وىكذا[ ٘ٙ/النمل( ]اهلل إال الغيب واألرض السماوات في من يعلم ال قل: ) وعبل

 وما سليماف ملك على الشياطين تتلو ما واتبعوا: ) تعالى اهلل لقوؿ الكفار حكم حكمو السحر
 ىاروت ببابل الملكين على أنزؿ وما السحر الناس يعلموف كفروا الشياطين ولكن سليماف كفر

 أما.  ٕٓٔ/البقرة سورة من اآلية( تكفر فبل فتنة نحن إنما يقوال حتى أحد من يعلماف وما وماروت
 الغيب علم ودعوى كالسحر الكفر أعماؿ من شيء عنده وليس المعاصي من شيء عنده كاف إذا

 العدالة أىل من غيره التماس واألفضل صحيحة، خلفو فالصبلة المعاصي من شيء عنده ولكن
 . خلفو الصبلة جواز بعدـ القائلين العلماء خبلؼ من وخروجا للدين احتياطا واالستقامة

 قد ألنهم خلفهم الصبلة صحت أئمة وجدوا متى لكن ، أئمة يتخذوا أف ينبغي فبل العصاة أما
 بالموتى يستنجد أو اهلل غير يدعو من أما.  خلفهم للصبلة الحاجة تدعو وقد الناس بهم يبتلى

 ألف الكفار جملة من األمر بهذا يكوف ألنو ؛ خلفو يصلى ال فهذا المدد ويطلبهم بهم ويستغيث
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 قد وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ مع عائشة حجرة في وعمر بكر أبا بأف واإليماف
 اهلل صلى اهلل رسوؿ بعد واجب عليهما فالتسليم القبر أتيت فإذا معو، ىنالك دفنا
 .ٔوسلم عليو

                                                                                                                                                  

 أف اهلل ونسأؿ.  وغيرىا مكة في وسلم عليو اهلل صلى النبي قاتلهم الذين المشركين عمل ىو ىذا
"  قريب سميع إنو خيارىم عليهم يولي وأف الدين في الفقو يمنحهم وأف المسلمين أحواؿ يصلح
 ( .ٕٛٚ/ٜ" )باز ابن فتاوى مجموع" من انتهى

 

، أمر ىذافي شرحو:  العقل الكريم عبد بن ناصرقاؿ الدكتور  ٔ  ألف ىنا الشيخ ساقو وربما معلـو
 ينفي أف فأراد وسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ مع يدفنا لم وعمر بكر أبا أف زعموا الرافضة بعض
 ا.ىػ الزعم ىذا

 فيها دفن عائشة حجرة أف ثابت، ىذافي شرحو:  الراجحي اهلل عبد بن العزيز عبدوقاؿ الشيخ 
 ينكر الناس بعض ىناؾ وكأف عمر، دفن ثم بكر، أبو فيها دفن ثم وسلم، عليو اهلل صلى الرسوؿ

 .ذلك
 سنة، بل بواجب ليس أنو والصواب ،(اهلل رسوؿ بعد واجب عليهما فالتسليم القبر أتيت فإذا)

 فعلها ومن سنة، عليهما والسبلـ وعمر بكر أبي قبري وزيارة وسلم عليو اهلل صلى النبي قبر فزيارة
 .البلد في كاف إذا وىذا حرج، فبل ترؾ ومن اهلل، أثابو
 تشد ال: )وسلم عليو اهلل صلى النبي لقوؿ بدعة؛ فهذه القبر لزيارة بلد إلى بلد من يسافر أف أما

 (.األقصى والمسجد ىذا، ومسجدي الحراـ، المسجد: مساجد ثبلثة إلى إال الرحاؿ
 اهلل صلى النبي قبر تزور فإنك ركعتين، النبوي المسجد في وصليت المسجد وزرت جئت فإذا
 بلغت أنك أشهد! اهلل رسوؿ يا عليك السبلـ: وتقوؿ عليهما، وتسلم صاحبيو، وقبر وسلم، عليو

 عن خيراً  اهلل فجزاؾ جهاده، حق اهلل في وجاىدت األمة، ونصحت األمانة، وأديت الرسالة،
 .والسبلـ الصبلة عليو النبي على وتصلي أمتو، عن نبياً  يجزي ما أفضل وجزاؾ أمتك،

 وجزاؾ عنك ورضي اهلل رحمك! اهلل رسوؿ خليفة يا عليك السبلـ: قائبلً  بكر أبي على تسلم ثم
 .عمر على السبلـ ثم خيراً، محمد أمة عن

 بكر، أبا يا عليك السبلـ اهلل، رسوؿ يا السبلـ: ويقوؿ يأتي سفر من قدـ إذا عمر ابن وكاف
 .يزيد وال ينصرؼ ثم أبتاه، يا عليك السبلـ
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 .ٔعصاه أو سيفو خفت من إال واجب، المنكر عن والنهي بالمعروؼ واألمر

                                                                                                                                                  

 .بصحيح ليس( واجب: )المؤلف قوؿ أما بواجب، وليس سنة فالسبلـ
 
 وكل ، الناس إلى واإلحساف إليو والتقرب ، اهلل طاعة من عرؼ ما لكل جامع اسم ىو المعروؼ ٔ
 قبحو ما وكل المعروؼ ضد والمنكر والمقبحات، المحسنات من عنو ونهى الشرع إليو ندب ما

 التي المعاصي المنكر ومن الطاعات المعروؼ من والمتبادر منكر، فهو وكرىو وحرمو الشرع
 وىو الحديث في المعروؼ ذكر تكرر وقد: "  العرب لساف في منظور ابن ويقوؿ الشرع أنكرىا

 إليو ندب ما وكل الناس، إلى واإلحساف إليو والتقرب اهلل طاعة من عرؼ ما لكل جامع اسم
 ." منكر فهو وكرىو وحرمو الشرع قبحو ما كل وىو المعروؼ ضد والمنكر.  الشرع

 من العلماء بعض عدىا وقد ، العظيمة اإلسبلـ شعائر من المنكر عن والنهي بالمعروؼ األمرو 
 لطائفة ىذا وليس المنكر، عن وينهى بالمعروؼ يأمر أف مسلم كل على والواجب الدين، أركاف

 أمرا يبلغو أف تعالى اهلل دين من شيئا يعلم من كل على واجب ىو بل آخرين، دوف المسلمين من
 . نهيا أو

 آؿ( المنكر عن وتنهوف بالمعروؼ تأمروف للناس أخرجت أمة خير كنتم: ) تعالى قاؿ
 . ٓٔٔ/عمراف
 وأولئك المنكر عن وينهوف بالمعروؼ ويأمروف الخير إلى يدعوف أمة منكم ولتكن: ) تعالى وقاؿ

 . ٗٓٔ/عمراف آؿ( المفلحوف ىم
 ذلك مريم ابن وعيسى داود لساف على إسرائيل بني من كفروا الذين لعن: ) وتعالى سبحانو وقاؿ

 كانوا ما لبئس فعلوه منكر عن يتناىوف ال كانوا.  اآلية المائدة سورة يعتدوف وكانوا عصوا بما
 . ٜٚ ، ٛٚ/المائدة( يفعلوف

 المنكر عن النهي أف على منعقد واإلجماع (:ٖٕ٘/  ٙ) القرطبي تفسيركما في  عطية ابن قاؿ
 ذا ويهجر بقلبو فينكر خاؼ فإف ، المسلمين وعلى نفسو على الضرر وأمن أطاقو لمن فرض

 .ا.ىػ يخالطو وال المنكر
 في أصل المنكر عن والنهي بالمعروؼ األمر: "(ٕٔ/ٕفي العارضة ) العربي بن بكر أبووقاؿ 
 "عليو القدرة بشرط وفرادى مثنى الناس جميع على فرض وىو المسلمين، عمد من وعمدة الدين

 ا.ىػ
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 والنهي بالمعروؼ األمر باب أعني - الباب ىذا أف واعلم: "(ٕٗ/ٕفي المنهاج ) النوويوقاؿ 
 جدا قليلة رسـو إال األزماف ىذه في منو يبق ولم ، متطاولة أزماف من أكثره ضيع قد - المنكر عن

 لم وإذا ، والطالح الصالح العقاب عم الخبث كثر وإذا ، ومبلكو األمر قواـ بو عظيم باب وىو
 أف أمره عن يخالفوف الذين فليحذر ، بعقابو تعالى اهلل يعمهم أف أوشك الظالم يد على يأخذوا

 عز اهلل رضا تحصيل في والساعي اآلخرة لطالب فينبغي ، أليم عذاب يصيبهم أو فتنة تصيبهم
 ا.ىػ " عظيم نفعو فإف ، الباب بهذا يعتني أف وجل

 : حكم األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر.مسألة
 اهلل صلى النبي قاؿ فقد ذلك، على قادرا وكاف المكلفين من رآه من على تغييره يجب والمنكر

 فبقلبو يستطع لم فإف فبلسانو يستطع لم فإف بيده فليغيره منكرا منكم رأى من: )وسلم عليو
 . سعيد أبي حديث من( ٓٚ) مسلم رواه( اإليماف أضعف وذلك

 إيجاب أمر"  فليغيره" وسلم عليو اهلل صلى قولو: )مسلم صحيح شرح في اهلل رحمو النووي قاؿ
 وإجماع والسنة الكتاب المنكر عن والنهي بالمعروؼ األمر وجوب على تطابق وقد األمة، بإجماع

 .انتهى.( الدين ىي التي النصيحة من أيضا وىو األمة
 عن والنهي بالمعروؼ األمر العلماء قاؿ( : " ٕٚ٘/ٗ) الفروؽ في اهلل رحمو القرافي العبلمة وقاؿ

 .انتهى"  عليو وجب بمعروؼ يأمر أف أمكنو فمن إجماعا الفور على واجب المنكر
: المنكر إنكار عليو يجب من بياف في(: ٖٕ/ٕ) مسلم صحيح شرح في اهلل رحمو النووي وقاؿ

 عن الحرج سقط الناس بعض بو قاـ إذا كفاية فرض المنكر عن والنهي بالمعروؼ األمر إف ثم" 
 يصير أي- يتعين قد إنو ثم خوؼ، وال عذر ببل منو تمكن من كل أثم الجميع تركو وإذا الباقين
 إال إزالتو من يتمكن ال أو ىو إال بو يعلم ال موضع في كاف إذا كما -بعينو شخص على واجبا
 رضي العلماء قاؿ المعروؼ، في تقصير أو المنكر على غبلمو أو ولده أو زوجتو يرى وكمن ىو،
 بل ظنو في يفيد ال لكونو المنكر عن والنهي بالمعروؼ األمر المكلف عن يسقط وال: عنهم اهلل

 .انتهى"  المؤمنين تنفع الذكرى فإف فعلو عليو يجب
 على وقدر منكرا رأى من بل ؛ يترؾ ثم مرتين أو مرة ينكر بحيث بعدد يتقيد ال إذا المنكر فإنكار
 . ذلك عليو وجب ، إنكاره



 - 221 - 

                                                                                                                                                  

 فمنهم عليو باإلنكار المنكر عن ينزجر ال أنو يظن من على اإلنكار مسألة في العلماء اختلف لكن
 كبلـ ظاىر وىو ، الموعوظ ينتفع أف في وتأميبل ، اهلل إلى إعذارا عليو اإلنكار وجوب يرى من

 . عنده يستحب لكنو الوجوب عدـ يرى من ومنهم.  السابق النووي
( : ٕ٘ٔ/ٔ) اآلداب منظومة شرح في األلباب غذاء في اهلل رحمو الحنبلي السفاريني العبلمة قاؿ

 اإلماـ عن روايتين يعلى أبو القاضي حكى: النووية األربعين شرح في رجب ابن الحافظ وقاؿ" 
 أكثر قوؿ وىو بوجوبو القوؿ وصحح منو يقبل ال أنو يعلم من على المنكر إنكار وجوب في أحمد

  .انتهى"  معذرة لك يكوف فقاؿ ىذا في السلف لبعض قيل وقد العلماء،
 واجب المنكر عن والنهي بالمعروؼ األمر إف" : " والتحصيل البياف" في اهلل رحمو رشد ابن قاؿو 

 : شروط بثبلثة مسلم كل على
 بالمنكر ويأمر المعروؼ عن ينهى أف من يأمن ال إذ.  والمنكر بالمعروؼ عارفا يكوف أف:  أحدىا
 .بحكمهما لجهلو
 نهيو فيؤوؿ الخمر شرب عن ينهاه أف مثل منو أكبر منكر إلى المنكر إنكاره يؤدي ال أف:  والثاني

 . ذلك أشبو وما نفس قتل إلى ذلك عن
 فالشرطاف.  ونافع مؤثر أمره وأف،  لو مزيل المنكر إنكاره أف ظنو على يغلب أو يعلم أف:  والثالث

 الشرط عدـ فإذا الوجوب في مشترط الثالث والشرط ، الجواز في مشترطاف والثاني األوؿ: 
 جاز والثاني األوؿ الشرط ووجد الثالث الشرط عدـ وإذا،  ينهى وال يأمر أف يجز لم والثاني األوؿ

 باختصار( ٓٚ/ٔ) الحاج البن" المدخل" عن نقبل انتهى"  عليو ذلك يجب ولم وينهى يأمر أف لو
. 

 فبل مكروىا يخاؼ ال ولكنو ، إنكاره يفيد ال أنو علم إذا(: " ٕٖٛ/ٕ) اإلحياء في الغزالي وقاؿ
 الدين بأمر الناس وتذكير اإلسبلـ شعائر إلظهار تستحب لكن ، فائدتها لعدـ الحسبة عليو تجب

 . انتهى" 
 بو قاـ إذا،  كفاية فرض المنكر عن والنهي بالمعروؼ األمر: "  اهلل رحمو العثيمينعبلمة ال وقاؿ

 بالمعروؼ يأمروا أف الناس على وجب:  يكفي من بو يقم لم وإذا،  الناس عن سقط يكفي من
 وىاروف موسى أرسل اهلل ألف ؛ واللين ، والرفق ، بالحكمة يكوف أف البد لكن،  المنكر عن وينهوا

 كاف سواء:  العنف أما ، ٗٗ/طو( يخشى أو يتذكر لعلو لينا قوال لو فقوال: ) وقاؿ فرعوف إلى
 . بو اهلل أمر ما خبلؼ وىو،  الحكمة ينافي فهذا:  الفعل أسلوب أو ، القوؿ بأسلوب
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 أنو يعرؼ كل،  مثبل اللحية كحلق،  معروؼ منكر ىذا:  يقوؿ شيء اإلنساف يعترض أحيانا ولكن
 لحيتو حالقا إنسانا رأيت كلما جعلت أنني لو:  ويقوؿ،  البلد ىذا في المواطنوف خصوصا ، حراـ

 ربما:  الحاؿ ىذه ففي،  كثيرة مصالح فاتني:  الشيء ىذا عن أنهاه وقفت - أكثرىم وما -
 لك حصل أنو فرض لو لكن،  كثيرة مصالح نفسو على يفوت ألنو ؛ عنو النهي بسقوط نقوؿ

:  وتقوؿ،  باهلل تخوفو أف يحسن فحينئذ:  مقهى في أو مطعم في أو دكاف في الرجل بهذا اجتماع
 المناسب األمر وتقوؿ،  كبيرة حقك في صارت الصغيرة على أصررت إذا وأنت ، محـر أمر ىذا

 ( .٘/ٓٔٔ" )المفتوح الباب لقاءات" من انتهى" 
 : أحواؿ يجب فيها األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر وجوبا عينيا.مسألة
 نظاـ قاؿ بو، للقياـ الدولة تعينو من على عين فرض المنكر عن والنهي بالمعروؼ األمر يكوف
 إف: " (ٖ/ٗ) جرير ابن ىامش على الفرقاف ورغائب القرآف غرائبكما في  النيسابوري الدين
  ا.ىػ المحتسب وىو الوالية بحكم عليو تعين رجل لذلك نصب
 بحكم المحتسب على متعين فرضو إف:  (ٕٓٗص) السلطانية األحكاـفي  الماوردي وقاؿ

 ا.ىػ الكفاية فروض في داخل غيره على وفرضو الوالية
 وال ، فيو يقترؼ والمنكر معالمو تطمس موضع في المعروؼ كاف إذاويكوف فرض عين أيضا 

 بالمعروؼ األمر عليو تعين ، أو ال يقدر على إزالتو إال رجل واحدواحد رجل إال ذلك يعرؼ
  .المنكر عن والنهي

 قد إنو ثم كفاية فرض المنكر عن والنهي بالمعروؼ األمر إف: (ٖٕ/ٕفي المنهاج ) النووي قاؿ
 ا.ىػ ىو إال بو يعلم ال موضع في كاف إذا يتعين
 عين فرض كاف ومناقشة واحتجاج جداؿ إلى المنكر عن والنهي بالمعروؼ األمر احتاج إذا وكذا
 ، القرآف أحكاـفي  المالكي العربي ابن يقوؿ ، إذا لم يوجد غيره لذلك يصلح من على

 إذا عين فرض يكوف وقد. . .  كفاية فرض المنكر عن والنهي بالمعروؼ األمر:  (ٕٕٔ/ٔ)
  ، ا.ىػ منو ذلك عرؼ أو بالجداؿ واالستقبلؿ النظر صبلحية نفسو من المرء عرؼ
 كاف إذا يتعين قد إنو ثم:  فقاؿ آخر بأسلوب األمر ىذا (ٖٕ/ٕفي المنهاج ) النووي اإلماـ وبين

 . المعروؼ في تقصير أو منكر على .. ولده أو زوجتو يرى كمن ىو إال إزالتو من يتمكن ال
 كفاية فرض وىو: (ٖٚص) اإلسبلـ في الحسبةكما في كتاب   تيمية ابن وقاؿ شيخ اإلسبلـ

 ا.ىػ غيره بو يقم لم الذي القادر على عين فرض ويصير
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 ؛ واحد كل على فرض بالقلب واإلنكار : - اهلل رحمو - باز بن العزيز عبد الشيخ قاؿ( تنبيو) 
 باليد إنكاره عن العجز عند أىلو ومفارقة ، وكراىيتو ، المنكر بغض وىو ، للجميع مستطاع ألنو

 يخوضوا حتى عنهم فأعرض آياتنا في يخوضوف الذين رأيت وإذا: ) سبحانو اهلل لقوؿ ؛ واللساف
 ، ٛٙ/األنعاـ( الظالمين القـو مع الذكرى بعد تقعد فبل الشيطاف ينسينك وإما غيره حديث في

 بها يكفر اهلل آيات سمعتم إذا أف الكتاب في عليكم نزؿ وقد: ) النساء سورة في تعالى وقاؿ
 ٓٗٔ/النساء ، اآلية( مثلهم إذا إنكم غيره حديث في يخوضوا حتى معهم تقعدوا فبل بها ويستهزأ

 ال ومعنى ، ٕٚ/الفرقاف( كراما مروا باللغو مروا وإذا الزور يشهدوف ال والذين: ) تعالى وقاؿ ،
 . يحضرونو ال الزور يشهدوف

 ( .ٖٕٔ ، ٕٕٔ/  ٖ" ) باز ابن الشيخ فتاوى" 
 : شروط األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر.مسألة
 وينهى بالمعروؼ يأمر لمن ينبغي: (ٚٙٔ/  ٘ٔ) الفتاوى مجموعفي  تيمية ابن اإلسبلـ شيخقاؿ 
 فيما رفيقا ، بو يأمر فيما رفيقا ، عنو ينهى فيما فقيها ، بو يأمر فيما فقيها يكوف أف المنكر عن

 وينكر المعروؼ ليعرؼ األمر قبل فالفقو ، عنو ينهى فيما حليما ، بو يأمر فيما حليما ، عنو ينهى
 ليصبر األمر بعد والحلم ، المقصود تحصيل إلى الطرؽ أقرب ليسلك األمر عند والرفق ، المنكر

 وأمر: ) تعالى قاؿ ولهذا ، بذلك األذى لو يحصل ما كثيرا فإنو ؛ المنهي المأمور أذى على
 ا.ىػ ٚٔ/لقماف( أصابك ما على واصبر المنكر عن وانو بالمعروؼ

 المنكر عن والنهي بالمعروؼ، لؤلمر يشترط (:ٔ٘ٙ/ٛوقاؿ العبلمة العثيمين في مجموع فتاواه )
 :شروط ولذلك وتقتضيو الشريعة توجبو ما على يكونا أف

 أف علم بما إال يأمر فبل عنو، ينهى أو بو يأمر فيما الشرع بحكم عالما يكوف أف:  األوؿ الشرط
 .عادة وال ذوؽ على ذلك في يعتمد وال عنو، نهى الشرع أف علم عما إال ينهى وال: بو أمر الشرع

 عما أىواءىم تتبع وال اهلل أنزؿ بما بينهم فاحكم: } وسلم عليو اهلل صلى لرسولو تعالى لقولو
 [.ٛٗ: المائدة{ ] الحق من جاءؾ
{  مسئوال عنو كاف أولئك كل والفؤاد والبصر السمع إف علم بو لك ليس ما تقف وال: } وقولو

 [.ٖٙ: اإلسراء]
 إف الكذب اهلل على لتفتروا حراـ وىذا حبلؿ ىذا الكذب ألسنتكم تصف لما تقولوا وال: } وقولو
 [.ٙٔٔ: النحل{ ] يفلحوف ال الكذب اهلل على يفتروف الذين
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 أو حراـ أنو يعلم حتى عنو ينهاه أف لو يحل ال فإنو الحل، فيو األصل شيئا يفعل شخصا رأى فلو
 .عنو منهي

 أف يعلم حتى بو بالتعبد يأمره أف لو يحل ال فإنو عبادة، الرائي يظنو شيئا ترؾ شخصا رأى ولو -
 .بو أمر الشرع

 رأى فلو ال؟ أـ النهي أو األمر إليو يوجو ممن ىو ىل: المأمور بحاؿ يعلم أف:  الثاني الشرط -
 .يستفصل حتى مثلو بو يؤمر ال بما يأمره لم ال، أـ مكلف ىو ىل يشك شخصا
 ال؟ أـ بالفعل قاؿ ىل تكليفو، حاؿ المأمور بحاؿ عالما يكوف أف: الثالث الشرط

 يأمره وال عليو، ينكر فبل ركعتين، صلى ىل وشك جلس، ثم المسجد دخل شخصا رأى فلو -
 .يستفصل حتى بهما،
 فقاؿ فجلس، رجل، فدخل الجمعة، يـو يخطب كاف وسلم عليو اهلل صلى النبي أف » ذلك ودليل

 وتجوز ركعتين فصل قم: " قاؿ ال: قاؿ"  أصليت؟: " وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى النبي لو
 . « فيهما

 للقرآف إىانة ذلك ألف بأشرطة، القرآف يسجل أف يحـر: يقوؿ الناس بعض أنو لي نقل ولقد -
 !!منكر أنو لظنو األشرطة، ىذه على القرآف يسجلوا أف الناس فينهى! زعمو على

 في منكر ىذا أف تعلم أف بد فبل!! منكر أنو تعلم لم شيء عن تنهاىم أف المنكر إف: لو فنقوؿ
 .اهلل دين

 اهلل أمر مما أنها يعلم لم بعبادة، يتعبد رجبل رأينا لو فإننا العبادات، أما العبادات، غير في وىذا
 .المنع العبادات في األصل ألف ننهاه، فإننا بو،

 يلحقو، ضرر ببل المنكر عن والنهي بالمعروؼ باألمر القياـ على قادرا يكوف أف:  الرابع الشرط
 مشروطة الواجبات جميع ألف أفضل؛ فهو بو، وقاـ صبر إف لكن عليو، يجب لم ضرر، لحقو فإف

 يكلف ال: } وقولو ،[ٙٔ: التغابن{ ] استطعتم ما اهلل فاتقوا: } تعالى لقولو واالستطاعة، بالقدرة
 [.ٕٙٛ: البقرة{ ] وسعها إال نفسا اهلل

 قد بل ذلك، يستطيع ال ألنو يأمره، أف يلزمو ال فإنو يقتلو، أف بمعروؼ شخصا أمر إذا خاؼ فإذا
 يصل لم ما بذلك تضرر وإف والصبر، األمر عليو يجب بل: العلماء بعض وقاؿ. حينئذ عليو يحـر
 غيره فإف ونحوه، بحبس الضرر لحقو إذا األمر ىذا ألف أولى، األوؿ القوؿ لكن. القتل حد إلى
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 ذلك منها يخشى ال حاؿ في حتى حصل، مما خوفا المنكر عن والنهي بالمعروؼ األمر يترؾ قد
 .الضرر
 لو كما الجهاد، جنس من بالمعروؼ األمر يكوف حد األمر يكوف حد إلى األمر يصل لم ما وىذا

 الحاؿ ىذه ففي السنة، أىل على البدعة أىل الستطاؿ سكت، ولو بدعة، عن ونهى بسنة أمر
 بالخوؼ عليو تعين من يعذر وال اهلل، سبيل في الجهاد من ألنو البدعة؛ وبياف السنة إظهار يجب
 .نفسو على

 من أعظم مفسدة المنكر عن والنهي بالمعروؼ األمر على يترتب ال أف:  الخامس الشرط
 عن ينهى أو بالمعروؼ يأمر أف لو يجوز ال بل يلزمو، ال فإنو ذلك، عليها ترتب فإف السكوت،

 .المنكر
 أو المنكر، يزوؿ أف إما:  أربعة أحواؿ إحدى منو ينتج المنكر إنكار إف: العلماء قاؿ ولهذا

 .منو أعظم إلى أو مثلو، إلى أو منو، أخف إلى يتحوؿ
 .واجب فاإلنكار والثانية، األولى الحالة أما -
 .نظر محل في فهي الثالثة، في أما -
 .تخفيفو أو إزالتو المنكر بإنكار المقصود ألف اإلنكار، يجوز فبل الرابعة، في وأما -
 يصلي أال اإلحساف ىذا فعل يستلـز لكن إحساف، بفعل شخصا يأمر أف أراد إذا: ذلك مثاؿ -
 فعل أجل من واجب ترؾ إلى يؤدي ألنو المعروؼ، بهذا األمر يجوز ال فهنا الجماعة، مع

 .مستحب
 فإنو أعظم، منكر فعل إلى لو الفاعل تحوؿ المنكر، ىذا عن نهى إذا كاف لو المنكر في وكذلك

 .بأدناىما المفسدتين ألعلى دفعا المنكر ىذا عن ينهى أف يجوز ال الحاؿ ىذه في
 كذلك علم بغير عدوا اهلل فيسبوا اهلل دوف من يدعوف الذين تسبوا وال: } تعالى قولو لهذا ويدؿ

 سب فإف[ ٛٓٔ: األنعاـ{ ] يعملوف كانوا بما فينبئهم مرجعهم ربهم إلى ثم عملهم أمة لكل زينا
 من أعظم محظور أمر عليو يترتب كاف لما لكن مطلوب، أمر أنو شك ال المشركين، آلهة

 عن اهلل نهى علم، بغير عدوا تعالى هلل سبهم وىو المشركين، آلهة بسب تكوف التي المصلحة
 .الحاؿ ىذه في المشركين آلهة سب
 أمواؿ يسرؽ لذىب شربو، عن نهيناه فلو منكر، الخمر وشرب الخمر، يشرب رجبل وجدنا ولو

 .أعظم مفسدة عليو يترتب ألنو الخمر، شرب عن ننهاه ال فهنا أعراضهم، ويستحل الناس
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 على وىذا عنو، ينهى عما منتهيا بو يأمر بما قائما الناىي أو اآلمر ىذا يكوف أف:  السادس الشرط
 اهلل ألف المنكر، عن ينهى وال بالمعروؼ يأمر ال فإنو بذلك، قائم غير كاف فإف العلماء، بعض رأي

 تعقلوف أفبل الكتاب تتلوف وأنتم أنفسكم وتنسوف بالبر الناس أتأمروف: } إسرائيل لبني قاؿ تعالى
 الخمر، يشرب كاف وإف بالصبلة، غيره يأمر فبل يصلي، ال الرجل ىذا كاف فإذا ،[ٗٗ: البقرة{ ]
 :الشاعر قاؿ ولهذا عنها، غيره ينهى فبل
 عظيم فعلت إذا عليك عار...  مثلو وتأتي خلق عن تنو ال

  .والنظر باألثر استدلوا فهم
 عن وينهى يأتيو، ال كاف وإف بالمعروؼ، يأمر أف يجب: وقالوا ذلك، خبلؼ على الجمهور ولكن

 جمعهم على ولكن بالبر، أمرىم على ال إسرائيل، بني تعالى اهلل وبخ وإنما يأتيو، كاف وإف المنكر،
 . النفس ونسياف بالبر األمر بين

. بالبر األمر: والثاني البر، فعل: األوؿ: بأمرين مأمور اآلف أنت: فنقوؿ الصحيح، ىو القوؿ وىذا
 المأمورين ترؾ بين تجمع فبل. فعلو عن النهي ترؾ: والثاني المنكر، فعل: األوؿ: أمرين عن منهي
 .اآلخر سقوط يستلـز ال أحدىما ترؾ فإف المنهيين، وفعل
 فيو، تفصيل على والخامس، والثالث والثاني األوؿ وىي للجواز، أربعة منها شروط، ستة فهذه

 .والسادس الرابع وىما للوجوب، واثناف
: نقوؿ ربما بل جدتو، أو جده أو أمو أو كأبيو الناىي أو اآلمر أصوؿ من يكوف ال أف يشترط وال
 قد الطاعات بفعل ويأمرىما المعاصي فعل عن ينهاىما أف الوالدين بر من ألف أكثر، يتأكد ىذا إف

 أصنع؟ فماذا وىجرني، علي، غضب أبي، نهيت إذا أنا: يقوؿ
 عليو إبراىيم ملة واتبع للمتقين، والعاقبة وىجره، أبيك بغضب ينالك الذي ىذا على اصبر: نقوؿ

 يغني وال يبصر وال يسمع ال ما تعبد لم ياأبت: } فقاؿ الشرؾ، على أباه عاتب حيث السبلـ،
 إني ياأبت عصيا للرحمن كاف الشيطاف إف الشيطاف تعبد ال ياأبت: } قاؿ أف إلى{  شيئا عنك

 عن أنت أراغب: } أبوه: أي ، قاؿ{  وليا للشيطاف فتكوف الرحمن من عذاب يمسك أف أخاؼ
 أيضا إبراىيم وقاؿ[. ٙٗ - ٕٗ: مريم{ ] مليا واىجرني ألرجمنك تنتو لم لئن ياإبراىيم آلهتي
   [.ٗٚ: األنعاـ{ ] مبين ضبلؿ في وقومك أراؾ إني آلهة أصناما أتتخذ}  : آزر ألبيو
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 طائفة لكل وكاف بينهم فيما بتحيات بعضا بعضهم يحيي أف بينهم الجارية الناس عادة من كاف ٔ
 .الناس من غيرىم عن تخصهم تحية منهم
 طيب وىي النعمة بلفظ فيأتوف صباحا أنعموا أو صباحا أنعم تحيتهم في تقوؿ العرب كانت فقد

 فيو حصلت فإذا نهاره اإلنساف بو يبدأ ما أوؿ ىو الصباح ألف بو ويصلونها الصباح بعد العيش
 .نهاره طوؿ ذلك استصحب والخير النعمة

 وىي لهم وشعارا بينهم فيما للمسلمين تحية فيو وجل عز اهلل شرع الحنيف اإلسبلـ جاء ولما
 والخبلص البراءة ىو السبلـ ومعنى األمم من غيرىم عن لهم خاصة وجعلها عليكم السبلـ
 قوؿ فإف ىذا وعلى وجل عز اهلل أسماء من عظيم اسم أيضا والسبلـ والعيوب، الشر من والنجاة
 نزلت: كذلك المعنى في ويدخل موعظة فيها فيكوف عليكم ويطلع يراقبكم ىو أي عليكم السبلـ
 .عليكم وحصلت تعالى اسمو بركة عليكم

 بينهم تحية اإلسبلـ ألىل السبلـ القدوس الملك اهلل فشرع(: ٗٗٔ) الفوائد بدائع القيم ابن قاؿ
 تعيش قولهم نحو وكذب محاؿ ىو ما فيها التي األمم تحيات جميع من أولى وكانت عليكم سبلـ
 التحية فكانت السجود مثل ينبغي ال ما ومنها صباحا أنعم مثل المعنى قاصر ىو وما سنة ألف

 المقدـ األصل فهي بها إال فبلح وال حياة ال التي السبلمة لتضمنها كلو ذلك من أولى بالسبلـ
 عليو الخير وحصوؿ الشر من بسبلمتو: بشيئين يحصل الحياة من العبد ومقصود مقصود كل على

 انتهى( الصلة وىي الخير حصوؿ على مقدمة الشر من والسبلمة
 البخاري حديث في كما اإليماف من السبلـ إفشاء وسلم عليو اهلل صلى النبي جعل وقد ىذا

 اإلسبلـ أي: وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سأؿ رجبل أف: قاؿ عمر بن اهلل عبد عن ومسلم
 الفتح في لحافظا قاؿ( تعرؼ لم ومن عرفت من على السبلـ وتقرأ الطعاـ، تطعم ) :قاؿ خير؟

  .المسلم الخوة ومراعاة اإلسبلـ لشعار تعظيما بل تصنعا، أو تكبرا أحدا تخص ال أي( ٙ٘/ ٔ)
 بو ألنو السبلـ وإفشاء الطعاـ إطعاـ بين الحديث في وجمع(: ٖٗ/ ٔ) الفتح في رجب ابن قاؿو 

 اإلتياف بعد اإلسبلـ خير ىذا كاف وإنما اإلحساف، أكمل وىو والفعل بالقوؿ اإلحساف يجتمع
 .وواجباتو اإلسبلـ بفرائض
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 يزرع مما وىو الناس بين التحية بالسبلـ المراد(: )ٕٗٗ/ ٔ) المعلم إكماؿ في السنوسي قاؿو 
 وقد بالتحية فيزوؿ ضعف المحبين قلب في يكوف وقد الطعاـ يفعل كما القلوب في والمحبة الود

 أىػ(.صديقا بها فينقلب عدوا يكوف
 تأليف على وسلم عليو اهلل صلى منو حض وىذا(: ٕٙٚ:ٔ) المعلم إكماؿ في القاضي قاؿو 

 واستجبلب وتوادىم وتحيتهم بعضا بعضهم ألفة اإلسبلمية خلقهم أفضل وإف المؤمنين قلوب
 أسبابهما وعلى والتودد التحابب على وسلم عليو اهلل صلى حض وقد والفعل بالقوؿ بينهم ذلك

 والتجسس والتدابر التقاطع من أضدادىا عن ونهي السبلـ وإفشاء الطعاـ وإطعاـ التهادي من
 .الوجهين وذوي والنميمة والتحسس

 عرؼ من على السبلـ بذؿ وفي اإلسبلـ شمل ونظاـ الشريعة وأركاف الدين فرائض أحد واأللفة
 مع وفيو تعرؼ ال من دوف تعرؼ لمن ملقا وال مصانعة ال تعالى هلل بو العمل إخبلص يعرؼ لم ومن
 .انتهى( السبلـ لفظ من األمة ىذه شعار وإفشاء التواضع خلق استعماؿ ذلك

  حكم السبلـ. :مسألة
 فلم عليهم، فسلم بجماعة، َمر رجل عن(: ٜٖٚ/ ٔ) الشرعية اآلداب في كما أحمد اإلماـ ُسئل
 ىػ.ا القـو مع اللعنة تلحقو ال خطاُه، في ُيسرع: فقاؿ السبلـ، عليو يردوا
 اهلل قوؿ السبلـ، رد فرض في الحجة(: ٜٕٛ - ٕٛٛ/ ٘) التمهيد في البر عبد ابن وقاؿ
َها بَِأْحَسنَ  َفَحيُّواْ  بَِتِحي ةٍ  ُحيػِّْيُتم ِإَذا: )تعالي  ىػ.ا. جميعهم عند واجب والرد: قاؿ( رُدُّوَىا َأوْ  ِمنػْ
 فيها، مرغب سنة بالسبلـ االبتداء أف علي العلماء أجمع(: ٜٕٛ/ ٘) تفسيره في القرطبي وقاؿ
 ىػ.ا. فريضة ورده
، وابن البر، عبد ابن: اإلجماع نقل إلي سبقو وقد  تيمية ابن اإلسبلـ شيخ - أيضاً  - ونقلو حـز
 (.ٜٖٚ/ ٔ) الشرعية اآلداب في كما

( فريضة والرد تطوع، السبلـ: )البصري الحسن قوؿ علي(: ٕٖ٘/ ٔ) تفسيره في كثير ابن: وقاؿ
 ألنو يفعل، لم إف فيأثم. عليو سلم من علي واجب الرد أف: قاطبة العلماء قوؿ ىو قالو الذي وىذا

 ىػ. ا تعالي اهلل أمر خالف
 الكفاية، على واجب الرد أف على العلماء اتفق(: ٚ - ٙ/ ٔٔ) الفتح في الحافظ قاؿ: مسألة
: فيو ألف الباب بحديث لو واحتج فرد، فرد كل على الرد يجب: قاؿ أنو يوسف أبي عن وجاء

 أيضا لو واحتج بعضهم، بو والمتكلم إليهم نسب يكوف أف بجواز وتعقب" عليك السبلـ فقالوا"
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 بظهور وتعقب عنهم، يجزئ ال غيرىم من واحد عليو فرد جماعة على سلم من أف على باالتفاؽ
 أحدىم، يسلم أف مروا إذا الجماعة عن يجزي: "رفعو علي بحديث للجمهور واحتج. الفرؽ

 من شاىد لو لكن ضعف سنده وفي والبزار، داود أبو أخرجو" أحدىم يرد أف الجلوس عن ويجزي
 بن زيد عن" الموطأ" في مرسل وآخر مقاؿ، سنده وفي الطبراني عند علي ابن الحسن حديث

 من بعدد السبلـ تكرير حقو في يشترط ال المبتدئ أف على باالتفاؽ بطاؿ ابن واحتج. أسلم
 ال فكذلك: قاؿ األحاديث، من غيره وفي آدـ سبلـ من الباب حديث في كما عليهم يسلم
 الواحدة الصبلة بصحة الماوردي واحتج. عليهم الواحد سلم إذا فرد فرد كل على الرد يجب
 ابتدأ فإذا األماف، معناه السبلـ ألف واجبا الرد كاف إنما: الحليمي وقاؿ. الجنائز من العدد على

 كبلمو انتهى. عنو التوىم ذلك دفع عليو فيجب الشر، منو يتوىم فإنو يجبو فلم أخاه المسلم بو
 .الفتح من ىػ. ا
 قاؿ. العلماء لبعض خبلقاً  عليو، الرد وجب وسلم المجلس، من اإلنساف قاـ إذا(: تنبيو)

 في النووي قاؿ واجبا، الجواب فيكوف االنصراؼ عند سنة السبلـ: الشافعية من المستظهري
 ىػ.ا. الصواب ىو ىذا(: ٕٕٓص) األذكار
 بالسبلـ الناس يبدأ من الناس خير(: ٛٓٗ/ ٗ) الرياض شرح في العثيمين العبلمة قاؿ :مسألة

 أف على فاحرص بالسبلـ لقيو من يبدأ الخلق أشرؼ وىو وسلم عليو اهلل صلى النبي كاف وقد
 بالسبلـ يبدؤىم من الناس خير ألف منك أصغر كاف ولو صاحبك قبل تسلم الذي أنت تكوف
 ذلك يحب كلنا اهلل عند الناس أولى تكوف أف تحب فهل بالسبلـ يبدؤىم من باهلل الناس وأولى

 الماشي على يسلم الراكب أف وسلم عليو اهلل صلى النبي ذكر ثم بالسبلـ الناس فابدأ إذف
 متعلقا يكوف الراكب ألف وذلك الكبير على والصغير الكثير على والقليل القاعد على والماشي

 الكثير ألف الكثير على يسلم والقليل عليو فيسلم القاعد على متعليا والماشي الماشي على فيسلم
 أف قدر لو ولكن الصغير على حق لو الكبير ألف الكبير على يسلم والصغير القليل على حق لهم

 وال الكبير فليسلم غفلة في الصغير أف قدر ولو الكثيروف فليسلم يسلموا ولم غفلة في القليلين
 الصغير على الكبير سلم لو أنو معناه ليس وسلم عليو اهلل صلى النبي ذكره الذي وىذا السنة تترؾ
 حتى الكبير فليسلم يسلم لم فإنو الكبير على يسلم الصغير أف األولى المعنى ولكن حراما كاف
 .بالسبلـ يبدؤىم من باهلل الناس وأولى أفضل كاف قبل من قلنا كما بالسبلـ بادرت إذا



 - 228 - 

                                                                                                                                                  

 المنصوص األمور في المتبلقياف تساوى فلو(: ٖ٘ٙ/ ٛ) التثريب طرح في العراقي قاؿ: مسألة
 الصبلة عليو لقولو بالسبلـ لبلبتداء المبادرة على محثوثا منهما كل كاف الحديث في عليها

 إما بالسبلـ االبتداء في الناس القرطبي العباس أبو وقاؿ:{ بالسبلـ يبدأ الذي وخيرىما} والسبلـ
 األولى أف غير بالسبلـ صاحبو يبدأ الذي فخيرىما تساوت فإف تتفاوت أو أحوالهم تتساوى أف

 الدنيوية المراتب ذوو وأما وتوقيرا لهم احتراما والفضل العلم كأىل الدينية المراتب ذوي مبادرة
 معونة ذلك ألف عليهم؛ يسلم فبل كبر أو إعجاب عليهم ظهر وإف عليهم، رد سلموا فإف المحضة

 أولى بالسبلـ وابتداؤىم بالسبلـ يبدءوا أف جاز عليهم ذلك يظهر لم وإف المعصية، على لهم
 .انتهى تواضعهم على يدؿ ذلك ألف بهم؛
 عليهم السبلـ األولى بل يقاؿ وقد محتمل الرد يترؾ أف إعجاب عليهم ظهر إذا فيما ذكره وما

 ىذين ونظير فيها لنا مدخل ال منهم ىي الرد بترؾ والمعصية لهم وإرغاما اإلسبلـ لمشروعية إقامة
 أف اعتادوا الذين الملوؾ في اإللماـ شرح في العيد دقيق بن الدين تقي الشيخ ذكره ما االحتمالين

 لم فإذا فيو لهم والحظ لهم، حق ذلك ألف تشميتهم؛ ترؾ يحتمل أنو عطسوا إذا يشمتوا ال
 .أعلم واهلل لهم وإرغاما للسنة إقامة معهم فعلو ويحتمل يعطوه لم يرضوه
 الحمامات؟ دخل لمن ورده السبلـ إلقاء حكم: مسألة
. أيضا إجابتو تكره كما الحاجة، قضاء حاؿ في ىو من على السبلـ إلقاء كراىة على الفقهاء اتفق
 بئر نحو من وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أقبل: )قاؿ عنو اهلل رضي األنصاري الجهم أبي فعن

 على أقبل حتى عليو، وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ يرد فلم عليو، فسلم رجل فلقيو جمل،
 ومسلم ،(ٖٖٚ/رقم) البخاري رواه( السبلـ عليو رد ثم ويديو، وجهو فمسح الجدار،

 (.ٜٖٙ/رقم)
 يرد فلم فسلم، يبوؿ، وسلم عليو اهلل صلى اهلل ورسوؿ مر رجبل أف عنهما اهلل رضي عمر ابن وعن
 (.ٖٓٚ/رقم) مسلم رواه. عليو
 عليو يرد فلم عليو، فسلم يبوؿ، وىو وسلم عليو اهلل صلى النبي أتى أنو قنفذ بن المهاجر وعن
 (.ٔ( )طهارة على إال وجل عز اهلل أذكر أف كرىت إني: )فقاؿ إليو اعتذر ثم توضأ، حتى
 الحاؿ في الرد يلزمو ال المتغوط أف أجمعوا(: " ٕٛٗ/ ٔ) القدير فتح في الحنفي الهماـ ابن قاؿ
 .انتهى" بمئزر كاف إذا الحماـ في من بخبلؼ،  حراـ عليو السبلـ ألف بعده؛ وال
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 يقضي الذي: يعني] عليو السبلـ يكره: أصحابنا قاؿ(: "ٕٚ/ص) األذكار في النووي وقاؿ
 .انتهى" والمهاجر عمر ابن لحديث جوابا، يستحق لم سلم فإف ،[حاجتو
 إلقاء كراىة إلى والحنابلة والشافعية المالكية ذىب(: "ٔٔ/ ٖٗ" )الفقهية الموسوعة" في وجاء

: قاؿ،  البوؿ يعم ما بو ويراد: عابدين ابن قاؿ،  أيضا الحنفية ذلك وكره،  المتغوط على السبلـ
 .باختصار انتهى"  التحريم وظاىره

 السبلـ إلقاء لو فيكره المغاسل عند يتوضأ أحدا يجد فلم العامة الحمامات دخل فمن: عليو وبناء
 في وشرع حاجتو، أنهى قد بعضهم وجد إف أما الحاجة، لقضاء المعدة الغرؼ بداخل من على

 عليهم ويجب ىؤالء، على يسلم أف حرج فبل: لذلك المعدة األماكن في اليدين غسل أو الوضوء
 .السبلـ يردوا أف

 الكبير، على والصغير الماشي، على والراكب القاعد، على الماشي يسلم أف السنة: مسألة
 عند من تحية أنفسكم على فسلموا بيوتا دخلتم فإذا: )تعالى لقولو المكاف، أىل على والداخل

،  الماشي على الراكب يسلم: )وسلم عليو اهلل صلى النبي وقوؿ ،ٔٙ/النور( طيبة مباركة اهلل
 أف ومعلـو( القاعد على والمار: )للبخاري رواية وفي ،(الكثير على والقليل،  القاعد على والماشي

 .فواجب الرد وأما مستحبة، سنة السبلـ ابتداء
 على سنة وىو بواجب، ليس مستحبة سنة السبلـ ابتداء أف اعلم: " اهلل رحمو النووي قاؿ

...  أفضل كاف كلهم سلموا ولو منهم، واحد تسليم عنهم كفى جماعة المسلم كاف فإف الكفاية،
 السبلـ رد كاف جماعة كانوا وإف الرد، عليو تعين واحدا عليو المسلم كاف فإف: السبلـ رد وأما

 كلهم، أثموا كلهم تركوه وإف الباقين، عن الحرج سقط منهم واحد رد فإف عليهم، كفاية فرض
 انتهى"  حسن ظاىر وىو أصحابنا، قالو كذا والفضيلة، الكماؿ في النهاية فهو كلهم ردوا وإف
 (.ٖٙ٘) ص" األذكار" من
 عن ومسلم البخاري صحيح في روينا السبلـ، من ومسائل آداب في باب: " اهلل رحمو قاؿ ثم

،  الماشي على الراكب يسلم: )وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عنو اهلل رضي ىريرة أبي
،  الكبير على الصغير يسلم: )للبخاري رواية وفي( الكثير على والقليل،  القاعد على والماشي
 (.الكثير على والقليل،  القاعد على والماشي

 على الماشي فسلم خالفوا فلو السنة، ىو المذكور ىذا: العلماء من وغيرىم أصحابنا قاؿ
: ىذا مقتضى وعلى. وغيره المتولي سعد أبو اإلماـ بو صرح يكره، لم عليهما الجالس أو الراكب،
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 ص" األذكار" من انتهى"  الصغير على والكبير القليل، على بالسبلـ الكثيرين ابتداء يكره ال
(ٖٜٙ.) 

 ألنو يمتنع لم الراكب على فسلم الماشي ابتدأ لو: " قولو المازري عن حجر ابن الحافظ ونقل
 بمعنى خبر وىو أولى، الحديث في ثبت ما مراعاة أف غير وإفشائو، السبلـ بإظهار لؤلمر ممتثل
 فلو األولى، خبلؼ يكوف بل الكراىة، المستحب ترؾ من يلـز وال االستحباب، سبيل على األمر
 بادر إف إال للسنة، فاعبل واآلخر للمستحب تاركا المأمور كاف اآلخر فبدأه باالبتداء المأمور ترؾ

 (.ٚٔ/ ٔٔ" )الباري فتح" من انتهى"  أيضا للمستحب تاركا فيكوف
 بالسبلـ يبادر أف مثبل البيت في لمن ينبغي ال أي"  للمستحب تاركا فيكوف بادر إف إال: " وقولو
 .البيت في من سلم السبلـ ترؾ فإف ىو، يسلم حتى يمهلو بل الداخل، على

 إذا ما وىي منصوصة تقع لم صورة وتبقى(: ٚٔ - ٙٔ/ ٔٔ) الفتح في الحافظ قاؿ: مسألة
 في قدرا األعلى منهما األدنى يبدأ: فقاؿ المازري عليها تكلم وقد ماشياف أو راكباف ماراف تبلقى
 راكباف التقى لو ىذا وعلى الشرع، في فيها مرغب الدين فضيلة ألف لفضلو، إجبلال الدين

 أو الفرس، راكب فيبدأ والفرس كالجمل اآلخر مركوب من الحس في أعلى أحدىما ومركوب
 إلى نظر ال كما أظهر الثاني ىذا دونو، الذي فيبتدؤه الدين في قدرا أعبلىما إلى بالنظر يكتفي

 المتبلقياف تساوى وإذا منو، يخشى سلطانا يكوف أف إال الدنيا، جهة من قدرا أعبلىما يكوف من
 حديث في تقدـ كما بالسبلـ يبدأ الذي وخيرىما باالبتداء، مأمور منهما فكل جهة كل من

 حديث من صحيح بسند" المفرد األدب" في البخاري وأخرج. األدب أبواب في المتهاجرين
 عن جريج ابن رواية عقب ذكره" أفضل فهو بالسبلـ بدأ فأيهما اجتمعا إذا الماشياف: "قاؿ جابر
 جابر عن الزبير أبي عن جريج ابن عن المذكور بسنده ىريرة أبي عن ثابت عن سعد بن زياد

 ابن عن آخر وجو من والبزار صحيحيهما في حباف وابن عوانة أبو وأخرج. بالسماع فيو وصرح
 لي قاؿ" المزني األغر عن صحيح بسند الطبراني وأخرج. بالزيادة مرفوعا بتمامو الحديث جريج

 باهلل الناس أولى إف: "رفعو أمامة أبي حديث من والترمذي" السبلـ إلى أحد يسبقك ال بكر أبو
 إنا اهلل رسوؿ يا: قلنا" الدرداء أبي حديث من الطبراني وأخرج. حسن: وقاؿ" بالسبلـ بدأ من

 لو لكن تقريره، تقدـ" الكثير على والقليل: "قولو". هلل أطوعكم: قاؿ بالسبلـ؟ يبدأ فأينا نلتقي
 .نصا فيهما أر لم الكبير، على الصغير مر لو وكذا قليل، جمع على كثير جمع فمر األمر عكس
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 قوؿ ويوافقو كثيرا، أـ قليبل كبيرا أـ صغيرا كاف سواء يبدأ الوارد فقاؿ المرور النووي واعتبر
 كالسوؽ المطروقة الشوارع في مشى من أف الماوردي وذكر الداخل، حكم في المار إف: المهلب

 خرج الذي المهم عن بو لتشاغل لقي من كل على سلم لو ألنو البعض، على إال يسلم ال أنو
 عن" المفرد األدب" في البخاري أخرجو ما ىذا على يعكر وال: قلت العرؼ عن بو ولخرج ألجلو

 أحد وال بياع على يمر فبل السوؽ إلى عمر ابن مع أغدو كنت: "قاؿ كعب ابن أبي بن الطفيل
 إنما: قاؿ السلع؟ عن تسأؿ وال البيع على تقف ال وأنت بالسوؽ تصنع ما: فقلت. عليو سلم إال

 بما عنها فتشاغل لو حاجة في خرج من الماوردي مراد ألف" لقينا من على السبلـ أجل من نغدو
 على العلماء تكلم قد. السبلـ ثواب تحصيل لقصد خرج أنو في ظاىر المذكور واألثر ذكر،

 الكبير حق ألجل الصغير تسليم: المهلب عن بطاؿ ابن فقاؿ االبتداء، لهم شرع فيمن الحكمة
 المار وتسليم أعظم، حقهم ألف الكثير حق ألجل القليل وتسليم لو، والتواضع بتوقيره أمر ألنو

 ابن وقاؿ. التواضع إلى فيرجع بركوبو يتكبر لئبل الراكب وتسليم المنزؿ، أىل على بالداخل لشبهو
 .الفاضل يبدأ ما بنوع المفضوؿ أف الحديث ىذا في ما حاصل: العربي
 الراكب يبدأه بأف الماشي فعوض الماشي على مزية لو فؤلف الراكب أمر أما: المازري وقاؿ

 منو القاعد يتوقع فلما الماشي وأما الفضيلتين، حاز لو أف الزىو من الراكب على احتياطا بالسبلـ
 في ألف أو إليو، وأنس ذلك منو أمن بالسبلـ ابتدأه فإذا راكبا، كاف إذا سيما وال الشر من

 مراعاة عليو يشق القاعد ألف أو باالبتداء، فأمر مزية للقاعد فصار امتهانا الحاجات في التصرؼ
 القليل وأما عليو، مشقة فبل المار بخبلؼ للمشقة، عنو البداءة فسقطت كثرتهم مع المارين

 يقع ولم لو، فاحتيط الزىو الواحد على لخيف ابتدءوا لو الجماعة ألف أو الجماعة فلفضيلة
 في كثيرة أمور في معتبر فإنو السن لمراعاة وكأنو مسلم صحيح في الكبير على الصغير تسليم

 فيو أر ولم نظر، فيو مثبل أعلم األصغر يكوف كأف والحسي المعنوي الصغر تعارض فلو الشرع،
 العيد دقيق ابن ونقل. المجاز على الحقيقة تقدـ كما الظاىر، ألنو السن اعتبار يظهر والذي. نقبل
 راكبا أحدىما كاف فإف التقيا إذا الكبير على الصغير تسليم في األمر محل أف رشد ابن عن

 ىذه: وغيره المازري وقاؿ. الصغير بدأ ماشيين أو راكبين كانا وإف الراكب، بدأ ماشيا واآلخر
 حتى االعتبار الواجبة العلل نصب تنصب لم ألنها تخالفها بجزئيات عليها يعترض ال المناسبات

 لؤلمر ممتثل ألنو يمتنع لم الراكب على فسلم الماشي ابتدأ لو حتى عنها، يعدؿ أف يجوز ال
 على األمر بمعنى خبر وىو أولى الحديث في ثبت ما مراعاة أف غير وإفشائو، السبلـ بإظهار
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 المأمور ترؾ فلو األولى، خبلؼ يكوف بل الكراىة، المستحب ترؾ من يلـز وال االستحباب، سبيل
 تاركا فيكوف بادر إف إال للسنة، فاعبل واآلخر للمستحب تاركا المأمور كاف اآلخر فبدأه باالبتداء

: قاؿ كره، الخبر عليو دؿ ما الماشي أو الراكب خالف لو: المتولي وقاؿ. أيضا للمستحب
 .حاؿ بكل يبدأ والوارد

 أف الغالب ألف مناسبا، لكاف القليل يبدأ والكثير الصغير يبدأ الكبير أف جاء لو: الكرماني وقاؿ
 والقليل، الصغير منو أمن والكثير الكبير بدأ فإذا الكثير، من والقليل الكبير من يخاؼ الصغير

 وحيث تقدـ، كما التواضع جانب اعتبر بعضا بعضهم يأمن أف المسلمين شأف من كاف لما لكن
 إلى رجوعا لو والدعاء بالسبلمة اإلعبلـ اعتبر لو التواضع باستحقاقو الطرفين أحد رجحاف يظهر ال
 معا تبلقيا اثنين حكم الحكم ويكوف تعارضا قليبل والقعود كثيرا المشاة كاف فلو األصل، ىو ما

 .أعلم واهلل تقدـ، كما الماشي جانب ترجيح ويحتمل أفضل، فهو بدأ فأيهما
 ؟"الهدى اتبع من على السبلـ" الصيغة بهذه المسلم على السبلـ حكم ما: مسألة

 المسلم على اإلنساف يسلم أف يجوز ال(: "ٖٕٚص) العقيدة فتاوى في العثيمين العبلمة قاؿ
 وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ قالها إنما الصيغة ىذه ألف ،"الهدى اتبع من على السبلـ: "بقولو
 السبلـ: "تقوؿ أف أما". عليكم السبلـ: "لو قل المسلم وأخوؾ المسلمين، غير إلى كتب حين
 مسلمين كانوا وإذا الهدى، اتبع ممن ليس ىذا أخاؾ أف ىذا فمقتضى" الهدى اتبع من على

 .انتهى" المسلمين بذلك يقصد عليكم، السبلـ: يقوؿ المعتاد بالسبلـ عليهم يسلم فإنو ونصارى
 (.ٖٔٔ/ ٕٗ" )واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة اختيار أيضا وىو قلت

 اإلذاعة؟ أو التليفزيوف في سلم إذا المذيع على الرد يلـز ىل: مسألة
 رد وجوب على الدالة األدلة لعمـو السبلـ؛ رد شرع مباشرة الهواء على البث كاف إذا والجواب

 .الباقين عن سقط البعض بو قاـ إذا كفائي، وجوب لكنو المسلم، على السبلـ
 .الحالة ىذه في الرد يجب فبل مسجبل، كاف إذا أما

 (:ٕٚٗ ص" )األذكار" في النووي قاؿ
: فقاؿ حائط أو ستر خلف من إنسانا إنساف نادى إذا: وغيره المتولي سعد أبو اإلماـ قاؿ" 

 أرسل أو فبلف، على السبلـ أو فبلف، يا عليك السبلـ: فيو كتابا كتب أو فبلف، يا عليك السبلـ
 ذكر وكذا. السبلـ يرد أف عليو وجب الرسوؿ، أو الكتاب فبلغو فبلف، على سلم: وقاؿ رسوال

 " السبلـ بلغو إذا السبلـ رد إليو المكتوب على يجب أنو أيضا وغيره الواحدي
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 .انتهى
 الصحيفة في مقالو في الكاتب قاؿ إذا(: ٜٖٙ/ ٜ) فتاواه مجموع في كما باز ابن العبلمة وسئل

 اهلل ورحمة عليكم السبلـ: التلفاز أو اإلذاعة في المذيع أو،  كتابو في المؤلف أو،  المجلة أو
 واجب؟ السبلـ رد أف باب من عليو الرد لو السامع يلـز فهل،  وبركاتو
 يرد أف فيكفي غفير جم على يسلم ألنو؛  الكفاية فروض من ىذا مثل في السبلـ رد: " فأجاب
 .انتهى"  األدلة لعمـو سمعو مسلم كل يرد أف واألفضل،  بعضهم
 (:ٛ/ ٖٙ) الفوزاف فتاوى من المنتقى في كما الفوزاف صالح الشيخ وسئل

 السبلـ رد يجب فهل المجلة، في الكاتب سلم أو اإلذاعة أو التليفزيوف في المذيع سلم إذا
 ىذه؟ والحالة
 بواسطة أو إليو، موجو كتاب بواسطة أو مباشرة، اإلنساف سمعو إذا السبلـ رد يجب: " فأجاب
 .انتهى"  السبلـ رد وجوب في األدلة لعمـو المستمعين؛ إلى الموجهة اإلعبلـ وسائل

 يسمع ال المسلم ألف نظرا السبلـ، رد بوجوب القوؿ في اهلل رحمو عثيمين ابن الشيخ توقف وقد
 .احتياطا يرد إنو: قاؿ أنو غير الرد،
 إلقاء المسلم سمع لو حكم ما(: ٕٛ/ ٜٕٕ) المفتوح الباب لقاء في كما اهلل رحمو سئل فقد

 السبلـ؟ رد عليو يجب ىل السبلـ الشيخ أو المذيع
 مباشر؟ صوت ىو ىل: الشيخ فقاؿ

 .المذيع أو الشيخ اإلذاعة من يسمع ىو نعم،: السائل
 أف يجب فبل مسجبل كاف إف عليو، ويسحبوف الشريط على ويضعونو مسجبل يكوف أحيانا: الشيخ

 ال وقد بالوجوب أقوؿ قد فهذا مباشر وىو مسجل غير كاف إذا أما صوت، حكاية ىذا ألف ترد؛
 يرد أف فيجب خطابو إليو يصل من كل إلى سلم ىذا أف فاألصل بالوجوب قلت إذا أما أقوؿ،
 المسلم حتى أيضا، يتوقعها وال اإلجابة، يسمع ال المسلم فؤلف الوجوب بعدـ قلت إذا وأما عليو،

 .السبلـ وعليك: فيقوؿ السبلـ نرد أف االحتياط ولكن عليو، يردوف الناس أف يتوقع ال اإلذاعة في
 شيخ؟ يا األحوط ىذا: السائل
 .انتهى"  بواجب وليس األحوط، ىذا: الشيخ
 !الببغاء؟ طائر على السبلـ يرد ىل: مسألة
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 والعذر مبتدع، فهو عذر غير من المسجد في والجماعة الجمعة صبلة ترؾ ومن
 ذلك سوى وما ظالم، سلطاف من خوؼ أو المسجد، إلى بالخروج لو طاقة ال كمرض

 .ٔلو عذر فبل
                                                                                                                                                  

 التي - الثانية الباء تشدد وقد -"  الببغاء"  على السبلـ رد يشرع ال أنو: يظهر الذي: والجواب
 الحيواف لذلك قصد وال قائلو، من لقصد يحتاج ودعاء، عبادة، السبلـ ألف السبلـ؛ إلقاء تعلم

 فهو فيسمع، قائلو، سبلـ عليو يسجل الذي الشريط حكم وحكمو عليو، الرد فيمتنع المعلم،
 وجوبا عليو يرد فإنو مباشرة؛ الهواء على صاحبو من كاف إف السبلـ حكم لو وليس صوت، حكاية
 .كفائيا

 مسجبل، - السبلـ: أي - يكوف أحيانا: - اهلل رحمو - العثيمين صالح بن محمد الشيخ قاؿ
 حكاية ىذا ألف ترد؛ أف يجب فبل: مسجبل كاف إف عليو، ويسحبوف الشريط، على ويضعونو

 (.ٕٛ/ ٜٕٕ" ) المفتوح الباب لقاء... . "  صوت
 عن أو تساىبلً  ال قصداً  تركها من يقصدفي شرحو:  العقل الكريم عبد بن ناصرقاؿ الدكتور  ٔ

 أو الجماعة، إلى أطمئن ال أنا واهلل: يقوؿ كما إليو يذىب لمذىب الجماعة ترؾ تعمد فمن تأوؿ،
 .طريقتي على أو مذىبي على ليسوا ىؤالء

 بهذا قصد والشيخ مبتدعًا، يسمى ال لكن وآثماً  عاصياً  يعتبر فهذا تساىبلً  الجماعة ترؾ إذا أما
 وأىلها، السنة في رأياً  لهم ألف المساجد؛ في الصبلة يتركوف والبدع األىواء أصحاب من طوائف

 في المخالفين من ألنهم عمداً  الصبلة فيتركوف والجماعة، السنة أىل تخالف ومقاالت عقائد ولهم
 ا.ىػ أعلم واهلل قصده، فهذا العبادة، أو العقيدة
 أعظم من ىي المساجد في الخمس الصلوات إقامة أف على اإلسبلـ علماء اتفق: مسألة

 على أو األعياف، على واجبة كونها، في ذلك بعد العلماء تنازع ولكن القربات، وأجل العبادات،
 :اآلتي النحو على مؤكدة سنة أو الكفاية،

 .الحديث وفقهاء السلف أئمة من وغيره أحمد اإلماـ عن المنصوص وىذا عين، فرض -ٔ
 في وقوؿ مالك أصحاب بعض وقوؿ الشافعي، مذىب في المرجح وىذا كفاية، فرض -ٕ

 .أحمد مذىب
 من وكثير مالك، أصحاب وأكثر حنيفة، أبي أصحاب عن المعروؼ ىو وىذا مؤكدة، سنة -ٖ

 .أحمد عن رواية ويذكر الشافعي، أصحاب
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 .ٔلو صبلة فبل بو يقتد فلم إماـ خلف صلى ومن
 .ٕسيف ببل والقلب، واللساف باليد المنكر عن والنهي بالمعروؼ واألمر

 .ٖريبة لو تظهر لم من المسلمين من والمستور

                                                                                                                                                  

 من وطائفة أحمد أصحاب قدماء من طائفة قوؿ وىو الصبلة، صحة في وشرط عين فرض -ٗ
 في كما قوليو أحد في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ عن ويذكر وغيره، حـز ابن واختاره السلف،

 (. ٚٛ-ٕٛص) الصبلة كتاب في كما القيم ابن تلميذه وعن ،(ٖٓٔص) الفقهية االختيارات
 االقتداء ينوي أف المصلي على يجب أي (لو صبلة فبل بو يقتد ولم إماـ خلف صلى ومن)قولو  ٔ

، وىذه الفقرة كفرع من الفقرة السابقة ألف بعض أىل ذلك يفعل لم ممن الصبلة تصح وال باإلماـ،
البدع ممن يروف عدـ جواز الصبلة خلف بعض األئمة إذا اضطروا للصبلة خلفهم في بعض 

األحياف، وقف في الصف وتظاىر بالصبلة جماعة، وىو في الباطن ينوي اإلنفراد وعدـ متابعة 
 اإلماـ. 

 عن والنهي بالمعروؼ األمر أف: يعنيفي شرحو:  العقل الكريم عبد بن ناصرقاؿ الدكتور  ٕ
 السيف الوالي غير المسلم يستعمل فبل سيف ببل مشروع بل جائز والقلب واللساف باليد المنكر

 من سواء الظلمة على أو العصاة على السيف يشهر فبل المنكر عن والنهي بالمعروؼ األمر في
 كاف إذا بالعصا يضرب لكن الوالية؛ حق من السيف استعماؿ ألف والتهم؛ من أو المسلمين عامة
 يملكها التي الردع أساليب من وغيرىا باليد يضرب ذلك دوف وما إليو، فوض ما حدود في ىذا
 عن والنهي بالمعروؼ األمر بدعوى القتاؿ استعماؿ فإف القتاؿ، استعماؿ دوف: أي السيف، دوف

 طريق تسلك فإنها والمفارقة المخالفة الفرؽ من سبيلهم، سلك ومن الخوارج مناىج من المنكر
 والرافضة الخوارج اعتقاد وىذا وعامتهم، جماعاتهم وعلى بل المسلمين، أئمة على الخروج

التعليق األزىر على األمر بالمعروؼ وللتوسع في ىذه المسألة انظر كتاب  .والمعتزلة والجهمية
 للخبلؿ. والنهي عن المنكر

 عنها تتفرع قاعدة إلى اإلشارة المقصودفي شرحو:  العقل الكريم عبد بن ناصرقاؿ الدكتور  ٖ
 شعائر يظهر داـ ما الظن، بو يحسن وأف السبلمة المسلم في األصل أف وىي المسألة، ىذه

 وىي قرائن، أو أسباب ىناؾ تكن لم ما الظاىر غير عن يفتش أف يجوز ال فإنو ىنا ومن اإلسبلـ،
 ظاىر، فجور أو فسق منو يظهر أو بدعة، الشخص من يظهر كأف الريبة، ىنا الشيخ سماىا التي
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 وضبللة، بدعة فهو والسنة الكتاب في يوجد لم الباطن علم من العباد ادعاه علم وكل
 .ٔإليو يدعو وال بو، يعمل أف ألحد ينبغي وال

                                                                                                                                                  

 بما تكلم أو أظهر إذا فإنو اعتقاد، أو عمل أو قوؿ من السنة يخالف ما الثقات عنو ينسب أو
 .حقو في االسترابة موجبات من ىذا فإف األصل يخالف

 حتى المسلمين بين ذلك يشهر ال لكن الريبة؛ موطن يعلم ومن يرى من أمره في ينظر ىنا فمن
 ما بحسب فيعامل نفسو، فضح ممن فيكوف الستر عن يخرج وجاىر أشهر إذا فإنو ىو، يشهر
 عليو يحكم فكذلك يرتدع ولم ظاىراً  وفسقاً  فجوراً  كانت وإف فيبدع، بدعة كانت إف منو، ظهر

 .مثلو بحاؿ
 يفتش فبل اإلسبلـ، لشعائر مظهراً  داـ ما أعمالو وفي عقيدتو في السبلمة المسلم في فاألصل: إذاً 

 اهلل نهى الذي التتبع وأفعالو أعمالو تتبع وال اعتقاده، في وال قولو في ال يمتحن وال ذلك وراء عما
 .المعتبرين العلم أىل عند موجب لذلك يكن لم ما عنو
 معنى لها الدين نصوص أف تعتقدالتي  لباطنيةيعرض المصنف ببعض فرؽ الصوفية وبفرؽ ا ٔ

 المسلموف، عليو وأجمع وسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بينو الذي الظاىر المعنى يخالف باطن
 والقرامطة اليزيدية الفرؽ ىذه ومن. أىوائهم حسب يضعونو الذين ىم الباطن المعنى وىذا

 والخمينية واألحباش والقاديانية والبهائية والبابية والحشاشوف والدروز والنصيرية واإلسماعيلية
 .وغيرىم
 إلى الشيعة معظم ذىب كما وذىبوا استخدامو، في وتوسعوا والباطن الظاىر" مفهـو عمقوا وىؤالء

 النبي أف فكما عنو، اهلل رضي طالب أبي بن عليا لها اهلل اختص التي األمور من الباطني التأويل أف
 من األئمة العلم ىذا ورث عليا وأف التأويل خص قد فعلي بالتنزيل، خص وسلم عليو اهلل صلى
 في اإلسماعيلية تطرؼ وقد الدين، وأسرار الباطنة المعاني على الناس يدلوف الذين وىم. بعده

 بأنها الصبلة وفسروا الشرع، فرائض طرح وإلى األئمة تأليو إلى منهم طوائف فذىبت تأويبلتهم،
 وأف اإلماـ، زيارة والحج الدعوة، أسرار إفشاء عدـ عن عبارة الصـو وأف لئلماـ، القلبي االتجاه
 الدعاة، ىم والمبلئكة الدعوة، ىي والسماء األئمة، ىم األىلة وأف المنتظر، المهدي ىو الفجر

 - نبيو وسنها عبادة على اهلل فرضها التي األشياء جميع أف الباطنية ىؤالء من طوائف وزعمت
 من الظاىر في العباد بو اهلل استعبد ما جميع وأف وباطن، ظاىر لها - وسلم عليو اهلل صلى

 ظهر ما وأف النجاة، وفيها العمل وعليها بطونها، ىي معاف وتحتها مضروبة فأمثاؿ والسنة الكتاب
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 قوما بو اهلل عذب األدنى، العذاب من جزء وىي الهبلؾ، استعمالها وفي عنها، نهي التي فهي منها
 "يؤمنوا ولم بو يقولوا ولم الحق، يعرفوا لم إذ بذلك ليشقوا بو وأخذىم

 األصناؼ وسائر ىم ػ بالنصيرية المسموف القـو ىؤالء: "اهلل رحمو تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ
 ضرر من أعظم وضررىم المشركين، من كثير من وأكفر بل والنصارى، اليهود من أكفر ػ الباطنية
 مع فهم للمسلمين، عدو كل مع دائما وىم..  وغيرىم والفرنج التتار مثل المحاربين الكفار

 التتار إف ثم التتار، على المسلمين انتصار عندىم المصائب أعظم ومن المسلمين، على النصارى
" ومؤازرتهم بمعاونتهم إال المسلمين ملوؾ من وغيره بغداد خليفة وقتلوا اإلسبلـ ببلد دخلوا ما

 .انتهى
 ومنهج للدين التلقي بمصادر متعلق ىذافي شرحو:  العقل الكريم عبد بن ناصروقاؿ الدكتور 

 فهو الدين أمور في والسنة الكتاب في يرد لم مما إنساف أي يدعيو علم كل أف يعني وىو التلقي،
 عليو اهلل صلى رسولو سنة ومن اهلل كتاب من إال يستند أف يمكن ال الدين أمور في فالعلم باطل،
، في وىذا وسلم،  أشد بذلك فهو الباطن علم من شيئاً  عنده أف أيضاً  ادعى من لكن العمـو
 .ابتداعاً 

 لديو أف يدعي منهم كبلً  فإف األىواء، أىل سائر على وينطبق والباطنية، الصوفية على ينطبق وىذا
 من أصل بموجب استمده أنو ويزعم الناس على يلبس وقد والسنة، الكتاب غير من استمده علماً 

 .الشيطاف تلبيس من فهذا ذلك، نحو أو اهلل كتاب من آية من أو السنة أصوؿ
 الطريق غير طريق عن اكتسبوه أو توارثوه وأنهم اللدني، العلم يدعوف الذين الصوفية ذلك ويشمل

 طريق عن سواء والفناء، والذوؽ الكشف يسمونو ما مثل أخرى وسائل من يدعونو ما أو الشرعي،
 الهسترة، الحاضر العصر في عليو يطلق ما أو االصطبلـ طريق عن أو المناـ طريق عن أو اليقظة

 يفقدوف بالجنوف أشبو حاالت تأتيهم الشيطاف عليهم استحوذ والذين التصوؼ أىل من كثيراً  فإف
 ال بما ويهذوف الشيطاف وإيحاءات الشيطاف وساوس عليهم فتختلط الوعي، من شيئاً  فيها

 الدين، من ذلك أف ويدعوف وكذباً  زوراً  إليهم فيوحونو واإلنس الجن شياطين وتستغلهم يعلموف،
 عن واالنقطاع العبادة في والشدة النفس تجويع مسلك يسلكوف الذين عند كثيراً  يحصل وىذا

 في والخلط رءوسهم في الخلط من نوع أحدىم عند يكوف حتى طويلة، مدة والشراب األكل
 فأحياناً  عليها اصطلحوا مصادر لذلك فجعلوا والجن، الشياطين فتستغلهم وأعصابهم، قواىم

 .االصطبلـ أو الفناء أو الذوؽ أو الكشف ذلك يسموف
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 يزعموف ىم ثم والسنة، بالكتاب يرد لم ما العلم من فيها يتلقوف أنهم يزعموف الحاالت ىذه وكل
 لهم تبدو قد أنهم حتى الترىات، ىذه مثل على أقرىم وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف

 أتوىم أنهم فيدعوف مثبلً  المعاصرين أو السابقين اإلسبلـ أئمة بصور أو الصحابة بصور شياطينهم
 في علم ادعاء من فيأتوف كذا، واعتقدوا كذا، واعملوا كذا، وافعلوا حق، ىذا: لهم وقالوا
 .الباطن

 في لهم يحلو ما ىو الباطن ىذا وأف وباطناً، ظاىراً  للشريعة أف يعتقدوف أنهم فمعلـو الباطنية أما
 تقتضيو ال بما بل والسنة، الكتاب في يرد لم بما الشرع نصوص فيفسروف وأىوائهم، أذواقهم

 من يأتيهم مما ذلك أف منهم كثير ويدعي الناس، ومصطلحات اللغة مقتضيات وال التفسير أصوؿ
  .الباطل من ذلك وكل ذلك، نحو أو لدني علم أو وحي أنها يزعموف مصادر

 من طائفة عن( ٖٕٓ/ ٖٔ) الفتاوى مجموع في كما روحو اهلل قدس اإلسبلـ شيخ سئلوقد 
 أف حديثا ذلك في ويرووف أبطن سبعة إلى باطنا الباطن لذلك وأف باطنا للقرآف أف يدعوف المتفقرة

 القرآف ويفسروف{ أبطن سبعة إلى باطن وللباطن باطن للقرآف} قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي
 ألوقرت شئت لو: قاؿ عليا أف ويزعموف الفقهاء من واألئمة والتابعين الصحابة عن المعروؼ بغير
. اللدني ىو إذ علمنا من ىو إنما: ويقولوف جمل حمل وكذا كذا الكتاب فاتحة تفسير من

 أمر فإنو لهم يصلح بما قـو كل خص وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف: معناه كبلما ويقولوف
 ذكرتو ىذا إف: ويقولوف. الكسب بترؾ وقوما بالكسب وقوما باإلنفاؽ وقوما باإلمساؾ قوما

 أسماء يعلم كاف حذيفة أف ذكروا وربما المحققين كتب من وغيره"  العوارؼ"  في أشياخنا
{. جرابين حفظت} ىريرة أبي وبحديث وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بذلك خصو المنافقين

 فيها يتكلموف غريبة علوما أودعوىا خزائن للعارفين: قاؿ أنو الخراز سعيد أبي عن كبلما ويرووف
 إف: }قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إف: ويقولوف األزلية بلساف عنها يخبروف األبدية بلساف

{. باهلل الغرة أىل إال ينكره لم بو نطقوا فإذا باهلل العلماء إال يعلمو ال المخزوف كهيئة العلم من
 لبعض كبلـ على وقف المملوؾ فإف مقاالتهم؛ لنا يبين فسيدي. ال؟ أـ صحيحا ادعوه ما فهل

"  التفسير حقائق"  سماه كتابا السلمي الرحمن عبد أبو ألف: قاؿ الواحدي أف فيو ذكر العلماء
 فما شابهو ما أو منو الطائفة ىذه كبلـ فوجدت الكتاب ىذا على ووقفت كفر فقد عنو صح إف

 الحديث{ باطن للقرآف: }قاؿ أنو وسلم عليو اهلل صلى النبي عن صح وىل ذلك؟ في سيدي رأي
 .مأجورين أفتونا شرعا؟ المردودة ومواجيدىم أذواقهم من يرونو ما على يفسرونو
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 األحاديث فمن المذكور الحديث أما. العالمين رب هلل الحمد - عنو اهلل رضي - الشيخ فأجاب
 يروى ولكن الحديث؛ كتب من شيء في يوجد وال العلم أىل من أحد يروىا لم التي المختلقة

 كبلـ في شاع وقد{ ومطلعا وحدا وبطنا ظهرا آية لكل إف} مرسبل أو موقوفا البصري الحسن عن
 ىذه في ودخل".  الباطن وأىل الظاىر أىل"  و"  الباطن وعلم الظاىر علم: " الناس من كثير

: فنقوؿ ذلك من جمبل ىنا نذكر لكن الموضع؛ ىذا غير في ىذا بسط وقد. وباطل حق العبارات
 المعارؼ من القلوب في بما العلم مثل الباطنة األمور علم يريد أف إما"  الباطن: " الرجل قوؿ

 عن يبطن الذي أي الباطن العلم بو يريد أف وإما الرسل بها أخبرت التي بالغيوب والعلم واألحواؿ
 ما منو العلم أف ريب فبل األوؿ فأما. ذلك ونحو الظاىر مع وقف من فهم عن أو الناس أكثر فهم

 بالشهادة علم ىو ما ومنو القلوب كأعماؿ بالباطن يتعلق ما ومنو الجوارح كأعماؿ بالظاىر يتعلق
 اإليماف وأصل. إحساسهم عن غاب ما وىو بالغيب يتعلق ما ومنو بحواسهم الناس يشهده ما وىو
 الذين{ }للمتقين ىدى فيو ريب ال الكتاب ذلك{ }الم: }تعالى قاؿ كما بالغيب اإليماف ىو

 ذلك في ويدخل العامة األمور من الرسل بو أخبرت ما بو يؤمن الذي والغيب{ بالغيب يؤمنوف
 يتضمن اآلخر وباليـو وبرسلو باهلل فاإليماف والنار والجنة ومبلئكتو وصفاتو وأسمائو باهلل اإليماف
 وكتبو ومبلئكتو باهلل اإليماف ىو ذلك وتفصيل الغيب من ىو الرسالة وصف فإف بالغيب؛ اإليماف
 اآلخر واليـو باهلل آمن من البر ولكن: }قولو في ذلك تعالى اهلل ذكر كما اآلخر واليـو ورسلو

 ضل فقد اآلخر واليـو ورسلو وكتبو ومبلئكتو باهلل يكفر ومن: }وقاؿ{ والنبيين والكتاب والمبلئكة
 واإلرادات والفاسدة الصحيحة باالعتقادات كالعلم - .القلوب بأحواؿ والعلم{. بعيدا ضبلال

 لو والرجاء عليو والتوكل وخشيتو لو واإلخبلص ومحبتو اهلل بمعرفة والعلم والفاسدة الصحيحة
 النفوس أخبلؽ من ويذـ يحمد بما والعلم إليو واإلنابة بحكمو والرضا فيو والبغض فيو والحب

 المتعلقة العلـو من ذلك وأمثاؿ والخيبلء والفخر والعجب والكبر والتواضع والحياء كالسخاء
 ىو فالمعلـو الباطن باألمر علم أي"  الباطن علم: " لو: يقاؿ قد - ونحوه القلوب في باطنة بأمور

 وكبلـ والسنة الكتاب ذلك على دؿ وقد ويكتب بو يتكلم ظاىر فهو الظاىر العلم وأما الباطن
 في لما وشفاء} القرآف أنزؿ اهلل فإف العلم؛ ىذا من ىو القرآف آي غالب بل وأتباعهم السلف
 أصل القلب اعتقاد فإف الدين؛ بأصوؿ العلم ىو العلم ىذا بل{. للمؤمنين ورحمة وىدى الصدور

 - ىريرة أبو قاؿ كما البدف ملك ىو والقلب الجوارح لعمل أصل القلب وعمل اللساف لقوؿ
 الملك خبث وإذا جنوده طابت الملك طاب فإذا جنوده واألعضاء ملك القلب - عنو اهلل رضي
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 مضغة الجسد في وإف أال: }قاؿ أنو وسلم عليو اهلل صلى النبي عن الصحيحين وفي جنوده خبثت
 لم ومن{. القلب وىي أال الجسد سائر لها فسد فسدت وإذا الجسد سائر لها صلح صلحت إذا

 إف منافقا كاف النفاؽ ودفع باإليماف قلبو صبلح يقصد ولم ويفسده باطنو يصلح بما علم لو يكن
 في كما القلب في واإليماف عبلنية وىو والمنافق المؤمن يظهره اإلسبلـ فإف اإلسبلـ؛ أظهر

 وكبلـ{ القلب في واإليماف عبلنية اإلسبلـ: }قاؿ أنو وسلم عليو اهلل صلى النبي عن المسند
 والطهارة والحيض والشفعة اإلجارة في منها أكثر ىذا في واآلثار واألحاديث والتابعين الصحابة

 كاف من ولكن الكتب؛ في مكتوب باللساف مقوؿ موجود ظاىر العلم ىذا ولكن كثير؛ بكثير
 األمور ىذه يجدوف الناس وعامة، والحديث القرآف بمعاني وأعلم بو أعلم كاف أعلم القلب بأمور

 اإليماف حقائق في الناس لكن الباطن؛ بالحس لهم محسوسة فتكوف ووجدا ذوقا أنفسهم في
 أف كما عكس غير من السفلى أىل حاؿ يعلموف العليا الطبقة فأىل عظيما تفاضبل متفاضلوف

 يعرؼ والعالم األعلى إلى األسفل يصعد وال األسفل إلى األعلى ينزؿ الجنة في الجنة أىل
 حقائق في كاف فلهذا عالما؛ يكن لم ألنو العالم يعرؼ ال والجاىل جاىبل كاف ألنو الجاىل؛
 فيكوف الناس خواص إال يعرفو ال ما الرسل بها أخبرت التي الغيب أنباء وحقائق الباطنة اإليماف

 أكثر يعرفو ال باطنا العلم كوف جهة ومن باطنا المعلـو كوف جهة من: جهتين من باطنا العلم ىذا
 فما غيره في يدخل ال ما والباطل الحق من فيو يدخل العلم ىذا في الكبلـ ىذا إف ثم. الناس
 .الظاىرة األمور في كالكبلـ باطل فهو ذلك خالف وما حق فهو والسنة الكتاب وافق
 على فهذا بعضهم عن أو الناس أكثر عن يبطن الذي العلم الباطن بالعلم أريد إذا وأما فصل
 فمن فباطل؛ األوؿ فأما. يخالفو ال"  الثاني"  و. الظاىر العلم يخالف باطن"  أحدىما: " نوعين
 وإما زنديقا ملحدا إما مخطئا كاف الظاىر العلم يخالف وذلك بباطن علما أو باطنا علما ادعى
 فإف باطبل يكوف وقد حقا يكوف قد الظاىر العلم في الكبلـ بمنزلة فهو الثاني وأما. ضاال جاىبل
 حق أنو علم فإف المعلـو للظاىر مخالفتو جهة من بطبلنو يعلم لم الظاىر يخالف لم إذا الباطن

 يدعيو ما فمثل المعلـو للظاىر المخالف الباطن وأما عنو أمسك وإال رد باطل أنو علم وإف قبل
 المتصوفة وغبلة الفبلسفة من وافقهم ممن وأمثالهم والنصيرية اإلسماعيلية من القرامطة الباطنية

 الظاىر؛ يخالف باطنا واإلسبلـ للقرآف أف يدعوف فإنهم القرامطة ىؤالء وشر. والمتكلمين
 وأما العامة بها يؤمر إنما الصبلة ىذه أو الصبلة ىذه ليست بها المأمور"  الصبلة: " فيقولوف
 زيارة إلى السفر"  الحج"  و أسرارنا كتماف"  الصياـ"  و أسرارنا معرفة حقهم في فالصبلة الخاصة
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 ىي"  النار"  و باللذات الدنيا في التمتع ىي: للخاصة"  الجنة"  إف: ويقولوف المقدسين شيوخنا
 العالم ىي للناس اهلل يخرجها التي"  الدابة"  إف: ويقولوف أثقالها تحت والدخوؿ الشرائع التزاـ

 بعلمو ينفخ الذي العالم ىو الصور في ينفخ الذي"  إسرافيل"  وإف وقت كل في بالعلم الناطق
 ىو"  القلم"  و الموجودات عنو تفيض الذي الفعاؿ العقل ىو"  جبريل"  و تحيا حتى القلوب في

 رآىا التي والشمس والقمر الكواكب وأف األوؿ المبدع أنو الفبلسفة تزعم الذي األوؿ العقل
 وسلم عليو اهلل صلى النبي رآىا التي األربعة األنهار وأف الوجود وواجب والعقل النفس ىي إبراىيم

 القمر ىو فآدـ. الكواكب ىي السماء في رآىا التي األنبياء وأف األربعة العناصر ىي المعراج ليلة
 .األمور ىذه وأمثاؿ الشمس ىو وإدريس الزىرة ىو ويوسف

 القرامطة أولئك لكن والمتصوفين؛ المتكلمين من كثير ىؤالء أقواؿ من كثير في دخل وقد
 يفسقوف رافضة ليسوا والمتكلمين الصوفية وعامة المحض الكفر وباطنهم الرفض ظاىرىم
 من وفيهم بكر أبي على عليا يفضلوف الذين كالزيدية ىو من فيهم لكن يكفرونهم؛ وال الصحابة

 ىذا وأف بالباطن أعلم كاف عليا أف ويدعوف وأمثالو الحربي كطريقة الباطن العلم في عليا يفضل
 فإنهم وأئمتهم الصوفية محققي عكس وىؤالء. بالظاىر أعلم كاف بكر وأبو جهتو من أفضل العلم

 والجماعة السنة أىل اتفق وقد. الصديق بكر أبو ىو الباطن بالعلم الخلق أعلم أف على متفقوف
 الباطنية وىؤالء. واحد غير ذلك على اإلجماع وحكى والظاىر بالباطن األمة أعلم بكر أبا أف على

 أبي يدا تبت} تعالى قولو ويفسروف علي أنو{ مبين إماـ في أحصيناه شيء وكل: }يفسروف قد
 والشجرة} و والزبير طلحة أنهم{ الكفر أئمة فقاتلوا: }وقولو وعمر بكر أبو بأنهما{ وتب لهب

 إلى اذىب} تعالى قولو في فيقولوف الصوفية باطنية وأما. أمية بنو بأنها{ القرآف في الملعونة
 عائشة ىي أولئك ويقوؿ النفس إنها{ بقرة تذبحوا أف يأمركم اهلل إف} و القلب إنو{ فرعوف

 خلع) ويجعلوف غيره أو الفعاؿ العقل من عليو يفيض بما موسى تكليم والفبلسفة ىم ويفسروف
 ونحو المقدس الوادي) و موسى منها كلم التي الشجرة) ويفسروف واآلخرة الدنيا ترؾ النعلين

"  األنوار مشكاة"  صاحب ذلك سلك وممن لو المعارؼ حصوؿ عند للقلب تعرض بأحواؿ ذلك
 بطوف في دخل: وقالوا"  الشفاء"  أمرضو وقالوا عليو إنكاره المسلموف أعظم مما وىي وأمثالو

 مكذوبة إنها: ويقوؿ الكتب ىذه في يطعن من الناس ومن قدر فما يخرج أف أراد ثم الفبلسفة
 مسائل في الفبلسفة بكفر صرح قد فإنو األقواؿ؛ أقرب وىذا عنها رجع بل: يقولوف وآخروف عليو

 الفبلسفة وباطنية، المطلوب إلى توصل ال طريقتهم بأف وصرح منها أكثر مسائل في وتضليلهم
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 ما لتفهيم مضروبة بأمثاؿ اآلخرة في بو الناس وعد وما النفس بقوى والشياطين المبلئكة يفسروف
 وقع وقد بها ويتألم بها يتنعم منفصلة حقائق بإثبات ال واأللم اللذة من الموت بعد بالنفس يقـو
 كما ومتقدميهم أئمتهم عن مثلو يوجد لم ما الصوفية متأخري من كثير كبلـ في الباب ىذا في

. ومتقدميهم أئمتهم عن يوجد ال ما ذلك من والنظر الكبلـ أىل متأخري من كثير كبلـ في وقع
 ومتقدميها األمة سلف من وأعرؼ أعلم أنهم يدعوف - وجهلهم ضبللهم مع - المتأخروف وىؤالء

 وأمثالو الفصوص صاحب عربي ابن فعل كما واحدا الوجود جعلوا أف إلى بهم األمر آؿ حتى
 الشيوخ أف ذلك مع يدعوف وىم ودين عقل كل من خرجوا حتى الباب ىذا من دخلوا فإنهم

 وما ماتوا وغيرىم الخواص وإبراىيم التستري اهلل عبد بن وسهل محمد بن كالجنيد: المتقدمين
 إفراد"  التوحيد: " كقولو والعبد الرب بين ميزوا إذا وأمثالو الجنيد على وينكروف التوحيد عرفوا

 من ىو الخالق وجود المخلوؽ وجود فيو جعلوا الذي توحيدىم إف ولعمري. القدـ عن الحدوث
 منو الناس وحذروا فأنكروه باطل أنو عرفوا وىم المهتدوف المشايخ أنكره الذي اإللحاد أعظم

 يعلم أف التوحيد وأف والمحدث والقديم والمخلوؽ والخالق والعبد الرب بين بالتمييز وأمروىم
 من شيء ذاتو في وال ذاتو من شيء مخلوقاتو في ليس وأنو عنها وامتيازه لمخلوقاتو الرب مباينة

 من اهلل معرفة تستفيد إنما الرسل وأف المرسلين من باهلل أعلم أنهم يدعوف إنهم ثم، مخلوقاتو
 خطت التي فهي{ خطيئاتهم مما: }كقولو الباطل باطنهم يوافق بما القرآف ويفسروف مشكاتهم

 في نوح كبلـ إف: ويقولوف العذوبة من مشتق العذاب إف وقولهم باهلل العلم بحار في فغرقوا بهم
 أـ أأنذرتهم عليهم سواء كفروا الذين إف} تعالى قولو ويفسروف الذـ بلساف عليهم ثناء قومو حق
 سمعهم وعلى} غيره يعلموف فبل{ قلوبهم على اهلل ختم} بل الظاىر بعلم{ يؤمنوف ال تنذرىم لم

 في ويقولوف. غيره يروف فبل لو غير ال فإنو غيره يروف وال غيره من يسمعوف فبل{ أبصارىم وعلى
 يتصور فبل سواه موجود ثم ليس ألنو ذلك قدر معناه أف{ إياه إال تعبدوا أال ربك وقضى: }قولو

 التأويبلت ىذه وأمثاؿ غير ثم ما ألنو غيره عبد ما والعجل األصناـ عبد من فكل غيره يعبد أف
 بو جاءت لما مخالفة أنها ضروريا علما ونصراني يهودي وكل مؤمن كل يعلم التي والتفسيرات

 الباب ىذا أف ذلك في القوؿ وجماع. أجمعين عليهم اهلل صلى ومحمد وعيسى كموسى الرسل
 نفسو في ىو فهذا علم لما مخالفا لكونو باطبل؛ المذكور المعنى يكوف أف"  أحدىما: " نوعاف
 الثاني"  و. حق أنو يقتضي دليل عليو يكوف ال الباطل ألف باطبل؛ إال عليو الدليل يكوف فبل باطل
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 فهذا ذلك بها يرد لم بألفاظ والحديث القرآف من عليو يستدلوف لكن حقا نفسو في كاف ما" 
 .كثير شيء الباب ىذا من فيو الرحمن عبد ألبي"  التفسير حقائق"  و"  إشارات"  يسمونو الذي

 أصوؿ في للمسلمين المخالفين والفبلسفة القرامطة كبلـ في كثيرا فيوجد"  األوؿ النوع"  أما و
 يذكرونو ما كل أف علم عنو ورضوا عنهم اهلل رضي قد األولين السابقين أف علم من فإف دينهم
 عقلو داـ ما أحد كل على الخمس الصلوات بوجوب أقر ومن باطل فهو ذلك خبلؼ على

 الخمر أف علم ومن افترى فقد بعضهم من ذلك سقوط على نصا تأوؿ من أف علم حاضرا
 ذلك تحليل يقتضي نصا تأوؿ من أف علم حاضرا عقلو داـ ما أحد كل على محرمة والفواحش

 المعنى فإف الناس بعض على كثيرا يشتبو الذي فهو"  الثاني النوع"  وأما. مفتر أنو الناس لبعض
 عليو دؿ يذكرونو الذي اللفظ كوف في الشأف ولكن عليو والسنة الكتاب لداللة صحيحا يكوف

 قاؿ فمن اهلل على افتراء فهذا باللفظ مراد المعنى ذلك إف: يقاؿ أف"  أحدىما: " قسماف وىذاف
 أبو{ معو والذين} القلب ىو{ فرعوف إلى اذىب} وبقولو النفس ىي{ بقرة تذبحوا: }بقولو المراد

 على كذب فقد: علي{ سجدا ركعا تراىم} عثماف{ بينهم رحماء} عمر{ الكفار على أشداء} بكر
 من ال والقياس االعتبار باب من ذلك يجعل أف"  الثاني القسم"  و. مخطئا وإما متعمدا إما اهلل

 إشارة الصوفية تسميو الذي ىو قياسا الفقهاء تسميو فالذي القياس نوع من فهذا اللفظ داللة باب
 يمسو ال: }تعالى اهلل قوؿ سمع فمن ذلك إلى القياس كانقساـ وباطل صحيح إلى ينقسم وىذا

 الذي المحفوظ اللوح أف كما: فقاؿ المصحف أو المحفوظ اللوح إنو: وقاؿ{ المطهروف إال
 وىي الطاىرة القلوب إال يذوقها ال القرآف فمعاني طاىر بدف إال يمسو ال القرآف حروؼ فيو كتب
 السلف؛ من طائفة عن ىذا يروى ولهذا صحيحا واعتبارا صحيحا معنى ىذا كاف المتقين قلوب

 وىدى للناس بياف ىذا: }وقاؿ{ للمتقين ىدى فيو ريب ال الكتاب ذلك{ }الم: }تعالى قاؿ
 من وكذلك، ذلك وأمثاؿ{ السبلـ سبل رضوانو اتبع من اهلل بو يهدي: }وقاؿ{ للمتقين وموعظة

 حقائق يدخلو ال القلب أف بذلك فاعتبر"  جنب وال كلب فيو بيتا المبلئكة تدخل ال: " قاؿ
 يرد لم الذين أولئك: }تعالى قاؿ أصاب فقد والحسد الكبر من ينجسو ما فيو كاف إذا اإليماف

 وإف الحق بغير األرض في يتكبروف الذين آياتي عن سأصرؼ: }تعالى وقاؿ{ قلوبهم يطهر أف اهلل
 يتخذوه الغي سبيل يروا وإف سبيبل يتخذوه ال الرشد سبيل يروا وإف بها يؤمنوا ال آية كل يروا

: " أنواع ثبلثة يتضمن السلمي الرحمن عبد ألبي"  التفسير حقائق كتاب"  و. ذلك وأمثاؿ{ سبيبل
 عنو باطل أكثره فإف الصادؽ جعفر عن نقلو ما أكثر مثل عنو نقلت عمن ضعيفة نقوؿ"  أحدىا
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 الرحمن عبد أبي رواية نفس في المعرفة أىل تكلم وقد الرحمن عبد أبي موقوؼ من فيو وعامتها
 المنقوؿ يكوف أف"  الثاني"  و. سماعو أصل من حدثنا يقوؿ عنو حدث إذا البيهقي كاف حتى

 معنى فكل. مصيب قائل عن صحيحة نقوؿ"  الثالث"  و. قاؿ فيما أخطأ الناقل لكن صحيحا
 بالخطاب والمراد والسنة الكتاب وافق ما وكل داحضة وحجتو باطل فهو والسنة الكتاب يخالف

 حقا يكوف فقد والقياس واالعتبار اإلشارة سبيل على ذكر وإف خطأ فهو الخطاب بو فسر إذا غيره
 التفسير غير على وتأولو الحديث أو القرآف فسر من أف بذلك تبين وقد. باطبل يكوف وقد

 مواضعو عن للكلم محرؼ اهلل آيات في ملحد اهلل على مفتر فهو والتابعين الصحابة عن المعروؼ
 يروى ما وأما. اإلسبلـ دين من باالضطرار البطبلف معلـو وىو واإللحاد الزندقة لباب فتح وىذا

 الكتاب فاتحة تفسير من ألوقرت شئت لو: بعضهم قوؿ مثل المجمل الكبلـ من بعضهم عن
 للظاىر؛ المخالف الباطن على داللة فيو يكن لم وغيره كعلي عنو نقل عمن صح إذا فهذا. إلخ
 ال ما بو أريد إذا الباطن أف تقدـ وقد، الصحيح للظاىر الموافق الصحيح الباطن من ىذا يكوف بل

 على كذب قد أنو يعرؼ أف ينبغي ولكن باطبل؛ يكوف وقد حقا يكوف فقد المعلـو الظاىر يخالف
 إف حتى الصحابة من غيره على يكذب لم ما الصادؽ جعفر على سيما ال بيتو؛ وأىل علي

 إف: يقولوف التصوؼ فرقة وكذلك. المعتزلة وكذلك إليو مذىبهم يضيفوف والنصيرية اإلسماعيلية
 صبلح ما: فقاؿ القصاص مع يقص الحسن فرأى المسجد دخل وإنو صحبو البصري الحسن
 المعرفة أىل اتفق وقد غيره؛ وأخرج فأقره الطمع قاؿ فساده؟ فما: قاؿ. الورع قاؿ الدين؟

 بن كاألحنف أصحابو عن أخذ وإنما شيئا عنو يأخذ ولم عليا يصحب لم الحسن أف بالمنقوالت
 معاوية؛ زمن في وال بل علي؛ زمن في الحسن يقص ولم وأمثالهما عباد بن سعد بن وقيس قيس
 في ثبت كما يسألونو الناس كاف حتى عليو يكذبوف علي زمن في كانوا وقد ذلك بعد قص وإنما

 ال: فقاؿ تقرءونو؟ كتاب وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ من عندكم ىل: لو قيل أنو} الصحيحين
 يقتل وأال األسير وفكاؾ اإلبل أسناف وفيها. الصحيفة ىذه إال النسمة وبرأ الحبة فلق والذي
 إلى يعهده لم شيئا وسلم وآلو عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إليكم عهد ىل: لفظ وفي بكافر مسلم

 أف ريب فبل"  اللدني العلم"  وأما{. كتابو في عبدا اهلل يؤتيو فهما إال: لفظ وفي ال: فقاؿ الناس؟
 ما واتباعهم يكرىو مما قلوبهم طهارة بسبب الصالحين وعباده المتقين أوليائو قلوب على يفتح اهلل

: األثر وفي كتابو في عبدا اهلل يؤتيو فهما إال: علي قاؿ كما وىذا، غيرىم على بو يفتح ال ما يحبو
: كقولو موضع غير في ذلك على القرآف دؿ وقد"  يعلم لم ما علم اهلل ورثو علم بما عمل من" 
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{ عظيما أجرا لدنا من آلتيناىم وإذا{ }تثبيتا وأشد لهم خيرا لكاف بو يوعظوف ما فعلوا أنهم ولو}
 وقاؿ مستقيما صراطا اهلل يهديو بو يؤمر ما فعل من أنو أخبر فقد{ مستقيما صراطا ولهديناىم}

 ىدى زادىم اىتدوا والذين: }تعالى وقاؿ{ السبلـ سبل رضوانو اتبع من اهلل بو يهدي: }تعالى
 ريب ال الكتاب ذلك: }تعالى وقاؿ{ ىدى وزدناىم بربهم آمنوا فتية إنهم: }وقاؿ{ تقواىم وآتاىم

: تعالى وقاؿ{ يوقنوف لقـو ورحمة وىدى للناس بصائر ىذا: }تعالى وقاؿ{ للمتقين ىدى فيو
 العلم عن يصرؼ يكرىو ما اتباع أف وأخبر{. يؤمنوف لقـو ورحمة وىدى ربكم من بصائر ىذا}

 آية جاءتهم لئن أيمانهم جهد باهلل وأقسموا: }وقولو{ قلوبهم اهلل أزاغ زاغوا فلما: }كقولو والهدى
 أفئدتهم ونقلب{ }يؤمنوف ال جاءت إذا أنها يشعركم وما اهلل عند اآليات إنما قل بها ليؤمنن

 إذا أنها يشعركم وما: أي{ يعمهوف طغيانهم في ونذرىم مرة أوؿ بو يؤمنوا لم كما وأبصارىم
 يؤمنوا لم لكونهم أفئدتهم نقلب ونحن اإليماف يتركوف أي أفئدتهم ونقلب بها يؤمنوف ال جاءت

 أف) قاؿ من خطأ عرؼ اآلية معنى فهم ومن. حينئذ وىذا ىذا يكوف ال أنو يدريكم ما أي مرة أوؿ
. واسع باب وىذا الكسر قراءة من أحسن أنها حينئذ يعلم بل الفتح؛ قراءة واستشكل لعل بمعنى

 وتصفية الزىد مجرد أف يزعموف فقـو. ووسط طرفاف أقساـ ثبلثة على الباب ىذا في والناس
 الموجب بل لذلك أثر ال: يقولوف وقـو. آخر سبب ببل العلم حصوؿ توجب النفس ورياضة القلب
 على معاونة األسباب أعظم من ذلك أف فهو: الوسط وأما، العقلية أو الشرعية باألدلة العلم للعلم

 آخر أمر من بد ال بل كافيا؛ وحده ىو وليس العلم من كثير حصوؿ في شرط ىو بل العلم؛ نيل
 وأما. الضرورية العلـو في القضية لطرفي الصحيح التصور وإما بو إال يعلم ال فيما بالدليل العلم إما

 التي الكتب باتباع إال يحصل فبل العباد بو ويسعد النار من النجاة بو تحصل الذي النافع العلم
 ومن{ }يشقى وال يضل فبل ىداي اتبع فمن ىدى مني يأتينكم فإما: }تعالى قاؿ الرسل بها جاءت
 أعمى حشرتني لم رب قاؿ{ }أعمى القيامة يـو ونحشره ضنكا معيشة لو فإف ذكري عن أعرض

 من نجزي وكذلك{ }تنسى اليـو وكذلك فنسيتها آياتنا أتتك كذلك قاؿ{ }بصيرا كنت وقد
{ قرين لو فهو شيطانا لو نقيض الرحمن ذكر عن يعش ومن: }تعالى وقاؿ إلخ{ يؤمن ولم أسرؼ

 والزىد العمل بمجرد أو بو العمل عدـ مع العلم طريق بمجرد يحصل واإليماف الهدى أف ظن فمن
 بدوف والكبلـ الفلسفة أىل طريق والمعرفة العلم في سلك من منهما وأضل. ضل فقد العلم بدوف
 أىل طريق والزىد العمل في سلك أو العلم بموجب العمل وال والسنة بالكتاب ذلك اعتبار

 عن ىؤالء فأعرض بالعلم؛ العمل اعتبار وال والسنة بالكتاب ذلك اعتبار بدوف والتصوؼ الفلسفة
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 تباينا وتباينوا الوجهين ىذين من منهما كل فضل والشرع العمل عن أولئك وأعرض والشرع العلم
 منهما صار بل الضالين؛ النصارى ىؤالء وأشبو عليهم المغضوب اليهود ىؤالء أشبو حتى عظيما

 .الفبلسفة المبلحدة من وأمثالهم واالتحادية كالقرامطة والنصارى اليهود من شر ىو من
 فهذا إلخ لهم يصلح بما قـو كل خص وسلم عليو اهلل صلى النبي إف: القائل قوؿ وأما فصل

 أحوالهم اختبلؼ بحسب فيها الناس يختلف المشروعة األعماؿ أف بو أراد إف: وجهاف لو الكبلـ
 يؤمر كما المريض بو يؤمر ما وال الغني بو يؤمر كما الفقير بو يؤمر ما ليس فإنو فيو ريب ال فهذا

 كما الحائض بو تؤمر ما وال النعم عند بو يؤمر ما ىو المصائب عند بو يؤمر ما وال الصحيح بو
 بتنوع يتنوع قد لعباده اهلل فأمر الرعية بو تؤمر كالذي األئمة بو تؤمر ما وال الطاىرة بو تؤمر

 أف بو أراد وإف. ورسلو بكتبو واإليماف وتوحيده باهلل اإليماف أصل في يشتركوف قد كما أحوالهم
 خاطب ما يناقض بخطاب زيدا خاطب وسلم عليو اهلل صلى النبي وأف تختلف نفسها في الشريعة

 رأيت ىل سألتو عائشة أف} الكذابوف يرويو كما لهذا أظهره ما يناقض شيئا لهذا أظهر أو عمرا بو
 متناقضين بجوابين واحدة مسألة عن أجاب وأنو{. " نعم: فقاؿ بكر أبو وسألو. ال: فقاؿ ربك؟

 المبلحدة كبلـ من ىو بل المفترين؛ الكذابين كبلـ من فهذا"  السائلين حاؿ الختبلؼ
{ األعين خائنة لو تكوف أف لنبي ينبغي ما} قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي فإف المنافقين؛
 فجاء سرح أبي ابن منهم جماعة دـ أىدر قد الفتح عاـ وكاف} وغيره داود أبي سنن في والحديث

 كاف أما: قاؿ ثم بايعو ثم ثبلثا أو مرتين عنو فأعرض وسلم عليو اهلل صلى النبي ليبايع عثماف بو
 رسوؿ يا إلي أومضت ىبل: بعضهم فقاؿ فيقتلو؟ ىذا عن أعرضت وقد إلي ينظر رشيد رجل فيكم
 وسره وباطنو ظاىره استواء في مبالغة وىذا{ األعين خائنة لو تكوف أف لنبي ينبغي ما: فقاؿ اهلل؟

 القرامطة أف ريب وال، المنافقين المكارين عادة على يظهر ما خبلؼ يبطن ال وأنو وعبلنيتو
 خبلؼ بها أراد بأمور العامة خاطب وأنو أبطن ما خبلؼ أظهر إنو: يقولوف الفبلسفة من وأمثالهم

 سينا ابن ذلك زعم وقد الطريق بهذا إال صبلحهم يمكنو ال كاف إذ مصلحتهم؛ ألجل أفهمهم ما
 ىو كاف سينا ابن فإف الباطنية؛ والقرامطة الفبلسفة من وأمثالهم"  الصفا إخواف رسائل"  وأصحاب

 أكفر من أنو كما ىؤالء وقوؿ. بمصر كاف الذي العبيدي القرمطي الحاكم أتباع من بيتو وأىل
 العقل أىل يعلمو أف بد فبل كذلك األمر كاف إذا أنو وذلك الجهل أعظم من فجهلهم األقواؿ
 على تواطؤىم يمتنع كما كتمانو على تواطؤىم العادة في امتنع علموه وإذا الناس من والذكاء
 تتوفر ما كتماف على تواطؤىم يمتنع الكذب على الجميع تواطؤ العادة في يمتنع كما فإنو الكذب
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 بها والتكلم معرفتها التي العظيمة األمور ىذه معرفة مثل سيما ال وذكره بيانو على والدواعي الهمم
 أظهروه ما خبلؼ أبطنوا ونحوىم الباطنية أف ترى أال عليو والدواعي الهمم تتوفر ما أعظم من

 من كثير على أمرىم التبس حتى. اهلل شاء ما عليو وتواطئوا طريق بكل ذلك في وسعوا للناس
 ومخالفيهم موافقيهم من الناس أذكياء جميع أمرىم حقيقة على اطلع ذلك مع إنهم ثم. أتباعهم
 عرؼ من عند حرمة الباطن في لهم يكن ولم أستارىم ورفع أسرارىم كشف في الكتب وصنفوا
، الجنس ىذا من نوع فيو من وكذلك يأمروف لما طاعة التزاـ وال بو يخبروف بما ثقة وال باطنهم

 عليو فينتقض وحينئذ بو يأمر وبما بو يخبر بما ثقة أمره علم لمن يبق لم السبيل ىذه سلك فمن
 غير بو أراد يكوف أف عليو ويجوزوف إال بو يخاطبهم خطاب من ما فإنو الناس بو خاطب ما جميع

 فيعود صبلحهم مقصوده فيكوف كلو األمر عليو فيختل وأوامره بأخباره يثقوف فبل لهم أظهره ما
 ىذه سلك من كاتباع أبطن ما خبلؼ يظهر أف بد فبل وافقو من كل بل العظيم؛ بالفساد ذلك

 ظاىره أف يبين أف بد وال إال موافقيهم من أحدا تجد ال وغيرىم الباطنية القرامطة من السبيل
 شرار من بو يصيروف ما األستار وىتك األسرار كشف من بذلك لهم ويحصل باطنو خبلؼ
 ممكنا االختبلؼ بهذا العلم يكوف أف فإما تظهر ما خبلؼ تبطن الرسل كانت وإذا. الكفار
 ىؤالء قوؿ فبطل مفتريا؛ كذابا ذلك مدعي كاف ممكنا يكن لم فإف يكوف ال أف وإما لغيرىم

 مخالفة الناس بعض علم ممكنا بذلك العلم كاف وإف وأمثالهم والقرامطة الفبلسفة المبلحدة
 فيشيع ىذا وعلمو ىذا علمو ىذا علمو إذا بل محدود؛ حد ذلك يعلم لمن وليس للظاىر الباطن

 ونحوىم والقرامطة الفبلسفة من الباطنية كهؤالء األنبياء في ىذا اعتقد من كاف ولهذا ويظهر؛ ىذا
 مخالفة من عليو يظهر بل أمر؛ ما وال بو أخبر ما باطن يعتقدوف ال وأمره خبره حقيقة عن معرضين

 بل الظن؛ بهم يحسن من اإليماف أىل في تجد وال أحد لكل يظهر ما خبره عن واإلعراض أمره
 .خواصهم عن فضبل المؤمنين لعواـ ونفاقهم فسقهم يظهر
 في االنحبلؿ يوجب بذلك والعلم بباطنو الناس أعلم خواصو كاف حالو ىذه كانت فمن وأيضا
 السابقين من وغيرىما وعمر بكر كأبي - وسلم عليو اهلل صلى النبي خاصة حاؿ علم ومن الباطن
 سرىم في لو وطاعتهم وظاىره خبره أمر لباطن تصديقا الناس أعظم كانوا أنهم علم - األولين

 عليو ودلهم لهم بينو ما ظاىر يناقض ما وأمره خبره في يعتقد منهم أحد يكن ولم وعبلنيتهم
 ال عليو دؿ ما خبلؼ على نصوصو من شيئا تأوؿ من الصحابة في يكن لم ولهذا إليو وأرشدىم

 ظهر ما ىذا من ظهر ما وأف الموت بعد عما بو أخبر فيما وال وصفاتو أسمائو عن اهلل بو أخبر فيما
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 حقائق نفاة والجهمية والفبلسفة كالقرامطة واالتحاد النفاؽ أىل من األئمة عند ىو ممن إال
 .والصفات األسماء

 علم في بخطاب أصحابو من أحدا يخص لم وسلم عليو اهلل صلى النبي أف تعلم أف ىذا تماـ ومن
 جوابها؛ يمكن ال التي المسألة عن الرجل يسأؿ قد كاف ولكن غيره عن كتمانو قصد الدين

 أعددت ما: فقاؿ ىي؟ متى يعلم ال والساعة الساعة عن سألو الذي كاألعرابي} ينفعو بما فيجيبو
{ أحب من مع المرء: فقاؿ ورسولو اهلل أحب ولكني عمل؛ كثير من لها أعددت ما فقاؿ لها؟

 كاف بل يفهمونو؛ ال بخطاب أصحابو يخاطب يكن ولم بالساعة علمو من بالمقصود فأجابو
 اهلل صلى اهلل رسوؿ أف سعيد أبي عن الصحيحين في كما بعض من لكبلمو فهما أكمل بعضهم

 أبو فبكى اهلل؛ عند ما العبد ذلك فاختار واآلخرة الدنيا بين اهلل خيره عبدا إف: }قاؿ وسلم عليو
 صلى اهلل رسوؿ ذكر أف يعجبوف الناس فجعل اهلل رسوؿ يا وأموالنا بأنفسنا نفديك بل: وقاؿ بكر
 ىو وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ وكاف: قاؿ واآلخرة الدنيا بين اهلل خيره عبدا وسلم عليو اهلل

 في وال يعينو لم مطلقا عبدا ذكر وسلم عليو اهلل صلى فالنبي{ بو أعلمنا بكر أبو وكاف المخير
 ىو أنو علم وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ بمقاصد معرفتو لكماؿ بكر أبو لكن عليو؛ يدؿ ما لفظو
 وأما، ومعناه لفظو مفهـو يخالف وال يوافقو بل الظاىر؛ يخالف بباطن عنهم يخص فلم العبد ذلك

 يتحدثاف بكر وأبو وسلم عليو اهلل صلى النبي كاف: قاؿ أنو عمر عن} الكذابين بعض يرويو ما
 في المسلمين علماء من أحد يروه لم المختلقة األكاذيب أظهر من فهذا{ بينهما كالزنجي وكنت
 وىو بكر أبي بعد األمة أفضل عمر فإف الكذب أظهر من وىو العلم أىل كتب من شيء

 من المحدثين المخاطبين أفضل وىو وقلبو لسانو على الحق اهلل ضرب الذي الملهم المحدث
 يكوف أف يتصور فهل كالزنجي الكبلـ يفهم ولم األلفاظ يسمع حاضرا ىو كاف فإذا األمة ىذه
 ىي المعاني من يدعيو ما أف يزعم بل الرسوؿ؟ ألفاظ يسمع لم من فكيف لذلك؟ منو أفهم غيره
 كذب على البينة قامت إذا فكيف تقبل لم مجردة كانت لو التي الدعوى بمجرد المعاني تلك

 يعلمو ال الذي السر يعلم كاف حذيفة أف: }الصحيح في ثبت فقد: حذيفة حديث وأما. مدعيها؟
 روى فإنو المنافقين أعياف من تبوؾ عاـ وسلم عليو اهلل صلى النبي إليو أسره ما ذلك وكاف{ غيره

 ليسقط بالليل وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ ناقة حزاـ يحلوا أف أرادوا المنافقين من جماعة أف
 عمر إف ويقاؿ. أسماءىم إليو فأسر منو قريبا حذيفة وكاف بذلك إليو أوحي وأنو فيموت بعيره عن
 من وال الدين حقائق من شيء فيو ليس وىذا حذيفة عليو يصلي حتى أحد على يصلي يكن لم
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 ذكره ما وأخبارىم المنافقين صفات من كتابو في ذكر قد اهلل فإف الظاىر يخالف الذي الباطن
 ذلك وغير المبعثرة وسميت المنافقين فضحت لكونها الفاضحة سميت"  براءة"  سورة أف حتى
 ىؤالء من وفبلنا فبلنا أف الناس بعض عرؼ فإذا وفبلنا فبلنا يذكر لم القرآف لكن األسماء من

 بالجنة الموعودين المؤمنين من وفبلنا فبلنا أف تعريفو بمنزلة ذلك كاف الموصوفين المنافقين
 وىذا منافقوف أولئك أف كإخباره الجنة في وغيرىما وعمر بكر أبا أف وسلم عليو اهلل صلى فإخباره

 .لو المطابق لو المحقق للظاىر الموافق الباطن من فهو الباطن العلم من كاف إذا
 بوصف الحكم علق قد الشارع يكوف أف وىو"  المناط تحقيق"  يسمى ما"  األمر"  في ونظيره
 ىذا أف علمنا فإذا وفبلنا فبلنا يعين ولم عدؿ ذوي باستشهاد كأمره المعين حق في ثبوتو فنعلم

 اهلل حـر لما وكذلك القرآف في المذكور بالعدؿ موصوؼ المعين ىذا أف علمنا قد كنا عدؿ ذو
 في داخل أنو علمنا خمرا والعسل الذرة من المصنوع الشراب ىذا أف علمنا فإذا والميسر؛ الخمر

. القرآف تأويل من ىو وىذا الباب ىذا من ىو المنافقين وأعياف المؤمنين بأعياف فعلمنا النص ىذا
 ونفاقهم إيمانهم ومقادير منافق وكل مؤمن كل يعلم اهلل فإف اهلل إال يعلمو ال اإلطبلؽ على وىذا

 أىل ومن منافقوف األعراب من حولكم وممن: }تعالى قاؿ فقد الرسوؿ وأما. لهم يختم وما
{ عظيم عذاب إلى يردوف ثم مرتين سنعذبهم نعلمهم نحن تعلمهم ال النفاؽ على مردوا المدينة

 حديث فهو ىريرة أبي حديث وأما. ذلك من يشاء ما على عباده من شاء ومن رسولو يطلع فاهلل
 وأما فيكم فبثثتو أحدىما فأما جرابين وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ من حفظت: " قاؿ صحيح
 شيء؛ الظاىر يخالف الذي الباطن من ىذا في ليس ولكن".  البلعـو ىذا لقطعتم بثثتو فلو اآلخر

 والفتن المبلحم من سيكوف عما الخبر الجراب ذلك في كاف وإنما الدين حقائق من فيو وال بل
 اهلل عبد قاؿ ولهذا المسلمين بين يكوف ما والفتن والكفار المسلمين بين التي الحروب فالمبلحم

 ىريرة أبو كذب لقلتم وكذا كذا وتفعلوف خليفتكم تقتلوف أنكم ىريرة أبو أخبركم لو: عمر بن
 .دولهم بتغير اإلخبار من فيو لما وأعوانهم الملوؾ تكرىو مما ىذا مثل وإظهار

 بيعة أىل من وال األولين السابقين من ىو فليس خيبر عاـ أسلم إنما ىريرة أبا أف ىذا يبين ومما
 وغيره يحدثو وسلم عليو اهلل صلى النبي وكاف منو الدين بحقائق أعلم الصحابة من وغيره الرضواف

 النبي جهة من لو حصلت ببركة للحديث أحفظهم ىريرة أبو كاف ولكن كلهم فيسمعونو بالحديث
 يبسط أيكم: فقاؿ حديثا يـو ذات حدثهم وسلم عليو اهلل صلى النبي} ألف وسلم عليو اهلل صلى
 ثلثا: أجزاء ثبلثة الليل يجزئ كاف أنو"  روي وقد{ ىريرة أبو ذلك ففعل سمعو شيئا ينسى فبل ثوبو
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 وال الباطنية يوافق حديثا ىريرة أبي عن قط أحد ينقل ولم"  الحديث يدرس وثلثا يناـ وثلثا يصلي
 بد يكن لم ىذا من شيء عنده كاف لو أنو المعلـو ومن. الدين من المعلـو الظاىر يخالف حديثا

 من روى وقد الدين من ظهر ما تصدؽ كلها عنو المتواترة النقوؿ بل منو شيئا أحد عنو ينقل أف
 ويخالف اإليماف أىل أصوؿ يوافق ما العبادات وتحقيق اآلخر اليـو وصفات اهلل صفات أحاديث

 .البهتاف أىل قوؿ
 وغيره كتابو في طالب أبو يذكره وما الباب ىذا في وأمثالو الخراز سعيد أبي عن يروى ما وأما

 أبي كبلـ في ذلك من يوجد وما الظاىر يخالف بباطن يقوؿ أنو يظن الذي المشايخ بعض وكبلـ
 مصدؽ نقل فهو الرسوؿ جهة من علم ما: يقاؿ أف كلو ىذا عن فالجواب. غيره أو الغزالي حامد

 فإف معصـو لغير قوال أو مصدؽ غير عن نقبل يكوف أف فإما ذلك عارض وما معصـو قائل عن
 فيو وأخطئوا تارة فيو أصابوا ما فيو ذلك من والصدؽ عليهم كذب ىؤالء عن ينقل مما كثيرا
 تعارض لم المعصـو ألفاظ من كانت لو متشابهة مجملة ألفاظ الثابتة عباراتهم وأكثر أخرى

 من كتابا الفلكي الفضل أبو جمع وقد. المعصـو غير قوؿ من كانت إذا فكيف المعلـو الحكم
 على كذب أنو ريب ال كثير شيء فيو"  طيفور كبلـ من النور"  سماه البسطامي يزيد أبي كبلـ

 كبلـ من حسنة أشياء وفيو - عليو اهلل رحمة - يزيد أبي غلط من أشياء وفيو البسطامي يزيد أبي
 لو قيل ومن. وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إال ويترؾ قولو من يؤخذ الناس من أحد وكل يزيد أبي
 فأنا النار يدخل محمد أمة من أحدا تركتم إف لمريديو قاؿ أنو: المشايخ من غيره أو يزيد أبي عن

 فأنا النار يدخل محمد أمة من أحدا تركتم إف لمريدي قلت: وقاؿ اآلخر فعارضو بريء منكم
 يستحسنو غيره أو يزيد أبي عن لهذا المصدؽ ىذا جعل ثم عنو النقل ىذا فصدؽ بريء؛ منكم

 من الرسوؿ بو أخبر ما علم قد كاف إف فإنو نفاقو أو جهلو عظيم على دؿ فقد حالو ويستعظم
 بعد فيهم يشفع من أوؿ ىو وسلم عليو اهلل صلى النبي وأف الكبائر أىل من النار يدخل من دخوؿ

 .ويعتذروف فيمتنعوف وعيسى وموسى وإبراىيم كنوح: الكبار الرسل من الشفاعة تطلب أف
 كل ىم يخرجوف أو النار دخوؿ من األمة من أحدا يمنعوف غيره أو يزيد أبي مريدي أف صدؽ ثم
 أو ناقلها كذب منقولة بحكاية المصدوؽ الصادؽ بو أخبر بما منو كفرا ذلك كاف دخلها من

 الناس أجهل من كاف الرسوؿ بو أخبر ما يعلم ال كاف وإف الكذب تعمد يكن لم إف قائلها أخطأ
 بو أخبر ما يعرؼ أف في يجتهد وأف والسنة بالكتاب االعتصاـ المسلم فعلى. اإليماف بأصوؿ
 ذلك مثاؿ فإف المجهوؿ للمشتبو المعلـو المحكم يدع فبل وحينئذ يقينيا؛ علما بو وأمر الرسوؿ
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 عنها فعدؿ سلكها إذا مكة إلى توصلو أنها شك ال معروفة طريق في مكة إلى سائرا كاف من مثل
 كبلـ إلى والسنة الكتاب عن عدؿ من مثاؿ وىذا منتهاىا يعرؼ وال يعرفها ال مجهولة طريق إلى
 بما والسنة الكتاب عارض من وأما. ذلك يخالف أو والسنة الكتاب يوافق ىل يدري ال من

 قبرص طريق إلى فذىب مكة إلى المعروفة الطريق على يسير كاف من بمنزلة فهو ذلك يخالف
 يخالف ما إلى والسنة الكتاب من المعلـو ترؾ من حاؿ ىذا فإف مكة إلى منها الوصوؿ يطلب
 رسوؿ إال ويترؾ قولو من يؤخذ الناس من أحد كل فإف كاف من كائنا وعمرو زيد كبلـ من ذلك

 العليم إال يحصيو ال ما األمور عجائب من الباب ىذا في رأيت وقد وسلم عليو اهلل صلى اهلل
 باهلل العلم أىل إال يعلمو ال المكنوف كهيئة العلم من إف: }المأثور الحديث وأما. الصدور بذات

 في اإلسبلـ شيخ األنصاري إسماعيل أبو رواه قد فهذا{ باهلل الغرة أىل إال ينكره لم ذكروه فإذا
 وغريبها صحيحها الصفات أحاديث فيو وذكر"  والمعطلة المثبتة بين الفاروؽ"  سماه الذي كتابو

 يناسب بما يفسره ىذا ثم. كتبو في الغزالي حامد أبو أيضا وذكره. وموقوفها ومرسلها ومسندىا
 اإلسبلـ شيخ وذكر. ونحوىم الفبلسفة من الصفات نفاة أقواؿ يشبو ما إلى فيها يميل التي أقوالو

 بما ذلك يفسر فكاف الصفات؛ أحاديث بذلك المراد: يقوؿ كاف أنو عمار بن يحيى شيخو عن
 .اإلثبات أىل أقواؿ من حامد أبي قوؿ يناقض

 فبل المعتمدة الحديث كتب أمهات في يرو ولم المعرفة أىل باتفاؽ ثابتا إسناده ليس والحديث
 ليس مجمل كبلـ فهو قالو وسلم عليو اهلل صلى النبي أف قدر وإذا تفسيره في الكبلـ إلى يحتاج

 نظير يقوؿ أف لخصمو كاف إال قولو المراد أف يدعي مدع من فما فحينئذ معين لقوؿ تعيين فيو
 أقرب اإلثبات أىل من ونحوىما األنصاري إسماعيل وأبي عمار بن يحيى قوؿ أف ريب وال. ذلك

 ومن. الصحابة وعلم باالتفاؽ وسلم عليو اهلل صلى النبي علم من ىو العلم ىذا إف النفاة قوؿ من
 صحيح بإسناد ال أصحابو وال وسلم عليو اهلل صلى النبي عن أحد ينقلو ال النفاة قوؿ أف المعلـو

 فكيف بو مملوءة الصحابة عن واآلثار والحديث القرآف فإف المثبتة مذىب بخبلؼ ضعيف وال
 العلم على حملو ويترؾ أحد عنو ينقلو لم علم على وسلم عليو اهلل صلى النبي كبلـ يحمل

 حدثوا: }قاؿ أنو عنو اهلل رضي علي عن البخاري ذكره ما وكذلك. أصحابو وعن عنو المنقوؿ
 رشد بن الوليد أبو حملو قد{ ورسولو اهلل يكذب أف أتحبوف ينكروف ما ودعوا يعرفوف بما الناس

 قوؿ فإف ظاىر تحريف وىذا الصفات نفاة الفبلسفة الباطنية علـو على وأمثالو الفيلسوؼ الحفيد
 وسلم عليو اهلل صلى النبي بو أخبر مما ذلك أف على دليل. ورسولو اهلل يكذب أف أتحبوف: علي
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 اهلل صلى النبي عن مسلم فيها ينقل لم والمعتزلة والقرامطة والجهمية الفبلسفة من النفاة وأقواؿ
 اهلل عن أحد ينقلو لم شيء في ورسولو اهلل يكذب فكيف ضعيفا وال صحيحا ال شيئا وسلم عليو

 ىذا فإف وناره وجنتو ومبلئكتو الرب صفات أحاديث من اإلثبات أىل رواه ما بخبلؼ ورسولو؟
 .ورسولو اهلل يكذب أف خيف بو حدث فإذا الناس بعض عقوؿ تحتملو ال قد مشهور كثير
 إال عقولهم تبلغو ال حديثا قوما يحدث رجل من ما: " مسعود بن اهلل عبد قوؿ الباب ىذا ومن
 وأرواىم للصفات إثباتا الناس أعظم من آمرا أو ذاكرا يقوؿ فيما مسعود وابن"  لبعضهم فتنة كاف

 من فكل عباس ابن أصحاب وكذلك الباب ىذا في وأبلغهم التابعين أجل من وأصحابو ألحاديثها
 خبلؼ يبطنوف يكونوا لم الصحابة أف فعلم أبلغ أصحابو وإثبات إثباتو كاف أعلم الصحابة من كاف

 أقـو ىم بل امتناعو؛ ويبطنوف األمر يظهروف وال النفي ويبطنوف اإلثبات يظهروف وال يظهروف ما
 ال ما األمور من فيو دخل واسع باب وىذا. أمر فيما وطاعتو أخبر فيما الرسوؿ بتصديق الناس
 وباطن ظاىر من لو بد فبل وعمل قوؿ كل أف األمر جماع نعلم ولكن لتفصيلو الموضع ىذا يتسع

 األبداف حركات العمل وظاىر بالجناف ومعانيو حقائقو من يقـو ما وباطنو اللساف لفظ القوؿ فظاىر
 حقائق دوف اإلسبلـ بظاىر أتى لما فالمنافق. اإلنساف ومقاصد حقائقو من بالقلب يقـو ما وباطنو

: تعالى قاؿ النار من األسفل الدرؾ في كاف بل الخسراف؛ أىل من وكاف ذلك ينفعو لم اإليماف
 وما آمنوا والذين اهلل يخادعوف{ }بمؤمنين ىم وما اآلخر وباليـو باهلل آمنا يقوؿ من الناس ومن}

 صفة في آيات أربع البقرة سورة أوؿ في أنزؿ اهلل فإف اآليات{ يشعروف وما أنفسهم إال يخدعوف
 جاءؾ إذا: }تعالى وقاؿ المنافقين صفة في آية عشرة وبضع الكافرين صفة في وآيتين المؤمنين

{ لكاذبوف المنافقين إف يشهد واهلل لرسولو إنك يعلم واهلل اهلل لرسوؿ إنك نشهد قالوا المنافقوف
 تؤمن ولم بأفواىهم آمنا قالوا الذين من الكفر في يسارعوف الذين يحزنك ال: }تعالى وقاؿ السورة
 .اآلية{ قلوبهم

 المنافقين فإف المنافقين من شر وىم ذلك خبلؼ ويبطنوف المسلمين موافقة يظهروف والمبلحدة
 حقيقة ىو الكفر من يبطنو الذي الباطن أف يدعي وال الكفر ويبطن اإليماف يظهر نوع: نوعاف

 من ىم واألولياء األنبياء وأف اإليماف حقيقة ىو الكفر من تبطنو ما أف تدعي والمبلحدة اإليماف
 أف دعواىم وبين الكفر إبطاف بين يجمعوف فهم وتعطيل كفر ىو مما يبطنونو ما يبطنوف جنسهم

 الرسوؿ في طعن باطنو أف لهم للمستجيب يظهروف فبل العرفاف أىل عند اإليماف ىو الباطن ذلك
 الغاية ىو فعلو الذي وأف حالو وتماـ الرسوؿ كماؿ من ذلك يجعلوف بل لو؛ وتكذيب والمؤمنين
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 على العالم وعمارة العادلة السيرة على الناس سياسة من الرجاؿ أكمل إال يفعلو ال وأنو الكماؿ في
 عندىم النفاؽ يكوف أف إلى أمرىم فيئوؿ وظاىرا باطنا حقا طوائف يظنو قد وىذا الفاضلة الطريقة

 التي األبواب أعظم كاف ولهذا. اإليماف ضد النفاؽ أف باالضطرار علم وقد اإليماف حقيقة ىو
 معرفة عن وأبعدىا وأكذبها الطوائف أجهل ىم الرافضة ألف والرفض؛ التشيع باب منها يدخلوف
 يحصيو ال كذبا البيت أىل على ويكذبوف دينهم أصوؿ من التقية يجعلوف وىم والمعقوؿ المنقوؿ

 شعار ىي"  التقية"  و. آبائي ودين ديني التقية قاؿ أنو الصادؽ جعفر عن يرووا حتى اهلل إال
 إذا ثم. النفاؽ حقيقة وىذا قلوبهم في ليس ما بألسنتهم يقولوا أف عندىم حقيقتها فإف النفاؽ؛

 فيو مما البيت أىل من غيره أو علي عن الناقلوف ينقلو ما كل صار دينهم أصوؿ من ىذا كاف
 للقرامطة النفاؽ باب فتحوا ثم التقية سبيل على قالوه ىذا: يقولوف والجماعة السنة أىل موافقة

 الباب ىذا من ىو الرسوؿ يقولو ما فجعلوا ونحوىم؛ والنصيرية اإلسماعيلية من الفبلسفة الباطنية
 المنافقين إماـ ىو الرسوؿ أف قولهم حقيقة فكاف أعلن ما خبلؼ بو وأسر أبطن ما خبلؼ بو أظهر
 ربو لرسالة المبلغ إليهم نزؿ ما للناس المبين المصدوؽ الصادؽ وسلم عليو اهلل صلى وىو

 .مبين عربي بلساف لهم المخاطب
 عربيا قرآنا جعلناه إنا: }تعالى وقاؿ{ لهم ليبين قومو بلساف إال رسوؿ من أرسلنا وما: }تعالى قاؿ

 فإنما: }تعالى وقاؿ{ مدكر من فهل للذكر القرآف يسرنا ولقد: }تعالى وقاؿ{ تعقلوف لعلكم
 إليو يلحدوف الذي لساف: }تعالى وقاؿ{ لدا قوما بو وتنذر المتقين بو لتبشر بلسانك يسرناه

 وقاؿ{ إليهم نزؿ ما للناس لتبين الذكر إليك وأنزلنا: }تعالى وقاؿ{ مبين عربي لساف وىذا أعجمي
: تعالى وقاؿ{ بيانو علينا إف ثم{ }قرآنو فاتبع قرأناه فإذا{ }وقرآنو جمعو علينا إف: }تعالى

 القرآف يتدبروف أفبل: }تعالى وقاؿ{ األلباب أولو وليتذكر آياتو ليدبروا مبارؾ إليك أنزلناه كتاب}
 يعلم ربنا} الرسل وقالت{ المبين الببلغ إال الرسل على فهل: }تعالى وقاؿ{ أقفالها قلوب على أـ
 فإف الرسوؿ وأطيعوا اهلل أطيعوا قل: }وقاؿ{ المبين الببلغ إال علينا وما{ }لمرسلوف إليكم إنا

 الببلغ إال الرسوؿ على وما تهتدوا تطيعوه وإف حملتم ما وعليكم حمل ما عليو فإنما تولوا
{ المبين الببلغ رسولنا على فإنما توليتم فإف الرسوؿ وأطيعوا اهلل وأطيعوا: }تعالى وقاؿ{ المبين
 فهذا{. رسالتو بلغت فما تفعل لم وإف ربك من إليك أنزؿ ما بلغ الرسوؿ أيها يا: }تعالى وقاؿ

 وتبين واستباف وأباف الشيء باف: يقاؿ المبين الببلغ يبلغوا أف عليهم الرسل أف يبين مما ونحوه
 .واستبانو وتبينو وبينو غيره أباف: يقاؿ وقد. الزمة أفعاؿ كلها وبين
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 وال العلم يبينوا بأف الميثاؽ العلم أىل على اهلل أخذ قد بل عليهم؛ ما فعلوا الرسل أف ومعلـو
 وال للناس لتبيننو الكتاب أوتوا الذين ميثاؽ اهلل أخذ وإذ: }تعالى فقاؿ كاتميو وذـ يكتموه
 الذين إف: }تعالى وقاؿ{ اهلل من عنده شهادة كتم ممن أظلم ومن: }تعالى وقاؿ{ تكتمونو
 ويلعنهم اهلل يلعنهم أولئك الكتاب في للناس بيناه ما بعد من والهدى البينات من أنزلنا ما يكتموف

 قد وىو للناس بينو قد يكوف فكيف الكتاب في للناس بينو أنو وأخبر كاتمو لعن فقد{ البلعنوف
 نسب ومن كاتما كاف الحق بياف عن سكت فلو أبطن؟ ما خبلؼ وأظهر وأخفاه الحق كتم

 وأبينهم وأخبثهم المنافقين أشر من فهو أنبياء إنهم يقوؿ كونو مع والكتماف الكذب إلى األنبياء
 والفقراء الصوفية بعض طريق سلك ممن والنظر والعلم والعبادة النسك أىل من وكثير. تناقضا
 يرى حتى جميعها في ال األمور بعض في الباطنية مسلك يسلك والفلسفة الكبلـ أىل وبعض

 لبعضهم أف أو لهم المحرمات من وغيرىا الخمر حل أو الخواص بعض عن الصبلة سقوط بعضهم
 .الرسوؿ متابعة غير وجل عز اهلل إلى طريقا
 من لغيره فيجوز الشريعة؛ عن خرج الخضر أف ويظنوف والخضر موسى بقصة بعضهم يحتج وقد

 أف"  أحدىما: " وجهين من ضالوف ىذا في وىم الشريعة عن الخروج من لو يجوز ما األولياء
 لو بين لما ولهذا موسى؛ شريعة في جائزا كاف فعلو الذي بل الشريعة؛ عن يخرج لم الخضر

 بها التي األسباب يعلم موسى يكن لم ولكن أقره لما جائزا يكن لم ولو ذلك على أقره األسباب
 لم الخضر أف"  الثاني"  و. الخضر لو ذلك فذكر الظالم كالملك[ الخضر أف فظن] تلك أبيحت

 اهلل علمنيو اهلل علم من علم على إني: لو قاؿ بل متابعتو؛ عليو يجب كاف وال موسى أمة من يكن
 عامة تكن لم موسى دعوة أف وذلك. أعلمو ال اهلل علمكو اهلل علم من علم على وأنت تعلمو ال

 بعث بل كافة؛ الناس إلى بعث وسلم عليو اهلل صلى ومحمد خاصة قومو إلى يبعث كاف النبي فإف
 في وال الباطن في ال ومتابعتو طاعتو عن يخرج أف ألحد فليس وظاىرا؛ باطنا والجن اإلنس إلى

 وقد األنبياء على األولياء بعض يفضل من ىؤالء ومن. العواـ من وال الخواص من ال الظاىر؛
 سائر عنك دع بهم المقتدى الطريق مشايخ عليو أجمع ما خبلؼ وىذا ىؤالء من الخضر يجعلوف

 بكبلـ"  األولياء ختم"  كتاب في الترمذي الحكيم تكلم لما بل المسلمين؛ وعلماء الدين أئمة
 - األنبياء ذكر من بشيء لوح وربما الصحابة من أفضل ىو من األولياء آخر في يكوف أنو ذكر
 ذلك في تكلم أنو ريب وال ذلك بسبب البلد من ونفوه عليو ذلك وأنكروا المسلموف عليو قاـ

 .فيو ريب ال باطل فاسد بكبلـ
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 كابن األولياء خاتم أنو واحد كل يدعي جماعات صار حتى ذلك في اتبعو من ضل ىناؾ ومن
 في أف يدعي الناس بعض وصار وغيرىما حمويو بن الدين وسعد"  الفصوص"  صاحب عربي

 ىذه أمثاؿ إلى واألنصار والمهاجرين وعمر بكر أبي من باهلل العلم في أفضل يكوف من المتأخرين
 آؿ كثيروف طوائف بل واإلجماع؛ والسنة بالكتاب باطل ىو مما وصفها يطوؿ التي المقاالت

 والنهي األمر عنو سقط شهدىا من أف وظنوا القدرية الكونية الحقيقة مشاىدة إلى بهم األمر
 حرمنا وال آباؤنا وال أشركنا ما اهلل شاء لو: }قالوا الذين المشركين دين ىو وىذا والوعيد والوعد

 ويكذبوف والوعيد والوعد والنهي باألمر يقروف الذين المعتزلة القدرية من شر وىؤالء{. شيء من
 فهم والشرائع باألنبياء المكذبين المشركين يشبهوف وىؤالء المجوس يشبهوف أولئك فإف بالقدر؛

 أف"  ىنا المقصود"  و. الموضع ىذا غير في األمور ىذه على الكبلـ بسط وقد الناس شر من
 بالباطن تصديق غير من الدين بظاىر قاـ فمن ويوافقو ويصدقو يحققو باطن من لو بد ال الظاىر

 ويصدقو ظاىره يحقق الدين باطن بل منافق كافر فهو ظاىرا يخالف باطنا ادعى ومن منافق فهو
 وىما وبدف روح من لو بد ال اإلنساف أف فكما ويحققو ويصدقو باطنو يوافق وظاىره ويوافقو
 للظاىر والظاىر اإلنساف من للباطن فالباطن يتفقاف وباطن ظاىر من اإلنساف لدين بد فبل متفقاف

 .منو
 القلب: ىريرة أبو قاؿ كما الظاىر أصل والباطن والظاىر الباطن أحكاـ ذكر من مملوء والقرآف

 قاؿ وقد جنوده خبثت الملك خبث وإذا جنوده طابت الملك طاب فإذا جنوده واألعضاء ملك
 وإذا الجسد سائر لها صلح صلحت إذا مضغة الجسد في وإف أال} وسلم عليو اهلل صلى النبي

 أنو وسلم عليو اهلل صلى النبي عن المسند وفي{ القلب وىي أال الجسد سائر لها فسد فسدت
 اإليماف قلوبهم في كتب أولئك: }تعالى قاؿ وقد{ القلب في واإليماف عبلنية اإلسبلـ: }قاؿ

 مع إيمانا ليزدادوا المؤمنين قلوب في السكينة أنزؿ الذي ىو: }تعالى وقاؿ{ منو بروح وأيدىم
 يجعل يضلو أف يرد ومن لئلسبلـ صدره يشرح يهديو أف اهلل يرد فمن: }تعالى وقاؿ{ إيمانهم
 متشابها كتابا الحديث أحسن نزؿ اهلل: }تعالى وقاؿ{ السماء في يصعد كأنما حرجا ضيقا صدره
: تعالى وقاؿ{ اهلل ذكر إلى وقلوبهم جلودىم تلين ثم ربهم يخشوف الذين جلود منو تقشعر مثاني

 ربهم وعلى إيمانا زادتهم آياتو عليهم تليت وإذا قلوبهم وجلت اهلل ذكر إذا الذين المؤمنوف إنما}
 وأمثاؿ{ القلوب تطمئن اهلل بذكر أال اهلل بذكر قلوبهم وتطمئن آمنوا الذين: }تعالى وقاؿ{ يتوكلوف

: وقاؿ{ قلوبهم يطهر أف اهلل يرد لم الذين أولئك: }الكفار حق في وقاؿ. القرآف في كثير ىذا
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 بولي إال شيئا، منها ناؿ إف يعاقباف لو، تحل ال فإنها لرجل، نفسها وىبت امرأة وأيما
 .ٔوصداؽ عدؿ وشاىدي

 فاعلم وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب من أحد على يطعن الرجل رأيت وإذا
 أصحابي ذكر إذا»: وسلم عليو اهلل صلى رسوؿ لقوؿ وىوى، سوء قوؿ صاحب أنو

 ،ٖموتو بعد الزلل من منهم يكوف ما وسلم عليو اهلل صلى النبي علم فقد «ٕفأمسكوا
 .ٕ«خيرا إال فيهم تقولوا ال أصحابي، ذروا»: وقولو، ٔخيرا إال فيهم يقل فلم

                                                                                                                                                  

 أف العظيم اهلل فنسأؿ. ذلك وأمثاؿ{ غشاوة أبصارىم وعلى سمعهم وعلى قلوبهم على اهلل ختم}
 رب هلل والحمد. وكرمو بمنو أمورنا جميع من ويرضاه يحبو لما ويوفقنا وظواىرنا بواطننا يصلح

 .كثيرا تسليما وسلم وصحبو وآلو محمد سيدنا على اهلل وصلى العالمين

 تقدـ ما يتعلق بهذه المسألة في بحث سابق. ٔ
 تقدـ تخريجو. ٕ

 من أمتى تلقى ما أريت) مرفوعا حبيبة أـ عن أنس حديث منها كثيرة أحاديث ذلك على يدؿ ٖ
 أف فسألتو قبلهم األمم فى سبق كما اهلل من سابقا ذلك وكاف بعض دماء بعضهم وسفك بعدى
 عاصم أبي وابن ،(ٕٓ٘ٗٚ رقم ،ٕٚٗ/ ٙ) أحمد أخرجو( ففعل القيامة يـو فيهم شفاعة يولينى

 في والدارقطني ،(ٜٚ) الديات وفي ،(ٖٚٚٓ) والمثاني اآلحاد وفي ،(ٓٓٛ ،ٕ٘ٔ) السنة في
 ،ٕٕٕ/ ٖٕ) الكبير وفى ،(ٛٗٙٗ رقم ،ٕ٘/ ٘) األوسط فى والطبرانى ،(ٗٛٔ/ ٘) العلل

 في المنذرى وقاؿ الحاكم، صححو والحديث( ٕٕٚ رقم ،ٖٛٔ/ ٔ) والحاكم ،(ٓٔٗ رقم
 العبلمة وصححو إسناده، وصحح البعث فى البيهقى رواه(: ٜٚٗ٘ رقم ،ٖٖٕ/ ٗ) الترغيب
(: ٓٓٗ/ ٘ٗ) المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط وقاؿ ،(ٓٗٗٔ) الصحيحة في األلباني
 نافع بن الحكم اليماف أبو رواه وقد. الشيخين رجاؿ ثقات رجالو إسناد وىذا صحيح، حديث
 ليس الحديث ىذا أف والدارقطني، الرواية، ىذه عقب أحمد اإلماـ ذكر...  سيأتي كما مرتين،

 نقل الحاكم لكن حسين، أبي ابن حديث من أنو فيو الصواب وأف الزىري، حديث من محفوظا
 حسين أبي ابن عن بو حدثتكم والذي الزىري، حديث الحديث: قاؿ أنو اليماف أبي إلى بإسناده
 .أعلم واهلل ثقة، إلى ثقة من انتقاؿ فإنو يسير، ذلك في والخطب: قلنا قلبتها، بورقة فيو غلطت

 ومن ىذه األحاديث أحاديث مقتل عثماف وعلي وعمار وغيرىم رضي اهلل عنهم.
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 سيد ىذا ابني إف) عنهما اهلل رضي الحسين أخو الحسن في وسلم عليو اهلل صلى النبي قوؿومنها 
 (.ٕٗٓٚ) البخاري أخرجو( المسلمين من عظيمتين فئتين بين بو يصلح أف اهلل ولعل

 أحاديث منها:ورد ذلك في  ٔ
 ذىبت فإذا ألصحابي أمنة أنا و توعد ما السماء أتى النجـو ذىبت فإذا للسماء أمنة النجـو) -ٔ

 رواه( يوعدوف ما أمتي أتى أصحابي ذىب فإذا ألمتي أمنة أصحابي و يوعدوف ما أصحابي أتى
 .عنو اهلل رضي موسى أبي عن مسلم

 و أحدىم مد بلغ ما ذىبا أحد مثل أنفق أحدكم أف لو بيده نفسي فوالذي أصحابي تسبوا ال) -ٕ
 .عنو اهلل رضي سعيد أبي حديث من عليو متفق( نصيفو ال
 عن الكبير في الطبراني رواه( أجمعين الناس و المبلئكة و اهلل لعنة فعليو أصحابي سب من) -ٖ

 .الجامع صحيح في األلباني وحسنو عنهما اهلل رضي عباس ابن
 رواه( فأمسكوا القدر ذكر إذا و فأمسكوا النجـو ذكرت إذا و فأمسكوا أصحابي ذكر إذا) -ٗ

 اهلل رضي وثوباف مسعود ابن عن عدي وابن عنو اهلل رضي مسعود ابن عن الكبير في الطبراني
 .الجامع صحيح في األلباني وصححو عنو اهلل رضي عمر عن عدي وابن عنهما

 صلى اهلل رسوؿ صاحب من فيكم ىل:  فيقولوف الناس من فئاـ فيغزو زماف الناس على يأتي) -٘
 فيقاؿ الناس من فئاـ فيغزو زماف الناس على يأتي ثم لهم فيفتح.  نعم:  فيقولوف.  وسلم عليو اهلل
 ثم لهم فيفتح.  نعم:  فيقولوف ؟ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب صاحب من فيكم ىل: 

 أصحاب صاحب من صاحب من فيكم ىل:  فيقاؿ الناس من فئاـ فيغزو زماف الناس على يأتي
 سعيد أبي حديث من عليو متفق( لهم فيفتح.  نعم:  فيقولوف ؟ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 .عنو اهلل رضي

 يستشهدوف وال يشهدوف قوما بعدىم إف ثم يلونهم الذين ثم يلونهم الذين ثم قرني أمتي خير) -ٙ
 بن عمراف حديث من عليو متفق( السمن فيهم ويظهر يفوف وال وينذروف يؤتمنوف وال ويخونوف

 . عنو اهلل رضي حصين
 ووافقو صحيح: وقاؿ والحاكم والنسائي، أحمد، اإلماـ رواه( خياركم فإنهم أصحابي؛ أكرموا) -ٚ

 المشكاة. في األلباني العبلمة وصححو ،ثقات رجالو إسناد: البوصيري وقاؿ ،الذىبي
 رأي من فيكم داـ ما بخير تزالوف ال واهلل وصحبني، رآني من فيكم داـ ما بخير تزالوف ال) -ٛ

 النعيم وأبو الكبير في الطبرانيو  السنة في عاصم أبي وابن شيبة، أبي ابن رواه( وصاحبني رآني من
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 أحد من تسمعو وال علمو، عنك غاب ما وال حربهم، وال زللهم، من بشيء تحدث وال
 .ٕسمعت إف قلبك لك يسلم ال فإنو بو، يحدث

                                                                                                                                                  

 الطبراني رواه المجمع في الهيثمي وقاؿ الفتح، في الحافظ حسنو الحديثو  ، الصحابة معرفة في
 . الصحيحة في األلباني وصححو ،الصحيح رجاؿ أحدىا رجاؿ طرؽ من

 (ذروا أصحابي)من حديثين متغايرين: فقولو :  جمع ىذا الحديث صنف رحمو اهلليبدوا أف  الم ٔ
أخرجو خيثمة  (التقولوا فيهم إال  خيرا)وقولو :  ،كشف( بإسناٍد حسن  ٜٕٓ/  ٖأخرجو البزار ) 

البن حجر  (التسبوا أصحابي) جزء طرؽ حديث :بن سليماف في فضائل الصحابة كما في 
 .( وإسناده ضعيفٓٚ)ص

 تقدـ ما يتعلق بهذه المسألة في بحث سابق. ٕ
 بها تميز التي القواعد من قاعدة أيضاً  ىذهفي شرحو:  العقل الكريم عبد بن ناصرقاؿ الدكتور 

 أنها تزعم التي الفرؽ حتى فإنو وسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ صحابة تجاه غيرىم عن السلف
 واآلراء بينهم حدثت التي األحداث في تخوض فإنها وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ أصحاب تحتـر
 الصحابة بين شجر ما أف منها: السلف ذكرىا ألسباب خطأ وىذا بينهم، شجر وما صارت التي

 فسروا أيضاً  نقلوىا والذين بالخطأ، منو كثير نقل نقل والذي كلو، لنا ينقل لم عنهم اهلل رضي
 ولم نشهده لم أمر منهم حدث وما منهم، يكن لم بما واتهموىم عنهم اهلل رضي الصحابة نيات
 الخطأ، من الحق وميزوا اتفقوا بحيث انتهى أنو بمعنى بخير؛ وانتهى اليقين وجو على نعلمو

 داعي ال: فإذاً  أخيو، قبل من لو حصل عما عفا يخطئ لم ومن وتاب، اعتذر منهم فالمخطئ
 .الموضوعات ىذه مثل إلثارة

 ولم عنهم اهلل رضي الصحابة بين حدثت التي األحداث جمع إذا أكثر الصدور توغر إنها ثم
 يجوز ال ما السامع قلب في فيقع ونيات، اجتهادات من وراءىا وما األحداث ىذه فقو يستوعب

 ا.ىػ وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ وزكاىم اهلل زكاىم الذين ىؤالء حق في
 أصحاب على يطعن الرجل رأيت إذافي شرحو:  الراجحي اهلل عبد بن العزيز عبدوقاؿ الشيخ 

 زنديق، خبيث رافضي أنو فاعلم ويفسقهم، يكفرىم أو يسبهم، أو وسلم، عليو اهلل صلى الرسوؿ
 ويفسقهم، يكفرىم وىو بالجنة، ووعدىم وعدلهم زكاىم تعالى اهلل ألف ولرسولو؛ هلل مكذب
 وىوى؛ سوء قوؿ صاحب أنو فاعلم: )قاؿ ولهذا وضبلؿ؛ كفر اهلل وتكذيب هلل، مكذباً  فيكوف
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 على فاتهمو اآلثار، غير يريد أو اآلثار، يرد أو اآلثار، على يطعن الرجل سمعت وإذا
 .ٔمبتدع ىوى صاحب أنو تشك وال اإلسبلـ،

                                                                                                                                                  

 الحديث أف ذكر والمؤلف( فأمسكوا أصحابي ذكر إذا: )وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ لقوؿ
 .حسن

 ،(خيراً  إال فيهم يقل فلم موتو، بعد الزلل من منهم يكوف ما وسلم عليو اهلل صلى النبي علم قد)
 مثل أحدكم أنفق لو! بيده نفسي فوالذي أصحابي، تسبوا ال: )والسبلـ الصبلة عليو قاؿ ولهذا
 تتخذوىم ال أصحابي، في اهلل اهلل: )آخر حديث وفي ،(نصيفو وال أحدىم مد بلغ ما ذىباً  أحد

 (.أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن أحبهم، فبحبي أحبهم فمن) والنيل، للطعن ىدفاً : يعني( غرضاً 
 [.ٛٔ:الفتح{ ]الش َجَرةِ  َتْحتَ  يُػَبايُِعوَنكَ  ِإذْ  اْلُمْؤِمِنينَ  َعنِ  الل وُ  َرِضيَ  َلَقدْ : }يقوؿ تعالى واهلل
 الل وُ  َرِضيَ  بِِإْحَسافٍ  اتػ بَػُعوُىمْ  َوال ِذينَ  َواألَنَصارِ  اْلُمَهاِجرِينَ  ِمنَ  اأَلو ُلوفَ  َوالس ابُِقوفَ : }سبحانو وقاؿ
ُهمْ   [.ٓٓٔ:التوبة{ ]َجن اتٍ  َلُهمْ  َوَأَعد   َعْنوُ  َوَرُضوا َعنػْ
 أصحابي، اتركوا: أي( خيراً  إال فيهم تقولوا ال أصحابي ذروا: )وسلم عليو اهلل صلى النبي وقوؿ

 أخرجو( خيراً  إال فيهم تقولوا ال: )وقولو ،(أصحابي لي دعوا: )بنص حسن بإسناد البزار أخرجو
 وإسناده( أصحابي تسبوا ال: )حديث طرؽ جزء في كما الصحابة، فضائل في سليماف بن خيثمة

 .ضعيف
 يحدث أحد من تسمعو وال علمو، عنك غاب ما وال حربهم، وال زللهم من بشيء تحدث وال)
 مجتهد بين ما فإنهم وزللهم؛ وقتالهم الصحابة خبلؼ من حصل مما بشيء تحدث ال: أي ،(بو

 قاؿ وكما بينهم، جرت التي الحروب وكذلك أجر، لو مخطئ مجتهد بين وما أجراف، لو مصيب
 .منها ألسنتنا اهلل ينزه أف فنرجو عنها، أيدينا اهلل نزه دماء ىذه: السلف بعض
 بو، يحدث أحد من تسمعو وال بو، تتكلم ال تعلمو ال الذي: أي ،(علمو عنك غاب ما وال: )وقولو

 في الطعن سمعت إف قلبك لك يسلم ال فإنو عليو؛ فأنكر بو يحدث أحداً  سمعت إذا بل
 لك يسلم أف أردت فإذا شيء، قلبك في يقع أف بد فبل وسلم عليو اهلل صلى النبي أصحاب

 أحداً  سمعت وإذا وسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب في يطعن أحداً  تسمع فبل قلبك
 .عليو فأنكر يطعن

 النصوص باآلثار والمقصود حق، ىذافي شرحو:  العقل الكريم عبد بن ناصرقاؿ الدكتور ٔ
 .وغيرىا والتطبيقات واالجتهادات االعتقاد وأصوؿ الدين مناىج من السلف عن ورد وما الشرعية
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 على افترضها التي وجل عز اهلل فرائض من فريضة ينقص ال السلطاف جور أف واعلم
 شاء إف لك تاـ معو وبرؾ وتطوعك نفسو، على جوره وسلم؛ عليو اهلل صلى نبيو لساف

 الطاعات من شيء وكل معهم، والجهاد معهم، والجمعة الجماعة: يعني تعالى، اهلل
 .ٔنيتك فلك فيو، فشارؾ

                                                                                                                                                  

 مناىج ذلك في بما والمناىج، والسلوؾ والعلم القوؿ في ىديهم من السلف عن نقل ما فكل
 الدين، وأصوؿ االعتقاد قضايا تناوؿ ذلك في وبما ومصادره، االستدالؿ وطرؽ الدين تلقي

 .وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ آثار وحفظ االجتهاد في ومناىجهم
 الذين المؤمنوف وىم والجماعة، السنة أىل ىم وأىلها أىلها، على طعن فقد اآلثار على طعن فمن
 الدين على وطعن رواتها على طعن فقد اآلثار على طعن من ألف سبيلهم؛ خالف من اهلل توعد

 عليو اهلل صلى النبي عن ورثوه الذين الثقات العدوؿ خبلؿ من إلينا اهلل نقلو إنما الدين ألف نفسو؛
 طعن اآلثار على الطعن فإف الساعة، قياـ إلى محفوظاً  الدين يبقى بهم الذين العلماء وىم وسلم،

 .أشد ىو بل فيها، الطعن في يدخل اآلثار رد وكذلك نفسو، الدين في
 من حدث فقد اآلثار رد أما المتأخرين، الكبلـ وأىل المرجئة فرؽ مثل من اآلثار على فالطعن

 .والباطنية والرافضة الجهمية من وحدث المعتزلة، وبعض الخوارج
 على متهم فهو) مر كما الصحيحة مصادره غير من الدين تلقى: يعني( اآلثار غير أراد فمن: )قولو

 أصحاب من كثيراً  ألف يعلم؛ لم أو علم سواء( مبتدع ىوى صاحب أنو تشك وال اإلسبلـ،
 صنعاً، يحسنوف أنهم يظنوف وىم وجل عز اهلل دين في تفريطهم بسبب الهوى في يقعوف األىواء
 اهلل رسوؿ وىم بهم القدوة يجب بمن االقتداء وتركوا االتباع تركوا إنهم حيث من أثموا لكنهم
 .والتابعوف الصحابة ثم وسلم عليو اهلل صلى

 لوائهم وتحت معهم الجهاد حكم عن أماتقدـ ما يخص الجمعة والجماعة في بحث سابق،  ٔ
 في أقوالهم نقل وسيأتي وفاجر، بر كل مع يكوف الجهاد أف على العلم أىل نص فقد ورايتهم،

 التي والفجور الفسق أنواع من والبدع الفاسق، الحاكم مع الجهاد حكم عن الحديث تحت ذلك
 .بذلك متلبسين كانوا إف حكامهم خلف الجهاد إقامة من الرعية تمنع ال

 الغزو عن عباس ابن سألت:  قاؿ حمزة أبي عن (ٜٜٗ/ٕٔ) المصنف في شيبة أبي ابن أخرج
 من نصيبهم على ويقاتلوف اآلخرة، من نصيبك على تقاتل)  : فقاؿ ؟ أحدثوا وقد األمراء، مع

 (. الدنيا
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 مع الضبللة أىل أغزو:  لو قلت:  قاؿ جابر عن اليشكري، سليماف عن - أيضاً  - وأخرج
 (. حملوا ما وعليهم حملت، ما عليك فإنما اغز،)  : قاؿ ؟ السلطاف

 : فقاال السوء، أئمة مع الغزو عن سئبل ،والحسن سيرين ابن عن - أيضاً  - وفيو
 يزيد بن الرحمن عبد بن محمد عن ،- أيضاً  - وفيو (. إثمهم وعليهم وفضلو، وأجره شرفو لك) 

 أشد أقواماً  أدركت لقد بني يا: قاؿ ؟ تغزو الحجاج إمارة في أبة يا: ألبي قلت) ،قاؿ النخعي
 (. .... حاؿ على الجهاد يدعوف ال وكانوا للحجاج، منكم بغضاً 

 - النخعي إبراىيم:  أي - سئل: )  قاؿ المغيرة عن (ٖ٘ٔ/ٕ) سننو في منصور بن سعيد وأخرج
 جهاد عن ليثبطهم الشيطاف إال بو عرض إف)  : فقاؿ ؟ يصنعوف ما ،وذكر مرواف بني مع الغزو عن

  (. عدوىم
 الجهاد على يحث كاف أنو اهلل رحمو أحمد اإلماـ عن جاء ماأيضا  ذلك في السلف آثار ومن
 .الخرمي بابك قتاؿ في والمعتصم المأموف أياـ
 - ٚٗٔ/ ٔ) السنة في الخبلؿالذي رواه  المديني، بن علي إلى أحمد اإلماـ كتاب ذلك ومن

 أحمد فإني عليك، سبلـ :محمد بن أحمد من اهلل عبد بن علي الحسن أبي إلى: )ونصو (ٛٗٔ
 كل من وإيانا وسلمك كلها، األمور في إليك اهلل أحسن :بعد أما ىو إال إلو ال الذي اهلل إليك
 شكر أداء على العوف أسألو متظاىرة، اهلل من نعم في بو أعنى ومن وأنا إليك كتبت برحمتو، سوء
 ىذا أمر من بلغك قد يكوف أف لعلو أمر في -اهلل رحمك- إليك كتبت نعمة، كل ولي فإنو ذلك

 وسبي المحاـر وانتهاؾ ذلك وغير الذرية قتل من بو، ركبو قد بما اإلسبلـ ركب قد الذي الخرمي،
 في نية لو ممن يحضرؾ من عند ذلك منفعة رجاء إخوانك، بعض إليك الكتاب في وكلمني النساء

 رحمك- رأيت فإف منك، يقبل أنو ترى ممن حريمهم وعن عنهم والذب أردبيل، أىل إلى النهوض
 ىذا من وخوؼ وضيعة ىلكة شفا على فإنهم ذلك، منك يقبل أنو ترى ممن حضرؾ لمن -اهلل

 . (وبركاتو اهلل ورحمة عليكم والسبلـ مهم، كل وإيانا اهلل كفاؾ المظل، العدو
 وكتب إليو الخروج على يحرض اهلل عبد أبو جعل بابك أمر من كاف لما: قاؿ الصائغ حسين وعن
/ ٔ) للخبلؿ السنة(.  بابك إلى الخروج على يحرضهم البصرة والي الوليد أبي إلى كتاباً  معي

ٔٗٛ). 
 ص)  األرواح حاديكما في   المشهور مسائلة في ذلك، على العلم أىل إجماع حرب وحكى
 المتمسكين السنة وأىل األثر، وأصحاب العلم أىل مذاىب ىذه)  : فيها جاء والتي(.  ٜٜٖ
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 ىذا، يومنا إلي - وسلم عليو اهلل صلى - النبي أصحاب لدف من فيها، بهم المقتدي بها،
 .عليها وغيرىم والشاـ الحجاز أىل علماء من أدركت من وأدركت

 عن خارج مبتدع، مخالف فهو قائلها، عاب أو فيها، طعن أو المذاىب، ىذه من شيئاً  خالف فمن
 .الحق وسبيل السنة منهج عن زائل الجماعة،

 الحميدي الزبير بن اهلل وعبد مخلد بن اهلل وعبد إبراىيم، بن وإسحاؽ أحمد، مذىب وىو:  قاؿ
 والجمعة....  قولهم من وكاف العلم، عنهم ،وأخذنا جالسنا ممن وغيرىم منصور، بن ،وسعد

 والخراج الصدقات، ودفع أتقياء، عدوالً  بررة يكونوا لم وإف السلطاف، مع والحج والعيداف،
  ىػ ا...  جاروا أو فيها، عدلوا إليهم، والغنائم والفيء، واألعشار

 أدركنا)  : (ٔٛٔص) عقيدتهما في تعالي اهلل رحمهما - زرعة وأبو حاتم أبو اإلماماف وقاؿ
 الجهاد وأف : مذىبهم من فكاف ويمناً  وشاماً  ومصراً، وعراقاً، حجازاً  األمصار جميع في العلماء

 أئمة من األمر أولي مع الساعة قياـ إلى والسبلـ الصبلة عليو نبيو وجل عز اهلل بعث منذ ماض
 أئمة من األمر أولي إلى السوائم من الصدقات ودفع ، كذلك والحج.  شيء يبطلو ال المسلمين
 .ىػ ا(.  المسلمين

 في ألف معو، والجهاد نصرتو وعدـ عنو للتخاذؿ سبباً  يكوف ال للبدعة الحاكم ارتكاب أف فظهر
 مواجهة في كانوا إف خاصة عليهم اهلل أعداء لنصر سبباً  يكوف وقد للمسلمين خذالناً  ذلك

 .الكفار
 الشرعي الجهاد ىو المبتدع الخليفة مع يترؾ ال الذي القتاؿ أو الجهاد أف على ىنا ينبو لكن

 الخوارج قتاؿ ذلك في ويدخل اهلل، كلمة إعبلء سبيل في جهاد أنو على العلم أىل نص الذي
 في لمخلوؽ طاعة فبل فيو، اإلماـ متابعة يحـر مما ىذا فإف الفتنة في القتاؿ أما اإلماـ، مع والبغاة
 . الخالق معصية

 معهم. الحج( فرع)
 داـ ما الخليفة اعتقاد كاف مهما الحج، عن يتوقفوف ال -اهلل رحمهم - الصالح السلف كاف

 .فسقو أو الخليفة ابتداع بسبب الحج عن توقف أنو السلف من أحد عن يرد ولم مسلماً،
 من أدركت من كاف(: )ٕٛٛ ص) السنة أصوؿكما في   -اهلل رحمو- عباد بن زىير قاؿ

 مع يحجوف كانوا وغيرىم، ووكيع، المبارؾ، وابن عياض، بن والفضيل وسفياف، مالك، المشايخ،
 .(خليفة كل
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 الفقو أىل من العلماء أجمعت وقد(: )ٕٓٛ - ٕٙٚ: ص) واإلبانة الشرحفي  بطة ابن وقاؿ
 ومنى والعيدين الجمعة صبلة أف: ىذا وقتنا إلى األمة ىذه أوؿ من والزىاد والعباد والنساؾ والعلم

 والصدقات الخراج وإعطاءىم فاجر، أو بر أمير كل مع والهدي والجهاد والغزو وعرفات
 عقدوىا التي والجسور القناطر على والمشي بنوىا التي المساجد في والصبلة جائز، واألعشار

 على جائر أمير كل ومع عصر كل في كلها والصنائع والزراعة التجارة وسائر والشراء، والبيع
 . (والسنة الكتاب حكم
 مع والجهاد الحج، أف: السنة أىل قوؿ ومن(: )ٕٛٛ: ص) السنة أصوؿفي  زمنين أبي ابن وقاؿ
 .(والحق السنة من وفاجر، بر كل

 عند فالواجب عدؿ؛ غير كاف وإف) :(ٕٛٔ/ ٘) البخاري صحيح شرحفي  بطاؿ ابن وقاؿ
 إليو وتؤدى والحج، الصلوات،: الحدود معو يقيموا وأف عليو الخروج ترؾ السنة أىل من العلماء

 . (الزكوات
 وال الرعية، يضر ال السلطاف جور أف: أيفي شرحو:  الراجحي اهلل عبد بن العزيز عبدوقاؿ الشيخ 

 تامة الجور أئمة خلف بها أمروا التي والصبلة اهلل افترضها التي فالفرائض أجورىم، من ينقص
 أو الجمعة صليت إذا تاـ أجرؾ لكن فجوره، يضرؾ وال نفسو، على فجوره والسلطاف تاـ، واألجر
 فاجراً  كاف إذا القائد أو اإلماـ أو السلطاف وأما معهم، غزوت أو معهم جاىدت أو العيدين
 .فجوره يضرؾ وال نفسو على ففجوره

 كاف وإف الفسق، بمجرد يقاتلوف ال واألئمة: قاؿ أنو اهلل رحمو تيمية ابن اإلسبلـ شيخ عن ونقل
 أف جاز القتل فيو جاز ما كل فليس وغيره، كالزنا الفسق أنواع لبعض يقتل قد المقدور الواحد
 .األمر ولي يرتكبو كبير فساد من أعظم القتاؿ فساد إذ إياه، لفعلهم األئمة يقاتل
 فيو وقع لو لكن يجلد، الخمر شرب إذا يده، تقطع سرؽ وإذا يجلد، أو يرجم الرعية من الزاني

 على جاز ما كل فليس الصبر، إال عليك فما يجلده، أحد يوجد فبل مثبلً  الخمر فشرب السلطاف
 تصلي معو تحج معو تقاتل فاسقاً  كاف ولو معو تجاىد أف وعليك السلطاف، على يجوز الرعية
 بمجرد عليو تخرج وال مسلم، أنو داـ ما نفسو على وفجوره نفسو على ففسوقو الجمعة، خلفو

 ما أديت فقد وإال هلل، فالحمد استجاب فإف االستطاعة، بقدر مبذولة النصيحة ولكن المعصية،
 وضياع األمن، واختبلؿ الدماء إراقة يسبب وشر؛ فساد خروجك ألف عليو؛ تخرج وال عليك،
 ا.ىػ األعداء وتدخل تسلط من يسبب وما األمة،
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 الرجل رأيت وإذا ىوى، صاحب أنو فاعلم السلطاف على يدعو الرجل رأيت وإذا
 كانت لو: فضيل لقوؿ، اهلل شاء إف سنة صاحب أنو فاعلم بالصبلح للسلطاف يدعو

 .السلطاف في اال جعلتها ما دعوة لي
: قاؿ الصائغ، مردويو نا الطبري، محمد بن الحسين نا: قاؿ كامل بن أحمد أنا

 يا: لو قيل، السلطاف في إال جعلتها ما مستجابة دعوة لي أف لو: يقوؿ فضيبل سمعت
 السلطاف في جعلتها وإذا تعدني، لم نفسي في جعلتها إذا: قاؿ، ىذا لنا فسر علي أبا

 أف نؤمر ولم بالصبلح، لهم ندعو أف فأمرنا، والببلد العباد بصبلحو فصلح صلح،
 وصبلحهم أنفسهم، على وجورىم ظلمهم ألف جاروا؛ وإف ظلموا، وإف عليهم ندعو

 .ٔوللمسلمين ألنفسهم

                                                                                                                                                  

 السلطاف جور إف: يقوؿ القاعدة فسر الشيخفي شرحو:  العقل الكريم عبد بن ناصروقاؿ الدكتور 
 في عليهم وتعد العباد، حقوؽ في تجاوزات منو تحدث أو فاجراً  أو فاسقاً  أو ظالماً  كونو وىو

 ماداـ شيئاً  بها يقـو التي اإلسبلـ فرائض من ينقص أف ينبغي ال ذلك كل وأنفسهم، أموالهم
 معو يقاـ أف والبد يعينهم، الذين وأئمتو خلفائو وخلف خلفو يصلي أف فبلبد بيعة، لو مسلماً 

 شعائر وبواليتو بقراراتو تؤدى أف والبد وجل، عز اهلل لدين نشر جهاد أو دفاع جهاد سواء الجهاد،
 .إمامهم مع الناس يحج يـو والحج كالحج، الدين

 السلطاف، عليو يسير ما على الناس يسير أف البد وغيرىا واألعياد كالصياـ الدين فرائض وكذلك
 النوائب وعند االستسقاء، صبلة مثل األخرى اإلسبلـ شعائر وال والجماعة، الجمعة يتركوف فبل

 كما لو والدعاء بالمعروؼ لو والطاعة السمع من والبد الفرقة، وعدـ عليو الكلمة جمع من البد
 .بعد فيما الشيخ سيذكر

 أركاف من أو الدين شعائر من أو نفسو السلطاف حق من سواء فريضة، ينقض ال السلطاف جور: إذاً 
 .فاجراً  أو براً  كاف سواء السلطاف مع إال تأديتها يمكن ال واجبات ألنها العظمى؛ األمة مصالح أو

 كما والببلد، للعباد صبلح صبلحهم إذ دينو على غيور مسلم لكل مطلب األمر والة حصبل ٔ
 بخير يزالوا لن الناس أف أعلموا)  :موتو عند عنو، اهلل رضي الخطاب بن عمر المؤمنين أمير قاؿ

 .صحيح بإسناد (ٕٙٔ/ٛ) السنن في البيهقي أخرجو ( وىداتهم والتهم لهم استقامت ما
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 سلطانكم، صلح فإذا سلطانكم، زمانكم إنما)  :قاؿ مخيمرة بن القاسم عن - أيضا - وفيها
 (. زمانكم فسد سلطانكم، فسد وإذا زمانكم، صلح

 مؤمن كل على حقا فكاف مستقيم، صراط إلي يشاء من يهدي وحده تعالي اهلل إلي الوالة وصبلح
 والسير ،- تعالي - اهلل طاعة إلي والتوفيق بالهداية لهم يدعوا أف اآلخر، واليـو - تعالي - باهلل
 . والدنيا الدين في بالخير مؤمن كل على يعود ذلك نفع ألف مرضاتو، في

 عن نقل أنو( ٙٓٔ/ٗ) االعتزاؿ من الكشاؼ تضمنو فيما االنتصاؼ في المالكي المنير ابن ذكر
 أدعو ،- واهلل - إي:  فقاؿ ؟ ظالم وىو لو أتدعوا:  لو فقيل ظالم لسلطاف دعا أنو السلف بعض

 .ىػ.ا. بزوالو يدفع مما أعظم ببقائو اهلل يدفع ما إف لو
 قاؿ أنو الزاىد الواعظ إسماعيل ابن سعيد عثماف أبي عن (ٜٜ/ٖٔ) شعبال في البيهقي وأخرج

 :قاؿ(  النصيحة الدين)  مرفوعاً  الداري تميم لحديث روايتو بعد -
 إذا فإنهم والحكم، والعمل بالقوؿ والرشاد بالصبلح الدعاء من لو وأكثر للسلطاف، فانصح

 علي الببلء ويزداد شراً  فيزدادوا بالعنة، عليهم تدعوا أف وإياؾ. بصبلحهم العباد صلح صلحوا،
 .ىػ ا...   المؤمنين عن الببلء فيرتفع الشر، فيتركوا بالتوبة، لهم أدعو ولكن المسلمين،

 صور في وتجلت واضحة عناية - األمر لوالة الدعاء - القضية بهذه المسلمين علماء أعتني ولقد
 : منها رائعة ناصعة

 باعتقاد المسلم يطالب التي السلفية العقائد مختصرات في األمر لوالة بالدعاء األمر إيداع:  أوالً 
 من نماذج وسيأتي األئمة، وإجماع والسنة الكتاب من الشرعية الحجج على ةمبني الكونه فيها ما

 .اهلل شاء إف ذلك
 .ذلك في مؤلفاً  اإلسبلـ علماء بعض تخصيص:  ثانياً 
 السنة علم األخيار المعمرين سيد السلف، بقية الرحاؿ، المحدث المفتي العبلمة اإلماـ ألف فقد

 في اإلسبلـ دعائم: )  سماه كتاباً  - الحبشي بابن المعروؼ - الحنبلي الحراني منصور بن يحيى
 طبقات ذيل في رجب ابن بعضها عدد جمة، مناقب لو ىذا الحبيشي وابن ( لئلماـ الدعاء وجوب

 (.ٜٕٚ/ٕ) الحنابلة
 األغراض عن بعيداً  األمور ىذه في يؤلفوف والسنة اإلسبلـ علماء أف ليعلم ذلك ذكرت وإنما

 إلي المؤدي االختبلؼ من األمة على وخوفاً  تعالي هلل ديانة ذلك في ألفوا بل الدنيوية، الدنيئة
 .السلطاف على الخبلؼ وىو والمرج، الهرج
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 ويرجفوف ذلك، في - الحديث بل - التأليف عن ينهوف الذين ، -جاىلينال- بأولئك تغتر فبل
 .وشرع دين ىو بل ورياء مداىنة ذلك بأف
 من وعكسو ، األمر لوالة الدعاء سلفياً  سنياً  كاف من عبلمة المحققين العلماء بعض جعل:  ثالثاً 
 .األمر والة على دعا ضااًل، مبتدعاً  كاف

 وإذا ىوى صاحب أنو فاعلم السلطاف، على يدعوا الرجل رأيت وإذا)  : كما قاؿ المصنف ىنا
 ىػ.ا(  - اهلل شاء إف - سنة صاحب أنو فاعلم بالصبلح، للسلطاف يدعو الرجل رأيت
 متبعوف، ذلك في وىم جلياً  واضحاً  األمر لوالة بالدعاء السلف من القوي االىتماـ ىذا ترى فأنت

 .تهوى وما النفس حظوظ على الشريعة لنصوص مقدموف الهوى، من سالموف
 .ذلك في المرضيين السنة أىل عن جاء مما جملة الموفق أيها وإليك
)  :األمير عن قاؿ أنو - اهلل رحمو - الخوالني مسلم أبي عن (ٙٛ/ٔ) السنة في الخبلؿ أخرج

 تخالفو وال بالهدى، لو فادع ذلك، بغي عمل وإف اهلل، فاحمد أىتدي فإف مثلك، عليك مؤمر إنو
 . ( فتضل
 عبد ثنا:  الموصلي يعلى أبو ثنا:  إبراىيم بن محمد حدثنا( ٜٔ/ٛ) اللحية في نعيم أبو أخرج

 لي أف لو:)  يقوؿ عياض بن الفضل سمعت:  قاؿ ،- مردويو ولقبو - البغدادي يزيد بن الصمد
 . إماـ في إال صيرتها ما مستجابة، دعوة
 - اإلماـ في صيرتها ومتي تجزني، لم نفسي في صيرتها متي:  قاؿ ؟ على أبا يا ذلك وكيف:  قيل

 معلم يا وقاؿ جبهتو المبارؾ ابن فقبل...  والببلد العباد صبلح اإلماـ فصبلح ،- عمت:  يعني
 ؟ صحيح إسناده ( ؟ غيرؾ ىذا يحسن من   الخير

 : اإلماـ عن قاؿ أحمد اإلماـ أف حنبل، عن (ٖٛ/ٔ) السنة في الخبلؿ أخرجو 
 .( على واجباً  ذالك وأري والتأييد، والنهار الليل في والتوفيق بالتسديد لو ألدعو وإني) 

 رحمو - المتوكل الخليفة وذكر اهلل، عبد أبا سمعت)  :قاؿ المروذي، بكر أبي عن أيضاً  وأخرج
 يحل ما لتنظرف حدث، بو حدث لئن:  وقاؿ، والعافية بالصبلح لو ألدعو إني:  فقاؿ - تعالي اهلل

 .( باإلسبلـ
 لهم الدعاء ويروف) (: ٕٜ)ص الحديث أصحاب السلف عقيدة  في الصابوني عثماف أبو وقاؿ

 ( . الرعية في العدؿ وبسط والصبلح، والتوفيق باإلصبلح
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 والعطف بالصبلح لهم الدعاء ويروف) (: ٓ٘)ص السنة أىل اعتقاد في اإلسماعيلي بكر أبو وقاؿ
 .ىػ.ا(  العدؿ إلي
 نصو، لو تبذؿ وأف السلطاف، إصبلح في - تعالي - اهلل إلي ترغب أف رعية كل على فحقيق) 

 ( والعباد الببلد فساد فساده وفي والببلد العباد صبلح صبلحو في فإف دعائها، بصالح وتحضو
 .(ٖٗص) للطرطوشي الملوؾ سراج

 أنشد أنو اهلل، عبد بن عمر ابن أحمد عن (ٗٛٔ/ٔ) العلم بياف جامع في البر عبد ابن أنشدو 
 : لنفسو
 الرؤساء للوالة * صبلحا اهلل نسأؿ

 األمراء صبلح * والدنيا الدين فصبلح
 التناء بعد على * الشمل يلتئم فبهم
 لمن ببلغ فيو ما الخوارج مذاىب من التحذير من ذكرت وقد (:ٖٔٚ/ٔ) الشريعة األجري وقاؿ

 للوالة ودعا...  األئمة جور على فصبر رأيهم ير ولم الخوارج مذاىب عن تعالي اهلل عصمو
 كاف فمن، والعيدين الجمعة خلفهم فصلي للمسلمين عدو كل معهم وجاىد معهم وحج بالصبلح

 .ىػ.ا ( - اهلل شاء إف - المستقيم الصراط على كاف وصفو، ىذا
 .شهيد وىو السمع ألقى أو قلب لو كاف لمن وتغني تكفي السلف نصوص من مختارة جملة فهذه

 . والسنة الكتاب ضوء في الحكاـانظر كتاب معاملة 

 عنهم اهلل رضي الصحابة في يقاؿ كمافي شرحو:   العقل الكريم عبد بن ناصرقاؿ الدكتور ٔ
 يقاؿ وكما البيت، آؿ حق في يقاؿ وكما بالجنة، المبشرين العشرة حق في أيضاً  يقاؿ وكما عموماً،

 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أزواج المؤمنين أمهات حق في يقاؿ كذلك األربعة؛ الخلفاء حق في
 على ينعكس وسلم عليو اهلل صلى النبي أزواج في اللمز أو الطعن ألف بخير إال يذكرف فبل وسلم،

 صلى النبي أزواج في يقاؿ أف يليق ال فإنو لحقو، استنقاص ألنو وسلم عليو اهلل صلى النبي حق
 وسلم، عليو اهلل صلى النبي أزواج بصفتهن أيضاً  إليهن يسيء وما ىو إليو يسيء ما وسلم عليو اهلل

 في الصحابة عمـو في يدخلن فهن كتابو، في وجل عز اهلل زّكاىن مسلمات مؤمنات وبصفتهن
 اهلل رسوؿ أزواج بصفتهن أخص حق ولهن فيهم، والطعن اللمز جواز وعدـ لهم السب جواز عدـ

 .وسلم عليو اهلل صلى
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 كاف مهما الفطرة على الذي المستقيم المسلم فإف األىواء، أىل عند وقع ما إلى إشارة وىذه
 النبي أزواج في القوؿ على يجرؤ أف يمكن ال عقيدتو استقامت إذا فإنو والفجور، الفسق من عنده
 صاحب إال فيهن يقدح ال فإنو ىذا فعلى الرافضة فعلت كما إحداىن في أو وسلم عليو اهلل صلى
 إال الخير بغير المؤمنين أمهات ذكر من إليو وأشار ىو ذكره مما شيء يحدث لم ولذلك ىوى،

 ذلك، في كبره تولى من أوؿ ىم فالرافضة الرافضة، رأسهم وعلى واألىواء والبدع الشر أىل من
 ا.ىػ  الخوارج بعض وكذلك
 اهلل رحمنا اعلموا: اهلل رحمو الحسين بن محمد قاؿ(: ٜٖٙ/ ٖ) الشريعة في اآلجري قاؿ :مسألة
،  المؤمنين أمهات وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أزواج وجميع عنها اهلل رضي عائشة أف وإياكم

 ذكرنا وقد عنها اهلل رضي خديجة أولهن،  وسلم عليو اهلل صلى برسولو وجل عز اهلل فضلهن
 صار فلم: قائل قاؿ فإف،  جليل وخطرىا،  عظيم شرفها عنها اهلل رضي عائشة وبعدىا،  فضلها
،  بعدىا كاف ممن وسلم عليو اهلل صلى النبي أزواج سائر دوف عائشة فضائل يذكروف الشيوخ

 على المنافقين من قـو حسدىا أف لما: لو قيل عنهما اهلل رضي عائشة وبعد خديجة بعد: أعني
 وأكذب القرآف فيو وأنزؿ منو تعالى اهلل برأىا قد بما فرموىا وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عهد
،  المؤمنين أعين بو وأقر،  وسلم عليو اهلل صلى رسولو بو الكريم اهلل فسر،  بباطلو رماىا من فيو

 صلى النبي زوجة عنو اهلل رضي فضائلها بذكر العلماء عني ذلك عند،  المنافقين أعين بو وأسخن
 بأـ لو لست إنك: قاؿ رجبل أف: اهلل رحمها لعائشة قيل أنو روي واآلخرة الدنيا في وسلم عليو اهلل

 أنو المتقدمين من الفقهاء بعض عن وبلغني المنافقين بأـ ولست،  المؤمنين أـ أنا صدؽ: فقالت
 بأمو ليست أنها اآلخر وحلف،  أمو عائشة أف أحدىما حلف،  بالطبلؽ حلفا رجلين عن سئل
 الذي إف: فقاؿ أحدىما يحنث أف من بد ال. ىذا؟ كيف: لو فقيل. يحنث لم كبلىما: فقاؿ
 محمد قاؿ. يحنث لم منافق ىو أمو ليست إنها حلف والذي،  يحنث لم مؤمن ىو أمو أنها حلف

 الطيبة وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ حبيبة عائشة يشنأ ممن باهلل فنعوذ: اهلل رحمو الحسين بن
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ خليفة أبيها وعن عنها اهلل رضي المؤمنين أـ الصديق ابنة الصديقة المبرأة
 .وسلم
 عنها اهلل رضي عائشة المؤمنين أـ سب من: عنها اهلل رضي عائشة المؤمنين أـ سب حكم: مسألة

 .يكفر انو العلماء أجمع فقد منو، اهلل برأىا بما
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 وقد خبلؼ، ببل كفر منو اهلل براىا بما عنها اهلل رضي عائشة قذؼ من: يعلي أبو القاضي قاؿ
 .األئمة من واحد غير ىذا على اإلجماع حكي
 فقد رماىا من: قاؿ لم؟: لو قيل. قتل عائشة سب ومن جلد، بكر أبا سب من: )مالك عن فروي
 (.ٙٙ٘ ص المسلوؿ الصاـر(. )القرآف خالف
 إف ابدا لمثلو تعودوا اف اهلل يعظكم: }يقوؿ تعالى اهلل ألف: )مالك عن روايتو، في شعباف ابن وقاؿ
 (.ٜٓٔٔ/ ٕ الشفا(. )كفر فقد عاد فمن{ مؤمنين كنتم

 :منها الداللة، وظاىرة صريحة المؤمنين أـ رمى من كفر على واألدلة
 جاء ما وتكذيب ببراءتها، شهد الذي للقرآف تكذيبا ىذا في اف مالك، اإلماـ بو استدؿ ما: أوال

 .كفر القرآف بو
 من أف على قاطبة اهلل رحمهم العلماء اجمع وقد(: ٕٙٚ/ ٖ) تفسيره في كثير ابن اإلماـ قاؿ

 .للقرآف معاند ألنو يكفر، فإنو اآلية، ىذه في ذكر الذي ىذا بعد بو ورماىا ىذا بعد سبها
 ىاىنا مالك قوؿ: السابق مالك اإلماـ قوؿ على تعليقا( ٘ٔ/ ٔٔ) المحلي في حـز ابن وقاؿ

 .ببراءتها قطعو في تعالى هلل وتكذيب تامة، ردة وىي صحيح،
 القرآف عليها دؿ وجوه، عدة من وسلم، عليو اهلل صلى اهلل لرسوؿ وتنقيصا إيذاء فيو إف: ثانيا

 :ذلك فمن الكريم،
 باربعة يأتوا لم ثم المحصنات يرموف والذين} تعالى قولو بين فرؽ عنهما اهلل رضي عباس ابن إف

 اآلية تفسير عند فقاؿ ،{المؤمنات الغافبلت المحصنات يرموف الذين إف} قولو وبين{ شهداء
 ومن توبة، ليس مبهمة وىي خاصة، وسلم عليو اهلل صلى النبي وأزواج عائشة شأف في ىذه: الثانية
 فيقبل يقـو أف رجل فهم: قاؿ. . . كبلمو آخر إلى. . . توبة لو اهلل جعل فقد مؤمنة أمرأة قذؼ
 نزلت إنما اآلية ىذه اف عباس، ابن بين فقد ،(ٖٛ/ ٛٔ) الطبري تفسير. فسر ما حسن من رأسو
 اهلل رسوؿ على الطعن من قذفهن في لما عنهن، اهلل رضي المؤمنين وامهات عائشة قذؼ فيمن
 إلى لو نسبة ألنو البنها، أذى ىو كما لزوجها، أذى المرأة قذؼ فغن وعيبو، وسلم عليو اهلل صلى

 من الناس بعض يلحق ما ولعل. . عظيما اذى يؤذيو امرأتو زنى وإف فراشو، لفساد وإظهار الدياثة
 ،٘ٗ ص المسلوؿ الصاـر. )المقذوؼ ىو كاف لو يلحقو مما اعظم أىلو بقذؼ والخزي العار

 (.ٜٖٔ/ ٕٔ والقرطبي
 .باإلجماع كفر وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فإيذاء وكذلك
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 ال مثلو ألف عائشة، في يعني{: ابدا لمثلو تعودوا اف اهلل يعظكم} تعالى قولو عند القرطبي قاؿ
 عليو اهلل صلى النبي ازواج من مرتبتو في كاف فيمن او بعينو، المقوؿ في القوؿ نظير إال يكوف

 من كفر وذلك وأىلو، عرضو في وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إذاية من ذلك في لما وسلم،
 (.ٖٙ٘ٔ - ٖ٘٘ٔ/ ٖ القرآف أحكاـ في عربي ابن عن ،ٖٙٔ/ ٕٔ القرطبي((. )فاعلو
 في صحييهما في الشيخاف أخرجو ما وسلم، عليو اهلل صلى للنبي أذى قذفهن أف على يدؿ ومما

 بن اهلل عبد من فاستعذر وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاـ: قالت عائشة، عن اإلفك حديث
 المسلمين معشر يا: - المنبر على وىو - وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ قالت سلوؿ، أبي
 .الصحيحين في جاء كما. .( بيتي اىل في أذاه بلغني قد رجل من يعذرني من

 أىل في اذاه من بلغني لما منو انتصفت إذا عذري ويقيم ينصفني من أي( يعذرني من: )فقولو
 .أعلم واهلل بيتي،
 .منو استعذر تأذيا بذلك تاذى قد وسلم عليو اهلل صلى انو فثبت
 بضرب أمرتنا إذا نعذرؾ فإنا اعناقهم، نضرب مرنا: )حمية تاخذىم لم الذين المؤمنوف وقاؿ

 الصاـر. )أعناقهم ضرب في استئماره سعد على وسلم عليو اهلل صلى النبي ينكر ولم ،(أعناقهم
 (.ٚٗ ص المسلوؿ

 رب رسوؿ زوجة المؤمنين أـ الطاىرة الطيبة يقذؼ ومن: )الوىاب عبد بن محمد الشيخ قاؿ
 بن اهلل عبد ضرب من فهو عنو، ذلك صح لما واآلخرة، الدنيا في وسلم عليو اهلل صلى العالمين

 المسلمين معشر يا: يقوؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ حاؿ ولساف المنافقين، رأس سلوؿ أبي
 وأعد واآلخرة الدنيا في اهلل لعنهم ورسولو اهلل يؤذوف الذين إف. }أىلي في أذاني فيمن يعذرني من
{. . مبينا بهتانا احتملوا فقد اكتسبوا ما بغير والمؤمنات المؤمنين يؤذوف والذين مهينا عذابا لهم
 (.ٕٙ - ٕ٘ الرافضة عل الرد. )اهلل رسوؿ يا نعذرؾ نحن: لو ليقولوا دينو أنصار فأين
 آخر، جانب من وسلم عليو اهلل صلى اهلل برسوؿ تنقيص فيو عنها اهلل رضي بها الطعن أف كما

 .. {. للخبيثين الخبيثات: }وجل عز قاؿ حيث
 اهلل صلى اهلل لرسوؿ زوجة عائشة ليجعل اهلل كاف ما أي(.: ٕٛٚ/ ٖ) تفسيره في كثير ابن قاؿ
 لو صلحت لما خبيثة كانت ولو البشر، من طيب كل من أطيب ألنو طيبة، وىي إال وسلم عليو
 .والعدواف اإلفك أىل يقولو عما أي{ يقولوف مما مبرءوف أولئك} تعالى قاؿ ولهذا قدرا، وال شرعا

 المؤمنين أمهات بقية سب حكم: مسألة
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 صاحب أنو فاعلم وغيره، السلطاف مع جماعة في الفرائض يتعاىد الرجل رأيت وإذا
 مع كاف وإف جماعة، في بالفرائض يتهاوف الرجل رأيت وإذا، اهلل شاء إف سنة

 .ٔىوى صاحب أنو فاعلم السلطاف،
                                                                                                                                                  

 ذلك، فاعل كفر: األكثروف عليو الذي والراجح المؤمنين، امهات بقية قذؼ في العلماء اختلف
 صلى زوجتو ألنها لها، غضب إنما تعالى واهلل وسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ زوجة المقذوفة ألف
 (.ٜ٘/ ٛ والنهاية البداية. )سواء منهن وغيرىا فهي وسلم، عليو اهلل

 ،ٖٔٔٔ/ ٕ الشفا. )حليلتو بقذؼ وسلم عليو اهلل صلى اهلل لرسوؿ وأذى تنقيصا فيو وكذلك
  (.ٖٚٛ ص المحرقة الصواعق ايضا وراجع

 .عنها اهلل رضي عائشة المؤمنين أـ قذؼ حكم عن كبلمنا عند ذلك بينا وقد
 الصحابة سائر حكم فحكمهن -القذؼ غير أي- ذلك غير سبا المؤمنين أمهات سب أف أما

 .السابق التفصيل على

 السنة عبلمات ومن الدين شعائر من ىذهفي شرحو:  العقل الكريم عبد بن ناصرقاؿ الدكتور  ٔ
 وأصحاب واالفتراء، والبدع األىواء أىل من سواىم عمن الحق وأىل السنة أىل تميز التي الظاىرة
 ظاىر برىاف أكبر أف ذلك والجماعة، السنة خالفوا الذين الجماعية النزعات أو الفردية النزعات

 المسلمين جماعة التزاـ ىو وسلم عليو اهلل صلى رسولو بو وأمر بو اهلل أمر الذي السنة التزاـ على
 غيره، عن بو ويتمّيز المسلم حياة في يتكرر الذي والبّين األوؿ المظهر ىي ألنها الصبلة، في

 أئمة ألف األمر، ولي ينيبو من أو األمر ولي مع يعني السلطاف، مع جماعة في الفرائض فيتعاىد
 األمر ىذا فيكوف عنهم، الجماعة برضا أو لهم الوالية بتعيين المساجد بإمامة يقوموف المساجد

 صفة لها تقـو جماعة كل وفي المساجد أئمة من ينّوبهم فيمن أو األكبر اإلماـ حق في حاصبلً 
 المسلم شعار أف فالمهم الحضر، أو السفر وفي العمل، وفي الحي، في قّلت وإف الجماعة

 أيضاً، األخرى األمة مصالح في والجماعة المسجد، جماعة على الحفاظ بالسنة المستمسك
 .يلتـز ال ومن الجماعة يلتـز من بو يتبين شعار أكبر ىي الفرائض: قلت كما لكن
 أخرى قرائن ىناؾ يكن لم ما السنة أىل من ظاىره يكوف عليها ويواظب الجماعة يلتـز فالذي: إذاً 

 فهو الجماعة يحضر وال بالصبلة يتهاوف رجل ىناؾ كاف إذا العكس، وكذلك ذلك، عن تصرفو
 أف وإما وببدعتو، بهواه عنها ويشذ الجماعة في يقدح ىوى صاحب إما فهو دينو، في مغموز
 .وجل عز اهلل دين في والتهاوف والفجور بالفسق ُغمز ممن يكوف
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 في حاؾ وما الحراـ، وكذلك حبلؿ، أنو عليو وحلفت عليو شهدت ما والحبلؿ
 .ٔشبهة فهو صدرؾ

                                                                                                                                                  

 ويطيع، يسمع للسلطاف مبايعاً  كاف وإف الجماعة ترؾ إذا أنو بمعنى ،(السلطاف مع كاف وإف: )قاؿ
 يغمز ومغمز سوء عبلمة ىذه فإف الجماعة ترؾ إذا فإنو وحاشيتو السلطاف أعواف من كاف وإف أو
  .الشرعي المحذور في ووقع الجماعة حق في أخطأ ممن ويعتبر بو

 القاعدة ال الفطرية القاعدة يقرر ىنا الشيخفي شرحو:  العقل الكريم عبد بن ناصرقاؿ الدكتور  ٔ
 والحراـ اهلل أحّلو ما فالحبلؿ النصوص،: أولها: بأمور تتبين والحراـ الحبلؿ مسألة ألف الشرعية؛

 عليو ُنص ما الحراـ وأف الحل، األمور في األصل أف بياف في النصوص جاءت وقد اهلل، حرمو ما
 اإلجماع، أو الشرعية النصوص خبلؿ من الحراـ بها يتبين التي القواعد من قاعدة في دخل أو

 .أمر ىذا
 وىو الشرعية، النصوص بعد والحراـ الحبلؿ بين للتمييز أخرى درجة ىناؾ أف: اآلخر األمر

 بما اإلقرار في الشرع توافق أنها على رُّكبت السليم والعقل الفطرة فإف السليم، والعقل الفطرة
 .اهلل حرمو مما والنفور وجل عز اهلل أحلو
 المسلمين عامة وىم االستقامة، على ىم الذين المسلمين في الفطري المعنى إلى يشير ىنا وىو

 فإنو والشهوات الشبهات اإلنساف على دخلت إذا أما الشهوات، وال الشبهات تدخلهم لم الذين
 .ىواه وتبع عقلو، وفسد فطرتو، مسخت ألنو كذلك، والعكس حراـ بأنو الحبلؿ على يحلف قد
 ينجرؼ ولم األصل في الفطرة على ىو الذي العادي المسلم على ينطبق ىنا الشيخ فكبلـ: إذاً 

 أنو بمقتضى حبلؿ أنو عليو ويحلف بّين الحبلؿ أف يجد فهذا بالشبهات، ينحرؼ ولم بالشهوات
 .الحراـ وكذلك وجل، عز اهلل دين يفقو

 التي الصوارؼ تعتره لم الذي للمسلم أيضاً  وىذا ،(شبهة فهو صدرؾ في حاؾ وما: )قاؿ ثم
 عليو ينطبق فإنو الفطرة على بقي إذا فإنو الشهوات، في الشبهات من الفطرة مقتضى عن تصرفو

 ا.ىػ (الناس عليو يطّلع أف وكرىت نفسك في حاؾ ما اإلثم: )وسلم عليو اهلل صلى النبي قوؿ
 وحلفت عليو شهدت ما فالحبلؿ: )قولوي في شرحو: الراجح اهلل عبد بن العزيز عبدوقاؿ الشيخ 

 بل حبلؿ، بأنو تجـز فهذا الزارعة، في المكسب من لك يحصل ما: ذلك مثاؿ ،(حبلؿ أنو عليو
 وما حبلؿ، اإلرث من لك يحصل وما والشراء، البيع من لك يحصل وما حبلؿ، أنو تحلف
 وكذلك حبلؿ، أنو عليو وحلفت عليو شهدت ما فالحبلؿ وغيرىا، اإلجارة كسب من لك يحصل
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 .ٔىتكو باف من والمهتوؾ ستره، باف من والمستور
فاتهمو وأعلم أنو  وفبلف يتكلم في التشبيو، مشبو، فبلف: يقوؿ الرجل سمعت وإف

 .ٕجهمي
                                                                                                                                                  

 والكسب الربا، من الكسب مثل شبهة، عندؾ يكوف وال حراـ بأنو تجـز الذي ىو فالحراـ الحراـ،
 .حراـ بأنو تجـز فهذا القمار، طريق عن أو الغش، طريق عن أو السرقة، طريق عن

 إشكاؿ، فيو وعندؾ حراـ؛ أـ حبلؿ أىو تدري ال الذي فالشيء ،(شبهة فهو صدرؾ في حاؾ وما)
 وبين بينو حاجزاً  صار المشتبو ترؾ ومن الحراـ، إلى أوصلو المشتبو فعل ومن شبهة، فهذا فاتركو
 .الحراـ
 ال مشتبهات أمور وبينهما بين، الحراـ وإف بين، الحبلؿ إف: )وسلم عليو اهلل صلى النبي يقوؿ

 الشبهات في وقع ومن وعرضو، لدينو استبرأ فقد الشبهات اتقى فمن الناس، من كثير يعلمهن
 وإف أال حمى، ملك لكل وإف أال فيو، يرتع أف يوشك الحمى حوؿ يرعى كالراعي الحراـ، في وقع

 فسد فسدت وإذا كلو، الجسد صلح صلحت إذا مضغة الجسد في وإف أال محارمو، اهلل حمى
 (.القلب وىي أال كلو؛ الجسد

 بالظاىر، الحكم قاعدة إلى راجع أيضاً  ىذافي شرحو:  العقل الكريم عبد بن ناصرقاؿ الدكتور  ٔ
 فالمستور تجريحو، في أو تزكيتو في الشخص على قرائن تتوافر لم ما الظاىر إال لهم ليس فالناس

 بها تقـو ال التي بالشبهات وال بالظن، الناس على نحكم أف ينبغي ال وجل، عز اهلل ستره من
 فبعض األصلي، حكمو من اإلنساف إخراج على تقوى ال التي القرائن بمجرد وال وأدلة، حجج

 .والتثّبت التبّين فاألصل الستر، عن اإلنساف إخراج أف في تكفي ال القليلة القرائن أو الشبهات
 كما عافية في كونو من خرج فقد بالبدعة وجاىر الفجور اإلنساف في ظهر فإذا: العكس وكذلك

 لم من على الستر إنما الستر، فيو األصل إف يقاؿ ال فهذا وسلم، عليو اهلل صلى النبي عن ثبت
 .شيء منو يظهر

 
 الجهمية أف كما مشبهة، - السنة أىل وىم - الصفات لسائر المثبتين يسموف األشاعرة ٕ

 ىم الحقيقة على المنزىة أف والحق ،مشبهة كاألشاعرة الصفات لبعض المثبتين يسموف والمعتزلة
 مماثلة عن ونزىوه والسنة، الكتاب في الواردة الصفات جميع هلل أثبتوا الذين والجماعة السنة أىل

 .المغالطات من مشبهة: للصفات والمثبتين منزىة،: النفاة فتسمية المخلوقات؛
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 أىل يبغض وىو إال مبتدع؛ الدنيا في ليس: )تعالى اهلل رحمو القطاف سناف بن أحمد اإلماـ قاؿ
 ىػ. ا قلبو من الحديث حبلوة نزعت الرجل ابتدع فإذا الحديث،

 األثر، أىل في الوقيعة البدع أىل عبلمة: )تعالى اهلل رحمو الرازي الحنظلي حاتم أبو اإلماـ وقاؿ
 أىل تسميتهم الجهمية وعبلمة اآلثار، إبطاؿ يريدوف حشوية، األثر أىل تسميتهم الزنادقة وعبلمة
 السنة أىل تسميتهم المرجئة وعبلمة مجبرة، السنة أىل تسميتهم القدرية وعبلمة مشبهة، السنة

 اسم إال السنة أىل يلحق وال ناصبة، السنة أىل تسميتهم الرافضة وعبلمة ونقصانية، مخالفة
 ىػ. ا األسماء ىذه تجمعهم أف ويستحيل واحد،
 أصحاب: فقاؿ الحديث، أصحاب بمكة قتيلة البن ذكروا: اهلل رحمو حنبل بن أحمد لئلماـ وقيل

 دخل حتى زنديق؛ زنديق، زنديق،: ويقوؿ ثوبو ينفض وىو حنبل بن أحمد فقاـ! سوء قـو الحديث
 ىػ. ا البيت

 ليسوا وىم إليهم، نسبت التي المعايب ىذه كل من السنة وأىل الحديث أىل حفظ تعالى واهلل
 اهلل وفقهم وقد القوية، البالغة والحجة السوية، والسبيل المرضية، والسيرة السنية، السنة أىل إال

 لمحبتو، صدورىم وشرح -وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى -نبيو بسنة واالقتداء كتابو، التباع
 اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ كما منهم، فهو قوما أحب ومن العاملين األمة وعلماء الدين، أئمة ومحبة

 آلو وعلى عليو اهلل صلى -اهلل رسوؿ أحب فمن( أحب من مع المرء: )وسلم آلو وعلى عليو
 وعلماء الهدى، أئمة من التابعين وأتباع لهم، والتابعين -عنهم اهلل رضي -وأصحابو -وسلم

 ىذا؛ يومنا إلى تبعهم ومن المفضلة، األولى الثبلثة القروف من واألثر الحديث وأىل الشريعة،
 .سنة صاحب أنو فاعلم

 المسلم أخيو على الكلمة ىذه أطلق فمنفي شرحو:  العقل الكريم عبد بن ناصرقاؿ الدكتور 
 مسمى يشملها كلها وىذه مؤوؿ، أو معتزلي أو جهمي أنو فالغالب حالو، من تتثبت أف فينبغي
 من كل يسموف فإنهم األخيرة، اآلونة في السلف منهج وىو سابقة، دروس في ذكرت كما جهمي

 بغير الدين قرر أو الصفات، في تكلم أو منهجهم، عاب أو السلف لمز من وكل وعّطل، أّوؿ
 منهج إلى ترجع الفرؽ أصوؿ كل ألف الحقيقية؛ التسمية ىي وىذه جهميًا، السلف مناىج

 ثبت إذا إال جهمي فهو مشّبو بأنو مسلماً  وصف من كل ىذا فعلى والبلحقة، لها السابقة الجهمية
 ا.ىػ لو حكم ال والنادر نادر، وىذا فعبلً  مشبو أنو
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: يقوؿ الرجل سمعت وإذا، رافضي أنو فاعلموإذا سمعت الرجل يقوؿ: فبلف ناصبي 
 مجبر، فبلف: يقوؿ أو، معتزلي خارجي أنو فاعلم التوحيد، لي واشرح بالتوحيد، تكلم

 محدثة األسماء ىذه ألف قدري؛ أنو فاعلم بالعدؿ، يتكلم أو باإلجبار، يتكلم أو
 .ٔاألىواء أىل أحدثها

                                                                                                                                                  

 فبلف: يقوؿ الرجل سمعت إذا)في شرحو: قولو  الراجحي اهلل عبد بن العزيز عبدوقاؿ الشيخ 
 األسماء ينكروف الجهمية ألف ؛(جهمي أنو واعلم فاتهمو التشبيو، في يتكلم وفبلف مشبو،

 والبصر والسمع العلم أثبت من إف: ويقولوف بصر، وال سمع وال علم هلل ليس: ويقولوف والصفات،
 .معتزلي أو جهمي أنو فاعلم مشبو، الصفات أثبت لمن يقوؿ الرجل رأيت فإذا مشبو، فهو هلل
 ىم والناصبة ناصبي، فبلف قاؿ من وكذلكفي شرحو:  العقل الكريم عبد بن ناصرقاؿ الدكتور  ٔ

 .تشّيع نزعة عنده أو رافضي، فهو الخوارج غير على ناصبي كلمة أطلق فإذا الخوارج،
 تشتهر لم الشيخ عهد وفي قدري، فهو يبالغ، يعني بالتوحيد، يتكلم الرجل سمعت إذا وكذلك

 كلمة استعماؿ ويندر السنة، تسمى العقيدة كانت وإنما العقيدة، على إطبلقها في التوحيد كلمة
 ما أنو مع بعده، جاء ومن خزيمة ابن اإلماـ عهد في الرابع القرف في اشتهرت ما وأكثر توحيد،

 فإذاً  التوحيد، كتابو في الصفات على التوحيد أطلق وإنما العقيدة، عمـو على التوحيد أطلق
 إطبلؽ البربهاري عهد في فكاف بها، مرت التي االصطبلح مراحل من مرحلة في كانت الكلمة
 والجهمية المعتزلة ىم التوحيد مسمى يرفعوف الذين فكاف التوحيد، ال السنة وصف تحت العقيدة
 .الصفات إنكار بالتوحيد ويقصدوف الخوارج، وبعض الرافضة وبعض

 توحيداً، العقيدة على يطلقوف أنهم السنة أىل عند شائعاً  صار حتى تحوؿ االصطبلح ذلك بعد ثم
 عبد بن محمد اإلماـ الشيخ عهد في ثم والتاسع، والثامن والسابع السادس القرف في خاصة

 وجد ما أكثر أف باب من توحيداً  كلها العقيدة على يطلقوف صاروا بعده جاء ومن الوىاب
 كثير وقعت حيث العملية، الناحية من التوحيد جانب في المتأخرة العصور في األمة في اإلخبلؿ

 ىو التوحيد بمسمى العقيدة إظهار على التركيز فصار والتوسبلت، والشركيات البدع في األمم من
 .االصطبلح في مشاحة وال المتأخرة، للعصور المناسب
 في اللزـو من أكثر التوحيد مسألة في يبالغ الذي كاف البربهاري الشيخ عهد في أنو فالشاىد

 كتب استقرأنا إذا الحاصل ىو ىذا الحاصل، ىو وىذا الصفات نفي بها يقصد أنو الغالب
 .توحيداً  تعطيلهم فيسموف الوقت، ذلك في الجهمية وأعماؿ ومؤلفات ومناظرات
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 مذىب يعتنقوف بدءوا وقتو في والمعتزلة الخوارج ألف ،(معتزلي خارجي أنو فاعلم: )قاؿ ثم
 .توحيداً  والتحريف والتعطيل التأويل على يطلقوف فكلهم الجهمية،

 ألف جهمي؛ أو: أي ،(قدري أنو فاعلم بالعدؿ يتكلم أو باإلجبار يتكلم أو مجبر فبلف: يقوؿ أو)
 وجل عز اهلل من القدر بأف والجماعة السنة أىل مذىب يقولوف أنهم المسلمين عمـو في األصل
 القدري ىو يطلقها والذي قدري، فهو مجبر فبلناً  بأف وقاؿ األمر ىذا في بالغ فمن وشره، بخيره

 .بالجبر يخالفو من يصف الذي المعتزلي
 وعلمائهم السنة أىل أئمة على أطلق فمن يقابلو، ما أو يناسبو ما ىذا على يقاس أف يمكن كذلك

 من كذلك والعكس ىذا، عصرنا في كثير وىذا مرجئ، فهو مكّفرة بأنهم منهم العلم وطبلب
 في أو اإليماف في السلف أقواؿ من بقوؿ يقولوف الذين المسلمين علماء بعض على أطلق

 كثر ولذلك دائماً،: أقوؿ وال تكفير نزعة عنده أف الغالب ففي مرجئة بأنهم واألسماء األحكاـ
 فتجدىم خوارج، يكونوا لم وإف التكفير ونزعة الغلو من شيء عندىم الذين عند اآلف ذلك

 المعاصرين علمائنا من كثير على ويطلقوف إرجاء، بأنها السنة أىل أقواؿ بعض على يطلقوف
 مسائل في السلف أقواؿ ألف لها؛ التنبو فيجب كثرت أيضاً  وىذه مرجئة، بأنهم العلم وطبلب
 المرجئة قوؿ من قريباً  يكوف قد وبعضها الحقيقة، في تفاوت فيها واألحكاـ األسماء وفي اإليماف

 قاؿ من أف يعني ال لكن المكّفرة قوؿ من قريب وبعضها مرجئ، فهو بها قاؿ من أف يعني ال لكن
 .مكّفر فهو بها

 باإلرجاء القوؿ وال المحض بالتكفير القوؿ إلى تصل ال لكن تتفاوت والجماعة السنة أىل فأقواؿ
 بعض مع وأقوالهم السلف فتاوى بعض في توافق ىناؾ لكن الفقهاء، إرجاء حتى وال المحض

 مسألة في المرجئة أقواؿ من كثير مع فتاواىم تتوافق السلف من كثيراً  إف أقوؿ بل المرجئة، أقواؿ
 الذين أقواؿ بعض مع فتاواىم تتوافق السلف من كثير يوجد كذلك والعكس واألحكاـ، األسماء
 وال الحكم، لواـز على يوافقونهم ال فهم وجو، كل من ليس لكن التشدد، من شيء عندىم

 .العامة األحكاـ في إنما المعّين، أحكاـ على يوافقونهم
 اإليماف مسائل أصوؿ في اتفاقهم إنما اتفاؽ، بينهم ليس واألحكاـ األسماء تفاصيل في فالسلف

 وإف الجملة، في أيضاً  اإليماف في واالستثناء اإليماف، مسمى في األعماؿ ودخوؿ وحقيقتو، وحده
 كلهم ذلك ومع مكروه، أنو يرى وبعضهم جائز، أنو يرى وبعضهم واجب أنو يرى بعضهم كاف

 حد مثل واألحكاـ، األسماء بمجمبلت يتعلق ما وكذلك اإليماف، في االستثناء بمشروعية يقولوف
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 أىل عن وال شيئا، الرفض في الكوفة أىل عن تأخذوا ال: المبارؾ بن اهلل عبد قاؿ
 في خراساف أىل عن وال شيئا، القدر في البصرة أىل عن وال ،شيئا السيف في الشاـ

                                                                                                                                                  

 بعض وعند المعّين، على التطبيق وعند التفاصيل عند لكن والفاجر والفاسق والمنافق الكافر
 تغليب إلى يميل من منهم السلف أف نجد والوعيد، الوعد بين النصوص من تستنبط التي األحكاـ

 مذىب إلى وال المرجئة مذىب إلى يخرجوف وال الوعيد، تغليب إلى يميل من ومنهم الوعد
 ىذه نطاؽ عن يخرج لم فمن السنة، أىل بين الخبلؼ في معينة مسافة ىناؾ فيكوف الخوارج،
 .بمكّفر وال بمرجئ وصفو يجوز فبل المسافة

 بين اآلف الحاصلة البين ذات إصبلح في يسهم حتى فيها يقّعد المسألة لهذه ينبري واحداً  وليت
 الفرقة، حد إلى يصل قد يعالج لم إذا األمر ألف والجماعة، السنة أىل من العلم طبلب من كثير

 ا.ىػ السبلمة اهلل نسأؿ
 فبلف: يقوؿ الرجل سمعت وإذا)في شرحو: قولو  الراجحي اهلل عبد بن العزيز عبدوقاؿ الشيخ 

 ويغلوف البيت آؿ يحبوف الذين: فالروافض الروافض ضد النواصب ألف ؛(رافضي أنو فاعلم ناصبي
 ويسبونهم، البيت ألىل العداوة ينصبوف الذين الخوارج ىم: والنواصب يعبدونهم، حتى فيهم

 ألىل العداوة نصبوا وألنهم البيت، أىل يحبوف ال ألنهم نواصب؛ السنة أىل إف يقولوف فالروافض
 .الرافضي يقابل الناصبي ألف رافضي؛ أنو فاعلم ناصبي أنت: لك يقوؿ شخصاً  رأيت فإذا البيت،

 يقصد ،(خارجي أنو فاعلم التوحيد، لي واشرح بالتوحيد، تكلم: يقوؿ الرجل سمعت وإذا)
 ستروه أصل وكل خمسة، أصوؿ عندىم المعتزلة ألف المعتزلة؛ توحيد بالتوحيد اهلل رحمو المصنف

 ال اهلل وأف القرآف، بخلق والقوؿ الصفات، بنفي القوؿ: التوحيد تحت وستروا باطل، معنى تحت
 .اآلخرة في يرى

 (.قدري أنو فاعلم بالعدؿ يتكلم أو باإلجبار يتكلم مجبر فبلف: يقوؿ أو)
 .بالعدؿ يتكلم الذي وىو العباد، ألفعاؿ اهلل خلق ينفي الذي ىو القدري

 الصحابة يوالي من يسمي فالرافضي البدع، أىل أحدثها( األىواء أىل أحدثها األسماء ىذه ألف)
 الذي وكذلك التوحيد، ىو الصفات نفي أف ويزعم بالتوحيد، يتكلم والخارجي والمعتزلي ناصبيًا،
 ال حتى العباد أفعاؿ يخلق ال تعالى اهلل أف العدؿ من: يقوؿ فالقدري قدري، فهذا بالعدؿ يتكلم

 .البدع أىل يعني األىواء؛ أىل أحدثها محدثة األصوؿ ىذه ألف عليها؛ يعذبهم
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 ال الغناء، في المدينة أىل عن وال الصرؼ، في مكة أىل عن وال شيئا، اإلرجاء
 .ٔشيئا األشياء ىذه في عنهم تأخذوا

                                                           

 بل بأحكاـ، ليس وىذا جيد، كبلـ ىذا في شرحو : العقل الكريم عبد بن ناصر قاؿ الدكتور ٔ
 .والسمات الخصائص باب من ىو
 عبلقة لها أف يجد ىذا يومنا وإلى نشأتها منذ والفرؽ االفتراؽ ألحواؿ المتأمل أف شك وال

 قد ما بقعة في والفتن فاألحداث واالجتماعية، السياسية باألجواء عبلقة ولها والمواطن، بالبيئات
 فهذه الزماف، ىذا في أو المكاف ىذا في أو البقعة ىذه في فرقة أو بدعة ظهور في تتسبب

 عهد في كاف ذكره الذي فهذا األزمنة، كل في الزمة ليست لكن الحقيقة في موجودة الخصائص
 ىذه أف يعني ال لكن االستمرار، وجو على األقاليم في الغالب ىو يكوف وقد المبارؾ، بن اهلل عبد

 الرفض أف فنجد التاريخي، االستقراء خبلؿ من عرفت أحواؿ أو ظروؼ ىذه إنما قطعية، أحكاـ
 فارسية مجوسية صنعة والرفض البيت، آؿ وفي عنو اهلل رضي علي في الغلو وىو الكوفة، في بدأ

 من أوؿ لكنهم البيت، بآؿ نشأتهم أوؿ في تعلقوا الرافضة أف ىذا على والدليل خالصة، يهودية
 وانخدع أيديهم، على وقتل خذلوه حتى الحسين بهم انخدع حين وذلك البيت، آؿ وخذؿ أساء
 البيت أىل أئمة من كثير إليهم ولجأ فخذلوه، لينصروه إليهم وأقبل قبلو طالب أبي بن علي بهم

 الذي: إذاً  صادقين ليسوا أنهم على يدؿ مما وىذا وأخذلهم، الناس أرذؿ من فهم فخذلوىم،
 والفرس، المجوس إلى راجعة للرفض العقدية األصوؿ فإف وعليو أصولو إلى يرجع بصادؽ ليس

 لكن الخطاب بن عمر عهد في أنشئت إنما الكوفة كانت وإف والفرس، المجوس موطن والموطن
 فكانت الرفض، بذور بينهم فبذرت المختلفة، والقبائل األمم شذاذ من طوائف استوطنها من أكثر
 من قدر وذلك العقيدة، ىذه أنشئوا الذين للزنادقة مناسبة بيئة واجتماعياً  وعقدياً  جغرافياً  البيئة
 اختيار في أثر العباد على وابتبلء فتنة فيهم اهلل جعل الذين للبشر يكوف ذلك مع لكن اهلل، أقدار

 ما أقوى ىذا يومنا إلى يزاؿ وال الكوفة في نشأ فعبلً  فالرفض األفكار، ىذه لمثل المناسبة البيئات
 .حولها ما أو الكوفة في يكوف

 منهم الشاـ أىل أف يقصد أنو كبلمو من يظهر ،(شيئاً  السيف في الشاـ أىل عن وال: )قاؿ ثم
 زّكوا حتى غلو بعضهم في كاف ولذلك والمنكر، المعروؼ في يطيعوف عمياء طاعة عندىم طوائف
 أىل أف يعرؼ ال ألنو معتبراً، ليس األمر ىذا في رأيهم يكوف قد ىنا فمن والظالمين، الفجار
 .الحاكم مع تعصب أىل كانوا العكس بل خروج، أىل الشاـ
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 ونمت وترعرعت البصرة، في نشأت المعتزلة قدرية( شيئاً  القدر في البصرة أىل عن وال)
 .اإلسبلمي العالم بقية إلى انتقلت ثم البصرة، في وفّرخت وعشعشت

 وأبو اهلل، رحمو حنيفة أبي أتباع من أغلبهم خراساف أىل( شيئاً  اإلرجاء في خراساف أىل عن وال)
 العصور في تمكن ما وأكثر إمامهم، مذىب ألنو اإلرجاء بمذىب األحناؼ فتعلق مرجئ، حنيفة
 أىل فكاف الناحية، ىذه من ببعض بعضهما المذىباف فتعلق األحناؼ، مذىب خراساف في األولى

 .اإلرجاء في متعصبة واألحناؼ أحناؼ، ألنهم غالباً  مرجئة خراساف
 ىو المحقق ذكره الذي األوؿ االحتماؿ: احتماالف للصرؼ ،(شيئاً  الصرؼ في مكة أىل عن وال)

 عملة، معها فئة وكل بلد، كل من المسلمين فئات جميع إليها تفد مكة ألف العمبلت؛ صرؼ
 أف إلى فيضطر عملتو معو مغربي يأتي الصرؼ، في يتساىلوا أف إلى تلجئهم الضرورة فكانت
 مكة أىل أف لي يظهر فالذي لبس، فيها التي المعامبلت من شيء فيها يكوف قد بطريقة يصرؼ

 عمبلتهم تكثر الذين الحجاج وفود لكثرة العمبلت صرؼ مسألة في التساىل تجارىم في يوجد
 .أعلم واهلل ضبط، ىناؾ يكوف فبل وتتنوع

 أىل على غالبة الصفة ىذه أف ىذا يعني وال السحري، الصرؼ بو المقصود أف: الثاني االحتماؿ
 الشعوذة من شيء عندىم من مكة إلى فيأتي المسلمين، من لكثير موئل مكة ألف نظراً  لكن مكة،

 يكتنفها الغربة وىذه الغربة، بسبب مكة في حاجة أكثر ألنهم نظر ىناؾ الناس ويقتنصوف والدجل،
 أيدي على والدجل الشعوذة تكثر فربما وجل، عز اهلل دين في الفقو وقلة الجهل من شيء

 .أعلم واهلل مكة، إلى يردوف الذين والعواـ الدىماء
 ذلك يعني لكن بالغناء، اشتهرت المدينة أف ىذا يعني ال كذلك ،(الغناء في المدينة أىل عن وال)

، علية من يكونوف ال ىؤالء لكن الغناء، في تساىلوا من وجد الفترات من فترة في أنو  القـو
 بشهرة المدف من مدينة تبتلى يشتهر وقد معينة، أجواء في يعيشوف الذين السفلة من أنهم والغالب

 ظرؼ وفي األوقات من وقت في بارزة سمة أو بارزاً  علماً  فيكوف بهذا، يعرفوف ممن ثبلثة أو اثنين
 وحصل المدينة انتهكت حيث معاوية بن يزيد على المدينة أىل خروج بعد سيما ال الظروؼ، من

 ا.ىػ الفترات بعض في الفجور ظهور إلى ىذا أدى وربما والعقد، الحل أىل ضعف من شيء فيها
 الورع اإلماـ المبارؾ بن اهلل عبد يقوؿفي شرحو:  الراجحي اهلل عبد بن العزيز عبدوقاؿ الشيخ 

 رفض في يتعلق فيما: أي ،(شيئاً  الرفض في الكوفة أىل عن تأخذوا ال: )المشهور الزاىد
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 في بالصحابة يتعلق فيما عنهم تأخذوا فبل الكوفة، في منتشر الرافضة مذىب ألف الصحابة؛
 .االستقامة مع الحق أىل من غيرىم عن خذوا ولكن الرفض،

 تأخذوا ال والقود والقتل والقصاص بالسيف يتعلق فيما ،(شيئاً  السيف في الشاـ أىل عن وال)
 ألنهم شيئاً؛ بالسيف يتعلق فيما عنهم تأخذوا فبل الحسين قتلوا وألنهم قتاؿ، أىل ألنهم عنهم؛

 .والقتاؿ القتل أحكاـ عنهم يؤخذ فبل متهموف فهم السيف، يستعملوف
 أىل عن يؤخذ فبل البصرة، في اشتهر القدر في الكبلـ ألف ؛(شيئاً  القدر في البصرة أىل عن وال)

 .غيرىم عن يؤخذ وإنما البصرة،
 شيئاً  يبيحوف ألنهم النقود؛ وصرؼ المصارفة: أي الصرؼ ،(شيئاً  الصرؼ في مكة أىل عن وال)

 .عنهم يؤخذ فبل المصارفة، من
 يؤخذ فبل الغناء من نوعاً  يبيحوف كانوا المدينة أىل ألف ؛(شيئاً  الغناء في المدينة أىل عن وال)

 .عنهم
 مذىب كل من ويأخذ الرخص يتتبع فالذي تزندؽ، العلماء رخص تتبع من: السلف بعض وقاؿ

 عن فيأخذ األىواء، يتبع الذي ىو المتزندؽ فتجد الدين، من ينسلخ ويجمعها الشاذة المسألة
 وأنو القتاؿ، أحكاـ الشاـ أىل عن ويأخذ فيالصحابة، القدح يبيحوف ألنهم الرفض؛ الكوفة أىل

 في مذىبهم البصرة أىل من ويأخذ لذلك، الموجية الشروط توجد لم ولو اإلنساف قتل يجوز
 في تعاملهم طريقة مكة أىل عن ويأخذ اإلرجاء، في مذىبهم خراساف أىل عن ويأخذ القدر،

 .الدين من ينسلخ بذلك فهو الغناء، في مذىبهم المدينة أىل عن ويأخذ الصرؼ،
 الصرؼ، يبيحوف مكة أىل ألف حبلؿ؛ والربا يبيحونو، المدينة أىل ألف حبلؿ؛ الغناء: فقاؿ

 أىل ألف مقدر؛ شيء ىناؾ ليس والقدر اإلرجاء، يبيحوف خراساف أىل ألف جائز؛ كذلك واإلرجاء
 ىذا، يبيحوف الشاـ أىل ألف بو؛ بأس ال والقتاؿ بالسيف يتعلق ما وكذلك القدر، ينفوف البصرة
 .الدين من وينسلخ زنديقاً  فيصبح
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 بن الحجاج يحب الرجل رأيت وإذا سنة، صاحب أنو فاعلم قدامة، بن وزائدة
 إذا اهلل شاء إف سنة صاحب أنو فاعلم نصر، بن وأحمد حنبل، بن وأحمد المنهاؿ،

 .ٔبقولهم وقاؿ بخير، ذكرىم
 معو جلس فإف وعرفو، فحذره األىواء، أىل من رجل مع جالس الرجل رأيت وإذا

 .ٕىوى صاحب فإنو فاتقو، علم بعدما
                                                           

 السنة أىل في والسمات األصوؿ من ىذا في شرحو : العقل الكريم عبد بن ناصر قاؿ الدكتور ٔ
 وتعرؼ بالسنة يعرفوف أنهم ذلك لبعضهم، حبهم السنة أىل بين السمات أبرز فمن والجماعة،

 ُحشر قوماً  أحب ومن أحب، من مع والمرء الهدى، أئمة فهم وتطبيقهم، بعملهم أيضاً  السنة
 .خليلو دين على والمرء معهم،
 أف فيجب وسلم عليو اهلل صلى النبي أحب فمن نفسها، السنة محبة على دليل السنة أئمة ومحبة
 بعد أحب ومن منهم، فهو بهم واقتدى وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب أحب ومن يتبعو،
 يعقبها التي المحبة بذلك ويقصد خير، دليل ىذا فإف وتابعيهم التابعين من الهدى أئمة ذلك

 والتطبيق بالعمل العبرة لكن بليلى، وصبلً  يّدعي فكل وإال العمل، دليلها دعوى كل ألف االتباع؛
 .عليو ىم ما بمقتضى عمل السنة أئمة أحب من فإف واالتباع،

 أنهم ذلك يعني وال وقدوة، علماً  الهدى أئمة فهم بالسنة، عرفوا ألنهم األئمة ىؤالء الشيخ وعدد
 والعبادة وجل، عز اهلل دين في والفقو بالفضل األمة لهم شهدت أنهم بذلك يعني لكن معصوموف،

 الوالية معاني وتحقيق إليو، والدعوة الخير ونشر المسلمين مصالح على والحرص والزىد والجهاد
 والعكس سنة، صاحب فهو نهجهم إلى وماؿ أحبهم فمن ىدى، أئمة كلهم ىؤالء والبراءة
  .الشيخ سيذكر كما بالعكس

 إلى يعود ما منها كثيرة، الشرع قصدىا التي للمبتدع الهجر فوائد أف وإياـ اهلل رحمني اعلم ٕ
 عامة وإلى المهجور إلى يعود ما ومنها العقدية، الشرعية الوظيفة بهذه القائمين الهاجرين

 عقوبة( : المبتدعة ىجر) ومنو الشرعي فالهجر واألىواء، البدع من السنن حماية وإلى المسلمين،
 :يلي ما على وىي المحمودة، الشرعية والمقاصد الغايات متعددة زجرية

 لتكوف اهلل سبيل في الجهاد جنس من فهي للمهجور، شرعية عقوبة( بالهجر الزجر) أف - ٔ
 عن والنهي بالمعروؼ األمر لواجب وأداء العليا، ىي اهلل كلمة

 .وتعالى سبحانو فيو والبغض الحب بواجب تعالى اهلل إلى تقرباً  المنكر،
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 .وتحذيرىم البدعة ىذه في الوقوع من المسلمين نفوس في اليقظة بعث - ٕ
 .البدعة انتشار تحجيم - ٖ
 حصلت إذا فإنو بدعتو، نشر عن ليضعف وزجره، المبتدع قمع - ٗ

 .جحره في كالثعلب بات منو والنفرة مقاطعتو
 وتنشيط لو، تزكية فهذا: ببدعتو تحسيسو وترؾ ومخالطتو، معاشرتو أما

 على الحجر من إذاً  فبلبد غالبًا، يقوده من بيد فهو العمى، من مشتق العامي إذ بالعامة، وتغرير
 الحجر من ألـز وىو الجماعة، وأحواؿ للديانة استصبلحاً  المبتدع
 .األبداف الستصبلح الصحي

 توقير عن النهي في اآلثار بعض -تعالى اهلل رحمو- الشاطبي نقل أف وبعد
 لو تعظيمٌ  لو والتوقير إليو المشي ألف ظاىر، ذلك ووجو التوقير، يجامع اإليواء فإف: )قاؿ المبتدع،

 كالضرب ىذا، من أشد ىو بما وإذاللو وإىانتو بزجره يأمر الشرع أف علمنا وقد بدعتو، ألجل
 ال واإلسبلـ وينافيو، يضاده ما على وإقباالً  اإلسبلـ، بشرع العمل عن صدوداً  توقيره فصار والقتل،

 .ينافيو بما والعمل بو العمل بترؾ إال ينهدـ
 :اإلسبلـ على بالهدـ تعوداف لمفسدتين مظنة البدعة صاحب توقير فإف وأيضاً 

 ما وأف الناس، أفضل أنو المبتدع في فيعتقدوف التوقير، ذلك إلى والجهاؿ العامة التفات: أحدىما
 على اتباعو إلى ذلك فيؤدي غيره، عليو مما خير عليو ىو

 .سنتهم على السنة أىل اتباع دوف بدعتو
 على لو المحرض كالحادي ذلك صار بدعتو أجل من وقر إذا أنو: والثانية
 .شيء كل في االبتداع انتشار
 .اىػ بعينو اإلسبلـ ىدـ وىو السنن، وتموت البدع فتحيا حاؿ كل وعلى

 .أعلم واهلل. السنن لصفاء ومداخلتها البدع شائبة من للسنن ضمانة إعطاء -٘
 :ثبلثة وىى: الهجر أنواع* 

 أىل عمل من وىو( تعالى اهلل لحق الهجر: )أي ديانة، الهجر: األوؿ
 .عاصياً  أو مبتدعاً  فاعلها، وىجر السيئة، ىجر: في التقوى،

 :قسمين على للفجار الهجر من النوع وىذا
 تضره الذين السوء قرناء وىجر السيئات، ىجر بمعنى: ترؾ ىجر - ٔ
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 .راجحة مصلحة أو لحاجة إال صحبتهم
 َىْجراً  واْىُجْرُىمْ : )سبحانو وقاؿ ،( فَاْىُجرْ  والرُّْجزَ : )تعالى اهلل قاؿ

ُهمْ  فََأْعِرضْ  آيَاتَِنا ِفي َيُخوُضوفَ  اَلِذينَ  رَأَْيتَ  وإَذا: )تعالى وقاؿ( . َجِميبلً   ِفي َيُخوُضوا َحت ى َعنػْ
 الَقْوـِ  َمعَ  الذِّْكَرى بَػْعدَ  تَػْقُعدْ  َفبل الش ْيطَافُ  يُنِسيَػن كَ  وإم ا َغْيرِهِ  َحِديثٍ 

 ( .الظ اِلِمينَ 
 ِبَها يُْكَفرُ  الل وِ  آيَاتِ  َسِمْعُتمْ  إَذا َأفْ  الِكَتابِ  ِفي َعَلْيُكمْ  نَػز ؿَ  وَقدْ : )تعالى وقاؿ

 أف الحديث وفي ،( مِّثْػُلُهمْ  إذاً  إن ُكمْ  َغْيرِهِ  َحِديثٍ  ِفي َيُخوُضوا َحت ى َمَعُهمْ  تَػْقُعُدوا َفبل ِبَها وُيْستَػْهَزأُ 
 (.عنو اهلل نهى ما ىجر من المهاجر: )قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي

 المسلم يوقعها التي التبصيرية الشرعية العقوبات من وىذا: تعزير ىجر - ٕ
 للهجر، الشرعية الضوابط دائرة في التأديب، وجو على كالمبتدع، الفجار على
 .ويفيء المبتدع يتوب حتى
 .البحث عليو يدور الذي ىو القسم وىذا
 في ومباحثو الشرع، أصل في إيجاب أمر فيو واألمر االعتقاد، أصوؿ من بقسميو النوع وىذا
 .وغيرىا واالعتقاد والتوحيد السنن كتب
 بن كعب قصة: الطبري قاؿ: -تعالى اهلل رحمو- حجر ابن الحافظ قاؿ: الكافر ىجر في: تنبيو

 وال مشروعاً  المبتدع أو الفاسق ىجراف كوف استشكل وقد المعاصي، أىل ىجراف في أصل مالك
 .الجملة في التوحيد أىل من لكونهم منهما جرماً  أشد وىو الكافر، ىجراف يشرع

 وعليهم بشأنها أعلم وىو للعباد مصالح فيها أحكاماً  هلل بأف: بطاؿ ابن وأجاب
 .معناه يعقل ال تعبد أنو إلى فجنح فيها، ألمره التسليم
 والهجراف بالقلب، الهجراف: مرتبتين على الهجراف بأف: غيره وأجاب

 كاف إذا سيما ال والتناصر والتعاوف التودد وبترؾ بالقلب الكافر فهجراف باللساف،
 بخبلؼ كفره، عن بذلك ارتداعو لعدـ بالكبلـ ىجرانو يشرع لم وإنما حربيًا،

 في والعاصي الكافر من كل ويشترؾ غالبًا، بذلك ينزجر فإنو المسلم العاصي
 ترؾ المشروع وإنما المنكر، عن والنهي بالمعروؼ واألمر الطاعة إلى بالدعاء مكالمتو مشروعية
 .اىػ"  ونحوىا بالموادة المكالمة
 من الكافر ىجر للمسلم أف من -تعالى اهلل رحمو- النووي قالو ما والظاىر
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 الكفار، مواالة تحريم من العاـ الشرعي األصل من معلـو ىو لما تقييد، غير
 إلى الموصلة األسباب ونصب ذلك، إلى يؤدي ما وتعظيم موادتهم من والتحذير

 عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ أف: -عنو اهلل رضي- ىريرة أبي حديث في كما عليهم المسلم ظهور
 إلى فاضطروىم طريق في أحدىم لقيتم فإذا بالسبلـ، والنصارى اليهود تبدءوا ال: " قاؿ -وسلم
 والسنة الكتاب من الكافرين مواالة تحريم في والنصوص. وغيرىما ومسلم أحمد رواه"  أضيقو
 .أعلم واهلل مشهورة، كثيرة السلف وآثار
 جاءت وفيو( : العبد لحق الهجر) أي دنيوي، أمر الستصبلح الهجر: الثاني

 عنهم، اهلل رضي الصحابة من جماعة رواىا لياؿ، ثبلث دوف بما الهجر أحاديث
 النوع بهذا يرخص لم الشرع أف تفيد وجميعها وغيرىا، الصحيحين في بأسانيد

 غير إحداد في يرخص لم كما لياؿ، ثبلث دوف بما إال المسلمين بين الهجر من
 .ثبلث من أكثر الزوجة

 صلى النبي ىجر وقد لزوجتو، والزوج لولده، الوالد ىجر: ىنا الهجر ومن
 ال: )وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عنو اهلل رضى أنس عن شهرا، نساءه وسلم عليو اهلل

 يهجر أف لمسلم يحل وال إخواناً، اهلل عباد وكونوا تدابروا، وال تحاسدوا وال تباغضوا وال تناجشوا
 ( .لياؿ ثبلث فوؽ أخاه
 :قاؿ المنع على الثبلث وراء ما أف: تعالى اهلل رحمو الخطابي بين أف وبعد

 وقد ثبلث، من أكثر يضيق فبل معناىما في كاف ومن لزوجو، والزوج ولده الوالد ىجراف فأما) 
 ىػ.ا( شهراً  نساءه -وسلم عليو اهلل صلى- اهلل رسوؿ ىجر
 .واآلداب الرقاؽ مباحث من الهجر من النوع وىذا
 وىذا للمعتدين، التعزيزية العقوبات من وىو قضاء، الهجر: الثالث النوع
 .التعزيز باب في الفقهاء يبحثو

 :الهجر شروط الثالث المبحث* 
 من البد والعبادة ،( عبادة) والفساؽ المبتدعين، من للفجار الشرعي الهجر

 في األعماؿ ميزاف وىو والمتابعة، باطنها، في األعماؿ ميزاف وىو اإلخبلص،: ركنيها توفر
 .ظاىرىا

 ينقض: النفس لهوى فالهجر صواباً، خالصاً : الهجر يكوف أف من فبلبد
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 .أعلم واهلل. المتابعة ينقض: األمر خبلؼ على والهجر اإلخبلص،
 .منو والبراءة المبتدع عن بالكلية اإلعراض ىو الهجر في األصل: الهجر صفات الرابع المبحث* 

 .توقيره ترؾ. مجاورتو عن االبتعاد. مجالستو عدـ: مفرداتو ومن
 السبلـ ىجر عدـ مع لو الوجو بسط عدـ. لو التسمية ترؾ. عليو السبلـ ترؾ. مكالمتو ترؾ

 الزجر بها يتأدى التي الصفات من وىكذا. مشاورتهم عدـ. وقراءتهم كبلمو سماع عدـ. والكبلـ
 .الشرع مقاصد وتحصل بالهجر،

 تحت( ديانة المبتدع ىجر) اإلسبلـ علماء يؤصل: االعتقاد من الهجر منزلة الخامس المبحث* 
 السنة أىل بين لفظا مشتركة القاعدة وىذه( والبراء الوالء قاعدة) الكبرى العقدية القاعدة

 وبين علمت، كما لديهم وحقيقتها والجماعة
 أميري من بالبراءة إال عنهما اهلل رض وعمر بكر ألبي مواالة ال أي( ببراء إال والء ال) الخوارج
 البيت وآؿ لعلي والء ال إي( ببراء إال والء ال) الشيعة وبين عنهما اهلل رضي وعلي عثماف المؤمنين

 السنة أىل ومعتقد عنهم اهلل رضي الصحابة وسائر وعثماف وعمر بكر أبي من بالبراءة إال
 .لهم اهلل بتزكية عنهم اهلل رضى الصحابة جميع مواالة والجماعة

 ىم قـو من يتبرأ أف بمعنى: وجو من( والبراء الوالء بدعية) كذلك والجماعة السنة أىل ولدى
: في تعالى اهلل رحمو بطة ابن ذكره كما كذلك، ليسوا من ويتولى والسنة، اإلسبلـ دين على

 ( .ٕٚٗ/ رقم ٖٔٗص) واإلبانة، الشرح
 في والبغض الحب: ىو والجماعة السنة أىل لدى الشريفة القاعدة ىذه ومفهـو

 والشر، الخير من فيو ما بحسب وكلٍ  الشيطاف، أولياء ويعادوف الرحمن، أولياء يوالوف فهم اهلل،
 فيو كن من ثبلث: )قاؿ -وسلم عليو اهلل صلى- اهلل رسوؿ أف عنو اهلل رضي أنس حديث وفي
 هلل، إال يحبو ال المرء يحب وأف سواىما، مما إليو أحب ورسولو اهلل يكوف أف: اإليماف حبلوة وجد
 .عليو متفق( النار في يقذؼ أف يكره كما الكفر في يعود أف المرء يكره وأف

 هلل، وأبغض هلل، أحب من: )قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف عنو اهلل رضي إمامة أبي وعن
 داود أبو رواه( اإليماف استكمل فقد هلل، وأعطى

 .والضياء
 ينقص وال بالبر، يزيد ال أف اهلل في الحب حقيقة: )معاذ بن يحيى وقاؿ
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 الكتاب من عليها النصوص لكثرة اإلسبلـ، في االعتقاد مسلمات من القاعدة وىذه( . بالجفاء
 .واألثر والسنة

 أىل من البراءة - تاركها ويعاقب فاعلها يثاب التي - مقتضياتها أولى ومن
 عامة في موفور وىذا يفيئوا، حتى التأبيد على ونحوه، بالهجر وزجرىم ومعاداتهم، واألىواء، البدع
 .والجماعة السنة أىل اعتقاد كتب

 اهلل رحمو ىػٜٗٗ سنة ـ الصابوني إسماعيل أبو اإلماـ أصلو بما واكتفى
 وال يحبونهم وال منو، ليس ما الدين في أحدثوا الذين البدع أىل ويبغضوف: )قاؿ إذ تعالى

 يناظرونهم، وال الديني، في يجادلونهم وال يجالسونهم وال كبلمهم، يسمعوف وال يصحبونهم،
 ضّرت بالقلوب وقرت باآلذاف قَػّرت باآلذاف مرت إذا التي أباطيلهم سماع عن آذانهم صوف ويروف

 رَأَْيتَ  وإَذا؟  قولو وجل عز اهلل أنزؿ وفيو َجر ت، ما الفاسدة والخطرات الوساوس من إليها وجّرت
َأْعِرضْ  آيَاتَِنا في َيُخوُضوفَ  اَلِذينَ  ُهمْ  ًَ  أىل عبلمات ذكر ثم؟.  َغْيرِهِ  َحِديثٍ  في َيُخوُضوا َحت ى َعنػْ
 وإذاللهم البدع أىل بقهر القوؿ على ذلك مع واتفقوا: )قاؿ ثم السنة، أىل وعبلمات البدع،

 عز اهلل إلى والتقرب ومعاشرتهم مصاحبتهم ومن منهم والتباعد وإقصائهم، وإبعادىم وإخزائهم
 .اىػ...( ومهاجرتهم بمجانبتهم وجل

 السنة أىل ينزلها التي الشرعية العقوبات إحدى للمبتدع بالهجر والعقوبة
 .أعلم واهلل إليو اإلشارة تقدمت ما ومنها بها، يتلبسوف، التي واألىواء البدع حسب بالمبتدعة،

 الواجب ىذا أبحاث أىم من وىو( الهجر في الشرع لميزاف) بياف ىذا للهجر الشرعية الضوابط* 
 عليو قامت قد تعالى، اهلل إلى يتوب حتى للمبتدع بالهجر الزجر أف علمنا فإذا: وعليو الشرعي،

 والبغض الحب أي( والبراء الوالء) المطردة الشريعة قاعدة مفردات أولى من وأنو بخصوصو، أدلة
 .تعالى اهلل في

 العامة ورجوع وتأديبو المهجور، زجر: بالهجر المقصود أف: أيضاً  وعلمنا
 .تقدـ كما الهجر مشروعية من اإلسبلـ مقاصد آخر إلى حالو، مثل عن
 عن والنهي بالمعروؼ واألمر الجهاد، جنس من( عبادة) تعالى اهلل لحق الشرعي الهجر وأف

( صواباً  خالصاً ) الهجر يكوف بأف أي والمتابعة، اإلخبلص،: ركنيها توفر من بد ال والعبادة المنكر،
 المتابعة ركن أف كما ،( اإلخبلص) ركنية ينقض( النفس ىوى) وأف السنة، وفق صواباً  هلل، خالصاً 
 يزف الشريف الشرع أف فليعلم: ذلك جميع تقرر إذا( . بو للمأمور الهجر موافقة عدـ) ينقضو
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 مستقيم، وقسطاس قسط، بميزاف( والبراء الوالء) العامة قاعدتو تحت الداخلة واألحواؿ الواقعات
 العفوية فتلتقي عنو، تنقص وال حدىا عن تزيد فبل والتفريط، اإلفراط جانبي بين عدالً  وسطاً 

 قاعدة على تنزؿ أحواؿ من بذلك يحف وما مختلفة، باعتبارات بدعتو مقدار مع بالهجر للمبتدع
 المبتدع ىجر: ىو الشرع في األصل: إذاً  فنقوؿ وتقليلها، المفاسد ودرء وتكثيرىا، المصالح رعاية
 بالكلية، عنو واإلعراض الهجر وترؾ. مبتدع ولكل إنساف كل ومن حاؿ كل في عاماً  ليس لكن

 وأف واإلجماع، بالنص، وجوبو المعلـو الشرعي الواجب لهذا وىجر حاؿ، أي على تفريط
 وىذا المفاسد، ودرء المصالح رعاية على المبنية الشرعية ضوابطو دائرة في ىي الهجر مشروعية

 واختبلؼ الهاجرين، أحواؿ واختبلؼ مبتدعها واختبلؼ نفسها البدعة باختبلؼ يختلف مما
 الشرع يرعاىا التي واالعتبار االختبلؼ وجوه من وىكذا والكثرة، والقلة والضعف، والقوة المكاف
 من: الهجر من الشرعية المقاصد تحقق مدى: ىو المشروعية تنضبط بو الذي للمسلم وميزانها
 .البدعة شائبة من السنة وضماف وبدعتو المبتدع وتحجيم العامة، ورجوع والتأديب، الزجر،

 توظيف من مسلم كل ليحذر لكن للهجر، الشرعية الضوابط محصل ىذا
 شر وىو الحق، في ىلكة ىذا فإف نفسو، على( حظوظها) وتأمير( نفسو ىوى) 

 للمبتدع، الشرعي الهجر بترؾ تعالى اهلل يعصي ألنو عصياناً  الهجر يترؾ ممن
 وىكذا،( القلوب تأليف) و( المصلحة) باسم وىمي غطاء تحت الشرع باسم الهجر ترؾ وإظهاره
 األئمة كلمات تتنزؿ التأصيل ىذا وعلى. الغير الشرعية بضوابطو للمبتدع الشرعي الهجر فالتزاـ

 .وغيره أحمد كاإلماـ
 :الهجر في الحق المسلك في -تعالى اهلل رحمو- تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ

 بو، يؤمروا لم ما واإلنكار الهجر من فاستعملوا عاماً، ذلك جعلوا أقواماً  فإف) 
 أعرضوا وآخروف. محرمات بو وفعلوا مستحبات أو واجبات بو تركوا وربما يستحب، وال يجب فبل
 السيئات من بهجره أمروا ما يهجروا فلم بالكلية ذلك عن

 وقد فيها، وقعوا أو الكاره، المنتهي الترؾ المعرض ترؾ تركوىا بل البدعية،
 بالهجرة يعاقبوف وال غيرىم، عنها ينهوف وال الكاره، المنتهي ترؾ يتركونها
 ما المنكر عن النهي من ضيعوا قد فيكونوف عليها، العقوبة يستحق من ونحوىا

 فعل وذلك عنو، المنهي ترؾ أو المنكر فعل بين فهم استحباباً، أو إيجاباً  بو أمروا
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 واهلل عنو، والجافي فيو المغالي بين وسط اهلل ودين ىذا، فهذا بو، أمروا ما وترؾ عنو نهوا ما
 :جهات عدة من ىو اإلثم من البدعة مرتبة اختبلؼ فاعتبار( . أعلم سبحانو

 .البريلوية وغبلة والقاديانية، والبهائية، البابية،: مثل فالمكفرة: كفر غير أو كفراً  كونها جهة من* 
 .إضافية أو كانت حقيقية العبادات في البدع عامة مثل المكفرة وغير
 الكاتم وبين لها، الداعي لبدعتو المعلن بين ففرؽ لها معلناً  أو بها مستتراً  صاحبها كوف جهة ومن
 المنافقين من شراً  ليس فإنو الكاتم بخبلؼ العقوبة فاستحق أظهرىا لها، والمعلن الداعية، ألف لها

 وىم ىذا تعالى، اهلل إلى سرائرىم ويكل عبلنيتهم يقبل - وسلم عليو اهلل صلى - النبي كاف الذين
 .النار من األسفل الدرؾ في
 استقبلالً  المحدثة التعبدية البدعة: ىي الحقيقية فالبدعة: إضافية أو حقيقية كونها جهة ومن* 

 من النصف ليلة األلفية وصبلة بالقدر، القوؿ ومثل إضافية، بدعة وليست الرغائب، كصبلة
 .وىكذا الشيعة، لدى خم غدير وعيد الحكومية، واألعياد الموالد، وبدعة شعباف،
 بزيادة أصبلً  مشروع ىو ما إلى مضافاُ  المبتدع األمر ىي: اإلضافية والبدعة

 يرد لم مضافة بدعة جماعياً  وجعلو مشروع فالدعاء الصبلة، بعد الجماعي الدعاء: مثالو نقص، أو
 سنة اإلماـ خلف التبليغ واتخاذ جماعة، الشكر وسجود التوقيف، على العبادات وبناء النص، بها

 .وىكذا إليو، الحاجة عدـ مع راتبة
 متمحضة بدعة فهي المأخذ ظاىرة كونها أي مشكلة، أو بينة كونها جهة ومن

 القنوت: مثالو مأخذىا، الستشباه احتماؿ فيها بدعة أو الرغائب، وصبلة والموالد، المآتم كبدع
 ال الخبلؼ وشبهة النوازؿ، عند فيها المشروع وبقي نسخ ثم كاف فإنو والصبح العشاء صبلتي في

 .راتباً  مشروعاً  تصيره
 بها يلحق المأخذ مشكلة البدع إذ حقيقي ال صوري: الوجو ىذا أف والحقيقة

 .أعلم واهلل بينة، يجعلها ما والتعصب اإلشاعة من
 من قلبو في أمكن فالزيغ للبدعة، مفترع فالمجتهد: مقلداً  كونو أو فيها اجتهاده جهة ومن* 

 .أعلم واهلل وزراً، أعظم سيئة سنة سن من أثم لكن موزوراً  منهما كل كاف وإف المقلد،
 فيكوف إليها الدعوة: باب من فيجعلها عليها اإلصرار أما: عدمو أو عليها اإلصرار جهة ومن* 

 لم ثم منو كانت إذا عالم، وزلة فلتة،: كونها باب من فهو اإلصرار عدـ وأما لها، معلناً  داعية
 .يعاودىا
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 في اجتمع وإذا: )وشر خير من فيو وما المبتدع حاؿ باختبلؼ ويختلف* 
 من استحق: وبدعة وسنة ومعصية وطاعة، وفجور وشر، خير الواحد الرجل

 الشر، من فيو ما بحسب والعقاب المعاداة من واستحق الخير، من فيو ما بقدر والثواب المواالة
 الفقير كاللص وىذا، ىذا من لو فيجتمع واإلىانة، اإلكراـ موجبات الواحد الشخص في فيجتمع

 أىل عليو اتفق الذي األصل ىو ىذا لحاجتو، يكفيو ما الماؿ بيت من ويعطى لسرقتو، يده تقطع
 ...( .والجماعة السنة
 ولم السنة أىل بعلماء يختلط لم لكنو بالبدع، نفسو تشربت عالم بين وفرؽ
 السنة أىل خالط ثم منااًل، منو فنالت المبتدعة عن تلقى عالم وبين عنهم، يتلق

 عشرات عاشرىم يكوف بل اليقين برد يحصل بمثلها مدة وجاورىم وعلماءىم
 عليو قامت فهذا عليها، ويصر إليها، ويدعو يعملها، البدعية مشاربو على يبقى ىو ثم السنين،
 أىل على وغيضاً  فجوراً، اهلل خلق أعظم من فهو. أبصر فما المحجة لو واستبانت أكثر، الحجة
 يتعين بل واهلل، فبل: الثاني أما مجاؿ، السنة إلى للرجوع وتودده قلبو تأليف في فاألوؿ السنة،
 حياً  ُىجر كما ميتاً  يُهجر وأف عليو، للمبتدعة الشرعية العقوبات وإنزاؿ وإبعاده، ومنابذتو ىجره،

 .جنازتو يشيعوف وال عليو، الخير أىل يصلي فبل
 العصاة بعض حق في -تعالى اهلل رحمو- تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ

 لو يبق ولم عبلنية، عليو اإلنكار وجب المنكرات، الرجل أظهر إذا وأما: )لفجورىم المظهرين
 عليو يرد وال عليو، يسلم فبل وغيره، ىجر من ذلك عن يردعو بما عبلنية يعاقب أف ووجب غيبة،

 .راجحة مفسدة غير من ذلك من متمكناً  لذلك الفاعل كاف إذا السبلـ،
 من ألمثالو كف ذلك في كاف إذا حياً، ىجروه كما ميتاً، يهجروه أف والدين الخير ألىل وينبغي

 من واحد غير على - وسلم عليو اهلل صلى - النبى ترؾ كما جنازتو، تشييع فيتركوف المجرمين
 عليو، أصل لم مات لو: فقاؿ البارحة، مات ابنك إف: جندب ابن لسمرة قيل وكما الجرائم، أىل
 - وسلم عليو اهلل صلى - النبي ترؾ وقد نفسو، كقاتل فيكوف نفسو، قتل على أعاف ألنو يعني

 الواجب الجهاد ترؾ في ذنبهم ظهر الذين الثبلثة الصحابة ىجر وكذلك. نفسو قاتل على الصبلة
 ...( .الخير لو أظهر التوبة أظهر فإذا عليهم، اهلل تاب حتى

 القوي فإف فيو، الضعيف وبين الدين في القوي بين: المهجور حاؿ في وفرؽ* 
 وصاحبيو مالك بن كعب قصة في كما الدين في الضعيف بو يؤاخذ مما بأشد يؤاخذ
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 .-عنهم اهلل رضي-
 كثر كما البدع، فيها كثرت التي األماكن بين ففرؽ: لؤلماكن بالنسبة وكذلك* 

 .كذلك ليس ما وبين بالكوفة، والتشيع بخراساف، والتنجيم بالبصرة، القدر
 رعاية: األصل ىذا على بناء وغيره أحمد األئمة بو أفتى ما على وىذا

 .الشرعية المصالح
 .وكثرتهم وقلتهم وضعفهم قوتهم في أنفسهم الهاجرين باختبلؼ ويختلف* 

 قائمة المبتدع ىجر مشروعية كانت السنة ألىل والظهور الغلبة كانت فإذا
 فبل - باهلل إال قوة وال حوؿ وال - للمبتدعة والكثرة القوة كانت وإف أصلها، على

 الهجر يشرع لم الشرعي، المقصود يحصل وال بالهجر يرتدع غيره وال المبتدع
 .الشر زيادة خشية التأليف، مسلك وكاف
 الجزية وأخذ تارة، والمهادنة تارة، القتاؿ) العدو مع المشروع كحاؿ وىذا
 ( .والمصالح األحواؿ بحسب ذلك كل تارة،
 التعليم،: مثل السنة أىل لدى الواجبات كانت إذا: ىنا المهمات أىم ومن

 تحصيل على يعمل فإنو بواسطتهم، إال إقامتها متعذر ونحوىا والهندسة، والطب، والجهاد،
 أمكن، ما وبها بو الفتنة واتقاء بدعتو، من الحذر مع وىكذا، التعليم ومصلحة الجهاد، مصلحة

 .الهجر في األصل إلى السنة أىل عاد زالت فإذا الضرورة، وبقدر
 الهجر في المحرر جوابو في -تعالى اهلل رحمو- تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ

 مضرتها بدعة فيو بمن إال ذلك وغير والجهاد العلم من الواجبات إقامة تعذر فإذا: ).. المشروع
 من خيراً  معو مرجوحة مفسدة مع الواجب مصلحة تحصيل كاف: الواجب ذلك ترؾ مضرة دوف

 فيو المسائل ىذه في الكبلـ كاف ولهذا العكس،
 ( .تفصيل

 والنشاط السنن، وإماتة الشناعات، من عليو ىم ما وجو من المبتدعة أحواؿ في الناظر وإف ىذا
 مستحقين رآىم اإلسبلـ، صفاء السنة أىل على يفسدوف وأنهم حق، لغير والنصرة ىدى غير في
 يضربوا أف الكبلـ أىل في حكمي: )الكبلـ أىل في -تعالى اهلل رحمو- الشافعي اإلماـ قالو لما

 الكتاب عن أعرض من جزاء ىذا: ويقاؿ والعشائر، القبائل في بهم ويطاؼ والنعاؿ، بالجريد
 عليهم، مستولية والحيرة القدر، بعين المبتدعة إلى نظرت وإذا ،( الكبلـ على وأقبل والسنة
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 احتوى قد رجل أنو تشك فبل القرآف، ويريد يريده، فبل باألثر تأتيو الرجل سمعت وإذا
 .ٔودعو عنده من فقم الزندقة، على

                                                                                                                                                  

 وما فهوماً  وأعطوا زكاًء، أوتوا وما ذكاءً  أوتوا بهم، وترفقت رحمتهم، عليهم مستحوذ والشيطاف
ُهمْ  َأْغَنى َفَما) وأفئدة وأبصاراً  سمعاً  وأعطوا علوماً، أعطوا  مِّن َأْفِئَدتُػُهم وال أَْبَصارُُىمْ  وال َسْمُعُهمْ  َعنػْ
 ( .َيْستَػْهزُِئوفَ  بِوِ  َكانُوا م ا ِبِهم وَحاؽَ  الل وِ  بِآيَاتِ  َيْجَحُدوفَ  َكانُوا إذْ  َشْيءٍ 

 وتقرب معو، والبراء الوالء وأعمل بدعتو، واحذر المبتدع، احذر: وختاماً 
 في وأصولها الشريعة قواعد على لو منزالً  الشرعي الهجر وبهجره بذلك، اهلل إلى

 المبتدع ىجر انطر. تركاً  أو ىجراً  الهوى تأمير من إياؾ ثم وإياؾ المفاسد، ودفع المصالح رعاية
 .اهلل رحمو زيد أبو بكر للدكتور

 

 قدمنا بحثا في ىذه المسألة. ٔ
 األىواء أىل فإف األىواء، أىل مناىج من ىذافي شرحو:  العقل الكريم عبد بن ناصر قاؿ الدكتور

 أفراداً  كانوا سواء األىواء أىل جميع في سمة وىذه واآلثار، السنة من أصولهم يخالف ما يردوف
 وال مجمل القرآف ألف ونظراً  ىواه، يخالف الذي الدليل يريد ال الهوى صاحب فإف فرقاً، أو

 يّدعوف األىواء وأىل وجل، عز اهلل كبلـ ألنو يتكلم أو فيو يقدح أف وال ينكره، أف أحد يستطيع
 ردوه، ىواىم خالف وإف بو، أخذوا أعجبهم إف الحديث جاءىم فإذا بالقرآف، إال يأخذوف ال أنهم

 الحق؛ منهج خبلؼ أنو شك ال وىذا القرآف، يريدوف إنما أنهم ويزعموف السلف، آثار وكذلك
 سبيل وباتباع وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن باألخذ كتابو في أمرنا وجل عز اهلل ألف

 أنو شك ال رده، واألثر السنة جاءتو إذا ثم بالقرآف يأخذ أنو اّدعى من أف يعني فهذا المؤمنين،
 أصل إلى ترجع فرقية نزعة كانت أو شخصية فردية النزعة ىذه كانت سواء وبدعة، ىوى صاحب

 .سواء فاألمر فرقة، أصل أو بدعة
 وتعالى تبارؾ اهلل أف(: ٚ)ص اإلسبلـ في السنة منزلة العبلمة األلباني في رسالة: قاؿ مسألة

 وأمره الكريم القرآف كتابو عليو فأنزؿ برسالتو واختصو بنبوتو وسلم عليو اهلل صلى محمدا اصطفى
 إليهم نزؿ ما للناس لتبين الذكر إليك وأنزلنا: )  تعالى فقاؿ للناس يبينو أف بو أمره ما جملة في فيو

 نوعين على يشتمل الكريمة اآلية ىذه في المذكور البياف ىذا أف أراه والذي[ .  ٗٗ:  النحل( ] 
 :  البياف من



 - 312 - 

                                                                                                                                                  

 تبارؾ اهلل أنزلو كما األمة إلى وأداؤه كتمانو وعدـ القرآف تبليغ وىو ونظمو اللفظ بياف:  األوؿ 
 أنزؿ ما بلغ الرسوؿ أيها يا: )  تعالى بقولو المراد وىو.  وسلم عليو اهلل صلى قلبو على وتعالى
: "  لها حديث في عنها اهلل رضي عائشة السيدة قالت وقد[  ٚٙ:  المائدة( ]  ربك من إليك
"  المذكورة اآلية تلت ثم.  الفرية اهلل على أعظم فقد بتبليغو أمر شيئا كتم محمدا أف حدثكم ومن

 شيئا كاتما وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ كاف لو: "  لمسلم رواية وفي[ .  الشيخاف أخرجو] 
 زوجك عليك أمسك عليو وأنعمت عليو اهلل أنعم للذي تقوؿ وإذ: )  تعالى قولو لكتم بتبليغو أمر

 ٖٚ:  األحزاب( ]  تخشاه أف أحق واهلل الناس وتخشى مبديو اهلل ما نفسك في وتخفي اهلل واتق
 " ] 

 ذلك يكوف ما وأكثر بيانو إلى األمة تحتاج الذي اآلية أو الجملة أو اللفظ معنى بياف:  واآلخر 
 وتقيد العاـ وتخصص المجمل فتوضح السنة فتأتي المطلقة أو العامة أو المجملة اآليات في

: )  تعالى وقولو، وإقراره بفعلو يكوف كما وسلم عليو اهلل صلى بقولو يكوف وذلك.  المطلق
 مطلق فيو السارؽ فإف لذلك صالح مثاؿ[  ٖٛ:  المائدة( ]  أيديهما فاقطعوا والسارقة والسارؽ

 عليو اهلل صلى بقولو دينار ربع يسرؽ الذي بالسارؽ وقيدتو منهما األوؿ القولية السنة فبينت كاليد
 صلى بفعلو اآلخر بينت كما[ .  الشيخاف أخرجو" ]  فصاعدا دينار ربع في إال قطع ال: "  وسلم

 ىو كما المفصل عند من السارؽ يد يقطعوف كانوا فإنهم وإقراره أصحابو فعل أو وسلم عليو اهلل
 فامسحوا: )  التيمم آية في المذكورة اليد القولية السنة وبينت لحديث كتب في معروؼ

 عليو اهلل صلى بقولو أيضا الكف بأنها[  ٙ:  المائدة ، ٖٗ:  النساء( ]  وأيديكم بوجوىكم
 بن عمار حديث من وغيرىم والشيخاف أحمد أخرجو" ]  والكفين للوجو ضربة التيمم: "  وسلم
 .[ عنهما اهلل رضي ياسر

 طريق من إال تعالى اهلل مراد على صحيحا فهما فهمها يمكن لم التي األخرى اآليات بعض وإليكم
 : السنة

( ]  مهتدوف وىم األمن لهم أولئك بظلم إيمانهم يلبسوا ولم آمنوا الذين: )  تعالى قولو - ٔ
 الذي عمومو على(  بظلم: )  قولو وسلم عليو اهلل صلى النبي أصحاب فهم فقد[  ٕٛ:  األنعاـ
 أيمانو يلبس لم أينا اهلل رسوؿ يا:  فقالوا اآلية استشكلوا ولذلك صغيرا كاف ولو ظلم كل يشمل
: )  لقماف قوؿ إلى تسمعوا أال الشرؾ ىو إنما بذلك ليس: "  وسلم عليو اهلل صلى فقاؿ ؟ بظلم

 .[ وغيرىما الشيخاف أخرجو" ]  ؟[  ٖٔ:  لقماف( ]  عظيم لظلم الشرؾ إف
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 خفتم إف الصبلة من تقصروا أف جناح عليكم فليس األرض في ضربتم وإذا: )  تعالى قولو - ٕ
 السفر في الصبلة قصر أف يقتضي اآلية ىذه فظاىر[  ٔٓٔ:  النساء( ]  كفروا الذين يفتنكم أف

 بالنا ما:  فقالوا وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ الصحابة بعض سأؿ ولذلك الخوؼ لو مشروط
 . مسلم رواه"  صدقتو فاقبلوا عليكم بها اهلل تصدؽ صدقة: "  قاؿ ؟ أمنا وقد نقصر

 أف القولية السنة فبينت[  ٖ:  المائدة. . ( ]  والدـ الميتة عليكم حرمت: )  تعالى قولو - ٖ
 لنا أحلت: "  وسلم عليو اهلل صلى فقاؿ حبلؿ الدـ من والطحاؿ والكبد والسمك الجراد ميتة

 البيهقي أخرجو"  والطحاؿ والكبد(  أنواعو بجميع السمك أي)  والحوت الجراد:  ودماف ميتتاف
 الرأي قبل من يقاؿ ال ألنو المرفوع حكم في وىو صحيح الموقوؼ وإسناد وموقوفا مرفوعا وغيره

. 
 أو ميتة يكوف أف إال يطعمو طاعم على محرما إلي أوحي ما في أجد ال قل: )  تعالى قولو - ٗ

 جاءت ثم[ .  ٘ٗٔ:  األنعاـ( ]  بو اهلل لغير أىل فسقا أو رجس فإنو خنزير لحم أو مسفوحا دما
 من ناب ذي كل: "  وسلم عليو اهلل صلى كقولو اآلية ىذه في تذكر لم أشياء فحرمت السنة

.  ذلك عن النهي في أخرى أحاديث الباب وفي" .  حراـ الطير من مخلب ذي وكل السباع
 رجس فإنها اإلنسية الحمر عن ينهيانكم ورسولو اهلل إف: " خيبر يـو وسلم عليو اهلل صلى كقولو

 . الشيخاف أخرجو"
:  األعراؼ( ]  الرزؽ من والطيبات لعباده أخرج التي اهلل زينة حـر من قل: )  تعالى قولو - ٘

 أنو وسلم عليو اهلل صلى النبي عن ثبت فقد محـر ىو ما الزينة من أف أيضا السنة فبينت[  ٕٖ
 على حراـ ىذاف: "  فقاؿ ذىب األخرى وفي حرير يديو إحدى وفي أصحابو على يوما خرج
 . وصححو الحاكم أخرجو"  إلناثهم حل أمتي ذكور

 الكثيرة األمثلة من ذلك غير إلى.  وغيرىما"  الصحيحين"  في معروفة كثيرة معناه في واألحاديث
 في السنة أىمية اإلخوة أيها لنا يتبين تقدـ ومما.  والفقو بالحديث العلم أىل لدى المعروفة
 نتيقن نذكر لم مما غيرىا عن فضبل المذكورة األمثلة في النظر أعدنا إذا فإننا اإلسبلمي التشريع

  بالسنة مقرونا إال فهما الكريم القرآف فهم إلى سبيل ال أنو
 اهلل رضي كانوا أنهم ومع ظاىره على اآلية في المذكور(  الظلم)  الصحابة فهم األوؿ المثاؿ ففي 

 مع فإنهم(  تكلفا وأقلها علما وأعمقها قلوبا أبرىا األمة ىذه أفضل: )  مسعود ابن قاؿ كما عنهم
 وأرشدىم خطئهم عن ردىم وسلم عليو اهلل صلى النبي أف فلوال الفهم ذلك في أخطئوا قد ذلك



 - 314 - 

                                                                                                                                                  

 تبارؾ اهلل ولكن خطئهم على التبعناىم الشرؾ ىو إنما المذكور(  الظلم)  في الصواب أف إلى
 لوال:  الثاني المثاؿ وفي.  وسنتو وسلم عليو اهلل صلى إرشاده بفضل.  ذلك عن صاننا وتعالى

 لم إف األمن حالة في السفر في الصبلة قصر في األقل على شاكين لبقينا المذكور الحديث
 رأوا أنهم لوال الصحابة لبعض ذلك تبادر وكما اآلية ظاىر ىو كما فيو الخوؼ اشتراط إلى نذىب
 لوال:  الثالث المثاؿ وفي.  أمنوا وقد معو ويقصروف يقصر وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ

:  الرابع المثاؿ وفي.  والطحاؿ والكبد والسمك الجراد:  لنا أحلت طيبات لحرمنا أيضا الحديث
 عليو اهلل صلى نبيو لساف على علينا اهلل حـر ما الستحللنا بعضها فيو ذكرنا التي األحاديث لوال

 فيو التي األحاديث لوال:  الخامس المثاؿ وكذلك.  الطير من المخلب وذوي السباع من وسلم
 السنة:  السلف بعض قاؿ ىنا ومن والحرير الذىب من نبيو لساف على اهلل حـر ما الستحللنا

 .الكتاب على تقضي
 ذكر ما جواز إلى ذىب من المعاصرين والكتاب المفسرين بعض في وجد قد أنو المؤسف ومن
 بل فقط القرآف على اعتمادا والحرير الذىب ولبس السباع أكل إباحة من األخيرين المثالين في

 دوف وعقولهم بأىوائهم القرآف يفسروف(  القرآنيين)  ب يتسموف طائفة الحاضر الوقت في وجد
 بو تشبثوا منها وافقهم فما ألىوائهم تبع عندىم السنة بل الصحيحة بالسنة ذلك على االستعانة

 ىؤالء إلى أشار قد وسلم عليو اهلل صلى النبي وكأف، ظهريا وراءىم نبذوه منها يوافقهم لم وما
 أمرت مما أمري من األمر يأتيو أريكتو على متكئا أحدكم ألفين ال: "  الصحيح الحديث في بقولو

 رواية وفي[ .  الترمذي رواه" ]  اتبعناه اهلل كتاب في وجدنا ما أدري ال:  فيقوؿ عنو نهيت أو بو
 ما إف أال: "  أخرى وفي" .  معو ومثلو القرآف أتيت وإني أال حرمناه حراما فيو وجدنا ما: "  لغيره
 "  اهلل حـر ما مثل اهلل رسوؿ حـر

 في وذكر وعقيدتو اإلسبلـ شريعة في كتابا ألف األفاضل الكتاب بعض أف المؤسف من إف بل 
 قاطعة داللة يدؿ الصحيح الحديث فهذا.  القرآف إال المراجع من لديو وليس ألفو أنو مقدمتو

 اآلخر دوف بأحدىما تمسك فمن وسنة قرآف وإنما فقط قرآنا ليست اإلسبلمية الشريعة أف على
 يطع من: )  تعالى قاؿ كما باآلخر بالتمسك يأمر منهما واحد كل ألف بأحدىما يتمسك لم

 شجر فيما يحكموؾ حتى يؤمنوف ال وربك فبل: )  وقاؿ[  ٓٛ:  النساء( ]  اهلل أطاع فقد الرسوؿ
: )  وقاؿ[  ٘ٙ:  النساء( ]  تسليما ويسلموا قضيت مما حرجا أنفسهم في يجدوا ال ثم بينهم

 اهلل يعص ومن أمرىم من الخيرة لهم يكوف أف أمرا ورسولو اهلل قضى إذا مؤمنة وال لمؤمن كاف وما
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 نهاكم وما فخذوه الرسوؿ آتاكم وما: )  وقاؿ[  ٖٙ:  األحزاب( ]  مبينا ضبلال ضل فقد ورسولو
 [  ٚ:  الحشر( ]  فانتهوا عنو

 إليو جاءت امرأة أف وىو عنو اهلل رضي مسعود ابن عن ثبت ما يعجبني اآلية ىذه وبمناسبة 
:  قاؿ ؟ الحديث. .  والواشمات والمتنمصات النامصات اهلل لعن:  تقوؿ الذي أنت:  لو فقالت

 كنت إف:  لها فقاؿ تقوؿ ما فيو أجد فلم آخره إلى أولو من اهلل كتاب قرأت فإني:  قالت نعم
 بلى:  قالت(  فانتهوا عنو نهاكم وما فخذوه الرسوؿ آتاكم وما: )  قرأت أما وجدتيو لقد قرأتيو

 متفق]  الحديث. .  النامصات اهلل لعن:  يقوؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سمعت فقد:  قاؿ
 .[ عليو
 القرآف يفهم أف وآدابها العربية باللغة عالما كاف مهما ألحد مجاؿ ال أنو واضحا يبدو سبق ومما

 يكن لم فإنو والفعلية القولية وسلم عليو اهلل صلى النبي بسنة ذلك على االستعانة دوف الكريم
 قد تكن ولم بلغتهم القرآف نزؿ الذين وسلم عليو اهلل صلى النبي أصحاب من اللغة في أعلم

 اعتمدوا حين السابقة اآليات فهم في غلطوا فإنهم ذلك ومع واللحن والعامية العجمة لوثة شابتها
 القرآف بفهم أحرى كاف بالسنة عالما كاف كلما المرء أف البدىي فمن وعليو فقط لغتهم على

  ؟ أصبل إليها ملتفت وال بها معتد غير ىو بمن فكيف بها جاىل ىو ممن منو األحكاـ واستنباط
 ثم ٔ والسنة بالقرآف القرآف يفسر أف:  العلم أىل بين عليها المتفق القواعد من كاف ولذلك 

  إلخ. .  الصحابة بأقواؿ
 قي عنهم اهلل رضي للسلف ومخالفتهم وحديثا قديما الكبلـ علماء ضبلؿ لنا يتبين ذلك ومن 

 وأىواءىم عقولهم وتحكيمهم بها والمعرفة السنة عن بعدىم وىو أحكامهم عن فضبل عقائدىم
 وكيف  :(ٕٕٔص) الطحاوية العقيدة شرح"  في جاء ما أحسن وما.  وغيرىا الصفات آيات في

 أنو زعم وإذا ؟ فبلف قوؿ من يتلقاه وإنما والسنة الكتاب من يتلقاه ال من الدين أصوؿ في يتكلم
 وال وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ أحاديث من اهلل كتاب تفسير يتلقى ال.  اهلل كتاب من يأخذه
 تخيرىم الذي الثقات عن إلينا المنقوؿ بإحساف لهم والتابعوف الصحابة قالو فيما وال فيها ينظر

 يتعلم كما القرآف يتعلموف كانوا وال ومعناه نظمو نقلوا بل وحده القرآف نظم ينقلوا لم فإنهم النقاد
 وبما برأيو يتكلم ومن.  برأيو يتكلم فإنما سبيلهم يسلك ال ومن.  بمعانيو يتعلمونو بل الصبياف

 والسنة الكتاب من أخذ ومن.  أصاب وإف مأثـو فهو الكتاب من ذلك يتلق ولم اهلل دين يظنو
 كماؿ فالواجب(:  ٕٚٔص) قاؿ ثما.ىػ  أجره يضاعف أصاب إف لكن.  أخطأ وإف مأجور فهو
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 الروافض،: وأكفرىا وأرداىا السيف، إلى كلها تدعو ردية كلها األىواء أف واعلم
 .ٔوالزندقة التعطيل على الناس يريدوف فإنهم والجهمية، والمعتزلة،

                                                                                                                                                  

 أف دوف والتصديق بالقبوؿ خبره وتلقي ألمره واالنقياد وسلم عليو اهلل صلى للرسوؿ التسليم
 وزبالة الرجاؿ آراء عليو نقدـ أو شكا أو شبهة نحملو أو معقوال نسميو باطل بخياؿ نعارضو

 المرسل نوحد كما واإلذعاف واالنقياد والتسليم بالتحكيم وسلم عليو اهلل صلى فنوحده أذىانهم
  ا.ىػ والتوكل واإلنابة والذؿ والخضوع بالعبادة وتعالى سبحانو
 وجوب حيث من والسنة القرآف بين يفرقوا ال أف جميعا المسلمين على الواجب أف: القوؿ وجملة
 يمينا يميلوا ال أف لهم الضماف ىو ىذا فإف.  معا عليهما التشريع وإقامة كليهما بهما األخذ
:  بقولو وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ ىذا عن أفصح كما  ضبلال القهقرى يرجعوا ال وأف ويسارا

 على يردا حتى يتفرقا ولن وسنتي اهلل كتاب:  بهما تمسكتم إف ما تضلوا لن أمرين فيكم تركت" 
 . حسن بإسناد موصبل والحاكم ببلغا مالك رواه"  الحوض

 وىو المهمة، األصوؿ من أصل أيضاً  ىذافي شرحو:  العقل الكريم عبد بن ناصرقاؿ الدكتور  ٔ
 المغّلظ أو منها الخفيف سواء ردية، كلها األىواء أف وىو الحق، أىل عند عليها خبلؼ ال قاعدة

 ما إال اللهم األىواء، أىل عند مغلظة غير بدعة ىناؾ ليس أنو المعلـو من أنو مع فيها، خير فبل
 كمرجئة أصل في خالفت لكنها الدين عمـو في السنة منهج على ىي التي الفرؽ بعض عن يقاؿ

 .السنة من قربها في مثلها غيرىا يوجد وال الفقهاء،
 وغيرىم فاسدة، وأصوؿ مناىج أصحاب فهؤالء والمعتزلة والروافض الجهمية من عداىم من أما
 ومن والسالمية والكبلبية والماتريدية األشاعرة ومتكلمة المعتزلة، ىي صارت فالقدرية لهم، تبع

 الناس يريدوف أفرادىم في ال مناىجهم في فهؤالء والجهمية، المعتزلة أصوؿ على سبيلهم سلك
 وتعطيل وأفعالو، وأسمائو وجل عز اهلل صفات تعطيل مناىجهم مآؿ أف بمعنى التعطيل، على

 حقيقة، لها ليست الصفات أصوؿ أف يعتقدوف أنهم بمعنى حقيقة، ببل إبقاؤىا أي الغيبيات،
 .الغيبيات بقية وكذلك

 النفاؽ، تعني وىي الظاىرة، األعماؿ في الفجور وتشمل الدين، أصوؿ إنكار تشمل والزندقة
 لم أو قصدوا سواء فهؤالء وجل عز اهلل دين عن اإلعراض وتعني الدين، مقتضى من الخروج وتعني

 .فعبلً  الحاصل وىذا والزندقة، التعطيل مذاىبهم مآؿ -والجهمية والمعتزلة الروافض أي- يقصدوا
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 إنما أنو فاعلم وسلم، عليو اهلل صلى محمد أصحاب من أحدا تناوؿ من أنو واعلم
 .ٔقبره في آذاه وقد وسلم، عليو اهلل صلى محمدا أراد

                                                                                                                                                  

 الظاىرة العبلمات فمن إليها، اإلشارة سبق سمة أيضاً  فهذه ،(السيف إلى كلها وتدعو: )قولو أما
 القليل إال كلهم األىواء أىل أف األىواء أىل من مخالفيهم وبين والجماعة السنة أىل بين الفارقة
 عجيب، أمر وىذا السيف، يروف منهم كثير المرجئة حتى السيف، يروف لو حكم ال الذي النادر

 يروف منهم كثير صار السنة أصوؿ خالفوا ألنهم نظراً  لكن التساىل، اإلرجاء أىل في والمفترض
 .للسنة المخالفة بسبب وىذا السيف،

 إلى وتدعو المسلمين، جماعة على والخروج ووالتهم، المسلمين أئمة على الخروج السيف ومعنى
 .تفعل لم أو فعلتو سواء وتعتقده تراه أنها بمعنى السيف

 السلف عليو أجمع وما ومناىجها وأصولها كتبها في تجد الفرؽ من كثيراً  ألف مهمة؛ مسألة وىذه
 الرافضة كانت فكم تخرج، ال قد لكن والية، المسلمين ألئمة تعتقد وال الخروج ترى أنها عنها
 والمعتزلة تخرج، فبل الخروج تستطيع ال أنها والغالب طويلة التاريخ من فترات في السيف ترى

 السيف يعتقدوف لكنهم كذلك والجهمية جداً، نادرة حاالت في إال بالسيف خرجت ما كذلك
 .ذلك أمكنهم ما إليو ويدعوف السيف ويروف

 طاعة ووالتهم المسلمين أئمة يروف ال األىواء، أىل جميع عند اعتقاد أنو على تدور المسألة: إذاً 
 .األىواء أىل عمـو عند األصل ىو ىذا بيعة، لهم يروف وال

 خبلؿ من لكن اإلسبلـ، تاريخ خبلؿ واحداً  موقفاً  عنهم نثّبت أف نستطيع ال الحقيقة في المرجئة
 الخروج بجواز الفتوى إلى يميلوف العلم وأىل الفقهاء من المرجئة أئمة غالب كاف التاريخ حوادث

 .فبل إليو يدعوف منهج أنو أما الظلمة، على
، في السنة أىل منهج غالباً  يقرروف الفقهاء ومرجئة  من الدين أئمة بعض تأملنا إذا لكن العمـو
 ىذا المرجئة، من أغلبهم نجد معينة لتعلبلت الخروج بجواز السنة أىل عمـو خالفوا الذين الفقهاء

 مسألة عدا ما السنة على الدين أصوؿ عمـو في فهم فبل، يعلنونو مذىب أنو أما قصدي، ىو
 .اإليماف

 قدمنا في ىذه المسألة بحثا فراجعو إف شئت.  ٔ
 ولذلك بأصحابو، يقاس اإلنساف فإف حق، ىذافي شرحو:  العقل الكريم عبد بن ناصرقاؿ الدكتور 

 كأف أحبابو، صلة مات إذا ألبيو االبن من يبقى الذي البر من أف ذكر وسلم عليو اهلل صلى النبي
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 مما أكثر عنك أخفى الذي فإف فاحذره؛ البدع، من شيء إنساف من لك ظهر وإذا
 .ٔأظهر

                                                                                                                                                  

 إلى أسأت فقد أبيك بأصدقاء تبر لم إذا أنك بالضرورة يعني وىذا ميت، وىو أبيك صديق تبر
 .العقوؽ من نوع وىو ميت، وىو أبيك
 في الطعن يكوف أف أولى باب فمن ميت، وىو باألب عقوؽ األب أصدقاء بر عدـ كاف فإذا

 قد وسلم عليو اهلل صلى والرسوؿ بحقو، البر عدـ من وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب
 في قدح فيهم فالقدح راض، عنهم وىو وسلم عليو اهلل صلى وتوفي سبهم، عن ونهى أصحابو زّكى
 من أحداً  تناوؿ فمن بالضرورة، إليو وإساءة لحقو، وانتقاص وسلم عليو اهلل صلى النبي حق

 يحب أنو يّدعي كيف إذ يحبو، أنو ادعى ولو حتى وسلم عليو اهلل صلى النبي أراد فإنما الصحابة
 وأوصى بل زّكاىم، الذين وإخوانو وصحابتو أصدقائو في يطعن ثم وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ

 للسنة، صريحة مخالفة فهو فيهم، القدح وعدـ عنهم والترضي حقوقهم ورعاية بحفظ مؤكدة وصية
 من أي في طعن من أف بمعنى باالرتداد، وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ حق على عود إنو ثم

 في وآذاه وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ حق في طعن فإنما وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ أصحاب
 ا.ىػ قبره

 الصحابة يسب الرجل رأيت إذا: أيفي شرحو:  الراجحي اهلل عبد بن العزيز عبدوقاؿ الشيخ 
 لنفاقو؛ يستطع لم لكنو الرسوؿ سب أراد فهو والسبلـ، الصبلة عليو الرسوؿ سب يريد أنو فاعلم
 سب الرسوؿ يسب أف يستطع لم فلما الناس، ولكفره الحاؿ في كفر الرسوؿ سب لو وألنو

 من شر الروافض إف: نونيتو في القحطاني يقوؿ ولذلك لصاحبو، سب الصاحب وسب الصحابة
 تمدح أف يصلح فهل أصحابو وخونوا النبي مدحوا جاف أو ناطق إنس كل من الحصى وطئ

 أنو واعلم: )اهلل رحمو المؤلف يقوؿ لذلك صاحبو، دين على فاإلنساف! أصحابو؟ وتسب شخصاً 
 والذنب بالعيب تناولهم من: أي ،(وسلم عليو اهلل صلى محمداً  أصحاب من أحداً  تناوؿ من

 (.قبره في آذاه وقد وسلم، عليو اهلل صلى محمداً  أراد إنما أنو فاعلم) والشتم والسب
 يدفنوف العقارب مثل البدع أصحاب مثل :(ٗٗ/ ٕ) الحنابلة طبقاتقاؿ المصنف كما في  ٔ

 ىم البدع، أىل وكذلك لدغوا، تمكنوا فإذا أذنابهم، ويخرجوف التراب، في وأبدانهم رؤوسهم
 .يريدوف ما بلغوا تمكنوا فإذا الناس، بين مختفوف



 - 301 - 

 صاحب فاجرا، فاسقا والمذىب، الطريق رديءمن أىل السنة  الرجل رأيت وإذا
 وإذا معصيتو، تضرؾ ليس فإنو معو واجلس فاصحبو، السنة على وىو ضاال، معاص،

 فبل ىوى، صاحب - بالعبادة محترقا متقشفا بدا وإف - مجتهدا الرجل رأيت
 أف آمن ال فإني طريق، في معو تمش وال كبلمو تسمع وال معو، تقعد وال تجالسو،
 .معو فتهلك طريقتو تستحلي

 أين من! بني يا: فقاؿ ىوى، صاحب عند من خرج وقد ابنو عبيد بن يونس ورأى
 من إلي أحب خنثى بيت من تخرج أراؾ ألف بني يا: قاؿ. فبلف عند من: قاؿ جئت؟

 إلي أحب خائنا فاسقا سارقا زانيا بني يا اهلل تلقى وألف فبلف، بيت من تخرج أراؾ أف
 .وفبلف فبلف بقوؿ تلقاه أف من
 البدعة صاحب وأف دينو، عن ابنو يضل ال الخنثى أف علم عبيد بن يونس أف ترى أال

 .ٔيكفره حتى يضلو
                                                           

 في لكن صحيح، أصلو في الكبلـ ىذافي شرحو:  العقل الكريم عبد بن ناصرقاؿ الدكتور  ٔ
: يقوؿ أف الصواب وكاف بشر، فهو العبارة فخانتو آخر معنى الشيخ قصد وربما مبالغة، تفصيبلتو

 فيو فاكره والفجور المعاصي في واقعاً  كاف وإف ذلك، لو فاحمد السنة أىل من الرجل رأيت إذا
 فإف البدعة، صاحب من كتبرئك منو تتبرأ ال لكن وللفجور، للمعصية وتجنبو وفجوره معاصيو
 أقل وىو والمعصية، التوبة لو يرجى فإنو العاصي ىذا أما البدعة، على انطوى البدعة صاحب

 أكثر البدعة صاحب مع التعامل يكوف ىنا ومن! البدعة من وعقيدتو دينو في اإلنساف على خطراً 
 لم إذا والمعصية الذنب صاحب ألف والمعصية؛ الذنب صاحب مع التعامل من ذنباً  وأشد حذراً 
 معصية على أنو يدري غالباً  لكنو السليمة، والعقيدة السنة على بقاؤه فاألصل بدعة منو تظهر

 .يتوب أف يوماً  لو فيرجى
 البدعة ألف البدعة، أثر من احتماالً  وأقل أخف اآلخر الشخص إلى انتقالها في المعصية أثر إف ثم

 أما حق، على أنو يظن وىو يفعلها وفاعلها يشعر، ال حيث من اإلنساف على وتدخل تلبيس فيها
 إنساف وكل الشرع، عنو وينهى السليم والعقل الطبع منو ينفر ظاىر فجوره فإف الفاسق الفاجر

 عند بالطبع ممقوت ألنو الفجور؛ من ذاتية حصانة عنده تكوف فلذلك الفجور، ينبذ كاف مهما
 .الناس وعند أىلو
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 كانت ىنا فمن البدعة، خطأ تمّيز ال لكن والفسق، الفجور خطأ بوضوح تميز أف وتستطيع
 ومصاحبة والسنة، الحق أنها تظن حتى لك يحسنها ربما ألنو تجوز؛ ال البدعة صاحب مصاحبة
 لهذه البدعة صاحب مصاحبة كإثم ليس لكن واضح فجوره أف رغم إثم الفجور صاحب

 .االعتبارات
: وقولو المطلوبة، األمور من الفجور صاحب مصاحبة ليست إذاً  (معو واجلس فاصحبو) قولو 

 ذلك نحو أو حج أو سفر في الحاجة عند تصاحبو أف من يمنع ال الفجور أف: بمعنى( فاصحبو)
 .البدعة صاحب بخبلؼ تستصلحو، لعلك
 .ذلك تقتضي التي الحاجة أو الضرورة عند الصحبة بالصحبة قصد فلعلو

 إلى الطريق في تصاحبو كأف الفسق، مجاؿ غير في أي فسقو، غير في أيضاً  معو والجلوس
 األمور في معو تتحدث أو جنازة، في أو الشرعية، الزيارة في أو الوليمة، في تصاحبو أو المسجد،

 النية حسن مع سيما ال..  هفجور  حاؿ غير في وىو دعوتو وتجيب حالو، يصلح وفيما العامة
 .إطبلقاً  تتجنبها األمور فهذه البدعة صاحب أما والنصح،

 الفجور صاحب مصاحبة أما الكبلـ، ىذا يقوؿ الشيخ جعل الذي ىو الفرؽ لعل ىنا فمن
 والوالء الصداقة في نفسك تعطيو أف بمعنى عليو، ىو لما محبة ومصاحبة ورضا، منادمة مصاحبة
 مجالستو ومن وفجوره، فسقو من فتبرأ والبراء، الوالء فيو يجتمع بل صحيح، غير فهذا والمودة

 .وتناصحو الفطرة وبقاء الخير من فيو بما وتواليو وفجوره، فسقو حالة
 .... (ىوى صاحب عند من خرج وقد ابنو عبيد بن يونس ورأى) قولو

 والفاسق الخائن تصاحب أف كبلمو من القصد فليس السابق في ذكرنا ما أيضاً  الشيخ قصد
 في مفسدتين بين اإلنساف خير إذا: يقوؿ لكن وتجالسو، وتنادمو بيتو في معو وتجلس والزاني

 أقل وخطره ظاىرة ومعصيتو التوبة لو يرجى الذي العاصي يصاحب فكونو والمجالسة، المصاحبة
  .كسابقتها المقارنة فهذه البدعة صاحب مصاحبة في الوقوع من أسهل الدين، على

 مفهـو مفهوماف لو الخنثى كاف وإف المشبوىة، البيوت يقصد ،(خنثى بيت من خرجت: )وقولو
 وقد الخلقي، الفساد من شيء عنده من أيضاً  بو يقصد وقد واألنثى، الذكر آلة لديو من بو يقصد

 مشبوه بيت من خرجت أراؾ ألف: يعني المشبوه، فالمقصود الناس، من الصنف ىذا كثيراً  فيو يقع
 .البدع أىل من ىم ممن وفبلف، فبلف بيت من تخرج أراؾ أف من إلي أحب
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 تصحب، ومن تسمع، وممن تجالس، من وانظر خاصة، زمانك أىل احذر ثم واحذر
 .ٔمنهم اهلل عصمو من إال ردة، في كأنهم الخلق فإف

                                                                                                                                                  

 مواطن يجتنب أف عليو فالمسلم مطلوب، ذاؾ وال ىذا ال فإنو التعبير في تساىل الشيخ يكوف قد
 لكن ذلك، وغير بيوتهم دخوؿ وفي والمنادمة المجالسة في والشبهة الخنا وأىل والشبهة، الخنا
 مهما البدعة صاحب من أي ذاؾ، من خطراً  وأقل أسهل ىذا أف شك ال المقارنة عند قاؿ كما
  .كاف

في ىذا تحذيٌر لطالب العلم وأن و قاؿ الشيخ أحمد بن يحيى النجمي في إرشاد الساري:  ٔ
فإف  الخلق   )أم ا قولو : ، الينبغي أف يجالس، واليصاحب، واليسمع إال  مم ن يثق بعلمو وعقيدتو 

فهذا كاف ينبغي أال  يقولو واليجوز الحكم على الناس جميعاً، ولكن من  (كلهم كأن هم في ردة 
ومن عظ م رؤساء المعتزلة كأحمد بن أبي ، عدُّ منهماعتقد مذىب المعتزلة فهو في ىذه الحالة ي

دؤاد ، وبشر المرِّيسي أو ثمامة بن أشرس أو أبا الهذيل العبلؼ أو ىشاـ الُفَوِطي ىؤالء كلهم من 
رؤساء المعتزلة ، فمن رأيتو يعظمهم، ويأخذ بآرائهم، فإن و يلتحق بهم ويكوف في عدادىم، ويجب 

 إذا ذكر ىؤالء بخيٍر فهو واقٌع فيما وقعوا فيو .ألن و  ،أف يهجر كما ىجروا
 ىذا استثناٌء ، فكأن و لم ينُجَو من الردة إال  القليل (إال  من عصم اهلل  )قولو : 

اإلسبلـ ، واليخرج من  بل أف  األصل في المسلمين ،ممن عصمو اهلل وىذا الكبلـ النوافقو عليو 
ف قد وقع في شيٍء من البدع غير المكفرة أو وقع في شيٍء فإف كا، اإلسبلـ إال  من تبينت ردتو 

من المعاصي فنحن النحكم عليو بالكفر ألف  ذلك صعٌب وقد نهينا عن التكفير إال  بأمٍر واضح 
يكوف معنا فيو الدليل سواًء كاف ما نكفره بو قوٌؿ أوفعل أو اعتقاد أي أن ا النكفره إال  بما اتضح أن و 

    ا.ىػأو ثبت عليو بقوؿ الثقات من الناس وباهلل التوفيق فيو باعترافو 
 في زمانو أىل عن يتكلم اهلل رحمو الشيخفي شرحو:  العقل الكريم عبد بن ناصروقاؿ الدكتور 

 والبدع، األىواء فيهم كثرت الناس فإف كبيراً، الفارؽ وجدنا قبلو بما قارناه لو ألنو الرابع؛ القرف
 وضعفت المسلمين، ببلد من كثير من وتمكنت الرافضة وظهرت سافر، بشكل الباطنية وظهرت
 وجل عز اهلل دين عن الناس إعراض وكثر األىواء فيها كثرت أمور ووجدت اإلسبلمية، الخبلفة

 ىذا لكن بعد، فيما تلت التي األزمنة كثير من أفضل زمانو أف مع نسبي أمر فهذا الجهل، وكثر
 والسنة، الخير أىل يوجد ال وأنو كلو فسد الزماف أف يعني وال للناس، والبياف النصح باب من

 .يصحب ومن يسمع ومن يجالس فيمن المسلم يتساىل أف من الحذر لكن
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 الهذيل أبا أو المريسي، وثمامة، وبشرا دؤاد، أبي ابن يذكر الرجل سمعت إذا وانظر
 فإف بدعة، صاحب فإنو فاحذره، وأشياعهم أتباعهم من واحدا أو الفوطي ىشاما أو

 منهم ذكر ومن بخير، ذكرىم الذي الرجل ىذا واترؾ الردة، على كانوا ىؤالء
 .ٔبمنزلتهم

                                                                                                                                                  

 غير يعملوف الناس فكأف السنة، في الغربة بدأت أنو بمعنى ،(ردة في كأنهم الخلق فإف: )وقولو
 والبدع الجهل عليهم استولى قد الظاىرة، الشعائر بعض إال منهم يبق فلم اإلسبلـ، أعماؿ

 .السبلمة اهلل نسأؿ والهوى،
 
 مع والتعامل الحكم في أيضاً  قاعدة ىذهفي شرحو:  العقل الكريم عبد بن ناصرقاؿ الدكتور  ٔ

 عليهم يثني أو بهم يتعلق أف للمسلم ينبغي فبل ببدع، أو ببدعة اشتهروا الذين األىواء أىل رءوس
 ألنو المسلمين؛ ناشئة عند الرءوس ىؤالء إظهار في نتساىل أف أيضاً  ينبغي وال الدين، جانب في

 كما وغيرىما، والحلم الكـر مثل الفضائل باب من إما يعتبر ما البشرية الخصاؿ من عندىم يوجد
 وىشاـ الهذيل وأبي المريسي وبشر ثمامة عند كما والذكاء العلم باب من وإما دؤاد، أبي ابن عند

 على والقدرة والعبقرية بالذكاء البشر عمـو في موجودة بخصاؿ اشتهروا كلهم ىؤالء الفوطي
 المبلحدة، مع أو الفبلسفة مع الحجاج على والقدرة العقل رجاحة باب من تكوف وقد النقاش،

 بهم فيتعلق عليهم للثناء ذريعة تتخذ أف ينبغي ال خصاؿ ىذه لكن بعضهم، عند موجودة ىذه كل
 ُأعجب إذا الناشئ أف شك وال بمذاىبهم، فتن بهم فتن من فإف بهم ويفتنوف المسلمين، ناشئة

 .يشعر ال أو يشعر وىو وبعملو، بفكره تعلق بإنساف
 قديماً  البدعة رءوس من برأس التعلق صار ىنا ومن لو، والء قلبو في ويكوف عنو يدافع ربما وأيضاً 

 أمثالهم أو عنهم ويدافع ىؤالء على يثني تجده إنساف وأي والبدعة الهوى عبلمات من وحديثاً 
 وأف قدوة منهم يجعل أف ويحاوؿ شرورىم، يبين أف دوف فضائلهم إبراز ويحاوؿ وحديثًا، قديماً 
 اإلسبلميين الُكّتاب وبعض اآلف األدباء من كثير يفعل كما بدعة، راية رافع فهو لهم، يعتذر

 رد ومحاولة القبور، وتنبيش وأىلها البدع راية رافعي روفيعتب اآلف فهؤالء وغيرىم، والحداثيوف
 مخالفة السنة خبلؼ كلو وىذا واألشخاص، والمناىج المذاىب بهذه اإلعجاب إلى الناس

 .االتجاه ىذا يجاري أف علم طالب عن فضبلً  للمسلم ينبغي فبل صريحة،
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 دين العلم ىذا إف): لقولو بالسنة، فيمتحن اليـو وأما بدعة، اإلسبلـ في والمحنة
 فتنظر، .شهادتو تقبلوف ممن إال الحديث تقبلوا وال ،ٔ(دينكم تأخذوف عمن فانظروا

 .ٔتركتو وإال عنو كتبت صدوؽ معرفة لو سنة صاحب كاف إف
                                                                                                                                                  

 ألف الحاجة؛ اقتضاء عند عليهم نثني نعم: فنقوؿ فيو؟ ىم بما عليهم نثني ال لماذا: قائل يقوؿ قد
 نفوس تتعلق إنما الناس، عمـو من غيرىم ىؤالء فيو يشارؾ الذي بالشيء نفوسهم تتعلق ال الناس
 .أمر ىذا آدـ، بني في الشيطاف يحركها ونزعة فطرية طبيعة وىذه فيو، خالفوا الذي بالشيء البشر
 عارضة أمور في عنهم نتكلم وعندما مثبلً  التراجم في سيرىم عن نتكلم أف بين فرؽ: اآلخر األمر

 البشر، عمـو فيها يشترؾ خصاؿ ذكر من لهم مصلحة ال الناس فإف مناىج، في أو دروس في أو
 .منهم التحذير دوف ىؤالء خصاؿ ذكر في ومفسدة ضرراً  عليهم أف حين في

 أىل خاصة بين يكوف الذي الكبلـ وبين الناس عامة عند يخرج الذي الكبلـ بين أيضاً  وفرؽ
 أبي ابن: أقوؿ أف السير في بكبلـ أتكلم عندما مانع ال فإنو الكتب، بطوف في يكوف أو العلم
 السلف، وآذى الدين وأئمة أحمد اإلماـ آذى القرآف، بخلق القوؿ داعية البدعة، رأس مثبلً  دؤاد
 .آخر أمر ىذا الصدر وسعة بالحلم وُعرؼ بالكـر ُعرؼ فإنو ذلك ومع
 الفتنة أمن بشرط ولكن الفضائل، جانب تذكر أف مانع ال وشر خير من اإلنساف على ما ذكر فعند
 في يكوف كأف والباطل، الحق بين يمّيزوف ال أناس عند اآلفاؽ في يطير ال وبكبلـ الناس على

 أو الحاؿ اقتضاء عند لكن يجوز، ال فهذا نحوىا أو مناىج في أو شهيرة كتب في أو صحف
 من فيها بما عموماً  الرجاؿ أخبلؽ فيو تسطر أف تريد كتاباً  تكتب أو العلم أىل عند تتكلم عندما

 .وشروطو بضوابطو ىذا من مانع فبل شر، أو خير

 مقدمة في عدي وابن ،(ٕ/ٕٗ/ٖ) تماـ رواه(: ٕٔٛٗقاؿ العبلمة األلباني في الضعيفة ) ٔ
 ،(ٔ/ٖٙٔ) الكبلـ ذـ في والهروي ،(ٖٓٗ) جرجاف تاريخ في والسهمي ،( ٛٗٔ/ٔ) الكامل

، مرفوعا أنس عن قتادة عن دعلج بن خليد طريق من( ٕٖٓ/ٕ/ٔ) الفردوس مسند في والديلمي
( ٕ/ٓٔ) اإللماع في عياض القاضي ورواه، متروؾ دعلج بن خليد جدا، ضعيف سند وىذا:  قلت
 ىاروف بن يزيد نا:  سليماف بن محمد نا:  حجر بن يعقوب نا محمد بن شافع نا:  نعيم أبي عن
 ومن:  قلت .سيرين بن محمد على وقفو والصحيح:  نعيم أبو قاؿ: وقاؿ بو أنس عن حميد عن

 على موقوفا ثالث طريق من صحيحو مقدمة في( ٗٔ/ٔ) مسلم أخرجو وقد ، أعرفو لم يزيد دوف
( ٜٗٔ/ٔ) المقدمة في عدي وابن ،( ٔ/ٖٚٔ) األمالي في سمعوف ابن رواه وكذلك.  سيرين ابن
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 عجائب كلها ىذا"  : الهروي وقاؿ ،(ٔ/ٕٕٔ/ٓٔ) الطيوريات في والسلفي أيضا، والهروي ،
 ". أثبت التابعين عن وىو ، عنهم اهلل رضي الصحابة وعن وسلم عليو اهلل صلى النبي إلى مرفوعا

 بن والضحاؾ البصري، والحسن ، أسلم بن زيد وعن ، قولو سيرين ابن عن طرؽ من ساقو ثم
 عليهما موقوفا ىريرة وأبي عباس ابن عن ذلك قبيل ورواه .عليهم موقوفا النخعي وإبراىيم ، مزاحم

 .تقدـ كما إسنادىما تضعيف إلى وأشار ،

 (المحنة في اإلسبلـ بدعة  )قولو : قاؿ الشيخ أحمد بن يحيى النجمي في إرشاد الساري:  ٔ
يعني أف يمتحن الرجل حتى يعرؼ ىل ىو من أىل السنة أـ ال ؟ والظاىر أف  عمـو الناس على 

بأف يكوف متهاوناً  ،عمـو اإلسبلـ ، والنمتحن أحداً إال  إذا أظهر لنا خبلؼ مذىب أىل السنة 
ىو متهٌم بو باإلرجاء أو بمعتقد الجهمية أو الصوفية أو الرافضة أو ما أشبو ذلك ، فهو ُيسأؿ عم ا 

أـ يكفي فيو  ،، فإف كاف مرجئاً ُيسأؿ ىل اإليماف يزيد وينقص ؟ وىل ىو اعتقاٌد ، وقوٌؿ ، وعمل 
كاف معتزلياً يسأؿ عن األصوؿ الخمسة التي عند المعتزلة ، وإذا كاف جهمياً سئل  التصديق ؟ وإذا

البيت ىل ىم معصوموف  عن الصفات ، وعن القوؿ في كتاب اهلل ، وإف كاف رافضياً سئل عن أىل
 .أو ال ؟ وىكذا يقاؿ 

اهلل  ىذا قالو محمد بن سيرين رحمو (إف  ىذا العلم ديٌن ، فانظروا عم ن تأخذوف دينكم  )وقولو :  
بل وأصحاب االستقامة فيهم  ،، وعلى ىذا فبل يؤخذ العلم إال  عن أىل السنة وأىل الحديث 

   ا.ىػدوف غيرىم ، وباهلل التوفيق 
 األصل أف وىو الدين، في أصل القاعدة ىذهفي شرحو:  العقل الكريم عبد بن ناصرقاؿ الدكتور و 

 ولذلك ذلك، خبلؼ على بّينة قرائن يظهر لم ما اإلسبلـ فيهم واألصل السبلمة، المسلمين في
 كاف سواء البدع، من يعتبر شرعي موجب وال مبرر بدوف عقائدىم عن بسؤالهم الناس امتحاف فإف

 فإف التثبت، بو يقصد أو اعتقاد، أو قوؿ من الشخص عند ما كشف بو يقصد االمتحاف ذلك
 الذي فالمسلم األصل، على والناس الظاىرة، ىي الناس في السنة دامت ما مطلوب غير التثبت
 .ذلك وراء عما التفتيش يجوز وال الجملة، في بذلك لو يشهد اإلسبلـ يظهر

 بعض عن نسألهم أو الناس نمتحن أف يجوز ال أنو بمعنى كلية، أو جزئية أمور في ىذا وسواء
 بعض عن يتعمقوف من بعض سؤاؿ في الناس بعض يفعل كما كلها، عنها فضبلً  العقيدة قضايا

 كبلـ في تعتقد ماذا أو مثبًل، الرؤية في تعتقد ماذا: يقوؿ أو اهلل؟ أين: يقوؿ كأف العقيدة مسائل
 الحق بغير فيجيب شيئاً  ذلك في يعرؼ ال المسئوؿ كاف وربما للناس، فتنة ىذا فإف وجل؟ عز اهلل
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 بعض في حتى االعتقاد، تفاصيل يعرفوف ال أنهم المسلمين غالب عليو ما وىذا يدري، ال وىو
 أف ينبغي ال فلذلك اإلثم، في السائل فيوقعو المسئوؿ يعاند وربما المعلومة، القطعية األصوؿ
 .الظاىرة غير األمور أو الباطنة األمور في الناس يمتحن

 يعتقدىا أو بالبدعة يقوؿ أنو على تدؿ قرائن الشخص في ظهرت كأف موجب لذلك كاف إذا أما
 كتعامل بالعقود، يتعلق تعامبلً  شخص مع سيتعامل اإلنساف كاف أو سؤالو، من مانع فبل يفعلها، أو

 بتزويجو مثبلً  يتعلق فيما أو يدّرسو، أو عنو العلم تلقي كأف مستمر علمي تعامل أو دائم، تجاري
 .السؤاؿ من مانع فبل معينة قرائن توافرت فإذا ذلك، نحو أو
 األزماف، بعض وفي الببلد بعض في البدع غلبة يقصد فهو( بالسنة فيمتحن اليـو وأما: )قولو أما

 كانت سواء وتنعكس تنقلب القاعدة ألف يسأؿ؛ فإنو البدعة فيو الغالب بلد في اإلنساف كاف فإذا
 في خاصة تتبلـز واالعتقادية العملية البدع أف والغالب معًا، ىما أو عملية أو اعتقادية بدعاً 

 العملية البدع تنشأ وما عملية، بدع وعندىم إال اعتقادية بدع أصحاب من فما المتأخرة، العصور
 فإنو فيو، األصل ىم أو البدع، فيو تكثر موطن في اإلنساف كاف فإذا اعتقادية، بدع عن إال أيضاً 

 عنهم، ويتلقى بدينو يتعلق فيما معهم وسيتعامل أئمتهم خلف سيصلي ألنو السؤاؿ؛ إلى يحتاج
 عن وتمييزىم السنة أىل من للتثبت مطلوب فالسؤاؿ لهم، يشهد أو يزكيهم أف إلى يضطر وقد
 .المسلمين في الغالب ىو ليس ىذا لكن البدعة، أىل

 تعلموف، كما ضعف فيو الحديث ىذا( دينكم تأخذوف عمن فانظروا دين العلم ىذا إف: )قاؿ ثم
 واألحكاـ العقيدة ويتعلم يتلقى أف أراد إذا اإلنساف أف بمعنى صحيحة، سليمة قاعدة ولكنها
 .عنهم يتلقى من سبلمة من يتأكد أف فينبغي

 فاألصل معين مسجد في الناس مع يصلي أف وأراد البدع، عليها يغلب بلداً  الشخص دخل إذا
 البدع فيها يكثر التي البلد فمثبلً  بيئتها، تختلف فالببلد مبتدع، اإلماـ أف لو يظهر لم ما السبلمة

 أىل ومسجد سنة مسجد فيو تجد الواحد الحي مساجد بل سنة، أىل ىم ومواطن قرى فيها تجد
 فبل بدع موطن من أنو على تدؿ قرائن لك ظهرت إف فأنت ىذا، ويعرفوف ىذا يعرفوف وىم بدع،
 الشخص يسأؿ ال لكن اإلنساف يسأؿ أف مانع وال السبلمة، األصل فيبقى وإال تسأؿ، أف حرج

 أىل من منهم ويوجد بعضًا، بعضهم يعرؼ األخرى اإلسبلـ ببلد من اآلف يأتونا الذين فأكثر نفسو،
 غلب فإذا والبلد الوصف خبلؿ ومن االسم خبلؿ من فيسأؿ بيننا، نعرفهم من والصالحين السنة
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 أو الجهالة على بقي وإذا أمره، من ويتبين يسأؿ أف فاألولى بدع أىل أنهم وبيئتو موطنو على
 .تسأؿ أال فاألولى سنة موطن موطنو أف عرفت
 : حكم الرواية عن أىل البدع.مسألة

 وفي وغيرىم، والرافضة والخوارج والقدرية كالمرجئة المبتدعة عن الرواية في العلماء اختلف
 :أقواؿ على يروونو بما االحتجاج

 كفار، إما ألنهم وذلك مطلقا تقبل ال البدع أىل رواية أف العلم أىل من جماعة يرى: األوؿ القوؿ
 اإلماـ عن القوؿ ىذا روي وقد الرواية، مردود والفاسق الكافر من وكل إليو، ذىبوا بما فساؽ وإما

 .الحاجب ابن بو وجـز اآلمدي، واختاره الباقبلني، بكر أبي والقاضي مالك،
 .بذكره وتنويها ألمره، ترويجا المبتدع عن الرواية في بأف الرأي لهذا واحتج

 كتبهم فإف الحديث، أئمة عن للشائع مباعد إنو: وقاؿ الرأي ىذا الصبلح ابن الحافظ رد وقد
 .المبتدعة عن بالرواية طافحة
 سواء مقبولة، كلها األىواء أىل أخبار أف والمتكلمين النقل أىل من جماعة يرى: الثاني القوؿ
 .بالتأويل كفارا أو فساقا كانوا

 أضعف القوؿ وىذا زائل، غير بصدقو الظن بأف معلبل البصري الحسين أبو القوؿ ىذا واختار
 .األقواؿ

 مخالفيها أف تدعي طائفة كل ألف ببدعتو، مكفر كل يرد ال أف التحقيق: حجر ابن الحافظ قاؿ
 .الطوائف جميع تكفير الستلـز اإلطبلؽ على ذلك أخذ فلو مخالفيها، فتكفر تبالغ وقد مبتدعة،

 تحرؼ، وال غلو ببل كالتشيع صغرى، كانت فإف: التفصيل العلم أىل بعض يرى: الثالث القوؿ
 اآلثار من جملة لذىب النوع، ىذا مرويات ردت لو بأنو قولو وعلل الذىبي قاؿ وبو مروياتو، قبلت
 .والصدؽ والورع الدين مع وتابعيهم التابعين في كثير النوع ىذا ألف بينة، مفسدة وفيو النبوية
 رضي - وعمر بكر أبي على والحط فيو، والغلو الكامل، كالرفض كبرى البدعة كانت وإف: وقاؿ

 .كرامة وال بهم يحتج ال النوع فهذا ذلك، إلى والدعاء - عنهما اهلل
 جمهور قوؿ وىذا بكاذب، ليس وصادؽ ضابط حافظ أنو ثبت إذا. الراوي على تؤثر ال البدعة أف

 سعيد بن ويحيى معين بن ويحيى المديني ابن علي اإلماـ" رأسهم وعلى المتقدمين جمهور النقاد،
 العلم أىل من وغيرىم" والنسائي والترمذي ومسلم البخاري المذىب ىذا وعلى وغيرىم، القطاف

 .بالحديث
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 يقوي ما يرو لم إف قُبل وإال يقبل، لم مذىبو إلى داعية كاف إف: أيضا تفصيل: الرابع القوؿ
 الصبلح، ابن ورجحو حنبل، بن أحمد لئلماـ الخطيب ونسبو العلماء، أكثر مذىب وىو بدعتو،

 وىو صدوقًا، كاف ولو الداعية الرافضي رواية برد يقوؿ المحدثين جمهور أف الشافعي نقل وقد
(: ٖٚٔ \ٔ" )الراوي ألخبلؽ الجامع" في الخطيب ذكر وقد. أيضاً  حنيفة وأبي مالك مذىب

 .«والبدع األىواء أىل من السماع ترؾ في» باب في ذلك في السلف عن آثار عدة
 يُػْعَتد من كل عن( بدعتو يروج فيما) الداعية بالمبتدع االحتجاج عدـ على اإلجماع ِحّباف ابن ونقل
 يجوز ال البدع، إلى الداعية»(: ٗٙ \ٖ) المجروحين كتابو في فقاؿ. والتعديل الجرح في بقولو

 الحديث علـو معرفة في الحاكم وقاؿ. «خبلفاً  فيو بينهم أعلم ال. قاطبةً  أئمتنا عند بو ُيحَتجّ  أف
: أوالً  المحدث أحواؿ عن يبحث أف: ىذا زماننا في الحديث طالب إليو يحتاج ومما»(: ٘ٔص)

 أوحي فيما عليهم اهلل صلى والرسل األنبياء طاعة نفسو يُلـز وىل التوحيد؟ في الشريعة يعتقد ىل
 فإف ىواه؟ إلى الناس يدعو ىوى صاحب ىو ىل: حالو يتأمل ثم الشرع؟ من ووضعوا إليهم

 فقد. «تركو على المسلمين أئمة من جماعة إلجماع كرامة، وال عنو ُيكتب ال البدعة إلى الداعي
 .لبدعتو الداعية المبتدع ترؾ على كذلك اإلجماع نقل

 أفّ  اهلل وفقك واعلم»: صحيحو مقّدمة في قاؿ إذ اإلجماع لهذا نظرياً  موافقٌ  مسلم واإلماـ
 من لها الناقلين وثِقات وسقيمها الروايات صحيح بين التمييز َعَرؼَ  أحدٍ  ُكلِّ  على الواجب

 كاف ما منها يتقي وأف ناقليو، في والستارة مخارجو صحة عرؼ ما إال منها يروي ال أف: المتهمين
 .«البدع أىل من والمعاندين التهم أىل عن منها
(: ٕٖص" )الرجاؿ أحواؿ" كتابو في فقاؿ بنفسو، المنهج ىذا على الجوزجاني اإلماـ نصّ  وقد

 بدعتو، في مخذوالً  كاف إذ: حديثو الناس في جرى قد اللهجة، صدوؽ الحّق، عن زائِغٌ  ومنهم»
 بو يُػَقوِّ  لم إذا يُعرؼ، ما حديثهم من يؤخذ أف إال حيلة فيهم ليس عندي فهؤالء روايتو، في مأموناً 

. والجماعة السنة أىل من المحدثين جمهور عليو ما ىو المذىب وىذا. «ذلك عند فُيت هم بدعتو،
 (.ٔٔ/ ٔ) الميزاف لساف في لها ُمِقراً  العبارة ىذه حجر ابن نقل وقد
: المبرد فيو قاؿ الذي حطاف بن عمراف عن البخاري رواية البعض عند الرأي ىذا يضعف لكن
 إلى داعية كاف إنو: حجر ابن وقاؿ. وشاعرىم وخطيبهم الصفرية من القعدية رأس عمراف كاف

 .مذىبو
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 زر عن ثابت بن عدي عن: ماجة وابن والنسائي والترمذي ومسلم أحمد اإلماـ رواية أيضا ويضعفو
 األّمي النبي لعهد إنّو النسمة وبرأ الحبة فلق والذي) عنو اهلل رضي طالب أبي بن علي قاؿ: قاؿ

 ثقة: ثابت بن وعدي. منافق إال يبغضني وال مؤمن إال يحبني ال أفّ  إليّ ( وسلم عليو اهلل صلى)
 .بالتشّيع رمي

: قاؿ العاص بن عمرو أف حاـز أبي بن قيس عن ومسلم والبخاري أحمد رواية أيضا ويضعفو
 كتاب في عمرو قاؿ) أبي آؿ إفّ : يقوؿ سرّ  غير جهاراً ( وسلم عليو اهلل صلى) النبي سمعت
 قد حاـز أبي بن وقيس المؤمنين وصالح اهلل وليي إنما بأوليائي، ليسوا( بياض جعفر بن محمد
 الّنصب إلى نسب
 وإال يقبل، لم مذىبو لنصرة الكذب يستحل المبتدع كاف إف وىو: أيضا تفصيل: الخامس القوؿ
 القوؿ بهذا قاؿ وممن صدقة، فيحصل عليو اإلقداـ من يمنع الكذب حرمة اعتقاد ألف قبل،

 ونسبو. القاضي يوسف وأبي الثوري، وسفياف ليلى أبي ابن عن الخطيب وحكاه الشافعي، اإلماـ
 .الحق إنو: الرازي الفخر وقاؿ الحديث أئمة ألكثر الحاكم

 ال واحدة مرة ولو بالكذب عرؼ من ألف نظر، فيو المذىب وىذا: شاكر أحمد الشيخ قاؿ لكن
 .الكذب يستحل من رواية ترد أف فأولى روايتو، تقبل

 بكاذب، ليس وصادؽ ضابط حافظ أنو ثبت إذا. الراوي على تؤثر ال البدعة أف: السادس القوؿ
 المديني ابن علي اإلماـ" رأسهم وعلى المتقدمين وجمهور النقاد، جمهور عن بعضهم ونقلو

 والترمذي ومسلم البخاري المذىب ىذا وعلى وغيرىم، القطاف سعيد بن ويحيى معين بن ويحيى
 التفريق في الجمهور عن النقل يخالف النقل وىذا بالحديث، العلم أىل من وغيرىم" والنسائي

 القدري وىى كبيرة مسألة ىذه(: ٗ٘ٔ/ ٚ) السير في في الذىبي قاؿ ال، أو داعية يكوف أف بين
 بدعتو إلى داعيا يكن ولم وتقواه، الحديث في صدقو علم إذا والرافضي، والجهمي والمعتزلي

 فذىب عنو؟ يؤخذ ىل الداعية في وترددوا بحديثو، والعمل روايتو قبوؿ العلماء أكثر عليو فالذي
 ووجدنا داعية وكاف صدقو علمنا إذا: بعضهم وقاؿ. وىجرانو حديثو تجنب إلى الحفاظ من كثير
 بأف تؤذف الحديث أئمة تصرفات فجميع السنة؟ تلك ترؾ لنا يسوغ فكيف بها تفرد سنة عنده

 وىذه سائغ رواه ما قبوؿ فإف دمو تبح ولم اإلسبلـ، دائرة عن خروجو بدعتو تبح لم إذا المبتدع
 رؤؤسها من يعد ولم بدعة في دخل من أف منها لي اتضح الذي ينبغي، كما لي تتبرىن لم المسألة
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 وأصحاب الكبلـ، فاحذر قبلك السنة أىل وطريق الحق على االستقامة أردت وإذا
 وإف - منهم استماعك فإف الدين، في والمناظرة والقياس، والمراء، والجداؿ الكبلـ،

 زندقة كانت وما فتهلك، قبوال بو وكفى القلب، في الشك يقدح - منهم تقبل لم
 والقياس، والمراء، والجداؿ، الكبلـ، من إال ضبللة، وال ىوى، وال بدعة، وال قط،
 .ٔقةوالزند والشكوؾ البدعة، أبواب وىي

                                                                                                                                                  

 شيعي: تغلب بن أباف ترجمة في( ٘/ ٔ) الميزاف في الذىبي قاؿ...  حديثو يقبل فيها والأمعن
 .بدعتو وعليو صدقو فلنا صدوؽ لكنو جلد

 الذين ىم: والقعدية القعدية، وىم الخوارج من فرقة اسم كبلـ السابقال أثناء في ورد( تنبيو)
 أف ظاناً  يظن فبل الخوارج، من فرقة: والقعدية ذلك، يباشروف وال األئمة على الخروج يزينوف

 من أخطر غالباً  القعدية بل!!! فتنبو فقط؛ الحاكم لقتاؿ بالسيف يخرجوف الذين ىم الخوارج
 لو األمر والة على العامة وإثارة القلوب وشحن الكبلـ أف إذ أنفسهم؛ يخرجوف الذين الخوارج

 .بالّسنة وتلبسو بلسانو الناس يخدع متكلم بليغ رجل من خرج إذا وخاصة النفوس في األثر أبلغ

ٔ  
 
 
 
 
 
 
 

 والسنة الكتاب نصوص تقتضيو الذي األصلفي شرحو:  العقل الكريم عبد بن ناصرقاؿ الدكتور 
 الكبلـ، أىل ومن الكبلـ من التحذير ىذا يومنا إلى الهدى وأئمة والتابعوف الصحابة عليو والذي

 ىو األصل فإف الدين، أمر في والمناظرة العقيدة أمور في والقياس الدين، في والمراء والجداؿ،
 لقراءة واضطروا للمناقشات اضطروا السنة فأىل وضرورات، فباستثناءات جاز إف لكن المنع،
 فيو تتوافر من إال بها يقـو ال ضرورة حاالت ىذه لكن أىلها، على للرد الكبلـ علم كتب

 .الشروط
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 كتبهم يقرأ أف أو الكبلـ، أىل مناظرة إلى يلجأ أو األمور ىذه يستعمل ألف اضطر عالم وجد وإذا
 عمت األمور ىذه ألف الحق؛ عن الدفاع لضرورة جازت التي المحرمات من فهذه عليهم يرد ثم
 وال أصولها، ىدـ خبلؿ من إال الحق لهم ويبين الناس على الحجة تقاـ أف يمكن فبل البلوى، بها

 يستمع أف علم طالب لكل وليس بل إنساف لكل ىذا ليس لكن بمعرفتها، إال أصولها تهدـ
 .استعداد بغير والمناظرات المجادالت في نفسو يوقع أف وال الكبلـ، علم يقرأ أف وال للمتكلمين،

 -الفضائيات في يشاركوف من بعض يفعل كما- خالية الساحة أحياناً  أجد أنا: يقوؿ الناس بعض
 المصالح قاعدة عرؼ ما الحقيقة في ىذا مؤّىل غير وىو المقل، بجهد ولو أقـو أف بد ال وأنا

 أو العقبلنيين من الضبللة عتاة أحد يجادؿ كأف األمور من ألمر انبرى إذا اإلنساف ألف والمفاسد،
 ثم األصل، ىذا في والمتمّرسين الكبار العتاة من وىو المتكلمين أو العلمانيين أو العصرانيين

 ما ىذا فإف خالية، الساحة ألف الحق عن يدافع أف يريد أنو بدعوى ضعف، عن إنساف لو وقف
 بالرجل الناس افتتاف إلى سيؤدي الضعف بمظهر بظهوره ألنو الحق، خذالف إلى سيؤدي أنو أدرؾ

 .الباطل صاحب اآلخر
 جاء حينما وسلم عليو اهلل صلى النبي جد موقف مثل المسلم فيو يسلك أف ينبغي الموقف وىذا

: فقاؿ اإلبل؟ تطلب تأتي وأنت ستهدـ ومقّدساتكم سيدؾ، بيتكم اآلف: قاؿ إبلو، يسألو أبرىة إلى
 بأصوؿ جاىل أو ضعيف، وأنت تدخل فبل يحميو رب فللدين! يحميو رب وللبيت إبلي رب أنا

 .نفسك بمذىبك جاىل أنت بل الخصم، وبمذىب المناظرة
 يفقهوا لم المتأخرة اآلونة في الفضائيات عبر المجادالت في األىواء أىل مع وقفوا الذين وأغلب
 والظن والتعالي الغرور مجرد إال استعداد بغير فدخلوا الخصم، عقائد يفقهوا أف عن فضبلً  السنة
 شيء عندىم يكوف فقد ضدىا، وىم إليها ينتسبوف بل السنة، يعرفوف ال وىم الحق، يعرفوف بأنهم

 في الحق أىل يوقع فهذا السنة، أىل أنهم على المواقف لهذه فيتصدوف أنفسهم في البدع من
 .استعداد عن إال المسالك ىذه يسلك أف للمسلم ينبغي فبل حرج، في الحق ويوقع حرج،
 غير من الدخوؿ وأف وسعهم، يبذلوف الناس أف يعرؼ أف األمور ىذه مثل رأى لمن ينبغي ولذلك
 عز اهلل دين على نخاؼ فبل الدين بحفظ تكّفل وجل عز واهلل الوسع، خارج واستعداد مقدرة
 .قصرنا ألنا أنفسنا نعد أف يجب لكن وجل،
 اهلل لدين وبفقو جيد، باستعداد للردود نفسها تعد اآلف العلم طبلب من طائفة تنبري أف ينبغي نعم،

 بعد ولو الحلبة ىذه في ندخل ذلك بعد ثم الدين، ومناىج السلف لعقيدة وباستيعاب وجل، عز
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 األمور والتباس الحق خذالف إلى حصل كما يؤدي فإنو مقدرة غير من الدخوؿ أما يضر، وال سنين
 .الناس على

 : حكم المناظرة. مسألة
 يرجع صحيح أصل والراء والظاء النوف( : )  ٗٗٗ/  ٘)  اللغة مقاييس معجم في فارس ابن قاؿ

 ( فيو ويتسع يستعار ثم ومعاينتو الشيء تأمل وىو واحد معنى إلى فروعو
 الشيء إلدراؾ والبصيرة البصر تقليب:  النظر( : )  ٛٔ٘ ص)  المفردات في الراغب وقاؿ

 .. ( الروية وىو الفحص بعد الحاصلة المعرفة بو يراد وقد والفحص التأمل بو يراد وقد ورؤيتو
 من كاف فما والمعاني المحسوسات في يقع النظر أف والراغب فارس ابن كبلـ من ويؤخذ

 النظر فمن.  والعقل بالبصيرة إليو فالنظر المعاني من كاف وما بالبصر إليو فالنظر المحسوسات
 { ناظرة ربها إلى ناضرة يومئذ وجوه: }  تعالى قولو بالبصر

 السماوات ملكوت في ينظروا لم أو: }  تعالى قولو والتدبر التفكر وىو بالبصيرة النظر ومن
 بو ويراد النظر ويطلق{  السموات في ماذا انظرو قل: }  وقولو{  شيء من اهلل خلق وما واألرض
: }  وقولو{  نوركم من نقتبس انظرونا: }  تعالى قولو ومنو وانتظرتو فبلنا نظرت:  فيقاؿ االنتظار

 . ونحوىا{  ينظروف ىم وال إيمانهم كفروا الذين ينفع ال: }  وقولو{  منظرين إذا كانوا وما
 واستحضار النظر في والمباراة المباحثة:  والمناظرة( : )  ٛٔ٘ ص)  المفردات في الراغب وقاؿ
 قياسا نظر كل وليس نظر قياس كل ألف القياس من أعم وىو البحث:  والنظر ببصيرتو يراه ما كل

) 
(  تأتيانو كيف معا فيو نظرتما إذا أمر في أخاؾ تناظر أف:  والمناظرة: )  أحمد بن الخليل وقاؿ
 ( ٙ٘ٔ/  ٛ)  العين
 لؤلزىري اللغة تهذيب نظر مادة(  ٕ٘ٔ/  ٘)  العرب لساف(  ٖٗ٘٘/  ٔ)  العروس تاج وينظر

 . نظر مادة(  ٖٔٚ/  ٗٔ) 
 . المخاطبة في نظيرا لو صرت إذا فبلنا ناظرت ويقاؿ

 : اصطبلحا المناظرة أما
 الشيئين بين النسبة في الجانبين من بالبصيرة النظر ىي تعريفها في والمناوي الجرجاني فقاؿ - ٔ

 ( ٛٚٙ ص)  للمناوي التعاريف(  ٜٕٛ ص)  التعريفات.  للصواب إظهارا
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 صاحبو قوؿ وإبطاؿ قولو تصحيح منهما كل يقصد شخصين بين الكبلـ تردد:  ىي وقيل - ٕ
 ٕٗ ص)  األلمعي زاىر. د القرآف في الجدؿ مناىج:  ينظر.  الحق ظهور في منهما كل رغبة مع

) 
 المناظرة كوف في للمناظرة االصطبلحي والمعنى اللغوي المعنى بين الترابط معنى لنا ويظهر
 ادلتهما وبين المتناظرين بين التقابل معنى فيها أف كما والبحث والتفكر التدبر فيها يحصل

 يجيب ثم كبلمو يتم حتى صاحبو ينتظر المتناظرين من كل لكوف االنتظار معنى وفيها ، وقوليهما
 مناظره في ينظر غالبا المتناظرين من فكل الحسي النظر معنى فيها أف كما ، فيو ويناظره عنو

 . وحجتو قولو ويستوعب كبلمو ليسمع
 : باطلة وأغراض صحيحة أغراض وللمناظرة

 واألجر اهلل مرضاة طلب فهو األخروي أما الدنيوي ومنها األخروي فمنها الصحيحة األغراض أما
 ولرسولو ولكتابو هلل والنصيحة المنكر عن والنهي بالمعروؼ األمر من نوع المناظرة ألف ؛ والثواب

 . وللمسلمين
 لتوحيد ويدعونهم ويناظرونهم يجادلونهم وىم ألقوامهم والسبلـ الصبلة عليهم األنبياء قاؿ ولذا
 أسألكم وما_ : }  السبلـ عليهم وشعيب ولوط وصالح وىود نوح_  جميعا قالوا الشرؾ وترؾ اهلل

 { العالمين رب على إال أجري إف أجر من عليو
 إف لكم فهو أجر من سألتكم ما قل: }  - وسلم عليو اهلل صلى - محمد لنبينا تعالى اهلل وقاؿ

 { اهلل على إال أجري
 : فأمراف الدنيوي الغرض وأما

 األقواؿ من الحق يشمل وىذا والعملية العلمية المسائل في الصواب وإظهار الحق بياف - ٔ
 ، الكتاب وأىل المشكرين من الكفار مناظرة ىذا في ويدخل منهما والراجح األدلة من والحق

 . ونحوىم والقبورية والصوفية واألشاعرة والمعتزلة والخوارج الرافضة من البدع أىل ومناظرة
 للمخالف والجماعة السنة أىل وعقيدة الكفار من للمخالف اإلسبلـ عقيدة بياف الغرض ويكوف

 . القبلة أىل من
 الحنفية من المذاىب أصحاب بين الفروع في العملية المسائل في المناظرة ىذا في يدخل كما

 . وغيرىم والظاىرية والحنبلية والشافعية والمالكية
 . الفروع مسائل في األقواؿ من الراجح بياف ىذا من الغرض ويكوف
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 او واألدلة األقواؿ أيضا يشمل وىذا اإلشكاؿ وإزالة والشكوؾ الشبو ودفع الباطل كشف - ٕ
 . الشبو
 حدث كما فيها الفساد وكشف الباطلة عقائدىم بياف في الكتاب وأىل المشركين كمناظرة وذلك

 . للنمرود ومناظرتو لقومو السبلـ عليو الخليل إبراىيم مناظرة في
 في حدث كما لباطلهم بها يستدلوف التي الشبو وكشف بدعهم بياف في البدع أىل مناظرة وكذا

 . القرآف بخلق القوؿ مسألة في للمعتزلة أحمد ومناظرة للخوارج عباس ابن مناظرة
 ما بطبلف بياف تسلـز الحق لبياف فالمناظرة مقابلو إظهار ىو بالغرضين المقصود أف ليعلم ثم

 . الشريعة مسائل جميع في يتعدد ال واحد فالحق عداىا
 ألف ؛ باطل واحد قوؿ إال فيو يوجد ال فيما إال الحق ظهور تسلتـز ال الباطل لبياف المناظرة بينما
 ما غير أخرى أقواؿ ورود الحتماؿ حقا المناظر يراه ما ترجيح منو يلـز ال الخصم قوؿ بطبلف بياف

 ولو السنة يخالف منها كل التي وغيرىم المتكلمين من الطوائف مناظرات كانت ولذلك أبطلو
 . بعض لمقالة بعضهم إبطاؿ بياف منها يستفاد ما أعظم بقليل

 فساد بياف في ىي إنما الكبلـ أىل مناظرة من كثير كاف ولهذا: )  اهلل رحمو تيمية ابن قاؿ
 قولو نصر أحدىم يمكن فما باطبل القولين من كل يكوف ألنو ؛ تناقضهم وبياف المخالفين مذىب
 قد بمذىبو الظن حسن المذىب صاحب كاف إذا إليو يحتاج وىذا خصمو قوؿ فساد فيبين مطلقا

 لم المقدمات تلك نقيض تقرير في معو اإلنساف أخذ فإذا صحيحة يعتقدىا مقدمات على بناه
 لذلك يبين أف ذلك في فالوجو الكبلـ أىل بين طاؿ كما الخصاـ ويطوؿ الحق يبين وال يقبل

 أو قولو تناقض رأى فإذا وغيرىا المقدمات بتلك مذىبو فساد أو عليو غيره مذىب رجحاف
 فساد لو فيبين الخطأ جهة وبياف الصواب معرفة إلى حينئذ اشتاؽ قولو على غيره قوؿ رجحاف

 النبوية السنة منهاج.. (  الغلط وقع وجو أي ومن نقيضها وصحة عليها بنى التي المقدمات تلك
(ٕ/ٖٖٗ) 

 : فهي الباطلة األغراض وأما
 . للناس فيو الخطأ بياف ومحاولة وكسره الحق دحض - ٔ
 . والصواب الحق أنو وبياف ونشره الباطل إظهار - ٕ
 . شأنو من والتقليل إنتقاصو ومحاولة والخصم المناظر كسر - ٖ
 ذلك ونحو والمنصب والماؿ والعلو كالشهرة الدنيا أغراض من غرض طلب - ٗ
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 ال الحق يدرؾ صحيحا غرضو يكوف فالذي نتائجها في كبير أثر لو المناظرة من الغرض وتحديد
 لطلب قصده فيكوف تظهر من لساف على يهمو ال فهو مناظره لساف على أو لسانو على إما محالة
 اهلل أف الحق إلى للوصوؿ وجاىد قصده حسن من أف تعالى اهلل بين وقد إليو للوصوؿ سببا الحق
 الذين إف: }  تعالى وقولو{  سبلنا لنهدينهم فينا جاىدوا والذين: }  تعالى قولو في كما يوفقو
{  ىدى اىتدوا الذين اهلل ويزيد: }  تعالى وقولو{  بإيمانهم ربهم يهديهم الصالحات وعملوا آمنوا
 ما فعلوا أنهم ولو: }  تعالى وقولو{  تقواىم وآتاىم ىدى زادىم اىتدوا والذين: }  تعالى وقولو

 ولهديناىم( ٚٙ) عظيما أجرا لدنا من آلتيناىم وإذا( ٙٙ) تثبيتا وأشد لهم خيرا لكاف بو يوعظوف
 { . مستقيما صراطا

 اهلل أزاغ زاغوا فلما: }  تعالى قاؿ كما الضبلؿ بزيادة يعاقب الحق طلب عن أعرض من وبعكسو
 { . قلوبهم

 حجتو وقويت وسدده اهلل وأعانو ، القصد ىذا على أثيب وغرضو قصده حسن إذا المناظر أف كما
. 

 : فمنها المناظرة من المناظر عليها يحصل أف يمكن التي الفوائد أما
 المناظرة موضوع بحسب ويقل يعظم والذي المنكر عن والنهي بالمعروؼ باألمر القياـ - ٔ

 . ونتائجها وآثارىا
 وفتح الذىن وتقوية والتعليل والفهم واالستنباط والبحث والمناظرة الجدؿ ملكة تحصيل - ٕ

 . المسائل فهم في العقل نوافذ
 . والعملية العلمية المسائل في الحق إلى الوصوؿ - ٖ
 . منها والمرجوح األقواؿ من الخطأ وبياف الباطل إبطاؿ - ٗ
 بها يستدؿ التي الشبو أو المناظر عند األدلة في الواقع واالشتباه واللبس اإلشكاؿ رفع -٘

 . المخالف
 . المتناظرين بين المسائل ودقائق الفوائد تبادؿ -ٙ
 . والعملية العلمية المسائل في المسلمين بين الخبلفات تقليل -ٚ
 . واعتقادىا بها اإليماف وتثبيت وتثبيتها العلمية المسائل مذاكرة - ٛ

 : المناظرة مشروعية:  الرابع المبحث
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 كما والجداؿ المناظرة مشروعية على تدؿ السلف عن وآثار والسنة الكتاب في نصوص وردت
 المناظرة أف نجد التحقيق وعند والجداؿ المناظرة تذـ السلف عن وآثار أخرى نصوص وردت

 : نوعاف والجدؿ
 : تشمل وىي المحمود والجدؿ المحمودة المناظرة:  األوؿ النوع

 كانت إذا ونحوىا والزكاة والصبلة الطهارة في األحكاـ في العملية المسائل في المناظرة - ٔ
 . لذلك أىل ىو ولمن الحق لطلب

 رد إلى فيو يحتاج علم ألنو والتناظر فيو الجداؿ على فاجمعوا الفقو وأما: ) البر عبد ابن قاؿ
 ذلك إلى للحاجة األصوؿ على الفروع

 . لذلك أىبل كاف لمن الحاجة عند أحسن ىي بالتي الكتاب أىل مناظرة - ٕ
 كالحاكم شوكتو قويت قد الهوى صاحب كاف إذا الحاجة عند والبدع األىواء أىل مناظرة - ٖ
 المناظرة من رجي أو ، أحمد اإلماـ عهد في القرآف خلق مسألة في حدث كما بو اعتضد من أو

 . رجوعو
 : الصحابة وعمل والسنة الكتاب المحمودة المناظرة مشروعية على ويدؿ
 : الكتاب أدلة فمن

 كنوح أقوامهم مع مناظرات من والسبلـ الصبلة عليهم األنبياء عن وتعالى تبارؾ اهلل ذكر ما - ٔ
 السبلـ عليهم وعيسى وموسى وإبراىيم ولوط وصالح وىود وشعيب

 والنصارى واليهود المشركين على الرد في عقلية وبراىين وأدلة حجج من تبارؾ اهلل ذكره ما - ٕ
 . إبليس مع حصل ما وكذا

 ( .ٙٗ) العنكبوت سورة{  أحسن ىي بالتي إال الكتاب أىل تجادلوا وال: }  تعالى قولو - ٖ
 ( ٕ٘ٔ)  النحل سورة{  أحسن ىي بالتي وجادلهم: }  تعالى وقولو - ٗ
 ذلك ومن بالعلم ذلك جواز منها فيفهم علم بغير الجداؿ ذـ فيها التي اآليات من ورد ما - ٘

 { مريد شيطاف كل ويتبع علم بغير اهلل في يجادؿ من الناس ومن: }  تعالى قولو
 { منير كتاب وال ىدى وال علم بغير اهلل في يجادؿ من الناس ومن: }  وقولو

 ذىب وقد{  تحاوركما يسمع واهلل زوجها في تجادلك التي قوؿ اهلل سمع قد: }  تعالى قولو - ٙ
 وقد قتادة عن ىذا وروي السيف بآية منسوخة الجداؿ آيات أف إلى السلف من العلم أىل بعض
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 دعوى عن( _  ٕٛٔ/  ٔ)  الصحيح الجواب في تيمية ابن اإلسبلـ كشيخ_  العلم أىل أجاب
 : بأجوبة النسخ
 األمر كمناقضة المنسوخ للحكم مناقضا الناسخ الحكم كاف إذا يكوف إنما النسخ إف:  األوؿ

 بصياـ األمر ومناقضة بالشاـ المقدس بيت باستقباؿ لؤلمر الصبلة في الحراـ المسجد باستقباؿ
 من بجهاد األمر يناقضة ال فهذا..  مسكينا يـو كل إطعاـ وبين الصياـ بين للتخيير للمقيم رمضاف

 إمكاف مع فأما.  المجادلة على واالقتصار عنو النهي يناقض بالقتاؿ األمر ولكن منهم بجهاده أمر
 الجمع أمكن بل يتنافيا لم وإذا بينهما منافاة فبل بو المأمور والقتاؿ بو المأمور الجداؿ بين الجمع

 جميعا استعمالهما وأف اآلخر ينفع ال حيث ينفع منهما كبل أف ومعلـو بالنسخ الحكم يجز لم
 . الحق ودين الهدى إظهار في أبلغ

 الذين إال أحسن ىي بالتي إال الكتاب أىل تجادلوا وال: }  العنكبوت سورة في قاؿ أنو:  الثاني
 { : منهم ظلموا

 والدين للعلم طالب غير للقتاؿ مستحقا ظالما كاف فمن أحسن ىي بالتي بجدالو يؤمر لم فالظالم
 ولم والدين العلم طلب من بخبلؼ أحسن ىي بالتي يجادلوف ال الذين الظالمين ىؤالء من فهو

 . حقا يظنو ما نصر يقصد حق على أنو يظن كاف أو االسترشاد قصده كاف سواء ظلم منو يظهر
 أمر فيمن داخل فهو بالقتاؿ يجاىد ال منهم والمستأمن والعهد الذمة أىل من كاف من أف: الثالث

 . بقتالو اهلل أمر فيمن داخبل ىو وليس أحسن ىي بالتي ومجادلتو بدعوتو اهلل
 لما واآليات بالبرىاف آمنوا الناس أف ولو للضرورة شرع إنما القتاؿ أف المعلـو من أنو:  الرابع
 فمشروع الجهاد وأما أصليا وجوبا مطلقا واجب وبراىينو اإلسبلـ آيات فبياف القتاؿ إلى احتيج

 . ذلك من مانعا ىذا يكوف فكيف للضرورة
 . دليل وال يثبتو دليل إلى يحتاج النسخ أف:  الخامس

:  ذلك ومن الحق خبلؼ ادعى من على والبراىين بالحجج بالرد األمر فيها ورد التي اآليات - ٚ
 { صادقين كنتم إف برىانكم ىاتوا قل تهتدوا نصار أو ىودا كونوا وقالوا: }  تعالى قولو -

 برىانكم ىاتوا قل أمانيهم تلك نصارى أو ىودا كاف من إال الجنة يدخل لن وقالوا: } تعالى وقولو
 { صادقين كنتم عن



 - 317 - 

                                                                                                                                                  

 بل بذنوبكم يعذبكم فلم قل وأحباؤه اهلل أبناء نحن والنصارى اليهود وقالت: }  تعالى وقولو -
 بينهما وما واألرض السماوات ملك وهلل يشاء من ويعذب يشاء لمن يغفر خلق ممن بشر أنتم

 { المصير وإليو
 أف قبل من نفسو على إسرائيل حـر ما إال إسرائيل لبني حبل كاف الطعاـ كل: }  تعالى وقولو -

 { صادقين كنتم إف فاتلوىا بالتوراة فأتوا قل التوراة تنزؿ
 األقواؿ ورد الحق القوؿ تقرير في والبراىين العقلية األدلة استخداـ فيها ورد التي اآليات - ٛ

 : ذلك ومن المناظرات في مستعمل ىو مما الباطلة
 
 تعالى وقولو{  الخالقوف ىم أـ شيء غير من خلقوا أـ: }  تعالى قولو في كما والتقسيم السبر - أ

 { تفتروف اهلل على أـ لكم أذف آهلل: }  وقولو{  عهدا الرحمن عند اتخذ أـ الغيب اطلع: } 
{  تشهدوف وأنتم اهلل بآيات تكفروف لم الكتاب أىل يا قل: }  تعالى قولو في كما التبلـز - ب

 ما عندي أف لو قل: }  تعالى وقولو{  لفسدتا اهلل إال آلهة فيهما كاف لو: }  تعالى وقولو
 الخلف قياس يسمى وربما{  وبينكم بيني األمر لقضي بو تستعجلوف

 لنا فتخرجوه علم من عندكم ىل قل: }  تعالى قولو في كما الدعوى على بالدليل المطالبة - ج
} 
 أف على قادر واألرض السموات خلق الذي اهلل أف يروا أولم: } تعالى قولو ومنو األولى قياس - د

 الناس أكثر ولكن الناس خلق من أكبر واألرض السماوات لخلق: }  تعالى وقولو{  مثلهم يخلق
 األدلة من ذلك وغير{  عليو أىوف وىو يعيده ثم الخلق يبدأ الذي وىو: }  وقولو{  يعلموف ال

 على ومنها القرآف في العقلية األدلة في ألفت التي الكتب في تنظر أف يمكن والتي الكثيرة العقلية
 رسالة) العريفي العزيز عبد بن سعود تأليف االعتقاد أصوؿ على النقلية العقلية األدلة المثاؿ سبيل

 يقدموف من مناظرة في سيما ال مهم أمر فيها القرآف وطريقة العقلية األدلة ىذه ومعرفة(. ماجستير
 األدلة ىذه استخداـ في القرآف طريقة أف علما نيينوالعقبل المتكلمين من االحتجاج في العقل
 المتكلموف بها يستدؿ التي العقلية األدلة من كثير بخبلؼ موانعها وانتفاء شروطها الكتماؿ أكمل
 عن إلعراضهم ىؤالء من كثير ضل ولذلك والممانعات والمعارضات القوادح عليو ترد منها فكثير

 وضبلؿ كبير غلط وىذا المجرد الخبر طريقة ىي إنما الكتاب داللة أف واعتقادىم القرآف أدلة
 المتكلمين من طوائف يظن كاف وإف فإنو : ) .. اهلل رحمو تيمية ابن اإلسبلـ شيخ يقوؿ ولذا مبين
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 المخبر بصدؽ العلم على موقوفة فداللتو الصادؽ الخبر بطريق يدؿ إنما الشرع أف والمتفلسفة
 ضلوا بل عظيما غلطا ذلك في غلطوا فقد محضة معقوالت المخبر صدؽ عليو يبنى ما ويجعلوف

 عليو ما األمر بل المجرد الخبر بطريق ىي إنما والسنة الكتاب داللة أف ظنهم في مبينا ضبلال
 التي العقلية األدلة من بين وتعالى سبحانو اهلل أف من واإليماف العلم أىل وأئمتها األمة سلف
 القرآف جاء يذكرونو ما ونهاية ، قدره ىؤالء من أحد يقدر ال ما بذلك العلم في إليها يحتاج

 قاؿ التي كتابو في تعالى اهلل يذكرىا التي المضروبة كاألمثاؿ وذلك وجو أحسن على بخبلصتو
 العقلية األقيسة ىي المضروبة األمثاؿ فإف( مثل كل من القرآف ىذا في للناس ضربنا ولقد) فيها

 مجموع... (  براىين يسمونو ما ذلك في ويدخل تمثيل قياس أو شموؿ قياس كانت سواء
 (ٜٕٙ/ٖ) الفتاوى

 وصدؽ وصفاتو وتوحيده الصانع يعرؼ بها التي العقلية األدلة على دؿ قد والقرآف: )  أيضا وقاؿ
 بالعقل مقدماتها تعلم التي الدين أصوؿ بياف من القرآف ففي المعاد إمكاف يعرؼ وبها رسلو

 األدلة من النظار حذاؽ بو يأتي ما عامة بل الناس من أحد كبلـ في مثلو يوجد ماال الصريح
 بالحق جئناؾ إال بمثل يأتونك وال تعالى قاؿ منها أحسن ىو وبما بخبلصتها القرآف يأتي العقلية

 نضربها األمثاؿ وتلك وقاؿ مثل كل من القرآف ىذا في للناس ضربنا ولقد وقاؿ تفسيرا وأحسن
 معطلة الجهمية وحجج المبلحدة بها يحتج التي الداحضة الحجج وأما يتفكروف لعلهم للناس

 في يصنفوف الذين المتأخرين كبلـ في ذلك مثل يوجد كما وأمثالها الدىرية وحجج الصفات
 ماال والفساد والتناقض الجهل من ففيها عقليات أنها ويدعوف المتفلسفة وأقواؿ المبتدع الكبلـ
 (.ٔٛ/ٕٔ) الفتاوى مجموع.. (  العباد رب إال يحصيو

 التي العقلية األدلة وأحسن العقلية باألدلة إال يعلم ال ما منها:  أقساـ ثبلثة والعلـو: )  أيضا وقاؿ
 مأخوذ وأفضلها وأكملها العقلية األدلة أجل أف يعرؼ أف فينبغي الرسوؿ إليها وأرشد القرآف بينها
 قد ألنو ؛ مطلقا العقلية الدالئل في يقدح من فمنهم ىذا عن يذىل من الناس من فاف الرسوؿ عن

 عن يعرض من ومنهم المتكلمين من أحدثو من أحدثو الذي المبتدع الكبلـ ىي أنها ذىنو في صار
 بطريق يدؿ إنما القرآف أف ذىنو في صار قد ألنو منو العقلية اليقينية الدالئل وطلب القرآف تدبر

 ذلك بعد يستدؿ حتى الخبر وصدؽ النبوة ثبوت ذلك قبل بالعقل يعلم أف فبلبد فقط الخبر
 ( .ٖٚٔ/ٖٔ) الفتاوى مجموع...(  صدقو بالعقل ثبت من بخبر
 : السنة أدلة ومن
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 اهلل ذكر وقد نجراف ونصارى - وسلم عليو اهلل صلى - النبي بين مناظرة من حدث ما - ٔ
 . عمراف آؿ سورة في أمرىم

 من صحيحو في البخاري القصة روى وقد - عنو اهلل رضي - سبلـ بن اهلل عبد إسبلـ قصة - ٕ
 - وسلم عليو اهلل صلى - النبي مقدـ بلغو سبلـ بن اهلل عبد أف:  - عنو اهلل رضي - أنس حديث
 الساعة أشراط أوؿ ما نبي إال يعلمهن ال ثبلث عن سائلك إني فقاؿ أشياء عن يسألو فأتاه المدينة

 جبريل بو أخبرني: "  قاؿ ؟ أمو إلى أو أبيو إلى ينزع الولد باؿ وما الجنة أىل يأكلو طعاـ أوؿ وما
 فنار الساعة أشراط أوؿ أما: "  قاؿ المبلئكة من اليهود عدو ذاؾ سبلـ ابن قاؿ" .  آنفا

 الولد وأما الحوت كبد فزيادة الجنة أىل يأكلو طعاـ أوؿ وأما المغرب إلى المشرؽ من تحشرىم
 قاؿ" .  الولد نزعت الرجل ماء المرأة ماء سبق وإذا الولد نزع المرأة ماء الرجل ماء سبق فإذا

 أف قبل عني فاسألهم بهت قـو اليهود إف اهلل رسوؿ يا قاؿ اهلل رسوؿ وأنك اهلل إال إلو ال أف أشهد
 بن اهلل عبد رجل أي: "  - وسلم عليو اهلل صلى - النبي فقاؿ اليهود فجاءت بإسبلمي يعلموا
 وسلم عليو اهلل صلى - النبي فقاؿ.  أفضلنا وابن وأفضلنا خيرنا وابن خيرنا قالوا" .  فيكم سبلـ

 ذلك مثل فقالوا عليهم فأعاد ذلك من اهلل أعاذه قالوا" .  سبلـ بن اهلل عبد أسلم إف أرأيتم: "  -
 شرنا وابن شرنا قالوا اهلل رسوؿ محمدا وأف اهلل إال إلو ال أف أشهد فقاؿ اهلل عبد إليهم فخرج

 " اهلل رسوؿ يا أخاؼ كنت ىذا قاؿ وتنقصوه
 من كثير في والمحاجة والمناظرة الرد - وسلم عليو اهلل صلى - النبي عن ثبت وقد - ٖ

 : ذلك ومن األحاديث
 في حديثهم ورد وقد - وسلم عليو اهلل صلى - النبي عبادة تقالوا الذين الثبلثة مع حدث ما - أ

 . - عنو اهلل رضي - أنس حديث من الصحيحين
 عليو اهلل صلى - النبي قسمة على اعترض عندما التميمي الخويصرة ذي مع حدث ما - ب

 . - عنو اهلل رضي - الخدري سعيد أبي حديث من الصحيحين في والقصة - وسلم
 أحمد أخرجو. عنو اهلل رضي الليثي واقد أبي حديث من وردت وقد أنواط ذات قصة - ج
 ،( ٘ٛٔٔٔ) الكبرى في والنسائي( ٕٓٛٔ) والترمذي ،( ٜٕٓ٘ٔ رقم ، ٕٛٔ/٘)

 رقم ، ٕٗٗ/ٖ) والطبرانى ،( ٔٓٔ/ ٘ٔ) شيبة أبي وابن ،( ٖٙٗٔ) مسنده في والطيالسي
 وأبو ،( ٕٓٚٙ رقم ، ٜٗ/٘ٔ) حباف وابن ،( ٛٗٛ رقم ، ٖ٘ٚ/ٕ) والحميدى ،( ٕٜٕٖ

 حسن الترمذي عنو قاؿ والحديث وغيرىم( ٖٚ/ ٔ) السنة في عاصم أبي وابن ،( ٔٗٗٔ) يعلى
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 وصححو ، ثابت( ٛٔٗ/ٕ) اللهفاف إغاثة في القيم ابن وقاؿ ، حباف ابن وصححو ، صحيح
 .الشيخين شرط على صحيح إسناده:  معو ومن األرنؤوط وقاؿ ،( ٖٖ٘٘) المشكاة في األلباني

 اهلل رسوؿ قاؿ:  قاؿ - عنو اهلل رضي - مالك بن أنس عن حميد حدثنا سلمة بن حماد عن - ٗ
 أحمد أخرجو ( وألسنتكم وأنفسكم بأموالكم المشركين جاىدوا ):  - وسلم عليو اهلل صلى -
 يعلى وأبو ،(ٕٓٛ/ٕ) والدارمي ،(ٚ/ٙ) والنسائي ،(ٕٗٓ٘) داود وأبو ،(ٕٔ٘ ، ٕٗٔ/ٖ)
( ٕٓ/ٜ) الكبرى السنن في والبيهقي ،(ٜٔ/ٕ) والحاكم ،( ٙ/  ٔٔ)  حباف وابن ،(ٛٙٗ/ ٙ)

 . النووي وصححو الذىبي ووافقو مسلم شرط على الحاكم صححو وقد صحيح بإسناد
:  قاؿ - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ أف - عنو اهلل رضي - مسعود بن اهلل عبد عن - ٘
 ويقتدوف بسنتو يأخذوف. وأصحاب حواريوف أمتو من لو كاف إال قبلي، أمة في اهلل بعثو نبي من ما"

 فمن. يؤمروف ال ما ويفعلوف. يفعلوف ال ما يقولوف. خلوؼ بعدىم من تخلف إنها ثم. بأمره
 وليس مؤمن، فهو بقلبو جاىدىم ومن مؤمن، فهو بلسانو جاىدىم ومن مؤمن، فهو بيده جاىدىم

 . مسلم رواه"  خردؿ حبة اإليماف من ذلك وراء
 : الصحابة عمل ومن

 . للخوارج عنو اهلل رضي علي مناظرة - ٔ
 . للخوارج عنهما اهلل رضي عباس ابن مناظرة - ٕ
 . المسائل من كثير في عنهم اهلل رضي الصحابة بين المناظرات - ٖ

 حاج و،  عليهم اهلل رضواف الصحابة سائر و األنصار و المهاجروف تحاج قد و: )  حـز ابن قاؿ
 طلب في الجداؿ الصحابة من أحد قط أنكر ما و،  عنو اهلل رضي علي بأمر الخوارج عباس ابن

 ( .ٖٓ/ٔ) اإلحكاـ(  الحق
 . السلف وآثار النصوص تحمل وعليو ، المذمـو والجدؿ المذمومة المناظرة:  الثاني النوع
 : الكتاب فمن

 { الببلد في تقلبهم يغررؾ فبل كفروا الذين إال اهلل آيات في يجادؿ ما: }  تعالى وقولو - ٔ
 ثاني( ٛ) منير كتاب وال ىدى وال علم بغير اهلل في يجادؿ من الناس ومن: }  تعالى وقاؿ - ٕ

 بما ذلك( ٜ) الحريق عذاب القيامة يـو ونذيقو خزي الدنيا في لو اهلل سبيل عن ليضل عطفو
 { للعبيد بظبلـ ليس اهلل وأف يداؾ قدمت
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 وعند اهلل عند مقتا كبر أتاىم سلطاف بغير اهلل آيات في يجادلوف الذين: }  تعالى وقاؿ - ٖ
 { جبار متكبر قلب كل على اهلل يطبع كذلك آمنوا الذين

 كبر إال صدورىم في إف أتاىم سلطاف بغير اهلل آيات في يجادلوف الذين إف: }  تعالى وقاؿ - ٗ
 { البصير السميع ىو إنو باهلل فاستعذ ببالغيو ىم ما
 أنذروا وما آياتي واتخذوا الحق بو ليدحضوا بالباطل كفروا الذين ويجادؿ: }  تعالى قاؿ - ٘

 { ىزوا
 {عقاب كاف فكيف فأخذتهم الحق بو ليدحضوا بالباطل وجادلوا: } تعالى وقاؿ - ٙ
 كتب( ٖ) مريد شيطاف كل ويتبع علم بغير اهلل في يجادؿ من الناس ومن: }  تعالى وقاؿ - ٚ

 { السعير عذاب إلى ويهديو يضلو فأنو تواله من أنو عليو
 : السنة ومن

 اهلل صلى - النبي أف"  - عنو اهلل رضي - علي حديث من وغيرىما الصحيحين في ثبت ما - ٔ
 إف اهلل بيد أنفسنا إنما اهلل رسوؿ يا: فقلت تصلياف؟ أال: فقاؿ ليبل، وفاطمة طرقو - وسلم عليو
 ويقوؿ فخذه يضرب سمعتو ثم شيئا، إلي يرجع ولم ذلك قلت حين فانصرؼ بعثنا، يبعثنا أف شاء

 " جدال شيء أكثر اإلنساف وكاف"
 إف: "  - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ قاؿ:  قاؿ - عنو اهلل رضي - ىريرة أبي عن - ٕ

 بحبل تعتصموا وأف شيئا بو تشركوا وال تعبدوه أف لكم فيرضى. ثبلثا لكم ويكره لكم يرضى اهلل
 مسلم رواه" الماؿ وإضاعة السؤاؿ وكثرة وقاؿ قيل لكم ويكره تفرقوا وال جميعا اهلل
 العلم تعلموا ال: ) قاؿ - وسلم عليو اهلل صلى - النبي عن - عنو اهلل رضي - جابر عن - ٖ

 أخرجو ( النار فالنار ذلك فعل فمن بالمجالس تخيروا وال السفهاء بو لتماروا وال العلماء بو لتباىوا
 ، ٕٙٔ/ٚ) عدى وابن ،( ٚٚ رقم ، ٕٛٚ/ٔ) حباف وابن ،( ٕٗ٘ رقم ، ٖٜ/ٔ) ماجو ابن

 شعب فى والبيهقى ،( ٜٕٓ رقم ، ٔٙٔ/ٔ) والحاكم ،( الغافقى أيوب بن يحيى ٖٕٔٔ ترجمة
 في العقيلي قاؿ. الصحابة من عدة عن الحديث ىذا روي وقد( ٔٚٚٔ رقم ، ٕٕٛ/ٕ) اإليماف

 اهلل صلى - النبي أصحاب من جماعة عن أحاديث الباب ىذا في( : )  ٖٓٔ/  ٕ)  الضعفاء
 العبلمة صححو الحديث ولكن(  - وسلم عليو اهلل صلى - النبي عن األسانيد لينة - وسلم عليو

 (.ٖٓٚٚ) الجامع صحيح في األلباني
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 قـو ضل ما: "  قاؿ - وسلم عليو اهلل صلى - النبي أف - عنو اهلل رضي - أمامة أبي عن - ٗ
 أحمد أخرجو ({ خصموف قـو ىم بل}  اآلية ىذه تبل ثم"  الجدؿ أوتوا إال عليو كانوا ىدى بعد

 رقم ،ٜٔ/ ٔ) ماجو وابن ،(ٖٕٖ٘ رقم ،ٖٛٚ/ ٘) والترمذى ،(ٕٕٕٛٔ رقم ،ٕٕ٘/ ٘)
 في والعقيلي ،(ٖٗٚٙ رقم ،ٙٛٗ/ ٕ) والحاكم ،(ٚٙٓٛ رقم ،ٕٚٚ/ ٛ) والطبرانى ،(ٛٗ

 ،(ٖٔٙٔ/ ٗ) عدي وابن ،(الواسطي دينار بن حجاج ٖٚٗ ترجمة ٕٙٛ/ ٔ) الضعفاء
/ ٔ) السنة أىل اعتقاد أصوؿ شرح في والبللكائي ،(ٗٚ ص) جرجاف تاريخ في والسهمي

 ٜٙ/ ٕ) وفضلو العلم بياف جامع في البر عبد وابن( ٛٗ/ ٔ) السنة في عاصم أبي وابن ،(ٗٔٔ
 حديث من نعرفو إنما صحيح، حسن: الترمذي وقاؿ العقيلي، ضعفو والحديث وغيرىم( ٜٚ -

 حديث: "الحاكم وقاؿ حزور، اسمو غالب وأبو الحديث، مقارب ثقة وحجاج دينار، بن حجاج
/ ٘) واإليهاـ الوىم بياف في القطاف ابن وحسنو الذىبي، ووافقو يخرجاه ولم اإلسناد صحيح
 صحيح في األلباني العبلمة وحسنو ،(ٖٕٕ/ ٔ) الشرعية اآلداب في مفلح ابن وحسنو ،(ٗ٘ٙ

(: ٙٓٔ/ ٔ) الصحيحين في ليس مما الصحيح الجامع في الوادعي وقاؿ ،(ٖٖٙ٘) الجامع
 وىو ضعيف إسناده(: ٖ٘ٔ ح ،/ٖٓٔ) الصمت كتاب تحقيق في الحويني وقاؿ صحيح، حسن

 .وشواىده بطرقو حسن حديث: (ٖٜٗ/ٖٙ) المسند تحقيق في األرنؤوط وقاؿ حسن، حديث
 ما دعوني: " قاؿ - وسلم عليو اهلل صلى - النبي أف - عنو اهلل رضي - ىريرة أبي عن - ٘

 شيء عن نهيتكم فإذا ، أنبيائهم على واختبلفهم سؤالهم قبلكم كاف من أىلك إنما تركتكم
 من أىلك فإنما"  لمسلم رواية وفي عليو متفق"  استطعتم ما منو فأتوا بأمر أمرتكم وإذا فاجتنبوه،

 "أنبيائهم على واختبلفهم مسائلهم كثرة قبلكم كاف
 يخبر خرج - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ أف - عنو اهلل رضي - الصامت بن عبادة - ٙ

 تبلحى وإنو القدر، بليلة ألخبركم خرجت إني: "  فقاؿ المسلمين من رجبلف فتبلحى القدر بليلة
 رواه"  والخمس والتسع السبع في التمسوىا ، لكم خيرا يكوف أف وعسى ، فرفعت وفبلف فبلف

 . البخاري
 ):  يقوؿ - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ سمعت:  قالت عنها اهلل رضي سلمة أـ عن - ٚ

 أخرجو ( الرجاؿ لمبلحاة الخمر وشرب األوثاف عبادة بعد عنو ونهاني ربي فيو إلي عهد ما أوؿ
 في والبيهقي(  ٕٚٙ/  ٚ)  المصنف في شيبة أبي وابن(  ٕٓ٘/  ٖٕ)  الكبير في الطبراني

 الصمت في الدنيا أبي وابن ،(ٕٖٗ/ٙ) اإليماف شعب وفي ،(ٜٗٔ/ٓٔ) الكبرى السنن
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 أـ عن سلمة أـ ابن عن رافع بن إسماعيل عن المتوكل يحيى طريق من(  ٖٗٔ  رقم ٕٓٔص)
 : علتاف فيو ضعيف إسناد وىذا بو سلمة

 زرعة وأبو حاتم وابو معين وابن المديني وابن أحمد ضعفو ضعيف المتوكل يحيى:  األولى
 . ضعيف جميعهم عند ىو البر عبد بن وقاؿ وغيرىم والنسائي

 . طرقو بتتبع يعرؼ اختبلفا اإلسناد في أف:  الثانية
 إلى الرجاؿ أبغض إف: "  قاؿ - وسلم عليو اهلل صلى - النبي عن عنها اهلل رضي عائشة عن - ٛ

 . الشيخاف أخرجو"  الخصم األلد اهلل
 اللدد واالسم صحيحو في ذلك تفسير في البخاري قاؿ كما الخصومة الدائم ىو الخصم األلد

 من أنو والمعنى العنق صفحتا وىما اللديدين من مشتق الجداؿ واللدد الوادي لديدي من مأخوذ
 . قوي الخصومة في أخذ جانب أي
 الخصومة الشديد المراد يكوف أف ويحتمل( : )  ٓٛٔ/  ٖٔ)  الفتح في حجر ابن الحافظ قاؿ
 ( الكثرة ويحتمل الشدة فيحتمل المبالغة صيغ من الخصم فإف

 شيخ ذكره الحق عن اعوجاج و ميل أي لدد فيو يقاؿ الحق عن اإلعراض وىو ثالثا أمرا ويحتمل
 ( ٘ٗٗ/  ٗٔ)  الفتاوى مجموع.  تيمية ابن اإلسبلـ

 الجواب(  الحق عن يروغ الذي المناظرة في األعوج وىو األلد جمع واللد: )  أيضا وقاؿ
 ( ٓٚ/  ٕ)  الصحيح

 مصدر واللدد كذا ومرة كذا مرة بعنقو يعطف أف التلفت في والتلدد: ) أحمد بن الخليل قاؿ
 الخصومات كثير:  ويلندد ألندد ورجل االنقياد العسر الخصومة الشديد الخلق السيء أي األلد
 ( ٜ/  ٛ)  العين(  المعاملة شرس

 : والخصومة والمناظرة الجدؿ ذـ في السلف آثار وأما
 : السنة في كتبهم في األمر ىذا في العلم أىل بو بوب ما فأوال

)  و(  القرآف من المتشابو واتباع الجداؿ عن النهي باب( : )  ٛٓٙ/  ٕ)  سننو في داود أبو -
 باب( : )  ٚٔ/  ٔ)  سننو في ماجو ابن -(  القرآف في الجداؿ عن النهي باب( : )  ٜٓٙ/  ٕ

 مجالسة عن الزجر ذكر( : )  ٕٓٛ/  ٔ)  صحيحو في حباف ابن -(  الجدؿ و البدع اجتناب
 باب( : )  ٕٓٔ/  ٔ)  سننو في الدارمي -(  الجداؿ و بالنظر ومفاتحتهم والقدر الكبلـ أىل
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 القرآف في المراء عن النهي باب)  اإلبانة في بطة ابن -(  والخصومة والبدع األىواء أىل اجتناب
) 

 و، البدع أىل مناظرة عن النهي( : )  ٗٔٔ/  ٔ)  السنة أىل اعتقاد أصوؿ شرح في البللكائي -
 في البر عبد ابن -(  الخبيثة آرائهم و المحدثة أقوالهم إلى واالستماع معهم المكالمة و جدالهم

 -(  المراء و المجادلة و المناظرة فيو يكره ما باب( )  ٖٔٔ/  ٕ)  فضلو و العلم بياف جامع
 أىل مناظرة عن النهي في فصل( : )  ٖٔٔ/  ٔ)  المحجة تارؾ على الحجة في السنة قواـ

 باب( : )  ٜٜ ص)  الصمت كتاب في الدنيا أبي ابن -(  أقوالهم إلى واالستماع وجدالهم البدع
 ( المراء ذـ

 : ىذا في األربعة األئمة عن النصوص:  ثانيا
 : اهلل رحمو حنيفة أبو اإلماـ:  أوال
 األىواء أىل يخاصم وكاف وخصومات جدؿ صاحب أمره أوؿ في اهلل رحمو حنيفة أبو كاف

 ذلك في رأسا صار حتى ونيفا مرة عشرين البصرة إلى الكوفة من ذلك سبيل في ورحل ويجادلهم
 وصار والسنة الفقو إلى ورجع والكبلـ الجدؿ ترؾ ثم ، بذلك حمادا ابنو يأمر وكاف ، إليو منظورا

 . الكبلـ عن وينهى ذلك من يحذر صار ثم ، إماما
 . أكرىو الدين في الكبلـ: "  وقاؿ"  تزندؽ بالكبلـ الدين طلب من:  اهلل رحمو قاؿ
 الرجل اهلل عبد أبا يا:  لمالك قيل:  جميل بن الهيثم قاؿ:  اهلل رحمو أنس بن مالك اإلماـ:  ثانيا

 رواه"  سكت إال و منو قبلت فإف بالسنة يخبر لكن و! ،  ال:  قاؿ ؟ عنها أيجادؿ بالسنة عالما
)  المدارؾ ترتيب في عياض القاضي وذكره(  ٜٗ/  ٕ)  وفضلو العلم بياف جامع في البر عبد ابن
ٕ  /ٖٜ ) 
! "  ىو ما أدري فما المراء ىذا فأما اإلماـ ىو القرآف:  يقوؿ مالكا سمعت وىب ابن وقاؿ -

 ( ٓٔ٘/  ٕ)  اإلبانة في بطة ابن رواه
(  ٚٙ/  ٛ)  النببلء أعبلـ سير في الذىبي ذكره.  بشيئ الدين من الجدؿ ليس:  أيضا قاؿ و -

 ( ٜٖ/  ٕ)  المدارؾ ترتيب في عياض والقاضي
 الجداؿ اجتنب: "  قاؿ أنو أنس بن مالك عن(  ٖٗ٘/  ٙ)  اإليماف شعب في البيهقي وروى -

 - النبي إلى جبريل بو جاء ما نرد أف أردنا رجل من أجدؿ رجل جاءنا ما كل يقوؿ و الدين في
 " - وسلم عليو اهلل صلى
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 : اهلل رحمو الشافعي اإلماـ:  ثالثا
 القلب يقسي العلم في المراء: "  قاؿ الشافعي عن(  ٖٗ٘/  ٙ)  اإليماف شعب في البيهقي روى

 " الضغائن يورث و
 في لآلثار اإلتباع شديد وكاف وأىلو الكبلـ ذـ الشافعي عن تواتر: )  اهلل رحمو الذىبي قاؿ

 ( ٙٙٔ ص)  العلو(  والفروع األصوؿ
 : اهلل رحمو أحمد اإلماـ:  رابعا

 أصحاب عليو كاف بما التمسك عندنا السنة أصوؿ: "  عبدوس رسالة في أحمد اإلماـ قاؿ -
 ترؾ و،  ضبللة بدعة وكل،  البدع ترؾ و بهم االقتداء و،  - وسلم عليو اهلل صلى - الرسوؿ
)  لبللكائي االعتقاد(  ٕٔٗ/  ٔ)  الحنابلة طبقات"  الدين في الخصومات و الجداؿ و المراء

ٔ  /ٔ٘ٙ ) 
 ما إال ىذا من شيء في الكبلـ أرى وال كبلـ بصاحب ولست: "  للمتوكل رسالتو في وقاؿ -

 أو أصحابو عن أو - وسلم عليو اهلل صلى - النبي عن حديث في أو وجل عز اهلل كتاب في كاف
 ٜٖٔ/  ٔ( )  أحمد بن اهلل لعبد السنة"  محمود غير فيو الكبلـ فإف ذلك غير فأما التابعين عن
 ( ٔٙ ص)  الحربي إلبراىيم مخلوؽ غير القرآف أف في رسالة( 

 : عموما السلف عن روي ما:  ثالثا
 ابن رواه"  منهم تسمعوا وال تجادلوىم وال األىواء أىل تجالسوا ال: "  البصري الحسن قاؿ -

 ( ٖٖٔ/  ٔ)  االعتقاد في والبللكائي(  ٗٗٗ/  ٕ)  اإلبانة في بطة
 ذـ في أحاديث(  قط ىوى صاحب نازعت ما و،  الثمانين بلغت: )  سعد بن الليث قاؿ -

 ( ٘٘ٔ/  ٘)  للمقري وأىلو الكبلـ
 تجادلن وال الدين في والجداؿ والخصومة إياؾ"  مهراف بن ميموف لي كتب:  قاؿ يونس عن -

 يخشن فإنو الجاىل وأما صنعت ما يبالي وال علمو عنك يخزف فإنو العالم أما جاىبل وال عالما
 العلم بياف جامع في البر عبد وابن(  ٕٓٔ/  ٔ)  سننو في الدارمي رواه"  يطيعك وال بصدرؾ
 ( ٙ٘ٔ/  ٔ)  وفضلو

 الدارمي رواه"  التنقل أكثر للخصومات غرضا دينو جعل من: "  قاؿ العزيز عبد بن عمر عن -
 ( ٕٓٔ/  ٔ)  سننو في
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 باب عليو وأغلق العمل باب عليو فتح خيرا بعبد اهلل أراد إذا: "  قاؿ الكرخي معروؼ عن -
 شعب في البيهقي رواه"  الجدؿ باب عليو وفتح العمل باب عليو أغلق شرا بعبد أراد وإذا الجدؿ
 ( ٖٔٙ/  ٛ)  الحلية في نعيم وأبو(  ٜٕ٘/  ٕ)  اإليماف

 ضبللتهم في يغمسوكم أف آمن ال فإني تجادلوىم وال األىواء أىل تجالسوا ال:  قبلبة أبو قاؿ -
 في والبللكائي(  ٛٓٔ/  ٔ)  السنن في الدارمي رواه"  تعرفوف كنتم ما عليكم يلبسوا أو

 ( ٖٕٛ ص)  االعتقاد في البيهقي(  ٖٗٔ/  ٔ)  االعتقاد
 العالم جهل ساعة فإنها والمراء إياكم: "  يقوؿ يسار بن مسلم كاف قاؿ واسع بن محمد عن -

 ( ٗٙ ص)  الشريعة في اآلجري رواه"  زلتو الشيطاف يبتغي وبها
 : عقائدىم ضمن جعلوه حتى السلف عند مشهور األمر وىذا
 الكبلـ فاحذر قبلك السنة أىل وطريق الحق على االستقامة أردت وإذا: ) المصنف ىنا قاؿ

 تقبل لم وإف منهم استماعك فإف الدين في والمناظرة والقياس والمراء والجداؿ الكبلـ وأصحاب
 وال ىوى وال بدعة وال زندقة قط كانت وما فتهلك قبوال بو وكفى القلب في الشك يقدح منهم

 . والزندقة والشكوؾ البدع أبواب وىي والقياس والمراء والجداؿ الكبلـ من إال ضبللة
 للنبي يعني التقليد ىو إنما الدين فإف والتقليد األثر وأصحاب باآلثار وعليك نفسك في اهلل فاهلل

 لبس في يدعونا لم قبلنا ومن أجمعين عليهم اهلل رضواف وأصحابو - وسلم عليو اهلل صلى -
 وال شيئا تقس وال والحديث القرآف متشابو عند وقف األثر وأىل األثر تجاوز وال واسترح فقلدىم
 من تمكنهم فبل عنهم بالسكوت أمرت فإنك البدع أىل على بها ترد حيلة عندؾ من تطلب
 واحدة مسألة في البدع أىل من رجبل يجب لم فضلو مع سيرين بن محمد أف علمت أما نفسك

 . شيء قلبي في فيقع يحرفها أف أخاؼ فقاؿ لو فقيل وجل عز اهلل كتاب من آية منو سمع وال
 فاعلم وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ آثار سمع إذا اهلل نعظم نحن إنا يقوؿ الرجل سمعت وإذا
 أنو يزعم وىو الكلمة بهذه ويدفعو - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ أثر يرد أف يريد جهمي أنو

 صلى - اهلل رسوؿ أثر رد قد أفليس وغيره النزوؿ وحديث الرؤية حديث سمع إذا وينزىو اهلل يعظم
 باهلل أعلم أنو زعم فقد موضع إلى موضع من ينزؿ أف اهلل نعظم نحن إنا قاؿ إذ - وسلم عليو اهلل
 منهم الناس وحذر الحاؿ ىذا على وغيرىم السوقة من الناس جمهور فإف ىؤالء فاحذر غيره من

 يناظرؾ جاءؾ وإذا وأرشده فكلمو مسترشد وىو الباب ىذا في مسألة عن الرجل سألك وإذا
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 ىذا جميع عن نهيت وقد والغضب والخصومة والمغالبة والجداؿ المراء المناظرة في فإف فاحذره
 خاصم أو ناظر أو جادؿ أنو وعلمائنا فقهائنا من أحد عن يبلغنا ولم الحق طريق عن يزيل وىو
 حمد ردت وإف اهلل حمد قبلت إف ينشرىا حكمتو يداري وال يماري ال الحكيم: "  الحسن قاؿ
 . اهلل

 كاف فإف ديني عرفت قد أنا: "  الحسن فقاؿ الدين في أناظرؾ أنا فقاؿ الحسن إلى رجل وجاء
 " . فاطلبو فاذىب منك ضل قد دينك
 اهلل يقل ألم:  أحدىم يقوؿ حجرتو باب على قوما - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ وسمع

 بعثت بهذا أـ ؟ أمرتكم أبهذا:  فقاؿ مغضبا فخرج ؟ كذا اهلل يقل ألم:  اآلخر ويقوؿ ؟ كذا
 . الجداؿ عن فنهاىم ؟ ببعض بعضو اهلل كتاب تضربوا أف إليكم
 وجل عز اهلل وقوؿ ىذا يومنا إلى دونو ومن فوقو ومن أنس بن ومالك المناظرة يكره عمر ابن كاف
 { . كفروا الذين إال اهلل آيات في يجادؿ وما: }  تعالى اهلل قاؿ الخلق قوؿ من أكبر

 لضربت محلوقا كنت لو:  فقاؿ ؟ نشطا الناشطات ما:  فقاؿ الخطاب بن عمر رجل وسأؿ
 ىػ.  أ... (  عنقك
، (ٜٕٛص) للصابوني الحديث وأصحاب السلف عقيدة:  ذكره سبق ما إلى باإلضافة وينظر
 ما علم وإذا (ٜٕٗص) األشعري الحسن ألبي اإلسبلميين مقاالت ،(ٜٕٕ/ٔ) للخبلؿ السنة

 . المذمـو والجدؿ المناظرة في يندرج ما معرفة من بد فبل الباب ىذا في السلف عن ورد
 : المذمـو الجداؿ أنواع
 المتناظرين حاؿ إلى يعود وتارة المناظرة موضوع إلى يعود تارة المناظرة في الذـ أف يعلم أف ينبغي
 : المذمومة المناظرة أنواع بياف وىذا المناظرة نتيجة إلى يعود وتارة المناظرة وقت إلى يعود وتارة
 : وصفاتو وآياتو اهلل في الجداؿ:  األوؿ النوع

 { المحاؿ شديد وىو اهلل في يجادلوف وىم: }  تعالى قولو -
 والمراد{  الببلد في تقلبهم يغررؾ فبل كفروا الذين إال اهلل آيات في يجادؿ ما: }  تعالى وقولو -

 إثبات في االعتماد أو بخلقو اهلل تشبيو أو تحريفها أو تأويلها أو كيفيتها في الخوض بهذا
 . العقل على ونفيها الصفات

 النهي على السنة أىل من السلف علماء واتفق( : )  ٕٙٔ/  ٔ)  السنة شرح في البغوي قاؿ
 ( وتعلمو الكبلـ علم في الخوض عن الزجر وعلى الصفات في والخصومات الجداؿ عن
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 والجدؿ المناظرة يكرىوف وىم_  المدينة يعني_  البلد ىذا أىل أدركت: "  اهلل رحمو مالك قاؿ
 . (ٕٖٕ/ٜٔ) وفضلو العلم بياف جامع في البر عبد ابن رواه"  عمل تحتو فيما إال

 الصبلة في األحكاـ_  اهلل رحمو_  مالك يريد( : )  ٕٖٕ/  ٜٔ)  التمهيد في البر عبد ابن قاؿ
 ال مما األفئدة تعتقده فيما الجداؿ عنده يجوز وال ذلك ونحو والبيوع والصياـ والطهارة والزكاة

 الفقو في وتناظروا الجداؿ عن السلف نهي خاصة ىذا مثل وفي االعتقاد من أكثر تحتو عمل
 ( فيو وتقايسوا

 قديما والفقهاء العلماء جماعة عليو تعالى اهلل رحمو مالك قالو والذي: )  اهلل رحمو قدامة ابن قاؿ
 . مالك قاؿ ما فعلى الجماعة فأما البدع أىل ذلك خالف وإنما والفتوى الحديث أىل من وحديثا

 ومسائلها والفرائض وأحكامو ومسائلو الفقو في فابحثوا العلم في والتوسع الكبلـ أردتم فإذا
 عن نهيتم قد عما سعة ىذا في فلكم... والوالء اإلقرار ومسائل التركات وقسم والمناسخات

 فيو تخلوف وال خير إلى بكم يفضي وال ، إمامكم وكرىو ، سلفكم فيو يتكلم لم مما فيو الخوض
 ٔٚ ص) الكبلـ كتب في النظر تحريم.. (  بها اهلل يمقتكم إبليس فيها إمامكم بدعة إحداث من

) 
 العقائد إثبات في والمناظرة الجدؿ وىو الكبلـ علم ىو اهلل رحمو  مالك إليو أشار الذي وىذا

 أمرىم انقلب المتكلمين من فيو خاض من حتى ، ذمو على السلف أطبق وقد الكبلمية بالطرؽ
 . وغيرىم عقيل وابن والشهرستاني والرازي والغزالي كالجويني منو وتحذيرا ذما عليو
 : ذلك فمن فيو والخوض اهلل كتاب في الجداؿ عن النهي ورد وقد
 القرآف في المراء ):  قاؿ - وسلم عليو اهلل صلى - النبي عن - عنو اهلل رضي - ىريرة أبي عن

 ٕ)  داود وأبو(  ٕٙٛ ، ٕٛ٘/  ٕ)  أحمد أخرجو ( كفر القرآف في الجداؿ"  رواية وفي"  كفر
(  ٕٖٗ/  ٗ)  حباف وابن(  ٕٗٔ/  ٙ)  المصنف في شيبة أبي وابن(  ٖٓٙٗ)  برقم(  ٓٔٙ/ 

 ابن وصححو(  ٙٔٗ/  ٕ)  اإليماف شعب في والبيهقي(  ٖٕٗ/  ٕ)  المستدرؾ في والحاكم
 .الذىبي ووافقو والحاكم حباف
 أداه القرآف في المرء مارى إذا( : )  ٕٖٗ/  ٗ)  الحديث تفسير في صحيحو في حباف ابن قاؿ

 إلى ذلك أداه بعضو في ارتاب وإذا منو المتشابو اآلي في يرتاب إلى - اهلل يعصمو لم إف - ذلك
 المراء ىو الذي سببو بداية على الجحد ىو الذي الكفر اسم وسلم عليو اهلل صلى فأطلق الجحد

) 
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 كبلـ أنو ونشهد القرآف في نجادؿ وال( : )  الشرح مع ٖٗٔ ص)  عقيدتو في الطحاوي ويقوؿ
 وىو - وسلم عليو اهلل صلى - محمدا المرسلين سيد فعلمو األمين الروح بو نزؿ العالمين رب

 المسلمين جماعة نخالف وال بخلقو نقوؿ وال المخلوقين كبلـ من شيء يساويو ال تعالى اهلل كبلـ
. ) 

 في والنسائي(  القرآف في الجداؿ عن النهي باب( : )  ٓٔٙ/  ٕ)  سننو في داود أبو وبوب
 ( . القرآف في المراء( : )  ٖٖ/  ٘)  الكبرى السنن

 في داخل فهو ورأيو بعقلو ذلك في وجادؿ القرآف عارض من كل: )  اهلل رحمو تيمية ابن قاؿ
 في والشك المرية يوجب ما قاؿ إذا بل ورسولو اهلل كبلـ على كبلمو تقديم يزعم لم وإف ذلك
 الكتاب نصوص على مقدـ ورأيو بعقلو يقولو ما أف يزعم بمن فكيف ذلك في دخل فقد اهلل كبلـ

 : منها أمور فيو يدخل القرآف في والجداؿ(  ٖ/  ٖ)  والنقل العقل تعارض درء(  والسنة
 خاض كما فيو والخوض األمين الروح بو نزؿ وتعالى تبارؾ اهلل كبلـ كونو في الجداؿ - أ

 . وافقهم ومن الجهمية
 ىذا ذكره األخرى القراءات في ويطعن قراءتو يصحح كأف فيو القراءات في الجداؿ - ب

:  قاؿ - عنو اهلل رضي - مسعود ابن حديث في ثبت ما ويؤيده وغيره القادـ الباب في المصنف
 اهلل صلى - النبي بو فجئت خبلفها وسلم عليو اهلل صلى النبي من سمعت آية قرأ رجبل سمعت

 من فإف تختلفوا وال محسن كبلكما: "  وقاؿ الكراىية وجهو في فعرفت فأخبرتو - وسلم عليو
 . البخاري رواه"  فهلكوا اختلفوا قبلكم كاف

 عليك أنزؿ الذي ىو: }  تعالى قاؿ كما ببعض بعضو وضرب الفتنة ابتاغ منو تشابو ما اتباع - ج
 ما فيتبعوف زيغ قلوبهم في الذين فأما متشابهات وأخر الكتاب أـ ىن محكمات آيات منو الكتاب

 بو آمنا يقولوف العلم في والراسخوف اهلل إال تأويلو يعلم وما تأويلو وابتغاء الفتنة ابتغاء منو تشابو
 { األلباب أولوا إال يذكر وما ربنا عند من كل

 - اهلل رسوؿ قرأ قالت عنها اهلل رضي عائشة عن(  ٛٗ/  ٙ)  مسنده في أحمد اإلماـ وروى
 الكتاب أـ ىن محكمات آيات منو الكتاب عليك أنزؿ الذي ىو: }  - وسلم عليو اهلل صلى
 وما تأويلو وابتغاء الفتنة ابتغاء منو تشابو ما فيتبعوف زيغ قلوبهم في الذين فأما متشابهات وأخر
 األلباب أولو إال يذكر وما ربنا عند من كل بو آمنا يقولوف العلم في والراسخوف اهلل إال تأويلو يعلم

 " فاحذروىم وجل عز اهلل عنى الذين فهم فيو يجادلوف الذين رأيتم فإذا{ 
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 : القدر في الجداؿ:  الثاني النوع
 الكبلـ يكرىوف عليهم اهلل رحمة وأئمتنا سلفنا كاف وقد( : )  ٖٕٛ/  ٔ)  اإلبانة في بطة ابن قاؿ
 وآثار السنة ذلك في ويتبعوف النهي أشد القوؿ ومواضعتهم أىلو خصومة عن وينهوف القدر في

 ( المصطفى
 وبوب(  القدر في الخوض في التشديد من جاء ما باب: )  فقاؿ(  ٖٗٗ/  ٗ)  الترمذي وبوب

 - وسلم عليو اهلل صلى - النبي عن روي ما سياؽ: ) فقاؿ(  ٕٚٙ/  ٗ)  االعتقاد في البللكائي
 ( . عنو باإلمساؾ واألمر فيو والجداؿ القدر في الكبلـ عن النهي في

 وغيرىا والقرآف والرؤية القدر في الكبلـ فإف: ) ... عقيدتو في_  اهلل رحمو_  أحمد اإلماـ وقاؿ
 يدع حتى السنة أىل من السنة بكبلمو أصاب إف صاحبو يكوف وال عنو منهي مكروه السنن من

 (ٚ٘ٔ/ٔ) لبللكائي االعتقاد(  ٕٓ ص)  السنة أصوؿ.. (  باآلثار ويؤمن ويسلم الجدؿ
 في ماجو وابن(  ٜ٘ٔ ، ٛٚٔ/  ٕ)  المسند في أحمد رواه ما الباب ىذا في روي ما وأجود

)  االعتقاد في والبللكائي(  ٜٖٓ/  ٕ( )  ٜٖٕ/  ٔ)  اإلبانة في بطة وابن(  ٘ٛ)  برقم سننو
 عن طرؽ من(  ٜٚ/  ٕ( )  ٘ٙٔ/  ٔ)  األوسط في والطبراني(  ٕٚٙ/  ٗ( )  ٘ٔٔ/  ٔ

 أصحابو على خرج - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ أف جده عن أبيو عن شعيب بن عمرو
 ؟ وكلتم أبهذا ؟ أمرتم أبهذا: "  فقاؿ الرماف حب وجهو في فقىء فكأنما القدر في يتنازعوف وىم

 . مسلم صحيح في وبعضو"  فاجتنبوه عنو نهيتم وما فاتبعوه بو أمرتم ما انظروا
 بن عمرو عن محفوظ حديث ىذا( : )  ٕٗ ص)  المستقيم الصراط اقتضاء في تيمية ابن قاؿ

 . سقناه كما معاوية أبي حديث من سننو في ماجو ابن ورواه الناس عنو رواه شعيب
 إنا الدار يـو مناظرتو في لهم يقوؿ وجعل الحديث ىذا المتوكل إلى رسالتو في أحمد كتب وقد
 ( ببعض بعضو اهلل كتاب نضرب أف نهينا قد

 في الخوض عن النهي أحاديث وأما( : )  ٜٚ ص)  الخلق على الحق إيثار في القاسمي وقاؿ
 وأقل العواصم في أوضحتو كما لبعض شواىد وبعضها ثقات بعضها رجاؿ أحاديث فعشرة القدر

 من الخوض بسبب حدث وما المنصف يكفي لذلك والبرىاف القرآف شهادة مع ىذا من
 ( وحيرة عبرة زيادة الضبلالت

 : األىواء أىل مناظرة:  الثالث النوع
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 آثار من عليو يترتب لما وذلك السلف كبلـ أكثر يحمل وعليو المناظرات أنواع اخطر من وىذا
 : مثل

 . شكوؾ أو شبو من البدع أىل يناظر من قلب في يقع أف يمكن ما - ٔ
 . لها إخماد عنهم اإلعراض وفي لبدعتهم نشر مناظرتهم في أف - ٕ
 . لشأنهم ورفع لهم تقوية مناظرتهم في أف - ٖ

 قصة وتأديبهم المناظرة في لهم المجاؿ فتح وعدـ المبتدعة مع التعامل في روي ما أشهر ومن
 : العراقي صبيغ

 ٖٗٙ/  ٗ) )  االعتقاد في والبللكائي(  ٙٗٗ/  ٔ)  الصحابة فضائل في أحمد اإلماـ روى فقد
 الجعيد حدثنا:  قاؿ إبراىيم بن مكي طريق من(  ٕٔٗ/  ٖٕ)  دمشق تاريخ في عساكر وابن( 
 فقالوا الخطاب بن عمر إلى أتى:  قاؿ يزيد بن السائب عن خصيفة بن يزيد عن الرحمن عبد بن
 ذات عمر فبينا قاؿ منو أمكني اللهم فقاؿ القرآف تأويل عن يسأؿ رجبل لقينا انا المؤمنين أمير يا
 المؤمنين أمير يا قاؿ فرغ إذا ثم فغداه وعمامة ثياب وعليو جاءه إذ الناس يغدي جالس يـو

 يجلده يزؿ فلم ذراعيو عن وحسر إليو فماؿ ىو أنت عمر قاؿ وقرا فالحامبلت ذروا والذاريات
 ابتغى صبيغا اف ليقل ثم خطيبا ليقم ثم ببلده تقدموه حتى واحملوه قاؿ ثم عمامتو سقطت حتى
 . قومو سيد وكاف ىلك حتى قومو في وضيعا يزؿ فلم فاخطأ العلم

 . والنسائي معين ابن وثقو الرحمن عبد بن الجعد ىو والجعيد
 ابن وذكره سعد وابن والنسائي حاتم وأبو معين وابن أحمد وثقة خصيفة بن اهلل عبد ابن ىو ويزيد
)  صبيغ ترجمة في اإلصابة في الحديث ىذا إسناد حجر ابن الحافظ وصحح ، الثقات في حباف

 وابن وأحمد والشافعي ىاروف بن يزيد أثبتها وقد السنة كتب في مشهورة والقصة(  ٜ٘ٗ/  ٖ
 رضي عباس ابن عن صحيح بسند الموطأ في مالك القصة أصل ذكر وقد وغيرىم والدارمي معين

 . عنهما اهلل
 لو ويجمع صبيغ يناظر أف الخطاب بن عمر شاء ولو( : ) ٕٕٛ/ ٔ) السنة في الخبلؿ قاؿ

 ونفاه ضربو وأوجع جهلو قمع ولكنو لفعل عليو ويبينوا ويحاجوه يناظروه حتى اهلل رسوؿ أصحاب
 وال يكلم ال مشردا منفيا مطرودا ظهراني بين حسرة قلبو وينقطع بريقو يتغصص وتركو جلده في

 كبلمو من الناس ومنع ريقو يبلعو ولم حرتو على يختنق تركو بل والنظر بالحجة يشفا وال يجالس
 ( .ومجالستو
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 : صحيح علم بدوف الجداؿ:  الرابع النوع
 أنو عليو كتب( ٖ) مريد شيطاف كل ويتبع علم بغير اهلل في يجادؿ من الناس ومن: }  تعالى قاؿ
 { السعير عذاب إلى ويهديو يضلو فأنو تواله من

 عطفو ثاني( ٛ) منير كتاب وال ىدى وال علم بغير اهلل في يجادؿ من الناس ومن: }  تعالى وقاؿ
 قدمت بما ذلك( ٜ) الحريق عذاب القيامة يـو ونذيقو خزي الدنيا في لو اهلل سبيل عن ليضل
 { للعبيد بظبلـ ليس اهلل وأف يداؾ
 الذين وعند اهلل عند مقتا كبر أتاىم سلطاف بغير اهلل آيات في يجادلوف الذين: }  تعالى وقاؿ
 { جبار متكبر قلب كل على اهلل يطبع كذلك آمنوا
 ىم ما كبر إال صدورىم في إف أتاىم سلطاف بغير اهلل آيات في يجادلوف الذين إف: }  تعالى وقاؿ

 { البصير السميع ىو إنو باهلل فاستعذ ببالغيو
 { علم بو لكم ليس فيما تحاجوف فلم علم بو لكم فيما حاججتم ىؤالء أنتم ىا: }  تعالى وقاؿ
 : الباطل ونصرة الحق دحض بقصد الجداؿ:  الخامس النوع
{  ىزوا أنذروا وما آياتي واتخذوا الحق بو ليدحضوا بالباطل كفروا الذين ويجادؿ: }  تعالى قاؿ
 مسلك سلكوا ثم ، وذىب زاؿ إذا الشيء دحض:  يقاؿ بو ويذىبوا ويزيلوه الحق بو ليبطلوا أي

 التكذيب أنواع أشد وىو والبراىين بالحجج االستهزاء
 حلوا ما أي{  عقاب كاف فكيف فأخذتهم الحق بو ليدحضوا بالباطل وجادلوا: }  تعالى وقاؿ

 . الجلي الواضح الحق ليردوا بالشبهة
 : لو صفة يكوف حتى الجداؿ من يكثر أف:  السادس النوع
 ألد وىو قلبو في ما على اهلل ويشهد الدنيا الحياة في قولو يعجبك من الناس ومن: }  تعالى قاؿ

 { . الخصاـ
 { خصموف قـو ىم بل جدال إال لك ضربوه ما ىو أـ خير أآلهتنا وقالوا: }  تعالى وقاؿ
 عليو اهلل صلى - النبي أف عنها اهلل رضي عائشة حديث من الصحيحين في جاء ما أيضا ومنو

 " الخصم األلد اهلل إلى الرجاؿ أبغض إف: "  قاؿ - وسلم
 : خائنة كانت إذا نفسو عن حتى الخائن عن المرء يجادؿ أف:  السابع النوع
 قاؿ، { أثيما خوانا كاف من يحب ال اهلل إف أنفسهم يختانوف الذين عن تجادؿ وال: }  تعالى قاؿ
 يجوز ال أنو{  أنفسهم يختانوف الذين عن تجادؿ وال: }  قولو ودؿ: )  اهلل رحمو تيمية ابن
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 أىواء السر في لها خائنة كانت إذا نفسو عن يجادؿ أف لئلنساف يجوز ال و الخائن عن الجداؿ
 ما و األعين خائنة يعلم: }  تعالى قاؿ عنها المجادلة يجوز فبل الناس على تخفى باطنة أفعاؿ و

 ربى حـر إنما قل: }  تعالى وقاؿ{  باطنو و اإلثم ظاىر وذروا: }  تعالى قاؿ و{  الصدور تخفى
 ألقى لو و بصيرة نفسو على اإلنساف بل: }  تعالى قاؿ قد و{  بطن ما و منها ظهر ما الفواحش

: }  تعالى قاؿ و ذلك بخبلؼ يبصرىا ىو و عنها يجادؿ و بأعذار نفسو عن يعتذر فإنو{  معاذيره
 الدنيا الحياة في قولو يعجبك من الناس ومن: }  تعالى قاؿ و{  حسيبا عليك اليـو بنفسك كفى

 { الخصاـ ألد ىو و قلبو في ما على اهلل يشهد و
 يجادؿ فهو"  الخصم األلد اهلل إلى الرجاؿ أبغض: "  - وسلم عليو اهلل صلى - النبي قاؿ وقد
 تكوف أف أحدىما نوعين على ىذا و الحق عن اعوجاج و ميل أي لدد فيو و بالباطل نفسو عن

 يظنها و نفسو أعذار يقيم بحيث ربو بين و بينو فيما الثاني و الناس مع نفسو عن ذبو و مجادلتو
 الرجل بها يعرؼ ال حتى كتمتها قد خفية أىواء لها ظالمة خائنة ىي و حسنا قصدىا و محقة
 أبو قاؿ"  الخفية الشهوة عليكم أخاؼ ما أخوؼ إف: "  أوس بن شداد قاؿ ينظر و يرى حتى
 ( ٘ٗٗ - ٗٗٗ/  ٗٔ)  الفتاوى مجموع.. (  الرياسة حب ىي:  داود
 تبين ما بعد الحق في يجادلونك: }  تعالى قاؿ:  لو تبين بعدما الحق في يجادؿ أف:  الثامن النوع

 بو تروموف جداال أفتجادلونو أي الجمهور قراءة على{  يرى ما على أفتمارونو: }  تعالى وقولو{ 
 . تجحدونو أي(  أفتمرونو)  والكسائي حمزة وقرأ ، ؟ وشاىده علمو عما دفعو
 : الحج في الجداؿ:  التاسع النوع
 في جداؿ وال فسوؽ وال رفث فبل الحج فيهن فرض فمن معلومات أشهر الحج: }  تعالى قاؿ

 { الحج
 : أىمها أقواؿ على الحج في بالجداؿ المراد في اختلف

 قوؿ وىو يغضبو حتى صاحبو المرء يخاصم وأف ، فيو المراء بو المراد الحج في الجداؿ أف - ٔ
 . األكثر

 . السباب الجداؿ وقيل - ٕ
 وقتو في شبهة فبل ريب وال شك ببل استقر وقتو إذ الحج أشهر وقت في جداؿ ال وقيل - ٖ

 . تفسيره في جرير ابن اختاره ما وىذا الجاىلية في كاف كما
 : الحق إلى الوصوؿ ال ذاتو والخصاـ المماراة الجداؿ من القصد يكوف أف:  العاشر النوع
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 : يلي لما عنو ينهى وىذا
 . والمراء الجداؿ عن النهي في الواردة النصوص عمـو - ٔ
 وسلم عليو اهلل صلى - النبي أف الصحيحين في - عنو اهلل رضي - شعبة بن المغيرة حديث - ٕ
 وقاؿ قيل لكم وكره.  وىات ومنع البنات ووأد األمهات عقوؽ عليكم حـر اهلل إف: "  قاؿ -

 . - عنو اهلل رضي - ىريرة أبي حديث من مسلم نحوه وروى"  الماؿ وإضاعة السؤاؿ وكثرة
 وسط في وببيت محقا كاف وإف المراء ترؾ لمن الجنة ربض في ببيت زعيم أنا: "  روي ولما - ٖ

 من روي وقد"  خلقو حسن لمن الجنة أعلى في وببيت مازحا كاف وإف الكذب ترؾ لمن الجنة
 . عنو اهلل رضي أمامة أبي -:  حديث

 . الشبو في الوقوع مظنة الجداؿ وألف - ٗ
 . الضغائن ويورث القلب يقسي غالبا الجداؿ وألف - ٘
"  العلم أىل عند والقاعدة ، الحق على للوصوؿ وسيلة ىو وإنما لذاتو يقصد ال الجدؿ وألف - ٙ
 ، يشرع ال مقصوده عليو يترتب ال تصرؼ وكل اعتبارىا سقط مقصدىا يحصل لم إذا الوسيلة أف

 السبلـ عبد بن العز القاعدة ىذه قرر وقد"  الوسيلة اعتبار سقط المقصد اعتبار سقط وكلما
 . وغيرىما والقرافي

 مكروىة تكوف وقد مباحة تكوف وقد مستحبة تكوف وقد واجبة تكوف قد المناظرة أف:  والمقصود
 : لها يعرض ما بحسب محرمة تكوف وقد
 وما أحسن فهو للفرائض كاف فما وأحسن وحسن قبيح ومنو الخصاـ ىو الجداؿ الكرماني قاؿ
 يتنوع فباعتباره للطريق تابع ىو أو قاؿ قبيح فهو ذلك لغير كاف وما حسن فهو للمستحبات كاف

 (ٖٗٔ/ٖٔ) الباري فتح...... الظاىر ىو وىذا انواعا
 نصر تعين منو لو بد ال فيما كاف فإذا الجداؿ مراتب إلى اإلشارة منو ويؤخذ: )  حجر ابن قاؿ و

 فيو اكتفى مباح في كاف واف التقصير إلى نسب المأمور عليو ينكر الذي جاوز فاف بالحق الحق
 ( ٖٗٔ/  ٖٔ)  الباري فتح(  األولى ترؾ إلى واإلشارة األمر بمجرد

 الحجة وإقامة والمجادلة المناظرة إثبات على وتدؿ: )  المجادلة آية تفسير في القرطبي قاؿ و
 صادقين كنتم إف برىانكم ىاتوا قل: }  تعالى اهلل قاؿ تأملو لمن كثير ىذا من والسنة القرآف وفي

 عليهم ورده قومو السبلـ عليو إبراىيم خصومة وصف وقد حجة من أي سلطاف من عندكم إف{ 
 قد نوح يا قالوا السبلـ عليو نوح قصة في وقاؿ وغيرىا األنبياء سورة في كما األوثاف عبادة في
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 ىو إنما الدين فإف والتقليد؛ األثر، وأصحاب باألثر، وعليك نفسك، في اهلل فاهلل
 لم قبلنا ومن عليهم، اهلل رضواف وأصحابو وسلم عليو اهلل صلى للنبي يعني بالتقليد
 المتشابو، عند وقف األثر، وأىل األثر، تجاوز وال واسترح، فقلدىم لبس، في يدعونا

 أمرت فإنك البدع، أىل على بها ترد حيلة عندؾ من تطلب وال شيئا، تقس وال
 فضلو في سيرين بن محمد أف علمت أما، نفسك من تمكنهم وال عنهم، بالسكوت

                                                                                                                                                  

 فرعوف مع موسى مجادلة وكذلك تجرموف مما بريء وأنا قولو إلى اآليات جدالنا فأكثرت جادلتنا
 الدين في والمجادلة والجواب السؤاؿ وجل عز اهلل من تعليم كلو فهو اآلي من ذلك غير إلى
 رسوؿ وجادؿ الباطل حجة ودحض الحق حجة بظهور إال والباطل الحق بين الفرؽ يظهر ال ألنو
 فغلبو وموسى آدـ وتحاج عمراف آؿ في بيانو يأتي ما على الحجة بعد وباىلهم الكتاب أىل اهلل
 الحق صدر حتى وتناظروا وتقرروا وتدافعوا السقيفة يـو اهلل رسوؿ أصحاب وتجادؿ بالحجة آدـ
 اهلل قوؿ وفي إيراده يكثر مما ذلك غير إلى الردة أىل في بكر أبي مبايعة بعد وتناظروا أىلو في
 تدبر لمن شائع مباح بالعلم االحتجاج أف على دليل علم بو لكم ليس فيما تحاجوف فلم وجل عز
 محمود الدين في والجدؿ: )  آخر موضع في قاؿ و(  ٕٔٚ/  ٖ)  القرآف ألحكاـ الجامع( 

 وخسر خاب رده ومن وأفلح أنجح قبلو فمن الحق يظهر حتى قومهم واألنبياء نوح جادؿ ولهذا
( )  ملـو الدارين في وصاحبو فمذمـو الحق صورة في الباطل يظهر حتى الحق لغير الجداؿ وأما

ٜ  /ٕٚ . ) 
 بالتى وجادلهم}  تعالى قاؿ كما مستحبا أو واجبا يكوف قد الجداؿ: )  اهلل رحمو تيمية ابن وقاؿ

 الحق في وكالجداؿ علم بغير كالجداؿ وغيره الحج في محرما الجداؿ يكوف وقد{  أحسن ىي
 ( ٚٓٔ/  ٕٙ)  الفتاوى مجموع( تبين ما بعد

( : )  الهبللي تحقيق ٜٙٛ/  ٕ( )  ٖٔ٘ - ٖٓ٘ ص)  األذكار في اهلل رحمو النووي وقاؿ
 إال الكتاب أىل تجادلوا وال: }  تعالى اهلل قاؿ بباطل يكوف وقد بحق يكوف قد الجداؿ أف اعلم
 في يجادؿ ما: } تعالى اهلل وقاؿ{  أحسن ىي بالتي وجادلهم: }  تعالى وقاؿ{  أحسن ىي بالتي
 { .. ( . كفروا الذين إال اهلل آيات
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 فقيل اهلل، كتاب من آية منو سمع وال واحدة، مسألة في البدع أىل من رجبل يجب لم
 .ٔشيء قلبي في فيقع يحرفها أف أخاؼ: فقاؿ لو،

                                                           

فإف  الدين  )قوؿ المؤلف رحمو اهلل :  قاؿ الشيخ أحمد بن يحيى النجمي في إرشاد الساري: ٔ
وأصحابو، واتباع صلى اهلل عليو وسلم أقوؿ رحم اهلل المؤلف فإف  اتباع النبي  (إن ما ىو التقليد 

صلى أم ا متابعة النبي ، غير دليلاآلثار ليس بتقليد، وإن ما التقليد ىو متابعة من ليس بمعصـو على 
وكذلك متابعة ، فهو الذي أمرنا اهلل بو ، وما كاف ينبغي لو أف يسمي ىذا تقليداً اهلل عليو وسلم 

الصحابة ، ومن بعدىم من السلف المتبعين لآلثار لم تكن متابعتهم تقليداً وإن ما ىي متابعة للدليل 
أم ا من تابع ، سنُّي ، واليعرؼ مأخذه ، والدليلو ىذا ىو التقليدإال  أف  العامي الذي يتابع العالم ال

العلماء قبلو بحيث عرؼ أدلتهم ، وأخذ بها ، وتابعهم على ذلك ، فإف  ىذا ىو المطلوب من 
العلماء ، وىو أن هم يبحثوف عن األدلة من مضانِّها ، ويعملوف بها ، فهم يكونوف بذلك مجتهدين 

 ا.ىػراف ، ومن أخطأ فلو أجر من أصاب منهم فلو أج
 السلف فبعض االتباع، ىنا بالتقليد يقصدفي شرحو:  العقل الكريم عبد بن ناصروقاؿ الدكتور 

 .يجوز ال تثبت وال بصيرة غير من التبعية ىو الذي والتقليد تقليداً، االتباع يسمي
 آثار ىو فاألثر بعضاً، بعضها يفّسر العبارات ،(والتقليد األثر وأصحاب باألثر عليك: )قولو

 بأف ومقدرة استطاعة إنساف لكل ليس ألنو والسنة؛ الكتاب من مناىجهم استمدوا الذين السلف
 الذين للمتخصصين أو للراسخين إال يكوف ال ىذا والسنة، الكتاب من الدين أحكاـ يستنبط
 .الدين ومناىج الدين واستنباط االجتهاد آلة من تمكنوا

 يكونوا لم الصالح السلف عهد في األولى العصور في حتى عصر كل في المسلمين غالبية: فإذاً 
 الكتاب لنصوص تبلوتهم بمجرد العقيدة أصوؿ ويعرفوا الدين أحكاـ يستنبطوا أف يستطيعوف

 ىو والمرجع مرجع، للناس يكوف أف فبلبد ولذلك بالضرورة، الدين من معلـو أمر ىذا والسنة،
 ىذه يعرؼ والذي وضوابط، أصوؿ من إليهما للرجوع بد ال والسنة الكتاب والسنة، الكتاب
 َأْىلَ  فَاْسأَُلوا: }فقاؿ باتباعهم وأمر وجل عز اهلل سماىم الذين الذكر أىل ىم والضوابط األصوؿ

 وإال وجل، عز اهلل وصفهم كما يستنبطونو الذين وىم ،[ٖٗ:النحل{ ]تَػْعَلُموفَ  ال ُكْنُتمْ  ِإفْ  الذِّْكرِ 
 من وقع ما مثل الناس من لوقع والسنة الكتاب من يستنبط أف قارئ لكل الباب فتحنا فلو

 مقاييس معرفة غير من بأىوائهم يشاءوف كما يستدلوف األىواء، وأىل والرافضة الخوارج
 .وأصولو االستدالؿ
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 وأفعالهم بأقوالهم يتمثل المؤمنين وسبيل المؤمنين، سبيل ىو الذي باألثر يؤخذ الدين: إذاً 
 وغير المتخصص غير فإذاً  األثر، ىو ىذا التعامل، ومناىج للدين وتطبيقاتهم وفهومهم وتقاريرىم

 .التقليد الشيخ سماه ما وىذا يّتبع، أف بد ال العالم
 [.شيئاً  تقس وال المتشابو عند وقف] قولو 

 الغيب، كيفيات ىو المتشابو فأوؿ تفهمو، ال أو تستوعبو ال بمعنى عليك، يشتبو الذي المقصود
 .فيو تخوض وال عنده تقف أف فيجب الناس، جميع على متشابو فإنو
 الراسخوف، يعرفو لكن المسلمين عمـو على متشابو فإنو فهمو، يصعب الذي األمر دونو ثم

 يصبح يعرؼ لم وإف! ونعمت فبها وعرؼ سأؿ فإذا ويسأؿ، عنده يقف يفهم ال داـ ما فالمسلم
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ وصدؽ اهلل صدؽ: يقوؿ أف بمعنى ويسلم، العلم أىل عند متشابو األمر

 بقلبو ويذعن وسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن جاء وبما اهلل، عن جاء وبما باهلل آمنت وسلم،
 .المتشابو عند ويقف ويسّلم ولسانو وجوارحو

 بعض عند الدين أغلب يكوف فقد الجهد، بذؿ بعد لك يتضح لم ما وىو نسبي، المتشابو إذاً 
 إال عليو يخفى ال يكوف قد أف إلى الراسخ العالم عند المتشابو نسبة وتقل متشابهاً، الناس عواـ

 عز اهلل إال يعلمها ال التي الغيب كيفيات من االجتهاد طائلة تحت تقع التي األمور من النادر
 .وجل
 الغائب تقس فبل: أي يجوز، ال الدين أصوؿ في فالقياس الدين، في: أي( شيئاً  تقس وال: )قولو
 القطعية الدين أصوؿ وال المخلوقين، عند ما على وأفعالو وصفاتو اهلل أسماء وال الشاىد، على
 في أما ثوابت، ألنها القياس عدـ العقيدة وأمور الدين أصوؿ كل في األصل بل دونها، ما على

 تقتضيها التي األمور من فهو شرعي دليل إلى يرجع حكم على حكم قياس أف شك فبل األحكاـ
 .االجتهاد ضرورة
 وال عنهم، بالسكوت أُمرت فإنك البدع، أىل على بها ترد حيلة عندؾ من تطلب والقولو ) 
 في البدع أىل من رجبلً  ُيجب لم فضلو في سيرين بن محمد أف علمت أما نفسك، من تمكنهم

 في فيقع يحرفها أف أخاؼ: فقاؿ لو فقيل وجل، عز اهلل كتاب من آية منو سمع وال واحدة مسألة
 ( . شيء قلبي
 الكبلـ من يليق ال ما رأيت أو شبهات سمعت إذا العاطفة تأخذؾ ال: والمعنى الصحيح، ىو ىذا
 ترد فبل نحوىا أو بشبهات سمعت أو الحق يخالف مما شيئاً  المبطلين عند رأيت فإذا الدين، في
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 أال فينبغي علم، بغير اهلل على تقل وال تسكت أف فيسعك يقين عن ردؾ يكن لم وإذا بتكلف،
 منو، تتمكن لم أو لو، تستعد لم أو أىلو، من لست ألمر تتصدى أف على والغيرة العاطفة تدفعك

 الذين من كثير في يقع مما وىذا تدري، ال وأنت الحق فتخذؿ يحرجك أف الخصم من تتوقع أو
 يتخلص ال بداىية الخصم فيضربو تبّصر غير من أو بتكلف يرد تجده اآلف، األىواء أىل يجادلوف

 .معك الذي الحق في ضعف ىذا أف السامعوف فيظن منها،
 الفتن فيها تثار التي المجالس في أو الشبهات مواقع في نفسك توقع بأف تفرط ال وكذلك

 المجلس ىذا تعتزؿ أف فعليك الخطيرة القضايا بعض فيو ُتطرح بمجلس سمعت فإذا والشبهات،
 في فيقع المجالس ىذه تجلس أف إلى االستطبلع حب يدفعك أو األمور ىذه تستهويك وال

 الحق، ىي أنها تظن وأنت البدع بعض تتّشرب ربما أو تدري، ال وأنت فيمرضك األمر قلبك
 مستعد علم طالب إال شائكة قضايا فيها تثار التي المجالس ىذه مثل يحضر أف ينبغي ال ولذلك

 .ومتمكن
 الشبهات وذكر الباطل مناىج ذكر فيها اشتهر التي المجالس بعض يحضر قد الشباب وبعض
 ما: أقوؿ عليها، ليردوا الحق أىل إلى الشبهات ىذه ينقل أف يريد أنو بدافع وأىلو الحق حوؿ
 المتمكن العلم طالب لكن الناس، على تأسف وال تحضر، فبل فتنة نفسك على أف تشعر دمت

 عليها، ليردوا العلم أىل إلى ونقلها عليها للرد أىلها عند الباطل وجوه معرفة أحياناً  عليو يجب قد
 ال الكافي الفقو يفقهوا ولم نفوسهم في العلم يتمكن لم الذين منهم المبتدئين الشباب صغار لكن

 ىلك قد إنو بل يهلكوف، قد ألنهم الغيرة؛ بدافع اللقاءات ىذه لمثل أنفسهم يعّرضوا أف ينبغي
 تأثره، على يدؿ بما صّرح وبعضهم الشبهات، في ووقعوا األمور ىذه مثل في الشباب من عدد

 ىذه لمثل تعرضوا الذين بعض من األخيرة اآلونة في عرفت كما نفسي صراع في وقع وبعضهم
 أسئلة وتأتينا منها يتخلص لم لكنو فيو، أثّرت الشبهة بأف يصرح أف يستطيع ال فهو المجالس،

 .للنظر ملفت بشكل اآلف النوع ىذا مثل من محررة
 نفصل جليا فهما تفهمها وحتى األجزاء، متشبعة الذيوؿ طويلة مسألة والمتشابو المحكم: مسألة
 :فروع في فيها القوؿ
 بأنو كتابو وصف تعالى اهلل أف كنت حيثما مباركا وجعلك وإياؾ اهلل رحمنا اعلم :األوؿ الفرع

"  خبير حكيم لدف من فصلت ثم آياتو أحكمت كتاب الر"  تعالى قولو في وذلك كلو محكم
 تقشعر مثاني متشابها كتابا الحديث أحسن نزؿ الو"  تعالى قاؿ كما ، متشابو بأنو جميعا ووصفو
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 أىل يسميو اإلحكاـ فهذا"  اهلل ذكر إلى وقلوبهم جلودىم تلين ثم ربهم يخشوف الذين جلود منو
 بين تنافي وال ، العاـ التشابو إنو العلم أىل فيو يقوؿ كذلك ىذا والتشابو العاـ باإلحكاـ العلم
 التشابو بعينو ىو العاـ واإلحكاـ ، متشابو وكلو محكم كلو الكريم القرآف ألف ، الوصفين ىذين
 ويؤيد ، بعضا بعضو يصدؽ فهو ، ومعانيو ألفاظو في كلو محكم القرآف أف أي -: ومعناىما العاـ

 وال تناقض وال ، بينها اختبلؼ فبل ، بعضا بعضها يصدؽ كلها وقصصو فأمثالو ، بعضا بعضو
 مكاف في بضده ويأمر مكاف في يحكم وال ، مكاف في خبره ينقض ثم مكاف في يخبر فبل ، تنافي

 ، وإعجازه وببلغتو إتقانو في محكم فهو ، ومصالح وبر وخير وحكمة عدؿ كلها وأحكامو ،
 ، وتكميلها المصالح لتقرير جاءت كلها أنها في تتشابو فأوامره ، ودالالتو ألفاظو في كلو ومتقن

 الحديث أحسن فهو ، يعاب شيء فيو فليس ، وتقليلها المفاسد لتعطيل جاءت كلها ونواىيو
 الراحة النفوس في تبعث كلها فبشاراتو ، أقـو ىي للتي يهدي الذي وىو ، الحديث وأصدؽ
 القلب في تبعث كلها وإنذاراتو ، والهدى الحق بطريق التمسك في المسيرة مواصلة على والعزيمة
 تتشابو بشاراتو فكل ، بو والرضى الضبلؿ طريق في التمادي عن النفوس وتزجر ، والوجل الخوؼ

 في دائرا العبد فيبقى ، الخوؼ مقصود تحقيق في تتشابو إنذاراتو وكل ، الرجاء مقصود تحقيق في
 تحقيق في يتشابهاف البعض بعضهما مع البابين وجمع ، والرجاء الخوؼ بين تعالى اهلل إلى سيره

 اإلحكاـ ثمرات من ثمرة العاـ فالتشابو ، والرجاء الخوؼ بين مزيج الخشية ألف ، الخشية مقصود
 بعشر أو بمثلو يأتوا أف الفصحاء البلغاء أعجز فقد ، المطلق الكامل اإلحكاـ محكم وألنو ، العاـ
 ، يعود وإليو بدأ منو مخلوؽ غير منزؿ تعالى اهلل كبلـ ألنو ، مثلو من بسورة أو ، مثلو من سور

 األمة في صدؽ قدـ لو ممن عالم فيو ينازع لم عليو متفق وىذا ، العاـ اإلحكاـ ىو العاـ فالتشابو
 يشبو أنو بمعنى ومتشابو ، واإلعجاز الببلغة في غاية فهو ومعانيو ألفاظو في كلو محكم فالقرآف ،

 مسألة في العلم أىل ذكره ما محصل ىذا والعدؿ والبياف والصدؽ اإلعجاز في بعضا بعضو
 . أعلم واهلل ، العاـ والتشابو العاـ اإلحكاـ

 بأف كذلك موصوؼ القرآف أف كنت حيثما مباركا وجعلك تعالى اهلل رحمك واعلم :الثاني الفرع
 الخاص التشابو)  تعالى اهلل رحمهم األصوليوف يسميو وىذا ، متشابو وبعضو محكم بعضو

 محكمات آيات منو الكتاب عليك أنزؿ الذي ىو"  تعالى قولو فيو ورد وقد(  الخاص واإلحكاـ
 التشابو وىذا اإلحكاـ ىذا معنى في العلم أىل اختلف وقد"  متشابهات وأخر الكتاب أـ ىن

 اتضح ما ىو الخاص المحكم أف - أعلم واهلل - عندي األقواؿ ىذه وأصح ، كثيرة أقواؿ على



 - 340 - 

                                                                                                                                                  

 يتضح ولم منو المراد يعرؼ لم ما ىو والمتشابو ، منو المقصود وتحدد ، منو المراد وعرؼ معناه
 المنسوخ قابل ما بو ويريدوف الخاص اإلحكاـ السلف يطلق ،وقد معالمو تتحدد ولم منو المقصود

 عند والمشهور أيضا، الخاص اإلحكاـ من وىو ، منسوخة غير محكمة اآلية ىذه)  فيقولوف ،
 ، يتضح ولم معناه خفي ما والمتشابو معناه اتضح ما المحكم أف ىو األصوليين من المتأخرين

 . أعلم واهلل ، تعالى اهلل شاء إف نسير سوؼ ذلك وعلى
 عرضي نسبي الخاص التشابو أف والعلم الفهم ورزقك لطاعتو اهلل أرشدؾ اعلم :الثالث الفرع
 العلم في رسوخهم حسب على األفراد باعتبار كبيرا اختبلفا يختلف أنو أي(  نسبي)  فقولنا

 حق في خفيا متشابها يكوف فما ، األدلة في فهمهم اختبلؼ وعلى ، والسنة بالكتاب ودرايتهم
 فرد حق في المتشابو من األمر ىذا فيكوف ، غيره حق في الواضحات أوضح من يكوف قد فبلف
 أوتي من فمنهم ، الفهم في يتفاوتوف الناس ألف ، وفهمهم علمهم في اختبلفهم على فرد دوف
 ال قد الواحدة فاآلية ولذلك ، بعضو إال الفهم من يؤت لم من ومنهم ، األمة عنو تصدر فهما

 ، وجو مائة منها اآلخر يستخرج بينما ، واحدا وجها إال منها يستخرج ال أف البعض يستطيع
 أنو أي(  نسبي)  قولنا معنى فهذا ، العظيم الفضل ذو واهلل يشاء من يؤتيو تعالى اهلل فضل وذلك

 ، كتابو لفهم تعالى اهلل وتوفيق ، وفهمهم العلم في قدرىم حسب على األشخاص بين يختلف
 يخفى مما اآلية فتكوف ، بالتعلم يزوؿ عارض ولكنو ، بذاتي ليس أنو أي(  عرضي)  -:قولنا وأما

 المحكم من وتكوف ، بها الجهل عنو فيزوؿ بو العارفين عند علمها يطلب ثم ، البعض على معناىا
 ، بالتعلم زاؿ ولذلك عرضي لكنو ، مطلقا الخفاء عنها انفك لما ذاتي التشابو كاف ولو ، حقو في

 مهم ألنو فيك اهلل بارؾ لهذا فانتبو ، عرضي نسبي تشابو النسبي التشابو أف ذلك من لنا فتحصل
 . أعلم واهلل ، الباب ىذا في

 يعمل أف أحد كل على الواجب أف السنة أىل من وجعلك تعالى اهلل رحمك اعلم :الرابع الفرع
 ما المحكم من ويأخذ ، للمحكم المتشابو يرد وأف ، عليو اشتبو بما يؤمن وأف ، لو استباف بما

 بعضها ويصدؽ ، النصوص وتتوافق ، المحكم داللة مع داللتو تتفق حتى ، المتشابو بو يفسر
 يديو بين من الباطل يأتيو ال فإنو تعالى اهلل عند من كاف وما ، تعالى اهلل عند من كلها ألف ، بعضا

 السلف وأئمة وتابعيهم والتابعين الصحابة من وأئمتها األمة سلف طريقة فهذه، خلفو من وال
 تتفق حتى ، المحكم إلى المتشابو رد وجوب ىي السلف عند فالقاعدة األمة في بأقوالهم المعتد
 المتشابو وأما ، واعتماده اتباعو يجب الذي األصل ىو المحكم فيجعلوف ، المحكم مع داللتو
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 -: ويقولوف بو اإليماف مع تعالى اهلل إلى علمو فيكلوف وإال واتضح باف فإف ، للمحكم يردونو فهم
 ىو"  تعالى قولو في المنجية الراسخة الطريقة ىذه تعالى اهلل أوضح كما ، ربنا عند من كل بو آمنا

 في الذين فأما متشابهات وأخر الكتاب أـ ىن محكمات آيات منو الكتاب عليك أنزؿ الذي
 والراسخوف ، اهلل إال تأويلو يعلم وما ، تأويلو وابتغاء الفتنة ابتغاء منو تشابو ما فيتبعوف زيغ قلوبهم

 طريقة اعتمدوا الذين من يجعلنا أف تعالى اهلل فنسأؿ" ربنا عند من كل بو آمنا يقولوف العلم في
 لصفو مكدرا المتشابو تجعل أف المسلم أيها إياؾ ثم فإياؾ ، المسائل كل في العلم في الراسخين
 على حاكما تجعلو وأف ، بو الناس تبتلي وأف عليو تقدمو وأف ، بو المحكم تعارض وأف ، المحكم
 ىو ما وإثبات ، ثابت ىو ما إنكار إلى ومفضية وضبلؿ زيغ الطريقة ىذه فإف ، المحكمة النصوص

 المتشابو تقديم أف على أمثلة لك أضرب وأنا باطل ىو ما وإحقاؽ ، حق ىو ما وإبطاؿ ، منفي
 الجهمية استدالؿ -: ذلك فمن:  والعمل العقيدة في والفساد الشر أبواب من باب المحكم على

 ليس"  وبقولو ، تعالى اهلل عن واألسماء الصفات نفي على"  سميا لو تعلم ىل"  تعالى بقولو النفاة
 وحملوىا المحكمة النصوص ىذه إلى الجهمية فعمد"  أحد اهلل ىو قل"  وبقولو"  شيء كمثلو

 إلى الصحيحة داللتها صراط عن وتنكبوا معانيها وحرفوا ، تحتملو ال ما اإلشكاؿ أوجو من
 الضالة الفلسفية بالطرؽ اآليات ىذه فهم إلى فتوصلوا ، العربي اللساف على غريبة دالالت
 ىذه عندىم صارت حتى ، للمعقوؿ والمناقضة للمنقوؿ المخالفة المنطقية وبالقواعد ، المعوجة
 آيات عليو تقاس الذي العمدة ىو جعلوه غريبا فهما منها ففهموا ، المتشابو قبيل من اآليات

 المتواترة الكثيرة اآليات المنكوس المغلوط الفهم ىذا بسبب ،وأىملوا والصفات األسماء
 ، وتكذيبا وإنكارا ، وتعطيبل تحريفا فيها فوقعوا ، والصفات األسماء إثبات في الواردة المحكمة

 ليس تعالى اهلل أف إال تفيد ال اآليات ىذه إف وتاهلل ، السابقة اآليات في المتشابهة الداللة بسبب
 لكن ، وعبل جل ، أفعالو في وال أسمائو في وال صفاتو في وال ذاتو في لو سمي وال شيء كمثلو
 عن وإعراضهم المتشابو على اعتمادىم بسبب ببعض بعضو القرآف داللة ضربوا كيف انظر

 تجوز ال -: فيقولوف محكمة وىي" استوى العرش على الرحمن" تعالى قولو إلى فيأتوف ، المحكم
 فيجعلوف ، األحد اهلل وىو ، لو سمي وال ، شيء كمثلو ليس ألنو تعالى اهلل إلى االستواء نسبة

 بها امتؤل التي الكثيرة المحكمة اآليات لصفو مكدرة الثبلث اآليات ىذه من فهموىا التي الداللة
 الباب وفتحوا ، إفساد أيما الدين في أفسدوا لقد وتاهلل ، الصحيحة السنة وقررتها ، القرآف
 ، العذاب سـو وتقريراتهم مؤلفاتهم في الصحيحة العقيدة وساموا ، مصراعيو على الملة ألعداء
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 والسمع والكبلـ والحياة واإلرادة والقدرة العلم من الكماؿ صفات تعالى هلل تثبت التي فالنصوص
 صفات من ونحوىا والحكمة والرحمة والضحك والفرح والرضا والغضب واليدين والوجو والبصر
 الصحيحة األدلة بها ثبتت قد ، المعنى باعتبار فيو اشتباه ال محكم ذلك كل ، الثابتة الكماؿ

 كالمجيء األفعاؿ صفات شأف في الواردة األدلة وكذلك ، داللتها وفي وال فيها مطعن ال التي
 غيره يحتمل ال ، الحق إال يحتمل ال مما ذلك كل ، ذلك ونحو الدنيا للسماء والنزوؿ واإلتياف

 السليم الفهم السليمة العقوؿ أىل منو ويفهم داللتو في ومحكم معناه في محكم فهو ، أبدا
 بسبب ، وعطلوه وحرفوه وأنكروه ، كلو ذلك الجهمية فأىمل ، وأئمتها األمة سلف بفهم المؤيد
 إقباؿ يقبلوف أنهم ، والملة الدين أعداء شأف ىو فهذا" شيء كمثلو ليس"  قولو من فهموىا داللة
 ال التي الواضحة المحكمة األدلة وينزؿ العمدة ىي ويجعلها الخفية المتشابهة الداللة على الشره
 التي الفاسدة النتائج عن وناىيك ، المتشابهة المحتملة المجملة الداللة ىذه على فيها خفاء

 ينصح أف ذلك يفعل من وحق ، المستعاف واهلل ، البدعية الشيطانية الباطلة العملية ىذه من تصدر
 يردعو الذي الكبير الزجر وزجره عقوبتو من بد فبل وإال ، هلل فالحمد استجاب فإف ، ويعلم ويوعظ
 . الفاسد الفهم ىذه مثل عن وأمثالو
 اإللو تعدد من المسلمين على النصارى بعض بو يستدؿ ما ، العجاب العجب من وىو -: ومنها

"  نحن"  بقولو أو الجمع بصيغة"  إنا"  تعالى بقولو ، القدس وروح واالبن األب ، آلهة ثبلثة إلى
 والضبلؿ بعينو الكفر ىو وىذا ، الجمع بنوف نفسو عن بو يخبر مما ذلك ونحو"  أنزلنا"  بقولو أو

 فاعلم"  تعالى قولو من معناىا في وما اآليات ىذه أين ، وحذافيره بعروقو والجهل والحمق برمتو
 ليعبدوا إال أمروا وما"  تعالى قولو ومن"  واحد إلو وإلهكم"  تعالى قولو ومن"  اهلل إال إلو ال أنو

 اهلل ليعبدوا إال أمروا وما"  تعالى قولو ومن"  يشركوف عما سبحانو ىو إال إلو ال واحدا إلها
 العلم وأولوا والمبلئكة ىو إال إلو ال أنو اهلل شهد"  تعالى قولو ومن"  حنفاء الدين لو مخلصين

 كلو ذلك فتركوا ، كثيرة المعنى ىذه في واآليات"  الحكيم العزيز ىو إال إلو ال ، بالقسط قائما
 الجمع بضمير نفسو عن تعالى اهلل إخبار في المتشابهة الداللة واعتمدوا جانبا ووضعوه ، وأىملوه

 عن وعبل جل الرب بو يخبر فيما الواردة(  النوف)  أف مع ؟ العدؿ من ىذا ىل عليك فباهلل ،
 العرب تعرفو عربي أسلوب وىو الجمع، نوف ىي وليست ، نفسو المعظم(  نوف)  ىي إنما نفسو

 فيها عشعشت التي والنفوس ، النتنة العفنة واألفهاـ الفاسدة العقوؿ ولكنها ، كبلمها في
 على المتشابو تقديم يؤدي كيف - تعالى اهلل رعاؾ - فانظر راجعوف إليو وإنا هلل فإنا ، الشياطين
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 منا يعش من ألنو ، عشت إف أكثر ذلك من ترى وسوؼ آثاره وىذه نتائجو فهذه ، المحكم
 . والسنة واإليماف اإلسبلـ على نموت أف تعالى اهلل فنسأؿ ، كثيرا اختبلفا فسيرى

 أف وال اهلل رسوؿ تؤذوا أف لكم كاف وما"  تعالى قولو في المتشابو على الرافضة اعتماد -: ومنها
 فنزؿ ، وسلم عليو اهلل صلى النبي يؤذوف كانوا الصحابة أف على"  أبدا بعده من أزواجو تنكحوا

 من ذلك فيجعلوف ، مات إف نسائو ببعض الزواج على عازما كاف من منهم وأف القرآف فيهم
 اهلل رسوؿ محمد"  تعالى قولو ونسوا ، منهم بها ينالوف التي األسباب ومن الصحابة في القوادح
 ورضوانا اهلل من فضبل يبتغوف سجدا ركعا تراىم بينهم رحماء الكفار على أشداء معو والذين

 أخرج كزرع اإلنجيل في ومثلهم ، التوراة في مثلهم ذلك ، السجود أثر من وجوىهم في سيماىم
 مغفرة منهم آمنوا الذين اهلل وعد ، الكفار بهم ليغيظ الزراع يعجب سوقو على فاستوى فآزره شطأه
 بإحساف اتبعوىم والذين واألنصار المهاجرين من األولوف والسابقوف"  تعالى وقولو"  عظيما وأجرا
 الفوز ذلك أبدا فيها خالدين األنهار تحتها تجري جنات لهم وأعد عنو ورضوا عنهم اهلل رضي

 من" تعالى وقولو"  الشجرة تحت يبايعونك إذ المؤمنين عن اهلل رضي لقد"  تعالى وقولو"  العظيم
 تبديبل بدلوا وما ينتظر من ومنهم نحبو قضى من فمنهم عليو اهلل عاىدوا ما صدقوا رجاؿ المؤمنين

 وكلها ، تحصر تكاد ال ذلك في والنصوص"  قرني الناس خير"  وسلم عليو اهلل صلى وقولو" 
 ودينهم علمهم في مثلهم يكوف وال كاف ال ، أثبات عدوؿ ثقات قـو وأنهم الصحابة، لعدالة مثبتة

 علما وأعمقها قلوبا األمة ىذه أبر وأنهم ، وسلم عليو اهلل صلى ولرسولو هلل ومحبتهم وأخبلقهم
 عليك باهلل فمن ، تعالى اهلل محاـر على غيرة وأعظمهم ، بالشرع تمسكا وأشدىم ، تكلفا وأقلها

 لكن ؟ والسبلـ الصبلة عليو ولرسولو تعالى هلل ونصرتهم وسابقتهم وفضلهم دينهم في كالصحابة
 على قلوبهم وأقبلت الواضح المحكم من وىو كلو ذلك أىملوا - تعالى اهلل لعنهم - الرافضة

 في المحكم وجعلوا المحكم على الحاكم ىو المتشابو فجعلوا ، المتشابهة المحتملة الدالالت
 . للشرع المعاندين المبتدعة وجوه فشاىت أال ، براءتو تثبت حتى االتهاـ قفص
 المحكم المعلـو - الجهمية أي - ردىم)  بقولو اإلعبلـ في القيم ابن حكاه ما -: ومنها

 اهلل قوؿ بمتشابو عرشو على واستوائو خلقو على اهلل علو إثبات من بو جاءوا الرسل أف بالضرورة
 من يكوف ما"  وقولو"  الوريد حبل من إليو أقرب ونحن"  وقولو"  كنتم أينما معكم وىو"  تعالى

 معهم ىو إال أكثر وال ذلك من أدنى وال سادىم ىو إال خمسة وال رابعهم ىو إال ثبلثة نجوى
 قلت ، بمتشابهو والفوقية العلو نصوص ردوا حتى وتمحلوا تحيلوا ثم ، ذلك ونحو"  كانوا أينما
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 شرحنا كما مختلفة أوجو على األدلة بإثباتها وردت التي الصفات أكثر من تعالى اهلل علو أف مع ػػ:
 .آخر موضع في ذلك
 ربك يظلم وال"  قولو ومن"  للعبيد بظبلـ ربك وما"  تعالى قولو من فهموا قد القدرية إف -:ومنها
 ، عليو يعاقبو ثم العبد فعل يخلق كيف إذ ، العبد فعل يخلق أف يمكن ال تعالى اهلل أف"  أحدا
 اهلل خلق عمـو فيها التي النصوص جميع على حاكما اآلية من الفهم ذلك فجعلوا الظلم من ىذا

 من المتشابهة الداللة تلك فجعلوا ، تعالى اهلل بقدر تكوف إنما األشياء وأف ، شيء لكل تعالى
"  تعالى كقولو ، شيء كل خالق تعالى أنو من المتواترة المحكمة النصوص على المقدمة ىي اآلية
 النصوص من ذلك وغير"  اهلل يشاء أف إال تشاءوف وما"  تعالى وقولو"  شيء كل خالق اهلل

 يشاء ما إال يريد ال العبد وأف ، تعالى هلل مخلوؽ العبد فعل أف من دالالتها في القاطعة المحكمة
 تمسكا ، دينية أمرية شرعية وإرادة ، قدرية كونية إرادة -: قسماف اإلرادة أف فهموا وما ، اهلل

 ، األمرين بين جمعوا فإنهم السنة أىل وأما ، الصريح للمحكم منهم وإىماال بالمتشابو منهم
 تعالى فاهلل ، تعالى اهلل خلق عمـو تحت داخلة العباد أفعاؿ إف -: فقالوا الداللتين بين ووحدوا

 ، فعلها باشر الذي ىو أنو باعتبار العبد إلى تنسب لكنها ، أفعالهم وخلق العباد خلق الذي ىو
 فاآليات ، واكتسابا تحصيبل العباد إلى وتنسب ، وإيجادا خلقا تعالى اهلل إلى تنسب العباد فأفعاؿ
 تحتمل ال ما حملوىا القدرية ولكن - وكبل حاشا - التعارض أنواع من نوع أي بينها ليس أصبل

 النصوص على الحاكمة ىي الدالالت تلك وجعلوا ، المنكوسة الخفية المتشابهة الدالالت من
 الحق دائرة عن الخروج لهم أوجب الذي والهذياف الخرافات بتلك فجاءوا ، المحكمة القاطعة

 المتشابو داللة وردوا واعتمدوه ، المحكم عند وقفوا أنهم ولو ، والزندقة والبدعة الكفر دائرة إلى
 المستعاف واهلل ىاد من لو فما اهلل يضلل ومن ، تعالى اهلل قدر ولكنو ، ذلك مثل في وقعوا لما لو
. 

 بمشيئتو وفاعبل ومختارا قادرا العبد كوف إثبات في المحكمة النصوص الجبرية رد -:ومنها
"  وقولو"  اهلل يشاء أف إال يذكروف وما"  وقولو"  اهلل يشاء أف إال تشاءوف وما"  قولو في بالمتشابو

 من النصوص لتلك استخرجوا ثم ، ذلك وأمثاؿ"  مستقيم صراط على يجعلو يشأ ومن
 العبلمة أفاده ، متشابهة من بو صيروىا ما ، يردىا لم المتكلم أف السامع يقطع التي االحتماالت

 ، مشيئة وال اختيار وال لو قدرة ال العبد أف تعالى هلل المشيئة نسبة من فهموا أنهم أي ، القيم ابن
 ىو بل ، اختيار وال حيلة وال فيو لو قدرة ال فعلو على مجبور فهو ، المشيئة مطلق عنو فنفوا
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 النصوص على الحاكمة ىي وجعلوىا ، فهموىا التي الداللة تلك فاعتمدوا ، إليو دفعا كالمدفوع
 كسبت فبما مصيبة من أصابكم وما"  تعالى كقولو ، العباد إلى األفعاؿ نسبة من المتواترة الكثيرة
 التي والنصوص"  أيديكم قدمت بما ذلك"  وقولو"  رىينة كسبت بما نفس كل"  وقولو"  أيديكم

 الداللة تدؿ وكلها كثرة، تحصر تكاد ال العبد إلى والفعل والكسب والشر الخير نسبة فيها
 عقولهم تحتمل لم الجبرية لكن ، ومشيئة إرادة لو وأف الفاعل ىو العبد أف على القطعية المحكمة

 البدع أىل حاؿ ىو كما ، المحكمة الصريحة الداللة وردوا المحتمل المتشابو عند ووقفوا ، ذلك
 زاغوا فلما"  تعالى قاؿ كما الهدى عن قلوبهم وزاغت ، للحق التوفيق بذلك فحرموا ، واألىواء

 ، الدالالت بين ووحدوا اآليات بين جمعوا فإنهم والهدى الحق أىل وأما"  قلوبهم اهلل أزاغ
 يميز عقبل لو وأف ، واختيار ومشيئة قدرة لو العبد إف -: فقالوا ، المتشابو على المحكم وقدموا

 بقدرتو االختياري فعلو على يقدـ وأنو ، والضبلؿ والهدى والباطل والحق والضار النافع بين بو
 تعالى اهلل بمشيئة مقيدة ىي بل ، مطلقة ليست واالختيار والمشيئة القدرية ىذه لكن ، وإرادتو
 القدرة العبد أعطوا فالقدرية طرفين بين وسطا المذىب بذلك والجماعة السنة أىل فصار ، وإرادتو

 المطلقة والمشيئة المطلقة
 وأما ، االختيار ومطلق المشيئة ومطلق القدرة مطلق العبد عن نفوا والجبرية ، المطلقة واإلرادة

 يسلبوه ولم ، المطلق واالختيار المطلقة والمشيئة المطلقة القدرة يعطوه لم فإنهم السنة أىل
 وتابعة خاضعة لكنها قدرة عنده العبد أف أي ، المشيئة مطلق وال االختيار مطلق وال القدرة مطلق
 خاضع لكنو اختيار وعنده ، تعالى اهلل لمشيئة وتابعة خاضعة لكنها مشيئة وعنده ، تعالى اهلل لقدرة
 وما ، األمة سلف ومذىب والسنة الكتاب مع المتوافق الحق ىو فهذا ، تعالى اهلل الختيار وتابع
 الطريقة بهذه اهلل فاهلل المتشابو على المحكم قدموا ألنهم إال الحق لذلك السنة أىل وفق

 . سماوات سبع فوؽ من تعالى اهلل ترضي التي الطريق فإنها ، الراسخة
 الصريحة النصوص بذلك فوردت ، القيامة يـو الشفاعة أمر القاطع النص أثبت لقد -: ومنها

 الشفاعة منها النص فأثبت ، ثبوتها عدـ في لبلحتماؿ وال للشلك مجبل تدع ال التي المحكمة
 التخفيف وشفاعة ، الجنة ليدخلوا الجنة أىل في والشفاعة ، الكبائر أىل في والشفاعة العظمى

 ال ، الصريحة الصحيحة باألدلة ثابت ذلك وكل ، الدرجات رفعة في والشفاعة طالب، أبي في
 على نص كما التواتر، مبلغ بلغت قد فيها الواردة النصوص فإف ، الكبائر أىل في الشفاعة سيما
 بيتا هلل بنى من"و"  كذب من"  حديث تواتر مما:  المتواترات بعض سرد في قولو في الناظم ذلك
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 نصوص الشفاعة إثبات فنصوص ،(  خفين مسح)و( والحوض() شفاعة( ) رؤية)و"  واحتسب
 ردوه بل ، قبلوه وما ، ذلك والخوارج المعتزلة أبي ولكن ، الثبوت قطعية ، الداللة قطعية محكمة
 عن الشفاعة نفي ذلك من وفهموا"  الشافعين شفاعة تنفعهم فما"  تعالى قولو بسبب ، واتهموه

 ، المتشابهة الداللة ىذه فاعتمدوا أحد منو يخص لم ، عمومو على باؽ النص ىذا وأف ، أحد كل
 داللة وأبطلوا ، المتشابو إلى المحكم وردوا ، المتواترة القطعية النصوص على حاكمة وجعلوىا
 بهم فأدى ، العاـ النص من فهموىا التي الداللة تلك على منهم محافظة ، بو وكفروا المحكم

 على المتشابو تقديم أثر من وىذا ، القيامة يـو الكبائر أىل عن الشفاعة أمر نفي إلى ذلك
 قولو إف -: قالوا فإنهم - أحياءىم وثبت أمواتهم اهلل رحم - والجماعة السنة أىل وأما ، المحكم

 ، والشرؾ الكفر على ماتوا الذين الكفار حق في ىي إنما"  الشافعين شفاعة تنفعهم فما"  تعالى
 الدليل أثبت من إال تنفع ال وأنها ، الشفاعة عدـ فاألصل المخصوص العاـ من إنها -: نقوؿ أو

 قواعد في المتقرر ألف ، العاـ النص من الدليل فيو ورد من فيخرج ، تنفعو أنها الصريح الصحيح
 غيهم على واستمروا ، ذلك في عاندوا الباطل أىل ولكن ، العاـ على مقدـ الخاص أف األصوؿ

 في وقعوا إنما والمعتزلة الخوارج من الوعيدية أف -: والمقصود ، للحق وجحدا تعصبا ، وضبللهم
 إنما السنة أىل وأف ، المحكم على المتشابو قدموا ألنهم الشفاعة أمر في الصحيحة األدلة رد

 ، المحكم إلى المتشابو داللة وردوا المتشابو، على المحكم قدموا ألنهم للحق ذلك في وفقوا
 . أعلم واهلل ، ذلك باعتماد العلم طلب يا اهلل فاهلل

 فاهلل ، بو وقيامها ، تعالى اهلل حق في االختيارية األفعاؿ المحكم القاطع النص أتبث لقد -: ومنها
 تعالى قاؿ كما ، تعالى حقو في ثابت االختياري فالفعل ، وعبل جل يريد ما ويحكم يشاء ما يفعل

 رضي"  وقولو"  عليهم اهلل وغضب"  وقولو"  عملكم اهلل فسيرى"  وقولو"  شأف في ىو يـو كل"
 والملك ربك وجاء"  وقولو"  الغماـ من ظلل في اهلل يأتيهم أف إال ينظروف ىل"  وقولو"  عنهم اهلل

 فيها ففسقوا مترفيها أمرنا قرية نهلك أف أردنا وإذا"  وقولو"  للجبل ربو تجلى فلما"  وقولو"  صفا
 التي قوؿ اهلل سمع قد"  وقولو"  يريد ما يفعل اهلل إف"  وقولو"  تدميرا فدمرناىا القوؿ عليها فحق

 ثلث يبقى حين الدنيا السماء إلى ربنا ينزؿ"  وسلم عليو اهلل صلى وقولو"  زوجها في تجادلك
 ما يفعل تعالى فاهلل ، وعبل جل لفعلو المثبتة النصوص من ذلك ونحو"  الحديث اآلخر الليل
 جل صفاتو سائر في يقاؿ ما فيو يقاؿ فعلو بأف اإليماف مع ، كلو بذلك السنة أىل وقاؿ يشاء
 تماثل ال أفعاؿ ولو ، الصفات تماثل ال صفات ولو ، الذوات تماثل ال ذات لو تعالى فاهلل ، وعبل
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 أفعالو في وال صفاتو في وال أسمائو في وال ذاتو في ال شيء تعالى اهلل كمثل فليس العباد أفعاؿ
 جل بو االختيارية األفعاؿ قياـ أثبتت المتواترة المحكمة فالنصوص ، وتقدس وتبارؾ وعبل جل

 ووصفوه ، بذلك قاؿ من وكفروا بل ، رفض أيما ورفضوه ، ذلك البدع أىل أبى لكن ، وعبل
 واألفوؿ"  اآلفلين أحب ال"  تعالى بقولو استدالال ، المنكرة المستهجنة القبيحة باألوصاؼ

 إلهية بطبلف على استدؿ قد والسبلـ الصبلة عليو إبراىيم أف أي الحركة في محصور عندىم
 بالحركة إلهيتو بطبلف على استدؿ أنو فبما -: فقالوا - مكانو عن تحرؾ أي - أفل بأنو الكوكب

 مبلغ إلى فانظر ، األفعاؿ من شيء منو يصدر وال ، فعل بو يقـو ال تعالى اهلل أف على دليل ،فهذا
 سلف طريقة من وأحكم أعلم طريقتهم أف يدعوف الذين القـو بهؤالء بلغ الذي والجهل الحمق

 تتدخل لم ألنها ، المتهوكين ىؤالء طريقة من وأحكم أعلم البهيمة طريقة إف وتاهلل ، وأئمتها األمة
 النصوص ىذه كل ينكروف الذين ؟ البقر ىؤالء عقوؿ أين ، الناس أيها فيا ، بو لها شأف ال فيما

 ىؤالء احتماالت،فماؿ عدة يحتمل نص من فهموه شيء أجل من المتواترة، القطعية المحكمة
 تلك فجعلوا ، سبيبل أضل ىو بل كاألنعاـ إال ىم إف وتاهلل ، حديثا يفقهوف يكادوف ال القـو

 عن فحرفوىا ، وداللتها ثبوتها في القطعية المحكمة النصوص تلك على حاكمة المتشابهة الداللة
 إنكار في وتعسفوا ، الباطلة الغريبة المعاني من تحتمل ال ما وحملوىا ، الصحيحة مدلوالتها

 ىذا على فأنزلوا ، واحدا معنى"  اآلفلين أحب ال"  قولو من فهموا ألنهم ، الصحيحة معانيها
 منهم تقديما ، وعبل جل الرب حق في االختيارية األفعاؿ قياـ تفيد التي النصوص كل المعنى

 أنكروا كيف فانظر المتشابو داللة مراعاة أجل من المحكم لداللة وردا ، المحكم على للمتشابو
 في الحركة بمعنى يأتي ال األفوؿ أف مع ، المحكم على المتشابو تقديم بسبب كثيرة نصوصا

 عنو يغيب ال والرب ، غاب أي"  أفل فلما"  فقولو ، الغياب بو يراد ىنا األفوؿ بل ، العرب كبلـ
 شيء عليو يخفى ال بأمورىم وعالما ، خلقو على مطلعا الرب يكوف وأف بد ال بل ، الخلق أمر

 يخفى ال اهلل إف"  تعالى قاؿ كما ، لو شريك ال وحده تعالى اهلل ىو وذلك ، صغر أو كبر منها
 وىو"  وقولو"  نعلن وما نخفي ما تعلم إنك ربنا"  وقولو"  السماء في وال األرض في شيء عليو

 في حبة وال يعلمها إال ورقة من تسقط وما ، والبحر البر في ما ويعلم"  وقولو"  كنتم أينما معكم
 ومن ، كثيرة المعنى ىذا في واآليات"  مبين كتاب في إال يابس وال رطب وال األرض ظلمات

 المأفوؿ -: العرب فتقوؿ ، العقل نقصاف بمعنى يأتي األفوؿ إف -: قالت العرب أف العجائب
 وىؤالء ، العرب لساف في منظور ابن أفاده ، عقلو في الناقص أي ، مأفوف -: وزف على وىو
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 وعبل جل الرب حق في االختيارية األفعاؿ لقياـ المثبتة المتواترة النصوص رد في وقعوا ما الحمقى
 أفوؿ على دليلنا بعينو وىو ، وعنادىم لبغيهم إال والشمس والكوكب القمر بأفوؿ استدالال
 ، الباطل الكفري الفلسفي التقعيد نجاسة من وامتبلئها لنقصها الحق معرفة عن وغيابها عقولهم

 المحكمة النصوص داللة أنكروا المبتدعة أف والمقصود ، للمنقوؿ والمصادـ للمعقوؿ المناقض
 المحكمة الداللة على اعتمدوا فإنهم السنة أىل وأما ، المتشابهة المحتملة الداللة عليها وقدموا

 . أعلم واهلل إليها المتشابهة الداللة وردوا ،
 رؤية يرى وعبل جل أنو على - تعالى اهلل رحمهم - والجماعة السنة أىل إجماع انعقد -: ومنها

 المتفق المسائل من اآلخرة في فالرؤية ، كيفيتها من وعبل جل يريده ما على اآلخرة في حقيقية
 ورد وقد"  وزيادة الحسنى أحسنوا للذين"  تعالى قاؿ ، والسنة القرآف اإلجماع ىذا ومستند عليها

 وقد"  ناظرة ربها إلى ، ناضرة يومئذ وجوه"  تعالى وقاؿ ، وتعالى تبارؾ اهلل رؤية أنها تفسيرىا في
 قطعية الداللة قطعية متواترة محكمة الرؤية إثبات في فاألدلة ، ذلك في السنة أدلة تواترت
 وحاربوه وردوه ، والضبلؿ البدع أىل ذلك أبى ولكن ، السنة أىل من أحد فيها ينازع ال، الثبوت

 بل ، فيها ينظروا ولم ، المتواترة األدلة بتلك يأبهوا ولم ، حشوي مجسم بأنو أثبتو من ووصفوا ،
 العرب لساف عن الغريبة الباطلة المعاني من وحملوىا ، الصحيحة دالالتها عن وأخرجوىا حرفوىا

 األبصار تدركو ال"  تعالى وقولو"  تراني لن"  تعالى قولو في المتشابهة الداللة بسبب ذلك وكل ،
 ىي المتشابهة الداللة تلك فجعلوا ، يرى أف يمكن ال تعالى بأنو اآليتين ىاتين من ففهموا" 

 والتعطيل التحريف فحقها الرؤية إثبات في المتواترة األدلة وأما ، االعتماد وحقها ، األصل
 كيف فانظر ، القيامة يـو وعبل جل الرب رؤية إنكار إلى ذلك بهم فأدى ، واإلنكار والجحد
 على المتشابو المحتمل تقديم بسبب المتواترة النصوص عشرات تعطيل إلى الحاؿ بهم وصلت
 إلى المتشابو وردوا المحكم على اعتمدوا قد فإنهم السنة أىل وأما ، القطعية المحكمة الداللة

 إنما"  تراني لن"  قولو في الرؤية نفي إف -: السنة أىل وقاؿ ، وتآلفت األدلة فاتفقت المحكم
 والخبلؼ ، الدنيا في يرى ولن يرى ال تعالى فاهلل بذلك نقوؿ ونحن ، فقط الدنيا في لها نفي ىو

 ، للرؤية نفيا ليس فإنو"  األبصار تدركو ال"  تعالى قولو وأما ، القيامة يـو الرؤية في ىو إنما اآلف
 ، رؤية بو تحيط ال فإنها ، القيامة يـو تعالى ربها رأت إذا فاألعين ، فقط لئلدراؾ نفي ىو وإنما

 ترى وأنت ؟ كلها برؤيتها تحيط ىل لكن السماء ترى فأنت ، آخر شيء واإلدراؾ شيء فالرؤية
 وال ترى واألرض ، بها يحاط وال ترى فالسماء ال -: بالطبع كلها؟ برؤيتها تحيط ىل لكن األرض
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 نفي ىو إنما"  األبصار تدركو ال"  تعالى فقولو بو يحاط وال اآلخرة في يرى تعالى فاهلل ، بها يحاط
 لرأيتو ذلك تدبرت ولو ، الرؤية إثبات يتضمن اإلدراؾ نفي إف بل ، للرؤية نفيا وليس لئلدراؾ
 األدلة رد في فوقعوا ، المحكم على المتشابو داللة قدموا البدع أىل أف -: والمراد ، صحيحا

 ، قولهم فاتزف ، المحتمل على المحكم قدموا فإنهم السنة أىل وأما ، القطعية المتواترة الصحيحة
 يرى تعالى اهلل أف يعتقدوف الغبلة الصوفية ألف ذلك ، ضبللتين بين وىدى طرفين بين وسطا وصار

 والجهمية المعتزلة من البدع أىل ذىب بينما ، اآلخرة في رؤيتو عن فضبل حقيقية رؤية الدنيا في
 الحق أىل وأما ، اآلخرة في وال الدنيا في ال يرى ال وعبل جل أنو إلى نحوىم نحا ومن واألشاعرة

 ، اآلخرة في يرى وإنما ، الدنيا في يرى ال وعبل جل إنو ػػ: فقالوا المذىبين بين توسطوا فإنهم
 فيو لما وإياؾ يتوالنا ربنا واهلل ، قالوا بما نقوؿ ونحن ، عنهم البتة يخرج وال ، معهم فالحق
 . والدنيا الدين صبلح
 الصريحة الصحيحة النصوص رد -: التاسع المثاؿ)  تعالى اهلل رحمو القيم ابن قاؿ -: ومنها

"  تكسبوف كنتم بما" "  تعملوف كنتم بما"  كقولو وقدرا شرعا األسباب ثبوت على الدالة الكثيرة
 آياتو عن وكنتم الحق غير اهلل على تقولوف كنتم بما" "  يداؾ قدمت بما" " أيديكم قدمت بما"

 اهلل أنزؿ ما كرىوا بأنهم ذلك" "  اآلخرة على الدنيا الحياة استحبوا بأنهم ذلك" " تستكبروف
 رضوانو اتبع من اهلل بو يهدي"  وقولو"  ىزوا اهلل آيات اتخذتم بأنكم ذلكم" "  أعمالهم فأحبط

 بو فأنبتنا مباركا ماء السماء من ونزلنا"  وقولو"  كثيرا بو ويهدي كثيرا بو يضل" " السبلـ سبل
 لكم فأنشأنا"  وقولو"  الثمرات كل من بو فأخرجنا الماء بو فأنزلنا"  وقولو"  الحصيد وحب جنات

 شفاء فيو"  العسل في وقولو"  بأيديكم اهلل يعذبهم قاتلوىم"  وقولو"  وأعناب نخيل من جنات بو
 أضعاؼ أضعاؼ إلى"  للمؤمنين ورحمة شفاء ىو ما القرآف من وننزؿ"  القرآف في وقولو" للناس
"  اهلل غير خالق من ىل"  قولو من بالمتشابو كلو ذلك فردوا ، للسبب المثبتة النصوص من ذلك
 اهلل صلى النبي وقل"  رمى اهلل ولمن رميت إذ رميت وما قتلهم اهلل ولكن تقتلوىم فلم"  وقولو
 وال أحدا أعطي ال إني"  وقولو ، ذلك ونحو"  حملكم اهلل ولكن حملتكم أنا ما"  وسلم عليو
 عدوى ال"  وقولو"  لها قدر ما وسيأتيها عنها اعزؿ"  أمتو عن العزؿ عن سألو للذي وقولو"  أمنعو

 البرد منعها -: يقل ولم"  الثمرة اهلل منع إف أرأيت"  وقولو"  األوؿ أعدى فمن"  وقولو" طيرة وال
 السبب مالك أف على يدؿ إنما الذي المتشابو من ذلك ونحو ، الثمار تصيب التي اآلفة أو

 اإلحراؽ قوة النار سلب كما ، شاء إف عليو ويبقيها شاء إف سببيتو يسلبو بأف فيو يتصرؼ وخالقو
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 اهلل غير خالقا أثبت قد خالقها اهلل إف وقاؿ األسباب أثبت من أترى ، العجب وياهلل ، الخليل على
 فقو عنهم فغاب"  رمى اهلل ولكن رميت إذ رميت وما قتلهم اهلل ولكن تقتلوىم فلم"  قولو أما ؟

 بأىل خاص بها والخطاب ، وسلم عليو اهلل صلى النبي معجزات أكبر من واآلية ، وفهمها اآلية
 وجوه جميع إلى تعالى اهلل فأوصلها ، وسلم عليو اهلل صلى النبي بها رمى التي القبضة وكذلك بدر

 لو وأثبت ، عنو نفاه الذي الرمي وىو ، وسلم عليو اهلل صلى قدرتو عن خارج وذلك ، المشركين
 تباشره لم قتل ىو ، عنهم نفاه الذي القتل وكذلك ، الخذؼ وىو قدرتو محل في ىو الذي الرمي

 وقع قد برأسو وإذا ، الفارس أثر في يشتد أحدىم فكاف المبلئكة، أيدي باشرتو وإنما ، أيديهم
 لم النصوص فهم في لهم فقو ال الذين ىؤالء فهمو ما المراد كاف ولو ، الملك ضربة من أمامو
 تعالى اهلل ألف ، ظلم أو سرقة أو زنا أو شرب من فعل وكل قتل كل وبين ذلك بين فرؽ يكن
 أف يرد لم"  حملكم اهلل ولكن حملتكم أنا ما"  قولو وكذلك ىذا عن ينزه اهلل وكبلـ الجميع خالق

 سبحانو فاهلل ، لو منفذا اهلل بأف متصرفا وسلم عليو اهلل صلى النبي كاف وإنما بالقدر حملهم اهلل
 أعطي ال إني واهلل"  قولو معنى وىذا ، حملهم الذي ىو اهلل فكأف ، أوامره فنفذ بحملهم أمره

 يقسم وىو لسانو على المعطي ىو سبحانو واهلل"  قاسم أنا وإنما"  قاؿ ولهذا" أمنعو وال شيئا أحدا
 فإف ، األسباب إسقاط فيو ليس"  لها قدر ما فسيأتيها"  العزؿ في قولو وكذلك بأمره يقسمو ما

 فليس ، شيء أقل كاف ولو ، الولد منو يخلق ما الماء من سبق ، الولد خلق قدر إذا سبحانو اهلل
 لو سببا وليس ، البتة الولد في لو تأثير ال الوطء أف السنة في أين ولكن الولد يكوف الماء كل من

 حد على وعدمو الولد حصوؿ إلى بالنسبة األمرين فكبل يطأ لم أو وطئ إف السيد أو الزوج وأف ،
 نفي بو المراد كاف لو"  طيرة وال عدوى ال"  قولو وكذلك ، األسباب منكرو يقولو كما ، سواء

 أسباب من ليسا األمرين ىذين أف غايتو وإنما ، سبب كل نفي على يدؿ لم زعمتم كما السبب
 سببية من يثبتوف المشركوف كاف ما ينفي وإنما ، ذلك على يدؿ ال والحديث كيف ، الشر

 أقوى ىو بما معارضتها وال محلها عن صرفها وال ، إبطالها يمكن ال واحدة طريقة على مستمرة
 في فالناس ، بنفسو مستقبل فاعبل ذلك يروف كانوا إنهم -: علمو قصر من يقولو كما ال ، منها

 ، سببيتها سلب يقبل وال يتغير ال وجو على وإثباتها بالكلية إبطالها -: طرؽ ثبلث لهم األسباب
 ما -: والثالث ، والدىرية والمنجموف الطبائعية يقولو كما ، منها أقوى أو ، بمثلها معارضتها وال

 سببيتها سلب وقوع وجواز ، أسبابا إثباتها -: والفطرة والعقل الحس عليو ودؿ الرسل بو جاءت
 ، فيها السببية مقتضى بقاء مع ، منها أقوى أو نظيرىا أخرى بأمور ودفعها تعالى اهلل شاء إذا عنها
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 ، والصلة والعتق واالستغفار والذكر والصدقة والدعاء بالتوكل الشر أسباب من كثير تصرؼ كما
 صرؼ ثم سببو انعقد خير من كم فللو ، ذلك بضد انعقادىا بعد الخير أسباب من كثير وتصرؼ

 شر من وكم باليد أخذ كأنو حتى السبب يشاىد وىو حصولو منعت أحدثها بأسباب العبد عن
 المسألة ىذه في لو فقو ال ومن ، حصولو منعت أحدثها بأسباب العبد عن صرؼ ثم سببو انعقد

 ، تعالى اهلل رحمو البديع كبلمو اىػ(  التكبلف وعليو المستعاف واهلل ، بعلمو وال بنفسو لو انتفاع فبل
 الفرع ىذا من والخبلصة ، المسألة ىذه ولخطورة ألىميتو الطوؿ من فيو ما مع أنقلو أف وأحببت

 بسبب عطلوىا المبتدعة ولكن ، الحصر تفوؽ جدا كثيرة األسباب لتأثير المثبتة األدلة أف -:
 ، الحق مخالفة في كعادتهم المحكم على المتشابو فقدموا ، المحتملة المتشابهة الدالالت بعض
 بل ، بذاتها ال لكن مؤثرة األسباب إف -: قالوا فإنهم تعالى اهلل رحمهم والجماعة السنة أىل وأما

 القاعدة ىذه ببركة وذلك منها شيئا يطرحوا ولم ، األدلة بين ،فجمعوا مؤثرة لها تعالى اهلل بجعل
 الطبلب تعريف انظر ، أعلم واهلل.  المتشابو على المحكم تقديم وجوب على تنص التي الطيبة

 (.ٜ٘) رقم سؤاؿ وجواب سؤاؿ في الفقو بأصوؿ
: أقساـ ثبلثة على وعدمو اإلحكاـ حيث من المطهرة النبوية والسنة الكريم القرآف نصوص :مسألة

 لو ويقاؿ..  إضافي محكم ىو ما ومنها. حقيقي متشابو ىو ما ومنها.حقيقي محكم ىو ما منها
 .إضافي متشابو أيضا

 .األعم الغالب وىو معناه، لبياف لغيره يحتاج ال الذي: ىو الحقيقي المحكم
 بعض كيفية وكذا اهلل، صفات كيفية مثل بغيره، وال معناه يتضح ال الذي ىو: الحقيقي والمتشابو

 فيو يطلب فقط شرعي، حكم عليو ينبني وال الكريم، القرآف في جدا قليل وىو الغيبية، األمور
 .اهلل عند من بأنو التسليم

 مع المطلق مثل معناه، لبياف لغيره يحتاج الذي ىو: اإلضافي المحكم أو اإلضافي والمتشابو
 إليو ينضم وحين متشابو، وحده فهو وىكذا، ناسخة، مع والمنسوخ مخصصو، مع والعاـ مقيده،

 .محكما يصير غيره
 والمتشابو وتبين، معناه اتضح الذي المحكم(: ٜ٘ٔ/ٕ) المفيد القوؿ في العثيمين العبلمة قاؿ
 ذكر إذا وأما والمتشابو، المحكم بين جمع إذا وىذا الناس، يعلمو فبل معناه، يخفى الذي ىو

 جور وال أخباره، في كذب ال: خلل فيو ليس الذي المتقن فمعناه؛ المتشابو دوف مفردا المحكم
 ذكر وقد ،[٘ٔٔاآلية من: األنعاـ] ،{َوَعْدالً  ِصْدقاً  رَبِّكَ  َكِلَمتُ  َوَتم تْ : }تعالى قاؿ أحكامو، في
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 ،{اْلَحِكيمِ  اْلِكَتابِ  آيَاتُ  تِْلكَ  الر: }تعالى قولو مثل وذلك المتشابو، دوف القرآف في اإلحكاـ اهلل
 [.ٔاآلية من: ىود] ،{آيَاتُو ُأْحِكَمتْ  ِكَتابٌ  الر: }تعالى وقاؿ ،[ٔ:يونس]

 ويصدؽ وكمالو، جودتو في بعضا بعضو يشبو أنو المعنى صار المحكم؛ دوف المتشابو ذكر وإذا
 من: الزمر] ،{َمثَاِنيَ  ُمَتَشاِبهاً  ِكَتاباً  اْلَحِديثِ  َأْحَسنَ  نَػز ؿَ  الل وُ : }تعالى قاؿ يتناقض، وال بعضا بعضو
 .مطلق وتشابو نسبي، تشابو: نوعاف والتشابو ،[ٖٕاآلية

 على وبناء أحد، دوف أحد على يخفى والنسبي أحد، كل على يخفى المطلق أف: بينهما والفرؽ
 آؿ] ،{اْلِعْلمِ  ِفي َوالر اِسُخوفَ  الل وُ  ِإال   تَْأِويَلوُ  يَػْعَلمُ  َوَما: }تعالى قولو في الوقف ينبني التقسيم ىذا

 وعلى المطلق، المتشابو بالمتشابو المراد يكوف" اهلل إال" على الوقف فعلى[؛ ٚاآلية من: عمراف
 .النسبي المتشابو بالمتشابو المراد يكوف ،{اْلِعْلمِ  ِفي َوالر اِسُخوفَ  الل وُ  ِإال  } الوصل

 :قوالف ذلك في وللسلف
 المتشابو بالمتشابو فالمراد؛ ىذا وعلى السلف، أكثر وعليو ،"اهلل إال" على الوقف: األوؿ القوؿ

 من بو اهلل أخبر ما وحقائق اهلل، صفات وحقائق كيفية مثل وذلك اهلل، إال يعلمو ال الذي المطلق
 قُػر ةِ  ِمنْ  َلُهمْ  ُأْخِفيَ  َما نَػْفسٌ  تَػْعَلمُ  َفبل: }الجنة نعيم في تعالى اهلل قاؿ النار، وعذاب الجنة نعيم
 في ليس: "عباس ابن قاؿ ولذلك ذلك، حقائق تعلم ال: أي[؛ ٚٔاآلية من: السجدة] ،{َأْعُينٍ 
 .ٔ"األسماء إال الدنيا في مما شيء الجنة

 بالمتشابو فالمراد؛ ىذا وعلى ،{اْلِعْلمِ  ِفي َوالر اِسُخوفَ  الل وُ  ِإال  : }فيقرأ؛ الوصل: الثاني والقوؿ
 عن يروى ولهذا متشابها، غيرىم عند ويكوف العلم في الراسخوف يعلمو وىذا النسبي، المتشابو

 مدحا ىذا يقل ولم ،ٕ"تأويلو يعلموف الذين العلم في الراسخين من أنا: "قاؿ أنو؛ عباس ابن
 فالقرآف؛ معناه يعرؼ ال شيء اهلل كتاب في ليس أنو الناس ليعلم ولكن عليها، ثناء أو لنفسو
 في الراسخوف العلماء حتى آخرين، دوف ناس على يشتبو القرآف بعض لكن بينة، كلها معانيو
 مع شك ببل والصواب علىبعضهم، خفي أنو على يدؿ وىذا القرآف، معنى في يختلفوف العلم

 ببل جميعا، المعنيين تحتمل اآلية كانت إذا أما تنوع، ال تضاد اختبلؼ اختبلفهم كاف إذا أحدىم؛
 .جميعا عليهما تحمل فإنها؛ ألحدىما مرجح وال منافاة
 المتشابو من فيكوف؛ معناه إلى الوصوؿ يمكن ال ما القرآف في أف يظنوف العلم أىل وبعض

 أف المعقوؿ من ليس إذ؛ العظيم الخطأ من وىذا ذلك، على الصفات آيات ويحملوف المطلق،
بػ ُروا ُمَباَرؾٌ  ِإلَْيكَ  أَنْػَزْلَناهُ  ِكَتابٌ : }تعالى يقوؿ  آيات تستثنى ثم ،[ٜٕاآلية من: صّ ] ،{آيَاتِوِ  لَِيد 
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 اهلل صلى اهلل رسوؿ آثار سمع إذا - اهلل نعظم نحن إنا: يقوؿ الرجل سمعت وإذا
 وسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أثر يرد أف يريد جهمي، أنو فاعلم - وسلم عليو

 اهلل يعظم أنو يزعم وىو وسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ آثار الكلمة بهذه ويدفع
 اهلل رسوؿ أثر رد قد أفليس وغيره، النزوؿ وحديث الرؤية، حديث سمع إذا وينزىو
 موضع، إلى موضع من يزوؿ أف اهلل نعظم نحن إنا: قاؿ وإذا وسلم؟ عليو اهلل صلى
 وغيرىم السوقة من الناس جمهور فإف ىؤالء؛ فاحذر غيره، من باهلل أعلم أنو زعم فقد
 .ٔمنهم الناس وحذر الحاؿ، ىذا على

                                                                                                                                                  

 لكاف؛ القوؿ بهذا قلنا ولو األحكاـ، آيات من وأكثر موضوعا وأشرؼ أعظم وىي الصفات
بػ ُروا: }تعالى قولو معنى ويكوف خفيا، يكوف موضوعا القرآف في ما أشرؼ أف مقتضاه  ،{آيَاتِوِ  لَِيد 

 تكوف أف يمكن ال إذ؛ معناه يفهم القرآف جميع بل معقوؿ، غير وىذا فقط، األحكاـ آيات: أي
 يكوف رأيهم وعلى القرآف، معنى تفهم ال آخرىا إلى وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ من األمة ىذه

 ال وىم الصفات آيات يقرءوف الصحابة وجميع وعمر بكر وأبو وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ
 في ليس أنو والصواب... ت ب، أ، الهجائية الحروؼ بمنزلة عندىم ىي بل معناىا، يفهموف
 .الفهم في الخطأ ولكن المعنى، حيث من الناس جميع على متشابو شيء القرآف

 اهلل أخبر فما للحقائق، بالنسبة وأما خطأ، معنى على يفهمو أو المعنى إدراؾ عن الفهم يقصر فقد
 .الناس جميع على فمتشابو الغيب، أمر من بو
 الجهمية عبلمات من عبلمة إلى ىنا يشيرفي شرحو:  العقل الكريم عبد بن قاؿ الدكتور ناصر ٔ

 التوقيفية، السمعيات وبعض وصفاتو اهلل بأسماء يتعلق فيما خاصة عموماً، الكبلـ وأىل والمعتزلة
 بعض أو وأفعالو وصفاتو اهلل ألسماء إثبات فيها التي النصوص وردت إذا أنهم شبهاتهم من فإف

 الشهادة، عالم في المعهودة المعروفة باألمور يشعر أو بالتشبيو، ُيشعر ىذا إف: قالوا السمعيات
 شيئًا، لو يثبتوا أال بذلك يقصدوف وجل، عز اهلل نعّظم أف األمر بهذا شعرنا إذا يجب إنو: وقالوا

 .للتعطيل ذريعة وجل عز اهلل تعظيم فجعلوا
 إال والسمعيات وصفاتو اهلل أسماء ينكروا لم أنهم بمعنى أكثرىم، أذىاف في موجودة الشبهة وىذه
 لكن منها فروا المماثلة أذىانهم في انقدحت فلما والمماثلة، المشابهة أذىانهم في انقدح حينما

 لهم، سمة فصارت التعطيل إلى منها فروا إنما البلئقة، المعاني إثبات إلى أو البلئق اإلثبات إلى ال
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 في سمعوىا أو وأفعالو، وصفاتو اهلل أسماء فيها التي وجل عز اهلل بآيات سمعوا إذا أنهم بمعنى
 ذلك فعلنا إنما: وقالوا التعطيل إلى التشبيو من فانتقلوا التشبيو، يوىم ىذا أف استشعروا األحاديث

 .وجل عز اهلل لنعّظم
 اهلل، أعّظم أنا: قاؿ[ ٗٙ:المائدة{ ]َمْبُسوطََتافِ  َيَداهُ  َبلْ : }وجل عز اهلل قوؿ المعّطل سمع فإذا

 ولذلك األمور، بقية وىكذا المشابهة، يقتضي اليد إثبات أف منو زعماً  صفتو، نفي بذلك يقصد
( قاؿ وإذا: )فقاؿ لكبلمهم بنموذج وأتى النزوؿ، وحديث الرؤية بحديث لهذا مثبلً  الشيخ ضرب

 بذلك يقصد فإنو موضع، إلى موضع من يزوؿ أف اهلل نعّظم نحن إنا) المعّطل المؤوؿ ىذا: أي
 يعني النزوؿ إثبات أف فزعم التعطيل عليها وبنى الشبهة إلى فأشار ،(االستواء ونفي النزوؿ نفي

 الوضع على موضع إلى موضع من وجل عز اهلل زواؿ أو موضع، إلى موضع من االنتقاؿ إثبات
 فهو -موضع إلى موضع من زوالو أعني- مجمل الكبلـ فهذا وإال المخلوقات، في المعهود
 اهلل صلى رسولو وكبلـ وجل عز اهلل كبلـ صريح ألنو النزوؿ؛ نثبت لكنا نثبتو، وال ننفيو ال مجمل

 .الخلق نزوؿ في يلـز ما منو يلـز ال اهلل حق في والنزوؿ وسلم عليو
 حوؿ الشبهات فيثيروف العواـ، وأشباه العواـ على بو يدخلوف الكبلـ، ألىل منهج ىذا أف فالمهم

 التعطيل عليو فيبنوف الشبهات، ىذه إثارة وجل عز اهلل تعظيم مقتضى من أف ويزعموف النصوص
 عن ناتج ألنو وجل عز هلل تعظيماً  التأويل ويسموف وجل، عز هلل تعظيماً  النفي ويسموف والنفي،
 معاني ىي ليست لكن باطبلً، تكوف قد التزمت لو الشبهات وىذه أذىانهم، في شبهات

 اإلنكار إلى ذريعة الخاطئ التفسير ىذا وجعلوا خاطئ بتفسير النصوص فّسروا وىم النصوص،
 ا.ىػ وصفاتو اهلل أسماء في والتعطيل التحريف وإلى

 عند فيتردد ذلك، بنظير عباده وسمى بصفات نفسو سمى اهلل كوف البعض على يشكل (:تنبيو)
 .ال؟ أـ حقيقة هلل الصفات تلك يثبت ىل ذلك
 :منها األلفاظ أف وإياؾ اهلل وفقني اعلم

 -أسامة -األسد -الليث: ذلك مثاؿ. معناه واتحد لفظو اختلف ما ىو: مترادؼ ىو ما -ا
 .المترادفة األلفاظ فتسمى واحد، بها والمسمى مختلفة ألفاظ ىذه الغضنفر،

 تطلق فهي":  العين: " لفظ: ذلك مثاؿ. معناه واختلف لفظو اتحد ما وىو: مشترؾ ىو ما - ٕ
 مختلفة، والمعاني واحد فاللفظ والحسد، -والجاسوس -الجارية والعين -الباصرة العين على

 .المشتركة األلفاظ تسمى وىذه
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 والنار، والجنة -واألرض السماء: ذلك مثاؿ: ومعناه لفظو اختلف ما وىو: متباين ىو ما - ٖ
 .المتباينة األلفاظ تسمى فهذه اآلخر، عن يختلف معنى األلفاظ ىذه من لفظ فلكل

 :نوعاف وىو ومعناه، لفظو اتفق ما وىو: متواطيء ىو ما - ٗ
: يقاؿ" الرجل" لفظ: مثالو. الجميع في متساويًا المعنى كاف إذا وذلك: المطلق التواطؤ: األوؿ

 .الجميع في متساو فالمعنى رجل، وعمر رجل زيد
 لتشكك بالمشكك وسمي متفاضبًل، متفاوتا المعنى كاف إذا وذلك: المشكِّك التواطؤ: الثاني

 نور: فيقاؿ" النور"  لفظ: مثالو. المشترؾ؟ من أـ المتواطيء قبيل من اللفظ ىذا ىل السامع
 نور بين فشتاف وتفاضل، تفاوت ىناؾ ولكن واحد، االثنين في فالمعنى السراج، ونور الشمس
 التواطؤ المتواطئة األلفاظ من ىي العباد وعلى اهلل على تطلق التي فاألسماء السراج، ونور الشمس

 العباد وعلى اهلل على تطلق التي والصفات لؤلسماء بالنسبة إنو يقاؿ أف ىو فيها فالحق المشكك،
 ىي ونحوىا والعلم والبصر، والسمع، والحياة، والقدير، والعليم، والبصير، والسميع، كالحي،

 بو، يليق ما منها وللعبد بجبللو، يليق ما منها تعالى للرب ولكن. العبد في وحقيقة الرب في حقيقة
 :اعتبارات ثبلثة لو النوع ىذا من والصفة االسم ألف وذلك

 .العبد أو وتعالى تبارؾ بالرب تقييده عن النظر قطع مع ىو حيث من اعتبار: األوؿ االعتبار
 .بو مختصًّا الرب إلى مضافًا اعتباره: الثاني االعتبار
 .بو مقيًدا كل العبد إلى مضافًا اعتباره: الثالث االعتبار

 ما منو وللعبد بكمالو، يليق ما منو وللرب والعبد، للرب ثابًتا كاف وحقيقتو لذاتو االسم لـز فما
 .المسموعات إدراؾ يلزمو الذي السميع كاسم وىذا بو، يليق

 .األسماء وسائر والقدير والعليم المبصرات، رؤية يلزمو الذي والبصير
 لذاتها األسماء ىذه لـز فما بها، للموصوؼ وحقائقها معانيها حصوؿ إطبلقها صحة شرط فإف

 يشابههم، وال خلقو فيو اليماثلو وجو على لو يثبت بل بوجو، فيو محذور ال تعالى للرب فإثباتها
 وجو على أثبتو ومن كمالو، صفات وجحد أسمائو في ألحد المخلوؽ على إلطبلقو عنو نفاه فمن

 وىذا التعطيل، ودـ التشبيو فرث من بريء فقد وعظمتو بجبللو يليق كما بو، خلقو فيو يماثل ال
 .السنة أىل طريق

 والسنة النـو من العبد حياة يلـز كما اهلل عن نفيو وجب العبد إلى إلضافتها الصفة لـز وما
 ودفع بو ينتفع ما جلب في نفسو حركة من إرادتو يلـز ما وكذلك ذلك، ونحو الغذاء إلى والحاجة
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 إليو، مفتقًرا بو، محموالً  وكونو عليو عاؿ ىو ما إلى احتياجو من علو ه يلـز ما وكذلك بو، يتضرر ما
 جهة من الصفة لـز وما وتعالى، تبارؾ السبلـ القدوس عن نفيو يجب ىذا كل بو، محاطا

 واإلحاطة والوجوب القدـ يلزمو الذي كعلمو بوجو، للمخلوؽ يثبت ال فإنو بها تعالى اختصاصو
، بكل  .للمخلوؽ إثباتو يمكن ال منها بو يختص ما فإف صفاتو، وسائر وإرادتو وقدرتو معلـو
 ببلء أصل ىما اللتين اآلفتين من خلصت ينبغي كما وعقلتها خبًرا القاعدة بهذه أحطت فإذا

 .التشبيو وآفة - ٕ التعطيل آفة-ا: المتكلمين
 حقيقة العلى والصفات الحسنى األسماء هلل أثبت التصور من حقو المقاـ ىذا وفيت إذا فإنك

 فتدبر التشبيو، من فخلصت ومشابهتهم، المخلوقين خصائص عنها ونفيت التعطيل، من فخلصت
 (.للصواب الموفق واهلل الباب، ىذا في إليها ترجع التي جنتك واجعلو الموضع ىذا
 بأسماء، صفاتو وسمى بأسماء نفسو اهلل سمى(: "ٕٔ - ٛ ص) التدمرية في اإلسبلـ شيخ قاؿ

 مخلوقاتو بعض وسمى غيره، فيها يشركو ال إليو أضيفت إذا بو مختصة األسماء تلك وكانت
 ولم والتخصيص اإلضافة من قطعت إذا األسماء تلك توافق إليهم، مضافة بهم مختصة بأسماء

 اإلضافة عن والتجريد اإلطبلؽ عند- واتحاده مسماىما وتماثل االسمين اتفاؽ من يلـز
 يتحد أف عن فضبلً  والتخصيص اإلضافة عند المسمى تماثل وال اتفاقهما، -والتخصيص

 اْلَحيُّ  ُىوَ  ِإال   ِإَلوَ  ال الل وُ : }فقاؿ حيًّا نفسو اهلل سمى فقد. والتخصيص اإلضافة عند مسماىما
 {.اْلَقيُّوـُ 
 {.اْلَحيّ  ِمنَ  اْلَميِّتَ  َوُيْخِرجُ  اْلَميِّتِ  ِمنَ  اْلَحي   ُيْخِرجُ : }فقاؿ حيًّا عباده بعض وسمى
 ِمنَ  اْلَحي   ُيْخِرجُ : }وقولو بو، مختص هلل اسم" الحي: "قولو ألف الحي، ىذا مثل الحي ىذا وليس

 ولكن التخصيص، عن وجردا أطلقا إذا يتفقاف وإنما بو، مختص المخلوؽ للحي اسم{ اْلَميِّتِ 
 بين مشترًكا قدرًا المطلق من يفهم العقل ولكن الخارج، في موجود مسمى للمطلق ليس

 عن والمخلوؽ المخلوؽ عن الخالق بو يتميز بما ذلك يقيد: االختصاص وعند المسميين،
 بالمواطأة االسم عليو دؿ ما منها يفهم وصفاتو، اهلل أسماء جميع في ىذا من والبد الخالق،
 .واالتفاؽ

 خصائصو من شيء في للخالق المخلوؽ مشاركة من المانعة واالختصاص باإلضافة عليو دؿ وما
 فَػَبش ْرنَاهُ } حليًما عباده بعض وسمى{ َحِكيماً  َعِليماً : }نفسو اهلل سمى وكذلك وتعالى، سبحانو

 إسحاؽ، يعني{ َعِليمٍ  بُِغبلـٍ  َوَبش ُروهُ : }فقاؿ عليًما، آخر وسمى إسماعيل، يعني ،{َحِليمٍ  ِبُغبلـٍ 
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 َسِميعاً  َكافَ  الل وَ  ِإف  } بصيًرا سميًعا نفسو وسمى. كالحليم الحليم وال كالعليم، العليم وليس
 َفَجَعْلَناهُ  نَػْبَتِليوِ  َأْمَشاجٍ  نُْطَفةٍ  ِمنْ  اإْلَْنَسافَ  َخَلْقَنا ِإن ا: }فقاؿ بصيًرا سميًعا عباده بعض وسمى{ َبِصيراً 
 بأسماء، صفاتو سمى وكذلك... ". ) كالبصير يرالبص وال كالسميع السميع وليس{ َبِصيراً  َسِميعاً 
 أَنْػَزَلوُ } ،{َشاءَ  ِبَما ِإال   ِعْلِموِ  ِمنْ  ِبَشْيءٍ  ُيِحيُطوفَ  َوال: }فقاؿ ذلك، بنظير عباده صفات وسمى
 َأَشدُّ  ُىوَ  َخَلَقُهمْ  ال ِذي الل وَ  َأف   يَػَرْوا َأَوَلمْ } ،{اْلَمِتينُ  اْلُقو ةِ  ُذو الر ز اؽُ  ُىوَ  الل وَ  ِإف  : }وقاؿ ،{ِبِعْلِموِ 
ُهمْ   ُكلِّ  َوفَػْوؽَ } ،{َقِليبلً  ِإال   اْلِعْلمِ  ِمنَ  ُأوتِيُتمْ  َوَما: }وقوة علًما المخلوؽ صفة وسمى ،ٗ{ قُػو ة ِمنػْ
 ثُم   َضْعفٍ  ِمنْ  َخَلَقُكمْ  ال ِذي الل وُ : }وقاؿ ،{اْلِعْلمِ  ِمنَ  ِعْنَدُىمْ  ِبَما َفرُِحوا: }وقاؿ ،{َعِليمٌ  ِعْلمٍ  ِذي

 ،{قُػو ِتُكمْ  ِإَلى قُػو ةً  َويَزِدُْكمْ : }وقاؿ ،{َوَشْيَبة َضْعفاً  قُػو ةٍ  بَػْعدِ  ِمنْ  َجَعلَ  ثُم   قُػو ةً  َضْعفٍ  بَػْعدِ  ِمنْ  َجَعلَ 
 .كالقوة القوة وال كالعلم العليم وليس

 على استوى أنو كتابو من مواضع سبعة في ذلك فذكر عرشو، على استوى بأنو نفسو ووصف
: وقولو ،{ظُُهورِه َعَلى لَِتْستَػُووا: }قولو مثل في غيره على باالستواء خلقو بعض ووصف العرش،

 {.اْلُفْلكِ  َعَلى َمَعكَ  َوَمنْ  أَْنتَ  اْستَػَوْيتَ  فَِإَذا}
 .كاالستواء االستواء وليس ،{اْلُجوِديِّ  َعَلى َواْستَػَوتْ : }وقولو

 {.َيَشاء َكْيفَ  يُػْنِفقُ  َمْبُسوطََتافِ  يََداهُ  َبلْ : }فقاؿ اليدين ببسط نفسو ووصف
 ُكل   تَػْبُسْطَها َوال ُعُنِقكَ  ِإَلى َمْغُلوَلةً  َيَدؾَ  َتْجَعلْ  َوال: }قولو في اليد ببسط خلقو بعض ووصف
 فليس والجود اإلعطاء بالبسط المراد كاف وإذا كالبسط، البسط وال كاليد، اليد وليس ،{اْلَبْسطِ 
 اهلل أثبتو ما إثبات من بد فبل كثيرة، ىذا ونظائر كجودىم، جوده وال خلقو، كإعطاء اهلل إعطاء
 .لخلقو ماثلتو ونفي لنفسو

 وال نادى، وال يرضى، وال يحب، وال كبلـ، وال رحمة، وال قوة، وال علم، هلل ليس: قاؿ فمن
 .والجمادات بالمعدومات لو ممثبلً  جاحداً  معطبلً  كاف -استوى وال ناجى،

 أو كيداي، يداف أو كرضائي، رضاء أو كحبي، حب أو كقوتي، قوة أو كعلمي علم لو: قاؿ ومن
 ببل وتنزيو تمثيل، ببل إثبات من بد ال بل بالحيوانات، هلل ممثبلً  مشبهاً  كاف -كاستوائي استواء
 .بتصرؼ التدمرية من انتهى( تعطيل
 ضابط في االعتماد يصح ال أنو علم وبهذا(: ٚٛص) التدميريو تقريب في العثيمين العبلمة وقاؿ
 :لوجهين وذلك التشبيو نفي مجرد على النفي
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 الخالق بين وجو كل من التساوي نفي: أي المطلق التشابو نفي بالنفي أريد إف أنو: األوؿ
 بحيث وجو، كل من والمخلوؽ الخالق بتساوي أحد يقل لم إذ القوؿ من لغو ىذا فإف والمخلوؽ

 ما يتصور عاقل يقولو أف يمكن وال لآلخر، يثبت ما والواجب والممتنع الجائز من ألحدىما يثبت
 .فائدة لنفيو يكن لم كذلك كاف وإذا انتفاؤه، الحس وبداىة العقل بضرورة يعلم مما فإنو يقوؿ،

 مشترؾ قدر وبينهما إال شيئين من ما إذ يصح ال النفي فهذا التشابو، مطلق بالنفي أريد وإف
 .وجو من ويفترقاف وجو، من فيشتبهاف اآلخر، عن واحد كل بو يتميز مختص وقدر فيو، يشتركاف
 ال ِذي اْلَحيِّ  َعَلى َوتَػوَك لْ : }تعالى اهلل قاؿ والمخلوؽ، الخالق بين مشترؾ وصف - مثبلً  - فالحياة

: الرـو{ ]اْلَحيّ  ِمنَ  اْلَميِّتَ  َوُيْخِرجُ  اْلَميِّتِ  ِمنَ  اْلَحي   ُيْخِرجُ : }وقاؿ[. ٛ٘: الفرقاف{ ]يَُموتُ  ال
 يلحقها وال بعدـ تسبق لم الوجوه جميع من كاملة حياة فهي بو تختص الخالق حياة لكن[. ٜٔ

 َمنْ  ُكلُّ : }تعالى اهلل قاؿ بفناء متلوة بعدـ مسبوقة ناقصة حياة فإنها المخلوؽ حياة بخبلؼ فناء،
َها َقى، فَافٍ  َعَليػْ ـِ  اْلَجبلؿِ  ُذو رَبِّكَ  َوْجوُ  َويَػبػْ ْكَرا  [.ٕٚ - ٕٙ: الرحمن{ ]َواأْلِ

 بو يختص ما لكن اآلخر، دوف بأحدىما يختص ال كلي - الحياة مطلق وىو - المشترؾ فالقدر
 الكلي، المعنى ىذا في االشتراؾ من محذور ال وحينئذ اشتراؾ، فيو يقع لم بو ويتميز واحد كل

 نفي: أعني - ذلك إرادة إف ثم. بو يختص فيما لآلخر مشاركاً  أحدىما يجعل أف المحذور وإنما
 بحجة - مثبلً  الوجود صفة تعالى اهلل عن نفي إذا ألنو المحض، التعطيل تستلـز - التشابو مطلق

 أف نفيو على لـز - التقدير ىذا على التشبيو يستلـز للخالق فإثباتها وجود صفة للمخلوؽ أف
 الخالق تشبيو وىو آخر تشبيو في يقع أف الفاسد البلـز ىذا على يلزمو ثم معدوماً، الخالق يكوف

 عنو نفى فإف. بالمعدـو تشبيو - قاعدتو على - فيلزمو العدـ صفة في الشتراكهما بالمعدـو
 يمتنع نقيضاف والعدـ الوجود ألف بالممتنعات؛ تشبيو وىو أشد ثالث تشبيو في وقع والعدـ الوجود

 .اجتماعهما يمتنع كما انتفاؤىما
 اآلخر، على يجوز ما الوجو ذلك من عليو جاز وجو من غيره شارؾ إذا الشيء إف: قائل قاؿ فإف

 يجب؟ ما لو ووجب يمتنع، ما عليو وامتنع
 :وجهين من فالجواب
 فيما فيو يتماثبل أف الصفة أصل في والمخلوؽ الخالق اشتراؾ من يلـز ال فيقاؿ المنع،: أحدىما

 .المماثلة يستلـز ال المشاركة مطلق ألف ويجب، ويمتنع يجوز
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 وإذا وأرشده، فكلمو، مسترشد وىو الكتاب، ىذا في مسألة عن أحد سألك وإذا
 والخصومة، والمغالبة، والجداؿ، المراء،: المناظرة في فإف فاحذره، يناظرؾ، جاءؾ

 عن يبلغنا ولم الحق، طريق من جميعا بخرجاف جدا، ىذا عن نهيت وقد والغضب،
 .ٔخاصم أو جادؿ أو ناظر أنو وعلمائنا فقهائنا، من أحد
 وإف اهلل، حمد قبلت إف ينشرىا، حكمتو يداري، وال يماري ال الحكيم: الحسن قاؿ

 .ٕ"اهلل حمد ردت
 ديني، عرفت أنا: الحسن فقاؿ الدين؟ في أناظرؾ": لو فقاؿ الحسن إلى رجل وجاء
 .ٖ"فاطلبو فاذىب دينك ضل فإف

 يقل ألم: أحدىم يقوؿ حجرتو، باب على قوما وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ وسمع
 أـ أمرتم؟ أبهذا»: فقاؿ مغضبا، فخرج كذا؟ اهلل يقل ألم: اآلخر ويقوؿ كذا؟ اهلل

 .الجداؿ عن فنهى ٔ«ببعض بعضو اهلل كتاب تضربوا أف إليكم؟ بعثت بهذا

                                                                                                                                                  

 إثبات يستلـز ال المشترؾ القدر ذلك كاف إذا ولكن كذلك األمر أف ىب فيقاؿ التسليم،: الثاني
 الوجود، صفة في اشتركا فإذا ممتنعاً، يكن لم يستحقو ما نفي وال سبحانو، الرب على يمتنع ما

 ذلك في اشتراكهما كاف بو ويليق يستحقو بما موصوؼ كل واختص والقدرة، والعلم، والحياة،
 بينهما البد موجودين كل فإف الوجود، لواـز من ىذا إثبات بل أصبًل، فيو محذور ال ممكناً  أمراً 
 التعطيل منو يلـز المشترؾ القدر نفي ألف موجود، كل وجود تعطيل لزمو نفاه ومن ىذا، مثل من

 .العاـ
 من كثير غلط لو وانكشف الشبهات عامة عنو زالت وتدبره جيداً  فهماً  فهمو من الموضع وىذا

 .المقاـ ىذا في األذكياء
 قدمنا في حكم المناظرة والجداؿ بحثا موسعا فراجعو إف شئت.   ٔ

( ٔٔٙ(، وابن بطة في اإلبانة الكبرى )ٖٓأخرجو نعيم بن حماد في زوائد الزىد البن المبارؾ ) ٕ
 وإسناده ضعيف فيو مبهم.

(، وابن بطة في ٕ٘ٔ(، والبللكائي في أصوؿ السنة )ٚ٘أخرجو اآلجري في الشريعة )ص ٖ
 ( وإسناده صحيح.ٙٛ٘اإلبانة الكبرى )
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 ىذا، يومنا إلى دونو ومن فوقو، ومن أنس، بن ومالك المناظرة، يكره عمر ابن وكاف
 ِإال   الل وِ  آيَاتِ  ِفي ُيَجاِدؿُ  َما: }وتعالى تبارؾ اهلل قاؿ الخلق، قوؿ من أكبر اهلل وقوؿ
 محلوقا كنت لو: فقاؿ نشطا؟ الناشطات ما": فقاؿ عمر رجل وسأؿ { .َكَفُروا ال ِذينَ 

 .ٕ"عنقك لضربت

                                                                                                                                                  

 الكبرى الطبقات في سعد وابن ،(٘ٛ) ماجو وابن ،(٘ٛٔ ،ٔٛٔ ،ٛٚٔ/ ٕ) أحمد أخرجو  ٔ
 أبي وابن ،(ٖٗص) العباد أفعاؿ خلق في والبخاري ،(ٖٕٚٙٓ) الرزاؽ وعبد ،(ٕٜٔ/ ٗ)

 ،(ٖٛٓٔ رقم ،ٜٚ/ ٕ) األوسط في والطبراني ،(ٙٓٗ رقم ،ٚٚٔ/ ٔ) السنة في عاصم
 في والبللكائي ،(ٜ٘ٛٔ ،ٕٙٚٔ) اإلبانة في بطو وابن ،(ٚٚٔ) دينار األلف جزء في والقطيعي

( ٔٗٗ ،ٓٗٗ) والقدر القضاء في والبيهقي ،(ٜٔٔٔ ،ٛٔٔٔ) السنة أىل اعتقاد أصوؿ شرح
 مصباح في البوصيري وقاؿ حسن، إسناده(: ٕ٘ٗ/ ٕ) المغني في العراقي عنو قاؿ والحديث

 ماجة، ابن صحيح في األلبانى العبلمة وصححو ثقات، رجالو صحيح إسناده(: ٛ٘/ ٔ) الزجاجة
 تحقيقو في شاكر أحمد الشيخ وصححو ،(ٖٛص) الصحيفة نشر في الوادعي العبلمة وحسنو
 وحسنو ،(ٕٓ٘/ ٔٔ) المصدر نفس في معو ومن األرنؤوط صححو وكذا ،(ٖٚ/ ٔٔ) للمسند
 (.ٗٗٔ/ ٘) الموافقات على تعليقو في مشهور الشيخ

 في شيبة أبي ابنالرجل الذي سأؿ ىو صبيغ، وقصة صبيغ مع عمر رضي اهلل عنو أخرجها  ٕ
 فضائل في أحمد بن اهلل وعبد ،(ٙ٘ - ٘٘/ ٔ) السنن في والدارمي ،(ٕٙٗ/ ٔٔ) المصنف
 رقم/ٗ) والجماعة السنة أىل اعتقاد أصوؿ شرح في والبللكائي ،(ٚٔٚرقم/ٔ) الصحابة
 - ٕٕٔ ؽ) المنكر عن والنهي بالمعروؼ األمر في يعلى أبو قاؿ كما- والخبلؿ ،(ٖٙٔٔ

 تاريخ في عساكر وابن ،(ٜٛٚ ،ٖٖٖ ،ٕٖٖ ،ٖٖٓ ،ٜٕٖ رقم) اإلبانة في بطة وابن ،(ٖٕٔ
 قاؿ مشهورة، صحيحة والقصة وغيرىم، المصاحف في األنباري وابن ،(ٕٔٗ ص/ٖٕ) دمشق

 بن عمر مع عسل بن صبيغ وقصة(: ٖٔٔ/ ٖٔ) الفتاوى مجموع في كما اإلسبلـ شيخ
 قصة: للبزار عزوه بعد( ٙٓٙ/ ٕ) الفاروؽ مسند في كثير ابن وقاؿ القضايا، أشهر من الخطاب

 أف حالو من لو ظهر لما ضربو إنما -أعلم واهلل- وكأنو مشهورة عمر مع التميمي عسل بن صبيغ
 الجهاؿ، المتفلسفة من كثير يفعلو قد كما واستدالؿ، استرشاد سؤاؿ ال استشكاؿ، سؤاؿ سؤالو

 .المآؿ وفي الدنيا الحياة ىذه في العافية اهلل فنسأؿ الضبلؿ؛ والمبتدعة
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 القيامة، يـو للمماري أشفع وال يماري، ال المؤمن»: وسلم عليو اهلل صلى النبي وقاؿ
 .ٔ«خيره لقلة المراء فدعوا

                                                           

 حباف وابن ،( ٜٕٛٓ/ٙ) الكامل في عدي وابن ،( ٜ٘ٙٚ رقم ، ٕ٘ٔ/ٛ) الطبرانى أخرجو ٔ
 وابن(، ٘٘واآلجري في الشريعة )ص ،( مرواف بن كثير ٜٜٛ ترجمة ، ٕٕ٘/ٕ) المجروحين فى
 رقم ، ٖٔٓ/٘) الفردوس مسند في والديلمى ،( ٔٔ٘ رقم ، ٖٔٙص) الكبرى اإلبانة في بطة

 المغني في العراقي وقاؿ منكر،: المجروحين فى حباف ابن عنو قاؿ والحديث( ٕٗ٘ٛ
 جدًّا، ضعيف وىو مرواف بن كثير فيو(: ٜٕ٘/ٚ) الهيثمى وقاؿ ضعيف، إسناده(: ٕٕٗ/ٕ)

 ،( ٕٕٚ/ٔ) يحسن ما إتقاف في والغزي ،(ٕٕٔ/ٔ) الزواجر في الهيتمي أيضا الحديث وضعف
 .موضوع(: ٗٔٔ) الترغيب ضعيف في األلبانيالعبلمة  وقاؿ

 ىذا في مسألة عن الرجل سألك وإذا) قولو في شرحو: العقل الكريم عبد بن ناصرقاؿ الدكتور 
 ىي( الكتاب ىذا) أف يبدو ذلك ومع ،(الباب ىذا في: )نسخة في أنو الهامش في ورد ،(الكتاب
 .أيضاً  قليل بعد مثلو سيأتي وىذا الكتاب، محتويات ويقصد المقصودة، وىي األرجح
 السنة أىل عقيدة أصوؿ يعرض الكتاب ىذا ألف الكتاب؛ ىذا محتويات الشيخ ويقصد

 من الكتاب، ىذا في ورد مما مسألة عن يسألك أو يجادلك أحد جاءؾ إذا: والمعنى والجماعة،
 يتضمن سؤالو كاف وإف حتى لو، وبّين وأرشده سمعك لو فأصغ مسترشد؛ وىو السنة، أصوؿ
: فقولو تفصيل، فيها أيضاً  المسألة وىذه فاحذره، يناظر جاء إذا أما ذلك، نحو أو شبهة

 ما ألنهم دينهم؛ أصوؿ في يناظرىم أف يريد من يحذروا أف ينبغي القراء عمـو أف يقصد ،(فاحذره)
 شك عندي ليس أنا: يقوؿ الحكيمة، باإلجابة يجيب أف اإلنساف على إف ثم للمناظرة، استعدوا

 يطلب من كاف إذا لكن األصل، ىو ىذا غيري، عن فابحث شك عندؾ كاف إف فأنت ديني، في
 الحجة إلقامة يستجيب أف بد فبل متمكناً، السنة أىل من المناظرة منو طلبت ومن جاداً  المناظرة
 أف وقل جاد، للمناظرة طلبو في ىو من األىواء أىل من يوجد أف قل   جداً، عزيز ىذا لكن والبياف،

 .والجدؿ المناظرة شروط فيو مستوفية متمكن ىو من اآلف السنة أىل من يوجد
 عرفت أنا: الحسن فقاؿ الدين في أناظرؾ أنا: فقاؿ الحسن إلى رجل وجاء: ]تعالى اهلل رحمو قاؿ

 [.فاطلبو فاذىب دينك ضل فإف ديني،
 الحسن أدب وىذا استثناء، يبقى الجداؿ باب وفتح الجداؿ، عن النهي وىو األصل، ىو ىذا

 على أقدرىم ومن العلماء أكابر من وىو الوقت، ذلك في السنة إماـ وىو اهلل، رحمو البصري
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 االستظهار أرادوا الذين والبدع األىواء أىل من أنو سيناظر فيمن توسم أنو لي يظهر لكن المناظرة،
 .الحق يريد من لمناظرة صدره ويتسع صدره يفتح الحسن اإلماـ فكاف وإال والغرور، والتعالي

 حجرتو باب على قوماً  وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ وسمع: ])تعالى اهلل رحمو المؤلف قاؿ
 أمرتم أبهذا: فقاؿ مغضباً  فخرج كذا، اهلل يقل ألم: اآلخر وقاؿ كذا، اهلل يقل ألم: أحدىم يقوؿ

 ([.ببعض؟ بعضو اهلل كتاب تضربوا أف إليكم؛ بعثت بهذا أـ
 أىل بمجادلة وجل عز اهلل أذف حينما ولذلك المجادلة، عدـ األصل أف ومفاده صحيح، الحديث
[ ٙٗ:العنكبوت{ ]َأْحَسنُ  ِىيَ  بِال ِتي ِإال   اْلِكَتابِ  َأْىلَ  ُتَجاِدُلوا َوال: }النهي بعد اإلذف كاف الكتاب
 شروط استيفاء تعني وىي(( َأْحَسنُ  ِىيَ  بِال ِتي)) يكوف بأف مشروط واالستثناء األصل، ىو فالنهي
 اهلل صلى النبي أحاديث عليو تدؿ الذي ىو وىذا ماض، درس في عنها الكبلـ سبق التي الجدؿ

 توقيفية، غيبية القطعية الدين قضايا ألف الدين؛ في والمراء الجدؿ عن ينهى كاف فقد وسلم، عليو
 سؤالو ثم المسلم واستشكاؿ جدؿ، إلى يحتاج ال التقرير ألف تقريراً، ليس الغالب في والجدؿ

 األمر اقتصر إذا أما والجواب، السؤاؿ مجرد عن زاد ما ىو الجدؿ ألف جداًل، يعتبر ال للعالم
 ما سيرد بأنو وأشعرؾ المحاجة السائل قصد إذا لكن بأس، فبل عالم قبل من جواب ثم سؤاؿ على
 .جداؿ فهو يناقشك، أف مستعد وأنو الحق، من معك

 المجادلة، أصل ىو ىذا مرة، من أكثر والرد واألخذ المماحكة: ىو للمجادلة اللغوي والمعنى
 .عنو بالنهي النصوص وردت الذي وىو
 ومن أنس، بن ومالك المناظرة، يكره عمر ابن وكاف الجداؿ، عن فنهى: ]تعالى اهلل رحمو قاؿ
 َما: }وتعالى تبارؾ اهلل قاؿ الخلق، قوؿ من أكبر وجل عز اهلل وقوؿ ىذا، يومنا إلى دونو ومن فوقو

 [.ٗ:غافر{ ]َكَفُروا ال ِذينَ  ِإال   الل وِ  آيَاتِ  ِفي ُيَجاِدؿُ 
 [.عنقك لضربت محلوقاً  كنت لو: فقاؿ نشطًا؟ الناشطات ما: فقاؿ الخطاب بن عمر رجل وسأؿ

 مشهورة قصتو وصبيغ التميمي، عسل بن صبيغ ىو المشكبلت ىذه أثار الذي أف معروؼ
 أيضاً، فيها ويجادؿ وإشكاالت، شبهات شكل على القضايا ىذه يثير كاف أنو وىو وصحيحة،

 الذين واألجناد الناس عامة بين يثيرىا وظل ينتو، فلم العلم أىل نهاه البادرة ىذه منو بدأت ولما
 رآه فلما عنو، اهلل رضي الخطاب بن عمر إلى أمره رُفع ىذا على أصر فلما علم، عندىم ليس
 إلى بذلك يشير ،(عنقك لضربت محلوقاً  كنت لو: )وقاؿ جلده، األمور ىذه مثل على يصر

 .الخوارج بقتل أمر وسلم عليو اهلل صلى النبي ألف أعلم؛ واهلل الخوارج،
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 أشفع وال يماري، ال المؤمن: )وسلم عليو اهلل صلى النبي وقاؿ: ]تعالى اهلل رحمو المؤلف قاؿ
 ([.خيره لقلة المراء فدعوا القيامة، يـو للمماري

 موضوع، أنو على تدؿ ركاكة فيها فإف ذلك، على تدؿ وعبارتو جداً، ضعيف الحديث أف الظاىر
 ا.ىػ الحديث ىذا بغير ثابت أنو شك ال المماراة عن النهي لكن

 ىذا في مسألة عن أحد سألك إذا)في شرحو: قولو  الراجحي اهلل عبد بن العزيز عبدوقاؿ الشيخ 
 ىو ىل فانظر) والجماعة، السنة أىل عقيدة فيو ذكر الذي( السنة) ىذا كتابو في: أي ،(الكتاب

 تجبو فبل مجادالً  كاف وإف لو، وبين وأرشده فكلمو مسترشداً  كاف فإف( مجادؿ أو مسترشد
 .واحذره

 إما: أحدىما عن يخلو ال أمرين بين فهو الكتاب ىذا في مسألة عن يسألك الذي أف: والمقصود
 وإف الحق، يريد ألنو لو؛ ووضح فأرشده مسترشداً  كاف فإف مجادؿ، أو الفائدة، يريد مسترشد أنو

 وقد والخصومة، والمغالبة والجداؿ المراء ىي المناظرة فإف واحذره، تجبو فبل مناظراً  مجادالً  كاف
 .ىذا جميع عن نهيت

 ما على محموؿ وىذا الحق، طريق عن اإلنساف يبعد الجداؿ أف: أي ،(الحق طريق عن يزيل وىو)
 أف اهلل لعل الحق لو ويبين يناظر فإنو يفيد أنو الظن على غلب إذا أما يفيد، ال الجداؿ كاف إذا

 .يهديو
 يترؾ، بل يناظر ال فهذا معاند وأنو الحق يريد ال الشخص ىذا أف على تدؿ عبلمات وجد إذا أما

 .العلماء بين حدثت مناظرات وىناؾ المريسي، بشر الدارمي سعيد بن عثماف جادؿ وقد
 أنو وعلمائنا فقهائنا من أحد عن يبلغنا ولم الحق، طريق عن يزيل وىو ىذا، جميع عن نهيت وقد)

[ ٕ٘ٔ:النحل{ ]َأْحَسنُ  ِىيَ  بِال ِتي َوَجاِدْلُهمْ : }تعالى اهلل قاؿ وقد ،(خاصم أو جادؿ أو ناظر
ُهمْ  ظََلُموا ال ِذينَ  ِإال   َأْحَسنُ  ِىيَ  بِال ِتي ِإال   اْلِكَتابِ  َأْىلَ  ُتَجاِدُلوا َوال: }وقاؿ  [.ٙٗ:العنكبوت] {ِمنػْ

 .الحق لقبوؿ طريقاً  تعين إذا بالجداؿ بأس فبل
 قبلت إف ينشرىا، أف حكمتو في يداري وال يماري ال الحكيم: اهلل رحمو البصري الحسن قاؿ)

 في األصبهاني نعيم أبو أخرجو وىذا والجداؿ، المراء يترؾ: أي ،(اهلل حمد ردت وإف اهلل، حمد
 فيو ضعيف، إسناده وىذا: يقوؿ الكبرى، اإلبانة في بطة وابن المبارؾ، ابن لػ الزىد على زوائده

 .يفيد ال الجداؿ كاف إذا ما على محموؿ وىذا مبهم، راوٍ 
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 أنا: الحسن فقاؿ الدين؟ في أناظرؾ: فقاؿ - البصري الحسن يعني- الحسن إلى رجل وجاء)
 (.فاطلبو فاذىب دينك ضل فإف ديني، عرفت
 .صحيح وىو اإلبانة، في بطة وابن السنة، في والبللكائي الشريعة، في اآلجري أخرجو

 وابحث فاطلبو فاذىب منك ضاع قد دينك كاف فإف مناظرتك، في لي حاجة ال أني: والمعنى
 .ديني في شك عندي وليس عندي، إشكاؿ ال فإني أنا أما عنو،

 كذا؟ اهلل يقل ألم: أحدىم يقوؿ حجرتو باب على قوماً  وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ وسمع))
 تضربوا أف إليكم، بعثت بهذا أـ! أمرتم؟ أبهذا: فقاؿ مغضباً  فخرج كذا؟ اهلل يقل ألم: اآلخر وقاؿ

 !(.ببعض؟ بعضو اهلل كتاب
: بعضها في وجاء ،(بآية ينزع وىذا بآية وينزع يأخذ كاف أحدىم أف: )األحاديث بعض في وجاء
 أبهذا: فقاؿ الغضب، من الرماف حب وجهو في فقئ كأنما مغضباً  النبي فخرج) القدر، نفي

 تعرفوا لم وما بو، فاعملوا منو علمتم ما! ببعض؟ بعضو اهلل كتاب تضربوا أف وكلتم بهذا أـ أمرتم؟
 .والسبلـ الصبلة عليو قاؿ كما أو( عالمو إلى فكلوه
 .الجداؿ عن النهي وفيو ماجة، وابن أحمد أخرجو وقد صحيح، إنو: الحديث عن المؤلف يقوؿ

 كانت إذا: أي ،(ىذا يومنا إلى دونو ومن فوقو ومن أنس بن ومالك المناظرة يكره عمر ابن وكاف)
 ومعرفة الحق قبوؿ إلى تؤدي المناظرة كانت إذا أما والبغضاء، والشقاؽ النزاع إلى تؤدي المناظرة

 [.ٕ٘ٔ:النحل{ ]َأْحَسنُ  ِىيَ  بِال ِتي َوَجاِدْلُهمْ : }تعالى اهلل قاؿ كما مطلوبة، فإنها الحق
 ِإال   الل وِ  آيَاتِ  ِفي ُيَجاِدؿُ  َما: }وتعالى تبارؾ اهلل قاؿ الخلق، قوؿ من أكبر وجل عز اهلل وقوؿ)

 وأقوى اآلثار، من أبلغ اهلل قوؿ أف: أي ،[(ٗ:غافر{ ]اْلِببلدِ  ِفي تَػَقلُّبُػُهمْ  يَػْغُرْرؾَ  َفبل َكَفُروا ال ِذينَ 
 .اهلل آيات في يجادلوف الذين ىم الكفار أف بياف اآلية وفي دليبًل،

 ؟[ٕ:النازعات{ ]َنْشطًا َوالن اِشطَاتِ : }اآلية ىذه عن عنو اهلل رضي الخطاب بن عمر رجل وسأؿ)
 الرأس؛ محلوؽ: أي ،(عنقك لضربت محلوقاً  كنت لو: عمر فقاؿ ؟(نشطاً  الناشطات) ما: لو قاؿ
 محلوقاً، كنت لو: لو عمر فقاؿ ويشددوف، الرأس بحلق ويتدينوف رءوسهم يحلقوف الخوارج ألف
 ضربت وحينئذ بالباطل، يجادلوف الذين الخوارج من أنك لعرفت الرأس محلوؽ كنت لو: أي

 .عنقك
 الخوارج عبلمة: أي( التحليق سيماىم: )عنهم والسبلـ الصبلة عليو النبي يقوؿ الحديث وفي
 .الرأس حلق في يتشددوف والخوارج الرأس، حلق
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 خصاؿ فيو اجتمعت قد أنو منو يعلم حتى سنة صاحب فبلف: يقوؿ أف لرجل يحل وال
 بن اهلل عبد وقاؿ، كلها السنة فيو تجتمع حتى سنة صاحب: لو يقاؿ ال السنة،
 انشعبت األىواء األربعة ىذه فمن أىواء، أربعة: ىوى وسبعين اثنين أصل: المبارؾ
 .والخوارج والشيعة، والمرجئة، القدرية،: ىوى وسبعوف االثناف

 وسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب على وعليا وعثماف وعمر بكر أبا قدـ فمن
 .وآخره أولو التشيع من خرج فقد لهم، ودعا بخير، إال الباقين في يتكلم ولم
، وآخره أولو كلو اإلرجاء من خرج فقد وينقص، يزيد وعمل، قوؿ اإليماف: قاؿ ومن
 على الخروج ير ولم خليفة، كل مع والجهاد وفاجر، بر كل خلف الصبلة: قاؿ ومن

 ومن، وآخره أولو الخوارج قوؿ من خرج فقد بالصبلح، لهم ودعا بالسيف، السلطاف
 فقد يشاء، من ويهدي يشاء، من يضل وشرىا، خيرىا اهلل من كلها المقادير: قاؿ

 .ٔسنة صاحب وىو وآخره، أولو القدرية، قوؿ من خرج
                                                                                                                                                  

 .مشهورة صحيحة عمر سأؿ الذي الرجل وقصة
 فدعوا القيامة، يـو للمماري أشفع وال يماري، ال المؤمن: )وسلم عليو اهلل صلى النبي وقاؿ)

 (.خيره لقلة المراء؛
 كاف فإذا: تفصيل فيو والجداؿ جداً، ضعيف الحديث وىذا يجادؿ، ال: أي( يماري ال المؤمن)

 .الحق إليضاح بالجداؿ بأس فبل يفيد كاف وإذا ذلك، عن نهي فقد بالباطل

 فبلف: يقوؿ أف مسلم لرجل يحل وال]في شرحو: قولو  العقل الكريم عبد بن ناصرقاؿ الدكتور  ٔ
 تجتمع حتى سنة صاحب: لو يقاؿ ال السنة، خصاؿ فيو اجتمعت قد أنو يعلم حتى سنة صاحب

 [.كلها السنة فيو
 المنهج، يقصد لكن كلها، السنة فيو تجتمع ال قد فالمسلم وإال بالجملة، السنة اجتماع يقصد
 نهجو يكوف أف بمعنى المنهج، بها يقصدوف األمور ىذه في المجملة السلف تعبيرات من وكثير
 بعض عنده يكوف وقد المخالفة، األمور بعض في يقع وقد معاص في يقع فقد وإال السنة، على

 .السنة من المخرجة غير الصغيرة البدع
 السنة أىل نهج ويلتـز السنة، أصوؿ يلتـز أف بمعنى( كلها السنة فيو تجتمع حتى: )فقولو

 بعض في خالف وإف سنة صاحب فهو إجماالً  المنهج في السنة على كاف من ولذلك والجماعة،
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 مغلظة، ببدعة عمل إذا إال السنة من يخرج فبل الصغيرة، البدع من أو معاصي كانت سواء األمور،
 صارت حتى الصغيرة البدع عنده تكاثرت أو والمنهج، األصوؿ في والجماعة السنة أىل خالف أو

 .السنة على أنو ادعى وإف السنة عن يخرج بذلك فإنو األصل، ىي
 ىذه فمن أىواء، أربعة ىوى وسبعين اثنين أصل: المبارؾ بن اهلل عبد وقاؿ: ]تعالى اهلل رحمو قاؿ

 [.والخوارج والشيعة، والمرجئة، القدرية، ىوى وسبعوف االثناف ىذه انشعبت األىواء األربعة
 في قولهم وأصل أسباط، بن يوسف بمثلو وقاؿ المبارؾ، بن اهلل عبد اإلماـ من اجتهاد الكبلـ ىذا

 .كذلك فوجدوىا الهجري، الثاني القرف نهاية في وذلك وقتهم، في األىواء سبروا أنهم ذلك
 عليو فالذي ولذلك الفرؽ، زادت أسباط بن يوسف واإلماـ المبارؾ بن اهلل عبد اإلماـ فبعد

؛ وجو على األصوؿ نحدد أف وال بأعيانها، الفرؽ نحدد أف نستطيع ال أنا السلف جمهور  الجـز
 ذلك في الفرؽ أصوؿ ىذه تكوف أف يمكن لكن جديدة، بأصوؿ فرؽ تخرج اليـو إلى يزاؿ ال ألنو

 .الوقت
 .قدرية المعتزلة ألف المعتزلة؛ تشمل والقدرية
 من تخرج الجهمية ألف الجهمية، المرجئة عدا ما الغبلة، والمرجئة الفقهاء، مرجئة تشمل والمرجئة

 .الملة
 والمهدية بالعصمة الرافضة تقوؿ أف قبل وىذا الزيدية، والشيعة الرافضة الشيعة تشمل والشيعة

 موجودة كانت وإف الكفر، أصوؿ جميعها عند تكن لم الوقت ذلك في الرافضة ألف ذلك، وغير
 ىذه في تدخل ال أنها فالغالب الرافضة أما والمفترية، المفّضلة ىي فالشيعة فرقهم، بعض عند

 .الملة من تخرج ألنها األربع؛
 .كثيرة أصنافاً  إلى تشمل والخوارج

 الفرؽ جاءت فقد ذلك بعد أما الفرؽ، أصوؿ ىي األربع الفرؽ ىذه كانت الوقت ذلك ففي
 بالفبلسفة يسموف الذين الفبلسفة مذاىب وجاءت الطرؽ، أصحاب الصوفية مثل الكبلمية

 .تحتذى اآلف إلى ومذاىبهم اإلسبلميين،
 منها الملة من الخارجة أما الوعيد، أىل من أنها يعني( واحدة إال النار في كلها: )الحديث وفي

 المعاصي؛ أصحاب مثل فهي مسلمة، دامت ما ىنا بالنار فالتوعد المسلمين، فرؽ من فليست
 .العملية المعاصي من أشد البدع لكن
 .الملة من خروجهم على يدؿ وال السلف، باتفاؽ الوعيد أحاديث من( النار في كلها: )فقولو إذاً 
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 وسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب جميع على وعلياً  وعثماف وعمر بكر أبا قدـ فمن]قولو 
 اإليماف: قاؿ ومن وآخره، أولو التشيع من خرج فقد لهم، ودعا بخير إال الباقين في يتكلم ولم
 بر كل خلف الصبلة: قاؿ ومن وآخره، أولو اإلرجاء من خرج فقد وينقص يزيد وعمل قوؿ

 فقد بالصبلح لهم ودعا بالسيف، السلطاف على الخروج ير ولم خليفة كل مع والجهاد وفاجر،
 ُيضل وشرىا خيرىا وجل عز اهلل من كلها المقادير: قاؿ ومن وآخره، أولو الخوارج قوؿ من خرج

 [.سنة صاحب وىو وآخره، أولو القدرية قوؿ من خرج فقد يشاء، من ويهدي يشاء من
 وإلى الوقت، ذلك في الفرؽ أىم سمات أبرز فيها ذكر جداً، واضحة نقية صحيحة الضوابط ىذه
 جميع على وعلياً  وعثماف وعمر بكر أبا قّدـ من أف بمعنى قولو، بمثل نقوؿ أف نستطيع اليـو

 قاؿ من وكذلك التشيع، من برئ وقد سنة، صاحب فهو وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب
، اإلرجاء من برئ فقد وينقص يزيد وعمل قوؿ اإليماف  أف ويمكن األصوؿ، بقية وىكذا المذمـو
 هلل أثبت من: وىو الفاضلة، الثبلثة القروف في الفرؽ أصوؿ جميع ينتظم واحد أصبلً  إليها نضيف

 عن اهلل نفاه ما ونفى تمثيل، غير من وسلم عليو اهلل صلى رسولو لو وأثبتو لنفسو أثبتو ما وجل عز
 التجهم من برئ فقد تعطيل، وال تأويل غير من وسلم عليو اهلل صلى رسولو عنو نفاه وما نفسو،

 وقواعد الفبلسفة، تخرج وقواعد الصوفية، تخرج قواعد ندرج أف أيضاً  نستطيع ثم وآخره، أولو
 ا.ىػ ذلك بعد ظهرت التي الفرؽ بعض تخرج

 وعثماف وعمر بكر أبا قدـ من)في شرحو: قولو  الراجحي اهلل عبد بن العزيز عبدوقاؿ الشيخ 
 وخرج السنة أىل من فهذا ،(بخير إال الصحابة في يتكلم ولم) الخبلفة، وفي الفضيلة في( وعلياً 

 الخليفة وأف الخبلفة، اغتصبوا وعثماف وعمر بكر أبا أف يروف والرافضة الشيعة ألف التشيع؛ من
 وآخرىم علي أولهم إماماً  عشر اثني على نص وسلم عليو اهلل صلى النبي وأف علي، ىو األوؿ
 وأف ىجرية، وستين مائتين سنة العراؽ في سامراء سرداب في دخل الذي الحسن بن محمد

 النص فيها التي النصوص وأخفوا وسلم، عليو اهلل صلى النبي وفاة بعد وارتدوا كفروا الصحابة
 عثماف ولوا ثم وبهتاناً، وظلماً  زوراً  عمر ولوا ثم وعدواناً، وظلماً  زوراً  بكر أبا وولوا األئمة، على
 .علي وىو األوؿ الخليفة إلى وصلت ثم وبهتاناً، زوراً 

 (.وآخره أولو التشيع من خرج فقد لهم، ودعا بخير، إال الصحابة من الباقين في يتكلم ولم)
 .شيعي فهذا ىريرة أبا وسب الصحابة وسب الصحابة في تكلم من أما

 .رافضي فهو وعلي وعثماف وعمر بكر أبا سب ومن
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 على وعلياً  وعثماف وعمر بكر أبا يقدـ أف وىي التشيع، من يخرج الذي السني عبلمة وىذه
 ويدعو بخير، إال الصحابة من الباقين في يتكلم وال وسلم، عليو اهلل صلى النبي أصحاب جميع
 .وآخره أولو التشيع من يخرج فهذا لهم،

 (.وآخره أولو كلو اإلرجاء من خرج فقد وينقص، يزيد وعمل قوؿ اإليماف: قاؿ ومن)
 وىو القلب وعمل النطق، وىو اللساف وقوؿ واإلقرار، التصديق وىو القلب قوؿ اإليماف: قاؿ من

 خرج فقد وينقص، يزيد اإليماف إف: قاؿ ومن الجوارح، وعمل والمحبة، والصدؽ واإلخبلص النية
 .وآخره كلو اإلرجاء من

 .المرجئة من فهو اإليماف، من ليست واألعماؿ القلب، تصديق إف: قاؿ ومن
 في قيل قوؿ أفسد وىذا الجهمية، مرجئة قوؿ فهذا بالخلق، الرب معرفة ىو اإليماف: قاؿ ومن

 عرؼ فمن بالقلب، الرب جهل والكفر بالقلب، الرب معرفة اإليماف: يقولوف فالجهمية اإليماف،
 وألزمهم إرجاء، الناس أشد ىم والجهمية كافر، فهو بقلبو ربو جهل ومن مؤمن، فهو بقلبو ربو

 ألنو مؤمن؛ فرعوف وأف بقلبو، ربو يعرؼ ألنو مؤمناً؛ إبليس يكوف أف: التعريف ىذا على العلماء
 يعرؼ ألنو مؤمن؛ طالب أبا وأف بقلوبهم، ربهم يعرفوف ألنهم مؤمنوف؛ اليهود وأف بقلبو، ربو يعرؼ

 .المرجئة من األولى الطائفة وىذه بقلبو، ربو
 فإذا فقط، باللساف النطق ىو اإليماف إف: يقولوف الذين الكرامية وىم المرجئة من الثانية والطائفة

 .متناقضين بين فجمعوا قلبو، في مكذباً  كاف ولو اإليماف، كامل مؤمن فهو الشهادتين بلسانو نطق
 .النار في يخلد اإليماف كامل المؤمن يكوف أف قولهم على فيلـز
 .المرجئة من الثانية الطائفة قوؿ ىذا

 واألشاعرة، الماتريدية قوؿ وىذا فقط، القلب تصديق اإليماف: يقولوف المرجئة من الثالثة والطائفة
 .حنيفة أبي اإلماـ عن رواية وىو

 .باللساف واإلظهار القلب تصديق اإليماف: ويقولوف الفقهاء مرجئة ىم: الرابعة الطائفة
 .اإليماف من ليست األعماؿ: يقولوف األربعة بطوائفهم المرجئة وكل
 على الخروج يروف وال خليفة كل مع والجهاد وفاجر، بر كل خلف الصبلة بصحة قاؿ ومن: )قاؿ

 الخوارج ألف ؛(وآخره أولو الخوارج قوؿ من خرج فقد بالصبلح، لو ويدعوف بالسيف، السلطاف
 ووجب ومالو دمو وحل كفر كبيرة فعل إذا اإلماـ أف يروف بل الجور، أئمة خلف الصبلة يروف ال

 .قتلو



 - 371 - 

 يؤمن من: فيو شك ال كافر، فهو بها قاؿ ومن العظيم، باهلل كفر ىي ظهرت، وبدعة
 علي بن ومحمد القيامة، يـو قبل وسيرجع حي، طالب أبي بن علي: ويقوؿ بالرجعة،

 الغيب، يعلموف وأنهم اإلمامة، في وتكلموا جعفر، بن وموسى محمد، بن وجعفر
 .ٔالقوؿ بهذا قاؿ ومن العظيم، باهلل كفار فإنهم فاحذرىم؛

                                                                                                                                                  

 .لو يدعوف وال بالسيف عليو ويخرجوف معو، يجاىدوف وال الفاسق الفاجر اإلماـ خلف يصلوف وال
 من ويهدي يشاء من يضل وشرىا؛ خيرىا وجل عز اهلل من كلها المقادير: قاؿ ومن: )المؤلف قاؿ

 من الخير: يقولوف القدرية ألف ؛(سنة صاحب وىو وآخره أولو القدرية قوؿ من خرج فقد يشاء،
 الذي ىو فالعبد هلل، مخلوقة غير للعبد مخلوقة العباد أفعاؿ إف: يقولوف بل العبد، من والشر اهلل

 .إيماناً  أو كفراً  معصية، أو طاعة وشرىا، خيرىا نفسو، فعل يخلق
 األجير يستحق كما اهلل، من األجر يستحق وىو المطيع يثيب أف اهلل على يجب: يقولوف ولهذا

 ال واهلل توعده اهلل ألف العاصي؛ يعذب أف عليو يجب اهلل وأف فعبًل، خلقو الذي ىو ألنو أجرتو؛
 .الميعاد يخلف

 أخرج وىنا الرافضة، إلى إشارة ىذهفي شرحو:  العقل الكريم عبد بن ناصرقاؿ الدكتور  ٔ
 ابن عن ذكره الذي الكبلـ أوؿ في الشيعة في تدخل ال فإنها ىذا وعلى الفرؽ، من الرافضة
 ومنها بالرجعة، القوؿ منها أمور بعدة الملة من خرجت الرافضة ألف األربع، الفرؽ في المبارؾ
 إلى البهتاف بنسبتها الملة من وخرجت صريحاً، كذباً  وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ على كذبها
 إنها ثم وسلم، عليو اهلل صلى النبي عرض في قدح ألنو وسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أزواج

 مصادر من الثاني المصدر وىي مطلقًا، رداً  للسنة وبردىا للصحابة، بتكفيرىا الملة من خرجت
 .الدين

 المسلمين، من العاـ بموقفها ثم األنبياء، فوؽ وأنهم لؤلئمة العصمة بزعمها الرافضة خرجت ثم
 يسموف وىم دينهم، من المخالفة ويعدوف المسلمين، دين غير على أنها على تتفق الرافضة فإف

 قد صراحة بكل فهم أخرى، بأسماء ويسمونهم الناصبة، السنة أىل ويسموف المسلمين، أنفسهم
 .الملة من أنفسهم أخرجوا
 اإلسبلـ يريدوف ال أناس! اآلف الرافضة مسألة في العلم طبلب بعض تردد من أعجب أنا ولذلك

 نصاً  األخيرة اآلونة في وجدت وأنا فيو؟ الناس بعض يقحمهم فلماذا بو، اهلل ونتعبد نريده الذي
 للنبي أباح أنو الناصبة يّدعي الذي الرب إف: معناه ما يقوؿ ينكرونو، وال يقرءونو علمائهم ألحد
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 ولو األئمة، إماـ الجزائري اهلل نعمة كبلـ فهذا ربهم، غير ىو عائشة بػ الزواج وسلم عليو اهلل صلى
 ولكن ذلك، ينكر وبعضهم عندىم، مشهور كتاب وىو محّرؼ، القرآف أف فيو يّدعي آخر كتاب

 .التقية باب من الكتاب إنكار أف أستبعد ال أنا
 بها، كفروا التي األصوؿ من واحداً  أصبلً  وذكر العظيم، باهلل كفروا الشيخ قاؿ كما الرافضة: فإذاً 
 رافضة، بأنهم للقوؿ كاؼ المجتهدين األئمة كبلـ وحسب أعلم فيما منها واحد وكل كثيرة، وىي
 يعلمو لم ما لو فينكشف آخر أمر لو يبدو اهلل أف يروف حيث بالبدا، القوؿ الناس على أخفاىا ومن
 بنت عائشة جعل: مثل بذلك، عليهم معضلة ىي التي األشياء من كثيراً  فّسروا ولذلك قبل، من
 الصحابة كاف ولماذا عمر، بنت حفصة وأيضاً  وسلم، عليو اهلل صلى النبي تحت بكر أبي

 أصحاب بأنهم يليقوف ال: وقالوا كفروىم ذلك بعد ثم وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب
 يستحقوف ال الصحابة أف لو انكشف أي اهلل، بدا بأنو يفّسرونو ىذا كل وسلم عليو اهلل صلى النبي

 قولهم: ذلك ومن! الشهيرة بالعقائد فكيف الرافضة، عند المغمورة األصوؿ من واحد فهذا ذلك،
 الذي غير آخر قرآف سيظهر وأنو والرجعة، المهدية عقيدة ويعتقدوف وتحريفو، القرآف بنقص
 السنة أىل على يمّوه بعضهم أف صحيح ىذا، يعتقدوف وكلهم فاطمة، مصحف وىو نتلوه،
 قرآناً  ىناؾ أف يعتقدوف لكن محرؼ، غير أيدينا بين الذي القرآف ىذا أف نعرؼ نحن: ويقوؿ
 .بعض على يمّوه بعضهم لكن ومزيد، ومنقوص محّرؼ نفسو القرآف ىذا أف يروف وغالبيتهم آخر،

 بحاؿ أعلم اهلل لكن المشركين، عواـ مثل عوامهم: فنقوؿ عوامهم، عن يسأؿ الناس وبعض
 يكوف قد منهم الخالص والعامي مستضعفًا، مسلماً  الناس بعض يكوف وقد بأعيانهم، األشخاص

 ىذا نسبة ما لكن الدين، مجمبلت إال يعرؼ وال اهلل، رسوؿ محمداً  وأف اهلل إال إلو ال أف يشهد
 العواـ حتى الرافضة عمـو ألف جداً؛ نادر ىذا أف الغالب أف قصدي ندري، ال الرافضة؟ عواـ إلى

 عن رافضي يستغني وال عباسًا، ويدعوف علياً  فيدعوف العبادة، في وجل عز باهلل يشركوف منهم
 إال اآلف عليو ىم الذي الرافضة دين ىو ىذا الكفريات، فيها تمارس التي والمشاىد األضرحة

 .العمـو على الحكم بل لو، حكم ال والنادر النادر،
 أركاف ويقيم اهلل رسوؿ محمداً  وأف اهلل إال إلو ال أف يشهد عامي رافضي يوجد أف يفترض أف أما

 األحكاـ نلغي فبل ذلك، غير الواقع لكن عقبًل، محتمل فهذا الشركيات، يعرؼ وال اإلسبلـ،
 ىم بل المسلمين، من ليسوا القـو ىؤالء أف ىو األصل فيبقى وقليلة، نادرة احتماالت لمجرد

 ا.ىػ أعلم واهلل االسم، مجرد إال باإلسبلـ لها عبلقة فبل مجوسية، فارسية ديانة
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 لم علياً  بأف القوؿ ىو: بالرجعة المرادفي شرحو:  الراجحي اهلل عبد بن العزيز عبدوقاؿ الشيخ 
 .القيامة يـو قبل الدنيا إلى وسيرجع السحاب، في وأنو يمت،
 .صحيح( فيو شك ال كافر فهو بها قاؿ من: )المؤلف فقوؿ

 ىو محمد بن وجعفر الباقر بػ المعروؼ طالب أبي بن علي بن الحسين ابن ىو علي بن ومحمد
 .الكاظم جعفر بن موسى ىو جعفر بن وموسى الصادؽ جعفر بػ المعروؼ

 فيو، شك ال كافر كذلك فإنو سيرجعوف، إنهم: وقاؿ األئمة ىؤالء في تكلم من أف المؤلف فمراد
 عليو اهلل صلى النبي عليهم نص إماماً  عشر اثنا ىناؾ: يقولوف فالرافضة الرافضة، أئمة من وىؤالء
 سبللة من الباقوف التسعة ثم ثبلثة، ىؤالء الحسين ابنو ثم الحسن ابنو ثم علي أولهم وسلم،

 الصادؽ محمد بن جعفر ثم الباقر علي بن محمد ثم العابدين زين الحسين بن علي وىم الحسين
 محمد بن علي ثم الجواد علي بن محمد ثم الرضا موسى بن علي ثم الكاظم جعفر بن موسى ثم

 سرداب دخل الذي الحسن بن محمد المنتظر المهدي ثم العسكري علي بن الحسن ثم الهادي
 .ومائتين ستين سنة العراؽ في سامراء

 وإنهم عليهم نص وسلم عليو اهلل صلى النبي وإف معصوموف، األئمة ىؤالء إف: يقولوف فالرافضة
 وحرفوا وسلم عليو اهلل صلى النبي وفاة بعد وكفروا ارتدوا السنة أىل أف إال بعده من الخلفاء

 .كفار ألنهم عثماف؛ ثم عمر ثم بكر أبا وولوا النصوص
 .السبلمة اهلل نسأؿ

 يدؿ ىذا الكفار؟ حملو بدين يوثق فكيف السيف؛ حملوا الذين وىم كفاراً، الصحابة كاف إذا
 .وضبللهم الرافضة كفر على
 فيو، شك ال باهلل كافر فهو بها قاؿ ومن العظيم، باهلل كفر البدعة ىذه: ]اهلل رحمو المؤلف يقوؿ

 كفر وىذا الغيب، يعلموف أئمتهم أف يزعموف: يعني[ الغيب يعلموف وأنهم األئمة، في ويتكلموف
 الس َمَواتِ  ِفي َمنْ  يَػْعَلمُ  ال ُقلْ : }تعالى اهلل قاؿ كافر، فهو الغيب يعلم أحداً  أف زعم فمن وضبلؿ،
 [العظيم باهلل كفار فإنهم حذرىمفا: ]المؤلف قاؿ ولهذا[ ٘ٙ:النمل{ ]الل وُ  ِإال   اْلَغْيبَ  َواأَلْرضِ 

 ا.ىػ
 والشيعة مذىبهم، أصوؿ من أصل وىي كبرى، أىمية لها الشيعة عند األئمة عصمة: مسألة

 االجتهاد في الخطأ ومن النسياف، من بعصمتهم قالوا حتى ألئمتهم، العصمة إثبات في يبالغوف
 عصمة على اتفقوا اإلمامية أف اعلم(:"ٕٔٔ/ ٕ٘) األنوار بحار في المجلسي قاؿ والتأويل،
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 نسيانا، وال عمدا ال أصبل، ذنب منهم يقع فبل وكبيرىا، صغيرىا الذنوب من السبلـ عليهم األئمة
 .انتهى" سبحانو اهلل من لئلسهاء وال التأويل، في لخطأ وال

 والكبيرة، الصغيرة كلها المعصية من المتصورة، األوجو جميع من العصمة لؤلئمة يثبت فالمجلسي
 الحكومة" كتابو في الخميني إمامهم بو يقوؿ الباطل وىذا والنسياف، السهو ومن الخطأ، ومن

 ".والغفلة السهو فيهم يتصور ال" إنهم: أئمتهم عن يقوؿ حيث ،(ٜٔص" )اإلسبلمية
 صلى النبي كاف فقد عليهم، وسبلمو اهلل صلوات لؤلنبياء، تثبت لم المعنى بهذا العصمة أف مع
 عليو اهلل صلى نسيانو كثيرة أحاديث في ثبت بل والنسياف، السهو من معصـو غير وسلم عليو اهلل

 .الصبلة في وسلم
 الصبلة بعد الناس على أقبل فيها، وسها صبلة يـو ذات وسلم عليو اهلل صلى النبي صلى ولما
( ٔٓٗ) البخاري رواه( فذكروني نسيت فإذا تنسوف، كما أنسى مثلكم، بشر أنا إنما: )لهم وقاؿ

 (.ٕٚ٘) ومسلم
 يقوؿ، ما كل في اتباعو يجب المعصـو ألف لو، النبوة إثبات معناىا ما لشخص العصمة وإثبات

 .والسبلـ الصبلة عليهم باألنبياء خاصة وىذه شيء، في مخالفتو تجوز وال
 إلى وأشار القبر، ىذا صاحب إال ويترؾ قولو من يؤخذ كل: اهلل رحمو مالك اإلماـ قاؿ ولذلك

 .وسلم عليو اهلل صلى النبي قبر
 اإليماف يجب معصوما الرسوؿ بعد جعل فمن(: "ٗٚٔ/ ٖ) السنة منهاج في اإلسبلـ شيخ وقاؿ
 .انتهى" لفظها يعطو لم وإف النبوة معنى أعطاه فقد يقولو ما بكل

 األنبياء على بذلك فضلوىم والنسياف الخطأ عن أئمتهم عصمة باعتقادىم الشيعة أف: والحقيقة
( ينسى وال ربي يضل ال) النسياف عن المنزه سبحانو فإنو العالمين، برب سووىم بل والمرسلين،

 .ٗٙ/مريم( نسيا ربك كاف وما: )تعالى وقاؿ ،ٕ٘/طو
 تعاليم إف: "يقوؿ حيث ،(ٖٔٔص" )اإلسبلمية الحكومة" كتابو في الخميني، بو صرح ما وىذا

 "!!القرآف كتعاليم األئمة
 !!.وسلم عليو اهلل صلى النبي ككبلـ بجعلو يكتف ولم كالقرآف، األئمة كبلـ جعل كيف فانظر

 :التالية النقاط في اإلمامة في اإلمامية الشيعى عقائد تلخيص ويمكن
 الذي ىو اهلل وأف طالب أبي بن علي ىو وسلم عليو اهلل صلى النبي بعد الوصي أف اعتقادىم: أوالً 

 وإنما،  وسلم عليو اهلل صلى النبي قبل من يكن لم المنصب لهذا علي اختيار وأف،  لذلك اختاره
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 عرج: " قاؿ السبلـ عليو عبداهلل أبي عن( الدرجات بصائر) كتاب في جاء. تعالى اهلل من جاء
 وقد إال - فيها يعرج أي - مرة من ما، مرة وعشرين مائة السماء إلى وآلو عليو اهلل صلى بالنبي
 بالفرائض أوصاه مما أكثر بعده من واألئمة علي بوالية وسلم وآلو عليو اهلل صلى النبي اهلل أوصى

 .انتهى" 
 في المفيد شيخهم يروي حيث، عنو اهلل رضي علياً  ناجى تعالى اهلل أف اإلمامية الشيعة اعتقاد: ثانياً 

 ألبي قلت: قاؿ أعين بن حمراف عن تقوؿ التي الرواية ىذه( ٕٖٚ) صفحة( االختصاص) كتابو
 قد أجل: فقاؿ السبلـ عليو علياً  ناجى قد وتعالى تبارؾ الرب أف بلغني: " السبلـ عليو عبداهلل
 .انتهى"  جبريل بينهما نزؿ بالطائف مناجاة بينهما كانت
 يـو علياً  ناجى اهلل إف: )قاؿ أنو وسلم وآلو عليو اهلل صلى النبي عن وزوراً  كذباً  الشيعة روت وكما

 (.ٕٖٛ) صفحة للمفيد االختصاص كتاب من انتهى( خيبر ويـو تبوؾ عقبة ويـو الطائف
 صفحة الدرجات بصائر كتابو في الصفار روى فقد األوصياء على الوحي نزوؿ اعتقادىم: ثالثاً 

 خلق الروح إف: " يقوؿ السبلـ عليو عبداهلل أبا سمعت: قاؿ مهراف بن سماعة عن رواية( ٙٚٗ)
 مع وىو ويرشده يسدده وسلم وآلو عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ مع كاف وميكائيل جبريل من أعظم

 .انتهى"  بعده من األوصياء
 صفحة والعشرين السادس المجلد األنوار بحار كتابو في المجلسي باقر محمد روى وكذلك

 منا وإف، منامو في يرى لمن منا وإف، أذنو في يُنكت لمن منا إف: " قاؿ أنو عبداهلل أبي عن( ٘٘)
 .انتهى"  الطست على تقع التي السلسلة صوت مثل الصوت يسمع لمن
 الكافي كتاب في جاء حيث،  وسلم وآلو عليو اهلل صلى الرسوؿ بمنزلة األئمة أف اعتقادىم: رابعاً 

: " يقوؿ السبلـ عليو عبداهلل أبا سمعت: قاؿ مسلم بن محمد عن( ٕٓٚ) صفحة األوؿ المجلد
 ما النساء من لهم يحل وال بأنبياء ليسوا أنهم إال وسلم وآلو عليو اهلل صلى الرسوؿ بمنزلة األئمة
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بمنزلة فيو فهم ذلك خبل ما فأما وسلم وآلو عليو اهلل صلى للنبي يحل
 .انتهى"  وسلم وآلو

 لساف على وجل عز اهلل من بالنص إال تكوف ال كالنبوة اإلمامة أف عشرية األثنى الشيعة فعقيدة
 من عصر يخلو أف يجوز وال وجل، عز اهلل من لطفٌ  مثلها وأنها وسلم، عليو اهلل صلى رسولو

 وتعيينو، اإلماـ اختيار حق للبشر وليس تعالى، اهلل من منصوب الطاعة مفروض إماـ من العصور
 .بعده من يأتي من تعيين حق نفسو لئلماـ وليس بل
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 الباقر محمد اإلماـ إلى نسبوه ما منها ذلك، في الروايات عشرات أئمتهم لساف على وضعوا وقد
 رسوؿ من عهد إال ىو ما واهلل، ال نشاء؟ حيث نجعلو إلينا األمر ىذا أف أتروف: قاؿ أنو اهلل رحمو
 .صاحبها إلى تنتهي حتى مسمى فرجل رجل اهلل،
 وجل عز اهلل من عهد اإلمامة إف: قاؿ أنو اهلل رحمو الصادؽ جعفر ابنو إلى نسبوىا أخرى وفي

 أف عشرية االثنا الشيعة ويعتقد بعده، من يكوف عمن يزويها أف لئلماـ ليس ُمسمى لرجلٍ  معهود
 إماماً  عشر اثنا وىم بأسمائهم، وعينهم بعده، من األئمة على نص   قد وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ

 :وىم يزيدوف، وال ينقصوف ال
 .ىػ ٓٗ - الهجرة قبل ٖٕ[ المؤمنين أمير - المرتضى] طالب أبي بن علي - ٔ
 .ىػ ٓ٘ - ٕ[ المجتبى - الزكي] علي بن الحسن - ٕ
 .ىػ ٔٙ - ٖ[ الشهداء سيد] علي بن الحسين - ٖ
 .ىػ ٜ٘ - ٖٛ[ السجاد - العابدين زين] الحسين بن علي - ٗ
 .ىػ ٗٔٔ - ٚ٘[ جعفر أبو - الباقر] علي بن محمد - ٘
 .ىػ ٛٗٔ - ٖٛ[ عبداهلل أبو - الصادؽ] محمد بن جعفر - ٙ
 أبو - الماضي الحسن أبو - األوؿ الحسن أبو - الحسن أبو - الكاظم] جعفر بن موسى - ٚ

 .ىػ ٖٛٔ - ٕٛٔ[ إبراىيم
 .ىػ ٖٕٓ - ٛٗٔ[ الثاني الحسن أبو - الرضا] موسى بن علي - ٛ
 .ىػ ٕٕٓ - ٜ٘ٔ[ الثاني جعفر أبو - الجواد] علي بن محمد - ٜ

 .ىػ ٕٗ٘ - ٕٕٔ[ العسكري - الهادي] محمد بن علي - ٓٔ
 .ىػ ٕٓٙ - ٕٖٕ[ محمد أبو - العسكري] علي بن الحسن - ٔٔ
 وىذه ؟ - ٕٙ٘[ المنتظر - الغائب - القائم - الحجة - المهدي] الحسن بن محمد - ٕٔ

   .ضرورة الدين من بطبلنها معلـو باطلة عقيدة العقيدة
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 وترحم جماعتهم، على األربعة قدـ ومن، وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب
 .ٔالباب ىذا في والهدى االستقامة طريق على فهو زللهم عن وكف الباقين، على

                                                           

 عبارة ،(وعلي عثماف عند وقف من: )قولوفي شرحو:  العقل الكريم عبد بن ناصرقاؿ الدكتور  ٔ
 علي؛ على عثماف فضل في توقف من يقصد فكأنو شيعي فهو قاؿ حين لكن أمور، لعدة محتملة

 ىو وىذا ،(عثماف على علياً  قّدـ من: )وىو آخر كبلماً  ذكر ثم ،(يكلم وال يُعّدؿ ال: )قاؿ ألنو
 بكر أبا يسب الذي ىو الرافضي ألف نظر؛ فيو ،(رافضي فهو: )فيو فقولو التفضيلي، التشيع
 .السلف جمهور عليها قاعدة ىذه عثماف، على علياً  يفّضل الذي ىو والشيعي وعمر،

 بقية سيسب وعمر بكر أبا سب من أف البديهي ومن وعمر، بكر أبا يسب الذي ىو فالرافضي
 وبعضهم خمسة، إلى يرفعهم وبعضهم لثبلثة، إال بالفضل يعترفوف وال يدينوف ال وىم الصحابة،

 بن والمقداد الفارسي وسلماف والحسين، والحسن عنو اهلل رضي علي: الصحابة من سبعة إلى
 .ذر وأبو ياسر، بن وعمار األسود
 ىو ىل االضطراب، ىذا سبب ما أدري وال اضطراب فيو الفقرة ىذه في الشيخ كبلـ أف والمهم

 .أعلم اهلل وىم؟ الشيخ عند أو األصوؿ في خلل
 طريق على فهو زللهم عن وكف الباقين، على وترحم جماعتهم على الثبلثة قّدـ ومن: )قولو

 (.االستقامة
 في لكم قلت كما لكن علي، في يقدح أف ذلك يعني وال وعثماف، وعمر بكر أبا قّدـ من يقصد
 على علي تفضيل في الناس كبلـ كثر لما أنو: العلم أىل من المحققوف ذكر وكما سابق وقت

 استقر يدخل؟ ال أو الراشدين الخلفاء في يدخل علي وىل أفضل؟ ىم ومن الثبلثة وفي عثماف،
 بكر أبي في وردت ما أكثر الفضل في وردت التي النصوص: أوالً : التالي على السلف مذىب

 أبي الشيخين مع عثماف ذكر ثم وعمر، بكر أبي في ثم وحده، عمر في ثم وحده، عنو اهلل رضي
 لساف على الثبلثة بين تجمع التي النصوص لكثرة نظراً  السلف فبعض األربعة، ذكر ثم وعمر بكر

 صلى النبي أفعاؿ يقرنوف ما كثيراً  كانوا حين الصحابة، لساف على أو وسلم عليو اهلل صلى النبي
 قدر من للغض ال الثبلثة عند فوقفوا وعثماف وعمر بكر أبي بالثبلثة وأقوالو وأحوالو وسلم عليو اهلل

 .الباقين على وترحموا النصوص، من معين قدر على للوقوؼ لكن عنو؛ اهلل رضي علي
 السلف لساف على واردة( الثبلثة) كلمة ولكن بأس، ال جيد وىذا ،(األربعة: )النسخ بعض وفي

 ا.ىػ غلطاً  وليست
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 تقديم وىي تفصيل، فيها المسألة ىذهفي شرحو:  الراجحي اهلل عبد بن العزيز عبدوقاؿ الشيخ 
 أىلو حمار من أضل وىو رافضي فهذا الخبلفة، في عثماف على علياً  قدـ فإف عثماف على علي
 على علياً  قدـ من أما عثماف، مبايعة على أجمعوا الصحابة ألف تيمية؛ ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ كما

 .سهلة مسألة ألنها رافضيًا؛ يكوف ال فهذا الفضيلة في عثماف
 علياً  قدـ من أما الخبلفة، في ال الفضيلة في عثماف على علي تقديم حنيفة أبي اإلماـ عن وروي

 بالمهاجرين أزرى وقد أىلو، حمار من أضل ىو: اإلسبلـ شيخ يقوؿ عثماف على الخبلفة في
 .علي على عثماف تقديم على أجمعوا واألنصار المهاجرين ألف واألنصار؛

 ليس الفضيلة في عثماف على علي وتقديم ضبلؿ، الخبلفة في عثماف على علي تقديم: إذاً 
 أبي اإلماـ عن روي ولهذا يبدع؛ أو اإلنساف فيها يضلل التي المسائل من ليست وىي بضبلؿ
 .الخبلفة في ال الفضيلة في عثماف على علي تقديم حنيفة
 على عثماف تقديم على اإلجماع واستقر الخبلؼ فاستقر الجمهور، قوؿ ووافق رجع أنو عنو وروي
 مما ليست مسألة ىذه إف: الواسطية في اهلل رحمو تيمية ابن اإلسبلـ شيخ يقوؿ ولهذا علي،
 .فيها يضلل

: نسخة وفي جماعتهم، على الثبلثة قدـ ومن: ]المؤلف فقوؿ، يفصل ولم ىذا في شدد والمؤلف
 الصحابة، بقية على وترحم الصحابة، جميع على وعثماف وعمر بكر أبا قدـ من: أي[ جميعهم

 باب في: يعني الباب، ىذا في والهدى االستقامة طريق على فهو وخطئهم زللهم عن وكف
 .الصحابة
 الشورى، أصحاب الستة وأحد بالجنة، لهم المشهود العشرة أحد عنو اهلل رضي عثمافمسألة: 

 واألنصار المهاجرين بإجماع فيو تعينت ثم الستة، من الخبلفة لهم خلصت الذين الثبلثة وأحد
 بهم واالقتداء باتباعهم المأمور المهديين، واألئمة الراشدين، الخلفاء ثالث فكاف عنهم، اهلل رضي
 زوجتو ومعو الناس أوؿ الحبشة إلى وىاجر اإلسبلـ، إلى األولين السابقين من عنو اهلل رضي وكاف
 وقعة كانت فلما المدينة، إلى وىاجر مكة إلى عاد ثم وسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بنت رقية
 لو وضرب المدينة، في بسببها وأقاـ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ ابنة بتمريض اشتغل بدر

 زّوجو توفيت فلما شهدىا فيمن معدود فهو فيها، وأجره بسهمو وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 نبي ابنتي تزوج ألنو النورين بذي لقب ولذلك كلثـو أـ بأختها وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 رسوؿ عنو وبايع والحديبية الخندؽ وشهد عنو، اهلل رضي لغيره ذلك يتفق ولم واحدة بعد واحدة
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 وىوازف الفتح وحضر القضاء، وعمرة خيبر، وشهد يديو، بإحدى يومئذ وسلم عليو اهلل صلى اهلل
 صحبتو فأحسن وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ صحب العسرة، جيش وجهز تبوؾ وغزوة والطائف

 الفاروؽ وصحب راض، عنو وىو وتوفي صحبتو فأحسن بكر أبا وصحب راض عنو وىو وتوفي
 والصياـ والعمل، العلم بين جمع ممن عنو اهلل رضي وكاف راض، عنو وىو وتوفي صحبتو فأحسن
 الصائمين القائمين الصادقين من وكاف األرحاـ، وصلة اهلل سبيل في والجهاد واإلتقاف والتهجد
 .تعالى اهلل سبيل في المنفقين

 أىل من الجمهور معتقد ىو وىذا عنهما اهلل رضي الشيخين بعد الناس أفضل عنو اهلل رضي فهو
 وفضلو العلم بياف جامعكما في   تعالى اهلل رحمو راىوية بن إسحاؽ قاؿ والجماعة السنة

 ولم بكر، أبي من أفضل األرض على وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بعد يكن لم: "(ٕٕٙ/ٕ)
 خير األرض على عثماف بعد يكن ولم عثماف، من أفضل بعد يكن ولم عمر، من أفضل بعده يكن
 ا.ىػ "عليّ  من أفضل وال

 وذىب عنهما اهلل رضي عثماف على عليّ  تفضيل إلى الكوفة أىل من السنة أىل بعض ذىب وقد
 جميعاً  ىؤالء رجوع العلم أىل ذكر ثم عنهما، اهلل رضي أمرىما في التوقف إلى المدينة أىل بعض

 وصار عنهما اهلل رضي عليّ  على عثماف بتقديم القائل والجماعة السنة أىل جمهور مذىب إلى
 :الخبلفة في كترتيبهم الفضل في ترتيبهم أف في واحداً  القوؿ

 عليّ  بتقديم الكوفة أىل من السنة أىل بعض وقاؿ: "(ٛٗٔ/٘ٔفي المنهاج ) النووي اإلماـ قاؿ
 ا.ىػ "عثماف تقديم المشهور والصحيح عثماف على
 من وطائفة الثوري، سفياف فإف: "(ٕٙ٘/ٗ) الفتاوى مجموعفي  تيمية ابن اإلسبلـ شيخ وقاؿ
 توقف المدينة أىل وبعض وغيره، سفياف ذلك عن رجع ثم عثماف، على علياً  رجحوا الكوفة أىل
 على عثماف تقديم عنو األخرى الرواية لكن مالك، عن الروايتين إحدى وىي وعلّي، عثماف في

 وأصحابو، حنبل بن وأحمد وأصحابو، حنيفة وأبي كالشافعي األئمة، سائر مذىب ىو كما علّي،
 ا.ىػ اإلسبلـ أئمة من ىؤالء وغير
 الكوفة أىل بعض ذىب قد أنو والعجب: "(ٖٛٔص) الحثيث الباعثفي  كثير ابن الحافظ وقاؿ

 ونقل عنو رجع إنو: يقاؿ لكن الثورة سفياف عن ويحكى عثماف على عليّ  تقديم إلى السنة أىل من
 ا.ىػ "مردود ضعيف وىو والخطابي خزيمة ابن ونصره الجراح بن وكيع عن مثلو
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 خزيمة بن إسحاؽ بن محمد عن(ٖٗٓص) الدين أصوؿفي كتابو  البغدادي منصور أبو وذكر
 ا.ىػ "عثماف على عنو اهلل رضي عليّ  بتفضيل يقوالف أنهما البجلي الفضل بن والحسين

 على عثماف تقديم من والجماعة السنة أىل عليو أطبق ما لمخالفتو مردود ضعيف القوؿ وىذا
 .عنهما اهلل رضي عليّ 
 من قـو اختلف: "(ٚ٘ٗ/ٙٔ) النببلء أعبلـ سيركما في   الدارقطني عمر بن عليّ  الحسن أبو قاؿ
: وقلت فأمسكت إليّ  فتحاكموا أفضل عليّ : قـو وقاؿ أفضل عثماف: قـو فقاؿ بغداد أىل

 الحسن أبو: لهم وقل إليهم ارجع: استفتاني للذي وقلت السكوت لديني أر لم ثم خير، اإلمساؾ
 قوؿ ىذا وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب جماعة باتفاؽ عليّ  من أفضل عثماف: يقوؿ
 .الرفض في يحل عقد أوؿ وىو السنة أىل
 الصحابة من خلق إليو ذىب قد بل ببدعة ىو وال برفض عليّ  تفضيل ليس قلت: الذىبي قاؿ

 ولعلهما والجبللة العلم في متقارباف وىما وجهاد وسابقة فضل ذو وعليّ  عثماف من فكل والتابعين
 األمة جمهور ولكن عنهما، اهلل رضي الشهداء سادة من وىما الدرجة في متساوياف اآلخرة في

 ا.ىػ "نذىب وإليو عليّ  اإلماـ على عثماف ترجيح على
 أزرى فقد عثماف على علياً  قدـ من: والدارقطني السختياني كأيوب العلماء من واحد غير وقاؿ

 ،(ٕٛٗ/ٗ) الفتاوى مجموعو  ،(ٕٕٓ/ٗ ،ٙٙٔ/ٔ) السنة منهاجكما في   "واألنصار بالمهاجرين
 .(ٖٔ/ٛ) والنهاية البدايةو 

 ا.ىػ ".ومليح وصحيح وصدؽ حق الكبلـ وىذا: "تعالى اهلل رحمو كثير ابن قاؿ
 والقائلين عنهما اهلل رضي عثماف على عليّ  بتقديم القائلين السنة أىل بعض أف لنا تبين قد وإذ

 في عليّ  على عثماف بتقديم القوؿ من منهم الجمهور قوؿ إلى رجعوا قد أمرىما في بالتوقف
 قوؿ بأي ذلك بعد عبرة وال والجماعة السنة أىل بين عليها مجمع المسألة ىذه أف تبين الفضل
  .الصحيح المعتقد ىذا يخالف

 عثماف تقديم على السنة أئمة وسائر: "(ٙٙٔ/ٔ) السنة منهاجفي  تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ
 بعض عن يحكى ما وأم ا واالعتبار، واإلجماع النص يدؿ وعليو الحديث أىل جماىير مذىب وىو

 تقديماً  ال مخصوصة أمور في فذلك ذلك نحو أو طلحة تقديم أو جعفر، تقديم من المتقدمين
 ا.ىػ "علي في بعضهم عن ينقل ما وكذلك عاماً 
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 أنو على دؿ وبعضها عنو اهلل رضي فضائلو ذكر تضمنت السنة في كثيرة أحاديث وردت وقد
 عقيدة. انظر كتاب -تركنا ذكرىا خشية اإلطالة - عنهما اهلل رضي الشيخين بعد الخلق أفضل

 (.ٜٕ٘/ٔ) عنهم اهلل رضي الكراـ الصحابة في والجماعة السنة أىل
 - النبي بعد الناس أفضل: قاؿ أنو عنهما اهلل رضي حنيفة أبي عن يوسف، أبي عن وروي( فرع)

 الترتيب ىو ىذا، و - عنهم اهلل رضي - وعلي وعثماف، وعمر، بكر، أبو: - وسلم عليو اهلل صلى
 النبيين بعد الناس وأفضل: "فيو قاؿ حيث ،ٓٙ األكبر الفقو في حنيفة أبو اإلماـ يقرره الذي

 ذو عفاف بن عثماف ثم الفاروؽ، الخطاب بن عمر ثم الصديق، بكر أبو والسبلـ الصبلة عليهم
 ".أجمعين عليهم تعالى اهلل رضواف المرتضى طالب أبي بن علي ثم النورين،

 عليو اهلل صلى - محمد نبينا بعد األمة ىذه أفضل بأف ونقر: "ٗٚص الوصية في كذلك وقرره
 ".أجمعين عليهم اهلل رضواف علي ثم عثماف، ثم عمر، ثم بكر، أبو - وسلم

 أبي: الملة فقهاء مذىب على والجماعة السنة أىل عقيدة بياف في الطحاوي اإلماـ صرح وبو
 منكوبرس شجاع وأبو ،ٕ٘ الطحاوية بالعقيدة الشهير الحسن، بن ومحمد يوسف وأبي حنيفة

 .ب ٜٔٔ ؽ' الساطع والبرىاف البلمع النور' في الناصري
 أبا سأؿ مريم أبي بن نوح أف ٛ٘ٔ: ٔ الحسن بن محمد لئلماـ الكبير السير شرح في وجاء
 ومثلو...". وعثماف علّياً  وُتِحب   وعمَر، بكر أبا تُػَفضِّل أف: "فقاؿ السنة، أىل مذىب عن حنيفة

 .ٖٗٔ واالنتقاء ؛ٖٛ وأصحابو حنيفة أبي أخبار في
...". وعثماف عليا وُيحب وعمر، بكر أبا يُػَفضِّل حنيفة أبو كاف: "ٖٗٔ االنتقاء في أيضا وجاء
 .ٙٚ للمكي حنيفة أبي مناقب في ومثلو
 تقديم على اتفقوا السنة وأىل: "ٕٗٓ: ٕ السعادة مفتاح في زاده طاشكبري اإلماـ قاؿ

 ثم علي األقل وعند اإلماـ، مذىب من األصح وىو األكثر، عند علي ثم عثماف، ثم الشيخين،
 ".اإلماـ عن رواية وىو عثماف،

 علي   تقديمُ  حنيفة أبي عن روي وقد: "ٕٚٚ: ٕ الطحاوية العقيدة شرح في العز أبي ابن وقاؿ
 أىل مذىب ىذا وعلى علي ، على عثماف تقديمُ  مذىبو ظاىر ولكن عنهما، اهلل رضي عثماف على

 ".السنة
 تفضيلُ  - عنو اهلل رضي - حنيفة أبي عن وروي: "ٜٜ األكبر للفقو شرحو في القاري علي وقاؿ
 قوؿ من الظاىر وىو السنة، أىل جمهور عليو ما والصحيح ،- عنو اهلل رضي - عثماف على علي  
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 ناحية ومن ناحية، من ىذا". الخبلفة مراتب وفق ىنا رتّبو ما على ،- عنو اهلل رضي - حنيفة أبي
 لمطلق العربية اللغة في الواو ألف عثماف، على عليّ  تقديم يقتضي ال' وعثماف علّياً ' قولو أف أخري

 .الرُّتبي التقديم يستلـز ال الذِّكري التقديم وألف الجمع،
 وعليو عثماف، ففّضلوا الناس جمهور وأما: "ٕٕ٘: ٛ السنة منهاج في تيمية ابن اإلماـ وقاؿ

 الفقهاء، وأئمة والتصوؼ الزىد ومشايخ الحديث، أىل مذىب وىو السنة، أىل أمر استقر
 وعليها مالك، عن الروايتين وإحدى وأصحابو، حنيفة وأبي وأصحابو، وأحمد وأصحابو، كالشافعي

 ".أصحابو
 حماد عن نقل أف بعد ،ٖ٘ٗ حنيفة أبي مناقب في الكردري اإلماـ البزازية الفتاوى صاحب وقاؿ

 رضي - علي يكوف أف: األوؿ وجهين؛ َيحتمل وىذا": "عثماف من إلينا أحبُّ  علي  " قولو أعين بن
 غير اْلمحبة أف: والثاني. العلماء بعض قاؿ وبو ،- عنو اهلل رضي - عثماف من أفضل - عنو اهلل

 لكنو الجمهور، مذىب ىو كما عنهما، اهلل رضي علي من أفضل عثماف يكوف أف فيحتمل مقدور،
 فبل أملك، فيما قسم ىذا: 'والسبلـ الصبلة عليو قاؿ كما أكثر، - عنو اهلل رضي - علّيا ُيحبّ 

 ".اْلمحبة زيادة من يعني' أملك ال فيما تؤاخذني

 بالجنة يشهد أف المؤمن على أف: أيفي شرحو:  الراجحي اهلل عبد بن العزيز عبدقاؿ الشيخ  ٔ
 بكر أبو: وىم بالجنة المبشروف العشرة ومنهم بذلك، وسلم عليو اهلل صلى النبي لو شهد لمن

 بن زيد بن وسعيد وقاص أبي بن وسعد العواـ بن والزبير اهلل عبيد بن وطلحة وعلي وعثماف وعمر
 .الجراح بن عبيدة وأبو عوؼ بن الرحمن وعبد نفيل بن عمرو

 صلى النبي فإف والحسين الحسن مثل وسلم عليو اهلل صلى النبي لهم شهد ممن غيرىم وكذلك
 (.الجنة أىل شباب سيدا والحسين الحسن: )قاؿ وسلم عليو اهلل

 محصن بن وعكاشة شماس بن قيس بن ثابت بالجنة وسلم عليو اهلل صلى النبي لهم شهد وممن
 ا.ىػ وجماعة سبلـ بن اهلل وعبد عمر وابن

 وليس الرافضة، فيو تخالف أيضاً  ىذافي شرحو :  العقل الكريم عبد بن ناصر الدكتوروقاؿ 
 الذي الوقت في أنهم والعجيب العلم، طبلب على أمرىم خفاء من العجيب كبلمهم، من العجيب
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 .ٔفقط آلو وعلى وسلم عليو اهلل صلى اهلل لرسوؿ إال أحد، على بالصبلة تفرد وال

                                                                                                                                                  

 أىل من للمشركين بالجنة يشهدوف بالجنة وسلم عليو اهلل صلى النبي لهم شهد من فيو يكّفروف
   .األساسية عباداتهم من وىذا الجاىلية،

 بين خبلؼ بغير عليهم يصلى - وسلم عليو اهلل صلى - النبي آؿ أف على العلم أىل اتفق ٔ
 ص) األناـ خير على والسبلـ الصبلة في األفهاـ جبلء في القيم ابن العبلمة قاؿ كما األمة

 رضي - طالب أبي بن علي إفراد وأما صلواتهم، في وآلو النبي على يصلوف والمسلموف( ٜٕ٘
 نساخ بعض بهم وتأثر الشيعة فعل من وىو مخصص، بدوف تخصيص فهو بالسبلـ - عنو اهلل

 .واألزماف العصور مرّ  على الدينية الكتب
 علياً  يفردوا أف النساخ بعض عادة جرت وقد(: ٖ٘٘/ ٖ) اللدنية المواىب في القسطبلني قاؿ

 اهلل رضي الصحابة سائر دوف من السبلـ عليها أو عليو فيقولوا بالسبلـ عنهما اهلل رضي وفاطمة
 عنهم اهلل رضي الصحابة بين يساوى أف ينبغي لكن صحيحاً  معناه كاف وإف وىذا. ذلك في عنهم

 ىػ. ا منهما بذلك أولى وعثماف والشيخاف والتكريم التعظيم باب من ىذا فإف ذلك في
 من الجويني محمد أبو الشيخ فقاؿ السبلـ وأما(: ٓٓٔ ص) األذكار في النووي اإلماـ وقاؿ

 عليو علي يقاؿ فبل األنبياء غير بو يفرد فبل الغائب في يستعمل فبل الصبلة معنى في ىو أصحابنا
 ىػ. ا واألموات األحياء ىذا في وسواء السبلـ
/ ٖٔ) الباري فتح كما للرافضة شعاراً  صار لكونو ذلك من المنع حجر ابن الحافظ وعلل
 أبي بن علي حق في أيضاً  ومستعملة دارجة عبارة أيضا ىنا عليو التنبيو يحسن ومما ،(ٕٗٗ
 من العبارة ىذه فاستعماؿ وجهو، اهلل كّرـ علي ذكر عند يقولوف حيث - عنو اهلل رضي - طالب

 شرعي دليل أي بذلك لتخصيصو وليس - عنو اهلل رضي - طالب أبي ابن علي في الشيعة غلو
 قاؿ: اللفظية المناىي معجم في زيد أبو اهلل عبد بن بكر الدكتور قاؿ أيضا، استعمالها ينبغي فبل

 وإنما: األشياخ قاؿ. واألسماع الطروس ومؤل وشاع، ذلك ذاع قد: األلباب غذاء في السفاريني
 شاء إف وىذا قط، صنم إلى سجد ما ألنو وجهو؛ اهلل كـر: بقوؿ - عنو اهلل رضي - علي ُخصّ 

 اتخذتو وقد أما(: اهلل عبد بن بكر للدكتور الكبلـ) قلت. ىػ ا( الموفق واهلل بو، بأس ال اهلل
 واهلل. البدع أىل لمجاراة منعاً  فبل؛ - الطاىرة والعترة - عنو اهلل رضي - علي أعداء الرافضة

 .أعلم



 - 382 - 

                                                                                                                                                  

 ألنو: ومنها أصبًل، أحد عورة على يطلع لم ألنو: ومنو شيء منها يصح ال تعليبلت ذلك في ولهم
 - عنهم اهلل رضي - الصحابة من اإلسبلـ في ولد من فيو يشاركو وىذا. قط لصنم يسجد لم

 .اإلثبات طريق ذكر من لو البد تعليل بأي القوؿ أف علماً 
 رضي - طالب أبي بن علي حق في أيضاً  ومستعملة دارجة عبارة أيضا ىنا عليو التنبيو يحسن ومما

 فتاوى في العثيمين العبلمة قاؿ. بذلك ويخصونو علي اإلماـ ذكره عند يقولوف حيث - عنو اهلل
 علي أف ريب وال طالب أبي ابن علي اإلماـ قولو وىو السائل بها عبر نقطة وىنا: الدرب على نور
 عنو اهلل رضي بكر فأبو الراشدين الخلفاء من كغيره األئمة من إماـ عنو اهلل رضي طالب أبي ابن
 عليو اهلل صلى قاؿ حيث الراشدين الخلفاء من ألنهم إماـ وعلي إماـ وعثماف إماـ وعمر إماـ

 أبي على ينطبق الوصف وىذا( بعدي من المهدين الراشدين الخلفاء وسنة بسنتي عليكم) وسلم
 طالب أبي ابن بعلي خاصة اإلمامة فليست أجمعين عنهم اهلل رضي وعلي وعثماف وعمر بكر

 الصبلة في الجماعة إماـ الصبلة إلماـ يقاؿ ولهذا بو يقتدى من لكل وصف ىي بل عنو اهلل رضي
 قد الناس بعض وإف بو يقتدى قدوة محل ألنو إماـ إنو المسلمين أمور يتولى لمن ويقاؿ إماـ إنو

 الخلق من أحد ليس أنو وذلك منهم خطأ وىذا الخطأ من معصـو أنو اإلماـ كلمة من يقصد
 من وجل عز اهلل إلى ويتوبوف يخطئوف كغيرىم واألولياء وجل عز اهلل عصمو من إال معصوماً 
 ىػ. ا التوابوف الخطائين وخير خطاء أدـ بني كل فإف خطأىم

 اهلل كـر طالب أبي بن علي: نقوؿ أف يجوز ىل: المفتوح الباب لقاءات في العثيمين العبلمة وسئل
 نقوؿ؟ أف األفضل وما وجهو، اهلل بيض طالب أبي بن علي أو طالب، أبي بن علي اإلماـ أو وجهو،
: نقوؿ أف بو نلقبو ما أحسن الراشدين الخلفاء أحد عنو اهلل رضي طالب أبي بن علي: فأجاب
 وعثماف طالب أبي بن علي أف شك وال شيء، أحسن ىذا طالب، أبي بن علي الراشد الخليفة

: فقاؿ بهم، نقتدي أف أمرنا وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى النبي ألف أئمة؛ كلهم بكر وأبا وعمر
( بالنواجذ عليها وعضوا بها تمسكوا بعدي من المهديين الراشدين الخلفاء وسنة بسنتي عليكم)

 كـر: نقوؿ أف: أفضل أيهما أما. علي ثم عثماف ثم عمر ثم بكر أبو وإمامة ومرتبة قدراً  وأعبلىم
 للمهاجرين اهلل ارتضاه الذي الحكم وىو أفضل، عنو اهلل رضي فإف عنو؟ اهلل رضي أو وجهو اهلل

 َواأْلَْنَصارِ  اْلُمَهاِجرِينَ  ِمنَ  اأْلَو ُلوفَ  َوالس ابُِقوفَ : وجل عز فقاؿ بإحساف، اتبعوىم والذين واألنصار
ُهمْ  الل وُ  َرِضيَ  بِِإْحَسافٍ  اتػ بَػُعوُىمْ  َوال ِذينَ   الخليفة: نقوؿ ما أحسن: إذاً [ ٓٓٔ:التوبة] َعْنوُ  َوَرُضوا َعنػْ
 .عنو اهلل رضي طالب أبي بن علي الراشد
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 .ٔظالما كاف قتلو ومن مظلوما، قتل رضي اهلل عنو عفاف بن عثماف أف وتعلم
 ولم منو، حرؼ في يشك ولم إماما، واتخذه بو وآمن الكتاب ىذا في بما أقر فمن

 ومن السنة، فيو كملت قد كامل، وجماعة، سنة صاحب فهو واحدا، حرفا يجحد
 فهو وقف أو فيو شك أو منو حرؼ في شك أو الكتاب، ىذا في مما حرفا جحد

 رسوؿ عن جاء شيء في أو القرآف، من حرؼ في شك أو جحد ومن. ىوى صاحب
 .ٕإيمانك وتعاىد واحذر اهلل فاتق مكذبا، تعالى اهلل لقي وسلم، عليو اهلل صلى اهلل

                                                           

 و عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بذلك لو شهد كما مظلوماً  قتلال شك في أف عثماف رضي اهلل عنو  ٔ
 عنهما اهلل رضي عمر ابنمنها حديث  حديثوقد ورد في ذلك أ السنة أىل اتفق على ذلكو  سلم
 يومئذ المقنع ىذا فيها يقتل فقاؿ رجل فمر فتنة، وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ ذكر) قاؿ

( ٖٛٓٚ) والترمذي ،(٘ٔٔ/ ٔ) أحمد أخرجو( عفاف بن عثماف ىو فإذا فنظرت قاؿ مظلوما
 العبلمة وحسنو صحيح، إسناده(: ٙٗ/ ٚ) الفتح في الحافظ وقاؿ الترمذي، حسنو والحديث

 وقاؿ صحيح، إسناده: المسند تحقيق في شاكر أحمد الشيخ وقاؿ الترمذي، صحيح في األلباني
 محتمل إسناد وىذا لغيره، صحيح(: ٜٙٔ/ ٓٔ) المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط
 .للتحسين

 عند تشكل التي الحقيقة األمور من ىذافي شرحو:  العقل الكريم عبد بن ناصرقاؿ الدكتور  ٕ
 فيها فالعبارة ذلك ومع صحيحة، محامل لها كاف وإف العبارة، ظاىر في اهلل رحمو البربهاري

 .اإلشكاؿ ىذا عند نتوقف أف ينبغي إشكاؿ
 .أيدينا بين الذي الكتاب يقصد أنو الظاىر ،(الكتاب ىذا في بما أقر فمن: )يقوؿ

 السلف أصوؿ عرض الكتاب ىذا أف يقصد ألنو جيد؛ كبلـ كلو ىذا ،(إماماً  واتخذه بو وآمن)
 درسناه ولذلك والرأس، العين على السلف ومناىج السلف أصوؿ أف شك وال السلف، ومناىج
 أو شخص رأي ليس ألنو حسن؛ أمر إماماً  فاتخاذه السنة، أىل كتب من ويعتبر غيرنا ويدرسو

 يشك ولم: )ذلك بعد قولو لكن اجتهاده، بقدر أجملها وأصولهم السنة أىل منهج ىو إنما فرد،
 اللغة، تسعو جائز وىذا للحرؼ، مجازي بتعبير عّبر أو العبارة، خانتو أنو لي يبدو ،(منو حرؼ في

 المعهود، الحرؼ يقصد فبل العلم، أىل من كثير عند يستعمل وىذا األصل، بالحرؼ قصد فكأنو
 في وردت التي القطعية األصوؿ من أصل في يشك لم ومن: والمعنى األصل، بالحرؼ يقصد لكن
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 كامل وجماعة سنة صاحب فهو) األصوؿ ىذه من أصبلً  يعني ،(حرفاً  يجحد ولم) الكتاب، ىذا
 (.السنة فيو اكتملت قد
 .ىذا أستبعد أنا لكن زلة، وىذه نظر، ىذا ففي الدقيق بمعناه الحرؼ قصد إف أما

 فهو وقف أو شك أو منو، حرؼ في شك أو الكتاب ىذا في مما حرفاً  جحد ومن: )وقولو
 من قاعدة أو منهجاً  أو أصبلً  بذلك يقصد أنو يعني كسابقو، ىذا في والتوجيو( ىوى صاحب
 .والجماعة السنة أىل عند اتفاؽ محل ىي والتي سردىا التي القواعد

 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن جاء شيء في أو القرآف من حرؼ في شك أو جحد ومن]قولو 
 [.إيمانك وتعاىد واحذر اهلل فاتق مكذباً، تعالى اهلل لقي وسلم
 القرآف ألف يتعلق؛ فيما أولى القرآف تقديم ألف قبلها، التي قبل الفقرة ىذه تكوف أف األولى يعني

 ا.ىػ األصوؿ أي حرفاً، الشيخ سماه ما السلف منو أخذ الذي األصل ىو
 الكتاب، ىذا في بما أقر فمن]في شرحو : قولو  الراجحي اهلل عبد بن العزيز عبدقاؿ الشيخ 

 سنة صاحب فهو واحداً، حرفاً  يجحد ولم منو، حرؼ في يشك ولم إماماً، واتخذه بو، وآمن
 فهو ووقف شك أو الكتاب، ىذا في مما حرفاً  جحد ومن السنة، فيو اكتملت قد كامل وجماعة
 [.وقف أو شك أو منو حرؼ في شك أو: ]ثانية نسخة في لكن [.ىوى صاحب

 ىذا في بما أقر فمن: اهلل رحمو المؤلف يقوؿ نشرحو، الذي ىذا كتابو بهذا المؤلف يقصد
 في يشك ولم إماماً، واتخذه بو، وآمن فيو بما أقر فمن السنة، شرح الكتاب ىذا ألف الكتاب؛

 فيو اكتملت: يعني كامل، وجماعة سنة صاحب فهو منو؛ واحداً  حرفاً  يجحد ولم منو، حرؼ
 .السنة
 .وبدعة ىوى صاحب فهو وقف؛ أو منو حرؼ في شك أو الكتاب، ىذا في مما حرفاً  جحد ومن

 ال الذي اهلل كتاب في إال تكوف ال كتابو عن ذكرىا التي األوصاؼ ىذه فإف بصحيح، ليس وىذا
 .خلفو من وال يديو بين من الباطل يأتيو
 ويصيبوف، فيو يخطئوف فهم البشر كتبو ما أما كافر، فهذا فيو شك أو القرآف من حرفاً  جحد ومن

 نشك اآلف فنحن ضعيفة، بأحاديث وأتى وأخطأ، فيها غلط أشياء على مر اهلل رحمو والبربهاري
 فيها الصواب أف بينا بأشياء ومررنا وىمها، التي واألشياء ذكرىا، التي الضعيفة األحاديث في

 .اهلل رحمو أقره ما خبلؼ



 - 385 - 

 ال أجمعين، الخلق وال الخير أولي وال اهلل، معصية على أحدا تطيع ال أف السنة ومن
 .ٔوتعالى تبارؾ هلل كلو ذلك واكره أحدا، عليو تحب وال اهلل، معصية في لبشر طاعة

                                                                                                                                                  

 وفي والسنة، بالكتاب إال يلـز ال فإنو بكتابو الناس يلـز أف وال ىذا، يقوؿ أف للمصنف ينبغي وال
 لكن اهلل، رحمو الصواب خبلؼ ذكرىا التي والكلمات والجمل الحروؼ بعض المصنف كتاب

 مثل يقوؿ أف للمؤلف ينبغي فبل والجماعة، السنة أىل مذىب مع يتماشى الجملة في الكتاب
 فهذا بغيرىما الناس يلـز أف أما رسولو، وسنة اهلل بكتاب يستدؿ أف المسلم على ويجب ىذا،
 .بسديد ليس
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن جاء شيء في أو القرآف، من حرؼ في شك أو جحد ومن]قولو 
 [.إيمانك وتعاىد واحذر اهلل فاتق مكذباً، تعالى اهلل لقي وسلم

 مما شيئاً  جحد إذا وكذلك بمسلم، فليس القرآف من حرؼ في شك أو جحد من صحيح، ىذا
 .تأويل غير من والسبلـ الصبلة عليو الرسوؿ بو جاء

 اْلَعْرشِ  َعَلى الر ْحَمنُ : }تعالى قولو أحدىم جحد فلو الجاحد، وبين المتأوؿ بين فرؽ وىناؾ
 .كافر فهذا[ ٘:طو{ ]اْستَػَوى

 والذي باهلل، يليق ال ألنو استولى،: استوى معنى لكن آية، وأنها بها أومن أنا: متأوؿ قاؿ ولو
 أف يمكن فبل بمتحيز، وال بجسم ليس واهلل المحدث، والجسم المحسوس الشيء ىو يستوي

 .يكفر فبل شبهة، لو فهذا يستوي،
 إيمانك، وتعاىد والتأويل والشك الجحود من احذر: أي( إيمانك وتعاىد واحذر اهلل فاتق: )وقولو

 .رسولو وكبلـ اهلل كبلـ في والرد والتكذيب كالجحود يزيلو أو ينقصو مما واحذر
 

 تعين ال) بدؿ النسخ بعض في في شرحو: الراجحي بن اهلل عبد بن العزيز عبدقاؿ الشيخ  ٔ
 .أصوب ولعلو( الوالدين وال( )الخير أولي وال) وبدؿ( أحداً  تطيع ال( )أحداً 
 .المستحبة ال الواجبة السنة المراد ،(السنة من: )فقولو
 أولي وال المعصية في أحداً  يطيع أف ألحد وليس المعصية، على أحداً  يعين أف لئلنساف ليس

 َوالتػ ْقَوى اْلِبرِّ  َعَلى َوتَػَعاَونُوا: }تعالى اهلل قاؿ تطعهما، فبل بمعصية أمراؾ فإذا الوالدين، وال الخير
 َجاَىَداؾَ  َوِإفْ : }الكافرين الوالدين حق في وقاؿ[ ٕ:المائدة{ ]َواْلُعْدَوافِ  اإِلْثمِ  َعَلى تَػَعاَونُوا َوال
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ُهَما: }سبحانو قاؿ ثم[ ٘ٔ:لقماف{ ]ُتِطْعُهَما َفبل ِعْلمٌ  بِوِ  َلكَ  لَْيسَ  َما ِبي ُتْشِرؾَ  َأفْ  َعلى  َوَصاِحبػْ
نْػَيا ِفي  [.٘ٔ:لقماف{ ]َمْعُروفًا الدُّ
 أمرؾ إذا فالوالد غيره، وال الوالد ال المعصية على أحد يعاف وال المعصية، في أحد يطاع فبل

 فبل بالمعصية سيده أمره إذا والعبد تطعو، فبل بمعصية زوجها أمرىا إذا والزوجة تطعو، فبل بمعصية
 .الخالق معصية في لمخلوؽ طاعة فبل يطعو؛
 واكره: أي( كلو ذلك واكره) أحداً، المعصية على يحب ال: أي( أحداً  عليو يحب وال: )وقولو

 ا.ىػ وتعالى تبارؾ اهلل ألمر امتثاالً  البشر طاعة واكره المعصية على اإلعانة
 ينبغي أنو شك فبل ظاىر، معلـو أمر ىذا في شرحو: العقل الكريم عبد بن ناصروقاؿ الدكتور 

 يقف فبل الخير، أولي على أحداً  يعين ال وكذلك ظلم، على أو معصية على أحداً  يعين أال للمسلم
 المخالفة األمور من فهذا الخير، أىل ضد البدع أىل صف في وال المعتدين، الظالمين صف في

 .السنة ألصل
 .أيضاً  شرعية قاعدة ىذه ،(اهلل معصية في لبشر طاعة وال: )قولو

 .العمـو في يقصد ،(وتعالى تبارؾ هلل كلو ذلك واكره أحداً، عليو يحب وال)
 يسمى ما أو وخصائصهم، السنة أىل بمناىج يسمى ما كتبهم آخر في يذكروف ما كثيراً  والسلف
 سلوكو في المسلم منهج أف إلى يشير أف بذلك يريد وكأنو العقيدة، لقضايا التطبيقية بالقواعد
 األخبلؽ على المسلم يكوف أف بالسنة االستمساؾ حقيقة من وأف العقيدة، ضمن من وتعاملو
 أف اإلساءة، ضد اإلحساف ومع الظلم، وضد العدؿ مع فيكوف السيئة، األخبلؽ عن بعيداً  الفاضلة

 الناس سماىا وإف حتى السنة، أصوؿ في يدخل باإلجماؿ فهذا الرذائل ويكره الفضائل يحب
 .السنة لتطبيق العملية الثمرة ىي األخبلقيات ألف أخبلقيات،

 يكوف للسنة المنتسبين من كثيراً  أف السنة أىل على الحرج يسبب ما أكثر من نجد ولذلك
 ليس الناس أغلب ألف نفسها؛ العقيدة إلى إساءة وىذه السنة، غير على اآلخرين مع تعاملهم
 ومواقفهم بتصرفاتهم السنة أىل يقيسوف وإنما واألعماؿ، المعاني بين بها يفرقوف مدارؾ عندىم

 غير الدعاة وبعض المبتدئين العلم طبلب خاصة للسنة المنتسبين من وكثير اآلخرين، تجاه
 وأىل السنة إلى عظيمة إساءة يسيئوف ىنا ومن التعامل، باستقامة يهتموف ال الدين في المتفقهين

 مما أكثر فيها ودخولهم السنة إلى الناس استجابة لكانت ىؤالء من اآلف السنة سلمت ولو السنة،
 .بكثير حاصل ىو
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 يقصدوف العقيدة، كتب آخر في القواعد ىذه مثل يضعوف حينما العلم أىل أف ندرؾ ىنا فمن
 ناحية ومن نظرية، كقضايا العقيدة فنأخذ النظري، المنهج مع العملي المنهج من البد أنو بذلك

 من موقفو في ثم وجل، عز ربو مع أوالً  اإلنساف تعامل في السنة بمقتضى العمل من بد ال التطبيق
 الخاصة الحقوؽ من ابتداء اآلخرين من موقفو ثم سنتو، ومن وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ

 وأىل والعلماء كالوالة العاـ الحق وأصحاب وغيرىم، والضيوؼ والجيراف واألقربين كالوالدين
 .الكفار من المخالفين ومع المسلمين من المخالفين مع ثم والمشورة، والطاعة االعتبار

 مما وىذا اآلخرين، مع سلوكو في يتمثل ظاىر واضح مميز منهج عنده يكوف مسلم من بد فبل
، للسنة المنتسبين من كثير بو أخل  كبعض المسلمين أعماؿ يرقبوف الذين فأكثر ولذلك اليـو

 ولو والجماعة، السنة على للسلفية ينتسبوف الذين بعض تصرفات يحسبوف والمثقفين المفكرين
 والجماعة السنة من العصرانيين أو العقبلنيين موقف تمثل التي الشهيرة الكتب بعض مثبلً  قرأت

 للسلفية ينتسبوف الذين بعض تصرفات خبلؿ من والجماعة السنة على يحكموف أنهم لوجدت
 .إليها يسيئوف وىم

 وزينت عليها الناس ُفطر وقد ولذاتها الدنيا شهوات إلى تميل أف البشرية النفس طبيعة من أف ٔ
 َواْلَخْيلِ  َواْلِفض ةِ  الذ َىبِ  ِمنَ  اْلُمَقنَطَرةِ  َواْلَقَناِطيرِ  َواْلَبِنينَ  النَِّساء ِمنَ  الش َهَواتِ  ُحبُّ  لِلن اسِ  زُيِّنَ } لهم

ـِ  اْلُمَسو َمةِ  نْػَيا اْلَحَياةِ  َمَتاعُ  َذِلكَ  َواْلَحْرثِ  َواألَنْػَعا  اآلية عمراف آؿ{ ]اْلَمآبِ  ُحْسنُ  ِعنَدهُ  َوالّلوُ  الدُّ
 أمر الذي اإلنساف ىذا ويختبر ليبتلي وتعالى سبحانو الجليلة اهلل حكم من حكمة وىذه، [ٗٔ

 النفس تألفو ما على ويرضاه اهلل يحبو ما يقدـ والذي العاصي نم المطيع يتبين حتى بعبادتو وكلف
ُلوَُكمْ  َواْلَحَياةَ  اْلَمْوتَ  َخَلقَ  ال ِذي. }وجل   عز يقوؿ وقدـ، عمل بما كبل ويجازي وتهواه  أَيُُّكمْ  لَِيبػْ
 المعاصي يتجنب أف حاوؿ مهما فاإلنساف[ ٕ اآلية الملك{ ]اْلَغُفورُ  اْلَعزِيزُ  َوُىوَ  َعَمبلً  َأْحَسنُ 

 في قدمو بو وتزؿ الشهوات أماـ يضعف الذي الضعيف العبد ذلك سيبقى فإنو والذنوب
 الخطائين وخير خطاء آدـ ابن كل) أنس حديث من الترمذي عند كما النبي قاؿ وقد المنكرات

 بن وعبد ،(ٚٛٔ/ ٖٔ) شيبة أبي وابن ،(ٕٖٚٓٔ رقم ،ٜٛٔ/ ٖ) أحمد أخرجو (التوابوف
 ،ٕٓٗٔ/ ٕ) ماجو وابن ،(ٜٜٕٗ رقم ،ٜ٘ٙ/ ٗ) والترمذى ،(ٜٚٔٔ رقم ،ٖٓٙ ص) حميد

 في حباف وابن ،(ٕٕٜٕ) يعلى وأبو ،(ٕٕٚٚ رقم ،ٕٜٖ/ ٕ) والدارمى ،(ٕٔ٘ٗ رقم
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 ،(ٚٔٙٚ رقم ،ٕٕٚ/ ٗ) والحاكم ،(ٓ٘ٛٔ/ ٘) عدي وابن ،(ٔٔٔ/ ٕ) المجروحين
 أجل من العلماء من كثير ضعفو والحديث( ٕٚٔٚ رقم ،ٕٓٗ/ ٘) اإليماف شعب فى والبيهقى

 المجروحين في حباف وابن ،(ٖٗ٘/ ٙ) الكامل في عدي ابن منهم رواتو، أحد مسعدة بن علي
 في والعراقي المستدرؾ، تلخيص في والذىبي ،(ٕٚٗ) التذكرة في القيسراني وابن ،(ٚٛ/ ٕ)

 في معو ومن واألرنؤوط ،(ٖٕٓ/ ٕ) المنتخب على تعليقو في والعدوي ،(٘٘/ ٗ) المغني
/ ٘) واإليهاـ الوىم في القطاف ابن فصححو غيرىم وخالفهم ،(ٖٗٗ/ ٕٓ) المسند تحقيق
 الطيب تمييز في الديبع ابن قاؿ وكذا قوي، إسناده(: ٛٗٗ/ ٕ) البلوغ في الحافظ وقاؿ ،(ٗٔٗ

 في باز ابن وصححو ،(ٕٜٕٙ) الصغير الجامع في السيوطي وصححو ،(ٜٖٔ) الخبيث من
   (.ٕٕٓٛ) المشكاة في األلباني العبلمة وحسنو ،(ٕٚ/ ٕ) فتاواه مجموع

 الذنوب يغفر أنو بعباده وتعالى سبحانو اهلل رحمة من ولكن والزلل الخطأ طبيعتو من فاإلنساف
 قاؿ أنو وسلم عليو اهلل صلى النبي عن مسلم صحيح في جاء العثرات، ويقيل الزالت ويمحو

 (لهم فيغفر اهلل فيستغفروف يذنبوف بقـو ولجاء بكم اهلل لذىب تذنبوا لم لو بيده نفسي والذي)
 (.ٜٕٗٚ) مسلم أخرجو

 في إليو اإلنساف لحاجة وذلك النبوية، والسنة الكريم القرآف في االستغفار على الحث ورد ولقد
 ليعالج االستغفار فجاء تقدـ، كما تعالى اهلل معصية في ووقوعو الطاعات، في لتقصيره وقت، كل
 إلى حسنا متاعا يمتعكم إليو توبوا ثم ربكم استغفروا وأف} تعالى قاؿ اإلنساف، عند النقص ىذا
({ ٖ) كبير يـو عذاب عليكم أخاؼ فإني تولوا وإف فضلو فضل ذي كل ويؤت مسمى أجل

 وانزلق ليُلها وطاؿ المعاصي وترادفت حبالها، وتعقدت استحكمت إذا األمور فإف ،[ٖ/ىود]
 ضياءه إليو ويرد نقاءه إليو يعيد الذي الطهور فإف ربو، وبين بينو باعد بأنو وشعر ذنب، إلى المسلم

 من ليعصمو للمسلم يشع الذي النور ألنها التوبة؛ إلى يجنح أف والرضا الغفراف ستار في ويلفو
 سعيد أبى فعن خير، لكل الفياض الينبوع وىي والقنوط، اليأس من الواقية الهداية وىي التخبط،
 بعزتك لربو قاؿ إبليس إف: )يقوؿ - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ سمعت قاؿ الخدرى
 أغفر أبرح ال وجبللى فبعزتى اهلل فقاؿ. فيهم األرواح دامت ما آدـ بنى أغوى أبرح ال وجبللك

 رقم ،ٜٕٓ ص) حميد بن وعبد ،(ٕ٘٘ٔٔ رقم ،ٜٕ/ ٖ) أحمد أخرجو (استغفرونى ما لهم
 فى والطبرانى ،(ٕٚٙٚ رقم ،ٜٕٓ/ ٗ) والحاكم ،(ٜٜٖٔ رقم ،ٖٓ٘/ ٕ) يعلى وأبو ،(ٕٖٜ

 ،(ٙٗٔ/ ٔ) السنة شرح في والبغوي ،(ٕٔٙ/ ٗ) والحاكم ،(ٛٛٚٛ رقم ،ٖٖٖ/ ٛ) األوسط



 - 411 - 

                                                                                                                                                  

 السمح، أبو دراج فيو(: ٖٗٛ/ ٕ) المنذري عنو قاؿ والحديث( ٖٗٔ ص) األسماء في والبيهقي
 الهيثمى وقاؿ الذىبي، وأقره الحاكم، وصححو واه، وىو دراج فيو(: ٜٓ) العلو في الذىبي وقاؿ

 وقاؿ يعلى، أبى إسنادى أحد وكذلك الصحيح، رجاؿ رجالو أحمد إسنادى أحد(: ٕٚٓ/ ٓٔ)
 وقواه شاىد، لو ولكن رجالو ثقة مع منقطع وىو حسن(: ٖٚٔ) المطلقة األمالي في الحافظ
/ ٚٔ) المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط وقاؿ ،(ٗٓٔ) الصحيحة في بطرقو األلباني العبلمة
  (. ٕٗٗٔٔ) برقم اآلتية بالطريق حسن حديث(: ٖٖٚ

 خاشعة وقلوب دامعة وبعيوف وافتقار، وخضوع وانكسار وتضرع بتذلل يكوف أف ينبغي واالستغفار
 في والصدؽ االبتهاؿ حرارة معو يكوف أف وينبغي، طامعة وفضلو وصفحو ربها رحمة إلى ونفوس
 يكوف أف ويستحب. االستقباؿ في المغفرة إلى بالفقر والشعور الحاؿ في والتضرع السؤاؿ

 الدنيا، السماء إلى جبللو جل اهلل ينزؿ حينما األسحار، في وباألخص والنهار، بالليل متواصبل
 - ىريرة أبى فعن حاجاتهم، وقضاء زالتهم وغفراف مصالحهم لنيل لطيف بنداء عباده وينادي

 إلى ليلة كل وتعالى تبارؾ ربنا ينزؿ) قاؿ - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ أف - عنو اهلل رضى
 من فأعطيو يسألنى من لو فأستجيب يدعونى من يقوؿ اآلخر الليل ثلث يبقى حين الدنيا السماء

 (.٘ٗٔٔ) البخارى أخرجو( لو فأغفر يستغفرنى
 [.ٖٔ: النور{ ]تُػْفِلُحوفَ  َلَعل ُكمْ  اْلُمْؤِمُنوفَ  أَيػَُّها َجِميًعا الل وِ  ِإَلى َوُتوبُوا: }تعالى وقاؿ
 [.ٕ٘: الشورى{ ]ِعَباِدهِ  َعنْ  التػ ْوبَةَ  يَػْقَبلُ  ال ِذي َوُىوَ : }فقاؿ عليها، بالقبوؿ ووعد
 طالبين وجوده، كرمو ساحات إلى يلجؤوا أف وأمرىم ومغفرتو، عفوه في الرجاء أبواب لعباده وفتح
 بينهم يوصد وال طارد، اهلل رحمة من يطردىم ال توبتهم، وقبوؿ العورات، وستر السيئات تكفير
 .باب اهلل وبين
 يَػْغِفرُ  الل وَ  ِإف   الل وِ  رَْحَمةِ  ِمنْ  تَػْقَنُطوا اَل  أَنْػُفِسِهمْ  َعَلى َأْسَرُفوا ال ِذينَ  ِعَباِديَ  يَا ُقلْ : }تعالى قاؿ

 [.ٖ٘: الزمر{ ]الر ِحيمُ  اْلَغُفورُ  ُىوَ  ِإن وُ  َجِميًعا الذُّنُوبَ 
 أَنْػُفَسُهمْ  ظََلُموا َأوْ  فَاِحَشةً  فَػَعُلوا ِإَذا َوال ِذينَ : }- تعالى - قاؿ عليو؛ اهلل تاب واستغفر تاب فمن

 اهلل أثنى وقد[. ٖ٘ٔ: عمراف آؿ{ ]الل وُ  ِإال   الذُّنُوبَ  يَػْغِفرُ  َوَمنْ  ِلُذنُوبِِهمْ  فَاْستَػْغَفُروا الل وَ  ذََكُروا
 َآَمن ا ِإنػ َنا رَبػ َنا يَػُقوُلوفَ  ال ِذينَ : }- تعالى - فقاؿ االستغفار، على المداومين المتقين عباده على

 َواْلُمْستَػْغِفرِينَ  ِفِقينَ َواْلُمنْ  َواْلَقانِِتينَ  َوالص اِدِقينَ  الص ابِرِينَ *  الن ارِ  َعَذابَ  َوِقَنا ُذنُوبَػَنا لََنا فَاْغِفرْ 
 [.ٚٔ ،ٙٔ: عمراف آؿ{ ]بِاأْلَْسَحارِ 
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 الرزؽ بسعة ويمتعو بركاتو، من عليو يغدؽ ورحمتو، لحفظو وأىلٌ  اهلل رعاية محل ذنبو من والتائب
 ثواب في تعالى قاؿ اآلخرة؛ في المقيم والنعيم العظيم بالثواب عليو وينعم الدنيا، في العيش ورغد

 َونِْعمَ  ِفيَها َخاِلِدينَ  اأْلَنْػَهارُ  َتْحِتَها ِمنْ  َتْجِري َوَجن اتٌ  رَبِِّهمْ  ِمنْ  َمْغِفَرةٌ  َجَزاُؤُىمْ  ُأولَِئكَ : }إليو التائبين
 {اْلَعاِمِلينَ  َأْجرُ 

 [.ٖٙٔ: عمراف آؿ]
 العزة وزيادة النسل وكثرة والنماء، للخصب سبب الذنوب عن اإلقبلع مع االستغفار إف ثم

*  ِمْدرَارًا َعَلْيُكمْ  الس َماءَ  يُػْرِسلِ *  َغف ارًا َكافَ  ِإن وُ  رَب ُكمْ  اْستَػْغِفُروا فَػُقْلتُ : }تعالى قاؿ والمنعة؛
 [.ٕٔ - ٓٔ: نوح{ ]أَنْػَهارًا َلُكمْ  َوَيْجَعلْ  َجن اتٍ  َلُكمْ  َوَيْجَعلْ  َوبَِنينَ  بَِأْمَواؿٍ  َويُْمِددُْكمْ 

 .والدنيا الدين بركات االستغفار وفي بالعباد، رحمةٌ  اإليماف ففي
 َمنْ  ِإال  : }تعالى قاؿ والنعم؛ واللطف الرحمة نسمات منو تنسم مصراعيو على مفتوح التوبة وباب
 الر ْحَمنُ  َوَعدَ  ال ِتي َعْدفٍ  َجن اتِ *  َشْيًئا يُْظَلُموفَ  َواَل  اْلَجن ةَ  َيْدُخُلوفَ  فَُأولَِئكَ  َصاِلًحا َوَعِملَ  َوَآَمنَ  تَابَ 

 [.ٔٙ ،ٓٙ: مريم{ ]َمْأتِيًّا َوْعُدهُ  َكافَ  ِإن وُ  بِاْلَغْيبِ  ِعَباَدهُ 
 ذلك من تُنجي..  الواضح اإليجابي مدلولها فتحقق الصالح، والعمل اإليماف تنشئ التي فالتوبة

 .شيًئا يظلموف وال الجنة يدخلوف إنما ،{غًيا} أصحابها يلقى فبل المصير
 وتكثر األرزاؽ، وتبارؾ الرحمات، ُتستنزؿ بهما اهلل، إلى واإلنابة االستغفار بركات أعظم فما

 .والرشاد والسداد القوة ويمنح الذنب، ويغفر والبنين، األمواؿ اهلل ويعطي الخيرات،
 ويبسط الليل، مسيء ليتوب بالنهار يده ويبسط الذنب، ويغفر التوب يقبل تواب، غفور عفو واهلل
 بطاعة يشتغل أف للعاقل فينبغي وإحسانًا؛ - سبحانو - منو فضبلً  النهار، مسيء ليتوب بالليل يده
 في ويخشاه دائًما، اهلل عظمة يستحضر وأف منو، والخوؼ مراقبتو عن عين طرفة يغفل وال ربو

 النادمين ويعوض أمًنا، غضبو من الخائفين قلوب يمؤل شديد، وغضبو محيط فعلمو والعبلنية؛ السر
 .الدرجات ورفع التوبة وقبوؿ الذنوب وغفراف السيئات بمحو منهم كاف ما على اآلسفين

 صادقة، توبة لدنك من لنا ىب الصامتين، ضمائر ويعلم السائلين، حوائج يملك َمنْ  يا اللهم
 .تسويف أو نقص يعتريها وال تردد يشوبها ال كاملة، وإنابة
 وآف، حين كل في بها مشتغلين يكونوا وأف بد ال فإنو التوبة، إلى محتاجين الناس عمـو كاف وإذا
 يجوز وال الفور، على فرضٌ  الذنب من بالتوبة المبادرة أف على المتضافرة النصوص ّدلت وقد

 .اختيار ال ضرورة توبة تصبح ىذه والحالة ألنها تنفع؛ ال المعاينة عند التوبة وأف تأخيرىا،
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 أف قبل قريب، من يتوبوف ثم بجهالة السوء يعملوف للذين اهلل على حقٌ  التوبة قبوؿ كاف لهذا
 ِإن َما: }تعالى قاؿ نفسو؛ على المرء ويغلب سوقًا، األرواح وتساؽ اآلجاؿ، وتحضر اآلماؿ تنقطع
 وََكافَ  َعَلْيِهمْ  الل وُ  ُتوبُ يػَ  فَُأولَِئكَ  َقرِيبٍ  ِمنْ  يَػُتوبُوفَ  ثُم   ِبَجَهاَلةٍ  السُّوءَ  يَػْعَمُلوفَ  لِل ِذينَ  الل وِ  َعَلى التػ ْوبَةُ 

 ِإنِّي قَاؿَ  اْلَمْوتُ  َأَحَدُىمُ  َحَضرَ  ِإَذا َحت ى الس يَِّئاتِ  يَػْعَمُلوفَ  لِل ِذينَ  التػ ْوبَةُ  َولَْيَستِ *  َحِكيًما َعِليًما الل وُ 
 [.ٛٔ ،ٚٔ: النساء{ ]أَلِيًما َعَذابًا َلُهمْ  َأْعَتْدنَا ُأولَِئكَ  ُكف ارٌ  َوُىمْ  يَُموُتوفَ  ال ِذينَ  َواَل  اآْلَفَ  تُػْبتُ 
 راجًيا الصالح والعمل التقوى بذور باذرًا عازًما جاًدا فعل ما على نادًما اهلل إلى العبد تاب فمتى
 الطريق على يدلو بل خائًفا؛ مطروًدا يدعو وال حائًرا، منبوًذا يتركو ال توبتو، اهلل قَِبلَ  ربو، رحمة

 حتى بالتوبة؛ يُعج ل أف: سوى حينئذ العبد على وال الطريق، لو وينير خطواتو، ويسند بيده، ويأخذ
 ويصروف السيئات يعملوف الذين المغروروف وليحذر المحو، يقبل ال وطبًعا رانًا المعاصي تصير ال

 وقد. اآلف تبت إني: قاؿ الموت أحدىم حضر إذا حتى التوبة، في ويسوفوف المعاصي على
 عليو يتعسر أو يتعذر وعادات ملكات صارت حتى نفسو، بها وأنست قلبو، في المعاصي رسخت
 الغواية، بو لج ت أف بعد التوبة إلى فاضطر الموعود، األجل جاءه إذا حتى عنها، اإلقبلع

 متسع ىناؾ يعد ولم األجل، وحضره العذاب عاين حين إال يتب لم فهو الخطيئة، بو وأحاطت
 .الذنوب الرتكاب

 في استقامة وال القلب في صبلًحا تُنشيء ال ألنها مردودة ىي بل صحيحة غير التوبة فهذه
 ويـو مغربها، من الشمس طلوع بعد كالتوبة فهي اختيار؛ ال اضطرار توبة ألنها ذلك الحياة؛
 .تعالى - اهلل بأس معاينة وعند القيامة،
 .مندـ ساعة والت فيندـ األمل، وينقطع األجل، يحضر أف قبل اهلل إلى بالتوبة المؤمن فليبادر
 :بعضها ذكر وىذا واألحاديث، اآليات من مأخوذة للتوبة شروطا العلماء ذكر: مسألة
 .فورا الذنب عن اإلقبلع: األوؿ
 .فات ما على الندـ: الثاني

 .العودة عدـ على العـز: الثالث
 .منهم البراءة طلب أو ظلمهم، من حقوؽ إرجاع: الرابع
 :األمثلة بعض مع نسوقها النصوح، التوبة لشروط أخرى تفصيبلت العلم أىل بعض وذكر
 كبلـ خوؼ أو معاودتو، على أو عليو القدرة كعدـ آخر، لشيء ال هلل الذنب ترؾ يكوف أف: األوؿ
 .مثبل الناس
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 .وظيفتو من طرد ربما أو الناس، بين وسمعتو جاىو على تؤثر ألنها الذنوب ترؾ من تائبا يسمى فبل
 األمراض خشية الفاحشة أو الزنا ترؾ كمن وقوتو، صحتو لحفظ الذنوب ترؾ من تائبا يسمى وال

 خشي ألنو الرشوة أخذ ترؾ من تائبا يسمى وال وذاكرتو، جسمو تضعف أنها أو المعدية، الفتاكة
 .مثبل الرشوة مكافحة ىيئة من معطيها يكوف أف
 .إلفبلسو المخدرات وتعاطي الخمر شرب ترؾ من تائبا يسمى وال

 أصيب إذا كالكاذب إرادتو، عن خارج ألمر معصية فعل عن عجز من تائبا يسمى ال وكذلك
 أفقده بحادث أصيب إذا السارؽ أو الوقاع، على القدرة فقد إذا الزاني أو النطق، أفقده بشلل

 ولمثل فواتها على التأسف أو المعصية تمني عن واإلقبلع الندـ من ىذا لمثل البد بل أطرافو،
 وقد الصحابة من عدة عن روي الحديث ىذا( توبة الندـ: )وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ يقوؿ ىذا

 وابن ،(ٖٖٚ/ ٖ) الكبير التاريخ فى والبخارى ،(ٕٔٓٗ رقم ،ٕٕٗ/ ٔ) أحمد أخرجو أخرجو
 ،(ٕٔٙ رقم ،ٖٚٚ/ ٕ) حباف وابن ،(٘ٓٔ) والحميدي ،(ٕٕ٘ٗ رقم ،ٕٓٗٔ/ ٕ) ماجو

( ٜٕٓٚ رقم ،ٖٙٛ/ ٘) اإليماف شعب فى والبيهقى ،(ٕٔٙٚ رقم ،ٕٔٚ/ ٗ) والحاكم
 في والخطيب ،(ٕٖٔ/ ٛ) الحلية في نعيم وأبو ،(ٔ/ ٖٚٔ ؽ/ ٖج) معجمو في واإلسماعيلي

 الحاكم، صححو والحديث( ٜٔ/ ٘) السنة شرح في والبغوي ،(ٕٓ٘ - ٕٛٗ/ ٔ) الموضح
 ىذا(: ٕٛٗ/ ٗ) الزجاجة مصباح في البوصيرى وقاؿ ،(ٔٚٗ/ ٖٔ) الفتح في الحافظ وحسنو
 الشيخ وقاؿ ،(ٕٓٛٙ) الجامع صحيح في األلباني العبلمة وصححو ثقات، رجالو صحيح إسناد
 قوي، إسناد وىذا صحيح: األرنؤوط وقاؿ صحيح، إسناده: المسند تحقيق في شاكر أحمد

 صحيح في العدوي وقاؿ ،(ٕٚ) الحديث تحت النافلة في الحويني إسحاؽ أبو الشيخ وصححو
 .صحيح إسناده(: ٔٛٗ/ ٗ) كثير ابن تفسير

 الدنيا إنما: )قاؿ وسلم عليو اهلل صلى تراه أال الفاعل، منزلة بالقوؿ المتمني العاجز نزؿ واهلل
 فهذا حقا، فيو هلل ويعلم رحمو، فيو ويصل ربو، فيو يتقي فهو وعلما ماال اهلل رزقو عبد نفر، ألربعة

 ماال لي أف لو: يقوؿ النية، صادؽ فهو ماال، يرزقو ولم علما، اهلل رزقو وعبد المنازؿ، بأفضل
 مالو في يخبط علما يرزقو ولم ماال اهلل رزقو وعبد سواء، فأجرىما بنيتو، فهو فبلف، بعمل لعملت

 وعبد المنازؿ، بأخبث فهذا حقا، فيو هلل يعلم وال رحمو، فيو يصل وال ربو، فيو يتقي وال علم بغير
 فوزرىما بنيتو، فهو فبلف، بعمل فيو لعملت ماال لي أف لو: يقوؿ فهو علما وال ماال اهلل يرزقو لم

 في قانع وابن ،(ٕٕٛٗ) ماجو وابن ،(ٕٓٗ) الزىد في ووكيع ،(ٜٕٕ/ ٗ) أحمد أخرجو (سواء
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 زىد على زوائده في المروزي والحسين ،(ٙٛ٘) الزىد في وىناد ،(ٕٕٕ/ ٕ) الصحابة معجم
 مشكل شرح في والطحاوي ،(ٙٓٔو ٘ٓٔ) القرآف فضائل في والفريابي ،(ٜٜٜ) المبارؾ ابن

 والبيهقي ،(ٕٙٙ) المعجم في األعرابي وابن ،(ٚٙٛ/ ٕٕ) الكبير في والطبراني ،(ٖٕٙ) اآلثار
. كبشة أبي من يسمع لم وسالم. كبشة أبي عن الجعد، أبي بن سالم عن طرؽ من( ٜٛٔ/ ٗ)

 ماجو ابن عند كما - كبشة أبي ابن وىو كبشة وأبي سالم بين الواسطة بذكر الحديث وروي
 بغداد تاريخ في والخطيب ،(ٜٛٔ/ ٗ) والبيهقي ،(٘ٙٛ/ ٕٕ) الكبير في والطبراني ،(ٕٕٛٗ)
 روى. كبشة أبي عن كبشة، أبي ابن عن الجعد، أبي بن سالم عن طرؽ من -( ٓٛ - ٜٚ/ ٙ)

 أبي بن محمد: وىو معروؼ، ىذا كبشة أبي ابن: قاؿ أنو المديني بن علي عن: بإثره البيهقي
 حباف ابن وذكره تعديبًل، وال جرحاً  فيو يذكر ولم( ٙٚٔ/ ٔ) تاريخو في البخاري وذكره. كبشة

 وقد الحديث، لين فهو مقبوؿ،(: ٙٛٗٛ) التقريب في الحافظ وقاؿ ،(ٕٖٚ/ ٘) الثقات في
 والترمذي ،(ٖٕٔ/ ٗ) مسنده في أحمد: عند كما الطائي سعيد البختري أبو تابعو فقد..  توبع

 ،(ٛٙٛو ٘٘ٛ/ ٕٕ) الكبير في والطبراني ،(ٜٔٔ/ ٖ) تاريخو في والفسوي ،(ٕٖٕ٘)
 سعيد عن طرؽ من( ٖٜٔ/ ٗٔ) الكماؿ تهذيب في والمزي ،(ٜٚٓٗ) السنة شرح في والبغوي
 في القيم ابن وصححو صحيح، حسن حديث ىذا: عقبو الترمذي قاؿ والحديث. بو الطائي،

 العبلمة وصححو صحيح، إسناده: التثريب طرح في كما العراقي وقاؿ السعادة، دار مفتاح
 المسند تحقيق في األرنؤوط وقاؿ الترمذي، صحيح وفي ماجة ابن صحيح في األلباني

 الصحة ظاىرىا معلة أحاديث في الحديث فضعف مقبل الشيخ أما. حسن حديث(: ٕٜٕٙ٘)
 (.ٕٗٗ - ٖٕٗ رقم ،ٕٓٗص)

 الشعور معها يمكن ال الصحيحة التوبة أف يعني وىذا: وضرره الذنب قبح يستشعر أف: الثاني
 ساؽ وقد المستقبل، في لذلك العودة يتمنى أف أو الماضية، الذنوب يتذكر حين والسرور باللذة

 - العلم حرماف: منها للذنوب كثيرة أضرارا والفوائد والدواء الداء كتابو في اهلل رحمو القيم ابن
 وقلة - البركة ومحق - الطاعة وحرماف - البدف ووىن - األمور وتعسير - القلب في والوحشة

 - اهلل على المذنب وىواف - الذنوب واعتياد - السيئات وتولد - الصدر وضيق - التوفيق
 اللعنة تحت والدخوؿ القلب على والطبع - الذؿ ولباس - لو البهائم ولعنة - الناس على وىوانو

 النعم وزواؿ - الحياء وذىاب - الغيرة وانعداـ -والبحر البر في والفساد - الدعاء إجابة ومنع -
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 - الخاتمة وسوء - الشيطاف أسر في والوقوع - العاصي قلب في والرعب - النقم ونزوؿ -
 .اآلخرة وعذاب

 عن يعدؿ قد الناس بعض فإف بالكلية، الذنوب عن يبتعد تجعلو الذنوب ألضرار المعرفة وىذه
 :منها ألسباب أخرى معصية إلى معصية

 .أخف وزنها أف يعتقد أف
 .أقوى فيها والشهوة أكثر، إليها تميل النفس ألف
 إعداد إلى تحتاج التي المعصية بخبلؼ غيرىا، من أكثر متيسرة المعصية ىذه ظروؼ ألف

 .متوافرة حاضرة أسبابها وتجهيز،
 .يفارقهم أف عليو ويصعب المعصية ىذه على مقيموف وخلطاؤه قرناءه ألف
 ىذه يفقد أف عليو فيعز أصحابو بين ومكانة جاىا المعينة المعصية لو تجعل قد الشخص ألف

 وقع ما وكذلك والفساد، الشر عصابات رؤساء لبعض يقع كما المعصية، في فيستمر المكانة
 المعاصي، في تهتكو على والمو الواعظ الشاعر العتاىية أبو نصحو لما الماجن الشاعر نواس ألبي

 :نواس أبو فأنشد
 جاىي القـو عند بالنسك مفسدا أتراني*  المبلىي تلك تاركا عتاىي يا أتراني
 .توبة إلى يحتاج ذنب ذاتو حد في ىو التوبة تأخير فإف ولذلك التوبة، إلى العبد يبادر أف: الثالث
 مكر ويأمن نفسو إلى فيركن قبلت، قد بأنها يجـز وال النقص، من توبتو على يخشى أف: الرابع

 .اهلل
 الماضي في منعت التي الزكاة كإخراج ممكنا، كاف إف اهلل حق من فات ما استدراؾ: الخامس

 .كذلك الفقير حق من فيها ولما
 .أخرى مرة المعصية في يوقعو قد فيو وجوده كاف إذا المعصية موضع يفارؽ أف: السادس

 وسيأتي المائة قاتل حديث فوائد من قبلو والذي وىذا المعصية على أعانو من يفارؽ أف: السابع
 .سياقو
 سيلعن السوء وقرناء. ٚٙ/ الزخرؼ( المتقين إال عدو لبعض بعضهم يومئذ األخبلء: )يقوؿ واهلل

 منهم والتحذير ومقاطعتهم ونبذىم بمفارقتهم التائب أيها عليك ولذلك القيامة، يـو بعضا بعضهم
 وأنت دعوتهم باب من إليهم العودة لك فيزين الشيطاف يستجرينك وال دعوتهم عن عجزت إف

 .تقاـو ال ضعيف أنك تعلم
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 بدعة صاحب فهو بالجنة، وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ لو شهد لمن يشهد لم ومن
 .وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ فيما شاؾ وضبللة،

 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب منو وسلم السنة، لـز من: أنس بن مالك وقاؿ
 تقصير لو كاف وإف والصالحين، والشهداء والصديقين النبيين مع كاف مات، ثم وسلم

 .ٔالعمل في
 .ٕاإلسبلـ ىي والسنة السنة، ىو اإلسبلـ: الحارث بن بشر وقاؿ

                                                                                                                                                  

 .الماضي قرناء مع العبلقات بإعادة المعصية إلى أشخاص فيها رجع كثيرة حاالت وىناؾ
 أو والمزمار، كالعود اللهو وآالت المسكرات مثل عنده الموجودة المحرمات إتبلؼ: الثامن
 أو وإتبلفها تكسيرىا فينبغي وىكذا والتماثيل، الماجنة والقصص المحرمة واألفبلـ الصور

 .إحراقها
 قصة من وكم حصولها، من البد المعصية مبلبس جميع االستقامة عتبة على التائب خلع ومسألة

 بعد وضبللهم التوبة عن ورجوعهم نكوصهم في سببا التائبين عند المحرمات ىذه إبقاء فيها كاف
 .الثبات اهلل نسأؿ الهدى،
 وأف السوء رفقاء عن بديبل ويكوف نفسو على يعينو من الصالحين الرفقاء من يختار أف: التاسع
 فراغا لديو الشيطاف يجد ال حتى يفيد بما وقتو ويمؤل العلم ومجالس الذكر حلق على يحرص
 .بالماضي ليذكره
 حتى الحبلؿ ويتحرى اهلل طاعة في طاقتو فيصرؼ بالسحت رباه الذي البدف إلى يعمد أف: العاشر
 .طيب لحم لو ينبت

 الصوت والغرغرة: مغربها من الشمس طلوع وقبل الغرغرة، قبل التوبة تكوف أف: عشر الحادي
 والكبرى الصغرى القيامة قبل التوبة تكوف أف والمقصود الروح سحب عند الحلق من يخرج الذي
 والترمذي، أحمد رواه( منو اهلل قبل يغرغر أف قبل اهلل إلى تاب من: )وسلم عليو اهلل صلى لقولو
 الشمس تطلع أف قبل تاب من: )وسلم عليو اهلل صلى وقولو(. ٕٖٔٙ) الجامع صحيح في وىو
  .مسلم رواه( عليو اهلل تاب مغربها من
 قاؿ محقق نسخة الشيخ النجمي: لم أجده. ٔ
 قاؿ محقق نسخة العبلمة النجمي: لم أجده. ٕ
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 أصحاب من رجبل أرى فكأنما السنة، أىل من رجبل رأيت إذا: عياض بن فضيل وقاؿ
 من رجبل أرى فكأنما البدع، أىل من رجبل رأيت وإذا وسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ

 .ٔالمنافقين
 إلى يجيب من منو وأعجب السنة، إلى اليـو يدعو ممن العجب عبيد بن يونس وقاؿ
 .ٕفيقبل السنة
 .ٖمات حتى والبدع، وإياكم السنة، السنة: الموت عند يقوؿ عوف ابن وكاف
 عبد ألبي قولوا: فقاؿ المناـ، في فرئي أصحابي من رجل ومات: حنبل بن أحمد وقاؿ

 .ٗالسنة عن سألني اهلل سألني ما أوؿ فإف بالسنة؛ عليك: اهلل
 بالسنة االعتصاـ: ويقاؿ، صديق فهو مستورا، السنة على مات من: العالية أبو وقاؿ
  .٘نجاة
 ووكل اهلل، عصمة من خرج بدعة، صاحب إلى بأذنو أصغى من: الثوري سفياف وقاؿ
 .ٙ- البدع إلى يعني - إليها
 أىل تجالس ال: عمراف بن موسى إلى وتعالى تبارؾ اهلل أوحى: ىند أبي بن داود وقاؿ

 .ٔجهنم نار في أكببتك يقولوف، مما شيء صدرؾ في فحاؾ جالستهم، فإف البدع،

                                                           

 قاؿ محقق نسخة العبلمة النجمي: لم أجده. ٔ
وابن بطة في اإلبانة  ،(ٕٔ/ٖأخرجو أبو نعيم في الحلية ) قاؿ محقق نسخة العبلمة النجمي: ٕ

 .( بإسناٍد حسنٖٕ،  ٕٕ،  ٕٔوالبللكائي في السنة ) ،(ٕٓ) الكبرى
 : لم أجده.قاؿ محقق نسخة العبلمة النجمي ٖ

 قاؿ محقق نسخة العبلمة النجمي: لم أجده. ٗ
 قاؿ محقق نسخة العبلمة النجمي: لم أجده. ٘
وابن بطة في  ،(ٖٗ،  ٕٙ/ٚأبو نعيم في الحلية )أخرجو  قاؿ محقق نسخة العبلمة النجمي: ٙ

 .(ٗٗٗاإلبانة الكبرى )
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 .ٕالحكمة يعط لم بدعة صاحب جالس من: عياض بن الفضيل وقاؿ
 عليك تنزؿ أف أخاؼ فإني بدعة، صاحب مع تجلس ال: عياض بن الفضيل وقاؿ
 .ٖاللعنة
 نور وأخرج عملو، اهلل أحبط بدعة، صاحب أحب من: عياض بن الفضيل وقاؿ

 .ٗقلبو من اإلسبلـ
 .٘العمى ورثو بدعة، صاحب مع جلس من: عياض بن الفضيل وقاؿ
 .غيره طريق في فجز طريق في بدعة صاحب رأيت إذا: عياض بن الفضيل وقاؿ
 ومن اإلسبلـ، ىدـ على أعاف فقد بدعة، صاحب عظم من: عياض بن الفضيل وقاؿ
 عليو اهلل صلى محمد على وجل عز اهلل أنزؿ بما استخف فقد مبتدع وجو في تبسم

 في يزؿ لم مبتدع جنازة تبع ومن رحمها، قطع فقد مبتدع كريمتو زوج ومن وسلم،
 .ٙيرجع حتى اهلل سخط

                                                                                                                                                  

( نحوه عن محمد ٜٗ)ص أخرج ابن وضاح في البدع نحوه قاؿ محقق نسخة العبلمة النجمي: ٔ
( نحوه عن ٙ٘٘وابن بطة في اإلبانة الكبرى ) ،(ٚ٘بن أسلم، وأخرج اآلجري في الشريعة )ص

 .خصيف بن عبد الرحمن الجزري
وابن بطة  ،(ٜٗٔٔ،  ٖٕٙأخرجو البللكائي في السنة )قاؿ محقق نسخة العبلمة النجمي:  ٕ

 .( وإسناده حسنٜٖٗفي اإلبانة الكبرى )

( ٔ٘ٗ،  ٔٗٗوابن بطة ) ،(ٕٕٙأخرجو البللكائي )نسخة العبلمة النجمي: قاؿ محقق  ٖ
 .وإسناده حسن

وأبو  ،(ٓٗٗوابن بطة ) ،(ٖٕٙأخرجو أخرجو البللكائي )قاؿ محقق نسخة العبلمة النجمي:  ٗ
 .( وإسناده صحيحٙٔوابن الجوزي في تلبيس إبليس )ص /(ٖٓٔ/ٛنعيم في الحلية )

 ،(ٖٜٗوابن بطة ) ،(ٖٓٔ/ ٛأخرجو أبو نعيم في الحلية ) النجمي:قاؿ محقق نسخة العبلمة  ٘
 .( وإسناده صحيحٙٔوابن الجوزي في تلبيس إبليس )ص

وابن الجوزي في  ،(ٖٓٔ/ ٛأخرجو أبو نعيم في الحلية )قاؿ محقق نسخة العبلمة النجمي:  ٙ
ندىما أيضاً وإسناده صحيح ، وليس ع (فقد قطع رحمها ) ( إلى قولو : ٙٔتلبيس إبليس )ص

 (.… ومن تبسم  )قولو : 
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 أف وأحب مبتدع، مع آكل وال ونصراني، يهودي مع آكل: عياض بن الفضيل وقاؿ
 .ٔحديد من حصن بدعة صاحب وبين بيني يكوف
 بدعة لصاحب مبغض أنو الرجل من وجل عز اهلل علم إذا: عياض بن الفضيل وقاؿ
 .ٖنفاقا إال بدعة صاحب يمالئ سنة صاحب يكن وال، ٕعملو قل وإف لو، غفر
 بدعة صاحب انتهر ومن إيمانا، قلبو اهلل مؤل بدعة صاحب عن بوجهو أعرض ومن
 فبل، درجة مائة الجنة في اهلل رفعو بدعة صاحب أىاف ومن األكبر، الفزع يـو اهلل آمنو
 .ٗأبدا اهلل في بدعة صاحب تحب تكن

                                                           

وأخرج  ،(ٖٓٔ/ٛوأبو نعيم ) ،(ٜٗٔٔأخرجو البللكائي ) قاؿ محقق نسخة العبلمة النجمي: ٔ
 صحيح.( الشطر الثاني منو وإسناده ٓٚٗابن بطة )

( بإسناٍد ٖٓٔ/ٛأخرج ىذا الشطر أبو نعيم في الحلية )قاؿ محقق نسخة العبلمة النجمي:  ٕ
 .جوت أف يغفر لوصحيح، وعنده ر 

( بإسناٍد صحيح وأخرجو ٗٓٔ/ٛأخرج نحوه أبو نعيم )قاؿ محقق نسخة العبلمة النجمي:  ٖ
 .( بإسناٍد البأس بوٜٕٗابن بطة بلفظو )

 قاؿ محقق نسخة العبلمة النجمي: لم أجده. ٗ
 

 اإلنساف أف بو يقصد أنو واضح مالك قوؿفي شرحو:  العقل الكريم عبد بن ناصروقاؿ الدكتور 
 اهلل رسوؿ أصحاب من األولين السابقين في الكبلـ من وسلم واستقامت، عقيدتو حسنت إذا

 تكلم وال شيء عليهم قلبو في يكن ولم فيهم يطعن فلم الهدى، وأئمة وسلم عليو اهلل صلى
 يقصد وىو المعاصي، بعض في وقع وإف الخير إلى ومصيره الجنة إلى مصيره فإف بلسانو، عليهم
 أما معصيتو، على مات وإف الخير لو يرجى فالعاصي المعاصي، وبين االعتقادية البدع بين التفريق

 .وعيداً  أشد فهو السنة خبلؼ في يقع الذي
 رجبلً  أرى فكأنما السنة أىل من رجبلً  رأيت إذا: عياض بن الفضيل وقاؿ: ]تعالى اهلل رحمو قاؿ
 من رجبلً  أرى فكأنما البدع أىل من رجبلً  رأيت وإذا وسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب من

 [.المنافقين
 .اآلف عليها التعليق يكفي فلذلك واحد، موضوع تحت تندرج كلها ستليها والتي النصوص ىذه
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 والردع الوعيد سبيل على منها والتحذير البدع عن النهي في السلف عبارات في تدخل أنها وذلك
 على وليست الزجر، بها يراد التي الوعيد بنصوص أشبو فهي البدعة، من والوقاية السنة وحماية
 على كلو وىذا مغّلظ، حكم فيها أو قسوة فيها العبارات بعض أف والمعنى جانب، كل من وجهها
 .البدع من األمة حماية وسائل من ىذا يجعلوف السلف ألف الزجر؛ سبيل
 الصعبة األوصاؼ ببعض أىلها ووصف البدع عن النهي في التي السلف عن اآلتية اآلثار فإذاً 

 .الوعيد سبيل وعلى والوقاية والحماية الردع سبيل على جاءت
 مثل نظر، ففيها اهلل، رحمو الفضيل مثل عن وردت وإف العبارات ىذه لمثل التنبو ينبغي( تنبيو)

 أف أرجو: يقاؿ أف المفروض كاف ،(األكبر الفزع يـو اهلل آمنو بدعة صاحب انتهر ومن: )قولو
 رفعو بدعة صاحب أىاف من: )قولو وكذلك الرجاء، باب من األكبر، الفزع من وجل عز اهلل يؤّمنو

 التساىل من وىذا الحقيقة، في ينبغي ال وىو نظر، فيو المائة فتحديد( درجة مائة الجنة في اهلل
 .اهلل رحمو الفضيل أمثاؿ العّباد بعض عند

 ركاكة فيها العبارة لكن البدعة، في تقع ال: بمعنى ،(أبداً  اهلل في بدعة صاحب تكن فبل)
 .واضطراب

 أف بد ال بل التسليم، على فيها الكبلـ نأخذ أف ينبغي ال توقيفي األمور ىذه تحديد أف المهم
 مثل في فنتوقف شرعي، دليل عندنا وليس شرعي، دليل إلى يحتاج شيء ىذا: ونقوؿ نناقشها،

 الفضيل من صدرت وكونها باالستدالؿ، يتعلق فيما كثيرة قواعد العلماء لها ذكر وقد األمور، ىذه
 ا.ىػ زلة فهي وجو، كل من تُقبل أنها يعني ال الفضيل أمثاؿ أو
 في الواقعة نفسي فمن ذلك وماسوى النعم ذي اهلل فمن صواب من كاف فما الكتاب آخر ىذاو 

 آلو وعلى األكـر النبي على اهلل وصلى أعلم خلقو وبشؤوف ارحم ولعباده أحكم تعالى واهلل اللمم
  .وسلم وصحبو
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