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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 

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

 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
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 فيو عملي وكاف والدارس فيو الناظر يعين الكتاب 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

 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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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 إال باهلل العلي العظيموال حوؿ وال قوة 

 قاؿ أبو عبد اهلل الفقيو محمد بن عبد اهلل بن أبي زمنين رضي اهلل عنو:
الحمد اهلل الذي شكر على ما بو أنعم، وعاقب على ما لو شاء منو عصم، وصلى اهلل 

على محمد خاتم النبيين، وعلى آؿ محمد أجمعين، وأعوذب باهلل من ىوى مضل، 
 وأسألو الزيادة في اليقين، والعوف على اتباع سبيل المؤمنين.وعمل غير متقبل، 

 وبعد: 
فإف أىل الرغبة في اتباع السنة والجماعة سألني أف أكتب لو أحاديث يشرؼ على 

مذاىب األئمة في اتباع السنة والجماعة الذي يقتدى بهم، وينتهي إلى رأيهم، وما كاف 
عذاب القبر، والحوض، والميزاف، يعتقدوف ويقولوف، بو في اإليماف بالقدر، و 

والصراط، وخلق الجنة والنار، والطاعة، والشفاعة، والنظر إلى اهلل عز وجل يـو 
 القيامة، فليجاب بما سأؿ عن تأليف ىذا الكتاب.

وزادتني رغبة فيو ما رأيت من حرصو على تعلم مل يلـز تعلمو، وال عذر لجاىل في 
والدين وشرائع المسلمين، وقد ألزمو اهلل عز  ترؾ السؤاؿ والبحث عن أصوؿ اإليماف

 (.ٖٗ( )النحل: تَػْعَلُموفَ  اَل  ُكْنُتمْ  ِإفْ  الذّْْكرِ  َأْىلَ  فَاْسأَُلواوجل ذلك بقولو )
وكذلك ال عذر لعالم في كتماف ما يسأؿ عنو، مما فيو من كتاب ناطق، أو سنة قائمة 

نُػنَّوُ العلماء في قولو ) عمن يجهلو للميثاؽ الذي أخذه اهلل تبارؾ وتعالى على  ِللنَّاسِ  لَُتبَػيػّْ
 (، وال توفيق إال باهلل، عليو توكلت وأليو أنيب. ٚٛٔ( )آؿ عمراف: َتْكُتُمونَوُ  َواَل 

 مسائل في المقدمة: 
وىو مذىب  السلف،مذىب ب يحسن بنا في أوؿ الكتاب أف نعرؼ المسألة األولى:

 .الحديث وأىل ،ٔوالجماعة السنة أىل

                                                           

 فهو قديما المذىب كاف وإف عنهم اهلل رضي الصحابة أياـ أواخر في ظهر السنة أىل لقب ٔ
: قاؿ أنو عنهما اهلل رضي عباس ابن عن يروى، وأصحابو -  وسلم عليو اهلل صلى - النبي مذىب
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 فأىل وجوىهم ابيضت الذين فأما{: " وجوه وتسود وجوه تبيض يـو: }تعالى قولو تفسير في
 البلكائي أخرجو"  والضبلؿ البدع فأىل وجوىهم اسودت الذين وأما العلم، وأولوا والجماعة السنة

 .مجهوؿ منكر البخاري عنو قاؿ عمرو بن مجاشع إسناده في لكن( ٗٚ) برقم( ٔٚ/ ٔ)
 إسماعيل حدثنا الصباح بن محمد جعفر أبو حدثنا(: )٘ٔ/ ٔ) صحيحو مقدمة في مسلم وقاؿ

 الفتنة وقعت فلما اإلسناد عن يسألوف يكونوا لم قاؿ سيرين ابن عن األحوؿ عاصم عن زكرياء بن
 يؤخذ فبل البدع أىل إلى وينظر حديثهم فيؤخذ السنة أىل إلى فينظر رجالكم لنا سموا قالوا

 (حديثهم
 فإنهم البدعة فأىل عداىم ومن الحق أىل نذكرىم الذين السنة وأىل: )حـز بن محمد أبو قاؿ

 أصحاب ثم عليهم اهلل رحمو التابعين خيار من نهجهم سلك من وكل عنهم اهلل رضي الصحابة
 شرؽ في العواـ من بهم اقتدى من أو ىذا يومنا إلى فجيبل جيبل الفقهاء من إتبعهم ومن الحديث

 (ٖٔٔ/ ٕ) الفصل( عليهم اهلل رحمة وغربها األرض
 فيدخل الثبلثة الخلفاء خبلفة أثبت من بو يراد السنة أىل فلفظ: )تيمية ابن اإلسبلـ شيخ وقاؿ

 إال فيو يدخل فبل المحضة والسنة الحديث أىل بو يراد وقد الرافضة إال الطوائف جميع ذلك في
 القدر ويثبت اآلخرة في يرى اهلل وإف مخلوؽ غير القرآف إف ويقوؿ تعالى هلل الصفات يثبت من

 يؤيد (ٕٗٓ/ ٔ) النبوية السنة منهاج( والسنة الحديث أىل عند المعروفة األصوؿ من ذلك وغير
 والسنة للخبلؿ والسنة أحمد بن اهلل عبد أحمد لئلماـ كالسنة السنة في ألفت التي الكتب ذلك
 البن والسنة ألثـر ا بن بكر ألبي والسنة حاتم أبي البن والسنة عاصم أبي البن والسنة داود ألبي

 كاإلماـ السنة أىل إماـ بلقب اإلسبلـ علماء بعض تلقبقد و ، وغيرىا لبللكائي والسنة خزيمة
 .اهلل رحمو أحمد

 التسمية لكن وأصحابو -  وسلم عليو اهلل صلى - النبي عليو كاف ما ىو السنة أىل ومذىب
 أىل ومذىب: )اهلل رحمو تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ ألىواءوا البدع مقابلة في ظهرت السنة بأىل
 فإنو وأحمد والشافعي ومالكا حنيفة أبا اهلل يخلق أف قبل معروؼ قديم مذىب والجماعة السنة

 والجماعة السنة أىل عند مبتدعا كاف ذلك خالف ومن نبيهم عن تلقوه الذين الصحابة مذىب
 وإف حنبل بن وأحمد بعدىم من إجماع في ومتنازعوف حجة الصحابة إجماع أف على متفقوف فإنهم
 ألف بل قوال ابتدع أو بقوؿ انفرد ألنو ذلك فليس المحنة في والصبر السنة بإمامة اشتهر قد كاف

 وكاف ليفارقها امتحنو من على وصبر إليها ودعا علمها قبلو معروفة موجودة كانت التي السنة
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 الثالثة المائة أوائل في الصفات نفاة الجهمية محنة وقعت فلما المحنة قبل ماتوا قد قبلو األئمة
 تعالى اهلل صفات وإبطاؿ التجهم إلى الناس ودعوا الواثق ثم المعتصم وأخيو المأموف عهد على
 األمور والة من أدخلوه من معهم أدخلوا قد وكانوا الرافضة متأخروا إليو ذىب الذي المذىب وىو
 وأخذوىم وعاقبوىم بعضهم وقيدوا بالقتل بعضهم تهددوا حتى والجماعة السنة أىل يوافقهم فلم

 أصحابهم طلبوا ثم مدة حبسوه حتى األمر ذلك على حنبل بن أحمد اإلماـ وثبت والرغبة بالرىبة
 خطأىم بين بل لهم موافقتو يوجب بما يأتوا ولم يـو بعد يوما المناظرة في معو فانقطعوا لمناظرتو

 عيسى أبي مثل وغيرىم البصرة أىل من الكبلـ أئمة لو طلبوا قد وكانوا األدلة من ذكروه فيما
 بل فقط المعتزلة مع المناظرة تكن ولم وأمثالو النجار حسين صاحب برغوث عيسى بن محمد
 جهمي معتزلي فكل المرجئة وأنواع والضرارية والنجارية المعتزلة من الجهمية جنس مع كانت
 تنفى والمعتزلة والصفات األسماء ينفى ألنو تعطيبل أشد جهم لكن معتزليا جهمي كل وليس

 كبار من كاف بل المعتزلة من يكن لم المرجئة من كاف المريسى وبشر األسماء دوف الصفات
 (ٕٛٗ/ ٕ) السنة منهاج( الجهمية

 ترؾ فقد شيئا منها ترؾ ومن السنة استكمل فقد فيو كن فمن عشرة السنة: )عيينو بن سفياف قاؿ
 :السنة
 وعمل قوؿ واإليماف والصراط والميزاف والشفاعة والحوض وعمر بكر أبي وتقديم القدر اثبات

 أصوؿ شرح( مسلم على بالشهادة تقطعوا وال القيامة يـو والبعث القبر وعذاب اهلل كبلـ والقرآف
 (ٙ٘ٔ - ٘٘ٔ/ ٔ) لبللكائي السنة أىل اعتقاد
 اهلل رسوؿ أصحاب عليو كاف بما التمسك عندنا السنة اصوؿ: )اهلل رحمو حنبل بن أحمد وقاؿ
 والجلوس الخصومات وترؾ ضبللة فهي بدعة وكل البدع وترؾ بهم واالقتداء وسلم عليو اهلل صلى

 اهلل رسوؿ آثار عندنا والسنة الدين في والخصومات والجداؿ المراء وترؾ األىواء أصحاب مع
 لها تضرب وال قياس السنة في وليس القرآف دالئل وىي القرآف تفسر والسنة وسلم عليو اهلل صلى

 ترؾ من التي البلزمة السنة ومن الهوى وترؾ االتباع ىي إنما األىواء وال بالعقوؿ تدرؾ وال االمثاؿ
 باالحاديث والتصديق وشره خيره بالقدر اإليماف أىلها من يكن لم بها ويؤمن يقلها لم خصلة منها
 تفسير يعرؼ لم ومن بها واإليماف بها التصديق ىو إنما كيف وال لم يقاؿ ال بها وااليماف فيو

 الصادؽ حديث مثل لو والتسليم بو اإليماف فعليو لو وأحكم ذلك كفى فقد عقلو ويبلغو الحديث
 واستوحش االسماع عن نبت وإف كلها الرؤية أحاديث ومثل القدر في مثلو كاف وما والمصدوؽ
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 :السلف: أوال
 يدؿ أصل والفاء والبلـ السين": سلف(: "ٜ٘/ٖ)مقاييس معجمفي  فارس ابن قاؿ
 ا.ىػ المتقدموف: السبلؼ والقـو مضوا، الذين السلف ذلك من وسبق، تقدـ على
: مادة الفاء، حرؼفي  الزاخر العباب في قاؿ ولذا لغويا، الكلمة ىذه أصل ىو ىذا

 قاؿ مضى: أي طلبا يطلب طلب مثاؿ -بالتحريك -سلفا يسلف وسلف": " سلف"
 وسلف المتقدموف،: السبلؼ والقـو ،[ ٕ٘ٚ: البقرة{ ]َسَلفَ  َما فَػَلوُ : }تعالى اهلل

 الهروي عبيد أبي عن نقل ثم ،" وسبلؼ أسبلؼ والجمع المتقدموف، آباؤه: الرجل

                                                                                                                                                  

 المأثورات االحاديث من وغيرىا واحدا جزءا منها يرد ال واف بها اإليماف عليو فإنما المستمع منها
 والقرآف والرؤية القدر في الكبلـ فإف الجدؿ يتعلم وال يناظره وال أحدا يخاصم ال الثقات عن

 حتى السنة أىل من السنة بكبلمو اصاب إف صاحبو يكوف وال عنو منهي مكروه السنن من وغيرىا
 ليس تقوؿ أف تضعف وال بمخلوؽ وليس اهلل كبلـ والقرآف باآلثار ويؤمن ويسلم الجدؿ يدع

 باللفظ قاؿ ومن فيو أحدث من ومناظرة وإياؾ مخلوؽ شيء منو وليس منو اهلل كبلـ فإف بمخلوؽ
 بمخلوؽ وليس اهلل كبلـ ىو وإنما بمخلوؽ ليس أو مخلوؽ أدري ال فقاؿ فيو وقف ومن وغيره

....  الصحاح األحاديث من وسلم عليو اهلل صلى النبي عن روي كما القيامة يـو بالرؤية وااليماف
 (ٗٙٔ - ٙ٘ٔ/ ٔ) لبللكائي السنة أىل اعتقاد أصوؿ شرح( 

 على أنو الرجل يعلم متى لو قيل: )التستري عبداهلل بن سهل عن( ٖٛٔ/ ٔ) البللكائي وروى
 النبي أصحاب يسب وال الجماعة يترؾ ال :خصاؿ عشر نفسو من عرؼ إذا قاؿ والجماعة؟ السنة
 االيماف في يشك وال بالقدر يكذب وال بالسيف األمة ىذه على يخرج وال وسلم عليو اهلل صلى

 على المسح يترؾ وال بالذنب القبلة أىل من يموت من على الصبلة يترؾ وال الدين في يماري وال
 (عدؿ أو جار واؿ كل خلف الجماعة يترؾ وال الخفين

 بعض أفقد وكأني السنة أىل من الرجل بموت أخبر إني: )اهلل رحمو السختياني أيوب وقاؿ
 (ٔٙ - ٓٙ/ ٔ) لبللكائي السنة أىل اعتقاد أصوؿ شرح( أعضائي

 شرح( والجماعة السنة أىل أقل ما: )وقاؿ( غرباء فإنهم خيرا السنة بأىل استوصوا) الثوري وقاؿ
 في توجد كثيرة اللقب ىذا بذكر السلف عن والنصوص (ٗٙ/ ٔ) السنة أىل اعتقاد آصوؿ
 . السلف عند معروؼ اللقب ىذا أف والمقصود العقيدة كتب من مظانها
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 أحدىما: آخراف معنياف وللسلف: " قاؿ ثم والسلم، القرض،: ومنها السلف معاني
 وذوي آبائك من تقدمك من والسلف لو، فرط فرط أو العبد قدمو صالح عمل كل

  ا.ىػ " قرابتك
(: ٜٕٔ/ٕ) األنوار مشارؽ ففي الحديث، غريب أىل ذكرىما المعنياف وىذاف

 فرطا لنا اجعلو)  :للطفل الدعاء في قولو ومنو للعبد، تقدـ صاع عمل كل: والسلف"
 آبائك من تقدمك من: أيضا والسلف اآلخرة، في نجده متقدما خيرا أي ٔ( وسلفا

 ويشهد ،(ٓٓٔ/ ٖ) األنوار بحار ومجمع ،(ٜٖٓ/ ٕ)النهاية في ومثلو ،ا.ىػ وقرابتك
 أف -عنها اهلل رضي -فاطمة حديث وقرابتك، آبائك من تقدمك من: األخير للمعنى

 أىلي أوؿ وأنك أجلي حضر قد إال أراني وال...  ) لها قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي
 الحقي)  :قاؿ ابنتو ماتت لما وكذا .المتقدـ أي ،ٕ( لك أنا السلف ونعم بى، لحوقا
 سلفنا أنتم ): القبور ألىل الدعاء ومنو ،ٖ( مظعوف بن عثماف الخير، الصالح بسلفنا
 .المتقدموف: أي ،ٔ( باألثر ونحن

                                                           

 فاتحة قراءة باب -الجنائز باب: صحيحو في البخارى علقو وقد الحسن، عن مروى األثر ىذا ٔ
 -( ٕٖ٘ٔ) رقم حديث قبل البخارى وذكره ،( ٕ ٓ ٖ/ٖ: الباري فتح) الجنازة على الكتاب

 فرطا) لفظة مسلم روى وقد -( ٗٛٗ-ٖٛٗ/ٕ) التعليق تغليق في كا حجر ابن وصلو وقد
 قبلها نبها قبض عباده من أمة رحمة أراد ذا) تعالى اللة إف: " ونصو مرفوع آخر حديث من( وسلفا

 أمة رحمة اللة أراد إذا باب: الفضائل كتاب مسلم،( )ٓٓٓيديها بين وسلفا فرطا لها فجحلو
 ( .ٕٕٛٛ: ورقمو قبلها، نبها قبض

 (.ٕٓ٘ٗأخرجو مسلم ) ٕ

 ،(ٜٖٛ/ ٖ) سعد وابن ،(ٜٕٗٙ) والطيالسي ،(ٕٕٚٔ رقم ،ٖٕٚ/ ٔ) أحمد أخرجو ٖ
 رضي عباس ابن حديث من( ٜٓٔ/ ٖ) والحاكم ،(٘ٓٔ/ ٔ) نعيم وأبو ،(ٖٚٔٛ) والطبراني

 على يدؿ ما ولو قوي، غير(: ٓٚ/ ٗ) الكبرى السنن في البيهقي عنو قاؿ والحديث عنهما، اهلل
 موثق، وىو كبلـ، وفيو زيد، بن على فيو(: ٚٔ/ ٖ) الهيثمى وقاؿ بالصحة، لو ويشهد معناه،
 وضعفو ضعيف، وىو جدعاف بن زيد بن علي فيو(: ٜ٘ٗ/ ٕ) الخيرة إتحاؼ في البوصيري وقاؿ

 وقاؿ ،(ٖٖٔٙ) الضعيفة في األلباني العبلمة وضعفو ،(ٕٜٕٔ) الصغير الجامع في السيوطي
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 ابن وىو- زيد بن علي ضعيف، إسناده(: ٖٔ/ ٗ) المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط
 روى أحدا أعرؼ وال يعرؼ، ال: أحمد عن الميموني قاؿ مهراف، بن ويوسف ضعيف، -جدعاف

 أبو وقاؿ زيد، بن علي إال مهراف بن يوسف عن يروي ليس: داود أبو وقاؿ جدعاف، ابن إال عنو
 بن يوسف ىو وليس": التقريب" في وقاؿ بو، ويذاكر حديثو يكتب: حاتم أبو وقاؿ ثقة،: زرعة

 أحمد العبلمة قوؿ( تنبيو. )الحديث لين وىو جدعاف ابن إال عنو يرو لم وىذا ثقة، ذاؾ ماىك
 .تقدـ بما متعقب صحيح إسناده: المسند تحقيق في شاكر

 والضياء ،(ٖٕٔٙٔ رقم ٚٓٔ/ٕٔ) والطبرانى، (ٖ٘ٓٔ رقم ، ٜٖٙ/ٖ) الترمذى أخرجو ٔ
 المدينة، بقبور( ص) اهلل رسوؿ مر: )قاؿ رضي اهلل عنهما عباس ابن عن (ٕٖ٘ رقم ، ٔٗ٘/ٜ)

 ونحن سلفنا أنتم ولكم، لنا اهلل يغفر القبور، أىل يا عليكم السبلـ: فقاؿ بوجهو، عليهم فأقبل
: الترمذي وقاؿ (:ٜٚٔوالحديث قاؿ عنو العبلمة األلباني في أحكاـ الجنائز )ص (االثر على

 ابن وقاؿ (.بالقوي ليس: )النسائي قاؿ ظبياف أبي بن قابوس سنده في: قلت (.غريب حسن)
 يحتج فبل أبيو، عن روايتو من وىذا: قلت (.لو أصل ال بما أبيو عن ينفرد الحفظ، ردئ: )حباف

 االحاديث في ثابت معناه فإف شواىده، باعتبار ىو إنما ىذا لحديثو الترمذي تحسين ولعل بو،
 لتفرد منكر( بوجهو عليهم فأقبل: )قولو أف إال منها، طيب قسم ذكر قريبا مضى وقد الصحيحة

(: ٚٓٗ/  ٕ( )المفاتيح مرقاة) في القاري علي الشيخ قاؿ فقد ىذا، عرفت إذا .بو الضيف ىذا
 وأف الميت لوجو وجهو يكوف أف الميت على السبلـ حاؿ في المستحب أف على داللة فيو)

 أف من حجر ابن قالو لما خبلفا المسلمين، عامة عمل وعليو أيضا، الدعاء في كذلك يستمر
 (.الدعاء مطلق في أخر أحاديث من علم كما القبلة يستقبل الدعاء حالة في أنو عندنا السنة
 القبور، على بوجهو( ص) إقبالو إال الحديث في ليس إذ ظاىر، نظر االستدالؿ ىذا وفي: قلت
 .أعرفو ال مما وىو ىذا، غير آخر نص إلى يحتاج وىو آخر فشئ الموتى، وجوه على االقباؿ وأما

 حين بوجهو يستقبلها بالقبور المار أف على واضحا دليبل لكاف سنده ثبت لو الحديث أف فالحق
 أما الموتى، لوجوه قصد دوف يتفق وحسبما االستقباؿ، كاف كيفما لها، والدعاء عليها السبلـ
 مالك االماـ عن تقدـ ما ينافي وال .أصبل بو لبلستدالؿ يصلح فبل بيانو سبق كما ضعيف والسند

 المنصور سألو لما مالكا أف فيها جاء التي الحكاية الدعاء عند الحجرة استقباؿ مشروعية عدـ من
 حكاية النها آدـ، أبيك ووسيلة وسيلتك ىو: وقاؿ بذلك، أمره الحجرة، استقباؿ عن العباسي
 بأسانيد عنو المنقوؿ الثابت خبلؼ ىي ثم معروؼ، إسناد لها وليس مالك، على مكذوبة باطلة،
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 ،لحالصا بالعمل كاف سواء والسبق التقدـ: السلف معاني من أف ىذا من ونستخلص
 من األوؿ الصدر سمي المعنى ىذا ومن وغيرىم، القرابة وذوي اآلباء من تقدـ من أو

 . الصالح السلف التابعين
 المتأخرين عرؼ في السلف مصطلح يتحدد بدأ البدع ونشأت االفتراؽ حدث ولما

 التعريف بعد لهذا ومناقشة إيضاح مزيد وسيأتي. بإحساف لهم والتابعوف الصحابة بأنهم
 وأىل والجماعة، السنة، أىل: مثل ،" السلف: " لمصطلح المرادفة بالمصطلحات

 مجاؿ في وخاصة استعمالها، وكثر اشتهرت المصطلحات ىذه ألف واألثر، الحديث،
 .العقائد أصوؿ

 اللغة مقاييس معجم في  فارس ابن قاؿ والطريقة، السيرة: لغة السنة :السنة أىل: ثانيا
 الشىء جرياف وىو مطرد، واحد أصل والنوف السين":  سن (: "ٔٙ-ٓٙ/ٖ)

 أرسلت إذا سنا، أسنو وجهي على الماء سننت: قولهم واألصل سهولة، في واطراده
 سيرتو السبلـ عليو اهلل رسوؿ وسنة السيرة، وىى السنة، منو اشتق ومما ،....إرساال

   ا.ىػ
 الطريق، وىو السنن من مأخوذة وىي مذمومة، أو كانت محمودة الطريقة، ىي فالسنة

 بها عمل من وأجر أجرىا، فلو حسنة، سنة االسبلـ في سن من ): الحديث ومنو
 عليو كاف سيئة سنة االسبلـ في سن ومن شىء، أجورىم من ينقص أف غير من بعده،
 ابن يقوؿ ،ٔ( شىء أوزارىم من ينقص أف غير من بعده، من بها عمل من ووزر وزرىا،
 تصرؼ وما"  السنة"  ذكر الحديث في تكرر وقد(: " ٖٕٕ/ٕ) في النهاية األثير
  ا.ىػ والسيرة الطريقة فيها واألصل منها،

                                                                                                                                                  

 أنو عنو ذكروا ما ومثلها .وغيره القاضي إسحاؽ في إسماعيل ذكره كما أصحابو كتب في الثقات
 فمن أنو وذكر ذلك، مالك فأنكر النفسهم يدعوف الحجرة مستقبلي القياـ يطيلوف أقواـ عن سئل
 ما إال االمة ىذه آخر يصلح ال) وقاؿ بإحساف، لهم والتابعوف الصحابة يفعلها لم التي البدع

 .(أولها أصلح
 (.  ٚٔٓٔأخرجو مسلم ) ٔ
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 ٕ(السنة ىي): وقولهم طريقهم، أي ،ٔ( قبلكم كاف من سنن لتتبعن ): الحديث وفي
 السنة لفظ صار ولذلك بها، وأمر والسبلـ الصبلة عليو النبي سنها التي الطريقة أى

 الطريقة أىل من معناه، السنة، أىل من فبلف: فيقاؿ محمودا كاف ما على يطلق
 .المحمودة المستقيمة

 :إطبلقات عدة فلها االصطبلح في السنة أما
 جاء ما: " بأنها (ٕ٘ٗ/ٖٔ) فتحفي ال حجر ابن عرفها: المحدثين اصطبلح ففى -أ

 وعرفها  ا.ىػ"  بفعلو ىم وما وتقريره وأفعالو أقوالو من وسلم عليو اهلل صلى النبي عن
 تقرير، أو فعل، أو قوؿ، من وسلم عليو اهلل صلى النبي عن أثر ما كل: " بأنها البعض

 بهذا فهي ،" بعدىا أو البعثة قبل ذلك كاف سواء سيرة، أو خلقية، أو خلقية صفة أو
 .للحديث مرادفة

 النبي عن منقوال جاء ما على السنة لفظ يطلق الفقو أصوؿ علماء اصطبلح وفي -ب
 ما إف بل العزيز، الكتاب في عليو ينص لم مما الخصوص، على وسلم عليو اهلل صلى
 فهي ، " أوال الكتاب في لما بيانا كاف والسبلـ، الصبلة عليو جهتو من عليو نص

 يكوف أف يصلح مما القرآف غير من وسلم عليو اهلل صلى النبي عن صدر بما مختصة
 .شرعيا دليبل

 من يكن ولم وسلم عليو اهلل صلى النبى عن ثبت ما: فهي الفقهاء اصطبلح وفي -ج
 .للمندوب مرادفة فهى.  الواجب وال الفرض باب

 الكتاب في ذلك كاف سواء شرعي، دليل عليو دؿ ما كل على السنة تطلق وقد -د
 كجمع الصحابة فيو اجتهد أو وسلم، عليو اهلل صلى النبى عن مأثورا أو العزيز

 ): حديث عليو يدؿ الصحابة فيو اجتهد ما ودخوؿ ،... الدواوين وتدوين المصحف،

                                                           

 (.ٜٕٙٙ) مسلمو  ،(ٖٙ٘ٗ) البخارىأخرجو  ٔ
 باب -المساجد كتاب مسلم، صحيح: مثبل انظر والتابعين، الصحابة لساف على كثيرا ترد ٕ

 (.ٖٙ٘) ورقمو العقبير، على االقعاء جواز
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 جلد ): الخمر في على وقوؿ ،ٔ( المهديين الراشدين الخلفاء وسنة بسنتي عليكم
 سنة وكل ثمانين، عمر وجلد أربعين، بكر أبو وجلد أربعين، وسلم عليو اهلل صلى النبي

)ٕ. 

                                                           

 ،(ٕٗ) 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)
 ،ٖٕص) البدع في وضاح وابن ،(ٕ٘ٓ/ ٔ) السنة شرح في والبغوي ،(ٜ٘/ ٔ) والحاكم ،(ٕ)

 مشكل في والطحاوي ،(٘ٔٔ ،ٗٔٔ/ ٓٔو ٕٕٔ ،ٕٕٓ/ ٘) الحلية في نعيم وأبو ،(ٕٗ
 ،(ٗٔٔ/ ٓٔ) الكبرى في والبيهقي ،(ٕ - ٔ/ ٜٙ) الكبلـ ذـ في والهروي ،(ٜٙ/ ٕ) اآلثار
 دمشق تاريخ في عساكر وابن ،(ٖٕٗ/ ٕ) الموضح في والخطيب ،(ٖٔٔص) اإلعتقاد وفي

 وفضلو العلم بياف جامع في كما البزار وصححو الترمذي، صححو والحديث( ٔ/ٖٕ٘/ ٔٔ)
: مسلم صحيح على المستخرج في نعيم أبو وقاؿ السنة، شرح في البغوي وحسنو ،(ٕٜٗ/ ٕ)

 ابن وصححو ،(ٕٕٙص) والحكم العلـو جامع في كما الشاميين حديث صحيح من جيد حديث
 وقاؿ مشهور، ثابت صحيح(: ٕٚٗ/ ٔ) والمناكير األباطيل في الجوزقاني وقاؿ والحاكم، حباف

 االسبلـ شيخ وقاؿ صحيح، ثابت(: ٗٙٔٔ/ ٕ) وفضلو العلم بياف جامع في البر عبد ابن
 الضياء وصححو ،(ٙٗ) الطالب تحفة في كما وأحسنو الشاـ أىل في حديث أجود ىو االنصاري
 اإلقتضاء في اإلسبلـ شيخ وصححو ،(ٕ رقم) البدع واجتناب السنن اتباع في جزء في المقدسي

 وقاؿ ،(ٖٖٔص) والحكم العلـو جامع في رجب ابن وجوده ىنا، المصنف وحسنو ،(ٖٛ/ ٕ)
 الطالب تحفة في كثير ابن وقاؿ مشهور، صحيح(: ٔ رقم) الخبلص على الباعث في العراقي

 في األلباني العبلمة وصححو والدغولي، األصفهاني، نعيم أبو الحافظ أيضا وصححو(: ٙٗ رقم)
 في ليس مما الصحيح الجامع في الوادعي وحسنو ،(ٖٜٚ) الصحيحة وانظر ماجة ابن صحيح

 وقاؿ ،(ٜٙص) القرآف فضائل تخريج في الحويني وصححو ،(ٕ٘ - ٕٗ/ ٘) الصحيحين
 .ثقات ورجالو صحيح حديث: المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط

 (.ٚٓٚٔأخرجو مسلم ) ٕ
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 على فبلف: فيقاؿ" :(ٖ/ٗ) الموافقات كما في  البدعة مقابل في السنة تطلق كما -ىػ
 ال أو الكتاب عليو نص مما ذلك كاف السبلـ، عليو عمل ما وفق على عمل إذا سنة،

 ا.ىػ" 
 حينما" السنة" اصطبلح ىنا يهمنا والذي ،ٔالعلماء عند السنة إطبلقات أىم ىذه
. اإلسبلمية األمة في االفتراؽ حدث لما خاصة العقائد، مجاؿ في" السنة أىل: "يقاؿ
: " قاؿ الثوري سفياف وعن(: " ٕٓ-ٜٔ: ص) الكربة كشف  كما في  رجب ابنقاؿ 

 - النبي طريقة بالسنة األئمة ىؤالء ومراد ،" غرباء فإنهم خيرا السنة بأىل استوصوا
 الشبهات من السالمة وأصحابو، ىو عليها كاف التي - وسلم عليو اهلل صلى

 في يدخل ما عرؼ من السنة أىل: " يقوؿ عياض بن الفضيل كاف ولهذا والشهوات،
 عليها كاف التى السنة خصاؿ أعظم من الحبلؿ أكل ألف وذلك ،" حبلؿ من بطنو
 من كثير عرؼ في صار ثم. عنهم اهلل رضى وأصحابو وسلم عليو اهلل صلى النبي

 في الشبهات من سلم عما عبارة السنة: وغيرىم الحديث أىل من المتأخرين العلماء
 اآلخر، واليـو ورسلو، وكتبو، ومبلئكتو، باهلل، اإليماف مسائل في خاصة االعتقادات

 وسموىا تصانيف العلم ىذا في وصنفوا الصحابة، وفضائل القدر، مسائل في وكذلك
 فيو والمخالف عظيم، خطره ألف السنة باسم العلم ىذا خصوا وإنما السنة، كتب
"  والشهوات الشبهات من السالمة الطريقة فهي الكاملة السنة ماوأ ىلكة، شفا على
 .ا.ىػ

 لما ولذلك السنة، أىل مصطلح عليو استقر اهلل رحمو رجب ابن ذكره الذي وىذا
: فقيل السنة إلى نسب من ذكر إلى( ٘ٚٔ/ٚ) األنساب في ينالسمعا وصل

                                                           

 ابن يقوؿ عداىم، من بو يعنوف الرافضة أف كما الرافضة، مقابل في"  السنة أىل: " لفظ يطلق ٔ
 الثبلثة، الخلفاء خبلفة أثبت من بو يراد السنة أىل فلفظ(: " ٖٙٔ/ٕ) السنة منهاج في تيمية

 يدخل فبل المحضة والسنة الحديث أىل بو يراد وقد الرافضة إال الطواثف جميع ذلك في فبدخل
 السنة أىل جعل -المصنف يعني -الرافضي وىذا.... تعالى هلل الصفات يثبت من اال فيو

 ".السنة أىل من ىو: قالوا يرافضي ليس من كل: العامة اصطبلح وىو األوؿ باالصطبلح
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 النسبة ىذه المكسورة، النوف وتشديد المهملة، السين بضم: السني: " قاؿ" السني"
 بهذا جماعة بها خصوا البدع أىل كثر ولما البدعة، ضد ىي التي السنة إلى

 طويل بجواب أجابو القدر عن رجل العزيز عبد بن عمر سأؿ ولما ا.ىػ" االنتساب
 اهلل صلى  نبيو سنة واتباع أمره، في واالقتصاد اهلل بتقوى أوصيك بعد، أما ): أولو
 فعليك مؤنتو، وكفوا سنتو، بو جرت ما بعد المحدثوف أحدث ما وترؾ وسلم، عليو
 القدر موضوع عن يجيبو وىو فأمره ٔ... ( عصمة اللهػ بإذف -لك فإنها السنة، بلزـو
 .االنحراؼ من العصمة وحدىا فيها وأف السنة بلزـو -البدع أىل فيو أحدث وما
 في الجماعة بلزـو األمر ورد وقد ،" والجماعة السنة أىل: "يقاؿ :عة الجما: لثا ثا

 اهلل رضي الخطاب بن عمر أف عنهما اهلل رضي عمر ابن رواه ما منها أحاديث، عدة
 مقامي - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ فينا قاـ: فقاؿ بالجابية، خطب)  عنو

 يفشو ثم يلونهم، الذين ثم يلونهم، الذين ثم خيرا، بأصحابي استوصوا: " فقاؿ فيكم
 بحبوحة منكم أراد فمن يسألها، أف قبل بالشهادة ليبتدىء الرجل إف حتى الكذب،

 بعض وفي ،ٕ( أبعد اإلثنين من وىو الواحد مع الشيطاف فإف الجماعة، فليلـز الجنة

                                                           

 وابن (،ٖٖٕواألجري في الشريعة ) ،(ٖٓٙص) الزىد في وأحمد ،(ٕٔٙٗ) داود أبو أخرجو ٔ
 ، مقطوع صحيح:  داود أبي صحيح في األلباني العبلمة وقاؿ( ٖٔ/ٖٓص) البدع في وضاح

 .العزيز عبد بن عمر قوؿ من صحيح يعني

 ،(ٕٖ رقم ،ٜٔ/ ٔ) والحميدى ،(ٖٔ رقم ،ٚ ص) والطيالسى ،(ٕٗٗ/ ٔ) الشافعى أخرجو ٕ
 بغية كما والحارث ،(ٖٖٔ) والمواعظ الخطب في عبيد وأبو ،(ٗٔٔ رقم ،ٛٔ/ ٔ) وأحمد

 ،٘ٙٗ/ ٗ) والترمذى ،(ٖٕ رقم ،ٖٚ ص) حميد بن وعبد ،(ٚٓٙ رقم ،ٖ٘ٙ/ ٕ) الباحث
/ ٘) الكبرى فى والنسائى ،(ٙٙٔ) والبزار ،(ٔٗٔ رقم ،ٖٔٔ/ ٔ) يعلى وأبو ،(ٕ٘ٙٔ رقم

 ،٘ٙ/ ٕ) العلل فى والدارقطنى ،(ٕ٘ٚ رقم ،ٜٖٕ/ ٙٔ) حباف وابن ،(ٕٕٜ٘ رقم ،ٖٛٛ
 وغيرىم( ٜٜٕٖٔ رقم ،ٜٔ/ ٚ) والبيهقى ،(ٖٚٛ رقم ،ٜٚٔ/ ٔ) والحاكم ،(ٔٔٔ رقم

 بن اهلل عبد عن الهاد، ابن رواه خطأ، ىذا: الرازي حاتم وأبو الرازي، زرعة أبو عنو قاؿ والحديث
 أبي ابن علل في كما الزكاة، الخيل من أخذ عمر أف يزيد، بن السائب عن الزىري، عن دينار،
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 اهلل رضي ىريرة أبي وعن ،ٔ(الجماعة: الناجية الفرقة أف)  االفتراؽ حديث روايات
 المكتوبة الصبلة إلى المكتوبة الصبلة ) وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عنو

                                                                                                                                                  

/ ٘) العارضة في العربي ابن وقاؿ غريب، صحيح حسن: الترمذي عنو وقاؿ ،(ٖٙٔ/ ٖ) حاتم
/ ٕ) الفقيو إرشاد في كثير ابن وقاؿ الذىبي، وأقره الحاكم وصححو صحيح، حسن(: ٕٙ

(: ٖٛٛ/ ٘) المشكاة تخريج في حجر ابن وقاؿ جدا، مشهور حديث وىو أخر طرؽ لو(: ٔٓٗ
 في شاكر أحمد الشيخ وقاؿ ،(ٖٓٗ) الصحيحة في األلباني العبلمة وصححو صحيح، إسناده
 إسناده(: ٜٕٙ/ ٔ) المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط وقاؿ صحيح، إسناده: المسند تحقيق

 - ٕٖٗص) الصحة ظاىرىا معلة أحاديث في مقبل العبلمة طرقو بمجموع وصححو صحيح،
 اهلل رحمهما الترمذي و الحاكم يقوؿ كما وجدتو الحديث سند إلى نظرت إذا: فقاؿ( ٕٖ٘
 وقاؿ سوقو، بن محمد ترجمة في( ٕٓٔ/ ٔ) التاريخ في يقوؿ اهلل رحمو البخاري اإلماـ ولكن

 عليو اهلل صلى النبي عن عمر عن عمر ابن عن دينار ابن عن سوقة بن محمد اخبرنا المبارؾ ابن
 حدثنى قاؿ الليث حدثنى صالح بن اهلل عبد لنا وقاؿ بطولو، قرنى الناس خير قاؿ وسلم آلو وعلى
 وسلم، آلو وعلى عليو اهلل صلى النبي عن عمر أف شهاب ابن عن دينار ابن عن الهاد بن يزيد

 بإرسالو مرسل وىو اصح، الهاد ابن وحديث صالح، أبى عن دينار ابن عن بعضهم وقاؿ نحوه،
 سمرة، بن جابر عن عمير، بن عبدالملك حديث من( ٜٔٚ/ ٕ) ماجو ابن رواه وقد اىػ. اصح
 دلس، ربما حفظو تغير ثقة وىو للدارقطني،" العلل" في كما عمير بن عبدالملك فيو اضطرب وقد

 الوازعة الرسالة" أحاديث تخريج في كتبتو ما ويراجع فيو، حفظو تغير مما الحديث ىذا فلعل
 واهلل صحيح طرقو بمجموع الحديث أف الظاىر فإف" المرسلين سيد صحابة سب عن للمعتدين

 حافظ جـز إذا إال طرقو، جميع من معل أنو يعني ال الطريقين أو طريق من الحديث وتعليل أعلم،
 .الوجوه من بوجو يصح ال أنو الحفاظ من

 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
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 يعني -الشهر إلى والشهر الجمعة، إلى والجمعة: قاؿ بينهما، لما كفارة بعدىا التي
: قاؿ -ثبلث من إال: ذلك بعد قاؿ ثم: قاؿ -بينهما لما كفارة رمضاف إلى رمضاف
 السنة، وترؾ الصفقة، ونكث باهلل، االشراؾ من إال -حدث ألمر ذلك أف فعرفت

 السنة ترؾ وأما بسيفك، تقاتلو إليو تخالف ثم رجبل تبايع أف الصفقة نكث أما: قاؿ
 .ٔ( الجماعة من فالخروج

                                                                                                                                                  

 إسناده(: ٖ٘ٔ/ ٕٛ) المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط وقاؿ لغيره، حسن(: ٚٚ٘) النبوة
 .بشواىده صحيح منو األمة افتراؽ وحديث حسن،

 -٘ٓٙ) أسامة، أبي بن والحارث ،(ٖ٘ٗ) راىوية بن إسحاؽو  (،ٜٕٕ/ ٕ) أحمد أخرجو ٔ
والحديث صححو الحاكم وأقره  (ٕٖٓٙ) شعبال في البيهقيو  (،ٜٕ٘/ٗ) الحاكمو  ،(بغية

(: إسناده ضعيف، وقاؿ الشيخ أحمد شاكر ٜ٘/٘الذىبي، وقاؿ البوصيري في إتحاؼ الخيرة )
 كما النقد، على تثب ال علة من بو أعلوه ما على صحيح، إسناده (:ٖٖ٘/ٙفي تحقيق المسند )

 راو زيادة فيها والتي أحمد ـاإلما لرواية وبالنسبة ... ثم قاؿ الشيخ ما معناه:اهلل شاء إف سنبين،
 روياىا حيث يوسف بن وإسحاؽ بشير بن ىشيم من كبل ىاروف بن يزيد فيها خالف فقد مبهم،

 لما وذلك. أعلم واهلل الراجح، ىو وىذا المبهم، الرجل زيادة بدوف متصلة حوشب بن العواـ عن
 والتعديل الجرح في حاتم أبي ابن قاؿ كما ىاروف، بن يزيد من أحفظ ىشيما أف أوال:  :يلي

 أف وثانيا: ".أحفظهما ىشيم: فقاؿ ىاروف؟ بن ويزيد ىشيم، عن أبي سئل(: "ٙٔٔ/ ٜٔ)
 الوصل رواية على ىشيما تابع ،(ٜٖٙ: ٗٓٔ) التقريب في كما ثقة وىو يوسف، بن إسحاؽ

 -سبق كما- الزيادة ىذه بدوف متصبل الحديث روى قد ىاروف بن يزيد أف وثالثا:.الزيادة بدوف
 إال: "قولو دوف صحيح (:ٖٓ/ٕٔا.ىػ وقاؿ األرنؤوط ومن معو في تحقيق المسند ) الحاكم عند
 وىو- السائب بن اهلل عبد غير الشيخين رجاؿ ثقات ورجالو الحديث، آخر إلى... "  ثبلث من

 حوشب بن العواـ عن ىاروف بن يزيد عن روي قد أنو إال مسلم، رجاؿ فمن -الكوفي الكندي
 السائب بن اهلل عبد بين األنصار من مبهم رجل بزيادة( ٙٚ٘ٓٔ) برقم المصنف عند سيأتي كما
 .بالصواب أشبو يزيد وقوؿ: ٕٕٓ ورقة/ٖ" العلل" في الدارقطني قاؿ ىريرة، أبي وبين
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 من رأى من : )قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي عن عنهما اهلل رضي عباس ابن وعن
 ، ٔ( جاىلية ميتة مات إال فمات شبرا الجماعة فارؽ من فإنو فليصبر، شيئا أميره

 .عليها الخروج عن والنهي الجماعة، بلزـو باألمر وردت التي األحاديث من وغيرىا
 :أىمها أقواؿ على بالجماعة المقصود في العلماء اختلف وقد

 الدين، عماد أقاموا الذين فإنهم"  بعدىم، من دوف الصحابة ىم الجماعة أف -ٔ
 عمر عن مروى القوؿ وىذا ،" أبدا ضبللة على يجتمعوف ال الذين وىم أوتاده، وأرسوا

 وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سن : )قاؿ أنو عنو روى فمما اهلل رحمو العزيز عبد بن
 وقوة اهلل، لطاعة واستكماؿ اهلل، بكتاب تصديق بها األخذ سننا، بعده من األمر ووالة
 غير اتبع خالفها ومن منصور، بها استنصر ومن مهتدى، بها عمل من اهلل، دين على

: مالك قاؿ ، ٕ( مصيرا وساءت جهنم وصبله تولى ما اهلل وواله المؤمنين، سبيل
 للرواية قمطاب الجماعة فلفظ القوؿ ىذا فعلى ،( ذلك على عمر عـز فأعجبني)

 في كلهم ملة وسبعبن ثبلث على أمتي وتفترؽ: )قاؿ حيث االفتراؽ لحديث األخرى
 ،ٖ(وأصحابي عليو أنا ما: قاؿ اهلل؟، يارسوؿ ىي ومن: قالوا واحدة ملة اال النار

                                                           

  (.ٜٗٛٔ) مسلم ورواه ،(ٔٚ ٖٗ،  ٗ٘ٓٚ) البخارىأخرجو  ٔ

 الشريعة في اآلجري -من طرؽ- أخرجو (:ٔٙٗ/ٗقاؿ الشيخ مشهور في الموفقات ) ٕ
 في البللكائي طريقو ومن ،ٖٙٛ/ ٖ) والتاريخ المعرفة في والفسوي ،(ٖٙٓ ،٘ٙ ،ٛٗص)

 ،(ٖٚ/ ٔ) والمتفقو الفقيو في والخطيب ،(ٖٗٔ رقم/ ٜٗ/ ٔ) السنة أىل اعتقاد أصوؿ شرح
/ ٕ) الجامع في البر عبد وابن ،(ٖٕٔ ،ٖٕٓ رقم/ ٖٖ٘-ٕٖ٘/ ٔ) اإلبانة في بطة وابن

 ،(ٖٔ) السنة في والمروزي ،(ٜٜٔ ،ٚٓٔص) الكبلـ ذـ في والهروي ،(ٕٖٕٙ رقم/ ٙٚٔٔ
 اهلل رحمو مالك وكاف... صحيح وىو (ٗٛ) العزيز عبد بن عمر ومناقب سيرة في الجوزي وابن

 - ٕٚٔ/ ٔ) المدارؾ ترتيب في عياض القاضي قاؿ المبتدعة، على بو ويستدؿ األثر، ىذا يعجبو
 قاؿ: يقوؿ واألىواء الزيغ أىل من فبلف عنده ذكر إذا مالكا سمعت: مطرؼ قاؿ": (بيروت ط

 .سرورًا ارتج بها حدث إذا مالك وكاف: "قاؿ ،"وذكره" العزيز عبد بن عمر

 تقدـ تخريجو قريبا، وىو صحيح. ٖ
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 الرسوؿ، من وسمعوا -التنزيل، شاىدوا الذين فهم كثيرة، خصوصيات لهم والصحابة
 .بعدىم جاء ممن لغيرىم ليس ما واالقتداء والفضل، العلم من فلهم

 اهلل ألف"  المجتهدوف ٔالعلم أىل أو الحديث، أىل ىم الجماعة إف: وقيل -ٕ
 البخاري اإلماـ رأى وىذا ،"الدين أمر في لهم تبع والناس الخلق، على حجة جعلهم

{ َوَسطاً  ُأمَّةً  َجَعْلَناُكمْ  وََكَذِلكَ } باب(: " ٖٙٔ/ٖٔ) كما في الفتح  قاؿ
 العلم أىل وىم الجماعة، بلزـو وسلم عليو اهلل صلى النبي أمر وما ،[ ٖٗٔ:البقرة]
 أصحاب شرؼ كما في   الجماعة عن قاؿ فإنو اهلل، رحمو أحمد اإلماـ رأى وىو ،"

 وىو ،" ؟ ىم من أدري فبل الحديث أصحاب يكونوا لم إف(: " ٕ٘ص) الحديث
 ىم: العلم أىل عند الجماعة وتفسر(: " ٘ٙٗ/ٗ)في سننو  قاؿ الذي الترمذي رأي
 وأحمد المديني، بن وعلي المبارؾ ابن رأي أيضا وىو ،" والحديث والعلم الفقو أىل
 العلم أىل ىم(: " ٕ٘ص) الحديث أصحاب شرؼ كما في   قاؿ الذي سناف بن

 " .اآلثار وأصحاب
 منهم فيخرج المجتهدوف، العالموف السنة أىل ىم فالجماعة القوؿ ىذا علىف

 .لعلمائهم تبع المقلدة العامةو  - المبتدعة،
  النبي أخبر التي االفتراؽ رواية وعليو األعظم، السواد ىم الجماعة إف: وقيل -ٖ

 النهاية في قاؿ ،ٕ( األعظم السواد ىم الناجية الفرقة أف)  فيها وسلم عليو اهلل صلى
                                                           

 تقييد: كتابو سمى البغدادى فالخطيب بالعلم، الحديث عن عبر العلماء بعض أف يبلحظ ٔ
 .الحديث وقصدىم وفضلو، العلم بياف جامع:: كتابو سمى البر عبد واين العلم،

 - ٙٓٚ) أسامة أبي بن والحارث ،(ٖٛٓ-ٖٚٓ/٘ٔ) شيبة أبي ابن بهذا اللفظ أخرجو ٕ
 ،(٘٘" )السنة" في المروزي نصر بن ومحمد ،(ٛٙ" )السنة" في عاصم أبي وابن ،(زوائده

" االعتقاد أصوؿ شرح" في والبللكائي ،(ٗ٘ٓٛ - ٔ٘ٓٛ ، ٖ٘ٓٛ" )الكبير" في والطبراني
( والحديث قاؿ عنو العبلمة األلباني في ظبلؿ الجنة ٛٛٔ/ ٛ) والبيهقي ،(ٕ٘ٔ،  ٔ٘ٔ)
 مهراف بن محمد براوية حاتم أبي ابن أورده مري أبو عبداهلل بن قطن ضعيف إسناده (:ٕٛ/ٔ)

 على ثقات الرواة وسائر الحاؿ مجهوؿ فهو تعديبل وال جرحا فيو يذكر ولم عنو أيضا الجماؿ
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 يجتمعوف الذين ومعظمهم، الناس جملة أى:  األعظم بالسواد عليكم(: " ٜٔٗ/ٙ)
 في عنو اهلل رضي مسعود اللة عبد قاؿ ،" القويم النهج وسلوؾ السلطاف طاعة على

 الى األصل في السبيل فإنهما والجماعة، بالطاعة عليكم الناس أيها يا) : خطبو إحدى
 ،ٔ( الفرقة في تحبوف مما خير الجماعة في تكرىوف ما وإف بو، أمر الذى اهلل بلح

 من الناجوف ىم األعظم السواد إف"  (:ٕٓٙ/ٕ) االعتصاـكما في  غالب أبو وقاؿ
 سواء جاىلية ميتة مات خالفهم ومن الحق، فهو دينهم أمر من عليو كانوا فما الفرؽ،
 وقاؿ ،"  للحق! مخالف فهو وسلطانهم إمامهم في أو الشريعة من شىء في خالفهم

 لو وقاؿ القادسية طريق في ونزؿ خرج حين عنو اهلل رضي األنصاري مسعود أبو
. ال أـ اليـو بعد أنلقاؾ ندري فبل الفتنة في وقعوا قد الناس فإف إلينا، اعهد: أصحابو

 بالجماعة وعليكم فاجر، من يستراح أو بر يستريح حتى واصبروا اهلل اتقوا ): فقاؿ

                                                                                                                                                  

 الطبراني رواه المجمع في الهيثمي قاؿ والحديث الحديث حسن فهو غالب أبي في يسير ضعف
 وكذلك ثقات اإلسناد رجاؿ وبقية وغيره معين ابن وثقو غالب ابو وفيو بنحوه الكبير و األوسط في

 واهلل حسن فهو ىذا القطن طريق غير من عندىما الحديث كاف فإف قلت الكبير إسنادي أحد
 حزّور البصري غالب أبو: قلتا.ىػ وقاؿ الشيخ مشهور في كتابو السلفيوف وقضية فلسطين:  أعلم

 بن صفواف :تابعو وقد والمتابعات، الشواىد في بو يعتبر ضعيف، أمامة، أبي صاحب البصري،
( ٙٗ٘ٔ رقم) السنة في اهلل عبد وابنو ،(ٜٕٙ/٘) المسند في أحمد عند ،-ثقة وىو- ُسَليم

 في حسن إسناده (:ٙ/ٚ، وقاؿ األرنؤوط ومن معو في تحقيق سنن أبي داود )صحيح وسنده
 .الشواىد

 ،(ٛٓٔ/ٔ) السنة أصوؿ شرح في والبللكائي ،(ٙٚ-٘ٚ/ٚ) تفسيره في الطبري أخرجو ٔ
 الحاكم صححو واألثر( ٜٕٚ/ٔ) اإلبانة في بطة وابن ،(ٚٔ، رقم  ٕٙ/ٔ) الشريعة في واآلجري

 سعيد؛ بن مجالد فيو وقفو مع ىذا(: ٖٛٛ٘) الضعيفة في األلباني العبلمة وقاؿ ، الذىبي وأقره ،
 أبو وتابعو والبللكائي، الطبري عند خالد أبو تابعو لكن قلت التقريب، في كما بالقوي، وليس

 .بهما فينجبر الحاكم عند حصين
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 (ٕٔٙ/ ٕ) االعتصاـفي  الشاطبي يقوؿ ،ٔ( الضبللة على أمتو يجمع ال اهلل فإف
 الشريعة وأىل وعلماؤىا، األمة مجتهدو الجماعة في يدخل القوؿ ىذا فعلى: معقبا

 فكل بهم، ومقتدوف لهم تابعوف ألنهم حكمهم في داخلوف سواىم ومن بها، العاملوف
 جميع ىؤالء في ويدخل الشيطاف، نهبة وىم شذوا الذين فهم جماعتهم عن خرج من

   ا.ىػ"  بحاؿ سوادىم في يدخلوا لم األمة، من تقدـ لمن مخالفوف ألنهم البدع؟ أىل
 باب لو فتح خيرا بو تعالى اهلل أراد فمن(: " ٗٗ: ص) الشريعة في اآلجري وقاؿ

 ولـز زمانو، وعرؼ لسانو، وحفظ دينو، على وخاؼ الكريم مواله إلى والتجأ الدعاء،
 ... " . األعظم السواد الواضحة الحجة

 الشرع أمور من أمر على أجمعوا إذا اإلسبلـ أىل جماعة ىم الجماعة إف: وقيل -ٗ
 البخاري علىفي شرحو  الكرماني يقوؿ المعتقدات، أو األحكاـ أمور في سواء

 اتفاؽ وىو بو، واالعتصاـ الجماعة حكم متابعة المكلف على يلـز(: " ٘ٚ/ٕ٘)
 بأىل الجماعة يفسر القوؿ فهذا .ديني أمر على عصر في األمة من المجتهدين

 .الثاني القوؿ من قريب فهو ولذا اإلجماع،
 الطبري رأي وىذا أمير، على اجتمعوا إذا المسلمين جماعة ىم: الجماعة إف -٘

 المراد أف والصواب(: " ٖٚ/ٖٔ)كما في الفتح   قاؿ ثم السابقة، األقواؿ ذكر الذي
 بيعتو نكث فمن تأميره، على اجتمعوا من طاعة في الذين الجماعة لزـو الخبر من

 الناس فافترؽ إماـ للناس يكن لم متى أنو الحديث وفي: قاؿ الجماعة، عن خرج
 في الوقوع من خشية ذلك استطاع إف الجميع ويعتزؿ الفرقة في أحدا يتبع فبل أحزابا

                                                           

 السنة البن في وبنحوه ،(٘ٗ٘ٛ) والحاكم ،(ٜٔٙٗٔ) المصنف في شيبة أبي ابن أخرجو ٔ
 رواه والحديث الشيخين، رجاؿ رجالو موقوؼ، جيد إسناده: األلباني وقاؿ ،(٘ٛ) عاصم أبي

 ٘) المجمع في كما ثقات، رجالو أحدىما طريقين من ،(ٕٓٗ-ٜٖٕ ٚٔ) الكبير في الطبراني
ٕٜٔ.) 
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 ظاىره ما بين يجمع وبو األحاديث، سائر في جاء ما يتنزؿ ذلك وعلى الشر،
 ا.ىػ منها االختبلؼ

 صلى اهلل رسوؿ سمعت: قاؿ (ٕ٘ٛٔرضي اهلل عنو عند مسلم ) عرفجةوفي حديث 
 األمة ىذه أمر يفرؽ أف أراد فمن وىنات ىنات ستكوف إنو)  يقوؿ سلم و عليو اهلل

 بلزومو، والسبلـ الصبلة عليو فأمر، ( كاف من كائنا بالسيف فاضربوه جميع وىي
 .عليهم تقديمو من عليو اجتمعوا فيما األمة فراؽ عن ونهى
 .الجماعة بلزـو األمر معنى فهذا: الطبري قاؿ
 .الجماعة بلزـو األمر معنى فهذا: الطبري قاؿ
 ميتا لها المفارؽ كاف أمير، بتقديم الرضى على اجتمعت إذا التي الجماعة وأما: قاؿ
 الناس معظم وىم األنصاري، مسعود أبو وصفها التي الجماعة فهي جاىلية، ميتة

 .األعظم السواد وىو وغيرىم، والدين العلم أىل من وكافتهم
 ميموف بن عمرو عن فروي عنو، اهلل رضي الخطاب بن عمر ذلك بين وقد: قاؿ

 عثماف عليَّ  وليدخل ثبلثا بالناس َصلّْ : لصهيب -طُعن حين- عمر قاؿ: قاؿ األودي
 جانب في عمر ابن وليدخل عوؼ، بن الرحمن وعبد وسعد والزبير وطلحة وعلي

 بايع فإف بالسيف رءوسهم على صهيب يا فقم شيء، األمر من لو وليس البيت،
 فاجلد رجبلف ونكص أربعة بايع وإف السيف، رأسو فاجلد واحد ونكص خمسة

 .رجل على يستوثقوا حتى رءوسهما
 المنفرد وسمى بلزومها -وسلم عليو اهلل صلى- اهلل رسوؿ أمر التي فالجماعة: قاؿ
 وأمر عليو اجتمعت لمن الخبلفة عمر أوجب التي الجماعة نظير لها مفارقا عنها

 على المجتمع العدد كثرة معنى في فهم بالسيف، عنهم المنفرد رأس بضرب صهيبا
 .عنهم المنفرد العدد وقلة بيعتو،
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 ال أف: فمعناه" ضبللة على األمة تجتمع ال أف: "فيو ذكر الذي الخبر أما: قاؿ
 العلم عن جمعهم يضل حتى دينهم أمر من نابهم فيما الحق إضبلؿ على يجمعهم

 ٔ.األمة في يكوف ال وذلك ويخطئوه،
 .الجماعة في األقواؿ أىم ىذه

 األقواؿ أف المقاـ وتحقيق(: ٘ٗقاؿ الشيخ صالح آؿ الشيخ في شرح الواسطية )ص
 : اأُلَوؿْ  الثبلثة

 . األعظم السواد ىم الجماعة بأف القوؿ وىي* 
 . واألثر والحديث العلم أىل ىم الجماعة أف أو* 
 . َوَسلَّمْ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّىْ  اهلل رسوؿ صحابة ىم الجماعة أف أو* 

 األعظم السواد ىم الذين الجماعة ألف التنوع اختبلؼ من وىي متقاربة األقواؿ ىذه
 اهلل رسوؿ صحابة بو يعنوف ىذا عنهما اهلل رضي مسعود وأبو مسعود ابن فسرىا كما

 أىل ىم الجماعة بأف - العلم أىل أكثر وىم - فسرىا من و.َوَسلَّمْ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّىْ 
 ، تفسد أف قبل الجماعة عليو كانت بما تمسكوا ألنهم ىؤالء والحديث واألثر العلم

 . َوَسلَّمْ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّىْ  اهلل رسوؿ أصحاب بها المراد والجماعة
 والجماعة السنة أىل وأف واحد معنىً  إلى ترجع الثبلثة األقواؿ ىذه أف إذف فتحصل

 والحديث العلم أىل وتابعوا وسلم عليو صلى اهلل رسوؿ صحابة تابعوا الذين ىم
 . أمورىم في واألثر

 عصبة ىم الجماعة أف وىو صحيح فهذا تعالى اهلل رحمو الطبري جرير ابن قوؿ أما
 الكبلـ ىذا حصيلة يبين مما-ذلك وتبياف الحق اإلماـ على اجتمعوا الذين المؤمنين

. االجتماع يقابلو واالفتراؽ للفرقة مقابلة الجماعة أف -تقرير وأوضح تقريرٍ  أتم ويقرره
 ىذا تحرير فيها فائقة كلمة( العزلة) كتابو في تعالى اهلل رحمو الخطابي ذكر وقد

 . واألدياف اآلراء في افتراؽ إلى ينقسم االفتراؽ إف قاؿ ، المقاـ

                                                           

 .يسير باختصار (ٕ٘ٙ-ٕٓٙ/ ٕ) االعتصاـ ٔ
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 . واألدياف باألشخاص أو واألبداف االجتماع في افتراؽ و
 . واألبداف األشخاص في يكوف وتارةً  واألدياف اآلراء في يكوف تارةً  افتراؽ
 باآلراء ذلك بمقابل اجتماع يكوف واالجتماع قاؿ. متين دقيقٌ  كبلـٌ  وىذا قاؿ ىكذا

 ىذا واألبداف األشخاص في واالجتماع. األبداف باألشخاص اجتماع ويكوف واألدياف
 الجماعة معنى لفهم أنو ىذا من نأخذ. اهلل رحمو كبلمو يحصلو ما آخر إلى ينقسم

 فيهم يُدخل ال حتى والجماعة السنة أىل معنى فهم ىذا على ينبني ألنو دقيقاً  فهماً 
 : باعتبارين تطلق الجماعة أف تحريره، منهم ليس من

 . واألدياف اآلراء باعتبار ، واألدياف العقائد باعتبار جماعةٌ *
 . بو مأمورٌ  فإنو االجتماع في المعنى ىذا إلى نظرت فإذا

 وعلى العقائد وعلى األحكاـ وعلى الدين في األقواؿ ، واألدياف اآلراء على واالجتماع
 الكتاب نصوص فهم في ومرجعو ، مرجع لو يكوف أف بد ال فهذا ذلك ونحو المنهج
 . وسلم عليو صلى اهلل صلى اهلل رسوؿ صحابة ىم والسنة
 رسوؿ صحابة ىم الجماعة إف قالوا الذين العلم أىل أقواؿ مع الفهم ىذا يلتقي وبهذا

 الصحابة بينتو وما الصحابة قالتو بما أخذوا فالذين ىذا وعلى. وسلم عليو صلى اهلل
 الذي وىو الحق على فإنو -العقائد من يعني- الخبرية األحكاـ من الشرع أحكاـ من
 صلى اهلل رسوؿ صحابة مع ىم الذين وىؤالء. الجماعة فارقت التي الفرؽ مع يكن لم

 . األعظم السواد يفسد أف قبل األعظم السواد مع ىم وسلم عليو
 بو يحتج الذي األعظم السواد وإنما حاؿ كل في األعظم بالسواد يحتج ال أنو ومعلوـٌ 

 غاية في مسألةٌ  ىذه. َوَسلَّمْ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّىْ  اهلل رسوؿ لصحابة األعظم السواد ىو
 وىم للمهتدين األعظم السواد بو يراد إنما األعظم بالسواد االحتجاج إذ األىمية
 ىاىنا إذف فصار. الدين أمور في تابعهم ومن َوَسلَّمْ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّىْ  اهلل رسوؿ صحابة
 والحديث العلم أىل ىم الجماعة إف قاؿ من كذلك،  المعنى ىذا إلى رجعا قوالف
 أخذوا إنما ىؤالء ذلك ونحو اللغة وأىل الفقهاء من نهجهم على سار ومن واألثر



 - 14 - 

 أف قبل الجماعة مع ىم فإذف قرروه ما على وساروا عليهم اهلل رضواف الصحابة بأقواؿ
 أف في جاء ما جاء لهذا. عنو الناس يتفرؽ أف قبل األعظم السواد ومع الجماعة تفسد

 . وحدؾ كنت وإف الحق على كاف ما الجماعة
 علماء من طائفة قالو كما الجماعة تفسد أف قبل الجماعة عليو كانت ما الجماعة
 أف قبل َوَسلَّمْ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّىْ  اهلل رسوؿ صحابة عليو كاف ما بو يريدوف وىذا السلف

 . الدين في وافتراءٌ  منكرة أمورٌ  للناس وحصلت فتن حصلت ألنو الناس يفسد
 يجب وما االعتقاد مسألة ىي التي المسائل أعظم وىي المسألة ىذه ُتضَبط فكيف

 . بالحياة ينهج وما اعتقاده
 حاد ومن الجماعة على فهو بها تمسك من التي يعني الجماعة إف العلم أىل قاؿ
 ظاىرٌ  وىذا وسلم عليو صلى اهلل رسوؿ صحابة ىم قالوا. الفرقة أىل من فهو عنها
 . ترى كما

 كما - واألبداف األشخاص في اجتماع - باألبداف اجتماعٌ  لبلجتماع الثاني المعنى* 
 ىذا أف شك وال. تعالى اهلل رحمو الطبري جرير ابن فهمو الذي ىو وىذا عنو ُعِبرَ 

 - المعنى بهذا بالجماعة أمر َوَسلَّمْ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّىْ  النبي:  كثيرة نصوصٍ  في بو مأمورٌ 
 التي الفتن عن والبعد عليو الخروج وترؾ عليو التفرؽ وعدـ - اإلماـ على االجتماع

 بو وتميز َوَسلَّمْ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّىْ  اهلل رسوؿ صحابة بو تميز مما وىذا ، المؤمنين تفرؽ
 فعلو ما إلى المعنى ىذا في تعالى اهلل رحمو جرير ابن فنَظرَ . عصر كل في السنة أىل

 ينزع لم فإنو والواثق والمتوكل المأموف من حصل ما مع تعالى اهلل رحمو أحمد اإلماـ
 النصوص في جاء بما فأخذ بذلك يحصل إنما االجتماع أف رأى ألنو طاعة من يداً 

 . األمرين ىذين على ىم والجماعة السنة أىل وىكذا المعنى بهذا
 - األقواؿ تعددت وإف -الجماعة معنى أف على تحصل والجماعة السنة أىل فإذف
 . الشرع نصوص عليو دلت صحيح جميعها ألف التنوع كاختبلؼ األقواؿ ىذه فإف

 . والجماعة السنة ألىل الصحيح المعنى لنا يحصل األقواؿ ىذه فباجتماع
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 بعض والجماعة السنة أىل في فأدخل والجماعة السنة أىل معنى في غلط من فغلط
 . والماتريدية كاألشاعرة الضالة الفرؽ
 فقاؿ( البهية األنوار لوامع) شرحو في الَسفَّاريني المتقدمين من غلط من أمثاؿ ومن
 : فرؽ ثبلث والجماعة السنة أىل

 . األثر أتباع األثرية األولى* 
 . األشعري الحسن أبي أتباع األشعرية والثانية* 
 . الماتريدي منصور أبي أتباع الماتريدية والثالثة* 

 جميعاُ  ىم األثر وأىل والماتريدية األشعرية إف الكبلـ ىذا على فإنو كذلك كاف وإذا
 . الجماعة من

 األشاعرة وأما الجماعة عليو كانت بما تمسكوا الذين ىم األثر أىل ألف باطل وىذا
 كبلـ ولكن أسلم السلف كبلـ يقولوف المشهورة قولتهم يقولوف فإنهم والماتريدية

 عما واختبلؼ وخبلؼٌ  وفرقة افتراؽ فيو أنو شك ال وىذا. وأحكم أعلم الخلف
 .األمة ىذه في االبتداع نجم يَِذرَ  أف قبل الجماعة عليو كانت
 بو يقل ولم والجماعة السنة أىل على غلط ىو الذي الكبلـ من الكبلـ ىذا فإذف
 . المخالفين وكبلـ السنة أىل كبلـ يفهموف الذين السنة أىل أئمة أحد
 ىذا يعتقدوف الذين وىم غير ال واحدة طائفةٌ  واحدة فرقةٌ  والجماعة السنة أىل فإذف

ا.ىػ كبلـ الشيخ  الكتاب ىذا في تعالى اهلل رحمو المصنف سيبينو الذي االعتقاد
 صالح.

 أنهم: بالجماعة المقصود في األقواؿ من الثاني القوؿ في تقدـ الحديث أىل: رابعا
 أحمد، واإلماـ كالبخاري العلم أىل من جماعة بو قاؿ ىذا وأف الحديث، أىل

 عند صار ولذلك. وغيرىم سناف، بن وأحمد المديني، وابن المبارؾ، وابن والترمذي،
. الحديث أىل ىم منهاجها على السير يجب والتي الناجية الفرقة أف العلماء من كثير

 :ىنا بهم فسنعرؼ ولذلك
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 إلى أضيف ما"  :بأنو بعضهم عرفو: االصطبلح وفي القديم، ضد اللغة في الحديث
 "  خلقي أو خلقي وصف أو تقرير أو فعل أو قوؿ من وسلم عليو اهلل صلى النبي

 :قسماف الحديث علمو 
  وسلم عليو اهلل صلى  النبي أقواؿ على يشتمل علم: " وىو: رواية الحديث علم -ٔ

 " . ألفاظها وتحرير وضبطها وروايتها وصفاتو، وتقريراتو، وأفعالو
 وىو ،" والمتن السند أحواؿ بها يعرؼ بقوانين علم: " وىو: دراية الحديث علم -ٕ
 .الحديث بمصطلح يعرؼ ما

 اهلل صلى اهلل رسوؿ بحديث يعنوف الذين بهم فالمقصود"  الحديث أىل: " قيل واذا
 أف -حقا الحديث أىل من يكونوا حتى -لهؤالء البد ولكن ودراية، رواية وسلم عليو

 مجانبين للسنة متبعين يتعلمونو، لما مطبقين يكونوا وأف وعاملين، عالمين يكونوا
 كا -بعلمهم يعملوف ال كانوا إذا أما األىواء، أىل عن يتميزوف األمور وبهذه للبدعة،
. ىؤالء مثل على العلماء نكير اشتد فقد -الحديث إلى ينتسب من بعض من يحدث

: " قاؿ أنو (٘٘: ص) الحديث أصحاب شرؼكما في  الرشيد ىاروف عن روى وقد
 الكبلـ وطلبت الجهمية، في فوجدتو الكفر طلبت: أربعة في فوجدتها أربعة طلبت

 الحق وطلبت الرافضة، عند فوجدتو الكذب وطلبت المعتزلة، في فوجدتو والشغب
 عن( ٙ٘: ص) السابق المصدر في الخطيب ويروى" الحديث أصحاب مع فوجدتو

: لبنيو قاؿ الوفاة حضرتو فلما خالي، الكرابيسى الوليد كاف: " قاؿ سناف بن أحمد
 فإني: قاؿ ال،: قالوا فتتهموني؟،: قاؿ ال،: قالوا مني؟ بالكبلـ أعلم أحدا تعلموف

 رأيت فإني الحديث أصحاب عليو بما عليكم: قاؿ نعم،: قالوا أتقبلوف؟، أوصيكم
 ... ". معهم الحق
(: ٕٕ/ٔ) السنةأصوؿ  شرح في البللكائي يقوؿ السنة، ألىل مرادؼ الحديث فأىل

 وذـ االتباع، على الحث إال صحابتو وآثار رسولو وسنة اهلل كتاب في نجد فلم" 
 بهذا أوالىم وكاف المتبعين، من كاف اآلثار ىذه على اقتصر فمن واالختراع، التكلف
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"  الحديث أصحاب"  الرسم بهذا وأخلصهم الوسم، بهذا وأحقهم االسم،
 لو، مبلزمتهم وطوؿ لقولو، واتباعهم وسلم عليو اهلل صلى اهلل برسوؿ الختصاصهم

 من مأخوذ اسمهم بأف الحديث بأىل تسميتهم وجو يعلل ثم ،... "  علمو وتحملهم
 نقلة وىم وحفظتو، وقراؤه وأىلو القرآف حملة فهم فيهما، ما التباعهم والسنة الكتاب
 .وحملتو - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ حديث

 الحق، المذىب أصحاب السلف، على تطلق التي للمصطلحات تعريفات ىذه
 بما بعضها يفسر أف يمكن ولذلك واحد، معنى على تدؿ كلها وىى الحق، والمنهج

 أىل أيضا وىم السنة، أىل وىم الجماعة، فهم اآلخر، البعض معاني عليو تدؿ
 ال ) :وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فيها قاؿ التى المنصورة الطائفة وىم الحديث،

 أمر يأتي حتى خالفهم، أو خذلهم من يضرىم ال اهلل، بأمر قائمة أمتي من طائفة تزاؿ
 على ظاىرين أمتي من طائفة تزاؿ ال ) لفظ وفي ٔ( الناس على ظاىروف وىم اهلل

 .ٕ( كذلك وىم اهلل أمر يأتي حتى خذلهم من يضرىم ال الحق،
 والجماعة السنة بأىل التسمية ونشأة بالسلف؟ المقصود من: الثاني المبحث

 بالسلف؟ المقصود من
 وصف ينطبق من وعلى السلف، بمذىب المقصود حوؿ والمذاىب اآلراء تنوعت لقد

 فئة كل أف والسبب منهاجهم، على والسير مذىبهم اتباع يجب الذين" السلف"
 ىذه نجد لذلك الحق؟ المذىب ىو معها ما أف وتدعى بها الخاص وضعها من تنطلق
 منهج أو عقائدية، أصوؿ من عندىا ما مع يتم بما بالسلف المقصود تحدد الفئة

 .اعتقاده يجب ما إلى للوصوؿ ارتضتو

                                                           

 (.ٖٕٜٔ) مسلمأخرجو  ٔ

رضي اهلل  شعبة بن المغيرة عن البخارى ورواه ،رضي اهلل عنو ثوباف عن( ٕٜٓٔ) مسلمأخرجو  ٕ
 .(ٕٓٗٙ)عنو 
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 السلف مذىب حصر إلى -المحدثين من -من أىل الزيغ البعض يتجو فأحيانا -ٔ
 رجالو، يد على ذلك بعد تطور قد اإلسبلمي الفكر أف يزعم ثم يتعداىا، ال معينة بفترة
 والفرؽ اآلراء من ظهر ما كل وإنما معينة، فئة نطاؽ في عنده ينحصر ال التطور وىذا

 المنهج في السلف عليو كاف ما خالف ولو منو، جزء فهو اإلسبلـ إلى بعمومو منتسبا
 نتاج ىم والباطنية والجهمية بل والرافضة فالمعتزلة ىذا وعلى واالعتقاد، والفهم
 العقل لباس إلى البسيط التقليدي ثوبو من وتجريده وبعثو، تطويره بعد السلف مذىب

 .والباطني الكبلمي والتأويل الفلسفى
 مذىب عن الصحيح التعبير ىي عقيدتهم أف ىؤالء بعض يزعم ما فكثيرا ولذلك

 فيو، نشأ الذي الزمن ناسب إنما -المعروؼ بشكلو -السلف مذىب وأف السلف،
 وجد الذي المستوى إلى لطوروه بعدىم الذي الزمن إلى عاشوا لو األوائل رجالو وأف
 .بعد فيما عليو

 فبل العقل أما فقط، النصوص على يعتمدوف نصيوف، السلف أف يفهم وبعضهم -ٕ
 ويكلوف لها، فهم دوف النصوص لظاىر فقط يسلموف فهم أبدا، شيء في عليو يعتمد
 أنو يروف بما أنفسمهم شغلوا فقد ولذلك تعالى، اهلل إلى -وكيفيتها معانيها -علمها
 .وروايتو الحديث ونقل القرآف، وإقراء اهلل، سبيل في والجهاد العبادة من أنفع،

 العلماء من كبيرة جمهرة بين منتشر ومنهجهم السلف عن ىؤالء مفهـو أف والعجيب
 من وأيضا -ة العقيد حوؿ كتبهم في أو عقائدىم في -كبلميا منحى نحوا الذين
 بين انتشرت ولذلك قضاياه، من قضية أية أو الكبلـ، وعلم الفلسفة حوؿ كتبوا الذين
: " السلف بعض عبارة أو التفويض، ىو السلف مذىب أف: عبارة جميعا-ىؤالء

 . وأحكم أعلم الخلف ومذىب أسلم السلف مذىب أف أو ،" جاءت كا أمروىا
 يصنع ما أدري وال مطلقا، عليو يعتمد فبل -ىؤالء رأي على -السلف عند العقل أما

 السلف علماء استخدمها والتى والسنة، القرآف بها جاء التى العقلية بالدالئل ىؤالء
 .األوؿ؟ العصر في
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 كثرت لما بأنو" الكبلـ علم" أو" الخلف" بمذىب يسمى ما نشوء ىؤالء ويعلل
 عليها للرد يكفى ال أنو اإلسبلـ علماء رأى اإلسبلمية، العقيدة ضد تثار التي الشبهات
 ذلك في يكفي ال وآثارىا شرورىا من -منهم العامة وخاصة -الناس وحماية وإبطالها
 والكبلمية العقلية بمباحثو الكبلـ علم فنشأ النصي، السلف مذىب على االعتماد

 مذاىب فيها سادت أجواء في لها الحجاج ويظهر العقيدة ويثبت الشبهات ليرد
 .والقرامطة والمعتزلة والجهممية الفبلسفة

 بالنصوص اإليماف على قصروه حين صحيحا؟ كاف السلف لمذىب ىؤالء فهم فهل
 . اقتناع؟ أو فهم دوف والتسليم

 ينشأ لم الكبلـ علم في العقلية الدراسات من نشأ ما أف تزعم أخرى فئة وتأتي -ٖ
 تطور قد كاف وإف -العقيدة أعداء أثارىا التى والشبهات الخارجية المؤثرات من

 وعلم االسبلمية الفلسفة بواكير وأف نفسو السلف مذىب من نشأ وإنما -بسببها
 الديانات أىل من للمخالفين المجادلة ففيو الكريم، القرآف من جاءت إنما الكبلـ

 يفتخر وكاف العرب عند معروفة كانت التي الحكمة ذكر وفيو وغيرىم، األخرى
 بما وذلك الشرعية، األحكاـ في االجتهاد حوؿ البحث من نشأ ما وأف بأصحابها،

 يفهم فالذي، المسلمين عند العقلي االتجاه ظهور بداية ىو إنما الفقو بأصوؿ يسمى
 خبلؿ من ولكن النصوص، يحترموف كانوا -تعالى اهلل رحمهم -السلف أف ىذا من

 مع إطبلقو على ىذا يصح فكيف الكبلـ، علم أثره على ونشأ استخدموه عقلي منظار
 النصوص، بو جاءت بما المطلقة والثقة والتسليم اإليماف من السلف عن متواتر ىو ما

 أو شبهات -الناس بعض يورد أو النفس على ترد حين أتمها على توجد الثقة ىذه وأف
 .حولها؟ وساوس

 السلف، بمذىب المقصود فهم في خاصا منحى تنحو السابقة اآلراء كانت وإذا -ٗ
 اتجاىات عدة على يشتمل السلف مذىب أف أصحابو يزعم آخر اتجاىا ىناؾ فإف

 قامت أنها في تلتقى أنها إأل -المنهج في تباينت وإف التيارات ىذه وأف وتيارات،
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 باألحكاـ، والعلم والفضل الدين أىل من ىم ممن اإلسبلـ علماء يد على ونشأت
 -للبياضي المراـ إشارات كما في  الحاجب ابن عقيدة شرح في السبكي ابن يقوؿ

 معتقد على اتفقوا قد كلهم والجماعة السنة أىل أف اعلم(: " ٜٕٛ: ص) -الحاشية
 لذلك، الموصلة والمبادى الطرؽ في اختلفوا وإف ويستحيل ويجوز يجب فيما واحد

 :طوائف ثبلث باالستقراء فهم وبالجملة
 .واإلجماع والسنة الكتاب: السمعية األدلة مبادئهم ومعتمد الحديث، أىل: األولى
 الحسمن أبو األشعرية وشيخ والحنفية، األشعرية وىم العقلي، النظر أىل: الثانية

 السمعية المبادئ في متفقوف وىم الماتريدي، منصور أبو: الحنفية وشيخ األشعري،
 جميع في واتفقوا غيرىا، في والسمعية والعقلية فقط، جوازه العقل يدرؾ فيما

 .مسائل في إال االعتقادية المطالب
 والحديث النظر أىل مبادئ ومبادئهم الصوفية، وىم والكشف، الوجداف أىل: الثالثة

   ا.ىػ"  النهاية في واإللهاـ والكشف البداية في
 واتجاه والماتريدية، لؤلشعرية التأويلي واالتجاه الحديث، أىل اتجاه بين يخلط هكذاف

 .والجماعة السنة أىل مذىب ىو منها اتجاه كل ليصبح المتصوفة عند الكشف
 واحد كل في الخطأ نشأ بالسلف المقصود تحديد حوؿ واآلراء االتجاىات وىذه
 الكتاب على مبني واضح، شرعي منطلق من أصحابها ينطلق لم أنو جهة من منها

 الذي والطريق المنهج معالم وحددا االبتداع، عن ونهيا باالتباع أمرا اللذين والسنة
 .المستقيم الطريق ىذا على سار من اتباع يجب ثم ومن فيو، السير يجب
 الذين ىم من تحديد في الصحيح القوؿ نبين أف أردنا إذا أنا مبلحظتو ينبغي ومما

 :واالعتراضات المبلحظات بعض تبرز السلف، اسم علهم يصدؽ
 للحديث لهم والتابعوف والتابعوف الصحابة ىم السلف إف: نقوؿ حين: فمثبل -أ

 التفرؽ بأف االعتراض يرد ،ٔ.. (يلونهم الذين ثم قرني القروف خير ): الوارد

                                                           

 (.ٖٕ٘٘) برقم ومسلم ،(ٕٔ٘ٙ) برقم البخاري أخرجو ٔ
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 الصحابة، عهد في وجدوا والقدرية والشيعة فالخوارج ىؤالء، عهد في نشأ واالختبلؼ
 ىي التى الزمنية الفترة ىذه في ىؤالء وجود فهل بقليل، ىؤالء بعد الفرؽ بقية وكذا
 من فبلبد بالنفي قطعا الجواب كاف وإذا المفضلة؟، السلفية صفة يعطيهم القروف خير

 التحديد على يقتصر ال بحيث السلف ىم من تحديد في االطبلؽ ىذا لمثل التقييد
 .فقط الزمني

 الكتاب على أقوالهم في يعتمدوف الذين ىم السلف إف: يقاؿ حينما وكذلك -ب
 خاصة والسنة؟ الكتاب فهم في عليو يعتمد الذي من: خبلصتو اعتراض يبرز والسنة،

 بياف إلى يحتاج ىكذا فاإلطبلؽ والسنة؟، القرآف على االعتماد تدعي كلها الفرؽ وأف
 .وإيضاح

 ومالك حنيفة أبي :األربعة باألئمة! السلف مذىب البعض يحصر حين وكذلك -ج
 بوصف أوفى أليسوا والتابعين الصحابة من ىؤالء قبل كاف فمن وأحمد، والشافعي

 :يشمل بحيث بالسلف للتعريف الدقيق التحديد من البد لذلك .؟!السلف
 لبياف وىذا بإحساف، لهم والتابعين والتابعين الصحابة ليشمل: الزمني التحديد: أوال

 ىذا رجاؿ أقواؿ إلى الرجوع التحديد ىذا وفائدة السلف، لمذىب والبداية المنطلق
 مهمة مسألة وىذه. بعدىم فيمن ينشأ قد الذي االختبلؼ عند فهمهم وإلى الزمن
 ومن السلف بمذىب يتمسك من بين المفضلة القروف بعد الحاصل الخبلؼ إذ جدا؟

 التحديد ىذا مثل على باالتفاؽ إال حسمو يمكن ال والبدع األىواء أىل من عداىم
 .للنصوص فهمهم أو أقوالهم، أو -أجمعوا إذا -إجماعهم إلى ليحتكم التاريخي

 على فهو بقولهم قاؿ من كل ألف ىؤالء، في السلف مذىب حصر ىذا يعني وال
 .تأخر وإف السلف

 الكتاب يوافق بما يكوف أف يجب والمنطلق الفهم أف بياف ذلك بعد يأتي ثم: ثانيا
 قوال قولو يكوف ال خاصا، منهاجا لبدعتو واتخذ األمور من أمر في ابتدع فمن والسنة،



 - 22 - 

 للحكم يكفي ال الزمن ىذا في وجوده ألف األولى، القروف في ىذا كاف ولو للسلف،
 .السلف مذىب على سائر بأنو عليو
 على"  حافظ من على منطبقا"  السلف"  مدلوؿ يصبح االفتراؽ ظهور بعد: ثالثا

 فمن ،" جيل بعد جيبل تلقفوه الذين األوائل لفهم طبقا اإلسبلمي، والمنهج العقيدة
 ولم اتبعوا الذين بإحساف، لهم والتابعين الصحابة من األوؿ الصدر طريقة على سار

 .السلف من بعده لمن بالنسبة أيضا وىو السلف، مذىب على سائر فهو يبتدعوا
 :مدلوالف لو صار السلف مصطلح أف والخبلصة

 بإحساف، لهم والتابعين والتابعين، الصحابة مذىب على ينطق وىذا: خاص مدلوؿ* 
 .تاريخي حصر فيو وىذا يبتدعوا، لم ممن

 على سار من لكل شامل وىذا المفضلة، القروف ىذه بعد ما يشمل: أعم ومدلوؿ* 
 .فهموه الذي والفهم النصوص والتـز القروف، خير ومنهج طريقة
 ىو والجماعة السنة أىل مذىب كاف إذا :والجماعة السنة بأىل التسمية نشأة: مسألة

 أىل بنشأة القوؿ فإطبلؽ وأصحابو، وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عليو كاف ما
 تماـ واضح ألنو لو؟ معنى ال الرافضة؟ نشأة أو الجهمية المعتزلة، نشأة يقاؿ كا السنة

 والجماعة السنة بأىل التسمية نشأة: العنواف يكوف أف آثرنا ولذلك الوضوح،
(: " ٕٛٗ/ٕ) السنة منهاج في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ عليهم، كمصطلح

 حنيفة أبا اهلل يخلق أف قبل معروؼ، قديم، مذىب والجماعة السنة أىل ومذىب
 خالف ومن نبيهم، عن تلقوه الذين الصحابة مذىب فإنو وأحمد، والشافعي ومالكا

 الصحابة إجماع أف على متفقوف فإنهم والجماعة السنة أىل عند مبتدعا كاف ذلك
 ا.ىػ"  بعدىم من إجماع في ومتنازعوف حجة،

 -اهلل رحمو-أحمد باإلماـ ربطت أنها يبلحظ السنة بأىل التسمية لنشأة والمتتبع
 فيو امتحن الذي اإلماـ ىو ألنو وإنما أنشأه، الذي ىو أحمد اإلماـ ألف ذلك وليس
 الكبلـ بعد تيمية ابن االسبلـ شيخ يقوؿ السنة أىل أئمة من إماما فصار فصبر
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 المحنة، في والصبر السنة بإمامة هرتاش قد كاف وإف حنبل بن وأحمد: " السابق
 معروفة موجودة كانت التي السنة ألف بل قوال، ابتدع أو بقوؿ انفرد ألنو ذلك فليس

 قبل ماتوا قد قبلو األئمة وكاف ليفارقها، امتحنو من على وصبر إليها، ودعا علمها قبلو
 عهد -الثالثة المئة أوائل في الصفات نفاة الجهمية محنة وقعت فلما المحنة،
 اهلل صفات وإبطاؿ التجهم إلى الناس ودعوا -الواثق ثم المعتصم وأخيو المأموف
 من معهم أدخلوا قد وكانوا الرافضة، متأخرو إليو ذىب الذى المذىب وىو تعالى،

 وقيدوا بالقتل، نجعضهم تهددوا حتى السنة أىل يوافقهم فلم األمور، والة من أدخلوه
 األمر ذلك على أحمد اإلماـ وثبت والرىبة، بالرغبة وأخذوىم وعاقبوىم، بعضهم،

 بعد يوما المناظرة في معو فانقطعوا لمناظرتو، أصحابهم طلبوا ثم مدة، حبسوه حتى
 عن البحث في سببا األمور ىذه صارت ثم: " قاؿ ثم -المحنة وذكر-...  يـو

 والنفاة، المثبتة جانبي من والشبهات واألدلة النصوص من فيها وما الصفات مسائل
 زالوا ما والحديث السنة علماء من وغيره وأحمد مصنفات، ذلك في الناس وصنف
 بسبب ولكن والمرجئة، والجهمية والقدرية والخوارج الروافض مذىب فساد يعرفوف
 من وعلما السنة، أئمة من إماماً  فصار اإلماـ، ىذا قدر اهلل ورفع الكبلـ، كثر المحنة

 لخفي وبيانو وآثارىا، نصوصها على واطبلعو وإظهارىا، بإعبلمها لقيامو أعبلمها،
 المذىب: المغرب شيوخ بعض قاؿ ولهذا رأيا، ابتدع أو مقالة أحدث ألنو ال أسرارىا،

 مذىب األصوؿ في األئمة مذاىب أف يعني ألحمد، والظهور والشافعي، لمالك
 ".ٔ قاؿ كما وىو واحد،

 الرسوؿ عليو كاف لما امتداد والجماعة السمنة أىل مذىب أف يتبين النص ىذا فمن
 البدع زمن في األئمة من إماـ قاـ ما فإذا وأصحابو، - وسلم عليو اهلل صلى -

 اإلماـ فهذا يخالفها ما ومحاربة السنة، أىل منهج وإلى السليمة ة العقت إلى بالدعوة
 وإال منو، مات ما وأحيا السنة أىل مذىب من اندرس ما جدد وإنما بجديد، يأت لم

                                                           

 .(ٙٛٗ - ٕٛٗ/ٕ) السنة منهاج ٔ
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 السنة أىل مذىب – األمكنة أو األزماف بعض في - نسب ما فإذا تتغير، لم فالعقيدة
 أو ابتدعو ألنو ال اليو دعا فؤلنو المجددين من مجدد أو العلماء، من لم عا إلى

 .اخترعو
 التسمية، على ينصب أف ينبغي السنة أىل لمذىب النشأة طرح أف يتبين سبق ومما

 كماؿ أتم وكمل وضح الذي اإلسبلـ مجيء مع كانت ألنها فواضحة ذاتها النشأة أما
 أىل إماـ إنو: عنو قيل إذا بعده جاء فمن وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ عهد في وأبينو
 وجدد السنة أىل لمذىب األولى األصوؿ إلى دعا فؤلنو زمنو بعد أو زمنو في -السنة

 .منها اندرس ما
 أىل بقية عن السنة أىل يتميز أف الطبيعي من ألف الفرؽ؟ بنشأة مرتبط التسمية وبدء

 وآراء أقواال ابتدعوا والذين السوي المنهج عن انحرفوا الذين الفرؽ أىل من األىواء
 .األوؿ الصدر أىل عليو كاف لما مخالفة
 األمر ىذا في لمحات إلى نشير ولكن يطوؿ، الفرؽ ونشوء الفتنة بدء حوؿ والكبلـ

 :غيرىم عن السنة أىل تميز حقيقة إلى لنصل
 من وكاف عنو اهلل رضي عفاف بن عثماف عهد آخر في وقعت الفتنة أف المعلـو من -ا

 بدعة نشأت بدعة أوؿ وكاف الفرؽ، ذلك أثر على نشأت ثم استشهاده، آثارىا
 والروافض عليو، وخرجوا عنو اهلل رضي عليا كفروا فالخوارج والروافض، الخوارج

 الظهور في تتوالى البدع أخذت ذلك بعد ثم، إلهيتو أو نبوتو أو وعصمتو، إمامتو ادعوا
 بدعة حدثت الملك وعبد الزبير ابن إمارة في الصحابة عصر آخر في كاف لما" -ؼ

 -األموية الخبلفة أواخر في -التابعين عصر أوؿ في كاف لما ثم والقدرية، المرجئة
 من شيء الصحابة عهد على يكن ولم والممثلة، والمشبهة الجهمية بدعة حدثت

 ." ذلك
 من وكانتا -سبق كما -ظهورا البدع أوؿ من -والخوارج الروافض بدعتا كانت -ٕ

 :الحديث أىل أو والجماعة السنة أىل تميز في الرئيسة المعالم
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 في والكبلـ اإلسناد، عن بالبحث يعنوف المسلموف بدأ الفتنة ىذه أجواء ففي -ٔ
 وسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ على الكذب من خافوا السلف ألف وذلك الرجاؿ،

 في مسلم اإلماـ روى فقد الظروؼ، ىذه مثل في موجودة ذلك دواعي وأف خاصة
 وقعت فلما اإلسناد، عن يسألوف يكونوا لم ): قاؿ أنو سيرين ابن عن صحيحو مقدمة
 أىل إلى وينظر حديثهم، فيؤخذ السنة أىل إلى فينظر رجالكم، لنا سموا: قالوا الفتنة
 إف: " (ٕٙٔكمفي الكفاية )ص  يقوؿ كاف سيرين وابن ،ٔ( حديثهم يؤخذ فبل البدع
 ".دينكم تأخذوف عمن فانظروا دين الحديث ىذا
 تقبل؟ ال ممن روايتو تقبل من بتمييز وذلك والجماعة، السنة ألىل التميز بدأ وىنا
 ثبت بل المنحرفة الطوائف من طائفة بقوؿ يقل ولم واالتباع، السنة أىل من كاف فمن
 الحديث، علماء عند تميز لو فهذا والتابعين، الصحابة ىدي الصحيح، الهدى على

 الحفظ ناحية من الصفة ىذه لهم الذين الرجاؿ بتفاوت االعتراؼ مع -مقبولة وروايتو
 .ٕدقيقة بشروط إال مردودة فروايتو البدعة أىل من كاف من وأما -والضبط

                                                           

 الحليةأبو نعيم في و ، (ٕٔٔ/ٔ) سننو في والدارمي، (٘ٔ: ص) صحيحو مقدمةأخرجو مسلم  ٔ
 الكفايةالخطيب في و  ،(ٜٕٓ-ٕٛٓص) الفاصل المحدث في والرامهرمزي ،(ٕٛٚ/ ٕ)
 وإسناده حسن. (ٕٕٔ.ص)

 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
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، وىذا القوؿ أضعف 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
 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
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 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  ُكلّْ  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 يُػَقوّْ  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 فُيتَّهم 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
 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



 - 28 - 

-الشافعي اإلماـ عنهم قاؿ ولذلك الرافضة، عند اشتهر قد الكذب أف يبلحظ ومما
 :ىاروف بن يزيد وقاؿ"  الرافضة من بالزور أشهد األىواء أىل من أر لم: " -اهلل رحمو

 ولما ،" يكذبوف فإنهم الرافضة إال -داعية يكن لم إذا -مبتدع كل عن يكتب" 
 رسوؿ على الحديث ووضع الكذب زمنو في اشتهر ،ٔالشيعي المختار فتنة وقعت

                                                                                                                                                  

 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
 شيعي: تغلب بن أباف ترجمة في( ٘/ ٔ) الميزاف في الذىبي قاؿ...  حديثو يقبل فيها والأمعن

 .بدعتو وعليو صدقو فلنا صدوؽ لكنو جلد
 يزينوف الذين ىم: والقعدية القعدية، وىم الخوارج من فرقة اسم التعليق أثناء في ورد( تنبيو)

 ىم الخوارج أف ظاناً  يظن فبل الخوارج، من فرقة: والقعدية ذلك، يباشروف وال األئمة على الخروج
 الذين الخوارج من أخطر غالباً  القعدية بل!!! فتنبو فقط؛ الحاكم لقتاؿ بالسيف يخرجوف الذين

 في األثر أبلغ لو األمر والة على العامة وإثارة القلوب وشحن الكبلـ أف إذ أنفسهم؛ يخرجوف
 .بالّسنة وتلبسو بلسانو الناس يخدع متكلم بليغ رجل من خرج إذا وخاصة النفوس

 ترجمتو انظر. تشيع ثم الشيعة، فأبغضتو ناصبيا، أمره أوؿ كاف الكذاب ىذا أف العجيب من ٔ
 االعتداؿ وميزاف ،( ٖٛ٘/ٖ) النببلء أعبلـ سير وانظر ،( ٕٜٕ-ٜٕٛ/ٛ) والنهاية البداية: في

( ٕٕٗ-ٖٕٕ/٘) أحمد لئلماـ المسند: انظر. إليو يوحي أنو يزعم المختار وكاف ،( ٓٛ/ ٗ)
 .ىػ ٚٙ: سنة المختار قتل
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 عن األعمش عن نوح بن جابر عن أحمد اإلماـ روى ولهذا وسلم، عليو اهلل صلى اهلل
 كاف نفسو والمختار ،"  المختار أياـ اإلسناد عن سئل إنما: " قاؿ[ النخعي] إبراىيم

: " قائبل الحديث أصحاب من رجبل أمر فقد المكذوبة، األحاديث لو توضع بأف يأمر
 فرفض ،" خليفة بعده كائن أني وسلم عليو اهلل صلى النبي عن حديثا لي ضع

 فأبى كذب بحديث أبيو عن يحدث أف ياسر بن عمار بن محمد أمر بل ،ٔالرجل
 سمعت: إسحاؽ أبي عن شريك روى كما عهده، في الكذب فشا ولذلك. ٕفقتلو

 من وكاف -الكذب من يقولوف ما يقولوف وىم -المختار أياـ -العبسى نصر بن خزيمة
".  أفسدوا حديث وأي شانوا عصابة أي اهلل، قاتلهم لهم ما: " قاؿ -علي أصحاب

 اهلل صلى  اهلل رسوؿ أصحاب في الطعن إليو ضموا فقد كذب أىل الرافضة كاف وإذا
 .قليلة أعدادا إال والردة بالكفر ورميهم وسلم عليو

 أف إلى ىنا نشير ولكن -طويل فيها فالموضوع -األمور ىذه استقصاء الغرض وليس
 :جهتين من الرافضة ظهور واكب السنة أىل تميز

 واألسانيد، الرجاؿ عن للبحث السنة علماء أثار مما ،ٖعندىم الكذب انتشار: األوؿ
 الناجية الفرقة بأف العلماء أقواؿ ذكرنا أف وسبق غيرىم، عن الحديث أىل بتميز فبدأ
 .الحديث أىل ىم

 أىل"  شعار أصبح حتى لديهم، رتهاثوك البدع ونشوء الصحابة، في طعنهم: الثانية
 موافقة فسر اهلل رحمو الثوري وسفياف الرافضة، مقابل في يستعمل ما كثيرا"  السنة
 .ٗعنهما اهلل رضي وعمر بكر أبو الشيخين بتقدمة السنة

                                                           

 البن والموضوعات ،( ٚٗ/  ٔ) والصغير ،( ٖ٘ٗ -ٖٗٗ/  ٛ) للبخاري الكبير التاريخ ٔ
 ( .ٜٖ/ٔ) الجوزي

 ( .ٖٗ/ٛ) حاتم أبي البن والتعديل والجرح ،( ٖٔٔ/ٔ) للخطيب الجامع ٕ

 .عندىم"!  التقية"  يسمى بما وذلك أصولهم أحد الكذب بل ٖ

 سألو الذى ىذا اعتقاده في الثورى سفياف أف يبلحظ ومما ،( ٕ٘ٔ/ٔ) لبللكائي السنة شرح ٗ
 على المسح مسألة ذكر السنة أىل تميز التى االعتقاد أمور بعض ذكر لما -حرب بن شعيب عنو
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 اشتهر الخوارج أف يبلحظ والذي الخوارج، فتنة جاءت الروافض فتنة مقابل وفي -ٕ
 من كبيرة والكذب كافر، الكبيرة مرتكب أف اعتقادىم ذلك مرد ولعل الصدؽ، عنهم

 أصحاب في ليس: " قاؿ أنو األشعث بن سليماف داود أبي عن روي ولهذا الكبائر،
 ولكن دعاتهم، عن وغيره البخاري روى ولذلك. ٔ" الخوارج من حديثا أصح األىواء
 على الوطأة شديدة وضبللهم فتنتهم تكوف أف دوف حائبل يكن لم وحماستهم صدقهم

 عن صفوفهم ميزوا بل بذلك، يكتفوا ولم عداىم، من كفروا ألنهم المسلمين،
 من أشد وانحرافهم بدعتهم فصارت وقاتلوا، وحاربوا المسلمين، من غيرىم صفوؼ
 .قتالهم على الصحابة وأجمع عنو اهلل رضي علي قاتلهم ولذلك غيرىا،

 أىل برز ىؤالء فتنة ظهور ومع شرعي، إماـ لهم الذين الجماعة على خرجوا فالخوارج
 جائرا كاف ولو الشرعي اإلماـ على الخروج وعدـ الجماعة على بحرصهم السنة

 المسلموف وحرص مخالفتو، من ويحذروف إليو ويدعوف االعتقاد ىذا يذكروف وصاروا
 وأربعين إحدى عاـ عنو اهلل رضى معاوية على اجتمعوا ولما الفرقة، ونبذ الجماعة على

                                                                                                                                                  

 فيها وقع التي الفرعية المسائل من بالبسملة الجهر مسألة أف مع -بالبسملة الجهر وعدـ الخفين
 الرياض مكتبة ط( ٗٛٔ/ٕ) السنة منهاج في تيمية ابن ذلك علل وقد. السنة أىل بين الخبلؼ
 الجهر ترؾ عقائدىم في يذكروف األئمة من وغيره الثورى سفياف أف حتى: " بقولو الحديثة،

 من عندىم تركو ألف الخفين على المسح يذكروف الرافضة؟ شعار من عندىم كاف ألنو بالبسملة،
 .. ".الرافضة شعار

 يضعوف ربما الخوارج أف روايات وردت ولكن - ىندية( ٖٚٔ - ٕٚٔ:ص) الكفاية ٔ
 تأخذوف عمن فانظروا دين األحاديث ىذه إف: " قاؿ أنو شيوخهم أحد عن روى فقد األحاديث،

-٘ٔٗ: ص الفاصل المحدث في الرامهرمزي رواه". حديثا صيرناه أمرا ىوينا إذا كنا فإنا دينكم
-ٖٛ/ٔ) الموضوعات في الجوزي وابن ىندية،( ٔ ٖٙ:ص) الكفاية في والخطيب ،( ٙٔٗ

-ٜٕٕ/ٔ) الحديث في الوضع: " كتاب في موسع بشكل الموضوع مناقشة وانظر ،( ٜٖ
 في الوضع في دور لهم ليس الخوارج أف ىذه رسالتو في فبلتة عمر الدكتور رجح حيث ،( ٖٕٛ

 .الحديث
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 الخوارج بدعة فظهور .الجماعة عاـ العاـ ىذا سموا عنو اهلل رضى الحسن تنازؿ بعد
 :جانبين من السنة أىل ميزت
 وال المسلمين، من عداىم لمن بالتكفير الحق المذىب عن الخوارج خروج: األوؿ
 وتحذير أصحابها، على الرد على المسلموف حرص وقد شنيعة، بدعة ىذه أف شك

 لمرتكب التكفير عدـ السنة أىل مذىب معالم من وصار ÷منهم التحذير أشد الناس
 .الكبيرة
 على بناء للمسلمين وقتالهم الشرعي اإلماـ وعلى الجماعة على خروجهم: والثاني

 أو عليهم يقضي حتى بمقاتلتهم ىذا السنة أىل قابل وقد التكفير، مذىبهم أصل
 الخروج من حذرت التي النصوص اتباع وجوب وإعبلف منهم وبالتحذير شرىم يكفوا
 أنها للجماعة المهمة المعاني أحد كاف ولذا وظلموا، جاروا وإف المسلمين أئمة على

 .أمير على اجتمعوا الذين الجماعة
 المسلمين بين تظهر البدع بقية أخذت والخوارج الروافض فتنة ظهور وبعد -ٖ

 أصحابها، ومن هامن وحذروا السنة أىل فقاومها والتجهم، واإلرجاء، القدر، كبدعة
 إما أقوالهم ويسمع إليهم يأوي اإلسبلمي المجتمع في نشازا البدع أىل صار حتى
 اإليماف أصحاب وإما الخفاء، في الدين لهذا يكيدوف ممن والنفاؽ، الزندقة أىل

 على جديدة وأفكار آراء من فيها وما البدع ىذه وتستهويهم فيهم تؤثر ممن الضعيف
 أىل من اآلفاؽ علماء يتبعوف فإنهم المسلمين من األعظم السواد أما المسلمين،

 .مكاف كل في السنة
 تجالسوا ال: " يقوؿ الحسن كاف حتى األىواء، أصحاب من السنة أىل علماء وحذر

 سعيد أبا يا: " فقاؿ رجل جاءه ولما ،" منهم تسمعوا وال تجادلوىم وال األىواء أىل
 وإنما ديني، عرفت قد فإني عني إليك: " الحسن فقاؿ ،" أخاصمك أف أريد أني

 وصار والبدع، الكبلـ أىل من العلماء تحذير واستمر".  دينو في الشاؾ يخاصمك
 مع عنهم اهلل رضي الصحابة منهاج على والسير باالتباع متميزا السنة أىل مذىب
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 البدع أىل: مقابل السنة أىل لقب فصار  عليهم واإلنكار البدع أىل عن البعد
 .والكبلـ واألىواء

 السنة أىل امتحن وصولة دولة للمعتزلة وصار القرآف بخلق القوؿ محنة وقعت ولما
 مذىب على للثبات شامخاً  مثاالً  وثباتو وقوفو فصار اهلل رحمو أحمد اإلماـ اهلل وثبت
 .لذلك السنة أىل إماـ أحمد اإلماـ فصار البدعة، أىل مقابل في السنة أىل
 السنة بأىل التسمية نشأت كيف أوضحت قد تكوف لعلها عريضة خطوط ىذه

 وما الفرؽ، ونشوء البدع ظهور مع كاف ذلك وإف الحديث، ىلأ أو والجماعة،
 من وبنقلتو وسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بحديث االستهانة من ذلك صاحب

 :خبلؿ من تميزىم يعلنوف السنة أىل فبدأ الصحابة،
 نشوء ذلك في والسبب الرجاؿ، في والكبلـ ودراية، رواية بالحديث العناية - ٔ

 .األىواء أىل كثرة مع الكذب
 وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عليو كاف ما وعلى السنة على المحافظة - ٕ

 على المذمـو والكبلـ األىواء ألىل اتباع أو الدين في ابتداع غير من وأصحابو،
 .وأقوالهم مذاىبهم اختبلؼ

 وتعني الحق، المنهج على والسير االتباع تعني التي الجماعة على المحافظة - ٖ
 .شرعي إماـ لها التي الجماعة على الخروج وعدـ األمة وحدة على المحافظة أيضاً 

 أو محدد بزمن ذلك وربط والجماعة، السنة بأىل التسمية لنشأة الدقيق التحديد أما
 من إال ممكن ذلك أف أظن فبل الفرؽ، من فرقة نشوء أو السنة، أىل أعبلـ من بعلم

 من تيمية ابن موقفانظر كتاب  .أعلم واهلل أسلفنا كما عريضة خطوط خبلؿ
 ( بتصرؼ.ٜٗ-ٕٔ)ص األشاعرة

 أدلة ىذا على ويدؿّ  العلماء على واجب معلـو ىو كما العلم تبليغ إف المسألة الثانية:
 :منها
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 فما تفعل لم وإف ربك من إليك ماأنزؿ بلّْغ الرسوؿ ياأيها) وجل عز اهلل قوؿ - ٔ
 األنبياء، ورثة العلماء إف) وسلم عليو اهلل صلى النبى وقاؿ ،ٚٙ المائدة( رسالتو بّلغت

 بحظٍ  أخذ أخذه فمن العلم، ورَّثوا وإنما درىما، وال ديناراً  يُػَورّْثُوا لم األنبياء وإف
 ودؿّ  وسلم، عليو اهلل صلى النبي على الببلغ وجوب على اآلية دّلت، ٔ(وافر

 من عليهم فيجب. وسلم عليو اهلل صلى النبى علم ورثة العلماء أف على الحديث
 الحديث( الغائب الشاىد ليبلّْغ) وسلم عليو اهلل صلى ولقولو عليو، ماوجب الببلغ
 فوجب عصر كل في وسلم عليو اهلل صلى النبي علم شهود والعلماء. عليو متفق

 .الببلغ عليهم

                                                           

 والترمذى ،(ٖٔٗٙ رقم ،ٖٚٔ/ ٖ) داود وأبو ،(ٖٕٙٚٔ رقم ،ٜٙٔ/ ٘) أحمد أخرجو ٔ
 في والطحاوي ،(ٕٖٗ) والدارمي( ٖٕٕ رقم ،ٔٛ/ ٔ) ماجو وابن ،(ٕٕٛٙ رقم ،ٛٗ/ ٘)

 رقم ،ٕٕٙ/ ٕ) الشعب فى والبيهقى ،(ٛٛ رقم ،ٜٕٛ/ ٔ) حباف وابن ،(ٜٕٗ/ ٔ) المشكل
 ٚٚ) الرحلة في والخطيب ،(ٜٕٔ رقم/ ٕٙٚ - ٕ٘ٚ/ ٔ) السنة شرح في والبغوي ،(ٜٙٙٔ

 ضعفو والحديث( ٕٚٔ ،ٔٚٔ ،ٓٚٔ ،ٜٙٔ رقم)" الجامع في البر عبد وابن ،(ٛٚ -
 ابن وقاؿ ،(ٕٙٔ/ ٙ) العلل في الدارقطني وضعفو أيضا، البخاري عن تضعيفو وحكى الترمذي

 طرؽ لو(: ٛٗ/ ٓ٘) دمشق تاريخ في عساكر ابن وقاؿ اليصح،(: ٙٓٔ/ ٗ) العارضة في العربي
/ ٖ) الكشاؼ تخريج في الزيلعي وقاؿ ،(ٚٛ٘/ ٚ) المنير البدر في الملقن ابن وصححو كثيرة،

 في المقاصد وقاؿ جيد، بإسناد آخر وطريق واالضطراب الضعف من سالمة طريق لو(: ٚ
 صحيح في قاؿ فقد األلباني العبلمة وقاؿ بها، يتقوى شواىد لو(: ٖٓٗ) الحسنة المقاصد
 في مشهور الشيخ وقاؿ ،(ٜٕٚٙ) الجامع صحيح في وصححو لغيره حسن(: ٓٚ) الترغيب

 الشواىد، في حسن وبعضها ضعف أسانيده بعض في(: ٚٚ/ ٗ) المواقفات على تعليقو
 عقب حباف ابن قاؿ ،"ٓٙٔ/ ٔ" "الفتح" في حجر ابن قاؿ كما بها يتقوى شواىد وللحديث
 الذين ىم ذكرنا، الذي الفضل لهم الذين العلماء أف واضح بياف الحديث ىذا في: "الحديث
؛ سائر من غيره دوف -وسلم عليو اهلل صلى- النبي علم يعلموف  العلماء: "يقوؿ تراه أال العلـو

 تعرى فمن سنتو، -وسلم عليو اهلل صلى- نبينا وعلم العلم، إال يورثوا لم واألنبياء ؟"األنبياء ورثة
 ".األنبياء ورثة من يكن لم، معرفتها عن



 - 34 - 

 وبالوالدين شيئا بو تشركوا أال عليكم ربكم ماحرَّـ أتل تعاَلْوا قل) تعالى اهلل قوؿ - ٕ
 ىذه(: ٖٔٔ/ ٚ) تفسيره في القرطبي قاؿ. ٖ٘ٔ - ٔ٘ٔ األنعاـ اآليات،( إحسانا

 تبلوة سماع إلى الخلق جميع يدعو بأف السبلـ عليو لنبيّْو تعالى اهلل من أمر اآلية
 ماحّرـ لهم ويبيّْنوا الناس يبلّْغوا أف العلماء من بعده من على يجب وىكذا اهلل، ماحّرـ

 ىػ. ا َحلّ  مما عليهم اهلل
 للناس لتبيػّْنُنو الكتاب أوتوا الذين ميثاؽ اهلل أخذ وإذ) وجل عز اهلل قوؿ - ٖ

 عمراف آؿ( مايشتروف فبئس قليبل، ثمنا بو واشتروا ظهورىم وراء فنبذوه والتكتمونو
 الذى بالميثاؽ وإظهاره، وبيانو للعلم العلماء تبليغ وجوب على تدؿ اآلية. ٚٛٔ
 في القرطبي قاؿ ،(لتبيننو) والنوف بالبلـ بتوكيدين وأّكده العلم أىل على اهلل أخذه

 وىذا ،«الكتاب أوتوا الذين ميثاؽ اهلل أخذ وإذ» تعالى قولو(: ٖٗٓ/ ٗ) تفسيره
 فكتموا أمره، وبياف السبلـ عليو بمحمد باإليماف ُأِمروا فإنهم اليهود، بذكر متصل
: وقتادة الحسن قاؿ. ولغيرىم لهم عاـ خبر ىو ذلك مع ثم لهم، توبيخ فاآلية نعتو،
 وكتماف وإياكم فلُيعلّْمو شيئا علم فمن الكتاب، من شيء ِعلم أوتى َمن كل فى ىى

 علمو على يسكت أف لعالم اليحلّ : كعب بن محمد وقاؿ. ىلكة فإنو العلم
 .ىػ. ا( جهلو على يسكت أف والللجاىل

 ما بعد من والهدى البيّْنات من أنزلنا ما يكتموف الذين إف) وجل عز اهلل قوؿ - ٗ
 .ٜ٘ٔ البقرة( البلعنوف ويلعنهم اهلل يلعنهم أولئك الكتاب في للناس بيَّناه
 من اهلل ماأنزؿ يكتم الذي أف تعالى اهلل أخبَػرَ (: ٗٛٔ/ ٕ) تفسيره في القرطبي قاؿ

 النصارى ورىباف اليهود فقيل بذلك، المراد فى واختلفوا. ملعوف والهدى البينات
 كل وقيل الرجم، أمر اليهود كتم وقد وسلم، عليو اهلل صلى محمد أمر كتموا الذين

 أف إلى..  بَػثّْو إلى ُيحتاج اهلل دين من علماً  كتم من كل في عامة فهى الحق، كتم من
 الجملة، على العلم وتبياف الحق، العلم تبليغ وجوب على العلماء استدؿ وبها قاؿ
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 األجرة اليستحق كما ِفعلو، ماعليو على األجرة اليستحق إذ عليو، األجرة أخذ دوف
 ىػ. ا اإلسبلـ على

 وأف كتمانو، وتحريم العلم تبليغ وجوب على اآلية بهذه االستدالؿ صحة على ويدؿ
 كما بها عنهم اهلل رضي الصحابة استدالؿ: السبب البخصوص اللفظ بعمـو العبرة

 :التالية األحاديث في
 الناس إف قاؿ عنو اهلل رضي ىريرة أبي عن بإسناده( ٛٔٔ) البخاري روى - ٘

 إف) يتلو ثم حديثا، حدَّثت ما اهلل كتاب في آيتاف ولوال ىريرة، أبو أكثرَ : يقولوف
 .الحديث( الرحيم..  قاؿ أف إلى..  البينات من أنزلنا ما يكتموف الذين

 عن الحديث من أى «ىريرة أبو أكثر» قولو(: ٖٕٔ/ ٔ) الفتح في الحافظ قاؿ
 ولوال» قولو إلى..  البيوع فى المصنف بو صّرح كما وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
َـّ  اهلل أف لوال: ومعناه...  «آيتاف  كاف لما لكن أصبل، ماحدَّث للعلم الكاتمين ذ

 ىػ. ا ماعنده لكثرة الكثرة حصلت فلهذا اإلظهار، وجب حراما الكتماف
 أحدثكم أال قاؿ ثم توضأ عنو اهلل رضي عثماف أف أيضا( ٓٙٔ) البخاري وروى - ٙ

 رجلٌ  اليتوضأ) يقوؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي سمعت. ماحدثتكموه؟ آية لوال حديثا
 عروة قاؿ ،(يصلّْيها حتى الصبلة وبين مابينو لو غِفرَ  إال الصبلة ويصلي وضوءه ُيِحسنُ 

 (.البينات من ماأنزلنا يكتموف الذين إف) اآلية: الزبير بن
 يكتموف الذين إف: اآلية: عروة قاؿ» قولو(: ٕٔٙ/ ٔ) الفتح في الحافظ قاؿ

 ومراد. مسلم بو صرَّح كما «البلعنوف» قولو إلى البقرة في التى اآلية يعنى «ماأنزلنا
 أىل فى نزلت وإف وىى التبليغ، على ُتحرّْض اآلية ىذه أف عنو اهلل رضي عثماف

 العلم، كتاب في ىريرة ألبي ذلك نحو تقدـ وقد اللفظ، بعمـو العبرة لكن الكتاب
 من عليهم خشية ػػ المذكورة اآلية لوال ػػ ذلك تبليغهم ترؾ يرى عثماف كاف وإنما

 ىػ. ا( أعلم واهلل االغترار،
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 القيامة يـو أُلجم فكتمو، يعلمو علم عن ُسئل من) وسلم عليو اهلل صلى وقاؿ - ٚ
 .ٔ(نار من بلجاـ

 على الصَّْمَصامة وضعتم لو عنو اهلل رضى ذر أبو قاؿ اهلل رحمو البخارى وقاؿ - ٛ
 عليو اهلل صلى النبى من سمعتها ًً  كلمة أْنفذُ  أنى ظننت ثم قفاه إلى وأشار ىذه

 العلم كتاب فى بو مجزوما البخارى علقو ىكذا(. ألنفذتها َعَلىَّ  ُتجيزوا أف قبل وسلم
 (.والعمل القوؿ قبل العلم) باب فى صحيحو من

 وأبلّْغ، أُِمضى أى( أُنفذ) ومعنى اليثنى، الذى الصاـر السيف أى( الصمصامة) ومعنى
جيزوا) ومعنى  .العلم تبليغ على العالم حرص شدة: األثر وفى. قتلى تكملوا أى( ُتًُ

 رويناه التعليق ىذا «الخ ذر أبو قاؿ» قولو(: ٔٙٔ/ ٔ) الفتح في الحافظ قاؿ
 بن مالك يعني كثير أبو حدثني: األوزاعى طريق من وغيره الدَّارمي مسند فى موصوال

 عليو اجتمع وقد الوسطى، الجمرة عند جالس وىو ذر أبا أتيت: قاؿ أبيو عن مرثد
 اليو رأسو فرفع الفتيا؟ عن تُنو ألم: قاؿ ثم عليو فوقف رجل فأتاه يستفتونو، الناس
 الوجو، ىذا من الحلية في ورويناه. مثلو فذكر. وضعتم لو على؟ أنت أرقيب: فقاؿ
. عنو اهلل رضي عثماف الفتيا عن نهاه الذى وأف قريش، من رجل خاطبو الذى أف وبين
 والذين) تعالى قولو تأويل فى معاوية مع فاختلف بالشاـ كاف أنو ذلك سبب وكاف

: أبوذر وقاؿ خاصة، الكتاب أىل فى نزلت: معاوية فقاؿ( والفضة الذىب يكنزوف
 منازعة فحصلت ذر، أبى إلى فأرسل عثماف، إلى معاوية فكتب. وفينا فيهم نزلت

                                                           

 وأبو عباس وابن عمرو بن اهلل وعبد ىريرة أبي منهم الصحاية من جمع عن الحديث ىذا 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 وصححو الحاكم، وصححو الترمذي، وحسنو
 ،(ٖٕٕ) المشكاة في األلباني العبلمة وصححو ،(ٖٓ/ ٔ) الخيرة إتحاؼ في البوصيري تلميذه

 ليس مما الصحيح الجامع في الوادعي وصححو المسند، تحقيق في معو ومن األرنؤوط وصححو
 .ماجة ابن سنن بتقريب الحاجة سد في الحويني وصححو ،(ٕٖ - ٖٔ/ ٔ) الصحيحين في
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 والذاؿ والموحدة الراء بفتح ػػ الربذة فسكن المدينة عن ذر أبى انتقاؿ إلى أدت
 بطاعة يرى ال كاف ذر أبا أف على دليل وفيو. النسائى رواه مات، أف إلى المعجمة

 اهلل صلى النبي ألمر عليو واجب ذلك أف يرى كاف ألنو الفتيا، عن نهاه إذا اإلماـ
 علما كتم من حق فى الوعيد سمع أيضا ولعلو تقدـ، كما عنو بالتبليغ وسلم عليو

 على والصبر فيو المشّقة واحتماؿ العلم تعليم على الحثّ  وفيو ػػ قاؿ أف إلى ػػ يعلمو
 .ىػ.ا للثواب طلباً  األذى

 إليو ذىب ما إف نعم (:ٕٛٙٙوقاؿ العبلمة األلباني في الصحيحة تحت الحديث )
 تعريف في الكبلـ كتب بعض في جاء ما إنكار من السابقة الرسالة في إليو المومى

 الحقيقة، كبد فيو أصاب مما فهو بتبليغو، يؤمر ولم بشرع إليو أوحي من أنو النبي
 ال مما العلم كتماف جواز يستلـز ذلك ألف ودروسنا، مجالسنا في أنكرناه ولطالما

 والهدى البينات من أنزلنا ما يكتموف الذين إف: )تعالى قاؿ األنبياء، بلو بالعلماء، يليق
 ا.ىػ (البلعنوف ويلعنهم اهلل يلعنهم أولئك الكتاب في للناس بيناه ما بعد من

 حين بإخفائو يكوف العلم كتماف وقاؿ العبلمة العثيمين في فتاوى نور على الدرب:
 الحاؿ بلساف إما بالسؤاؿ العلم بياف إلى تدعو التي والحاجة بيانو إلى الحاجة تدعو
 بما اهلل دين في جهل على الناس يكوف أف الحاؿ بلساف فالسؤاؿ المقاؿ بلساف وإما

 صلة في الوالدين بر في الحج في الصياـ في الزكاة في الصبلة في الطهارة في يلزمهم
 من مسألة عن إنساف يسألك بأف المقاؿ بلساف أو العلم بياف حينئذٍ  فيجب األرحاـ
 علمو مما علماً  كتم ومن تبينها أف عليك فالواجب حكمها تعرؼ وأنت الدين مسائل

 اْلبَػيػَّْناتِ  ِمنْ  َأنَزْلَنا َما َيْكُتُموفَ  الَِّذينَ  ِإفَّ ) تعالى اهلل قاؿ عظيم خطر على فهو اهلل
 البلَِّعُنوفَ  َويَػْلَعنُػُهمْ  اللَّوُ  يَػْلَعنُػُهمْ  ُأْولَِئكَ  اْلِكَتابِ  ِفي ِللنَّاسِ  بَػيػَّنَّاهُ  َما بَػْعدِ  ِمنْ  َواْلُهَدى

( الرَِّحيمُ  التػَّوَّابُ  َوَأنَا َعَلْيِهمْ  َأتُوبُ  فَُأْولَِئكَ  َوبَػيػَُّنوا َوَأْصَلُحوا تَابُوا الَِّذينَ  ِإالَّ ( ٜ٘ٔ)
نُػنَّوُ  اْلِكَتابَ  ُأوتُوا الَِّذينَ  ِميثَاؽَ  اللَّوُ  َأَخذَ  َوِإذْ ) تعالى وقاؿ ( َتْكُتُمونَوُ  َوال ِللنَّاسِ  لَتُبَػيػّْ
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 نفسو بزيادة يزيد العلم فإف العلم ىذا ازداد العلم بيَّن كلما أنو العلم طالب وليعلم
 ا.ىػ( تَػْقواُىمْ  َوآتَاُىمْ  ُىًدى زَاَدُىمْ  اْىَتَدْوا َوالَِّذينَ ) تعالى اهلل قاؿ

 .سبق بما فنكتفي كثيرة كتمو وتحريم العلم تبليغ وجوب فى واألدلة 
 .يفهموا ال أف كراىية علما كتم من: مسألة
 أف أنس حديث من غيرىما و( ٘ٗ/ ٔ) ومسلم ،(فتح - ٜٜٔ/ ٔ) البخاري أخرج
 و الحديث...  معاذ يا: قاؿ الرحل على رديفو معاذ و وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ

 تأثما موتو عند معاذ بها وأخبر. يتكلوا إذا: قاؿ فيستبشروا؟ الناس بو أخبر أفبل: " فيو
 معاذ عن طرؽ من( ٖٕٙ و ٕٖٕ و ٖٕٓ و ٜٕٕ و ٕٕٛ/ ٘) أحمد وأخرجو ،"

 يمنعني لم وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ من سمعتو بشيء أخبركم: " أحدىا في قاؿ
 من مخلصا اهلل إال إلو ال أف شهد من: " يقوؿ سمعتو تتكلوا، أف إال أحدثكموه أف

 لم و الجنة دخل: مرة قاؿ و. الجنة دخل أو النار، يدخل لم قلبو من يقينا أو قلبو،
 اهلل رحمو البخاري ترجم وقد. الشيخين شرط على صحيح وإسناده".  النار تمسو

 و يفهموا، ال أف كراىية قـو دوف قوما بالعلم خص من باب: " بقولو معاذ لحديث
 ساؽ ثم".  رسولو و اهلل يكذب أف أتحبوف يعرفوف، بما الناس حدثوا: علي قاؿ

".  ينكروف ما دعوا و: " لو"  العلم كتاب"  في إياس أبي بن آدـ زاد و بذلك إسناده
 ال حديثا قوما بمحدث أنت ما: " مسعود ابن قوؿ مثلو فهمو، عليهم يشتبو ما أي

 ممن و: " الحافظ قاؿ ،(ٜ/ ٔ) مسلم رواه".  فتنة لبعضهم كاف إال عقولهم تبلغو
 على الخروج ظاىرىا التي األحاديث في أحمد بعض دوف ببعض التحديث كره

 أبو قبلهم من و. الغرائب في يوسف أبو و الصفات، أحاديث في مالك و السلطاف
 حذيفة، عن ونحوه الفتن، من يقع ما المراد أف و الجرابين في عنو تقدـ كما ىريرة
 ما إلى وسيلة اتخذىا ألنو العرنيين بقصة للحجاج أنس تحديث أنكر أنو الحسن وعن
 يكوف أف ذلك ضابط و. الواىي بتأويلو الدماء سفك في المبالغة من يعتمده كاف
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 من عند عنو فاإلمساؾ مراد، غير األصل في وظاىره البدعة، يقوي الحديث ظاىر
 ىػ.ا"  أعلم اهلل و. مطلوب بظاىره األخذ عليو يخشى

 مما يعلم ما كل ليس أنو يعلم ىذا ومن(: ٚٙٔ/ ٘) الموافقات في الشاطبي وقاؿ
 ذلك بل باألحكاـ، علًما يفيد ومما الشريعة علم من كاف وإف نشره يطلب حق ىو

 نشره يطلب ال ما ومنو الشريعة، علم غالب وىو النشر، مطلوب ىو ما فمنو ينقسم،
 .شخص أو وقت أو حاؿ إلى بالنسبة نشره يطلب ال أو بإطبلؽ،

 فيكوف تقريره تبين كما فتنة، يثير فقد حقِّا كاف وإف فإنو الفرؽ، ىذه تعيين ذلك ومن
 .بثو ممنوًعا الجهة تلك من

 ذكرت فإذا اتبعها، من ذـ اهلل فإف فيها، والكبلـ المتشابهات علم ذلك ومن
 الحديث في جاء وقد عنو، مستغنى ىو ما إلى ذلك أدى فربما فيها، للكبلـ وعرضت

 ". ورسولو؟ اهلل يكذب أف أتريدوف يفهموف، بما الناس حدثوا: "علي عن
 اهلل حق ما تدري! معاذ يا: "قاؿ والسبلـ الصبلة عليو أنو معاذ عن" الصحيح" وفى
! اهلل رسوؿ يا: قلت: قاؿ أف إلى الحديث... "  اهلل على العباد حق وما العباد، على
 ". فيتكلوا تبشرىم ال: "قاؿ الناس؟ أبشر أفبل
 فيستبشروا؟ بها أخبر أفبل! اهلل رسوؿ يا: "قاؿ مثلو في معاذ عن آخر حديث وفى
 ".تأثًما موتو عند معاذ بها فأخبر: أنس قاؿ ،"يتكلوا إذف: "فقاؿ
 مسلم كتاب في انظره ىريرة، أبى مع الخطاب بن عمر عن ىذا من ونحو

 ىريرة أبا أبعثت وأمي، أنت بأبي! اهلل رسوؿ يا: عمر فيو قاؿ فإنو ،ٔوالبخاري
                                                           

 اإليماف، كتاب" "صحيحو" في مسلم أخرجو: الموافقات على تعليقو في مشهور الشيخ قاؿ ٔ
" ٕ٘ بعد ٖٔ رقم/ ٔٙ - ٜ٘/ ٔ قطًعا، الجنة دخل التوحيد على مات من أف على الدليل باب
 .عنو اهلل رضي ىريرة أبي عن

/ ٓٔ" "الكماؿ تهذيب" في المزي لمسلم إال يعزه ولم خطأ، للبخاري الحديث المصنف وعزو
 شيخنا تحقيق ،"ٖٚٓ - ٖٙٓص" "الصالحين رياض" في والنووي ،"ٖٗٛٗٔ رقم/ ٕٗٗ

 .األلباني
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: قاؿ"  بالجنة؟ بشره قلبو بها مستيقًنا اهلل إال إلو ال أف يشهد لقي من: "بنعليك
 فقاؿ. يعملوف فخلهم عليها الناس يتكل أف أخشى فإني تفعل؛ فبل: قاؿ". نعم"

 ".فخلهم: "وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 أتاه المؤمنين أمير شهدت لو: "قاؿ عوؼ، بن الرحمن عبد عن عباس ابن وحديث

 ألقومن: عمر فقاؿ. فبلنًا لبايعنا المؤمنين أمير مات لو: يقوؿ فبلنًا إف: فقاؿ رجل،
 الموسم فإف تفعل، ال قلت يغصبوىم، أف يريدوف الذين الرىط ىؤالء فأحذر العشية
 فيطيروا وجهها، على ينزلوىا ال أف فأخاؼ مجلسك، على ويغلبوف الناس رعاع يجمع

 بأصحاب فتخلص السنة، ودار الهجرة دار المدينة تقدـ حتى وأمهل مطير كل بها
 وينزلوىا مقالتك ويحفظوا واألنصار، المهاجرين من وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 ومنو ،ٔالحديث" بالمدينة أقومو مقاـ أوؿ في بو ألقومن واهلل: فقاؿ. وجهها على

 .تقدـ وقد حذيفة، مع سلماف حديث
 قبل العلم بصغار يربي بل المنتهي، حظ ىو ما العلم من للمبتدئ يذكر ال أف ومنو

 نظر في صحيحة كانت وإف بها الفتيا يجوز ال مما مسائل العلماء فرض وقد كباره،
 يؤدي لما ،ٕالطبلؽ في الدور مسألة في السبلـ عبد بن الدين عز ذكر كما الفقو،

 .مفسدة وىو بإطبلؽ الطبلؽ، حكم رفع من إليو

                                                           

 .(ٖٕٖٚ) البخاري أخرجو ٔ
 أثارت التي الطبلؽ مسائل أكثر من السريجية والمسألة السريجية، المسألة الشاطبي يقصد ٕ

 النقاشات حولها ودارت المستقلة، المؤلفات فيها ألفت حتى المتقدمة، العصور في جدال
 :عدة مسائل ضمن المسألة، ىذه عن وافيا مختصرا شيئا نعرض ىنا ونحن المطولة،

 .ثبلثا قبلو طالق فأنت طلقتك إف: لزوجتو الرجل يقوؿ أف: المسألة صورة: أوال
 أـ المعلق؟ الثبلث طبلؽ يقع أـ بو، واجهها الذي الطبلؽ عليها يقع ىل الحكم؟ فما طلقها فإف

 الطبلؽ؟ من شيء يقع ال
 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
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 سير" في ترجمتو في كما الرابع، القرف مجدد العلماء بعض عده الشافعي، أصحاب أصحاب
 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
 على وأنكر ،"المبسوط" عن( ٗٔٗ/ ٔ" )األنهر مجمع" صاحب ونقلو الحنفية، أكثر إلى" القدير

 .ذلك بغير قاؿ من
 - 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
 يصدره طبلؽ كل حكم يلغي المناطقة، اصطبلح في"  دور"  يسمى وىذا: قالوا بانت، قد ألنها
 .بعدىا العبارة ىذه قائل

 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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 علل لها كاف وإف التشريعات، وحكم الفقو مسائل علل عن العواـ سؤاؿ ذلك منو 
 الحائض تقضي لم: قالت من على عائشة أنكرت ولذلك مستقيمة، وحكم صحيحة

 الخطاب بن عمر ضرب وقد ؟ٔأنت أحروية: لها وقالت الصبلة؟ تقضي وال الصـو
                                                                                                                                                  

،  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
 شيخ 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
 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

 على المنجز وقع فطلقها،،  ثبلثا قبلو طالق فأنت طلقتك إف: المرأتو الرجل قاؿ لو أنو والحاصل
 زائد ألنو المنجز؛ يقع لم الثبلث الطبلؽ وىو المعلق وقع لو ألنو؛  المعلق معو يقع وال،  الراجح

 .انتهى"  الطبلؽ عدد على
 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،
" الكبرى الفقهية الفتاوى" ،(ٖٗٔ - ٖٖٔ ،ٖٖٓ - ٜٕٛ/ ٕ" )السبكي فتاوى" ،(ٕٙ٘ -
 .وغيرىا ،(ٖٔٛ - ٖٓٛ" )والنظائر األشباه" ،(ٜٚٔ - ٓٛٔ/ ٗ)

 (.ٖٖ٘) ومسلم ،(ٕٖٔ) البخاري أخرجو ٔ
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 ،ٔعمل بها يتعلق ال القرآف علـو من أشياء عن السؤاؿ كثير كاف لما بو وشرد صبيًغا
: عبس{ ]َوَأبِّا َوفَاِكَهةً : }تعالى قولو وتبل صحيًحا، كاف وإف وفتنة خيااًل  أوقع وربما
 .بهذا أمرنا ما: قاؿ ثم األب؟ فما الفاكهة، ىذه: فقاؿ[. ٖٔ
 أخبر وقد حًقا كاف وإف وينشر يبث علم كل ليس أنو على يدؿ مما ذلك غير إلى

 يكره وكاف بها، حدث وال فيها تكلم ما وعلًما أحاديث عنده أف نفسو عن مالك
 لهذا فتنبو ذلك، يكرىوف كانوا أنهم تقدمو عمن وأخبر عمل، تحتو ليس فيما الكبلـ
 .المعنى

 مآلها في فانظر ميزانها، في صحت فإف الشريعة، على مسألتك تعرض أنك وضابطو
 ذىنك في فاعرضها مفسدة، إلى ذكرىا يؤد لم فإف وأىلو، الزماف حاؿ إلى بالنسبة

 تقبلها مما كانت إف العمـو على إما فيها تتكلم أف فلك قبلتها، فإف العقوؿ، على
، على العقوؿ ، الئقة غير كانت إف الخصوص على وإما العمـو  يكن لم وإف بالعمـو

 الشرعية المصلحة وفق على الجاري ىو عنها فالسكوت المساغ، ىذا لمسألتك
 ا.ىػ والعقلية

                                                           

 - ٘٘/ ٔ) السنن في والدارمي ،(ٕٙٗ/ ٔٔ) المصنف في شيبة أبي ابن القصة ىذه أخرج ٔ
 اعتقاد أصوؿ شرح في والبللكائي ،(ٚٔٚرقم/ٔ) الصحابة فضائل في أحمد بن اهلل وعبد ،(ٙ٘
 والنهي بالمعروؼ األمر في يعلى أبو قاؿ كما- والخبلؿ ،(ٖٙٔٔ رقم/ٗ) والجماعة السنة أىل
 ،ٖٖٖ ،ٕٖٖ ،ٖٖٓ ،ٜٕٖ رقم) اإلبانة في بطة وابن ،(ٖٕٔ - ٕٕٔ ؽ) المنكر عن

 ذكره المصاحف في األنباري وابن ،(ٕٔٗ ص/ٖٕ) دمشق تاريخ في عساكر وابن ،(ٜٛٚ
 شيخ قاؿ مشهورة، صحيحة والقصة وغيرىم،( ٜٕص/ٚٔ) التفسير في ىنا المصنف بسنده

 من الخطاب بن عمر مع عسل بن صبيغ وقصة(: ٖٔٔ/ ٖٔ) الفتاوى مجموع في كما اإلسبلـ
 بن صبيغ قصة: للبزار عزوه بعد( ٙٓٙ/ ٕ) الفاروؽ مسند في كثير ابن وقاؿ القضايا، أشهر
 سؤالو أف حالو من لو ظهر لما ضربو إنما -أعلم واهلل- وكأنو مشهورة عمر مع التميمي عسل
 الجهاؿ، المتفلسفة من كثير يفعلو قد كما واستدالؿ، استرشاد سؤاؿ ال استشكاؿ، سؤاؿ

 .المآؿ وفي الدنيا الحياة ىذه في العافية اهلل فنسأؿ الضبلؿ؛ والمبتدعة
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 جواز: عشرة السادسةالفائدة  (:ٕٗ/ٜقاؿ العبلمة العثيمين في مجموع فتاواه )
 سبيل على العلم كتماف إف إذ إطبلقها؛ على ليست ىذه. للمصلحة العلم كتماف

 معاذا َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى النبي أخبر ولهذا بمصلحة، ليس ألنو يجوز ال اإلطبلؽ
 األشخاص بعض عن أو األحواؿ، بعض في العلم كتماف وأما مطلقا، ذلك يكتم ولم

 ذلك َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى النبي كتم كما للمصلحة؛ فجائز اإلطبلؽ؛ سبيل على ال
 . «فيتكلوا تبشرىم ال»: لمعاذ وقاؿ عليو، يتكلوا أف خشية الصحابة بقية عن

: قاؿ من أف الناس بشر»: ىريرة ألبي َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى قولو الحديث ىذا ونظير
 وإف العمل؛ ترؾ المصلحة تقتضي قد بل «الجنة دخل قلبو من خالصا اهلل إال إلو ال

 أف َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى النبي ىم» كما الترؾ، مصلحة لرجحاف مصلحة فيو كاف
 ألنهم الناس؛ افتتاف خشية ذلك ترؾ ولكن إبراىيم، قواعد على ويبنيها الكعبة يهدـ

 ا.ىػ «بكفر عهد حديثو
 كتماف من للوعيد بالنسبة وسئل العبلمة العثيمين كما في لقاءات الباب المفتوح:

 ببعض البوح أف العلم مع أيضًا، الدنيوي العلم كتماف فيو يندرج ىل الشرعي العلم
 كتم لمن وعيد ىناؾ: السائل! فهمت؟ ما: الشيخ مضرة؟ إلى يجر ربما الدنيوي العلم
: السائل. نعم: الشيخ الشرعي؟ العلم كتماف: السائل. العلم كتماف: الشيخ. العلم

 يجر ربما الدنيوي العلم ببعض البوح أف العلم مع الدنيوي، العلم ذلك في يندرج ىل
 مضرة؟ إلى

 تعلم لو كما يكتمو، أف اإلنساف على يحـر ال الدنيوي العلم كتماففأجاب:  
 أبخل من أنو نرى لكننا يكتمو، أف فلو الهندسة من أو الحساب من شيئاً  أو الكمبيوتر

- مضرة يجر قد: السائل علم؟ إذا يمنعو ماذا األشياء، ىذه تعليم من يمنع أف الناس
 التي الموجودة األشياء بعض يكوف قد الدوائر مجاؿ في كاف إذا خاصةً  -شيخ يا

.. إذاً : الشيخ المضرة؟ إلى تجره قد ضرراً  فيها أف يعلم وىو الناس عامة يستخدمها
 من يخشى كاف إذا الشرعي، العلم حتى شيء كل يكتم الضرر من يخشى كاف إذا
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 على اهلل حق ما: ) لمعاذ قاؿ لما وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى النبي أليس ضرر،
 ال: قاؿ الناس، أبشر أفبل:  معاذ لو قاؿ وأخبره، اهلل؟ على العباد حق وما العباد،

 العلم يختص لكن ينشر، وال يمنع ضرر منو يحصل شيء كل( فيتكلوا تبشرىم
 القيامة يـو يلجم فإنو -شرعي علم وىو- فكتمو علٍم، عن سئل من كل بأنو الشرعي

 .بأس فبل لمصلحة كتمو إذا إال -العافية اهلل نسأؿ- نار من بلجاـ
 

 ( األئمة واتباع السنة لزـو على الحض في)باب 
 بالعقوؿ، تؤخذ وال بالقياس تدرؾ ال وأنها القرآف، دليل السنة أف اهلل رحمك اعلم
 وجل عز اهلل ذكر وقد األمة، ىذه جمهور عليو مشى ولما لؤلئمة االتباع في ىي وإنما
 الَِّذينَ  ُأولَِئكَ  َأْحَسَنوُ  فَػَيتَِّبُعوفَ  اْلَقْوؿَ  َيْسَتِمُعوفَ  الَِّذينَ ): فقاؿ عليهم الثناء أحسن أقواما

  (.ٛٔ( )الزمر:اأْلَْلَبابِ  ُأوُلو ُىمْ  َوُأولَِئكَ  اللَّوُ  َىَداُىمُ 
 ِبُكمْ  فَػتَػَفرَّؽَ  السُُّبلَ  تَػتَِّبُعوا َواَل  فَاتَِّبُعوهُ  ُمْسَتِقيًما ِصَراِطي َىَذا َوَأفَّ ): فقاؿ عباده وأمر
 (. ٖ٘ٔ( )األنعاـ:تَػتػَُّقوفَ  َلَعلَُّكمْ  ِبوِ  َوصَّاُكمْ  َذِلُكمْ  َسِبيِلوِ  َعنْ 

 مسائل فيما مر:
 بن أحمد الشيخ قاؿ، العقائد في بالقياس القوؿ مراد المصنف منع المسألة األولى:

 قولو: (ٖٙ)ص للبربهاري السنة شرح في الساري إرشاد في اهلل رحمو النجمي يحيى
 فيها تتبع وال األمثاؿ، لها تضرب وال قياسٌ  السنَّة في ليس أنَّو اهلل رحمك اعلم)

 ىذا إفَّ ( كيف ببل وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بآثار التصديق ىو بل األىواء
 الفرعية، األحكاـ من غيرالعقائد أمَّا العقائد، في الواردة السنن على ينطبق الكبلـ
 الفقو، كتب في مدوَّفٌ  وىذا األقيسة، عليها وبنيت اإلختبلؼ، فيها حصل قد فهذه

 الصفات، آيات من العقائد في ورد ما الكبلـ بهذا المراد ولكنَّ  الفقو، وأصوؿ
 معناىا اعتقاد مع جاءت كما وإمرارىا بها، األخذ يجب فهذه الصحيحة، وأحاديثها

 وقد وكذا؟ كذا كاف وكيف وكذا؟ كذا كاف لمَ  واليقاؿ العربية اللغة في تقتضيو الذي
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 العرش على الرحمن تعالى اهلل قوؿ أرأيت: قاؿ من على اهلل رحمو مالكٌ  اإلماـ أنكر
 رفع ثمَّ  - العرؽ أي - الرَُّحضاء وعلتو مالك اإلماـ فأطرؽ استوى؟ كيف استوى
 عنو والسؤاؿ واجب، بو واإليماف مجهوؿ، والكيف معلـو اإلستواء: فقاؿ رأسو،
 ا.ىػ فأخرج بو فأمر أخرجوه، سوء رجل وأنت بدعة،

 أف عندىم ذلك أمثلة ومنالخوارج، فضلوا وأضلوا،  العقائد في بالقياس وممن قاؿ
 عرؼ إذا اإلنساف فكذلك ،كافرا صار عصى ولما ، باهلل عارفا كاف ػ اهلل لعنو ػ إبليس

 أىل يقوؿ كما عاصيا مؤمنا وال المعتزلة، يقوؿ كما فاسقا ال ،كافرا يصير وعصاه اهلل
 . السنة
 أبي عن بإسناده(: ٖٙٓ-ٖٗٓ/ٖ) التوحيد كتاب في منده ابن اإلماـ أخرجوقد 

 في وجل عز اهلل قوؿ إلى تسمع ألم بالقياس؛ التوحيد ليس »:قاؿ أنو القاضي يوسف
 كذا، لعلة عالم قادر إني: يقل ولم قوي، قادر، عالم، أنو نفسو بها يصف التي اآليات

 التوحيد في القياس اليجوز فلذلك أملك، المعنى وبهذا أعلم كذا بسبب أقدر
 اهلل أمرنا فقد »:اهلل رحمو قاؿ أف إلى «..بصفاتو إال يوصف وال بأسمائو، إال واليعرؼ

 فاهلل ومثل، شبو لو شيء في يكوف القياس ألف بالقياس، التوحيد وليس نوّحده أف
 يدرؾ وكيف»: قاؿ ثم ،«الخالقين أحسن اهلل تبارؾ لو، والمثل لو الشبو وتقدس تعالى

 وتعالى، تبارؾ شيء كمثلو ليس الخلق؟ بخبلؼ الخلق خالق وىو بالقياس التوحيد
: فقاؿ -وسلم عليو اهلل صلى - نبّيو بو ماأتى بكل تؤمن أف وجل عز اهلل أمرؾ وقد

 إال الإلو واألرض السموات ملك لو الذي جميعاً  إليكم اهلل رسوؿ إّني الناس ياأيها}
 واتّبعوه وكلماتو باهلل يؤمن الذي األمي النبي ورسولو باهلل فآمنوا ويميت يحيي ىو

 سامعاً  تابعاً  تكوف بأف وجل عز اهلل أمرؾ فقد، [ٛ٘ٔ:األعراؼ{. ]تهتدوف لعلكم
 إذاً  وىواه وقياسو برأيو اإليماف وابتغاء التوحيد التماس األمة على يوسع ولو مطيعاً،
 السموات لفسدت أىواَءىم الحقُّ  اتّبع ولو: }وجل عز اهلل قوؿ إلى تسمع ألم لضلوا،

 .اىػ «ذلك بو مافسر فافهم[ ٔٚ:المؤمنوف{ ]فيهن ومن واألرض
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 إال تعلم ال وصفاتو اهلل أسماء(: ٕٕٓ/ٔٔ) لفتحكما في ا  القابسي أبوالحسن وقاؿ
 ا.ىػ بالقياس فيها يدخل وال اإلجماع، أو والسنة الكتاب من بالتوقيف

 طريق من عليو اسم اطبلؽ يجوز وال(: ٕٖٙ/ٔوقاؿ البغدادي في الفرؽ بين الفرؽ )
 بالقياس عليو االسماء اطبلؽ اجازتها في البصرية المعتزلة قوؿ خبلؼ وىذا القياس

 وسماه مراده اعطاه اذا لعبده مطيعا اهلل سمى حتى الباب ىذا في الجباى افرط وقد
 تورثو التى الجسارة ىذه في االمة وضللتو الحبل فيهن خلق اذا للنساء محببل

 ا.ىػ الخسارة
 بخلقو واليقاس »:الواسطية العقيدة رسالة أوؿ في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ وقاؿ

 ا.ىػ «خلقو من حديثاً  وأحسن قيبلً  وأصدؽ وبغيره، بنفسو أعلم فإنو سبحانو
 (: القياس الوحيد المستعمل في العقيده ىو قياس األولى.فرع)

 األولوية بقياس يسمى أولى الكماؿ فمعطي اهلل من وىي كماؿ صفات للمخلوؽ
 (ٜٛ/ٔ) الواسطية شرح في العبلمة العثيمين ىاذكر  كما أنواع ثبلثة القياس أف وذلك
 فهو أولوية وقياس تمثيل، وقياس شموؿ، قياس: أقساـ ثبلثة إلى ينقسم القياس: بقولو

 .شموؿ قياس وال تمثيل قياس بخلقو يقاس ال وتعالى سبحانو
 يكوف بحيث أفراده لجميع الشامل بالعاـ عندنا يعرؼ ما ىو: الشموؿ قياس - ٔ

 تقاس ال فإنو الحياة قلنا إذا فمثبلً  ومعناه اللفظ ذلك مسمى في داخبلً  منو فرد كل
 ". حي"  اسم يشملو الكل ألف الخلق بحياة تعالى اهلل حياة

 .للمخلوؽ يثبت ما مثل للخالق يثبت ما نجعل أف بمعنى: تمثيل قياس - ٕ
 وهلل: " تعالى لقولو اهلل حق في مستعمل أنو العلماء يقوؿ وىذا: األولوية قياس - ٖ

 السمع أعبلىا تعالى فللو كماؿ صفة كل بمعنى[ ٓٙ: النحل{ ]األعلى المثل
 هلل لكن المخلوقات في موجودة أشبهها وما والحكمة والحياة والقدرة والعلم والبصر
 فمثبلً  باألولى القياس زاوية من العقلية بالداللة نستدؿ أحياناً  ولهذا وأكملها أعبلىا
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 في فهو المخلوؽ في كماؿ صفة كاف فإذا المخلوؽ في كماؿ صفة العلو: نقوؿ
 .العلماء كبلـ في نجده دائماً  وىذا أولى باب من الخالق

 نقيس ال األحكاـ في كنا وإذا بينهما للتباين الخلق وبين اهلل بين القياس يمتنع: إذاً 
 الخالق بين الصفات باب ففي الواجب على الجائز أو الجائز على الواجب

 وجود وقاؿ موجود واإلنساف موجود اهلل: قائل لك قاؿ لو. أولى باب من والمخلوؽ
 اإلنساف ووجود واجب الخالق وجود ألف يصح ال فنقوؿ بالقياس اإلنساف كوجود اهلل

 .ممكن
 الخالق سمع يمكن، ال: نقوؿ المخلوؽ سمع على الخالق سمع أقيس: قاؿ فلو

 يولد أف يجوز إذ ممكن اإلنساف وسمع شيء لكل شامل وىو نقص يعتريو ال واجب
 أف يمكن ال: إذاً  محدود وسمعو السمع نقص يلحقو سميعاً  والمولود أصم اإلنساف

 التباين لظهور خلقو بصفات تقاس أف يمكن ال اهلل صفات فكل بخلقو اهلل يقاس
 ىػ. ا المخلوؽ وبين الخالق بين العظيم

 غير للمخلوؽ ثبت كماؿ كل( : ٘ٚٗ/ٕ) السعادة دار مفتاح في القيم ابن وقاؿ
 المخلوؽ في نقص وكل بو باالتصاؼ أحق إياه ومعطيو فخالقو للنقص مستلـز

 تعالى الرب تنزيو يجب بل والعيب والسفو والظلم كالكذب عنو بالتنزه أحق فالخالق
 ىػ. ا المخلوقين بعض عنها يتنزه لم وإف مطلقاً  والعيوب النقائص عن

 :صيغة من بأكثر القاعدة ىذه عن ويعبر
 حية بأنها متصفة ناقصة محدثة وىو المخلوؽ نفس كانت إذا: يقاؿ أف: األولى -

 بأف أولى والباطن والظاىر واآلخر األوؿ المعبود الرب فإف بصيرة سميعة قادرة عالمة
 .بصيراً  سميعاً  قادراً  عالماً  حياً  يكوف

 يعتبر والبصر والسمع والعلم الحياة مثل الصفات سلب كاف إذا: يقاؿ أف: الثانية -
 .أولى الخالق في نقصاً  ذلك يعتبر فؤلف المحدث المخلوؽ في نقصاً 
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 بذاتو الناقص المربوب المخلوؽ في ونقصاً  عيباً  الغفلة كانت إذا: يقاؿ أف: الثالثة -
 .أولى بذاتو الغني المدبر الخالق حق في نقصاً  تكوف فؤلف
 بقياس الثابت الكماؿ في يشترط أنو وىو القاعدة ىذه في مهماً  أمراً  نذكر أف بقى

 :األولى
 .المحض العدـ في كماؿ ال إذ وجودياً  كماالً  كونو - ٔ
 إذ العدـ حكم في فهو كذلك ليس ما إذ الذىن خارج في الوجود ممكن كونو - ٕ

 .الخارج في لها وجود ال العقلية المجردات
 رب إلى ينسب لم نقص فيو كاف فإف الوجوه من بوجو فيو نقص ال يكوف أف - ٖ

 يستلزمو لما اهلل إلى ينسب ال لكنو اإلنساف في كماؿ فإنو واألكل كالنـو العالمين
 .الحياة كماؿ عدـ من
 لعدـ مستلـز فإنو كالنـو بو يوصف لم استلزمو فإف للعدـ مسلتـز غير يكوف أف - ٗ

 .للبريكاف والصفات لؤلسماء الكلية القواعد من ىػ. ا الحياة
 ىي الطرؽ ىذه ومثل ( :ٖٓ/ٔ) والنقل العقل تعارض درء في اإلسبلـ شيخ وقاؿ
 اإلماـ نحوىا استعمل كما المطالب ىذه مثل في واألئمة السلف يستعملها كاف التي

 أصوؿ تقرير في القرآف جاء ذلك وبمثل اإلسبلـ أىل أئمة من وبعده قبلو ومن أحمد،
 .ذلك ونحو والمعاد والصفات التوحيد مسائل في الدين
 وىي العقلية واألقيسة :(ٖٙ٘|ٕ) الجهمية تلبيس بياففي  اإلسبلـ شيخ وقاؿ

 استعمل ذلك ونحو،  عقلية وبراىين منطقية أقيسة تسمى كالتي المضروبة األمثاؿ
 يتضمن ما وىو الواجب ىو ما وتعالى سبحانو اهلل حق في منها وأئمتها األمة سلف

 األشياء من شيء في متماثلين يكوناف ال وغيره تعالى اهلل ألف األولى بطريق وإثباتاً  نفياً 
 ال فإنو ولغيره؛ تعالى هلل ثبت الذي اإلثبات من كاف ما بل إثبات في وال نفي في ال

 وما ،لغيره مماثبلً  فيو ىو ليس بو أحق واهلل، وكماال وثناء مدحا متضمنا حقا إال يكوف
، ونقص عيب نفي إال يكوف ال فإنو ؛ غيره وعن اهلل عن ينفي الذي النفي من كاف
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 العادلة األقيسة فهذه المخلوؽ من عنو والنقائص العيوب بنفي أحق سبحانو واهلل
 من الكبلـ أىل من طوائف يفعلو ما فأما،  الكاملة الشرعية السلفية العقلية والطريقة

 الشرؾ من فهذا فيو؛ يتساوياف تمثيل أو قياس تحت والمخلوقات الخالق إدخاؿ
 الذي والكبلـ القياس من وىو، هلل األمثاؿ ضرب وىو، الظلم من وىو،  باهلل والعدؿ

 ال أنو والتصوؼ والفقو الحديث أىل عامة من طوائف ظن ولهذا، وعابوه السلف ذمو
، بدعة ذلك وأف ،العقلي بالقياس الصفات باب في يتكلم وال، الدين أصوؿ في يتكلم

 رأوىم لما فيهم األولين أطمع مما ىذا وكاف،  السلف ذمو الذي الكبلـ من وىو
 . جهبلً  أو عجزاً  إما كلو ىذا عن ممسكين

 علينا أيضاً  ردكم:  األولوف لهم وقاؿ الدين من وليس بدعة ذلك أف العتقاد وإما
 ىؤالء عن يقولوف أولئك وصار،  رددتم ما مثل يردوا لم واألئمة السلف فإف ؛ بدعة
 مع المتكلموف أولئك واتفق،  بالمعقوؿ يقولوف ال وأنهم،  العقليات ينكروف إنهم

 والفرس والهند الرـو الفبلسفة من وغيرىم والمجوس والصابئين المشركين من طوائف
 من وحصل،  أخرى والباطل تارة الحق فيو يقيسوف معقوالً  جعلوه ما على وغيرىم

 األمة بين واختبلفاً  تفرقاً  أوجب وعدواف تفريط ىؤالء ومن،  وعدواف تفريط ىؤالء
 لما متضمن وىو والعدؿ الحق وىو الوسط ىو اإلسبلـ ودين، موضعو ىذا ليس

 والعجز والضبلؿ الجهل عن ومنزه وعلمو عقلو ينبغي ولما معقوالً  يكوف أف يستحق
 االستدالؿ مع وغيره أحمد اإلماـ فسلك االنحراؼ أىل فيو دخل مما ذلك وغير

 المتضمنة الصحيحة العقلية واألقيسة بالفطرة االستدالؿ مسلك وباإلجماع بالنصوص
 على وتوعد،  عنها والتنزه باجتنابها الشارع أمر مما النجاسات أف وذلك،  لؤلولى

 البوؿ عن تنزىوا: الصحيح الحديث في وسلم عليو اهلل صلى قاؿ كما بالعقاب ذلك
 . منو القبر عذاب عامة فإف

 كراىتها على القلوب فطرت مما وىي، اإلسبلـ دين من باالضطرار علم مما وىذا
 الموصوؼ المخلوؽ العبد كاف فإذا ؛ خبيثة لكونها مجانبتها واستحساف عنها والنفور
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 حيث يكوف أف يجوز ال عنو الرب تنزيو يجب الذي والعيب النقص من اهلل شاء بما
 يجب لحاجة كاف وإذا،  حاجة لغير ويبلصقها يباشرىا أف وال،  النجاسات تكوف

 عبده على الرب أوجب فإذا ؛ التطهير عليو يجب لربو صبلتو حاؿ في إنو ثم تطهيرىا
 عن وتقديسو الرب تنزيو كاف النجاسة عن وينزه لو يتطهر أف مناجاتو حاؿ في

 ا.ىػ غيره عن ينزه ما كل عن بالتنزيو أحق الرب بأف للعلم وأكثر أعظم النجاسة
 أخرى بحجة أحمد اإلماـ احتج ثم :(ٖٗ٘/ٕ) نفس المصدر في اإلسبلـ شيخ وقاؿ

 منو أسفل شيء كل ووجدنا: " أحمد اإلماـ قاؿ: ذلك فمن :قاؿ العقلية األقيسة من
 وقاؿ: }وقاؿ{ النار من األسفل الدرؾ في المنافقين إف: }ثناؤه جل اهلل يقوؿ مذموماً 
 من ليكونا أقدامنا تحت نجعلها واإلنس الجن من أضبلنا اللذين أرنا ربنا كفروا الذين

 ىػ.ا{ " األسفلين
 جعل حيث المخلوؽ في مذمـو السفل أف وىو( األولى قياس) باب من الحجة وىذه

 المضلين أتباع إف حتى العباد، فطر في مستقر وذلك سافلين أسفل في أعداءه اهلل
 ينزه مما ىذا كاف وإذا األسفلين من ليكونوا أقدامهم تحت يجعلوىم أف طلبوا

 أف أحق تعالى فالرب المخلوؽ من المعيب المذمـو بو ويوصف المخلوؽ عنو ويقدس
 أو منو شيء أو ىو بالسفل موصوفاً  يكوف أو السفل في يكوف أف عن ويقدس ينزه

 ىػ. ا وجو بكل األعلى العلي ىو بل الوجوه من بوجو صفاتو في ذلك يدخل
 وأتى القاعدة ىذه على مهمة أخرى أمثلة المذكور كتابو في اإلسبلـ شيخ وذكر

 شرح في المجلى .مكانها من فلتطلب مكاف أبعد إلى إليها الرحلة تستحق بفوائد
 (.ٓٛٔ-ٚٚٔ)ص المثلى القواعد

 نفعاً  الحواس وأعظم قدراً  المعاني أكبر وجعلو العقل كـر اإلسبلـ إف المسألة الثانية:
 ما ويتقي مصالحو إلى ويهتدي المعلومات حقائق ويعرؼ البهيمة من يتميز بو فإف

 وأداء التصرفات وصحة الواليات ثبوت في شرط وىو التكليف في بو ويدخل يضره
 للعقل حدد قد االىتماـ وذلك كلو التكريم ىذا بعد اإلسبلـ ولكن العبادات،
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 محدود ألنو أيضاً  لو تكريم ىذا وفي يضل، ال حتى فيها يخوض التي مجاالتو
 وطاقة قدرة من أوتي مهما الحقائق كل يدرؾ أف يستطيع فبل والملكات الطاقات

 ما وإذا الحقائق من كثير متناوؿ عن بعيداً  سيظل فإنو لذا واإلدراؾ، االستيعاب على
 لوقوعو مدعاة ىذا وفي الظلمات في وتخبط األمور عليو التبست فيها الخوض حاوؿ

 .األخطار من العديد متن وركوبة األخطاء من كثير في
 يدرؾ لم ولو حتى الصريح الشرعي لؤلمر واالمتثاؿ باالستسبلـ العقل اإلسبلـ فأمر

 اهلل أمر فحينما االمتثاؿ ىذا عدـ بسبب ارتكبت هلل معصية أوؿ كانت وقد الحكمة،
 فقارف برأيو واستبد وعصى استكبر السبلـ عليو آلدـ بالسجود إبليس وتعالى سبحانو

( طين من وخلقتو نارٍ  من خلقتني منو خير أنا قاؿ) السبلـ عليو آدـ وخلق خلقو بين
 فلما رأيو، حسب للمفضوؿ الفاضل ألجلو يسجد الذي للسبب طلباً  لؤلمر يمتثل فلم
 .العقوبة وكانت المعصية فكانت االمتثاؿ رفض السبب عقلو يدرؾ لم
 كالذات إدراكو متناوؿ في يكوف وال يدركو ال فيما الخوض من العقل اإلسبلـ منع لذا

 آالء في تفكروا) والسبلـ الصبلة عليو فقاؿ ذلك ونحو ماىيتها في واألرواح اإللهية
 حتى يتساءلوف الناس يزاؿ ال) وسلم عليو اهلل صلى وقاؿ ،(اهلل في تفكروا وال اهلل

 ،(ورسلو باهلل آمنت فليقل شيئاً  ذلك من وجد فمن اهلل؟ خلق فمن اهلل خلق ىذا يقاؿ
 الجواب فصرؼ( ربي أمر من الروح قل الروح عن يسئلونك: )تعالى قاؿ الروح وعن
 الجنة وكذلك مداركو من وال عنها السؤاؿ العقل شؤوف من ليس ألنو ماىيتها عن

 متناوؿ في ليست التي المغيبات من وغيرىا ذلك وكيفية وجحيمها والنار ونعيمها
 (.ومداركو العقل
 ألذىاف يتبادر قد :اإلسبلـ في العقل قيمة: -اهلل حفظو- العقل ناصر الشيخ ويقوؿ

 اإلسبلـ، أف - العقلية االتجاىات ذـ في البحث، ىذا مثل يقرأ ما عند البعض،
 أصحاب نذـ إنما وأننا قيمتهما، ويهضمهما منهما يستنقص أو والفكر، العقل يمقت

 .اهلل وىبهم التي عقولهم، استعملوا أنهم لمجرد العقلية والفرؽ االتجاىات
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 شأنو، من وأعلى العقل قيمة رفع قد بحق اإلسبلـ ألف كذلك، ليس األمر أف: والحق
 العقل وجعل حقها، يؤديها أف مسلم كل يلـز إسبلمية، فريضة والتفكير التعقل وجعل

 الحق معرفة في عقولهم يستعملوا لم الذي أولئك على ونعى التكليف، مناط ىو
 فاعترفوا السعير أصحاب في كنا ما نعقل أو نسمع كنا لو وقالوا. )فهلكوا والهداية،

 (.السعير ألصحاب فسحقاً  بذنبهم
 كلو ذلك اهلل جعل فقد والتدبر، التفكير ووسيلة النظر، وسيلة ىو العقل كاف وإذا

 في فسيروا: )تعالى قاؿ محالة ال آثم فهو تركو ومن إنساف كل على مفروضاً  واجباً،
 .كثيرة مواضع في وردت وقد ،(فانظروا األرض

 :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
 لعلكم) القرآف في وردت وقد ،(تعقلوف لعلكم عربياً  قرآناً  أنزلناه إنا: )تعالى وقاؿ

 تكونوا أفلم كثيراً  جببلً  منكم أضل ولقد: )تعالى وقاؿ مرات، سبع من أكثر( تعقلوف
 وسيلة العقل كاف وإذا ،(يعقلوف لقوـٍ  اآليات نفصل كذلك: )تعالى وقاؿ ،(تعقلوف
 انظروا قل) تعالى وقاؿ ،(األبصار أولي يا فاعتبروا: )تعالى قاؿ فقد واالعتبار النظر
 اهلل يبين كذلك: )تعالى قاؿ بالتفكر، األمر وكذلك ،(واألرض السماوات في ماذا
 أولم) ،(تتفكروف أفبل والبصير األعمى يستوي ىل قل) ،(تتفكروف لعلكم اآليات لكم

 في التفكر ذكر وقد (.أنفسهم في يتفكروا أولم) ،(ِجّنة من بصاحبهم ما يتفكروا
 دوف آباءىم يتابعوف الذين أولئك اهلل ذـ وقد موضعًا، عشر سبعة من أكثر في القرآف

 عليو ألفينا ما نتبع بل قالوا اهلل أنزؿ ما اتبعوا لهم قيل وإذا) فقاؿ تفكير وال تعقل
 ،(يهتدوف وال شيئاً  يعقلوف ال آباؤىم كاف أولو آباءنا
 (.يُهرعوف آثارىم على فهم ضالين آباءىم ألفوا إنهم) تعالى وقاؿ
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 الكوف سيد جعلو بل المخلوقات سائر على وفضلو اإلنساف كّرـ إنما واإلسبلـ
 يعمرىا، فيها خليفة وجعلو األرض في وما السماوات في ما لو سّخر وبالعقل بالعقل،

 التقدير؟ كل ويقدره العقل يحتـر اإلسبلـ أف في أحد عند شك ذلك بعد يبقى فهل
 أمور في والخوض تعالى، اهلل ذات في التفكر العقل على حظر عندما اإلسبلـ إف ثم

 اهلل صلى -ورسولو تعالى اهلل عن ورد ما كل عند والتوقف بالتسليم وألزمو الغيب،
 إنما -كلو بالغيب يتعلق وما وصفاتو، وأسمائو اهلل بذات يتعلق مما ،- وسلم عليو
 .المجهوؿ متاىات في العماية من الكريم العقل ىذا على إشفاقاً  ذلك فعل

 في الواسع االنطبلؽ مجاالت البشري للعقل فتح نفسو الوقت في اإلسبلـ إف ثم
 والسماء، كلها األرض وفي بل حولو، من والمخلوقات ىو حياتو في الواقع حدود
 وأف ويحكم، ينظر وأف يبدع، أف البشري فللعقل الفسيح، الواسع الرحب الكوف وىذا

 ولو كلو، ذلك يفعل أف عليو واالعتبار، والتفكر والنظر اإلبداع وسعو ما ويعتبر يتفكر
 .اهلل أمر امتثل ىو إذا والمثوبة األجر عليو ذلك مع
 العقل، بمقدور ليس فإنو اهلل، عن ورد مما بأكثر اهلل، ذات في والتفكر الغيب أما

 ولن عليو، الواجب نطاؽ عن خرج ذلك فعل وإف ذلك، يفعل أف وظيفتو من وليس
 مصلحة نطاؽ عن والخروج والنفسي، العقلي والعنت بالحرج إال فعلو عليو يعود

 .ومعاده معاشو في اإلنساف
 أمر ومعارضة الغيب أمور في الخوص إلى أتباعها دعت التي ىي الحديثة، والعقلية

 فيما وأقحمتو العقل، نطاؽ عن خارج ىو مما تعالى، اهلل عن جاء بما تسّلم ولم اهلل،
  .الوجو ىذا من نذمها ونحن بو، لو طاقة ال

 صلى - رسولو وسنة كتابو في ورد بما فيو، هلل التسليم -:بالغيب اإليماف ُمْقَتضى فإف
 .- وسلم عليو اهلل

 عجزه أعلن -واالختراعات الكشوؼ في تقدماً  العصور أكثر العصر ىذا في واإلنساف
 يمارسها التي األشياء تلك حتى طاقاتو، وُكْنوِ  الكوف حقائق أكثر إدراؾ عن وقصوره
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 اهلل بأمر بالحياة تُمّده التي الروح ويجهل نفسو، يجهل العقل إف ويومياً، ويعيشها
 (.تبصروف أفبل أنفسكم وفي)
 (.قليبلً  إال العلم من أوتيتم وما ربي أمر من الروح قل الروح عن ويسألونك)

 والتيو، والتبدد التشرد من المحدود، عقلو وعلى عليو، وإشفاقاً  اإلنساف، لهذا فإكراماً 
 في الخوض من اهلل أراحو العاقبة، وسوء والهبلؾ، الضبلؿ من ذلك بعد عليو وإشفاقاً 
 السليمة، العقيدة أصوؿ من صبلحو فيو عما يخبره الوحي فجاءه بعقلو؛ الغيب

 عدا فيما لعقلو وأطلق الدنيا، في والسعادة الخير سبيل لو ورسم الغيب، ومسائل
 .الحرية كل الحرية ذلك
 ملكوت في والنظر والتأمل والفكر البحث مجاالت من للعقل اإلسبلـ فتح فقد

 .فيو المفطورة واإلنتاج التطلع رغبة وإشباع العقل، النشغاؿ يكفي ما واألرض، السماء
 التي السمات أبرز من لعل: ))- اهلل حفظو - الزنيدي الرحمن عبد الشيخ ويقوؿ
 المقاـ ذلك ىو األخرى، واألدياف المذاىب سائر عن اإلسبلمي الدين بها امتاز

 بو، أناطو الذي الجليل والدور فيو اإلنساني العقل اإلسبلـ وضع الذي السامي
 تلك حتى إليو البشرية المذاىب تصل لم بشكل أمامو، فتحها التي الواسعة واآلفاؽ

 إليو، واحتكمت آساره، من وأطلقتو البشري، العقل حررت بأنها تنادي التي المذاىب
 في اإليغاؿ إلى دفعتو جانب فمن بو، واستهانت منو، سخرت التي الحقيقة في ىي

 ىذه تجد آخر جانب ومن .وضل فيها فتاه اختصاصو من ليست مجاالت
 وراءىا نبذتو قد -أمورىا في العقل تحكم أنها تدعى التي - العلمانية المجتمعات

 بأف يحكم فالعقل آخر، جانب في وواقعها جانب في وتقريراتو فأحكامو ظهرياً،
 يقوؿ والعقل ويحببها، بل يبيحها، والواقع البشري للجنس ومفسد ضار والزنا الخمر

 فأي ،...  تماماً  كالرجل نجعلها أف يجب يقوؿ والواقع الرجل عن تختلف المرأة إف
 للعقل اإلسبلـ جعلها التي المنزلة تلك أبعاد إف لنقوؿ ونعود ىذا، بعد للعقل إىانة

 :يأتي فيما تتلخص
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 :منها شتى بطرؽ الحقائق إلى الوصوؿ سبيل في العقل لعمل اإلسبلـ تعظيم
: معها والتعامل األشياء على الحكم في يستعملونو الذين العقل أصحاب على الثناء
 يفهموف الذين ىم ألنهم أحكامو يذكر حينما العقوؿ أصحاب يخاطب سبحانو فاهلل
 (.تتقوف لعلكم األلباب أولي يا حياة القصاص في ولكم) وحق عدؿ أحكاـ أنها

 اهلل، أمر امتثاؿ إلى يسارعوف ألنهم بالخطاب يخصهم فإنو بشيء يأمر حينما وكذلك
 ،(األلباب أولي يا واتقوف التقوى الزاد خير فإف وتزودوا) سبحانو يقوؿ بو، والنهوض

 .التقوى على العباد جميع حث بعد األلباب أولي خص فقد
 خبلؼ بها وينتفعوف ودالئلو، الهدى، موجبات يتذكروف الذين ىم بأنهم ومدحهم
 ىم بأنهم عليهم وأثنى ،(األلباب أولوا إال يذكر وما) سبحانو يقوؿ الغافلين، البلىين

 في كاف لقد) عبرة منها فيتخذوف الحياة وحوادث التاريخ بقصص يعتبروف الذين
 منها تركنا ولقد) وقومو لوط قصة بعد سبحانو وقاؿ ،(األلباب ألولي عبرة قصصهم

 .العقبلنيين أصوؿ نقض كتاب انظر(. يعقلوف لقـو آية
 وضاح، بن محمد اهلل عبد أبي عن الحجازي، مسرة بن وىب الحـز أبو وحدثني - ٔ

 زيد، بن حماد ثنا: قاؿ مهدي بن الرحمن عبد عن الصمادحي، معاوية بن موسى عن
 اهلل صلى اهلل رسوؿ لنا خط): قاؿ مسعود بن اهلل عبد عن وائل، أبي عن عاصم، عن

 شمالو وعن يمينو عن خطوطا خط ثم ،"اهلل سبيل ىذا: "قاؿ ثم خطا، وسلم عليو
 صراطي ىذا وأف} وقرأ ،"إليو يدعو شيطاف منها سبيل كل على سبل ىذه: "وقاؿ

 .اآلية ٔ(..{فاتبعوه مستقيما
                                                           

/ ٚ) وأحمد ،(ٕٗٗ) الطيالسي أخرجوإسناد المصنف ضعيف، والحديث صحيح، والحديث  ٔ
 والنسائي ،(ٚٔ) السنة في عاصم أبي وابن ،(ٚٙ/ ٔ) والدارمي ،(الرسالة ،ٕٗٔٗ رقم ،ٕٚٓ

 تفسيره في والطبري ،(ٛٔٚٔ/ رقم ٘) والبزار ،(ٜٗٔ) التفسير وفي ،(ٗٚٔٔٔ) الكبرى في
 ،(ٚ و ٙ) حباف وابن (،ٓٔواآلجري في الشريعة )ص ،(ٖٚ٘ و ٖٙ٘) والشاشي ،(ٛٙٔٗٔ)

(، وابن وضاح في البدع والنهي عنها ٕٚٔ/ رقم ٔاإلبانة )وابن بطة في  ،(ٖٛٔ/ ٕ) والحاكم
 وأقره والحاكم حباف، ابن صححو والحديث وغيرىم، (ٖٕٙ/ ٙ) الحلية في نعيم وأبو(،ٖٛ)ص
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 عن يحدث الحسن سمعت: قاؿ سعد بن منصور وحدثني: قاؿ ٔمهدي ابن - ٕ
 .ٕ(مني فليس سنتي عن رغب من): قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي

: قاؿ أنو الحسن، أبي بن الحسن عن فضالة بن مبارؾ وحدثني: قاؿ مهدي ابن - ٖ
 في كثير عمل من خير سنة، في قليل عمل): وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ

 .ٖ(بدعة

                                                                                                                                                  

 المشكاة في األلبانيالعبلمة  وحسنو ثابت،(: ٕ٘ٔ) الهجرتين طريق في القيم ابن وقاؿ الذىبي،
 وصححو صحيح، إسناده: (ٜٛ/ٙ) المسند تحقيق في شاكر أحمد الشيخ وقاؿ ،(ٙٙٔ)

 المسند الصحيح في الوادعي العبلمة وحسنو ،(ٕٔٛ/ ٗ) الفتاوى مجموع في باز ابن العبلمة
: (ٕٛٓ/ٚ) المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط وقاؿ ،(ٛٗٛ) الصحيحين في ليس مما

 .حسن إسناده
سلك المصنف ىذا المنهج في مراد المصنف: أي وباإلسناد السابق إلى ابن مهدي، وقد  ٔ

 معظم الكتاب.
 وغيره الحسن مراسيل وخاصة الضعيف قسم من والمرسلإسناد المصنف مرسل كما ىو بين،  ٕ

 في الحافظ وقاؿ الريح شبو عندىم الحسن مراسيل و: العراقي الحافظ قاؿ التابعين صغار من
ولكن متن  .أحد كل عن أخذي كاف ألنو الحسن مراسيل يعتمدوف ال كانوا(: ٚٗ٘/ٔٔ) الفتح

الحديث صحيح فقد روي عن عدة من الصحابة، منها حديث أنس رضي اهلل عنو عند البخاري 
 (.ٔٓٗٔ(، ومسلم )ٖٙٓ٘)

 .ضعيف(: ٜٖٚٔقاؿ العبلمة األلباني في الضعيفة ) ٖ
 اهلل رسوؿ أف بلغنا: يقوؿ الحسن سمعت:  قاؿ حـز أبي بن حـز عن( ٔ/ ٖٓٔ) القضاعي رواه

 طريق من( ٔ/ ٚٓٔ/ ٕ) اإلبانة في بطة ابن ورواه .فذكره: ...  قاؿ - وسلم عليو اهلل صلى -
( ٕ/ ٘ٔٔ/ ٕ) رواه ثم .ضعيف وىو الوشاء؛ سهل بن موسى وفيو .الحسن عن عبيد، بن يونس
( ٔ/ ٔ٘) والهروي ،(ٔ/ ٙٔٔ) ىو ورواه .الحسن عن فضالة، بن المبارؾ عن صحيح، بسند

 قتادة طريق من بطة ابن رواه ثم .صحيح عنو فهو.  مرفوعا الحسن عن عوؼ، عن طريقين، من
 طريق من( ٜٕٛ/ ٕ) الديلمي ورفعو .منقطع وىو عليو، موقوفا فذكره: ... مسعود ابن قاؿ:  قاؿ
 ؛ ىذا والمنجوري .رفعو مسعود ابن عن قتادة، عن يزيد، بن أباف عن المنجوري، محمد بن علي



 - 58 - 

 بن أحمد داود أبي عن الحسن، بن علي الحسن أبي عن اهلل رحمو أبي حدثنيو  - ٗ
 عن عطاء بن الوضين عن مرة بن الخليل حدثني: قاؿ سبلـ بن يحيى عن موسى،

 فريضة في سنة سنتاف السنة): وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ مكحوؿ
 ليس وتركها فضيلة بها األخذ فريضة غير في وسنة ضبللة، وتركها ىدى بها األخذ

 .ٔ(بخطيئة
                                                                                                                                                  

 بمعنى وىو: قلت ".حديثو بعض في يخالف ثقة" : اإلرشاد في الخليلي وقاؿ.  الدارقطني ضعفو
 : قاؿ مسعود ابن عن صح ما
/ ٔ) والحاكم ،(ٕٚ/ ٔ) الدارمي أخرجو ".بدعة في االجتهاد من أحسن السنة في االقتصاد"

 تقدـ وقد، الذىبي ووافقو". شرطهما على صحيح" :الحاكم وقاؿ(. ٜٔ/ ٖ) والبيهقي ،(ٖٓٔ
 ضعيف بسند ىريرة أبي حديث من( ٕٚ٘/ ٔ) للرافعي" قزوين تاريخ" من الحديث تخريجي

 الحسن، على مقطوعا صحتو:  الحديث ىذا في القوؿ وخبلصة، (ٕٖٔ٘) برقم تقدـ فيما جدا،
 .أعلم واهلل مرفوعا، وضعفو مسعود، ابن على - بنحوه - وموقوفا

 الدارميأسناد المصنف ضعيف فيو علل، وأخرجو مقطوعا من كبلـ مكحوؿ الدارمي في السنن  ٔ
 ٜٜص) الكبرى اإلبانة في بطة وابن (،ٕ٘ٓ/ٔ، واألجري في الشريعة )(ٚٔٔ رقم ، ٚٚٔ/ٔ)
، وروي عن أبي ىريرة مرفوعا، قاؿ العبلمة األلباني في للتحسين محتمل وإسناده( ٜٚ رقم ،

 الطبراني رواه" (:ٕٚٔ/ ٔ) الهيثمي قاؿ ىريرة، أبي حديث من ىو: موضوع :(ٖٖٙٚالضعيفة )
 ،"الرومي بن اهلل عبد بو تفرد ، واقد بن عيسى إال سلمة أبي عن يروه لم: "وقاؿ ، األوسط في
 عليو حجر ابن الحافظ تعليقات من أنو وظني - نصو ما ىامشو وعلى: قلت ".ترجمو من أر ولم
 أبو وثقو ، الرومي بابن يعرؼ اليمامي، عمر ابن:  ويقاؿ ، محمد ابن ىو اهلل عبد:  فائدة" :-

 :قاؿ حاتم أبا أف وفيها مسلم، شيوخ من وىو التهذيب، في ىذا ترجمة: قلت ".وغيره حاتم
 اليمامي محمد بن اهلل عبد" (:ٚ٘ٔ/ ٕ/ ٕ) فيو بل والتعديل، الجرح في أرىا ولم.  صدوؽ
:  يقوؿ أبي سمعت العطار إسحاؽ بن عبيد عنو روى.  الشيباني علي بن آدـ عن روى ، البكري

 لم: "بقولو الهيثمي أراده الذي ولعلو ، ترجمة لو أجد لم ؛ واقد بن وعيسى: قلت ".مجهوؿ ىو
 قاؿ" :قاؿ فإنو ، المناوي عنو نقلو ما ظاىر وىو!  عبارتو عنو قصرت لكن ،" ترجمو من أر

 إف ثم " .ترجمو من أر ولم:  الهيثمي قاؿ.  واقد بن عيسى إال سلمة أبي عن يروه لم: الطبراني
.  والرسالة النبوة بألفاظ منو أشبو الفقهاء بتعابير وىو الئحة، عليو والصنع الوضع ظواىر الحديث
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 عن معداف، بن خالد عن قيس، بن ثابت بن عمر بن حفص وحدثني: قاؿ يحيى - ٘
 اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ سارية بن العرباض عن السلمي، عمرو بن الرحمن عبد
 .ٔ(ضبللة بدعة كل): وسلم عليو

                                                                                                                                                  

 ، مرجوح قوؿ وىو تعالى، اهلل كتاب في أصل لها ليس سنة ىناؾ بأف القوؿ يتضمن وىو كيف
 . (!فخذوه الرسوؿ آتاكم وما: )تعالى قولو يرده

 داود وأبو ،(ٕٙٔ/ ٗ) أحمدإسناد المصنف ضعيف، والحديث أخرجو من طرؽ أخرى  ٔ
 أصوؿ شرح في والبللكائي ،(ٜ٘) والدارمي ،(ٕٗ) ماجة وابن ،(ٕٙٚٙ) والترمذي ،(ٚٓٙٗ)

 السنة في عاصم أبي وابن ،(ٚٗ - ٙٗص) الشريعة في واآلجري ،(٘ٚ - ٗٚ/ ٔ: )االعتقاد
 شرح في والبغوي ،(ٜ٘/ ٔ) والحاكم ،(ٕ) والمواعظ الخطب في عبيد وأبو ،(ٜٔ - ٚٔ/ ٔ)

 ،ٕٕٓ/ ٘) الحلية في نعيم وأبو ،(ٕٗ ،ٖٕص) البدع في وضاح وابن ،(ٕ٘ٓ/ ٔ) السنة
 الكبلـ ذـ في والهروي ،(ٜٙ/ ٕ) اآلثار مشكل في والطحاوي ،(٘ٔٔ ،ٗٔٔ/ ٓٔو ٕٕٔ

 في والخطيب ،(ٖٔٔص) اإلعتقاد وفي ،(ٗٔٔ/ ٓٔ) الكبرى في والبيهقي ،(ٕ - ٔ/ ٜٙ)
 حديث من وغيرىم( ٔ/ٖٕ٘/ ٔٔ) دمشق تاريخ في عساكر وابن ،(ٖٕٗ/ ٕ) الموضح
 بياف جامع في كما البزار وصححو الترمذي، صححو والحديث عنو، اهلل رضي سارية بن العرباض

 على المستخرج في نعيم أبو وقاؿ السنة، شرح في البغوي وحسنو ،(ٕٜٗ/ ٕ) وفضلو العلم
 والحكم العلـو جامع في كما الشاميين حديث صحيح من جيد حديث: مسلم صحيح

(: ٕٚٗ/ ٔ) والمناكير األباطيل في الجوزقاني وقاؿ والحاكم، حباف ابن وصححو ،(ٕٕٙص)
 ثابت(: ٗٙٔٔ/ ٕ) وفضلو العلم بياف جامع في البر عبد ابن وقاؿ مشهور، ثابت صحيح

 تحفة في كما وأحسنو الشاـ أىل في حديث أجود ىو االنصاري االسبلـ شيخ وقاؿ صحيح،
 ،(ٕ رقم) البدع واجتناب السنن اتباع في جزء في المقدسي الضياء وصححو ،(ٙٗ) الطالب

 جامع في رجب ابن وجوده ىنا، المصنف وحسنو ،(ٖٛ/ ٕ) اإلقتضاء في اإلسبلـ شيخ وصححو
 مشهور، صحيح(: ٔ رقم) الخبلص على الباعث في العراقي وقاؿ ،(ٖٖٔص) والحكم العلـو
 األصفهاني، نعيم أبو الحافظ أيضا وصححو(: ٙٗ رقم) الطالب تحفة في كثير ابن وقاؿ

 وحسنو ،(ٖٜٚ) الصحيحة وانظر ماجة ابن صحيح في األلباني العبلمة وصححو والدغولي،
 في الحويني وصححو ،(ٕ٘ - ٕٗ/ ٘) الصحيحين في ليس مما الصحيح الجامع في الوادعي
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 اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ الحسن عن دينار، بن الحسن وحدثنا: قاؿ يحيى - ٙ
 عني الحديث يبلغو حشاياه، على متكئ وىو يكذبني رجل عسى ىل أال: وسلم عليو

 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ حديث من ودعونا: اهلل كتاب: الناس أيها يا): فيقوؿ
 .ٔ(وسلم

                                                                                                                                                  

 صحيح حديث: المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط وقاؿ ،(ٜٙص) القرآف فضائل تخريج
 .ثقات ورجالو

 
 إسناد المصنف ضعيف جدا، وأما المتن فصحيح لشواىده.  ٔ

 من األمر يأتيو أريكتو على متكئا أحدكم ألفين ال)  منها حديث أبي رافع رضي اهلل عنو مرفوعا
أخرجو  أخرجو(  اتبعناه اهلل كتاب في وجدنا ما ندري، ال: فيقوؿ عنو، نهيت أو بو أمرت مما أمري

 رقم ، ٕٓٓ/ٗ) داود وأبو ،(ٕٜٖٕٔ رقم ، ٛ/ٙ) وأحمد ،(ٔ٘ٔ/ٔ) الشافعى من طرؽ
 ٖٚٗ/ٔ) والرويانى ،(ٖٔ رقم ، ٙ/ٔ) ماجو وابن ،(ٖٕٙٙ رقم ، ٖٚ/٘) والترمذى ،(٘ٓٙٗ

 والطحاوي ،(ٖٜٗ رقم ، ٖٙٔ/ٔ) والطبرانى ،(ٖٔ رقم ، ٜٓٔ/ٔ) حباف وابن ،(ٙٔٚ رقم ،
 ، ٙٚ/ٚ) الكبرى في والبيهقى ،(ٖٛٙ رقم ، ٜٓٔ/ٔ) والحاكم ،(ٜٕٓ/ٗ) المعاني شرح في
 ،(ٔ٘ٔ-ٓ٘ٔ/ٔ) التمهيد في البر عبد وابن ،(ٜٗ٘/ٙ) النبوة دالئل وفي ،( ٜٕٖٔٔ رقم

 قاؿ والحديث وغيرىم، (ٛٛص) والمتفقو الفقيو في والخطيب ،(ٔٓٔ) السنة شرح في والبغوي
 حـز ابن وصححو البغوي، وحسنو الذىبي، وأقره الحاكم وصححو صحيح، حسن: الترمذي عنو
 ىذا(: ٛ/ٕٔ) الفتاوى مجموع في تيمية ابن شيخ اإلسبلـ وقاؿ ،(ٕٙٔ/ٔ) األحكاـ أصوؿ في

 في القيم ابناإلماـ  وصححو وجو، غير من وسلم عليو اهلل صلى النبي عن محفوظ المعنى
(: حديث حسن غريب، ٜٔٔٔ/ٖوقاؿ الذىبي في تذكرة الحفاظ ) ،(ٖٛ٘) الصواعق مختصر

 فتاواه مجموع في باز ابن العبلمة وصححو ،(ٕٜٕ/ٕ) الشرعية اآلداب في مفلح ابن وصححو
أحمد وصححو الشيخ  ،(ٕٚٔٚ) الجامع صحيح في األلباني العبلمة وصححو ،(ٕٕٓ/ٔ)

 في ليس مما المسند الصحيح فيالعبلمة الوادعي  وقاؿ(، ٜٓشاكر في تعليقو على الرسالة )ص
 تحقيق في معو ومن األرنؤوط وصححو الشيخين، شرط على صحيح(: ٖٕٙٔ) الصحيحين

 (.ٕٖٓ/ٜٖ) المسند
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 عبد بن يونس عن العزيز، عبد بن أسلم عن إبراىيم، بن إسحاؽ وحدثني - ٚ
 عمر عن حبيب، أبي بن يزيد عن الليث أخبرني: قاؿ وىب بن اهلل عبد عن األعلى،

 بمتشابو يأخذونكم قـو سيأتي): قاؿ عنو اهلل رضي الخطاب بن عمر أف األشج، بن
 .ٔ(اهلل بكتاب أعلم السنن أصحاب فإف بالسنن فخذوىم القرآف

                                                                                                                                                  

: قاؿ أنو وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن رضي اهلل عنو كرب معدي بن المقداـومنها حديث 
 القرآف، بهذا عليكم: يقوؿ أريكتو على شبعاف رجل يوشك أال معو، ومثلو الكتاب أوتيت إني أال) 

 الحمار لحم لكم يحل ال أال فحرموه، حراـ من فيو وجدتم وما فأحلوه، حبلؿ من فيو وجدتم فما
 نزؿ ومن صاحبها، عنها يستغني أف إال معاىد لقطة وال السبع، من ناب ذي كل وال األىلي،

،  رقم ،ٖٓٔ/ ٗ) أحمد أخرجو(  قراه بمثل يعقبهم أف فلو يقروه لم فإف يقروه، أف فعليهم بقـو
 وابن ،(ٕٔ) ماجة وابن ،(ٕٗٙٙ) والترمذي ،(ٗٓٙٗ رقم ،ٕٓٓ/ ٗ) داود وأبو ،(ٖٕٔٚٔ

 الشريعة في واآلجري ،(ٜٕٓ/ ٗ) المشكل في والطحاوي ،(ٕٓٙ) األمواؿ في زنجويو
 وفي ،(ٕٖٖ/ ٜ) الكبرى في والبيهقي ،(ٕٚٛ/ ٗ) والدارقطني ،(ٕٔ) حباف وابن ،(ٔ٘ص)

 ،(ٕٚص) الكبلـ ذـ في والهروي ،(ٖص) اإلمبلء أدب في والسمعاني ،(ٜٗ٘/ ٙ) الدالئل
 في البر عبد وابن ،(ٜٛ/ ٔ) والمتفقو الفقيو في والخطيب ،(ٓٚٙ رقم ،ٖٕٛ/ ٕٓ) والطبرانى

 كما تيمية ابن صححو والحديث( ٜٛ/ ٔ) والمتفقو الفقيو في والخطيب ،(ٓ٘ٔ/ ٔ) التمهيد
 في الذىبي وقاؿ ،(ٖ٘٘ص) السعادة سفر في الفيروزآبادي وصححو الفتاوى، مجموع في

 العبلمة وصححو صحيح، حسن: الخبر الخبر موافقة في حجر ابن وقاؿ قوي، إسناده: المهذب
 أىل ردود رسالة في مقبل الشيخ وقاؿ داود، أبي صحيح وفي ،(ٖٙٔ) المشكاة في األلباني

 تحقيق في الحويني وصححو لغيره، حسن(: ٖٗص) السحر حديث في الطاعنين على العلم
 رجالو صحيح إسناده: المسند تحقيق في األرنؤوط وقاؿ ،(ٕٔٔ - ٔٔٔ/ ٔ) كثير ابن تفسير
 وىو والنسائي داود أبي رجاؿ فمن الجرشي عروؼ أبي بن الرحمن عبد غير الصحيح رجاؿ ثقات
  .صحيح إسناده(: ٖٛ/ ٗ) طبعتو في مشهور الشيخ وقاؿ ثقة،

، رقم  ٕٚ٘/ٔواآلجري في الشريعة ) ،(ٕٔٔ رقم ، ٚٗ/ ٔ) في سننو الدارمي أخرجو ٔ
 ، ٜٛٗص)و( ٖٙ رقم ، ٙٛص) و( ٕٙ رقم ، ٛ٘ص) الكبرى اإلبانة في بطة وابن(، ٕٙٔ

 جامع في البر عبد وابن ،(ٖٕٓ رقم ، ٖٕٔ/ٔ) السنة أصوؿ شرح في والبللكائي ،(ٙٚٚ رقم
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 تفهمها وحتى األجزاء، متشبعة الذيوؿ طويلة مسألة والمتشابو المحكم مسألة)تنبيو(: 
 :فروع في فيها القوؿ نفصل جليا فهما

 وصف تعالى اهلل أف كنت حيثما مباركا وجعلك وإياؾ اهلل رحمنا اعلم (األوؿ الفرع)
 من فصلت ثم آياتو أحكمت كتاب الر"  تعالى قولو في وذلك كلو محكم بأنو كتابو
 أحسن نزؿ الو"  تعالى قاؿ كما متشابو، بأنو جميعا ووصفو"  خبير حكيم لدف

 جلودىم تلين ثم ربهم يخشوف الذين جلود منو تقشعر مثاني متشابها كتابا الحديث
 ىذا والتشابو العاـ باإلحكاـ العلم أىل يسميو اإلحكاـ فهذا"  اهلل ذكر إلى وقلوبهم
 ألف الوصفين، ىذين بين تنافي وال العاـ، التشابو إنو العلم أىل فيو يقوؿ كذلك
 العاـ التشابو بعينو ىو العاـ واإلحكاـ متشابو، وكلو محكم كلو الكريم القرآف

 بعضا، بعضو يصدؽ فهو ومعانيو، ألفاظو في كلو محكم القرآف أف أي -:ومعناىما
 وال بينها، اختبلؼ فبل بعضا، بعضها يصدؽ كلها وقصصو فأمثالو بعضا، بعضو ويؤيد

 مكاف في يحكم وال مكاف، في خبره ينقض ثم مكاف في يخبر فبل تنافي، وال تناقض
 محكم فهو ومصالح، وبر وخير وحكمة عدؿ كلها وأحكامو مكاف، في بضده ويأمر

 أنها في تتشابو فأوامره ودالالتو، ألفاظو في كلو ومتقن وإعجازه، وببلغتو إتقانو في
 المفاسد لتعطيل جاءت كلها ونواىيو وتكميلها، المصالح لتقرير جاءت كلها

 الذي وىو الحديث، وأصدؽ الحديث أحسن فهو يعاب، شيء فيو فليس وتقليلها،
، ىي للتي يهدي  مواصلة على والعزيمة الراحة النفوس في تبعث كلها فبشاراتو أقـو

 الخوؼ القلب في تبعث كلها وإنذاراتو والهدى، الحق بطريق التمسك في المسيرة
 بشاراتو فكل بو، والرضى الضبلؿ طريق في التمادي عن النفوس وتزجر والوجل،

 الخوؼ، مقصود تحقيق في تتشابو إنذاراتو وكل الرجاء، مقصود تحقيق في تتشابو
 مع البابين وجمع والرجاء، الخوؼ بين تعالى اهلل إلى سيره في دائرا العبد فيبقى

                                                                                                                                                  

 عبد بن بكير بين منقطع وىو( ٕٛٗص) الحجة في واألصبهاني ،(ٕٜٚٔ) وفضلو العلم بياف
 .عنو اهلل رضي وعمر األشج، بن اهلل
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 الخوؼ بين مزيج الخشية ألف الخشية، مقصود تحقيق في يتشابهاف البعض بعضهما
 الكامل اإلحكاـ محكم وألنو العاـ، اإلحكاـ ثمرات من ثمرة العاـ فالتشابو والرجاء،
 بسورة أو مثلو، من سور بعشر أو بمثلو يأتوا أف الفصحاء البلغاء أعجز فقد المطلق،

 ىو العاـ فالتشابو يعود، وإليو بدأ منو مخلوؽ غير منزؿ تعالى اهلل كبلـ ألنو مثلو، من
 األمة، في صدؽ قدـ لو ممن عالم فيو ينازع لم عليو متفق وىذا العاـ، اإلحكاـ
 بمعنى ومتشابو واإلعجاز، الببلغة في غاية فهو ومعانيو ألفاظو في كلو محكم فالقرآف

 أىل ذكره ما محصل ىذا والعدؿ والبياف والصدؽ اإلعجاز في بعضا بعضو يشبو أنو
 .أعلم واهلل العاـ، والتشابو العاـ اإلحكاـ مسألة في العلم

 موصوؼ القرآف أف كنت حيثما مباركا وجعلك تعالى اهلل رحمك واعلم (الثاني الفرع)
 تعالى اهلل رحمهم األصوليوف يسميو وىذا متشابو، وبعضو محكم بعضو بأف كذلك

 عليك أنزؿ الذي ىو"  تعالى قولو فيو ورد وقد( الخاص واإلحكاـ الخاص التشابو)
 العلم أىل اختلف وقد"  متشابهات وأخر الكتاب أـ ىن محكمات آيات منو الكتاب

 - عندي األقواؿ ىذه وأصح كثيرة، أقواؿ على التشابو وىذا اإلحكاـ ىذا معنى في
 وتحدد منو، المراد وعرؼ معناه اتضح ما ىو الخاص المحكم أف - أعلم واهلل

 ولم منو المقصود يتضح ولم منو المراد يعرؼ لم ما ىو والمتشابو منو، المقصود
 المنسوخ، قابل ما بو ويريدوف الخاص اإلحكاـ السلف يطلق وقد معالمو، تتحدد

 والمشهور أيضا، الخاص اإلحكاـ من وىو منسوخة، غير محكمة اآلية ىذه) فيقولوف
 معناه خفي ما والمتشابو معناه اتضح ما المحكم أف ىو األصوليين من المتأخرين عند
 .ٔأعلم واهلل تعالى، اهلل شاء إف نسير سوؼ ذلك وعلى يتضح، ولم

                                                           

 فأما. وخاص عاـ بإطبلقين يطلق المحكم: "(ٜ٘-ٓ٘/ٖقاؿ الشاطبي في الموافقات ) ٔ
 الذي الواضح البّين بو يُعنى فالذي العاـ وأما: "قاؿ ثم". المنسوخ خبلؼ بو يراد فالذي الخاص

 الذي الثاني وباإلطبلؽ المنسوخ، ىو األوؿ باإلطبلؽ فالمتشابو. غيره إلى معناه بياف في يفتقر ال
 ".ال أـ والنظر بالبحث مثلو يدرؾ مما كاف لفظو من بو المراد يتبين ال
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 يتبين ال الذي ىو والمتشابو الواضح، البّين ىو المحكم أف أي الثاني، ىو ىنا المراد والمعنى
 والعاـ والظاىر والمجمل المنسوخ ُوجد اإلطبلؽ ىذا تؤمّْل وإذا: "قاؿ. لفظو من بو المراد

 والمبّين حكمو ثبت وما الناسخ أف كما المتشابو، معنى تحت داخلة مبيّْناتها معرفة قبل والمطلق
 ".المحكم معنى تحت داخلو والمقّيد والمخصَّص والمؤّوؿ

 واقع أنو علم قد التشابو: "يقوؿ قليل التشابو وأف. محكم الشريعة أحكاـ أكثر أف الشاطبي ويُبيّْن
 ال القلة ذلك من والثابت كثير، أـ قليل ىو ىل منو الواقع مقدار في النظر لكن الشرعيات في

 ".بو القوؿ يصح لم متشابهاً  فيو أف أثبت الدليل أف لوال: "وقاؿ". الكثرة
 والعاـ والمجمل المنسوخ فيها أف على بناء كثير الشريعة في المتشابو بأف القوؿ الشاطبي ويرد

 مع والبياف المنسوخ مع الناسخ أف على بناء يرده الشريعة، في الوقوع كثير وىو والمطلق،
 قوؿ يدؿ ذلك وعلى: "يقوؿ بياف، ذلك كل المطلق، مع والمقيد العاـ مع والمخصص المجمل

 وإنما. األنواع سائر ومثلو بيانو، حصل وقد فيو تشابو فأي ،"مخصص إال عاـ ال: "عباس ابن
 من المبين أخذ فإذا بالمبين، مقترف فالبياف ىذا ثبت وإذا: "ويقوؿ". بيانو عدـ عند متشابهاً  يكوف

 ".شرعاً  نفسو في بمتشابو وليس متشابهًا، صار بياف غير
 إلى يرجع ال ثالث قسم وثم. وإضافي حقيقي: قسمين إلى النصوص في التشابو الشاطبي ويقسم

 حقيقي أحدىما: ضربين على الشريعة في الواقع التشابو: "يقوؿ. المناط إلى وإنما النصوص
 تتنزؿ الذي المناط إلى راجع آخر ضرب وثم. نفسها في بها يختص فيما وىذا إضافي، واآلخر

 وال معناه فهم إلى سبيل لنا ُيجعل لم أنو إلى راجع ومعناه باآلية، المراد ىو فاألوؿ األحكاـ، عليو
 األمر نفس في بيانو حصل قد: "اإلضافي وىو الثاني في قاؿ ثم". منو المراد على دليل لنا ُنصب
 االشتباه ينسب أف يصح فبل للهوى اتباعاً  البياف طريق عن زاغ أو االجتهاد في قصر الناظر ولكن

 وأما: "فيو فقاؿ الثالث القسم أما". الجهل أو التقصير الناظرين إلى ينسب وإنما األدلة، إلى
 الميتة أكل عن فالنهي األدلة مناط على عائد ىو وإنما األدلة على بعائد ليس فالتشابو الثالث

 المأكوؿ في االشتباه حصل بالذكية الميتة اختلطت فإذا. كذلك الذكية أكل في واإلذف واضح،
 ".تحريمو أو تحليلو على الدليل في ال

 .قطعية معاف ىذه ألف الكليات في يقع ال والتشابو
. "ذلك وأشباه والقدـ واليد والضحك والنزوؿ االستواء كمسائل: "الحقيقي التشابو أمثلة ومن

 من المتشابو الحقيقي.فنحن ال نعلم كيفيات ىذه الصفات، وال سبيل لنا إلى معرفة ذلك، لذا ىي 
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 نسبي الخاص التشابو أف والعلم الفهم ورزقك لطاعتو اهلل أرشدؾ اعلم (الثالث الفرع)
 حسب على األفراد باعتبار كبيرا اختبلفا يختلف أنو أي( نسبي) فقولنا عرضي

 فما األدلة، في فهمهم اختبلؼ وعلى والسنة، بالكتاب ودرايتهم العلم في رسوخهم
 غيره، حق في الواضحات أوضح من يكوف قد فبلف حق في خفيا متشابها يكوف

 علمهم في اختبلفهم على فرد دوف فرد حق في المتشابو من األمر ىذا فيكوف
 األمة، عنو تصدر فهما أوتي من فمنهم الفهم، في يتفاوتوف الناس ألف وفهمهم،

 البعض يستطيع ال قد الواحدة فاآلية ولذلك بعضو، إال الفهم من يؤت لم من ومنهم
 وذلك وجو، مائة منها اآلخر يستخرج بينما واحدا، وجها إال منها يستخرج ال أف

 أي( نسبي) قولنا معنى فهذا العظيم، الفضل ذو واهلل يشاء من يؤتيو تعالى اهلل فضل
 تعالى اهلل وتوفيق وفهمهم، العلم في قدرىم حسب على األشخاص بين يختلف أنو

 بالتعلم، يزوؿ عارض ولكنو بذاتي، ليس أنو أي( عرضي) -:قولنا وأما كتابو، لفهم
 فيزوؿ بو العارفين عند علمها يطلب ثم البعض، على معناىا يخفى مما اآلية فتكوف

 عنها انفك لما ذاتي التشابو كاف ولو حقو، في المحكم من وتكوف بها، الجهل عنو
 التشابو أف ذلك من لنا فتحصل بالتعلم، زاؿ ولذلك عرضي لكنو مطلقا، الخفاء

                                                                                                                                                  

 إضافياً  كاف إذا أما. الزائغين عمل ىو تأويلو وابتغاء. تأويلو يصح فبل حقيقياً  التشابو كاف إذا
 المتشابو من يكوف أف يخلو فبل تفصيل فيو التشابو على التأويل تسليط: "يقوؿ. تأويلو فينبغي

 العاـ يُبيَّن كما بالدليل تعّين إذا منو بد فبل اإلضافي من كاف فإف. اإلضافي من أو الحقيقي
 وقد المحكم، ىو مجموعهما ألف ذلك أشبو وما بالحاجي والضروري بالمقيد والمطلق بالخاص

 ".تأويلو الـز فغير الحقيقي من كاف إف وأما. بيانو مر
 يعرضوا لم بهم المقتدين من بعدىم ومن والتابعين الصحابة من الصالح السلف فإف وأيضاً : "وقاؿ
 وإلى والقدوة األسوة وىم دليل، غير من تأويل تعيين يقتضي بما فيها تكلموا وال األشياء لهذه
{  ِمْنوُ  َتَشابَوَ  َما فَػَيتَِّبُعوفَ  زَْيغٌ  قُػُلوبِِهمْ  ِفي الَِّذينَ  فََأمَّا: } تعالى بقولو ذلك إلى مشيرة فاآلية ذلك
 ا.ىػ بتصرؼ. "اآلية



 - 66 - 

 واهلل الباب، ىذا في مهم ألنو فيك اهلل بارؾ لهذا فانتبو عرضي، نسبي تشابو النسبي
 .أعلم

 كل على الواجب أف السنة أىل من وجعلك تعالى اهلل رحمك اعلم (الرابع الفرع)
 للمحكم، المتشابو يرد وأف عليو، اشتبو بما يؤمن وأف لو، استباف بما يعمل أف أحد

 المحكم، داللة مع داللتو تتفق حتى المتشابو، بو يفسر ما المحكم من ويأخذ
 من كاف وما تعالى، اهلل عند من كلها ألف بعضا، بعضها ويصدؽ النصوص، وتتوافق

 األمة سلف طريقة فهذه، خلفو من وال يديو بين من الباطل يأتيو ال فإنو تعالى اهلل عند
 األمة في بأقوالهم المعتد السلف وأئمة وتابعيهم والتابعين الصحابة من وأئمتها

 مع داللتو تتفق حتى المحكم، إلى المتشابو رد وجوب ىي السلف عند فالقاعدة
 المتشابو وأما واعتماده، اتباعو يجب الذي األصل ىو المحكم فيجعلوف المحكم،

 بو اإليماف مع تعالى اهلل إلى علمو فيكلوف وإال واتضح باف فإف للمحكم، يردونو فهم
 الراسخة الطريقة ىذه تعالى اهلل أوضح كما ربنا، عند من كل بو آمنا -:ويقولوف
 أـ ىن محكمات آيات منو الكتاب عليك أنزؿ الذي ىو"  تعالى قولو في المنجية
 الفتنة ابتغاء منو تشابو ما فيتبعوف زيغ قلوبهم في الذين فأما متشابهات وأخر الكتاب
 من كل بو آمنا يقولوف العلم في والراسخوف اهلل، إال تأويلو يعلم وما تأويلو، وابتغاء

 في العلم في الراسخين طريقة اعتمدوا الذين من يجعلنا أف تعالى اهلل فنسأؿ" ربنا عند
 المحكم، لصفو مكدرا المتشابو تجعل أف المسلم أيها إياؾ ثم فإياؾ المسائل، كل
 على حاكما تجعلو وأف بو، الناس تبتلي وأف عليو تقدمو وأف بو، المحكم تعارض وأف

 ثابت، ىو ما إنكار إلى ومفضية وضبلؿ زيغ الطريقة ىذه فإف المحكمة، النصوص
 أمثلة لك أضرب وأنا باطل ىو ما وإحقاؽ حق، ىو ما وإبطاؿ منفي، ىو ما وإثبات

 العقيدة في والفساد الشر أبواب من باب المحكم على المتشابو تقديم أف على
 : والعمل
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 نفي على"  سميا لو تعلم ىل"  تعالى بقولو النفاة الجهمية استدالؿ -:ذلك فمن
 اهلل ىو قل"  وبقولو"  شيء كمثلو ليس"  وبقولو تعالى، اهلل عن واألسماء الصفات

 ال ما اإلشكاؿ أوجو من وحملوىا المحكمة النصوص ىذه إلى الجهمية فعمد"  أحد
 على غريبة دالالت إلى الصحيحة داللتها صراط عن وتنكبوا معانيها وحرفوا تحتملو،
 المعوجة، الضالة الفلسفية بالطرؽ اآليات ىذه فهم إلى فتوصلوا العربي، اللساف

 ىذه عندىم صارت حتى للمعقوؿ، والمناقضة للمنقوؿ المخالفة المنطقية وبالقواعد
 عليو تقاس الذي العمدة ىو جعلوه غريبا فهما منها ففهموا المتشابو، قبيل من اآليات
 اآليات المنكوس المغلوط الفهم ىذا بسبب وأىملوا والصفات، األسماء آيات

 تحريفا فيها فوقعوا والصفات، األسماء إثبات في الواردة المحكمة المتواترة الكثيرة
 ىذه إف وتاهلل السابقة، اآليات في المتشابهة الداللة بسبب وتكذيبا، وإنكارا وتعطيبل،

 صفاتو في وال ذاتو في لو سمي وال شيء كمثلو ليس تعالى اهلل أف إال تفيد ال ياتاآل
 بعضو القرآف داللة ضربوا كيف انظر لكن وعبل، جل أفعالو، في وال أسمائو في وال

 تعالى قولو إلى فيأتوف المحكم، عن وإعراضهم المتشابو على اعتمادىم بسبب ببعض
 اهلل إلى االستواء نسبة تجوز ال -:فيقولوف محكمة وىي" استوى العرش على الرحمن"

 التي الداللة فيجعلوف األحد، اهلل وىو لو، سمي وال شيء، كمثلو ليس ألنو تعالى
 بها امتؤل التي الكثيرة المحكمة اآليات لصفو مكدرة الثبلث اآليات ىذه من فهموىا
 وفتحوا إفساد، أيما الدين في أفسدوا لقد وتاهلل الصحيحة، السنة وقررتها القرآف،

 وتقريراتهم مؤلفاتهم في الصحيحة العقيدة وساموا مصراعيو، على الملة ألعداء الباب
 والقدرة العلم من الكماؿ صفات تعالى هلل تثبت التي فالنصوص العذاب، سـو

 والفرح والرضا والغضب واليدين والوجو والبصر والسمع والكبلـ والحياة واإلرادة
 ال محكم ذلك كل الثابتة، الكماؿ صفات من ونحوىا والحكمة والرحمة والضحك

 وفي وال فيها مطعن ال التي الصحيحة األدلة بها ثبتت قد المعنى، باعتبار فيو اشتباه
 والنزوؿ واإلتياف كالمجيء األفعاؿ صفات شأف في الواردة األدلة وكذلك داللتها،
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 أبدا، غيره يحتمل ال الحق، إال يحتمل ال مما ذلك كل ذلك، ونحو الدنيا للسماء
 السليم الفهم السليمة العقوؿ أىل منو ويفهم داللتو في ومحكم معناه في محكم فهو

 وحرفوه وأنكروه كلو، ذلك الجهمية فأىمل وأئمتها، األمة سلف بفهم المؤيد
 أعداء شأف ىو فهذا" شيء كمثلو ليس"  قولو من فهموىا داللة بسبب وعطلوه،

 ىي ويجعلها الخفية المتشابهة الداللة على الشره إقباؿ يقبلوف أنهم والملة، الدين
 المجملة الداللة ىذه على فيها خفاء ال التي الواضحة المحكمة األدلة وينزؿ العمدة

 الباطلة العملية ىذه من تصدر التي الفاسدة النتائج عن وناىيك المتشابهة، المحتملة
 فإف ويعلم، ويوعظ ينصح أف ذلك يفعل من وحق مستعاف،ال واهلل البدعية، الشيطانية
 وأمثالو يردعو الذي الكبير الزجر وزجره عقوبتو من بد فبل وإال هلل، فالحمد استجاب

 .الفاسد الفهم ىذه مثل عن
 من المسلمين على النصارى بعض بو يستدؿ ما العجاب، العجب من وىو -:ومنها
 بصيغة"  إنا"  تعالى بقولو القدس، وروح واالبن األب آلهة، ثبلثة إلى اإللو تعدد

 بنوف نفسو عن بو يخبر مما ذلك ونحو"  أنزلنا"  بقولو أو"  نحن"  بقولو أو الجمع
 أين وحذافيره، بعروقو والجهل والحمق برمتو والضبلؿ بعينو الكفر ىو وىذا الجمع،

 تعالى قولو ومن"  اهلل إال إلو ال أنو فاعلم"  تعالى قولو من معناىا في وما اآليات ىذه
 ىو إال إلو ال واحدا إلها ليعبدوا إال أمروا وما"  تعالى قولو ومن"  واحد إلو وإلهكم" 

 الدين لو مخلصين اهلل ليعبدوا إال أمروا وما"  تعالى قولو ومن"  يشركوف عما سبحانو
 قائما العلم وأولوا والمبلئكة ىو إال إلو ال أنو اهلل شهد"  تعالى قولو ومن"  حنفاء

 ذلك فتركوا كثيرة، المعنى ىذه في واآليات"  الحكيم العزيز ىو إال إلو ال بالقسط،
 عن تعالى اهلل إخبار في المتشابهة الداللة واعتمدوا جانبا ووضعوه وأىملوه، كلو

 فيما الواردة( النوف) أف مع العدؿ؟ من ىذا ىل عليك فباهلل الجمع، بضمير نفسو
 نوف ىي وليست نفسو، المعظم( نوف) ىي إنما نفسو عن وعبل جل الرب بو يخبر

 واألفهاـ الفاسدة العقوؿ ولكنها كبلمها، في العرب تعرفو عربي أسلوب وىو الجمع،
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 فانظر راجعوف إليو وإنا هلل فإنا الشياطين، فيها عشعشت التي والنفوس النتنة، العفنة
 وىذه نتائجو فهذه المحكم، على المتشابو تقديم يؤدي كيف - تعالى اهلل رعاؾ -

 كثيرا، اختبلفا فسيرى منا يعش من ألنو عشت، إف أكثر ذلك من ترى وسوؼ آثاره
 .والسنة واإليماف اإلسبلـ على نموت أف تعالى اهلل فنسأؿ
 رسوؿ تؤذوا أف لكم كاف وما"  تعالى قولو في المتشابو على الرافضة اعتماد -:ومنها

 صلى النبي يؤذوف كانوا الصحابة أف على"  أبدا بعده من أزواجو تنكحوا أف وال اهلل
 نسائو ببعض الزواج على عازما كاف من منهم وأف القرآف فيهم فنزؿ وسلم، عليو اهلل
 منهم، بها ينالوف التي األسباب ومن الصحابة في القوادح من ذلك فيجعلوف مات، إف

 بينهم رحماء الكفار على أشداء معو والذين اهلل رسوؿ محمد"  تعالى قولو ونسوا
 السجود، أثر من وجوىهم في سيماىم ورضوانا اهلل من فضبل يبتغوف سجدا ركعا تراىم
 على فاستوى فآزره شطأه أخرج كزرع اإلنجيل في ومثلهم التوراة، في مثلهم ذلك
 عظيما وأجرا مغفرة منهم آمنوا الذين اهلل وعد الكفار، بهم ليغيظ الزراع يعجب سوقو

 بإحساف اتبعوىم والذين واألنصار المهاجرين من األولوف والسابقوف"  تعالى وقولو" 
 أبدا فيها خالدين األنهار تحتها تجري جنات لهم وأعد عنو ورضوا عنهم اهلل رضي
 تحت يبايعونك إذ المؤمنين عن اهلل رضي لقد"  تعالى وقولو"  العظيم الفوز ذلك

 من فمنهم عليو اهلل عاىدوا ما صدقوا رجاؿ المؤمنين من" تعالى وقولو"  الشجرة
 خير"  وسلم عليو اهلل صلى وقولو"  تبديبل بدلوا وما ينتظر من ومنهم نحبو قضى
 وأنهم الصحابة، لعدالة مثبتة وكلها تحصر، تكاد ال ذلك في والنصوص"  قرني الناس

 وأخبلقهم ودينهم علمهم في مثلهم يكوف وال كاف ال أثبات، عدوؿ ثقات قـو
 علما وأعمقها قلوبا األمة ىذه أبر وأنهم وسلم، عليو اهلل صلى ولرسولو هلل ومحبتهم

 فمن تعالى، اهلل محاـر على غيرة وأعظمهم بالشرع، تمسكا وأشدىم تكلفا، وأقلها
 عليو ولرسولو تعالى هلل ونصرتهم وسابقتهم وفضلهم دينهم في كالصحابة عليك باهلل

 من وىو كلو ذلك أىملوا - تعالى اهلل لعنهم - الرافضة لكن والسبلـ؟ الصبلة
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 فجعلوا المتشابهة، المحتملة الدالالت على قلوبهم وأقبلت الواضح المحكم
 تثبت حتى االتهاـ قفص في المحكم وجعلوا المحكم على الحاكم ىو المتشابو

 .للشرع المعاندين المبتدعة وجوه فشاىت أال براءتو،
 المعلـو - الجهمية أي - ردىم) بقولو اإلعبلـ في القيم ابن حكاه ما -:ومنها

 على واستوائو خلقو على اهلل علو إثبات من بو جاءوا الرسل أف بالضرورة المحكم
 من إليو أقرب ونحن"  وقولو"  كنتم أينما معكم وىو"  تعالى اهلل قوؿ بمتشابو عرشو
 ىو إال خمسة وال رابعهم ىو إال ثبلثة نجوى من يكوف ما"  وقولو"  الوريد حبل

 تحيلوا ثم ذلك، ونحو"  كانوا أينما معهم ىو إال أكثر وال ذلك من أدنى وال سادىم
 من تعالى اهلل علو أف مع ػػ: قلت بمتشابهو، والفوقية العلو نصوص ردوا حتى وتمحلوا

 في ذلك شرحنا كما مختلفة أوجو على األدلة بإثباتها وردت التي الصفات أكثر
 .آخر موضع
"  قولو ومن"  للعبيد بظبلـ ربك وما"  تعالى قولو من فهموا قد القدرية إف -:ومنها

 فعل يخلق كيف إذ العبد، فعل يخلق أف يمكن ال تعالى اهلل أف"  أحدا ربك يظلم وال
 جميع على حاكما اآلية من الفهم ذلك فجعلوا الظلم من ىذا عليو، يعاقبو ثم العبد

 اهلل بقدر تكوف إنما األشياء وأف شيء، لكل تعالى اهلل خلق عمـو فيها التي النصوص
 المحكمة النصوص على المقدمة ىي اآلية من المتشابهة الداللة تلك فجعلوا تعالى،

 وقولو"  شيء كل خالق اهلل"  تعالى كقولو شيء، كل خالق تعالى أنو من المتواترة
 في القاطعة المحكمة النصوص من ذلك وغير"  اهلل يشاء أف إال تشاءوف وما"  تعالى

 وما اهلل، يشاء ما إال يريد ال العبد وأف تعالى، هلل مخلوؽ العبد فعل أف من دالالتها
 تمسكا دينية، أمرية شرعية وإرادة قدرية، كونية إرادة -:قسماف اإلرادة أف فهموا
 بين جمعوا فإنهم السنة أىل وأما الصريح، للمحكم منهم وإىماال بالمتشابو منهم

 اهلل خلق عمـو تحت داخلة العباد أفعاؿ إف -:فقالوا الداللتين بين ووحدوا األمرين،
 باعتبار العبد إلى تنسب لكنها أفعالهم، وخلق العباد خلق الذي ىو تعالى فاهلل تعالى،
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 وتنسب وإيجادا، خلقا تعالى اهلل إلى تنسب العباد فأفعاؿ فعلها، باشر الذي ىو أنو
 - التعارض أنواع من نوع أي بينها ليس أصبل فاآليات واكتسابا، تحصيبل العباد إلى

 الخفية المتشابهة الدالالت من تحتمل ال ما حملوىا القدرية ولكن - وكبل حاشا
 المحكمة، القاطعة النصوص على الحاكمة ىي الدالالت تلك وجعلوا المنكوسة،

 دائرة إلى الحق دائرة عن الخروج لهم أوجب الذي والهذياف الخرافات بتلك فجاءوا
 المتشابو داللة وردوا واعتمدوه المحكم، عند وقفوا أنهم ولو والزندقة، والبدعة الكفر

 واهلل ىاد من لو فما اهلل يضلل ومن تعالى، اهلل قدر ولكنو ذلك، مثل في وقعوا لما لو
 .المستعاف

 وفاعبل ومختارا قادرا العبد كوف إثبات في المحكمة النصوص الجبرية رد -:ومنها
 إال يذكروف وما"  وقولو"  اهلل يشاء أف إال تشاءوف وما"  قولو في بالمتشابو بمشيئتو

 ثم ذلك، وأمثاؿ"  مستقيم صراط على يجعلو يشأ ومن"  وقولو"  اهلل يشاء أف
 يردىا، لم المتكلم أف السامع يقطع التي االحتماالت من النصوص لتلك استخرجوا

 المشيئة نسبة من فهموا أنهم أي القيم، ابن العبلمة أفاده متشابهة، من بو صيروىا ما
 فهو المشيئة، مطلق عنو فنفوا مشيئة، وال اختيار وال لو قدرة ال العبد أف تعالى هلل

 إليو، دفعا كالمدفوع ىو بل اختيار، وال حيلة وال فيو لو قدرة ال فعلو على مجبور
 الكثيرة النصوص على الحاكمة ىي وجعلوىا فهموىا، التي الداللة تلك فاعتمدوا
 فبما مصيبة من أصابكم وما"  تعالى كقولو العباد، إلى األفعاؿ نسبة من المتواترة
 قدمت بما ذلك"  وقولو"  رىينة كسبت بما نفس كل"  وقولو"  أيديكم كسبت
 تكاد ال العبد إلى والفعل والكسب والشر الخير نسبة فيها التي والنصوص"  أيديكم
 لو وأف الفاعل ىو العبد أف على القطعية المحكمة الداللة تدؿ وكلها كثرة، تحصر

 المحتمل المتشابو عند ووقفوا ذلك، عقولهم تحتمل لم الجبرية لكن ومشيئة، إرادة
 بذلك فحرموا واألىواء، البدع أىل حاؿ ىو كما المحكمة، الصريحة الداللة وردوا

 قلوبهم اهلل أزاغ زاغوا فلما"  تعالى قاؿ كما الهدى عن قلوبهم وزاغت للحق، التوفيق
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 وقدموا الدالالت، بين ووحدوا اآليات بين جمعوا فإنهم والهدى الحق أىل وأما" 
 يميز عقبل لو وأف واختيار، ومشيئة قدرة لو العبد إف -:فقالوا المتشابو، على المحكم

 فعلو على يقدـ وأنو والضبلؿ، والهدى والباطل والحق والضار النافع بين بو
 ىي بل مطلقة، ليست واالختيار والمشيئة القدرية ىذه لكن وإرادتو، بقدرتو االختياري

 وسطا المذىب بذلك والجماعة السنة أىل فصار وإرادتو، تعالى اهلل بمشيئة مقيدة
 المطلقة، واإلرادة المطلقة والمشيئة المطلقة القدرة العبد أعطوا فالقدرية طرفين بين

 السنة أىل وأما االختيار، ومطلق المشيئة ومطلق القدرة مطلق العبد عن نفوا والجبرية
 يسلبوه ولم المطلق، واالختيار المطلقة والمشيئة المطلقة القدرة يعطوه لم فإنهم
 لكنها قدرة عنده العبد أف أي المشيئة، مطلق وال االختيار مطلق وال القدرة مطلق

 تعالى، اهلل لمشيئة وتابعة خاضعة لكنها مشيئة وعنده تعالى، اهلل لقدرة وتابعة خاضعة
 مع المتوافق الحق ىو فهذا تعالى، اهلل الختيار وتابع خاضع لكنو اختيار وعنده

 قدموا ألنهم إال الحق لذلك السنة أىل وفق وما األمة، سلف ومذىب والسنة الكتاب
 اهلل ترضي التي الطريق فإنها الراسخة، الطريقة بهذه اهلل فاهلل المتشابو على المحكم

 .سماوات سبع فوؽ من تعالى
 النصوص بذلك فوردت القيامة، يـو الشفاعة أمر القاطع النص أثبت لقد -:ومنها

 فأثبت ثبوتها، عدـ في لبلحتماؿ وال للشلك مجبل تدع ال التي المحكمة الصريحة
 الجنة أىل في والشفاعة الكبائر، أىل في والشفاعة العظمى الشفاعة منها النص

 وكل الدرجات، رفعة في والشفاعة طالب، أبي في التخفيف وشفاعة الجنة، ليدخلوا
 فإف الكبائر، أىل في الشفاعة سيما ال الصريحة، الصحيحة باألدلة ثابت ذلك

 في قولو في الناظم ذلك على نص كما التواتر، مبلغ بلغت قد فيها الواردة النصوص
"  واحتسب بيتا هلل بنى من"و"  كذب من"  حديث تواتر مما: المتواترات بعض سرد

 نصوص الشفاعة إثبات فنصوص ،(خفين مسح) و( والحوض( )شفاعة( )رؤية) و
 قبلوه، وما ذلك، والخوارج المعتزلة أبي ولكن الثبوت، قطعية الداللة، قطعية محكمة
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 ذلك من وفهموا"  الشافعين شفاعة تنفعهم فما"  تعالى قولو بسبب واتهموه، ردوه بل
 أحد منو يخص لم عمومو، على باؽ النص ىذا وأف أحد، كل عن الشفاعة نفي

 المتواترة، القطعية النصوص على حاكمة وجعلوىا المتشابهة، الداللة ىذه فاعتمدوا
 على منهم محافظة بو، وكفروا المحكم داللة وأبطلوا المتشابو، إلى المحكم وردوا
 عن الشفاعة أمر نفي إلى ذلك بهم فأدى العاـ، النص من فهموىا التي الداللة تلك
 السنة أىل وأما المحكم، على المتشابو تقديم أثر من وىذا القيامة، يـو الكبائر أىل

 فما"  تعالى قولو إف -:قالوا فإنهم - أحياءىم وثبت أمواتهم اهلل رحم - والجماعة
 أو والشرؾ، الكفر على ماتوا الذين الكفار حق في ىي إنما"  الشافعين شفاعة تنفعهم

 أثبت من إال تنفع ال وأنها الشفاعة، عدـ فاألصل المخصوص العاـ من إنها -:نقوؿ
 ألف العاـ، النص من الدليل فيو ورد من فيخرج تنفعو، أنها الصريح الصحيح الدليل

 في عاندوا الباطل أىل ولكن العاـ، على مقدـ الخاص أف األصوؿ قواعد في المتقرر
 الوعيدية أف -:والمقصود للحق، وجحدا تعصبا وضبللهم، غيهم على واستمروا ذلك،

 قدموا ألنهم الشفاعة أمر في الصحيحة األدلة رد في وقعوا إنما والمعتزلة الخوارج من
 قدموا ألنهم للحق ذلك في وفقوا إنما السنة أىل وأف المحكم، على المتشابو
 العلم طلب يا اهلل فاهلل المحكم، إلى المتشابو داللة وردوا المتشابو، على المحكم
 .أعلم واهلل ذلك، باعتماد

 تعالى، اهلل حق في االختيارية األفعاؿ المحكم القاطع النص أتبث لقد -:ومنها
 في ثابت االختياري فالفعل وعبل، جل يريد ما ويحكم يشاء ما يفعل فاهلل بو، وقيامها

"  عملكم اهلل فسيرى"  وقولو"  شأف في ىو يـو كل" تعالى قاؿ كما تعالى، حقو
 أف إال ينظروف ىل"  وقولو"  عنهم اهلل رضي"  وقولو"  عليهم اهلل وغضب"  وقولو
 تجلى فلما"  وقولو"  صفا والملك ربك وجاء"  وقولو"  الغماـ من ظلل في اهلل يأتيهم

 عليها فحق فيها ففسقوا مترفيها أمرنا قرية نهلك أف أردنا وإذا"  وقولو"  للجبل ربو
 التي قوؿ اهلل سمع قد"  وقولو"  يريد ما يفعل اهلل إف"  وقولو"  تدميرا فدمرناىا القوؿ
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 حين الدنيا السماء إلى ربنا ينزؿ"  وسلم عليو اهلل صلى وقولو"  زوجها في تجادلك
 وعبل، جل لفعلو المثبتة النصوص من ذلك ونحو"  الحديث اآلخر الليل ثلث يبقى
 فيو يقاؿ فعلو بأف اإليماف مع كلو، بذلك السنة أىل وقاؿ يشاء ما يفعل تعالى فاهلل

 صفات ولو الذوات، تماثل ال ذات لو تعالى فاهلل وعبل، جل صفاتو سائر في يقاؿ ما
 في ال شيء تعالى اهلل كمثل فليس العباد أفعاؿ تماثل ال أفعاؿ ولو الصفات، تماثل ال

 فالنصوص وتقدس، وتبارؾ وعبل جل أفعالو في وال صفاتو في وال أسمائو في وال ذاتو
 البدع أىل أبى لكن وعبل، جل بو االختيارية األفعاؿ قياـ أثبتت المتواترة المحكمة

 القبيحة باألوصاؼ ووصفوه بذلك، قاؿ من وكفروا بل رفض، أيما ورفضوه ذلك،
 عندىم واألفوؿ"  اآلفلين أحب ال"  تعالى بقولو استدالال المنكرة، المستهجنة

 إلهية بطبلف على استدؿ قد والسبلـ الصبلة عليو إبراىيم أف أي الحركة في محصور
 بطبلف على استدؿ أنو فبما -:فقالوا - مكانو عن تحرؾ أي - أفل بأنو الكوكب

 من شيء منو يصدر وال فعل، بو يقـو ال تعالى اهلل أف على دليل فهذا بالحركة، إلهيتو
 أف يدعوف الذين القـو بهؤالء بلغ الذي والجهل الحمق مبلغ إلى فانظر األفعاؿ،
 أعلم البهيمة طريقة إف وتاهلل وأئمتها، األمة سلف طريقة من وأحكم أعلم طريقتهم
 أيها فيا بو، لها شأف ال فيما تتدخل لم ألنها المتهوكين، ىؤالء طريقة من وأحكم
 القطعية المحكمة النصوص ىذه كل ينكروف الذين البقر؟ ىؤالء عقوؿ أين الناس،

 ال القـو ىؤالء فماؿ احتماالت، عدة يحتمل نص من فهموه شيء أجل من المتواترة،
 تلك فجعلوا سبيبل، أضل ىو بل كاألنعاـ إال ىم إف وتاهلل حديثا، يفقهوف يكادوف
 وداللتها، ثبوتها في القطعية المحكمة النصوص تلك على حاكمة المتشابهة الداللة

 الباطلة، الغريبة المعاني من تحتمل ال ما وحملوىا الصحيحة، مدلوالتها عن فحرفوىا
 معنى"  اآلفلين أحب ال"  قولو من فهموا ألنهم الصحيحة، معانيها إنكار في وتعسفوا
 في االختيارية األفعاؿ قياـ تفيد التي النصوص كل المعنى ىذا على فأنزلوا واحدا،

 من المحكم لداللة وردا المحكم، على للمتشابو منهم تقديما وعبل، جل الرب حق
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 المتشابو تقديم بسبب كثيرة نصوصا أنكروا كيف فانظر المتشابو داللة مراعاة أجل
 ىنا األفوؿ بل العرب، كبلـ في الحركة بمعنى يأتي ال األفوؿ أف مع المحكم، على
 ال بل الخلق، أمر عنو يغيب ال والرب غاب، أي"  أفل فلما"  فقولو الغياب، بو يراد
 كبر منها شيء عليو يخفى ال بأمورىم وعالما خلقو، على مطلعا الرب يكوف وأف بد
 يخفى ال اهلل إف"  تعالى قاؿ كما لو، شريك ال وحده تعالى اهلل ىو وذلك صغر، أو

"  نعلن وما نخفي ما تعلم إنك ربنا"  وقولو"  السماء في وال األرض في شيء عليو
 ورقة من تسقط وما والبحر، البر في ما ويعلم"  وقولو"  كنتم أينما معكم وىو"  وقولو

"  مبين كتاب في إال يابس وال رطب وال األرض ظلمات في حبة وال يعلمها إال
 يأتي األفوؿ إف -:قالت العرب أف العجائب ومن كثيرة، المعنى ىذا في واآليات

 الناقص أي مأفوف، -:وزف على وىو المأفوؿ -:العرب فتقوؿ العقل، نقصاف بمعنى
 رد في وقعوا ما الحمقى وىؤالء العرب، لساف في منظور ابن أفاده عقلو، في

 استدالال وعبل جل الرب حق في االختيارية األفعاؿ لقياـ المثبتة المتواترة النصوص
 أفوؿ على دليلنا بعينو وىو وعنادىم، لبغيهم إال والشمس والكوكب القمر بأفوؿ

 الكفري الفلسفي التقعيد نجاسة من وامتبلئها لنقصها الحق معرفة عن وغيابها عقولهم
 داللة أنكروا المبتدعة أف والمقصود للمنقوؿ، والمصادـ للمعقوؿ المناقض الباطل،

 فإنهم السنة أىل وأما المتشابهة، المحتملة الداللة عليها وقدموا المحكمة النصوص
 .أعلم واهلل إليها المتشابهة الداللة وردوا المحكمة، الداللة على اعتمدوا

 وعبل جل أنو على - تعالى اهلل رحمهم - والجماعة السنة أىل إجماع انعقد -:ومنها
 اآلخرة في فالرؤية كيفيتها، من وعبل جل يريده ما على اآلخرة في حقيقية رؤية يرى
 للذين"  تعالى قاؿ والسنة، القرآف اإلجماع ىذا ومستند عليها المتفق المسائل من

 تعالى وقاؿ وتعالى، تبارؾ اهلل رؤية أنها تفسيرىا في ورد وقد"  وزيادة الحسنى أحسنوا
 في فاألدلة ذلك، في السنة أدلة تواترت وقد"  ناظرة ربها إلى ناضرة، يومئذ وجوه" 

 أىل من أحد فيها ينازع ال، الثبوت قطعية الداللة قطعية متواترة محكمة الرؤية إثبات
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 بأنو أثبتو من ووصفوا وحاربوه، وردوه والضبلؿ، البدع أىل ذلك أبى ولكن السنة،
 حرفوىا بل فيها، ينظروا ولم المتواترة، األدلة بتلك يأبهوا ولم حشوي، مجسم

 لساف عن الغريبة الباطلة المعاني من وحملوىا الصحيحة، دالالتها عن وأخرجوىا
"  تعالى وقولو"  تراني لن"  تعالى قولو في المتشابهة الداللة بسبب ذلك وكل العرب،

 تلك فجعلوا يرى، أف يمكن ال تعالى بأنو اآليتين ىاتين من ففهموا"  األبصار تدركو ال
 الرؤية إثبات في المتواترة األدلة وأما االعتماد، وحقها األصل، ىي المتشابهة الداللة
 الرب رؤية إنكار إلى ذلك بهم فأدى واإلنكار، والجحد والتعطيل التحريف فحقها

 النصوص عشرات تعطيل إلى الحاؿ بهم وصلت كيف فانظر القيامة، يـو وعبل جل
 أىل وأما القطعية، المحكمة الداللة على المتشابو المحتمل تقديم بسبب المتواترة

 األدلة فاتفقت المحكم إلى المتشابو وردوا المحكم على اعتمدوا قد فإنهم السنة
 في لها نفي ىو إنما"  تراني لن"  قولو في الرؤية نفي إف -:السنة أىل وقاؿ وتآلفت،

 اآلف والخبلؼ الدنيا، في يرى ولن يرى ال تعالى فاهلل بذلك نقوؿ ونحن فقط، الدنيا
 نفيا ليس فإنو"  األبصار تدركو ال"  تعالى قولو وأما القيامة، يـو الرؤية في ىو إنما

 ال فإنها القيامة، يـو تعالى ربها رأت إذا فاألعين فقط، لئلدراؾ نفي ىو وإنما للرؤية،
 تحيط ىل لكن السماء ترى فأنت آخر، شيء واإلدراؾ شيء فالرؤية رؤية، بو تحيط

 فالسماء ال -:بالطبع كلها؟ برؤيتها تحيط ىل لكن األرض ترى وأنت كلها؟ برؤيتها
 يحاط وال اآلخرة في يرى تعالى فاهلل بها، يحاط وال ترى واألرض بها، يحاط وال ترى

 إف بل للرؤية، نفيا وليس لئلدراؾ نفي ىو إنما"  األبصار تدركو ال"  تعالى فقولو بو
 أىل أف -:والمراد صحيحا، لرأيتو ذلك تدبرت ولو الرؤية، إثبات يتضمن اإلدراؾ نفي

 المتواترة الصحيحة األدلة رد في فوقعوا المحكم، على المتشابو داللة قدموا البدع
 وصار قولهم، فاتزف المحتمل، على المحكم قدموا فإنهم السنة أىل وأما القطعية،

 تعالى اهلل أف يعتقدوف الغبلة الصوفية ألف ذلك ضبللتين، بين وىدى طرفين بين وسطا
 من البدع أىل ذىب بينما اآلخرة، في رؤيتو عن فضبل حقيقية رؤية الدنيا في يرى
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 الدنيا في ال يرى ال وعبل جل أنو إلى نحوىم نحا ومن واألشاعرة والجهمية المعتزلة
 ال وعبل جل إنو ػػ: فقالوا المذىبين بين توسطوا فإنهم الحق أىل وأما اآلخرة، في وال

 ونحن عنهم، البتة يخرج وال معهم، فالحق اآلخرة، في يرى وإنما الدنيا، في يرى
 .والدنيا الدين صبلح فيو لما وإياؾ يتوالنا ربنا واهلل قالوا، بما نقوؿ
 الصحيحة النصوص رد -:التاسع المثاؿ) تعالى اهلل رحمو القيم ابن قاؿ -:ومنها

" "  تعملوف كنتم بما"  كقولو وقدرا شرعا األسباب ثبوت على الدالة الكثيرة الصريحة
 على تقولوف كنتم بما" "  يداؾ قدمت بما" " أيديكم قدمت بما" " تكسبوف كنتم بما
 على الدنيا الحياة استحبوا بأنهم ذلك" " تستكبروف آياتو عن وكنتم الحق غير اهلل

 اتخذتم بأنكم ذلكم" "  أعمالهم فأحبط اهلل أنزؿ ما كرىوا بأنهم ذلك" "  اآلخرة
 كثيرا بو يضل" " السبلـ سبل رضوانو اتبع من اهلل بو يهدي"  وقولو"  ىزوا اهلل آيات

 الحصيد وحب جنات بو فأنبتنا مباركا ماء السماء من ونزلنا"  وقولو"  كثيرا بو ويهدي
 جنات بو لكم فأنشأنا"  وقولو"  الثمرات كل من بو فأخرجنا الماء بو فأنزلنا"  وقولو" 

 فيو"  العسل في وقولو"  بأيديكم اهلل يعذبهم قاتلوىم"  وقولو"  وأعناب نخيل من
 إلى"  للمؤمنين ورحمة شفاء ىو ما القرآف من وننزؿ"  القرآف في وقولو" للناس شفاء

 من بالمتشابو كلو ذلك فردوا للسبب، المثبتة النصوص من ذلك أضعاؼ أضعاؼ
 إذ رميت وما قتلهم اهلل ولكن تقتلوىم فلم"  وقولو"  اهلل غير خالق من ىل"  قولو

 اهلل ولكن حملتكم أنا ما"  وسلم عليو اهلل صلى النبي وقل"  رمى اهلل ولمن رميت
 عن سألو للذي وقولو"  أمنعو وال أحدا أعطي ال إني"  وقولو ذلك، ونحو"  حملكم

"  وقولو" طيرة وال عدوى ال"  وقولو"  لها قدر ما وسيأتيها عنها اعزؿ"  أمتو عن العزؿ
 أو البرد منعها -:يقل ولم"  الثمرة اهلل منع إف أرأيت"  وقولو"  األوؿ أعدى فمن
 مالك أف على يدؿ إنما الذي المتشابو من ذلك ونحو الثمار، تصيب التي اآلفة

 سلب كما شاء، إف عليو ويبقيها شاء إف سببيتو يسلبو بأف فيو يتصرؼ وخالقو السبب
 اهلل إف وقاؿ األسباب أثبت من أترى العجب، وياهلل الخليل، على اإلحراؽ قوة النار



 - 78 - 

 إذ رميت وما قتلهم اهلل ولكن تقتلوىم فلم"  قولو أما اهلل؟ غير خالقا أثبت قد خالقها
 النبي معجزات أكبر من واآلية وفهمها، اآلية فقو عنهم فغاب"  رمى اهلل ولكن رميت
 بها رمى التي القبضة وكذلك بدر بأىل خاص بها والخطاب وسلم، عليو اهلل صلى
 وذلك المشركين، وجوه جميع إلى تعالى اهلل فأوصلها وسلم، عليو اهلل صلى النبي
 الرمي لو وأثبت عنو، نفاه الذي الرمي وىو وسلم، عليو اهلل صلى قدرتو عن خارج
 لم قتل ىو عنهم، نفاه الذي القتل وكذلك الخذؼ، وىو قدرتو محل في ىو الذي

 وإذا الفارس، أثر في يشتد أحدىم فكاف المبلئكة، أيدي باشرتو وإنما أيديهم، تباشره
 فقو ال الذين ىؤالء فهمو ما المراد كاف ولو الملك، ضربة من أمامو وقع قد برأسو

 زنا أو شرب من فعل وكل قتل كل وبين ذلك بين فرؽ يكن لم النصوص فهم في لهم
"  قولو وكذلك ىذا عن ينزه اهلل وكبلـ الجميع خالق تعالى اهلل ألف ظلم، أو سرقة أو
 النبي كاف وإنما بالقدر حملهم اهلل أف يرد لم"  حملكم اهلل ولكن حملتكم أنا ما

 أوامره، فنفذ بحملهم أمره سبحانو فاهلل لو، منفذا اهلل بأف متصرفا وسلم عليو اهلل صلى
 وال شيئا أحدا أعطي ال إني واهلل"  قولو معنى وىذا حملهم، الذي ىو اهلل فكأف
 يقسم وىو لسانو على المعطي ىو سبحانو واهلل"  قاسم أنا وإنما"  قاؿ ولهذا" أمنعو

 إسقاط فيو ليس"  لها قدر ما فسيأتيها"  العزؿ في قولو وكذلك بأمره يقسمو ما
 ولو الولد، منو يخلق ما الماء من سبق الولد، خلق قدر إذا سبحانو اهلل فإف األسباب،

 ال الوطء أف السنة في أين ولكن الولد يكوف الماء كل من فليس شيء، أقل كاف
 فكبل يطأ لم أو وطئ إف السيد أو الزوج وأف لو، سببا وليس البتة، الولد في لو تأثير

 األسباب، منكرو يقولو كما سواء، حد على وعدمو الولد حصوؿ إلى بالنسبة األمرين
 يدؿ لم زعمتم كما السبب نفي بو المراد كاف لو"  طيرة وال عدوى ال"  قولو وكذلك

 كيف الشر، أسباب من ليسا األمرين ىذين أف غايتو وإنما سبب، كل نفي على
 مستمرة سببية من يثبتوف المشركوف كاف ما ينفي وإنما ذلك، على يدؿ ال والحديث

 أقوى ىو بما معارضتها وال محلها عن صرفها وال إبطالها، يمكن ال واحدة طريقة على
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 بنفسو، مستقبل فاعبل ذلك يروف كانوا إنهم -:علمو قصر من يقولو كما ال منها،
 وال يتغير ال وجو على وإثباتها بالكلية إبطالها -:طرؽ ثبلث لهم األسباب في فالناس

 الطبائعية يقولو كما منها، أقوى أو بمثلها، معارضتها وال سببيتها، سلب يقبل
 والعقل الحس عليو ودؿ الرسل بو جاءت ما -:والثالث والدىرية، والمنجموف

 ودفعها تعالى اهلل شاء إذا عنها سببيتها سلب وقوع وجواز أسبابا، إثباتها -:والفطرة
 من كثير تصرؼ كما فيها، السببية مقتضى بقاء مع منها، أقوى أو نظيرىا أخرى بأمور

 وتصرؼ والصلة، والعتق واالستغفار والذكر والصدقة والدعاء بالتوكل الشر أسباب
 ثم سببو انعقد خير من كم فللو ذلك، بضد انعقادىا بعد الخير أسباب من كثير

 أخذ كأنو حتى السبب يشاىد وىو حصولو منعت أحدثها بأسباب العبد عن صرؼ
 ومن حصولو، منعت أحدثها بأسباب العبد عن صرؼ ثم سببو انعقد شر من وكم باليد

 وعليو المستعاف واهلل بعلمو، وال بنفسو لو انتفاع فبل المسألة ىذه في لو فقو ال
 الطوؿ من فيو ما مع أنقلو أف وأحببت تعالى، اهلل رحمو البديع كبلمو اىػ( التكبلف
 لتأثير المثبتة األدلة أف -:الفرع ىذا من والخبلصة المسألة، ىذه ولخطورة ألىميتو

 الدالالت بعض بسبب عطلوىا المبتدعة ولكن الحصر، تفوؽ جدا كثيرة األسباب
 وأما الحق، مخالفة في كعادتهم المحكم على المتشابو فقدموا المحتملة، تشابهةالم

 ال لكن مؤثرة األسباب إف -:قالوا فإنهم تعالى اهلل رحمهم والجماعة السنة أىل
 منها شيئا يطرحوا ولم األدلة، بين فجمعوا مؤثرة، لها تعالى اهلل بجعل بل بذاتها،
. المتشابو على المحكم تقديم وجوب على تنص التي الطيبة القاعدة ىذه ببركة وذلك

 (.ٜ٘) رقم سؤاؿ وجواب سؤاؿ في الفقو بأصوؿ الطبلب تعريف انظر أعلم، واهلل
 بن صدقة عن عجبلف، ابن عن المدينة أىل من رجل وأخبرني: قاؿ وىب ابن - ٛ

 أف أعيتهم السنن أعداء الرأي أصحاب ف): يقوؿ كاف الخطاب بن عمر أف اهلل عبد
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 فعارضوا نعلم، ال: يقولوا أف سئلوا حين واستحيوا يعوىا، أف منهم وتفلت يحفظوىا
 .ٔ(برأيهم السنن

 أبي بن علي أف أسيد بن يحيى عن حميد، بن خالد وأخبرني: قاؿ وىب ابن - ٜ
 بالقرآف خاصموؾ إف): لو فقاؿ خرجوا أقواـ إلى عباس بن اهلل عبد أرسل طالب

 .ٕ(بالسنة فخاصمهم
                                                           

 ،(ٕٔٔ رقم ،ٚٗ/ٔ) سننو في الدارمي بنحوه من طرؽ عن عمر رضي اهلل عنو، أخرجو ٔ
 رقم ،ٜٖٔ/ٔ) والجماعة السنة أىل اعتقاد أصوؿ شرح في البللكائيو  ،(ٙٗٔ/ ٗ) الدارقطنيو 

(، والبيهقي في ٕ٘ٓ(، واألصبهاني في الحجة )صٔ/ٖ٘ ؽ) الكبلـ ذـ في والهروي ،(ٕٔٓ
 في البر عبد وابن(، ٕٛٔ،  ٔٛٔ،  ٓٛٔ/ ٔ(، والخطيب في الفقيو والمتفقو )ٓ٘ٔالمدخل )

 في حـز وابن(، ٕ٘ٓٓ ،ٖٕٓٓ ، ٕٕٕٓ ، ٕٔٓٓ رقم ،ٔٗٓٔ/ٕ) وفضلو العلم بياف جامع
في  القيم ابناإلماـ  عنو قاؿ ( واألثر كل أسانيده فيها مقاؿ، وقدٕٓٓٔ – ٜٔٓٔ) اإِلحكاـ

: أحُدىا ىذا عنو اهلل رضي عمر عن اآلثار من جملةً  سوقو بعد :(ٖٙ/  ٔ) الموقعين إعبلـ
(: في ٙٙ/ٕ٘، وقاؿ العيني في عمدة القاري )الصحة غاية في عمر عن اآلثار ىذه وأسانيد

روي من طرؽ عن عمر بعضها منقطع  (:ٜٜٔصحتو نظر، وقاؿ العبلمة األلباني في النصيحة )
 .وبعضها متصل، لكن مجموعها يدؿ على ثبوتو عن عمر

 (ٔٗ/ٔإسناد المصنف ضعيف، وقد أخرجو ابن سعد في الطبقات كما في الدر المنثور ) ٕ
 الخوارج عن يحدث)  عباس ابن سمعت قاؿ عكرمة عن سعد ابن وأخرج: السيوطي قاؿحيث 
 علي فدعاني ألفا عشر اثنا منهم فاعتزؿ قاؿ طالب أبي بن علي زلوافاعت الحكومة أنكروا الذين
 وجوه ذوو فإنو بالقرآف تحاجهم وال والسنة الكتاب إلى وادعهم فخاصهم إليهم اذىب فقاؿ
 .سعد إلبن الكبرى الطبقات مطبوع في ليس أنو والظاىر(  بالسنة خاصهم ولكن

 محسن بن علي القاسم أبو القاضي أنا: قاؿ (ٓٙ٘/ٔ) البغدادي للخطيب والمتفقو الفقيو فيو 
 اهلل عبد بن يحيى حدثني الحراني شعيب أبو نا السمسار جعفر بن الحسن سعيد أبو أنا التنوخي
 أبا يا عباس ابن لو فقاؿ طالب أبي بن علي األىواء أىل من نفر خاصم قاؿ األوزاعي نا البابلتي
 أف يستطيعوف ال فإنهم بالسنة خاصمهم ويقولوف تقوؿ وجوه ذو حموؿ ذلوؿ القرآف إف الحسن
 وفي!!! عباس إلبن علي كبلـ من وليس لعلي عباس ابن كبلـ من جعلو لكنو(  السنة على يكذبوا
 . ضعيفوىو  البابلتي اهلل عبد بن يحيى سنده
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 بن سفياف عن مهدي، ابن عن الصمادحي، عن وضاح، ابن عن وىب وحدثني - ٓٔ
 يأتي ال): مسعود بن اهلل عبد قاؿ: قاؿ مسروؽ عن الشعبي، عن مجالد، عن عيينة،
 عاـ، من أمطر وال عاـ من أخصب عاما أعني ال منو، شر بعده الذي إال عاـ عليكم
 اإلسبلـ فيهدـ برأيهم األمور يقيسوف قـو يحدث ثم وخياركم، علمائكم ذىاب ولكن
 .ٔ(ويثلم

                                                                                                                                                  

 أحمد ةومختصر  ةمطول اأخرجه( قصة مناظرة ابن عباس رضي اهلل عنهما للخوارج ثابتو، فقد تنبيو)
/ ٔ) والتاريخ المعرفة في والفسوي ،(ٖٚٓٗ) داود وأبو ،(ٛٚٙٛٔ) الرزاؽ وعبد ،(ٕٖٗ/ ٔ)

/ ٕ) الجامع في البر عبد وابن ،(ٓ٘ٔ/ ٕ) والحاكم ،(ٜٛ٘ٓٔ) الكبير في والطبراني ،(ٕٕ٘
 منهاج في اإلسبلـ شيخ وقاؿ الذىبي، وأقره الحاكم صححو والحديث( ٖٗٛٔ رقم ،ٕٜٙ
(: إسناده ٜٕٔ/ٚوقاؿ ابن كثير في البداية والنهاية ) صحيح، إسناده(: ٖٓ٘/ ٛ) السنة

 رجاؿ ورجالهما ببعضو، وأحمد الطبراني، رواه(: ٜٖٕ/ ٙ) المجمع في الهيثمي وقاؿصحيح، 
 تحقيق في شاكر أحمد الشيخ وقاؿ داود، أبي صحيح في األلباني العبلمة وحسنو الصحيح،

 في ليس مما المسند الصحيح في الوادعي وقاؿ صحيح، إسناده(: ٖٔٚ/ ٖ) المسند
/ ٘) المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط وقاؿ مسلم، شرط على حسن(: ٖٜ٘) الصحيحين

 أنو فيو الفصل والقوؿ واحد، غير ووثقو مسلم، لو روى عمار بن عكرمة حسن، إسناده(: ٖٕٙ
 واسمو - زميل وأبو كثير، أبي بن يحيى حديث في مضطرب أنو إال مستقيمو، الحديث حسن
: حاتم أبو وقاؿ زرعة، وأبو معين، وابن العجلي، ووثقو مسلم، لو روى -الحنفي الوليد بن سماؾ

 .ثقة أنو على أجمعوا: البر عبد ابن وقاؿ بأس، بو ليس: النسائي وقاؿ بو، بأس ال صدوؽ
 

/ ٔ) السنن في الدارمي أخرجو( ٓ٘ٔ/ٔقاؿ الشيخ مشهور في تعليقو على الموافقات ) ٔ
 الكبير في والطبراني ،(ٖٖص) البدع في وضاح وابن ،(ٖٜٖ/ ٖ) المعرفة في والفسوي ،(٘ٙ

 وابن ،(ٕ٘ٓ رقم) المدخل في والبيهقي ،(ٕٛٔ/ ٔ) والمتفقو الفقيو في والخطيب ،(ٜٓٔ/ ٜ)
 ؽ) الكبلـ ذـ في والهروي ،(ٕٓٔٓ ،ٜٕٓٓ ،ٕٛٓٓ ،ٕٚٓٓ رقم) الجامع في البر عبد
، بو مسعود ابن عن مسروؽ عن الشعبي عن سعيد بن مجالد على مدارىا طرؽ من (أ/ ٖٚ

 وفيو" :(ٓٛٔ/ ٔ) المجمع في الهيثمي قاؿلذا  واختبلطو، مجالد لضعف ضعيف؛ وإسناده
(، ٕٓ/ٖٔ) الباري فتح في حجر ابن إسناده جود فقد ىذا؛ ومع ،"اختلط وقد سعيد بن مجالد
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 عن إبراىيم، عن زيد، بن حماد عن الثوري، سفياف وحدثنا: قاؿ مهدي ابن - ٔٔ
 .ٔ(كفيتم فقد تبتدعوا وال اتبعوا): قاؿ مسعود ابن
: قاؿ األزدي حاضر بن عثماف عن صالح، بن زمعة وحدثني: قاؿ مهدي ابن - ٕٔ
 .ٕ(تبتدع وال اتبع باالستقامة، عليك): قاؿ أوصني: عباس البن قلت

                                                                                                                                                  

 وأولو(، ٕٔ/ ٖٔ) أيضا حجر ابن أفاده شيبة، بن يعقوب أخرجو أخرى، طرؽ من جيد ىو نعم،
 إال زماف يأتي ال باب الفتن، كتاب صحيحو في البخاري أخرج، مرفوعا أنس حديث في محفوظ

: قاؿ عدي؛ بن الزبير إلى بسنده وغيره ،(ٛٙٓٚ رقم/ ٕٓ-ٜٔ/ ٖٔ) منو، شر بعده الذي
 زماف عليكم يأتي ال فإنو اصبروا؛: فقاؿ الحجاج؛ من يلقوف ما إليو فشكونا مالك؛ بن أنس أتينا"

 ".وسلم عليو اهلل صلى، نبيكم من سمعتو ربكم، تلقوا حتى منو، أشر بعده والذي إال
(، وأحمد في الزىد ٖ٘ٔ/ رقم ٕ، ووكيع في الزىد )(ٕ٘ٓ رقم ، ٓٛ/ٔ) الدارمىأخرجو  ٔ

في  الطبرانىو  ،(ٖٕص) السنة في نصر بن ومحمد ،(ٗ٘ رقم) العلم في خيثمة وأبو(، ٕٕٓ)ص
 الترغيب في واألصبهاني(، ٘ٚٔ/ رقم ٔوابن بطة في اإلبانة ) ،(ٓٚٚٛ رقم ، ٗ٘ٔ/ٜ) الكبير

 ،(ٗٓٔ رقم/ ٙٛ/ ٔ) السنة أىل اعتقاد أصوؿ شرح في والبللكائي ،(ٓٙٗ رقم ) والترىيب
، (ٕٕٙٔ رقم ، ٚٓٗ/ٕ) شعبال فى البيهقىو  (،ٚٔوابن وضاح في البدع والنهي عنها )ص

، وقاؿ الصحيح رجاؿ رجالو( : ٔٛٔ/ٔ) الهيثمى عنو قاؿواألثر  ،(ٕٗٓ رقم) المدخل وفي
(: إسناده صحيح، وقاؿ العبلمة األلباني في إصبلح المساجد ٖٖ/ٔالغزي في إتقاف ما يحسن )

إسناده (: ٔٙٗ/ٗ(: إسناده صحيح، وقاؿ الشيخ مشهور في تعليقو على الموافقات )ٕٔ)
 صحيح.

 ؽ)  والهروي، (ٜٖٖ-ٖٖٚ/ٔ) اإلبانة في بطة وابن ،(ٖ٘/ٔ) سننو في الدارمي أخرجو ٕ
( ٖٚٔ/ٔ(، والخطيب في الفقيو والمتفقو )ٕ٘ص) في البدع والنهي عنها وضاح وابن ،( ٕ/ٕٗ

 محمدمن طريق  (ٖٛوإسناده ضعيف من أجل زمعة بن صالح، وأخرجو المروزي في السنة )رقم
، وإسناده ضعيف عباس ابن قاؿ قاؿ أبيو عن طاووس ابن عن سفياف ثنا حذيفة أبو أنبأ ىيحي بن

 .موسى بن مسعود، وىو حذيفة أبومن أجل 
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 أبي بن مهدي حدثني: قاؿ اهلل عبيد بن المؤمن عبد وحدثنا: قاؿ مهدي ابن - ٖٔ
 فيو أحدثوا إال عاـ الناس على يأتي ال): قاؿ عباس ابن عن عكرمة، عن المهدي، أبي

 .ٔ(السنن وتموت البدع تحيى حتى سنة فيو وأماتوا بدعة،
 فقو الباب:

 غير ويتبع الهدى لو تبين ما بعد من الرسوؿ يشاقق ومن) : وجل عز اهلل قاؿ: مسألة
 [.٘ٔٔ: النساء] (مصيرا وساءت جهنم ونصلو تولى ما نولو المؤمنين سبيل
 بعده من األمر ووالة وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سن) : العزيز عبد بن عمر قاؿ

 ليس اهلل، دين على وقوة اهلل، لطاعة واستكماؿ اهلل، لكتاب تصديق بها األخذ سننا،
 انتصر ومن مهتد، بها عمل من خالفها شيء في النظر وال تبديلها، وال تغييرىا، ألحد

 جهنم وأصبله تولى، ما اهلل وواله المؤمنين، سبيل غير اتبع خالفها ومن منصور، بها
 . ٕ( مصيرا وساءت

                                                           

والبللكائي في في شرح أصوؿ  ،(ٜٛ /ٕٖ ص) السنة في المروزيأخرجو  إسناده ضعيف، ٔ
في السنة ، والمروزي (ٔٔ /ٚٚٔ/ ٔ) اإلبانة في بطة ابن(، و ٕ٘ٔ،  ٕٗٔ/ٔالسنة )

( واألثر قاؿ عنو الهيثمي في المجمع ٙٗ،  ٘ٗ)ص البدع في وضاح ابن(، و ٜٛ)رقم
 ٛٗ ؽ/ ٔ) اإلتحاؼ في البوصيري ، وقاؿموثقوف ورجالو الكبير، في الطبراني رواه (:ٛٛٔ/ٔ)

 فعبد وإال ميموف، بن مهدي لجهالة والصواب: قلت المؤمن عبد لجهالة ضعيف إسناد ىذا(: ب
 .ثقة المؤمن

 الشريعة في اآلجري -من طرؽ- أخرجو (:ٔٙٗ/ٗقاؿ الشيخ مشهور في الموفقات ) ٕ
 في البللكائي طريقو ومن ،ٖٙٛ/ ٖ) والتاريخ المعرفة في والفسوي ،(ٖٙٓ ،٘ٙ ،ٛٗص)

 ،(ٖٚ/ ٔ) والمتفقو الفقيو في والخطيب ،(ٖٗٔ رقم/ ٜٗ/ ٔ) السنة أىل اعتقاد أصوؿ شرح
/ ٕ) الجامع في البر عبد وابن ،(ٖٕٔ ،ٖٕٓ رقم/ ٖٖ٘-ٕٖ٘/ ٔ) اإلبانة في بطة وابن

 ،(ٖٔ) السنة في والمروزي ،(ٜٜٔ ،ٚٓٔص) الكبلـ ذـ في والهروي ،(ٕٖٕٙ رقم/ ٙٚٔٔ
 اهلل رحمو مالك وكاف... صحيح وىو (ٗٛ) العزيز عبد بن عمر ومناقب سيرة في الجوزي وابن

 - ٕٚٔ/ ٔ) المدارؾ ترتيب في عياض القاضي قاؿ المبتدعة، على بو ويستدؿ األثر، ىذا يعجبو
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 بتقوى أوصيك بعد، أما: فكتب القدر، عن يسألو العزيز عبد بن عمر إلى رجل كتبو 
 ما وترؾ ،- وسلم عليو اهلل صلى - رسولو سنة واتباع أمره، في واالقتصاد اهلل،

 لك فإنها السنة، بلزـو فعليك مؤنتو، وكفوا سنتو، بو جرت ما بعد المحدثوف أحدث
 دليل ىو ما قبلها مضى قد إال بدعة الناس يبتدع لم أنو اعلم ثم، عصمة -اهلل بإذف-

 والزلل الخطا من خبلفو في ما علم قد من سنها إنما السنة فإف فيها، عبرة أو عليها
 وقفوا، علم على فنهم ألنفسهم، القـو بو رضي ما لنفسك فارض والتعمق، والحمق
 أولى، فيو كانوا ما وبفضل أقوى، كانوا األمور كشف على وىم كفوا، نافذ وببصر

 ما بعدىم حدث إنما: قلتم ولئن إليو، سبقتموىم لقد عليو أنتم ما الهدى كاف فإف
 تكلموا فقد السابقوف، ىم فإنهم عنهم، بنفسو ورغب سبيلهم، غير اتبع من إال أحدثو

 محسر، من فوقهم وما مقصر، من دونهم فما يشفي، ما منو ووصفوا يكفي، بما فيو
 ىدى لعلى ذلك بين وإنهم فغلوا، أقواـ عنهم وطمح فجفوا، دونهم قـو قصر وقد

 أعلم ما وقعت، -اهلل بإذف- الخبير فعلى بالقدر، اإلقرار عن تساؿ كتبت مستقيم،
 من أمرا أثبت وال أثرا أبين ىي بدعة من ابتدعوا وال محدثة، من الناس أحدث ما

 وفي كبلمهم في بو يتكلموف الجهبلء، الجاىلية في ذكره كاف لقد بالقدر، اإلقرار
 ذكره ولقد شدة، إال بعد اإلسبلـ يزده لم ثم فاتهم، ما على أنفسهم بو يعزوف شعرىم،

 منو سمعو وقد حديثين، وال حديث غير في - وسلم عليو اهلل صلى-اهلل رسوؿ
 ألنفسهم، وتضعيفا لربهم، وتسليما يقينا وفاتو، وبعد حياتو في بو فتكلموا المسلموف،

 لمع وإنو قدره، فيو يمض ولم كتابو، يحصو ولم علمو، بو يحط لم شيء يكوف أف
 كذا؟ آية اهلل أنزؿ لم: قلتم ولئن تعلموه، ومنو اقتبسوه، لمنو: كتابو محكم في ذلك
: ذلك بعد وقالوا جهلتم، ما تأويلو من وعلموا قرأتم، ما منو قرؤوا لقد كذا؟ قاؿ ولم

                                                                                                                                                  

 قاؿ: يقوؿ واألىواء الزيغ أىل من فبلف عنده ذكر إذا مالكا سمعت: مطرؼ قاؿ: "(بيروت ط
 . سرورًا ارتج بها حدث إذا مالك وكاف: "قاؿ ،"وذكره" العزيز عبد بن عمر
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 لم يشأ لم وما كاف، اهلل شاء وما يكن، يقدر وما الشقاوة، وكتبت وقدر، بكتاب كلو
 . ا.ىػٔورىبوا ذلك بعد رغبوا ثم نفعا، وال ضرا ألنفسنا نملك وال يكن،
 يراىا بدعة اإلسبلـ في ابتدع من»: يقوؿ مالكا سمعت: قاؿ الماجشوف، ابن وعن

 اهلل ألف الرسالة؛ خاف وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى محمدا أف زعم فقد حسنة؛
 ٕ«دينا اليـو يكوف فبل دينا يومئذ يكن لم فما{ دينكم لكم أكملت اليـو: }يقوؿ
 ا.ىػ

 السبلمة، تماـ: سنتو لزـو في وإف (:ٕٓٔ/ٔ) صحيحو مقدمة في حباف ابن قاؿو 
 خالفها ومن عصم، لزمها من حججها، تدحض وال سرجها، تطفأ ال الكرامة، وجماع

 ومن حبلو، ومتن فضلو باف الذي الركين، والركن الحصين الحصن ىي إذ ندـ؛
 اآلجل، في السعادة أىل بو فالمتعلقوف باد، خبلفو راـ ومن ساد، بو تمسك

 ا.ىػ العاجل في األناـ بين والمغبطوف
 ىي والسنة السنة، ىو اإلسبلـ أف اعلم: (ٔ)ص السنة شرح في البربهاري وقاؿ

 غير رغب ومن الجماعة لزـو السنة فمن باآلخر، إال أحدىما يقـو وال اإلسبلـ،
 .«مضبل ضاال وكاف عنقو من اإلسبلـ ربقة خلع فقد وفارقها الجماعة

 فمن مسلما مصدقا متبعا يكوف حتى عبد إسبلـ يتم ال أنو اهلل رحمك واعلم»: وقاؿ
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب يكفوناه لم اإلسبلـ أمر من شيء بقي قد أنو زعم

                                                           

 وابن (،ٖٖٕواألجري في الشريعة ) ،(ٖٓٙص) الزىد في وأحمد ،(ٕٔٙٗ) داود أبو أخرجو ٔ
 ، مقطوع صحيح:  داود أبي صحيح في األلباني العبلمة وقاؿ( ٖٔ/ٖٓص) البدع في وضاح

 .العزيز عبد بن عمر قوؿ من صحيح يعني
 أبو وقاؿ ،ٜٗ/ٔ االعتصاـ في كما الماجشوف ابن تلميذه مالك اإلماـ عن القوؿ ىذا روى ٕ

 محصوؿ إنما فالمبتدع: "االعتصاـ من السابق الموضع في المالكي األندلسي الشاطبي إسحاؽ
 استدراكها؛ يستحب أو يجب أشياء منها بقي وأنو تتم، لم الشريعة إف: مقالو أو حالو بلساف قولو
 ".عليها استدرؾ وال يبتدع لم وجو كل من وتمامها لكمالها معتقداً  كاف لو ألنو
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 تبتدعوا وال اتبعوا: مسعود ابن قاؿ، عليهم وطعنا فرقة بهذا وكفى كذبهم فقد وسلم
 ا.ىػ «كفيتم فقد

 قالو ما الباب ىذا في ذكرت فقد: (ٖٗٙ/ٔفي اإلبانة الكبرى ) بطو ابن قاؿو 
 لزـو من بإحساف بعدىم والتابعين أصحابو، بو وأمر وسلم، عليو اهلل صلى المصطفى

 اهلل فإف لقبولو، ووفقو صدره اهلل شرح لمن وكفاية ببلغ، فيو ما اآلثار واتباع السنة،
 اهلل يطع ومن:  }قاؿ فإنو واآلخرة، الدنيا، خير ورسولو اهلل أطاع لمن ضمن وجل عز

 والشهداء والصديقين النبيين من عليهم اهلل أنعم الذين مع فأولئك والرسوؿ
 عنو وعدؿ ذلك خالف من وتوعد[ ٜٙ: النساء{ ]رفيقا أولئك وحسن والصالحين

 الرسوؿ يشاقق ومن: }قاؿ فإنو بو موصوفا كاف ممن بو ونعوذ منو باهلل نستجير بما
 وساءت جهنم ونصلو تولى ما نولو المؤمنين سبيل غير ويتبع الهدى لو تبين ما بعد من

 الجادة ولـز األثر، واقتفى الحذر لـز عبدا اهلل فرحم ،[٘ٔٔ: النساء{ ]مصيرا
 ا.ىػ الفاضحة البدعة عن وعدؿ الواضحة،

 سنة نعارض ال(: ٜٓ٘/ ٕ) المحجة بياف في الحجةفي  األصبهاني القاسم أبو قاؿو 
 دوف والتسليم االنقياد ىو إنما الدين ألف بالمعقوؿ؛ وسلم وآلو عليو اهلل صلى النبي
 إلى يؤدي ما فأما السنة، قبوؿ إلى يؤدي ما العقل ألف العقل، يوجبو ما إلى الرد

 ا.ىػ عقل ال جهل فهو إبطالها
 مذىب إتباع وجوب بياف في: (ٚ/ ٗ) الفتاوىفي  تيمية ابن اإلسبلـ شيخ وقاؿ

 عليك: قاؿ أنو سلمة أبي بن اهلل عبد بن العزيز عبد عن جاء ما أحسن وما»: السلف
 ويقتصر بها ليستن جعلت إنما السنة فإف عصمة، اهلل بإذف لك فإنها السنة، بلزـو

 والتعمق، والحمق والخطأ الزلل من خبلفها في ما علم قد من سنها وإنما عليها،
 ولهم كفوا، نافذ وببصر وقفوا، علم عن فإنهم ألنفسهم، بو رضوا بما لنفسك فارض
 وقد السابقوف، لهم وإنهم أحرى، فيها كاف لو وبتفصيلها أقوى، كشفها على كانوا
 أنتم ما الهدى كاف فلئن الثبلثة، القروف بعد االختبلؼ من يجري ما نبيهم عن بلغهم
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 غير اتبع من إال أحدثو فما بعدىم، حدث حدث قلتم ولئن إليو، سبقتموىم لقد عليو
 وتلقاه نبيهم، عن تلقوه ما على فكره نحتو ما واختار عنهم، بنفسو ورغب سبيلهم،

 فمن يشفي، بما منو وتكلموا يكفي، ما منو وصفوا ولقد بإحساف، تبعهم من عنهم
 فغلوا، آخروف وطمح فجفوا، أناس دونهم قصر لقد مفرط، فوقهم ومن مقصر، دونهم
 ا.ىػ مستقيم ىدى لعلى ذلك فيما وإنهم

 غير على أحالك ومن(: ٛٙٗ/ٕ) نالسالكي مدارجفي  القيم ابناإلماـ  قاؿو 
 رأي أو فلسفي، قياس أو صوفي خياؿ على إما: أحالك فقد «حدثنا» و «أخبرنا»

 وآراء المتكلمين، شبهات إال «حدثنا» و «أخبرنا» و القرآف بعد فليس نفسي،
 سواء عن ضل الدليل فارؽ ومن المتفلسفين، وقياس المتصوفين وخياالت المنحرفين

 دليل يصحبها لم طريق وكل والسنة، الكتاب سوى والجنة اهلل إلى دليل وال السبيل،
 ا.ىػ الرجيم والشيطاف الجحيم طرؽ من فهي والسنة، القرآف

 أي- معو األدب فرأس (:ٖٚٛ/ٕ) ن أيضاالسالكي مدارجفي  القيم ابناإلماـ  قاؿ
 خبره وتلقي ألمره، واالنقياد لو، التسليم كماؿ: -وسلم وآلو عليو اهلل صلى النبي

 شبهة يحملو أو معقوال، يسميو باطل خياؿ معارضة يحملو أف دوف والتصديق، بالقبوؿ
 والتسليم، بالتحكيم فيوحده أذىانهم، وزباالت الرجاؿ، آراء عليو يقدـ أو شكا، أو

 والذؿ والخضوع بالعبادة وتعالى سبحانو المرسل وحد كما واإلذعاف، واالنقياد
 توحيد: بهما إال اهلل عذاب من للعبد نجاة ال توحيداف، فهما. والتوكل واإلنابة

 وال غيره، بحكم يرضى وال غيره، إلى يحاكم فبل الرسوؿ، متابعة وتوحيد المرسل،
 مذىبو وذوي وإمامو شيخو قوؿ على عرضو على خبره وتصديق أمره تنفيذ يقف

 عن أعرض السبلمة طلب فإف وإال خبره، وقبل نفذه لو أذنوا فإف يعظمو، ومن وطائفتو
: فقاؿ وحمبل، تأويبل تحريفو وسمى مواضعو، عن حرفو وإال إليهم، وفوضو وخبره أمره

 -باهلل الشرؾ خبل ما- اإلطبلؽ على ذنب بكل ربو العبد يلقى فؤلف ونحملو، نؤولو
 تستشكل بل قولو يستشكل أال: معو األدب ومن...  الحاؿ بهذه يلقاه أف من لو خير
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 يحرؼ وال. لنصوصو وتلقى األقيسة تهدر بل بقياس، نصو يعارض وال لقولو، اآلراء
 الصواب وعن مجهوؿ ىو نعم معقوال، أصحابو يسميو لخياؿ حقيقتو عن كبلمو

 ىذا فكل أحد، موافقة على وسلم عليو اهلل صلى بو جاء ما قبوؿ يوقف وال معزوؿ،
 ا.ىػ الجرأة عين وىو معو األدب قلة من

 يشغب وال الفتن، من يستعيذ أف للمسلم ينبغي(: ٕٗٔ/ٜٔفي السير ) الذىبي قاؿو 
 ذلك في الحركة رأيت فما الفروع، في وال األصوؿ في ال المذاىب غريب بذكر

 فتمسك الفريقين، من والعباد للصلحاء ومقتا وعداوة، شرا تثير بل خيرا، تحصل
 اهلل إلى فرده عليك أشكل وما يعنيك، ال فيما تخض وال الصمت، والـز بالسنة،
 ا.ىػ أعلم ورسولو اهلل»: وقل وقف ورسولو

 العلم ما تدري نافعا، علما اهلل نسأؿ (:ٖٓٗ/ٜٔفي السير أيضا ) الذىبي قاؿو 
 وعمبل، قوال وسلم وآلو عليو اهلل صلى الرسوؿ وفسره القرآف، بو نزؿ ما ىو النافع؟

 يا فعليك ،«مني فليس سنتي عن رغب من»: السبلـ عليو قاؿ عنو، نهي يأت ولم
 رياض» و ،«النسائي سنن» و «الصحيحين» في النظر وبإدماف اهلل كتاب بتدبر أخي

 الرياضات، أىل ووظائف الفبلسفة وآراء وإياؾ وتنجح، تفلح ،«أذكاره» و «النواوي
 متابعة في الخير فكل الخلوات، أصحاب رؤوس طيش وخطاب الرىباف وجوع

 ا.ىػ المستقيم صراطك إلى اىدنا اللهم باهلل، غوثاه فوا. السمحة الحنيفية
 اهلل صلى بنبيهم مقتدين كانوا الصحابة إف: (ٕٕ٘/ ٕ) االعتصاـفي  الشاطبي قاؿو 

 على وأثنى الكريم، القرآف في مدحهم جاء وقد بهديو، مهتدين وسلم وآلو عليو
 وسلم وآلو عليو اهلل صلى خلقو كاف وإنما وسلم، وآلو عليو اهلل صلى محمد متبوعهم
 المتبوع ىو إنما فالقرآف ،[ٗ: القلم؟ ]عظيم خلق لعلى وإنك: ؟تعالى فقاؿ القرآف،

 كانوا الصحابة. للقرآف متبع للسنة فالمتبع لو، مبينة السنة وجاءت الحقيقة، على
 بفضل للجنة الداخلة الناجية الفرقة من فهو بهم اقتدى من فكل بذلك، الناس أولى
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 والسنة فالكتاب «وأصحابي عليو أنا ما» والسبلـ الصبلة عليو قولو معنى وىو اهلل،
 ا.ىػ عنهما فناشئ وغيره اإلجماع من سواىما وما المستقيم، الطريق ىو

 وحديثا قديما العلماء أجمع قد(: ٖٓ/ ٕ٘) فتواه مجموع في باز ابن العبلمة قاؿو 
 اهلل كتاب في والحراـ الحبلؿ وبياف األحكاـ إثبات في المعتبرة األصوؿ أف على

 عليو - اهلل رسوؿ سنة ثم خلفو، من وال يديو بين من الباطل يأتيو ال الذي العزيز
 علماء إجماع ثم يوحى، وحي إال ىو إف الهوى عن ينطق ال الذي - والسبلـ الصبلة

 أنو على العلم أىل وجمهور القياس،: أىمها أخرى أصوؿ في العلماء واختلف. األمة
 تحصر أف من أكثر األصوؿ ىذه على واألدلة المعتبرة، شروطو استوفى إذا حجة

 .تذكر أف من وأشهر
 عن صح ما فهو عليها المجمع الثبلثة األصوؿ من: الثاني األصل أما: الشيخ قاؿ ثم

 العلم أىل يزؿ ولم وتقريره، وأفعالو أقوالو من - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ
 األصل بهذا يؤمنوف بعدىم ومن - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ أصحاب من

 وأوضحوا الكثيرة المؤلفات ذلك في ألفوا وقد األمة، ويعلمونو بو ويحتجوف األصيل
 فمن كثرة؛ تحصى ال ذلك على واألدلة والمصطلح، الفقو أصوؿ كتب في ذلك
 أىل إلى موجو وذلك وطاعتو باتباعو األمر من العزيز اهلل كتاب في جاء ما ذلك

 حتى وطاعتو باتباعو مأموروف وألنهم الجميع، إلى اهلل رسوؿ ألنو بعدىم؛ ومن عصره
 لما والمبين اهلل لكتاب المفسر ىو - والسبلـ الصبلة عليو - وألنو الساعة؛ تقـو

 .وتقريره وأفعالو بأقوالو فيو أجمل
 ولم فيها، يجب وما وصفاتها الصلوات ركعات عدد المسلموف يعرؼ لم السنة ولوال

 عن والنهي بالمعروؼ واألمر والجهاد والحج والزكاة الصياـ أحكاـ تفصيل يعرفوا
 من بها اهلل أوجب وما والمحرمات المعامبلت أحكاـ تفاصيل يعرفوا ولم المنكر،

: عمراف آؿ سورة في تعالى قولو اآليات من ذلك في ورد ومما. وعقوبات حدود
 الَِّذينَ  َأيػَُّها يَا: }النساء سورة في تعالى وقولو ،{تُػْرَحُموفَ  َلَعلَُّكمْ  َوالرَُّسوؿَ  اللَّوَ  َوَأِطيُعوا}
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 ِإَلى فَػُردُّوهُ  َشْيءٍ  ِفي تَػَناَزْعُتمْ  فَِإفْ  ِمْنُكمْ  اأْلَْمرِ  َوُأوِلي الرَُّسوؿَ  َوَأِطيُعوا اللَّوَ  َأِطيُعوا آَمُنوا
رٌ  َذِلكَ  اآْلِخرِ  َواْليَػْوـِ  بِاللَّوِ  تُػْؤِمُنوفَ  ُكْنُتمْ  ِإفْ  َوالرَُّسوؿِ  اللَّوِ   وقاؿ ،{تَاِويبًل  َوَأْحَسنُ  َخيػْ

 َأْرَسْلَناؾَ  َفَما تَػَولَّى َوَمنْ  اللَّوَ  َأطَاعَ  فَػَقدْ  ؿَ الرَُّسو  يُِطعِ  َمنْ : }أيضا النساء سورة في تعالى
 وسنة اهلل كتاب إلى الناس فيو تنازع ما ورد طاعتو، يمكن وكيف ،{َحِفيظًا َعَلْيِهمْ 
 يكوف القوؿ ىذا وعلى محفوظة؟ غير كانت أو بها، يحتج ال سنتو كانت إذا رسولو

 الكفر أعظم ومن الباطل أبطل من وىذا لو، وجود ال شيء إلى عباده أحاؿ قد اهلل
 .بو الظن وسوء باهلل

 َوَلَعلَُّهمْ  ِإلَْيِهمْ  نُػزّْؿَ  َما ِللنَّاسِ  لِتُبَػيّْنَ  الذّْْكرَ  ِإلَْيكَ  َوَأنْػَزْلَنا: }النحل سورة في وجل عز وقاؿ
 الَِّذي َلُهمُ  لُِتبَػيّْنَ  الَّ إِ  اْلِكَتابَ  َعَلْيكَ  َأنْػَزْلَنا َوَما: }أخرى آية في أيضا وقاؿ ؛{يَػتَػَفكَُّروفَ 
 صلى - رسولو إلى سبحانو اهلل يكل فكيف ،{يُػْؤِمُنوفَ  ِلَقْوـٍ  َورَْحَمةً  َوُىًدى ِفيوِ  اْختَػَلُفوا

 ذلك ومثل فيها، حجة ال أو لها وجود ال وسنتو إليهم، المنزؿ تبيين - وسلم عليو اهلل
 َما َعَلْيوِ  فَِإنََّما تَػَولَّْوا فَِإفْ  الرَُّسوؿَ  َوَأِطيُعوا اللَّوَ  َأِطيُعوا ُقلْ : }النور سورة في تعالى قولو

ْلُتمْ  َما َوَعَلْيُكمْ  ُحمّْلَ   ،{اْلُمِبينُ  اْلَببَلغُ  ِإالَّ  الرَُّسوؿِ  َعَلى َوَما تَػْهَتُدوا ُتِطيُعوهُ  َوِإفْ  ُحمّْ
 َلَعلَُّكمْ  الرَُّسوؿَ  َوَأِطيُعوا الزََّكاةَ  َوآتُوا الصَّبَلةَ  َوَأِقيُموا: }نفسها السورة في تعالى وقاؿ

 َجِميًعا ِإلَْيُكمْ  اللَّوِ  َرُسوؿُ  ِإنّْي النَّاسُ  َأيػَُّها يَا ُقلْ : }األعراؼ سورة في وقاؿ ،{تُػْرَحُموفَ 
 النَِّبيّْ  َوَرُسوِلوِ  بِاللَّوِ  َفآِمُنوا َويُِميتُ  ُيْحِيي ُىوَ  ِإالَّ  ِإَلوَ  اَل  َواأْلَْرضِ  السََّماَواتِ  ُمْلكُ  َلوُ  الَِّذي
 الداللة اآليات ىذه وفي ،{تَػْهَتُدوفَ  َلَعلَُّكمْ  َواتَِّبُعوهُ  وََكِلَماتِوِ  بِاللَّوِ  يُػْؤِمنُ  الَِّذي اأْلُمّْيّْ 

 يمكن وكيف ،- والسبلـ الصبلة عليو - اتباعو في والرحمة الهداية أف على الواضحة
 عز فقاؿ عليها؟ يعتمد ال أو لها صحة ال بأنو القوؿ أو بسنتو العمل عدـ مع ذلك
َنةٌ  ُتِصيبَػُهمْ  َأفْ  َأْمرِهِ  َعنْ  ُيَخاِلُفوفَ  الَِّذينَ  فَػْلَيْحَذرِ : }النور سورة في وجل  ُيِصيبَػُهمْ  َأوْ  ِفتػْ

 َعْنوُ  نَػَهاُكمْ  َوَما َفُخُذوهُ  الرَُّسوؿُ  آتَاُكمُ  َوَما: }الحشر سورة في وقاؿ ،{َألِيمٌ  َعَذابٌ 
 عليو - طاعتو وجوب على تدؿ وكلها كثيرة المعنى ىذا في واآليات ،{انْػتَػُهوافَ 

 اهلل كتاب اتباع وجوب على األدلة سبقت كما بو جاء ما واتباع - والسبلـ الصبلة
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 فقد منهما واحدا جحد من متبلزماف أصبلف وىما ونواىيو، أوامره وطاعة بو والتمسك
 أىل بإجماع اإلسبلـ دائرة عن وخروج وضبلؿ كفر وذلك بو وكذب اآلخر جحد
 في - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ عن األحاديث تواترت وقد واإليماف، العلم

 عصره، في كاف من حق في وذلك معصيتو، وتحريم بو جاء ما واتباع طاعتو وجوب
 من الصحيحين في عنو ثبت ما ذلك ومن القيامة، يـو إلى بعده يأتي من حق وفي

 من»: قاؿ - وسلم عليو اهلل صلى - النبي أف - عنو اهلل رضي - ىريرة أبي حديث
 - عنو البخاري صحيح وفي ،«اهلل عصى فقد عصاني ومن اهلل، أطاع فقد أطاعني

 الجنة يدخلوف أمتي كل»: قاؿ - وسلم عليو اهلل صلى - النبي أف - عنو اهلل رضي
 عصاني ومن الجنة، دخل أطاعني من: قاؿ يأبى، ومن: اهلل رسوؿ يا قيل أبى، من إال

 معدي بن المقداـ عن صحيح بإسناد والحاكم داود وأبو أحمد وخرج. «أبى فقد
 الكتاب أوتيت إني أال»: قاؿ أنو - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ عن كرب
 وجدتم فما القرآف بهذا عليكم: يقوؿ أريكتو على شبعاف رجل يوشك أال معو، ومثلو

 .«فحرموه حراـ من فيو وجدتم وما فأحلوه، حبلؿ من فيو
 صلى - النبي عن أبيو عن رافع أبي ابن عن: صحيح بسند ماجو وابن داود أبو وخرج

 مما أمري من األمر يأتيو أريكتو على متكئا أحدكم ألفين ال»: قاؿ - وسلم عليو اهلل
 .«اتبعناه اهلل كتاب في وجدنا ما ندري ال: فيقوؿ عنو نهيت أو بو أمرت
 - عنو اهلل رضي - كرب معدي بن المقداـ سمعت: قاؿ جابر بن الحسن وعن
 يوشك»: قاؿ ثم أشياء خيبر يـو - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ حـر: يقوؿ

 فما اهلل كتاب وبينكم بيننا: فيقوؿ بحديثي يحدث متكئ وىو يكذبني أف أحدكم
 رسوؿ حـر ما إف أال حرمناه، حراـ من فيو وجدنا وما استحللناه، حبلؿ من فيو وجدنا

 وقد. صحيح بإسناد ماجو وابن والترمذي، الحاكم أخرجو «اهلل حـر ما مثل اهلل
 أصحابو يوصي كاف بأنو - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ عن األحاديث تواترت

 ومن ،«سامع من أوعى مبلغ رب»: لهم ويقوؿ غائبهم شاىدىم يبلغ أف خطبتو في
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 في الناس خطب لما - وسلم عليو اهلل صلى - النبي أف الصحيحين في ما ذلك
 من فرب الغائب الشاىد فليبلغ»: لهم قاؿ النحر يـو وفي عرفة يـو في الوداع حجة
 بلغتو، من وعلى سمعها من على حجة سنتو أف فلوال ،«سمعو ممن لو أوعى يبلغو
 قائمة بالسنة الحجة أف بذلك فعلم. بتبليغها يأمرىم لم القيامة يـو إلى باقية أنها ولوال
 باألسانيد إليو نقلت من وعلى - والسبلـ الصبلة عليو - فيو من سمعها من على

 .الصحيحة
 الصبلة عليو - سنتو - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ أصحاب حفظ وقد

 من التابعوف بلغها ثم التابعين من بعدىم من وبلغوىا والفعلية القولية - والسبلـ
 في وجمعوىا قرف، بعد وقرنا جيل بعد جيبل الثقات العلماء نقلها وىكذا. بعدىم
 معلومة وضوابط قواعد ذلك لمعرفة ووضعوا سقيمها، من صحيحها وأوضحوا كتبهم
 من السنة كتب العلم أىل تداوؿ وقد ضعيفها، من السنة صحيح بها يعلم بينهم

 عبث من العزيز كتابو اهلل حفظ كما تاما، حفظا وحفظوىا وغيرىما الصحيحين
 ِإنَّا: }سبحانو قولو عليو دؿ لما تحقيقا المبطلين؛ وتحريف الملحدين وإلحاد العابثين

 عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ سنة أف شك وال ،{َلَحاِفظُوفَ  َلوُ  َوِإنَّا الذّْْكرَ  نَػزَّْلَنا َنْحنُ 
 نقادا علماء لها اهلل وقيض كتابو، حفظ كما اهلل حفظها فقد منزؿ وحي - وسلم
 بها ألصقو ما كل عنها ويذبوف الجاىلين، وتأويل المبطلين تحريف عنها ينفوف

 وبيانا الكريم لكتابو تفسيرا جعلها سبحانو اهلل ألف والملحدوف؛ والكذابوف الجاىلوف
 العزيز، الكتاب عليها ينص لم أخرى أحكاما وضمنها األحكاـ من فيو أجمل لما

 وعمتها المرأة بين الجمع وتحريم المواريث أحكاـ وبعض الرضاع أحكاـ كتفصيل
 ولم الصحيحة السنة بها جاءت التي األحكاـ من ذلك غير إلى وخالتها المرأة وبين
 من بعدىم ومن والتابعين الصحابة عن ورد ما بعض ونذكر. العزيز اهلل كتاب في تذكر
 .بها العمل ووجوب السنة تعظيم في العلم أىل
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 صلى - اهلل رسوؿ توفي لما: قاؿ - عنو اهلل رضي - ىريرة أبي عن الصحيحين في
- عنو اهلل رضي - الصديق بكر أبو قاؿ العرب، من ارتد من وارتد - وسلم عليو اهلل
 كيف: - عنو اهلل رضي - عمر لو فقاؿ والزكاة، الصبلة بين فرؽ من ألقاتلن واهلل: 

 يقولوا حتى الناس أقاتل أف أمرت»: - وسلم عليو اهلل صلى - النبي قاؿ وقد تقاتلهم
 بكر أبو فقاؿ «بحقها إال وأموالهم دماءىم من عصموا قالوىا إذا اهلل إال إلو ال

 - اهلل رسوؿ إلى يؤدونها كانوا عناقا منعوني لو واهلل حقها من الزكاة أليست: الصديق
 ىو فما: - عنو اهلل رضي - عمر فقاؿ منعها، على لقاتلتهم - وسلم عليو اهلل صلى

 تابعو وقد. الحق أنو فعرفت للقتاؿ بكر أبي صدر شرح قد اهلل أف عرفت أف إال
 اإلسبلـ إلى ردوىم حتى الردة، أىل فقاتلوا ذلك على - عنهم اهلل رضي - الصحابة

 ووجوب السنة تعظيم على دليل أوضح القصة ىذه وفي ردتو، على أصر من وقتلوا
 .بها العمل

 في لك ليس: لها فقاؿ ميراثها، تسألو - عنو اهلل رضي - الصديق إلى الجدة وجاءت
 بشيء، لك قضى - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ أف أعلم وال شيء، اهلل كتاب

 النبي بأف بعضهم عنده فشهد الصحابة - عنو اهلل رضي - سأؿ ثم الناس، وسأسأؿ
 - عمر وكاف بذلك، لها فقضى السدس الجدة أعطى - وسلم عليو اهلل صلى -

 القضية يجدوا لم فإف اهلل، بكتاب الناس بين يقضوا أف عمالو يوصي - عنو اهلل رضي
 حكم عليو أشكل ولما ،- وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ فبسنة اهلل كتاب في

 - الصحابة سأؿ عليها، أحد تعدي بسبب ميتا جنينا إسقاطها وىو المرأة إمبلص
 رضي - شعبة بن والمغيرة سلمة بن محمد عنده شهد ذلك، عن - عنهم اهلل رضي

 عنو اهلل رضي - بذلك فقضى أمة، أو عبد بغرة ذلك في قضى النبي بأف - عنهما اهلل
-. 

 وفاة بعد بيتها في المرأة اعتداد حكم - عنو اهلل رضي - عثماف على أشكل ولما
 أف - عنهما اهلل رضي - سعيد أبي أخت سناف بن مالك بنت فريعة وأخبرتو زوجها،
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 يبلغ حتى بيتو في تمكث أف زوجها وفاة بعد أمرىا - وسلم عليو اهلل صلى - النبي
 حد إقامة في بالسنة قضى وىكذا ،- عنو اهلل رضي - بذلك قضى أجلو، الكتاب
 اهلل رضي - عثماف أف - عنو اهلل رضي - عليا بلغ ولما عقبة، بن الوليد على الشرب

 جميعا، والعمرة بالحج - عنو اهلل رضي - علي أىل الحج، متعة عن ينهى - عنو
 ولما الناس، من أحد لقوؿ - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ سنة أدع ال: وقاؿ
 بكر أبي بقوؿ الحج متعة في - عنهما اهلل رضي - عباس ابن على الناس بعض احتج
 تنزؿ أف يوشك: عباس ابن قاؿ الحج إفراد تحبيذ في - عنهما اهلل رضي - وعمر

: وتقولوف - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ قاؿ: أقوؿ السماء من حجارة عليكم
 .وعمر بكر أبو قاؿ
 من بحاؿ فكيف العقوبة عليو تخشى وعمر بكر أبي لقوؿ السنة خالف من كاف فإذا

 .واجتهاده رأيو لمجرد أو دونهما من لقوؿ خالفها
 لو قاؿ السنة، بعض في - عنهما اهلل رضي - عمر بن اهلل عبد الناس بعض نازع ولما
 عمر؟ باتباع أـ - وسلم عليو اهلل صلى - النبي باتباع مأموروف نحن ىل: اهلل عبد
 وىو اهلل كتاب عن حدثنا: - عنهما اهلل رضي - حصين بن لعمراف رجل قاؿ ولما

 اهلل كتاب تفسير ىي السنة إف: وقاؿ - عنو اهلل رضي - غضب السنة عن يحدثهم
 نعرؼ ولم ركعتاف والفجر ثبلث، والمغرب أربع، الظهر أف نعرؼ لم السنة ولوال

 .األحكاـ تفصيل في السنة بو جاءت مما ذلك غير إلى الزكاة، أحكاـ تفصيل
 بها العمل ووجوب السنة تعظيم في - عنهم اهلل رضي - الصحابة عن والقضايا
 اهلل رضي - عمر بن اهلل عبد أف أيضا ذلك ومن. جدا كثيرة مخالفتها من والتحذير

 مساجد اهلل إماء تمنعوا ال»: - وسلم عليو اهلل صلى - بقولو حدث لما - عنهما
: وقاؿ شديدا سبا وسبو اهلل عبد عليو فغضب لنمنعهن، واهلل: أبنائو بعض قاؿ «اهلل

 .لنمنعهن واهلل: وتقوؿ اهلل رسوؿ قاؿ أقوؿ
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 اهلل رسوؿ أصحاب من وىو - عنو اهلل رضي - المزني المغفل بن اهلل عبد رأى ولما
 - النبي إف»: لو وقاؿ ذلك، عن نهاه يخذؼ أقاربو بعض - وسلم عليو اهلل صلى -

 عدوا، ينكأ وال صيدا يصيب ال إنو: وقاؿ الخذؼ عن نهى - وسلم عليو اهلل صلى
 كلمتك ال واهلل: فقاؿ يخذؼ ذلك بعد رواه ثم ،«العين ويفقأ السن يكسر ولكنو
 تعود، ثم الخذؼ عن ينهى - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ أف أخبرؾ أبدا،

 بسنة الرجل حدث إذا: قاؿ أنو الجليل التابعي السختياني أيوب عن البيهقي وأخرج
 اهلل رحمو - األوزاعي وقاؿ ضاؿ، أنو فاعلم القرآف عن وأنبئنا ىذا، من دعنا: فقاؿ

 أف: ذلك ومعنى السنة، على قاضيا الكتاب يجئ ولم الكتاب على قاضية السنة: -
 في تذكر لم بأحكاـ أو أطلقو، ما تقييد أو الكتاب، في أجمل ما لبياف جاءت السنة

 ِإلَْيِهمْ  نُػزّْؿَ  َما لِلنَّاسِ  لِتُبَػيّْنَ  الذّْْكرَ  ِإلَْيكَ  َوَأنْػَزْلَنا: }سبحانو اهلل قوؿ في كما الكتاب،
 الكتاب أوتيت إني أال»: - وسلم عليو اهلل صلى - قولو وسبق ،{يَػتَػَفكَُّروفَ  َوَلَعلَُّهمْ 

: الناس لبعض قاؿ أنو - اهلل رحمو - الشعبي عامر عن البيهقي وأخرج ،«معو ومثلو
 .الصحيحة األحاديث: بذلك يعني اآلثار تركتم حين في ىلكتم إنما

 بلغك إذا: أصحابو لبعض قاؿ أنو - اهلل رحمو - األوزاعي عن أيضا البيهقي وأخرج
 - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ فإف بغيره، تقوؿ أف فإياؾ حديث اهلل رسوؿ عن

 .تعالى اهلل عن مبلغا كاف
: قاؿ أنو - اهلل رحمو - الثوري سعيد بن سفياف الجليل اإلماـ عن البيهقي وأخرج

 عليو ومردود راد إال منا ما: - اهلل رحمو - مالك وقاؿ. باآلثار العلم كلو العلم إنما
 أبو وقاؿ ،- وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ قبر إلى وأشار القبر، ىذا صاحب إال

 - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ عن الحديث جاء إذا: - اهلل رحمو - حنيفة
 صلى - اهلل رسوؿ عن رويت متى: - اهلل رحمو - الشافعي وقاؿ والعين، الرأس فعلى

 - أيضا وقاؿ. ذىب قد عقلي أف فأشهدكم بو آخذ فلم حديثا - وسلم عليو اهلل
 - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ عن الحديث وجاء قوال قلت إذا: - اهلل رحمو
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 لبعض - اهلل رحمو - حنبل بن أحمد اإلماـ وقاؿ. الحائط بقولي فاضربوا بخبلفو
 - أيضا وقاؿ. أخذنا حيث من وخذ الشافعي وال مالكا تقلد وال تقلدني ال: أصحابو

 عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ عن وصحتو اإلسناد عرفوا لقـو عجبت: - اهلل رحمو
 َعنْ  ُيَخاِلُفوفَ  الَِّذينَ  فَػْلَيْحَذرِ : }يقوؿ سبحانو واهلل سفياف، رأي إلى يذىبوف - وسلم

َنةٌ  ُتِصيبَػُهمْ  َأفْ  َأْمرِهِ  : الفتنة الفتنة؟ ما أتدري: قاؿ ثم{ َألِيمٌ  َعَذابٌ  ُيِصيبَػُهمْ  َأوْ  ِفتػْ
 من شيء قلبو في يقع أف - والسبلـ الصبلة عليو - قولو بعض رد إذا لعلو الشرؾ

 .فيهلك الزيغ
 فَِإفْ : }سبحانو قولو في قاؿ أنو الجليل التابعي جبر بن مجاىد عن البيهقي وأخرج
 والرد كتابو، إلى الرد اهلل، إلى الرد: قاؿ ،{َوالرَُّسوؿِ  اللَّوِ  ِإَلى فَػُردُّوهُ  َشْيءٍ  ِفي تَػَناَزْعُتمْ 

 .السنة إلى الرد الرسوؿ إلى
 يقولوف علمائنا من مضى من كاف: قاؿ أنو - اهلل رحمو - الزىري عن البيهقي وأخرج

 روضة كتابو في - اهلل رحمو - قدامة ابن الدين موفق وقاؿ نجاة، بالسنة االعتصاـ
 - اهلل رسوؿ سنة األدلة من الثاني واألصل: نصو ما األحكاـ أصوؿ بياف في الناظر
 لداللة حجة؛ - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ وقوؿ ،- وسلم عليو اهلل صلى

 .المقصود انتهى. أمره مخالفة من وتحذيره بطاعتو اهلل وأمر صدقو على المعجزة
 َعنْ  ُيَخاِلُفوفَ  الَِّذينَ  فَػْلَيْحَذرِ : }تعالى قولو تفسير في - اهلل رحمو - كثير ابن وقاؿ
َنةٌ  ُتِصيبَػُهمْ  َأفْ  َأْمرِهِ   اهلل صلى - اهلل رسوؿ أمر عن: أي{ َألِيمٌ  َعَذابٌ  ُيِصيبَػُهمْ  َأوْ  ِفتػْ
 واألعماؿ األقواؿ فتوزف وشريعتو، وسنتو وطريقتو ومنهاجو سبيلو وىو - وسلم عليو

 من كائنا وفاعلو، قائلو على مردود فهو خالفو وما قبل ذلك وافق فما وأعمالو، بأقوالو
 أنو - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ عن وغيرىما الصحيحين في ثبت كما كاف،
 شريعة خالف من وليحذر فليخش: أي «رد فهو أمرنا عليو ليس عمبل عمل من»: قاؿ

َنةٌ  ُتِصيبَػُهمْ  َأفْ } ظاىرا أو باطنا الرسوؿ  بدعة، أو نفاؽ أو كفر من قلوبهم في: أي{ ِفتػْ
 كما ذلك، نحو أو حبس أو حد أو بقتل الدنيا في: أي{ َألِيمٌ  َعَذابٌ  ُيِصيبَػُهمْ  َأوْ }
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 ما ىذا: قاؿ منبو، بن ىماـ عن معمر حدثنا الرزاؽ عبد حدثنا: أحمد اإلماـ روى
 كمثل ومثلكم مثلي»: - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ ىريرة أبو حدثنا
 في يقعن البلئي الدواب وىذه الفراش جعل حولها ما أضاءت فلما نارا استوقد رجل
 أنا ومثلكم مثلي فذلك: قاؿ فيها، فيقتحمن ويغلبنو يحجزىن وجعل فيها يقعن النار
 حديث من أخرجاه «فيها وتقتحموف فتغلبوني النار عن ىلم النار عن بحجزكم اخذ
 في الجنة مفتاح: )المسماة رسالتو في - اهلل رحمو - السيوطي وقاؿ. الرزاؽ عبد

 - النبي حديث كوف أف أنكر من أف اهلل رحمكم اعلموا: نصو ما( بالسنة االحتجاج
 كفر، حجة األصوؿ في المعروؼ بشرطو فعبل أو كاف قوال - وسلم عليو اهلل صلى

 فرؽ من اهلل شاء من مع أو والنصارى اليهود مع وحشر اإلسبلـ دائرة عن وخرج
 .المقصود  انتهى. الكفرة
 ووجوب السنة تعظيم في العلم أىل من بعدىم ومن والتابعين الصحابة عن واآلثار
 اآليات من ذكرناه فيما يكوف أف وأرجو ، جدا كثيرة مخالفتها من والتحذير بها العمل

 المسلمين ولجميع لنا اهلل ونسأؿ ، الحق لطالب ومقنع كفاية واآلثار واألحاديث
 المستقيم صراطو جميعا يهدينا وأف ، غضبو أسباب من والسبلمة يرضيو لما التوفيق

 وأصحابو آلو وعلى محمد نبينا ورسولو عبده على وسلم اهلل وصلى ، قريب سميع إنو
 ا.ىػ كبلـ العبلمة ابن باز رحمو اهلل. بإحساف وأتباعو

 :السحر حديث في الطاعنين على العلم أىل ردود رسالة في مقبل الشيخ وقاؿ
 .واالستحساف بالرأي الّسنن رد من على اإلنكار: فصل
 في ذكرت وقد{ أىواءىم يّتبعوف أنّما فاعلم لك يستجيبوا لم فإف: }سبحانو اهلل قاؿ

 وأزيد ىنا أيًضا لمناسبتها ىنا أنقلها فأنا ىذا، من جملة" بالنعاؿ الصبلة شرعية"
 .اهلل مايسر

 آلو وعلى عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف عنو اهلل رضي ىريرة أبي عن: األوؿ الحديث
 فأصاب بحجر األخرى إحداىما فرمت اقتتلتا، ىذيل من امرأتين في قضى وسلم
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 عليو اهلل صلى الّنبيّ  إلى فاختصموا بطنها، في اّلذي ولدىا فقتلت حامل وىي بطنها
 الّتي المرأة وليّ  فقاؿ أمة، أو عبد غّرة، بطنها في ما دية أفّ  فقضى وسلم آلو وعلى

 فمثل استهّل، وال نطق وال أكل، وال شرب ال من اهلل رسوؿ يا أغـر كيف: غرمت
(. الكّهاف إخواف من ىذا إنّما: )وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى الّنبيّ  فقاؿ يطّل، ذلك
 إنّما: )قولو زيادة وفيو ،(ٚٚٔص ٔٔج: )ومسلم(. ٕٖٛص ٕٔج: )البخاري رواه
 ٗج: )أبوداود وأخرجو(. سجع اّلذي سجعو أجل من الكّهاف إخواف من ىذا
 (.ٕٛٛص ٕج: )ماجة وابن(. ٖٗص ٛج: )والنسائي(. ٖٛٔص

 بعمود ضّرتها قتلت امرأةً  أفّ : عنو اهلل رضي شعبة بن المغيرة عن: الثاني الحديث
 عاقلتها على فقضى وسلم، آلو وعلى عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فيو فأتي فسطاط،

 طعم ال من أندي: عصبتها بعض فقاؿ بغّرة، الجنين في فقضى حامبًل، وكانت بالّدية،
 كسجع سجع: )فقاؿ: قاؿ يطّل، ذلك ومثل فاستهّل، صاح وال شرب، وال

 أف ترى فأنت ،(ٗٗص ٛج) والنسائي(. ٜٚٔص ٔٔج) مسلم رواه(. األعراب
 إنّما: )وقاؿ برأيو لحديثو معارضتو عليو أنكر وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ

 .سجعو أجل من( الكّهاف إخواف من ىذا
 وعمر أبوبكر يهلكا، أف الخّيراف كاد: قاؿ مليكة أبي بن عبداهلل عن: الثالث الحديث

 قدـ حين وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى الّنبيّ  عند أصواتهما رفعا عنهما، اهلل رضي
 وأشار مجاشع، بني أخي حابس بن باألقرع أحدىما فأشار تميم، بني ركب عليو

 إال أردت ما: لعمر أبوبكر فقاؿ -اسمو أحفظ ال: نافع قاؿ- آخر برجل اآلخر
 يا: }سبحانو اهلل فأنزؿ ذلك، في أصواتهما فارتفعت خبلفك، أردت ما: قاؿ خبلفي،

 يسمع عمر كاف فما: الّزبير ابن قاؿ. اآلية{ أصواتكم ترفعوا ال آمنوا اّلذين أيّها
 يذكر ولم يستفهمو، حّتى اآلية ىذه بعد وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 رواية وفيو( ٕٗٔ،ٕٕٔص ٓٔج) البخاري أخرجو. بكر أبا -يعني- أبيو عن ذلك
 ٗج) الترمذي وأخرجو(. ٜٖص ٚٔج) الزبير بن عبداهلل عن مليكة أبي ابن
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 وأحمد بو، حدثو الزبير بن عبداهلل أف مليكة أبي بن عبداهلل تصريح وعنده( ٘ٛٔص
 عن مليكة أبي ابن حدثني: نافع قوؿ وفيو( ٜٔٔص ٕٙج) والطبري ،(ٙص ٗج)

 ٓٔج" )الفتح" في الحافظ إليو أشار كما الحديث اتصاؿ فعلم الزبير، ابن
 (.ٕٕٔص

 آلو وعلى عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف عنها اهلل رضي عائشة عن: الرابع الحديث
 إذا بكر أبا إفّ : فقلت: عائشة قالت بالّناس فيصلّ  أبابْكر مروا: )مرضو في قاؿ وسلم

 أبابكر مروا: فقاؿ. فليصلّ  عمر فمر البكاء، من الّناس يسمع لم مقامك في قاـ
 لم مقامك في قاـ إذا بكر أبا إفّ  قولي لحْفصة فقلت عائشة قالت بالّناس فْليصلّ 
 اهلل رسوؿ فقاؿ حفصة، ففعلت بالّناس، فليصلّ  عمر فمر البكاء، من الّناس يسمع
 فليصلّ  أبابكر مروا يوسف، صواحب ألنتنّ  إّنكنّ  وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى

 .؟خيًرا منك ألصيب كنت ما: لعائشة حفصة قالت بالّناس
 (.ٔٗٔ،ٓٗٔص ٘ج) ومسلم(. ٜٖص ٚٔج) البخاري رواه

 صلى اهلل رسوؿ سمعت: قاؿ عنهما اهلل رضي عمر بن عبداهلل عن: الخامس الحديث
 انتزاًعا، أعطاكموه أف بعد العلم يْنزع ال اهلل إفّ : )يقوؿ وسلم آلو وعلى عليو اهلل

 فيفتوف يستفتوف جّهاؿ ناس فيبقى بعلمهم، العلماء قبض مع منهم ينتزعو ولكن
 ((.ويضّلوف فيضّلوف برأيهم،

 .للبخاري واللفظ ومسلم( ٘ٗص ٚٔج) البخاري رواه
 أبي بن أبوبكر حدثنا(: ٜٜ٘ٔص ٖج) اهلل رحمو مسلم قاؿ: السادس الحديث

 أفّ  األكوع بن سلمة بن إياس حدثني عمار بن عكرمة عن الحباب بن زيد حدثنا شيبة
: فقاؿ بشمالو، وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عند أكل رجبلً  أفّ  حّدثو أباه
 إلى رفعها فما: قاؿ الكبر، إال منعو ما استطعت، ال قاؿ أستطيع ال قاؿ بيمينك كل
 .فيو
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 حدثنا إسحاؽ حدثنا(: ٕٔٔص ٓٔج) اهلل رحمو البخاري قاؿ: السابع الحديث
 اهلل صلى اهلل رسوؿ أفّ : عنهما اهلل رضي عباس ابن عن عكرمة عن عبداهلل ابن خالد
: فقاؿ اهلل شاء إف طهور بأس ال: فقاؿ يعوده، رجل على دخل وسلم آلو وعلى عليو
 عليو اهلل صلى الّنبيّ  قاؿ. القبور تزيره حتى كبير، شيخ على تفور، حّمى ىي بل كبل

 .إًذا فنعم: وسلم آلو وعلى
 .السلف عن آثار فصل
 :بعضها إلى أشير ولكن تحصر، أف من فأكثر اهلل، رحمهم السلف عن االثار وأما

 الخفّ  أسفل لكاف بالّرأي الّدين كاف لو: قاؿ أنو عنو اهلل رضي علي عن: األوؿ األثر
 يمسح وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ رأيت وقد أعبله، من بالمسح أولى
 خير، عبد إال الصحيح، رجاؿ ورجالو( ٖٙص ٔج) أبوداود رواه. خّفيو ظاىر على
 سنده إفّ ": المراـ بلوغ" في حجر ابن الحافظ وقاؿ ،"التقريب" في كما ثقة وىو

 .صحيح وإسناده أبوداود رواه": التلخيص" في وقاؿ حسن،
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سمعت: قاؿ عمر بن عبداهلل عن الحديث: الثاني األثر

 بن ببلؿ فقاؿ: قاؿ استأذّنكم إذا المساجد نساءكم تمنعوا ال: يقوؿ وسلم آلو وعلى
 مثلو، سّبو سمعتو ما سّيًئا سبِّا فسّبو عبداهلل عليو فأقبل: قاؿ لنمنعهّن، واهلل: عبداهلل

 .لنمنعهنّ  واهلل: وتقوؿ وسلم، آلو وعلى عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن أخبرؾ: وقاؿ
 للحافظ( ٜٖٔص ٕج" )وفضلو العلم بياف جامع" وفي(. ٔٙٔص ٗج) مسلم رواه
 وعلى عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ: أقوؿ. اهلل لعنك اهلل، لعنك: لو قاؿ أنو البر عبد ابن
 .مغضًبا وقاـ يمنعن، ال أف أمر وسلم آلو

 فإفّ  تخذؼ، ال: لو فقاؿ يخذؼ رجبلً  رأى أنّو المغفل بن عبداهلل عن: الثالث األثر
 الخذؼ، يكره كاف أو الخذؼ، عن نهى وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 العين، وتفقأ الّسنّ  تكسر قد ولكّنها عدّو، بو ينكى وال صيد، بو يصاد ال إنّو: وقاؿ

 آلو وعلى عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن أحّدثك لو فقاؿ يخذؼ، ذلك بعد رآه ثمّ 
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 البخاري رواه. وكذا كذا أكّلمك ال تخذؼ، وأنت الخذؼ، عن ينهى أنّو وسلم
 .أبًدا أكلمك ال: وفيو( ٙٓٔ،٘ٓٔص ٖٔج) ومسلم(. ٕٙص ٕٔج)

 حصين بن عمراف عند كّنا: قاؿ أنّو العدوي نذير بن تميم قتادة أبي عن: الرابع األثر
 اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ يومئذ عمراف فحّدث كعب بن بشير وفينا رىط، في

 بعض في لنجد إنّا: كعب بن بشير فقاؿ كّلو، خير الحياء: وسلم آلو وعلى عليو
: وقاؿ عيناه، احمّرت حّتى عمراف فغضب. ضعف ومنو ووقارًا سكينةً  منو أفّ : الكتب

: قاؿ فيو، وتعارض وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن أحّدثك أراني أال
: فيو نقوؿ زلنا فما: قاؿ عمراف، فغضب بشير، فأعاد: قاؿ الحديث، عمراف فأعاد

 ٗج) وأحمد( ٚص ٕج) مسلم رواه. بو بأس ال إنّو نجيد، أبا يا مّنا إنّو
 (.ٔٗص ٕج) والطيالسي ،(٘ٗٗ،ٕٗٗ ،ٓٗٗ،ٖٙٗ،ٕٚٗص

 الناس، أضللت: عباس البن قاؿ الزبير بن عروة أف مليكة أبي ابن عن: الخامس األثر
: فقاؿ عمرة فيهنّ  وليستْ  العشر ىؤالء في بالعمرة تأمر: قاؿ عريّة؟ يا ذاؾ وما قاؿ
 ابن فقاؿ ذلك، يفعبل لم وعمر أبابكر فإفّ : عروة فقاؿ ذلك؟ عن أّمك تسأؿ أوال

 صلى الّنبي عن أحّدثكم إّني سيعّذبكم، إالّ  أرى ما واهلل أىلككم اّلذي ىذا: عّباس
(. ٖٖٚص ٔج) أحمد رواه...  وعمر بكر بأبي وتجيئوني وسلم، آلو وعلى عليو اهلل

 برسوؿ نجيئكم: وفيو( ٖٓٙص ٔج" )العالية المطالب" في كما راىويو بن وإسحاؽ
 الفقيو" في والخطيب. وعمر؟ بكر بأبي وتجيئوني وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى اهلل

 ،ٕٛٙ) ص" الوداع حجة" في حـز وابن لو، والسياؽ ،(٘ٗٔ ص ٔج" )والمتفقو
 ٕج" )وفضلو العلم بياف جامع" في عبدالبر وابن. عباس ابن إلى طرؽ من( ٜٕٙ

 (.ٕٓٗ،ٜٖٕص
 بن محمد أنا(: ٓ٘ٔص ٔج" )والمتفقو الفقيو" في الخطيب قاؿ: السادس األثر

 بن الربيع أنا الرقي إسماعيل بن محمد أنا الدقاؽ أحمد بن عثماف أنا رزؽ بن أحمد
 عن وكذا كذا فيها يروى: فقاؿ مسألة عن رجل وسألو الّشافعي سمعت: قاؿ سليماف
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 فيو؟ تقوؿ ما عبداهلل أبا يا: الّسائل لو فقاؿ وسلم، آلو وعلى عليو اهلل صلى الّنبي
 إذا تظلني؟ سماء وأيّ  تقّلني أرض أيّ  ىذا، ما: فقاؿ وانتفض، أرعد الّشافعي فرأيت
 الّسمع على نعم بو، أقلْ  فلم حديثًا وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى النبي عن رويت

 .والبصر الّسمع على نعم والبصر،
 تأخذ: حضر من بعض لو وقاؿ حديثًا روى وقد الّشافعي سمعت: قاؿ الربيع أنا: وقاؿ
 فلم صحيًحا حديثًا وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى النبي عن رويت إذا: فقاؿ بهذا؟
 البيهقي الحافظ: األثرين وأخرج. يديو ومدّ  ذىب، قد عقلي أفّ  أشهدكم فأنا بو، آخذْ 

 ٜج" )الحلية" في وأبونعيم ،(٘ٚٗ،ٗٚٗص ٔج" )الشافعي مناقب" في
 (.ٙٓٔص

 ص" التوحيد" في اهلل رحمو خزيمة بن إسحاؽ بن محمد اإلماـ قاؿ: السابع األثر
 قالوا حكيم بن ويحيى الحسين بن وعلي الزعفراني محمد بن الحسن حدثنا(: ٖٔٔ)

 عن مالك بن أنس عن ثابت عن سلمة بن حماد ثنا قاؿ العنبري معاذ بن معاذ ثنا
 قاؿ{ دكِّا جعلو للجبل ربّو تجّلى فلّما: }قولو في وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى النبي

 يا: لثابت حميد فقاؿ: قاؿ باإلبهاـ، يمسكو الظفر من بالخنصر وأشار: ىكذا بأصبعو
 يا أنت ومن: وقاؿ حميد منكب ثابت فضرب: قاؿ تريد؟ ما ىذا، دع محمد أبا

 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن مالك بن أنس بو حدثني حميد؟ يا أنت وما حميد؟
 .لفظو ىذا. ىذا دع: أنت وتقوؿ وسلم، آلو وعلى
 بن حماد عن معاذ بن معاذ عن الحسين بن وعلي والزعفراني حكيم بن يحيى حدثنا
 .سلمة

 .وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى النبي عن أنس عن البناني ثابت ثنا علي قاؿ
 آلو وعلى عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن أنس عن البناني ثابت عن: الزعفراني وقاؿ
 أنو معاذ ووصف ىكذا،: قاؿ{ دكِّا جعلو للجبل ربّو تجّلى فلّما: }قولو في وسلم
 فضرب ىذا؟ إلى تريد ما محمد أبا يا: حميد لو فقاؿ خنصره من المفصل أوؿ أخرج
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: ىكذا قاؿ الزعفراني أف غير. ىذا؟ إلى تريد ما أنت؟ فمن: وقاؿ شديدةً  ضربةً  صدره
 .األوؿ العقد على األيسر خنصره طرؼ على اليسرى إْبهامو ووضع
 أنس عن ثابت ثنا قاؿ سلمة بن حماد ثنا أبي ثنا قاؿ عبدالصمد بن عبدالوارث حدثنا

( للجبل ربّو تجّلى لّما: )وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ مالك بن
 بهذا؟ أتحدث: حميد لو فقاؿ(( الجبل فانساخ)) منها مفصل على وقبض خنصره رفع

 ىذا. بو تحدث ال: وتقوؿ وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى النبي عن أنس حدثنا: فقاؿ
 .مسلم شرط على صحيح حديث

 عن وكيع أخبرنا أبوكريب حدثنا(: ٛٗٙص ٖج) اهلل رحمو الترمذي قاؿ: الثامن األثر
 اهلل صلى النبي أفّ  عباس ابن عن األعرج حساف أبي عن قتادة عن الدستوائي ىشاـ
 وأماط الحليفة، بذي األيمن الّشقّ  في الهدي وأشعر نعلين قّلد وسلم آلو وعلى عليو
 عّباس ابن حديث: أبوعيسى قاؿ مخرمة، بن المسور عن الباب وفي: قاؿ. الّدـ عنو

 أىل عند ىذا على والعمل مسلم، اسمو األعرج وأبوحّساف صحيح، حسن حديث
 وىو اإلشعار، يروف وغيرىم وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى الّنبيّ  أصحاب من العلم
 .وإسحق وأحمد والّشافعيّ  الّثوريّ  قوؿ
 الحديث ىذا روى حين يقوؿ وكيًعا سمعت: يقوؿ عيسى بن يوسف سمعت: قاؿ
: قاؿ بدعة، وقولهم سّنة اإلشعار فإفّ  ىذا، في الّرأي أىل قوؿ إلى تنظروا ال: قاؿ

: الّرأي في ينظر مّمن عنده لرجل فقاؿ وكيع عند كّنا: يقوؿ الّسائب أبا وسمعت
 الّرجل قاؿ. مثلة ىو: أبوحنيفة ويقوؿ وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أشعر
 غضب وكيًعا فرأيت: قاؿ. مثلة اإلشعار: قاؿ أنّو الّنخعيّ  إبراىيم عن روي قد فإنّو

: وتقوؿ وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ لك أقوؿ: وقاؿ شديًدا، غضًبا
 .ىذا قولك عن تْنزع حّتى تخرج ال ثمّ  تحبس بأف أحّقك ما: إبراىيم قاؿ

 ثنا حرب بن سليماف أخبرنا(: ٛٔٔص ٔج) اهلل رحمو الدارمي قاؿ: التاسع األثر
 عن بحديث يوًما حّدث أنّو جبير بن سعيد عن حكيم بن يعلى عن سلمة بن حماد
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: قاؿ ىذا، يخالف ما اهلل كتاب في: رجل فقاؿ وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى الّنبيّ 
 بكتاب فيو وتعّرض وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن أحّدثك أراني أال

 األثر ىذا. منك اهلل بكتاب أعلم وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ كاف اهلل،
 .صحيح

 أيًضا حدثنا(: ٙ٘) ص" الشريعة" في اهلل رحمو اآلجري اإلماـ قاؿ: العاشر األثر
 انصرؼ: قاؿ عيسى بن معن حدثنا قاؿ الحزامي المنذر بن إبراىيم حدثني الفريابي

 رجل فلحقو يدي، على متكئ وىو المسجد من يوًما عنو اهلل رضي أنس بن مالك
 بو أكلمك شيًئا مّني اسمع ياعبداهلل: فقاؿ باإلرجاء، يّتهم كاف أبوالحورية: لو يقاؿ

 جاء فإف: قاؿ. اتبعتني غلبتك إف: قاؿ غلبتني؟ فإفْ : قاؿ برأي، وأخبرؾ بو وأحاجك
 عزّ  اهلل بعث عبداهلل يا: اهلل رحمو مالك فقاؿ. نّتبعو: قاؿ فغلبنا؟ فكّلمنا آخر رجل
 إلى دين من تنتقل وأراؾ واحد، بدين وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى محّمًدا وجلّ 
 مالك أثر. الّتنقل أكثر للخصومات غرًضا دينو جعل من: عبدالعزيز بن عمر قاؿ دين،

 رواه قد اهلل رحمو اآلجري لكن منقطع، عبدالعزيز، بن عمر عن ذكره وما صحيح،
 قاؿ سعيد بن قتيبة حدثنا قاؿ الفريابي وحدثنا: فقاؿ الصحيح، بالسند األثر ىذا قبل

 جعل من: قاؿ عبدالعزيز بن عمر إف: قاؿ سعيد بن يحيى عن زيد بن حماد حدثنا
 .التنقل أكثر للخصومات غرًضا دينو

 أخبرنا(: ٘) ص" الحديث أصحاب شرؼ" في اهلل رحمو الخطيب أبوبكر اإلماـ وقاؿ
 حدثنا قاؿ بنيسابور، الصيرفي شاذاف بن الفضل بن موسى بن محمد أبوسعيد

 حدثنا قاؿ الصغاني إسحاؽ بن محمد حدثنا قاؿ األصم يعقوب بن محمد أبوالعباس
 كلما: ويقوؿ الدين، في الجداؿ يعيب أنس بن مالك سمعت قاؿ عيسى بن إسحاؽ

 عليو اهلل صلى النبي إلى جبريل بو جاء ما نردّ  أف أرادنا رجل من أجدؿ رجل جاءنا
 .صحيح األثر ىذا. وسلم آلو وعلى
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 ٕج" )وفضلو العلم بياف جامع" في اهلل رحمو عبدالبر بن أبوعمر اإلماـ وقاؿ
 الصباح ابن الحسن حدثنا لو" اآلثار تهذيب" كتاب في الطبري وذكر(: ٙٚٔص

 صلى اهلل رسوؿ قبض: مالك قاؿ: قاؿ الحنيني إبراىيم بن إسحاؽ حدثني قاؿ البزار
 رسوؿ آثار نّتبع أف ينبغي فإنما واستكمل، األمر ىذا تمّ  وقد وسلم آلو وعلى عليو اهلل
 آخر رجل جاء الرأي اتّبع متى فإنو الرأي، يتبع وال وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى اهلل

. يتم ال ىذا أرى اتبعتو، عليك رجل جاء كلما فأنت فاتبعتو منك، الرأي في أقوى
 قاؿ مفّسر، فيو الجرح الحنيني إبراىيم بن إسحاؽ السند، بهذا جًدا ضعيف األثر

 المتقدمين، بالطريقين ثابت األثر لكن نظر، فيو: البخاري وقاؿ بثقة، ليس: النسائي
 .أعلم واهلل
 حدثني(: ٖٛ) ص" السنة" كتاب في أحمد بن عبداهلل قاؿ: عشر الحادي األثر

 خالد أبي بن إسماعيل حديث رد من: يقوؿ وكيًعا سمعت األنباري بهلوؿ بن إسحاؽ
 من فاحسبوه الرؤية في وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى النبي عن جرير عن قيس عن

 فهو: وفيو(: ٛٔ) ص معلًقا" العباد أفعاؿ خلق" في البخاري وأخرجو. الجهمّية
 في الخطيب ترجمو أحمد بن عبداهلل شيخ بهلوؿ بن وإسحاؽ. فاحذروه جهمي

 عنو أباه سأؿ أنو حاتم أبي ابن عن ونقل ثقًة، كاف: وقاؿ( ٖٙٙص ٙج" )التاريخ"
 .صدوؽ: فقاؿ
 وأخبرنا(: ٕٕٚ) ص" الشريعة" في اهلل رحمو اآلجري اإلماـ قاؿ: عشر الثاني األثر

 قصة وذكر معاذ بن معاذ سمعت قاؿ علي بن عمرو حفص أبا سمعت قاؿ الفريابي
 لهب أبي على فما المحفوظ اللوح في{ لهب أبي يدا تّبت} كانت إف عبيد بن عمرو

 فإف يستتاب بهذا، قاؿ من: فقاؿ الجراح، بن لوكيع فذكرتو: أبوحفص قاؿ. لـو من
 .صحيح األثر ىذا .عنقو ضربت وإال تاب
 حدثنا قاؿ الفريابي حدثنا": الشريعة" في اهلل رحمو اآلجري قاؿ: عشر الثالث األثر

 بآثار عليك: يقوؿ األوزاعي سمعت قاؿ أبي أخبرني قاؿ مزيد بن الوليد ابن العباس
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 األثر ىذا. بالقوؿ لك تزخرفوا وإف الّرجاؿ، وآراء وإياؾ الناس رفضك وإف سلف من
 .صحيح

 بالرأي، األحاديث بعض رده في حنيفة أبي على شيبة أبي ابن إنكار: عشر الرابع األثر
 أبي على الرد كتاب: "اهلل رحمو فقاؿ كتابًا( ٛٗٔص ٗٔج" )مصنفو" في عقد فقد

 ":حنيفة
 آلو وعلى عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن جاء الذي األثر أبوحنيفة بو خالف ما ىذا

 بين وأربعمائة وثمانين خمسة نحو على تشتمل ،(ٕٕٛ) ص إلى ذكر ثم وسلم،
 .الئم لومة اهلل في تأخذىم ال الذين الصالح سلفنا اهلل فجزى وأثر، حديث

 وقد(: ٜٛص ٔج" )األحكاـ إحكاـ" كتابو في حـز ابن قاؿ: عشر الخامس األثر
 رسوؿ عن بلغو من: يقوؿ كاف راىويو بن إسحاؽ أف المروزي نصر ابن محمد ذكر
 .كافر فهو تقّية، بغير رّده ثم بصّحتو يقرّ  خبر وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى اهلل

 يوسف بن محمد أخبرنا(: ٓٙص ٔج) اهلل رحمو الدارمي قاؿ: عشر السادس األثر
 فخذْ  اهلل رسوؿ عن ىؤالء حّدثوؾ ما: الشعبي لي قاؿ: قاؿ مغوؿ ابن ىو مالك حدثنا

 .صحيح األثر ىذا. الحشّ  في فألقو برأيهم قالوه وما بو،
 طبقات" في يعلى أبي بن محمد أبوالحسين القاضي ونقل: عشر السابع األثر

 خالف ومن: قاؿ أنو( ٖ٘ٔص ٕج) شاقبل بن أحمد بن إبراىيم ترجمة في" الحنابلة
 ناقليها في جرح وال سندىا في قطع ببل موصولة العدؿ عن العدؿ نقلها التى األخبار
 ما بمثل إلينا منقوؿ اإلسبلـ ألف اإلسبلـ، رد على تهّجم فقد رّدىا على وتجرأ
 .ذكرت
 كبلـ بمثل أسماعهم فتحشوا المسلمين على تتكلم أنت: لخصمو( ٖٛٔ) ص وقاؿ

 يشاىدىا، لم التي الخالية األمم من تعالى اهلل مراد عن يخبر فيما الكذاب، الكلبي
- عبداهلل عن علقمة عن النخعي إبراىيم مثل إلى تجيء ثم ىذياف عندؾ يكوف فبل
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 الدين من عندي خرج تقلده من قوؿ وىذا ىذياف، ىذا: فتقوؿ -الحبر حديث
 اىػ. المسلمين غير سبيل وسلك

 ص لو" السنة كتاب شرح" في( ٕ) البربهاري علي بن الحسن قاؿ: عشر الثامن األثر
 فاّتهمو اآلثار غير يريد أو اآلثار، يرد أو األثر على يطعن الرجل سمعت وإذا(: ٖٔٔ)

 .مبتدع ىوى صاحب أنو تشك وال اإلسبلـ، على
 فبل القرآف، ويريد يريده فبل باألثر تأتيو الرجل سمعت وإذا(: ٜٔٔ) ص أيًضا وقاؿ
 .ووّدعو عنده من فقمْ  الزندقة على احتوى قد رجل أنو تشك
 أنو يعلم حتى سنة، صاحب فبلف: يقوؿ أف لرجل يحل وال(: ٕٛٔ) ص أيًضا وقاؿ

. كلها السنة فيو تجتمع حتى سنة صاحب: يقاؿ فبل السنة، خصاؿ فيو اجتمعت قد
 اىػ

 إف ولعمري(: ٕ٘ٔص ٔج" )والمتفقو الفقيو" في الخطيب وقاؿ: عشر التاسع األثر
 يرى فما بعيًدا، خبلفًا ومجانبتو الرأي خبلؼ على كثيًرا لتأتي الحق ووجوه السنن

 فكفهم والدين العلم أىل ورع ذلك ولمثل لها، واالنقياد اتّباعها من بًدا المسلموف
 من متعددة، وجوه في خبلفو على الحق يأتي أنو وغوره عوره على ودلهم الرأي عن

 ستة ففيو أصيب ذلك أي المنكب، من اليد قطع مثل اليد، أصابع قطع أف: ذلك
 .اآلؼ
 أصيب ذلك أي الورؾ، من الرجل قطع مثل ضررىا قلة في الرجل قطع أف: ذلك ومن
 .اآلؼ ستة ففيو
 أي ضررىا، قلة في األذنين أشراؼ قطع مافي مثل فقئتا إذا العينين في أف: ذلك ومن
 .عشرألًفا اثنا ففيو أصيب ذلك
 فإف صحيح، بينهما وما دينار، مائتي صغيرتين موضحتين شجتين في أف: ذلك ومن

 يكن ولم بكثير، للجرح أعظم كاف األخرى، إلى إحداىما تقاـ حتى بينهما ما جرح
 .دينارًا خمسوف إال حينئذ فيها
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 .الصبلة تقضي وال الصياـ، تقضي الحائض المرأة أفّ : ذلك ومن
 اآلخر وقتل ألًفا، عشر اثنا لو يكوف جميًعا، أحدىما أذنا قطعت: رجبلف: ذلك ومن

 مثل ألًفا، عشر اثنا إال ذلك ليس نفسو، وذىبت ورجبله ويداه وعيناه أذناه فذىبت
 .أذنيو شراؼ إال يصب لم الذي ذلك

 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 على يستقيم

 ىذا من" األحكاـ أصوؿ في اإلحكاـ" اهلل رحمو حـز بن محمد أبي كتاب وفي
 ا.ىػ كـر العبلمة الوادعي رحمو اهلل. بقراءتو الحق مريد فأنصح الطيب الكثير

 أىل على الواجب من إف(: ٗٗ)تنبيو(: قاؿ العبلمة األلباني في تحذير الساجد )ص
 معاني تحمل التي العربية األلفاظ على طرأت التي الحديثة للمعاني ينتبهوا أف العلم

 العرب بلغة نزؿ القرآف ألف الحديثة، المعاني ىذه غير ىي العرب عند معروفة خاصة
 عليهم أنزؿ الذين العرب يفهم كاف ما حدود في وجملو مفرداتو تفهم أف فيجب
 عليها اصطلح التي الطارئة االصطبلحية المعاني بهذه تفسر أف يجوز وال القرآف

 من ورسولو اهلل على والتقوؿ الخطأ في المعاني بهذه المفسر وقع وإال المتأخروف،
 لفظ آخر مثاال وإليك، (الكراىة) لفظ ذلك على مثاالً  قدمت وقد يشعر ال حيث

 عليو اهلل صلى الرسوؿ عليو كاف ما كل يشمل وىذا الطريقة اللغة في فإنو(:.السنة)
 ليس بما خاص فهو اصطبلحا وأما نفبلً  أو كاف فرضاً  والنور الهدى من وسلم وآلو

 المعنى بهذا يفسر أف يجوز فبل وسلم وآلو عليو اهلل صلى  ىديو من فرضاً 
 اهلل صلى  كقولو الكريمة األحاديث بعض في ورد الذي( السنة) لفظ االصطبلحي

 - وسلم وآلو عليو اهلل صلى - وقولو «...  بسنتي وعليكم...  »: وسلم وآلو عليو
 المشايخ بعض يورده الذي الحديث ومثلو، «مني فليس سنتي عن رغب فمن...  »

 سنتي ترؾ من»: وىو االصطبلحي بمعناىا بالسنة التمسك على الحض في المتأخرين
 :مرتين فأخطأوا «شفاعتي تنلو لم
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 فيما لو أصل وال - وسلم وآلو عليو اهلل صلى - النبي إلى الحديث نسبتهم: األولى
 .نعلم

 أكثر وما الشرعي، معناىا عن منهم غفلة االصطبلحي بالمعنى للسنة تفسيرىم: الثانية
 !الغفلة ىذه مثل بسبب فيو نحن فيما الناس يخطئ ما

 ذلك، على اهلل رحمهم القيم ابن وتلميذه تيمية ابن اإلسبلـ شيخ نبو ما أكثر ولهذا
 أصل الحقيقة في وىذا العرؼ ال اللغة إلى بالرجوع الشرعية األلفاظ تفسير في وأمروا

 أىم من أف إلى نشير أف بنا ويحسن «لؤللفاظ التاريخية الدراسة» بػ اليـو يسمونو لما
 معجم وضع» مصر في المتحدة العربية الجمهورية في العربية اللغة مجمع أغراض
 على طرأ وما الكلمات بعض تاريخ في دقيقة بحوث ونشر العربية، للغة تاريخي

 الرقم ذي القانوف من الثانية المادة من الثانية الفقرة في جاء كما «تغيير من مدلوالتها
 «المجتمع مجلة» انظر) العربية اللغة مجمع تنظيم بشأف الخاص( ٜ٘٘ٔ( )ٖٗٗ)

 مسلمة عربية أيد إلى بو ويعهد العظيم العمل بهذا المجمع يقـو أف فعسى(.٘ص ٛج
 المشروع ىذا يسلم وبذلك فيها بما أدرى الدار وصاحب بشعابها أدرى مكة أىل فإف
 . !المستعمرين ومكر المستشرقين كيد من
 
 
 
 
 

 (وأسمائو اهلل بصفات اإليماف في باب)
 لم بما الجهل يروف ورسلو أنبياؤه بو جاءت وبما باهلل العلم أىل أف واعلم: محمد قاؿ

 إنما وأنهم إيمانا، إليو يدع لم عما والعجز علما، نفسو عن وتعالى تبارؾ بو يخبر
 .نبيو لساف وعلى كتابو، في انتهى حيث إلى وأسمائو بصفاتو وصفو من ينتهوف
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 َأْكبَػرُ  َشْيءٍ  َأيُّ  ُقلْ ) ( وقاؿَوْجَهوُ  ِإالَّ  َىاِلكٌ  َشْيءٍ  ُكلُّ ): القائِلين َأْصدؽ َوُىوَ : قاؿ وقد
َنُكمْ  بَػْيِني َشِهيدٌ  اَللَّوُ  ُقلِ  َشَهاَدةً    (.نَػْفَسوُ  اَللَّوُ  َوُيَحذّْرُُكمُ ): وقاؿ (َوبَػيػْ
  (.ُروِحي ِمنْ  ِفيوِ  َونَػَفْختُ  َسوَّيْػُتوُ  فَِإَذا) وقاؿ:
  (.َعْيِني َعَلى َولُِتْصَنعَ ): َوقَاؿَ  (بَِأْعيُِنَنا فَِإنَّكَ ) وقاؿ:
 يََداهُ  َبلْ  قَاُلوا ِبَما َولُِعُنوا َأْيِديِهمْ  ُغلَّتْ  َمْغُلوَلةٌ  اَللَّوِ  يَدُ  اَْليَػُهودُ  َوقَاَلتِ ) وقاؿ:

  (.َمْبُسوطََتافِ 
  (.بَِيِميِنوِ  َمْطِويَّاتٌ  َوالسََّماَواتُ  اَْلِقَياَمةِ  يَػْوـَ  قَػْبَضُتوُ  َجِميًعا َواأْلَْرضُ ) وقاؿ:
  (.َوَأَرى َأْسَمعُ  َمَعُكَما ِإنَِّني) وقاؿ:
  (.َواأْلَْرضِ  اَلسََّماَواتِ  نُورُ  اَللَّوُ ): َوقَاؿَ  (.َتْكِليًما ُموَسى اَللَّوُ  وََكلَّمَ ) وقاؿ:
  (نَػْوـٌ  َواَل  ِسَنةٌ  تَْأُخُذهُ  اَل  اَْلَقيُّوـُ  اَْلَحيُّ  ُىوَ  ِإالَّ  ِإَلوَ  اَل  اَللَّوُ ): َوقَاؿَ 

 (.َواْلَباِطنُ  َوالظَّاِىرُ  َواآْلِخرُ  َاأْلَوَّؿُ  ُىوَ ) وقاؿ:
 .كثير القرآف في ىذا ومثل
 وغير ونفس وجو ولو نفسو، عن أخبر كما واألرض، السماوات نور وتعالى تبارؾ فهو

 الباقي واآلخر قبلو، شيء وال األوؿ ويتكلم، ويرى ويسمع نفسو، بو وصف كما ذلك
 بطن والباطن خلق مما شيء كل فوؽ العالي والظاىر بعده، شيء ال نهاية غير إلى

، حي عليم شيء بكل وىو: تعالى بخلقو علمو  .نـو وال سنة تأخذه ال قيـو
 (.ُروِحي ِمنْ  ِفيوِ  َونَػَفْختُ  َسوَّيْػُتوُ  فَِإَذافيما تقدـ: ذكر المصنف لهذه اآلية ) مسألة

 النػََّفسُ ولعل مراد المصنف منها إثبات صفة النفخ أو  في آيات الصفات فيو نظر،
 .ٔبالتحريك، وكبلىما ال يثبت في حق اهلل على الراجح 

                                                           

 .الصحيحة بالسنة ثابتةٌ  والتفريج، كالَفَرج التنفيس؛بمعنى  النػََّفسُ نعم  ٔ
 من وَجلَّ؛ َعزَّ  هلل فعليةٌ  صفةٌ  (بالتحريك) النػََّفسُ  (:ٕٖ٘قاؿ صحاب كتاب صفات اهلل )ص

 .الصحيحة بالسنة ثابتةٌ  والتفريج، كالَفَرج التنفيس؛
 :الدليل
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 وىو قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أفَّ  عنو؛ اهلل رضي السكوني نفيل بن سلمة حديث -ٔ
 ٓٙ/ٚ) الكبير المعجم في الطبراني رواه (ىنا من الرحمن نَػَفسَ  أجدُ  إني: )اليمن إلى ظهره ُمَوؿ  
 إسماعيلَ  تابع لكن .بو الرحمن، عبد بن الوليد عن عيَّاش بن إسماعيل طريق من( ٖٛ٘ٙ رقم
 .بو الرحمن، عبد بن الوليد عن األفطس، سليماف بن إبراىيم عن الحمصي، سالم بن اهلل عبدُ 

 والبخاري ،(األستار كشف-ٜٛٙٔ) المسند في والبزار ،(ٖٛ٘ٙ رقم/ٓٙ/ٚ) الطبراني أخرجو
 وإسنادىم ،( ٜٕٓ/ٕ) والصفات األسماء في والبيهقي ،(ٜٜٓٔ(( )الكبير التاريخ)) في

 .ثقات ورجالو صحيح،
 نَػَفسَ  وأجد يمانية، والحكمة يماف اإليماف إفَّ  أال: )مرفوعاً  عنو اهلل رضي ىريرة أبي حديث -ٕ

 الشاميين مسند في والطبراني لو، واللفظ( ٔٗ٘/ٕ) المسند في أحمد: رواه (اليمن قبل من ربكم
 الثقات، في حباف ابن ذكره وشبيب؛ .روح أبي شبيب عن عثماف، بن حريز طريق من ؛( ٖٛٓٔ)

 شيئاً، فيو يذكرا ولم والتعديل، الجرح في حاتم أبي وابن الكبير، التاريخ في البخاري لو وترجم
 التهذيب تهذيب وفي التهذيب، تقريب في حجر ابن والحافظ الزوائد، مجمع في الهيثمي ووثقو

 للشيخ لكن شيوخو، من وشبيب اىػ، ثقات كلهم حريز شيوخ: داود أبي عن اآلجري عبيد أبي عن
 زيادة على وحكم ىذا، شبيبٍ  على تحفظاً ( ٕٚٔ/ٖ) الضعيفة السلسلة في -اهلل رحمو-األلباني

 حديث من شاىداف للحديث لكن: قلت .الشذوذ أو بالنكارة( اليمن قبل من ربكم نَػَفس وأجد)
 الحافظ قاؿ ولذلك وسيأتي، عليو، موقوفاً  كعب بن أبي حديث ومن تقدـ، وقد نفيل، بن سلمة

 من الشاميين ومسند األوسط في الطبراني رواه( : ٜٛٔ ص) الكشاؼ تخريج في العسقبلني
 وال يماف، اإليماف: أولو حديث في بو، ىريرة أبي عن روح أبي شبيب عن عثماف عن حريز طريق
 الكبير في والطبراني البزار مسند في السكوني نفيل بن سلمة حديث من شاىد ولو بإسناده، بأس

 .اىػ مشهور غير إنو: البزار قاؿ األفطس، سليماف بن إبراىيم إسناده وفي األسماء، في والبيهقي
 الرحمن نَػَفسِ  من فإنها الريح؛ تسبوا ال: )عليو موقوفاً  عنو اهلل رضي كعب بن أبي حديث -ٖ

 في والحاكم ،(ٖٜٙ وٖٜ٘ رقم/ٕٔ٘ ص) والليلة اليـو عمل في النسائي: رواه( . وتعالى تبارؾ
: الحاكم قاؿ صحيح؛ بإسناد( ٕٓٔ/ٕ) والصفات األسماء في والبيهقي ،(ٕٕٚ/ٕ) المستدرؾ

 .البخاري شرط على: الذىبي وقاؿ الشيخين، شرط على صحيح
 عنو اهلل نَػفَّسَ  الدنيا؛ كرب من كربة مؤمن عن نَػفَّسَ  من: )عنو اهلل رضي ىريرة أبي حديث -ٗ

 ( .ٜٜٕٙ) مسلم رواه... (  القيامة يـو كرب من كربة
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 ؛(اليمن قبل من ربكم نَػَفسَ  أجد: )حديث ذكر أف بعد( ٜ/ٖٔ) اللغة تهذيب في األزىري قاؿ
 برجالهم، وأيدىم بهم، نصرىم وَعزَّ  َجلَّ  اهلل ألفَّ  اليمن؛ جهة من عنكم ربكم تنفيس أجد: )قاؿ

 عن وتفريجو المكروبين، عن بها اهلل تنفيس من: أي ؛(الرحمن نَػَفس من الريح: )قولو وكذلك
 .اىػ(( الملهوفين

 نَػَفس أجد)و ،(الرحمن نَػَفسِ  من فإنها الريح؛ تسبوا وال: )قولو وفي: المحيط القاموس في وقاؿ
 فَػرَّجَ : أي ونَػَفسَا؛ تنفيساً  نَػفَّسَ  من الحقيقي، المصدر موضع وِضع اسم ؛(اليمن قبل من ربكم

 (.تفريجاً 
( الرحمن نَػَفس من الريح: )حديث ذكره بعد( ٕٓ٘ ص) التأويبلت إبطاؿ في الفراء يعلى أبو قاؿ

 أفَّ  في ظاىره، على يكوف أف وامتنع كتابو، في الحديث ىذا ذكر اهلل عبد أبا شيخنا أفَّ  اعلم: 
 وَجلَّ  َعزَّ  اهلل يُػَفرّْج مما الريح أفَّ  معناه ويكوف قالو، ما على واألمر الذات، إلى ترجع صفةٌ  الريح

؛ المكروب عن بها : قولهم في معروؼ وذلك التنفيس، معنى النػََّفس معنى فيكوف والمغمـو
 عن اهلل نفَّس: ويقاؿ غريمو، عن التَّنفيس في زيداً  وكلمت عنو، فَػرَّْجتُ : أي فبلف؛ عن نَػفَّْستُ 

 يـو كربة عنو اهلل نَػفَّس ُكربة؛ مكروب عن نفَّس من: )الخبر في وروي عنو، فرَّج: أي كربة؛ فبلف
 فََأْرَسْلَنا: }سبحانو فقاؿ األحزاب، يـو بالريح نبيّْو عن فَػرَّجَ  اهللَ  أفَّ  الخبر في وروي ،(القيامة
 ( .ٜ: األحزاب{ ]تَػَرْوَىا َلمْ  َوُجُنوداً  رِيحاً  َعَلْيِهمْ 
 الخبر في روي قد ألنو األخبار؛ من غيره تأويل يجب ولم ىذا، على الخبر ىذا حمل وجب وإنما

 ما وخير خيرىا من نسألك إنا اللهم: فقولوا رأيتموىا؛ فإذا: )قاؿ أنَّو وذلك ذلك، على يدؿ ما
 أفَّ  يقتضي وىذا ،(بو أرسلت ما وشرّْ  فيها ما وشرّْ  شرَّىا من بك ونعوذ بو، أرسلت ما وخير فيها
 .اىػ.  المحدثات صفات وىذه مرسلة، وأنها شّراً  فيها

 (ٜٕٗص) الحديث مختلف تأويل في قتيبة ابن قاؿ الكبلـ ىذا وبنحو
 نَػَفسَ  ألجد إني: )لحديث شارحاً ( ٜٖٛ/ٙ) الفتاوى مجموع في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ وقاؿ

 اختصاص لليمن ليس فإنو الحديث؛ مقصود يبين ؛(الَيَمن من: )فقولو( : ))اليمن قبل من الرحمن
 َمنْ : }فيهم قاؿ الذين ويحبونو، يحبهم الذين جاء منها ولكن ذلك، يظن حتى تعالى اهلل بصفات

 اآلية؛ ىذه نزلت لما أنو روي وقد ،{ َوُيِحبُّونَوُ  ُيِحبػُُّهمْ  بَِقْوـٍ  اهللُ  يَْأِتي َفَسْوؼَ  ِديِنوِ  َعنْ  ِمْنُكمْ  يَػْرَتدَّ 
: قولو مثل الصحيحة األحاديث وجاءت األشعري، موسى أبي قـو أنهم فذكر ىؤالء؟ عن سئل
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 الذين ىم وىؤالء ،(يمانية والحكمة يماف، اإليماف أفئدة؛ وألين قلوباً، أرؽ اليمن؛ أىل أتاكم)
 .الكربات المؤمنين عن الرحمن نّفس فبهم األمصار؛ وفتحوا الردة، أىل قاتلوا

 ا.ىػ (ٚ٘ ص) المثلى القواعد في -اهلل رحمو- العثيمين الشيخ قاؿ وبنحوه
 عن حديث :(ٕٓٔٔ - ٔٓٔٔ ،ٜٜٓٔ/ٕ/ ٚ)وقاؿ العبلمة األلباني في الصحيحة 

 اهلل رحمو تيمية ابن اإلسبلـ شيخ أف يبدو .«اليمن إلى يشير -ىنا من الرحمن نفس أجد إني»
 ،«األرض في اهلل يمين األسود الحجر»: حديث عن ُسئل رأيتوُ  فقد الحديث، ثبوت إلى يذىب

 وقاؿ ىذا، دوف األوؿ، فضعف ؟(ٜٖٛ ػ ٜٖٚ/ ٙ" )الفتاوى مجموع" في الحديث ىذا وعن
 :فقاؿ فيو؛ ظاىر وأنو معناه، مبيناً 

 حتى تعالى اهلل بصفات اختصاص لليمن ليس فإنو الحديث؛ مقصود يبين"  اليمن: "في فقولو"
 دينو عن منكم يرتد من: }فيهم قاؿ الذين ويحبونو، يحبهم الذين جاء منها ولكن ذلك، يظن

 فذكر ىؤالء؛ عن سئل اآلية؛ ىذه نزلت لما أنو روي وقد ؛{ويحبونو يحبهم بقـو اهلل يأتي فسوؼ
 أرؽ اليمن، أىل أتاكم: "قولو مثل الصحيحة، األحاديث وجاءت ،األشعري موسى أبي قـو أنهم

 وفتحوا الردة، أىل قاتلوا الذين ىم وىؤالء"  يمانية والحكمة يماف، اإليماف أفئدة، وألين قلوباً،
 ".أبعد فقد بأويس؛ ذلك خصص ومن الكربات، المؤمنين عن الرحمن نَػفَّس فبهم األمصار،

 الذىبي الحافظ يورده لم ولذلك الصفات، أحاديث من الحديث فليس المعنى ىذا وعلى: قلت
 زاىد للشيخ خبلفاً  مطبوع، وىو اختصرتو، كنت الذي" العلو" كتابو في أحاديثها جملة في

 ما اهلل رحمو تيمية ابن كذَّب ولذلك عليو، الرد مع تقدـ كما صحتو من غمز الذي الكوثري
 الحديث، ىذا منها أشياء؛ ثبلثة إال يتأوؿ لم أحمد اإلماـ أف الحنابلة بعض عن الغزالي حكاه
 أحد يُعرؼ وال بإسناد، عنو أحد ينقلها لم أحمد، على كذب الحكاية فهذه" (:ٜٖٛ/ ٘) فقاؿ

 أورد قد األثير ابن رأيت ثم، " يعرؼ ال مجهوؿ الحنبلي وىذا عنو، ذلك نقل أصحابو من
 الُكَرب بهم نفَّس اهلل ألف األنصار؛ بو عنى: قيل: "وقاؿ ،" النهاية" من( نفس) مادة في الحديث

 وضع اسم الحديث في( النفس: )األزىري قاؿ األزد، من ألنهم يمانوف؛ وىم المؤمنين، عن
 ؛(وفرجاً  تفريجاً  يفرج فرج: )يقاؿ كما ،(ونفساً  تنفيساً  يُػَنفسّْ  نَػفَّس: من الحقيقي المصدر موضع

 ا.ىػ ". اليمن ِقَبل من ربكم تنفيس أجد: قاؿ كأنو
 في والجماعة السنة أىل مذىب أف المدارس في تعلمنا (:ٖٕٗ/ٖوسئل علماء اللجنة الدائمة )

 نصرؼ ال وأف تمثيل وال تكييف وال تعطيل وال تحريف غير من بها اإليماف ىو وصفاتو اهلل أسماء
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 في مدرستين ىناؾ أف لنا زعموا بأناس التقينا ذلك بعد ولكننا ظواىرىا عن فيها الواردة النصوص
 والمدرسة اهلل، رحمهم وتبلميذه تيمية ابن مدرسة األولى المدرسة ، والجماعة السنة أىل مذىب
 السنة أىل بقية أما وتبلميذه تيمية ابن ذكره ما ىو تعلمناه والذي ، األشاعرة مدرسة الثانية

 وأسمائو اهلل صفات تأويل من مانع ال أف يروف فإنهم وغيرىم والماتريدية األشاعرة من والجماعة
 وغيره اهلل رحمو الجوزي ابن قالو بما لذلك ويحتجوف شرعي نص مع التأويل ىذا يتعارض لم إذا
 صلى قولو مثل الصفات بعض في أوؿ قد حنبل بن أحمد السنة أىل إماـ إف بل الباب، ىذا في
 » وسلم عليو اهلل صلى وقولو « الرحمن أصابع من أصبعين بين آدـ بني قلوب » وسلم عليو اهلل

 .ذلك وغير{  ُكْنُتمْ  َما أَْينَ  َمَعُكمْ  َوُىوَ }  تعالى وقولو « األرض في اهلل يمين األسود الحجر
 رأيكم ىو وما صحيح؟ الشكل بهذا طائفتين إلى والجماعة السنة أىل تقسيم ىل: اآلف والسؤاؿ

 أولوا الذين العلماء من موقفنا ىو وما شرعي، نص مع يتعارض لم إذا التأويل جواز من ذكروه فيما
 السنة أىل أئمة من نعتبرىم ىل وغيرىم الجوزي وابن والنووي حجر ابن مثل الصفات في

 المعروؼ ومن ذلك؟ في ضالين كانوا أـ تأويبلتهم في أخطأوا إنهم: نقوؿ وىل ماذا؟ أـ والجماعة
 يؤوؿ العلماء أحد وجد فإذا السبعة المعاني صفات عدا ما الصفات جميع يؤولوف األشاعرة أف

 ؟أشعريا يعتبر ىل ثبلثة أو صفتين
 بين العباد » قلوب كحديث الصفات؛ نصوص بعض أوؿ أحمد اإلماـ أف دعوى: أوالفأجابوا: 
 - الخ « األرض في اهلل يمين األسود الحجر » وحديث ،( ٔ) « الرحمن أصابع من أصبعين
 بعض عن الغزالي حامد أبو حكاه ما وأما: ) تيمية بن أحمد اإلماـ قاؿ صحيحة، غير دعوى

 العباد قلوب"و" األرض في اهلل يمين األسود الحجر: "أشياء ثبلثة إال يتأوؿ لم أحمد أف الحنبلية
 كذب الحكاية فهذه" اليمن قبل من الرحمن نفس أجد إني"و" الرحمن أصابع من أصبعين بين

 الحنبلي وىذا عنو، ذلك نقل أصحابو من أحد يعرؼ وال بإسناد، عنو أحد ينقلها لم ، أحمد على
 ص من. ىػ ا(. قاؿ فيما صدقو وال قاؿ، بما علمو ال يعرؼ، ال مجهوؿ حامد أبو عنو ذكر الذي
 [.الفتاوى مجموع] من ٘ ج من ٜٖٛ
 قولو في كما إليها، يؤوؿ التي وحقيقتو الشيء مآؿ: األوؿ: معاف ثبلثة للتأويل أف ذلك وبياف
 وقوعا، إليها آلت التي حقيقتها أي{  قَػْبلُ  ِمنْ  ُرْؤيَايَ  تَْأِويلُ  َىَذا: } السبلـ عليو يوسف عن تعالى
 عن الكبلـ صرؼ بمعنى التأويل الثاني السؤاؿ في المذكورة النصوص في مقصودا ىذا وليس
 علماء عند عليو المصطلح ىو المعنى وىذا لقرينة، بعيد خفي معنى إلى منو المتبادر الظاىر معناه
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 لم مراد ظاىرىا فإف السؤاؿ، في المذكورة النصوص في متحققا وليس الفقو، وأصوؿ الكبلـ
 التفسير بمعنى التأويل الثالث للتأويل األخير المعنى في شرحو سيأتي كما حق ألنو عنو؛ تصرؼ

 وىو العرب بلغة الخبير سامعو ذىن إلى ويتبادر ظاىره عليو يدؿ بما الكبلـ معنى شرح وىو
 وأنو هلل صفة الحجر أف ظاىرىا ليس األرض في اهلل يمين األسود الحجر جملة فإف ىنا، المقصود

 صافحو فمن جملة وىو األثر بقية بدليل كيمينو أنو منو الظاىر معناه بل عنو، يصرؼ حتى يمينو
 ظاىره أف لو تبين آخره إلى األثر أوؿ ضم فمن اهلل يمين قبل فكأنما قبلو ومن اهلل، صافح فكأنما

 تأويل وىو منهم، وغيره أحمد كاإلماـ السلف أئمة يقولو ما وىذا حق، وأنو عنو يصرؼ لم مراد
 لم ذكر ما بأف علما المتأخروف، زعمو كما ظاىره، عن الكبلـ صرؼ بمعنى ال التفسير بمعنى
 وكذا عنهما، اهلل رضي عباس ابن عن أثر ىو بل وسلم، عليو اهلل صلى النبي عن حديثا يصح
 مماسة على يدؿ ال ظاىره فإف « الرحمن أصابع من أصبعين بين العباد قلوب » حديث في القوؿ

 إسناد ويدؿ حقيقة، للعباد وقلوب حقيقة، للرحمن أصابع إثبات على ظاىره يدؿ وإنما مداخلة وال
 وقف فبلف يقاؿ كما لعباده تصريفو وكماؿ الرحمن قدرة كماؿ على اآلخر إلى الجملة ركني أحد
 ظاىره يدؿ وإنما مداخلة وال مماسة يقتضي ال ذلك فإف الملك يد قبضة في أو الملك يدي بين

 الملك عند شخص حضور على إسناد من الكبلـ في ما ويدؿ يداف، لو وملك شخص وجود على
 اْلُمْلكُ  بَِيِدهِ }  تعالى قولو في القوؿ وكذا مداخلة، أو مماسة دوف تصريفو من الملك تمكن وعلى

 بهذا طائفتين إلى والجماعة السنة أىل تقسيم ثانيا ،ذلك وأمثاؿ{  بَِأْعُيِنَنا َتْجِري: } وقولو{ 
 إذا حتى وسياسة عقيدة واحدة أمة كانوا عنهم اهلل رضي الصحابة أف وبيانو صحيح غير الشكل
 قتل فلما العقيدة، دوف السياسة في االختبلؼ بوادر بدرت عنو اهلل رضي عثماف خبلفة كانت
 خرجت سياسية حروب من بينهم ما وكاف عنهم اهلل رضي آخروف معاوية وبايع جماعة عليا وبايع

 األركاف في وال الستة اإليماف أصوؿ في المسلمين مع يختلفوا ولم الخوارج فسميت طائفة عليهم
 الذنوب بكبائر والتكفير الخبلفة عقد في معهم اختلفوا وإنما اإلسبلـ عليها بني التي الخمسة
 عبده حتى فيو علي أصحاب من طائفة غلت ثم ذلك، وأمثاؿ الوضوء في الرجلين على والمسح

 القدر، جماعة أنكر ثم فرقا، والشيعة الخوارج من كل افترؽ ثم ، الشيعة فسموا عبده من منهم
 أوؿ فكاف درىم بن الجعد كاف ثم القدرية، فسموا عنهم اهلل رضي الصحابة عصر آخر ذلك وكاف

 فقتلو معانيها غير على واألحاديث اآليات نصوص من فيها جاء ما وتأوؿ اهلل صفات أنكر من
 إليو فنسبت بذلك واشتهر صفواف بن الجهم تلميذه وتأويلو ذلك إنكار في وتبعو ، القسري خالد
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 تأويل في الجهمية فتبعوا المعتزلة ظهرت ثم بالجهمية، بها قالوا من وعرؼ الشنيعة، المقالة ىذه
 في الخوارج وتبعوا عدال، وسموه القدر إنكار في القدرية وتبعوا تنزيها، وسموه الصفات نصوص
 علي الحسن أبو نشأ وقد مقاالتهم، من ذلك غير إلى بالمعروؼ األمر وسموه الوالة على الخروج

 االعتزاؿ من فتاب الحق إلى اهلل ىداه ثم مبادئهم واعتقد مذىبهم على األشعري إسماعيل بن
 اهلل، رحمو اإلسبلـ أصوؿ في خالفهم من على الرد في واجتهد ، والجماعة السنة أىل طريق ولـز

 بن جهم بقوؿ وتأثر األفعاؿ صفات نصوص كتأويل المعتزلة مذىب من شوائب فيو بقيت لكن
[ اإلبانة] كتابو قرأ لمن تتبين أخرى وأمور كسبا، وسماه بالجبر فقاؿ العباد، أفعاؿ في صفواف

 كتبو وما غيرىم من بو أعرؼ ىم الذين أصحابو عنو كتبو مما يتبين كما حياتو، آخر ألفو الذي
 الذين ىم حقا والجماعة السنة أىل أف يتبين تقدـ مما اهلل رحمهم مؤلفاتو في تيمية ابن عنو

 ولم دينهم، أصوؿ وسائر عقائدىم في وسلم عليو اهلل صلى نبيهم وسنة تعالى اهلل بكتاب اعتصموا
 دعائم من عنهم اهلل رضي الصحابة عليو كاف بما وتمسكوا الهوى، أو بالعقل نصوصهما يعارضوا
 البصري كالحسن والفبلح؛ الخير ودعاة الحق ومنار الهدى أئمة فكانوا اإلسبلـ وأركاف اإليماف
 والبخاري وإسحاؽ وأحمد واألوزاعي والشافعي ومالك حنيفة وأبي ومجاىد المسيب بن وسعيد

 من مسائل في عنهم خرجوا الذين ىؤالء أما واستدالال عقيدة نهجهم والتزموا سبيلهم سلك ومن
 وأئمة عنهم اهلل رضي الصحابة فيو وافقوا مما لديهم بقي ما بقدر السنة من ففيهم الدين أصوؿ
 قليبل ذلك من فيو خالفوىم ما بقدر والخطأ البدع من وفيهم اإلسبلـ، أصوؿ مسائل من الهدى

 واستدالال عقيدة تبعو ومن األشعري الحسن أبو والجماعة السنة أىل إلى وأقربهم كثيرا، أو كاف
 بنصرتها يقـو واحدة مدرسة ىي إنما مدرستاف، والجماعة السنة ألىل ليس أف يعرؼ وبهذا

 الذي ىو وليس عليو حياتو ووقف بذلك قاـ ممن تيمية وابن ، طريقهم سلك من إليها والدعوة
 علماء من تبعهم ومن الصحابة من الهدى أئمة عليو كاف لما متبع ىو بل الطريقة، ىذه أنشأ

 بنصر قاموا إنما مناظروه وكذلك بالخير وسلم عليو اهلل صلى النبي لها شهد التي الثبلثة القروف
 أف بعد وأصحابو األشعري الحسن كأبي والجماعة السنة أىل إلى انتسب ممن قلدوه من مذىب

 طريقة إلى أقرب كاف ولذا المسائل من قليل في إال السنة أىل طريق وسلك االعتزاؿ عن رجع
 األسماء نصوص ونحوىم األشعرية من تأوؿ من ثالثا الطوائف سائر من والجماعة السنة أىل

 األمر وليس زعمو، في الشرعية النصوص وبعض العقلية األدلة لمنافاتها تأولها إنما والصفات
 الشرع نصوص فإف النصوص ينافي ما فيها وليس الصريح العقل ينافي ما فيها ليس فإنها كذلك
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  :(ٗٗ ص) قتيبة البن الجهمية على والرد اللفظ في االختبلؼفي  قتيبة ابنقاؿ 
 في ننتهي أف علينا الواجب ألف ذلك. كيف نقوؿ وال وبالروح بالنفخ نؤمن فنحن

 نزيل وال وسلم عليو اهلل صلى رسولو انتهى حيث أو صفتو في انتهى حيث اهلل صفات
 ا.ىػ ذلك سوى عما ونمسك عليو وتضعو العرب تعرفو عما اللفظ
 إليو بإضافتها استداللهم وأما فصل (:ٗ٘ٔاإلماـ ابن القيم في كتاب الروح )صوقاؿ 

 اهلل إلى المضاؼ أف يعلم أف فينبغي روحي من فيو ونفخت تعالى بقولو سبحانو
 فهذه والبصر والسمع والكبلـ والقدرة كالعلم بأنفسها تقـو ال صفات نوعاف سبحانو
 غير لو وصفات وحياتو وقدرتو وإرادتو وكبلمو فعلمو بها الموصوؼ إلى صفة إضافة

  .سبحانو ويده وجهو وكذلك مخلوقة
 إضافة فهذه والروح والرسوؿ والعبد والناقة كالبيت عنو منفصلة أعياف إضافة والثاني 

 بو يتميز وتشريفا تخصيصا تقتضي إضافة لكنها صانعو إلى ومصنوع خالقو إلى مخلوؽ
 والنوؽ اهلل ناقة وكذلك لو ملكا كلها البيوت كانت وإف اهلل كبيت غيره عن المضاؼ

 وتشريفو وتكريمو لها محبتو تقتضي إلهيتو إلى إضافة ىذه لكن وخلقو ملكو كلها
 العامة فاإلضافة وإيجاده خلقو تقتضي حيث ربوبيتو إلى العامة اإلضافة بخبلؼ

                                                                                                                                                  

 الحقيقة على وصفاتو اهلل أسماء إثبات في كثرتها مع بعضا بعضها يصدؽ وصفاتو اهلل أسماء في
 بن الفرج وأبي والبيهقي الباقبلني بكر أبي من موقفنا رابعا خلقو مشابهة عن سبحانو وتنزيهو

 في فوضوا أو تعالى اهلل صفات بعض تأوؿ ممن وأمثالهم حجر وابن النووي زكريا وأبي الجوزي
 اهلل فرحمهم بعلمهم األمة اهلل نفع الذين المسلمين علماء كبار من نظرنا في أنهم - معناىا أصل
 اهلل رضي الصحابة فيو وافقوا فيما السنة أىل من وأنهم الجزاء، خير عنا وجزاىم واسعة رحمة
 وأنهم بالخير، وسلم عليو اهلل صلى النبي لها شهد التي الثبلثة القروف في السلف وأئمة عنهم

 سواء اهلل رحمهم السنة وأئمة األمة سلف فيو وخالفوا الصفات نصوص من تأولوه فيما أخطأوا
 ذلك بعض أـ األفعاؿ وصفات الذاتية الصفات تأولوا
 .وسلم وصحبو وآلو محمد، نبينا على اهلل وصلى التوفيق وباهلل
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 كما خلقو مما ويختار يشاء ما يخلق واهلل االختيار تقتضي والخاصة اإليجاد تقتضي
 ال الخاصة اإلضافة ىذه من إليو الروح وإضافة ويختار يشاء ما يخلق وربك تعالى قاؿ
 بلالتض من يخلصك فإنو الموضع ىذا فتأمل الصفات إضافة باب من وال العامة من

 فيو ونفخت تعالى قولو في تقولوف فما قيل فإف الناس من اهلل شاء من فيها وقع كثيرة
 قولو في كما تعالى منو المباشرة يقتضي وىذا نفسو إلى النفخ فأضاؼ روحي من

 آدـ فيأتوف  قولو في الصحيح الحديث في الذكر في بينهما فرؽ ولهذا بيدي خلقت
 مبلئكتو لك وأسجد روحو من فيك ونفخ بيده اهلل خلقك البشر أبو آدـ أنت فيقولوف
 كانت ولو غيره عن بها اختص خصائص أربع آلدـ فذكروا شيء كل أسماء وعلمك

 بمنزلة وكاف بذلك خصيصة لو يكن لم الملك نفخة من ىي إنما فيو التي الروح
 تعالى قاؿ وقد الملك نفخة من فيهم حصلت الروح فإف أوالده وسائر بل المسيح

، روحو من فيو نفخ الذي وىو بيده سواه الذي فهو روحي من فيو ونفخت سويتو فإذا
 آخروف فيها وتوقف الروح بقدـ قالت أف الطائفة لهذه أوجب الذي الموضع ىذا قيل
 إلى أضافها مخلوقة روح فهي الرب إلى المضافة الروح فأما القرآف مراد يفهموا ولم

 التي مريم في تعالى قاؿ فقد النفخ وأما بينا كما وتشريف تخصيص إضافة نفسو
 الملك إليها أرسل أنو آخر موضع في أخبر وقد روحنا من فيو فنفخنا فرجها أحصنت

 ىا يبقى ،مباشرة الرسوؿ وإلى وإذنا أمرا اهلل إلى مضافا النفخ وكاف فرجها في فنفخ
 الذي وىو الملك جهة من مريم في حصل النفخ كاف فإذا يقاؿ أف أحدىما أمراف ىنا

 الناس سائر كاف وإذا اهلل روح المسيح تسمية وجو فما البشر سائر في األرواح ينفخ
  المسيح خاصية فما الروح ىذه من أرواحهم تحدث

 نفخها الذي ىو الروح ىذا نفخ بواسطة كانت بآدـ الروح تعلق فهل يقاؿ أف الثاني 
 خلقو كما بنفسو نفخها الذي ىو تعالى الرب أـ مريم في نفخها كما اهلل بإذف فيو

 نفخ الذي الروح أف عنو فالجواب األوؿ فأما مهماف سؤاالف انهما اهلل لعمر قيل بيده
 خاص روح وىو إليو وأضافو لنفسو اختصو الذي اهلل إلى المضاؼ الروح ىو مريم في
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 المؤمنين من الحوامل بطوف في بالنفخ الموكل بالملك وليس األرواح سائر بين من
 المولود رزؽ فيكتب الجنين في الروح ينفخ ملكا بالرحم وكل سبحانو اهلل فإف والكفار

 الذي اهلل روح فهو مريم إلى المرسل الروح ىذا وأما وسعادتو وشقاوتو وعملو وأجلو
 لما نفختو فاف النوع لسائر األب بمنزلة لمريم فكاف لنفسو األرواح من اصطفاه
 وطء ىناؾ يكوف أف غير من لؤلنثى الذكر لقاح بمنزلة ذلك كاف فرجها في دخلت

 من النوع سائر كخلقة وال أـ من المسيح كخلقة يخلق لم فإنو آدـ بو اختص ما وأما
 سائر في الروح ينفخ الذي الملك ىو منو فيو اهلل نفخ الذي الروح كاف وال وأـ أب

 اختص ما الحديث في ذكر وإنما اختصاص بو آلدـ يكن لم كذلك كاف ولو أوالده
 لو مبلئكتو واسجاد روحو من فيو ونفخ بيده لو اهلل خلق أشياء أربعة وىو غيره على بو

 منو ومنفوخا ونفخا نافخا يستلـز روحو من فيو فنفخو شيء كل أسماء وتعليمو
 تعالى واهلل آدـ طينة في النفخة سرت فمنها اهلل إلى المضافة الروح ىو منو فالمنفوخ

 كوف وأما النص عليو دؿ الذي ىو ىذا الروح تلك  من طينتو في نفخ الذي ىو
 في حصلت كما بأمره حصلت أنها أف بيده خلقو كما سبحانو منو بمباشرة النفخة

 من فيو ونفخو بيده لو اهلل خلق بين والفرؽ دليل إلى يحتاج فهذا السبلـ عليها مريم
 النفخ وأما الرب أفعاؿ من فعل والخلق مخلوقة والروح مخلوقة غير اليد أف روحو
 عنو المنفصلة بغير القائمة مفعوالتو من مفعوؿ ىو أو بو القائمة أفعالو من ىو فهل
 من مفعوؿ فإنو مريم فرج في النفخ بخبلؼ وىذا دليل إلى يحتاج ال مما وىذا

 وعلى مفعوؿ أو لو فعل ىو ىل آدـ في فنفخو وأمره بإذنو ألنو إليو وأضافو مفعوالتو
 آدـ روح مادة وىي قديمة غير مخلوقة روح آدـ في منها نفخ الذي فالروح تقدير كل

 ا.ىػ كبلـ ابن القيم. المراد وىو مخلوقة حادثة تكوف أف أولى فروحو
. تعالى اهلل مخلوقات من خلق ىي بل تعالى، اهلل صفات من ليستكما تقدـ   الروحف

 خالقها فاهلل وتشريف، ملك إضافة النصوص بعض في تعالى اهلل إلى وأضيفت
 .شاء متى ويرسلها شاء، متى يقبضها ومالكها،
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( اهلل رسوؿ) و( اهلل عباد) و( اهلل ناقة) و( اهلل بيت) في كالقوؿ الروح، في فالقوؿ
 .والتكريم للتشريف تعالى هلل أضيفت مخلوقات ىذه فكل
 من فيو ونفخ سواه ثم: )تعالى قولو: اهلل إلى الروح فيها أضيفت التي النصوص ومن

 .السبلـ عليو آدـ حق في وىذا. ٜ/السجدة( روحو
 لو فقعوا روحي من فيو ونفخت سويتو فإذا: )أيضا آدـ عن وتعالى سبحانو وقاؿ

 .ٜٕ/الحجر( ساجدين
*  سويا بشرا لها فتمثل روحنا إليها فأرسلنا حجابا دونهم من فاتخذت: )تعالى وقاؿ
 لك ألىب ربك رسوؿ أنا إنما قاؿ*  تقيا كنت إف منك بالرحمن أعوذ إني قالت
 .ٜٔ - ٚٔ/مريم( زكيا غبلما

 في إليو اهلل أضافو وقد. مريم إلى أرسلو الذي جبريل ورسولو اهلل عبد ىو ىنا فالروح
 سبحانو خالقو إلى مخلوؽ إضافة وىي والتشريف، للتكريم ىنا فاإلضافة( روحنا) قولو

 .وتعالى
 عليكم ولكن لها، لست: فيقوؿ موسى، فيأتوف: )الطويل الشفاعة حديث وفي

 (.ٖٜٔ) ومسلم( ٓٔ٘ٚ) البخاري رواه( وكلمتو اهلل روح فإنو بعيسى،
 يكوف أف يستلـز ما اإلضافة مجرد في فليس: " اهلل رحمو تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ

 القائمة وصفاتها المخلوقة األعياف من إليو يضاؼ قد بل لو، صفة اهلل إلى المضاؼ
( اهلل عباد) و( اهلل ناقة) و( اهلل بيت) تعالى كقولو الخلق، باتفاؽ لو بصفة ليس ما بها
 إليو أضيف إذا ولكن. وجمهورىم وأئمتهم المسلمين سلف عند اهلل روح وكذلك بل
 كاف ذلك ونحو اهلل ويد اهلل وعلم اهلل كبلـ مثل لغيره بصفة وليس لو صفة ىو ما

 (.ٗٔٗ/ ٗ" )الصحيح الجواب" من انتهى"  لو صفة
 :نوعاف اهلل إلى المضاؼ أف وحاصلها مواضع، في اإلسبلـ شيخ ذكرىا القاعدة وىذه

 اهلل، وناقة اهلل كبيت والتكريم، للتشريف اإلضافة فهذه بذاتها، قائمة أعياف - ٔ
 صلى النبي قاؿ ولهذا بنفسها، قائمة عين ىي بل صفة، ليست فإنها الروح، وكذلك
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: روحو وخروج اإلنساف وفاة في الطويل عازب بن البراء حديث في وسلم عليو اهلل
 الموت ملك يأخذ يعني) فيأخذىا( )السقاء في من القطرة تسيل كما تسيل فتخرج)

 يأخذوىا حتى عين طرفة يده في( المبلئكة يعني) يدعوىا لم أخذىا فإذا( الروح
 مسك نفحة كأطيب منها ويخرج( )الحنوط ذلك وفي الكفن ذلك في فيجعلوىا

 أحكاـ" في الحديث روايات انظر(. بها فيصعدوف قاؿ األرض وجو على وجدت
 (.ٜٛٔ ص) لؤللباني" الجنائز

: أي( ٕٜٓ) مسلم رواه( البصر تبعو قبض إذا الروح إف: )وسلم عليو اهلل صلى وقاؿ
 الروح أف على يدؿ كلو فهذا. تذىب أين إليها ينظر البصر تبعها الروح خرجت إذا

 .بنفسها قائمة عين
 واإلرادة كالعلم بو، تقـو موصوؼ من لها بد ال بل بنفسها، تقـو ال صفات - ٕ

 .الموصوؼ إلى الصفة إضافة من فهذا اهلل، وإرادة اهلل، علم: قيل فإذا والقدرة،
 الروح ىل وىي: عشرة السابعة المسألة": " الروح" كتاب في اهلل رحمو القيم ابن قاؿ

 من طوائف فيها وضل عالم، فيها زؿ مسألة فهذه: قاؿ ثم مخلوقة؟ محدثة أو قديمة
 فأجمعت المستبين، والصواب المبين، للحق فيها رسولو أتباع اهلل وىدى آدـ، بنى

 مدبرة، مربوبة مصنوعة مخلوقة محدثة أنها على عليهم وسبلمو اهلل صلوات الرسل
 يعلم كما عليهم، وسبلمو اهلل صلوات الرسل دين من باالضطرار معلـو ىذا

 الخالق وحده اهلل وأف واقع، األبداف معاد وأف حادث، العالم أف دينهم من باالضطرار
 وال: " قولو المروزي نصر بن محمد الحافظ عن نقل ثم"  لو مخلوؽ سواه ما وكل

 آدـ بنى من سواه ومن وعيسى وبنيو آدـ في التي األرواح أف المسلمين بين خبلؼ
 أضاؼ كما نفسو إلى أضافها ثم واخترعها وكونها وأنشأىا خلقها هلل، مخلوقة كلها
( منو جميعا األرض في وما السماوات في ما لكم وسخر: )تعالى قاؿ خلقو سائر إليو

 (.ٗٗٔص" )الروح" من انتهى"  ٖٔ/الجاثية
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 إنما: )السبلـ عليو عيسى شأف في سبحانو قولو الناس بعض على أشكل وربما
. ٔٚٔ/النساء( منو وروح مريم إلى ألقاىا وكلمتو اهلل رسوؿ مريم ابن عيسى المسيح

( من) أف والحق. اهلل من جزء الروح وأف للتبعيض،( من) أف النصارى ظنت كما فظنوا
 فهو تعالى، اهلل من ومنشأىا مبدأىا اهلل، عند من الروح ىذه أي الغاية، البتداء ىنا

 .فيها والمتصرؼ لها، الخالق
 لكم وسخر: )كقولو( منو وروح: )والحديث اآلية في فقولو: " اهلل رحمو كثير ابن قاؿ

( من) وليست عنده، ومن خلقو من أي( منو جميعا األرض في وما السماوات في ما
 في كما الغاية البتداء ىي بل المتتابعة، اهلل لعائن عليهم النصارى تقولو كما للتبعيض

: غيره وقاؿ منو، ورسوؿ أي( منو وروح: )قولو في مجاىد قاؿ وقد األخرى، اآلية
 إلى الروح وأضيفت. مخلوقة روح من مخلوؽ أنو وىو األوؿ، واألظهر منو، ومحبة

( اهلل ناقة ىذه: )قولو في اهلل إلى والبيت الناقة أضيفت كما التشريف، وجو على اهلل
 الحديث في روي وكما. ٕٙ/الحج( للطائفين بيتي وطهر: )قولو وفي ،ٖٚ/األعراؼ
 قبيل من كلو وىذا تشريف، إضافة إليو أضافها( داره في ربي على فأدخل: )الصحيح

 (.ٗٛٚ/ ٔ" )كثير ابن تفسير" من انتهى"  واحد ونمط واحد
 أضافو تعالى اهلل أف إال األرواح كسائر روح ىو منو، وروح: التفسير في البغوي قاؿو 

 . تشريفا نفسو إلى
 اهلل بإذف فحملت مريم درع في السبلـ عليو جبريل نفخو الذي النفخ ىو الروح: وقيل

 .بأمره كاف ألنو نفسو إلى وأضافو الروح من يخرج ريح ألنو روحا النفخ سمي تعالى،
 .بو وآمن تبعو لمن رحمة السبلـ عليو عيسى فكاف رحمة، أي منو روح: وقيل
 وإلى بالنفخ، السبلـ عليو جبريل وإلى بالبشارة، مريم إلى أوحى الوحي،: الروح: وقيل

: يعني أمره، من بالروح المبلئكة ينزؿ: تعالى اهلل قاؿ كما فكاف، كن أف عيسى
 وألقاىا مريم، إلى ألقاىا وكلمتو: معناه السبلـ، عليو جبريل بالروح أراد: وقيل بالوحي،
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 والروح المبلئكة تنزؿ: قاؿ كما السبلـ، عليو جبريل وىو بأمره منو روح أيضا إليها
 اىػ. جبريل: يعني روحنا إليها فأرسلنا: وقاؿ فيها، جبريل: يعني
 مريم درع في فنفخ جبريل يرسل: أي منو وروح قولو:  في فتح القدير الشوكاني وقاؿ

 تعالى، خلقو من األرواح جميع كاف وإف للتفضيل، اإلضافة وىذه اهلل، بإذف فحملت
 روح ىذا فيقاؿ اهلل إلى ويضاؼ روحا العجيبة األشياء منو تظهر من يسمى قد: وقيل

 خلقو من: أي منو روح وقيل اهلل من إنها النعمة في يقاؿ كما خلقو، من أي: اهلل من
 خلقو من: أي منو جميعا األرض في وما السماوات في ما لكم وسخر تعالى قاؿ كما

 وحجة برىانا عيسى وكاف منو، برىاف: أي منو روح وقيل منو، رحمة: أي منو روح وقيل
 الروح وجعلت منو كائنة: أي لروح، صفة وقع بمحذوؼ متعلق منو وقولو. قومو على
 اىػ. بالنفخ لجبريل اآلمر تعالى لكونو جبريل بنفخ كانت وإف سبحانو منو

 وأيدىم: تعالى قولو في كما الرحمة بمعنى ىنا الروح قيل: تفسيره في األلوسي وقاؿ
 السبلـ عليها مريم إلى أوحى الذي الوحي بالروح أريد: وقيل وجو على منو بروح

: قالوا والنظافة الطهارة بغاية شيء وصف أرادوا إذا بأنهم العادة جرت: وقيل بالبشارة
 بالروح وصف النطفة من ال النفخ من متكونا السبلـ عليو عيسى كاف فلما روح إنو

 من سر السبلـ عليو أنو أى كذا المسألة ىذه روح: يقاؿ كما السر بالروح أريد: وقيل
 أو المضاؼ حذؼ على روح ذو المراد: وقيل سبحانو آياتو من وآية تعالى اهلل أسرار

  .اىػ... للتشريف تعالى اهلل إلى واإلضافة الروح ذي معنى في الروح استعماؿ
 الحسين بن على ناظر للرشيد حاذقا نصرانيا طبيبا أف حكي: أيضا األلوسي وقاؿ

 عليو عيسى أف على يدؿ ما كتابكم في إف: لو فقاؿ يـو ذات المروزى الواقدى
 اهلل رسوؿ مريم ابن عيسى المسيح إنما: )اآلية ىذه وتبل تعالى، منو جزء السبلـ
 في ما لكم وسخر: )تعالى قولو الواقدي فقرأ( منو وروح مريم إلى ألقاىا وكلمتو

 جميع يكوف أف يلـز إذا: فقاؿ. ٖٔ/الجاثية( منو جميعا األرض في وما السماوات
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 الرشيد وفرح فأسلم، النصراني فانقطع كبيرا، علوا وتعالى سبحانو منو جزءا األشياء
 ". شديدا فرحا
 عليو عيسى تشريف في زعموا مما شيء على للنصارى حجة ال: " اهلل رحمو وقاؿ

: لوقا إنجيل ففي ذلك، في لو مشاركة السبلـ عليو لغيره إذ إليو؛ الروح بنسبة السبلـ
 .يسألونو الذين القدس روح يعطي السماوي أباكم إف: لتبلميذه يسوع قاؿ
 .أمو بطن في وىو القدس روح من امتؤل المعمداني يوحنا إف: متى إنجيل وفى
 أفيض حتى قومك من سبعين اختر: السبلـ عليو لموسى تعالى اهلل قاؿ: التوراة وفى

 ىل: الملك يقوؿ: السبلـ عليو يوسف حق في وفيها .عليك التي الروح من عليهم
 اهلل روح إف: أيضا وفيها. فيو حاؿ وجل عز تعالى اهلل روح الذي الفتى ىذا مثل رأيتم
 (.ٕ٘/ ٙ" )المعاني روح" من انتهى"  ذلك غير إلى. . . دانياؿ على حلت تعالى

 إف: يقوؿ من قوؿ عن (:ٗٓٔ/ٖوسئل العبلمة العثيمين كما في مجموع فتاواه )
 وىو اهلل من وعنصر الجسد، وىو التراب من عنصر عنصرين من يتكوف اإلنساف
 الروح؟

 :معنيين يحتمل الكبلـ ىذا: بقولو فأجاب فأجاب:
 .اهلل من جزء الروح أف: أحدىما
 .خلًقا اهلل من الروح أف: والثاني

 يكن لم خلًقا اهلل من الروح أف أراد لو ألنو اهلل؛ من جزء الروح أف أراد أنو وأظهرىما
 .وإيجاًدا خلًقا تعالى اهلل من الكل إذ فرؽ الجسد وبين بينها

 تعالى - قولو في إليو آدـ روح أضاؼ اهلل أف شك ال: نقوؿ أف: قولو على والجواب
 َوَمْرَيمَ : }فقاؿ إليو عيسى روح وأضاؼ{ . ُروِحي ِمنْ  ِفيوِ  َونَػَفْختُ  َسوَّيْػُتوُ  فَِإَذا: }-

 مخلوقات بعض وأضاؼ{ . ُروِحَنا ِمنْ  ِفيوِ  فَػنَػَفْخَنا فَػْرَجَها َأْحَصَنتْ  الَِّتي ِعْمَرافَ  ابْػَنتَ 
 ِفي َما َلُكمْ  َوَسخَّرَ : }وقولو{ . َواْلَقاِئِمينَ  لِلطَّائِِفينَ  بَػْيِتيَ  َوَطهّْرْ : }كقولو إليو أخرى
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 َرُسوؿُ  َلُهمْ  فَػَقاؿَ : }صالح رسولو عن وقولو{ . ِمْنوُ  َجِميًعا اأْلَْرضِ  ِفي َوَما السََّماَواتِ 
 :نوعاف اهلل إلى المضاؼ ولكن{ َوُسْقَياَىا اللَّوِ  نَاَقةَ  اللَّوِ 

 اهلل إلى فإضافتو بغيره، قائًما أو بنفسو قائًما عنو، بائًنا منفصبًل  يكوف ما: أحدىما
 بياف أو المضاؼ تشريف بو يقصد فيما إال ذلك يكوف وال وتكوين، خلق إضافة تعالى
 من وال اهلل، ذات من يكوف أف يمكن ال النوع فهذا المضاؼ، لعظم تعالى، اهلل عظمة

 واحدة تعالى اهلل ذات فؤلف تعالى، اهلل ذات من يكوف أف يمكن ال كونو أما صفاتو،
 الصفة فؤلف اهلل صفات من يكوف أف يمكن ال كونو وأما تتفرؽ، أو تتجزأ أف يمكن ال

 والقوة، والقدرة، والعلم، كالحياة، عنو، تنفصل أف يمكن ال الموصوؼ في معنى
 ىذا ومن موصوفها، تباين ال صفات الصفات ىذه فإف. وغيرىا والبصر والسمع،

 السماوات في وما البيت وإضافة إليو، وعيسى آدـ روح تعالى اهلل إضافة النوع
 اهلل ذات من وليست بهما، قائمة وعيسى آدـ، فروح إليو، الناقة وإضافة إليو، واألرض

 قائمة أعياف والناقة واألرض، السماوات في وما والبيت قطًعا، صفاتو من وال تعالى،
 إف: يقوؿ أف ألحد يمكن ال كاف وإذا صفاتو، من وال اهلل ذات من وليست بنفسها،

 من ليست إليو أضافها التي الروح فكذلك صفاتو من وال ذاتو من اهلل وناقة اهلل، بيت
 وكما - وجل عز - اهلل عن منفصل بائن الكل إذ بينهما فرؽ وال صفاتو، من وال ذاتو
 يتوفاىا اهلل، بإذف الحي بدف تحل جسم الروح فكذلك األجساـ من والناقة البيت أف
 تقبض، حين الميت بصر ويتبعها الموت، عليها قضى التي ويمسك موتها، حين اهلل

 .آخر جنس من جسم لكنها
 صفاتو من ىو بل اهلل عن منفصبًل  يكوف ال ما: اهلل إلى المضاؼ من: الثاني النوع

 إلى ونزولو عرشو، على واستوائو وبصره، وسمعو، ويده، كوجهو، الفعلية، أو الذاتية
 إلى الصفة إضافة باب من تعالى اهلل إلى فإضافتو ذلك، ونحو الدنيا، السماء

 .وخالقو مالكو إلى والمملوؾ المخلوؽ إضافة باب من وليس موصوفها،
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 وىو األظهر، إنو: قلنا ما غير آخر معنى يحتمل"  اهلل من الروح إف: " المتكلم وقوؿ
 المعنى وىذا معلومة، غير فمادتها الروح أما التراب، وىي معلومة، مادتو البدف أف

 ُأوتِيُتمْ  َوَما رَبّْي َأْمرِ  ِمنْ  الرُّوحُ  ُقلِ  الرُّوحِ  َعنِ  َوَيْسأَُلوَنكَ : }تعالى اهلل قاؿ كما. صحيح
 ال أمر أنها إليو إضافتها في الحكمة من - أعلم واهلل - وىذه{ . قَِليبًل  ِإالَّ  اْلِعْلمِ  ِمنَ 

 العظيمة العلـو كسائر بعلمو اهلل استأثر مما ىي بل البشر علم إليو يصل أف يمكن
 اهلل شاء بما إال القليل ىذا من بشيء نحيط وال القليل، إال منها نؤت لم التي الكثيرة

 .- وتعالى تبارؾ -
 الدنيا في وفبلحنا صبلحنا، بو ما وعلمو رحمتو من علينا يفتح أف تعالى، اهلل فنسأؿ

 .واآلخرة
 وضاح ابن عن القطاف، بن سعيد بن اهلل عبد بن اهلل عبد بن أحمد وحدثني - ٗٔ
 حدثنا: قاؿ موسى، بن أسد حدثنا: قاؿ مريم أبي بن سعيد محمد أبو حدثنا: قاؿ

 أبا يا: لو فقاؿ مالك بن أنس على دخل أنو ظبلؿ أبو حدثنا: قاؿ ربيعة بن أشرس
 اهلل نبي بو حدثني بما أحدثك أفبل: قاؿ أعقلو، ال: قاؿ؟ بصرؾ في أصبت متى ظبلؿ
 ثواب ما جبريل يا: قاؿ اهلل أف ربو عن السبلـ عليو جبريل عن وسلم عليو اهلل صلى

 جبريل يا: قاؿ علمتني، ما إال أعلم ال رب: جبريل قاؿ؟ كريمتو أخذت إذا عبدي
 .ٔ(انتهى .وجهي إلى النظر كريمتو أخذت إذا عبدي ثواب

                                                           

 األوسط المعجم في الطبراني أخرجو(: ضعيف، ٖٚٚ٘قاؿ العبلمة األلباني في الضعيفة ) ٔ
 وأشرس، صدوؽ ىو: قلت، وسى بن أسد إال أشرس عن يروه لم :وقاؿ... (ٜٜٔٓ/ٕ/ٖٕٙ/ٕ)
 وإنما ،( ٔٛ/  ٙ)  فيهم حباف ابن وذكره ، الثقات من أربعة عنو روى فقد - عندي - مثلو ؛

 ابن قاؿ ذلك، غير وقيل ؛ - ظبلؿ أبي بن ىبلؿ واسمو - ظبلؿ أبي شيخو من الحديث علة
 يجوز ال حديثو، من ليس ما أنس عن يروي مغفبل، شيخا كاف" (:٘ٛ/ٖ) الضعفاء في حباف

 بن يحيى وعنو ، أيضا أنس عن يروي ىبلؿ، أبي بن ىبلؿ غير وىذا " بحاؿ بو االحتجاج
 جـز وبو قبلو، الذي وبين بينو فرؽ فقد ؛(ٗٓ٘/٘) الثقات في حباف ابن ذكره ىكذا .المتوكل

 خلطو من ووىم المتوكل، بن يحيى إال عنو يرو لم مجهوؿ، بصري" :التقريب في فقاؿ الحافظ،
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 على وتبعو، " حباف ابن سوى ؛ ضعفوه:" الكاشف في قاؿ فقد ؛ الذىبي إلى يشير، " قبلو بالذي
 بن أشرس وفيو األوسط، في الطبراني رواه(:" ٜٖٓ/ٕ) الحديث عقب فقاؿ الهيثمي؛ ذلك

"  حباف ابن ووثقو عدي، وابن والنسائي داود أبو ضعفو ؛ ظبلؿ وأبو ، ذكره من أجد ولم ، الربيع
 ، أباه يسم لم أنو إال سبق كما حباف ابن وثقو فقد!  غرائبو من"  ذكره من أجد لم: " وقولو !

 أنو إال حاتم أبي ابن وتبعو ،(ٕٗ/ٕ/ٔ) التاريخ في أيضا البخاري وكذا شيباف، أبي: بكنيتو وذكره
 بنت غفيرة ترجمة في حباف ابن أخرجها أخرى طريقا للحديث وجدت وقد، ( ربيعة)  أباه سمى
 عبد بن محمد ثنا الدمشقي سميع بن محمد بن الملك عبد حدثنا(: ٗ/ٜ) الثقات من واقد

 ثابت بيت في ظبلؿ وأبو أنس كاف قالت ثابت بنت حميدة حدثتني:  قالت عنها الدقيقي الملك
 حديثا أحدثك فهل قاؿ أعقل صبي وأنا: فقاؿ ؟ بصرؾ فقدت متى!  ظبلؿ أبا يا:  أنس فقاؿ ،

 قاؿ ؟ وعبل وجل عز اهلل عن يرويو وجبريل جبريل، عن يرويو وسلم، عليو اهلل صلى حبيبي حدثنيو
 قاؿ"  علمتنا ما إال لنا علم ال سبحانك: " فقاؿ ؟ كريمتيو سلبت من جزاء ما!  جبريل يا"  :

 في إال تعرؼ ال غفيرة؛ ضعيف؛ إسناد وىذا: قلت"  وجهي إلى والنظر داري، في الخلود جزاؤه
 ا.ىػ (ٕٓ٘/ٙ) ىذه غفيرة برواية حباف ابن ذكرىا مثلها، ثابت بنت وحميدة الرواية، ىذه

 رحمني اهلل وإياؾ اعلم: غرض المصنف من ىذا الحديث ىو إثبات رؤية اهلل يـو القيامة، فمسألة
 رؤية يرى وعبل جل أنو على - تعالى اهلل رحمهم - والجماعة السنة أىل إجماع انعقد قد أنو

 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 ةالمتشابه 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،
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 أبو حدثنا: قاؿ عدي بن يوسف حدثنا: قاؿ وضاح ابن عن وىب وحدثني - ٘ٔ
 عن الخدري، سعيد أبي عن أو ىريرة، أبي عن صالح، أبي عن األعمش، عن معاوية،

 أسكنك أنت آدـ يا موسى فقاؿ وموسى آدـ احتج): قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي
 .ٔ(الحديث ذكر ثم...  روحو من فيك ونفخ الجنة، اهلل

                                                                                                                                                  

 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

 -: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: فقالوا المذىبين بين

 .والدنيا الدين صبلح فيو لما وإياؾ يتوالنا ربنا واهلل قالوا، بما نقوؿ ونحن عنهم، البتة يخرج
 وسيأتي في ىذه المسألة باب مستقل.

ىريرة إسناد المصنف فيو ضعف، ولكن الحديث صحيح قطعا، فهو متفق عليو من حديث أبي  ٔ
 (.ٕٕ٘ٙ(، ومسلم )ٗٔٙٙ،  ٜٖٓٗرضي اهلل عنو البخاري )

( وفيو نظر كما قدمنا روحو من فيك ونفخ: محل الشاىد عند المصنف قولو في الحديث )مسألة
 في التعليق قبل السابق.
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 بن يزيد أخبرنا: قاؿ وىب ابن عن يونس، عن أسلم عن إسحاؽ وحدثني - ٙٔ
 عليو اهلل صلى النبي زوج عائشة عن حسين، بن علي عن عقبة، بن موسى عن عياض،

 الحديث ذكر ثم: ... ساجد وىو يقوؿ والسبلـ الصبلة عليو النبي سمعت أنها وسلم
 .ٔ(نفسك على أثنيت كما أنت): آخره وفي

                                                                                                                                                  

 

إسناد المصنف ضعيف جدا من أجل يزيد بن عياض، ولكن الحديث صحيح فقد أخرجو  ٔ
 من ليلة سلم و عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقدت ) قالت عائشة عن ىريرة أبي عن( ٙٛٗمسلم )
 اللهم يقوؿ وىو منصوبتاف وىما المسجد في وىو قدميو بطن على يدي فوقعت فالتمستو الفراش

 كما أنت عليك ثناء أحصى ال منك بك وأعوذ عقوبتك من وبمعافاتك سخطك من برضاؾ أعوذ
 (. نفسك على أثنيت
 النػَّْفس يثبتوف والجماعة السنة أىلالمصنف من ىذا الحديث إثبات صفة النفس، و : غرض مسألة

 .والسنة بالكتاب ثابتة وىي وَجلَّ، َعزَّ  ذاتو ىي ونَػْفُسو تعالى، هلل
 :الكتاب من الدليل

 [.ٖٓ ،ٕٛ: عمراف آؿ{ ]نَػْفَسوُ  اهللُ  َوُيَحذّْرُُكمُ : }تعالى قولو - ٔ
 [ٙٔٔ: المائدة{ ]نَػْفِسكَ  ِفي َما َأْعَلمُ  َوال نَػْفِسي ِفي َما تَػْعَلمُ : }قولو و - ٕ
 [.ٗ٘: األنعاـ{ ]الرَّْحَمةَ  نَػْفِسوِ  َعَلى رَبُُّكمْ  َكَتبَ : }وقولو - ٖ

 :السنة من الدليل
 مسلم رواه(. ٓٓٓ نفسي على الظلم حرمت إني! عبادي يا: )المشهور الحديث - ٔ
(ٕ٘ٚٚ.) 

 كما أنت عليك ثناء أحصي ال منك، بك وأعوذ ٓٓٓ: )عنها اهلل رضي عائشة حديث - ٕ
 (.ٙٛٗ) مسلم رواه(. نفسك على أثنيت

 إذا معو وأنا بي، عبدي ظن عند أنا: تعالى اهلل يقوؿ: )عنو اهلل رضي ىريرة أبي حديث - ٖ
 ومسلم ،(٘ٓٗٚ) البخاري: رواه( ٓٓٓنفسي في ذكرتو نفسو، في ذكرني فإف ذكرني،

(ٕٙٚ٘.) 
 ذاتو ىي ونفسو: اهلل نَػْفس عن( ٜٙٔ/ ٗٔ) الفتاوى مجموع في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ

 .المقدسة
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: يقاؿ كما وعينو؛ ذاتو الشيء بنَػْفس ويراد(: ٖٜٕ - ٕٜٕ/ ٜ) الفتاوى مجموع في أيضاً  وقاؿ
 وقاؿ ،{نَػْفِسكَ  ِفي َما َأْعَلمُ  َوال نَػْفِسي ِفي َما تَػْعَلمُ : }تعالى قاؿ وقد وعينو، نفسو زيداً  رأيت
 الحديث وفي ،{نَػْفَسوُ  اهللُ  َوُيَحذّْرُُكمُ : }تعالى وقاؿ ،{الرَّْحَمةَ  نَػْفِسوِ  َعَلى رَبُُّكمْ  َكَتبَ : }تعالى

 سبحاف: لوزنتهن قلتيو بما وزف لو كلمات أربع بعدؾ قلت لقد: )المؤمنين ألـ قاؿ أنو الصحيح؛
 وفي ،(كلماتو مداد اهلل سبحاف نفسو، رضى اهلل سبحاف عرشو، زنة اهلل سبحاف خلقو، عدد اهلل

 بي عبدي ظن عند أنا: تعالى اهلل يقوؿ: )وسلم عليو اهلل صلى النبي عن اإللهي الصحيح الحديث
 مؤل في ذكرتو مؤل؛ في ذكرني وإف نفسي، في ذكرتو نفسو، في ذكرني إف يذكرني، حين معو وأنا
 ىي التي نفسو، اهلل: العلماء جمهور عند النَػْفس بلفظ فيها المراد المواضع فهذه ؛(منهم خير

 للذات، صفة بها المراد وال الصفات، عن منفكة ذاتاً  بها المراد ليس بصفاتو، المتصفة ذاتو،
 الصفات، عن المجردة الذات أنها طائفة يظن كما الصفات، باب من يجعلونها الناس من وطائفة

 .اىػ. خطأ القولين وكبل
 وقولو ،{نَػْفَسوُ  اهللُ  َوُيَحذّْرُُكمْ : }تعالى اهلل قوؿ: باب: )البخاري صحيح من( التوحيد كتاب) وفي
 {(.نَػْفِسكَ  ِفي َما َأْعَلمُ  َوال نَػْفِسي ِفي َما تَػْعَلمُ : }ذكره جل

 .المقدسة ذاتو: أي{ نَػْفَسوُ  اهللُ  َوُيَحذّْرُُكمُ : }التفسير في القاسمي وقاؿ
 تعالى، اهللَ : ىذا في بالنػَّْفسِ  المراد(: ٜٕٗ/ ٔ) الشرح في الغنيماف اهلل عبد الشيخ قاؿ

 قالو كما الذات صفة بو يراد ال كما الصفات، عن منفكة ذاتاً  بذلك يقصد وال بصفاتو، المتصف
 اىػ. الناس بعض
 التوحيد؛ كتاب في خزيمة ابن اإلماـ منهم وَجلَّ، َعزَّ  هلل صفةً ( النػَّْفس) يعدُّ  من السلف من لكن

: ىذا كتابنا في وعبل جل خالقنا صفات ذكر من بو نبدأ ما فأوؿ(: ٔٔ/ ٔ) أولو في قاؿ حيث
 .اىػ لو نَػْفس ال َعَدماً  يكوف أف وعزَّ  خلقو، كنَػْفسِ  نَػْفُسو تكوف أف عن ربنا جل نفسو، ذكر

 ثم ،(النػَّْفس) الصفات من النقل بو وصحَّ  القرآف بو نطق ومما: قاؿ المقدسي؛ الغني عبد ومنهم
(. ٓٗ ص) المقدسي الغني عبد الحافظ عقيدة: انظر. ذلك إلثبات واألحاديث اآليات بعض سرد

 .البغوي ومنهم
 المقدسة، ذاتو ىي التي اهلل، نفس أف ومعلـو(: "ٖٛٓ/ ٓٔ) التعارض درء اإلسبلـ شيخ قاؿو 

 المنتسبين من طائفة ذىب وقد المخلوقين، من أحد نفس مثل ليست الكماؿ، بصفات الموصوفة
 إلى وغيرىما، وأحمد، الشافعي، أصحاب من طائفة وفيهم وغيرىم، الحديث، أىل من السنة، إلى
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 سبحانو، ذاتو ىي اهلل نفس بل صفة، ليست أنها والصواب الصفات، من صفة النفس أف
 ىػ.ا سبحانو بصفاتو الموصوفة

 وصحَّ  القرآف بها نطق ومما: قاؿ ؛(٘ٙ ص) الثمر قطف في خاف حسن صديق المتأخرين ومن
: أي: قاؿ ،{نَػْفَسوُ  اهللُ  َوُيَحذّْرُُكمْ : }تعالى قولو تفسير في لكنو ،(النػَّْفس: )الصفات من النقل بها

 .المقدسة ذاتو
 (.ٖٚٓ - ٖ٘ٓص) جل و عز اهلل صفات كتاب. أعلم واهلل

 النفس: معاف لها النفوس وجمعها النػَّْفس(: ٕٔٚ - ٕٓٚ/ ٚ) العين في الخليل قاؿ: مسألة
. سواء واألنثى الذكر ،- السبلـ عليو - آدـ حتى نفس، إنساف وكل الجسد، حياة بو الذي الروح
 النسيم خروج أي التنفس والنػََّفس وسخاء، وجبلدة خلق أي نْفس لو ورجل نفس، بعينو شيء وكل
 فيو، متنافس نفيس وشيء نَفس، منو مستراح وكل أنفاس، وثبلثة بنفس الماء وشربت الجوؼ، من

 ىػ. ا"نفيساً  صار أي نفاسة الشيء ونَػُفس ضننت، ونفاسة، نفساً، علي بو ونفست
 يقاؿ بو، يؤكد وذاتو، عينو، الشيء ونفس والعين، والجسد، الدـ، والنفس الروح، اللغة في فالنفس

 .بنفسو وجاءني نفسو، فبلناً  رأيت
 بمعنى فورد مواضع، عدة في - تعالى - اهلل كتاب في النفس لفظ ورد: الشرع في النفس معنى
 الروح، بمعنى ىنا فالنفس ،[ٖٜ - األنعاـ{ ]أَنُفَسُكمْ  َأْخرُِجوا: }- تعالى - قولو في كما الروح

 َما يَػْعَلمُ  اللَّوَ  َأفَّ  َواْعَلُموا: }- تعالى - قاؿ الذات، بمعنى النفس جاءت كما األقواؿ، أحد في
 ِفي َما َأْعَلمُ  َوال نَػْفِسي ِفي َما تَػْعَلمُ : }- تعالى - وقاؿ ،[ٖٕ٘ - البقرة{ ]فَاْحَذُروهُ  أَنُفِسُكمْ  ِفي

 ىنا فالنفس ،[ٕٛ - عمراف آؿ{ ]نَػْفَسوُ  اللَّوُ  َوُيَحذّْرُُكمْ : }وقاؿ ،[ٙٔٔ - المائدة{ ]نَػْفِسكَ 
 ىي التي اهلل، نفس أف ومعلـو(: "ٖٛٓ/ ٓٔ) التعارض درء اإلسبلـ شيخ قاؿ الذات، بمعنى

 ذىب وقد المخلوقين، من أحد نفس مثل ليست الكماؿ، بصفات الموصوفة المقدسة، ذاتو
 الشافعي، أصحاب من طائفة وفيهم وغيرىم، الحديث، أىل من السنة، إلى المنتسبين من طائفة

 ىي اهلل نفس بل صفة، ليست أنها والصواب الصفات، من صفة النفس أف إلى وغيرىما، وأحمد،
 ىػ.ا"- سبحانو - بصفاتو الموصوفة ،- سبحانو - ذاتو
 من: "- وسلم عليو اهلل صلى - قولو ذلك ومن الذات، بمعنى كثيراً  النفس لفظ ورد السنة وفي

 وليس القيامة، يـو بو عذب بشيء نفسو قتل ومن قاؿ، كما فهو كاذباً  اإلسبلـ يمين على حلف
 ".يملكو ال شيء في نذر رجل على
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 إذا اإلنساف تروا ألم: "- وسلم عليو اهلل صلى - قولو ومنو الروح، بمعنى النفس لفظ ورد كما
 ".نفسو بصره يتبع حين فذلك: "قاؿ بلى، قالوا بصره؟ شخص مات
 - وسلم عليو اهلل صلى - النبي أتى جبريل أف الحديث ففي العين، بمعنى النفس جاءت كما

 شر من يؤذيك، شيء كل من أرقيك، اهلل باسم" :قاؿ ،"نعم: "فقاؿ اشتكيت محمد يا: "فقاؿ
( ٓٚٔ/ ٗٔ) المنهاج في النووي قاؿ ،"أرقيك اهلل باسم يشفيك، اهلل حاسد عين أو نفس، كل

 المراد أف يحتمل وقيل اآلدمي، نفس بالنفس المراد أف يحتمل قيل ،"نفس كل شر من: "وقولو"
 قاؿ كما بعينو، الناس يصيب كاف إذا نفوس رجل ويقاؿ العين، على تطلق النفس فإف العين، بها
 بلفظ التوكيد باب من" حاسد عين أو" قولو ويكوف ،ٙ" عين ذي كل شر من" األخرى الرواية في

 في بمعانيها جاءت الشرع في فالنفس. ىػ. ا" أعلم واهلل لفظو في الراوي من شك أو مختلف،
 .اللغة
 :الفبلسفة اصطبلح في النفس معنى
(: ٕٕٗ - ٕٔٗص) الفلسفي المصطلح كتاب ضمن الحدود كتاب في كما سينا ابن يقوؿ

 يشترؾ معنى وعلى والنبات، والحيواف، اإلنساف، فيو يشترؾ معنى على يقع مشترؾ، اسم النفس"
 وحد. بالقوة حياة ذي آلي، طبيعي، جسم كماؿ أنو األوؿ المعنى فحد. والمبلئكة اإلنساف، فيو

 أي - نطقي مبدأ عن باالختيار، لو محرؾ كماؿ ىو جسم غير جوىر أنو اآلخر بالمعنى النفس
 أو فصل، ىو بالفعل والذي اإلنسانية، النفس فصل ىو بالقوة والذي بالقوة، أو بالفعل، - عقلي

 .ىػ. ا" المبلكية للنفس خاصة،
 :أمرين على تطلق الفبلسفة عند النفس أف يتضح التعريف ىذا خبلؿ ومن

 .إنسانية ونفس فلكية، نفس: قسمين على وىو فعلو، دوف ذاتو في المادة عن المفارؽ الجوىر"
 كشاؼ". حيوانية ونفس نباتية، نفس: أيضاً  قسمين على وىو مادية، قوة بل بمجرد ليس ما وعلى

 (.ٜٖٚٔ/ ٕ) الفنوف اصطبلحات
 واحد كل التي ىو، ما جواب في بالعدد مختلفين كثيرين على المقوؿ المعنى ىي الكلية والنفس

 .لشخص خاصة نفس منها
 السماوية، لؤلجساـ مدبرة كماالت ىي التي الجسمانية، غير الجواىر جملة ىي الكل ونفس

 الطبيعية، األجساـ لوجود قريب مبدأ ىو الكل ونفس. العقلي االختيار سبيل على لها المحركة
 .السماوية المبلئكة وىي عنو، فائض ووجوده الكل، عقل مرتبة بعد الوجود نيل في ومرتبتو
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 أفعالها، في للمادة مقارنة الناطقة، النفس يسمونها التي وىي اإلنسانية، النفس أف ذلك ويوضح
 وكذلك. ٘- يروف كما - ذاتها في عنها مجردة ولكنها المادة، في كانت إذا إال تفعل ال يعني

 من أجسامها بواسطة إال تفعل ال ولكن ذاتها، في المادة عن مجردة أنها عندىم الفلكية النفس
. وفيو الجسم بذلك فعلها أف بسبب بجسم، خاصة جعلت فإنما نفس كل: قالوا األفبلؾ،
 متعلقة تكوف أف بد ال عندىم النفس بل األجساـ، تفارؽ ال المتفلسفة من يثبتها من عند فالنفوس
 فإذا نفساً، سموىا لبدنو، مدبرة اإلنساف نفس دامت وما والتصريف، التدبير تعلق بالجسم،

 النفس وأما المادة، عبلئق وعن المادة، عن المجرد ىو عندىم العقل ألف عقبًل؛ سموىا فارقت
 أو جوىر، ىي ىل الفلكية، النفس في تنازعوا وقد والتصريف، التدبير تعلق بالبدف، المتعلقة فهي

 قوؿ وىذا والغضبية، الشهوية، كالقوة بالفلك، قائمة أعراض أنها: أحدىما قولين على عرض؟
 وغيره سينا ابن يميل وإليو الناطقة، كالنفس بأنفسها قائمة جواىر أنها: والثاني أرسطو، أتباع أكثر
 الفتاوى ومجموع ،(ٖ٘/ ٔ) التعارض ودرء ،(ٖٕ٘ - ٕٕ٘/ ٕ ،ٖٗ/ ٔ) الصفدية في كما

(ٜ /ٕٖٚ.) 
 الفبلسفة تهافت في كما تسعة، فهي األفبلؾ، بعدد الفلكية النفوس أف عندىم والمشهور

 (.ٓٚص)
 للوثنية امتداد إال ىي ما والنفوس، العقوؿ، في الفبلسفة، بها قاؿ التي اآلراء تلك أف والحق

 وأف تحركها، نفوساً  لها وأف سماوية، أجساـ الكواكب أف ترى والتي اليوناف، عند القديمة
 تلك شرحوا اليوناف ففبلسفة عندىم، إلهاً  يعتبر كوكب وكل وأجسامنا، نفوسنا، في تأثيراً  لحركاتها
 .وأمثالهم والفارابي سينا كابن لئلسبلـ المنتسبين بعض بعدىم من تلقفها فلسفية، بطريقة الوثنيات

 :منها عدة وجوه من باطل النفوس في الفبلسفة وقوؿ
 عليو اهلل صلى - رسولو سنة في وال اهلل، كتاب في يرد لم النفس للفظ التفسير ىذا أف: أوالً 

 وبمعنى الروح، بمعنى الشرع في النفس لفظ جاء بل والتابعين، الصحابة كبلـ في وال ،- وسلم
 .ذكروه الذي المعنى عن فضبلً  المبلئكة على النفس إطبلؽ يرد ولم والذات، العين،

 لؤلجساـ قريب مبدأ وأنها السماوية، األجساـ تدبر التي ىي الفلكية النفوس بأف قولهم: ثانياً 
 اهلل ىو وإيجادىم الخلق، بتدبير المتفرد إذ الربوبية، في الشرؾ من وىو فاسد، قوؿ الطبيعية،

 .وحده
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: قاؿ شيبة أبي ابن عن وضاح، ابن عن خالد، بن أحمد عن إسحاؽ وحدثني - ٚٔ
 أمامة أبي عن القاسم، عن نمير، بن بشر حدثنا: قاؿ السهمي بكر بن اهلل عبد حدثنا

 وأخذ القضية، وقضى الخلق، اهلل خلق): قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف
 بيده الشماؿ وأىل بيمينو، اليمين أىل فأخذ الماء على وعرشو النبيين، ميثاؽ

 .ٔ(الحديث ذكر ثم...  يمين الرحمن يد وكلتا األخرى،
                                                                                                                                                  

 النفس إف ويقولوف الفلكية، النفس حركة إلى مستندة الحوادث جميع إف يقولوف أنهم: ثالثاً 
 الحوادث؛ جميع تعلم أنها اتبعو ومن سينا ابن ادعى بل الفلك، حركات جزئيات تعلم الفلكية
 يجري بما عالمة الفلكية النفوس أف واعتقادىم الفلكية، الحركة ىو سببها ألف بأسبابها؛ لعلمها

 في حلولها خبلؿ من إال تفعل وال المبلئكة، ىي عندىم الفلكية فالنفوس باطل، قوؿ حوادث من
 من بعمل موكل منهم وكل اهلل، خلق من مسخر خلق المبلئكة أف ومعلـو السماوية، األفبلؾ

 .بو وكلت ما إال تعلم ال بل حوادث من يقع ما جميع تعلم ال وىي األعماؿ،
 وأف ذاتها، في للمادة مفارقة وأنها جسم، غير جوىر، أنها اإلنسانية النفس في قولهم: رابعاً 

 بصر وال سمع وال تصورات وال علـو ال األحواؿ، من حاؿ لها يتجدد ال البدف فارقت إذا النفس
 حاؿ على عندىم تبقى بل ويحدث، يتجدد، قد مما ذلك غير وال وسرور، فرح وال إرادات وال

 وىي النفس، أف على األدلة دلت قد بل علم، بغير قوؿ وىو صحيح، غير وأبداً، أزالً  واحدة
 إما تكوف البدف مفارقتها بعد وأنها إليو، ويشار ويُرى وينزؿ يصعد متحرؾ خفيف حي جسم الروح،
 .البدف مفارقتها بعد لها يحدث بما وتشعر تحس فهي منعمة، وإما معذبة،
 .اهلل بنات المبلئكة إف المشركين بقوؿ شبيو اهلل عن النفوس بتولد قولهم أف: خامساً 
 عن بعيد وثني ومصدره البطبلف، ظاىر وىو العقوؿ، في لقولهم مكمل النفوس في الفبلسفة فقوؿ

 (.ٖ٘٘ص) الربوبية بتوحيد المتعلقة والمصطلحات األلفاظ كتاب انظر. اإلسبلـ
/ ٜٕ ص) الجهمية على الرد في الدارمي، و (ٖٓٔٔ رقم ، ٗ٘ٔ ص) الطيالسىأخرجو  ٔ

 رقم ، ٕٕٗ/ٛ) في الكبير والطبرانى، (نمير بن بشر ٜٙٔ ترجمة ، ٜٖٔ/ٔ) العقيلى، و (ٕٗ
 (ٜٖ رقم ، ٜٛ٘/ٕ) العظمة فى الشيخ وأبو، (ٕٖٙٚ رقم ، ٕٖ٘/ٚ) األوسط فىو  ،(ٖٜٗٚ

 كذبو متروؾ وىو البصري نمير بن بشر األولى ففي أمامة، أبي عن طريقاف والحديث مداره عاى
 الحديث ضعف، لذا شعبة كذبو متروؾ أيضا وىو الحنفي الزبير بن جعفر الثانية وفي، بعضهم
 ابن وضعفو عليو، يتابع وال وقاؿ( نمير بن بشر ٜٙٔ ترجمة ، ٜٖٔ/ٔ) الضعفاء في العقيلى
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 والكبير األوسط فى الطبرانى رواه( : ٜٛٔ/ٚ) الهيثمى وقاؿ ،(ٕٛٙ/ٚ) الكامل في عدي
 .وىوضعيف الزبير بن جعفر الكبير إسناد وفى ضعيف وىو سالم بن سالم وفيو باختصار

 أف وإياؾ اهلل رحمني اعلم: مراد المصنف من ىذا الحديث إثبات اليدين هلل عز وجل، مسألة
 وال تحريفٍ  غير من تعالى؛ صفاتو باقي نثبت كما نثبتها وَجلَّ، َعزَّ  هلل خبرِيَّةٌ  ذاتيةٌ  صفةٌ  اليداف

 .والسنة بالكتاب ثابتةٌ  وىي تمثيٍل، وال تكييفٍ  غير ومن تعطيٍل،
 :الكتاب من الدليل

 َمْبُسوطََتافِ  يََداهُ  َبلْ  قَاُلوا ِبَما َوُلِعُنوا أَْيِديِهمْ  ُغلَّتْ  َمْغُلوَلةٌ  اهللِ  يَدُ  اْليَػُهودُ  َوقَاَلتِ : }تعالى قولو - ٔ
 [.ٗٙ: المائدة{ ]َيَشاءُ  َكْيفَ  يُنِفقُ 

 [.٘ٚ: ص{ ]بَِيَديَّ  َخَلْقتُ  ِلَما َتْسُجدَ  َأفْ  َمنَػَعكَ  َما: }وقولو - ٕ
 :السنة من الدليل

 مسيء ليتوب بالليل يده يبسط تعالى اهلل إفَّ : )عنو اهلل رضي األشعري موسى أبي حديث - ٔ
 مسلم رواه( مغربها من الشمس تطلع حتى الليل، مسيء ليتوب بالنهار يده ويبسط النهار،

(ٕٚٙٓ.) 
 بيده، اهلل خلقك البشر؛ أبو أنت! آدـ يا: فيقولوف فيأتونو: ) ... وفيو الشفاعة، حديث - ٕ

 (.ٜٗٔ) ومسلم ،(ٖٖٓٗ) البخاري: رواه... (  روحو من فيك ونفخ
! الجنة أىل يا: الجنة ألىل يقوؿ وَجلَّ  َعزَّ  اهلل إفَّ : )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

 ىذا في نقولو ما األلباب أولي يا تدبروا(: ٕٜٔص) التوحيد كتاب في خزيمة ابن األئمة إماـ قاؿ
 وشرحو إياكم، اهلل بهداية تستيقنوا والعينين الوجو، ذكر في قولنا كنحو: اليدين ذكر في الباب،

 صلى نبيو لساف على وبينو،  تنزيلو محكم في وعبل، جل اهلل قصو بما لئليماف صدوركم وعبل جل
 والعدؿ والصواب الحق أف إياكم اهلل بتوفيق وتعلموا،  وجل عز خالقنا صفات من وسلم عليو اهلل
 مشبهة، يسميهم من جهل على وتقفوا السنن، ومتبعي اآلثار، أىل مذىب مذىبنا الجنس ىذا في
 في البارئ الخالق أعلمنا كما يداف وعبل جل هلل: نقوؿ نحن بالتشبيو جاىلوف المعطلة الجهمية إذ
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 وجل عز ربنا يدي كلتا: ونقوؿ،  وسلم عليو اهلل صلى المصطفى نبيو لساف وعلى،  تنزيلو محكم
 جميعا األرض يقبض وجل عز اهلل إف: ونقوؿ،  وسلم عليو اهلل صلى النبي أخبر ما على يمين،

 من كاف من: ونقوؿ فيهما، شماؿ ال يمين، يديو وكلتا األخرى، بيده السماء ويطوي يديو، بإحدى
 وأشدىم،  آدـ بني أقوى يديو، في نقص ال،  التركيب مستوي،  واألركاف األعضاء سليم آدـ بني

 على كثيرة، أجزاء من جزء من واحدة، شعرة من أقل قدر على يقبض أف عن عاجز يداف لو بطشا
 وقضى ىذا، وقتنا إلى آدـ بني من اهلل خلقهم من جميع أف ولو أرضين؟ سبع من واحدة أرض

 من واحدة أرض قبض على وحاولوا،  بعضا بعضهم معونة على اجتمعوا لو الساعة قياـ إلى خلقهم
 على جميعا اجتمعوا لو وكذلك لو، مستطيعين غير ذلك عن عاجزين كانوا بأيديهم السبع األرضين

 فكيف عنو، عاجزين وكانوا،  يستطيعوا ولم ذلك، على يقدروا لم واحدة سماء أجزاء من جزء طي
 المخلوقين يد ووصف واأليدي، القوة من بينا بما خالقو يد وصف من - الحجا ذوي يا - يكوف

 ما على أصابع يثبت من مشبها يكوف كيف أو المخلوقين؟ بيد الخالق يد مشبها والعجز بالضعف
 يمسك وعبل جل اهلل إف: ونقوؿ البارئ؟ للخالق وسلم عليو اهلل صلى المصطفى النبي بينو

 خلق منذ آدـ بني جميع إف: ونقوؿ الحديث تماـ إصبع، على واألرضين إصبع، على السموات
 من سماء من كثيرة أجزاء من جزء إمساؾ على اجتمعوا لو الصور في ينفخ أف إلى آدـ اهلل

 مستطيعين وال ذلك، على قادرين غير كانوا أبدانهم بجميع السبع أراضيو من أرض أو،  سماواتو
 لو وأثبتو،  لنفسو اهلل ثبتو ما على يدين وجل عز هلل يثبت من يكوف فكيف عنو، عاجزين بل لو،

 يشاء كيف ينفق مبسوطتاف، يداف هلل: نقوؿ آدـ؟ بني بيدي ربو يدي مشبها وسلم عليو اهلل صلى
 تزاال لم قديمتاف ويداه السبلـ، عليو لموسى التوراة كتب وبيده،  السبلـ عليو آدـ اهلل خلق بهما

 ثم رميما، ثم،  ميتة تصير بالية باقية، غير فانية،  قديمة غير محدثة المخلوقين وأيدي باقيتين،
 - العقبلء أيها -: أصحابنا يلـز تشبيو فأي{ ، الخالقين أحسن اهلل تبارؾ} آخر خلقا اهلل ينشئو

 ىؤالء وقوؿ وسلم عليو اهلل صلى المصطفى نبيو لو وأثبتو،  لنفسو الخالق أثبتو ما للخالق أثبتوا إذا
 مشبو، فهو بالقلب وتصديقا باللساف إقرارا بو ويؤمن،  اهلل كتاب يقرأ من كل أف يوجب المعطلة

 الخالق يشبو: فهو خالقو يد وصف ومن الفرقة ىذه بزعم تنزيلو محكم في نفسو وصف ما اهلل ألف
 لساف وعلى كتابو، في نفسو بو اهلل وصف ما بكل يكفر أف: مقالتهم قود على فيجب بالمخلوؽ،

 في نفسو بو اهلل وصف ما لجميع منكروف كفار ىم إذ اهلل؛ لعائن عليهم وسلم عليو اهلل صلى نبيو
: نقوؿ منو بشيء مصدقين وال منو، بشيء مقرين غير وسلم عليو اهلل صلى نبيو لساف وعلى كتابو،
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،  الخط جيد الصناعات، من بكثير عالم البطش، شديد الساعدين قوي يد: الناس بعض شبو لو
 ال أخرؽ، والمكاسب، الصناعات من خلو اآلدميين، من البطش، ضعيف بيد الكتابة، سريع

 في صبي بيد الشديد، والبطش بالقوة أوال ذكرنا من يد شبو أو واحدة، كلمة بيده يخط أف يحسن
، كبير أو المهد،  شبيهة يدؾ: لو نقوؿ أو بطش وال،  بسط وال،  قبض على يقدر ال يرعش، ىـر

 إف - المقالة ىذه سامع يقولو ما أما السباع، من غيرىا أو كلب، أو دب، أو خنزير، أو قرد، بيد
 من بالمحاؿ ونطقت التشبيو، ونكست التمثيل، جاىل يا أخطأت: - والنهى الحجا ذوي من كاف

 عالم وكل باألخرى، اليدين إحدى ويمثل يشبو أف جاز اليد اسم عليو وقع ما كل ليس المقاؿ،
 متبايني الصفة، مختلفي الشيئين على يقع قد الواحد االسم أف: محيط عنده فالعلم العرب، بلغة

 وأيديهما يداف، وللقرد آدـ، البن المرء قاؿ إذا التشبيو، اسم إطبلؽ يجز لم وإذا،  المعاني
 لساف وعلى كتابو في أعلم ما على يداف، هلل يقوؿ من مشبها يسمى أف يجوز فكيف مخلوقتاف،

 كتب وبيده آدـ، خلق بهما اهلل ويدا: ونقوؿ،  يداف آدـ لبني: ونقوؿ،  وسلم عليو اهلل صلى نبيو
 ما على مخلوقة آدـ بني وأيدي،  يشاء كيف ينفق مبسوطتاف، ويداه السبلـ، عليو لموسى التوراة
 معنى أف: المعطلة الجهمية وزعمت الباب ىذا وفي،  والعينين الوجو باب في: قبل وشرحت بينت
 على والدليل،  تأويل ال،  تبديل وىذا نعمتاه، أي[ ٗٙ: المائدة{ ]مبسوطتاف يداه بل: }قولو

،  منهما أكثر ال يداف وهلل البارئ، الخالق إال يحصيها ال،  كثيرة اهلل نعم أف ىذه دعواىم نقص
 جل فأعلمنا ،[٘ٚ: ص{ ]بيدي خلقت لما تسجد أف منعك ما: }اهلل لعنة عليو إلبليس قاؿ كما
: وجل عز اهلل وقاؿ اهلل، لكبلـ مبدال كاف بنعمتو آدـ خلق أنو زعم فمن بيديو، آدـ خلق أنو وعبل

 األرض أف اإليماف أىل يعقل أفبل ،{بيمينو مطويات والسموات القيامة يـو قبضتو جميعا واألرض}
 أال األخرى بالنعمة مطويات السموات أف وال القيامة، يـو نعمتيو إحدى قبضة تكوف ال جميعا
 من شر تجاىل أو جهل، الجهمية يدعيها التي الدعوى ىذه أف المؤمنين من الحجا ذوو يعقل

 مطويات والسموات القيامة، يـو يديو فإحدى وعبل، جل ربنا قبضة جميعا األرض بل الجهل،
 يسار؛ لو يكوف أف وعز ربنا جل فيهما شماؿ ال يمين، ربنا يدي وكلتا األخرى، اليد: وىي بيمينو

 خلقو، شبو عن وعز ربنا جل المخلوقين، عبلمات من يكوف إنما يسارا اليدين إحدى كوف إذ
 بل،  قولو متأولة ال اهلل، لكتاب مبدلة الجهمية أف وتستيقن تفهم اللغة جهة من أقوؿ ما وافهم

 أو مبسوطة، يداه بل: لقرئت الجهمية ادعت كما النعمة اليد معنى كاف لو،  مبسوطتاف يداه
 عز اهلل قاؿ فلما أكثر ال نعمتين نعمة تكوف أف ومحاؿ تحصى، أف من أكثر اهلل نعم ألف منبسطة،
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 أكثر ال يدين لنفسو ثبت أنو محيطا العلم كاف ،[ٗٙ: المائدة{ ]مبسوطتاف يداه بل: }وجل
 اآلية ىذه في اليد ذكر أف على أيضا دالة واآلية يشاء كيف ينفق مبسوطتاف أنهما وأعلم منهما،

{ مغلولة اهلل يد اليهود وقالت: }فقاؿ،  اليهود قوؿ وعبل جل اهلل حكى فقد النعمة، معناه ليس
 بل: }وقاؿ[ ، ٗٙ: المائدة{ ]أيديهم غلت: }عليهم ردا وجل عز اهلل فقاؿ[ ، ٗٙ: المائدة]

{ أيديهم غلت: }بقولو يرد لم اهلل أف: مؤمن كل يعلم وبيقين ،[ٗٙ: المائدة{ ]مبسوطتاف يداه
 عليهم اهلل رد وإنما،  مغلولة اهلل نعم أف أرادوا اليهود وال نعمهم، غلت أي[ ٗٙ: المائدة]

 مبسوطتاف، يديو أف المؤمنين وأعلم[ ٗٙ: المائدة{ ]مغلولة اهلل يد} قولهم في وكذبهم،  مقالتهم
 ىريرة، أبي عن منبو، بن ىماـ خبر في بيديو وجل عز اهلل إنفاؽ ذكر قدمنا وقد يشاء، كيف ينفق
 اهلل صلى النبي فأعلم «نفقة يغيضها ال سحاء مؤلى اهلل يمين»: وسلم عليو اهلل صلى النبي عن

 بعض وزعم يشاء كيف بهما ينفق أنو اهلل أعلم التي يداه وىما بيمينو، ينفق اهلل أف وسلم عليو
 من وىذا القوة، ىي اليد أف فزعم بقوتو، أي «بيديو آدـ اهلل خلق»: قولو معنى أف: الجهمية
 يفرؽ ال فمن اليد، ال العرب، بلغة األيد تسمى إنما والقوة العرب، بلغة جهل وىو أيضا، التبديل

 ىػ. ا والمناظرة الترؤس إلى منو أحوج الكتاتيب إلى والتسليم التعليم إلى فهو واأليد اليد بين
 بيده، السبلـ عليو آدـ وخلق(: ٔ٘ ص) الحديث أئمة اعتقاد في اإلسماعيلي بكر أبو وقاؿ
. بكيف فيو تعالى اهلل كتاب ينطق لم إذ يداه، كيف اعتقاد ببل يشاء، كيف ينفق مبسوطتاف ويداه

 .اىػ
 بيده، السبلـ عليو آدـ وخلق(: ٔ٘ ص) الحديث أئمة اعتقاد في اإلسماعيلي بكر أبو وقاؿ
 بكيف فيو تعالى اهلل كتاب ينطق لم إذ يداه، كيف اعتقاد ببل يشاء، كيف ينفق مبسوطتاف ويداه

 ىػ. ا
 وَجلَّ  َعزَّ  أنو على وأجمعوا(: )ٕٕ٘ ص) الثغر أىل إلى رسالة في األشعري الحسن أبو وقاؿ

 . اىػ( مبسوطتين يدين تعالى لو وأفَّ  ويرى، يسمع
 ،(لو صفة تعالى هلل اليد إثبات في: فصل(: )٘ٛٔ/ ٔ) الحجة في األصبهاني السُّنَّة قَػوَّاـ وقاؿ

 عليو اهلل صلى النبي سنة من البياف ذكر: )قاؿ ثم ذلك، على تدؿ التي اآليات بعض أورد ثم
 .اىػ. ذلك على تدؿ بسنده أحاديث أورد ثم( للتَػْنزيل موافقاً  اليد إثبات على وسلم
 والسنة القرآف في اليد لفظ ورد(: ٔٚٔ/ ٕ) المرسلة الصواعق مختصر في القيم ابن اإلماـ وقاؿ
 على يدؿ بما مقرونا فيو، متصرفا متنوعا ورودا موضع مئة من أكثر في والتابعين الصحابة وكبلـ
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 يطوي وأنو...  بيمينو الصدقة وأخذ...  والبسط والقبض، والطي، اإلمساؾ، من حقيقية؛ يد أنها
 .اىػ...  اليمنى بيده يأخذىن ثم القيامة، يـو السماوات

 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

 كاف 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

 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
 َخَلْقتُ  ِلَما َتْسُجدَ  َأف َمنَػَعكَ  َما: }وقولو[. ٕٚ: الرحمن{ ]واإلكراـ الجبلؿ ُذو رَبّْكَ  َوْجوُ  ويبقى}

 المعالي أبا الحرمين، إماـ أف واعلم: أيضا قاؿ ثم. ويدين وجهاً  لنفسو فأثبت[. ٘ٚ: ص{ ]بَِيَدىَّ 
 كتابو في لو وانتصر التأويل قرر وقد بالتأويل، القائلين أئمة أعظم من زمانو في كاف الجويني،

 أبو وكذلك: اهلل رحمو الشيخ قاؿ ثم النظامية العقيدة رسالتو في ذلك عن رجع ولكنو. اإلرشاد
 ال الذي الحق أف وبين ذلك، عن رجع ثم بالتأويل القائلين أعظم من زمانو في كاف الغزالي، حامد
 الحق أف اعلم: الكبلـ علم عن العواـ إلجاـ: كتابو في وقاؿ. السلف مذىب ىو فيو شك

: قاؿ ثم والتابعين، الصحابة أعني السلف مذىب ىو البصائر، أىل عند فيو مراء ال الذي الصريح
 مسلمة أصوؿ أربعة بتسليم ينكشف وحده السلف مذىب في الحق أف على الكلي البرىاف إف

 .عاقل كل عند
 الخلق أعرؼ ىو وسلم عليو اهلل صلى النبي أف المذكورة األصوؿ تلك من األوؿ أف بين ثم

 .ودنياىم دينهم في العباد أحواؿ بصبلح
 .شيئاً  منو يكتم ولم ومعاشهم، معادىم في العباد صبلح من إليو أوحى كلما بلغ أنو: الثاني األصل
 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

 ما الحق أف بالقطع نعلم مسلم كل عند المسلمة األربعة األصوؿ وبهذه: الغزالي قاؿ ثم. وأىلهم
 .رأوه ما والصواب قالوه
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 األخرى فهل يَِمين؛ يديو إحدى وأفَّ  يدين، وَجلَّ  َعزَّ  هلل أفَّ  والجماعة السنة أىل يؤمن :(فرع)
 .يَِمين؟ يديو كلتا أفَّ  أـ بالشّْماؿ؟ 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 ىرَّاس، خليل ومحمد خاف، حسن وصديق الوىاب،

 رحمو-األلباني العبلمة سئل وقد وغيرىم واأللباني والبيهقي، خزيمة، وابن أحمد اإلماـ يمين يديو
 ابن حديث في الواردة( بشمالو: )رواية بين نوفّْق كيف(: ٛٙ ص ،ٗع) األصالة مجلة في -اهلل

 ؟(يَِمين يديو وكلتا: )وسلم عليو اهلل صلى وقولو مسلم صحيح في عنهما اهلل رضي عمر
 يديو وكلتا ٓٓٓ: )وسلم عليو اهلل صلى فقولو بدء؛ بادئ الحديثين بين تعارض ال: فأجاب

 (الَبِصيرُ  السَِّميعُ  َ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 بيَّنتها كما شاذة؛(: بشمالو: )رواية أفَّ  آخر؛ وأمر

 ،(بشمالو: )بدؿ ،(األخرى بيده: )وقاؿ رواه داود أبا أفَّ  ىذا ويؤكد. للمودودي( ٔ رقم( )القرآف
 .أعلم واهلل ،(يَِمين يديو وكلتا: )وسلم عليو اهلل صلى لقولو الموافق وىو

 عليو اهلل صلى النبي قوؿ بين نجمع كيف: عن فتاواه مجموع في كما العثيمين العبلمة وسئل
 اهلل صلى قولو وبين"  يمين يديو وكلتا الرحمن يمين على نور من منابر على المقسطوف: " وسلم
 ؟"بشمالو يأخذىن ثم السبع األرضين يطوي ثم: " وسلم عليو

 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
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 صخر، أبو حدثني: قاؿ وىب ابن عن يونس، عن أسلم، عن إسحاؽ وحدثني - ٛٔ
 عن حدثني إال رجل منهم ما األنصار من رجاؿ حدثني: قاؿ سليم بن صفواف عن

 في حلقة فإذا نسائو، بعض عن خرج أنو) وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن أبيو،
 بو يقر من أمتي من معي يدخل أف ربي سألت إني: وفيو حديثا ذكر ثم...  المسجد

 ثم ألفا، سبعين ألف كل مع فزادني استزدتو ثم ألفا، سبعين فأعطاني الجنة، عيني
 فقاؿ اهلل، رسوؿ يا حسبنا بكر أبو فقاؿ" وىكذا ىكذا بكفيو إلي فأشار استزدتو

 حفنات من(حفنتاف تبقي وما عمر يا: بكر أبو قاؿ الجنة، ندخل دعنا بكر أبا يا: عمر
 .ٔ(بيمينو مطويات والسماوات القيامة يـو قبضتو جميعا واألرض اهلل،

                                                                                                                                                  

 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
 
إسناد المصنف ضعيف، وللحديث شاىد من حديث أبي ىريرة قاؿ عنو العبلمة األلباني في  ٔ

 عاصم حدثنا( ٕ/ٙٙٔ/ ٕٔ) الجعد بن علي حديث في البغوي رواه (:ٜٚٛٔالصحيحة )
 الشفاعة وجل عز اهلل سألت)  مرفوعا ىريرة أبي عن أبيو عن المقبري عن ذئب أبي ابن حدثنا
 لك فإف فقاؿ زدني، اهلل يا: فقلت حساب بغير الجنة يدخلوف ألفا سبعوف لك لي فقاؿ.  ألمتي

 البخاري، شرط على جيد إسناد وىذا: قلت ( شمالو عن و يمينو وعن يديو بين فحثا ىكذا،
". وىم ربما صدوؽ: "الحافظ قاؿ يضر، ال كبلـ وفيو الواسطي، عاصم بن علي ابن ىو وعاصم

 عز اهلل سألت»: قاؿ أنو إال بو سعيد أبي بن سعيد عن فروة أبي بن اهلل عبد بن إسحاؽ وتابعو
 زدني، رب يا: فقلت حساب، بغير الجنة يدخلوف ألفا سبعوف لك: لي فقاؿ ألمتي الشفاعة وجل
 حسبنا: عنو اهلل رضي أبوبكر فقاؿ ،«شمالو وعن يمينو وعن يديو بين فحثا ىكذا، لك فإف: فقاؿ

 اهلل أكثر كما لنا يكثر وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ دع: عنو اهلل رضي عمر فقاؿ اهلل، رسوؿ يا
 ص)  الشريعة في اآلجري أخرجو" أبوبكر صدؽ»: وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ لنا، تعالى
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 مخرج نحوه مرفوعا أمامة أبي حديث من شاىد وللحديث ،متروؾ ىذا فروة أبي ابن لكن(  ٖٖٗ
 (.ٙ٘٘٘) المشكاة في

 : مراد المصنف من ىذا الحديث إثبات صفة القبض والحثو.مسألة
 بالكتاب ثابتتاف وجل، عز هلل خبريتاف فعليتاف صفتاف والطي القبض أف وإياؾ اهلل وفقني اعلم

 .تعالى اهلل أسماء من( القابض) و والسنة،
 األرض يقبض وجل عز اهلل إف: ونقوؿ... ( : ٕٜٔص) التوحيد كتاب في خزيمة ابن اإلماـ قاؿ

 .... ا.ىػفيهما شماؿ ال يمين، يديو وكلتا األخرى، بيده السماء ويطوي يديو، بإحدى جميعا
 من آدـ خلق اهلل إف: )حديث ذكر بعد( ٛٙٔ ص) التأويبلت إبطاؿ في الفراء يعلى أبو وقاؿ
 ىي التي الصفة إلى وإضافتها سبحانو، عليو القبض إطبلؽ ممتنع غير أنو اعلم...: قبضها قبضة

 جواز وفي باليد، قبضة أنها على فدؿ القبضة، ىذه من باليد مخلوؽ ألنو آدـ؛ بها خلق التي اليد
 .اىػ. تستحقو عما يخرجها وال صفاتو يحيل ما ذلك في ليس أنو ذلك إطبلؽ

: قولو( : ٓٗٔ/ٔ) البخاري صحيح من التوحيد كتاب شرح في الغنيماف اهلل عبد الشيخ وقاؿ
 وجمعو، باليد الشيء أخذ ىو: القبض( : بيمينو السماء ويطوي القيامة، يـو األرض اهلل يقبض)

 اهلل صفات من وىذا. القبض من قريب وىو وجمعو، بعض على بعضو الشيء مبلقاة ىو: والطي
 رسوؿ عن صحيحة وأحاديث كثيرة بآيات ثابتة وىي وإرادتو، بمشيئتو تتعلق التي االختيارية، تعالى

 تعالى، باهلل اإليماف في داخل ذلك ألف بو؛ اإليماف يجب مما وىي وسلم، عليو اهلل صلى اهلل
 ال فإنو أيضا؛ العقل تعالى هلل ثبوتها على دؿ وقد ظاىرىا، عن لمعانيها المخرج تأويلها ويحـر
 فاعل، من لو البد الفعل ألف المشاىد؛ الكوف لهذا الخالق ىو اهلل أف إثبات نفاىا لمن يمكن

 كالنزوؿ الزما كاف سواء بالفاعل، قاـ ما إال معقوؿ فعل ىناؾ وليس فعل، من لو البد والفاعل
 من يفعلو لما تابع المخلوقات من تعالى يحدثو ما فحدوث والطي؛ كالقبض متعديا أو والمجيء،

، حي تعالى وىو تعالى؛ بو القائمة االختيارية أفعالو  األفعاؿ قياـ أنكر فمن يريد، لما فعاؿ قيـو
 وينكر المشاىد، وغير المشاىد العالم لهذا خلقو ينكر أنو ذلك معنى فإف تعالى بو االختيارية

 ىذا في بو صرح وما. الشرع بو جاء ما على دؿ فالعقل ؛{ قدير شيء كل على إنو: }قولو
 وما: }تعالى قاؿ كما تعالى؛ اهلل كتاب في أيضا صريحا جاء قد والطي، القبض من الحديث

 وتعالى سبحانو بيمينو مطويات والسماوات القيامة يـو قبضتو جميعا واألرض قدره حق اهلل قدروا
 الباب في المذكور والحديث اآلية صريح في السلف عن واآلثار واألحاديث ،{ يشركوف عما
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: قاؿ يزيد بن عبدالرحمن عن علي، بن مسلمة وأخبرني: قاؿ: وىب ابن - ٜٔ
: قاؿ الكبلبي سمعاف بن النواس عن الخوالني، إدريس أبو حدثني: قاؿ رجل، حدثني

 أصابع من أصبعين بين وىو إال قلب من ما): وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ
 .ٔ(أزاغو يزيغو أف شاء وإذا أقامو، يقيمو أف شاء فإذا ربك،

                                                                                                                                                  

 وإلحادا تحريفا تأويلها صار ولهذا تفسير، إلى تحتاج وال تأويبل تحتمل ال جلية وظاىرة كثيرة
 .اىػ. فيها

 .الصحيحة بالسنة وجل عز هلل ثابتة خبرية فعلية صفة الحثو: مسألة
 أمتي من الجنة يدخل أف ربي وعدني: )مرفوعا عنو اهلل رضي الباىلي أمامة أبي حديث: والدليل
 حثيات من حثيات وثبلث ألفا، سبعوف ألف كل مع عذاب، وال عليهم حساب ال ألفا سبعين

 اهلل رضي السلمي عبد بن عتبة عن البكالي زيد بن عامر حديث وحديث صحيح، حديث( . ربي
 سبعين الجنة أمتي من يدخل أف وعدني ربي إف: )وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عنو؛
 وحديث عمر، فكبر حثيات، ثبلث بكفو يحثي ثم ألفا، سبعين ألف كل يتبع ثم حساب، بغير ألفا

 أمتي من الجنة يدخل أف وعدني ربي إف: )مرفوعا عنو اهلل رضي الخير األنماري سعيد أبي حديث
 .بكفيو حثيات ثبلث ربي يحثي ثم ألفا، سبعين ألف لكل ويشفع حساب، بغير ألفا سبعين

 صفة إثبات طعنو في المريسي على الرد موطن في سعيد وأبي عتبة حديث في الدارمي أورد وقد
 .وجل عز هلل والكف اليد

 ثبلث: )المتقدـ أمامة أبي لحديث شرحو عند( ٜٕٔ/ٚ) األحوذي تحفة في المباركفوري وقاؿ
 بكفيو اإلنساف يعطيو فيما يستعمل والحثوة والحثية حثية، جمع والمثلثة، الحاء بفتح ؛( حثيات

 .اىػ وتقدير وزف غير من واحدة دفعة
 القرآف في اليد لفظ ورد: -( ٔٚٔ/ٕ) المرسلة الصواعق مختصر في كما - القيم ابن وقاؿ

 يدؿ بما مقرونا فيو متصرفا متنوعا ورودا موضع مئة من أكثر في والتابعين الصحابة وكبلـ والسنة
 .  ...والحثيات والمصافحة والبسط والقبض والطي اإلمساؾ من حقيقة يد أنها على

 
 رقم ٕٛٔ/ٗ) أحمدإسناد المصنف ضعيف جدا، ومتنو صحيح فقد أخرجو من طرؽ  ٔ

 ،(ٜٜٔ رقم ،ٕٚ/ٔ) ماجو وابن ،(ٜٔٗص) المريسي على الرد في والدارمي ،(ٚٙٙٚٔ
: في عاصم أبي وابن ،(ٓٛ/ص التوحيد) في خزيمة وابن ،(ٕٙٔ/ٛ) الكبير التاريخ فى والبخارى
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 في والنسائي ،(ٖٜٗ رقم ،ٕٕٕ/ٖ) صحيحو في حباف وابن ،(ٜٕٔ/ورقمو ٜٛ/ٔ السنة)
 الدعاء وفي ،(ٕٛ٘ ترجمة ،ٖٖٓ/ٔ) الشاميين فى والطبرانى ،(ٖٛٚٚ رقم ،ٗٔٗ/ٗ) الكبرى

 شرح في والبغوي ،(ٕٜٙٔ رقم ،ٙٓٚ/ٔ) والحاكم ،(٘٘ٙٙ) تفسيره في والطبري ،(ٕٕٙٔ)
 عساكر وابن ،(ٖٔٗص) والصفات األسماء في والبيهقي، (ٕٕٖ/ٔ) تفسيره فيو  ،(ٜٛ) السنة

 ثابت( : ٚٛ) الجهمية على الرد في منده ابن عنو قاؿ والحديث( ٚ٘ٔ/ٓٔ) دمشق تاريخ في
 وقاؿ الذىبي، وأقره الحاكم صححوو  منهم، واحد على الطعن يمكن ال ممن المشاىير األئمة رواه

 في األلباني العبلمة وصححو صحيح، إسناد ىذا( : ٕٚ/ٔ) الزجاجة مصباح في البوصيرى
 المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط وقاؿ ،(ٜٕٔ) الجنة ظبلؿوفي  ،(ٚٗٚ٘) الجامع صحيح

 .الشيخين شرط على صحيح إسناده(: ٛٚٔ/ٜٕ)
 : مراد المصنف من ذكر ىذا الحديث ىو إثبات صفة األصابع.مسألة
 .الصحيحة بالسنة وجل عز هلل ثابتة خبرية فعلية صفة األصابع أف وإياؾ اهلل رحمني اعلم

 :أقساـ على األصابع إثبات في الناس ومذاىب
 .وجل عز هلل األصابع إثبات على وىم والجماعة السنة أىل - ٔ
 مذىب وىذا. إلخ...  والملك بالقدرة فيؤولونها اليد، كتأويل األصابع يؤولوف الذين - ٕ

 مر كما اليدين أثبتوا آخروف ذلك على ويضاؼ والماتريدية، األشاعرة ومتأخري والمعتزلة الجهمية
 .فورؾ ابن وشيخو كالبيهقي األصابع أولوا لكنهم معنا

 في السفاريني عنو ذلك نقل كالخطابي، ذلك ورود صحة ونفى هلل األصابع إثبات أنكر من - ٖ
 .وجل عز هلل األصابع صفة عن تكلم لما ٔجػ عقيدتو

 في المذكورة واإلصبع: السابق الحديث ذكر بعد( ٛٙٔ/ ٔ) السنة شرح في البغوي قاؿ
 وكذلك وجل، عز اهلل صفات من صفة الحديث

 والعين، والوجو، كالنفس، تعالى؛ اهلل صفات من القبيل ىذا من السنة أو الكتاب بو جاء ما كل
 والضحك، العرش، على واالستواء الدنيا، السماء إلى والنزوؿ والمجيء، واإلتياف، والرجل، واليد،

 .اىػ. والفرح
 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
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 بكير، بن يحيى عن العكي، حميد بن الحسين عن فحلوف بن سعيد وحدثني - ٕٓ
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف ىريرة أبي عن األعرج، عن الزناد، أبي عن مالك، عن

 صبلة في ويجتمعوف بالنهار، ومبلئكة بالليل، مبلئكة فيكم يتعاقبوف): قاؿ وسلم
 تركتم كيف بهم أعلم وىو فيسألهم فيكم باتوا الذين يعرج ثم العصر وصبلة الفجر
 .ٔ(يصلوف وىم وأتيناىم يصلوف وىم تركناىم: فيقولوف؟ عبادي

                                                                                                                                                  

 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
 الذي اثنتاف؟ يداف لو أف أثبتنا كما لؤلصابع محدد عدد هلل يثبت وىل األصابع عدد في(: فرع)

 ىذا فنثبت إصبعين، ذكر القلب تقليب حديث وفي أصابع، خمسة مسعود ابن حديث في ورد
 مراد على اللَّو رسوؿ عن جاء وبما اللَّو مراد على اللَّو عن جاء بما آمنا: " ونقوؿ. ورد ألنو العدد
 ترؾ من قبلنا من وسع ما ويسعنا. أعلم اللَّو: ونقوؿ ذلك، تحديد عن ونسكت ،" اللَّو رسوؿ
 .ورد ما إثبات مع العدد تحديد

،  ٘٘٘إسناد المصنف فيو لين، ولكن متن الحديث صحيح قطعا فهو متفق عليو البخاري ) ٔ
 (.ٕٖٙ(، ومسلم )ٜٕٗٚ
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 : مراد المصنف من ىذا الحديث إثبات صفة العلم. مسألة
 كيف كاف لو يكن لم وما سيكوف وما كاف ما يعلم تعالى اهلل بأف العلماعلم رحمني اهلل وإياؾ أف 

 ال العلم صفة إثبات في والعقلية النقلية األدلة، و القدر مراتب من األولى المرتبة ىو ،يكوف
 عليكم يشهد أف تستتروف كنتم وما العلم ) صفة في شك من شأف في تعالى قاؿ، وقد تحصى

 ظنكم وذلكم تعملوف مما كثيرا يعلم ال اهلل أف ظننتم ولكن جلودكم وال أبصاركم وال سمعكم
 فما يستعتبوا وإف لهم مثوى فالنار يصبروا فإف الخاسرين من فأصبحتم أرداكم بربكم ظننتم الذي

 من كثيرا يعلم ال اهلل أف فظنوا العلم، صفة في شك منهم حصل فهؤالء(  المعتبين من ىم
 وأودية الباطل مهاوي في ترديهم الباطل واالعتقاد الفاسد الظن ىذا على فترتب أعمالهم،
 !.غالبها؟ أو الصفات جميع في شك عنده بمن إذا فكيف الضبلؿ،

 مسعود ابن عن صحيحيهما في (ٕ٘ٚٚ) ومسلم( ٕٔ٘ٚ،  ٚٔٛٗ،  ٙٔٛٗ) البخاري روى
 وختن قريش من رجبلف كاف: اآلية ( سمعكم عليكم يشهد أف تستتروف كنتم وما ): رضي اهلل عنو

 اهلل أف أتروف: بعضهم فقاؿ بيت، في قريش من لهما وختن ثقيف من رجبلف أو ثقيف من لهما
 كلو، يسمع لقد بعضو يسمع كاف لئن: بعضهم وقاؿ بعضو، يسمع: بعضهم قاؿ حديثنا؟، يسمع

 ( أبصاركم وال سمعكم عليكم يشهد أف تستتروف كنتم وما: فأنزلت
 فقو قليل وقرشي، ثقفياف أو وثقفي، قرشياف نفر، ثبلثة البيت عند اجتمع: )قاؿ وفي رواية،

 إف يسمع: اآلخر وقاؿ نقوؿ؟، ما يسمع اهلل أتروف: أحدىم فقاؿ بطونهم، شحم كثير قلوبهم،
 فأنزؿ أخفينا، إذا يسمع فهو جهرنا إذا يسمع كاف إف: اآلخر وقاؿ أخفينا؟، إف يسمع وال جهرنا

 .( جلودكم وال أبصاركم وال سمعكم عليكم يشهد أف تستتروف كنتم وما؟: ؟  اهلل
 : في حقيقة العلم في المستقبل.مسألة

 في اإلسبلـ إلى المنتسبوف الناس: العلم مسألة في فصل :اهلل رحمو تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ
 :أقواؿ ثبلثة على بالمستقبل تعلقو باعتبار اهلل علم

 وال نعت المعلومات وجود عند لو يتجدد وال لذاتو الـز قديم بعلم المستقببلت يعلم أنو: أحدىا
 الكبلبية من الصفاتية من طائفة قوؿ وىذا والمعلـو العلم بين التعلق مجرد يتجدد وإنما صفة

 والشافعي ومالك أحمد أصحاب من الحديث وأىل والصوفية الفقهاء من وافقهم ومن واألشعرية
 يعلم يقولوف ىؤالء لكن الصفات نفاة من وغيرىم المعتزلة من طوائف قوؿ وىو حنيفة وأبي

 لو ىل األولوف تنازع وقد، والمعلـو العلم بين ال والمعلـو العالم بين التعلق ويتجدد المستقببلت



 - 047 - 

                                                                                                                                                  

 يعلى أبي والقاضي أصحابو وأكثر األشعري قوؿ واألوؿ قولين على متعددة علـو أو واحد علم
 .الصعلوكي سهل أبي قوؿ والثاني ىؤالء ونحو وأتباعو
 لم يقولوف الذين القدرية قوؿ أصل وىذا حدوثها بعد إال المحدثات يعلم ال أنو: الثاني والقوؿ

 غبلة وىم سعادة وال ربشقاوة القد يسبق لم أنف األمر وأف وجودىا بعد إال العباد أفعاؿ يعلم
 على وأحمد والشافعي كمالك األئمة نص وقد منهم وتبرأ عمر ابن زماف في حدثوا الذين القدرية
 ..... المقالة ىذه قائل تكفير

 المتكلموف حكاه قد وىذا وجودىا حين آخر بعلم ويعلمها حدوثها قبل يعلمها أنو: الثالث والقوؿ
 لنفسو عالم البارىء وقاؿ تعالى هلل حادثة علـو إثبات إلى ذىب إنو فقالوا جهم عن المعالي كأبي
 لنفسو أحدث المعلومات وتجددت العالم خلق فإذا سيكوف وبما بنفسو عالما األزؿ في كاف وقد

 متقدمة وقوعها في المعلومات تعاقب حسب تتعاقب العلـو ثم الحادثة المعلومات يعلم بها علوما
 المعتزلة قالت ما نظير محل غير في إنها قاؿ أنو وذكروا الحوادث على متقدمة العلـو أي عليها

 فتلك{ ليعلم: }قولو من القرآف في بما عليو احتج قد كاف وإف القوؿ وىذا، اإلرادة في البصرية
 في والذي الحدوث قبل علم تجدد مضمونة القوؿ ىذا فإف، القوؿ ىذا على تدؿ ال النصوص

 في قولو بمثل عليو يحتج وإنما متغايراف قوالف وىذا الوجود بعد ما على داللتو ذكروا إنما القرآف
 بعض قالو كما القديم العلم يخالف بداء ىذا وليس يبتليهم أف هلل بدا وأعمى وأقرع أبرص حديث

 تجدد بحسب اهلل ذات في متجددة علـو بإثبات قاؿ البصري الحسين أبو وكذلك الرافضة غبلة
 لو وإرادات علـو بتجدد قاؿ الفلسفة في اإلماـ المعتبر صاحب البركات أبو وكذلك المعلومات

 ىذا إلى يميل الرازي عبداهلل أبو وكذلك القوؿ ىذا مع إال تصح ال العالم لهذا إلهيتو أف وذكر
 - ٚٚٔ/ ٔ( )الرسائل جامع) اهلل علم تحقيق في رسالة... (  وغيره العالية المطالب في القوؿ
ٜٔٚ). 
 األشياء يعلم أنو -أي ابن سينا– بذلك أراد وإف( ٕٕٔ/ ٘) والنقل العقل تعارض درء في وقاؿ
 أـ ؟ آخر علم لو يتجدد فهل:  كاف إذا ثم يكوف أف قبل يكوف ما يعلم أنو ريب فبل وجودىا بعد

 حصل صحيحا كاف القولين وأي النظار بين نزاع فيو ىذا ؟ موجودا بو علمو ىو معدوما بو علمو
 باطل والثاني المعقوؿ صريح عليو يدؿ الذي ىو األوؿ القوؿ:  قائل قاؿ وإذا، الجواب بو

  األوؿ على يلـز واإلشكاؿ



 - 048 - 

                                                                                                                                                  

 وعليو المنقوؿ صحيح عليو يدؿ الذي فهو المعقوؿ صريح عليو يدؿ الذي ىو كاف وإذا: لو قيل 
 ا.ىػ السلف عن اآلثار بو جاءت الذي وىو مواضع عشرة من أكثر في القرآف دؿ

 لنعلم إال عليها كنت التي القبلة جعلنا وما}  تعالى قولو وأما(: ٜٙٗ/ٛ) الفتاوى وقاؿ مجموع
{  أمدا لبثوا لما أحصى الحزبين أي لنعلم: }  وقولو{ .  عقبيو على ينقلب ممن الرسوؿ يتبع من

 المدح عليو يترتب الذي العلم وىو ، وجوده بعد بالمعلـو يتعلق الذي العلم ىو فهذا ذلك ونحو
 وال مدح عليو يترتب ال العلم ذلك ومجرد سيكوف بأنو العلم ىو واألوؿ والعقاب والثواب والذـ

 في قاؿ أنو عباس ابن عن روي وقد األفعاؿ وجود بعد يكوف إنما ىذا فإف عقاب وال ثواب وال ذـ
 المتجدد وىذا سيكوف أنو نعلم كنا أف بعد موجودا لنعلمو: قالوا المفسروف وكذلك ،لنرى: ىذا
 فقط والمعلـو العلم بين وإضافة نسبة ىو المتجدد: يقوؿ من منهم: للنظار مشهوراف قوالف فيو

 العلم غير العلم وىذا ووجوده الشيء بكوف علم المتجدد بل:  يقوؿ من ومنهم عدمية نسبة وتلك
 فقد{  والمؤمنوف ورسولو عملكم اهلل فسيرى اعملوا وقل: }  قولو في كما وىذا سيكوف بأنو

 ىذا قاؿ ومن القولين على والكبلـ ثبوتي أمر المتجدد وقيل عدمية نسبة فقيل الرؤية بتجدد أخبر
 أف على والحديث السنة وأئمة السلف وعامة آخر موضع في بسطت قد الفريقين وحجج وىذا

 على المحاسبي الحارث حنبل بن أحمد ىجر مما وىذا النص عليو دؿ كما ثبوتي أمر المتجدد
 من فخالف ذلك، بلواـز وقاؿ ثبوتي أمر تجدد من فر كبلب ابن بقوؿ يقوؿ كاف فإنو نفيو

 أحمد اإلماـ يهجره أف اقتضت بدعة ظهور أوجب ما السلف وآثار والسنة الكتاب نصوص
 وأحمد والشافعي مالك أصحاب من والمتأخروف ذلك عن رجع الحارث إف: قيل وقد منو ويحذر

 طريقة سلك من ومنهم وأتباعو كبلب ابن طريقة سلك من منهم: قولين على حنيفة وأبي حنبل بن
 ألعماؿ وكتابتو اهلل علم تقدـ أف: ىنا والمقصود موضعو في مبسوط وىذا والحديث؛ السنة أئمة

 في وليس ذلك أراد قد كاف إف الناظم قالو كما مهجور قوؿ ذلك بحدوث والقوؿ حق العباد
 العلم فكيف والنهي األمر ينافي ال العباد ألفعاؿ خالقا كونو فإف ونهيو اهلل أمر ينافي ما ذلك

 الجهمية تقولو كما فعل وال لو قدرة ال مجبورا العبد كوف يقتضي ما ذلك في وليس المتقدـ
 ا.ىػ المجبرة

 العلم ىو ىل يفعلو بما علمو في الكبلـ ثم(:  ... ٖٗٓ/ ٙٔ) أيضا الفتاوى وقاؿ مجموع
 - يدؿ القرآف و والعقل معروفاف قوالف فيو األوؿ ىو ىل فعلو قد بأف وعلمو سيفعلو بما المتقدـ

 ا.ىػ موضعا عشر بضعة في{ لنعلم} قاؿ كما زائد قدر أنو على - األصل في كذا
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 حلوؿ بنفي يقولوفوغيرىم من أىل البدع  األشاعرة أفولتوضيح كبلـ شيخ اإلسبلـ نقوؿ: 
 بذاتو، تقـو التي واالختيارية الفعلية الصفات من باهلل يتعلق ما نفي أي تعالى، اهلل بذات الحوادث

 .حادث فهو الحوادث بو حلت ما وأف األجساـ، حدوث دليل على بناء قالوه وىذا
 -الصفات ىذه أف فوجدوا السبع، الصفات هلل أثبتوا لو وتقريرىم بهذا قولهم مع األشاعرة إف ثم
 توجد المخلوقات وجود مع ألنو باهلل، الحوادث حلوؿ إثباتها من يلـز -الحياة صفة عدا ما

 اليهم، أوحى أو رسلو بعض كلم إذا وكذا ومقدرات، ومبصرات، ومسموعات ومرادات معلومات
 تعالى باهلل ىذه وصلة

 نفس ىو ليس وجوده بعد بالشيء اهلل علم ألف تعالى، باهلل الحوادث بحلوؿ يسمونو ما منها يلـز
 صار وإال صفة، وال نعت فيو لو يتجدد لم وجوده، قبل علمو

 .الصفات بقية وىكذا جهبل،
 أزال اهلل لذات الزمة وأنها الصفات، ىذه بأزلية قالوا بأف -بزعمهم -المعضلة ىذه حلوا فاألشاعرة

 مجرد يتجدد وإنما صفة، وال نعت الموجودات ىذه وجود عند هلل يتجدد ال إنو وقالوا وأبدا،
 .فقط والمعلـو العلم بين التعلق
 وجوده، قبل بو كالعلم ليس وجوده بعد بالشيء العلم ألف والمنقوؿ، المعقوؿ خالفوا قد وىؤالء

 قد علمو أف أخبر قد تعالى أنو مع موضعا، عشر بضعة في يكوف بما علمو تعالى اهلل ذكر وقد
 .كونو قبل شيء بكل أحاط
 إلى المنتسبوف الناس: "بالمستقبل وتعلقو اهلل علم في الخبلؼ موضحا اإلسبلـ شيخ يقوؿ

 :أقواؿ ثبلثة على بالمستقبل تعلقو باعتبار اهلل علم في اإلسبلـ
 وأىل والصوفية الفقهاء من وافقهم ومن واألشعرية، الكبلبية من الصفاتية من طائفة قوؿ وىذا

 وغيرىم المعتزلة من طوائف قوؿ وىو حنيفة، وأبي والشافعي ومالك أحمد أصحاب من الحديث
، العالم بين التعلق ويتجدد المستقببلت يعلم: يقولوف ىؤالء لكن الصفات، نفاة من  ال والمعلـو
 .والمعلـو العلم بين
 :قولين على متعددة؟ علـو أو واحد علم لو ىل: األولوف تنازع وقد

 .ىؤالء ونحو وأتباعو، يعلى أبي والقاضي أصحابو، وأكثر األشعري قوؿ واألوؿ
 .الصعلوكي سهل أبي قوؿ والثاني
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 لم: يقولوف الذين القدرية قوؿ أصل وىذا حدوثها، بعد إال المحدثات يعلم ال أنو: الثاني والقوؿ
 غبلة وىم سعادة، وال شقاوة ال القدر يسبق لم أنف، األمر وأف وجودىا بعد إال العباد أفعاؿ يعلم

 ... . القدرية
 السلف، قوؿ وىذا". وجودىا حين آخر بعلم ويعلمها حدوثها، قبل يعلمها أنو: الثالث والقوؿ

 وىو العالية، المطالب في الرازي وقوؿ الفبلسفة، من المعتبر صاحب البركات أبي قوؿ وىو
 أف القرآف في والذي الحدوث، قبل علم بتجدد يقوؿ الذي الجهم إلى ينسب لما مخالف
 إذا ثم يكوف، أف قبل يكوف ما يعلم أنو ريب ال: "اإلسبلـ شيخ يقوؿ ، الوجو بعد يكوف التجدد

 موجودا؟ بو علمو ىو معدوما بو علمو أـ آخر؟ علم لو يتجدد فهل: كاف
 ىو كاف واذا" -آخر علم لو يتجدد أنو وىو -األوؿ القوؿ عن قاؿ ثم" النظار بين نزاع فيو ىذا

 أكثر في القرآف دؿ وعليو المنقوؿ، صحيح عليو يدؿ الذي فهو المعقوؿ، صريح عليو يدؿ الذي
 " . السلف عن اآلثار بو جاءت الذي وىو مواضع، عشر من

 لحلوؿ نفيهم على بناء ىذا صفة وال نعت المعلومات وجود عند لو يتجدد ال إنو األشاعرة فقوؿ
 المنطقيين على الرد االسبلـ شيخ ذكر وقد اهلل، ذات في التغير ذلك من يلـز ألنو الحوادث،

 بالمتغيرات العلم" :قالوا وأنهم اهلل علم نفي على الفبلسفة حجج من" التغير" أف: (ٖٙٗص)
 محبل يكوف أف فيلـز كاف، قد بأنو علمو غير سيكوف الشيء بأف علمو يكوف أف يستلـز

 وال بينة ال -أصبل حجة اللواـز ىذه نفي على لهم ليس وىم: " اإلسبلـ شيخ قاؿ ،"للحوادث
 أي] ذلك نفي من بخبلؼ: " قاؿ ثم" بذلك يختص ألمر ال الصفات، لنفيهم نفوه وإنما -شبهة
 :قالوا الحوادث بو تقـو ال القديم أف اعتقدوا لما فإنهم ونحوىم، الكبلبية من[ التغير
 أف االسبلـ شيخ بين ثم ،"حادث فهو الحوادث من يخل لم وما منها، يخل لم بو قامت لو ألنها

 وأف -منها يخل لم الحوادث بو قامت لو أنو وىي -األولى المقدمة فساد بينا واآلمدي الرازي
 إف وقالوا لها، أوؿ ال حوادث منع على المبنية الثانية المقدمة منعوا النظار من وكثيرا الفبلسفة

 .لها أوؿ ال حوادث وجوزوا الحوادث، تحلو القديم
 ما: السابقتين المقدمتين على المبنية -الفبلسفة بها جاء التي -العلم مسألة في التغير شبهة أما

 جوابها في فللنظار -حادث فهو الحوادث من يخل لم وما -منها يخل لم الحوادث بو قامت
 :طريقاف
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 األشاعرة قوؿ وىذا الحوادث، حلوؿ منو يلـز ال وأنو للعلم بالنسبة األولى المقدمة منع: أحدىما
 ىو إنما المتجدد وأف كاف، قد بأنو العلم عين ىو سيكوف الشيء بأف العلم إف: "قالوا الذين
 ".ثبوثي أمر ال والعلم، المعلـو بين نسبتو

 ال: "قالوا فهؤالء حادث، فهو الحوادث من يخلو ال ما أف وىي الثانية، المقدمة منع: والثاني
 يكن لم أنو يستلـز ىذا فإف يكوف، حتى الشيء يعلم ال أف في المحذور وإنما ىذا، في محذور
 كراـ وابن الحكم بن ىشاـ قوؿ وىذا ،( ٔ" )باطل قوؿ وىذا علم، ببل أحدث وأنو عالما،

 .ىؤالء غير وطوائف والرازي
 أحد منعها األشاعرة جعل التي الحوادث حلوؿ بمسألة وعبلقتو الخبلؼ، حقيقة يتبين سبق ومما

 يعلم اهلل وأف ذلك، في الحق المذىب يتبين أيضا سبق ومما عنها، يتنازلوف ال التي أصولهم
 واحدا، ليس واألوؿ الثاني علمو وأف وجوده، قبل بو السابق علمو مع وجوده بعد كائنا الشيء

َلةَ  َجَعْلَنا َوَما: "تعالى قولو مثل الكريم، القرآف عليو دؿ الذي ىو وىذا َها ُكْنتَ  الَِّتي اْلِقبػْ  ِإالَّ  َعَليػْ
َقِلبُ  ِممَّنْ  الرَُّسوؿَ  يَػتَِّبعُ  َمنْ  لِنَػْعَلمَ  ـْ : "وقولو[ ٖٗٔ: البقرة" ]َعِقبَػْيوِ  َعَلى يَػنػْ  َتْدُخُلوا فْ أَ  َحِسْبُتمْ  َأ
 َوتِْلكَ : وقولو ،[ ٕٗٔ: عمراف آؿ" ]الصَّابِرِينَ  َويَػْعَلمَ  ِمْنُكمْ  َجاَىُدوا الَِّذينَ  اللَّوُ  يَػْعَلمِ  َوَلمَّا اْلَجنَّةَ 
ـُ   ،[ ٓٗٔ: عمراف آؿ" ]ُشَهَداءَ  ِمْنُكمْ  َويَػتَِّخذَ  آَمُنوا الَِّذينَ  اللَّوُ  َولِيَػْعَلمَ  النَّاسِ  بَػْينَ  نَُداِوُلَها اأْلَيَّا
 قولهػ إلى -"اْلَكاِذبِينَ  َولَيَػْعَلَمنَّ  َصَدُقوا الَِّذينَ  اللَّوُ  فَػَليَػْعَلَمنَّ  قَػْبِلِهمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  فَػتَػنَّا َوَلَقدْ : "وقولو

ُلَونَُّكمْ : "وقولو[ ٔٔ-ٖ: العنكبوت] اْلُمَناِفِقينَ  َولَيَػْعَلَمنَّ  آَمُنوا الَِّذينَ  اللَّوُ  َولَيَػْعَلَمنَّ "  نَػْعَلمَ  َحتَّى َولََنبػْ
ُلوَ  َوالصَّابِرِينَ  ِمْنُكمْ  اْلُمَجاِىِدينَ   .وغيرىا ،[ ٖٔ: محمد" ]َأْخَبارَُكمْ  َونَػبػْ

 المعنى، ىذا في الواردة اآليات يستشكل من وعامة: "اآليات ىذه حوؿ اإلسبلـ شيخ يقوؿ
 جهل؛ وىذا سيكوف، بأف السابق علمو ينفي ىذا أف يتوىم ،"نَػْعَلمَ  َحتَّى" و" لِنَػْعَلمَ  إالَّ : "كقولو

 مقادير قدر أنو ذلك من أبلغ بل موضع، ريغ في سيكوف ما يعلم بأنو أخبر قد القرآف فإف
 ذلك، وكتب مفصبل، علما سيخلفو ما علم فقد يخلقها، أف قبل ذلك وكتب كلها، الخبلئق

 خلقو لما ثم وجوه، على المتقدـ بعلمو أخبر وقد يكوف، أف قبل ذلك من بو أخبر بما وأخبر
 وبذلك الكماؿ، ىو فهذا سيكوف، أنو تقدـ الذي علمو مع كائنا علمو
 اْعَمُلوا َوُقلِ : "تعالى قاؿ كما وجوده، بعد لو الرب رؤية وإثبات بل موضع، غير في القرآف جاء

 فأخبر ،[ ٘ٓٔ: التوبة" ]َواْلُمْؤِمُنوفَ  َوَرُسولُوُ  َعَمَلُكمْ  اللَّوُ  َفَسيَػَرى
 ... " . أعمالهم سيرى أنو
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 عن وروى: " فقاؿ[ ٖٗٔ: البقرة" ]لِنَػْعَلمَ  ِإالَّ " قولو في المفسرين أقواؿ اإلسبلـ شيخ ذكر ثم
 لنرى إال: المفسرين عامة قاؿ وىكذا لنميز وروى لنرى، أي" لِنَػْعَلمَ  ِإالَّ : "قولو في عباس ابن

 أنو علم قد كاف أف بعد واقعا موجودا لنعلمو: قالوا العلم، أىل من جماعة قاؿ وكذلك ونميز،
 وجوده، بعد بو وعلم وجوده، قبل بالشيء علم: منزلتين على العلم: قاؿ بعضهم ولفظ سيكوف،
 لنعلم أي" لِنَػْعَلمَ  ِإالَّ " قولو فمعنى قاؿ والعقاب، الثواب يوجب ألنو وجوده بعد بو للعلم والحكم

 لكن سيكوف، بأنو سبحانو عالما كاف أنو ريب وال والعقاب، الثواب العامل بو يستحق الذي العلم
 ِفي َواَل  السََّماَواتِ  ِفي يَػْعَلمُ  اَل  ِبَما اللَّوَ  أَتُػَنبُّْئوفَ  ُقلْ : "كقولو وىذا وجد، قد المعلـو يكن لم

 ووجوده موجود بأنو فعلمو لعلمو، وجد لو فإنو يوجد، لم بما أي ،[ ٛٔ: يونس" ]اأْلَْرضِ 
 ".انتفاؤه انتفائو ومن اآلخر، ثبرقو أحدىما ثبوث من يلـز متبلزماف،

 وتسمية ،األوؿ العلم عن زائد قدر فعلو بعد بالشيء تعالى علمو أف على يدالف والقرآف فالعقل
 وما نقص، غير من تعالى هلل الكماؿ على داال داـ ما بو القوؿ من يمنع ال حلوال أو تغيرا ذلك

 (.ٖ٘ٓٔ/ٖ)ص األشاعرة من تيمية ابن موقف .تعضده والسنة الكتابو أدلة دامت
ُلَونَُّكمْ }: في معنى قولو تعالى )إال لنعلم( الوارد في أيات منها مسألة  اْلُمَجاِىِدينَ  نَػْعَلمَ  َحتَّى َولََنبػْ
 ونحوىما. { َأَمداً  لَِبُثوا ِلَما َأْحَصى اْلِحْزبَػْينِ  َأيُّ  لِنَػْعَلمَ  بَػَعثْػَناُىمْ  ثُمَّ } وقولو  {َوالصَّابِرِينَ  ِمْنُكمْ 

(: عامة من يستشكل اآليات الواردة في ىذا ٚٙٗوقاؿ شيخ اإلسبلـ في الرد على المنطقيين )
المعنى كقولو }إال لنعلم{ }حتى نعلم{ يتوىم أف ىذا ينفي علمو السابق بأف سيكوف وىذا جهل 

موضع بل أبلغ من ذلك أنو قدر مقادير الخبلئق  فإف القرآف قد أخبر بأنو يعلم ما سيكوف في غير 
كلها وكتب ذلك قبل أف يخلقها فقد علم ما سيخلقو علما مفصبل وكتب ذلك وأخبر بما أخبر بو 

من ذلك قبل أف يكوف وقد أخبر بعلمو المتقدـ على وجوده ثم لما خلقو علمو كائنا مع علمو 
لقراف في غير موضع بل وبإثبات رؤية الرب الذي تقدـ أنو سيكوف فهذا ىو الكماؿ وبذلك جاء ا

لو بعد وجوده كما قاؿ تعالى }وقل اعملوا فسيرى اهلل عملكم ورسولو والمؤمنوف{ التوبة فأخبر انو 
 سيرى أعمالهم.

وقد دؿ الكتاب والسنة واتفاؽ سلف األمة ودالئل العقل على أنو سميع بصير والسمع والبصر ال 
شياء رآىا سبحانو وإذا دعاه عباده سمع دعاءىم وسمع نجواىم كما يتعلق بالمعدـو فإذا خلق األ

قاؿ تعالى }قد سمع اهلل قوؿ التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى اهلل واهلل يسمع تحاوركما{ 
المجادلة أي تشتكي إليو وىو يسمع التحاور والتحاور تراجع الكبلـ بينها وبين الرسوؿ قالت 
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األصوات لقد كانت المجادلة تشتكي إلى النبي صلى اهلل عليو  عائشة:سبحاف الذي وسع سمعو
وسلم في جانب البيت وإنو ليخفي على بعض كبلمها فأنزؿ اهلل }قد سمع اهلل قوؿ التي تجادلك 
في زوجها وتشتكي إلى اهلل واهلل يسمع تحاوركما{ وكما قاؿ تعالى لموسى وىاروف }ال تخافا إنني 

}أـ يحسبوف أنا ال نسمع سرىم ونجواىم بلى ورسلنا لديهم معكما أسمع وأرى{ طو وقاؿ 
 يكتبوف{ الزخرؼ

وقد ذكر اهلل علمو بما سيكوف بعد أف يكوف في بضعة عشر موضعا في القراف مع إخباره في 
مواضع أكثر من ذلك انو يعلم ما يكوف قبل أف يكوف وقد اخبر في القرآف من المستقببلت التي 

 بل اخبر بذلك نبيو وغير نبيو وال يحيطوف بشيء من علمو إال بما شاء لم تكن بعد بما شاء اهلل
بل ىو سبحانو يعلم ما كاف وما يكوف وما لو كاف كيف كاف يكوف كقولو }ولو ردوا لعادوا لما نهوا 
عنو{ األنعاـ بل وقد يعلم بعض عباده بما شاء أف يعلمو من ىذا وىذا وىذا }وال يحيطوف بشيء 

 ا شاء{من علمو إال بم
قاؿ تعالى }وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إال لنعلم من يتبع الرسوؿ ممن ينقلب على عقبيو{ 
البقرة وقاؿ }أـ حسبتم أف تدخلوا الجنة ولما يعلم اهلل الذين جهدوا منكم ويعلم الصابرين{ آؿ 

ذ منكم شهداء{ آؿ عمراف وقولو }وتلك األياـ نداولها بين الناس وليعلم اهلل الذين امنوا ويتخ
عمراف وقولو }وما أصابكم يـو التقي الجمعاف فبإذف اهلل وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا{ آؿ 
عمراف وقولو }أـ حسبتم أف تتركوا ولما يعلم اهلل الذين جهدوا منكم ولم يتخذوا من دوف اهلل وال 

م أي الحز بين أحصى لما لبثوا أمدا{ رسولو وال المؤمنين وليجة{ التوبة وقولو }ثم بعثناىم لنعل
الكهف وقولو }ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن اهلل الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين{ إلى قولو 
}وليعلمن اهلل الذين آمنوا وليعلمن المنافقين{ العنكبوت وقولو }ولنبلونكم حتى نعلم المجهدين 

 لك من المواضع.منكم والصابرين ونبلوا أخباركم{ محمد وغير ذ
روى عن ابن عباس في قولو }إال لنعلم{ أي لنرى وروي لنميز وىكذا قاؿ عامة المفسرين إال 

لنرى ونميز وكذلك قاؿ جماعة من أىل العلم قالوا لنعلمو موجودا واقعا بعد أف كاف قد علم أنو 
 سيكوف.

بعد وجوده والحكم للعلم ولفظ بعضهم قاؿ: العلم على منزلتين علم بالشيء قبل وجوده وعلم بو 
 بو بعد وجوده؛ ألنو يوجب الثواب والعقاب.
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قاؿ فمعنى قولو }لنعلم{ أي لنعلم العلم الذي يستحق بو العامل الثواب والعقاب وال ريب أنو كاف 
عالما سبحانو بأنو سيكوف لكن لم يكن المعلـو قد وجد وىذا كقولو }قل أتنبئوف اهلل بما ال يعلم 

 في األرض{ يونس أي بما لم يوجد فإنو لو وجد لعلمو فعلمو بأنو موجود في السموات وال
ووجوده متبلزماف يلـز من ثبوت أحدىما ثبوت اآلخر ومن انتفائو انتفاؤه والكبلـ على ىذا 

 مبسوط في موضع آخر ا.ىػ
َلةَ  َجَعْلَنا َوَما: }تعالى قولو عند وقاؿ العبلمة الشنقيطي في أضواء البياف: َها ُكْنتَ  الَِّتي اْلِقبػْ  ِإالَّ  َعَليػْ

َقِلبُ  ِممَّنْ  الرَُّسوؿَ  يَػتَِّبعُ  َمنْ  لِنَػْعَلمَ   يترتب علما أي ؛{ لِنَػْعَلمَ  ِإالَّ : }تعالى قولو معنى{ "َعِقبَػْيو َعَلى يَػنػْ
 اليستفيد أنو إلى تعالى أشار وقد. وقوعو قبل بو عالما كونو ينافي فبل والعقاب، الثواب عليو

 ُصُدورُِكمْ  ِفي َما اللَّوُ  َولَِيْبَتِليَ : }تعالى قاؿ حيث سيكوف بما عالم ألنو جديدا؛ علما باالختبار
 بعد{ الصُُّدورِ  ِبَذاتِ  َعِليمٌ  َواللَّوُ : }فقولو ؛ٔ{ الصُُّدورِ  ِبَذاتِ  َعِليمٌ  َواللَّوُ  قُػُلوِبُكمْ  ِفي َما َولُِيَمحّْصَ 

 بل ذلك، عن وتعالى سبحانو يعلمو يكن لم علما االختبار اليفيده أنو على دليل{ َولَِيْبَتِليَ : }قولو
 بين فيو الخبلؼ كما وقوعو، قبل شيء بكلّ  وعالم خلقو، سيعملو ما بكلّ  عالم تعالى ىو

 ا.ىػ .ٖاآلية ٕ{ َذرَّةٍ  ِمثْػَقاؿُ  َعْنوُ  يَػْعُزبُ  ال} المسلمين
 لَِبُثوا ِلَما َأْحَصى اْلِحْزبَػْينِ  َأيُّ  لِنَػْعَلمَ  بَػَعثْػَناُىمْ  ثُمَّ : } وقولووقاؿ العبلمة العثيمين في تفسير الكهف: 

 ذلك؟ قبل يعلم ال اهلل ىل: ىو إشكاؿ؟ فيو يقع قد ،{ َأَمداً 
 :شيئاف بها يراد العبارة ىذه أف واعلم ال،: الجواب

 ألف كاف؛ ما كعلم ليس سيكوف ما علم أف ومعلـو لنرى، أي ومشاىدة، وظهور رؤية علم -ٔ
 .وقع بأنو علمٌ  وقوعو بعد ولكن سيقع، بأنو علمٌ  وقوعو قبل بالشيء اهلل علم

 كقولو وذلك الجزاء عليو يترتب علماً  لنعلم أي المراد، ىو الجزاء عليو يترتب الذي العلم أف -ٕ
ُلَونَُّكمْ ) : تعالى  أف قبل( . ٖٔاآلية من: محمد) (َوالصَّاِبرِينَ  ِمْنُكمْ  اْلُمَجاِىِدينَ  نَػْعَلمَ  َحتَّى َولََنبػْ
 الثواب، وال الجزاء ال عليو يترتب ال ىذا ولكن العاصي، ىو ومن المطيع ىو من علم قد يبتلينا
 والثاني سيكوف، ما كعلم والمشاىدة الظهور علم وليس ومشاىدة ظهور علم لنعلم المعنى فصار
 .الجزاء عليو يترتب علماً 

 وأما سواء، كلّّ  وقع، أنو علم وما يقع أنو علم ما بين فرؽ فبل هلل بالنسبة المعلـو وقوع تحقق أما
 إذا بو كعلمنا بذلك علمنا ليس لكن الصادؽ خبر في سيقع ما نعلم أنَّا صحيح لنا بالنسبة

 ا.ىػ" كالمعاينة الخبر ليس: "الصحيح الحديث في جاء ولذلك بأعيننا، شاىدناه
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 سبحانو ىو( بعلمو الخلق خلق) قاؿ(: ٘ٚوقاؿ الشيخ صالح آؿ الشيخ في شرح الطحاوية )ص
 الجملة ىذه وأورد، أمرىا إليو يؤوؿ ومتى عليو ىي بما جاىل غير بها عالما المخلوقات خلق

 – وجل عز - اهلل لصفات مصاحبا العلم يجعلوف ال الذين االعتزاؿ أىل مخالفا الطحاوي
 وقادر بعلم، وخالق بعلم، عالم وتعالى سبحانو ىو مبلزمة، صفة وتعالى سبحانو اهلل وعلم، وألفعالو

 تنفك ال لو المبلزمة - وجل عز - صفتو العلم وىذا علم، عن يشاء من يرحم بعلم، ورحيم بعلم،
 .فيهم حكمتو تقتضيو وما لهم يصلح بما عالما، كاف الخلق خلق قبل أوؿ، سبحانو وعلمو، عنو

 على أيضا رد وفيو الصفات، جهة من المعتزلة على رد ىذا ففي( بعلمو الخلق خلق) قاؿ لهذا
 إف يقولوف الذين - القدر نفاة الغبلة القدرية السابق، اهلل علم ينفوف الذين بهم أعني - القدرية

 الناس ففعل الخلق فخلق األشياء، وقوع بعد علم سبحانو فهو األشياء وجود بعد حدث العلم
 .ذلك - وجل عز - فعلم

 ،[ ٜٗ:المائدة{ ]بالغيب يخافو من اهلل ليعلم} - وجل عز - بقولو النحلة ىذه على واستدلوا
 يتبع من لنعلم إال عليها كنت التي القبلة جعلنا وما} القبلة تحويل في - وجل عز - وبقولو

 بعض تعليل فيها التي اآليات من ذلك ونحو ،[ ٖٗٔ:البقرة{ ]عقبيو على ينقلب ممن الرسوؿ
 .ذلك - وجل عز - اهلل يعلم بأف األشياء وحصوؿ الشرعية األحكاـ أو الكونية األحكاـ

 { .لنعلم إال عليها كنت التي القبلة جعلنا وما} اآلية ىذه في - وجل عز - قاؿ
 أف بعد إال األشياء يعلم ال - وجل عز - أنو على تدؿ اآليات ىذه وأشباه اآليات ىذه أف فزعموا

 .تقع
 التفصيلي - وجل عز - اهلل ولعلم باألشياء الكلي - وجل عز - اهلل لعلم مثبتوف السنة وأىل

 .المفردات وحوادثها األشياء بأجزاء
 معناه فإف الشيء ذلك - وجل عز - اهلل يعلم لكي السنة في أو القرآف في شيء علل وإذا

 ليقع األمور ىذه في األشياء في اهلل علم يظهر حتى معناه - األدلة عليو دلت بما - عندىم
 .الحجة بو تنقطع ما إظهار يعني ذلك، نحو أو تنعيمو أو تعذيبو وليقع حسابو
 على ينقلب ممن الرسوؿ يتبع من لنعلم إال عليها كنت التي القبلة جعلنا وما} سبحانو فقولو
 لو - وجل عز - اهلل ألف عقبيو؛ على انقلب ممن الرسوؿ اتبع فيمن علمنا ليظهر إال يعني{ عقبيو
 ىذه جعل سبحانو فهو، حجة لهم لكاف فيهم السابق علمو على وحاسبهم وآخذىم العباد، آخذ

 .فيهم علمو يظهر لكي العباد سيفعلو بما السابق علمو مع األشياء
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 الحارث حدثني: قاؿ وىب ابن عن يونس، عن أسلم، عن إسحاؽ وحدثني - ٕٔ
 األشعري، موسى أبي عن النهدي، عثماف أبي عن السختياني، أيوب عن نبهاف، بن

 علوا وإذا كبروا، الناس أىبط فإذا وسلم عليو اهلل صلى النبي مع مسير في كنا): قاؿ
 ال إنكم أنفسكم، على اربعوا الناس أيها: وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ كبروا،
 .ٔ(غائبا وال أصم تدعوف

                                                                                                                                                  

 .الناس على حجة ذلك فيكوف العلم يظهر حتى( لنعلم) قولو في( لكي) ىنا إذا فجاء
 .وقوعها قبل لؤلشياء وتعالى سبحانو اهلل علم أف بين ظاىر وىذا

، فهو متروؾ، ولكن الحديث صحيح نبهاف بن الحارثإسناد المصنف ضعيف جدا من أجل  ٔ
 (.ٕٗٓٚ(، ومسلم )ٖٗٛٙقطعا فهو متفق عليو البخاري )

 : مراد المصنف من الحديث إثبات صفة السمع. مسألة
 من( السميع) و والسنة، بالكتاب وَجلَّ  َعزَّ  هلل ثابتةٌ  ذاتيةٌ  صفةٌ  السمع أف وإياؾ اهلل رحمني اعلم

 واالتفاؽ ، المخلوقين سمع من شيئاً  يماثل ال وعظمتو اهلل بجبلؿ يليق سمع وىو، تعالى أسمائو
 ، إليو أضيفت من باختبلؼ كيفيتها تختلف والصفة ، المسمى في االتفاؽ يستلـز ال األسماء في
 صارت المخلوؽ إلى أضيفت وإف كبريائو وعز بجبللو الئقة صارت الخالق إلى أضيفت فإف

 بعد االتفاؽ يستلـز ال المطلق الكلي االسم في االتفاؽ ومجرد وحالو وعجزه لضعفو مناسبة
 سمعو على يخفى فبل مسموع، لكل الشامل المطلق السمع لو فاهلل والتخصيص والتقييد اإلضافة

 تعالى قاؿ كما وعز جل سواء عنده والنجوى والجهر، السماء في وال األرض في شيء وعبل جل
 أسمع معكما إنني"  وقاؿ"  يكتبوف لديهم ورسلنا بلى ونجواىم سرىم نسمع ال أنا يحسبوف أـ" 

 تعليقاً  البخاري رواه"  األصوات سمعو وسع الذي هلل الحمد"  عنها اهلل رضي عائشة وقاؿ"  وأرى
 . عليو متفق الحديث....  الجباؿ ملك وأنا لك، قومك قوؿ سمع قد اهلل إف"  الحديث وفي ،

 اهلل استمع ما:  يعني(  كَأَذنِو لشيءٍ  اهلل أِذفَ  ما: )  قولو( : ٗٛٗ/ٗ) السنة شرح في البغوي قاؿ
 إذا الذاؿ بفتح أَذناً  آَذفُ  للشيء أِذْنتُ :  يقاؿ سمع، عن سمع يشغلو ال واهلل كاستماعو، لشيء

 ا.ىػ لو سمعت
 يتغنى لنبي كَأَذنِو لشيءٍ  اهلل أِذفَ  ما)  قولو(: ٕٙ٘/ٖ) الحديث غريب في الخطابي وقاؿ

( كإذنو) قاؿ ومن لو، استمعت إذا أذناً  للشيء أِذْنتُ  مصدر مفتوحتاف، والذاؿ األلف( بالقرآف
 ا.ىػ وىم فقد
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   ا.ىػ وسمعا وجها لو أف ويثبتوف(: ٘٘ص) الحديث أىل أئمة اعتقاد كتابو في اإلسماعيلي وقاؿ
 الصفات جميع في يقولوف وكذلك(: ٘ص) الحديث أصحاب السلف عقيدة في الصابونيقاؿ و 

  ا.ىػ. .  والبصر السمع من الصحاح األخبار بها ووردت القرآف بذكرىا نزؿ التي
 عالما قادرا حيِّا موجودا يزؿ لم تعالى أنو على وأجمعوا(: ٙٙص) الثغر رسالة في األشعري قاؿو 

 ا.ىػ  بصيرا سميعا مريدا
 لشيء اهلل يأذف لم: )  حديث أورد أف بعد( ٙٔٔ-ٗٔٔص) القرآف فضائل في كثير ابن وقاؿ

 نبي لقراءة كاستماعو لشيء استمع ما تعالى اهلل أفَّ  ومعناه:  قاؿ(  بالقرآف يتغنى لنبي أذف ما
 وتماـ خلقهم لكماؿ الصوت طيب األنبياء قراءة في يجتمع أنو وذلك ، ويحسنها بقراءتو يجهر

 برىم كلهم العباد أصوات يسمع وتعالى سبحانو وىو ، ذلك في الغاية ىو وذلك ، الخشية
 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  ُكنَّا ِإال َعَملٍ  ِمنْ  تَػْعَمُلوفَ  َوال قُػْرآفٍ 
 ؛ أولى واألوَّؿ باألمر، ىنا ىا األَذف فسر من ومنهم ، العظيم الحديث ىذا عليو دؿ كما ؛ أبلغ

 لداللة ؛ االستماع:  واألَذف ، بو يجهر: أي( بالقرآف يتغنى لنبي كَأَذنِو لشيءٍ  اهلل أِذفَ  ما) لقولو
 ا.ىػ عليو السياؽ

 صيغ بكل اآليات عنو عبَّرت فقد السَّْمعُ  أمَّا(: ٕٓٔص) للواسطية شرحو في الهرَّاس وقاؿ
  .األصوات بها يدرؾ هلل، حقيقية صفة فهو وأْسَمُع، وَسِميٌع، وَيْسَمُع، َسِمَع،: وىي االشتقاؽ،

 :نوعاف تعالى َسْمُعو( تنبيو)
 .بها التاّمة وإحاطتو والجلّية، الخفّية والباطنة، الظاىرة األصوات لجميع َسْمُعو: األوؿ النوع
: تعالى قولو ومنو ويثيبهم، فيجيبهم والعابدين والداعين للسائلين منو اإلجابة َسْمعُ : الثاني النوع

 .استجاب أي (حمده لمن اهلل سمع) المصلي وقوؿ ،{الدَُّعاءِ  َلَسِميعُ  رَبّْي ِإفَّ }
 األذف؟ صفة هلل نثبت ىل باب: مسألة

 أف يأمركم اهلل إف: }اآلية ىذه يقرأ ىريرة أبا سمعت :قاؿ ىريرة، أبي مولى جبير بن سليمعن 
 رسوؿ رأيتويقوؿ: [ ٛ٘: النساء{ ]بصيرا سميعا: }تعالى قولو إلى{ أىلها إلى األمانات تؤدوا

 رسوؿ رأيت: ىريرة أبو قاؿ عينو، على تليها والتي أذنو على إبهامو يضع وسلم عليو اهلل صلى اهلل
 قاؿ: يونس ابن قاؿ، إصبعيو ويضع يقرؤىا - وسلم عليو اهلل صلى وسلم عليو اهلل صلى اهلل
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 على رد وىذا: داود أبو قاؿ، وبصرا سمعا هلل أف: يعني بصير، سميع اهلل أف: يعني: المقرئ
 وابن ،(ٖٗ-ٕٗص) التوحيد في خزيمة ابنو  (،ٕٛٚٗ( والحديث أخرجو أبو داود ) الجهمية

 في والطبراني ،(ٕ٘ٙ) صحيحو في حباف وابن ،(ٖٓٓ/ٕ) كثير ابن تفسير في كما حاتم أبي
 والصفات األسماء في البيهقي(، و ٕٗ/ٔ) المستدرؾ في والحاكم ،(ٖٖٜٗ) األوسط

 الفتح في إسناده الحافظ وقوى( والحديث صححو ابن حباف، والحاكم وأقره الذىبي،  ٜٚٔص)
(، وصححو العبلمة األلباني في صحيح أبي داود، وصححو العبلمة الوادعي في ٖٖٚ/ٖٔ)

(، وقاؿ األرنؤوط ومن معو في تحقيق سنن ٕٚٙٔالصحيح المسند مما ليس في الصحيحين )
 بمعنى بصير سميع أنو زعم من على رد فيو الحديث ىذا .صحيح إسناده (:ٓٔٔ/ٚأبي داود )

 والمراد: ٖٖٚ/ ٖٔ" الفتح" في الحافظ ونقلو" والصفات األسماء" في البيهقي قاؿ عليم،
 محلي إلى فأشار والبصر، بالسمع وجل عز هلل الوصف تحقيق الخبر ىذا في المروية باإلشارة
 فبلف، ماؿ على فبلف قبض: يقاؿ كما تعالى، هلل والبصر السمع صفة إلثبات منا، والبصر السمع

 أنو معنى ال وبصر سمع لو بصير سميع أنو الخبر ىذا وأفاد مالو، حاز أنو معنى على باليد ويثار
 نحوه وذكر... منا العلـو محل ألنو القلب؛ إلى تحقيقو في ألشار العلم بمعنى كاف لو إذ عليم،
 ا.ىػ "السنن معالم" في الخطابي اإلماـ

 القرآف نصوص بو جاءت ما على وصفاتو اهلل أسماء في الوقوؼ يجباعلم رحمني اهلل وإياؾ أنو 
 نفسو بو يصف أو يسم لم بما اهلل نصف أو نسمي فبل، منو ننقص وال ذلك على نزيد ال والسنة

 .وسلم عليو اهلل صلى رسولو لساف على أو كتابو في
 الكتاب أي -الخبر طريق ىو واحد طريق من إال وصفاتو اهلل أسماء معرفة إلى طريق ال ألنو وذلك
 .-والسنة

 .بأذنين سمع هلل: آخر وقاؿ، أذنين ببل سمع هلل: شخص قاؿ فلو
 أف ىو والحق إثباتًا، وال نفًيا ال النصوص في األذنين ذكر يأت لم ألنو االثنين، بخطأ لحكمنا

 فقاؿ علم، بغير نتكلم أف اهلل نهانا وقد النصوص، بذلك جاءت كما بجبللو يليق سمع هلل: يقاؿ
 ٔ{ َمْسُؤوالً  َعْنوُ  َكافَ  ُأولَِئكَ  ُكلُّ  َواْلُفَؤادَ  َواْلَبَصرَ  السَّْمعَ  ِإفَّ  ِعْلمٌ  بِوِ  َلكَ  لَْيسَ  َما تَػْقفُ  َوال: }تعالى

 .بالنص إال النفي أو اإلثبات يجوز ال وبالتالي
 أو نفسو بو وصف بما إال اهلل يوصف ال: "(ٔٙص) الحموية الفتوىكما في  أحمد اإلماـ قاؿ

 .ا.ىػ" والسنة القرآف نتجاوز ال وسلم عليو اهلل صلى رسولو بو وصفو
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 اهلل صفات في كلو االعتقاد في ليس: "(ٜٙص) وفضلو العلم بياف جامعفي  البر عبد ابن وقاؿ
 أو وسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن صح أو اهلل، كتاب في منصوًصا جاء ما إال وأسمائو
 " فيو يناظر وال لو يسلم نحوه أو كلو ذلك في اآلحاد أخبار من جاء وما األمة، عليو أجمعت

 .ا.ىػ
 هلل األذف صفة شيخ يا أقوؿ (:ٕٔٚ/ٙوسئل العبلمة األلباني كما في موسوعة العبلمة األلباني )

 السنة أىل موقف وجل، عز
 منها؟ والجماعة

 مؤمنوف نحن القاعدة داـ ما األسئلة، ىذه مثل في السلف تخالفوف أنتم لماذا أدري ما أنا: الشيخ
 السمع؟ صفة عن تسألوف لماذا ،(ٔٔ:الشورى{ )َشْيءٌ  َكِمْثِلوِ  لَْيسَ : }وىي عليها، ومتفقوف بها

 لماذا؟
 وسمعت وكذا، وبصره أذنيو إلى أشار الذي ىريرة أبو حديث علي مر ألنو شيخ يا واهلل: مداخلة

 األذف، صفة الصفة ىذه يثبتوف وال ينفوف ال والجماعة السنة أىل موقف بأف: العلماء ألحد
 .رأيك أسمع أف يعني فأحببت

 أشار أنو جاء كما تكييف، بدوف يثبتونو فهم النص أثبتو ما أما بالرأي، ينفوف وال يثبتوف ال: الشيخ
 تليق صفاتو من صفة لكنها العالمين، رب كعين ىذه العين يعني ال لكن العين، إلى السبلـ عليو

 فالسلفيوف كيف، بدوف بالنص اإليماف من أكثر تحتاج ما القضايا ىذه فمثل وجبللو، بعظمتو
 التشبيو، في الوقوع من خوفاً  اإلنكار من استراحوا: يعني الحيثية، ىذه من مستريحوف هلل والحمد

 .بالتنزيو عمبلً  التشبيو من واستراحوا
 .خيراً  اهلل جزاؾ: مداخلة
 فإذا أثبتناه، صفة لو أثبت فإذا األمر وانتهى المثلية عنو ننفى نفاه، ما وننفي أثبتو ما تثبت: الشيخ

 .عقولنا من شيئاً  نثبت ال يثبت لم
 : ...مداخلة
 األسئلة ىذه ألف وأجوبة؛ أسئلة ولو القضية، ىذه مثل في التوسع أرى ال أنا ولذلك: الشيخ

 السَِّميعُ  َوُىوَ  َشْيءٌ  َكِمْثِلوِ  لَْيسَ : }مبدأ على يُؤسَّسوا لم الذين خاصة الناس، جماىير واألجوبة
 ا.ىػ انحراؼ وفي زيغ في يعيشوف يبقى ،(ٔٔ:الشورى{ )الَبِصيرُ 
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 أف ينبغي ال بأنو يقولوف الدعاة من البعضوقاؿ العبلمة العثيمين كما في فتاوى نور على الدرب: 
 في لهم إشكاؿ حصل إذا ولكن المتشابو من ألنها والصفات األسماء توحيد مسائل الناس نعلم
 علمكم؟ وفي فيكم اهلل بارؾ فضيلتكم رأي فما ذلك لهم بينا الصفات من أي منها شئٍ  أي

 ثبلثة إلى ينقسموف -وصفاتو اهلل أسماء باب في: أي -الباب ىذا في الناس إف: أقوؿ فأجاب:
 تبينوا ال: يقوؿ أنو آخر شخصٍ  عن السائل ىذا قاؿ مثلما يقوؿ فطرؼٌ . ووسط طرفاف: أقساـ
: يقوؿ آخر طرؼٌ  آخر وقسمٌ . فأجيبوىم سألوا إذا ولكن المتشابو، من ألنها وصفاتو؛ اهلل أسماء

 أوردوه اإلشكاالت من والصفات األسماء ىذه على يتفرع ما ثم وصفاتو، اهلل أسماء للناس بينوا
 أصابع كم: مثبلً  يقوؿ بعضهم إف حتى شيء، كل واذكروا اإلثبات جانب في تعمقوا أو عليهم،

 عنها؛ اإلعراض يجب التي األمور من ذلك أشبو وما أذف؟ هلل ىل العرش؟ على استوى كيف اهلل؟
 لكاف الصحيحة العقيدة عليو تتوقف مما ذكرىا كاف ولو السنة، في وال الكتاب في تذكر لم ألنها

 والقسم ،وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى رسولو لساف على أو كتابو، في إما: لعباده يبينها اهلل
 ما وتتكلفوا تتعمقوا أف دوف الباب، ىذا في إليو يحتاجوف ما الناس علموا: يقوؿ وسط الثالث
 إلى إليو، يحتاجوف ما الناس نعلم أف الراجح، ىو الصحيح، ىو القوؿ وىذا. بو مكلفين لستم

 في شاع إذا: فمثبلً . عنو نعرض بل علم، بو لنا ليس ما علم، نتكلف ال وأف الباب، ىذا في معرفتو
 لو الباب، ىذا في السلف مذىب للناس نبين أف بد فبل السلف، مذىب يخالف مذىبٌ  الناس
 خطأ، ىذا أف نبين أف علينا يجب النعم، ىما لنفسو اهلل أثبتهما اللتين اليدين أف الناس في شاع
 كيف ينفق مبسوطتاف يديو أف وعبل جل وبين لنفسو، اهلل أثبتهما وجل، عز هلل صفتاف اليدين وأف

 ويبسط بالنهار، المسيء ليتوب بالليل يده يبسط اهلل أف) وسلم عليو اهلل صلى النبي وأخبر يشاء،
 ما أرأيتم: وقاؿ والنهار، الليل سحاء مؤلى اهلل يد أف وأخبر( . بالليل المسيء ليتوب بالنهار يده

 أنهما على األمة سلف وأجمع يمينو، في ما يغض لم فإنو واألرض؟ السماوات خلق منذ أنفق
 عن يزوؿ حتى المخلوقين، أيدي تماثبلف ال لكن بو، يليق وجوٍ  على هلل ثابتتاف حقيقيتاف يداف

 لم قوـٍ  في كنا إذا لكن. منو بد ال ىذا النعمتاف، أنهما وىو بصحيح، ليس الذي االعتقاد الناس
 لدخلوا أو ارتداد، لهم لحصل تفصيلية مسائل في معهم دخلنا ولو الشيء، ىذا بالهم على يطرأ
 أنو عنو اهلل رضي مسعود ابن عن وخاصةً  السلف، عن جاء بما نأخذ فهنا فيها، يتنطعوف أمورٍ  في
: عنو اهلل رضي عليٌ  وقاؿ( . فتنة لبعضهم كاف إال عقولهم تبلغو ال حديثاً  تحدث لن إنك: )قاؿ

 ال ما وطلب الصفات، في التعمق أما ؟( ورسولو اهلل يكذب أف أتريدوف يعرفوف، بما الناس حدث)
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: اهلل عبد أبا يا: مالك لئلماـ رجلٌ  قاؿ لما ولهذا والبدعة، التكلف من ىذا فإف بو، العلم يمكن
 مالك اإلماـ في موقعو وقع عظيماً  سؤاالً  ىذا وكاف استوى؟ كيف( اْستَػَوى اْلَعْرشِ  َعَلى الرَّْحَمنُ )

 مجهوؿ، غير االستواء! ىذا يا: )وقاؿ رأسو رفع ثم عرقاً، يتصبب وجعل برأسو فأطرؽ اهلل، رحمو
 االستواء أف اهلل رحمو بذلك يريد( بدعة عنو والسؤاؿ واجب، بو واإليماف معقوؿ، غير والكيف

 َوَمنْ  أَْنتَ  اْستَػَوْيتَ  فَِإَذا: )تعالى اهلل قاؿ عليو، عبل: يعني كذا على استوى معروؼ مجهوؿ، غير
ـِ  اْلُفْلكِ  ِمنَ  َلُكمْ  َوَجَعلَ : )تعالى وقاؿ. فيو وركبت عليو علوت: يعني( اْلُفْلكِ  َعَلى َمَعكَ   َما َواألَنْػَعا

 عليو علوتم إذا: يعني( َعَلْيوِ  اْستَػَويْػُتمْ  ِإَذا رَبُّْكمْ  نِْعَمةَ  َتْذُكُروا ثُمَّ  ظُُهورِهِ  َعَلى لَِتْستَػُووا( ٕٔ) تَػرَْكُبوفَ 
 االستواء: قولو معنى ىذا وعظمتو، بجبللو يليق علواً  عليو عبل: يعني العرش على فاستوى. راكبين

 غير الكيف: قاؿ بل موجود، غير الكيف: اهلل رحمو يقل لم معقوؿ، غير والكيف. مجهوؿ غير
 يأتِ  لم وشرعنا ذلك، تدرؾ ال عقولنا، ندري ال لكن عليها اهلل استوى كيفية ىناؾ: يعني معقوؿ،

 عنها فانتفى ىذا، تدرؾ ال وعقولنا العرش، على اهلل استواء كيفية فيهما ليس والسنة الكتاب بها،
 بو اإليماف أعلم اهلل: قلنا استوى؟ كيف: سئلنا فإذا السكوت، فوجب والسمعي، العقلي الدليبلف

 من الشاىد محل ىذا بدعة عنو والسؤاؿ وجل عز اهلل أراده ما على واجبٌ  باالستواء أي واجب
 اهلل، معرفة على منا أحرص وىم -الصحابة ألف لماذا؟ بدعة، الكيفية عن السؤاؿ ىذا كبلمنا،
 اهلل صلى النبي يسألوا لم -باإلجابة منا أعلم ىو من سألوا سألوا وإذا العلم، على منا وأحرص

 ىذا، من أدؽ أشياء عن يسألوف أنهم مع استوى؟ كيف اهلل رسوؿ يا: يقولوا لم وسلم، عليو
 فهم وإال يسألوا، لم لذلك بها، العلم يمكن ال األمور ىذه مثل أف عنهم اهلل رضي يعرفوف لكنهم

 البدع؛ أىل سمات من: بدعة عنو السؤاؿ أيضاً  اهلل. شاء إف سنبين كما أدؽ، ىو عما يسألوف
 ينزؿ كيف استوى؟ كيف: يقولوف الكيفية، ذكر في السنة أىل يحرجوف الذين ىم البدع أىل ألف
: يقولوا أو االستواء، ينكروا أو الفبلنية، الكيفية على استوى: ليقولوا يحرجونهم الدنيا؟ السماء إلى
 كيفية عن السؤاؿ البدع، أىل سمات من فهو النزوؿ، ينكروا أو الفبلنية، الكيفية على نزؿ

 دين في التنطع من -الصفات كيفية -الكيفية عن السؤاؿ إف ثم البدع، أىل سمات من الصفات
( المتنطعوف ىلك المتنطعوف، ىلك المتنطعوف، ىلك: )والسبلـ الصبلة عليو النبي قاؿ وقد اهلل،

 إلى تصل لن ألنك لك؛ ذكر ما وراء عما تسأؿ وال الغيب، أمور من النصوص بو جاءت بما أو. 
 ال أشياء عن يسألوف الذين من تكوف ربما الغيب أمور من لك يذكر لم عما سألت وإذا شيء،
 الصحابة إف: وقولنا. منها التخلص عن تعجز متاىات في تقع وربما منهم، أنت بل بها، لهم حاجة
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 ذكر وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى النبي بأف لو أستدؿ ذلك، دوف عما يسألوف عنهم اهلل رضي
 عشر اثني: يعني كاملة، كسنة األوؿ اليـو: يوماً  أربعين األرض في ويمكث يخرج الدجاؿ أف

 عنهم اهلل رضي فالصحابة. كأيامنا أيامو وبقية كأسبوع، الثالث واليـو كشهر، الثاني واليـو شهراً،
: قاؿ واحد؟ يـو صبلةُ  فيو تكفينا كسنة الذي اليـو ىذا! اهلل رسوؿ يا: قالوا كسنة، يـو: قاؿ لما

 أوقاتها في الخمس بالصلوات مكلفوف ألنهم ىذا عن سألوا أنهم فتجدىم( . قدره لو اقدروا ال،)
 صلوات؟ خمس فيو تكفي ىل شهراً، عشر اثني سيكوف طويبًل، سيكوف اليـو وىذا المعلومة،

 خير فإنهم اهلل بصفات يتعلق فيما والسبلـ الصبلة عليو الرسوؿ يسألوا لم كانوا فإذا سألوا، لذلك
 من علمو يبلغنا لم عما أيضاً  نسأؿ وال اهلل، صفات كيفية عن نسأؿ وال بهم، نقتدي لنا سلفٍ 
 فيها اإلنساف يقتصر أف فيها األدب الغيب أمور كل الغيب، أمور من غيرىا من وال الصفات ىذه
 قوؿ وأما. ورسولو اهلل لبينو خيرٌ  بيانو في كاف لو ألنو يبلغو لم عما يسكت وأف بلغو، ما على

 إذا بالمتشابو؟ تريد ماذا أخي يا: لو فنقوؿ. المتشابو من ألنها بها؛ العواـ تخبروا ال: السائل
 آيات بياناً؟ يبقى فماذا المتشابو من فيها الواردة نصوصو وكانت وجل عز اهلل صفات كانت

 شك، الحمد وهلل فيها وليس األحاديث، أبين من الصفات أحاديث اآليات، أبين من الصفات
، معناىا كلها  وكيف القرآف، بو نزؿ الذي المبين العربي اللساف بمقتضى مفهـو معناىا كلها معلـو
 مستحيل ىذا إليو؟ الوصوؿ يمكننا وال نجهلو ونحن وصفاتو بأسمائو يتعلق شيئاً  علينا اهلل ينزؿ

، من وأحاديثها الصفات آيات إف: فنقوؿ  قوؿ أحد على يشتبو فهل المتشابو، من وليست المعلـو
 على يشتبو ىل خلق؟ معنى ما يدري فبل( َواأَلْرضَ  السََّمَواتِ  َخَلقَ  الَِّذي اللَّوُ : )وتعالى تبارؾ اهلل

 وإثبات المماثلة نفي معناىا أف( الَبِصيرُ  السَِّميعُ  َوُىوَ  َشْيءٌ  َكِمْثِلوِ  لَْيسَ : )تعالى اهلل قوؿ أحد
 من: بقولو القائل أراد إف نعم المتشابو، من ليست وأحاديثها الصفات آيات والبصر؟ السمع

 ما كيفية نعلم ال نحن صحيح، فهذا وحقيقتو كيفيتو إدراؾ علينا يشتبو الذي من: يعني المتشابو،
 اهلل ندعو أف استطعنا ما واضح معناه أف ولوال واضح، معناه لكن وكنهو، نفسو بو اهلل وصف

 التي الكلمة ىذه أف فالمهم( . ِبَها فَاْدُعوهُ  اْلُحْسَنى اأَلْسَماءُ  َولِلَّوِ : )تعالى اهلل قاؿ وقد بأسمائو،
 أردت إف: لو نقوؿ المتشابو، من إنها: وقاؿ وأحاديثو الصفات آيات على العلماء بعض أطلقها

 وال كيفيتها ندرؾ ال وأننا وكنهًا، حقيقةً  المتشابو من أنها أردت وإف فبل، معنىً  المتشابو من أنها
 نعلم نحن وكيفيتو، حقيقتو ندرؾ وال الشيء معنى نعلم أف بغريبٍ  وليس حق، فهذا كنهها حقيقة
 ىل لكن ىذا، نعلم نعم اإلنساف، مات الجسد من انسلت إذا والتي جنبينا، بين التي الروح معنى
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 حدثنا: قاؿ شيبة أبي ابن عن وضاح، ابن عن أحمد، عن إسحاؽ، وحدثني - ٕٕ
 رسوؿ كاف): قاؿ ىريرة أبي عن زرعة، أبي عن حياف، أبي عن إبراىيم، بن إسماعيل

؟ اإليماف ما اهلل رسوؿ يا: فقاؿ رجل فأتى للناس بارزا يوما وسلم عليو اهلل صلى اهلل
 كأنك اهلل تعبد أف: قاؿ؟ اإلحساف ما اهلل رسوؿ يا: قاؿ: وفيو الحديث ذكر ثم... 
 .ٔ(يراؾ فإنو تراه ال إف فإنك تراه،

                                                                                                                                                  

 زوجين فاكهةٍ  كل من فيها بأف الجنة عن اهلل ذكر ما نعلم نحن أبداً، ال وكيفيتها؟ حقيقتها ندرؾ
 َفبل: )يقوؿ اهلل ألف ال؛ وكنهو؟ ذلك حقيقة ندرؾ نحن ىل ولكن ذلك، أشبو وما ورماناً  ونخبلً 
 الحديث في وجل عز اهلل ويقوؿ( . يَػْعَمُلوفَ  َكانُوا ِبَما َجَزاءً  َأْعُينٍ  قُػرَّةِ  ِمنْ  َلُهمْ  ُأْخِفيَ  َما نَػْفسٌ  تَػْعَلمُ 

( بشر قلب على خطر وال سمعت، أذفٌ  وال رأت، عينٌ  ال ما الصالحين لعبادي أعددت: )القدسي
 حيث وصفاتو، اهلل ألسماء بالنسبة المتشابو كلمة في المتداولة العبارة ىذه على التنبيو والمهم. 

 أسماء بمعنى العلم نفوض بحيث ذلك، في سيئاً  مسلكاً  نسلك أف إلى التعطيل أىل بها يتوصل
 بأسماء القوؿ تفويض: أي التفويض، ىو السلف مذىب أف المتأخرين بعض زعم كما وصفاتو، اهلل
 عنو قاؿ الوجو ىذا على بالتفويض القوؿ وىذا معناىا، من بشيءٍ  نتكلم وأال اهلل، إلى وصفاتو اهلل

 الحقيقة تفويض أما( . واإللحاد البدع أىل أقواؿ شر من إنو: )اهلل رحمو تيمية ابن اإلسبلـ شيخ
 التي والحقيقة الكنو نعلم ال ولكن المعنى، نعلم كنا إذا يضرنا وال منو، بد ال شيء فهذا والكنو
 .والموصوؼ المسمى ىذا عليها

 (.ٜ(، ومسلم )ٓ٘إسناد المصنف ضعيف، والحديث صحيح فقد أخرجو البخاري ) ٔ
 . الرؤية صفة البصر أو: مراد المصنف من ىذا الحديث إثبات مسألة
 و. والسنة بالكتاب الثابتة الذاتية وَجلَّ  َعزَّ  اهلل صفات من صفةٌ  البصر أف وإياؾ اهلل رحمني اعلم

 .تعالى أسمائو من اسم(: البصير)
 .كثيرة والسنة الكتاب من ذلك على واألدلة

 .والسنة بالكتاب وَجلَّ  َعزَّ  هلل ثابتةٌ  ذاتيةٌ  صفةٌ  كالبصر الرؤيةوأعلم أيضا أف 
 :الكتاب من الدليل

 [ .ٙٗ: طو{ ]َوَأَرى َأْسَمعُ  َمَعُكَما ِإنَِّني: }تعالى قولو -ٔ
 [ .ٗٔ: العلق{ ]يَػَرى اهللَ  بَِأفَّ  يَػْعَلمْ  أََلمْ : }وقولو -ٕ

 :السنة من الدليل
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 لم فإف تراه، كأنك اهلل تعبد أف: قاؿ اإلحساف؟ ما: قاؿ: ) ... وفيو المشهور جبريل حديث -ٔ
 اهلل رضي ىريرة أبي حديث من ؛( ٜ) ومسلم ،( ٓ٘) البخاري: رواه... (  يراؾ فإنو تراه؛ تكن
 .عنو اهلل رضي الخطاب بن عمر حديث من( ٔ) أيضاً  مسلم ورواه. عنو
 المشركين؛ قتاؿ أشهدني اهلل لئن: )) ... أحد غزوة في عنو اهلل رضي النضر بن أنس قوؿ -ٕ

 (( .اهلل ليراني: ))بلفظ( ٖٜٓٔ) مسلم ورواه ،( ٕ٘ٓٛ) البخاري رواه(( . أصنع ما اهلل لَيَرَينَّ 
ـُ  قاؿ  بَِأْعُيِنَنا اْلُفْلكَ  َواْصَنعِ : }تعالى اهلل قاؿ( : ))ٔٛٔ/ٔ(( )الحجة)) في األصبهاني السُّنَّة قَػوَّا

 رَبّْكَ  ِلُحكمِ  َواْصِبرْ : }وقاؿ ،{ َعْيِني َعَلى َولُِتْصَنعَ : }وقاؿ ،{ بَِأْعُيِنَنا َتْجري: }وقاؿ ،{ َوَوْحِيَنا
 لنفسو، اهلل أثبتو ما وَجلَّ  َعزَّ  اهلل صفات من يثبت أف مؤمن كل على فواجب ؛{ بَِأْعُيِنَنا فَِإنَّكَ 
 كرؤية تكوف ال الخالق فرؤية كتابو؛ في لنفسو اهلل أثبتو ما اهلل عن ينفي من بمؤمن وليس

 َوَرُسولُوُ  َ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 
 َوال َيْسَمعُ  ال َما تَػْعُبدُ  ِلمَ  أََبتِ  يَا: }تعالى وقاؿ الجميع، على يقع الرؤية اسم كاف وإف والمؤمنين،

 فاهلل فعلو؛ خلقو من أحد فعل أو صفتو، خلقو من شيء صفة يشبو أف عن وتعالى جل ،{ يُػْبِصرُ 
 يغيب ال العلى، السماوات في وما السفلى، السابعة األرض تحت وما الثرى، تحت ما يرى تعالى

 السموات، في ما يرى كما ولججها البحار جوؼ في ما يرى يخفي؛ وال ذلك من شيء بصره عن
 من أحد بصر يدرؾ ال منهم، يبعد ما أبصارىم تدرؾ وال أبصارىم، من قرب ما يروف آدـ وبنو

 .اىػ المعاني وتختلف األسامي تتفق وقد حجاب، وبينو بينو يكوف ما اآلدميين
 .والنظر البصر صفة بين الفرؽ (:فرع)

 .والسنة بالكتاب وَجلَّ  َعزَّ  هلل ثابتةٌ  خبريَّةٌ  فعليةٌ  صفةٌ  النَّظَرُ 
 :الكتاب من الدليل

 [ٚٚ: عمراف آؿ{ ]اْلِقَياَمةِ  يَػْوـَ  ِإلَْيِهمْ  يَػْنظُرُ  َوال اهللُ  يَُكلُّْمُهمُ  َوال: }تعالى قولو
 :السنة من الدليل

 ينظر ولكن صوركم، إلى وال أجسامكم إلى ينظر ال اهلل إفَّ : )عنو اهلل رضي ىريرة أبي حديث -ٔ
 ( .ٕٗٙ٘) مسلم رواه( وأعمالكم قلوبكم إلى
: رواه( بطراً  إزاره جرَّ  من إلى القيامة يـو اهلل ينظر ال: )عنو اهلل رضي ىريرة أبي حديث -ٕ

 ( .ٕٚٛٓ) ومسلم ،( ٛٛٚ٘) البخاري
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 ينظر وال يزكيهم، وال القيامة، يـو اهلل يكلمهم ال ثبلثة: )أيضاً  عنو اهلل رضي ىريرة أبي حديث -ٖ
 (.ٚٓٔ) مسلم رواه... (  إليهم
 والمناف المسبل إلى ينظر ال وأنو خيبلء، ثوبة جر من إلى ينظر ال اهلل أف: أحاديث عدة في وجاء

 رجل إلى وال الماء، فضل السبيل ابن منع من إلى ينظر ال وأنو الكاذب، بالحلف سلعتو والمنفق
 يف لم يعطو لم وإف لو وفي أعطاه فإف إماما بايع رجل إلى وال كاذبا، العصر بعد سلعة على حلف

 قـو عليو أنعم رجل إلى وال ولده، من متبرئ إلى وال عنهما، راغب والديو من متبرئ إلى وال لو،
 لوالديو، العاؽ إلى وال مستكبر، وعائل كذاب وملك زاف شيخ إلى وال منهم، وتبرأ نعمتهم فكفر

 .الديوث إلى وال المترجلة، المرأة إلى وال
 مما بشيء يتصف لم من إلى ينظر تعالى اهلل أف على الصحيحة واألحاديث الكريمة اآلية فدلت

 .إليها أشرنا التي واألحاديث اآلية في ذكر
 استعماالت عدة لو النظر(: ٜٓٔ ص) الطحاوية العقيدة شرح في الحنفي العز أبي ابن قاؿ

 ِمنْ  نَػْقَتِبسْ  اْنظُُرونَا: }واالنتظار التوقف: فمعناه بنفسو؛ عدي فإف: بنفسو وتعديو صبلتو بحسب
 ِفي يَنظُُروا َأَوَلمْ : }كقولو واالعتبار؛ التفكر: فمعناه ؛( في) بػ عدي وإف[ . ٖٔ: الحديد{ ]نُورُِكمْ 

 المعاينة: فمعناه ؛( إلى) بػ ُعدي وإفْ [ . ٘ٛٔ: األعراؼ{ ]َواأَلْرضِ  السََّماَواتِ  َمَلُكوتِ 
 .اىػ[  ٜٜ: األنعاـ{ ]أَْثَمرَ  ِإَذا ثََمرِهِ  ِإَلى انظُُروا: }تعالى كقولو باألبصار؛

 َعزَّ  اهلل إفَّ : يقولوف والجماعة السنة فأىل ؛( إلى) بػ متعد   أدلة من سبق فيما النظر أفَّ  ترى وأنت
 َكِمْثِلوِ  لَْيسَ } العظيم بشأنو يليق كما وتعالى؛ سبحانو بعينو يشاء ما إلى وينظر ويبصر يرى وَجلَّ 
 { .الَبِصيرُ  السَِّميعُ  َوُىوَ  َشْيءٌ 
 النظر أف ومعلـو فعل، صفة فهو النظر أما ذات، صفة البصرىو أف  والنظر البصر صفة بين الفرؽ
 تنفك ال التي األزلية الذاتية الصفات من والبصر البصر، ىو النظر إف: يقاؿ وال البصر، من يصدر

 إذا بمشيئتو، يتعلق والنظر بها، دائم كذلك وىو أزلي، بصفاتو فهو وعبل، جل العالمين رب عن
 .وتقدس تعالى عنا أعرض شاء وإذا إلينا، نظر شاء
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 .ٔ(طافية عنبة

                                                           

،  ٖٕٔٚ،  ٖٚ٘ٓإسناد المصنف ضعيف، والحديث صحيح فقد أخرجو البخاري ) ٔ
 (.ٜٙٔ(، ومسلم )ٚٓٗٚ

 : مراد المصنف من ىذا الحديث إثبات صفة العينين.مسألة
 السنة وأىل والسنة، بالكتاب وجلَّ  َعزَّ  هلل ثابتةٌ  خبريَّةٌ  ذاتيةٌ  صفةٌ  اْلَعْينُ اعلم رحمني اهلل وإياؾ، أف 

 لَْيسَ } بو؛ تليقاف عيناف لو وجلَّ  َعزَّ  اهلل أف، يعتقدوف كما بعين، يبصر اهلل أفَّ  يعتقدوف والجماعة
  { .الَبِصيرُ  السَِّميعُ  َوُىوَ  َشْيءٌ  َكِمْثِلوِ 

 :وجل عز اهلل كتاب من األدلة: أوال
 فإنك ربك لحكم واصبر" :ثناؤه جل وقاؿ ،[ٜٖ:طو" ]عيني على ولتصنع: "تعالى اهلل قاؿ

 [.ٗٔ:القمر" ]بأعيننا تجري: "سبحانو وقاؿ ،[ٛٗ:الطور" ]بأعيننا
 ففهم ومجموعة؛ مفردة وجل عز هلل العين صفة إضافة كثير وغيرىا الكريمات اآليات ىذه ففي
 السلف من أحد يقل ولم اثنتين، عينين تعالى هلل أف شابهها وما اآليات ىذه من السنية السنة أىل
 فقط؛ واحدة عين أنها على يدؿ ال مفردة العين ذكر"فػ أعين؛ عدة أو واحدة، عينا سبحانو هلل أف

 ،"تحصوىا ال اهلل نعمت تعدوا وإف: "تعالى قولو مثل واحد؛ من أكثر بو يراد المضاؼ المفرد ألف
 الصياـ ليلة لكم أحل: "تعالى وقولو. والعد الحصر تحت تدخل ال التي المتنوعة اهلل نعم فالمراد
 وضعت أو بعيني، نظرت: قائل قاؿ ولو. رمضاف ليالي جميع بها فالمراد" نسآئكم إلى الرفث

 إال لو ليست القائل ىذا أف الكبلـ ىذا سمع ممن أحد بباؿ يخطر يكاد ال. عيني على المنظار
 اسم إلى العين أضيفت إذا: القيم ابن اإلماـ قاؿ. أبدا أحد بباؿ يخطر ال ما ىذا. واحدة عين

 ،"بأعيننا تجري: "تعالى كقولو للفظ؛ مشاكلة جمعها فاألحسن مضمرا أو ظاىرا، الجمع
 المفرد؛ إلى المضافة اليد لفظ في المشاكلة نظير وىذا ،"بأعيننا الفلك اصنع أف إليو فأوحينا"و

 مما: "تعالى كقولو جمعت جمع إلى أضيفت وإف". الملك بيده"و ،"الخير بيدؾ" :تعالى كقولو
 (.ٖٛٔ ػ ٖٚٔص" )النبوية والسنة الكتاب في اإللهية الصفات"."أيدينا عملت

 ىذا في الجسيم الخطأ من اهلل رحمو حـز ابن فيو وقع ما الصدد ىذا في عليو التنبيو يجدر ومما
 ويدا وإكراما، وجبلال وعزة، عزا وجل عز هلل وأف(: "ٖٖ/ ٔ" )المحلى" كتابو في يقوؿ إذ الباب؛
 ".وأعينا وعينا ووجها، وأيديا، ويدين
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 الصفات، نفاة من أنو إال ىذا على حملو وما عليها، يتابع ال العالم، ىذا مثل من عظيمة زلة فهذه
 السنة منهاج" في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ ذلك ذكر كما والسنة، للحديث  لو اهلل غفر تعظيمو مع

 (.ٗٛ٘/ ٕ" )النبوية
 :النبوية السنة من األدلة: ثانيا

: قاؿ ػ عنهما اهلل رضي ػ عمر بن اهلل عبد حديث من( ٚٓٗٚ" )صحيحو" في البخاري أخرج
 ليس اهلل إف عليكم، يخفى ال اهلل إف: " فقاؿ ػ وسلم عليو اهلل صلى ػ النبي عند الدجاؿ ذكر

 ".طافية عنبة عينو كأف اليمنى، العين أعور الدجاؿ المسيح وإف ػ عينو إلى بيده وأشار ػ بأعور
 وتعالى تبارؾ هلل العينين إثبات في السنة أىل الحق ألىل حجة معناه في جاء وما الحديث فهذا
: مثل ذلك؛ في بينهم خبلؼ ال والمتأخرين منهم المتقدمين العلماء العقيدة ىذه على نصص وقد

 قتيبة وابن الهروي، إسماعيل وأبو خزيمة، بن بكر أبو اإلئمة وإماـ الدارمي، سعيد بن عثماف
 تيمية، ابن اإلسبلـ وشيخ، الداني عمرو وأبو، والبللكائي األشعري، الحسن وأبو الدينوري،

 .كثير وغيرىم الجوزية، قيم ابناإلماـ  وتلميذه
 ذلك؟ ودليل ػ، تعالى ػ هلل العينين إثبات عن سئل وقد ػ اهلل رحمو ػ عثيمينال عبلمةال قاؿ

  :مقامين في يتحرر ذلك على الجواب: بقولو فأجاب
 أحد يصرح ولم والجماعة، السنة أىل عن المعروؼ ىو فهذا عينين، تعالى هلل أف: األوؿ المقاـ
 المصلين اختبلؼ: "كتابو في األشعري الحسن أبو عنهم ذلك نقل وقد ،أعلم فيما بخبلفو منهم

 لو وأف: "قاؿ ثم أشياء فذكر" الحديث وأصحاب السنة أىل مقالة: "قاؿ". اإلسبلميين ومقاالت
 في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ عنو نقلو[ ". ٗٔ:القمر" ]بأعيننا تجري: "قاؿ كما كيف ببل عينين

( ٕٜص) في مثلو أيضا عنو ونقل قاسم، البن الفتاوى مجموع من( ٘/ ٜٓ ص) الحموية الفتوى
 اإلبانة: "كتابو عن( ٜٗص) في مثلو أيضا عنو ونقل". العرش في القبلة أىل اختبلؼ: "كتابو عن
 والعينين، الوجو، في الكبلـ باب: "بلفظ باب ترجمة الكتاب ىذا في لو وذكر". الديانة أصوؿ في

: كتابو في الباقبلني عن( ٜٜص) الفتوى ىذه في اإلسبلـ شيخ ونقل". واليدين والبصر،
: قاؿ أف إلى ،"والعلم الحياة ىي بها متصفا يزاؿ وال يزؿ لم التي ذاتو صفات: "قولو". اإلبانة"
 ".واليداف والعيناف"

 غزو على اإلسبلمية الجيوش اجتماع: "كتابو في( ٕٓٔ ،ٜٔٔ ،ٛٔٔ ص) القيم ابن ونقل
 مثل" التمهيد"و" اإلبانة: "كتابيو في الباقبلني وعن األشعري، الحسن أبي عن" والجهمية المعطلة
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 أنو" اإلبانة: "كتابو في األشعري عن( ٗٔٔص) في ذلك قبل ونقل اإلسبلـ، شيخ عنو نقل ما
 وإجماع ػ، وسلم عليو اهلل صلى ػ رسولو وسنة تعالى، اهلل كتاب المعتزلة بو خالفت ما ذكر

 [.ٗٔ:القمر" ]بأعيننا تجري: "تعالى قولو مع عيناف هلل يكوف أف وأنكروا: "قاؿ أف إلى الصحابة
 صلى النبي بياف(: "ٖٓص" )الرب صفات وإثبات التوحيد كتاب" في خزيمة ابن الحافظ وقاؿ

 نزؿ ما للناس لتبين الذكر إليك وأنزلنا: "وجل عز قولو في عنو مبينا اهلل جعلو الذي وسلم عليو اهلل
 محكم لبياف موافقا بيانو فكاف عينين، هلل أف وسلم عليو اهلل صلى النبي فبين[ ٗٗ:النحل" ]إليهم

 تحت ما بهما يبصر عيناف الخالق لربنا: نقوؿ نحن(: "ٖ٘ص) في قاؿ ثم األدلة، ذكر ثم التنزيل،
 ".الثرى
 اليدين؛ ذكر في الباب ىذا في نقولو ما األلباب أولي يا فتدبروا(: "ٙ٘ ،٘٘ ص) في وقاؿ

 صدوركم وعبل جل ػ وشرحو إياكم، اهلل بهداية تستيقنوا والعينين الوجو ذكر في قولنا ليجري
 من وسلم عليو اهلل صلى نبيو لساف على وبينو تنزيلو، محكم في وجل عز اهلل قصو بما لئليماف
 الجنس ىذا في والعدؿ والصواب الحق أف إياكم اهلل بتوفيق وتعلموا وجل عز خالقنا صفات
 .ىػ. ا" مشبهة يسميهم من جهل على وتقفوا السنن، ومتبعي اآلثار أىل مذىب مذىبا
 ال وعظمتو بجبللو تليقاف عينين تعالى هلل أف والحديث السنة أىل مقالة أف نقلناه بما فتبين

" البصير السميع وىو شيء كمثلو ليس: " تعالى لقولو المخلوقين، أعين تشبهاف وال تكيفاف،
 [.ٔٔ:الشورى]

 عنو اهلل رضي ىريرة أبي عن بسنده المريسي على رده من( ٚٗص) الدارمي سعيد بن عثماف روى
 على الدعاء إصبعو فوضع". بصيرا سميعا كاف اهلل إف: "وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قرأ: قاؿ

 .أذنيو على وإبهامو عينيو،
 :العينين إثبات على األدلة ذكر في: الثاني المقاـ

 جل وقولو[. ٜٖ:طو" ]عيني على ولتصنع: "تعالى اهلل قوؿ باب: تعالى اهلل رحمو البخاري قاؿ
: قاؿ عنهما اهلل رضي عمر بن اهلل عبد حديث بسنده ساؽ ثم[ ٗٔ:القمر" ]بأعيننا تجري: "ذكره
 وأشار بأعور ليس اهلل أف عليكم يخفى ال إنو: "فقاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي عند الدجاؿ ذكر
 ". طافية عنبة عينو كأف اليمنى العين أعور الدجاؿ المسيح وإف عينو إلى بيده
 الرد: "كتابو في الدارمي سعيد بن عثماف عينين تعالى هلل أف على الدجاؿ بحديث استدؿ وقد
 التوحيد تقرير من فيهما إف: "وقاؿ. تيمية ابن اإلسبلـ شيخ عليو أثنى الذي" المريسي بشر على
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 الرد: "الثاني وكتابو الكتاب ىذا ػ يعني ػ" غيرىما في ليس ما والنقل بالعقل والصفات واألسماء
 ".الجهمية على
 آيتي ساؽ أف بعد ،(المحمدية السنة أنصار: ط ػ ٖٗ ص) المذكور الكتاب في الدارمي قاؿ

 ليس ربكم وإف أعور، إنو: فقاؿ الدجاؿ ػ وسلم عليو اهلل صلى ػ اهلل رسوؿ ذكر ثم: "العينين صفة
 ".بالعينين البصير ضد عندىم واألعور البصر، ضد الناس عند والعور: قاؿ. بأعور
 بياف" بأعور ليس اهلل إف: "ػ وسلم عليو اهلل صلى ػ اهلل رسوؿ قوؿ تأويل ففي(: "ٛٗ ص) في وقاؿ

 ".األعور خبلؼ عينين ذو بصير أنو
 .بعدىا وما( ٖٔص) في كما" التوحيد كتاب" في خزيمة ابن الحافظ أيضا بو واستدؿ

: قولو( : ٕ٘ٛ/ٔ) البخاري صحيح من التوحيد كتاب شرح في الغنيماف اهلل عبد الشيخ وقاؿ
 أف على يدؿ فهذا الباب؛ ىذا في الحديث من المقصودة ىي الجملة ىذه(: بأعور ليس اهلل إف)

 .اىػ.  نورىا ذىاب أو العينين أحد فقدُ  العور ألف حقيقة؛ عينين هلل
 ينتفي مما شيئا ألمتو يبين أف أراد وسلم عليو اهلل صلى النبي فإف جدا؛ ظاىر بو االستدالؿ ووجو

 العقلية بالطرؽ العالمين التفكير لذوي يتبين محسوس، أمر في الدجاؿ شأف في عليهم االشتباه بو
 من أكثر تعالى هلل كاف ولو بأعور، ليس سبحانو والرب العين، أعور الدجاؿ أف بذكر وغيرىم،

 فلو كماؿ، صفة العين فإف ػ؛ تعالى ػ اهلل على بو الثناء وزيادة لظهوره، أولى بو البياف لكاف عينين
 .أبلغ اهلل على بذلك الثناء كاف اثنتين من أكثر هلل كاف

 فإف نقصا، أو تعالى اهلل حق في كماال يكوف أف فإما العينين على زاد ما: يقاؿ أف ذلك وتقرير
 فكيف كماال كاف وإف حقو، في النقص صفات المتناع تعالى اهلل على ممتنع فهو نقصا كاف

 النبي يذكره لم فلما!! تعالى اهلل على الثناء في أبلغ كونو مع ػ وسلم عليو اهلل صلى النبي يهملو
 .المطلوب ىو وىذا وجل عز هلل بثابت ليس أنو علم وسلم عليو اهلل صلى
 .أعور بكونو الدجاؿ نقص بياف أجل من ذكره ترؾ: قيل فإف
 اهلل صفة كماؿ ذكر يفوت ال حتى األمرين بين فيجمع الدجاؿ نقص بياف مع يذكر أف يمكن: قلنا
 .وجل عز

 ليس وأنو الدجاؿ، نقص ليبين الحسية العبلمة ىذه ذكر وسلم عليو اهلل صلى النبي أف واعلم
 العقلية، العبلمات بخبلؼ حسية عبلمة لكونها الناس لجميع ولظهورىا ربا، يكوف ألف بصالح

 واشتداد الفتنة، قوة عند سيما ال الناس، من كثير على تخفى مقدمات إلى تحتاج قد فإنها
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 ػ وسلم عليو اهلل صلى ػ تعليمو حسن من ىذا وكاف الدجاؿ، فتنة الفتنة ىذه في كما المحنة،
 .أخرى عبلمات وجود مع وأجلى أظهر ىو ما إلى بيانو في يعدؿ حيث
 أف على األدلة ضمن في ساقو حديثا( ٖٔص" )التوحيد كتاب" في اهلل رحمو خزيمة ابن ذكر وقد

 أنو عنو اهلل رضي ىريرة أبي إلى بسنده فساقو عينين، تعالى هلل أف بين وسلم عليو اهلل صلى النبي
 فيضع" بصيرا سميعا: "قولو إلى" أىلها إلى األمانات تؤدوا أف يأمركم اهلل إف:"تعالى قولو يقرأ

 ػ وسلم عليو اهلل صلى ػ اهلل رسوؿ سمعت ىكذا: ويقوؿ. عينو على تليها والتي أذنو، على إبهامو
 .أصبعيو ويضع يقرؤىا

: ط ػ ٖٔ/ ٖٖٚص) الفتح في حجر ابن الحافظ وذكر التثنية، بلفظ لو الدارمي رواية سبقت وقد
 ػ اهلل رسوؿ سمعت ػ عنو اهلل رضي ػ عامر بن عقبة حديث من شاىدا لو ذكر البيهقي أف( خطيب

. ا حسن وسنده" عينيو إلى وأشار بصير، سميع ربنا إف: "المنبر على يقوؿ ػ وسلم عليو اهلل صلى
 .ىػ

 أبي عن حديثا السادس المثاؿ قبيل ،(اإلماـ: ط ػ ٜٖ٘ص) الصواعق مختصر صاحب ذكر وقد
". الرحمن عيني بين فإنو الصبلة إلى قاـ إذا العبد إف: "ػ وسلم عليو اهلل صلى ػ النبي عن ىريرة

 .صحتو في فلينظر يعزه، لم لكنو الحديث
 السنة أىل عن المنقوؿ وىو النص، مقتضى ألنو عينين؛ تعالى هلل أف اعتقاد وجوب تبين وبهذا

 .والحديث
 حيث" بأعيننا تجري: "وقولو". ووحينا بأعيننا الفلك اصنع أف: "تعالى بقولو تصنعوف ما: قيل فإف
 الجمع؟ بلفظ العين تعالى اهلل ذكر
 مع أو مطلقا إما بو قيل كما اثنين الجمع أقل كاف إف: ونقوؿ والتسليم، بالقبوؿ نتلقاىا: قلنا

 ذلك، بو المراد فيكوف اثنتاف بو المراد أف على الدليل دؿ قد ىنا الجمع ألف إشكاؿ فبل الدليل
 أنا يروا أولم: "تعالى قولو في اليد كجمع ىنا العين جمع نقوؿ فإننا ثبلثة الجمع أقل كاف وإف

 ػ وىو إليو، والمضاؼ المضاؼ بين والمطابقة التعظيم بو يراد". أنعاما أيدينا عملت مما لهم خلقنا
 .التثنية يصادـ ال وحينئذ العدد، حقيقة دوف للتعظيم المفيد ػ نا

 باإلفراد؟ جاءت حيث". عيني على ولتصنع: "موسى يخاطب تعالى بقولو تصنعوف فما: قيل فإف
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 ترى أال متعددا، كاف فيما التعدد يمنع ال المضاؼ المفرد ألف التثنية، وبين بينها مصادمة ال: قلنا
 فإف". عليكم اهلل نعمة واذكروا: "تعالى وقولو". تحصوىا ال اهلل نعمت تعدوا وإف: "تعالى قولو إلى

 .تحصى ال فأفرادىا ذلك ومع مفرد، اسم النعمة
 بالحق، وجاءت حق، كلها ػ الحمد وهلل ػ وأنها وتبلؤمها، واتفاقها النصوص ائتبلؼ تبين وبهذا
 العبد عند يكوف بحيث تامة، وأداة حسن، بقصد وتفكير تأمل إلى األحياف بعض في تحتاج لكنها
 وموارده، الشرع ومصادر األلفاظ، بمدلوالت وعلم لقبولو، تاـ واستعداد الحق، بطلب نية صدؽ

" كثيرا اختبلفا فيو لوجدوا اهلل غير عند من كاف ولو القرآف يتدبروف أفبل: "تعالى اهلل قاؿ
 [.ٕٛ:النساء]

 من قلبو في يجد ما العبد عن يزوؿ بتدبره أنو إلى وأشار الكريم، القرآف تدبر على فحث
 مجموعا.ىػ من . المستعاف واهلل. بعضا بعضو يصدؽ حق القرآف أف لو يتبين حتى الشبهات،

 (.ٖ٘ٔ ػ ٙٗٔ/ ٔ) عثيمينال فتاوى
 بين فإنو الصبلة إلى قاـ إذا العبد إف: "صحتو من التحقق الشيخ طلب الذي الحديث: قلت
 و( ٕٗٓٔ" )الضعيفة السلسلة" مأمور غير فانظر حجة؛ بو تقـو وال يصح، ال ،"الرحمن عيني

(ٖٜٜٗ.) 
 واصنع: "تعالى لقولو حقيقيتين؛ اثنتين عينين تعالى هلل بأف ونؤمن: "أيضا عثيمينال عبلمةال وقاؿ

 كشفو لو النور حجابو: "ػ وسلم عليو اهلل صلى ػ النبي وقاؿ[. ٖٚ:ىود" ]ووحينا بأعيننا الفلك
 ".خلقو من بصره إليو انتهى ما وجهو سبحات ألحرقت

 إنو: "الدجاؿ في وسلم عليو اهلل صلى النبي قوؿ ويؤيده اثنتاف؛ العينين أف على السنة أىل وأجمع
 (.ٖٕ٘ ػ ٖٕٗ/ ٖ" )عثيمين ابن فتاوى مجموع". "بأعور ليس ربكم وإف أعور،
 بهما ينظر اثنتين، عينين هلل أف والجماعة السنة أىل مذىب: "ػ اهلل رحمو ػ عثيمين ابن اإلماـ وقاؿ

 .والسنة بالكتاب، الثابتة الذاتية الصفات من وىما. بو البلئق الوجو على حقيقة
 اهلل صلى ػ النبي قوؿ السنة أدلة ومن[. ٗٔ:القمر" ]بأعيننا تجري: "تعالى قولو الكتاب أدلة فمن
 كشفو لو النور حجابو" ،"قنطين أزلين إليكم ينظر"  ،" بأعور ليس ربكم إف: " ػ وسلم عليو

 أعين تشبهاف ال حقيقيتاف عيناف فهما". خلقو من بصره إليو انتهى ما وجهو سبحات ألحرقت
 (.ٛ٘/ ٗ" )عثيمين ابن فتاوى مجموع. "المخلوقين
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 عيناف، لو تعالى اهلل إف: السلف قاؿ (:ٜٖ٘/ٕٛوسئل العبلمة ابن باز كما في مجموع فتاواه )
 فأين عيناف لو تعالى اهلل أف نعرؼ ولكننا المفرد، يذكر وأحيانا الجمع يذكر أحيانا النص في ولكن

 الدليل؟
 العين أعور فإنو للدجاؿ خبلفا بأعور ليس وأنو عينين، لو بأف موصوؼ سبحانو اهلل فأجاب:

 ِإفْ : }التحريم سورة في سبحانو قاؿ كما العربية، باللغة الجمع عليو يطلق قد والمثنى. اليمنى
 .قلبكما: والمراد ،{قُػُلوُبُكَما َصَغتْ  فَػَقدْ  اللَّوِ  ِإَلى تَػُتوبَا
 والمراد {أَْيِديَػُهَما فَاْقطَُعوا َوالسَّارَِقةُ  َوالسَّاِرؽُ : }سبحانو قولو وىكذا بالجمع، المثنى عن فعبر

 قولو وفي{ بَِأْعُيِنَنا فَِإنَّكَ  رَبّْكَ  ِلُحْكمِ  َواْصِبرْ : }سبحانو اهلل قوؿ في اإلشكاؿ نزوؿ وبذلك يداىما،
 التوفيق ولي واهلل ،{بَِأْعُيِنَنا َتْجِري: }وجل عز

 صفة في: سؤاؿ: (ٖٖٔ/ٙكما في موسوعة العبلمة األلباني )  اهلل رحمو األلباني لعبلمةا سئلو 
 أعين؟ أو عين هلل أف والسنة القرآف وصريح النصوص ظاىر النص فيو ورد ما وجل عز هلل العين

 حديث؟ أي يعني السنة ظاىر: الشيخ
 .القرآف أقصد: السائل
 في أطلق إذا الجمع ألنو عينين من أكثر ىناؾ أف يعني ال ىذا{ بَِأْعُيِنَنا فَِإنَّكَ : }القرآف: الشيخ

 أحببت السنة قلت لما لكن عينين، من أكثر لو أف يعني ال ىذا اثناف الجمع أقل األحياف من كثير
، ىو كما وموضّْحة للقرآف ُمَكمّْلة تكوف دائما السنة ألف أعرؼ؛ أف  رأي ىذا أنو أعتقد أنا معلـو

 عينين، لو أف العقائد كتب وفي التوحيد كتب في والمنقوؿ السلف رأي من ليس يعني حادث
 أحدكم وأف بأعور، ليس ربكم وإف أعور إنو»: الدجاؿ بحديث يستدلوف القدامى العلماء وبعض

 عقيدة عن والمتوارث عينين من أكثر لو بأف صريح نص عندنا فليس ،«يموت حتى ربو يرى ال
 ىذا من يتبادر الذي طرقو كثرة على الدجاؿ حديث ظاىر على العينين إثبات ىو السلف

 ليس ربكم وإف أعور وىو طافية عينيو إحدى الدجاؿ أف سواه الباؿ في يخطر وال الحديث،
 نص عندنا ما ألف بأكثر وال بالثبلثة وليس بالعينين موصوؼ وجل عز اهلل أف ذلك معنى بأعور،

 العالمين رب وىو الغيوب بغيب يتعلق ما وبخاصة الغيبية األمور وأبداً  دائما نقوؿ وكما باألكثر،
 سلفنا عن جاءنا الذي بالشيء إنما ذلك شابو ما أو...  باألقيسو نصفو أف ينبغي ال وتعالى تبارؾ

 .األحاديث بو وجاءت الصالح
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 من أكثر لو بأف التصريح فيو حديث بعضهم ذكر ىناؾ أف والسنة القرآف ذكرتَ  لما ظننت وأنا
 .شيء وجدنا ما لكن عليو بالتعرؼ سارعت ولذلك نعرفو ال ما وىذا عينين

 الجملة ىذه ىل اهلل عين عن سقط العاصي عن يقوؿ وغيره القيم ابن قوؿ مثبل طيب: مداخلة-
 شيء؟ فيها

 قد الذي المعنى يعين يقصد ال{ بَِأْعُيِنَنا فَِإنَّكَ } السابقة اآلية ألنو ىذا شيء فيها ما: الشيخ-
 فكلمة ىذا، إال يعني المقصود وليس إشرافنا، وتحت رعايتنا تحت أنت يعني الجهلة لبعض يتبادر

 .القبيل ىذا من ىو القيم ابن
 طُولي يد لو نقوؿ أو لئلنساف مثبل يد تقوؿ إنو والصفات األسماء في قاعدة في شيخ: مداخلة

 اهلل عن نقوؿ فكذلك يد حقيقة ىناؾ ولكن كذا، أو كناية تكوف لهجة ىذه كانت وإف يعني ىذا،
 الناحية من تثبت أيضا ولكن البعض يؤولها قد الصيغة ىذه كانت وإف بأعيننا تجري مثبل وجل عز

 .ىذه
 تعبيرؾ؟ حد على تؤولها ال أنت لكن: الشيخ

 .تؤوؿ أيضاً  ال: مداخلة
 ىذا ىل البحث لكن صحيح أنت بتقولو الذي التفسير ىو ىذا تأويبل تسميها ال لكن: الشيخ

 الجمع ألف ذلك في نص ليس عينين من أكثر يعني بأنو نص
 .اثناف أقلو

 صدؽ قدـ، يدين مالها والرحمة، رحمتو يدي بين تعالى قولو ناحية من شيخ يا أقصد: مداخلة
 ىنا؟ انطبقت ما القاعدة ىذه قدـ مالو والصدؽ

 (.٘ٚ:ص{ )بَِيَديَّ  َخَلْقتُ  ِلَما َتْسُجدَ  َأفْ  َمنَػَعكَ  َما} اآلية كيف غيرىا في انطبقت: الشيخ
 .التأويل يقبل ىذا

 .أبداً  ال: مداخلة
 .جداً  وكثير كثير وأمثالو يكفينا ىذا إذاً : الشيخ

 خاطئة؟ أـ صحيحة القاعدة ىذه: مداخلة
 أخرى، نصوص في ثابت...  األصل أف لدينا ثبت لما بالنسبة صحيحة لكن صحيحة ال: الشيخ

 أف سلف لدينا يثبت لم معنوية أمور ىذه ذلك؛ ونحو صدؽ وقدـ الرحمة بقضية أتيت لما لكن
 تأتي ثم صفة من وجل عز هلل ثبت ما بين فرؽ ففي السياؽ، ىذا في ذكرت التي األعضاء ىذه لها
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 ىو المكاف ذلك في المقصود المعنى ىو لكن مجازاً  ليس وىو مجازيا يسمونو بمعنى الصفة ىذه
 بمجرد ليس هلل ثابتة العين فصفة تأويبل ليس{ بَِأْعُيِنَنا فَِإنَّكَ } لك قلت ولذلك بالتأويل يسمونو ما

 .أخرى بنصوص وإنما اآلية ىذه
 .اآلية أقصد وال القاعدة أقصد أنا ال: مداخلة
 .الفرؽ لك أبين القاعدة عن أجبتك أنا: الشيخ

 .نفسها للقاعدة نرجع ما المرجع على نرجع يعني ىذا: مداخلة
 كما مثبل يعني، ثبت فيما قاعدة ىي مكاف، في تطبق وال مكاف في تطبق القاعدة لكن: الشيخ

 بالنسبة أنت ذكرتهم الذي المثالين لكن يداً، لو أف مسبقاً  نحن نعلم طويلة األمير يد أنت قلت
 تطبق وال تطبق، أف ينبغي حيث فتطبق يداف، لها الرحمة إف لدينا ثابت مش رحمتو يدي بين للريح
 .ذات ىي ما فالرحمة المعاني لهذه ثابتة صفة ىناؾ يكوف ال حينما

 شرعاً؟ أـ، يد لها ليس الرحمة وأف يد لؤلمير أف عقبلً  أعلم شيخ: مداخلة
 بالغيب إيماناً  تعرؼ العالمين لرب وبالنسبة ومشاىدة عقبل تعرؼ لئلنساف بالنسبة ال: الشيخ
 ا.ىػ إالَّ  وليس
 كاذب؛ أو مخطئ إما السلفية العقيدة ىذه خبلؼ اهلل رحمو األلباني اإلماـ عن ينقل ومن: قلت
 هلل أف تقوؿ أنك بلغنا": "والنور الهدى سلسلة" من( ٜٛٔ) رقم شريط في كما قائل لو قاؿ فقد
 ".واحدة عينا

 هلل االثنتين العينين إثبات في السلف عقيدة فصل قد كاف أف بعد اهلل رحمو األلباني اإلماـ فقاؿ
 ".كذب ىذا ال، الكذبة، ظهرت: "سبحانو

 ظاىر أف من الرازي ذكره عما(: ٖ٘ٔ/ٔ(: سئل العبلمة العثيمين كما في مجموع فتاواه )تنبيو)
 بها الصقا العين تلك على مستقرا موسى يكوف أف يقتضي{ . َعْيِني َعَلى َولُِتْصَنعَ : }تعالى قولو

 ىي الصنعة تلك آلة تكوف أف يقتضي{ . بَِأْعُيِنَنا اْلُفْلكَ  َواْصَنعِ : }تعالى قولو وأف. عليها مستعليا
  العين؟ تلك

 موسى يكوف أف يقتضي{ . َعْيِني َعَلى َولُِتْصَنعَ : }تعالى قولو ظاىر أف من الرازي ذكره مافأجاب: 
 يقتضي{ بَِأْعُيِنَنا اْلُفْلكَ  َواْصَنعِ : }تعالى قولو وأف عليها، مستعليا بها الصقا العين تلك على مستقرا

 .العين تلك ىي الصنعة تلك آلة تكوف أف
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 بن موسى حدثني: قاؿ وىب ابن عن يونس، عن أسلم، عن إسحاؽ، وحدثني - ٕٗ
 لرسوؿ قاؿ جبريل أف عقبة بن موسى عن الرجاؿ، أبي بن الرحمن عبد عن حسين،

 نور يا: أولو وفي الدعاء ذكر ثم...  دعاء أعلمك أال): وسلم عليو اهلل صلى اهلل
 .ٔ(واألرض السماوات

                                                                                                                                                  

 الكبلـ ظاىر أنو ادعى الذي المعنى ىذا ألف باطل؛ ادعاء اآليتين ظاىر ذلك أف ادعاءه إف: أقوؿ
 يسوغ فكيف عاقل، يقولو ال باطبل معنى كاف فإذا ىو، بو اعترؼ كما عاقل، يقولو ال باطل، معنى

 !تعالى؟ اهلل كبلـ ظاىر ىذا إف: يقوؿ أف لعاقل بل لمؤمن
 الكريم، كبلمو وفي وجل عز اهلل في قدح فقد وجل عز اهلل كبلـ ظاىر ىذا يكوف أف جوز من إف

 ىذا ظاىر الباطل المعنى ىذا يكوف أف تعذر وإذا العقبلء، يقولو ال باطبل، معنى مدلولو جعل حيث
 على موسى تربية أف األولى اآلية في وىو تعالى، باهلل يليق آخر معنى ظاىره يكوف أف تعين الكبلـ

 أشاىده وأنا حصل أي عيني، على الشيء ىذا جرى: تقوؿ كما بعينو، إليو وينظر تعالى، اهلل عين
 .بعيني وأراه

 أي تعالى، اهلل بعين كاف السفينة والسبلـ، الصبلة عليو نوح، صنع أف الثانية اآلية في والمعنى
 أي بعيني، ىذا صنعت: تقوؿ كما صنيعو، ويصلح فيسدده بعينو، تعالى اهلل يراه بعينو مصحوبا

 وأنا كتبتو أي بعيني، كتبتو: وتقوؿ. اآللة أو اليد الصنع آلة كانت وإف بعيني، أرعاه وأنا صنعتو
 .باآللة أو باليد الكتابة كانت وإف بعيني إليو أنظر
 محموؿ فهو مبين، عربي بلساف نزؿ الكريم والقرآف مشهور، عربي تعبير المعنى لهذا التعبير وىذا
 والصياـ كالصبلة إليها المعنى انتقل شرعية حقيقة ىناؾ يكوف أف إال العربية، اللغة تقتضيو ما على

 قد الكلمات ىذه منو السائل نقل الذي التأسيس وكتاب. الشرعية الحقيقة على فيحمل ونحوىا،
  .نقضو من نسخة على يحصل السائل فليت - اهلل رحمو - تيمية ابن اإلسبلـ شيخ نقضو

رضي اهلل عنهما  عباس ابن إسناد المصنف مع إرسالو ضعيف، ويغني عنو أحاديث منها حديث ٔ
 نور أنت الحمد لك اللهم قاؿ يتهجد الليل من قاـ إذا وسلم عليو اهلل صلى النبي كاف )

(، ومسلم ٖٚٔٙبين البخاري )... الحديث( وىو متفق عليو فيهن ومن واألرض السموات
(ٜٚٙ.) 

 : مراد المصنف من إيراد ىذا الحديث ىو إثبات صفة النور. مسألة
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 تعالى؛ اهلل أسماء من( النور) بعضهم عد وقد والسنة، بالكتاب ثابتة وجل عز هلل ذاتية النورصفة
 .سيأتي كما

 :والسنة ستأتي في أثناء البحث الكتاب من واألدلة
 َأْوَصاِفوِ  َوِمنْ  أْيضاً  أْسمائِوِ  ِمنْ  َوالنُّورُ ) ( :٘ٓٔ/ٕ) النونية في اهلل رحمواإلماـ ابن القيم  وقاؿ

 من صفة أيضاً  وىو النور، سبحانو أسمائو ومن: ) الشرح في الهرَّاس قاؿ (البُػْرَىافِ  ِذي ُسْبَحافَ 
 فيكوف نور، ذو: ويقاؿ بالمشتق، تأويلو على بو مخبراً  اسماً  فيكوف ، نور اهلل:  فيقاؿ ، صفاتو
 { ( . رَبػَّْها بُِنورِ  األْرضُ  َوَأْشَرَقتِ : }  وقاؿ ،{ َواألْرضِ  السََّماَواتِ  نُورُ  اهللُ : }  تعالى قاؿ ؛ صفة
 من يستيقظ حين كاف وسلم عليو اهلل صلى أنو ؛ عنهما اهلل رضي عباس ابن عن الصحيح وفي

 .اىػ((فيهن ومن واألرض السماوات نور أنت ؛ الحمد لك اللهم: ) يقوؿ ؛ الليل
 لك: " قولو(: ٓٚٔ/ٔ) البخاري صحيح من التوحيد كتاب شرحوقاؿ الشيخ الغنيماف في 

 يهتدي وبك منورىما، أي(: ٗ/ٖ) لفتحفي ا الحافظ قاؿ"  واألرض السماوات نور أنت الحمد
 ا.ىػ فيهما من

 الدنيا منور: وقيل، خالقو أي النور، ذو: معناه(: " ٖٔ/ٕ) المشارؽكما في   عياض القاضي وقاؿ
 .ا.ىػ"  والمعرفة بالهداية المؤمنين عباده قلوب منور: وقيل، والنجـو والقمر بالشمس

 .بطبلنو بياف سيأتي كما باطل تأويل ىذا: قلت
 اهلل: " قولو تأويل يجب إنو: قاؿ من جواب في (ٜٖٚ/ٙ) الفتاوى مجموعفي  اإلسبلـ شيخ قاؿ
 وجب لو ذلك أف نسلم وال تأويلو، يجب أنو نسلم ال: " قاؿ. قطعاً "  واألرض السماوات نور

 من الصفاتية وجمهور السلفية مذىب وىذا االسم، ىذا يتأولوف ال المسلمين جماىير بل قطعي،
 الجهمية على ورد كبلب، ابن سعيد أبي قوؿ وىو وغيرىم، والصوفية والفقهاء الكبلـ أىل

 .ىػ. ا" األشعري وكذا" النور اسم"  تأويلهم
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ ذلك وزاد واألرض، السماوات نور أنو كتابو في تعالى اهلل نص وقد

 .وغيره الحديث ىذا في كما وبياناً، إيضاحاً  وسلم
 اهلل صلى اهلل رسوؿ عن النصوص وصحت بنوره، تشرؽ القيامة يـو األرض أف: تعالى أخبر وقد
 قالو كما نور، وعبل جبل فهو نوره، من تشرؽ األرض كانت فإذا بالنور، يحتجب بأنو وسلم عليو

 ".واألرض السماوات نور أنت: " رسولو
 { .رَبػَّْها بُِنورِ  اأَلْرضُ  َوَأْشَرَقتِ : }-تعالى- وقاؿ{ َواأَلْرضِ  السََّماَواتِ  نُورُ  اللَّوُ : }تعالى وقاؿ
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 في قاؿ أنو وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن السيرة في إسحاؽ ابن رواه الذي الحديث وفي
 أخرجو ( واآلخرة الدنيا أمر عليو وصلح الظلمات، لو أشرقت الذي وجهك بنور أعوذ ): دعائو

 ،(ٜٔٗ/ٔ) السيرة في ىشاـ ابن وعنو ،(ٕٕٙ-ٕٓٙ/ٔ) مطوال السيرة في إسحاؽ ابن
 ٖٕٙٔ ترجمة ، ٔٔٔ/ٙ) الكامل في عدى وابن، (ٖٚٗ-ٖٗٗ/ ٕ: ) التاريخ في والطبري

 المختارة في الضياء وعنو ،( ٔٛٔ/ٖٚ/ٖٔ)  الكبير في والطبراني ،(يسار بن إسحاؽ بن محمد
 (ٕٗٚ/ٕ) السامع وآداب الراوي ألخبلؽ الجامع في والخطيب، (ٕٙٔ رقم ، ٜٚٔ/ٜ)

 بهذا حدث أحدا أف نسمع لم الراسبى صالح أبى حديث ىذا: عدي ابن عنو قاؿ والحديث
 ابن وفيو الطبراني رواه(:ٖ٘/ٙ) مجمعال في الهيثمي قاؿو  عنو، إال نكتبو ولم غيره الحديث

، وفي (ٕٗٔ) السيرة فقو في األلباني العبلمة وضعفو ،ثقات رجالو وبقية ثقة مدلس وىو اسحق
 (.ٖٖٜٕ) الضعيفة

 ( وجهو نور من العرش نور نهار، وال ليل عنده ليس ربكم إف ) رضي اهلل عنو مسعود ابن وقاؿ
، (ٜٜص) الجهمية على الرد في منده وابن ،(ٜٗٗص) بشر على الرد في الدارميأخرجو 

(، ٖٚلوحة) مخطوط العظمة، ِفي الشَّيخ أَبو(، و ٙٛٛٛ، رقم  ٜٚٔ/ٜ) الكبير والطبراني في
 ىذا( واألثر إسناده ضعيف، لذا قاؿ عنو البيهقي: ٖٔٔوالبيهقي في األسماء والصفات )ص

 وفيو الكبير في الطبراني رواه (:ٕٓٙ/ٔ، وقاؿ الهيثمي في المجمع )معروؼ غير وراويو موقوؼ
 أو مكرز بن اهلل وعبد الثقات في حباف ابن ذكره وقد مجهوؿ:  حاتم أبو قاؿ السبلـ عبد أبو

 .ذكره من أر لم الشك على اهلل عبيد
 رأيت ىل: وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سألت ) قاؿ مسلم صحيح في ذر أبي حديث وفي

 ( . نوراً  رأيت" رواية وفي" أراه أنَّى نور :قاؿ ربك؟
 إف: "فقاؿ كلمات، بخمس اهلل رسوؿ فينا قاـ ) قاؿ مسلم صحيح في موسى أبي حديث وفي
 وعمل النهار، قبل الليل عمل إليو يرفع ويرفعو، القسط يخفض يناـ، أف لو ينبغي وال يناـ، ال اهلل

 (. خلقو من بصره إليو انتهى ما وجهو سبحات ألحرقت كشفو لو النور، حجابو الليل، قبل النهار
 عن احتجب تعالى- أنو وسلم عليو اهلل صلى فأخبر .وجبللو وبهاؤه نوره: ىي السبحات

 بصره أدركو ما وجهو سبحات ألحرقت الحجاب ذلك كشف لو وأنو النور، بحجابو المخلوقات
 .حائل دونو يحوؿ وال ساتر، يستره وال شيء، يفوتو ال بصره أف ومعلـو خلقو، من
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 خلق اهلل إف ) وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عمرو، بن اهلل عبد عن الترمذي وفي
 ( ضل أخطأه ومن اىتدى، النور ذلك من أصابو فمن نوره، من عليهم وألقى ظلمة، في خلقو

 ،(ٕٕٗٙ رقم ،ٕٙ/ ٘) والترمذى ،(ٗٗٙٙ رقم ،ٙٚٔ/ ٕ) أحمد مطوال ومختصرا أخرجو
 ماجة وابن ،(ٕٚٚ) الكبرى وفي ،(ٕٜٙ) المجتبى في والنسائي ،(ٜٕٔ) والطيالسي

 والبزار ،(ٖٕٗ رقم ،ٚٓٔ/ ٔ) السنة فى عاصم أبى وابن ،(ٖٖٗٔ) خزيمة وابن ،(ٛٓٗٔ)
 ،(ٖٓ/ ٔ) والحاكم ،(ٖٖٙٔ) حباف وابن ،(ٕ٘ٗٔ رقم ،ٕٔ/ ٖ) األستار كشف فى كما

 ،(ٚ٘ٚ/ ٕ) الشريعة في واآلجري ،(ٜٚٓٔ ،ٚٚٓٔ) السنة أصوؿ شرح في والبللكائي
 ،(ٖ٘ٔ رقم ،ٖٗٔ/ ٕ) الكبرى اإلبانة في بطة وابن ،(ٔٚ - ٙٙ رقم) القدر في والفريابي
( ٜٕٕ رقم ،ٖٕٓ/ ٔ) والصفات األسماء وفي ،(ٛٛٗٚٔ رقم ،ٗ/ ٜ) الكبرى في والبيهقى
 احتجا وقد األئمة تداولو قد صحيح الحاكم عنو وقاؿ الترمذي، حسنو قاؿ والحديث وغيرىم
/ ٘) العارضة في العربي ابن وحسنو الذىبي، ووافقو علة، لو أعلم وال يخرجاه لم ثم رواتو بجميع
 أحد رجاؿ(: ٖٜٔ/ ٚ) الهيثمى وقاؿ ،(ٗٚ) المنيف المنار في بن القيما وصححو ،(ٖٙٔ

 ال إسناد: فتاويو فى حجر ابن قاؿ(: ٖٕٔ/ ٕ) الفيض في المناوى وقاؿ ثقات، أحمد إسنادى
 تحقيق في شاكر أحمد الشيخ وقاؿ ،(ٜٕٓٓ) الجامع صحيح في األلباني وصححو بو، بأس

 إسناده: (ٕٕٓ/ٔٔ) المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط وقاؿ صحيح، إسناده المسند
 وقاؿ ،(ٜٔٚ) الصحيحين في ليس مما المسند الصحيح في الوادعي العبلمة وصححو صحيح،
 .صحيح إسناده(: ٙٚٙ/ ٖ) كثير ابن تفسير صحيح في العدوي

 واألرض، السماوات نور وبأنو إليو، مضافاً  نوراً  لو وبأف نوراً، الرب بتسمية" النصوص جاءت فقد
 :أنواع أربعة فهذه النور، حجابو وبأف

 .الهادي النور فإنو لو، اسماً  تعالى عليو يطلق: فاألوؿ
 إلي يضاؼ ومرة وعلمو، وقدرتو وعزتو وبصره، وسمعو حياتو، إليو تضاؼ كما إليو يضاؼ: والثاني
 عليو اهلل صلى كقولو تعالى وجهو إلى فإضافتو: المقدسة ذاتو إلى يضاؼ وأخرى الكريم، وجهو
 ".وجهو نور من واألرض السماوات نور: "وقولو"  وجهك بنور أعوذ: " وسلم

  {.رَبػَّْها بُِنورِ  اأَلْرضُ  َوَأْشَرَقتِ : }-تعالى- كقولو المقدسة ذاتو إلى وإضافتو
" نوره من عليهم ألقى ثم ظلمة في خلقو خلق اهلل أف: " عمرو بن اهلل عبد حديث في وكما

 .الحديث
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 { .َواأَلْرضِ  السََّماَواتِ  نُورُ  اللَّوُ : }كقولو واألرض، السماوات إلى تعالى نوره ويضاؼ
 حجابو: " كقولو النور حجابو وكذا".  واألرض السماوات نور أنت: " الحديث ىذا في وقولو
 (.ٜٖ٘) ملخصاً  الصواعق من اىػ" موسى أبي حديث في كما" -النار أو - النور
 .تعالى اهلل إلى يعود الضمير بأف القوؿ على{ ِمْصَباحٌ  ِفيَها َكِمْشَكاةٍ  نُورِهِ  َمَثلُ : }تعالى وقاؿ
 :وجهين أحد على -تعالى- اهلل إلى النور إضافة: " القيم ابن قاؿ

 .فاعلو إلى مفعوؿ وإضافة موصوفها، إلى صفة إضافة
- بنوره تشرؽ القيامة، يـو يكوف فهذا{ رَبػَّْها بُِنورِ  اأَلْرضُ  َوَأْشَرَقتِ : }وجل عز كقولو: فاألوؿ
 .عباده بين القضاء لفصل جاء إذا -تعالى
 ".أنت إال إلو ال تضلني، أف الكريم وجهك بنور أعوذ: " المشهور الدعاء في قولو ومنو
 ". الظلمات لو أشرقت الذي وجهك، بنور أعوذ: " اآلخر األثر وفي

 تشرؽ األرض أف تعالى اهلل أخبر كما وجهو، لنور أشرقت الظلمات أف وسلم عليو اهلل صلى فأخبر
 .بنوره القيامة يـو

 من على اختلف وقد ،{ِمْصَباحٌ  ِفيَها َكِمْشَكاةٍ  نُورِهِ  َمَثلُ } :-تعالى- قولو في ذكر ما: الثاني الوجو
 والصحيح المؤمن، على: وقيل وسلم عليو اهلل صلى محمد على: فقيل ،{نوره} في الضمير يعود
 .تعالى اهلل على عوده

 اهلل صلى رسولو النور ىذا من نصيباً  عباده وأعظم المؤمن، عبده قلب في اهلل نور مثل: والمعنى
 .وسلم عليو
 ألنو العبد؛ إلى يضاؼ كما وواىبو، لعبده، معطيو أف على -تعالى- اهلل إلى يضاؼ النور فهذا
 ( .ٙص) وتصرؼ بتلخيص الجيوش اجتماعمن  اىػ" وقابلو محلو
 بالنور، خلقو عن واحتجب نوراً، ودينو نوراً، ورسولو نوراً، كتابو وجعل نوراً، نفسو سمى تعالى فاهلل

 نُورِهِ  َمَثلُ  َواأَلْرضِ  السََّماَواتِ  نُورُ  اللَّوُ : }تعالى قاؿ يتؤلأل، نوراً  اآلخرة في أوليائو دار وجعل
 مَُّبارََكةٍ  َشَجَرةٍ  ِمن يُوَقدُ  ُدرّْيّّ  َكوَْكبٌ  َكأَنػََّها الزَُّجاَجةُ  زَُجاَجةٍ  ِفي اْلِمْصَباحُ  ِمْصَباحٌ  ِفيَها َكِمْشَكاةٍ 

 َمن لُِنورِهِ  اللَّوُ  يَػْهِدي نُورٍ  َعَلى نُّورٌ  نَارٌ  َتْمَسْسوُ  َلمْ  َوَلوْ  ُيِضيءُ  زَيْػتُػَها َيَكادُ  َغْربِيَّةٍ  َوال َشْرِقيَّةٍ  الَّ  زَيْػُتونِةٍ 
 بنور اهلل بدأ ): كعب بن أبي قاؿ ،{ َعِليمٌ  َشْيءٍ  ِبُكلّْ  َواللَّوُ  لِلنَّاسِ  اأَلْمثَاؿَ  اللَّوُ  َوَيْضِربُ  َيَشاء

 وفي إسناده ضعف. (ٖ٘ٔ/ٛٔ) تفسيره في جرير ابن( أخرجو  المؤمن نور ذكر ثم نفسو،
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 أنو يمنع ال وىذا واألرض، السماوات أىل ىادي وبأنو واألرض، السماوات منور بكونو وفسر
 بفتح  المفسر صفات بعض يذكروا أف تفسيرىم في السلف عادة من فإف نور، نفسو في تعالى

 فبنوره .لو الصفات بقية ثبوت ذلك ينافي وال المفسر، ذلك أنواع بعض أو األسماء، من السين
 ومنو بو، قائم فهو وصفو ىو الذي النور وأما فعلو، ىو إنما وىذا واألرض، السماوات أىل اىتدى
 يجوز فبل النصوص، ذلك على دلت كما الحسنى، األسماء أحد ىو الذي النور، اسم لو اشتق

 .الباطلة بالتأويبلت ذلك تحريف
 يقاؿ فبل أبداً، تعالى اهلل إلى إضافتها تأت فلم بأنفسها، قائمة مشاىدة بأعياف القائمة األنوار وأما

 .اهلل نور إنها الكواكب، أو القمر أو الشمس نور أو المصابيح، ألنوار
 وقيوميتهما، ربوبيتهما،: وىي :واألرض للسماوات عامة شاملة أمور ثبلثة تضمن والحديث

 األمور ىذه وآثار ،-تعالى- لو أوصاؼ لهما، ونوراً  لهما، وقيوماً  لهما، رباً  سبحانو فكونو، ونورىما
 .بهما قائمة الثبلثة

 استنارة تعالى نوره وأثر وانتظامهما، صبلحهما،: القيومية وأثر واإليجاد، الخلق: الربوبية فأثر
 .القيامة يـو بنوره األرض وإشراؽ السماوات،

 واإلرادة، والقدرة، الرحمة، صفة أف كما تعالى بو قائمة فهي والنور، والقيومية، الربوبية صفة وأما
 والنعمة، والخير، واإلحساف، العالم، في الموجودة والرحمة تعالى بو قائمة والغضب، والرضا،

 .الصفات تلك آثار والعقوبة،
 .قدرتو آثار من وقدرتهم علمو، آثار فمن عباده علـو وأما صفتو، ىو بو القائم تعالى علمو وىكذا
 النور ىذا ىو ليس - سبحانو - اهلل أنو بالبديهة يعلم عاقل كل: " المعطلة قوؿ أف يعلم وبذلك
 السماوات نور أنت: " قولو حمل من بد فبل والمصابيح، والقمر الشمس جـر من الفائض
 أنو يعلم"  واألرض السماوات أىل ىادي أو واألرض، السماوات منور أنو معنى على" واألرض

 .نهجهم ىو كما اهلل، صفات لسائر تحريفاتهم جنس من باطل
 أف فهمتم حيث وسلم عليو اهلل صلى رسولو وكبلـ اهلل، بكبلـ الظن أسأتم: أيضاً  لهم نقوؿ ونحن

 ىو الفاسد الفهم وىذا وغيرىا، الحيطاف، على الواقع النور ىذا ىو سبحانو أنو ومدلولو حقيقتو
 .وجحده تعالى نوره حقيقة إنكار لكم أوجب الذي

 .الحق المعنى وإنكار الفاسد، الفهم بين فجمعتم
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 عنو، منفصل لو مخلوؽ ىو وإنما صفتو، ىو الذي بو، القائم تعالى الرب نور ىو ذكرتم ما وليس
 ال األرض بعض ينور والقمر الشمس فنور محل، دوف محل في تكوف المخلوقة، األنوار ىذه فإف

 .السماوات ينور وال جملتها،
 السََّماَواتِ  نُورُ  اللَّوُ : }تعالى بقولو المراد ىو ونحوىما، والقمر الشمس نور أف ادعى فمن

 اهلل على كذب فقد"  واألرض السماوات نور أنت: " وسل عليو اهلل صلى الرسوؿ وقوؿ{ َواأَلْرضِ 
 ا.ىػ كبلـ الغنيماف.  ورسولو

 من واحد على( النور عبد) اسم إطبلؽ يجوز ىل (:ٓٔ٘/ٓٔوسئل علماء اللجنة الدائمة ) 
 الناس؟

 فبل ذلك على وبناء تعالى، أسمائو من( النور) أف يثبت ولم توقيفية، تعالى اهلل أسماء فأجابوا:
 ا.ىػ( النور عبد: )يقاؿ فبل لو االسم تعبيد يصح

 الموضوع ىذا مثل في شيخنا (:ٕٛٓ/ٙموسوعة العبلمة األلباني )وسئل العبلمة األلباني كما في 
{ َواأَلْرضِ  السََّمَواتِ  نُورُ  اهللُ : }تعالى قولو تفسير في منكم سمعو ما العلم طلبة بعض استغرب

 .خيراً  اهلل جزاكم ىذا في تفصيل فنريد النور، اسم لو وليس ينورىما لكونو( ٖ٘:النور)
 حديث في وجل عز اهلل أسماء من اسم النور أف أعلم ال أنني إال تفصيل عندي ما فأجاب:
 وفي ،«أراه أنى نور»: قاؿ ربك، رأيت ىل: سئل لما النور حجابو: السبلـ عليو قولو بل صحيح،
 الحجاب ىذا كشف لو النور حجابو»: يقوؿ مسلم صحيح في األشعري موسى أبي حديث
 اسم النور أف أعلم ال: فالجواب والسبلـ، الصبلة عليو قاؿ كما أو...  «شيء كل نوره ألحرؽ

 ا.ىػ وجل عز اهلل أسماء من
 صفات من ىي ىل( النور) لكلمة بالنسبة وسئل العبلمة العثيمين كما في لقاءات الباب المفتوح:

 وتعالى؟ سبحانو اهلل
 وال نفسو، عن اهلل قاؿ ما فقل[ ٖ٘:النور] َواأْلَْرضِ  السََّماَواتِ  نُورُ  اللَّوُ : تعالى اهلل قاؿ فأجاب:
 منك خيرٌ  ىم الذين السلف منو، خيرٌ  سلفٌ  وللمسئوؿ منك، خيرٌ  سلفٌ  ولك ذلك، تتجاوز

 عليو اهلل الرسوؿ وقتنا في ىنا المسئوؿ من خير ىو الذي والمسئوؿ عنهم، اهلل رضي الصحابة
 صفاتو؟ أو اهلل أسمائو من النور ىل! اهلل رسوؿ يا: قالوا اآلية ىذه نزلت لما ىل والسبلـ، الصبلة

 وسعهم، ما يسعنا. نتعداىم أف يجوز ال نتعداىم؟ أف يجوز أو وسعهم، ما يسعنا ىل يسألوا، لم
 السؤاؿ عن يكفوا أف العلم طلبة وغير العلم طلبة من اآلف الموجودين اإلخواف أنصح أنا ولذلك
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 وإف منا، لخيرٌ  إنهم! فواهلل عنهم، اهلل رضي الصحابة عنو كف عما وصفاتو اهلل بأسماء يتعلق فيما
 قاؿ كما نقوؿ التكلف؟ ىذا لماذا نقف، أف فعلينا منا، خيرٌ  وقتهم في إليو السؤاؿ يتوجو الذي

 ونهجت القاعدة، ىذه سلكت إذا إنك[ ٖ٘:النور] َواأْلَْرضِ  السََّماَواتِ  نُورُ  اللَّوُ : نفسو عنو اهلل
 على القوؿ أو الهوى اتباع من وسلمت وأوىاـ، شكوؾٍ  من عقيدتك وسلمت سلمت، المنهج ىذا
 كلما يتجنب وأف نفسو، في اهلل يتقي أف: كبلمي إلى يستمع ولمن لكم فنصيحتي علم، ببل اهلل

 وصفاتو، اهلل بأسماء يتعلق فيما السؤاؿ عن الكف في عنهم اهلل رضي الكراـ الصحابة تجنبو
 شيءٌ  كاف ولو الدين، لنا أكمل قد وجل عز واهلل بالمقصود، وفوا قد عنهم اهلل رضي والصحابة

 رضي الصحابة كاف ولهذا عنو، يسأؿ من الصحابة من تعالى اهلل لوفق وتوضيح سؤاؿٍ  إلى يحتاج
 األشياء من شيءٍ  عن وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ يسألوا أف يستحيوف المدينة أىل عنهم اهلل

 فيجيب الشيء عن يسأؿ من تعالى اهلل فيقيض عنو، يسأؿ األعراب من رجلٌ  يأتي أف يتمنوا حتى
- واألرض؟ السماوات خلق قبل اهلل كاف أين: رجل سألو حتى والسبلـ، الصبلة عليو الرسوؿ عنو
 الناس يحتاج بالدين يتعلق مما شيءٌ  كاف لو والسبلـ، الصبلة عليو النبي فأجابو -الحد ىذا إلى
 واحد يجيء ، التقييد ىذا اترؾ الصحابة، عنو كف عما فكف عنو، يسأؿ من تعالى اهلل لقيض إليو

 أف عليك بهذا؟ مكلف أنت! اهلل سبحاف مثبًل؟ اهلل أصابع كم: يقوؿ متكلف متعمق متحذلق
 القرآف نتجاوز ال:  أحمد اإلماـ قاؿ واسكت، اهلل صفات من والسنة الكتاب في جاء بما تؤمن

 فبل وسلم، عليو اهلل صلى رسولو بو وصفو أو كتابو، في نفسو بو وصف بما اهلل ونصف والحديث،
 ا.ىػ والحديث القرآف نتجاوز

 ( لشيخ اإلسبلـ في ىذه المسألة فصل مطوؿ ننقلو لنفاستو.تنبيو)
 األسماء"  في المعترض قاؿ فصل (:ٖٗٚ/ٙفي مجموع الفتاوى ) اهلل رحمو اإلسبلـ شيخ قاؿ

 وجل الظلمة ضد وىو بالجسمية قائمة كيفية النور إذ ؛ قطعا تأويلو يجب الهادي النور"  الحسنى
{  نوره مثل: }  قولو في نفسو إلى إضافتو تجز لم نورا كاف ولو ؛ ضد لو يكوف أف سبحانو الحق

 قاؿ{  واألرض السماوات نور اهلل: }  وقولو.  جائز غير وىو نفسو إلى الشيء إضافة من فيكوف
 تكرارا يكوف بعده الهادي ذكر ألف ضعيف وىو واألرض السموات أىل ىادي يعني:  المفسروف

 ؛ شفاؼ لطيف جسم والنور.  الباىرة والحجج باألدلة:  وقيل بالكواكب السموات منور:  وقيل
 يبطل التأويل أف دعواه يبطل وىذا وسالم وأنس عباس ابن عن مروي والتأويل.  اهلل على يجوز فبل

 أف أيضا لوجب - المشبهة يقولو كما - حقيقة نورا كاف ولو.  السلف عن ينقل ولم الظاىر
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 إلى وداعيا{ }  ونذيرا ومبشرا شاىدا أرسلناؾ إنا: }  وقولو.  الدواـ على ونهارا ليبل الضياء يكوف
 سمي وإنما المعروؼ السراج يكن لم وسلم عليو اهلل صلى أنو ومعلـو{  منيرا وسراجا بإذنو اهلل

 رواية في عباس ابن عن وروي المنير السراج بمنزلة أدلتو ووضوح ؛ بو جاء الذي بالهدى سراجا
 ومن.  ونجومها وقمرىا شمسها" :  واألرض السموات"  منور يعني:  والحسن العالية وأبي أخرى
.  بتأييده المحبين أسرار ونور بتوحيده الصادقين قلوب نور الذي ىو"  النور: "  العارفين كبلـ
( :  والجواب. )  عبادتو بنور العابدين ونفوس معرفتو بنور العارفين قلوب أحيا الذي ىو:  وقيل

 يلزمنا أنو يظن لما ؛ منهم حرمتو نقص ابتداء ىو وإنما علينا باعتراض ليس وأمثالو الكبلـ ىذا أف
 بعض إف الظن من كثيرا اجتنبوا: }  تعالى قاؿ وقد.  حكاه الذي الوجو على نقولو أنا يظن أو

 وإذا{ .  الحديث أكذب الظن فإف والظن إياكم}  وسلم عليو اهلل صلى النبي وقاؿ{  إثم الظن
 األقواؿ تلك رد وفيو والشرع العقل في باطلة أقواال يقوؿ بأنو الغير عن إخبار الكبلـ في كاف
 صحيحا كبلما كاف ليتو يا لنا ظلما كونو مع ثم.  ذلك من باهلل فنعوذ ؛ وظلما كذبا ىذا كاف

 واإللحاد اهلل كتاب تحريف من فيو ولكن العلم من فيو ما ويستفاد حقنا من نحللو فكنا مستقيما
 عن عفونا إف لكن ؛ فيو مما اهلل بحقوؽ يتعلق الذي والعدواف والظلم والكذب وأسمائو آياتو في

 بهذا يليق ما ودينو كتابو ونصر اهلل بحق القياـ من نذكر ونحن.  غيره إلى ال إليو اهلل فحق حقنا
 من ضبطو من تمكنو أظن ال ما والفساد التناقض من فيو ذكره الذي الكبلـ ىذا فإف ؛ الموضع

 جسم:  آخره في قاؿ ثم.  بالجسمية قائمة كيفية النور:  أولو في قاؿ أنو( :  أحدىا. )  وجوه
. )  بنفسو قائم جوىر وىو جسم آخره وفي وصفة عرض أنو الكبلـ أوؿ في فذكر شفاؼ لطيف
 من أف آخره في ذكر ثم ذلك وضعف بالهادي ذلك تأولوا أنهم المفسرين عن ذكر أنو( :  الثاني
 وأحيا بتأييده المحبين وأسرار ؛ بتوحيده الصادقين قلوب نور الذي ىو"  النور"  أف العارفين كبلـ

 كبلـ من ويجعلو أوال فيضعفو أوال ضعفو الذي الهادي معنى ىو وىذا معرفتو بنور العارفين قلوب
 بنوع يتكلموف الذين المشايخ بعض كبلـ من ىو وإنما القلوب في صولة لها كلمة وىي العارفين

 من التفسير حقائق في ذكر الرحمن عبد أبا الشيخ فإف.  تحقيق فيو ليس الذي الوعظ من
 جعفر عن كالمنقوؿ مفترى قائلو على مكذوب وبعضها مستفاد حسن كبلـ بعضها التي اإلشارات

:  بها يشيروف التي"  الصوفية المشايخ إشارات"  فإف.  المردود الباطل المنقوؿ من وبعضها وغيره
 موضعو ىذا وليس بو امتازوا الذي ىو وذلك - بالقلوب إشارتهم وىي - حالية إشارة إلى تنقسم

 اإلشارات فتلك ونحوه القرآف من يأخذونها ما مثل:  باألقواؿ المتعلقة اإلشارات إلى وتنقسم. 
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 ؛ والقياس االعتبار مثل بالمنصوص بمنصوص ليس ما وإلحاؽ ؛ والقياس االعتبار باب من ىي
 األعماؿ وفضائل والترىيب الترغيب في يستعمل ىذا لكن ؛ األحكاـ في الفقهاء يستعملو الذي

 كانت الصحيح القياس جنس من"  اعتبارية اإلشارة"  كانت فإف ذلك ونحو الرجاؿ ودرجات
 مواضعو عن للكبلـ تحريفا كاف وإف حكمو لها كاف الضعيف كالقياس كانت وإف ؛ مقبولة حسنة
 ىذا فتدبر ؛ والجهمية والباطنية القرامطة كبلـ جنس من كانت تأويلو غير على للكبلـ وتأويبل

 التأويل:  قاؿ فإنو تناقضو في(  الثالث الوجو" . )  اإلشارات قاعدة"  في ىذا أوضحت قد فإني
 أىل ىادي أنو( :  أحدىا: )  أقواؿ ثبلثة إال يذكر ولم وسالم وأنس عباس ابن عن منقوؿ

 لم إذ ؛ المسعى خيبة فيا الضعيف ىذا ىو المنقوؿ كاف فإف ذلك ضعف وقد واألرض السموات
 وإف.  وأوىاه ضعفو الذي ىذا إال السلف عن شيئا ىنا إلى كبلمو جميع في السلف عن ينقل
 أنو وىو آخر وجو من متناقضا كاف بالكواكب السموات منور أنو الثبلثة ىؤالء عن المنقوؿ كاف
 منورىا أنو والحسن العالية وأبي أخرى رواية في عباس ابن عن روي ىذا أف بعد فيما ذكر قد

 المنقوؿ غير أوال واالثنين عباس ابن عن المنقوؿ يكوف أف يوجب وىذا والنجـو والقمر بالشمس
 كاف واألدلة الباىرة بالحجج نوره كاف وإف.  األولى في معو ليس وعمن أخرى رواية في عنو

 ضعف قد وىو ىدايتو من ىي والحجج لؤلدلة نصبو إذ" :  الهادي"  معنى ىو ىذا فإف متناقضا
 اآلخر معنى في داخل أحدىما اللذين القولين حكايتو أمن العجب أيهما من أدري فما القوؿ ىذا

 ضعفهما قد أنو يدري ال وىو - االثنين تضعيف يوجب الذي السائل لقوؿ تضعيفو من أـ ؟
 ىو ليس يضعفو الذي أف ويعرؼ المنقولة األقواؿ معنى يعرؼ أف اإلنساف على فيجب - جميعا
 الذي القوؿ إال وسالم وأنس عباس ابن عن ينقل لم أنو تبين قد أنو(  الرابع الوجو. )  عظمو الذي
 مقيم"  كاف وإف بضعفو صرح فقد"  الهادي: "  قولهم كاف إف فإنو ؛ فيو يدخل ما أو ضعفو
 وإف ؛ آخر قوال جعلو فقد"  بالكواكب المنور"  كاف وإف ؛"  الهادي"  معنى من فهو"  األدلة
 ما بضعف اعترؼ قد كاف وإذا ؛"  الهادي"  في داخل أيضا فهو العارفين بعض عن ذكره ما كاف

 إما"  السلف"  عن ذكره ما أف فتبين ؛ علينا حجة فيو يكن لم وسالم وأنس عباس ابن عن حكاه
 الوجو. )  بذلك علينا حجة ال التقديرين وعلى بتضعيفو مفتريا أو نقلو في مبطبل يكوف أف

 كانوا السلف أف للناس وأظهر يضعفو ما عنهم يذكر إذ ؛ السلف على األدب أساء أنو(  الخامس
 احتج ومن التأويل ىذا بضعف اعترؼ قد وىو الجملة في التأويل على بذلك ليحتج يتأولوف
 بو صرع البغي بسهم رمى ومن بسهمو نفسو رمى فقد ضعفها أنو يعلم ال وىو ضعفها وقد بحجة
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 دفع التأويل"  أف دعواه يبطل ىذا:  قولو(  السادس الوجو{ . )  الظالمين القـو يهدي ال واهلل} 
 عرؼ ما إال ينقل لم فهو قلتو كنت وإف ؛ أقلو لم القوؿ ىذا فإف"  السلف عن ينقل ولم الظاىر

"  وأما.  نقلو لم ما عنا وحكايتو تناقضو بياف في الوجوه فهذه شيئا يبطل ال والضعيف ضعيف أنو
 نسلم وال تأويلو يجب أنو نسلم فبل"  قطعا تأويلو يجب: "  قولو أما:  فنقوؿ"  الكبلـ فساد بياف
 السلفية مذىب وىذا االسم ىذا يتأولوف ال المسلمين جماىير بل ؛ قطعي وجب لو ذلك أف

 ذكره كبلب بن سعيد أبي قوؿ وىو وغيرىم والصوفية والفقهاء الكبلـ أىل من الصفاتية وجمهور
 - األشعرية من الصفاتية المتكلمين شيخ وىو"  النور اسم"  تأويل الجهمية على ورد الصفات في

 ولم واألشعري ،"  كبلب ابن مقاالت"  كتاب في فورؾ بن بكر أبو عنو وحكاه - األوؿ الشيخ
"  في ذكره األشعري الحسن أبي قوؿ أيضا وىو باتفاؽ المذمومين الجهمية عن إال تأويلو يذكرا

 ىو ذلك ذكر فيو الذي فالحديث الحسنى األسماء في ورد ىذا إف:  قولو وأما" .  الموجز
 عن شعيب عن مسلم بن الوليد حديث من"  جامعو"  في الحسنى األسماء روى الترمذي حديث

 ؛ القطواني زياد بن مخلد طريق من سننو في ماجو ابن ورواىا ىريرة أبي عن األعرج عن الزناد أبي
 على بالحديث المعرفة أىل اتفق وقد.  ىريرة أبي عن سيرين بن محمد عن حساف بن ىشاـ عن
 بعض كبلـ من منهما كل وإنما وسلم عليو اهلل صلى النبي كبلـ من ليستا الروايتين ىاتين أف

 ولهذا.  حديثو طرؽ بعض في مفسرا جاء كما الشاميين شيوخو بعض عن ذكرىا فالوليد السلف
 الرواية في يذكر ما بدؿ األسماء من الروايات إحدى في عنو فروي ؛ عنو أعيانهما اختلفت
 أف - وغيرىم ىم - واعتقدوا ؛ تارة وىذا تارة ىذا يذكروف كانوا قد جمعوىا الذين ألف ؛ األخرى
 وتسعين تسعة أحصى من بل ؛ معينا شيئا ليست الجنة دخل أحصاىا من التي الحسنى األسماء

 يقـو معناىما يتفق اللذاف فاالسماف معينة كانت وإف أنها أو الجنة دخل اهلل أسماء من اسما
 عنو مسلم بن الوليد عن عمار بن ىشاـ رواية في فإف ؛ والواحد كاألحد صاحبو مقاـ أحدىما

 متقارباف وىما"  المغني"  بدؿ"  المعطي"  و"  الواحد"  بدؿ"  األحد"  سعيد بن عثماف رواىا
 عن سيرين ابن عن قتادة عن دعلج بن خليد عن الحديث روى أف بعد األسماء ىذه الوليد وعند

 في كلها:  وقاؿ ذلك مثل العزيز عبد بن سعيد حدثنا الوليد وحدثنا:  ىشاـ قاؿ ثم.  ىريرة أبي
 طريق عن رواىا الترمذي لكن الترمذي ساقها ما مثل{ . . .  ىو إال إلو ال الذي اهلل ىو}  القرآف
 والترمذي ىو ذكره ما وبين عاصم أبي ابن رواىا وقد شعيب عن الوليد عن صالح بن صفواف
 عن الحديث في المدرج الموصوؿ من أنها لك يبين مما كلو وىذا المواضع بعض في خبلؼ
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"  آخروف قـو"  جمعها ولهذا.  كبلمو من وليست ؛ الطرؽ بعض في وسلم عليو اهلل صلى النبي
 حنبل بن أحمد واإلماـ عيينة بن سفياف منهم القرآف من واستخرجوىا الجمع ىذا غير على

 عندىم أنها يقتضي كلو وىذا ؛ ىذا على قديما بو تكلمت فيما ذلك ذكرت قد كما ؛ وغيرىم
 قالوا.  وتسعين تسعة من أكثر اهلل أسماء أف المسلمين جماىير عليو الذي فإف ؛ البدؿ يقبل مما
 إلى عائد بالعدد التقييد{  أحصاىا من اسما وتسعين تسعة هلل إف: }  قولو - الخطابي ومنهم -: 

 الجنة دخل أحصاىا من: }  قولو وىي الجملة فهذه.  األسماء ىذه ىي بأنها الموصوفة األسماء
 مبتدأة تكوف أف ويجوز النصب موضعها ولكن مبتدأة جملة ليست والتسعين للتسعة صفة{ 

 يقوؿ كما الجنة دخل أحصاىا من العدد ىذا بقدر أسماء هلل أف والتقدير يختلف ال والمعنى
 في ىو بالعدد فالتقييد للحج أعددتها درىم وألف للعتق أعددتهم غبلـ مائة لي إف:  القائل

 تسعة اهلل أسماء إف يقل لم فإنو ؛ العدد لذلك استحقاقو أصل في ال الصفة بهذه الموصوؼ
 إني اللهم: }  المسند في أحمد رواه الذي الحديث في قولو ذلك على ويدؿ:  قاؿ.  وتسعوف
 أو خلقك من أحدا علمتو أو كتابك في أنزلتو أو نفسك بو سميت لك ىو اسم بكل أسألك

 يحصيها وتسعين تسعة فوؽ أسماء هلل أف على يدؿ فهذا{  عندؾ الغيب علم في بو استأثرت
}  تعالى قولو بمنزلة العدد بهذا تقييده{  وتسعين تسعة هلل إف: }  فقولو وأيضا.  المؤمنين بعض
 ىو إال أسماءه يعلم ال فأف{  ىو إال ربك جنود يعلم وما: }  قاؿ استقلوىم فلما{  عشر تسعة
 مفهـو دوف ىو الذي العدد بمفهـو إال النفي يفد لم منفردا قيل قد كاف لو ىذا أف وذلك ؛ أولى

 المقتضي قياـ بعد - بالذكر التخصيص أف عندنا المختار كاف وإف مشهور فيو والنزاع الصفة
 يكن لم إف التخصيص إلى التعميم وجوب عن العدوؿ فإف بالحكم االختصاص يفيد - للعمـو

 تسعة هلل إف: }  فقولو.  ممتنع وذلك معارض ببل للمقتضى تركا كاف وإال بالحكم لبلختصاص
 يورث إحصاءىا أف ذكر(  منها)  و.  الحصر غير فوائد العدد بهذا للتحصيل يكوف قد{  وتسعين

 في واألصل فكيف ؛ حسنا لكاف منفردة بهذه وأتبعها منفردة الجملة ىذه ذكر لو فإنو ؛ الجنة
 في الراجح ىو فهذا.  ابتدائية ال ؛ صفة الشرطية الجملة فتكوف االنفصاؿ وعدـ االتصاؿ الكبلـ
 أنو على تدؿ لذلك ومحبتو{  الوتر يحب وتر إنو: }  قاؿ ولهذا.  الدليل من ذكر ما مع العربية
 من أكثر اهلل أسماء كانت وإذا ؛ العدد ىذا أسمائو من يحصى أف يحب أي ؛ باإلحصاء متعلق
 ؛ البدؿ سبيل على مطلقا الجنة يورث اسما وتسعين تسعة إحصاء يكوف أف أمكن وتسعين تسعة
:  يقوؿ من ىؤالء من ثم ؛ معينة أسماء يجعلها الناس من كثير كاف وإف ىؤالء قوؿ يوجو فهذا
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 كانت وإف:  يقولوف منهم واألكثروف وطائفة حـز ابن قوؿ وىو فقط اسما وتسعين تسعة إال ليس
 من ليس فتعيينها:  حاؿ وبكل معينة ىي أحصاىا لمن بالجنة الموعود لكن ؛ أكثر اهلل أسماء
 السلف عن ذلك في روي ولكن ؛ بحديثو المعرفة أىل باتفاؽ وسلم عليو اهلل صلى النبي كبلـ
 الحسنى أسمائو في فقولو:  ىذا عرؼ فإذا.  ذلك غير ومنها.  الترمذي ذكره ما ذلك من:  أنواع

 حجة لو تكن لم وسلم عليو اهلل صلى النبي عن ذلك ثبوت في منازع نازعو لو"  الهادي النور" 
 عباس ابن عن الصحيحين في الذي الحديث في قولو مثل صحاح أحاديث في ذلك جاء ولكن

 واألرض السموات نور أنت الحمد لك اللهم: }  يقوؿ كاف أنو وسلم عليو اهلل صلى النبي عن
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سألت:  قاؿ ذر أبي}  عن مسلم صحيح وفي.  الحديث{  فيهن ومن

 والحديث القرآف في فالذي{ .  نورا رأيت:  قاؿ أو ؟ أراه أنى نور:  فقاؿ ربك رأيت ىل وسلم
{  واألرض السماوات نور}  أو{  واألرض السماوات نور اهلل: }  كقولو النور إضافة الصحيح

 إلى يحتاج ال محسوس المخلوؽ النور:  فنقوؿ"  قائمة كيفية النور إذ: "  قولو وأما.  فيهن ومن
 نور - كانت حيث النار جـر نفس ىو"  فاألعياف. "  وأعراض أعياف:  نوعاف لكنو كيفية بياف

 القمر ومثل ، المثل بو اهلل ضرب الذي النور وىي - وغيره الزجاجة في الذي والمصباح السراج
 لطيف جسم النار أف ريب وال{  نورا والقمر ضياء الشمس جعل: }  فقاؿ نورا سماه اهلل فإف

 وغيرىا الصقيلة األجساـ على والنار والقمر الشمس شعاع من يقع ما مثل"  وأعراض. "  شفاؼ
 الجدر على الواقع والشعاع النور فذلك البيت جوانب أضاء البيت في كاف إذا المصباح فإف

 بالنار القائمة الصفة ليس:  يقاؿ وقد.  بالجسم قائمة كيفية وىو عرض ىو واألرض والسقف
 النهار لضوء يقاؿ ولهذا ؛ أخرى صفة وعلى تارة الجوىر على االسم فيكوف نورا ونحوىما والقمر

 فإنهما نورا والنهار ظلمة الليل تسمية ىذا ومن{  والنور الظلمات وجعل: }  تعالى قاؿ كما نور
 ىذين يتناوؿ النور اسم أف فتبين.  ذلك بسط موضع ىذا وليس ؛ جوىراف ىما:  قيل وقد عرضاف

 من ذلك أخذ وكأنو فتناقض"  الجسم"  حد ثانيا وذكر"  العرض"  حد أوال ذكر والمعترض
 صفاتو وعلى تعالى اهلل ذات على يقع"  الحق"  اسم وكذلك.  الجمع لوجو يهتد ولم كبلمي

 حق والنار حق والجنة الحق وقولك الحق أنت}  وسلم عليو اهلل صلى النبي كقوؿ القدسية
 ضد لو يكوف أف الحق وجل الظلمة ضد النور:  المعترض قوؿ وأما{ .  حق ومحمد حق والنبيوف

 كما اآلخر ثبوت يمنع ما بو يراد"  الضد"  فإف ؛ اهلل عن المنفي الضد معنى تفهم لم:  لو فيقاؿ. 
 ويمتنع يجتمعاف ال الضداف:  الناس ويقوؿ.  والبياض السواد مثل المتضادة األعراض في يقاؿ
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"  األعياف"  وأما"  األعراض"  في إال يكوف ال الناس من كثير عند التضاد وىذا ؛ الضدين اجتماع
 يتصور يقوؿ من ومنهم ؛ ضد لو ليس أو ضد هلل:  يقاؿ أف ىذا عند فيمتنع ؛ فيها تضاد فبل

 ال الذي الغالب القاىر ىو بل ؛ ريب ببل ووجوده ثبوتو يمنع ضد لو ليس تعالى واهلل فيها التضاد
 قاؿ كما ذاتو وجود من مانعا يكن لم وإف وحكمو ألمره المعارض"  بالضد"  يراد وقد.  يغلب
{  أمره في اهلل ضاد فقد اهلل حدود من حد دوف شفاعتو حالت من}  وسلم عليو اهلل صلى النبي
 فالمعادوف االعتبار وبهذا.  عدوا كتسميتو ضدا وحكمو ألمره المخالف وتسمية.  داود أبو رواه

 لكن ؛ هلل مضاد األمر نفس في ليس أنو ريب فبل األوؿ التفسير على فأما ؛ كثيروف هلل المضادوف
 ما اهلل في اعتقد فمن ؛ الصدؽ ضد والكذب الحق ضد الباطل فإف الكفار نفس في يقع التضاد

 أف الحق وجل - الظلمة ضد النور:  قولو وأما.  بو الصحيح لئليماف ضدا ىذا كاف عنو منزه ىو
 والذي والبصير والسميع الجاىل ضد والعليم الميت ضد والحي:  لو فيقاؿ - ضد لو يكوف
 منزه وىو أضداد لها األسماء من بو اهلل سمي ما سائر وىكذا األبكم األعمى األصم ضد يتكلم

 وجود وأما.  ذلك ونحو فقيرا أو عاجزا أو ميتا يكوف أف اهلل فجل بأضدادىا يسمى أف عن
 بل ؛ كثير فهذا والظالم والفقير والجاىل الميت وجود مثل:  صفتو بضد موصوؼ لو مخلوؽ

 يقاؿ ولكن اهلل أضداد إنهم ألولئك يقاؿ وال.  الموجودين في موجودة أضداد لها أسمائو غالب
 في ال الواحد المحل في يكوف إنما الصفات بين التضاد فإف ؛ اهلل صفات بضد موصوفوف إنهم

 واهلل الموت ضاده بالحياة موصوفا كاف ومن الحياة ضادتو بالموت موصوفا كاف فمن محلين
.  بالموت موصوفا أو ميتا يكوف أف يمتنع كما بالظلمة موصوفا أو ظلمة يكوف أف يمتنع سبحانو

 الحق ثبوت ثبوتو يضاد الذي الضد بين يميز ولم"  باالشتراؾ الضد"  لفظ أخذ المعترض فهذا
 أمره في يضاده ما وبين صفاتو بضد موصوؼ ىو ما مخلوقاتو في يكوف أف وبين وأفعالو وصفاتو

 فإف هلل ضد إنو يقاؿ ال لكن ؛ كثير فوجودىما اآلخراف وأما الممتنع ىو األوؿ فالضد ونهيو
 في اجتماعهما يمتنع قالوا"  الظلمة ضد النور"  قالوا والذين.  يضاده لم صفاتو بضد المتصف

 ؛ ظلمة بأنو موصوفا آخر وشيء نور بأنو موصوفا شيء يكوف أف يمتنع إنو:  يقولوا لم واحدة عين
 قولو في نفسو إلى إضافتو يجز لم نورا كاف لو:  قولو وأما.  والتخليط التعطيل ىذا العاقل فليتدبر

 وسنة اهلل كتاب في النص:  نقوؿ أف(  أحدىما: )  طريقين من عليو فالكبلـ{  نوره مثل: } 
 يحتجب أنو أيضا وأخبر نور اهلل أف النص أخبر وقد واألرض السموات نور اهلل سمى قد رسولو
: }  قولو في فهو(  الثاني وأما. )  األوؿ ذكر تقدـ وقد النص في أنوار ثبلثة فهذه ؛ بالنور
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 اهلل عبد عن صحيحو في مسلم رواه وفيما{  نوره مثل: }  قولو وفي{  ربها بنور األرض وأشرقت
 عليهم وألقى ظلمة في خلقو خلق اهلل إف}  وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ:  قاؿ عمرو بن
 في وسلم عليو اهلل صلى قولو ومنو. {  ضل أخطأه ومن اىتدى النور ذلك من أصابو فمن نوره من

 أف واآلخرة الدنيا أمر عليو وصلح الظلمات لو أشرقت الذي وجهك بنور أعوذ: }  الطائف دعاء
 ربكم إف:  مسعود ابن قوؿ ومنو.  وغيره الطبراني رواه{  غضبك علي يحل أو سخطك بي ينزؿ
 عن صحيحو في مسلم رواه ما:  قولو ومنو.  وجهو نور من السموات نور نهار وال ليل عنده ليس
 بأربع وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فينا قاـ: }  قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي عن موسى أبي

 عمل قبل الليل عمل إليو يرفع القسط يخفض يناـ أف لو ينبغي وال يناـ ال اهلل إف:  فقاؿ كلمات
 وجهو سبحات ألحرقت كشفو لو - النار أو - النور حجابو الليل عمل قبل النهار وعمل النهار

 النار لفظ في الراوي تردد فإف.  حجابو ذكر فيو الحديث فهذا{ .  خلقو من بصره أدركو ما
 سمى كما ونور نار لها يقاؿ موسى بها كلم التي الصافية النار ىذه مثل فإف ذلك يمنع ال والنور

: "  ثبلثة فاألقساـ.  نورا تسمى ال فتلك جهنم كنار المظلمة النار بخبلؼ نورا المصباح نار اهلل
 و.  المظلمة النار وىي"  إشراؽ ببل إحراؽ"  و.  كالقمر المحض النور وىو"  إحراؽ ببل إشراؽ

 كذلك كاف وإذا ؛ باألمرين توصف الدنيا في التي المصابيح ونار كالشمس"  ونور نار ىو ما" 
 إليو المضاؼ عين ىو المضاؼ وليس النور إليو يضاؼ وأف واألرض السموات نور يكوف أف صح
 ؛ وبينو نفسو بو سمى بما يسميو بمن يختص ال عليكم يرد ىذا:  يقاؿ أف(  الثاني الطريق. ) 

 ىو ليس ؛ نفسو الرب ىو"  نورا"  فالمسمى:  ذلك غير أو"  منور"  أو"  ىاد: "  قلت إذا فأنت
 قائمة عينا النورين أحد جعلت"  الهدى فنوره الهادي ىو: "  قلت فإذا.  إليو المضاؼ النور

 كاف والقائلين القولين على يرد السؤاؿ كاف وإذا ؛ نورا يسميو من يقوؿ فهكذا ؛ صفة واآلخر
 وأما.  الحق عن وضبلال جهبل أو المحاجة في ولددا ظلما لقولو مخالف بأنو أحدىما تخصيص

 األمة بأيدي والموجود ذكره مما أكثر األقواؿ من فيها للناس أف ريب فبل:  األقواؿ من ذكره ما
 تفسير"  في والكبلـ اهلل إال يحصيو ال والمخطئة المصيبة واآلراء والكاذبة الصادقة الروايات من

 في الشأف وإنما العالمين رب إال يحصيو ال ما والسمين الغث من فيو"  وكبلمو وصفاتو اهلل أسماء
 عليو قاـ ما العلم إف:  األكابر لبعض كتبي بعض في قديما كتبت وقد.  والدين والعلم الحق

 والبحث المصدؽ النقل وىو علما نقوؿ أف في فالشأف الرسوؿ بو جاء ما منو والنافع الدليل
 مثل مطلق فباطل وإال مزوؽ خزؼ - الناس بعض مثلو زخرؼ وإف - ذلك سوى ما فإف المحقق
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 فيها"  التفسير كتب"  الناس من كثير يسميها التي الكتب وىذه.  وغيرىا اآلية ىذه في ذكره ما
 بل ؛ المجرد بالرأي ورسولو اهلل على وقوؿ عليهم مكذوبة السلف عن منقوالت التفسير من كثير

 ضعف فقد ىذا ومع يسمهم لم عنهم ينقل الذين فالمفسروف.  أدبية شبهة أو قياسية شبهة بمجرد
 األسماء في النور يفسروا لم ؛ الهادي بأنو:  اآلية في النور فسروا القـو فإف بالباطل قولهم

 ونحن.  ضعفو بما قولهم تضعيف يصح فبل وسلم عليو اهلل صلى النبي عن والحديث الحسنى
 أوؿ التناقض فإف لب ذي على يروج بشيء علينا يحتج ال وأنو تناقضو لبياف ذلك ذكرنا إنما

 غيره أو عباس ابن عن ثابتا كونو وأما.  المفسرين من طائفة قالو قد التفسير وىذا الفساد مقامات
 شيئا الكذب من عباس ابن عن النقل من"  التفسير كتب"  في أف ومعلـو.  نثبتو لم مما فهذا
"  فليراجع الحجة لتقـو النقل تصحيح من بد فبل وغيره صالح أبي عن الكلبي رواية من كثيرا
 كبلـ فيو ينقل الذي الطبري جرير بن محمد تفسير مثل النقل فيها يحرر التي"  التفسير كتب

 األندلسي مخلد بن بقي تفسير وقبلو - والكلبي مقاتل تفسير عن وليعرض - باإلسناد السلف
 تفسير إلى يصعد لم إف وغيرىم الكشي حميد بن وعبد الشامي دحيم إبراىيم بن الرحمن وعبد
 أىل أعلم ىم الذين األئمة من وغيرىما حنبل بن أحمد اإلماـ وتفسير راىويو بن إسحاؽ اإلماـ

 أعلم ىم كما والتابعين الصحابة وآثار وسلم عليو اهلل صلى النبي عن الصحيحة بالتفاسير األرض
 ذلك وغير والفروع األصوؿ في والتابعين الصحابة وآثار وسلم عليو اهلل صلى النبي بحديث الناس

 بالدالئل الجهاؿ على ينفق إنما فهذا رأي بمجرد قاعدة يجعلو أصبل يثبت أف فإما.  العلـو من
 التي والمعقوالت كذبها من صدقها يميز ال التي - المنقوالت ىذه وبمثل ؛ المسائل في األغشاـ

 والتصوؼ والفقو والفروع األصوؿ في المشرؽ أىل من ضل من ضل - خطئها من صوابها يميز ال
 فما نورا لو اهلل يجعل لم ومن: }  فيها تعالى اهلل قاؿ التي النور آية في ىذا جاء ما أحسن وما. 
 في المفسرين بعض قالو الذي القوؿ ىذا:  نقوؿ ثم.  نورا لنا يجعل أف اهلل نسأؿ{  نور من لو

 ما يخالف وال يضرنا ال واألرض السموات أىل ىادي أي{  واألرض السماوات نور اهلل: }  قولو
 كما مطلق نور تفسير في يذكروه لم ؛ مضافا فيها النور ذكر التي اآلية تفسير في قالوه فإنهم قلناه

 ىادي:  السلف من قاؿ من قوؿ ثم.  ؟ ىذا من ىذا فأين ؛ بو الحديث ورود من أنت ادعيت
 أف تفسيرىم في السلف عادة من فإف:  نورا نفسو في يكوف أف يمنع ال واألرض السموات أىل

 الصفات بقية ثبوت ذلك ينافي وال ؛ أنواعو بعض أو األسماء من"  المفسر صفات"  بعض يذكروا
 في مرة غير قررناه قد وىذا.  فيو األنواع لبقية دخوؿ وال متبلزمين يكوناف قد بل للمسمى
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 مثاؿ.  مختلفة غير متفقة التفسير في السلف أقواؿ أكثر أف علم تدبره ومن المتقدمة القواعد
 إنو:  آخر وقوؿ القرآف إنو:  آخر وقوؿ اإلسبلـ إنو{  المستقيم الصراط}  في بعضهم قوؿ ذلك
 ؛ متباينة ال متبلزمة لو صفات كلها فهذه.  العبودية طريق إنو:  آخر وقوؿ والجماعة السنة

.  الحسنى اهلل أسماء بمنزلة بل:  بأسمائو والرسوؿ القرآف تسمية بمنزلة األسماء بهذه وتسميتو
 فذكر{  بالخيرات سابق ومنهم مقتصد ومنهم لنفسو ظالم فمنهم}  تعالى قولو"  الثاني"  ومثاؿ
 والمقتصد الواجب ببعض المخل لنفسو فالظالم.  الجميع يعم والعبد األصناؼ من صنفا منهم
 طريقو بحسب ىذا في يدخل الناس من وكل.  الفرائض بعد بالنوافل المتقرب والسابق بو القائم

 األعجمي قاؿ لو كما المخاطب على الفهم ليقرب ؛ والجنس النوع ببياف:  والترجمة التفسير في
 تفسير فهكذا.  الشخص ىذا ال الجنس فالغرض.  الرغيف إلى وأشير ىذا:  لو فقيل ؟ الخبز ما

 ىادي{  واألرض السماوات نور اهلل: }  قاؿ من فقوؿ.  التعليم جنس من وىو السلف من كثير
 ىاديا يكوف أف واألرض السموات نور كونو معاني من فإف صحيح كبلـ واألرض السموات أىل
 مسعود ابن عن ثبت فقد ذلك أرادوا إنهم وأما معلـو غير فهذا ذلك سوى ما نفوا إنهم أما ؛ لهم
 النبي عن تقدـ وقد.  وجهو نور من السموات نور نهار وال ليل عنده ليس ربكم إف:  قاؿ أنو

 غير معنى بياف فهذا ؛ كفاية فيو ما"  النور"  رواية وفي.  وجهو نور ذكر من وسلم عليو اهلل صلى
 ال كيف نوره من تشرؽ كانت فإذا ربها بنور تشرؽ األرض أف كتابو في اهلل أخبر وقد.  الهداية
 كقولو - واصطفاء وملك خلق إضافة إليو المضاؼ النور ىذا يكوف أف يجوز وال ؟ نورا ىو يكوف

 صفة كاف إذا اهلل إلى قط يضف لم النور أف(  أحدىا: )  لوجوه - ذلك ونحو{  اهلل ناقة} 
 وإنما والقمر الشمس في وال اهلل نور إنها ؛ الدنيا في التي المصابيح في يقاؿ فبل قائمة ألعياف

 وجهو نور من السموات نور نهار وال ليل عنده ليس ربكم إف:  مسعود بن اهلل عبد قاؿ كما يقاؿ
 الظلمات لو أشرقت الذي وجهك بنور أعوذ}  وسلم عليو اهلل صلى النبي عن المأثور الدعاء وفي

 لها تشرؽ والقمر كالشمس المخلوقة األنوار أف(  الثاني{ . )  واآلخرة الدنيا أمر عليو وصلح
 السموات منور:  قاؿ من وكذلك اهلل خلق من خلق وىو إال نور من وليس الدنيا في األرض

 في الذي نوره مثل ضرب تعالى اهلل إف ثم.  متبلزماف فهما نور منور وكل نور أنو ينافي ال واألرض
 في نوره كاف فإذا لغيره منور وىو نور نفسو في وىو المصباح في الذي بالنور المؤمنين قلوب

 وأما.  منور فهو نور ىو ما كل أف علم وقد بذلك أحق نفسو في فهو منور وىو نور ىو القلوب
 كونو معنى من ذلك أف:  قائلو بو أراد إف فهذا:  بالكواكب السموات منور معناه:  قاؿ من قوؿ
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 اهلل ألف ؛ مبطل فهو ىذا إال معنى واألرض السموات نور لكونو ليس بو أراد وأنو السموات نور
.  واألرض السموات جميع في نورىا يحصل ال والكواكب ؛ واألرض السموات نور أنو أخبر

 قلوب في الموجود لنوره المثل فضرب{  مصباح فيها كمشكاة نوره مثل: }  قاؿ فإنو وأيضا
 لم ؛ اآلية من مراد والعلم اإليماف نور المؤمنين قلوب في الموجود النور أف فعلم ؛ المؤمنين
 في عباس ابن عن رواه عما الجواب ىو وىذا للكواكب يكوف الذي الحسي النور على يضربها

 ألنهم عباس ابن عن ضعفو والظن النقل بصحة المطالبة بعد والحسن العالية وأبي أخرى رواية
 إال معناه ليس{  واألرض السماوات نور اهلل: }  قولو يقولوف إنهم أما النور معاني من ذلك جعلوا
 نور أنت}  وسلم عليو اهلل صلى قاؿ وقد.  قطعا باطل فهذا والنجـو والقمر بالشمس التنوير

 ذلك وبين بينو يكوف ومن ذلك في لهم حظ ال العمياف أف ومعلـو{  فيهن ومن واألرض السموات
 ذلك من لهم نصيب ال الجنة وأىل ذلك من لهم نصيب ال والموتى ذلك في لو حظ ال حجاب

 بأنوار والنهار الليل يعلموف الجنة أىل أف روي وقد كيف ؛ قمر وال شمس فيها ليس الجنة فإف
 وأما.  والقمر الشمس عن خارجة األنوار فتلك الدنيا ألىل الشمس ظهور مثل العرش من تظهر
 ىذا: "  قولو على الكبلـ تقدـ وقد الهادي معنى بعض فهذا والحجج باألدلة:  قيل قد:  قولو

 ثبت وقد علي مكذوب الكبلـ ىذا فإف"  السلف عن ينقل ولم للظاىر دفع التأويل إف قولو يبطل
 - وأكتبو اآلف أقولو الذي وأما.  بضعفو اعترؼ ما إال السلف عن يذكر لم وأنو صاحبو تناقض

 في ما جميع أف - المجالس من كثير في أقولو وإنما أجوبتي من تقدـ فيما أكتبو لم كنت وإف
 المنقولة التفاسير طالعت وقد.  تأويلها في اختبلؼ الصحابة عن فليس الصفات آيات من القرآف

 الكبار الكتب من تعالى اهلل شاء ما على ذلك من ووقفت الحديث من رووه وما الصحابة عن
 شيئا تأوؿ أنو الصحابة من أحد عن - ىذه ساعتي إلى - أجد فلم تفسير مائة من أكثر والصغار

 تقرير من عنهم بل ؛ المعروؼ المفهـو مقتضاىا بخبلؼ الصفات أحاديث أو الصفات آيات من
.  اهلل إال يحصيو ال ما المتأولين كبلـ يخالف ما اهلل صفات من ذلك أف وبياف وتثبيتو ذلك

 في إال تنازعوا أجدىم لم أني ىذا وتماـ.  كثيرا شيئا عنهم وذاكرين آثرين يذكرونو فيما وكذلك
 اهلل أف الشدة بو المراد أف وطائفة عباس ابن عن فروي{  ساؽ عن يكشف يـو}  تعالى قولو مثل

 الذي للحديث ؛ الصفات في عدوىا أنهم وطائفة سعيد أبي وعن اآلخرة في الشدة عن يكشف
 الصفات من ىذه أف على يدؿ[  ال]  القرآف ظاىر أف ريب وال.  الصحيحين في سعيد أبو رواه
 فمع ساقو عن يقل ولم اهلل إلى يضفها لم اإلثبات في نكرة{  ساؽ عن يكشف يـو: }  قاؿ فإنو
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 التأويل إنما بتأويل ليس ىذا ومثل آخر بدليل إال الصفات من أنو يظهر ال باإلضافة التعريف عدـ
 على اللفظ يجعلوف ىؤالء من كثير ولكن ؛ المعروؼ ومعناىا ومفهومها مدلولها عن اآلية صرؼ

 قدمناه كما وجهين من خطأ وىذا ، تأويبل ىذا ويجعلوف عنو صرفو يريدوف ثم لو مدلوال ليس ما
 ليبل الضياء يكوف أف لوجب - المشبهة تقولو كما - حقيقة نورا كاف لو: "  قولو وأما.  مرة غير

 نور إنو:  يقولوف المشبهة فإف.  القوؿ ىذا من ذكره ما بموجب نقوؿ فنحن" :  الدواـ على ونهارا
 ليست ذاتو أف كما األنوار من كشيء ليس فإنو{  شيء كمثلو ليس}  تعالى واهلل ؛ كالشمس

 قاؿ كما خلقو عن يحجبو نورا يكوف أف يمكن فإنو عليو حجة ذكره ما لكن ؛ الذوات من كشيء
 بصره إليو انتهى ما وجهو سبحات ألحرقت كشفو لو - النار أو - النور حجابو: }  الحديث في
 أقواؿ من ىذا فإف المشبهة إلى القوؿ ىذا إضافة وىو النقل في غلط ىنا لكن{ .  خلقو من

 قصده كاف وإف ؛ الجهمية كبير وىو نور إنو.  يقوؿ كاف فإنو كالمريسي أيضا المعطلة الجهمية
 الجهمية لغة"  وىذه مشبهة عنده كلهم للصفات فالمثبتة حقيقة نور اهلل أف أثبت من بالمشبهة
 وغيرىما واألشعري كبلب ابن أف قدمنا فقد.  مشبها الصفات أثبت من كل يسموف"  المحضة

 ىما ذلك وقررا نور أنو أثبتا وأنهما والمعتزلة الجهمية قوؿ ىو نفسو في نورا كونو نفي أف ذكرا
 وصفاتو وبأسمائو باهلل المؤمنين ىؤالء وأوؿ.  السنة وأئمة الحديث بأىل فكيف أصحابهما وأكابر
 الذي السؤاؿ ىذا عن وسلم عليو اهلل صلى النبي أجاب وقد.  وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 وجهو سبحات ألحرقت كشفو لو النور حجابو}  وسلم عليو اهلل صلى فقاؿ المعترض بو عارض

 سبحات تدركها أف النور بحجابو المخلوقات عن حجب أنو فأخبر{ .  خلقو من بصره أدركو ما
 فهذا خلقو من بصره أدركو ما وجهو سبحات ألحرقت الحجاب ذلك كشف لو وأنو وجهو

 في عباس ابن عن ذكره ما وأما.  المقاـ ىذا في يرد ما يبين السبحات إحراؽ عن الحجاب
 ىدايتو معاني بعض فهو ؛ العارفين كبلـ من ذكره وما الحسية األنوار بعض فمعناه األخرى روايتو
 أف السلف عادة من ذكرناه كما المخاطبين حاجة بحسب األنواع بعض تنويع ذلك وإنما لعباده

 الحصر سبيل على ال المخاطبين لحاجة التمثيل سبيل على يقع األنواع بعض بذكر يفسروىا
 السموات نور كونو معاني من معنيين إلى يرجع األقواؿ من ذكر ما جميع أف تبين فقد.  والتحديد
 . بنور ليس نفسو في أنو على داللة ذلك في وليس واألرض
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 كتابو، في نفسو بها وصف التي ربنا صفات فهذه: -ابن أبي زمنين– محمد قاؿ
 وال تشبيو وال ٔتحديد منها شيء في وليس وسلم، عليو اهلل صلى نبيو بها ووصفو

                                                                                                                                                  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 لئبل أو باآلخر، أحدىما يختلط لئبل بينهما، يَُميػّْزُ  الذي الشيئين، بين الحاجز: اللغة في الحد/  ٔ

 في كما". ميزه إذا َحدِّا َيُحدُّهُ  غيره عن الشيء حد من مأخوذ وىو اآلخر، على أحدىما يتعدى
 (.ٓٗٔ/ ٖ) العرب ولساف ،(ٕٙٗ/ ٕ) للجوىري الصحاح

 عن الشيء بو يتميز ما الحد(: "ٖٗٗ/ ٔ) الجهمية تأسيس نقض في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ
 .ىػ.ا "وقدره صفتو من غيره

 :التالي النحو على المسألة ىذه في واألقواؿ
 منهم واحداً  اليقبل إذ بعدمو وال بالتناىي يوصف وال العرش فوؽ ىو يقوؿ من قوؿ: األوؿ القوؿ

 والحديث والفقو الكبلـ أىل بعض يقولو وىذا قدراً  لو بأف يوصف وال العرش فوؽ اهلل أف فعندىم
 ومالك أحمد أصحاب من األئمة أتباع من وافقهم ومن واألشعرية والكرامية الكبلبية من والتصوؼ
 .وغيرىم والشافعي

 أيضاً  يقولو وىذا الجوانب، جميع من وإما جانب من إما متناه غير ىو يقوؿ من قوؿ: الثاني القوؿ
 .الطوائف عن المقاالت في األشعري وحكاه وغيرىم والفقهاء الكبلـ أىل من طوائف
 حد لو: يقولوف الذين والتصوؼ والفقو والكبلـ الحديث وأىل واألئمة السلف قوؿ: الثالث القوؿ

 (.ٖٔٓ - ٖٓٓ/ ٙ) والنقل العقل تعارض درء انظر. غيره يعلمو ال
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 اإلخبار باب من ىو وإنما الصفات باب من ليس للحد السلف إطبلؽ أف أسلفنا أف سبق وقد
 :استعماالف فيو ولهم

 محمد عن بسنده الخبلؿ رواه ما ذلك في الواردة اآلثار ومن اإلثبات، حاؿ في: األوؿ االستعماؿ
 نعرؼ كيف: لو وقيل- المبارؾ ابن عن يحكى: حنبل بن ألحمد قلت: "قاؿ القيسي، إبراىيم بن

 ".عندنا ىو ىكذا: أحمد فقاؿ. بحد عرشو على السابعة السماء في: قاؿ - ربنا؟
: قاؿ بحد؟ العرش على ىو: -راىويو ابن يعني- إلسحاؽ قلت: "قاؿ إسماعيل بن حرب وعن
 ".بحد نعم

 ".بحد خلقو من بائن عرشو على ىو: "قاؿ المبارؾ ابن عن وذكر
 السنة أئمة من كثيراً  إف(: "ٜٖٚ/ ٔ) الجهمية تأسيس نقض في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ

 حنبل، بن أحمد اإلماـ عن ورواية المبارؾ، بن اهلل وعبد الدارمي، سعيد بن كعثماف - والحديث
 الهروي، األنصاري إسماعيل وأبي بطة، وابن راىويو، بن وإسحاؽ الكرماني، وحرب والخبلؿ،

 يعلى، أبي والقاضي التيمي، الفضل بن وإسماعيل األصبهاني، السنة وقواـ منده، ابن القاسم وإبي
 إنو يقولوف أكثرىم أو -ىؤالء وغير الهمداني، العبلء أبي والحافظ الزاغوني، بن الحسن وأبي
 ".بحد خلقو من بائن عرشو على سمواتو فوؽ

 .النفي حاؿ في: الثاني االستعماؿ
 ُىوَ  ِإال َثبلثَةٍ  نَّْجَوى ِمن َيُكوفُ  َما} و ،{َمَعُكم َوُىوَ } قولو معنى ما: اهلل عبد ألبي قلت: "حنبل قاؿ

 اإلصطخري رسالة وفي". صفة وال حد ببل العرش على وربنا بالكل، محيط علمو: قاؿ. ؟{رَابُِعُهمْ 
 ".بحده أعلم واهلل حد، لو ليس عرشو على وجل عز واهلل: "أحمد اإلماـ قاؿ

 "المسألة توضيح"
 .اإلثبات حاؿ في استعمالو فهو: األوؿ االستعماؿ أما

 أو بهم اختبلطو وعدـ عنهم وانفصالو وتميزه خلقو على اهلل علو إثبات مسألة في استعمل فقد
 عنهم، متميز وال لخلقو مباين غير وأنو مكاف كل في الخالق أف الجهمية زعم فلما فيهم، حلولو

 وذكروا خلقو، من بائن عرشو، على مستوٍ  خلقو، على عاؿٍ  سبحانو اهلل إف: السلف أئمة بعض قاؿ
 .العالم فوؽ يكوف وال المخلوقات اليباين لو حد ال وما حد لو ليس أنو زعموا الجهمية ألف الحد،
 كاف ولما(: "ٖٗٗ - ٕٗٗ/ ٔ) الجهمية تأسيس نقض في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ وقاؿ

 بها، تميز التي صفاتو فيجحدوف الخلق عن يتميز ال الخالق إف مضمونو ما يقولوف الجهمية
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 وماىيتو، حقيقتو عرفنا قد: قدير عالم، حي، أنو عرفوا إذا المعتزلة يقوؿ حتى َقْدرَُه؛ ويجحدوف
؛ بصفة يصفوه أف إما بل. غيره يباين ال إنو ويقولوف  خارجو، وال العالم داخل ال: فيقولوا المعدـو

 المبارؾ ابن فبين. المخلوقات وجود وجوده أو المخلوقات في حاالً  يجعلوه أو. كذا وال كذا وال
 كانوا الجهمية ألف. الحد وذكر عنو، منفصل لخلقو مباين عرشو على وتعالى سبحانو الرب أف

 مستلـز ذلك ألف العالم فوؽ يكوف وال المخلوقات يباين ال لو حد ال وما حد، لو ليس يقولوف
 .ىػ. ا"للحد
 رد من اللفظ ىذا إثبات في لما الحد السلف أثبت فقد تيمية ابن اإلسبلـ شيخ ذكر ما على وبناءً 
 عليهم، وعلوه لخلقو، اهلل مباينة إثبات من( الحد) معنى في ولما زعموا، فيما الجهمية على

 .اهلل إال يعلمو ال حد إنو يقولوف السلف كاف وإف. عرشو على واستوائو
 عن الواردة اآلثار نقل أف بعد( ٖ٘/ ٕ) والنقل العقل تعارض درء في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ

 الموضع، ىذا غير في بسط قد كما األئمة، عن نقل مما وأمثالو فهذا: "الحد إثبات في السلف
، االستواء: وغيرىما وربيعة مالك قاؿ كما غيره، يعلمو ال الحد من لو أثبتوه ما أف وبينوا  معلـو

 األمر، نفس في ذلك ثبوت ينفوا فلم للعباد، مجهولة استوائو كيفية أف فبين مجهوؿ، والكيف
 وغير الماجشوف بن اهلل عبد بن العزيز عبد كبلـ في ىذا مثل وكذلك بو، الخلق علم نفوا ولكن
 .ىػ. ا"وكيفيتو بقدره الخلق علم ينفوف واألئمة السلف، من واحد

 فبل وإدراكاً، علماً  باهلل اإلحاطة نفي مسألة في وذلك. النفي حاؿ في استعمالو: الثاني االستعماؿ
 ال فهم بو، اإلحاطة عن عاجزوف والخلق اإلحاطة، مدرؾ غير تعالى اهلل بأف السنة أىل بين منازعة

ُروه، أو وعبل، جل الخالق يحدوا أف يستطيعوف  ىذا على الحد نفى فمن صفتو، يبلغوا أو يُػَقدّْ
 .مصيب فهو المعنى

 السلف عن المحفوظ(: "ٕٙٔ/ ٕ) الجهمية تأسيس نقض في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ
 لم ولهذا يدركونو، وال يحدونو ال العباد أف ذلك مع بينوا وقد نفسو، في هلل حد إثبات واألئمة
 .ىػ. ا"اهلل أحدٌ  َيُحد أف نفوا فإنهم الناس، بعض يظنو كما ذلك في كبلمهم يتناؼ
 علم إحاطة بو نَػَفى" صفة وال حد ببل وقولو(: "ٖٖ/ ٕ) والنقل العقل تعارض درء في أيضاً  وقاؿ

 الخلق عقوؿ أف ليبين نفسو، عن أخبر بما إال عليو، ىو ما على يصفوه أو يحدوه وأف بو، الخلق
 نفسو، بو وصف كما ىو الذي هلل الحمد: "الرسالة خطبة في الشافعي قاؿ كما بصفاتو، تحيط ال
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 حد لو يدرؾ أف فنفى" غاية وال بحد األبصار تدركو ال: "أحمد قاؿ ولهذا" خلقو بو يصفو ما وفوؽ
 .ىػ.ا"غاية أو

 ال العباد أف ذلك مع بينوا قد نفسو في هلل حد إثبات من واألئمة السلف عن المحفوظ وىذا
 يحد أف نفوا فإنهم الناس، بعض يظنو كما ذلك في كبلمهم يتناؼ لم ولهذا يدركونو؛ وال يحدونو

 .والمحنة السنة كتاب في عنو حنبل ذكره كما اهلل أحد
 قاؿ: قاؿ إسحاؽ، بن حنبل حدثني حنبل بن اهلل عبد أخبرني" السنة كتاب" في الخبلؿ رواه وقد

 واصف يبلغها صفة وال حد ببل شاء وكما شاء كيف عرشو على وجل عز باهلل نؤمن نحن" :عمي
 وال بحد األبصار تدركو ال نفسو، وصف كما وىو ولو، منو وجل عز اهلل فصفات أحد، يحده أو

 واصف، وصف يدركو وال الغيوب، عبلـ والشهادة، الغيب عالم وىو األبصار، يدرؾ وىو غاية،
 األشياء غلب أحد، وقدرتو علمو يبلغ وال محدود، شيء اهلل من وليس نفسو، وصف كما وىو
 يكوف أف قبل اهلل وكاف البصير، السميع وىو شيء كمثلو ليس وسلطانو، وقدرتو بعلمو كلها

 نسأؿ بقضائو، والرضا اهلل ألمر فالتسليم صفاتو، حد أحد يبلغ وال اآلخر، وىو األوؿ، واهلل شيء،
 .قدير شيء كل على إنو والسداد، التوفيق اهلل

 :شيئاف بو يراد بو تكلم من كل عند( الحد) لفظ أف وذلك
 الذىني الوجود أو العيني الوجود بو ويراد نفسو، في الشيء حقيقة بو يراد

: بقولو ذلك وأتبع واصف، يبلغها صفة أو أحد يحده حد ببل العرش على أنو اهلل عبد أبو فأخبر
 بحده األبصار تحيط ال أي: لئلدارؾ الصحيح التفسير وىذا غاية، وال بحد{ األَْبَصارُ  ُتْدرُِكوُ  الَّ }

 أنو ليتبين الغيوب، عبلـ والشهادة، الغيب عالم وىو{ األَْبَصارَ  يُْدِرؾُ  َوُىوَ : }قاؿ ثم غايتو؛ وال
 .شيء وبكل بنفسو عالم
 األحاديث عن اهلل عبد أبا سألت: قاؿ حدثهم، حنببل أف عيسى بن علي وأخبرني: "الخبلؿ وقاؿ
 ىذه أشبو وما" قدمو يضع اهلل أف"و" الدنيا السماء إلى ينزؿ وتعالى تبارؾ اهلل أف" تروى التي

 شيئاً، منها نرد وال معنى، وال كيف، وال بها ونصدؽ بها، نؤمن: اهلل عبد أبو فقاؿ األحاديث،
 يوصف وال قولو، اهلل على نرد وال صحاح، بأسانيد كانت إذا حق الرسوؿ بو جاء ما أف ونعلم
 .شيء كمثلو ليس غاية، وال حد وال نفسو بو وصف مما بأكثر
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 كيف فتحده العيوف تره لم. البصير السميع وىو شيء كمثلو ليس من فسبحاف تقدير
 .بو اإليماف حقائق في القلوب رأتو لكن كينونيتو، ىو

 أحمد بن محمد عن لبابة، بن عمر بن محمد عن إسحاؽ، حدثني وقد - ٕ٘
 أف ألحد ينبغي ال: قاؿ أنو القاسم بن الرحمن عبد عن دينار، بن عيسى عن العتبي،
 بشيء، وجهو وال بشيء، يديو يشبو وال القرآف، في نفسو بو وصف بما إال اهلل يصف

                                                                                                                                                  

 فقد نفسو، بو وصف كما ذاتو، في شيء كمثلو ليس: قاؿ آخر موضع في حنبل وقاؿ: قاؿ
 غير بصفاتو اهلل فيعبد شيء، يشبهو ليس صفة، لنفسو فحد لنفسو بالصفة وتعالى تبارؾ أجمل

 {.الَبِصير السَِّميعُ  َوُىوَ } تعالى قاؿ نفسو، وصف بما إال معلومة وال محدودة
 الواصفوف يبلغ وال تقدير، وال حد ببل بصير سميع فهو: قاؿ: آخر موضع في حنبل وقاؿ: قاؿ

 نفسو، وصف كما ونصفو قاؿ، كما فنقوؿ والحديث، القرآف يتعدى وال ولو، منو وصفاتو صفتو،
 عنو نزيل وال ومتشابهو، محكمو كلو بالقرآف نؤمن الواصفين، صفة تبلغو وال ذلك، يتعدى وال

 القيامة يـو بعبده وخلوه ونزوؿ كبلـ من نفسو بو وصف وما شنعت، لشناعة صفاتو من صفة
 والتسليم بدعة، ىذا في والتحديد اآلخرة، في يُرى اهلل أف على يدؿ كلو ىذا عليو، كنفو ووضعو

 عالم غفوراً، عالماً  متكلماً، يزؿ لم بصير، سميع نفسو، بو وصف ما إال حد وال صفة بغير بأمره هلل
 العرش على وىو ترد، وال تدفع ال نفسو بها وصف صفات فهذه الغيوب، عبلـ والشهادة، الغيب

 لو واالستطاعة وجل، عز إليو المشيئة شاء، كيف{ الَعْرش َعَلى اْسَتوى ثُمَّ } قاؿ كما حد، ببل
 تقدير، وال حد ببل بصير سميع نفسو، وصف كما وىو شيء، كل خالق وىو{ َشيء َكِمثِلوِ  لَْيسَ }

 منو، صفاتو بصير سميع اهلل أف فثبت{ يُػْبِصرُ  َوال َيْسَمعُ  ال َما تَػْعُبدُ  ِلمَ  أََبتِ  يَا: }ألبيو إبراىيم قوؿ
 اهلل صلى الرسوؿ بتصديق إال ذلك كيف نعلم وال اهلل يضحك والخبر، والحديث القرآف تعدى ال

 الجهمية يقوؿ عما اهلل تعالى أحد، يحده وال الواصفوف، يصفو وال القرآف، وتثبيت وسلم عليو
 ".والمشبهة

 الكيفية نفي الصفة بنفي أحمد أراد(: "ٖٕٔ/ ٕ) الصواعق مختصر في كما القيم ابن قاؿ
 ".ويحدونو العباد يدركو حّداً  الحد وبنفي والتشبيو،
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 يقف نفسو، وصف كما وجو ولو ،ٔالقرآف في نفسو وصف كما يداف لو: يقوؿ ولكن
 اهلل ىو ولكن شبيو وال لو مثل ال وتعالى تبارؾ فإنو الكتاب، في نفسو بو وصف عندما

                                                           

 اآلياتمراد عبد الرحمن بن القاسم بالقرآف ىنا في ىذا الموضع ىو الكتاب والسنة، ألف  ٔ
 كثيرة؛ مخالفتو من والتحذير وطاعتو - وسلم عليو اهلل صلى - النبي اتباع وجوب على الدالة
 لنارسو  على أنما فاعلموا توليتم فإف واحذروا الرسوؿ وأطيعوا اهلل وأطيعوا: "تعالى اهلل قوؿ: منها

 وأولي الرسوؿ وأطيعوا اهلل أطيعوا آمنوا الذين أيها يا: "تعالى وقولو ،[ٕٜ:المائدة" ]المبين الببلغ
" اآلخر واليـو باهلل تؤمنوف كنتم إف والرسوؿ اهلل إلى فردوه شيء في تنازعتم فإف منكم األمر

 لما دعاكم إذا وللرسوؿ هلل استجيبوا آمنوا الذين أيها يا: "تعالى وقولو[ ٜ٘:النساء]
" فانتهوا عنو نهاكم وما فخذوه الرسوؿ آتاكم وما: "تعالى وقولو ،[ٕٗ: ألنفاؿ]اآلية،"يحييكم

 يصيبهم أو فتنة تصيبهم أف أمره عن يخالفوف الذين فليحذر: "تعالى وقولو[ ٚ:الحشر]اآلية،
 - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ أمر عن أي: كثير ابن قاؿ ،[ٖٙ:النور] اآلية،" أليم عذاب

 وافقها فما وأفعالو بأقوالو واألعماؿ األقواؿ فتوزف وشريعتو، وسنتو وطريقتو ومنهاجو سبيلو وىو
[ فتنة تصيبهم أف] تفسير عند وقاؿ كاف، من كائنا وفاعلو قائلو على مردود فهو خالفها وما قبل
 ال وربك فبل: "تعالى وقولو( ٖٓٔ/٘) كثير ابن تفسير بدعة، أو نفاؽ أو كفر من قلوبهم في أي

 ويسلموا قضيت مما حرجا أنفسهم في يجدوا ال ثم بينهم شجر فيما يحكموؾ حتى يؤمنوف
 تعلم تكن لم ما وعلمك والحكمة الكتاب عليك اهلل وأنزؿ: "تعالى وقولو ،[٘ٙ:النساء" ]تسليما

 اهلل من لقد: "تعالى وقولو. السنة: والحكمة[ ٖٔٔ: النساء] اآلية،" عظيما عليك اهلل فضل وكاف
 الكتاب ويعلمهم ويزكيهم آياتو عليهم يتلو أنفسهم من رسوال فيهم بعث إذ المؤمنين على

: تعالى وقولو السنة، والحكمة ،[ٗٙٔ:عمراف آؿ" ]مبين ضبلؿ لفي قبل من كانوا وإف والحكمة
 آؿ" ]رحيم غفور واهلل ذنوبكم لكم ويغفر اهلل يحببكم فاتبعوني اهلل تحبوف كنتم إف قل"

 اهلل محبة ادعى من كل على حاكمة اآلية ىذه: - تعالى اهلل رحمو - كثير ابن قاؿ ،[ٖٔ:عمراف
 الشريعة يتبع حتى األمر نفس في دعواه في كاذب بأنو المحمدية الطريقة على ىو وليس

 وقولو ،(ٜٕ/ٕ) كثير ابن تفسير من. ىػ.ا. وأفعالو أقوالو جميع في النبوي والدين المحمدية
" كثيرا اهلل وذكر اآلخر واليـو اهلل يرجو كاف لمن حسنة أسوة اهلل رسوؿ في لكم كاف لقد: "تعالى

 بو، االقتداء - وسلم عليو اهلل صلى - الرسوؿ في الحسنة األسوة: الترمذي قاؿ[ ٕٔ:األحزاب]
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" اهلل أطاع فقد الرسوؿ يطع من: "تعالى وقاؿ فعلو، أو قولو في مخالفتو وترؾ لسنتو، واالتباع
 [.ٓٛ:النساء] اآلية،
 رجل يوشك أال معو، ومثلو الكتاب أوتيت إني أال: )-وسلم عليو اهلل صلى - قولو :السنة ومن

 فيو وجدتم وما فأحلوه، حبلؿ من فيو وجدتم فما القرآف، بهذا عليكم: يقوؿ أريكتو على شبعاف
 رقم ،ٖٓٔ/ ٗ) أحمد أخرجو (اهلل حـر كما اهلل رسوؿ حـر ما وإف فحرموه، حراـ من

 وابن ،(ٕٔ) ماجة وابن ،(ٕٗٙٙ) والترمذي ،(ٗٓٙٗ رقم ،ٕٓٓ/ ٗ) داود وأبو ،(ٖٕٔٚٔ
 الشريعة في واآلجري ،(ٜٕٓ/ ٗ) المشكل في والطحاوي ،(ٕٓٙ) األمواؿ في زنجويو

 وفي ،(ٕٖٖ/ ٜ) الكبرى في والبيهقي ،(ٕٚٛ/ ٗ) والدارقطني ،(ٕٔ) حباف وابن ،(ٔ٘ص)
 ،(ٕٚص) الكبلـ ذـ في والهروي ،(ٖص) اإلمبلء أدب في والسمعاني ،(ٜٗ٘/ ٙ) الدالئل

 في البر عبد وابن ،(ٜٛ/ ٔ) والمتفقو الفقيو في والخطيب ،(ٓٚٙ رقم ،ٖٕٛ/ ٕٓ) والطبرانى
 كما تيمية ابن صححو والحديث( ٜٛ/ ٔ) والمتفقو الفقيو في والخطيب ،(ٓ٘ٔ/ ٔ) التمهيد

 في الذىبي وقاؿ ،(ٖ٘٘ص) السعادة سفر في الفيروزآبادي وصححو الفتاوى، مجموع في
 العبلمة وصححو صحيح، حسن: الخبر الخبر موافقة في حجر ابن وقاؿ قوي، إسناده: المهذب
 أىل ردود رسالة في مقبل الشيخ وقاؿ داود، أبي صحيح وفي ،(ٖٙٔ) المشكاة في األلباني

 تحقيق في الحويني وصححو لغيره، حسن(: ٖٗص) السحر حديث في الطاعنين على العلم
 رجالو صحيح إسناده: المسند تحقيق في األرنؤوط وقاؿ ،(ٕٔٔ - ٔٔٔ/ ٔ) كثير ابن تفسير
 وىو والنسائي داود أبي رجاؿ فمن الجرشي عروؼ أبي بن الرحمن عبد غير الصحيح رجاؿ ثقات
 . صحيح إسناده(: ٖٛ/ ٗ) طبعتو في مشهور الشيخ وقاؿ ثقة،

  النبي على ينزؿ جبريل كافقاؿ )   -التابعين ثقات من وىو- عطية بن حساف عن األوزاعي قاؿو 
 رقم ، ٖ٘ٔ/ ٔ) سننو في الدارمي( أخرجو  بالقرآف ينزؿ كما بالسنة وسلم عليو اهلل صلى

 ، رقم ٖٔ ص) السنة كتاب في والمروزي ،(ٖٙ٘) برقم المراسيل كتاب في داود وأبو ،(ٛٛ٘
 (ٜٔ/ ٔ) والمتفقو والفقيو ،(٘ٔ ص) الكفاية في والخطيب، (ٕٓٗ،  رقم ٔٔٔ ص) و( ٕٓٔ
، وقاؿ العبلمة صحيح إسناده: الحافظ قاؿو  البيهقي، إلى( ٜٕٔ/ٖٔ) الفتح في الحافظ وعزاه

 حساف عن صحيح بسند الدارمي رواه (:ٖٚاأللباني في تحقيق كتاب اإليماف البن أبي شيبة )ص
 .مرسل فهو عطية بن
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 وأوقاتها ركعاتها وعدد الصبلة كيفية كبياف األحكاـ من جملة في وحده بالقرآف العمل عذروي
 ما وبياف[ ٖٗ: البقرة] اآلية،"الزكاة وآتوا الصبلة وأقيموا: "تعالى قولو في الزكاة نصاب وبياف
: البقرة] اآلية،" هلل والعمرة الحج وأتموا: "تعالى قولو في وشروطهما والعمرة بالحج المراد
: تعالى قولو في القطع موضع ىو وما نصابها وما للقطع الموجبة السرقة ىي ما وبياف ،[ٜٙٔ

 [.ٖٛ: المائدة] اآلية"اهلل من نكاال كسبا بما جزاء أيديهما فاقطعوا والسارقة والسارؽ"
 بالضرورة الدين من علم مما - وسلم عليو اهلل صلى - النبي عن الثابتة السنة حجية فإف وأخيرا
 محمد برسالة لئليماف الحقيقية الترجمة وىي العقيدة بأصوؿ مرتبط وىو ذلك على األدلة لتظاىر

 من األمر ألف بهم يعتد ممن المسلمين بين نزاع ذلك في يقع ولم - وسلم عليو اهلل صلى -
  .والبديهية األساسية المسلمات

 نسب أو الناس نسبو أحدا أسمع لم(: ٕٔ ،ٔٔص) العلم جماعكما في   الشافعي اإلماـ قاؿ
 وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ أمر اتباع - وجل عز - اهلل فرض أف في يخالف علم إلى نفسو

 قوؿ يلـز ال وأنو اتباعو، إال بعده ألحد يجعل لم - وجل عز - اهلل بأف لحكمو، والتسليم ،-
 لهما، تبع سواىما ما وأف ،- وسلم عليو اهلل صلى - رسولو سنة أو اهلل بكتاب إال حاؿ بكل أحد
 عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ عن الخبر قبوؿ في قبلنا من و بعدنا من وعلى علينا اهلل فرض وأف

 عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ عن الخبر قبوؿ والواجب الفرض أف في يختلف ال، واحد – وسلم
 ا.ىػ "تعالى اهلل شاء إف قولها سأصف فرقة إال ،- وسلم
 فاعلم القرآف عن وأنبئنا ىذا، من دعنا: فقاؿ بالسنة الرجل حدثت إذا: "السختياني أيوب وقاؿ

 ا.ىػ" مضل ضاؿ أنو
 بطاعتو وعز جل اهلل أمر وقد(: "ٜٔٔ ،ٜٓٔ/ٕ) وفضلو العلم بياف جامع في البر عبد ابن قاؿو 

 أمرنا كما بشيء، يقيد لم مجمبًل، مطلًقا أمًرا واتباعو - - وسلم عليو اهلل صلى - الرسوؿ: أي -
 .الزيغ أىل بعض قاؿ كما اهلل، كتاب وافق: يقل ولم اهلل كتاب باتباع

 صلى - عنو ُروي ما: يعني الحديث، ذلك وضعوا والخوارج الزنادقة: مهدي بن الرحمن عبد قاؿ
 فأنا اهلل كتاب وافق فإف اهلل، كتاب على فاعرضوه عني أتاكم ما»: قاؿ أنو - وسلم عليو اهلل

 .«اهلل ىداني وبو اهلل كتاب موافق أنا وإنما أقلو، فلم اهلل كتاب خالف وإف قلتو،
 .سقيمو من النقل بصحيح العلم أىل عند - وسلم عليو اهلل صلى - عنو تصح ال األلفاظ وىذه
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، الحديث ىذا عارض وقد  اهلل كتاب على الحديث ىذا نعرض نحن: وقالوا العلم أىل من قـو
 اهلل؛ لكتاب مخالًفا وجدناه اهلل كتاب على عرضناه فلما: قالوا ذلك، على ونعتمد شيء كل قبل
 وافق ما إال - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ حديث من يقبل أال اهلل كتاب في نجد لم ألنا

 جملة أمره عن المخالفة ويحذر بطاعتو، واألمر بو التأسي يطلق اهلل كتاب وجدنا بل اهلل، كتاب
 ا.ىػ "حاؿ كل على

 الشرائع في إليو المرجوع األصل ىو القرآف أف بينا لما: "(ٚٛ/ٔفي اإلحكاـ ) حـز ابن قاؿو 
 - وجل عز - ووجدناه ،- وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ طاعة إيجاب فيو فوجدنا نظرنا
" يوحى وحي إال ىو إف* الهوى عن ينطق وما: "- وسلم عليو اهلل صلى - لرسولو واصفا فيو يقوؿ

 عليو اهلل صلى - رسولو إلى وجل عز اهلل من ينقسم الوحي أف بذلك لنا فصح[ ٗ-ٖ: النجم]
 .والسنة القرآف: قسمين إلى - وسلم

 قياـ بعد فعل فإف حكمهما، يرفض أو والسنة اهلل غير إلى التنازع عند يرجع أف مسلما يسع فبل
 .ىػ.أ. باإلجماع كافر فهو أمرىما عن للخروج مستحبل كاف إف وأما فاسق، فهو عليو الحجة
( لحافظوف لو وإنا الذكر نزلنا نحن إنا) تعالى قاؿ"  (:ٜ٘/ٔ)أيضا  اإلحكاـفي  حـز ابنوقاؿ 

 ٜ/الحجر
 ٘ٗ/األنبياء( ينذروف ما إذا الدعاء الصم يسمع وال بالوحي أنذركم إنما قل: ) تعالى وقاؿ

 والذكر ذكر، خبلؼ ببل والوحي وحي، كلو وسلم عليو اهلل صلى نبيو كبلـ أف تعالى فأخبر
 عز اهلل بحفظ محفوظ كلو وسلم عليو اهلل صلى كبلمو أف بذلك فصح ، القرآف بنص محفوظ

 أف إلى سبيل ال باليقين فهو تعالى اهلل حفظ ما إذ شيء، منو يضيع ال أنو لنا مضموف ، وجل
 ..ىػا"  أبدا علينا الحجة فللو كلو، إلينا منقوؿ فهو ، شي منو يضيع

 واإلجماع والسنة الكتاب:  قلنا إذا وكذلك(: ٓٗ/ٚوقاؿ شيخ اإلسبلـ في مجموع الفتاوى )
 واألمة لو موافق وسلم عليو اهلل صلى فالرسوؿ الكتاب في ما كل فإف واحد الثبلثة فمدلوؿ
 سنو ما كل وكذلك الكتاب اتباع يوجب من إال المؤمنين في فليس الجملة حيث من عليو مجمعة
 كل وكذلك.  ذلك على مجمعوف والمؤمنوف فيو باتباعو يأمر فالقرآف وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ

 المسلموف لكن ؛ والسنة الكتاب في لما موافقا حقا إال يكوف ال فإنو المسلموف عليو أجمع ما
 عليو فينزؿ وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ وأما وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ عن كلو دينهم يتلقوف

 الكتاب أوتيت إني أال}  وسلم عليو اهلل صلى قاؿ كما الحكمة ىو آخر ووحي القرآف وحي
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 بالسنة وسلم عليو اهلل صلى النبي على ينزؿ جبريل كاف: }  عطية بن حساف وقاؿ{ .  معو ومثلو
 في مفسرا يكوف أف يجب السنة بو جاءت ما كل فليس. {  القرآف يعلمو كما إياىا فيعلمو
 الرسوؿ فإف والسنة الكتاب عليو يدؿ أف بد ال فإنو ؛ اإلجماع أىل يقولو ما بخبلؼ ؛ القرآف
 ذكر والمقصود ؛ وتحريمو وتحليلو ونهيو أمره في اهلل وبين بينهم الواسطة ىو وسلم عليو اهلل صلى

 ا.ىػ اإليماف
 مع السنة أقساـ ذكر أف بعد :(ٖٛٓ ،ٖٚٓ/ ٕ) الموقعين إعبلـابن القيم في  اإلماـوقاؿ 
 .القرآف

 تجب - وسلم عليو اهلل صلى - النبي من مبتدأ تشريع فهو القرآف على زائًدا منها كاف فما"
 .معصيتو تحل وال فيو، طاعتو
 رسوؿ كاف ولو رسولو، طاعة من بو اهلل أمر لما امتثاؿ بل اهلل؛ كتاب على لها تقديًما ىذا وليس

 طاعتو وسقطت معنى، لطاعتو يكن لم القسم ىذا في يُطاع ال - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل
 طاعة لو يكن لم عليو زاد فيما ال القرآف وافق فيما إال طاعتو تجب لم إذا وإنو بو، المختصة

 [.ٓٛ: النساء{ ] اهللَ  َأطَاعَ  فَػَقدْ  الرَُّسوؿَ  يُِطعِ  َمنْ : } تعالى اهلل قاؿ وقد بو، تختص خاصة
 تحريم حديث يقبل فبل اهلل كتاب على زائًدا حديثًا يقبل أال العلم أىل من أحًدا يمكن وكيف
 ا.ىػ النسب من يحـر ما لكل بالرضاعة التحريم حديث وال خالتها، على وال عمتها على المرأة

 النبي حديث كوف أنكر من أف اهلل رحمكم اعلموا(: ٘/ ص" )الجنة مفتاح" في السيوطي قاؿ
 دائرة عن وخرج كفر حجة األصوؿ في المعروؼ بشرطو فعبل أو كاف قوال وسلم عليو اهلل صلى

 ا.ىػ الكفرة فرؽ من اهلل شاء من مع أو والنصارى اليهود مع وحشر اإلسبلـ
 السنة أف العلم أىل من بو يعتد من اتفق قد أنو اعلم: (ٖٖص) الفحوؿ إرشادفي  الشوكاني وقاؿ

: قاؿ ثم. ..."الحراـ وتحريم الحبلؿ، تحليل في كالقرآف وأنها األحكاـ، بتشريع مستقلة المطهرة
 في يخالف ال دينية ضرورة األحكاـ بتشريع واستقبللها المطهرة السنة حجية ثبوت أف والحاصل"

 اهلل صلى الرسوؿ بسنة العمل وجوبا.ىػ وانظر رسالة  اإلسبلـ دين في لو َحظَّ  ال َمنْ  إال ذلك
 ، للعبلمة ابن باز.أنكرىا من وكفر وسلم عليو
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 قبضتو جميعا واألرض: وصفها كما مبسوطتاف ويداه نفسو، وصف كما ىو إال إلو ال
 أف يعظم مالك وكاف: قاؿ نفسو وصف كما بيمينو مطويات والسماوات القيامة يـو

 .وضعفها صورتو على آدـ خلق اهلل أف: فيها التي األحاديث بهذه أحد يحدث
 اهلل أف: فيها التي األحاديث بهذه أحد يحدث أف يعظم مالك وكافمسأؿ: قولو )

 (.وضعفها صورتو على آدـ خلق
(، ومسلم ٕٕٚٙورد في ىذه المسألة حديث أبي ىريرة رضي اهلل عنو عند البخاري )

 اذىب قاؿ خلقو فلما ذراعا ستوف طولو صورتو على آدـ اهلل خلق ( ولفظو )ٕٔٗٛ)
 وتحية تحيتك فإنها يحيونك ما فاستمع جلوس المبلئكة من النفر أولئك على فسلم

 فكل اهلل ورحمة فزادوه اهلل ورحمة عليك السبلـ فقالوا عليكم السبلـ فقاؿ ذريتك
( وىو حديث  اآلف حتى بعد ينقص الخلق يزؿ فلم آدـ صورة على الجنة يدخل من

 صحيح قطعا كما ىو بين فهو متفق عليو.
 صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ رضي اهلل عنو ىريرة أبي عن( ٕٕٔٙوفي صحيح مسلم )

 صورتو على آدـ خلق اهلل فإف الوجو فليتجنب أخاه أحدكم قاتل إذا ) سلم و عليو اهلل
.) 

 خلق آدـ ابن فإف ؛ الوجو تقبحوا ال)  مرفوعارضي اهلل عنو  عمر ابنوفي حديث 
 .ٔ( وجل عز الرحمن صورة على

                                                           

 أبي وابن ،( ٕٛٙ/ٔ) السنة في أحمد بن اهلل وعبد ،( ٖٛ ص) التوحيد في خزيمة ابن أخرجو ٔ
( ٕ/ٕٙٓ/ٖ) الكبير في والطبراني ،( ٜٖٔ/ٕ) والحاكم ،( ٜٕٕ-ٕٕٛ/ٔ) السنة في عاصم

( ٜٕٔ ص) والصفات األسماء في والبيهقي ،( ٛٗ/ٗٙ) الصفات كتاب في والدارقطني ،
 ىذا( : ٙٚٔٔ) رقم الحديث تحت الضعيفة في األلباني العبلمة عنو قاؿ والحديث وغيرىم

: إحداىا: فقاؿ منها ثبلثة خزيمة ابن ذكر علل، أربع لو ولكن الشيخين رجاؿ ثقات رجالو إسناد
 ". عمر ابن عن: " يقل ولم الثوري فأرسلو إسناده في األعمش خالف قد الثوري أف

 .ثابت أبي بن حبيب من سمعو أنو يذكر لم مدلس األعمش أف: والثانية
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 الخبر فمعنى"  :قاؿ ثم عطاء من سمعو أنو يعلم لم مدلس أيضا ثابت أبي بن حبيب أف: والثالثة
 صور حين الرحمن خلقها التي الصورة على خلق آدـ ابن أف - مسندا النقل طريق من صح إف -

 كما ثقة كاف وإف فإنو الحميد عبد بن جرير ىي: الرابعة والعلة: قلت".  الروح فيو نفخ ثم آدـ
 حديثا ثبلثين في"  سننو"  في ذكر البيهقي أف"  الميزاف"  من ترجمتو في الذىبي ذكر فقد تقدـ

 يؤكد مما وإف: قلت".  الحفظ سوء إلى عمره آخر في نسب قد: " قاؿ الحميد عبد بن لجرير
".  الرحمن"  يذكر لم".  صورتو على: " بلفظ( ٛٔ٘ رقم) عاصم أبي ابن عند مرة رواه أنو ذلك
 ىريرة، أبي عن الصحيحة الطرؽ من وسلم عليو اهلل صلى النبي عن المحفوظ الصحيح وىذا

( ٙٓٔ/ٛ" ) المجمع"  في الهيثمي قوؿ من كبرى فائدة فبل ىذا عرفت فإذا. آنفا إليها والمشار
 ضعف وفيو ثقة، وىو الطالقاني إسماعيل بن إسحاؽ غير الصحيح رجاؿ وورجال الطبراني رواه: " 
"  السنة"  في عاصم أبي ابن أخرجو( : " ٜٖٔ/٘" ) الفتح"  في الحافظ قوؿ من وكذلك". 

 ما كل ىو ليس ثقاتا اإلسناد رجاؿ كوف ألف".  ثقات رجالو بإسناد عمر ابن حديث من والطبراني
 إف بل ذلك، في األساسية الشروط من شرط ىو بل صحيحا، يكوف حتى السند في تحققو يجب
: " ما حديث في أحدىم قوؿ أف على دلني قد األحاديث على الكبلـ في األئمة لكلمات تتبعي
 وإنما يصححو، لم ولذلك علة فيو بل صحيح، غير اإلسناد أف على يدؿ ،" ثقات إسناده رجاؿ
 لوسلم يضر ال الطالقاني فيو الطبراني إسناد كوف إف ثم. فتأمل فقط، ثقات رجالو بأف صرح

 وقد. التخريج ىذا أوؿ في إليو أشرت كما فيو متابع الطالقاني ألف السابقة، العلل من الحديث
 أحدكم قاتل إذا: " بلفظ مرفوعا ىريرة أبي عن بسنده لهيعة ابن رواه بما يقوى الحديث إف: يقاؿ

 ذلك يمكن كاف قد: قلت"  الرحمن وجو صورة على اإلنساف وجو صورة فإنما الوجو فليتجنب
 لهذا شاىدا يكوف أف حينئذ يصح فبل آنفا، بيانو سبق كما منكر اللفظ بهذا الحديث أف لوال

 .الحديث
 الضمير بعضهم أعاد: " القرطبي قوؿ نقل أف بعد"  الفتح"  في الحافظ قوؿ في ما تعلم ومنو
 رواه من وكأف: قاؿ الرحمن، صورة على آدـ خلق اهلل إف طرقو بعض في ورد بما متمسكا اهلل على

 ىذه صحة تبعو ومن المازري أنكر وقد ذلك، في فغلط توىمو بما متمسكا بالمعنى[ رواه]
 فقاؿ ،" وتعالى سبحانو بالباري يليق ما على فيجمل صحتها تقدير وعلى: قاؿ ثم الزيادة،
 عمر ابن حديث من والطبراني"  السنة"  في عاصم أبي ابن أخرجها الزيادة: قلت: " الحافظ
 يرد بلفظ ىريرة أبي عن يونس أبي طريق من أيضا عاصم أبي ابن وأخرجها ثقات، رجالو بإسناد
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 الرحمن وجو صورة على اإلنساف وجو صورة فؤلف الوجو فليتجنب قاتل من: " قاؿ األوؿ، التأويل
 تشبيو، اعتقاد غير من جاء كما إمراره من السنة أىل بين تقرر ما على ذلك في ما إجراء فتعين". 

 ". جبللو جل بالرحمن يليق ما على تأويلو أومن
 ذلك ولكن المذىب، وىو السلف، طريقة جاء كما وإمراره الخلف، طريقة والتأويل: قلت

 بينا كما يصح ال أنو علمت وقد وسلم، عليو اهلل صلى الرسوؿ عن الحديث صحة على موقوؼ
 وقاؿ: " فقاؿ األئمة، بعض عن تصحيحو السابق كبلمو عقب نقل قد الحافظ كاف وإف آنفا، لك

 على آدـ خلق اهلل أف صح: يقوؿ راىويو بن إسحاؽ سمعت":  السنة كتاب"  في الكرماني حرب
 إف: قلت".  صحيح حديث ىو: يقوؿ أحمد سمعت: الكوسج إسحاؽ وقاؿ. الرحمن صورة
 ابن اإلماـ تصريح ومعنا لنا ظاىر غير فذلك السابقين الطريقين من الحديث صحة يريدوف كانوا

 صلى النبي عن فيها ثبت بما والتسليم بالسنة والتمسك الحديث في علم وىو بتضعيفو خزيمة
 ص" ) الحديث مختلف"  كتابو في خاصا فصبل عقد حيث قتيبة ابن أيضا ومعنا وسلم عليو اهلل

 صلى النبي عن عمر ابن رواية صحت فإف: " فيو قاؿ وتأويلو الحديث ىذا حوؿ( ٕٓٛ - ٕ٘ٚ
 وإف".  تنازع وال تأويل فبل وسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ كما فهو بذلك وسلم عليو اهلل

 والنظر ذلك على الوقوؼ على متوقف فاألمر المذكورين، الطريقين غير على للحديث وقفوا كانوا
 مع الغيبي، األمر ىذا مثل في سيما وال يجوز، ال اهلل دين في التقليد ألف ىذا نقوؿ رجالها، في

 ألف الطريقين، ىذين غير للحديث يكوف أف جدا أستبعد وأنا حديثو، في األئمة أقواؿ اختبلؼ
"  زيادة بدوف أخرى طرؽ لو نعم السنة؟ على منو اطبلعا أوسع ومن غيرىما، يذكر لم الحافظ
 ٚٛٙ" ) الجامع صحيح"  في... " أحدكم قاتل إذا" و.. " أحدكم ضرب إذا: " فانظر"  الرحمن

 .وغيره( ٙٔٚو
 مخالف ذلك إلى وأنو وطريقيو، بلفظيو ضعيف الحديث إف: القوؿ وخبلصة

 صورتو على آدـ اهلل خلق: " وسلم عليو اهلل صلى قولو منها متقاربة، بألفاظ الصحيحة لؤلحاديث
 ". ٓ٘ٗ الصحيحة"  وغيرىما الشيخاف أخرجو".  ذراعا ستوف طولو

 طويل مقاؿ على وقفت بعيد بزمن الحديثين على الكبلـ تحرير بعد( : ىاـ تنبيو) 
 - اتباع إلى فيو ذىب"  السلفية الجامعة"  مجلة في نشره األنصاري حماد الشيخ الفاضل ألخينا

 تعالى، اهلل رحمهم علمائنا من الحديث صحح من - تقليد أقوؿ وال
 التي الرواة وتراجم الحديثية القواعد إلى بالرجوع ذلك على الدليل يقيم أف دوف
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 التي النقاط بعض أبي أف - العلمية لؤلمانة أداء - رأيت لذلك مثلو، على تخفى ال
 العلم لطلبة وإفادتو وفضلو بعلمو اعترافي مع إليو ذىب فيما خطئو عن تكشف
 .خيرا اهلل جزاه اإلسبلمية الجامعة في وبخاصة

 بإنكاره األئمة بين من تفرد تعالى اهلل رحمو خزيمة ابن أف القراء أوىم: أوال
 كاف وإف وىو تقدـ، كما تبعو، ومن والمازري قتيبة ابن معو أف مع"  الرحمن صورة على"  لحديث

 .القراء عند واضحة الصورة تكوف حتى أولو في يذكره أف األولى كاف فقد البحث، آخر في ذلك
 ! خزيمة ابن قبل أيضا الحديث أنكر أنو اهلل رحمو مالك اإلماـ إلى نسب: ثانيا

 :ألمرين لئلماـ نسبتو يجوز ال مما وىذا
 حدثنا: بسنده العقيلي عن ذكره والذىبي الذىبي، عن ذلك نقل الشيخ أف: األوؿ
 النسائي قاؿ بل فيو، متكلم أنو الشيخ يعلم ىذا ومقداـ إلخ،.. داود بن مقداـ

 صحيحا حديثا أنكر أنو اإلماـ إلى بروايتو ينسب أف يجوز فبل"  بثقة ليس: " فيو
 .يأتي لما أيضا رأينا وعلى الشيخ، رأي على

 وإنما المنكر، الحديث لهذا ليس مالك إنكار في المذكورة الرواية أف: واآلخر
 ". صورتو على آدـ خلق اهلل إف: " بلفظ فيها فإنو عليو المتفق الصحيح للحديث
 اإلماـ فحاشا الرواية، ىذه في( ٕٔ٘/ٕ" ) الضعفاء"  في العقيلي عند ىو وكذلك

 فالقارئ ولذلك. األئمة من أوغيره الصحيح اللفظ بهذا الحديث ينكر أف مالك
 ! الصحيح الحديث ىذا ينكر اإلماـ أف الشيخ بحث من يفهم العادي

 فائدة، دوف ىريرة أبي بحديث فعل وكذلك مرة، من أكثر عمر ابن حديث إسناد ساؽ: ثالثا
 ألنو خزيمة ابن لو ذكرىا التي الثبلث العلل يعلم وىو األحاديث من المسلمات مساؽ وساقهما

 لهيعة ابن ضعف يعلم وكذلك جواب، بلو! بذكر لها يتعرض لم ذلك ومع عليو، الرد صدد في
 !شفة ببنت ينبس فلم ىريرة، أبي حديث في الذي
 الحديث ىذا أف: وفيو المقداـ، رواية عقب ذكره الذي الذىبي كبلـ نقل: رابعا

 ( :مني اآلتية األرقاـ) رواه فقد عجبلف ابن بو ينفرد لم
 .ىريرة أبي عن المراغي أيوب أبي عن قتادة عن ىماـ - ٔ
 .ىريرة أبي عن األعرج عن الزناد أبي عن عيينة وابن شعيب ورواه - ٕ
 .ىريرة أبي عن المقبري عن عجبلف ابن عن وغيره سعد بن كالليث جماعة ورواه - ٖ
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 .انتهى. ىريرة أبي عن عثماف أبي بن موسى عن الزناد أبي عن وغيره أيضا شعيب ورواه - ٗ
 صورتو؛ على آدـ خلق اهلل أف في الحديث: قلت: " الطرؽ ىذه قبيل الذىبي كبلـ نص: وأقوؿ

. آخر واد في الشيخ وكبلـ واد، في الذىبي كبلـ أف ترى فأنت. إلخ... " عجبلف ابن بو ينفرد لم
 تقوية يسوقها - اهلل سامحو - والشيخ ،" الرحمن صورة"  زيادة فيها ليس األربعة الطرؽ فهذه
 على تفوت أف يعقل ال إذ الزيادة، ىذه نكارة على قاطعة داللة تدؿ لوجدىا فيها لوتأمل وىو لها،

 - واهلل - وإني! النفير في وال العير في لو ليس ومن لهيعة، ابن مثل ويحفظها ثقات، وكلهم ىؤالء
 لتقوية ساقها قد وىو الذىبي عن نقبل الروايات ىذه يسوؽ كيف العجب غاية الشيخ من متعجب
 - وإياه اهلل عافانا - والشيخ الواىي، داود بن المقداـ بزعم مالك أنكره الذي الصحيح الحديث
 في وليس الصحيح الحديث في كبلمو الذىبي أف يؤكد مما وإف! المنكر الحديث لتقوية يسوقها

 :آخره في قاؿ أنو المنكر الحديث
 في مخرج وىو: قلت. صحيح الحديث ىذا: يقوؿ حنبل بن أحمد سمعت: الكوسج وقاؿ" 

 :أمرين على يدلنا ىذا فقولو: قلت".  الصحاح
 .مني سبق كما"  الصحاح"  في المخرج ىو ألنو الصحيح، الحديث يعني أنو: األوؿ

 تصحيح إال الشيخ بيد يبق فلم المذكور، أحمد بتصحيح المقصود ىو أنو: واآلخر
 .أعلم واهلل. رواية وليس منو، فهما ذلك يكوف أف الممكن فمن إسحاؽ،

. الحديث تصحيح في وإسحاؽ أحمد مع والعسقبلني الذىبي الحافظ الشيخ قرف: وأخيرا خامسا
 وأما. الصحيح الحديث يعني أنو ظاىره بل ذلك، في صريحا ليس الذىبي كبلـ أف: عليو وجوابي

 يعني ال ىذا أف سبق مما علمت وقد"  ثقات رجالو: " قولو ذلك في الشيخ فعمدة حجر ابن
".  صادقين كنتم إف برىانكم ىاتوا: " قلنا أوغيره ىو صححو أنو جدال ولوسلمنا الصحة،
"  الرحمن صورة على"  حديث في متعارضين قولين حكى اهلل حفظو الشيخ أف( التنبيو) وخبلصة

 عن يجيب أف دوف منكرين ضعيفين طريقين لو وذكر الدعوى، مجرد سوى بينهما ترجيح دوف
 عند وىنهما يؤكد مما الواقع في وىي بها، يتقوى كثيرة طرقا لو أف أوىم بل ضعفهما، أسباب

 في اهلل رحمو اإلسبلـ شيخ صنع ما بخبلؼ وىذا. رواتو وتراجم الشريف العلم بهذا العارفين
 خلق اهلل إف: " الصحيحة ألفاظو بأحد الحديث لهذا فيو عقده فصل في"  التأسيس نقض"  كتابو

 أطاؿ كونو مع تيمية ابن فإف خيرا اهلل جزاه األخواف بعض منو صورة إلي أرسل"  صورتو على أدـ
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 وجل عز هلل ثابتة خبرية ذاتية صفة: الصورة أف وإياؾ اهلل رحمني اعلم :مسألة
 رؤية في الطويل عنو اهلل رضي الخدري سعيد أبي حديث مثل الصحيحة، باألحاديث

 مرة، أوؿ فيها رأوه التي صورتو في الجبار فيأتيهم: )وفيو القيامة، يـو لربهم المؤمنين
 ومسلم ،( ٜٖٗٚ) البخاري أخرجو...( ربنا أنت: فيقولوف ربكم، أنا: فيقوؿ

(ٖٔٛ.) 
 . ٔ....(صورة أحسن في ربي رأيت: )المنامية الرؤية في معاذ وحديث

                                                                                                                                                  

 ابن كبلـ أيضا ونقل ،" صورتو"  ضمير مرجع في قالوه وما لو العلماء تأويبلت ذكر في الكبلـ
 التأويل، عليو فرد صح، إف إياه وتأويلو الترجمة حديث تضعيف في بتمامو خزيمة
 كما ذلك، إلى سبيل ال أف يعلم ألنو بالرد، يتعقبو ولم التضعيف، لو وسلم
 ال أف األنصاري للشيخ أود كنت ولهذا والتحقيق، التخريج ىذا من للقارىء يتبين

 اهلل نسأؿ. الصحيحة لؤلحاديث لمخالفتو منكر ومتنو طريقيو، من ضعيف وىو الحديث، يصحح
 يـو"  الصادقين المخلصين زمرة في يحشرنا وأف والعمل، القوؿ في والسداد التوفيق ولو لنا تعالى

 ". سليم بقلب اهلل أتى من إال بنوف وال ماؿ ينفع ال
 والبزار ،(ٖٕٖ٘ رقم ،ٖٛٙ/٘) والترمذى ،( ٕٕٕٙٔ رقم ،ٖٕٗ/٘) أحمد أخرجو ٔ
 عنو اهلل رضي معاذ عن( ٕٙٔ رقم ،ٜٓٔ/ٕٓ) الكبير في والطبرانى ،(ٕٛٙٙ رقم ،ٓٔٔ/ٚ)

 الجهابذة صحتو في اختلف الحديث وىذا عنهم اهلل رضي الصحابة من غيره عن أيضا وروي
 صحيح، حسن الترمذي وقاؿ الترمذي، تلميذه عنو ذلك نقل كما صحيح حسن: البخاري فقاؿ
 لو( ٔٙ/ٛ) الكامل في عدي ابن وقاؿ وجوه، من روي( ٜٓٔ/ٓٔ) مسنده في البزار وقاؿ

 التمهيد في البر عبد ابن وحسنو ،(ٕٓٗ/ٔ) الذخيرة في القيسراني ابن قاؿ وكذا طرؽ،
 األفكار نتائج في الحافظ وحسنو ،(ٖٚ/ٗ) القرآف أحكاـ في العربي ابن وصححو ،(ٕٕٖ/ٕٗ)
 في األلباني الشيخ العبلمة وصححو المسند، تحقيق في شاكر الشيخ وصححو ،(ٖٚٔ/ٕ)

 .(ٜٖٙٔ) الصحيحة
 اضطرب حديث ىذا: فقاؿ( ٛٔ ص) الليل قياـ في نصر بن محمد منهم الحفاظ بعض وضعفو
 - ٓٗٔ( )التوحيد) في خزيمة ابن وقاؿ بالحديث المعرفة أىل عند يثبت وليس إسناده في الرواة
 في الدارقطني وقاؿ كذلك وليس صحيح خبر أنو العلم طبلب من كثير يتوىم خبر إنو( : ٘ٗٔ
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 - عندي والذي( : ٕٔٙ ص) الحديث مختلف تأويل في قتيبة ابن محمد أبو قاؿ
 وقع وإنما والعين، واألصابع اليدين من بأعجب ليست الصورة أف - أعلم تعالى واهلل

 القرآف، في تأت لم ألنها ىذه من الوحشة ووقعت القرآف، في لمجيئها لتلك اإللف
 .ىػ. ا حد وال بكيفية منو شيء في نقوؿ وال بالجميع، نؤمن ونحن
 رأيت: )حديث على التعليق في( ٕٙٔ/ٔ) التأويبلت إبطاؿ في الفراء يعلى أبو وقاؿ
 أحدىا: فصوؿ بو يتعلق الخبر ىذا في الكبلـ أف اعلم: قاؿ ؛( صورة أحسن في ربي

 .ىػ.ا عليو الصورة إطبلؽ جواز
 أف: الخامس والوجو( : ٘٘ٗص) الرازي تأسيس نقض في اإلسبلـ شيخ وقاؿ

 الذي الوجو على القيامة يـو عباده يأتي بأنو أخبرت القرآف آيات مع األحاديث
 والحلوؿ اإللحاد أىل وأما واآلخرة، الدنيا في وما آت، كل ىو ىؤالء وعند وصف،

 المشايخ بعض أو علي أو المسيح في الحلوؿ أو باالتحاد يقولوف كالذين الخاص،
 فقد الموضع؛ ىذا غير في عليهم القوؿ بسطنا قد مما ذلك غير أو الملوؾ بعض أو

: قاؿ لكونو المطلق؛ والحلوؿ االتحاد أىل تأولو كما الحديث ىذا أيضا يتأولوف
: اهلل رحمو يعني) الحديث في( الصورة) لفظ: لهم يقاؿ لكن صورة، في اهلل فيأتيهم
 بها المخلوؽ يسمى قد التي والصفات األسماء من ورد ما كسائر( سعيد أبي حديث

 والرحيم والقدير العليم مثل بو؛ مختصة اهلل على أطلقت وإذا التقييد، وجو على
 .اىػ ذلك ونحو العرش على واستوائو بيديو خلقو ومثل والبصير، والسميع

                                                                                                                                                  

 وقاؿ مضطربة وكلها صحيح فيها وليس: الحديث في الخبلؼ أوجو ذكر بعد( ٘ٚ/ٙ) العلل
 معو زمن األرنؤوط وقاؿ نظر الحديث ىذا ثبوت وفي( ٖٜٖص) والصفات األسماء في البيهقي

 عليو فيو اختلف وقد عائش بن الرحمن عبد على ومداره الضطرابو ضعيف: المسند تحقيق في
 .أعلم واهلل



 - 111 - 

 لكل فبلبد بو، تقـو صفات من موجود لكل البد أنو وكما: أيضا اإلسبلـ شيخ وقاؿ
 لو ليس بنفسو قائم الوجود في يكوف أف ويمتنع عليها، يكوف صورة من بنفسو قائم

 .ىػ.ا عليها يكوف صورة
 في أورده فلم السابق؛ التعليق في المتقدـ( صورتو على آدـ اهلل خلق: )حديث أما

 عائد( صورتو) في الضمير ىل: السنة أىل من العلم أىل بين القائم لبلختبلؼ األدلة؛
 وقد للرحمن الصورة إثبات على الكل اتفاؽ مع وتعالى سبحانو اهلل على أـ آدـ على

 :أقواؿ ثبلثة على الحديث ىذا في الضمير عود في اختلف
 .المضروب على يعود الضمير أف: األوؿ القوؿ

 يتحر لم من بعض توىم( : ٘ٛ-ٗٛ/ٔ) التوحيد كتاب في اهلل رحمو خزيمة ابن قاؿ
 معنى ىذا يكوف أف عن وجل ربنا عز الرحمن صورة يريد( صورتو على) قولو أف العلم
 اسم عن كناية الموضع ىذا في الهاء( صورتو على آدـ خلق) قولو معنى بل،  الخبر

 ىذا صورة على آدـ خلق اهلل أف وسلم عليو اهلل صلى أراد،  والمشتـو المضروب
 فزجر،  وجهو قبح والذي،  بالضرب وجهو باجتناب الضارب أمر الذي،  المضروب

 بنيو وجوه شبيو آدـ وجو ألف،  وجهك أشبو من ووجو: يقوؿ أف وسلم عليو اهلل صلى
 كاف،  وجهك أشبو من ووجو وجهك اهلل قبح: آدـ بني لبعض الشاتم قاؿ فإذا، 

،  أبيهم بوجو شبيهة بنيو وجوه الذي - وسبلمو عليو اهلل صلوات - آدـ وجو مقبحا
 على وتحملوا،  السبيل سواء عن فتضلوا تغلطوا ال،  الخبر معنى اهلل رحمكم فتفهموا

 .ىػ. ا ضبلؿ ىو الذي بالتشبيو القوؿ
 صورة بو يريد( : اإلحساف ٕٓٗ/ٕٔ) الحديث ىذا تخريج بعد حباف ابن وقاؿ

 آدـ اهلل خلق وجها ضرب المسلم أخيو وجو ضرب إذا الضارب ألف،  المضروب
 .ىػ. ا صورتو على
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 فاألكثر يعود؟ من على الضمير في واختلف( : ٖٛٔ/٘) الفتح في الحافظ وقاؿ
 المراد أف ولوال،  وجهو بإكراـ األمر من تقدـ لما المضروب على يعود أنو على

 .تعقب قد القوؿ وىذا ىػ. ا قبلها بما ارتباط الجملة لهذه يكن لم بذلك التعليل
 في األئمة ألقواؿ سرد في( : ٜٖٛص) الحديث مختلف تأويل في قتيبة ابن وقاؿ
: قاؿ،  الوجو صورة على آدـ خلق اهلل أف المراد أف) ومنها - الحديث ىذا تأويل
،  ولده خلق على آدـ خلق وتعالى تبارؾ اهلل أف يعلموف والناس،  فيو فائدة ال وىذا
 برجل مر والسبلـ الصبلة عليو أنو الحديث في قـو وزاد،  وجوىهم على وجهو

 الصبلة عليو آدـ خلق تعالى اهلل فإف،  تضربو ال) فقاؿ،  آخر رجل وجو يضرب
 األوؿ في ما الخلل من القوؿ ىذا وفي،  المضروب صورة أي( صورتو على والسبلـ

 اهلل صلى النبي أف وىي الصورة حديث في قتيبة ابن ذكرىا التي الزيادة وىذه ىػ. ا
 ابن اإلسبلـ شيخ عنها قاؿ( تضربو ال) فقاؿ،  آخر رجل يضرب برجل مر وسلم عليو
 كتب من شيء في يعرؼ وال،  لو أصل ال شيء ىذا: التأسيس نقض في تيمية

 .ىػ. ا الحديث
 أبو عنو روا: الهيثم بن حمداف ترجمة في( ٖٓٙ/ٔ) اإلعتداؿ ميزاف في الذىبي وقاؿ

 عليو قولو معنى في حنبل بن أحمد عن أحمد، عن منكر بشئ أتى لكنو ووثقو، الشيخ
 ثم خلقو، قبل آدـ صورة اهلل صور قاؿ أنو زعم. صورتو على آدـ خلق اهلل إف: السبلـ

: تعالى قاؿ فقد فبل، صورتو على آدـ اهلل خلق يكوف أف فأما الصورة، تلك على خلقو
 أحمد بن المظفر قاؿ: أحمد مناقب في مندة بن يحيى قاؿ[ . شئ كمثلو ليس]

 آدـ صورة اهلل صور: قاؿ أحمد أف يزعم الهيثم بن وحمداف: السنة كتاب في الخياط
 رواه ما روايتو بطبلف على ويدؿ. الطبقات كتاب في فوثقو الشيخ وأبو خلقو، قبل

 أحمد سمع أنو. وأقدـ الهيثم، بن حمداف من أشهر ىو الذى الوراؽ على بن حمداف
: أحمد فقاؿ آدـ، صورة على صورتو على آدـ خلق حديث عن رجل وسألو حنبل، بن
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. الرحمن صورة على آدـ خلق اهلل أف وسلم عليو اهلل صلى النبي عن يروى الذى فأين
 .يخلق أف قبل آلدـ صورة وأى: أحمد قاؿ ثم

 حديث في يقوؿ فبلنا إف: البي رجل قاؿ: يقوؿ أحمد بن عبداهلل سمعت الطبراني،
 كذب،: أبى فقاؿ. الرجل صورة على: فقاؿ. صورتو على آدـ خلق اهلل إف: اهلل رسوؿ

 أبا ىجر الوىاب عبد بن عمر أبا إف: وقيل. ىذا في فائدة وأى. الجهمية قوؿ ىذا
 كتابك من فأخرج عليك أسلم أف أردت إف: وقاؿ حمداف، حكاية لمكاف الشيخ
 .ىػ. ا الهيثم بن حمداف حكاية
 بن إسحاؽ بن محمد ترجمة في( ٖٗٚ/ٗٔ) النببلء أعبلـ سير في اهلل رحمو وقاؿ

،  الصورة حديث ذلك في تأوؿ وقد،  كبير مجلد التوحيد في وكتابو) - خزيمة
 وكفوا آمنوا بل التأويل في خاضوا فما السلف وأما،  الصفات بعض تأوؿ من فليعذر

 صحة مع - اجتهاده في أخطأ من كل أف ولو،  ورسولو اهلل إلى ذلك علم وفوضوا، 
 رحم،  معنا األئمة من يسلم من لقل،  وبدعناه،  أىدرناه - الحق التباع وتوخيو إيمانو

 .ىػ. ا وكرمو بمنو الجميع اهلل
 الكرخي محمد الشيخ عن: التأسيس نقض في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ نقل وقد

 لذوي إلزاما الفحوؿ األئمة عن األصوؿ في الفصوؿ"  كتابو في قاؿ أنو الشافعي
 وإف،  مقبوؿ فغير األئمة عليو يتابعو لم من تأويل فأما) نصو ما"  والفضوؿ البدع
 بن محمد بكر أبي إلى ينسب ما نحو،  مجهوؿ غير معروؼ إماـ عن ذلك صدر

 بذلك ذلك يفسر فإنو( صورتو على آدـ خلق) الحديث تأويل في خزيمة بن إسحاؽ
،  اهلل رحمو أحمد عن رويناه لما،  الحديث أئمة من قبلو من عليو يتابعو ولم،  التأويل

 موسى أبو الحافظ ذكر فقد: قلت اإلسبلـ شيخ قاؿ ثم...( بعد من أيضا يتابعو ولم
 بن إسماعيل القاسم أبي السنة بقواـ المقلب اإلماـ مناقب من جمعو فيما المديني
 محمد أخطأ: يقوؿ سمعتو: قاؿ،  والترىيب الترغيب كتاب صاحب التميمي محمد

 عنو يؤخذ ال بل بذلك عليو يطعن وال، الصورة حديث في خزيمة بن إسحاؽ بن
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 ذلك ترؾ فإذا،  زلة ولو إال إماـ من قل أنو إلى بذلك أشار: موسى أبو قاؿ. فحسب
 (يفعل أف ينبغي ال وىذا،  األئمة من كثير ترؾ، زلتو ألجل اإلماـ

 عشر ثبلثة وساؽ التأسيس نقض في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ القوؿ ىذا تعقب وقد
 :القوؿ ىذا إلبطاؿ وجها

 بنيو صورة على آدـ خلق اهلل فإف،  الضمير إفراد يصلح ال ىذا مثل في أنو: منها ·
 البعد غاية في صورتو على آدـ خلق اهلل بأف ذكر لو يتقدـ لم واحد فتخصيص كلهم

 واهلل،  مضروب كل في عاـ( أحدكم ضرب وإذا.. أحدكم قاتل وإذا) وقولو سيما ال، 
 يقولن ال) قولو وكذلك،  الضمير إلفراد معنى فبل،  جميعهم صورىم على آدـ خلق

 قد واهلل،  مخاطب كل في عاـ( وجهك أشبو من ووجو وجهك اهلل قبح أحدكم
 .آدـ صورة على كلهم خلقهم

 مثل فإف،  صورىم على آدـ يخلق لم،  آدـ صورة على خلقوا آدـ ذرية أف: ومنها ·
 المتقدـ األوؿ صورة على الوجود في المتأخر الثاني خلق: فيو يقاؿ إنما الخطاب ىذا

: يقاؿ كما،  الوجود في المتأخر الثاني صورة على األوؿ خلق إنو: يقاؿ ال،  وجوده
 .ىذا منواؿ على ىذا نسيج أو مثاؿ غير على الخلق خلق

،  كذا على خلق لفظ إلى يحتج لم وذريتو آلدـ المشابهة مجرد أريد إذا أنو: ومنها ·
 وجو يشبو وجهو إف يقاؿ بل،  غيره مثاؿ على فطر فيما تستعمل إنما العبارة ىذه فإذ
 .آدـ صورة تشبو صورتو فإف أو،  آدـ

 .آدـ إلى يعود الضمير أف: الثاني القوؿ
 الحسين أبو القاضي ذكره،  الكلبي خالد بن إبراىيم ثور أبي عن مروي القوؿ وىذا

 المعروؼ،  الجرجاني علي بن محمد ترجمة في( ٜٖٓ/ٔ) الحنابلة طبقات في
 آدـ خلق اهلل إف) وسلم عليو اهلل صلى النبي قوؿ عن ثور أبا سألت: قاؿ أنو بحمداف

 .ىػ. ا آدـ صورة على: فقاؿ( صورتو على
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 اإلسبلـ لشيخ التأسيس نقض في كما، البصرة محدثي بعض عن أحمد اإلماـ ونقلو
 .تيمية ابن

 .وأقره الخطابي سليماف أبي عن( ٕٙ-ٔٙ/ٕ) والصفات األسماء في البيهقي وذكره
 فقاؿ: فقاؿ،  الكبلـ أىل إلى( ٖٛٔص) الحديث مختلف تأويل في قتيبة ابن ونسبو

 وإليو. ىػ. ا ذلك على يزد لم آدـ صورة على آدـ خلق أراد: الكبلـ أصحاب من قـو
 (.ٗٓٔ/ٛ) التثريب طرح في العراقي ذىب

 - المتقدـ ثور أبي قوؿ لو ذكر لما - أحمد اإلماـ فقاؿ: أيضا القوؿ ىذا تعقب وقد
 قبل آلدـ كانت صورة وأي،  جهمي فهو آدـ صورة على آدـ خلق اهلل إف: قاؿ من)

 ىػ. ا يخلقو؟ أف
 الكبلـ في كاف ما،  ىذا المراد كاف ولو) القوؿ لهذا ذكره بعد - قتيبة ابن وقاؿ
 صورىا على والسباع،  صورتو على اإلنساف خلق تعالى اهلل أف في يشك ومن،  فائدة

 .ىػ. ا صورىا على األنعاـ، 
 نقض كتابو في أوجو تسعة القوؿ ىذا لفساد تيمية ابن اإلسبلـ شيخ ساؽ وقد

 .التأسيس
 صورة على آدـ خلق اهلل فإف الوجو فليجتنب أحدكم فاتل إذا: قيل إذا أنو: منها ·

 وجهك أشبو من ووجو وجهك اهلل قبح أحدكم يقل وال،  الوجو تقبحوا أوال،  آدـ
 بين يكوف ال فإنو،  الكبلـ أفسد من ىذا كاف،  آدـ صورة على آدـ خلق اهلل فإف،

 تفسير فأي،  آدـ صورة على مخلوقا آدـ كوف فإف،  أصبل مناسبة والحكم العلة
 وتقبيح تقبيحها عن وال،  بنية وجوه ضرب عن للنهي مناسبة ذلك في فليس بو فسر

 قاتل إذا) المروي الحديث فرؽ حيث التأويل بهذا التلبيس دخل وإنما،  يشبهها ما
 أما،  مفردا( صورتو على آدـ خلق اهلل إف) قولو وروي،  مفردا( الوجو فليتق أحدكم

 آدـ خلق أف وذلك،  فيو يمنع آدـ إلى الضمير عود فإف وجهو على الحديث أداء مع



 - 116 - 

 فبل بالواقع مجرد إخبار فيو كاف أو آلدـ تشريف فيو كاف سواء آدـ صورة على
 .الحكم ىذا بناسب

 الوجو ضرب من مانعا كاف فلو، آدـ صورة على آدـ أعضاء سائر خلق اهلل أف: ومنها
 وىذا، الصور سائر وتقبيح الوجوه سائر ضرب من مانعا يكوف أف لوجب تقبيحو أو

 أقبح من المشتركة بالعلة الخاص الحكم وتعليل، والدين العقل في الفساد معلـو
 أو عظيم جهل عن إال يصدر ال وسلم عليو اهلل صلى النبي إلى ذلك وإضافة، الكبلـ

 .وبيانو كبلمو وحسن وحكمتو علمو في خبلؼ ال إذ، شديد نفاؽ
 أنهم وذلك،  التناقض أعظم من وىذا،  نفيو يوجب بما للحكم تعليل ىذا أف: ومنها
 يتكوف لم أنو وعلى،  ومضغة وعلقة نطفة من يخلق لم آدـ أف على الحديث تأولوا

،  مضغة من ثم علقة من ثم نطفة من خلقوا قد بنوه،  العناصر بواسطة طويلة مدة في
 وتقبيحو الوجو ضرب من المانعة العلة كانت فإف،  األرض عناصر مدة في وخلقوا

 ضرب يجوز أف فينبغي،  بينو في منتفية العلة وىذه،  الوجو ذلك على خلق كونو
 ىم إذ، دونهم صورة على خلق الذي ىو آدـ أف فيها العلة النتفاء وتقبيحها بنيو وجوه

 إلى علقة إلى نطفة من نقلوا بل عليها ىم التي صورىم على آلدـ خلق كما يخلقوا لم
 .. .مضغة
 .جبللو جل اهلل على يعود الضمير أف: الثالث القوؿ

 السنة أىل أقواؿ من أصحابو بعض على أمبله فيما القوؿ ىذا أحمد اإلماـ ذكر وقد
 أبي ترجمة في( ٖٖٔ/ٔ) الحنابلة طبقات في الحسين أبو القاضي قاؿ،  والجماعة

 الشنجي أحمد خط من نقلت) - الحمصي الطائي سفياف بن عوؼ بن محمد جعفر
 جملة فذكر - حنبل بن أحمد عليَّ  أملى: يقوؿ عوؼ بن محمد سمعت: قاؿ بإسناده

 آدـ وأف - ومنها، والجماعة السنة أىل يعتقده مما عليو أمبلىا التي المسائل من
 اهلل صلى اهلل رسوؿ عن الخبر جاء كما الرحمن صورة على خلق وسلم عليو اهلل صلى
 .ىػ.ا وسلم عليو
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 الثبلثة القروف من السلف بين يكن لم(: ٕٕٓ/ٖ) التأسيس نقض في تيمية ابن وقاؿ
 متعددة، طرؽ من مستفيض فإنو تعالى، اهلل إلى عائد الحديث في الضمير أف في نزاع
 انتشرت لما ولكن... ذلك على تدؿ كلها األحاديث وسياؽ الصحابة، من عدد عن

 نقل حتى تعالى، اهلل غير إلى عائدا فيو الضمير طائفة جعل الثالثة المائة في الجهمية
 وابن ثور كأبي أمورىم، عامة في والسنة بالعلم المعروفين العلماء من طائفة عن ذلك

 من وغيرىم الدين أئمة عليهم أنكر ولذلك وغيرىم، األصفهاني الشيخ وأبي خزيمة
 .ىػ.ا السنة علماء
 النبي عن عنو اهلل رضي ىريرة أبي عن( : ٘ٓ٘/ٖ) الدائمة اللجنة فتاوى في وجاء
 ىذا فهل «ذراعا ستوف صورتو على آدـ اهلل خلق» قاؿ أنو وسلم عليو اهلل صلى

  صحيح؟ الحديث
 :معنياف لو فإف متنو في غرابة وال صحيح، حديث ىو: فأجابت

 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 ذراعا، ستين

 رواية في جاء ما بدليل اهلل على يعود «صورتو على» قولو في الضمير أف والثاني
 التشبيو، ذلك على يلـز وال السياؽ ظاىر وىو «الرحمن صورة على» صحيحة أخرى

 خلقو، بها وصف بصفات نفسو ووصف خلقو بها سمى بأسماء نفسو سمى اهلل فإف
 ألف بخلقو؛ تشبيهو هلل إتيانها من يلـز وال الصورة، وكذا التشبيو، ذلك من يلـز ولم

 منهما، كبل يخص فيما التشبيو منو يلـز ال الكلي المعنى وفي االسم في االشتراؾ
 .ىػ. ا{ اْلَبِصيرُ  السَِّميعُ  َوُىوَ  َشْيءٌ  َكِمْثِلوِ  ليس} تعالى لقولو
 عن حديث ورد( : ٕٕٙ/ٗ) فتاواه مجموع في كما اهلل رحمو باز ابن العبلمة وسئل
 على آدـ خلق سبحانو اهلل وأف الوجو، تقبيح عن فيو ينهى وسلم عليو اهلل صلى النبي

 الحديث؟ ىذا نحو السليم االعتقاد فما. صورتو



 - 118 - 

 ضرب إذا: " قاؿ أنو وسلم عليو اهلل صلى النبي عن ثابت الحديث: اهلل رحمو فأجاب
 صورة على: " آخر لفظ وفي" صورتو على آدـ خلق اهلل فإف الوجو فليتق أحدكم
 آدـ خلق اهلل أف العلم أىل عند والمعنى. والتمثيل التشبيو يستلـز ال وىذا"  الرحمن
 ولو شاء، إذا متكلم بصير سميع فإنو اهلل وصف وىذا شاء، إذا متكلما بصيرا، سميعا

 التي الصورة غير هلل التي الصورة بل والتمثيل، التشبيو المعنى وليس. وعبل جل وجو
 اهلل خلق وىكذا شاء، ومتى شاء إذا متكلم بصير سميع أنو المعنى وإنما للمخلوؽ،

 البصر وليس كالسمع السمع ليس لكن قدـ، وذا يد وذا وجو ذا بصيرا سميعا آدـ
 بجبللو تليق التي وعبل جل صفاتو هلل بل كالمتكلم، المتكلم وليس كالبصر،
 اهلل وصفات والنقص، الفناء يعتريها صفات بو، تليق التي صفاتو وللعبد وعظمتو،
 كمثلو ليس: )وجل عز قاؿ ولهذا فناء، وال زواؿ وال نقص يعتريها ال كاملة سبحانو

( أحد كفوا لو يكن ولم: )سبحانو وقاؿ ،( ٔٔ/  الشورى( )البصير السميع وىو شيء
 .ىػ. ا( الوجو تقبيح وال الوجو ضرب يجوز فبل ،( ٗ/  اإلخبلص)

 ىريرة أبي حديث أما( : ٜ٘ٗ/ٓٔ) فتاواه مجموع في كما العثيمين العبلمة قاؿ
( صورتو على آدـ خلق هلل إف: )قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي أف عنو اهلل رضى

 صورة تماثل صورة بو يراد ال بأنو: عنو فيجاب المخلوقين، أوجو يماثل ال اهلل ،ووجو
 كرسيو وسع - وجل عز - اهلل ألف والعقبلء، المسلمين بإجماع - وجل عز - الرب

 القدمين موضع - للكرسي بالنسبة كلها واألرضوف والسماوات واألرض، السماوات
 على الفبلة كفضل الكرسي على العرش وفضل األرض، من فبلة في ألقيت كحلقة -

 ىذا من تخيبل، وال وصفا بو يحيط أحد فبل العالمين؟ برب ظنك فما الحلقة، ىذه
 :معنيين أحد بو يراد وإنما ذراعا، ستوف آدـ صورة على يكوف أف يمكن ال وصفو
 وعلى الوجو، في صورة أحسن وجعلها اختارىا صورة على آدـ خلق اهلل أف: األوؿ
 ال ما اإلكراـ من اقتضى نفسو إلى أضافو لما ألنو يضرب أو يقبح أف ينبغي فبل ىذا،
 .يضرب أف أو يقبح أف معو ينبغي
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 المماثلة ذلك من يلـز وال - وجل عز - اهلل صورة على آدـ خلق اهلل أف: الثاني
 ليلة القمر صورة على الجنة تدخل زمرة أوؿ إف: )وسلم عليو اهلل صلى قولو بدليل
 صورة على يكوف أف يلـز وال ،( السماء في كوكب أضوأ على يلونهم الذين ثم البدر
 ستوف أحدىم طوؿ يدخلونها الجنة وأىل الجنة، أىل من أكبر القمر ألف القمر، نفس

 على: العلم أىل بعض وقاؿ. األحاديث بعض في كما أذرع سبعة وعرضو ذراعا،
 كبنية وليس الصورة، ىذه على مرة أوؿ آدـ خلق اهلل أف: أي آدـ، صورة: أي صورتو،
 ىذا أنكر اهلل رحمو أحمد اإلماـ لكن. مضغة ثم علقة ثم نطفة اإلنشاء في يتدرج

 اللفظ يعارضو وأيضا معناه، الحديث يفقد وألنو الجهمية، تأويل ىذا: وقاؿ التأويل،
 ( .الرحمن صورة على: )بلفظ وىو للضمير المفسر اآلخر

 اَْلُحْسَنى َاأْلَْسَماءُ  َوِللَّوِ ): قائل من عز وقاؿ: -ابن أبي زمنين– محمدالمسنف  قاؿ
 وتسعين تسعة هلل إف): وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن الحديث وفي( فَاْدُعوهُ 

 .ٔ(كلها ذكرىا ثم...  اسما
                                                           

 وابن ،(ٖٔٙٛ رقم ، ٜٕٙٔ/ٕ) ماجو ابن، و (ٖٚٓ٘ رقم ، ٖٓ٘/٘) الترمذى أخرجو ٔ
 ، ٘ٔٔ/ٔ) الشعب فى والبيهقى ،(ٔٗ رقم ، ٕٙ/ٔ) والحاكم ،(ٛٓٛ رقم ، ٛٛ/ٖ) حباف
 وغيرىم، (ٕٖ/٘(، والبغوي في شرح السنة )ٙ/ رقمٔاألسماء والصفات )، وفي (ٕٓٔ رقم

 وال صالح بن صفواف عن واحد غير بو حدثنا غريب حديث ىذا الترمذي: عنو قاؿ والحديث
 غير من الحديث ىذا روي وقد الحديث أىل عند ثقة وىو صالح بن صفواف حديث من إال نعرفو
 إسناد لو الروايات من شيء كبير في نعلم وال وسلم عليو اهلل صلى النبي عن ىريرة أبي عن وجو

 غير بإسناد الحديث ىذا إياس أبي بن آدـ روى وقد الحديث ىذا في إال األسماء ذكر صحيح
ا.ىػ  صحيح إسناد لو وليس األسماء فيو وذكر وسلم عليو اهلل صلى النبي عن ىريرة أبي عن ىذا

 في تيمية ابن وقاؿ أصبل، شيء منها يصح ال مضطربة أحاديث إحصائها في جاء:  حـز ابن:وقاؿ 
 أىل باتفاؽ وسلم عليو اهلل صلى النبى كبلـ من ليس فتعيينها( : ٕٖٛ/ٙ) الفتاوى مجموع
 غير ومنها الترمذى ذكره ما ذلك من أنواع، السلف عن ذلك فى روى ولكن بحديثو المعرفة
 وقاؿ ، وسلم عليو اهلل صلى النبي كبلـ من ليس -العد أي- أنو الصحيح: القيم ابن وقاؿ ذلك،

 األسماء سرد أف الحفاط من جماعة عليو عوؿ والذي(: ٘ٔ٘/ٖ: )تقسيره في كثير ابن الحافظ
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 محمد بن الملك وعبد مسلم بن الوليد رواه كما ذلك وإنما، فيو مدرج الحديث ىذا في
 أنهم أي، ذلك قالوا أنهم العلم أىل من واحد غير عن بلغو أنو محمد بن زىير عن الصنعاني
 وقاؿ، أعلم واهلل اللغوي زيد وأبو عيينة بن وسفياف محمد بن جعفر روى كما، القرآف من جمعوىا

 الرواة، بعض من إدراج سردىا أف الحديث أئمة من الحفاظ اتفق: السبلـ سبل في الصنعاني
 في عبلمة الوادعيال وضعفو ماجة، ابن وضعيف الترمذي، ضعيف في األلباني العبلمة وضعفو

 وتسعين تسعة هلل إف حديث طرؽ فيو جزء" انظر وللمزيد، (ٜ٘ٗ) الصحة ظاىرىا معلة أحاديث
 .سلماف آؿ مشهور الشيخ تحقيق األصبهاني، نعيم ألبي" اسما

(: بحث مطوؿ عن ىذا الحديث ننقلو ىنا في الحاشية، قاؿ ٕٗٔ/ٔٔوللحافظ في الفتح )
 بن زىير رواية من ماجو ابن عند عقبة بن موسى أيضا األعرج عن رواه الحديث وىذاالحافظ: 

 الشروط، في مضى كما حمزة أبي بن شعيب أيضا الزناد أبي عن ورواه األسماء، وسرد عنو محمد
 ومحمد األسماء، وسرد شعيب عن مسلم بن الوليد رواية من الترمذي وأخرجو التوحيد، في ويأتي

" مالك غرائب" في قطني والدار والنسائي، خزيمة ابن عند ومالك عوانة، أبي عند عجبلف بن
 وعبد الحسنى، األسماء طرؽ في نعيم أبي عند ما قدر الموطأ في وليس مالك عن صحيح: وقاؿ

 ماجو، وابن أحمد عند إسحاؽ ابن ومحمد عوانة وأبو قطني، الدار عند الزناد أبي بن الرحمن
 بن ىماـ أيضا ىريرة أبي عن ورواه. عنو ميسرة بن حفص رواية من نعيم أبي عند عقبة بن وموسى

 وجعفر الدعاء في والطبراني والترمذي مسلم عند سيرين بن ومحمد وأحمد، مسلم عند منبو
 ماجو وابن أحمد، عند الرحمن عبد بن سلمة وأبو الترمذي، عند رافع وأبو الذكر، في الفريابي
 مطعم بن جبير بن ومحمد شقيق بن اهلل وعبد المسيب بن وسعيد المقبري وسعيد يسار بن وعطاء

 لكن البزار عند مالك بن وعراؾ ضعيفة، كلها عنهم بأسانيد نعيم أبو أخرجها البصري والحسن
 النبي عن ورواه شك، بغير طريقو من" الجرفي أمالي" وفي" المعالي جزء" في ورويناىا فيو، شك
 أبي عند وكلها وعلي عمر وابن عباس وابن الفارسي سلماف ىريرة أبي مع وسلم عليو اهلل صلى
 السلمي، الرحمن عبد ألبي" الصوفية طبقات" في علي وحديث ضعيفة، بأسانيد أيضا نعيم

 وفي" بشراف بن القاسم أبي أمالي" من عشر الثالث الجزء في معا عمر وابن عباس ابن وحديث
 ابن أطلق وقد. طرقو من عليو وقفت ما جميع ىذا قطني، الدار انتقاء" حيوية بن عمر أبي فوائد"

 القرآف في ليس بعضها فإف نظر، األسماء سرد في: فقاؿ ىريرة أبي عن تواتر أنو تفسيره في عطية
 عن تواتر ولكنو الصحيح، في خرج وإف أصلو من الحديث يتواتر ولم الصحيح، الحديث في وال
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 في يقع ولم مشهورا، يكوف أف أمره غاية بل أيضا ىريرة أبي عن يتواتر ولم قاؿ كذا ىريرة، أبي
 محمد بن زىير رواية وفي. الترمذي عند مسلم بن الوليد رواية في إال األسماء سرد طرقو من شيء

 اختبلؼ وفيهما األعرج، رواية إلى يرجعاف الطريقاف وىذاف ماجو، ابن عند عقبة بن موسى عن
 طريق في أيضا األسماء سرد ووقع. إليو سأشير ما على والنقص والزيادة األسماء سرد في شديد
 الحصين بن العزيز عبد طريق من الذكر في الفريابي وجعفر" المستدرؾ" في الحاكم أخرجها ثالثة
 أو مرفوع ىو ىل األسماء سرد في العلماء واختلف ىريرة، أبي عن سيرين بن محمد عن أيوب عن

 اهلل تسمية جواز على بو واستدلوا األوؿ على منهم كثير فمشى الرواة، بعض من الخبر في مدرج
 إلى آخروف وذىب. كذلك األسماء ىذه من كثيرا ألف االسم، بصيغة القرآف في يرد لم بما تعالى

 قاؿ العلماء، من كثير عن النخشبي العزيز عبد ونقلو. عنو الروايات أكثر لخلو مدرج التعيين أف
 شرط على صحيح: مسلم بن الوليد عن صالح بن صفواف طريق من الحديث تخريج بعد الحاكم

 وال قاؿ مسلم، بن الوليد تفرد عندىما فيو والعلة الحسنى، األسماء بسياؽ يخرجاه ولم الشيخين،
 بن وعلي شعيب بن بشر من وأعلم وأجل وأحفظ أوثق الوليد أف الحديث أىل عند خبلفا أعلم

 بدوف شعيب عن رووه اليماف وأبا وعليا بشرا أف إلى يشير شعيب، أصحاب من وغيرىما عياش
 عند بشر ورواية النسائي، عند علي ورواية المصنف، عند اليماف أبي فرواية األسماء سياؽ

 وتدليسو واالضطراب فيو االختبلؼ بل فقط الوليد تفرد الشيخين عند العلة وليست البيهقي،
 معا، الطريقين في الرواة بعض من وقع التعيين يكوف أف يحتمل: البيهقي قاؿ اإلدراج، واحتماؿ

 الترمذي وقاؿ. التعيين تخريج الشيخاف ترؾ االحتماؿ ولهذا بينهما، الشديد االختبلؼ وقع ولهذا
 إال نعرفو وال صفواف عن واحد غير بو حدثنا غريب حديث ىذا: الوليد طريق من أخرجو أف بعد
 الروايات من شيء في نعلم وال ىريرة أبي عن وجو غير من روي وقد ثقة، وىو صفواف حديث من

 لو وليس األسماء ذكر فيو ىريرة أبي عن أخر بإسناد روي وقد الطريق ىذه في إال األسماء ذكر
 النصيبي أيوب بن موسى طريق من البيهقي أخرجو فقد صفواف بو ينفرد ولم. انتهى صحيح إسناد
 النقض" في الدارمي عثماف فأخرجو الوليد على سنده في اختلف وقد أيضا، الوليد عن ثقة وىو
 بن محمد عن قتادة عن دعلج بن خليد عن: فقاؿ الوليد عن عمار بن ىشاـ عن" المريسي على

: وقاؿ ذلك مثل العزيز عبد بن سعيد وحدثنا الوليد قاؿ التعيين، بدوف فذكره ىريرة أبي عن سيرين
 الشيخ أبو وأخرجو األسماء وسرد" الرحيم الرحمن ىو إال إلو ال الذي اهلل ىو" القرآف في كلها
 محمد بن زىير حدثنا: فقاؿ آخر بسند مسلم بن الوليد عن القرشي عامر أبي رواية من حباف ابن
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 قاؿ العلم أىل من واحد غير أف فبلغنا: زىير قاؿ ىريرة، أبي عن األعرج عن عقبة بن موسى عن
 عاصم أبي وابن ماجو ابن أخرجها الطريق وىذه األسماء وسرد اهلل إال إلو ببل تفتتح أف أولها إف

 أوال األسماء سرد لكن محمد بن زىير عن الصنعاني محمد بن الملك عبد طريق من والحاكم
 قاؿ: العد انتهى أف بعد قاؿ ثم إلخ الصمد الواحد اهلل: الجنة دخل حفظها من قولو بعد فقاؿ
: قلت. الحسنى األسماء لو اهلل إال إلو ببل يفتتح أولها أف العلم أىل من واحد غير عن فبلغنا زىير

 مدرج، التعيين بأف تشعر الوليد ورواية الصنعاني، محمد بن الملك عبد من أوثق مسلم بن والوليد
 رواية في بدلها ووقع" الهادي الصمد األحد" وىي أسماء ثبلثة زىير عن الوليد رواية في تكرر وقد
 الوالي" الملك عبد وعند" الرشيد الوالي: "أيضا الوليد وعند" الوالي القادر المقسط" الملك عبد

 رواية وأما. البقية في واتفقا" القاىر الفاطر" الملك عبد وعند" المنير العادؿ" الوليد وعند" الراشد
 الحسنى األسماء شرح من غالب عوؿ وعليها الصحة إلى الطرؽ أقرب وىي شعيب عن الوليد

 المؤمن السبلـ القدوس الملك الرحيم الرحمن ىو إال إلو ال الذي اهلل ىو الترمذي، عند فسياقها
 العليم الفتاح الرزاؽ الوىاب القهار الغفار المصور البارئ الخالق المتكبر الجبار العزيز المهيمن
 الحليم الخبير اللطيف العدؿ الحكم البصير السميع المذؿ المعز الرافع الخافض الباسط القابض
 المجيب الرقيب الكريم الجليل الحسيب المقيت الحفيظ الكبير العلي الشكور الغفور العظيم
 المحصي الحميد الولي المتين القوي الوكيل الحق الشهيد الباعث المجيد الودود الحكيم الواسع
 المقدـ المقتدر القادر الصمد الواحد الماجد الواجد القيـو الحي المميت المحيي المعيد المبدئ
 مالك الرءوؼ العفو المنتقم التواب البر المتعالي الوالي الباطن الظاىر اآلخر األوؿ المؤخر
 البديع الهادي النور النافع الضار المانع المغني الغني الجامع المقسط واإلكراـ الجبلؿ ذو الملك
 صالح بن صفواف عن الدمشقي زرعة أبي عن الطبراني أخرجو وقد". الصبور الرشيد الوارث الباقي

 و" الرشيد" بدؿ" الشديد" و" الباسط القابض" بدؿ" الدائم القائم: "فقاؿ أسماء عدة في فخالف
 الحسن عن حباف ابن عند ووقع" الحكيم المجيد الودود" بدؿ" الدين يـو مالك المحيط األعلى"

 أيضا صفواف رواية في خزيمة ابن صحيح في ووقع المانع بدؿ" الرافع" صفواف عن سفياف بن
" المولى" و" الرقيب" بدؿ" القريب" و" الحكيم" بدؿ" الحاكم: "قاؿ األسماء، بعض في مخالفة

 بن موسى طريق من منده وابن البيهقي رواية في ووقع" المغني" بدؿ" األحد" و" الوالي" بدؿ
 رواية بين ووقع والمثناة، بالقاؼ" المقيت" بدؿ والمثلثة بالمعجمة" المغيث" الوليد عن أيوب
 العدؿ الحكم القهار الفتاح" زىير رواية في فليس اسما، وعشرين ثبلثة في المخالفة وصفواف زىير
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 البديع الصبور النافع المغني المنتقم البر المؤخر المقدـ المقتدر المحصي الجليل الحسيب
 الفرد الرب" بدلها وذكر" واإلكراـ الجبلؿ ذو الملك مالك األحد الواسع الكبير الحفيظ الغفار

 الوفي الراء بتشديد البار القديم بالداؿ البادي الجميل الصادؽ بالموحدة المبين القاىر الكافي
" القوة ذو الوتر األبد األحد العالم المعطي العادؿ الحافظ القدير بالقاؼ الواقي الشديد البرىاف

" القهار" من صفواف رواية في مما فيها فسقط أخر اختبلؼ الحصين بن العزيز عبد رواية في ووقع
 الباسط القابض الماجد الحليم القوي: "أيضا منها وسقط الوالء، على اسما عشر خمسة تماـ إلى

 رواية في مما فيها فوقع" الرب الوالي النافع الضار الجامع المقسط المذؿ المعز الرافع الخافض
 الجليل المناف الحناف: "أيضا وفيها الوالء، على اسما عشر ثمانية آنفا المذكورة عقبة بن موسى

 الموحدة ثم بالمثلثة المثيب الفاتح الخبلؽ الفاطر األكـر الشاكر الرفيع القادر المحيط الكفيل
 قاؿ" الموحدة بتشديد المدبر اإللو الفضل ذو المعارج ذو الطوؿ ذو النصير المولى العبلـ

 األسماء ألف شعبة عن الوليد لرواية شاىدا الحصين بن العزيز عبد رواية أخرجت إنما: الحاكم
 بضرب القرآف من تؤخذ وإنما كذلك، وليس قاؿ، كذا القرآف، في كلها الوليد على زادىا التي
 ال: لو" األسماء شرح" في الغزالي قاؿ وقد. األسماء بصورة فيو ورد جميعها أف ال التكلف من

 بن علي لو يقاؿ المغرب حفاظ من رجل سوى وجمعها أسماء بطلب عني العلماء من أحدا أعرؼ
 عليها يشتمل اسما ثمانين من قريب عندي صح: قاؿ فإنو حـز

 لم وأظنو: الغزالي قاؿ.الصحيحة األخبار من البقية فلتطلب األخبار، من والصحاح اهلل كتاب
 فإنو مراده، ىو الثاني: قلت إسناده، فاستضعف بلغو أو الترمذي أخرجو الذي يعني الحديث يبلغو
 شيء يصح ال ضعيفة األسماء سرد في الواردة واألحاديث: قاؿ ثم" المحلى" في ذلك نحو ذكر
 بصورة فيو ورد ما على اقتصر فإنو. اسما وستوف ثمانية القرآف من تتبعتو ما وجميع أصبل، منها

 مضافا ورد ما وال{ ربك وجو ويبقى: }تعالى قولو من كالباقي االشتقاؽ من يؤخذ ما ال االسم
 وقد. قريبا عليها اقتصر التي األسماء وسأبين{ واألرض السماوات بديع: }تعالى قولو من كالبديع

 عين وسلم عليو اهلل صلى النبي أف يثبت لم: الداودي فقاؿ جماعة أيضا الحديث استضعف
 ويحتمل المرفوع، الحديث تكملة األسماء تكوف أف يحتمل العربي ابن وقاؿ. المذكورة األسماء

 وصفاتو اهلل أسماء: القابسي الحسن أبو وقاؿ. عندي األظهر وىو الرواة بعض جمع من تكوف أف
 في يقع ولم القياس فيها يدخل وال اإلجماع، أو السنة أو الكتاب من بالتوقيف إال تعلم ال

 الكتاب من الناس بعض فأخرج وتسعوف، تسعة أنها السنة في وثبت معين، عدد ذكر الكتاب
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 ونقل. صريحة يعني أسماء ليست بعضها ألف ذلك، من أخرج بما أعلم واهلل اسما، وتسعين تسعة
 فيها يسرد لم التي الرواية أما: فقاؿ الباب حديث في طعن أنو البلخي زيد أبي عن الرازي الفخر

 أف جهة من فضعيفة األسماء فيها سردت التي الرواية من أقوى أنها على اتفقوا التي وىي األسماء
 عن السامعوف يسألو ال ثم الجنة دخل أحصاه من إف ويقوؿ الخاص العدد ىذا ذكر الشارع

 بذلك، يطالبوه ال أف فيمتنع المقصود، ىذا تحصيل في الخلق رغبة شدة علمت وقد تفصيلها،
 فيها سردت التي الرواية وأما. عنهم ذلك ولنقل أغفلوه لما بينها ولو لهم لبينها طالبوه ولو

 إف ألنو االشتقاؽ، في وال التوقيف في وال السياؽ في تناسبها عدـ ضعفها على فيدؿ األسماء
. متناىية غير فالصفات الصفات المراد كاف وإف صفات، فغالبها فقط األسماء المراد كاف

 على يستمروا أف تفسيرىا عدـ من المراد يكوف أف بجواز األوؿ عن الرازي الفخر وأجاب
 كما المخصوصة، األسماء تلك على يقعوا أف رجاء األسماء من ورد ما بجميع بالدعاء المواظبة
 بحسب وقع إنما سردىا بأف الثاني وعن. الوسطى والصبلة القدر وليلة الجمعة ساعة أبهمت

 األسماء ىذه أحصى من المراد وبأف بالتناسب، االعتناء يحصل فلم الراجح على واالستقراء التتبع
 األسماء حصر القصد يكن فلم باإلحصاء المراد تفسير في االختبلؼ وقع ما بحسب الجنة دخل
 من القرآف من بتتبعها جماعة اعتنى فقد مرفوعا ليس األسماء سرد أف رجحاف تقرر وإذا. انتهى

 . بعدد تقييد غير
 وأسماء آثارىا، ظهور بعد بها متصف ىو ىل بصفاتو اهلل اتصاؼ في القبلة أىل اختلف لقد ٔ

 على ذلك قبل بأسمائو ومسمى بصفاتو متصف ىو أـ آثارىا ظهور بعد بها سمي ىل الرب
 :مذاىب

 على ممتنعاً  كاف الفعل اف إلى ذىبوا وىؤالءالباطل،  والمعتزلة الجهمية مذىب: األوؿ المذىب
 لم تعالى اهلل أف ىو المذىب ىذا وحقيقة الذاتي، اإلمكاف إلى الذاتي االمتناع من انقلب ثم اهلل

 من وصار الخلق، صفة لو صارت خلق فلما آثارىا، ظهرت أف بعد إال أسماء وال صفات لو يصر
 الخالق، سمي خلق فلما مخلوقة، اهلل أسماء أف وىو عندىم، أصل على وذلك. الخالق أسمائو
 لو بعده صار اإلنشاء أو الرزؽ أو الخلق فيو ابتدأ لما الزماف أف فعندىم. الخالق اسم لو وخلق
 .الصفات ىذه لو تكن ولم االسم ىذا لو يكن لم ذلك وقبل الخالق، اسم
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 كبلما خلق لكبلمو، سامعا خلق فلما متكلما، سبحانو ىو فليس لكبلمو سامع ثم يكوف أف فقبل
 من خلق لما الكبلـ، صفة أو المتكلم اسم لو فصار إياه، فأسمعهم - والجهمية المعتزلة عند -

 .كبلمو يسمع
 على تطلق ال ىذه كل والمميت والمحيي والمنعم يؤولونو، الذي تأويلهم على الرحمة صفة كذلك

 .مخلوقة والصفات عندىم األسماء أف أصلهم على منو الفعل وجد أف بعد إال عندىم اهلل
 من طوائف ومذىب والماتريدية واألشعرية الكبلبية مذىب: من المذاىب الباطلة الثاني المذىب

 لو يثبت ال لكن القدرة لو يثبت أي عليو ال منو ممتنعاً  كاف الفعل اف إلى ذىبوا وقد الكبلـ أىل
 األسماء، ولو بالصفات متصفا كاف سبحانو الرب أف أف يعني وىذا. منو ممتنع المقدور ألف الفعل
 صفة لو األفعاؿ، عن معطبل طويبل طويبل زمنا كاف بل أسمائو آثار وال صفاتو آثار تظهر لم ولكن
 مؤجلة كونية أشياء وأراد اإلرادة صفة لو شيئا، يفعل ولم الفعل صفة لو يخلقو، ما ثم وليس الخلق

 من أو عندىم أسمائو ومن يخلق، لم ولكنو الخالق، ىؤالء عند أسمائو فمن، وىكذا منجزة غير
 وليس -المذمـو تأويلهم على اإلنعاـ إرادة- بمعنى الرحمة صفاتو ومن يتكلم، ولم الكبلـ صفاتو

 وىكذا برأ، ثم وليس الباري أسمائو ومن أحيا، من ثم وليس المحيي أسمائو ومن عليو، منعم ثم
 قص وما والسموات األرض من تراه الذي المنظور الخلق ىذا تعالى وخلق سبحانو اهلل أنشأ حتى
 والصفات األسماء أف فعندىم وصفاتو، أسمائو آثار ظهرت ذلك بعد ثم كتابو، في علينا اهلل

 .سبقتو قد تكوف قد التي العوالم من غيره دوف المعلـو أو المنظور العالم بهذا متعلقة
 أصبًل، لهم أسسوا لما القـو إف ىو أزالً  الفعل عن الرب تعطيل في المتكلمين أوقع الذي والسبب

 وىذا واإلنكار التعطيل إلى عنهم رغماً  الفاسد األصل ىذا فقادىم قواعدىم، جميع عليو وبنوا
 أخذتو ثم الدليل، ىذا الجهمية ابتدعت وقد سبحانو، بذاتو الحوادث قياـ امتناع ىو األصل

 تطورت المسألة ىذه وأصل وغيرىم، والماتريدية واألشعرية الكبلبية ذلك على تبعهم تم المعتزلة،
 مبني أنو فوجد الدين أصل في نظر أنو وىو أصبل، لها فأصل بخصوصو جهم وعند الجهمية عند
 فيما وحيروه اإللو، وجود منكري من بطائفة ابتلي جهم أف ويقاؿ سبحانو، اهلل وجود إثبات على

 الخلق ىذا أف على أو سبحانو اهلل أف على عقليا برىانا لنا أقم: لو فقالوا. األسئلة من عليو أوردوا
 البرىاف فأقاـ. وجدتها: لهم قاؿ ثم المسألة، ىذه في ونظر فتحير. موجود وأنو خالق ولو رب لو

 ثم الجهمية مذىب في االنحراؼ أصل وىو. األجساـ في األعراض بحلوؿ أىلو عند يسمى بما
 جهم إلى الصفات في انحرؼ من كل ينسبوف السلف ولهذا. والماتريدية األشاعرة ثم المعتزلة
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 عن بو وانحرؼ أصلو الذي األصل ىذا في لجهم بموافقتو إال انحرؼ ما ألنو جهمي؛ ىو فيقولوف
 فيو تحل الجسم إف :تقريره في قاؿ باطل، دليل ىو بل ببرىاف ليس البرىاف وىذا. السلف منهج

 األجساـ -آخره إلى متحيز، مبنى متحيز، كرسي متحيز، كتاب: المتحيز ىو الجسم- األعراض
 .األعراض فيها تحل

 الحركة مثل العمق، العرض الطوؿ مثل االنخفاض، االرتفاع، مثل الحرارة، البرودة، مثل واألعراض
 والجسم. بالجسم وجدت وإنما بنفسها توجد ال أنها معلـو األشياء ىذه آخره، إلى والتحرؾ فيو

 ألف العرض، إلى محتاجا جسما الجسم ىذا صار فبهذا اختياره، دوف األعراض ىذه فيو حلت
 أنها على دؿ باألجساـ األعراض وحلوؿ. باألجساـ يقـو وإنما بنفسو يقـو ال وحده العرض
 صار فلهذا. للوجود معها وتصلح غيره عن تميزىا التي األشياء لهذه محتاجة أنها وعلى مخلوقة
 إذا فصار لغيره محتاجا الجسم إذا وصار. فيو الصفات أي األعراض لحلوؿ قاببل الجسم
 الجسم يعني - نفسو يوجد لم الجسم أف في صحيح دليل ىذا لو قالوا ىذا، تبين إذا. مخلوقا
 حقيقتو في أنو مع البرىاف بهذا واقتنعوا موجود وأنو نفسو يوجد لم - ىذه المعينة العين المعين،

 ىذا في نظروا فلما. األشياء لهذه رب وجود خالق، وجود لهم فأثبت مستقيم، وغير مقنع غير
 .ربك لنا فصف صحيح، دليل ىذا: لو قالوا
 أثبت لو أنو في فتحير والسنة الكتاب في جاءت التي الصفات في نظر السؤاؿ، ىذا سألوه فلما
 عليو عادت اهلل وجود إثبات في غيره يجد لم الذي الدليل ىذا على لعادت الصفات ىذه

 .باإلبطاؿ
 الرحمة، الصفات من العلو، الصفات من االستواء، الصفات من أف والسنة الكتاب في وجد ألنو
 آخره، إلى الرضا الصفات من الغضب، الصفات من اإلعطاء، الصفات من االنتقاـ، الصفات من

 لو إنو قاؿ فلهذا. آحادىا حيث من يعني وتذىب تأتي وىي بنفسها، تقـو ال معاني كلها وىذه
 أف إلى يعود فإنو ظاىرىا على والسنة الكتاب في جاءت التي ىي؟  الرحمن صفات إف لهم قاؿ

 جسم فهو الجسم مثل ىو إذا محتاج، ىو الصفات بهذه يتصف فالذي إذا: لو سيقاؿ
 .كاألجساـ

 .المطلق الوجود صفة إال لو صفة ال سبحانو اهلل إف لهم قاؿ فلهذا
 سبحانو الرحمن أسماء حتى الصفات، جميع ونفي الكبلـ نفي في جهم مشى األصل ىذا وعلى

 .المخلوقة باآلثار يفسرىا
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 أف يمكن ال العقل عليها دؿ صفات ثم ولكن صحيح، البرىاف ىذا فقالوا المعتزلة بعده جاء ثم
 .الصفات ىذه دوف موجودا سبحانو الرب يكوف

 المعتزلة أثبتها التي الثبلث من أكثر الصفات لكن صحيح المعتزلة كبلـ وقالوا األشاعرة جاء ثم
 .عندىم عشرين إلى وتؤوؿ سبع فهي

 التكوين صفة السبع على زيادة من البد ثماف، الصفات وقالوا الماتريدية جاء ذلك بعد ثم
 .وىكذا

 فيو جعل الذي سبحانو اهلل وجود على الباطل البرىاف ىذا ىو المسألة ىذه في الضبلؿ منشأ إذف
 .بصفاتو سبحانو اهلل وصف أبطل ومنو األجساـ، حدوث على الدليل ىو األعراض دليل

 إلى ذىبوا وقد واألثر الحديث أىل والجماعة السنة أىل مذىب: المذىب الحق الثالث المذىب
 زاؿ ما. الفعل وصفات الذات صفات: الكماؿ بصفات متصفا يزؿ لم وتعالى سبحانو اهلل أف

 كذلك أزليا، بصفاتو كاف كما صفتو، من قبلهم يكن لم شيئا بكونهم يزدد لم خلقو، قبل بصفاتو
 ألف بها، متصفا يكن لم أف بعد بصفة وصف اهلل أف يعتقد أف يجوز وال أبديا، عليها يزاؿ ال

 الكماؿ لو حصل قد يكوف أف يجوز وال نقص، صفة وفقدىا كماؿ، صفات - سبحانو - صفاتو
 كالخلق ونحوىا، االختيارية والصفات الفعل صفات ىذا على يرد وال. بضده متصفا كاف أف بعد

 والنزوؿ، والمجيء واإلتياف واالستواء والطي، والبسط والقبض واإلماتة، واإلحياء والتصوير،
 كنهو ندرؾ ال كنا وإف رسولو، بو ووصفو نفسو بو وصف مما ذلك ونحو والرضا، والغضب
 أصل ولكن بأىوائنا، متوىمين وال بآرائنا، متأولين ذلك في ندخل وال تأويلو، ىي التي وحقيقتو

 استوى ثم: }تعالى قولو عن سئل لما - عنو اهلل رضي -مالك اإلماـ قاؿ كما لنا، معلـو معناه
، االستواء: فقاؿ استوى؟ كيف{ العرش على  األحواؿ ىذه كانت وإف. مجهوؿ والكيف معلـو

 يغضب لم غضبا اليـو غضب قد ربي إف»: الشفاعة حديث في كما وقت، دوف وقت في تحدث
 أنو عليو يطلق وال ممتنع، غير االعتبار بهذا الحدوث ىذا ألف ؛«مثلو بعده يغضب ولن مثلو، قبلو

 لو حدث أنو: يقاؿ ال باألمس متكلما وكاف اليـو تكلم من أف ترى أال يكن، لم أف بعد حدث
 فالساكت الكبلـ، لو حدث: يقاؿ تكلم ثم والخرس، كالصغير آلفة متكلم غير كاف ولو الكبلـ،

 بالفعل، متكلما يسمى تكلمو حاؿ وفي شاء، إذا يتكلم أنو بمعنى بالقوة، متكلما يسمى آفة لغير
 عدـ حاؿ في كاتبا كونو عن يخرج وال بالفعل، كاتب ىو الكتابة حاؿ في الكاتب وكذلك
 .للكتابة مباشرتو
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، الكبلـ علم في المنفي تعالى، بالرب الحوادث وحلوؿ  كتاب في إثباتو وال نفيو يرد لم المذمـو
 مخلوقاتو من شيء المقدسة ذاتو في يحل ال سبحانو أنو بالنفي أريد فإف: إجماؿ وفيو. سنة وال

 الصفات نفي بو أريد وإف. صحيح نفي فهذا - يكن لم متجدد وصف لو يحدث وال المحدثة،
 كأحد ال ويرضى يغضب أنو وال شاء، إذا شاء بما يتكلم وال يريد، ما يفعل ال أنو من االختيارية،

 وعظمتو بجبللو يليق كما واإلتياف واالستواء النزوؿ من نفسو بو وصف بما يوصف وال الورى، من
 .باطل نفي فهذا -

 :ذلك فمن الرب فاعلية دواـ على يدؿ مما السلف عن ورد ما بعض ىنا ونسوؽ
 ابن عن جبير بن سعيد عن صحيحو في البخاري روى: عنهما اهلل رضي عباس ابن قوؿ - ٔ

 فكأنو{ بصيراً  سميعاً { }حكيماً  عزيزاً { }رحيماً  غفوراً  اهلل وكاف: }قولو عن سائل سألو أنو) عباس
 لم: أي قولو، وذلك ذلك، نفسو سمى{ رحيماً  غفوراً  اهلل وكاف: }عباس ابن فقاؿ مضى، ثم كاف
 عن اإلماـ، إبراىيم بن محمد البوشنجي ولفظ مختصراً، رواه وىو البخاري لفظ ىذا( كذلك يزؿ

 ينحلو ولم ذلك نفسو سمى اهلل فإف) ٓ: صحيحو في البرقاني جهتو من رواه الذي البخاري شيخ
 .البرقاني عن البيهقي رواه ىكذا( كذلك يزؿ لم: أي( اهلل وكاف: )قولو فذلك غيره،
 غيره أحد ينحلو ولم ذلك نفسو وجعل نفسو، وسمى نفسو جعل اهلل فإف: )لفظو الحميدي وذكر

 (.كذلك يزؿ لم: أي( اهلل وكاف)
 ولم ذلك، نفسو سمى اهلل فإف: )البخاري شيخ عدي بن يوسف عن سفياف بن يعقوب ولفظ
 سمى اهلل أف: القرآف معنى أف عباس ابن أخبر فقد كذلك، يزؿ لم: أي( اهلل وكاف) غيره يجعلو
 ومن. كذلك أزؿ لم إني: يقوؿ{ اهلل وكاف: }وقولو غيره، ذلك ينحلو لم األسماء بهذه نفسو

 من الجهمية قوؿ فساد على داللة ىذا ففي اآليات، مدلوؿ ىو عباس ابن قالو الذي أف المعلـو
 :وجوه

 كما ومشيئتو، كبلمو تتضمن والحكمة حكيماً، عزيزاً  يزؿ ولم حكيماً، عزيزاً  كاف إذا أنو: أحدىا
 كاف إذا فإنو أبلغ،{ غفوراً : }وقولو مريداً، متكلماً  يزؿ لم أنو على دؿ مشيئتو، تتضمن الرحمة أف
 إذ غفوراً، وال رحيماً  وال متكلماً  يكن لم بل الجهمية وعند متكلمًا، يزؿ لم أنو فأولى غفوراً  يزؿ لم

 .كذلك كاف فحينئذ عنو، منفصلة أمور بخلق إال يكوف ال ىذا
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 بهذه نفسو سمى الذي ىو أنو يقتضي ذلك، نفسو سمى اهلل فإف: عباس ابن قوؿ: والثاني
 يكوف أف لزمو جسم، في مخلوقة إنها: قاؿ ومن بها، سماه الذي ىو المخلوؽ أف ال األسماء،

 .بها سماه الذي ىو الجسم ذلك
 بجعلو يتبين وىذا غيره، ذلك يجعلو ولم: اآلخر اللفظ وفي غيره، ذلك ينحلو ولم: قولو: الثالث

 الغير يكوف أف لزمو مخلوقاً  جعلو ومن غيره، ال بذلك لنفسو حكم الذي ىو: أي الرواية في ذلك
 .ذلك ونحلو كذلك جعلو الذي ىو

 ،{حكيماً  عزيزاً } ،{رحيما غفوراً  اهلل وكاف: }قولو معنى بياف في ذلك ذكر عباس ابن أف: الرابع
 سمى الذي ىو أنو ذلك في فأخبر ىذا، مثل في كاف بلفظ اإلتياف حكمة ليبين ،{بصيراً  سميعاً }

 ذلك كاف غيره ذلك نحل إذا أنو الجواب، ىذا مناسبة ووجو. غيره ذلك ينحلو ولم ذلك نفسو
 نفسو بو سمى الذي ىو كاف إذا وأما كذلك، كاف بأنو عنو يخبر فبل الغير، ذلك بخلق مخلوقاً 
 وىذا - وتعالى سبحانو - يزؿ لم ىو ألنو كذلك، زاؿ وما كذلك كاف إنو: يقاؿ أف ناسب
 كاف بذلك، لنفسو المسمي ىو كاف لما: يقاؿ أف ليصح مخلوؽ، غير كاف إذا يصح إنما التفريق

 (.ٛٚ٘/ ٕ) اإلسبلـ لشيخ التسعينية من ىػ ٓ ا كذلك يزؿ لم
 ليس وما فعااًل، يكوف أف البد حي فكل للحياة، الـز الفعل اف قاؿ فقد: الدارمي اإلماـ - ٕ

 انظر. الوجود في اآلخر عن أحدىما ينفك ال متبلزماف والفعل فالحياة بحي، ليس فهو بفعاؿ
 (.ٓٚٔ/ ٔ) النونية على ىراس شرح

 يـو القائل من للجهمية وقلنا(: ٖٗص) الجهمية على رده في قاؿ: حنبل بن أحمد اإلماـ - ٖ
 ىو اهلل أليس اهلل، دوف من إلهين وأمي اتخذوني للناس قلت أأنت مريم ابن عيسى يا: القيامة
 القائل فمن: قلنا. لموسى فعبر شيئاً  يكوف كما اهلل، عن فيعبر شيئاً  اهلل فيكوف: قالوا القائل؟

 يسأؿ؟ الذي ىو اهلل أليس{ بعلم عليهم فلنقصن. المرسلين ولنسألن إليهم أرسل الذين فلنسألن}
 ال أنو زعمتم حين الفرية اهلل على أعظمتم قد فقلنا. اهلل عن فيعبر شيئاً  يكوف إنما كلو ىذا قالوا

 من تزوؿ وال تتحرؾ وال تتكلم ال األصناـ ألف اهلل، دوف من تعبد التي باألصناـ فشبهتموه. يتكلم
 وكذلك: قلنا. مخلوؽ كبلمو ولكن يتكلم اهلل إف: قاؿ الحجة عليو ظهرت فلما مكاف إلى مكاف

 قد مذىبكم ففي. مخلوؽ كبلمو أف زعمتم حين بخلقو اهلل شبهتم فقد مخلوؽ، كبلمهم آدـ بنو
 حتى يتكلموف وال كانوا آدـ بنو وكذلك التكلم، خلق حتى يتكلم ال األوقات من وقت في كاف
 اهلل إف: نقوؿ بل الصفة، ىذه عن اهلل فتعالى وتشبيو، كفر بين جمعتم فقد. كبلماً  لهم اهلل خلق
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: قاؿ سبلـ بن يحيى عن داود، أبي عن الحسن، بن علي عن أبي وحدثني - ٕٙ
 ال): وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ الحسن عن عوؼ، عن خداش، حدثني
 .ٔ(خلق فيما وتفكروا اهلل في تفكروا

                                                                                                                                                  

 وال كاف قد أنو نقوؿ وال. الكبلـ خلق حتى يتكلم وال كاف إنو تقوؿ وال شاء، إذا متكلماً  يزؿ لم
 فقالت عظمة، لنفسو، خلق حتى لو عظمة وال كاف قد أنو نقوؿ وال قدرة لنفسو خلق حتى لو قدرة

 فقد وعظمتو واهلل وقدرتو واهلل ونوره اهلل أف زعمتم إف: الصفات بهذه اهلل وصفنا لما لنا الجهمية
 لم اهلل عن: نقوؿ ال قلنا. وقدرتو يزؿ ولم ونوره يزؿ لم اهلل أف زعمتم حين النصارى بقوؿ قلتم
 ال: فقالوا قدر كيف وال قدر، متى ال ونوره، بقدرتو يزؿ لم نقوؿ ولكن ونوره يزؿ ولم وقدرتو يزؿ

. شيء وال اهلل كاف قد نقوؿ نحن: قلنا. شيء وال اهلل كاف قد: تقولوا حتى أبداً  موحدين تكونن
 وضربنا صفاتو بجميع واحداً  إلهاً  يصف إنما أليس. كلها بصفاتو يزؿ لم اهلل إف: قلنا إذا ولكن

 .مثبلً  ذلك في لهم
 اسم واسمها وجمار، وخوص وسعف وليف وكرب جذع لها أليس النخلة، ىذه عن أخبرنا: فقلنا
 إاله صفاتو بجميع األعلى المثل ولو اهلل فكذلك صفاتها؟ بجميع. نخلة وسميت واحد شيء
 قدرة لو ليس والذي قدرة خلق حتى بقدرة وال األوقات من وقت في كاف قد أنو نقوؿ ال واحد

 ال والذي فعلم، علماً  لو خلق حتى يعلم وال األوقات، من وقت في كاف قد نقوؿ وال عاجز ىو
 .كيف وال متى ال. قادراً  عالماً  اهلل يزؿ لم نقوؿ ولكن جاىل، ىو يعلم

 السنة منهاج في اإلسبلـ شيخ نقلو شاء، إذا متكلماً  هلل يزؿ لم: قاؿ: المبارؾ ابن اإلماـ - ٗ
(ٕ /ٖٖٛ.) 

 أف حماد بن نعيم بين ولقد(: ٚٓٔص) العباد أفعاؿ خلق كتابو في قاؿ: البخاري اإلماـ - ٘
 فهو فعل لو كاف فمن بالفعل، إال الميت من الحى تعرؼ ال العرب وأف بخلق ليس الرب كبلـ
 .مخلوقة العباد أفعاؿ وأف ميت، فهو فعل لو يكن لم ومن حى

 من منها أي يخلوا ال أحاديث عدة في المعنى ىذا وردإسناد المصنف مع إرسالو ضعيف، وقد ٔ
:  الحديث أخرج من ذكر أف بعد( ٜ٘ٔ ص) الحسنة المقاصد في السخاوي قاؿ مقاؿ،

( ٖ٘ٔ/ٕ) مسلم صحيح" ففي صحيح، والمعنى قوة، يكتسب اجتماعها لكن ضعيفة، وأسانيدىا
 اهلل؟ خلق فمن الخلق اهلل خلق ىذا: يقاؿ حتى يتساءلوف الناس يزاؿ ال)  مرفوعا ىريرة أبي عن

(: ٛٛٚٔ) الصحيحة في األلباني العبلمة وقاؿ ،( باهلل آمنت فليقل شيئا ذلك من وجد فمن
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 حدثنا: قاؿ جده عن أبيو، عن سبلـ بن يحيى بن محمد بن يحيى عن علي - ٕٚ
 إف): وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ أبيو عن عروة، بن ىشاـ عن أشعث،

؟ األرض خلق من: فيقوؿ ،اهلل: فيقوؿ؟ السماء خلق من: فيقوؿ أحدكم يأتي الشيطاف
 ورسولو باهلل آمنت فليقل ذلك أحدكم وجد فإذا؟ اهلل خلق من: فيقوؿ اهلل، فيقوؿ

 .ٔ(ثبلثا
 فقو الباب:

 في الخوض(: ٕٖٖ/ ٔ) الطحاوية شرح في الشيخ آؿ صالح الشيخ قاؿ: مسألة
، اهلل ذات  أف بو المأمور لكن. عنو منهيّّ  أيضاً  اهلل ذات في التفكر وكذلك محـر
 .- وجل عز - اهلل آالء في المرء يُػَفكّْرْ 
 في تفكروا وال اهلل، آالء في تفّكروا) قاؿ أنو وسلم عليو اهلل صلى النبي عن ثبت فقد

( ٛٛٚٔ) الصحيحة في طرقو بمجموع األلباني العبلمة حسنو وقد( فتهلكوا اهلل ذات
 في يعني - وجل عز - اهلل وآالء اهلل، آالء في يتفّكر أف العبد بو فالمأمور كما تقدـ،

 :نوعاف - وجل عز - اهلل وآيات. آياتو
 .شيء من اهلل َخًلقً  وما األرض وفي السموات في ملكوتو وىي مرئية آيات -
 .القرآف وىي متلوة وآيات -

                                                                                                                                                  

 فيما ثابت الحديث يفيده ما قلت أعلم، واهلل عندي حسن طرقو بمجموع فالحديث وبالجملة
 َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى اهلل رسوؿ أف عنو اهلل رضي ىريرة أبي عن صحيحيهما في ومسلم البخاري أخرجو
 خلق من: يقوؿ حتى كذا، خلق من كذا، خلق من: فيقوؿ أحدكم الشيطاف يأتي: ) قاؿ َوَسلَّمَ 
 (. ولينتو باهلل فليستعذ بلغو فإذا ربك،

إسناد المصنف مع إرسالو ضعيف جدا، ولكن متن الحديث صحيح، فقد أخرجو بنحوه مسلم  ٔ
 قاؿ عنو اهلل رضي ىريرة يأب( عن ٖٗٔ(، ومسلم )ٕٖٙٚ(، وأخرج البخاري )ٖٗٔبرقم )
 حتى كذا خلق من كذا خلق من فيقوؿ أحدكم الشيطاف يأتي)  وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 (.     ولينتو باهلل فليستعذ بلغو فإذا ربك خلق من يقوؿ
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 وسكينة طمأنينة وأصابو - وجل عز - ربو ِعَظمِ  على دلَّوُ  اهلل آالء في تفكر فمن
 .وجل عز للرب وخضوع وخشوع

 َخْلقِ  ِفي ِإفَّ } سبحانو قاؿ وآياتو، وملكوتو آالئو في بالتفكر سبحانو ربنا أمرنا لهذا
 اللَّوَ  يَْذُكُروفَ  الَِّذينَ *  اأْلَْلَبابِ  أِلُوِلي آَليَاتٍ  َوالنػََّهارِ  اللَّْيلِ  َواْخِتبَلؼِ  َواأْلَْرضِ  السََّماَواتِ 

 آؿ{ ]َواأْلَْرضِ  السََّماَواتِ  َخْلقِ  ِفي َويَػتَػَفكَُّروفَ  ُجُنوِبِهمْ  َوَعَلى َوقُػُعوًدا ِقَياًما
 ُقلْ } أيضا سبحانو وقاؿ{ يَػتَػَفكَُّروا َأَوَلمْ } سبحانو وقاؿ ،[ٜٔٔ - ٜٓٔ:عمراف
{ يُػْؤِمُنوفَ  اَل  قَػْوـٍ  َعنْ  َوالنُُّذرُ  اآْليَاتُ  تُػْغِني َوَما َواأْلَْرضِ  َماَواتِ السَّ  ِفي َماَذا اْنظُُروا

 َمثْػَنى لِلَّوِ  تَػُقوُموا َأفْ  ِبَواِحَدةٍ  َأِعُظُكمْ  ِإنََّما ُقلْ } - وجل عز - وقاؿ ،[ٔٓٔ:يونس]
 ،[ٙٗ:سبإ{ ]ِجنَّةٍ  ِمنْ  ِبَصاِحِبُكمْ  َما} ىنا تقف ،[ٙٗ:سبإ{ ]تَػتَػَفكَُّروا ثُمَّ  َوفُػَراَدى

 ويمكث حراء غار يدخل أف إليو ُحبّْبَ  الخبلء، إليو ُحبّْبَ  وسلم عليو اهلل صلى والنبي
 ُيحِدثْ  وىذا. - وجل عز - اهلل ملكوت في ويتأمل يَػَتَحنَّثْ  العدد ذوات الليالي فيو
 ولهذا. ُيحدث ما - وجل عز - هلل والذؿ االرتباط ومن النفس في اإليماف حقائق من

 وجل عز - اهلل آالء في والتفّكر الكبلـ قلة عليهم اهلل رضواف السلف ىدي من كاف
 الدرداء أبي عبادة أكثر كانت) الدرداء أبي زوجها وصف في الدرداء أـ قالت. -

 (التفّكر
 فرجعنا الَتذَُكْر، فأورثها بالتفكر القلوب عاملنا) يقوؿ اهلل رحمو البصري الحسن وكاف

 (.وأبصار أسماع لها القلوب فإذا بهما، القلوب وحركنا التفكر على بالَتذَُكرْ 
 الحي القلب ولكن الدـ؛ وتقذؼ تتحرؾ كلها ُمْضَغة قلوبهم الناس عظيمة، كلمة ىذه

 سمع لو قلبو يكوف ىذا الحي القلب صاحب ،[ٓٚ:يس{ ]َحيِّا َكافَ  َمن لِيُنِذرَ }
 يراه ال ما يرى مرئيات، لو ويكوف األشياء في ويتفرس أشياء يرى يعني وبصر؛

  .اآلخروف
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 ذات في وال اهلل في التفكر وليس اهلل، آالء في التفكر ،(بالتفكر القلوب عاملنا) قاؿ
 أعطاىا التي آياتو في خلق، فيما ،- وجل عز - اهلل آالء في التفكر إنما اهلل

 .والمقروءة المنظورة في يعني آخره، إلى القرآف المتلوة، آياتو في المرسلين،
 َتذَُكُرهُ  لكن سيتذكر؛ فإنو بنفسو وخبل تفكر إذا العبد، َتذََكرْ  يعني ؛(الَتذَُكرْ  فأورثها)

 .التفكر بعد التذكر بدايات ألنو ضعيفاً؛ سيكوف
 السلف يعني( عاملنا) يقوؿ البصري الحسن السلف حاؿ يحكي ىو-( فرجعنا) قاؿ
 نوع القلب في وصار تذكرناه الذي ىذا( بالَتذَُكرْ  فرجعنا) قاؿ -التابعين طبقة يعني
 في اهلل، آالء في الملكوت، في نظرنا جديد، من تَػَفكَّْرنَا التَػَفُكْر، على بو رجعنا حياة

 .القرآف في اهلل آيات في خلقو، في - وجل عز - اهلل تصرؼ
 بعد تذكر ىذا مرة، ورا مرة يعني ،(بهما القلوب وحركنا التفكر على بالتذكر فرجعنا)

 .اإليماف في العبد يبقى تفكر، بعد تذكر تفكر،
 - وجل عز - اهلل معارؼ من القلب ينفتح ،(وأبصار أسماع لها القلوب فإذا) قاؿ
 وعلى العاجلة، ىذه في ما على عنده ما إيثار ومن مناجاتو لذة ومن بو األُْنسِ  ومن
 جل - اهلل وّفقو من إال يدركو ال ما النفس أىواء على - جبللو جل - َمَحابّْوِ  إيثار

 ال أنهم والجماعة السنة أىل سمة( اللَّوِ  ِفي َنُخوضُ  َواَل ) قاؿ لهذا. - جبللو
 الكتاب عليو َدؿَّ  ما يذكروف وإنما اهلل صفات في يخوضوف وال اهلل، في يخوضوف

 أف صالحاً، يكوف أف القلب ىذا المهم العمل، المهم وإنما ذلك، ويُػَعلُّْموفَ  والسنة
 وسلم عليو اهلل صلى النبي عن صح ولهذا ،- جبللو جل - هلل منيبا هلل، خاشعاً  يكوف

 في تحرس باتت وعين اهلل، خشية من بكت عين النار تمسهما ال عيناف» قاؿ أنو
 خاليا اهلل ذكر ورجل» ظلهم في اهلل يظلهم الذين السبعة في وقاؿ ،«اهلل سبيل

 لتؤثر اآليات تُػَردّْدْ  القرآف، في تَػَفَكرْ  التَػَفكُّْر، العبادات أعظم فمن ،«عيناه ففاضت
 الخلق، في األرض، العجيبة، السماء ىذه في اهلل، ملكوت في التَػَفكُّرْ  قلبك، على
 الذين الصوفية لطريقة بذلك مخالفين والجماعة، السنة أىل وخصاؿ سمة من ىذا
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 ونحو الُحُجبْ  كشف والكشف؛ - وجل عز - اهلل في والخوؼ التفكر العزلة أورثهم
 .أقدامهم بو زلَّتْ  مما ذلك

 : ذكر مسائل في الصفات.مسألة
 بنظير عباده وسمى بصفات نفسو سمى اهلل كوف البعض على يشكل المسألة األولى:

 .ال؟ أـ حقيقة هلل الصفات تلك يثبت ىل ذلك عند فيتردد ذلك،
 :منها األلفاظ أف وإياؾ اهلل وفقني اعلم

 -األسد -الليث: ذلك مثاؿ. معناه واتحد لفظو اختلف ما ىو: مترادؼ ىو ما -ا
 .المترادفة األلفاظ فتسمى واحد، بها والمسمى مختلفة ألفاظ ىذه الغضنفر، -أسامة

":  العين: " لفظ: ذلك مثاؿ. معناه واختلف لفظو اتحد ما وىو: مشترؾ ىو ما - ٕ
 فاللفظ والحسد، -والجاسوس -الجارية والعين -الباصرة العين على تطلق فهي

 .المشتركة األلفاظ تسمى وىذه مختلفة، والمعاني واحد
 -واألرض السماء: ذلك مثاؿ: ومعناه لفظو اختلف ما وىو: متباين ىو ما - ٖ

 تسمى فهذه اآلخر، عن يختلف معنى األلفاظ ىذه من لفظ فلكل والنار، والجنة
 .المتباينة األلفاظ

 :نوعاف وىو ومعناه، لفظو اتفق ما وىو: متواطيء ىو ما - ٗ
 لفظ: مثالو. الجميع في متساويًا المعنى كاف إذا وذلك: المطلق التواطؤ: األوؿ

 .الجميع في متساو فالمعنى رجل، وعمر رجل زيد: يقاؿ" الرجل"
 بالمشكك وسمي متفاضبًل، متفاوتا المعنى كاف إذا وذلك: المشكّْك التواطؤ: الثاني

"  لفظ: مثالو. المشترؾ؟ من أـ المتواطيء قبيل من اللفظ ىذا ىل السامع لتشكك
 ىناؾ ولكن واحد، االثنين في فالمعنى السراج، ونور الشمس نور: فيقاؿ" النور

 اهلل على تطلق التي فاألسماء السراج، ونور الشمس نور بين فشتاف وتفاضل، تفاوت
 إنو يقاؿ أف ىو فيها فالحق المشكك، التواطؤ المتواطئة األلفاظ من ىي العباد وعلى

 والسميع، كالحي، العباد وعلى اهلل على تطلق التي والصفات لؤلسماء بالنسبة
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 في حقيقة ىي ونحوىا والعلم والبصر، والسمع، والحياة، والقدير، والعليم، والبصير،
 يليق ما منها وللعبد بجبللو، يليق ما منها تعالى للرب ولكن. العبد في وحقيقة الرب

 :اعتبارات ثبلثة لو النوع ىذا من والصفة االسم ألف وذلك بو،
 أو وتعالى تبارؾ بالرب تقييده عن النظر قطع مع ىو حيث من اعتبار: األوؿ االعتبار

 .العبد
 .بو مختصِّا الرب إلى مضاًفا اعتباره: الثاني االعتبار
 .بو مقيًدا كل العبد إلى مضافًا اعتباره: الثالث االعتبار

 بكمالو، يليق ما منو وللرب والعبد، للرب ثابًتا كاف وحقيقتو لذاتو االسم لـز فما
 .المسموعات إدراؾ يلزمو الذي السميع كاسم وىذا بو، يليق ما منو وللعبد

 .األسماء وسائر والقدير والعليم المبصرات، رؤية يلزمو الذي والبصير
 ىذه لـز فما بها، للموصوؼ وحقائقها معانيها حصوؿ إطبلقها صحة شرط فإف

 وجو على لو يثبت بل بوجو، فيو محذور ال تعالى للرب فإثباتها لذاتها األسماء
 في ألحد المخلوؽ على إلطبلقو عنو نفاه فمن يشابههم، وال خلقو فيو اليماثلو
 يليق كما بو، خلقو فيو يماثل ال وجو على أثبتو ومن كمالو، صفات وجحد أسمائو
 .السنة أىل طريق وىذا التعطيل، ودـ التشبيو فرث من بريء فقد وعظمتو بجبللو

 النـو من العبد حياة يلـز كما اهلل عن نفيو وجب العبد إلى إلضافتها الصفة لـز وما
 في نفسو حركة من إرادتو يلـز ما وكذلك ذلك، ونحو الغذاء إلى والحاجة والسنة
 عاؿ ىو ما إلى احتياجو من علوَّه يلـز ما وكذلك بو، يتضرر ما ودفع بو ينتفع ما جلب
 القدوس عن نفيو يجب ىذا كل بو، محاطا إليو، مفتقًرا بو، محموالً  وكونو عليو

 يثبت ال فإنو بها تعالى اختصاصو جهة من الصفة لـز وما وتعالى، تبارؾ السبلـ
، بكل واإلحاطة والوجوب القدـ يلزمو الذي كعلمو بوجو، للمخلوؽ  وقدرتو معلـو

 .للمخلوؽ إثباتو يمكن ال منها بو يختص ما فإف صفاتو، وسائر وإرادتو
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 ىما اللتين اآلفتين من خلصت ينبغي كما وعقلتها خبًرا القاعدة بهذه أحطت فإذا
 .التشبيو وآفة التعطيل آفة: المتكلمين ببلء أصل
 والصفات الحسنى األسماء هلل أثبت التصور من حقو المقاـ ىذا وفيت إذا فإنك
 ومشابهتهم، المخلوقين خصائص عنها ونفيت التعطيل، من فخلصت حقيقة العلى

 ىذا في إليها ترجع التي جنتك واجعلو الموضع ىذا فتدبر التشبيو، من فخلصت
 (.للصواب الموفق واهلل الباب،

 وسمى بأسماء نفسو اهلل سمى(: "ٕٔ - ٛ ص) التدمرية في اإلسبلـ شيخ قاؿ
 غيره، فيها يشركو ال إليو أضيفت إذا بو مختصة األسماء تلك وكانت بأسماء، صفاتو
 إذا األسماء تلك توافق إليهم، مضافة بهم مختصة بأسماء مخلوقاتو بعض وسمى
 مسماىما وتماثل االسمين اتفاؽ من يلـز ولم والتخصيص اإلضافة من قطعت

 تماثل وال اتفاقهما، -والتخصيص اإلضافة عن والتجريد اإلطبلؽ عند- واتحاده
 اإلضافة عند مسماىما يتحد أف عن فضبلً  والتخصيص اإلضافة عند المسمى

 {.اْلَقيُّوـُ  اْلَحيُّ  ُىوَ  ِإالَّ  ِإَلوَ  ال اللَّوُ : }فقاؿ حيِّا نفسو اهلل سمى فقد. والتخصيص
 {.اْلَحيّ  ِمنَ  َميّْتَ الْ  َوُيْخِرجُ  اْلَميّْتِ  ِمنَ  اْلَحيَّ  ُيْخِرجُ : }فقاؿ حيِّا عباده بعض وسمى
: وقولو بو، مختص هلل اسم" الحي: "قولو ألف الحي، ىذا مثل الحي ىذا وليس

 أطلقا إذا يتفقاف وإنما بو، مختص المخلوؽ للحي اسم{ اْلَميّْتِ  ِمنَ  اْلَحيَّ  ُيْخِرجُ }
 العقل ولكن الخارج، في موجود مسمى للمطلق ليس ولكن التخصيص، عن وجردا
 يتميز بما ذلك يقيد: االختصاص وعند المسميين، بين مشترًكا قدرًا المطلق من يفهم

 اهلل أسماء جميع في ىذا من والبد الخالق، عن والمخلوؽ المخلوؽ عن الخالق بو
 .واالتفاؽ بالمواطأة االسم عليو دؿ ما منها يفهم وصفاتو،

 من شيء في للخالق المخلوؽ مشاركة من المانعة واالختصاص باإلضافة عليو دؿ وما
 بعض وسمى{ َحِكيماً  َعِليماً : }نفسو اهلل سمى وكذلك وتعالى، سبحانو خصائصو

: فقاؿ عليًما، آخر وسمى إسماعيل، يعني ،{َحِليمٍ  ِبُغبلـٍ  فَػَبشَّْرنَاهُ } حليًما عباده
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. مكالحلي الحليم وال كالعليم، العليم وليس إسحاؽ، يعني{ َعِليمٍ  بُِغبلـٍ  َوَبشَُّروهُ }
 سميًعا عباده بعض وسمى{ َبِصيراً  َسِميعاً  َكافَ  اللَّوَ  ِإفَّ } بصيًرا سميًعا نفسو وسمى
 وليس{ َبِصيراً  َسِميعاً  َفَجَعْلَناهُ  نَػْبَتِليوِ  َأْمَشاجٍ  نُْطَفةٍ  ِمنْ  اإْلَْنَسافَ  َخَلْقَنا ِإنَّا: }فقاؿ بصيًرا

 وسمى بأسماء، صفاتو سمى وكذلك... ". ) كالبصير البصير وال كالسميع السميع
 َأنْػَزَلوُ } ،{َشاءَ  ِبَما ِإالَّ  ِعْلِموِ  ِمنْ  ِبَشْيءٍ  ُيِحيطُوفَ  َوال: }فقاؿ ذلك، بنظير عباده صفات
ةِ  ُذو الرَّزَّاؽُ  ُىوَ  اللَّوَ  ِإفَّ : }وقاؿ ،{بِِعْلِموِ   الَِّذي اللَّوَ  َأفَّ  يَػَرْوا َأَوَلمْ } ،{اْلَمِتينُ  اْلُقوَّ

ُهمْ  َأَشدُّ  ُىوَ  َخَلَقُهمْ  ة ِمنػْ  اْلِعْلمِ  ِمنَ  ُأوتِيُتمْ  َوَما: }وقوة علًما المخلوؽ صفة وسمى ،{قُػوَّ
: وقاؿ ،{اْلِعْلمِ  ِمنَ  ِعْنَدُىمْ  ِبَما َفرُِحوا: }وقاؿ ،{َعِليمٌ  ِعْلمٍ  ِذي ُكلّْ  َوفَػْوؽَ } ،{قَِليبلً  ِإالَّ 
ةً  َضْعفٍ  بَػْعدِ  ِمنْ  َجَعلَ  ثُمَّ  َضْعفٍ  ِمنْ  َخَلَقُكمْ  الَِّذي اللَّوُ } ةٍ  بَػْعدِ  ِمنْ  َجَعلَ  ثُمَّ  قُػوَّ  قُػوَّ

ةً  َويَزِدُْكمْ : }وقاؿ ،{َوَشْيَبة َضْعفاً   القوة وال كالعلم العليم وليس ،{قُػوَِّتُكمْ  ِإَلى قُػوَّ
 .كالقوة
 أنو كتابو من مواضع سبعة في ذلك فذكر عرشو، على استوى بأنو نفسو ووصف
 لَِتْستَػُووا: }قولو مثل في غيره على باالستواء خلقو بعض ووصف العرش، على استوى

 {.اْلُفْلكِ  َعَلى َمَعكَ  َوَمنْ  َأْنتَ  اْستَػَوْيتَ  فَِإَذا: }وقولو ،{ظُُهورِه َعَلى
 .كاالستواء االستواء وليس ،{اْلُجوِديّْ  َعَلى َواْستَػَوتْ : }وقولو

 {.َيَشاء َكْيفَ  يُػْنِفقُ  َمْبُسوطََتافِ  يََداهُ  َبلْ : }فقاؿ اليدين ببسط نفسو ووصف
 َوال ُعُنِقكَ  ِإَلى َمْغُلوَلةً  يََدؾَ  َتْجَعلْ  َوال: }قولو في اليد ببسط خلقو بعض ووصف
 المراد كاف وإذا كالبسط، البسط وال كاليد، اليد وليس ،{اْلَبْسطِ  ُكلَّ  تَػْبُسْطَها
 ونظائر كجودىم، جوده وال خلقو، كإعطاء اهلل إعطاء فليس والجود اإلعطاء بالبسط

 .لخلقو ماثلتو ونفي لنفسو اهلل أثبتو ما إثبات من بد فبل كثيرة، ىذا
 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، وال نادى،
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 يداف أو كرضائي، رضاء أو كحبي، حب أو كقوتي، قوة أو كعلمي علم لو: قاؿ ومن
 إثبات من بد ال بل بالحيوانات، هلل ممثبلً  مشبهاً  كاف -كاستوائي استواء أو كيداي،

 .بتصرؼ التدمرية من انتهى( تعطيل ببل وتنزيو تمثيل، ببل
 االعتماد يصح ال أنو علم وبهذا(: ٚٛص) التدميريو تقريب في العثيمين العبلمة وقاؿ

 :لوجهين وذلك التشبيو نفي مجرد على النفي ضابط في
 بين وجو كل من التساوي نفي: أي المطلق التشابو نفي بالنفي أريد إف أنو: األوؿ

 والمخلوؽ الخالق بتساوي أحد يقل لم إذ القوؿ من لغو ىذا فإف والمخلوؽ الخالق
 لآلخر، يثبت ما والواجب والممتنع الجائز من ألحدىما يثبت بحيث وجو، كل من
 الحس وبداىة العقل بضرورة يعلم مما فإنو يقوؿ، ما يتصور عاقل يقولو أف يمكن وال

 .فائدة لنفيو يكن لم كذلك كاف وإذا انتفاؤه،
 قدر وبينهما إال شيئين من ما إذ يصح ال النفي فهذا التشابو، مطلق بالنفي أريد وإف

 وجو، من فيشتبهاف اآلخر، عن واحد كل بو يتميز مختص وقدر فيو، يشتركاف مشترؾ
 .وجو من ويفترقاف
 َعَلى َوتَػوَكَّلْ : }تعالى اهلل قاؿ والمخلوؽ، الخالق بين مشترؾ وصف - مثبلً  - فالحياة

 َوُيْخِرجُ  اْلَميّْتِ  ِمنَ  اْلَحيَّ  ُيْخِرجُ : }وقاؿ[. ٛ٘: الفرقاف{ ]يَُموتُ  ال الَِّذي اْلَحيّْ 
 من كاملة حياة فهي بو تختص الخالق حياة لكن[. ٜٔ: الرـو{ ]اْلَحيّ  ِمنَ  اْلَميّْتَ 
 حياة فإنها المخلوؽ حياة بخبلؼ فناء، يلحقها وال بعدـ تسبق لم الوجوه جميع
َها َمنْ  ُكلُّ : }تعالى اهلل قاؿ بفناء متلوة بعدـ مسبوقة ناقصة َقى، فَافٍ  َعَليػْ  رَبّْكَ  َوْجوُ  َويَػبػْ

ـِ  اْلَجبلؿِ  ُذو ْكَرا  [.ٕٚ - ٕٙ: الرحمن{ ]َواأْلِ
 ما لكن اآلخر، دوف بأحدىما يختص ال كلي - الحياة مطلق وىو - المشترؾ فالقدر
 في االشتراؾ من محذور ال وحينئذ اشتراؾ، فيو يقع لم بو ويتميز واحد كل بو يختص

. بو يختص فيما لآلخر مشاركاً  أحدىما يجعل أف المحذور وإنما الكلي، المعنى ىذا
 إذا ألنو المحض، التعطيل تستلـز - التشابو مطلق نفي: أعني - ذلك إرادة إف ثم
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 فإثباتها وجود صفة للمخلوؽ أف بحجة - مثبلً  الوجود صفة تعالى اهلل عن نفي
 ثم معدومًا، الخالق يكوف أف نفيو على لـز - التقدير ىذا على التشبيو يستلـز للخالق

 بالمعدـو الخالق تشبيو وىو آخر تشبيو في يقع أف الفاسد البلـز ىذا على يلزمو
 عنو نفى فإف. بالمعدـو تشبيو - قاعدتو على - فيلزمو العدـ صفة في الشتراكهما

 والعدـ الوجود ألف بالممتنعات؛ تشبيو وىو أشد ثالث تشبيو في وقع والعدـ الوجود
 .اجتماعهما يمتنع كما انتفاؤىما يمتنع نقيضاف

 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 اآلخر، على

 :وجهين من فالجواب
 أف الصفة أصل في والمخلوؽ الخالق اشتراؾ من يلـز ال فيقاؿ المنع،: أحدىما
 .المماثلة يستلـز ال المشاركة مطلق ألف ويجب، ويمتنع يجوز فيما فيو يتماثبل
 ال المشترؾ القدر ذلك كاف إذا ولكن كذلك األمر أف ىب فيقاؿ التسليم،: الثاني
 فإذا ممتنعاً، يكن لم يستحقو ما نفي وال سبحانو، الرب على يمتنع ما إثبات يستلـز
 يستحقو بما موصوؼ كل واختص والقدرة، والعلم، والحياة، الوجود، صفة في اشتركا
 من ىذا إثبات بل أصبًل، فيو محذور ال ممكناً  أمراً  ذلك في اشتراكهما كاف بو ويليق
 وجود تعطيل لزمو نفاه ومن ىذا، مثل من بينهما البد موجودين كل فإف الوجود، لواـز
 .العاـ التعطيل منو يلـز المشترؾ القدر نفي ألف موجود، كل

 غلط لو وانكشف الشبهات عامة عنو زالت وتدبره جيداً  فهماً  فهمو من الموضع وىذا
 .المقاـ ىذا في األذكياء من كثير
 عن يسألوا أف غير من الصفات ىذه يعتقدوف بعدىم أتى ومن الصحابة كاف وقد

 من أحد عن سقيم وال صحيح طريق من يرد لم أنو: ذلك ودليل كيفيتها، أو كنهها
 عليو اهلل صلى - الرسوؿ سألوا أنهم عددىم وكثرة طبقاتهم اختبلؼ على الصحابة

 - نبيو لساف وعلى كتابو، في نفسو بو الرب وصف مما شيء معنى عن - وسلم
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 رزين أبي حديث وأما. وسكتوا ذلك معنى فهموا كلهم بل - وسلم عليو اهلل صلى
 عباده، قنوط من ربنا ضحك: )قاؿ أنو َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى النبي عن عنو اهلل رضي

 لن: قاؿ نعم،: قاؿ وجل؟ عز الرب يضحك أو اهلل رسوؿ يا: قلت: قاؿ غيره، وقرب
 الصفة، ثبوت عن سؤاؿ بل الصفة معنى عن سؤاؿ فليس( خيرا يضحك رب من نعدـ

 فهم أنو تؤكد جملة وىي( خيرا يضحك رب من نعدـ لن) قاؿ ثبوتها من تأكد لما لذا
 لَْيسَ } قلوبهم في اآلية ىذه رسوخ مع السليقة على عربي أي يفهمو الذي معناىا
 غبلـ الزاىد عمر أبو سئل وقد[ ٔٔ: الشورى{ ]اْلَبِصيرُ  السَِّميعُ  َوُىوَ  َشْيءٌ  َكِمْثِلوِ 
/ ٕ) بغداد تاريخ في كما أحمد اإلماـ مسند غريب في كتابا ألف الذي - ثعلب
 سنة، وروايتو معروؼ، الحديث: فقاؿ الحديث، ىذا في الضحك معنى عن( ٖٛ٘

 ".وإلحاد تكلف الضحك وتفسير بدعة، عليو بالطعن واالعتراض
 ترؾ فمن بو، خفاء ال واضح، الحديث في الضحك معنى أف بذلك عمر أبو يريد

 فقد الظاىر يبلئم ال بما تفسيره إلى ولجأ منو، الظاىر والمفهـو المتبادر، المعنى
 .تعالى اهلل صفات من صفة في وألحد التأويل في تكلف

 ىذه نشأت فكيف شيئاً، فيها يقولوا ولم الصفات في يبحثوا لم السلف كاف فإذا
 .المشكلة؟

 بخلق وقاؿ نفاىا فإنو درىم بن الجعد اإلسبلـ في الصفات في تكلم من أوؿ إف
 وقد. خرساف في ونشرىا المقالة ىذه صفواف بن الجهم أخذ الجعد ومن القرآف،

 الناس وحذروا الجهمية، فضللوا كبدعة، إليو ونظروا القوؿ، ىذا المسلموف أنكر
 من أخذوا ظهروا لما المعتزلة أف ثم عليهم، الرد في وكتبوا جالسهم من وذموا منهم،
 طريقة في بينهم اختبلؼ على الصفات بنفي القوؿ الجهمية من أخذوه ما جملة
 من أخذوه ما جملة من أخذوا ظهروا لما الماتريدية وكذا األشاعرة، أف ثم. نفيها

 األشاعرة، عند السبع الصفات ماعدا الصفات بنفي القوؿ والمعتزلة الجهمية
 .الماتريدية عند الثماف والصفات
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 اللغوية، معانيها باعتبار -:باعتبارين الصفات آيات إلى ننظر السنة أىل معاشر ونحن
 معانيها باعتبار الصفات نصوص فأما الواقع، في عليو ىي ما على كيفياتها وباعتبار
 في وجهو متضح معناىا ألف المحكم درجات أعلى من ىي بل محكمة، فهي اللغوية

 الصفات، معاني يعلموف تعالى اهلل رحمهم والجماعة السنة فأىل بخاؼ، وليس اللغة
 ىو علينا الواجب فكاف مبين، عربي بلساف القرآف في خاطبنا قد تعالى اهلل ألف وذلك
 إنما تعالى اهلل وألف العربي، اللساف ىذا في المتقررة معانيها على األلفاظ ىذه حمل
 وىو إال العربية األلفاظ بهذه يخاطبنا لم أنو يفيدؾ وىذا للناس مبين ىدى كتابو أنزؿ
 منا وأراد بلفظ خاطبنا لو ألنو العربي، اللساف ىذا في المتقررة معانيها عين منا يريد

 إف قلنا وقد وإضبلال، وتعمية إلغازا ذلك لكاف العرب لغة في المتقرر معناه خبلؼ
 وداللتهم إليو الخلق لهداية إال كتابو أنزؿ ما فاهلل القرآف، إنزاؿ لمقصود مناؼ ىذا

 السموات عرضها جنة إلى توصلهم التي واإلحساف والبر الخير بطرؽ وتبصيرىم عليو،
 أف فيها فالواجب القرآف ىذا في لفظة كل أف نعتقد أف علينا الواجب فكاف واألرض،

 اهلل رحم السنة أىل بين عليو متفق وىذا اللساف، ىذا في المعهود معناىا على نحملها
 كذب فقد المعاني يعلموف ال أنهم السنة أىل إلى نسب ومن، أحياءىم وثبت أمواتهم
 إلو ال الذي واهلل فبل الكيفيات، وأما للمعاني، بالنبسة فهذا النسبة، ىذه في عليهم
 بها العلم إلى طريق وال الدنيا، ىذه في بها العلم لنا يمكن وال نعلمها ال نحن غيره،
 كيفية يعلم فبل ذلك، في لو شريك ال وحده بعلمو تعالى اهلل استأثر مما ىي بل أصبل،
 ويقطع لسانو يمسك أف العبد على والواجب وعبل، جل ىو إال وعبل جل صفاتو
 بأف الجاـز اعتقاده مع تعالى، اهلل صفات من شيء كيفية على التعرؼ في الطمع
 بهذه علمنا ىو المنفي وإنما فيو، شك ال وىذا كيفيات، لها تعالى اهلل صفات

 بو، للعلم أصبل طريق وال عليو، يطلعنا ولم عنا اهلل أخفاه مما فالكيفية الكيفيات،
 طرؽ، بثبلث إال تعرؼ ال الكيفية أف قرروا تعالى اهلل رحمهم العلم أىل ألف وذلك
 بين عليو متفق وىذا اليقظة، بعيني الدنيا في يرى ال تعالى واهلل الشيء، رؤية -:األوؿ
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 كمثلو ليس ألنو تعالى، اهلل عن منتف وىذا ومثيلو نظيره رؤية -:الثاني العلم، أىل
 -:الثالث وعبل، جل لو سمي وال، أحد كفوا لو يكن ولم البصير، السميع وىو شيء

 فإف أيضا، منتف وىذا صفتو، كيفية عن وسلم عليو اهلل صلى الصادؽ يخبرؾ أف
 عن يخبرنا ولم واستواء وعلوا حياة لربنا أف أخبرنا قد وسلم عليو اهلل صلى النبي
 وغضبا ورضا ورحمة وأصابع ورجبل ويدا وجها لو أف وأخبرنا ذلك، من شيء كيفية

 وعبل، جل الرب صفات سائر في القوؿ وىكذا ذلك، من شيء كيفية عن يخبرنا ولم
 وال بآرائنا متأولين الباب ىذا في ندخل ال النص، وقف حيث الوقوؼ فوجب

 العلم طرؽ انتفت فحيث"  ربنا عند من كل بو آمنا"  إال نقوؿ وال بأىوائنا، متوىمين
 ىذه على نتعرؼ أف أبدا يمكننا ال أنو فاعلم تعالى اهلل صفات حق في بالكيفية
 ألنو األمر، ىذا في للبحث القاصرة لعقولنا العناف نطلق أف لنا يجوز ال بل الكيفية،

 ومدركاتو العقل طاقة تحت يدخل مما إداركو وليس فيو، للعقوؿ مدخل ال غيبي أمر
 وحيث( المحكم قبيل من معانيها إف) قلنا جليا، واضحا الصفات معنى كاف فحيث
 فأىل( الكيفيات باعتبار متشابهة إنها) قلنا عنا، تعالى اهلل أخفاه مما كيفياتها كانت
 -:ضالتين فرقتين بين الخطير الباب ىذا في وسط تعالى اهلل رحمهم والجماعة السنة

 يعلم أنو يزعم من وبين كيفياتها، عن فضبل الصفات معاني يعلم ال أنو يزعم من بين
( الخفي المتشابو من كلها الصفات نصوص) قالوا األولى فالفرقة وكيفياتها، معانيها
 السنة أىل وأما( الجلي الواضح من كلها الصفات نصوص) قالوا الثانية والفرقة

 المتشابو ومن معانيها، في الجلي الواضح من الصفات نصوص إف) وقالوا فتوسطوا
 .بو اهلل ندين الذي الحق ىو وىذا( كيفياتها في الخفي

 .ٔوالملكة العدـ تقابلنقض قاعدة  المسألة الثانية:

                                                           

 :أنواع وىما واحدة، جهة من يجتمعاف ال اللذاف ىما المتقاببلف ٔ
 .والبياض كالسواد يرتفعاف، قد ولكن يجتمعاف ال اللذاف وىما الضداف، -ٔ



 - 143 - 

 الغريب وليس للصفات، نفيهم في والقرامطة الجهمية من الغبلة شبو من المسألة ىذه
 كانت ولو باطلهم على األدلة إيراد عن يتوقفوف ال وأىلو الباطل ألف لها، إيرادىم
 المتكلمين من النظار بعض الشبهة لهذه يذعن أف الغريب وإنما متهافتة، ضعيفة

 .صحيحة وشبهتهم اعتراضهم أف ويعتقدوا
 هلل والكبلـ والبصر السمع صفة إثبات على احتجوا الصفاتية أف المسألة وخبلصة

 فاعترض بضدىا، تصف ال الصفات بهذه متصفاً  يكن لم لو أنو وىو الكماؿ، بدليل
 البصر فنفي - كالجماد - القابل غير أما لها، القابل في يلـز ىذا بأف ىذا على النفاة

 المواضع أحد في اإلسبلـ شيخ يقوؿ لهما، قابل غير لكونو العمى، منو يلـز ال عنو
 اتصافو لـز الكماؿ، بصفة يوصف لم إذا: لهم قيل فإف: (ٖ٘ٔ/ٙ) التعارض درءمن 

 ويقوؿ وىذا، بهذا االتصاؼ يقبل فيما يكوف إنما ىذا: قالوا. النقائص بهذه
 واإليجاب، السلب تقابل ال والملكة، العدـ تقابل متقاببلف ىذاف: المنطقيوف

                                                                                                                                                  

 واحدة، جهة من ال جهتين، من لكن يجتمعاف قد فهذاف والبنوة، كاألبوة المتضايفاف، -ٕ
 إلى بالقياس وبنوتو ابنو، إلى بالقياس أبوتو فإف جهتين، من لكن زيد في تجتمع قد والبنوة فاألبوة

 .أبيو
 كالفرسية، مطلقا، اآلخر عدـ أحدىما أمراف وىما واإليجاب، بالسلب المتقاببلف -ٖ

 .بحيواف ليس زيد حيواف، زيد: ومثل والبلفرسية،
 ال الوجودي األمر ذلك عدـ واآلخر وجودي أحدىما أمراف وىما: والعدـ بالملكة المتقاببلف -ٗ

 البصر، شأنو من عما البصر عدـ فالعمى والجهل، والعلم والعمى كالبصر القابل، من بل مطلقا
 .العلم شأنو من عما العلم عدـ والجهل
 لئلنساف كالبصر جنسو بحق إما للشيء ثابتا يكوف ،أ أمكن وجودي معنى كل: بالملكة والمراد

 ىذه ارتفاع فهو لها المقابل العدـ وأما للرجل، كاللحية شخصو قبح أو زيد، ككتابة نوع بحق أو
 .الملكة

: فيو يقاؿ ال فإنو والعمى، بالبصر لبلتصاؼ قاببل كالحجر، الجماد، يكن لم لما: ىؤالء فقاؿ
-ٖٛٔ/ٕ صليبا - الفلسفي والمعجم ،ٙٓٔ-٘ٓٔ: ص التعريفات انظر) بصير وال أعمى
ٖٜٔ. ) 
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 العدـ تقابل المتقابلين بخبلؼ جميعًا، يرتفعاف ال واإليجاب السلب تقابل والمتقاببلف
 المحل كاف إذا جميعا يرفتعاف قد فإنهما والبصر، والعمى والموت، كالحياة والملكة،

 حية إنها فيها يقل لم والعلم والبصر الحياة تقبل لم لما فإنها كالجمادات، يقبلهما ال
 .جاىلة وال عالمة وال ميتة، وال

 اآلمدى حتى كثيرًا، خلقاً  بو وأضلوا النظار، من كثير على ىذا كبلمهم أشكل وقد
 الذي الدليل في يقدح وأنو صحيح، كبلـ ىذا أف اعتقدوا النظار، أذكياء من وأمثالو
 ذلك وغير والبصر السمع إثبات في اإلثبات أىل ومتكلموا واألئمة السلف بو استدؿ

 ىؤالء على راجت التي والفلسفة المنطق أىل تلبيسات جملة من وىذا الصفات، من
  ا.ىػ" الصريح بالعقل المعلـو الصحيح، الحق من كثير عن فأضلتهم
 أبكار في ذكره - اإلسبلـ شيخ ذكر كما الشبهة بهذه المتأثر - اآلمدى وموقف

 وأنواع الشبهة ذكر بعد( ٚ٘/ٔ) األبكار في قاؿ فقد المراـ، غاية وفي األفكار،
 ال أنو وىو واإليجاب بالسلب التناقض تقابل ىنا ىا بالتقابل أريد فإف: "المتقاببلت

 نفيو يقبل وال الخصم يقولو ما فهو ليس، أو ومتكلما وبصيرا سميعا كونو من يخلو
 الملكة نفي من أيضاً  يلـز فبل والملكة العدـ تقابل بالتقابل أريد وإف.. دليل غير من

: يقاؿ أف يصح ولهذا لهما، قاببل يكوف محل في إال بالعكس، وال العدـ تحقق
 دعوى والعمى للبصر قاببل تعالى الباري بكوف والقوؿ بصير، وال أعمى ال الحجر

 والخرس العمى لزـو امتنع فقد ىذا وعلى المطلوب، على والمصادرة النزاع، محل
 رأى ولما ا.ىػ عنو والكبلـ والسمع البصر نفي ضرورة من تعالى اهلل حق في والطرش
 الصفات، لهذه االستدالؿ في أخرى طريقة على أحاؿ االعتراض ىذا صدؽ اآلمدى

 ال: نقوؿ: فقالوا النقيضين بسلب قالوا فقد وغيرىم القرامطة من الشبهة أصحابة أما
 .وىكذا بصير وال أعمى

 من وبطبلنها زيفها وبين صححها، من وعلى الشبهة ىذه على اإلسبلـ شيخ رد وقد
 :منها عديدة وجوه
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 بصفات االتصاؼ يقبل مما أنقص الكماؿ بصفات االتصاؼ يقبل ال ما أف -ٔ
 بكوف اتصافو كاف فإذا وحينئذ األعمى، الحي من أنقص الحجر كاف ولذلك الكماؿ،

 يقبل ال والذي الجماد من أكمل بذلك المتصف كوف مع ممتنعا، أبكم أصم، أعمى،
 في أعظم بذلك لبلتصاؼ قابل غير تعالى بأنو القوؿ أف علم وضده؛ بهذا االتصاؼ

 .امتناعا أشد وىو نقصو،
 :وحهين من باطل وىو عليو، اصطلحتم اصطبلح ىذا أف -ٕ
 في جاء وقد العرب، لغة في موجود وىذا وميتا، مواتا ييسمى فيو حياة ال ما أف -أ

*  ُيْخَلُقوفَ  َوُىمْ  َشْيئاً  َيْخُلُقوفَ  ال اللَّوِ  ُدوفِ  ِمنْ  يَْدُعوفَ  َوالَِّذينَ : }تعالى قاؿ القرآف،
رُ  َأْمَواتٌ   من وىي العرب أصناـ في وىذا ،( ٕٔ-ٕٓاآلية من: النحل{ )َأْحَياءٍ  َغيػْ

َناَىا اْلَمْيَتةُ  اأْلَْرضُ  َلُهمُ  َوآيَةٌ : }تعالى وقاؿ الجمادات،  ،( ٖٖاآلية من: ّيس{ )َأْحيَػيػْ
 ( .ٚٔاآلية من: الحديد{ )َمْوتَِها بَػْعدَ  اأْلَْرضَ  ُيْحِيي اللَّوَ  َأفَّ  اْعَلُموا: }وقاؿ

 في يخلق أف على قادر اهلل فإف وغيرىا، بالحياة اتصافها يمكن الجامدات أف -ب
 .والعصى الحباؿ تبلع تسعى، حية موسى عصا جعل كما حياة، الجمادات

 فرض سواء ذلك عنو عدـ ما لكل نقص والقدرة والعلم الحياة عدـ نفس أف -ٖ
 واآلخر ويتكلم، ويبصر يسمع أحدىما موجودين قدرنا إذا فإنا قابل، غير أو قابل
 .يقبلو مما أنقص ذلك يقبل ال وما الثاني، من أكمل األوؿ كاف كذلك، ليس

 كنتم فإذا وزيادة، العاـ السلب في ثابت ىو الملكة عدـ في محذور كل أف -ٗ
 وال عالما وال حيا ليس: ذلك مع قولكم كاف أعمى، وال جاىبل وال ميتا ليس: تقولوف
 مبني وىذا وزيادة، وأعمى، وجاىل ميت: يقوؿ من قوؿ في ما النقص من فيو بصيرا،

 .لها القابل من أنقص الملكة يقبل ال ما أف على
 من بو أولى فالواجب نقصا، يستلـز لم إذا الممكن بو اتصف كماؿ كل أف -٘

 الذي - فاإلنساف لغيره، الكماؿ معطي وألنو مل: أ ألنو أولى بو واتصافو الممكن،
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 كاف إذا - القبوؿ عدـ في المثل بو ضربتم الذي الجدار من عندكم أكمل ىو
 .واضح وىذا بو، أولى فالخالق بو، نقص ال الذي الكماؿ صفات من بصفة متصفا

 منو شر في فوقعتم الناقص بالمخلوؽ التشبيو من فررتم أنتم لهؤالء يقاؿ أف -ٙ
 إلى أدى النقيضين سلبكم إف بل نقصا، أشد ىو الذي بالجماد شبهتموه حيث

 .ٔوالممتنعات المعدومات من نقصا أشد ىو بما تشبيهو
 وبياف للمتقاببلت تقسيمهم نفس إلى متجهة أخرى ردود وىناؾ الرد، أوجو أىم ىذه
 .حاصر وغير متداخل أنو

 بالسمع يتصف لم لو اهلل وأف الصفات، إثبات على الدليل ىذا صحة يتبين وبذلك
 وغيره اآلمدى وأف وبطبلنها، ىؤالء شبهة تهافت يتبين كما بضدىا، تصف ال والبصر

 .الشبهة ىذه صحة ظنوا حين الفهم قاصري كانوا
 .المسمىو  االسم المسألة الثالثة:

 غيره، أو المسمى ىو االسم ىل: مسألة الباب ىذا في المشهورة المسائل من
 ليسلم المسمى غر االسم أف تقرير على حرصوا ، والمعتزلةالجهمية أف والمعروؼ

 ىو االسم بل: فقالوا البعض فقابلهم. القرآف بخلق القائل الفاسد مذىبهم لهم
 .السنة إلى المنتسبين بعض قوؿ وىذا اهلل، غير اهلل أسماء إف: يقاؿ ال حتى المسمى،

 :وىي المسألة، ىذه في أقواؿ عدة اإلسبلـ شيخ ذكر وقد
 أسماء إف: يقولوف الذين والمعتزلة الجهمية، قوؿ وىذا المسمى، غير االسم أف -ٔ

 .مخلوؽ فهو غير كاف وما اهلل، غير اهلل

                                                           

 والجواب - المحققة -( ٗٙٔ-ٜ٘ٔ) والتدمرية ،( ٜٙ-ٜٓ/ٔ) الصفدية: سبق فيما انظر ٔ
 التعارض ودرء ،- مخلوؼ ت -( ٙٚ:ص) األصفهانية وشرح ،( ٔٔٔ-ٓٔٔ/ٕ) الصحيح

(ٔ/ٕٕٕ-ٕٕٖ، ٖٗٔ، ٖ/ٖٙٚ-ٖٙٛ، ٗ/ٜ-ٔٓ، ٖٗ-ٗٓ، ٜٔ٘-ٔٙٓ، ٘/ٕٖٚ-
 مجموع وأيضاً  ،( ٜٓ-ٛٛ/ٙ) الفتاوى مجموع األكملية، والرسالة ،( ٖٚٔ-ٖ٘ٔ/ٙ ،ٕٗٚ

 ( .ٖٛ٘-ٖٚ٘/ٕٔ) الفتاوى مجموع والكيبلنية ،( ٕٗ-ٕٕ/ٛ ،ٖٛ٘/ٙ) الفتاوى
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 من كبل وأف وإثباتا، نفيا العبارات ىذه مثل إطبلؽ عن واالمساؾ التوقف-ٕ
 أبو ذكره وكما وغيره، الحربي إبراىيم عن الخبلؿ ىذا ذكر وقد بدعة، اإلطبلقين

 صريح كتابو في، فقاؿ في الحماقات من وعده ، السنة صريح في الطبري جعفر
 من فإنو غيره ىو أـ المسمى ىو االسم في القوؿ وأما(: ٕٚ-ٕٙ: ص) السنة

 ابن قوؿ: قلت(. فُيستمع إماـ من قوؿ وال فيُتبع فيها أثر ال التي الحادثة الحماقات
 بعد حدث المسألة ىذه في النزاع أف إلى يشير( فيستمع إماـ من قوؿ وال: )جرير
 في الكبلـ عليو يشق كاف أحمد اإلماـ أف يعلى أبي ابن وذكر األوائل، السلف أئمة

 ىو وال المسمى غير االسم إف يقوؿ وال محدث، كبلـ ىذا: )ويقوؿ والمسمى االسم
 اْلُحْسَنى اأْلَْسَماءُ  َولِلَّوِ : }تعالى لقولو اتباعا للمسمى االسم إف: يقوؿ ولكن ىو

 في القوؿ ىذا األشعري ونسب، (ٕٓٚ/ ٕ) الحنابلة طبقات: انظر{. ِبَها فَاْدُعوهُ 
  .كبلب ابن أصحاب بعض إلى( ٕٚٔص) المقاالت

 بكر أبي مثل السنة، إلى المنتسبين من كثير قوؿ وىذا المسمى، ىو االسم أف -ٖ
 أحد وىو. وغيرىم البغوي محمد وأبي والبللكائي، الطبرى، القاسم وأبي العزيز، عبد

 .ٔوغيره فورؾ بن بكر أبو اختاره األشعري، الحسن أبي أصحاب قولي
 :أقساـ ثبلثة األسماء أف األشعري الحسن أبي عن المشهور الثاني القوؿىو و  -ٗ

 .الموجود كاسم المسمى، ىو االسم يكوف تارة
 .الخالق كاسم المسمى، غير يكوف وتارة
 .ٕوالقدوس العليم كاسم غيره وال ىو يكوف ال وتارة

                                                           

: ص) المقاالت، و (ٜٕ/٘)،  وشرح السنة (ٕٗٓ/ٕ) السنة أىل اعتقاد أصوؿ شرح ٔ
ٕٜٖ،ٕٜٓ،ٕٔٚ). 

: وانظر ،(ٖٖٚ-ٖٖٙ/ٔ) اإليماف لشعب الجامع في البيهقي قبلو والذي القوؿ ىذا ذكر ٕ
 ( .ٕٚ -ٔٚص) االعتقاد
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 والسنة الكتاب وافقوا فهؤالء السنة، أىل أكثر يقولو كما للمسمى، االسم أف -٘
 َما َأيِّا) : وقاؿ[ ٓٛٔ: األعراؼ] ( اْلُحْسَنى اأْلَْسَماءُ  َوِللَّوِ ) : تعالى لقولو والمعقوؿ

 ىو االسم ىل: لهم قيل إذا وىؤالء[ ٓٔٔ: اإلسراء] ( اْلُحْسَنى اأْلَْسَماءُ  فَػَلوُ  َتْدُعوا
 المسمى، بو يراد ولكن المسمى، نفس ىو ليس: فقالوا فصلوا" غيره؟ أو المسمى

 قد المخلوؽ فإف باطل؟ فهذا. مباينا يكوف أف يجب أنو بمعنى غيره إنو: قيل وإذا
 وليس كبلمو، من وأسماؤه بالخالق، فكيف منو، بائنة تكوف فبل نفسو بأسماء يتكلم
 باسم، غيره الرجل يسمى أف مثل بائنا، نفسو االسم يكوف قد ولكن عنو، بائنا كبلمو

 المسمى، بو المقصود لكن بالمسمى، قائما ليس نفسو االسم فهذا باسمو، يتكلم أو
 . ٔ"وبيانو المسمى اظهار مقصوده االسم فإف

                                                           

. المسمى ىو االسم: والثانية. المسمى غير االسم: األولى. صور ثبلث ىاىنا أف الحاصلف ٔ
 االسم إف القائل فقوؿ وباطبل، حقا فتحتمبلف األولياف الصورتاف فأما. للمسمى االسم: والثالثة

 اهلل أسماء ألف باطل معنى فهذا مخلوؽ، وأنو الذات غير االسم لفظ أف أراد إف المسمى غير
 .مخلوقة غير اهلل فأسماء مخلوؽ غير وكبلمو كبلمو من تعالى
 غير مثبل زيد لفظ ألف ولغة، عقبل صحيح كبلـ فهذا اهلل، ذات غير اهلل أسماء أف القائل أراد وإف
 فمن وباطبل، حقا تحتمل فأيضا المسمى، عين االسم أف: الثانية الصورة وأما. الشارب اآلكل زيد
 معنى فهذا مخلوقة، اهلل أسماء ألفاظ أف وأراد الذات باالسم وأراد المسمى عين االسم إف قاؿ

 يقل ولم المسمى عن ينفك ال االسم بمعنى المسمى عين االسم أف أراد وإف. سبق كما باطل
 ال واضح كبلـ فهو للمسمى االسم أف وىي: الثالثة الصورة وأما. حق كبلـ فهو اهلل، أسماء بخلق
 اهلل قاؿ فقد عليو، يدالف والسنة الكتاب بل المحدثة الكلمات من وليس تدليس وال فيو تلبيس
 غير أو المسمى عين االسم إف القائل قوؿ أف فالحاصل{. اْلُحْسَنى اأْلَْسَماءُ  َولِلَّوِ : }وتعالى تبارؾ

 إماـ لساف على جرى وإف الحق، المعنى على فُيحمل السنة أئمة من إماـ عن صدر إف المسمى
 .الباطل المعنى على فيحمل الكبلـ أىل أئمة من

 من طياتها في ولما وتلبيسها لغموضها الكبلـ أىل مصطلحات معرفة إلى العلم طلبة ننبو ولذلك
 .المستعاف واهلل والشطط، التعطيل
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 ومن: ضعفهما وبين اإلسبلـ شيخ ناقشهما وقد ٔضعيفاف قوالف لهم فاألشاعرة
 أف على اقتصروا لو قلت: "قولو المسمى ىو االسم إف: منهم قاؿ من على ردوده
 يَا" قولو في ذكروه كما -المسميات بها فالمراد الكبلـ في ذكرت إذا الشيء أسماء
 فهمو، من فيو ينازعو ال واضحا، معنى ذلك لكاف -ذلك ونحو[ ٕٔ: مريم" ]َيْحَيى
 وغيرىم السنة أىل من الناس جمهور قولهم أنكر ولهذا ذلك، على يقتصروا لم لكن
( ـ س، أ،) ىو الذي اسم لفظ أف دعواىم مثل الباطلة، األقواؿ من قولهم في لما

 ىى وعمرو زيد مثل -األسماء ىى التي -األسماء وأف ونفسو، الشيء ذات معناه
 جميع يعلمو لما مخالف باطل وكبلىما المسميات، أسماء ىي ليست التسميات،

 إف: ليقولوا التكليف ىذا تكلفوا فهم وأيضا...  يقولونو ولما األمم جميع من الناس
 الجهمية فيو تنازع ال مما وىذا مخلوؽ غير اهلل أف ومرادىم مخلوؽ، غير اهلل اسم

. المسميات ىي ىؤالء قاؿ لما إال مخلوقة األسماء قالوا ما أولئك فإف والمعتزلة؛
 بو أرادوا ولكن اللفظ، في السنة أىل ووافقوا المعنى، في والمعتزلة الجهمية فوافقوا

 إذا معناه( ميم سين، ألف،) وىو اسم لفظ أف من بو القوؿ إلى أحد يسبقهم لم ما
 األشياء، أسماء ىى التي األقواؿ ىى اللفظ ىذا معنى بل المسماة، الذات ىو أطلق
 مسماة ىى األسماء ىذه أف على يدؿ ال االسم فلفظ وجاىل، وعالم وعمرو، زيد مثل
 .لهم مناقشتو آخر إلى"  ٕ...
"  -أقساـ ثبلثة إلى األسماء قسموا الذي -األشاعرة من الثاني القوؿ أىل أف ذكر ثم

( ميم سين، ألف،) ىو الذي باالسم المراد أف لهم سلم إذا فإنو آخر؛ وجو من غلطوا
                                                                                                                                                  

 يقاؿ وال بذلك، األدلة لورود للمسمى؛ االسم إف: يقاؿ أف السنة أىل عند الراجح: الخبلصة
 كتاب انظر. وباطبل حقا تحتمل إنها إذ الحق المعنى ببياف إال المسمى غير أو المسمى ىو االسم
 (.ٛٓٔص) الخميس عثماف للشيخ السنة أىل اعتقاد

 ورده مخالفتو مع المسمى، غير االسم أف: يقوؿ أنو األشعري إلى المجرد في فورؾ ابن نسب ٔ
 ( .ٜٖ-ٖٛ: ص) المجرد: انظر الجهمية، على

 ( .ٕٜٔ-ٜٔٔ/ٙ) الفتاوى مجموع -والمسمى االسم في قاعدة ٕ
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 المخلوقات ىو ليس نفسو، الخالق الرب ىو الخالق فاسمو األسماء مسمى ىو
 ىو العلم فليس لو، صفة العلم الذي العليم، الرب ىو العليم واسمو عنو، المنفصلة
 ىو ىنا االسم: أصلهم على يقاؿ أف الواجب فكاف العليم، ىو المسمى بل المسمى،
 ىو الخلق اف: قولهم ثم وفعلو، المسمى ىو االسم الخالق وفي وصفتو، المسمى

 جمهور لقوؿ مخالف ضعيف، قوؿ بذاتو، قائما فعبل الخلق وليس المخلوؽ،
 .ٔ"المسلمين

 من البد وأنو للمسمى، االسم وأف الراجح القوؿ ىو الخامس القوؿ أف يتبين وبهذا
 .غيره أو المسمى ىو االسم: قاؿ لمن المقصود عن االستفصاؿ

 . ؟ غيره أو الموصوؼ ىي الصفة ىل المسألة الرابعة:
 األلفاظ من ذلك وكل غيره، أو المسمى ىو االسم ىل: بمسألة شبيهة المسألة ىذه

 ينبغي ال أنو وىو محدد، واضح موقف فيها اهلل رحمهم للسلف كاف التي المجملة
 .االستفصاؿ من بد ال بل اإلثبات، وال النفي إطبلؽ
 ىذه بحث منشأ توضيح الراجح، وبياف ذلك في الخبلؼ عرض قبل ىنا والمهم

: بالقوؿ أحيانا عنها يعبر والتي غيره، أو الموصوؼ ىي الصفة ىل مسألة أي المسألة،
 أىل ردود خبلؿ من نشأف ذلك أف يظهر والذي غيرىا، أو الذات ىي الصفات ىل

 :النصاري على الكبلـ
 من فكاف بإنساف، تجسدت شيء كل خلق بها التي اهلل كلمة إف: قالوا فالنصارى -أ

 خلق بها اهلل كلمة إف: قولهم تهافت بينوا أف باطلهم لبياف عليهم اإلسبلـ أىل ردود
 فالخالق كبلمو، وىو" كن" بقولو األشياء خلق وىو اهلل، ىو الخالق ألف شيء، كل
 بو بل لها، الخالق ىو ليس األشياء خلقت بو الذي فالكبلـ األشياء، بو يخلق لم

 الصفة، مجرد والكلمة. الخالق ىي الكلمة جعلوا أنهم ىؤالء فضبلؿ األشياء، خلق
 ىو ليس الخالق، ىو فهذا الموصوؼ مع الصفة كانت وإف خالقة، ليست والصفة

                                                           

 ( .ٕٕٓ-ٕٔٓ/ٙ) الفتاوى مجموع -والمسمى االسم في قاعدة ٔ
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 خلقت بها التي والكلمة واألرض للسموات الخالق بين والفرؽ بو، المخلوؽ
 فهؤالء ٔ... والقادر القدرة بين كالفرؽ معروؼ، ظاىر أمر واألرض السموات
 أحد في الةح جعلوىا بل خالقة، وجعلوىا الموصوؼ، غير الصفة جعلوا النصارى

 .المخلوقات
 تطرقوا أف للنصارى - المعتزلة وخاصة - الكبلـ أىل مناقشة آثار من وكاف -ب

 أف منو يلـز هلل صفة إثبات وأف القدماء، تعدد شبهة فنشأت كثيرا، الموضوع لهذا
 - المعتزلة أي - فظنوا القدماء، تعدد لـز الموصوؼ غير كانت وإذا قديمة، تكوف

 عن الصفات جميع بنفي إال يتم ال النصارى شرؾ من والخلوص التوحيد، تحقيق أف
 :على ذلك وبنوا تعالى اهلل
 .قديمة تكوف أف بد ال هلل الصفة وأف، الذات وغير الموصوؼ، غير الصفة أف

 .ٕباطل وىو القدماء، تعدد منو يلـز هلل الصفات إثبات أف والنتيجة
 لم - المعقوالت في والبحث الكبلـ أرباب وىم - المعتزلة ىؤالء أف والعجيب
 وال شبهة فبل ثم ومن صفاتها، عن تنفك أف يمكن ال الذات أف عقولهم تستوعب

 .تعدد
 يستخدموف وصاروا المسألة، ىذه ببحث اىتموما وغيرىم األشعرية جاءت فلما -ج

 قديمة، وصفتو قديم، الرب: يقولوا كأف والصفات، الذات قدـ بياف عن معينة عبارات
 أو بالتغاير، اإلشعار من والتثنية العطف في لما قديماف وصفاتو الرب: يقولوف وال

 وال الذات ىي يقاؿ ال الصفات أف بينوا كما. وىكذا قديم، بصفاتو الرب: يقولوف
 .المعتزلة فيها وقع التي الشبهة ىذه من حذرا غيره،

                                                           

 ( .ٗٗ-ٗ٘/ٖ ،ٕٜٕ ،ٕٙٙ/ٕ) الصحيح الجواب: انظر ٔ

 وشرح مصر، ط بعدىا، وما( ٚٚٔ: ص) بالتكليف المحيط في المعتزلة مذىب تفصيل: انظر ٕ
 ضمن( ٖٛٔ-ٕٛٔ/ٔ) الدين أصوؿ في والمختصر ،( ٜٚٔ-ٜ٘ٔ: ص) الخمسة األصوؿ

 .والتوحيد العدؿ رسائل
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 :ىي غيره أو الموصوؼ ىي ىل الصفة في األقواؿ وخبلصة
 قوؿ وىذا الذات، غير الصفات أو الموصوؼ، غير الصفة: يقوؿ من قوؿ -ٔ

 .ٔتثبتها والكرامية الصفات، تنفي والمعتزلة والكرامية، المعتزلة
 الصفة أف: مفرقا أقوؿ أنا: بينهما،فيقوؿ يجمع وال األمرين، بين يفرؽ من قوؿ -ٕ

 السلبين بين أجمع ال ولكن الموصوؼ غير ليست إنها:وأقوؿ الموصوؼ ىي ليست
 في ليس ما اإليهاـ من فيو النفي بين الجمع ألف غيره، وال الموصوؼ ليست: فأقوؿ

 قديم، الموصوؼ: ىذا على يقوؿ الذي األشعري، الحسن أبي قوؿ وىذا التفريق،
 ىو ال: الجمع عند يقاؿ ال كما قديماف،: الجمع عند يقوؿ وال قديمة، والصفة

 .ٕغيره وال الموصوؼ
: يقولوف وصاروا السلبين، بين الجمع يجوز من األشاعرة من األشعري بعد جاء -ٖ

 بإثبات القوؿ إطبلؽ يجوزوف صاروا كما غيره، وال الموصوؼ ىي الصفة ليست
 إثبات ذلك من يلـز لهم قالوا الذين المعتزلة على يردوف ىؤالء وصار قديمين،
 والبياض كالسواد تماثلهما يوجب ال قديمين كونهما أف" منها ردود ةبعد قديمين
 معنى ليس وأنو تماثلهما يجب ال ىذا ومع للجوىر، مخالفين كونهما في اشتركا
 الموصوؼ كاف إذا وليس محدثة، وصفاتو محدث النبي وألف...  اإللو معنى القديم

 الصفات كانت إذا يجب ال كذلك محدثة، لكونهما أنبياء صفاتو يكوف أف وجب نبيا

                                                           

 (.ٖٖٙ/ٖ) الفتاوى مجموع: انظر ٔ

: ص المجرد في فورؾ ابن إليو نسب وقد( ]ٔٚ-ٓٚ: ص) الثفر أىل إلى الرسائل: انظر ٕ
 مجموع - األكملية الرسالة: أيضاً  وانظر[ غيره وال ىو ىي لصفاتو يقاؿ ال: يقوؿ أنو ،ٖٛ

 التعارض ودرء ،( ٓٙٔ/ٚٔ) الفتاوى مجموع - واإليماف العلم أىل وجواب ،( ٜٙ/ٙ) الفتاوى
(٘/ٜٗ. ) 
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 الباقبلني، قوؿ وىذا ،"قديمة لكونهما آلهة تكوف أف قديما بها والموصوؼ قديمة
 .ٔيعلى أبي والقاضي

 فيو" الغير" لفظ وأف إجماؿ، فيو الكبلـ ىذا أفالقوا الرابع قالوا:  أصحاب -ٗ
 الموصوؼ إنها: الصفة عن يقولوف ال وىؤالء التفصيل، من بد فبل ثم ومن إجماؿ،

 أف ويبلحظ. غيره وال الموصوؼ ىي ليست: يقولوف وال غيره، إنها: يقولوف وال
 الذين يعلى أبي والقاضي الباقبلني قوؿ ىو كما ثالث قوؿ إثبات ليست المقصود

 ال أنو المقصود بل ثالث، قوؿ ىذا فإف - غيره وال الموصوؼ ىي الصفة ليست قالوا
 .اإلجماؿ من ذلك في لما اللفظين إطبلؽ تركوا وىم وإثباتا، نفا: اإلطبلؽ ينبغي
 .ٕكبلب ابن قوؿ أنو كما وغيره، أحمد كاإلماـ السنة، أىل جمهور قوؿ وىذا

 بأف عنو ويعبر المنفصل، المباين بو يراد فقد: إجماؿ فيو" الغير" لفظ: قالوا وىؤالء
 مكاف أو بزماف اآلخر أحدىما مفارقة جاز ما أو وعدمو، أحدىما وجود جاز ما الغيرين

 بأحدىما العلم جاز ما بأنو ويعبر الشيء، عين ىو ليس ما بالغير يراد وقد، وجود أو
 .ٖاآلخر دوف

 :األمر فيفصل ىذا وعلى األمرين، بين فرؽ وىناؾ
 وىو األوؿ، بالغير أريد إف: قيل غيره؟ أو الموصوؼ ىي الصفات ىل: قيل فإذا -ٔ
 المعنى بالغير أريد وإف الموصوؼ، غير الصفة فليست اآلخر، أحدىما مفارقة جاز ما

 .الموصوؼ غير فالصفة - اآلخر دوف بأحدىما العلم جاز ما وىو - الثاني
                                                           

-ٕٓٔ ،ٕٚٓ-ٕٙٓ: ص) التمهيد، و (ٛٔٔ: ص) بالتدمرية وقارف ،( ٓ٘/٘) التعارض درء ٔ
 ( .ٙٗ:ص) المعتمد، و (ٖٛ: ص[ )اإلنصاؼ باسم المطبوعة] الحرة ورسالة ،( ٕٕٔ

 ،( ٜٗ/٘ ،ٕٓٚ/ٕ) التعارض ودرء ،( ٓٙٔ-ٜ٘ٔ/ٚٔ) واإليماف العلم أىل جواب: انظر ٕ
 .(ٓٚٔ-ٜٙٔ: ص) األشعري مقاالت: وانظر

-ٓٙٔ/ٚٔ) الفتاوى مجموع - واإليماف العلم أىل وجواب ،( ٕٔٛ/ٔ) التعارض درء: انظر ٖ
-ٜٙ: ص) ينيةوالسبع ،( ٓٚٔ/ٕٔ) الفتاوى مجموع - القرآف في المصرية والمسألة ،( ٔٙٔ

ٜٚ). 
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 األوؿ بالمعنى غيره ليست أنها بذلك قاصد الموصوؼ، ىي الصفة إف: قاؿ فمن
 المعنى بالغير قاصداً  الموصوؼ غير الصفة: قاؿ إف وكذا صحيح، فقولو الغير، للفظ
 التفصيل، بهذا يقولوف والسلف باطل، األمرين وعكس. أيضاً  صحيح فكبلمو الثاني
  .صفاتو عنو تنفك ال الموصوؼ أف المعلـو ومن

 غيرىا؟ أو الذات ىي الصفات ىل أو الذات، على زائدة الصفات ىل: قيل وإذا -ٕ
 وىي عليها، زائدة فالصفات الصفات نفاة بها يقر التي المجردة بالذات أريد إف: قالوا
 إال موجودة تكوف ال فتلك الخارج في الموجودة الذات بالذات أريد وإف الذات، غير

 .المعنى بهذا غيرىا وال الذات، على زائدة ليست والصفات البلزمة بصفاتها
 ىي أو الذات غير الصفات بأف القوؿ أطلق من وصواب خطأ يتضح ذلك ومن

 .اإلجماؿ من الذاتو  الغير، لفظ في ما حسب على ،ٔالذات
 فصلوا بل ذلك، في األمرين يطلقوا لم حين السلف مذىب أرجحية يتبين وبذلك

 ٕردوده باطبل كاف وإف قبلوه حقا كاف فإف المراد، عن واستفصلوا
 وال نص بها يرد لم وإف هلل األسماء بعض أطلقوا المتكلمين بعض المسألة الخامسة:

 ذاكرا ىؤالء اإلسبلـ شيخ ناقش وقد. ٔوغيرىا والذات القديم، كاسم وذلك إجماع،
 :طريقتين على تعالى اهلل أسماء في المسلمين إف: فقاؿ ذلك في الخبلؼ

                                                           

 غير الصفات إف: القائل قوؿ بين يفرؽ أ، يجب أنو وىي ىنا، دقيقة مبلحظة اإلسبلـ لشيخ ٔ
 تعالى" اهلل" اسم بخبلؼ للصفة، بمغايرتو يشعر" الذات" لفظ ألف اهلل، غير إنها: وقولو الذات

 من ذلك في لما اهلل، غير الصفات إف: يقاؿ ال فإنو ذلك وعلى كمالو، لصفات متضمن فإنو
 بأف اإلشعار من بالذات التعبير في لما صحيحاً، يكوف فقد الذات غير إنها القوؿ أما. اإليهاـ

 والصفدية ،( ٖٛٓ/ٖ) الصحيح الجواب: انظر. صفاتها دوف المجردة بالذات المقصود
 ( .ٕٚ/ٓٔ) التعارض ودرء ،( ٜٓٔ-ٛٓٔ/ٔ)

-ٕٓ/ ٖ ،ٖٕٔ-ٖٕٓ/ٕ) والدرء ،( ٜٓٔ-ٛٓٔ: ص) التسعينية: المسألة ىذه في انظر ٕ
ٕ٘، ٘/ٖٚ-٘ٓ، ٖٖٛ، ٜ/ٖٔٙ، ٔٓ/ٕٔٓ، ٕٖٔ، ٕٖ٘. ) 
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 بها جاءت التي باألسماء إال يسمى فبل شرعية، سمعية أسماءه إف: يقوؿ منهم كثيير
 .واالتباع التوقف على مبناىا والعبادات عبادة، ىذه فإف الشريعة،

 فإف بو، تسميتو يحـر لم لو ثابتا معناه وكاف اللغة، في معناه صح ما: يقوؿ من ومنهم
 .عفوا فيكوف ذلك علينا يحـر لم، الشارع

 فإذا عنو؛ بها يخبر أو باألسماء، يدعى أف بين يفرؽ أف وىو: الثالث القوؿ والصواب
 فَاْدُعوهُ  اْلُحْسَنى اأْلَْسَماءُ  َوِللَّوِ ) : تعالى قاؿ كما الحسنى باألسماء إال يدع لم دعى

 فهو عنو اإلخبار وأما ،[ ٓٛٔ: األعراؼ] ( َأْسَمائِوِ  ِفي يُػْلِحُدوفَ  الَِّذينَ  َوَذُروا ِبَها
 العربية، بغير أسماؤه يترجم أف ِإلى المراد الغير تفهيم في احتيج فإذا الحاجة، بحسب

 بعد آخر موضع في ويقوؿ ،ٕ"محرما ذلك يكن لم صحيح معنى لو باسم يعبر أو
: يقاؿ أف مثل عنو اإلخبار إلى احتيج إذا وإما: "قاؿ الثالث القوؿ في ذكره ما ترجيح

 تحقيق في فقيل ذلك، ونحو بنفسها، قائمة ذات وال موجود، وال بقديم ىو ليس
 ليس: " وقيل بنفسها، قائمة ذات وىو موجود، قديم، سبحانو ىو بل: اإلثبات

 التى األسماء ىذه بمثل يدعى ال كاف وإف سائغ فهذا. شيء ىو بل: فقيل" بشيء
 .ٖ... " شيء يا: القائل كقوؿ المدح على يدؿ ما فيها ليس
 يفصل الذي ىو واإلخبار الدعاء بين اإلسبلـ شيخ ذكره الذي الدقيق التفريق فهذا

 علـو في خوضهم بسبب ترد لم التى األسماء بعض ذكروا إنما والمتكلموف األمر، في
. انظر كتاب موقف ابن تيمية مجاراتهم إلى فاضطروا الفبلسفة واصطبلحات الكبلـ

 من األشاعرة.
 

                                                                                                                                                  

 ،( ٜ: ص) للبيهقي والصفات واألسماء ،( ٛٛٔ/ٔ) اإليماف شعب في المنهاج: انظر ٔ
 ( .ٖٙ٘-ٖ٘٘: ص) للرازي البينات ولوامع ،( ٘ٙٔ: ص) للغزالي األسنى والمقصد

 .   (ٖٕٓ/ٖ) الصحيح الجواب ٕ

 البن الفوائد وبدائع ،(ٜٕٛ-ٜٕٚ/ٔ) التعارض درء: وانظر ،(ٖٔٓ/ٜ) الفتاوى مجموع ٖ
 (.ٕٛٔ/ٔ) القيم
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 (اهلل كبلـ القرآف بأف اإليماف في باب)
 وال بخالق ليس وتنزيلو، اهلل كبلـ القرآف أف: السنة أىل قوؿ ومن: محمد قاؿ

 .يعود وإليو بدأ، وتعالى تبارؾ منو مخلوؽ،
 صالح، بن معاوية عن وىب، ابن عن يونس، عن أسلم، عن إسحاؽ وحدثني - ٕٛ
 اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ نفير بن جبير عن أرطاة، بن زيد عن الحارث، بن العبلء عن

 منو خرج شيء من إليو أحب بشيء اهلل إلى ترجعوا لن إنكم): وسلم عليو اهلل صلى
 .ٔ(القرآف يعني

                                                           

/ ٘) وأحمد ،(ٓ٘ٔ/ ٕ) الترمذي أخرجو(: ٜٚ٘ٔ) الضعيفة في األلباني العبلمة قاؿ ٔ
( ٕ/ ٙ٘ٔ) المعاني مفتاح في الكبلباذي بكر وأبو ،(ٕ/ ٖٓؽ) الصبلة في نصر وابن ،(ٕٛٙ

 وقاؿ. مرفوعا أمامة أبي عن أرطاة بن زيد عن سليم أبي بن ليث عن خنيس بن بكر طريق من
 المبارؾ، ابن فيو تكلم قد خنيس بن وبكر الوجو، ىذا من إال نعرفو ال غريب حديث: " الترمذي

 صلى النبي عن نفير بن جبير عن أرطاة بن زيد عن الحديث ىذا روي وقد. عمره آخر في وتركو
 األخيرة بالجملة مرفوعا مرسبل نفير بن جبير إلى بذلك إسناده ساؽ ثم: قلت".  وسلم عليو اهلل

/ ٕ) المجمع في الهيثمي أورده وقد... ".  أفضل بشيء اهلل إلى ترجعوا لن إنكم: " بلفظ فقط
 رواه: وقاؿ. مرفوعا مرسبل( تصحيف وىو نوفل األصل وفي) نفير بن جبير عن بتمامو( ٕٓ٘

 ابن منو األخيرة الجملة روى والحديث. كبلـ وفيو سليم أبي بن ليث وفيو الكبير في الطبراني
 خنيس بن بكر حدثنا: القاسم بن ىاشم فيو أحمد شيخ طريق من( ٔٚص) الليل قياـ في نصر

 ابن العبلء عن معاوية عن مهدي بن الرحمن عبد طريق من الترمذي أخرجو المرسل والحديث. بو
 وصلو وقد. اختلط قد وكاف الحارث، بن العبلء فيو إرسالو مع وىذا. بو أرطاة بن زيد عن الحارث

 عامر بن عقبة عن نفير بن جبير عن بإسناده صالح بن معاوية حدثني: فقاؿ صالح، بن اهلل عبد
 أف وفيو. الذىبي ووافقو اإلسناد، صحيح: وقاؿ( ٔٗٗ/ ٕ) الحاكم أخرجو. بو مرفوعا الجهني

 المخالف كاف إذا فكيف خالف؟ إذا فكيف تفرد إذا بو يحتج فبل ضعف، فيو صالح بن اهلل عبد
 موصوال مداره أف والسيما الصحة؟ لو فأنى رأيت، كما أرسلو فقد مهدي، ابن الثقة الحافظ
( ٜٔص) العباد أفعاؿ خلق في البخاري اإلماـ قاؿ وقد حالو، عرفت وقد العبلء، على ومرسبل

 مكاف في أخرجو قد الحاكم رأيت ثم، وانقطاعو إلرسالو يصح، ال: معلقا الحديث ذكر أف بعد
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 أخبرنا: قاؿ مطين أخبرنا: قاؿ حيوف بن محمد عن مسرة بن وىب وحدثني - ٜٕ
 ذكواف، بن حفص بن عمر عن مهاجر، بن إبراىيم عن الحزامي، المنذر بن إبراىيم

 طو قرأ اهلل إف): وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ ىريرة أبي عن الحرقة، مولى عن
 ألمة طوبى: قالوا القرآف، المبلئكة سمعت فلما عاـ، بألف آدـ يخلق أف قبل ويس
 .ٔ(بهذا تكلم لمن وطوبى ىذا، تحمل ألجواؼ وطوبى عليها، ىذا ينزؿ

                                                                                                                                                  

 أحمد حدثني: شبيب بن سلمة طريق من( ٖٕٙ ص) األسماء في البيهقي وعنو( ٘٘٘/ ٔ) آخر
 ذر أبي عن: فزاد نفير، بن جبير عن المتقدـ بإسناده مهدي بن الرحمن عبد حدثنا: حنبل بن

 سلمة إلى السند صح إف وىذا: قلت! الذىبي ووافقو اإلسناد، صحيح وقاؿ بو، مرفوعا الغفاري
 فأوردت العلة ىذه عن غفلت كنت وقد ىذا. أعلم واهلل. فقط الحارث بن العبلء علتو شبيب بن

 على وقف فمن لها، أتنبو أف دوف ىنا بنحومما ىناؾ وخرجتو( ٜٔٙ) الصحيحة في الحديث
 ". أوأخطأنا نسينا إف تؤاخذنا ال ربنا." عليو فليضرب ذلك

 

 ،(ٚٓٙ رقم ، ٜٕٙ/ٔ) عاصم أبى وابن ،(ٖٗٔٗ رقم ، ٚٗ٘/ٕ) الدارمى أخرجو أخرجو ٔ
 بن المهاجر بن إبراىيم ٘ٙ ترجمة ، ٙٙ/ٔ) والعقيلى ،(ٖٕٙ ص) التوحيد فى خزيمة وابن

 السنة أصوؿ شرح في والبللكائي ،(ٙٚٛٗ رقم ، ٖٖٔ/٘) األوسط في والطبراني ،(مسمار
 وابن ،(مسمار بن مهاجر بن إبراىيم ٓٙ ترجمة ، ٕٙٔ/ٔ) الكامل في عدي وابن ،(ٖٛٙ)

 ٙٚٗ/ٕ) الشعب فى والبيهقى ،(مهاجر بن إبراىيم ٛٔ ترجمة ، ٛٓٔ/ٔ) المجروحين في حباف
( ٘ٚٗ/ٕ) قزوين تاريخ في والرافعى ،(ٔٓٙ رقم ، ٕٙٔ/ٔ) والديلمى ،(ٕٓ٘ٗ رقم ،

 غيره، يرويو ال النو ىذا من أنكر حديثا البراىيم أجد لم: عدى ابن عنو قاؿ والحديث ،وغيرىم
 ابن وقاؿ ،(ٗٔٔ/ٔ) اللساف في الحافظ وأقره موضوع، متن ىذا: حباف بنا حاتم أبو وقاؿ

 السير في الذىبي وقاؿ موضوع، حديث ىذا(: ٖٕٛ رقم ، ٘٘ٔ/ٔ) الموضوعات في الجوزي
 تفسيره في كثير ابن وقاؿ ضعيفاف، وشيخو مهاجر فابن منكر حديث ىذا(: ٜٔٙ/ٓٔ)
 المغني في العراقي وقاؿ فيهما، تكلم وشيخو مهاجر بن وإبراىيم نكارة وفيو غريب(: ٕٙٙ/٘)
 وضعفو مسمار بن مهاجر بن إبراىيم فيو(: ٙ٘/ٚ) الهيثمى وقاؿ ضعيف، إسناده(: ٖٖٙ/ٔ)

 .منكر (:ٕٛٗٔ) الضعيفة في األلباني العبلمة وقاؿ ،الحديث بهذا البخارى
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 من أدركتو من كل كاف: قاؿ عباد بن زىير عن وضاح، ابن عن وىب وحدثني - ٖٓ
 يونس، بن وعيسى عياض، بن وفضيل عيينة، بن وسفياف أنس بن مالك: المشايخ

 مكة: األمصار فقهاء من أدركت ممن وغيرىم الجراح بن ووكيع المبارؾ، بن اهلل وعبد
 وال بخالق ليس اهلل كبلـ القرآف: يقولوف وغيرىا ومصر والشاـ والعراؽ والمدينة
 .مخلوؽ وال بخالق ليس اهلل كبلـ القرآف أف ويؤمن يعلم حتى علم ينفعو وال مخلوؽ،

 وال بخالق ليس: يقوؿ حتى قط اهلل كبلـ: يقوؿ أف أحدا يسع وال: وضاح ابن قاؿ
 مخلوؽ، وال بخالق ليس اهلل كبلـ القرآف أف ويوقن يعلم حتى علم ينفعو وال مخلوؽ

 .ٔالعظيم باهلل كفر فقد ىذا بغير قاؿ ومن يعود، وإليو بدأ وجل عز منو
 وال بخالق ليس مفروؽ منزؿ وجل عز اهلل كبلـ: اهلل رحمو القاسم بن مسلمة وقاؿ

 القرآف ىي التبلوة ألف؛ مخلوقة غير لو تبلوتنا وإف ألفاظنا فيو تدخل ال مخلوؽ،
 القرآف أف، زعم ومن مخلوقا، القرآفأف  زعم فقد مخلوقة التبلوة أف زعم فمن بعينو،

 .كافر فهو مخلوؽ اهلل علم أف زعم ومن مخلوؽ، اهلل علم أف زعم فقد مخلوؽ،
 الباب:مسائل في 

 واألثر، الحيث أىل والجماعة السنة أىل قوؿ ،القرآف في الحق القوؿ ىو ىذا
 اإلسبلـ شيخ ذكرىم طوائف سبع القرآف في البدع أىل من السنة ألىل والمخالفوف

 .الصواعق في القيم وابن المنهاج، في تيمية ابن
 ؟"المتكلم" ومن" الكبلـ" مسمى المذاىب في :مسألة

 كل عليو بنت قد ذلك في الخبلؼ أف ويبلحظ اإلطبلؽ، عند مسمهما والمقصود
 :أربعة" الكبلـ" مسمى في واألقواؿ، تعالى اهلل كبلـ في قولها طائفة

 جزء فليس المعنى وأما اللفظ، ىو ومسماه الحروؼ، لمجرد اسم ىو قيل -ٔ
 اسم الكبلـ أف فعندىم وغيرىم، المعتزلة قوؿ وىذا مسماه، مدلوؿ ىو بل مسماه؛

 عن منفصل مخلوؽ إنو اهلل كبلـ في قالوا ولذلك ،المعنى على داللتو بشرط للفظ

                                                           

 إسناده ضعيف، وما ورد في ىذا األثر صح في آثار أخرى كثيرة. ٔ
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 مخلوقة فجعلوىا باهلل تقـو أف يجوز ال وىذه والحروؼ، األلفاظ ىو الكبلـ ألف اهلل،
 .منفصلة

 اللفظ على الكبلـ وإطبلؽ المعنى، ىو فمسماه المعنى، لمجرد اسم ىو: وقيل -ٕ
 الكبلـ إف يقولوف الذين الكبلبيةواألشعرية قوؿ وىذا عليو، داؿ ألنو مجاز، والحروؼ

 قائم معنى إنو اهلل كبلـ في قالوا ىذا ولقولهم ،باللفظ عليو المدلوؿ المعنى ىو
 بل اهلل، كبلـ ليس إنو المتلو القرآف عن قالوا ثم أصوات، وال بحروؼ ليس بالنفس،

 إطبلؽ أما فقط، المعنى ىو عندىم الكبلـ ألف اهلل، كبلـ عن عبارة أو حكاية ىو
 .فمجاز عليو اللفظ

. اللفظي االشتراؾ بطريق والمعنى اللفظ من كل على يطلق الكبلـ إف: وقيل -ٖ
 فيو، وقعوا الذي التناقض من كمخرج إليو لجأوا األشعرية متأخري بعض قوؿ وىذا
 أف يقتضي ال اللفظي بالمشترؾ التعبير أف ويبلحظ ،ٔوالرازي الجويني ىؤالء ومن

 الكوكب على يطلق الذي المشتري يمنزلة ىما بل المعنى، في تقارب بينهما يكوف
 .المبتاع وعلى

 للروح اإلنساف لفظ يتناوؿ كم جميعا، والمعنى اللفظ يتناوؿ الكبلـ إف: وقيل -ٗ
 اسم الكبلـ إف يقولوف الذين والجمهور والفقهاء السلف قوؿ وىذا جميعا، والبدف

 وىذا تارة، ىذا بو يراد التقييد مع كاف وإف اإلطبلؽ عند يتناولها جميعا، لهما عاـ

                                                           

 ثالثا قوال لؤلشاعرة أف اإلسبلـ شيخ ذكر وقد السابق، القوؿ بعد لؤلشاعرة الثاني القوؿ ىو ىذا ٔ
 حروؼ ألف اآلدميين، كبلـ في حقيقة اهلل كبلـ في مجاز اللفظ أف: وىو الحسن أبي عن يروى

 يقـو ال فإنو القرآني الكبلـ بخبلؼ المتكلم، بغير قائما الكبلـ يكوف فبل بهم، تقـو اآلدميين
 ( .ٕٙٔ:ص) اإليماف. كبلمو يكوف فأ فيمتنع باهلل، عنده
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 مما وغيره القرآف من - تعالى اهلل كبلـ في قالوا الكبلـ في ىنا السلف ولقوؿ. تارة
 .ٔتعالى اهلل كبلمو ومعانيو حروفو القرآف وإف والمعنى، للفظ شامل إنو - بو تكلم

 :فثبلثة" المتكلم" من في األقواؿ أىم أما
 وىذا ،غيره في فعلو عنو، منفصبل كاف ولو الكبلـ، فعل من المتكلم أف أحدىا -ٔ

 صفة ال الموصوؼ عن منفصل فعل صفة ىو: يقولوف وىؤالء ،والجهمية المعتزلة قوؿ
 .مخلوؽ اهلل كبلـ إف وقالوا هلل، الثابتة الكبلـ صفة أنكروا ولذلك ،ذات

 وقدرتو، بمشيئتو ىو وال بفعلو، يكن لم ولو الكبلـ، بو قاـ من ىو المتكلم أف -ٕ
 الزمة ذات صفة ىو: يقولوف فهؤالء وغيرىم والسالمية واألشعرية الكبلبية قوؿ وىذا

 النفسي المعنى إنو اهلل كبلـ في قالوا ولذلك ،قدرتو وال بمشيئتو تتعلق ال للموصوؼ
 كحياتو بو قائم أزلي كبلمو بل شاء، متى شاء إذا يتكلم ال اهلل وإف باهلل، القائم
 .وعلمو

 بفعلو تكلم من فهو ،عليو وقدر الكبلـ بو فقاـ الوصفين، جمع من المتكلم أف -ٖ
 من وطوائف الحديث أىل وأكثر السلف قوؿ وىذا الكبلـ، بو وقاـ وقدرتو، ومشيئتو
 . ٕوالشيعة والكرامية المرجئة

 في الخبلؼ وقع كيف يوضح" المتكلم"و" الكبلـ: "المسألتين ىاتين في والخبلؼ
 .الطوائف بين عريض خبلؼ فيها وقع التي". تعالى اهلل كبلـ مسألة" األصل المسألة

 ."اهلل كبلـ"المذاىب في  :مسألة
 أو عشرة التفصيل وجو وعلى سبعة، أو ستة اإلجماؿ وجو على اهلل كبلـ في األقواؿ

 :األقواؿ ىذه وأىم تزيد،
                                                           

 ،ٜٕٖ/ٕ) التعارض ودرء اإلسبلمي، المكتب ط( ٕٙٔ:ص) اإليماف: األقواؿ ىذه في انظر ٔ
 ،( ٚٙ/ٕٔ) - الفتاوى مجموع - األحرؼ ومسألة ،( ٕٔٔ/ٔ) واالستقامة ،( ٕٕٕ/ٓٔ

 ( .ٖٖ٘/ٙ) الفتاوى ومجموع

 ،( ٕٕٕ/ٓٔ) التعارض ودرء المحققة، العروبة دار ط -( ٜٕٗ/ٕ) السنة منهاج: انظر ٕ
 .مخلوؼ ت -( ٜٙ-ٚٙ:ص) األصفهانية وشرح ،( ٙٗٔ:ص) والتسعينية
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 على يفيض ما ىو بل عنو، منفصبل مخلوقا وال بو، قائمة صفة ليس اهلل كبلـ أف -ٔ
 يزعموف إنهم حيث الخلق، في نظريتهم حسب غيره، أو الفعاؿ العقل من إما النفوس

 قوؿ وىذا. بالجزيئات عالما وليس باختياره، خالقا وليس الصفات، بو تقـو ال اهلل أف
 الحاؿ، بلساف كبلما الفيض ىذا سموا ربما وىؤالء. وافقهم ومن والصائبة الفبلسفة

 .مجازا متكلم اهلل إف: قالوا وربما
 العقل من النفوس على يفيض ما ىو اهلل كبلـ أف في الفبلسفة يوافق قد من قوؿ -ٕ

 غلب إذا ثم واألولياء، لؤلنبياء يكوف الفيض ىذا إف يقولوف لكن غيره، أو الفعاؿ
 سواء اهلل، كبلـ ىو الوجود في كبلـ كل: قالوا الوجود ووحدة باإلتحاد القوؿ عليهم

 غبلة قوؿ وىذا - كبيرا علوا قولهم عن اهلل تعالى - وقبيحو حسنو ونظامو، نثره
 .ٔوفبلسفتهم الصوفية

 والجهمية المعتزلة قوؿ وىذا غيره، في خلقو عنو، منفصل مخلوؽ اهلل كبلـ إف -ٖ
 .كبلـ وال قدرة، وال علم، وال حياة، ال الصفات، من صفة باهلل تقـو أف ينفوف الذين

 أمر ما لبك األمر ىو وأبدا، أزال اهلل بذات قائم قديم، واحد معنى اهلل كبلـ إف -ٗ
 عنو عبر إف عنو، اهلل أخبر ما كل عن والخبر عنو، اهلل نهي ما كل عن والنهي بو، اهلل

 كاف بالسريانية عنو عبر وإف توراة، كاف بالعبرية عنو عبر وإف قرآنا، كاف بالعربية
 ىي وإنما إليها، الكبلـ ينقسم أنواعا ليست عندىم والخبر والنهي واألمر إنجيبل،
. برؾ وخاؿ لعمرو، وعم لزيد، ابن بأنو الواحد الشخص يوصف كما إضافية، صفات
 قوؿ وىذا. وصوت حرؼ بغير وكبلمو وقدرتو، بمشيئتو يتكلم ال اهلل إف ىؤالء ويقوؿ

 :افترقوا ىؤالء ثم. اتبعهم ومن واألشعري كبلب ابن

                                                           

 الفبلسفة، مذىب مع مذىبهم جعل وإنما مستقل، بقوؿ الطائفة مذىب اإلسبلـ شيخ يفرد لم ٔ
 الفتاوى مجموع في بوضوح مذىبهم إلى أشار ولكنو غبلتهم، بعض على تمر حالة اعتبره وكأنو

(ٙ/ٖٔٙ. ) 
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 قوؿ وىذا. وخبر ونهي أمر األزؿ في وإنو األزؿ، في واحد معنى إنو: قاؿ من أفمنهم
 .األشعري

 ابن قوؿ وىذا. واالستخبار والخبر والنهي األمر: معاف عدة ىو: قاؿ من ومنهم -ب
 .كبلب

 قوؿ وىو. والنهي المأمور وجود عند ونهيا أمراً  يصير بل: قاؿ من ومنهم -ت
 .ٔبعضهم

 ولكنهم وقدرتو بمشيئتو يتكلم ال اهلل أف في واألشعرية الكبلبية يوافق من قوؿ -٘
 ال وأبدا، أزال الرب لذات الزمة قديمة وأصوات حروؼ أو حروؼ، ىو القديم: قالوا

 جنس بين ىؤالء يفرؽ ولم. شيء بعد بشيء يتكلم وال وقدرتو، بمشيئتو بها يتكلم
 الباء وليست أزلي، قديم كلو بل األزلية، الحروؼ عين وبين الكبلـ، وجنس الحروؼ

 الزاغوني كابن اتبعهم ومن السالمية قوؿ وىذا، الميم قبل السين وال السين قبل
 يكوف الترتيب إف: الحروؼ في يقوؿ من ىؤالء ومن. وغيرىم الحديث أىل وبعض

 أصوات من يسمع ما إف: يقوؿ من ىؤالء من أف كما وجودىا، في ال ماىيتها في
 أقواؿ وىذا. اهلل صوت بأنو يصرحوف وقد القديم، الكبلـ ىو بعضو أو بالقرآف العباد
 .الفساد ظاىرة باطلة

 حادث لكنو بو، قائم وكبلمو وغيره، العربي بالقرآف وقدرتو بمشيئتو يتكلم اهلل إف -ٙ
 بمشيئتو يتكلم أف يمكنو يكن ولم: قالوا متكلما، يكن لم أف بعد بو تكلم اهلل، بذات

 كوف المتناع قديما كبلمو يكوف أف فيمتنع لها، أوؿ ال حوادث المتناع األزؿ في
                                                           

 الجديدة المذاىب من اهلل كبلـ في وأتباعهم األشعري الحسن وأبي كبلب ابن مذىب يعتبر ٔ
 الرجل يكوف التي األشعري مذىب أخص ىي المسألة ىذه أصبحت ولذلك إليها، يسبقوا لم التي
 ما بل" اختصاص بها األشعري أو كبلب البن فليس المسائل سائر أما أشعريا، بكونو مختصا بها

 في كبلب ابن قالو ما بخبلؼ غيرىم، من وإما والحديث، السنة أىل من إما غيرىما، قالو قاال،
 أحد عليو وافقو وال أحد، ذلك إلى كبلب ابن يسبق لم فإنو األشعري، عليو وأتبعو الكبلـ، مسألة

 ."الطوائف رؤوس من
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 الكرامية قوؿ وىذا. وأصوات بحروؼ يتكلم اهلل إف: يقولوف وىؤالء. قديما المقدور
  .وافقهم ومن والهشامية

 من ثم. بذاتو القائم وإرادتو علمو من يحدثو ما إلى يرجع كبلمو يقولك من قوؿ" -ٚ
 المعتبر، صاحب البركات أبو يقولو كما ذاتو، في حادثا ذلك يزؿ لم: يقوؿ من ىؤالء
 المطالب مثل في القوؿ بهذا يقوؿ الرازي اهلل عبد وأبو ،بذلك يقوؿ ال من ومنهم
 ".العالية

 من ثم غيره، في خلقو ما وىو بذاتو، قائما معنى يتضمن كبلمو: يقوؿ من قوؿ" -ٛ
، الماتريدي ورمصن أبي قوؿ وىذا كبلب، ابن بقوؿ المعنى ذلك في يقوؿ من ىؤالء
 متشيعهم الباطنية المبلحدة من طائفة قوؿ وىذا المتفلسفة بقوؿ يقوؿ من ومنهم

 .ومتصوفيهم
 في يخلقو ما وبين بالذات، القديم المعنى بين مشترؾ اهلل كبلـ: يقوؿ من قوؿ" -ٜ

 .ٔ"األشعرية متأخري من اتبعو ومن المعالي أبي قوؿ وىذا. األصوات من غيره
 شاء، ومتى شاء إذا متكلما يزؿ لم" اهلل أف وىو: والجماعة السنة أىل قوؿ -ٓٔ

 قديم، أزلي الكبلـ نوع وإف يسمع، بصوت يتكلم وىو بو، يقـو بكبلـ شاء، وكيف
 كبلـ جميعو القرآف إف": يقولوف فهم". قديما المعين الصوت نفس يجعل لم وإف
 وليس رسولو، على أنزلو ولكن لغيره، كبلما ذلك من شيء ليس ومعانيو، حروفو اهلل،

 سائر وكذلك لمجموعهما، بل الحرؼ، لمجرد وال المعنى، لمجرد أسماً  القرآف
 الناطق المتكلم اإلنساف أف كما فقط، المعاني وال فقط، الحروؼ ىو ليس الكبلـ

 بصوت يتكلم تعالى اهلل وإف مجموعهما بل الجسد، مجرد وال الروح، مجرد ىو ليس
 وال القارئ صوت ال العباد، كأصوات ذلك وليس الصحاح، األحاديث بو جاءت كما

 ال فما أفعالو، في وال صفاتو، في وال ذاتو، في ال شيء كمثلو ليس اهلل وإف غيره،
 كبلـ كبلمو يشبو ال فكذلك وحياتو، وقدرتو المخلوؽ علم وحياتو وقدرتو علمو يشبو

                                                           

 .(ٕٕٛ-ٕٔٛ/ٕ) السنة منهاج ٔ
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 يشبو الرب صوت وال حروفو، يشبو حروفو وال معانيو، تشبو معانيو وال المخلوؽ،
 وصف ما جحد ومن وآياتو، أسمائو في ألحد فقد بخلقو اهلل شبو فمن العبد، صوت

 ".وآياتو أسمائو في ألحد فقد نفسو بو
 أقواؿ إلى يتشعب قد - يبلحظ كما - وبعضها ،ٔاهلل كبلـ في األقواؿ خبلصة ىذه

انظر   .معين حد عند يقف ال أنو واالفتراؽ االختبلؼ في اهلل سنة ىي كما أخرى،
 (.ٕٗ٘ٔ/ٖ) األشاعرة من تيمية ابن موقفكتاب 
 بدأ، منو ومعانيو؛ وحروفو ألفاظو تعالى اهلل كبلـ السنة أىل عند الكريم القرآف: مسألة
 محمد على وأنزلو السبلـ، عليو جبريل منو وسمعو بو، تعالى اهلل تكلم يعود، وإليو
 إال يمسو ال مكنوف كتاب في كريم لقرآف إنو: )سبحانو قاؿ. وسلم عليو اهلل صلى

 ال الكتاب تنزيل الم: )وقاؿ ،ٓٛ - ٚٚ/الواقعة( العالمين رب من تنزيل المطهروف
 العزيز اهلل من الكتاب تنزيل: )وقاؿ ،ٕ ،ٔ/ السجدة( العالمين رب من فيو ريب

  .ٔ/ الزمر( الحكيم
 ىذا كافر، فهو مخلوؽ،: قاؿ فمن صفاتو، من صفة ىو الذي كبلمو، جملة من وىو

 .واالنحراؼ الزيغ أىل عليو لما خبلفا والجماعة، السنة أىل يعتقده ما

                                                           

 مسألة ،( ٖٓٔ-ٜٗ/ٖ ،ٖٙٔ-ٕٙٔ/ٕ) الصحيح الجواب: األقواؿ من سبق فيما انظر ٔ
 الفتاوى مجموع - المصرية والمسألة ،( ٕ٘-ٕٗ/ٕٔ) - الفتاوى مجموع - األحرؼ

-ٗٓٔ/ٖ) المحققة العروبة دار ط( ٕٙٛ-ٕٛٚ/ٕ) السنة ومنهاج ،( ٖٚٔ-ٖٙٔ/ٕٔ)
 جواب العودة، ت( ٖٔٗ:ص) األصفهانية شرح ،( ٕ٘٘/ٕ) التعارض درء بوالؽ، ط( ٚٓٔ

 دار ط( ٕٕٓ:ص) والنبوات ،( ٙٙٔ-٘ٙٔ/ٚٔ) - الفتاوى مجموع - واإليماف العلم أىل
-ٕٙٛ/ٕ) الصواعق مختصر: وانظر( . ٕ٘ٛ-ٖٕٛ/ٜ) الفتاوى ومجموع العلمية، الكتب
 شارح اعتمد وقد الرابعة، اإلسبلمية المكتب ط( ٓٛٔ-ٜٚٔ:ص) الطحاوية وشرح ،( ٖٜٕ

 رشاد ت العروبة، در ط( . ٕٙٛ-ٕٛٚ/ٕ) السنة منهاج في ما على األقواؿ نقل في الطحاوية
 .سالم
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 ببل بدأ منو اهلل، كبلـ القرآف وأف: " المشهورة عقيدتو في اهلل رحمو الطحاوي قاؿ
 أنو وأيقنوا حقا، ذلك على المؤمنوف وصدقو وحيا، رسولو على وأنزلو قوال، كيفية
 كبلـ أنو فزعم سمعو فمن. البرية ككبلـ بمخلوؽ ليس بالحقيقة، تعالى اهلل كبلـ
( سقر سأصليو: )تعالى قاؿ حيث بسقر، وأوعده وعابو اهلل ذمو وقد كفر، فقد البشر
 خالق قوؿ أنو وأيقنا علمنا( البشر قوؿ إال ىذا إف: )قاؿ لمن بسقر اهلل أوعد فلما

  .انتهى"  البشر قوؿ يشبو وال البشر،
 اهلل كتاب وىو العظيم، القرآف: سبحانو اهلل كبلـ ومن: " اهلل رحمو قدامة ابن وقاؿ

 األمين، الروح بو نزؿ العالمين، رب وتنزيل المستقيم، وصراطو المتين، وحبلو المبين،
 يعود، وإليو بدأ منو مخلوؽ، غير منزؿ مبين، عربي بلساف المرسلين، سيد قلب على
 حرؼ بكل فلو فأعربو قرأه من وكلمات، وحروؼ بينات، وآيات محكمات، سور وىو

 الصدور، في محفوظ باأللسنة، متلو وأبعاض، وأجزاء وآخر، أوؿ لو حسنات، عشر
 ومنسوخ، وناسخ ومتشابو، محكم فيو المصاحف، في مكتوب باآلذاف، مسموع
 حكيم من تنزيل خلفو من وال يديو بين من الباطل يأتيو ال} ونهي وأمر وعاـ، وخاص
 يأتوا أف على والجن اإلنس اجتمعت لئن قل: }تعالى وقولو ،ٕٗ/ فصلت{ حميد
 وىو. ٛٛ/ اإلسراء{ ظهيرا لبعض بعضهم كاف ولو بمثلو يأتوف ال القرآف ىذا بمثل
 ،ٖٔ/ سبأ{ القرآف بهذا نؤمن لن: }كفروا الذين فيو قاؿ الذي العربي الكتاب ىذا

 سأصليو: }سبحانو اهلل فقاؿ ،ٕ٘/ المدثر{ البشر قوؿ إال ىذا إف: }بعضهم وقاؿ
 سورة القرآف من جحد من أف في المسلمين بين خبلؼ وال...  ٕٙ/ المدثر{ سقر

"  حروؼ أنو على قاطعة حجة ىذا وفي كافر، أنو عليو متفقا حرفا أو كلمة أو آية أو
 (.ٕٕ - ٕٛ) ص" االعتقاد لمعة" انتهى
 اهلل من وابتداؤه فظهوره بو، تكلم تعالى اهلل أف":  بدأ منو: " السنة أىل قوؿ ومعنى
 آخر في والمصاحف الصدور من يرفع أنو":  يعود وإليو: " قولهم ومعنى تعالى،

 آثار، عدة في ذلك جاء كما المصاحف في وال آية منو الصدور في يبقى فبل الزماف،
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 المسألة، ىذه حوؿ رسالة اهلل رحمو( ىػٖٗٙ: ت) المقدسي الدين ضياء وللحافظ
 ". الرحمن إلى بالعود القرآف اختصاص: " بعنواف
 وصحيح المعقوؿ، صريح عليو دؿ لما مخالفة كثيرة أخرى مقاالت البدع وألىل

 أىل كتب في عليها العلم أىل ردود ومعرفة مراجعتها يمكن الباب، ىذا في المنقوؿ
 صفة في البدع أىل على بالرد خاصة مصنفات ومنها الباب، ىذا في المصنفة السنة

 لموفق كبلىما القرآف، في المناظرة وحكاية القرآف، مسألة في البرىاف: مثل الكبلـ،
 اهلل رحمو تيمية ابن اإلسبلـ ولشيخ اهلل، رحمو المغني، صاحب قدامة، ابن الدين
 المجلد مراجعة فيمكن مسائل، من الكبلـ بصفة يتعلق فيما عديدة ورسائل كتب
 على رد التسعينية، كتاب ذلك في المهمة كتبو ومن فتاواه، مجموع من عشر الثاني

 .وجها تسعين من نحو من الكبلـ صفة في بدعهم األشاعرة
 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: كتابو
 :معنياف بو يراد قديم، بأنو تعالى اهلل كبلـ وصف أو بالقدـ، القرآف وصف: ثانيا

 لم قديم، تعالى، اهلل حق في الكبلـ، جنس وأف تقدـ؛ كما مخلوؽ، غير أنو: األوؿ
 ىو وىذا حق، وىذا. شاء من عباده من ويكلم شاء، وكيف شاء، متى متكلما، يزؿ

 أىل من عامة، تعالى اهلل كبلـ حق في أو القرآف، حق في"  القدـ"  أطلق من مأخذ
 السنة أىل اعتقاد أصوؿ شرح"  كتابو في البللكائي القاسم أبو: ىؤالء ومن السنة،

 مما وسلم، عليو اهلل صلى النبي عن روي ما سياؽ(: " ٕٕٗ/ ٕ) قاؿ"  والجماعة
 ". القديمة اهلل صفات من القرآف أف على يدؿ

 ". مخلوؽ غير القرآف أف على الصحابة إجماع من روي ما(: " ٕٕٚ/ ٕ) قاؿ ثم
 ومن(: " ٘ٔ) قاؿ. االعتقاد لمعة في ػ اهلل رحمو ػ قدامة ابن: أيضا ذلك أطلق وممن

 موسى سمعو خلقو، من شاء من منو يسمعو قديم بكبلـ متكلم أنو تعالى اهلل صفات
 مبلئكتو من لو أذف ومن السبلـ، عليو جبري وسمعو واسطة، غير من منو السبلـ عليو
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 قاؿ فيزورونو، لهم ويأذف ويكلمونو، اآلخرة في المؤمنين يكلم سبحانو وأنو ورسلو،
 إني موسى يا: }سبحانو وقاؿ ،[ٗٙٔ: النساء{ ]تكليما موسى اهلل وكلم: }تعالى اهلل

 منهم: }سبحانو وقاؿ ،[ٗٗٔ: األعراؼ{ ]وبكبلمي برساالتي الناس على اصطفيتك
 وحيا إال اهلل يكلمو أف لبشر كاف وما: }سبحانو وقاؿ ،[ٖٕ٘: البقرة{ ]اهلل كلم من
{ موسى يا نودي أتاىا فلما: }سبحانو وقاؿ ،[ٔ٘: الشورى{ ]حجاب وراء من أو
 وقاؿ ،[ٕٔ - ٔٔ: طو{ ]طوى المقدس بالوادي إنك نعليك فاخلع ربك أنا إني}

 ىذا يقوؿ أف جائز وغير ،[ٗٔ: طو{ ]فاعبدني أنا إال إلو ال اهلل أنا إنني: }سبحانو
 .انتهى... "  اهلل غير أحد
 غير منزؿ اهلل كبلـ القرآف: قالوا السلف: " اهلل رحمو تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ

 لم قديم جنسو: أي قديم، اهلل كبلـ أف فبينوا. شاء إذا متكلما يزؿ لم وقالوا مخلوؽ
 القرآف منهم أحد قاؿ وال قديم، المعين الكبلـ نفس إف: منهم أحد يقل ولم يزؿ،

 بالقرآف تكلم قد اهلل كاف وإذا مخلوؽ، غير منزؿ اهلل كبلـ إنو: قالوا بل قديم،
 أزليا ذلك مع يكن ولم مخلوؽ، غير منو منزال وكاف كبلمو، القرآف كاف بمشيئتو،

 .قديم كبلمو فجنس شاء؛ إذا متكلما يزؿ لم اهلل كاف وإف اهلل، بقدـ قديما
 المسائل ىذه في الشبهات عنو زالت األقواؿ ىذه بين وفرؽ السلف قوؿ فهم فمن

 (.ٗ٘/ ٕٔ) الفتاوى مجموع انتهى"  األرض أىل فيها اضطرب التي المعضلة
 وقدرتو، باختياره بو تكلم بنفسو، بو اهلل تكلم: اهلل وكبلـ: " أيضا ػ اهلل رحمو ػ وقاؿ
 قائما ليس ومشيئتو، بقدرتو بو تكلم أنو مع بذاتو، قائم ىو بل. عنو بائنا مخلوقا ليس
: قيل فإذا شاء؛ إذا متكلما تعالى اهلل يزؿ لم: قالوا والسلف ومشيئتو، قدرتو بدوف
 كبلمو وال متكلما، يكن لم أف بعد متكلما يصر لم أنو بمعنى؛  قديم اهلل كبلـ

 كبلـ فهذا شاء إذا متكلما يزؿ لم بل؛  بذاتو قائم قديم واحد معنى وال مخلوؽ،
 .صحيح
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 كبلـ القرآف: يقولوف وكانوا. قديم المعين الكبلـ نفس إف: السلف من أحد يقل ولم
 وال قديم، القرآف إف: منهم أحد يقل ولم يعود، وإليو بدأ منو مخلوؽ، غير منزؿ اهلل،
 حروفو أو القرآف حروؼ إف: قالوا وال بذاتو، قائم واحد معنى كبلمو إف: قالوا

 بها متكلما اهلل يزؿ لم الحروؼ جنس كاف وإف اهلل، بذات قائمة أزلية قديمة وأصواتو
 خلق اهلل إف: قاؿ من على وأنكروا مخلوقة غير القرآف حروؼ إف: قالوا بل؛  شاء إذا

 (.ٚٙ٘ - ٙٙ٘/ ٕٔ) الفتاوى من انتهى"  الحروؼ
 لم ثم األزؿ، في بها اهلل تكلم وحروؼ، معنى أو معنى، القرآف أف: الثاني والمعنى

 بها أرادوا التي الكبلـ، أىل من وافقهم ومن األشاعرة بدع من وىذا بعدىا، يتكلم
 .القرآف بخلق القائلين والجهمية المعتزلة بدعة من الخروج

 وأراد قديم، إنو: االختيارية وأفعالو تعالى اهلل صفات من غيره أو القرآف، في قاؿ فمن
 .مأثور غير مجمل أطلقو الذي اللفظ إف ثم باطل، فمراده ذلك

 مأثور، غير أنو وألجل اللفظ، ىذا إطبلؽ يحتملو الذي الباطل االحتماؿ ىذا وألجل
: السلف قاؿ ما فيو يقاؿ بل القرآف، على القدـ لفظ يطلق أال ىنا الراجح كاف

 .مخلوؽ غير اهلل، كبلـ القرآف
 يزؿ لم: أي قديم، اهلل كبلـ إف: يقولوف السلف وأتباع: " اهلل رحمو اإلسبلـ شيخ قاؿ

 ونحو لموسى كندائو قديمة المعينة الكلمة نفس إف: يقولوف ال شاء، إذا متكلما
 اهلل كبلـ وسائر القرآف أف اعتقدوا[ وافقهم ومن األشاعرة: يعني] ىؤالء لكن ذلك،
 القديم: قاؿ من فمنهم: اختلفوا ثم. وقدرتو بمشيئتو يتكلم ال اهلل وأف العين، قديم

 عنها عبر إذا التوراة وأف والقرآف؛ واإلنجيل التوراة معاني جميع ىو واحد، معنى ىو
 العربي والقرآف: قالوا: توراة صار بالعبرية عنو عبر إذا والقرآف قرآنا، صارت بالعربية

 أحدثو يكوف أف وإما األجساـ، بعض في خلقو يكوف أف إما بل بو، اهلل يتكلم لم
 القائم الواحد المعنى عن بو ترجم الرسوؿ، لذلك كبلما فيكوف محمد؛ أو جبريل
 .الكبلـ معاني جميع ىو الذي الرب، بذات
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 أزلية قديمة وىي وأصوات، حروؼ أو حروؼ، ىو القديم القرآف بل: قاؿ من ومنهم
 القيامة يـو العباد أو المبلئكة أو موسى كلم إذا ؛...  وأبدا أزال الرب بذات قائمة
 إدراكا لو يخلق ولكن يكلمو، حين وقدرتو بمشيئتو بو يتكلم بكبلـ يكلمو ال فإنو

 .وأبدا أزال اهلل لذات البلـز القديم الكبلـ ذلك يدرؾ
 اىبط نوح يا: }و{ وزوجك أنت اسكن آدـ يا: }يقوؿ يزاؿ وال يزؿ لم وعندىم

 ونحو{ بيدي خلقت لما تسجد أف منعك ما إبليس يا} و{ عليك وبركات منا بسبلـ
 .مواضع في وغيرىا األقواؿ ىذه على الكبلـ بسط وقد ذلك

 السلف؛ من أحد عن منهما واحدا ينقل أف أحد يقدر ال القولين ىذين أف والمقصود
 والدين، بالعلم المشهورين المسلمين أئمة وسائر بإحساف لهم والتابعين الصحابة أعني
 زمن وال الشافعي زمن وال حنبل بن أحمد زمن في صدؽ، لساف األمة في لهم الذين

 سعيد بن اهلل عبد محمد أبو ىو األصل ىذا أحدث من وأوؿ. قبلهم وال حنيفة أبي
 (٘ٛ/ ٚٔ) الفتاوى... "  كبلب بن

 القرآف، أف: األوؿ المعنى وأراد قديم، اهلل كبلـ أو قديم، القرآف: قاؿ فمن وعليو
 بمشيئتو متعلق فهو ذلك ومع مخلوؽ، غير عنده من منزؿ تعالى، اهلل كبلـ وسائر

 األلفاظ على يقتصر أف ذلك في واألسلم األولى كاف وإف صحيح، فمراده واختياره،
 .الباطلة المعاني واحتماؿ اإلجماؿ من السالمة السلف، عن الواردة

 باطل، فمراده واختياره، بمشيئتو تعالى اهلل كبلـ يتعلق أف ونفى الثاني المعنى أراد وإف
 .مبتدع ػ أيضا ػ أطلقو الذي واللفظ
 .والصوت الحرؼ: مسألة

 القرآف"  في الكبلـ فصل(: ٜٚ٘/ ٕٔ) الفتاوى مجموع في اإلسبلـ شيخ قاؿ
 حدود في حدث: محدث وصوت بحرؼ ليس أـ وصوت حرؼ ىو ىل"  والكبلـ

 األشعري الحسن أبا ثم كبلب بن سعيد أبا فإف الرابعة؛ المائة في وانتشر الثالثة المائة
 أف ورأوا بمخلوؽ ليس القرآف وأف الصفات إثبات في المعتزلة ناظروا لما ونحوىما



 - 170 - 

 معنى يكوف أف إال قديما يكوف أف يمكن ال وأنو قديما القرآف كاف إذا إال يتم ال ذلك
 قديم غير وال قديم ال لغة وال بصوت يتكلم ال اهلل أف وزادوا كعلمو اهلل بنفس قائما

 أىل من: المسلمين جمهور ذلك في وخالفوا بو حادث أمر قياـ امتناع من رأوه لما
 اهلل بأف شاىدة اآلثار فإف مآخذىم تنوعت وإف والتصوؼ والكبلـ والفقو الحديث

: أحمد بن اهلل عبد قاؿ. ذلك أنكر من وغيره أحمد اإلماـ جهم ولهذا. بصوت يتكلم
 إنما جهمية؛ ىؤالء: فقاؿ. بصوت يتكلم ال اهلل إف: يقولوف أقواما إف: ألبي قلت

. أحمد عن واحد غير رواه وكذلك مسعود ابن حديث وذكر التعطيل على يدوروف
 فيو بين{ قلوبهم عن فزع إذا حتى: }قولو في بابا صحيحو في ترجم البخاري وكذلك
 الحديث أئمة من السنة في المصنفوف وكذلك. بصوت يتكلم اهلل أف على الحجة

 وغيرىما سالم بن الحسن وأبي المحاسبي كالحارث الصوفية أئمة وكذلك كثير وىم
 المصنفوف والحنبلية والحنفية والشافعية المالكية: الطوائف جميع من الفقهاء وكذلك

 ىػ. ا..  الفقو أصوؿ في
-(: ٖٛٓ/ ٕ) البخاري صحيح من التوحيد كتاب شرح في الغنيماف الشيخ وقاؿ
 إال يكوف ال والنداء( بصوت فيناديهم: )-وسلم عليو اهلل صلى قولو الصحيح في ثبت

 وىذا النداء، لتأكيد ىنا الصوت فذكر صوت، بدوف نداء الناس يعرؼ وال بصوت،
 صوتا، لو وأف تعالى، منو يسمع بكبلـ يتكلم اهلل أف في والوضوح الصراحة غاية في

 من يسمعو كما بعد من يسمعو: )قاؿ ولهذا خلقو، أصوات يشبو ال صوتو ولكن
 منها القريب فيسمعها خلقو أصوات وأما تعالى، بصوتو تختص الصفة فهذه( قرب
 ذكره ما منها لذلك، المثبتة النصوص كثرت وقد وضعفو، الصوت قوة حسب فقط،

 في كتابو في - تعالى - اهلل ذكره ما ومنها الباب، ىذا في - اهلل رحمو - البخاري
 .بصوت إال يكوف ال الذي النداء بلفظ مواضع، عشرة من أكثر
 {.أنهكما ألم ربهما وناداىما: }تعالى قولو منها

 {.نجيا وقربناه األيمن الطور جانب من وناديناه: }وقولو
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 {.الظالمين القـو ائت أف موسى ربك نادى وإذ: }وقولو
 وسبحاف حولها ومن النار في من بورؾ أف نودي جاءىا فلما: }وتعالى سبحانو وقولو

 اهلل ىو المنادي أف: يعني{ الحكيم العزيز اهلل أنا إنو موسى يا{ ٛ} العالمين رب اهلل
 .الحكيم العزيز
 من المباركة البقعة في األيمن الوادي شاطئ من نودي أتاىا فلما: }تعالى وقولو

 موسى يا: )القوؿ بهذا تعالى ناداه: أي{ العالمين رب اهلل أنا إني موسى يا أف الشجرة
 (.العالمين رب اهلل أنا إني

 {.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
 ما ومنها الدنيا، في وقع ما منها ينادي، اهلل أف في صريحة كلها مواضع عشرة فهذه
 .القيامة يـو سيقع
 مجرد إال نداءه، خلقو من يشاء من يسمع تعالى وأنو اهلل، نداء ينكر من مع وليس
 . ....المضللة األفكار عن الناتج الفاسد، والقياس الوىم

 قد الوىاب عبد إف: لو وقيل اهلل، عبد أبا سمعت: المروذي وأخبرنا: الخبلؿ قاؿ
 وعدو اهلل، عدو جهمي فهو صوت ببل موسى كلم اهلل أف زعم من: وقاؿ تكلم،

 .اهلل عافاه ىذا، أحسن ما: وقاؿ اهلل، عبد أبو فتبسم: لئلسبلـ
 اهلل عبد أبا إف: قاؿ حدثهم، حنببل أف عيسى بن علي أخبرنا: السنة في الخبلؿ وقاؿ
 رسوؿ على ورد القرآف وكذب باهلل، كفر فقد موسى، يكلم لم اهلل أف زعم من: يقوؿ

 ضربت وإال تاب فإف المقالة، ىذه من يستتاب أمره، - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل
 .عنقو
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 لموسى الكبلـ فأثبت{ تكليما موسى اهلل وكلم: }قاؿ اهلل عبد أبا وسمعت: قاؿ
 {تكليما: }كبلمو يؤكد قاؿ ثم لموسى، منو كرامة
 يقضي فمن نعم،: قاؿ القيامة؟ يـو عبده يكلم - وجل عز - اهلل: اهلل عبد ألبي قلت
 .ويسألو عبده، يكلم ؟- وجل عز - اهلل إال الخبلئق بين
 وأنى شاء، كيف مثيل، وال عدؿ لو وليس ويحكم، يشاء، بما يأمر يزؿ لم متكلم اهلل

 اهلل عبد أبا أف حدثهم، بختاف بن يعقوب أف بحر، بن علي بن محمد أخبرنا. شاء
 األحاديث وىذه بصوت، تكلم بلى،: فقاؿ بصوت، يتكلم لم اهلل أف زعم عمن سئل
 اهلل أف زعم من الناس، على يموىوا أف يريدوف وجو، حديث لكل نرويها، جاءت كما

 .كافر فهو موسى يكلم لم
 .غيره؟ أـ الملفوظ؟ ىو اللفظ ىل: مسألة
 ىي القراءة: وكذلك غيره، أو الملفوظ، ىو اللفظ: القوؿ إطبلؽ في اإلجماؿ وقوع

 ىذه في اللبس موارد أعظم غيره، أو المتلو، ىي التبلوة: وكذلك غيره، أو المقروء
 المصدر على تطلق ألفاظ( التبلوة القراءة، اللفظ،) :يأتي كما ذلك وبياف، القضية

 ومنو وجوارحو، بآالتو يكوف الذي وكسبو والتالى، والقارئ، البلفظ، فعل ىو الذي
 .شفتيو وحركة صوتو

 .المتلو المقروء، الملفوظ، وىو القارىء، فعل عليو وقع الذي المفعوؿ، على وتطلق
 بمعنى المصدر يستعملوف لكنهم العرب، لغة في المصادر في استعمالها واألغلب
 .المفعوؿ

 على المصدر يجيء وقد: "(ٗٗ ،ٖٗ/ ٗ) الكتابفي  سيبويو العربية إماـ قاؿ
 إنما( الخلق) :وكقولهم محلوب،: تريد إنما( حلب لبن: )قولك وذلك المفعوؿ،

 ".األمير مضروب: يريدوف وإنما( األمير ضرب: )للدرىم ويقولوف المخلوؽ،: يريدوف
 ا.ىػ" الجميع على وقع وربما: "قاؿ
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 ظلمات في خلق بعد من خلقا أمهاتكم بطوف في يخلقكم: }تعالى قولو ومثالو: قلت
 فليغيرف وآلمرنهم: }وقولو تعالى، فعلو وىو المصدر، ىنا فالخلق[ ٙ: الزمر{ ]ثبلث
 .تعالى الرب مفعوؿ ىو الذي المخلوؽ، ىنا فالخلق ،[ٜٔٔ: النساء{ ]اهلل خلق
 القراءة: "(السلف عقائد ضمن -ٕ٘ٗ ص) اللفظ في االختبلؼفي  قتيبة ابن قاؿ
- اهلل وقاؿ القرآف، سامع القراءة وسامع القراءة، يسمع السامع ألف، قرآنا تكوف قد
{ اهلل كبلـ يسمع حتى: }وقاؿ ،[ٕٗٓ: األعراؼ{ ]لو فاستمعوا: }-وجل عز
 عفاف بن عثماف في الشاعر قاؿ قرآنا، القراءة تسمي والعرب: "قاؿ، [ٙ: التوبة]

 وقرآنا تسبيحا الليل يقطع * بو السجود عنواف بأشمط ضحوا :عنو اهلل رضي
 .واحد بمعنى وقرآنا، قراءة، قرأت يقاؿ: عبيد أبو وقاؿ .وقراءة تسبيحا: أي

 كاف الفجر قرآف إف الفجر وقرآف: }تعالى اهلل وقاؿ .لقرأت مصدرين فجعلها
 ا.ىػ" الفجر قراءة: أي[ ٛٚ: اإلسراء{ ]مشهودا

 عليها يثاب عمل، القراءة فإف وكذلك، المقروء ىي القراءة كانت جميعا ىذا وفي
 قراءة بين والمفاضلة آخر، لقراءة والذـ، قارىء لقراءة المدح يقع وكذا فاعلها،
 .القارىء فعل القراءة كانت ىذا وفي وآخر، قارىء

 وما والتالي، والقارىء البلفظ، فعل بمعنى بالمعنيين، تأتي األلفاظ ىذه كانت فلما
 السنة أئمة من وغيره أحمد اإلماـ منع المتلو، المقروء الملفوظ وىو فعلو، عليو وقع
 ىو اللفظ: يقاؿ فبل -سيأتي كما- تعالى اهلل كبلـ في اللفظين كبل إطبلؽ من

 معاف إيهاـ من اإلطبلؽ في لما والتبلوة، القراءة وكذلك غيره،: يقاؿ وال الملفوظ،
 البلفظ، فعل اإلطبلؽ في دخل( مخلوؽ بالقرآف لفظي: )القوؿ أطلق فلو، فاسدة

 الحروؼ من المؤلف اهلل كبلـ ىو الذي الملفوظ ودخل حق، وىو وصوتو، وحركتو،
 .باطل وىو المفهومة، المسموعة المنطوقة
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 القرآف بأف القائلوف الجهمية أطلقو من أوؿ ألف، ذلك أطلق من مراد ىو وىذا
 .ٔمخلوؽ

 البلفظ، فعل أيضا اإلطبلؽ في دخل( مخلوؽ غير بالقرآف لفظي: )القوؿ أطلق وإف
 واهلل: }تعالى اهلل قاؿ كما تعالى، هلل مخلوقة جميعا العباد أفعاؿ فإف باطل، وىو

 وىو اهلل، كبلـ ىو الذي الملفوظ ودخل[ ٜٙ: الصافات{ ]تعملوف وما خلقكم
 .ومعانيو حروفو مخلوؽ، غير تعالى اهلل كبلـ فإف حق،
: األصل في واللفظ: "(ٖٚٓ-ٖٙٓ/ ٕٔ) الفتاوى مجموعفي  اإلسبلـ شيخ قاؿ

 في ذلك استعماؿ شاع لكن والقراءة، التبلوة،: وكذلك( لفظا يلفظ، لفظ،) مصدر
: قيل فإذا إطبلقهم، في باللفظ المراد وىو المتلو، المقروء الملفوظ الكبلـ نفس

 بو ويلفظ يقرؤه الذي القرآف ىذا أف أشعر( مخلوؽ بالقرآف اللفظ: أو لفظي،)
 مخلوؽ، غير إليو يضاؼ مما شيئا أف أشعر( مخلوؽ غير لفظي: )قيل وإذا مخلوؽ،

 بها يراد قد والتبلوة مخلوؽ، غير يقرؤه الذي اهلل كبلـ لكن مخلوقاف، وحركتو وصوتو
 مجموعهما، بها يراد وقد العبد، حركة نفس بها يراد وقد يتلى، الذي الكبلـ نفس
 العبد حركة بها أريد وإذا المتلو، ىي فالتبلوة يتلى الذي نفسو الكبلـ بها أريد فإذا

 فبل والكبلـ، للفعل متناولة فهي المجموع بها أريد وإذا المتلو، ىي ليست فالتبلوة
 ا.ىػ" غيره أنها وال المتلو، أنها عليها يطلق
 جهمي، فهو مخلوؽ بالقرآف لفظي: قاؿ من: "اهلل رحمو أحمد اإلماـ قاؿ ولذا: قلت
 .ٕ"يكلم ال مبتدع، فهو مخلوؽ، غير: قاؿ ومن

                                                           

 .(ٚٓٗ/ٛ) الفتاوى مجموع ٔ

 .أحمد عن صحيح بسند - ٕٖ٘/ ٕٔ" الفتاوى مجموع" في كما-" السنة" في الخبلؿ رواه ٕ
 عن - ٖ٘٘/ ٕ" السنة" في البللكائي: وعنو-( ٕٖ) رقم" السنة صريح" في جرير ابن رواه وكذا

 .نحوه أحمد عن جماعة
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 اللفظ في يتكلم أف يكره اهلل رحمو أبي وكاف(: ٙٛٔ) السنةفي  ابنو اهلل عبد وقاؿ
 ا.ىػ مخلوؽ غير أو مخلوؽ،: يقاؿ أو بشيء،

 .تعالى اهلل كبلـ في وعدمو اللفظ بخلق القوؿ إطبلؽ صحة عدـ بياف ىنا المقصودو 
 (. ٜٕٓ)ص البرية رب كبلـ فى السلفية العقيدة

 بالقرآف لفظي أو مخلوقة، بالقرآف ألفاظنا يقولوف الذين وىم: اللفظية)فرع(: 
 باللفظ يقصدوف مخلوقة ألفاظنا بقولهم ويقصدوف الجهمية من قسم وىؤالء مخلوؽ،
 الطائفة وىذه المتكلم أو البلفظ كلمات باللفظ ويقصدوف القرآف أي الملفوظ

 كانوا بعدما وانكسروا نارىم وأخمدت الجهمية انهـز لما المتوكل، عصر في نشأت
 الجهمية يحارب وبدأ المتوكل جاء فلما والمعتصم، والواثق المأموف عصر في أعزة

 في يصرحوف كانوا كما مخلوؽ القرآف يقوؿ أف فبدؿ القوؿ، بهذا يتستروف فبدأوا
 وباطبًل، حقاً  وتحتمل ملبسة عبارة وىي الناس تثير ال بعبارة استبدلوىا عزتهم وقت
 .القرآف بذلك ويريدوف مخلوقة ألفاظنا فقالوا

 ألىل موافقتهم يوىم لفظ إلى القرآف بخلق القائلين الجهمية من حيدة المسألة هذهف
 بابا عليهم وفتحوا الناس، على بهذا فلبسوا الباطل، مذىبهم يريدوف أنهم مع السنة،
 اللفظة ىذه ظهور مبدأ وكاف، مخلوقة بالقرآف ألفاظنا: فقالوا البدعة، من جديدا
 بأحمد اهلل أعبله الذي الحق ظهر حين أحمد، اإلماـ عهد فيكما تقدـ  بها والقوؿ

 المبتدعة وخذؿ اهلل، ونصرىم أىلو، شوكة وقويت إخوانو، من معو ثبت ومن حنبل بن
 .القرآف بخلق القائلين المعتزلة الجهمية من

 .الكرابيسي الحسين قالها أنو عرؼ من أوؿ وكاف
 من وأوؿ: "(ب/ ٕٜ ؽ) الحجة كتاب  في األصبهاني الفضل بن إسماعيل اإلماـ قاؿ
 حنبل، بن أحمد فبدعو الكرابيسي، حسين مخلوقة بالقرآف ألفاظنا: وقاؿ باللفظ، قاؿ

 األئمة من جماعة أسماء ساؽ ثما.ىػ ... "  األمصار علماء تبديعو على ووافقو
 .والعلماء
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 علم من بو ابتلوا ما ذلك وسبب، الظاىري وداود كبلب بن سعيد بن اهلل عبد ووافقو
، الكبلـ  .قولهم حقيقة في الجهمية فوافقوا المذمـو

، باطل خبر قد أحمد اإلماـ كاف ولما  تضليلهم، في يتردد لم مداخلو، وعرؼ القـو
 والمقنع الكفاية فيو ما ذلك من أصحابو من الثقات عنو ونقل وتجهيمهم، وتبديعهم

 .الغواية سبل وجنبو الهداية، بنور قلبو اهلل نور لمن
 الصريحة نصوصو لخفاء إما وذلك قولو، حقيقة معرفة في غلطوا أقواـ بعده من فجاء
 .والسنة للعلم منهم الكثير انتساب وقع وإف فيهم، وبدعة لهوى وإما عنهم
: يقولوف الذين: فرؽ ثبلث على الجهمية افترقت: " اهلل رحمو أحمد اإلماـ قاؿ

 ىػ. ا"  مخلوقة بالقرآف ألفاظنا: قالوا والذين شكوا، والذين مخلوؽ،
/ ٔ) السنة أىل إعتقاد أصوؿ شرح في كما الرازياف حاتم وأبو زرعة، أبو وقاؿ

 فهو مخلوؽ بلفظي القرآف أو جهمي، فهو مخلوؽ، بالقرآف لفظي قاؿ من(: " ٜٚٔ
 ىػ. ا" جهمي

/ ٕ) السنة أىل اعتقاد أصوؿ شرح في كما الكرماني إسماعيل بن حرب وقاؿ
 من أف: العلم أىل عليو أدركنا الذي المستقيم الواضح والصواب الحق أف(: "ٖٖ٘

 ىػ. ا" خبيث مبتدع جهمي فهو مخلوقة، وتبلوتنا بالقرآف ألفاظنا أف زعم
 من صنفا أف اهلل رحمهم-واعلموا(: "ٖٚٔ/ ٘) في اإلبانة الكبرى بطة ابن وقاؿ

 مخلوؽ، القرآف أف أىوائهم وقبيح آرائهم وخبث قلوبهم بمكر اعتقدوا الجهمية
 كفرىم، ليخفي العامة، على وبهرجة تمويها اخترعوىا ببدعة ذلك عن فكنوا

 تكلم الذي القرآف إف: فقالوا نحيزتو، وضعفت علمو قل من على إلحادىم ويستغمض
 في ونكتبو بألسنتنا ونقرؤه نتلوه الذي وىذا مخلوؽ، غير اهلل كبلـ فهو وقالو، بو اهلل

 نحن نقرؤه فما لذلك، حكاية ىذا اهلل، كبلـ ىو الذي القرآف ىو ليس مصاحفنا
 واحتالوا كفرىم، في فدققوا مخلوقة، بو وألفاظنا نحن، بألفاظنا القرآف لذلك حكاية

 يخف فلم وجو، وأخفى مذىب، وأدؽ مسلك، بأغمض العامة على الكفر إلدخاؿ
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 بهرجوا حتى والعقبلء، والنقاد العلماء جهابذة على توفيقو وحسن ومنو اهلل بحمد ذلك
 ىػ. ا وكشفوا دلسوا، ما

 بدعة أنكر فقد(: ٕٔٗ/ ٕٔ) الفتاوى مجموع في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ وقاؿ
 زمانهم، أئمة مخلوؽ بو واللفظ وقراءتو القرآف تبلوة إف: يقولوف الذين اللفظية

 من كثير وفي القرآف، بخلق القوؿ يقتضي قولهم أف وبينوا الجهمية من جعلوىم
 ىو وإنما اهلل كبلـ ىو ليس القرآف ىذا إف: يقوؿ من وكذلك تكفيرىم، كبلمهم
 ورسولو اهلل أف كما إال والصدور المصحف في ليس أنو أو عنو، عبارة أو عنو حكاية

 وأبي وإسحاؽ، أحمد، اإلماـ عن محفوظ وىذا ذلك، ونحو والصدور المصاحف في
 بشار، بن ومحمد الجارودي، الوليد وأبي ثور، وأبي الزىري، مصعب وأبي عبيد،

 بن ومحمد العدني، عمرو أبي بن يحيى بن ومحمد الدورقي، إبراىيم بن ويعقوب
 أئمة من اهلل إال يحصيهم ال كثير وعدد الطوسي، أسلم بن ومحمد الذىلي، يحيى

 ". ٔوىداتو اإلسبلـ
                                                           

 .اللفظ مسألة في الناس اختبلؼ جملة مسألة: ٔ
 جر لبسا، ذلك أوقع مخلوقة، بالقرآف العباد ألفاظ بأف القوؿ -اهلل قاتلهم- الجهمية ابتدع حين
 موافقة إلى آخرين جر بل المحاذير، بعض في الوقوع إلى والحديث السنة إلى المنتسبين بعض

 الجهمية، من المنافقوف بو يستتر سترا اللفظ مسألة وكانت ومرادىم، قولهم حقيقة في الجهمية
 .مخلوؽ القرآف: فيقولوف، باعتقادىم يصرحوف حين لهم الحق أىل فضيحة من يخشوف لما

 :فرؽ أربع إلى البدعة ىذه ظهرت حين افترقوا قد الناس وكاف
 أف: ومرادىم مخلوقة، بالقرآف ألفاظنا: بالقوؿ تستروا القرآف، بخلق القائلين الجهمية: األولى
 .أسبلفهم اعتقاد مخلوؽ اهلل كبلـ

 -كبلب بن اهلل عبد أتباع- الكبلبية وىم قولهم، بعض في الجهمية شابهت طائفة: والثانية
 بو نزؿ الذي العربي القرآف أف: ومرادىم مخلوقة، بالقرآف ألفاظنا: كالجهمية القوؿ فأطلقوا
 لم تعالى اهلل وأف مخلوؽ، والتاء والباء كاأللف الحروؼ من المؤلفة األلفاظ ىو الذي جبريل،
 ىم وىؤالء مخلوؽ، غير قديم وىذا األلفاظ عن مجرد معنى كبلمو إنما بالحروؼ، يتكلم

 ".النافية اللفظية" بػ المسموف
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 وغيرىما، ،(ٔٔ) األشج سعيد وأبي الحافظ، الرازي حاتم كأبي الحديث، أىل من طائفة: والثالثة
 بضد القوؿ فأطلقوا عليهم، الرد أرادوا باطبل، معنى والكبلبية الجهمية قوؿ تضمن رأوا لما

 .مخلوقة غير بالقرآف ألفاظنا. فقالوا مقالتهم،
 عليو جبريل بو نزؿ الذي العربي القرآف ىي والتي الحروؼ، من المؤلفة األلفاظ أف: ومرادىم
 والذي فيو العبد فعل إدخاؿ موىما إطبلقهم كاف لما لكن مخلوقة، غير العالمين رب من السبلـ

 العبد صوت إطبلقها في وأدخلوا مقالتهم على طائفة فتبعتهم المحذور، وقع مضى، فيما بيناه
 (.المثبتة اللفظية) بػ المسموف ىم ولهؤالء ذلك، في بعضهم توقف وربما وفعلو، بالقرآف
 -وأتباعهما والبخاري أحمد كاإلمامين- واالتباع السنة أىل من الربانيين األئمة طاثفة: والرابعة

 اهلل كبلـ القرآف: وقالوا مخلوؽ، وغير مخلوؽ، بالقرآف اللفظ: السابقين القولين إطبلؽ منعوا
 ألفاظو، دوف بمعانيو وال معانيو، دوف بألفاظو كبلمو ىو ليس ومعانيو، بألفاظو وتنزيلو، ووحيو
 كبلـ والكبلـ، القارىء صوت فالصوت القرآف، يقرأ والعبد مخلوقة، وأصواتهم العباد وأفعاؿ
 .الباري

 .اللفظ بدعة ظهرت حين الناس مذاىب جملة ىذه
 أف: ويريدوف( مخلوقة بالقرآف ألفاظنا: )القائلوف ىم -قريبا سبق كما- النافية اللفظيةمسألة: 
 .مخلوؽ بقرآف نزؿ إنما جبريل وأف مخلوؽ، العربي القرآف
 يعرؼ ال القرآف فإف مخلوؽ، القرآف أف أطلقوا الذين الجهمية قوؿ ىو الحقيقة في القوؿ وىذا

 العربي القرآف كوف في وافقوىم وىؤالء بخلقو، القوؿ أطلقت والجهمية العربي، للنظم اسم أنو إال
 الحروؼ ألف، مخلوؽ فهو الحروؼ من تألف وما الحروؼ، من مؤلف ألنو النظم، مخلوؽ

 هلل ادعوا أنهم وذلك الحقيقة، في لفظيا خبلفا خالفوىم أنهم إال بها، يتكلم لم واهلل مخلوقة،
 وىذا أصوات، وال بحروؼ ليست مجردة، معاني أو معنى ىو: قالوا لكنهم الكبلـ، صفة تعالى
 .األشعرية على الرد في الثالث الباب في عليهم نقضو وسيأتي المقاالت، أفسد من القوؿ
 وإنما الكبلـ، صفة تعالى هلل الحقيقة في يثبتوا لم بو القائلين ألف( لفظيا) بكونو وصفتو وإنما
 ضرورة معلـو ىو ما وأبطلوا الكبلـ، صفة سموىا تعالى، للرب فنسبوىا لها، حقيقة ال صفة افتروا

  .الكبلـ تفسير في
 .بالجهمية وصفهم صح فلذا
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 افترقت"(: ٕٚ ص) المحنة فيفي  عنو صالح ابنو رواه فيما- اهلل رحمو أحمد اإلماـ قاؿ وقد
 وفرقة وتسكت، اهلل كبلـ: قالوا وفرقة مخلوؽ، القرآف: قالوا فرقة: فرؽ ثبلث على الجهمية

{ اهلل كبلـ يسمع حتى فأجره: }كتابو في -وجل عز- اهلل قاؿ مخلوؽ، بالقرآف لفظنا: قالوا
 السبلـ، عليو جبريل من -وسلم عليو اهلل صلى- النبي وسمعو اهلل، من سمعو فجبريل[ ٙ: التوبة]

 .ا.ىػ" مخلوؽ غير اهلل كبلـ فالقرآف، النبي من -وسلم عليو اهلل صلى- النبي أصحاب وسمعو
 متواترة، تكفيرىم، في وبعضها بل تبديعهم، في أحمد اإلماـ عن والنصوص

 المسموع العربي، القرآف يعدوف أنهم ألجل اللفظية، بتجهيم أحمد اإلماـ نصوص صرحتوقد 
 أحمد بين وقد مخلوقا، واآليات، والسور والكلمات، الحروؼ من المؤلف الملفوظ، المقروء

 مراد في الفصل ىو وىذا" مخلوؽ بشيء جاء إنما جبريل، أف يزعموف: "بقولو ذلك اهلل رحمو
 .اللفظية بتجهيم أحمد

 ذلك عن أباف ولذا مخلوؽ، ىو الذي وصوتو القارئ فعل باللفظ أراد من أحمد اإلماـ يجهم ولم
 بو يريد ذلك، غير أو بلفظ، القرآف إلى يقصد من كل: "اهلل عبد ابنو عنو رواه الذي بقولو

 فهو القرآف، بو يريد مخلوؽ، بالقرآف لفظي: قاؿ من: "قولو منو وأبين" جهمي فهو مخلوؽ،
 اهلل، عبد عن (ٓٔٔص) واالعتقاد (ٕٙٙص) والصفات األسماء في البيهقيأخرجو  ا.ىػ" كافر

 .صحيح وإسناده
 "مخلوؽ بالقرآف لفظي: "قاؿ من تكفير عن" القرآف بو يريد: "بقولو فاحترز

 إيهاـ فيو اللفظ ىذا إطبلؽ أف مع المقروء، الملفوظ الكبلـ نفس ال بو، وصوتو حركتو بو ويريد
 ....ذلك ألجل كلية عنو الكف فوجب اهلل، كبلـ ىو الذي الملفوظ بخلق القوؿ

 النافية، اللفظية بدعة إنكار في وبعده، زمانو في السنة أئمة من غيره أحمد اإلماـ وافق وقد
 :فمنهم

و مسائلفي  السجستاني داود أبو قاؿ: العلم اإلماـ راىويو بن إبراىيم بن إسحاؽ - ٔ
 . فبدعهم اللفظية؟ عن سئل إبراىيم بن إسحاؽ سمعت: (ٕٔٚ)ص

 سمعت: (ٕٔٚو )صمسائلفي  داود أبو قاؿ: الحافظ المصري صالح بن أحمد جعفر أبو - ٕ
 ".البدعة من أكثر عليهم ويدخل بدعة، أصحاب ىؤالء: "فقاؿ اللفظية ذكر صالح بن أحمد

 رجبل ببغداد قبلنا إف: فسألوه قـو أتاه: القاضي الفقيو الزىري بكر أبي بن أحمد مصعب أبو - ٖ
نتلقى  أف ينبغي ما ىناه، منكم يأتينا ما العراؽ، أىل يا: "فقاؿ مخلوؽ؟ بالقرآف لفظو: يقوؿ
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 البن" السنة" في كما- حاتم أبي ابن رواه. "خبيث نبطى كبلـ ىذا بالسيوؼ، إال وجوىكم
 .عنو جيد بسند - ٖٚ٘/ ٕ الطبري

 الجرح إماما الرازياف إدريس بن محمد حاتم وأبو الكريم، عبد بن اهلل عبيد زرعة أبو - ٘ ،ٗ
 :والتعديل

 رواه. "جهمي فهو مخلوؽ، بلفظي القرآف أو جهمي، فهو مخلوؽ بالقرآف لفظي: قاؿ من: "قاال
 .عنهما صحيح بسند ٜٚٔ/ ٔ" السنة" في الطبري ابن
 (.أحمد تبلميذ خيار من ثبت، فقيو) الكرماني إسماعيل بن حرب - ٙ

 ألفاظنا أف زعم من أف العلم أىل عليو أدركنا الذي المستقيم الواضح والصواب الحق إف: "قاؿ
" السنة" في كما- عنو حاتم أبي ابن ذكره". خبيث مبتدع جهمي فهو مخلوقة، وتبلوتنا، بالقرآف

 .(ٖٖ٘/ٕ) الطبري البن
/ ٕ) السنة أىل اعتقاد أصوؿ شرحفي  البللكائي الحسن بن اهلل ىبة القاسم أبو اإلماـ وساؽ
 أنهم بهم المقتدى األئمة من جمع فيهم الطبقة، متقاربي نفسا خمسين من أكثر(ٖٗ٘-ٜٖٗ
 مقالتنا، ىذه: وقالوا مخلوؽ، القرآف: قاؿ من بمنزلة فهو مخلوؽ بالقرآف لفظي قاؿ من: قالوا

 األئمة لهؤالء كبلـ فرجع" :قاؿ ثم األئمة، بعض نصوص ساؽ ثم.. .بو اهلل ندين الذي وديننا
 من يكوف فبل القارىء يقرأه وحين الحقيقة، على اهلل من مسموع القرآف أف في عنهم اهلل رضي
 كبلمهم يشبو ال اهلل وكبلـ مخلوقا، فيكوف بو يلفظ حين اآلدميين ككبلـ القرآف القارىء لفظ
 ا.ىػ" القراءة في يخالفو فكذلك مخلوؽ، غير ألنو

 فيو بإسناد لكن الشافعي، إدريس بن محمد السنة إماـ عن اللفظية اعتقاد إنكار روي وقد: قلت
 فأنكروه األئمة، من وأقرانو أحمد كاإلماـ تبلمذتو، طبقة في إال كاف ذلك أحسب وال نظر،

 .فيو وشددوا
 ألفاظ في القوؿ وأما(: "ٖٖ - ٖٓ) السنة صريح في الطبري جرير بن محمد اإلماـ قاؿ ولذا

 الشفا قولو في عمن إال قفا، تابعي عن وال مضى، صحابي عن نعلمو أثر فبل بالقرآف، العباد
 بن أحمد اهلل عبد أبي األولى، األئمة مقاـ لدينا يقـو ومن والهدى، الرشد اتباعو وفي والغناء،
 لنا يكن لم إذ قولو، غير نقولو أف يجوز ذلك في عندنا قوؿ وال" :قاؿ ثم.. ".حنبل بن محمد

 .ا.ىػ" المتبع اإلماـ وىو والمقنع، الكفاية وفيو سواه، بو نأتم إماـ
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 بالقرآف لفظي يقولوف الذين ىؤالء تعالى اهلل رحمكم احذروا: "(ٜٛص) الشريعةفي  اآلجري قاؿو 
 يجتنب، مبتدع، ىذا وقائل عظيم، منكر طريقتو على كاف ومن حنبل بن أحمد عند ىذا مخلوؽ،

 ا.ىػ" الناس منو ويحذر يجالس، وال يكلم، وال
 تبلوة إف: يقولوف الذين اللفظية بدعة أنكر: (ٕٔٗ/ٕٔ) الفتاوى مجموعفي  اإلسبلـ شيخ وقاؿ

 يقتضي قولهم أف وبينوا الجهمية، من جعلوىم زمانهم، أئمة مخلوؽ، بو واللفظ وقراءتو القرآف
 ا.ىػ تكفيرىم كبلمهم من كثير وفي القرآف، بخلق القوؿ

 .والبخاري أحمد االمامين على النافية اللفظية غلط بيافمسألة: 
 ذلك وشرحت( مخلوؽ بالقرآف لفظي: )يقوؿ فيمن تعالى اهلل رحمو أحمد اإلماـ حكم عرفت لقد
 .فيهم قولو صحة للشك مجاال يدع ال مما عنو، كثيرة وجوه من

 عقيدتو إلى االنتساب صار شأنو، بو اهلل رفع مما كاف، ما الفتنة في أمره من كاف لما ولكن
 صاركل لذا، تركها المبتدع وعبلمة أحمد، عقيدة اتباع السني وعبلمة بدعة، عنها والحيد سبلمة،

 طائفة وكل بو، ويعتصم االعتقاد، في إليو باالنتساب يفخر القبلة أىل طوئف من بعده أتى من
 لو تمييز ال من عند ذلك فيروج حنبل، بن أحمد اعتقاد ىو. وتقوؿ اعتقادىا، إليو تنسب صارت
 ولقد، دعواىا صحة على حجتها طائفة كل تقيم أف ذلك في اإلنصاؼ ولكن وينصره، ويقبلو
 .فبل ال ومن برئ، فقد أسند فمن( الدين من اإلسناد) أف اهلل رحمهم الكراـ السلف سنة من علمنا
 فسائر وأىلها، البدع من بريء أنو لطريقتو، والمتتبع أحمد، اإلماـ كبلـ في الناظر يشك وليس
 :إما بأحمد، عقائدىا تنصر إليو تنتسب التي الطوائف ىذه

 .عليو الصريح بالكذب - ٔ
 .أسانيدىا تثبت ال عنو بنقوؿ أو - ٕ
 .منها مراده معرفة إلى للوصوؿ يوفقوا لم مجملة، ولكنها عنو، صحت بنقوؿ أو - ٖ

 والبدع، الكبلـ علم تعرؼ ال التي واألثر، السنة أىل -اهلل شاء إف- المنصورة الطائفة سوى
 بما إال عنو تحتج وال عليو، تكذب فبل المبتدعة، بها يتصف التي السابقة الصفات عن المتنزىة

 مقاالت بجمع وذلك غموض، وال فيها لبس ال مفسرة منو الداللة وظهرت وثبت، إسناده، صح
 الذين األئمة من وإخوانو أسبلفو أقواؿ إلى وضمها منها، أشكل ما بين والتوفيق بعضها، إلى اإلماـ

 وىو حنبل، بن أحمد اعتقاد ىو اعتقادنا: القوؿ حينئذ لهم ليصح وجدت، إف بالبدع، يعرفوا لم
 .السلف اعتقاد
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 لعقيدتهم، موافقا ظنوه ما عنو ونقلوا أحمد، اإلماـ إلى انتسبوا النافية اللفظية أف: ىنا والمقصود
 :وجوه من ذلك ونصروا أىواءىم، يوافق ما على مقالتهم إنكار في الصريحة نصوصو وتأولوا
 ".مخلوؽ بالقرآف لفظي: "يقوؿ أنو عنو رووا: األوؿ
 (.ٖٗٙ/ٕٔ) الفتاوى مجموعكما في  أحمد اإلماـ اعتقاد في البيهقي ذكره ولهذا

 .وغيره طالب أبي قصة في( مخلوؽ غير بالقرآف لفظي: )القوؿ إنكاره رووا: والثاني
 وكذا أحمد، اإلماـ عن فوراف رواية من(ٕٙٙص) والصفات األسماءفي   القصة البيهقي ساؽ وقد
 اهلل رضي حنبل ابن أحمد اهلل عبد أبا بأف تصرحاف الحكايتاف فهاتاف: "قاؿ ثم شداد، ابن قصة
 ذلك، في الكبلـ قلة يستحب كاف أنو إال أصحابنا، من المحققين مذىب خالف مما بريء عنو

 ا.ىػ" الجماعة مذىب خالف ما إنكار مع فيو، الخوض وترؾ
 ضد على كاف بأنو شداد وابن طالب أبي على أحمد بإنكار احتج فإنو اللفظية، مذىب أراد: قلت

 من المحققين سماىم من قوؿ ىو ىذا فإف مخلوؽ، بالقرآف اللفظ أف عنده الصواب وأف قولهما،
 .وغيرىم فورؾ وابن الباقبلني كابن تبعو ومن األشعري الحسن أبي أمثاؿ أصحابهم،

 :معاف ثبلثة على( مخلوؽ بالقرآف لفظي: )قاؿ من على إنكاره من عنو تواتر ما تأولوا: والثالث
 .السلف بو يتكلم لم محدث قوؿ ألنو - ٔ
 .مخلوؽ ينزؿ لم الذي القرآف أف يزعم الذي المحض الجهمي بو أراد أنو - ٕ

 .(ٖٗٙ/ٕٔ) الفتاوى مجموعفي  اإلسبلـ شيخ عنو حكاه فيما البيهقي قوؿ وىذا
 وىذا بها، وألقيت طرحتها إذا( باللقمة لفظت: )قولك ومنو والرمي، الطرح معناه اللفظ أف - ٖ

 .القرآف إلى إضافتو تجوز ال المعنى
 .(ٕٖٙ/ٕٔ) الفتاوى مجموعكما في  وغيره األشعري الحسن أبي قوؿ وىذا

 من أطلب أف المعيطي اهلل عبد وأبو األثـر سألني: قاؿ فوراف رواه بما بعضهم احتج ربما: والرابع
: فقاؿ فسألتو؟ والمحكي، اللفظ بين يفرقوف الذين أصحابنا عن فيها فأسألو خلوة،، اهلل عبد أبي

 تعدىم فاللفظية: قلت" فمخلوقة أفعالنا فأما مخلوؽ، فغير وأفعالو أقوالو في تصرؼ كيف القرآف"
 الحاكم رواه" مخلوؽ القرآف: قالوا الذين الجهمية ال،: "فقاؿ الجهمية؟ جملة في اهلل عبد أبا يا
 .صحيح بسند - ٜٕٔ/ ٔٔ" النببلء أعبلـ سير" في كما-

 :فنقوؿ الظنوف، ىذه جميع عن -تعالى اهلل بتوفيق- نجيب ونحن



 - 183 - 

                                                                                                                                                  

 من عنو المتواتر النقل يكذبو أحمد، اإلماـ على بين وإفك ظاىر، خطأ فهو األوؿ الوجو أما* 
 يلـز إنو إذ بينا، خطأ لكاف معروؼ ثقة رواية من ذلك كاف ولو بيتو، وأىل أصحابو خاصة رواية

 فإف عجب وال عالم، يقولو ال وىذا ذلك، بضد عنو المتواترة الصحيحة األخبار رد قبولو من
 .ذلك من أعجب ىو ما بأىلها تصنع األىواء

 اإلماـ إنكار سبب أف وبينت ىذا، بعد اآلتي المبحث في عنو أجبت فقد الثاني الوجو وأما* 
 :لسببين يرجع( مخلوؽ غير بالقرآف لفظي) إلطبلؽ أحمد

 .السلف بها يتكلم لم محدثة بدعة كونو: أحدىما -
 .ذلك في وصوتو القارىء فعل كإدخاؿ الباطلة، المعاني من يوىم لما: والثاني -

 أبي قوؿ بو أنكر مما بأشد أنكره بل ارتضاه، وال أحمد اإلماـ بو يقل لم)!(  محققيهم ومذىب
 أحمد عده مخلوؽ غير بالقرآف اللفظ كوف من طالب أبو حكاه ما فإف عنو، حكاه الذي طالب
 وجهم منو، بأشد أنكره( المحققين) بػ البيهقي وصفهم من قوؿ ولكن، أصحابها يهجر بدعة

 بو، قائم معنى عندىم اهلل كبلـ ألف، مخلوؽ بشيء جاء إنما جبريل أف مقتضاه إذ بو، القائلين
 عنو عبارة عندىم العربي اللفظ وىذا كلمات، وال حروفا ىو وال، غيرىا وال عربية لغة ىو ليس
 إذا مخلوقا بو أتى ما فكاف العربي، ىذا غير بقرآف يأت لم السبلـ عليو وجبريل مخلوؽ، وىو
 من الثاني المبحث في الضبللة ىذه إنكار في أحمد اإلماـ نصوص إلى وارجع اعتقادىم، على
 التوفيق حرمت قد محاملو غير على أحمد كبلـ حملت التي الطائفة ىذه أف لتعلم الفصل، ىذا
 .كبلمو فهم في
 .فاسدة تأويبلت ذكروه ما جميع فإف الثالث الوجو وأما* 
 فإنو محدثة بدعة بو القوؿ كوف مجرد ألف، المراد ىو ليس ولكن نفسو، في حق فإنو أوال أما -
 ومعرفة، وفهما علما أحمد اإلماـ دوف من مثلو عن يتنزه المعنى وىذا بو، القائل تكفير يستدعي ال

 من اهلل آتاه بما مقاال، وأصوبهم لسانا، الناس أنزه من وىو اهلل رحمو إليو إضافتو تصلح فكيف
 والهدى؟ العلم

 وإال أحمد، عقيدة مخالفة من فيو وقعوا ما لتعليل اضطرارىم مثلو في أوقعهم فإنما ثانيا وأما -
 يرد ال مفسرة لقولو حكايتنا سبقت قد فإنو اهلل، رحمو أحمد قوؿ ظاىر يرده التفسير ىذا فإف

 زعم فقد ىذا زعم من الجهمية، قوؿ من شر ىم: "قولو ذلك من الفاسد، الحمل ىذا مثل عليها
 جبريل بو جاء والذي" بمخلوؽ تكلم -وسلم عليو اهلل صلى- النبي وأف بمخلوؽ جاء جبريل أف
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 لم المسلمين، جميع عند المعلـو العربي القرآف ىذا ىو -وسلم عليو اهلل صلى- محمد بو وتكلم
 وما المقالة ىذه قاؿ إنما اهلل رحمو وأحمد سواه، بقرآف اهلل يتكلم ولم سواه، بقرآف جبريل يأت

 مخلوؽ، ينزؿ لم الذي القرآف إف: قاؿ فيمن ال العربي، القرآف ىذا بخلق قالوا الذين في يشبهها
 لم وآخر نزؿ، قرآف قرآناف، القرآف: يقولوف جهمية ىناؾ تكن ولم ينزؿ، لم قرآف ىناؾ ليس فإنو

: يقولوف المحضة الجهمية كانت وإنما أرادىم، أنو على أحمد قوؿ ليحمل مخلوقاف، وىما ينزؿ،
 .مخلوؽ والقرآف يتكلم، ال واهلل كبلـ، هلل ليس

 لفظ إف ثم اللفظية، تجهيم في اإلماـ ألفاظ مثلو على يساعد ال فإنو ظاىر، ففساده ثالثا وأما -
 .يخفى أف من أبين وىو اللقمة، لفظ ال النطق، ىنا بو يراد إنما( اللفظ)

 ألفاظنا: )تقوؿ التي النافية اللفظية على يطلق مجمل، لفظ( اللفظية) فإف الرابع الوجو وأما* 
 المراد وتعيين( مخلوقة غير بالقرآف ألفاظنا: )تقوؿ التي المثبتة اللفظية وعلى( مخلوقة بالقرآف

 غير فوجدناىم ال؟ أـ بذلك المرادوف ىم ىل النافية اللفظية حاؿ فتأملنا بالدليل، يكوف إنما
 :يأتي لما مرادين

 .-حكايتو سبقت كما- أحمد اإلماـ عن متواتر بالجهمية وصفهم أف - ٔ
: قاؿ من فيهم وإنما( مخلوؽ بالقرآف لفظي: )يقوؿ كاف من فيهم ليس أحمد أصحاب أف - ٕ
 وابن طالب أبي قصة حكايتو في اآلتي المبحث في سيأتي كما-( مخلوؽ غير بالقرآف لفظي)

 .يجهمهم ولم، أصحابها وبدع اهلل، رحمو أحمد أنكرىا وقد -شداد
" فمخلوقة أفعالنا فأما مخلوؽ، فغير وأفعالو أقوالو في تصرؼ كيف القرآف: "الرواية في قاؿ - ٖ

 واحد معنى ىو وإنما وأفعالو، أقوالو في يتصرؼ ال المخلوؽ غير القرآف عندىم النافية واللفظية
 .عندىم مخلوؽ فهو وأفعالو أقوالو في يتصرؼ الذي القرآف وأما اهلل، بذات قائم
 ليسوا بدعتهم مع فإنهم( مخلوؽ غير بالقرآف لفظي: )القائلين المثبتة اللفظية يعني أنو بهذا فباف

 .جهمية
 :اهلل رحمو البخاري اإلماـ على غلطهم بياف• 

 صاحب إسماعيل ابن محمد اهلل عبد أبو وقدره، فضلو يجهل ال الذي اإلماـ ذاؾ البخاري
 من األمة تلقتو ،-وسلم عليو اهلل صلى- اهلل رسوؿ سنة في اإلطبلؽ على كتاب أعظم" الصحيح"

 المنزلة للبخاري بو تعالى اهلل رفع الرسوؿ، بو جاء ما لمعرفة سواه قبل عليو وعولت بالقبوؿ، بعده
 ىو وكذلك" صحيحو" بفضل إسماعيل بن محمد فضل يعلم ال يفهم مسلما ترى تكاد فبل العالية،
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 وابن وبأحمد كذلك يكوف ال وكيف والعلل، الرجاؿ ومعرفة والتعديل، الجرح في المعتمد اإلماـ
 تخرج؟ وإسحاؽ المديني

 أثره على كاف فإنو حنبل، ابن أحمد بعد الحديث أىل ورأس السنة أىل إماـ اهلل رحمو كاف ولقد
" العباد أفعاؿ خلق" و" الصحيح" من" التوحيد" كتاب تأمل ومن زاد، وال عنو حاد ما وطريقتو،

 .قلنا ما صحة على الحجة لو قامت
 وصار األقراف، بو فاؽ مما آتاه ما والمعرفة العلم سعة من تعالى اهلل آتاه لما اهلل رحمو ولكنو

 ال ما كبلمو فحملوا الممقوت، الحسد بسبب أقرانو بعض عليو حمل بالبناف، إليو المشار
 نيسابور في وأذاعوه ذلك وأشاعوا( مخلوقة بالقرآف ألفاظنا: )الفوؿ إطبلؽ عليو وادعوا يحتمل،
 .بو االنتفاع وعن عنو لينفر وغيرىا،

 المحدثين ثقات من وكاف الذىلي، يحيى بن محمد الحافظ اإلماـ عنو المنفرين راية حامل وكاف
 في وقع أنو إال اهلل، رحمو متبعا، سنة صاحب وكاف وارتضوه، وعدلوه األئمة عليو أثنى وحفاظهم،

 مع بسببها، البخاري على فشدد اللفظ، مسألة في عليو المقالة إليو وزورت البخاري، على نفسو
 .األمر أوؿ ارتضاه أنو

 أبي جنازة في البخاري إسماعيل بن محمد رأيت(: ثبتا ثقة وكاف) األعمشي حامد أبو الحافظ قاؿ
 فيو ويمر الحديث، وعلل والكنى األسامي عن يسألو يحيى بن ومحمد مرواف، بن سعيد عثماف
 قاؿ حتى شهر ىذا على أتى فما{ أحد اهلل ىو قل: }يقرأ كأنو السهم مثل إسماعيل بن محمد
 أنو: بغداد من إلينا كتبوا فإنهم إلينا، يختلف ال مجلسو إلى يختلف من أال: يحيى بن محمد
 ىا إسماعيل بن محمد فأقاـ. يقربنا فبل يقربو؛ ومن تقربوه، فبل. ينتو فلم ونهيناه اللفظ، في تكلم

 .صحيح بسند ٖٔ/ ٕ" بغداد تاريخ" في الخطيب رواه بخارى إلى وخرج مدة، ىنا
 وذلك العلم، في الحسد يحيى بن محمد فيو أوقع مما ىذا أف يرى اهلل رحمو البخاري كاف: قلت

 .الذىلي يؤت لم ما وآتاه عليو فتح اهلل أف
 على دخلت والبخاري يحيى بن محمد بين وقع لما: -ثبتا محدثا وكاف- شادؿ بن محمد قاؿ

 يختلف من كل يحيى، بن محمد وبين بينك فيما لنا الحيلة أيش اهلل، عبد أبا يا: فقلت البخاري
 يطرد؟ إليك
 ىذه: فقلت" يشاء من يعطيو اهلل رزؽ والعلم العلم، في الحسد يحيى بن محمد يعتري كم: "فقاؿ

 في نالو وما حنبل بن أحمد رأيت مشؤومة، مسألة ىذه بني، يا: "قاؿ عنك؟ تحكى التي المسألة
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 أعبلـ سير" في كما- الحاكم أخرجو" فيها أتكلم ال أف نفسي على وجعلت المسألة، ىذه
 .جيد وسنده - ٚ٘ٗ - ٙ٘ٗ/ ٕٔ" النببلء
 تحفو أف غير من الظن بمجرد الحسد بداء قرينو يرمي ال اللساف، نزيو اهلل رحمو البخاري: قلت

 الداعي السبب ىو البخاري عن الذىلي بلغ الذي النقل يكوف أف ذلك مع أرى ولكني القرائن،
 يكوف أف اهلل أبى ولكن نفسو، البخاري من يستثبت أف الذىلي باإلماـ األجدر وكاف منو، للتنفير

 .أراد ما إال
 ينطق ولم اللفظية، بقوؿ يقل لم اهلل رحمو البخاري ىوأف منصف كل يرتضيو الذي والتحقيق

 لو ثبت تأملها من ولكن واللبس، اإليهاـ بعض بسببها يرد ألفاظا يقوؿ كاف وإنما لسانو، بذلك
 :أربعة القضية ىذه في عليو فالمآخذ قلنا، ما صحة
 :القائلين اللفظية تبديع أو بتجهيم التصريح عن وقفو: األوؿ

 (.مخلوؽ بالقرآف لفظي)
" أفعالنا من وألفاظنا مخلوقة، أفعالنا: "- بالقرآف؟ اللفظ عن سئل وقد- قولو عنو جاء: والثاني

 .آخروف ذلك وأبى" مخلوؽ بالقرآف لفظي: "يقوؿ أنو مجلسو حضر من بعض ففهم
 ".مخلوقة بالقرآف ألفاظنا: "القوؿ من الذىلي عنو أشاعو ما: والثالث
 .والمقروء والقراءة والمتلو، التبلوة بين الفرؽ إطبلقو: والرابع
 األمور ىذه وغيرىم األشعرية من بعده جاء ممن( مخلوقة بالقرآف ألفاظنا: )القائلوف فاستغل

 العربية، األلفاظ ىذه فالتبلوة والمتلو، التبلوة ببن نفرؽ فإنا قولنا، ىو البخاري قوؿ: فقالوا
 .مجرد معنى ىو الذي بذاتو القائم اهلل كبلـ عندىم وىو التبلوة، عليو دلت ما والمتلو

 ناقض وإني اهلل، بحمد منو وىوبريء منو، بشيء البخارى يقل لم الذي والبهتاف الزور من وىذا
 .البخاري على المآخذ من ذكرنا ما يسبب المعاني من حرفوه ما وقوتو تعالى اهلل بحوؿ

 في تردد أو بدعتهم، في شك عن يكن لم وقف حين وقفو ألف، قائم غير فهو األوؿ المأخذ أما* 
 بأحمد احتج تراه أال بسببها، الفتنة من وقوعو يحتمل لما اتقاء ذلك كاف وإنما مذىبهم، بطبلف
 وجعلت المسألة، ىذه في نالو وما حنبل بن أحمد رأيت مشؤومة، مسألة ىذه: "قاؿ اهلل؟ رحمو
 ".فيها أتكلم ال أف نفسي على

 اهلل وكبلـ مخلوقة، العباد أفعاؿ إف: وقاؿ تعالى، اهلل وكبلـ العباد أفعاؿ بين الفرؽ ببياف واكتفى
 ".العباد أفعاؿ خلق" كتابو في اإلبانة أحسن ىذا عن وأباف مخلوؽ، غير وغيره القرآف
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 بو يراد قد مطلقا،( اللفظ) أف سبق فيما شرحنا قد ونحن مشتبو، إيراد فإنو الثاني المأخذ وأما* 
 تعالى اهلل كبلـ بو يراد وقد مخلوؽ، حينئذ فهو بالقرآف وصوتو حركتو ىو الذي العبد فعل

 .مخلوؽ غير حينئذ فهو العربية الحروؼ ىو الذي المقروء المسطور
 ابتدعوا الجهمية ألف المراد، تبيين غير من( مخلوؽ بالقرآف لفظي: )اللفظ إطبلؽ منعوا واألئمة

 وىم( مخلوؽ بالقرآف لفظي: )القائلين بدعة ظهرت قد حينئذ تكن ولم الناس، على ليموىوا ذلك
 .وغيرىم األشعرية من العربية، الحروؼ من المؤلف العربي القرآف خلق يريدوف

 من وألفاظنا مخلوقة، أفعالنا: "بقولو قولو، حقيقة عن أباف المقالة ىذه في اهلل رحمو فالبخاري
 باللفظ مراده ىهنا فسر فإنو السنة، ألىل وموافقتو الباطل، الجهمية العتقاد مفارقتو عن" أفعالنا

: قاؿ من: "أحمد اإلماـ قوؿ حكايتنا سبقت وقد قطعا، مخلوؽ وىو العبد، فعل أراد إنما وأنو
 القرآف، باللفظ يرد لم اهلل رحمو والبخاري" كافر فهو القرآف، بو يريد مخلوؽ، بالقرآف لفظي
 بالبخاري واألحرى األولى أف مع .عليو فافتروا مراده فهم في أناس فغلط العبد، فعل أراد وإنما
 أفعاؿ أف: "بالبياف واكتفوا فيها، الكبلـ السلف ترؾ مما ألنها جملة، اللفظة ىذه ترؾ اهلل رحمو
 ".تصرؼ حيث مخلوؽ غير اهلل كبلـ والقرآف مخلوقة، العباد
 الذين اللفظية اعتقاد ىو اللفظ في اعتقاده يكن لم اهلل رحمو البخاري أف بياف ىنا المقصود ولكن

 الحروؼ من المؤلف القرآف ىذا وىو مخلوؽ، بكبلـ جاء إنما السبلـ عليو جبريل أف يعتقدوف
 .بالحروؼ يتكلم لم تعالى اهلل وأف العربية،

 الحسد من النفوس في وقع ما عضده البخاري، على خطأ على مبني فهو الثالث المأخذ وأما* 
 .-بينا كما- العلم في
 فقط، العبد فعل التبلوة أف يعتقد والمتلو، التبلوة بين فرؽ حين البخاري فإف الرابع المأخذ وأما* 
 بو نزؿ الذي المبين العربي القرآف ىذا ىو والمتلو الحروؼ، من المؤلف الكبلـ فيها يدخل وال

 الذين اللفظية يعتقده لما خبلفا ،-وسلم عليو اهلل صلى- محمد على السبلـ عليو جبريل
 بالفاتحة، المفتتح العربي القرآف يدخلوف ىؤالء فإف -وغيرىم األشعرية من- بقولو اعتصموا
 اهلل بذات القائم بالنفسي، وصفو الذي المعنى ىو عندىم والمتلو التبلوة، في بالناس والمختتم

 .المعنيين بين ما وشتاف تعالى،
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 أو والمتلو، التبلوة بين الفرؽ إطبلؽ صحة عدـ الباب ىذا أوؿ سلف فيما شرحنا قد أننا مع ىذا
 في القوؿ تمييز أف وبينا شرعا، مرفوضة محاذير إلى يجر اإلطبلقين من كبل ألف بينهما، التسوية

 .اإلشكاؿ من عليها أورد ما جميع عن الجواب ىو القضية ىذه
 الباطل، االعتقاد من النافية اللفظية إليو نسبت مما اهلل رحمو البخاري براءة البياف بهذا إذا فتبين
 أفعاؿ خلقفي   اهلل رحمو قاؿ باطلهم، ليمحق ذلك في نفسو البخاري قوؿ عليهم أورد وإني

 إف: يقولوف أصحابنا من أسمع زلت ما: "قولو سعيد بن يحيى عن أسند أف بعد( ٕٗص) العباد
 فأما مخلوقة، وكتابتهم، واكتسابهم، وأصواتهم، حركاتهم،: "البخاري قاؿ" مخلوقة العباد أفعاؿ

 فهو القلوب، في الموعى المكتوب، المسطور، المصحف، في المثبت المبين، المتلو القرآف
 " .بخلق ليس اهلل، كبلـ
 اإلنس اجتمعت لئن قل: }-وجل عز- اهلل وقاؿ: "(ٚٛ)ص العباد أفعاؿ خلقفي  اهلل رحمو وقاؿ

 كبلـ ولكنو{ ظهيرا لبعض بعضهم كاف ولو بمثلو يأتوف ال القرآف ىذا بمثل يأتوا أف على والجن
 ا.ىػ" والمبلئكة العباد بو تلفظ اهلل

 الذي المعجز العربي القرآف ىو اآلية ىذه في بالقرآف المراد أف يفهم مسلم يجهل وال: قلت
 نفسو وىو اهلل، كبلـ بأنو البخاري وصفو الذي نفسو وىو بمثلو، اإلتياف عن والجن اإلنس أعجز
 -اهلل خلق من يعقل من عامة وىم- والمبلئكة للعباد أثبت فما والمبلئكة، العباد، بو يتلفظ الذي

 مقدور فغير المعجز القرآف أما شفاىهم، وحركة ألسنتهم، نطق: فعلهم ىو الذي بو تلفظهم إال
 نظمو في المعجز العربي القرآف ىذا فإف النافية، اللفظية دين خبلؼ كلو وىذا بمثلو، يأتوا أف لهم

 .عندىم النظم مخلوؽ
 من وأنو مخلوؽ، غير منزؿ القرآف أف" العباد أفعاؿ خلق" كتابو في اهلل رحمو البخاري أثبت وقد
 الذي الحق أىل معتقد ىو مما ذلك غير إلى بصوت، يتكلم تعالى اهلل وأف يعود، وإليو بدأ اهلل

 غير من قائلهم يقوؿ الذين وغيرىم األشعرية اللفظية أنوؼ بو ترغم مما األوؿ، الباب في فصلناه
 ".مخلوؽ بالقرآف لفظي: قاؿ ممن البخاري كاف: "ورع وال حياء
 نصر بن أحمد عمرو أبي للحافظ قاؿ أنو اهلل رحمو البخاري عن روي أنو عليو التنبيو يجدر ومما

 وىمذاف، والري، وقومس، نيسابور، أىل من زعم من: لك أقوؿ ما احفظ عمرو، أبا يا: "الخفاؼ
 فهو مخلوؽ بالقرآف لفظي: قلت أني والبصرة، ومكة، والمدينة، والكوفة، وبغداد، وحلواف،
 في الطبري ابن رواه" مخلوقة العباد أفعاؿ: قلت أني إال المقالة، ىذه أقل لم فإني كذاب،
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 ٕٚٚ/ ٔ" الحنابلة طبقات" في يعلى أبي وابن ٕٖ/ ٕ" التاريخ" والخطيب ٖٛ٘/ ٕ" السنة"
 الخياـ وىو إسماعيل بن محمد بن خلف صالح أبي أجل من جدا اإلسناد ضعيفة قصة وىي

 .جدا ضعيف البخاري،
 بها احتج قد كانت وإف إسنادىا، ثبوت لعدـ صفحا بها االحتجاج عن أعرضت لكنني: قلت

 .للحق التجرد اهلل رزقو لمن كفاية حققناه وفيما األئمة، من جماعة
 .المثبتة اللفظيةحكم  مسألة:
( مخلوقة غير بالقرآف ألفاظنا: )القائلوف ىم -األوؿ المبحث في سبق كما- المثبتة اللفظية

 أيضا بو ويريدوف العربية، الحروؼ من المؤلف اهلل كبلـ ىو الذي اللفظ اإلطبلؽ بهذا ويريدوف
 (.مخلوقة بالقرآف ألفاظنا: )القائلين النافية اللفظية على الرد

 إطبلؽ في وافقوىم أقواـ بعدىم من جاء -مرادىم صحة مع- المقالة ىذه أطلقوا حين ولكنهم
 إف: القوؿ إطبلقهم ذلك في أوقعهم ومما وصوتو، وحركتو العبد فعل ذلك في وأدخلوا اللفظ،
 .اإلطبلؽ ىذا فساد سلف فيما بينا وقد المقروء، ىي والقراءة المتلو، ىي التبلوة

 :ألمرين( مخلوقة غير بالقرآف ألفاظنا: )اللفظ ىذا إطبلؽ اهلل رحمو أحمد اإلماـ فمنع
 .السلف فيو يتكلم لم مبتدع، لفظ أنو: األوؿ

 المقالة، ىذه أتباع من بعد جاء من بعض جر كما المحذور، في الوقوع من يجر لما: والثاني
 فعل فأدخلوا آخروف وتجرأ ال؟ أـ وحركتو؟ العبد صوت اللفظ في يدخل ىل: توقف من فمنهم
 .وصوتو وحركتو العبد
 شأف في حنبل بن أحمد اهلل عبد أبي السنة إماـ كبلـ من عليو الوقوؼ تيسر ما لبعض سياؽ وىذا
 .الطائفة ىذه

 .نفي أو بإثبات اللفظ في الكبلـ يكره كاف أنو عنو سبق قد - ٔ
 مخلوؽ بالقرآف لفظي: قاؿ من: "يقوؿ حنبل بن أحمد سمعت: زنجويو بن بكر أبو وقاؿ - ٕ

 في كما" السنة" في الخبلؿ رواه" يكلم ال فهومبتدع مخلوؽ، غير: قاؿ ومن جهمي، فهو
 .أحمد عن صحيح بسند ٕٖ٘/ ٕٔ" الفتاوى مجموع"

 عثماف أبو اإلماـ وقاؿ أحمد، عن الطبري جرير بن محمد اإلماـ الحافظ ىذا نحو وحكى
 اهلل رحمو أحمد عن جرير بن محمد حكاه ما وأما" (:ٚٔص) السنة في رسالتوفي عقبو  الصابوني

 أىل من الصالحين السلف أف بو أراد فإنما مبتدع، فهو مخلوؽ غير بالقرآف لفظي: قاؿ من أف
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 من اللفظ في الكبلـ حدث وإنما إليو، الحاؿ يحوجهم ولم اللفظ، باب في يتكلموا لم السنة
 وذميم الضبلالت من عنو نهوا عما وبحثوا بالمحدثات، أتوا الذين الحمق، وذوي التعمق أىل

 القوؿ ىذا: أحمد اإلماـ فقاؿ اإلسبلـ، علماء من السلف فيو يخض لم فيما وخاضوا المقاالت،
 البدع من بمثلو وال بو يتفوه وال مبتدعة، بدعة وكل يدعو أف المتدين حق ومن بدعة، نفسو في

 عليو يزيد وال مخلوؽ، غير اهلل كبلـ القرآف إف: المتبعة السلف قالو ما على ويقتصر المبتدعة،
 ا.ىػ" بخلقو يقوؿ من تكفير إال
 غيض قد: "-أحمد يعني- اهلل عبد أبو لي قاؿ: اهلل رحمو المروذي بكر أبو اإلماـ وقاؿ - ٖ

 شداد ابن فبلغ" اللفظ في عني حكى: "قاؿ عنك؟ حكى شيء أي: قلت" شداد ابن على قلبي
 أبي على فأدخلتها مسائل، فيها بالرقعة شداد بن حمدويو فجاءنا عليو، أنكر قد اهلل عبد أبا أف

: اهلل عبد أبو فقاؿ -فيها مسائل مع- مخلوؽ غير بالقرآف لفظي إف: فيها فرأى فنظر، اهلل، عبد
 اهلل عبد أبو وضرب والقلم، المحبرة فأخرج فدخل، الدىليز من فقاـ" بو تكلمت ما كبلـ فيها"

 حيث القرآف: "السطرين بين بخطو اهلل عبد أبو وكتب مخلوؽ، غير بالقرآف لفظي: موضع على
 لفظي: قاؿ من على وأنكر" بشيء ىذا في تكلم أحدا سمعت ما: "وقاؿ" مخلوؽ غير تصرؼ
/ ٕٔ" الفتاوى مجموع" في كما- بو المروذي عن" السنة" في الخبلؿ رواه مخلوؽ غير بالقرآف
 أخرج بنحوىا، أحمد اإلماـ صاحب فوراف محمد أبو أيضا القصة ىذه وروى - ٕ٘ٗ - ٕٗٗ
 .صحيح بسند ٕ٘ٙ: ص" األسماء" في البيهقي ذلك
 .أحمد اإلماـ أصحاب أحد ىذا شداد بن حمدويو: قلت

 لفظي: يقوؿ أنو أبي عن يحكي طالب أبا أف إلي تناىى :حنبل بن أحمد بن صالح وقاؿ - ٗ
 إلى ابعث: "قاؿ فبلف،: فقلت"  أخبرؾ؟ من: "فقاؿ بذلك، أبي فأخبرت مخلوؽ، غير بالقرآف

 غير بالقرآف لفظي[: لك] قلت أنا: "أبي لو فقاؿ فوراف، وجاء فجاء، إليو، فوجهت" طالب أبي
 ىذا: "لي فقلت{ أحد اهلل ىو قل: }عليك قرأت: لو فقاؿ يرعد، وجعل وغضب،"  مخلوؽ؟

 أنك وبلغني مخلوؽ؟ غير بالقرآف لفظي: لك قلت أني[ عني حكيت فلم: " ]قاؿ" بمخلوؽ ليس
، إلى بو وكتبت كتابك، في ذلك وضعت  إلى واكتب المحو، أشد فامحو كتابك في كاف فإف قـو

 لم ما عني تحكي: "فقاؿ عليو وأقبل وغضب،" ىذا لك أقل لم أني: إليهم كتبت الذين القـو
 قد أنو فذكر طالب أبو فعاد مرعوب، وىو عنده من وانصرؼ إليو، يعتذر فوراف فجعل"  لك؟ أقل

 رواىا .الحكاية في اهلل عبد أبي على وىم أنو يخبرىم القـو إلى كتب وأنو كتابو، من ذلك حك
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 وذكرىا ،٘٘ٔ: ص" المناقب" في الجوزي ابن طريقو ومن ٔٚ - ٓٚ: ص" المحنة" في صالح
 . - ٕٗٗ - ٖٕٗ/ ٕٔ" الفتاوى مجموع" في كما-" المحنة" كتاب عن اإلسبلـ شيخ
 المروذي، بكر وأبو صالح، ابنو عنو رواىا أحمد، اإلماـ عن مشهورة صحيحة القصة وىذه: قلت

 .القصة شهدوا وكلهم أصحابو، خواص من والثبلثة محمد، بن وفوراف
 نصيبين أىل إلى كتب أنو طالب أبي عن اهلل عبد أبا بلغ: اهلل رحمو قاؿ :المروذي بكر أبي رواية

 أبي، إلى قوموا: فقاؿ أحمد، بن صالح فجاءنا: بكر أبو قاؿ، مخلوؽ غير بالقرآف لفظي أف
 وجهو، في الغضب تبين قد الغضب، شديد غضباف ىو فإذا اهلل، عبد أبي على فدخلنا فجئنا،

: فقاؿ يرعد، وىو اهلل عبد أبي يدي بين فقعد بو، فجئت" طالب بأبي فجئني اذىب: "فقاؿ
 حكيت إنما: فقاؿ"  مخلوؽ؟ غير بالقرآف لفظي: قلت أني عني تخبرىم نصيبين أىل إلى كتبت"

 ".ىذا قاؿ عالما سمعت فما نفسي، عن وال عنك ىذا يحل فبل: "قاؿ نفسي، عن
 ".تصرؼ كيف مخلوؽ غير اهلل كبلـ القرآف: "اهلل عبد أبو قاؿ

 مخلوؽ، غير بالقرآف لفظي: يقاؿ أف نهى قد اهلل عبد أبا أف وأخبر اخرج: طالب ألبي فقيل
 بالقرآف لفظي: يقوؿ أف نهاه اهلل عبد أبا أف فأخبرىم المحدثين من جماعة فلقي طالب أبو فخرج

 ٖٓٙ/ ٕٔ" الفتاوى مجموع" في كما- بو المروذي عن" السنة" في الخبلؿ رواىا .مخلوؽ غير
- ٖٙٔ - . 

 إلى فدعاني -عندي المروذي بكر وأبو- صالح جاءني: اهلل رحمو قاؿ :محمد بن فوراف رواية
 غير بالقرآف لفظي: يقوؿ أنو عنو حكى قد طالب أبا أف أبي بلغ قد إنو: وقاؿ اهلل، عبد أبي

 عبد أبو فإذا اهلل، عبد أبي على فدخلنا بابو، من صالح فدار صالح، فتبعني إليو، فقمت مخلوؽ،
 طالب، بأبي فجئني اذىب: بكر ألبي فقاؿ وجهو، في الغضب بين الغضب، شديد غضباف اهلل

 بين فقعد حرمة، لو: وأقوؿ طالب، أبي مجيء قبل اهلل عبد أبا أسكن وجعلت طالب، أبو فجاء
 غير بالقرآف لفظي: قلت أني عني حكيت: "اهلل عبد أبو لو فقاؿ -اللوف متغير وىو- يديو

 عالما سمعت فما عني، وال عنك ىذا تحك ال. "فقاؿ نفسي، عن حكيت إنما: فقاؿ"  مخلوؽ؟
، "تصرؼ حيث مخلوؽ غير اهلل كبلـ القرآف: "لو وقاؿ -فوراف شك العلماء، أو-" ىذا يقوؿ

 أبا أف تخبره حتى فاذىب ألحد ىذا حكيت كنت إف: -يسمع اهلل عبد وأبو- طالب ألبي فقلت
 بن بكر أبو: منهم اهلل، عبد أبي بنهي واحد غير فأخبر طالب أبو فخرج ىذا، عن نهى اهلل عبد

 أبو وكتب عامر، وأبو عبيد، وأبو الوراؽ، علي بن وحمداف القطاف، زياد بن والفضل زنجويو،
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 لفظي: يقاؿ أف نهى اهلل عبد أبا أف يخبرىم اهلل عبد أبي موت بعد نصيبين أىل إلى بخطو طالب
 بن زكريا قاؿ، كتابو من المسألة على ضرب وقد بكتابو طالب أبو وجاءني مخلوؽ، غير بالقرآف
 فقاؿ فقرأىا، الرقعة فأخذ الوراؽ، الوىاب عبد إلى فمضيت :-فوراف عن القصة راوي- الفرج

 قاؿ .أحمد على المأموف الثقة: فقاؿ محمد، بن فوراف: لو فقلت أحمد؟ عن بهذا أخبرؾ من: لي
. شاىداف الوىاب عبد عند فصار الوىاب، عبد المروذي بكر أبو أخبر قد ذلك قبل وكاف: زكريا

 - ٕٙٗ - ٕ٘ٗ/ ٕٔ" الفتاوى مجموع" في كما-" السنة" في الخبلؿ السياؽ ىذا أخرج
 ٕٙٙ - ٕ٘ٙ: ص" األسماء" في القصة أخرج البيهقي أف إال أعرفو، لم ىذا الفرج بن وزكريا

 .يخشى ما فزاؿ صحيح، بإسناد فوراف عن أخرى طريق من
 في صريحة ىي بل المقالة، بهذه أحمد اإلماـ قوؿ عدـ في قاطعة الصحيحة الحكاية فهذه. قلت
 .عنو ونهاه أحمد فعنفو تأولو، خطأ طالب أبو عنو نقل ما كاف وإنما بها، يتفوه لم كونو
 .تكذبو الحكاية ىذه فإف بها القوؿ من عنو ورد ما فكل

 :اهلل رحمو البخاري وقاؿ - ٘
 والصحيح بعضا، بعضها يخالف كلها وجها، وعشرين اثنين على حنبل بن أحمد عن عندي وقع"

: قاؿ اإلسبلـ، شيخ ىذا ذكر ".مخلوؽ غير بالقرآف لفظي: يقوؿ عالما سمعت ما: قاؿ أنو عندي
 آخر من نقلت: قاؿ بخطو" العدة" كتاب ظهر على اهلل رحمو يعلى أبي القاضي بخط ورأيت
 .فذكره المقروء، غير القراءة أف في للبخاري" الرسالة" كتاب
 فكما القضية، ىذه في اعتقاده بياف في كافية أحمد اإلماـ عن ذكرت التي النصوص فهذه: قلت

 على الطائفتين من أيا يوافق ولم المثبتة، اللفظية بدعة كذلك أنكر النافية اللفظية بدعة أنكر أنو
 .بهجرىم وأمر بدعهم المثبتة وىؤالء جهمهم، النافية وأولئك بدعتهم،

 :المسألة ىذه في أحمد اإلماـ على أخطأ من خطإ بياف• 
 بالقرآف ألفاظنا: )القائلين النافية اللفظية بدعة رد أرادوا والحديث السنة أىل من أقواما ولكن

 إال مرادىم يكن ولم( مخلوقة غير بالقرآف ألفاظنا: )فقالوا الضد، بإطبلؽ فقابلوىم( مخلوقة
 وكاف اإلطبلؽ، ىذا لخطورة يتفطنوا لم لكنهم مخلوؽ، غير اهلل كبلـ العربي القرآف ىذا أف إثبات
 .ببدعة البدعة رد وعدـ ذلك، من المنع في أحمد اإلماـ مسلك يسلكوا أف بهم حريا
 طائفة عليو تبعهم الرازي، حاتم أبي اإلماـ الحافظ: مثل أعبلـ، أئمة وفيهم منهم، ذلك وقع فلما
 وأبي حامد، بن اهلل عبد أبي: مثل أحمد، اإلماـ عقيدة إلى باالنتساب المعروفين السنة أىل من
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 واعتقاده، أحمد مذىب ىو ىذا أف وظنوا سواىم، وآخرين منده، بن اهلل عبد وأبي السجزي، نصر
 نقوؿ ىلع واعتمدوا إليو، رجع الذي المحقق وقولو أحمد اعتقاد بأنو يقطع كاف من منهم إف بل

 الفتاوى مجموعكما في  عليو مكذوبة السابقة طالب أبي حكاية أف بعضهم وادعى ذلك، في عنو
(ٕٔ /ٕٓٚ - ٕٓٛ، ٖٙٔ). 

 أعلم فإف ىؤالء، قالو كما األمر وليس: "(ٕٛٓ/ٕٔ) الفتاوى مجموع في اإلسبلـ شيخ قاؿ
 أىل ولكن عنو، ذلك رووا الذين ىم عنو النقل في الناس وأصدؽ الناس وأخص بأحمد الناس

 ا.ىػ" بو أخص ىم الذين العراؽ ألىل ما أحمد بأقواؿ العلم من لهم يكن لم خراساف
: ذلك قاؿ أنو أحمد عن روايات من بو احتجوا فيما (ٖٔٙ/ٕٔ) الفتاوى مجموعأيضا في  وقاؿ

 بيتو وأىل أصحابو خواص عند عنو تواتر ما تعارض ال مجهولة، بأسانيد ضعيفة روايات وىي"
 عن أحمد رده حتى عنو، النقل في طالب أبا خطأ حياتو في أنو علم وقد سيما ال الثقات، والعلماء

 ا.ىػ" شديدا غضبا عليو وغضب ذلك
 حسنا منها المقصود كاف لو المبتدعة األلفاظ :البدع من القوؿ ىذا إطبلؽ إليو جر ما ذكر• 

 تنبذ بأف حرية لكانت المذمـو اإلحداث إال بسببها يقع لم ولو شرعية، مفسدة من تخلو ال فإنها
 كاف فإنو البدعة، ىذه شأف منها، أكبر ولمفاسد منها، أعظم لبدع بابا كانت إذا فكيف وتترؾ،

( مخلوقة بالقرآف ألفاظنا: )القوؿ أطلقوا الذين الجهمية اللفظية على الرد مبتدعها مقصود من
 كاإلماـ الهدى أئمة من غيرىم كفى ما يكفيهم كاف ولقد ببدعة، وبدعتهم بباطل، باطلهم فقابلوا
 عن االستغناء مع البياف، بواضح زيفها ويكشفوا القرآف، بدالئل البدعة فيبطلوا وغيره، أحمد

 .المستعاف فاهلل كانت، زلة ولكنها المحدثة، األلفاظ
 :األئمة من ذكرنا الممن الجهلة بعض من وقعتا شنيعتاف، بدعتاف بسببها حدثت وقد

 ذلك فجعلوا، مخلوؽ غير بالقراءة وحركتو صوتو ىو الذي القارئ فعل بأف القوؿ: األولى البدعة
 وىو المستقيم، الصراط عن وزيغ مبين، ضبلؿ وىذا اهلل، صوت ىو القارئ وصوت اهلل، كبلـ من

 :كثيرة وجوه من باطل
 خلقكم واهلل: }تعالى اهلل قاؿ، الكراـ السلف عقيدة وىي مخلوقة، جميعا العباد أفعاؿ أف - ٔ

 [.ٜٙ: الصافات{ ]تعملوف وما
 صانع كل يصنع اهلل إف: "-وسلم عليو اهلل صلى- النبي قاؿ: قاؿ عنو اهلل رضي حذيفة وعن

 .وىو حديث صحيح{ تعملوف وما خلقكم واهلل: }ذلك عند الرواة بعض وتبل" وصنعتو
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 أصحابنا من أسمع زلت ما: "اهلل رحمو القطاف سعيد بن يحيى الحافظ الحجة المحدثين إماـ قاؿ
 بسند( ٕ٘ٔ) رقم" العباد أفعاؿ خلق" في البخارى رواه. "مخلوقة العباد أفعاؿ إف: "يقولوف
 .عنو صحيح

 واكتسابهم وأصواتهم حركاتهم(: "ٕٙٔ) رقم العباد أفعاؿ خلقفي   اهلل رحمو البخاري قاؿ
 المكتوب، المسطور، المصحف، في المثبت المبين، المتلو القرآف فأما مخلوقة، وكتابتهم
 الذين صدور في بينات آيات ىو بل: }اهلل قاؿ بخلق، ليس اهلل، كبلـ فهو القلوب، في الموعى

 ا.ىػ[ " ٜٗ: العنكبوت{ ]العلم أوتوا
 السنة أىل قوؿ ومن: "(ٛٔٔ/نص) السنة في رسالتو في الصابوني عثماف أبو اإلماـ وقاؿ

 الهدى من أىل يعدوف وال فيو، يمتروف ال تعالى، هلل مخلوقة أنها العباد أكساب في والجماعة
 ا.ىػ" وينفيو القوؿ ىذا ينكر من الحق ودين

 ىو الذي القرآف دوف إليو وتحسينو القارئ صوت أضاؼ -وسلم عليو اهلل صلى- النبي أف - ٕ
 زينوا: "-وسلم عليو اهلل صلى- قولو ذلك من عنو، حديث ما غير في وذلك تعالى، اهلل كبلـ

 حسن لنبي أذف ما لشيء، اهلل أذف ما: "-وسلم عليو اهلل صلى- وقولو، "بأصواتكم القرآف
 والقرآف القارئ صوت بين -وسلم عليو اهلل صلى- النبي ففرؽ ،"بو يجهر بالقرآف يتغنى الصوت،

 .وعملو كسبو من ألنو القارئ، إلى الصوت فأضاؼ اهلل، كبلـ ىو الذي المتلو
 القارئ، صوت والصوت الباري، كبلـ فالكبلـ نفسو، وحركة بصوتو القرآف يبلغ إنما القارىء - ٖ

 إذا المحدث فإف تعالى؟ اهلل كبلـ في يتصور ال فلم كبلـ، كل في معقوؿ متصور المعنى وىذا
 ،"النار من مقعده فليتبوأ متعمدا على كذب من: "-وسلم عليو اهلل صلى- النبي بحديث حدث

 بصوت بلغو إنما والمحدث ريب، وال شك ببل -وسلم عليو اهلل صلى- النبي كبلـ الكبلـ فإف
 اهلل صلى- النبي صوت ىو المحدث من المسموع الصوت إف: يقاؿ وال لسانو، وحركة نفسو،

 في ظاىرا ىذا كاف فإذا آدـ، بني عقبلء في معدودا كاف لما قائل ذلك قاؿ ولو ،-وسلم عليو
 تشبو المخلوؽ صفة ألف ذلك تعالى، اهلل كبلـ في أظهر يكوف أف وأحرى فأولى المخلوؽ، كبلـ
 فيها؟ التمييز عسر فلم المخلوؽ صفة تشبو ال اهلل وصفة فيها، التمييز أمكن ذلك ومع مثلو صفة
 أخذ وقد وغيره، تعالى اهلل رحمو كالبخاري ظهرت، حين البدعة ىذه اهلل رحمهم األئمة أنكر ولقد

 في وعلمائو اإلسبلـ أئمة أجوبة - بو أحمد اإلماـ أصحاب أخص - المروذى بكر أبو اإلماـ
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 أو القرآف بخلق القوؿ إطبلؽ عن وإمساكهم لوقوفهم بذلك سموا الواقفة: مسألة
 :أصناؼ ثبلثة وىم. خلقو عدـ

 وبعضهم شّكاؾ، عليهم ويطلق بزعمهم األمر لهم يتبين ولم شّكاً  وقفوا صنف - ٔ
 من وعّدوىم النكير، أشد الصنف ىذا على السلف أنكر وقد. خالفو من بدع

 من: "الواقفة عن سئل وقد يقوؿ حنبل بن أحمد اإلماـ السنة أىل إماـ فهذا الجهمية،

                                                                                                                                                  

 في األئمة من وغيرىم وخراساف، والشاـ، والحرمين، والكوفة، والبصرة، بغداد، أىل من وقتو،
 .ذلك
 :منهم جماعة( ٕٕٗ/ٕٔ) الفتاوى مجموعفي  اإلسبلـ شيخ ساؽ وقد
، بكر أبو  اهلل عبد بن ومحمد الدورقي، إبراىيم بن ويعقوب بندار، بشار بن ومحمد األثـر

 سناف بن وأحمد العاقولي، الهيثم بن الكريم وعبد الدوري، محمد بن والعباس المخرمي،
 .الموصلي حرب بن وعلي الواسطي،

 .وحفاظهم المحدثين ثقات من جميعا وىؤالء: قلت
 اإلماـ أصحاب من الحديث، وأىل السنة أىل أئمة من تعالى اهلل شاء ومن: "اإلسبلـ شيخ قاؿ

 من ذلك غير أو بو، صوتو أو بالقرآف، العبد لفظ يجعل من على ينكروف وغيرىم، حنبل بن أحمد
 ا.ىػ" وغيره بالهجر بعقوبتو ويأمروف مخلوقة، غير بالقرآف المتعلقة العباد صفات
 في داخلة ليست والمعاني واألصوات، الحروؼ مجرد اهلل كبلـ جعلوا أقواما أف: الثانية والبدعة

 .(ٖٖٛ ،ٖٔٛ/ٕٔ) الفتاوى مجموعكما في .ذلك
 اسما الكبلـ كوف إلثبات كفاية فيو ما األوؿ الباب في بينت وقد الفساد، ظاىرة البدعة وىذه
 إليها الطائفة ىذه خصـو نسب وربما. اآلخر دوف منهما لواحد اسما ليس جميعا، والمعنى للفظ
 معنى في ما أو فيو، يكتب الذي الجلد أو والورؽ اهلل، كبلـ بو يكتب الذي المداد بأف تقوؿ أنها
 بعض فيو وقع وربما عقل، من مسكة لو أحد بو يقل لم قوؿ الحقيقة في وىذا مخلوقا، ليس ىذا

   .باهلل إال قوة وال حوؿ وال أعلم، واهلل. لو يستدؿ أف من أظهر وفساده المتطرفين، الجهاؿ
 .الردية المبتدعة أباطيل وكشف البرية رب كبلـ فى السلفية العقيدةانظر ىذه المسائل في كتاب 
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 أحمد بن اهلل لعبد/  السّنة: انظر".  جهمي فهو بالكبلـ ويعرؼ يخاصم منهم كاف
: " الببلتين شذرات مجموعة ضمن ،ٔ٘: ص لو السّنة كتاب في ويقوؿ. ٖٙ: ص

 في عليهم االحتجاج في باباً  الدارمي اإلماـ عقد وقد وأخبثها، األصناؼ شرّ  وىم
 شرح) في البللكائي اإلماـ نقل وقد ،٘ٓٔ - ٕٓٔ: ص الجهمية على الردّ  كتابو

 الماجشوف كابن العلم أىل من جماعة عن( ٕٖٔ: ص السّنة أىل أصوؿ اعتقاد
 .كافر فهو بالشكّ  القرآف في وقف من: قالوا أنهم وغيره

 غير اهلل كبلـ القرآف بأف اعتقادىم مع ذلك في الخوض عن سكتوا: فنوص - ٕ
 ىؤالء ولمثل ،ذلك في يتكلموا لم الّسلف من قبلهم كاف من أف ورأوا تورعاً  مخلوؽ

 يسكت ثم اهلل كبلـ: الرجل يقوؿ أف رخصة لهم ىل سئل وقد أحمد اإلماـ يقوؿ
 فيما تكلموا حيث لكن السكوت يسعو كاف الناس فيو وقع ما لوال يسكت؟ ولم فقاؿ

 أف األولى فكاف ،ٕٗٙ داود ألبي أحمد مسائل: انظر. يتكلموف ال شيء ألي تكلموا
 يقتدوف بهم الناس ألف والحديث، العلم أىل من كانوا إذا سيما وال للناس يبينوا

 .ينظروف وإليهم
 ما األصناؼ ىذه كلّ  ويجمع ،" ليتعلم يسأؿ أف عليو وىذا: " جاىل وصنف - ٖ

 الواقفة عن سئل أبي سمعت: " ٖٙ: ص الّسّنة كتاب في أحمد بن اهلل عبد رواه
 يعرؼ يكن لم ومن جهمي، فهو بالكبلـ ويعرؼ يخاصم منهم كاف من: " أبي فقاؿ

 ". يتعلم حتى يسأؿ علم لو يكن لم ومن يرجع، حتى يجانب بالكبلـ
 في الدنيا. واسطة ببل حجاب وراء من كبلـ اهلل :مسألة

 َفضَّْلَنا الرُُّسلُ  تِْلكَ : }تعالى قاؿ وأفَضُلها، وأْشَرُفها التَّكليم َمراتب أعلى الَمرتبة ىذه
ُهمْ  بَػْعضٍ  َعَلى بَػْعَضُهمْ   [.ٖٕ٘: البقرة...{ ] َدرََجاتٍ  بَػْعَضُهمْ  َورََفعَ  اللَّوُ  َكلَّمَ  َمنْ  ِمنػْ

 :ىم السَّمُع، بو جاءَ  فيما األنبياءِ  من لثبلثةٍ  النوعُ  ىذا وقعَ  وقد
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ـُ  فَػتَػَلقَّى: }تعالى قولو عليو والدليل :السبلـ عليو آدـ - ٔ ...{  تٍ َكِلَما رَبّْوِ  ِمنْ  آَد
 صلى- النبيَّ  أتى رُجبًل  أفَّ  عنو اهلل رضيِ  أماَمة أبي حديثُ : السُّنَّةِ  ومن، [ٖٚ: البقرة]

 .ٔ( مكلًَّما نَعْم،: "قاؿ آدـ؟ كافَ  أنبيِّا اهلل، نبيَّ  يا ) قاؿ ،-وسلم عليو اهلل
 :منها كثيرةٌ  الكتاب من عليو واألدلَّة :السبلـ عليو موسى - ٕ

 َجاءَ  َوَلمَّا: }تعالى وَقولُوُ [ ٗٙٔ: النساء{ ]َتْكِليًما ُموَسى اللَّوُ  وََكلَّمَ : }تعالى َقولُوُ 
 اْصَطَفْيُتكَ  ِإنّْي ُموَسى يَا: }تعالى وقَػْولُوُ [ ٖٗٔ: األعراؼ{ ]رَبُّوُ  وََكلََّموُ  ِلِميَقاتَِنا ُموَسى

 [.ٗٗٔ: األعراؼ] {َوِبَكبَلِمي ِبِرَسااَلِتي النَّاسِ  َعَلى
 اهلل صلى- اهلل رسوؿُ  قاؿَ : قاؿَ  عنو اهلل رضي الخطَّاب بن عمر حديثُ : نَّةِ السُّ  ومن
 فأراه الَجنَِّة، من ونفَسوُ  أخرَجنا الَّذي آدـَ  أرِنا ربّْ  يا: قاؿ ُموسى إفَّ )  :-وسلم عليو
ـُ، أبونَا أنتَ : فقاؿ آدـ، اهلل  من فيكَ  اهلل نَػَفخَ  الذي أنتَ : قاؿ نَػَعْم،: آدـُ  لو فقاؿ آد

 فما: قاؿَ  نَػَعْم،: قاؿ لَك؟ َفَسَجدوا المبلئكةَ  وأَمرَ  كلَّها، األسماءَ  وعلََّمكَ  ُروِحوِ 
 ُموسى، أنَا: قاؿ أْنَت؟ َوَمنْ : آدـُ  لو فقاؿ الجنَِّة؟ من ونفَسكَ  أخَرْجتَػَنا أفْ  على حمَلكَ 

 وبينو بيَنكَ  َيْجَعلْ  مل الِحجاِب، َوراءِ  من اهلل َكلَّمكَ  الَّذي إسرائيل بني نبيُّ  أنتَ : قاؿ
 أفْ  قبلَ  اهلل كتابِ  في كافَ  ذلك أفَّ  َوَجْدتَ  أفما: قاؿَ  نَػَعْم،: قاؿَ  َخْلِقِو؟ من َرسوالً 
 قَػْبلي؟ القضاءُ  فيو تعالى الَلو من َسَبقَ  َشْيءٍ  في تلوُمني؟ ِفيمَ : قَاؿَ  نَػَعْم،: قَاؿَ  أْخَلَق؟

                                                           

 في والطبراني ،(ٜٓٔٙ) رقم حباف وابن ،(ٜٜٕ رقم) الجهمية على الرد في الدارميأخرجو  ٔ
 والحاكم ،(ٕٔٙٛ) الشاميين وفي ،(٘ٓٗ رقم) واألوسط (،ٓٗٔ-ٜٖٔ/ ٛ) الكبير

 األسماء في والبيهقي، (ٔ/ ٛٚٔ ؽ) األمالي من مجلس في الرزاز جعفر أبو(، و ٕٕٙ/ٕ)
( والحديث صححو الحاكم وأقره الذىبي، ب/ ٕٖ٘/ ٕ) عساكر وابن (،ٕٙٓ ص) والصفات

 المجمع في الهيثمي وقاؿ، مسلم شرط على(: ٔٓٔ/ ٔ) والنهاية البداية في كثير ابن قاؿو 
 خليد بن أحمد غير: "الثاني الموضع في زاد" الصحيح رجاؿ رجالو: "(ٕٓٔ/ٛ) و (ٜٙٔ/ٔ)

، وخرجو العبلمة الوادعي في (ٕٛٙٙ) الصحيحة في األلبانيالعبلمة  وصححو، "ثقة وىو الحلبي
(، وقاؿ األرنؤوط ومن معو في تحقيق المسند ٜٚٗالصحيح المسند مما ليس في الصحيحين )

 .صحيح سنده (:ٕٓٙ/ٖٙ)
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 آدـُ  فَحجَّ  ُموسى، آدـُ  فَحجَّ : "ذلك عند -وسلم عليو اهلل صلى- اهلل رسوؿُ  قاؿَ "
 يَا نُوِديَ  َأتَاَىا فَػَلمَّا: }قاؿ كما نِداء، التَّكليم ىذا تعالى اهلل سمى وقد، ٔ( ُموسى
 فَاْسَتِمعْ  اْختَػْرُتكَ  َوَأنَا * طًُوى اْلُمَقدَّسِ  بِاْلَوادِ  ِإنَّكَ  نَػْعَلْيكَ  فَاْخَلعْ  رَبُّكَ  َأنَا ِإنّْي * ُموَسى

 - ٔٔ: طو{ ]ِلذِْكِري الصَّبَلةَ  َوَأِقمِ  فَاْعُبْدِني َأنَا ِإالَّ  ِإَلوَ  اَل  اللَّوُ  َأنَا ِإنَِّني * يُوَحى ِلَما
 َحْوَلَها َوَمنْ  النَّارِ  ِفي َمنْ  بُوِرؾَ  َأفْ  نُوِديَ  َجاَءَىا فَػَلمَّا: }سبحانو قاؿَ  وَكما ،[ٗٔ

[ ٜ - ٛ: النمل{ ]اْلَحِكيمُ  اْلَعزِيزُ  اللَّوُ  َأنَا ِإنَّوُ  ُموَسى يَا * اْلَعاَلِمينَ  َربّْ  اللَّوِ  َوُسْبَحافَ 
 ِمنَ  اْلُمَبارََكةِ  اْلبُػْقَعةِ  ِفي اأْلَْيَمنِ  اْلَوادِ  َشاِطئِ  ِمنْ  نُوِديَ  َأتَاَىا فَػَلمَّا: }تعالى قاؿ وَكما

 [.ٖٓ: القصص{ ]اْلَعاَلِمينَ  َربُّ  اللَّوُ  َأنَا ِإنّْي ُموَسى يَا َأفْ  الشََّجَرةِ 
 ِسْدرةِ  عندَ  الِمعراج ِقصة في ذلك َلو ووقعَ  :-وسلم عليو اهلل صلى- محمد نبّينا - ٖ

 على ففَرضَ  أْوحى، ما إلىَّ  اهلل فأْوحى) : -وسلم عليو اهلل صلى- قاؿ .الُمْنَتهى
: فَػَقاؿَ  -وسلم عليو اهلل صلى- موسى إلى فنزلتُ  وليلٍة، يوـٍ  كلّ  في صبلةً  َخْمسينَ 

 فاْسألوُ  ربّْكَ  إلى اْرِجعْ : قاؿَ  َصبلًة، َخْمسينَ : قلتُ  أمَِّتك؟ على ربُّكَ  فَػَرضَ  ما
: قاؿ وخبَػْرتُهم، إْسرائيلَ  بني بَلْوتُ  قدْ  فإنيّْ  ذلَك، يُطيقوفَ  ال أمََّتكَ  فإفَّ  التَّخفيَف،

 إلى فَرَجْعتُ  خْمساً، عنّْي فَحطَّ  أمَّتي، على َخفّْفْ  رّب، يا: فقلتُ  رَبّْي، إلى فَرَجْعتُ 
 ربّْكَ  إلى فاْرِجعْ  ذلَك، يُطيقوفَ  ال أمََّتكَ  إفَّ : قاؿ َخْمساً، عّني َحطَّ . فقلتُ  ُموسى
ـُ، عليو موسى وبينَ  وتعالى تبارؾَ  رَبّْي بينَ  أرِجعُ  أَزؿْ  فَػَلمْ : قاؿَ  التَّخفيَف، فاسأْلوُ   السَّبل

 فذلك عشٌر، صبلةٍ  لُكلّْ  وليلٍة، يوـٍ  ُكلَّ  َصَلواتٍ  خمسُ  إنػَُّهنَّ  محمَُّد، يا: قاؿ حتى
                                                           

 يعلى وأبو ،(ٕٓٚٗ رقم ، ٕٕٙ/ٗ) داود أبوو  ،(ٖ رقم) القدر في وىب بن اهلل عبد أخرجو ٔ
( ٖٜٔ ص) الصفات و األسماء في والبيهقي ،(ٜٗ ص) التوحيد في خزيمة وابن ،(ٖٕٗ) رقم

 اإلستذكار في البر عبد ابن وقاؿ ،(ٛٙ) الجهمية على الرد في منده ابن صححو والحديث
 ،(ٖٜ/ٛ) الجهمية تلبيس في تيمية ابن وصححو والسياقة، األلفاظ صحيح حسن(: ٕٔٙ/ٚ)

 غير الشيخين رجاؿ ثقات رجالو حسن، إسناد ىذا(: ٕٓٚٔ) الصحيحة في األلباني العبلمة وقاؿ
 والحديث ،القدر في رسالتو أوؿ في تيمية ابن حسنو قد و أوىاـ، لو صدوؽ وىو سعد بن ىشاـ

 .مختصرا ىريرة أبي حديث من وغيرىما الصحيحين في
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 لو ُكِتَبتْ  َعِمَلها فإفْ  حسنًة، لو ُكِتَبتْ  يَػْعَمْلها فلمْ  بَحَسنةٍ  ىمَّ  وَمنْ  َصبلًة، َخْمسوفَ 
 واحدًة، سيَّئةً  ُكِتَبتْ  َعِمَلها فإف شيئًا، ُتْكَتبْ  لمْ  يعَمْلها فلمْ  بسيّْئةٍ  َىمَّ  وَمنْ  َعْشراً،

 ارجعْ : فقاؿَ  فأخبَػْرتُُو، -وسلم عليو اهلل صلى- موسى إلى انتَهْيتُ  حتى فنَػَزلتُ : قاؿ
 َقدْ : فقلتُ : "-وسلم عليو اهلل صلى- اهلل رسوؿ فقاؿ ،"التَّخفيف فاسأْلوُ  ربّْكَ  إلى

: تعالى بقولو المرادُ  ىو التكليمُ  ولهذا: قلتُ  .ٔ( منو استحيَػْيتُ  حتَّى رَبّْي إلى رََجْعتُ 
 [.ٓٔ: النجم{ ]َأْوَحى َما َعْبِدهِ  ِإَلى فََأْوَحى}

 ببل وأمره موسى كلم اهلل إف(: ٕٖٓ/ ٕ) الفتاوى مجموع في كما اإلسبلـ شيخ قاؿ
 آدـ كلم وكذلك المعراج ليلة وأمره وسلم عليو اهلل صلى محمدا كلم وكذلك واسطة
  ىػ.ا شرعية دينية أوامر وىي واسطة ببل وأمره

 الخمس الصلوات أف ونقرأ نسمع ما كثيرا: (ٜٖٙ/ٖ) الدائمة اللجنة وسئلت
 عليو بو عرج ما بعد وذلك واسطة بدوف وسلم عليو اهلل صلى النبي على فرضت
 تبيينو سماحتكم من وأريد علي أشكل والذي السموات، إلى والسبلـ الصبلة

 وبذلك مشافهة وسلم عليو اهلل صلى محمدا كلم وجل عز اهلل أف ىل ىو وتوضيحو
 السبلـ، عليو موسى أخيو مع فيها مشتركا السبلـ عليو لخصوصياتو تابعة ىذه تكوف

 اهلل جزاكم أفتونا السبلـ، عليو لموسى خاصا ليس الدنيا في وجل عز اهلل كبلـ وأف
  وسلم؟ عليو اهلل صلى النبي عن الواردة األحاديث إلى ذلك في مرشدينا خيرا عنا

 اهلل صلى محمدا نبيو كلم سبحانو اهلل بأف صريحة المعراج أحاديث نعم،: فأجابت
 اهلل كليم موسى أف كما اهلل كليم والسبلـ الصبلة عليو أنو يعلم وبذلك وسلم، عليو
 ىػ.ا وسلم وصحبو وآلو محمد، نبينا على اهلل وصلى التوفيق وباهلل
 محمداً، كلم اهلل أف ثبت: (ٓٗ/٘) فتاواه مجموع في كما العثيمين العبلمة وقاؿ
 ا.ىػ المعراج ليلة وسلم عليو اهلل صلى

                                                           

 .(ٕٙٔ) لمسلم والسياؽ مالك، بن أنس حديث من عليو متفق ٔ
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 فأوحى: فقالوا جبريل، بواسطة كاف التكليم ىذا أف إلى العلم أىل بعض ذىب وقد
 .جبريل: أي أوحى، ما جبريل بواسطة عبده إلى

 اهلل من الخطاب أف الحديث وظاىر الكبلـ، في الحذؼ عدـ األصل إذ مردود، وىذا
- النبي مراجعة قرائنو ومن واسطة، بغير كاف -وسلم عليو اهلل صلى- لنبيو تعالى
 إلى رفع -وسلم عليو اهلل صلى- النبي أف يؤكده وكذا ربو، -وسلم عليو اهلل صلى

 عليو إبراىيم وال اهلل، بكبلـ فضل الذي السبلـ عليو موسى إليو يرفع لم موضع
 من فضل من أعظم فضلو يكوف أف مستوجب فذلك بالخلة، فضل الذي السبلـ
 .دونو من حصلها التي الفضل درجات يناؿ أف بو فجدير دونو،

 إف -وسلم عليو اهلل صلى- أنو التزموا أنهم المقالة ىذه إلى بهذا القائلين ألجأ والذي
 عليو اهلل صلى- رؤيتو يستجب ذلك فإف واسطة، بغير إياه تعالى اهلل تكليم لو أثبت
 لم -وسلم عليو اهلل صلى- أنو السنة أىل جمهور عليو الذي والتحقيق لربو، -وسلم

 .اإلسراء ليلة تعالى ربو ير
 ممكن وىو الرؤية، غير التكليم ألف، ببلـز ليس التزموه الذي ىذا أف والصواب

 فإف السبلـ، عليو لموسى وقع كما حجاب، وراء من وذلك الرؤية، بخبلؼ الوقوع
 .وناداه كلمو أنو مع ربو، ير لم موسى

 عظيم، فضل فهي، وأعبلىا المراتب أكمل التكليم من المرتبة ىذه أف علمنا وقد
 السلفية العقيدة .والسبلـ الصبلة عليو آدـ ولد لسيد تكوف أف فحري رفيعة، ودرجة

 (. ٜٜ)ص البرية رب كبلـ فى
 لعباده. اآلخرة في اهلل تكليم :مسألة
 وبيَنهم، بيَنو وسائط غير من إليهم منو يَػَقعُ  اآلخرةِ  في لعباِده تعالى اهلل تكليمُ 

نيا، في بالتكليم المقصود غيرُ  بو والمقصود نيا، في التكليمَ  فإفَّ  الدُّ  كافَ  إنَّما الدُّ
 :ثبلثةٍ  أوجوٍ  فعلى اآلخرِة، في وقوعوُ  وأمَّا اآلخرِة، الدَّارِ  إلى السُّلوؾِ  تقويمَ  بوِ  المرادُ 
 :المحشر في العباد بين والقضاء للحساب: األوؿ الوجو
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 وزيادةً  تَنكيبلً  ذلك، َيْحرَِمهم أف اهلل شاءَ  أقواماً  إالَّ  التكليم ىذا في الخبلئقُ  وتستوي
 .العذابِ  في

 :ذكرنا ما على الدليل ومن
 [.٘ٙ: القصص{ ]اْلُمْرَسِلينَ  َأَجْبُتمُ  َماَذا فَػيَػُقوؿُ  يُػَناِديِهمْ  َويَػْوـَ : }تعالى قولُو - ٔ
: فصلت{ ]َشِهيدٍ  ِمنْ  ِمنَّا َما آَذنَّاؾَ  قَاُلوا ُشرََكاِئي َأْينَ  يُػَناِديِهمْ  َويَػْوـَ : }تعالى وقولو - ٕ

ٗٚ.] 
 :يقوؿ -وسلم عليو اهلل صلى- اهلل رسوؿ سمعت: قاؿ ىريرة أبي وحديث - ٖ
 األرض؟ ملوؾ أين الملك؛ أنا: يقوؿ ثم بيمينو، السماوات ويطوي األرض، اهلل يقبض)

 .ٔ... ( القيامة يـو األرض اهلل يقبض: "لفظ وفي" 
 عليو اهلل صلى- اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عنو اهلل رضي حاتم بن عدى وحديث - ٗ

 منو أيمن فينظر ترجماف، وبينو بينو ليس اهلل، سيكلمو إال أحد من منكم ما)  :-وسلم
 ولو النار فاتقوا وجهو، تلقاء النار إال يرى فبل يديو بين وينظر قدـ، ما إال يرى فبل

 وال ترجماف وبينو بينو ليس ربو، سيكلمو إال أحد من منكم ما:"لفظ وفي ".تمرة بشق
 . ٕ( يحجبو حجاب

 عليو اهلل صلى- النبي سمعت: قاؿ عنو اهلل رضي أنيس بن اهلل عبد وحديث - ٘
 :قاؿ بهما؟ ما: قلنا ".بهما غرال عراة -الناس أو- العباد اهلل يحشر)  :يقوؿ -وسلم

 من يسمعو كما: قاؿ أحسبو- بعد من يسمعو بصوت فيناديهم شيء، معهم ليس"
 من وأحد الجنة يدخل الجنة أىل من ألحد ينبغي ال الدياف، أنا الملك، أنا: -قرب
 أىل من وأحد النار يدخل النار أىل من ألحد ينبغي وال بمظلمة، يطلبو النار أىل

                                                           

 (.ٕٚٛٚ) برقم ومسلم ،(ٕٔٛٗ) برقم البخاري أخرجو ٔ

 (.ٙٔٓٔ) برقم ومسلم ،(ٜٖ٘ٙ) برقم البخاري أخرجو ٕ
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 بالحسنات" :قاؿ بهما؟ عراة اهلل نأتي وإنما وكيف؟: قلت ".بمظلمة يطلبو الجنة
 .ٔ( والسيئات

 اهلل رسوؿ سمعت كيف ) عمر البن رجل قاؿ: قاؿ محرز بن صفواف وحديث - ٙ
 يـو المؤمن يدنى" :يقوؿ سمعتو: قاؿ النجوى؟ في يقوؿ -وسلم عليو اهلل صلى-

 تعرؼ؟ ىل: فيقوؿ بذنوبو، فيقرره ،ٕكنفو عليو يضع حتى وجل، عز ربو من القيامة
: اليـو لك أغفرىا وإني الدنيا، في عليك سترتها قد فإني: قاؿ أعرؼ، رب أي: فيقوؿ
: الخبلئق رؤوس على بهم فينادى والمنافقوف الكفار وأما حسناتو، صحيفة فيعطى
 .ٖ( اهلل على كذبوا الذين ىؤالء

 :فمنها لهم، اهلل تكليم من أقواـ حرماف على األدلة وأما

                                                           

 ص) العباد أفعاؿ خلق وفي ،(ٜٓٚ) المفرد االدب في والبخاري ،(ٜ٘ٗ/ ٖ) أحمد أخرجو ٔ
 أبي وابن ،(زوائد-٘ٗ) أسامة أبي بن الحارثو  ،(ٖٖٛٙ رقم ،٘ٚٗ/ ٕ) والحاكم ،(ٕٜ

 الرحلة في البغدادي والخطيب ،(ٖٕٗٓ) والمثاني اآلحاد وفي ،(ٗٔ٘) السنة في عاصم
 ص) والصفات األسماء في مختصرا والبيهقي ،(ٛٗٚٔ) الراوي ألخبلؽ الجامع وفي ،(ٖٔ)

 والحديث وغيرىم( ٓٔ رقم ٕ٘/ ٜ) والضياء ،(ٕٕٔص) العلم بياف في البر عبد وابن ،(ٛٚ
 ،(ٜٛٗ) الصواعق مختصر في كما القيم ابن اإلماـ الذىبي، وحسنو وأقره الحاكم صححو
 وقاؿ المفرد، األدب صحيح في األلباني العبلمة وحسنو ،(ٗٚٔ/ ٔ) الفتح في حافظال وحسنو

 الواحد عبد بن القاسم حسن، إسناده(: ٕٖٗ/ ٕ٘) المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط
 بحديث يحتج: قاؿ بحديثو؟ يحتج: سئل ثم حديثو، يكتب: فقاؿ حاتم أبو عنو سئل المكي،
. وثق: الذىبي وقاؿ". الثقات" في حباف ابن وذكره جمع، عنو روى وقد: قلنا. وشعبة سفياف،

 انفرد إذا أما": التلخيص" في الحافظ قاؿ عقيل بن محمد بن اهلل وعبد. جرحا فيو نعلم وال: قلنا
: قلنا الحسن، مرتبة في حديثو": الميزاف" في الذىبي وقاؿ يقبل، فبل خالف إذا وأما فيحسن،

 .توبع وقد
 .ستره: أي ٕ

 (.ٕٛٙٚ) برقم ومسلم ،( ٕٔٗٗ) برقم البخاريأخرجو  ٖ
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 قَِليبًل  َثَمًنا بِوِ  َوَيْشتَػُروفَ  اْلِكَتابِ  ِمنَ  اللَّوُ  َأنْػَزؿَ  َما َيْكُتُموفَ  الَِّذينَ  ِإفَّ : }تعالى قولو - ٔ
 َوَلُهمْ  يُػزَكّْيِهمْ  َواَل  اْلِقَياَمةِ  يَػْوـَ  اللَّوُ  يَُكلُّْمُهمُ  َواَل  النَّارَ  ِإالَّ  بُطُونِِهمْ  ِفي يَْأُكُلوفَ  َما ُأولَِئكَ 
 َأْصبَػَرُىمْ  َفَما بِاْلَمْغِفَرةِ  َواْلَعَذابَ  بِاْلُهَدى الضَّبَلَلةَ  اْشتَػَرُوا الَِّذينَ  ُأولَِئكَ  * مٌ َألِي َعَذابٌ 

 [.٘ٚٔ - ٗٚٔ: البقرة{ ]النَّارِ  َعَلى
 اَل  ُأولَِئكَ  َقِليبًل  ثََمًنا َوَأْيَمانِِهمْ  اللَّوِ  بَِعْهدِ  َيْشتَػُروفَ  الَِّذينَ  ِإفَّ : }وجلَّ  عزَّ  وقولو - ٕ

 َوَلُهمْ  يُػزَكّْيِهمْ  َواَل  اْلِقَياَمةِ  يَػْوـَ  ِإلَْيِهمْ  يَػْنظُرُ  َواَل  اللَّوُ  ُيَكلُّْمُهمُ  َواَل  اآْلِخَرةِ  ِفي َلُهمْ  َخبَلؽَ 
 [.ٚٚ: عمراف آؿ{ ]َألِيمٌ  َعَذابٌ 

)  -وسلم عليو اهلل صلى- اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عنو اهلل رضي ىريرة أبي حديث - ٖ
 رجل: أليم عذاب ولهم يزكيهم، وال إليهم، ينظر وال القيامة، يـو اهلل يكلمهم ال ثبلثة
 أعطاه فإف لدنيا، إال يبايعو ال اإلماـ بايع ورجل السبيل، ابن من يمنعو بالفبلة ماء على
 لو فحلف العصر، بعد سلعة رجبل بايع ورجل لو، يف لم يعطو لم وإف لو، وفى منها
 ال ثبلثة" :للبخاري لفظ وفي " .ذلك على وىو فصدقو وكذا، بكذا ألخذىا باهلل

 أكثر بها أعطى لقد: سلعة على حلف رجل: إليهم ينظر وال القيامة يـو اهلل يكلمهم
 ماؿ بها ليقتطع العصر بعد كاذبة يمين على حلف ورجل كاذب، وىو أعطي، مما

 كما فضلي أمنعك اليـو: القيامة يـو اهلل فيقوؿ مائو، فضل منع ورجل مسلم، رجل
 .ٔ( يداؾ تعمل لم ما فضل منعت

)  :قاؿ -وسلم عليو اهلل صلى- النبي عن عنو اهلل رضي الغفاري ذر أبي حديث - ٗ
: قاؿ، "أليم عذاب ولهم يزكيهم، وال إليهم، ينظر وال القيامة، يـو اهلل يكلمهم ال ثبلثة

 وخسروا، خابوا: ذر أبو قاؿ، مرار ثبلث -وسلم عليو اهلل صلى- اهلل رسوؿ فقرأىا
 بالحلف سلعتو والمنفق عطاءه، والمناف إزاره، المسبل :قاؿ اهلل؟ رسوؿ يا ىم من

 . ٕ( الكاذب

                                                           

 (.ٛٓٔ) برقم ومسلم ،(ٜٖٕٙ) برقم البخاريأخرجو  ٔ

  (.ٙٓٔ) برقم مسلمأخرجو  ٕ
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 :-وسلم عليو اهلل صلى- اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عنو اهلل رضي ىريرة أبي وحديث - ٘
 شيخ: أليم عذاب ولهم إليهم، والينظر يزكيهم، وال القيامة، يـو اهلل يكلمهم ال ثبلثة) 

 .ٔ( مستكبر وعائل كذاب، وملك زاف،
 عبد ألبي قلت: قاؿ إسحاؽ بن حنبل طريق من" السنة كتاب" في الخبلؿ نقل وقد
 :قاؿ القيامة؟ يـو عبده يكلم وجل عز اهلل: -حنبل بن أحمد يعني- اهلل

 لم متكلم، اهلل ويسألو، عبده يكلم وجل، عز اهلل إال الخبلئق بين يقضي فمن نعم،"
 ".ٕشاء وأنى شاء، كيف مثل، وال عدؿ لو وليس ويحكم، يشاء بما يأمر اهلل يزؿ

 اهلل حرماف وفي العقيدة، ىذه صحة على قاطع نص األدلة من سقتو وفيما: قلت
 فائدة فبل وإال لسواىم، إثباتو على دليل العذاب في زيادة تكليمو من أقواما تعالى

 .التكليم بعدـ يحاسب من سائر دوف األصناؼ ىذه بتخصيص
 :وفضبل منو نعمة الجنة ألىل تعالى تكليمو: والثاني

- اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عنو اهلل رضي الخدري سعيد أبي حديث :عليو الدليل ومن
 الجنة، أىل يا: الجنة ألىل يقوؿ وتعالى تبارؾ اهلل إف)  :-وسلم عليو اهلل صلى

 وقد نرضى ال لنا وما: فيقولوف رضيتم؟ ىل: فيقوؿ وسعديك، ربنا لبيك: فيقولوف
: قالوا ذلك؟ من أفضل أعطيكم أال: فيقوؿ خلقك؟ من أحدا تعط لم ما أعطيتنا
 عليكم أسخط فبل رضواني، عليكم أحل: فيقوؿ ذلك؟ من أفضل شيء وأي يارب،

 .ٖ( أبدا بعده
 .الحديث ىذا وساؽ" الجنة أىل مع الرب كبلـ باب: "اهلل رحمو البخاري قاؿ: قلت

 :عليو الدَّليلِ  وِمن :وتقريعا توبيخا النار ألىل تعالى تكليمو: الثالث

                                                           

 (.ٚٓٔ) برقم مسلمأخرجو  ٔ

 كتاب" في الخبلؿ غبلـ رواه وقد .ٖٛ - ٖٚ/ ٕ" التعارض درء" في اإلسبلـ شيخ نقلو ٕ
 .ب/ ٘٘ٔ ؽ" السنة

 (.ٜٕٕٛ) برقم ومسلم ،(ٜٗ٘ٙ) برقم البخاري أخرجو ٖ
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 يَػُقوُلوفَ  ِعَباِدي ِمنْ  َفرِيقٌ  َكافَ  ِإنَّوُ  * ُتَكلُّْموفِ  َواَل  ِفيَها اْخَسُئوا قَاؿَ : }تعالى قولوُ  - ٔ
رُ  َوَأْنتَ  َواْرَحْمَنا لََنا فَاْغِفرْ  آَمنَّا رَبػََّنا  َأْنَسوُْكمْ  َحتَّى ِسْخرِيِّا فَاتََّخْذُتُموُىمْ  * الرَّاِحِمينَ  َخيػْ

ُهمْ  وَُكْنُتمْ  ِذْكِري { اْلَفائُِزوفَ  ُىمُ  َأنػَُّهمْ  َصبَػُروا ِبَما اْليَػْوـَ  َجَزيْػتُػُهمُ  ِإنّْي * َتْضَحُكوفَ  ِمنػْ
 [.ٔٔٔ - ٛٓٔ: المؤمنوف]
 :قاؿ -وسلم عليو هللا صلى- النبي عن عنو اهلل رضي مالك بن أنس حديث - ٕ
 أكنت فيها وما الدنيا لك كانت لو: عذابا النار أىل ألىوف وتعالى تبارؾ اهلل يقوؿ) 

: آدـ صلب في وأنت ىذا من أىوف منك أردت قد: فيقوؿ نعم،: فيقوؿ بها؟ مفتديا
 .ٔ( الشرؾ إال فأبيت -النار أدخلك وال: قاؿ أحسبو- تشرؾ ال أف

 النصوص دلت وإنما بعد، منها شيء يقع لم التكليم من الثبلثة األوجو وىذه: قلت
 الساعة، تقـو يـو الدنيا نهاية بعد تقع وإنما وقوعها، عن اإلخبار على سقنا التي

 .األزؿ منذ بذلك تكلم قد اهلل إف: القائلين للمبتدعة خبلفا وبعدئذ،
 كلم تعالى اهلل أف -وسلم عليو اهلل صلى- المعصـو عن الخبر صح قد(: فرع)

 .حجاب غير من كفاحا كلمو أحد، شهداء أحد حراـ، بن عمرو ابن اهلل عبد الشهيد
 يـو حراـ بن عمرو بن اهلل عبد قتل لما) :قاؿ عنو اهلل رضي اهلل عبد بن جابر فعن

 قاؿ ما أخبرؾ أال جابر، يا: "فقاؿ ،-وسلم عليو اهلل صلى- اهلل رسوؿ لقيني أحد،
 اهلل، رسوؿ يا: قلت: قاؿ ". منكسرا؟ أراؾ مالي جابر، يا: "لفظ وفي ". ألبيك؟ اهلل

 ". أباؾ؟ بو اهلل لقي بما أبشرؾ أفبل: "قاؿ ودينا، عياال وترؾ أبي، استشهد
 أباؾ وكلم حجاب، وراء من إال قط أحدا اهلل كلم ما" :قاؿ اهلل، رسوؿ يا بلى: قاؿ

 ثانية، فيك فأقتل تحييني رب، يا: قاؿ أعطك، علي تمن عبدي، يا: فقاؿ كفاحا،
 من فأبلغ رب يا: قاؿ يرجعوف، ال إليها أنهم مني سبق إنو: سبحانو الرب فقاؿ

                                                           

 (.ٕ٘ٓٛ) برقم ومسلم ،(ٖٛ٘ٙ) برقم البخاري أخرجو ٔ
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 أحياء بل أمواتا اهلل سبيل في قتلوا الذين تحسبن وال: }تعالى اهلل فأنزؿ: قاؿ، "ورائي
 .ٔ( [ٜٙٔ: عمراف آؿ{ ]يرزقوف ربهم عند

 خصوصية ولهذا حجاب، ببل ومواجهة واسطة، ببل الحقيقة، على تكليم وىذا: قلت
 في وقع وإنما اهلل، سبيل في نالو لما ومنة تعالى منو فضبل عنو اهلل رضي اهلل لعبد

 (.ٜٓٔ)ض البرية رب كبلـ فى السلفية العقيدة .الموت بعد الحياة
 .تعالى اهلل كبلـ تفاضل: مسألة

 البحر كاف لو قل: }تعالى قاؿ كما تنفد ال باقية وىي لها، نهاية ال تعالى اهلل كلمات
{ مددا بمثلو جئنا ولو ربي كلمات تنفد أف قبل البحر لنفد ربي لكلمات مدادا

 والقرآف، واإلنجيل، كالتوراة، المنزلة، كتبو: تعالى كلماتو ومن، [ٜٓٔ: الكهف]
 موسى، بها كلم والتي آدـ، بها كلم التي وكلماتو الخلق، بها يخلق التي وكلماتو

 في عباده بها يكلم التي وكلماتو ،-وسلم عليو اهلل صلى- محمدا بها كلم والتي
 ذلك وغير وتقريعا، توبيخا النار أىل بها يخاطب التي وكلماتو الجنة، وفي المحشر،

 .وتعالى تبارؾ كبلمو من

                                                           

 عاصم أبى وابن ،(ٜٓٔ رقم ٛٙ/ ٔ) ماجو وابن ،(ٖٓٔٓ رقم ٖٕٓ/ ٘) الترمذى أخرجو ٔ
 في خزيمة وابن ،(ٜٕٛ ،٘ٔٔ رقم) الجهمية على الرد في والدارمي ،(ٕٓٙ رقم ٕٚٙ/ ٔ)

 ،(ٜٗٔٗ رقم ٖٕٕ/ ٖ) والحاكم ،(ٕٕٓٚ رقم ٜٓٗ/ ٘ٔ) حباف وابن ،(ٜٓٛ/ ٕ) التوحيد
 والبغوي (،ٕٗٔص) النزوؿ أسباب في والواحدي ،(ٜٜٕ - ٜٕٛ/ ٖ) الدالئل في والبيهقي

 أ(/٘ٔٔ أوؽ/ ٗٙ ؽ) الحجة في واألصبهاني (،الخازف ىامش- ٙٗٗ/ ٔ) تفسيره في
 وقاؿ الذىبي، وأقره الحاكم وصححو حباف، وابن خزيمة ابن وصححو الترمذي، حسنو والحديث

 ابن وقاؿ الترغيب، في المنذري وحسنو يصح، لم حسن(: ٜٔٔ/ ٙ) العارضة في العربي ابن
 الجامع صحيح في األلباني العبلمة وصححو صحيح، إسناده(: ٕٕٙص) األرواح حادي في القيم

 في األرنؤوط وقاؿ ،(ٗٙص) النزوؿ أسباب من المسند الصحيح في الوادعي وحسنو ،(ٜ٘ٓٚ)
 .جيد إسناده: حباف ابن صحيح تحقيق
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 كذلك، واإلنجيل منو، وجزء كبلمو بعض فالتوراة متجزىء، متبعض تعالى فكبلمو
 .وكلمات وآيات، وسور وأجزاء، أبعاض والقرآف كذلك، والقرآف
 والشرع، والعقل، الحس، عليها دؿ، الكافة لدى المعلومة المسلمات من ىذا وجميع

 راـ من ولكن واألدلة، البراىين وسياؽ األمثلة، ضرب إلى تحتاج أف من أجلى وىي
 .السبيل ضل فقد الهوى باتباع الهدى
 جهة من ذلك وليس بعض، من أفضل بعضو وأبعاض، أجزاء ىو الذي تعالى فكبلمو

 فإف العظيمة، المعاني من تضمن ما جهة من ىو وإنما تعالى، اهلل وىو بو المتكلم
 الحدود ذكر المتضمن كبلمو من أفضل إليو، والدعوة للتوحيد المتضمن اهلل كبلـ

 بعض عن بو يخبر مما أعظم وصفاتو نفسو عن بو يخبر وما ذلك، ونحو والقصاص
 .الثاني على األوؿ لشرؼ وذلك خلقو،

 :ذلك فمن ويجليو، ويوضحو ذلك يثبت ما الصحيحة السنة في ورد وقد
 -وسلم عليو اهلل صلى- النبي كاف)  قاؿ عنو اهلل رضي مالك بن أنس حديث - ٔ

 ،-وسلم عليو اهلل صلى- النبي إليو فالتفت جانبو، إلى رجل ونزؿ فنزؿ لو، مسير في
 .ٔ{ (العالمين رب هلل الحمد} عليو فتبل: قاؿ ". القرآف؟ بأفضل أخبرؾ أال" :فقاؿ

 المسجد، في أصلي كنت)  :قاؿ عنو اهلل رضي المعلى بن سعيد أبي وعن - ٕ
 إني! اهلل رسوؿ يا: فقلت أجبو، فلم ،-وسلم عليو اهلل صلى- اهلل رسوؿ فدعاني

: األنفاؿ{ ]دعاكم إذا وللرسوؿ هلل استجيبوا: }اهلل يقل ألم" :فقاؿ أصلي، كنت
ٕٗ.] 

                                                           

 وابن، (ٖٕٚ) رقم والليلة اليـو عملفي و  ،(ٜٔٗٓٔ،  ٜٚ٘ٚ) الكبرى في النسائيأخرجو  ٔ
، (ٜٖٕ٘و ٖٕٛ٘) شعباب في البيهقي،(، و ٓٙ٘/ٔ) والحاكم ،(ٗٚٚ رقم ، ٔ٘/ٖ) حباف

والحديث صححو ابن حباف، والحاكم وأقره الذىبي، وصححو  (ٛٔٚٔ رقم ، ٜٛ/٘) والضياء
(، وصححو العبلمة الوادعي في الصحيح المسند مما ٜٜٗٔالعبلمة األلباني في الصحيحة )

 (. ٖٗليس في الصحيحين )
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 من تخرج أف قبل القرآف، في السور أعظم ىي سورة ألعلمنك" :لي قاؿ ثم
 ىي سورة ألعلمنك: "تقل ألم: لو قلت يخرج أف أراد فلما بيدي، أخذ ثم ".المسجد

 والقرآف المثاني، السبع ىي العالمين، رب هلل الحمد: "قاؿ ؟"القرآف في سورة أعظم
 .ٔ( أوتيتو الذي العظيم

 أبا يا)  :-وسلم عليو اهلل صلى- اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ كعب بن أبي وعن - ٖ
 .أعلم ورسولو اهلل: قلت: قاؿ ". أعظم؟ معك اهلل كتاب من آية أي أتدري المنذر،

 ال اهلل: }قلت: قاؿ ". أعظم؟ معك اهلل كتاب من آية أي أتدري المنذر، أبا يا: "قاؿ
 واهلل،" :وقاؿ صدري، في فضرب: قاؿ [ٕ٘٘: البقرة...{ ] القيـو الحي ىو إال إلو

 .ٕ( المنذر أبا العلم ليهنك
 اهلل ىو قل: }يقرأ رجبل سمع رجبل أف)  عنو اهلل رضي الخدري سعيد أبي وعن - ٗ

 لو ذلك فذكر ،-وسلم عليو اهلل صلى- اهلل رسوؿ إلى جاء أصبح فلما يرددىا،{ أحد
 بيده نفسي والذي" :-وسلم عليو اهلل صلى- اهلل رسوؿ فقاؿ -يتقالها الرجل وكأف-

 .ٖ( القرآف ثلث لتعدؿ إنها
 عليو اهلل صلى- اهلل برسوؿ أقود كنت)  :قاؿ عنو اهلل رضي عامر بن عقبة وعن - ٘

 " قرئتا؟ سورتين خير أعلمك أال عقبة، يا" :لي فقاؿ السفر، في ناقتو في -وسلم
 بهما سررت يرني فلم: قاؿ {الناس برب أعوذ قل} و{ الفلق برب أعوذ قل: }فعلمني

- اهلل رسوؿ فرغ فلما للناس، الصبح صبلة بهما صلى الصبح لصبلة نزؿ فلما جدا،
 .ٗ( رأيت؟ كيف عقبة يا: "فقاؿ إلي التفت الصبلة من -وسلم عليو اهلل صلى

                                                           

 .(ٗٚٗٗ) برقم البخاري أخرجو ٔ

 .(ٓٔٛ) مسلم أخرجو ٕ

 .(ٖٔٓ٘) البخاري أخرجو ٖ

 داود وأبو ،(ٖٙٗ٘ رقم ، ٕٕ٘/ٛ) والنسائى ،(ٖٓٗٚٔ رقم ، ٖ٘ٔ/ٗ) أحمد أخرجوٗ 
 رقم ، ٖٖ٘/ٚٔ) والطبرانى ،(ٖ٘٘ رقم ، ٕٛٙ/ٔ) خزيمة وابن ، (ٕٙٗٔ رقم ، ٖٚ/ٕ)

( ٕٔٙ٘ رقم ، ٔٔ٘/ٕ) اإليماف شعب فى والبيهقى ،(ٚٚٛ رقم ، ٖٙٙ/ٔ) والحاكم ،(ٕٜٙ
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 (ٕٕٚ/ٚ) التعارض درء في اإلخبلص سورة فضل حديث اإلسبلـ شيخ ويوجو
 عن وإما الخالق، عن خبر إما والخبر،  إنشاء وإما خبر، إما القرآف أف وذلك: "فيقوؿ

 بهذا القرآف ثلث تعدؿ فهي توحيد، وثلثو أمر، وثلثو قصص، فثلثو المخلوؽ،
 ا.ىػ "االعتبار

 ما حسب وذلك بعض، على بعضو اهلل كبلـ تفضيل على النصوص ىذه فدلت: قلت
 .السنة وأىل السلف جمهور مذىب وىو المعاني، من عليو يدؿ
 واألئمة السلف جمهور عليو الذي والصواب: "في المصدر السابق اإلسبلـ شيخ قاؿ
 ا.ىػ" والعقل الشرع ذلك على دؿ كما بعض، من أفضل اهلل كبلـ بعض أف

 في واآلثار والنصوص فصل(: ٜٛ/ٚٔوقاؿ شيخ اإلسبلـ أيضا في مجموع الفتاوى )
"  القائل وقوؿ.  متعددة بعض على - صفاتو بعض وتفضيل بل - اهلل كبلـ تفضيل
 لكن صحيح كبلـ"  نقص فيها ليس والكماؿ التماـ غاية في فاضلة كلها اهلل صفات
 فإف منو خطأ منقوصا معيبا المفضوؿ كاف بعض من أفضل بعضها كاف إذا أنو توىمو

 باسمو اهلل دعا يقاؿ ولهذا بعض من أفضل أسمائو بعض أف على تدؿ النصوص
 بعض من أفضل أفعالو وبعض بعض من أفضل صفاتو بعض أف على وتدؿ.  األعظم

 السنن في كما واألكبر الكبير واسمو األعظم واسمو العظيم اسمو ذكر اآلثار ففي
 رسوؿ مع دخلت:  قاؿ أبيو عن بريدة ابن عن}  صحيحو في حباف وابن أحمد ورواه

 بأني أسألك إني اللهم:  يدعو يصلي رجل فإذا المسجد وسلم عليو اهلل صلى اهلل
 لو يكن ولم يولد ولم يلد لم الذي الصمد األحد أنت إال إلو ال اهلل أنت أنك أشهد
 باسمو اهلل سأؿ لقد بيده نفسي والذي وسلم عليو اهلل صلى النبي فقاؿ.  أحد كفوا

 كنت:  قاؿ أنس وعن{ . }  أجاب بو دعي وإذا أعطى بو سئل إذا الذي األعظم

                                                                                                                                                  

 العبلمة وصححو جيد، إسناده(: ٜٖٙ/ٖ) الشرعية اآلداب في مفلح ابن عنو قاؿ والحديث
 العدوي وقاؿ ، صحيح إسناده: المسند تحقيق في األرنؤوط وقاؿ داود، أبي صحيح في األلباني

 . لشواىد صحيح(: ٙٓٚ/ٗ) كثير ابن تفسير صحيح في
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 ركع فلما يصلي قائم ورجل الحلقة في وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ مع جالسا
 إال إلو ال الحمد لك بأف أسألك إني اللهم:  دعائو في في فقاؿ ودعا تشهد وسجد

 النبي فقاؿ قيـو يا حي يا واإلكراـ الجبلؿ ذا يا واألرض السموات بديع المناف أنت
 بو دعي إذا الذي األعظم اهلل باسم دعا لقد بيده نفسي والذي وسلم عليو اهلل صلى

 صلى النبي عن ىريرة أبي عن الصحيح في ثبت وقد{ .  أعطى بو سئل وإذا أجاب
 إف:  العرش فوؽ عنده موضوع فهو كتاب في كتب اهلل إف}  قاؿ أنو وسلم عليو اهلل

 بأنها رحمتو فوصف{  غضبي رحمتي سبقت}  رواية وفي{  غضبي تغلب رحمتي
 وغلبتها سبقها جهة من غضبو على رحمتو فضل على يدؿ وىذا غضبو وتسبق تغلب

 كاف أنو وسلم عليو اهلل صلى النبي عن عائشة عن}  مسلم صحيح في ثبت وقد
 وأعوذ عقوبتك من وبمعافاتك سخطك من برضاؾ أعوذ إني اللهم سجوده في يقوؿ
 ثبت وقد نظر فيو ىذا لكن وتره في ذلك يقوؿ كاف أنو الترمذي وروى{  منك بك
 أعوذ}  كقولو التامات بكلماتو االستعاذة وجو غير من والمساند والسنن الصحيح في

 وأف الشياطين ىمزات ومن عباده شر ومن وعقابو غضبو من التامة اهلل بكلمات
 نزؿ من}  وسلم عليو اهلل صلى قاؿ أنو خولة عن مسلم صحيح وفي{  يحضروف

 الصحيح وفي{  منو يرتحل حتى شيء يضره لم التامة اهلل بكلمات أعوذ: فقاؿ منزال
{  وأحاذر أجد ما شر من وقدرتو اهلل بعزة أعوذ:  قل}  العاص أبي بن لعثماف قاؿ أنو

 سخطو من برضاه استعاذ فقد منو المستعاذ من أفضل بو المستعاذ أف ومعلـو
 بو يستعيذ جهتين باعتبار يكوف أف بد فبل منو بو استعاذتو وأما عقوبتو من وبمعافاتو

 أف إذ منو والمستعاذ بو المستعاذ ليتغاير الجهة تلك باعتبار ومنو الجهة تلك باعتبار
 والجهة إليو ملتجأ بو مستجار مدعو بو والمستعاذ منو مرىوب مخوؼ منو المستعاذ
 الحديث في كما تصح جهتين باعتبار لكن منها مهروبا مطلوبة تكوف ال الواحدة

 رجبل علم وسلم عليو اهلل صلى النبي أف}  عازب بن البراء عن الصحيحين في الذي
 ظهري وألجأت إليك وجهي ووجهت إليك نفسي أسلمت اللهم النـو عند يقوؿ أف
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 آمنت إليك إال منك ملجأ وال منجا ال إليك ورىبة رغبة إليك أمري وفوضت إليك
 يلتجأ وال ىو إال منو ينجي ال أنو فبين{  أرسلت الذي وبنبيك أنزلت الذي بكتابك

 كونو جهة أف ومعلـو العمل في الفعبلف تنازع لما الثاني الفعل وأعمل.  إليو إال منو
 منو ملتجأ كونو غير إليو ملتجأ كونو جهة وكذلك منو منجيا كونو جهة غير منجيا
 باعتبارين بذاتو أو صفاتو أو بو القائمة أفعالو أو بمفعوالتو يتعلق ذلك إف قيل سواء
}  قاؿ أنو وسلم عليو اهلل صلى النبي عن عمر بن اهلل عبد عن مسلم صحيح وفي

 يعدلوف الذين يمين يديو وكلتا الرحمن يمين عن نور من منابر على اهلل عند المقسطوف
 أف فيها ويذكر أحاديث عدة في اليدين ذكر جاء وقد{  ولوا وما وأىلهم حكمهم في

 صفات كانت لما العلماء من واحد غير قاؿ.  اليمين تفضيل مع يمين كلتاىما
 الفعل في ناقصة القوة في ناقصة أحدىم يسار فكانت للنقص متضمنة المخلوقين

 - واألقذار النجاسات اليسرى بيده يباشر كما - يذـ ما كل بمياسرىا تفعل بحيث
 عيب وال نقص فيها ليس مباركة الرب يمين كلتا أف وسلم عليو اهلل صلى النبي بين

 حديث في كما أفضلهما اليمين أف مع المخلوقين صفات في كما الوجوه من بوجو
 صفاتو في نقص ال فإنو{  مباركة يمين ربي يدي وكلتا ربي يمين اخترت}  قاؿ آدـ
 موسى أبي عن الصحيحين وفي عدؿ وإما فضل إما كلها أفعالو بل أفعالو في ذـ وال
 الليل سحاء نفقة يغيضها ال مؤلى اهلل يمين}  قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي عن

 والقسط يمينو في ما يغض لم فإنو واألرض السموات خلق منذ أنفق ما أرأيتم والنهار
 اليمنى بيده الفضل أف وسلم عليو اهلل صلى فبين{  ويخفض يرفع األخرى بيده

 العدؿ من أعلى فالفضل يمين يديو كلتا أف مع أنو ومعلـو.  األخرى بيده والعدؿ
 ولهذا نقمتو من أفضل ورحمتو عدؿ منو نقمة وكل فضل منو رحمة كل سبحانو وىو
 األخرى يده عن يكونوا ولم الرحمن يمين عن نور من منابر على المقسطوف كاف

 الميمنة وأىل اليمين أىل القرآف في فضل كما لهم تفضيل الرحمن يمين عن وجعلهم
 وكذلك بعدلو عذبهم إنما كانوا وإف المشأمة وأصحاب الشماؿ أصحاب على
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 القبضة وأىل السعادة أىل ىم اليمين قبضة أىل بأف جاءت واآلثار األحاديث
 ... ا.ىػ الشقاوة أىل ىم األخرى

 الكرسي، آية تسمى اآلية وىذه (:ٕٖٔ/ٛوقاؿ العبلمة العثيمين في مجموع فتاواه )
 وىي ،[ ٕ٘٘: البقرة{ ]َواأْلَْرضَ  السََّماَواتِ  ُكْرِسيُّوُ  َوِسعَ : }الكرسي ذكر فيها ألف

 سأؿ َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى النبي أف»: ذلك على والدليل، اهلل كتاب في آية أعظم
 ُىوَ  ِإالَّ  ِإَلوَ  اَل  اللَّوُ : }لو فقاؿ"  أعظم؟ اهلل كتاب في آية أي: "قاؿ كعب، بن أبي

 .مسلم رواه« المنذر أبا العلم ليهنك: "وقاؿ صدره، على فضرب{ اْلَقيُّوـُ  اْلَحيُّ 
 ىذا وأف اهلل، كتاب في آية أعظم ىذه بأف أقره َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى النبي أف: يعني
 .وجل عز اهلل كتاب في أَُبي علم على دليل
 سورة حديث أيضا عليو دؿ كما يتفاضل، القرآف أف على دليل الحديث ىذا وفي

 ال فإنو بو المتكلم باعتبار أما: نقوؿ فإننا التفصيل، فيو يجب موضع وىذا اإلخبلص،
 وموضوعاتو مدلوالتو باعتبار وأما وجل، عز اهلل وىو واحد بو المتكلم ألف يتفاضل،

 من تضمنتو بما وجل عز اهلل على الثناء فيها التي اإلخبلص فسورة يتفاضل، فإنو
 حيث من لهب أبي حاؿ بياف فيها التي المسد كسورة ليست والصفات األسماء

 ما اآليات من فإف األسلوب، في والقوة التأثير حيث من يتفاضل كذلك، الموضوع
 منها أطوؿ أخرى آية وتجد وموعظة، للقلب قوي ردع فيها لكن قصيرة آية تجدىا
 الَِّذينَ  َأيػَُّها يَا: }تعالى قولو فمثبل األولى، عليو تشتمل ما على تشتمل ال لكن بكثير
 آية ىذه إلخ،[ . . ٕٕٛ: البقرة{ ]فَاْكُتُبوهُ  ُمَسمِّى َأَجلٍ  ِإَلى ِبَدْينٍ  َتَدايَػْنُتمْ  ِإَذا آَمُنوا

 التأثير ذاؾ فيها وليس الناس بين تجري معامبلت في فيها والبحث سهل، موضوعها
 اْلِقَياَمةِ  يَػْوـَ  ُأُجورَُكمْ  تُػَوفػَّْوفَ  َوِإنََّما اْلَمْوتِ  َذائَِقةُ  نَػْفسٍ  ُكلُّ : }تعالى قولو مثل يؤثره الذي
نْػَيا اْلَحَياةُ  َوَما فَازَ  فَػَقدْ  اْلَجنَّةَ  َوُأْدِخلَ  النَّارِ  َعنِ  زُْحِزحَ  َفَمنْ   آؿ{ ]اْلُغُرورِ  َمَتاعُ  ِإالَّ  الدُّ

 وترىيب، يبوترغ وموعظة زجر فيها عظيمة، معاني تحمل فهذه ،[ ٘ٛٔ: عمراف
 .منها أطوؿ الدين آية أف مع مثبل الدين كآية ليست
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 .مخلوؽ اإليماف ىل: مسألة
 المشهورة والفتنة الجهمية محنة زمن..  القرآف خلق مسألة عن تفرعت المسألة ىذه
 شيخ قاؿ ال؟ أـ مخلوؽ اإليماف ىل فيها النزاع نشأ ومنها الفتنة ىذه وليدة فهي

 أـ مخلوؽ اإليماف ىل: سئل لما( ٘٘ٙ/ ٚ) الفتاوى مجموع في تيمية ابن اإلسبلـ
 .. مخلوؽ؟ غير

 ىو ىل القرآف في الجهمية محنة ظهرت لما فيها النزاع نشأ المسألة ىذه أف: فأجاب
 وقد المسلمين، علماء من وغيره أحمد اإلماـ محنة وىي مخلوؽ؟ غير أـ مخلوؽ

 غير اهلل كبلـ القرآف بأف القوؿ ظهر لما لكن ىنا، وصفها يطوؿ أمور بها جرت
 الذي اهلل كبلـ أف يقولوف طائفة صارت المعطلة، الجهمية نار اهلل وأطفأ مخلوؽ،

 أو مخلوقة، بالقرآف ألفاظنا يقولوف فصاروا باللفظ، ذلك عن ويعبروف مخلوؽ، أنزلو
 فيو يدخلوف بل وحركاتهم كبلمهم مجرد مقصودىم وليس مخلوقة، قراءتنا أو تبلوتنا
 ألفاظنا: فقالوا أخرى طائفة وعارضهم وحركاتنا، بأصواتنا نقرؤه الذي اهلل كبلـ نفس

 بالقرآف لفظي: قاؿ من: وقاؿ الطائفتين على أحمد اإلماـ فرد. مخلوقة غير بالقرآف
 باإليماف حينئذ الناس وتكلم. مبتدع فهو مخلوؽ غير قاؿ ومن جهمي فهو مخلوؽ
 قوؿ) مثل اإليماف من بو اهلل تكلم ما ذلك في وأدرجوا مخلوؽ اإليماف: طائفة فقالت

 بها، اهلل يتكلم ولم مخلوقة، الكلمة ىذه أف قولهم مقتضى فصار ،(اهلل إال إلو ال
 بضع اإليماف) وسلم عليو اهلل صلى النبي قاؿ: وقاؿ ىؤالء، أحمد اإلماـ فبدع

 ومراده. مخلوقا؟ اهلل إال إلو ال قوؿ أفيكوف( اهلل إال إلو ال قوؿ: أعبلىا شعبة وسبعوف
 اهلل أف كبلمو مقتضى كاف مخلوقة، للقرآف وقراءتنا وتبلوتنا ألفاظنا إف: قاؿ من أف
 .. . اهلل كبلـ ىو ليس المنزؿ القرآف وأف. أنزلو الذي بالقرآف يتكلم لم

 غير أو مخلوؽ اإليماف: قاؿ وإذا(: ٗٙٙ/ ٚ) الفتاوى مجموع في اهلل رحمو وقاؿ
 إلو ال) كقوؿ وكبلمو، اهلل صفات من شيئا أتريد ؟(باإليماف) تريد ما: لو قيل مخلوؽ؟

 من شيئا تريد أو. مخلوؽ غير فهو المؤمن، اسمو عليو دؿ الذي( إيمانو) و( اهلل إال
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 وال مخلوقة، وصفاتهم أفعالهم وجميع مخلوقوف، كلهم فالعباد وصفاتهم العباد أفعاؿ
 ما يتصور من ىذا يقوؿ وال مخلوقة، غير قديمة صفة المخلوؽ المحدث للعبد يكوف
 أكثر قيل وقد السبيل، وباف الهدى ظهر والتفصيل االستفسار حصل فإذا يقوؿ،

 بالنفي الناس تنازع فيو كثر مما وأمثالها األسماء، اشتراؾ جهة من العقبلء اختبلؼ
 أف الخلق على والواجب. الصواب من الخطأ ظهر الخطاب، فيها فصل إذا واإلثبات

 الكتاب بو ينطق لم وما نفوه، والسنة الكتاب نفاه وما أثبتوه، والسنة الكتاب أثبتو ما
 ورسولو، اهلل أثبتو ما أثبت فمن: القائل قوؿ فيو استفصلوا إثبات وال بنفي ال والسنة

 ما نفى أو اهلل نفاه ما أثبت ومن أصاب، فقد ورسولو اهلل نفاه ما نفى ومن أصاب، فقد
 أو حق من كبلمو في ما يفصل أف فيجب بالباطل، الحق دين لبس فقد اهلل أثبتو

 أيضا مخالف فإنو والسنة الكتاب خالف من وكل الباطل، ويترؾ الحق فيتبع باطل،
 عن المنقوؿ أف كما الصحيح، النقل يخالف ال الصريح العقل فإف المعقوؿ، لصريح
 تناقض يظن الناس من كثيرا ولكن بعضا، بعضو يخالف ال السبلـ عليهم األنبياء
 َوِإفَّ  بِاْلَحقّْ  اْلِكَتابَ  نَػزَّؿَ  اهللَ  بَِأفَّ  َذِلكَ  الكتاب في اختلفوا الذين من وىؤالء ذلك،
 يهدينا أف اهلل ونسأؿ ،[ٙٚٔ: البقرة] بَِعيدٍ  ِشَقاؽٍ  َلِفي اْلِكَتابِ  ِفي اْختَػَلُفوا الَِّذينَ 

 والشهداء والصديقين األنبياء من عليهم أنعم الذين صراط المستقيم، الصراط
 .رفيقا أولئك وحسن والصالحين

 غير: قاؿ ومن كفر، مخلوؽ اإليماف: قاؿ من: - عنو اهلل رضي - أحمد اإلماـ قاؿ
 ابن قاؿ. مخلوقة وأفعالو قديمة أقوالو: وقيل مطلقا، بالوقف: فقيل. ابتدع مخلوؽ
 اإلماـ ونقل. وغيره موسى أبي ابن عن ونقلو أصح، وىو: المبتدئين نهاية في حمداف
 - المقدسي الغني عبد الحافظ ترجمة في األصحاب طبقات في رجب ابن الحافظ

: قاؿ أنو - عنو اهلل رضي - أحمد إمامنا عن روي: قاؿ لفظو ما - روحو اهلل قدس
 عبد الحافظ قاؿ. مبتدع فهو قديم: قاؿ ومن كافر، فهو مخلوؽ اإليماف: قاؿ من

 قراءة على تشتمل وىي اإليماف، من الصبلة ألف بخلقو؛ قاؿ من كفر وإنما: الغني
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 وقعود قياـ على وتشتمل كفر، ذلك بخلق قاؿ ومن - وجل عز - اهلل وذكر وتسبيح
 لوامع الموفق تعالى واهلل بحروفو، انتهى. ابتدع ذلك بقدـ قاؿ ومن وسكوف وحركة
 (.ٙٗٗ/ ٔ) السفاريني أحمد بن لمحمد األثرية األسرار وسواطع البهية األنوار

 
 (بالعرش اإليماف في باب)

 بالعلو واختصو العرش خلق وجل عز اهلل أف: السنة أىل قوؿ ومن: محمد قاؿ
 في نفسو عن أخبر كما شاء، كيف عليو استوى ثم خلق، ما جميع فوؽ واالرتفاع

نَػُهَما َوَما َاأْلَْرضِ  ِفي َوَما اَلسََّماَواتِ  ِفي َما َلوُ  ِاْستَػَوى اَْلَعْرشِ  َعَلى اَلرَّْحَمنُ ): قولو  َوَما بَػيػْ
 َوَما َاأْلَْرضِ  ِفي يَِلجُ  َما يَػْعَلمُ  اَْلَعْرشِ  َعَلى ِاْستَػَوى ثُمَّ  العرش): قولو وفي( اَلثػََّرى َتْحتَ 
َها َيْخُرجُ   وقرب يرى، فبل بعد من افسبحاف( ِفيوَ  يَػْعُرجُ  َوَما اَلسََّماءِ  ِمنَ  يَػْنِزؿُ  َوَما ِمنػْ
 .النجوى فسمع وقدرتو بعلمو
 من متواترة مستفيضة النصوص بها جاءت التي الصفات أظهر من العلو صفة: مسألة

 إثباتها على أجمع وقد السليمة، والفطر العقوؿ عليها دلت كما والسنة، ابتالك
 كتبهم في - السلف أئمة وسطر وتابعيهم، والتابعين الصحابة من وأئمتها األمة سلف

 واهلل. الباب ىذا في الضبلؿ من الحق بياف فيو ما - المعطلة الجهمية على وردودىم
 .مستقيم صراط إلى يشاء من يهدي
 غيرىم أو المعتزلة أو الجهمية من الصفة ىذه ينكر من يوجد أف في العجب وليس
 يقلدىم أف العجب ولكن وآياتو، وصفاتو اهلل أسماء في واإللحاد بالزيغ عرفوا ممن
 والعلماء الفقهاء أئمة من يعتبروف الذين الفضبلء، العلماء من جماعات ذلك في

 عددا بو القائل كاف لو أو خمسة أو ثبلثة أو دليلين العلو أدلة كانت ولو. والقضاة
 إف: فيو يقاؿ قد مما موقفهم في العذر بعض ىؤالء لكاف السلف، علماء من محدودا

 في والقعطية والوضوح الكثرة بهذه العلو أدلة تكوف أف أما. عليهم التبس األمر
 أدلة مع - دليل ألف على زادت التي - النقلية األدلة تتوافق وأف والداللة، الثبوت
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 ذلك على ويوافقهم إثباتها، على السلف إجماع يأتي ذلك بعد ثم والفطرة، العقل
 لو يجد ال ما فهذا - وغيرىم واألشعرية الكبلبية من المتقدمين الكبلـ أىل أئمة

 لشيوخهم األعمى والتعصب التقليد باعثو أف إال تبرير أو تفسير أي المنصف المسلم
 .النفاة
 .العلو في: مذاىب الناس مسألة
 علم شبو صارت حتى الجهة،: والفوقية العلو مسألة على الكبلـ أىل من كثير يطلق

" الجهة"و النصوص، بو وردت شرعي مصطلح" الفوقية"و" العلو" أف مع عليها،
 .باطل ىو وما حق ىو ما إثباتو أو بنفيو يراد قد مجمل، ولفظ حادث، اصطبلح

 :شقين فذات" العلو" في األقواؿ أما
 .خلقو عن وبينونتو وفوقيتو، وتعالى تبارؾ الرب علو في األقواؿ -أ

" التحيز"و" الجهة" مثل بالعلو القوؿ لواـز من الكبلـ أىل يعتبره ما في األقواؿ -ب
 .ونحوه" الجسم"و

 :أقواؿ على الطوائف بين فيو الخبلؼ وقع فقد: األوؿ أما
 العرش فوؽ وال أصبل شيء العالم فوؽ ليس: ويقوؿ مطلقا، العلو ينكر من قوؿ -ٔ

 النفاة، والفبلسفة األشعرية، متأخري من وطوائف والمعتزلة الجهمية قوؿ وىذا شيء،
 .وغيرىم الباطنية والقرامطة

 في وليس فيو حاال وال عنو، خارجا وال العالم داخل ليس: يقوؿ قسم :قسماف وىؤالء
 من طوائف قوؿ وىذا. المتقابلين الوصفين عنو ينفوف فهؤالء. األمكنة من مكاف

 ذلك يقوؿ كما بذاتو، مكاف كل في إنو: يقوؿ منهم وقسم، ونظارىم متكلميهم
 .ٔوعامتهم وصوفيتهم ومتكلميهم، عبادىم من طوائف

 الوصفين بسلب يقوؿ وبحثو نظره حاؿ ففي: القولين بين يجمع منهم وكثير"
 في بأنو يقوؿ وتألهو تعبده حاؿ وفي خارجو، وال العالم داخل ىو ال: فيقوؿ المتقابلين

                                                           

 (.ٕٕٚ،ٖٕٔ-ٕٕٔ/٘) الفتاوى مجموع: انظر ٔ
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 البهائم من - موجود كل في بالحلوؿ يصرحوف حتى شيء منو يخلو وال مكاف، كل
 وجود عين أنو معناىا التي بالوحدة يقولوف بل شيء، بكل باالتحاد بل - وغيرىا

 أف ذلك وسبب: "فيقوؿ التناقض ىذا سبب اإلسبلـ شيخ يعلل ثم الموجودات،
 والبحث النظر بخبلؼ موجودا، يطلب والتوجو واإلرادة والقصد والعبادة الدعاء

، بالموجود يتعلق والنظر والقياس والبحث والكبلـ العلم فإف والكبلـ؛  فإذا والمعدـو
 عن وأعرض والسلب، النفي عليو سهل ودعاء وتوجو عبادة في القلب يكن لم

 يقصده، موجودا يطلب فإنو والعبادة الدعاء حاؿ في كاف إذا ما بخبلؼ اإلثبات،
 يكوف ما السلب في ينفي فبل والعدـ، النفي إال يقتضي ال والسلب ويعبده، ويسألو

 .ٔ"معبودا مقصودا
 بهذه أقر أنا: ويقوؿ مكاف كل في وىو العرش، فوؽ ىو: "يقوؿ من قوؿ -ٕ

 ذكرىم طوائف قوؿ وىذا ظاىره عن منها واحدا ؼأصر  الو  ،النصوص وىذه النصوص
 طائفة كبلـ في موجود وىو ،(ٜٜٕ-ٕ٘ٔ:ص) اإلسبلمية المقاالت في األشعري

 وىؤالء ،... " المكي طالب أبي كبلـ في ما ىذا ويشبو والصوفية، السالمية من
 .والمعية العلو نصوص بين جمعوا أنهم زعموا وإف غالطوف

 جاء ما بجميع آمنوا وىؤالء والدين، العلم أىل أئمة وأئمتها، األمة سلف قوؿ -ٖ
 على سماواتو فوؽ تعالى وأنو وفوقيتو، تعالى اهلل علو وأثبتوا والسنة، الكتاب في

 وأنبيائو أوليائو ومع بعلمو، العباد مع أيضاً  وىو منو، بائنوف وىم خلقو، من بائن عرشو،
 .ٕوالتأييد بالنصر

 :أربعة لخلقو اهلل مباينة في األقواؿ أف والخبلصة
 .وأمثالو عربي ابن كقوؿ فقط، واإلتحاد بالحلوؿ يقوؿ من منهم -ٔ

                                                           

 - مطبوع - التأسيس ونقض ،(ٜٙٔ/٘) درء: وانظر ،(ٖٕٚ-ٕٕٚ/٘) الفتاوى مجموع ٔ
(ٕ/٘-ٙ، ٘ٓ٘، ٕ٘ٔ.) 

 (.ٕٙٔ-ٕٗٔ/٘) التفاوى مجموع ٕ
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 أو السالمية إلى يضاؼ الذي وىو الحلوؿ من ونوعا العلو يثبت من ومنهم -ٕ
 .ذلك على يدؿ إنو يقاؿ قد ما وغيره طالب أبي كبلـ وفي بعضهم،

 وافقهم ومن المعتزلة كقوؿ إتحادا، وال حلوال وال مباينة ال يثبت ال من ومنهم -ٖ
 .وغيرىم األشعرية من
 األمة سلف قوؿ وىذا حلوؿ، ببل للمخلوؽ الخالق مباينة إثبات الرابع والقوؿ -ٗ

 .ٔ... " وأئمتها
 :آخراف قوالف ذلك إلى يضاؼ أف ويمكن

 داخل ال بأنو المعتزلة وقوؿ الحلولية، الصوفية قوؿ بين يجمع من قوؿ: أحدىما
 .- سبق كما - خارجو وال العالم

 نفيو، وال العرش على علوه بإثبات يقوؿ فبل األمر، ىذا في يتوقف من قوؿ: والثاني
 .ٕذلك سوى عما ويسكت شيء كل رب وىو ملكو في واحد تعالى اهلل إف يقوؿ بل

 :أقواؿ ففيو والجسم والتحيز، الجهة إطبلؽ في وىو: الثاني وأما
 جهة، غير وال هةج في وال متحيز، غير وال متحيز نوإ أقوؿ ال: "قوؿي من قوؿ -ٔ
 كثير قوؿ وىذا ،"مداخبل وال مباينا ال يكوف أف يمتنع وأنو للعالم مباين أنو أعلم بل
 .ٖوالحديث الكبلـ أىل من
 إنو: ذلك مع وأقوؿ جهة، في وال بمتحيز ليس إنو: أقوؿ بل: يقوؿ من قوؿ" -ٕ

 متحيز، وال جوىر وال بجسم وليس العالم فوؽ إنو: يقوؿ من قوؿ وىذا. للعالم مباين
 أتباع من وافقهم ومن والكرامية واألشعرية الكبلبية من يقولو من ذلك يقوؿ كما

 .والصوفية الحديث وأىل األربعة األئمة

                                                           

 (.ٕٚٛ/ٓٔ) التعارض درء ٔ

 .طيبة دار ط بعدىا، ما( ٕٗ-ٖٕ:ص) المراكشية القاعدة: انظر ٕ

 (.ٕٖٓ/٘) الفتاوى مجموع ٖ
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 موجود إثبات :قالوا العقل لضرورة مخالف بمتحيز ليس مباين إثبات: هؤالءل قيل فإذا
 . ٔ... " ىذا من العقل ضرورة في فسادا أظهر مباين وال محايث ال
 نفي على داللة ال: ويقوؿ جسم، أنو أو جهة، في أو متحيز، أنو يتلـز نم قوؿ" -ٖ

 ليس ذلك نفي أف على متفقوف فإنهم فاسدة، أدلة لذلك النفاة وأدلة ذلك، من شيء
 كل بل واحد، دليل على يتفقوا لم ذلك ونفاة النظر، يدعوف وإنما بالضرورة، معلوما
 ومن الحديث أىل وبعض الكرامية قوؿ وىذا ،... " اآلخر دليل في يطعن منهم واحد

 .ٕوافقهم
" الجهة"و" التحيز" لفظ: يقولوف الذين وىم: االستفصاؿ أىل جواب" -ٗ
 رسوؿ سنة وال اهلل كتاب في أصل لها ليس مجملة، ألفاظ ذلك، ونحو" الجوىر"و

 وحينئذ تا،اإثب وال نفيا ال تعالى، اهلل حق في وأئمتها األمة سلف من أحد قالها وال اهلل،
 وال ريب، ببل والجماعة السنة أىل مذىب من ليس إثباتها أو بنفيها القوؿ فإطبلؽ

 في الخائضوف الكالم أىل ابتدعو مما الطرفين من اإلطبلؽ بل شرعي، دليل عليو
 ٖ... " األلفاظ بهذه أرادوه عما استفصلناىم العقي بالبحث معهم تكلمنا فإذا. ذلك
 وإف - الحادثة المصطلحات بهذه تسميتو قبولو من يمنع وال - قبل حقا كاف فإف
 .رد باطبل كاف
 .العلو أثبات على السنة أىل أدلة: ثانياً 

 ولهذا األمة، سلف وإجماع والسنة الكتاب من باالضطرار معلـو تعالى اهلل علو إثبات
 من باالضطرار معلـو عندىم ألنو ذلك أنكر من تكفير على مطبقين السلف كاف

 .ٗالدين
                                                           

: أيضاً  وانظر ،ٖٗٓ: ص إلى والمناقشة اإلجابة بقية وانظر ،( ٖٖٓ/٘) الفتاوى مجموع ٔ
 .الجزء ىذا من( ٕٕٚ:ص)

 (.ٖٗٓ/٘) الفتاوى مجموع ٕ

 ( .ٗٔ-ٖٔ/ٕ) - مطبوع - التأسيس نقض: وانظر ،(ٖ٘ٓ/٘) الفتاوى مجموع ٖ

 ( .ٕٚ/ٚ) التعارض درء: انظر ٗ
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 :(ٕٙ/ٕ) التعارض درءفي  اإلسبلـ شيخ ذكر وقد حصره، يصعب مما األدلة وسياؽ
 والصحابة - وسلم عليو اهلل صلى - النبي عن األحاديث وأف مئين، تبلغ أنها

 . لذلك موافقة متواترة والتابعين
 الشافعية أصحاب أكابر بعض عن (ٕٔٔ/٘) الفتاوى مجموعفي  اإلسبلـ شيخ ونقل

 وأنو الخلق، على عاؿ تعالى اهلل على تدؿ أزيد أو دليل ألف القرآف في: "قاؿ أنو
 ... ". ذلك على تدؿ دليل ثبلثمائة فيو: غيره وقاؿ عباده، فوؽ
 نوع وكل األدلة، من نوعا عشرين من أكثر (ٜٖٙ/ٔ) نونيتو في القيم ابن ذكر وقد

 من دليل ثبلثين( ٖٓٗٔ-ٜٕٚٔ/ٗ) الصواعق في ذكر كما األدلة، من عدد تحت
 .مناقشاتو في شيخو ذكره مما ملخصة كلها وىي .والفطرة العقل أدلة
 درءفي  حكاه ما النفاة ىؤالء مع وسنف تيمية ابن اإلسبلـ لشيخ جرى ما عجيب ومن

 ىو من لهذا النافين ىؤالء من عندي كاف ولقد: بقولو (ٕٗٗ-ٖٕٗ/ٙ) التعارض
 لو منكر غير كأني المذىب ىذا في أخاطبو وأنا حاجة مني يطلب وىو مشايخهم من

 اهلل يا وقاؿ السماء إلى ورأسو طرفو فرفع صدره ضاؽ حتى حاجتو قضاء وأخرت
 اهلل استغفر فقاؿ أحد عندؾ فوؽ وىل ورأسك طرفك ترفع لمن محقق أنت لو فقلت
 القوؿ ىذا فساد لو بينت ثم فطرتو يخالف اعتقاده أف لو تبين لما ذلك عن ورجع
 ا.ىػ فطرىم في المستقر المسلمين قوؿ إلى ورجع ذلك من فتاب

( : ٙٙٔ-ٗٙٔص) الواسطية العقيدة شرح في ىراس خليل محمد الشيخ قاؿو 
 عرشو على مستو أنو من نفسو عن سبحانو بو أخبر بما يؤمنوف والجماعة السنة فأىل

: )  وغيره مالك قاؿ كما ؛ شأنو جل ىو يعلمها التي بالكيفية خلقو من بائن ،
 اللواـز إيراد من التعطيل أىل بو يشغب ما وأما( .  مجهوؿ والكيف ، معلـو االستواء
 العرش على فوقيتو بأف نقوؿ ال ألننا ؛ تلزمنا ال فهي ؛ االستواء تقرير على الفاسدة
 الصريحة اآليات ىذه صرؼ بو يحاولوف ما وأما.  المخلوؽ على المخلوؽ كفوقية

: )  كتفسيرىم ؛ واضطرابهم حيرتهم على تدؿ التي الفاسدة بالتأويبلت ظواىرىا عن
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 ؛(  استوى)  و ،(  إلى)  معنى على(  على)  حملهم أو ،(  استولى)  ب(  استوى
 زاىد والتعطيل التجهم لواء حامل عنهم نقلو ما آخر إلى( . .  قصد: )  بمعنى

 وال قليل في عنهم يغني ال الحق وجو في وتغيير ، بالباطل تشغيب فكلها ؛ الكوثري
 ليس:  يقولوا أف أيريدوف!  ؟ يقولوا أف المعطلة ىؤالء يريد ماذا!  شعري وليت.  كثير

 ولعلهم!  ؟ إذف يكوف فأين!  ؟ يعبد إلو العرش فوؽ وال ، يقصد رب السماء في
 بربهم وأعلمهم الخلق أكمل أف ونسوا( !  أين)  بػ عنو نسأؿ حين منا يضحكوف

 ،(  ؟ اهلل أين: )  للجارية قاؿ حين(  أين)  بػ عنو سأؿ قد وسبلمو عليو اهلل صلوات
 كاف أين »:  ب سألو من كذلك أجاب وقد.  السماء في:  قالت حين جوابها ورضي

 يرو ولم.  الحديث «. .  عماء في كاف بأنو ؟ واألرض السماوات يخلق أف قبل ربنا
 يقولو ما قصارى إف. السؤاؿ في غلطت إنك:  لو قاؿ وال ، السائل زجر أنو عنو

 وىو ، المكاف خلق ثم ، مكاف وال كاف تعالى اهلل إف:  الباب ىذا في منهم المتحذلق
 اهلل كاف الذي بالمكاف المخرؼ ىذا يعني فماذا .المكاف خلق قبل كاف ما على اآلف
!  ؟ العالم محيط داخل ىي التي الوجودية األمكنة تلك بو يعني ىل!  ؟ يكن ولم

 وال يحصره ال إذ ؛ منها شيء في اهلل بوجود نقوؿ ال ونحن ، حادثة أمكنة فهذه
 محض خبلء ىو الذي العدمي المكاف بها أراد إذا وأما.  مخلوقاتو من شيء بو يحيط

 أمر فإنو ، الخلق بو يتعلق ال إذ ؛ خلق ثم يكن لم إنو:  يقاؿ ال فهذا ؛ فيو وجود ال
 اآليات عليو دلت كما ؛ المعنى بهذا مكاف في اهلل إف:  قيل فإذا ، عدمي

 شيء يكن ولم اهلل كاف:  يقاؿ أف الحق بل!  ؟ ىذا في محذور فأي ؛ واألحاديث
 استوى ثم ، الماء على عرشو وكاف ، أياـ ستة في واألرض السماوات خلق ثم ، قبلو
 ىػ.ا العطف لمجرد ال الزماني للترتيب ىنا وثم ، العرش على
 في يرد لم والتجسيم الجسمية نفي:  فتاواه مجموع في كما العثيمين العبلمة وقاؿ

 ورسولو اهلل مع التأدب العبد على فالواجب السلف كبلـ في وال والسنة، الكتاب،
 أثبتو ما إال لو يثبت وال نفسو عن نفاه ما إال تعالى اهلل عن ينفي فبل األمة وسلف
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 السكوت الواجب فإف وباطبلً  حّقاً  يحتمل مما إثبات وال نفي بو يرد مالم أما لنفسو،
 بو أريد وإف قبل، حق بو أريد فإف عنو فيسأؿ معناه وأما لفظو، يثبت وال ينفى فبل عنو

 بو أريد: قاؿ فإف بالجسم؟ تريد ماذا التجسيم نفى من فيسأؿ ىذا وعلى رد، باطل
 بهذا الجسم نفي:  قلنا والكماؿ الوجود في بعض إلى بعضو المفتقر المركب الشيء
 الشيء بو أريد:  قاؿ وإف. حميد غني صمد أحد واحد تعالى اهلل فإف حق المعنى

 والنزوؿ، واالستواء والقدرة، والعلم الحياة، من بو القائمة بالصفات المتصف
 بهذا الجسم نفي:  قلنا نفسو بو اهلل وصف مما ذلك ونحو واليد والوجو، والمجيء،

 بها وصف التي الكماؿ بصفة متصف وىو حقيقية، ذاتاً  تعالى هلل فإف باطل، المعنى
 لهذا الجسم احتماؿ أجل ومن. بو البلئق الوجو على وغيرىا الصفات ىذه من نفسو
 شيخ قاؿ اإلسبلـ في أحدثت التي البدع من وإثباتاً  نفياً  لفظو إطبلؽ كاف وىذا

 ال التجسيم لفظ: " قاسم البن الفتاوي مجموع من ٗ ج ٕ٘ٔ ص تيمية ابن اإلسبلـ
 مذىب:  يقاؿ أف يحل فكيف إثباتاً  وال نفياً  ال السلف من أحد كبلـ في يوجد

 قبل وقاؿ". عنهم لمعناه وال اللفظ لذلك ذكر ببل إثباتو أو التجسيم نفي السلف
" المسلمين جماعة فارقوا الذين المعتزلة بها الذـ ابتدع من وأوؿ: "  ٙٗٔ ص ذلك

 األلفاظ بهذه عليهم وشنعوا مجسماً  الصفات أثبت من جعلوا المعتزلة أف يعني. ىػ.أ
 .ىػ.ا. المسلمين عواـ بذلك ليغزوا المبتدعة

 األثر أىل عقيدة بياف في الثمر قطف في اهلل رحمو خاف حسن صديق وقاؿ
 رسولو سنة أو اهلل كتاب في ثبت ما كل أف الباب ىذا في واألصل( : ٘٘-ٗ٘ص)

 ، عرشو على واستوائو ، الرب علو مثل ، بو التصديق وجب َوَسلَّم َعَلْيو اهلل َصلَّى
 وىو جهة، في القائل قوؿ مثل واإلثبات النفي في المبتدعة األلفاظ وأما ،ذلك ونحو

 مع فليس الناس، فيها تنازع التي األلفاظ من ونحوىا بمتحيز، ليس أو متحيز،
 أئمة وال بإحساف، لهم والتابعين الصحابة عن وال الرسوؿ عن ال نص أحدىما

 ، جهة في ىو ليس قاؿ وال جهة، في اهلل إف منهم أحد يقل لم ىؤالء فإف المسلمين
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 جوىر، وال بجسم ليس قاؿ وال جوىر أو جسم، ىو قاؿ وال بل متحيز، ىو قاؿ وال
 قد بها والناطقوف اإلجماع، وال السنة وال الكتاب في منصوصة ليست األلفاظ فهذه

 موافق صحيًحا معنى أراد فمن ، فاسًدا معنى يريدوف وقد صحيًحا معنى يريدوف
 والسنة، الكتاب مخالف فاسدا معنى أراد وإف ، منو مقبواًل  ذلك كاف والسنة الكتاب

 .عليو مردودا المعنى ذلك كاف
 عن مرزوؽ، بن نصر عن العناقي عثماف بن سعيد عن مطرؼ ابن حدثني وقد - ٖٔ
 دس،ع بن وكيع عن عطاء، بن يعلى عن سلمة، بن حماد حدثنا: قاؿ موسى بن أسد
؟ واألرض السماء يخلق أف قبل ربنا كاف أين اهلل رسوؿ يا قلت: قاؿ رزين أبي عن
 .ٔ(الماء على عرشو خلق ثم ىواء فوقو وما ىواء تحتو ما عماء في كاف): قاؿ
 .ٕالخليل ذكر فيما المطبق الكثيف السحاب العماء: محمد قاؿ

                                                           

 ماجة وابن ،(ٜٖٓٔ) والترمذي ،(ٖٜٓٔ) مسنده في والطيالسي ،(ٕٔ/ ٗ) أحمد أخرجو ٔ
 في والطبري ،(ٕٚٓ/ ٜٔ) الكبير في والطبراني ،(ٕٔٙ) السنة في عاصم أبي وأبن ،(ٕٛٔ)

 األسماء في والبيهقي ،(٘ٛ) العظمة في الشيخ وأبو ،(ٔٗٔٙ) حباف وابن ،(ٜٓٛٚٔ) التفسير
 ،(ٓٗ - ٖٛ/ ٔ) تاريخو في الطبري وصححو الترمذي، حسنو والحديث( ٖٙٚص) والصفات

 الفتاوى مجموع في المصنف وقاؿ ومتنا، سندا صحيح(: ٕٛٓ/ ٙ) العارضة في العربي ابن وقاؿ
 في الذىبي وحسنو ىنا، المصنف وصححو والسنن، المسانيد كتب في مشهور(: ٕ٘ٚ/ ٕ)

 من جاء وقد فيو مختلف(: ٘ٔٗ) الحديث مختلف تأويل في فقاؿ قتيبة ابن أما ،(ٛٔ) العلو
 بياف في القطاف ابن وقاؿ اليعرؼ، حدس بن وكيع وفيو أيضاً  تستشنع بألفاظ الوجو ىذا غير

 يعلى إال راو عنو يعرؼ وال حاؿ لو تعرؼ ال ىذا حدس بن وكيع فيو(: ٚٔٙ/ ٖ) واإليهاـ الوىم
 مجهوؿ فهو حدس بن وكيع بسبب األلباني العبلمة وضعفو أصحابو، فيو عليو واختلف عطاء بن

 المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط وقاؿ ،(ٕٖٓ٘) الضعيفة في كما عليو الحديث ومدار
 .حدس بن وكيع ألجل ضعيف إسناده(: ٛٓٔ/ ٕٙ)

 المد فأما والقصر بالمد روي فقد عماء في قولو (:ٕٕٓقاؿ ابن جماعة في إيضاح الدليل )ص ٕ
 بن يزيد عن الترمذي قاؿ بالقصر وأما... العماء فوؽ أي العلو جهة بو والمراد الرقيق الغيم فهو

 حديث عليو ويدؿ معو شيء وال وحده كاف أنو فالمراد شيء معو ليس أي العمى قاؿ أنو ىاروف
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 سناف بن إدريس بن المنعم عبد عن الكوفي زياد بن يوسف وحدثني: قاؿ أسد - ٕٖ
 فيما وجد أنو) ٔاألحبار كعب بن وىب عن أبي حدثني: قاؿ منبو بن وىب بنت بن

: وقاؿ يكوف، أف اهلل شاء ما الماء على عرشو على كاف اهلل أف موسى على اهلل أنزؿ
 .ٕ(واألرض السماوات يخلق أف قبل وذلك الهواء، في الريح متن على الماء

                                                                                                                                                  

 فشبو معو شيء وال وروي غيره شيء يكن ولم اهلل كاف الصحيح في الثابت حصين بن عمراف
 ا.ىػ يرى ال المعدـو وكذلك شيئا يرى ال األعمى ألف بالعمى األشياء عدـ

 ، معناه في يخاض ال الذي المتشابو من ىو( عن العماء: ٖٔٚ/ٔوقاؿ السيوطي في الحاوي )
 التدركو أمر كل ىو وقيل العماء ذلك كاف كيف ندري ال: الحديث غريب في عبيد أبو قاؿ

، بصفة نكيفو وال بو نؤمن نحن:  األزىري وقاؿ ، والفطن الوصف كنهو يبلغ وال آدـ بني عقوؿ
 السحاب، وىو ممدود العماء؛: القاسم أبو قاؿ(: ٕٜ٘/ٔوقاؿ األلوسي في غاية األماني )

 كاف" عنده فهو بالمد رواه فمن والقصر، بالمد الحديث زوي وقد الظلمة، وىو مقصور والعمى
 فمعناه بالقصر رواه ومن العماء، إلى راجعة والهاء" ىواء فوقو وما ىواء تحتو ما سحاب َعَماء في

 .عنو أظلم فقد الشيء عن عمى من ألنو خلقو، عن عمى في كاف: عنده
 

 ىكذا في النسخ، والصواب وىب عن كعب األحبار. ٔ

 عبد( من قوؿ وىب بن منبو، وإسناده تالف من أجل ٜٖٛٔ/ٗأخرجو أبو الشيخ في العظمة ) ٕ
 وال بثقة ليس فإنو منبو، بن وىب بنت ابن القصاص، الصنعاني اليماني سناف بن إدريس بن المنعم
 سمعت موسى بن آدـ قاؿ، وأوابد وأباطيل أكاذيب منبو بن وىب عن أبيو عن يروي مأموف،

 وقاؿ ،الحديث ذاىب ببغداد كاف منبو، بن وىب ولد من إدريس بن المنعم عبد: قاؿ البخاري
 وقاؿ. بثقة ليس: والنسائي داود وأبو المديني بن علي وقاؿ. وىب على يكذب: حنبل بن أحمد

. عنو الرواية وال بو، االحتجاج يحل ال الثقات، من غيره وعلى أبيو، على الحديث يضع: حباف ابن
 .متروكاف وأبوه ىو: الدارقطني وقاؿ
: الكريم عبد بن إسماعيل عن حاتم أبي ابن ونقل»(: ٖٚ/ ٗ) «الميزاف لساف» في الحافظ وزاد
 وقاؿ. شيئا أبيو من يسمع لم: عنو سئل إذ أحمد قاؿ وكذا. رضيع المنعم عبد وابنو إدريس، مات
 عرفتو؟، بم زكريا؛ أبا يا: لو قيل الخبيث، الكذاب: معين بن يحيى عن منصور بن الخالق عبد
 اليـو وىو الوراقين، من الكتب ىذه يطلب جعفر أبي زمن في رآه أنو صدوؽ شيخ حدثني: قاؿ
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 حدثني: قاؿ اهلل عبد بن خالد أبي عن خالد، بن اهلل عبد حدثنا: قاؿ أسد - ٖٖ
 يومئذ فوقهم ربك عرش ويحمل): قولو في عباس ابن عن صالح، أبي عن الكلبي
 تبارؾ وىو الكروبيوف، وىم صفوؼ ثمانية القيامة ويـو أربعة اليـو ىم: قاؿ ثمانية
 بذلك عظم ولكنو يحملونو ىم ليس بقدرتو ويمسكهم يحملهم الذي وتعالى
 .ٔ(نفسو
 أخبرني: قاؿ عقبة عن موسى، عن الزناد أبي بن الرحمن عبد حدثنا: قاؿ أسد - ٖٗ

 عن أحدث أف لي أذف): قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف المنكدر بن محمد

                                                                                                                                                  

 أبيو، كتب أخذ متروؾ،: الفبلس وقاؿ. كذاب: فقاؿ معمر، عن يروي إنو: لو فقيل يدعيها،
 أحمد أبو وقاؿ. الحديث واىي: زرعة أبي عن البرذعي وقاؿ. شيئا أبيو من يسمع ولم بها فحدث
: الساجي وقاؿ. فرواىا كتبا أخذ بثقة، ليس: المديني بن علي وقاؿ. الحديث ذاىب: الحاكم

 . بعضها وال أبيو من سمعها ما فيرويها، السيرة كتب يشتري كاف
 علماء من يهوديا كاف اهلل، رحمو األحبار وكعب أو وىب بن منبو األحبار، كعب قوؿ من ىوثم 

 استمع فربما قديمة، كتب عن عنو اهلل رضي عمر يحدث وجعل العمرية الدولة في أسلم ثم اليهود
وكذا  اإلسرائيليات، من عنده ما ونقلوا عنده ما استماع في الناس فترخص عنو، اهلل رضي عمر لو

 فإنو كثير، شيء الكتاب أىل علم من فعنده اإلسرائيليات، بروايتو مشهور اهلل رحمو منبو بن وىب
 كثيرا صادقا ثقة وكاف(: ٕٖ٘/ ٗ) االعتداؿ ميزاف في الذىبي قاؿ وبالغ، ذلك إلى عنايتو صرؼ
 نبيها بكماؿ ذلك كل عن مستغنية والمنة الحمد وهلل األمة وىذه، االسرائيليات كتب من النقل

 ملهم وال محدث وال الكتاب، أىل من وغيره كعب أخبار إلى بعده األمة اهلل يحوج فلم ورسالتو
 .مناـ وال كشف صاحب وال

 ابن(: من طريق ٗٛ٘/ٖٕإسناده واه بمرة، مسلسل بالعلل. وأخرج الطبري في تفسيره ) ٔ
 ىم: "قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف بلغنا: قاؿ إسحاؽ، ابن عن سلمة، ثنا: قاؿ حميد،

 وقد ثمانية فكانوا آخرين بأربعة اهلل أيدىم القيامة يـو كاف وإذا" العرش حملة: يعني ،"أربعة اليـو
وإسناده تالف فابن حميد متهم بالكذب، ثم  (. ثمانية يومئذ فوقهم ربك عرش ويحمل:) اهلل قاؿ

 ىو منقطع أيضا.
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 شحمة بينو  رجبله في األرض السفلى، وعلى قرنو العرش، العرش، حملة من ملك
 .ٔ(عاـ سبعمائة الطير مخفق وعاتقو أذنو
 قاؿ: يقوؿ الحسن سمعت: قاؿ البصري اهلل عبد بن الربيع حدثنا: قاؿ أسد - ٖ٘

 الدنيا سماء إلى األرض ىذه بين ما مسيرة): وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 خمسمائة مسيرة الثانية السماء إلى الدنيا السماء ىذه بين ما ومسيرة عاـ، خمسمائة

 .ٕ(سماءين بين كما العرش إلى السابعة السماء إلى فكذلك عاـ،

                                                           

 رقم ، ٕٖٕ/ٗ) داود أبوإسناد المصنف ضعيف، والحديث صحيح فقد أخرجو موصوال  ٔ
 وابن( ٙٗٛ) والصفات األسماء في والبيهقي ،(ٜٜٔ/ٕ) األوسط في والطبراني ،(ٕٚٚٗ
)  الفوائد في شاىين وابن ،(ٜ٘ٔ/ ٓٔ) بغداد تاريخ في والخطيب ،(ٕٔ) مشيختو في طهماف
 العلو في الذىبي عنو قاؿ والحديث( ٓٙ/ٖٗ)في تاريخ جمشق  عساكر وابن ،( ٕ/  ٖٔٔ

 في الحافظ وقاؿ جيد، إسناده(: ٕٕٔ/ٛ) تفسيره في كثير ابن وقاؿ صحيح، إسناده :(ٜٚ)
 ،(ٚٗٙ/ ٘) المنثور الدر في السيوطي وصححو الصحيح، شرط على إسناده :(ٖٖ٘/ٛ) الفتح

 المسند الصحيح في العبلمة الوادعي وصححو ،(ٔ٘ٔ) الصحيحة في األلبانيالعبلمة  وصححو
 إسناده(: ٜٓ٘/ٗ) كثير ابن تفسير صحيح في العدوي وقاؿ ،(ٕ٘ٙ) الصحيحين في ليس مما

 .حسن
 عن الحسنإسناد المصنف ضعيف إلرسالو، وللحديث طريق آخر موصوؿ بنحوه من طريق  ٕ

 فقاؿ سحاب عليهم أتى إذ وأصحابو جالس وسلم عليو اهلل صلى اهلل نبي بينما) قاؿ ىريرة أبي
 روايا ىذه العناف ىذا قاؿ أعلم ورسولو اهلل فقالوا ىذا ما تدروف ىل وسلم عليو اهلل صلى اهلل نبي

 اهلل قالوا فوقكم ما تدروف ىل قاؿ يدعونو وال يشكرونو ال قـو إلى وتعالى تبارؾ اهلل يسوقو األرض
 وبينها بينكم كم تدروف ىل قاؿ ثم مكفوؼ وموج محفوظ سقف الرقيع فإنها قاؿ أعلم ورسولو

 ذلك فوؽ ما تدروف ىل قاؿ ثم سنة مائة خمس مسيرة وبينها بينكم قاؿ أعلم ورسولو اهلل قالوا
 سبع عد حتى سنة مائة خمس مسيرة بينهما ما سماءين ذلك فوؽ فإف قاؿ أعلم ورسولو اهلل قالوا

 اهلل قالوا ذلك فوؽ ما تدروف ىل قاؿ ثم واألرض السماء بين كما سماءين كل بين ما سماوات
 تدروف ىل قاؿ ثم السماءين بين ما بعد السماء وبين وبينو العرش ذلك فوؽ فإف قاؿ أعلم ورسولو

 ذلك تحت الذي ما تدروف ىل قاؿ ثم األرض فإنها قاؿ أعلم ورسولو اهلل قالوا تحتكم الذي ما
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 مسائل في العرش:
 .العرش تعريف المسألة األولى:

 العرش لكلمة اللغوي المعنى: األوؿ المبحث

                                                                                                                                                  

 سبع عد حتى سنة مائة خمس مسيرة بينهما أخرى أرضا تحتها فإف قاؿ أعلم ورسولو اهلل قالوا
 دليتم أنكم لو بيده محمد نفس والذي قاؿ ثم سنة مائة خمس مسيرة أرضين كل بين أرضين

 وىو والباطن والظاىر واآلخر األوؿ ىو) قرأ ثم اهلل على لهبط السفلى األرض إلى بحبل رجبل
 ضعفو والحديث وغيرىما،( ٜٕٖٛ) والترمذي ،(ٖٓٚ/ ٕ) أحمد أخرجو( عليم شيء بكل

 الحافظ وقاؿ يصح، ال حديث ىذا(: ٕٛ/ ٔ) المتناىية العلل في الجوزي ابن وقاؿ الترمذي،
 رواه( ٙٛ/ ٔ) المجمع في الهيثمي وقاؿ منكر، المتن و مدلس الحسن(: ٓٙ) العلو فى الذىبى
 الجامع ضعيف في األلبانيالعبلمة  وضعفو الحديث، متروؾ وىو عبدالملك بن الحكم وفيو احمد

 .ضعيف إسناده: المسند تحقيق في األرنؤوط وقاؿ ،(ٜٗٓٙ)
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 والشين والراء العين"  عرش(: ""ٕٗٙ/ ٗ": )اللغة مقاييس معجم" في فارس ابن قاؿ
ا.ىػ  "ذلك غير في يستعار ثم مبني، شيء في ارتفاع على يدؿ واحد، صحيح أصل

 :منها معاف عدة على يطلق العرب كبلـ في والعرش
 ".للملك السرير: العرش(: "ٜٕٔ/ ٗ": )العينفي الخليل قاؿ :الملك سرير -ا

 الملك، سرير: العرب كبلـ في والعرش(: "ٖٔٗ/ ٗ) اللغة تهذيبفي  األزىري وقاؿ
 َوَجْدتُ  ِإنّْي: }فقاؿ عرشا -وعز جل -اهلل سماه سبا، ملكة سرير ذلك على يدلك
 [.ٕٔ: آية النمل،{ ]َعِظيمٌ  َعْرشٌ  َوَلَها َشْيءٍ  ُكلّْ  ِمنْ  َوُأوتَِيتْ  َتْمِلُكُهمْ  اْمَرَأةً 
 وقد: "األزىري كبلـ نقل أف بعد :(ٕٓٛٛ/ ٗ) العرب لساف في منظور ابن وقاؿ

 فرفعت: "الوحي بدء حديث وفي وعرشة، وعروش، أعراش، والجمع...  لغيره يستعار
: يعني" واألرض السماء بين: "رواية وفي ،"الهواء في عرش على قاعد ىو فإذا رأسي

 ".سرير على جبريل
 ".سقفو: البيت عرش(: "ٜٕٔ/ ٗ: )"العين" في الخليل قاؿ :البيت سقف -ٕ

 ومنو سقفو البيت من والعرش(: "ٕٖٔ/ ٗ": )العروس تاج"في  الزبيدي وقاؿ
 كنت: "آخر حديث وفي السقف،: يعني ،"بالعرش المعلق كالقنديل أو: "الحديث

 فسر وبو بيتي، سقف: أي" عرشي على وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قراءة أسمع
 على صارت: أي ،[ ٜٕ٘: آية البقرة،{ ]ُعُروِشَها َعَلى َخاِويَةٌ  َوِىيَ : }تعالى قولو

 وقد قائمة حيطانها أف أراد{ َساِفَلَها َعالِيَػَها َفَجَعْلَنا: }قائل من عز قاؿ كما سقوفها،
 على فتساقطت قواعدىا من الحيطاف وانقعرت قرارىا، في فصارت سقوفها، تهدمت

 من المنقلعة: وىي واحد، والمنقعرة الخاوية ومعنى قبلها، المتهدمة السقوؼ
 ".أصولها

 ركن: والعرش(: "ٕٖٔ/ ٗ": )العروس تاج"في  الزبيدي قاؿ :الشيء ركن -ٖ
: أي{ ُعُروِشَها َعَلى َخاِويَةٌ  َوِىيَ : }تعالى قولو فسر وبو والكسائي، الزجاج قالو الشيء،
 ".نها أركا على وخرت
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: يقاؿ الملك،: والعرش(: "ٗٔٗ/ ٗ": )اللغة تهذيب"في  األزىري قاؿ :الملك -ٗ
 ".وعزه ملكو زاؿ: أي عرشو، ثل

 :زىير قاؿ
 .النعل باقدامها زلت إذ وذبياف * عرشها ثل قد األحبلؼ تداركتما

 الملك: العرش: األعرابي ابن قاؿ(: "ٕٖٔ/ ٗ": )العروس تاج" في الزبيدي قاؿو 
 ....".كناية وىو الميم، بضم

: بتصرؼ (ٕٗٙ/ ٗ": )اللغة مقاييس معجم" فارس ابن قاؿ :الرجل أمر قواـ -٘
: قيل عنو ذلك زاؿ وإذا عرش،: وقوامو الرجل ألمر فقيل ىنا، عرش كلمة استعيرت"

 :زىير قاؿ عرشو، ثل
 ."النعل بأقدامها زلت إذ وذبياف*  عرشها ثل قد األحبلؼ تداركتما

 عليو ىو ما عدـ: أي عرشو ثل: قولهم(: "ٕٖٔ/ ٗ": )العروس تاج" في الزبيدي قاؿ
 عنو اهلل رضي -عمر حديث ومنو عزه، ذىب: وقيل أمره، وىى: وقيل أمره، قواـ من
 ".عرشي لثل تداركني أف لوال: قاؿ ربك، بك فعل ما: لو فقيل المناـ في رؤي أنو -
: ويقاؿ(: "ٗ/ٕٚٙ": )اللغة مقاييس معجم" في فارس ابن قاؿ :السماؾ عرش -ٙ
 عجز ىي: ويقاؿ النعش، صورة على العواء من أسفل كواكب أربعة: السماؾ عرش إف

 :أحمر ابن قاؿ األسد،
 ."متهدـ نقا إلى وبات شربت * عرشية ليلة عليو باتت

: زيد أبو قاؿ: عبيد أبو وقاؿ: "(ٖٜٕ/ٔ) "العين" في األزىري قاؿ :البئر عرش -ٚ
 سائرىا يطوى ثم بالحجارة، أسفلها من قامة قدر تطوى التي وىي: معروشة بئر

 كانت فإذا أعرشها، البئر عرشت منو: يقاؿ العرش، ىو الخشب فذلك بالخشب،
 .بمعروشة وليست مطوية فهي بالحجارة كلها
 :الشاعر قوؿ ومنو العروش، فوؽ الساقي مقاـ: المثاب: غيره وقاؿ

 الدعائم العروش تحت من استل إذا * بقية العروش لمثابات وما
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 :وأنشد الساقي، عليو يقـو البئر فوؽ بناء،: العرش: األعرابي ابن وقاؿ
 ".مقيلي عرشها يـو أكل

 في العرش(: "ٕٕٛٛ/ ٗ": )العرب لساف"كما في   الخليل قاؿ :القدـ عرش -ٛ
 القدـ، ظهر من المرتفع: والحمار القدـ، ظهر من واألصابع الحمار بين ما كل القدـ

 ".وأعراش عرشة: وجمعو
: وباطنو العرش،: القدـ ظهر(: "ٙٔٗ/ ٔ)" اللغة تهذيب" كما في  األعرابي بن وقاؿ

 ".األخمص
 أضيف ما بحسب يتحدد إنما المعاني تلك من معنى كل معرفة أف المعلـو من: قلت
 سرير ىو السابقة، المعاني تلك من الرحمن عرش في المقصود والمعنى الكلمة، إلى

 معينة جاءت قد الصحيحة النبوية واألحاديث القرآنية النصوص ألف ذلك الملك،
 .بيانو سياتي ما وىذا المعاني، من غيره دوف وحده المعنى لهذا

 ،{ اْستَػَوى اْلَعْرشِ  َعَلى الرَّْحَمنُ : }تعالى قولو في العرش معنى باف الجهمي زعم أما
 ابن اإلماـ عنو أجاب فقد المراد، ىو المعاني ىذه أي يعرؼ فبل معاني، عدة يحتمل

 على منك تلبيس ىذا: "بقولو (ٛٔ ،ٚٔ/ ٔ" )المرسلة الصواعق مختصر"في  القيم
 واحد، معنى إال عليو استوى الذي الرحمن لعرش ليس فإنو ظاىر، وكذب الجهاؿ،

 العرش بها صار وقد للعهد،: فالبلـ معاني، عدة الجملة حيث من للعرش كاف وإف
 الرسل، عليو اتفقت الذي ملكو سرير ىو الذي -تعالى -الرب عرش وىو معينا،

 ... ". الرسل نابذ من إال األمم، بو وأقرت
 . العرش تعريف في المذاىب: الثاني المبحث

 َوتَػَرى: }تعالى قولو تفسير عند -(ٜٗ،  ٖٚ/ٕٗ) الطبري قاؿ :السلف مذىب: أوال
 عن بسنده ذكر ثم. السرير: بالعرش يعني: -{ اْلَعْرشِ  َحْوؿِ  ِمنْ  َحافّْينَ  اْلَمبلِئَكةَ 
 وقاؿ". السرير: العرش قاؿ العرش، حوؿ محدقين: "قولو اآلية ىذه تفسير في السدي
 ".دونو بما المحيط السرير ذو: يقوؿ{  اْلَعْرش ُذو: }آخر موضع في الطبري
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 أف على التفسير أىل وأقاويل: "(ٜٚٗص)" والصفات األسماء" في البيهقي وقاؿ
 وتعبدىم بحملو، مبلئكتو وأمر اهلل، خلقو مجسم جسم وأنو السرير، ىو: العرش

 واستقبالو بو بالطواؼ آدـ بني وأمر بيتا، األرض في خلق كما بو، والطواؼ بتعظيمو
 ".إليو ذىبوا ما على واضحة داللة واآلثار واألحاديث اآليات وفي. الصبلة، في

 بين فيها المشهور السرير ىو: العرش: "(ٕٔٔص)" االعتقاد"في  -أيضا -وقاؿ
 ".العقبلء

 المبلئكة، تحملو قوائم ذو سرير ىو(: "ٕٔ/ ٔ" )والنهاية البداية" في كثير ابن وقاؿ
 ".المخلوقات سقف وىو العالم، على كالقبة وىو
 الظن فما: "-الجنة أىل سرر ذكر أف بعد - (:ٚ٘ص)" العلو" في الذىبي وقاؿ

 وماىيتو وقوائمو وسعتو، ارتفاعو في لنفسو العظيم العلي اتخذه الذي العظيم بالعرش
 ياقوتو من أنو ورد فقد: وقيمتو ورونقو وحسنو حولو من الحافين والكروبيين وحملتو،

 ا.ىػ "حمراء
 ىو العرش، تعريف في والذىبي كثير وابن والبيهقي الطبري ذكره الذي وىذا: قلت
 في وأئمتها األمة سلف إليو ذىب ما وىو واآلثار، واألحاديث اآليات بو جاءت الذي
 :ىو الرحمن عرش أف وفديعتق فهم اهلل، عرش
 غير معنى للعرش وطلبوا: "(ٕٗص)": اللفظ في االختبلؼ"في  قتيبة ابن قاؿ: سرير

 السقوؼ من عرش وما السرير، إال معنى للعرش يعرفوف ال اللغة في والعلماء السرير،
 :الصلت أبي بن أمية قاؿ وأشباىها

 كبيرا أمسى السماء في ربنا * أىل للمجد وىو اهلل مجدوا
 سريرا السماء فوؽ وسوى * الناس سبق الذي األعلى بالبناء
 ".صورا المبلئك دونو ترى * العين بصر ينالو ال شرجعا
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 عن عبارة: اللغة في العرش( .: "ٕٔ ،ٔٔ/ ٔ": )والنهاية البداية" في كثير ابن وقاؿ
 تفهم وال فلكا، ىو وليس{ َعِظيمٌ  َعْرشٌ  َوَلَها: }تعالى قاؿ كما للملك، الذي السرير

 ...  قوائم ذو سرير فهو العرب، بلغة نزؿ إنما والقرآف ذلك، العرب منو
 لو أف الشرع في ثبت قد: "(ٖٔٔ ،ٖٓٔص) "الطحاوية" شارح قاؿ :قوائم ذو وأنو

 فأكوف يصعقوف، الناس فإف) : وسلم عليو اهلل صلى قاؿ كما المبلئكة، تحملو قوائم
 أـ قبلي أفاؽ أدري فبل العرش، قوائم من بقائمة آخذ بموسى أنا فإذا يفيق، من أوؿ

 .ٔ(الطور بصعقة جوزي

                                                           

 من حديث أبي سعيد رضي اهلل عنو. (ٕٖٚٔ) البخاري أخرجو ٔ
 ال} الجنة أىل أف سبحانو أخبر وقد (:ٖ٘( قاؿ اإلماـ ابن القيم في كتاب الروح )صتنبيو)

 فلو األولى الموتة تلك غير يموتوف ال أنهم على نص وىذا{ األولى الموتة إال الموت فيها يذوقوف
 ىذه فتفسير{ اثنتين وأحييتنا اثنتين أمتنا ربنا} النار أىل قوؿ وأما موتتاف لكانت ثانية مرة ماتوا
 ثم يميتكم ثم فأحياكم أمواتا وكنتم باهلل تكفروف كيف} تعالى قولو وىي البقرة في التي اآلية

 ثم ذلك بعد أحياىم ثم أمهاتهم أرحاـ وفي آبائهم أصبلب في نطف وىم أمواتا فكانوا{ يحييكم
 ثبلث كانت وإال القيامة يـو قبل أزواجهم اماتة ذلك في وليس النشور يـو يحييهم ثم أماتهم
 الناس اف لصحيح الحديث ففي موتها منو يلـز وال الصور في النفخ عند األرواح وصعق موتات

 أـ قبلى افاؽ أدرى فبل العرش بقائمة آخذ موسى فإذا يفيق من أوؿ فأكوف القيامة يـو يصعقوف
 وأشرقت القضاء لفصل تعالى اهلل جاء إذا القيامة موقف في صعق فهذا الطور يـو بصعقة جوزى
 فيو الذي يومهم يبلقوا حتى فذرىم} تعالى قاؿ كلهم الخبلئق تصعق فحينئذ بنوره األرض

 فقاؿ الفضبلء من جماعة لهذا تنبو وقد أخرى موتة لكانت موتا الصعق ىذا كاف ولو{ يصعقوف
 الموت الصعقة القيامة يـو تكوف غشى صعقة ىذه اف الحديث ىذا ظاىر القرطبى اهلل عبد أبو

 أف على يدؿ النبي حديث وظاىر عمرو بن أحمد شيخنا قاؿ وقد قاؿ الصور نفخ عن الحادثة
 إنما االستثناء ذلك أف يقتضى القرآف ونص البعث نفخة الثانية النفخة بعد ىي إنما الصعقة ىذه
 من يمت لم ممن موسى يكوف أف يحتمل العلماء بعض قاؿ ىذا كاف ولما الصعق نفخة بعد ىو

 حين النشور بعد فزع صعقة بهذه المراد يكوف أف يحتمل عياض القاضي وقاؿ باطل وىذا األنبياء
 يرد فقاؿ القرطبى العباس أبو عليو ورد واآلثار األحاديث فتستقل قاؿ واألرض السموات تنشق
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 وىذا قاؿ العرش بقائمة آخذا موسى يلقى قبره من يخرج حين أنو الصحيح الحديث في قولو ىذا
 .الفزع نفخة عند إنما
 اف تعالى اهلل شاء إف االشكاؿ ىذا يزيح الذي عمرو بن أحمد شيخنا وقاؿ اهلل عبد أبو قاؿ

 بعد الشهداء أف ذلك على ويدؿ حاؿ إلى حاؿ من انتقاؿ ىو وإنما محض بعدـ ليس الموت
 كاف وإذا الدنيا في األحياء صفة وىذه مستبشرين فرحين يرزقوف ربهم عند أحياء وموتهم قتلهم

 تأكل ال األرض أف النبي عن صح قد أنو مع وأولى أحق بذلك األنبياء كاف الشهداء في ىذا
 بموسى وخصوصا السماء وفي المقدس بيت في اإلسراء ليلة باألنبياء اجتمع وأنو األنبياء أجساد

 ذلك غير إلى السبلـ عليو يرد حتى روحو عليو اهلل رد إال عليو يسلم مسلم من ما بأنو أخبر وقد
 ندركهم ال بحيث عنا غيبوا أف إلى راجع ىو إنما ألنبياء أموت بأف القطع جملتو من يحصل مما
 تقرر وإذا تراىم وال موجودوف أحياء فإنهم المبلئكة في كالحاؿ ذلك جاءوا موجودين كانوا وإف
 من إال األرض في ومن السموات في من كل صعق الصعق نفخة الصور في نفخ فإذا أحياء أنهم
 الصور في نفخ فإذا غشية أنو فاألظهر األنبياء صعق وأما فموت األنبياء غير صعق فأما اهلل شاء

 صحتو على المتفق الحديث في قاؿ ولذلك أفاؽ عليو غشى ومن حى مات فمن البعث نفخة
 تردد فيو حصل فإنو موسى إال الناس جميع قبل قبره من يخرج من أوؿ فنبينا يفيق من أوؿ فأكوف

 حوسب ألنو مفيقا الصعق نفخة قبل عليها كاف التي الحالة على بقى أو غشيتو من قبلو بعث ىل
 مطلقا نبينا على أفضليتو واحدة فضيلة من يلـز وال لموسى عظيمة فضيلة وىذه الطور يـو بصعقة

 انتهى كليا أمرا يوجب ال الجزئي الشيء ألف
 حمل وإف إشكاؿ فبل القيامة يـو الخلق صعقة على الحديث حمل اف القرطبي اهلل عبد أبو قاؿ
 في نفخ إذا فالمعنى أوائلو بو يراد القيامة يـو ذكر فيكوف الصور في النفخ عند الموت صعقة على

 أدرى فبل العرش قوائم من بقائمة آخذ موسى فإذا رأسو يرفع من أوؿ كنت البعث نفخة الصور
 الطور بصعقة جوزى أـ قبلى أفاؽ
 جوزى بل يصعق لم أـ قبلو موسى أفاؽ ىل ترد ألنو يصح ال ىذا لى ع الحديث وحمل قلت

 يفيق من أوؿ فأكوف الحديث في قاؿ وقد يصعق لم أـ أصعق أدرى ال فالمعنى الطور بصعقة
 من قبلو وأفاؽ صعق ىل موسى في حصل التردد واف يصعق فيمن يصعق أنو على يدؿ وىذا

 بموتو جـز قد لكاف الموت صعقة وىي األولى الصعقة بو المراد كاف ولو يصعق لم أـ صعقتو
 موت الصعقة فزع صعقة أنها فعلم كثيرة لوجوه باطل وىذا يمت لم أـ موسى مات ىل وتردد
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 موت أف على تدؿ نعم األولى النفخة عند تموت كلها األرواح أف على اآلية تدؿ فبل وحينئذ
 الموت ذاؽ من وأما حينئذ يذوقو فإنو قبلها الموت يذؽ لم من وكل األولى النفخة عند الخبلئق

 .أعلم واهلل ثانية موتة يموت أنو على اآلية تدؿ فبل الموت عليو يكتب لم من أو
 تنشق من أوؿ فأكوف القيامة يـو يصعقوف الناس إف الحديث في بقولو تصنعوف فكيف قيل فإف

 نشأ ومنو ىكذا ورد قد اللفظ ىذا أف ريب ال قيل العرش بقائمة باطشا موسى فأجد األرض عليو
 والحديثاف ىذا فجاء اللفظين بين فركب حديث في حديث الرواى على فيو دخل ولكنو االشكاؿ

 ىكذا
 يفيق من أوؿ فأكوف القيامة يـو يصعقوف الناس اف أحدىما
 سعيد ابى حديث من وغيره الترمذي ففي القيامة يـو األرض عنو تنشق من أوؿ أنا ىكذا والثاني

 وما فخر وال الحمد لواء وبيدى فخر وال القيامة يـو آدـ ولد سيد أنا اهلل رسوؿ قاؿ قاؿ الخدرى
 الترمذي قاؿ فخر وال األرض عنو تنشق من أوؿ وأنا لوائي تحت إال سواه فمن آدـ يومئذ نبي من
 صحيح حسن حديث ىذا

 ذلك يقوؿ الحافظ الحجاج أبو شيخنا وكاف اآلخر الحديث في الحديث ىذا الراوى على فدخل
 استثناىم والذين وجل عز اهلل استثنى ممن كاف أـ قبلى أفاؽ أدرى فبل بقولو تصنعوف فما قيل فإف
 في ونفخ تعالى اهلل قاؿ كما القيامة يـو صعقة من ال النفخة صعقة من مستثنوف ىم إنما اهلل

 صعقة من االستثناء يقع ولم اهلل شاء من إال األرض في ومن السموات في من فصعق الصور
 ما والمحفوظ الرواة بعض من وىم وىو محفوظ غير أعلم واهلل ىذا قيل القيامة يـو الخبلئق
 الرواة بعض فظن الطور بصعقة جوزى أـ قبلى أفاؽ أدرى فبل قولو من الصحيحة الروايات تواطأت

 مساؽ على يلتئم ال وىذا منها استثنى فيمن داخل موسى وأف النفخة صعقة ىي الصعقة ىذه اف
 جوزى أـ قبلى أبعث أدرى ال يقوؿ فكيف ثعالب إفاقة ىي حينئذ اإلفاقة فإف قطعا الحديث

 سبحانو اهلل جاء إذا القيامة يـو الخبلئق يصعقها التي الصعقة بخبلؼ وىذا فتأملو الطور بصعقة
 معهم يصعق لم كاف فإف موسى وأما جميعا يصعقوف فإنهم لهم وتجلى العباد بين القضاء لفصل
 من عوضا التجلى ىذا صعقة فجعلت دكا فجعلو للجبل ربو تجلى يـو بصعقتو حوسب قد فيكوف
 إال الجواب في يكن لم ولو العظيم المعنى ىذا فتأمل القيامة يـو الرب لتجلى الخبلئق صعقة

 .التوفيق وبو والمنة الحمد وهلل بالنواجذ عليو يعض اف حقيقا لكاف وشأنو الحديث ىذا كشف
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{ اْلَعِظيمِ  اْلَعْرشِ  َربُّ  َوُىوَ : }قولو(: "٘٘ٗ/ ٖٔ)في الفتح  الحافظ قاؿ: مخلوؽ وأنو
 للعرش القوائم إثبات وفي ،...  مخلوؽ مربوب وكل مربوب، العرش أف إلى إشارة ٘

 .ا.ىػ "مخلوؽ محدث المؤلف والجسم وأجزاء، أبعاض لو مركب جسم أنو على داللة
 كاف أين اهلل، رسوؿ يا: قاؿ العقيلي رزين أبي حديث في العرش خلق ذكر جاء وقد
 خلق ثم ىواء، تحتو وما ىواء، فوقو ما عماء، في كاف: "قاؿ خلقو، يخلق أف قبل ربنا

 ".الماء على عرشو
 :بتعظيمو وتعبدىم بحملو، مبلئكتو أمر قد سبحانو اهلل وأف
: تعالى وقاؿ ،{رَبِّْهمْ  ِبَحْمدِ  ُيَسبُّْحوفَ  َحْوَلوُ  َوَمنْ  اْلَعْرشَ  َيْحِمُلوفَ  الَِّذينَ : }تعالى تاؿ

 .َثمانَِيةٌ  يَػْوَمِئذٍ  فَػْوقَػُهمْ  رَبّْكَ  َعْرشَ  َوَيْحِملُ }
 أحدث أف لي أذف: "قاؿ أنو وسلم عليو اهلل صلى النبي عن اهلل عبد بن جابر وعن
 مسيرة عاتقو إلى أذنو شحمة بين ما إف العرش، حملة من اهلل مبلئكة من ملك عن

 ".عاـ سبعمائة
 بالنسبة تحتو وما العالم، على كالقبة وىو وسقفها، وأعظمها، المخلوقات أعلى وىو
 .فبلة في كحلقة إليو
 فإنو العرش وأما(: "ٔ٘ٔ/ ٘) في مجموع الفتاوى تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ

 صلى اهلل رسوؿ أتى ) قاؿ مطعم بن جبير عن داود ألبي" السنن" في روي لما مقبب،
 وذكر -العياؿ، وجاع األنفس، جهدت اهلل، رسوؿ يا: فقاؿ أعرابي وسلم عليو اهلل

 وإف عرشو، على اهلل إف: "وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ أف إلى -الحديث
 .ٔ(... القبة مثل بأصابعو وقاؿ"  كهكذا وأرضو، سمواتو على عرشو

                                                           

 ،(ٗٓٔ - ٖٓٔ) التوحيد في خزيمة وابن ،(ٕٙٚٗ رقم ،ٕٖٕ/ ٗ) داود أبو أخرجو ٔ
 فى والدارقطنى ،(ٚٗٗص) المريسي على الرد وفي ،(ٕٕٚص) الجهمية على الرد في والدارمي
 التوحيد في منده وابن ،(ٚٗ٘ٔ رقم ،ٕٛٔ/ ٕ) والطبرانى ،(ٖٛ رقم ،ٖٔ/ ٔ) الصفات

/ ٔ) السنة شرح في والبغوي ،(ٜ٘ٔ/ ٕ) والصفات األسماء في والبيهقي ،(ٕ - ٔ - ٚٔٔ)
 الجهمية تلبيس في اإلسبلـ شيخ وقاؿ متصل صحيح إسناد: منده ابن عنو قاؿ والحديث( ٘ٚٔ
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 وسط فإنو الفردوس، فاسألوه اهلل سألتم إذا) : وسلم عليو اهلل صلى قولو علوه وفي
 .ٔ( الجنة أنهار تفجر ومنو الرحمن، عرش وفوقو وأعاالىا، الجنة

ا.ىػ من ... " مقبب وأنو وسقفها، المخلوقات أعلى أنو األحاديث بهذه تبين فقد
 .مجموع الفتاوى

 أعظم، عليك أنزؿ ما أي اهلل، رسوؿ يا قلت ) قاؿ المشهور ذر أبي حديث وفي
 كحلقة إال الكرسي مع السبع السموات ما ذر أبا يا: " قاؿ ثم -"الكرسي آية: "قاؿ

 .ٕ( الحلقة على الفبلة كفضل الكرسي على العرش وفضل فبلة بأرض ملقاة

                                                                                                                                                  

 العلم، أىل بين متداوال يزؿ لم والمعنى اللفظ في يشبهو وفيما وأمثالو الحديث ىذا( ٜٙ٘/ ٔ)
 في القيم ابن وحسنو بو، مصدؽ رواية ذلك يرووف وأئمتها األمة سلف يزؿ ولم سالف، عن خالفا

 قاؿ الحديث ضعف والصواب ،(ٖٗٗ) الصواعق مختصر وفي( ٔٔ/ ٖٔ) السنن تهذيب
 مناكير ولو أسند، إذا المغازى فى حجة اسحاؽ وابن فرد، جدا غريب( ٗٗ) العلو في الذىبي

 كتاب في الوادعي العبلمة وضعفو( ٜٖٕٙ) الضعيفة في األلباني العبلمة وضعفو وعجائب
 (.ٜٔٔ) الشفاعة

 ( من حديث أبي ىريرة رضي اهلل عنو. ٜٕٓٚأخرجو البخاري ) ٔ

" )  العرش كتاب"  في شيبة أبي بن محمد رواه (:ٜٓٔقاؿ العبلمة األلباني في الصحيحة ) ٕ
ٔٔٗ  /ٔ : ) 
 عن العبدي غساف بن المختار عن األسدي علي بن أحمد أنبأنا ليلى أبي بن الحسن حدثنا

 الحراـ المسجد دخلت"  : قاؿ الغفاري ذر أبي عن الخوالني إدريس أبي عن سلم بن إسماعيل
 نزلت آية أيما اهلل رسوؿ يا:  فقلت ، إليو فجلست وحده وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فرأيت
 ضعيف سند وىذا: قلت . الحديث" .  السبع السموات ما:  الكرسي آية:  قاؿ ؟ أفضل عليك

 شيوخ في ذكروه فقد مسلم بن إسماعيل أنو الظن غالب و ، أعرفو لم سلم بن إسماعيل ،
 أحد يوثقو لم و ثبلثة عنو روى والمختار . ضعيف ىو و البصري المكي ىو و ، عبيد بن المختار

 يحيى بن يحيى تابعو بل ، مسلم بن إسماعيل بو ينفرد ولم: قلت .مقبوؿ أنو" :  التقريب"  في و
 عن جدي عن أبي حدثنا:  قاؿ الغساني يحيى بن يحيى بن ىشاـ بن إبراىيم حفيده رواه الغساني
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 وىذا: قلت ( ٜٕٓ ص" )  والصفات األسماء"  في البيهقي أخرجو .بو الخوالني إدريس أبي
 كذبو قد و ، الذىبي قاؿ كما متروؾ ىذا إبراىيم جدا واه سند
 ابن أخرجو " . التقريب"  في كما مجهوؿ لكنو و الثقفي محمد بن القاسم وتابعو .حاتم أبو

)  السري أبي بن محمد طريق من(  المنار طبع - ٖٔ/  ٕ)  كثير ابن تفسير في كما مردويو
 و العسقبلني و.  بو القاسم عن التميمي اهلل عبد بن محمد أخبرنا العسقبلني(  اليسري:  األصل

 : ذر أبي عن آخراف طريقاف للحديث و . ضعيف كبلىما التميمي
 عن عطاء عن جريج ابن الملك عبد حدثنا:  قاؿ البصري السعدي سعيد بن يحيى عن األوؿ
 لو و ، السعدي سعيد بن يحيى بو تفرد" :قاؿ و البيهقي أخرجو . بو عنو الليثي عمر بن عبيد

 بل ، ىذا من بأصح أراه ما و ، المتقدـ الغساني طريق من ساقو ثم:  قلت " . أصح بإسناد شاىد
 ثقات رجالو و ، صراحة اتهم من فيو فليس ىذا أما و ، سبق كما متهم إبراىيم ألف ، أوىى ىو
 . ىذا يعني" .  حديثو على يتابع ال: "  العقيلي قاؿ ، ىذا السعدي غير

 . انفرد إذا بو االحتجاج يجوز ال ، الملزقات و المقلوبات يروى:  حباف ابن قاؿ و
"  تفسيره"  في جرير ابن أخرجو . فذكره ذر أبو قاؿ:  قاؿ أبي حدثني:  قاؿ زيد ابن عن:  الثاني

 إسناد ىذا و قلت، بو زيد ابن قاؿ:  قاؿ وىب ابن أخبرنا:  قاؿ يونس حدثني( "  ٜٜٖ/  ٘) 
 بن اهلل عبد بن زيد بن محمد بن عمر ىو زيد ابن فإف ، منقطع أنو أظن لكني.  ثقات كلهم رجالو
 زيد بن محمد أبوه و.  غيره و وىب ابن عنو يروي الشيخين رجاؿ من ثقة ىو و الخطاب بن عمر
 سعيد و الزبير ابن و عباس ابن و عمرو ابن و اهلل عبد جده األربعة العبادلة عن روى ، مثلو ثقة
 فما ثبلثين و اثنتين سنة ففي ذر أبو أما و ، الخمسين بعد ماتوا ىؤالء فإف ، عمرو بن زيد بن

 . منو سمع أظنو
 والحديث، أعلم اهلل و األخير الطريق خيرىا و صحيح الطرؽ بهذه الحديث أف:  القوؿ جملة و

 كوف في صريح وىو(  األرض و السماوات كرسيو وسع: )  تعالى لقولو التفسير مخرج خرج
 على رد ففيو.  معنويا شيئا وليس بنفسو قائم جـر أنو و ، العرش بعد المخلوقات أعظم الكرسي

 في جاء كما ، السلطاف سعة و الملك بمعنى يتأولو من
 بن جعفر رواية من ألنو إليو إسناده يصح فبل ، العلم أنو عباس ابن عن روي وما ،التفاسير بعض

 بالقوي ليس المغيرة أبي ابن:  منده ابن قاؿ، جرير ابن رواه.  عنو جبير بن سعيد عن المغيرة أبي
 . جبير ابن في
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 وقد الصحيحة، واألحاديث اآليات بو جاءت ما ىو اهلل عرش في للسلف القوؿ هذاف
 ىذه عن الحديث عند كتبهم في بذلك يصرحوف -دائما -وأئمتها األمة سلف كاف

 ومتقدمو والكرامية، الكبلبية، -اهلل عرش في القوؿ ىذا في -وافقهم وقد، المسألة
 .والمعتزلة الجهمية، وبعض األشاعرة،

 :المخالفين أقواؿ: ثانيا
 متأخري وعامة والماتريدية، والمعتزلة، الجهمية، من طائفة زعمو ما :األوؿ القوؿ

 ىو{ اْستَػَوى اْلَعْرشِ  َعَلى الرَّْحَمنُ : }تعالى قولو في العرش معنى أف من األشاعرة،
 .الملك

 وىو بالعرش، اإليماف: باب: "(ٕٔ)ص "الجهمية على الرد" كتابو في الدارمي قاؿ
 فقلت بو، ويقروف بالعرش يؤمنوف أنهم العصابة ىذه فادعت، المعطلة أنكرتو ما أحد

 ،{قُػُلوبُػُهمْ  تُػْؤِمنْ  َوَلمْ  بافْػَواِىِهمْ  آَمنَّا قَاُلوا الَِّذينَ } كإيماف إال بو إيمانكم ما: لبعضهم
 َمَعُكمْ  ِإنَّا قَاُلوا َشياِطيِنِهمْ  ِإَلى َخَلْوا َوِإَذا آَمنَّا قَاُلوا آَمُنوا الَِّذينَ  َلُقوا َوِإَذا: }وكالذين

 السابعة السماء فوؽ موصوفا معلوما عرشا هلل أف أتقروف ،{ُمْستَػْهزِئُوفَ  َنْحنُ  ِإنَّما
 كذلك، بو يقر أف فأبى خلقو، من بائن نفسو، وصف كما فوقو واهلل المبلئكة، تحملو
 ال،: كبير منهم زعيم لي فقاؿ: سعيد أبو قاؿ .يصرح ولم وخلط الجواب، في وتردد
 عرشا كلو ذلك سمى فيهن، وما واألرض السموات يعني الخلق اهلل خلق لما ولكن

 ا.ىػ "كلو ذلك جميع على واستوى لو،

                                                                                                                                                  

 موضع أنو الروايات بعض في كما ، الحديث ىذا غير الكرسي صفة في يصح ال أنو واعلم
 وجوه، أربعة ملك لكل أمبلؾ، أربعة يحملو وأنو الجديد، الرحل كأطيط أطيطا لو وأف، القدمين

 النبي عن مرفوعا يصح ال كلو فهذا إلخ...  السابعة األرض تحت التي الصخرة في وأقدامهم
 قد و ، بعض من ضعفا أشد بعضو و وسلم عليو اهلل صلى

 القويمة الجديدة الهيئة يعضد مما القرآف عليو دؿ ما"  كتاب على علقناه فيما بعضها خرجت
 . اإلسبلمي المكتب طبع بآخره ملحقا"  البرىاف



 - 241 - 

 على كبلمو سياؽ في -( ٙٚ٘/ ٔ" )الجهمية تأسيس نقض" في تيمية ابن وقاؿ
: وقولو ،{َحْوَلوُ  َوَمنْ  اْلَعْرشَ  َيْحِمُلوفَ  الَِّذينَ : }تعالى قولو إف ثم: "-العرش حملو

 أف ويوجب يحمل، عرشا هلل أف يوجب{ َثمانَِيةٌ  يَػْوَمِئذٍ  فَػْوقَػُهمْ  رَبّْكَ  َعْرشَ  َوَيْحِملُ }
 خلق العرش أف اعلما.ىػ "الجهمية من طائفة تقولو كما الملك ىو ليس العرش ذلك
 إلى تعالى أضافو ولذلك النبوية واألحاديث القرآنية اآليات عليو دلت كما جداً  عظيم
 شرح: أي" ] الشرح"  في تجدىا أخر آيات وفيو[ العرش ذو: ]قولو في نفسو

 ربك عرش ويحمل: }القرآف في أوصافو ومن، الملك سرير لغةً  وىو[.الطحاوية
 العرش حملة أحد أف السنة وفي، الماء على وأنو( ٚٔ: الحاقة{ )ثمانية يومئذ فوقهم

 جنة سقف وأنو قوائم لو وأف، عاـ سبعمائة مسيرة عاتقو إلى إذنو شحمة بين ما
 يبطل مما كلو وذلك". الشرح" في مذكورة صحيحة أحاديث في ذلك جاء. الفردوس

 ا.ىػ السلطاف وسعة الملك عن عبارة بأنو العرش تأويل
 بمعنى اآليات في الوارد العرش معنى تفسير من المخالفوف ىؤالء إليو ذىب ماو 

 .يحتملو ال آخر معنى إلى معناه عن للفظ وصرؼ باطل، تاويل ىو إنما الملك،
 في ذكرنا أف سبق فقد، والمخالفة التلبيس من فيو ما يرى القوؿ لهذا والمتامل
 ومن العربية، اللغة في معاني عدة الكلمة لهذه أف عرش، لكلمة اللغوي المبحث

 يتحدد إنما غيرىا، أو الكلمة لهذه المعاني تلك من المراد المعنى معرفة أف المعلـو
 ما صحة يثبت ما اآليات سياؽ في وليس إليو، أضيفت ما وبحسب سياؽ،ال بحسب

 دليبل إال ليس الشعرية األبيات من المخالفوف ىؤالء بو استدؿ ما أف كفا إليو، ذىبوا
 وىذا عليو، خبلؼ ال أمر وىذا عرش، لكلمة اللغوية المعاني من ىو الملك أف على

 َوِىيَ : }بقولو السقف العرش كلمة معاني من أف على استدللنا لو ما يماثل االستدالؿ
التي فيها أف العرش من معانيو – األبيات ىذه في فليس ،{ ُعُروِشَها َعَلى َخاِويَةٌ 

 في المراد المعنى ىو الملك أف على بعيد من وال قريب من ال إشارة، أي -الملك
 ىذه في الواردة واألحاديث لآليات المتأمل إف بل العرش، في الواردة اآليات
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 ذلك ىو بالعرش المراد أف على وصريحة واضحة داللة تدؿ أنها يرى المسألة،
 خلق أف بعد عليو استوى ثم كلو، العالم فوؽ تعالى اهلل خلقو الذي العظيم المخلوؽ
 في ىو الذي الباطل زعمهم المخالفين ىؤالء على ترد وكذلك واألرض، السموات

 .اهلل لكبلـ تحريف الحقيقة
 الملك عن كناية ىو إنما العرش أف يزعم الذي المخالف ذلك يصنع ماذا ترى فيا

 الماء، على كاف الملك أف يزعم ىل{ اْلماءِ  َعَلى َعْرُشوُ  وََكافَ : }تعالى بقولو والسلطاف
: أيقوؿ ،{ ثَمانَِيةٌ  يَػْوَمِئذٍ  فَػْوقَػُهمْ  رَبّْكَ  َعْرشَ  َوَيْحِملُ : }تعالى بقولو يصنع ماذا وكذلك
 من بقائمة آخذ موسى فإذا: "وسلم عليو اهلل صلى وبقولو ثمانية، يومئذ ملكو ويحمل

 عليو اهلل صلى قولو وكذا الملك، قوائم من بقائمة آخذ: أيقوؿ ،ٔ"العرش قوائم
 :القوؿ فخبلصة وسلطانو، ملكو اىتز: أيقوؿ ، ٕ"الرحمن عرش اىتز: "وسلم

 بو يقوؿ أف يمكن وال واألحاديث، اآليات، ترده باطل، تأويل ىو إنما التأويل ىذا إف
 .تعالى اهلل لكبلـ تحريف الحقيقة في ىو بل فهم، أو ذوؽ أدنى لو من

 جوانبو، جميع من مستدير فلك العرش أف الكبلـ أىل من طائفة زعم :الثاني القوؿ
 أو األطلس، الفلك سموه وربما الجهات، محدود وىو جهة، كل من بالعالم محيط
 .ٖاألعلى الفلك أو األثير، أو التاسع، الفلك

 ومن": "وأمثالهم رموزىم وتاويل النبوات إثبات" رسالتة، في سينا ابن يقوؿ ذلك وفي
: ىي الثمانية فهذه ثمانية، يحملو القرآف بنص العرش أف كيف تفهم أف عليك السهل
 .ٕٗ"المحيط الفلك ىذا تحت التي أفبلؾ الثمانية

                                                           

 تقدـ تخريجو قريبا. ٔ
 .(ٕٙٙٗ) ومسلم ،(ٖٖٓٛ) البخاريأخرجو  ٕ
": المعاني روح" ،ٜٕٖ ص": المفردات" ،ٕ ص": العرشية الرسالة" ،( ٔٔ/ ٔ": )البداية" ٖ
(ٕٗ /ٗ٘. ) 

 .ٜٖٔ ،ٖٚٔ ص": والفلسفة الدين بين" سينا ابن كتاب عن نقبل ٗ
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 تأثرىم مدى يرى وأمثالو سينا كابنأصحاب ىذا المذىب   لكبلـ المتامل إفو 
 علموه ما إال موجود ال أنو اعتقادىم درجة إلى وصلوا أنهم حتى وكبلمهم، بالفبلسفة

 أخبار سمعوا إذا الفبلسفة عرفتو ما عرفوا الذين ىؤالء كاف ولهذا، والفبلسفة ىم
 لكبلـ ومتأولين حائرين صاروا والنار، والجنة، والكرسي، والعرش، بالمبلئكة، األنبياء
 سوى عليو لهم دليل ال التأويل ىذا كاف وإف تعلموه، ما وعلى عرفوه ما على األنبياء
 الفلك ىو: العرش فقالوا والفبلسفة، ىم عرفوه ما إال موجود ال بأنو الفاسد ظنهم

 قولو عليهم فانطبق ،"علم بو لهم ليس ما فنفوا الثامن، الفلك ىو: والكرسي التاسع،
بُوا َبلْ : }تعالى  .ٔ{تاِويُلوُ  ياتِِهمْ  َوَلما بِِعْلِموِ  ُيِحيطُوا َلمْ  ِبما َكذَّ
 الذي وأف العقل، من وال الشرع من ال بو يتمسكوف دليل لهؤالء ليس أنو ثبت وقد

 األفبلؾ أف فرأوا الفلسفة وعلـو الهيئة عالم في نظروا أنهم ىو القوؿ ىذا إلى دفعهم
 الذي وىو كاستدارتها، ومستدير بها، محيط األطلس: وىو التاسع وأف تسعة،

 ثم العامة، الحركة ىذه غير تخصو حركة فلك لكل وأف الشوقية، الحركة يحركها
 كرسيو، وذكر اهلل، عرش ذكر -عليهم وسبلـ اهلل صلوات -األنبياء أخبار في سمعوا
 التاسع الفلك ىو: العرش إف: -الظن بطريق -فقالوا السبع، السموات وذكر

 .ٕ"مخلوؽ وراءه ليس أنو وإما مطلقا، إما شيء، التاسع وراء ليس أنو العتقادىم
 يقوؿ ذلك وفي ىذا، قولهم صحة على عقلي دليل لديهم يقم لم بانو معترفوف وىم
 أف على دليل عندىم يقم لم بأنو مصرحوف الفبلسفة أئمة إف: "تيمية ابن اإلسبلـ شيخ

 الحركات دلتهم ولكن ذلك، من أكثر تكوف أف يجوز بل فقط، تسعة ىي األفبلؾ
 ثبوتو على دليل لهم يكن لم وما ذكروه، ما على ذلك ونحو والكسوفات المختلفة

 .انتفاءه وال ثبوتو يعلموف ال فهم

                                                           

 (.ٖٖٙ ،ٖٖ٘/ ٔ ٚ) الفتاوىمجموع  ٔ
 .(ٖ -ٕص ) العرشية الرسالة ٕ
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 من العلوي يكسف السفلي باف ىذا تحت الكوكب ىذا أف علموا أنهم: ذلك مثاؿ
 المختلفة بالحركات استدلوا كما فوقو، فلك من أنو على بذلك فاستدلوا عكس، غير
 الدوير كفلك أفبلؾ، عدة الواحد الفلك في جعلوا حتى مختلفة األفبلؾ أف على

 ال فهم ثبوتو، على بو يستدلوف ما لهم يكن ولم ىذا فوؽ موجودا كاف ما فأما وغيره،
 شيء وجود ينفي ما عندىم ليس ىؤالء كاف وإذا ... بطريقهم إثباتو وال نفيو يعلموف

 ىو: العرش أف من الرسل بو أخبرت ما باف الجـز كاف التسعة، األفبلؾ فوؽ آخر
 .ٔ"علم ببل وقوال بالغيب رجما -التاسع الفلك

 الشرعية األدلة فكذلك زعمهم، صحة على ىؤالء عند العقلي الدليل وجود عدـ ومع
 ىؤالء على رده معرض في تيمية ابن اإلسبلـ شيح ذكر وقد .وتبطلو ىذا زعمهم ترد

 مباين العرش أف على دلت قد واألحاديث اآليات أف" العرشية" رسالتو في المتكلمين
 حملة لو أف منها كثيرة، بأمور وميزه اختصو قد اهلل وأف المخلوقات، من لغيره

 واألرض، السموات خلق قبل بوجوده أخبر قد اهلل وأف القيامة، ويـو اليـو يحملونو
 بأنو العرش ووصف العرش، ذو بانو نفسو تمدح سبحانو اهلل وأف األفبلؾ، وجود وقبل
 باف يقوؿ ألنو المنازع، قوؿ تبطل والخصائص الميز ىذه فكل وكريم، وعظيم مجيد
 العرش كاف لو ألنو ذلك، دونو، ما إلى اآلخر كنسبة دونو ما إلى األعلى الفلك نسبة

 يوجب ال وىذا دونو، ما إلى اآلخر كنسبة دونو ما إلى لكاف األفبلؾ جنس من
 .ٕ"بالذكر وتخصيصو الجنس عن خروجو

 يهتز، وأنو قوائم، للعرش أف من الشرع في ثبت ما قولهم فساد على يدؿ مما أف كما
 متشابهة بحركة دائما متحركة أنها كما قوائم، لها وليس مستديرة، األفبلؾ أف ومعلـو

                                                           

  .(ٕص ) العرشية الرسالة ٔ
 .(ٚ -ٖ ص) العرشية الرسالة ٕ
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 ثقيل ال الفلك إف يقولوف وىم األوزاف، أثقل العرش أف -أيضا -ثبت كما تتغير، ال
 .ٔخفيف وال

 الشرعية لؤلدلة مخالفتهم علم كما ىؤالء، عند العقلي الدليل انتفاء تقدـ مما فعلم
 تفهم ال فالعرب العرب، للغة مخالفتهم -أيضا -ىذا إلى ويضاؼ ألقوالهم، وإبطالها

، يفهموف بما نزؿ إنما والقرآف لغتها في مستعمل ىو وال المعنى، ىذا العرش كلمة من
 .أعلم واهلل. وبطبلنو القوؿ ىذا فساد في شبهة أدنى تبقى ال كلو ىذا وبعد

 .وىيئتو العرش خلق المسألة الثانية:
 مخلوقات من مخلوقا كونو -وتعالى سبحانو -البارئ لعرش نذكرىا صفة أوؿ إف
 وأوجده، -تعالى -اهلل خلقو مخلوؽ ىو الوجود على ما كل ألف ذلك ،-تعالى -اهلل
 ىذا في شيء فكل ،{َشْيءٍ  ُكلّْ  َخاِلقُ  ُىوَ  إالَّ  ِإَلوَ  ال رَبُُّكمْ  اللَّوُ  َذِلُكمُ : }تعالى اهلل قاؿ

 .أيضا مخلوؽ فهو الكوف، ىذا ضمن من والعرش مخلوؽ، الكوف
 من مخلوؽ العرش أف على دال قد والسنة القرآف إف: يقولوف وأئمتها األمة وسلف

 فالعرش ،{ اْلَعِظيمِ  اْلَعْرشِ  َربُّ  ُىوَ : }تعالى قاؿ وأوجده، خلقو تعالى اهلل مخلوقات
 .اهلل مخلوقات من مخلوؽ فالعرش مخلوؽ، مربوب وكل مربوب، بأنو موصوؼ

 السموات خلق على متقدـ العرش خلق أف على واألحاديث اآليات دلت وقد
ـٍ  ِستَّةِ  ِفي َواأْلَْرضَ  السَّماَواتِ  َخَلقَ  الَِّذي َوُىوَ : }تعالى قاؿ واألرض،  َعْرُشوُ  وََكافَ  َأيا

 السموات خلق قبل الماء على موجودا كاف العرش أف على تدؿ فاآلية ،{اْلماءِ  َعَلى
 -عنو اهلل رضي -حصين بن عمراف حديث المعنى بهذا اآلية تفسير ويؤيد واألرض،

 قبلو، شيء يكن ولم اهلل كاف: "قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي أف فيو جاء الذي
 .ٕ"واألرض السموات خلق ثم شيء، كل الذكر في وكتب الماء، على عرشو وكاف

                                                           

 .(ٖٖٙص) األحمدين محاكمة في العينين جبلء ٔ
 (.ٛٔٗٚ) بخاريأخرجو ال ٕ



 - 244 - 

 يا: قلت: قاؿ العقيلي رزين أبي حديث في ذكرىا جاء-فقد العرش خلق مسألة وأما
 وما ىواء، تحتو ما عماء، في كاف: "قاؿ خلقو، يخلق أف قبل ربنا كاف أين اهلل رسوؿ
 .ٔ"الماء على عرشو خلق ثم ىواء، فوقو

 من على الرد أبلغ فيها العرش خلق إثبات على السلف بها استدؿ التي األدلة وىذه
 .تعالى اهلل مع يزؿ لم: أنو أو الصانع، الخالق ىو العرش أف الفبلسفة من زعم
 السموات أف زعموا الذين الكبلـ، أىل بعض ىذا قولهم في السلف خالف ولقد

 إنما عليو لهم دليل ال الذي ىذا بزعمهم وىم العرش، قبل مخلوقتين كانتا واألرض
 َخَلقَ  الَِّذي اللَّوُ  رَبَُّكمُ  ِإفَّ : }تعالى قولو في حقيقتو عن االستواء إخراج بو يحاولوف

ـٍ  ِستَّةِ  ِفي َواأَلْرضَ  السَّماَواتِ   في االستواء معنى ليكوف ،{ اْلَعْرشِ  َعَلى اْستَػَوى ثُمَّ  َأيا
 فأ سلموا لو ألنهم ذلك عليو، واالستيبلء العرش على القدرة بمعنى زعمهم على اآلية

: بمعنى" استوى" أف تزعموف إنكم: لهم لقيل واألرض السموات قبل مخلوؽ العرش
 قبل موجودا كاف أنو مع السموات خلق بعد ما إلى االستيبلء تأخر فلماذا استولى،

 .واألرض السموات بعد مخلوؽ العرش أف ادعوا -األمر ىذا من فرارا -فهم ذلك،
: بقولو ىذا زعمهم على (ٖٔٔ/ ٕ": )الصواعق مختصر"في  القيم ابن اإلماـ رد وقد

 والسنة القرآف عليو دؿ لما مناقض وىو أصبل، العلم أىل من أحد يقلو لم ىذا إف"
 ستة في واألرض السموات خلق أنو أخبر تعالى فإنو مناقضة، أظهر المسلمين وإجماع

 فدؿ الحاؿ، ىذه في خلقها: أي الحاؿ، واو وىذه الماء، على حينئذ وعرشو أياـ
 عليو اهلل صلى عنو" الصحيح" وفي واألرض، للسموات والماء العرش سبق على

 سنة، ألف بخمسين واألرض السموات يخلق أف قبل الخبلئق مقادير اهلل قدر: "وسلم
 ا.ىػ" الماء على وعرشو: قاؿ

 على رد فيو واألرض للسموات العرش خلق سبق على أدلة من ذكرناه فيما وكذلك
 .والسنة للكتاب قولهم مخالفة مدى وبياف ىؤالء، زعم

                                                           

 تقدـ تخريجو. ٔ
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 األمة سلف وإجماع واألرض، السموات خلق على العرش خلق أسبقية علمنا أف وبعد
 غيره مع العرش خلق ترتيب إلى -أيضا -المبحث ىذا في نتطرؽ أف نود ذلك، على
 .الخلق في األولوية حيث من المخلوقات من

 :أقواؿ عدة على المسألة ىذه في العلماء اختلف وقد
 القوؿ وىذا العرش، من الخلق في أسبق وأنو المخلوقات، أوؿ القلم أف :األوؿ القوؿ

 من قوؿ من الظاىر في يفهم ما وىو الجوزي، وابن ،الطبري جرير ابن اختيار ىو
 .ٔالطبراني القاسم وأبي الحراني، عروبة أبي كابن األوائل، في صنف

 اهلل صلى اهلل رسوؿ سمعت: قاؿ الصامت بن عبادة حديث القوؿ ىذا على والدليل
 وماذا رب: قاؿ اكتب،: لو فقاؿ القلم اهلل خلق ما أوؿ إف: " يقوؿ وسلم عليو

 ابن قاؿ. ٕالحديث... "  الساعة تقـو حتى شيء كل مقادير اكتب: قاؿ أكتب،
 اهلل صلى اهلل رسوؿ وقوؿ: "القوؿ ىذا ترجيح عند (ٖٔ ،ٖ٘/ ٔ) وتاريخفي  جرير
 في قائل أعلم كاف ألنو بالصواب، ذلك في قوؿ أولى عنو رويناه الذي وسلم عليو

                                                           

 وتصحيح المقاصد توضيح" ،(ٛ/ ٔ": )والنهاية البداية" ،(ٖٙ/ ٔ": )الطبري تاريخ" انظر  ٔ
 (.ٖ٘ٚ/ ٔ": )القواعد

 ،(ٕٕٜٖ٘ رقم ،ٕٗٙ/ ٚ) شيبة أبى وابن ،(ٕٕٚ٘ٚ رقم ،ٖٚٔ/ ٘) أحمد أخرجو ٕ
 ،(ٜٖٖٔ رقم ،ٕ٘ٗ/ ٗ) والترمذى ،(ٓٓٚٗ رقم ،ٕٕ٘/ ٗ) داود وأبو ،(ٚٚ٘) والطيالسي

 معجم في قانع وابن ،(ٔٔٔ ،٘ٓٔ ،ٗٓٔ) عاصم أبي وابن ،(ٚٔ/ ٜٕ) تفسيره فى جرير وابن
 ،ٛ٘/ ٔ) الشاميين مسند فى والطبرانى ،(ٖٜٔٔ) والشاشي ،(ٕٜٔ - ٜٔٔ/ ٕ) الصحابة

 ،ٕٖ٘/ ٛ) المختارة في والضياء ،(ٕٗٙٙٓ رقم ،ٕٗٓ/ ٓٔ) الكبرى في والبيهقى ،(ٜ٘ رقم
 في والمزي ،(ٜٚٓٔ) و( ٖٚ٘) السنة أىل اعتقاد أصوؿ شرح في والبللكائي ،(ٖٔٗ رقم

 عبادة حديث من( ٚ٘ٗو ٚ٘ٗ - ٙ٘ٗ/ ٛٔ) الكماؿ تهذيب من سليم بن الواحد عبد ترجمة
 موضع، في الترمذي حسنو والحديث الصحابة، من غيره عن روي وقد عنو اهلل رضي الصامت بن

 ثابت،( ٕٓٗ/ ٗ) القرآف أحكاـ في المصنف وقاؿ ،(ٕٖ/ ٔ) تاريخو في الطبري وصححو
 الجامع صحيح في األلباني وصححو معروؼ،( ٖ٘ٚ) المرتاد بغية في اإلسبلـ شيخ وقاؿ

 .صحيح حديث(: ٜٖٚ/ ٖٚ) المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط وقاؿ ،(ٕٚٔٓ)
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 اهلل خلق تقدـ أنو األشياء من شيئا منو استثناء غير من...  وصحتو بحقيقتو قوال ذلك
 ،"القلم اهلل خلقو شيء أوؿ إف: "وسلم عليو اهلل صلى بقولو عم بل القلم، خلق إياه
 ".ذلك غير شيئا وال ماء وال عرشا ذلك من استثنائو غير من قبلو مخلوؽ القلم وإف

 .العرش قبل مخلوؽ وأنو المخلوقات، أوؿ الماء أف :الثاني القوؿ
، وقاؿ (ٜ/ ٔ) والنهاية البدايةفي  كثير ابن عنو ونقلو جرير ابن ذكره القوؿ وىذا

 فصل ىو: الطيبي قاؿ" الماء على عرشو وكاف: "قولو (:ٜٕٛ/ٙالحافظ في الفتح )
: بقولو أشار لكن األولية، في يعارضو ولم شيء، يسبقو لم من القديم ألف مستقل

 قبل خلقا لكونهما العالم ىذا مبدأ كانا والعرش الماء أف إلى" الماء على عرشو وكاف"
 الحديث ومحصل. الماء إال ذاؾ إذ العرش تحت يكن ولم واألرض، السموات خلق

 والمراد" غيره شيء يكن ولم: "بقولو مقيد" الماء على عرشو وكاف: "قولو مطلق أف
 والترمذي أحمد روى وقد. العدـ بعد الحدوث الثاني وفي األزلية األوؿ في بكاف

 وروى" ٔ"العرش قبل خلق الماء أف: "مرفوعا العقيلي رزين أبي حديث من وصححو
 ما وأما" الماء قبل خلق مما شيئا يخلق لم اهلل أف" متعددة بأسانيد تفسيره في السدي

 خلق ما أوؿ: "مرفوعا الصامت بن عبادة حديث من وصححو والترمذي أحمد رواه
 ما وبين بينو فيجمع" القيامة يـو إلى كائن ىو بما فجرى اكتب، قاؿ ثم القلم، اهلل

 من صدر منو ما إلى بالنسبة أو والعرش الماء عدا ما إلى بالنسبة القلم أولية بأف قبلو
" العقل اهلل خلق ما أوؿ: "حديث وأما خلق، ما أوؿ اكتب لو قيل أنو أي الكتابة،

 ا.ىػ أعلم واهلل تأويلو ىو األخير التقدير فهذا ثبوتو تقدير وعلى ثبت، طريق لو فليس
 القوؿ وىذا، والظلمة النور خلقو من وجل عز اهلل خلقو شيء أوؿ أف :الثالث القوؿ
 .إسحاؽ ابن إلى وعزاه( ٖٖ/ ٔ)في تاريخو  جرير ابن ذكره

                                                           

 ىواء، فوقو عماء، في كاف)ذكر الحافظ معنى الحديث وإال فالحديث ليس بهذا اللفظ ولفظو  ٔ
 ( وقد تقدـ تخريجو. الماء على العرش خلق ثم ىواء، تحتو وما
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 اإلسبلـ شيخ اختيار ىو القوؿ وىذا: المخلوقات أوؿ ىو العرش أف :الرابع القوؿ
 وابن كثير ابن ونسبو ،"الطحاوية العقيدة" وشارح كثير، وابن القيم، وابن تيمية، ابن

 .ٔأيضا -حجر ابن إليو وماؿ الجمهور، إلى -الهمداني العبلء أبي عن نقبل -حجر
 اهلل عبد عن بسنده (ٖٕ٘ٙ) صحيحو في مسلم رواه بما ىذا قولهم على واستدلوا

 السموات يخلق أف قبل الخبلئق مقادير اهلل كتب: "قاؿ مرفوعا، العاص بن عمرو بن
 باف تصريح الحديث ىذا ففي ".الماء على وعرشو: قاؿ سنة، ألف بخمسين واألرض
 خلق أوؿ عند وقع التقدير باف صريح عبادة وحديث العرش، خلق بعد وقع التقدير
 .القلم على سابق العرش أف على ذلك فدؿ القلم،
 يكن ولم اهلل كاف: "المتقدـ حصين بن عمراف حديث -أيضا -القوؿ ىذا يؤيد ومما
 السموات خلق ثم شيء، كل الذكر في وكتب الماء، على عرشو وكاف قبلو، شيء

 .المقادير كتابو قبل موجودا كاف العرش أف على يدؿ فالحديث ".واألرض
 واستدالؿ" المخلوقات أوؿ الماء أف" الثاني القوؿ وأما األقواؿ، من الراجح ىو وىذا

 يرد لم ألنو صحيح، فغير" العرش قبل خلق الماء أف" رزين أبي بحديث، حجر ابن
 وليس ،"الماء على عرشو خلق ثم: "فيو ورد وإنما اللفظ، ىذا رزين أبي حديث في
 .، ثم إف الحديث ضعيف على الراجحالماء أولية على يدؿ ما ىذا في

 النبي عن يثبت لم أثرا لكونو لبلحتجاج، يصلح ال -أيضا -فهو السدي رواه ما وأما
 .ذلك على يدؿ ما وسلم عليو اهلل صلى
 من أخذه ولعلو صحيح، غير -أيضا -فهو إسحاؽ ابن قوؿ وىو: الثالث القوؿ وأما

 في( ٖٖ/ ٔ)في تاريخو  جرير ابن قاؿ وقد األمور، من غيره أخذ كما اإلسرائيليات
 وذلك أحد، إلى ذلك في قالو الذي قولو يسند لم فإنو إسحاؽ. ابن وأما: "القوؿ ىذا

                                                           

 الجيوش واجتماع ،(ٖٕٖ/ ٔ) المرسلة الصواعق مختصر، و (ٖٕٔ/ ٛٔ) الفتاوى مجموع ٔ
(، ٜٕ٘)ص الطحاوية العقيدة شرح، و (ٜ/ ٔ) والنهاية البداية(، و ٓٓٔ ،ٜٜص)  اإلسبلمية

 .(ٜٕٛ/ ٔ) الباري فتحو 
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 صلى اهلل رسوؿ من خبر أو وجل عز اهلل من بخبر إال علمها يدرؾ ال التي األمور من
 ا.ىػ "وسلم عليو اهلل
 الصامت بن عبادة بحديث استداللهم على الجمهور أجاب فقد األوؿ القوؿ أما

 أو جملة يكوف أف من إلخ... "  القلم اهلل خلق ما أوؿ" قولو يخلو ال: بقولهم
: لو قاؿ خلقو أوؿ عند أنو معناه كاف -الصحيح وىو -جملة كاف فإف جملتين،

 القلم"و" أوؿ" بنصب" اكتب: لو قاؿ القلم اهلل خلق ما أوؿ" اللفظ، في كما" اكتب"
 .الخلق إلى ال الكتابة إلى راجعة األولية تكوف ىذا فعلى ،"

 أوؿ أنو على حملو فيتعين"  القلم"و" أوؿ" برفع مروي وىو جملتين كانت وإف
 صريح عمرو بن اهلل عبد حديث إذ الحديثاف، بهذا فيتفق العالم، ىذا من المخلوقات

 .ٔ"القلم لخلق مقارف والتقدير التقدير، على سابق العرش أف في
 .العرش ىيئة المسألة الثالثة:

 من المكوف العالم ىذا على وأنو الشكل، مقبب أنو على األحاديث دلت فقد
 المتقدـ األعرابي حديث عليو يدؿ ما وىذا القبة، كهيئة فيهما وما واألرض السموات

 وأراضيو سمواتو على عرشو إف: "قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي أف فيو جاء الذي
 في جاء ما الصفة بهذه العرش ىيئة وصف ويؤيد القبة، مثل بأصابعو وأشار ،" ىكذا

 وفوقو وأعبلىا، الجنة، وسط فإنو الفردوس، فسلوه اهلل سألتم إذا: "اآلخر الحديث
 جاء كما والجنة وأعبلىا، الجنة، أوسط الفردوس أف يبين فالحديث" الرحمن عرش

 واألرض، السموات بين كما ودرجة درجة كل بين وما درجة، مائة اآلخر الحديث في
 مقبب أنو على يدؿ -وأعبلىا الجنة أوسط ىو الذي -للفردوس سقفا العرش فكوف

 الحديث في جاء كما قوائم لو والعرش. المستدير في إال تكوف ال الصفة ىذه ألف
 فإذا يفيق، من أوؿ فأكوف يصعقوف، الناس فإف األنبياء، بين تخيروا ال: "الصحيح

 .الحديث" العرش قوائم من بقائمة آخذ موسى

                                                           

  (.ٜٕٙ ،ٜٕ٘ص) الطحاوية العقيدة شرح(، و ٜٜ ،ٜٛ ص) اإلسبلمية الجيوش اجتماع ٔ
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 أف الفبلسفة من زعم من على رد تحملو، قوائم لو وأف مقببا، العرش كوف إثبات وفي
 ىؤالء، زعم على الرد تقدـ وقد. التاسع الفلك أنو أو األفبلؾ، من فلك العرش

 ماسكا يكوف أف يعقل ال ألنو الملك، بمعنى العرش أف زعم من على رد فيو وكذلك
 حمراء، ياقوتة من العرش أف: والذىبي كثير، ابن ذكر وقد الملك، قوائم من بقائمة

 الطائي سعدا سمعت: قاؿ خالد أبي بن إسماعيل رواه بما القوؿ لهذا استدلوا وقد
وىذا القوؿ فيو نظر، لذا قاؿ العبلمة األلباني في  "حمراء ياقوتة العرش: "يقوؿ

 "[:العلو" في اهلل رحمو الذىبي قاؿ] :(ٓٓٔ - ٜٜص) العلو رمختص
 وقوائمو وسعتو، ارتفاعو في لنفسو العظيم العلي اتخذه الذي العظيم بالعرش الظن فما

 أنو ورد فقد. وقيمتو ورونقو وحسنو حولو، من الحافّْين والكروبيين وحَملِتو، وماىيتو
 .عاـ ألف خمسمائة مسيرة مساحتو ولعل حمراء، ياقوتة من

 تبارؾ الرحمن عرش :قائبلً " العلو مختصر"  في ذلك على عبلمة األلبانيال فعلق
 اهلل رحمو المؤلف فليت فقط، والسنة الكتاب في ثبت بما ونصفو بو، نؤمن وتعالى،

 ذكر قد وىو سيما ال بالغيب، ورجماً  تظنناً  وصفاً  عليهما يزد ولم عندىما، وقف تعالى
" سنة ألف خمسين مسيرة العرش: " قاؿ أنو منبو بن وىب عن األصل من يأتي فيما
 فائدة ال التي اإلسرائيليات من حاؿ كل على وىو! خمسمائة يقل ولم خمسين، فقاؿ

 .المختصر ىذا من حذفتو ولذلك للتنبيو، إال ذكرىا من
 .العرش مكاف المسألة الرابعة:

 داللة لتدؿ وتعالى تبارؾ الرحمن عرش ذكر فيها جاء التي واألحاديث اآليات إف
 فأما خلقهما، وبعد واألرض السموات وجود قبل مكانا الرحمن لعرش أف على واضحة

 الماء، على مكانو أف لنا تبين واألحاديث فاآليات واألرض السموات خلق قبل مكانو
 ِستَّةِ  ِفي َواأَلْرضَ  السَّماَواتِ  َخَلقَ  الَِّذي َوُىوَ : }الكريم كتابو في يقوؿ سبحانو فاهلل
ـٍ   { .اْلماء َعَلى َعْرُشوُ  وََكافَ  َأيا
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 وكاف يقوؿ ،{ اْلماء َعَلى َعْرُشوُ  وََكافَ : }وقولو(: "ٗ/ ٕٔ) هتفسير  في الطبري قاؿ
 عن نجيح أبي وعن فيهن، وما واألرض السموات يخلق أف قبل الماء على عرشو

 ا.ىػ "شيئا يخلق أف قبل{ اْلماء َعَلى َعْرُشوُ  وََكافَ } اهلل قوؿ في مجاىد
 الذيالمتقدـ  حصين بن عمراف حديث منها فكثيرة، ذلك على السنة من األدلة وأما
 كل الذكر في وكتب الماء، على عرشو وكاف قبلو، شيء يكن ولم اهلل كاف: "فيو جاء

 ".واألرض السموات خلق ثم شيء،
 مقادير اهلل كتب: "المتقدـ العاص بن عمرو بن اهلل عبد حديث في جاء ما وكذلك

 على وعرشو: قاؿ سنة ألف بخمسين واألرض السموات يخلق أف قبل الخبلئق
 ".الماء

 قبل ربنا كاف أين اهلل، رسوؿ يا: قلت: قاؿ المتقدـ العقيلي رزين أبي حديث وكذلك
 عرشو خلق ثم ىواء، فوقو وما ىواء، تحتو ما عماء، في كاف: "قاؿ خلقو، يخلق أف

 ".الماء على
 على خلقو منذ العرش مكاف أف على قاطعة داللة تدؿ واألحاديث اآلية من فكل

 السموات خلق بعد وجد إنما البحر ماء ألف البحر، ماء ىنا بالماء المراد وليس الماء،
 .ٔتعالى اهلل شاء ما على العرش تحت آخر ماء ىنا المذكور الماء وإنما واألرض،

 وََكافَ : }تعالى قولو عن -عنهما اهلل رضي -عباس بن اهلل عبد األمة حبر سئل وقد
 .ٕالريح متن على: قاؿ الماء، كاف شيء أي على{ اْلماء َعَلى َعْرُشوُ 
 فأين: قاؿ فإف السماء، في: لقلت اهلل، أين سألت لو: "قاؿ أنو التيمي سليماف وعن
 الماء، قبل عرشو كاف فأين: قاؿ فإف الماء، على: لقلت السماء، قبل عرشو كاف

                                                           

 (.ٔٔٗ/ ٖٔ) الباري فتح ٔ
 ،(٘ٛٔٔ) ، ٕٗٙ/ٔ) تفسيره وفي ،(ٜٜٛٓ) ٜٓ/ ٘في المصنف) الرزاؽ عبدأخرجو  ٕ

 القرآف معاني في والنحاس ،(ٓٗ/ٔ) تاريخو في، (ٜٜٛٚٔ،  ٙ/ ٚ) هتفسير  في والطبري
واألثر صححو الحاكم وأقره الذىبي، وقاؿ العبلمة األلباني في  (ٖٖٚ/ٕ) والحاكم ،(ٕٖٖ/ٖ)

 .موقوؼ صحيح (:ٗٛ٘ظبلؿ الجنة )
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 ِعْلِموِ  ِمنْ  ِبَشْيءٍ  ُيِحيطُوفَ  َوال: }تعالى لقولو وذلك اهلل عبد أبو قاؿ أعلم، ال: لقلت
  .ٔ{َشاءَ  ِبما إالَّ 

: تعالى قوؿ (:ٔٛٙ/ٚوسئل العبلمة األلباني كما في موسوعة العبلمة األلباني )
 .خير اهلل جزاؾ لنا، تفسرىا ممكن ،(ٚ:ىود{ )اْلَماءِ  َعَلى َعْرُشوُ  وََكافَ }

 األمور من ىذه ألف واضح؛ ىو مما بأكثر تفسير إلى تحتاج ال المسألةفأجاب: 
 إدراؾ عن العاجز العقل وإدخاؿ فيها، التوسع للمسلمين يجوز ال التي الغيبية

 َعَلى َعْرُشوُ  وََكافَ : }يقوؿ ربنا فكوف المشاىدات، حدود في وتصويرىا المغيبات،
 الماء، على يزاؿ وال العرش كاف وجل، عز اهلل خلق من خلق ىو ،(ٚ:ىود{ )اْلَماءِ 
 أزلي قديم أيضاً  العرش وأف لو، أوؿ ال أزلي قديم الماء أف يعني ال شك ببل ىذا لكن

 وجل عز فربنا بالعدـ، مسبوؽٌ  مخلوؽٌ  فهو وجل عز اهلل سوى ما كل ألف لو، أوؿ ال
 يخبرنا الناس، عن الغيبية الَخْلِقيَّة الحقيقة ىذه عن الكريم القرآف في يتحدث حينما

 وكثير اآلية، في ىذا إال وليس الماء، على وإنما أجراـ،: السماء على ليس العرش بأف
 عن عبارة وىذا العلمية، االكتشافات ببعض القرآنية النصوص يتأولوف اليـو الناس من

 التجريبي بالعلم يُػْعَرؼُ  الذي اليـو العلم سألنا لو ألننا تخرُّص؛ إنو نقل لم إف َتظَنُّن
 طبعاً  الكريم، القرآف في عليها المنصوص السبع السماوات ىي ما الفلكي، والعلم
 نحن الطبيعة، وراء عمَّا نتحدث ال نحن منهم المبلحدة حتى حائراً؛ أمامها سيقف

 ثبلثمائة..  مائتين بعد الذي الفراغ ىذا إال نعلم ال فنحن علمًا، بو ُأحيط عما نتحدث
 ىذه فيها مطلق فراغ ذلك بعد ثم بالهواء، ممتلئة ىذه يقولوف، كما متر كيلو

 عما إال يتحدثوف ال فهم المبليين، بمبليين تعد التي الكواكب وىذه األجراـ،
 ال بالتالي بشيء، السبع السموات عن التحدث يستطيعوف ال فهم ولذلك شاىدوا،

 يمكن ما ىذا، وتعالى تبارؾ الرحمن عرش فوقو الذي الماء عن يتحدثوا أف يستطيعوف
 ا.ىػ السؤاؿ ىذا عن اإلجابة

                                                           

 .(ٕٚٔص) العباد أفعاؿ خلق  ٔ
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 أما واألرض، السموات عن عبارة ىو الذي الكوف ىذا خلق قبل العرش مكاف ىذا
 :جانبين من عنو فالحديث واألرض السموات خلق بعد مكانو

 .المخلوقات من غيره مع تعالى اهلل إلى بالنسبة مكانو: األوؿ الجانب
 .خلقهما بعد واألرض السموات إلى بالنسبة مكانو: الثاني الجانب

 إليو أقربها فهو المخلوقات من غيره مع تعالى اهلل إلى بالنسبة العرش مكاف أما
 في موضع من أكثر في عرشو على مستو أنو أخبر قد سبحانو اهلل ألف وذلك سبحانو،

 على االستواء إثبات ففي{ اْستَػَوى اْلَعْرشِ  َعَلى الرَّْحَمنُ : }تعالى قاؿ الكريم القرآف
 إليو، وأقربها مخلوقاتو أعلى على مستو -سبحانو -ألنو إليو، قربو على دليل العرش
 المخلوقات أقرب العرش كوف يؤيد ومما سواه، ما على العرش بها امتاز ميزة وىذه

 عليو اهلل صلى النبي أف -عنهما اهلل رضي -عباس ابن حديث في جاء ما اهلل إلى
 ثم العرش، حملة سبح أمرا قضى إذا -اسمو وتعالى تبارؾ -ربنا ولكن: "قاؿ وسلم
 قاؿ ثم الدنيا، السماء ىذه أىل التسبيح يبلغ حتى يلونهم، الذين السماء أىل سبح
 .ٔ"قاؿ ماذا فيخبرونهم ربكم، قاؿ ماذا العرش لحملة العرش حملة يلوف الذين

 للذين يبلغونو ثم اهلل، أمر يتلقى من أوؿ ىم العرش حملة أف على يدؿ فالحديث
 أقرب العرش أف على دليل اهلل إلى الخلق أقرب فكونهم السموات، أىل من يلونهم

 .يحملونو إنما ألنهم - سبحانو - إليو منهم
 الماء، على مازاؿ وىل خلقهما بعد واألرض للسموات بالنسبة العرش مكاف أما

 بدليل واألحاديث، اآلية في المذكور الماء على يزاؿ ما العرش إف: يلي ما فالجواب
 السابعة السماء فوؽ ثم: "وسلم عليو اهلل صلى قولو في األوعاؿ، حديث في جاء ما

 أمبلؾ ثمانية كلو ذلك فوؽ ثم سماء، إلى سماء بين ما مثل وأسفلو، أعبله بين بحر،
 ظهورىم فوؽ ثم سماء، إلى سماء بين ما مثل ركبهم إلى أظبلفهم بين ما أوعاؿ،

                                                           

 ( من حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما.ٜٕٕٕأخرجو مسلم ) ٔ
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 وإلى العرش، تحت الذي الماء ذلك وجود إلى أسلفنا كما يشير فالحديث، "ٔالعرش
 إلى بالنسبة العرش مكاف أما ،واألرض السموات خلق بعد ما إلى موجودا مازاؿ أنو

 الحديث في جاء كما عليها، كالقبة وىو وفوقها، منها، أعلى فهو واألرض السموات
 ما وكذلك القبة، مثل بأصابعو وأشار" ىكذا وأراضيو سمواتو على عرشو إف: "المتقدـ

 فكبل األوعاؿ، حديث يسمى الذي المطلب عبد بن العباس حديث في جاء
 كالسقف وىو منهما، وأعلى واألرض، السموات فوؽ العرش أف على يدالف الحديثين
 درجة مائة الجنة في إف: "المتقدـ الحديث في كما الجنة، سقف ىو بل عليهما،

 واألرض، السماء بين كما بينهما ما درجتين كل سبيلو، في للمجاىدين اهلل أعدىا
 عرش وفوقو الجنة، وأعلى الجنة، وسط فإنو الفردوس، فسلوه اهلل سألتم فإذا

 أعلى وىو الجنة، وفوؽ واألرض، السموات فوؽ العرش فمكاف ".الرحمن
 .أعلم واهلل واالرتفاع العلو في دونو المخلوقات وجميع وأرفعها، المخلوقات،

 . ويطوى يقبض فيما داخبل العرشىل  المسألة الخامسة:

                                                           

 والترمذي ،(ٖٕٚٗ) داود وأبو ،(ٕٙٓ/ ٔ) أحمد أخرجو األوعاؿ حديث من جزء ٔ
 عاصم أبي وابن ،(ٖٙٔ/ ٕ) والحاكم ،(٘ٚ/ ٕٔ) يعلى وأبو ،(ٖٜٔ) ماجة وابن ،(ٕٖٖٓ)

 والبيهقي ،(الرازى العبلء بن يحيى ٕٗٓٔ ترجمة ٕٓٓ/ ٚ) عدى وابن ،(ٖٕ٘/ ٔ) السنة في
 في والدارمي ،(ٛٙص) التوحيد في خزيمة وابن ،(ٖٗٔ - ٕٗٔ/ ٕ) والصفات األسماء في

 ابن وقاؿ والحاكم، خزيمة ابن وصححو الترمذي، حسنو والحديث( ٜٔص) الجهمية على الرد
 ولو( ٕٗ) العرش في الذىبي وحسنو صحيح، حسن( ٚٛ) اإلسبلمية الجيوش إجتماع في القيم

( ٕٗٛ/ ٕ) الضعفاء في العقيلي ضعفو فقد ضعيف، الحديث أف الصواب قلت آخر، اجتهاد فيو
 وضعفو محفوظ، غير( ٕٚ/ ٜ) الكامل في عدي ابن وقاؿ للحديث، تضعيفو البخاري عن ونقل

 ،(ٖٕ/ ٔ) المتناىية العلل في الجوزي ابن وضعفو ،(ٛٙٛٔ/ ٗ) الذخيرة في القيسراني ابن
 الشيخ وقاؿ ،(ٓٙ) العلو في الذىبي وكذا ،(ٜٖٔ/ ٓٔ) التهذيب في ضعفو إلى المزي وأشار
 الضعيفة في األلباني العبلمة وضعفو جدا، ضعيف إسناده المسند تحقيق في شاكر أحمد

 .جدا ضعيف إسناده: المسند تحقيق في األرنؤوط وقاؿ فانظره، ماتع بحث ىناؾ ولو( ٕٚٗٔ)
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 غيره عن العرش بها انفرد ما منها بخصائص العرش - وتعالى سبحانو -اهلل خص لقد
  األخرى، المخلوقات بعض مع العرش بها اشترؾ ما ومنها المخلوقات، من

 داخبل ليس بهذا فهو واألرض، السموات قبل مخلوؽ العرش أف علمنا أف سبق فقد
 لساف وعلى كتابو في أخبر قد -سبحانو -اهلل أف ومعلـو الستة، األياـ في خلق فيما
 ويطويها واألرض السموات القيامة يـو يقبض أنو وسلم عليو اهلل صلى محمد نبيو

 اْلِقياَمةِ  يَػْوـَ  قَػْبَضُتوُ  َجِميعاً  َواألرض َقْدرِهِ  َحقَّ  اللَّوَ  َقَدُروا َوما: }تعالى قاؿ ويبدلها
رَ  األرض تُػَبدَّؿُ  يَػْوـَ : }تعالى وقاؿ ،{بَِيِميِنو َمْطِوياتٌ  َوالسَّماَواتُ   اأَلْرضِ  َغيػْ
 َأوَّؿَ  بََدْأنَا َكما ِلْلُكُتبِ  السِّْجلّْ  َكَطيّْ  السَّماءَ  َنْطِوي يَػْوـَ : }تعالى وقاؿ ،{َوالسَّماَواتُ 

َنا َوْعداً  نُِعيُدهُ  َخْلقٍ   َوَأِذَنتْ  اْنَشقَّتْ  السَّماءُ  ِإَذا: }تعالى وقاؿ ،{فَاِعِلينَ  ُكنَّا ِإنَّا َعَليػْ
 {.انْػَفَطَرتْ  السَّماءُ  ِإَذا: }تعالى وقاؿ ،{َوُحقَّتْ  ِلَربػَّْها
 عليو اهلل صلى رسوؿ قاؿ: قاؿ -عنو اهلل رضي -ىريرة أبي عن الصحيحين وفي

 أين الملك أنا: يقوؿ ثم بيمينو، السماء ويطوي القيامة، يـو األرض اهلل يقبض: "وسلم
: قاؿ -عنهما اهلل رضي -عمر بن اهلل عبد عن" مسلم صحيح" وفي ،" األرض ملوؾ
 ياخذىن ثم القيامة، يـو السموات اهلل يطوي: "صلى اهلل عليو وسلم اهلل رسوؿ قاؿ
 ".المتكبروف أين الجباروف، أين الملك أنا: يقوؿ ثم اليمنى، بيده

 تقبض، فيهما وما واألرض السموات أف على تدؿ السابقة واألحاديث فاآليات
 .وتبدؿ وتطوى،

 ما المخلوقات من أف على والجماعة السنة أىل وسائر وأئمتها األمة سلف اتفق وقد
 فيما داخبل ليس العرش يكوف ىذا فعلى، ٔوالعرش والنار، كالجنة، يفنى، وال يعدـ ال

 فاهلل والسنة، الكتاب في كثيرة العرش بقاء على واألدلة ويبدؿ، ويطوى، يقبض،
 َواْلِجباؿُ  األرض َوُحِمَلتِ : }القيامة يـو عرشو بقاء عن مخبرا يقوؿ وتعالى سبحانو

 َواْلَمَلكُ  َواِىَيةٌ  يَػْوَمِئذٍ  َفِهيَ  السَّماءُ  َواْنَشقَّتِ  اْلَواِقَعةُ  َوقَػَعتِ  فَػيَػْوَمِئذٍ  َواِحَدةً  دَكَّةً  َفدُكَّتا

                                                           

 (.ٖٚٓ/ ٛٔ) الفتاوى ٔ
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 الزمر سورة في جاء ما وكذلك ،{ثَمانَِيةٌ  يَػْوَمِئذٍ  فَػْوقَػُهمْ  رَبّْكَ  َعْرشَ  َوَيْحِملُ  َأْرَجائَِها َعَلى
 وصعق الصور، نفخ وذكر بيمينو، للسموات وطيو لؤلرض، بقبضو -تعالى -إخباره من
 بها، يقوموف التي الثانية النفخة ذكر ثم اهلل، شاء من إال واألرض، السموات في من
 توفى وأنو والشهداء، بالنبيين ويجاء يوضع، الكتاب وأف ربها، بنور تشرؽ األرض وأف
 إلى الجنة، إلى المؤمنين وسوؽ النار، إلى الكفار سوؽ وذكر عملت، بما نفس كل
 اْلَجنَّةِ  ِمنَ  نَػَتبَػوَّأُ  اأَلْرضَ  َوَأْورَثَػَنا َوْعَدهُ  َصَدقَػَنا الَِّذي ِللَّوِ  اْلَحْمدُ  َوقَاُلوا: }تعالى قاؿ أف

 ِبَحْمدِ  ُيَسبُّْحوفَ  اْلَعْرشِ  َحْوؿِ  ِمنْ  َحافّْينَ  اْلَمبلِئَكةَ  َوتَػَرى اْلَعاِمِلينَ  َأْجرُ  فَِنْعمَ  َنَشاءُ  َحْيثُ 
نَػُهمْ  َوُقِضيَ  رَبِّْهمْ   عن إخبار فيها فاآلياتػ {اْلَعاَلِمينَ  َربّْ  ِللَّوِ  اْلَحْمدُ  َوِقيلَ  باْلَحقّْ  بَػيػْ

 .الحساب انتهاء بعد حتى باؽ العرش أف والشاىد القيامة، يـو الموقف
 يكن فلم العرش وأما(: "ٔ٘ٔ/ ٔ) التأسيس نقض في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ يقوؿ

 المشهورة األحاديث بل ويفطره، يشقو فيما وال الستة، األياـ في خلقو فيما داخبل
 عدف جنة أف الصحيح في ثبت فقد العرش، بقاء من القرآف عليو دؿ ما على دلت

 فاسألوه الجنة اهلل سألتم إذا: "وسلم عليو اهلل صلى قاؿ الرحمن، عرش سقفها
 ".الرحمن عرش وفوقو الجنة، وأوسط الجنة، أعلى فإنو الفردوس،

 .العرش حملة المسألة السادسة:
 جاء فقد والسنة، الكتاب في ثابت أمر ىو يحملونو حملة لو الرحمن عرش كوف إف

 َيْحِمُلوفَ  الَِّذينَ : }تعالى اهلل قاؿ الكريم، القرآف من موضعين في العرش حملة ذكر
 رَبػََّنا آَمُنوا ِللَِّذينَ  َوَيْستَػْغِفُروفَ  ِبوِ  َويُػْؤِمُنوفَ  رَبِّْهمْ  ِبَحْمدِ  ُيَسبُّْحوفَ  َحْوَلوُ  َوَمنْ  اْلَعْرشَ 

 َعَذابَ  َوِقِهمْ  َسِبيَلكَ  َواتػَّبَػُعوا تابُوا ِللَِّذينَ  فَاْغِفرْ  َوِعْلما رَْحَمةً  َشْيءٍ  ُكلَّ  تَ َوِسعْ 
 { .ثَمانَِيةٌ  يَػْوَمِئذٍ  فَػْوقَػُهمْ  رَبّْكَ  َعْرشَ  َوَيْحِملُ : }تعالى وقاؿ ،{ اْلَجِحيمِ 
 اإلسبلـ شيخ قاؿ القيامة، ويـو اليـو يحملونو حملة اهلل لعرش أف على تدالف فاآليتاف

 َوَمنْ  اْلَعْرشَ  َيْحِمُلوفَ  الَِّذينَ : }قولو إف(: "٘ٚ٘/ ٔ) التأسيس نقضفي  تيمية ابن
 يحمل، عرشا هلل أف يوجب{ ثَمانَِيةٌ  يَػْوَمِئذٍ  فَػْوقَػُهمْ  رَبّْكَ  َعْرشَ  َوَيْحِملُ : }وقولو ،{َحْوَلوُ 
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 الملك فإف الجهمية، من طائفة تقولو كما الملك ىو ليس العرش ذلك أف ويوجب
 يحملوف خلقو، جملة من مبلئكة هلل أف على اآلية دلت فهنا الخلق، مجموع ىو

 .ا.ىػ "ثمانية يحملو القيامة يـو أنو وعلى حولو، يكونوف وآخروف عرشو،
 من حملة الرحمن لعرش أف على الدالة واآلثار باألحاديث مليئة فهي السنة وأما

: سكت اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿالمتقدـ  اهلل عبد بن جابر في حديثف :يحملونو المبلئكة
 أذنو شحمة بين ما إف العرش حملة من اهلل مبلئكة من ملك عن أحدث أف لي أذف"

 ".عاـ سبعمائة مسيرة عاتقو إلى
 ما أوعاؿ، أمبلؾ ثمانية ذلك فوؽ ثم: "المتقدـ األوعاؿ حديث في جاء ما وكذلك

 ".العرش ظهورىم فوؽ ثم سماء، إلى سماء بين ما مثل ركبهم إلى أظبلفهم بين
 على العرش يثبتوف الذين السلف، قوؿ ىو المبلئكة من ىم العرش حملة باف والقوؿ

 السموات خلق أف بعد عليو استوى اهلل وأف العالم، فوؽ اهلل خلقو عظيم جسم أنو
 والتابعين الصحابة من السلف عليو وأجمع والسنة، القرآف بو جاء ما وىذا واألرض،

 .تبعهم ومن
 المراد وأف استولى،: بمعنى استوى إف: وقالوا عرشو على اهلل استواء أنكروا الذين وأما

: فقالوا المبلئكة من ىم العرش حملة كوف -أيضا -أنكروا فإنهم الملك،: بالعرش
 ملك{ رَبّْكَ  َعْرشَ } بالجذب{ َوَيْحِملُ } ،{ َثمانَِيةٌ  يَػْوَمِئذٍ  فَػْوقَػُهمْ  رَبّْكَ  َعْرشَ  َوَيْحِملُ }

 يـو أرجائها على ىم الذين المبلئكة فوؽ: أي ،{ فَػْوقَػُهمْ } والسموات، لؤلرض ربك
 السموات: بالثمانية المراد وقيل واألرض، السبع السموات: أي ،{ثَمانَِيةٌ } القيامة،

 عرش ذكر فيها جاء التي االستواء آيات أولوا كما اآلية، ىذه أولوا فقد .ٔوالكرسي
 .-وتعالى تبارؾ -الرحمن

 الفلك: بو المراد اآليات في المذكور العرش أف زعموا الذين اآلخر الصنف وأما
: تعالى قولو في الثمانية بالحملة المراد إف: يقولوف فهم الفبلسفة، وىم التاسع،

                                                           

 (.ٜ٘ٔ٘/ ٙٔ) القاسمي تفسير، و (ٕٙٔ/ٕ) الفصل ٔ
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 المحيط، الفلك تحت التي أفبلؾ الثمانية{ َثمانَِيةٌ  يَػْوَمِئذٍ  فَػْوقَػُهمْ  رَبّْكَ  َعْرشَ  َوَيْحِملُ }
 على الكبلـ أثناء الفريقين كبل على الرد تقدـ وقد ،ٔالتاسع الفلك يسمونو ما أو

 .العرش في األقواؿ
 -اهلل أخبرنا وقد اهلل، بقدرة يحملونو المبلئكة من حملة اهلل لعرش أف تقرر تقدـ فمما
 أمبلؾ، ثمانية ىم ىل الثمانية ىؤالء في اختلف ولكن ثمانية، القيامة يـو أنهم -تعالى

 :أقواؿ عدة على أقل، أـ ثمانية، اليـو ىم وىل صفوؼ، أـ أصناؼ، ثمانية أـ
 اهلل، إال عدتهم يعلم ال المبلئكة، من صفوؼ ثمانية: بالثمانية المراد أف :األوؿ القوؿ
 فَػْوقَػُهمْ  رَبّْكَ  َعْرشَ  َوَيْحِملُ : }تعالى قولو تفسير في عباس ابن عن مروي القوؿ وىذا
 -وىو ،ٕ" اهلل إال عدتهم يعلم ال المبلئكة، من صفوؼ ثمانية: "قاؿ ،{َثمانَِيةٌ  يَػْوَمِئذٍ 
 .ٔجريج وابن والضحاؾ، وعكرمة، والشعبي، ،ٖجبير بن سعيد عن مروي -أيضا

 المبلئكة، من أجزاء تسعة من أجزاء ثمانية أنهم: بالثمانية المراد أف :الثاني القوؿ
 .والكلبي مقاتل، بو وقاؿ ،ٗعباس ابن عن مروي القوؿ وىذا
 .المبلئكة من ثمانية القيامة ويـو اليـو ىم العرش حملة أف :الثالث القوؿ

                                                           

 .(ٚٛص) "النبوات رسالة" والطبيعيات الحكمة في رسائل تسع ٔ
 الدر في السيوطي وذكره ،(ٜٖٓٚٗ ،ٖٛٛٚٗ رقم ، ٕٙٔ -ٕ٘ٔ/ ٕٔ) الطبري أخرجو ٕ

 ، وإسناده ضعيف.حاتم أبي وابن المنذر، وابن جرير، البن وعزاه (ٜٓٗ/ ٙ) المنثور
 بن األعلى عبد طريق من بسنده ٙٙٔ ص": السنة كتاب" في أحمد اإلماـ بن اهلل عبد أخرجو ٖ

 في الذىبي وأورده .مثلو جبير بن سعيد عن المغيرة أبي بن جعفر عن القمي يعقوب عن حماد
 في كثير ابن وأورده .مثلو جبير بن سعيد عن المغيرة أبي بن جعفر عن ،ٛٛ ص": العلو"
 سعيد بن جعفر عن أشعث عن جرير عن بسنده حاتم أبي ابن طريق من( ٕٗٔ/ ٗ": )تفسيره"

 فإنو المغيرة أبي بن جعفر سوى وصدوؽ ثقات كلهم ورجالو جيد، وإسناده مقطوع، بمثلو جبير بن
 .يهم صدوؽ

 ( وإسناده ضعيف.ٕٚ، رقم  ٖٙٚأخرجو ابن أبي شيبة في كتاب العرش )ص ٗ
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 ثم: "فيو جاء الذيالمتقدـ  المطلب عبد بن العباس بحديث القوؿ لهذا ويستدؿ
 إلى سماء بين ما مثل ركبهم إلى أظبلفهم بين ما أوعاؿ، أمبلؾ ثمانية ذلك فوؽ

 اليـو ىم العرش حملة أف على يدؿ فالحديث  ".العرش ظهورىم فوؽ ثم سماء،
 .ثمانية
 َعْرشَ  َوَيْحِملُ :: }تعالى قولو في -عنو اهلل رضي -المطلب عبد بن العباس عن وروي
 أظبلفهم بين األوعاؿ، صورة في أمبلؾ ثمانية: "قاؿ ،{ َثمانَِيةٌ  يَػْوَمِئذٍ  فَػْوقَػُهمْ  رَبّْكَ 

 بن اهلل عبد عن روي ما وكذلك .ٔ"سنة وستين خمس أو وستين ثبلث مسيرة وركبهم
 مؤخرة إلى أحدىم موؽ بين ما ثمانية العرش حملة: "قاؿ أنو -عنهما اهلل رضي -عمر
 .ٕ"عاـ مائة مسيرة عينو
: قاؿ ،{ ثَمانَِيةٌ  يَػْوَمِئذٍ  فَػْوقَػُهمْ  رَبّْكَ  َعْرشَ  َوَيْحِملُ : }تعالى قولو في أنس بن الربيع وعن

 .ٖالمبلئكة من ثمانية

                                                           

. في أمبلؾ وثمانية: "ولفظو مختصرا، ٜٗٗ ص": المريسي بشر على الرد" في الدارمي أخرجو ٔ
 مختصرا: األوؿ :طريقين من ٜٓٔ ص": التوحيد" في خزيمة ابن وأخرجو .اىػ". األوعاؿ صورة
 وستوف ثبلث ركبهم إلى أظبلفهم بين ما: "بلفظ ولكن مطوال،: والثاني الدارمي، عند ورد كما
 ركبهم إلى أظبلفهم بين ما: "ولفظو مطوال( ٖٛٚ/ٕ": )المستدرؾ" في الحاكم وأخرجو ".سنة

 ولم مسلم شرط على صحيح حديث: وقاؿ ،"سنة وستين خمس أو سنة وستين ثبلث مسيرة
 عميرة بن اهلل عبد عن سماؾ عن شريك طريق من جميعهم -وفيو نظر-، الذىبي ووافقو يخرجاه،

 طريق من ،ٙٗ ص": الحبائك" في السيوطي وأورده .موقوفا العباس عن قيس بن األحنف عن
 مردويو، وابن خزيمة، وابن المنذر، وابن يعلى، وأبو الدارمي، سعيد بن وعثماف حميد بن عبد

 ، وفيو نظر ألف إسناده ضعيف.وصححو والحاكم
 ( .ٗٔٗ/ ٗ: )حاتم أبي ابن عن" تفسيره" في كثير ابن ذكره ٕ
": المنثور الدر" في السيوطي أورده( ٖٔ، رقم  ٖٔٛأخرجو ابن أبي شيبة في كتاب العرش ) ٖ
 لسوء ضعف وفيو منقطع، إسناده، و مثلو أنس بن الربيع عن حميد بن عبد طريق من( ٕٔٙ/ ٙ)

 .الرازي جعفر أبي حفظ
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 اللهم سبحانك يقولوف منهم أربعة: ثمانية العرش حملة: "قاؿ حوشب بن شهر وعن
 اللهم سبحانك: يقولوف وأربعة علمك، بعد حلمك على الحمد لك وبحمدؾ،
 .ٔ"قدرتك بعد عفوؾ على الحمد لك وبحمدؾ،

 وىذا ثمانية، القيامة ويـو المبلئكة، من أربعة اليـو العرش حملة أف :الرابع القوؿ
كما في   لجمهورل ونسبو الجوزي، وابن ،(ٔٚ/ٗفي تفسيره  كثير ابن رجحو القوؿ

 ( .ٖٓ٘،  ٕٛٓ/ ٚ": )المسير زاد"
 زيد بن الرحمن عبد عن بسنده الطبري رواه ما: منها أدلة بعدة القوؿ لهذا ويستدؿ

 القيامة ويـو أربعة، اليـو يحملو: "وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ أسلم بن
 .ٕ"ثمانية

                                                           

 كبلىما( ٚ/ٜٔ": )تفسيره" في والطبري ،( ب/ ٕٗٛ ؽ": )تفسيره" في الرزاؽ عبد أخرجو ٔ
 الحديث روي وقد .قولو من حوشب بن شهر عن رياب بن ىاروف عن سليماف بن جعفر طريق من
 .رياب بن ىاروف عن آخر وجو من

 عن األوزاعي عن الجراح بن رواد عن بسنده( ب/ ٘ٛ ؽ": )العظمة" في الشيخ أبو أخرجو
 حماد الشيخ نسخة ،( ب/ ٜٔ/ ٔ/ ٔ": )اإليماف شعب" في والبيهقي نحوه، رياب بن ىاروف

: قاؿ األوزاعي سمعت: قاؿ أبي، أخبرني: قاؿ مزيد بن الوليد بن العباس عن بسنده األنصاري،
 .بنحوه رياب بن ىاروف حدثني
 المنذر، ابن إلى وعزاه ،ٚٗ ص": الحبائك"و ،( ٖٙٗ/ ٘": )المنثور الدر" في السيوطي وأورده

 حزين بصوت يتجاوبوف: "زيادة جميعا عندىم وجاء ".اإليماف شعب" في والبيهقي الشيخ، وأبي
( ٗٚ/ ٙ": )الحلية" في نعيم أبو أخرجو .عطية بن حساف عن آخر وجو من أيضا وروي ".رخيم

 عطية بن حساف عن األوزاعي ثنا أبي أخبرني الوليد بن عباس ثنا اهلل عبد ثنا إسحاؽ بن أحمد عن
 .بنحوه
 بن حساف عن األوزاعي حدثنا العذري مزيد بن الوليد: قاؿ ،ٛ٘ ص": العلو" في الذىبي وأورده
 .قوي إسناده: وقاؿ نحوه، ذكر ثم عطية

 مع انقطاعو. ضعيف وإسناده ،( ٜ٘/ ٜٕ)أخرجو الطبرى في تفسيره ٕ
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 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف بلغنا: قاؿ إسحاؽ ابن عن بسنده -أيضا -الطبري وروى
 اهلل أيدىم القيامة يـو كاف وإذا" العرش، حملة: يعني ،"أربعة اليـو ىم: "قاؿ وسلم
 .ٔ"ثمانية فكانوا آخرين بأربعة

 -عباس ابن عنف من ذكر أسماء حملة العرش في شعر أمية، جاء بما أيضا واستدلوا
 أبي بن أمية صدؽ: "وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ -عنهما اهلل رضي

 :فقاؿ شعره من شيء في الصلت
 مرصد وليث لؤلخرى والنسر...  يمينو رجل تحت وثور رجل
 .ٕ"صدؽ: "وسلم عليو اهلل صلى النبي فقاؿ

                                                           

 كما ىو بين.  ضعيف وإسناده ،( ٜ٘/ ٜٕ)الطبرى في تفسيرهأخرجو  ٔ

 في شيبة أبي وابن ،(ٖٕٓٚ رقم ٖٖٛ/ ٕ) والدارمي ،(ٖٕٗٔ رقم ٕٙ٘/ ٔ) أحمد أخرجو ٕ
 في عاصم أبي وابن ،(ٕٕٛٗ رقم ٖ٘ٙ/ ٗ) يعلى وأبو ،(ٖٕٔٓٙ رقم ٕٕٚ/ ٘) المصنف

 ،(ٕٗٓ/ ٔ) التوحيد في خزيمة وابن ،(ٛٙٔٔ) السنة في أحمد بن اهلل وعبد ،(ٜٚ٘) السنة
 األسماء في والبيهقي ،(ٜٔ٘ٔٔ رقم ٖٖٕ/ ٔٔ) الكبير في والطبراني ،(ٜٜٕ/ ٗ) والطحاوي
 وقاؿ يصح، لم(: ٜٖٚ/ ٙ) العارضة في العربي ابن عنو قاؿ والحديث ،(ٖٓٙ:ص) والصفات

 في المعلمي وقاؿ ،"مدلس إسحاؽ ابن أف إال ثقات رجالو(: "ٕٚٔ/ ٛ) المجمع في الهيثمي
 عن عكرمة عن عتبة بن يعقوب عن إسحاؽ بن محمد على مداره(: ٕٕٗص) الكاشفة األنوار

 مدلس، إسحاؽ ابن أف إال ثقات، رجالو(: ٛ:ٕٚٔ) الزوائد مجمع في وقاؿ عباس، ابن
 الجنة ظبلؿ في األلباني العبلمة وضعفو سماعو، يتبين مالم وحده بخبره يحتج ال والمدلس

 بن محمد ضعيف، إسناده(: ٜ٘ٔ/ ٗ) المسند تحقيق في معو ومن ىو األرنؤوط وقاؿ ،(ٜٚ٘)
 إنما المصنف، غير عند الروايات بعض في بالتحديث والتصريح بالعنعنة، رواه وقد مدلس إسحاؽ

 .أصحابو من الثقات غير عن جاء
 ثقات، وىو رجالو اإلسناد صحيح حديث(: ٜٔ/ ٔ) والنهاية البداية في كثير ابن قوؿ( تنبيو)

 إسناده: المسند تحقيق في شاكر أحمد الشيخ قوؿ وكذا". أربعة اليـو العرش حملة أف يقتضي
 .تقدـ بما متعقب صحيح،
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 َعْرشَ  َوَيْحِملُ : }فيو جاء فقد المشهور، الصور حديث في جاء بما -أيضا -واستدلوا
 السفلى، األرض تخـو على أقدامهم أربعة، اليـو وىم ،{ َثمانَِيةٌ  يَػْوَمِئذٍ  فَػْوقَػُهمْ  رَبّْكَ 

 األقرب ىو القوؿ ىذا ولعل .ٔ...."مناكبهم على والعرش حجزىم، إلى والسموات
 في وسلم عليو اهلل صلى النبي عن ثابت صريح نص ىناؾ ليس ولكن الصواب، إلى

 .أعلم اهلل. و. المسألة
 .التميمي علي بن خليفة بن محمد، تحقيق فيو ُرِوي وما العرشانظر كتاب 

 .العرش عن تعالى اهلل استغناء المسألة السابعة:
 كبلـ نقل: بعد (ٖ٘ - ٕ٘ص) الطحاوية متن على وتعليققاؿ العبلمة األلباني في 

 :فقاؿ إياه مقررًا".دونو وما العرش عن مستغن وىو:"الماتن قوؿ على الطحاوية شارح
 لما ألنو ىنا؛ الكبلـ ىذا اهلل رحمو الشيخ قاؿ وإنما: تعالى اهلل رحمو الشارح قاؿ
 ليبين العرش؛ دوف وما العرش عن سبحانو غناه ذلك بعد ذكر والكرسي العرش ذكر

 وكوف اقتضتو حكمة ذلك في لو بل، إليو لحاجتو ليس عليو الستوائو العرش خلقو أف

                                                           

( ٖٙ) الطواؿ األحاديث في الطبراني أخرجو الصور حديث العلماء عند يسمى حديث من جزء ٔ
 والبيهقي( ٖٖٔ-ٖٖٓ/ٕ) تفسيره في جرير وابن ،( ٖٚٛ) ،( ٖٙٛ) العظمة في الشيخ وأبو ،

 وزاد( ٕٖٗ ،ٜٖٖ/  ٘) المنثور الدر في السيوطي وأورده ،( ٜٙٙوٛٙٙ) والنشور البعث في
 وأبي ، يعلى وأبي ،" والعصياف الطاعة"  كتاب في سعيد بن وعلي ، حميد بن عبد إلى نسبتو

 في كبلىما المديني موسى وأبي ، حاتم أبي وابن المنذر، وابن"  المطوالت"  في القطاف الحسن
 وىو مشهور حديث ىذا( : ٚٗٔ/ٕ) تفسير في كثير ابن عنو قاؿ والحديث ،" المطوالت" 

 إسماعيل بو تفرد ، نكارة ألفاظو بعض وفي المتفرقة األحاديث في شواىد ولبعضو ، جدا غريب
 ، يعرفوف ال رجالو أحمد اإلماـ قاؿ( ٕٖٗ/ٜ) التهذيب تهذيب وفي المدينة أىل قاص رافع بن

 في بالقائم ليس األزدي وقاؿ ، إسناده على أعتمد لست حباف ابن وقاؿ ، يصح لم البخاري وقاؿ
 الضعفاء في العقيلي أيضا وضعفو ، ىػ.ا اليثبت إلسناده:  الدارقطني وقاؿ ، نظر إسناده

 الشيخ وقاؿ ،( ٜٜ/ٖ) العالية المطالب في والحافظ ، الحق وعبد ، والبيهقي ،( ٚٗٔ/ٗ)
  . النكارة ظاىره( : ٛٛٚ/ٔ) التفسير عمدة في شاكر أحمد
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 أف وال، لو حامبلً  بو محيطاً  للعالي حاوياً  السافل يكوف أف يلـز ال السافل فوؽ العالي
 مفتقرة وليست األرض فوؽ ىي كيف السماء إلى فانظر، إليو مفتقراً  األعلى يكوف
 من علوه لواـز بل، ذلك علوه من يلـز أف من وأجل شأناً  أعظم تعالى فالرب، إليها

 السافل عن سبحانو ىو وغناه السافل وفقر للسافل بقدرتو حملو وىي، خصائصو
 عن وغناه، وحملتو للعرش بقدرتو حملو مع العرش فوؽ فهو بو وجل عز وإحاطتو

 وعدـ للعرش وحصره بو العرش إحاطة وعدـ بالعرش وإحاطتو إليو العرش وفقر العرش
 .المخلوؽ عن منتفية اللواـز وىذه. لو للعرش الحصر

 وعلموا السبيل سواء إلى لُهدوا التفصيل بهذا َفصَّلوا لو التعطيل أىل العلو ونفاة
 سواء عن فضلُّوا الدليل فارقوا ولكن، الدليل خلف ولسلكوا، للتنزيل العقل مطابقة
: تعالى قولو عن سئل لما اهلل رحمو مالك اإلماـ قاؿ كما ذلك في واألمر. السبيل

 االستواء: فقاؿ استوى؟ كيف: وغيرىا( ٖ٘: األعراؼ{ )العرش على استوى ثم}
  .مجهوؿ والكيف، معلـو

 منو؟ العرش خلو تعالى نزولوإثبات  من يلـز ىل المسألة الثامنة:
 :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
 الدارمي سعيد ابن وعثماف زيد، بن وحماد راىويو، بن وإسحاؽ أحمد، اإلماـ ومنهم

 .وغيرىم
 .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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 عبد القاسم أبو: بو قاؿ فمن العرش، منو ويخلو ينزؿ أنو وىو: األوؿ القوؿ أما
 . ٔمنده بن إسحاؽ بن الرحمن

 وقد( : "ٕٙٔ-ٔٙٔص) النزوؿ حديث شرح في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ
 اإلنكار في مصنفاً  منده، بن محمد بن اهلل عبد أبي ابن الرحمن عبد القاسم أبو صنف

 مكاف، كل في اهلل أف زعم من على الرد"  وسماه العرش منو يخلو ال قاؿ من على
 ".النزوؿ غير على النزوؿ تأوؿ من وعلى مكاف، لو ليس اهلل أف زعم من وعلى

 ما جملة( : ٕٔٓ-ٔٙٔص) النزوؿ حديث شرح في كما اإلسبلـ شيخ لخص وقد
 السلف أقواؿ وببعض النزوؿ، بأحاديث احتج أنو وبين منده ابن القاسم أبو بو احتج
 عن الواردة النقوؿ بعض على اعتراضاتو بعض وذكر( يشاء ما يفعل: )كقولهم العامة
 .األئمة

 بالسنة المعروفين األئمة من أحد على ينقل لم أنو تيمية ابن اإلسبلـ شيخ وأوضح
 .منو يخلو العرش أف ضعيف وال صحيح بإسناد
 أحد إال يمكن ال أنو تظن طائفة كبلـ جنس من منده بن القاسم أبو كبلـ أف وذكر

 :القولين
 .العرش منو يخلو نزوالً  ينزؿ إنو: يقوؿ من قوؿ -ٔ
 بذاتو يقـو فعل لو ليس: يقوؿ من كقوؿ أصبًل، نزوؿ ثم ما: يقوؿ من وقوؿ -ٕ

 .واختياره

                                                           

 طبقات في كما التيمي إسماعيل عنو وقاؿ ،(المحدث العالم الحافظ: )الذىبي عنو قاؿ ٔ
 بن اهلل عبد اإلسبلـ شيخ وقاؿ ،( الوقت مشايخ عنو وأعرض مسائل في أباه خالف: )الحنابلة

 ليس وىذا: )رجب ابن وقاؿ ،(منفعتو من أكثر اإلسبلـ في مضرتو كانت: )األنصاري محمد
 مواضع من ينكرونو شيء بأدنى يقدحوف وأمثالهما والتيمي األنصاري فإف -صح إف- بقادح
 يوافقو الحقيقة في وىو ،(بالذات ينزؿ: )قولو على الحافظ الجليل عبد التيمي ىجر كما النزاع،

 (.بو األثر ورود لعدـ اللفظ إطبلؽ أنكر لكن اعتقاده، في
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 الذي العباد أجساد بو يوصف الذي النزوؿ إال نزوؿ عندىما ليس الطائفتاف وىاتاف
. ذلك مثل عن وينزىو عنو، النزوؿ ينفي من منهم ثم. آخر وشغل مكاف تفريغ يقتضي
 .آخر وشغل مكاف تفريغ يقتضي الجنس، ىذا من نزوالً  لو أثبت من ومنهم
 والمجيء واإلتياف النزوؿ في يقاؿ ىل: بمسألة مرتبط نزولو حاؿ العرش بخلو والقوؿ

 .وانتقاؿ؟ بحركة إنو
 في والحديث السنة إلى المنتسبين من وغيرىم أحمد اإلماـ أصحاب اختلف وقد

 الروايتين اختبلؼ" كتاب في يعلى أبو القاضي ذكرىا أقواؿ ثبلثة على المسألة
 :ىي األقواؿ وىذه( : ٚ٘-ٕ٘ص" )والوجهين

 .حامد بن اهلل عبد أبي قوؿ وىو انتقاؿ نزوؿ أنو -ٔ
 .قدرتو: معناه وأف بيتو، وأىل التميمي الحسن أبي قوؿ وىو انتقاؿ بغير نزوؿ أنو-ٕ
 ىؤالء ثم. وغيره بطة بن اهلل عبد أبي قوؿ وىو المسألة، في القوؿ عن اإلمساؾ -ٖ

 ومنهم منهم، كثير قوؿ وىو المعنى على الموافقة مع اللفظ إثبات عن يقف من فيهم
 .اللفظ وعن المعنى إثبات عن يمسك من

 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 ىذا ألف
 نزوؿ أنو -حامد ابن يعني- اهلل عبد أبو شيخنا فذىب: "يعلى أبو القاضي قاؿ

 يعني االستواء، في قولو نظير وىذا العرب، عند النزوؿ حقيقة ىذا ألف: وقاؿ انتقاؿ،
 من أنو ىذا في ما أكثر وألف الصامت، بن عبادة حديث ظاىر على وىذا قعد،

 على االستواء كما محدثاً، حقو في كونو يوجب ال وىذا حقنا، في الحدث صفات
 يكن لم االستواء ىذا كاف وإف صفتو، في اختبلفنا مع بو موصوؼ ىو العرش،
 يوجب ىذا كاف وإف وصوت، بحرؼ تكلم نقوؿ وكذلك القدـ، في بو موصوفاً 
 ".النزوؿ كذلك حقو، في يوجبو وال صفاتنا، في الحدث
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 ابن قوؿ أما( : "ٕ٘٘-ٕٗ٘/ٕ) الصواعق مختصر في اهلل رحمو القيم ابن وقاؿ
 على حملو والذي العرش، منو يخلو يقوؿ من لقوؿ موافق فهو انتقاؿ نزوؿ أنو حامد

 العقل في ليس أنو ورأى باالنتقاؿ، إال تثبت ال حقيقتو وأف حقيقة، النزوؿ إثبات ىذا
 والهبوط، والذىاب واإلتياف كالمجيء فإنو عليو، االنتقاؿ يحيل ما النقل في وال

 واإلحياء، واإلماتة، والرزؽ، الخلق، أف كما بو، القائم البلـز الفعل أنواع وىذه
 وقد بالنوعين، موصوؼ سبحانو وىو المتعدي، للفعل أنواع والبسط والقبض،
ـٍ  ِستَّةِ  ِفي َواأْلَْرضَ  السََّماَواتِ  َخَلقَ } كقولو يجمعهما { اْلَعْرشِ  َعَلى اْستَػَوى ثُمَّ  َأيَّا

 [ .ٗ٘ األعراؼ]
 والدنو، والصعود، والهبوط، والنزوؿ، واإلتياف، المجيء، ألنواع جنس واالنتقاؿ
 .النقيضين بين جمع جنسو نفي مع وعالن وإثبات ونحوىا؛ والتدلي

 البتة محذور والصعود واالستواء واإلتياف والمجيء النزوؿ ببلـز القوؿ في وليس: قالوا
 كماؿ األفعاؿ وىذه نفسو، الكماؿ ىو بل كماؿ، سلب وال نقصاً، ذلك يستلـز وال

 .ىػ. ا"حق الحق والـز النقل عليو دؿ حق فهي ومدح،
 .العرش منو يخلو وال ينزؿ أنو: الثاني القوؿ
 .الحديث أىل جمهور قوؿ أنو تيمية ابن اإلسبلـ شيخ ذكر القوؿ وىذا
 بن إسحاؽ وعن مسدد، إلى رسالتو في حنبل بن أحمد اإلماـ عن ذلك ونقل: "وقاؿ

 ".وغيرىم الدارمي سعيد بن وعثماف زيد، بن وحماد راىويو،
 رسالتو في أحمد قاؿ وقد( : "ٕٔٙ/ٔ) التأويبلت إبطاؿ في يعلى أبو القاضي قاؿ
. العرش من يخلو وال الدنيا السماء إلى ليلة كل في ينزؿ وجل عز اهلل إف: مسدد إلى
 ".منو يخلو ال العرش إف بالقوؿ أحمد صرح فقد

 جاء الذي الحديث إسماعيل، أبا يا: "فقاؿ زيد، بن حماد السري بن بشر وسأؿ
 ثم زيد، بن حماد فسكت مكاف؟ إلى مكاف من يتحوؿ" الدنيا السماء إلى ربنا ينزؿ"

 ".يشاء كيف خلقو من يقرب مكانو في ىو: قاؿ
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 األحاديث ىذه ما: فقاؿ طاىر، بن اهلل عبد على دخلت: "راىويو بن إسحاؽ وقاؿ
 السماء إلى ينزؿ اهلل أف ترووف: قاؿ األمير؟ اهلل أصلح شيء أي: قلت تروونها؟ التي

: قاؿ عرشو؟ ويدع أينزؿ: قاؿ. األحكاـ يرووف الذين الثقات رواه نعم،: قلت. الدنيا
  منو؟ العرش يخلو أف غير من ينزؿ أف يقدر: فقلت

 .ىػ. ا" ىذا؟ في تتكلم ولم: قلت. نعم: قاؿ
 إسحاؽ قوؿ عن( ٖ٘ٔص) النزوؿ حديث شرح في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ

 بن فحماد ثقات، رواتهما صحيحتاف حكايتاف قبلها والتي وىذه: "زيد بن حماد وقوؿ
 فوؽ كونو مع قربو فأثبت يشاء، كيف خلقو من يقرب مكانو، في ىو: يقوؿ زيد

 اهلل أف يعرؼ كاف بخراساف األمر ولي من خيار من وىو طاىر بن اهلل وعبد. عرشو
 العرش، منو يخلو أف يقتضي ذلك أف لتوىمو ينزؿ، أنو عليو وأشكل العرش، فوؽ
 يخلو أف غير من ينزؿ أف يقدر: لو وقاؿ العرش، فوؽ أنو على إسحاؽ اإلماـ فأقره

  ىذا؟ في تتكلم لم: إسحاؽ لو فقاؿ. نعم: األمير لو فقاؿ العرش؟ منو
 أف يجوز فبل منو، العرش خلو نزولو من يلـز لم ذلك على قادراً  كاف فإذا: يقوؿ

: يقوؿ من اعتراض من أىوف ىذا وكاف العرش، خلو منو يلـز بأنو النزوؿ على يعترض
 ا.ىػ "وىذا ىذا فينكر شيء، العرش فوؽ ليس

 خشـر بن علي عن :(ٖٜٔ - ٕٜٔص) العلو مختصروقاؿ العبلمة األلباني في 
 اهلل أف يرووف األحاديث ىذه ما: فقاؿ، طاىر ابن على دخلت: قاؿ إسحاؽ حدثنا
 ينزؿ: فقاؿ. األحكاـ يرووف الذين الثقات رواىا، نعم قلت الدنيا؟ السماء إلى ينزؿ
 فلم: قلت. نعم: قاؿ العرش؟ منو يخلو أف غير من ينزؿ أف يقدر فقلت عرشو؟ ويدع

 أف يقدر: "تعالى اهلل رحمو إسحاؽ قوؿ في(: فائدة)، صحيح إسناده ىذا؟ في تتكلم
 أف غير من ينزؿ

 وأنو المخلوؽ، كنزوؿ ليس تعالى نزولو أف تحقيق إلى منو إشارة" العرش منو يخلو
 مستحيل وىذا فوقو، العرش ويصير العرش منو يخلو أف دوف الدنيا السماء إلى ينزؿ
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 إليو أشار الذي وىذا آخر، وشغل مكاف تفريغ يستلـز الذي المخلوؽ لنزوؿ بالنسبة
 يزاؿ ال تعالى أنو ئمتها وأ األمة سلف عن المأثور ىو إسحاؽ

 ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ، السماء إلى ونزولو دنوه مع، منو العرش يخلو وال، العرش فوؽ
 - ٕٗص" )النزوؿ حديث شرح" كتابو في ذلك بسط فراجع، الصواب وىو: تيمية
ٜ٘.)  

 .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
 ينزؿ بل يزوؿ، إنو: نقوؿ وال" عزوجل ربنا ينزؿ: "قاؿ كما فنقوؿ: "بطة ابن قاؿ

 ".زوالو نزولو إف: نقوؿ وال نحده، وال نزولو نصف ال يشاء، كيف
 إلى تعالى اهلل ينزؿ: اهلل عبد ألبي قلت: "قاؿ إسحاؽ بن حنبل عن بسنده وروى
 ىذا، عن اسكت: لي فقاؿ: قاؿ بماذا؟ أـ بعلمو نزولو: قلت. نعم: قاؿ الدنيا؟ سماء

 ".كيف ببل روي كما الحديث أمض ولهذا؟ مالك: وقاؿ شديداً، غضباً  وغضب
 شيخنا وحكى( : "ٚ٘-ٙ٘ص) والوجهين الروايتين كتاب في يعلى أبو القاضي وقاؿ

 معناه يعقل ال نزوالً  نثبت: قالوا أنهم أصحابنا من أخرى طائفة عن -حامد ابن يعني-
 كما صفاتو، في يمتنع ليس ىذا ومثل الخبر، جاء كما زواؿ، بغير أو زواؿ ىو ىل

 عليها أحمد نص وقد المذىب، ىي الطريقة وىذه ماىيتها، عنها ينفي ذاتاً  لو يثبت
 .حنبل عن بطة ابن ذكره الذي األثر وذكر". مواضع في

 ىل يجلس النبي صلى اهلل عليو وسلم على العرش؟ المسألة التاسعة:
 الضعيفة األحاديث رواية إف: (ٕٓ - ٗٔص) العلو مختصرقاؿ العبلمة األلباني في 

 ىؤالء كاف وإف لهم المخالفين ِقبل من عليهم يعاب مما ىو المحدثين بعض من
 َأَخذَ  من أشهر ومن... ،  اإلسبلـ شيخ أوضحو كما ذلك من أسوأ ىو ما يفعلوف

 الكوثري الشيخ وتضليلهم تسخيفهم في حجة ويتخذه العصر ىذا في عليهم ذلك
 الحشوية بلقب إياىم ونبزه، والحديث السنة ألىل الشديد بعدائو المعروؼ



 - 268 - 

 أحياناً  يجد قد - يقاؿ والحق - ولكن، مفتر لهم ظالم ذلك في وىو، والمجسمة
 في المروي الحديث مثل فريتو بو يَُدعّْم ما واآلثار األحاديث من بعضهم يرويو ما في

 على يجلسني»: قاؿ{ محمودا مقاما ربك يبعثك أف عسى: }تعالى قولو تفسير
 مسعود ابن عن( ٘ٚ - ٗٚ ص) -"العلو" في الذىبي أي- المصنف رواه.«العرش
 عن( ٜٜ ص) ورواه"،  الحديث متروؾ األحمر مرسلو: "بقولو جداً  وضعفو مرفوعاً 

 وىذا متروؾ الرازي مدرؾ بن وعمر، ساقط إسناده: "وقاؿ. موقوفاً  مثلو عباس ابن
 في الحديثين خرجت وقد ".باطل وىو، مرفوعاً  ويروى مجاىد قوؿ من مشهور

 :يأتي ما العابد مصعب بن محمد ترجمة في وقاؿ (.ٔٚٛ( )الضعيفة)
، واه حديث الباب في بل نص ذلك في يثبت فلم العرش على نبينا قعود قضية فأما" 

 ". ذكرناه كما اآلية مجاىد بو فسر وما
 في ليس أنو في الواضح البياف ىذا عند وقف تعالى اهلل رحمو المصنف أف ولو: قلت

 أف األىواء أىل على الطريق بذلك وسد أحسن قد لكاف بو لؤلخذ ملـز نص الباب
 في بالذات ىنا الكوثري فعل كما والحديث السنة أىل في للطعن ذريعة ذلك يتخذوا
"  األشعري الحسن أبي اإلماـ إلى نسب فيما المفتري كذب تبين"  لكتاب مقدمتو

 - الجهمية من بسلفو أسوة - الحشوية بلقب نبزىم أف بعد فيهم قاؿ فقد( ٗٙ ص)
( تعالى) لو الحركة إثبات من العقل وال الشرع ُيجوّْزه ماال اهلل في ويقولوف" :ٔوغيرىم
 فيعني(. واإلقعاد والقعود)( العلو يعني) والجهة والحد( النزوؿ بهما ويعني) والنَػْقَلة

 .ثبوتو عدـ بياف صدد في نحن الذي ىذا
 بل بذلك يقنع لم ولكنو، ألحسن ذكرنا ما عند وقف اهلل رحمو المؤلف أف لو: أقوؿ
 تفسير في مجاىد بأثر بالتسليم أفتى من أقواؿ نقل في كبيرة صفحة من أكثر َسوَّد
 على يُقِعده أو يجلسو: قاؿ{ محمودا مقاما ربك يبعثك أف عسى: }تعالى قولو

 رجل عندي وىو الحديث ىذا رد من كل على منكر أنا: " بعضهم قاؿ بل. العرش

                                                           

 (.ٚٚ) ترجمتو في الرازي حاتم أبي الحافظ كبلـ انظر ٔ
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 ذلك غير إلى، بقبوؿ العلماء تلقتو ىذا: قاؿ أنو أحمد اإلماـ عن ذُكر بل"  متهم سوء
 وذكر. المقدمة ىذه في استيعابها إلى بنا حاجة وال األصل في تراىا التي األقواؿ من
 بهذا سلَّموا المحدثين من آخرين جمع أسماء( الذىبية) بػ المسمى( مختصره) في

 تراه؛ فبينما االضطراب أشد مضطرب فموقفو ىنا وأما. ىناؾ بشيء يتعقبهم ولم األثر
 ص) األقواؿ تلك من قوؿ عقب العابد مصعب بن محمد ترجمة آخر في يقوؿ

 إلى المحدث بهذا الفكر آؿ كيف - الهوى من اهلل حفظك - فأبِصر"  (:ٕٙٔ
 ينكر أنو ظننت ىذا قولو في النظر أمعنت إذا فأنت ... " منكر بأثر األخذ وجوب

 بعد( ٖٗٔ ص) بقولو ستفاجأ ولكنك فيو يتردد وال ذلك ويلزمو يعتقده وال األثر ىذا
 الكرماني حرب ترجمة عقب األثر ىذا إلى أشار أف
 يقوؿ أف ويبعد البشر سيد بها انفرد التي العظيمة المنقبة ىذه إلنكار العلماء وغضب"

 من غير األثر بهذا َسلَّموا ممن آخرين أشخاصا ذكر ثم ... " بتوقيف إال ذلك مجاىد
 بو التسليم إلى إنكاره من الشيخ رجع لقد: قلت ىذا قراءة من فرغت أنت فإذا تقدـ
 بعد بقولو ذلك على يستدرؾ تراه ما سرعاف ولكن بتوقيف إال يقاؿ ال إنو: قاؿ ألنو

 الخاصة العامة الشفاعة ىو المحمود المقاـ أف"  الصحاح"  في ثبت ولكن"  :سطور
 ". - وسلم وآلو عليو اهلل صلى - بنبينا
 التي لؤلحاديث ريب وال شك دوف المحمود المقاـ تفسير في الحق ىو وىذا: قلت
 تفسيره"  في جرير ابن اإلماـ صححو الذي وىو تعالى اهلل رحمو المصنف إليها أشار
 غيره كثير ابن الحافظ يذكر لم الذي وىو( ٜٖٓ/ ٓٔ) القرطبي ثم( ٜٜ/ ٘ٔ" )

 عند عنو طريقين من نفسو مجاىد عند الثابت ىو بل، إليها المشار األحاديث وساؽ
 أنو( ٕ٘ٔ ص) المؤلف ذكر فقد معتبر طريق لو ليس عنو األثر وذاؾ. جرير ابن

 يزيد بن وجابر القتات يحيى وأبي السائب بن وعطاء سليم أبي بن ليث عن روي"
 أدري ولست .متهم متروؾ األخير بل ضعيفاف واآلخراف مختلطاف واألوالف: قلت".
 جزمو وعلى القوؿ ىذا على االستقرار من - عنو اهلل عفا - المصنف منع الذي ما
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، وجل عز هلل العرش على القعود نسبة يتضمن فإنو عنو تقدـ كما منكر األثر ىذا بأف
 ونسبتو اعتقاده يجوز فبل يرد لم مما وىذا تعالى هلل عليو االستقرار نسبة يسلتـز وىذا

 بعد جاء ممن قاؿ من على أنكر اهلل رحمو المؤلف ترى ولذلك، وجل عز اهلل إلى
 أبو - ٓٗٔ) ترجمة في تراه كما"  استقرارٍ  استواءَ  استوى اهلل إف: الثبلثة القروف
"  استوى"  تفسير يعجبو ال أنو( البغوي - ٔٙٔ) ترجمة في وصرح(.القصاب أحمد

 ". استقر"  بػ
 اهلل رحمو[ للذىبي: أي] لو أحب فكنت :- اهلل رحمو - عبلمة األلبانيال قاؿ أف إلى
 عليو اهلل صلى - محمداً  وإقعاده تعالى اهلل إلى القعود نسبة إنكار في يتردد ال أف

 عليو اهلل صلى - النبي عن ملـز نص بو يأت لم أنو داـ ما عرشو على - وسلم وآلو
 ألسنة على يتوارد لم ولفظو ومعناه، السنة في شاىد لو ليس ومعناه،  - وسلم وآلو

 لما ولكنو، األثر ىذا حوؿ المتقدمة كلماتو بعض عليو يدؿ الذي ىو وىذا األئمة
 تارة وإنما، باإلنكار التصريح التزاـ على يجرؤ لم أقروه الحديث علماء من كثيراً  رأى

 .ولو لنا يغفر تعالى واهلل وتارة
 كبلـ نقل فإنو تعالى؛ اهلل رحمو القيم ابن اإلماـ األثر ىذا يعتمد أف حّقاً  العجيب ومن

: قلت: " اهلل رحمو القيم ابن قاؿ ثم بو القائلين أسماء وبعض فيو يعلى أبي القاضي
 أبي قوؿ وىو، التفسير إماـ مجاىد كلهم ىؤالء وإماـ، الطبري جرير ابن قوؿ وىو

 ". فيو شعره ومن الدارقطني الحسن
 لعل رابعاً  بيتاً  وزاد( الدراقطني - ٖٗٔ) ترجمة في يأتي فيما المصنف ذكره ثم

 " يقعده أنو تنكروا وال قاعد أنو تنكروا وال"  :حذفو تعمد المصنف
 وما. تقدـ كما يخالفو ما عنو صح بل مجاىد عن يثبت لم ذلك أف عرفت وقد: قلت
 وأشرت( ٓٚٛ" ) الضعيفة األحاديث"  في بيناه كما إسناده يصح ال للدارقطني عزاه
 ألف نظر؛ فيو جرير البن قوالً  ذلك وجعل. اآلتية الدارقطني ترجمة تحت ذلك إلى

 وتحقق وقع أنو ال سبق كما ذلك وقوع إمكاف على يدور"  التفسير"  في كبلمو
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 ذلك جواز الطبري وَعضَّد" (:ٖٔٔ/ ٓٔ" ) تفسيره"  في القرطبي اإلماـ قاؿ ولذلك
 مع ينكر وال بعد وفيو المعنى في تلطف على إال يخرج ال وىو، القوؿ من بشطط

 فيو والنظر ذكره إلى بنا حاجة ال بما تأويلو وجو بين ثم " يتأولو والعلم، يروى أف ذلك
 المرسل حكم في فهو المرفوع حكم في أنو افترض ولو، مرفوع غير أثر أنو داـ ما

 يأتي فيما نحوه أو ذلك ذكرت كما األصوؿ عن فضبلً  الفروع في بو يحتج ال الذي
 حديث في نتكلم وال: "بعضهم قولة على التعليق من -العلو مختصر" كتاب أي-

 ولعل (.ٕ٘ٙ) التعليق"  بشيء - وسلم وآلو عليو اهلل صلى - للنبي فضيلة فيو
 العبلمة القاضي - ٘ٙٔ) ترجمة في بقولو ذلك إلى يشير تعالى اهلل رحمو المصنف

 وما" :قاؿ: العرش على معو القعود بهذا القوؿ عنو نقل وقد( العربي بن بكر أبو
 "مجاىد قوؿ سوى ىذا قولو في مستنداً  للقاضي علمت

 ديناً  يتخذ أف يجوز ال - عنو صح وإف - ىذا مجاىد قوؿ إف: القوؿ وخبلصة
 عنده ذكره إذ المصنف ليت فيا، والسنة الكتاب من شاىد لو ليس أنو داـ ما وعقيدةً 

 البلئق ىو فإنو فيو يتردد ولم، بو لبلحتجاج صبلحيتو وعدـ برده َجَزـَ [ كتابو في أي]
 .وبتورعو بو

 أصابع؟ أربع مقدار منو فيفضل العرش على تعالى اهلل يقعد ىل باب المسألة العاشرة:
 منو يفضل فما عليو ليقعد وإنو واألرض، السماوات وسع كرسيو إف) الحديث في ورد

 الجديد الرحل كأطيط أطيطا لو وإف ؛- فجمعها بأصابعو قاؿ ثم - أصابع أربع مقدار
( ، ٜٕٖٙ ،ٜٛٚٗ ،ٙٙٛ) الضعيفة في كما منكر والحديث( ثقلو من ركب؛ إذا

 في ذكرت كنت(: ٘ٙٗٙ) رقم الحديث تحت الضعيفة في األلباني العبلمة وقاؿ
 الذىبي موقف اضطراب ،(ٚٔ - ٘ٔ ص" )العلو مختصر" المطبوع كتابي مقدمة

 للقراء أبين أف أريد المناسبة وبهذه باطل، رفعو بأف تصريحو مع مجاىد، ألثر بالنسبة
 بعض أف ذكر فقد األوؿ، الحديث في الزيادة تلك من تيمية ابن اإلسبلـ شيخ موقف

 :بلفظ رووىا المحدثين
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 فضعف - ظاىر ىو كما - تنفيها وتلك ،(األربع) تثبت فهذه". أصابع أربع إال"
 كل الذي المعنى أف مبلحظتو مع الضطرابهما، بالروايتين الحديث اهلل رحمو الشيخ
(: ٖٙٗ/ ٙٔ" )الفتاوى مجموع" في كما فقاؿ وعظمتو، اهلل بجبلؿ يليق ال منهما

 ىذه، أثبتت ما تنفي ىذه الروايتين؛ اختبلؼ إال الحديث في يكن لم فلو"
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بأف الجـز ذلك مع يمكن وال ،[تضعيفو في تكفي يعني]

 وىذا! الرب عليها يستوي ال أصابع أربع العرش من يفضل وأنو اإلثبات، أراد وسلم
 العرش يكوف أف يقتضي ىو بل الروايات، من شيء في قط شاىد لو ليس غريب معنى
 أيضا ويقتضي وللعقل، والسنة للكتاب مخالف باطل، وىذا وأكبر، الرب من أعظم

 فما منو، أعظم العرش جعل وقد المخلوؽ، العرش بتعظيم الرب عظمة عرؼ إنما أنو
 مخالف فاسد معنى وىذا. الرب من أعظم وىو بمخلوؽ، بالمقايسة إال الرب عظم

 .والعقل والسنة الكتاب من علم لما
 عظمتو، يعلم ما كل من أعظم وأنو الرب، عظمة يبين أف ذلك في القرآف طريقة فإف

 ببعض الشيخ استشهد ثم ،" منها أعظم الرب أف ويبين المخلوقات، عظمة فيذكر
 من يعني. النفي الحديث رواية في الصواب أف إلى وذىب ذلك، على األحاديث

 يؤيد ما ذلك وفي. تعالى اهلل رحمو شافيا بيانا منو بيانو تقدـ كما المعنى؛ حيث
 الـز غير ذلك كاف وإف المعنى، حيث من وىناؾ ىنا بالبطبلف الحديث على حكمي

 ذاؾ دجل لقرائنا يتبين تقدـ ومما ذكر، على منك ىذا فليكن المبنى، حيث من
 على يكذب أو يكذبوف حين باسمو؛ ويتستروف لو يؤلفوف الذين أولئك أو السقاؼ،

 اإلسبلـ شيخ سيما وال ذمة، وال إال فيهم يرقبوف ال وأمواتا أحياء والسنة العلم أىل
 بأنو ورميو التصريح عن يتورع ال فهمو وقلة وجهلو عقيدتو، لفساد فإنو: تيمية ابن

 الجلي للحق معاند مستكبر أنو على تدؿ التي األباطيل من ذلك وبغير مجسم،
 واالفتراء بالبهت مشحونة تباعا لو وينشرونها يؤلفونها التي فرسائلو الناصع،

 مجلدات، بل كبيرا مجلدا لكانت جمعت لو أنها بحيث الحقائق؛ وقلب واألكاذيب
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 سفر الفاضل األخ على الرد في( ٗٔٗٔ) السنة ىذه في نشرىا التي رسالتو ىي فها
 السلفيين على واالفتراء والتضليل بالمين - وحقارتها صغرىا على - طافحة الحوالي

 شيخ وعلى ،[خاصة] بصورة الفاضل األخ وعلى(! المتمسلفين) بلقب ينبزىم الذين
 ذلك، من وأعز أضيق الوقت فإف عليو، الرد اآلف غرض وليس أخص، بصورة اإلسبلـ

 افتراءاتو مئات من واحدا مثبل القراء إلى أقدـ أف الحديث ىذا بمناسبة أردت وإنما
 الذين اليـو الفلسطينيين بإخواننا اليهود يفعلو ما تشبو التي للحقائق، وتقليبو وأكاذيبو
 ال أنو للقراء يؤكد الذي األمر(! الوسيلة تبرر الغاية: )الصهيونية قاعدتهم من ينطلقوف
 عز واهلل عليهم، االفتراء على تجرأ لما وإال اهلل، عباد من يستحي وال اهلل، يخشى

 شيخ إلى نسب لقد {.اهلل بآيات يؤمنوف ال الذين الكذب يفتري إنما} يقوؿ وجل
 عليهما] يعقوب ابن دـ من الذئب براءة براء منها ىو أقواؿ عدة تيمية ابن اإلسبلـ
 الفريات، تلك من واحدة فرية بياف اآلف ويهمنا!! بخبلفها يقوؿ ىو بل ،[السبلـ

: فريات عدة إليو نسب أف بعد( ٖ - ٕ ص) إليها المشار رسالتو مقدمة في فقاؿ
 جلوسو ىو وسلم عليو اهلل صلى نبينا بو وعدنا الذي المحمود المقاـ إف: ويقوؿ"

 أصابع بأربع الطائفة ىذه عند والمقدرة المتبقية، المساحة في العرش على اهلل بجنب
  وفي". الترىات من ذلك وغير!!! 

 الكذب يتعمد وأنو بدجلو، قناعة القراء يزيد مما الشيخ إلى نسبو فيما إحالتو
 كبلمو نص وىذا ،{قلوبهم تشابهت} اكتشفوا إذا بقرائو يبالي ال وأنو عليو، واالفتراء

: المبين اإلفك ذلك من يقين على القراء ليكوف التصوير، بطريقة منقوال اهلل رحمو
 فهذا أصابع أربع جانب كل من العرش عنو يفضل إنو قولو وأما)
 من يفضل ما أنو خليفة بن اهلل عبد حديث في روى ولكن ناقبل وال لو قائبل أعرؼ ال

 من واحد غير فيو طعن قد والحديث باإلثبات ويروى بالنفى يروى أصابع أربع العرش
 ولفظ وقواه شواىد لو ذكر من الناس ومن الجوزي وابن كاإلسماعيلي المحدثين

 اهلل صلى النبي كقوؿ النفى لعمـو يرد اللفظ ىذا مثل فإف شيء عليو يرد ال النفى
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 أو راكع أو قاعد أو قائم وملك إال أصابع أربع موضع السماء في ما وسلم عليو تعالى
 ألف وذلك سحابا كف قدر السماء في ما العرب قوؿ ومنو موضع فيها ما أي ساجد
 يقدرىا التي الممسوحات وأصغر بالذراع يقدر كما الممسوحات بو يقدر الكف

 العرش من يفضل ما إنو قيل فإذا شيء ألقل مثبل ىذا فصار كفو أعضائو من اإلنساف
 وأكبر أعظم اهلل أف بياف ىنا والمقصود شيء منو يفضل ما المعنى كاف أصابع أربع
 قالو وسلم عليو تعالى اهلل صلى النبي يكن لم إف الحديث أف المعلـو ومن العرش من

 بالنفى قالو كاف وإف واإلثبات النفي بين يجمع فلم قالو قد كاف وإف منو علينا فليس
 يناسب ما فيو ذكروا باإلثبات قالوه والذين باإلثبات قالو يكن لم

 ال باطبل أو حقا كاف سواء وأمثالو فهذا الموضع ىذا غير في بسط قد كما أصولهم
 قوؿ ىو ليس باطبل يكوف أف بتقدير ألنو يضرىم وال السنة أىل مذىب في يقدح

 جمهور رده باطبل كاف وإذا الناس بعض ورواه طائفة قالتو قد أنو غايتو بل جماعتهم
 فما الباطل من كثيرا يقوؿ المسلمين من كثيرا فإف ذلك غير يردوف كما السنة أىل

 ىذا مثل يعرؼ ما المنكرات من اإلمامية أقواؿ وفي المسلمين لدين ضار ىذا يكوف
 عزاه ما فيو فأين اهلل، رحمو الشيخ كبلـ ىذا(. السنة أىل بعض قالو قد كاف لو فيو

 صحة في الخبلؼ حكايتو فيو بل. عظيم بهتاف ىذا سبحانك! إليو؟ وأعوانو السقاؼ
 علتو ألف منو، مستغربا ىذا كاف وإف بصحتو، ىو جزمو وعدـ األصابع، حديث
  .- ىناؾ بينتو كنت كما - والعنعنة الجهالة

 .القيامة والنار يـو الجنة بين تعالى هلل الجلوس عدـ ثبوت المسألة الحادية عشرة:
 يـو َيْجِلسُ  وجلّ  عزّ  اَللَّو إف)  :قاؿ أنو وسلم وآلو عليو اهلل صلى  النبي عن روي

 .(َطِويبًل  َحِديثاً  وذكر...  والنار الجنة بين الوسطى القنطرة على القيامة
 العقيلي أخرجو منكر،: (ٜٔ٘ - ٜٓ٘/ٕ/ ٕٔ) قاؿ العبلمة األلباني في الضعيفة

 بن ىشاـ طريق من( ٖٚٔ/ ٔ) الجوزي ابن وعنو ،(ٕٕٔ/ ٖ" ) الضعفاء ؛" في
 عن حفص أبو الَعاتكة أبي ابن عثماف حدثنا: قاؿ خالد بن صدقة حدثنا: قاؿ عمار
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: في أورده. َمْرُفوًعا أمامة أبي عن!( المحارمي: األصل) المحاربي حبيب بن سليماف
 المتقدـ معين ابن بقوؿ الجوزي ابن وأعلو ". عليو يُتابع ال:" وقاؿ ىذا، عثماف ترجمة

 الموضوعات"  في يُورِده أف يستلـز ال وىذا". بشيء ليس: " قبلو الذي الحديث في
 وبين تعالى، اهلل إلى الجلوس نسبة وىي النكارة، من متنو في ما الحظ أنو فالظاىر ،"

 حري فمتنو. الصحيحة األحاديث من شيء في يرد لم مما وىو!! والنار الجنة
 .بالوضع

 العرش؟ على من معاني العلو اإلستقرار ىل المسألة الثانية عشرة:
 سبحانو بو البلئق الوجو على والصعود والعلو واالرتفاع االستقرارمن معاني اإلستواء 

 كما وجل، عز اهلل صفات كسائر تعطيل وال تحريف وال تمثيل وال تكييف غير من
  :النونية في القيم ابن نظمها
   الطعاف للفارس حصلت قد * أربع عليها عبارات فلهم
  نكراف من فيو ما الذي ارتفع*  وكذلك عبل وقد استقر وىي

 الشيباني صاحب عبيدة وأبو*  رابع ىو الذي صعد قد وكذاؾ
 .بالقرآف الجهمي من أدرى * تفسيره في القوؿ ىذا يختار

 الناس من كثيرا أف: التدمرية الرسالة من الرابعة القاعدة في اإلسبلـ شيخ ذكر وقد
 الذي ذلك ينفي أف يريد ثم المخلوقين صفات تماثل أنها الصفات بعض في يتوىم
 :المحاذير من أنواع أربعة في فيقع فهمو

 النصوص مدلوؿ أف وظن المخلوقين بصفات النصوص من فهمو ما مثل كونو أحدىا
 .التمثيل ىو

 عليو دلت عما معطلة النصوص بقيت وعطلو، مفهومها ىو ذلك جعل إذا أنو الثاني
 .الصفات إثبات من

 .. علم بغير وجل عز اهلل عن الصفات تلك ينفي أنو الثالث
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 أو والجمادات األموات صفات من الصفات تلك بنقيض الرب يصف أنو: الرابع
 .المعدومات صفات
 المخلوقات على والفوقية بالعلو اإللو وصف على دلت كلها النصوص أف ذلك ومثاؿ

 استواؤه كاف العرش على باالستواء وصف إذا أنو المتوىم فيظن العرش، على واستوائو
 على مستويا كاف إذا أنو لو فيخيل واألنعاـ، الفلك ظهور على اإلنساف كاستواء

 لو أنو ىذا فقياس واألنعاـ، الفلك على المستوي كحاجة إليو محتاجا كاف العرش
 ليس: فيقوؿ ىذا ينفي أف بزعمو يريد ثم وتعالى، سبحانو الرب لسقط العرش عدـ

 في يقاؿ ما فيو يقاؿ واالستقرار القعود مسمى أف يعلم وال. استقرار وال بقعود استواؤه
 والقعود االستواء بين فرؽ فبل ذلك في داخلة الحاجة كانت فإف ؛ االستواء مسمى

 في يدخل لم وإف قاعدا، وال مستقرا وال مستويا المعنى بهذا ىو وليس واالستقرار،
. تحكم اآلخر ونفي أحدىما فإثبات االستواء مسمى في يدخل ما إال ذلك مسمى

 . باختصار (ٛٗ/ٖ) الفتاوى مجموع
ما ىو مذىب أىل السنة  وسئل العبلمة ابن باز كما في فتاوى نور على الدرب:

على العرش، وىل اإلماـ أبو حنيفة رحمة  -سبحانو وتعالى-والجماعة في استقرار اهلل 
اهلل عليو قاؿ: بأف اهلل في كل مكاف بذاتو. وما حكم الصبلة خلف من يفّند أف اهلل 

 سبحانو وتعالى في كل مكاف بذاتو، أجيبونا عن ىذه األسئلة ووضحوا؟
السنة والجماعة وىم الصحابة، أصحاب النبي صلى اهلل عليو  مذىب أىل فأجاب:

أف اهلل فوؽ  -عليهم الصبلة والسبلـ-وأتباعو بإحساف وىو قوؿ الرسل جميعاً  وسلم
الرَّْحَمُن َعَلى  :-عز وجل-العرش، وعلمو في كل مكاف سبحانو وتعالى، كما قاؿ اهلل 

ِإفَّ رَبَُّكُم الّلُو الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت  ( سورة طػو. وقاؿ سبحانو:٘اْلَعْرِش اْستَػَوى )
( ًَ ( سورة األعراؼ. ذكر ىذا َٗ٘واأَلْرَض ِفي ِستَِّة َأيَّاـٍ ثُمَّ اْستَػَوى َعَلى اْلَعْرِش

، ومعنى على -جل وعبل-في سبعة مواضع في كتابو العظيم. أنو فوؽ العرش  سبحانو
، ىكذا قاؿ -سبحانو وتعالى-ر فوقو العرش يعني فوؽ العرش، قد عبل عليو واستق
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أىل السنة على العرش يعني استوى عليو، يعني عبل وارتفع، وفي عبارة بعضهم 
-واستقر، المعنى أنو فوؽ العرش، والعرش فوؽ المخلوقات، وىو أعبلىا، واهلل فوقو 

ىذا قوؿ أىل الحق جميعًا، وأبو حنيفة، منهم، ممن يقوؿ بهذا رضي  -سبحانو وتعالى
وال يقوؿ أف اهلل في كل مكاف، حاشا وكبل، بل ىذا قوؿ المعتزلة  هلل عنو ورحموا

والجهمية وأشباىهم، وىذا كفر وضبلؿ، الذي يقوؿ أف اهلل في كل مكاف ىذا كافر 
يعلم   فوؽ العرش، وعلمو في كل مكاف جل وعبل ضاؿ، نسأؿ اهلل العافية. اهلل سبحانو

فوؽ جميع  -سبحانو وتعالى-فوؽ العرش  لكنو بذاتو، كل شيء سبحانو وتعالى
الخلق، والواجب على المؤمن أف يعتقد ىذا االعتقاد الذي دؿ عليو كتاب اهلل وسنة 

وأجمع عليو سلف األمة من أصحاب النبي صلى ، صلى اهلل عليو وسلم-رسوؿ اهلل 
قوؿ وأتباعهم بإحساف، وال يجوز أف يقاؿ أف اهلل في كل مكاف، ىذا  اهلل عليو وسلم

أىل الباطل من الجهمية والمعتزلة ومن سار على نهجهم، تعالى اهلل عما يقولوف علواً  
من أـ الناس سماحة الشيخ وىو على ذلكم المعتقد؟ ج/  -كبيرا سبحانو وتعالى. 

الذي يـؤ الناس ال يصلى خلفو، من كاف يعتقد أف اهلل في كل مكاف، ىذا كافر ضاؿ 
يتخذ إماماً بل يجب أف يبعد ويجب على المسؤولين أف ال يصلى خلفو، وال يجوز أف 

من يعترؼ ببعض الصفات دوف  -يبعدوه. وأف يولوا غيره من أىل السنة والجماعة. 
بعض سماحة الشيخ ىل تجوز إمامتو والصبلة خلفو؟ ج/ ىذا قوؿ األشاعرة يؤمنوف 

يماف بجميع ببعض الصفات ويتأولوف البقية، وىو مذىب باطل ال يجوز، الواجب اإل
الصفات الواردة في الكتاب العزيز، والسنة المطهرة الصحيحة، ىذا ىو الواجب. 
عند أىل السنة والجماعة، الواجب إثبات جميع ما ذكر اهلل في كتابو العظيم من 

في األحاديث  -صلى اهلل عليو وسلم-أسمائو وصفاتو، وىكذا ما ذكره النبي 
ا كما جاءت، مع اإليماف بها واعتقاد أنو سبحانو: الصحيحة يجب إثباتها هلل، وإمرارى

( سورة الشورى. فالواجب إثباتها إثباتاً ببل ٔٔلَْيَس َكِمْثِلِو َشْيٌء َوُىَو السَِّميُع الَبِصيُر)
عن مشابهة خلقو تنزيهاً ببل تعطيل. ولهذا يقوؿ أىل السنة  -سبحانو-تمثيل، وأف ينزه 
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 وصفاتو عن الوجو البلئق باهلل من غير تحريف والجماعة، يجب اإليماف بأسماء اهلل
وال تعطيل وال تكييف وال تمثيل. والذي يُعرؼ أف يؤوؿ بعض الصفات ال ينبغي 

اتخاذه إماـ. لكن ال يكفر؛ ألنها شبهة، لكن ال ينبغي أف يتخذ إماـ، ينبغي أف يتخذ 
بهة في التأويل، إماـ آخر سواه، ألف األشاعرة وإف كانوا تأولوا بعض الصفات لهم ش

فهم ليسوا كفاراً بهذا القوؿ، ولكنهم ارتكبوا بدعة وضبلالً يجب على من كاف كذلك 
أف يتوب اهلل من ذلك، وأف يلتـز مذىب أىل السنة والجماعة؛ ألف الواجب عدـ 

 ا.ىػ   التأويل في جميع الصفات
 ألفاظا الستواءا لمعنى السلف ذكر: الواسطية العقيدة شرح في الغنيماف الشيخ وقاؿ
 األلفاظ فهذه واالستقرار، والصعود والعلو االرتفاع: ىو فقالوا مترادفة، كلها أربعة

. االستواء وىو واحد، بمعنى وكلها وغيرىم، الصحابة عن بأسانيد مروية جاءت األربعة
 .اىػ

 استواء قضية (:ٛٛٙ/ٚأما العبلمة األلباني فسئل كما في موسوعة العبلمة األلباني )
 العرش؟ على بذاتو مستقر اهلل أف تعني ىل عرشو على اهلل

 بأنو اهلل يوصف أف يجوز ال الشرع؛ في ترد لم ألفاظ استعماؿ يجوز ال فأجاب:
 حتى وجل عز ربُّنا بها يُوصف لم: ثانياً  بشرية، صفة: أوالً  االستقرار ألف مستقر؛

 بما إال اهلل نصف ال فنحن االستواء، في نقوؿ كما وكمالو بجبللو يليق استقرار: نقوؿ
{ الَبِصيرُ  السَِّميعُ  َوُىوَ  َشْيءٌ  َكِمْثِلوِ  لَْيسَ } التنزيل مع مقروناً  ثم نفسو بو وصف

 (.ٔٔ:الشورى)
 - النبي عن روي :(ٚٓ٘ - ٓٓ٘/ٔ/ ٔٔ) ( قاؿ العبلمة األلباني في الضعيفةتنبيو)

 ثم ىواء، تحتو وما ىواء، فوقو عماء، في كاف» :قاؿ أنو - وسلم وآلو عليو اهلل صلى
 خطير تحريف:"بقولو عبلمة األلبانيال لو ترجم، وقد ضعيف .«الماء على العرش خلق

 :قاؿ ثم!! " شريف غير واستغبلؿ ضعيف، حديث في
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 الهند، طبع - ٜٛ ص" )العلو" كتابو في الحديث ىذا الذىبي الحافظ أورد(: تنبيو)
 إال". عليو استوى ثم: "وزاد سلمة؛ بن حماد إلى بإسناده( المنار طبعة - ٔٔ وص

 ىو الهندية في وما "!!عليو استولى: "فيو فوقع المنار؛ طبعة في لفظو تحرؼ أنو
 نفسو" العلو" في مفسر وألنو ،(ٔ/ ٚ ؽ) الظاىرية لمخطوطة موافق ألنو الصواب؛

 ىذا استَػَغلَّ  وقد ".عليو فارتفع العرش، كاف ثم: "بلفظ راىويو بن إسحاؽ رواية من
 - لو كتاب في السوريين من األزىريين جهمية أحد - تجاىبلً  أو جهبلً  - التحريف

 ص) فصبلً  فيو عقد ؛... " تعالى اهلل ذات في والخلف السلف عقيدة ىذه" - زعم
 - النبي أف إلى فيو ذىب ؛... " والسبلـ الصبلة عليو والرسوؿ التأويل: "بعنواف( ٛٚ

 بذلك أشار وأنو)!(  باالستيبلء العرش على االستواء أوَّؿ - وسلم وآلو عليو اهلل صلى
 ىل: ىنا والسؤاؿ: "وقاؿ التجسيم، ظاىره يوىم ما كل بتأويل أثره باقتفاء أمتو إلى

 ثم... "  للذىبي" العلو" كتاب في جاء الدليل، ىو ىا نعم؛ قلتو؟ ما على دليل يوجد
 وآلو عليو اهلل صلى - النبي أف ترى فأنت: "قاؿ ثم المحرؼ؛ بنصو الحديث ساؽ

 :بقولو( استوى: ) .... تعالى قولو أوؿ قد - وسلم
 الصبلة عليو الرسوؿ أثر اقتفوا قد المؤولوف يكوف وبهذا: "قاؿ( "! عليو استولى)

 عنو ينفي آخر لفظ إلى - التجسيم منو يفهم - ظاىره عن لفظ كل بصرؼ والسبلـ
 "!!!ذلك
 - تعالى اهلل صفات من كثيراً  ينكروف الذي للمعتزلة سبلحاً  أعطى وبذلك: قلت

 المؤلف قاؿ التعطيل، إلى يؤدي الذي بالتأويل - تعالى وكرؤيتو والبصر، كالسمع
 الجسمية، تقتضي فهي مستحيلة، اهلل رؤية أف بادعاء(: "ٖٕٔ ص) عنهم نفسو

 ".كفر عندىم والجهة والجسمية
 المعتزلة فإذف المواضع، من كثير في! األنوؾ المؤلف ىذا بو يصرح ما وىذا: قلت
 علو ينكر فهو! والجماعة السنة أىل من بأنو تظاىر ولو منهم؛ ىو بل عنده، حق على
!! وتشبيو تجسيم ذلك أف بحجة حقيقة؛ اهلل كبلـ القرآف وأف خلقو، على اهلل
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 يستلـز ذلك أف ويتجاىل لؤلشاعرة، تبعاً  اآلخرة في اهلل برؤية يؤمن بأنو ويتظاىر
 .الجهة وكذا مذىبو؛ على التجسيم

 ضعيف ذىنو في إال لو وجود ال حديث على قائم ألنو ماض؛ غير السبلح ذاؾ ولكن
 ضعيفًا؛ أو صحيحاً  الحديث أكاف وسواء: "بقولو ذلك عن اإلجابة إلى فيبادر السند،

 "!!التفسير على يحمل أف من أقل فبل
 أف ينبغي الذي التفسير يقابل الذي ىو فما!! األحمق؟ األنوؾ أيها الكبلـ ىذا ما

 فإذا ضعيف، أو صحيح فالحديث: أخرى وبعبارة! صح؟ إذا عليو الحديث يحمل
 يحمل الحالين من كل في أليس! فماذا؟ ضعيفاً؛ كاف وإذا فماذا؟ صحيحًا، كاف

 لم الذي التفسير ىذا قيمة ما ضعيفًا؛ كونو حالة في ولكن! التفسير؟ على الحديث
 جداً، ركيك الكبلـ ىذا أف: القوؿ وجملة! ؟- وسلم وآلو عليو اهلل صلى - عنو يثبت
 ألنو أيضاً؛ تفكيره وفي بل فقط، لسانو في ذلك وليس الجهمي، ىذا عجمة على يدؿ
 ذلك ويكرر تقدـ، كما أوؿ الرسوؿ أف على دليبلً  ىناؾ بأف يقطع الذي الوقت في
 فسر قد والسبلـ الصبلة عليو الرسوؿ كاف فإذا(: "ٓٛ ص) فيقوؿ أخر؛ مواضع في

 يشعر ال الذي الكبلـ ىذا يقوؿ إنو إذ"! بعينو التأويل ىو فهذا باالستيبلء؛ االستواء
 صرح وقد فكيف ضعيفاً، أو صحيحاً  الحديث بكوف لجهلو بنى؛ ما يهدـ بو أنو

 عليو الرسوؿ أف لك وقدمت(: "ٖٓٔ ص) فقاؿ ثالث، مكاف في بضعفو جازماً 
 في بو فيستأنس ضعيفًا؛ أثراً  كاف وإف حتى باالستيبلء؛ االستواء فسر والسبلـ الصبلة
 بو، ويحتج بل فقط، بو يستأنس ال الدليل ألف بدليل؛ ليس ىو إذف؛"!! التأويل
 إنو: "فيقوؿ - وسلم وآلو عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ على يتقوؿ أف لو جاز فكيف

 التأويل ىذا فائدة ما ثم! النار من مقعده - إذف - فليتبوأ! ؟"باالستيبلء االستواء فسر
 - عندنا نفسو في بطبلنو مع والمعطلة الجهمية من وغيرىم األشاعرة إليو ذىب الذي

 عليهم أورد قد ألنهم ذلك ،!أيضًا؟ تأويلو مع إال بو يأخذوف ال أنفسهم ىم داموا ما
 من عليو مستولياً  يكن لم أنو: معناه باالستيبلء؛ االستواء تأويل أف حقاً  السنة أىل
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 تفيد( ثم) فإف ؛{العرش على استوى ثم: }فيها التي اآلية بمبلحظة سيما ال قبل،
، ىو كما التراخي  لم اهلل أف في صريح ألنو مسلم؛ بو يقوؿ ال مما التأويل وىذا معلـو

 وىم سيما ال! عليو استولى ثم أمره، على مغلوباً  كاف بل سابقًا؛ عليو مستولياً  يكن
 :الشعر بذاؾ يستشهدوف

 !مهراؽ دـ وال سيف بغير...  العراؽ على بشر استوى قد
 !كبيراً  علواً  الظالموف يقوؿ عما اهلل تعالى
 األزىري ىذا نقلو كما - متأخريهم بعض فقاؿ عنو؛ انفكوا عليهم؛ ىذا أورد فلما

 :-( ٕ٘ ص)
 "!الخالق واستيبلء المخلوؽ استيبلء بين الفرؽ عليك يخفى ال ولكن"

 معنى على حملو ومن(:"ٓٔٗ،ٙٓٗ ص" )األسماء" على تعليقو في الكوثري وقاؿ
 من" االستيبلء" جردتم إذا: فأقوؿ "!المغالبة معنى من بتجريده عليو حملو االستيبلء؛

 كما عادة المغالبة يبلزمو االستيبلء ألف أصلو؛ من تأويلكم أبطلتم فقد المغالبة؛ معنى
 قلتم فهبل بالتنزيو؛ تمسكاً  التجريد من بد ال كاف فإذا إليو، المشار البيت عليو يدؿ
 باهلل يليق ال ما كل من االستعبلء جردتم ثم ؛"استعلى: استوى: "السلف قاؿ كما

 االستعبلء من الـز غير وذلك سيما ال ذلك، ونحو واالستقرار، كالمكاف، تعالى؛
 غير فهي ذلك ومع عليها، ومستعلية األرض فوؽ فالسماء المخلوؽ؛ في حتى

 على استعبلئو من يلـز ال بأف أولى تعالى فاهلل إليها، بحاجة ىي وال عليها، مستقرة
. العالمين عن الغني وىو سبحانو، إليها حاجتو أو عليها، استقراره كلها المخلوقات

 وليس وأحكم، وأعلم أسلم السلف مذىب أف اللبيب للقارىء يتبين ىذا؛ مثل ومن
 .الكبلـ علماء من المتأخرين عند اشتهر لما خبلفاً  العكس؛

 لعرشو؟ وجل عز الرب مماسة المسألة الثالثة عشرة:
 وال مماس غير العرش فوؽ نفسو ىو يقوؿ من منهم :أقواؿ فيها ثبلثة المماسة مسألة

 العباس وأبي المحاسبي، والحارث كبلب، ابن قوؿ وىذا فرجة، العرش بين وال بينو
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 ذلك على وافقهم وقد ىؤالء من واحد وغير الباقبلني، وابن واألشعري، القبلنسي،
 والصوفية الحديث وأىل األربعة األئمة أتباع من العلماء أصناؼ من كثيروف طوائف
 وال محدود ىو وال بجسم، وليس العرش فوؽ بذاتو ىو: يقولوف وىؤالء، وغيرىم

 .متناه
 ثم. غيره يعلمو ال لو لقدر موصوفاً  كاف وإف العرش، فوؽ نفسو ىو: يقوؿ من ومنهم

 أئمة قوؿ وىذا. ذلك يجوز من ومنهم العرش، مماسة عليو يجوز ال من ىؤالء من
 أئمة فأما الكرامية، غير والكبلـ والصوفية الفقو أىل من وكثير والسنة الحديث أىل
 من كثير وأما إثباتاً، وال نفياً  الجسم لفظ يطلقوف فبل وأتباعهم والحديث السنة أىل
. وأتباعهما الجواليقي وىشاـ الحكم، بن كهشاـ الجسم لفظ فيطلقوف الكبلـ أىل
 (.ٜٕٛ-ٕٛٛ/ٙ) والنقل العقل تعارض درء

 :موقفاف األئمة كبلـ في اللفظ ولهذا
 .العلو مسائل في النفي سبيل على استعملوه -ٔ
 .االستواء مسائل في اإلثبات سبيل على منعوه -ٕ
 ومن النفي، باب في( مماسة) كلمة استعماؿ األئمة كبلـ في ورد فقد: األوؿ أما

 السابعة، السماء فوؽ عرشو على وجل عز اهلل إف: "اهلل رحمو أحمد اإلماـ قوؿ ذلك
 وتعالى تبارؾ وىو خلقو، من لشيء مماس غير وإنو السفلى، األرض تحت ما يعلم
 ".منو بائنوف وخلقو خلقو، من بائن

 من بائن وأنو خلقو، على اهلل علو تقرير معرض في أحمد اإلماـ ذكره الكبلـ وىذا
 فمن الجهمية، زعم ىو كما مكاف كل في بذاتو ليس وأنو منو، بائنوف والخلق خلقو،

 منهم بائن وأنو خلقو على تعالى اهلل علو إثبات الصالح السلف عقيدة في المتقرر
 .محايث وال لهم بمماس وليس

 نقلوا الذين فإف( : "ٖٔ٘/ٕ) الجهمية تأسيس نقض في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ
 فوؽ اهلل أف على والتابعين الصحابة إجماع أو السنة أىل إجماع أو السلف إجماع
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 المباينة يثبتوف السلف علماء زاؿ وما اهلل، إال يحصيهم ال خلقو من بائن العرش
 .ىػ. ا "بنفيها الجهمية قوؿ ويردوف

 متأخري من وافقهم ومن والمعتزلة الجهمية من المعطلة طوائف أف المعلـو ومن
 .بالجهة المباينة ينكروف والماتريدية األشاعرة
 وال فوقو، وال خارجو، وال العالم، داخل ال: فيقولوف والمحايثة، المباينة ينفي فبعضهم

 .نظارىم ىم وىؤالء. لو محايث وال لو، مباين وال تحتو،
 من طوائف قوؿ وىذا مكاف، كل في بذاتو إنو: فيقولوف المحايثة يثبت وبعضهم
 .وعبادىم علمائهم

 .األمكنة وجود نفس إنو: قالوا المعطلة من واالتحادية
 وعدـ المباينة لفظ السلف علماء من أطلق من أطلق الباطلة ىؤالء مزاعم على ورداً 

 من ومباينتو عرشو على واستوائو خلقو على اهلل علو إلثبات منهم تقريراً  المماسة
 :فرؽ أربع المقاـ ىذا في الناس افترؽ وقد. خلقو

 وال العالم، خارج وال العالم، داخل ليس: يقولوف الذين النفاة، الجهمية: األوؿ القسم
 .بفوقبتو وال بعلوه يقولوف وال تحت، وال فوؽ

 من وكثير النجارية، يقولو كما مكاف، كل في بذاتو إنو: يقولوف: الثاني القسم
 .وعوامهم وصوفيتهم، عبادىم، الجهمية،

 بهذه أقر أنا ويقوؿ مكاف، كل في وىو العرش فوؽ ىو يقوؿ من: الثالث القسم
 األشعري ذكرىم طوائف قوؿ وىذا. ظاىره عن منها واحداً  أصرؼ ال وىذه النصوص،

 .والصوفية السالمية من طائفة كبلـ في موجود وىو مقاالتو في
 والعبادة، العلم شيوخ من والدين العلم أئمة وأئمتها، األمة سلف وىم: الرابع القسم
 وىو بائنوف، منو وىم خلقو من بائن عرشو على وأنو سمواتو فوؽ اهلل أف أثبتوا فإنهم
 أيضاً  وىو والكفاية، والتأييد بالنصر وأوليائو أنبيائو ومع بعلمو، عموماً  العباد مع أيضاً 

 ( .ٙ٘٘-٘٘٘/ٔ) الجهمية تأسيس نقض". مجيب قريب
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 اهلل أف ليثبتوا( المماسة) لفظ العلماء من استعمل من استعمل السلف فهم تقرير ومن
 .بائنوف منو وىم الخلق من بائن

 العرش، على االستواء مسألة في( المماسة) لفظ الستعماؿ منعهم: الثاني الموقف
 .فيها وتعمقوا الكيفية شأف في خاضوا الذين الكرامية على رداً  وذلك

( ٕٚٔ-ٕٙٔص) والصوت الحرؼ أنكر من على الرد في السجزي يقوؿ ىذا وفي
 الكرامية وأف مماسة، غير من بذاتو العرش فوؽ سبحانو اهلل أف الحق أىل واعتقاد: "

 .ىػ. ا"ُضبلؿ المماسة قوؿ على تابعهم ومن
 قاؿ( : "ٗٔٔ-ٖٔٔ/ٕ) المحجة بياف في الحجة في األصبهاني السنة قواـ وقاؿ
 خلق قبل مخلوقاً  الماء على عرشو وكاف واألرض، السموات اهلل خلق: السنة أىل

 معناه وليس واألرض السموات خلق بعد العرش على استوى ثم واألرض السموات
 .ىػ. ا"نفسو عن أخبر كما كيف ببل العرش على مستو ىو بل المماسة،

 اإلسبلمية الجيوش اجتماع في كما المقري خلف بن اهلل عبد القاسم أبو اإلماـ وقاؿ
 مماسة غير من سموات سبع فوؽ العرش على السماء في تعالى اهلل إف( : "٘٘ص)

 .ىػ. ا"تكييف وال
 اإلسبلمية الجيوش اجتماع في كما المقري الزنجاني علي بن سعد اإلماـ وقاؿ

 مماس بأنو معناه وال عليو، مستوؿ بأنو عرشو على اهلل استواء معنى ليس( : "ٗٚص)
 كيف ببل عرشو على مستو تعالى ولكنو وعبل، جل وصفو في ممتنع ذلك فإف للعرش،

 .ىػ. ا"نفسو عن بذلك أخبر كما
 دليل ىناؾ ىل (:ٖ٘ٗ/ٙوسئل العبلمة األلباني كما في موسوعة العبلمة األلباني )

 وجل عز الرب مماسة يثبت أو ينفي ما الصحابة أقواؿ أو السنة أو الكتاب من
 لعرشو؟

 عن خروج اعتقادي في ونفيها األمور ىذه مثل وإثبات إطبلقاً، ذلك يوجد ال فأجاب:
 اإلثبات أما محذور، منو يترتب والنفي اإلثبات من كبلً  ألف الصالح؛ السلف منهج
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 وال الكتاب في يثبت لم وجل عز اهلل إلى شيء نسبة أحدىما محظورات منو يلـز فقد
 .يجوز ال وىذا السنة في

 المؤولين للمعطلين طريقاً  فتحنا ذلك من شيئاً  ادّعينا أو أثبتنا إذا أننا اآلخر والشيء
 طريقاً  لهم فتحنا وتعالى، تبارؾ الرب بصفات المتعلقة والسنة الكتاب لنصوص
 سبقنا، من بعض يدَّعيها قد التي األمور ىذه يُفسّْروف ألنهم بالتجسيم؛ ليتهمونا

 يجوز فبل ولذلك وجل، عز باهلل تليق وال بالبشر تليق التي ظاىرىا على يفسرونها
 في جاء ما نفي نفيها من يلـز قد ألنو نفيها يجوز ال أنو كما األمور، ىذه مثل إثبات

 ليس: أي المخلوقات، في حاالً  ليس وجل عز اهلل أف: مثبلً  ذلك من والسنة الكتاب
 عز اهلل أف مكاف، كل في وجل عز اهلل أف الوجود بوحدة والقائلوف المعطلة يقوؿ كما
 قاؿ حينما الضبللة بهذه تصريحهم في الصوفية وغبل الوجود، كل في موجود وجل

 والثلج، الماء كمثل ومخلوقاتو العالمين رب مثل أنو اآلف، أذكره ال شعر في قائلهم
 رب عندىم كذلك ال،: الجواب ثلجًا؟ كونو حين الثلج عن الماء فصل يمكن ىل

 والعقيدة المخلوقات، في حاؿّ  إنو كبيرا علواً  الظالموف يقوؿ عما تعالى العالمين
 وإلى العرش، إلى بحاجة ليس وىو العالمين، عن غني وجل عز اهلل أف السلفية

 الماتريدية، من المعتدلين العلماء بعض بذلك صرَّح وقد منو، والتَمكُّن عليو، الجلوس
 لعقيدة المخالفة األمور من كثير في كاألشاعرة الماتريدية ألف المعتدلين؛ أقوؿ

 على اهلل علو لصفة مثبتاً  قاؿ فقد إليو، ُأشير الذي البعض ىذا أما الصالح السلف
 :فقاؿ إليو بحاجة أنو إيهاـ دوف عرشو
 واتصاؿ التمكن وصف ببل * العرش فوؽ العرش ورب
 شيء وال اهلل وكاف العرش، إلى بحاجة أنو معناه الوصف بهذا العالمين رب وصف ألف

 جاء كما والسماوات العرش خلق ثم حصين، بن عمراف حديث من نفهم كما معو،
 .السنة في ذلك تفصيل
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 في جاء الذي ىذا يثبت شيء السنة في وال الكتاب في يوجد ال باختصار: فإذاً 
 ا.ىػ ننفي وال نقر فبل ينفيو أو السؤاؿ

 من فيو لما اللفظ ىذا استعماؿ منع في السبب أف واضحة داللة تدؿ النصوص فهذه
 ولسائر االستواء لصفة تقريرىم عند أنهم السلف عادة ومن الكيفية، شأف في التعمق

 لك وسأورد وجل، عز هلل ذلك علم ويكلوف الكيفية شأف في يتعمقوف ال الصفات
 لصفة تقريرىم في الضابط بهذا بالتقييد السلف التزاـ مدى توضح التي النقوؿ بعض

 :ذلك فمن االستواء
 عرشو على وجل عز اهلل أف" وفيها الرازيين زرعة وأبي حاتم أبي عقيدة في جاء ما-ٔ

 ".كيف ببل كتابو في نفسو وصف كما خلقو من بائن
 كيف عرشو على مستو بذاتو السموات فوؽ تعالى اهلل وأف" الطلمنكي قوؿ-ٕ

 .ىػ. ا"شاء
 شأف في الخوض عدـ على السلف حرص يتضح األئمة أقواؿ من تقدـ ما على وبناءً 

 .السبب لهذا المسألة ىذه في( المماسة) لفظ استعماؿ منعوا وبذلك الكيفية،
 تعالى علوه على الكبلـ في"بذاتو" ةلفظ استعماؿ  حكم المسألة الرابعة عشرة:

 خلقو؟ من بائن: فيقاؿ" بائن" لفظ وكذا بذاتو؟ عرشو فوؽ تعالى اهلل: فيقاؿ
 أنكر[ الذىبي أي] إنو بل: (ٛٔ ،ٚٔص) العلو مختصرقاؿ العبلمة األلباني في 

 تراه كما ،استقرار استواء استوى اهلل إف: الثبلثة القروف بعد جاء ممن قاؿ من على
 ال أنو( البغوي ٔٙٔ) ترجمة في وصرح( . القصاب أحمد أبو - ٓٗٔ) ترجمة في

 جمع على( بذاتو) لفظة إنكار في بالغ إنو بل ،(استقر) ب( استوى) تفسير يعجبو
 مفسرة أنها مع السلف عن ورودىا لعدـ( بذاتو عرشو فوؽ تعالى ىو: )قاؿ ممن

 فضوؿ من واعتبرىا وكمالو بجبللو يليق استواء حقيقة خلقو على اهلل باستواء لقولهم
 - ٙٗٔ) و( عمار بن يحيى - ٗٗٔ) و( زيد أبي ابن - ٖٙٔ) فانظرترجمة الكبلـ

 كانت وإف( بذاتو) اللفظة وىذه (السجزي نصر أبو - ٜٗٔ) و( الطلمنكي عمر أبو
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 كثر التي األخرى كاللفظة فهي للتوضيح ذكرىا من بأس ال وأنو المعنى معقولة عندي
 من بائن عرشو على تعالى ىو) قولهم في( بائن) لفظة وىي السلف عقيدة في ورودىا

 اآلتية التراجم في( المختصر) ىذا في ستراه كما منهم جماعة ىذا قاؿ وقد( . خلقو
 ٙ٘) و( الرازي اهلل عبيد بن ىشاـ - ٖ٘) و( الرازي جعفر أبي بن اهلل عبد - ٘ٗ)

( خراساف عالم راىويو بن إسحاؽ - ٚٙ( )الحافظ المصيصي داود بن سنيد -
( الرازي حاتم أبو - ٚٛ) و( الرازي زرعة أبو - ٚٚ) و المبارؾ ابن عن وذكره

 - ٗٛ) و( الرازي معاذ بن يحيى - ٜٚ) و. األمصار جميع في العلماء عن وحكياه
 من ىؤالء وكل( شيبة أبي ابن جعفر أبو ٖٓٔ) و الحافظ الدارمي سعيد بن عثماف
 وحكاه( الحافظ البوشنجي حماد - ٛٓٔ) ثم بالخيرية لهم المشهود الثبلثة القروف

 القاسم أبو - ٕ٘ٔ) و( . خزيمة ابن األئمة إماـ - ٜٓٔ) األمصار أىل عن
. السلف إلى وعزاه( األصبهاني نعيم أبو - ٔٗٔ) و( بطة ابن - ٖٖٔ) و( الطبراني

 شيخ - ٛ٘ٔ) و( المقدسي نصر الفقيو - ٘٘ٔ) و( زياد بن معمر - ٕٗٔ) و
 ىاتين أف يتبين العرض ىذا ومن: قلت (موىب ابن - ٗٙٔ) و( األنصاري اإلسبلـ

 ولكن. عنهم اهلل رضي الصحابة عهد في معروفين تكونا لم( بائن) و( ذاتو: )اللفظتين
 يتلفظ أف البياف ضرورة اقتضى مكاف كل في اهلل بأف القوؿ وأتباعو الجهم ابتدع لما

 قولهم تماما وىذا ومثل منهم أحد ينكره أف دوف( بائن) بلفظ األعبلـ األئمة ىؤالء
 كانوا وإنما أيضا الصحابة تعرفها ال ىذه فإف مخلوؽ غير أنو الكريم القرآف في

 عند فيو الوقوؼ ينبغي وكاف ذلك على يزيدوف ال وتعالى تبارؾ اهلل كبلـ: فيو يقولوف
 ىؤالء نطق إذا ولكن مخلوؽ إنو: المعتزلة من وأشياعو جهم قوؿ لوال الحد ىذا

 من معروفة تكن لم وألفاظ بتعابير ولو بالحق ينطقوا أف الحق أىل على وجب بالباطل
 الذين الواقفة عن سئل حين تعالى اهلل رحمو أحمد اإلماـ أشار الحقيقة ىذه وإلى قبل

: الرجل يقوؿ أف رخصة لهم ىل مخلوؽ غير أو مخلوؽ إنو القرآف في يقولوف ال
 يسعو كاف الناس فيو وقع ما لوال يسكت؟ ولم: قاؿ يسكت؟ ثم( اهلل كبلـ)
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 أبو سمعو( ٔ) يتكلموف؟ ال شيء ألي تكلموا فيما تكلموا حيث ولكن السكوت
 رحمو المؤلف أف والمقصود: قلت( ٕٗٙ - ٖٕٙ ص( )مسائلو) في كما منو داود

 وأنكر منهم أحد من نكير دوف عليها األئمة أولئك لتتابع( بائن) لفظة أقر تعالى اهلل
 منهم المتأخرين بعض إال. أقوالهم في تواردىا لعدـ( بذاتو) وىي األخرى اللفظة
 سليم نفسو في معناىا أف مع السلف نهج على المحافظة في منو مبالغة ذلك فأنكر
 نسبة إنكار في يتردد ال أف اهلل رحمو لو أحب فكنت يرد لم ما إثبات فيها وليس
 لم أنو داـ ما عرشو على وسلم عليو اهلل صلى محمدا وإقعاده تعالى اهلل إلى القعود

 السنة في شاىد لو ليس ومعناه وسلم عليو اهلل صلى النبي عن ملـز نص بو يأت
 كلماتو بعض عليو يدؿ الذي ىو وىذا األئمة ألسنة على يتوارد لم ولفظو ومعناه

 على يجرؤ لم أقروه الحديث علماء من كثيرا رأى لما ولكنو األثر ىذا حوؿ المتقدمة
 .ٔولو لنا يغفر تعالى واهلل وتارة تارة وإنما باإلنكار التصريح التزاـ

 ."بالسبلسل ينزؿ والوحي بحية، مطوؽ العرش" أف صح ىل المسألة الخامسة عشرة:
 سألتك قد السؤاؿ (:ٖٜٙ/ٚسئل العبلمة األلباني كما في موسوعة العبلمة األلباني )

 ينزؿ والوحي بحية، مطوؽ العرش»: حديث لك قلت ىو الذي التلفوف، في إياه
 أنت «العلو مختصر» في....  حديث ىو ىل أرى أرجع أني لي ذكرت «(بالسبلسل

 عليو وعلقت عمر، بن اهلل عبد حديث قاؿ أو عمرو بن اهلل عبد حديث: قلت
 في ىو فهل صحيح، إسناده: وقلت عمرو، بن اهلل عبد عن صحيح وإسناده: فقلت
 اإلسناد؟ بهذا - وسلم وآلو عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ إلى المرفوع حكم

                                                           

قعود النبي صلى اهلل  أثبت الذي الذىبي على إنكاره سياؽ في الكبلـ ىذا األلباني العبلمة قاؿ ٔ
 كاف إذا فيقوؿ يلزمو أف األلباني فأراد، مجاىد عن ضعيف أثر على بناءً  عليو وسلم على العرش

 إليها اللجوء أف مع السلف عن تواردىا لعدـ تعالى اهلل عن" بذاتو" بلفظو التعبير أنكر الذىبي
إجبلس النبي صلى اهلل عليو وسلم على  ينكر أف أولى باب فمن الجهمية، على للرد ضرورة

 .العرش، لعدـ ثبوت الدليل بذلك
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 كاف وإف كذلك، فهو برفعو مصرحاً  كاف إف سمعتو، ما غير جواب عندي ما: الشيخ
 .موقوؼ فهو ُمصرَّح غير

 ىل الحديث، إلى النظر كيف موقوفاً  كاف إذا يعني فهل مصرح ىو ما ال: مداخلة
 بحية؟ مطوؽ العرش أف: نقوؿ

 جواباً  كاف ىو لك،: يعني الجواب، كاف يـو أجبتكم وأظن نقوؿ، ما ال،: الشيخ
 المرفوعة األحاديث منزلة في لتكوف عنهم صحت إذا الصحابة أقواؿ لغيرؾ؛ متكرراً 

 ىذه وباالجتهاد، بالرأي يقاؿ ال مما: أوالً  تكوف أف يجب السبلـ عليو الرسوؿ إلى
 ىذا من يتفرع ما بعض في والفقهاء العلماء بين لبلختبلؼ مجاؿ ىناؾ بالذات النقطة

 ال مما الصحابي على الموقوؼ الحديث أو الصحابي قوؿ يكوف أف وىو الشرط،
 شيء، عن النهي فيو ما حديثٌ  جاء إذا: مثبلً  اختبلؼ، فيو يصير ممكن بالرأي، يقاؿ
 يكوف أف يمكن ال الشيء عن النهي أف يظن فمن ال، أـ المرفوع حكم في ىذا ىل

 ولمن للصحابي يمكن أنو أنا مثلي يظن ومن المرفوع، حكم حكمو: يقوؿ باالجتهاد
 مخطئاً  اجتهاده في ويكوف شيء عن وينهى يجتهد أف األئمة من بعدىم من جاء

 في إنو: نقوؿ أف يراد الذي الصحابي على الموقوؼ الحديث يكوف أف: إذاً  فيجب
 يكوف ومتى المرفوع، حكم في أنو في شك أي بو يحيط ال أنو يجب المرفوع حكم
 .األوؿ الشرط ىذا واالجتهاد، الرأي بمجرد يقاؿ أف مجاؿ ال حين ذلك؟

 أمر إلى الحقيقة في يعود األوؿ الشرط: الثاني الشرط أقوؿ ما قبل أو الثاني، والشرط
 قسم: قسمين ينقسم الغيبي األمر ىذا لكن والتحليل، التحريم معانيو من وىو غيبي،
 فلكي المنسوخة، الشرائع من الشريعة قبل بما يتعلق وقسم اإلسبلمية، بالشريعة يتعلق
 اإلسبلمية بالشريعة متعلقاً  يكوف أف ينبغي المرفوع حكم في الموقوؼ الحديث يكوف
 من يكوف أف يمكن ألنو القصيد، بيت ىنا لماذا؟ قبلها، بما متعلقاً  وليس

 بدء من معناه...  السبلـ عليو الرسوؿ قبل بما يتعلق الذي والتاريخ اإلسرائيليات،
 .القبيل ىذا من ىو وبعثتو السبلـ عليو الرسوؿ قبل ما إلى الخلق
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 يمكن ال وىو ومخلوقات، عجائب من السماوات في عما يتحدث حديث جاءنا فإذا
 لكن المرفوع، حكم في ىذا إذاً  الذىن إلى فيتبادر واالجتهاد بالرأي جزماً  يقاؿ أف
 الذين بعض من الصحابي ىذا تلقاىا التي اإلسرائليات من ىذا يكوف أف ممكن ال،

 يراد والذي الموقوؼ الحديث يكوف أف فينبغي ولذلك والنصارى، اليهود من أسلموا
 .السابقة بالشرائع عبلقة لو ليس بأنو يوحي ما المرفوع حكم في نجعلو أف

 التي اإلسرائيلية األمور من يكوف أف يمكن عمرو بن اهلل عبد عن الحديث فهذا
 اآلف...  ثابت الذي لكن المبلئكة، خلق ومن العجائب، من السماء في عما تتحدث
 اإلسرائليات، من يكوف أف يمكن ال ىذا أف فوراً  اإلنساف يشعر تمامًا، ذاؾ عكس

 ىو؟ ما مناص، وال المرفوع حكم في موقوؼ إذاً  فهو
 نزؿ: عنو اهلل رضي قاؿ الصحيح، بالسند عباس ابن عن والمروي المعروؼ الحديث

 حسب أنجماً  نزؿ ثم واحدة، جملة الدنيا السماء في العزة بيت إلى القرآف
 حديثو كاف فلو واإلنجيل، التوراة عن وليس القرآف عن يتحدث: إذاً  فهو الحوادث،

 نقوؿ أف نستطيع ال: فيقاؿ السابق، االحتماؿ ورد واإلنجيل التوراة عن الموقوؼ ىذا
 ال بو يتعلق ما وكل القرآف وأحكاـ بالقرآف يتعلق داـ ما لكن المرفوع، حكم في ىو

 عليو الرسوؿ من تلقاه قد الراوي ويكوف إال غيبي بشيء عنو يتحدث أف يمكن
 من تلقاه عباس ابن يعرؼ أين من غيب ىذا جملة نزؿ القرآف كوف ألنو السبلـ،

 دقيق تفصيل الدنيا السماء في العزة بيت إلى ونزؿ مستحيل، ىذا اإلسرائليات بعض
 كما معو العلماء يتعامل الحديث ىذا لذلك إليو، يصل أف البشري للعقل[ يمكن ال]
 .وسلم وآلو عليو اهلل صلى النبي إلى برفعو فيو عباس ابن صرح قد كاف لو

 بحكم عليها يحكم أف أبداً  السهل من ليس الموقوفة األحاديث إف: باختصار
 .العلم أىل كبار إال يستطيعو ال وذلك جداً، ودقيقة دقيقة بدراسة إال المرفوع

 .شيخنا يا خير اهلل جزاؾ: سؤاؿ
 .فيك اهلل بارؾ وإياؾ: الشيخ
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 .والثنايا واألضراس بالنواجذ عليها عضوا فريدة فائدة ىذه: مداخلة
 .خيراً  اهلل جزاؾ: الشيخ

 .مكذوب مبتدع دعاء" العرش دعاء" يسمى ما المسألة السادسة عشرة:
 علية اهلل صلى النبي أتى السبلـ علية جبريل إف قيللفظو ) العرش دعاء يسمى ما

 وقد ، واإلكراـ بالتحية ويخصك ، السبلـ يقرئك السبلـ!  محمد يا:  فقاؿ وسلم
 مثل وذنوبو خطاياه وتكوف يدعو عبد من ما!  محمد يا ، الشريف الدعاء ىذا أوىبك
 إال ، واألرض السموات وبوزف األمطار وقطر ، األشجار أوراؽ وعدد ، البحار أمواج
 ومكتوب ، العرش حوؿ مكتوب الدعاء ىذا!  محمد يا.  لو كلو ذلك تعالى اهلل غفر
 من ما!  محمد يا: ....  فيو ورد ومما..  فيها ما وجميع ، وأبوابها الجنة حيطاف على
 الرمل ومثل ، السماء نجـو عدد كانت ولو ذنوبو غفرت إال الدعاء ىذا قرأ عبد

 وعدد ، الطيور ريش وعدد الجباؿ ووزف ، األشجار وورؽ ، األمطار وقطر ، والحصى
 ، كلو ذلك تعالى اهلل يغفر ، والدواب الوحوش وعدد ، واألموات األحياء الخبلئق

 وخلق ، والمبلئكة والجن واإلنس ، أقبلما واألشجار ، مدادا البحار صارت ولو
 يقدروف وال ، األقبلـ وتكسر ، المداد لفني ، القيامة يـو لي يكتبوف واآلخرين األولين

 بهذا:  عنو تعالى اهلل رضي الخطاب بن عمر وقاؿ.  الدعاء ىذا ثواب حصر على
 نسيت:  عنو تعالى اهلل رضي عفاف بن عثماف وقاؿ.  واإليماف اإلسبلـ ظهر الدعاء
 بكر أبو سيدنا وقاؿ.  الدعاء ىذا ببركة القرآف حفظ اهلل فرزقني كثيرة مرارا القرآف

 في وسلم عليو اهلل صلى النبي إلى أنظر أف أردت كلما:  عنو تعالى اهلل رضي الصديق
:  عنو ورضي وجهو اهلل كـر طالب أبي بن علي سيدنا وقاؿ.  الدعاء ىذا أقرأ ، المناـ
 ىذا ببركة الكفار على ينصرني تعالى وكاف ، الدعاء ىذا أقرأ الجهاد في أشرع كلما

 اهلل أغناه فقيرا كاف أو ، تعالى اهلل شفاه ، مريضا وكاف الدعاء ىذا قرأ ومن.  الدعاء
 خلص دين عليو كاف وإف ، عنو زاؿ غم أو ىم بو وكاف الدعاء ىذا قرأ ومن ، تعالى

 شر آمنا ويكوف ، تعالى اهلل خلصو قراءتو من وأكثر سجن في كاف وإف ، منو
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 لي قاؿ:  وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سيدنا قاؿ.  السلطاف وجور ، الشيطاف
 موضعو من لزاؿ جبل على ونية قلب بإخبلص الدعاء ىذا قرأ من!  محمد يا:  جبريل

 بلغت ما بالغة ذنوبو كانت ولو قبره في الميت ذلك تعالى اهلل يعذب ال قبر على أو ،
 أجر لو يكوف لمؤمنين وعلمو الدعاء ىذا تعلم من وكل.  األعظم اهلل أسم فيو ألف ؛

 اهلل أعده ما يرى حتى يموت وال ، الشهداء أرواح مع روحة وتكوف ، اهلل عند عظيم
 كثيرا خيرا تجد األوقات سائر في الدعاء ىذا قراءة فبلـز.  المقيم النعيم من لو تعالى

 يوفقنا وأف ، قراءتو على اإلعانة تعالى اهلل فنسأؿ.  تعالى اهلل شاء إف مستمرا
 ، العالمين رب هلل والحمد ، خبير وبعباده قدير شاء ما على إنو ، لطاعتو والمسلمين

 والتابعين وصحبو آلو وعلى محمد سيدنا أجمعين الخلق أشرؼ على والسبلـ والصبلة
 المبين الحق الملك اهلل إال إلو ال:  الرحيم الرحمن اهلل بسم:  الدعاء.  الدين يـو إلى

 إني سبحانك ، األولين آبائنا ورب ربنا اهلل إال إلو ال ، اليقين العدؿ اهلل إال إلو ال ،
 يحي والحمد الملك لو ، لو شريك ال وحده اهلل إال إلو ال ، الظالمين من كنت

 ال.  قدير شيء كل على وىو ، المصير وإليو ، الخير بيده يموت ال حي وىو ويميت
 السموات نور يا اللهم ، لعظمتو خضوعا اهلل سبحاف ، بربوبيتو إقرارا اهلل إال إلو

 دياف يا ، واألرض السموات جبار يا ، واألرض السموات عماد يا ، واألرض
 يا ، واألرض السموات مالك يا ، واألرض السموات وارث يا ، واألرض السموات

 ، واألرض السموات قيـو يا ، واألرض السموات عالم يا ، واألرض السموات عظيم
 أنت إال إلو ال ، الحمد لك أف أسألك إني اللهم.  اآلخرة ورحيم الدنيا رحمن يا

 أرحم يا برحمتك ، واإلكراـ الجبلؿ ذو ، واألرض السموات بديع ، المناف الحناف
 ، اهلل رسوؿ محمد وأف اهلل إال إلو ال أف أشهد ، وأمسينا أصبحنا اهلل بسم.  الراحمين

 في من يبعث اهلل وأف فيها ريب ال آتية الساعة وأف ، حق والنار ، حق الجنة وأف
 كمثلو ليس أكبر اهلل.  غيره رازؽ وال ، فضلو إال يرجى ال الذي هلل الحمد.  القبور
 صبلتي في أسألك إني اللهم.  البصير السميع وىو السماء في وال األرض في شيء
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 أمري بها وتصلح ، ذنبي بها وتغفر ، كربي بها وتكشف ، قلبي بها تطهر بركة ودعائي
 سقمي بها وتشفي ، وغمي ىمي بها وتكشف ، شري بها وتذىب ، فقري بها وتغني ،
.  وجهي بها وتبيض ، شملي بها وتجمع ، حزني بها وتجلو ، ديني بها وتقضي ،

 ، خلفي ومن يدي بين من واحفظنى ، عثرتي واقبل ، عورتي استر اللهم............ 
 اللهم.  الغافلين من تجعلني وال ، تحتي ومن فوقي ومن ، شمالي وعن يميني وعن
 على والنصر ، السعداء وعيش ، الشهداء ومنازؿ ، القضاء عند الصبر أسألك إني

 (.الراحمين أرحم يا آمين.  العالمين رب يا ، األنبياء ومرافقة ، األعداء
 ومن ، بو العمل وال روايتو وال نقلو يجوز ال ، مصنوع مختلق كذب الدعاءوىذا 

 وسلم عليو اهلل صلى محمد نبينا وكاف ، الشديد للوعيد تعرض ذلك في تساىل
 دعاء ديننا في يعرؼ ال إذ ، عليو بادية والكذب الوضع وعبلمة ، القيامة يـو خصمو
 شريعتنا في موجودا ذلك من شيء كاف ولو ، فيها المبالغ الفضائل ىذه كل لو تكوف

 يرد فلم الدعاء ىذا أما ، وروايتو نقلو في تتسابق الصحيحة األسانيد عشرات لوجدت
 . ضعيف بإسناد وال

 عبلمات عن حديثو في( ٜٔ/ص" )المنيف المنار" في اهلل رحمو القيم ابن يقوؿ
 : الموضوع الحديث

 وىي:  وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ مثلها يقوؿ ال التي المجازفات على اشتمالو" 
 تلك من اهلل خلق اهلل إال إلو ال قاؿ من: ) المكذوب الحديث في كقولو ، جدا كثيرة

( لو اهلل يستغفروف ، لغة ألف سبعوف لساف لكل ، لساف ألف سبعوف لو طائرا الكلمة
 أف إما:  أمرين أحد من واضعها حاؿ يخلو ال التي ، الباردة المجازفات ىذه وأمثاؿ
 بإضافة بالرسوؿ التنقيص قصد زنديقا يكوف أف وإما ، والحمق الجهل غاية في يكوف

 . انتهى"  إليو الكلمات ىذه مثل
 ( :ٖٗٛ/ٕ" )النكت" في حجر ابن ويقوؿ
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 أو اليسير األمر على الشديد بالوعيد اإلفراط الوضع على الدالة القرائن جملة ومن" 
"  والطرقية القصاص حديث في موجود كثير وىذا ، اليسير الفعل على العظيم بالوعد
 . انتهى
 ( :ٖٖٚ-ٕٖٚ/ٕٗ" )الدائمة اللجنة فتاوى" في جاء

 ، لو أصل ال ، مبتدع دعاء( العرش دعاء وفضائل العرش دعاء: ) بػ المسمى الدعاء" 
 من اختراع من فهو ، معتمد مرجع إلى ينسب ولم ، والسنة الكتاب من عليو دليل وال

 باسمك أسألك: ) قولو مثل ، مكذوبة ألفاظ وفيو ، مجهوؿ وواضعو ، وضعو
 عزرائيل كف وعلى ، إسرافيل جبهة وعلى ميكائيل وعلى جبريل جناح على المكتوب

 ألجل مكذوبة وعود وفيو ،( عليك عبادؾ أسرار وبحق ونكيرا منكرا بو سميت الذي
 يـو اهلل حشره واحدة مرة بو دعا من: ) قولو مثل ، المبتدع الدعاء بهذا الناس إغراء

 (إلخ. .  يتؤلأل ووجهو القيامة
 ألف ثواب لو ويكتب( )إلخ. .  األمطار وقطر البحر ماء من أكثر ذنوب لو كاف وإف)

.  اهلل أطعمو جائع أو ، اهلل سقاه عطشاف أو ، اهلل أمنو خائف قرأه وإف ، مبرورة عمرة
 واإلنس الجن من وأمن ، زوجها أكرمها زوجة أو ، برئ عاىة ذو حملو وإف( )إلخ

 آخر إلى. .(  غائبا كاف إف أىلو إلى ورجع ، واألمراض واألوجاع والشياطين والمردة
 . كذبو
 . اهلل بغير والتعلق والحروز التمائم تعليق إلى دعوة وىذا

 ألنو ؛ الناس بين يروجو من ومعاقبة ، منو وجد ما وإتبلؼ ونشره توزيعو منع فالواجب
 على اهلل وصلى ، التوفيق وباهلل.  والحروز التمائم وتعليق والخرافات البدع لنشر دعوة
 . انتهى"  وسلم وصحبو وآلو محمد نبينا

 (؟عرشك من العز بمعاقد أسألك) حديثىل صح  المسألة السابعة عشرة:
 اهلل رضي مسعود بن اهلل عبد عن حديثا قرأت (:ٜٖٗ/ٙسئل علماء اللجنة الدائمة )

 نهار أو ليل من تصليهن ركعة عشرة اثنتا»:  قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي عن عنو
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 وصل وجل عز اهلل على فأثن صبلتك آخر في تشهدت فإذا ركعتين كل بين وتتشهد
 سبع الكتاب فاتحة ساجد وأنت واقرأ اسجد ثم وسلم عليو اهلل صلى النبي على

 كل على وىو الحمد ولو الملك لو ، لو شريك ال وحده اهلل إال إلو ال:  وقل ، مرات
 ومنتهى عرشك من العز بمعاقد أسألك إني اللهم قل ثم( مرات عشر) قدير شيء

 ، حاجتك سل ثم ، التامة وكلماتك األعلى وجدؾ األعظم واسمك كتابك من الرحمة
 بها يدعوف فإنهم السفهاء تعلموىا وال.  وشماال ، يمينا سلم ثم رأسك ارفع ثم

 .؟ صحيح الحديث ىذا فهل.  «فيستجابوف
 الترغيب في المنذري الحافظ وأورده الحاكم أخرجو المذكور الحديث فأجابوا:

 الحافظ شيخنا وقاؿ:  قاؿ ، النيسابوري خداش بن عامر بو تفرد:  وقاؿ والترىيب
 وىو ، البلخي ىاروف بن عمر عن بو تفرد وقد ، مناكير صاحب كاف الحسن أبو

 جهة من ضعيف الحديث أف تعرؼ وبهذا، وحده مهدي ابن عليو أثنى ، متهم متروؾ
 السجود في القرآف قراءة عن النهي على الصحيحة األحاديث دلت وقد ىذا، اإلسناد

 صحتو لعدـ بو العمل يجوز فبل المتن، جهة من أيضا ضعيفا الحديث فيكوف ؛
 . التوفيق وباهلل .الصحيحة لؤلحاديث ومخالفتو

 باز بن اهلل عبد بن العزيز عبد من(: ٖٚٔ/ٗوقاؿ العبلمة ابن باز في مجموع فتاواه )
 لما اهلل وفقو العزيز عبد بن نواؼ المكـر األمير الملكي السمو صاحب حضرة إلى
 .آمين رضاه فيو

 عييد بن حسين بن علي األخ أخبرني فقد :بعد أما وبركاتو اهلل ورحمة عليكم سبلـ
 اللهم: )وىو الناس من كثير ألسنة على الجاري التوسل عن اإلفادة في رغبتكم عن
 . (عرشك من العز بمعاقد أسألك إني

 من أحد عن وال وسلم عليو اهلل صلى النبي عن أصل لو ليس الدعاء ىذا: والجواب
( الراية نصب كتابو في الزيلعي العبلمة ذكر وقد نعلم، فيما عنهم اهلل رضي أصحابو

 عن الكبير الدعوات كتابو في رواه اهلل رحمو البيهقي الحافظ أف (ٗ جػ ٕٕٚص)
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 الموضوعات في ذكره اهلل رحمو الجوزي ابن الحافظ وأف عنو اهلل رضي مسعود ابن
 والسبلـ، الصبلة عليو عليو، المكذوبات يعني وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ على

. وسلم عليو اهلل صلى النبي على مكذوبا لكونو بو التوسل يشرع ال أنو يعلم وبذلك
 في البيهقي ذكره كما روايتو في بعضهم زاد وقد معناة، يعرؼ ال محتمل مجمل وألنو
 األعظم وباسمك كتابك من الرحمة ومنتهى) نصو ما عرشك من: قولو بعد كتابو

 عنو اهلل رضي مسعود ابن حديث من أصل لها ليس الزيادة وىذه( التامة وكلماتك
 اهلل بأسماء التوسل شرعية على الشرعية األدلة دلت قد ولكن نعلم، فيما اللفظ بهذا

 َوِللَّوِ : }وجل عز اهلل قاؿ كما التامات اهلل وكلمات األعظم االسم فيها ويدخل وصفاتو
: قاؿ أنو وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن وثبت{ ِبَها فَاْدُعوهُ  اْلُحْسَنى اأْلَْسَماءُ 

 حتى شيء يضره لم خلق ما شر من التامات اهلل بكلمات أعوذ فقاؿ منزال نزؿ من»
 أيضا صحيحو في مسلم وروى صحيحو، في مسلم اإلماـ رواه «ذلك منزلو من يرتحل

 سجوده في يدعو وسلم عليو اهلل صلى النبي سمعت أنها عنها اهلل رضي عائشة عن
 منك بك وأعوذ عقوبتك من وبمعافاتك سخطك من برضاؾ أعوذ إني اللهم»: بقولو

 صحيح بسند أحمد اإلماـ وخرج «نفسك على أثنيت كما أنت عليك ثناء أحصي ال
: فيقوؿ يتعوذ كاف وسلم عليو اهلل صلى النبي أف التميمي خنبش بن الرحمن عبد عن

 وبرأ وذرأ خلق ما شر من فاجر وال بر يجاوزىن ال التي التامات اهلل بكلمات أعوذ»
 ومن األرض في ذرأ ما شر ومن فيها يعرج ما شر ومن السماء من ينزؿ ما شر ومن
 بخير يطرؽ طارقا إال طارؽ كل شر ومن والنهار الليل فتن شر ومن منها يخرج ما شر

 الصحيحين في ثبت وقد كثيرة، وصفاتو اهلل بأسماء التوسل في واألحاديث «رحمن يا
 غار إلى المبيت أواىم قبلنا كاف ممن ثبلثة أف وسلم عليو اهلل صلى النبي عن

 من ينجيكم لن إنو: بينهم فيما فقالوا الغار فم عليهم فسدت صخرة عليهم فانطبقت
 إلى أحدىم وتوسل سبحانو اهلل فدعوا أعمالكم بصالح اهلل تدعوا أف إال الصخرة ىذه
 الزنا عن بعفتو الثاني توسل ثم الشيء بعض الصخرة فانفجرت لوالديو ببره سبحانو اهلل
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 الثالث توسل ثم الخروج يستطيعوف ال لكنهم أكثر الصخرة فانفجرت عليو القدرة بعد
 شرعية على يدؿ الحديث وىذا. فخرجوا الصخرة فانفجرت ألىلها األمانة بأدائو

 كما وشفاعتو الحي بدعاء التوسل ذلك ومن األعماؿ، بصالح سبحانو اهلل إلى التوسل
 لهم، يدعو أف وسلم عليو اهلل صلى النبي من يطلبوف عنهم اهلل رضي الصحابة كاف
 سبحانو اهلل فدعا لهم يستسقي أف وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سألوا أجدبوا ولما
 اهلل فأنزؿ «أغثنا اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم»: وقاؿ يديو ورفع الجمعة خطبة في

 واستغاث وخطبهم ركعتين بهم فصلى الصحراء إلى بهم خرج ومرة الحاؿ، في المطر
 .سبحانو اهلل فأغاثهم يديو ورفع الدعاء في وألح إليو وتضرع سبحانو اهلل

 عبد بن العباس أمر عنو اهلل رضي الخطاب بن عمر عهد في الجدب وقع ولما
 اهلل رضي العباس فدعا بالناس يستغيث أف وسلم عليو اهلل صلى النبي عم المطلب

 .الشرعية التوسبلت ىي فهذه .اهلل فأغاثهم دعائو على المسلموف وأمن عنو
 بدعة بل مشروع غير توسل فهو فبلف ذات أو فبلف حق أو فبلف بجاه التوسل أما

 .العلم أىل جمهور عند
 جميعا وأعمالنا قلوبنا يصلح وأف بو، والعمل النافع للعلم وإياكم يوفقنا أف اهلل وأسأؿ

 ما لكل المسلمين أمر والة وجميع أمرنا والة يوفق وأف كلمتو، ويعلي دينو ينصر وأف
 والسبلـ عليو، والقادر ذلك ولي إنو واآلخرة، الدنيا في عباده أمر وصبلح رضاه فيو

 ا.ىػ وبركاتو اهلل ورحمة عليكم
 ىؤالء ترى أنك حقاً  الغريب ومن: (ٜٗ - ٜٕص) التوسلوقاؿ العبلمة األلباني في 

 في منها شيئاً  يستعلموف يكادوف فبل السابقة، المشروعة التوسل أنواع عن يعرضوف
 وتراىم عليها، األمة وإجماع والسنة الكتاب في ثبوتها مع الناس تعليمهم أو دعائهم

 عز اهلل يشرعها لم ابتدعوىا وتوسبلت اخترعوىا، أدعية إلى يعمدوف ذلك من بدالً 
 عن ينقل ولم ،- وسلم وآلو عليو اهلل صلى - المصطفى رسولو يستعملها ولم وجل،
 مختلف إنها: فيها يقاؿ ما وأقل الفاضلة، الثبلثة القروف أصحاب من األمة ىذه سلف
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{ خير ىو بالذي أدنى ىو الذي أتستبدلوف: }وتعالى تبارؾ بقولو أجدرىم فما فيها،
 (.ٔٙ: البقرة)

 عطية بن حساف الجليل التابعي صدؽ تؤكد التي العلمية الشواىد أحد ىذه ولعل
 سننهم من اهلل نزع إال دينهم في بدعة قـو ابتدع ما: )قاؿ حيث رحمو المحاربي

 (.القيامة يـو إلى إليهم يعيدىا ال ثم مثلها،
 كبار إنكارىا إلى سبقنا بل المبتدعة، التوسبلت تلك بإنكار نحن ننفرد ولم ىذا

 حنيفة أبي مذىب وىو أال المتبعة، المذاىب بعض في ذلك وتقرر والعلماء، األئمة
-الحنفية كتب أشهر من وىو-( ٖٓٙ/ ٕ" )المختار الدر» في جاء فقد اهلل، رحمو

 :نصو ما
 بو المأمور فيو، المأذوف والدعاء بو، إال اهلل يدعو أف ألحد ينبغي ال: حنيفة أبي عن)

 {(.بها فادعوه الحسنى األسماء وهلل: }تعالى قولو من استفيد ما
 الفقو في الكبير كتابو في الُقدوري وقاؿ(.ٕٓٛ/ ٘" )الهندية الفتاوى» في ونحوه

 يوسف أبو حدثنا الوليد بن بشر قاؿ(: )الكراىة باب) في" الكرخي شرح» بػ المسمى
 من العز بمعاقد: يقوؿ أف وأكره بو، إال اهلل يدعو أف ألحد ينبغي ال: حنيفة أبو قاؿ

 عرشو من العز معقد: يوسف أبو قاؿ يوسف، أبي قوؿ وىو خلقك، بحق أو عرشك،
 وبحق ورسلك، أنبيائك بحق أو فبلف، بحق: يقوؿ أف وأكره ىذا، أكره فبل اهلل، ىو

 حق ال ألنو تجوز ال بخلقو المسألة: الُقدوري قاؿ الحراـ، والمشعر الحراـ البيت
 وقاؿ" الجليلة القاعدة» في اإلسبلـ شيخ نقلو(.وفاقاً  تجوز فبل الخالق، على للخلق

: الرجل يقوؿ أف وصاحباه حنيفة أبو كره(: )ٕ٘ٛ/ ٕ" )اإلحياء شرح» في الزبيدي
 الحراـ، والمشعر الحراـ البيت بحق أو ورسلك، أنبيائك بحق أو فبلف، بحق أسألك
 يقوؿ أف ومحمد حنيفة أبو كره وكذلك حق، اهلل على ألحد ليس إذ ذلك، ونحو

 األثر بلغو لما يوسف أبو وأجازه عرشك، من العز بمعاقد أسألك إني اللهم: الداعي
 (.فيو
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: وقاؿ الموضوعات في الجوزي ابن رواه يصح، ال باطل إليو المشار األثر لكن: أقوؿ
 فبل( ٖٕٚ) الراية نصب في الزيلعي الحافظ وأقره ،(شك ببل موضوع حديث ىذا)

 التوسل إلى يعود( عرشك من العز بمعاقد أسألك: )القائل قوؿ كاف وإف بو، يحتج
 عن تغني سبق، كما أخرى بأدلة مشروع توسل فهو وجل، عز اهلل صفات من بصفة

 عرشك، من العز بمعاقد أسألك: )اهلل رحمو االثير ابن قاؿ. الموضوع الحديث ىذا
: معناه وحقيقة منو، انعقادىا بمواضع أو العز، العرش بها استحق التي بالخصاؿ أي
 (.الدعاء من اللفظ ىذا يكرىوف حنيفة أبي وأصحاب عرشك، بعز

 يكوف العز، العرش بها استحق التي الخصاؿ وىو الشرح، ىذا من األوؿ الوجو فعلى
 ىو الذي الثاني الوجو على وأما جائزاً، فيكوف تعالى اهلل صفات من بصفة توسبلً 

 كلٍ  وعلى جائز، غير فيكوف بمخلوؽ توسل فهو العرش، من العز انعقاد مواضع
 .سبق بما فنكفي ثبوتو، لعدـ والتأويل البحث في زيادة يستحق ال فالحديث

 
 (بالكرسي اإليماف في باب)

 .القدمين موضع وأنو العرش يدي بين الكرسي أف: السنة أىل قوؿ ومن: محمد قاؿ
 بن اهلل عبد بكر أبي عن وضاح، ابن عن خالد بن أحمد عن إسحاؽ وحدثني - ٖٙ

 عن ليث، عن المحاربي، محمد بن الرحمن عبد حدثنا: قاؿ شيبة أبي بن محمد
 كالمرآة وىي بالجمعة جبريل أتاني): عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ أنس، عن عثماف،
 من واديا الجنة في اتخذ وتعالى تبارؾ الرب إف: وفيو الحديث وذكر...  البيضاء
 الكرسي فح ثم كرسيو، على عليين من ىبط الجمعة يـو كاف فإذا أبيض، مسك
 .ٔ(عليها فيجلسوف النبيوف يجيء ثم بالجوىر، مكللة ذىب من بمنابر

                                                           

 ، ٚٚٗ/ٔ)  شيبة أبي ابن أخرجوإسناد المصنف ضعيف، ولكن للحديث طرؽ أخرى، فقد  ٔ
 الرد في منده وابن ،(ٕٖٓ ،ٜٕٔ-ٜٕٓص) الجهمية على الرد في والدارمي ،(ٚٔ٘٘ رقم
 ،(كشف -ٜٕٔ٘) والبزار ،(ٕٕٛٗ رقم ، ٕٕٛ/ٚ) يعلى وأبو ،(ٔٓٔص) الجهمية على
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: قاؿ سبلـ بن يحيى عن داود، أبي عن الحسن بن عليعن  أبي وحدثني - ٖٚ
 رضي عباس ابن عن جبير، بن سعيد عن الدىني عمار عن ىبلؿ بن المعلى حدثني

 يعلم وال القدمين، موضع واألرض السماوات وسع الذي الكرسي إف): قاؿ عنو اهلل
 .ٔ(خلقو الذي إال العرش قدر

                                                                                                                                                  

 ،(ٕٓ٘/ٔ) السنة في أحمد بن اهلل وعبد (،ٛٛومحمد بن عثماف بن أبي شيبة في العرش )رقم 
، واآلجري في (ٕٗٛٓ رقم ، ٖٗٔ/ٕ) األوسط فى والطبرانى ،(٘ٚٔ/ٕٙ) تفسيره في والطبري

(، وابن ٘ٙ،  ٗٙ،  ٖٙ،   ٕٙ،  ٓٙ،  ٜ٘(، والدارقطني في الرؤية )رقم ٕ٘ٙالشريعة )ص
 عنو قاؿ والحديث( ٜٕٙ-ٜٕٗ/ٕ) الموضح في والخطيب(، ٕٔٔطهماف في مشيختو )رقم 

 في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ وقاؿ جيد، أحدىما بإسنادين روي(: ٖٓٗ/ٗ) الترغيب في المنذري
 من مشهور اآلخرة في الجمعة يـو تقدير في الحديث ىذا أصل( : ٔٓٔ/ٛ) الجهمية تلبيس
 لو(: ٕٖ) رقم الحديث تحت وقاؿ الطرؽ، وافر مشهور(: ٖٓ) العلو في الذىبي وقاؿ طرؽ،
 صححو(: ٖ٘) اإلسبلمية الجيوش اجتماع في القيم ابن اإلماـ وقاؿ بعضا، بعضها يقوي طرؽ

 أئمة رواه الشاف عظيم كبير حديث ىذا(: ٜٕٔص) األرواح حادي في وقاؿ الحفاظ، من جماعة
(: ٚٛ/ٕ) الكبرى الخصائص في السيوطي وقاؿ مسنده، الشافعي بو وجمل بالقبوؿ وتلقوه السنة
 صحيح فالحديث وبالجملة(: ٖٖٜٔ) الصحيحة في األلباني العبلمة وقاؿ جيدة، طرؽ من روي

 ثم ،(ٙٛ) الصحيحين في ليس مما المسند الصحيح في مقبل الشيخ وحسنو طرقو، بمجموع
 بن الصعق لكن. الحسن إسناده ظاىر( : ٜ٘ص) الصحة ظاىرىا معلة أحاديث في وقاؿ عاد

 وأبو البخاري فيو قاؿ اليقظاف أبو عثماف ىو والرجل حاتم أبو قاؿ كما رجبل نقص فيو وىم حزف
   .الحديث منكر حاتم

الطحاف، وىو كذاب باإلتفاؽ كما في  ىبلؿ بن المعلىإسناد المصنف تالف، من أجل  ٔ
: رقم ٕٛٗ/ ٔ) التوحيد في خزيمة ابنالتقريب، ولكن لؤلثر طرؽ أخرى يصح بها، وقد أخرجو 

 ابن اهلل وعبد المريسي، على الرد في والدارمي ،(ٔٙ) العرش في شيبة أبي بنمحمد و  ،(ٗ٘ٔ
 ،(ٕٕٛ/ ٕ) المستدرؾ في والحاكم(، ٖٙوالدارقطني في الصفات )رقم  السنة، في أحمد اإلماـ

األثر و (، ٕٕ٘/ٜ(، والخطيب في تاريخو )ٕٛٚ/ رقم ٕوالبيهقي في األسماء والصفات )
 العبلمة وصححو(: رواتو ثقات، ٔٙوقاؿ الذىبي في العلو )ص الذىبي، الحاكم وأقره صححو
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 عن أسد، عن مرزوؽ، بن نصر عن العناقي، عن مطرؼ، بن أحمد وحدثني - ٖٛ
 أبي عن منبو، بن وىب وعن أبيو، عن إدريس، بن المنعم عبد عن زياد، بن يوسف
 فيو يطفح ماء بحر السماء ىذه تحت): قاؿ الفارسي سلماف عن النهدي، عثماف

 أسكنو ما وىو نوح، قـو اهلل أغرؽ البحر ذلك ومن ىذا، بحركم في ما مثل الدواب
 فالسماوات يشاء من بو فيغرؽ القيامة، يـو قبل وسينزلو للعذاب موضعو في اهلل

 .ٔ(يتؤلأل نور والكرسي الكرسي، جوؼ في والنار والجنة واآلخرة، والدنيا واألرض،
 عبد أف زر عن عاصم، عن سلمة بن حماد حدثنا: قاؿ موسى بن أسدوحدثني  – ٜٖ
 كل وبين عاـ، خمسمائة مسيرة يليها والتي الدنيا سماء بين ما): قاؿ مسعود بن اهلل

 عاـ، خمسمائة الكرسي وبين السابعة السماء وبين عاـ، خمسمائة مسيرة سماءين
 العرش، فوؽ واهلل الماء، فوؽ والعرش عاـ، خمسمائة مسيرة والماء الكرسي وبين
 .ٕ(عليو أنتم ما يعلم وىو

 فقو الباب:

                                                                                                                                                  

/ ٕ) التفسير عمدة في شاكر أحمد الشيخكذا صححو و  ،(ٕٓٔ ص) العلو مختصر في األلباني
ٖٔٙ.) 

 .أبيوو  إدريس بن المنعم عبدإسناده تالف من أجل  ٔ
وفي الرد  ،(٘ٓٔ،  ٜٓ،  ٖٚ)ص  المريسي على الرد في الدارمي أخرجو ( /ٕتعليق رقم / ) ٕ

،  ٛٛٙ/ٕ) العظمة في الشيخ أبوو  ،(ٖٕٗ/ٔ) التوحيد في خزيمة ابن (،ٔٛعلى الجهمية )رقم 
 ٕٕٛ/ٜ) الكبير في والطبراني ،( ٖٕٓٛ رقم ،ٙٓٗ/ٙ) المجالسة في والدينوري ،(ٜٕٚرقم 

( ٜٖٔ/ٚوابن عبد البر في التمهيد ) ،(ٚٓ٘) والصفات األسماء في والبيهقي ،(ٜٚٛٛ، رقم 
والخطيب في  ،(ٓٓٔص) اإلسبلمية الجيوش اجتماع في القيم ابن اإلماـ صححو والحديث

 في الهيثمي قاؿ، و صحيح إسناده (:ٖٓٔ،  ٖٙفي العلو )ص الذىبي وقاؿ( ٚٗ/ٕالموضح )
وصححو العبلمة األلباني في مختصر العلو  الصحيح، رجاؿ رجالو(: ٙٛ/ٔ) المجمع

 .حسن إسناده: المجالسة كتاب على تعليقو في مشهور الشيخ وقاؿ(، ٕ٘ٗ)ص
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 : ذكر المذاىب في الكرسي.مسألة
. العرش في قبل من واختلفت تعددت كما الكرسي في واختلفت األقواؿ تعددت قد

 :ىي الكرسي في واألقواؿ
 أولوا فقد ،ٔالجهمية قوؿ ىو القوؿ وىذا. العلم: بالكرسي المراد أف :األوؿ القوؿ

 إثبات عن منهم فراراً  ذلك وكل الملك، بمعنى العرش أولوا كما العلم بمعنى الكرسي
 .عرشو على واستوائو اهلل علو
 َوِسعَ } تعالى قولو تفسير في عنهما اهلل رضي عباس ابن عن روي بما استدلوا وقد

 . ٕ"علمو كرسيو: "قاؿ ،{َواأَلْرضَ  السََّماَواتِ  ُكْرِسيُّوُ 

                                                           

/ ٘": )الفتاوى مجموع" ،( ٖٙٛ ،ٖ٘ٛ/ ٔ": )الكشاؼ"و ،ٗٓٔ ص": والرد التنبيو: "انظر ٔ
 ( .ٓٔ/ ٖ": )المعاني روح تفسير"و ،ٔٚ ص": المريسي بشر على الرد"و ،( ٓٙ

/ ٕ) السنة كتاب في أحمد اإلماـ بن اهلل وعبد ،(٘ٔ/ ٖ) تفسيره في الطبري جرير ابن أخرجو ٕ
 كثير ابن تفسير في كما - حاتم أبي وابن ،(٘ٗ ص) الجهمية على الرد في منده وابن ،(ٚٙٔ

 وعبد ،(٘ٛٔ/ ٗ)التعليق تغليق في حجر ابن طريقو ومن السنة كتاب في والطبراني ،(ٚ٘ٗ/ ٔ)
 ،(ٚٔ/ ٕ) المنثور والدر ،(ٚٗ/ ٛ) الباري وفتح( ٙٛٔ/ ٗ) التعليق تغليق"  في كما حميد بن

 أبي بن جعفر عن مطرؼ، عن طرؽ من (ٙٛٔ - ٘ٛٔ/ ٗ) التعليق تغليق في حجر وابن
 .علمو كرسيو: قاؿ{ كرسيو وسع} عباس، ابن عن جبير، بن سعيد عن المغيرة،
 قد إذ روايتو على يعتمد ممن جعفر وليس األحمر، جعفر رواية من ىو: "الدارمي عنو قاؿواألثر 
 بن سعيد في بالقوي ىو وليس جعفر، عليو يتابع ولم: "منده ابن قاؿ، و "المتقنوف الرواة خالفو
 بن سعيد عن الدىني، عمار روى قد: " قاؿ ثم( ٛٗٔ/ ٕ) الميزاف في الذىبي وأقره ،"جبير

 ىذه أف إلى يشير فكأنو ". قدره يقدر ال والعرش قدمو، موضع كرسيو: قاؿ عباس، ابن عن جبير،
 جبير بن وسعيد عباس ابن وعن(: " ٚ٘ٗ/ ٔ) تفسيره في كثير ابن وقاؿ، المحفوظة ىي الرواية
 ابن عن والمحفوظ علمو،: أي ،{واألرض السموات كرسيو وسع} - تعالى - قولو في قاال أنهما
 سفياف طريق من يخرجاه، ولم الشيخين شرط على إنو: وقاؿ مستدركو في الحاكم رواه ما عباس

: " قاؿ أنو عباس، ابن عن جبير، بن سعيد عن البطين، مسلم عن الدىني، عمار عن الثوري،
 روي ماا.ىػ فالخبلصة أف  " - وجل عز - اهلل إال قدره  يقدر ال والعرش القدمين، موضع الكرسي
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 على يدؿ الذي وأما: "بقولو( ٔٔ/ ٖ) تفسيره في الطبري رجحو قد القوؿ وىذا
 ابن سعيد عن المغيرة أبي بن جعفر رواه الذي عباس ابن فقوؿ القرآف، ظاىر صحتو
 . ٔ"علمو ىو: قاؿ أنو عنو جبير

                                                                                                                                                  

 موضع: الكرسي: " قاؿ أنو عنو والمحفوظ ،ضعيف ال يثبت علمو كرسيو أف عباس ابن عن
 . " القدمين

 كيف جعفر، ألبي العجب: قائبل الطبري تفسير على تعليقو في شاكر محمود الشيخ تعقبو وقد ٔ
 عن األثر بو جاء ما اآلية بتأويل أولى ىو الذي إف: فقاؿ بدأ فإنو! الموضع ىذا في قولو تناقض
: يقوؿ الموضع ىذا في عاد ثم الكرسي، صفة في الحديث من وسلم، عليو اهلل صلي اهلل رسوؿ

 وإما ىذا فإما. سبحانو اهلل علم أنو عباس ابن فقوؿ القرآف، ظاىر صحتو على يدؿ الذي وأما
 األوؿ، الحديث في جاء الذي ىو" الكرسي"معنى في التأويبلت أولى يكوف أف ممكن وغير ىذا،

 تأويل في يجمع وكيف. القرآف ظاىر صحتو على دؿ أنو زعم كما ،"العلم" أيضا معناه ويكوف
 بن سعيد عن المغيرة، أبي بن جعفر خبر كاف وإذا!! والجوىر الصفة في مختلفاف معنياف واحد،
 بن سعيد عن البطين، مسلم رواه الذي اآلخر الخبر فإف اإلسناد، صحيح عباس، ابن عن جبير،
 مجمع في وكما الحاكم، قاؿ كما الشيخين، شرط على اإلسناد صحيح عباس، ابن عن جبير،
: األثر على التعليق في بينتو كما ،"الصحيح رجاؿ ورجالو الطبراني، رواه" ٖٕٖ: ٙ الزوائد

 وأما. لو التسليم يجب بمرجح إال اآلخر من أرجح أحدىما يكوف فلن فيها، قيل ومهما. ٕٜٚ٘
 الدىنى، عمار رواه ما عباس ابن عن والصحيح: "الكرسي ذكر في قاؿ فقد األزىري منصور أبو
 وأما القدمين، موضع الكرسي: "قاؿ أنو عباس ابن عن جبير، بن سعيد عن البطين، مسلم عن

 في عنو روى ومن: قاؿ. صحتها على العلم أىل اتفق رواية وىذه: قاؿ. قدره يقدر ال فإنو العرش
 .اهلل شاء إف الحق أىل قوؿ ىو وىذا ،"أبطل فقد العلم، أنو الكرسي

 رحمة شيء كل وسعت ربنا: "تعالى بقولو ،"العلم"ىو الكرسي بأف بعد يستدؿ أف الطبري أراد وقد
 لقولو كذلك يجعلها ولم واحدة؟ آية في وىما ،"الرحمة"ىو" الكرسي"يجعل لم فلم ،"وعلما
" شيء كل وسعت ورحمتي أشاء من بو أصيب عذابي قاؿ: "ٙ٘ٔ: األعراؼ سورة في تعالى

 مثلو كاف من عنو يجل جدا، ضعيف الطبري، فعل كما اآلية ىذه من الكرسي معنى واستخراج
 .ودقة ولطفا حذرا
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 الحسن عن مروي القوؿ وىذا. نفسو العرش ىو بالكرسي المراد أف: الثاني القوؿ
: يقوؿ الحسن كاف: قاؿ الضحاؾ عن جويبر عن بسنده جرير ابن روى فقد البصري،

 واعتمد القوؿ، ىذا إلى جرير ابن ماؿ وقد -ضعيف وإسناده- ،"العرش ىو الكرسي"
 عليو اهلل صلى النبي إلى امرأة أتت: قاؿ خليفة بن اهلل عبد حديث على ذلك في

 إف: "قاؿ ثم ذكره، تعالى الرب فعظم الجنة، يدخلني أف اهلل أدع: فقالت وسلم
 ثم أصابع، أربع مقدار منو يفضل فما عليو ليقعد وإنو واألرض السموات وسع كرسيو

 وىو" ثقلو من ركب إذا الجديد الرحل كأطيط أطيط لو وإف: فجمعها بأصابعو قاؿ
 .ٔيثبت ال منكر ضعيف حديث

                                                           

 الهمداني أحمد بن الحسن العبلء أبو رواه .منكر (:ٙٙٛقاؿ العبلمة األلباني في الضعيفة ) ٔ
:  القطواني زياد أبي بن اهلل عبيد عن الطبراني طريق من( ٔ/ ٓٓٔ) الصفات حوؿ لو فتيا في

 بن عمر عن خليفة بن اهلل عبيد عن إسحاؽ أبي عن إسرائيل حدثنا:  بكير أبي بن يحيى حدثنا
 فعظم ، الجنة يدخلني أف اهلل ادع:  فقالت وسلم عليو اهلل صلى النبي امرأة أتت:  قاؿ الخطاب

 من(  ٜ٘/  ٔ" )  المختارة"  في المقدسي الضياء ورواه . فذكره:  قاؿ ثم ، وجل عز الرب
"  في الدشتي محمد أبو رواه وكذلك.  بو بكير أبي ابن عن أخرى طرؽ ومن ، بو الطبراني طريق

 قاؿ ولكنو بو بكير أبي ابن عن وغيره الطبراني طريق من(  ٖ٘ٔ - ٖٗٔ" )  الحد إثبات كتاب
 مزدوج بين خطأ وىو:  قاؿ كذا " . ومسلم البخاري شرط على رواتو ، صحيح حديث ىذا: " 

 حباف ابن غير يوثقو لم خليفة بن اهلل عبد فإف ، شرطهما على رواتو وال ، بصحيح الحديث فليس
 يكاد ال: "  ىذا خليفة ابن في الذىبي قاؿ ولذلك ، مرارا بيانو تقدـ كما بو يعتد ال وتوثيقو ،

"  في إسحاؽ ابن حديث ومثلو .عندي منكر حديث ىو بل!  ؟ الصحة للحديث فأنى ،"  يعرؼ
 بو ليئط وإنو ، القبة مثل ىكذا وأرضو سماواتو لعلى عرشو إف: "  آخره وفي ، وغيره"  المسند

 ، عنو الطرؽ من شيء في بالسماع يصرح ولم ، مدلس إسحاؽ وابن" .  بالراكب الرحل أطيط
 حجة إسحاؽ وابن ، فرد جدا غريب حديث ىذا( : "  ٖٕ ص" ) العلو"  في الذىبي قاؿ ولذلك

 أـ ىذا وسلم عليو اهلل صلى النبي أقاؿ أعلم فاهلل ، وعجائب مناكير ولو ، أسند إذا المغازي في
: " قاؿ. غيره إلو وال ، أسماؤه وتقدست ، جبللو جل شيء كمثلو فليس وجل عز اهلل وأما ؟ ال
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 ، وللعرش للرحل صفة فذاؾ ، الرحل في الحاصل األطيط جنس من العرش بذات الواقع األطيط
 " . ثابت نص بو يأت لم األطيط لفظ ثم.  وجل عز هلل صفة نعده أف اهلل ومعاذ

 :فهو اآلخر وأما ، العرش على القعود حديثي من األوؿ وىو الحديث حاؿ ىذا
 لم إني:  عباده لقضاء كرسيو على قعد إذا القيامة يـو للعلماء وجل عز اهلل يقوؿ"  - ٚٙٛ
 موضوع " . أبالي وال ، فيكم كاف ما على ، لكم أغفر أف أريد وأنا إال فيكم وحكمي علمي أجعل
 زىير بن أحمد حدثنا( :  ٕ/  ٖٚٔ/  ٔ" )  الكبير المعجم"  في الطبراني رواه . التماـ بهذا

 ابن حدثنا:  قاؿ ، الطالقاني إبراىيم حدثنا:  قاؿ ، مسلمة بن العبلء حدثنا:  قاؿ ، التستري
 . مرفوعا الحكم بن ثعلبة عن حرب بن سماؾ عن سفياف عن المبارؾ

 حدثنا:  خلف بن الهيثم حدثنا( :  ٕ/  ٖ٘" )  حديثو من جزء"  في الحربي الحسن أبو ورواه
 بن اهلل عبد أخبرنا:  قاؿ ، المفضل بن إسماعيل حدثنا:  سالم أبو مسلمة أبو مسلمة بن العبلء

"  في قاؿ ، سالم أبي بن مسلمة بن العبلء على مداره فإف موضوع سند وىذا: قلت .بو المبارؾ
 كاف:  طاىر ابن وقاؿ.  روى ما يبالي ال كاف ، عنو الرواية تحل ال:  األزدي قاؿ"  " : الميزاف

 فلم ،"  التهذيب"  في وكذا" .  الثقات عن الموضوعات يروي:  حباف ابن وقاؿ ، الحديث يضع
 " . بالوضع حباف ابن ورماه ، متروؾ" : "  التقريب"  في الحافظ قاؿ ولذا أحمد يوثقو
 سماه خلف بن والهيثم ، الطالقاني إبراىيم سماه زىير بن فأحمد شيخو، في عليو اختلف وقد

 ، الحديث ىذا إسناد سقوط ظهور ومع .أعرفهما لم فإني كاف وأيهما ، المفضل بن إسماعيل
 البصير العاقل منو يتعجب مما وىو ، إسناده وتقوية رجالو توثيق على العلماء من كثير تتابع فقد
 ،"  الكبير"  في الطبراني رواه( : "  ٓٙ/  ٔ" )  الترغيب"  في يقوؿ المنذري فهذا ، دينو في

 رواه( : "  ٕٙ/  ٔ" )  المجمع"  في الهيثمي قوؿ خطأ دونو كاف وإف ومثلو ". ثقات ورواتو
 أف إلى إشارة فيو كاف وإف"  موثقوف"  قولو ألف وذلك".  موثقوف ورجالو"  الكبير"  في الطبراني

 أنو آنفا عرفت وقد ، وثقو من ثمة بأف صريح فهو ، مقبوؿ معتبر غير توثيقا وثق من رجالو في
 ! تضعيفو على متفق
( : "  ٔٗٔ/  ٖ" )  تفسيره"  في كثير ابن الحافظ قوؿ الصواب عن القولين ىذين من وأبعد

 " . جيد إسناده
 الهيثمي قوؿ حكى ثم ،"  بو بأس ال( : "  ٕٕٔ/  ٔ" )  الآللي"  في السيوطي قوؿ ونحوه

 قوؿ كذلك وليس ، الحديث تقوية في نص والسيوطي كثير ابن من القوؿ فهذا.  المتقدـ
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 .ٔواألرض السموات بها يمسك التي قدرتو بالكرسي المراد أف: الثالث القوؿ
 الحائط لهذا اجعل: كقولك الكرسي، شيء كل أصل تسمي العرب إف: ىؤالء ويقوؿ

 .ويمسكو يعمده ما لو اجعل أي كرسياً،
 فلك أو البروج، فلك يسمونو ما أو الثامن، الفلك ىو الكرسي أف: الرابع القوؿ

 الفبلسفة من الهيئة علم في المتكلمين بعض القوؿ بهذا قاؿ وقد. الثوابت الكواكب
 الفلك ىو العرش أف قالوا الذين ىم وىؤالء وغيره سينا كابن للمسلمين المنسوبين

 .التاسع
 منو، أعظم والعرش العرش، يدي بين مخلوؽ عظيم جسم الكرسي إف: الخامس القوؿ
 .ٕوجل عز للبارئ القدمين موضع وىو

                                                                                                                                                  

"  ثقات رواتو: "  فقولو المنذري وأما ، وجهو عرفت فقد الهيثمي قوؿ أما ، والهيثمي المنذري
 الرواة عدالة وىو ، صحتو شروط من واحد شرط فيو الحديث سند أف عن اإلخبار فيو ما غاية

 في المذكورة كلها الصحة شروط اجتماع من البد ألنو ، الصحة يستلـز ال وحده وىذا ، وثقتهم
 ، السياؽ بهذا موضوع الحديث أف والخبلصة .الحديث أىل عند سنده الصحيح الحديث تعريف

 في اللفظة ىذه أعرؼ وال ، الكرسي على وتعالى تبارؾ اهلل قعود وىي جدا منكرة لفظة وفيو
 بذلك قطع كما متواترة وىي بل جدا كثيرة وىي النزوؿ أحاديث وخاصة ، صحيح حديث
 روي وقد .جزءا ذلك في ألف أنو وذكر ،(  ٜ٘ ، ٖ٘ ص" ) العلو"  في الذىبي الحافظ

 فبلبد ، بعض من ضعفا أشد وبعضها ، ضعيفة كلها أخرى طرؽ من اللفظة ىذه بدوف الحديث
 ابن بعضها أورد وقد كيف!  بعضا يقوي بعضها:  فيقوؿ لكثرتها أحد بها يغتر لئبل ذكرىا من

 ! .؟"  الموضوعات"  في الجوزي

 في الثقات أقاويل" ،( ٖ٘/ ٓٔ": )اللغة تهذيب" ،( ٕٙٚ/ ٔ": )القرطبي تفسير: "انظر ٔ
 ( .ٜٗٔ/ٙ": )العرب لساف" ،( أ/ٗٔ ؽ": )والصفات األسماء آيات تأويل

 ،( ب/ ٕٗ ؽ": )الثقات أقاويل" ،( ٜٖٓ/ ٔ": )كثير ابن تفسير" ،( ٗ٘/ ٘": )الفتاوى" ٕ
 .ٖٕٔ ص": الطحاوية العقيدة شرح" ،ٓٔ٘ ص": والصفات األسماء"
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 واقتدى نهجهم على سار ومن والتابعين الصحابة من السلف مذىب ىو القوؿ وىذا
 القرآف نزؿ التي العرب ولغة واإلجماع والسنة القرآف عليو دؿ ما ىو وىذا بسنتهم،

 .بها
 أو الشك إلى يدعو ال واضحاً  بياناً  وبينتو ىذا على الثابتة واآلثار فاألحاديث

 :واآلثار األحاديث تلك ومن االرتياب،
 رسوؿ فرأيت الحراـ المسجد دخلت ) :قاؿ عنو اهلل رضي الغفاري ذر أبي حديث

 عليك أنزؿ أيما: اهلل رسوؿ يا فقلت إليو، فجلست وحده وسلم عليو اهلل صلى اهلل
 بأرض ملقاة كحلقة إال الكرسي في السبع السموات وما الكرسي، آية: "قاؿ أفضل؟

 .ٔ( الحلقة تلك على الفبلة تلك كفضل الكرسي على العرش وفضل فبلة،
 لهذا الطرؽ سرد أف بعد( ٜٓٔرقم) الصحيحة األحاديث سلسلة في األلباني وقاؿ

 مخرج خرج والحديث صحيح، الطرؽ بهذه الحديث أف القوؿ وجملة: "الحديث
 الكرسي كوف في صريح وىو{ َواأَلْرضَ  السََّماَواتِ  ُكْرِسيُّوُ  َوِسعَ : }تعالى لقولو التفسير

 من على رد وفيو معنوياً  شيئاً  وليس بنفسو قائم وأنو العرش، بعد المخلوقات أعظم
 ".السلطاف وسعة الملك بمعنى تأولو

 السََّماَواتِ  ُكْرِسيُّوُ  َوِسعَ : }تعالى قولو تفسير في عباس ابن عن جاء ما وأيضاً 
 ".أحد قدره يقدر ال والعرش القدمين، موضع الكرسي: "قاؿ ،{َواأَلْرضَ 

 في القوؿ وىذا اآلية، في الوارد الكرسي معنى تفسير في عباس ابن عن ثابت وىذا
 األشعري، موسى وأبو مسعود، ابن منهم والتابعين الصحابة من كثير عن نقل الكرسي

 .وغيرىم ومجاىد،
 إجماع عليو حصل قد الكرسي في القوؿ ىذا أف العلماء من كثير ذكر فقد ولذلك
 .السلف

                                                           

ٔ  
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 والسنة بالكتاب ثابت الكرسي(: "ٗٛ٘/ ٙ) الفتاوى في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ
 ".السلف وإجماع

 واحد غير قاؿ كما -الكرسي- ىو وإنما(: "ٖٖٔص) الطحاوية العقيدة شارح وقاؿ
 ".إليو كالمرقاة العرش يدي بين السلف من

 مخلوؽ الكرسي أف األحاديث تقتضيو والذي(: "ٕٙٚ/ ٖ) تفسيره في القرطبي وقاؿ
 ".منو أعظم والعرش العرش، يدي بين
 في كما الزجاج قاؿ المعنى، ىذا غير الكرسي معنى يعرفوف ال اللغة أىل أف كما

 يعتمد الذي الشيء: اللغة في الكرسي من نعرفو والذي(: "ٖ٘/ ٓٔ) اللغة تهذيب
 ".واألرض السموات دونو عظيم الكرسي أف على يدؿ فهذا عليو، ويجلس

 كراسي من العرب تعرفو ما الكرسي(: "ٖ٘/ ٓٔ) اللغة تهذيب في كما ثعلب وقاؿ
 ".الملوؾ

 ففيو الكرسي وأما :(ٔ٘ص" )الطحاوية متن على التعليقوقاؿ العبلمة األلباني في 
 بين الذي ىو والكرسي( ٕ٘٘:البقرة{ )واألرض السماوات كرسيو وسع: }تعالى قولو
، القدمين موضع الكرسي: " قولو من عليو موقوفاً  عباس ابن عن صح وقد العرش يدي

"  للذىبي العلو مختصر"  كتابي في مخرج وىو".تعالى اهلل إال قدره يقدر ال والعرش
 في السبع السماوات ما»: والسبلـ الصبلة عليو قولو سوى مرفوعاً  فيو يصح ولم... 

 الفبلة تلك كفضل الكرسي على العرش وفضل فبلة بأرض ملقاة كحلقة إال الكرسي
 التأويل ىذا يصح ولم. بالعلم الكرسي تأويل أيضا يبطل مما وذلك.«الحلقة تلك على
 ا.ىػ (ٜٓٔ" ) الصحيحة"  في بينتو كما عباس ابن عن

 ( . :ٜٖٗ ، ٖٜٖ/  ٖ" ) التوحيد كتاب شرح المفيد القوؿ عثيمينال لعبلمةا وقاؿ
 ،"  القيامة يـو كرسيو يضع اهلل إف"  لحديث الكرسي ىو العرش إف:  قاؿ من ىناؾ
 . العرش ىو الكرسي أف وظنوا
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 كرسيو وسع: } تعالى قولو في فقالوا ، العلم ىو الكرسي أف الناس بعض زعم وكذلك
 . علمو:  أي{ واألرض السموات
 الرحمن عليو استوى الذي ىو والعرش ، القدمين موضع الكرسي أف: والصواب

 ا.ىػ أعلم واهلل.  المعلـو فيها يدرؾ العالم في صفة: والعلم، سبحانو
 األمة، وإجماع والسنة للكتاب وموافقتو القوؿ ىذا صحة مدى لنا يتبين كلو ىذا ومن

 لما ومخالفة باطلة أقواؿ فهي األخرى األقواؿ وأما العرب، لغة في جاء لما ومطابقتو
 .وخلفها األمة سلف من السنة أىل جمهور عليو
 في بيناه كما صحيح غير فهو عباس، ابن قوؿ من األوؿ القوؿ أىل بو استدؿ ما وأما

 ،.... " القدمين موضع الكرسي: "قولو ىو عباس ابن عن والصحيح تخريجو،
 ألف البصري، الحسن عن يثبت فلم نفسو، العرش ىو الكرسي إف: الثاني القوؿ وأما
 ".جداً  ضعيف: "حجر ابن الحافظ فيو وقاؿ ضعفو، على متفق وىو جوبيراً  إسناده في

 وىو جوبير، طريق من جرير ابن رواه(: "ٖٔ/ ٔ) والنهاية البداية في كثير ابن وقاؿ
 والتابعين الصحابة من غيره وعن عنو الصحيح بل الحسن عن يصح ال وىذا ضعيف،

 ".غيره أنو
 ىذا: "القوؿ ىذا على الكبلـ عند( ٖٜٗ)ص والصفات األسماء في البيهقي وقاؿ
 والعرش العرش، يدي بين مخلوؽ الكرسي أف األحاديث تقتضيو والذي بمرضي، ليس

 ".منو أعظم
 خليفة بن اهلل عبد حديث ألف صحيحة، غير القوؿ لهذا الطبري جرير ابن ومساندة
 .تقدـ كما ضعيف

 لما ومخالف واآلثار، األحاديث عليو دلت لما مخالف قوؿ فهو: الثالث القوؿ أما
 ترده باطل تأويل وىو العربية، للغة ومخالف والجماعة السنة أىل من الجمهور عليو

 دلت التي الصحيحة لؤلحاديث وتكذيب بالكرسي، تكذيب أيضاً  وىو األحاديث،
 .الكرسي وجود على
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 ىذا عليهم ردوا أنفسهم من جماعة أف بطبلنو إثبات في فيكفي: الرابع القوؿ وأما
 لديهم ليس القوؿ ىذا أصحاب فإف ذلك إلى وباإلضافة كثير ابن ذكره كما القوؿ

 كتاب تحقيق. العرش في قولهم في بيناه وأف سبق كما ىذا قولهم على دليل أي
 .التميمي خليفة بن لمحمد للذىبي العرش

 
 (بالحجب اإليماف باب)

 عنهم محتجب خلقو، من بائن وجل عز اهلل أف السنة أىل قوؿ ومن: محمد قاؿ
 ِإفْ  َأفْػَواِىِهمْ  ِمنْ  َتْخُرجُ  َكِلَمةٌ  َكبُػَرتْ ) الظالموف يقوؿ عما اهلل فتعالى بالحجب،

 (.َكِذبًا ِإالَّ  يَػُقوُلوفَ 
 بن الحسن حدثنا: قاؿ أسد عن نصر، عن العناقي مطرؼ بن أحمد وحدثني - ٓٗ

 اهلل رسوؿ أف أوفى بن زرارة عن الجوني، عمراف أبي عن سلمة، بن حماد عن ببلؿ،
 وبينو بيني إف محمد يا: قاؿ؟ ربك رأيت ىل لجبريل قلت): قاؿ وسلم عليو اهلل صلى

 .ٔ(الحترقت منها واحد إلى دنوت ولو نور من حجابا سبعين
، أبي عن مطرؼ، بن محمد غساف أبو وحدثنا: قاؿ أسد - ٔٗ  اهلل عبيد عن حاـز
 ينفذىا ال ظلمة، من حجب حجاب، ألف سبعين العرش دوف أف): ذكر أنو مقسم بن

 الماء ذلك حسيس يسمع ال ماء من وحجب شيء، ينفذىا ال نور من وحجب شيء،
 .ٕ(قلبو على اهلل ربط من إال قلبو، خلع إال شيء

                                                           

(، وفي الرد على المريسي ٜٔٔ، رقم  ٖٚأخرجو الدارمي في الرد على الجهمية )ص ٔ
 ألف ( وىو ضعيف إلرسالو،ٕٔٚ/ رقم ٕ(، وأبو الشيخ في العظمة )ٜٕٗ، رقم  ٛٚٗ)ص

 .وسلم عليو اهلل صلى النبي يدرؾ لم تابعي أوفى بن زراراة
 
( وإسناده حسن من أجل أسد بن ٖٖ، رقم  ٓ٘في كتاب التوحيد )ص أخرجو ابن خزيمة ٕ

، وقاؿ لو خيرا لكاف يصنف لم لو ثقة،:  النسائى قاؿ موسى، قاؿ عنو الذىبي في الكاشف:
 .  نصب وفيو يغرب صدوؽ الحافظ في التقريب:



 - 311 - 

                                                                                                                                                  

 وغيرىا ،والقلم واللوح ،والكرسي ،العرشو  والحجب، ،منقطع الحديثية الناحية من( األثر تنبيو)
 قد يكوف ىذا األثر من أيضاو  ،صحيح بدليل إال منها شئ وصف يصح ال الغيبية األشياء من

 يحوج فلم ورسالتو نبيها بكماؿ ذلك كل عن مستغنية والمنة الحمد وهلل األمة وىذه اإلسرائيليات
 كشف صاحب وال ملهم وال محدث وال الكتاب، أىل من وغيره كعب أخبار إلى بعده األمة اهلل
 .مناـ وال

رضي اهلل  عمرو بن وعبداهلل سعد بن سهل عن آخر( جاء بعض ىذا األثر في حديث مرفوع تنبيو)
 من حجاب ألف سبعوف وجل عز اهلل دوف) : وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاالعنهما، 

( ولكنو حديث ضعيف نفسها زىقت إال الحجب تلك حس من شيئا نفس تسمع ما وظلمة، نور
 معجمو وفي ،(ٕ٘٘ٚ) مسنده في يعلى وأبو ،(ٛٛٚ) السنة في عاصم أبي ابنال يثبت، أخرجو 

 الشيخ وأبو، (ٕٓٛ٘ رقم ، ٛٗٔ/ٙ) الطبرانى ،(ٕ٘ٔ/ٖ) الكبير الضعفاء في والعقيلي ،(ٕٛ)
 فوائده في شاىين وابن(، ٘٘ٓٔ، رقم  ٕٕٔ/ٕوالروياني في مسنده ) ،(ٖٕٙ) العظمة في

 (ٕٕٖٓو ٕٚٚ٘) المجالسة في الدينوري، (ٗ٘ٛ) والصفات األسماء في والبيهقي ،(ٖ)
 موسى نحو ىو من فأسنده مرسبل، الوجو ىذا غير من ىذا روي وقد" :العقيلي عنو قاؿالحديث و 

 عبيدة بن موسى بو تفرد :(ٙٗٔ/ ٕ) والصفات األسماء في البيهقي قاؿ، و "دونو أو عبيدة بن
(: ٙٔٔ/ ٔ) الموضوعات في الجوزي ابن وقاؿ، ضعيف بالحديث العلم أىل عند وىو الربذي،

 مختصر) اإلتحاؼ في والبوصيري (ٗٛ/ ٔ) مجمعال في الهيثمي وضعفو، لو أصل ال حديث ىذا
(، وقاؿ العبلمة األلباني ٘ٔٗ/ٖٔ، وضعفو الحافظ في الفتح )عبيدة بن بموسى( ب ٖٙٔ/ ٕ

 فكاف الربذي، عبيدة بن موسى منكرات من فهو: قلت(: ٕٓ٘ٙفي الضعيفة تحت الحديث )
 قاؿ كما صدوؽ فإنو الحكم، بن عمر شيخو ترجمة في وليس ترجمتو، في يذكر أف ينبغي

 (: إسناده ضعيف.ٕٚٚ٘، رقم  ٕٚٔ/ٙ، وقاؿ الشيخ مشهور في تحقيق المجالسة )الذىبي
 أخرجو .ببعضو حاـز أبي ابن العزيز وعبد سعد بن ىشاـ: حاـز أبي عن عبيدة بن موسى تابع وقد

 والتفريق الجمع موضح في البغدادي الخطيب، و ( ٔ٘ رقم/ٖ ج)  األفراد في الدارقطني أخرجو
 أحمد حدثنا الدارقطني طريق من كبلىما( ٙٔٔ/ ٔ) الموضوعات في الجوزي وابن، (٘ٗ/ ٕ)

 حبيب، أبي ابن حبيب حدثنا معمر، أبي ابن يوسف بن محمد ثنا العطار، بكر أبي ابن محمد بن
، أبي ابن العزيز وعبد سعد، بن ىشاـ حدثا  إف: قاؿ عنو، اهلل رضي سهل عن حاـز أبي عن حاـز
 الخلق وأقرب حجاب، ألف سبعين الخلق وبين اهلل بين إف ) قاؿ -وسلم عليو اهلل صلى- النبي
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 عن المكتب، عبيد عن الثوري، سفياف عن الجراح بن وكيع حدثني: قاؿ أسد - ٕٗ
 ونور، وظلمة، نار،: بأربع خلقو من اهلل احتجب): قاؿ عمر ابن عن مجاىد،

 .ٔ(وظلمة
                                                                                                                                                  

 نار، من حجاب حجب، أربعة وبينهم بينو وإف وإسرافيل، وميكائيل جبريل وجل عز اهلل إلى
 من غريب حديث: "الدارقطني قاؿ( ماء من وحجاب غماـ، من وحجاب ظلمة، من وحجاب
، أبي حديث  وحبيب لو، أصل ال حديث: "الجوزي ابن قاؿ، و "حبيب أبي بن حبيب بو تفرد حاـز

 كاف: عدي ابن وقاؿ. متروؾ: النسائي وقاؿ. بشيء ليس: يحيى وقاؿ يكذب، كاف بثقة، ليس
 ابن وقاؿ". موضوعة أحاديثو" (: ٗٔٗ/ٕ" ) الكامل" في عدي ابن وزاد: قلت". الحديث يضع
، ".أحاديثهم من ماليس عليهم يدخل كاف الموضوعات، الثقات عن يروي" (: ٕ٘ٙ/ٔ)  حباف

 فائدة ال أنو تعلمبعد نقل ما تقدـ : قلت(: موضوع، ٕٓ٘ٙوقاؿ العبلمة األلباني في الضعيفة )
 .(ٗٔ/ ٔ) المصنوعة الآللىء في اهلل رحمو السيوطي الحافظ تعقبو مما

 صلى اهلل رسوؿ على جبريل وقف ) قاؿ عنهما، اهلل رضي عباس ابن حديث من شاىد وللحديث
 جبريل فاضطرب شر؟ البقاع وأي خير؟ البقاع أي ربك سل جبريل يا: لو فقاؿ وسلم عليو اهلل

 عنو غاب ثم ذلك، من وأعظم أجل الرب الرب؟ يسئل ىل محمد يا: أفاؽ عندما لو فقاؿ بلقائو،
 ملك يقفو وال قبلي، ملك يقفو لم موقفا اليـو وقفت لقد محمد يا: لو فقاؿ أتاه ثم جبريل،
 العرش يعدؿ الحجاب نور، من حجاب ألف سبعوف وتعالى، تبارؾ الجبار وبين بيني كاف بعدي،

 العظمة في الشيخ أبو أخرجو (الحديث...  عاـ كذا أو بكذا واألرض والسموات والكرسي
 اهلل، عبد بن عثماف حدثنا المنحل، بن أحمد بن إبراىيم حدثنا الوليد، حدثنا ،(ٜٕٙ: ٖ٘ٔ)/

 عباس ابن عن مهراف، بن ميموف عن برقاف، بن جعفر حدثنا الحلبي، إسماعيل بن مبشر حدثنا
 ترجمتو في كما بالوضع متهم األموي، ىو ىذا عثماف كسابقو، إسناد وىذا .بو عنهما، اهلل رضي

 (.٘ٙٔ/ ٗ) الميزاف لساف في

(، وفي الرد على المريسي ٛٔٔ، رقم  ٕٚأخرجو الدارمي في الرد على الجهمية )ص ٔ
، والبللكائي في شرح (ٕٓٚ: ٖ٘ٔ ص) العظمة في الشيخ أبو(، و ٕٛٗ، رقم  ٛٚٗ)ص

 وإسناده صحيح، لذا قاؿ (ٖٓٗ ص) األسماء في البيهقي(، و ٜٕٚ/ رقم ٖأصوؿ اإلعتقاد )
 عبيد سوى الشيخاف لهم أخرج رجالو صحيح اإلسناد وىذا(: ٙٔ/ ٔ) الآللئ في السيوطي

 .والنسائي مسلم لو فأخرج



 - 313 - 

: قاؿ مجاىد عن عبيد بن يونس أخبرنا: قاؿ بشير بن ىشيم وحدثنا: قاؿ أسد - ٖٗ
 وحجاب ظلمة، من حجابا وسبعوف نار، من حجابا سبعوف العرش وبين المبلئكة بين)

 .ٔ(ظلمة من وحجاب نور، من
 حملة وبين الكرسي حملة بين): حديثو في منبو بن وىب وقاؿ: قاؿ أسد - ٗٗ

 الثلج، من حجابا وسبعوف البرد، من حجابا وسبعوف ظلمة، من حجابا سبعوف العرش
 تلك ولوال عاـ، خمسمائة مسيرة منها حجاب كل غلظ النور من حجابا وسبعوف
 ال الذي الرب بنور فكيف العرش مبلئكة نور من الكرسي مبلئكة الحترقت الحجب
 .ٕ(وجهو عن يوصف

                                                           

،  ٕٙٚ/ رقم ٕ(، وأبو الشيخ في العظمة )ٖٗ)رقم  التوحيد في خزيمة ابن و من طرؽأخرج ٔ
( واألثر قاؿ ٙ٘ٛ،  ٘٘ٛ/ رقم ٕ(، والبيهقي في األسماء والصفات )ٖٕٛ،  ٕٔٛ،  ٕٓٛ

، وقاؿ العبلمة التفسير إماـ مجاىد عن ثابت ىذا(: ٕٖٔعنو الذىبي كما في مختصر العلو )ص
 مصورة" ٔ/ ٘٘ ،ٕ/ ٜٗؽ" "العظمة" في أيضا الشيخ أبو أخرجو األلباني في نفس المصدر:

 على تعليقو في الجهمي الكوثري وأعلو كلهم، ثقات رجالو صحيح، بإسناده" اإلسبلمي المكتب
 وىو عباد بن وشبل ،"الصحيحين" في بو محتج ثقة وىو! عبادة بن روح سن من بالغمز" األسماء"

 ا.ىػ !جرح؟ ىذا فهل"! قدري" :قولو على يزد لم منو غمز حين وىو البخاري، رجاؿ من ثقة
 المقطعات من الكتاب ىذا في أخرج لم بكر أبو قاؿ )فائدة( قاؿ ابن خزيمة بعد أف أخرج األثر:

 لست، فالمصطفى نبيو وسنة اهلل بكتاب إال يدرؾ ال ىذا علم إف نقوؿ الذي الجنس من ىذا ألف
 النبي عن منقوؿ أو الكتاب في مسطور ىو بما إال جل و عز خالقي صفات من شيء في أحتج

 . الثابتة الصحيحة باألسانيد

( من قوؿ وىب بن منبو، وإسناده واه ٗٛٗ،  ٕٕٛ/ رقم ٕأخرجو أبو الشيخ في العظمة ) ٕ
 منبو، بن وىب بنت ابن القصاص، الصنعاني اليماني سناف بن إدريس بن المنعم عبدبمرة، فيو 

 بن آدـ قاؿ، وأوابد وأباطيل أكاذيب منبو بن وىب عن أبيو عن يروي مأموف، وال بثقة ليس فإنو
 ذاىب ببغداد كاف منبو، بن وىب ولد من إدريس بن المنعم عبد: قاؿ البخاري سمعت موسى

: والنسائي داود وأبو المديني بن علي وقاؿ. وىب على يكذب: حنبل بن أحمد وقاؿ. الحديث
 االحتجاج يحل ال الثقات، من غيره وعلى أبيو، على الحديث يضع: حباف ابن وقاؿ. بثقة ليس
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 فقو الباب:
، وما ذكره بحجب الخلق عن محتجب اهلل أف والجماعة السنة أىل عقيدة من :مسألة

 من بها أعلم اهللال يصح فيو شئ مرفوع، ف وعدده، الحجب أمر تفصيل فيالمصنف 
قطعا،  ثابتة الحجببياف عددىا، و  اآلثار بعض في جاء كاف وإف والماىية العدد حيث

 كاف وما: }  تعالى قولوف القرآف في أمابالكتاب والسنة،  ثابتوجود الحجاب  أصلو 
حديث النبي صلى اهلل  السنة ومن{  حجاب وراء من أو وحياً  إال اللَّو يكلمو أف لبشر

 فينا قاـ ) قاؿ موسى أبي حديث من وغيره (ٜٚٔ) مسلم صحيحعليو وسلم، في 
 وال يناـ، ال وجل عز اهلل إف: فقاؿ كلمات، بخمس وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 وعمل النهار، عمل قبل الليل عمل إليو يرفع ويرفعو، القسط يخفض يناـ، أف لو ينبغي

                                                                                                                                                  

 ونقل(: ٖٚ/ ٗ)لسافال في الحافظ وزاد، متروكاف وأبوه ىو: الدارقطني وقاؿ. عنو الرواية وال بو،
 قاؿ وكذا. رضيع المنعم عبد وابنو إدريس، مات: الكريم عبد بن إسماعيل عن حاتم أبي ابن

: معين بن يحيى عن منصور بن الخالق عبد وقاؿ. شيئا أبيو من يسمع لم: عنو سئل إذ أحمد
 أبي زمن في رآه أنو صدوؽ شيخ حدثني: قاؿ عرفتو؟، بم زكريا؛ أبا يا: لو قيل الخبيث، الكذاب

: فقاؿ معمر، عن يروي إنو: لو فقيل يدعيها، اليـو وىو الوراقين، من الكتب ىذه يطلب جعفر
 البرذعي وقاؿ. شيئا أبيو من يسمع ولم بها فحدث أبيو، كتب أخذ متروؾ،: الفبلس وقاؿ. كذاب

: المديني بن علي وقاؿ. الحديث ذاىب: الحاكم أحمد أبو وقاؿ. الحديث واىي: زرعة أبي عن
 أبيو من سمعها ما فيرويها، السيرة كتب يشتري كاف: الساجي وقاؿ. فرواىا كتبا أخذ بثقة، ليس
 . بعضها وال
 علم من فعنده اإلسرائيليات، بروايتو مشهوروقد كاف  اهلل، رحمو وىب بن منبو قوؿ من ىوثم 
/ ٗ) االعتداؿ ميزاف في الذىبي قاؿ وبالغ، ذلك إلى عنايتو صرؼ فإنو كثير، شيء الكتاب أىل

 والمنة الحمد وهلل األمة وىذها.ىػ  االسرائيليات كتب من النقل كثيرا صادقا ثقة وكاف(: ٕٖ٘
وأقوؿ  كعب أخبار إلى بعده األمة اهلل يحوج فلم ورسالتو نبيها بكماؿ ذلك كل عن مستغنية
 .مناـ وال كشف صاحب وال ملهم وال محدث وال الكتاب، أىل أخبار من ماوغيرىوىب 
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 إليو انتهى ما وجهو ٔسبحات ألحرقت كشفو لو النور حجابو الليل، عمل قبل النهار
 عنرضي اهلل عنو  صهيب عن (ٔٛٔ(، وفي صحيح مسلم أيضا ) خلقو من بصره
 تبارؾ اهلل يقوؿ قاؿ الجنة الجنة أىل دخل إذا ) قاؿ سلم و عليو اهلل صلى النبي

 من وتنجنا الجنة تدخلنا ألم ؟ وجوىنا تبيض ألم فيقولوف ؟ أزيدكم شيئا تريدوف وتعالى
                                                           

 ألحرقت - الحديث عن تكلم لما( ٖٚٔ/ٖ) الحديث غريب كتابو في عبيد أبو اإلماـ قاؿ ٔ
 .ا.ىػ ونوره وجهو جبلؿ ىي السبحة:  قاؿ - بصره إليو انتهى ما وجهو سبحات

: قاؿحيث  (ٕ٘ٚ/ٕ) المريسي بشر على الرد كتابو في الدارمي اإلماـ أيضاً  السبحات وفسر
 وقاؿ وجبللو، الرب نور ألحرقت الحجب كشف لو:  مرة وقاؿ ، والنور الجبلؿ أي :السبحات

 . الحترؽ الدنيا في وجهو سبحات من شيء أدركو لو:  مرة
 ولذا ا.ىػ الوجو صفات من وأنها ، اللَّو وجو إلى مضافة السبحات أف اإلمامين كبلـ من ويتضح

 لو ما والبهاء والضياء النور من وجل عز ربنا لوجو أف (ٖٙ/ٔ) التوحيد كتاب في خزيمة ابن قاؿ
 والضياء بالنور السبحات خزيمة ابن وفسر شيء، كل وجهو سبحات ألحرقت حجابو كشف
 . الراجح التفسير ىو وىذا للوجو، صفة السبحات فأصبح ، والبهاء

 بالنور السبحات فسر وبعضهم الذات، بنور السبحات فسر أنو السنة أىل بعض عن وجاء
 التي ىي السبحات وإف ،( بالنور خلقو عن احتجب اللَّو إف) : " حديث معنى ىو وأنو المخلوؽ

 ( أراه أّنى نور:  فقاؿ ؟ ربك رأيت ىل)  لو وقيل بو، عرج لما والسبلـ الصبلة عليو الرسوؿ رآىا
 (.ٛٚٔ/  ٔٙٔ/ٔ) صحيحو في مسلمأخرجو 

 والبهاء الضياء بأنها خزيمة ابن تفسير من قريب التفسير وىذا ، الوجو بمحاسن فسرىا وبعضهم
 . للوجو محاسن ىذا ألف
 كما الذات إلى ال الوجو إلى ُنسبت السبحات ألف توسع ففيو الذات بنور السبحات تفسير وأما
"  خلقو من بصره إليو انتهى ما وجهو سبحات ألحرقت كشفها لو النور حجابو: "  الحديث في

 .اإليماف كتاب في ، مسلم رواه
 إذ ، خزيمة وابن والدارمي عبيد أبو الثبلثة األئمة عليو الذي األوؿ التفسير المسألة في والراجح

 الشيخ فانظر فيو كبلـ الذات نور أنها الثاني التفسير أما.  الوجو إلى مضافة صفة السبحات أف
 ىذا مخلوؽ نور بأنها تفسيرىا أما ،( ٖٙٔ/ٖ) النجدية والمسائل الرسائل في اللطيف عبد

 .ضعيف
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 جل و عز ربهم إلى النظر من إليهم أحب شيئا أعطوا فما الحجاب فيكشف قاؿ النار
.) 

 التي الحجب ىذه قدر يقدر من (:ٖٚقاؿ الدارمي في الرد على الجهمية )ص
 كل وأحصى علما شيء بكل أحاط الذي غير ىي كيف يعلم ومن بها الجبار احتجب

 جبريل يستطيع ال عنهم محتجب خلقو من بائن أنو دليل أيضا ىذا ففي، عددا شيء
 كل في معهم إنو الزائغة ىؤالء يقوؿ كما وليس الحجب تلك من الدنو إليو قربو مع

 ال مكاف كل في ىو الذي ألف معنى ىناؾ للحجب كاف ما كذلك كاف ولو مكاف
 ورائو من ىو كما الحجاب خارج ىو من يحتجب فكيف شيء من بشيء يحتجب

 ا.ىػ مصداؽ القـو عند ( حجاب وراء من)  جل و عز اهلل لقوؿ فليس
 التي الحجب في المعارض طعن ثم(: ٛٗٚ/ٕوقاؿ الدارمي في الرد على المريسي)

 عن المكتب عبيد عن سفياف عن وكيع روى فقاؿ خلقو عن بها تعالى اهلل احتجب
 ففسره ونور وظلمة ونور بنار بأربع خلقو من اهلل احتجب عمر ابن عن مجاىد

 يعرفونها آيات الحجب تلك تكوف أف يحتمل فقاؿ منو يضحك تفسيرا المعارض
 ظهرت قد لو آيات فهي بدالالتو عرفهم إذ المعروؼ الواحد أنو معرفتو على ودالئل
 التفسير ىذا رويت عمن المعارض لهذا فيقاؿ، بها كالعياف معرفتهم لكانت للخلق

 فما بها احتجب التي آياتو اهلل حجب أف قبلك ادعى ومن تلقفتو شيطاف أي ومن
( !  حجاب وراء من أو وحيا إال اهلل يكلمو أف لبشر كاف وما! )  تعالى اهلل قوؿ معنى
 يومئذ ربهم عن إنهم كبل! )  قولو أـ والعبلمات الدالالت وراء من عندؾ أمعناه

 الواحد أنو يومئذ يعرفوا وال ودالئلو آياتو يومئذ يروا ال أف عندؾ أىو( !  لمحجوبوف
 كبل أف لما محجوب عنو دعواؾ في القيامة يـو أحد ليس وأنو بالوحدانية المعروؼ

 موضع فما األحد الواحد أنو يومئذ يعرؼ وكل وآياتو وعبلماتو دالالتو يومئذ يرى
 النار بذكر يصنع وما وظلمة ونور نار من الدالالت تلك صارت وكيف يومئذ الحجاب
  والعبلمات الدالالت في ىنا ىا والظلمة
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 وال يناـ ال اهلل إف)  وسلم عليو اهلل صلى النبي عن موسى أبي حديث وكذلك قلت 
 بصره أدركو شيء كل وجهو سبحات ألحرقت كشفها لو النار حجابو يناـ أف لو ينبغي

 الدالالت ىي األوؿ الحديث في مثلو الحديث ىذا في الحجاب فتأويل قلت ثم( 
  وغطاء حجاب ال الشيء عن كشف الدالالت أف وعلى ذكرىا التي

 النار تلك كشف لو(  وجهو سبحات ألحرقت كشفها لو)  قولو فتأويل قلت ثم 
  عليو الداؿ العلم ذلك وجهو سبحات ألحرقت

 يتوجو وجو العلم وذلك العلم ذلك وجو سبحات وجهو سبحات قولو ويحتمل قلت 
  اهلل قبلة قلت( !  اهلل وجو فثم! )  كقولو اهلل معرفة إلى برؤيتو

 لوجو منك انكارا الحديث ىذا رد في لجاجتك كثرت قد نراؾ المعارض لهذا فيقاؿ 
 معقوؿ مبين عربي بلساف وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أخبر ما تجعل إذ تعالى اهلل
 رسوؿ قاؿ وإذ القبلة ووجو العلم وجو أنت فجعلتو نفسو اهلل وجو أنو اللفظ سياؽ في
 سبحات ألحرقت وجهو عن كشفها لو النار اهلل حجاب)  وسلم عليو اهلل صلى اهلل

 كما حقا لوجو إنو معقولها عن العربية تتحوؿ لم فإف ( بصره أدركو شيء كل وجهو
 النبي لقاؿ األعبلـ وجوه سبحات كانت ولو وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أخبر
 كلها الخلق وجوه سبحات النار ألحرقت كشفها لو النار حجابو وسلم عليو اهلل صلى

 السبحات تفسير وإنما سائره وتترؾ سبحاتو العلم من تحرؽ النار تلك باؿ وما
 منهم تحرؽ للنار وما منهم النار تحرقها حتى الخلق لوجو نور فأي والنور الجبلؿ

 منها أرسل قد فلو الكشف قبل تحرقها وال وجهو عن اهلل يكتشفها أف بعد سبحاتهم
 ال بين ىذا إف ويحك الخلق وجوه سبحات فكيف كلها الدنيا ألحرقت واحدا حجابا
 قد لو وسلطانو بقدرتو خلقو عن النار بهذه اهلل احتجب نقوؿ إنما تفسير إلى يحتاج

 أنو غير شيء كل مدرؾ وبصره بصره أدركو ما كل وجبلؤه الرب نور ألحرؽ كشفها
  يشاء عما ويصرفو يشاء ما يصيب
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 جباؿ لجميع تجلى قد ولو الجباؿ بين من خاصة الجبل لذلك تجلى حين أنو كما 
 تجلى كما لموسى تجلى قد ولو موسى جبل صار كما دكا كلها لصارت األرض
 حين صوتو من رأى مما الجبل من ىالو مما صعقا موسى خر وإنما دكا جعلو للجبل

 أبي عن الحذاء خالد عن وىب عن إسماعيل بن موسى وحدثنا األرض في فصار دؾ
 في وسلم عليو اهلل صلى النبي عن عنهما اهلل رضي بشير بن النعماف عن قبلبة

 تجلى إذا اهلل ولكن حياتو وال أحد لموت ينكسفاف ال إنهما)  فقاؿ الشمس كسوؼ
 شيء كل كشفها لو وجهو سبحات تحرؽ كانت وإنما ( لو خشع خلقو من لشيء

 فبل للفناء الخلق جوارح من ركب ما وركب عليها الفناء كتب اهلل ألف الدنيا في
 ركبت القيامة يـو كاف فإذا الجبل دؾ كما تدؾ أو بو فتحرؽ البقاء نور يحتمل

 غير من وجهو ونور سبحاتو وإلى وجهو إلى النظر فاحتملت للبقاء والجوارح األبصار
 تنور في الدنيا في ألقي لو وأكملو وأعظمو رجل أجسم أف لو كما احدا تحرؽ أف

 أشد ونارىا وأكثر عاـ ألف جهنم نار في يحترؽ فهو ساعة في رمادا لصار مسجور
 نضجت كلما! )  يموت وال رمادا منها يصير ال ضعفا سبعين الدنيا نار من حرا

 وأبصارىم أجسامهم ألف( !  العذاب ليذوقوا غيرىا جلودا بدلناىم جلودىم
 من جزءا تحتمل تكن لم ما جهنم عذاب من فاحتملت للبقاء يومئذ تركب وأسماعهم

 يـو اهلل وجو إلى النظر أبصارىم تحتمل اهلل أولياء وكذلك الدنيا عذاب من جزء ألف
 اهلل رسوؿ قاؿ كما الحترقوا الدنيا في وجهو سبحات من شيء أدركهم قد ولو القيامة
 اهلل صلى اهلل رسوؿ حديث تأويل فهذا أبصارىم تحتملها ولم وسلم عليو اهلل صلى
 ال الذي المقلوب التفسير من لو تأولت ما ال ألفاظو عليو تدؿ الذي وسلم عليو

 ظاىر فإف العناء فاربح تفسيره قلبت كما لفظو تقلب أف إال الحديث للفظ ينقاس
 وفي القرآف في ذكر ما بعض وسنذكر بالتوحيد بالتكذيب عليك تشهد ألفاظو

 ما على منها شيء ينقاس ىل قلبو على عاقل ليعرضها الحجب أمر من الروايات
 انتهى.  تأولت
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 عليو اهلل صلى النبي قاؿ كما(: ٓٔ/ٙوقاؿ شيخ اإلسبلـ في مجموع الفتاوى )
 بصره أدركو ما وجهو سبحات ألحرقت كشفو لو - النار أو - النور حجابو}  وسلم

 والسقوؼ الغماـ يحجب قد كما اإلدراؾ عن العباد تحجب حجب فهي{  خلقو من
 يرى أف عن هلل حجبها وأما والقمر الشمس تجلت زالت فإذا.  والقمر الشمس عنهم

 في وال األرض في ذرة مثقاؿ عليو يخفى ال اهلل فإف ؛ مسلم يقولو ال فهذا ويدرؾ
 السوداء الليلة في الصماء الصخرة على السوداء النملة دبيب يرى وىو.  السماء
 سبحات ألحرقت كشفها لو: }  قاؿ كما مخلوقاتو إلى أنواره تصل أف يحجب ولكن
 فهي السبحات وأما كلهم الخلق يدرؾ فالبصر{  خلقو من بصره أدركو ما وجهو

 ليس عندىم ألنو ؛ أصبل حجبا لو تثبت ال والجهمية.  النار أو النور بحجابو محجوبة
 والذي ال يحلف قصابا سمع أنو"  علي عن المكذوب األثر ويرووف العرش فوؽ

 ال قاؿ ؟ يميني عن أكفر المؤمنين أمير يا:  فقاؿ بالدرة فعبله سموات بسبع احتجب
 من فهم قد علي كاف ثبت ولو إسناد لو يعرؼ ال فهذا"   اهلل بغير حلفت ولكنك ؛

 احتجابو بخبلؼ ؛ قطعا باطل فهذا لخلقو إدراكو عن محتجب أنو عنى أنو المتكلم
 الجنة الجنة أىل دخل إذا: }  الصحيح الحديث ذلك على ويدؿ لو خلقو إدراؾ عن

 ؟ ىو ما: فيقولوف.  ينجزكموه أف يريد موعدا اهلل عند لكم إف الجنة أىل يا مناد نادى
 فيكشف: قاؿ ؟ النار من ويجرنا الجنة ويدخلنا موازيننا ويثقل.  وجوىنا يبيض ألم

{  الزيادة وىي إليو النظر من إليهم أحب شيئا أعطاىم فما إليو فينظروف الحجاب
 فيو اإلدراؾ خلق وكشفو معو أحد كل حجاب أف المتجهمة من الرؤية أثبت من وعند

 القوالف فيو فهذا: وانتقاؿ منو بحركة ومجيئو ونزولو إتيانو وأما منفصل حجاب أنو ال
 على اهلل وصلى العالمين رب هلل والحمد.  أعلم واهلل وغيرىم أصحابنا من السنة ألىل

 ا.ىػ تسليما وسلم وآلو محمد
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 ؟ الصـو من اإلفطار وقت العباد وبين اهلل بين تنكشف الحجب أف صح ىل :مسألة
!  رب يا:  السبلـ عليو موسى قاؿ) لفظو الصياـ فضل عن حديث ذكر بعضهم

 إف!  موسى يا:  تعالى اهلل فأوحى ؟ ذلك مثل أحدا أعطيت فهل ، بالتكليم أكرمتني
 منك ألحدىم أقرب فأكوف رمضاف بشهر وأكرمهم الزماف آخر في أخرجهم عبادا لي
 اهلل صلى محمد أمة صامت فإذا ، حجاب ألف سبعوف وبينك وبيني كلمتني ألنك ؛

 وقت وبينهم بيني الحجب أرفع ألوانهم، واصفرت ، شفاىهم ابيضت حتى وسلم عليو
وىو حديث  (رمضاف في بطنو وأجاع ، كبده عطش لمن طوبى!  موسى يا.  إفطارىم

 تتناقلو وال ومسانيدىم، كتبهم في والمحدثوف الحفاظ ضعوي باطل ال أصل لو، فلم
 والقصص والمكذوبات بالموضوعات أصحابها مؤلىا التي الكتب بعض إال

 الرحمن عبد األديب للمؤرخ" النفائس ومنتخب المجالس نزىة" ككتاب ، والخرافات
 فضل باب ٖٛٔ-ٕٛٔ/ص ،( ىػٜٗٛ) سنة المتوفى الصفوري، السبلـ عبد بن

"  البياف روح"  تفسير في وكذلك ،" فيو الصالح العمل في والترغيب رمضاف
 في إف ثم، (ىػٕٚٔٔ) سنة المتوفى الخلوتي الحنفي حقي إلسماعيل( ٕٔٔ/ٛ)

 أقرب فأكوف) الحديث في قولو في وذلك نكارتو، على يدؿ ما الحديث ىذا متن
 الرسل أف المسلمين عقائد في والمعلـو ،(السبلـ عليو موسى يعني - منك ألحدىم
 العـز أولي من السبلـ عليو وموسى فكيف ، سواىم البشر جميع من أفضل واألنبياء

 قاؿ وقد ، السبلـ عليو موسى نبيو من أكثر عباده إلى اهلل يتقرب فكيف ، الرسل من
 قاؿ ،ٕ٘/مريم( نجيا وقربناه األيمن الطور جانب من وناديناه: ) وعبل جل حقو في
 التوراة بكتابة يعني -"  القلم صريف سمع حتى أدني: "  عنهما اهلل رضي عباس ابن
 ىذا أف: والخبلصة، (ٖٕٚ/٘) كثير ابن للحافظ"  العظيم القرآف تفسير: " انظر. -

 اهلل رسوؿ إلى نسبتو يجوز وال المعتمدة، الكتب من شيء في ليس المذكور الحديث
 . فيو ما اعتقاد وال وسلم، عليو اهلل صلى

 عنهم. واألستار الحجب رفع الصوفيةادعاء  :مسألة
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 ربهم ويناجوف واألستار، الحجب عنهم ترفعأف كبرائهم  الصوفية بعض يدعي
 ىم الذين والرسل، األنبياء من كثيرا فاقوا أنهم: ىذا ومعنى بكبلمو، ويتلذذوف
 إليهم يرسل أو وحيا، إليهم اهلل يوحي إنما الرسل فإف العباد، وبين اهلل بين الواسطة

على  الصوفية أما اآلية، ىذه نص في كما حجاب، وراء من يكلمهم أو ملكيا رسوال
 األعلى، بالمؤل وتتصل األستار، قلوبهم وتخترؽ الحجب، لهم ترفع زعمىذا ال

 ىذا بعد فهل الخطاب، ذلك بلذيذ تتمتع و مباشرة، تعالى الرب خطاب وتسمع
 .!! األعلى ربنا سبحاف! ؟ زيادة من لمقامهم والرفع الغلو
 وتعالى سبحانو اهلل يروا أف للبشر يمكن ال أنو على الواعية المسلمة األمة اتفقت لقد
 اهلل تجلي يواجو أف يستطيع ال الدنيا في وىو ىذه، بحالتو اإلنساف ألف الدنيا في

 ِلْلَجَبلِ  رَبُّوُ  َتَجلَّى فَػَلمَّا} عليو السبلـ  لموسىلنبي اهلل  حدث كما وتعالى سبحانو
 .[ ٖٗٔ: األعراؼ{ ] َصِعًقا موَسى َوَخرَّ  دَكِّا َجَعَلوُ 

من أخيو موسى عليو  مكانة وأعظم مكاناً، أعظم وىو ،صلى اهلل عليو وسلم الرسوؿب
 لرواية نلتفت وال( أراه أنى نور): قاؿ ربك؟ رأيت ىل: سئل حينما قاؿالسبلـ 
 وىذا إني، ىمزة بكسر (أراه نىإ نور) ىكذا رووه حيث الحديث لهذا الصوفية
 الكريم صلى اهلل عليو وسلم فالرسوؿ (أراه أنى نور) اهلل رسوؿ عن صح ِلَما مخالف

 فَِإفِ  اْلَجَبلِ  ِإَلى انظُرْ : }لو اهلل قاؿ الرؤية طلب حينما السبلـ عليو وموسى ربو، ير لم
 األدب حد عند يقفوا لم والصوفية[.. ٖٗٔ: األعراؼ{ ]تَػَراِني َفَسْوؼَ  َمَكانَوُ  اْستَػَقرَّ 

 :منهم واحد قاؿ بل معو جرى وما موسى، من يتعلموا ولم وتعالى، سبحانو اهلل مع
  .ترى لن جوابي تجعل وال فاسمح حقيقة أراؾ أف سألتك وإذا

 حتى لها ستكشف الحجب أف تعتقدفي شعر نسب إليها  " العدوية رابعة" وكذلك
  .اهلل ترى

 اهلل أراد إذا: الخراز ( قاؿ:ٕ٘٘-ٕٗ٘/ٕ) القشيرية الرسالةوقاؿ القشيري في 
 بو، األنس مجالس إلى رفعو ثم القرب باب عليو فتح عبيده، من عبدا يوالى أف تعالى
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 لو وكشف الفردانية دار وأدخلو الحجب، عنو رفع ثم التوحيد، كرسى على أجلسو ثم
 فحينئذ ، ىو ببل بقى والعظمة، الجبلؿ على بصره وقع فإذ والعظمة، الجبلؿ عن

 ا.ىػ  نفسو دعاوى من وبرئ سبحانو، حفظو فى فوقع فانيا، زمنا العبد صار
 رضي سيدنا أف اعلم: نصو ما شيخو عن ناقبل( ٘ٔٔ/ٔ) في الجوىر صاحب قاؿ
 ما أما:  بقولو عنو اهلل رضي فأجاب ؟ ىو ما الواصل الشيخ حقيقة عن سئل عنو اهلل
 إلى النظر كماؿ عن الحجب جميع لو رُفعت الذي فهو الواصل الشيخ حقيقة ىو

 مطالعة وىو محاضرة ىو األمر فأوؿ يقينيا، وتحقيقا عينيا نظرا اإللهية الحضرة
 رقيق، ستر وراء من الحقائق مطالعة وىو مكاشفة، ثم كثيف، ستر وراء من الحقائق

 مطالعة وىو معاينة ثم خصوصية، مع لكن حجاب ببل الحقائق تجلي وىو مشاىدة ثم
 الحق مقاـ وىو وأثرا، عينا والغيرية للغير يبقى وال خصوصية، وال حجاب ببل الحقائق
 إال يبق فلم، بالحق للحق الحق معاينة إال ىذا في فليس الفناء، وفناء والدؾ، والمحق

 .... ا.ىػ واصل ثم وال موصوؿ ثم غيره شيء ال اهلل
من  بعضهم عند الرؤية وإنما اهلل يروا أف المسألة ىذه عند يتوقفوف الصوفية ليت ويا

.. الحجب كشف ىو ىذا فيو، حاؿ اهلل وأف اهلل ىو أنو يحس أف ىوأىل اإلتحاد 
 اهلل، ىو أنو يرى أف إلى منهم اإلنساف يصل بحيث النفس حجب.. الذات حجب
 إال إلو ال: "يقوؿ منهم الواحد كاف" اهلل إال إلو ال" التوحيد لكلمة فهمهم كاف ولذلك

 ".اهلل إال إلو ال" بكلمة المقصود ىو أنو يعتقد فهو" اهلل أنا" "أنا
 عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ على نزؿ القرآف بأف يؤمنوف المسلموف كاف إذا(: تنبيو)

 القرآف عن يدري يكن لم وسلم عليو اهلل صلى النبي وأف جبريل، بواسطة - وسلم
َنا وََكَذِلكَ : }  تعالى قاؿ كما عليو نزولو قبل شيئا  ُكْنتَ  َما َأْمرِنَا ِمنْ  ُروًحا ِإلَْيكَ  َأْوَحيػْ

يَمافُ  َواَل  اْلِكَتابُ  َما َتْدِري  َوَما}  ،{ ِعَباِدنَا ِمنْ  َشاءُ نَ  َمنْ  ِبوِ  نَػْهِدي نُورًا َجَعْلَناهُ  َوَلِكنْ  اإْلِ
ُلو ُكْنتَ   مبلحدة ولكن{ اْلُمْبِطُلوفَ  اَلْرتَابَ  ِإًذا بَِيِميِنكَ  َتُخطُّوُ  َواَل  ِكَتابٍ  ِمنْ  قَػْبِلوِ  ِمنْ  تَػتػْ

 عجب جبريل أف فتزعم والبهتاف اإلفك إلى عنها وتعدؿ الحقيقة ىذه تأبى الصوفية
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 فسألو إياه يعلمو أف قبل القرآف يتلو - وسلم عليو اهلل صلى - محمدا رأى حين
 ذلك جبريل ففعل ، الوحي إليك يلقى حين مرة الستر ارفع:  قائبل فأجابو جبريل
 منك:  اهلل سبحاف فصاح ، إليو يوحي الذي ىو وسلم عليو اهلل صلى محمدا فرأى

 ال إذ ، وأحبلمهم بعقولهم الشيطاف تبلعب على واضح دليل وىذا محمد يا وإليك
 ابن األسطورة ىذه لهم أسس وقد ، تمييز أدنى لو ليس من إال الخراقة بهذه يصدؽ

 ِمنْ  بِاْلُقْرآفِ  تَػْعَجلْ  َواَل }  تعالى اهلل قوؿ يفسر إذ األكبر الضاؿ الصوفية شيخ عربي
 األكبر الشيخ علـو في األحمر الكبريتكما في  وقولب { َوْحُيوُ  ِإلَْيكَ  يُػْقَضى َأفْ  قَػْبلِ 

 عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ أف اعلم (:ٙص)والجواىر اليواقيت بهامش للشعراني
 وال لو فقيل والسور اآليات تفصيل غير من جبريل قبل مجمبل القرآف أعطى - وسلم
 منك أحد يفهمو فبل مجمبل األمة على فتلقيو جبريل قبل عندؾ الذي بالقرآف تعجل
 .ا.ىػ تفصيلو لعدـ
 الذي وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ وحاؿ القرآف يكذبها البطبلف واضحة فرية وىذه
 . والنوازؿ الحوادث من يجد فيما اهلل حكم ليعرؼ عليو الوحي نزوؿ ينتظر كاف
 زماف في أرسل وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بأف يؤمنوف المسلموف كاف وإذا

 في معينين قـو إلى منهم واحد كل أرسل عليو السابقين الرسل وأف معينين ومكاف
 . معين زماف

 اهلل صلى محمد ىو واحد العصور كل في الرسوؿ بأف تعتقد الصوفية غبلة أف إال
 ويرووف وسلم عليو اهلل صلى لمحمد صورا إال ليسوا السابقين الرسل وأف وسلم عليو
 :(ٚٔص) األقدسية النفحاتكما في شعرا   ىذا في
 دعواه تبليغ في عنو نيابة * أتوا الكراـ والرسل النبيين كل
 .أفواه عنو ونابت العصور كل * في الخبلئق كل إلى الرسوؿ فهو

 سواه، مخلوؽ كل على إيثاره تعنى وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ محبة كانت أف بعدف
 وتأليف بو والسؤاؿ ودعاؤه عبادتو الصوفية غبلة عند معناىا صار واتباعو وطاعتو
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 وصرؼ بو االستغاثة في الشركية القصائد وإنشاء الموالد وعمل المبتدعة الصلوات
 عليو اهلل صلى  اهلل رسوؿ تعظيم كاف أف وبعد وسلم عليو اهلل صلى إليو العبادة وجوه
 عليو اهلل صلى فيو الغلو ىو عندىم التعظيم صار وتوقيره، معو واألدب باتباعو وسلم
 .األلوىية مرتبة إلى ورفعو البشرية حد عن بإخراجو وسلم

 
 (بالنزوؿ اإليماف في باب)

 الدنيا، السماء سماء إلى ينزؿ وجل عز اهلل أف: السنة أىل قوؿ ومن: محمد قاؿ
 .ٔحدا فيو يحدوا أف غير من بذلك ويؤمنوف

                                                           

 :استعماالف فيو ولهم اإلخبار باب من ىو وإنما الصفات باب من ليس للحد السلف إطبلؽ أف ٔ
 محمد عن بسنده الخبلؿ رواه ما ذلك في الواردة اآلثار ومن اإلثبات، حاؿ في: األوؿ االستعماؿ

 نعرؼ كيف: لو وقيل- المبارؾ ابن عن يحكى: حنبل بن ألحمد قلت: "قاؿ القيسي، إبراىيم بن
 ".عندنا ىو ىكذا: أحمد فقاؿ. بحد عرشو على السابعة السماء في: قاؿ - ربنا؟
: قاؿ بحد؟ العرش على ىو: -راىويو ابن يعني- إلسحاؽ قلت: "قاؿ إسماعيل بن حرب وعن
 ".بحد نعم

 ".بحد خلقو من بائن عرشو على ىو: "قاؿ المبارؾ ابن عن وذكر
 السنة أئمة من كثيراً  إف(: "ٜٖٚ/ ٔ) الجهمية تأسيس نقض في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ

 حنبل، بن أحمد اإلماـ عن ورواية المبارؾ، بن اهلل وعبد الدارمي، سعيد بن كعثماف - والحديث
 الهروي، األنصاري إسماعيل وأبي بطة، وابن راىويو، بن وإسحاؽ الكرماني، وحرب والخبلؿ،

 يعلى، أبي والقاضي التيمي، الفضل بن وإسماعيل األصبهاني، السنة وقواـ منده، ابن القاسم وإبي
 إنو يقولوف أكثرىم أو -ىؤالء وغير الهمداني، العبلء أبي والحافظ الزاغوني، بن الحسن وأبي
 ".بحد خلقو من بائن عرشو على سمواتو فوؽ

 .النفي حاؿ في: الثاني االستعماؿ
 ُىوَ  ِإال َثبلثَةٍ  نَّْجَوى ِمن َيُكوفُ  َما} و ،{َمَعُكم َوُىوَ } قولو معنى ما: اهلل عبد ألبي قلت: "حنبل قاؿ

 اإلصطخري رسالة وفي". صفة وال حد ببل العرش على وربنا بالكل، محيط علمو: قاؿ. ؟{رَابُِعُهمْ 
 ".بحده أعلم واهلل حد، لو ليس عرشو على وجل عز واهلل: "أحمد اإلماـ قاؿ
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 "المسألة توضيح"
 .اإلثبات حاؿ في استعمالو فهو: األوؿ االستعماؿ أما

 أو بهم اختبلطو وعدـ عنهم وانفصالو وتميزه خلقو على اهلل علو إثبات مسألة في استعمل فقد
 عنهم، متميز وال لخلقو مباين غير وأنو مكاف كل في الخالق أف الجهمية زعم فلما فيهم، حلولو

 وذكروا خلقو، من بائن عرشو، على مستوٍ  خلقو، على عاؿٍ  سبحانو اهلل إف: السلف أئمة بعض قاؿ
 .العالم فوؽ يكوف وال المخلوقات اليباين لو حد ال وما حد لو ليس أنو زعموا الجهمية ألف الحد،
 كاف ولما(: "ٖٗٗ - ٕٗٗ/ ٔ) الجهمية تأسيس نقض في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ وقاؿ

 بها، تميز التي صفاتو فيجحدوف الخلق عن يتميز ال الخالق إف مضمونو ما يقولوف الجهمية
 وماىيتو، حقيقتو عرفنا قد: قدير عالم، حي، أنو عرفوا إذا المعتزلة يقوؿ حتى َقْدرَُه؛ ويجحدوف

؛ بصفة يصفوه أف إما بل. غيره يباين ال إنو ويقولوف  خارجو، وال العالم داخل ال: فيقولوا المعدـو
 المبارؾ ابن فبين. المخلوقات وجود وجوده أو المخلوقات في حاالً  يجعلوه أو. كذا وال كذا وال
 كانوا الجهمية ألف. الحد وذكر عنو، منفصل لخلقو مباين عرشو على وتعالى سبحانو الرب أف

 مستلـز ذلك ألف العالم فوؽ يكوف وال المخلوقات يباين ال لو حد ال وما حد، لو ليس يقولوف
 .ىػ. ا"للحد
 رد من اللفظ ىذا إثبات في لما الحد السلف أثبت فقد تيمية ابن اإلسبلـ شيخ ذكر ما على وبناءً 
 عليهم، وعلوه لخلقو، اهلل مباينة إثبات من( الحد) معنى في ولما زعموا، فيما الجهمية على

 .اهلل إال يعلمو ال حد إنو يقولوف السلف كاف وإف. عرشو على واستوائو
 عن الواردة اآلثار نقل أف بعد( ٖ٘/ ٕ) والنقل العقل تعارض درء في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ

 الموضع، ىذا غير في بسط قد كما األئمة، عن نقل مما وأمثالو فهذا: "الحد إثبات في السلف
، االستواء: وغيرىما وربيعة مالك قاؿ كما غيره، يعلمو ال الحد من لو أثبتوه ما أف وبينوا  معلـو

 األمر، نفس في ذلك ثبوت ينفوا فلم للعباد، مجهولة استوائو كيفية أف فبين مجهوؿ، والكيف
 وغير الماجشوف بن اهلل عبد بن العزيز عبد كبلـ في ىذا مثل وكذلك بو، الخلق علم نفوا ولكن
 .ىػ. ا"وكيفيتو بقدره الخلق علم ينفوف واألئمة السلف، من واحد

 فبل وإدراكاً، علماً  باهلل اإلحاطة نفي مسألة في وذلك. النفي حاؿ في استعمالو: الثاني االستعماؿ
 ال فهم بو، اإلحاطة عن عاجزوف والخلق اإلحاطة، مدرؾ غير تعالى اهلل بأف السنة أىل بين منازعة
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ُروه، أو وعبل، جل الخالق يحدوا أف يستطيعوف  ىذا على الحد نفى فمن صفتو، يبلغوا أو يُػَقدّْ
 .مصيب فهو المعنى

 السلف عن المحفوظ(: "ٕٙٔ/ ٕ) الجهمية تأسيس نقض في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ
 لم ولهذا يدركونو، وال يحدونو ال العباد أف ذلك مع بينوا وقد نفسو، في هلل حد إثبات واألئمة
 .ىػ. ا"اهلل أحدٌ  َيُحد أف نفوا فإنهم الناس، بعض يظنو كما ذلك في كبلمهم يتناؼ
 علم إحاطة بو نَػَفى" صفة وال حد ببل وقولو(: "ٖٖ/ ٕ) والنقل العقل تعارض درء في أيضاً  وقاؿ

 الخلق عقوؿ أف ليبين نفسو، عن أخبر بما إال عليو، ىو ما على يصفوه أو يحدوه وأف بو، الخلق
 نفسو، بو وصف كما ىو الذي هلل الحمد: "الرسالة خطبة في الشافعي قاؿ كما بصفاتو، تحيط ال

 حد لو يدرؾ أف فنفى" غاية وال بحد األبصار تدركو ال: "أحمد قاؿ ولهذا" خلقو بو يصفو ما وفوؽ
 .ىػ.ا"غاية أو

 ال العباد أف ذلك مع بينوا قد نفسو في هلل حد إثبات من واألئمة السلف عن المحفوظ وىذا
 يحد أف نفوا فإنهم الناس، بعض يظنو كما ذلك في كبلمهم يتناؼ لم ولهذا يدركونو؛ وال يحدونو

 .والمحنة السنة كتاب في عنو حنبل ذكره كما اهلل أحد
 قاؿ: قاؿ إسحاؽ، بن حنبل حدثني حنبل بن اهلل عبد أخبرني" السنة كتاب" في الخبلؿ رواه وقد

 واصف يبلغها صفة وال حد ببل شاء وكما شاء كيف عرشو على وجل عز باهلل نؤمن نحن" :عمي
 وال بحد األبصار تدركو ال نفسو، وصف كما وىو ولو، منو وجل عز اهلل فصفات أحد، يحده أو

 واصف، وصف يدركو وال الغيوب، عبلـ والشهادة، الغيب عالم وىو األبصار، يدرؾ وىو غاية،
 األشياء غلب أحد، وقدرتو علمو يبلغ وال محدود، شيء اهلل من وليس نفسو، وصف كما وىو
 يكوف أف قبل اهلل وكاف البصير، السميع وىو شيء كمثلو ليس وسلطانو، وقدرتو بعلمو كلها

 نسأؿ بقضائو، والرضا اهلل ألمر فالتسليم صفاتو، حد أحد يبلغ وال اآلخر، وىو األوؿ، واهلل شيء،
 .قدير شيء كل على إنو والسداد، التوفيق اهلل

 :شيئاف بو يراد بو تكلم من كل عند( الحد) لفظ أف وذلك
 الذىني الوجود أو العيني الوجود بو ويراد نفسو، في الشيء حقيقة بو يراد

: بقولو ذلك وأتبع واصف، يبلغها صفة أو أحد يحده حد ببل العرش على أنو اهلل عبد أبو فأخبر
 بحده األبصار تحيط ال أي: لئلدارؾ الصحيح التفسير وىذا غاية، وال بحد{ األَْبَصارُ  ُتْدرُِكوُ  الَّ }
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 أنو ليتبين الغيوب، عبلـ والشهادة، الغيب عالم وىو{ األَْبَصارَ  يُْدِرؾُ  َوُىوَ : }قاؿ ثم غايتو؛ وال
 .شيء وبكل بنفسو عالم
 األحاديث عن اهلل عبد أبا سألت: قاؿ حدثهم، حنببل أف عيسى بن علي وأخبرني: "الخبلؿ وقاؿ
 ىذه أشبو وما" قدمو يضع اهلل أف"و" الدنيا السماء إلى ينزؿ وتعالى تبارؾ اهلل أف" تروى التي

 شيئاً، منها نرد وال معنى، وال كيف، وال بها ونصدؽ بها، نؤمن: اهلل عبد أبو فقاؿ األحاديث،
 يوصف وال قولو، اهلل على نرد وال صحاح، بأسانيد كانت إذا حق الرسوؿ بو جاء ما أف ونعلم
 .شيء كمثلو ليس غاية، وال حد وال نفسو بو وصف مما بأكثر

 فقد نفسو، بو وصف كما ذاتو، في شيء كمثلو ليس: قاؿ آخر موضع في حنبل وقاؿ: قاؿ
 غير بصفاتو اهلل فيعبد شيء، يشبهو ليس صفة، لنفسو فحد لنفسو بالصفة وتعالى تبارؾ أجمل

 {.الَبِصير السَِّميعُ  َوُىوَ } تعالى قاؿ نفسو، وصف بما إال معلومة وال محدودة
 الواصفوف يبلغ وال تقدير، وال حد ببل بصير سميع فهو: قاؿ: آخر موضع في حنبل وقاؿ: قاؿ

 نفسو، وصف كما ونصفو قاؿ، كما فنقوؿ والحديث، القرآف يتعدى وال ولو، منو وصفاتو صفتو،
 عنو نزيل وال ومتشابهو، محكمو كلو بالقرآف نؤمن الواصفين، صفة تبلغو وال ذلك، يتعدى وال

 القيامة يـو بعبده وخلوه ونزوؿ كبلـ من نفسو بو وصف وما شنعت، لشناعة صفاتو من صفة
 والتسليم بدعة، ىذا في والتحديد اآلخرة، في يُرى اهلل أف على يدؿ كلو ىذا عليو، كنفو ووضعو

 عالم غفوراً، عالماً  متكلماً، يزؿ لم بصير، سميع نفسو، بو وصف ما إال حد وال صفة بغير بأمره هلل
 العرش على وىو ترد، وال تدفع ال نفسو بها وصف صفات فهذه الغيوب، عبلـ والشهادة، الغيب

 لو واالستطاعة وجل، عز إليو المشيئة شاء، كيف{ الَعْرش َعَلى اْسَتوى ثُمَّ } قاؿ كما حد، ببل
 تقدير، وال حد ببل بصير سميع نفسو، وصف كما وىو شيء، كل خالق وىو{ َشيء َكِمثِلوِ  لَْيسَ }

 منو، صفاتو بصير سميع اهلل أف فثبت{ يُػْبِصرُ  َوال َيْسَمعُ  ال َما تَػْعُبدُ  ِلمَ  أََبتِ  يَا: }ألبيو إبراىيم قوؿ
 اهلل صلى الرسوؿ بتصديق إال ذلك كيف نعلم وال اهلل يضحك والخبر، والحديث القرآف تعدى ال

 الجهمية يقوؿ عما اهلل تعالى أحد، يحده وال الواصفوف، يصفو وال القرآف، وتثبيت وسلم عليو
 ".والمشبهة

 الكيفية نفي الصفة بنفي أحمد أراد(: "ٖٕٔ/ ٕ) الصواعق مختصر في كما القيم ابن قاؿ
 ".ويحدونو العباد يدركو حّداً  الحد وبنفي والتشبيو،
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 عن مالك، حدثنا: قاؿ بكير، ابن عن العكي، عن فحلوف، بن سعيد وحدثني - ٘ٗ
 ىريرة أبي عن الرحمن، عبد بن سلمة أبي وعن األغر، اهلل عبد أبي عن شهاب، ابن
 سماء إلى ليلة كل وتعالى تبارؾ ربنا ينزؿ): قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف

 يسألني ومن لو، فأستجيب يدعوني من: فيقوؿ اآلخر، الليل ثلث يبقى حين الدنيا
 .ٔ(لو فأغفر يستغفرني ومن فأعطيو،

 بن محمد حدثنا: قاؿ شيبة أبي ابن عن خالد، بن أحمد عن إسحاؽ وحدثني - ٙٗ
 اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ ىريرة أبي عن سلمة، أبي عن عمرو، بن محمد حدثنا: قاؿ بشر

 اآلخر، ثلث أو اآلخر، الليل بنصف الدنيا سماء إلى اهلل ينزؿ): وسلم عليو اهلل صلى
 ذا من لو، فأغفر يستغفرني الذي ذا من لو، فأستجيب يدعوني الذي ذا من: فيقوؿ
 .ٕ(الصبح صبلة من القارئ ينصرؼ أو الفجر يطلع حتى فأعطيو، يسألني الذي

                                                           

(، ٜٗٗٚ،  ٘ٗٔٔإسناد المصنف ضعيف، والمتن صحيح قطعا، فقد أخرجو البخاري ) ٔ
 (.ٛ٘ٚومسلم )

 وابن ،(ٗٛٛ) الزىد في ىنادو  ،(ٜٔ٘ٔ) والدارمي ،(الرسالة - ٕٖٓ/ ٙٔ) أحمد أخرجو ٕ
 السنة في أحمد بن اهلل وعبد ،(ٖٜٚ٘) يعلى وأبو ،(ٜٙٗ،  ٜ٘ٗ) السنة في عاصم أبي

 في والدارقطني ،(ٖٖٓو ٖٖٓ - ٕٖٓ/ ٕ) التوحيد في خزيمة وابن، (ٜٛٔٔ،ٕٓٓٔ)
العبلمة  عنو قاؿ والحديث بو، عمرو، بن محمد عن طرؽ من( ٗٓٔو ٖٓٔو ٕٓٔص) النزوؿ

 لو قيمة ال مما فهو الراوي فيو شك قد كونو مع وىذا: قلت (:ٗٛٔاأللباني في تماـ المنة )ص
 كثير أبي بن ويحيى الزىري خالفو وقد فكيف حفظو قبل من كبلـ فيو عمرو ابن ومحمد فكيف

 في يصح فبل وبالجملة .وغيره مسلم رواه. شك بغير". الفجر حتى" :بلفظ سلمة أبي عن
ا.ىػ  أعلم وتعالى سبحانو واهلل. فيو الصحيحة الروايات كل وعليو األخير اللفظ ىذا إال الحديث

 أو: "قولو دوف صحيح(: ٕٕٖ - ٕٖٔ/ ٙٔ) المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوطوقاؿ 
 وإسناد الرواية، ىذه غير في يرد لم فإنو الرواة، بعض من شك ولعلو ،"إلخ...  القارىء ينصرؼ

 .أوىاـ ولو صدوؽ وىو -الليثي علقمة بن عمرو ابن وىو -محمد أجل من حسن الحديث
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 من أدركت من كل): قاؿ عبادة بن زىير عن وضاح، ابن عن وىب وأخبرني -ٚٗ
: يقولوف كانوا ووكيع المبارؾ وابن وعيسى عياض بن وفضيل وسفياف مالك: المشايخ

 .ٔ(حق النزوؿ
 

 أحد وال بو أقر: نعم: فقاؿ ؟النزوؿ عن عدي بن يوسف وسألت: وضاح ابن قاؿ
 .ٕحدا فيو أحد وال بو أقر نعم،: فقاؿ معين ابن عنو وسألت حدا،
 األرض، دوف السماء في عرشو على وجل عز اهلل أف بين الحديث وىذا: محمد قاؿ
 .وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن حديث ما غير وفي اهلل، كتاب في بين أيضا وىو
 (. ِإلَْيوِ  يَػْعُرجُ  ثُمَّ  َاأْلَْرضِ  ِإَلى اَلسََّماءِ  ِمنَ  َاأْلَْمرَ  يَُدبػّْرُ ): وجل عز اهلل قاؿ

 (. َاأْلَْرضَ  ِبُكمُ  َيْخِسفَ  َأفْ  اَلسََّماءِ  ِفي َمنْ  َأَأِمْنُتمْ ): وقاؿ
ـْ ): وقاؿ  (.َحاِصًبا َعَلْيُكمْ  يُػْرِسلَ  َأفْ  اَلسََّماءِ  ِفي َمنْ  َأِمْنُتمْ  َأ
 (.يَػْرفَػُعوُ  اَلصَّاِلحُ  َواْلَعَملُ  اَلطَّيّْبُ  اَْلَكِلمُ  َيْصَعدُ  ِإلَْيوِ ): وقاؿ
 (.ِإَليَّ  َورَاِفُعكَ  ُمتَػَوفّْيكَ  ِإنّْي): لعيسى وقاؿ( ِعَباِدهِ  فَػْوؽَ  اَْلَقاِىرُ  َوُىوَ ): وقاؿ
 (ِإلَْيوِ  اَللَّوُ  رَفَػَعوُ  َبلْ ): وقاؿ
 عن مالك، حدثنا: قاؿ بكير أبي عن العكي، عن فحلوف بن سعيد وحدثني - ٛٗ

 اهلل رسوؿ أتيت قاؿ أنو الحكم بن عمر عن يسار، بن عطاء عن أسامة، بن ىبلؿ
 فجئتها لي غنما ترعى كانت لي جارية إف اهلل رسوؿ يا): فقلت وسلم عليو اهلل صلى
 من وكنت عليها فأسفت الذئب أكلها: فقالت عنها فسألتها الغنم من شاة فقدت وقد
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ لها قاؿ؟ أفأعتقها رقبة وعلي وجهها، فلطمت آدـ بني

                                                           

 ابن وضاح فيو كبلـ، ولكن صح ىذا عن كثير من السلف من طرؽ كثيرة.   ٔ

 ابن وضاح فيو كبلـ، ولكن صح ىذا عن كثير من السلف من طرؽ كثيرة.   ٕ
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 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ: قالت؟ أنا من: فقاؿ السماء في: فقالت؟ اهلل أين: وسلم
 .ٔ(أعتقها: وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ وسلم

                                                           

إسناد المصنف ضعيف، ومتن الحديث صحيح، ووقع في ىذا اإلسناد وىم سيأتي بيانو،  ٔ
 والنسائي ،(ٕٕٗ) الرسالة في الشافعي طريقو ومن ،(ٚٚٚ-ٙٚٚ/ٕ) الموطأ في مالك أخرجو

 شرح في والطحاوي ،(ٖٕٛ/ٔ) التوحيد في خزيمة وابن ،(٘ٙٗٔٔ،  ٙ٘ٚٚ) الكبرى في
 في والخطيب ،(ٚ٘/ٓٔ) و (ٖٚٛ/ٚ) السنن في والبيهقي ،(ٖٖٔ٘،  ٕٜٜٗ) المشكل
 بن ىبلؿ عن (ٜٚو ٛٚو ٚٚو ٙٚ/ٕٕ) التمهيد في البر عبد وابن ،(ٚٛٔ/ٔ) الموضح

 ،الحكم بن عمر عن يسار، بن عطاء عن أسامة،
 ىبلؿ: الحديث ىذا إسناد في مالك يقوؿ ىكذا: (ٖٚٙ/ٖٔ) المشكل شرح في الطحاوي قاؿ
 بن ىبلؿ: بعضهم ويقوؿ علي، بن ىبلؿ: بعضهم يقوؿ ىبلؿ، عن سواه يروونو والذين أسامة، بن
 جده، إلى نسبو مالك فيكوف أسامة، بن علي ابن ىو ىذا ىبلؿ يكوف أف يحتمل وقد، ميمونة أبي

 الحكم، بن عمر عن: وفيو ميمونة، أبا يكنى كاف أسامة من أو علي من أبوه يكوف أف ويحتمل
 .فيو مالكا ويخالفوف الحكم، بن معاوية عن: فيو يقولوف جميعا والناس

 الرجل ىذا سمى مالك: الشافعي قاؿ: يقوؿ المزني سمعت: (ٕٗ٘/ٕٔ) أيضا الطحاوي وقاؿ
 .الحكم بن معاوية ىو وإنما الحكم، بن عمر
 عن ىبلؿ، عن الحديث ىذا في مالك قاؿ ىكذا: (ٙٚ/ٕٕ) التمهيد في البر عبد ابن وقاؿ

 العلم أىل جميع عند وىم وىو ذلك، في عنو الرواة يختلف لم الحكم، بن عمر عن عطاء،
 كذلك الحكم، بن معاوية ىو وإنما الحكم، بن عمر: لو يقاؿ رجل الصحابة في وليس بالحديث،

 الصحابة، في معروؼ الحكم بن ومعاوية وغيره، ىبلؿ عن الحديث ىذا روى من كل فيو قاؿ
 .لو معروؼ ىذا وحديثو

 بن عمرو بني من وىو الحكم، أبي بن الحكم بن عمر وىو التابعين، من فهو الحكم بن عمر وأما
 عشرة سبع سنة فيها توفي المدينة، ساكني من وكاف لهم، حليف ىو بل: وقيل األوس، من عامر
 صحبة، ألبيو سناف، بن الحكم بن وعمر األنصاري، جعفر بن الحميد عبد والد عم وىو ومئة،
 مدنيوف، وىم الحكم، بن عمر يسمى كلهم التابعين من ثبلثة ىؤالء ثوباف، بن الحكم بن وعمر
 وليس
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 األرض في بما علمو من ،اهلل فسبحاف جدا كثير ىذا مثل والحديث: محمد قاؿ
 .العظيم العلي ىو إال إلو ال السماء في بما كعلمو

 فقو الباب:
 فعلية صفة كبلىما( الدنيا السماء إلى والهبوط النزوؿ) أف وإياؾ اهلل رحمني اعلم
 .الصحيحة بالسنة وجل عز هلل ثابتة خبرية

 النُّزوؿ يثبت ما ذكر أف بعد( ٜٚ ص) الجهمية على الرد في الدارمي سعيد أبو قاؿ
 وأكثر كلها جاءت قد األحاديث فهذه: وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أحاديث من

 بها واإليماف تصديقها وعلى المواطن، ىذه في وتعالى تبارؾ الرب نزوؿ في منها
 ىػ.ا روايتها من يمتنع وال أحد، منهم ينكرىا ال مشايخنا، من والبصر الفقو أىل أدركنا
 أخبار ذكر: باب(: ٜٕٛ/ ٔ) التوحيد كتاب في خزيمة بن محمد األئمة إماـ وقاؿ
 عليو اهلل صلى النبي عن والعراؽ الحجاز علماء رواىا القواـ، صحيحة السند ثابتة

 بلسانو، مقر شهادة نشهد: ليلة كل الدنيا السماء إلى وعبل جل الرب نزوؿ في وسلم
 نصف أف غير من الرب، نُزوؿ ذكر من األخبار ىذه في بما مستيقن بقلبو، مصدؽ

 وأعلمنا الدنيا، سماء إلى خالقنا نزوؿ كيفية لنا يصف لم المصطفى نبينا ألفَّ  الكيفية؛
 إليو الحاجة بالمسلمين ما بياف السبلـ عليو نبيو وال يترؾ لم وعبل جل واهلل يَػْنزؿ، أنو
 غير النُّزوؿ، ذكر من األخبار ىذه في بما مصدقوف قائلوف فنحن دينهم؛ أمر من

 لنا يصف لم وسلم عليو اهلل صلى النبي إذ الكيفية؛ بصفة أو بصفتو القوؿ متكلفين
 الدنيا سماء فوؽ وعبل جل اهلل أفَّ  وصح وثبت باف ما األخبار ىذه وفي. النُّزوؿ كيفية

                                                                                                                                                  

 بن عمر يسمى أحد الصحابة في وليس يسار، بن عطاء عنو يروي من وال صحبة لو من فيهم
 ا.ىػ فيو شك ال الحكم بن معاوية ىو وإنما الحكم،

)  شيبة أبي بن بكر وأبو الصباح بن محمد جعفر أبو حدثنا( ٖٚ٘قلت أخرجو مجودا مسلم )
 أبي بن يحيى عن الصواؼ حجاج عن إبراىيم بن إسماعيل حدثنا قاال(  الحديث لفظ في وتقاربا

 .السلمي الحكم بن معاوية عن يسار بن عطاء عن ميمونة أبي بن ىبلؿ عن كثير
 



 - 332 - 

 أف العرب لغة في محاؿ إذ إليو، يَػْنزؿ أنو وسلم عليو اهلل صلى نبينا أخبرنا الذي
. ا أسفل إلى أعلى من النُّزوؿ أفَّ  الخطاب في ومفهـو أعلى، إلى أسفل من نزؿ: يقوؿ

 .تيمية البن النزوؿ أحاديث شرح رسالة انظر وللمزيد ىػ
 .نزولو حاؿ سبحانو منو العرش يخلو ىل: مسألة

 قدمنا ىذه المسألة في باب اإليماف بالعرش. 
 مسألة: في وقت النزوؿ.

 الوقت تعيين في الروايات اختلف: (ٕٕٔ/ ٗ) المفاتيح مرعاةقاؿ المباركفوري في 
 أصح ىذا: الترمذي قاؿ اآلخر، الليل ثلث يبقى حين ىي األولى: أقواؿ ستة على

 ويقوي: الحافظ وقاؿ. الترمذي صححو ما أصحها: العراقي وقاؿ. ذلك في الروايات
 الثلث يمضي حين: والثانية. رواتها على فيها اختلف لو المخالفة الروايات أف ذلك

: لفظ وفي. اآلخر الليل نصف يبقى حين: والثالثة. ومسلم الترمذي عند وىي األوؿ،
 شطر تعالى اهلل ينزؿ: الرابعة. الليل شطر مضى إذا: آخر وفي. الليل شطر كاف إذا

 أو الليل نصف مضى إذا: الخامسة. التنويع أو الشك على اآلخر الليل ثلث أو الليل
 اإلطبلؽ: والسادسة. نصفو أو الليل ثلث ذىب إذا: لفظ وفي. األوؿ أي الليل ثلث
 فالروايات جلي، ظاىر ىو كما يعين، لم ومن الوقت عين من رواية بين تعارض وال

 فقد رواياتهم، ظواىر واختلفت الوقت، عين من وأما. المقيدة على تحمل المطلقة
 فبل باألصح، عبر أنو إال تقدـ، ما على كالترمذي الترجيح إلى العلماء بعض صار

 بالصحيح، الترجيح في فعبر عياض القاضي وأما، الرواية تلك غير تضعيف يقتضي
 ال بإسناد صحيحو في رواىا مسلما بأف النووي ورده األخرى، الرواية ضعف فاقتضى

 يصار فبل وجو على ولو الجمع أمكن وإذا يضعفها؟ فكيف صحابيين، عن فيو يطعن
 بأحد أعلم وسلم عليو اهلل صلى النبي يكوف أف ويحتمل: النووي قاؿ. التضعيف إلى

 أبوىريرة وسمع بو، فأعلم وقت في باآلخر أعلم ثم بو، فأخبر وقت في األمرين
-بو فأخبر فقط األوؿ الثلث خبر الخدري أبوسعيد وسمع فنقلهما، جميعا الخبرين
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 مقدـ بو فالمجزـو للشك أو كانت فإف بأو، التي الرواية أما: الحافظ وقاؿ. انتهى
 يقع ذلك بأف الروايات بين فيجمع حالين بين للتردد كانت وإف فيو، المشكوؾ على

 اآلفاؽ وفي الزماف، في تختلف الليل أوقات لكوف األحواؿ، اختبلؼ بحسب
، عند الليل دخوؿ تقدـ باختبلؼ  أف يحتمل: بعضهم وقاؿ. قـو عند وتأخره قـو

: وقيل. الثاني الثلث وفي النصف في يقع والقوؿ األوؿ، الثلث في يقع النزوؿ يكوف
 أف على ويحمل األخبار، بها وردت التي األوقات جميع في يقع ذلك أف على يحتمل

 في بو أعلم ثم بو، فأخبر وقت في األمور بأحد أعلم - وسلم عليو اهلل صلى - النبي
 ال: القاري وقاؿ. الحافظ كبلـ انتهى-عنو ذلك الصحابة فنقل بو، فأخبر آخر وقت
 بعضها وفي ىكذا الليالي بعض في النزوؿ يكوف أف يحتمل ألنو الروايات، بين تنافي

 الثلث عند النزوؿ يتكرر أف ويحتمل: حجر ابن وقاؿ. حباف ابن قالو كذا ىكذا،
 باألسحار، االستغفار على لحثو الفضل بزيادة واختص األخير، والثلث والنصف األوؿ

 .انتهى-روايتو على الصحيحين وإلتفاؽ
: " ... -أي السيد سابق– قولو (:ٕٛٔوقاؿ العبلمة األلباني في تماـ المنة )ص

 فيو ورد وقد الفجر؟ طلوع إلى أو الصبح صبلة انقضاء إلى يدـو ىل اإللهي النزوؿ
 ".وىذا ىذا
 السماء إلى ليلة كل اهلل ينزؿ: "وسلم عليو اهلل صلى قولو" اإللهي النزوؿ" بػ يعني

 يسألني من لو فأستجيب يدعوني من: فيقوؿ اآلخر الليل ثلث يبقى حين الدنيا
 من جمع عن جاء متواتر صحيح حديث وىو".  لو؟ فأغفر يستغفرني من فأعطيو

 ٛٔٔٔ" داود أبي صحيح" و ٓ٘ٗ" اإلرواء" في منها طيبا قسما خرجت الصحابة
 التعليقات" في قلت كنت وقد".الفجر يطلع: رواية وفي ينفجر حتى: "بعضهم زاد

 الفجر طلوع إلى يدـو أنو على اتفقوا الرواة معظم لكن" ": المعاد زاد على الجياد
 رواية أجد فلم الفجر صبلة إلى دوامو وأما ٕٗ/  ٖ" الفتح" في الحافظ قاؿ كما

 ترجل حتى: "بلفظ ىريرة أبي حديث من للنسائي رواية في نعم ذلك تؤيد صريحة
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 قاؿ كما شاذة رواية لكنها القيم ابن أي المصنف ذكره ما تتضمن فهي" الشمس
 فإنو فديك أبي بن إسماعيل بن محمد من فيها الخطأ لعل: اآلف وأقوؿ ".الحافظ

 - ٙٛ ص" التوحيد" في خزيمة وابن ٙٛٗ رقم" والليلة اليـو عمل" في النسائي عند
 أبي عن جبير ابن نافع عن عباس بن القاسم عن ذئب أبي ابن حدثني: طريقو من ٚٛ

 ابن فيو قاؿ فقد" الصحيحين" في بو محتجا ثقة كاف وإف فديك أبي ابن فإف ىريرة
 شيخو من الخطأ يكوف أف المحتمل ومن" بحجة وليس الحديث كثير كاف" :سعد

 البرقي ابن محمد لينو فقد أيضا مسلم رجاؿ من ثقة كونو مع فإنو عباس بن القاسم
 فقد األقرب ىو ىذا ولعل ".الميزاف" في كما" مجهوؿ" :المديني ابن وقاؿ الحافظ

 بن جبير بن نافع عن فقاؿ ومتنا إسنادا - الثبت الثقة وىو - دينار بن عمرو خالفو
 ص" التوحيد" في خزيمة ابن أخرجو" الفجر يطلع حتى: "بلفظ مرفوعا أبيو عن مطعم
" السنة تخريج في الجنة ظبلؿ" كتابي في مخرج وىو وغيرىما ٔٛ/  ٗ وأحمد ٛٛ

 :أخريين روايتين وجدت ثم .ٚٓ٘
 إبراىيم طريق من أيضا خزيمة ابن أخرجو ".الشمس تطلع حتى" :بلفظ: األولى

 أجل من ضعيف فهو مرسبل كونو مع وىذا: قلت. رفعو األحوص أبي عن الهجري
 رفع الحديث لين" ": التقريب" في الحافظ قاؿ. مسلم ابن وىو ىذا إبراىيم

 ".موقوفات
 أخرجو". الفجر صبلة من القارئ ينصرؼ أو الفجر يطلع حتى: "بلفظ واألخرى
 عن عمرو بن محمد طريق من ٗٓ٘/  ٕ وأحمد خزيمة وابن ٖٚٗ - ٖٙٗ الدارمي

 مما فهو الراوي فيو شك قد كونو مع وىذا: قلت .بو مرفوعا ىريرة أبي عن سلمة أبي
 خالفو وقد فكيف حفظو قبل من كبلـ فيو عمرو ابن ومحمد فكيف لو قيمة ال

 رواه. شك بغير". الفجر حتى" :بلفظ سلمة أبي عن كثير أبي بن ويحيى الزىري
 كل وعليو األخير اللفظ ىذا إال الحديث في يصح فبل وبالجملة .وغيره مسلم

 ا.ىػ أعلم وتعالى سبحانو واهلل. فيو الصحيحة الروايات
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 والنزوؿ ػ كذلك كاف وإذا (:ٚٓٔشرح حديث النزوؿ )صوقاؿ شيخ اإلسبلـ في 
 عليو اتفق الذي والسبلـ الصبلة أفضل قائلو على النبوي الحديث في المذكور

 ثلث بقي إذا"  ىو: صحتو على الحديث علماء واتفق ومسلم، البخاري: الشيخاف
 قاؿ وقد طرقو، بعض في مسلم بها فانفرد" والثلثين النصف" رواية وأما" اآلخر الليل

 روي وقد".  اآلخر الليل ثلث بقي إذا: " ىريرة أبي عن الروايات أصح إف: الترمذي
 قبل ذكرنا كما الصحابة من كثيرة جماعة رواية من وسلم عليو اهلل صلى النبي عن

 ثلث بقي إذا فيو شك ال والذي بالحديث، العلم أىل عند متواتر حديث فهو ىذا؛
 .اآلخر الليل
 الليل ثلث مضى إذا أيًضا[ النزوؿ] ذكر قد وسلم عليو اهلل صلى النبي كاف فإف

 أنواًعا النزوؿ ويكوف المصدوؽ، الصادؽ وىو حق فقولو الليل؛ انتصف وإذا األوؿ
 ثلث بقي إذا ثم أبلغ، وىو انتصف إذا ثم األوؿ، الليل ثلث مضى إذا األوؿ: ثبلثة

 .الثبلثة األنواع أبلغ وىو الليل،
 في كما الفجر، طلوع من فالنهار أطلق، إذا الشارع كبلـ في"  والنهار الليل"  ولفظ
 ،[ ٗٔٔ: ىود{ ]اللَّْيلِ  مّْنَ  َوزَُلًفا النػََّهارِ  َطَرَفيِ  الصَّبَلةَ  َوَأِقمِ : }وتعالى سبحانو قولو
 يصـو كالذي: " وقولو"  يوًما وأفطر يوًما صم: " وسلم عليو اهلل صلى قولو في وكما

 وكذلك الفجر، طلوع من النهار صـو أراد فإنما ذلك، ونحو"  الليل ويقـو النهار
 والعامة للخاصة المعلـو المتواتر بالنقل الصياـ وقت وأوؿ الفجر، صبلة وقت

: " وسلم عليو اهلل صلى قولو مثل في وكذلك األمة، بين فيو ريب ال الذي واإلجماع
 كاإلماـ ػ العلماء قاؿ ولهذا".  بركعة فأوتر الصبح ِخْفتَ  فإذا َمثْػَنى، َمثْػَنى الليل صبلة
 .النهار صبلة من الفجر صبلة إف: ػ وغيره حنبل بن أحمد

 النهار بو يعني فإنما"  النهار نصف: " وسلم عليو اهلل صلى الشارع قاؿ إذا وأما
 علماء من أحد كبلـ في وال كبلمو في ال ػ قط يريد ال الشمس، طلوع من المبتدئ

 قبل يكوف ىذا نصف فإف الفجر؛ طلوع من أولو الذي النهار النهارػ بنصف المسلمين
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 المتطوع الصائم أف العلماء كبلـ رأى لما ػ الفقهاء متأخري بعض غلط ولهذا الزواؿ؛
 ىما قولين على بعده؟ لو يجوز وىل النهار؛ نصف قبل التطوع ينوي أف لو يجوز

. الفجر طلوع أولو الذي الصـو نهار ىنا بالنهار المراد أف ظن ػ أحمد عن روايتاف
 نصف مسمى وبين أطلق، إذا النهار مسمى بين يفرؽ لم أنو ذلك في غلطو وسبب
 طلوع من ىو أمتو وعلماء الشارع كبلـ في نصف إليو يضاؼ الذي فالنهار النهار،

 .الفجر طلوع من والصياـ الصبلة وقت في المطلق والنهار الشمس،
 ػ الليل فهذا الليل، ثلث بقي إذا بالنزوؿ أخبر لما وسلم عليو اهلل صلى والنبي

 الذي وىو ػ النصف إليو المضاؼ النهار جنس من أنو يظهر الثلث إليو المضاؼ
 العشاء وقت: " وسلم عليو اهلل صلى النبي قاؿ لما وكذلك الشمس، طلوع إلى ينتهي

 ثلث أطلقوا إذا الفقهاء وكذلك. الليل ىذا فهو ،" الثلث إلى"  أو"  الليل نصف إلى
 .ىذا غير يعرفوف ال الحساب أىل وىكذا. النهار نصف كإطبلقهم فهو ونصفو؛ الليل
 أفضل: " الصحيح الحديث في كما الفجر بطلوع المنتهي الليل ىو بل: يقاؿ وقد

 المعتاد واليـو".  سدسو ويناـ ثلثو، ويقـو الليل، نصف يناـ كاف داود؛ قياـ القياـ
 ىذا، بالحديث المراد كاف فإف. الفجر طلوع إلى بل الشمس طلوع إلى المشروع

 بأربع عليهم الشمس طلوع قبل يكوف المشرؽ أوؿ في الليل ثلث قدر فإذا وحينئذ
 الدنيا سماء إلى ليلة كل ربنا ينزؿ: " وسلم عليو اهلل صلى النبي قاؿ وقد ساعات،

 فأعطيو؟ يسألني من لو؟ فأستجيب يدعوني من: فيقوؿ اآلخر الليل ثلث يبقي حين
 وفي الفجر، طلوع إلى بدوامو أخبر فقد".  الفجر يطلع حتى فأغفرلو؟ يستغفرني من

 ِإفَّ  اْلَفْجرِ  َوقُػْرآفَ : }تعالى قاؿ وقد( . الفجر صبلة من القارئ ينصرؼ أف إلى: )رواية
: قيل وقد والنهار، الليل مبلئكة تشهده[ ٛٚ: اإلسراء{ ]َمْشُهوًدا َكافَ  اْلَفْجرِ  قُػْرآفَ 

 .ومبلئكتو اهلل يشهده
 مضى إذا قـو كل عند ىو فهكذا أولئك، عند سدس نحو يدـو النزوؿ ىذا كاف وإذا
 فإنو الثلثين، أو النصف في الذي النزوؿ وأما الزماف، سدس عندىم يدـو ليلهم ثلثًا
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 بطلوع المنتهي الليل أريد وإف. ذلك من دواًما أكثر فهو ثلثو، أو الزماف ربع يدـو
 وعلى وُتسعو، الزماف ثمن من قريًبا فيكوف ذلك من أقل النزوؿ وقت كاف الشمس،

 .ذلك من وأكثر وربعو سدسو من قريًبا يكوف والثلث النصف رواية
 عرؼ، قد كما الغربي البلد ليل ثلث قبل الشرقي البلد ليل ثلث زمن أف ومعلـو

 ػ ساعة مقدار لكل أف قدر فلو درجة، وثمانوف مائة ساعة، عشرة اثنتا طولها والعمارة
 لكاف األخرى، الساعة مقدار ثلث غير ثلثا المعمورػ من درجة عشرة خمس وىو

 أف فيلـز الزماف، سدس مقدار ثلث كل في يدـو والنزوؿ ثلثًا، وثبلثين ستة المعمور
 أف قدر إذا مرات، ست والنهار الليل بقدر يدـو أنو ونهارًا، ليبًل  يدـو النزوؿ يكوف
 عباده لدعاء الدنيا السماء إلى اإللهي النزوؿ فكيف ثلثًا المعمور من ساعة طوؿ لكل

 األرض؟ في الساكنين
 من ىل داع؟ من ىل سائل؟ من ىل: لهم ودعاؤه نزولو يبقي الببلد من بلد أىل فكل

 وهلل ػ واإلسبلـ. كثيرة المغرب إلى المشرؽ من والببلد الزماف، سدس مستغفر؟
 في وسلم عليو اهلل صلى النبي قاؿ كما المغرب، إلى المشرؽ من انتشر قد ػ الحمد

ُلغ ومغاربها، مشارقها األرض، لي ُزِوَيتْ : )الصحيح الحديث  ُزِوي ما أمتي ُمْلكُ  وَسَيبػْ
 ىذا إف: يقاؿ قد ألنو ىذا؛ ذكرنا وإنما [ .ُجِمعت أي( : ُزِوَيتْ : )وقولو( ]منها لي
 كما ويستغفرونو؛ ويسألونو يعبدونو الذين المؤمنين لعباده ىو إنما[ والدعاء النزوؿ،]

 رمضاف أف وكما إليو، يحجوف الذين المؤمنين لعباده ىو إنما[ َعِشيَّةَعَرَفة نزوؿ] أف
 تغلق وعنهم رمضاف، يصوموف الذين المؤمنين لعباده الجنة أبواب فتحت دخل إذا

 يستحلوف الذين الكفار وأما شياطينهم،[ . وتُقيَّد تُوثق: أي] وُتَصفَّد النار، أبواب
 تغلق وال الجنة أبواب فيو لهم تفتح فبل ومزية حرمة لو يروف وال رمضاف شهر إفطار
 .شياطينهم تصفد وال النار، أبواب فيو عنهم
 خاًصا كاف إف النزوؿ أف المقصود بل المعنى، ىذا بسط ىنا المقصود وليس

 عاًما؛ كاف وإف المغرب، أقصى إلى المشرؽ أقصى من ػ الحمد وهلل ػ فهم بالمؤمنين،
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 مقدار بلد كل أىل على اإللهي النزوؿ يدـو أف البد تقدير كل فعلى أبلغ، فهو
 طويل، شتائهم وليل: قيل قصير، صيفهم ليل: قيل إذا فإنو. أكثر أو الزماف سدس

: األثر في جاء ولهذا شتائهم؛ ليل في زيد صيفهم ليل من نقص وما ىذا، ىذا فيعادؿ
 ( .ليلو ويقـو نهاره، يصـو المؤمن؛ ربيع الشتاء)

 تحت يصير أنو من الجهاؿ بعض يتخيلو كما النزوؿ كاف فلو كذلك، كاف وإذا
 يكن لم بلد، كل على الليل ثلث مقدار العرش وتحت الدنيا السماء وفوؽ السموات

 ىو وحده يكوف إنما ىذا فإف فقط؛ السموات وتحت العرش تحت يزاؿ ال أنو البلـز
 ستة المجموع وكاف واحد، ثلث كلهم لهم المعمور من سدس كل كاف إذا البلـز

 ثلث، مقدار اآلخرين ىؤالء على ثم ثلث، مقدار ىؤالء على بقاؤه قدر فإذا أثبلث،
 اهلل أف الجاىل تخيل حيث أو السموات، تحت أو العرش، تحت يزاؿ أال لـز

 .العرش فوؽ قط يكوف فبل فيو، محصور
 اآلخر، الثلث بعد بلد كل أوؿ وأف اآلخر، الثلث غير ثلث بلد لكل كاف إذا وأما

 ليل ثلث انقضاء قبل ينقضي الشرقي البلد ليل ثلث آخر وكذلك بينهما، ما يقدر
 ثلث بلد كل على النزوؿ يدـو أف فبلبد مداخلة، كانت إف وأيًضا، الغربي، البلد
 .الببلد عدد بقدر أثبلث يقدر أف ذلك من فيلـز فجرىم، طلوع إلى ليلهم

 فكلما. أيًضا بعرضها يختلف فهو البلد، بطوؿ يختلف الليل ثلث أف فكما وأيًضا،
 وما. أقصر الصيف وفي أطوؿ، الشتاء في ليلو كاف الشماؿ، في أدخل البلد كاف
 الصيف في وليلو ذاؾ ليل من أقصر الشتاء في ليلو يكوف االستواء خط من قريًبا كاف

 .التساوي إلى أقرب ونهارىم ليلهم فيكوف ذاؾ، ليل من أطوؿ
 بمقادير مقداره فيختلف ليلهم، ثلث مقدار ىو قـو لكل اإللهي فالنزوؿ وحينئذ،

 صار إذا فإنو وأيًضا،. والمغرب المشرؽ في اختلف كما والجنوب، الشماؿ في الليل
، عند الليل ثلث  فيحصل الببلد، من يقاربهم ما عند الليل ثلث بلحظة فبعده قـو
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 ثلث بقي إذا أولئك عند ػ أيًضا ػ المصدؽ الصادؽ بو أخبر الذي اإللهي النزوؿ
 .العمارة آخر إلى وىكذا ليلهم،

 وتحتو السماء فوقو وتكوف العرش، تحت يكوف أنو من الجاىل، توىمو كما كاف فلو
 :كثيرة وجوه من ممتنًعا ىذا لكاف السماء؛

 ىذا على يجب أنو: ومنها تحتو، يزاؿ ال بل قط العرش فوؽ يكوف ال أنو: منها
 مع أنو: ومنها كذلك، ليقع جًدا كثيرة مرات ىو ما بقدر الزماف يكوف أف التقدير

 نزؿ قد يكوف أف ذلك، مع أمكن إف فجرىم، طلوع إلى ىؤالء سماء إلى نزولو دواـ
 والطوؿ والتأخير التقديم في ىؤالء ثلث يخالف ليلهم ثلث ممن أيًضا، غيرىم على

 .والقصر
 يكوف من العباد، كنزوؿ نازاًل  يتخيلوا أف يمكنهم ال فإنهم تخيلوه، ما خبلؼ فهذا
 سماء على نازاًل  الساعة تلك في ػ أيًضا ػ وىو ليلهم، ثلث ىؤالء سماء على نازال

 .يقصر أو يزيد أو عنهم، يتأخر أو أولئك على يتقدـ أف يجب أنو مع آخرين،
 يرفعها،: قاؿ نزولو؟ عند حالها كيف فالسموات: لو قيل أنو الجهاؿ بعض عن وحكى

 اهلل صلى اهلل رسوؿ وصف ما يتخيلوف الذين فهؤالء. ذلك على قادر وىو يضعها، ثم
 :قسمين يصيروف ثم ضالوف، كلهم أجسامهم، صفات مثل أنو ربو بو وسلم عليو
 معنى منو يفهم ال وأنو ومدلولو، النص ظاىر ىذا أف وظنوا باطل، ذلك أف علموا قسم

: يقولوا أف وإما. مواضعو عن الكلم بو يحرفوف تأويبًل  يتأولوه أف إما: فصاروا ذلك، إال
 .السلف مذىب ىذا أف ويزعموف شيء، منو يفهم ال

 معنى أف على يدؿ[ ٚ: عمراف آؿ{ ]اهللُ  ِإالَّ  تَْأِويَلوُ  يَػْعَلمُ  َوَما: }قولو إف: ويقولوف
 متشابو من وىذا ػ القرآف في كما ػ متشابو منو والحديث اهلل، إال يعلمو ال المتشابو

 يقوؿ، ما ىو يَْدرِ  لم النزوؿ بحديث تكلم الذي الرسوؿ يكوف أف فيلزمهم الحديث،
 من بأحد ىذا يظن أف لعاقل يجوز فهل. ابتداء بو المتكلم وىو ػ بكبلمو عنى ما وال

 وأعلم واآلخرين، األولين أفضل عن فضبل! األنبياء عن فضبًل !  آدـ؟ بنى عقبلء
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 ذلك مع وىم!  وسلم؟ عليو اهلل صلى للخلق الخلق وأنصح الخلق، وأفصح الخلق،
 أىل قوؿ ىو وأمتو الرسوؿ بو يصفوف الذي القوؿ ىذا وإف السنة، أىل أنهم يدعوف
 .السنة

 يلزمهم أنو لعلموا ذلك تصوروا ولو. ولوازمو قالوه ما حقيقة يتصوروا لم أنهم ريب وال
 صلى النبي ينتقص من مقالة يرتضوف ال وىم األنبياء، في الكفار أقواؿ أقبح من ىو ما

 من قتل استحبلؿ في مصيبوف وىم. قتلو الستحلوا أحد تنقصو ولو وسلم، عليو اهلل
. ذلك يعرفوا لم لكن الَقْدح؛ أعظم يتضمن وقولهم السبلـ، عليهم األنبياء في يقدح
 .التزموه ما يلزمهم ىذا أف عرفوا لو فإنهم بقوؿ، ليس القوؿ والـز

 الرسوؿ قوؿ وأف منكر، ىؤالء قوؿ أف رأوا لما بخلقو، هلل الممثلين من ثاف، وقسم
 وتحتو سماء فوقو تصير أنو من: الجهاالت تلك مثل قالوا حق، وسلم عليو اهلل صلى

 أدنى لو لمن بطبلنو يظهر مما ذلك ونحو تعود، ثم ترتفع السموات أف أو سماء،
 .وُلب   عقل

 
  (عباده يحاسب اهلل بأف اإليماف في باب)

 ويسألهم القيامة يـو عباده يحاسب وجل عز اهلل أف السنة أىل قوؿ ومن: محمد قاؿ
  .إليهم منو مشافهة

  (.ُأِجْبُتمْ  َماَذا فَػيَػُقوؿُ  اَلرُُّسلَ  اَللَّوُ  َيْجَمعُ  يَػْوـَ ): وجل عز وقاؿ
َنا ِإَذا َفَكْيفَ ): وقاؿ َنا ِبَشِهيدٍ  ُأمَّةٍ  ُكلّْ  ِمنْ  ِجئػْ   (.َشِهيًدا َىُؤاَلءِ  َعَلى ِبكَ  َوِجئػْ
 (.اَْلُمْرَسِلينَ  َولََنْسأََلنَّ  ِإلَْيِهمْ  ُأْرِسلَ  اَلَِّذينَ  فَػَلَنْسأََلنَّ ): وقاؿ
 (.اَْلَحاِسِبينَ  َأْسَرعُ  َوُىوَ  اَْلُحْكمُ  َلوُ  َأاَل ): وقاؿ
 (. َتْشُعُروفَ  َلوْ  رَبّْي َعَلى ِإالَّ  ِحَسابُػُهمْ  ِإفْ ): وقاؿ
 حتى عليهم وحفظها أعمالهم وأحصى وتعبدىم خلقهم الذي إال العباد يحاسب وىل

 .القدير العلي وىو يشاء من ويعذب يشاء لمن فيغفر عنها، يسألهم
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 بن يزيد حدثنا: قاؿ شيبة أبي ابن عن وضاح، ابن عن وىب حدثني وقد - ٜٗ
 آخذ أنا بينما: قاؿ محرز بن صفواف عن قتادة، عن يحيى بن ىماـ حدثنا: قاؿ ىاروف

 صلى اهلل رسوؿ سمعت كيف الرحمن عبد أبا يا: فقاؿ رجل لو عرض إذ عمر ابن بيد
 يـو منو المؤمن يدني وجل عز اهلل إف): يقوؿ سمعتو قاؿ؟ النجوى في وسلم عليو اهلل

؟ كذا ذنب أتعرؼ عبدي فيقوؿ الناس، من ويستره كنفو عليو يضع حتى القيامة
: فيقوؿ؟ كذا ذنب أتعرؼ رب، يا نعم: فيقوؿ؟ كذا ذنب أتعرؼ رب، يا نعم: فيقوؿ

 سترتها قد إني: قاؿ ىلك، قد أنو نفسو في ورأى بذنوبو قرره إذا حتى رب، يا نعم
، لك أغفرىا وأنا الدنيا، في عليك  الكفار وأما حسناتو، كتاب يعطى ثم اليـو

 اهلل لعنة أال ربهم على كذبوا الذين ىؤالء األشهاد رؤوس على ينادى فإنو والمنافقوف
 .ٔ(الظالمين على
 حاتم  ابن عدي عن خيثمة، عن األعمش، عن وكيع حدثنا: قاؿ شيبة ابن - ٓ٘

 إال أحد من منكم ما): وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿرضي اهلل عنو ؤ 
 .ٕ(ترجماف وبينو بينو ليس اهلل سيكلمو

 يـو اهلل يكلمهم وال): قولو في يحيى عن داود، أبي عن علي، عن أبي وحدثني - ٔ٘
ىم ويأخذ أعمالهم عن ويسألهم يكلمهم وقد يحبوف بما يكلمهم ال: أي، القيامة

 .ٖبها(
 مسائل في الباب.

 ، وفي الشرع.اللغة في الحساب تعريف األولى:المسألة 

                                                           

(، ومسلم ٕٔٗٗإسناد المصنف فيو ضعف، ولكن المتن صحيح قطعا فقد أخرجو البخاري ) ٔ
(ٕٚٙٛ.) 

(، ومسلم ٖٗٗٚإسناد المصنف فيو ضعف، ولكن المتن صحيح قطعا فقد أخرجو البخاري ) ٕ
(ٔٓٔٙ.) 

 إسناده ضعيف.   ٖ
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 أف: اإلطبلقات تلك بين ومن، الحساب للفظة إطبلقات عدة اللغة كتب في جاءت
 وال زيادة دوف التامة بالدقة واإلحصاء، والمعدود، العدد: بو ويراد يطلق الحساب
 لهذه جاءت التي المعاني من كثيراً  حسب مادة في اللغة أىل ذكر وقد نقصاف،
 .الكلمة

 ما بو يعلم ألنو حساباً  المعامبلت في الحساب سمي وإنما: )األزىري يقوؿ ىذا وفي
 (.نقصاف وال المقدار على زيادة فيو ليس كفاية فيو

 أحسب الشيء حسبت: تقوؿ الشيء، عدؾ والحسابة والحساب: )الليث وقاؿ
 (.وحسبتو وحسابة حساباً 
 أي الرجل أحسبت( يزيد أبي عن عبيد أبو قاؿ الكثرة، بمعنى كذلك الحساب ويأتي

: وجل عز اهلل قاؿ حسبي،: قاؿ حتى أعطيتو معناه غيره: وقاؿ يرضى، ما أعطيتو
 .كثيراً  أي[ ٖٙ: النبأ] ِحَسابًا َعطَاء
 .ٔ(ىذيل لغة وىي كثيرة جماعة أي الناس من حساب أتاني: ويقاؿ
في  األزىري نقل واحد، بمعنى والكل الحساب لكلمة مرادفة حسباف لفظة وتأتي

 كما مصدر حسابنا: )قاؿ أنو العباس أبي عن (ٕٖٖ - ٖٖٔ/ ٗ) اللغة تهذيب
 وقاؿ حساب، جمع حسبانا إف: األخفش وقاؿ وحساباً، حسباناً  أحسبو حسبتو: تقوؿ

 .ا.ىػ وشهباف وأشهبة شهاب مثل أحسبة، وكذلك حساب جمع الحسباف: الهيثم أبو
 في األخفش قاؿ: قاؿ أنو ثعلب عن المنذري وأخبرني: في نفس المصدر أيضاً  وقاؿ
 فحذؼ بحساب: فمعناه[ ٜٙ: األنعاـ] ُحْسَبانًا َواْلَقَمرَ  َوالشَّْمسَ : وجل عز قولو
 ا.ىػ الباء

، بالضم وحسباناً  حسباً  حسبو(: ٙ٘/ ٔ) المحيط القاموسفي  الفيروزآبادي ويقوؿ
 ا.ىػ محسوب والمعدود عده،: بكسرىن وحسابة وحسبة وحساباً  وحسباناً 

                                                           

/ ٔ) العروس تاج وانظر( ٖٖٖ - ٕٖٖ/ ٗ) اللغة تهذيب حسب، مادة اللغة كتب انظر ٔ
 (.ٓٔٔ/ ٔ) للجوىري الصحاح و( ٙ٘/ ٔ) المحيط القاموس كذلك وانظر ،(ٖٕٔ - ٕٓٔ
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 حسباً  بالضم أحسبو حسبتو(: ٕٗ: ص) والصحاح اللغة في فوائدفي  الهوريني ويقوؿ
 .ا.ىػ محسوب والمعدود عددتو، إذا وحسابة وحسباناً  وحساباً 

 أف( ٛ٘/ ٕ) اللغة مقاييس معجمفي  زكريا بن فارس بن أحمد الحسين أبو وذكر
 قاؿ وحسباناً، أحسبة الشيء حسبت: تقوؿ العدد،: األوؿ: )فقاؿ معاف لها حسب

 ا.ىػ[( ٘: الرحمن] ِبُحْسَبافٍ  َواْلَقَمرُ  الشَّْمسُ : تعالى اهلل
 العدد، استعماؿ: الحساب(: ٚٔٔ - ٙٙٔ: ص) المفرداتفي  الراغب وقاؿ
 َواْلِحَسابَ  السِّْنينَ  َعَددَ  لِتَػْعَلُمواْ : تعالى قاؿ وحسبانا، حسابا أحسب حسبت: يقاؿ

[ ٜٙ: األنعاـ] ُحْسَبانًا َواْلَقَمرَ  َوالشَّْمسَ  َسَكًنا اللَّْيلَ  َوَجَعلَ : تعالى وقاؿ[ ٘: يونس]
 ا.ىػ

 فإنها والمحاسب الحسيب لفظة وكذا بحسبو، فيجازى عليو يحاسب ما والحسباف
: والمحاسب والحسيب: في المصدر السابق الراغب قاؿ الحساب بها مراداً  تطلق

 ا.ىػ بالحساب المكافئ عن يعبر ثم يحاسبك من
 قاؿ كما الجزاء بها مرادا الحساب لفظة إطبلؽ كذلك الكريم القرآف في ورد وقد

 :تعالى
 يُػْفِلحُ  اَل  ِإنَّوُ  رَبّْوِ  ِعندَ  ِحَسابُوُ  فَِإنََّما ِبوِ  َلوُ  بُػْرَىافَ  اَل  آَخرَ  ِإَلًها اللَّوِ  َمعَ  يَْدعُ  َوَمن) -ٔ

 فإنما(: ٗٙ/ ٛٔ) البياف جامعفي  الطبري قاؿ[ ٚٔٔ: المؤمنوف] (اْلَكاِفُروفَ 
 ا.ىػ عليو قدـ إذا جزاءه موفيو وىو ربو عند السيئ عملو حساب

 يَػْعَمُلوفَ  َكانُوا ِبَما ِعْلِمي َوَما قَاؿَ  اأَلْرَذُلوفَ  َواتػَّبَػَعكَ  َلكَ  َأنُػْؤِمنُ  قَاُلوا): تعالى وقاؿ ػٕ
: جريج ابن قاؿ[ ٖٔٔ - ٔٔٔ: الشعراء] (َتْشُعُروفَ  َلوْ  رَبّْي َعَلى ِإالَّ  ِحَسابُػُهمْ  ِإفْ 
 .أنفسهم في بما أعلم ىو أي
َنا ِإفَّ  ثُمَّ  ِإيَابَػُهمْ  إليَنا ِإفَّ ): تعالى قاؿ ػٖ  ابن قاؿ[ ٕٙ - ٕ٘: الغاشية] (ِحَسابَػُهمْ  َعَليػْ

 إف بها، ونجازيهم أعمالهم على نحاسبهم نحن أي(: ٗٓ٘/ ٗ)في تفسيره  كثير
 ا.ىػ فشر شراً  وإف فخير خيراً 
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 (َحِسيًبا َعَلْيكَ  اليْوـَ  بِنَػْفِسكَ  َكَفى): تعالى قاؿ: النفس محاسبة على أيضاً  ويطلق
 كما الرزؽ في التوسعة على ويطلق، محاسباً  لنفسك بك كفى أي[ ٗٔ: اإلسراء]

 تقتير بغير أي[ ، ٖٛ: عمراف آؿ] (ِحَسابٍ  ِبغَْيرِ  َيَشاء َمن يَػْرُزؽُ ): تعالى قاؿ
 .يحسبها وال النفقة يوسع أي حساب، بغير ينفق فبلف: كقولك وتضييق،

 الكثرة بمعنى يرد أنو إلى تشير بالحساب، المراد في اللغة أىل أقواؿ أف والحاصل
. نقصاف وال زيادة دوف العدد في والدقة واإلحصاء، والعدد، فيو، والزيادة الشيء، في

 (.ٜ٘ٓ/ٕ) عواجي لغالب اآلخرة الحياة
 من االنصراؼ قبل عباده اهلل توقيف: بو يراد فإنو الشرع في بالحساب المراد أما

 .ٔمنهم استثنى من إال بالوزف، ال تفصيبلً  شراً، أو كانت خيراً  أعمالهم، على المحشر
 يكتفي أنو ال أعمالهم، يزف ثم يحاسبهم اهلل أف يريد أنو يحتمل( بالوزف ال: )وقولو

 .أعمالهم يزف وال يحاسبهم ال فإنو( منهم استثنى من إال) الوزف عن بالمحاسبة
 يكتفي وال تفصيبًل، أعمالهم على يوقفهم اهلل أف: المعنى يكوف أف أيضا ويحتمل
 .الوزف طريق من تتأتى التي اإلجمالية بالمعرفة

 - عزوجل - اهلل تعريف الحساب: قائبلً  للحساب تعريفو الثعلبي عن السفاريني ونقل
 على يدؿ ذلك، من نسوه قد ما إياىم وتذكيره أعمالهم، على الجزاء مقادير الخبلئق

َعثُػُهمُ  يَػْوـَ : تعالى قولو ىذا  َٕوَنُسوهُ  اللَّوُ  َأْحَصاهُ  َعِمُلوا ِبَما فَػيُػَنبّْئُػُهم َجِميًعا اللَّوُ  يَػبػْ
 . [ٙ: المجادلة]

 اهلل تعريف يتضمن ألنو السفاريني، تعريف من أشمل الثعلبي تعريف أف: والظاىر
 وتعريف شراً، أو خيراً  الجزاء، من يستحقونو ما مقدار على تفصيبلً  بأعمالهم عباده

 .الميزاف عن تغني وال الميزاف، عنها يغني ال المحاسبة ىذه بأف ينفرد السفاريني

                                                           

 (.ٖٖٗ: ص) الجلية الكواشف: وانظر ،(٘ٙٔ/ ٕ) األنوار لوامع  ٔ

 (.٘ٙٔ/ ٕ) األنوار لوامع ٕ
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 البارئ أف ومعناه: الحساب تعريف في( ٕٔٚص) التذكرةفي  اهلل رحمو القرطبي وقاؿ
 ثم نعمو عليهم يعدد وإساءة، إحساف من أعمالهم الخلق على يعدد -سبحانو -

 ا.ىػ بالبعض البعض يقابل
 إلظهار - بالحسنات السيئات أي ببعض بعضها مقابلة نتيجة أف: العبارة ىذه ومعنى
 .الشر أىل أو الخير أىل من كاف إف الشخص، على يحكم وعليو أرجح، أيهما

 .العدد: لغة الحساب(: ٖٙ/٘قاؿ العبلمة العثيمين في مجموع فتاواه )
 .أعمالهم على عباده اهلل إطبلع: وشرعا

 .المسلمين وإجماع والسنة، بالكتاب، ثابت وىو
َنا ِإفَّ : }تعالى اهلل قاؿ َنا ِإفَّ  ثُمَّ  ِإيَابَػُهمْ  ِإلَيػْ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى النبي، وكاف{ . ِحَسابَػُهمْ  َعَليػْ

 رضي عائشة فقالت".  يسيرا حسابا حاسبني اللهم»: صبلتو بعض في يقوؿ َوَسلََّم،
. أحمد رواه.  «عنو فيتجاوز كتابو في ينظر أف: " قاؿ اليسير؟ الحساب ما: عنها اهلل

 .جيد إسناده: األلباني وقاؿ
 .القيامة يـو الحساب ثبوت على المسلموف وأجمع
. ىلك قد أنو رأى إذا حتى بذنوبو، فيقرره بو يخلو اهلل أف: للمؤمن الحساب وصفة

 .حسناتو كتاب فيعطى اليـو لك أغفرىا وأنا الدنيا في عليك سترتها: لو اهلل قاؿ
 ربهم على كذبوا الذين ىؤالء الخبلئق رءوس على بهم فينادى والمنافقوف الكفار وأما
 .عمر ابن حديث من عليو متفق. الظالمين على اهلل لعنة أال

 وىم َوَسلََّم، َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى النبي، استثناىم من إال الناس لجميع عاـ والحساب
 وال حساب ببل الجنة يدخلوف محصن بن عكاشة منهم األمة ىذه من ألفا سبعوف
 سبعين واحد كل مع أف مرفوعا ثوباف حديث من أحمد وروى. عليو متفق. عذاب

 .شواىد لو وذكر صحيح حديث: كثير ابن قاؿ ألفا،
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 اآلخروف نحن»: َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى النبي، لقوؿ األمة ىذه ُيحاسب من وأوؿ
 عن ماجو ابن وروى عليو، متفق.  «الخبلئق قبل بينهم المقضي القيامة يـو السابقوف

 .الحديث «يحاسب من وأوؿ األمم آخر نحن»: مرفوعا عباس ابن
: َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى النبي، لقوؿ الصبلة اهلل حقوؽ من العبد عليو يحاسب ما وأوؿ

 وإف عملو، سائر صلح صلحت فإف الصبلة، القيامة يـو العبد بو يحاسب ما أوؿ»
 اهلل، شاء إف بو بأس ال وسنده األوسط، في الطبراني رواه.  «عملو سائر فسد فسدت

 في الناس بين يقضى ما وأوؿ: ٔج ٕٙٗص والترىيب الترغيب في المنذري قاؿ
 في القيامة يـو الناس بين يقضى ما أوؿ»: َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى النبي، لقوؿ الدماء
 .عليو متفق.  «الدماء

 يـو الحساب يـو ىل (:ٓٗ/ٕ(: سئل العبلمة العثيمين كما في مجموع فتاواه )تنبيو)
 .واحد؟

 اهلل قاؿ كما سنة، ألف خمسوف مقداره يـو ولكنو واحد، يـو الحساب يـوفأجاب: 
 اْلَمَعارِجِ  ِذي اللَّوِ  ِمنَ  َداِفعٌ  َلوُ  لَْيسَ  ِلْلَكاِفرينَ  َواِقعٍ  ِبَعَذابٍ  َساِئلٌ  َسَأؿَ : }-تعالى -

 ىذا أف أي{ َسَنةٍ  َأْلفَ  َخْمِسينَ  ِمْقَدارُهُ  َكافَ  يَػْوـٍ  ِفي ِإلَْيوِ  َوالرُّوحُ  اْلَمبَلِئَكةُ  تَػْعُرجُ 
 من مسلم صحيح وفي سنة، ألف خمسين مقداره كاف يـو في للكافرين يقع العذاب
 ما»: " قاؿ - َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى - النبي أف - عنو اهلل رضي - ىريرة أبي حديث

 لو صفحت القيامة يـو كاف إذا إال حقها منها يؤدي ال فضة وال ذىب صاحب من
 كلما وظهره، وجبينو، جنبو، بها فيكوى جهنم، نار في عليها وأحمي نار، من صفائح
 . «العباد بين يقضى حتى سنة، ألف خمسين مقداره كاف يـو في أعيدت بردت
 يَػْوًما وََكافَ : }- تعالى -قاؿ كما الكافرين، على عسير يـو ىو الطويل اليـو وىذا
 اْلَكاِفرِينَ  َعَلى َعِسيرٌ  يَػْوـٌ  يَػْوَمِئذٍ  َفَذِلكَ : }-تعالى - وقاؿ ،{ َعِسيًرا اْلَكاِفرِينَ  َعَلى
رُ   اليـو فهذا كذلك، وىو يسير المؤمن على أنو: اآليتين ىاتين ومفهـو ،{ َيِسيرٍ  َغيػْ

 المؤمن، على - تعالى - اهلل ييسره العظيمة واألشياء األىواؿ، من فيو بما الطويل
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 المسلمين وإخواني يجعلني أف - تعالى - اهلل وأسأؿ. الكافر على عسيرا ويكوف
 .القيامة يـو عليهم اهلل يسره ممن

 َصلَّى النبي قاؿ الذي التنطع، من ىو الغيبية األمور ىذه مثل في والتعمق والتفكير
 الحياة .«المتنطعوف ىلك المتنطعوف، ىلك المتنطعوف، ىلك»: فيو َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ 

 (.ٜٛٓ/ٕ) -عواجي لغالب اآلخرة
  األشقر سليماف بن لعمر الكبرى القيامةكما في  أيضا والجزاء بالحساب ويراد

 التي بأعمالهم ويعرفهم يديو، بين عباده وتعالى تبارؾ الحق يُوقف أف(: ٖٜٔص)
 وكفر، إيماف من الدنيا حياتهم في عليو كانوا وما قالوىا، التي وأقوالهم عملوىا،
 وعقوبة، إثابة من قدموه ما على يستحقونو وما وعصياف، وطاعة وانحراؼ، واستقامة

 .طالحين كانوا إف وبشمالهم صالحين، كانوا إف بأيمانهم كتبهم العباد وإيتاء
 حجج من عليهم يقيمو وما لو، يقولونو وما لعباده، اهلل يقولو ما الحساب ويشمل

 .لؤلعماؿ ووزف الشهود وشهادة وبراىين،
 ومنو والتبكيت، التوبيخ، ومنو التكريم، ومنو اليسير، ومنو العسير، منو والحساب

 .األكرمين أكـر ذلك ومتولي والصفح، الفضل
 أدلة إثبات الحساب. المسألة الثانية:

 نبيو سنة وفي - وجل عز - اهلل كتاب في كثيرة بنصوص الحساب ذكر حظي لقد
 األخروية المسائل من ىو إذ اإلسبلـ، أىل جميع عليو وأجمع وسلم، عليو اهلل صلى

 .بالضرورة الدين من المعلومة
 متنوعة، بعبارات كثيرة، مواضع في الكريم، القرآف في ذكره من اهلل أكثر وقد

 العناية لزيادة ذلك كل بو، ومبشراً  عنو مخبراً  أو، ذلك ىوؿ مصوراً  مختلفة ودالالت
 أنو إذ الصالح بالعمل لو فيستعدوا أمرىم من بينة على ليكونوا إليو الناس أنظار وللفت

 من وقيامهم الناس ببعث المراد ىو بل القيامة، يـو في تحدث التي األمور أىم من
 .الموقف وفي قبورىم
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 في خلقو بين اهلل يفصل حينما، يشقى من ويشقى، يسعد من فيسعد الناس يتميز وبو
 ومن وجل عز اهلل كتاب من إثباتو أدلة يلي فيما ونعرض وأجلها، العدؿ صور أكمل

 .وسلم عليو اهلل صلى نبيو سنة
 .الكريم القرآف من األدلة :األوؿ المطلب

 غير كلها لذكرىا المقاـ يتسع ال كثيرة الحساب وقوع على الكريم القرآف في األدلة
 :ذلك فمن الحساب، أمر في جاءت التي الجوانب أىم إبراز على سنقتصر أننا
 ِإفَّ  اهللَ  َواتػَُّقواْ ): تعالى فقاؿ الحساب، وقوع سرعة عن وجل عز إخباره في جاء ما-ٔ

 [ٗ:المائدة] (اْلِحَسابِ  َسرِيعُ  اهللَ 
 ُكلَّ  اهللُ  لَِيْجِزي): العدؿ تماـ مع يكوف الحساب ذلك سرعة أف بياف في تعالى وقاؿ
 [ٔ٘: إبراىيم] (اْلِحَسابِ  َسرِيعُ  اهللَ  ِإفَّ  َكَسَبتْ  مَّا نَػْفسٍ 

: غافر] (اْلِحَسابِ  َسرِيعُ  اللَّوَ  ِإفَّ  اليْوـَ  ظُْلمَ  اَل  َكَسَبتْ  ِبَما نَػْفسٍ  ُكلُّ  ُتْجَزى اليْوـَ )
ٔٚ] 

 مّْنْ  َحبَّةٍ  ِمثْػَقاؿَ  َكافَ  َوِإف َشْيًئا نَػْفسٌ  ُتْظَلمُ  َفبَل  اْلِقَياَمةِ  لِيَػْوـِ  اْلِقْسطَ  اْلَمَوازِينَ  َوَنَضعُ )
َنا َخْرَدؿٍ   [ٚٗ: األنبياء] (َحاِسِبينَ  بَِنا وََكَفى ِبَها َأتَػيػْ

 على عسيراً  يكوف وتارة، والطاعات اإليماف أىل على يسيراً  يكوف تارة والحساب -ٕ
 َيِسيًرا ِحَسابًا ُيَحاَسبُ  َفَسْوؼَ  بَِيِميِنوِ  ِكَتابَوُ  ُأوِتيَ  َمنْ  َفَأمَّا) والمعاصي الكفر أىل

 [.ٜ - ٚ: االنشقاؽ] (َمْسُرورًا َأْىِلوِ  إلى َويَنَقِلبُ 
 (ِحَسابِيوْ  ُمبلؽٍ  َأنّْي ظََننتُ  ِإنّْي ِكَتابِيوْ  اقْػَرُؤوا َىاُؤـُ  فَػيَػُقوؿُ  بَِيِميِنوِ  ِكَتابَوُ  ُأوِتيَ  َمنْ  فََأمَّا)
 [ٕٓ - ٜٔ: الحاقة]
 (ِحَسابِيوْ  َما َأْدرِ  َوَلمْ  ِكَتابِيوْ  ُأوتَ  َلمْ  لَْيَتِني يَا فَػيَػُقوؿُ  ِبِشَماِلوِ  ِكَتابَوُ  ُأوِتيَ  َمنْ  َوَأمَّا)
 [ٕٙ - ٕ٘: الحاقة]
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 اأَلْرضِ  ِفي مَّا َلُهم َأفَّ  َلوْ  َلوُ  َيْسَتِجيُبواْ  َلمْ  َوالَِّذينَ  اْلُحْسَنى ِلَربِّْهمُ  اْسَتَجابُواْ  لِلَِّذينَ )
 (اْلِمَهادُ  َوبِْئسَ  َجَهنَّمُ  َوَمْأَواُىمْ  ابِ اْلِحسَ  ُسوءُ  َلُهمْ  ُأْولَِئكَ  ِبوِ  اَلفْػَتَدْواْ  َمَعوُ  َوِمثْػَلوُ  َجِميًعا

 [ٛٔ: الرعد]
 اْلَهَوى تَػتَِّبعِ  َواَل  بِاْلَحقّْ  النَّاسِ  بَػْينَ  فَاْحُكم اأْلَْرضِ  ِفي َخِليَفةً  َجَعْلَناؾَ  ِإنَّا َداُوودُ  يَا)

 َنُسوا ِبَما َشِديدٌ  َعَذابٌ  َلُهمْ  اللَّوِ  َسِبيلِ  َعن َيِضلُّوفَ  الَِّذينَ  ِإفَّ  اللَّوِ  َسِبيلِ  َعن فَػُيِضلَّكَ 
 [ٕٙ: ص] (اْلِحَسابِ  يَػْوـَ 

 َيِجْدهُ  َلمْ  َجاءهُ  ِإَذا َحتَّى َماء الظَّْمآفُ  َيْحَسُبوُ  بِِقيَعةٍ  َكَسَرابٍ  َأْعَماُلُهمْ  َكَفُروا َوالَِّذينَ )
 [ٜٖ: النور] (اْلِحَسابِ  َسرِيعُ  َواللَّوُ  ِحَسابَوُ  فَػَوفَّاهُ  ِعنَدهُ  اللَّوَ  َوَوَجدَ  َشْيًئا

 ما لّْلَّوِ ): باطناً  أو ظاىراً  العباد عن يصدر ما بكل علمو إحاطة بياف في تعالى وقاؿ -ٖ
 اهللُ  ِبوِ  ُيَحاِسْبُكم ُتْخُفوهُ  َأوْ  َأنُفِسُكمْ  ِفي َما تُػْبُدواْ  َوِإف اأَلْرضِ  ِفي َوَما السََّماواتِ  ِفي

 [ٕٗٛ: البقرة] (َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلّْ  َعَلى َواهللُ  َيَشاء َمن َويُػَعذّْبُ  َيَشاء ِلَمن فَػيَػْغِفرُ 
 .عليو يحاسبو فبل قلبو في اإلنساف يضمره عما اهلل عفا وقد

 َما َيِصُلوفَ  َوالَِّذينَ ): الحساب ىوؿ من وخوفهم المؤمنين مدح في تعالى وقاؿ -ٗ
 [ٕٔ: الرعد] (الِحَسابِ  ُسوءَ  َوَيَخاُفوفَ  رَبػَُّهمْ  َوَيْخَشْوفَ  يُوَصلَ  َأف ِبوِ  اهللُ  َأَمرَ 
 رَبَُّكمْ  اتػَُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  ِعَبادِ  يَا ُقلْ ): أجرىم وبياف الصابرين مدح في تعالى وقاؿ -٘

نْػَيا َىِذهِ  ِفي َأْحَسُنوا لِلَِّذينَ   َأْجَرُىم الصَّاِبُروفَ  يُػَوفَّى ِإنََّما َواِسَعةٌ  اللَّوِ  َوَأْرضُ  َحَسَنةٌ  الدُّ
 [ٓٔ: الزمر] (ِحَسابٍ  بِغَْيرِ 

: النبأ] (ِحَسابًا يَػْرُجوفَ  اَل  َكانُوا ِإنػَُّهمْ ): بالحساب المكذبين ذـ في تعالى وقاؿ -ٙ
 (اْلِحَسابِ  بِيَػْوـِ  يُػْؤِمنُ  الَّ  ُمَتَكبّْرٍ  ُكلّْ  مّْن َورَبُّْكم ِبَربّْي ُعْذتُ  ِإنّْي ُموَسى َوقَاؿَ ) [.ٕٚ

 [.ٕٚ: غافر]
 فإنما[ ، ٙٔ: ص] (اْلِحَسابِ  يَػْوـِ  قَػْبلَ  ِقطََّنا لََّنا َعجّْل رَبػََّنا): قولهم من ورد ما وأما
 يريهم أف وسلم عليو اهلل صلى للرسوؿ التحدي أو االستهزاء سبيل على قوؿ ىو



 - 350 - 

 اآلخرة في يؤتيهموىا أف عباده اهلل وعد الذي الشر أو الخير من بحظوظهم صكاكهم
 . اهلل بوعيد استهزاء الدنيا في القيامة يـو قبل

 وبها، القيامة يـو في الحساب وقوع على تدؿ التي اآليات من ذكره تقدـ بما ونكتفي
 األدلة من تقدـ ما إلى ونضيف. شأنو وعظيم بذكره الكريم القرآف عناية مدى يتبين

 :يأتي فيما النبوية السنة من أخرى أدلة الكريم القرآف في الواردة
 .النبوية السنة من األدلة :الثاني المطلب

 من أكثر في وإيراده بذكره العناية بكثرة الكريم القرآف في الحساب ذكر حظي وكما
 على واالىتماـ والعناية بالذكر كذلك حظي فقد عرضو، سبق فيما رأينا كما موضع
 منها وسنذكر بشأنو كثيرة أحاديث وردت فقد وسلم، عليو اهلل صلى المصطفى لساف

 :يلي فيما وذلك قدمناه ما صدؽ بو يتبين ما
 ومحاسبة، الصالح بالعمل االستعداد على الحث في وسلم عليو اهلل صلى قاؿ

 صلى النبي عن أوس بن شداد عن ورد ما وىو شاءت، كيف ترتع تركها وعدـ، النفس
 من والعاجز الموت، بعد لما وعمل نفسو داف من الكيس: )قاؿ أنو وسلم عليو اهلل

 اهلل صلى قولو ومعنى: الترمذي قاؿ ،ٔ(األماني اهلل على وتمنى، ىواىا نفسو أتبع

                                                           

 والترمذي ،(ٕٔٔٔ) والطيالسي ،(ٔٚٔ) الزىد في والمبارؾ ،(ٕٗٔ/ ٗ) أحمد أخرجو ٔ
 ٚ٘/ ٔ) والحاكم ،(٘ٛٗٔ) الشاميين مسند وفي ،(ٖٗٔٚ) الكبير في والطبراني ،(ٜٕ٘ٗ)
 الشهاب مسند في والقضاعي ،(ٗٚٔ/ ٛو ٕٚٙ/ ٔ) الحلية في نعيم وأبو ،(ٕٔ٘/ ٗو
 ،(ٓ٘/ ٕٔ) التاريخ في والخطيب ،(ٙٗ٘ٓٔ) الشعب وفي ،(ٜٖٙ/ ٖ) والبيهقي ،(٘ٛٔ)

 ىذا: الترمذي عنو قاؿ والحديث( ٖ٘ٓ/ ٕ) التفسير وفي ،(ٙٔٔٗ) السنة شرح في والبغوي
 األوؿ الموضع في الذىبي فتعقبو الموضعين، في الحاكم وصححو البغوي، وحسنو حسن، حديث

/ ٕ) الكامل في عدي ابن وضعفو الثاني، الموضع في يتعقبو ولم واه، بكر أبو واهلل، ال: بقولو
 أحاديث تخريج في الحافظ وقاؿ ،(ٕٜٛٔ/ ٗ) الذخيرة في القيسراني ابن وكذا ،(ٕٕٔ

 البازية الدروس من العلمية الفوائد في باز ابن العبلمة وقاؿ ضعيف، إسناده(: ٜٗ/ ٘) المشكاة
 صحيحًا، معناه كاف وإف مريم أبي بن اهلل عبد بن بكر أبي طريق من ألنو ضعيف(: ٖٕ/ ٜ)
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 القيامة يـو يحاسب أف قبل الدنيا في نفسو حاسب يقوؿ( نفسو داف: )وسلم عليو
 نهاه عما ينتو ولم، بو اهلل أمره ما يسلك ولم، الصالح بالعمل العبد يستعد لم فإذاا.ىػ 
 األرض ملء لو كاف لو أف ويتمنى، القيامة يـو سيندـ فإنو، ولقائو بربو كفر بل عنو

 .وتعالى تبارؾ اهلل يدي بين يحاسب حين نفعو لو بو ويفتدي ذىباً 
: يقوؿ كاف وسلم عليو اهلل صلى اهلل نبي أف عنو اهلل رضي أنس حديث في جاء كما

 أكنت ذىباً  األرض ملء لك كاف لو أرأيت: لو فيقاؿ القيامة يـو بالكافر يجاء)
 .ٔ(ذلك من أيسر ىو ما سئلت كنت قد: لو فيقاؿ نعم،: فيقوؿ بو؟ تفتدي

 تعالى اهلل وتجاوز ويسره الحساب سهولة في وسلم عليو اهلل صلى النبي عن وقدجاء
 أحد ليس: )قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف عنها اهلل رضي عائشة عن حديث

 َمنْ  َفَأمَّا: تعالى اهلل قاؿ قد أليس اهلل رسوؿ يا: فقلت ىلك، إال القيامة يـو يحاسب
 رسوؿ فقاؿ[. ٜ - ٚ: االنشقاؽ] َيِسيًرا ِحَسابًا ُيَحاَسبُ  َفَسْوؼَ  بَِيِميِنوِ  ِكَتابَوُ  ُأوِتيَ 
 القيامة يـو الحساب يناقش أحد وليس العرض، ذلك إنما: وسلم عليو اهلل صلى اهلل
 الحديث إلخ ..عذب حوسب من: )الحديث ىذا روايات بعض وفي. ٕ(عذب إال
)ٖ. 

، الحساب في الناس عن يتجاوز عمن تعالى اهلل تجاوز في وسلم عليو اهلل صلى وقاؿ
 رسوؿ قاؿ: قاؿ أنو البدري مسعود أبي عن عباده، عن اهلل وتخفيف، عليهم وييسر

 الخير من لو يوجد فلم قبلكم كاف ممن رجل حوسب: )وسلم عليو اهلل صلى اهلل

                                                                                                                                                  

/ ٔ) الحديثية الفتاوى في الوادعي العبلمة وقاؿ ،(ٜٖٔ٘) الضعيفة في األلباني العبلمة وضعفو
/ ٕٛ) المسند تحقيق في معو ومن طاألرنؤو  وقاؿ ضعيف، اللفظ بهذا لكنو صحيح معناه(: ٙ٘

 .مريم أبي بن بكر أبي لضعف ضعيف إسناده(: ٖٓ٘
 (.ٕ٘ٓٛ) ومسلم ،(ٖٛ٘ٙ) البخاري أخرجو  ٔ

 (.ٖٓٔ) البخاريأخرجو  ٕ

 (.ٕ٘ٓٛ) ومسلم ،(ٖٛ٘ٙ) البخاري أخرجو  ٖ
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 عن يتجاوزوا أف غلمانو يأمر فكاف موسراً، وكاف الناس يخالط كاف أنو إال شيء
 .ٔ(عنو تجاوزوا منو، بذلك أحق نحن: وجل عز اهلل قاؿ: قاؿ. المعسر

 في يقوؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سمعت: )قالت عنها اهلل رضي عائشة وعن
 الحساب ما اهلل نبي يا: قلت انصرؼ فلما يسيراً، حساباً  حاسبني اللهم: صبلتو بعض

 عائشة يا يومئذ الحساب نوقش من عنو، فيتجاوز كتابو في اهلل ينظر أف: قاؿ اليسير؟
 .ٕ(تشوكو الشوكة حتى عنو بو وجل عز اهلل يكفر المؤمن يصيب ما وكل ىلك،

: آدـ ابن يكرىهما اثناف: )قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي أف لبيد بن محمود وعن
 أقل الماؿ وقلة الماؿ، قلة ويكره الفتنة، من للمؤمن خير والموت الموت،

 .ٖ(للحساب
                                                           

 (.ٔٙ٘ٔ) مسلمأخرجو  ٔ

 ، الطبري(ٕٕٔٙٗ رقم ، ٛٗ/ٙ) وأحمد ،(ٜٜٓ رقم ، ٖٚٙ/ٕ) راىويو بن إسحاؽ أخرجو ٕ
 رقم ، ٕٖٚ/ٙٔ) حباف وابن ،(ٜٗٛ رقم ، ٖٓ/ٕ) خزيمة وابن ،(٘ٔٔ/ٖٓفي تفسيره )

 فى والبيهقى، (ٕٖٙٙ" )األوسط" في الطبرانيو  ،(ٖٜٙ رقم ، ٖ٘ٛ/ٔ) والحاكم ،(ٕٖٚٚ
 الذىبي، أقرهو  الحاكمابن حباف، و  صححو والحديث( ٕٓٚ رقم ، ٕٕ٘/ٔ) اإليماف شعب

(: إسناده ٕٚٔوقاؿ السيوطي في البدور السافرة ) ،(ٜٖٚ/ٛبن كثير في تفسيره )ا وصححو
 تحقيق في األرنؤوط وقاؿ جيد، إسناده(: ٕٙ٘٘) المشكاة في األلباني العبلمة وقاؿصحيح، 

 في يقوؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي سمعت: قولو دوف صحيح حديث :(ٕٓٙ/ٓٗ) المسند
 الذىبي قاؿ وقد اسحاؽ بن محمد بها تفرد الزيادة فهذه" يسيرا حسابا حاسبني اللهم: "صبلتو

 إذا إسحاؽ بن محمد قلت فيو، عليو اختلف وقد: قلنا. نكارة فيو بو تفرد وما": الميزاف" في
 . بالسماع صرح وقد حسن، فحديثو بالتحديث صرح

 الفتن في الداني عمرو وأبو( ٜٖٔٙ) السنة شرح في والبغوي ،(ٕٚٗ/٘) أحمدأخرجو  ٖ
 في المنذري عنو قاؿ والحديثمن حديث محمود بن لبيد رضي اهلل عنو،  وغيرىم( ٔ/ٜٚٔ)

 لو يصح ولم رؤية لو ومحمود الصحيح في بهم محتج أحدىما رواة بإسنادين أحمد رواه: الترغيب
 في الهيثمي وقاؿ ،أعلم واهلل وغيره الرياء باب في صحبتو في الخبلؼ وتقدـ أرى فيما سماع

 :(ٖ٘) الصدور شرح في السيوطي وقاؿ ،الصحيح رجاؿ ورجالو أحمد رواه( ٕٖٔ/ٕ) المجمع
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 عليو اهلل صلى يقوؿ والسيئات الحسنات وتبادؿ القيامة يـو القصاص في العدؿ وعن
 من درىم وال دينار ثمَّ  ليس فإنو منها، فليتحللو ألخيو مظلمة عنده كانت من: )وسلم

 أخيو سيئات من أخذ حسنات لو يكن لم فإف حسناتو، من ألخيو يؤخذ أف قبل
 .ٔ(عليو فطرحت

: وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عنو اهلل رضي الخدري سعيد أبي وعن
 لبعضهم فيقص، والنار الجنة بين قنطرة على فيحبسوف، النار من المؤمنوف يخلص)

 دخوؿ في لهم أذف ونقوا ىذبوا إذا حتى الدنيا، في بينهم كانت مظالم بعض من
 في كاف بمنزلو منو الجنة في بمنزلو أىدى ألحدىم بيده محمد نفس فوالذي الجنة،
 .ٕ(الدنيا
 كما لهم إكراماً  ألفاً  سبعوف وىم يحاسبوف، ال ناساً  أف وسلم عليو اهلل صلى أخبر وقد
: وسلم عليو اهلل صلى النبي قاؿ: قاؿ عنهما اهلل رضي عباس ابن حديث في جاء

 والنبي والرجبلف، الرجل ومعو والنبي الرىيط ومعو النبي فرأيت األمم علي عرضت)
 وقومو، موسى ىذا: لي فقيل أمتي أنهم فظننت عظيم سواد لي رفع إذ أحد، معو ليس

، اآلخر األفق إلى انظر لي فقيل، عظيم سواد فإذا فنظرت، األفق إلى انظر ولكن
 بغير الجنة يدخلوف ألفاً  سبعوف ومنهم أمتك ىذه: لي فقيل عظيم سواد فإذا فنظرت
 يدخلوف الذين أولئك في الناس فخاض منزلو فدخل نهض ثم عذاب، وال حساب

 صلى اهلل رسوؿ صحبوا الذين فلعلهم: بعضهم فقاؿ عذاب، وال حساب بغير الجنة
 شيئاً، باهلل يشركوا ولم اإلسبلـ في ولدوا الذين فلعلهم: بعضهم وقاؿ وسلم، عليو اهلل

                                                                                                                                                  

 رجاؿ ثقات رجالو جيد إسناد ىذا :(ٖٔٛ) الصحيحة في األلباني العبلمة وقاؿ ،صحيح إسناده
"  في الحافظ قاؿ كما الصحابة عن روايتو وجل صغير صحابي لبيد بن ومحمود  الشيخين
، وقاؿ األرنؤوط ومن معو في المصطلح علم في مقرر ىو كما حجة الصحابة ومراسيل التقريب

 .جيد إسناده (:ٖٙ/ٜٖتحقيق المسند )

  .عنو اهلل رضي ىريرة أبي حديث من(. ٖٗ٘ٙ) البخاريأخرجو  ٔ

 (.ٖ٘٘ٙ) البخاريأخرجو  ٕ
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 الذي وما: فقاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عليهم فخرج أشياء، وذكروا
 وعلى، يتطيروف وال، يسترقوف وال، يرقوف ال الذين ىم: فقاؿ، فأخبروه فيو؟ تخوضوف

 أنت: فقاؿ منهم، يجعلني أف اهلل ادع: فقاؿ محصن بن عكاشة فقاـ يتوكلوف، ربهم
 بها سبقك: فقاؿ منهم، يجعلني أف اهلل ادع: فقاؿ آخر رجل قاـ ثم منهم،

 .ٔ(عكاشة
: وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ القيامة يـو العبد عليو يحاسب ما أوؿ بياف وفي

 .ٕ(بالدماء الناس بين يقضى ما أوؿ)
 قاؿ صالحاً، جليساً  لي يسر اللهم فقلت المدينة قدمنا: قاؿ قبيصة بن حريث عنو 

 فحدثني صالحًا، جليساً  يرزقني أف اهلل سألت إني: فقلت ىريرة أبي إلى فجلست
: فقاؿ بو، ينفعني أف اهلل لعل وسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ من سمعتو بحديث
 يـو العبد بو يحاسب ما أوؿ إف: )يقوؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سمعت
 خاب فقد فسدت وإف، وأنجح أفلح فقد صلحت فإف صبلتو، عملو من القيامة

 من لعبدي ىل انظروا: وجل عز الرب قاؿ شيء فريضتو من انتقص فإف وخسر،
 .ٖ(ذلك على عملو سائر يكوف ثم الفريضة، من نتقص ما بها فيكمل، تطوع

                                                           

  (.ٔٗ٘ٙ) البخاريأخرجو  ٔ
 .عنو اهلل رضي مسعود بن عبداهلل حديث من(. ٛٚٙٔ) ومسلم ،(ٖٖ٘ٙ) البخاريأخرجو  ٕ
 ،(ٜ٘ٔ رقم ، ٕٖٓ/ٔ)في الزىد  المبارؾ وابن ،(ٜٜٓٗ رقم ، ٕ٘ٗ/ٕ) أحمد أخرجو ٖ

 ،(ٖٔٗ) والترمذي ،(ٗٙٛ رقم ، ٜٕٔ/ٔ) داود وأبو ،(ٖٗ/ٕ) الكبير التاريخ في البخاري
 ، ٜٖٗ/ٔ) والحاكم ،(ٙٙٗ رقم ، ٖٖٕ/ٔ) والنسائى ،(ٕ٘ٗٔ رقم ، ٛ٘ٗ/ٔ) ماجة وابن
حسنو الترمذي، وصححو الحاكم  والحديث( ٖٖٔٛ رقم ، ٖٙٛ/ٕ) والبيهقى ،(ٜ٘ٙ رقم

 في الملقن ابن وقاؿ(: إسناده صحيح بمعناه، ٘٘/ٗوأقره الذىبي، وقاؿ النووي في المجموع )
 األـ داود أبي صحيح في األلباني العبلمة قاؿ، و صحيح إسناده(: ٖٖٖ/ ٔ) المحتاج تحفة

 وىو الضبي؛ حكيم بن أنس غير الشيخين؛ رجاؿ ثقات كلهم رجالو إسناد ىذا( : ٚٔ/ٗ)
 صحيح، حديث:  فقاؿ لطرقو الحديث الشيخ صحح ثم وغيره، القطاف ابن قاؿ كما مجهوؿ،
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 النبي عن عباس ابن يرويو فيما وسلم عليو اهلل صلى يقوؿ حساباً  الخلق أوؿ وعن
 األمة أين: يقاؿ يحاسب، من وأوؿ األمم آخر نحن) :قاؿ أنو وسلم عليو اهلل صلى
 (.ٜٙٔ/ ٕ) عواجي لغالب اآلخرة الحياة. ٔ(األولوف اآلخروف فنحن ونبيها؟ األمية

 قواعد محاسبة العباد على أعمالهم. المسألة الثالثة:
 من كثير في لنا بين وتعالى تبارؾ لهم، والحق ظالماً  يكن لم خلقو جميع اهلل عذَّب لو

 .اليـو ذلك في والمحاسبة المحاكمة عليها تقـو التي القواعد جملة النصوص
 .ظلم يشوبو ال الذي التاـ العدؿ القاعدة األولى:

 تظلم وال منقوصة، غير كاملة أجورىم القيامة يـو عباده - وجل عز - الحقُّ  يُػَوفّْي
 الَ  َوُىمْ  َكَسَبتْ  مَّا نَػْفسٍ  ُكلُّ  تُػَوفَّى ثُمَّ ) خردؿ من حبة مثقاؿ كاف وإف شيئاً  نفس

 [ .ٕٔٛ: البقرة( ]يُْظَلُموفَ 
 مّْنْ  َحبَّةٍ  ِمثْػَقاؿَ  َتكُ  ِإف ِإنػََّها بُػَنيَّ  يَا: )اهلل بعدؿ إياه معرفاً  البنو وصيتو في لقماف وقاؿ

 َلِطيفٌ  اللَّوَ  ِإفَّ  اللَّوُ  ِبَها يَْأتِ  اأْلَْرضِ  ِفي َأوْ  السََّماَواتِ  ِفي َأوْ  َصْخَرةٍ  ِفي فَػَتُكن َخْرَدؿٍ 
 [ .ٙٔ: لقماف( ]َخِبيرٌ 

                                                                                                                                                  

 تحقيق في معو ومن األرنؤوط وقاؿ الترمذي، وحسنو البر عبد وابن والذىبي الحاكم وصححو
 .ضعيف إسناد وىذا صحيح حديث: (ٖٓٓ/٘ٔ) المسند

،  ٕٙٗ٘) وأحمد ،(ٕٔٔٚ) الطيالسيو  ،(ٜٕٓٗ رقم ، ٖٗٗٔ/ٕ) ماجو ابن أخرجو ٔ
 والبيهقي ،(ٕٖٕٛ) يعلى وأبو ،(ٕٙٙ) الصبلة قدر تعظيم في والمروزي ،(ٖٜٕٙ،  ٕٜٕٙ

والحديث قاؿ عنو ( ٖٖٛٙ رقم ، ٕٕٛ/ٗ) الديلمى(، و ٕٛٗ-ٔٛٗ/٘) دالئلال في
 موسى ىو سلمة وأبو ثقات رجالو صحيح إسناد ىذا (:ٕٙ٘/ٗالبوصيري في مصباح الزجاجة )

(، وصححو ٖٕٗٚ، وصححو العبلمة األلباني في الصحيحة )التبوذكي البصري إسماعيل بن
(، وقاؿ األرنؤوط ومن معو ٙٙٙالعبلمة الوادعي في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين )

 كما سلمة بن حماد على فيو اختلف أنو إال ثقات، رجالو (:ٖٓ٘/٘في تحقيق سنن ابن ماجة )
 .التخريج في سيأتي
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: وقاؿ ،[ ٓٗ: النساء( ]َذرَّةٍ  ِمثْػَقاؿَ  َيْظِلمُ  الَ  اهللَ  ِإفَّ : )آخر موضع في الحق وقاؿ
رٌ  َواآلِخَرةُ )  ِمنَ  يَػْعَملْ  َوَمن: )وقاؿ[ . ٚٚ: النساء( ]فَِتيبلً  ُتْظَلُموفَ  َوالَ  اتػََّقى لَّْمنِ  َخيػْ

( نَِقيًرا يُْظَلُموفَ  َوالَ  اْلَجنَّةَ  يَْدُخُلوفَ  فَُأْولَِئكَ  ُمْؤِمنٌ  َوُىوَ  أُنَثى َأوْ  ذََكرٍ  ِمن الصَّاِلَحاتَ 
 [ .ٕٗٔ: النساء]

ًرا َذرَّةٍ  ِمثْػَقاؿَ  يَػْعَملْ  َفَمن: )تعالى وقاؿ ( يَػَرهُ  َشرِّا َذرَّةٍ  ِمثْػَقاؿَ  يَػْعَملْ  َوَمن - يَػَرهُ  َخيػْ
 عبدٍ  كل يُوفّْي أنو النصوص ىذه في وتعالى تبارؾ الحق أخبر فقد ،[ ٛ-ٚ: الزلزلة]

 أشعة في التي الهباءة وىي الذرة، مقدار منو ينقص وال منو، يضيع ال وأنو عملو،
 الذي الخيط ىو والفتيل النقير، وال الفتيل مقدار وال الطاؽ، من دخلت إذا الشمس

 .النواة ظهر في تكوف التي الصغيرة النقرة: والنقير النواة، شق في يكوف
 .غيره بجريرة أحد يؤخذ ال القاعدة الثانية:

 بأعمالهم، العباد يجازي اهلل أف ومنتهاه العدؿ قمة تمثل التي والجزاء الحساب قاعدة
 قاؿ كما غيره، وزر أحداً  وتعالى تبارؾ الحق يحمل وال فشر، شراً  وإف فخير، خيراً  إف

َها ِإالَّ  نَػْفسٍ  ُكلُّ  َتْكِسبُ  َوالَ : )تعالى  مَّْرِجُعُكمْ  رَبُّْكم ِإَلى ثُمَّ  ُأْخَرى ِوْزرَ  َواِزرَةٌ  َتِزرُ  َوالَ  َعَليػْ
 عدؿ ال الذي العدؿ ىو وىذا[ . ٗٙٔ: األنعاـ( ]َتْخَتِلُفوفَ  ِفيوِ  ُكنُتمْ  ِبَما فَػيُػَنبُّْئُكم

 فَِإنََّما اْىَتَدى مَّنِ ) نفسو، على ضبللو والضاؿ ىدايتو، ثمار يقطف فالمهتدي فوقو،
َها َيِضلُّ  فَِإنََّما َضلَّ  َوَمن لِنَػْفِسوِ  يَػْهَتدي بِينَ  ُكنَّا َوَما ُأْخَرى ِوْزرَ  َواِزرَةٌ  َتِزرُ  َوالَ  َعَليػْ  ُمَعذّْ

َعثَ  َحتَّى  [ .٘ٔ: اإلسراء( ]َرُسوالً  نَػبػْ
 تقريرىا، على السماوية الرساالت اتفقت التي الشرائع إحدى العظيمة القاعدة وىذه

ـْ : )تعالى قاؿ  َواِزرَةٌ  َتِزرُ  َأالَّ  - َوفَّى الَِّذي َوِإبْػَراِىيمَ  - ُموَسى ُصُحفِ  ِفي ِبَما يُػَنبَّأْ  َلمْ  َأ
 ُيْجَزاهُ  ثُمَّ  - يُػَرى َسْوؼَ  َسْعَيوُ  َوَأفَّ  - َسَعى َما ِإالَّ  ِلئْلِنَسافِ  لَّْيسَ  َوَأف - ُأْخَرى ِوْزرَ 

 [ .ٔٗ-ٖٙ: النجم( ]اأْلَْوَفى اْلَجَزاء
( ُأْخَرى ِوْزرَ  َواِزرَةٌ  َتِزرُ  َوالَ : )تعالى قولو تفسير في( ٚ٘ٔ/ٗ)في تفسيره  القرطبي يقوؿ

 بل غيرىا، بذنب نفس تؤخذ ال أخرى، ثقل حاملة تحمل ال أي[ " ٗٙٔ: األنعاـ]
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: تعالى قولو ومنو الثقل، الوزر وأصل بإثمها، ومعاقبة بجرمها مأخوذة نفس كل
 بن الوليد في نزلت واآلية.. الذنب، ىنا وىو ،[ ٕ: الشرح( ]ِوْزَرؾَ  َعنكَ  َوَوَضْعَنا)

 نزلت إنها: وقيل عباس، ابن ذكره أوزاركم، أحمل سبيلي اتبعوا: يقوؿ كاف المغيرة،
 ا.ىػ"  حليفو وبجريرة وابنو، بأبيو الرجل مؤاخذة من الجاىلية في العرب على رداً 
 أوزار من شيئاً  يحمل ال اإلنساف أف من ذكرناه الذي ىذا العلم أىل بعض يعارض قد

 ،[ ٖٔ: العنكبوت( ]َأثْػَقاِلِهمْ  مَّعَ  َوَأثْػَقااًل  َأثْػَقاَلُهمْ  َولََيْحِمُلنَّ : )تعالى قولو بمثل اآلخرين
 [ .ٕ٘: النحل( ]ِعْلمٍ  بِغَْيرِ  ُيِضلُّونَػُهم الَِّذينَ  َأْوزَارِ  َوِمنْ : )وقولو
 ىذه فإف لها، بمعارض وليس النصوص، من ذكرناه لما موافق ذكروه الذي وىذا

 أضلهم الذين وإثم ذنوب، من ارتكب ما إثم يتحمل اإلنساف أف على تدؿ النصوص
 اىتدى من أجر ومثل عملوه، ما أجر ينالوف الهدى دعاة أف كما وفعلو، بقولو

 .عليو يعاقبوف لهم فعل ىو لغيرىم ىؤالء فإضبلؿ بعلمهم، واستفاد بهديهم،
 .أعماؿ من قدموه ما على العباد إطبلع القاعدة الثالثة:

 أعمالهم صالح من قدموه ما على يطلعهم أف عباده في وعدلو لخلقو، اهلل إعذار من
 .عذر ذلك بعد لهم يكوف فبل أنفسهم، على يحكموا حتى وطالحها،

 ،[ ٘ٓٔ: المائدة( ]تَػْعَمُلوفَ  ُكنُتمْ  ِبَما فَػيُػَنبُّْئُكم َجِميًعا َمْرِجُعُكمْ  اهللِ  ِإَلى: )تعالى قاؿ
 َأفَّ  َلوْ  تَػَودُّ  ُسَوءٍ  ِمن َعِمَلتْ  َوَما مُّْحَضًرا َخْيرٍ  ِمنْ  َعِمَلتْ  مَّا نَػْفسٍ  ُكلُّ  َتِجدُ  يَػْوـَ : )وقاؿ
نَػَها َنوُ  بَػيػْ ( َوَأخََّرتْ  َقدََّمتْ  مَّا نَػْفسٌ  َعِلَمتْ : )وقاؿ ،[ ٖٓ: عمراف آؿ( ]بَِعيًدا َأَمًدا َوبَػيػْ

: الكهف( ]َأَحًدا رَبُّكَ  َيْظِلمُ  َواَل  َحاِضًرا َعِمُلوا َما َوَوَجُدوا: )وقاؿ ،[ ٘: االنفطار]
ٜٗ. ] 

 فقد لها، وقراءتهم أعمالهم، صحائف بإعطائهم يكوف قدموه ما على العباد وإطبلع
 صالح عليو يسجبلف ملكين منا واحد بكل وكل أنو - وتعالى تبارؾ - ربنا أخبرنا
 كتابو، العبد أعطى القيامة يـو كاف فإذا كتابو، على ختم مات فإذا وطالحها، أعمالو
 .حسيباً  عليك اليـو بنفسك كفى كتابك اقرأ: لو وقيل
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 يَػْلَقاهُ  ِكَتابًا اْلِقَياَمةِ  يَػْوـَ  َلوُ  َوُنْخِرجُ  ُعُنِقوِ  ِفي طَآئَِرهُ  َأْلَزْمَناهُ  ِإنَسافٍ  وَُكلَّ : )تعالى قاؿ
 [ .ٗٔ-ٖٔ: اإلسراء( ]َحِسيًبا َعَلْيكَ  اْليَػْوـَ  بِنَػْفِسكَ  َكَفى َكَتاَبكَ  اقْػَرأْ  - َمنُشورًا

 اْلُمْجرِِمينَ  فَػتَػَرى اْلِكَتابُ  َوُوِضعَ ) وصغيرىا كبيرىا األعماؿ لجميع شامل كتاب وىو
 ِإالَّ  َكِبيَرةً  َواَل  َصِغيَرةً  يُػَغاِدرُ  اَل  اْلِكَتابِ  َىَذا َماؿِ  َويْػَلتَػَنا يَا َويَػُقوُلوفَ  ِفيوِ  ِممَّا ُمْشِفِقينَ 
  [ .ٜٗ: الكهف( ]َأَحًدا رَبُّكَ  َيْظِلمُ  َواَل  َحاِضًرا َعِمُلوا َما َوَوَجُدوا َأْحَصاَىا

 .السيئات دوف الحسنات مضاعفة القاعدة الرابعة:
 ُيَضاِعْفوُ  َحَسًنا قَػْرًضا اللَّوَ  تُػْقِرُضوا ِإف) الصالحة األعماؿ أجر يضاعف أف رحمتو ومن
 [ .ٚٔ: التغابن( ]َلُكمْ  َويَػْغِفرْ  َلُكمْ 
( َأْمثَاِلَها َعْشرُ  فَػَلوُ  بِاْلَحَسَنةِ  َجاء َمن) أضعاؼ عشرة الحسنة بو تضاعف ما وأقل

 ِإالَّ  ُيْجَزى َفبلَ  بِالسَّيَّْئةِ  َجاء َوَمن) مثلها إال تجزى فبل السيئة أما[ . ٓٙٔ: األنعاـ]
 .وتعالى تبارؾ عدلو مقتضى وىذا[ . ٓٙٔ: األنعاـ( ]ِمثْػَلَها
 اهلل رضي ذر أبي عن حسن بإسناد مسنده في وأحمد مستدركو، في الحاكم روى وقد
: " قاؿ أنو وتعالى تبارؾ ربو عن يرويو فيما المصدوؽ الصادؽ حدثنا ) قاؿ عنو

 األرض بقراب لقيتني ولو أغفرىا، أو واحدة والسيئة.. أزيد أو أمثالها بعشر الحسنة
 .ٔ( مغفرة بقرابها لقيتك بي، تشرؾ لم ما خطايا

 أضعاؼ عشرة تضاعف أنها وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ أخبر التي األعماؿ ومن
 ابن عن صحيح بإسناد والدارمي الترمذي يرويو الذي الحديث ففي القرآف، قراءة

 بو فلو اهلل كتاب من حرفًا قرأ من): وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ مسعود
 وميم حرؼ والـ حرؼ ألف ولكن حرؼ الم أقوؿ ال أمثالها بعشر والحسنة حسنة

                                                           

 عن( ٛٓٔ/٘) وأحمد( ٕٔٗ/ٗ) الحاكم رواه (:ٕٛٔقاؿ العبلمة األلباني في الصحيحة ) ٔ
 ووافقو"  اإلسناد صحيح: "  وقاؿ، عنو اهلل رضي ذر يأبعن  سويد بن المعرور عن عاصم

 الشيخين، رجاؿ ثقات الرجاؿ بقية و الحديث، حسن وىو بهدلة ابن ىو عاصم: قلت .الذىبي
 .حسن فاإلسناد
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 عشرة يضاعف الذكر أف أيضاً  عليو وسبلمو اهلل صلوات رسولنا وأخبرنا،  ٔ(حرؼ
 العاص بن عمرو بن اهلل عبد عن داود وأبي والنسائي الترمذي سنن ففي أضعاؼ،

 ال خلتاف أو - خصلتاف ): قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف عنهما اهلل رضي
 اهلل يسبح: قليل بهما يعمل ومن يسيٌر، وىما الجنة، دخل إال مسلم رجل يحصيهما

 صلى اهلل رسوؿ رأيت فلقد عشراً، ويكبره عشرًا، ويحمده عشراً، صبلة كل دبر في
 في وخمسمائة وألف باللساف، ومائة خمسوف فلك: قاؿ بيده، يعقدىا وسلم عليو اهلل

 باللساف، مائة فتلك مائة، وتحمده وتكبره تسبحو مضجعك أخذت وإذا الميزاف،
 فكيف: قالوا سيئة؟ وخمسمائة ألفين والليلة اليـو في يعمل فأيكم الميزاف، في وألف

 اذكر كذا، اذكر: فيقوؿ صبلتو، في وىو الشيطاف أحدكم يأتي: قاؿ نحصيها؟ ال
 ،" يناـ حتى ينومو يزاؿ فبل مضجعو، في وىو ويأتيو يفعل، ال فلعلو ينفتل، حتى كذا،

: قاؿ األولى،"  الميزاف في: " قولو بعد داود أبي رواية وفي، والنسائي الترمذي أخرجو
 وثبلثين، ثبلثاً  ويسبح وثبلثين، ثبلثاً  ويحمد مضجعو، أخذ إذا وثبلثين أربعاً  ويكبر" 

 وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ رأيت فلقد الميزاف، في وألف باللساف، مائة فذلك
 يأتي: قاؿ قليل؟ بهما يعمل ومن يسيٌر، ىما كيف اهلل، رسوؿ يا: قالوا بيده يعقدىا
 قبل حاجتو فيذكره صبلتو في ويأتيو يقولو، أف قبل فينومو منامو، في الشيطاف أحدكم

 .ٕ( يقولها أف
                                                           

 والبيهقى ،(ٜٕٓٔ رقم ،٘ٚٔ/ ٘) والترمذى ،(ٕٙٔ/ ٔ) الكبير التاريخ فى البخارى أخرجو ٔ
 في األلباني العبلمة وصححو الترمذي، صححو والحديث( ٖٜٛٔ رقم ،ٕٖٗ/ ٕ) الشعب فى

 (.ٚٗٔ ،ٕٔٔ رقم) النكاح أدب في اإلنشراح كتاب في الحويني وصححو ،(ٓٙٙ) الصحيحة

 ،ٜٖٛٔ) المصنف في الرزاؽ وعبد ،(ٖٛ٘) والحميدي ،(ٖٓٓ/ ٗ) أحمد أخرجو ٕ
وأبو  ،(ٖٕٗ - ٖٖٕ/ ٓٔ) شيبة أبي وابن ،(ٖٙ٘) المنتخب في حميد بن وعبد ،(ٜٖٓٔ
 ،(ٕٜٙ) ماجو وابن ،(ٖٓٔٗ) والترمذي ،(٘٘ٙٓٔ) الكبرى في والنسائي(، ٘ٙٓ٘داود )
 عمل في السني وابن ،(ٚٗ٘/ ٔ) والحاكم ،(ٕٕٔٓ) حباف وابن ،(ٜٕٚٗ ،ٖٕٓٗ) والبزار

 وصححو صحيح، حسن حديث ىذا: الترمذي عنو قاؿ والحديث وغيرىم،( ٜٗٚ) والليلة اليـو
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 وغيره البخاري يرويو الذي اإلسراء حديث في وسلم عليو اهلل صلى رسولنا وحدثنا
 مرة كل في موسى عليو يشير كاف حيث وموسى، ربو بين وسلم عليو اهلل صلى تردده

 أف بعد خمساً  أصبحت حتى الصبلة، من عنو يخفف أف فيسألو ربو، إلى يرجع أف
 القوؿ، يبدؿ ال إنو: وتعالى تبارؾ الجبار قاؿ: " ذلك ختاـ في قاؿ.. خمسين كانت

 أـ في خمسوف فهي أمثالها، بعشرة حسنة فكل الكتاب، أـ في عليك فرضت كما
 خففت: قاؿ فعلت؟ كيف: فقاؿ. موسى إلى فرجع عليك، خمس وىي الكتاب،

 ". أمثالها عشرة حسنة بكل أعطانا عنا،
 من وأكثر ضعف، سبعمائة إلى المضاعفة تصل وقد ذلك، من أكثر يضاعفها وقد

 َأْمَواَلُهمْ  يُنِفُقوفَ  الَِّذينَ  مََّثلُ : )تعالى قاؿ اهلل، سبيل في المنفق أجر ذلك ومن ذلك،
 ِلَمن ُيَضاِعفُ  َواهللُ  َحبَّةٍ  مَّْئةُ  ُسنبُػَلةٍ  ُكلّْ  ِفي َسَناِبلَ  َسْبعَ  َأنَبَتتْ  َحبَّةٍ  َكَمَثلِ  اهللِ  َسِبيلِ  ِفي

 ىذا(: ٔٙ٘/ٔ)في تفسيره  كثير ابن قاؿ ،[ ٕٔٙ: البقرة( ]َعِليمٌ  عٌ َواسِ  َواهللُ  َيَشاء
 الحسنة وأف مرضاتو، وابتغاء سبيلو في أنفق لمن الثواب لتضعيف اهلل ضربو مثل

 ِفي َأْمَواَلُهمْ  يُنِفُقوفَ  الَِّذينَ  مََّثلُ : )فقاؿ. ضعف سبعمائة إلى أمثالها بعشر تضاعف
 وقاؿ".  اهلل طاعة في يعني: " جبير بن سعيد قاؿ[ ٕٔٙ: البقرة( ]اهللِ  َسِبيلِ 

. ذلك وغير السبلح وإعداد الخيل رباط من الجهاد في اإلنفاؽ بو يعني: مكحوؿ
 ا.ىػ"  ضعف سبعمائة إلى فيها الدرىم يضعف والحج الجهاد: عباس ابن وعن

 عن وأحمد والنسائي مسلم يرويو الذي الحديث اآلية ىذه تفسير عند كثير ابن وأورد
 اهلل رسوؿ فقاؿ اهلل، سبيل في مخطومة بناقة تصدؽ رجبلً  أف)  مسعود بن اهلل عبد

 أحمد لفظ ىذا"  مخطومة بسبعمائة القيامة يـو لتأتين: " وسلم عليو اهلل صلى

                                                                                                                                                  

/ ٕ) األفكار نتائج في حجر ابن الحافظ وقاؿ الذىبي، وأقره الحاكم وصححو حباف، ابن
 إسناده(: ٕٛٔ/ ٔٔ) المسند تحقيق شاكرفي أحمد الشيخ وقاؿ صحيح، حديث ىذا(.: ٕٙٙ

 تحقيق في معو ومن األرنؤوط وحسنو الترمذي، صحيح في األلباني العبلمة وصححو صحيح،
 (.ٓٔ٘/ ٔٔ) المسند
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 سبيل في ىذه. اهلل رسوؿ يا: فقاؿ مخطومة، بناقة رجل جاء: مسلم ولفظ. والنسائي
 (. ناقة سبعمائة القيامة يـو بها لك: " فقاؿ اهلل،
 الذي إال يحصيها وال حصر، تحت تدخل ال أضعافاً  تضاعف التي األعماؿ وأما

،: بها يجزى  ىريرة أبي عن وأحمد ومسلم البخاري يرويو الذي الحديث ففي الصـو
 يضاعف آدـ ابن عمل كل ): قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي عن عنو، اهلل رضي

 وأنا: لي فإنو الصـو إال: تعالى اهلل قاؿ ضعف، سبعمائة إلى أمثالها بعشر الحسنة
 . ٔ( بو أجزي
 يوفوف والصابروف الصبر، من الصـو أف تقدير، غير من يعطى الصائم كوف في والسر

: الزمر( ]ِحَسابٍ  ِبَغْيرِ  َأْجَرُىم الصَّاِبُروفَ  يُػَوفَّى ِإنََّما: )تعالى قاؿ حساب، بغير أجورىم
 يكاؿ أجر كل: العلم أىل وقاؿ(: " ٕٓٗ/٘ٔ)في تفسيره  القرطبي قاؿ ،[ ٓٔ

، إال وزناً  ويوزف كيبًل،  .ا.ىػ"  غرفا ويغرؼ يحثى فإنو الصـو
 عباده بها اهلل يبتلي التي وكربها وأحزانها الدنيا فجائع على الصبر: الصبر ومن

ُلَونَُّكمْ )  َوَبشّْرِ  َوالثََّمَراتِ  َواألنُفسِ  اأَلَمَواؿِ  مّْنَ  َونَػْقصٍ  َواْلُجوعِ  اْلَخوؼْ  مّْنَ  ِبَشْيءٍ  َولََنبػْ
ُهم ِإَذا الَِّذينَ  - الصَّاِبرِينَ   َعَلْيِهمْ  ُأولَِئكَ  - رَاِجعوفَ  ِإلَْيوِ  َوِإنَّا لِّلوِ  ِإنَّا قَاُلواْ  مُِّصيَبةٌ  َأَصابَػتػْ
 [ .ٚ٘ٔ-٘٘ٔ: البقرة( ]اْلُمْهَتُدوفَ  ُىمُ  َوُأولَِئكَ  َوَرْحَمةٌ  رَّبِّْهمْ  مّْن َصَلَواتٌ 
 قرضت جلودىم تكوف أف يتمنوف الصابرين أجر عظم العافية أىل يرى وعندما

 عن الطبراني ومعجم جابر، عن الترمذي سنن ففي الصابرين، أجر لينالوا بالمقاريض
 العافية أىل ليودَّف ): قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف حسن بإسناد عباس ابن
 .ٕ( الببلء أىل ثواب من يروف مما بالمقاريض، قرضت جلودىم أف القيامة، يـو

                                                           

 (.ٔ٘ٔٔ(، ومسلم )ٜٗٛٔأخرجو البخاري ) ٔ

 التاريخ في والخطيب ،(ٕٗٓٗ) الترمذي رواه(: ٕٕٙٓ) الصحيحة في األلباني العبلمة قاؿ ٕ
 الزبير أبي عن األعمش أخبرنا مغراء بن الرحمن عبد عن( ٔ/ٜ/ٜ) عساكر ابن كذا و( ٓٓٗ/ٗ)

 ىذا من إال اإلسناد بهذا نعرفو ال غريب حديث: " الترمذي قاؿ و.  مرفوعا اهلل عبد جابربن عن
:  واألخرى. مرارا تقدـ كما ، مدلس فإنو الزبير، أبي عنعنة: األولى: علتاف ولو:  قلت" .  الوجو
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 يفعلها ال ولكنو الحسنة، بفعل يهم الذي المؤمن أف وتعالى تبارؾ اهلل فضل ومن
 لو تكتب فيتركها اهلل، مخافة تدركو ثم السيئة، بفعل يهم والذي تامة، حسنة لو تكتب
 صلى النبي عن عنهما، اهلل رضي عباس ابن عن البخاري، صحيح ففي تامة، حسنة

 الحسنات كتب اهلل إف ): قاؿ وجل، عز ربو عن يرويو فيما وسلم عليو اهلل
 حسنة عنده لو اهلل كتبها يعملها، فلم بحسنة ىمَّ  فمن ذلك، بيَّن ثم والسيئات،

 ضعف، سبعمائة إلى حسنات عشر عنده لو اهلل كتبها فعملها بها ىمَّ  ىو فإف كاملة،
 فإف كاملة، حسنة عنده لو اهلل كتبها يعملها فلم بسيئة ىمَّ  ومن كثيرة، أضعاؼ إلى
 . ٔ( واحدة سيئة لو اهلل كتبها فعملها، بها، ىمَّ  ىو

 الذي الحديث ففي حسنات، سيئاتهم يبدّْؿ أف عليهم وفضلو بعباده اهلل رحمة وتبلغ
 إني ): وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ ذر أبي عن صحيحو في مسلم يرويو

 يـو بو يؤتى رجل. منها خروجاً  النار أىل وآخر الجنة، دخوالً  الجنة أىل آخر ألعلم
                                                                                                                                                  

 في كما األعمش عن حديثو في تكلموا فقد ، صدوقا كاف إف و مغراء بن الرحمن عبد أف
 الطبراني ورواه: وقاؿ( ٙٗٔ/ٗ) الترغيب في كما أيضا الدنيا أبي ابن رواه طريقو ومن التقريب

 حديث من شاىدا لو ذكر ثم" .  يسم لم رجل فيو و عليو موقوفا مسعود ابن عن"  الكبير"  في
 بالمتصدؽ يؤتى ثم ، للحساب فيوقف القيامة يـو بالشهيد يؤتى: "  بلفظ مرفوعا عباس ابن

 فيصب ، ديواف لهم ينصب ال و ، ميزاف لهم ينصب فبل الببلء بأىل يؤتى ثم ، للحساب فينصب
 الموقف في ليتمنوف العافية أىل إف حتى ، صبا األجر عليهم

"  الكبير"  في الطبراني رواه: "  قاؿ و" .  اهلل ثواب حسن من بالمقاريض قرضت أجسادىم أف
 بن السري حدثنا(: ٕ/ٛٚٔ/ٖ) فيو أخرجو:  قلت" .  وثق قد و ، الزبير بن مجاعة رواية من

 زيد بن جابر عن قتادة عن الزبير بن مجاعة أخبرنا رشيد بن اهلل عبد أخبرنا الجنديسابوري سهل
 بن اهلل عبد شيخو و: قلت  ،بشيخو وال بو، يحتج ال: البيهقي قاؿ ىذا، والسري عباس ابن عن

 ال اإلسناد فهذا:  قلت"  الحديث مستقيم: "  قاؿ و"  الثقات"  في حباف ابن ذكره قد ، رشيد
 واهلل حسن فالحديث الضعف، شديد ليس ألنو بو االستشهاد من ذلك يمنع ال لكن بو، يحتج
 .أعلم

 (.ٖٔٔ(، ومسلم )ٜٔٗٙأخرجو البخاري ) ٔ
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 يـو وعملت وكذا، كذا يـو عملت: فيقاؿ ذنوبو، صغار عليو اعرضوا: فيقاؿ. القيامة
 أف ذنوبو كبار من مشفق وىو. ينكر أف يستطيع ال: نعم فيقوؿ وكذا كذا وكذا، كذا

 ال أشياء عملت رب،: فيقوؿ حسنة سيئة كل مكانا لك فإف: لو فيقاؿ عليو تعرض
 نواجذه بدت حتى ضحك وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ رأيت فلقد " ىنا ىا أراىا

)ٔ . 
 .الشهود إقامة القاعدة الخامسة:

 تخفى ال الذي وفاطرىم، وخالقهم ربهم ىو العباد على المعاد يـو في الشهداء أعظم
 ِإذْ  ُشُهوًدا َعَلْيُكمْ  ُكنَّا ِإالَّ  َعَملٍ  ِمنْ  تَػْعَمُلوفَ  َوالَ : )تعالى قاؿ أحوالهم، من خافية عليو

: النساء( ]َشِهيًدا َشْيءٍ  ُكلّْ  َعَلى َكافَ  اهللَ  ِإفَّ : )وقاؿ ،[ ٔٙ: يونس( ]ِفيوِ  تُِفيُضوفَ 
ٖٖ. ] 

 المكذبين على شهداء مخلوقاتو من فيبعث خلقو، على اإلعذار يحب اهلل ولكن
 الذين الشهداء إلى آية من أكثر أشارت وقد عذر، لهم يكوف ال حتى الجاحدين
نْػَيا اْلَحَياةِ  ِفي آَمُنوا َوالَِّذينَ  ُرُسَلَنا لََننُصرُ  ِإنَّا: )تعالى كقولو العباد، على يشهدوف  الدُّ

: الزمر( ]َوالشَُّهَداء بِالنَِّبيّْينَ  َوِجيءَ : )تعالى وقولو ،[ ٔ٘: غافر( ]اأْلَْشَهادُ  يَػُقوـُ  َويَػْوـَ 
ٜٙ. ] 

 ِإَذا َفَكْيفَ ) بالببلغ، أمتو على رسوؿ كل فيشهد رسلها، األمم على يشهد من وأوؿ
َنا َنا ِبَشِهيدٍ  أمَّةٍ  ُكلّْ  ِمن ِجئػْ َعثُ  َويَػْوـَ ) ،[ ٔٗ: النساء( ]َشِهيًدا َىُؤالء َعَلى ِبكَ  َوِجئػْ  نَػبػْ
َنا َأنُفِسِهمْ  مّْنْ  َعَلْيِهم َشِهيًدا أُمَّةٍ  ُكلّْ  ِفي  [ .ٜٛ: النحل( ]َىُؤالء َعَلى َشِهيًدا ِبكَ  َوِجئػْ

 قاؿ كما منها، رسولها أمة كل ألف الرسل، ىم ،( َأنُفِسِهمْ  مّْنْ  َعَلْيِهم َشِهيًدا: )وقولو
 ُكلّْ  ِمن َونَػَزْعَنا: )تعالى وقاؿ[ ٕٛٔ: التوبة( ]َأنُفِسُكمْ  مّْنْ  َرُسوؿٌ  َجاءُكمْ  َلَقدْ : )تعالى

 [ .٘ٚ: القصص( ]بُػْرَىاَنُكمْ  َىاتُوا فَػُقْلَنا َشِهيًدا أُمَّةٍ 

                                                           

 (.ٜٓٔأخرجو مسلم ) ٔ
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 الرُُّسلَ  اهللُ  َيْجَمعُ  يَػْوـَ ) بالتكذيب، عليهم يشهدوف بالببلغ أممهم على يشهدوف وكما
: وقاؿ ،[ ٜٓٔ: المائدة( ]اْلغُُيوبِ  َعبلَّـُ  َأنتَ  ِإنَّكَ  لََنا ِعْلمَ  الَ  قَاُلواْ  ُأِجْبُتمْ  َماَذا فَػيَػُقوؿُ 

 ُكنَّا َوَما ِبِعْلمٍ  َعَلْيِهم فَػَلنَػُقصَّنَّ  - اْلُمْرَسِلينَ  َولََنْسأََلنَّ  ِإلَْيِهمْ  ُأْرِسلَ  الَِّذينَ  فَػَلَنْسأََلنَّ )
 [ .ٚ-ٙ: األعراؼ( ]َغآئِِبينَ 

 عما إخبار ىذا: " األولى اآلية تفسيرفي  (ٙٚٙ/ٕ)تفسيره  في كثير ابن قاؿ
...  إليهم، أرسلوا الذين أممهم من بو أجيبوا عما القيامة يـو المرسلين بو اهلل يخاطب

 من ذلك قالوا إنما: والسدي البصري والحسن مجاىد قاؿ( لنا علم ال: )الرسل وقوؿ
 ابن رواه منا، بو أعلم أنت علم إال لنا علم ال: عباس ابن وقاؿ.. اليـو ذلك ىوؿ
 أي وجل، عز اهلل مع التأدب باب من وىو حسن، قوؿ أنو شك وال اختاره، ثم جرير

 ما وعرفنا أجبنا كنا وإف فنحن شيء، بكل المحيط علمك إلى بالنسبة لنا علم ال
 بكل العليم وأنت بباطنو، لنا علم ال ظاىره على نطلع إنما كنا من منهم ولكن أجبنا،
 ا.ىػ"  شيء كبل علمك إلى بالنسبة فعلمنا شيء، كل على المطلع شيء،

 أمة: األمة ىذه فتأتي نذير، من جاءنا ما أمة كل وتقوؿ رسلها، تكذب األمم إف ثم
 وََكَذِلكَ : )تعالى قاؿ كما بالببلغ، للرسل وتشهد وسلم عليو اهلل صلى محمد

: البقرة( ]َشِهيًدا َعَلْيُكمْ  الرَُّسوؿُ  َوَيُكوفَ  النَّاسِ  َعَلى ُشَهَداء لَّْتُكونُواْ  َوَسطًا ُأمَّةً  َجَعْلَناُكمْ 
ٖٔٗ.] 

 أبو رواه الذي الحديث (ٚٛٗٗ) التفسير كتاب في صحيحو في البخاري أورد وقد
 نوح يدعى: " وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عنو اهلل رضي الخدري سعيد

: " ألمتو فيقاؿ نعم،: فيقوؿ بلغت؟ ىل: فيقوؿ رب، يا وسعديك لبيك القيامة، يـو
. وأمتو محمد: فيقوؿ لك؟ يشهد من: فيقوؿ. نذير من أتانا ما: فيقولوف بلغكم؟ ىل

 وََكَذِلكَ : )ذكره جل قولو فذلك شهيدًا، عليكم الرسوؿ ويكوف بلغ، قد أنو فيشهدوف
: البقرة( ]َشِهيًدا َعَلْيُكمْ  الرَُّسوؿُ  َوَيُكوفَ  النَّاسِ  َعَلى ُشَهَداء لَّْتُكونُواْ  َوَسطًا ُأمَّةً  َجَعْلَناُكمْ 

ٖٔٗ." ] 
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 والنسائي أحمد عند الحديث جاء قد أنو( ٕٚٔ/ٛ) في الفتح حجر ابن أفاد وقد
 الرجبلف، ومعو النبي ويجيء الرجل، ومعو القيامة يـو النبي يجيء: " بلفظ ماجة وابن

 فيقاؿ ال،: فيقولوف ىذا؟ أبلغكم: لهم فيقاؿ: قاؿ. ذلك من أكثر ومعو النبي ويجيء
 ابن وذكر. الحديث.. "  لك؟ يشهد من: لو فيقاؿ نعم،: فيقوؿ أبلغتهم؟: للنبي
 أخبرنا: فيقولوف علمكم؟ ما فيقاؿ: " زيادة الحديث روايات بعض في أف أيضاً  حجر
 ا.ىػ"  فصدقناه بلغوا قد الرسل أف نبينا
 على الماؿ ويشهد وعليها، فيها عمل بما تشهد والليالي، واألياـ األرض األشهاد ومن

 الترمذي حديث فيو وذكر باباً، الموضوع لهذا تذكرتو في القرطبي عقد وقد صاحبو،
 اآلية ىذه وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قرأ ): قاؿ عنو اهلل رضي ىريرة أبي عن

 ورسولو اهلل: قالوا أخبارىا؟ ما أتدروف: " قاؿ[ . ٗ: الزلزلة( ]أخبارىا تحدث يومئذٍ )
: تقوؿ ظهرىا، على عمل بما أمة أو عبد كل على تشهد أف أخبارىا فإف: قاؿ .أعلم
 حسن حديث ىذا: الترمذي قاؿ، ٔ( أخبارىا فهذه وكذا، كذا كذا، يـو عمل

 .غريب صحيح
 أعمالو صالح عليو يسجلوف كانوا الذين الرحمن مبلئكة أيضاً  العبد على ويشهد

 ،[ ٕٔ: ؽ( ]َوَشِهيدٌ  َساِئقٌ  مََّعَها نَػْفسٍ  ُكلُّ  َوَجاءتْ : )تعالى قاؿ كما وطالحها،
 .النفس بتلك موكلين كانا اللذاف الملكاف والشهيد والسائق
 َكَذبُواْ  الَِّذينَ  َىُؤالء اأَلْشَهادُ  َويَػُقوؿُ ) يعملوف، كانوا بما العباد على المبلئكة وتشهد

 الشهود وكذب ربو، وكذب الخصومة، في العبد لج فإذا ،[ ٛٔ: ىود( ]رَبِّْهمْ  َعَلى
                                                           

 فى والنسائى ،(ٜٕٕٗ رقم ، ٜٔٙ/ٗ) والترمذى ،(ٗ٘ٛٛ رقم ، ٖٗٚ/ٕ) أحمد أخرجو ٔ
 والحاكم ،(ٖٓٙٚ رقم ، ٖٓٙ/ٙٔ) حباف وابن ،(ٖٜٙٔٔ رقم ، ٕٓ٘/ٙ) الكبرى

 الترمذي عنو قاؿ والحديث( ٙٔٔ/٘ٔ) السنة شرح في والبغوي ،(ٜٖ٘ٙ رقم ، ٓٛ٘/ٕ)
 الحديث منكر ىذا يحيى: قلت: بقولو الذىبي ردهف! اإلسناد صحيح: الحاكم وقاؿ غريب، حسن

: المسند تحقيق في األرنؤوط وقاؿ ،(ٖٗٛٗ) الضعيفة في األلباني العبلمة وضعفو البخاري، قالو
 .ضعيف إسناده
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 مضى وقد أعضاؤه، المرء على فتشهد منو، شاىداً  عليو اهلل أقاـ عليو، شهدوا الذين
 (.ٕٕٔ-ٖٕٓص) األشقر سليماف بن لعمر الكبرى القيامة .ىذا بياف

 .الحساب يشملهم من المسألة الرابعة:
 من منهم، شتى وأصنافاً ، متفرقة طوائف القضاء فصل يردوف القيامة يـو في الناس

 .ذلك بين ىو من ومنهم، التعذيب غاية يستحق من ومنهم، اإلكراـ غاية يستحق
 خلط من وىناؾ، - والمقتصدوف منهم السابقوف - المؤمنوف وىناؾ، األنبياء فهناؾ
 .وبغضو سخطو ومحل اهلل أعداء ىم كفار وىناؾ، سيئاً  وآخر صالحاً  عمبلً 
 من ومن يحاسب؟ ىؤالء من فمن، تعالى اهلل إال يعلمهم ال شتى أصنافاً  يردوف إنهم

 يحاسبهم؟ فبل اهلل يكرمهم بل، يحاسب ال ىؤالء
 فقسمهم، للحساب بالنسبة األصناؼ ىذه عن الجواب اهلل رحمو القرطبي أجمل قد
 تحاسب: وفرقة، أصبلً  اليحاسبوف: فرقة (:ٖٖٗ ص) التذكرة في فقاؿ فرؽ ثبلثة إلى

 منها يكوف، شديداً  حساباً  تحاسب: وفرقة - المؤمنين من وىما - يسيراً  حساباً 
 يكوف أف يبعد فبل، اهلل رحمة إلى أدنى يكوف من المؤمنين من كاف وإذا، وكافر مسلم

 .ا.ىػ حساب بغير النار فيدخلو، اهلل غضب إلى أدنى ىو من الكفار من
 تفصيل يلي فيما وسنذكر، الناس لطوائف أكثر تفصيل إلى تحتاج اإلجابة أف والواقع

 :طائفة كل عن قيل ما
 األنبياء. المطلب األوؿ:

 َولََنْسأََلنَّ  ِإلَْيِهمْ  ُأْرِسلَ  الَِّذينَ  فَػَلَنْسأََلنَّ  : }تعالى قولو الكريم القرآف فى جاء
 التبليغ عن سؤاؿ وىو .ٙ: األعراؼ{  َغائِِبينَ  ُكنَّا َوَما ِبِعْلمٍ  َعَلْيِهمْ  فَػَلنَػُقصَّنَّ *اْلُمْرَسِلينَ 

 بو يتصل الذى فالحساب عليها، ليجازى مؤمن كل يمارسها التى األعماؿ عن ال
 وإف شيئا نفس تظلم فبل القيامة ليـو القسط الموازين ونضع} وقراءتو الكتاب عرض
 استثناءات ، فيوٚٗ: األنبياء{ حاسبين بنا وكفى بها أتينا خردؿ من حبة مثقاؿ كاف
 عليو اهلل صلى النبى أمة من ألفا سبعين أف)  عليو المتفق الحديث فى بعضها جاء
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 وال يرقوف ال الذين وىم" بقولو وعينهم عذاب، وال حساب بغير الجنة يدخلوف وسلم
 السبعين من المذكوروف أف المعلـو ومن(،  يتوكلوف ربهم وعلى يتطيروف وال يسترقوف

 فهل كرامة لهم،  الحساب من اهلل أعفاىم قدو  والرسل األنبياء درجة إلى يرقوف ال ألفا
 أما أممهم على كشهادة الرسالة تبليغ عن سيسألوف نعم والرسل؟ نبياءاأل يحاسب

 .فبل جزاء من عليو يترتب وما الحساب سؤاؿ
 تبليغهم عن مساءلتهم بو المقصود يسألوف؛ األنبياء بأففي اآلية  القوؿ إطبلؽف

 وليس، العصاة على الحجة إقامة لزيادة مساءلة مجرد وىو، أقوامهم إلى الدعوة
 كما تقدـ. مناقشة مساءلة

 أرسلت الذين األمم لنسألن: ذكره تعالى يقوؿ (:ٖ٘ٓ/ٕٔقاؿ الطبري في تفسيره )
 ىل ونهيي؟ أمري من عندي من الرسل بو جاءتهم فيما عملت ماذا: رسلي إليهم
 فخالفوا عصوني أـ أمري، وأطاعوا عنو، نهيتهم عما وانتهوا بو، أمرتهم بما عملوا
 ىل: األمم إلى أرسلتهم الذين الرسل ولنسألن: يقوؿ ،( المرسلين ولنسألن ذلك؟
 ولم ففرَّطوا ذلك في قّصروا أـ إليهم، بأدائو أمرتهم ما إليهم وأدَّت رساالتي، بلغتهم

 ا.ىػ .يبلغوىم؟
 اآلية،{  إليهم أرسل الذين فلنسألن: } قولو (:ٖٛٛ/ٖوقاؿ ابن كثير في تفسيره )

: وقولو[  ٘ٙ: القصص{ ]  المرسلين أجبتم ماذا فيقوؿ يناديهم ويـو}  تعالى كقولو
{ ]  الغيوب عبلـ أنت إنك لنا علم ال قالوا أجبتم ماذا فيقوؿ الرسل اهلل يجمع يـو} 

 فيما رسلو أجابوا عما األمم يسأؿ القيامة يـو وتعالى تبارؾ فالرب[  ٜٓٔ:  المائدة
 عن طلحة، أبي بن علي قاؿ ولهذا رساالتو؛ إببلغ عن أيضا الرسل ويسأؿ بو، أرسلهم

{  المرسلين ولنسألن إليهم أرسل الذين فلنسألن: } اآلية ىذه تفسير في عباس، ابن
 ا.ىػ بلغوا عما المرسلين ويسأؿ المرسلين، أجابوا عما الناس اهلل يسأؿ: قاؿ

 ىذا{  إليهم أرسل الذين فلنسئلن: }  قولو (:٘ٔ/ٖ)وقاؿ الشوكاني في فتح القدير 
 للتقريع السالفة األمم من الرسل إليهم اهلل أرسل الذين للقـو والسؤاؿ ، شديد وعيد
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 ، دعوتهم عند رسلهم بو أجابوا عما لنسألنهم أي ، القسم الـ والبلـ ، والتوبيخ
 أي{  المرسلين ولنسألن}  الدنيوية األحواؿ على األخروية األحواؿ لترتيب والفاء

 منهم أطاع ومن ، عليهم أممهم بو أجاب عما نسألهم أي ، اهلل بعثهم الذين األنبياء
 ولنسألن ، األنبياء يعني ، إليهم أرسل الذين فلنسألن:  المعنى وقيل.  عصى ومن

 عن يسأؿ وال: }  سبحانو اهلل قوؿ ىذا يعارض وال ، المبلئكة يعني ، المرسلين
 ففي ، مواطن اآلخرة أف مرة غير قدمنا لما[  ٛٚ:  القصص{ ]  المجرموف ذنوبهم
 بأف التعارض ظاىره مما ورد ما سائر وىكذا ، يسألوف ال موطن وفي ، يسألوف موطن
 مع المواقف تعدد على محموؿ فإنو ، القيامة يـو إلى بالنسبة ، أخرى ونفى تارة أثبت
 إليهم والمرسل الرسل على أي{  بعلم عليهم فلنقصن}  عظيما طوال اليـو ذلك طوؿ

 يعلنوف وما يسروف بما عالمين أي ، بجهل ال بعلم منهم الدعوة عند بينهم وقع ما ،
 بينهم وقع مما شيء علينا يخفى حتى األحواؿ من حاؿ في عنهم{  غائبين كنا وما} 

 ا.ىػ
 أي{  ِإلَْيِهمْ  ُأْرِسلَ  الَِّذينَ  فَػَلَنْسأََلنَّ }  قولو (:ٖٕٛوقاؿ السعدي في تفسيره )ص

 يُػَناِديِهمْ  َويَػْوـَ }  رسلهم بو أجابوا عما المرسلين إليهم الّلو أرسل الذين األمم لنسألن
 اآليات{  اْلُمْرَسِلينَ  َأَجْبُتمُ  َماَذا فَػيَػُقوؿُ 

 ا.ىػ أممهم بو أجابتهم وعما ربهم لرساالت تبليغهم عن{  اْلُمْرَسِلينَ  َولََنْسأََلنَّ } 
 عن ُسؤاؿ إليهم أرسل الذين وسؤاؿ (:ٖٛٓ/٘وقاؿ ابن عاشور في التحرير والتنوير )

 يناديهم ويـو: }  تعالى قاؿ ، المحشر ذلك في تقريع سؤاؿ وىو.  الّرسالة بلوغ
 [ . ٘ٙ:  القصص{ ]  المرسلين أجبتم ماذا فيقوؿ
 شهادة سمعوا إذا ألنّهم ألُمِمهم، إرىاب سؤاؿ الّرسالة تبليغهم عن المرسلين وسؤاؿ
 فكيف: }  قولو في ذلك تقّدـ وقد ، العذاب إلى مسوقوف بأنّهم أيقنوا عليهم رسلهم

 فيقوؿ الرسل اهلل يجمع يـو}  وقولو[  ٔٗ:  النساء{ ]  بشهيد أمة كل من جئنا إذا
 [ . ٜٓٔ:  المائدة{ ]  أجبتم ماذا
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 الّصلة عليو تُدؿّ  لما بالموصوؿ عنهم وعّبر الّرسل، أمم ىم ،{ إليهم أرسل الذين}  و
 ذلك عن يسأؿ أف جـر فبل ، الّرسل إجابة ىي اإلرساؿ فائدة فإف ، الّتعليل من

 عليهم الحّجة إلقامة ، األمم ىو الّسؤاؿ من األىمّ  المقصود كاف ولّما إليهم، الُمرَسل
(  الذي)  صلة عليو تُدؿّ  ولما ، الّرسل ذكر على ذكرىم ُقّدـ ، العقاب استحقاؽ في

 عن الفريقين سؤاؿ وىو ، الّرسالةِ  بأمر يتعّلق ما ىو عنو المسؤوؿ أفّ  من(  اؿ)  وصلة
 . الّتبليغ وقوع
}  ب:  والّتعبيرُ {  إليهم أرسل الذين}  ب:  الّتعبيرُ  المعنى ىذا على دؿّ  وَلمَّا

 . والببلغ الّتبليغ إثبات أنّو لظهور المسؤولين جواب ذكر إلى يحتجّ  لم{  المرسلين
 أي ،{  فلنسألن: }  قولو على والّترتيب للتفريع{  عليهم فلنقصن: }  قولو في والفاء

 أحوالهم تفاصيل عليهم فلنقّصنّ  أي ، جوابهم ماأجملو بتفصيل نخبرىم ثمّ  لنسألّنهم
 . آخر لغرض الّسؤاؿ ولكن جوابهم عن َغِني فِعْلُمنا أي ،

 فإفّ  ، عظيم علم أي{  بعلم: }  قولو في علم تنكيرُ  الّتفصيل إرادة على دؿّ  وقد
 ذلك وزاد الكثيرة، باألمور العلم في يظهر إنّما العلم وكماؿُ  للتعظيم،( ِعلم) تنوين
 عّنا يغيب شيء علمنا عن يعزب ال: بمعنى ىو الذي{  غائبين كنا وما: } قولُو بياناً 

 . عنو ونغيب
 يقص: } تعالى قولو في وتقّدـ أخبره، بمعنى عليو، قصّ : يقاؿ االخبار،:  والَقصّ 

 (.ٚ٘:األنعاـ) في{  الحقّ 
 موقع في وىي ،{ بعلم عليهم فلنقصن}  على معطوؼ{  غائبين كنا وما: } وجملة
 .الّتذييل

 عرفاً، الجهالة تستلـز الغيبة ألفّ  الجاىل، عن كناية ىنا وىو الحاضر، ضدّ  والغائب
 مثل عنده تامة تكوف ال باألخبار بلغْتو ولو فإنّها ، عنو الَمغيب بأحواؿ الجهالة أي

 الّنفي وىذا عليهم، مطّلعوف ألنّنا ، أحوالهم من بشيء جاىلين كّنا وما أي المشاىد،
 [.ٗ:الحديد{ ] كنتم أينما معكم وىو}  تعالى قولو في المعيَّة إثبات مثل للغيبة
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 ذنوبهم عن ُيسأؿ وال}  تعالى قولو في نفيو ينافي ال ىنا األمم سؤاؿ وإثباتُ 
{  جاف وال إنس ذنبو عن يسأؿ ال فيومئذ}  وقولو[ ٛٚ:القصص{ ]  المجرموف

 ىو اآلخريين اآليتين في والمنفيَّ  الّتبليغ ىو ىنا عنو المسؤوؿ ألفّ [ ٜٖ:الرحمن]
 ا.ىػ  تفاصيلال لمعرفة الّسؤاؿ

 
 

 المؤمنين. المطلب الثاني:
 توزف من محاسبة يحاسبهم تعالى اهلل أف ريب فبل عامة بصورة المؤمنين بقية وأما

 موازينهم لثقل نتيجة بالدرجات؛ بعض على بعضهم يمتاز وبالحساب، وسيئاتو حسناتو
ًرا َذرَّةٍ  ِمثْػَقاؿَ  يَػْعَملْ  َفَمن) وخفتها  ٚ: الزلزلة] (يَػَرهُ  َشرِّا َذرَّةٍ  ِمثْػَقاؿَ  يَػْعَملْ  َوَمن يَػَرهُ  َخيػْ

- ٛ] 
 .المؤمنين عباده تعالى اهلل محاسبة على تدؿ التي للنصوص ذكر قدمنا وقد
 اهلل من إكراـ فهو، يحاسبوف ال بأنهم النص ورد الذين األلف السبعوف أولئك وأما

 .متوفي أ وسلم عليو اهلل صلي محمد لنبينا تعالى
 ،(٘ٓٚ٘) البخاري عندرضي اهلل عنهما  عباس ابن حديث من جاء ما ىذا ومصداؽ

 فجعل األمم علي عرضت)  وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ (ٕٕٓ) برقم ومسلم
 قلت عظيم سواد لي رفع حتى أحد معو ليس والنبي الرىط معهم يمروف والنبياف النبي

 األفق يمؤل سواد فإذا األفق إلى انظر قيل وقومو موسى ىذا بل قيل ىذه أمتي ىذا ما
 ىذه قيل األفق مؤل قد سواد فإذا السماء آفاؽ في ىنا وىا ىنا ىا انظر لي قيل ثم

 فأفاض لهم يبين ولم دخل ثم حساب بغير ألفا سبعوف ىؤالء من الجنة ويدخل أمتك
 في ولدوا الذين أوالدنا أو ىم فنحن رسولو واتبعنا باهلل آمنا الذين نحن وقالوا القـو

 الذين ىم فقاؿ فخرج وسلم عليو اهلل صلى النبي فبلغ الجاىلية في ولدنا فإنا اإلسبلـ
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 محصن بن عكاشة فقاؿ يتوكلوف ربهم وعلى يكتووف وال يتطيروف وال يسترقوف ال
 (. عكاشة بها سبقك قاؿ أنا أمنهم فقاؿ آخر فقاـ نعم قاؿ اهلل رسوؿ يا أنا أمنهم
 يدخل أف وعدني اهلل إف : )قاؿ وسلم عليو اهلل صلي اهلل رسوؿ أف أمامة أبي وعن

 أمتك في أولئك ما واهلل: األخنس يزيد فقاؿ، حساب بغير ألف سبعين أمتي من الجنة
 وعدني قد وجل عز ربي فإف: اهلل رسوؿ فقاؿ، الذباف في األصهب كالذباب إال

 ما: قاؿ حوضك؟ فما قاؿ، حثيات ثبلث وزادني، ألفاً  سبعين ألف كل مع ألفاً  سبعين
. وفضة ذىب من مثعباف فيو: قاؿ - بيده يشير - وأوسع وأوسع، عماف إلى عدف بين
 وأطيب، العسل من وأحلى، اللبن من بياضاً  أشد: قاؿ اهلل؟ نبي يا حوضك فما: قاؿ
 .ٔ( أبداً  وجهو يسود ولم، أبداً  بعدىا يظمأ لم منو شرب من، المسك رائحة من

 سبعين أعطيت : )قاؿ وسلم عليو اهلل صلي الرسوؿ أف عنو اهلل رضي ىريرة أبي وعن
 قلوبهم و البدر ليلة كالقمر وجوىهم حساب بغير الجنة يدخلوف ألفا

 ألفا سبعين واحد كل مع فزادني ، وجل عز ربي فاستزدت ، واحد رجل قلب على
)ٕ . 

                                                           

 ،(ٕٛٗٔ،  ٕٚٗٔ) والمثاني اآلحاد في عاصم أبي وابن ،(ٕٔ٘ - ٕٓ٘/ ٘) أحمد أخرجو ٔ
( ٕٚٙٚ) الكبير في والطبراني ،(ٕٙٗٚ،  ٚ٘ٗٙ) حباف وابن ،(ٛٛ٘،  ٜٕٚ) السنة وفي
 في المنذري عنو قاؿ والحديث( ٖٗٔ) والنشور البعث في والبيهقي ،(ٜٛٙٔ) الشاميين وفي

/ ٓٔ) المجمع في الهيثمي قاؿ وكذا الصحيح، في بهم محتج رواتو(: ٖٔٔ/ ٗ) الترغيب
 األلباني العبلمة وصححو صحيح، إسناده(: ٘ٙٔ/ ٕ) األنوار لوائح في السفاريني وقاؿ ،(ٖ٘ٙ

  (.ٜٚٗ/ ٖٙ) المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط وصححو ،(ٚ٘ٗٙ) الحساف التعليقات في

 المسعودي طريق من(  ٙ/  ٔ)  أحمد أخرجو(: ٗٛٗٔقاؿ العبلمة األلباني في الصحيحة ) ٕ
 اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ:  قاؿ الصديق بكر أبي عن رجل عن األخنس بن بكير حدثني:  قاؿ
 حافات من مصيب و ، القرى أىل على آت ذلك أف فرأيت:  بكر أبو قاؿ ، فذكره:  وسلم عليو

 و اختلط كاف المسعودي و.  يسم لم الذي الرجل أجل من ضعيف سند وىذا: قلت. البوادي
 لو فإف صحيح الحديث لكن.  مسعود بن اهلل عبد بن عتبة بن اهلل عبد بن الرحمن عبد اسمو



 - 372 - 

 دخلوا ىؤالء ألف وذلك" (:٘ٚٗ/ٔ) المعاد زادفي  اهلل رحمو القيم ابناإلماـ  قاؿ
 أف الناس سؤاؿ وىو االسترقاء عنهم نفى ولهذا ، توحيدىم لكماؿ حساب بغير الجنة

 إليو وسكونهم ربهم على توكلهم فلكماؿ( يتوكلوف ربهم وعلى: ) قاؿ ولهذا ، يرقوىم
 ، غيرىا وال رقية ال شيئا الناس يسألوف ال بو حوائجهم وإنزاؿ عنو ورضاىم بو وثقتهم

" وتضعفو التوحيد تنقص الطيرة فإف ؛ يقصدونو عما تصدىم طيرة لهم يحصل وال
 .ٔانتهى

                                                                                                                                                  

 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن ىريرة أبي حديث فاتو و ، الصحابة من جمع عن كثيرة شواىد
 القمر صورة على ألفا سبعين أمتي من يدخل أف فوعدني ، وجل عز ربي سألت: "  قاؿ أنو وسلم

 ىؤالء يكن لم إف رب أي:  فقلت ، ألفا سبعين ألف كل مع فزادني فاستزدت ، البدر ليلة
 بن زىير عن( ٜٖ٘/ٕ) أحمد أخرجو"   األعراب من لك أكملهم إذف:  قاؿ ، أمتي مهاجري

 قلت . وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن ىريرة أبي عن أبيو عن صالح أبي بن سهيل عن محمد
 قبل من ضعف فيو الخراساني المنذر أبو ىو و ىذا زىير لكن مسلم شرط على إسناد ىذا و: 

 في البيهقي و أحمد رواه"  (:ٖ٘ٗ/ٔٔ) الفتح في حجر ابن الحافظ قاؿ الحديث و.  حفظو
 و الطبراني عند أيوب أبي عن الباب في و جيد وسنده ،....  صالح أبي بن سهل رواية من البعث

 يقوي طرؽ فهذه ، عاصم أبي ابن عند ثوباف عن و البزار عند أنس عن و أحمد عند حذيفة عن
 (.ٜٚٔ/ٔ) أيضا أحمد عند الصديق، بكر أبي بن الرحمن عبد وعن: قلت " . بعضا بعضها

 الذين ألفاً  السبعين بحديث المقصود ما سئل العبلمة العثيمين في لقاءات الباب المفتوح: ٔ
 عذاب؟ وال حساب بدوف الجنة يدخلوف
 سواداً  رأى وسلم عليو اهلل صلى النبي أف وىو مشهور، طويل حديث الحديث ىذا فأجاب:

 وال حساب بغير الجنة يدخلوف ألفاً  سبعوف ومعهم أمتك ىذه: لو فقيل األفق سد قد عظيماً 
 عليو اهلل صلى النبي فقاؿ ىؤالء؟ من بينهم يتساءلوف عنهم اهلل رضي الصحابة فجعل عذاب،

 يسترقوف، ال: قولو ،(يتوكلوف ربهم وعلى يتطيروف وال يكتووف وال يسترقوف ال الذين ىم: )وسلم
 أف أحد من يطلبوف ال: أي يكتووف، وال فيهم، كاف لمرض عليهم يقرأ أف أحد من يطلبوف ال: أي

 وعلم. كلياً  اعتماداً  يعتمدوف: أي يتوكلوف، ربهم وعلى يتشاءموف، ال: أي يتطيروف، وال يكويهم،
 العظيم، الثواب ىذا من يحرموف وال بأس، فبل غيرىم على قرءوا لو أنهم يسترقوف ال: قولو من
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 وكذلك العظيم، الثواب ىذا من يحرموف وال بأس، فبل منهم طلب ببل غيرىم عليهم قرأ لو وأنو
، فهو التطير أما. الثواب ىذا يحـر ال فإنو منو طلب ببل غيره كواه من : العلماء قاؿ التشاـؤ

، أو مسموع أو بمرئي يكوف التشاـؤ  نفسو في فيقع شيئاً  يرى أف مثل: مرئي من والتشاـؤ معلـو
،  فمات عثر إنساناً  أمامو يرى كأف أو يومي، سواد ىذا: فيقوؿ أسود طيراً  يرى كأف التشاـؤ
 أشبو ما أو الشخص، لهذا حصل مثلما لي حصل الطريق ىذا في ذىبت إف: ويقوؿ فيتشاءـ

 والتشاـؤ. حاجتو عن ويرجع فيتشاءـ نابية كلمة يسمع أف مثل: بمسموع والتشاـؤ ذلك،
 بشهر يتشاءـ من منهم يفعلوف، الجاىلية أىل كاف كما بالشهور، أو باألياـ التشاـؤ: بالمعلـو
 معروؼ ىو مما ذلك وغير األربعاء، بيـو يتشاءـ من ومنهم شواؿ، بشهر يتشاءـ من ومنهم صفر،

 شرؾ، الطيرة: )وسلم عليو اهلل صلى النبي قاؿ كما الشرؾ من الطيرة فإف الجاىلية، طرؽ من
 الخير من أف رأى وإذا كلو، أمره في عليو ويعتمد اهلل على يتوكل أف اإلنساف وعلى( شرؾ الطيرة

 صدؽ: فهو التوكل وأما. الشرؾ من الطيرة ألف رآه؛ وما سمعو ما يهمو وال فليفعل، يفعل أف
 فعل بدوف التوكل ألف النافعة؛ األسباب فعل مع المضار ودفع المنافع جلب في اهلل على االعتماد
 ومع وسلم، عليو اهلل صلى محمد المتوكلين سيد فإف توكبًل، وليس تواكبلً  يسمى النافعة األسباب

 من خوفاً  درعين لبس: يعني درعين بين ظاىر أحد غزوة ففي تقيو، التي األسباب يفعل كاف ذلك
 لئبل أياـ ثبلثة ثور غار في واختفى العدو، يدخلها لئبل المدينة على الخندؽ وضرب السهاـ،

 فهذه. التوكل مقتضى من ىو بل أبداً، التوكل ينافي ال فعلها النافعة فاألسباب العدو، يدركو
 من ىي ،(يتوكلوف ربهم وعلى يتطيروف، وال يكتووف، وال يسترقوف، ال: )أنهم األربعة األوصاؼ

 فلو إيماف، عندىم يكوف أف البد أنو ليعلم ولكن عذاب، وال حساب ببل الجنة يدخل من صفات
 بغير وال بحساب ال أبداً  الجنة يدخل ال فهذا يصلي ال لكنو الصفات بهذه اتصف أحداً  أف فرضنا

 يتوكل وأنو يتطير، وال يكتوي، وال يسترقي، ال أنو ينفعو وال كافر، يصلي ال من ألف حساب؛
 .المسألة ىذه إلى ننتبو أف فيجب اهلل، على ويعتمد

 عباس ابن حديث إيضاح نريد (:ٖٙ/ٚٔفتاواه )وسئل العبلمة العثيمين أيضا كما في مجموع 
 بغير الجنة يدخلوف الذين ألفاً  السبعين عن َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى النبي قوؿ في عنهما اهلل رضي

 ال كاف وإذا الحديث؟ في يدخل العبلج عمـو فهل. الحديث «...  يسترقوف ال إنهم»: حساب
 َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى النبي أمر نفهم وكيف. سبب منهما كبلِّ  ألف الرقية؟ وبين بينو الفرؽ فما يدخل
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 ؟البقيع أىل من كلهم حساب بغير الجنة يدخلوف الذين ألف السبعوف ىل (:تنبيو) 

                                                                                                                                                  

 نأمره فهل عين أصابتو رجبلً  علمنا وإذا العين؟ من يسترقوا أف وغيرىا عنها اهلل رضي لعائشة َوَسلَّمَ 
 .خيراً  اهلل وجزاكم اإلفادة أرجو واالحتساب؟ الصبر إلى نرشده أـ بالرقية

 لكنو( غيرىم من الرقية يطلبوف ال أي) «يسترقوف وال»: ألفاً  السبعين حديث في قولو :فأجاب
 من َعِلمو شفاء لو أنزؿ إال داء، اهلل أنزؿ ما»: وقاؿ إليو وأرشد بالتداوي أمر والسبلـ الصبلة عليو
 :وجهين من بينهما والفرؽ ، «َجِهلو من وَجِهلو َعِلمو
 أف تعالى اهلل قّدر إذا الراقي ألف بالتداوي؛ تَػَعلُّقو من أكثر بالراقي اإلنساف تعلُّق أف: األوؿ الوجو
: ويقوؿ بو يُفتتن فربما روحية عبلقة المريض ىذا وبين بينو العبلقة صارت برقيتو، المريض ينتفع
 ربهم وعلى» بعدىا جاء ولهذا الشرؾ من شيء معو يحصل وقد ذلك، أشبو وما اهلل أولياء من ىذا

 . «يتوكلوف
 فيرقى يعرؼ حسي بشيء يداوي ألنو لذلك، أىبلً  ليس شخص من الرقية يطلب قد أنو: الثاني

 فيفتتن الرقية، عند ولكن شرعية غير ألنها بالرقية الشفاء يحصل ال ثم الرقية سئل الذي ىذا
 .كذلك وليس بقراءتو يتبرؾ وممن دعوتو، تجاب ممن ويظنونو الرجل، بهذا أيضاً  الناس
 فالدواء ىذا وعلى يتداووف، وال: يقل ولم ، «يسترقوف وال»: َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى قاؿ فلهذا

 عليك وقرأ تقدـ الذي ىو الناس من أحداً  أفَّ  لو لكن تركو، األفضل فإف االسترقاء وأما مطلوب،
 وكذلك الرقية، تطلب لم ألنك الحديث، ىذا في اإلنساف دخوؿ من يمنع ال ىذا فإف تمنعو ولم
 ألفًا، السبعين ىؤالء صفات من الرقية بهذه تخرج وال إليو محسن فإنك أخيك على رقيت أنك لو

 ليست شاذة زيادة «يرقوف وال»: قولو وىي زيادة من «مسلم صحيح» في ورد ما إف: نقوؿ ولهذا
 .فقط «يسترقوف وال»: والصواب بصحيحة،

 ينتفع فإنو اإلنساف على رقي إذا ألنو الرقية، منو فتطلب معروؼ، العاِلم فؤلف العالم من الرقية أما
 .يداوي الذي كالطبيب وجل، عز اهلل بإذف بذلك

 َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى الرسوؿ إف: لو فنقوؿ بالصبر؟ نأمره أو بالرقية بالعين أصيب الذي نأمر ىل أما
 ويتوضأ، يغتسل أف الصحابة أحد عاف الذي أمر حيث العين، من الشفاء طريقة إلى أرشد َوَسلَّمَ 

 .ُيشفى حتى المصاب على فيصبُّ  مائو من فيؤخذ
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 اهلل صلى النبي عن روي :(ٓ٘ٛ - ٜٗٛ/ٕ/ ٔٔ)قاؿ العبلمة األلباني في الضعيفة 
 يـو ألفاً  سبعين منها اهلل يبعث المقبرة؛ ىذه ترين! قيس أـ يا» :وسلم وآلو عليو

 وجوىهم كأف] حساب، بغير الجنة يدخلوف البدر، ليلة القمر صورة على القيامة
 آخر فقاـ. وأنت: قاؿ! اهلل؟ رسوؿ يا وأنا: فقاؿ عكاشة فقاـ[. البدر ليلة القمر
  «عكاشة بها سبقك: قاؿ! اهلل؟ رسوؿ يا وأنا: فقاؿ
 عليو اهلل صلى النبي أف المحفوظ ألف منكر؛ والحديثالعبلمة األلباني:  اإلماـ قاؿ
 يتطيروف، وال يكتووف، وال يسترقوف، ال الذين: "أنهم ألفاً  السبعين في قاؿ وسلم وآلو

 عليو اهلل صلى - أمتو عامة في أنو: والظاىر .الشيخاف أخرجو".يتوكلوف ربهم وعلى
 .أعلم واهلل .البقيع في يدفنوف الذين في وليس ؛- وسلم وآلو

 الكفار. المطلب الثالث:
 غير من النار إلى بهم يأمر أـ ويسألوف؟ يحاسبوف ىل: الكفار في العلماء اختلف
 كانوا وإذا والحساب؟ السؤاؿ من فائدة فبل حابطة باطلة أعمالهم ألف سؤاؿ،

 وسؤالهم؟ حسابهم فائدة فما ويسألوف يحاسبوف
 تنازع المسألة ىذه(: " ٖ٘ٓ/ٗ) فتاويال مجموع في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ
 بكر أبو يحاسبوف ال إنهم قاؿ فممن وغيرىم، أحمد أصحاب من المتأخروف فيها
 إنهم: قاؿ وممن وغيرىم، يعلى، أبو والقاضي التميمي، الحسن وأبو العزيز، عبد

 وأبو الدمشقي، سليماف وأبو أحمد، أصحاب من البرمكي حفص أبو: يحاسبوف
 ا.ىػ"  طالب

 ذلك على دلت وقد توزف، أعمالهم أف كما مسؤولوف محاسبوف الكفار أف والصحيح
( تَػْزُعُموفَ  ُكنُتمْ  الَِّذينَ  ُشرََكاِئيَ  َأْينَ  فَػيَػُقوؿُ  يُػَناِديِهمْ  َويَػْوـَ : )تعالى كقولو كثيرة، نصوص

: القصص( ]اْلُمْرَسِلينَ  َأَجْبُتمُ  َماَذا فَػيَػُقوؿُ  يُػَناِديِهمْ  َويَػْوـَ : )وقولو ،[ ٕٙ: القصص]
 َخفَّتْ  َمنْ  َوَأمَّا - رَّاِضَيةٍ  ِعيَشةٍ  ِفي فَػُهوَ  - َمَوازِيُنوُ  ثَػُقَلتْ  َمن افََأمَّ : )وقولو ،[ ٘ٙ

: وقولو[ . ٔٔ-ٙ: القارعة( ]َحاِمَيةٌ  نَارٌ  - ِىَيوْ  َما َأْدرَاؾَ  َوَما - َىاِويَةٌ  فَأُمُّوُ  - َمَوازِيُنوُ 
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 ُوُجوَىُهمُ  تَػْلَفحُ  َخاِلُدوفَ  َجَهنَّمَ  ِفي َأنُفَسُهمْ  َخِسُروا الَِّذينَ  فَُأْولَِئكَ  َمَوازِيُنوُ  َخفَّتْ  َوَمنْ )
َلى آيَاِتي َتُكنْ  َأَلمْ  - َكاِلُحوفَ  ِفيَها َوُىمْ  النَّارُ  بُوفَ  ِبَها َفُكنُتم َعَلْيُكمْ  تُػتػْ ( ُتَكذّْ

 .المشركين الكفار في النصوص ىذه أف شك وال[ ٘ٓٔ-ٖٓٔ: المؤمنوف]
 :فؤلمور مردودة حابطة أعمالهم أف مع أعمالهم وتوزف يحاسبوف لماذا أما

 اهلل، من العذر إليو أحب أحد وال فيهم، اهلل عدؿ وإظهار عليهم، الحجة إقامة: األوؿ
 سجبلتهم على ويطلعهم ويحاسبهم، يسألهم ولذلك المطلق، العدؿ صاحب وىو
 اْلَمَوازِينَ  َوَنَضعُ ) أفعالهم وشناعة سيئاتهم عظم الميزاف ويظهر أعمالهم، حوت التي

َنا َخْرَدؿٍ  مّْنْ  َحبَّةٍ  ِمثْػَقاؿَ  َكافَ  َوِإف َشْيًئا نَػْفسٌ  ُتْظَلمُ  َفبَل  اْلِقَياَمةِ  لِيَػْوـِ  اْلِقْسطَ   ِبَها َأتَػيػْ
 ِممَّا ُمْشِفِقينَ  اْلُمْجرِِمينَ  فَػتَػَرى اْلِكَتابُ  َوُوِضعَ ) ،[ ٚٗ: األنبياء( ]َحاِسِبينَ  بَِنا وََكَفى

 َوَوَجُدوا َأْحَصاَىا ِإالَّ  َكِبيَرةً  َواَل  َصِغيَرةً  يُػَغاِدرُ  اَل  اْلِكَتابِ  َىَذا َماؿِ  َويْػَلتَػَنا يَا ُلوفَ َويَػُقو  ِفيوِ 
 [ .ٜٗ: الكهف( ]َأَحًدا رَبُّكَ  َيْظِلمُ  َواَل  َحاِضًرا َعِمُلوا َما

 الخلق يسأؿ - وتعالى سبحانو - والباري: " (ٕٕ٘في التذكرة )ص القرطبي يقوؿ
 ". للحكمة وإظهاراً  الحجة إلقامة تقريراً  واآلخرة الدنيا في

 فتاويال مجموع في اإلسبلـ شيخ يقوؿ وتقريعهم، لتوبيخهم يحاسبهم اهلل أف: الثاني
 ويراد عليها، وتوبيخهم عليهم الكفار أعماؿ عرض بالحساب يراد(: " ٖ٘ٓ/ٗ)

 ريب فبل األوؿ، المعنى بالحساب أريد فإف بالسيئات، الحسنات موازنة بالحساب
 الكفار أف ذلك قصد فإف الثاني المعنى بو أريد وإف، االعتبار بهذا محاسبوف أنهم
 .ا.ىػ"  ظاىر خطأ فهذا الجنة بها يستحقوف حسنات لهم تبقى
 ِإذْ  تَػَرى َوَلوْ ) تعالى كقولو كثيرة نصوص من ظاىر والتوبيخ والتقريع التأنيب وىذا
 ُكنُتمْ  ِبَما الَعَذابَ  َفُذوُقواْ  قَاؿَ  َورَبػَّْنا بَػَلى قَاُلواْ  بِاْلَحقّْ  َىَذا َألَْيسَ  قَاؿَ  رَبِّْهمْ  َعَلى ُوِقُفواْ 

 مّْنُكمْ  ُرُسلٌ  يَْأِتُكمْ  َأَلمْ  َواإِلنسِ  اْلِجنّْ  َمْعَشرَ  يَا: )وقولو[ . ٖٓ: األنعاـ( ]َتْكُفُروفَ 
 َوَغرَّتْػُهمُ  َأنُفِسَنا َعَلى َشِهْدنَا قَاُلواْ  َىَذا يَػْوِمُكمْ  ِلَقاء َويُنِذُروَنُكمْ  آيَاِتي َعَلْيُكمْ  يَػُقصُّوفَ 
نْػَيا اْلَحَياةُ  : وقولو ،[ ٖٓٔ: األنعاـ( ]َكاِفرِينَ  َكانُواْ  َأنػَُّهمْ  َأنُفِسِهمْ  َعَلى َوَشِهُدواْ  الدُّ
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 ،[ ٕٜ-ٜٔ: الشعراء( ]تَػْعُبُدوفَ  ُكنُتمْ  َما نَ َأيْ  َلُهمْ  َوِقيلَ  - ِلْلَغاِوينَ  اْلَجِحيمُ  َوبُػرَّْزتِ )
 َكانُوا َأنػَُّهمْ  َلوْ  اْلَعَذابَ  َورََأُوا َلُهمْ  َيْسَتِجيُبوا فَػَلمْ  َفَدَعْوُىمْ  ُشرََكاءُكمْ  اْدُعوا َوِقيلَ : )وقولو

 [ .ٗٙ: القصص( ]يَػْهَتُدوفَ 
 لهم تكن لم وإف أعمالهم، فتوزف الكفار وأما: "(ٖ٘/ٕفي النهاية ) كثير ابن قاؿ

 رؤوس على وفضيحتهم شقائهم إلظهار كفرىم، بهذا يقابل تنفعهم حسنات
 ".الخبلئق
 عما فيسألوف بفروعها، مكلفوف ىم كما الشريعة بأصوؿ مكلفوف الكفار أف: الثالث
 ما القرآف وفي: " (ٖ٘ٓفي التذكرة )ص القرطبي يقوؿ الحق، فيو وخالفوا فيو قصروا

 بها، محاسبوف عنها، مسؤولوف( الشريعة فروع أي) بها مخاطبوف أنو على يدؿ
 يُػْؤتُوفَ  اَل  الَِّذينَ  - لّْْلُمْشرِِكينَ  َوَوْيلٌ : )يقوؿ تعالى اهلل ألف بها، اإلخبلؿ على مجزيوف

 أنهم المجرمين عن وأخبر الزكاة، منعهم على فتوعدىم ،[ ٚ-ٙ: فصلت( ]الزََّكاةَ 
 نُْطِعمُ  َنكُ  َوَلمْ  - اْلُمَصلّْينَ  ِمنَ  َنكُ  َلمْ  قَاُلوا - َسَقرَ  ِفي َسَلَكُكمْ  َما: )لهم يقاؿ

ينِ  بِيَػْوـِ  نَُكذّْبُ  وَُكنَّا - اْلَخاِئِضينَ  َمعَ  َنُخوضُ  وَُكنَّا - اْلِمْسِكينَ  -ٕٗ: المدثر( ]الدّْ
 الزكاة، وإيتاء الصبلة وإقاـ والبعث باإليماف مخاطبوف المشركين أف بهذا فباف ،[ ٙٗ

 ا.ىػ"  مجزيوف عنها، مسؤولوف وأنهم
 بمقدار النار في ويحلوف ومعاصيهم، وذنوبهم كفرىم في يتفاوتوف الكفار أف: الرابع
 فوؽ بعضها درجات الجنة أف كما بعض، تحت بعضها دركات فالنار الذنوب، ىذه

 يكوف الكفرة وبعض عذاباً، أشد كاف كلما وضبلالً  كفراً  أشد المرء كاف وكلما بعض،
 ِمنَ  اأَلْسَفلِ  الدَّْرؾِ  ِفي اْلُمَناِفِقينَ  ِإفَّ ) المنافقوف ومنهم النار، من األسفل الدرؾ في

 [ .٘ٗٔ: النساء( ]النَّارِ 
 كثرت من عقاب(: " ٖ٘ٓ/ٗ) فتاويال مجموع في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ يقوؿ

 العذاب، عنو خففت حسنات لو كاف ومن سيئاتو، قلَّت من عقاب من أعظم سيئاتو
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 ال العذاب، مراتب لبياف الحساب فكاف.. لهب أبي من عذاباً  أخف طلب أبا أف كما
 ا.ىػ"  الجنة دخولهم ألجل
 :وجهين العباد أعماؿ وزف في( ٕٖٔفي التذكرة )ص القرطبي ويذكر
 في توضع حسنة الكافر يجد وال. وسيئاتو كفره الكفتين إحدى في يوضع أنو: األوؿ
 .فارغة الحسنات كفة لكوف السيئات كفة فترجح األخرى، الكفة

 كفة في توضع للناس ومواساة وصدقة، رحم، صلة من الكافر حسنات أف: والثاني
 ا.ىػ  وشركو كفره بسبب ترجح السيئات كفة ولكن الحسنات،

( َعَمُلكَ  لََيْحَبَطنَّ  َأْشرَْكتَ  لَِئنْ ) العمل، يحبط الشرؾ ألف الصحيح ىو األوؿ والوجو
 َأْعَماُلُهمْ  َحِبَطتْ  فَُأْولَِئكَ  َكاِفرٌ  َوُىوَ  فَػَيُمتْ  ِديِنوِ  َعن ِمنُكمْ  يَػْرَتِددْ  َوَمن[ )٘ٙ: الزمر]

نْػَيا ِفي  وفي[ . ٕٚٔ: البقرة( ]َخاِلُدوفَ  ِفيَها ُىمْ  النَّارِ  َأْصَحابُ  َوُأْولَِئكَ  َواآلِخَرةِ  الدُّ
 . ٔ( وجهو بو وابتغي خالصاً  كاف ما إال العمل من يقبل ال اهلل إف ): الحديث

 في بحسنتو يطعم الكافر أف أخبر وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ أف صح قد وألنو
 بن أنس عن( ٕٛٓٛ) مسلم صحيح ففي حسنة، لو وليس القيامة يـو فيوافى الدنيا
 مؤمنا يظلم ال اهلل إف سلم و عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ ) قاؿرضي اهلل عنو  مالك
 عمل ما بحسنات فيطعم الكافر وأما اآلخرة في بها ويجزى الدنيا في بها يعطى حسنة

 ( .بها يجزى حسنة لو يكن لم اآلخرة إلى أفضى إذا حتى الدنيا في هلل بها
 يـو الكافر يحاسب كيف  (:ٖٛ/ٕوسئل العبلمة العثيمين كما في مجموع فتاواه )

 .الشرعية؟ بالتكاليف مطالب غير وىو القيامة،

                                                           

 أبي حديث من( ٕٛٙٚ رقم ،ٓٗٔ/ ٛ) والطبرانى ،(ٖٓٗٔ رقم ،ٕ٘/ ٙ) النسائي أخرجو ٔ
 وقاؿ جيد، إسناده(: ٓٗ/ ٔ) الترغيب في المنذري عنو قاؿ والحديث عنو، اهلل رضي أمامة

 جيد، إسناده(: ٖ٘/ ٙ) الفتح في الحافظ وقاؿ حسن، إسناده(: ٕٔٔ/ ٘) المغني في العراقي
 (.ٕ٘) الصحيحة وفي ،(ٖٖٔٔ) الترغيب صحيح في األلباني العبلمة وحسنو
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 بو يطالب بما مطالب الكافر فإف بصحيح، ليس فهم على مبني السؤاؿ ىذا فأجاب:
 ِإالَّ : }- تعالى - قولو مطالب أنو على ويدؿ الدنيا، في بو ملـز غير لكنو المؤمن،
 َنكُ  َلمْ  قَاُلوا َسَقرَ  ِفي َسَلَكُكمْ  َما اْلُمْجرِِمينَ  َعنِ  يَػَتَساَءُلوفَ  َجنَّاتٍ  ِفي اْلَيِمينِ  َأْصَحابَ 

 بِيَػْوـِ  نَُكذّْبُ  وَُكنَّا اْلَخاِئِضينَ  َمعَ  َنُخوضُ  وَُكنَّا اْلِمْسِكينَ  نُْطِعمُ  َنكُ  َوَلمْ  اْلُمَصلّْينَ  ِمنَ 
ينِ   { .الدّْ
 ىذه في ذكره ألف ذكروه؛ ما المساكين إطعاـ وترؾ الصبلة، بترؾ عوقبوا أنهم فلوال

 ىذا أف وكما اإلسبلـ، فروع على يعاقبوف أنهم على دليل وذلك منو، فائدة ال الحاؿ
 المؤمن عبده يعاقب تعالى اهلل كاف فإذا النظر، مقتضى أيضا فهو األثر، مقتضى ىو

 أف أزيدؾ إني بل ، الكافر؟ يعاقب ال فكيف دينو في واجب من بو أخل ما على
: تعالى قاؿ وغيره، وشراب طعاـ من عليو بو اهلل أنعم ما كل على يعاقب الكافر

 َوآَمُنوا اتػََّقْوا َما ِإَذا َطِعُموا ِفيَما ُجَناحٌ  الصَّاِلَحاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا الَِّذينَ  َعَلى لَْيسَ }
 ، {اْلُمْحِسِنينَ  ُيِحبُّ  َواللَّوُ  َوَأْحَسُنوا اتػََّقْوا ثُمَّ  َوآَمُنوا اتػََّقْوا ثُمَّ  الصَّاِلَحاتِ  َوَعِمُلوا

 على الجناح وقوع ومفهومها طعموه، فيما المؤمنين عن الجناح رفع اآلية فمنطوؽ
ـَ  َمنْ  ُقلْ : }-تعالى -قولو وكذلك طعموه، فيما الكافرين  َأْخَرجَ  الَِّتي اللَّوِ  زِيَنةَ  َحرَّ

نْػَيا اْلَحَياةِ  ِفي آَمُنوا لِلَِّذينَ  ِىيَ  ُقلْ  الرّْْزؽِ  ِمنَ  َوالطَّيَّْباتِ  ِلِعَباِدهِ   ،{ اْلِقَياَمةِ  يَػْوـَ  َخاِلَصةً  الدُّ
نْػَيا اْلَحَياةِ  ِفي آَمُنوا لِلَِّذينَ  ِىيَ  ُقلْ : }قولو فإف  لو ليس المؤمن غير أف على دليل{ . الدُّ
 .الدنيا في بها يستمتع أف في حق

 سبحانو - اهلل أف وىو الكوني األمر إلى بالنظر الحق أما شرعي، حق لو ليس: أقوؿ
 على دليل فهذا إنكاره، يمكن ال أمر فهذا الكافر، ىذا بها وانتفع خلقها، -وتعالى

 مقتضى ىذا أف وكما لبس، وما المباحات من أكل ما على حتى يحاسب الكافر أف
 بو يؤمن ال الذي هلل العاصي الكافر لهذا يحق كيف إذ النظر، مقتضى فإنو األثر
 على بو اهلل أنعم وما - وجل عز - اهلل خلقو بما يستمتع أف عقبل لو يحق كيف

 حساب ولكن عملو، على القيامة يـو يحاسب الكافر فإف ىذا، لك تبين وإذ عباده،



 - 380 - 

 يخلو يسيرا، حسابا يحاسب المؤمن ألف المؤمن؛ كحساب ليس القيامة يـو الكافر
: -وتعالى سبحانو- لو يقوؿ ثم يعترؼ، حتى بذنوبو ويقرره - وجل عز - الرب بو
 . «اليـو لك أغفرىا وأنا الدنيا، في عليك سترتها قد»

 رءوس على بها ويخزى بذنوبو، يقرر أف حسابو فإف - باهلل والعياذ - الكافر أما
{ الظَّاِلِمينَ  َعَلى اللَّوِ  َلْعَنةُ  َأاَل  رَبِّْهمْ  َعَلى َكَذبُوا الَِّذينَ  َىُؤاَلءِ  اأْلَْشَهادُ  َويَػُقوؿُ : }األشهاد

 ا.ىػ كبلـ العثيمين رحمو اهلل.
 فيكف ويعتذروف، ويتكلموف ويجادلوف يسألوف الكفار أف سبق فيما قررتم: قيل فإف

 ُذنُوِبِهمُ  َعن ُيْسَأؿُ  َواَل : )تعالى كقولو ذلك، خبلؼ على الدالة بالنصوص تفعلوف
( َجافّّ  َواَل  ِإنسٌ  َذنِبوِ  َعن ُيْسَأؿُ  الَّ  فَػيَػْوَمِئذٍ : )وقولو ،[ ٛٚ: القصص( ]اْلُمْجرُِموفَ 

( فَػيَػْعَتِذُروفَ  َلُهمْ  يُػْؤَذفُ  َواَل  - يَنِطُقوفَ  اَل  يَػْوـُ  َىَذا: )وقولو ،[ ٜٖ: الرحمن]
 .النصوص من ذلك ونحو ،[ ٖٙ-ٖ٘: المرسبلت]

 .عدة بوجوه بينهما العلم أىل وفق وقد تعارض، وتلك النصوص ىذه بين ليس: فنقوؿ
 لم وتوبيخ، تقريع سؤاؿ يسألوف وإنما وراحة، شفاء سؤاؿ يسألوف ال الكفار أف: األوؿ
 يحبونو، بما اهلل يكلمهم ال أي واعتذارىم، تكليمهم في يقاؿ وكذا وكذا؟ كذا عملتم

 .وتوبيخ تقريع كبلـ يكلمهم بل
 يسألوف وإنما أعمالهم، بكل عالم تعالى ألنو استفهاـ، سؤاؿ يسألوف ال أنهم: الثاني
 ذنوبهم، عن يسألوف ال: وقتادة الحسن قاؿ كذا؟ فعلتم لم: لهم فيقاؿ تقرير، سؤاؿ

 .المبلئكة عليهم وكتبتها عليهم حفظها اهلل ألف
في التذكرة  القرطبي قاؿ موطن، دوف موطن في القيامة يـو في يسألوف أنهم: الثالث

 "  ذلك يكوف ال وموطن وكبلـ، سؤاؿ فيو يكوف فموطن مواطن، القيامة: " (ٕٙٛ)ص
 دوف موطن في يسألوف وقيل(: " ٗٚٔ/ٕ: )البهية األنوار لوامعفي  السفاريني وقاؿ

 حاالت، القيامة يـو فللناس.. عنهما اهلل رضي عباس ابن عن عكرمة رواه موطن
: القرآنية أجوبتو في أحمد اإلماـ قاؿ َثمَّ  ومن الحاالت، تلك باعتبار مخرجة واآليات
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 االعتذار في لهم يؤذف وال ينطقوف، ال سنة ستين مقدار على الخبلئق تبعث ما أوؿ
 واختصموا، تكلموا، تعالى قولو فذلك فيتكلموف، الكبلـ في لهم يؤذف ثم فيعتذروف،

 عند ،[ ٖٔ: الزمر( ]َتْخَتِصُموفَ  رَبُّْكمْ  ِعندَ  اْلِقَياَمةِ  يَػْوـَ  ِإنَُّكمْ  ثُمَّ : )تعالى قولو فذلك
 َقدَّْمتُ  َوَقدْ  َلَديَّ  َتْخَتِصُموا اَل : )ذلك بعد لهم يقاؿ ثم المظالم، وإعطاء الحساب

 ". كائن القوؿ ىذا مع العذاب فإف الدنيا، في يعني ،[ ٕٛ: ؽ( ]بِاْلَوِعيدِ  ِإلَْيُكم
 َعن ُيْسَأؿُ  َواَل : )تعالى قولو معنى أف: " (ٕٚٛفي التذكرة )ص القرطبي قاؿ: الرابع

 الكافرين، من المؤمنين لتمييز التعرؼ سؤاؿ ،[ ٛٚ: القصص( ]اْلُمْجرُِموفَ  ُذنُوِبِهمُ 
 وما دينك؟ ما: يقاؿ أف القيامة يـو أحداً  تسأؿ أف إلى تحتاج ال المبلئكة إف أي

 كافرًا، كاف أو مؤمناً  كاف أنو نفسو عن بإخباره لهم يتبين حتى الدنيا؟ في تصنع كنت
 سود المشركوف ويكوف الصدور، منشرحي الوجوه ناضري يكونوف المؤمنين لكن

 الموقف في وتميزىم النار، إلى المجرمين سوؽ كلفوا إذا فهم مكروبين، زرقاً  الوجوه
 ا.ىػ .. " أديانهم تعرؼ عن مناظرىم كفتهم

: تعالى قولو (:ٕٖٔ-ٖٔٔص) االضطراب إيهاـ دفعفي  الشنقيطي العبلمة قاؿ
 على تدؿ الكريمة اآلية ىذه ،اآلية{ المرسلين ولنسألن إليهم أرسل الذين فلنسألن}

، أجمعين لنسألنهم فوربك: }تعالى قولو ونظيرىا القيامة يـو الناس جميع يسأؿ اهلل أف
 فيقوؿ يناديهم ويـو: }وقولو ،{ مسؤولوف إنهم وقفوىم: }وقولو{، يعملوف كانوا عما
 فيومئذ: }كقولو ذلك خبلؼ على تدؿ أخر آيات جاءت وقد ،{المرسلين أجبتم ماذا

 {.المجرموف ذنوبهم عن يسأؿ وال: }وكقولو{، جاف وال إنس ذنبو عن يسأؿ ال
 :أوجو ثبلثة من ىذا عن والجواب

، وتقريع توبيخ سؤاؿ: قسماف السؤاؿ أف وىو عليو القرآف لداللة أوجهها وىو: األوؿ
 سؤاؿ ىو فالمثبت( ىل) غالبا وأداتو واستعبلـ استخبار وسؤاؿ ،( لم) غالبا وأداتو

 على القرآف داللة وجو واالستعبلـ، االستخبار: سؤاؿ ىو والمنفي، والتقريع التوبيخ
 إنهم وقفوىم: }كقولو وتقريع توبيخ كلو القرآف في المنصوص لهم سؤالو أف ىذا
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: وكقولو ،{ تبصروف ال أنتم أـ ىذا أفسحر: }وكقولو{، تناصروف ال لكم ما، مسؤولوف
 اآليات، من ذلك غير إلى ،{نذير يأتكم ألم: }وكقولو ،{ منكم رسل يأتكم ألم}

 قتلت ذنب بأي الموؤودة كسؤاؿ كذبوىم الذين لتوبيخ أجبتم ماذا للرسل اهلل وسؤاؿ
 .قاتلها لتوبيخ
 ال بعضها وفي يسألوف بعضها ففي متعددة مواقف القيامة في أف: الثاني الوجو

 .يسألوف
 عن السؤاؿ على محموؿ السؤاؿ إثبات أف من الحليمي ذكره ما ىو: الثالث الوجو

 من بالنبوات اإلقرار يستلزمو ما على محموؿ السؤاؿ وعدـ الرسل، وتصديق التوحيد
 والعلم{ المرسلين أجبتم ماذا: }فيقوؿ تعالى قولو لهذا ويدؿ وفروعو، الدين شرائع

 . تعالى اهلل عند
 المحاسبوف؟ يكوف وأين الحساب؟ يكوف متى المسألة الخامسة:

 اأْلَْرضُ  َوَأْشَرَقتِ : )فقاؿ الحساب يـو في والجزاء الحساب مشهد عن ربنا حدثنا
نَػُهم َوُقِضيَ  َوالشَُّهَداء بِالنَِّبيّْينَ  َوِجيءَ  اْلِكَتابُ  َوُوِضعَ  رَبػَّْها بُِنورِ   اَل  َوُىمْ  بِاْلَحقّْ  بَػيػْ

 [ .ٜٙ: الزمر( ]يُْظَلُموفَ 
 لسماواتا قيـو والعدؿ الحكم ىو اليـو ذلك في المحاسب أف نعلم أف وحسبنا
 عليو المنصوص اإلشراؽىذا و  ومهابتو، وجبللو المشهد ىذا عظم لنا ليتبين واألرض

 َىلْ : )تعالى قاؿ القضاء، لفصل الجليل الملك مجيء عند يكوف إنما اآلية، في
ـِ  مّْنَ  ظَُللٍ  ِفي اهللُ  يَْأتِيَػُهمُ  َأف ِإالَّ  يَنظُُروفَ   تُػْرَجعُ  اهللِ  َوِإَلى اأَلْمرُ  َوُقِضيَ  َواْلَمآلِئَكةُ  اْلَغَما
 [ .ٕٓٔ: البقرة( ]األُمورُ 
 وال نحرّْفو، وال نؤوّْلو وال حق، أنو ونعلم بو نؤمن بكيفيتو، أعلم اهلل المجيء وىذا

 مبلئكة تحضره جليل موقف فهو المبلئكة، مجيء على تنصُّ  واآلية بو، نكذب
 وأقوالهم، وتصرفاتهم أعمالهم الخلق على أحصت التي األعماؿ بكتب الرحمن
 َوُوِضعَ ) أحصاىا إال كبيرة وال صغيرة يغادر ال كتاب وىو العباد، على حجة ليكوف
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 يُػَغاِدرُ  اَل  اْلِكَتابِ  َىَذا َماؿِ  َويْػَلتَػَنا يَا َويَػُقوُلوفَ  ِفيوِ  ِممَّا ُمْشِفِقينَ  اْلُمْجرِِمينَ  فَػتَػَرى اْلِكَتابُ 
: الكهف( ]َأَحًدا رَبُّكَ  َيْظِلمُ  َواَل  َحاِضًرا َعِمُلوا َما َوَوَجُدوا َأْحَصاَىا ِإالَّ  َكِبيَرةً  َواَل  َصِغيَرةً 

ٜٗ. ] 
 اهلل حمَّلهم التي األمانة عن ويسألوف بالرسل، والحساب القضاء موقف في ويجاء
 علموه ما أقوامهم على ويشهدوف إليو، أرسلوا من إلى اهلل وحي إببلغ وىي. إياىا
 .منهم
 منهم، كاف بما الخبلئق على فيشهدوف العظيم اليـو ذلك في األشهاد ويقـو

 األنبياء أيضاً  ويشهد أعمالو، المرء على يسجلوف كانوا الذين المبلئكة ىم واألشهاد
 وغيرىم.

َعثُػُهمُ  يَػْوـَ ): قاؿ تعالى  (َوَنُسوهُ  اللَّوُ  َأْحَصاهُ  َعِمُلوا ِبَما فَػيُػَنبّْئُػُهم َجِميًعا اللَّوُ  يَػبػْ
 أف يدري ال غافل ىو يعملها التي ألعمالو اإلنساف نسياف أسرع وما [ٙ: المجادلة]

 .فعل أو قوؿ من عنو يصدر ما كل عليو يسجل دقيقة مراقبة يراقبو من ىناؾ
 فعده عملوا، ما اهلل أحصى ذكره تعالى يقوؿ :(ٕٔ/ ٕٛ)في تفسيره  الطبري قاؿ

 ا.ىػ شهيد شيء كل على واهلل عاملوه، ونسيو، وحفظو، وأثبتو، عليهم
 الكتب تلك اهلل أعطاىم فيهم القضاء بفصل وأذف، الموقف في اهلل جمعهم فإذا

 َفَسْوؼَ  بَِيِميِنوِ  ِكَتابَوُ  ُأوِتيَ  َمنْ  َفَأمَّا): المحاسبة تبدأ ذلك بعد ثم فيها، ما على ليقفوا
 َفَسْوؼَ  َظْهرِهِ  َورَاء ِكَتابَوُ  ُأوِتيَ  َمنْ  َوَأمَّا َمْسُرورًا َأْىِلوِ  إلى َويَنَقِلبُ  َيِسيًرا ِحَسابًا ُيَحاَسبُ 

 [ٓٔ - ٚ: االنشقاؽ] (ثُػُبورًا يَْدُعو
 داللة الحساب ذكر على - األعماؿ صحف أو -الكتاب ذكر تعالى اهلل تقديم وفي
في التذكرة  القرطبى يقوؿ ىذا وفي، الحساب على الصحف أخذ تقديم على
 البعث بعد يؤثرىا التي الصحف من، أعمالهم على الناس وقف فإذا: (ٕ٘٘)ص

 ا.ىػ عليها حوسبوا
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 كل الكفار من وغيرىم، مكاف في المؤمنوف، األخر عن فريق كل يمتاز حسابهم وقبل
 كرسي نصب فإذا(: ٓٔٔ/ ٕ) النهاية)في  كثير ابن الحافظ قاؿ، مكاف في فرقة

 وبقي الشماؿ ناحية إلى الموقف في المؤمنين عن الكافروف انماز، القضاء فصل
 َأيػَُّها اليْوـَ  َواْمَتاُزوا): تعالى قاؿ، يديو بين يكوف من ومنهم، العرض يمين عن المؤمنوف

 ا.ىػ [(ٜ٘: يس] (اْلُمْجرُِموفَ 
 تعالى اهلل يقوؿ (اْلُمْجرُِموفَ  َأيػَُّها اليْوـَ  َواْمَتاُزوا)(: ٙٚ٘/ ٖ)تفسيره في كثير ابن قاؿ

 يميزوف بمعنى، يمتازوا أف لهم أمره من، القيامة يـو الكفار حاؿ إليو يؤوؿ عما مخبراً 
 َأْشرَُكواْ  ِللَِّذينَ  نَػُقوؿُ  ثُمَّ  َجِميًعا َنْحُشُرُىمْ  َويَػْوـَ ): تعالى كقولو موقفهم، في المؤمنين عن

نَػُهمْ  فَػَزيػَّْلَنا َوُشرََكآؤُُكمْ  َأنُتمْ  َمَكاَنُكمْ   تَػُقوـُ  َويَػْوـَ ): وجل عز وقاؿ[. ٕٛ: يونس] (بَػيػْ
 ا.ىػ فرقتين صدعين يصيروف أي[ ٗٔ: الرـو] (يَػتَػَفرَُّقوفَ  يَػْوَمِئذٍ  السَّاَعةُ 

 - اآلخرة في بمعنى - اليـو اعتزلوا: معناه: )مقاتل قاؿ ٖٖٚ/ ٗ) القدير فتحوفي 
 عن انفردوا: )الزجاج وقاؿ ،(حدة على كونوا: )السدي وقاؿ ،(الصالحين من

، فرقة اليهود فيمتاز، بعض من بعضهم المجرموف يمتاز: )الضحاؾ وقاؿ( ، المؤمنين
 بن داود وقاؿ ،(فرقة األوثاف وعبدة، فرقة والصابئوف، فرقة والمجوس، فرقة والنصاري

 مع يكونوف فإنهم األىواء أصحاب إال، المجرمين عن المسلموف يمتاز: )الجراح
 ا.ىػ( المجرمين

 ذكرىا التي للجهات تحديد دوف، اآلخر الفريق عن فريق كل تميز ىو ىنا فالثابت
 َويَػْوـَ ): تعالى قولو في وكذا، السابقة اآلية في كما، اهلل رحمو كثير ابن الحافظ

نَػُهمْ  فَػَزيػَّْلَنا َوُشرََكآؤُُكمْ  َأنُتمْ  َمَكاَنُكمْ  َأْشرَُكواْ  ِللَِّذينَ  نَػُقوؿُ  ثُمَّ  َجِميًعا َنْحُشُرُىمْ   َوقَاؿَ  بَػيػْ
 [.ٕٛ: يونس] (تَػْعُبُدوفَ  ِإيَّانَا ُكنُتمْ  مَّا ُشرََكآُؤُىم

 َأنُتمْ  َمَكاَنُكمْ  َأْشرَُكواْ  ِللَِّذينَ  نَػُقوؿُ  ثُمَّ : اآلية معني فيفي تفسيره ) كثير ابن قاؿ
نَػُهمْ  فَػَزيػَّْلَنا َوُشرََكآؤُُكمْ   عن فيو امتازوا معينا، مكانا وىم أنتم الزموا[: )ٕٛ: يونس] بَػيػْ

 (.المؤمنين مقاـ
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 [ٗٔ: الرـو. ](يَػتَػَفرَُّقوفَ  يَػْوَمِئذٍ  السَّاَعةُ  تَػُقوـُ  َويَػْوـَ ): تعالى وقاؿ
ينِ  َوْجَهكَ  فََأِقمْ ): تعالى وقاؿ  يَػْوَمِئذٍ  اللَّوِ  ِمنَ  َلوُ  َمَردَّ  الَّ  يَػْوـٌ  يَْأِتيَ  َأف قَػْبلِ  ِمن اْلَقيّْمِ  ِللدّْ

 فرقتين يصيروف أي[ ٖٗ: الرـو] (َيصَّدَُّعوفَ 
 الجنة أىل أف: ىاىنا بتفرقهم والمراد(.: )ٜٕٕ/ ٗ) القدير فتحفي الشوكاني  قاؿ

 ا.ىػ النار إلى يصيروف النار وأىل الجنة إلى يصيروف
 فَاْىُدوُىمْ  اللَّوِ  ُدوفِ  ِمن يَػْعُبُدوفَ  َكانُوا َوَما َوَأْزَواَجُهمْ  ظََلُموا الَِّذينَ  اْحُشُروا): تعالى وقاؿ
 [ٖٕ - ٕٕ: الصافات] (اْلَجِحيمِ  ِصَراطِ  إلى

 بن عمر عن جاء فقد، مثلو مع يتميز صنف كل بأف بعضهم فسرىا اآلية وىذه
: الصافات] َوَأْزَواَجُهمْ  ظََلُموا الَِّذينَ  اْحُشُروا: اهلل قوؿ في عنو اهلل رضي الخطاب

، الربا أصحاب مع الربا أصحاب يجيء، مثلهم ىم الذين، أمثالهم: )قاؿ ،[ٕٕ
 (.النار في وأزواج، الجنة في أزواج، الخمر أصحاب مع الخمر وأصحاب

 عن رواية وفي ،(نظراءىم: )لفظ وفي( ، أشباىهم: )قاؿ: عباس ابن عن رواية وفي
 .مثلو عكرمة

 أكلة مع الربا وأكلة، الزناة مع والزناة، القتلة مع القتلة، أمثالهم: )قاؿ مجاىد وعن
 .(الربا

 تعالى اهلل أف: بمفردىا فرقة كل وتميز، غيرىم عن المؤمنين تميز عن قيل ما وخبلصة
 سبحانو يشاء حيث إلى، وعصيانو عداوتو أىل عن ورضوانو محبتو أىل يتميز بأف أمر

 الفرؽ من فرقة لكل ليكوف، طاعتو أىل عن عصيانو أىل ينفرد أف أمر كما، وتعالى
 (.ٕٜ٘/ٕ) عواجي لغالب اآلخرة الحياة. حالو فريق كل وليعرؼ، بها يليق موضع

 .العباد عنو يسأؿ ما المسألة السادسة:
 ذلك بينا وقد للمرسلين، إجابتهم وعن يعبدونو، كانوا الذي اإللو عن العباد يسأؿ
 الحياة في النعيم من بو تمتعوا وعما عملوىا، التي أعمالهم عن ويسألوف، مضى فيما

 .وأفئدتهم وأبصارىم أسماعهم وعن ومواثيقهم، عهودىم عن يسألوف كما الدنيا،
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 عن فيسألهم وشركهم، كفرىم ىو العباد عنو يسأؿ ما أعظم :والشرؾ الكفر -ٔ
 َما َأْينَ  َلُهمْ  َوِقيلَ : )تعالى قاؿ كما اهلل دوف من يعبدونو كانوا الذين واألنداء الشركاء

 ،[ ٖٜ-ٕٜ: الشعراء( ]يَنَتِصُروفَ  َأوْ  يَنُصُروَنُكمْ  َىلْ  اللَّوِ  ُدوفِ  ِمن - تَػْعُبُدوفَ  ُكنُتمْ 
 [ .ٕٙ: القصص( ]تَػْزُعُموفَ  ُكنُتمْ  الَِّذينَ  ُشرََكاِئيَ  َأْينَ  فَػيَػُقوؿُ  يُػَناِديِهمْ  َويَػْوـَ )

 ونحر يعبدونها، كانوا التي لآللهة القرابين تقديم من اهلل لغير عبادتهم عن ويسألوف
 ُكنُتمْ  َعمَّا لَُتْسأَُلنَّ  تَاهللِ  َرَزقْػَناُىمْ  مّْمَّا َنِصيًبا يَػْعَلُموفَ  الَ  ِلَما وفَ َوَيْجَعلُ ) باسمها الذبائح
 َماَذا فَػيَػُقوؿُ  يُػَناِديِهمْ  َويَػْوـَ : )للرسل تكذيبهم عن ويسألوف [ .ٙ٘: النحل( ]تَػْفتَػُروفَ 
-٘ٙ: القصص( ]يَػَتَساءُلوفَ  اَل  فَػُهمْ  يَػْوَمِئذٍ  اأْلَنَباء َعَلْيِهمُ  فَػَعِمَيتْ  - اْلُمْرَسِلينَ  َأَجْبُتمُ 

ٙٙ. ] 
 في عملها التي أعمالو جميع عن القيامة يـو في المرء يسأؿ :دنياه في عملو ما -ٕ

( يَػْعَمُلوفَ  َكانُوا َعمَّا - َأْجَمِعْينَ  لََنْسأَلَنػَُّهمْ  فَػَورَبّْكَ : )تعالى قاؿ كما الدنيا، الحياة
( اْلُمْرَسِلينَ  َولََنْسأََلنَّ  ِإلَْيِهمْ  ُأْرِسلَ  الَِّذينَ  فَػَلَنْسأََلنَّ ) :وقاؿ[ . ٖٜ-ٕٜ: الحجر]
 رسوؿ أف عنو اهلل رضي األسلمي برزة أبي عن الترمذي سنن وفي ،[ ٙ: األعراؼ]

 عمره عن يسأؿ حتى القيامة، يـو عبد قدما تزوؿ ال ): قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل
 فيم جسمو وعن أنفقو؟ وفيم اكتسبو أين من مالو وعن فعل، فيم علمو وعن أفناه، فيم

 .ٔ( أببله؟
 عليو اهلل صلى النبي أف عنو اهلل رضي مسعود بن اهلل عبد عن أيضاً  الترمذي سنن وفي

: خمس عن يسأؿ حتى ربو، عند من القيامة يـو آدـ ابن قدـ تزوؿ ال ): قاؿ وسلم

                                                           

 نعيم وأبو ،(ٖٗٗٚ رقم ، ٕٛٗ/ٖٔ) يعلى وأبو ،(ٕٚٔٗ رقم ، ٕٔٙ/ٗ) الترمذى أخرجو ٔ
 اآلدب في مفلح ابن وقاؿ صحيح، حسن: الترمذي عنو قاؿ والحديث( ٕٖٕ/ٓٔ) الحلية فى

(، ٖٔٓ/ٖٓوصححو العبلمة ابن باز في مجموع فتاواه ) جيد، إسناده(: ٔٗ/ٕ) الشرعية
 .(ٜٙٗ) الصحيحة، وفي (ٖٓٓٚ) الجامع صحيح في األلبانيالعبلمة  وصححو
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 أنفقو، وفيم اكتسبو، أين من مالو وعن أببله؟ فيم شبابو وعن أفناه؟ فيم عمره عن
 .ٔ( علم فيما عمل وماذا

 وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ دعوة في السر يعلم الحديث ىذا مثل في يتأمل والذي
 قل وكلما وطاؿ، حسابو كثر العبد ماؿ كثر فكلما الماؿ، من التخفف إلى المسلم

 أف وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ أخبرنا وقد الجنة، إلى بو وأسرع حسابو خف مالو
 مسلم صحيح ففي سنة، بأربعين الجنة إلى أغنياءىم يسبقوف المهاجرين فقراء

 بن عمرو بن اهلل عبد إلى نفر ثبلثة جاء ) قاؿ الحبلي الرحمن عبد أبي عن (ٜٜٕٚ)
 وال نفقة، ال شيء، على نقدر ما واهلل، إنا محمد، أبا يا: فقالوا عنده، وأنا العاص،

 وإف. لكم اهلل يسر ما فأعطيناكم إلينا رجعتم شئتم إف شئتم ما: فقاؿ. متاع وال دابة،
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سمعت فإني. صبرتم شئتم وإف. للسلطاف أمركم ذكرنا شئتم
 بأربعين الجنة إلى القيامة يـو األغنياء، يسبقوف المهاجرين فقراء إف: " يقوؿ وسلم
 (. خريفاً 

 خولهم الذي النعيم عن القيامة يـو في عباده اهلل يسأؿ :بو يتمتع الذي النعيم -ٖ
 بالنعيم يعني، [ٛ: التكاثر( ]النَِّعيمِ  َعنِ  يَػْوَمِئذٍ  لَُتْسأَُلنَّ  ثُمَّ : )قاؿ كما الدنيا، في إياه

، ولذة الخلق، واعتداؿ المساكن، وظبلؿ الماء، وبارد البطوف، شبع  سعيد وقاؿ النـو
 وقاؿ. الدنيا لذات من لذة كل عن: مجاىد وقاؿ. عسل شربة عن حتى: جبير بن

                                                           

/ ٛٗ/ٔ) الكبير في والطبراني ،(ٕ/ٕٗ٘) مسنده في يعلى وأبو ،(ٕٙٔٗ) الترمذيأخرجو  ٔ
 والخطيب ،(ٔ/ ٜ٘ؽ)  الكامل في عدي وابن ،( الروض - ٛٗٙ رقم)  والصغير ،(ٔ
 الحديث ضعفو و (ٕ/ٜٖٕ/ ٕٔ ، ٔ/ٕٛٔ/٘) دمشق تاريخ في عساكر وابن ،(ٓٗٗ/ٕٔ)

 إال وسلم عليو اهلل صلى النبي عن مسعود ابن حديث من نعرفو ال غريب حديث: " بقولو الترمذي
، وقاؿ العبلمة األلباني " حفظو قبل من الحديث في يضعف ىو و ، قيس بن الحسين حديث من

 ،حفظو قد أنو على تدؿ شواىد لو لكن: قلت( بعد أف نقل كبلـ الترمذي: ٜٙٗفي الصحيحة )
 ، ثم خرج الشيخ الشاىداف.جبل بن ومعاذ ،األسلمي برزة أبي حديث من
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 السمن أكل النعيم من: قبلبة أبو وقاؿ. والعشاء الغذاء النعيم من: البصري الحسن
 .واألبصار واألسماع األبداف صحة النعيم: عباس ابن وعن. النقي بالخبز والعسل

 تعد ال كثيرة النعيم أصناؼ فإف التفسير، في التنوع باب من بو فسروىا الذي وىذا
 النعيم أنواع وبعض ،[ ٖٗ: إبراىيم( ]تحصوىا ال اهلل نعمة تعدوا وإف) تحصى وال
 ويوجد بينهم، فيما ذلك في يتفاوتوف والناس الكماليات، من وبعضها الضروريات من
 وكل أخرى، ببلد أىل يجده ال ما بلد وفي أخرى، عصور أىل يجده ماال عصر في

 .العباد عنو يسأؿ ذلك
 إف ): وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ ىريرة أبي عن بإسناده الترمذي روى
 جسمك؟ لك نصح ألم: لو يقاؿ أف النعيم من القيامة يـو عنو العبد يسأؿ ما أوؿ

 اهلل وىبو التي العظيمة النعم يستشعر ال الناس وبعض، ٔ( البارد الماء من ونروؾ
 مسكن من اهلل وىبو وفيما الطعاـ، ولقمة الماء، شربة في التي النعمة يدرؾ فبل إياىا،
 فقد فحسب، والمراكب والبساتين القصور في تتمثل النعم أف ويظن وأوالد، وزوجة

 لو فقاؿ المهاجرين؟ فقراء من ألسنا ) فقاؿ العاص بن عمرو بن اهلل عبد رجل سأؿ
 فأنت نعم: قاؿ تسكنو؟ مسكن ألك: قاؿ نعم: قاؿ إليها؟ تأوي امرأة ألك: اهلل عبد
 .ٕ( الملوؾ من فأنت: قاؿ خادماً  لي فإف قاؿ األغنياء من

                                                           

 فى والبيهقى ،(ٖٕٓٚ رقم ، ٖ٘ٔ/ٗ) والحاكم ،(ٖٖٛ٘ رقم ، ٛٗٗ/٘) الترمذى أخرجو ٔ
 اهلل وعبد ،(ٜٔ رقم ، ٛٔ/ٔ) الفردوس مسند في والديلمى ،(ٚٓٙٗ رقم ، ٚٗٔ/ٗ) شعبال

 الفوائد في وتماـ ،(ٕ/ٗ) العلل و التاريخ في معين وابن ،(ٖٔص) الزىد زوائد في أحمد بن
 ،(ٔ/ٕٓٔ/ٕ) الفوائد في األزجي شاذاف وابن ،(ٔ/٘/ٛٔ) األمالي في بشراف وابن ،(ٔ/ٖٙ)

( ٔ/ٖٕٓ/ٛ ، ٔ/ٕٓ/ٕ) دمشق تاريخ في عساكر وابن ،(ٖٚٔص) الفاصل في والرامهرمزي
 ،(ٜٖ٘) الصحيحة في األلباني العبلمة وصححو الذىبي، وأقره الحاكم صححو والحديث
 (.ٚٚ) القدسية األحاديث صحيح في العدوي وصححو

 (. ٜٜٕٚأخرجة مسلم ) ٕ
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 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عباس، ابن عن (ٕٔٗٙ) البخاري صحيح وفي
 أنهم ىذا ومعنى ،( والفراغ الصحة: الناس من كثير فيهما مغبوف نعمتاف ): وسلم

 وجب ما بحق يقـو ال ومن بواجبهما، يقوموف ال النعمتين، ىاتين شكر في مقصروف
 بأس ال ): قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف أحمد مسند وفي .مغبوف فهو عليو

 النفس وطيب الغنى، من خير اهلل اتقى لمن والصحة وجل، عز اهلل اتقى لمن بالغنى
 .ٔ( النعيم من

 صور من صورة عن وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ من بياف النبوية األحاديث بعض وفي
، ذلك في عباده بو اهلل يواجو الذي النعيم عن السؤاؿ  مسلم صحيح ففي اليـو

 العبد( الرب) يلقى: " قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي عن ىريرة أبي عن (ٜٕٛٙ)
 الخيل لك وأسخر وأزوجك، وأسودؾ، أكرمك، ألم ، -فبلف يا أي - ُفل أي: فيقوؿ

: قاؿ مبلقي؟ أنك أفظننت: فيقوؿ: قاؿ. بلى: فيقوؿ وتربع؟ ترأس وأذرؾ واإلبل،
 ألم ُفل، أي: فيقوؿ الثاني يلقى ثم، نسيتني كما أنساؾ فإني: فيقوؿ. ال: فيقوؿ

: فيقوؿ وتربع؟ ترأس وأذرؾ واإلبل، الخيل لك وأسخر وأزوجك، وأسودؾ، أكرمك،
 كما أنساؾ فإني: فيقوؿ. ال: فيقوؿ مبلقي؟ أنك أفظننت: فيقوؿ رب، أي. بلى

 وبكتابك بك آمنت رب يا: فيقوؿ ،ذلك مثل لو فيقوؿ الثالث، يلقى ثم، نسيتني
 ،اذف ىهنا: فيقوؿ. استطاع ما بخير ويثني وتصدقت، وصمت وصليت وبرسلك

                                                           

 التاريخ وفي ،(ٖٔٓ) المفرد األدب في والبخاري ،(ٕٖٕٙٓ رقم ،ٕٖٚ/ ٘) أحمد أخرجو ٔ
 ،(ٕٕٔ/ ٔ) النوادر في والحكيم ،(ٕٔٗٔ رقم ،ٕٗٚ/ ٕ) ماجو وابن ،(ٕٕ/ ٘) الكبير

 الشعب في والبيهقي ،(ٕٙٙ٘ رقم ،ٕٛ/ ٘) عاصم أبى وابن ،(ٖٕٔٔ رقم ،ٖ/ ٕ) والحاكم
 رقم ٕٖٛٓ/ ٙ) الصحابة معرفة في نعيم وأبو ،(ٜ٘ٙ) اآلداب وفي ،(ٕٙٗٔو ٕ٘ٗٔ)

 ُخبيب بن عبداهلل بن معاذ حديث من( ٓ٘ٗ/ ٗٔ) الكماؿ تهذيب في والمزي ،(ٕٓٔٚ
 مصباح في البوصيرى وقاؿ الذىبي، وأقره الحاكم صححو والحديث عمّْو، عن أبيو، عن الُجهني،
 ،(ٗٚٔ) الصحيحة في األلباني العبلمة وصححو ثقات، رجالو صحيح إسناده(: ٙ/ ٖ) الزجاجة

  .حسن إسناده(: ٜٕٕ/ ٖٛ) المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط وقاؿ
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 يشهد ذا من نفسو، في ويتفكر عليك، شاىداً  عليك نبعث اآلف لو يقاؿ ثم: قاؿ
 ولحمو فخذه فتنطق انطقي: وعظامو ولحمو لفخذه ويقاؿ. فيو على اهلل فيختم علي؟

 (. عليو اهلل يسخط الذي المنافق وذلك، نفسو من ليعذر وذلك ،بعملو وعظامو
 أدى فقد شكر فإذا عليو، بو اهلل أنعم لما العبد شكر عن سؤاؿ النعيم عن والسؤاؿ

 أنس عن (ٖٕٗٚ) مسلم صحيح ففي اهلل، عليو أغضب وكفر، أبى وإف النعمة، حق
 األكلة، يأكل أف العبد عن ليرضى اهلل إف: " وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ

 (. عليها فيحمده الشربة يشرب أو عليها، فيحمده
 ِمن اللَّوَ  َعاَىُدوا َكانُوا َوَلَقدْ ) عليو عاىدوه عما عباده اهلل يسأؿ :والمواثيق العهود -ٗ

 مشروع عهد وكل ،[ ٘ٔ: األحزاب( ]َمْسُؤواًل  اللَّوِ  َعْهدُ  وََكافَ  اأْلَْدبَارَ  يُػَولُّوفَ  اَل  قَػْبلُ 
( َمْسُؤوالً  َكافَ  اْلَعْهدَ  ِإفَّ  بِاْلَعْهدِ  َوَأْوُفواْ ) بو الوفاء عن العبد سائل اهلل فإف العباد بين

 [ .ٖٗ: اإلسراء]
 حذرىم ولذلك يقولونو، ما عجمي عن العباد اهلل يسأؿ :والفؤاد والبصر السمع -٘

 ُكلُّ  َواْلُفَؤادَ  َواْلَبَصرَ  السَّْمعَ  ِإفَّ  ِعْلمٌ  بِوِ  َلكَ  لَْيسَ  َما تَػْقفُ  َوالَ ) علم ببل القوؿ من
 تر، ولم رأيت تقل ال: " قتادة قاؿ ،[ ٖٙ: اإلسراء( ]َمْسُؤوالً  َعْنوُ  َكافَ  ُأولِئكَ 

 ". كلو ذلك عن سائلك اهلل فإف تعلم، ولم وعلمت تسمع، ولم وسمعت
 عن نهى اهلل أف اآلية في ذكروه ما ومضموف(: " ٖٛٓ/ٗ) في تفسيره  كثير ابن قاؿ

 َكِثيًرا اْجَتِنُبوا: )تعالى قاؿ كما. والخياؿ التوىم ىو الذي بالظن، بل علم، بغير القوؿ
 فإف والظن إياكم: " الحديث وفي[ . ٕٔ: الحجرات( ]ِإْثمٌ  الظَّنّْ  بَػْعضَ  ِإفَّ  الظَّنّْ  مّْنَ 

 وفي( زعموا: )الرجل مطية بئس داود أبي سنن وفي ،" الحديث أكذب الظن
: " الصحيح وفي"  تريا لم ما عينيو الرجل يري أف الفرى أفرى إف: " اآلخر الحديث

القيامة الكبرى  ". بفاعل وليس شعيرتين بين يعقد أف القيامة يـو كلف حلماً  تحلم من
 (.ٕٙٔ)ص

 أوؿ من يحاسب.  السابعة:المسألة 
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 شأف يشغلو ال سبحانو ذكر كما وقت أسرع في البشر وتعالى سبحانو اهلل يحاسب
 من القيامة يـو في يحاسب من أوؿ ذكر في العلماء أقواؿ اختلفت وقد، شأف عن

 األنبياء ىم أـ المحفوظ؟ اللوح ىو أـ المبلئكة؟ ىم ىل، األفراد أو الجماعات
 أبي بن علي بدر؛ يـو في تبارزوا من أوؿ أنهم أـ والسعة؟ األمواؿ أرباب أـ والرسل؟

 أمة من جاراف المحاسبين أوؿ أف أـ المشركين؟ من وأقرانهم، وعبيدة، وحمزة، طالب
 .وزوجتو؟ الزوج أـ وسلم؟ عليو اهلل صلى محمد

 :بينها والجمع األقواؿ تلك أدلة يلي فيما ونوضح، قيل قد ذلك كل
 فيما جيلة أبي بن حباف عن أنعم ابن روى ما فهو: المبلئكة أنهم من جاء ما أما* 

: ثناؤه وجل عز اهلل فيقوؿ، إسرافيل القيامة يـو يدعى من أوؿ: )قاؿ البرديسي يعزوه
 ما: لجبريل ويقوؿ، إسرافيل عن فيخلى، رب يا نعم: فيقوؿ عهدي؟ بلغت ىل

 جبريل بلغكم ىل: فيقوؿ الرسل فتدعى، الرسل بلغت: فيقوؿ بعهدي؟ صنعت
 نعم: فيقولوف عهدي؟ بلغتم ىل: للرسل ويقاؿ. جبريل فيخلى نعم: فيقولوف عهدي؟

، ومصدؽ، فمكذب عهدي؟ الرسل بلغكم ىل: فيقاؿ األمم فتدعى، األمم بلغناه قد
: فيقولوف من؟: أعلم وىو وتعالى تبارؾ اهلل فيقوؿ، شهداء عليكم لنا: الرسل فتقوؿ

 األمم؟ بلغت قد الرسل أف أتشهدوف: لهم فيقاؿ، وسلم عليو اهلل صلى محمد أمة
 تشهدوا: وجل عز اهلل فيقوؿ يدركنا؟ لم من علينا يشهد كيف، رب يا: األمم فتقوؿ
، كتاباً  علينا وأنزلت، رسوالً  إلينا أرسلت ربنا يا: فيقولوف تدركوىم؟ ولم عليهم

 ضعيف ال يثبت.وىو حديث ( قولك بلغوا قد أف فيو علينا فقصصت
: قاؿ أنو سناف عن ماجاء فهو: المحفوظ اللوح المحاسبين أوؿ من جاء ما وأما *
 اللوح في كتب بشئ يوحي أف اهلل أراد فإذا، بالعرش معلق المحفوظ اللوح)

 السماء ألىل كاف فإف، فيو فينظر، إسرافيل جبهة يقرع حتى اللوح فيجيء، المحفوظ
 يـو يحاسب ما فأوؿ، جبريل إلى دفعو األرض ألىل كاف وإف، ميكائيل إلى دفعو

، نعم: فيقوؿ بلغت؟ ىل: فيقاؿ، فرائصو ترعد بو يدعى، المحفوظ اللوح القيامة
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 ىل: فيقاؿ، فرائصو ترعد بإسرافيل فيجاء إسرافيل،: فيقوؿ لك؟ يشهد من: فيقاؿ
، الحساب سوء من نجاني الذى هلل الحمد: اللوح قاؿ نعم؛: قاؿ فإذا اللوح؟ بلغك

 أف)  الورد بن وىب حديث وفىوىو أيضا حديث ضعيف ال يثبت،  (كذلك ثم
، فرائصو ترعد السبلـ عليو جبريل فيدعى، جبريل بلغت: يقوؿ السبلـ عليو إسرافيل

 ما: فيقاؿ بالرسل فيؤتى الرسل، بلغت: فيقوؿ إسرافيل؟ بلغك فيما صنعت ما: فيقاؿ
 الَِّذينَ  فَػَلَنْسأََلنَّ : تعالى قولو فهو، الناس بلغنا: فيقولوف جبريل؟ إليكم أدى فيما صنعتم
 وىو أيضا حديث ضعيف ال يثبت.  [(ٙ: األعراؼ] اْلُمْرَسِلين َولََنْسأََلنَّ  إليِهمْ  ُأْرِسلَ 

 فيبدأ: )البرديسي قاؿ فقد والرسل األنبياء المحاسبين أوؿ أف من جاء ما وأما* 
 علموا قد كانوا: تفسيرىا في قيل أجبتم؟ ماذا: فيقوؿ، السبلـ الصبلة عليهم باألنبياء

، الخطب وعظيم، الهوؿ شدة من ونسوا أفهامهم وغربت، عقولهم ذىبت ولكن
 وجل عز اهلل يقويهم ثم، الغيوب عبلـ أنت إنك لنا علم ال: فقالوا األمر، وصعوبة
 أبي حديث من البخاري أخرج بما استدؿ ثم، (والسبلـ الصبلة عليو بنوح فيدعى
 بنوح يدعى: )وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عنو اهلل رضي الخدري سعيد
: فيقوؿ بلغت؟ ىل: فيقوؿ، رب يا وسعديك لبيك: فيقوؿ، القيامة يـو السبلـ عليو
 لك؟ يشهد من: فيقوؿ، نذير من جاءنا ما: فيقولوف بلغكم؟ ىل: ألمتو فيقاؿ نعم

 في وذلك، شهيداً  عليهم الرسوؿ ويكوف، بلغ قد أنو فيشهدوف، وأمتو محمد: فيقوؿ
 َعَلْيُكمْ  الرَُّسوؿُ  َوَيُكوفَ  النَّاسِ  َعَلى ُشَهَداءَ  لَّْتُكونُواْ  َوَسطًا ُأمَّةً  َجَعْلَناُكمْ  وََكَذِلكَ : قولو

 (.الوسط األمور وخير، خياراً  عدوالً  أى، العدؿ: والوسط[. ٖٗٔ: البقرة] َشِهيًدا
 ذكره ما فهو: والسعة الماؿ أرباب أو، المغازوف أو، العلماء أنهم من جاء ما وأما *

 .أحد إلى يسنده لم أنو إال (ٗٚٔ/ٕفي لوامع األنوار البهية ) السفاريني
( ٗٗٚٗ) البخاري أخرج ما فهو: بدر يـو فى تبارزوا الذين أنهم من جاء ما أما *

 يدي بين يجثو من أوؿ أنا: )قاؿ أنو عنو اهلل رضي طالب أبي بن علي إلى بسنده
 (.القيامة يـو للخصومة الرحمن
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 قولو من اآلية أف طالب أبي بن علي عن ذر أبي وعن عباد بن قيس عن كذلك وروى
 الذين شأف في نزلت أنها[. ٜٔ: الحج] (رَبِّْهمْ  ِفي اْخَتَصُموا َخْصَمافِ  َىَذافِ ): تعالى

 بن وشيبة، الحارث ابن - عبيدة أبو - وعبيدة، وعلي، حمزة وىم، بدر يـو تبارزوا
 .ٔ( عتبة بن والوليد، وعتبة، ربيعة

 قاؿ: قاؿ عامر بن عقبة عن أحمد اإلماـ روى ما فهو: جاراف أنهم من جاء ما وأما *
 .ٕ(جاراف القيامة يـو خصمين أوؿ: )وسلم عليو اهلل صلي اهلل رسوؿ

 على يحمل فإنو والروايات األقواؿ تلك من صح ما أفب :األقواؿ تلك بين ويجمع
 اهلل يقضي األمم أوؿ أف السنة في جاء فقد، لؤلمم بالنسبة وأما، بابها فى مقيدة أولية
 شهداء ليكونوا لهم؛ ومفخرة مزية وىذه، وسلم عليو اهلل صلى محمد أمة ىم بينهم
 اهلل صلى النبي أف عباس ابن عن ماجو ابن أخرجو ما ىذا في ورد ومما، الناس على
 ونبيها؟ األمية األمة أين: يقاؿ، يحاسب من وأوؿ، األمم آخر نحن: )قاؿ وسلم عليو

 .ٖ(األولوف اآلخروف فنحن
                                                           

 (.ٖٖٖٓ) برقم مسلم وصحيح( ٖٗٚٗ) برقم البخاري صحيح ٔ
 قاؿوالحديث ( ٖٙٛ رقم ، ٖٖٓ/ٚٔ) والطبرانى ،(ٓٔٗٚٔ رقم ، ٔ٘ٔ/ٗ) أحمد أخرجو ٕ

 رواه (:ٕٖٓ/ٖفي الترغيب ) المنذري وقاؿ ضعيف دهاسنإ: (ٕٙٙ/ٕفي المغني ) العراقي عنو
 رجاؿ رجالو الطبراني إسنادي أحد: الهيثمي وقاؿ ،جيد أحدىما بإسنادين والطبراني أحمد

وقاؿ  ،حسن إسناده: وقاؿ (ٕٖ٘/ٓٔ) آخر بمحل وأعاده ثقة وىو نسافة أبي غير الصحيح
 الجامع صحيح في األلباني العبلمة وحسنو(: إسناده حسن، ٕٙٛالسيوطي في البدور السافرة )

 لهيعة فابن حسن حديث: (ٔٓٙ/ٕٛ) المسند تحقيق فيومن معو  األرنؤوط وقاؿ ،(ٖٕٙ٘)
 .توبع قد

،  ٕٙٗ٘) وأحمد ،(ٕٔٔٚ) الطيالسيو  ،(ٜٕٓٗ رقم ، ٖٗٗٔ/ٕ) ماجو ابن أخرجو ٖ
 والبيهقي ،(ٕٖٕٛ) يعلى وأبو ،(ٕٙٙ) الصبلة قدر تعظيم في والمروزي ،(ٖٜٕٙ،  ٕٜٕٙ

والحديث قاؿ عنو ( ٖٖٛٙ رقم ، ٕٕٛ/ٗ) الديلمى(، و ٕٛٗ-ٔٛٗ/٘) دالئلال في
 موسى ىو سلمة وأبو ثقات رجالو صحيح إسناد ىذا (:ٕٙ٘/ٗالبوصيري في مصباح الزجاجة )

(، وصححو ٖٕٗٚ، وصححو العبلمة األلباني في الصحيحة )التبوذكي البصري إسماعيل بن
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: وسلم عليو اهلل صلي اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عنو اهلل رضي الخدري سعيد أبي وعن
: لو فيقاؿ، وأقل ذلك من وأكثر، الثبلثة ومعو النبي ويجئ الرجبلف ومعو النبي يجئ)

: فيقاؿ، ال: فيقولوف بلغكم؟ ىل: فيقاؿ قومو فيدعى، نعم: فيقوؿ قومك؟ بلغت ىل
 ىذا؟ بلغ ىل: فيقاؿ، محمد أمة فتدعى، وأمتو محمد: فيقوؿ لك؟ شهد من

 قد الرسل أف بذلك؛ نبينا أخبرنا فيقولوف بذلك؟ علمكم وما: فيقوؿ، نعم: فيقولوف
 ُشَهَداءَ  لَّْتُكونُواْ  َوَسطًا ُأمَّةً  َجَعْلَناُكمْ  وََكَذِلكَ : تعالى قولو فذلكم قاؿ فصدقناه بلغوا
 .ٔ[(ٖٗٔ: البقرة] َشِهيًدا َعَلْيُكمْ  الرَُّسوؿُ  َوَيُكوفَ  النَّاسِ  َعَلى
: فقاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ مع صدرنا : )قاؿ الجهني رفاعة عن وورد

 أال وأرجو، الجنة في بو سلك إال يسدد ثم يؤمن عبد من ما بيده محمد نفس والذي
 ربي وعدني ولقد، الجنة في مساكن ذراريكم من صلح ومن أنتم تبوؤا حتى يدخلوىا

 .ٕ(حساب بغير ألفاً  سبعين أمتي من الجنة يدخل أف وجل عز

                                                                                                                                                  

األرنؤوط ومن معو (، وقاؿ ٙٙٙالعبلمة الوادعي في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين )
 كما سلمة بن حماد على فيو اختلف أنو إال ثقات، رجالو (:ٖٓ٘/٘في تحقيق سنن ابن ماجة )

 .التخريج في سيأتي
( والحديث قاؿ ٕٗٛٗأصل الحديث في صحيح البخاري، وبهذا اللفظ أخرجو ابن ماجة ) ٔ

، وقاؿ األرنؤوط الشيخين شرط على صحيح هإسناد(: ٕٛٗٗعنو العبلمة األلباني في الصحيحة )
 .صحيح إسناده (:ٖٚٗ/٘ومن معو في تحقيق سنن ابن ماجة )

 في والنسائي ،(ٖٛٗ/ٔٔ) شيبة أبي ابنو ، (ٖٚٗ/ٔ) الدارميو  (،ٙٔ/ٗأخرجو أحمد ) ٕ
-ٕٖٔ ص) التوحيد في خزيمة وابن ،(ٕ٘ٛٗ،  ٜٕٓٓ) ماجو وابن، (ٜٖٓٓٔ) الكبرى
 ، ٖٖٙ/ٔ) شعبال فى والبيهقى ،(ٙ٘٘ٗ) الكبير في والطبراني ،(ٕٕٔ) حباف وابن ،(ٖٖٔ

( والحديث صححو ابن خزيمة، وابن حباف، ٕٚٓ/ٜ) الكماؿ تهذيب في والمزي، (ٗٓٗ رقم
(، وقاؿ األرنؤوط ومن معو في تحقيق سنن ابن ٕ٘ٓٗوصححو العبلمة األلباني في الصحيحة )

 (: حديث صحيح. ٖٛٗ/٘ماجة )



 - 415 - 

 وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سمعت: قاؿ جده عن أبيو عن حكيم بن بهز وعن
 .ٔ(اهلل على وأكرمها خيرىا أنتم، أمة سبعين وفيتم إنكم: )يقوؿ
، تحاسب األمم أوؿ ىم وسلم عليو اهلل صلى محمد أمة أف النصوص بهذه فثبت
  .الجنة تدخل األمم وأوؿ

 في قاؿ، الدماء القيامة يـو فيو يقضي ما أوؿ (:ٖٕٚ/ٕقاؿ ابن كثير في النهاية )
 ىو وىذا الدماء، فيو يقضي ما أوؿ فيكوف العباد، بين اهلل يقضي ثم: ٕالصور حديث

                                                           

/ ٕ) ماجو وابن ،(ٖٔٓٓ رقم ،ٕٕٙ/ ٘) والترمذى ،(ٗٓٙٔٔ رقم ،ٔٙ/ ٖ) أحمد أخرجو ٔ
 ،(ٜٓٗ) حميد بن وعبد ،(٘ٗ/ ٔ) التفسير في الرزاؽ وعبد ،(ٕٛٛٗ ،ٕٚٛٗ رقم ،ٖٖٗٔ

 في والطبري ،(ٕٖٛ) المبارؾ ابن زىد على زوائده في المروزي والحسين ،(ٕٓٙٚ) والدارمي
 ،(ٚٔٓٗ) التفسير في حاتم أبي وابن ،(ٕٜٔ،ٕٜٗ) مسنده في والروياني ،(٘ٗ/ ٗ) التفسير
 بشراف بن القاسم وأبو ،(ٖٛٓٔ رقم ،ٕٚٗ/ ٜٔ) والطبرانى ،(ٜٚٛٙ رقم ،ٜٗ/ ٗ) والحاكم

 ،(٘ٓٗ/ ٔ) السنة شرح في والبغوي ،(٘/ ٜ) الكبرى في والبيهقي ،(ٕ٘ٙ) إمبلءه مجلس في
 ٕٛ/ ٖٔو ٘ٔٔ/ ٓٔ) دمشق تاريخ في عساكر وابن ،(ٚٚٗ/ ٔ) الوسيط في والواحدي

 وابن أحمد، صححو والحديث( ٕٕٙ/ ٕ) فزوين أخبار في التدوين في والرافعي ،(ٕٔٙ/ ٗ٘و
 اآلداب في مفلح ابن وقاؿ الذىبي، وأقره الحاكم وصححو الترمذي، وحسنو حباف وابن المديني،
 ورجالو أحمد رواه(: ٘ٗٙٛٔ) المجمع في الهيثمي وقاؿ جيد، إسناده(: ٕٚٔ/ ٖ) الشرعية
 األلباني العبلمة وحسنو صحيح، حسن حديث ىو(: ٕٖ٘/ ٛ) الفتح في الحافظ وقاؿ ثقات،

 إسناده(: ٜٕٔ/ ٖٖ) المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط وقاؿ ،(ٖٕٔٓ) الجامع صحيح في
 .حسن

( ٖٙٛ) العظمة في الشيخ وأبو ،( ٖٙ) الطواؿ األحاديث في الطبراني أخرجو الصور حديث ٕ
 والنشور البعث في والبيهقي( ٖٖٔ-ٖٖٓ/ٕ) تفسيره في جرير وابن ،( ٖٚٛ) ،
 بن عبد إلى نسبتو وزاد( ٕٖٗ ،ٜٖٖ/  ٘) المنثور الدر في السيوطي وأورده ،( ٜٙٙوٛٙٙ)

 في القطاف الحسن وأبي يعلى، وأبي والعصياف، الطاعة كتاب في سعيد بن وعلي حميد،
 والحديث المطوالت، في كبلىما المديني موسى وأبي ، حاتم أبي وابن المنذر، وابن المطوالت

 شواىد ولبعضو جدا، غريب وىو مشهور حديث ىذا(: ٚٗٔ/ٕ) تفسير في كثير ابن عنو قاؿ
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 القضاء في يشرع البهائم، بين الفصل من اهلل يفرغ أف بعد أنو وىو القيامة، يـو الواقع
نَػُهمْ  قُِّضيَ  َرُسوُلُهمْ  َجاءَ  فَِإَذا َرُسوؿ أمَّةٍ  َولُكل: )  تعالى اهلل قاؿ كما العباد بين  بَػيػْ

 . األمم أوؿ ويكوف.  ٚٗ:  يونس(  يُْظَلُموفَ  الَ  َوُىمْ  بِاْلِقْسطِ 
 القيامة يـو حساباً  األمم أوؿ(   وسلم عليو اهلل صلى)   محمد أمة
 ، الصراط على يجوز من أوؿ أنهم كما ، نبيها لشرؼ ، األمة ىذه بين يقضي ثم

 معمر عن ، الرزاؽ عبد حديث من الصحيحين في ثبت كما ، الجنة يدخل من وأوؿ
(  :  وسلم عليو اهلل صلى)   اهلل رسوؿ قاؿ:  قاؿ ىريرة أبي عن ، منبو بن ىماـ عن ،

 ( . الخبلئق قبل لهم المقضي: )  رواية وفي(  القيامة يـو السابقوف اآلخروف نحن) 
 ، سلمة بن عمار حدثنا ، سلمة أبو حدثنا ، يحيى بن محمد حدثنا:  ماجو ابن وقاؿ

 اهلل صلى)   النبي أف عباس ابن عن ، نصرة أبي عن ، الحريري أياس بن سعيد عن
 األمية األمة أين يقاؿ ، يحاسب من وأوؿ ، األمم آخر نحن: )  قاؿ(   وسلم عليو

 . أعلم وتعالى سبحانو واهلل(  األولوف اآلخروف فنحن؟  ونبيها
 يسامح ومن ، الحساب يناقش ومن ، القيامة يـو فيو الناس بين يقضي ما أوؿ ذكر
 فيو
 للشاة يقتص حتى ، القيامة يـو أىلها إلى الحقوؽ لتؤدف: )  الحديث في تقدـ قد

 ( . القرناء الشاة من الجماء
 بالذرة والمراد(  الذرة من للذرة حتى: )  ىريرة أبي عن ، عقيل بن يحيى رواية وفي

 . أعلم واهلل ، النملة ىاىنا
                                                                                                                                                  

 وفي المدينة أىل قاص رافع بن إسماعيل بو تفرد نكارة، ألفاظو بعض وفي المتفرقة األحاديث في
 ابن وقاؿ يصح، لم البخاري وقاؿ يعرفوف، ال رجالو أحمد اإلماـ قاؿ( ٕٖٗ/ٜ) التهذيب تهذيب

: الدارقطني وقاؿ نظر، إسناده في بالقائم ليس األزدي وقاؿ إسناده، على أعتمد لست حباف
 الحق، وعبد والبيهقي، ،(ٚٗٔ/ٗ) الضعفاء في العقيلي أيضا وضعفو  ىػ.ا اليثبت إلسناده

(: ٛٛٚ/ٔ) التفسير عمدة في شاكر أحمد الشيخ وقاؿ ،(ٜٜ/ٖ) العالية المطالب في والحافظ
 .النكارة ظاىره
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 ، اآلدميين من الحقوؽ فتخليص ، مكلفة ليست التي الحيوانات حكم ىذا كاف وإذا
 . وأحرى أولى ، بعض من بعضهم وإنصاؼ

 من ماجو، وابن والنسائي، الترمذي، وسنن أحمد، ومسند الصحيحن، في ثبت وقد
 عبد عن سلمة، بن شقيق عن وائل، أبي عن األعمش، عن مهراف، بن سليماف حديث

 بين فيو يقضى ما أوؿ: ) قاؿ وسلم عليو اهلل صلى  اهلل رسوؿ أف مسعود بن اهلل
 القيامة يـو يأتي المقتوؿ أف)  الصور حديث في تقدـ وقد، ( الدماء القيامة يـو الناس

 ولو حتى بالقاتل فيتعلق يده في ورأسو األحاديث بعض وفي ، دماء أوداجو تشخب
 لم:  تعالى اهلل فيقوؿ؟  قتلني فيم ىذا سل رب يا:  فيقوؿ اهلل سبيل في قتلو كاف

 ويقوؿ.  صدقت:  اهلل فيقوؿ ، لك العزة لتكوف قتلتو رب يا:  فيقوؿ؟  ىذا قتلت
 لتكوف:  فيقوؿ.  قتلتو لم:  تعالى اهلل فيقوؿ؟  قتلني فيم ىذا سل:  ظلماً  المقتوؿ

 ، ظلماً  قتلو من لكل منو يقتص ثم ، تعست:  اهلل فيقوؿ لفبلف رواية وفي ، لي العزة
 -عواجي لغالب اآلخرة الحياة .رحمو شاء وإف عذبو شاء إف اهلل مشيئة في يبقى ثم

 (.ٜٜٙ/ ٕ) -بتصرؼ
 .أعمالو من العبد عليو يحاسب ما أوؿ(: فرع)
 أفلح صلحت فإف الصبلة، وتعالى تبارؾ اهلل حقوؽ من العبد عليو يحاسب ما أوؿف

 سمعت قاؿ عنو اهلل رضي ىريرة أبي عن الحديث ففي وخسر، خاب وإال ونجح
 من القيامة يـو العبد بو يحاسب ما أوؿ إف ): يقوؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 فإف وخسر، خاب فقد فسدت وإف وأنجح، أفلح فقد صلحت فإف صبلتو، عملو

 فيكمل تطوع من لعبدي ىل انظروا وتعالى تبارؾ الرب قاؿ شيئاً  فريضتو من انتقص
 .ٔ(ذلك على عملو سائر يكوف ثم الفريضة، من انتقص ما بها

                                                           

 ماجو وابن ،(٘ٙٗ رقم ، ٕٖٕ/ٔ) والنسائى ،(ٖٔٗ رقم ، ٜٕٙ/ٕ) الترمذى أخرجو ٔ
(، ٘٘/ٗوالحديث حسنو الترمذي، وصححو النووي في المجموع )( ٕ٘ٗٔ رقم ، ٛ٘ٗ/ٔ)
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 ما أوؿ إف ): قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي عن ىريرة أبي عن داود أبي سنن وفي
 - وجل عز - ربنا يقوؿ: قاؿ الصبلة، أعمالهم من القيامة يـو بو الناس يحاسب
 تامة، لو كتبت تامة كانت فإف نقصها؟ أـ أتمها عبدي، صبلة في انظروا: لمبلئكتو

 تطوع، لو كاف فإف تطوع، من لعبدي ىل انظروا،: قاؿ شيئًا، منها انتقص كاف وإف
 .ٔ( ذلك بعد األعماؿ تؤخذ ثم تطوعو، من فريضتو لعبدي أتموا: قاؿ

 .األنواع لهذه وأمثلة الحساب أنواع المسألة الثامنة:
 .الحساب أنواع :األوؿ المطلب
 الكفرة ىم وىؤالء عسيراً  حسابهم يكوف العباد فبعض العباد، حساب يتفاوت

 وكذبوا اهلل، شرع على وتمردوا سلطاناً، بو ينزؿ لمن ما باهلل أشركوا الذين المجرموف
 الذنوب كثرة بسبب ويعسر حسابهم يطوؿ قد الموحدين عصاة وبعض بالرسل،
 األمة، ىذه من الصفوة وىم حساب، بغير الجنة يدخلوف العباد وبعض، وعظمها
 يسيراً، حساباً  يحاسبوف العباد وبعض ..والصبلح والتقى اإليماف في الشامخة والقمم
 عليهم تعرض وإنما معهم، يحقق وال يدقق، ال أي الحساب، يناقشوف ال وىؤالء
 .عنها لهم يتجاوز ثم ذنوبهم

                                                                                                                                                  

 (، وصححو العبلمة األلباني فيٜٕ/ٙوصححو العبلمة ابن باز في فتاوى نور على الدرب )
 صحيح الترمذي.

 داود وأبو ،(ٜ٘ٔ رقم ، ٕٖٓ/ٔ) المبارؾ وابن ،(ٜٜٓٗ رقم ، ٕ٘ٗ/ٕ) أحمد أخرجو ٔ
 رقم ، ٖٖٕ/ٔ) والنسائى ،(ٕ٘ٗٔ رقم ، ٛ٘ٗ/ٔ) ماجة وابن ،(ٗٙٛ رقم ، ٜٕٔ/ٔ)

 قاؿ والحديث( ٖٖٔٛ رقم ، ٖٙٛ/ٕ) والبيهقى ،(ٜ٘ٙ رقم ، ٜٖٗ/ٔ) والحاكم ،(ٙٙٗ
 رجاؿ ثقات كلهم رجالو إسناد ىذا(: ٚٔ/ٗ) األـ داود أبي صحيح في األلباني العبلمة عنو

 صحح ثم ، وغيره القطاف ابن قاؿ كما مجهوؿ، وىو الضبي؛ حكيم بن أنس غير الشيخين؛
 وحسنو البر عبد وابن والذىبي الحاكم وصححو صحيح، حديث:  فقاؿ لطرقو الحديث الشيخ

 .ضعيف إسناد وىذا صحيح حديث: المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط وقاؿ الترمذي،
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 ِحَسابًا ُيَحاَسبُ  َفَسْوؼَ  -بَِيِميِنوِ  ِكَتابَوُ  ُأوِتيَ  َمنْ  فََأمَّا: )وتعالى تبارؾ قولو معنى وىذا
 اهلل رسوؿ أف عائشة عن ومسلم البخاري صحيح ففي ،[ ٛ-ٚ: االنشقاؽ( ]َيِسيًرا
 رسوؿ يا: فقلت ىلك، إال القيامة يـو يحاسب أحد ليس: " قاؿ وسلم عليو اهلل صلى
 ِحَسابًا ُيَحاَسبُ  َفَسْوؼَ  -بَِيِميِنوِ  ِكَتابَوُ  ُأوِتيَ  َمنْ  فََأمَّا: )تعالى اهلل قاؿ قد أليس اهلل،

 ذلك إنما: " وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ ،[ ٛ-ٚ: االنشقاؽ( ]َيِسيًرا
 ( . ىلك إال القيامة يـو الحساب يناقش أحد وليس العرض،

 استقصي: الحساب نوقش معنى: " (ٕٛٓ/ٚٔ) للحديث شرحو في النووي قاؿ
 وعرض المناقشة نفس أف: أحدىما: معنياف لو( عذب: )وقولو: القاضي قاؿ. عليو

 إلى مفض أنو: والثاني. التوبيخ من فيو لما التعذيب ىو عليها والتوقيف الذنوب
 كبلـ ىذا( عذب) مكاف( ىلك: )األخرى الرواية في قولو ويؤيده بالنار العذاب
 .القاضي

 فمن العباد في غالب التقصير أف ومعناه الصحيح، ىو الثاني وىذا: النووي قاؿ
 دوف ما ويغفر يعفو تعالى اهلل ولكن النار، ودخل ىلك، يسامح ولم عليو، استقصي

 ا.ىػ"  يشاء لمن الشرؾ
 العرض ذلك إنما: " قولو معنى في القرطبي عن( ٕٓٗ/ٔٔ)لحافظ في الفتح ا ونقل

 حتى عليو المؤمن أعماؿ تعرض أف ىو إنما اآلية في المذكور الحساب إف: قاؿ" 
 ا.ىػ اآلخرة في عنها عفوه وفي الدنيا، في عليو سترىا في عليو اهلل منَّة يعرؼ

 عليهم، المؤمنين ذنوب عرض - األحاديث ىذه من ظاىر ىو كما - بالعرض والمراد
 لهم غفرانها في عليهم اهلل نعمة مدى يدركوا كي

 قوؿ بين نجمع كيف  (:ٖٚ/ٕوقد سئل العبلمة العثيمين كما في مجموع فتاواه )
 من البخاري رواه.  «عذب الحساب نوقش من»: - َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى - النبي

 يدني اهلل إف»: - َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى - قولو في المؤمن ومناقشة عائشة، حديث
 كذا؟ ذنب أتعرؼ كذا؟ ذنب أتعرؼ: فيقوؿ ويستره، كنفو عليو فيضع المؤمن،
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 سترتها: قاؿ ىلك أنو نفسو في ورأى بذنوبو، قرره إذا حتى رب، أي نعم،: فيقوؿ
، لك أغفرىا وأنا الدنيا، في عليك  رواه الحديث.  «حسناتو كتاب فيعطى اليـو

 .البخاري؟
 النعم بهذه فيطالب يحاسب، أف: معناىا المناقشة ألف إشكاؿ؛ ىذا في ليسفأجاب: 

 تعطي، تأخذ كما أنك: معناه المناقشة فيو الذي الحساب ألف إياىا؛ اهلل أعطاه التي
 فضل مجرد إنو بل الوجو، ىذا على ليس القيامة يـو المؤمن لعبده اهلل حساب ولكن

 وأنا الدنيا، في عليك سترتها: "قاؿ واعترؼ وأقر بذنوبو، قرره إذا - تعالى - اهلل من
 في والرد األخذ المناقشة ألف ىذا؛ على تدؿ نوقش وكلمة ،" اليـو لك أغفرىا

 مع - وجل عز - هلل بالنسبة يكوف ال وىذا وجليلو، دقيقو على والبحث الشيء،
 الفضل على مبنيا للمؤمنين الحساب يجعل - تعالى - اهلل إف بل المؤمن، عبده

 ا.ىػ بالعدؿ واألخذ المناقشة على ال واإلحساف،
 .األنواع ىذه أمثلة :الثاني المطلب

 لعباده، اهلل من تكوف التي والمعاتبة والعرض للمناقشة مشاىد النبوية السنة في ورد
 .السنة في صح مما مشهداً  الثبلثة األنواع ىذه من واحد لكل وسنسوؽ

 األصبحي ماتع بن شفي عن والنسائي والترمذي مسلم روى :المرائين مناقشة -ٔ
 ىذا؟ من: " فقاؿ الناس، عليو اجتمع قد برجل ىو فإذا المدينة، دخل أنو اهلل رحمو
 سكت فلما الناس، يحدث وىو يديو، بين قعدت حتى منو، فدنوت ىريرة، أبو: فقالوا
 اهلل صلى اهلل رسوؿ من سمعتو حديثاً  حدثتني لما وحق، بحق أسألك: لو قلت وخبل،

 اهلل رسوؿ حدثنيو حديثاً  ألحدثنك أفعل،: ىريرة أبو فقاؿ وعلمتو، عقلتو وسلم عليو
 أفاؽ، ثم قليبًل، فمكثنا نشغة، ىريرة أبو نشغ ثم وعلمتو، عقلتو وسلم، عليو اهلل صلى
 معنا ما البيت، ىذا في وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ حدثنيو حديثاً  ألحدثنك: فقاؿ
: وقاؿ وجهو، عن ومسح أفاؽ ثم أخرى، نشغة ىريرة أبو نشغ ثم وغيره، غيري أحدٌ 

 ىذا في وىو أنا وسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ حدثنيو حديثاً  ألحدثنك أفعل،
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 على خاراً  ماؿ ثم شديدة، نشغة ىريرة أبو نشغ ثم وغيره، غيري أحدٌ  معنا ما البيت،
، فأسندتو وجهو، ًً  أف: وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ حدثني: فقاؿ أفاؽ، ثم طويبًل

 يدعو من فأوؿ جاثية، أمة وكل بينهم ليقضي العباد إلى ينزؿ القيامة يـو كاف إذا اهلل
: للقارئ اهلل فيقوؿ الماؿ، كثير ورجلٌ  اهلل، سبيل في قتل ورجل القرآف، جمع رجل بو

 علمت؟ فما عملت فماذا: قاؿ رب، يا بلى،: قاؿ رسولي؟ على أنزلت ما أعلمك ألم
: المبلئكة لو وتقوؿ كذبت،: لو اهلل فيقوؿ النهار، وآناء الليل آناء بو أقـو كنت: قاؿ

 بصحاب ويؤتى، ذلك قيل وقد قارئ، فبلف: يقاؿ أف أردت بل: لو اهلل ويقوؿ كذبت،
 يا بلى،: قاؿ أحد؟ إلى تحتاج أدعك لم حتى عليك، أوسع ألم: اهلل فيقوؿ الماؿ
 اهلل فيقوؿ وأتصدؽ، الرحم، أصل كنت: قاؿ آتيتك؟ فيما عملت فماذا: قاؿ رب،

 جواد، فبلف: يقاؿ أف أردت بل: اهلل ويقوؿ كذبت،: المبلئكة لو وتقوؿ كذبت،: لو
 .ذلك فقيل

 بالجهاد أمرت: فيقوؿ قتلت؟ ماذا في: اهلل فيقوؿ اهلل، سبيل في قتل بالذي يؤتى ثم
 كذبت،: المبلئكة لو وتقوؿ كذبت،: لو اهلل فيقوؿ قتلت، حتى فقاتلت سبيلك، في

 اهلل رسوؿ ضرب ثم. ذلك قيل فقد جريء، فبلف: يقاؿ أف أردت بل: اهلل ويقوؿ
 تسعر اهلل خلق أوؿ الثبلثة أولئك ىريرة، أبا يا: فقاؿ ركبتي، على وسلم عليو اهلل صلى
 أف: مسلم بن عقبة فأخبرني: المدائني عثماف أبو الوليد قاؿ، " القيامة يـو النار بهم

 أبي بن العبلء وحدثني: عثماف أبو قاؿ، بهذا فأخبره معاوية على دخل الذي ىو شفياً 
 فقاؿ ىريرة، أبي عن بهذا فأخبره رجل، عليو فدخل لمعاوية، سيافاً  كاف أنو: " حكيم
 بكاءً  معاوية بكى ثم الناس؟ من بقي بمن فكيف ىكذا، بهؤالء فعل قد: معاوية

 ومسح معاوية، أفاؽ ثم بشر، الرجل ىذا جاء قد: وقلنا ىالك، أنو ظننا حتى شديداً،
نْػَيا اْلَحَياةَ  يُرِيدُ  َكافَ  َمن: )ورسولو اهلل صدؽ: وقاؿ وجهو، عن  ِإلَْيِهمْ  نُػَوؼّْ  َوزِيَنتَػَها الدُّ

 النَّارُ  ِإالَّ  اآلِخَرةِ  ِفي َلُهمْ  لَْيسَ  الَِّذينَ  ُأْولَِئكَ  - يُػْبَخُسوفَ  الَ  ِفيَها َوُىمْ  ِفيَها َأْعَماَلُهمْ 
 .الترمذي أخرجو[ . ٙٔ-٘ٔ: ىود( ]يَػْعَمُلوفَ  َكانُواْ  مَّا َوبَاِطلٌ  ِفيَها َصنَػُعواْ  َما َوَحِبطَ 
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 ىريرة، أبي عن الناس تفرؽ: " قاؿ: يسار بن سليماف عن والنسائي مسلم رواية وفي
 صلى اهلل رسوؿ من سمعتو حديثاً  حدثني الشيخ أيها: الشاـ أىل أخو ناتل لو فقاؿ

 أوؿ إف: يقوؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سمعت نعم: فقاؿ وسلم؟ عليو اهلل
 فما: قاؿ فعرفها، نعمو، فعرفو بو، فأتي استشهد، رجل: عليو القيامة يـو يقضي الناس

 ألف قاتلت ولكنك كذبت،: فقاؿ استشهدت، حتى فيك قاتلت: قاؿ فيها؟ عملت
 ورجل. النار في ألقي حتى وجهو، على فسحب بو، أمر ثم قيل، فقد جريء: يقاؿ
 فيها؟ عملت فما: قاؿ فعرفها، نعمو فعرفو بو، فأوتي القرآف، وقرأ وعلمو، العلم تعلم
 العلم تعلمت ولكنو كذبت،: قاؿ القرآف، فيك وقرأت وعلمتو، العلم تعلمت: قاؿ

 على فسحب بو، أمر ثم قيل، فقد قارئ، ىو: ليقاؿ القرآف وقرأت عالٌم، ليقاؿ
 فأتي كلو، الماؿ أصناؼ من وأعطاه عليو، اهلل وسع ورجل النار، في ألقي حتى وجهو،

 أف تحب سبيل من تركت ما: قاؿ فيها؟ عملت فما: قاؿ فعرفها، بنعمو، فعرفو بو
 قيل، فقد جواد، ىو: ليقاؿ فعلت ولكنك كذبت: قاؿ لك، فيها أنفقت إال فيها ينفق

 ". النار في ألقي ثم وجهو على فسحب بو أمر ثم
 عمر بن اهلل عبد عنففي صحيح البخاري ومسلم  :عليو عبده ذنوب الرب عرض -ٕ

 يدني اهلل إف: " يقوؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سمعت: قاؿ عنهما اهلل رضي
 كذا؟ ذنب أتعرؼ كذا، ذنب أتعرؼ: فيقوؿ ويستره، كنفو، عليو فيضع المؤمن،

 سترتها: قاؿ ىلك، أنو نفسو في ورأى بذنوبو، قرره إذا حتى. رب أي نعم: فيقوؿ
، لك أغفرىا وأنا الدنيا في عليك  الكافروف وأما. حسناتو كتاب فيعطى اليـو

( الظَّاِلِمينَ  َعَلى اهللِ  َلْعَنةُ  َأالَ  رَبِّْهمْ  َعَلى َكَذبُواْ  الَِّذينَ  َىُؤالء: )األشهاد فيقوؿ والمنافقوف
 [.ٛٔ: ىود]

 ولطفو ستره: أي"  كنفو عليو فيضع: " قولو (ٖٕٙالتذكرة )ص في القرطبي قاؿ
: لو فيقوؿ والمحادثة، المصافاة مناجاة ويناجيو مبلطفة، خطاب فيخاطب وإكرامو،
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 قد فإني: لديو فضلو ومظهراً  عليو، ممتناً  اهلل فيقوؿ أعرؼ، رب: فيقوؿ تعرؼ؟ ىل
 . اليـو لك أغفرىا وأنا فيها، بها أفضحك لم أي الدنيا، في عليك سترتها

 عليو اهلل صلى الرسوؿ حدثنا وقد :تقصير من منو وقع فيما عبده الرب معاتبة -ٖ
 اهلل رضي ىريرة أبي عن مسلم صحيح ففي القيامة، يـو لعبده الرب معاتبة عن وسلم

 ابن يا: القيامة يـو يقوؿ تعالى اهلل إف: " وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عنو
 العالمين؟ ربُّ  وأنت أعودؾ كيف رب يا: قاؿ، تعدني فلم مرضت آدـ،
 لوجدتني عدتو لو أنك علمت أما تعده، فلم مرض فبلناً  عبدي أف علمت أما: قاؿ

 رب وأنت أطعمك كيف رب يا: قاؿ تطعمني؟ فلم استطعمتك آدـ، ابن يا عنده؟
 لو أنك علمت أما تطعمو؟ فلم فبلف عبدي استطعمتك أنو علمت أما: قاؿ العالمين؟

 كيف رب يا: قاؿ تسقني؟ فلم استسقتيك آدـ، ابن يا عندي؟ ذلك لوجدت أطعمتو
 أنك علمت أما تسقو؟ فلم فبلف عبدي استسقاؾ: قاؿ العالمين؟ رب وأنت أسقيك

 ". عندي؟ ذلك وجدت سقيتو لو
 ألعمالو كامل سجل على المشتمل كتابو عبد كل يعطى الحساب مشهد ختاـ فيو 

 المؤمن فأما كتبهم، العباد بها يؤتى التي الطريقة وتختلف الدنيا الحياة في عملها التي
 الجنة في أىلو إلى وينقلب يسيرًا، حساباً  فيحاسب أمامو، من بيمينو كتابو يؤتى فإنو

 ِإَلى َويَنَقِلبُ  - َيِسيًرا ِحَسابًا ُيَحاَسبُ  َفَسْوؼَ  - بَِيِميِنوِ  ِكَتابَوُ  ُأوِتيَ  َمنْ  فََأمَّا) مسروراً 
 من صحيفتو تحويو ما على المؤمن اطلع وإذا ،[ ٜ-ٚ: االنشقاؽ( ]َمْسُرورًا َأْىِلوِ 

 َمنْ  فََأمَّا) صوتو، بو ورفع السرور، ىذا وأعلن واستبشر، سر األعماؿ وصالح التوحيد
 فَػُهوَ  - ِحَسابِيوْ  ُمبَلؽٍ  َأنّْي ظََننتُ  ِإنّْي - ِكَتابِيوْ  اقْػَرُؤوا َىاُؤـُ  فَػيَػُقوؿُ  بَِيِميِنوِ  ِكَتابَوُ  ُأوِتيَ 
 َأْسَلْفُتمْ  ِبَما َىِنيًئا َواْشَربُوا ُكُلوا - َدانَِيةٌ  ُقطُوفُػَها - َعالَِيةٍ  جنَّةٍ  في - رَّاِضَيةٍ  ِعيَشةٍ  ِفي
ـِ  ِفي  [ .ٕٗ-ٜٔ: الحاقة( ]اْلَخالَِيةِ  اأْلَيَّا

 ظهورىم، وراء من بشمالهم كتبهم يؤتوف فإنهم الضبلؿ وأىل والمنافق الكافر وأما
 َظْهرِهِ  َورَاء ِكَتابَوُ  ُأوِتيَ  َمنْ  َوَأمَّا) األمور وعظائم والثبور، بالويل الكافر يدعو ذلك وعند
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 ُأوِتيَ  َمنْ  َوَأمَّا[ . )ٕٔ-ٓٔ: االنشقاؽ( ]َسِعيًرا َوَيْصَلى - ثُػُبورًا َيْدُعو َفَسْوؼَ  -
 َكاَنتِ  لَْيتَػَها يَا - ِحَسابِيوْ  َما َأْدرِ  َوَلمْ  - ِكَتابِيوْ  ُأوتَ  َلمْ  لَْيَتِني يَا فَػيَػُقوؿُ  ِبِشَماِلوِ  ِكَتابَوُ 

 اْلَجِحيمَ  ثُمَّ  - فَػغُلُّوهُ  ُخُذوهُ  - ُسْلطَانِيوْ  َعنّْي َىَلكَ  - َمالِيوْ  َعنّْي َأْغَنى َما - اْلَقاِضَيةَ 
 [ .ٖٔ-ٕ٘: الحاقة( ]َصلُّوهُ 

 ُكنَّا ِإنَّا بِاْلَحقّْ  َعَلْيُكم يَنِطقُ  ِكَتابُػَنا َىَذا: )لهم يقاؿ كتبهم العباد يعطى وعندما
 [ .ٜٕ: الجاثية( ]تَػْعَمُلوفَ  ُكنُتمْ  َما َنْسَتنِسخُ 

 ُأوِتيَ  َمنْ  َوَأمَّا: }-تعالى - اهلل قوؿ بين نجمع كيف  (:ٕٗ/ٕ)وسئل الشيخ أيضا 
 .؟{ َظْهرِهِ  َورَاءَ  ِكَتابَوُ  ُأوِتيَ  َمنْ  َوَأمَّا: }وقولو ،{ ِبِشَماِلوِ  ِكَتابَوُ 

 من الخلف إلى الشماؿ تخلع لكن بشمالو، يأخذه: يقاؿ أف بينهما الجمع فأجاب:
 ظهره، وراء اهلل كتاب جعل الرجل ىذا أف فكما العمل، جنس من والجزاء ظهره، وراء

 (.ٕٕٗا.ىػ القيامة الكبرى )ص وفاقا جزاء ظهره وراء من القيامة يـو كتابو أعطي
 .الخلق بين المظالم اقتصاص المسألة التاسعة:

 أحد عند ألحد يبقى ال حتى ظالمو، من للمظلـو القيامة يـو في العدؿ الحكم يقتص
 جلحاء إحداىما شاتاف انططحت فإذا بعض، من لبعضو يقتص الحيواف حتى مظلمة،

 مسلم صحيح ففي ىذه، من لتلك يقتص فإنو قروف، ذات واألخرى لها، قروف ال
 الحقوؽ لتؤدف: " قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف ىريرة أبي عن (ٕٕٛ٘)

 " . القرناء الشاة من الجلحاء للشاة يقاد حتى القيامة، يـو أىلها إلى
 الحديث ففي القيامة، يـو في بالضرب منو يقتص بالضرب، غيره على يعتدي والذي

 ىريرة أبي عن السنن، في والبيهقي المفرد األدب في البخاري يرويو الذي الصحيح
 ظلماً، بسوط ضرب من ): وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عنو اهلل رضي
 . ٔ( القيامة يـو منو اقتص

                                                           

 رقم ، ٘ٗ/ٛ) الكبري في والبيهقي ،(٘ٗٗٔ) األوسط في والطبراني ،(ٖٗ٘ٗ) البزار أخرجو ٔ
/ ٖ) الترغيب في المنذري عنو قاؿ والحديث( ٕٕٓٔ) الترغيب في واألصبهاني ،(ٖٛٚ٘ٔ
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 ): وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عمار، عن الكبير الطبراني معجم وفي
 . ٔ( القيامة يـو منو أقيد ظالماً، مملوكو ضرب من

 رماه فيما كذاباً  كاف إف القيامة، يـو في الحد عليو يقاـ بالزنا مملوكو يقذؼ والذي
 القاسم أبو قاؿ: قاؿ رضي اهلل عنو ىريرة أبي عن( ٓٙٙٔ) مسلم صحيح ففي بو،

 أف إال القيامة، يـو الحد عليو يقاـ بالزنا مملوكو قذؼ من ): وسلم عليو اهلل صلى
 (. قاؿ كما يكوف

 .القيامة يـو في االقتصاص يكوف كيف :األوؿ المطلب
 مظالم عليو كانت فإذا حسناتو، مالو ورأس اإلنساف ثروة كانت القيامة يـو كاف إذا

 فنيت أو حسنات لو يكن لم فإف ظلمهم، ما بقدر حسناتو من يأخذوف فإنهم للعباد
 (ٖٕٚٔ) البخاري صحيح ففي، ظهره فوؽ فيطرح سيئاتهم من يؤخذ فإنو حسناتو،

 لو كانت من: " وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عنو اهلل رضي ىريرة أبي عن
، منو فليتحلل شيء، أو عرضو من ألخيو مظلمة  وال دينار يكوف ال أف قبل اليـو
 أخذ حسنات لو يكن لم وإف مظلمتو، بقدر منو أخذ صالح عمل لو كاف إف درىم،

 ( . عليو فحمل صاحبو سيئات من
 كما المفلس، ىو بسيئاتهم ظهره فوؽ يقذفوف ثم حسناتو، الناس يأخذ الذي وىذا
 ىريرة أبي عن (ٕٔٛ٘) مسلم صحيح ففي وسلم، عليو اهلل صلى الرسوؿ سماه

: قالوا"  المفلس؟ من أتدروف ): قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أفرضي اهلل عنو 
 يـو يأتي من أمتي، من المفلس إف: " فقاؿ. متاع وال لو درىم ال من فينا المفلس

                                                                                                                                                  

 في األلباني العبلمة وحسنو ،(ٖٖ٘/ ٓٔ) المجمع في الهيثمي قاؿ وكذا حسن، إسناده(: ٕٚٔ
 .المفرد األدب صحيح في وصححو ،(ٕٖٕ٘) الصحيحة

 ،(ٜٜٖٔ) والبزار ،(ٖٕٕ/ ٘) شيبة أبي وابن ،(ٜٗ٘ٚٔ) المصنف في الرزاؽ عبد أخرجو ٔ
/ ٗ) الحلية في نعيم وأبو ،(٘ٗٗٔ) األوسط في والطبراني ،(ٕٛٙ) األىواؿ في الدنيا أبي وابن

 ،، وفيو نظرثقات رجالو(: ٖٕٛ/ ٗ) والهيثمي ،(ٔٙٔ/ ٖ) المنذري عنو قاؿ والحديث( ٖٛٚ
 (.ٕٖٕ٘) الصحيحة في األلباني العبلمة لغيره صححوولكن للحديث شواىد لذا 
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 وسفك ىذا، ماؿ وأكل ىذا، وقذؼ ىذا، شتم وقد ويأتي وزكاة، وصياـ بصبلة القيامة
 حسناتو، فنيت فإذا حسناتو، من وىذا حسناتو، من ىذا فيعطى ىذا، وضرب ىذا، دـ

 (. النار في طرح ثم عليو، فطرحت خطاياىم من أخذ عليو، ما يقضي أف قبل
 حسناتو من األمواؿ أصحاب يأخذ أمواؿ ذمتو في وللناس مات، الذي والمدين
 قاؿ: قاؿ عنو، اهلل رضي عمر ابن عن ماجة ابن سنن ففي عنده، لهم ما بمقدار
 حسناتو، من قضى درىم، أو دينار وعليو مات من ): وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 .ٔ( درىم وال دينار ثم ليس

 صلى اهلل رسوؿ قاؿ قاؿ عنو اهلل رضي ىريرة أبي عن( ٜٕٗٗوفي صحيح البخاري )
 اليـو منو فليتحللو شيء أو عرضو من ألخيو مظلمة لو كانت من)  وسلم عليو اهلل
 لم وإف مظلمتو بقدر منو أخذ صالح عمل لو كاف إف درىم وال دينار يكوف ال أف قبل
 (. عليو فحمل صاحبو سيئات من أخذ حسنات لو تكن
 كل ظلم تساوى فإف بعض، من لبعضهم اقتص متبادلة مظالم العباد بين كانت وإذا

 اآلخرين عند حقوؽ لبعضهم بقي وإف عليو، وال لو ال كفافاً  كاف لآلخر منهما واحد
 .أخذىا

 اهلل صلى الرسوؿ يدي بين فقعد رجل جاء) : قالت عائشة، عن الترمذي سنن ففي
 ويعصونني، ويخونني، يكذبونني، مملوكين لي إف اهلل، رسوؿ يا: فقاؿ وسلم، عليو

 كاف إذا: " وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ منهم؟ أنا فكيف وأضربهم، وأشتمهم
 عقابك كاف فإف إياىم، وعقابك وكذبوؾ، وعصوؾ خانوؾ ما يحسب القيامة يـو

                                                           

 األوسطوفي  ،(ٖٗٓ٘ٔ) الكبير في  الطبراني، و (ٕٗٔٗ رقم ، ٚٓٛ/ٕ) ماجو ابن أخرجو ٔ
/ ٙ) والبيهقي ،(ٕٚ/ ٕ) والحاكم (،ٜٕٗٔ/ٖ) الكامل في عدي وابن ،(ٜٜٕ٘،  ٕٜٕٔ)

والحديث قاؿ عنو المنذري في الترغيب  (ٖٚ٘٘ رقم ، ٚٓ٘/ٖ) الديلمى(، و ٕٖٖ/ ٛ و ٕٛ
(، والهيتمي في الزواجر ٕٙٔ(: إسناده حسن، وكذا قاؿ الدمياطي في المتجر الرابح )ٙٗ/ٖ)
 (، وقاؿ األرنؤوط ومن معو فيٙٗ٘ٙ(، وصححو العبلمة األلباني في صحيح الجامع )ٕٚٗ/ٔ)

 (: حديث صحيح.ٜٓٗ/ٖتحقيق سنن ابن ماجة )
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 ذنبهم دوف إياىم عقابك كاف وإف. عليك وال لك، ال كفافاً  كاف ذنوبهم بقدر إياىم
"  الفضل منك لهم اقتص ذنوبهم، فوؽ إياىم عقابك كاف وإف لك، فضبلً  كاف

 أما: " وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ لو فقاؿ، ويبكى يهتف وجعل الرجل، فتنحى
 َكافَ  َوِإف َشْيًئا نَػْفسٌ  ُتْظَلمُ  َفبَل  اْلِقَياَمةِ  لِيَػْوـِ  اْلِقْسطَ  اْلَمَوازِينَ  َوَنَضعُ : )تعالى قولو تقرأ

َنا َخْرَدؿٍ  مّْنْ  َحبَّةٍ  ِمثْػَقاؿَ   .ٔ[ (ٚٗ: األنبياء( ]َحاِسِبينَ  بَِنا وََكَفى ِبَها َأتَػيػْ
 ويجتنبوه يتركوه أف اليـو ذلك يخافوف الذين بالعباد فحري الظلم شأف ىذا كاف ولما
 ففي القيامة، يـو في ظلمات يكوف الظلم أف وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ أخبر وقد

 اهلل صلى النبي عن عنهما، اهلل رضي عمر بن اهلل عبد عن ومسلم البخاري صحيح
 ( . القيامة يـو ظلمات الظلم ): قاؿ وسلم عليو
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف اهلل عبد بن جابر عن (ٕٛٚ٘) مسلم صحيح وفي

 ( . القيامة يـو ظلمات الظلم فإف الظلم، اتقوا ): وسلم
                                                           

 والبيهقى( ، ٖ٘ٙٔ رقم ، ٕٖٓ/٘) والترمذى ،( ٕٗٗٗٙ رقم ، ٕٓٛ/ٙ) أحمد أخرجو ٔ
 الذىبي وقاؿ ، ضعفو إلى الترمذي أشار والحديث( ٙٛ٘ٛ رقم ، ٖٚٚ/ٙ) اإليماف شعب فى
 الحافظ وأقره باطل ىذا( : ٛٗٗ/ٕ) الميزاف في وقاؿ جدا منكر ىذا( : ٜ٘ٗ/ٗٔ) السير في
: قراد غزواف بن عبدالرحمن ترجمة في( ٔٛ٘/ٕ) أيضا الميزاف في وقاؿ ،( ٕٕ/٘) اللساف في

 روى: الحاكم أحمد أبو وقاؿ ، موضوع حديث ىذا: فقاؿ ىذا حديثو عن صالح بن أحمد سئل
 منو القلب في يتخالج يخطئ، كاف: حباف ابن وقاؿ ، الحديث ىذا يعني منكرا حديثا الليث عن

 الحافظ وقاؿ ، المماليك قصة عائشة عن عروة، عن الزىري، عن مالك، عن الليث، عن لروايتو
 عجبلف، بن زياد عن الليث، عن رواه وإنما سنده، في أخطأ":  الباري فتح مقدمة"  في حجر ابن
 الكنى"  في أحمد أبو والحاكم مالك، غرائب في الدارقطني بينو مرسبل، عباس ابن مولى زياد عن
 ىذا يعني عليو يتابع ال بحديث الليث عن ينفرد قديم، قراد: الخليلي وقاؿ. واحد وغير" 

:  الترغيب في قاؿ فقد المنذري أما المسند، تحقيق في معو ومن األرنؤوط وضعفو الحديث،
 بو احتج ثقة نوح أبا يكنى ىذا الرحمن عبد ثقات ورواتهما متصبلف والترمذي أحمد إسناد

 في األلباني العبلمة وصححو ، ومسلم البخاري بهم احتج ثقات أحمد رجاؿ وبقية البخاري
 ( .ٖٙٓٙ)و( ٜٕٕٓ) الترغيب صحيح
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 .الدماء شأف عظم :الثاني المطلب
 الذي الطريق غير في بعض دـ بعضهم العباد يسفك أف اهلل عند األمور أعظم من

 عن ،رضي اهلل عنو مسعود ابن عن الصحيح الحديث ففي وتعالى، تبارؾ اهلل شرعو
 ىذا رب، يا: فيقوؿ الرجل، بيد آخذاً  الرجل يجيء ): قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي
 ويجيء، لي فإنها: فيقوؿ، لك العزة لتكوف قتلتو: فيقوؿ قتلتو؟ لم: فيقوؿ: قتلني
: فيقوؿ قتلتو؟ لم: اهلل فيقوؿ، قتلني ىذا إف رب، أي: فيقوؿ الرجل، بيد آخذاً  الرجل
 .ٔ( بإثمو فيبوء لفبلف، ليست إنها: فيقوؿ، لفبلف العزة لتكوف

 يجيء ): وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ ،رضي اهلل عنهما عباس ابن عنو 
، تشخب وأوداجو بيده، ورأسو ناصيتو القيامة، يـو بالقاتل المقتوؿ ًَ  يا: فيقوؿ دمًا

 .ٕ( العرش من يدنيو حتى قتلني؟ فيم ىذا سل رب،
 .العباد بين فيو يقضى شيء أوؿ تكوف فإنها الدماء أمر ولعظم

                                                           

 فى نعيم وأبو ،(٘ٚٓٓٔ رقم ، ٜٙ/ٓٔ) والطبرانى ،(ٜٜٖٚ رقم ، ٗٛ/ٚ) النسائى أخرجو ٔ
 ، ٖٔٗ/ٗ) شعبال ىوف ،(ٜٚ٘ٙٔ رقم ، ٜٔٔ/ٛ) في الكبرى والبيهقى ،(ٚٗٔ/ٗ) الحلية

(، وقاؿ الشيخ أحمد ٜٕٛٙالصحيحة ) والحديث صححو العبلمة األلباني في (ٕٖٛ٘ رقم
(: إسناده صحيح، وحسنو العبلمة الوادعي في الصحيح ٖ٘٘/ٔشاكر في عمدة التفسير )

 (.٘ٚٛالمسند مما ليس في الصحيحين )

 ،(ٛٛٗ رقم ٕٕٛ/  ٔ) مسنده في والحميدي ،(ٕٕٕ/ٔ) المسند في أحمدأخرجو  ٕ
 ، ٗٚٛ/ٕ) ماجو وابن ،(٘ٓٓٗ رقم ، ٚٛ/ٚ) والنسائى ،(ٜٕٖٓ رقم ، ٕٓٗ/٘) والترمذى

 ؿ/  ٕ) تفسيره في حاتم أبي وابن ،(ٖٚٔص) والمنسوخ الناسخ في والنحاس ،(ٕٕٔٙ رقم
 المنذري عنو قاؿحسنو الترمذي، و  والحديث( ٕٗ رقم ، ٚٗ/ٓٔ) والضياء ،(ب/  ٓٚٔ

وصححو  ،( ٖٔٓٛ) الجامع صحيح في األلباني العبلمة وصححو الصحيح، رواة رواتو: والهيثمي
 معو ومن األرنؤوط وقاؿ(، ٗٛ٘العبلمة الوادعي في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين )

  .حسن إسناد وىذا صحيح، حديث( : ٕٔٗ/٘) المسند تحقيق في
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 اهلل صلى النبي أف عنو اهلل رضي مسعود بن اهلل عبد عن ومسلم البخاري روى فقد
 ( . الدماء في القيامة يـو الناس بين يقضى ما أوؿ: " قاؿ وسلم عليو

 إنما البداءة فإف الدـ، أمر عظم الحديث وفي(: " ٜٖٚ/ٔٔ)قاؿ الحافظ في الفتح 
 البنية وإعبلـ المصلحة، وتفويت المفسدة عظم بحسب يعظم والذنب باألىم، تكوف

 ا.ىػ"  ذلك في غاية اإلنسانية
 ابن قاؿ الصبلة، العبد عليو يحاسب ما أوؿ أف وحديث الحديث ىذا بين تعارض وال

 ما أوؿ إف: " رفعو ىريرة أبي حديث ىذا يعارض وال(: " ٜٖٙ/ٔٔ)في الفتح  حجر
 األوؿ ألف السنن، أصحاب أخرجو الحديث"  صبلتو القيامة يـو العبد بو يحاسب
 .الخلق بمعامبلت يتعلق ما على محموؿ
 ابن حديث في روايتو في النسائي جمع وقد. الخالق بعبادة يتعلق فيما: والثاني
 بين يقضى ما وأوؿ صبلتو، عليو العبد يحاسب ما أوؿ: " ولفظو الخبرين، بين مسعود
 ا.ىػ"  الدماء في الناس

 .بعض من بعضها للبهائم االقتصاص :الثالث المطلب
 القرناء، من الجماء يومئذ ليقيد وإنو والبهائم، واإلنس الجن: خلقو بين اهلل يقضي" 

 يقوؿ ذلك فعند تراباً، كونوا: اهلل قاؿ ألخرى واحدة عند تبعة يبق لم إذا حتى
 [ .ٓٗ: النبأ( ]تراباً  كنت ليتني يا: )الكافر

 رواية وفي يرفعو، ىريرة أبي إلى بإسناده تفسيره في جرير ابن أخرجو حديث ىذا
: قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن ىريرة أبي عن أيضاً  جرير ابن أخرجها أخرى

 كونوا: والطير للبهائم يقوؿ وإنساف، وطائر دابة كل كلهم، الخلق يحشر اهلل إف" 
 [ ".ٓٗ: النبأ( ]تراباً  كنت ليتني يا: )الكافر يقوؿ ذلك فعند تراباً،
 األديم، مد القيامة يـو كاف إذا ): قاؿ عمرو بن اهلل عبد عن أيضاً  جرير ابن وعن

 للشاة يقتص الدواب، بين القصاص يحصل ثم والوحش، والبهائم الدواب وحشر



 - 410 - 

 كوني: لها قاؿ الدواب، بين القصاص من فرغ فإذا نطحتها، القرناء الشاة من الجماء
 .ٔ([ ٓٗ: النبأ( ]تراباً  كنت ليتني يا: )الكافر يقوؿ ذلك فعند قاؿ تراباً،

                                                           

 - ٚٔ/  ٖٓ" )  تفسيره"  في جرير ابن أخرجو (:ٜٙٙٔقاؿ العبلمة األلباني في الصحيحة ) ٔ
 رجل عن القرظي كعب بن محمد عن زياد بن يزيد عن المدني رافع بن إسماعيل طريق من(  ٛٔ
 ىريرة أبي عن األنصار من

 ضعيف: "  الحافظ قاؿ ، المدني رافع بن إسماعيل ، ضعيف إسناد ىذا و:  قلت . بو مرفوعا
 برقاف بن جعفر طريق من جرير ابن فأخرجو توبع قد لكنو أعرفو لم األنصاري الرجل و" .  الحفظ

 إنساف و طائر و دابة كل ، كلهم الخلق يحشر اهلل إف: "  قاؿ ىريرة أبي عن األصم بن يزيد عن
 يقوؿ ذلك فعند ، ترابا كونوا:  الطير و للبهائم يقوؿ ،

 مسلم رجاؿ ثقات رجالو و ، صحيح إسناد ىذا و:  قلت (* " . ترابا كنت ليتني يا: *)  الكافر
 يقاؿ ال ألنو للمرفوع قوي شاىد فإنو موقوفا كاف إف و ىو و الصنعاني محمد ىو و ثور ابن غير
 بن اهلل عبد عن المغيرة أبي عن عوؼ طريق من أيضا جرير ابن عند ما لو يشهد و.  الرأي قبل من

 يحصل ثم ، الوحش و البهائم و الدواب حشر و األديم مد القيامة يـو كاف إذا:  قاؿ عمرو
 القرناء الشاة من الجماء للشاة يقتص ، الدواب بين القصاص
 يقوؿ ذلك فعند:  قاؿ ، ترابا كوني:  لها قاؿ الدواب بين القصاص من فرغ فإذا ، نطحتها
 أبي غير الشيخين رجاؿ ثقات رجالو ، جيد إسناد و:  قلت (* . ترابا كنت ليتني يا: *)  الكافر
 القواس ىو و ىذا المغيرة

 أحدا أعلم ال: المديني ابن قاؿ و ، التميمي سليماف لينو: "  الميزاف في الذىبي قاؿ ، يسمى ال
/  ٗ" )  التعديل و الجرح"  في كما ثقة إنو:  معين ابن قاؿ لكن:  قلت " . عوؼ غير عنو روى

 في و . توفيقو على هلل الحمد و ، اإلسناد فثبت ،"  الثقات"  في حباف ابن ذكره و ( ٜٖٗ/  ٕ
: ) اآلتي الحديث في منها عليو وقفت ما سأذكر ، كثيرة أحاديث بينها القصاص و البهائم حشر
( قاؿ العبلمة  الذرة من الذرة حتى و ، القرناء من الجماء حتى ، بعض من بعضهم الخلق يقتص

 حماد حدثنا الصمد عبد حدثنا( :  ٖٖٙ/  ٕ)  أحمد أخرجو(: ٜٚٙٔاأللباني في الصحيحة )
 . فذكره:  قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف ىريرة أبي عن عقيل بن يحيى عن واصل عن

 و.  عيينة أبي مولى ىو واصل و.  مسلم رجاؿ ثقات كلهم رجالو ، صحيح إسناد ىذا و:  قلت
 قاؿ الحديث و . البصري الوارث عبد ابن ىو الصمد عبد و.  البصري سلمة ابن ىو حماد
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( : "  ٕٔٓ/  ٗ" )  الترغيب"  في للمنذري تبعا(  ٕٖ٘/  ٓٔ" )  الزوائد مجمع"  في الهيثمي
 بن العبلء طريق من"  الصحيح"  في أصلو و:  قلت " . الصحيح رجاؿ رجالو و ، أحمد رواه
 للشاة يقاد حتى القيامة يـو أىلها إلى الحقوؽ لتؤدف: "  بلفظ ىريرة أبي عن أبيو عن الرحمن عبد

 ٕٜٕ/  ٗ)  الترمذي و( .  ٜٔ - ٛٔ/  ٚ)  مسلم أخرجو" .  القرناء الشاة من الجلحاء
: "  الترمذي قاؿ و.  بو عنو طرؽ من(  ٔٔٗ و ٖٔٓ و ٖٕ٘/  ٕ)  أحمد و ( التحفة بشرح
 القرناء الشاة من الجماء للشاة يقتص حتى: "  ألحمد لفظ في و" .  صحيح حسن حديث
 عن:  لهيعة ابن فقاؿ ، أخرى طريق لو و.  مسلم شرط على أيضا صحيح إسناده و".  تنطحها

 بيده نفسي الذي و أال: "  بلفظ مرفوعا ىريرة أبي عن حجيرة أي عن السمح أبي دراج
(  ٜٕٓ/ ٕ)  أحمد أخرجو" .  انتطحتا فيما الشاتاف حتى ، القيامة يـو شيء كل ليختصمن

 و الحفظ سيء لهيعة ابن فإف ، لغيره يعني لعلو و:  قلت " . حسن: "  المنذري قاؿ بإسناد
 جابر فيو و: "  الهيثمي قاؿ ، بنحوه"  األوسط"  في الطبراني رواه و . السمح أبو دراج كذلك

 أبي ابن و المنذر ابن و جرير ابن و حميد بن عبد أخرجو و" .  ضعيف ىو و ، الجعفي يزيد بن
 يـو كلهم الخبلئق يحشر: "  قاؿ أيضا ىريرة أبي عن"  البعث"  في البيهقي و حاتم

 القرناء من للجماء يأخذ أف اهلل عدؿ من فيبلغ ، شيء كل و الطير و الدواب و البهائم و القيامة
 السيوطي أورده(* " :  ترابا كنت ليتني يا: *)  الكافر يقوؿ حين فذلك ترابا كوني:  يقوؿ ثم ،

)  جرير ابن عند ىو و عادتو ىي كما إسناده على يتكلم لم و(  ٖٓٔ/  ٙ" )  المنثور الدر"  في
 ، السابقة للطرؽ مرفوعا عنو قطعا صحيح منو الشاىد موضع و قريبا سبق كما قوي(  ٚٔ/  ٖٓ

 : اآلتية لشواىده و
 أحمد أخرجو . األخرى الطريق من ىريرة أبي حديث مثل مرفوعا الخدري سعيد أبي عن:  األوؿ
 ابن حاؿ عرفت قد و . عنو الهيثم أبي عن دراج حدثنا أيضا لهيعة ابن عن(  ٜٕ/  ٖ)  أيضا
 . آنفا شيخو و لهيعة
 فنطحت ، تقترناف شاتاف و ، جالسا كاف وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف ذر أبي عن:  الثاني

 ما:  لو فقيل وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فضحك:  قاؿ ، فأجهضتها األخرى إحدىما
" .  القيامة يـو لها ليقادف بيده نفسي الذي و ، لها عجبت: "  قاؿ!  اهلل رسوؿ يا يضحكك

 ىذا و.  عنو شرحبيل بن الهزيل عن ثرواف بن الرحمن عبد عن ليث عن( ٖٚٔ/٘) أحمد أخرجو
 أبي ابن ىو و ليث غير"  الصحيح"  رجاؿ ثقات رجالو ، المتابعات و الشواىد في جيد إسناد
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(  لهم رواية في و)  لو أشياخ عن الثوري منذر فرواه ، توبع قد لكنو و الختبلطو ضعيف ، سليم
 ، يدري اهلل لكن:  قاؿ ، ال: قاؿ ؟ تنطحاف فيم تدري ىل!  ذر أبا يا: " وفيو مختصرا ذر أبي عن

 ، عندي صحيح إسناد ىذا و:  قلت ( . ٕٙٔ/  ٘)  أيضا أحمد أخرجو" .  بينهما وسيقضي
 ، التابعين من جمع ىم و يسموا لم الذين األشياخ غير الشيخين رجاؿ ثقات كلهم رجالو فإف

 الرواية في قولو ذلك في يخدج ال و ، الحديث ىذا رواية على الجتماعهم بحالهم الجهل يغتفر
 الثقة زيادة و ، األكثر في يدخل األقل ألف الروايتين بين منافاة ال فإنو"  لو أشياخ: "  األولى
 المختصرة و المطولة الرواية عقب فقاؿ ، الهيثمي على األخرى الرواية ىذه خفيت قد و ، مقبولة

: 
 ليث فيو و"  األوسط المعجم"  في الطبراني كذلك و األولى بالرواية البزار و أحمد كلو رواه" 
 و عائشة أبي ابن شيخو غير الصحيح رجاؿ أحمد رجاؿ بقية و) ! (  مدلس ىو و ، سليم أبي بن
 " ! يسم لم راو فيها و ، الصحيح رجاؿ الثانية الرواية رجاؿ و ، ثقة ىو

 من لتقتص الجماء إف: "  قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف عفاف بن عثماف عن:  الثالث
 بن العواـ عن شعبة حدثنا نصير بن حجاج عن(  ٕٚ/  ٔ)  أحمد أخرجو" .  القيامة يـو القرناء
 ثقات رجالو إسناد ىذا و:  قلت . عنو النهدي عثماف أبي عن - ثعلبة بن قيس بني من - مراجم

 " . التقريب"  في كما ضعيف ىو و نصير بن حجاج غير
 يقتص حتى القيامة يـو اهلل عدؿ من ليبلغ إنو: "  بلفظ مرفوعا أوفى أبي بن اهلل عبد عن:  الرابع

 أخبرنا سناف بن علي عن(  ٕٜٛ٘" )  األوسط"  في الطبراني أخرجو " . القرف ذات من للجماء
 بن اهلل عبد عن السائب بن عطاء عن الواسطي عمراف بن اهلل عبد حدثنا الواسطي محمد بن بشر
 ، محمد بن بشر إال عنو ال و ، عمراف بن اهلل عبد إال عطاء عن يروه لم: "  قاؿ و ، أوفى أبي

 " األوسط"  في الطبراني رواه: "  الهيثمي قاؿ" .  سناف بن علي بو تفرد
 " . اختلط السائب بن عطاء و أعرفهم لم من فيو و

 ٕٔٗٔ)  " الكبير"  في الطبراني أخرجو.  قبلو الذي الحديث نحو مرفوعا ثوباف عن:  الخامس
 رجالو بقية و بو بأس ال أف أرجو:  عدي ابن قاؿ و ، جماعة ضعفو قد و ربيعة بن زيد فيو و( 

 . ثقات
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 ): قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن ىريرة أبي عن صحيحو في مسلم وأخرج
 .( القرناء الشاة من الجلحاء للشاة يقاد حتى القيامة، يـو أىلها إلى الحقوؽ لتؤدف

 عن عنو اهلل رضي ىريرة أبي عن الصحيح رجاؿ رجالو بإسناد مسنده في أحمد وأخرج
 من الجماء حتى بعض من بعضهم الخلق يقتص: " قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي

 ". الذَّرة من الذَّرة وحتى القرناء،
 شيء كل ليختصمن بيده نفسي والذي أال: " يرفعو ىريرة أبي عن أيضاً  المسند وفي

 ". انتطحتا فيما الشاتاف حتى القيامة، يـو
 شاتين رأى وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف ذر أبي عن صحيح بإسناد أحمد وروى

 تنطحاف؟ فيم تدري ىل ذر، أبا: فقاؿ تنطحاف،
وىذه األحاديث مخرجو في  ( بينهما وسيقضي يدري، اهلل ولكن: قاؿ .ال: قاؿ

 .الحاشية
 ىذا العلم أىل من كثير على أشكللقد  مكلفة؟ غير وىي البهائم من يقتص كيف
 من لبعضها واالقتصاص البهائم حشر من وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ ذكره الذي
 . بعض

 مسلم شرح"  في النووي قاؿ( فائدة) (:ٜٚٙٔقاؿ العبلمة األلباني في الصحيحة )
 يـو إعادتها و القيامة يـو البهائم بحشر تصريح ىذا: "  الترجمة حديث تحت" 

 من و ، المجانين و األطفاؿ يعاد كما و اآلدميين من التكليف أىل يعاد كما القيامة
 إذا و: )  تعالى اهلل قاؿ ، السنة و القرآف دالئل تظاىرت ىذا على و.  دعوة تبلغو لم

 ال و عقل ظاىره على إجرائو من يمنع لم و الشرع لفظ ورد إذا و(  حشرت الوحوش
 في اإلعادة و الحشر شرط من ليس و: العلماء قاؿ ،ظاىره على حملو وجب ، شرع

 من ىو فليس للجلحاء القرناء من القصاص وأما. والثواب العقاب و المجازاة القيامة
 بالمد(  الجلحاء)  و ، مقابلة قصاص ىو بل عليها تكليف ال إذ التكليف، قصاص

)  األزىار مبارؽ في الملك ابن نحوه وذكر"  أعلم واهلل . لها قرف ال التي الجماء ىي
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/  ٗ)  المرقاة في القاريء علي الشيخ العبلمة عنو ونقل. مختصرا(  ٖٜٕ/  ٕ
 اهلل إف: قلنا ؟ منها يقتص فكيف ، مكلفة غير الشاة:  قيل فإف"  :قاؿ أنو(  ٔٙٚ
 ال الحقوؽ أف العباد إعبلـ منو الغرض و يفعل عما يسأؿ ال و يريد لما فعاؿ تعالى
 و ، حسن وجو ىو و: "  القاريء قاؿ" .  الظالم من المظلـو حق يقتص بل تضيع
.  موضعو غير في وقع(  الغرض)  بػ الحكمة عن التعبير أف إال مستحسن، توجيو

 المكلفين، كافة بين العدالة كماؿ على المبالغة بطريق دالة القضية أف األمر وجملة
 من العقوؿ بذوي فكيف ، التكليف عن الخارجة الحيوانات حاؿ ىذا كاف إذا فإنو

 " . ؟ والضعيف والقوي ، الشريف و الوضيع
 الرأي بمجرد الكبلـ علماء بعض من األحاديث ىذه كل ترد أف المؤسف ومن: قلت

 أبي عن الحديث ساؽ أف بعد فقاؿ!  األلوسي العبلمة إليو يجنح أف منو أعجب و ،
 إذا و)  آية تفسيره عند الترجمة بلفظ أحمد رواية من و مسلم رواية من ىريرة

 الغزالي اإلسبلـ حجة وماؿ(: " ٖٙٓ/ٜ) المعاني روح تفسيره في(  حشرت الوحوش
 و ، بوجو لكرامة أىبل ال و مكلفا كونو لعدـ الثقلين غير يحشر ال أنو إلى جماعة و

 من غيرىما حشر على يدؿ عليها معوؿ سنة أو كتاب من نص الباب ىذا في ليس
 التفسير مخرج يخرج لم لكنو صحيحا كاف إف و الترمذي و مسلم خبر و ، الوحوش

 أجـز ال و أميل القوؿ ىذا إلى و.  التاـ العدؿ عن كناية يكوف أف يجوز و لآلية
 " . أعلم تعالى اهلل و.  الجملة في مستندا يصلح ما لهم ألف باألوؿ القائلين بخطأ
 ما خبلؼ على ألنو جدا غريب منو وىو - عنو و عنا اهلل عفا - قاؿ كذا:  قلت
 نهج على الكتاب آيات تفسير في الجادة سلوؾ من ، المذكور كتابو في عنو نعرفو

 على الحديث يفسر أف على ىنا حملو الذي فما ، تعطيل أو تأويل دوف ، السلف
 ىذا أليس ، التاـ العدؿ عن كناية على يحملو أف و ، ظاىره عليو يدؿ ما خبلؼ
 تبعا ىو فيقوؿ ، القرناء الشاة من الجماء للشاة يقاد بأنو المصرح للحديث تكذيبا
 وقفنا لو يقاؿ كلو ىذا و.  الجماء للشاة يقاد ال أي! ...  كناية إنو:  الكبلـ لعلماء
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 كحديث األخرى الروايات إلى بو انتقلنا إذا أما ، المذكورة مسلم رواية عند بالنظر
 و حقيقة ىو المذكور القصاص أف في قاطعة فإنها ، غيره و ذر أبي حديث و الترجمة

 : السابق بقولو أشار فقد ، النووي اإلماـ اهلل ورحم ، كناية ليس
 حملو وجب شرع ال و عقل ظاىره على إجرائو من يمنع لم و الشرع لفظ ورد إذا و" 

 " . ظاىره على
 من وكثير الفبلسفة أنكر التأويل ىذا وبمثل المذكور التأويل رد إلى بهذا أشار:  قلت

 و عرشو على وعلوه القيامة يـو لربهم المؤمنين رؤية غيرىم و كالمعتزلة الكبلـ علماء
 آيات من ذلك غير و . القيامة يـو تعالى مجيئو و ليلة كل الدنيا السماء إلى نزولو

 من لبعضها االقتصاص و البهائم بحشر فالقوؿ ، بالجملة و.  أحاديثها و الصفات
 ذكر كما الجمهور إليو ذىب أف جـر فبل ، غيره يجوز ال الذي الصواب ىو بعض

 في الشوكاني جـز بو و ،(  ٕٔٛ/  ٜ" )  تفسيره"  من آخر مكاف في نفسو األلوسي
 توحش ما الوحوش(: " ٖٚٚ/٘) فقاؿ القدير، فتح تفسيره من التكوير"  آية تفسير

 فيقتص ، بعض من بعضها يقتص حتى بعثت،(  حشرت)  معنى و البر، دواب من
 الوحوش لحشر النافية المتقدمة األلوسي بكلمة اغتر قد و" .  القرناء من للجماء

 ص ٜٛ العدد ، الثانية السنة اإلسبلمي الوعي مجلة في"  الفتاوي باب"  محرر
 قلة و التقليد شـؤ من ذلك و ، عليها معتمدا لها مرتضيا ، عنو فنقلها ، ٚٓٔ

 . التوفيق ولي ىو و المستعاف اهلل و.  التحقيق
 بعض؟ من بعضهم للمؤمنين يقتص متى :الرابع المطلب

 اهلل رسوؿ عن عنو اهلل رضي الخدري سعيد أبي عن (ٕٓٗٗ) البخاري صحيح في
 الجنة بين بقنطرة حبسوا النار، من المؤمنوف خلص إذا ): قاؿ وسلم عليو اهلل صلى

بوا، نقوا إذا حتى الدنيا، في بينهم كانت مظالم فيتقاصوف والنار،  لهم أذف وىذّْ
 بمنزلو أدؿ الجنة في بمسكنو ألحدىم بيده، محمد نفس الذي فو الجنة، بدخوؿ
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 أنها يظهر الذي( بقنطرة)قولو  (:ٜٙ/  ٘)في الفتح  الحافظ قاؿ، ( الدنيا في كاف
 . والجنة الصراط بين غيره من تكوف أف ويحتمل ، الجنة يلي مما الصراط طرؼ
 ما تتبع:  بو والمراد ، القصاص من ، يتفاعلوف:  المهملة بتشديد( فيتقاصوف) وقولو
 . ببعض بعضها وإسقاط ، المظالم من بينهم
"  ىنا للمستملي ووقع ، التنقية من ، قاؼ بعدىا ، النوف بضم( نقوا إذا حتى) وقولو

 . التقاص أكملوا:  أي ، المهملة وتشديد والقاؼ المثناة بفتح تقصوا
 ا.ىػ ببعض بعضها بمقاصصة اآلثاـ من خلصوا:  أي( وىذبوا) قولو

 أوقف الصراط على عامة المؤمنوف عبر إذا (:ٖٙٗ/ٖوقاؿ علماء اللجنة الدائمة )
 الجنة دخوؿ من ومنعوا والنار الجنة بين بمكاف للمؤمنين مظالم عليو كاف من منهم
، ويعطى الظالم حسنات من فيؤخذ ظلمو ممن للمظلـو يقضى حتى  إذا حتى المظلـو
 ىذا ظاىر فإف ألحد عليو مظلمة ال من أما الجنة، بدخوؿ لهم أذف وطهروا نقوا

 ببل الجنة يدخلوف المؤمنين بعض أف على الدالة األحاديث من وغيره الحديث
 .يوقف ال فإنو عذاب وال حساب

 منو فخبر{  مقضيا حتما ربك على كاف واردىا إال منكم وإف: } تعالى قولو وأما
 كل مرور وذلك جهنم، سيرد إال منهم أحد ال بأنو وكافرىم مسلمهم الناس عن تعالى
 السرعة في متفاوتا مرورا كالقنطرة جهنم متن على المضروب الصراط على منهم

 فيها ويدع النار، من المؤمنين اهلل فينجي فيها، والسقوط النار من والنجاة والبطء
 فيها الظالمين ونذر اتقوا الذين ننجي ثم}  اآلية ىذه عقب تعالى قاؿ كما الكافرين،

 راد ال مبرما، قضاء عليها بو وقضى الجزاء ىذا نفسو على سبحانو أوجب وقد { جثيا
 (. ٖٕٚا.ىػ القيامة الكبرى )ص لحكمو تبديل وال تعالى لقضائو
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 (وجل عز اهلل إلى بالنظر اإليماف في باب)
 يحتجب وأنو اآلخرة في ربهم يروف المؤمنين إف: السنة أىل قوؿ ومن: محمد قاؿ
(، َوزِيَاَدةٌ  اَْلُحْسَنى َأْحَسُنوا لِلَِّذينَ ) وجل عز وقاؿ يرونو، فبل والمشركين الكفار عن

 يَػْوَمِئذٍ  رَبِّْهمْ  َعنْ  ِإنػَُّهمْ  َكبلَّ ): وقاؿ(، نَاِظَرةٌ  رَبػَّْها نَاِضَرٌةِإَلى يَػْوَمِئذٍ  ُوُجوهٌ ) وقاؿ
 .الخبير اللطيف وىو األبصار يدرؾ وىو األبصار تدركو ال من فسبحاف( َلَمْحُجوبُوفَ 

 بن وكيع عن معاوية، بن موسى عن وضاح، ابن عن اهلل، عبد بن أحمد وحدثنا - ٕ٘
، أبي بن قيس عن خالد، أبي بن إسماعيل عن الجراح،  اهلل عبد بن جرير عن حاـز
: فقاؿ البدر ليلة وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عند كنا): قاؿرضي اهلل عنو  البجلي

 في تضاموف ال القيامة يـو ربكم تروف ىكذا: قاؿ نعم،: قلنا? القمر ىذا تروف ىل
 .ٔ(رؤيتو
 بن سفياف حدثنا: قاؿ المروزي الحسن بن حسين حدثنيو : وضاح ابن قاؿ - ٖ٘

 يا قالوا) :قاؿ ؤضي اهلل عنو ىريرة أبي عن أبيو، عن صالح، أبي بن سهيل عن عيينة
 وليس البدر ليلة القمر رؤية في تضاروف ىل: قاؿ? القيامة يـو ربنا نرى ىل اهلل رسوؿ
 وليس الظهيرة، في الشمس رؤية في تضاروف فهل: قاؿ ال،: قالوا? حجاب دونو

 رؤية في تضاروف كما إال رؤيتو في تضاروف فبل: قاؿ ال،: قالوا? حجاب دونها
 .ٕ(أحدىما

 ىاروف بن يزيد حدثنا: قاؿ الموصلي نوح بن إبراىيم وحدثني: قاؿ وضاح ابن - ٗ٘
 صهيب عن ليلى، أبي بن الرحمن عبد عن البناني، ثابت عن سلمة، بن حماد عن

 نودواالجنة  الجنة أىل دخل إذا): قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي عن ،رضي اهلل عنو
 وينجنا الجنة ويدخلنا وجوىنا يبيض ألم? ىو وما: قالوا موعدا لكم إف الجنة أىل يا

                                                           

(، ٖٚ٘،  ٗ٘٘إسناد المصنف فيو ضعف، والحديث صحيح قطعا، فقد أخرجو البخاري ) ٔ
 (.ٗٗٙومسلم )

 (.ٜٕٛٙإسناد المصنف فيو ضعف، والحديث صحيح قطعا، فقد أخرجو مسلم ) ٕ
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 شيئا اهلل أعطاىم ما فواهلل إليو، فينظروف فيظهر الحجاب فيكشف: قاؿ? النار من
 .ٔ(وزيادة الحسنى أحسنوا للذين: اآلية ىذه تبل ثم منو، إليهم أحب

                                                           

 حرؼ اليسيرة جدااأل من وىو(، ٔٛٔإسناد المصنف فيو ضعف، والحديث أخرجو مسلم ) ٔ
( ٖ٘ٓ-ٖٖٓص) والتتبع اإللزامات في كما مسلم األماـ على الدارقطني اإلماـ انتقدىا التي

 عن مرفوعا ىكذا يروه لم: وغيرىما الدمشقي مسعود وأبو الترمذي عيسى أبو قاؿ غيره، ووافقو
 ثابت عن واقد بن وحماد زيد، بن وحماد المغيرة، بن سليماف ورواه سلمة، بن حماد غير ثابت

 المزي ونقل صهيب، ذكر وال وسلم عليو اهلل صلى النبي ذكر فيو ليس قولو من ليلى أبي ابن عن
 الفتح في الحافظ ونقل ، عنو وسكت الدمشقي مسعود أبو كبلـ( ٜٛٔ/ٗ) األشراؼ تحفة في

 والتتبع اإللزامات على تعليقو في مقبل الشيخ وقاؿ عنو، وسكت الترمذي كبلـ( ٖٚٗ/ٛ)
 في الناس أثبت سلمة بن حماد كاف وإف الجماعة رواية ترجيح ىو لي يظهر فالذي وبعد(: ٖ٘ٓ)

 واهلل. الجماعة إلى منو أقرب الواحد إلى والخطأ التقريب في كما بآخره حفظو تغير فإنو ثابت
 . أعلم

 الدمشقي مسعود وأبو الترمذي عيسى أبو قاؿ( "ٕٙ/ٓٔ) مسلم شرح قاؿ فقد النووي اإلماـ أما
 وحماد المغيرة، بن سليماف ورواه سلمة، بن حماد غير ثابت عن مرفوعا ىكذا يروه لم: وغيرىما

 عليو اهلل صلى النبي ذكر فيو ليس قولو من ليلى أبي ابن عن ثابت عن واقد بن وحماد زيد، بن
 في قدمنا فقد الحديث صحة في بقادح ليس ىؤالء قالو الذي وىذا صهيب، ذكر وال وسلم

 من والمحققوف األصوؿ وأصحاب الفقهاء إليو ذىب الذي المختار الصحيح المذىب أف الفصوؿ
 وبعضهم متصبل الثقات بعض رواه إذا الحديث أف: البغدادي الخطيب وصححو المحدثين

 عند مقبولة ثقة زيادة ألنهما وبالمرفوع بالمتصل حكم موقوفا وبعضهم مرفوعا بعضهم أو مرسبل،
 ا.ىػ" أعلم واهلل الطوائف كل من الجماىير

 سيما وال حافظ ثقة سلمة بن حماد( : ٕٚٗ رقم ٖٕٛ/ٔ) الجنة ظبلؿ في األلباني العبلمة وقاؿ
 ابن وصلهما زيد بن وحماد المغيرة بن سليماف ورواية أعلم واهلل حجة فزيادتو ثابت عن روايتو في

 كاف ليلى أبي ابن أف يشعر مما سلمة بن حماد رواية عن جدا مختصرة وىي تفسيره في جرير
 النصيحة وانظر أعلم واهلل بتمامة ويسوقو يسنده وتارة يسنده فبل إسناده وكذا متنو يختصر أحيانا

 (.٘ٗ-ٕٗص)
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 أبي بن يونس حدثني: قاؿ يحيى عن داود، أبي عن علي، عن أبي وحدثني - ٘٘
 ىذه الصديق بكر أبو قرأ): قاؿ البجلي سعد بن عامر عن أبيو، عن الهمداني إسحاؽ

 .ٔ(ربنا وجو إلى النظر الزيادة? الزيادة ما تدروف ىل: فقاؿ عليو قرئت أو اآلية
 عبد بن عبيدة أبي عن عمرو بن المنهاؿ عن المسعودي وحدثني: قاؿ يحيى - ٙ٘
 فإف الدنيا في الجمع إلى سارعوا): قاؿ أنو رضي اهلل عنو مسعود ابن عن عتبة، بن اهلل
 فيكونوف أبيض، كافور من كثيب في جمعة يـو كل في الجنة ألىل يبرز وجل عز اهلل
 لم شيئا الكرامة من لهم فيحدث الدنيا، في الجمع إلى كمسارعتهم القرب في منو

 .ٕ(أيضا لهم أحدث قد فيجدونو منازلهم إلى يرجعوف ثم ذلك قبل، رأوه يكونوا

                                                           

في تفسيره  والطبري ،(ٕٙ٘/ٔ) السنة في أحمد بن اهلل عبد أخرجو ،ضعيف إسناده ٔ
 ،(ٖٖٓص) الجهمية على الرد في والدارمي ،(ٖٛٔص) التوحيد في خزيمة وابن ،(ٙ٘ٔ/ٕٔ)

والدارقطني  ،(ٕٙٓ/ٔ) السنة في عاصم أبي وابن ،(ٜ٘ص) الجهمية على الرد في منده وابن
 ،(٘ٙٗ/ٖ) والبللكائي (،ٖٓٙ، رقم  ٓٔ/صٕ(، واآلجري في الشريعة )ٖٕٛ/ٔفي العلل )

اإلماـ أبو حاتم الرازي كما في العلل البنو ، واألثر قاؿ عنو (ٛٗص) اإلعتقاد في والبيهقي
 أبي عن حاـز أبي بن قيس طريق من: أيا.ىػ قلت  منكر أصل؛ لو ليس حديث ىذا (:ٕٙ/٘)

 ذكره اختبلؼ وفيو بكر، أبي عن البجلي، سعد بن عامر رواية من معروؼ والحديث. بكر
 سعد، بن عامر عن السبيعي، إسحاؽ أبي عن رواه من رواية ورجح ،(ٖٚ) العلل في الدارقطني

 رجالو صحيح موقوؼ حديث(: ٜٖٕ/ٔ، وقاؿ العبلمة األلباني في ظبلؿ الجنة )بكر أبي عن
 قاؿ كما بو بأس ال وىو نذير بن مسلم إال األولى وكذا الثانية الطريق من الشيخين رجاؿ ثقات

، قبلو المرفوع الحديث لو يشهد لكن عنعنو وقد مدلس السبيعي وىو إسحاؽ أبو لكن حاتم أبو
 يقصد الشيخ حديث صهيب المتقدـ في التعليق قبل السابق.  

 

 ،ٖٕٛ/ٜ) في الكبير الطبرانى، و (ٙٚٗرقم   ،ٜٕ٘/ٔ) السنة في أحمد بن اهلل عبد أخرجو ٕ
 تتمة- اإلبانة في بطة ابن، و (ٕ٘ٛبرقم ،ٕٚٛ/ٕ) التأويبلت إبطاؿ في يعلى وأبو ،(ٜٜٙٔ رقم
، وحسنو الذىبي في (ٙٙٔ،  ٘ٙٔرقم ) والدارقطني ،(ٖٔح ،ٕٗ/ٖ) -الجهمية على الرد

 (، ٓٙالعلو )ص
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، "أبيو من يسمع لم عبيدة وأبو الكبير، في الطبراني رواه" (:ٛٚٔ/ٕ) المجمعفي  الهيثمي قاؿو 
 (.ٖ٘ٗوضعفو العبلمة األلباني في ضعيف الترغيب )

 في ربهم المؤمنين رؤية}  حديث (:ٔٓٗ/ٙالفتاوى ))تنبيو( قاؿ عنو شيخ اإلسبلـ في مجموع 
 وما - الرؤية في كتابو في الدارقطني الحسن أبو رواه{  الدنيا أياـ من الجمعة يـو مثل في الجنة
 - األصبهاني الحافظ نعيم وأبي اآلجري بكر أبي كتاب من أكثر الباب ىذا في جمع أحدا علمنا
 ابن حديث من ماجو ابن ورواه موقوفا مسعود ابن حديث ومن مرفوعا أنس حديث من رواه

 إف}  غالبها في طرؽ ست أو طرؽ خمس من الدارقطني فرواه أنس حديث فأما.  مرفوعا مسعود
 األعياد في يرينو النساء بأف: }  بعضها في وصرح{  الدنيا في الجمعة صبلة بمقدار تكوف الرؤية
 وإسناد ؛ بذلك التصريح - وموقوفها مرفوعها - طرقو جميع ففي مسعود ابن حديث وأما{ . 

"  اإلبانة"  في بطة بن اهلل عبد أبو ورواه.  الباب ىذا أسانيد جميع من أجود مسعود ابن حديث
{ .  الجمعة من انصرافكم مقدار وذلك: }  فيو وذكر غيره من أجود أنس حديث من آخر بإسناد
.  لفظو أعلم وما أنس عن بريدة ابن عن حياف بن صالح حديث من عدي بن أحمد أبو ورواه
 بن علي حدثنا السراج العباس أبو ورواه.  لفظو يحضرني لم آخر بإسناد الزاىد عمرو أبو ورواه

 فيو وليس مالك بن أنس عن مسلم بن عثماف عن خيثمة بن زياد حدثنا بدر أبو حدثنا أشيب
 بن علي عن حزف بن الصعق عن فروخ بن شيباف عن مسنده في الموصلي يعلى أبو ورواه.  الزيادة
 من بطة وابن الخبلؿ بكر وأبو البزار بكر أبو ورواه.  لفظو أعلم وال نحوه أنس عن البناني الحكم
 كل في فلهم: }  آخره في قاؿ لكن الزيادة ىذه فيو يذكر ولم مرفوعا اليماف بن حذيفة حديث

 ما نفس تعلم فبل: }  كتابو في اهلل قوؿ وذلك - قاؿ -{  فيو كانوا ما على الضعف أياـ سبعة
 من مرفوعا أيضا بطة وابن اآلجري ورواه{ .  يعملوف كانوا بما جزاء أعين قرة من لهم أخفي

 ولو{ .  غدوا وأبكرىم الجمعة يـو إليو أسرعهم مجلسا منو وأقربهم: }  وفيو عباس ابن حديث
 أبي بن الحميد عبد حديث من ماجو وابن الترمذي ورواه ىريرة أبي حديث من آخر طريق

 نعرفو ال حديث ىذا:  الترمذي وقاؿ ىريماف أبي عن عطية بن حساف عن األوزاعي عن العشرين
 بن سويد ورواه:  وقالوا ىذا من شيئا األوزاعي عن عمرو بن سويد روى وقد.  الوجو ىذا من إال

 األحبار كعب عن معناه أيضا وروي.  سعيد عن حديث:  قاؿ:  قاؿ األوزاعي عن العزيز عبد
 يذكر ولم صحيحو في مسلم رواه قد{  الجنة سوؽ}  حديث وأصل.  الزيادة معنى وفيو موقوفا

 شديد أو قريب مقاؿ عن يخل لم منها الواحد إسناد جرد إذا عامتها األحاديث وىذه الرؤية فيو
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 وأيضا.  بها القطع يقتضي قد بل األمر؛ نفس في ثبوتها الظن على يغلب طرقها وكثرة تعددىا لكن
.  بالتوقيف يقاؿ وإنما ؛ بالرأي يقاؿ ال ىذا ومثل ذلك يوافق ما والتابعين الصحابة عن روي فقد

 أبي عن عمرو بن المنهاؿ عن المسعودي أخبرنا المبارؾ ابن عن صحيح بإسناد الدارقطني فروى
 جمعة كل في الجنة ألىل يبرز اهلل فإف الجمعة إلى سارعوا: }  قاؿ مسعود بن اهلل عبد عن عبيدة

 وأيضا{  الدنيا في الجمعة إلى تسارعهم قدر على منو قرب في فيكونوف كافور من كثيب في
 عمرو بن المنهاؿ عن المسعودي اهلل عبد بن الرحمن عبد عن سوار بن شبابة إلى صحيح بإسناد

 اهلل فإف الجمعة إلى سارعوا: }  قاؿ مسعود بن اهلل عبد عن مسعود بن اهلل عبد بن عبيدة أبي عن
 منو الدنو في فيكونوف أبيض كافور من كثيب في جمعة يـو كل في الجنة ألىل يبرز وجل عز

 فيما رأوه يكونوا لم شيئا الكرامة من لهم فيحدث الجمعة إلى الدنيا في مسارعتهم مقدار على
 سبقو وقد يوما فجاء:  قاؿ الجمعة إلى أحد يسبقو ال مسعود بن اهلل عبد وكاف:  قاؿ. {  خبل

 ىذا من صحيح بإسناد بطة ابن ورواه.  الثالث في يبارؾ اهلل إف الثالث وأنا رجبلف:  فقاؿ رجبلف
 لم شيئا الكرامة من لهم أحدث قد بما فيحدثونهم أىليهم إلى يرجعوف ثم: }  فيو وزاد الطريق
 من يسمع لم عبيدة أبا إف ويقاؿ.  وغيره الترمذي حسنو حسن إسناد ىذا{  خبل فيما رأوه يكونوا

 اهلل عبد من متكررة حاؿ وىذه أبيو أصحاب أكابر من آلثاره متلق أبيو بحاؿ عالم ىو لكن ؛ أبيو
 عبد أصحاب في يكن ولم بها المتحدث فيكثر أصحابو عند مشهورة فتكوف - عنو اهلل رضي -

 عنو ابنو برواية يحتجوف الناس صار فلهذا الواسطة ىو يكوف أف يخاؼ حتى عليو يتهم من اهلل
"  في بطة ابن رواه آخر وجو من مسعود ابن عن ىذا روي وقد.  أبيو من يسمع لم إنو قيل وإف

 بن اهلل عبد إلى قيس بن عمرو عن يزيد بن ثور عن مسلم بن الوليد عن صحيح بإسناد"  اإلبانة
 في فيكونوف أبيض كافور من كثيب في جمعة يـو كل في جنتو ألىل يبرز اهلل إف: }  قاؿ مسعود

 عن وروي{ .  قبلو يروا لم ما والكرامة الحياة من لهم فيحدث الجمعة إلى كتسارعهم منو الدنو
 طلحة أبي بن علي عن فضالة بن فرج حدثنا:  سننو في سعيد رواه"  ثالث وجو"  من مسعود ابن
 ألىل يبرز اهلل فإف ؛ الجمعات إلى الدنيا في الغدو في بكروا: }  يقوؿ كاف أنو مسعود ابن عن

 في كغدوىم الدنو في منو الناس فيكوف أبيض كافور من كثيب على جمعة يـو كل في الجنة
 نبي عن أخذه من أو نبي إال يعرفو ال أمر مسعود ابن بو أخبر الذي وىذا{ .  الجمعة إلى الدنيا
 عن أخذه يكوف أف يجوز وال وسلم عليو اهلل صلى النبي عن أخذه مسعود ابن أف بذلك فيعلم
 بو يخبرونهم فيما الكتاب أىل تصديق عن نهوا قد الصحابة أف( :  أحدىا: )  لوجوه الكتاب أىل
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 ويبني التعليم سبيل على اليهود بو أخبر بما عنو اهلل رضي مسعود ابن يحدث أف المحاؿ فمن: 
 - الصحابة أشد من كاف خصوصا - عنو اهلل رضي - مسعود ابن أف( :  الثاني. )  حكما عليو
 تشرع لم الجمعة أف( :  الثالث. )  الكتاب أىل أحاديث من يأخذ لمن إنكارا - عنهم اهلل رضي

 أف ويبعد المتقدمين األنبياء عن ىذا أخذ مثل فيبعد شريعتنا في إال ليس فيها والتبكير لنا إال
 وحسد بو والبخل العلم بكتماف الموصوفوف وىم األمة لهذه الفضيلة ىذه بمثل يحدث اليهودي

}  عن وسلم عليو اهلل صلى النبي إلى مرفوعا آخر وجو من سننو في ماجو ابن ورواه.  األمة ىذه
 أربعة رابع:  فقاؿ سبقوه قد ثبلثة فوجد الجمعة إلى مسعود بن اهلل عبد مع خرجت:  قاؿ علقمة

 يـو اهلل من يجلسوف الناس إف:  يقوؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سمعت ببعيد أربعة رابع وما
 أربعة رابع وما أربعة رابع:  قاؿ ثم والثالث والثاني األوؿ الجمعة إلى رواحهم قدر على الجمعة

 ىذا ذكروا وقد الجمعة إلى التبكير استحباب على العلماء بو استدؿ مما الحديث وىذا{ .  ببعيد
 إلى الدنيا في السابقوف:  بعضهم قاؿ{  السابقوف والسابقوف: }  قولو معاني جملة من المعنى

 ذلك وتأييد لفظو يحضرني لم فإنو ؛ قاؿ كما أو اآلخرة في المزيد يـو في السابقوف ىم الجمعات
 القيامة يـو السابقوف اآلخروف نحن: }  الصحيحين في المخرج وسلم عليو اهلل صلى النبي بقوؿ

 فالناس لو اهلل فهدانا فيو اختلفوا الذي يومهم فهذا بعدىم من وأوتيناه قبلنا الكتاب أوتوا أنهم بيد
 أوتينا أنا ألجل اآلخرة في لهم سبقنا جعل فإنو{  غد بعد والنصارى غدا اليهود:  تبع فيو لنا

 فكما التعبيد إلى لهم سابقين صرنا حتى الحق من فيو اختلفوا لما فهدينا بعدىم من الكتاب
 أشهر وىو -"  أنس حديث"  وأما.  اآلخرة في كرامتو إلى نسبقهم الدنيا في التعبيد إلى سبقناىم

 فأصح الجنة سوؽ وإتياف ورؤيتو اهلل زيارة من اآلخرة في الجمعة يـو يكوف فيما - األحاديث
 أف عنو اهلل رضي أنس عن ثابت عن سلمة بن حماد عن صحيحو في مسلم رواه ما عنو حديث
 الشماؿ ريح فتهب جمعة كل يأتونها لسوقا الجنة في إف: }  قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 بعدنا ازددتم لقد واهلل:  أىلوىم لهم فيقوؿ وجماال حسنا فيزدادوف وثيابهم وجوىهم في فتحثوا
 أنهم إال فيو ليس فهذا{ .  وجماال حسنا بعدنا ازددتم لقد واهلل وأنتم:  فيقولوف وجماال حسنا
 وجماال حسنا عنهم غيبتهم في أيضا ازدادوا أىليهم وأف وجماال حسنا يزدادوف وفيو السوؽ يأتوف
 بل ؛ مقبولة غير بعض على الحديث بعض زيادة كانت وإف.  الجنة سوؽ يأتوا لم كانوا وإف

 فيها ليس ألنو ؛ الجمعة يـو اهلل برؤية حديث الباب في يقبل ال أف فينبغي ? تعارض نوع يجعل
:  يقاؿ قد بل ؛ الجميع دوف الصحيح أصحاب أخرجو الذي ىو فإنو ىذا أنس حديث يقاـو شيء
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 بل الحديث ىذا في بو ألخبر عنها كاف وجماال حسنا الوجوه زيادة وأف خاصة اهلل رؤية كانت لو
.  وثيابهم وجوىهم في تهب التي الريح من كاف إنما والجماؿ الحسن زيادة أف ظاىره:  يقاؿ قد

 ىذا كاف وإف - ىذا ينافي ال الزيادات من األحاديث تلك في ما:  يقاؿ أف الواجب كاف وإف
 في وأخبر بشيء الحديثين أحد في أخبر إذا وأما التنافي عند يكوف إنما الترجيح فإف - أصح
 وليس.  الصواب ىو فهذا مستقل خبر بمنزلة الزيادة تلك كانت تنافيها ال أخرى بزيادة اآلخر

 األحكاـ"  في ىو إنما ذلك فإف ? نسخ ىي ىل النص في الزيادة من الفقهاء فيو اختلف مما ىذا
 كل فاجلدوا والزاني الزانية: }  تعالى اهلل قاؿ ما مثل:  وتوابعها واإلباحة والنهي األمر ىي التي" 

{  عاـ وتغريب مائة جلد بالبكر البكر}  وسلم عليو اهلل صلى النبي وقاؿ{  جلدة مائة منهما واحد
 نسخ الزيادة ىذه ىل العلماء اختلف فهنا{  عاـ وتغريب مائة جلد ابنك على: }  آلخر وقاؿ
 كما الصحيح وىو بنسخ ليست أنها على الجمهور أف مع ?{  فاجلدوا والزاني الزانية: }  لقولو

 لم مما فهذا"  المحضة األخبار"  في اآلخر على الخبرين أحد زيادة وأما.  موضعو في مقرر ىو
:  قاؿ لو رجبل فإف ؛ المزيد تناؼ لم إذا الزيادة ترد ال وأنو بنسخ ليس أنو المسلموف يختلف

 اإلطبلؽ بين ففرؽ ؛ منافاة الكبلمين بين يكن لم عالما أو عاقبل رجبل رأيت:  قاؿ ثم رجبل رأيت
 كاف وإذا" .  الخبرية األمور"  في ذلك وبين ؛"  الطلبية األمور"  في والزيادة والتجريد والتقييد
 أف كما"  سبحانو اهلل رؤية"  بعد يكوف"  السوؽ"  أف أخر أحاديث في جاء قد:  فيقاؿ كذلك
 في إليو والتوجو اهلل زيارة بعد اهلل فضل من ويبتغوف األرض في ينتشروف أنهم الدنيا في العادة

 في ذلك انحصار يقتضي ال"  وجماال حسنا وجوىهم ازدياد"  من الحديث ىذا في وما.  الجمعة
 حصل يكوف أف يجوز بل ؛ الريح في يشركوىم ولم وجماال حسنا ازدادوا قد أزواجهم فإف الريح

 بقية من مختصرا الحديث ىذا يكوف أف ويجوز ذلك قبل لهم حصل ما على زيادة الريح في
"  يكوف أف فيمكن ىذا وعلى.  بها اقترف ما مع"  تعالى اهلل رؤية"  االزدياد سبب بأف األحاديث

 إذا - والجماؿ الحسن زيادة اقتضت"  رؤية"  الجنة في منازلهن في اهلل رأين"  المؤمنات نساؤىم
 الرجاؿ كاف الدنيا في أنهم كما - أخر أحاديث في مفسرا جاء كما الرؤية ىو السبب كاف

 الظهر بصبلة اهلل إلى يتوجهن بيوتهن في والنساء ىنالك اهلل إلى فيتوجهوف المساجد إلى يروحوف
 ؛ بحسبو كل بصبلتهن نورا يزددف النساء وكذلك الصبلة بهذه الدنيا في نورا يزدادوف والرجاؿ ؛

 غير في جاء كما واحد وقت في بو مخليا يراه عبد كل بل شأف عن شأف يشغلو ال سبحانو واهلل
 واحد كل يراه - القمر وىو - مخلوقاتو بعض أف وسلم عليو اهلل صلى النبي بين قد بل حديث
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 في"  الحديث ىذا على الزائدة األحاديث: "  فنقوؿ.  ذلك تلخص إذا.  شاء إذا بو مخليا
 حديث في كما الدنيا في الجمعة بصبلة ذلك تقدير ذكر فيو وليس الجمعة في الرؤية ذكر بعضها

 قدر على اآلخرة في الجمعة يـو اهلل من يجلسوف أنهم بعضها وفي الجنة سوؽ حديث ىريرة أبي
 المرفوع مسعود ابن حديث في تقدـ كما - الرؤية ذكر فيو وليس ؛ الدنيا في الجمعة إلى رواحهم

 للرؤية"  المتضمنة األحاديث وليست.  األحاديث أكثر وىي جميعا األمرين ذكر بعضها وفي -
 في وال الكثرة في ال:  لذلك المتضمنة األحاديث بدوف الجمعة بصبلة ذلك تقدير عن"  المجردة

 تلك كانت ولو تلك إسناد من أجود بعضها وإسناد منها أكثر لذلك المتضمنة بل ؛ األسانيد قوة
 والرد القبوؿ في حكمها لكاف - األسانيد تلك جنس من - واحد بإسناد الزيادة ىذه ورويت أكثر

 من األحاديث يسمعوف الذين"  العامة بعض"  أف فرض ولو.  المنافاة لعدـ ؛ المزيد كحكم
 ذلك من شيء عنده اشتهر بتمييزىا يعتني وال األحاديث يطالع من بعض أو النقاد من أو القصاص

 من كثير وعند بل ؛ العامة عند مشهورة أشياء من فكم.  أصبل عبرة بهذا يكن لم شيء دوف
 قد بل لو أصل ال بو العارفين الحديث حكاـ عند ثم ؛ أكثرىم أو والمتكلمين والصوفية الفقهاء
 وأكثر عندىم متواترة بل"  بالحديث العارفين"  عند مشهورة أشياء من وكم موضوع بأنو يقطعوف

 وىم وراء وراء من سمعوىا أو سمعوىا ما بالحديث يعتنوا لم الذين العلماء من كثير بل ؛ العامة
 النحوي كضبط لعلمو العالم ضبط يضبطوىا لم ذلك مع وىم فيها مرتابوف وإما بها مكذبوف إما

 تغني وال تسمن ال مما اللفظة بعد اللفظة ضبطوا:  شيئا منها ضبطوا وإف للطب والطبيب للنحو
 في الفرض األمة عن بو يسقط وال اهلل دين بو ينضبط وال عليو يعتمد مما ذلك وليس جوع من

 من إلي أحب فيو والفقو الحديث معرفة" :  أحمد اإلماـ"  قاؿ.  فيو والفقو النبوة علم حفظ
 ما أوائل من وىي -"  الرؤية كتاب"  في الدارقطني فروى:  ذكرتو ما شواىد أذكر وأنا.  حفظو

 حدثنا محمد بن عثماف بن محمد حدثنا سليماف حدثنا أحمد حدثنا:  - أنس ترجمة في رواه
 بن أنس عن ميمونة أبي بن عطاء حدثنا ىشاـ بني مولى الحسن أبو نافع حدثنا جعفر بن مرواف
 عز ربهم المؤمنوف رأى القيامة يـو كاف إذا وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: }  قاؿ مالك
"  وروى{ .  النحر ويـو الفطر يـو المؤمنات وتراه جمعة كل في إليو بالنظر عهدا فأحدثهم وجل

 حدثنا سليماف بن سبلـ حدثنا المدائني روح بن اهلل عبد عن ثقات جماعة عن أيضا"  الدارقطني
 حميد بن عثماف عن ليث حدثنا:  قالوا - كلهم - الحميد عبد بن وجرير وشعبة وإسرائيل ورقاء

 السبلـ عليو جبريل أتاني:  يقوؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي سمعت:  قاؿ مالك بن أنس}  عن
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 جبريل يا يدؾ في التي ىذه ما:  فقلت السوداء كالنكتة فيها يحملها البيضاء كالمرآة كفو وفي
 قاؿ ? فيها لنا يكوف وما:  قلت خير فيها لكم:  قاؿ ? الجمعة وما:  قلت.  الجمعة ىذه:  فقاؿ

 قاؿ ? فيها لنا وما:  قلت لكم تبعا والنصارى اليهود وتكوف بعدؾ من ولقومك لك عيدا تكوف: 
 لو ادخر إال بقسم لو وليس إياه أعطاه إال قسم لو ىو شيئا فيها عبده اهلل يسأؿ ال ساعة فيها لكم
 يـو ندعوه ونحن الساعة ىي:  قاؿ ? فيها التي النكتة ىذه ما:  قلت منو أعظم ىو ما آخرتو في

 أبيض مسك من كثباف فيو واديا الجنة في أعد ربك إف ؛ قاؿ ? جبريل يا ذلك وما:  قلت المزيد
 ؛ نور من بكراسي الكرسي فيحف كرسيو على وجل عز عليين من ىبط الجمعة يـو كاف فإذا

.  ذىب ومن نور من:  بمنابر الكرسي ويحف الكراسي تلك على يجلسوا حتى النبيوف فيجيء
 الغرؼ أىل ينزؿ ثم المنابر تلك على يجلسوا حتى والشهداء الصديقوف يجيء ثم بالجوىر مكللة

 صدقتكم الذي أنا:  فيقوؿ وجل عز لهم يتجلى ثم الكثباف تلك على يجلسوا حتى غرفهم من
 لهم فيفتح رغبتهم تنتهي حتى فيسألونو فسلوني كرامتي محل وىذا نعمتي عليكم وأتممت وعدي

 من منصرفكم مقدار وذلك بشر قلب على خطر وال سمعت أذف وال رأت عين ال ما ذلك في
 أىل ويرجع والشهداء والصديقوف النبيوف معو وترتفع وجل عز كرسيو على يرتفع ثم الجمعة
 وأنهارىا منها وأبوابها غرفها حمراء وياقوتة خضراء وزمردة بيضاء لؤلؤة وىي غرفهم إلى الغرؼ
 يـو إلى منهم بأحوج شيء إلى فليسوا فيها متدليات وثمارىا وخدامها وأزواجها فيها مطردة

 ىذا"  بطة ابن"  وروى{ .  كرامة منو ويزدادوا وجل عز ربهم إلى نظرا منو ليزدادوا الجمعة
 بن محمد بن اهلل عبد حدثنا الصاغاني إسحاؽ بن محمد حدثنا:  القافبلني عن ىذا مثل الحديث

 ربهم لهم يتجلى ثم}  وفيو أنس عن عثماف عن ليث عن محمد بن الرحمن عبد حدثنا شيبة أبي
 كرامتي وأنالكم داري أحلكم رضائي:  فيقوؿ الرضا فيسألونو أعطكم سلوني:  يقوؿ ثم تعالى

 ترى ال ما لهم فيفتح:  - قاؿ - عنهم رضي قد أنو فيشهدىم الرضا فيسألونو أعطكم فسلوني
 ثم الجمعة من انصرافكم مقدار وذلك:  - قاؿ - بشر قلب على يخطر ولم أذف تسمع ولم عين

.  تمامو وذكر{  غرفهم إلى الغرؼ أىل ويرجع ؛ والشهداء والصديقوف النبيوف معو ويرتفع يرتفع
 سبلـ في الكبلـ بذلك واندفع سليم أبي بن ليث عن محفوظ الحديث ىذا أف يبين الطريق وىذا

 أجل من حزازة القلب في فكأف األوؿ وأما ليث إلى أئمة كلهم الثاني اإلسناد ىذا فإف ؛ سليم بن
 في اختلف وقد المدائني روح بن اهلل عبد عنو ورواه المشاىير من جماعة عن رواه"  سبلما"  أف

 وسئل.  الحديث صالح صدوؽ:  حاتم أبو وقاؿ بو بأس ال:  مرة معين ابن فقاؿ:  ىذا"  سبلـ
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 فإذا.  حديثو على يتابع ال العقيلي وقاؿ.  ال:  فقاؿ ? ىو أثقة:  لو فقيل أخرى مرة معين ابن عنو
 ىذه من الدارقطني ورواه.  عليو الحمل اندفع الجيدة الطريق تلك من روي قد الحديث كاف

 سفياف أخت بن محمد بن عمار حدثنا:  عرفة بن الحسن حديث من"  ثالث وجو"  من الطريق
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: }  قاؿ مالك بن أنس عن عثماف عن سليم أبي بن ليث عن الثوري
 ما نحو الحديث وساؽ{  السوداء كالنكتة فيها البيضاء كالمرآة كفو وفي جبريل أتاني وسلم
 ليث عن أصبل للحديث أف يقوي وىذا" .  الجمعة من انصرافكم مقدار وذلك: "  يذكر ولم تقدـ

 ؛ بنقصو وال بزيادتو ال يحتج ال سفياف أخت أبي بن محمد بن عمار فإف ؛ الزيادة ترؾ يضر وال ؛
 النبيوف فأما أىليهم إلى يرجعوف الذين ىم الصالحين أف الحديث ىذا وفي.  للمتابعة ذكرناه وإنما

.  إثبات وال بنفي ال ؛ النساء رؤية على يدؿ ما فيو وليس حينئذ يرجعوف فبل والشهداء والصديقوف
 بن زياد حدثنا بدر أبو حدثنا أشيب بن علي حدثنا"  السراج إسحاؽ بن محمد العباس أبو"  ورواه

 وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ علينا أبطأ:  قاؿ مالك بن أنس}  عن مسلم بن عثماف عن خيثمة
 البيضاء المرآة كهيئة كفو وفي أتاني جبريل فإف:  قاؿ احتبست لقد:  قلنا خرج فلما يـو ذات
 والنصارى اليهود أرادىا وقد وألمتك لك خير فيها الجمعة ىذه إف:  فقاؿ.  سوداء نكتة فيها

 يـو في التي الساعة ىذه إف:  قاؿ ? السوداء النكتة ىذه في ما جبريل يا:  فقلت فأخطئوىا
 أو القيامة يـو مثلو لو ادخر أو إياه أعطاه إال قسمو من خيرا اهلل يسأؿ عبد يوافقها ال الجمعة
 يا:  قلت.  المزيد يـو يسمونو الجنة أىل وأف اهلل عند األياـ خير وأنو مثلو السوء من عنو صرؼ
 يـو كل إليو اهلل ينزؿ أبيض مسك تربتو أفيح واديا الجنة في إف:  قاؿ ? المزيد يـو وما جبريل
 بكراسي يجاء ثم المبلئكة بو فتحف خلفو فتوضع نور من بمنابر يجاء ثم كرسيو فيوضع جمعة

 ثم فيجلسوف الغرؼ أىل والمؤمنوف والشهداء والصديقوف النبيوف يجيء ثم فتوضع ذىب من
 فسلوا عنكم رضيت قد:  فيقوؿ رضوانك نسألك:  فيقولوف سلوا:  فيقوؿ إليهم اهلل يتبسم

 خطر وال سمعت أذف وال رأت عين ال ما ويعطيهم وأضعافها سألوا ما فيعطيهم مناىم فيسألوف
 ثم ? كرامتي محل وىذا نعمتي عليكم وأتممت وعدي أنجزكم ألم:  يقوؿ ثم ؛ بشر قلب على

 بيضاء لؤلؤة من:  قاؿ ? غرفهم ما جبريل يا:  قلت جمعة يـو كل ويعودوف غرفهم إلى ينصرفوف
 يعلى أبو"  رواه{  أنهارىا مطردة أزواجها فيها أبوابها منها مقدرة خضراء وزبرجدة حمراء وياقوتة

 البناني الحكم بن علي عن حزف بن الصعق عن فروخ بن شيباف عن(  مسنده)  في"  الموصلي
 الرازي الحميم بن اهلل عبد حديث من أيضا"  الدارقطني ورواه.  لفظو يحضرني لم نحوه أنس عن
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 ومن.  أنس عن اليقظاف أبي عمير بن عثماف عن عاصم عن شبيبة أبي عن قيس بن عمرو وحدثنا
 مالك بن أنس عن عمير بن عثماف عن سعيد بن عنبسة حدثنا الرازي سليماف بن إسحاؽ حديث

 األسود عن صحيح بإسناد"  بطة ابن"  وروى.  الزيادة ذكر فيو وليس المتقدـ السياؽ من بنحو
 لهم يتجلى:  قاؿ{  مزيد ولدينا}  أنس عن اليقظاف أبي عن شريك عن لي ذكر:  قاؿ عامر بن

 بن محمد حدثنا:  المصيصي حاتم بن محمد حديث من"  الدارقطني أيضا ورواه.  جمعة كل
 أنس}  حدثنا:  يقوؿ سمعتو دعامة بن قتادة حدثنا المنقري واصل بن حمزة حدثنا القرشي سعيد

 يده وفي جبريل أتاني:  قاؿ إذ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ حوؿ نحن بينما:  قاؿ مالك بن
 الذي أنس حديث بين يجمع ما وفيو تقدـ مما بأبسط المتقدـ الحديث وذكر{  البيضاء المرآة

 الجمعة من متفرقهم مقدار حتى كذلك ويكوف: }  وفيو األحاديث سائر وبين مسلم صحيح في
 محمد حدثنا"  ثعلب غبلـ الزاىد الواحد عبد بن محمد عمر أبو"  رواه آخر طريق من وروي{ 
 حدثنا الحراني اهلل عبد بن يحيى حدثنا شبيب بن سلمة حدثنا المروزي الدميك أبي بن جعفر بن

 ولم تقدـ مما بأبسط"  الحديث"  وذكر مالك بن أنس عن الرقاشي يزيد عن عمرو بن ضرار
 الرقاشي يزيد جهة من ضعيف اإلسناد وىذا المذكورة الزيادة فيو أظن ولكن سياقو يحضرني

 بن حفص أبو"  رواه أنس عن طريق من وروي تقدـ ما إلى مضمـو ىو لكن ؛ عمرو بن وضرار
 علي أبا عاصما سمعت الحكم بن اهلل عبد جدي حدثنا العطار محمد بن جعفر حدثنا"  شاىين

 اهلل صلى اهلل رسوؿ سمعت:  يقوؿ مالك بن أنس}  سمعت: قاؿ الطويل حميدا سمعت:  يقوؿ
 جعفرا إف: وقيل{  أبيض كافور كثيب على يـو كل الجنة ألىل يتجلى اهلل إف: يقوؿ وسلم عليو

 إلى صحيح بإسناد"  الدارقطني"  أيضا ورواه.  المعارضة يمنع ال وىذا مجهولوف:  وعاصما وجده
:  مالك بن أنس عن عفرة مولى عمر أخبرني شعيب بن محمد أخبرني:  مزيد بن الوليد بن العباس

 ال ما الجمعة يـو من انصرافهم بعد عليهم فيفتح: } وفيو المتقدمة الروايات في تقدـ ما بنحو
 جماعة طريق من"  أنس عن روي قد فهذا{ .  بشر قلب على خطر وال سمعت أذف وال رأت عين
 أبو"  فرواه - عنو اهلل رضي"  حذيفة حديث"  وأما.  تقدـ كما الزيادة ذكر ىؤالء رواية أكثر وفي
 إبراىيم عن أبي حدثنا العنبري كثير بن يحيى بن الحسن حدثنا"  جمهور بن يزيد بن الخبلؿ بكر
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: }  قاؿ اليماف بن حذيفة عن وائل أبي عن األعمش عن المبارؾ بن

 ما على بزيادتو الحديث وساؽ{  وأحسنها المرايا كأصفى مرآة كفو في وإذا جبريل أتاني وسلم
 بن وأحمد معمر بن محمد حدثنا:  البزار بكر أبو ورواه.  الزيادة يذكر ولم أخرى ألفاظ وفيو تقدـ
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 بن القاسم عن المبارؾ بن إبراىيم عن العنبري كثير بن يحيى حدثنا:  قاال العصفوري عمرو
 العرش حملة إلى اهلل فيوحي: }  وفيو الحديث وذكر حذيفة عن وائل أبي عن األعمش عن مطيب

 أطاعوني الذين عبادي أين:  تعالى منو يسمعوف ما أوؿ فيكوف وبينهم بينو فيما الحجب يفتحوا أف
 كلمة على فيجتمعوف المزيد يـو فهذا سلوني ? أمري واتبعوا رسلي وصدقوا يروني ولم بالغيب
 لم عنكم أرض لم لو إني الجنة أىل يا - قولو في ويرجع - عنا فارض رضينا قد أف:  واحدة

 إليو ننظر رب وجهك أرنا:  واحدة كلمة على فيجتمعوف فسلوني المزيد يـو ىذا جنتي أسكنكم
 ثم الحترقوا يموتوا ال أف قضى اهلل أف لوال ما نوره من فيغشاىم لهم فيتجلى الحجب اهلل فيكشف

{ .  المزيد يـو وذلك يـو أياـ سبعة كل في منازلهم إلى فيرجعوف منازلكم إلى ارجعوا:  لهم يقاؿ
(  اآلجري كتاب)  في صحيح وجو غير من فروي - عنو اهلل رضي -"  عباس ابن حديث"  وأما
 حدثنا األشعث بن محمد عمي حدثنا السجستاني داود أبي بن بكر أبي عن:  وغيرىما بطة وابن
 إف:  قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي}  عن عباس ابن عن الحسين عن جسر أبي حدثنا جسر ابن
 إليو أسرعهم مجلسا منو وأقربهم الكافور رماؿ في جمعة يـو كل في تعالى ربهم يروف الجنة أىل

 رضي -"  ىريرة أبي حديث"  وأما.  المطلوبة بالزيادة تصريح وىذا{  غدوا وأبكرىم الجمعة يـو
 األوزاعي حدثنا العشرين أبي بن الحميد عبد حديث من ماجو وابن الترمذي فرواه - عنو اهلل

 أف اهلل أسأؿ:  ىريرة أبو فقاؿ ىريرة أبا لقي أنو:  المسيب بن سعيد}  عن عطية بن حساف حدثنا
 صلى اهلل رسوؿ أخبرني نعم:  قاؿ ? سوؽ أفيها:  سعيد فقاؿ ? الجنة سوؽ في وبينك بيني يجمع

 الجمعة يـو مقدار في يؤذف ثم أعمالهم بفضل فيها نزلوا دخلوا إذا الجنة أىل أف وسلم عليو اهلل
 لهم فتوضع الجنة رياض من روضة في لهم ويتبدى عرشو لهم ويبرز ربهم فيزوروف الدنيا أياـ من

 ؛ فضة من ومنابر ذىب من ومنابر زبرجد من ومنابر ياقوت من ومنابر لؤلؤ من ومنابر نور من منابر
 أصحاب بأف يروف ما ؛ والكافور المسك كثباف على - دني من فيهم وما - أدناىم ويجلس

 ? وجل عز ربنا نرى وىل اهلل رسوؿ يا:  قلت:  - ىريرة أبو قاؿ - مجلسا منهم أفضل الكراسي
 تماروف ال كذلك:  قاؿ.  ال:  قلنا ? البدر ليلة والقمر الشمس رؤية في تتماروف ىل نعم:  قاؿ
 محاضرة اهلل حاضره إال - رجبل:  يعني - المجلس ذلك في يبقى وال وتعالى تبارؾ ربكم رؤية في

 في غدراتو ببعض فيذكره - وكذا كذا:  قلت يـو أتذكر فبلف بن فبلف يا:  منهم للرجل يقوؿ حتى
 فبينما.  ىذه منزلتك بلغت مغفرتي فبسعة بلى:  فيقوؿ ? لي تغفر أفلم ? رب يا:  فيقوؿ - الدنيا

 ويقوؿ قط شيئا ريحو مثل يجدوا لم طيبا عليهم فأمطرت فوقهم من سحابة غشيهم كذلك ىم
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 (.َمزِيدٌ  َوَلَديْػَنا): قولو وىو فيو، يزيد المسعودي غير وسمعت: يحيى قاؿ
: قاؿ( نَاِضَرةٌ  يَػْوَمِئذٍ  ُوُجوهٌ ): قولو في قتادة عن سعيد وحدثني: قاؿ يحيى - ٚ٘

 .ٔاهلل إلى تنظر: قاؿ( نَاِظَرةٌ  رَبػَّْها ِإَلى) ناعمة
 َكبلَّ ): قولو وىو عنهم فيحتجب الكافروف وأما المؤمنوف، إليو ينظر وإنما: يحيى قاؿ

 (.َلَمْحُجوبُوفَ  يَػْوَمِئذٍ  رَبِّْهمْ  َعنْ  ِإنػَُّهمْ 
 
 
 

                                                                                                                                                  

 المبلئكة بو حفت قد سوقا فنأتي اشتهيتم ما فخذوا الكرامة من لكم أعددت ما إلى قوموا:  ربنا
 اشتهينا ما لنا فيحمل القلوب على يخطر ولم اآلذاف تسمع ولم مثلو إلى العيوف تنظر لم ما فيو

 فيقبل:  - قاؿ - بعضا بعضهم الجنة أىل يلقى السوؽ ذلك وفي يشترى وال فيها يباع ليس
 فما اللباس من عليو ما فيروعو - دني فيهم وما - دونو ىو من فيلقاه المرتفعة المنزلة ذو الرجل

 ثم فيها يحزف أف ألحد ينبغي ال أنو وذلك ؛ منو أحسن ىو ما إليو يتخيل حتى حديثو آخر ينقضي
 مما أفضل الجماؿ من بك وإف جئت لقد وأىبل مرحبا:  فيقلن أزواجنا فيتلقانا منازلنا إلى ننصرؼ
 قاؿ{  انقلبنا ما بمثل ننقلب أف ويحقنا الجبار ربنا اليـو جالسنا إنا:  فيقوؿ ؛ عليو فارقتنا

 األوزاعي عن عمرو بن سويد روى وقد.  الوجو ىذا من إال نعرفو ال غريب حديث ىذا:  الترمذي
 أبي عن صحيحة بأسانيد(  اإلبانة)  في"  بطة ابن"  الحديث ىذا روى قد:  قلت.  ىذا من شيئا

 بن اهلل عبد عن األوزاعي عن كثير بن محمد وعن األوزاعي عن الحجاج بن القدوس عبد المغيرة
 أسأؿ:  فقاؿ ىريرة أبا المسيب بن سعيد لقي أنو نبئت:  قاؿ األوزاعي عن الهقل حدثني صالح

 الحديث أف يبين وىذا.  تقدـ ما مثل الحديث وذكر الجنة سوؽ في وبينك بيني يجمع أف اهلل
 يسم لم الثانية البواقي الروايات وفي حدثو من سمى الروايات تلك في لكن األوزاعي عن محفوظ

 في وال اآلخرة جمعة في معهم تكن لم أزواجهم أف"  الحديث ىذا مضموف"  و.  أعلم فاهلل
 والجماؿ الحسن زيادة عللوا قد الرجاؿ فإف ؛ دورىن في اهلل رأين أنهن ينفي ال لكنو ؛ سوقها

 . األحاديث أصح في تقدـ كما والجماؿ الحسن زيادة في شركتهم قد والنساء الجبار بمجالسة
 ( وىو صحيح.٘ٙ/٘أخرجو المصنف أيضا في تفسيره ) ٔ
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 مسائل في الباب.
 أنو على - تعالى اهلل رحمهم - والجماعة السنة أىل إجماع انعقد :األولى مسألةال

 في فالرؤية كيفيتها، من وعبل جل يريده ما على اآلخرة في حقيقية رؤية يرى وعبل جل
"  تعالى قاؿ والسنة، القرآف اإلجماع ىذا ومستند عليها المتفق المسائل من اآلخرة
 وتعالى، تبارؾ اهلل رؤية أنها تفسيرىا في ورد وقد"  وزيادة الحسنى أحسنوا للذين
 ذلك، في السنة أدلة تواترت وقد"  ناظرة ربها إلى ناضرة، يومئذ وجوه"  تعالى وقاؿ

 فيها ينازع ال، الثبوت قطعية الداللة قطعية متواترة محكمة الرؤية إثبات في فاألدلة
 من ووصفوا وحاربوه، وردوه والضبلؿ، البدع أىل ذلك أبى ولكن السنة، أىل من أحد
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 بل فيها، ينظروا ولم المتواترة، األدلة بتلك يأبهوا ولم حشوي، مجسم بأنو أثبتو
 عن الغريبة الباطلة المعاني من وحملوىا الصحيحة، دالالتها عن وأخرجوىا حرفوىا

 وقولو"  تراني لن"  تعالى قولو في المتشابهة الداللة بسبب ذلك وكل العرب، لساف
 يرى، أف يمكن ال تعالى بأنو اآليتين ىاتين من ففهموا"  األبصار تدركو ال"  تعالى

 في المتواترة األدلة وأما االعتماد، وحقها األصل، ىي المتشابهة الداللة تلك فجعلوا
 إنكار إلى ذلك بهم فأدى واإلنكار، والجحد والتعطيل التحريف فحقها الرؤية إثبات

 عشرات تعطيل إلى الحاؿ بهم وصلت كيف فانظر القيامة، يـو وعبل جل الرب رؤية
 القطعية، المحكمة الداللة على المتشابو المحتمل تقديم بسبب المتواترة النصوص

 فاتفقت المحكم إلى المتشابو وردوا المحكم على اعتمدوا قد فإنهم السنة أىل وأما
 نفي ىو إنما"  تراني لن"  قولو في الرؤية نفي إف -:السنة أىل وقاؿ وتآلفت، األدلة

 الدنيا، في يرى ولن يرى ال تعالى فاهلل بذلك نقوؿ ونحن فقط، الدنيا في لها
"  األبصار تدركو ال"  تعالى قولو وأما القيامة، يـو الرؤية في ىو إنما اآلف والخبلؼ

 يـو تعالى ربها رأت إذا فاألعين فقط، لئلدراؾ نفي ىو وإنما للرؤية، نفيا ليس فإنو
 السماء ترى فأنت آخر، شيء واإلدراؾ شيء فالرؤية رؤية، بو تحيط ال فإنها القيامة،

 كلها? برؤيتها تحيط ىل لكن األرض ترى وأنت كلها? برؤيتها تحيط ىل لكن
 يرى تعالى فاهلل بها، يحاط وال ترى واألرض بها، يحاط وال ترى فالسماء ال -:بالطبع

 وليس لئلدراؾ نفي ىو إنما"  األبصار تدركو ال"  تعالى فقولو بو يحاط وال اآلخرة في
 صحيحا، لرأيتو ذلك تدبرت ولو الرؤية، إثبات يتضمن اإلدراؾ نفي إف بل للرؤية، نفيا

 األدلة رد في فوقعوا المحكم، على المتشابو داللة قدموا البدع أىل أف -:والمراد
 المحتمل، على المحكم قدموا فإنهم السنة أىل وأما القطعية، المتواترة الصحيحة

 الغبلة الصوفية ألف ذلك ضبللتين، بين وىدى طرفين بين وسطا وصار قولهم، فاتزف
 بينما اآلخرة، في رؤيتو عن فضبل حقيقية رؤية الدنيا في يرى تعالى اهلل أف يعتقدوف

 وكذلك الرافضة،من  هممنهج على سارمن و  والجهمية المعتزلة من البدع أىل ذىب
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 إلى ٔوالماتريدية واألشاعرة،  الخوارج؛ طوائف من ونحوىم اإلباضية وكذلك الزيدية،
 والفبلسفة الجهمية لغبلة بالنسبة أما اآلخرة، في وال الدنيا في ال يرى ال وعبل جل أنو

 بين توسطوا فإنهم الحق أىل وأما الرؤية، من أكبر ىو ما ينكروف فإنهم وغيرىم
 معهم، فالحق اآلخرة، في يرى وإنما الدنيا، في يرى ال وعبل جل إنو: فقالوا المذىبين

 صبلح فيو لما وإياؾ يتوالنا ربنا واهلل قالوا، بما نقوؿ ونحن عنهم، البتة يخرج وال
 .والدنيا الدين

 في السلف مذىب عن (:ٕٕٕ/ٔوقد سئل العبلمة العثيمين كما في مجموع فتاواه )
 كماؿ عن عبارة الرؤية وأف بالعين يرى ال اهلل أف" يزعم وعمن وجل? عز اهلل رؤية

 ?" اليقين
 نَاِضَرةٌ  يَػْوَمِئذٍ  ُوُجوهٌ : }القيامة ذكر حين الكريم القرآف في وجل عز اهلل: يقوؿفأجاب: 

 العين، الوجوه في النظر بو يمكن والذي الوجوه، إلى النظر فأضاؼ{ . نَاِظَرةٌ  رَبػَّْها ِإَلى
 ال وجل عز هلل رؤيتنا ولكن بالعين، يرى وتعالى سبحانو اهلل أف على دليل اآلية ففي

 يمكن ال كنا فإذا{ . ِعْلًما ِبوِ  ُيِحيطُوفَ  َواَل : }يقوؿ تعالى اهلل ألف بو اإلحاطة تقتضي
 ذلك دؿ البصرية اإلحاطة من وأشمل أوسع العلمية واإلحاطة علما باهلل نحيط أف

 تُْدرُِكوُ  اَل : }تعالى قولو لذلك ويدؿ بصرية إحاطة بو نحيط أف يمكن ال أنو على

                                                           

 الرؤية إثبات في كتباً  ألفوا وإف نفيهم للرؤية، وىم في المعتزلة على يردوف الماتريدية، األشاعرة ٔ
 بإثبات يتعلق فيما ورطة في أوقعهم وتعالى سبحانو اهلل لعلو نفيهم أف إال المعتزلة على بها وردوا

 نفيتم إذا أما العلو بإثبات إال الرؤية تصح أف يمكن ال: األشاعرة لهؤالء قالوا المعتزلة ألف الرؤية؛
 ال وىذه علمية، رؤية تثبتوف أنكم: ذلك فمعنى مقابلة، ببل الرؤية وكانت الرؤية، وأثبتم اهلل، علو

 لمنهج مخالف القضية ىذه في والماتريدية األشاعرة إليو ذىب ما أف شك وببل فيها، نخالفكم
 أف يثبتوا أف إما فهم تناقض، فيو للعلو وإنكارىم للرؤية فإثباتهم تعالى، اهلل رحمهم الصالح السلف

 الرؤية يثبتوف وبذلك ويكلمونو، ويكلمهم فيرونو الجنة في أبصارىم ويرفعوف ربهم، يروف المؤمنين
 سبحانو هلل العلو نفوا حيث جميعًا؛ األمرين نفوا الذين المعتزلة مسلك يسلكوا أو العلو، ويثبتوف
 .نحوىا أو العلمية الرؤية على وحملوه وتعالى، سبحانو اهلل رؤية نفوا إثره وعلى وتعالى،
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 وجل عز فاهلل تدركو، أف يمكن ال رأتو وإف فاألبصار{ . اأْلَْبَصارَ  يُْدِرؾُ  َوُىوَ  اأْلَْبَصارُ 
 أف من أعظم وجل عز ألنو الرؤية، بهذه يدرؾ ال ولكنو حقيقية، رؤية بالعين يرى

 اإلنساف بو ينعم نعيم أكمل أف ويروف السلف، إليو ذىب الذي ىو وىذا بو، يحاط
: َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى النبي دعاء من كاف ولهذا وجل عز اهلل وجو إلى ينظر أف
 ال عظيمة لذة النظر لهذا ألف ؛"النظر لذة: "قاؿ.  «وجهك إلى النظر لذة أسألك»

 وإياكم يجعلني أف تعالى اهلل وأرجو منو، وفضل اهلل من بنعمة أدركها من إال يدركها
 .السلف عليها أجمع التي الرؤية حقيقة ىي ىذه. منهم

 ىذا قولو فإف اليقين كماؿ عن عبارة الرؤية وأف بالعين يرى ال اهلل أف زعم من أما
 قاؿ أيضا الدنيا في موجود اليقين كماؿ ألف الواقع؛ ويكذبو لؤلدلة مخالف باطل
 تراه كأنك اهلل تعبد أف اإلحساف»: اإلحساف تفسير في َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى النبي
 فدعوى اليقين، كماؿ ىو ىذا تراه كأنك هلل وعبادتك.  «يراؾ فإنو تراه تكن لم فإف
 كالذي كامبل يقينا المتيقن ألف اليقين؛ كماؿ تعني الرؤية في الواردة النصوص أف

 باطل تحريف ىو بل بتأويل وليس للنصوص، وتحريف باطلة دعوى بالعين يشاىد
 ا.ىػ المستعاف واهلل بو، قاؿ من على رده يجب

 بالنسبة شيخنا (:ٙٔٗ/ٙوسئل العبلمة األلباني كما في موسوعة العبلمة األلباني )
 (.ٖٕ:المطففين{ )يَنظُُروفَ  اأَلرَاِئكِ  َعَلى: }تعالى لقولو
 ثم، تعالى اهلل إلى النظر بأنو النظر ىذا فسر األئمة بعض يعني األئمة قاؿ الذي النظر
 ىذا أف مع مرتين يـو كل اهلل إلى ينظر من ىو منزلة الجنة أىل أعلى إف حديث ىناؾ

 لربهم المؤمنين لرؤية وصف ىناؾ فهل،  «الجامع ضعيف» في أوردتموه قد الحديث
 يعني لربهم المؤمنوف فيو ينظر الجمعة يـو في الجنة في أف حديث جاء وقد الجنة في

 (.ٖٕ:المطففين{ )يَنظُُروفَ  اأَلرَاِئكِ  َعَلى} لآلية بالنسبة ىنا التفسير يعني يكوف كيف
 يخصص يـو ىناؾ ذلك ومع، ينظروف األرائك على متكئوف األرائك على ينظروف فهم

 ىذا? يوجو فكيف ضعيف أيضاً  ىذا في ورد الذي والحديث للنظر
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 المرات عن تسأؿ أـ لربهم المؤمنين رؤية أصل عن تسأؿ ىل اهلل، سامحك: الشيخ
 ربهم? إلى فيها ينظروف التي المرات عدد عن تسأؿ أـ ربهم? إلى فيها ينظروف التي

 كما األمر كاف إف وثالثاً  وثانياً  أوالً  سؤاالً  تحدد أنك فلو كثيرة شعب ذو سؤالك
 أسئلة ثبلثة سؤالك في كاف فإف، وجواباً  سؤاالً  للحاضرين أوضح ىذا يكوف نتصور
 .فاألىم باألىم إذاً  فأبدأ

 (.ٖٕ:المطففين{ )يَنظُُروفَ  اأَلرَاِئكِ  َعَلى: }تعالى اهلل لقوؿ بالنسبة طيب: السؤاؿ
 .األوؿ ىذا يعتبر يعني الجنة? في دائم ىذا ىل

 .طبعاً : الشيخ
 الوقت? حيث من دائم أقصد: السؤاؿ
 .فيك اهلل بارؾ سؤاؿ حدد أخي يا القديمة، لعادتها حليمة رجعت: الشيخ

 ... ىم يعني: السؤاؿ
 الرؤية? بأصل مؤمن أنت ىل: الشيخ

 .طبعاً  نعم: السؤاؿ
 سؤالك? ىو ما إذاً  طيب: الشيخ

 الجنة? في وقت كل في دائم النظر ىذا أف: السؤاؿ
 .وقت كل دائم ندري ما: الشيخ

 ... األمر يعني إذاً : السؤاؿ
 المسمى الجمعة حديث عن مثبلً  سألت ىبل السؤاؿ? ىذا مثل لماذا: الشيخ

 إذاً ، صحيح ىو هلل والحمد نعم نقوؿ ال? أـ صحيح ىل المزيد بيـو بالحديث
 ولماذا، علم عندنا ما لحظة وكل ساعة كل أما جمعة، يـو كل ربهم يروف المؤمنوف

 على تقف لم أنك علمت ما حدود في تعلم شك ببل وأنت الغيبية األمور في السؤاؿ
 غيرؾ وال ىذا علمت ما ال ساعة، كل وفي لحظة كل في ربهم يروف المؤمنين أف

 التي الرؤية بأصل يؤمن أف ىو. مؤمن كل على يجب الذي إذاً ، إطبلقاً  ذلك يعلم
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 قولو عن سألت حينما في األمر أوؿ استغربت أنا ولذلك، والسنة الكتاب في ثبتت
 (.ٖٕ:المطففين{ )يَنظُُروفَ  اأَلرَاِئكِ  َعَلى: }تعالى

 إثبات في أوضح نصوص ىناؾ لكن، نعم الجواب ربهم? إلى ينظروف معنى ىذا ىل
 منها شيئاً  نذكر ألف بحاجة لسنا اآلف بحاجة ليس وىذا اآلية ىذه من الرؤية أصل
 ربهم يروف المؤمنين أف في شك عنده األقل على الحاضرين من أحداً  أعتقد ال ألني

 مثبلً  والماتريدية كاألشاعرة تأويلها بطريق الصفات ينكروف الذين حتى، القيامة يـو
 القيامة يـو لربهم المؤمنين برؤية يؤمنوف أنهم عليهم الحجة وتقاـ بو يحجوف مما

 يروف المؤمنين أف ينكروف والخوارج المعتزلة ىؤالء للخوارج وخبلفاً  للمعتزلة خبلفاً 
 في الحديث أىل السنة أىل يشاركوف فهم واألشعرية الماتريدية أما، القيامة يـو ربهم

 .القيامة يـو ربهم يروف المؤمنين أف في إيمانهم
 واستعبلئو عرشو على وجل عز اهلل الستواء المنكرين ظهر قاصمة ىي حجة تأتي ىنا

 أىل مع واألشاعرة الماتريدية اشترؾ التي الرؤية ىذه ألف ذلك مخلوقاتو، على
 .وجل عز اهلل علو إثبات تستلـز بها اإليماف في الحديث

 رؤية تثبتوف ذلك ومع خلقو على اهلل علو تنكروف كيف: لهم يقاؿ العلو، ينكروف وىم
 وجل عز اهلل علو تنكروف وأنتم لربهم المؤمنين رؤية تعقلوف فكيف لربهم، المؤمنين

 ?ٔخلقو على

                                                           

 السنة أىل كمذىبليس   الرؤية مسألة في الماتريديةو  األشاعرة مذىبقدمنا قريبا أف ( تنبيو) ٔ
 وإنما جهة، إلى ليست الرؤية أف: وملخصو باطل أيضا الماتريديةو  األشاعرة مذىب ألففتنبو، 
 العرش على ليس أفَّ  في ووافقوىم بإثباتها، ممتنعة الرؤية أفَّ  في المعتزلة قوؿ فردُّوا إدراكاً، تكوف

 ال الحقيقية في فهم، جهة إلى ال الرؤية فقالوا - العلو جهة - جهة في ليس سبحانو اهلل وأفَّ  رب
 :لطامتين متضمن ىذا قولهم ألنو، تعالى اهلل برؤية يؤمنوف
 .تعالى اهلل علو نفي: األولى
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 أنوؼ الكريهة رائحتو مؤلت يعني الذي الرجل ذاؾ تجد اآلف ولذلك وتضاد تنافر ىذا
 رؤية المؤمنين رؤية عقيدة وىي العقيدة ىذه إلثبات إطبلقاً  يتعرض ال جميعاً  المؤمنين
 ىذه ألف لماذا? الماتريدية وعقيدة األشاعرة عقيدة أف مع العالمين لرب المؤمنين
 فوؽ وليس العرش فوؽ ليس وجل عز اهلل: قولهم إلبطاؿ تكفي وحدىا العقيدة

 .كلها المخلوقات
                                                                                                                                                  

 واألشعرية الماتريدية عقبلء صرح ولذا،  مستحيلة جهة بدوف الرؤية فإف الرؤية استحالة:  الثانية
 عندىم الرؤية وأف،  البصرية للرؤية منكروف جميعاً  وأنهم،  لفظي المعتزلة وبين بينهم الخبلؼ بأف
 . علمية رؤية
 وىو المسألة في األشاعرة قوؿ أما(: ٕٛٙ/ ٔ) الطحاوية شرح في الشيخ آؿ صالح الشيخ قاؿ
 .عجيب فإنو جهة إلى ال إدراكاً  يُػَرى قالوا أنهم
 السامع وفهم عقل إلى يعني - األشاعرة قوؿ من العقل إلى أقرب الرؤية نفي في المعتزلة قوؿ فإفَّ 
 .نفى من قوؿ من العقل إلى أقرب األشاعرة قوؿ إفَّ  الشارح لقوؿ خبلفاً  -
 ال فالرؤية العلو نثبت ال أننا داـ ما قاؿ العلو يثبت ال ألنو الرؤية نَػَفى من :العكس الحقيقة بل

 وال أمامو ليس شيئاً  يرى أما يراه، جهة إلى البد يرى? كيف اإلنساف. جهة إلى إال تكوف أف يمكن
 شك ال يراه? وأين يراه? فكيف منو أسفل وال منو بأعلى وليس شمالو عن وال يمينو عن وال خلفو

 .يرده العقل ىذا أفَّ 
 ىذا فإفَّ  إدراكاً، ويُػَرى العلو جهة في يُػَرى ال يعني جهة؛ إلى ال يُػَرى إنو األشاعرة قوؿ نقوؿ ولهذا

 .سمعاً  مقبوؿ وال عقبلً  مقبوؿ غير فهو للرؤية إثباتاً  كاف ولو
 ما على تكوف الرؤية أفَّ  من عليو دلت ما وإثبات ذلك فيها جاء التي النصوص إثبات والواجب

 فيرفعوف الحجاب يكشف وأنو الجنة أىل إلى يطَّلع سبحانو اهلل وأفَّ  ،- وجل عز - اهلل أخبر
 بجبللو يليق كما عرشو على مستوٍ  سبحانو وأنو ،- وجل عز - الرب إلى فينظروف رؤوسهم
 .كثيرة أدلة في وىكذا الجنة، سقف يعني الجنة؛ فوؽ الرحمن عرش وأفَّ  وعظمتو،

 إثباتو يُػْقَبلُ  فكيف مكاف، كل في -سبحانو- ىو وقاؿ - وجل عز - الرحمن علو نفى فمن
 إال عقلية، جهة من وال سمعية جهة من حجة لهم وليس عجيب األشاعرة قوؿ أفَّ  الشك للرؤية?

 عليو وفرَُّعوا مكاف كل في سبحانو وأنّو ؛- وجل عز - اهلل علو نفي: أبطلوا أنهم وىو واحداً  شيئاً 
 .باطل وىذا جهة إلى ال يُػَرى قالوا األدلة بها جاءت لمَّا الرؤية أفَّ 
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 السلف وإجماع والسنة الكتاب في لثبوتها ىذه الرؤية بأصل نؤمن أف يجب إذاً 
 ما عند المؤمن فيقف التفاصيل في الدخوؿ أما واألشاعرة، الماتريدية من والخلف

 كل في ربهم يروف المؤمنين وأف الجمعة يـو حديث المزيد حديث علمنا، منها علم
 .ذلك من أكثر نتعمق أف لنا يجوز ال بل مكلفين ولسنا بذلك، فآمنا جمعة

 آنفاً  ذكرت كما الذين الماتريدية الحنفية علماء أحد قولة المناسبة بهذه ويعجبني
 يـو لربهم المؤمنين رؤية وىي العظمى النعمة بهذه باإليماف الحديث أىل مع يشتركوف

 كيف بغير المؤمنوف يراه: الماتريدي الحنفي الفاضل العالم الرجل ىذا قاؿ القيامة
 .مثاؿ من وضرب وتشبيو كيف بغير المؤمنين يراه مثاؿ، من وضرب وتشبيو

 جاء عما(: ٕٕ٘/ ٔ) فتاواه مجموع في كما العثيمين العبلمة سئل :المسألة الثانية
 ذكر وقد". مستحيلة الدنيا في اهلل رؤية: " فضيلتو قوؿ من االعتقاد لمعة شرح في

 الدنيا في عقبل جائزة باألبصار وجل عز اهلل رؤية أف - اهلل رحمو - الشنقيطي
 وما. شرعا فممنوعة الدنيا في وأما اآلخرة، في وواقعة جائزة فهي شرعا وأما واآلخرة،

 من فنرجو جائزة، الدنيا في تعالى اهلل رؤية أف من العلم أىل بعض عن النووي نقلو
 ذلك? توضيح فضيلتكم

 وغيره الشنقيطي الشيخ ذكره ما ينافي ال االعتقاد لمعة شرح في ذكرتو ما: فأجاب
 اهلل خبر بحسب أي" مستحيل إنو: "قولي فإف ممكنة، الدنيا في تعالى اهلل رؤية أف من
 بمثل جاءت وقد تعالى، خبره مدلوؿ يتخلف أف يمكن ال إذ يراه، لن بأنو وجل عز

: الدجاؿ عن يتحدث وىو َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى النبي قاؿ حيث السنة، ذلك
 في المستحيل أف اعلم ثم، مسلم أخرجو. «تموتوا حتى ربكم تروا لن أنكم واعلموا»

 :نوعاف تعالى اهلل حق
 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 عرؼ لمن



 - 12 - 

 الدنيا، في ربو اإلنساف كرؤية تعالى، اهلل صفات لكماؿ لغيره بالنسبة مستحيل: الثاني
 البشر حياة لنقص الدنيا في تعالى اهلل يرى أف يطيق ال البشر لكوف مستحيل ىذا فإف

 وعلى ،أكمل حينذاؾ البشر حياة ألف القيامة؛ يـو ممكنة الرؤية تكوف ولذلك. حينئذ
 الدنيا في أحد يره لم تعالى اهلل أف على السلف وإجماع النصوص دلت فقد حاؿ كل

 محمدا نبينا أف ظاىره ما عنهما اهلل رضي عباس ابن عن روي قد كاف وإف يقظة،
 .أعلم فاهلل تعالى، اهلل رأى َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى

 أىل عقيدة بشرح والجماعة الخبلف إتحاؼ في العثيمين العبلمة قاؿ :المسألة الثالثة
!! منها? فاحرمو اآلخرة في رؤيتك أنكر من اللهم: نقوؿ أف لنا ىل: والجماعة السنة
 عليهم ندعُ  ولم منها، أحرمهم أنا: يقوؿ ىو نفسو، على ىو قاؿ ما نقوؿ نحن نعم،

 لم أو دعوتم، سواء منها، محروموف نحن سيقولوف الرؤية، أنكروا لما ألنهم عدوانا،
 لكاف القيامة يـو إليك ينظروف ممن اجعلهم اللهم: ة قاؿ من إف: وأقوؿ تدعوا،
: وقلت لهم، دعوت لو وىؤالء، محاؿ اهلل اهلل رؤية أف يروف ألنهم الدعاء، في معتديا
: ولقالوا ،!!!باهلل نعوذ: فسيقولوف القيامة، يـو إليك ينظروف ممن ىؤالء اجعل اللهم

 ألنك الدعاء، في معتد وإنو ،{المعتدين يحب ال إنو وخفية، تضرعا ربكم ادعوا}
 .يجوز ال ما سألت

: فيقولوف رؤيتك، من احرمو اآلخرة، في برؤيتك يؤمن ال من احـر اللهم: قلت وإذا
 قلنا لو نفسو، قرارة في أنو ظني في لكن!!!. نريد ما ىذا فيك، اهلل بارؾ أحسنت،

 قلبو، وسينقبض جلده، سيقشعر القيامة، يـو رؤيتو من يحرمك أف اهلل أسأؿ: أمامو
 وأنا بو أدعو ألني عظيم، الدعاء ىذا أف يرى فسوؼ يصدؽ، ال بلسانو ىو كاف وإف

 فاحرمو اآلخرة في رؤيتك أنكر من اللهم: قلت إذا وإنني حقا، يُرى اهلل بأف مؤمن
 .عنادا صمم وإف حتى شك، ببل يتأثر فسوؼ منها،

ضمن كتابو  للنساء اهلل برؤية الجلساء تحفة قاؿ السيوطي في رسالة :المسألة الرابعة
 أحد لكل حاصلة الموقف في القيامة يـو تعالى اهلل رؤية:  مسألة(: ٛٛٔ/ٕالحاوي )
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 للمنافقين فيو تحصل أنها إلى السنة أىل من قـو وذىب نزاع، ببل والنساء الرجاؿ،
 ذلك بعد يحجبوف ثم أيضاً  للكافرين تحصل أنها إلى منهم آخروف وذىب ،أيضاً 

 الجنة في الرؤية وأما ، البصري الحسن عن رويناه شاىد ولو حسرة، عليهم ليكوف
 ورجاؿ أمة كل من والصديقين والرسل، لؤلنبياء، حاصلة أنها السنة أىل فأجمع

 : صور في ذلك بعد واختلف األمة، ىذه من البشر من المؤمنين
 منهم جماعة حكاىا للعلماء مذاىب ثبلثة وفيهن األمة ىذه من: النساء إحداىا
 ألنهن يرين ال أنهن أحدىما: تاريخو أواخر في كثير بن الدين عماد الحافظ

 أنهن والثاني. برؤيتهن تصريح الرؤية أحاديث في يرد لم وألنو الخياـ في مقصورات
 أياـ مثل في يرين أنهن والثالث. الرؤية في الواردة النصوص عمومات من أخذاً  يرين

 مثل في فيرينو عاماً  تجلياً  الجنة ألىل األعياد أياـ مثل في يتجلى تعالى فإنو األعياد
 وقاؿ عليو، خاص دليل إلى يحتاج القوؿ وىذا: كثير ابن قاؿ غيرىا، دوف الحاؿ ىذه

 عيد فإنو الدنيا في عيداً  للمسلمين كاف يـو كل:  اللطائف في رجب ابن الحافظ
 في يدعى الجمعة ويـو فيو لهم ويتجلى ربهم زيارة على فيو يجتمعوف الجنة في لهم

 أنو وروي ، للزيارة فيهما الجنة أىل يجتمع واألضحى الفطر، ويـو المزيد يـو الجنة
 ىذا الجمعة دوف الرجاؿ مع العيدين يشهدف كنّ  كما فيهما الرجاؿ النساء يشارؾ

 وعشياً  بكرة يـو كل ربهم يزوروف عيد لهم يـو فكل خواصهم فأما الجنة أىل لعمـو
 ....انتهى
 ربهم يروف ال أنهم إلى السبلـ عبد بن الدين عز الشيخ فذىب:  المبلئكة: الثانية
 تدركو ال ): تعالى قاؿ وقد البشر من للمؤمنين ثبت كما ذلك لهم يثبت لم ألنهم

 وألف المبلئكة، في عمومو على فبقي الثابتة باألدلة البشر مؤمنو منو خرج ( األبصار
 والمحن، الببليا، على والصبر ، كالجهاد للمبلئكة مثلها يثبت لم طاعات للبشر

 ويسلم ربهم يروف أنهم ثبت وقد اهلل، ألجل العبادات في المشاؽ وتحمل والرزايا،
 وقد انتهى؛ للمبلئكة ىذا مثل يثبت ولم أبداً  عليهم رضوانو بإحبلؿ ويبشرىم عليهم
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 الشبلي الدين بدر اإلماـ منهم ،بنكير يتعقبوه ولم المتأخرين من جمع عنو نقلو
 شرح في جماعة بن الدين عز والعبلمة، الجاف أحكاـ في المرجاف آكاـ صاحب

 قاؿف األشعري الحسن أبو ذلك على نص فقد يرونو أنهم األقوى ولكن الجوامع جمع
 اهلل رؤية الجنة لذات أفضل: نصو ما نقلت ومنو الديانة أصوؿ في اإلبانة كتابو في

 المرسلين، أنبياءه اهلل يحـر لم فلذلك وسّلم عليو اهلل صلى نبيو رؤية ثم تعالى
 ،انتهى وجل عز وجهو إلى النظر والصديقين المؤمنين، وجماعة المقربين، ومبلئكتو

 رؤية في جاء ما باب الرؤية كتاب في قاؿ البيهقي الحافظ اإلماـ ذلك على تابعو وقد
 بن الدين شمس العبلمة المتأخرين من المبلئكة برؤية قاؿ وممن.... ربهم المبلئكة

 إف قاؿ من ومنهم شك، ببل األرجح وىو البلقيني الدين جبلؿ القضاة وقاضي القيم،
 فيو ورد الذي الحديث على وقف ألنو المبلئكة سائر دوف يراه السبلـ عليو جبريل
 أبو عليو ومشى العمـو على المبلئكة رؤية في السابقين الحديثين على يقف ولم رؤيتو

 نصو ما المشهورة أسئلتو في رأيت فإني الحنفية من البخاري الصفار إسماعيل إسحاؽ
 ربهم يروف ال أنهم الشهيد والدي اعتماد فأجاب ? ربهم يروف ىل المبلئكة عن سئل
 ...العمـو والصواب، انتهى أبداً  يرى وال واحدة مرة ربو يرى فإنو جبريل سوى
 ثم المبلئكة في الدين عز الشيخ مقالة المرجاف آكاـ صاحب نقل وقد الجن: الثالثة

 من أحد كبلـ على أقف لم البلقيني الجبلؿ وقاؿ منهم، بالمنع أولى والجن:  قاؿ
 عز الشيخ كبلـ نقل ثم للبشر، إال الرؤية تثبت ولم المسألة لهذه تعرض العلماء
 بطريق الجن ففي المبلئكة في ذلك كاف وإذا: قاؿ ثم يروف ال المبلئكة أف في الدين

 مؤمني يشمل الشرع عرؼ في اإليماف ألف األولوية في يتوقف وقد: قاؿ ثم األولى
 ، األئمة استدالؿ مقتضى وعلى: قاؿ ثم للمبلئكة الرؤية ثبوت قرر ثم الثقلين،

 .الجن لمؤمني الرؤية تثبت واألشعري
 الحنفية بعض وذىب(: ٕ٘ص) الحديثية الفتاوى في كما الهيتمي حجر ابن وقاؿ
 للمبلئكة الرؤية بمنع صرح ألنو السبلـ عبد ابن كبلـ يميل وإليو اهلل يروف ال أنهم
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 أبو الشيخ عليو نص كما يرونو المبلئكة أف األرجح لكن الحنفية، من جماعة ووافقو
 كابن وغيره البيهقي اإلماـ وتابعو الديانة، أصوؿ في اإلبانة كتابو في األشعري الحسن

 ومر األدلة، لعمـو يرونو الجن وكذلك: الجبلؿ قاؿ. البلقيني والجبلؿ والحداد القيم
 والخطيب الشيخ وأبي البيهقي حديث في التصريح بالمبلئكة المتعلقة األحاديث في

 لم وإال عليو يطلع لم السبلـ عبد ابن ولعل ربهم، يروف المبلئكة بأف عساكر وابن
 ػ. ا يخالفو
 األظهر إف: وقاؿ جمرة أبي البن احتماالف وفيهم: السابقة األمم مؤمنو:  الرابعة

 ا.ىػ بتصرؼ. أعلم واهلل الرؤية في األمة لهذه مساواتهم
 في السنة أىل اختلف(: ٖٚٔ/ ٔ) الطحاوية شرح في الشيخ آؿ صالح الشيخ قاؿو 

 للمؤمنين أـ وحدىم، للمؤمنين ىي ىل: الموقف في - وجل عز - اهلل رؤية
 .أقواؿ ثبلثة على جميعا، للناس أـ - والمنافقين،

 .- طائفة بها قاؿ يعني - السنة أىل مذىب في األقواؿ وكل
 يعني- المسألة ىذه في الخبلؼ إفَّ : اهلل رحمو تيمية ابن الدين تقي اإلماـ قاؿ وكما
 ال - يرونو? ال أو المنافقوف يراه ىل يرونو? ال أو القيامة يـو ربهم الكفار يرى ىل

 نص ىذا َخِفي، فيها األمر بل الخبلؼ؛ فيها ُيَشدَّدُ  التي المسائل من تكوف أف ينبغي
 :ثبلثة لكم ذكرت كما فيها والمذاىب. عبارتو

 .القيامة عرصات في للمؤمنين الرؤية أفَّ  على والحديث السنة أىل فجمهور -
 عليو نصِّ  كما خزيمة ابن ذلك إلى ذىب وممن والمنافقين، للمؤمنين طائفة وقاؿ -

 التوحيد كتاب في
 .والكفار والمنافقين للمؤمنين للجميع، الرؤية أفَّ : الثالث القوؿ -

{ َلَمْحُجوبُوفَ  يَػْوَمِئذٍ  رَبِّْهمْ  َعنْ  ِإنػَُّهمْ  َكبلَّ } ُيْحَجبْ  الكافر بأفَّ  ذلك على واستدلوا
 محجوباً؛ يكن لم ذلك قبل أنَّو على دؿَّ  يومئذ ُحِجبَ  فكونو: قالوا ،[٘ٔ:المطففين]

 .وجل عز الرب رؤية عن محجوب فالكل الدنيا في وأما اآلخرة، في الكبلـ ألفَّ 
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 .الرؤية في النظر َجَمَعتْ  األقواؿ وىذه
 :نوعاف - وجل عز - الرب رؤية أفَّ  ويبقى

 في للمؤمنين فهذه وسرور، وحبور وإنعاـ ونعيم ولذة إكراـ رؤية: األوؿ النوع - ٔ
 .لهم الطمأنينة من فهي القيامة، عرصات في وللمؤمنين الجنة

 إنها: يقاؿ أف يمكن التي ىي فهذه وتعريف، وتقرير حساب رؤية الثاني والنوع - ٕ
 األمة يأتي - وجل عز - اهلل أفَّ ) الصحيح في ثبت فيما المنافقين حديث في مرادة
 فبل بالسجود يأمرىم ثم قبل، من رأوىا التي الصورة غير في يأتيهم ثم منافقوىا، وفيو

 ساؽ، عن الرب يكشف ذلك بعد ثم ربنا، يأتي حتى ىنا نحن فيقولوف يسجدوف،
 فيعود يسجد أف يريد الدنيا في مخلصا يكن لم من ويبقى المؤمنوف، فيسجد فيعرفونو

 وىذا حساب ورؤية تعريف رؤية الرؤية ىذه أفّ  على يدؿ فهذا( واحدا طبقا ظهره
 .عليو دؿ الحديث ألفَّ  فيو؛ الخبلؼ يكوف أف ينبغي ال الرؤية من النوع
 التنعم رؤية ىي للمؤمنين أنها على السنة أىل أجمع إنو: نقوؿ التي الرؤية فإذاً 

 .التعريف رؤية ذلك ضمن وفي والتلذذ،
 واهلل حالو بحسب يراه ُكلٌ  فهذه والحساب للتعريف - وجل عز - اهلل رؤية وأما

 .وتفسيره ذلك بكيفية أعلم
 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 رؤية ال -

{ َلَمْحُجوبُوفَ  يَػْوَمِئذٍ  رَبِّْهمْ  َعنْ  ِإنػَُّهمْ  َكبلَّ } تعالى بقولو استداللهم عن وأجابوا
، استدالؿ ىذا بأَّف ،[٘ٔ:المطففين]  رَبِّْهمْ  َعنْ  ِإنػَُّهمْ  َكبلَّ ) ،(يَػْوَمِئذٍ ) بمفهـو بالمفهـو

 اآلخرة في محجوبوف وكذلك الرؤية عن الدنيا في محجوبوف وىم( َلَمْحُجوبُوفَ  يَػْوَمِئذٍ 
 .الرؤية عن

 فَػْوقَػُهمْ  رَبّْكَ  َعْرشَ  َوَيْحِملُ } - وجل عز - قاؿ كما مفهـو لها ليس ،(يَػْوَمِئذٍ ) وكلمة
{ النَِّعيمِ  َعنْ  يَػْوَمِئذٍ  لَُتْسأَُلنَّ  ثُمَّ } قولو في وكما ،[ٚٔ:الحاقة{ ]َثَمانَِيةٌ  يَػْوَمِئذٍ 
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 يكوف وقد ،(يَػْوَمِئذٍ ) بػ القيامة يـو تحصل أشياء ُعلَّْقتْ  كثيرة آيات وفي ،[ٛ:التكاثر]
 .بالخصوص أو بالعمـو إما الدنيا في يحصل أفرادىا بعض أو جنسها

، لها ليس( يَػْوَمِئذٍ ) كلمة أنو االستدالؿ رد من المقصود  أنهم منو نفهم ال مفهـو
 يكونوا لم يومئذ الحجب قبل يعني ذلك قبل أنهم ذلك فمعنى يومئذ ُحِجُبوا

 بقولو حالهم بين توعََّدُىم لكن محجوبين صاروا ثم محجوبين كانوا بل محجوبين،
 صاروا ثم فُحِجبوا ،(الَجِحيم َلَصاُلوا ِإنػَُّهمْ  ثُمَّ  َلَمْحُجوبُوفَ  يَػْوَمِئذٍ  رَبِّْهمْ  َعنْ  ِإنػَُّهمْ  َكبلَّ )

 .للجحيم صالين
 أفَّ (: ٘ٗٔ/ ٔ) الطحاوية شرح في الشيخ آؿ صالح الشيخ قاؿ :الخامسة مسألةال

 وللنساء، للرجاؿ والجن، باإلنس عامة - وجل عز - لربهم الجنة في المؤمنين رؤية
ـٌ ( ٖٕ) بَابٍ  ُكلّْ  ِمنْ  َعَلْيِهمْ  يَْدُخُلوفَ  َواْلَمبَلِئَكةُ } أيضًا، وللمبلئكة  ِبَما َعَلْيُكمْ  َسبَل

 منهم طائفة يعني الجنة في فالمبلئكة ،[ٕٗ - ٖٕ:الرعد{ ]الدَّارِ  ُعْقَبى فَِنْعمَ  َصبَػْرُتمْ 
 دليل يدؿَّ  ولم والنساء، الرجاؿ ومن واإلنس الجن من المؤمنوف الجنة وفي الجنة، في

 دوف باإلنس الرؤية اختصاص على وال النساء دوف بالرجاؿ الرؤية اختصاص على
 :أقواؿ فيها وىذه الجن،

 كما الصواب خبلؼ وىذا الجن، دوف لئلنس الرؤية إفَّ : قاؿ من: األوؿ القوؿ - ٔ
 .رآه الجنة دخل فمن مؤمن كل في الرؤية في عامة اآليات ألفَّ  ذكرنا؛

 عز - بقولو ذلك على واستدلوا النساء، دوف للرجاؿ الرؤية إفَّ : الثاني القوؿ - ٕ
ـِ  ِفي َمْقُصورَاتٌ  ُحورٌ } - وجل  على يدؿ الخياـ في القصر وأفَّ [ ٕٚ:الرحمن{ ]اْلِخَيا
 .ذلك من خروجهن عدـ

 وجل عز - ربهم يروف واإلنس الجن من المكلفين من والنساء الرجاؿ أفَّ  والصواب
 :ألفَّ  فعجيب باآلية االستدالؿ وأمَّا. الجنة أىل من كانوا إذ -

 الجنة في إنشاءً  - وجل عز - اهلل ينشؤىن خلق والحور الحور، في أوالً  اآلية: أوالً 
 .الدنيا في المكلفين من وليسوا
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{ ُمتَِّكُئوفَ  اأْلَرَاِئكِ  َعَلى ِظبَلؿٍ  ِفي َوَأْزَواُجُهمْ  ُىمْ } قاؿ - وجل عز - اهلل أفَّ : ثانياً 
 نعيم فمن ،{يَنظُُروفَ  اأْلَرَاِئكِ  َعَلى} األخرى اآلية في - وجل عز - وقاؿ[ ٙ٘:يس]

 النساء وإخراج وينظروف، فيتكئوف األرائك على وأزواجهم ىم يتمتعوف أنهم الجنة أىل
 .اآلية ضده النظر من إخراجهم وكذلك اآلية ضده االتكاء من

 وجل عز - ربهم يروف فالنساء النساء، دوف للرجاؿ الرؤية إفَّ  قاؿ من غلط نقوؿ لهذا
 الجنة يدخل الذي لئلنساف عاـ والنعيم متعبدوف، مكلفوف ألنهم الرجاؿ؛ يراه كما -

 .فضلو من الكريم اهلل نسأؿ جميعاً، والنساء الرجاؿ من
 .المناـ في اهلل رؤية :السادسة مسألةال

 في ربو اإلنساف يرى أنو يمكن أنو وآخروف اهلل رحمو تيمية ابن اإلسبلـ شيخ ذكر
 وتعالى، سبحانو شيء يشبهو ال اهلل ألف الحقيقة؛ ىو ليس رآه ما يكوف ولكن المناـ،

 يشبهو فليس ٔٔ/  الشورى( البصير السميع وىو شيء كمثلو ليس: )تعالى قاؿ
 الصور من رأى ومهما ربو، يكلمو أنو النـو في يرى قد لكن مخلوقاتو، من شيء

 وال لو شبيو فبل وتعالى، سبحانو شيء يشبهو ال اهلل ألف وعبل؛ جل اهلل ىي فليست
 .لو كفو

 العبد حاؿ بحسب تختلف األحواؿ أف ىذا في اهلل رحمو الدين تقي الشيخ وذكر
 إلى أقرب رؤيتو كانت الخير إلى وأقربهم الناس أصلح من الرائي كاف ما وكل الرائي،

 األصل ألف يراىا؛ التي الصفة أو يراىا، التي الكيفية غير على لكن والصحة، الصواب
 عليو اهلل صلى النبي عن روي وقد وتعالى، سبحانو شيء يشبهو ال اهلل أف األصيل

 عليو اهلل صلى النبي عن عنو، اهلل رضي معاذ حديث من المناـ في ربو رأى أنو وسلم
 بين يده وضع وتعالى سبحانو وأنو ربو، رأى أنو طرؽ عدة في وجاء ربو، رأى أنو وسلم
: سماىا رسالة رجب ابن الحافظ ذلك في ألف وقد ثدييو، بين بردىا وجد حتى كتفيو

 األنبياء أف على يدؿ وىذا"  األعلى المؤل اختصاـ حديث شرح في األولى اختيار" 
، في ربهم يروف قد  .فبل بالعياف الدنيا في الرب رؤية فأما النـو
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 ىذه وإنما( ٜٖٚ - ٖٛٚص) المريسي على نقضو في الدارمي عثماف بن سعيد قاؿ
 كل وفي حاؿ كل على تعالى اهلل رؤية يمكن المناـ وفي المناـ، في كانت الرؤية
 ىػ.ا صورة
 قاؿ جائزة، المناـ في اهلل رؤية(: ٕٕٛ - ٕٕٚ/ ٕٔ) السنة شرح في البغوي وقاؿ
 ىػ.ا ربي فرأيت نعست إني:" وسلم عليو اهلل صلى النبي عن معاذ
 رؤيتو جواز الحديث في(: ٕٚٔ/ ٔ) التأويبلت إبطاؿ في الفراء يعلى أبو وقاؿ

 من غيره حق في أو وسلم عليو اهلل صلى حقو في ممتنع غير وذا المناـ، في سبحانو
 ىػ.ا المؤمنين

 لفظ(: ٕٖٛ - ٕٖ٘/ ٔ) الجهمية تلبيس بياف في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ وقاؿ
 َلوُ  زُيّْنَ  َأَفَمنْ : }قولو في كما مطابقاً  يكوف ال فقد مطابقاً  األصل في كاف وإف الرؤية
 التوىم يكوف وقد{ اْلَعْينِ  رَايَ  ِمثْػَلْيِهمْ  يَػَرْونَػُهمْ : }وقاؿ{ َحَسًنا فَػَرَآهُ  َعَمِلوِ  ُسوءُ 

 للحقيقة مماثبل يكن لم وإف مرتبتو في حق فهو وجو دوف وجو من مطابقا والتخيل
 منامو في يراه ما جنس من اليقظة في يرى وقد منامهم في الناس يراه ما مثل الخارجة

 رأى كما خارجية لحقائق مضروبة أمثاؿ وتلك أقواال ويسمع وأفعاالً  صوراً  يرى فإنو
 نفسو في وتصوره تمثلو ىذا أف ريب فبل لو والقمر والشمس الكواكب سجود يوسف
 َقدْ  قَػْبلُ  ِمنْ  ُرْؤيَايَ  تَاِويلُ  َىَذا َأَبتِ  يَا: }قاؿ كما وأخوتو أبويو سجود حقيقتو وكانت
 والبقر بل السنبل رأى حيث يوسف عبرىا التي الملك رؤيا وكذلك{ َحقِّا رَبّْي َجَعَلَها
 والجدب الخصب من وتأويلها حقيقتها وكانت نفسو في متمثلة متخيلة رآىا فتلك
 مناسباً  يكوف صحيحاً  تأويبلً  لو أف بمعنى مرتبتو في وصدؽ حق والتخيل التمثل فهذا

 واالعتبار القياس على مبناىا الرؤيا تأويل فإف الوجوه بعض من لو ومشابهاً  لو
 مماثل ىو الرؤيا من وتخيل نفسو في تمثل ما أف اعتقد من ولكن والمناسبة والمشابهة

 من مثل مبطل،= فهو رآىا بعينها ىي األمور تلك وأف الخارج في الموجود لنفس
 أماكنها عن انفصلت والكواكب والقمر السماء في التي الشمس نفس أف يعتقد
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 فهذا عجافاً  سبعاً  أكلت سماناً  سبعاً  الخارج في موجودة بقراً  وأف ليوسف وسجدت
 الرؤيا في حق فهذا ويخاطبو المناـ في ربو يرى قد فاإلنساف كذلك كاف وإذا، باطل

 المناـ في يرى ما سائر فإف المناـ في رأى ما مثل نفسو في اهلل أف يعتقد أف يجوز وال
 ومشابهة مناسبة فيها رآه التي الصورة تكوف أف بد ال ولكن مماثبل يكوف أف يجب ال

 ما الكبلـ من وسمع الصور من أتي مطابقا واعتقاده إيمانو كاف فإف ربو في العتقاده
 صورة في ربو العبد رأى إذا: المشايخ بعض قاؿ بالعكس كاف وإال ذلك يناسب
 في ربهم يروف وغيرىم الصالحوف زاؿ وما اهلل وبين بينو حجابا الصورة تلك كانت
 إذ دفعو يمكن ال مما ىذا وجود فإف ذلك ينكر عاقبل أظن وما ويخاطبهم المناـ
 أصحابنا من العلماء ذكرىا وقد معروفة مسألة وىذه اختياره بغير لئلنساف تقع الرؤيا

 والنقل اهلل رؤية إنكار وغيرىم المعتزلة من طائفة عن وحكوا الدين أصوؿ في وغيرىم
 ربو رأى أنو يعتقد أف يجوز ال قالوا لعلهم ولكن المناـ في ربو رأى عمن متواتر بذلك

 سلبهم فرط من ويكونوف األحبلـ أضغاث من ىذا مثل جعلوا قد فيكونوف المناـ في
 فهذا المناـ في يرى ما كسائر صحيحة رؤية المناـ في اهلل رؤية تكوف أف نفوا ونفيهم

 ولما بل وأئمتها األمة سلف عليو اتفق لما مخالف باطل وىو المتجهمة يقولو مما
 بو يتعلق عيب وال نقص المناـ في اهلل رؤية في وليس آدـ بني عقبلء عامة عليو اتفق

 حالو واستقامة وفساده إيمانو وصحة الرائي حاؿ بحسب ذلك وإنما وتعالى سبحانو
 .وانحرافو

 حمل إذا ذلك ونحو بخبلفو فاهلل الخياؿ في دار أو بالباؿ خطر ما يقوؿ من وقوؿ
 يقظتو أو منامو في اإلنساف تخيلو ما أف نعتقد فبل صحيحاً  محمبلً  كاف ىذا مثل على
 الجن نفس بل ذلك مثل نفسو في ىو ليس فإنو ذلك مثل نفسو في اهلل أف الصور من

 يتخيلو ما خبلؼ على ىي بل حقيقتها على ويتخيلها اإلنساف يتصورىا ال والمبلئكة
. وأعظم أجل تعالى فاهلل لها مشابها مناسبا رآه ما كاف وإف ويقظتو منامو في ويتصوره

 .كبلمو انتهى
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 الجهمية من ألف مطلًقا؛ الدنيا في اهلل رؤية أحاديث نفى من على أحمد أنكر وقد
 وطوائف أصبل، بالقلوب وال باألبصار يرى أف يجوز ال اهلل إف: )يقولوف طوائف
 أف إثبات فيو ما كل يجحدوف وىؤالء أيًضا، المناـ في يرى أف يجوز ال إنو: يقولوف
 ضبلؿ جهمية وىؤالء ذلك، غير أو منامو في أو بفؤاده كاف سواء ربو رأى محمًدا
 األخبار من ذلك في ما لردىم ىؤالء على ينكر أحمد كاف ولهذا السنة، أىل باتفاؽ

 منامو في أو بفؤاده ربو رأى محمًدا أف يمنعوف كانوا وإذا بالقبوؿ، العلماء تلقاىا التي
 عن ذلك وغيرىم أصحابنا من العلماء ذكر وقد وأجحد، أجحد غيره لرؤية فهم

 العلم بمعنى بالقلوب يرى أف يجوز يقوؿ من المعتزلة إف حتى الجهمية من طوائف
 المعتزلة اجتمعت: فقاؿ المقاالت في األشعري ذلك نقل كما ذلك ينكر من ومنهم

 وأكثر الهذيل أبو فقاؿ بالقلوب يرى ىل واختلفت باألبصار، يرى ال اهلل أف على
 بن وعباد الفوطي ىشاـ وأنكر بقلوبنا، نعلمو أنا بمعنى بقلوبنا اهلل نرى المعتزلة
 .ذلك سليماف

 رأى قد أنو يدعي من حكم ما: عن فتاواه مجموع في كما باز ابن العبلمة سئل وقد
 رب رأى قد حنبل بن أحمد اإلماـ أف البعض يزعم كما وىل المناـ? في العزة رب

 مرة? مائة من أكثر المناـ في والجبلؿ العزة
 اإلنساف يرى أنو يمكن أنو وآخروف اهلل رحمو تيمية ابن اإلسبلـ شيخ ذكر: فأجاب

 سبحانو شيء يشبهو ال اهلل ألف الحقيقة؛ ىو ليس رآه ما يكوف ولكن المناـ، في ربو
 ىػ. ا....  وتعالى
 ألحد يمكن ىل(: ٜٙٚ/ ٚ) األلباني العبلمة موسوعة في كما األلباني العبلمة وسئل

 ،- وسلم وآلو عليو اهلل صلى - اهلل لرسوؿ ذلك حصل كما المناـ في ربو يرى أف
 الباب? ىذا في السالكين مدارج في القيم ابن أودعو بما ُيْسَتاَنسُ  وىل

 فمن مثالية، ىي إنما حقيقية ليست ىي الرؤيا داـ ما أخي اإلمكاف قضية: فأجاب
 من منهم، نحن اهلل شاء وإف القيامة يـو المؤمنوف سيراه كما رآه ما منامو في اهلل رأى
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 ممكن جدًا، واسع فالعقل ولذلك حقيقتها، على اهلل ذات يرى فلن المناـ في رآه
 حقيقًة، رآه ىل لكن وغيره، أحمد اإلماـ عن ىذا نُِقلَ  وقد سيما ال اهلل يرى أف إنساف
 في ربو رأى حينما - وسلم وآلو عليو اهلل صلى - النبي إف: نقوؿ أف نستطيع نحن

 يرى لن أحدكم إف»: يقوؿ وىو حقيقتو، على رآه ما عنو المعروفة القصة في المناـ
 ىػ. ا شيء ورائها من يترتب وال سعة، فيها فالمسألة ولذلك ،«يموت حتى ربو

 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 وجل

 ىذه -نـو ىناؾ فليس اآلخرة في أما- الدنيا في المناـ في تعالى اهلل رؤية: فأجاب
 اهلل صلى النبي أف) السنن أىل أخرجو الذي األعلى المؤل اختصاـ حديث في جاءت

 أنها أعلم ال وسلم عليو اهلل صلى النبي لغير اهلل ورؤية( المناـ في ربو رأى وسلم عليو
 في ربو رأى اهلل رحمو أحمد اإلماـ أف ذكر قد لكنو ال? أـ تقع ىل أدري وال ثابتة

 المناـ، في ربو يرى قد اإلنساف أف اهلل رحمو تيمية ابن اإلسبلـ شيخ وذكر المناـ،
 حسنة رؤية يراه بالدين، تمسكو بحسب مثبلً  لو يضرب وتعالى سبحانو اهلل بأف وذلك
 فاهلل عليو، ىو ما على واالستمرار بالدين التمسك على لو مساعدة ذلك في يكوف
 تعالى اهلل كاف إذا أما حقيقة، رؤيةً  المناـ في ربو يرى اإلنساف أف في أتوقف أنا. أعلم

 ىػ.ا بغريب ليس شيءٌ  فهذا بدينو تمسكو لو يبين مثبلً  لو يضرب
 صلى النبي فإف المناـ في أما: أيضا المفتوح الباب لقاءات في العثيمين العبلمة وقاؿ

 اإلماـ أف يُذكر يراه? أف لغيره ىل لكن المناـ، في ربو رأى وسلم آلو وعلى عليو اهلل
. أدري ال. أعلم فاهلل ممكن، ذلك أف العلماء بعض وذكر ربو، رأى اهلل رحمو أحمد

 ربي، رأيت البارحة: ويقوؿ وغيرىم الصوفية شيوخ علينا تدخل الباب فتح إف وأخشى
 لها، أصل ال التي الخزعببلت أىل من يجيء ثم وتناقشنا، وتنادمنا وإياه، أنا وجلست

 ىػ. ا األولى ىو الباب ىذا سد أف فأرى
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 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، مع المناـ

 ابن الرحمن عبد وحديث معاذ حديث في جاء وقد يمنع، ما ىناؾ ليس: فأجاب
 صلى النبي أفّ  فيها جاء الحجية، إلى ترتقي إنّها: يقوؿ وبعضهم عباس، وابن عائش

 عند" تفسيره" في اهلل رحمو كثير ابن الحافظ قاؿ. ربو رأى وسلم آلو وعلى عليو اهلل
 ذكر ألنو{ يختصموف إذ األعلى بالمئل علم من لي كاف ما: }وجل عز اهلل قوؿ تفسير

 اهلل صلى النبي أفّ : أي ىذا، من مانًعا أعلم فبل. منامية رؤيا ىذه: قاؿ عنده، الحديث
 من غيره وعن أحمد اإلماـ عن نقل وىكذا المناـ، في ربو رأى وسلم آلو وعلى عليو

 يخالف بشيء وأتى ربو اإلنساف رأى لو لكن. المناـ في اهلل يروف أنّهم السلف علماء
 وأف حقيقًة، رآه يكوف أف يحتمل رآه الذي ألف يقبل فبل الموجود، اإلسبلمي التشريع

 وحلم اهلل، من رؤيا: أقساـ ثبلثة إلى تنقسم الرؤيا أف جاء كما نفس، وساوس تكوف
 رآه ما يقبل حتى بوعيو ليس النائم أف ىذا على وزيادة. نفس وحديث الشيطاف، من
 ىػ. ا منامو في

 يزعمها، من بردة بعضهم يحكم بل المناـ في اهلل رؤية ينكروف الحنفية أكثر( تنبيو)
 .تقدـ بما متعقب ضعيف مذىب وىو

 .المعراج حين لربو وسلم عليو اهلل صلى النبي رؤيةىل ثبت  :السابعة مسألةال
 .المسألة ىذه في الصحابة أقواؿ: األوؿ المطلب

 :مطلقا الرؤية أثبت من: األوؿ القوؿ
 :عنهما اهلل رضي عباس ابن قوؿ - ٔ
 الخلة تكوف أف أتعجبوف) : قاؿ عنهما اهلل رضي عباس ابن عن عكرمة عن - أ

 .ٔ( وسلم عليو اهلل صلى لمحمد والرؤية لموسى، والكبلـ إلبراىيم

                                                           

 وعبد ،(ٜٜٔ ،ٜٚٔص) التوحيد في خزيمة وابن ،(ٜٖ٘ٔٔ) الكبرى في النسائي أخرجو ٔ
 السنة في عاصم أبي وابن ،(ٛٗ/ٕٚ) تفسيره في والطبري ،(ٜٕٛ/ٔ) السنة في أحمد بن اهلل
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 رأى) : قاؿ، {اْلُمْنتَػَهى ِسْدرَةِ  ِعْندَ  ُأْخَرى نَػْزَلةً  َرآهُ  َوَلَقدْ } قولو في عباس ابن عن - ب
 .ٔ( أدنى أو قوسين قاب فكاف فتدلى ربو
: قلت". ربَّو محمدٌ  رأى) : قاؿ - عنهما اهلل رضي - عباس ابن عن عكرمة عن - ج

: قاؿ ،[ ٖٓٔ األنعاـ{ ]األَْبَصارَ  يُْدِرؾُ  َوُىوَ  اأْلَْبَصارُ  تُْدرُِكوُ  ال} يقوؿ اهلل أليس
 .ٕ( مرتين ُأرِيَو: وقاؿ نوره، ىو الذي بنوره تجلى إذا ذاؾ ويحك

: يسألو -عنهم اهلل رضي- عباس بن اهلل عبد إلى بَػَعثَ  أنو عمر بن اهلل عبد عن - د
 رسولو فرد ،"رآه قد نعم أف) : إليو فبعث ربَّو? وسلم عليو اهلل صلى محمدٌ  رأى ىل

                                                                                                                                                  

 ،(ٖٙ٘ ،ٖٛٗص) الرؤية في والدارقطني ،(ٕٖٖ/ٔٔ) الكبير في والطبراني ،(ٕٗٗ،  ٖٙٗ)
 في مندة وابن ،(ٜٙٗ/ ٕ) و( ٘ٙ/ ٔ) والحاكم(، ٖٔٚف رقم  ٕ٘ٔ/ٕواآلجري في الشريعة )

 أخرجو(: ٛٓٙ/ٛ) الفتح في، وقاؿ الحافظ الذىبي أقرهو  الحاكم صححو واألثر( ٕٙٚ) اإليماف
 (.ٖٙٗ) الجنة ظبلؿ في األلباني العبلمة وصححو ،صحيح بسند النسائي

 خزيمة وابن ،(ٜٖٗ، رقم  ٜٔٔ/ٔ) في السنة عاصم أبي وابن ،(ٕٖٓٛ) الترمذي أخرجو  ٔ
 ٖٖٙ/ٓٔ) الكبير في والطبراني ،(ٚ٘برقم ،ٕٗ٘-ٖٕ٘/ٔ) حباف وابن ،(ٕٗٛ) في التوحيد

 شرح في والبللكائي، (ٕٖٓٔح ،ٕٗ٘ٔ-ٔٗ٘ٔ/ٖ) الشريعة في واآلجري ،(ٕٚٚٓٔ، رقم 
رقم  ،ٖٓٙ/ٕ) والصفات األسماء في والبيهقي، (ٛٔ٘/ٖ) والجماعة السنة أىل اعتقاد أصوؿ
 األلباني العبلمة وقاؿ وصححو ابن حباف، حسن، حديث: الترمذي عنو قاؿ والحديث(  ٖٖٜ

 .صحيح حسن: الترمذي صحيح في

 ،ٖٙٗ ،ٖ٘ٗ رقم ) السنة في عاصم أبي وابن، (ٜٕٖٚ رقم ٜٖ٘/٘) الترمذي أخرجو ٕ
 ،ٜ٘ٓ ،ٜٗٓ رقم ،ٕٔ٘ ،٘ٔ٘/ٖ) السنة أىل اعتقاد أصوؿ شرح في والبللكائي(، ٖٚٗ
 السنة في أحمد بن اهلل وعبد(، ٕٜٓ ،ٜٚٔ ،ٜٙٔ ،ٖٜٔ ،ٕٜٔ ،ٜٔٔ ،ٜٓٔ ،ٜٙٓ

 ،ٗٗٓٔ رقم ،ٔٙٗ ،ٓٙٗ/ٕ ،ٖٙ٘ رقم ،ٖٜٕ ،ٕٜٕ/ٔ ،ٕٚٔ رقم ،ٙٚٔ ،٘ٚٔ/ٔ)
 الكتاب في شاىين وابن(، ٔٙٚ-ٗ٘ٚ رقم ،ٚ-٘/ٖ) اإليماف في منده وابن(، ٘ٗٓٔ
 والصفات األسماء في والبيهقي(، ٓٓٔ-ٓٔ ،ٜٜ-ٜ ،ٜٛ-ٛ رقم ،ٕ٘ٙص) اللطيف

 ضعفو، و الوجو ىذا من غريب حسن حديث ىذا األثر قاؿ عنو الترمذي :و  (ٕٜٙ رقم ٖٖ٘/ٕ)
 (.ٖٚٗ/  ٜٓٔ) الجنة ظبلؿ وفي الترمذي ضعيف في األلباني العبلمة
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 المبلئكة، من أربعة تحملو ذىب، من كرسي على رآه: "فقاؿ رآه? كيف: وقاؿ إليو
 صورة في وملك ثور، صورة في وملك أسد، صورة في وملك رجل، صورة في ملك
 .ٔ( ذىب من فراش دونو خضراء، روضة في نسر،

) : قاؿ - عنو اهلل رضي - أنًسا أف قتادة عن: عنو اهلل رضي مالك بن أنس قوؿ - ٕ
 .ٕ( ربَّو محمدٌ  رأى

 رضي ىريرة أبا مرواف سأؿ) : حصين بن داود قاؿ: عنو اهلل رضي ىريرة أبي قوؿ - ٖ
 .ٖ( رآه قد نعم،: "فقاؿ وجل? عز ربَّو وسلم عليو اهلل صلى محمدٌ  رأى ىل: عنو اهلل

 لكنو مرفوع حديث ذلك في روي وقد :القلبية بالرؤية قيدىا من: الثاني القوؿ
 عليو اهلل صلى النبي سئل: قاؿ القرظي كعب بن محمد رواه ما وىو إلرسالو ضعيف؛

 .ٔ( بعيني أره ولم بفؤادي، رأيتو) : قاؿ ربك? رأيت ىل: وسلم

                                                           

 ص) التوحيد في خزيمة وابن ،(ٖٜٖ-ٜٖٔص) العرش كتاب في شيبة أبي ابن أخرجو ٔ
 رقم ٖٗ٘ٔ/ٖ) الشريعة في واآلجري ،(ٖ٘ص) السنة في أحمد اإلماـ بن اهلل وعبد ،(ٜٛٔ

 ىذا: البيهقي عنو قاؿ والحديث( ٛ٘٘ -ٚ٘٘ ص) والصفات األسماء في والبيهقي ،(ٖٗٓٔ
 يبين لم إذا يرويو ما ضعف في الكبلـ مضى وقد يسار، بن إسحاؽ بن محمد بو تفرد حديث
 وليس عنو، الراوي وبين -عنهما اهلل رضي -عباس ابن بين انقطاع الرواية ىذه وفي فيو، سماعو
 ابن وأورده ،-عنهما اهلل رضي -عباس ابن عن الصحيحة الروايات في األلفاظ ىذه من بشيء

 الفقي حامد الشيخ وقاؿ، يصح ال حديث ىذا(وقاؿ: ٕٗ – ٖٕ/ٔ) المتناىية العلل في الجوزي
 لو بإسناد كاف ولو غريبة، زيادة الرؤية كيفية في الزيادة: (ٜ٘ٗص) السنة كتاب"على تعليقو في

 واآلية عنو، نقلت فيما عباس البن عمر ابن مسألة في رواه فيما حجر ابن الحافظ لساقها قيمة
 .الزيادة ىذه تكذب ،{ ثمانية يومئذ فوقهم ربك عرش ويحمل} الحاقة سورة في

 ،ٚٛٗ/ٕ) التوحيد في خزيمة وابن (،ٕٖٗ رقم ٛٛٔ/ٔ) السنة في عاصم أبي ابن أخرجو ٕ
 .ضعيف إسناده قي ظبلؿ الجنة: األلباني عنو العبلمة قاؿاألثر و ( ٕٓٛ رقم

 اعتقاد أصوؿ شرح في والبللكائي (،ٕٛٔ رقم ،ٙٚٔ/ٔ) السنة في أحمد بن اهلل عبد أخرجو ٖ
 ( وإسناده ضعيف.ٜٛٓ رقم ،ٔٚ٘/ٖ) السنة أىل
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 :عنهما اهلل رضي عباس ابن قوؿ - ٔ
{ ُأْخَرى نَػْزَلةً  رَآهُ  َوَلَقدْ } تعالى قولو في عنهما اهلل رضي عباس ابن عن عطاء عن - أ
 .ٕ( بقلبو ربو رأى وسلم عليو اهلل صلى النبي إف) : قاؿ[ ٖٔ النجم]

 بفؤاده ربو رأى وسلم عليو اهلل صلى النبي أف) : عباس ابن عن العالية أبي وعن - ب
 .ٖ( مرتين

 عنو اهلل رضي ذر أبي قوؿ - ٕ
". عيناه تره ولم بقلبو رآه): قاؿ - عنو اهلل رضي - ذر أبا أف التيمي إبراىيم عن - أ

 .ٗ( "بقلبو رآه: "رواية وفي
 ربَّو وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ رأى) : قاؿ ذر أبي عن النسائي وأخرج - ب

 .٘( ببصره يره ولم بقلبو
 .مطلقا الرؤية نفى من: الثالث القوؿ

                                                                                                                                                  

وىو حديث  (ٜٜٙٛٔ رقم ٜٖٖٔ/ٓٔ) حاتم أبي وابن ،(ٚٗ-ٙٗ/ٕٚ) الطبري أخرجو ٔ
 ضعيف ال يثبت.

 (.ٙٚٔ) مسلم أخرجو ٕ

 (.ٙٚٔ) مسلم أخرجو ٖ

 شرح في والبللكائي(، ٖٔٔ ،ٖٓٔ رقم ،ٚٔ٘ ،ٙٔ٘/ٕ) التوحيد في خزيمة ابن أخرجو ٗ
 في شاىين وابن (،ٜ٘ٔ ،ٜٗٔ رقم ،ٜٔ٘ ،ٛٔ٘/ٖ) والجماعة السنة أىل اعتقاد أصوؿ

-ٜٕٛ رقم ٖٛٔ ص) الرؤية في لدارقطنياو (، ٜ٘ٔ-ٓٗ رقم ،ٖٕٚص) اللطيف الكتاب
 إلى ونسبو (ٓٙٔ/ٙ) المنثور الدر في السيوطي وأورده، (ٖٜٖٔ)(، والسراج في حديثو ٜٕٓ

 اإلتحاؼ، واألثر قاؿ عنو البوصيري في  مردويو وابن حاتم أبي وابن المنذر وابن حميد بن عبد
 .ثقات ورواتو شيبة أبي بن أبوبكر رواه(: ٖٔ٘ٙ/ ٗٔٔٚ)

 رقم ،ٙٔ٘/ٕ) التوحيد في خزيمة وابن(، ٖٙ٘ٔٔ رقم ٕٚٗ/ٙ) الكبرىفي  النسائي أخرجو ٘
( وىو ٜٗٔرقم ،ٗٚ٘/ٖ) والجماعة السنة أىل اعتقاد أصوؿ شرح في والبللكائي(، ٖٓٔ

 صحيح.
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 رضي- عائشة عند متكئا كنت: قاؿ مسروؽ عن: عنها اهلل رضي عائشة قوؿ - ٔ
 اهلل على أعظم فقد منهن، بواحدة تكلم من ثبلث: عائشة أبا يا) : فقالت -عنها اهلل

 متكئا وكنت: قاؿ اهلل، على الفرية أعظم فقد ربو رأى محمًدا أف زعم من الفرية،
 َوَلَقدْ } وجل عز اهلل يقل ألم: تعجليني وال أنظريني: المؤمنين أـ يا: فقلت فجلست

 اهلل رسوؿ سأؿ األمة، ىذه أوؿ أنا: فقالت{ ُأْخَرى نَػْزَلةً  َرآهُ  َوَلَقدْ { }اْلُمِبينِ  بِاألُُفقِ  رَآهُ 
 غير عليها خلق التي صورتو على أره لم جبريل، ىو إنما: فقاؿ وسلم عليو اهلل صلى
. األرض إلى السماء بين ما خلقو عظم ساًدا السماء من منهبطًا رأيتو المرتين ىاتين

 األنعاـ{ ]األَْبَصار يُْدِرؾُ  َوُىوَ  اأْلَْبَصارُ  تُْدرُِكوُ  ال} يقوؿ اهلل أف تسمع ألم: فقالت
 ِمنْ  َأوْ  َوْحياً  ِإالَّ  اللَّوُ  يَُكلَّْموُ  َأفْ  لَِبَشرٍ  َكافَ  َوَما} يقوؿ اهلل أف تسمع لم أو[ . ٖٓٔ

[ ٔ٘ الشورى{ ]َحِكيمٌ  َعِليّّ  ِإنَّوُ  َيَشاءُ  َما بِِإْذنِوِ  فَػُيوِحيَ  َرُسوالً  يُػْرِسلَ  َأوْ  ِحَجابٍ  َورَاءِ 
.....)ٔ. 

 بن اهلل عبد عن حبيش، بن اهلل عبد بن زر عن: عنو اهلل رضي مسعود ابن قوؿ - ٕ
) : قاؿ[ ٖٔ النجم{ ]ُأْخَرى نَػْزَلةً  رَآهُ  َوَلَقدْ : }تعالى قولو في عنو اهلل رضي مسعود

 .ٕ( جناح ستمائة لو صورتو، في جبريل وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ رأى
 قولو في  عنو اهلل رضي ىريرة أبي عن عطاء عن: عنو اهلل رضي ىريرة أبي قوؿ - ٖ

 .ٖ( جبريل رأى) : قاؿ{ ُأْخَرى نَػْزَلةً  رَآهُ  َوَلَقدْ } تعالى
 رأيت لو: ذر ألبي قلت ) قاؿ شقيق بن اهلل عبد عن: عنو اهلل رضي ذر أبي قوؿ - ٗ

 ىل لسألتو إذف: قاؿ تسألو? كنت عما: قاؿ لسألتو، وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ

                                                           

 لو.( واللفظ ٚٚٔ(، ومسلم )٘٘ٛٗأخرجو البخاري ) ٔ
 (. ٗٚٔ(، ومسلم )ٕٖٕٖأخرجو البخاري ) ٕ

 (.٘ٚٔأخرجو مسلم ) ٖ
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 رأيت" رواية وفي ،"أراه أنى نور: "قاؿ قاؿ? فما: قلت أنا، سألتو قد: فقاؿ ربو? رأى
 .ٔ( نوراً 

 إما: فهي العين رؤية على النص من خلت أنها الذكر السالفة اآلثار من يبلحظ الذيو 
 .مطلًقا نفتها أو القلبية بالرؤية قيدتها أو مطلًقا، الرؤية أثبتت

 على (ٛٗص) اإلسبلمية الجيوش اجتماعفي  كما  تيمية ابن اإلسبلـ شيخ علق ولذلك
 .ٕرأسو بعيني رآه يقل لم عباس ابن فإف الحقيقة، في بخبلؼ ذلك ليس: "بقولو ىذا

                                                           

 (.ٛٚٔأخرجو مسلم ) ٔ
 شاىين بن حفص أبا أف ٖٔٔ/ٔ التأويبلت إبطاؿ في أورد يعلى أبا القاضي أف إلى ىنا يشار ٕ

 عليو اهلل صلى محمد رآى: "قاؿ عباس ابن عن مزاحم بن الضحاؾ عن بإسناده سننو في روى
" بعينو ربو رأى: "قاؿ أنو عباس ابن إلى نسب البغوي وكذلك" مرتين بعينيو -وجل عز ربو- وسلم
 .٘ٓٗ/ٚ التنزيل معالم انظر
 ابن حفص ألبي السنن وكتاب عباس ابن عن الثابتة الروايات في يرد لم" بعينو" اللفظ ىذا لكن

 لشرح اللطيف الكتاب محقق أشار وقد اإلسناد على نحكم حتى أيدينا بين موجود غير شاىين
 لشرح اللطيف الكتاب ىو السنن كتاب يكوف أف يستبعد ال أنو شاىين البن السنة أىل مذاىب
 السنن باسم ذكره يعلى أبا القاضي وأف بالسنن والتمسك الدين شرائع ومعرفة السنة أىل مذاىب
 .ٖ٘ ص ٔ ىػ اللطيف الكتاب انطر اختصارا
 .ىذا قولو على الحكم يمكن فبل عباس ابن عن ذكره لما سندا أيضا يذكر لم والبغوي

 إف: "يقوؿ كاف أنو عباس ابن عن( ٔٙٚ٘ رقم ٓ٘/ٙ) األوسط في الطبراني عند جاء كما
 .ضعيف إسناده لكن" بفؤاده ومرة ببصره مرة مرتين ربو رأى محمدا

: قاؿ عباس ابن عن عكرمة عن( ٜٖٜٙ رقم ،ٖ٘ٔ-ٕ٘ٔ/ٜ) األوسط في الطبراني روى كما
 محمد نظر: عباس البن فقلت عكرمة قاؿ" وتعالى تبارؾ ربو إلى وسلم عليو اهلل صلى محمد نظر"

 "وسلم عليو اهلل صلى لمحمد والنظر إلبراىيم والخلة لموسى الكبلـ جعل نعم،: "قاؿ ? إلىربو
 عمر ابن حفص بو تفرد سعيد بن موسى إال القناد ميموف عن الحديث ىذا يرو لم: "الطبراني قاؿ

 ".العدني
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 أنو يقتضي ما األدلة في وليس: "(ٓٔ٘-ٜٓ٘/ٙ) الفتاوى مجموعفي  أيًضا وقاؿ
 على يدؿ ما والسنة الكتاب في وال الصحابة، من أحد عن ذلك ثبت وال بعينو، رآه

: قاؿ ذر أبي عن مسلم صحيح في كما أدؿ، نفيو على الصحيحة النصوص بل ذلك،
 .ا.ىػ "أراه أنى نور: "فقاؿ: ربك رأيت ىل وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سألت"

 قاؿ حيث البصرية بالرؤية قاؿ الصحابة من أحًدا أف يصح لم بأنو كثير ابن جـز وكذا
 الرؤية إثبات من ذلك في روي وما(.: "ٕٛٙص) الرسوؿ سيرة في الفصوؿفي 

 ا.ىػ "أعلم واهلل موقوفًا، وال بل مرفوًعا، ال ذلك من يصح فبل بالبصر
 الرؤية، أطلق - عباس ابن يعني - عنو رواية وفي: "(ٛٗٗ/ٚفي تفسيره ) أيًضا وقاؿ
 يصح ال فإنو أغرب، فقد بالبصر عنو روى ومن بالفؤاد، المقيدة على محمولة وىي

 ا.ىػ "عنهم اهلل رضي الصحابة عن شيء ذلك في
 عليها، والكبلـ الرؤية قضية قضيتين، بين التفريق يجب أنو إلى ىنا اإلشارة ويجب
 وسلم عليو اهلل صلى النبي رؤية إثبات على عباس ابن بها استدؿ التي اآليات وقضية

 .جبريل برؤية تتعلق أنها على وغيرىا عائشة بها استدلت بينما لربو،
 مرتين بفؤاده رآه أنو عباس ابن قوؿ وأما: "(ٖٛ/ٖ) زادال في  القيم ابن اإلماـ قاؿ
 نَػْزَلةً  َرآهُ  َوَلَقدْ } قاؿ ثم{ رََأى َما اْلُفَؤادُ  َكَذبَ  َما: }تعالى قولو إلى استناده كاف فإف

 جبريل المرئي ىذا أف وسلم عليو اهلل صلى عنو صح فقد مستنده أنو والظاىر{ ُأْخَرى
 " ا.ىػعليها خلق التي صورتو في مرتين رآه

 التابعين وتابعي التابعين أقواؿ: الثاني المطلب
                                                                                                                                                  

 توثيقو حاتم أبي ابن روى العدني عمر بن حفص وفيو(: "ٜٚ/ٔ) الزوائد مجمع في الهيثمي وقاؿ
 ".وغيره النسائي ضعفو وقد الطهراني اهلل عبد أبي عن

 ذكره الغنوي البراء بن عمرو بن يزيد أيضاً  وفيو". ضعيف(: "ٜٕ٘) ص التقريب في الحافظ وقاؿ
 .غيره يوثقو ولم( ٕٚٚ/ٜ) الثقات في حباف ابن

 ولفظة عنو وسكت( ٘ٗٔ/ٛ) والتعديل الجرح في حاتم أبي ابن ترجمو البصري سعيد بن وموسى
 .تخريجو سبق كما عباس ابن عن عكرمة عن جاءت التي األخرى الطرؽ في تثبت لم( نظر)
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 الصحابة أقواؿ عن تخرج لم لوجدناىا التابعين وتابعي التابعين أقواؿ في نظرنا لو
 في توقف من إال اللهم مطلًقا الرؤية نفي منهم أحد عن يرد لم أنو إال ذكرىا السابق

 :أقوالهم وإليك المسألة
 .مطلقا الرؤية أثبت من: األوؿ القوؿ

 إف: "كعب لي قاؿ: قاؿ نوفل بن الحارث بن اهلل عبد عن :األحبار كعب قوؿ - ٔ
 موسى فكلَّمو وسلم عليو اهلل صلى ومحمد موسى بين وكبلمو رؤيتو قسَّم وجل عز اهلل

 ".مرتين محمد ورآه مرتين
 (ىػ ٙٓٔ) عكرمة قوؿ - ٕ
 رأى ىل: وسئل عكرمة، سمعنا: "قاال معاوية مولى وسالم عبيد بن عيسى عن - أ

 ".ربَّو رأى قد نعم،: "قاؿ. ربو? محمد
{ رََأى َما اْلُفَؤادُ  َكَذبَ  َما} قولو عن عكرمة سألت: قاؿ منصور بن عباد عن - ب
 قد ثم رآه، قد ثم رآه، قد نعم. رآه قد: لك أقوؿ أف أتريد: "قاؿ ،[ ٔٔ النجم]

 ".النفس ينقطع حتى رآه،
 الحسن كاف: "قاؿ فضالة بن المبارؾ وعن (ىػٓٔٔ) البصري الحسن قوؿ - ٖ

 ".ربو محمد رأى لقد ثبلثة يحلف
 اهلل صلى النبي بأف القوؿ إليو نسب ممن الزىري اإلماـ (ىػ ٕ٘ٔ) الزىري قوؿ - ٗ

 (.ٗٚٗ/ٛفي الفتح ) حجر ابن ذلك ذكر كما المعراج ليلة ربو رأى وسلم عليو
 أف بعد قاؿ الرزاؽ عبد أف التوحيد في خزيمة ابن روى (ىػ ٗ٘ٔ) معمر قوؿ - ٘

 عائشة ما: فقاؿ لمعمر، الحديث ىذا فذكرت: "عائشة مع مسروؽ حديث روى
 ".عباس ابن من بأعلم عندنا

 بن إبراىيم سمعت اهلل عبد بن حفص قاؿ (ىػ ٛٙٔ) طهماف بن إبراىيم قوؿ - ٙ
 ".ربو محمد رأى لقد ىو إال إلو ال الذي واهلل: "يقوؿ طهماف
 .القلبية بالرؤية قيدىا من: الثاني القوؿ
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 عباس ابن اجتمع: "قاؿ نوفل بن الحارث بن اهلل عبد عن: األحبار كعب قوؿ - ٔ
: قاؿ. مرتين ربو رأى محمًدا إف نقوؿ أو نزعم ىاشم بنو إنا: عباس ابن فقاؿ وكعب،

 بين وكبلمو رؤيتو قسَّم اهلل إف( : كعب أي) قاؿ ثم الجباؿ جاوبتو حتى كعب فكبر
 ".موسى وكلمو بقلبو محمد فرآه وسلم عليهم اهلل صلى وموسى محمد

: تعالى قولو في مجاىد عن نجيح أبي ابن عن (ىػ ٗٓٔ) جبر بن مجاىد قوؿ - ٕ
 لؤلؤ من السدرة أغصاف كاف: "قاؿ[ ٙٔ النجم{ ]يَػْغَشى َما السّْْدرَةَ  يَػْغَشى ِإذْ }

 ."ربو ورأى بقلبو وسلم عليو اهلل صلى محمد فرآه وزبرجد، وياقوت
 َكَذبَ  َما: }قولو في العالية أبي عن (ىػ ٖٜ) مهراف بن رفيع العالية أبي قوؿ - ٖ

 ".بعينو يره ولم بفؤاده رآه محمدٌ : "قاؿ ،{ رََأى َما اْلُفَؤادُ 
 َكَذبَ  َما} قولو في صالح أبي عن (المائة بعد) ىانئ أـ مولى صالح أبي قوؿ - ٗ

 ".بفؤاده مرتين رآه: "قاؿ ،{ رََأى َما اْلُفَؤادُ 
 َما} قولو في أنس بن الربيع عن جعفر أبي عن (ىػ ٓٗٔ) أنس بن الربيع قوؿ - ٘

 محمدٌ  رأى: "قاؿ رواية وفي" ربَّو رأى: "قاؿ{ رََأى َما" }يكذبو فلم{ : "اْلُفَؤادُ  َكَذبَ 
 ".بفؤاده ربَّو

 المسألة في التوقف رجح من: الثالث القوؿ
 ".يره لم وال رآه أقوؿ ال: "قاؿ جبير بن سعيد عن (ىػ ٜ٘) جبير بن سعيد قوؿ - ٙ

 والتابعين الصحابة أقواؿ استعراض بعد: المسألة في العلماء أقواؿ: الثالث المطلب
 :أقواؿ خمسة وىي المسألة في بعدىم من ألقواؿ نعرض وتابعيهم

 .مطلقا الرؤية أثبت من: األوؿ القوؿ
 .واأللوسي واآلجري، خزيمة، ابن وقوؿ أحمد، اإلماـ عن رواية وىو

 (ىػٕٔٗ) أحمد اإلماـ قوؿ - ٔ
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 عن الروايات اختبلؼ (ٗٙ-ٖٙص)والوجهين  الروايتين كتابو في يعلى أبو حكى
 أحدىا روايات ثبلث على لربو وسلم عليو اهلل صلى النبي رؤية مسألة في أحمد اإلماـ

 .مطلقا رآه أنو
 أحمد اإلماـ وكذلك: "(ٜٓ٘/ٙ) الفتاوى مجموع في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ وقاؿ
 .ا.ىػ "بفؤاده رآه: "يقوؿ وتارة الرؤية، يطلق تارة

 وأحمد ىريرة أبو الرؤية أطلق وممن: "(ٕٔٔ/ٖ) والنهاية البدايةفي  كثير ابن وقاؿ
 ".عنهما اهلل رضي حنبل بن
-ٚٚٗ/ٕ) التوحيد كتابو في نصر خزيمة ابن اإلماـ (ىػٖٔٔ) خزيمة ابن قوؿ - ٕ

 سرد في وأطاؿ المعراج، ليلة ربو رأى وسلم عليو اهلل صلى النبي بأف القوؿ (ٕٙ٘
 .ذلك على الحجج

 ذكر سيأتي كما البصرية بالرؤية يقوؿ بأنو إليو نسب - اهلل رحمو - كثير ابن ولكن
 .قولو

 الشريعة كتابو في اآلجري اإلماـ بوب (ىػ ٖٓٙ) اآلجري اإلماـ قوؿ - ٖ
 اهلل صلى النبي وجل عز اهلل خصَّ  ما ذكر باب" بعنواف باباً ( ٔ٘٘ٔ-ٔٗ٘ٔ/)ٖ

 ".وجل عز لربو الرؤية من وسلم عليو
 اهلل صلى بأنو القوؿ ينصر أنو على تدؿ التي واألثار األحاديث من مجموعة ساؽ ثم

 .المعراج ليلة -وجل عز- ربو رأى وسلم عليو
 أقوؿ وأنا: "(ٗ٘/ٕٚ) المعاني روح تفسيره في األلوسي قاؿ: األلوسي قوؿ - ٗ

 ".البلئق الوجو على وبدنوه سبحانو ربَّو وسلم عليو اهلل صلى برؤيتو
 عز - اهلل بدنو فيقولوف ىذا، على الصوفية ومعظم: "فقاؿ الصوفية معظم إلى ونسبو
 وكذا البلئق، الوجو على - سبحانو - ودنوه وسلم، عليو اهلل صلى النبي من - وجل

 ".كذلك بالرؤية يقولوف
 .بالعين الرؤية قيد من: الثاني القوؿ
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 الصحابة بعض بينهم ومن العلماء، بعض إلى بالعين الرؤية بتقييد القوؿ نسب
 ابن: بذلك القوؿ لهم نسب وممن نظر، بعضهم إلى ذلك نسبة وفي والتابعين،

 وابن أحمد، اإلماـ عن ورواية وعكرمة، البصري، والحسن مالك، بن وأنس عباس،
 وأبو حامد بن اهلل عبد وأبو أتباعو، وعامة األشعري الحسن وأبو جرير، وابن خزيمة،

 .المتأخرين من وجماعة الجيبلني، القادر وعبد يعلى، أبو والقاضي النجاد بكر
 ابن وعن: "(٘ٓٗ/ٚ) تفسيره في فقاؿ عباس ابن إلى القوؿ ىذا البغوي نسب فقد

 ".بعينو ربو رأى قاؿ أنو عباس
 يثبت لم بالعين التقييد ىذا وأف الصحابة، أقواؿ عرض عند ذلك على الرد سبق وقد
 .عباس ابن عن
 الناس بعض سمع: "(ٓٔ٘-ٜٓ٘/ٙ) الفتاوى مجموع تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ

 ".العين رؤية منو ففهم عباس ابن كبلـ مطلق
 وىو بعينو رآه أنو إلى جماعة وذىب:"(ٖٓٗ/ٚ) التنزيل معالم في أيًضا البغوي وقاؿ
 ا.ىػ "وعكرمة والحسن أنس قوؿ

 الروايات فإف بالعين الرؤية تقييد من وعكرمة أنس إلى البغوي نسبو لما وبالنسبة
 الرواية فإف البصري الحسن عن أوردناه ما وكذا مطلقة، جاءت عنهما ذكرىا السابق
 الحسن عن البغوي تفسير في ورد ما إلى اإلشارة كذلك سبق وقد مطلقة، جاءت

 سبق التي الرواية عن يعدؿ فبل يسندىا لم البغوي ولكن" بعينو رآه: "قاؿ أنو البصري
 .أعلم واهلل بالعين، تقييدىا وعدـ الرؤية إطبلؽ من الحسن عن إيرادىا

 إلى جماعة وذىب: تفسيره في البغوي وقوؿ: "(ٖٕٗ/ٚفي تفسيره ) كثير ابن قاؿ
 ".أعلم واهلل نظر فيو وعكرمة، والحسن أنس قوؿ وىو بعينو رآه أنو

(: ٕٛٙص) وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ سيرة في الفصوؿ في كثير ابن وقاؿ
 بعضهم، قوؿ على ببصره -وجل عز- ربو وسلم عليو اهلل صلى النبي: أي ورأى،"
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 من جماعة ذلك في وتبعو الحديث، أىل من خزيمة بن بكر أبي اإلماـ اختيار وىو
 ".المتأخرين

 واختاره بالعينين، بالرؤية بعضهم وصرح: "(ٕٔٔ/ٖ) والنهاية البدايةفي  أيًضا وقاؿ
 الرؤية على نص وممن المتأخرين، من آخروف ذلك على وتبعو فيو، وبالغ جرير، ابن

 أبو الشيخ واختاره عنو، السهيلي نقلو فيما األشعري الحسن أبو الشيخ رأسو بعيني
 ا.ىػ "فتاويو في النووي زكريا

 إبطاؿ وفي (ٔٙص) والوجهين الروايتين كتابو في يعلى أبو القاضي وحمل
 فقاؿ بالعين، الرؤية على نص بأنها أحمد اإلماـ عن التي الرواية (ٔٔٔ/ٔ) التأويبلت

: التأويبلت إبطاؿ في وقاؿ" عين رؤيا أثبت أنو ىذا فظاىر: "الروايتين كتاب في
 ".بعينيو الليلة تلك في رآه وأنو أصح، األولى والرواية"

 التوجيو ىذا على (ٓٔ٘-ٜٓ٘/ٙ) الفتاوى مجموعفي  اإلسبلـ شيخ اعترض وقد
 ،"بفؤاده رآه: "يقوؿ وتارة الرؤية، يطلق تارة أحمد اإلماـ وكذلك: "فقاؿ القاضي من
 بعض سمعوا أصحابو من طائفة لكن بعينو، رآه يقوؿ أحمد سمع أنو: أحد يقل ولم

 عباس ابن كبلـ مطلق الناس بعض سمع كما العين، رؤية منو ففهموا المطلق، كبلمو
 .العين رؤية منو ففهم
 في وال الصحابة، من أحد عن ذلك ثبت وال بعينو، رآه أنو يقتضي ما األدلة في وليس

 في كما أدؿ، نفيو على الصحيحة النصوص بل ذلك، على يدؿ ما والسنة الكتاب
 رأيت ىل وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سألت: "قاؿ ذر أبي عن مسلم صحيح

 ا.ىػ ""آراه أنى نور: "فقاؿ: ربك
 ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ: "(ٖٚ/ٖ) المعاد زادفي  القيم ابن تلميذه عنو نقلو فيما وقاؿ
 رآه قولو وال لهذا مناقضا رآه إنو عباس ابن قوؿ وليس: -روحو اهلل قدس- تيمية

 اإلسراء في ىذا يكن لم ولكن" وتعالى تبارؾ ربي رأيت: "قاؿ أنو عنو صح وقد بفؤاده
- ربو رؤية عن أخبرىم ثم الصبح صبلة في عنهم احتبس لما المدينة في كاف ولكن
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 -تعالى اهلل رحمو- أحمد اإلماـ بنى ىذا وعلى منامو، في الليلة تلك -وتعالى تبارؾ
 اهلل رحمو- أحمد يقل لم ولكن والبد، حق األنبياء رؤيا فإف حقا رآه نعم: وقاؿ
 مرة: قاؿ ولكن عليو، وىم فقد ذلك عنو حكى ومن يقظة، رأسو بعيني رآه إنو -تعالى
 تصرؼ من الثالثة عنو وحكيت روايتاف، عنو فحكيت بفؤاده، رآه: قاؿ ومرة رآه،

 ا.ىػ "ذلك فيها ليس موجودة أحمد نصوص وىذه رأسو، بعيني رآه أنو أصحابو بعض
 في التبيافكما   فقاؿ -أيضا- يعلى أبي القاضي توجيو على القيم ابن اعترض وكذلك
 على المسألة وجعل مختلفة، القاضي جعلها وقد: "(ٕٔٙ-ٕٓٙص) القرآف أقساـ
 بن الرحمن عبد وحديث الطفيل، أـ بحديث األولى للرواية احتج ثم روايات، ثبلث
 أحمد يرضى ال بما لها واحتج فقط، مناـ رؤية ألنها فيهما، داللة وال الحضرمي عائش

 ليلة كانت لما: "مرفوعا الجراح بن عبيدة أبي عن يصح ال حديث وىو بو، يحتج أف
 وذكر"   األعلى? المؤل يختصم فيما: فقاؿ صورة، أحسن في ربي رأيت بي أسري

: جبل بن معاذ قاؿ كما بالمدينة، كانت القصة فإنما قطًعا غلط وىذا الحديث
 عين نترآى كدنا حتى الصبح صبلة في وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عنا احتبس"

 يا: فقاؿ صورة أحسن في البارحة ربي رأيت: "قاؿ ثم بنا وصلى خرج ثم الشمس،
 واإلسراء بالمدينة كاف فهذا الحديث وذكر"  األعلى? المؤل يختصم فيما: محمد
 بعينو رآه أنو نص وسلم عليو اهلل صلى النبي عن وال أحمد، اإلماـ عن وليس بمكة
 يدؿ ال بما منو فهم لما واحتج يحتملو، ال ما أحمد كبلـ القاضي حمل وإنما يقظة،
 بعينو، يقل لم فإنو عنو واحدة رواية والمسألة بعضا، بعضو يصدؽ أحمد وكبلـ عليو،
 الحديث ولفظ. ربو محمد رأى: عباس ابن قوؿ ذلك في واتبع. رآه: قاؿ وإنما

 .اآلخر الحديث في بيانو جاء وقد مطلق وىو" ربي رأيت"
 وسلم عليو اهلل صلى النبي بقوؿ ومعارضتو عائشة قوؿ أحمد اإلماـ رد في ولكن
 من تقل ولم المناـ، رؤية تنكر لم وىي عائشة، أنكرتها التي الرؤية أثبت بأنو إشعار

 أحد على يدؿ وىذا الفرية، اهلل على أعظم فقد المناـ في ربو رأى محمًدا أف زعم
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 مخالفة ىو إذ الرؤية؛ نفي أطلق من قوؿ أنكر أحمد اإلماـ يكوف أف إما: أمرين
 بقلبو، حلم رؤيا رآه بأنو صرح وقد الرؤية، بإثبات عنو رواية يكوف أف وإما للحديث

 الرؤية، مطلق نفى من قوؿ وأنكر رآه، بأنو عنو وأطلق للرؤية، منو تقييد وىذا
 ال متفقة عنو النصوص وىذه. بقلبو وال بعينو يقوؿ وال رآه قاؿ من قوؿ واستحسن

 فأحمد قط، حديث في ذلك يجد ولم" يقظة رأسو بعيني: "أحمد يقوؿ وكيف مختلفة
 على يدؿ ال أصبل يره لم: قاؿ من قوؿ وإنكاره جاءت، كما الحديث ألفاظ اتبع إنما

 .أعلم واهلل بعينو اليقظة رؤية إثبات
 الحسن أبي إلى القوؿ ىذا نسب ممن :أتباعو وعامة( ىػٕٖٗ) األشعري قوؿ

 وابن كثير وابن والنووي تفسيره، في والقرطبي عياض، القاضي أتباعو وأكثر األشعري
 .ٔحجر
 من وجماعة األشعري إسماعيل بن علي الحسن أبو وقاؿ: "عياض القاضي قاؿ

 من نبيّّ  أوتيها آية كلُّ : وقاؿ رأسو، وعيني ببصره -تعالى- اهلل رأى أنو: أصحابو
 ".الرُّؤية بتفضيل بينهم من وُخصَّ  نبيُّنا، مثلها أوتي فقد -السبلـ عليهم- األنبياء

 شرحو في -األشاعرة من وىو- (ٛٔٔ ص)التوحيد  جوىرة شارح ذكره ما وىذا
 وتعالى سبحانو ربو رأى وسلم عليو اهلل صلى أنو العلماء أكثر عند والراجح: "فقاؿ
 عباس ابن لحديث قلبو إلى حوال: قاؿ لمن خبلفا محلهما، في وىما رأسو بعيني
 ".وغيره
 أبي بن علي أبو القاضي حكى (ىػ ٖٛٗ) سليماف بن أحمد النجاد بكر أبي قوؿ

 ربو محمد رآى: "قاؿ النجاد بكر أبي عن (ٗٔٔ/ٔ) التأويبلت إبطاؿفي  موسى
 بين يتردد كاف حين المعراج، ليلة في مرات تسع بالسنة منها مرة، عشرة إحدى

                                                           

 والنهاية البداية .ٜ/ٖ مسلم صحيح على النووي القرطبي،شرح تفسير ،ٕٔٙ/ٔ الشفا ٔ
 .ٗٚٗ/ٛ الباري فتح. ٕٔٔ/ٖ
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 وأربعين خمسة فنقص الصبلة أمتو عن يخفف أف يسأؿ -وجل عز- اهلل وبين موسى
 ".بالكتاب ومرتين مقامات تسع في صبلة
 الروايتين كتابو في يعلى أبو نقل (ىػ ٖٓٗ) حامد بن الحسن اهلل عبد أبي قوؿ

 عليو اهلل صلى النبي أف حامد ابن اهلل عبد أبي شيخو اختيار أف( ٗٙ)ص والوجهين
 .بعينو اإلسراء ليلة ربو رأى وسلم
 األولى الرواية أورد أف بعد- (ٔٔٔ/ٔ) التأويبلت إبطاؿ في يعلى أبو القاضي وقاؿ

 ىي وجعلها بعينو، المعراج ليلة ربو رأى وسلم عليو اهلل صلى بأنو -أحمد اإلماـ عن
 ".النجاد بكر أبي اختيار الرواية وىذه: "قاؿ الصحيحة

 التأويبلت إبطاؿ في رجح (ىػ ٛ٘ٗ) الفراء الحسين بن محمد يعلى أبي القاضي قوؿ
 اإلماـ عن الواردة للروايات ذكره معرض في- فقاؿ البصرية بالرؤية القوؿ (ٔٔٔ/ٔ)

 ".بعينو الليلة تلك في رآه وأنو أصح، األولى والرواية: "-أحمد
 روي مما أولى عباس ابن عن رويناه وما: "(ٗٔٔ/ٔفي نفس المصدر السابق ) وقاؿ

 النبي ألف وسلم؛ عليو اهلل صلى النبي قوؿ يطابق عباس ابن قوؿ ألف عائشة؛ عن
 على مقدـ والمثبت مثبت وألنو الليلة؛ تلك في رؤيتو أثبت وسلم عليو اهلل صلى

 في للقياس مجاؿ ال إذ توقيف؛ عن إال ذلك عباس ابن يثبت أف يجوز وال النافي،
 ".ذلك
 - القادر عبد - أيًضا بو قاؿ القوؿ وىذا (ىػ ٔٚٗ) الجيبلني القادر عبد قوؿ

 عليو اهلل صلى النبي بأف ونؤمن: "قاؿ حيث ،(ٙٙ/ٔ) الغنية كتابو في الجيبلني
 ".المناـ في وال بفؤاده ال رأسو بعيني اإلسراء ليلة - وجل عز - ربو رأى وسلم
 صحيح على شرحو في -اهلل رحمو- النووي اإلماـ قاؿ: (ىػ ٙٚٙ) النووي قوؿ

 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف العلماء أكثر عند الراجح أف فالحاصل: "(ٜ/ٖ) مسلم
 وإثبات تقدـ، مما وغيره عباس ابن لحديث اإلسراء ليلة رأسو بعيني ربو رأى وسلم

 أف ينبغي ال مما ىذا وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ من بالسماع إال يأخذونو ال ىذا
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 صلى اهلل رسوؿ عن بحديث الرؤية تنف لم -عنها اهلل رضي- عائشة ثم فيو يتشكك
 من االستنباط اعتمدت وإنما لذكرتو، حديث فيو معها كاف ولو وسلم عليو اهلل

 ".اآليات
 المصطفى سيرة إلى اإلشارة  فياهلل رحمو قاؿ (ىػ ٕٙٚ) مغلطاي الحافظ قوؿ

 رأى وأنو متعددة، مرات وأنو بجسده، يقظة كاف اإلسراء أف والصحيح: "(ٜٖٔص)
 ".وسلم وصحبو آلو وعلى عليو اهلل صلى رأسو بعيني - وجل عز - ربو

 الحجاج بن مسلم صحيح على الديباج في السيوطي قاؿ (ىػ ٜٔٔ) السيوطي قوؿ
 رأسو بعيني ربَّو رأى وسلم عليو اهلل صلى أنو العلماء أكثر عند الراجح: "(ٕٕٔ/ٔ)

 رسوؿ من بالسماع إال يكوف ال ىذا وإثبات وغيره، عباس ابن لحديث اإلسراء ليلة
 اهلل رسوؿ حديث على الرؤية نفي في عائشة تعتمد ولم وسلم، عليو اهلل صلى اهلل

 ".اآليات من االستنباط على اعتمدت وإنما وسلم، عليو اهلل صلى
 ثم: " ... (ٖٖٚ/ٔ) اللدنية المواىبفي  اهلل رحمو قاؿ (ىػ ٖٕٜ) القسطبلني قوؿ
 إليو وأوحى رأسو بعيني ربو ورأى سموات سبع فوؽ إلى األقصى المسجد من بو عرج

 ".أوحى ما
 الجبللين تفسير على حاشيتو في قاؿ (ىػ ٕٔٗٔ) الصاوي أحمد بن محمد قوؿ

 قوؿ وىو حقيقة، بعينو رآه: فقيل الرؤية، تلك في واختلف: "...... (ٖٚٔ/ٗ)
...  وغيرىم، والحسن، مالك، ابن وأنس عباس، ابن منهم والتابعين الصحابة جمهور

 المثبت ألف األوؿ؛ والصحيح عنها، اهلل رضي عائشة قوؿ وىو بعينو يره لم: وقيل
 حديثة كانت لكونها الرؤية حديث يبلغها لم عائشة ألف أو النافي؛ على مقدـ
 ".ٔالسن
 القلبية بالرؤية قيدىا من: الثالث القوؿ

                                                           

 .سناً  منها أصغر كاف عباس ابن فإف عائشة سن بصغر االحتجاج يصح ال ٔ
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 لئلماـ أف (ٖٙ)ص والوجهين الروايتين في يعلى أبو ذكر (ىػٕٔٗ) أحمد اإلماـ قوؿ
 جاء كما بقلبو ربو رأى وسلم عليو اهلل صلى النبي أف فيها أثبت أخرى رواية أحمد
 .عباس ابن عن الروايات بعض في ذلك
 أحمد اإلماـ وكذلك" (:ٜٓ٘/ٙ) الفتاوى مجموع في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ وقاؿ
 "".بفؤاده رآه: "يقوؿ وتارة الرؤية، يطلق تارة
 تعالى قولو تفسير في( ٕٜ/ٚٔ) في تفسيره قاؿ (ىػ ٔٚٙ. )المفسر القرطبي قوؿ

 ليلة وسلم عليو اهلل صلى محمد قلب يكذب لم أي{ : "رََأى َما اْلُفَؤادُ  َكَذبَ  َما}
 اهلل وجعل تعالى ربو رأى حتى فؤاده في بصره جعل - تعالى - اهلل أف وذلك المعراج،

 ا?ىػ "رؤية تلك
 تفسيره في السمعاني المظفر أبو قاؿ (ىػٜٛٗ) السمعاني المظفر أبي قوؿ

: قائل قاؿ فإف بفؤاده ربو محمد رأى قاؿ أنو عباس ابن عن ثبت وقد: "(ٕٛٛ/)٘
 اهلل صلى النبي تخصيص معنى فما بو العلم إال ذلك وليس بفؤادىم، يرونو المؤمنوف

 بفؤاده فرأى لفؤاده رؤية خلق - تعالى - اهلل إف: قالوا أنهم والجواب .وسلم? عليو
 ".بعينو اإلنساف يرى ما مثل
الفتاوى  مجموع في - اهلل رحمو - قاؿ (ىػٕٛٚ) تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قوؿ

: قاؿ أنو عباس ابن عن الصحيح في ثبت فالذي الرؤية، وأما: "(ٓٔ٘ – ٜٓ٘/ٙ)
 بينهما جمع من الناس فمن. الرؤية أنكرت وعائشة" مرتين بفؤاده ربو محمد رأى"

 ابن عن الثابثة واأللفاظ. الفؤاد رؤية أثبت عباس وابن العين رؤية أنكرت عائشة: فقاؿ
 رآه: "يقوؿ وتارة ،"ربو محمد رأى: "يقوؿ تارة بالفؤاد، مقيدة أو مطلقة، ىي عباس
 ما األدلة في وليس...  بعينو رآه أنو صريح لفظ عباس ابن عن يثبت ولم ،"محمد
 ما والسنة الكتاب في وال الصحابة، من أحد عن ذلك ثبت وال بعينو، رآه أنو يقتضي

 عن مسلم صحيح في كما أدؿ، نفيو على الصحيحة النصوص بل ذلك، على يدؿ
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 أنى نور: "فقاؿ ربك? رأيت ىل وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سألت: "قاؿ ذر أبي
  ""آراه
ـِ  اْلَمْسِجدِ  ِمنَ  لَْيبلً  ِبَعْبِدهِ  َأْسَرى الَِّذي ُسْبَحافَ } تعالى قاؿ وقد  اْلَمْسِجدِ  ِإَلى اْلَحَرا

 بعينو نفسو أراه قد كاف ولو ،[ ٔ اإلسراء{ ]آيَاتَِنا ِمنْ  لُِنرِيَوُ  َحْوَلوُ  بَارَْكَنا الَِّذي اأَلْقَصى
 .أولى ذلك ذكر لكاف

 رَبّْوِ  آيَاتِ  ِمنْ  رََأى َلَقدْ } ،[ ٕٔ النجم{ ]يَػَرى َما َعَلى َأفَػُتَماُرونَوُ } قولو وكذلك
َرى  .أولى ذلك ذكر لكاف بعينو رآه كاف ولو ،[ ٛٔ النجم{ ]اْلُكبػْ

َنةً  ِإالَّ  َأرَيْػَناؾَ  الَِّتي الرُّْؤيا َجَعْلَنا َوَما} قولو في: عباس ابن عن الصحيحين وفي  لِلنَّاسِ  ِفتػْ
 اهلل رسوؿ أريها عين رؤيا ىي: "قاؿ ،[ ٓٙ اإلسراء{ ]اْلُقْرآفِ  ِفي اْلَمْلُعونَةَ  َوالشََّجَرةَ 

 رآه بما الناس أخبر ألنو اآليات رؤيا وىذه ،ٕ"بو أسري ليلة وسلم عليو اهلل صلى
، وكذبو قـو صدقو حيث لهم، فتنة ذلك فكاف المعراج، ليلة بعينو  أنو يخبرىم ولم قـو
 وقع قد كاف ولو ذلك، ذكر الثابتة المعراج أحاديث من شئ في وليس بعينو، ربو رأى

 ا.ىػ "دونو ما ذكر كما لذكره ذلك
 تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ: "(ٖٛ-ٖٚ/ٖ) المعاد زادفي  اهلل رحمو القيم ابن قاؿ

 بفؤاده، رآه قولو وال لهذا، مناقضا رآه إنو: عباس ابن قوؿ وليس :-روحو اهلل قدس-
 ولكن اإلسراء في ىذا يكن لم ولكن" وتعالى تبارؾ ربي رأيت: "قاؿ أنو عنو صح وقد
 تبارؾ - ربو رؤية عن أخبرىم ثم الصبح، صبلة في عنهم احتبس لما المدينة في كاف

 - تعالى اهلل رحمو - أحمد اإلماـ بنى ىذا وعلى منامو، في الليلة تلك - وتعالى
 اهلل رحمو - أحمد يقل لم ولكن والبد، حق األنبياء رؤيا فإف حقا، رآه نعم: وقاؿ
: قاؿ ولكن عليو، وىم فقد ذلك عنو حكى ومن. يقظة رأسو بعيني رآه إنو: - تعالى

 تصرؼ من الثالثة عنو وحكيت روايتاف، عنو فحكيت بفؤاده، رآه: قاؿ ومرة رآه، مرة
 .ذلك فيها ليس موجودة أحمد نصوص وىذه. رأسو بعيني رآه أنو أصحابو بعض
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 َما} - تعالى - قولو إلى استناده كاف فإف مرتين، بفؤاده رآه أنو: عباس ابن قوؿ وأما
 صح فقد مستنده أنو والظاىر{ ُأْخَرى نَػْزَلةً  َرآهُ  َوَلَقدْ } قاؿ ثم{ رََأى َما اْلُفَؤادُ  َكَذبَ 

 عليها، خلق التي صورتو في مرتين رآه جبريل المرئي ىذا أف وسلم عليو اهلل صلى عنو
 ".أعلم واهلل بفؤاده رآه قولو في أحمد اإلماـ مستند ىو عباس ابن وقوؿ
 الروايات ذكر بعد(: ٖٕٗ/ٚفي تفسيره ) كثير ابن قاؿ (ىػ ٗٓٚ) كثير ابن قوؿ
 أنو عنو رواية وفي مسعود، ابن خالفو وقد"....  :مرتين بفؤاده رآه أنو عباس ابن عن

 أغرب، فقد بالبصر عنو روى ومن بالفؤاد، المقيدة على محمولة وىي الرؤية، أطلق
: تفسيره في البغوي وقوؿ -عنهم اهلل رضي- الصحابة عن شئ ذلك في يصح ال فإنو

 واهلل نظر فيو وعكرمة، والحسن أنس قوؿ وىو بعينو، رآه أنو إلى جماعة وذىب
 ".أعلم
 رآه: بعضهم فقاؿ الرؤية في واختلفوا" :(ٕٔٔ/ٖ) والنهاية البداية في اهلل رحمو وقاؿ

 على محموؿ وىو الرؤية وغيره عباس ابن وأطلق وطائفة، عباس ابن قالو مرتين، بفؤاده
 وصرح. - عنهما اهلل رضي - حنبل بن وأحمد ىريرة أبو الرؤية أطلق وممن. التقييد
 من آخروف ذلك على وتبعو فيو، وبالغ جرير ابن واختاره بالعينين، بالرؤية بعضهم

 نقلو فيما األشعري الحسن أبو الشيخ رأسو بعيني الرؤية على نص وممن. المتأخرين
 ذلك يقع لم: طائفة وقالت. فتاويو في النووي زكريا أبو الشيخ واختاره عنو، السهيلي
 ىذه في والخبلؼ...  الفانية بالعين الباقي رؤية يمكن لم: وقالوا...  ذر أبي لحديث
 ".أعلم واهلل والخلف السلف بين مشهور المسألة

: (ٕٛٙ)ص وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ سيرة في الفصوؿ في - اهلل رحمو - وقاؿ
 وىو بعضهم، قوؿ على ببصره - وجل عز - ربو وسلم عليو اهلل صلى النبي ورأى"

 من جماعة ذلك على وتبعو الحديث، أىل من خزيمة بن بكر أبي اإلماـ اختيار
 مرتين، بفؤاده رآه أنو: - عنهما اهلل رضي - عباس ابن عن مسلم وروى. المتأخرين

 ذر أبي عن مسلم وروى البصر، رؤية - عنها اهلل رضي - المؤمنين أـ عائشة وأنكرت
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 من جماعة ماؿ ىذا وإلى" أراه أنى نور: "فقاؿ ربك رأيت اهلل رسوؿ يا قلت: قاؿ
 عنها اهلل رضي- عائشة لقوؿ واتباًعا الحديث، ىذا على اعتماًدا وحديثا قديما األئمة

 ابن عن روي ما إال الصحابة من مخالف لها يعرؼ ولم عنها، مشهور ىذا: قالوا -
 فبل بالبصر الرؤية إثبات من ذلك في روي وما بو، نقوؿ ونحن بفؤاده، رآه أنو عباس
 ".أعلم واهلل موقوفا وال بل مرفوعا ال ذلك من شيء يصح
 الطحاوية شرحفي  اهلل رحمو الحنفي العز أبي ابن قاؿ (ىػ ٕٜٚ) العز أبي ابن قوؿ

 ذلك في يتنازعوا ولم بعينو، الدنيا في أحد يراه ال أنو على األمة واتفقت: "(ٕٕٕ/ٔ)
 من ومنهم بالعين، رؤيتو نفى من منهم خاصة، وسلم عليو اهلل صلى محمد نبينا في إال

 ".وسلم عليو اهلل صلى لو أثبتها
 رؤيتو في الصحابة اختبلؼ ذكر تقدـ وقد: " ... (ٕ٘ٚ/ٔ) آخر موضع في وقاؿ
 ولم بقلبو، رآه أنو الصحيح وأف رأسو، بعين - وجل عز - ربَّو وسلم عليو اهلل صلى

 نَػْزَلةً  رَآهُ  َوَلَقدْ } ،[ ٔٔ النجم{ ]رََأى َما اْلُفَؤادُ  َكَذبَ  َما} وقولو. رأسو بعين يره
 رآه جبريل المرئي ىذا أف وسلم عليو اهلل صلى النبي عن صح[ ٖٔ النجم{ ]ُأْخَرى
 ".عليها خلق التي صورتو على مرتين
 ابن عن جاءت: "(ٗٚٗ/ٛفي الفتح ) اهلل رحمو قاؿ (ىػ ٕ٘ٛ) حجر ابن قوؿ

 ىذا وعلى...  مقيدىا على مطلقها حمل فيجب مقيدة وأخرى مطلقة، أخبار عباس
 البصر، رؤية على نفيها يحمل بأف عائشة ونفي عباس ابن إثبات بين الجمع فيمكن
 العلم؛ حصوؿ مجرد ال القلب، رؤية الفؤاد برؤية المراد ثم القلب، رؤية على وإثباتو

 رآه أنو لو أثبت من مراد بل الدواـ، على باهلل عالما كاف وسلم عليو اهلل صلى ألنو
 لغيره، بالعين الرؤية يخلق كما قلبو، في خلقت لو حصلت التي الرؤية أف بقلبو

 ".العين في خلقها العادة جرت ولو عقبل، مخصوص شيء لها يشترط ال والرؤية
"  :(ٕ٘٘-ٕٗ٘/ٕ) األنوار لوامع في -اهلل رحمو- قاؿ (ىػٛٔٔٔ) السفاريني قوؿ
 اهلل رضي - عائشة ونفي عباس ابن إثبات بين الجمع فيمكن حررناه ما علم وإذا... 
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 الحافظ قالو كما القلب رؤية على وإثباتو البصر، رؤية على نفيها يحمل بأف - عنهم
 ".البخاري شرح في حجر ابن

 ممن - اهلل رحمو - الشنقيطي العبلمة (ىػ ٖٜٖٔ) الشنقيطي األمين محمد قوؿ
 الذي التحقيق: "(ٜٜٖ/ٖ) البياف أضواءفي  اهلل رحمو قاؿ فقد القلبية الرؤية يرجح
 عن جاء وما رأسو، بعين يره لم وسلم عليو اهلل صلى أنو الشرع نصوص عليو دلت
 رآه أنو مسلم صحيح في كما بالقلب، الرؤية بو فالمراد رآه، أنو من السلف بعض

 ".الرأس بعين ال مرتين، بفؤاده
 .بعينو ومرة بفؤاده مرة رآه قاؿ من: الرابع القوؿ

 .الكشميري شاه وأنور األصبهاني، القاسم أبو السنة قواـ قاؿ وبو
 األصبهاني القاسم أبو السنة قواـ قاؿ (ىػ ٖ٘٘) األضبهاني القاسم أبي قوؿ - ٔ

 النبي أف السنة أىل مذىب ومن: "(ٖٕ٘-ٕٕ٘/ٕ) المحجة بياف في الحجة في
  .مناـ رؤيا ال يقظة رؤيا وكاف المعراج، ليلة ربو رأى وسلم عليو اهلل صلى
 بعين رآه أنو عنو وروي رأسو، بعين رآه: قاؿ - اهلل رحمو - حنبل بن أحمد عن وروي
 .قلبو وعين رأسو، بعين رآه أنو والصحيح قلبو،
 المرة وفي قلبو، بعيني األولى المرة في رآه{ ُأْخَرى نَػْزَلةً  رَآهُ  َوَلَقدْ } التفسير في قيل

 ".رأسو بعيني األخرى
 صاحب عنو نقلو فيما - الكشميري شاه أنور قاؿ: الكشميري شاه أنور قوؿ - ٕ

 َما} تعالى قولو في الرؤية أف النجم آية في الراجح إف" :(ٕٕٛ/ٔ) – الملهم فتح
 نَػْزَلةً  رَآهُ  َوَلَقدْ } تعالى قولو في والرؤية للفؤاد، ىنا الرؤية أف{ رََأى َما اْلُفَؤادُ  َكَذبَ 
 .بالعين ىنا الرؤية أف{ ُأْخَرى
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 مرتين، ربَّو رأى وسلم عليو اهلل صلى محمًدا أف يقوؿ كاف أنو عباس ابن وعن: وقاؿ
 خبل الصحيح، رجاؿ ورجالو األوسط في الطبراني رواه ،ٔبفؤاده ومرة ببصره مرة

 في كذا الثقات في حباف ابن ذكره منصور بن وجهور الكوفي منصور بن جهور
 ".الزوائد
 وأبو عطية، وابن الدارمي،: القوؿ بهذا وقاؿ: مطلقا الرؤية نفى من: الخامس القوؿ
 .حياف
 على رده في - الدارمي سعيد بن عثماف اإلماـ قاؿ (ىػ ٕٓٛ) الدارمي اإلماـ قوؿ
 ٕالحديث ىذا تأويل إف ويلك،(:"السلف عقائد ضمن - ٖٕ٘ص) – الريسي بشر

                                                           

 .إسماعيل ابنو إال مجالد عن يروه لم: وقاؿ( ٔٙٚ٘ رقم ٓ٘/ٙ) األوسط في الطبراني أخرجو ٔ
 خبل الصحيح رجاؿ ورجالو األوسط في الطبراني رواه( ٜٚ/ٔ) الزوائد مجمع في الهيثمي وقاؿ
 حباف البن الثقات انظر، الثقات في حباف ابن ذكره منصور بن وجهور الكوفي، منصور بن جهور

 عنو روى وىشيم، الماجشوف، بن يوسف عن يروي: وقاؿ منصور بن جمهور وسماه ،ٚٙٔ/ٛ
 في الحافظ عنو قاؿ الكوفي الهمذاني عمير بن سعيد ابن وىو مجالد أيضاً  وفيو .الحضرمي

 عنو قاؿ مجالد بن إسماعيل ابنو وفيو آخره في تغير وقد بالقوي ليس( : ٕٜٓ) ص التقريب
 المعجمين زوائد في البحرين مجمع محقق وقاؿ يهم صدوؽ( : ٖٗٔ) ص التقريب في الحافظ

 رجاؿ ورجالو: المجمع في الهيثمي بقوؿ تغتر فبل ضعيف إسناده( : ٖٙ رقم ،ٕٓٔ/ٔ)
 .الصحيح

 يختصمُ  فيمَ : فقاؿ صورٍة، أحسنِ  في ربّْي رأيتُ » المنامية الرؤية في معاذ حديث إلى يشير ٕ
 فيم: قاؿَ  ثمَّ  أناِملو، بردَ  وجدتُ  حتَّى كتفيَّ، بين يده فوضع أدري، ال: فقلت األعلى، المؤلُ 

 الوضوءِ  إسباغُ : قلت الكفَّارات? وما: قاؿ والدرجات، الكفَّارات في: قلتُ  األعلى? المؤل يختصمُ 
 الدرجاُت? فما: قاؿ الصبلة، بعدَ  الصبلةِ  وانتظارُ  الجماعاِت، إلى األقداـ ونقلُ  الّسَبرات، في

ـُ : قلتُ  ، إطعا ، وإفشاءُ  الطعاـِ  أقوُؿ? ما: قلتُ : قاؿ قل،: قاؿ نياـ، والناسُ  بالليل وصبلةٌ  السبلـِ
 وأنا فتنةً  قوـٍ  في أردتَ  وإذا للمنكراِت، وتركاً  بالحسناِت، َعَمبلً  أسألك إنّْي! اللهمّ : قلِ : قاؿَ 

/ ٘) والترمذى ،(ٕٕٕٙٔ رقم ،ٖٕٗ/ ٘) أحمد أخرجو «مفتوفٍ  غيرَ  إليكَ  فاقبضني فيهم؛
 ،ٜٓٔ/ ٕٓ) الكبير في والطبرانى و ،(ٕٛٙٙ رقم ،ٓٔٔ/ ٚ) والبزار ،(ٖٕٖ٘ رقم ،ٖٛٙ
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 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 ،(ٖٚ
 نصر بن محمد منهم ،الحفاظ بعض وضعفو ،(ٜٖٙٔ) الصحيحة في األلباني عبلمةال وصححو

 أىل عند يثبت وليس إسناده في الرواة اضطرب حديث ىذا: فقاؿ( ٛٔ ص) الليل قياـ في
 من كثير يتوىم خبر إنو(: ٘ٗٔ - ٓٗٔ( )التوحيد) في خزيمة ابن وقاؿ بالحديث المعرفة
 أوجو ذكر بعد( ٘ٚ/ ٙ) العلل في الدارقطني وقاؿ كذلك وليس صحيح خبر أنو العلم طبلب

 والصفات األسماء في البيهقي وقاؿ مضطربة وكلها صحيح فيها وليس: الحديث في الخبلؼ
 ضعيف: المسند تحقيق في معو زمن األرنؤوط وقاؿ نظر الحديث ىذا ثبوت وفي( ٖٜٖص)

 .أعلم واهلل عليو فيو اختلف وقد عائش بن الرحمن عبد على ومداره الضطرابو
 طرؽ من الحديث جاء وقد: (ٙٓ٘ - ٕٓ٘/ٔ/ ٚ) الصحيحة)تنبيو( قاؿ العبلمة األلباني في 

 شذوذ يؤكد مما وذلك منامية، رؤيا كاف ذلك أف وفيها والترمذي، البخاري بعضها صحح أخرى،
 في الطرؽ تلك بعض وراجع! فتنبو -... "ربي رأيت بي أسري ليلة كاف لما" وىي- الزيادة تلك

 (.ٔٚٗ - ٘ٙٗو ٖٔٛٛ" الجنة ظبلؿ"
 األعلى، المؤل اختصاـ فيها التي الصحيحة األحاديث ىذه بين عجيباً  خلطاً  الجوزي ابن خلط وقد
 ربَّو رأى أنو فيها التي الموضوعة األحاديث بعض وبين ،-عرفت كما -منامية رؤيا أنها بعضها وفي
"  الضعيفة" في بعضها خرَّجت وقد الموضوعات، من ونحوه أورؽ، جمل على بمنى األرض على

 على تعليقو في( السقاؼ حسن) المسمى المتعنت الجلد الجهمي ذلك في وقلَّده ،(ٖٖٓٙ)
 المعطلة التأويبلت من فيو لما مؤلفو؛ يؤلفو لم أنو وأتمنى الذىبي دفعو الذي ؛"التشبيو شبو دفع"

 العرش على الذي اهلل تعالى خارجو، وال العالم داخل ليس اهلل أف ذكر حتى اإللهية للصفات
 .وعظمتو بجبللو يليق استواءً  استوى

( ٕٚٓٛ/ ٖٙٛ/ ٛ" )الكبير المعجم" في مختصراً  الحديث أخرج قد الطبراني رأيت ثم
 :شيبة أبي بن عثماف بن محمد حدثنا(: ٕٙٙ٘/ ٔ/ٖٙ/ ٕ" ) األوسط"و
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 أبي حديث في قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف لما إليو ذىبت ما غير على
" تموتوا حتى ربكم تروا لن: "وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ وقاؿ ربو، ير لم إنو: ذر

                                                                                                                                                  

 مسلم بن قيس عن سعد أبي المرزباف بن سعيد عن مالك بن القاسم ثنا: المغَراء أبي بن َفروة ثنا
 المؤل يختصم فيم: - وسلم وآلو عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ سئل: "قاؿ شهاب بن طارؽ عن

 ".الصبلة بعد الصبلة: "قولو إلى الحديث،... "  األعلى?
 (:ٖٕٛ/ ٔ) بقولو الهيثمي وأعلو

 ". وكيع وثقو وقد مدلس، وىو البقاَّؿ، سعد أبو وفيو"
 .أعلم واهلل إسناده، يحفظ لم يكوف أف فأخشى ضعف، فيو ىذا شيبة أبي وابن: قلت

 الطرؽ ىذه على يقف أف بعد أحد ذلك في يشك ال صحيح، الحديث أف القوؿ؛ وجملة
 األىواء ذوي من قلوبهم على اهلل طمس ممن كاف إف إال لبعضها؛ الحديث أئمة بعض وتصحيح

: أمثالو في األئمة قاؿ فقد الجرح؛ باب من وإنما التنابز، باب من ىذا ليس- (السخاؼ) كذاؾ
 ما فيضعف العارفين، والعلماء المؤمنين سبيل يخالف الذي الجاىل -!كذَّاب دجَّاؿ أفَّاؾ

 لبياف المأثورة الحفاظ أقواؿ" -فوه ُفضَّ  -سماىا رسالة فيو وضع الذي الحديث كهذا صححوه،
 الحفاظ رأس وعلى كيف عليهم، -واهلل -وكذب"!  «صورة أحسن في ربي رأيت»: حديث وضع
 البر عبد ابن فقاؿ وغيره؛ الترمذي اإلماـ تلميذه وتبعو! تقدـ? كما صححو الذي البخاري اإلماـ

 الثقات رواه حسن، حديث وىو منامو، في: العلم أىل عند معناه(: "ٕٖ٘/ ٕٗ" )التمهيد" في
." 

 المشار حّقاً  الموضوع الحديث ىو إنما بوضعو؛ الحفاظ قاؿ الذي أف يقيناً  يعلم( السخاؼ) فهذا
 منامية رؤيا ىو الذي االختصاـ حديث ىو وليس إلخ،... "  األرض على ربو رأى أنو:"آنفاً  إليو
 .تقدـ كما العلماء بو وقاؿ الطرؽ، بعض في ُمصرَّحاً  جاء كما

 َمِطيَّةً  اتخذوه األرض، في المفسدين من جماعة الرجل ىذا وراء يكوف أف ألخشى إني! وواهلل
 والعلماء السلف في الطعن في الستمراره والنشر؛ التأليف أسباب لو ويسروا الدين، إلفساد
 في اهلل بأف االعتقاد بأف تصريحو منو ظهر ما آخر ومن! بالتجسيم إياىم ورميو مخالفتهم، وتعمده
: الجارية حديث صححوا الذين العلماء جماىير وكذلك. والمشبهة المشركين عقيدة ىي السماء

 عليو الرد وسبق يقلو، لم - وسلم وآلو عليو اهلل صلى - النبي بأف قطع بل فضعفو، ،" اهلل? أين"
 (.ٕٖٙٔ) برقم حديثها تحت اهلل بحمد
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" الفرية اهلل على أعظم فقد ربو رأى محمدا أف زعم من: "عنها اهلل رضي عائشة وقالت
 أىل أبصار يعنوف{ اأَلْبَصارُ  تُْدرُِكوُ  ال} اهلل قوؿ مع ذلك على المسلموف وأجمع
 حاؿ، كل على اهلل رؤية يمكن المناـ وفي المناـ، في كانت الرؤية ىذه وإنما الدنيا،

 ".صورة كل وفي
 إلى( ٕٔٙ ،ٕٓٙ/٘ٔ) تفسيره في عطية ابن ذىب (ىػ ٙٗ٘) عطية ابن قوؿ

 لم وسلم عليو اهلل صلى أنو في معها ومن - عنها اهلل رضي - عائشة مذىب ترجيح
 .الجمهور إلى ونسبو ربَّو، ير

 المحيط البحر في حياف أبو ذىب كما (ىػ ٙ٘ٚ) األندلسي حياف أبي قوؿ
 .معها ومن عائشة مذىب ترجيح إلى( ٙ٘ٔ/ٛ)

 .المسألة في توقف من: السادس القوؿ
 ووقف: "(ٕٔٙ/ٔ) الشفافي  عياض القاضي قاؿ (ىػ ٗٗ٘) عياض القاضي قوؿ

 .يكوف أف جائز ولكنو واضح، دليل عليو ليس: وقاؿ ىذا، في مشايخنا بعض
 جائزة الدنيا في تعالى رؤيتو أف فيو امتراء ال الذي الحق: الفضل أبو القاضي قاؿ

 ".يحيلها ما العقل في وليس عقبًل،
 بأنو والقوؿ وسلم عليو اهلل صلى لنبينا وجوبو وأما: "(ٕ٘ٙ/ٔ) أيضا الشفافي  وقاؿ

 والتنازع النجم آية على فيو المعوؿ إذ نص، وال أيضا، قاطع فيو فليس بعينو، رآه
 وسلم عليو اهلل صلى النبي عن متواتر قاطع أثر وال ممكن لهما واالحتماؿ مأثور فيهما
 .بذلك

 فيجب وسلم عليو اهلل صلى النبي إلى يسنده لم اعتقاده عن خبر عباس ابن وحديث
 .مضمنو باعتقاد العلم
 مضطرب وىو للتأويل، محتمل معاذ وحديث اآلية، تفسير في ذر أبي حديث ومثلو

 .والمتن اإلسناد
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 أنو شيوخنا بعض وحكى" أراه أنى نور: "فروي مشكل محتمل اآلخر ذر أبي وحديث
 .ٔ"أراه نَورَاني: "روي
 على منها بواحد االحتجاج ممكن وليس" نورا رأيت: "فقاؿ سألتو: اآلخر حديثو وفي

 نورا رأى وإنما اهلل، ير لم أنو أخبر قد فهو نورا رأيت الصحيح كاف فإف الرؤية صحة
 .اهلل رؤية عن وحجبو منعو
 للبصر، المغشي النور حجاب مع أراه كيف أي" أراه أنى نور: "قولو يرجع ىذا وإلى
 بعيني أره لم: "اآلخر الحديث وفي" النور حجابو: "اآلخر الحديث في ما مثل وىذا
 في الذي اإلدراؾ خلق على قادر واهلل{ فَػَتَدلَّى َدنَا ثُمَّ } وتبل" مرتين بقلبي رأيتو ولكن
 .غيره إلو ال شاء كيف أو القلب، في البصر

 مانع وال فيو، استحالة ال إذ إليو، المصير وجب الباب في بين نص حديث ورد فإف
 ".الموفق واهلل يرده قطعي

                                                           

 وفي(: ٕٔ/ٕىذا اللفظ ال أصل لو، قاؿ اإلماـ ابن القيم في اجتماع الجيوش اإلسبلمية ) ٔ
 رأيت ىل وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سألت: "قاؿ عنو اهلل رضي ذر أبي عن مسلم صحيح

 نور، ثم كاف معناه يقوؿ اهلل رحمو تيمية ابن اإلسبلـ شيخ فسمعت ،"أراه أنّى نور قاؿ ربك?
 ربك? رأيت ىل: الصحيحة األلفاظ بعض في أف عليو ويدؿ قاؿ. أراه فأنّى نور رؤيتو دوف وحاؿ
 فقاؿ بعضهم صحفو حتى الناس من كثير على الحديث ىذا أمر أعضل وقد" نورا رأيت: " فقاؿ

 لهم أوجب وإنما ومعنى، لفظا خطأ وىذا واحدة، كلمة والكلمة النسب ياء أنها على( أراه نورانى)
 ليلة ربو ير لم أنو على الصحابة إجماع اهلل رسوؿ أف اعتقدوا لما أنهم والخطأ اإلشكاؿ ىذا

 في بخبلؼ ذلك ليس: يقوؿ وشيخنا ذلك قاؿ فيمن عباس ابن استثنى وبعضهم المعراج
 حيث الروايتين إحدى في أحمد اعتمد وعليو. رأسو بعيني رآه يقل لم عباس ابن فإف الحقيقة،

 رضي عباس ابن لفظ أحمد ولفظ رأسو بعيني يقل ولم وجل عز رآه وسلم عليو اهلل صلى إنو قاؿ
 عليو اهلل صلى قولو عنو اهلل رضي ذر أبي حديث معنى في شيخنا قاؿ ما صحة على ويدؿ عنو اهلل

 حديث في المذكور النور"  أعلم واهلل"  ىو النور فهذا"  النور حجابو"  اآلخر الحديث في وسلم
 ". نورا رأيت"  عنو اهلل رضي ذر أبي



 - 51 - 

 المفهمفي  اهلل رحمو قاؿ (ىػٙ٘ٙ) القرطبي عمر بن أحمد العباس أبي قوؿ
 قاطع عليو ليس: وقالوا الوقف، إلى المشايخ من طائفة وذىبت: "(ٖٓٗ-ٔٓٗ/ٔ)

 ".الصحيح ىو وىذا عقبلً  جائز ولكنو إثباتًا، وال نفًيا
 عليو اهلل صلى لمحمد -تعالى- اهلل رؤية وقعت ىل ثم: " ... آخر موضع في وقاؿ
 نفي على للمستدؿ ما وغاية قاطع، دليل ذلك في ليس تقع? لم أو اإلسراء ليلة وسلم
 باب من ليست والمسألة للتأويل، معّرضة متعارضة بظواىر التمسك إثباتو أو ذلك

 للظنوف مدخل وال المعتقدات باب من ىي وإنما بالظنوف، فيها فيكتفى العمليات
 ".فيها
 والذي: "(ٗٔٔ/ٓٔ) النببلء أعبلـ سيرفي  اهلل رحمو قاؿ (ىػ ٛٗٚ) الذىبي قوؿ
 حسن من فإف المسألة، ىذه عن فنقف إمكانها، مع الرؤية عدـ الدليل عليو دؿَّ 

 السبلمة سبيل والوقوؼ صعب، نفيو أو ذلك فإثبات يعنيو، ال ما تركو المرء إسبلـ
 اهلل نقوؿ بل نفاىا، من وال الدنيا، في لنبينا الرؤية أثبت من نعنف وال أعلم، واهلل

 ثبتت اآلخرة في اهلل رؤية إذ اآلخرة؛ في الرؤية أنكر من ونبدع نعنف بل أعلم، ورسولو
 ا.ىػ .. "متوافرة بنصوص

 الرؤية بإثبات صرح حيث ذلك يناقض ما( ٖٔٓ/ٕ) العرش كتابو في ورد ولكن
 في رآه ألنو: قلت....ربو رأى وسلم عليو اهلل صلى أنو على الصحابة وأكثر: "فقاؿ
 الحديث فهذا السبع السموات فوؽ وارتقى الفناء، عالم من خرج حين البقاء عالم
 المخلوقات، جميع وفوؽ السموات فوؽ - وتعالى سبحانو - أنو على داؿ أيًضا
 إلى السابعة السماء فوؽ إلى وسلم عليو اهلل صلى النبي معراج لكاف ذلك ولوال

 كاف حتى كيف ببل - وتعالى سبحانو - وتدليو منو، الجبار ودنو المنتهى، السدرة
 جبريل وأف الليلة، تلك رآه وأنو أدنى، أو قوسين قاب وسلم عليو اهلل صلى النبي من
 ا.ىػ "تعالى اهلل إلى بو أتى حتى بو عبل
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 داللة تدؿ ال فإنها فريق كل بها استدؿ التي القرآنية اآليات إلى بالنظر(: تنبيو)
 .نفيها والعلى الرؤية إثبات على صريحة

 تعالى وقولو{ األَْبَصار يُْدِرؾُ  َوُىوَ  األَْبَصارُ  تُْدرُِكوُ  ال} تعالى بقولو استدلوا الرؤية فنفاة
 عنها اهلل رضي - فعائشة{ ِحَجابٍ  َورَاءِ  ِمنْ  َأوْ  َوْحياً  ِإالَّ  اللَّوُ  يَُكلَّْموُ  َأفْ  لَِبَشرٍ  َكافَ  َوَما}
 على الفرية أعظم فقد ربو رأى محمداً  أف زعم من: "فقالت اآليتين بهاتين استدلت -

 يقوؿ واهلل{ اْلَخِبيرُ  اللَِّطيفُ  َوُىوَ  األَْبَصارَ  يُْدِرؾُ  َوُىوَ  اأْلَْبَصارُ  تُْدرُِكوُ  ال} يقوؿ واهلل اهلل،
 عباس ابن أجاب وقد{ ". ِحَجابٍ  َورَاءِ  ِمنْ  َأوْ  َوْحياً  ِإالَّ  اللَّوُ  يَُكلَّْموُ  َأفْ  لَِبَشرٍ  َكافَ  َوَما}

 إذا ذاؾ ويحك: "بقولو عنها سئل لما{ األَْبَصارُ  تُْدرُِكوُ  ال} بقولو االستدالؿ على
 ".نوره ىو الذي بنوره تجلى

 اهلل صلى النبي عن عائشة تحك لم: "(ٜ٘٘-ٚ٘٘/ٕ) التوحيد في خزيمة ابن قاؿ
 تُْدرُِكوُ  ال} وجل عز قولو تلت وإنما وجل، عز ربو ير لم أنو خبرىا أنو وسلم عليو

 ووفق اآليتين تدبر.{ …َوْحياً  ِإالَّ  اللَّوُ  يَُكلَّْموُ  َأفْ  لَِبَشرٍ  َكافَ  َوَما} وقولو{ األَْبَصارُ 
 محمًدا أف: قاؿ من يستحق ما اآليتين من واحدة في ليس أنو علم الصواب إلدراؾ

 "". اهلل? على الفرية أعظم قد" يقوؿ بأف كيف اهلل على بالفرية الرمي ربو رأى
 صلى النبي رؤية يثبت من مذىب على معنين يحتمل قد{ اأَلْبَصارُ  تُْدرُِكوُ  ال} قولو ألف
{ األَْبَصارُ  تُْدرُِكوُ  ال} قولو معنى يكوف بأف يحتمل قد وجل، عز خالقو وسلم عليو اهلل

 ال بنوره تجلى إذا نوره ىو الذي نوره ذاؾ: عكرمة لمواله القرآف ترجماف قاؿ ما على
 .شيء يدركو

 العرب لغة من واألظهر األعم ألف الناس أبصار األبصار تدركو ال: أي الثاني، والمعنى
 يقوؿ اللغة طريق من يجيء عربيا أحسب ال جماعة، أبصار على يقع إنما األبصار أف

 يقوؿ عربيا سمعنا وال بصر، واحد امرئ لبصر يقاؿ وإنما أبصار، واحد امرئ لبصر
 .أبصار فكيف بصرين واحد امرئ لعين
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: قاؿ من فأما والبهتاف، الباطل قلنا قد لكنا الدنيا في ربنا ترى األبصار إف: قلنا ولو
 قد األبصار إف: يقل فلم الخلق سائر دوف ربو رأى قد وسلم عليو اهلل صلى النبي إف

 عليو اهلل صلى النبي أف يثبت من الحجى ذوي يا يكوف فكيف الدنيا في ربها رأت
 ذوي يا فتفهموا ربها رأت قد األبصار أف مثبتا الخلق سائر دوف ربو رأى قد وسلم

 مالك بن وأنس ذر وأبو -عنهما اهلل رضي- عباس ابن أف تعلموا النكتة ىذه الحجى
 ىذه في اهلل كتاب من حرفا خالفوا وال اهلل، على الفرية يعظموا لم وافقهم ومن

 .المسألة
 فلم..{ … ِحَجابٍ  َورَاءِ  ِمنْ  َأوْ  َوْحياً  ِإالَّ  اللَّوُ  يَُكلَّْموُ  َأفْ  لَِبَشرٍ  َكافَ  َوَما} ذكرىا فأما
 أحد وال منهم واحد وال مالك بن وأنس - عنهما اهلل رضي - عباس وابن ذر أبو يقل
 ذلك في كلمو اهلل أف وجل عز خالقو وسلم عليو اهلل صلى النبي رؤية يثبت ممن

 إف قاؿ ومن. اآلية ىذه خالفتم قد: يقاؿ أف فيلـز فيو، ربو يرى كاف الذي الوقت
 َأفْ  لَِبَشرٍ  َكافَ  َوَما} تعالى قولو يخالف لم ربو رأى قد وسلم عليو اهلل صلى النبي

 رأى يقوؿ من اآلية لهذه مخالفا يكوف وإنما.{ … َورَاءِ  ِمنْ  َأوْ  َوْحياً  ِإالَّ  اللَّوُ  يَُكلَّْموُ 
 ا.ىػ "الوقت ذلك في اهلل فكلمو ربو وسلم عليو اهلل صلى النبي
 :فهي الرؤية إثبات على بها استدؿ التي اآليات وأما
 ِعْندَ  ُأْخَرى نَػْزَلةً  رَآهُ  َوَلَقدْ  يَػَرى َما َعَلى َأفَػُتَماُرونَوُ  رََأى َما اْلُفَؤادُ  َكَذبَ  َما: }تعالى قولو

 [ .ٗٔ-ٔٔ النجم{ ]اْلُمْنتَػَهى ِسْدرَةِ 
َرى رَبّْوِ  آيَاتِ  ِمنْ  رََأى َلَقدْ } تعالى وقولو  [ .ٛٔ النجم{ ]اْلُكبػْ
 اهلل صلى النبي رؤية إثبات على صريحة داللة التدؿ العلم أىل ذكر كما اآليات فهذه
 :أقوالهم وإليك لربو وسلم عليو
 رََأى َلَقدْ } تعالى بقولو االستدالؿ عن (ٕٜٗ/ٕ) التوحيدفي  خزيمة ابن اإلماـ قاؿ
َرى رَبّْوِ  آيَاتِ  ِمنْ   نظر؛ وفيو بالبيّْن، اآلية لهذه تأولوه الذي التأويل ىذا وليس{ : "اْلُكبػْ
 ىذه في اهلل يُعلم ولم. الكبرى ربو أيات من رأى أنو اآلية ىذه في أخبر إنما اهلل ألف
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 ال فتفهموا - وعبل جل - ربنا ىو ليس ربنا وآيات - وعبل جل - ربو رأى أنو اآلية
 ا.ىػ "اآلية ىذه تأويل في تغالطوا

 وسلم عليو اهلل صلى لنبينا وجوبو وأما(: "ٕٔٙ/ٔ) الشفافي  عياض القاضي قاؿ
 النجم آية على المعوؿ إذ نص، وال أيًضا قاطع فيو فليس بعينو، رآه إنو: والقوؿ
 ا.ىػ "ممكن لهما واالحتماؿ مأثور فيهما والتنازع

 الكتاب في وال(: "ٓٔ٘-ٜٓ٘/ٙ) الفتاوى مجموع في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ
 ".ذلك على يدؿ ما والسنة

 الَِّذي ُسْبَحافَ } تعالى قاؿ وقد: "(ٓٔ٘ – ٜٓ٘/ٙ) الفتاوى مجموعفي  أيًضا وقاؿ
ـِ  اْلَمْسِجدِ  ِمنَ  لَْيبلً  بَِعْبِدهِ  َأْسَرى  ِمنْ  لُِنرِيَوُ  َحْوَلوُ  بَارَْكَنا الَِّذي اأَلْقَصى اْلَمْسِجدِ  ِإَلى اْلَحَرا
 .أولى ذلك ذكر لكاف بعينو نفسو أراه قد كاف ولو ،[ ٔ اإلسراء{ ]آيَاتَِنا

 رَبّْوِ  آيَاتِ  ِمنْ  رََأى َلَقدْ } ،[ ٕٔ النجم{ ]يَػَرى َما َعَلى َأفَػُتَماُرونَوُ : }قولو وكذلك
َرى  .أولى ذلك ذكر لكاف بعينو رآه كاف ولو ،[ ٛٔ النجم{ ]اْلُكبػْ

َنةً  ِإالَّ  َأرَيْػَناؾَ  الَِّتي الرُّْؤيا َجَعْلَنا َوَما} قولو في عباس ابن عن الصحيحين وفي  لِلنَّاسِ  ِفتػْ
 اهلل رسوؿ أريها عين رؤيا ىي: قاؿ ،[ ٓٙ اإلسراء{ ]اْلُقْرآفِ  ِفي اْلَمْلُعونَةَ  َوالشََّجَرةَ 

 بعينو رآه بما الناس أخبر ألنو اآليات رؤيا وىذه بو، أسري ليلة وسلم عليو اهلل صلى
، وكذبو قـو صدقو حيث لهم، فتنة ذلك فكاف المعراج، ليلة  رأى أنو يخبرىم ولم قـو
 وقع قد كاف ولو ذلك، ذكر الثابتة المعراج أحاديث من شئ في وليس بعينو، ربو

 ا.ىػ "دونو ما ذكر كما لذكره ذلك
 مرتين، بفؤاده رآه أنو عباس ابن قوؿ وأما" (:ٖٛ/ٖ) المعاد زاد في القيم ابن وقاؿ
 نَػْزَلةً  رَآهُ  َوَلَقدْ } قاؿ ثم{ رََأى َما اْلُفَؤادُ  َكَذبَ  َما} تعالى قولو إلى استناده كاف فإف

 المرئي ىذا أف وسلم عليو اهلل صلى عنو صح فقد مستنده، أنو والظاىر{ ُأْخَرى
 .عليها خلق التي صورتو في مرتين رآه جبريل
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 عنو المخبر أف والمقصود(: "ٕٙ٘) ص القرآف أقساـ في التبيافكما في   أيًضا وقاؿ
 بفؤاده ربو محمد رأى: "عباس ابن قوؿ وأما جبريل، ىو النجم سورة في بالرؤية
 فيها داللة فبل جبريل فيها المرئي أف تبين وقد اآلية، ىذه مستنده أف فالظاىر" مرتين
 ".عباس ابن قالو ما على
 ،[ ٔٔ النجم{ ]رََأى َما اْلُفَؤادُ  َكَذبَ  َما} وقولو: "(٘ٚٔ/ٔ) الطحاوية شارح وقاؿ

 ىذا أف وسلم عليو اهلل صلى النبي عن صح[ ٖٔ النجم{ ]ُأْخَرى نَػْزَلةً  َرآهُ  َوَلَقدْ }
 ".عليها خلق التي صورتو على مرتين رآه جبريل المرئي

 الداني المقترب ىذا أف من قلناه الذي وىذا: "(ٕٕٗ/ٚفي تفسيره ) كثير ابن وقاؿ
 قوؿ ىو - السبلـ عليو - جبريل ىو إنما وسلم عليو اهلل صلى محمد وبين بينو صار

 إف قريًبا أحاديثهم سنورد كما ىريرة، وأبي ذر، وأبي مسعود، وابن عائشة، المؤمنين أـ
 .اهلل شاء

 ،"مرتين بفؤاده ربو محمد رأى: "قاؿ أنو عباس ابن عن صحيحو في مسلم وروى
 حديث في أنس عن نمر أبي بن شريك حديث في وجاء. إحداىما ىذه فجعل

 ىذه متن في الناس من كثير تكلم ولهذا ، ٔ"فتدلى العزة رب الجبار دنا ثم" اإلسراء

                                                           

 وىي أوىامو، من معدودة وىي غيره، يذكرىا لم بأشياءفي حديث اإلسراء  شريك تفرد قد ٔ
 : الفتح في الحافظ ذكرىا أشياء عشرة
 .السماء في والسبلـ الصبلة عليهم األنبياء أمكنة: األوؿ
 . البعثة قبل المعراج كوف: الثاني

 .مناما كونو: الثالث
 .النهرين في مخالفتو: الرابع

 .المنتهى سدرة محل في مخالفتو: الخامس
 .االسراء عند الصدر شق: السادس

 .الدنيا السماء في الكوثر نهر ذكر: السابع
 .عزوجل اهلل إلى والتدلي الدنو نسبة: الثامن
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 عند كاف التخفيف ربو سؤاؿ إلى الرجوع من وسلم، عليو اهلل صلى امتناعو، أف تصريحو: التاسع
 .الخامسة

 .مكانو في وىو فقاؿ الجبار، إلى بو فعبل: قولو: العاشر
: )  الحديث أوؿ في شريك قوؿ ذلك ومن( : ٖٗص) والمعراج اإلسراء في األلباني العبلمة وقاؿ
 الخطابي أنكره( : )  ٓٛٗ/  ٖٔ( )  الفتح)  في حجر ابن الحافظ قاؿ( .  إليو يوحى أف قبل
:  يعني - شريك رواية في وقع:  النووي وعبارة.  والنووي عياض والقاضي الحق وعبد حـز وابن
.  عليو يوافق لم غلط وىو(  إليو يوحى أف قبل: )  قولو:  أحدىا العلماء أنكرىا أوىاـ - ىذه

 انتهى ? الوحي قبل يكوف فكيف اإلسراء ليلة كاف الصبلة فرض أف العلماء وأجمع
 دعوى وفي بذلك تفرد شريكا بأف المذكوروف وصرح ، الحديث ىذا حوؿ كبلـ العلم وألىل
 بن سعيد أخرجو كما أنس عن - مصغر ونوف بمعجمة - خنيس بن كثير وافقو فقد نظر التفرد
 حجر ابن كبلـ انتهى( .  طريقو من(  المغازي كتاب)  في األموي سعيد بن يحيى
 األولى الليلة في كاف ذلك أف افتراض على إال المذكور القوؿ غلط تدفع ال المتابعة وىذه:  قلت
 المدة يعين لم فإنو ذلك فيو ليس(  أخرى ليلة أتوه حتى: )  بعده فقولو السياؽ من الظاىر وىو
 اإلسراء وقع وحينئذ إليو أوحي أف بعد كاف الثاني المجيء أف على فيحمل المجيئين بين التي

 خالف أنو ادعى من قوؿ بو ورد(  ٓٛٗ/  ٖٔ( )  الفتح)  في الحافظ جـز وبهذا والمعراج
 فراجعو.  اإلجماع

 وأجاب أكثر بل عشرة فبلغت غيره شريك فيها خالف التي المواضع ذكر في الحافظ أفاض ثم
 بالتأويل وإما التفرد دعوى بدفع إما أخرى بعد واحدة عنها

 : كقولو الحافظ عند حتى عليو جواب ال مما ذلك بعض أف والحق
.  اهلل إال يعلمو ال بما السابعة السماء فوؽ وأنها المنتهى سدرة محل في مخالفتو:  الرابع) 

 تقدـ كما السادسة أو السابعة في أنها والمشهور
 والمشهور.  الدنيا السماء في عنصرىما وأف والفرات النيل وىما النهرين في مخالفتو:  الخامس

 المنتهى سدرة تحت من وأنهما السابعة السماء في أنهما روايتو غير في
 التنبيو تقدـ كما الجنة في أنو الحديث في والمشهور الدنيا السماء في الكوثر نهر ذكر:  السابع

 .عليو
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 التنبيو تقدـ كما جبريل أنو الحديث في والمشهور وجل عز اهلل إلى والتدلي الدنو نسبة:  الثامن
 عليو

 عليو موسى أف األحاديث في والمشهور الخمس بعد وسلم عليو اهلل صلى رجوعو:  عشر الحادي
 فامتنع الخمس إلى التخفيف انتهى أف بعد بالرجوع أمره السبلـ
 الطست في التور ذكر زيادة:  عشر الثاني
 وقد جدا قليل وىو عليو توبع فيما إال حديثو من لبلستفادة يطمئن ال القلب فإف ولذلك:  قلت

 كبلـ األلباني.  ىػ.ا أعلم واهلل.  بعضها الحافظ حسن
 وسلم عليو اهلل صلى النبي أف المراد ألف ،من شريك خطأ( فتدلى العزة رب الجبار دنا ثم) قولوف

 دؿ كما التفسير في الصحيح ىو ىذا: كثير ابن الحافظ قاؿ. السبلـ عليو جبريل من فتدلى دنى
 اهلل رضي لعائشة قلت: قاؿ مسروؽ عن الشعبي روى وقد. عنهم اهلل رضي - الصحابة كبلـ عليو
 قاؿو  ،جبريل ذاؾ قالت[ ٜ - ٛ: النجم{ ]أدنى أو قوسين قاب فكاف - فتدلى دنا ثم} عنها

 نزلة رآه ولقد} قولو إلى السورة أوؿ من ذكر بما الموصوؼ ىو جبريل ألف: القيم ابن العبلمة
 - وسلم عليو اهلل صلى - النبي فسره ىكذا[ ٗٔ - ٖٔ: النجم{ ]المنتهى سدرة عند - أخرى

 اهلل صلى - اهلل رسوؿ سألت»: عنها اهلل رضي - عائشة قالت لعائشة، الصحيح الحديث في
 رواه. «مرتين إال عليها خلق التي صورتو في أره لم جبريل ذلك: فقاؿ اآلية ىذه عن - وسلم عليو

 وأما: قاؿ ذلك، على دالة وجوه سبعة ساؽ ثم ذلك، غير على يدؿ ال القرآف ولفظ: قاؿ .مسلم
 قاب منو كاف حتى فتدلى العزة، رب للجبار ودنا أنس عن شريك رواية من البخاري في وقع ما

 ىػ. ا منكرة أمورا فيو وذكر فيو غلط شريكا إف: وقالوا فيو، الناس تكلم فقد أدنى، أو قوسين
 زيادة االسراء حديث في شريك زاد: الصحيحين بين الجمع في االشبيلي الحق عبد وقاؿ

 منهم أحد يأت فلم الحفاظ من جماعة االسراء روى وقد معروفة، غير بألفاظ فيو وأتى مجهولة،
 والمعراج اإلسراء كتاب في األلباني العبلمة وقاؿ بالحافظ، ليس وشريك شريك، أتى بما

 تكلموا فقد الشيخين رجاؿ من كاف وإف فإنو نفسو شريك من ىو االختبلؼ ىذا ولعل(: ٖٖص)
( يخطئ صدوؽ: )التقريب في فيو الحافظ وقاؿ الرجاؿ كتب في مبسوطا تراه كما حفظو في

 أو سائرىا ذكر ويأتي أحدىا آنفا ذكرت منو مواضع في نفسو الحديث ىذا في ذلك ومصداؽ
: التفسير في كثير ابن قاؿ ولذا تقدـ كما حديثو لفظ مسلم اإلماـ يسق لم لذلك وكأنو بعضها

 حفظو وساء الحديث ىذا في اضطرب نمر أبي بن اهلل عبد بن شريك فإف مسلم قاؿ كما وىو)
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 وقصة آخر، وقت على محموؿ فهو صح فإف الغرابة، من فيها أشياء وذكروا الرواية،
 في وسلم عليو اهلل صلى اهلل ورسوؿ كانت ىذه فإف اآلية، لهذه تفسير أنها ال أخرى،
 ،{ اْلُمْنتَػَهى ِسْدرَةِ  ِعْندَ  ُأْخَرى نَػْزَلةً  َرآهُ  َوَلَقدْ } بعده قاؿ ولهذا اإلسراء، ليلة ال األرض

 اهلل صلى النبي رؤيةانظر كتاب  ".األرض في كانت واألولى اإلسراء، ليلة ىي فهذه
 (. ٜ)ص لربو وسلم عليو

 في تعالى رؤيتو وأما :(ٖٓص) الطحاوية متن على التعليققاؿ العبلمة األلباني في 
: الصحيح الحديث في - وسلم وآلو عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ أخبر فقد الدنيا

 .مسلم رواه.«يموت حتى يراه ال منا أحداً  أف»
 قد بل، الحجة بو تقـو ما لو إثباتها في يرد فلم والسبلـ الصبلة عليو نفسو ىو وأما
 جزمت ذلك ومع «أراه أنى نور»: بقولو عنها سئل حين نفيها إلى اإلشارة عنو صح

 ا.ىػ بو التمسك فينبغي األصل ىو وىذا" الصحيحين" في كما بنفيها عائشة السيدة

                                                                                                                                                  

 بعد وقع لما توطئة مناما ىذا يجعل من ومنهم األخر األحاديث في بيانو سيأتي كما يضبطو ولم
 من مذىب على بها تفرد زيادة شريك حديث في: )البيهقي الحافظ قاؿ وقد أعلم، واهلل. ذلك
 فتدلى? العزة رب الجبار دنا ثم: )قولو: يعني. وجل عز اهلل رأى وسلم عليو اهلل صلى أنو زعم

 اآليات ىذه حملهم في ىريرة وأبي مسعود وابن عائشة وقوؿ: قاؿ( أدنى? أو قوسين قاب فكاف
 المسألة ىذه في اهلل رحمو البيهقي قالو الذي وىذا( أصح جبريل وسلم عليو اهلل صلى رؤيتو على
 رأيت: )رواية وفي(. أراه? أنى نور: )قاؿ ربك? رأيت ىل اهلل رسوؿ يا: قاؿ ذر أبا فإف الحق ىو
 في ثبت كما السبلـ عليو جبريل ىو إنما: فتدلى? دنا ثم ?:وقولو مسلم أخرجو (.نورا

 أبي عن( مسلم صحيح) في ىو وكذلك مسعود ابن وعن المؤمنين أـ عائشة عن( الصحيحين)
: قلت كثير ابن كبلـ انتهى(. بهذا اآلية ىذه تفسير في الصحابة من مخالف لهم يعرؼ وال ىريرة
 الحافظ كبلـ أيضا وانظر قلت ،(ٜٔٔ/ ٔ( )السنة كتاب تخريج في الجنة ظبلؿ) كتابي وانظر

 (.ٖٛٗ/ ٖٔ) الباري فتح في الحديث ىذا عن
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 مسعود ابن عن عساكر ابن رواية :(ٚٔ ص) السوؿ بداية تحقيقوذكر الشيخ في 
 تكليماً، موسى وكّلمتُ  خلتي، إبراىيم َنحلتُ : وجل عز ربي لي قاؿ» :مرفوعاً 

 (.ٔ٘ٔص/ٖ) «كفاحا وكلمتك ومحبتي، ُخلتي محمد يا وأعطيُتك
 :عليو تعليقو في الهراس خليل الشيخ الدكتور قاؿ. موضوع وىوقاؿ العبلمة األلباني: 

 نصاً  فكاف صح لو: قلت .«متروؾ وىو مسلم بو تفرد يصح، ال»": الآللئ" في قاؿ
 األقل، على اإلسراء ليلة ربو رأى قد - وسلم وآلو عليو اهلل صلى - النبي أف على
 اهلل وبين بينو ليس مواجهة: أي" كفاحاً " معنى ألف الختبلؼ؛ مجاؿ ثمة يبق ولم

 المعنى، لهذا ينتبو لم اهلل رحمو الدكتور وكأف(.كفح) مادة"  النهاية" في كما حجاب
 وجل عز اهلل كلم الليلة ىذه ففي(: " ٔٔٔ/ ٖ) بقولو( اإلسراء) كلمة على فعلق
 ما عليو فخفي". ملك واسطة غير من كفاحاً  - وسلم وآلو عليو اهلل صلى - نبينا

 أف لبشر كاف وما: }تعالى لقولو مخالف فالحديث وحينئذ. األثير ابن عن ذكرناه
 على عنها اهلل رضي عائشة احتجت وبو... {  حجاب وراء من أو وحياً  إال اهلل يكلَمو

 ا.ىػ الحق وىو الرؤية، نفي
 رأى: قاؿ[ عباس ابن عن] :(ٕٓٔ - ٜٔٔ ص) العلو مختصروقاؿ الشيخ في 

 .مرتين وجل عز ربو محمد
 في خزيمة ابن أخرجو وقد. عليو موقوفاً  لكن عباس ابن عن ثابت صحيح ىذا: قلت

 لكنو الوجو ىذا من أيضاً  مسلم ورواه عنو، صحيح بسند( ٖٔٔ ص" )التوحيد" 
 :بلفظ

 .عباس ابن عن أخرى طريق من خزيمة البن رواية وىو" بقلبو رآه" 
 :قاؿ: بلفظ عنو ثالث طريق من مسلم أخرجو ثم

 ابن ورواه".مرتين بفؤاده رآه: قاؿ ،{أخرى نزلة رآه ولقد رأى ما الفؤاد كذب ما" }
 .مختصراً  أيضاً  خزيمة
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 المرفوع، حكم في فهو وموقوفاً، كاف وإف ىذا عباس ابن حديث: يقاؿ وال: قلت
 دليل ألكبر المذكورة، اآلية بو مفسراً  إياه قولو إف: أقوؿ فإني اجتهاداً، يقاؿ ال ألنو
 تفسيرىا، في خبلفو صح قد ألنو المرفوع، حكم لو وليس عنده من باجتهاد أنو على
 اهلل رسوؿ ذلك عن سأؿ األمة ىذه أوؿ أنا" :عنها اهلل رضي عائشة السيدة قالت فقد

 ُخِلقَ  التي صورتو على أره لم جبريل ىو إنما»: فقاؿ ?- وسلم وآلو عليو اهلل صلى -
 السماء بين ما خلقو ِعَظم ساّداً ، السماء من منهبطاً  رأيتو المرتين، ىاتين غير عليها

 :بلفظ مختصراً  ىريرة أبي عن نحوه وروى( ٓٔٔ/ ٔ) مسلم أخرجو «أألرض إلى
 عباس ابن موقوؼ من أولى موقوؼ وىذا ".جبريل رأى: "قاؿ{ أخرى نزلة رآه ولقد}

 من شاىداً ( ٖٗٔ،ٖٖٔص) خزيمة ابن لو روى. المرفوع عائشة لحديث لموافقتو
 ا.ىػ حسن وسنده مرفوعًا، مسعود ابن حديث

 الدنيا في تعالى اهلل رؤية :(ٛٔٗ/ٖ) المفتوح الباب لقاءاتوقاؿ العثيمين كما في 
 ، الرسل أفضل من وىو السبلـ عليو موسى أف ذلك على والدليل ، ممكنة غير يقظة
 ولكن تراني لن: ) لو اهلل قاؿ( إليك أنظر أرني رب قاؿ) الخمسة العـز أولى أحد وىو
 ،( دكا جعلو للجبل ربو تجلى فلما تراني فسوؼ مكانو استقر فإف الجبل إلى انظر
 شاىد ألنو عليو غشي( . صعقا موسى وخر: ) يشاىد وىو موسى أماـ الجبل اندؾ
( المؤمنين أوؿ وأنا إليك تبت سبحانك قاؿ أفاؽ فلما: ) نفسو تتحملو ال شيئا

 عز واهلل ، يمكن ال ما سؤاؿ ألنو ، السؤاؿ ىذا من اهلل إلى فتاب.  ٖٗٔ/األعراؼ
 . ٘٘/األعراؼ( المعتدين يحب ال إنو وخفية تضرعا ربكم ادعوا: ) يقوؿ وجل
 المعراج ليلة وسلم عليو اهلل صلى النبي حتى يمكن ال اليقظة حاؿ الدنيا في اهلل فرؤية

( أراه أنى نور: ) لفظ وفي( . نورا رأيت: ) قاؿ ? ربك رأيت ىل سئل وقد ، ربو ير لم
 اهلل أف الصحيح في الحديث في جاء وقد ، النور من عظيمة حجب وبينو بيني يعني. 

 لو النور حجابو: ) وسلم عليو اهلل صلى قولو في وذلك بالنور، محتجب وجل عز
 ( .خلقو من بصره إليو انتهى من وجهو سبحات ألحرقتو كشفو
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 الخلق الحترؽ الخلق وبين بينو الذي النور ىذا كشف فلو وعظمتو، بهاؤه:  وسبحاتو
 وعلى العظيم، النور بهذا شيء كل فيحترؽ ، شيء كل إلى ينتهي بصره ألف ، جميعا

 . اليقظة في الدنيا في اهلل رؤية تمكن ال: نقوؿ ىذا
 يمكن غيره ىل لكن المناـ، في ربو رأى وسلم عليو اهلل صلى النبي فإف المناـ في أما
 ذلك أف العلماء بعض وذكر ربو، رأى اهلل رحمو أحمد اإلماـ أف يذكر ? يراه أف

 وغيرىم الصوفية شيوخ علينا تدخل أف الباب فتح إف أخشى لكن أعلم، فاهلل ممكن،
 من يجيء ثم وتناقشنا، وتنادمنا وإياه، أنا وجلست ، البارحة ربي رأيت أحدىم فيقوؿ

 ا.ىػ األولى ىو الباب ىذا سد أف فأرى لها، أصل ال التي الخزعببلت ىذه
 النبي أف المسألة ىذه في الراجح القوؿ وقاؿ الشيخ في فتاوى نور على الدرب:

 رأيت ىل سئل عليو وسبلمو اهلل صلوات نفسو ألنو ربو ير لم وسلم عليو اهلل صلى
 عباده عن احتجب قد وجل عز واهلل( نوراً  رأيت) رواية وفي( أراه أنَّى نور) فقاؿ ربك?

 أف نفى نفسو وسلم عليو اهلل صلى النبي كاف فإذا اختراقها يمكن ال النور بحجب
 رأى وسلم عليو اهلل صلى النبي أف مدع يدعي أف ذلك بعد يمكن فبل اهلل رأى يكوف

 رأى وسلم عليو اهلل صلى النبي أف عنهما اهلل رضي عباس بن اهلل عبد عن ذكر وما ربو
 صلى النبي أف يصرح لم عباس إف اهلل رحمو تيميو ابن اإلسبلـ شيخ عنو قاؿ فقد ربو
 وىو بفؤاده رآه أنو يعني عباس ابن أي قولو وأف يقظة بعينو ربو رأى وسلم عليو اهلل

 شيخ قالو وما بالعين رآه كأنو حتى القلب في يكوف الذي اليقيني العلم عن كناية
 ولهذا أبدا يقظة ربو يرى أف الدنيا في أحد يتمكن ولن الحق ىو اهلل رحمو اإلسبلـ

 وجل عز اهلل إلى شوقا( إليك أنظر ارني ربي) السبلـ و الصبلة عليو موسى قاؿ لما
 فعلق( تراني فسوؼ مكانو استقر فإف الجبل إلى انظر ولكن تراني لن) لو اهلل قاؿ

 اهلل رؤية على يصمد أف الجبل على يستحيل ألنو مستحيل أمر على جل و عز الرب
 للجبل ربو تجلى فلما) تعالى اهلل قاؿ قاسي غليظ حجر أصم جبل وىو وجل عز

 عليو فصعق بعينو يشاىده موسى أماـ الجبل اندؾ( صعقا موسى وخر دكا جعلو
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 أوؿ وأنا إليك تبت سبحانك) قاؿ أفاؽ فلما رأى ما ىوؿ من والسبلـ الصبلة
 ما فخذ وبكبلمي برساالتي الناس على اصطفيتك إني) وقاؿ لو اهلل فشكر( المؤمنين

 يقظة وتعالى تبارؾ اهلل يرى أف ألحد يمكن ال أنو فالمهم (الشاكرين من وكن أتيتك
 والسنة القرآف دؿ فقد اآلخرة في أما لذلك يَػْثُبتَ  أف أحد يستطيع ولن الدنيا في

 حقيقة رؤية اآلخرة في يرى تعالى اهلل أف عنهم اهلل رضي الصحابة إجماع و المتواترة
 .. ا.ىػ.بالعين

 جهرة? الدنيا في اهلل رؤية تصح ىل (:ٛٛٔ/ٕوسئل علماء اللجنة الدائمة )
 إال ألحد تثبت أف يصح فبل التوقيف، على المبنية المسائل من المسألة ىذهفأجابوا: 

 طلب لما فإنو ربو، ير لم موسى أف على القرآف دؿ وقد إليو، االستناد يصح بدليل
 عليو اهلل صلى النبي أف على السنة ودلت{  تراني لن: } تعالى بقولو أجابو الرؤية
 عند متكئا كنت: قاؿ مسروؽ عن (ٚٚٔ) مسلم صحيح ففي بعينيو، يره لم وسلم
 الفرية اهلل على أعظم فقد منهن بواحدة تكلم من ثبلث عائشة أبا يا فقالت عائشة
 أعظم فقد ربو رأى سلم و عليو اهلل صلى محمدا أف زعم من قالت ? ىن ما قلت
 تعجليني وال أنظريني المؤمنين أـ يا فقلت فجلست متكئا وكنت قاؿ الفرية اهلل على
 رآه ولقد[ }  ٖٕ : التكوير{ ]  المبين باألفق رآه ولقد}  جل و عز اهلل يقل ألم
 اهلل رسوؿ ذلك عن سأؿ األمة ىذه أوؿ أنا فقالت[  ٖٔ : النجم{ ] أخرى نزلة

 غير عليها خلق التي صورتو على أره لم جبريل ىو إنما فقاؿ سلم و عليو اهلل صلى
 األرض إلى السماء بين ما خلقو عظم سادا السماء من منهبطا رأيتو المرتين ىاتين

 وراء من أو وحيا إال اهلل يكلمو أف لبشر كاف وما}  يقوؿ اهلل أف تسمع لم أو فقالت
[  ٔ٘:  الشورى{ ]  حكيم علي إنو يشاء ما بإذنو فيوحي رسوال يرسل أو حجاب

 فقد اهلل كتاب من شيئا كتم سلم و عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف زعم ومن قالت
 لم وإف ربك من إليك أنزؿ ما بلغ الرسوؿ أيها يا}  يقوؿ واهلل الفرية اهلل على أعظم
 في يكوف بما يخبر أنو زعم ومن قالت[  ٚٙ : المائدة { ] رسالتو بلغت فما تفعل
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 واألرض السماوات في من يعلم ال قل}  يقوؿ واهلل الفرية اهلل على أعظم فقد غد
 سأؿ أنو ، ذر أبي عن (ٛٚٔ) مسلم صحيح وفي، [ ٘ٙ : النمل { ] اهلل إال الغيب
 لفظ وفي ،« نورا رأيت »: فقاؿ ربك? رأيت ىل: وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ

 أف واعلموا »: وسلم عليو اهلل صلى النبي عن (ٖٜٕٔ) وفيو « أراه أنى نور »: قاؿ
 .« يموت حتى ربو يرى لن منكم أحدا
 ال المؤمنين من أحدا أف على المسلمين أئمة اتفق قد:  تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ
 أف مع خاصة، وسلم عليو اهلل صلى النبي في إال يتنازعوا ولم الدنيا، في بعينو اهلل يرى

 الصحيحة اآلثار دلت ىذا وعلى الدنيا، في بعينو يره لم أنو على اتفقوا األمة جماىير
 .المسلمين وأئمة والصحابة وسلم عليو اهلل صلى النبي عن الثابتة

 ربو رأى محمدا إف: قالوا أنهم وأمثالهما أحمد اإلماـ عن وال عباس ابن عن يثبت ولم
 من شيء في وليس بالفؤاد، تقييدىا وإما الرؤية، إطبلؽ إما: عنهما الثابت بل بعينو،

 .« صورة أحسن في ربي أتاني »: وقولو بعينو، رآه أنو الثابتة المعراج أحاديث
 .مفسرا جاء ىكذا المناـ في بالمدينة كاف إنما وغيره الترمذي رواه الذي الحديث
 كاف إنما - ربو رؤية فيو مما -وغيرىما عباس ابن وحديث الطفيل أـ حديث وكذلك
 سبحانو قاؿ كما بمكة، كاف والمعراج األحاديث في مفسرا جاء كما بالمدينة
{  األقصى المسجد إلى الحراـ المسجد من ليبل بعبده أسرى الذي سبحاف: } وتعالى

 إنزاؿ من أعظم اهلل رؤية وأف{  تراني لن: } لو قيل موسى أف القرآف بنص ثبت وقد
 من كتابا عليهم تنزؿ أف الكتاب أىل يسألك: } تعالى قاؿ كما السماء، من كتاب

 من أحدا إف: قاؿ فمن{  جهرة اهلل أرنا فقالوا ذلك من أكبر موسى سألوا فقد السماء
 من دعوى من أعظم ودعواه عمراف، بن موسى من أعظم أنو زعم فقد يراه الناس
 على المسلمين وأئمة والتابعوف فالصحابة السماء، من كتابا عليو أنزؿ اهلل أف ادعى

 في يرى لكن بعينو الدنيا في يراه ال أحدا وأف عيانا باألبصار اآلخرة في يرى اهلل أف
 الناس ومن حالها، يناسب ما والمشاىدات المكاشفات من للقلوب ويحصل المناـ،
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 القلوب ومشاىدات غالط، وىو بعينو ذلك رأى أنو يظن حتى قلبو مشاىدة تقوى من
 . مثالية صورة في ومعرفتو العبد إيماف بحسب تحصل

 ?عيانا الدنيا في لربو وسلم عليو اهلل صلى النبي رؤيةىل ثبت  المسألة الثامنة:
 صلى النبي رؤية: األولى المسألة مسألتين، بين الخلط وعدـ التفريق، - ىنا - ينبغي

 السنة، أىل بين فيها الكبلـ حصل التي ىي وىذه المعراج، ليلة لربو وسلم عليو اهلل
 عليو اهلل صلى النبي رؤية: الثانية والمسألة ؛سابقال المبحث في ذلك بسط تقدـ وقد

 على مجمعوف فهم السنة، أىل قوؿ فيها يختلف لم وىذه عيانًا الدنيا في لربو وسلم
 في أحاديث من ذكر ما وأف عياناً، الدنيا في ربو ير لم وسلم عليو اهلل صلى النبي أف

 عليو اهلل صلى النبي إلى نسبتها يصح ال التي الموضوعات عداد في فهو المسألة ىذه
 .وسلم

 اتفق وقد: "(ٖٛٛ-ٖٙٛ/ٖ) الفتاوى مجموعفي  تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ
 اهلل وأف األرض، في بعينو ربو ير لم وسلم عليو اهلل صلى النبي أف على المسلموف

 نزؿ اهلل أف فيو حديث قط وسلم عليو اهلل صلى النبي عن وليس األرض، إلى لو ينزؿ
 .ٔ( عرفة عشية يدنو اهلل أف) : الصحيحة األحاديث بل األرض، إلى لو

 من: فيقوؿ األخير، الليل ثلث يبقى حين ليلة كل الدنيا سماء إلى)  رواية وفي
 ا.ىػ ٕ( فأغفرلو? يستغفرني من فأعطيو? يسألني من لو? فأستجيب يدعوني

                                                           

 وأبو(، موارد -ٕٛٗ) صحيحو في حباف وابن، (ٕٛ/ٕ) األستار كشف في كما البزار أخرجو ٔ
 السنة شرح في والبغوي ،(ٖٕٙ/ٗ) الصحيح في خزيمة ابنو  ،(ٓٚ-ٜٙ/ٗ) المسند في يعلى

 وابن، (ٕ٘ٚ-ٔ٘ٚبرقم ٜٖٗ/ٖ) السنة أىل اعتقاد أصوؿ شرح في والبللكائي، (ٜ٘ٔ/ٚ)
 يـو كاف إذا" ولفظو. جابر عن الزبير أبي طريق من جميعهم( . ٕٓٔ/ٔ) التمهيد في البر عبد

في تعليقو  األلباني عنو العبلمة قاؿالحديث و ، الحديث... "  الدنيا سماء إلى ينزؿ اهلل أف عرفة
 .ضعيف إسناده(: "ٖٕٙ/ٗ) خزيمة ابن صحيحعلى 

 (.ٛ٘ٚأخرجو مسلم ) ٕ
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 في لربو وسلم عليو اهلل صلى النبي رؤية مسألة في حديث يصح لم أنو سابقمما  علم
 صلى النبي على كذب فهو الشأف ىذا في يروى ما أف العلماء ذكر وقد عياناً، الدنيا

 .أصل لو وليس وسلم، عليو اهلل
 أف" فيو حديث وكل: "(ٜٖٛ/ٖ) الفتاوى مجموعفي  تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ

 المسلمين باتفاؽ كذب فهو ،"األرض في بعينو ربو رأى وسلم عليو اهلل صلى محمًدا
 .منهم أحد رواه وال المسلمين علماء من أحد يقلو لم شيء ىذا وعلمائهم،

 ربو رأى وسلم عليو اهلل صلى النبي أف فيو حديث كل أف وبالجملة: "أيًضا وقاؿ
 الحق، خطوات الجنة رياض أف وفيو األرض، إلى لو نزؿ أنو وفيو األرض، في بعينيو
 علماء باتفاؽ باطل كذب ىذا كل المقدس، بيت صخرة على وطئ أنو وفيو

 ا.ىػ "وغيرىم الحديث أىل من المسلمين،
 :يلي ما الشأف ىذا في الموضوعة األحاديث ومن

 رأيت) : مرفوعا - عنها اهلل رضي - بكر أبي بنت أسماء عن: األوؿ الحديث -ٔ
 إال غفرت قد سمحت قد: يقوؿ وىو إزاراف عليو أحمر جمل على وجل عز ربي

 ( منى إلى الناس وينصرؼ السماء، إلى يصعد ثم المزدلفة، ليلة كاف فإذا المظالم،
 أحد يشك ال حديث ىذا: "عنو وقاؿ( ٓٛٔ/ٔ) الموضوعات في الجوزي ابن أورده

 .ٕٚ/ٔ المصنوعة الآللي في والسيوطي، "محاؿ موضوع، أنو في
 الصفات في األىوازي أخرجو: "وقاؿ ٚٔ رقم ٜٖٔ/ٔ الشريعة تنزيو في عراؽ وابن
 ".واضعو اهلل فقبح أسماء حديث من
 ربي رأيت) : مرفوعا - عنو اهلل رضي - العقيلي رزين أبي عن: الثاني الحديث -ٕ

 ميزاف في الذىبي أورده(  الناس أماـ صوؼ جبة عليو أورؽ جمل على النفر، يـو بمنى
 تذكرة في الفتني والقاضي، ٚٔ-ٙٔ/ٛٔ السير وفي ٖٔ٘/ٔ االعتداؿ

 ص الموضوع الحديث معرفة في المصنوع في والقاري، ٖٔ-ٕٔ ص الموضوعات
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 قاؿ كما األىوازي، أبوعلي ىو بو المتهم وأف باطل، موضوع أنو على واتفقوا، ٕٓٔ
 .عساكر ابن

 .الدنيا الحياة في لربهم البشر رؤية المسألة التاسعة:
 وما لربو، وسلم عليو اهلل صلى النبي رؤية بمسألة يتعلق ما ذكر بعد المناسب من لعل

 وذلك الدنيا، الحياة في لربهم البشر رؤية مسألة إلى اإلشارة مسائل، من بها يتصل
 من أف باعتبار المسألتين، بين عبلقة نوع وجود جهة من ترابط من المسألتين بين لما

 في مكذوبة أحاديث من ذكر ما على زعمو في استند للبشر الرؤية حصوؿ جواز زعم
بعض  بضاعة أف ومعلـو الدنيا، الحياة في وسلم عليو اهلل صلى للنبي الرؤية وقوع

 المتقدمة، المكذوبة األحاديث ىي ألوليائهم ذلك حصوؿ جوزوا الذين المتصوفة
 وصل لمن حصولو يجوز ذلك بأف مزاعمهم، المتصوفة أولئك بنى االعتبار ىذا وعلى

 وبهذه النبوة، منزلة فوؽ منهم البعض يعتبرىا قد التي الوالية في معينة مرحلة إلى
 .وسلم عليو اهلل صلى النبي لغير ذلك مثل يحصل أف المانع ما النظرة

 أنو شك فبل عياناً، الدنيا في لربو وسلم عليو اهلل صلى النبي رؤية بامتناع قاؿ من وأما
 اهلل صلى للنبي تحصل لم الرؤية كانت فإذا أولى، باب من غيره على بامتناعها يقوؿ
 لمن تحصل فكيف - اهلل عند عظيمة ومنزلة وشرؼ مكانة من لو ما مع- وسلم عليو
 ىو الدنيا في هلل البشر رؤية نفى من مستند أف على والمكانة، المنزلة في دونو ىو

 .ذكره سيأتي كما السنة، نص
 :طوائف ثبلث يتنازعها عموًما هلل البشر رؤية ومسألة
 حد على اآلخرة في وال الدنيا، في يثبتها فلم بإطبلؽ الرؤية نفى من: األولى الطائفة
 .المنامية الرؤيا حتى نفى بل سواء،

 العدـ إال العرش فوؽ عندىم ليس الذين المعطلة والمعتزلة الجهمية ىم وىؤالء
 .المحض
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 عن وحكوا(: "ٗٚ-ٖٚ/ٔ) الجهمية تأسيس نقضفي  تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ
 في ربو رأى عمن متواتر بذلك والنقل اهلل، رؤية إنكار وغيرىم المعتزلة من طائفة

 جعلوا قد فيكونوف المناـ في ربو رأى أنو يعتقد أف يجوز ال: قالوا لعلهم ولكن المناـ،
 في اهلل رؤية تكوف أف نفوا ونفيهم سلبهم فرط من ويكونوف األحبلـ، أضغاث من ىذا

 باطل وىو المتجهمة، يقولو مما فهذا المناـ، في يرى ما كسائر صحيحة رؤية المناـ
 "آدـ بني عقبلء عامة عليو اتفق ولما بل وأئمتها، األمة سلف عليو اتفق لما مخالف

 ا.ىػ
: أي - يحرفها أو بها يكذب وإنما: "(ٕٜٖ-ٜٖٔ/ٖ) الفتاوى أيًضا مجموع وقاؿ

 من ونحوىم، والرافضة المعتزلة من تبعهم ومن الجهمية، - اآلخرة في الرؤية أحاديث
 الخلق شرار المعطلة وىم ذلك، وغير وبرؤيتو تعالى، اهلل بصفات يكذبوف الذين

 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بو أخبر بما ىؤالء تكذيب بين وسط اهلل ودين، والخليقة
 "باطل وكبلىما الدنيا، في بالعيوف يرى بأنو الغالية، تصديق وبين اآلخرة، في وسلم

 ا.ىػ
 يرى كما عياناً، الدنيا في يرى اهلل أف فيزعم بإطبلؽ الرؤية يثبت من: الثانية الطائفة

 .والحلولية االتحادية من المتصوفة بعض بو يقوؿ وىذا. عياناً  اآلخرة في
 عن تميزه بصفات الخالق يميزوف ال الذين فهم الوجود وحدة أىل االتحادية فأما

 ىم المثاؿ سبيل فعلى. المخلوؽ وجود ىو الخالق وجود بأف ويقولوف المخلوؽ،
 :عربي ابن يقوؿ ذلك وفي الكبلـ، من يوجد ما بكل المتكلم ىو اهلل بأف يقولوف

 ونظامو نثره علينا سواء * كبلمو الوجود في قوؿ كل أال
 .وختامو بدؤه إليو فمنو * مكوف كل أسماع بو يعم

 َأنَا: }فرعوف قوؿ بين عندىم فرؽ وال. قائل كل لساف على المتكلم ىو أنو فيزعموف
 وبين[ ٕٛ القصص{ ]َغْيِري ِإَلوٍ  ِمنْ  َلُكمْ  َعِلْمتُ  َما[ }ٕٗ النازعات{ ]اأَلْعَلى رَبُُّكمُ 
{ ِلذِْكِري الصَّبلةَ  َوَأِقمِ  فَاْعُبْدِني َأنَا ِإالَّ  ِإَلوَ  ال اللَّوُ  َأنَا ِإنَِّني} موسى يسمعو الذي القوؿ
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 إال يسمع وال ىو، إال يتكلم فبل شيء، كل في الناطق إنو: يقولوف بل ،[ ٗٔ طو]
 ".قولو ىي أقوالهم بأف يصرحوف وفرعوف، والدجاؿ، الكذاب، مسيلمة قوؿ حتى ىو،

 والعفيف الفارض، وابن سبعين، وابن عربي، كابن الوجود وحدة أصحاب قوؿ وىذا
 .التلمساني

 ويفتقر اآلخر، يساوى الخلق وثبوت الحق، وجود من واحد كل أف: مذىبهم وأصل
 :عربي ابن يقوؿ ىذا وفي إليو،

 . وأحمده ويحمدني * وأعبده فيعبدني
 يتصف المحدث وإف المحدثات، العبد صفات بجميع يتصف الحق إف: ويقوؿ
 والثبوت الوجود بين الحقيقة في فرؽ ال إذ واحد؛ شيء وإنهما الرب، صفات بجميع

 والكذب والفواحش والكفر والذـ النقص صفات بجميع عندىم الموصوؼ فهو
 والجاىل، العالم فهو والكماؿ المجد بصفات عندىم الموصوؼ ىو كما والجهل،
 والمريض، والصحيح والمنكوح، والناكح والكافر، والمؤمن واألعمى، والبصير
 حقيقة لو ليس العالم ىوية عندىم وىو المستمع،و  والمتكلم والمجيب، والداعي

 - أيضا - العالم ىو: يقولوف وقد غيره، وال العالم ىو ال: يقولوف وقد للعالم، مباينة
 سلب مع النقيضين بين المعنى في فيها يجمع التي المقاالت ىذه وأمثاؿ غيره، وىو

 .ٔ"النقيضي
 يمكن ال ذاتو أف فعندىم العاـ، واإلثبات العاـ، النفي بين يجمعوف االتحادية وىؤالء

 يتعين، ال الذي المطلق الوجود ىو إذ نعت، وال صفة وال اسم لو وليس بحاؿ ترى أف
 .لو اسم وال يرى ال الجهة ىذه من وىو

 ومن الذاتي، ال االسمي الوجود ىو عندىم وىذا كلها، الصور في يظهر إنو: ويقولوف
 ترى أف يمكن ال لكنو موجود، كل في ويتجلى شيء، كل في يرى فهو الجهة ىذه

                                                           

 (.ٛٓٗ ص) المرتاد بغية ٔ
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 ىو يرى: يقولوف وتارة فيو، األشياء ترى: عربي ابن يقوؿ كما يقولوف تارة بل نفسو،
 :سبعين ابن يقوؿ كما يقولوف وتارة الصور، في تجليو وىو األشياء، في

 .ترى ما عين ترى ال وذات * ترى ال ذات ترى ما عين
 في لو وجود ال المطلق إذ محض، عدـ الذات ىو جعلوه ما ألف مضطربوف؛ وىم

 عين الخالق فيكوف ومجالي، مظاىر سموه ما إال يبق لم ريب، ببل مطلًقا الخارج
 التعطيل من فيو ىم ما مع والتناقض بالحيرة معترفوف وىم سواىا، ال المخلوقات

 .والجحود
 :عربي ابن يقوؿ ىذا وفي
 محدداً  كنت بالتشبيو قلت وإف * مقيداً  كنت بالتنزيو قلت فإف
 سيًدا المعارؼ في إماًما وكنت * مسدًدا كنت باألمرين قلت وإف
 موحًدا كاف باإلفراد قاؿ ومن * مشرًكا كاف باإلشفاع قاؿ فمن

 مفرًدا كنت إف والتنزيو وإياؾ * ثانًيا كنت إف والتشبيو فإياؾ
 .ٔومقيًدا مسرحا األمور عين في * وتراه ىو أنت بل ىو أنت فما
 الحلوؿ وأما باللبن، الماء كاتحاد االتحاد فإف والحلوؿ، االتحاد بين الفرؽ وأما

 .ٕاإلناء في الماء فكحلوؿ
 إما: واالتحاد الحلوؿ من واحد كل فإف رباعية، واالتحادية الحلولية بين والقسمة

 .مطلق وإما شخص، في معين
 رباعية؛ القسمة أف وذلك: "(ٖٚٔ-ٔٚٔ/ٕ) الفتاوى مجموعفي  اإلسبلـ شيخ قاؿ
 وعلى بو، اتحاده أو فيو، بحلولو يقوؿ أف فإما حقيقة، العبد ىو الرب جعل من ألف

 لجميع عاما يجعلو أو كالمسيح، الخلق ببعض مختصا ذلك يجعل أف فإما: التقدرين
 :أقساـ أربعة فهذه الخلق،

                                                           

 .(ٖٚٗص) المرتاد بغية ٔ
 (.٘ٙٗ،  ٔٚٔ/ٕ) الفتاوى مجموع ٕ
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 إف: يقوؿ ممن ونحوىم النصارى من النسطورية قوؿ وىو: الخاص الحلوؿ ىو: األوؿ
 كفر حققوا وىؤالء اإلناء، في الماء كحلوؿ بو، وتدرع الناسوت في حل البلىوت
 وافق من قوؿ وىذا المأموف؛ زمن في وكاف للمسلمين، مخالطتهم بسبب النصارى؛

 بن بعلي حلَّ  إنو: يقولوف الذين الرافضة كغالية األمة، ىذه غالية من النصارى ىؤالء
 ومن األولياء، في بالحلوؿ يقولوف الذين الُنسَّاؾ وغالية بيتو، أىل وأئمة طالب، أبي

 .ىؤالء ونحو والحاكم ويونس كالحبلج بعضهم، في أو الوالية فيو يعتقدوف
 وىم قواًل، أخبث وىم النصارى، يعقوبية قوؿ وىو: الخاص االتحاد ىو: والثاني

 وامتزجا اختلطا والناسوت البلىوت إف: يقولوف والقبط، السوداف
 .اإلسبلـ إلى المنتسبين غالية من ىؤالء وافق من قوؿ وىو بالماء، اللبن كاختبلط

 طائفة عن والحديث السنة أىل أئمة ذكره الذي قوؿ وىو: العاـ الحلوؿ ىو: والثالث
 بذاتو اهلل إف: يقولوف الذين الجهمية متعبدة غالب قوؿ وىو المتقدمين، الجهمية من
 َوِفي السََّماَواتِ  ِفي اللَّوُ  َوُىوَ } كقولو القرآف من بمتشابو ويتمسكوف مكاف، كل في

 مشهور كثير ىؤالء على والرد[ ٗ الحديد{ ]َمَعُكمْ  َوُىوَ } وقولو[ ٖ األنعاـ{ ]اأَلْرضِ 
 .الحديث وعلماء المعرفة وأىل السنة، أئمة كبلـ في

 وجود عين أنو يزعموف الذين المبلحدة ىؤالء قوؿ وىو: العاـ االتحاد: الرابع
 :وجهين من والنصارى اليهود من أكفر وىؤالء الكائنات،

 يكونا لم أف بعد واصطفاه قربو الذي بعبده يتحد الرب إف: قالوا أولئك أف جهة من
 .غيره ىو ليس المخلوقات من وغيره العبد ىو الرب مازاؿ: يقولوف وىؤالء متحدين،

 ذلك جعلوا وىؤالء كالمسيح، عظَّموه بمن ذلك خصوا أولئك أف جهة من والثاني
 قاؿ قد - تعالى - اهلل كاف وإذا واألوساخ، واألقذار والخنازير الكبلب في ساريا

 اهلل إف: قاؿ بمن فكيف اآلية،{ َمْريَمَ  اْبنُ  اْلَمِسيحُ  ُىوَ  اللَّوَ  ِإفَّ  قَاُلوا الَِّذينَ  َكَفرَ  َلَقدْ }
 ! "شيء? وكل واألنتاف، واألنجاس، والمجانين، والصبياف، والمنافقوف، الكفار، ىو
 .ا.ىػ
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: (ٜٕٛ-ٕٛٛ ص) اإلسبلميين مقاالتفي  األشعري قاؿ فقد الحلولية، عن وأما
 في الحلوؿ - تعالى - اهلل على جائز أنو يزعموف النسك، ينتحلوف قـو األمة وفي"

 .ربنا لعلو، ندري، ال: قالوا يستحسنونو شيئا رأوا وإذا األجساـ،
 أحسن عملو كاف فمن األعماؿ، قدر على الدنيا في اهلل يرى إنو: يقوؿ من ومنهم

 .أحسن معبوده رأى
 الدنيا، في والمجالسة والمبلمسة المعانقة - تعالى - اهلل على يجوّْز من ومنهم

 .نلمسو أف - قولهم عن اهلل تعالى - اهلل على ذلك مع وجّوزوا
 على ودـ لحم: وأبعاض وجوارح أعضاء ذو - سبحانو - اهلل أف يزعم من ومنهم
 .كبيرا علوا قولهم عن ربنا تعالى - الجوارح من لئلنساف ما لو اإلنساف صورة
 أوليائو، بطاعة ويفرح يسر اهلل أف يزعم شعيب بأبي يُعرؼ رجل الصوفية في وكاف
 .َعَصْوهُ  إذا ويحزف ويغتم
 وتكوف العبادات، عنهم تزوؿ منزلة إلى بهم تبلغ العبادة أف يزعموف قـو النسَّاؾ وفي

 يزعم من وفيهم. لهم مباحات - وغيره الزنا من - غيرىم على المحظورات األشياء
 في العين الحور ويعانقوا الجنة، ثمار من ويأكلوا اهلل، يروا أف بهم تبلغ العبادة أف

 أفضل يكونوا أف إلى بهم تبلغ العبادة أف يزعم من ومنهم الشياطين، ويحاربوا الدنيا،
 .ا.ىػ "المقربين والمبلئكة النبيين من

-ٕٕٙ/ٕ) السنة منهاج في أورده أف بعد األشعري كبلـ على اإلسبلـ شيخ وعلق
 - منها أعظم وذكروا - األشعري حكاىا التي المقاالت ىذه: قلت: "بقولو( ٕ٘ٙ

 الصور في بحلولو يقوؿ من منهم الزماف ىذا وفي ،الزماف ىذا قبل الناس في موجودة
 مظاىر أو معبوده، صفات أو معبوده، يشاىد األمرد بمشاىدة إنو: ويقوؿ الجميلة،

 العاـ، واالتحاد بالحلوؿ يقوؿ من ىؤالء من ثم. لؤلمرد يسجد من ىؤالء ومن جمالو،
 موجود وىذا ىواه، إلهو فيتخذ لو، اللذة من ذلك في لما الجماؿ، بمظاىر يتعبد لكنو
 وال مطلًقا اهلل يرى إنو: يقوؿ من ومنهم. والتصوؼ الفقر إلى المنتسبين من كثير في
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 إف: يقوؿ من ومنهم. مختلفة صور في يرونو إنهم يقولوف بل الجميلة، الصورة يعيّْن
 حكايات ذلك وفي عليها، وطئو من اخضرت وإنما عليها، خطا المخضرَّة المواضع

 للكاملين - بعضها أو - المحرمات وحل باإلباحة القوؿ وأما. وصفها يطوؿ متعددة
 القرامطة الباطنية أئمة قوؿ ىذا فإف األوؿ، من أكثر فهذا والعبادة العلم في

: فيقاؿ المثل بهم ُيضرب ولهذا الفبلسفة، من وكثير اإلسماعيلية، وغير اإلسماعيلية،
 ممن كثير وقوؿ الشرائع، محظورات الفبلسفة كاستحبلؿ دمي، يستحل فبلف

 األنبياء، على متبوعو أو نفسو يفضل من وكذلك والكبلـ، التصوؼ إلى ينتسب
 ىذا على الكبلـ وبسط وغيرىم، المتصوفة وغبلة والفبلسفة الباطنية في كثير موجود

 وىي والجماعة، السنة علماء باتفاؽ منكرة مقاالت ىذه الجملة ففي .آخر موضع لو
 .الشيعة في موجودة - منها وأشنع -

 يحصل أنو ذلك وسبب بأعينهم، الدنيا في اهلل يروف أنهم يظنوف النسَّاؾ من وكثير
 حسو عن بو يغيب ما األنوار من وعبادتو - تعالى - اهلل ذكر بسبب قلبو في ألحدىم
 .قلبو في موجود ىو وإنما الظاىرة، بعينو يراه شيء ذلك أف يظن حتى الظاىر،

 بذلك، أيًضا ويخاطبها الربوبية خطاب يراىا التي الصورة تلك تخاطبو من ىؤالء ومن
 يحصل كما نفسو، في موجود ىو وإنما عنو، الخارج في موجود كلو ذلك أف ويظن
 وقبلو، زماننا في كثيًرا تقع األمور فهذه. حالو بحسب صورة في ربو رأى إذا للنائم
 .الخارج في موجود ذلك أف يظنوف حيث منهم الغلط ويقع
 على نورًا أو عرشا أو نورًا ويرى الشيطاف، لو يتمثل ىؤالء من وكثير

 ومن. واحد لغير وقع قد وىذا نبيك، أنا: يقوؿ من ومنهم. ربك أنا: ويقوؿ العرش،
 ويكوف ذلك، غير أو اإللهية لساف على بخطاب الهواتف تخاطبو من ىؤالء

 وُيسمع يُرى ما على الكبلـ بسط لكن. واحد لغير وقع قد كما جنيِّا، لو المخاطب
 عليو تكلمنا وقد موضعو، ىذا ليس باطلو من حقو وتمييز والخارج، النفس في ىو وما
 .الموضع ىذا غير في



 - 71 - 

 وأنو الدنيا، في عيانًا اهلل يروف إنهم: يقولوف وغيرىم الحاؿ أىل الجهَّاؿ من وكثير
 .ا.ىػ "خطوات يخطو
 القـو من ظنَّ  ومن: "(ٖٕٓ-ٜٕٕ/ٖ) السالكين مدارجفي  القيم ابن اإلماـ وقاؿ

 وأحسن. الغلط أقبح غلط فقد حقيقة لعيانو المقدسة الذات ظهور العين كشف أف
 منع وقد قط، لبشر الدنيا في يقع لم ىذا فإف. عليو ملبوًسا صادقًا يكوف أف: أحوالو

 .وسلم عليو اهلل صلى الرحمن كليم منو
 وسبلمو اهلل صلوات آدـ ولد لسيد ىذا حصل ىل: والخلف السلف اختلف وقد

 إجماًعا الدارمي سعيد بن عثماف وحكاه سبحانو، اهلل ير لم أنو على فاألكثروف عليو?
 وأخطأ، وىم فقد اإللهية الحقيقة عن البصري العياف كشف ادعى فمن. الصحابة من
 للعبد، مرئي كأنو سبحانو الرب يصير بحيث القلبي، العياف كشف ىو إنما: قاؿ وإف
 قوة وىو حق، فهذا" تراه كأنك اهلل تعبد أف" وسلم عليو اهلل صلى النبي قاؿ كما

 .فقط علم ومزيد يقين،
 لو، تجلت قد وأنها اإللهية، الحقيقة نور ذلك أف فيتوىم عظيم، نور لو يظهر قد نعم،

 منو للجبل ظهر ولما شيء، لو يقـو ال - تعالى - الرب نور فإف أيضًا، غلط وذلك
: قاؿ{ األَْبَصارُ  تُْدرُِكوُ  ال} تعالى قولو في عباس ابن وقاؿ وتدكدؾ، ساخ شيء أدنى

 ".شيء لو يقم لم بو تجلى إذا نوره ىو الذي نوره ذاؾ"
 َمَثلُ } قولو في عنو اهلل أخبر الذي اإليماف نور ىو: للصادؽ يظهر الذي النور وىذا
" المؤمن قلب في نوره مثل: "كعب بن أبي قاؿ{ اْلِمْصَباحُ  ِمْصَباحٌ  ِفيَها َكِمْشَكاةٍ  نُورِهِ 

 نفسو، إلى - سبحانو - اهلل أضافو كما اهلل نور ىو ويقاؿ الرب، إلى يضاؼ نور فهذا
 َيْجَعلِ  َلمْ  َوَمنْ } تعالى قاؿ كما وتكويًنا خلًقا لو اهلل جعلو الذي اإليماف نور: والمراد

 على فاض: فيو وأشرؽ القلب، من تمكن إذا النور فهذا{ نُورٍ  ِمنْ  َلوُ  َفَما نُوراً  َلوُ  اللَّوُ 
 حتى يقوى وقد. والعمل القوؿ في ويظهر والعين، الوجو في أثره فيرى. الجوارح
 .النفس أحكاـ وغيبة عليو، القلب أحكاـ الستيبلء وذلك عياناً؛ صاحبو يشاىده
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 ويغيب القلب في النور مادة فتقوى فيو، ما تظهر بالقلب االرتباط شديدة والعين
 العلم أحكاـ من فينتقل العلم أحكاـ وعن بل. حسو أحكاـ عن قلبو في بما صاحبو

 .العياف أحكاـ إلى
 الروح وأحكاـ شيء، القلب وأحكاـ شيء، والنفس الطبيعة أحكاـ أف: المسألة وسر

 القلب على واألسماء الصفات معاني استيبلء وأنوار شيء، العبادات وأنوار شيء،
 .كلو ذلك وراء شيء المقدسة الذات وأنوار شيء،
 قليل: واآلخر الطبع كثيف الحجاب، غليظ: أحدىما رجبلف، فيو يغلط الباب فهذا

 األرض رب بنور المعامبلت ونور الخارج، في بما ذىنو في ما يلتبس العلم،
 .ا.ىػ{ "نُورٍ  ِمنْ  َلوُ  َفَما نُوراً  َلوُ  اللَّوُ  َيْجَعلِ  َلمْ  َوَمنْ } والسموات

 ذلك وراء - وتعالى تبارؾ - والرب: "(ٜٕٗ/ٖفي المصدر السابق ) أيًضا وقاؿ
 أنوار أو صفاتو، أو ذاتو، أنوار أو ذاتو، على البشر اطبلع عن مقدس منزه كلو،

 شواىد من شاىد بقلبو يقـو كما العبد، بقلب تقـو التي الشواىد ىي وإنما. صفاتو
 .ا.ىػ "ألىلهما اهلل أعد وما والنار، والجنة اآلخرة
 ليس القلب في الجبلؿ نور فإف: "(ٖٖٛ-ٕٖٛ/ٖ) في نفس المصدر أيًضا وقاؿ

 ظهر ولو واألرض؛ السموات لو تقـو ال ذلك فإف. الخارج في الجبلؿ ذي نور ىو
 على داؿ شاىد األعلى المثل أف كما ذلك، على داؿ شاىد لكنو لتدكدؾ، للوجود
 تلك وإنما لخلقو؛ وممازجة واتحاد، حلوؿ عن منزه كلو، ذلك وراء والحق. الذات
 حيث الغيب عالم في منو األلطاؼ قرب على تدؿ العارؼ، بقلب تقـو وشواىد رقائق
 ىو بحالو يبقى فإنما بقي وإذا فيو، وال باهلل ال نفسو بحاؿ يفنى فإنما فني وإذا يراىا،

 يجد حق فالوصوؿ ذلك ومع اهلل، إال باهلل يبقى وال وصفاتو، ربو ببقاء ال ووصفو،
 فوؽ القلب ويوقف. قلبو في الحق تجلي وآثار قلبو، في الصفات تجلي آثار الواصل
 الجبلؿ بآثار يكاشف ومن عرشو، على وىو - تعالى - الرب يدي بين كلها األكواف
 تحت يجده الذي وليس حكما، قلبو مشهد تحت والكرسي العرش فيجد واإلكراـ
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 ربو، من قلبو قرب على يدؿ علمي ومثاؿ شاىد بل والكرسي العرش حقيقة قلبو
 عبده قلب من - تعالى - الرب قرب فإذا تفاوت الذوقين وبين قلبو، من ربو وقرب
 فينقشع التوحيد شمس أفقو في يطلع وحينئذ قلبو، مشهد تحت كلها األكواف بقيت

 بائن وربو ربو، عن بائنة موجودة وحقيقتو وذاتو ويتبلشى، ويضمحل وجوده ضباب بها
 ليس ولكنو فاف، غير باؽ ىو الحقيقة وفي ويفنى، نفسو عن العبد يغيب فحينئذ عنو،
 .سواه ما كل عن فيو فني قد اهلل غير سره في

 في قلبو الستغراؽ فذلك اهلل؛ غير شيئا يجد ال أف الحالة ىذه في لو يتفق قد نعم،
 خلقا الحاؿ ىذه في العبد لكاف األمر نفس في ذلك كاف ولو وموجوده، مشهوده

 .أبديا أزليا مصورا بارئا
 الجهمية فريق الشأف لهذا عدو أعدى ىما فريقين واحذر الفرقاف، بهذا فعليك

 من المقاـ ىذا رائحة فَشمُّ  المحض، العدـ إال العرش فوؽ عندىا ليس التي المعطلة
 ينتهي العبد وأف الوجود بوحدة القائلين االتحاد أىل وفريق عليها، حراـ األمكنة أبعد
 وعيشك جبللو، جل الحق وجود عين ىو وجوده يشهد أف إلى السفر ىذا في

 تكوف أف من خير الشهوات مع وانقطاعك الطائفتين، ىاتين معرفة من خير بجهلك
 .ا.ىػ "التكبلف وعليو المستعاف واهلل ٔمعهما

 عرصات في وذلك اآلخرة في وأثبتها الدنيا، في العيانية الرؤية نفى من: الثالثة الطائفة
 .والجماعة السنة أىل قوؿ وىذا، الجنة وفي القيامة، يـو

 الدنيا؛ دار في ربو يرى أنو زعم ومن: "(ٗٛص) السنة شرحفي  البربهاري اإلماـ قاؿ
 ا.ىػ "وجل عز باهلل كافر فهو

 من كل وكذلك: "(ٜٖٓ-ٜٖٛ/ٖ) الفتاوى تيمية مجموع ابن اإلسبلـ شيخ وقاؿ
 ألنهم والجماعة، السنة أىل باتفاؽ باطلة فدعواه الموت قبل بعينو ربو رأى أنو ادعى
 وثبت. يموت حتى رأسو بعيني ربو يرى ال المؤمنين من أحًدا أف على جميًعا اتفقوا
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 لما أنو وسلم، عليو اهلل صلى النبي عن سمعاف بن النواس عن مسلم صحيح في ذلك
 ".يموت حتى ربو يرى لن منكم أحداً  أف واعلموا": قاؿ الدجاؿ ذكر

 فتنة أمتو يحذر أخر، وجوه من وسلم عليو اهلل صلى النبي عن ىذا روي كذلك
 ىذا أف أحد يظن فبل يموت، حتى ربو يرى لن منهم أحًدا أف لهم بين الدجاؿ،
 .ربو ىو رآه الذي الدجاؿ

 ومشاىدتها القلوب ويقين باهلل المعرفة من اإليماف حقائق ألىل يقع الذي ولكن
 - جبريل سألو لما وسلم عليو اهلل صلى النبي قاؿ كثيرة، مراتب على ىو وتجليتها

 تكن لم فإف تراه، كأنك اهلل تعبد أف اإلحساف: "قاؿ اإلحساف عن - السبلـ عليو
 ما نظير الرؤيا من - أيضاً  - اليقظة في الناس لبعض يحصل وقد .ٖ"يراؾ فإنو تراه

 ما الحقائق من لو يتجلى وقد. النائم يرى ما مثل بقلبو فيرى المناـ، في للنائم يحصل
 .الدنيا في يقع كلو فهذا بقلبو، يشهده

 رأسو، بعيني ذلك رأى أنو فيظن حواسو وتجمعو قلبو يشهده ما أحدىم غلب وربما
 .مناـ أنو المناـ في علم وربما مناـ، أنو فيعلم يستيقظ حتى

 الشعور عن تفنيو حتى عليو تغلب قلبية مشاىدة لو يحصل من العباد من فهكذا
 أو المتقدمين العباد من قاؿ من وكل ذلك، في غلط وىو بعينو رؤية فيظنها بحواسو،

 .واإليماف العلم أىل بإجماع ذلك في غالط فهو رأسو بعيني ربو رأى أنو المتأخرين
 القيامة، عرصات في للناس أيًضا وىي الجنة، في للمؤمنين ىي باألبصار اهلل رؤية نعم،
 ربكم ستروف إنكم: "قاؿ حيث وسلم عليو اهلل صلى النبي عن األحاديث تواترت كما
 صحًوا البدر ليلة القمر تروف وكما سحاب، دونها ليس الظهيرة في الشمس تروف كما
 ا.ىػ" ... سحاب دونو ليس

 الصحاح، في وغيرىا األحاديث وىذه(: ٖٜٖ-ٜٖٔ/ٖوقاؿ في المصدر السابق )
 يكذب وإنما والجماعة، السنة أىل عليها واتفق بالقبوؿ، واألئمة السلف تلقاىا وقد
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 يكذبوف الذين من ونحوىم والرافضة المعتزلة من تبعهم ومن الجهمية يحرفها أو بها
 .والخليقة الخلق شرار المعطلة وىم ذلك، وغير وبرؤيتو - تعالى - اهلل بصفات

 في وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بو أخبر بما ىؤالء تكذيب بين وسط اهلل ودين
  .باطل وكبلىما الدنيا، في بالعيوف يرى بأنو الغالية، تصديق وبين اآلخرة،
 فإف تقدـ، كما ضبلؿ ىم الدنيا في رأسو بعيني يراه أنو أحدىم يزعم الذين وىؤالء
 بعض أو الصالحين، بعض إما األشخاص، بعض في يرونو أنهم ذلك إلى ضموا

 من أضل حينئذ وكانوا وكفرىم، ضبللهم عظم غيرىم، أو الملوؾ بعض أو المرداف،
 .مريم بن عيسى صورة في رأوه أنهم يزعموف الذين النصارى

 .ربكم أنا للناس ويقوؿ الزماف، آخر في يكوف الذي الدجاؿ أتباع من أضل ىم بل
 فيو قاؿ حتى الخلق، بها فتن بشبهات وأتى الربوبية ادعى - الدجاؿ أي - فهذا
 منكم أحًدا أف واعلموا بأعور، ليس ربكم وإف أعور، إنو: "وسلم عليو اهلل صلى النبي

 لعلمو الناس، جميع يعرفهما ظاىرتين عبلمتاف لهم فذكر ،"يموت حتى ربو يرى لن
 صورة في الدنيا في ربو يرى أف فُيَجوّْز يضل من الناس من بأف وسلم عليو اهلل صلى

 و( الحلولية) يسموف قد وىؤالء ذلك، يعتقدوف الذين الضبلؿ كهؤالء البشر،
 وربما بعينو، ربو يرى أنو أحدىم يزعم الذين الكفار الضبلؿ فهؤالء.... (االتحادية)

 أو صبًيا، أو شخًصا، إما آدمًيا أحدىم يعين وربما ضاجعو، أو وحادثو جالسو أنو زعم
 كفارًا، وكانوا أعناقهم ضربت وإال تابوا فإف يستتابوف،. كلمهم أنو ويزعم ذلك، غير
 فإف مريم، ابن المسيح ىو اهلل إف: قالوا الذين والنصارى اليهود من أكفر ىم إذ

 الذين كاف فإذا المقربين، ومن واآلخرة الدنيا في اهلل عند وجيو كريم رسوؿ المسيح
 قالوا الذين بل كفرىم، وعظم كفرىم قد فيو حل أو بو اتحد وإنو اهلل، ىو إنو: قالوا

 السََّماَواتُ  َتَكادُ  ِإّداً  َشْيئاً  ِجْئُتمْ  َلَقدْ  َوَلداً  الرَّْحَمنُ  اتََّخذَ  َوَقاُلوا} قاؿ حتى ولًدا اتخذ أنو
 يَػْنَبِغي َوَما َوَلداً  لِلرَّْحَمنِ  َدَعْوا َأفْ  أف َىّداً  اْلِجَباؿُ  َوَتِخرُّ  اأْلَْرضُ  َوتَػْنَشقُّ  ِمْنوُ  يَػتَػَفطَّْرفَ 
{ َعْبداً  الرَّْحَمنِ  آِتي ِإالَّ  َواأَلْرضِ  السََّماَواتِ  ِفي َمنْ  ُكلُّ  ِإفْ  َوَلداً  يَػتَِّخذَ  َأفْ  لِلرَّْحَمنِ 
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 أكفر ىذا ىو? أنو األشخاص من شخص في يزعم بمن فكيف ،[ ٖٜ-ٛٛ مريم]
، اهلل ىو البيت أىل من غيره أو ،- عنو اهلل رضي - علًيا أف يزعموف الذين الغالية من

 خدت بأخاديد وأمر بالنار، - عنو اهلل رضي - علي حرقهم الذين الزنادقة ىم وىؤالء
 أحرقهم يتوبوا لم فلما ليتوبوا، ثبلثًا أجلهم أف بعد فيها وقذفهم كنده، باب عند لهم

 رضي - عباس ابن لكن قتلهم، على - عنهم اهلل رضي - الصحابة واتفقت بالنار،
 العلماء، أكثر قوؿ وىو تحريق، ببل بالسيف يقتلوا أف مذىبو كاف - عنهما اهلل

   ".العلماء عند معروفة وقصتهم
 بعد موتو. يقظة وسلم عليو اهلل صلى النبي رؤية (:تنبيو)

 ورؤية قبره من وسلم عليو اهلل صلى النبي خروج ادعاء في الصوفية بعض تجرأ لقد
 في بينهم اختبلؼ على منو، والتلقي الدنيا الحياة في مناماً  ال يقظة لو القـو مشايخ
 بذلك قاؿ فممن المبحث، ىذا ضمن بيانو اهلل شاء إف سيأتي كما الرؤية ىذه كيفية
 :منهم

 الحلك تنوير» في والسيوطي( ٕٚٔص) «الحديثية الفتاوى» في الهيتمي حجر ابن
 «للفتاوي الحاوي» ضمن «والملك - وسلم عليو اهلل صلى - النبي رؤية إمكاف في

 ،(ٜٙ/ٕ) للشعراني «الكبرى الطبقات» في كما الشاذلي المواىب وأبو ،(ٕ٘٘/ٕ)
 في كما وخلفاؤه التيجاني وأحمد ،(ٜٛص) «الصغرى الطبقات» في كما والشعراني

 خوجلي: المتأخرين ومن ،(ٕٓٔ/ٔ) «الرجيم حزب نحور على الرحيم حزب رماح»
 بن ومحمد ،(ٜٓٔص) «اهلل ضيف ابن طبقات» في كما إبراىيم بن الرحمن عبد بن

 في الفرشوطي فؤاد ومحمد ،(ٜٕ٘ص) «المحمدية الذخائر» في المالكي علوي
 «الصوفية للسادة المحمدية الصلوات شرح التداني حضرة في والتهاني القرب»
 المسألة ىذه عن تحدث فقد( !!  العابدين زين)  بػ الملقب الجفري وعلي ؛(ٕ٘ص)

 علي الحالي مصر مفتي كذلك بها يقوؿ وممن بصوتو، مسجلة مجالس عدة في
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!! يقظة - وسلم عليو اهلل صلى - النبي رأى بأنو - جمعة علي - زعم قد بل جمعة؛
 .المستعاف واهلل بصوتو مسجل ىذا وقولو

 أو االستشهاد أو االحتجاج معرض في إما يذكرونها التي الحكايات بعض اآلفونورد 
 :الكرامات

 رأيت:الشاذلي المواىب أبو قاؿ(: )ٜٙ/ٕ) «الكبرى الطبقات»في الشعراني قاؿ
 عن يفقو ال عمن تستري موتي وإنما بميت لست: نفسو عن لي فقاؿ)  اهلل رسوؿ

 (.ويراني أراه أنا فها اهلل؛
 لرسوؿ الرؤيا كثير المواىب أبو كاف(: )ٚٙ/ٕ) «الكبرى الطبقات» في أيضاً  وقاؿ

 فقاؿ لك، رؤيتي صحة في يكذبوني الناس إف)  اهلل لرسوؿ قلت: يقوؿ وكاف ،) اهلل
 أو يهودياً  إال يموت ال فيها كذبك أو بها يؤمن لم من وعظمتو اهلل وعزة):  اهلل رسوؿ

 (.المواىب أبي الشيخ خط من منقوؿ وىذا. مجوسياً  أو نصرانياً 
 صلى اهلل عليو وسلم اهلل رسوؿ رأيت(: )ٓٚ/ٕ) السابق المرجع في أيضاً  وقاؿ

 ابن صحيح» في. «مجنوف يقولوا حتى اهلل اذكروا»: المشهور الحديث عن فسألتو
 صدؽ: صلى اهلل عليو وسلم فقاؿ «مجنوف يقولوا حتى اهلل ذكر من أكثروا»: «حباف

 ومرة ىذا قلت مرة معاً، قلتهما فإني اهلل، اذكروا راوي وصدؽ روايتو في حباف ابن
 (.ىذا قلت

 عليو اهلل صلى - النبي يرى شيخهم أف: )الرحمن عبد بن خوجلي تبلمذة بعض ويزعم
 والرؤيا -مرة وعشرين أربعاً  يـو كل:الصواب - مرة عشرين أربعة يـو كل - وسلم
 (].ٜٓٔص) «اهلل ضيف ابن طبقات»(. [يقظة

 ُحجبت ما سنة أربعوف لي -الُمرسي العباس أبا يعني -يقوؿ وكاف: )الشعراني ويقوؿ
 من نفسي أعددف ما عين طرفة ُحجبت ولو ، صلى اهلل عليو وسلم اهلل رسوؿ عن

 (.المسلمين جملة
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 بهم فتبلعب وغرور جهل على اهلل عبدوا الذين الغبلة من طائفة حاؿ ىو ىذا
 .تبلعب أيما الشيطاف

 في علم من اهلل آتاه ما يستعمل دخن، بعضو في العلم من حظ لها أخرى وطائفة
 .يشعروف ال أو يشعروف حيث من وأىلو الباطل نصرة

 - وسلم عليو اهلل صلى - بالنبي االجتماع يمكن ىل: )الهيتمي حجر ابن ُسئل لما
 األولياء كرامات من ذلك بأف وصرح ذلك يمكن نعم: فأجاب منو? والتلقي يقظة

 أبي وابن والقرطبي الشافعية، من اليافعي والعفيف السبكي والتاج والبارزي الغزالي
 الفقيو ذلك فروى فقيو مجلس حضر أنو األولياء بعض عن وًحكي. المالكية من جمرة
 - النبي ىذا قاؿ ىذا? لك أين ومن: قاؿ باطل، الحديث ىذا: الولي لو فقاؿ حديثاً 
 وُكشف الحديث ىذا أقل لم إني: يقوؿ رأسك على واقف - وسلم عليو اهلل صلى
 .(ٕٚٔص) «الحديثية الفتاوى»( [ فرآه للفقيو

 ال يقظة بيتو في للسيوطي وسلم عليو اهلل صلى النبي زيارة الحكاية تلك من وأعجب
 .يسمع وىو وسلم عليو اهلل صلى النبي يدي بين لؤلحاديث السيوطي وقراءة مناماً 
 سليماف الشيخ أخبرني( : )ٜٕ-ٕٛص) «الصغرى الطبقات» في الشعراني قاؿ

 رأيت إذ)  الشافعي اإلماـ باب على الخضيرية في جالس أنا بينا: قاؿ الخضيري
 فلما. الجبل ناحية من يقصدوني نور، من غمامة رؤوسهم وعلى بياض عليهم جماعة

 صلى النبي فقاؿ يده، فقبلت وأصحابو، وسلم عليو اهلل صلى النبي ىو فإذا مني قربوا
 إلى وسلم عليو اهلل صلى النبي مع فذىبت. الروضة إلى معنا امض: وسلم عليو اهلل

 على وسلم يده وقبل وسلم عليو اهلل صلى النبي إلى فخرج الدين، جبلؿ الشيخ بيت
 النبي يسأؿ الدين جبلؿ الشيخ فصار. يديو بين وجلس الدار، أدخلو ثم أصحابو،

 يا ىات: يقوؿ صلى اهلل عليو وسلم وىو األحاديث بعض عن وسلم عليو اهلل صلى
 (.السنة شيخ
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 يقوؿ -السيوطي يعني -  وكاف(: )ٖٓص) السابق المرجع في أيضاً  الشعراني وقاؿ
 يا: فقلت. الحديث شيخ يا لي فقاؿ يقظة - وسلم عليو اهلل صلى - النبي رأيت
 النبي فقاؿ يسبق? عذاب غير من: فقلت. نعم: فقاؿ أنا? الجنة أىل أمن اهلل رسوؿ

  (.ذلك لك: - وسلم عليو اهلل صلى -
 ذلك في حديثية فتاوى ولو بل الحديث، بعلـو معرفة على وىو الهيتمي يعلم أال

 شرح عليها ولو الحديث علـو في ألفية ولو -الشعراني على والعهدة - والسيوطي
 شيء في بها االستشهاد وال االحتجاج يجوز ال واالدعاءات الحكايات تلك أف كبير

 والسيوطي الولي سؤاؿ بطبلنها على األدلة أبين ومن باطلة ىي بل. الدين أمور من
 أفنى لما ممكناً  السؤاؿ ىذا مثل كاف فلو.  مناماً  ال يقظة صلى اهلل عليو وسلم للنبي

 الدواوين تأليف ولكاف والضعيف، الصحيح بين التمييز في أعمارىم الحديث علماء
 ذلك عن والستغنوا لؤلوقات، وتضييعاً  العبث من نوعاً  الرجاؿ أحواؿ في الضخمة

 السيوطي فعل كما وضعفها األحاديث صحة عن مباشرة صلى اهلل عليو وسلم بسؤالو
 !! السنة شيخ

 مسائل في التأليف يتكلفوا أف نحوىم نحا ومن السبكي وصنوه للهيتمي كاف ما بل
 كتبهم صفحات ويسودوا - وسلم عليو اهلل صلى - بالنبي واالستغاثة الزيارة

 عليو اهلل صلى - النبي يسألوا أف لهم األولى وكاف والمنكرة، الضعيفة باألحاديث
!!!  السنة شيخ السيوطي فعل كما خصومهم فيهم نازعهم التي المسائل عن - وسلم

 .ُيحرَّفوف قـو ولكنهم يعرفوف إنهم! الوقت? ذلك في هلل أولياء يوجد ال أنو أـ
 الفجة الباطلة. الدعوى ىذه على العلم أىل لبعض ردوداً  أنقل يلي وفيما
 «الصوفي الفكر في األشخاص تقديس» كتابو في لوح أحمد محمد الشيخ قاؿ

 وسلم عليو اهلل صلى النبي رؤية إمكانية عدـ على األدلة من: باختصار( ٜٗ-ٚٗ/ٕ)
 أفضل وىمصلى اهلل عليو وسلم  اهلل رسوؿ ألصحاب وقعت عظيمة أموراً  أف يقظة
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 نذكر لهم، يظهر ولم أظهرىم بين وجوده إلى ماسة حاجة في كانوا نبيها بعد األمة
 :منها

 الخبلفة، بسببصلى اهلل عليو وسلم  النبي وفاة بعد الصحابة بين خبلؼ وقع انو -
 .بينهم النزاع ويفصل ألصحابو يظهر لم فكيف

 فاحتجت أبيها ميراث على عنهما اهلل رضي فاطمة مع الصديق بكر أبي اختبلؼ -
 فأجابها أبيها? ميراث من يمنعها فلماذا أبناؤه يرثو إنما ىو مات إذا بأنو عليو فاطمة

 تركنا وما نورث ال األنبياء معاشر نحن »: قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي بأف بكر أبو
 .وغيره البخاري رواه « صدقة

 طالب أبي بن وعلي جهة من وعائشة والزبير طلحة بين وقع الذي الشديد الخبلؼ -
 معركة وقوع إلى أدى والذي أخرى، جهة من أجمعين عنهم اهلل رضي وأصحابو
 صلى النبي لهم يظهر لم فلماذا والتابعين، الصحابة من كثير خلق فيها فقتل الجمل،

 الدماء? ىذه يحقن حتى وسلم عليو اهلل
 سفكت وقد الخوارج، مع رضي اهلل عنو طالب أبي بن علي بين وقع الذي الخبلؼ -

 .الدماء تلك لحقن إمامو بطاعة وأمره الخوارج لرئيس ظهر ولو كثيرة، دماء فيو
 حرب وقوع إلى أدى والذي عنهما اهلل رضي ومعاوية علي بين وقع الذي النزاع -

 صلى - النبي يظهر لم فلماذا. ياسر بن عمار منهم جداً  كثير خلق قتل حيث صفين
 .دمائهم وتحقن المسلمين كلمة تجتمع حتى - وسلم عليو اهلل
 الحزف يُظهر كاف شأنو وعظمة قدره جبللة على رضي اهلل عنو الخطاب بن عمر أف -

 لم)  اهلل رسوؿ أف وددت ثبلث: )فيقوؿ الفقهية المسائل ببعض معرفتو عدـ على
 أبواب من وأبواب والكبللة، الجد،: إليو ننتهي عهداً  فيهن إلينا يعهد حتى يفارقنا

 تحزف ال: لو وقاؿ الفاروؽ لعمر لظهر موتو بعد ألحد يظهر كاف فلو.عليو متفق( الربا
  اىػ وكذا كذا حكمها
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 ىذه وأغلب المسالة؛ ىذه في العلم أىل بعض أقواؿ الكريم القارئ أخي إليكو 
 للشيخ «الرسل خير بمولد االحتفاؿ حكم في الفصل القوؿ» كتاب من النقوؿ

 :اهلل رحمو األنصاري إسماعيل
 حجر ابن للحافظ «الباري فتح» من نقبلً  العربي بن بكر أبو القاضي قاؿ - ٔ

 صلى - النبي رؤية أي - أنها فزعم الصالحين بعض شذ(: )ٖٗٛ/ٕٔ) العسقبلني
 (.حقيقة الرأس بعيني تقع - موتو بعد - وسلم عليو اهلل
 ىذا ذكر «مسلم صحيح لشرح المفهم» في القرطبي عمر بن أحمد العباس أبو - ٕ

 إال أحد يراه ال أف عليو ويلـز العقوؿ بأوائل فساده يدرؾ وىذا: )بقولو وتعقبو القوؿ
 اآلف يحيا وأف مكانين في واحد آف في رائياف يراه وأف عليها مات التي صورتو على

 أف ذلك من ويلـز ويخاطبوه الناس ويخاطب األسواؽ في ويمشي قبره من ويخرج
 غائب على ويسلم القبر مجرد فيزار شيء فيو قبره من يبقى وال جسده من قبره يخلو
 .قبره غير في حقيقتو على األوقات اتصاؿ مع والنهار الليل في يرى أف جائز ألنو

 أشار ىذا القرطبي كبلـ وإلى( عقل من مسكة أدنى لو من بها يلتـز ال جهاالت وىذه
 رآه من: )قاؿ من على القرطبي إنكار اشتداد بذكره «الفتح» في حجر ابن الحافظ

 (.اليقظة في كذلك يراىا ثم حقيقتو رأى فقد المناـ في
 وبين بينها والفرؽ الشرعية العبادات» رسالتو في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ - ٖ

 وكلمو الحجرة من خرج - وسلم عليو اهلل صلى - النبي أف يظن من منهم: )«البدعية
 .أجابو المقبور سأؿ إذا أنو يعتقد من ومنهم كراماتو من ىذا وجعلوا

 الحجرة إلى جاء حديث عليو أشكل إذا كاف منده ابن أف يحكي كاف وبعضهم
 أىل من وآخر فأجابو، ذلك عن - وسلم عليو اهلل صلى - النبي فسأؿ ودخل النبوية

 ظن لمن البر عبد ابن قاؿ حتى كراماتو من ذلك وجعل ذلك مثل لو حصل المغرب
 في فهل األنصار و المهاجرين من األولين السابقين من أفضل ىذا أترى ويحك: ذلك

 تنازع وقد وأجابو الموت بعد - وسلم عليو اهلل صلى - النبي سأؿ من ىؤالء
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 ابنتو وىذه فأجابهم، - وسلم عليو اهلل صلى - النبي سألوا فهبل أشياء في الصحابة
 (.فأجابها? سألتو فهبل ميراثها في تنازع فاطمة

 الحافظ ذكرىا الكبلـ ىذا في اهلل رحمو تيمية ابن إليها أشار التي منده ابن وحكاية
 بن محمد اهلل عبد أبى ترجمة في( ٖٛ-ٖٚ/ٚٔ) «النببلء أعبلـ سير» في الذىبي

 الذىبي وقاؿ منده بن يحي بن محمد اهلل عبد أبى الحافظ بن إسحاؽ يعقوب أبى
 .اىػ( منقطع إسنادىا: )إسنادىا في وقاؿ، (للتعجب نكتبها حكاية ىذه: )فيها

 االعتداؿ ميزاف» في المارديني محمود بن الربيع ترجمة في الذىبي الحافظ قاؿ - ٗ
 وتسعين تسع سنة في والتعمير الصحبة ادعى مفتر دجاؿ: )«الرجاؿ نقد في

 (.وستين بضع عاـ عساكر ابن من سمع قد وكاف وخمسمائة
 صلى - النبي رأى أنو عنو جاء ما الربيع ادعاىا التي بالصحبة الذىبي الحافظ يعني
 وأخرى، دنيا أفلحت: لو فقاؿ الشريفة بالمدينة وىو النـو في - وسلم عليو اهلل

 .ذلك يقوؿ وىو سمعو أنو استيقظ أف بعد فادعى
/ ٔ) «الصحابة تمييز في اإلصابة» في العسقبلني حجر ابن الحافظ ذلك ذكر

ٖ٘ٔ.) 
 الطوسي الفتح أبى محمد بن محمد بن أحمد ترجمة في ذكر كثير ابن الحافظ -٘

 من منكرة أشياء أورد الجوزي ابن أف( ٜٙٔ/ٕٔ) «والنهاية البداية» في الغزالي
 اهلل رسوؿ رأى شيء عليو أشكل كلما كاف - الطوسي الفتح أبا أي - أنو منها كبلمو

 عد على الجوزي ابن كثير ابن وأقر الصواب، على فدلو ذلك عن فسألو اليقظة في) 
 القصاص» كتابو في ىذا ذكر الجوزي وابن الطوسي، الفتح أبى منكرات من ىذا

 (.ٙ٘ٔص) «والمذكرين
 أبى ابن أف( ٖ٘ٛ/ٕٔ) «الباري فتح» في العسقبلني حجر ابن الحافظ ذكر -ٙ

 في - وسلم عليو اهلل صلى - النبي رأوا أنهم المتصوفة من جماعة عن نقل جمرة
 فأرشدىم متخوفين منها كانوا أشياء عن وسألوه اليقظة في ذلك بعد رأوه ثم المناـ
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 مشكل وىذا: )بقولو ذلك الحافظ تعقب ثم كذلك األمر فجاء تفريجها طريق إلى
 القيامة يـو إلى الصحبة بقاء وألمكن صحابة ىؤالء لكاف ظاىره على حمل ولو جداً 

 اليقظة في رآه أنو منهم واحد يذكر لم ثم المناـ في رأوه جماً  جمعاً  أف عليو ويعكر
 (.يتخلف ال الصادؽ وخبر

 لم: )موتو بعد اليقظة في - وسلم عليو اهلل صلى - النبي رؤية في السخاوي قاؿ -ٚ
 وقد بعدىم عمن وال الصحابة من أحد عن - وقوعها ادعاء أي - ذلك إلينا يصل
 على أشهر بستة بعده كمداً  ماتت حتى صلى اهلل عليو وسلم عليو فاطمة حزف اشتد

 تأخرتها التي المدة في رؤيتو عنها تنقل ولم الشريف لضريحو مجاور وبيتها الصحيح
 .السخاوي عن( ٜٕ٘/٘) «اللدنية المواىب» في القسطبلني ذلك نقل( عنو
(: ٖٕٛ/ٕ) «للترمذي الشمائل شرح الوسائل جمع» في قاري علي مبل قاؿ -ٛ
 بعد اليقظة في - وسلم عليو اهلل صلى - النبي رؤية من المتصوفة دعاه ما أي إنو)

 أمر من صلى اهلل عليو وسلم منو سمعوه بما العمل يجب لكاف حقيقة لو كاف لو موتو
 حاؿ يقع بما يجوز ال كما إجماعاً  ذلك يجوز ال أنو المعلـو ومن ونفي وإثبات ونهي
 بقتل يأمر رآه من بأف وغيره المازري صرح وقد األناـ أكابر من الرائي كاف ولو المناـ

 قاري علي المبل كبلـ انتهى( المرئية ال المتخيلة الصفات من ىذا كاف قتلو يحـر من
 أنو يزعم من يدعى بما العمل جواز عدـ على اإلجماع حكايتو ىي أخرى فائدة وفيو
 أو إثبات أو نهي أو أمر منو سمع أنو اليقظة في - وسلم عليو اهلل صلى - النبي رأى

 المواىب شرح» في الزرقاني قوؿ على الرد ذلك على اإلجماع حكايتو وفي نفي،
 - صلى اهلل عليو وسلم موتو بعد أي - يقظة رآه لو: )نصو ما( ٜٕ/ٚ) «اللدنية
 من على يجب أف وينبغي صحابياً  يعد وال لنفسو بو العمل عليو وجب بشيء وأمره

 (.شيخنا قالو بو العمل صدقو
 حقيقة في اإلنصاؼ » كتابو في اهلل رحمو الصنعاني إسماعيل بن محمد قاؿ -ٜ

 المخالفة الصوفية أقواؿ لبعض ذكره بعد « واأللطاؼ الكرامات من لهم وما األولياء
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 األكواف، في جنوف فبل وإال الجنوف أىل أقواؿ من القوؿ ىذا يكن لم فإف: ) للشريعة
 عليو اهلل صلى - النبي يرى أف الولي كرامة من أف: )السيوطي قوؿ ىذا من وأعجب

: قاؿ (.ومعارؼ مذاىب من قسم ما عنو ويأخذ اليقظة في بو ويجتمع - وسلم
 المالكية ومن واليافعي، والسبكي الغزالي الشافعية أئمة من ذلك على نص وممن)

 األولياء بعض عن وحكي: )قاؿ(. «المدخل» في الحاج وابن حمزة أبي وابن القرطبي
. باطل الحديث ىذا: الولي لو فقاؿ حديثاً، الفقيو ذلك فروى فقيو مجلس حضر أنو

 أقل لم إني: يقوؿ رأسك على واقفٌ  النبي ىذا: قاؿ ىذا? لك أين من: الفقيو لو فقاؿ
 عني حجب لو: الشاذلي الحسن أبو الشيخ وقاؿ. فرآه للفقيو وُكشف. الحديث ىذا

 (.المسلمين من نفسي عددت ما عين طرفة - وسلم عليو اهلل صلى - النبي
 فإنو الزماف آخر السماء من نزؿ إذا مريم بن عيسى أف على السيوطي بو استدؿ وىذا
 . قبره في وىو صلى اهلل عليو وسلم عنو محمد النبي شريعة علم يأخذ
 على داللة وفيو موتو، بعد سنة عشر خمسة حنيفة أبي عن أخذ: فقالوا الخضر وأما

  .العلم يأخذ المدة ىذه بقي حيث فهمو وقلة عندىم الخضر ببلدة
 من آثاره يعرؼ عمن فضبلً  عقوؿ لهم من أقبلـ بو تجري ال كبلـ ىذا أف: والحاصل

 لو يتمنياف كانا الفاروؽ وعمر الصديق بكر أبا أف ثبت وقد منقوؿ، أو معقوؿ علم
 يقوؿ بكر أبو وىذا الدين، علم من مسائل عن صلى اهلل عليو وسلم اهلل رسوؿ سأال

 الكتاب في لك أجد ما. بنتها ابن أو ابنها ابن من ميراثها تطلب جاءت لما للجدة
 فلما العشية، الناس وسأسأؿ شيئاً  صلى اهلل عليو وسلم اهلل رسوؿ من سمعت وال شيئاً 

 فهل: قاؿ أف إلى. ميراثها تسألني أتتني الجدة أف: فقاؿ الناس على أقبل الظهر صلى
 شعبة بن المغيرة فقاـ شيئًا? صلى اهلل عليو وسلم اهلل رسوؿ من منكم أحدٌ  سمع
 سمع ىل: فقاؿ بالسدس لها يقضى صلى اهلل عليو وسلم اهلل رسوؿ سمعت: فقاؿ
 .المغيرة كقوؿ: فقاؿ سلمة بن محمد فقاـ أحد معك ذلك
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 عدة في رضي اهلل عنو علي المؤمنين أمير إلى ورجوعو االستئذاف في عمر قصة ومثلو
 المدينة وفي النبوية الحجرة في وىم الصحابة فيها اجتهد مسائل من وكم وقائع،
 المصطفى لساف عن وأخذه النص وجود إمكاف مع االجتهاد لهم ساغ فكيف. الطيبة

 الرأي إلى فرجعوا الصحابة فيها حار قضايا من وكم وكمصلى اهلل عليو وسلم، 
 بعض لو يرويها حتى فيها حار التي القضية في الحديث يعلم ال كاف وبعضهم

 قـو ومن الهذياف، ىذا تقبل لعقوؿ عجباه فيا. لذلك التطويل إلى حاجة وال الصحابة،
 ( . الخ... األعياف العلماء من أنفسهم يعدوف

 في المرفوعة اآلثار» في اهلل رحمو اللكنوي محمد بن الحي عبد الشيخ قاؿ -ٓٔ
 ما - الموضوعة المختلقة القصص من أي - ومنها(: )ٙٗص) «الموضوعة األخبار
 مولده وعظ مجالس في بنفسو يحضر - وسلم عليو اهلل صلى - النبي أف من يذكرونو

 .وإكراماً  تعظيماً  المولد ذكر عند القياـ عليو وبنوا مولده ذكر عند
 عن خارج واإلمكاف االحتماؿ ومجرد بدليل، ذلك يثبت لم األباطيل من أيضا وىذا
 (.البياف حد
 بالمولد االحتفاؿ حكم» في - اهلل رحمو -باز بن العزيز عبد عبلمةال قاؿ -ٔٔ

 ولهذا المولد؛ يحضر صلى اهلل عليو وسلم اهلل رسوؿ أف يظن بعضهم: )«النبوي
صلى  الرسوؿ فإف الجهل، وأقبح الباطل أعظم من وىذا ومرحبين، محيين لو يقوموف

 وال الناس، من بأحد يتصل وال القيامة، يـو قبل قبره من يخرج ال وسلماهلل عليو 
 عند عليين أعلى في وروحو القيامة، يـو إلى قبره في مقيم ىو بل اجتماعاتهم، يحضر

 َلَميُّْتوفَ  َذِلكَ  بَػْعدَ  ِإنَُّكمْ  ثُمَّ :)المؤمنوف سورة في تعالى اهلل قاؿ كما الكرامة، دار في ربو
َعثُوفَ  اْلِقَياَمةِ  يَػْوـَ  ِإنَُّكمْ  ثُمَّ   عليو اهلل صلى - النبي وقاؿ ،]ٙٔ -٘ٔ:المؤمنوف) [تُػبػْ

 وأوؿ شافع أوؿ وأنا. فخر وال القيامة يـو عنو األرض تنشق من أوؿ أنا»: - وسلم
 .والسبلـ الصبلة أفضل ربو من عليو «فخر وال مشفع
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 واألحاديث، اآليات من معناىما في جاء وما الشريف والحديث الكريمة اآلية فهذه
 يخرجوف إنما األموات من وغيره - وسلم عليو اهلل صلى - النبي أف على تدؿ كلها

 (.الخ...  القيامة يـو قبورىم من
 ولم :التيجاني عقيدة رد في( ٕٖٙ ، ٕٖ٘/  ٕ) الدائمة اللجنة علماءقاؿ و  -ٕٔ

 وىم منهم أحدا أف عنهم اهلل رضي الصحابة سائر وال الراشدين الخلفاء عن يثبت
 المعلـو ومن ، يقظة وسلم عليو اهلل صلى النبي رأى أنو ادعى األنبياء بعد الخلق خير
 قد اهلل وأف ، وسلم عليو اهلل صلى حياتو في أكمل قد التشريع أف بالضرورة الدين من

 ، إليو وسلم عليو اهلل صلى رسولو يتوفى أف قبل نعمتو عليها وأتم دينها لؤلمة أكمل
 اإلسبلـ لكم ورضيت نعمتي عليكم وأتممت دينكم لكم أكملت اليـو: ) تعالى قاؿ
 اهلل صلى النبي رؤية من لنفسو التيجاني أحمد زعمو ما أف شك فبل ، ٖ/المائدة( دينا
 األوراد لو عين وأنو ، مشافهة يقظة التيجانية الطريقة عنو أخذ وأنو يقظة وسلم عليو
 المبين والضبلؿ البهتاف من ىذا أف الشك بها رسولو على ويصلي بها اهلل يذكر التي
 ا.ىػ

 بلغ بعدما وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فتوفي :(ٚٛٗ ، ٙٛٗ/  ٔ: )أيضا وقالوا
 اهلل رضي أصحابو عليو وصلى ، خلقو على الحجة بو وأقاـ دينو بو اهلل وأكمل الرسالة

 من وقاـ ، عنها اهلل رضي عائشة حجرة في مات حيث ودفنوه ، الجنازة صبلة عنهم
 ذلك فعالجوا ووقائع أحداث أيامهم في جرى وقد ، الراشدوف الخلفاء بعده

 فمن ، وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إلى منها شيء في يرجعوا ولم ، باجتهادىم
 والنشور البعث يـو قبل شيئا منو سمع أو وكلمو حيا اليقظة في رآه أنو ذلك بعد زعم

 ىذا في وليس ، خلقو في اهلل وسنة والمشاىدة النصوص لمخالفتو ؛ باطل فزعمو
 أف يحتمل ألنو ؛ الدنيا الحياة في اليقظة في ذاتو سيرى أنو على داللة الحديث

 ألف ؛ رؤياه تأويل فسيرى:  المراد أف ويحتمل ، القيامة يـو فسيراني:  بأنو المراد
:  وسلم عليو اهلل صلى قولو من األخرى الروايات في جاء ما بدليل صادقة الرؤيا ىذه
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 كاف التي صفتو على صادقة رؤيا منامو في المؤمن يراه وقد ، الحديث"  رآني فقد" 
 .الدنيوية حياتو أياـ عليها وسلم عليو اهلل صلى

 
 (والقلم باللوح اإليماف في باب)

 وقاؿ بهما، يؤمنوف حق والقلم المحفوظ اللوح أف السنة أىل قوؿ ومن: محمد قاؿ
 (. َمْحُفوظٍ  َلْوحٍ  ِفي َمِجيدٌ  قُػْرآفٌ  ُىوَ  َبلْ ): قائل من عز

ُـّ  َوِعْنَدهُ ): وقاؿ  (.َحِفيظٌ  ِكَتابٌ  َوِعْنَدنَا): وقاؿ(، اَْلِكَتابِ  ُأ
 بن معاوية حدثني: قاؿ وىب ابن عن يونس عن أسلم عن إسحاؽ وحدثني - ٛ٘

: قاؿ الصامت بن عبادة بن الوليد بن عبادة حدثني: قاؿ زياد أبي بن أيوب عن صالح
 أوؿ إف): يقوؿ اهلل رسوؿ سمعت إني بني يا: فقاؿ عبادة على دخلت: قاؿ أبي وثني
 يـو إلى كائن ىو بما الساعة تلك في فجرى اكتب: قاؿ ثم القلم اهلل خلقو شيء

 .ٔ(الحديث وذكر...  القيامة
 بن يحيى حدثنا: قاؿ أسد عن نصر عن يقالعنا عن مطرؼ بن أحمد وحدثني - ٜ٘
 ابن عن حدثو عمن الحكم عن حميد بن الملك عبد حدثنا: قاؿ زائدة أبي بن زكريا

 القلم اهلل خلق ما أوؿ): قاؿ يسطروف وما والقلم ف قولو في -عنو اهلل رضي- عباس
                                                           

 رقم ،ٖٚٔ/ ٘) أحمد أخرجو إسناد المصنف فيو ضعف، ولكن متن الحديث صحيح، فقد ٔ
 ،(ٚٔ/ ٜٕ) تفسيره فى جرير وابن ،(ٕٕٜٖ٘ رقم ،ٕٗٙ/ ٚ) شيبة أبى وابن ،(ٕٕٚ٘ٚ

 رقم ،ٚ٘ٗ/ ٗ) والترمذى ،(ٚٚ٘ رقم ،ٜٚ ص) والطيالسى ،(ٖٔٗ رقم ،ٕٖ٘/ ٛ) والضياء
 والطبرانى( ٕٗٙٙٓ رقم ،ٕٗٓ/ ٓٔ) والبيهقى ،(ٓٓٚٗ رقم ،ٕٕ٘/ ٗ) داود وأبو( ٕ٘٘ٔ

 بألفاظ عنو، اهلل رضي الصامت بن عبادة عن كلهم وغيرىم( ٜ٘ رقم ،ٛ٘/ ٔ) الشاميين فى
 في العربي ابن وقاؿ( ٕٖ/ ٔ) تاريخو في الطبري وصححو الترمذي، حسنو والحديث متقاربة
 وصححو معروؼ،(: ٖ٘ٚ) المرتاد بغية في المصنف وقاؿ ثابت،(: ٕٓٗ/ ٗ) القرآف أحكاـ
 تحقيق في األرنؤوط وقاؿ ،(ٖٖٔ) الصحيحة وفي( ٕٚٔٓ) الجامع صحيح في األلباني العبلمة
 .حسن إسناد وىذا صحيح حديث: المسند
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 اكتب: قاؿ? أكتب ما رب: قاؿ اكتب: ربو لو فقاؿ النوف وىي الدواة لو وخلقت
 .ٔ(الساعة تقـو حتى كاف بما فجرى وشره، خيره القدر
 أبي حدثني: قاؿ إدريس بن المنعم عبد عن زياد بن يوسف حدثنا: قاؿ أسد - ٓٙ
 مسيرة المحفوظ اللوح اهلل خلقو شيء أوؿ إف): قاؿ عباس ابن عن وىب جدي عن

 حمراء ياقوتة صفحتاه أبيض در من وىو عاـ خمسمائة مسيرة في عاـ خمسمائة
 .ٕ(النور وكتابو النور، كبلمو

 خمسمائة طولو نور من القلم اهلل وخلق): حديثو في وىب وقاؿ: قاؿ أسد - ٔٙ
: قاؿ? رب يا أكتب وما: القلم فقاؿ اكتب للقلم فقاؿ الخلق يخلق أف قبل عاـ

 اهلل علم في كائن ىو بما القلم فجرى الساعة، تقـو أف إلى خلقي في علمي اكتب
 اهلل على القلم ذلك كتاب وإف واألرض السماوات يخلق أف قبل القيامة يـو إلى

 .ٖ(يسير

                                                           

تفسيره  إسناد المصنف ضعيف، واألثر صحيح بنحوه فقد أخرجو من طرؽ أخرى الطبري في ٔ
،  ٔٚٛ/ رقم ٕ(، وعبد اهلل بن أحمد في السنة )ٜٕ،  ٕٛ/ٔ(، وفي التاريخ )٘ٔ،  ٗٔ/ٜٕ)

(، وفي ٖ/ٜ(، والبيهقي في الكبرى )ٛٚٔ(، واآلجري في الشريعة )صٜٛٛ،  ٜٗٛ،  ٕٚٛ
 (.ٗٓٛ/ رقم ٕاألسماء والصفات )

 بن المنعم عبدأجل ( وإسناده تالف من ٕٔٗ/ رقم ٕأخرجو بنحوه أبو الشيخ في العظمة ) ٕ
 وال بثقة ليس فإنو ،وأبيو منبو بن وىب بنت ابن القصاص، الصنعاني اليماني سناف بن إدريس
 سمعت موسى بن آدـ قاؿ، وأوابد وأباطيل أكاذيب منبو بن وىب عن أبيو عن يروي مأموف،

 وقاؿ ،الحديث ذاىب ببغداد كاف منبو، بن وىب ولد من إدريس بن المنعم عبد: قاؿ البخاري
 وقاؿ. بثقة ليس: والنسائي داود وأبو المديني بن علي وقاؿ. وىب على يكذب: حنبل بن أحمد

. عنو الرواية وال بو، االحتجاج يحل ال الثقات، من غيره وعلى أبيو، على الحديث يضع: حباف ابن
 .متروكاف وأبوه ىو: الدارقطني وقاؿ

 ( وإسناده كسابقو.ٕٕٗ/ رقم ٕأخرجو بنحوه أبو الشيخ في العظمة ) ٖ
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 أمية أبو حدثني: قاؿ سبلـ بن يحيى عن داود، أبي نع علي عن أبي وحدثني - ٕٙ
 اهلل إلى المبلئكة أقرب إف): قاؿ كعب عن الضيف، أبي عن ىبلؿ بن حميد عن

 والرابع، بالثالث تردد وقد بالمغرب، وجناح بالمشرؽ جناح أجنحة، أربعة ولو إسرافيل
 حتى المحفوظ اللوح جاء أمرا يوحي أف اهللأراد  اإذف المحفوظ، اللوح وبين بينو

 فيلبيو، جبريل فينادي مكتوب، األمر فإذا فينظر رأسو فيرفع إسرافيل جبهة يصفق
 أىلها فزع إال سماء إلى سماء من جبريل يهبط فبل بكذا، أمرت بكذا أمرت: فيقوؿ

 اهلل صلى النبي على فيهبط الحق، عند من الحق جبريل يقوؿ حتى الساعة ؼاتخ
 .ٔ(إليو فيوحي وسلم عليو

 مسائل في الباب:
 تعريف اللوح المحفوظ. المسألة األولى:

 صفائح من عريضة صفيحة كل: اللوح(.: ٗٛ٘)/ العرب لساف في منظور ابن قاؿ
 عليها كتب إذا والكتف الخشب صفائح من صفيحة اللوح: األزىري وقاؿ الخشب،

 لوح في} التنزيل وفي المحفوظ، اللوح: واللوح فيو، يكتب الذي واللوح لوحا، سميت
: منها والجمع لوح،: عريض عظم وكل تعالى، اهلل مشيئات مستودع: يعني{ محفوظ
 .الجمع جمع: وأالويح ألواح،
 من محفوظ األعلى المئل في ىو: أي محفوظ لوح في: اهلل رحمو كثير ابن وقاؿ

 (.ٜٛٗ ،ٜٚٗ/ ٗ" ) كثير ابن تفسير. " والتبديل والتحريف والنقص الزيادة

                                                           

 قوؿ من ىو( وإسناده ضعيف، ثم ٜٕٓ،  ٕٙٛ/ رقم ٕأخرجو بنحوه أبو الشيخ في العظمة ) ٔ
 العمرية الدولة في أسلم ثم اليهود علماء من يهوديا كاف اهلل، رحمو األحبار وكعب األحبار، كعب
 فترخص عنو، اهلل رضي عمر لو استمع فربما قديمة، كتب عن عنو اهلل رضي عمر يحدث وجعل
 والمنة الحمد وهلل األمة وىذه، اإلسرائيليات من عنده ما ونقلوا عنده ما استماع في الناس

 وال وغيره، كعب أخبار إلى بعده األمة اهلل يحوج فلم ورسالتو نبيها بكماؿ ذلك كل عن مستغنية
 .مناـ وال كشف صاحب وال ملهم وال محدث
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 وفيو للوح، صفة الجر على القراء أكثر{: محفوظ} وقولو: اهلل رحمو القيم ابن وقاؿ
 وىو إليو، يصلوا أف محفوظ محلو ألف بو التنزؿ يمكنهم ال الشياطين أف إلى إشارة

 .والنقصاف فيو الزيادة على الشيطاف يقدر أف محفوظ نفسو في
 ووصف ،{لحافظوف لو وإنا الذكر نزلنا نحن إنا} قولو في محفوظ بأنو سبحانو فوصفو
 والنقصاف الزيادة من وحفظو محلو، حفظ سبحانو فاهلل السورة، ىذه في بالحفظ محلو

 من لو وأقاـ التبديل، من ألفاظو حفظ كما التحريف من معانيو وحفظ والتبديل،
 أقساـ في التبياف. " والتغيير التحريف من ومعانيو والنقصاف، الزيادة من حروفو يحفظ
 (.ٕٙ ص" ) القرآف

 أنو أو إسرافيل، جبهة في المحفوظ اللوح أف التفسير، كتب بعض في جاء ما أما
 ال الذي الغيب من وىو يثبت، لم مما فهو ذلك وغير خضراء، زبرجدة من مخلوؽ

 يعني المحفوظ، اللوح: العثيمين العبلمة قاؿ لذا بشيء، منو إليو أوحي ممن إال يقبل
 وال فيو، ما يتغير وال أحد، ينالو ال لوح التغيير، عن المحفوظ األيدي، عن المحفوظ

 نور، من أو ذىب من أو فضة من أو حديد من أو خشب من اللوح ىذا ىل ندري
 كائن ىو وما الخلق، مقادير فيو اهلل كتب محفوظ، لوح بأنو نؤمن ولكن أعلم، اهلل
 ا.ىػ الكتابة كيفية نعلم وال القيامة، يـو إلى

 كتاب وىو المبين، الكتاب وىو الكتاب، أـ ىو المحفوظ اللوح وقاؿ الشيخ البراؾ:
 ،[ٕٕ-ٕٔ: البروج" ]محفوظ لوح في مجيد قرآف ىو بل: "تعالى اهلل قاؿ األقدار،

-ٖ: الزخرؼ" ]الكتاب أـ في وإنو تعقلوف لعلكم عربيا قرآنا جعلناه إنا: "تعالى وقاؿ
" كتاب في ذلك إف واألرض السماء في ما يعلم اهلل أف تعلم ألم: "تعالى وقاؿ ،[ٗ
 في إال أنفسكم في وال األرض في مصيبة من أصاب ما: "تعالى وقاؿ ،[ٓٚ: الحج]

 [.ٕٕ: الحديد" ]نبرأىا أف قبل من كتاب
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 أف -عنهما اهلل رضي- عمرو بن اهلل عبد عن( ٖٕ٘ٙ) صحيحو في مسلم وروى
 يخلق أف قبل الخبلئق مقادير اهلل كتب: "قاؿ -وسلم عليو اهلل صلى- اهلل رسوؿ

 ".الماء على عرشو وكاف سنة، ألف بخمسين واألرض السماوات
 ومعلوماتو عليو ىي لما مطابق باألشياء وعلمو السابق، اهلل لعلم مطابق الكتاب وىذا

 القرآف، من آيات في وكتابو علمو بين وتعالى سبحانو قرف وقد علمو، عما تتغير ال
 من ينقص وال معمر من يعمر وما بعلمو إال تضع وال أنثى من تحمل وما: "تعالى قاؿ

 السماء في ما يعلم اهلل أف تعلم ألم: "تعالى وقاؿ ،[ٔٔ: فاطر" ]كتاب في إال عمره
 [.ٓٚ: الحج" ]كتاب في ذلك إف واألرض

 تقديرات وىناؾ القيامة، يـو إلى كائن ىو ما لكل عاـ تقدير ىو الكتاب ىذا في وما
 حيث وموسى، آدـ احتجاج حديث في جاء كما وذريتو بآدـ يختص ما منها خاصة

 تبياف فيها األلواح وأعطاؾ وبكبلمو، برسالتو اهلل اصطفاؾ الذي موسى أنت: "آدـ قاؿ
: موسى قاؿ أخلق? أف قبل التوراة كتب اهلل وجدت فبكم نجيا، وقربك شيء، كل

 (.ٕٕ٘ٙ) مسلم وصحيح ،(ٜٖٓٗ) البخاري صحيح". عاما بأربعين
 في الروح نفخ عند يكوف الذي كالتقدير آدـ بني من فرد بكل يختص ما ومنها

 ما اهلل يمحو: "تعالى قولو وأما العاـ، التقدير مع تتعارض ال التقديرات وىذه الجنين،
 واإلثبات، المحو متعلق في المفسروف اختلف فقد ،[ٜٖ: الرعد" ]ويثبت يشاء
 صحف المراد وقيل ينسخ، وما منها اهلل يحكم ما الشرائع بذلك المراد: فقيل

 أو الشرائع في وإثبات محو من يكوف ما وكل المبلئكة، أيدي في التي األعماؿ
 .األوؿ وكتابو اهلل علم بو سبق قد المبلئكة صحف

 أنو وكتابو علمو في سبق وما فيو، تغيير ال المحفوظ اللوح أف فالصواب ىذا وعلى
 شامل فالقدر قدرىا، التي باألسباب وتعالى سبحانو علمو كما يكوف أف بد ال كائن

 وكبير، صغير من فيو يجري وما كلو، الكوف ذلك في ويدخل والمسببات، لؤلسباب
 ومن سموات سبع خلق الذي اهلل"  ومعاصيهم طاعاتهم العباد أفعاؿ ذلك في بما
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 أحاط قد اهلل وأف قدير شيء كل على اهلل أف لتعلموا بينهن األمر يتنزؿ مثلهن األرض
 .أعلم واهلل[. ٕٔ: الطبلؽ" ]علما شيء بكل

 الكتابة في اللوح المحفوظ. المسألة الثانية:
 مقادير من اهلل علم بو سبق ما ابةكتب، أي  الكتابةمن مراتب القدر ىي  الثانية المرتبة

 . القيامة يـو إلى الخبلئق
 أـ في مكتوب القيامة يـو إلى كائن كل أف على جماعةوال السنة أىل أجمعلقد 

 .المبين والكتاب المبين، واإلماـ والذكر، المحفوظ، اللوح ىي التي الكتاب،
 اهلل خلق منذ شيء كل" (:ٖٙص" )الدرب على نور فتاوىقاؿ العبلمة العثيمين في 

 أوؿ وتعالي سبحانو اهلل ألف ، المحفوظ اللوح في مكتوب فإنو القيامة يـو إلى القلم
 ، كائن ىو ما اكتب: قاؿ ? أكتب وماذا ربي:  قاؿ.  اكتب: )لو قاؿ القلم خلق ما

 عليو اهلل صلى النبي عن وثبت( القيامة يـو إلى كائن ىو بما الساعة تلك في فجرى
 ينفح ملكا إليو اهلل بعث ، أشهر أربعة عليو مضى إذا أمو بطن في الجنين أف وسلم

 . سعيد أـ وشقي ، وعملو ، وأجلو رزقو، ويكتب الروح فيو
 يعمل أف:  األسباب فمن ، ينقص وال يزيد ال بأسبابو مقدر مكتوب أيضا والرزؽ

 فامشوا ذلوال األرض لكم جعل الذي ىو: ) تعالى اهلل قاؿ كما الرزؽ لطلب اإلنساف
 . ٘ٔ/الملك( النشور وإليو رزقو من وكلوا مناكبها في

 صلى النبي فإف ، القرابات وصلة ، الوالدين بر من ، الرحم صلة:  أيضا األسباب ومن
( رحمو فليصل أثره في لو وينسأ رزقو في لو يبسط أف أحب من: )قاؿ وسلم عليو اهلل

. 
 مخرجا لو يجعل اهلل يتق ومن: ) تعالى قاؿ كما ، وجل عز اهلل تقوى:  األسباب ومن

 ومحدد مكتوب الرزؽ إف:  تقل وال ،ٖ ،ٕ/الطبلؽ( يحتسب ال حيث من ويرزقو* 
 تسعى أف والحـز والكياسة العجز، من ىذا فإف إليو توصل التي األسباب أفعل ولن

 من الكيس: ) وسلم عليو اهلل صلى النبي قاؿ ودنياؾ، دينك في ينفعك ولما لرزقك،
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 اهلل على وتمنى ىواىا نفسو أتبع من والعاجز الموت، بعد لما وعمل نفسو، داف
 وقد ، مقدر مكتوب الزواج فكذلك بأسبابو مقدر مكتوب الرزؽ أف وكما، (األماني

 شيء عليو يخفى ال تعالى واهلل ، بعينو اآلخر زوج يكوف أف الزوجين من لكل كتب
 . انتهى" السماء في وال األرض في

 :منها والسنة الكتاب من كثيرة المرتبة ىذه على واألدلة
 ِكَتابٍ  ِفي َذِلكَ  ِإفَّ  َواأَلْرضِ  السََّماءِ  ِفي َما يَػْعَلمُ  اللَّوَ  َأفَّ  تَػْعَلمْ  َأَلمْ : )  تعالى قاؿ -ٔ
 كاف عنده وأثبتو وجل عز اهلل كتبو فما. ٓٚ: الحج سورة(  َيِسيرٌ  اللَّوِ  َعَلى َذِلكَ  ِإفَّ 
 . وجل عز كتبو كما ُوِجدَ  ثم علمو، في كما كتبو ثم يكتبو، أف قبل علمو في
َناهُ  َشْيءٍ  وَُكلَّ : ) تعالى قولو -ٕ ـٍ  ِفي أْحَصيػْ  .ٕٔ يس سورة(  ُمِبينٍ  ِإَما

 في أي مبين إماـ في أحصيناه. وغيرىا والنيات األعماؿ من أي شيء وكل:  قولو
 اللوح وىو المبلئكة، بأيدي تكوف التي الكتب مرجع وإليو الكتاب، أـ ىو كتاب

 .المحفوظ
 اهلل، قدره ما أي .ٔ٘:التوبة سورة(  لََنا اللَّوُ  َكَتبَ  َما ِإالَّ  ُيِصيبَػَنا َلنْ  ُقلْ : )  قولو -ٖ

 . المحفوظ اللوح في وأجراه
نْػَيا َىِذهِ  ِفي لََنا َواْكُتبْ : ) دعاءه السبلـ عليو موسى عن سبحانو قاؿ -ٗ (  َحَسَنةً  الدُّ

 . صالح وعمل واسع، ورزؽ نافع، علم من أي. ٙ٘ٔ: األعراؼ سورة
 بَاؿُ  َفَما قَاؿَ : ) لفرعوف والسبلـ الصبلة عليو موسى محاجة عن تعالى وقاؿ -٘

-ٔ٘:طو سورة(  يَنَسى َوال رَبّْي َيِضلُّ  ال ِكَتابٍ  ِفي رَبّْي ِعْندَ  ِعْلُمَها قَاؿَ  اأُلوَلى اْلُقُروفِ 
 المحفوظ، اللوح وىو كتابو، في وكتبو وشر، خير من أعمالهم أحصى قد أي. ٕ٘

 . منها علمو ما ينسى وال منها، شيء عن يضل فبل وُخْبراً؛ علماً  بو وأحاط
َنا َوَلَقدْ : )  وجل عز وقاؿ -ٙ  ِعَباِدي يَرِثُػَها اأَلْرضَ  َأفَّ  الذّْْكرِ  بَػْعدِ  ِمنْ  الزَّبُورِ  ِفي َكَتبػْ

 الكتب: والمراد المزبور، الكتاب في كتبنا أي. ٘ٓٔ:األنبياء سورة(  الصَّاِلُحوفَ 
 في كتبنا بعدما المنزلة الكتب في كتبناه أي الذكر بعد من ونحوىا كالتوراة المنزلة
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 التقادير جميع توافقو الذي الكتاب وأـ المحفوظ، اللوح وىو السابق، الكتاب
 . عنو المتأخرة

 سورة(  َعِظيمٌ  َعَذابٌ  َأَخْذتُمْ  ِفيَما َلَمسَُّكمْ  َسَبقَ  اللَّوِ  ِمنْ  ِكَتابٌ  َلْوال)  تعالى وقاؿ -ٚ
 رفع قد اهلل وأف الغنائم، لكم أحل قد أنو والقدر القضاء بو سبق أي ،ٛٙ:األنفاؿ
 . عظيم عذاب أخذتم فيما لمسكم العذاب األمة أيتها عنكم

 :يلي ما ذلك فمن السنة وأما
 اهلل رضي العاص بن عمرو بن عبداهلل عن( ٖٕ٘ٙ) صحيحو في مسلم روى -ٔ

 يخلق أف قبل الخبلئق مقادير اهلل كتب:  يقوؿ ) اهلل رسوؿ سمعت: قاؿ_  عنهما
 في النووي قاؿ(  الماء على وعرشو: قاؿ سنة، ألف بخمسين واألرض السماوات

 المحفوظ اللوح في الكتابة وقت تحديد المراد: العلماء قاؿ( : ٖٕٓ/ٙٔ) المنهاج
 قبل أي الماء على وعرشو:  وقولو، لو أوؿ ال أزلي ذلك فإف التقدير؛ أصل ال غيره أو

 . أعلم واهلل واألرض السماوات خلق
 وقد إال منفوسة نفس من ما أحد من منكم ما ) وسلم عليو اهلل صلى النبي ؿو ق -ٕ

 .ٔ( سعيدة أو شقية كتبت وقد إال النار، أو الجنة من مكانها اهلل كتب
 قاؿ، ٕ(الصحف وجفت األقبلـ رفعت) قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي قوؿ -ٖ

: أي"  الصحف وجفت األقبلـ رفعت(: " ٙٛٔ/ ٚ) األحوذي تحفةفي  المباركفوري
                                                           

 (.ٕٚٗٙ) ومسلم( ٕ٘٘ٚ و ٕٚٔٙ و ٜٙٗٗ و ٜ٘ٗٗ و ٕٖٙٔ) البخاريأخرجو  ٔ

 ،(ٕٗٓٛ رقم ،ٖٚٓ/ ٔ) و( ٜٕٙٙ رقم ،ٖٜٕ/ ٔ) أحمد أخرجو حديث من جزء ٕ
 والضياء ،(ٖٕٗٔٔ رقم ،ٖٕٔ/ ٔٔ) الكبير في والطبرانى ،(ٕٙٔ٘ رقم ٚٙٙ/ ٗ) والترمذي

 عدي وابن ،(ٜٖٚ/ ٖ) و( ٛٚٔ/ ٖ) الضعفاء في والعقيلي( ٖٔ رقم ،ٖٕ/ ٓٔ) المختارة في
 ،(ٕٓٓ/ ٕ) بطة وابن ،(ٗٔٙ/ ٗ) السنة أصوؿ شرح في والبللكائي ،(ٖٖٓ/ ٛ) الكامل في

 وىذا: العقيلي وقاؿ محفوظ، غير: عدي ابن عنو قاؿ والحديث( ٛ٘ص) اإلعتقاد في والبيهقي
 القيسراني ابن وقاؿ لينة، بأسانيد وسلم عليو اهلل صلى النبي عن وغيره عباس بن عن يروى المتن

 أف ويشبو محفوظة غير بأحاديث يحدث سليماف بن نوفل فيو( ٜٜٓٔ/ ٗ) الحفاظ ذخيرة في
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 شيء منو الفراغ بعد يكتب وال التقديرات، من كتب ما المحفوظ اللوح في كتب
 .آخر

 المحفوظ اللوح في الخلق لمقادير تعالى اهلل كتابة من الحكمة ما المسألة الثالثة:
 ينسى? وال يضل ال وىو

 وشرعو، فعلو، في الحكيم وتعالى تبارؾ أنو ربا تعالى باهلل آمن الذي المسلم يعتقد
، يعرؼ ما منها وتشريعاتو، أفعالو، في جليلة حكما ثمة أنو المسلم ويعتقد، وحكمو

 (:ٜٚٔ/ٛ) الكبرى الفتاوىفي  اإلسبلـ شيخ قاؿ، بعلمو اهلل استأثر ما ومنها
 وقدرة، علما، شيء بكل وتعالى سبحانو ربنا أحاط قد ، العالمين رب هلل الحمد
 معنى وال واألرض، السموات في ذرة من فما وعلما، رحمة، شيء كل ووسع، وحكما

، والحكمة القدرة وكماؿ والرحمة، العلم بتماـ تعالى هلل شاىد وىو إال المعاني، من
 سبحانو وأقوالو، أفعالو في الحكيم ىو بل عبثا، شيئا فعل وال، باطبل الخلق خلق وما

 ا.ىػ ٔبعلمو سبحانو استأثر ما ومنو عليو، خلقو بعض أطلع ما حكمتو من ثم وتعالى،

                                                                                                                                                  

 التوسل في اإلسبلـ شيخ وقاؿ الترمذي، فصححو غيرىم وخالفهم عدي، ابن قالو ضعيفا يكوف
 حسن( ٜ٘ٗ/ ٔ) والحكم العلـو جامع في رجب ابن وقاؿ مشهور، معروؼ( ٕ٘) والوسيلة

 المقاصد في السخاوي وقاؿ ،(ٕٖٚ/ ٔ) الخبر الخبر موافقة في حجر ابن وحسنو جيد،
 العبلمة وصححو ،(ٖٙٙ/ ٔ) الخفاء كشف في العجلوني وحسنو شاىد، ولو حسن( ٛٛٔ)

 صححو وكذا المسند، تحقيق في شاكر الشيخ وصححو ،(ٕٖٕ٘) المشكاة في األلباني
( ٜٜٙ) الصحيحين في ليس مما المسند الصحيح في مقبل الشيخ لغيره وصححو األرنؤوط،

 .شواىد لو صحيح(: ٚٗ/ ٗ) كثير ابن تفسير صحيح في العدوي وقاؿ
 محض تعبدي ىو ما ومنها ، المعنى معقوؿ ىو ما منها:  قسمين إلى الشرعية األحكاـ تنقسم ٔ

 . سنة في وال كتاب في تذكر ولم علينا تخفى وحكمتو
 يريد إنما: ) وىي تحريمها حكمة لنا تعالى اهلل ذكر وقد ، والميسر الخمر تحريم :األوؿ ومثاؿ

 الصبلة وعن اهلل ذكر عن ويصدكم والميسر الخمر في والبغضاء العداوة بينكم يوقع أف الشيطاف
 . األحكاـ من كثير ومثلها ٜٔ/المائدة( منتهوف أنتم فهل
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 يساره عن وىي الكعبة حوؿ المسلم وطواؼ ، الشمس زواؿ عند الظهر صبلة كوف: الثاني ومثاؿ
 . األحكاـ من كثير ومثلها.  ركعات ثبلث المغرب صبلة وكوف ، العشر ربع الذىب نصاب وكوف

 وأف( وأطعنا سمعنا) المؤمنوف يقوؿ كما ويقوؿ حكمتو اهلل أبهم ما عند المسلم يقف أف فالواجب
 يفعل عما يسأؿ ال) تعالى قولو عند والوقوؼ( وعصينا سمعنا) قالوا الذين إسرائيل كبني يكوف ال

 الرب يسأؿ أف للعبد وليس رب ولو عبد فهو ودنياه دينو في لو خير ، ٖٕ/األنبياء( يسألوف وىم
 . أيضا عملنا يعلمنا لم وإف عملنا، أعلمنا فإف سبحانو، ألمره يمتثل أف الواجب بل ? حكم لم

 حكمة إدراؾ حيث من الفقو مسائل نقسم (:ٔ٘-ٜٗ/ٔ) الكويتية الفقهية الموسوعة جاء في
 : قسمين إلى إدراكها عدـ أو فيو التشريع
 حكمة تدرؾ التي األحكاـ تلك وىي،  معللة أحكاما تسمى وقد،  المعنى معقولة أحكاـ:  أولهما

 . استنباطها يسر أو،  الحكمة ىذه على للتنصيص إما،  تشريعها
 والصياـ والزكاة الصبلة كتشريع وذلك،  وتعالى سبحانو اهلل شرع فيما األكثر ىي المسائل وىذه

 ووجوب،  والوفاة الطبلؽ في والعدة،  النكاح في المهر إيجاب وكتشريع،  الجملة في والحج
 آالؼ إلى. . .  الزوجية الحياة تتعقد عندما الطبلؽ وكتشريع،  واألقارب واألوالد للزوجة النفقة

 بين المناسبة فيها تدرؾ ال التي األحكاـ تلك وىي،  تعبدية أحكاـ:  وثانيهما.  الفقهية المسائل
 ومن.  الحج أعماؿ وكأكثر الركعات وعدد الصلوات كعدد وذلك،  عليو المرتب والحكم الفعل
 وتشريع.  المعنى المعقولة األحكاـ إلى بالنسبة قليلة األحكاـ ىذه أف وتعالى سبحانو اهلل رحمة
 ىذا في يعلم أف ينبغي ومما ? حقا مؤمن ىو ىل العبد اختبار بو يراد إنما التعبدية األحكاـ ىذه

 تدركو ال بما تأتي قد ولكنها،  العقوؿ ترفضو بما تأت لم وفروعها أصولها في الشريعة أف المقاـ
 وأنو،  حكيم وأنو،  موجود اهلل بأف - عقليا - اقتنع إذا فاإلنساف،  األمرين بين وشتاف،  العقوؿ

 - واألدلة المعجزات من شاىد بما - عقليا - واقتنع،  غيره دوف للربوبية وحده المستحق
 بالحاكمية وتعالى سبحانو هلل أقر قد بذلك فإنو عنو المبلغ وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ بصدؽ

 حتى أمتثل ال:  فقاؿ،  شيء عن نهي أو،  بأمر أمر ما فإذا،  بالعبودية نفسو على وأقر،  والربوبية
 باهلل مؤمن أنو دعوى في نفسو كذب قد يكوف،  عنو نهيت أو بو أمرت فيما الحكمة أعرؼ

 . تتجاوزه ال عنده تقف حدا للحواس أف كما،  إدراكها إليو ينتهي حدا للعقوؿ فإف،  ورسولو
 بعلمو موثوؽ طبيب إلى ذىب مريض كمثل إال التعبدية تعالى اهلل أحكاـ على المتمرد مثل وما

 مختلفة بعده وبعضها أثناءه وبعضها األكل قبل بعضها،  األدوية من أنواعا لو فوصف،  وأمانتو
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 عظم مهما فالمخلوقات شيء، كل مقادير كتابة:  القدر مراتب من الثانية فالمرتبة
 ونشأة وإيجاد خلق من ، المحفوظ اللوح في يخصها ما اهلل كتب قد دؽ أو شأنها،
 السماء في ما يعلم اهلل أف تعلم ألم: ) تعالى قاؿ كما ، ذلك غير إلى وإمداد، وإعداد

 من وما) وقاؿ ، ٓٚ/ الحج( يسير اهلل على ذلك إف كتاب في ذلك إف واألرض
 خلقكم واهلل) تعالى وقاؿ ،٘ٚ/ النمل( مبين كتاب في إال واألرض السماء في غائبة

 وما بعلمو إال تضع وال أنثى من تحمل وما أزواجا جعلكم ثم نطفة من ثم تراب من
 ٔٔ/ فاطر( يسير اهلل على ذلك إف كتاب في إال عمره من ينقص وال معمر من يعمر

 . كثيرة ذلك في واآليات ،
 : منها ، أمور ذلك حكمة في يقاؿ وقد

 وىو يتغير، وال يتبدؿ، ال علم وأنو الكتابة، تلك على السابق اهلل علم إثبات -ٔ
 السابقة القروف عن فرعوف سأؿ حيث فرعوف مع حواره في السبلـ عليو موسى جواب

 في وىو اهلل، عند حالهم علم أف موسى فأجابو ال، أـ النار في ىم ىل حالهم ما
 تعالى ربو اتصاؼ مع ىو اللوح في العلم ذلك وجود أف وأعلمو المحفوظ، اللوح

 ، البشر حاؿ ىو كما بالخطأ، وال بالنسياف، يتصف ال سبحانو وأنو عنو، باالستغناء

                                                                                                                                                  

 وىذا الطعاـ قبل ىذا كوف في الحكمة لي تبين حتى دواءؾ أتعاطى ال:  للطبيب فقاؿ،  المقادير
 بطبيبو - حقا - واثق المريض ىذا فهل ? وكثرة قلة الجرعات تفاوتت ولماذا،  أثناءه وىذا،  بعده

 إذ،  حكمتها يدرؾ ال التي األحكاـ على يتمرد ثم،  ورسولو باهلل اإليماف يدعي من فكذلك ?
 ىناؾ ليس أنو بينا أف بعد سيما وال،  وأطعت سمعت يقوؿ عنو نهي أو بأمر أمر إذا الحق المؤمن
 أحكاـ من فكم،  نفيو على دليبل ليس بالشيء العلم فعدـ،  السليمة العقوؿ ترفضها أحكاـ
 على خافيا كاف فقد،  بالغة حكمة من فيها ما لنا انكشف ثم مضى فيما حكمتها علينا خفيت

 من الخبيث الحيواف ىذا يحملو ما لنا تبين ثم،  الخنزير لحم تحريم حكمة الناس من كثير
 ذلك ومثل.  اإلسبلمي المجتمع منها يحمي أف وتعالى سبحانو اهلل أراد خبيثة وصفات أمراض

 ذلك غير إلى. .  بالتراب إحداىن مرات سبع الكلب فيو ولغ الذي اإلناء بغسل األمر في يقاؿ
 .أعلم واهلل .اآلف علينا خافية كانت وإف تشريعها سر عن األياـ تكشف التي األحكاـ من
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 ربي يضل ال كتاب في ربي عند علمها قاؿ.  األولى القروف باؿ فما قاؿ: ) تعالى قاؿ
 . ٕ٘ ، ٔ٘/ طو( ينسى وال
 يكن لم أخطأه ما وأف ، ليخطئو يكن لم أصابو ما أف المسلم العبد تطمين -ٕ

 من أصاب ما: ) تعالى اهلل قاؿ.  بقدره والرضى ، اهلل لقضاء التسليم ففيو ، ليصيبو
 اهلل على ذلك إف نبرأىا أف قبل من كتاب في إال أنفسكم في وال األرض في مصيبة
 .ٕٕ/الحديد( يسير
 إعبلمنا في الحكمة تعالى بين ثم"  (:ٖٕٛ/ٓٔ) المحيط البحرفي  حياف أبو قاؿ

 تحزنوا، أي{ تأسوا لكيبل: } فقاؿ بو قضائو وسبق ، ذلك تقدير من فعلو الذي بذلك
 ، ليصيبو يكن لم اتو ما أف وعلم ، سلم ذلك أعلم إف العبد ألف ،{فاتكم ما على}

 ، يفوتو أال بصدد ليس ألنو ، فائت على يحزف ال فلذلك ليخطئو، يكن لم أصابو وما
 .انتهى"  العقيدة ىذه على نفسو وطن قد إذ بذلك، الدنيا حوادث أمر عليو فهوف
 بن عبادة قاؿ: قاؿ حفصة أبي فعن الحكمة، ىذه إلى جليل صحابي أشار وقد

 لم أصابك ما أف تعلم حتى اإليماف حقيقة طعم تجد لن إنك بني يا:  البنو الصامت
 وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سمعت ليصيبك، يكن لم أخطأؾ وما ليخطئك يكن
 اكتب قاؿ أكتب وماذا رب قاؿ اكتب لو فقاؿ القلم اهلل خلق ما أوؿ إف: ) يقوؿ

 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سمعت إني بني يا( الساعة تقـو حتى شيء كل مقادير
 .وقد تقدـ تخريجو( مني فليس ىذا غير على مات من: ) يقوؿ وسلم

 اإلشارة وإليو ،لحكمو معقب وال لها، راد ال التي النافذة اهلل لمشيئة بياف وفيو -ٖ
 لو األمة أف واعلم) قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي عن عباس ابن حديث في

 اجتمعوا ولو ، لك اهلل كتبو قد بشيء إال ينفعوؾ لم بشيء ينفعوؾ أف على اجتمعت
 األقبلـ رفعت عليك، اهلل كتبو قد بشيء إال يضروؾ لم بشيء يضروؾ أف على

 .وقد تقدـ تخريجو( الصحف وجفت
 . الخلق على الحجة وإقامة وكمالو، اهلل، قدرة عظيم إثبات -ٗ
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 وكبيرىا، صغيرىا ، وأحوالها ، وصفاتها ، الخبلئق مقادير كتابة أف فيو شك ال ومما
 ، صفاتو لعظيم إثباتا ؛ يسير عليو أنو تعالى اهلل بين وقد عظيم، أمر ويابسها رطبها

 في ذلك إف واألرض السماء في ما يعلم اهلل أف تعلم ألم: ) تعالى قاؿ ، جبللو وكماؿ
 الغيب مفاتح وعنده: ) تعالى اهلل وقاؿ ، ٓٚ/ الحج( يسير اهلل على ذلك إف كتاب

 في حبة وال يعلمها إال ورقة من تسقط وما والبحر البر في ما ويعلم ىو إال يعلمها ال
 . ٜ٘/األنعاـ( مبين كتاب في إال يابس وال رطب وال األرض ظلمات

 تفصيبل اآليات أعظم من العظيمة اآلية ىذه"  (:ٜٕ٘)في تفسيره  السعدي قاؿ
 وكثير ، خلقو من شاء ما منها يطلع التي كلها للغيوب شامل وأنو ، المحيط لعلمو
 من غيرىم عن فضبل ، المرسلين واألنبياء المقربين المبلئكة عن علمو طوى منها

 والرماؿ ، واألشجار الحيوانات من والقفار البراري في ما يعلم وأنو ، العالمين
 مما ذلك وغير ، وصيدىا ومعادنها حيواناتها من البحار في وما ، والتراب والحصى

 .ماؤىا عليو ويشتمل ، أرجاؤىا تحتويو
 إال} واآلخرة والدنيا والقفر، والبلداف والبحر، البر أشجار من{ ورقة من تسقط وما}

 التي البذور وحبوب ، والزروع الثمار حبوب من{ األرض ظلمات في حبة وال يعلمها
 . النباتات أصناؼ منها ينشئ التي البرية النوابت وبذور ؛ الخلق يبذرىا

 . خصوص بعد عمـو ىذا{ يابس وال رطب وال}
 ىذا وبعض ، عليها واشتمل حواىا قد ، المحفوظ اللوح وىو{ مبين كتاب في إال}

 الرب عظمة على ىذا فدؿ ، النببلء أفئدة ويذىل ، العقبلء عقوؿ يبهر المذكور،
 اجتمعوا لو -آخرىم إلى أولهم من- الخلق وأف ، كلها أوصافو في وسعتو العظيم

 الرب فتبارؾ ، ذلك في وسع وال قدرة لهم يكن لم صفاتو ببعض يحيطوا أف على
 يحصي ال إلو، من وجل المحيط، الشهيد المجيد، الحميد العليم، الواسع العظيم،

 دلت اآلية فهذه ،عباده عليو يثني ما وفوؽ ، نفسو على أثنى كما بل ، عليو ثناء أحد
 . انتهى".  الحوادث بجميع المحيط وكتابو ، األشياء بجميع المحيط علمو على
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 وأنو ، والتدوين ، الكتابة الخلق تعليم:  المحفوظ اللوح في الكتابة حكم ومن -٘
 والنسياف الخطأ عن والمنزه ، والكماؿ ، الجبلؿ بصفات المتصف الخالق كاف إذا
 . بالكتابة أولى والخطأ النسياف صاحب فاإلنساف:  ودونو علمو كتب قد

 قاؿ" ) طو"  سورة آية تفسير في( ٕٙٓ ، ٕ٘ٓ/  ٔٔ)في تفسيره  القرطبي قاؿ
 تقم مما - ونظائرىا اآلية ىذه : -( ينسى وال ربي يضل ال كتاب في ربي عند علمها

 تعتريو قد الحفظ فإف ، تنسى لئبل ؛ وكتبها ، العلـو تدوين على تدؿ - ويأتي ،
 لئبل ؛ فيقيده ، يسمع ما اإلنساف يحفظ ال وقد ، والنسياف ، الغلط من ، اآلفات
 ? منك نسمع ما أنكتب:  لو قيل أنو قتادة عن المتصل باإلسناد وروينا ، عنو يذىب

 علمها: ) فقاؿ ، يكتب أنو الخبير اللطيف أخبرؾ وقد ، تكتب أف يمنعك وما:  قاؿ
 ( ... .ينسى وال ربي يضل ال كتاب في ربي عند

 كيف أخذ جبريل عليو السبلـ القرآف.  المسألة الرابعة:
 بو فنزؿ جبريل، فأسمعو بو تكلم اهلل كبلـ القرآف أف والجماعة السنة أىل مذىب
 نزوؿ فابتداء وقلبو، سمعو على فألقاه -وسلم عليو اهلل صلى- محمد إلى فأوحاه
 قاؿ جبريل، الكريم الرسوؿ بواسطة ربو من -وسلم عليو اهلل صلى- النبي على القرآف

 من لتكوف قلبك على األمين الروح بو نزؿ العالمين رب لتنزيل وإنو: )تعالى اهلل
 روح نزلو قل: )تعالى وقاؿ[. ٜ٘ٔ-ٕٜٔ: الشعراء( ]مبين عربي بلساف المنذرين

 ذي كريم رسوؿ لقوؿ إنو: )تعالى وقاؿ[. ٕٓٔ: النحل( ]بالحق ربك من القدس
 من الكتاب تنزيل: )تعالى وقاؿ ،[ٕٓ-ٜٔ: التكوير( ]مكين العرش ذي عند قوة
 أف منو يفهم قد وكوف القرآف في اللوح المحفوظ ،[ٔ: الزمر( ]الحكيم العزيز اهلل

 المحفوظ، اللوح من أخذه وإنما اهلل، من القرآف يسمع لم -السبلـ عليو- جبرائيل
 ومن والمعتزلة الجهمية من البدع أىل لمذىب موافق للحق، مخالف خطئ فهم وىذا
 القرآف وىذا يتكلم ال اهلل إف: يقولوف والمعتزلة الجهميةف وغيرىم، األشاعرة من تبعهم

 أف األشاعرةحقيقة مذىب و  مخلوؽ، فهو اهلل إلى يضاؼ كبلـ كل بل مخلوؽ،
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 صوت وال بحرؼ ليس بالنفس قائم معنى اهلل كبلـ أف يزعموف فهم مخلوؽ القرآف
 قائم معنى الكبلـ بل الكبلـ منو ُيْسَمع ال تعالى واهلل وجل عز الرب بنفس قائم معنى

 جبريل بو عبر اهلل كبلـ عن عبارة فهذا المصاحف في الموجود وأما ،يسمع ال بنفسو
 يقوؿ وبعضهم المحفوظ اللوح من أخذه جبريل إف يقوؿ بعضهم محمد، بو عبر أو

 مذىب حقيقة فإذف ؛ٔبنفسو القائم المعنى ففهم اضطره اهلل ألف الرب؛ من فهمو

                                                           

وأليك أقواؿ بعض األشاعرة في كيفية تلفي جبريل عليو السبلـ للقرآف من اهلل عز وجل، قاؿ  ٔ
– والجماعة السنة أىل اتفق: تفسيره أوائل في األصبهاني قاؿ (:ٜٖٚ/ٔالسيوطي في الحاوي )

 فمنهم اإلنزاؿ، معنى في واختلفوا منزؿ، اهلل كبلـ أف على-أي األشاعرة حسب اصطبلحهم فتنبو
 جبريل ثم قراءتو، وعلمو جبريل كبلمو ألهم تعالى اهلل إف: قاؿ من ومنهم القراءة، إظهار: قاؿ من

 عليو اهلل صلى الرسوؿ على القرآف نزوؿ لعل: الكشاؼ حاشية في الطيبي وقاؿ. األرض في أداه
 الرسوؿ إلى بو فينزؿ المحفوظ اللوح من يحفظو أو روحانيا، تلقفا اهلل من الملك يتلقفو أف وسلم
 أف الرسل على الكتب بإنزاؿ المراد: الكشاؼ حواشي في الرازي القطب وقاؿ عليو، ويلقيو

. عليهم فيلقيها بها وينزؿ المحفوظ اللوح من يحفظها أو روحانيا، تلقفا اهلل من الملك يتلقفها
 ال: لي فقاؿ الروحاني التلقف كيفية عن الكافيجي الدين محيي العبلمة شيخنا سألت وقد. انتهى
 ثبلثة على وسلم عليو اهلل صلى النبي على المنزؿ في العلماء اختلف: الزركشي وقاؿ. يكيف
 وذكر بو، ونزؿ المحفوظ اللوح من القرآف حفظ جبريل وأف والمعنى، اللفظ أنو أحدىا: أقواؿ

 .قاؼ جبل بقدر منها حرؼ كل المحفوظ اللوح في القرآف أحرؼ أف بعضهم
 وعبر المعاني تلك علم وسلم عليو اهلل صلى النبي وأف خاصة، بالمعاني نزؿ إنما جبريل أف والثاني

{ قلبك على - األمين الروح بو نزؿ: }تعالى قولو بظاىر ىذا قائل وتمسك. العرب بلغة عنها
 [ .ٜٗٔ - ٖٜٔ: الشعراء]

 السماء أىل وأف العرب، بلغة األلفاظ بهذه عبر وأنو المعنى، عليو ألقى جبريل أف والثالث
 أنزلناه إنا: }تعالى قولو معنى في البيهقي وقاؿ. ذلك بعد كذلك بو نزؿ إنو ثم بالعربية، يقرءونها

 بما وأنزلناه إياه، وأفهمناه الملك أسمعناه إنا - أعلم واهلل - يريد[ ٔ: القدر{ ]القدر ليلة في
 المعنى ىذا من بد وال: شامة أبو قاؿ أسفل، إلى علو من بو المنتقل ىو الملك فيكوف سمع،

 .السنة أىل مذىب على
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 وىو مخلوؽ، غير ونصفو والكلمات الحروؼ وىو مخلوؽ، نصفو أف األشاعرة
 القرآف: يقولوف المعتزلة ، المعتزلة مذىب نصف يوافق وىذا بنفسو، القائم المعنى
 مخلوؽ، غير معناه: يقولوف واألشاعرة مخلوؽ، والمعنى اللفظ ومعناه لفظو مخلوؽ
 لمذىب ومناقضة والشرع، للعقل مناقضة باطلة مبتدعة مذاىب وىذه مخلوؽ، ولفظو

، ومن والتابعين الصحابة من الصالح السلف من والجماعة السنةالحق أىل  أىل
 قاؿ من عند عباس ابن أثر فيإلى السماء الدنيا  القرآف نزوؿ أف والصوابمتبعهم، 

 اللوح في مكتوب القرآف ألف مسموع نزوؿ ال مكتوب نزوؿ السنة أىل من بو
 عربيا قرآنا جعلناه إنا: )تعالى قاؿ كما الكتاب، أـ ىو المحفوظ واللوح المحفوظ،

: تعالى وقاؿ[. ٗ-ٖ: الزخرؼ( ]حكيم لعلي لدينا الكتاب أـ في وإنو تعقلوف لعلكم
 ألف ذلك قلنا وإنما[. ٕٕ-ٕٔ: البروج( ]محفوظ لوح في مجيد قرآف ىو بل)

 ثم منو، جبريل ويتلقاه بالقرآف يتكلم وتعالى سبحانو اهلل أف القرآف عليو دؿ الذي
                                                                                                                                                  

 أحدىا: أقواؿ ذلك في ما وحاصل الوحي، جبريل تلقي كيفية في السنة أئمة كبلـ من نبذة فهذه
 التلقف وقوؿ. المحفوظ اللوح من حفظو أنو والثالث اهلل، من سمعو أنو والثاني ألهمو، أنو

 البخاري إسماعيل إسحاؽ أبو اإلماـ سئل وقد رابعا، قوال يكوف فبل اإللهاـ، أنو الظاىر الروحاني،
 من بو جاء أـ جملة تعالى اهلل من سمع ىل اهلل، أنبياء إلى جبريل من الوحي تبليغ عن الصفار

 جبريل سمع تعالى اهلل أف القدر سورة تفسير في وذكر جائز، الوجهين كبل: قاؿ المحفوظ? اللوح
 يكوف ال لكي - الدنيا سماء في مبلئكة وىم - السفرة على جبريل أمبله ثم واحدة، جملة كلو
 الدخاف سورة تفسير في الليث أبو الزاىد الفقيو وذكر. القرآف تعالى اهلل أسمعهم حين احتياج لهم
 في وقاؿ[ ٛ: األحزاب{ ]صدقهم عن الصادقين ليسأؿ: }تعالى قولو في األحزاب سورة وفي

 محمد على أنزؿ ثم الدنيا، سماء إلى المحفوظ اللوح من واحدة جملة بها جاء: الدخاف سورة
 عليو اهلل صلى محمد على بو نزؿ ثم جملة اهلل من سمع أنو الدينوري وذكر[ . نجوما] نجوما
 اللوح من وإسرافيل إسرافيل، من سماعا بو السبلـ عليو جبريل جاء :بعضهم وقاؿ متفرقا، وسلم

 عليو اهلل صلى محمد على السبلـ عليو جبريل بو نزؿ ثم الدنيا، سماء إلى واحدة جملة المحفوظ
 نزؿ ثم الدنيا، سماء إلى سنة من لو يحتاج بما القدر ليلة في جبريل بو جاء: ويقاؿ متفرقا، وسلم

 .متفرقا محمد على بو
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 بصيغة التعبير القرآف في نجد ولهذا وسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ على بو ينزؿ
 كاف لو[ ٔ:المجادلة( ]ُتَجاِدُلكَ  الَِّتي قَػْوؿَ  اللَّوُ  َسِمعَ  َقدْ : )مثل وقع، أمر عن الماضي

 مستقبل شيء عن إخبار ىذا لكاف حدث، ما يحدث أف قبل الكلمة بهذه تكلم اهلل
 اهلل وأف سمع، قد المسموع ىذا أف على تدؿ( سمع قد)فػ المضي، على يدؿ بلفظٍ 
[.. ٗٗٔ:البقرة( ]السََّماءِ  ِفي َوْجِهكَ  تَػَقلُّبَ  نَػَرى َقدْ . )وقوعو بعد ذلك في تكلم

 وآيات[ ٕٔٔ:عمراف آؿ( ]لِْلِقَتاؿِ  َمَقاِعدَ  اْلُمْؤِمِنينَ  تُػبَػوّْئُ  َأْىِلكَ  ِمنْ  َغَدْوتَ  َوِإذْ )
 أمور عن يتحدث اهلل ألف إنزالو، حين بالقرآف، تكلم اهلل أف على تدؿ كلها كثيرة

 على ينزلو أف أراد إذا بو يتكلم اهلل أف على يدؿ وىذا القرآف، إنزاؿ على سابقة وقعت
 . وسلم عليو اهلل صلى محمدٍ 

 صفة بها المجرور كاف إذا وأما(: ٜٔ٘/ٕٔقاؿ شيخ اإلسبلـ في مجموع الفتاوى )
 أخبر قد وكذلك { مني القوؿ حق ولكن}  كقولو هلل صفة كاف محل لها يذكر ولم
 ىذا على ردا منو جبريل بو نزؿ وأنو منو نزؿ القرآف أف القرآف من موضع غير في

 أبتغي اهلل أفغير: }  تعالى قاؿ منو ينزؿ لم إنو يقوؿ ممن وأمثالو المفتري المبتدع
 منزؿ أنو يعلموف الكتاب آتيناىم والذين مفصبل الكتاب إليكم أنزؿ الذي وىو حكما

 القدس وروح{  بالحق ربك من القدس روح نزلو قل: }  تعالى وقاؿ{  بالحق ربك من
 وقاؿ{  قلبك على{ }  األمين الروح بو نزؿ}  األخرى اآلية في قاؿ كما جبريل ىو
 القدس روح نزلو}  ىنا وقاؿ{  اهلل بإذف قلبك على نزلو فإنو لجبريل عدوا كاف من} 
 وكذلك ذلك غير وال لوح من وال ىواء من ال اهلل من نزلو جبريل أف فبين{  ربك من

{ }  حم}  وقولو{  الحكيم العزيز اهلل من الكتاب تنزيل}  كقولو القرآف آيات سائر
{  الرحيم الرحمن من تنزيل{ }  حم}  وقولو{  العليم العزيز اهلل من الكتاب تنزيل
 الرسوؿ أيها يا}  وقولو{  العالمين رب من فيو ريب ال الكتاب تنزيل{ }  الم}  وقولو

 إنو قاؿ فمن اهلل من منزؿ أنو موضع غير في بين فقد{  ربك من إليك أنزؿ ما بلغ
 اهلل لكتاب مكذب اهلل على مفتر فهو والهواء كاللوح المخلوقات بعض من منزؿ
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 بعض من نزلو وما منو نزؿ ما بين فرؽ اهلل أف ترى أال ،المؤمنين سبيل لغير متبع
 موضع غير في المطر فذكر ?{  ماء السماء من أنزؿ}  قاؿ بأف كالمطر المخلوفات

 قولو مثل في مطلق بتنزيل وأخبر منو منزؿ أنو أخبر والقرآف السماء من نزلو أنو وأخبر
 وكذلك السماء من ينزؿ ال الجباؿ رءوس من ينزؿ الحديد ألف{  الحديد وأنزلنا} 

 جبريل كاف ولو السماء من فيو يقل فلم.  اإلناث في الماء ينزؿ الذكر فإف ؛ الحيواف
 قد ألنو محمد أمة من اهلل على أكـر اليهود لكاف المحفوظ اللوح من القرآف أخذ
 .مكتوبة وأنزلها بيده التوراة لموسى كتب اهلل أف الصحيح بالنقل ثبت

 عن فأخذوه المسلموف وأما اهلل كتبها التي األلواح قرءوا قد إسرائيل بنو فيكوف
 بنو فيكوف اللوح عن وجبريل جبريل عن أخذه ومحمد وسلم عليو اهلل صلى محمد

 عليو اهلل صلى محمد منزلة من أرفع إسرائيل بني منزلة وتكوف جبريل بمنزلة إسرائيل
 اهلل صلى محمد أمة فضائل من جعل سبحانو واهلل الجهمية ىؤالء قوؿ على وسلم
 كتابة ال تبلوة عليهم أنزلو وأنو الماء يغسلو ال كتابا عليهم أنزؿ أنو وسلم وآلو عليو

 مكث على الناس على لتقرأه فرقناه وقرآنا: }  فقاؿ.  ذلك ألجل عليهم وفرقو
 واحدة جملة القرآف عليو نزؿ لوال كفروا الذين وقاؿ: }  تعالى وقاؿ{  تنزيبل ونزلناه
 وإنما اهلل من يسمعو لم جبريل كاف إف ثم{ .  ترتيبل ورتلناه فؤادؾ بو لنثبت كذلك
.  اهلل عن بو ترجم جبريل كبلـ القرآف وكاف جبريل عبارة العبارة كانت مكتوبا وجده
 دين خبلؼ وىذا.  بو يتكلم أف يقدر ولم كبلما كتب الذي األخرس عن يترجم كما

 ذي عند قوة ذي{ }  كريم رسوؿ لقوؿ إنو: }  بقولو محتج احتج وإف.  المسلمين
 وما{ }  كريم رسوؿ لقوؿ إنو: }  األخرى اآلية في قاؿ فقد لو قيل{  مكين العرش

 في فالرسوؿ{  تذكروف ما قليبل كاىن بقوؿ وال{ }  تؤمنوف ما قليبل شاعر بقوؿ ىو
 أف بو أريد فلو جبريل األخرى في والرسوؿ وسلم عليو اهلل صلى محمد اآلية ىذه

 إضافة ال تبليغ إضافة إليو أضافو أنو فعلم.  الخبراف لتناقض عبارتو أحدث الرسوؿ
 بلغو الرسوؿ أف ريب وال نبي وال ملك يقل ولم{  رسوؿ لقوؿ}  قاؿ ولهذا إحداث



 - 005 - 

 اهلل صلى النبي}  فكاف{  ربك من إليك أنزؿ ما بلغ الرسوؿ أيها يا}  تعالى قاؿ كما
 قومو إلى يحملني رجل أال ويقوؿ الموسم في الناس على نفسو يعرض وسلم عليو
{ }  الم}  اهلل أنزؿ ولما{  ? ربي كبلـ أبلغ أف منعوني قد قريشا فإف ربي كبلـ ألبلغ

 أـ كبلمك ىذا:  فقالوا الناس على على فقرأىا الصديق بكر أبو خرج{  الرـو غلبت
 . اهلل كبلـ ولكنو صاحبي كبلـ وال بكبلمي ليس:  فقاؿ ? صاحبك كبلـ
 حجة اآلية ىذه لو قيل{  محدث ربهم من ذكر من يأتيهم ما}  بقولو احتج وإف

 محدث منو الذكر أف علم{  محدث ربهم من ذكر من يأتيهم ما}  قاؿ لما فإنو عليك
 لو كما وغيره الموصوؼ بين بها ميز وصفت إذا النكرة ألف ؛ بمحدث ليس ما ومنو
 ويعلم ذلك ونحو حبلال طعاما إال آكل وما أكرمتو إال مسلم رجل من يأتيني ما:  قاؿ
 جديدا أنزؿ الذي ولكنو الجهمي يقولو الذي المخلوؽ ىو ليس اآلية في المحدث أف

 المنزؿ إلى بالنسبة قديم ىو أوال فالمنزؿ شيء بعد شيئا القرآف ينزؿ كاف اهلل فإف
{  القديم كالعرجوف}  قاؿ كما العرب لغة في قديم فهو غيره على تقدـ ما وكل آخرا
 ىذا فسيقولوف بو يهتدوا لم وإذ}  وقاؿ{  القديم ضبللك لفي إنك تاهلل: }  وقاؿ
 وكذلك{  األقدموف وآباؤكم أنتم{ }  تعبدوف كنتم ما أفرأيتم: }  وقاؿ{  قديم إفك
 ؛ خلقناه بمعنى أنو يظن حتى فقط جعلناه يقل لم{  عربيا قرآنا جعلناه: }  قولو

 ينزلو أف على قادرا كاف قد ألنو عربيا صيرناه أي{  عربيا قرآنا جعلناه: }  قاؿ ولكن
 أصوؿ من المسألة وىذه.  عجمي دوف عربيا جعلو قد كاف عربيا أنزلو فلما عجميا

 والكبلـ ونحوىم والفبلسفة المعتزلة من الجهمية بها فارقوا التي والسنة اإليماف أىل
 .ٔأعلم واهلل الموضع ىذا غير في مبسوط عليها

                                                           

 بصوت ينادي وجل عز اهلل وإف(: ٜٗٔ:ص) «العباد أفعاؿ خلق» في البخاري اإلماـ قاؿ ٔ
 ىذا وفي: اهلل عبد أبو قاؿ ذكره جل اهلل لغير ىذا فليس قرب، من يسمعو كما بعد من يسمعو

 يسمع كما بعد من يسمع ذكره جل اهلل صوت ألف الخلق؛ أصوات يشبو ال اهلل صوت أف دليل
 َفبل: }وجل عز وقاؿ يصعقوا، لم المبلئكة تنادى فإذا صوتو من يصعقوف المبلئكة وأف قرب من
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 في صفاتو من شيء يوجد وال مثل، وال ند اهلل لصفة فليس ،[ٕٕ:البقرة{ ]أَْنَداداً  لِلَّوِ  َتْجَعُلوا
 .المخلوقين

 اهلل: اهلل عبد ألبي قلت: قاؿ حدثهم، حنببًل  أف عيسى بن علي أخبرني: الخبلؿ بكر أبو وقاؿ
 ويسألو، عبده يكلم عزوجل، اهلل إال الخبلئق بين يقضي فمن نعم؛: قاؿ القيامة? يـو عبده يكلم

 كيف مثل، وال عدؿ لو وليس يشاء، بما ويحكم شاء، بما يأمر متكلًما؛ اهلل يزؿ لم متكلم، اهلل
 (.ٕٛٛٔ) «أحمد اإلماـ عن المروية والرسالة المسائل»: أنظر. شاء وأين شاء،
 اهلل كلم لما: يقولوف قـو عن اهلل رحمو أبي سألت: اهلل رحمهما أحمد اإلماـ بن اهلل عبد وقاؿ

 األحاديث ىذه بصوت، تكلم عزوجل ربك إف بلى؛: أبي فقاؿ صوت? يتكلم لم موسى؛ عزوجل
 (.ٕٖٓ/ٔ) السابق المصدر. جاءت كما نرويها
 .ذلك وغير والشخص والصوت الكبلـ ذكر باب(: ٕٕ٘/ٔ) «السنة» في عاصم أبي ابن وقاؿ
 اهلل حياة إثبات على وأجمعوا(: ٕٗٔ:ص) الثغر أىل إلى رسالة في األشعري الحسن أبو وقاؿ
 ...متكلًما بو يزؿ لم وكبلًما... حًيا بها يزؿ لم عزوجل، اهلل حياة
 قوًما راىن أي- عنو اهلل رضي بكر أبو وخاطر(: ٕٖٖو ٖٖٔ/ٔ) الحجة في األصبهاني وقاؿ

 بكبلـ وال بكبلمي ليس: فقاؿ صاحبك، كبلـ من ىذا: فقالوا القرآف، عليهم فقرأ -مكة أىل من
 .الصحابة من أحد عليو ينكر ولم تعالى، اهلل كبلـ ولكنو صاحبي،

 التابعين وإجماع الصحابة، إجماع فهو، اهلل كبلـ القرآف ىذا إف: المنبر على رضي عمر وقاؿ
 ذكرىم، يطوؿ ممن وغيرىم، والشعبي والحسن، جبير، بن وسعيد المسيب، بن سعيد مثل بعدىم،
 .والمصاحف المحاريب في المتلوّ  ىو اهلل كبلـ أف إلى أشاروا
?  والنبي اهلل، من سمعو جبريل: قاؿ اهلل رحمو أحمد أف: وحنبل حنبل، بن أحمد بن صالح وذكر
 ?. النبي من سمعتو والصحابة جبريل، من سمعو
 تعالى، اهلل كبلـ ىو ىو إنما صاحبي، كبلـ وال بكبلمي، ليس: عنو اهلل رضي بكر أبي قوؿ وفي

 .اىػ والصوت، بالحرؼ القرآف عليهم تبل إنما ألنو والصوت؛ الحرؼ إثبات
 من جملة سرد ثم عزوجل، هلل صفة النداء إثبات فصل(: ٜٕٙ/ٔ) «الحجة» في اهلل رحمو وبوب

 .واألحاديث اآليات
 اآلثار واستفاضت(: ٖٗٓ/ٕٔ) «الفتاوى مجموع» في اهلل رحمو تيمة ابن اإلسبلـ شيخ وقاؿ

 نادى بصوت، ينادى سبحانو أنو السنة؛ أئمة من بعدىم ومن والتابعين، والصحابة?  النبي عن
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 السلف من أحد عن ينقل ولم بصوت، بالوحي ويتكلم بصوت، القيامة يـو عباده وينادى موسى،
 بحرؼ، أو بصوت اهلل يتكلم أف أنكر أنو وال حرؼ، ببل أو صوت ببل يتكلم اهلل إف: قاؿ أنو

 (.٘ٗ٘-ٖٔٔ/ٙ) الفتاوى مجموع»: وانظر
( بصوت فينادي: )قولو(: ٕٖٖ/ ٕ) البخاري صحيح من التوحيد كتاب شرح في الغنيماف قاؿو 

 رواية وفي: قاؿ - البخاري صحيح رواة يعني - الداؿ بكسر رووه الرواة، أكثر): الحافظ قاؿ
 اهلل إف: )قولو قرينة فإف الجمهور، رواية في محذور وال للمجهوؿ، البناء على بفتحها ذر أبي

 (.بذلك ينادي بأف اهلل يأمره ملك المنادي أف على ظاىرا تدؿ( يأمرؾ
 بل - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ قوؿ ظاىر عن وبعيد لئلنصاؼ، مجانب ىذا: قلت

 أىل توىمو كما فيو محذور ال كماؿ، صفة والنداء. - تعالى - اهلل ىو المنادي أف الظاىر
 .منو والنداء بالكبلـ، - تعالى - اهلل اتصاؼ الكثيرة بالنصوص ثبت وقد الباطل، التأويل

 عن وصرفو رسولو، وكبلـ اهلل كبلـ لتحريف أنفسهم ينصبوف الذين ىؤالء يخشاه محذور وأي
: قالوا ولذلك منو، أكمل المخلوؽ جعلوا حتى ،-تعالى - عطلوه حتى منو، المراد الظاىر

: قاؿ فإنو التحريف، ىذا يأبى وكونو الكبلـ وضوح مع ىذا آدـ، ينادي أف اهلل يأمره ملك المنادي
 ،(آدـ يا: اهلل يقوؿ: )لقولو تفسير( بصوت فينادي: )فقولو( بصوت فينادي آدـ، يا: اهلل يقوؿ)

 حقيقة بالكبلـ - تعالى - اهلل اتصاؼ أف ظنوا الجهمية بأصوؿ تأثروا الذين ولكن لو، وبياف
 األخذ فصار السنة أىل قوؿ ىذا أف ظانين - تعالى - اهلل عن ذلك فنفوا التشبيو، من والنداء
 الكبلـ حقيقة نفي: منها التي أصولهم، خبلؼ على عندىم ألنو يجوز؛ ال ونحوه النص ىذا بظاىر

 اهلل كاف إذا: نقوؿ ثم ظنهم، خبلؼ والحق ،- زعموا كما - تأويلو فوجب ،- تعالى - اهلل عن
 وأنتم الملك، يأمر شيء بأي: نقوؿ ينادي، ملكا يأمر وإنما المنادي، ىو ليس - تعالى -

 رب من أكمل الملك يكوف وبذلك باإلشارة? أمره أيكوف منو? يسمع بكبلـ يتكلم ال: تقولوف
 .العالمين

 كاف ما ألف للملك؛ صفة األمر يكوف أف فيلـز ذلك قالوا فإف بقلبو? يخلقو بأف األمر يكوف أـ
 .لو صفة فهو فيو مخلوقا
 بو اهلل يتكلم الذي الصوت وليس عباده، من شاء من يسمعو مسموع بصوت يتكلم اهلل أف فالحق
 القيامة يـو عباده وسيكلم شاء، متى يتكلم يزؿ لم بل البدع، أىل بعض يقولو كما قديما

 وبينو بينو ليس ربو سيكلمو إال أحد من منكم ما: )حاتم بن عدي حديث في كما ويحاسبهم،
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 لم العين، قديمة تكوف ال واألصوات الحروؼ أف القدماء األشعرية أئمة علم ولما ،(ترجماف
 .متعاقبة إال تكوف ال ألنها واألصوات؛ الحروؼ، ىو القديم: يقولوا أف يمكنهم

: قالوا فلذلك ونحوه، التسجيل كشريط يمسكو ما بواسطة إال زمانين يبقى ال عرض، والصوت
 مذىبهم عليو بنوا الذي أصلهم ىو وىذا عندىم، لها نهاية ال معاف المتناع واحد، معنى القديم
 .الباطل

 حدود في حدث محدث ذلك? غير أو وصوت حرؼ ىو ىل والكبلـ، القرآف في واالختبلؼ
 .الرابعة المائة في وانتشر الثالثة، المائة

 ليس القرآف وأف الصفات، إثبات في المعتزلة ناظروا لما ونحوىما واألشعري كبلب ابن فإف
 .كعلمو اهلل، بنفس قائما معنى يكوف أف إال قديما يكوف أف يمكن ال وأنو مخلوقا،

 حادث أمر قياـ امتناع رأوا لما قديم، غير وال قديم وال لغة، وال بصوت، يتكلم ال اهلل إف: وزادوا
 .المسلمين جمهور ذلك في وخالفوا بو،

 .جهميا: ذلك أنكر من أحمد اإلماـ جعل ولهذا بصوت، يتكلم اهلل بأف شاىدة واآلثار
 إنما جهمية، ىؤالء: فقاؿ بصوت? يتكلم ال اهلل إف: يقولوف قوما إف: ألبي قلت: اهلل عبد قاؿ

 .التعطيل على يدوروف
 قديم تعالى وكبلمو وقدرتو، بمشيئتو يتكلم اهلل إف: يقولوف واألئمة السلف: اإلسبلـ شيخ قاؿ

 ال ممن أكمل يتكلم ومن الكماؿ، صفة الكبلـ فإف شاء، إذا متكلما يزؿ لم أنو بمعنى النوع،
 بمشيئتو متكلما يزاؿ ال ومن بمشيئتو، يتكلم ال ممن أكمل وقدرتو بمشيئتو يتكلم ومن يتكلم،
 - اهلل أف والصواب: أيضا وقاؿ. ممتنعا يكوف أف بعد لو ممكنا الكبلـ يكوف ممن أكمل وقدرتو
 نادى وأنو لها، نهاية ال كلماتو وأف وقدرتو، بمشيئتو يتكلم وأنو شاء، إذا متكلما يزؿ لم - تعالى
 يماثل ال الرب صوت وأف ذلك، قبل يناده لم أتى، حتى ناداه وإنما موسى، سمعو بصوت موسى

 .علمهم يماثل ال علمو أف كما العباد، أصوات
 بن ىبلؿ عن المعتمر، عن منصور، عن جرير، حدثنا أبي، حدثنا: أحمد اإلماـ ابن اهلل عبد وقاؿ

 وىو المسجد، من يوما فخرجنا لخباب، جارا كنت: قاؿ األشجعي، نوفل بن فروة عن يساؼ،
 من إليو أحب بشيء إليو تقرب لن فإنك استطعت، ما اهلل إلى تقرب ىناه، يا: فقاؿ بيدي آخذ

 .القرآف: يعني كبلمو
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 لن إنكم: - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ نفير، بن جبير عن حسن، بسند وروي
 .القرآف: يعني منو خرج مما أفضل بشيء اهلل إلى ترجعوا
: قاؿ القرظي، كعب بن محمد عن عبيدة، بن موسى عن وكيع، حدثنا معمر، أبو حدثني: وقاؿ
 .ذلك قبل يسمعوه لم فكأنهم القيامة يـو الرحمن في من القرآف سمعوا إذا الناس كأف

 فإف يستتاب، موسى يكلم لم اهلل أف زعم من: يقوؿ مهدي، بن الرحمن عبد سمعت أبي، وحدثني
 .عنقو ضربت وإال تاب

 بصوت، تكلم بلى،: أبي فقاؿ بصوت? يتكلم لم موسى اهلل كلم لما: يقولوف قـو عن أبي سألت
 .جاءت كما نرويها األحاديث ىذه
 كبلمو وأف يتكلم، اهلل أف من ظاىرىا، عليو يدؿ ما على بها اإليماف يجب بل تؤوؿ، ال أنها: يعني

 اهلل ألف ؛- وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ لبينو باطل، ظاىرىا من يفهم ما كاف ولو. بصوت
 .إليو نزؿ ما ببياف كلفو - تعالى -
 وال يبصر، وال يسمع وال يتكلم، ال اهلل أف زعم من: يقوؿ الهذلي معمر أبا سمعت: قاؿ ثم

 .باهلل كافر فهو - الصفات ىذه من أشياء وذكر - يرضى وال يغضب،
 عن مسروؽ، عن مسلم، عن األعمش، عن المحاربي، محمد بن الرحمن عبد حدثنا أبي، حدثني

 عن فرغ إذا حتى سجدا، فيخروف السماء، أىل صوتو سمع بالوحي اهلل تكلم إذا: اهلل عبد
 وكذا، كذا قاؿ الحق،: قالوا ربكم? قاؿ ماذا: السماء أىل نادى قلوبهم، عن سكن: قاؿ قلوبهم،

 .مرفوعا ورواه
 سفر في - وسلم عليو اهلل صلى - النبي مع كنا: قاؿ حصين، بن عمراف عن الترمذي، وفي

: اآليتين بهاتين صوتو - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ فرفع السير، في أصحابو بين فتفاوت
 سمع فلما ،{شديد اهلل عذاب: }قولو إلى{ عظيم شيء الساعة زلزلة إف ربكم اتقوا الناس يأيها}

 اهلل: قالوا ذلك? يـو أي تدروف ىل: فقاؿ يقولو، قوؿ عنده أنو وعرفوا المطى، حثوا أصحابو ذلك
 إلى النار بعث ابعث آدـ، يا: فيقوؿ ربو، فيناديو آدـ، فيو اهلل ينادي يـو ذاؾ: قاؿ أعلم، ورسولو

 .صحيح حسن حديث ىذا: الترمذي وقاؿ الحديث، آخر
 بعد من يسمع بصوت إال يكوف ال والنداء ،- تعالى - اهلل ىو المنادي أف في جدا ظاىر فهذا
 ولثبوت كصفاتو خلقو، أصوات يشبو ال فصوتو بو، يليق صوت - تعالى - فللو المنادي، عن
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 أنواع الكتابة. المسألة الخامسة:
 من حديث تغيرىا. نوعاف الكتابة
 ويتبدؿ يتغير ونوع المحفوظ، اللوح في ما وىو يتغير وال يتبدؿ ال نوع: نوعاف الكتابة

 اللوح في كتب قد الذي ىو عندىم أخيرا أمره يستقر وما المبلئكة، بأيدي ما وىو
( الكتاب أـ وعنده ويثبت يشاء ما اهلل يمحوا: )تعالى قولو معاني أحد وىو المحفوظ،

 الرحم صلة كوف من الصحيحة السنة في جاء ما فهم يمكننا ىذا ومن ،ٜٖ/  الرعد
 علم ففي القضاء، يرد الدعاء أف في جاء ما أو الرزؽ، في تبسط أو األجل في تزيد
 في سعة المحفوظ اللوح في لو فكتب يدعوه وأنو رحمو يصل عبده أف تعالى اهلل

 .األجل في وزيادة الرزؽ
 أصاب ما: )قاؿ تعالى اهلل ألف القدر؛ يغير شيء يوجد ال أنو وإياؾ اهلل رحمني اعلمف

 على ذلك إف نبرأىا أف قبل من كتاب في إال أنفسكم في وال األرض في مصيبة من
 األقبلـ رفعت) قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي ولقوؿ ؛ٕٕ/  الحديد( يسير اهلل

                                                                                                                                                  

 يتكلم - تعالى - اهلل بأف اإليماف المؤمن على يتعين ىذا في منها شيء ذكر التي باألدلة ذلك
 .بو صوت شاء إذا بصوت، وأنو خلقو، من يشاء من يسمعو بكبلـ
 ىو إذ باطل،( بذلك ينادي بأف اهلل يأمره ملك المنادي إف: )-ابن حجر- الحافظ قوؿ أف فتبين

 .اهلل ىو المنادي وأف الحق، خبلؼ
 الرسل? يرسل وكيف الملك? يأمر فكيف منو، مسموع بكبلـ يتكلم ال - تعالى - اهلل كاف وإذا

 المسوغ ىو فما ذلك? على يقدر ال ممن أكمل وينادي يتكلم ومن كماؿ، صفة الكبلـ ليس أو
 وأف بالكبلـ، اهلل وصف على مجمعوف السنة وأىل السلف أف مع رسولو? وكبلـ اهلل كبلـ لتحريف

 .المؤمنين سبيل غير سالك ضاؿ ذلك نفى من
 المحققين، من وغيرىما واألشعري، كالماتريدي، الدين أئمة كبلـ إليو انتهى الذي: األلوسي قاؿ
 التي النصوص عليو تدؿ كما وصوت، بحرؼ - تعالى - اهلل كبلـ سمع السبلـ عليو موسى أف

 إثبات في ورد قد بل وقيل، قاؿ مقابلتو في يناسب وال تأويل، معو ينبغي ال مبلغا الكثرة في بلغت
 .تحصى ال أحاديث - تعالى - هلل الصوت
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 الذي ىو المعلق والقضاء معلق، وقضاء مبـر قضاء ىناؾ ولكن، (الصحف وجفت
 فهو يتصدؽ لم إف فبلف عمر اكتبوا: يقاؿ فإنو المبلئكة، أيدي في التي الصحف في

 يتصدؽ، ال أو سيتصدؽ أنو األزلي وقدره اهلل علم وفي كذا، فهو تصدؽ وإف كذا
 بقولو المراد وىو عليهما، معلق ألنو والصدقة، الدعاء فيو ينفع القدر من النوع فهذا
ُـّ  َوِعنَدهُ  َويُػْثِبتُ  َيَشاء َما اهللُ  َيْمُحو ِكَتابٌ  َأَجلٍ  ِلُكلّْ ) :تعالى  ػٜٖ الرعد( }اْلِكَتابِ  ُأ
ٖٛ.} 
 قضى ثم} تعالى قولو عن(: ٛٛٗ/ ٗٔ) الفتاوى مجموع في اإلسبلـ شيخ سئل وقد

 في إال عمره من ينقص وال معمر من يعمر وما} تعالى وقولو{ عنده مسمى وأجل أجبل
 المحو ىل{ الكتاب أـ وعنده ويثبت يشاء ما اهلل يمحوا} تعالى وقولو{ كتاب

 كتب تعالى اهلل أف} الصحيح في جاء الذي والكتاب المحفوظ اللوح في واإلثبات
 في ذلك معنى فما{ القلم جف: }جاء وقد. الحديث{ عرشو على عنده فهو كتابا

 كذا كتبتني كنت إف اللهم: " يقوؿ أف الدعاء في شرع وىل. واإلثبات? المحو
 عمر أف صح وىل{ ويثبت يشاء ما اهلل يمحوا: }قلت فإنك كذا واكتبني فامحني

 في جاء كما الرحم بصلة يزيد العمر أف عندكم الصحيح وىل ىذا? بمثل يدعو كاف
 .مأجورين أفتونا الحديث?

 مسمى وأجل أجبل قضى ثم: }سبحانو قولو أما العالمين، رب هلل الحمد: فأجاب
 عنده المسمى واألجل عمره بو ينقضي الذي عبد؛ كل أجل ىو األوؿ فاألجل{ عنده

 ملك يعلمو ال الساعة وقت فإف{ عنده مسمى: }قاؿ ولهذا. العامة القيامة أجل: ىو
 علمها إنما قل مرساىا أياف الساعة عن يسألونك: }قاؿ كما مرسل نبي وال مقرب

 تداينتم إذا: }كقولو مسمى: )قاؿ إذا ما بخبلؼ{. ىو إال لوقتها يجليها ال ربي عند
 أجل وأما. العباد يعرفو فقد عنده مسمى بأنو يقيد لم إذ{ مسمى أجل إلى بدين

. سعيد أو وشقي وعملو وأجلو العبد رزؽ يكتبوف الذين المبلئكة تعرفو فهذا الموت
 وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ حدثنا: }قاؿ مسعود ابن عن الصحيحين في قاؿ كما
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 نطفة يوما أربعين أمو بطن في خلقو يجمع أحدكم إف: - المصدوؽ الصادؽ وىو -
 بأربع فيؤمر الملك إليو يبعث ثم ذلك مثل مضغة يكوف ثم ذلك مثل علقة يكوف ثم

 فهذا{ الروح فيو ينفخ ثم سعيد أو وشقي وعملو وأجلو رزقو اكتب: فيقاؿ كلمات
 القيامة أجل وأما. عباده من شاء لمن اهلل يعلمو قد الموت أجل ىو الذي األجل

 .ىو إال يعلمو فبل عنده المسمى
 ما أي الجنس المراد إف قيل فقد{ عمره من ينقص وال معمر من يعمر وما: }قولو وأما

: " شيئاف بو يراد والتقصير التعمير ثم إنساف عمر من ينقص وال إنساف عمر من يعمر
 إلى بالنسبة لو نقصا تقصيره فيكوف عمره يقصر وىذا عمره يطوؿ ىذا أف"  أحدىما

 بالنسبة لو نقصا تقصيره فيكوف عمره يقصر وىذا عمره يطوؿ المعمر أف كما غيره
 العمر من النقص بالنقص يراد وقد. آخر إلى بالنسبة زيادة التعمير أف كما غيره إلى

 النبي عن الصحيحين وفي. المكتوب العمر في الزيادة بالزيادة يراد كما المكتوب
 فليصل أثره في لو وينسأ رزقو في لو يبسط أف سره من: }قاؿ أنو وسلم عليو اهلل صلى
 الزمن في يعمل بأف العمر في البركة بو المراد إف: الناس بعض قاؿ وقد{ رحمو

. مكتوباف مقدراف واألجل الرزؽ ألف: قالوا الكثير في إال غيره يعملو ال ما القصير
 مكتوبة مقدرة أيضا ىي. والنفع العمل في الزيادة وىي. البركة تلك لهؤالء فيقاؿ

 صحف في أجبل للعبد يكتب اهلل أف: المحقق والجواب. األشياء لجميع وتتناوؿ
 نقص النقص يوجب ما عمل وإف. المكتوب ذلك في زاد رحمو وصل فإذا المبلئكة

 وسلم عليو اهلل صلى النبي عن وغيره الترمذي في ما ىذا ونظير. المكتوب ذلك من
 رجبل فيهم فرأى إياىم فأراه ذريتو من األنبياء صورة يريو أف اهلل من طلب لما آدـ أف)
. سنة أربعوف قاؿ عمره? فكم: قاؿ. داود ابنك فقاؿ رب? يا ىذا من فقاؿ بصيص لو

 فكتب. سنة ستين عمري من لو وىبت فقد قاؿ. سنة ألف: قاؿ عمري? وكم: قاؿ
 ستوف عمري من بقي قد قاؿ الوفاة حضرتو فلما المبلئكة عليو وشهدت كتاب عليو
 اهلل صلى النبي قاؿ. الكتاب فأخرجوا ذلك فأنكر. داود البنك وىبتها: قالوا. سنة
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 كمل أنو وروي، ٔ(ذريتو فجحدت آدـ وجحد ذريتو فنسيت آدـ فنسي وسلم عليو
 ستين جعلو ثم سنة أربعين المكتوب عمره كاف داود فهذا. عمره ولداود عمره آلدـ
 واكتبني فامحني شقيا كتبتني كنت إف اللهم: قاؿ أنو عمر عن روي ما معنى وىذا

 يكن لم وما يكوف وما كاف بما عالم سبحانو واهلل. وتثبت تشاء ما تمحو فإنك سعيدا
 ال والمبلئكة ذلك بعد إياه يزيده وما لو كتبو ما يعلم فهو يكوف؛ كاف كيف كاف لو

 قاؿ فلهذا كونها؛ وبعد كونها قبل األشياء يعلم واهلل اهلل علمهم ما إال لهم علم
 يختلف فبل سبحانو اهلل علم وأما المبلئكة صحف في واإلثبات المحو إف: العلماء

 فيو فهل المحفوظ اللوح وأما. إثبات وال فيو محو فبل بو عالما يكن لم ما لو يبدو وال
 ىػ. ا أعلم? وتعالى سبحانو واهلل. قولين على وإثبات محو
 ومن بأسباب، قدر المقدور(: ٚٔص الكافي الجواب في القيم ابن اإلماـ وقاؿ

 بالسبب العبد أتى فمتى بسببو قدر ولكن سببو، عن مجرداً  يقدر فلم الدعاء، أسبابو
 والري الشبع قدر كما وىكذا، المقدور انتفى بالسبب يأت لم ومتى المقدور، وقع

 من فالدعاء وحينئذ...  بالبذر الزرع حصوؿ وقدر بالوطء الولد وقدر والشرب باألكل
 الدعاء، في فائدة ال: يقاؿ أف يصح لم بو المدعو وقوع قدر فإذا األسباب، أقوى
 .اىػ. والشرب األكل في فائدة ال: يقاؿ ال كما

 عن(: ٔٗ٘ ،ٓٗ٘/ ٛ) الفتاوى مجموعأيضا كما في  تيمية ابن اإلسبلـ شيخ وسئل
  العبد? ملكو ما أو أكل ما ىو وىل ينقص? أو يزيد ىل الرزؽ

                                                           

 الكبرى وفي( ٖٕٛ/ ٔ) والليلة اليـو في والنسائي ،(ٖٖٛٙ رقم ،ٖ٘ٗ/ ٘) الترمذي أخرجو ٔ
 الكبرى في والبيهقى ،(ٕٗٔ رقم ،ٕٖٔ/ ٔ) والحاكم ،(ٚٙٔٙ) حباف وابن ،(ٙٗٓٓٔ)
/ ٘) الترمذي مختصرا وأخرجو عنو، اهلل رضي ىريرة أبي عن( ٖٕٚٓٓ رقم ،ٚٗٔ/ ٓٔ)

 والحاكم ،(ٖٚٚٙ رقم ،ٖٕٙ/ ٔٔ) يعلى وأبو ،(ٕٛ/ ٔ) سعد وابن ،(ٖٙٚٓ رقم ،ٕٚٙ
 وقاؿ ،(ٕٙٙٗ) المشكاة في األلباني العبلمة صححو والحديث( ٕٖٚ٘ رقم ،ٖ٘٘/ ٕ)

 في ليس مما الصحيح الجامع في الوادعي وصححو مسلم، شرط على قوي إسناده: األرنؤوط
 (.ٓٗٗ - ٜٖٗ/ ٖ) الصحيحين
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 :نوعاف الرزؽ: فأجاب
 المبلئكة، بو وأعلم كتبو ما: والثاني يتغير، ال فهذا يرزقو أنو اهلل علمو ما: أحدىما

 رزقا، لو تكتب أف المبلئكة اهلل يأمر العبد فإف األسباب، بحسب وينقص يزيد فهذا
 عليو اهلل صلى النبي عن الصحيح في ثبت كما ذلك، على اهلل زاده رحمو وصل وإف

 ،" رحمو فليصل أثره في لو وينسأ رزقو في لو يبسط أف سره من: " قاؿ أنو وسلم
 الباب ىذا ومن أربعين، كاف أف بعد مائة اهلل فجعلو سنة ستين زاد داود عمر وكذلك

 تشاء ما تمحو فإنك سعيدا واكتبني فامحني شقيا كتبتني كنت إف اللهم: " عمر قوؿ
 يغفر وأطيعوف واتقوه اهلل اعبدوا أف) نوح عن تعالى قولو الباب ىذا ومن ،" وتثبت

 يحصل التي واألسباب كثيرة، وشواىده ،(مسمى أجل إلى يؤخركم و ذنوبكم من لكم
 بسعيو العبد يرزؽ بأنو تقدـ قد كاف فإف وكتبو، اهلل قدره ما جملة من ىي الرزؽ بها

 بدوف يحصل ال باالكتساب لو قدره الذي وذلك واالكتساب، السعي ألهمو: واكتسابو
 والسعي، اكتساب بغير بو يأتيو موروثو كموت اكتساب بغير لو قدره وما االكتساب،

 والتوكل بالدعاء وسعي والتجارة، والزارعة كالصناعة للرزؽ نصب فيما سعي: سعياف
 أخيو عوف في العبد كاف ما العبد عوف في اهلل فإف ذلك، ونحو الخلق إلى واإلحساف

 ا.ىػ
 وىذا منها، يشاء ما ػ ويثبت: األقدار من ػ يشاء ما اهلل يمحوا: السعدي العبلمة وقاؿ

 وال تبديل فيو يقع ال ىذا فإف قلمو، وكتبو علمو بو سبق ما غير في والتغيير المحو
 أـ وعنده: قاؿ ولهذا خلل، أو نقص علمو في يقع أف اهلل على محاؿ ذلك ألف تغيير،

 فروع وىي أصلها فهو األشياء، سائر إليو ترجع الذي المحفوظ اللوح: أي ػ الكتاب
 التي والليلة اليـو كأعماؿ والشعب، الفروع في يقع والتبديل فالتغيير وشعب، لو

 ما األسباب تلك تتعدى ال أسبابا ولمحوىا أسبابا لثبوتها اهلل ويجعل المبلئكة، تكتبها
 طوؿ أسباب من واإلحساف والصلة البر اهلل جعل كما المحفوظ، اللوح في رسم

 جعل وكما والعمر، الرزؽ بركة لمحق سببا المعاصي جعل وكما الرزؽ، وسعة العمر
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 سببا لذلك التعرض وجعل للسبلمة، سببا والمعاطب المهالك من النجاة أسباب
 ما يخالف ال منها يدبره وما وإرادتو، قدرتو بحسب األمور يدبر الذي فهو للعطب،

 .اىػ. المحفوظ اللوح في وكتبو علمو قد
 دعت أنها( ٖٕٙٙ) رقم مسلم صحيح في حبيبة أـ حديث في جاء ما وأما (تنبيو)

 سفياف، أبي وبأبي ،-وسلم عليو اهلل صلى- اهلل رسوؿ بزوجي متعني اللهم)  :فقالت
 مضروبة آلجاؿ اهلل سألت قد: -وسلم عليو اهلل صلى- النبي فقاؿ: معاوية وبأخي

 ولو. حلو عن شيئاً  يؤخر أو حلو، قبل شيئاً  يعجل لن مقسومة، وأرزاؽ معدودة وأياـ
 فلهذا ( وأفضل خيراً  كاف القبر عذاب أو النار عذاب من يعيذؾ أف اهلل سألت كنت

 :توجيهاف الحديث
 أـ لهم دعت الذين أعمار أف بالوحي علم وسلم عليو اهلل صلى النبي أف إما: األوؿ
 .لذلك ذلك عن فنهاىا بدعائها، عليها يزاد لن حبيبة
 بزيادة تدعو أف من وأفضل لها خير ىو ما إلى يرشدىا أف قصد أنو وإما: الثاني

 .القبر وعذاب النار عذاب من بالنجاة الدعاء وىو الدنيا، في بها والتمتع األعمار
 في لو المدعو ينفع بما ذلك يقيد أف األولى لكن العمر، بطوؿ الدعاء في حرج فبل

 .ربو عن بعدا إال بطولو يزداد ال العمر طويل من فكم دينو،
 عمره طاؿ من: )قاؿ الناس? خير من اهلل رسوؿ يا: قاؿ أعرابيا أف الحديث وفي

 رضي مالك بن ألنس دعا وسلم عليو اهلل صلى النبي أف ثبت وقد ،ٔ(عملو وحسن
 .الترجمة حديث في كما العمر بطوؿ عنو اهلل

                                                           

 عنهم، اهلل رضي األشعري موسى وأبي ىريرة وأبي بكرة، وأبي بسر، بن اهلل عبد حديث من جاء ٔ
 ،(ٕ٘ٓ/ ٗ) الترغيب في والمنذري ،(ٕٜ/ ٜ) مسنده في والبزار الترمذي، صححو والحديث

 ،(ٖٛٓٗ) الصغير الجامع في السيوطي وصححو ،(ٜٖٔ/ ٚ) السنة شرح في البغوي وحسنو
 الصحيح في الوادعي وحسنو ،(ٜٕٖٚ) ،(ٜٕٖٙ) الجامع صحيح في األلباني العبلمة وصححو
/ ٜٕ) المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط وصححو ،(ٕٓٛ) الصحيحين في ليس مما المسند
ٕٕٙ.) 
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: عنهما اهلل رضي لعلي عمر قوؿ( ٙٗٔ/ ٘) المعاد زاد في القيم ابن وذكر
 للرجل الدعاء جواز على احتج من احتج وبهذا: "وقاؿ ،"بقاءؾ اهلل أطاؿ صدقت،"

 .انتهى" البقاء بطوؿ
: عنو اهلل رضي الجهني عامر بن عقبة عن( ٕٔٔٔ)البخاري في األدب المفرد  وروى

 لو فقاؿ. وبركاتو اهلل ورحمة وعليك: عليو فرد فسلم مسلم، ىيئة ىيئتو برجل مر أنو
 على وبركاتو اهلل رحمة إف: "فقاؿ أدركو حتى فتبعو عقبة فقاـ! نصراني إنو: الغبلـ

 في األلباني الشيخ حسنو" وولدؾ مالك، وأكثر حياتك، اهلل أطاؿ لكن المؤمنين،
 إلى الجليل الصحابي ىذا من إشارة األثر ىذا في: "وقاؿ ،(ٔ٘ٛ" )األدب صحيح"

 .انتهى" أولى فللمسلم للكافر، ولو العمر، بطوؿ الدعاء جواز
 كما العمر بطوؿ الدعاء يجوز(: ٜٗ/ ٛ) الكبرى الفقهية الفتاوى في الهيتمي وقاؿ
 نفع بقائو في بمن المحققين بعض وقيده ألنس، وسلم عليو اهلل صلى بو دعا

 .انتهى. األوؿ دوف فهو قاصرا نفعو كاف فإف حينئذ الدعاء لو فيندب للمسلمين،
 وال مقدر العمر أف أـ العمر? بطوؿ الدعاء يجوز ىل: اهلل رحمو باز ابن العبلمة وسئل
 .بطولو? الدعاء من فائدة

: يقوؿ أف مثل لو، المدعو ينفع بما يقيده أف: واألفضل ذلك، في حرج ال: "فأجاب
 مجموع من انتهى"  اهلل يرضي فيما أو الخير، في أو اهلل، طاعة في عمرؾ اهلل أطاؿ

 (.ٕ٘ٗ ص/  ٛ ج) باز ابن فتاوى
 األسئلة يقدموف الذين اإلخواف من تكرر: "اهلل رحمو العثيمين العبلمة األمة فقيو وقاؿ

 اهلل طاعة على العمر طوؿ يقيد أف وأحب البرنامج، لمقدمي العمر بطوؿ الدعاء
 طوؿ مجرد ألف طاعتو؛ على عمرؾ اهلل أطاؿ أو. طاعتو على بقاءؾ اهلل أطاؿ: فيقاؿ
/ ٖ" )الدرب على نور فتاوى" من انتهى"  شرا يكوف وقد خيرا يكوف قد العمر
ٖٗ٘.) 
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(: ٜٖٓ - ٜٖٛ/ ٙ) األلباني العبلمة موسوعة في كما األلباني العبلمة وسئل
 لهم دعي إذا كاف ىذا? من شيء على اطلعتم ىل بقاءؾ، اهلل بأطاؿ الدعاء يكرىوف

 .ذلك ويكرىوف مقدر شيء ىذا: يقولوف الدعاء بهذا
 قولو من صح، ما خبلؼ ألنو تبنيتو؛ لما اطلعت ولو ىذا، على اطلعت ما أنا: فأجاب

 وقد «رحمو فليصل رزقو في لو ويوسع أجلو في لو يُنسأ أف أحب من»: السبلـ عليو
 وطوؿ الرزؽ بكثرة مالك بن ألنس - وسلم وآلو عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ دعا

 وإف العمر، بطوؿ الدعاء في أنا أرى فبل ولذلك الصحيحة، الروايات بعض في العمر
 السنة الحقيقة لكن الببلد ىذه في إال العربية الببلد أكثر في مستعمل غير ىذا كاف
 بطوؿ - وسلم وآلو عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ من الدعاء أسمع حينما وأنا معو،

 مقرونًا..  الصالح للعمل العمر طوؿ بذلك يعني أنو شك فبل أنس لخادمو العمر
 عملو، وحسن عمره طاؿ من خيركم»: والسبلـ الصبلة عليو قاؿ وقد الصالح، بالعمل
 ينسأ أف أحب من»: ذكرناه الذي األوؿ والحديث «عملو وساء عمره طاؿ من وشركم

 الشرعية األسباب تعاطي على حض فيو «رحمو فليصل رزقو في لو ويُوّسع أجلو في لو
 :اثنين ألمرين سبًبا تكوف التي

 ليس بأنو الحديث لهذا العلماء بعض فتأويل الرزؽ، سعة: واآلخر العمر، طوؿ: األوؿ
 ألف الصفات؛ وأحاديث الصفات آيات لبعض بالتعطيل أشبو فهذا ظاىره، المقصود

 عند مقطوع ىو ما فنخالف بو أخذنا لو ىذا الحديث ظاىر أف ظَنَّهم لهم الحامل
 حينما مؤكد المحفوظ اللوح في محدود العمر وطوؿ الرزؽ من كبًل  بأف المسلمين

 ىذه من لكل أف يعني ال ذلك ولكن أمو بطن في وىو الجنين في الروح ينفخ
 اهلل أف فكما تماًما، وكالشقاوة كالسعادة أسباب الرزؽ وسعة العمر طوؿ من الخواتيم

 وسبب باهلل، اإليماف: السعادة فسبب سبًبا والشقاوة السعادة من لكل جعل وجل عز
 لكن الرزؽ، وسعة العمر لطوؿ أسبابًا جعل كذلك وتعالى، تبارؾ بو الكفر الشقاوة
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 كل»: والسبلـ الصبلة عليو قاؿ كما بقدر شيء كل ُمقدَّر، غير ذلك أف يعني ال ىذا
 .«والكيس العجز حتى بقدر شيء

 الكتابة من منظور ثاني. أنواع(: فرع)
 لها والكتابة: العلم أىل قاؿ (:ٜٔٔ/ٖقاؿ العبلمة العثيمين كما في مجموع فتاواه )

 :أنواع
 .المحفوظ اللوح في الكتابة وىي العامة الكتابة: األوؿ النوع
 في وىو اإلنساف على تكوف التي وىي( العمر إلى نسبة) العمرية الكتابة: الثاني النوع
 اهلل، رسوؿ حدثنا: - عنو اهلل رضي - مسعود ابن قاؿ كما اإلنساف فإف أمو بطن

 في خلقو يجمع أحدكم إف»: فقاؿ المصدوؽ الصادؽ وىو َوَسلََّم، َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى
 ثم ذلك، مثل مضغة يكوف ثم ذلك، مثل علقة يكوف ثم نطفة، يوًما أربعين أمو بطن

 سعيد، أو وشقي وعملو، وأجلو، رزقو، بكتب: كلمات بأربع ويؤمر الملك إليو يرسل
 إال وبينها بينو يكوف ما حتى الجنة أىل بعمل ليعمل أحدكم إف بيده نفسي فوالذي

 بعمل ليعمل أحدكم وإف فيدخلها، النار أىل بعمل فيعمل الكتاب عليو فيسبق ذراع
 أىل بعمل فيعمل الكتاب عليو فيسبق ذراع، إال وبينها بينو يكوف ما حتى النار، أىل

 .العمدة ىو األوؿ الكتاب ألف ؛ «فيدخلها الجنة
 تبشر أخرى أحاديث ننسى أف ينبغي ال فإنو الحديث، ىذا قرأنا إذا نحن ولكن

 اإلنساف يعمل كيف: القائل يقوؿ أف مروع الحديث ىذا أف صحيح بالخير، اإلنساف
 - باهلل والعياذ - يخذؿ ثم ذراع، إال وبينها بينو يكوف ما حتى الجنة أىل بعمل

 كربتو المؤمن عن تفرج أخرى، نصوًصا الحمد وهلل ىناؾ لكن النار? أىل بعمل فيعمل
 من منكم ما: " َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى النبي، قاؿ: ذلك من الحديث، بهذا يتعلق فيما
 تنكل أفبل اهلل رسوؿ يا: قالوا النار من ومقعده الجنة من مقعده كتب وقد إال أحد
 السعادة أىل فأما لو، اهلل خلق لما ميسر فكل اعملوا: قاؿ العمل? وندع الكتاب على

 تبل ثم ،" الشقاوة أىل لعمل فييسروف الشقاوة أىل وأما السعادة، أىل لعمل فييسروف
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 َبِخلَ  َمنْ  َوَأمَّا ِلْلُيْسَرى َفَسنُػَيسُّْرهُ  بِاْلُحْسَنى َوَصدَّؽَ  َواتػََّقى َأْعَطى َمنْ  فََأمَّا: }تعالى قولو
 عليو الرسوؿ، من بشارة ىذه إذف{ . ِلْلُعْسَرى َفَسنُػَيسُّْرهُ  بِاْلُحْسَنى وََكذَّبَ  َواْستَػْغَنى
 كتب أنو على دليل فهو السعادة أىل بعمل عمل إذا أنو لئلنساف والسبلـ، الصبلة

 .فليستبشر السعادة أىل من
 كاف َوَسلََّم، َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى النبي، أف» صحيحو في - اهلل رحمو - البخاري وروى

 ذات َوَسلََّم، َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى النبي، فقاؿ مقداـ، شجاع رجل معهم وكاف غزاة، في
 وشق الصحابة على ذلك فعظم وإقدامو، شجاعتو مع"  النار أىل من ىذا إف: " يـو

 الشجاع الرجل ىذا فأصاب فلزمو ىذا، أللزمن واهلل: الصحابة أحد فقاؿ عليهم،
 ظهره، من خرج حتى عليو، واتكأ صدره على سيفو وضع ثم فغضب، العدو من سهم
 رسوؿ أنك أشهد: لو فقاؿ َوَسلََّم، َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى النبي، إلى الرجل فجاء نفسو، فقتل
 قاؿ ثم وكيت، كيت فعل النار أىل من إنَّو لنا قلت الذي الرجل إف: قاؿ وماذا?: قاؿ

 للناس يبدو فيما الجنة أىل بعمل يعمل الرجل إف: " َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى اهلل، رسوؿ
 عظيم شأف لها فالسريرة وسرائركم، سريرتي يخلص أف اهلل أسأؿ.  «النار أىل من وىو
 أف يجب لذلك األصل، وىو لئلنساف، الموجو ىو فالقلب اإلنساف، توجيو في

 خبيث، عرؽ فيها يكوف فقد درنها، من ونغسلها نمحصها وأف القلوب، نبلحظ
 الذي الفاسد العرؽ ىذا القلب في لكن بالصبلح، جوارحو بعمل اإلنساف يتظاىر
 .النهاية في الهاوية في بو يطيح
 الذي ،( اإلخبلص على مجاىدتها شيء على نفسي جاىدت ما: )السلف بعض يقوؿ
 شيء اإلنساف في كاف لو عظيم، جهاد إلى يحتاج ىذا منا كثير عند بشيء ليس
 من اليسير الشيء ىذا يكوف وربما اإلخبلص تماـ مخلصا يكن لم الرياء من يسير
 .لحظة آخر في لهبلكو سببا - يكوف ربما - قلبو في الرياء
 رجبل أف ذكر ما جملة ومن وعقوبتها، الذنوب آثار - اهلل رحمو - القيم ابن ذكر

: قاؿ. اهلل إال إلو ال: قل: لو قالوا فكلما الشهادة، يلقنونو أىلو جعل الربا، في منهمكا
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 رانت التي المحرمة المعامبلت من ذلك غير قلبو في ليس ألنو عشر؛ أحد العشرة
 .- باهلل والعياذ - لحظة آخر في عليو طبع حتى قلبو على
 وزىدا وورعا وعبادة علما بو وناىيك - اهلل رحمو - أحمد اإلماـ الوفاة حضرت ولما
 أبا يا: لو قيل أفاؽ فلما ،( بعد بعد: )يقوؿ عليو غشي إذا سمعوه الوفاة حضرتو لما

 يا فتني: )يقوؿ أناملو على يعض الشيطاف رأيت: قاؿ( بعد بعد: )قولك ما اهلل عبد
 على فاإلنساف البدف، في الروح دامت ما أفتك لم: أي( بعد بعد: )لو فأقوؿ ،( أحمد
 فيسبق ذراع إال وبينها بينو يكوف ما حتى»: يقوؿ َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى والنبي خطر،

 . «فيدخلها النار أىل بعمل فيعمل الكتاب عليو
 بكتب أمو، بطن في وىو عليو يكتب فاإلنساف العمرية، الكتابة من سبق ما إلى نعود
 .سعيد أـ وشقي وعملو، وأجلو، رزقو،
 فإف القدر، ليلة تكوف التي وىي: حوؿ كل عند أي - الحولية الكتابة: الثالث النوع
َلةٍ  ِفي َأنْػَزْلَناهُ  ِإنَّا: }تعالى اهلل قاؿ كما السنة في يكوف ما فيها يكتب القدر ليلة  لَيػْ

 - وقاؿ ويفصل، يبين أي يفرؽ ،{ َحِكيمٍ  َأْمرٍ  ُكلُّ  يُػْفَرؽُ  ِفيَها ُمْنِذرِينَ  ُكنَّا ِإنَّا ُمَبارََكةٍ 
َلةِ  ِفي َأنْػَزْلَناهُ  ِإنَّا: }- وجل عز  .السنة تلك في يكوف ما فيها مقدر أي ،{ اْلَقْدرِ  لَيػْ

 عمبل يعمل ال اإلنساف فإف األعماؿ كتابة وىي يـو كل مستمرة كتابة: الرابع النوع
بُوفَ  َبلْ  َكبلَّ : }تعالى قاؿ كما عليو، وإما لو إما كتب، إال ينِ  ُتَكذّْ  َعَلْيُكمْ  َوِإفَّ  بِالدّْ

ْنَسافَ  َخَلْقَنا َوَلَقدْ : }تعالى قاؿ ،{ تَػْفَعُلوفَ  َما يَػْعَلُموفَ  َكاتِِبينَ  ِكَراًما َلَحاِفِظينَ   َونَػْعَلمُ  اإْلِ
 اْلَيِمينِ  َعنِ  اْلُمتَػَلقَّْيافِ  يَػتَػَلقَّى ِإذْ  اْلَورِيدِ  َحْبلِ  ِمنْ  ِإلَْيوِ  َأقْػَربُ  َوَنْحنُ  نَػْفُسوُ  بِوِ  تُػَوْسِوسُ  َما

 تختلف الكتابة ىذه لكن ،{ َعِتيدٌ  َرِقيبٌ  َلَدْيوِ  ِإالَّ  قَػْوؿٍ  ِمنْ  يَػْلِفظُ  َما َقِعيدٌ  الشَّْماؿِ  َوَعنِ 
 لما كتابة الكتابة وىذه يفعل، لما كتابة السابقة فالكتابات السابقة، الكتابات عن

 .عليو الجزاء ليكوف فعل،
 فإف الجمعة، يـو المساجد أبواب عند تكوف التي المبلئكة كتابة: الخامس النوع

 في راح فمن فاألوؿ، األوؿ يكتبوف مبلئكة عليها يكوف الجمعة يـو المساجد أبواب
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 في راح ومن بقرة، قرب فكأنما الثانية في راح ومن بدنة، قرب فكأنما األولى الساعة
 راح ومن دجاجة، قرب فكأنما الرابعة في راح ومن أقرف، كبشا قرب فكأنما الثالثة

 التقدـ؛ أجر لو فليس اإلماـ مجيء بعد جاء ومن بيضة، قرب فكأنما الخامسة في
 يستمعوف المبلئكة وحضرت الصحف، طويت اإلماـ حضر وإذا سبقو، اإلماـ ألف

 .الذكر
 حقيقة الكشف على اللوح المحفوظ عند الصوفية. المسألة السادسة:

 من التصوؼ في دخل ومن الصوفية، عند للمعرفة الرئيس المصدر الكشف يعد
 خالف وما أقروه، والسنة الكتاب من عندىم الكشف وافق وما ومتكلمين، فبلسفة
 من الحجاب، وراء ما على االطبلع ىو: الصوفية عند والكشف!!. تأولوه كشفهم
 المتكلموف نصب كما، فشهوداً  أو وجوداً  الحقيقية الخفية واألمور الغيبية المعاني

 شيخ قاؿ. النقل على حاكماً  الكشف الصوفية ىؤالء ينصب النقل، على حاكماً  العقل
 في ىذا ذكره الذي وىذا(: "ٖٓٗ - ٜٖٖ/ ٘) التعارض درء في تيمية ابن اإلسبلـ
 في اإلحياء، كتابو في حامد أبو ذكره كما الكشف، في أخرى طائفة ذكره العقل،
 العلم من شيء على بالسمع يستدؿ ال أنو وذكر يتأوؿ، ال وما يتأوؿ ما بين الفرؽ

 في الوارد يعرض ثم قلبو، في يقذؼ إلهي بنور الحق يعرؼ اإلنساف وإنما الخبري،
 ىػ.ا" أولوه خالف وما قرروه، اليقين بنور شاىدوه ما وافق فما عليو، السمع

 يحصل الذي الكشف بياف في( ٕٗص) السعادة كيمياء في الغزالي حامد أبو قاؿ
 فيو ألف أيضاً، المرآة مثل المحفوظ واللوح المرآة، مثل القلب: "الخواص لبعض
 في إحداىما في ما صور حلت أخرى بمرآة المرآة قابلت وإذا موجود؛ كل صورة

 من فارغاً  كاف إذا القلب إلى المحفوظ اللوح في ما صور تظهر وكذلك األخرى،
 في كاف وإف عنو، محجوباً  الملكوت عالم كاف بها مشغوالً  كاف فإف الدنيا، شهوات

 بعض فيو فظهر الملكوت، عالم جواىر طالع الحواس عبلئق من فارغاً  النـو حاؿ
 لذلك الخياؿ، بعده كاف الحواس باب أغلق وإذا المحفوظ، اللوح في التي الصور
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 أي مات فإذا مكشوفاً، الصريح كالحق وليس القشر، ستر تحت يبصره الذي يكوف
 وىم بغير يبصر الوقت ذلك وفي حواس، وال خياؿ يبق لم صاحبو، بموت القلب
[ " ٕٕ - ؽ{ ]َحِديدٌ  اْليَػْوـَ  فَػَبَصُرؾَ  ِغطَاَءؾَ  َعْنكَ  َفَكَشْفَنا: }لو ويقاؿ خياؿ، وغير

 .ىػ.ا
 ذلك لو ينفتح والمجاىدة الرياضة طريق عن أنو( ٕ٘ص) السعادة كيمياء في ويبين
 والصور واألنبياء المبلئكة أرواح لو فتظهر النـو في يبصره الذي اليقظة في يبصر وأنو

 يمكن ال ما ويرى واألرض، السموات ملكوت لو وينكشف الجليلة، الجميلة الحسنة
 ىػ.ا - يقوؿ كما - وصفو وال شرحو
 - الحق حضرة من واسطة ببل قلوبهم في يقع ىنا األولياء قلوب في يقع الذي وىذا
 في الفبلسفة من يقترب ىنا وىو. األنبياء علم مثل فهم - الغزالي يقوؿ كما - تعالى

 .الغزالي على العلماء من كثير فيو أغلظ مما وىو للنبوة؛ تعريفهم
 خالف وما أخذوه، الكشف وافق فما السمع، على الحاكم ىو الكشف وىذا

 ىذا بين االقتصاد وحد(: "ٗٓٔ/ ٔ) اإلحياء في الغزالي قاؿ أولوه، الكشف
 الذين الموفقوف إال عليو يطلع ال غامض، دقيق الحنابلة جمود وبين كلو االنحبلؿ

 ىي ما على األمور أسرار لهم انكشفت إذا ثم بالسماع، ال إلهي، بنور األمور يدركوف
 وما قرروه، اليقين بنور شاىدوه ما وافق فما الواردة، واأللفاظ السمع إلى نظروا عليو،
 فيها لو يستقر فبل المجرد، السمع من األمور ىذه معرفة يأخذ من فأما. أولوه خالف
 ىػ. ا" موقف لو يتعين وال قدـ،

 من وأنو للكشف الطريق بياف في( ٖ٘/ ٔ) العالية المطالب في كما الرازي ويقوؿ
 أف البصائر ألرباب انكشف قد أنو اعلم: "المقدسة المعارؼ إلى الموصلة الطرؽ
 طريق: والثاني. واالستدالؿ النظر أصحاب طريق: أحدىما: وجهين من إليو الطريق

 ىػ. ا" والمجاىدة الرياضة أصحاب
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 وىو الثاني، الطريق وأما(: "ٗ٘/ ٔ) العالية المطالب كما الثاني الطريق في وقاؿ
 بتصفية اشتغل إذا اإلنساف فإف قاىر، أكيد عجيب طريق فهو الرياضة أصحاب طريق
 قلبو في وقع اهلل، ذكر على روحو ولساف جسده، بلساف وداـو اهلل، غير ذكر عن قلبو
 وأسرار علوية، عالية أنوار النفس لجوىر ويتجلى عالية، وقوة قاىرة وحالة وضوء نور

 سبيل على عليها الوقوؼ يمكنو ال إليها، اإلنساف يصل لم ما مقامات وىي إلهية،
 .ىػ. ا"التفصيل

 للنفس يحصل الشديدة الرياضة عند(: "٘ٛص) الدين أصوؿ معالم في أيضاً  وقاؿ
 ىػ. ا" المغيبات لها وتتكشف األنوار لها وتلوح عظيمة، كماالت

 فما الشرع، ألفاظ على سلطوه وقد الصوفية، عند المعرفة مصادر من إذاً  فالكشف
، وبطبلف ىذا كشفهم يوافق ما إلى الصحيح معناه عن وحرفوه تأولوه كشفهم خالف

 تقدـ مما فتبين :(ٓٔٔٔ) الصحيحةالمذىب الكشفي بين، قاؿ العبلمة األلباني في 
 يا"  عمر مناداة إال فيو وليس عجبلف ابن طريق إال الطرؽ ىذه من شيء يصح ال أنو

 النداء أف فيو شك ال ومما. بسببو وانتصاره لندائو الجيش وسماع"  الجبل سارية
"  محدث"  فأنو عنو، بغريب ذلك وليس لعمر تعالى اهلل من إلهاما كاف إنما المذكور

 حاؿ لو كشف عمر أف فيو ليس ولكن وسلم عليو اهلل صلى النبي عن ثبت كما
 من يزعمونو ما على بذلك المتصوفة بعض فاستدالؿ العين، رأي رآىم وأنو الجيش،
 ال كيف الباطل، أبطل من القلوب في ما على اطبلعهم إمكاف وعلى لؤلولياء الكشف

. الصدور في ما على واالطبلع الغيب بعلم المنفرد العالمين رب صفات من وذلك
 كتابو في يقوؿ وجل عز واهلل الباطل الزعم ذلك ىؤالء يزعم كيف شعري وليت

 ،ٕٙ/  الجن{ َرُسوؿٍ  ِمنْ  اْرَتَضى َمنِ  ِإال. َأَحداً  َغْيِبوِ  َعَلى يُْظِهرُ  َفبل اْلغَْيبِ  َعاِلمُ }
 على يطلعوف إنهم يقاؿ أف يصحَّ  حتى اهلل رسل األولياء أولئك أف يعتقدوف فهل ?ٕٚ

 وىي ثابتة، صحيحة فالقصة عظيم، بهتاف ىذا سبحانك! إياىم? اهلل باطبلع الغيب
 بو، الفتك أو األسر من المسلمين جيش بو أنقذ حيث عمر، بها اهلل أكـر كرامة
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 باب من ىو وإنما الغيب، على االطبلع من المتصوفة زعمو ما فيها ليس ولكن
 ليس الذي الحاضر العصر عرؼ في( التخاطر) أو( الشرع عرؼ في) اإللهاـ

 البشر، على الغالب ىو كما يخطئ وقد الحادثة، ىذه في كما يصيب فقد معصوماً،
 فعل أو قوؿ من منو يصدر ما كل في بالشرع التقيد من ولي   لكل بدَّ  ال كاف ولذلك
 بوصف تعالى اهلل وصفها التي الوالية عن بذلك فيخرج المخالفة، في الوقوع خشية
 وََكانُوا آَمُنوا الَِّذينَ . َيْحَزنُوفَ  ُىمْ  َوال َعَلْيِهمْ  َخْوؼٌ  ال اللَّوِ  َأْولَِياءَ  ِإفَّ  َأال} شامل جامع
 ماء وفوؽ يطير قد شخصاً  رأيت إذا: قاؿ من أحسن ولقد ،ٖٙ/  يونس{ يَػتػَُّقوفَ 
 ا.ىػ وبدعي ُمسَتدرج فإنو الشرعِ  حدود على يقف ولم يسير، قد البحر

 الصالحين بعض أف واعتقاد :(ٚٗص) الطحاوية متن على التعليقوقاؿ رحمو اهلل في 
 يعلم ال بأنو المصرحة واألحاديث باآليات كفر -اللوح أي- فيو ما على يطلعوف
 .تعالى اهلل إال الغيب

 أنواع أقبلـ المقادير. المسألة السابعة:
 :أقبلـ أربعة السنة عليها دلت التي المقادير أقبلـ: العلماء بعض قاؿ

 .المخلوقات لجميع الشامل العاـ األوؿ القلم - ٔ
 .آدـ لبني لكنو أيضاً  عاـ قلم وىو آدـ خلق حين الثاني القلم - ٕ
 األربع بو ويكتب أمو بطن في الجنين إلى الملك يرسل حين الثالث القلم - ٖ

 .الكلمات
 وىذا الكاتبين، الكراـ بأيدي الذي بلوغو عند العبد على الموضوع الرابع القلم - ٗ

 .آدـ بنو يفعلو ما بو يكتبوف القلم
 باألربعة فالجـز وعبل جل اهلل إال يحصيها ال األقبلـ: بقولو باز ابن العبلمة فتعقبهم

 أنو المعنى ليس ولكن األربعة، األقبلـ كتبو بعض في القيم ابن ذكر وقد بجيد، ليس
 في يحدث ما بو يكتب ما وىو خامساً، قلماً  ىناؾ إفّ : قيل وقد آخر، قلم ىناؾ ليس

 فاألقبلـ فقط، أربعة بأنَّها الجـز يجوز ال األقبلـ أفّ  والحاصل..  القدر ليلة في السنة
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 فيو يسمع: )المعراج حديث في قاؿ ولهذا ويحصيها، يعلمها الذي واهلل كثيرة،
 يكوف وقد ألفاً، تكوف وقد مائة، تكوف وقد أربعة، تكوف فقد ،... ( األقبلـ صريف

 .وتعالى سبحانو بها العالم ىو فربنا خاص، قلم شيء لكل
 مخاطبا النبي عليو السبلـ: ٔالتحذير من قوؿ البوصيري في البردة المسألة الثامنة:

                                                           

قصيدة الربدة من القصائد الشهرية يف املديح النبوي، ىاَم فيها أىل التصوؼ فشرحوىا عشرات املرات 0
وبلغات خمتلفة، وشطَّروىا، ومخَّسوىػا، وسبَّعوىا، وعاَرضوىا، ونظموا على هنجها، وغلوا فيها حىت جعل 
بعضهم ألبياهتا بركة خاصة وشفاء من األمراض، بل من كتبِة األحجبِة والتمائم من يستخدم لكل مرض 
أو حاجة بيتاً خاصاً: فبيٌت ملرض الصرع، وبيٌت للحفظ من احلريق، وآخر للتوفيق بني الزوجني وىكذا، 

ساء يف ىيبة وخشوع، وأبياهتا وكانت الربدة وما تزال عند بعض الناس من األوراد اليت تُقرأ يف الصباح وامل
(، وقد وضعوا هلا شروطاً عند قراءهتا كالوضوء واستقبال 0ُتستعمل إىل اليوم يف الرقى وتتلى عند الدفن)

القبلة وغري ذلك و زعموا أن سبب تسميتها بالربدة أنَّ صاحبها ألقاىا أمام النيب صلى اهلل عليو وسلم يف 
 عليو وسلم بردتو كما ألقاىا على كعب بن زىري رض  اهلل عنو يقظة، م  املنام فألقى عليو النيب صلى اهلل

أن قصة كعب بن زىري ىذه مل تثبت بإسناد صحيح، وزعموا أنو كان مريضاً بالفاجل فشف  هبا ولذلك 
ة، وبلغ غلوُّىم فيها أن زعموا أن النيب صلى اهلل عليو وسلم شاركو يف نظمها وأنو كان ءَ ر  مسيت بالبػُ 

يل عند مساعها فلما انتهى الناظم إىل قولو: فمبلُغ العلِم فيو أنو بشٌر ..... توقف! فأضاؼ النيب يتما
 أطلقصلى اهلل عليو وسلم: وأنو خرُي خلِق اهلل كلهِم، وىذه القصيدة انتقدىا كثرٌي من أىل العلم. وقد 

 رض  - زىري ابن لكعب الشهرية للقصيدة واملشاكلة احملاكاة باب من( الربدة) اسم القصيدة ىذه على
 صح إن-القصيدة أنشد حني بردتو كعباً  أعطى غ النيب أن اشتهر فقد غ اهلل رسول مدح يف - عنو اهلل
 غ اهلل رسول أن الروايات بعض يف ورد: )أنو( 3/262( )والنهاية البداية) يف ذكر كثري ابن ألن ذلك
 ىذه من ش ء يف ذلك أر مل ولكن جداً، املشهورة األمور من وىذا.القصيدة أنشد حني بردتو أعطاه
 بردة عليو ألقى غ النيب أن-منامو يف-البوصريي ادعى فقد-(أعلم واهلل أرتضيو بإسناد املشهورة الكتب
 البوصريي ألن ،(الربأة)و( الربية خري مدح يف الدرية الكواكب) أيضاً  وتسمى!! القصيدة أنشده حني
 تقرأ-زعمهم يف-ألهنا وذلك الشدائد؛ بقصيدة كذلك مُسِّيت وقد علتو، من هبا برئ يزعمون كما
 (.عسري أمر كل وتيسري الشدائد لتفريج

 



 - 026 - 

 .والقلم اللوح علم علومك ومن * وضرتها الدنيا جودؾ من فإف
 إف الكبلـ بهذا يتكلم لمن أعجب وأنا وجل، عز هلل إال تصح ال األوصاؼ ىذه مثلو 

 فإف:)والسبلـ الصبلة عليو النبي مخاطباً  يقوؿ أف لنفسو يسوغ كيف معناه يعقل كاف
 فإذا اآلخرة، ىي وضرتها الدنيا ىي والدنيا للتبعيض ومن( وضرتها الدنيا جودؾ من

 فما جوده، كل وليس والسبلـ، الصبلة عليو الرسوؿ جود من واآلخرة الدنيا كانت
 الدنيا في ال الممكن من شيء لو بقي ما وجل، عز هلل بقي ما وجل، عز هلل بقي الذي

 وال للتبعيض ىذه: ومن( والقلم اللوح علم علومك ومن:)قولو وكذلك، اآلخرة في وال
 بهذا والسبلـ الصبلة عليو الرسوؿ خاطبنا إذا العلم من تعالى هلل يبقى ماذا أدري

 المردية البردة ألبيات الجلية التوضيحات، قاؿ صاحب رسالة كتاب الخطاب
  .والبردة الهمزيةِ  سيما وال مدائحو في قبيحاً  غلواً  للبوصيري أف معلـو(: ٖٓ)ص
 رأى فمن البردة وأما ٔوبجر عجر وفيها، الساعة يدي تطولها فليست الهمزية أما

 المغرب سيما وال ،ٕالعربي والمغرب والشاـ، ٔمصر في سيما وال بها الناس افتتاف

                                                                                                                                                  

 

 

  

  

 

 جمع. العنق أو الوجو، أو البطن في والعقدة. السرة: البجيرة(: )ٜ٘/ٔ( )الوسيط المعجم) في ٔ
 وفي(. بو لثقتي كلو، وأمري معايبي على أطلعتو: وبجري بعجري إليو أفضيتُ : ويقاؿ ُبَجر،

 (.العيوب عن بها يعبر السرة نُػُتوء وىي ُبْجَرة، جمع: البجر: )للميداني( ٓٔ/ٕ( )األمثاؿ مجمع)



 - 027 - 

 لها ووضع، العدد ىذا من أكثر عارضها كما المائة شراحها تجاوز وقد األقصى
 كتب ذلك في ووضعت والعجب، الضحك يثير ما والمنافع الخواص من الصوفية

 وىذا للغنى وىذا، الفبلني للمرض يقرأ ىذا، خاصية البردة أبيات من بيت فلكل
 .....ٖالخ للزواج وىذا العدو لهبلؾ

                                                                                                                                                  

 في فيتمثل الدرس، في أثرىا وأما(: )ٜٜٔ:ص( )النبوية المدائح) في مبارؾ زكي( د) يقوؿ ٔ
 والجمعة الخميس يومي في الدروس عقد إلى األزىريوف العلماء يوجهها كاف التي العناية تلك

 كانوا وإنما الطبلب، من جماىير تتلقاىا كانت دروس وىي البردة، على الباجوري حاشية لدراسة
 لو يتخيروف فكانوا المقررات من يكن لم الدرس ىذا مثل ألف والجمعة؛ الخميس يومي يتخيروف

 (.ٜٛٔ:ص( )البوصيري بردة في عقدية قوادح: )انظر(. الفراغ أوقات

 الدين بدر الشريف لشيخنا) مقاالً  قرأت أنني - جمة والعجائب -العصر ىذا عجائب ومن ٕ
 ضمن-فيو يقوؿ(. ٘:ص/ ىػ ٖٕٗٔ رمضاف ٛٔ-/ٔٙ العدد( )األياـ) جريدة في( الكتاني
 الوىابية األفكار مقاومة: )... -البوتشيشي الطرقي الجديد األوقاؼ وزير من يطلبها مطالب
 التي الفكرية( الفوضى) على للقضاء اإلعبلـ بأجهزة الدينية التوعية تكثيف طريق عن الهدامة

 السفاسف في الوقت وتضييع كافر، مشرؾ، األولياء، األضرحة، شرؾ، بدعة،: أحدثوىا
 المغرب في الموجودة واألضرحة الزوايا ترميم..المجانية الكتب طريق عن السعودية من المستوردة

 والهمزية البردة قصيدتي بإنشاد األصيلة المغربية العادة إحياء: )قاؿ ثم( الشعائر بها تقاـ ألنها
 كاف كما روحي جو لتكوين المناسبات في وكذا بالمساجد، الجمعة صباح في البوصيري لئلماـ
 المغربية المساجد عبر وغيرىا والمولد، والمعراج، الهجرة، مناسبات إحياء. من العهد عليو

 :القارئ أخي(. والزويا
 (.الخروج على عزمت إف زمانك ىذا الدجاؿ لؤلعور: فقل)

 يكتف ولم: )-البردة شأف في الشرعية المخالفات عن حديثو أثناء-كيبلني سيد محمد قاؿ ٖ
 مثلها يوضع لم شروطاً  لقراءتها وضعوا بل البردة، حوؿ قصص من اخترعوا بما المسلمين بعض
 يكوف وأف وإعرابها، ألفاظها تصحيح في والدقة القبلة، واستقباؿ التوضؤ،: منها القرآف، لقراءة
 أرادوا الذين الصوفية اختراع من كلو ىذا أف في شك وال. ذلك غير إلى بمعانيها، عالماً  القارئ
 الجنائز في ُتستدعى كانت البردة، بقراء عرفت فئة منهم ظهرت وقد للناس، قراءتها احتكار
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 البيت-قولو ذلك فمن ىناالضبلؿ في البردة  ذلك بعض إلى اإلشارة أحببت وقد
 .العدـ من الدنيا تخرج لم لواله*  من ضرورة الدنيا إلى تدعو وكيف :-األوؿ
 :وىو موضوع حديث من مستفاد عظيم منكر البيت ىذا من الثاني الشطر ففي

                                                                                                                                                  

 في عقدية قوادح)و(. ٖٓ/ٜٕ:ص( )البوصيري ديواف مقدمة) من(. معين أجر نظير واألفراح،
 (.البياف بمجلة ملحق كتاب من-ٜٓٔ:ص( )البوصيري بردة
 بن اهلل عبد شيخنا فهذا الطرقيين أسيادىم غلو ينكروف أنفسهم الصوفية نرى أف العجب ومن

 التي القبيحة األكاذيب ومن(: )٘ٔ/ٗٔ:ص الطالب إرشاد) كتابو في يقوؿ الصوفي الصديق
 رسوؿ حق في أدب، قلة وىذه ، غ للنبي خادماً  جبريل كاف(:قولهم...)معتقدىا كفر إلى تؤدي

 األنبياء عن المسلم كبلـ يكوف أف والواجب ، غ النبي على العلماء بعض فضلو قد عظيم،
 الكلمة، ىذه مثل نقص، أو جفوة فيها بكلمة يأتي وال واالحتراـ، األدب غاية في والمبلئكة،

 :البردة صاحب قوؿ ومثل
 

 خدـ على مخدـو تقديم والرسل بها األنبياء جميع وقدمتك
 :بقولي البيت ىذا أصلحت وقد... ومخدـو خادـ فيهم ليس إخوة، واألنبياء قبيح، وىذا

 قدـ من فيك لفضل وأكرموؾ*بها األنبياء جميع وقدمتك
 بعضهم األنبياء ألف فيو، شك ال خطأ ىذا(: )ٗٗ/ٖٗ/ٕٗ:ص( )البردة قصيدة نقد) في وقاؿ

، خادـ فيهم ليس بعض مع  خادماً  المفضوؿ يكوف أف يقتضي بعضهم، تفضيل وليس ومخدـو
 عليو جبريل أف الصوفية بعض يذكره ما جداً  القبيح الغلو ومن... النبوة في سواء ىم بل للفاضل،

 مرة، الحجاب وكشف ، غ النبي إلى بو فيأتي حجاب وراء من الوحي يتلقى كاف والسبلـ الصبلة
 عن العديدة بفضائلو غني ، غ والنبي وإليك منك: فقاؿ ، غ النبي ىو الوحي إليو يلقي الذي فإذا
 ومن(: )ٗٔ:ص( )اإلرشاد) في وقاؿ(. بمعتقده الكفر إلى المؤدي السخيف الكذب ىذا

 يتلقى جبريل كاف: المتصوفة جهلة بعض قوؿ: معتقدىا كفر إلى تؤدي التي القبيحة األكاذيب
 منك: فقاؿ الوحي، إليو يلقي غ النبي فوجد مرة الحجاب لو وكشف حجاب، وراء من الوحي
 (.وإليك
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 الصوفية وضعو الذي الحديث ىذا على نبو وقد ،ٔ(األفبلؾ خلقت لما لوالؾ لوالؾ)
 الضعيفة، األحاديث سلسلة من األوؿ في األلباني شيخنا كتبهم، بو وسودوا وأذاعوه

 .ٕ(لِيَػْعُبُدوفِ  إَّال َواإِلْنسَ  الِجنَّ  َخَلْقتُ  َوَما: )تعالى لقولو مخالف ذلك قبل ىو ثم
  :-الثاني البيت-جميعاً  األنبياء على غ النبي تفوؽ بياف في قاؿ ثم

 .ٔالديم من أورشفاً  البحر من غرفاً *  ملتمس اهلل رسوؿ من وكلهم
                                                           

 ،( ٛٛٗ/٘) الدالئل في والبيهقي( ٕٚٓ) الصغير في والطبراني ،( ٘ٔٙ/ٕ) الحاكم أخرجو ٔ
 عبد بو تفرد: الدالئل في البيهقي عنو قاؿ والحديث( ٖٚٗ/ٚ) دمشق تاريخ في عساكر وابن

 لعبد ذكرتو حديث أوؿ وىو اإلسناد، صحيح: الحاكم وقاؿ ضعيف وىو أسلم ابن زيد بن الرحمن
 واه، الرحمن وعبد موضوع، بل: بقولو الذىبي فتعقبو. الكتاب ىذا في أسلم بن زيد بن الرحمن

 الفهري مسلم بن اهلل عبد ترجمة في الميزاف في وقاؿ ىو من أدري ال الفهري مسلم بن اهلل وعبد
 في الجليلة القاعدة"  في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ وقاؿ اللساف في الحافظ وأقره باطل خبر

 قاؿ قد نفسو فإنو عليو، أنكر مما الحديث لهذا الحاكم ورواية( : ٜٙ ص" ) والوسيلة التوسل
 أبيو عن روى أسلم بن زيد بن الرحمن عبد: السقيم من الصحيح معرفة إلى المدخل"  كتاب في

 شيخ أي) قلت. عليو فيها الحمل أف الصنعة أىل من تأملها من على يخفى ال موضوعة أحاديث
 في األلباني العبلمة وقاؿ كثيرا، يغلط باتفاقهم ضعيف أسلم بن زيد بن الرحمن وعبد( : اإلسبلـ
 ،(ٖ٘ٛ) المرفوعة واألسرار ،(ٗٗ) المرفوعة آلثارا)  انظر وللمزيد موضوع،( ٕ٘) الضعيفة
 المجموعة والفوائد ،(ٛٗ) والتهاني ،(ٙٛ) الموضوعات وتذكرة ،(ٜٗٔ) المسلمين وتحذير

 والمصنوع ،(ٖٔ) والمشتهر ،(ٕ٘ٗ) المرصع واللؤلؤ ،(ٖٕٕٔ) الخفاء وكشف ،(ٖٔٓٔ)
 لها أصل ال التي األحاديث من النهى أولي تحذير، و (ٛٚ) الصغاني وموضوعات ،(ٕ٘٘)
 ( .ٗرقم حديث/ٔ)

 التي الغاية ىذه(: )ٓٓٔ/٘( )المناف كبلـ تفسير في الرحمن الكريم تيسير) في السعدي قاؿ ٕ
 لمعرفتو المتضمنة عبادتو، وىي ،إليها يدعوف الرسل جميع وبعث لها، واإلنس الجن اهلل خلق

 فإف تعالى، اهلل معرفة على متوقف وذلك. سواه عما واإلعراض عليو واإلقباؿ إليو واإلنابة ومحبتو،
 أكمل، عبادتو كانت بربو، معرفة العبد ازداد كلما بل. باهلل المعرفة على متوقف العبادة، تماـ
 الشيخ ذكره وما: قلت(. إليهم منو لحاجة خلقهم فما ألجلو، المكلفين اهلل خلق الذي فهذا

 .المبتدعة عند إال فيو غموض ال جلي واضح
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 وكيف البلحق الرسوؿ من وأخذوا نالوا قد السابقين والرسل األنبياء كل أف ومعناه
 العربي ابن قاؿ وقد المحمدي، النور أولية من مأخوذ ىذا أف: الجواب ذلك?

 .ٕ(النبيين خاتم مشكاة من يأخذ نبي آخر إلى آدـ لدف من نبي كل إف: )الحاتمي
                                                                                                                                                  

-(ٙٔ/٘ٔ:ص( )اإلسبلـ من ليست كتب) كتابو حاشية في-اهلل رحمو-مهدي محمود قاؿ ٔ
 مقلدة بو يستدؿ البيت ىذا إف(: )ٖٖ:ص( )الميزاف في البردة)بػ الموسـو كتابي في وكذا

 كما الحاؿ بلساف لهم العصمة يزعموف وبذلك! فيها ما جميع صحة على-لؤلسف ويا-المذاىب
 كل صرح فقد... األئمة ىؤالء جميع أعلنو لما خبلؼ ذلك كل! أئمتها في الفرؽ بعض تقوؿ
 السنة جمع عدـ بسبب - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ حديث من كثير عنو غاب أنو منهم

 والنسائي، داود، وأبي ومسلم، كالبخاري، الحديث علماء قبل من بعدىم جمعت إنما وقتهم، في
 عن لرجعوا اليـو جاءوا لو األئمة إف(: )الميزاف) في الشعراني قاؿ وقد...  ماجة، وابن والترمذي،

 قد شخصية آراء أقوالهم أف أيضاً  األئمة ىؤالء أعلن كما. السابق للسبب آرائهم من كثير
 وما! آراءىم خالف إذا بالحديث األخذ على المسلمين وحضو تقليدىم، عن ونهوا عنها، يرجعوف

 األئمة من واحد كل مذىب خالف التي المسائل جمع لما-العيد دقيق ابن العبلمة قالو ما أروع
 ىذه نسبة أف: )أولو في قاؿ ضخم، مجلد في واجتماعاً  انفراداً  فيها الصحيح الحديث األربعة

 يعزوىا لئبل معرفتها لهم المقلدين الفقهاء على يجب وأنو!! حراـ المجتهدين األئمة إلى المسائل
 األئمة، البوصيري بو يقصد لم البيت ىذا أف العلم مع(. ٜٜ:ص: الفبلني-!عليهم فيكذبوا إليهم

 والغلو الفاضح للجهل فيا(. اقتده فبهداىم: )تعالى قولو بدليل! قالو ما بعكس والحق األنبياء، بل
  !(.األخرؽ

 في تبعو ومن اإلتحادية شيخ النكرة عربي ابن ضبلالت من ظبللة على ننبو أف ىنا بنا يحسن ٕ
 .حذر على منها المسلم يكوف حتى المحمدية الحقيقة

 العالم ىذا روح باعتباره المخلوقات صور في يتجلى - عربي ابن عند -وتقدس تنزه اهلل كاف لما
 نظر في - فاإلنساف. وأكمل أعظم فيو الحق تجلي كاف المخلوقات، ىذه أعظم اإلنساف وكاف
 الحقيقة الصفات جمع حيث. الموجودات أرقى باعتباره الحق مجالي أكمل - عربي ابن

 والكوف الشريف، بالمختصر عربي ابن يسميو ولذلك األكبر، للعالم صورة فصار والخلقية،
 كل وجوده مرآة في انعكست الذي األصغر العالم فهو ومراتبو، الوجود حقائق لجميع الجامع

 فأكمل. والصفاتية األسمائية اإللهية الحضرة كماالت أو( . اهلل) األكبر العالم كماالت
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 الكامل واإلنساف. الكامل اإلنساف ىو للحق مظهر وأكمل الحق، ىو اإلطبلؽ على الموجودات
 على إال ىذا يصدؽ وال وأعظمو، تجل أكمل الحق، فيو تجلى الذي اإلنساف ىو عربي ابن عند

 بذلك عربي ابن يقصد وال. وسلم عليو اهلل صلى محمد ىو جميعا ىؤالء وأكمل. واألولياء األنبياء
. تعتبر التي القديمة األزلية المحمدية الحقيقة بو يقصد بل وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ شخص

 يسميها ولذلك لها صورا واألولياء األنبياء كاف التي أو واألولياء، األنبياء في ظهرت التي الروح
 ىي - عربي ابن نظر في -المحمدية فالحقيقة( . الرسل خاتم) الخاتم روح أو المحمدي بالروح
. معانيو بأخص الكامل والخليفة الكامل اإلنساف يعتبرىا بل الحق، فيو ظهر خلقي مجلى أكمل
 كل كاف فإذا فيو، المتجلية اإللهية والصفات األسماء عدد على متوقف عنده الشيء وكماؿ
 محمدا فإف لو، أرباب ىي التي اإللهية األسماء لبعض خاصا مجلى يعتبر الموجودات من واحد
 تلك لجميع الجامع األعظم لبلسم مجلى بأنو انفرد قد - عربي ابن عند - وسلم عليو اهلل صلى

( والصفات األسماء كماالت جمع) المطلقة الجمعية مرتبة لو كانت ولهذا. اهلل وىو األسماء،
 .األحدية الذات بو تعينت الذي األوؿ( التجلي) التعين ومرتبة
 ىي إنها قلت شئت وإف وظهر، الحق فيو تجلى شيء أوؿ ىي المحمدية الحقيقة أف ذلك ومعنى
 في المتجلي شيء، لكل الحاوي العقل صورة في تعيناتو من تعين أوؿ في لنفسو ظاىرا ذاتو الحق

 التعين مع الذات ىي) بأنها المحمدية الحقيقة الصوفية غبلة يعرؼ ولذلك. عاقل كائن كل
 أو المحمدية بالحقيقة بعده أتى ومن عربي ابن مقصود ىو ىذا( . األعظم االسم وىو األوؿ،
 ليس بل وسلم عليو اهلل صلى النبي شخصية عن تماما عندىم مختلف شيء وىي المحمدي الروح
 ولي أو الرسل من رسوؿ أو األنبياء من نبي وأي المحمدية الحقيقة بين كما على الصلة من بينهما

 تسليماتك وسبلمة صلواتك صلة أفض اللهم: )صلواتو إحدى في عربي ابن يقوؿ. األولياء من
 اإلنساني، النوع إلى المضافة التنزالت وآخر الرباني العماء من المفاضة التعينات أوؿ على

"  كاف عليو ما على اآلف وىو"  مدينة إلى"  ثاف شيء مع يكن ولم اهلل كاف"  مكة من المهاجر
َناهُ  َشْيءٍ  وَُكلَّ } وجوده، في الخمس اإللهية الحضرات عوالم محصي ـٍ  ِفي أْحَصيػْ  نقطة{ ُمِبينٍ  ِإَما
 في التي الهوية سر األكواف، بدوائر الجوالة األمر ونقطة كاف، ولما يكوف لما الجامعة البسملة

 المطلسم، الكنز وفاتحة األعظم، االسم كلمة. . وعارية مجردة شيء كل وعن سارية، شيء كل
 الكلمات بمواد الساري الرحماني والنفس. . . والربوبية العبودية بين الجامع االسم المظهر

 الصفاتي المقدس والفيض واستعداداتها، األعياف بو تعينت الذي الذاتي األقدس الفيض التامات،
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 ومنبع والصفات األسماء سماء في الذات شمس مطلع واستمداداتها، األكواف بو تكونت الذي
 ومركز. . . والواحدية األحدية قوسي بين الوحدة خط واإلضافات، النسب رياض في اإلفاضات

 شدة إال خفاؤه وال النور، إال حجابو ليس من يا رب يا اللهم. . . . والظاىر الباطن إحاطة
 المرشوش بالنور بصيرتي بها تكحل صبلة محمد سيدنا على تصلي أف. . . بك أسألك الظهور،

 معدومة أصلها في ىي كما األشياء وأرى يزؿ، لم ما وبقاء يكن لم ما فناء ألشهد األزؿ في
 ( .موجودة كونها عن فضبل الوجود رائحة تشم لم وكونها مفقودة،
 للحقيقة مساوية جعلها حتى المحمدية الحقيقة في وغلوه عربي ابن كفر النص ىذا من ويتضح
 :منها التي السابقة عباراتو في واضحا ىذا ويبدو. اإللهية

 صلى الرسوؿ وىو مكة من المهاجر أف أي. ثاف شيء معو يكن ولم اهلل كاف مكة من المهاجر -
 .اهلل كاف وسلم، عليو اهلل
 .( .اهلل) األعظم االسم كلمة -
 تعينت الموجودات أف ذلك ومعنى واستعداداتها األعياف بو تعينت الذي الذاتي األقدس الفيض -

 .عليها بفيضو وتحددت
 في عربي ابن يقوؿ عندما. الزائغ مذىبو لخدمة وتأويلها النصوص لي في خبثو مدى لنا يتجلى ثم

 يميز حتى ظهره -على مس( كن) تراب قبضة من آدـ اهلل قبض لما: " الكوف شجرة رسالة
 أصحاب من كاف ومن اليمين أصحاب من كاف من ظهره من فاستخرج الطيب من الخبيث
 صفاىا ثم زبدتها، بدت حتى ومخضها عنصرىا، صفوة( كن) شجرة من اعتصر ثم. الشماؿ

 نبينا نور منها خلق ثم الرحمة، بحر في غمسها ثم جوىرىا ظهر حتى ىدايتو، نور من عليها وألقى
 أصبل النور ذلك جعل ثم وعبل، أضاء حتى األعلى المؤل بنور زينو ثم وسلم، عليو اهلل صلى محمد

 ". الظهور في وآخرىم السطور في أولهم فهو نور، لكل
 الذي الفلسفي التركيب عن بعيد صوفي بأسلوب الفكرة ىذه صاغ قد ىنا عربي ابن أف وواضح

 الحبلج بسلفو متأثر ىذا في وىو المكية، والفتوحات الحكم فصوص وباألخص كتبو في نراه
 أنور نور األنوار في وليس ظهرت، نوره من وأنوارىم برزت، نوره من النبوة أنوار: " قاؿ حيث

، صاحب نور سوى القدـ من وأقدـ وأظهر  واسمو العدـ سبق ووجوده الهمم، سبقت ىمتو الكـر
 ىي فما عربي ابن عند المحمدية الحقيقة مفهـو ىو ىذا".  األمم قبل كاف ألنو القلم سبق

 عدة - عربي ابن عند -المحمدية للحقيقة كما والروحي المادي بالعالم عبلقتها وما خصائصها
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 ىي إذ العالم خلق مبدأ تعتبر المادي بالعالم صلتها ناحية فمن والروحي المادي العالم في وظائف
 الهباء الخلق بدء) عربي ابن يقوؿ كما شيء، كل منو وخلق شيء كل قبل اهلل خلقو الذي النور
 ذلك"  إلى بنوره تجلى سبحانو أنو) ويقوؿ ،( .الرحمانية المحمدية الحقيقة فيو موجود وأوؿ
 زوايا تقبل كما واستعداده قوتو حسب وعلى الهباء ذلك في شيء كل تعالى منو فقبل. . . الهباء
 نُورِهِ  َمَثلُ : }تعالى قاؿ. وقبولو ضوؤه يشتد النور ذلك من قربو قدر وعلى السراج، نور البيت

 حقيقة إال الهباء ذلك في قبوال إليو أقرب يكن فلم بالمصباح نوره فشبو{ ِمْصَباحٌ  ِفيَها َكِمْشَكاةٍ 
 الوجود، في ظاىر وأوؿ بأسره، العالم سيد فكاف بالعقل المسماة وسلم عليو اهلل صلى محمد
 وعين عينو، وجد الهباء وفي الكلية الحقيقة ومن الهباء ومن األزلي النور ذلك من وجوده فكاف
 صلتها ناحية ومن ،.أجمعين األنبياء وأسرار. طالب أبي بن علي إليو الناس وأقرب تجليو من العالم

 حقائق جميع نفسو في يجمع الذي الكامل لئلنساف كاملة صورة عربي ابن يعتبرىا باإلنساف
 الروحي بالعالم صلتها ناحية من أما. اإلنسانية والحقيقة الحقيقي آدـ يسميها ولذلك الوجود

 والعلم الوحي منبع فهي السواء على واألولياء لؤلنبياء وكشف وإلهاـ وحي كل مصدر فيعتبرىا
 إلى آدـ لدف من نبي فكل: " عربي ابن يقوؿ. واألولياء األنبياء عنو يأخذ الذي واألصل الباطني،

 بحقيقتو فإنو طينتو وجود تأخر وإف النبيين، خاتم مشكاة من إال يأخذ أحد من منهم ما نبي آخر
 األنبياء من وغيره! . والطين الماء بين وآدـ نبيا كنت: " وسلم عليو اهلل صلى قولو وىو موجود،

 المعصـو اإلماـ أو للقطب مشابهة المحمدية الحقيقة تكوف وبذلك".  بعث حين إال نبيا كاف ما
 مقصود ىو ىذا. الزماف ذلك قطب صورة في زماف كل في يتجلى الذي اإلسماعيلية الشيعة لدى
 السيما المتصوفة من سبقو بمن عربي ابن تأثر وقد. المحمدية بالحقيقة بعده أتى ومن عربي ابن

 يونانية فلسفات من سبقو ما كل من استفاد أنو كما المحمدي، النور بقدـ قولو في الحبلج
 لنصوص وتأويبلتهم والباطنية الشيعة لعقائد كاف كما. ونصرانية يهودية وعقائد ومصرية وىندية،
 عربي ابن ولكن ذلك بينا أف سبق كما. عربي ابن فكر في كبير نصيب الهدامة وآرائهم الشرع،

 من. عليها يعتمد أسس عن لو باحثا إسبلمية بصبغة المحمدية الحقيقة في مذىبو يصبغ أف حاوؿ
 ذات قدـ في الواردة األحاديث بو يستدؿ ما أكثر ومن الحديث، ونصوص القرآف آليات تأويل
: ويروى"  والطين الماء بين وآدـ نبيا كنت: " حديث مثل: حديث مثل وسلم عليو اهلل صلى النبي

 في وآخرىم الخلق في النبيين أوؿ كنت حديث ومنها"  طين وال ماء وال آدـ وال نبيا كنت" 
 عبد بن جابر عن الرزاؽ عبد مصنف إلى المنسوب النور حديث ومنها".  قبلهم بي فبدأ البعث
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 اهلل خلقو شيء أوؿ عن أخبرني وأمي، أنت بأبي اهلل، رسوؿ يا قلت: قاؿ - عنو اهلل رضي - اهلل
 من نبيك نور األشياء قبل خلق اهلل إف: " وسلم عليو اهلل صلى - النبي قاؿ كما األشياء? قبل

 وال قلم، وال لوح الوقت ذلك في يكن ولم اهلل، شاء حيث القدر في يدور النور ذلك فجعل نوره،
 أراد فلما إنسي، وال جني، وال قمر، وال شمس، وال أرض، وال سماء، وال ملك، وال نار، وال جنة
 :أجزاء أربعة النور ذلك قسم الخلق، يخلق أف
 .القلم: األوؿ الجزء من فخلق - ٔ
 .اللوح: الثاني ومن - ٕ
 .والنار الجنة: الثالث ومن - ٖ
 :أجزاء أربعة الرابع قسم ثم - ٗ
 .المؤمنين أبصار نور: األوؿ من فخلق( أ) 
 .باهلل المعرفة وىو - قلوبهم نور: الثاني ومن( ب) 
 الحديث. . . اهلل رسوؿ محمد اهلل، إال إلو ال - التوحيد وىو - أنسهم نور: الثالث ومن( ب) 

 نور خلق وتعالى تبارؾ اهلل إف: " قولهم حديثا ويعدونو الباب ىذا في الصوفية يسوقو ومما". . 
 اهلل يسبح عرشو أماـ عمود في وجعلو عاـ بألفي آدـ خلق قبل - وسلم عليو اهلل صلى - محمد

 وخلق - وسلم عليو اهلل صلى - محمد نور من - والسبلـ الصبلة عليو - آدـ خلق ثم ويقدسو
 ذكروه وما". .  - والسبلـ الصبلة عليو - آدـ نور من - والسبلـ الصبلة عليهم - النبيين نور

 .لو أصل فبل ثبوتو على يدؿ ما ىناؾ وليس توارثوه قوؿ مجرد ىو إنما حديثا ليس
 أف السابقة باألحاديث استداللو وراء من عربي ابن يريد: المحمدية الحقيقة في عربي ابن مناقشة

 مبدأ ىو نوره وأف الخلق قبل بحقيقتو موجودا كاف - وسلم عليو اهلل صلى - النبي أف يقرر
 لدف من نبي فكل: " عربي ابن يقوؿ، المحمدية الحقيقة في نظريتو بذلك ليقوى ومادتو الخلق

 فإنو طينتو وجود تأخر وإف النبيين، خاتم مشكاة من إال يأخذ أحد منهم ما نبي آخر إلى آدـ
 من وغيره"  والطين الماء بين وآدـ نبيا كنت: " وسلم عليو اهلل صلى - قولو وىو موجود بحقيقتو
 إال آخر عن منهم أحد يأخذ ال األنبياء فإف باطل كبلـ وىذا"  بعث حين إال نبيا كاف ما األنبياء

 ِإنَّا: }تعالى قاؿ كما التوراة باتباع أمروا الذين إسرائيل بني كأنبياء شريعتو باتباع مأمورا كاف من
{ . . َواأْلَْحَبارُ  َوالرَّبَّانِيُّوفَ  َىاُدوا لِلَِّذينَ  َأْسَلُموا الَِّذينَ  النَِّبيُّوفَ  ِبَها َيْحُكمُ  َونُورٌ  ُىًدى ِفيَها التػَّْورَاةَ  أَنْػَزْلَنا

 محمد، عن يأخذوا لم كما اآلخر عن أحدىم يأخذ فلم وعيسى وموسى إبراىيم وأما. اآلية. .( . 
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 َلَما النَِّبيّْينَ  ِميثَاؽَ  اللَّوُ  َأَخذَ  َوِإذْ : }تعالى قاؿ كما بو وآمنوا بو بشروا وإف وسلم، عليو اهلل صلى
 .اآلية{ . . .( . َولَتَػْنُصُرنَّوُ  بِوِ  لَتُػْؤِمُننَّ  َمَعُكمْ  ِلَما ُمَصدّْؽٌ  َرُسوؿٌ  َجاءَُكمْ  ثُمَّ  َوِحْكَمةٍ  ِكَتابٍ  ِمنْ  آتَػْيُتُكمْ 

 عليو أخذ إال األنبياء من نبيا اهلل بعث ما: )عنهما اهلل رضي - عباس وابن طالب أبي بن على قاؿ
 بعث لئن أمتو على الميثاؽ يأخذ أف وأمره ولينصرنو، بو ليؤمنن حي وىو محمد بعث لئن الميثاؽ
 كاف - وسلم عليو اهلل صلى - النبي أف عربي ابن واعتقاد (ولينصرنو بو ليؤمنن أحياء وىم محمد

 ىذا لبطبلف باطل اعتقاد"  والطين الماء بين وآدـ نبيا كنت"  حديث إلى استنادا موجودا بحقيقتو
 ال األشياء ألف المعنى نفس إلى يؤدى ال فإنو صحتو فرض وعلى وثبوتو صحتو وعدـ الحديث

 - حقيقتو تكن ولم وغيرىم األنبياء بين ذلك في فرؽ وال توجد، حين إال بحقائقها موجودة تكوف
 علمها اهلل أف بمعنى غيره حقيقة كانت ما إال يخلق أف قبل موجودة - وسلم عليو اهلل صلى

 التوراة في مكتوبا كاف فإنو غيره، من أعظم مشهورا واسمو خبره ظهور كاف لكن. وقدرىا
 - النبي عن سارية، ابن العرباض عن مسنده في أحمد اإلماـ روى كما ،.ذلك وقبل واإلنجيل

 في لمنجدؿ آدـ وأف النبيين لخاتم الكتاب أـ في اهلل عبد إني»: قاؿ - وسلم عليو اهلل صلى
 أنو رأت التي أمي ورؤيا قومو، عيسى وبشرى إبراىيم، أبي دعوة: ذلك بتأويل وسأنبئكم طينتو،
. . .  «عليهم اهلل صلوات النبيين أمهات ترى وكذلك الشاـ، قصور لو أضاءت نور منها خرج

: " قاؿ نبيا? كتبت متى لفظ وفي نبيا? كنت متى اهلل، رسوؿ يا قلت»: الفجر ميسرة وحديث
 اهلل صلى - النبي قوؿ في الناس من كثير يغلط ولهذا: )تيمية ابن قاؿ «والجسد الروح بين وآدـ
 نبيا? كنت متى اهلل رسوؿ يا قلت»: قاؿ ميسرة رواه الذي الصحيح الحديث في - وسلم عليو
 وجدت ونبوتو ذاتو أف فيظنوف.  «والجسد الروح بين وآدـ: قاؿ نبيا? كتبت متى - رواية وفي

َنا ِبَما: ). . }لو قاؿ وقد عمره من أربعين رأس على نبأه إنما اهلل فإف جهل وىذا حينئذ،  ِإلَْيكَ  َأْوَحيػْ
 وسلم عليو اهلل صلى - النبي أف قاؿ ومن{ . . . . اْلَغاِفِلينَ  َلِمنَ  قَػْبِلوِ  ِمنْ  ُكْنتَ  َوِإفْ  اْلُقْرآفَ  َىَذا

 نبوتو كتب اهلل أف المعنى وإنما المسلمين، باتفاؽ كافر فهو إليو يوحى أف قبل نبيا كاف -
 المولود رزؽ يكتب أنو أخبر كما فيو، الروح نفخ وقبل آدـ جسد خلق بعد وأعلنها فأظهرىا

 الجهاؿ من وكثير. . . . فيو الروح نفخ وقبل جسده، خلق بعد وسعادتو وشقاوتو وعملو وأجلو
 ويجعلوف"  طين وال ماء ال وآدـ" "  والطين الماء بين وآدـ نبيا كنت"  يرويو وغيرىم المصنفين

 ثبت وإذا". .  مقابلو ال الطين بعض الماء بل والطين الماء بين يكن لم وآدـ بعينو وجوده ذلك
 فقد واألرض السماوات خلق قبل بحقيقتو موجودا - وسلم عليو اهلل صلى - الرسوؿ كوف بطبلف
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 اسُتِمد ومنو العالم، يوجد أف قبل كاف قديماً  أزلياً  نوراً  للنبي إف) :الحبلج قبلو وقاؿ
 (.عليو األنبياء من السابقين أمد حيث وعرفاف علم كلُّ 

 الفاسي التجاني أحمد قاؿ حتى بعدىما أتى لمن الزندقة باب فَػَتح المعنى وىذا
 ىذا الناس أيها مناد وينادي المحشر في القيامة يـو منبر لو يوضع أف ترقباً : أنو مدعياً 
 في وسببها الكلمة وانظر. الصور في النفخ إلى أولها من الدنيا في ُممدكم كاف الذي

 .السفياني للطبيب(. األحمدية اإلفادة)
 :-الثالث البيت-البوصيري وقاؿ

                                                                                                                                                  

 الحقيقة إف قولو إف ثم. المحمدية الحقيقة في نظريتو عربي ابن عليو بنى أساس أكبر انهدـ
 عليو دليل ال قوؿ تعيناتو أوؿ في متعينا اهلل ىي أنها أو اإللو فيو تجلى مظهر أكبر ىي المحمدية

 قلنا ولو المخلوؽ، غير الخالق ألف وشرعا عقبل بطبلنو على قائم الدليل بل - كفر أنو فوؽ -
 كبلمو حاصل إذ عربي ابن بو يؤمن الذي وىو. أصبل خلق ىناؾ كاف لما المخلوؽ ىو الخالق بأف

 وسبب العالم خلق مبدأ بأنها المحمدية الحقيقة عن وقولو العالم، بقدـ والقوؿ الخلق إنكار
 في كما والعرش الماء ىو العالم خلق مبدأ أف بينت التي الشرعية للنصوص مصادـ قوؿ. وجوده

ـٍ  ِستَّةِ  ِفي َواأْلَْرضَ  السََّماَواتِ  َخَلقَ  الَِّذي َوُىوَ : }تعالى قولو  .اآلية{ . اْلَماءِ  َعَلى َعْرُشوُ  وََكافَ  أَيَّا
 خلق ثم الماء على عرشو وكاف قبلو، شيء يكن ولم اهلل كاف»: وسلم عليو اهلل صلى - وقولو

 من الغاية أف القرآف بين كما. الحديث. . . ".  «شيء كل الذكر في وكتب واألرض السماوات
ْنسَ  اْلِجنَّ  َخَلْقتُ  َوَما: }تعالى قاؿ شرع، بما اهلل يعبد أف ىي الخلق  ابن وقوؿ{ لِيَػْعُبُدوفِ  ِإالَّ  َواإْلِ
 الوحي ينفي قوؿ الباطن بالعلم واألولياء األنبياء أمدت التي ىي المحمدية الحقيقة بأف عربي

 والنتيجة. نبي كل على الملك بو نزؿ الذي الوحي على متوقفة والرسالة النبوة إذ والرسالة، والنبوة
 ابن واتخذ. اآلخر واليـو ورسلو وكتبو ومبلئكتو باهلل الكفر ىي إليها يصل أف عربي ابن يريد التي

 عز باهلل مساواتو بدرجة - وسلم عليو اهلل صلى - الرسوؿ في الغلو. ذلك تحقيق سبيل في عربي
 االتباع بين الرسوؿ محبة كتاب انظر ىػ. ا كبيرا علوا الظالموف يقوؿ عما اهلل تعالى وجل،

 .(بعده وما ٕٕٚص) واالبتداع
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 .ٔواحتكم فيو مدحاً  شئت بما واحكم*  نبيهم في النصارى ادعتو ما دع

                                                           

 كثيرة، الغلو أنواع أف المعلـو ومن: )البيت ىذا منتقداً  حسن بن الرحمن عبد الشيخ قاؿ ٔ
 األوثاف بعبادة قبلهم أشركوا األمم ألف النصارى، قوؿ في ينحصر وال لو، ساحل ال بحر والشرؾ

 إنو: -غالباً -المسيح في النصارى قالت ما إلهو في قاؿ من فيهم وليس كذلك، الجاىلية وأىل
 معو عبدوىا لكن هلل، ملك آلهتهم أف معترفوف كلهم بل ثبلثة، ثالث أو اهلل، ابن أو اهلل،

 في قولو أف على األبيات بهذه المفتونوف الجهلة فيحتج تنفعهم أو لهم تشفع أنها العتقادىم
 ىذا ببيتو فتح قد وىو البيت، بهذا الغلو من َمْخَلص( نبيهم في النصارى ادعتو ما دَعَ : )منظومتو

( السنية الدرر)-(الثبلثة األقواؿ ىذه على مقصور الغلو أف بجهلو العتقاده والشرؾ الغلو باب
 محمد قاؿ: عاصم أبو قاؿ-(ٛٛ:ص/دحبلف الشيخ وسوسة من اإلنساف صيانة)و( ٔٛ/ٛٗ/ٜ)

 من يحظر ال أنو زعموا الناس، من كثير فيها أخطأ مسألة ىذه(: )الصيانة) حاشية في رضا رشيد
 :البوصيري قاؿ كما واأللوىية بالربوبية وصفو إال غ النبي تعظيم

 واحتكم فيو مدحاً  شئت بما واحكم*  نبيهم في النصارى ادعتو ما دع
 :معناه وفي
 قولوا شئتم ومهما مادحيو، يا* نبيهم في النصارى مقاؿ دعوا

 الدعاء ومنو تعالى، باهلل يختص ما وىو كفر أحدىما: نوعاف المشروع غير التعظيم أف والحق
 المروية غير والمعجزات اآليات واختراع كالكذب معصية واآلخر. الشدائد في واالستغاثة
 حديث لمعنى ومغالطة لبس في الغبلة من وأمثالو البوصيري وقع لقد-(كثير وىو القوية باألسانيد
 المنهي اإلطراء أف فزعموا(. مريم ابن النصارى أطرت كما تطروني ال( )ٖ٘ٗٗ:رقم) البخاري

 سائغ فهو ذلك عدا وما مريم ابن النصارى إلطراء المماثل اإلطراء ىو الحديث ىذا في عنو
(. ورسولو اهلل عبد: فقولوا عبده أنا إنما: )غ قولو فإف قولهم، يردّ  الحديث آخر أف مع مقبوؿ،

 تؤوؿ مدحو في والمبالغة يكذب، ال ورسوؿ يعبد، ال عبد فهو ، غ اهلل رسوؿ تجاه للوسطية تقرير
: غ قولو في الكاؼ حرؼ أف يُعلم وبهذا- غ -عيسى في الغلو من النصارى فيو وقع ما إلى

 لهذا شرحو في الجوزية ابن ويقوؿ.النصارى بالغت كما أي التعليل، كاؼ ىي( أطرت كما)
 ادعتو ما نبينا في ادعى أحداً  نعلم ال ألنا وقوعو، الشيء عن النهي من يلـز ال: )-الحديث
 لماّ  جبل بن معاذ حديث في وقع ما يظهر فيما النهي سبب وإنما - غ -عيسى في النصارى
 النهي إلى فبادر ذلك فوؽ ىو بما غيره يبالغ أف خشي فكأنو ونهاه، فامتنع لو السجود في استأذف
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 البوصيري عن الغلو تهمة يرفع أنو شيوخنا من كثير من سمعت البيت وىذا
 ادعاء على مقصوراً  ليس األمر ألف وذلك للغلو، الباب يفتح بأنو بعضهم راجعت وقد

 َكَما ُتْطُروِني ال: )غ قاؿ وقد الصوفية، فيو وقع ما الغلو صور من ىناؾ بل األلوىية
 وىذا ،البخاري رواه(. َوَرُسولُوُ  اللَّوِ  َعْبدُ  فَػُقوُلوا َعْبُدهُ  َأنَا َوِإنََّما َمْرَيمَ  اْبنَ  النََّصاَرى َأْطَرتِ 
. الغيب يعلم كاف غ أنو زعمهم وىو اإللهية دعوى دوف الصوفي الغلو من مثاؿ

 ِعْلمُ  ِعْنَدهُ  اللَّوَ  ِإفَّ ) : قاؿ كما بها اهلل استأثر التي الخمسة حتى يعلم كاف أنو وزادوا
 كما عند البخاري ومسلم  والسبلـ الصبلة عليو وقاؿ ،(ٖٗ: )اآلية لقماف،( السَّاَعةِ 

 العزيز عبد زعم فقد الحد ىذا عند وقف األمر وليت( اهلل إال يعلمهن ال خمس في)
 ليس ىذا أف قرر أف بعد العزيزية األربعوف: كتابو مقدمة في الغماري الصديق بن

 .أيضاً  الخمس يعلموف أمتو من، ٔاألقطاب كاف بل غ بالنبي خاصاً 
                                                                                                                                                  

( ٜٗٔ/ٕٔ( )الباري فتح: )التالية بالكتب فعليو ذكرنا ما على الزيادة شاء ومن(. لؤلمر تأكيداً 
 محبة)و ،(ٖٕٙ:ص) الشيخ آؿ لصالح( مفاىيمنا)و للعثيمين(. ٖٙٚ/ٔ( )المفيد القوؿ)و

( البوصيري ديواف: )انظر وللزيادة(. ٜٗٔ/ٖٜٔ:ص( )القوادح) من ،(ٕٛٓ:ص( )الرسوؿ
 (.ٖٙ/ٖ٘/ٖٗ/ٖٖ/ٕٖ/ٖٔ/ٖٓ:ص)

 عن العظمى الخبلفة وىي: )-(المعاني جواىر) في كما-القطبانية عن التجاني أحمد قاؿ ٔ
 تصريف في خليفة ىو كاف إلهاً  الرب كاف حيثما وتفصيبًل، جملة الوجود جميع في مطلقاً  الحق

 والخلق، الحق بين العظمى بالبرزخية قيامو ثم تعالى اهلل ألوىية عليو من كل في وتنفيذه الحكم
 في الحق عن ونيابتو وتوليو القطب بحكم إال الحق من كاف من كائناً  شيء الخلق إلى يصل فبل

 الوجود ذرات من ذرة كل في بروحانيتو الوجود في قيامو ثم محلها إلى قسمة كل وتوصيل ذلك
. واحتكم فيو شئت بما-أخي-واحكم القطبانية في الصوفية كبار كبلـ ىذا(. وتفصيبلً  جملة
 :الفاسي الرحمن عبد قالو ما األثافي وثالثة

 السما مقامة أعلى مقامات**  انتمى بمكة واحد الغوث
 ذىبوا بشاـ ميم والبدال**  نسبوا بمصر عينٌ  والنجبا
 رووا يا العراؽ إلى رجالهم**  أتوا بمغرب سين والنقبا

 أربعة أوتاد الجوانب وفي**  سبعة أقطاب األقاليم وفي
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 :الرابع البيت
 .الرمم دارس يُدعى حين اسُمو أحيى*  ِعَظماً  آياتُو قدرَه ناسبت لو

 إذا اسمو لكاف تناسبو كانت ولو قدره، من وأحط أقل معجزاتو: أي آياتو أف يعني
 غ ومعجزاتو آياتو من فإف قبيح غلو وىذا رميم، وىي العظاـ يحيي -الداعي دعاه

 ، غ النبي قدر يناسب ال القرآف إف: يقوؿ أف لمسلم يحل وكيف العظيم القرآف
 تحيي ال الداعي بها دعا إذا األعظم اسمو رأسها وعلى الحسنى اهلل أسماء وىذه
 .تخلفو لن موعداً  لذلك ألف الرمم، دارس

  :-الخامس البيت-قاؿ ثم
 .وملَتِثم منو لمتنِشقٍ  طوبى*  أعظَمو مسّ  ترباً  يعدؿ طيبَ  ال

 طيب حتى الطيوب، جميع من أفضل والسبلـ الصبلة عليو قبره تراب طيب جعل فقد
 القبر بأف التصريح إلى ببعضهم حدا ما وىذا الجنس، لنفي( ال) ألف الجناف، تراب

 صرح بل بقعة، كل ومن الجنة ومن الكعبة من أفضل فهي اهلل عند بقعة أفضل النبوي
 السلف أئمة اتفق وقد... العرش من أفضل السبلـ عليو قبره أف والنقشبندية، الرفاعية
 على الرد في تيمية ابن اإلجماع حكى يُقبَّل، وال غ قبره يمس ال أنو الصالح

 .ٔاألخنائي

                                                                                                                                                  

 وأصناـ صنمًا،( ٖٓٙ) قريش فأصناـ قريش، كفار أصناـ تفوؽ ىذا على الصوفية فأصناـ
 إليو المشار وىو ،(ٓٚ) عددىم فالنجباء: الحسابية العملية وإليكم. صنماً ( ٖٔٗ) الصوفية

. الشاـ في وىم( ميمٌ : )برمز إليو المشار وىو( ٓٗ) عددىم والبدال. مصر في وىم( َعْينٌ : )برمز
( ٓٔ) عددىم والرجاؿ. المغرب في وىم ،(سينٌ : )برمز إليو المشار وىو( ٖٓٓ) عددىم والنقباء

: بقولو إليو المشار وىو(. ٚ) عددىم واألقطاب. العراؽ في وىم( يا: )برمز إليو المشار وىو
 أوتاد الجوانب وفي: )بقولو إليو المشار وىو(. ٗ) عددىم واألوتاد(. سبعة أقطاب األقاليم وفي)

 (.أربعة
 الذين إف(: )ٖٚٔ:ص) والوسيلة التوسل في الجليلة، القاعدة في تيمية ابنشيخ اإلسبلـ  قاؿ ٔ

 يدعوف الذين المشركين من قبورىم، وغير قبورىم، عند موتهم، بعد والصالحين األنبياء يدعوف
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 من اآليتين ذكر ثم. أرباباً  والنبيين المبلئكة اتخذوا والذين الكواكب، يدعوف كالذين اهلل، غير
 سورة من وآيةً (. ٚ٘/ٙ٘: )رقم اإلسراء سورة من واآليتين(. ٓٛ/ٜٚ: )رقم عمراف آؿ سورة
: قاؿ ثم( ٛٔ: )رقم يونس سورة ومن(. ٕٕ: )رقم سبأ سورة من وأخرى(. ٖ: )رقم الزمر

 يدعى أف ينهى القرآف، في كثير ىذا ومثل! المشركين? وصنيع صنيعهم بين الفرؽ ما والسؤاؿ
 من يطلب ما بخبلؼ شرؾ، ىذا فإف غيرىم، أو األنبياء، أو المبلئكة، من كاف ولو اهلل، غير

 وامتثلوا بالشرؾ أمرىم اهلل أف الرافضي الرضوي زعم وقد(. والشفاعة الدعاء من حياتو في أحدىم
 تعالى اهلل إال عليها يقدر ال أموراً -السبلـ عليهم-القبور أصحاب من الشيعة طلب أما: )أمره

 واسمعوا(. تعالى ألمره امتثاالً  نجاحها في إليو وشفعاء اهلل وبين بينهم وسائط جعلهم إال ىو فليس
 عبادة في أو بإلهين القوؿ في يتمثل الشرؾ إف: )فيقوؿ الروافض عند الشرؾ معنى يبين الخميني

 أسراره كشف-لئللو صورة أو إلو منهما كبلِّ  أف أساس على كوكب أو وثن عبادة أو ربين
(. ٜٗ:ص أسراره كشف-شركاً  ليس الصخر أو الحجر من الحاجة طلب: )قاؿ وقبلو(. ٙٛ:ص

 كفراً  ليس ذلك فإف اهلل أمر وإطاعة اهلل أجل من قبر أو تراب على السجود تم إذا: )أيضاً  وقاؿ
 اهلل خلق أضل وىم الفبلسفة أقواؿ إلى لجأ ثم(. ٗٚ:ص أسراره كشف-لئللو وتعبد توحيد بل
 طلب فإف القدامى الروح فبلسفة إلى واستناداً : )فيقوؿ شركو على دليبلً  ليجعلو اإللهيات باب في

 لن آخر جماد أي أو حجر أو خشب كقطعة الموت بعد يصبح والذي والنبي اإلماـ من الشفاعة
( ع) الحسين قبر زار من: )قاؿ محمد بن جعفر أف وزعموا(. ٜٗ:ص أسراره كشف-مشركاً  يعد
 وقاؿ(. ٔٗٔ:ص الصالحين ضياء-عرشو في اهلل زار كمن كاف بحقو عارفاً  عاشوراء يـو

 :شاعرىم
 معناىا مثل معنىً  لمكة فما بمغناىا سبعاً  فطف الطفوؼ ىي

 ألدناىا أعبلىا وطأطأ دانت لها الشداد السبع ولكنها أرض
 الخطيب الدين لمحب المنتقى ىامش عن-ٖٙٙٔ/محـر/ٓٔ اإليرانية( إسبلـ جريدة: )انظر
 مبرورة حجة سبعوف لو كاف( ع) علي ولدي قبر زار من(: )ع) جعفر بن موسى قاؿ(. ٔ٘:ص
 كمن كاف قبره عند بات ومن حجة ألف وسبعين نعم،: قاؿ!!! مبرورة حجة سبعين: الراوي قاؿ
 للقمي( ٕ٘ٚ( )الجناف مفاتيح) وفي(. ٚٙ٘:ص للجوىرجي الصالحين ضياء-عرشو في اهلل زار
 الحجاج ثواب لو وكاف ذنوبو عنو ذىبت: )رمضاف من يـو أوؿ في الحسين زيارة فضل في

( ع) الحسين قبر زوار عرؽ من يخلق اهلل إف: -ٖٛٗ:ص) في وزاد-السنة تلك في والمعتمرين
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 تقـو أف إلى( ع) الحسين قبر ولزوار لو ويستغفروف اهلل يسبحوف ملك ألف سبعين قطرة كل من
 عند الحديث روي فلما. حجة ألف لو كتب قبري زار من: الرضا قاؿ-ٚٙ٘:ص وفي. الساعة
 أف/ ٖٛٗ:ص وفي-بحقو عارفاً  زاره لمن حجة ألف وألف واهلل إي: قاؿ( ع) المتقي محمد
 كتب إال قدماً  يرفع لم الفرات من واغتسل فتوضأ( ع) الحسين قبر أتى من: قاؿ محمد بن جعفر

 ألف حج من كأجر قبره عند ركعة وأجر اهلل سبيل في بدمو كالمتشحط وكاف وعمرة حجة لو اهلل
 نبي مع مرة ألف اهلل سبيل في وقف وكأنما رقبة ألف اهلل سبيل في وَعَتقَ  عمرة وألف حجة
 غ الرسوؿ أف يزعموف الذي اليـو-الغدير يـو الزواؿ قرب صلى من(: )ٖٚٗ:ص) وفيو(. مرسل
 ألف مائة ثواب لو كتب ركعتين-كلهم والصحابة الشيخاف بو غدر لكن خليفة فيو علياً  نصب
 لجعفر ونسبوا(. وعافية يسر في وأخراه دنياه حوائج اهلل يقضي أف ويوجب عمرة ألف ومائة حجة

 ألف مائة خطوة بكل لو كتب( ع) طالب أبي ابن علي قبر إلى مشى من: )قاؿ أنو محمد ابن
 ثواب لو وكتب حاجة ألف مائة لو وقضى درجة ألف مائة لو ورفع سيئة ألف مائة عنو ومحي حسنة

 من كل ثواب لو ويكتب سعيو مشكور ذنبو مغفور أىلو إلى ورجع قتل أو مات وشهيد صديق كل
 سبعوف ليلة كل يزوره بلى: قاؿ ?!!!المبلئكة من يزوره من كل: الراوي فقاؿ المبلئكة من يزوره
 أف أحب من: )قاؿ أنو وزعموا(. ٖٕٗ:ص ألف مائة: قاؿ القبيلة? كم:فقاؿ المبلئكة من قبيلة

 شعباف من النصف في( ع) الحسين قبر فليزر نبي ألف وعشروف وأربعة نبي ألف مائة يصافحو
 أف(: )ٛ٘٘:ص الجناف مفاتيح) وفي(. لهم فيؤذف زيارتو في اهلل يستأذنوف األنبياء أرواح فإف

 وقاؿ( ع) الحسين قبر وتزوراف الجمعة ليلة واألرض السماء بين ىودجين تركباف وخديجة فاطمة
 يديك بين ومثل اغتسل: عنهم بعيد وىو األئمة قبور يزور أف أراد فيمن المجلسي باقر عبلمتهم

 مرتضى وذكر(. بطولو الدعاء وقل بقلبك وتوجو قف ثم الشريف اسمو عليو واكتب القبر شبو
 يعز: قائبلً  الرأس منهم فطلب الحسين رأس حامبلً  الشاـ إلى قادماً  راكباً  رأى راىباً  أف: )الحسني

 اهلل رسوؿ جدؾ لقيت إذا اهلل عبد أبا يا ولكن بنفسي أواسيك ال أف اهلل عبد أبا يا علي واهلل
 علياً  وأف ورسولو عبده محمداً  أف وأشهد لو شريك ال وحده اهلل إال إلو ال أف أشهد أني لي فاشهد

 ىذا على عثر وقد الصباح أصبح حتى-يبكي وىو-الرأس ىيئة على الراىب ونحت: قاؿ اهلل ولي
 كل تعرض كانت صورة عنو( إيراني محسن) نسخ وقد اإليطالي المتحف في اآلف وىو النحت

 الكراـ للقراء التعليق وأترؾ(. واحدة ساعة لمدة الشريف الحسين مرقد صحن في عاشوراء يـو
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 :السادس البيت قاؿ ثم
 .بالّذَمم الخلق أوفى وىو محمداً *  بتسميتي منو ذمة لي فإف

 تكوف والذمة العهد وإنما التسمية، بمجرد ذمة وال عهد ألحد يكوف ولن العهد والذمة
 ومبلحدة فساؽ وفيهم محمد باسم تسموا أمتو من المبليين فإف وإال والطاعة باإليماف

 التسمية فضل في وردت أحاديث البيت ىذا نسج في والسبب شك، ببل ومجرموف
 يصح ال موضوعة األحاديث تلك فإف بالحديث، جاىل والبوصيري وأحمد، بمحمد

 . الموضوعات في المؤلفوف عليو نص كما شيء، منها
 :السابع البيت قاؿ ثم
 .ُيَضم لم منو جواراً  ونلت إال*  بو واستجرتُ  ضيماً  الدىر سامني ما
 تسبوا ال) البخاري ومسلم لحديث حراـ، وىو الدىر، سب البيت ىذا ضم قد

 ومن ،ٔلمخلوؽ تصرؼ ال واالستغاثة االستعاذة، وىي غ بالنبي واالستجارة ،(الدىر
 .ٔ(باهلل فاستعن استعنت وإذا: )ولحديث( نستعين وإياؾ: )لقولو أشرؾ فقد فعل

                                                                                                                                                  

(. معلم? بدوف عقيدتك تفهم كيف: )كتابي من انتهى!! السمجة األمور ىذه على
 (.ٕٔ/ٔٔ/ٓٔ:ص)

 الغوث أف يعتقدوف الذين الصوفية كتب إلى فليرجع بالبشر البشر استغاثات يعرؼ أف أراد ومن ٔ
 األزؿ، في اهلل قدره الذي القدر يغير أف وباستطاعتو الكوف، ىذا في ما كل يعلم أف باستطاعتو

 اهلل عن يتلقاه خاصاً  علماً  للغوث وأف كربو، عنو ويفرج بو، واستغاث ناداه من كل يسمع وأنو
 البر في وما والهواء والماء الشجر أوراؽ على مكتوب ىو ما على مطلع وأنو مباشرة، ورسولو
 في لهم يقع مما والجاف اإلنساف حياة في وما السماء قبة صفحة على مكتوب ىو وما والبحر
 كفرىم في طويلة والبلئحة الغيب، من يشاء ما على وأطلعو اصطفاه اهلل وأف واآلخرة، الدنيا

 كلو والكتاب بعدىا وما(. ٗ٘ٔ/ٕٕ٘:ص( )اإلبريز: )بكتاب فعليو يصدؽ لم ومن جرار والحبل
 محيي األكبر الشيخ كبلـ من الفرد الغوث والقطب الكامل اإلنساف)و.خالصة وثنية عقيدة يضم
 وبرىاف األولياء تاج مناقب في الخاطر تفريج)و. العزب محمود لمحمود(. عربي ابن الدين

 أمين لمحمد( النقشبندية مناقب في السرمدية المواىب)و(. الجيبلني القادر عبد الشيخ األصفياء
(. ٘ٗٔ/ٔ) للشعراني( المنن لطائف)و(. ٙ٘ٔ/ٔ( )المعاني جواىر بهامش الرماح)و. الكردي
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 :الثامن البيت قاؿ ثم
 .مسَتلم خير من النََّدى استَػَلْمتُ  إال*  يده من الدارين غنى التمستُ  وال
: تعالى لقولو مخالف وىذا السبلـ، عليو يده من واآلخرة الدنيا غنى يطلب ىو فها

 يتبرأ أف غ وأُِمرَ (واعبدوه الرزؽ اهلل عند فابتغوا: )وقولو( اهلل فمن نعمة من بكم وما)

                                                                                                                                                  

 وأثرىا الصوفية عند العقدية االنحرافات مظاىر: )انظر..للمنوفي(. ٕٕٗ/ٕ( )األولياء جمهرة)و
 .(٘ٛٔ: إلى/ ٖٛ/ٔ( )اإلسبلمية األمة على السيء

 اهلل احفظ كلمات أعلمك إنى غبلـ يا) مرفوعا عنهما اهلل رضي عباس ابنجزء من حديث  ٔ
 األمة أف واعلم باهلل فاستعن استعنت وإذا اهلل فاسأؿ سألت إذا تجاىك تجده اهلل احفظ يحفظك

 أف على اجتمعوا وإف لك اهلل كتبو قد بشىء إال ينفعوؾ لم بشىء ينفعوؾ أف على اجتمعت لو
 أخرجو( الصحف وجفت األقبلـ رفعت عليك اهلل كتبو قد بشىء إال يضروؾ لم بشىء يضروؾ

 رقم ٚٙٙ/ ٗ) والترمذي ،(ٕٗٓٛ رقم ،ٖٚٓ/ ٔ) و( ٜٕٙٙ رقم ،ٖٜٕ/ ٔ) أحمد
 ،ٖٕ/ ٓٔ) المختارة في والضياء ،(ٖٕٗٔٔ رقم ،ٖٕٔ/ ٔٔ) الكبير في والطبرانى ،(ٕٙٔ٘

 ،(ٖٖٓ/ ٛ) الكامل في عدي وابن ،(ٜٖٚ/ ٖ) و( ٛٚٔ/ ٖ) الضعفاء في والعقيلي( ٖٔ رقم
 اإلعتقاد في والبيهقي ،(ٕٓٓ/ ٕ) بطة وابن ،(ٗٔٙ/ ٗ) السنة أصوؿ شرح في والبللكائي

 وقاؿ محفوظ، غير: عدي ابن عنو قاؿ والحديث وغيرىم،( ٕ٘ٔ/ ٗٔ) والخطيب ،(ٛ٘ص)
 وقاؿ لينة، بأسانيد وسلم عليو اهلل صلى النبي عن وغيره عباس بن عن يروى المتن وىذا: العقيلي

 غير بأحاديث يحدث سليماف بن نوفل فيو( ٜٜٓٔ/ ٗ) الحفاظ ذخيرة في القيسراني ابن
 شيخ وقاؿ الترمذي، فصححو غيرىم وخالفهم عدي، ابن قالو ضعيفا يكوف أف ويشبو محفوظة
 والحكم العلـو جامع في رجب ابن وقاؿ مشهور، معروؼ( ٕ٘) والوسيلة التوسل في اإلسبلـ

 السخاوي وقاؿ ،(ٕٖٚ/ ٔ) الخبر الخبر موافقة في حجر ابن وحسنو جيد، حسن( ٜ٘ٗ/ ٔ)
 ،(ٖٙٙ/ ٔ) الخفاء كشف في العجلوني وحسنو شاىد، ولو حسن( ٛٛٔ) المقاصد في

 المسند، تحقيق في شاكر الشيخ وصححو ،(ٕٖٕ٘) المشكاة في األلباني العبلمة وصححو
 ليس مما المسند الصحيح في الوادعي لغيره وصححو المسند، تحقيق في األرنؤوط صححو وكذا

 .شواىد لو صحيح(: ٚٗ/ ٗ) كثير ابن تفسير صحيح في العدوي وقاؿ( ٜٜٙ) الصحيحين في
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 عندي لكم أقوؿ ال قل) ملك، وأنو اهلل، خزائن عنده وأف الغيب، علم دعوى من
 (.إلي يوحى ما إال أتبع إف ملك إني لكم أقوؿ وال الغيب أعلم وال اهلل خزائن
 :التاسع البيت عن وقاؿ

 .الَقَسمِ  مبرورةَ  نسبةً  قلبو من*  لو إف المنشق بالقمر أقسمت
 أوَ  َكَفرَ  فَػَقدْ  اللَّوِ  بِغَْيرِ  َحَلفَ  َمنْ ) الحديث وفي اهلل، بغير الحلف ترى كما ففيو

 تأويل ينفع وال األكبر، من البوصيري سلم إف األصغر الشرؾ من وىذا، ٔ(َأْشَرؾَ 

                                                           

 والترمذى ،(ٕٚٓٙ رقم ،ٕ٘ٔ/ ٕ) وأحمد ،(ٜٙٛٔ رقم ،ٚ٘ ٕ ص) الطيالسى أخرجو ٔ
 رقم ،ٗٗ/ ٗ) عوانة وأبو ،(ٕٖٔ٘ رقم ،ٖٕٕ/ ٖ) داود وأبو ،(ٖ٘٘ٔ رقم ،ٓٔٔ/ ٗ)

 والبيهقى ،(٘ٗ رقم ،٘ٙ/ ٔ) والحاكم ،(ٖٛ٘ٗ رقم ،ٜٜٔ/ ٓٔ) حباف وابن ،(ٜٚٙ٘
 الترمذي، حسنو والحديث( ٕ٘ٓ رقم ،ٖٖٔ/ ٔ) والضياء ،(ٜٗٔٙٔ رقم ،ٜٕ/ ٓٔ)

 وصححو ،(ٕٜٕٔ/ ٖ) الذمة أىل أحكاـ في القيم ابن وصححو الذىبي، وأقره الحاكم وصححو
 ،(ٖٔٗ/ ٔ) الفاروؽ مسند في كثير ابن وصححو ،(ٛ٘ٗ/ ٜ) المنير البدر في الملقن ابن

: المسند تحقيق في شاكر أحمد الشيخ وقاؿ الترمذي، صحيح في األلباني العبلمة وصححو
 في الوادعي وصححو ،(٘ٗ/ ٔ) فتاواه مجموع في باز ابن العبلمة وصححو صحيح، إسناده

 ظاىرىا معلة أحاديث في وقاؿ عاد ثم ،(ٖٗٚ) الصحيحين في ليس مما المسند الصحيح
 منقطع ولكنو الصحيح، رجاؿ وجدتهم سنده إلى نظرت إذا الحديث ىذا(: ٕٛٙرقم) الصحة

 اهلل عبد أبو أخبرنا عمر، بن من عبيدة بن سعد يسمعو لم مما وىذا(: ٜٕصٓٔ) البيهقي قاؿ
 بن محمد ثنا أبي حدثني حنبل بن أحمد بن اهلل عبد ثنا القطيعي ىو جعفر بن أحمد أنبأ الحافظ

 عنهما اهلل رضي عمر بن اهلل عبد عند كنت: قاؿ عبيدة بن سعد عن منصور عن شعبة ثنا جعفر
 جاء فقاؿ فزعا الكندي فجاء قاؿ المسيب بن سعيد فأتيت كندة من عنده رجبل وتركت فقمت

 بأبيو يحلف كاف عمر فإف الكعبة برب أحلف ولكن ال قاؿ بالكعبة احلف فقاؿ رجل عمر بن
 فقد اهلل بغير حلف من فإنو بأبيك تحلف ال وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ
 ومحمد( ٜٙصٕج" )أحمد مسند" في كما الكندي محمد أنو المجهوؿ بياف وجاء. أشرؾ

 حاتم أبو قالو مجهوؿ، وىو( ٕٖٔصٛج) حاتم أبي البن" والتعديل الجرح" في ترجمتو الكندي
 (.ٜٕٗ/ ٓٔ) ،(ٖٕٗ ،ٕٙٚ/ ٜ) المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط قاؿ وكذا ىػ. ا
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 يجري ىذا فإف القمر، برب أقسمت: أي مضاؼ حذؼ على الكبلـ بأف المتأولين
 .سخيف وىذا َقَسم، كل في
  :العاشر البيت عن قاؿ ثم
 . القدـ زلة يا فقل وإال فضبلً *  بيدي آخذاً  معادي في يكن لم إف

 كما مجرد كفر وىذا المعاد، يـو الشدائد أعظم لكشف المدعو الرسوؿ جعل فقد
، ابن يقوؿ  الشفاعة، طلب مراده بأف البوصيري عن الصديق بن اهلل عبد ودافع حـز
 .(َجِميعاً  الشََّفاَعةُ  ِللَّوِ  ُقلْ ) وحده اهلل من إال تطلب ال أنها وفاتو

 :عشر الحادي البيت عن قاؿ ثم
 .الِعَمم الحادث حلوؿ عند سواؾ*  بو ألوذ من لي ما الخلق َأْكـر يَا

 وىذا تعالى، باهلل والعياذ غ النبي إال لو مستعاذ ال بأنو وتصريح اهلل لغير دعاء وىذا
 في الناس اجتماع(: العمم بالحادث) المراد بأف الغماري اهلل عبد تأولو كسابقو البيت

 .الموت ىو العمم الحادث يكوف ال وِلمَ  المحشر،
 :عشر الثاني البيت عن قاؿ ثم

 .منتِقم باْسم َتَجلَّى الكريمُ  إَذا*  بي جاُىك اهلل رسوؿَ  َيضيقَ  ولن
 دعواىم في المشركين منزع وىو اهلل، غير من الشفاعة التماس معنى في يُصبُّ  وىذا
 .ٔكثيرة ىذا في واآليات اهلل، إلى بهم يتشفعوف ألنهم أصناَمهمْ  يعبدوف إنما أنهم

                                                           

 أف ندرؾ سبق ومما(: )ٕٙ/ٕ٘:ص( )اإلسبلـ من ليست كتب: )كتابو في مهدي محمود قاؿ ٔ
 فيشفع الدنيا، كشفاعة فيظنها الشفاعة، وىو الشريعة، أصوؿ من ىاماً  أصبلً  يعرؼ ال الشاعر ىذا

 يـو منفية الشفاعة وىذه. إذنو دوف الملك عند الوزير يشفع كما تعالى، اهلل عند غ الرسوؿ
(. ارتضى لمن إال يشفعوف وال: )وقولو ،(بإذنو إال عنده يشفع الذي ذا من: )سبحانو لقولو القيامة
 مبادئ ألبسط مناؼ وىذا شفاعتو، يناؿ الرسوؿ مدح بمجرد أنو الجاىل الشاعر ىذا ويظن

 اللَّوُ  ِإالَّ  ِإَلوَ  الَ  قَاؿَ  َمنْ  اْلِقَياَمةِ  يَػْوـَ  ِبَشَفاَعِتي النَّاسِ  َأْسَعدُ : )البخاري رواه حديث في جاء. اإلسبلـ
 اهلل عبد بن سليماف الشيخ وقاؿ(. نَػْفِسوِ  َأوْ  قَػْلِبوِ  ِمنْ  َخاِلًصا: )البخاري ولفظ(. قلبو من مخلصاً 

 الذي ىو ىذا الخ، اهلل رسوؿ يضيق ولن: قولو في لو يشفع أف منو سؤالو: )البيت ىذا على عقيباً ت
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 :عشر الثالث البيت عن قاؿ ثم
 .والقلم اللوح علم علومك ومن * وضرتها الدنيا جودؾ من فإف

: تعالى قولو يخالف األوؿ فالشطر والسقوِط، الضبلؿ في الِقَممِ  قمة البيت وىذا
 وال الحياة في يستحقها لمن الدنيا يعطي كاف والرسوؿ ،(واأُلولى لآلِخَرةَ  لََنا وِإفَّ )

 التوحيد نيلها وسبيل هلل فهي اآلخرة أما لسبب، طلبها من َيْحِرـُ  وقد شيئاً  يدخر
 .تعالى اهلل فضل بعد الصالح والعمل

 المتحذلقين من كثير حاوؿ ُعضاؿ داء فهو لو دواء فبل الثاني الشطر أما
 وُمفاده تأمل، بأدنى يدرؾ الوضوح، غاية في فهو ففشلوا لو َمْخَرج إيجاد والغبلة

 المحفوظ، اللوح في الَقَلم وسطََّرهُ  بو استأثر مما تعالى سبحانو اهلل علـو أف باختصار
 وىي بيانية أو تبعيضية،( من) جعلنا وسواء غ النبي علـو بعضُ  ىي كلها الغيوب ومنو

 ىذه تضمنتو مما يتبرأ والسبلـ الصبلة عليو  وأن شك وال واحد، المآؿ فإف أخف
 إنما وىي عنهم، للتخفيف األموات على وتقرأ بركتها تلتمس التي الخبيثة القصيدة
 وكثيف المغاربة غفلة ومن بتركها يوصوا ولم يعلموف كانوا إف وعذاباً  رجساً  تزيدىم
 بهذه وىي لقرائها الميت تراث من أمواالً  يعطوف أنهم صوفيتهم والسيما جهلهم
 ا.ىػ المثابة

 من العلماء تتابع وقد صريح، كفر على اشتملت قد المذكورة القصيدةفالخبلصة أف 
 ومخالفتها زيغها وكشف عوارىا، وتبيين ونقدىا، نقضها، على والجماعة السنة أىل

 . والجماعة السنة أىل العتقاد
 :يليما  ونقدىا األبيات تلك نقض في العلم أىل كبلـ ومن

                                                                                                                                                  

 فإف وأيضاً  الشرؾ، ىو وذلك اهلل، عند والشفاعة الجاه وىو عبدوىم ممن المشركوف أراده
 للشافع يأذف الذي ىو تعالى اهلل فإف غيره؛ من لطلبها معنى فبل اهلل إذف بعد إال تكوف ال الشفاعة

(. ٜٜٔ:ص( )البوصيري بردة في عقدية قوادح: )انظر(. ابتداء يشفع الشافع أف ال يشفع أف
( الميزاف في البردة)و(. ٕ٘/ٜ( )السنية الدرر)و(. ٕٕٓ:ص( )الحميد العزيز تيسير)و
 (.ٜ٘/ٜٗ:ص)
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 فيأتي:  الملك وأما: "  - اهلل رحمو - الوىاب عبد بن محمد الشيخ قاؿ -ٔ
 يـو ملك) األخرى القراءة وفي ،( الدين يـو مالك: ) قولو أف وذلك ؛ عليو الكبلـ
 أدراؾ وما) تعالى قولو في بو اهلل فسره ما كلهم المفسرين جميع عند فمعناه( : الدين

 يومئذ واألمر شيئا لنفس نفس تملك ال يـو.  الدين يـو ما أدراؾ ما ثم.  الدين يـو ما
 . ٜٔ - ٚٔ/ االنفطار( هلل

 سبحانو أنو مع ، اليـو بذلك الملك تخصيص وعرؼ ، اآلية ىذه تفسير عرؼ فمن
 العظيمة الكبيرة المسألة لهذه التخصيص أف عرؼ:  وغيره اليـو ذلك شيء كل مالك
 دخلها من النار دخل بها الجهل وسبب ، دخلها من الجنة دخل معرفتها بسبب التي

 فأين ، حقها يوفها لم سنة عشرين من أكثر فيها الرجل رحل لو مسألة من فيالها ،
 يا: ) وسلم عليو اهلل صلى قولو مع ، القرآف بو صرح بما ، واإليماف ، المعنى ىذا

 : البردة صاحب قوؿ من( : شيئا اهلل من عنك أغني ال محمد بنت فاطمة
 منتقم باسم تحلي الكريم إذا... **  بي جاىك اهلل رسوؿ يضيق ولن
 بالذمم الخلق أوفى وىو محمدا... **  بتسميتي منو ذمة لي فإف
 القدـ زلة يا فقل وإال فضبل... **  بيدي آخذا معادي في تكن لم إف

 يدعى وممن ، العباد من بها فتن ومن ، ومعناىا األبيات ىذه نفسو نصح من فليتأمل
 عبد قلب في يجتمع ىل:  القرآف تبلوة على تبلوتها واختاروا ، العلماء من أنو

 يومئذ واألمر شيئا لنفس نفس تملك ال يـو: ) بقولو والتصديق األبيات بهذه التصديق
 واهلل ال ، واهلل ال! ?( شيئا اهلل من عنك أغني ال محمد بنت فاطمة يا: ) وقولو ،( هلل
 محمدا وأف صادؽ، فرعوف وأف صادؽ، موسى أف قلبو في يجتمع كما إال ، واهلل ال ،

 يتبلقيا، ولن ، استويا ما واهلل ال ، الحق على صادؽ جهل أبا وأف الحق، على صادؽ
 بها فتن ومن ، البردة وعرؼ المسألة، ىذه عرؼ فمن، الغرباف مفارؽ تشيب حتى
 بن محمد الشيخ مؤلفات من الفاتحة سورة تفسيرمن  . انتهى"  اإلسبلـ غربة عرؼ
 ( .ٖٔ/٘) الوىاب عبد
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 عبد من: "  - اهلل رحمو - الشيخ آؿ حسن بن الرحمن عبد الشيخ قاؿ - ٕ
 ورحمة عليكم السبلـ، الحفظي الخالق عبد إلى اللطيف عبد وابنو حسن بن الرحمن

 وفيها ،"  البوصيري"  ببردة اشتغالكم:  سنتين نحو من بلغنا فقد :وبعد وبركاتو، اهلل
 بو ألوذ من لي ما الخلق أكـر يا: "  قولو ذلك من ، يخفى ال ما األكبر الشرؾ من

 اهلل صلى النبي من اآلخرة الدار ثواب طلب فيها التي ، األبيات آخر إلى"  سواؾ
 يختص أف يلـز ال األنبياء أفضل وسلم عليو اهلل صلى وكونو ... وحده وسلم عليو

 ويتبرأ ، عنو ينهى أف مأمور ىو بل ، وخصوصا ، عموما عباده عنو اهلل نهى بأمر دونهم
 تبرأت وكما ، المائدة سورة آخر في اآليات في مريم بن المسيح منو تبرأ كما ، منو
 . سبأ سورة في التي اآليات في المبلئكة منو
 وحكى الخير، لجلب واللياذ الشر، لدفع فالعياذ سواء، ، كالعياذ فهو: اللياذ وأما

 وأما وصفاتو، وأسمائو، باهلل، إال العياذ يجوز ال أنو على اإلجماع وغيره أحمد اإلماـ
 . فرؽ وال فشرؾ،: بغيره العياذ

 القيامة يـو تعالى بو اختص لما فمناقض" :  وضرتها الدنيا جودؾ من فإف: " قولو وأما
 سورة في تعالى قولو وفي ،( القهار الواحد هلل اليـو الملك لمن: ) قولو في الملك من

 واألمر شيئا لنفس نفس تملك ال يـو: ) تعالى قولو وفي( الدين يـو مالك: ) الفاتحة
 مما منظومتو في ذلك غير وقاؿ ، المعنى لهذا اآليات من ذلك وغير ،( هلل يومئذ

 بن حسن بن الرحمن عبد الشيخ وفتاوى رسائلمن  انتهى"  الشرؾ من يستبشع
 ( .ٕٛ/ٔ)" الوىاب عبد محمد

 السابقة األبيات بعض - اهلل رحمو - الشيخ آؿ اهلل عبد بن سليماف الشيخ ذكر -ٖ
 . الشرؾ من األبيات ىذه في ما فتأمل: " قاؿ ثم ،

 عليو اهلل صلى النبي إال الحوادث، بو حلت إذا مبلذ لو يكوف أف نفى أنو: منها
 . ىو إال مبلذ للعباد ليس الذي فهو ، لو شريك ال وحده هلل إال ذلك وليس وسلم،
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 ىذه منو وسأؿ إليو، واالضطرار ، الفاقة وإظهار ، بالتضرع وناداه دعاه، أنو: الثاني
 . اإللهية في الشرؾ ىو وذلك اهلل، من إال تطلب ال التي المطالب

 البيت...  اهلل رسوؿ يضيق ولن :قولو في لو يشفع أف منو سؤالو:  الثالث
 وذلك اهلل، عند والشفاعة الجاه، وىو عبدوه، ممن المشركوف أراده الذي ىو وىذا

 من لطلبها معنى فبل ، اهلل إذف بعد إال تكوف ال الشفاعة فإف: وأيضا الشرؾ، ىو
 . ابتداء يشفع الشافع أف ال يشفع أف للشافع يأذف الذي ىو تعالى اهلل فإف غيره؛
 اهلل صلى رسولو وعلى اهلل على كذب : آخره إلى...  ذمة لي فإف:  قولو:  الرابع
 االشتراؾ بمجرد ال بالطاعة، إال ذمة محمد اسمو من وبين بينو فليس ، وسلم عليو
 بو يضيق ال أف أوال طلب فإنو ظاىر، وشرؾ عظيم، تناقض، الشرؾ مع االسم في

 . ىبلكو فيا وإال وإحسانا، فضبل بيده يأخذ أف ىنا طلب ثم جاىو،
 كنت فإف ، عليك يتفضل أف منو طلبت ثم ، الشفاعة أوال منو طلبت كيف فيقاؿ
 وسلم، عليو اهلل صلى النبي تدعو فكيف:  اهلل إذف بعد إال تكوف ال الشفاعة إف تقوؿ

 ملك لو الذي جميعا، الشفاعة لو من سألتها فهبل ? الشفاعة وتسألو وترجوه،
 طلب عليك يبطل فهذا إذنو، بعد من إال الشفاعة تكوف ال الذي واألرض، السموات
 . اهلل بإذف ، وشفاعتو ، جاىو إال أريد ما:  قلت وإف . اهلل غير من الشفاعة

 لقولو مضاد فهذا ، الدين يـو في بيدؾ ويأخذ عليك يتفضل أف سألتو فكيف:  قيل
 لنفس نفس تملك ال يـو.  الدين يـو ما أدرؾ ما ثم.  الدين يـو ما أدراؾ وما: ) تعالى
 ! .? وىذا بهذا اإليماف عبد قلب في يجتمع فكيف ،( هلل يومئذ واألمر.  شيئا
 . وشفاعتو بجاىو علي ويتفضل ، بيدي يأخذ أف سألتو:  قلت وإف
 . الشرؾ محض ىو وذلك ، اهلل غير من الشفاعة طلب إلى األمر عاد:  قيل

 على واالعتماد - وتقدس تعالى - الخالق من التبري من األبيات ىذه في:  الخامس
 تعالى قولو من ىذا فأين ، مؤمن على يخفى ال ما واآلخرة الدنيا حوادث في المخلوؽ

 إلو ال اهلل حسبي فقل تولوا فإف: ) تعالى وقولو ، الفاتحة( نستعين وإياؾ نبعد إياؾ: )
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 ال الذي الحي على وتوكل: ) وقولو ،( العظيم العرش رب وىو توكلت عليو ىو إال
 أملك ال إني قل: ) تعالى وقولو ،( خبيرا عباده بذنوب بو وكفى بحمده وسبح يموت

 إال.  ملتحدا دونو من أجد ولن أحد اهلل من يجيرني لن إني قل.  رشدا وال ضرا لكم
 ( .ورساالتو اهلل من ببلغا
 عمـو في يدخل لم إف أنو أخبر وإنما ، عليو يتفضل أف يسألو لم ىو:  قيل فإف

 . ىبلكو فيا شفاعتو
 مبلذ ال أنو وأخبر مرة أوؿ دعاه كما ، منو الفضل وطلب ، سؤالو بذلك المراد:  قيل

 كما والسؤاؿ ، والدعاء الشرط بصيغة واإلحساف الفضل بسؤاؿ صرح ثم ، سواه لو
 لي تغفر وإال: ) السبلـ عليو نوح قاؿ كما ، الشرط بصيغة يكوف الطلب بصيغة يكوف

 كتاب شرح في الحميد العزيز تيسير من انتهى( " الخاسرين من أكن وترحمني
 ( .ٜٛٔ-ٚٛٔ/ٔ" ) التوحيد

 ، صحتو مدى فما حديثا قرأت : - اهلل رحمو - باز بن العزيز عبد الشيخ وسئل -ٗ
 . ?( تشتمو وال تضربو فبل محمدا اسمو كاف من: ) وىو

 ، وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ على وموضوع ، مكذوب الحديث ىذا: " فأجاب
 فإنو محمدا سمى من: "  قاؿ من قوؿ وىكذا ، المطهرة السنة في أصل لذلك وليس

 كاف من: "  قاؿ من وىكذا" !  الجنة بذلك يدخلو أف ويوشك ، محمد من ذمة لو
 من لها أساس ال األخبار ىذه فكل ،"  وكذا كذا لهم يكوف بيتو فإف محمدا اسمو

 ممن فكم ، وسلم عليو اهلل صلى باسمو وليس ، محمد باتباع فاالعتبار ، الصحة
 ال فاألسماء ، لشريعتو ينقد ولم ، محمدا يتبع لم ألنو ؛ خبيث وىو محمدا سمي
 تسمى فمن ، وعبل جل هلل وتقواىم الصالحة أعمالهم تطهرىم وإنما ، الناس تطهر

 بل ، ذلك ينفعو لم:  فاسق أو ، كافر وىو ، القاسم بأبي أو ، بمحمد أو ، بأحمد
 بها بعث التي اهلل بشريعة ويلتـز ، اهلل بطاعة ويعمل اهلل يتقي أف العبد على الواجب
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 األسماء مجرد أما ، والسبلمة النجاة طريق وىو ، ينفعو الذي ىو فهذا ، محمدا نبيو
 . عقاب وال ، نجاة بو يتعلق فبل:  المطهر بالشرع عمل دوف من

 : قاؿ حيث"  بردتو"  في البوصيري أخطأ ولقد
 بالذمم الخلق أوفى وىو محمدا...  بتسميتي منو ذمة لي فإف

 : بقولو ذلك من أكبر خطأ وأخطأ
 العمم الحادث حلوؿ عند سواؾ... **  بو ألوذ من لي ما الخلق أكـر يا

 القدـ زلة يا فقل وإال فضبل... **  بيدي آخذا معادي في تكن لم إف
 والقلم اللوح علم علومك ومن... **  وضرتها الدنيا جودؾ من فإف

 وجل عز اهلل دوف وسلم عليو اهلل صلى بالرسوؿ اآلخرة في لياذه المسكين ىذا فجعل
 والنفع الضر بيده الذي سبحانو اهلل ونسي ، بيده يأخذ لم إف ىالك أنو وذكر ،

 اهلل صلى الرسوؿ وجعل ، طاعتو وأىل ، أولياءه ينجي الذي وىو ، والمنع والعطاء
 وأف ، الغيب يعلم وجعلو ، جوده بعض وأنها ، واآلخرة الدنيا مالك ىو وسلم عليو
 نسأؿ ، غلو فوقو ليس وغلو ، صريح كفر وىذا ، والقلم اللوح في ما علم علومو من
 أقبح على مات فقد:  يتب ولم ذلك، على مات كاف فإف، والسبلمة العافية اهلل

 البردة"  بػ يغتر وأال ، الغلو ىذا يحذر أف مسلم كل على فالواجب والضبلؿ، الكفر،
 الشيخ فتاوىمن  انتهى"  باهلل إال قوة وال حوؿ وال ، المستعاف واهلل ، وصاحبها ،" 

 ( .ٖٔٚ ، ٖٓٚ/  ٙ" ) باز ابن
 أبيات إلى اهلل رحمو يشير (:ٕٓٛ/ٓٔوقاؿ العبلمة العثيمين كما في مجموع فتاواه )

 :فيها يقوؿ - المشهورة القصيدة - البردة في للبوصيري
 العمم الحادث حلوؿ عند سواؾ * بو ألوذ من لي ما الخلق أكـر يا

 القدـ زلة يا فقل وإال عفوا * يدي المعاد يـو آخذا تكن لم إف
 والقلم اللوح علم علومك ومن * وضرتها الدنيا جودؾ من فإف
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 بكونو شرفو َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى والنبي شيئا، هلل يجعل فلم والغلو، الكفر غاية وىذا
 ا.ىػ .اهلل عبد بن محمد كونو لمجرد ال ورسولو، اهلل عبد

 اخترنا لكننا للنقد، مجاؿ فيو ما األبيات من ويوجد ، ىذا من أكثر العلماء وأقواؿ
 وأنها القصيدة، ىذه من التحذير وىو المقصود، بياف في كاؼ وىو ذلك،` من بعضا

 .وزندقة وكفر ظاىر، غلو على احتوت
 

 (خلقتا قد والنار الجنة بأف اإليماف في باب)
 يَا َوقُػْلَنا): وجل عز وقاؿ خلقتا، قد والنار الجنة أف السنة أىل قوؿ ومن: محمد قاؿ
ـُ   يُػْعَرُضوفَ  النَّارُ ): وقاؿ(، اْلَجنَّةَ  اْدُخلِ  ِقيلَ ): وقاؿ(، اْلَجنَّةَ  َوَزْوُجكَ  َأْنتَ  اْسُكنْ  آَد

َها  (.َوَعِشيِّا ُغُدوِّا َعَليػْ
 عن نافع، عن مالك، عن بكير، ابن عن العبلء، عن فحلوف بن سعيد وحدثني - ٖٙ
 أحدكم إف): قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أفرضي اهلل عنو  عمر بن اهلل عبد
 الجنة، أىل فمن الجنة، أىل من كاف إف والعشي، بالغداة مقعده عليو عرض مات إذا

 عليو اهلل يبعثك حتى مقعدؾ ىذا: لو فيقاؿ النار، أىل فمن النار، أىل من كاف وإف
 .ٔ(القيامة يـو

 أنو األنصاري مالك بن كعب بن الرحمن عبد عن شهاب، ابن عن مالك - ٗٙ
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف يحدث كافرضي اهلل عنو   مالك بن كعب أباه أف أخبره
 جسده إلى اهلل يرجعو حتى الجنة شجر في يعلق طير المؤمن نسمة إنما): قاؿ وسلم

 .ٕ(يبعثو يـو

                                                           

(، ومسلم ٜٖٚٔإسناد المصنف فيو ضعف، ومتن الحديث صحيح فقد أخرجو البخاري ) ٔ
(ٕٛٙٙ.) 

 والنسائى ،(ٕ٘ٛ٘ٔ رقم ،ٙ٘ٗ/ٖ) وأحمد ،(ٛٙ٘ رقم ،ٕٓٗ/ٔ) مالك أخرجو أحرجو ٕ
 ،(ٕٕٚ/ٔ) والحكيم ،(ٕٔٚٗ رقم ،ٕٛٗٔ/ٕ) ماجو وابن ،(ٖٕٚٓ رقم ،ٛٓٔ/ٗ)
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رضي اهلل  عباس بن اهلل عبد عن يسار بن عطاء عن أسلم بن زيد عن مالك - ٘ٙ
 معو والناس وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فصلى الشمس خسفت): قاؿ أنو عنهما

 ثم ىذا مقامك في شيئا تناولت رأيناؾ اهلل رسوؿ يا قالوا وفيو. الحديث ذكر ثم
 بقيت ما منو ألكلتم أخذتو ولو عنقودا، منها فتناولت الجنة رأيت: فقاؿ، تكعكعت

 .ٔ(النساء أىلها أكثر ورأيت قط، منظرا كاليـو أر فلم النار ورأيت الدنيا،
 عن السبلـ عبد بن محمد عن أصبغ بن قاسم عن إبراىيم بن إسحاؽ وحدثني - ٙٙ

 َأْقَصى ِمنْ  َوَجاءَ ): قولو في قتادة عن معمر عن الرزاؽ عبد عن شبيب بن سلمة
 إلى بلغ حتى قصتو ذكر ثم اهلل، يعبد رجل كاف أنو بلغني: قاؿ( َيْسَعى َرُجلٌ  اْلَمِديَنةِ 

 لَْيتَ  يَا): فقاؿ الجنة فدخل قتلوه، حتى بالحجارة فرجموه: قاؿ (فَاْسَمُعوفِ ): قولو
 .ٕ(اْلُمْكَرِمينَ  ِمنَ  َوَجَعَلِني رَبّْي ِلي َغَفرَ  ِبَما يَػْعَلُموفَ  قَػْوِمي

                                                                                                                                                  

 في والطبراني ،(ٚ٘ٙٗ رقم ،ٖٔ٘/ٓٔ) حباف وابن ،(ٖ٘ٓ/٘) الكبير التاريخ في والبخاري
 ،(ٙ٘ٔ/ٜ) الحلية في نعيم وأبو ،(ٖٚٛ) مسنده في والحميدي ،(ٕٔٔ رقم ،ٗٙ/ٜٔ) الكبير

صححو  والحديث( ٙ٘/ٔٔ) التمهيد في البر عبد وابن ،(ٕٕٗ) والنشور البعث في والبيهقي
(، ٕ٘ٔ/ٗ(، وابن العربي في العارضة )ٗٔٙ/ٕوصححو ابن عبد البر في اإلستذكار ) ابن حباف،

لرحمن بن عبد اهلل بن كعب عن الحديث إف كاف لعبد ا(: ٖٔٛوقاؿ ابن القيم في الروح )ص
جده كما قاؿ شعيب ومن معو فنهايتو أف يكوف مرسبلً من ىذا الطريق وموصبل من األخرى والذين 
وصلوه ليسوا بدوف الذين أرسلوه قدرا وال عددا فالحديث من صحاح األحاديث وإنما لم يخرجو 

 ومتن عظيم، إسناد ىذا(: ٓ٘٘/ٚ) تفسيره في كثير ابن عنو قاؿ، و صاحبا الصحيح لهذه العلة
(، وقاؿ السيوطي في شرح ٖٕٓ/ٔوصححو الحافظ ابن حجر في توالي التأسيس ) قويم،

(: إسناده صحيح، وصححو العبلمة ابن باز في فتاوى نور على الدرب ٖٙٓالصدور )
 تحقيق في معو ومن األرنؤوط وقاؿ ،(ٜٜ٘) الصحيحة في األلباني العبلمة وصححو(، ٜٚ/ٓٔ)

 .صحيح إسناده( : ٛ٘/ٕ٘) المسند
(، ومسلم ٜٕإسناد المصنف فيو ضعف، ومتن الحديث صحيح فقد أخرجو البخاري ) ٔ
(ٜٓٚ.) 

 .قتادة عن معمرعن  (ٕٔٚٗ، رقم  ٔٗٔ/ٕأخرجو عبد الرزاؽ في تفسيره ) ٕ
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 أبي عن خالد، حدثني: قاؿ يحيى عن داود، أبي عن علي، عن أبي وحدثني - ٚٙ
 أرواح قدمت لما): قاؿ رضي اهلل عنهما عباس ابن عن صالح، أبي عن الرحمن، عبد
 من قناديل إلى تأوي ثم الجنة في تسرح خضر طير حواصل جعلت اهلل على أحد أىل

 فرضي ربنا لقينا قد فإنا فيو سارعنا بصوت بعضا بعضها تجاوب بالعرش، معلقة ذىب
 يخبرىم حتى وسلم، عليو اهلل صلى نبيو بذلك ليخبرف اهلل ووعدىم وأرضانا، عنا

 رَبِّْهمْ  ِعْندَ  َأْحَياءٌ  َبلْ  َأْمَواتًا اللَّوِ  َسِبيلِ  ِفي قُِتُلوا الَِّذينَ  َتْحَسَبنَّ  َواَل ) اهلل فأنزؿ بذلك
 َخْلِفِهمْ  ِمنْ  ِبِهمْ  يَػْلَحُقوا َلمْ  بِالَِّذينَ  َوَيْسَتْبِشُروفَ  َفْضِلوِ  ِمنْ  اللَّوُ  آتَاُىمُ  ِبَما َفرِِحينَ  يُػْرزَُقوفَ 

 .ٔ(َيْحَزنُوفَ  ُىمْ  َواَل  َعَلْيِهمْ  َخْوؼٌ  َأالَّ 

                                                           

 داود وأبو ،(ٖٕٛٛ رقم ،ٕ٘ٙ/ ٔ) أحمد أخرجوإسناده ضعيف، وقد روي نحوه مرفوعا،  ٔ
 الجهاد في المبارؾ بن اهلل وعبد ،(ٜٕ٘ - ٜٕٗ/ ٘) شيبة أبي وابن ،(ٕٕٓ٘ رقم ،٘ٔ/ ٖ)
/ ٗ) والطبري ،(ٜ٘ٔ) ،(ٜٗٔ) الجهاد في عاصم أبي وابن ،(٘٘ٔ) الزىد في وىناد ،(ٕٙ)

 عن( ٖٔٓٛٔ رقم ،ٖٙٔ/ ٜ) والبيهقى ،(ٖ٘ٙٔ رقم ،ٕٖ٘/ ٕ) والحاكم ،(ٔٚٔ - ٓٚٔ
 إخوانكم أصيب لما ): وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ رضي اهلل عنهما عباس ابن

 وتأوي ثمارىا، من تأكل الجنة، أنهار ترد خضر طير أجواؼ في أرواحهم وجل عز اهلل جعل بأحد،
: قالوا مقيلهم وحسن ومأكلهم، مشربهم طيب وجدوا فلما العرش، ظل في ذىب من قناديل إلى

 اهلل فقاؿ الحرب، عن ينكلوا وال الجهاد، في يزىدوا لئبل لنا، اهلل صنع بما يعلموف إخواننا ليت يا
 الذين تحسبن وال: }رسولو على اآليات ىؤالء وجل عز اهلل فأنزؿ"  عنكم أبلغهم أنا: وجل عز

 حديث ىو واإليهاـ الوىم كتابو في القطاف ابن عنو قاؿ والحديث ([ٜٙٔ: عمراف آؿ{ ]قتلوا
 أبي صحيح في األلباني العبلمة وقاؿ المسند، تحقيق في شاكر أحمد الشيخ وصححو حسن،

 الشيخ وحسنو المنذري، وأقره والذىبي، الحاكم وصححو حسن، حديث(: ٜٕٚ/ ٚ) األـ داود
 تحقيق في معو ومن األرنؤوط وقاؿ ،(ٗٙ) رقم القدسية األحايث صحيح في العدوي مصطفى
 لم -تدرس بن مسلم بن محمد وىو- المكي الزبير أبو حسن، حديث(: ٕٛٔ/ ٗ) المسند
 بعده الذي الحديث في سيأتي كما جبير بن سعيد الحديث ىذا في وبينهما عباس، ابن من يسمع

 ا.ىػ وللحديث شواىد.
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رضي  الخدري سعيد أبي عن العبدي ىاروف أبي عن حماد وحدثني: قاؿ يحيى - ٛٙ
 على أتى أنو) اإلسراء حديث في ذكر وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أفاهلل عنو 

                                                                                                                                                  

 لي ما جابر يا:  لي فقاؿ سلم و عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ لقيني:  يقوؿ اهلل عبد بن جابر عنف
 أبشرؾ أفبل:  قاؿ ودينا عياال وترؾ أحد يـو قتل أبي استشهد اهلل رسوؿ يا:  قلت ? منكسرا أراؾ
 وراء من إال قط أحدا اهلل كلم ما:  قاؿ اهلل رسوؿ يا بلى:  قلت:  قاؿ ? أباؾ بو اهلل لقي بما

 فأقتل تحييني رب يا:  قاؿ أعطك علي تمن عبدي يا:  فقاؿ كفاحا فكلمو أباؾ وأحيا حجاب
 ىذه وأنزلت:  قاؿ/  يرجعوف ال إليها أنهم/  مني سبق قد إنو:  جل و عز الرب قاؿ ثانية فيك
 رقم ٖٕٓ/ ٘) الترمذى أخرجو، اآلية{  أمواتا اهلل سبيل في قتلوا الذين تحسبن وال}  اآلية

 خزيمة وابن ،(ٕٓٙ رقم ٕٚٙ/ ٔ) عاصم أبى وابن ،(ٜٓٔ رقم ٛٙ/ ٔ) ماجو وابن ،(ٖٓٔٓ
 رقم ٖٕٕ/ ٖ) والحاكم ،(ٕٕٓٚ رقم ٜٓٗ/ ٘ٔ) حباف وابن ،(ٜٓٛ/ ٕ) التوحيد في

 ابن وصححو الترمذي، حسنو والحديث( ٜٜٕ - ٜٕٛ/ ٖ) الدالئل في والبيهقي ،(ٜٗٔٗ
(: ٜٔٔ/ ٙ) العارضة في العربي ابن وقاؿ الذىبي، وأقره الحاكم وصححو حباف، وابن خزيمة
(: ٕٕٙص) األرواح حادي في القيم ابن وقاؿ الترغيب، في المنذري وحسنو يصح، لم حسن

 في الوادعي وحسنو ،(ٜ٘ٓٚ) الجامع صحيح في األلباني العبلمة وصححو صحيح، إسناده
: حباف ابن صحيح تحقيق في األرنؤوط وقاؿ ،(ٗٙص) النزوؿ أسباب من المسند الصحيح

 .رسوؿ وال حجاب بينهما ليس مواجهة أي( كفاحا فكلمو) ومعنى .جيد إسناده
(  مسعود ابن ىو)  عبداهلل سألنا قاؿ األجدع ابن وىو مسروؽ عن (ٚٛٛٔ) مسلم وفي صحيح

/  ٖ{ ]  يرزقوف ربهم عند أحياء بل أمواتا اهلل سبيل في قتلوا الذين تحسبن وال}  اآلية ىذه عن
 لها خضر طير جوؼ في أرواحهم)  فقاؿ ذلك عن سألنا إنا أما:  قاؿ[  ٜٙٔ/  عمراف آؿ

 ربهم إليهم فاطلع القناديل تلك إلى تأوي ثم شاءت حيث الجنة من تسرح بالعرش معلقة قناديل
 ففعل شئنا حيث الجنة من نسرح ونحن ? نشتهي شيء أي قالوا ? شيئا تشتهوف ىل فقاؿ اطبلعة

 في أرواحنا ترد أف نريد رب يا قالوا يسألوا أف من يتركوا لن أنهم رأوا فلما مرات ثبلث بهم ذلك
 .( تركوا حاجة لهم ليس أف رأى فلما أخرى مرة سبيلك في نقتل حتى أجسادنا
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فإذا رأةىا  وعشيا غدوا عليها يعرضوف النار إلى بهم ينطلق حيث فرعوف آؿ سابلة
 .ٔ(اهلل عذاب من يروف لما الساعة؛ تقم ال ربنا قالوا:

 مسائل في الباب: 
. المنتهى سدرة عند وموضعها اهلل أطاع لمن الثواب دار ىي الجنة المسألة األولى:

{ اْلَماَوى َجنَّةُ  ِعْنَدَىا - اْلُمْنتَػَهى ِسْدرَةِ  ِعْندَ  - ُأْخَرى نَػْزَلةً  َرآهُ  َوَلَقدْ : }تعالى قاؿ
 اهلل أعده الذي الجزيل، والثواب العظيم، الجزاء ىي الجنةو [ ٘ٔ - ٖٔ: النجم]

 وما كدر، صفوه يعكر وال نقص، يشوبو ال كامل نعيم وىي طاعتو، وأىل ألوليائو
 العقل يحير - وسلم عليو اهلل صلى - الرسوؿ بو أخبرنا وما عنها، بو اهلل حدثنا

 إلى استمع. واستيعابو إدراكو عن العقل يعجز النعيم ذلك عظمة تصور ألف ويذىلو،
 رأت، عين ال ما الصالحين لعبادي أعددت) القدسي الحديث في وتعالى تبارؾ قولو
 تَػْعَلمُ  َفبل شئتم إف اقرؤوا) ىريرة أبو قاؿ  ،بشر قلب على خطر وال سمعت، أذف وال

 وتظهر ٕ[(ٚٔ:السجدة] يَػْعَمُلوفَ  َكانُوا ِبَما َجَزاء َأْعُينٍ  قُػرَّةِ  مّْن َلُهم ُأْخِفيَ  ما نَػْفسٌ 
 ال حقير، تافو اآلخرة نعيم بجانب الدنيا متاع فإف الدنيا، بمتاع بمقارنتو النعيم عظمة

 قاؿ: قاؿ الساعدي سعد بن سهل عن( ٕٖٓ٘) البخاري صحيح ففي. شيئاً  يساوي
 ،(فيها وما الدنيا من خير الجنة في سوط موضع: ))وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ

                                                           

 الرزاؽ وعبد ،( ٕٚٗ/ٔ) اآلثار تهذيب وفي ،( ٔٔ/٘ٔ) تقسيره في الطبري مطوال أخرجو ٔ
 في والبيهقي ،( ٕٚ رقم ،ٓٚٔ/ٔ) أسامة أبي بن والحارث ،( ٕٚٛ-ٕٙٛ/ٕ) تفسيره في

 غريب( : ٕ٘/٘) تفسيره في كثير ابن عنو قاؿ والحديث وغيرىم،( ٜٖٙ ،ٜٖٓ/ٕ) الدالئل
 ىاروف أبي على مداره حديث ىذا( : ٙٗٔ) الخيرة إتحاؼ في البوصيري وقاؿ نكارة، وفيو

 الحافظ وقاؿ متروؾ،: الكاشف في الذىبي عنو قاؿ ذلك من شر بل قلت ضعيف، وىو العبدي،
 ابن وقاؿ" وشيعي خارجي يتلوف،: "الدارقطني وقاؿ شيعى، كذبو، من ومنهم متروؾ: التقريب في

 جهة على إال حديثو كتب يحل ال حديثو، من ليس ما سعيد أبي عن يروي كاف: "حباف
 ".التعجب

 (.ٕٕٗٛ) ومسلم ،(ٜٚٚٗ) البخاريأخرجو  ٕ
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 العظيم، الفبلح ىو وتقديره اهلل حكم في النار من والنجاة الجنة دخوؿ كاف ولذا
 تُػَوفػَّْوفَ  َوِإنََّما اْلَمْوتِ  َذآئَِقةُ  نَػْفسٍ  ُكلُّ ): تعالى قاؿ العظمى والنجاة الكبير، والفوز

 ،[٘ٛٔ:عمراف آؿ] (فَازَ  فَػَقدْ  اْلَجنَّةَ  َوُأْدِخلَ  النارِ  َعنِ  زُْحِزحَ  َفَمن اْلِقَياَمةِ  يَػْوـَ  ُأُجورَُكمْ 
 ِفيَها َخاِلِدينَ  األَنْػَهارُ  َتْحِتَها ِمن َتْجِري َجناتٍ  َواْلُمْؤِمَناتِ  اْلُمْؤِمِنينَ  اهللُ  َوَعدَ ): وقاؿ

 (اْلَعِظيمُ  اْلَفْوزُ  ُىوَ  َذِلكَ  َأْكبَػرُ  اهللِ  مّْنَ  َوِرْضَوافٌ  َعْدفٍ  َجناتِ  ِفي طَيَّْبةً  َوَمَساِكنَ 
 َتْجِري َجناتٍ  يُْدِخْلوُ  َوَرُسوَلوُ  اهللَ  يُِطعِ  َوَمن اهللِ  ُحُدودُ  تِْلكَ ) أيضا وقاؿ ،[ٕٚ:التوبة]

 .[ٖٔ:النساء] (اْلَعِظيمُ  اْلَفْوزُ  َوَذِلكَ  ِفيَها َخاِلِدينَ  األَنْػَهارُ  َتْحِتَها ِمن
 عن ىريرة أبي حديث من( ٜٕٓٚ) البخاري صحيح في جاءوالجنة درجات، كما 

 اهلل أعدىا درجة مائة الجنة في إف»: قاؿ أنو َوَسلّْم َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى اهلل رسوؿ
 الجنة وأعلى. «واألرض السماء بين كما الدرجتين بين ما اهلل، سبيل في للمجاىدين

 ىريرة أبي حديث في جاء كما الجنة أنهار تتفجر ومنو العرش وفوقو األعلى الفردوس
 فإنو الفردوس فسلوه اهلل سألتم فإذا»: قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي عن السابق
 ثمانية وللجنة. «الجنة أنهار تفجر ومنو الرحمن عرش وفوقو الجنة وأعلى الجنة أوسط
 البخاري صحيح في عنو اهلل رضي سعد بن سهل حديث في جاء كما أبواب

 باب فيها أبواب ثمانية الجنة في»: قاؿ أنو َوَسلّْم َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى النبي عن( ٕٖٚ٘)
 ال ما النعيم من فيها الجنة ألىل اهلل أعد وقد «الصائموف إال يدخلو ال الرياف يسمى

 .بشر قلب على خطر وال سمعت أذف وال رأت عين
 االعتقادي، النفاؽ والمنافقين والمشركين للكافرين األبدي العقاب دار فهي النار وأما

: تعالى قاؿ كما. الجنة إلى مآلهم ثم ذنوبهم بقدر الموحدين عصاة من اهلل شاء ولمن
[ ٛٗ: النساء{ ]َيَشاءُ  ِلَمنْ  َذِلكَ  ُدوفَ  َما َويَػْغِفرُ  ِبوِ  ُيْشَرؾَ  َأفْ  يَػْغِفرُ  اَل  اللَّوَ  ِإفَّ }
 ،عنهما اهلل رضي عباس ابن عن نقل كذا السابعة األرض في وموضعها( ٛٗ: النساء)

 الجنة درجات: )أسلم بن الرحمن عبد قاؿ بعض، من أسفل بعضها دركات وللنار
 قاؿ كما المنافقين دار ىي الدركات وأسفل سفوال، تذىب النار ودرجات علوا تذىب
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 سبعة وللنار ،[٘ٗٔ: النساء{ ]النَّارِ  ِمنَ  اأْلَْسَفلِ  الدَّْرؾِ  ِفي اْلُمَناِفِقينَ  ِإفَّ : }تعالى
َعةُ  َلَها: }تعالى قاؿ أبواب، ُهمْ  بَابٍ  ِلُكلّْ  َأبْػَوابٍ  َسبػْ  ،[ٗٗ: الحجر{ ]َمْقُسوـٌ  ُجْزءٌ  ِمنػْ

 الذيَ  ىريرة أبي حديث في جاء ما على جهنم نار من جزءا سبعين من جزء الدنيا ونار
 َوَسلّْم َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى النبي عن( ٔٚٛ) ومسلم ،(ٕٖ٘ٙ) البخاري الشيخاف أخرجو

 بثبلثة يتحقق والنار بالجنة واإليماف .«جهنم نار من جزءا سبعين من جزء ناركم»: قاؿ
 :أمور

 الكافرين دار والنار المتقين دار الجنة وأف حق بأنهما الجاـز االعتقاد: األوؿ
 َنِضَجتْ  ُكلََّما نَارًا ُنْصِليِهمْ  َسْوؼَ  بِآيَاتَِنا َكَفُروا الَِّذينَ  ِإفَّ : }تعالى قاؿ. والمنافقين

ْلَناُىمْ  ُجُلوُدُىمْ  َرَىا ُجُلوًدا بَدَّ  َوالَِّذينَ  - ِكيًماحَ  َعزِيًزا َكافَ  اللَّوَ  ِإفَّ  اْلَعَذابَ  لَِيُذوُقوا َغيػْ
{ َأبًَدا ِفيَها َخاِلِدينَ  اأْلَنْػَهارُ  َتْحِتَها ِمنْ  َتْجِري َجنَّاتٍ  َسُنْدِخُلُهمْ  الصَّاِلَحاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا

 .[ٚ٘ - ٙ٘: النساء]
: عمراف آؿ{ ]ِلْلُمتَِّقينَ  ُأِعدَّتْ . }الجنة في تعالى قاؿ ،اآلف وجودىما اعتقاد: الثاني
 في وجاء ،[ٕٗ: البقرة{ ]ِلْلَكاِفرِينَ  ُأِعدَّتْ : }النار في تعالى وقاؿ ،[ٖٖٔ

 عن حصين بن عمراف حديث من( ٖٕٛٚ) ومسلم ،(ٕٖٔٗ) البخاري الصحيحين
 الفقراء، أىلها أكثر فرأيت الجنة في اطلعت»: قاؿ أنو َوَسلّْم َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى النبي

 .ٔ«النساء أىلها أكثر فرأيت النار في واطلعت

                                                           

 لم، اآلف الجنة وجود بياف في: األوؿ الباب (:ٔٔاإلماـ ابن القيم في حادي األرواح )ص قاؿ ٔ
 وأىل اإلسبلـ وفقهاء قاطبة والحديث السنة وأىل وتابعوىم والتابعوف اهلل رسوؿ أصحاب يزؿ

 علم وما والسنة الكتاب نصوص إلى ذلك في مستندين وإثباتو ذلك اعتقاد على والزىد التصوؼ
 أف إلى بها وأخبروا إليها األمم دعوا فإنهم آخرىم إلى أولهم من كلهم الرسل أخبار من بالضرورة

 القيامة يـو ينشئها اهلل بل وقالت اآلف مخلوقة تكوف أف فأنكرت والمعتزلة القدرية من نابغة نبغت
 يفعل أف لو ينبغي وأنو اهلل يفعلو فيما شريعة بو وضعوا الذي الفاسد أصلهم ذلك على وحملهم

 ودخل األفعاؿ في مشبهة فهم أفعالهم في خلقو على وقاسوه كذا يفعل أف لو ينبغي وال كذا
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 تصير فإنها عبث الجزاء قبل الجنة خلق وقالوا الصفات في معطلة ذلك مع فصاروا فيهم التجهم
 .سكانها فيها ليس متطاولة مددا معطلة

 من وعطلها والمصالح واآلالت األطعمة ألواف فيها وأعد دارا أتخذ لو ملكا أف المعلـو ومن قالوا
 ووجد الحكمة وجو على واقعا فعلو ما يكن لم متطاولة قرونا دخولها من يمكّنهم ولم الناس

 الباطلة وآرائهم الفاسدة بعقولهم تعالى الرب على فحجروا عليو االعتراض إلى سبيبل العقبلء
 أو للرب وضعوىا التي الباطلة الشريعة ىذه خالف ما النصوص من وردوا بأفعالهم أفعالو وشبهوا
 فيها عليهم أضحكوا لواـز فيها والتزموا فيها خالفهم من وبدعوا وضللوا مواضعها عن حرفوىا
 في صنف من ويذكر مخلوقتاف والنار الجنة أف عقائدىم في السلف يذكر ولهذا، العقبلء

(: ٘ٗ.. ثم قاؿ اإلماـ في ).يختلفوف ال قاطبة والحديث السنة أىل مقالة ىذه أف المقاالت
 اآلف مخلوقة الجنة كانت لو قالوا: بعد تخلق لم الجنة أف زعم من شبو ذكر في: السابع الباب
 َشْيءٍ  ُكلُّ  ُىوَ } تعالى لقولو ويموت فيها ما كل يهلك وأف القيامة يـو تفنى أف اضطرار لوجب
 أخبر وقد والولداف فيها التي العين الحور فتموت اْلَمْوتِ { َذائَِقةُ  نَػْفسٍ  ُكلُّ } و{ َوْجَهوُ  ِإال َىاِلكٌ 

 خلف عليو يجوز ال سبحانو وخبره فيها يموتوف ال مخلدوف فيها ومن خلود دار الدار أف سبحانو
 نسخ وال

 ليلة إبراىيم لقيت:"اهلل رسوؿ قاؿ قاؿ مسعود ابن حديث من جامعو في الترمذي روى وقد قالوا
 وأنها الماء عذبة التربة طيبة الجنة أف وأخبرىم السبلـ مني أمتك أقريء محمد يا فقاؿ بي أسري
 غريب حسن حديث ىذا قاؿ"  أكبر واهلل اهلل إال إلو وال هلل والحمد اهلل سبحاف غراسها وأف قيعاف
 قاؿ من: "قاؿ أنو وسلم عليو اهلل صلى النبي عن جابر عن الزبير أبي حديث من أيضا وفيو

 كانت فلو قالوا، صحيح حسن حديث ىذا قاؿ" الجنة في نخلة لو غرست وبحمده اهلل سبحاف
 امرأة عن تعالى قاؿ وقد قالوا معنى الغرس لهذا يكن ولم قيعانا تكن لم منها مفروغا مخلوقة الجنة

 أو ثوبا لو نسج لمن قائل يقوؿ أف ومحاؿ{ اْلَجنَّةِ  ِفي بَػْيتاً  ِعْنَدؾَ  ِلي اْبنِ  َربّْ : }قالت إنها فرعوف
 بنى من: "وسلم عليو اهلل صلى النبي قوؿ ىذا من وأصرح بيتا لي وابن ثوبا لي أنسج بيتا لو بنى
 وقوع تقتضي وجزاء شرط من مركبة جملة وىذه، عليو متفق" الجنة في بيتا لو اهلل بنى مسجدا هلل

 عثماف رواية من وسلم عليو اهلل صلى النبي عن ثابت وىذا العربية أىل بإجماع الشرط بعد الجزاء
 وقد قالوا عنبسة بن وعمرو مالك بن وأنس اهلل عبد بن وجابر طالب أبي بن وعلي عفاف بن

، العمل عن الملك فتر فتر فإذا يعمل داـ ما للعبد وتبني فيها تغرس المبلئكة بأف آثار جاءت
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 األشعري موسى أبي حديث من مسنده في أحمد واإلماـ صحيحو في حباف ابن روى وقد قالوا
 قرة قبضت عبدي ولد قبضت الموت ملك يا قاؿ العبد ولد اهلل قبض إذا: "اهلل رسوؿ قاؿ قاؿ
 وسموه الجنة في بيتا لو ابنوا قاؿ واسترجع حمدؾ قاؿ قاؿ فما قاؿ نعم قاؿ فؤاده وثمرة عينو
 ثنتي وليلة يـو في صلى من: "اهلل رسوؿ قاؿ قاؿ أيضا حديثو من المسند وفي، " الحمد بيت

 البدع أىل أقواؿ من ىذا وليس قالوا، "الجنة في بيتا لو اهلل بنى الفريضة سوى ركعة عشرة
 سئل أنو السنة أئمة من وىو نافع ابن عن تفسيره في ذكر قد مزين ابن فهذا زعمتم كما واالعتزاؿ

 .أعلم واهلل" أفضل ىذا عن السكوت: "فقاؿ ىي أمخلوقة الجنة عن
 األدلة ذكر من األوؿ الباب في تقدـ قد: الطائفة ىذه بو احتجت عما الجواب في: الثامن الباب
 أتريدوف بعد تخلق لم الجنة إف بقولكم تعنوف ما فنقوؿ كفاية فيو ما اآلف الجنة وجود على الدالة

 من الناس وقياـ الصور في النفخ بمنزلة ىي بل بعد الوجود إلى تدخل لم محض عدـ اآلف أنها
 بعضها تقدـ التي الصحيحة الصريحة األحاديث من بالضرورة المعلـو يرده باطل قوؿ فهذا القبور

 أنها تريدوف أـ قطعا باطل وىو السنة أىل وال السلف من أحد يقلو لم قوؿ وىذا بعضها وسيأتي
 وإذا شيء بعد شيئا فيها يحدث اهلل يزاؿ ال وأنها ألىلها فيها اهلل أعد ما وجميع بكمالها تخلق لم

 ىذه وأدلتكم، رده يمكن ال حق فهذا أخر أمورا دخولهم عند فيها اهلل أحدث المؤمنوف دخلها
 جابر عن الزبير أبي وحديث ذكرتموه الذي مسعود ابن وحديث القدر ىذا على دلت إنما

 األرض تلك في غراسا منو لقائلو سبحانو اهلل ينشىء الذكر وأف مخلوقة أرضها أف في صريحاف
 الجنة في لو وسع البر أعماؿ في وسع كلما والعبد المذكورة باألعماؿ فيها البيوت بناء وكذا

 فهذا بو يتمتع مما أنواع عملو من لو وأنشئ بناء لو وبنى غراس ىناؾ بو لو غرس خيرا عمل وكلما
: تعالى بقولو احتجاجكم وأما، ذلك إطبلؽ يسوغ وال بعد تخلق لم الجنة أف على يدؿ ال القدر

 عدـ على بها واحتجاجكم اآلية معنى فهمكم عدـ من أتيتم فإنما{ َوْجَهو ِإال َىاِلكٌ  َشْيءٍ  ُكلُّ }
 أنتم فبل أىلهما وموت وخرابهما فنائهما على بها إخوانكم احتجاج نظيرا اآلف والنار الجنة وجود
 بعض نذكر ونحن اإلسبلـ وأئمة السلف معناىا لفهم وفق وإنما إخوانكم وال معناىا لفهم وفقتم

 إال ويقاؿ ملكو إال وجهو إال ىالك شيء كل يقاؿ:" صحيحو في البخاري قاؿ اآلية في كبلمهم
 ألف زالتا فقد واألرض السماء فأما:" اهلل عبد ابنو رواية في أحمد اإلماـ وقاؿ، وجهو بو أريد ما

 سبحانو واهلل الجنة سقف ألنو يذىب وال يبيد فبل العرش وأما النار وإلى الجنة إلى صاروا أىلهما
 اهلل أف فذلك{ َوْجَهو ِإال َىاِلكٌ  َشْيءٍ  ُكلُّ : }تعالى قولو وأما، "يبيد وال يهلك فبل عليو وتعالى
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َها َمنْ  ُكلُّ } أنزؿ وتعالى سبحانو  البقاء في وطمعوا األرض أىل ىلك المبلئكة فقالت{ فَافٍ  َعَليػْ
 يعني{ َىاِلك َشْيءٍ  ُكلُّ : }فقاؿ يموتوف أنهم األرض وأىل السموات أىل عن تعالى اهلل فأخبر
 كبلمو انتهى بالموت ذلك عند المبلئكة فأيقنت يموت ال حي ألنو وجهو إال ميت
 كتاب في الحسين أبو ذكره االصطخري يعقوب ابن جعفر بن أحمد العباس أبي رواية في وقاؿ

 وأىل األثر وأصحاب العلم أىل مذاىب ىذه:"حنبل بن أحمد اهلل عبد أبو قاؿ قاؿ الطبقات
 عليو اهلل صلى نبينا أصحاب لدف من فيها بهم والمقتدى بها المعروفين بعروتها المتمسكين السنة
 خالف فمن عليها وغيرىم والشاـ الحجاز أىل علماء من أدركت من وأدركت ىذا يومنا إلى وسلم
 زائل الجماعة عن خارج مبتدع مخالف فهو قائلها عاب أو فيها طعن أو المذاىب ىذه من شيئا
 وخلقت فيها وما الجنة خلقت وقد:" قاؿ أف إلى أقوالهم وساؽ، "الحق وسبيل السنة منهج عن

 فإف، "أبدا فيهما ما يفنى وال يفنياف وال لهما الخلق وخلق وجل عز اهلل وخلقهما فيها وما النار
 القرآف متشابو من ىذا وبنحو وجهو إال ىالك شيء كل وجل عز اهلل بقوؿ زنديق أو 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

 فهو ىذا خبلؼ قاؿ فمن الموت عليهن يكتب ولم للفناء ال للبقاء خلقهن وجل عز اهلل ألف أبدا
 بعضها أرضين وسبع بعض فوؽ بعضها سموات سبع وخلق السبيل سواء عن ضل وقد مبتدع
 سماء إلى سماء كل وبين عاـ خمسمائة مسيرة الدنيا والسماء العليا األرض وبين بعض من أسفل
 وأف الماء فوؽ وجل عز الرحمن وعرش السابعة العليا السماء فوؽ والماء عاـ خمسمائة مسيرة

 وما السبع واألرضين السموات في ما يعلم وىو قدميو موضع والكرسي العرش على وجل عز اهلل
 ومسقط نبات وكل زرع وكل وشجرة شعرة كل ومنبت البحر قعر في وما الثرى تحت وما بينهما

 وآثارىم العباد وأعماؿ الجباؿ ومثاقيل والرمل والتراب الحصا وعدد كلمة كل وعدد ورقة كل
 السماء فوؽ العرش على وىو شيء ذلك من عليو يخفى ال شيء كل ويعلم وأنفاسهم وكبلمهم
 عز اهلل بقوؿ ومخالف مبتدع احتج فإف بها أعلم ىو وما وظلمة ونور نار من حجب ودونو السابعة

 معهم ىو إال} وقولو{ كنتم أينما معكم وىو} وقولو{ الوريد حبل من إليو أقرب ونحن: }وجل
 ونحو{ سادسهم ىو إال خمسة وال رابعهم ىو إال ثبلثة نجوى من يكوف ما} وقولو{ كانوا أينما
 السماء فوؽ العرش على وجل عز اهلل ألف العلم بذلك يعني إنما فقل القرآف متشابو من ىذا

 أبي رواية في وقاؿ، مكاف علمو من يخلو ال خلقو من بائن وىو كلو ذلك يعلم العليا السابعة
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 في تعالى قاؿ. فيهما من يفنى وال تفنياف ال وأنهما وبقائهما دوامهما اعتقاد: الثالث
 َوَمنْ : }النار عن تعالى وقاؿ ،[ٜٛ: التوبة{ ]اْلَعِظيمُ  اْلَفْوزُ  َذِلكَ  ِفيَها َخاِلِدينَ : }الجنة
 من والمقصود ،[ٖٕ: الجن{ ]َأبًَدا ِفيَها َخاِلِدينَ  َجَهنَّمَ  نَارَ  َلوُ  فَِإفَّ  َوَرُسوَلوُ  اللَّوَ  يَػْعصِ 

 دليل( أبدا) قولو القرطبي قاؿ بالتأبيد، النار في الخلود لتأكيد الكفر، ىنا المعصية
 ومسلم ،(ٗٗ٘ٙ) البخاري الشيخاف وروى. الشرؾ ىو ىنا العصياف أف على

 َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى اهلل رسوؿ أف عنهما اهلل رضي عمر بن اهلل عبد حديث من( ٕٓ٘ٛ)
 بينهم مؤذف يقـو ثم النار، النار وأىل الجنة، الجنة أىل اهلل يدخل»: قاؿ َوَسلّْم
 كتاب «فيو ىو فيما خالد كل موت ال النار أىل ويا موت ال الجنة أىل يا: فيقوؿ
 (.ٕٓٗص) اإليماف أصوؿ

                                                                                                                                                  

 معروؼ زمانو في إماـ حافظ الخبلؿ قاؿ الحمصي سفياف بن عوؼ بن محمد الطائي جعفر
 من الرجاؿ عن ويسألو منو ويقبل ذلك لو يعرؼ حنبل بن أحمد كاف والمعرفة العلم في بالتقدـ

 بلده أىل
 مخلوقتاف والنار الجنة وأف أثنائها في قاؿ ثم السنة في رسالة فذكر حنبل بن أحمد على أملى قاؿ
 فرأيت الجنة دخلت" وسلم عليو صلىاهلل وسلم عليو اهلل صلى النبي قاؿ الخبر جاء كما خلقتا قد

 لم أنهما زعم فمن...." وكذا كذا أىلها أكثر فرأيت النار في واطلعت الكوثر ورأيت قصرا فيها
 تاب فإف يستتاب والنار بالجنة كافر وبالقرآف وسلم عليو اهلل صلى اهلل برسوؿ مكذب فهو يخلقا

 والنار والجنة فيها قاؿ السنة في رسالة وذكر العطار مالك بن عبندوس رواية في وقاؿ، قتل وإال
 أكثر فرأيت الجنة في أطلعت"  وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن جاء كما خلقتا قد مخلوقتاف

 فهو يخلقا لم أنهما زعم فمن، "وكذا كذا أىلها أكثر فرأيت النار في وأطلعت وكذا كذا أىلها
 وما األبواب ىذه فتأمل، والنار بالجنة يؤمن أحسبو وال اهلل رسوؿ وأحاديث بالقرآف مكذب
 ونحن البتة الكتاب ىذا غير في بها تظفر ال التي والفوائد والنكت والمباحث النقوؿ من تضمنتو

 وىو التكبلف وعليو المستعاف واهلل ضخم سفر منو لقاـ بسطناه ولو ذلك في الكبلـ اختصرنا
 .للصواب الموفق
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 مكاف الجنة والنار. :الثانية مسألةال
 مكاف أف(: ٕٖٔص) االعتقاد لمعة شرح في ذكر :الجنة مكاف: األوؿ المطلب

 صلى ولقولو ،(عليين لفي األبرار كتاب إف كبل: )تعالى لقولو عليين أعلى في الجنة
 عز اهلل فيقوؿ: ).. القبر فتنة قصة في المشهور البراء حديث في: وسلم عليو اهلل

 ألف نظر، فيو ذكر وما ،..( األرض إلى وأعيدوه عليين في عبدي كتاب اكتبوا وجل
: قاؿ عنو اهلل رضي الخدري سعيد أبي حديث في كما الجنة درجات من درجة عليين

 تروف كما عليين أىل ليروف الجنة أىل إف: )وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ
 ( وأنعما لمنهم وعمر بكر أبا إف السماء أفق في الدري الكوكب

 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عنو اهلل رضي سعيد أبي عن الترمذي رواية وفي
 أفق في الطالع النجم تروف كما تحتهم من ليراىم العلى الدرجات أىل إف: )وسلم

 وبينت قبلها، التي الرواية فسرت الرواية فهذه( وأنعما منهم وعمر بكر أبا وإف السماء
 ىي وليست الجنة، درجات من درجة فعليين العلى، الدرجات أىل ىم عليين أىل أف

 األبرار كتاب إف: )قاؿ تعالى ألنو أيضا ذلك على تدؿ واآلية الجنة، لجميع مكاف
 الظالم وفيهم المقتصدوف، األبرار وفيهم السابقوف، فيهم الجنة وأىل( عليين لفي

 .درجتو لو وكل لنفسو
 فوؽ كونها أما الرحمن، عرش وتحت السابعة السماء فوؽ الجنة مكاف أف والصحيح

 جنة عندىا*  المنتهى سدرة عند: )تعالى قاؿ القرآف، عليو فدؿ السابعة السماء
 المشهور، اإلسراء حديث في كما السابعة السماء فوؽ المنتهى وسدرة ،( المأوى

 قيل جبريل قاؿ ىذا من فقيل جبريل فاستفتح السابعة السماء إلى عرج ثم: )وفيو
 ففتح إليو بعث قد قاؿ إليو بعث وقد قيل وسلم عليو اهلل صلى محمد قاؿ معك ومن

 كل يدخلو ىو وإذا المعمور البيت إلى ظهره مسندا السبلـ عليو بإبراىيم أنا فإذا لنا
 ورقها وإذا المنتهى السدرة إلى بي ذىب ثم إليو يعودوف ال ملك ألف سبعوف يـو

 أحد فما تغيرت ماغشي اهلل أمر من غشيها فلما قاؿ كالقبلؿ ثمرىا وإذا الفيلة كآذاف
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 علي ففرض أوحى ما إلي اهلل فأوحى حسنها من ينعتها أف يستطيع اهلل خلق من
 .مسلم أخرجو..( صبلة خمسين

 عندىا الجنة أف وبما السابعة، السماء بعد المنتهى سدرة أف على يدؿ الحديث فهذا
 .السابعة السماء فوؽ فهي إذف
 اهلل رضي ىريرة أبي فعن السنة؛ ذلك على فدؿ الرحمن عرش تحت الجنة كوف أما
 وصاـ الصبلة وأقاـ وبرسولو باهلل آمن من: )قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي عن عنو

 أرضو في جلس أو اهلل سبيل في جاىد الجنة يدخلو أف اهلل على حقا كاف رمضاف
 أعدىا درجة مائة الجنة في إف قاؿ الناس نبشر أفبل اهلل رسوؿ يا فقالوا فيها ولد التي
 اهلل سألتم فإذا واألرض السماء بين كما الدرجتين بين ما اهلل سبيل في للمجاىدين اهلل

 تفجر ومنو الرحمن عرش فوقو أراه الجنة وأعلى الجنة أوسط فإنو الفردوس فاسألوه
 .البخاري أخرجو( الجنة أنهار

 إذف الرحمن، عرش وفوقو - الحديث في كما - الفردوس ىي الجنة درجات فأعلى
 .سبحانو عرشو تحت فالجنة

 كتب ىرقل أف أحمد اإلماـ مسند في روينا وقد (:ٚٔٔ/ٕقاؿ ابن كثير في تفسيره )
 واألرض، السماوات عرضها جنة إلى دعوتني إنك ) وسلم عليو اهلل صلى النبي إلى

 النهار? جاء إذا الليل فأين! اهلل سبحاف: "وسلم عليو اهلل صلى النبي فقاؿ النار? فأين
)ٔ. 

                                                           

 ،(ٕ٘ٙ) األمواؿ في عبيد وأبو ،(ٖٜٙ٘ٔ رقم ،ٔٗٗ/ ٖ) أحمد أخرجو جزء من حديث  ٔ
 ،(ٕٚٚ - ٕٙٚ/ ٖ) والتاريخ المعرفة في والفسوي ،(ٜٔٙ) األمواؿ في زنجويو بن وحميد

(: ٖٓ/ ٘) والنهاية البداية في كثير ابن عنو قاؿ والحديث( ٕٙٙ/ ٔ) النبوة دالئل في والبيهقي
(: ٖٕٙ - ٖٕٗ/ ٛ) الزوائد مجمع في الهيثمي وقاؿ بو، بأس ال وإسناده غريب حديث ىذا
 كذلك، أحمد بن اهلل عبد ورجاؿ ثقات، يعلى أبي ورجاؿ يعلى، وأبو أحمد بن اهلل عبد رواه

/ ٕٗ) المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط وقاؿ ،(ٖٙٛٙ) الضعيفة في األلباني العبلمة وضعفو
 اهلل عبد غير عنو يرو فلم راشد، أبي بن سعيد لجهالة ضعيف، وإسناده غريب، حديث(: ٜٔٗ
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 الصحيح، رجاؿ التنوخي عدا رجالو وباقي حباف، ابن غير عن توثيقو يؤثر ولم خثيم، بن عثماف بن
. الصحيح رتبة عن ينزلهما كبلـ فيهما خثيم وابن -القرشي الطائفي وىو -سليم بن يحيى أف غير

 صلى النبي لقي حين كافرا كاف والتنوخي الطباع، ابن البغدادي نجيح ابن ىو: عيسى بن إسحاؽ
 في لقي فيمن وىو المتصل، للمرسل مثبل الحديث ىذا الحديث علماء ويضرب وسلم، عليو اهلل

 سمعو، بما وحدث وفاتو، بعد أسلم ثم شيئا، منو وسمع وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ كفره حاؿ
 ا.ىػ. اإلرساؿ ال باالتصاؿ سمعو لما محكـو تابعيا كونو مع فإنو

 وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إلى رجل جاء ) قاؿرضي اهلل عنو  ىريرة أبيحديث  يغنيقلت 
 الليل ىذا أرأيت: قاؿ ? النار فأين( واألرض السماوات عرضها جنة) أرأيت! محمد يا: فقاؿ
(  يشاء ما يفعل اهلل فإف: قاؿ، أعلم اهلل: فقاؿ جعل? أين شيء كل عليك ألبس كاف قد الذي

/  ٔ) ىريرة أبي مسند في راىويو بن إسحاؽ أخرجو (:ٕٜٕٛقاؿ العبلمة األلباني في الصحيحة )
 بعض وفيو راىويو ابن طريق من( ٖٓٔ/  ٛ٘ٔ/  ٔ) صحيحو في حباف ابن، و (ٖٚٗ/  ٜٜٖ

(  ٜٕٙٔ/  ٖٗ/  ٖ) مسنده في البزار فقاؿ إسحاؽ، وتوبع .ىنا من فتصحح حرفت قد األحرؼ
: قاؿ أنو إال. بو زياد بن الواحد عبد حدثنا ىشاـ أبو سلمة بن مغيرة حدثنا معمر بن محمد حدثنا

( ٖٙ/  ٔ) الحاكم فقاؿ البزار، وتوبع".  اهلل شاء حيث النار فكذلك  قاؿ اهلل، شاء حيث: قاؿ" 
 بن محمد أنبأ: إسحاؽ بن محمد حدثنا: - لو واللفظ - الجوىري اهلل عبد بن محمد أخبرني

: قاؿ: " قاؿ أنو إال بو، المخزومي سلمة بن المغيرة ىشاـ أبو حدثنا: القيسي ربعي بن معمر
 النعماف أبي طريق من أيضا الحاكم فأخرجو المخزومي، توبع وقد".  يشاء ما يفعل اهلل كذلك
".  الشيخين شرط على صحيح حديث: " وقاؿ بو زياد بن الواحد عبد حدثنا: الفضل بن محمد
 يرو لم األصم اهلل عبد بن اهلل عبد ألف فقط، مسلم شرط على ىو إنما: وأقوؿ. الذىبي ووافقو

 وكبلىما األصم، اهلل عبد بن اهلل عبيد أخو وىو وغيره، معين ابن قاؿ كما ثقة وىو البخاري، عنو
 عن يروي وكبلىما اهلل، عبد أكبرىما ،( ٕٗٔ و ٖٙ/  ٚ" ) الثقات"  في حباف ابن ذكرىما
 وغيره، والتعديل الجرح في كما زياد بن الواحد عبد منهما كل وعن األصم، بن يزيد عمهما
 عبيد أـ المكبر، اهلل عبد ىو ىل الحديث ىذا راوي في المخرجوف أو الرواة اختلف لذلك فكأنو

 مسند وفي اإلحساف في ووقع مكبرا،"  الحاكم ومستدرؾ إسحاؽ مسند في فوقع المصغر? اهلل
 الصبلة، يقطع فيما آخر حديثا لو ساؽ وقد( ٜ٘/  ٕ) مسلم صحيح في وقع وكذا مصغرا، البزار
 ومن ،.. "اهلل عبيد : "قاؿ لكنو أعبله، المذكور بإسناده راىويو بن إسحاؽ شيخو عن ساقو
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"  ألصلو ذلك في تابع وىو المكبر، اهلل عبد ترجمة في ىذا القطع ذكر الحافظ أف الغريب
 وعزاه! أعبله المذكور بإسناده( ٘ٙٔ - ٗٙٔ/٘ٔ) ترجمتو في ساقو فإنو"  المزي تهذيب
"  اهلل عبيد: " فيو وقع لكن ىذا بإسناده( ٔ/  ٖٗ ؽ) السراج مسند في رأيتو وقد! لمسلم
 وىي! مصغرا
 من خطأ أنو أعتقد ولكني( ٖٗٔ/  ٕٖٛ/  ٔ) المطبوع"  مسنده"  في ىو وكذلك جيدة، نسخة

 بين الموحدة للباء واحد بسن ىكذا"  عبد: " ىكذا المخطوط األصل في صورتو ألف الناسخ
 ودونها األولى، يسار عن أخرى نقطة المصورة في وسخة ظهرت الباء نقطة وبجانب والداؿ، العين
 ىكذا أيضا سنا األصل ناسخ لها لجعل صوابا كاف ولو !نقطتين المحقق توىمها قليبل منها وأكبر

 عن آخرين بسندين آخرين حديثين وبعده ىذا قبل راىويو ابن مسند في أف الوىم ويؤيد ،" عبيد" 
 صبلة يحضر أف األعمى أمر في وىو - أحدىما لكن. بو األصم بن يزيد عمو عن ىذا اهلل عبد

 إسحاؽ طريق من( ٕٗٔ/  ٕ) مسلم صحيح في الحديث لكن - النداء سمع إذا الجماعة
 شيخ عن أخرى طريق من( ٚ/ ٕ)  عوانة أبي في وقع وكذلك! مصغرا"  اهلل عبيد: " وفيو وغيره،

 األحاديث لهذه الراوي في شديد اختبلؼ فهذا وبالجملة، عنو الفزاري معاوية بن مرواف إسحاؽ
 اختلف واحد، شخص لعلو الباؿ في ليلقى إنو حتى األصم، بن يزيد عن الترجمة حديث ومنها
 من ثقة أنو فالمهم ذاؾ، أو ىذا كاف وسواء يصغره، من ومنهم ، يكبره من فمنهم اسمو، في الرواة
 جلها كانت وإف وىي كثيرة شواىد ولو والسيما ذكرىم، سبق من صححو وقد مسلم، رجاؿ

 عباس، وابن الخطاب، بن عمر حديث من( ٓٙ/  ٗ" ) تفسيره"  في جرير ابن أخرجو ، موقوفة
 معروفا كاف وسلم عليو اهلل صلى منو الجواب ىذا أف على تدؿ فإنها - عنهما صحيحين بسندين
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إلى ىرقل رسوؿ التنوخي حديث في مرفوعا روي قد أنو على لديهم،
 أحمد أخرجو".  النهار? جاء إذا الليل أين اهلل سبحاف: " وسلم عليو اهلل صلى قولو وفيو وسلم،

 في اهلل رحمو شاكر أحمد الشيخ عليو تكلم وقد ضعيف، بسند جرير وابن( ٕٗٗ - ٔٗٗ/  ٗ)
 من وإف. خيرا اهلل جزاه وأجاد، النفس وأطاؿ( ٕٓٔ - ٜٕٓ/  ٚ) جرير ابن تفسير على تعليقو

 باألجوبة السائل العالم إجابة على الداؿ الخبر ذكر: " بقولو حباف ابن لو ترجم ما الحديث فقو
   ". القصة في الفصل دوف والمقايسة التشبيو سبيل على

 



 - 067 - 

 عن خالد، بن مسلم أخبرني وىب، ابن أنبأنا يونس، حدثني: فقاؿ جرير ابن رواه وقد
 ىرقل رسوؿ التنوخي لقيت: قاؿ مرة بن يعلى عن راشد، أبي بن سعيد عن خثيم، أبي
 على قدمت: قاؿ فسد، كبيرا شيخا بحمص، وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إلى

: قاؿ. يساره عن رجبل الصحيفة فناوؿ ىرقل، بكتاب وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 كتبت إنك: "صاحبي كتاب فإذا. معاوية: قالوا يقرأ? الذي صاحبكم من: قلت

 فقاؿ: قاؿ النار? فأين للمتقين، أعدت واألرض السماوات عرضها جنة إلى تدعوني
 ".النهار? جاء إذا الليل فأين! اهلل سبحاف: "وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 أف شهاب، بن طارؽ عن مسلم بن قيس عن وشعبة، الثوري، وسفياف األعمش، وقاؿ
 فأين واألرض، السماوات عرضها جنة عن الخطاب بن عمر سألوا اليهود من ناسا

 أين النهار جاء وإذا النهار? أين الليل جاء إذا أرأيتم عنو اهلل رضي عمر فقاؿ النار?
 .التوراة من مثلها نزعت لقد: فقالوا الليل?

، بن أحمد حدثنا: قاؿ ثم الطرؽ الثبلثة من جرير ابن رواه  نعيم، أبو حدثنا حاـز
: يقولوف: قاؿ الكتاب أىل من رجبل أف: األصم بن يزيد أنبأنا برقاف، بن جعفر حدثنا

 إذا الليل يكوف أين: عباس ابن فقاؿ النار? فأين{  واألرض السماوات عرضها جنة} 
 .الليل? جاء إذا النهار يكوف وأين النهار، جاء
 سلمة بن المغيرة حدثنا معمر، بن محمد حدثنا: البزار فقاؿ مرفوعا، ىذا روي وقد
 عمو عن األصم، بن اهلل عبد بن اهلل عبيد عن زياد، بن الواحد عبد حدثنا ىشاـ، أبو

 وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إلى رجل جاء: قاؿ ىريرة أبي عن األصم، بن يزيد
: قاؿ النار? فأين{  واألرض السماوات عرضها جنة: } تعالى قولو أرأيت: فقاؿ

: قاؿ. اهلل شاء حيث: قاؿ" النهار? فأين شيء، كل لبس جاء إذا الليل أرأيت"
 ".وجل عز اهلل شاء حيث تكوف النار وكذلك"

 :معنيين يحتمل وىذا
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 جاء إذا الليل مشاىدتنا عدـ من يلـز ال أنو: ذلك في المعنى يكوف أف: أحدىما
 عز اهلل يشاء حيث تكوف النار وكذلك نعلمو، ال كنا وإف مكاف، في يكوف أال النهار
 .البزار دعن ىريرة، أبي حديث في تقدـ كما أظهر وىذا وجل،
 الليل فإف الجانب، ىذا من العالم وجو تغشى إذا النهار أف: المعنى يكوف أف: الثاني
 تحت السماوات فوؽ عليين أعلى في الجنة فكذلك اآلخر، الجانب من يكوف

[ ٕٔ:الحديد{ ] واألرض السماء كعرض: } وجل عز اهلل، قاؿ كما وعرضها العرش،
 وجود وبين واألرض، السماوات كعرض كونها بين تنافي فبل. سافلين أسفل في والنار
 ا.ىػ أعلم واهلل النار،

 عرضها الجنة كانت إذا (:ٜٗ/ٕ)وسئل العبلمة العثيمين كما في مجموع فتاواه 
 إال فيو ليس الذي الكوف ىذا في النار تكوف فأين واألرض، السماوات كعرض

 . واألرض? السماوات
 اهلل، كتاب في جاء ما أف وىي مقدمة، نقدـ أف يجب ىذا على الجواب قبلفأجاب: 

 األمر يخالف أف يمكن وال حق، فإنو - َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى - رسولو عن صح وما
 والسنة الكتاب عليو دؿ وما إنكاره، يمكن ال المحسوس الواقع األمر فإف الواقع،

 بينهما، الجمع يمكن ال وجو على حقين تعارض يمكن وال إنكاره، يمكن ال حق فإنو
: - تعالى - اهلل قاؿ واألرض، السماء كعرض عرضها الجنة أف القرآف في ثبت وقد

 اآلية وفي{ . َواأْلَْرضِ  السََّماءِ  َكَعْرضِ  َعْرُضَها َوَجنَّةٍ  رَبُّْكمْ  ِمنْ  َمْغِفَرةٍ  ِإَلى َسابُِقوا}
 .ريب ببل حق وىذا ،{ َواأْلَْرضُ  السََّماَواتُ  َعْرُضَها: }األخرى

 إذا: فقاؿ - َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى - للنبي كتب ىرقل أف»: أحمد اإلماـ مسند وفي
 اللَّوُ  َصلَّى - النبي فقاؿ.  النار? تكوف فأين واألرض السماوات عرضها الجنة كانت

 فوجهو الحديث، ىذا صح فإف ? «النهار يكوف فأين الليل جاء إذا: " - َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ 
 النهار أف كما عليين، أعلى في مكانها في والجنة مكانهما في واألرض السماوات أف
 عرضها الجنة كوف في فإف الحديث، يصح لم وإف مكاف، في والليل مكاف في
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 السعة، عظيمة الجنة أف: يعني ولكن مؤلتهما، قد أنها يعني ال واألرض السماوات
 .واألرض السماوات كعرض عرضها

 بصحيح، ليس" واألرض السماوات إال فيو ليس الكوف ىذا إف: " السائل قوؿ إف ثم
 َصلَّى - النبي كاف وقد والعرش، الكرسي وفيو واألرض،، السماوات فيو الكوف فهذا
 وملء األرض، وملء السماوات، ملء»: ركوعو من رفعو بعد يقوؿ ،- َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ 
 اهلل، إال يعلمو ال واألرض السماوات غير عالم فهناؾ ، «بعد شيء من شئت ما

 أعلى ىو والعرش والكرسي، العرش مثل - تعالى -اهلل علمنا ما منو نعلم نحن كذلك
 وعظمتو بجبللو يليق استواء عليو استوى قد - وتعالى سبحانو - واهلل المخلوقات

 ا.ىػ
 .النار مكاف: الثاني المطلب

( مرقـو كتاب* سجين ما أدراؾ وما*  سجين لفي الفجار كتاب إف كبل: )تعالى قاؿ
 األرض في سجين في كتابو اكتبوا وجل عز اهلل فيقوؿ: ).. البراء حديث وفي ،

 ..( .السفلى
 وسكير وخمير، وشريب، فسيق،: يقاؿ كما الضيق، وىو السجن، من فعيل: سجين
 عظيم أمر أي( : سجين ما أدراؾ وما: )فقاؿ أمره اهلل أعظم ولهذا .ذلك ونحو

 وقاؿ السفلى، األرض في بأنو الحديث في فسر وقد أليم، وعذاب مقيم وسجن
 ال مما ذلك غير وقيل جهنم، في بئر: وقيل السابعة، األرض تحت صخرة: بعضهم

 .وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قوؿ بعد قوؿ وال عليو، دليل
* سجين ما أدراؾ وما: )قاؿ تعالى ألنو للكتاب اسم ىو: سجين أف اآلية من والظاىر

 كتاب: )تعالى قولوعن  تفسيره في كثير ابن الحافظقاؿ  ولكن ،( مرقـو كتاب
 من لهم كتب لما تفسير ىو وإنما ،(سجين ما أدراؾ وما: )لقولو تفسيرا ليس(: مرقـو

 منو ينقص وال أحد فيو يزيد ال منو مفروغ مكتوب مرقـو أي سجين، إلى المصير
 .والقاسمي الراغب، قاؿ وىكذا القرظي كعب بن محمد قالو. أحد
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( سجين لفي الفجار كتاب إف) :لقولو تفسيرا( مرقـو كتاب: )تعالى قولو فيكوف وعليو
، كتاب الفجار كتاب إف أي:   جملة( سجين ما أدراؾ وما: )قولو ويكوف مرقـو

 استدؿ كما النار مكاف في صريحة ليست اآلية وىذه والمفسر، المفسر بين معترضة
 .االعتقاد لمعة شرح في بها

 صفة في  نعيم أبو رواه(. السابعة األرض في جهنم: )عنهما اهلل رضي عباس ابن وعن
 (.ٕٚٔ) الجنة
: قاؿ النار? أين: عنهما اهلل رضي عباس البن قلت: )قاؿ مجاىد عن منده ابن وخرج
 .(مطبقة أبحر سبعة تحت
 رضي سبلـ بن اهلل عبد عن (ٚٚٔ) النار صفة في الدنيا أبي وابن خزيمة، ابن وخرج

 صفة في الدنيا أبي ابنأخرج و  ،(األرض في النار وإف السماء، في الجنة إف: )عنو اهلل
 في جهنم وإف السبع، السموات في الجنة: يقولوف كانوا: )قتادة عن( ٖٛٔ) النار

 في كتابو اكتبوا: اهلل يقوؿ: )الكافر حق في البراء حديث وفي ،(السبع األرضين
 . ٔ(طرحاً  روحو فتطرح، السفلى األرض في سجين

                                                           

 ،(ٖ٘ٚ رقم ،ٕٓٔ ص) والطيالسى ،(ٜٕٔٔ) الزىد في المبارؾ ابن أخرجوجزء من حديث  ٔ
 رقم ،ٜٖٕ/ ٗ) داود وأبو ،(ٚ٘٘ٛٔ رقم ،ٕٚٛ/ ٗ) وأحمد ،(ٖٚٚٙ) الرزاؽ وعبد

 فى خزيمة وابن ،(ٜٖٖ رقم ،ٕ٘ٓ/ ٔ) وىناد ،(ٕٜٖ رقم ،ٖٕٙ/ ٔ) والرويانى ،(ٖ٘ٚٗ
 رقم/ ٔ) اآلثار تهذيب في والطبري ،(ٗٙٓٔ رقم ،ٕٜٙ/ ٕ) منده وابن ،(ٜٔٔ ص) التوحيد
 والحاكم ،(ٕٙ/ ٔ) التدوين في والرافعي ،(ٖٚٙص) الشريعة في واآلجري ،(ٕ٘ٛٗ ،ٕٓٛٗ

 ،(ٜٖ٘ رقم ،ٖ٘٘/ ٔ) الشعب فى والبيهقى ،(ٚٔٔ ٜٓٔ ،ٚٓٔ رقم ،ٜٛ ٖٜ/ ٔ)
 صحيح: مالحاك وقاؿ صحيح، إسناده(: ٜٗٗ/ ٕ) عمر مسند في الطبري عنو قاؿ والحديث

 منده ابن وقاؿ اإلسناد، صحيح كبير حديث: البيهقي وقاؿ الذىبي، وأقره الشيخين شرط على
 رسم على ثابت وىو البراء عن جماعة رواه مشهور متصل إسناد ىذا(: ٜٖٛ) اإليماف في

 ونقل القيم ابن اإلماـ وصححو ،(ٜٕٓ/ ٗ) الفتاوى مجموع في تيمية ابن وصححو الجماعة،
 رجالو(: ٓ٘/ ٖ) الهيثمى وقاؿ ،(ٓٗٔ/ ٚ) السنن تهذيب في لو والحاكم نعيم أبي تصحيح
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 وسلم عليو اهلل صلى النبي عن أمية، بن يعلى عن نظر فيو بسند أحمد اإلماـ وأخرج
 اهلل أف تروف أال: قاؿ. البحور: يعني. تركبها أال: ليعلى فقالوا ،جهنم ىو البحر: )قاؿ

 أدخلها ال بيده يعلى نفس والذي ال[. ٜٕ: الكهف] ُسَراِدقُػَها ِبِهمْ  َأَحاطَ  نَارًا: يقوؿ
 .ٔ( وجل عز اهلل ألقى حتى قطرة منها يصيبني وال وجل عز اهلل على أعرض حتى أبداً 
 بو فالمراد شئت إف وىذا)(: ٚٗ: ص) النار من التخويففي  رجب ابن الحافظ قاؿ
 نارًا، فتصير عليها ويوقد يسجر ثم واحدًا، بحراً  فتصير القيامة يـو تفجر البحار أف

 بنحو[ ٙ: التكوير] ُسجَّْرتْ  اْلِبَحارُ  َوِإَذا: تعالى قولو فسر وقد. جهنم نار في وتزاد
 والقمر الشمس تكوف: )عنو رواية وفي. ناراً  تصير تسجر: عباس ابن وقاؿ(. ىذا

 أبي ابن رواه( ناراً  يرجع حتى فتنفخو دبورا ريحاً  عليها اهلل فيبعث، البحر في والنجـو
 َكاِفرِينَ بِالْ  َلُمِحيَطةٌ  َجَهنَّمَ  َوِإفَّ : قولو في أيضاً  عنو وأخرجا حاتم، أبي وابن الدنيا،

 والقمر الشمس وتكور فيو، الكواكب فتنشر البحر ىذا ىو: )قاؿ[. ٗ٘: العنكبوت]
 تحت: قاؿ جهنم? أين: )ليهودي عنو اهلل رضي علي وقاؿ(. جهنم ىو فيكوف فيو

                                                                                                                                                  

 العبلمة وصححو صحيحة، طرؽ لو(: ٜٔ) الصدور شرح في السيوطي وقاؿ الصحيح، رجاؿ
 الوادعي وحسنو المسند، تحقيق في معو ومن األرنؤوط وصححو ،(ٖٓٙٔ) المشكاة في األلباني

 في العدوي وصححو ،(ٕٗٚ - ٕٕٚ/ ٕ) الصحيحين في ليس مما الصحيح الجامع في
 (.ٜٛٔ/ ٖ) كثير ابن تفسير صحيح

، والفسوي (ٗٔٗ/ٕ/ٗ) ،(ٔٚ/ٔ/ٔ) الكبير التاريخ في والبخاري ،(ٖٕٕ/ٗ) أحمد أخرجو ٔ
 ،(ٜٙ٘/ٗ) والحاكم ،(ٚ٘ٔ/٘ٔ) تفسيره في والطبري ،(ٖٛٓ/ٔ) والتاريخ المعرفة في

 أخبار في نعيم وأبو( ٕ٘ٗ،  ٔ٘ٗ) والنشور البعث وفي، (ٖٖٗ/ٗ) الكبرى في والبيهقي
 في رجب ابن عنو وقاؿ ،(٘ٔٚٔ/ٗ) المهذب في الذىبي ضعفو والحديث( ٔ/ٕ) أصبهاف

(: ٜٚٔ/ٜٔ) البخاري شرح في الملقن ابن وقاؿ نظر، فيو إسناده(: ٜٙص) النار من التخويف
 الضعيفة في األلباني العبلمة وضعفو ،(ٜٕٛ/ٙ) تفسيره في كثير ابن وضعفو جهالة، فيو إسناده

 بن محمد ضعيف إسناده: (ٜٚٗ/ٜٕ) المسند تحقيق فيومن معو  األرنؤوط وقاؿ ،(ٖٕٓٔ)
 .عاصم أبي غير عنو يرو لم أمية بن اهلل وعبد مجهوؿ حيي
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 أبي ابن رواه[ ٙ: التكوير( ]ُسجَّْرتْ  اْلِبَحارُ  َوِإَذا: قرأ ثم صدؽ،: علي قاؿ البحر
 .إياس

. ُسجَّْرتْ  اْلِبَحارُ  َوِإَذا: قولو في عنو اهلل رضي كعب بن أبي عن حاتم أبي ابن وخرج
 .(تأجج نار ىو فإذا البحر إلى فانطلقوا بالخبر نأتيكم: لئلنس الجن قالت: )قاؿ
 أو معتمرًا، أو حاجاً، إال البحر يركب ال: )مرفوعاً  عمرو ابن عن داود أبي سنن وفي
 عمر ابن عن وروي ،ٔ(بحراً  النار وتحت نارًا، البحر تحت فإف اهلل سبيل في غازياً 

 على الصراط كاف فلذلك ورائها من الجنة وإف بالدنيا، محيطة جهنم إف: )مرفوعاً 
  .ٕ(الجنة إلى طريقا جهنم

                                                           

 في الفاكهي ،(ٖٜٖٕ رقم ، ٙٛٔ/ٕ) وسنن فى منصور بن وسعيد ،(ٜٕٛٗ) داود أبو أخرجو ٔ
 رقم ، ٛٔ/ٙ) والبيهقى، (ٗٓٔ/ٕ) الكبير التاريخ في البخاريو  ،(ٜٚٛ" )مكة أخبار"

 المزي، و (ٔٔٚٚ رقم ، ٖٓٔ/٘) والديلمى ،( ٔ/  ٛٚ)  التلخيص في والخطيب ،(ٔٙٛٓٔ
 الحديث، ىذا إسناد ضعفوا وقد: الخطابي عنو قاؿ والحديث( ٗٚٔ/ٗ) الكماؿ تهذيب في

 ضعيف وىو(: ٔ/ٖٚ) الخبلصة في الملقن ابن وقاؿ ،(ٜٙ/ٔ) الخبلصة في النووي وضعفو
 مجهولوف، رواتو: داود أبو وقاؿ غريب،: أحمد وقاؿ بصحيح، ليس: البخاري قاؿ األئمة، باتفاؽ
 الحق عبد وقاؿ إسناده، في اختلف: اإلماـ صاحب وقاؿ إسناده، ضعفوا: الخطابي وقاؿ

وقاؿ  مجهوالف، وبشير اهلل عبد أبو بشر جدا، ضعيف حديث ىذا: داود أبو قاؿ(: ٕ/ٕٚٓ)
 وروي ، ىكذا بشير عن روي ، اضطراب الحديث في(: ٜٖ٘/ٖ) السنن مختصر في المنذري

 ، ذلك غير وقيل ، عمرو بن اهلل عبد عن رجل عن عنو وروى ، عمرو بن اهلل عبد عن بلغو أنو عنو
 ، حديثو يصح لم: وقاؿ اضطرابو وذكر ، الحديث ىذا لو وذكر ،"  تاريخو"  في البخاري وذكره
(: ٛٚٗ) الضعيفة في األلباني العبلمة وقاؿا.ىػ  الحديث ىذا إسناد ضعفوا وقد:  الخطابي وقاؿ
 .منكر

 من التخويف في رجب ابن عنو قاؿ والحديث (ٜٕٔ/ ٕ) بغداد تاريخ في الخطيبأخرجو  ٕ
 جداً  منكر ىذا(: ٜٖ٘/ ٕ) لسافال فيلحافظ وقاال منكر، غريب(: ٙٚ، رقم  ٛٗص) النار

 .واه حمزة بن محمد
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 النبي عن عنو، اهلل رضي حذيفة عن أحمد اإلماـ وخرج. السماء في النار إف: وقيل
 بيت أتيت حتى وجبريل أنا طرفو نزايل فلم بالبراؽ أتيت: )قاؿ وسلم عليو اهلل صلى

 .ٔ(والنار الجنة ورأيت السماء، أبواب لنا وفتح المقدس،
 األرض في يراىا أف لجواز السماء في النار أف على ونحوه الحديث ىذا في حجة وال

 في الجنة وليست والنار الجنة قبره في وىو يرى الميت وىذا، السماء في وىو
 في وىو الكسوؼ صبلة في وىو رآىما وسلم عليو اهلل صلى أنو ثبت وقد، األرض
 والنار الجنة أرض على مر أنو ىريرة أبي عن اإلسراء حديث طريق بعض وفي، األرض

 األرض، في الجنة أف على ذلك من شيء يدؿ ولم ،المقدس بيت إلى مسيره في
 ال للرؤية ظرؼ فالسماء السماء، في والنار الجنة رأى أنو فيو ثبت إف حذيفة فحديث
 وأنا مني الرؤيا صدرت: يعني السماء، في كوني حاؿ والنار الجنة رأيت: أي للمرئي

 . فتأمل للمرئي الحديث في تعرض وال السماء، في
 مكاف في: عشر الثالث الباب (:٘ٙقاؿ اإلماـ ابن القيم في حادي األرواح )ص

 َجنَّةُ  ِعْنَدَىا اْلُمْنتَػَهى ِسْدرَةِ  ِعْندَ  ُأْخَرى نَػْزَلةً  َرآهُ  َوَلَقدْ : }تعالى اهلل قاؿ: ىي وأين الجنة
 ما إليها ينتهي ألنها بذلك وسميت السماء فوؽ المنتهى سدرة أف ثبت وقد{ اْلَمْأَوى

 السََّماءِ  َوِفي: }تعالى وقاؿ منها فيقبض إليو يصعد وما منها فيقبض اهلل عند من ينزؿ
 الناس تلقاه وكذلك" الجنة ىو:" مجاىد عن نجيح أبي ابن قاؿ{ تُوَعُدوفَ  َوَما ِرْزُقُكمْ 

" والنار الجنة ىو:" قاؿ مجاىد عن أيضا وغيره تفسيره في المنذر ابن ذكر وقد عنو
 ما ىذا ومعنى السماء في ليست السافلين أسفل في النار فإف تفسير إلى يحتاج وىذا
 كبلىما والشر الخير عباس ابن عن صالح أبو وقالو عنو نجيح أبي ابن رواية في قالو

                                                           

 ،(ٖٚٗٔ) والترمذي ،(ٛٗٗ) الحميديو  ،(ٔٔٗ) والطيالسي ،(ٖٚٛ/٘) أحمد أخرجو ٔ
/ ٕ) والحاكم ،(ٖٖ) حباف وابن، (ٜٕ٘ٔ) مسنده في البزار ،(ٕٓٛٔٔ) الكبرى في والنسائي

 الذىبي ووافقو والحاكم حباف ابن وصححو صحيح حسن: الترمذي عنو قاؿ والحديث( ٜٖ٘
 فيومن معو  األرنؤوط وقاؿ( ٗٚٛ) الصحيحة وفي الترمذي صحيح في األلباني العبلمة وحسنو
 .بهدلة بن عاصم أجل من حسن إسناده: (ٕٕٖ/ٖٛ) المسند تحقيق
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 بين ما درجة مائة الجنة: "قاؿ أنو عنو الصحيحين في ثبت وقد.... السماء من يأتي
 واالرتفاع العلو غاية في أنها على يدؿ وىذا" واألرض السماء بين كما درجتين كل
 أعلم واهلل

 درجتين كل بين ما درجة مائة الجنة في إف" والثاني أحدىما ىذا لفظاف لو والحديث
 اللفظ ىذا يرجح وشيخنا" سبيلو في للمجاىدين اهلل أعدىا واألرض السماء بين كما
 الحديث في قولو ىذا ونظير ذلك من أكبر الجنة درج يكوف أف ينفي ال وىو

 أسمائو جملة من أي" الجنة دخل أحصاىا من اسما وتسعين تسعة هلل إف" الصحيح
 الموضعين في واحدة جملة الكبلـ فيكوف القدر ىذا

 فوقها ليس الجنة في درجة في كلو ىذا فوؽ نبينا منزلة أف ىذا صحة على ويدؿ
 ىو ووسطها وأوسعها أعبلىا مقببة والجنة بالجهاد أمتو آحاد ينالها المائة وتلك درجة

 فاسألوه اهلل سألتم إذا" الصحيح الحديث في قاؿ كما العرش وسقفو الفردوس
 . "الجنة أنهار تفجر ومنو الرحمن عرش فوقو الجنة وأعلى الجنة وسط فإنو الفردوس

 أنو على القاؼ بضم وفوقو رواه من رواية والصواب: "المزي الحجاج أبو شيخنا قاؿ
 والعرش العرش تحت جميعها فالجنة قيل فإف الرحمن عرش وسقفو أي ظرؼ ال أسم

 منو أكبر والعرش واألرض السموات وسع الكرسي فإف سقفها
 فوقو جنة ال بحيث الجنات من دونو مما الفردوس إلى أقرب العرش كاف لما: قيل
 ارتفاعها وغاية الجنة سعة ولعظم الجنات من تحتو ما دوف لو سقفا كاف العرش دوف

 يقاؿ كما درجة فوؽ درجة فشيئا شيئا بالتدريج أعبلىا إلى أدناىا من الصعود يكوف
 أف شيئين يحتمل وىذا" تقرأىا آية آخر عند منزلتك فإف وارؽ اقرأ" القرآف لقاريء
 ا.ىػ  أعلم واهلل لمحفوظة تبلوتو آخر عند تكوف وأف حفظو آخر عند منزلتو تكوف

 السماء فوؽ الجنة أف والحاصل: (ٜٖٕ: ص) البهية األنوار لوامعوقاؿ صاحب 
 وباهلل المعتمد الصحيح على السابعة األرض في النار وأف العرش، وسقفها، السابعة
 .انتهى .التوفيق
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، بالوقف فيها نقوؿ أي، النار عن ونقف: النقاية شرح الدراية إتماـ في السيوطي قاؿ
: وقيل، ذلك في أعتمده حديث عندي يثبت فلم اهلل، إال يعلمو ال حيث محلها أي

 يركب ال)) مرفوعاً  عمر ابن حديث من وضعفو البر عبد ابن روى لما األرض تحت
 وجو على ىي: وقيل(...... ناراً  البحر تحت فإف، معتمر أو، حاج أو غاز إال البحر

 فرأى قاؼ جبل على القرنين ذو أشرؼ: قاؿ: )قاؿ أيضاً  وىب روى لما األرض
 شأف إف: فقاؿ، اهلل عظمة عن أخبرني، قاؼ يا - قاؿ أف إلى - صغاراً  جباالً  تحتو
، ثلج جباؿ من، عاـ خمسمائة في عاـ خمسمائة مسيرة أرضاً  ورائي إف. لعظيم ربنا

 (.جهنم من الحترقت ىي ولوال بعضاً  بعضها يحطم
 السماء في الجنة: )قاؿ سبلـ بن اهلل عبد عن مسنده في أسامة بن الحارث وروى
 التذكرة في ومثلو السيوطي كبلـ انتهى(. السماء في محلها: وقيل( األرض في والنار

 وأين، بموضعها أعلم واهلل األرض وجو على جهنم أف على يدؿ فهذا: )قاؿ للقرطبي
 .انتهى(. األرض من ىي

 بتعيين نص يصرح ولم: )عقيدتو في الدىلوي المحدث اهلل ولي أحمد الشيخ وقاؿ
 .انتهى ،(وعوالمو اهلل بخلق لنا إحاطة ال إذ تعالى اهلل شاء حيث بل مكانهما

 .تعالى اهلل شاء إف وأحوطها األقواؿ أرجح القوؿ وىذا أقوؿ
 النار وأصحاب النار ذكر في ورد مما االعتبار أولى يقظةفي  خاف حسن صديقوقاؿ 

 .تعالى اهلل شاء إف وأحوطها األقواؿ أرجح -أي التوقف– القوؿ وىذا (:ٖٕ)ص
 السماء في النار ىل: عن( ٓٙ/ٕ) فتاواه مجموع في كما العثيمين العبلمة سئل وقد

 األرض? في أو
: آخروف وقاؿ البحار، ىي إنها: العلم أىل بعض قاؿ ولكن األرض، في ىي: فأجاب

 من ىي أين ندري ما ولكن األرض، باطن في أنها يظهر والذي األرض، باطن في ىي
 ىي مكاف أي في نعلم ال ولكن السماء، في وليست األرض، في بأنها نؤمن األرض?

: - تعالى - اهلل قاؿ: يلي ما األرض في النار أف على والدليل. التعيين وجو على
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 في جاء كذلك السفلى، األرض ىي وسجين{ . سجين لفي الفجار كتاب إف كبل}
 ويقوؿ السماء، أبواب لهم تفتح ال فإنها الكافرين من وقبض احتضر، فيمن الحديث

 كانت ولو «األرض إلى وأعيدوه سجين، في عبدي كتاب اكتبوا»: - تعالى - اهلل
 اهلل صلى - النبي ألف ليدخلوىا؛ السماء أبواب لهم تفتح لكانت السماء في النار
 في دخولهم من لـز السماء في كانت وإذا فيها، يعذبوف أصحابها رأى - وسلم عليو
 .السماء أبواب تفتح أف السماء في التي النار
 ليلة - وسلم عليو اهلل صلى - الرسوؿ يراىا كيف: وقاؿ استشكل، الناس بعض لكن
 الطائرة في ونحن كنا إذا االستشكاؿ، لهذا أعجب وأنا!  األرض? في وىي بو عرج
 - وسلم عليو اهلل صلى - النبي يرى ال فكيف وندركها، بعيدة، تحتنا األرض نرى
 !  السماء? في وىو النار

 عن آثار وروي ضعيفة، لكنها أحاديث ىذا في روي وقد األرض، في أنها: فالحاصل
 بآياتنا كذبوا الذين إف} القرآف ظاىر وىو مسعود، وابن عباس، كابن السلف

 في الجمل يلج حتى الجنة يدخلوف وال السماء أبواب لهم تفتح ال عنها واستكبروا
 .النار في أنهم شك ال عنها واستكبروا باآليات، كذبوا والذين، {الخياط سم

 القنطرة بين الجنة والنار. :الثالثة مسألةال
 يهذبوف ثم والنار، الجنة بين قنطرة على يوقفوف الصراط المؤمنوف يجتاز أف بعد

 حتى الدنيا، في مظالم بينهم كانت إذا بعض من لبعضهم يقتص بأف وذلك وينقوف،
 بعضهم يطلب وال مظلمة، اآلخر عند ألحد ليس أبراراً، أطهاراً  كانوا الجنة دخلوا إذا

: قاؿ عنو اهلل رضي الخدري سعيد أبي عن صحيحو في البخاري روى ،بشيء بعضاً 
 على فيحبسوف النار، من المؤمنوف يخلص) وسلم عليو اهلل صلى  اهلل رسوؿ قاؿ

 حتى الدنيا، في بينهم كانت مظالم بعض من لبعضهم فيقتص والنار، الجنة بين قنطرة
 أىدى ألحدىم بيده محمد نفس فوالذي الجنة، دخوؿ في لهم أذف ونقوا ىذبوا إذا

 (.ٖ٘٘ٙ) البخاري رواه( الدنيا في كاف بمنزلو منو الجنة في بمنزلو
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 أوؿ من يفتح الجنة.  :الرابعة مسألةال
 آدـ البشر أبو يأبى أف بعد الجنة يستفتح من أوؿ ىو وسلم عليو اهلل صلى رسولنا
 ىريرة وأبي اليماف بن حذيفة لحديث المهمة لهذه التعرض الرسل من العـز وأولوا
 يجمع) وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ قاال( ٜ٘ٔ) مسلم عند عنهما اهلل رضي

: فيقولوف آدـ، فيأتوف الجنة، لهم تزلف حتى المؤمنوف، فيقـو الناس، وتعالى تبارؾ اهلل
 لست أبيكم، خطيئة إال الجنة من أخرجكم وىل: فيقوؿ الجنة، لنا استفتح أبانا، يا

 .. (. ذلك بصاحب
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ ،(ٜٚٔ) مسلم عند عنو اهلل رضي أنس ولحديث

: فأقوؿ أنت? من: الخازف فيقوؿ فأستفتح، القيامة يـو الجنة باب آتي: )وسلم
 (.قبلك ألحد أفتح ال أمرت بك: فيقوؿ محمد،
 فأستفتح القيامة يـو الجنة باب آتي: )بلفظ عنو( ٜٚٔ) صحيحو في مسلم وأخرجو
 (.قبلك ألحد أفتح ال أف أمرت بك: فيقوؿ محمد: فأقوؿ أنت? من: الخازف فيقوؿ

 اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عنو اهلل رضي أنس عن (ٜٙٔ) مسلم صحيح وفي
 (.الجنة باب يقرع من أوؿ وأنا القيامة، يـو تبعاً  الناس أكثر أنا: )وسلم عليو
 من أوؿ أنا: )قاؿ أنو وسلم عليو اهلل صلى النبي عن عنو اهلل رضي ىريرة أبي وعن
 أنا: فتقوؿ أنت? ما أو لك ما: لها فأقوؿ تبادرني امرأة أف إال، الجنة باب لو يفتح
 .ٔ(أيتامي على قعدت امرأة

                                                           

، (ٙٗٙ/ ٕ) األخبلؽ مكاـر في الخرائطيو  ،(ٔ٘ٙٙ رقم ، ٚ/ٕٔ) يعلى أبو أخرجؤ
والحديث قاؿ  (ٛ٘ رقم ، ٖٗ/ٔ) الديلمى، و (ٚٔٓٔ/ ٕ) والترىيب الترغيب في األصبهانيو 

وقاؿ الدمياطي في المتجر  ،اهلل شاء إف حسن إسناده(: ٜٖٗ/ ٖ) الترغيب في المنذريعنو 
، بهم بأس ال رواتو(: ٖٙٗ/ ٓٔ) الفتح في الحافظ(: إسناده ال بأس بو، وقاؿ ٜٕ٘الرابح )

 يخطئ وقاؿ حباف وابن حاتم أبو وثقو عجبلف بن السبلـ عبد فيو( : ٕٙٔ/ٛ) الهيثمى قاؿو 
(: إسناده ضعيف، وقاؿ ٙٚ/ٕ، أما العراقي فقاؿ في المغني )ثقات رجالو وبقية ويخالف

 السبلـ عبد لضعف ضعيف بسند يعلى أبو رواه(: أمختصر ٜٕٔ ؽ/ ٕ) اإلتحاؼ في البوصيري
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 البخاري الصحيحين فيف صلى اهلل عليو وسلم، أمتو األمم من الجنة يدخل من وأوؿ
 اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عنو اهلل رضي ىريرة أبي عن (٘٘ٛ) ومسلم ،(ٜٙٛ)

 قبلنا، من الكتاب أوتوا أنهم بيد القيامة يـو األولوف السابقوف نحن: )وسلم عليو
 .(بعدىم من وأوتيناه

 نحن: )قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي أف ىريرة أبي عن (٘٘ٛ) مسلم صحيح وفي
 من الكتاب أوتوا أنهم بيد الجنة يدخل من أوؿ ونحن القيامة، يـو األولوف اآلخروف

 (.بإذنو الحق من فيو اختلفوا لما اهلل فهدانا فاختلفوا بعدىم من وأوتيناه قبلنا

                                                                                                                                                  

 ؛ تثقا رجالو ، ضعيف إسناد وىذا (:ٖٗٚ٘، وقاؿ العبلمة األلباني في الضعيفة )عجبلف ابن
 غيره وتوقف.  حديثو يكتب:  حاتم أبو قاؿ" " :الميزاف" في الذىبي قاؿ ؛ ىذا عبدالسبلـ غير
 قلت " .ويخالف يخطىء" : قاؿ ولكنو" ! الثقات" في فذكره ؛ حباف ابن وأما " .بو االحتجاج في
/ ٖ) المنذري فقوؿ ، غيره أحد يوثقو ولم سيما وال ، بو يحتج ال أف فحري ؛ كذلك كاف ومن: 

/ ٛ" )المجمع" في الهيثمي قوؿ وأما، حسن غير " !حسن وإسناده ، يعلى أبو رواه" (:ٖٕٔ
 وقاؿ ، حباف وابن ،( كذا) حاتم أبو وثقو ، عجبلف بن عبدالسبلـ وفيو ، يعلى أبو رواه" ( :ٕٙٔ

 حاتم أبا ألف ؛ خطأ" حاتم أبو وثقو: " فقولو:  قلت " !!ثقات رجالو وبقية.  ويخالف يخطىء: 
 في كما ؛ دونو ىو بل ، عنده ثقة أنو يعني ليس وىذا " .حديثو يكتب شيخ" : فيو قاؿ إنما

 ؛" شيخ: " قيل وإذا" : قاؿ ؛ الثالثة المرتبة في:  أي ،( ٖٚ/ ٔ) عنده "الحديث رواة درجات"
 في الذىبي قاؿ ؛ ولذلك " .الثانية دوف أنو إال ؛ فيو وينظر حديثو يكتب ، الثالثة بالمنزلة فهو

 عبارة ىي ما أيضا ولكنها ، جرح عبارة ىو ليس ؛" شيخ ىو: " قولو" ( :ٖ٘ٛ/ ٕ" )الميزاف"
 ىو ليس:  أي ؛" حديثو يكتب: " قولو ذلك ومن.  بحجة ليس أنو لك يلوح وباالستقراء ، توثيق
 بسماع( المدني الفضل بن العباس) لػ" التهذيب" في ترجم لما الحافظ رأيت ؛ ولذلك " .بحجة

 في يوثقو لم ؛[ ٔٔ٘/ ٛ" ]الثقات" في إياه حباف ابن وبذكر ،" شيخ: " وقولو منو حاتم أبي
 على يدؿ مما وإف . آخر مكاف في تراىا ال قد فائدة فخذىا" . مقبوؿ" : فيو قاؿ بل ،" التقريب"

 ...   ومتنو إسناده في اضطرابو:  بو يحتج ال وأنو ، ىذا عبدالسبلـ ضعف
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 اآلخروف نحن: )مرفوعاً  عنو (٘٘ٛ) ومسلم ،(ٜٙٛ) البخاري الصحيحين وفي
، قبلنا من الكتاب أوتوا أنهم بيد، الجنة دخوالً  الناس أوؿ نحن القيامة، يـو األولوف
 (.بعدىم من وأوتيناه

 خروجا األمم أسبق األمة فهذه(: ٕٔٔقاؿ اإلماـ ابن القيم في حادي األرواح )ص
 وأسبقهم العرش ظل إلى وأسبقهم الموقف في مكاف أعلى إلى وأسبقهم األرض من
 دخوؿ إلى وأسبقهم الصراط على الجواز إلى وأسبقهم بينهم والقضاء الفصل إلى

 حتى األمم على ومحرمة محمد يدخلها حتى األنبياء على محرمة فالجنة الجنة
 عن السرى بن ىناد حدثنا سننو في داود أبو فقاؿ دخوال األمة أوؿ وأما، أمتو تدخلها

 عن الداالني خالد أبي عن حرب بن السبلـ عبد عن المحاربي محمد بن الرحمن عبد
) : وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ قاؿ ىريرة أبي عن جعدة آؿ مولى خالد أبي

 يا: بكر أبو فقاؿ"  أمتي منو تدخل الذي الجنة باب فأراني بيدي فأخذ جبريل أتاني
 اهلل رسوؿ فقاؿ إليو أنظر حتى معك كنت أني وددت وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
: وقولو، ٔ( أمتي من الجنة يدخل من أوؿ بكر أبا يا إنك أما: "وسلم عليو اهلل صلى

 قاؿ كما عيانا الخبر يصير وأف اليقين زيادة على منو حرصا معك كنت أني وددت

                                                           

 ألبيو الصحابة فضائل على زوائده في حنبل بن أحمد بن اهلل عبدو  ،(ٕ٘ٙٗ) داود أبوأخرجو  ٔ
 شرح في شاىين وابن، (ٖٜ/ٖ) األوسط في والطبراني ،(ٗٗٗٗ) والحاكم ،(ٖٜ٘،  ٕٛ٘)

 في األعرابي وابن ،(ٖٓ) الراشدين الخلفاء فضائل في نعيم وأبو ،(ٜٙ) السنة أىل مذاىب
/ ٖٓ) دمشق تاريخ في عساكر وابن ،(ٖٜ) أماليو في بشراف بن القاسم وأبو ،(ٖٕ٘ٗ) معجمو
 والحديث (ٕٛٚ/ ٖٖ) الكماؿ تهذيب في والمزي ،(ٙٓٔ – ٘ٓٔو ٘ٓٔ و ٘ٓٔ - ٗٓٔ

، وقاؿ األرنؤوط (٘ٗٚٔ) الضعيفة في األلباني العبلمة ضعفوصححو الحاكم وأقره الذىبي، و 
 بن يزيد واسمو. الداالني خالد أبو. ضعيف إسناده (:ٛٗ/ٚد )ومن معو في تحقيق سنن أبي داو 

 خالد أبو وشيخو يدلس، وكاف كثيرا يخطئ صدوؽ بأنو" التقريب" في الحافظ وصفو الرحمن عبد
 .يعرؼ ال: جعدة آؿ مولى
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 لَِيْطَمِئنَّ  َوَلِكنْ  بَػَلى قَاؿَ  تُػْؤِمنْ  َأَوَلمْ  قَاؿَ  اْلَمْوَتى ُتْحِيي َكْيفَ  َأرِِني َربّْ : }الخليل إبراىيم
 .{قَػْلِبي
 أنبأنا الطلحي عمر بن إسماعيل حدثنا سننو في ماجو ابن رواه الذي الحديث وأما

 المسيب بن سعيد عن شهاب ابن عن كيساف بن صالح عن المديني عطاء بن داود
 الحق يصافحو من وؿ) : وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ قاؿ كعب بن أبي عن

 منكر حديث فهو ،ٔ( الجنة فيدخلو بيده يأخذ من وأوؿ عليو يسلم من وأوؿ عمر
 ا.ىػ الحديث منكر البخاري وقاؿ بشيء ليس عطاء بن داود: أحمد اإلماـ قاؿ جدا

 وآلو عليو اهلل صلى النبي عن روي: (ٛ٘ - ٚ٘/ٔ/ ٕٔ) الضعيفةوقاؿ العبلمة في 
 يكفلهم الجنة في جبل في المؤمنين - أطفاؿ رواية وفي - أوالد» :قاؿ أنو - وسلم

 إف ثم... (التماـ بهذا منكر) «القيامة يـو آبائهم إلى يردىم حتى وسارة، إبراىيم
 عليو اهلل صلى - نبينا إف: صحيحة أحاديث عدة في جاء ما بظاىره يخالف الحديث

 إال الجنة يدخلوا أف يأبوف اآلباء أوالد وأف الجنة، يدخل من أوؿ ىو - وسلم وآلو
 جميعاً  فيدخلوف معهم، وآبائهم

                                                           

 ، ٛٓٗ/ٔ) الصحابة فضائل في أحمد بن اهلل وعبد ،(ٗٓٔ رقم ، ٜٖ/ٔ) ماجة ابنأخرجو  ٔ
 السنة فى عاصم أبى وابن، (وىب بن وىب ٜٜٓٔ ترجمة ، ٙٙ/ٚ) عدى وابن ،(ٖٓٙ رقم

 وغيرىم( ٜٛٗٗ) والحاكم ،(ٗٛ٘٘ رقم ، ٜٖٙ/٘) والطبرانى ،(ٕ٘ٗٔ رقم ، ٓٛ٘/ٕ)
 منكر( ٕٔ/ٕ) الميزاف في وقاؿ ،موضوع:  المستدرؾ تلخيص في الذىبي عنو قاؿ والحديث

 األرواح حادي في القيم ابن وقاؿ(، ٕٜٔ/ٔ، وضعفو ابن الجوزي في العلل المتناىية )جدا
 قاؿو  ،ضعيف إسناد ىذا(: ٚٔ/ٔ)في مصباح الزجاجة  البوصيرى قاؿ، و جدا منكر( ٗٓٔ)

 أف من أبعد ىو وما جدا منكر الحديث ىذا(: ٖٓٔ/ٔ) المسانيد جامع في كثير بنا الحافظ
 منكر :(ٕ٘ٛٗ) الضعيفة في األلباني العبلمة وقاؿ ،عطاء بن داود من وفي واآلفة ،موضوعا يكوف
 منكر، ومتنو ضعيف، إسناده (:ٚٚ/ٔ، وقاؿ األرنؤوط ومن معو في تحقيق سنن ابن ماجة )جدا
 بشئ، وليس رأيتو: أحمد وقاؿ الحديث، منكر: حاتم وأبو زرعة وأبو البخاري قاؿ عطاء بن داود
 .متروؾ: الدارقطني وقاؿ
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 .الجنة إلى األغنياء يسبقوف الفقراء :الخامسة مسألةال
 قاؿ: قاؿ عنهما اهلل رضي عمرو بن عبداهلل عن( ٜٜٕٚ) صحيحو في مسلم روى

 إلى القيامة يـو األغنياء يسبقوف المهاجرين فقراء إف) وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 (.خريفاً  بأربعين الجنة
  وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ رضي اهلل ىريرة أبي عن عن الترمذي وروى

 قبل الجنة يدخلوف -المسلمينوفي أخرى  -المؤمنين–وفي رواية  المهاجرين فقراء)
 .ٔ(سنة بخمسمائة أغنيائهم

 شيء عندىم يكن لم ىؤالء أف آخر موضع في وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ بّين وقد
 عبداهلل عن مستدركو في الحاكم أخرجق وفضلهم، جهادىم مع ىذا عليو، يحاسبوف

 زمرة أوؿ أتعلم)  وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عنهما اهلل رضي عمرو بن
 يـو يأتوف المهاجرين، فقراء: فقاؿ أعلم، ورسولو اهلل: قلت أمتي? من الجنة تدخل
: فيقولوف حوسبتم? قد أو: الخزنة لهم فيقوؿ ويستفتحوف، الجنة، باب إلى القيامة

 على متنا حتى اهلل سبيل في عواتقنا على أسيافنا كانت وإنما نحاسب، شيء بأي

                                                           

 ،(ٕٕٔٗ) ماجو وابن ،(ٕٙٗ/ ٖٔ) شيبة أبي ابنو  ،(ٕٓ٘ٛ رقم ،ٖٖٗ/ ٕ) أحمد أخرجو ٔ
 رقم ،ٔٔٗ/ ٓٔ) يعلى وأبو ،(ٖٛٗٔٔ) الكبرى في والنسائي ،(ٖٕٗ٘ ،ٖٖٕ٘) والترمذي
 البعث في والبيهقي ،(ٕٓ٘و ٕٕٔ/ ٛو ٜٔ/ ٚ) نعيم وأبو ،(ٙٚٙ) حباف وابن ،(ٛٔٓٙ
 ،(ٖٗ/ ٘) تاريخو وفي ،(ٖٔ٘/ ٕ) الموضح في والخطيب ،(ٛٓٗ رقم ،ٕٔٗص) والنشور

 في المنذري وقاؿ الترمذي صححو والحديث( ٛٔ/ ٕ) العلم بياف جامع في البر عبد وابن
 على إسناده: والنهاية البداية نهاية في كثير ابن وقاؿ الصحيح، في بهم محتج رواتو: الترغيب

 شاكر أحمد الشيخ وقاؿ ،(ٙٚٓٛ) الجامع صحيح في األلباني العبلمة وصححو مسلم، شرط
/ ٖٔ) المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط وقاؿ صحيح، إسناده(: ٚٙ/ ٛ) المسند تحقيق في

 وقاص بن علقمة ابن وىو- عمرو بن محمد أجل من حسن إسناد وىذا صحيح، حديث(: ٕٖٛ
 .الشيخين رجاؿ ثقات رجالو وباقي ،-الليثي
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 وفي ،ٔ(الناس يدخلها أف قبل عاماً  أربعين فيو فيقيلوف لهم، فيفتح: قاؿ ذلك?
 قاؿ  وسلم عليو اهلل صلى النبي عن زيد بن أسامة عن (ٜٙٔ٘) البخاري صحيح

 محبوسوف الجد وأصحاب المساكين، دخلها من عامة فكاف الجنة باب على قمت)
 من األغنياء ىم الجد وأصحاب ،(النار إلى بهم أمر قد النار أصحاب أف غير

 خريفاً، بأربعين األغنياء يسبقوف الفقراء أف السابقة األحاديث في وقع وقد. المسلمين
 مختلفو الفقراء أف الحديثين بين التوفيق ووجو عاـ، بخمسمائة آخر حديث في وجاء

 إيمانهم قوة في متفاوتوف فالفقراء. -القرطبي يقوؿ كما - األغنياء وكذلك الحاؿ،
 الجنة دخوالً  الفقراء أوؿ باعتبار الحساب كاف فإذا كذلك، واألغنياء وتقدمهم،

 آخر إلى نظرت إذا أما عاـ، خمسمائة المدة فتكوف الجنة دخوالً  األغنياء وآخر
 باعتبار خريفاً، أربعين المدة فتكوف الجنة دخوالً  األغنياء وأوؿ الجنة دخوالً  الفقراء

 -األشقر سليماف بن لعمر والنار الجنة". أعلم واهلل األغنياء وآخر الفقراء أوؿ
 (.ٕٙٔص)
 .الجنة يدخل من آخر (:فرع)

 إني) وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عنو اهلل رضي مسعود بن عبداهلل عن
 من يخرج رجل: الجنة دخوالً  الجنة أىل وآخر منها، خروجاً  النار أىل آخر ألعلم
 فيرجع مؤلى، أنها إليو فيخيل فيأتيها، الجنة فادخل اذىب: لو اهلل فيقوؿ حبواً، النار

 مثل لك فإف الجنة فادخل اذىب: وجل عز اهلل فيقوؿ مؤلى، وجدتها رب، يا: فيقوؿ
 أو - بي أتسخر: فيقوؿ الدنيا، أمثاؿ عشرة مثل لك إف أو أمثالها وعشرة الدنيا،

 - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ رأيت فلقد: قاؿ الملك? وأنت - بي أتضحك
 البخاري أخرجو(( منزلة الجنة أىل أدنى ذلك: يقاؿ فكاف نواجذه، بدت حتى ضحك

 (.ٙٛٔ) ومسلم ،(ٔٚ٘ٙ)

                                                           

والحديث صححو الحاكم وأقره الذىبي، وصححو  العبلمة األلباني  (ٓٛ/ ٕ) الحاكمأخرجو  ٔ
 (.ٖ٘ٛفي الصحيحة )
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 أىل آخر ألعرؼ إني) وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ (ٙٛٔ) ولمسلم
: قاؿ الجنة، فادخل انطلق: لو فيقاؿ زحفا، منها يخرج رجل: النار من خروجاً  النار

 الذي الزماف أتذكر: لو فيقاؿ المنازؿ، أخذوا قد الناس فيجد الجنة، فيدخل فيذىب
 وعشرة تمنيت، الذي لك: لو فيقاؿ فيتمنى تمنَّ،: لو فيقاؿ نعم،: فيقوؿ فيو? كنت

 صلى - اهلل رسوؿ رأيت فلقد: قاؿ الملك? وأنت بي أتسخر: فيقوؿ الدنيا، أضعاؼ
 . (نواجذه بدت حتى يضحك - وسلم عليو اهلل

 من آخر: )قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف اهلل رضي مسعود بن عبداهلل عنو 
 جاوزىا ما فإذا مرة، النار وتسفعو مرة، ويكبو مرة، يمشي فهو رجل، الجنة يدخل
 من أحداً  أعطاه ما شيئاً  اهلل أعطاني لقد منك، نجاني الذي تبارؾ: فقاؿ إليها، التفت

 فؤلستظل الشجرة ىذه من أدنني رب، يا: فيقوؿ شجرة، لو فترفع واآلخرين، األولين
 سألتني أعطيتكها إف لعلي آدـ ابن يا: وجل عز اهلل فيقوؿ مائها، من وأشرب بظلها،
 ألنو يعذره، وجل عز وربو: قاؿ غيرىا، يسألو ال أف ويعاىده رب يا ال،: فيقوؿ غيرىا?

 لو ترفع ثم مائها، من ويشرب بظلها، فيستظل منها، فيدنيو عليو، لو صبر ال ما يرى
 مائها من ألشرب الشجرة من أدنني رب، أي: فيقوؿ األولى، من أحسن ىي شجرة

 غيرىا? تسألني ال أف تعاىدني ألم آدـ، ابن يا: فيقوؿ غيرىا أسألك ال بظلها، وأستظل
 تعالى وربو غيرىا، يسألو ال أف فيعاىده غيرىا? تسألني منها أدنيتك إف لعلي: فيقوؿ
 مائها، من ويشرب بظلها، فيستظل منها، فيدنيو عليو، لو صبر ال ما يرى ألنو يعذره،

 أدنني رب أي: فيقوؿ األوليين، من أحسن وىي الجنة، باب عند شجرة لو ترفع ثم
 ألم آدـ، ابن يا: فيقوؿ غيرىا، أسألك ال مائها، من وأشرب بظلها، ألستظل ىذه من

 وجل عز وربو - غيرىا أسألك ال رب يا بلى،: قاؿ غيرىا? تسألني ال أف تعاىدني
 أىل أصوات سمع منها أدناه فإذا منها، فيدنيو عليو، لو صبر ال ما يرى ألنو يعذره،
 أف أيرضيك منك، يصريني ما آدـ، ابن يا: فيقوؿ أدخلنيها، رب أي: فيقوؿ الجنة

 فضحك العالمين? رب وأنت مني أتستهزئ رب، يا: قاؿ معها? ومثلها الدنيا أعطيك
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 ضحك ىكذا: قاؿ تضحك? مم: فقالوا أضحك? مم تسألوني أال: فقاؿ مسعود، ابن
 من: فقاؿ اهلل? رسوؿ يا تضحك مم: فقالوا - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ

 ال إني: فيقوؿ العالمين? رب وأنت مني أتستهزئ: قاؿ حين العالمين، رب ضحك
 (.ٚٛٔ) مسلم أخرجو( قادر أشاء ما على ولكني منك، أستهزئ

 المتفق في قبلو والذي مسلم، أفراد في وحده الحميدي أخرجو ىكذا الحديث وىذا
 .فيو التي للزيادة أفردناه إنما: وقاؿ عليو،
: قاؿ - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ أف عنو اهلل رضي الخدري سعيد أبي وعن

 شجرة لو ومثل الجنة، ِقبل النار عن وجهو اهلل صرؼ رجل: منزلة الجنة أىل أدنى إف)
 الحديث وساؽ ظلها في ألكوف الشجرة ىذه إلى قدمني رب، أي: فقاؿ ظل، ذات
 إلى. . منك? يصريني ما آدـ، ابن يا: فيقوؿ: يذكر ولم مسعود، ابن حديث بنحو
 قاؿ األماني، بو انقطعت فإذا وكذا، كذا سل اهلل، ويذكره: )فيو وزاد(. الحديث آخر
 العين، الحور من زوجتاه عليو فتدخل بيتو، يدخل ثم: قاؿ أمثالو، وعشرة لك ىو: اهلل

 ما مثل أحد أعطي ما: فيقوؿ: قاؿ لك، وأحيانا لنا، أحياؾ الذي هلل الحمد: فيقوالف
 . مسعود ابن حديث عقيب ىكذا (ٛٛٔ) مسلم أخرجو( أعطيت

 .الجنة أبواب :السادسة مسألةال
 اهلل رضي سعد بن سهل عن (ٕ٘ٔٔ) ومسلم ،(ٜٙٛٔ) البخاري  الشيخاف أخرج

 منها باب: أبواب ثمانية الجنة في: )قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف عنو
 .(الصائموف إال يدخلو ال الرياف يسمى
 أف عنو اهلل رضي ىريرة أبي عن (ٕٚٓٔ) ومسلم( ، ٖٙٙٙ) البخاري  وفيهما
 سبيل في األشياء من شيء من زوجين أنفق من: )قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ

 من دعي الصبلة أىل من كاف فمن خير، ىذا اهلل عبد يا: الجنة أبواب من دعي اهلل
 أىل من كاف ومن الجهاد، باب من دعي الجهاد أىل من كاف ومن الصبلة، باب

 فقاؿ. الرياف باب من دعي الصياـ أىل من كاف ومن الصدقة، باب من دعي الصدقة
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 فهل دعي، أيها من ضرورة من أحد على ما اهلل رسوؿ يا واهلل: عنو اهلل رضي بكر أبو
 . (منهم تكوف أف ألرجو وإني نعم،: قاؿ اهلل? رسوؿ يا أحد كلها منها يدعى

 ثم وإكراـ تنويو دعاء جميعها من الدعاء قيل(.: ٖٙ٘ص) التذكرةفي  القرطبي قاؿ
 ا.ىػ العمل عليو غلب الذي الباب من يدخل

 وسلم عليو اهلل صلى النبي عن عنو اهلل رضي عمر عن (ٖٕٗ) مسلم مسلم وأخرج
 أال أشهد: يقوؿ ثم الوضوء - فيسبغ أو - فيبلغ يتوضأ أحد من منكم ما: )قاؿ أنو
 من اجعلني اللهم، ورسولو عبده محمداً  أف وأشهد، لو شريك ال وحده اهلل إال إلو

 (.شاء أيها من يدخل الثمانية الجنة أبواب لو فتحت إال. التوابين
 . ٔ(المتطهرين من واجعلني: )الترمذي زاد

                                                           

 إسناده فى: الترمذي عنو قاؿ والحديث( ٘٘ رقم ، ٛٚ/ٔ) الترمذي أخرجها الزيادة ىذه ٔ
 محمد قاؿ شيء كبير الباب ىذا في - وسلم عليو اهلل صلى - النبي عن يصح وال اضطراب،،

/ ٕ) المنير البدر في الملقن ابن وقاؿ شيئا، عمر من يسمع لم إدريس ووأب(: البخاري يقصد)
 في الحق عبد الحافظ وذكر وعمر، إدريس أبي بين باالنقطاع معللة ىذه الترمذي وطريق(: ٕٙٛ

 وىو لو مصححا عنو سكت: وقاؿ القطاف ابن عليو واعترض عنو وسكت الحديث ىذا األحكاـ
 عن صالح، بن معاوية ىو إنما خطأ، ىو: فقاؿ عنو محمدا سألت: عللو في الترمذي قاؿ منقطع،

 عثماف، أبي عن يزيد، بن ربيعة عن ومعاوية، عمر عن عقبة، عن إدريس، أبي عن يزيد، بن ربيعة
 ىذا? عثماف أبو من: قلت عمر، من سماع إدريس ألبي وليس: قاؿ عمر، عن نفير، بن جبير عن
 والقوؿ عمر، من يسمع لم إدريس أبا أف على جامعو في الترمذي نص وقد. أعرفو لم شيخ: قاؿ
 الدين تقي الشيخ قاؿ بينهما، نفير بن جبير إدخاؿ ألجل ىو عمر من يسمعو لم عثماف أبا بأف
 بالزيادة ويأخذ مرسلة، عمر عن عثماف وأبي إدريس أبي رواية يجعل أف صححو لمن: اإلماـ في
 فإف وعمر، عثماف أبي بين نفير بن جبير وإثبات وعمر، إدريس أبي بين عامر بن عقبة إثبات في

 من الترمذي زادىا التي الزيادة ورويت: المهذب شرح في النووي وقاؿ...  أولى بالزائد األخذ
 الترمذى رواه وقد (:ٖٕٗ/ ٔ) النتائج فى الحافظ وقاؿ ىػ. ا عمر غير الصحابة من جماعة رواية

 ىذا فى الزيادة ىذه تثبت لم"  المتطهرين من اجعلنى و التوابين من اجعلنى اللهم"  فيو زاد و
 أبى بين أسقط فإنو اإلسناد يضبط لم و بها تفرد الترمذى شيخ محمد بن جعفر فإف الحديث
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 ما: )مرفوعاً  السلمي اهلل عبد بن عتبة عن ماجو وابن أحمد، اإلماـ بن اهلل عبد وأخرج
 الثمانية الجنة أبواب من تلقوه إال الحنث يبلغوا لم الولد من ثبلثة لو يتوفى مسلم من
 .ٔ(دخل شاء أيها من

 الجنة. أبواب سعة (:فرع)
 سعة ذكر في: العاشر الباب (:ٛ٘قاؿ اإلماـ ابن القيم في حادي اإلرواح )ص

 فتناوؿ ولحم ثريد من قصعة اهلل رسوؿ يدي بين وضعت قاؿ ىريرة أبي عن: أبوابها
 نهش ثم القيامة يـو الناس سيد أنا: "وقاؿ نهشة فنهش إليو الشاة أحب وكاف الذراع
 تقولوف أال قاؿ يسألونو ال أصحابو رأى فلما القيامة يـو الناس سيد أنا وقاؿ أخرى
 العالمين لرب الناس يقـو قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ يا كيف قالوا" كيف

 آخره في وقاؿ بطولو الشفاعة حديث فذكر" البصر وينفذىم الداعي فيسمعهم
 يقمو لم مقاما العالمين رب فيقيمني لربي ساجدا فاقع العرش تحت فأتي فانطلق"

 من أدخل محمد يا فيقوؿ أمتي أمتي رب يا فأقوؿ بعدي أحد يقيمو ولن قبلي أحدا
                                                                                                                                                  

 عن رواه من كل خالفو و معضبل بل منقطعا فصار عقبة و نفير، ابن جبير عمر بين و إدريس
 ،(ٜٙ) المنيف المنار في المصنف وحسنو ىػ. ا الحباب بن زيد عوف ثم صالح بن معاوية

/ ٔ) الترمذي تحقيق في شاكر أحمد الشيخ وقاؿ ،(ٕٔ) السعادة سفر في الفيروزبآدي وصححو
 وأعلو: وقاؿ( ٖ٘ٔ/ ٔ) اإلرواء في األلباني العبلمة وصححو مستقيم، صحيح إسناده(: ٛٚ

 داود أبى سنن صحيح فى بينتو كما مرجوح اضطراب فإنو بشىء وليس،  باالضطراب الترمذى
 (.ٕٙٔ رقم)

 ابنو  ،(ٙٚٙٚٔ رقم ، ٖٛٔ/ٗ) وأحمد ،(ٖٖٗ/ٕ) والتاريخ المعرفة في الفسوي أخرجو ٔ
 الكبير في والطبراني ،(ٕٙٙ/ ٕ) الصحابة معجم في قانع وابن، (ٗٓٙٔ رقم ، ٕٔ٘/ٔ) ماجو

( ٕ٘ٗ – ٕٗٗ/ ٕٔ) الكماؿ تهذيب في والمزي ،(ٓٚٓٔ) الشاميين وفي ،(ٜٖٓرقم / ٚٔ)
 اإلسناد رجاؿ وباقى شفعة، بن شرحبيل فيو إسناد ىذا(: ٔ٘/ٕ) البوصيرىعنو  اؿوالحديث ق

(: إسناده حسن، وحسنو العبلمة األلباني ٘ٗٔ/ٖ، وقاؿ الحافظ في الفتح )البخارى شرط على
 لغيره، صحيح (:ٜٛٔ/ٜٕفي صحيح ابن ماجة، وقاؿ األرنؤوط ومن معو في تحقيق المسند )

 .ثقات رجالو وباقي شفعة، بن شرحبيل أجل من حسن إسناد وىذا
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 من ذلك سوى فيما الناس شركاء وىم األيمن الباب من عليهم حساب ال من أمتك
 بين لكما الجنة مصارع من المصراعين بين ما إف بيده محمد نفس والذي األبواب

 مكة بين كما" أو" وىجر مكة بين لكما" لفظ وفي، "ومكة أوىجر وىجرا مكة
 عضادتي بين ما إف بإسناده الصحيح خارج لفظ وفي، صحتو على متفق" وبصرى

 غزواف بن عتبة خطبنا قاؿ العدوي عمير بن خالد وعن، وىجر مكة بين لكما الباب
 يبق ولم حذاء وولت بصـر أذنت قد الدنيا فإف بعد أما قاؿ ثم عليو وأثنى اهلل فحمد

 زواؿ ال دار إلى منها منتقلوف وإنكم صاحبها يصطبها اإلناء كصبابة صبابة إال منها
 بينهما الجنة مصاريع من مصراعين أف لنا ذكر ولقد بحضرتكم ما بخير فانتقلوا لها

 قبلو والذي موقوؼ فهذا الزحاـ من كظيظ وىو يـو عليو وليأتينّ  سنة أربعين مسيرة
 باب بين ما ىذا كاف لو الذاكر ىو وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ كاف فإف مرفوع

 اهلل صلى اهلل رسوؿ غير ذلك لهم الذاكر كاف وإف األعظم الباب ولعلو أبوابها من
 المتقدـ ىريرة أبي حديث على يقدـ لم وسلم عليو

 عن يحدث الجريري سلمة بن حماد طريق من مسنده في أحمد اإلماـ روى قد ولكن
 آخرىا أنتم أمة سبعين توفوف أنتم" قاؿ اهلل رسوؿ أف أبيو عن معاوية بن حكيم

 عليو وليأتين عاما أربعين مسيرة الجنة مصاريع من مصراعين بين وما اهلل على وأكرمها
 " لكظيظ وإنو يـو

 بن حكيم عن الجريري عن خالد أنبأنا شاىين بن إسحاؽ أنبأنا داود أبي ابن رواه وقد
 "سنين سبع مسيرة الجنة مصاريع من مصراعين كل بين ما" يرفعو أبيو عن معاوية
 أبو دراج أنبأنا لهيعة ابن أنبأنا موسى بن الحسن أنبأنا حميد بن عبد مسند في وروينا

 في مصراعين من ما قاؿ اهلل رسوؿ عن الخدري سعيد أبي عن الهيثم أبي عن السمح
، أعلم واهلل ضعيفة النسخة وىذه أصح ىريرة أبي وحديث، سنة أربعين لمسيرة الجنة
 معن أنبأنا حميد بن يعقوب أنبأنا فارس بن أحمد بن جعفر أنبأنا الشيخ أبو وروى
 وسلم عليو اهلل صلى النبي أف أبيو عن اهلل عبد بن سالم عن بكر أبي بن خالد حدثنا
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 انهم ثم ثبلثا المجود الراكب مسيرة الجنة أىل منو يدخل الذي الباب: "قاؿ
 للحديث مطابق وىذا عنو نعيم أبو رواه" تزوؿ مناكبهم تكاد حتى عليو ليضطغطوف

 غاية الموجد الراكب فإف" وبصرى مكة بين كما المصراعين بين ما إف" عليو المتفق
 أو القدر ىذا في المسافة ىذه يقطع نهارا وال ليبل يفتر ال ىجين أسرع على اإلجادة

 عن ذكر سلمة بن فحماد رواتو اضطرب فقد معاوية بن حكيم حديث وأما، منو قريب
 سعيد أبي وحديث سنين بسبع التقدير عنو ذكر وخالد عاما بإربعين التقدير الجريري
 أحمد اإلماـ قاؿ، الهيثم أبي عن دراج طريقة على عاما بأربعين التقدير فيو المرفوع
، بالقوي ليس، النسائي وقاؿ، ضعيف الرازي حاتم أبو وقاؿ مناكير دراج أحاديث

 المتفق ىريرة أبي حديث والعلة والشذوذ االضطراب عن السالم المرفوع فالصحيح
 ويحتمل الرفع بظاىر فيو التقدير ليس معاوية بن حكيم حديث أف على صحتو على

 .غزواف بن عتبة كحديث فيكوف موقوؼ الحديث في مدرج أنو
 سورة من األولى اآلية في قولو في عدمها من الواو وجود في سر ىناؾ ىل (:فرع)

 المتقين حاؿ وصف في األخرى اآلية وفي ،(َأبْػَوابُػَها فُِتَحتْ  َجاُءوَىا ِإَذا َحتَّىالزمر )
 ? (َأبْػَوابُػَها َوفُِتَحتْ  َجاُءوَىا ِإَذا َحتَّى) سورةال من نفس

 على دليل فيو" الجنة أبواب فتحت: "وقولو (:ٕ٘ٗ/ٗالمسالك ) قاؿ ابن العربي في
 .مغلقة أبوابها أف

 المعتدين بعض ذلك في غلط وقد، مفتحة أنها على دليل" النار أبواب غلقت ،:وقولو
 على دليل{  َأبْػَوابُػَها َوفُِتَحتْ  َجاُءوَىا: }تعالى قولو إف: فقاؿ تعالى، اهلل كتاب على

 فُِتَحتْ  َجاُءوَىا: }النار في وقولو ،الخبر جواب يجعلو لم إذ أبدا، مفتحة أبوابها أف
 .برأيو اهلل كتاب في وتكلم الحقيقة، فقلب ،مغلقة أنها على دليل{  َأبْػَوابُػَها

 ثمانية للجنة إذ الثمانية، واو يفسره" أبوايها فتحت: "قولو: الفضوليين من آخر وقاؿ
 والحق. واو بغير األعداد وسائر بواو،{ كلبهم وثامنهم: }تعالى قاؿ كما أبواب،

 باب آتي إني: "- وسلم عليو اهلل صلى - النبي قاؿ ما. المعلـو المعقوؿ الصحيح
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 بك: فيقوؿ. محمد: فأقوؿ من؛: الخازف فيقوؿ فاقعقع، الباب بحلقة وآخذ الجنة
 ويكثر الرجاء ليعظم رمضاف، في الجنة أبواب تفتح وإنما" سواؾ ألحد أفتح ال أمرت،
 النار، أبواب فيو وتغلق. الصائم الصابر إليها ويتشوؼ الهمم، بها وتتعلق العمل،
 فتذىب السيئات، وجوه في الحسنات وتصير المعاصي، وتقل الشياطين، لتخزى
 ا.ىػ النار سبيل

 اتػََّقْوا الَِّذينَ  َوِسيقَ } تعالى اهلل قاؿ (:ٔ٘وقاؿ اإلماـ ابن القيم في حادي األرواح )ص
 َعَلْيُكمْ  َسبلـٌ  َخَزنَػتُػَها َلُهمْ  َوقَاؿَ  َأبْػَوابُػَها َوفُِتَحتْ  َجاُءوَىا ِإَذا َحتَّى زَُمراً  اْلَجنَّةِ  ِإَلى رَبػَُّهمْ 
 بغير{ َأبْػَوابُػَها فُِتَحتْ  َجاُءوَىا ِإَذا َحتَّى} النار صفة في وقاؿ، {َخالِدين فَاْدُخُلوَىا ِطْبُتمْ 
 النار وأبواب ثمانية لكونها الجنة أبواب في دخلت الثمانية واو ىذه طائفة فقالت واو

 أئمة وال العرب تعرفو وال عليو دليل ال ضعيف قوؿ وىذا، الواو تدخلها فلم سبعة
 زائدة الواو أخرى طائفة وقالت، المتأخرين بعض استنباط من ىو وإنما العربية

 زيادة فإف ضعيف أيضا وىذا الثانية اآلية في ىو كما بعدىا الذي الفعل والجواب
 لغير زائد حرؼ فيو يكوف أف الكبلـ بأفصح يليق وال كبلمهم في معروؼ غير الواو
 عطف" أبوابها وفتحت" وقولو محذوؼ الجواب ثالثة طائفة وقالت، فائدة وال معنى
 وغيرىم والزجاج والمبرد عبيدة أبي اختيار وىذا جاؤىا قولو على
 ."العلم أىل عند أبلغ الجواب وحذؼ:" المبرد قاؿ
 الجواب أف ويروف يجيزونو وال الواو زيادة يدفعوف وأصحابنا:" جني بن الفتح أبو قاؿ

 الجنة أىل آية في الجواب حذؼ في السر فما يقاؿ أف بقي، بو للعلم محذوؼ
 النار أىل تسوؽ المبلئكة فإف الموضعين في أبلغ ىذا فيقاؿ النار أىل آية في وذكره
 بغتة العذاب ففجأىم وجوىهم في فتحت إليها وصلوا إذا حتى مغلقة وأبوابها إليها

 الشرط على المرتب الجزاء شأف ىذا فإف مهلة ببل أبوابها فتحت إليها انتهوا فحين
 إلى ويطلب دخولها في لهم يستأذف فلم والخزي اإلىانة دار فإنها عقيبو يكوف أف

 خواصو ومحل كرامتو ودار اهلل دار فإنها الجنة وأما الدخوؿ من يمكنوىم أف خزنتها
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 يفتحها أف ومالكها صاحبها إلى فيرغبوف مغلقة أبوابها صادفوا إليها انتهوا فإذا وأوليائو
 الداللة تقع حتى ذلك عن يتأخر وكلهم رسلو من العـز بأولي إليو ويستشفعوف لهم
 ساجدا ويخر العرش تحت إلى فيأتي" لها أنا:" فيقوؿ وأفضلهم وسيدىم خاتمهم على
 إليو فيشفع حاجتو يسأؿ وأف رأسو رفع في لو يأذف ثم يدعو أف اهلل شاء ما فيدعو لربو

 وكرامتو رسولو لمنزلة وإظهارا لخطرىا تعظيما ويفتحها فيشفعو أبوابها فتح في سبحانو
 بعد إليها يدخل إنما العالمين ورب الملوؾ ملك دار ىي الدار ىذه مثل وإف، عليو
 إليها انتهى أف إلى الدار ىذه في العبد عقل حين من أولها التي العظيمة األىواؿ تلك
 اهلل أذف حتى شدة بعد شدة الشدائد من وقاساه طبق بعد طبقا األطباؽ من ركبو وما

 أبلغ وىذا، لهم فتحها في إليو يشفع أف إليو خلقو وأحب ورسلو أنبيائو لخاتم تعالى
 ولئبل ذلك بخبلؼ عليو يقدر مما والسرور الفرح وحصوؿ النعمة تماـ في وأعظم
 الناس بين غالية عالية اهلل فجنة شاء من يدخلو الذي الخاف بمنزلة أنها الجأىل يتوىم
 وتمنى ىواىا نفسو أتبع لمن فما بو إال تناؿ ماال واألخطار والمفاوز العقبات من وبينها
، لو وىيئ لو خلق وقد بو أولى ىو ما إلى عنها فليعد الدار ولهذه األماني اهلل على

 معهم وسيرىم بإخوانهم ىؤالء فرحة من زمرا الدارين إلى الفريقين سوؽ في ما وتأمل
 وجماعتهم زمرتهم على فيو متصاحبين عمل في مشتركين كل حده على زمرة كل

 كذلك الخير على اجتماعهم وقت الدنيا في كانوا كما القلوب أقوياء مستبشرين
 يساقوف األخرى الدار أصحاب وكذلك، ببعض بعضهم ويفرح بعضا بعضهم يؤنس
 والفضيحة الخزي في أبلغ وذلك ببعض بعضهم ويتأذى بعضا بعضهم يلعن زمرا إليها

 ا.ىػ "زمرا:"قولو تدبر تهمل فبل واحدا واحدا يساقوا أف من والهتيكة
 دليل عليو ليس للثمانية تأتي الواو إف: قولهم :(ٖ/ٔ٘) الفوائد بدائع في وقاؿ

 :واحًدا واحًدا عليها فلنتكلم مواضع في ذلك ذكروا وقد مستقيم،
 الرَّاِكُعوفَ  السَّاِئُحوفَ  اْلَحاِمُدوفَ  اْلَعاِبُدوفَ  التَّائُِبوفَ : }تعالى قولو: األوؿ الموضع

: في الواو فقيل [ٕٔٔ: التوبة{ ]اْلُمنَكرِ  َعنِ  َوالنَّاُىوفَ  بِاْلَمْعُروؼِ  اآلِمُروفَ  السَّاِجُدوفَ 
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 وجوًىا اآلية في وذكروا السبعة، األوصاؼ استيفاء بعد لمجيئها الثمانية واو والناىوف،
 :قاؿ ثم القيم ابن ذكرىا أخرى،

ًرا َأْزَواًجا يُػْبِدَلوُ  َأفْ  طَلََّقُكنَّ  ِإفْ  رَبُّوُ  َعَسى: }تعالى قولو: الثاني الموضع  ِمْنُكنَّ  َخيػْ
 الثمانية واو ىذه: فقيل[ ٘: التحريم{ ]َوَأْبَكارًا ثَػيَّْباتٍ : }قولو إلى{ ُمْؤِمَناتٍ  ُمْسِلَماتٍ 
 األوصاؼ ألف متعين؛ ىهنا الواو ودخوؿ ،كذلك وليس السابع الوصف بعد لمجيئها

 يمكن فبل والثيوبة البكارة وصفا وأما النساء، في اجتماعها المراد قبلها التي
 .واألبكار الثيبات بالنوعين يزوجو أنو المقصود ألف العطف؛ فتعين ماعهما،اجت

 َساِدُسُهمْ  َخْمَسةٌ  َويَػُقوُلوفَ  َكْلبُػُهمْ  رَابُِعُهمْ  َثبلثَةٌ  َسيَػُقوُلوفَ : }تعالى قولو: الثالث الموضع
َعةٌ  َويَػُقوُلوفَ  بِاْلغَْيبِ  َرْجًما َكْلبُػُهمْ   [ .ٕٕ: الكهف]{ َكْلبُػُهمْ  َوثَاِمنُػُهمْ  َسبػْ

. ىذا: أحدىما: أمرين يحتمل وىذا الثمانية، ألجل ىهنا الواو إدخاؿ المراد: قيل
 :قاؿ ثم الثاني وذكر

 ِإَذا َحتَّى زَُمًرا اْلَجنَّةِ  ِإَلى رَبػَُّهمْ  اتػََّقْوا الَِّذينَ  َوِسيقَ : }تعالى قولو: الرابع والموضع
. ثمانية الجنة أبواب كانت لما بالواو فأتى[ ٖٚ: الزمر{ ]َأبْػَوابُػَها َوفُِتَحتْ  َجاُءوَىا

 سبعة، كانت لما[ ٔٚ: الزمر{ ]َأبْػَوابُػَها فُِتَحتْ  َجاُءوَىا ِإَذا َحتَّى: }النار في وقاؿ
 بل ألجلها، الواو تدخل حتى الثمانية على اللفظ في داللة وال البعد غاية في وىذا
 ا.ىػ  إلخ...  بديعة لنكتة الجواب حذؼ باب من ىذا

 المؤرخ الكريم كتابكم، محب يا (:ٕٛٗ/ٔوقاؿ العبلمة ابن باز في مجموع فتاواه )
 إلى اإلشارة من تضمنو وما، بهداه اهلل وصلكم وصل ىػ ٖٛٛٔ \ ٔ \ ٕ في

: } الجنة أىل حق في الزمر سورة في تعالى قولو في الواو إف: قاؿ من قوؿ تضعيف
 أف فضيلتكم وأفيد، معلوما كاف، الثمانية واو ىي{  َأبْػَوابُػَها َوفُِتَحتْ  َجاُءوَىا ِإَذا َحتَّى

 أف وذكرت، اآلية على كبلمي حين ذلك على نبهت وقد، الصواب ىو ذكرتموه ما
، اهلل رحمو كثير ابن العبلمة ضعفو كما، القوؿ ىذا ضعف اهلل رحمو القيم ابن العبلمة
 واألمر الشيء لهذا ينتبو لم فضيلتكم لعل ولكن، العطف واو أنها جميعا ورجحا
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 جهة من وال الشرع جهة من ال، وجو الثمانية واو بأنها للقوؿ وليس، جدا واضح
، بجيد فليس الحاؿ واو إنها، المعاني روح كصاحب المفسرين بعض قوؿ وأما، اللغة

: } قولو بعد محذوؼ والجواب"  العطف واو"  أنها وىو، تقدـ ما والصواب
( هلل الحمد: )وقالوا، بو وسروا بذلك فرحوا، أعلم واهلل وتقديره{  َخاِلِدينَ  فَاْدُخُلوَىا

 حادي: )كتابو في، األمر ىذا في الكبلـ اهلل رحمو القيم ابن العبلمة بسط وقد إلخ
 ا.ىػ الجنة أبواب على كبلمو عند( األرواح

 ىذه الواو: المفسرين بعض قاؿ (:ٕٚٔ/ٔوقاؿ الشيخ الفوزاف في مجموع فتاواه )
: تعالى قولو كما الثمانية واو الواو ىذه وتسمى ، ثمانية الجنة أبواب أف على تدؿ

َعةٌ  َويَػُقوُلوفَ  (ٕٕ اآلية الكهف)  ىذه فالواو ،[ ٕٕ:  الكهف]  َكْلبُػُهمْ  َوثَاِمنُػُهمْ  َسبػْ
 . الجمل حروؼ من مأخوذ ولعلو ثمانية، الجنة أبواب أف على تدؿ
 أف بعد إال المؤمنوف يدخلها وال غالية الجنة إف:  يقوؿ ىذا، في رأي لو القيم وابن

 من وأوؿ ، وسلم عليو اهلل صلى محمد ىو الجنة باب يستفتح من وأوؿ تستفتح،
 ؛ استفتاح من بد ال بل ، يصلوف ما أوؿ من يدخلونها ال فهم ، أمتو األمم من يدخلها

 وىي إليها يصلوف حين من فإنهم - باهلل والعياذ - النار أما وثمينة، غالية ألنها
 .ورغبتهم إرادتهم عن رغًما ويدخلونها مفتوحة،

 لهب? ألبي النار في العذاب تخفيف عن شيء ثبت ىل :السابعة مسألةال
 من بحاؿ كفره على العذاب عنو يخفف ال الكافر أف الكريم القرآف آيات دلت

 فيموتوا عليهم يقضى ال جهنم نار لهم كفروا والذين: )تعالى قولو في وذلك األحواؿ،
 لخزنة النار في الذين وقاؿ: )تعالى وقاؿ ،ٖٙ/فاطر( عذابها من عنهم يخفف وال

 بالبينات رسلكم تأتيكم تك أولم قالوا. العذاب من يوما عنا يخفف ربكم ادعوا جهنم
 .ٓ٘ - ٜٗ/غافر( ضبلؿ في إال الكافرين دعاء وما فادعوا قالوا بلى قالوا
 ونحو والنعمة والولد بالرزؽ الدنيا، في عليها فيثاب الصالحة الكفار أعماؿ وأما

 لو يكتب فبل اآلخرة في وأما الدنيا، حياتهم في طيباتهم لهم عجلت أقواـ فهم ذلك،
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 عمل معو ينفع وال الحسنات، لجميع محبط الكفر إذ الحسنات، من شيء منها
 مع الدنيا، في جرائمهم بحسب جهنم، عذاب في يتفاوتوف الكفار كاف وإف. صالح

 .اآلبدين أبد جهنم في جيمعا خلودىم
 .ٖٕ/الفرقاف( منثورا ىباء فجعلناه عمل من عملوا ما إلى وقدمنا: )تعالى اهلل يقوؿ
 الجاىلية في كاف جدعاف ابن! اهلل رسوؿ يا: قلت: )قالت عنها اهلل رضي عائشة وعن
 رب يوما يقل لم إنو ينفعو، ال: قاؿ نافعو? ذاؾ فهل المسكين ويطعم الرحم يصل
 (.ٕٗٔ) مسلم رواه( الدين يـو خطيئتي لي اغفر
 صلى النبي مرضعة ثويبة عتقو بسبب لهب أبي عن العذاب تخفيف في يروى ما وأما
 كبلـ من وال وسلم، عليو اهلل صلى النبي كبلـ من ذلك يرد فلم وسلم عليو اهلل

 من تقريره سبق ما بو يعارض أف يجوز ال أىلو، بعض أريها مناـ رؤيا وإنما الصحابة،
 أف عن فضبل شيئا، اهلل عند عنهم تغني ال وأنها الدنيا، في الكافرين حسنات بطبلف
 .مرسل بسند ىو إنما ذلك في الوارد
 ألبي موالة وثويبة ) :يلي ما اهلل رحمو الزبير بن عروة قوؿ من( ٔٓٔ٘) البخاري روى

 لهب أبو مات لما وسلم، عليو اهلل صلى النبي فأرضعت أعتقها لهب أبو كاف لهب،
 لم: لهب أبو قاؿ لقيت? ماذا: لو قاؿ ،- حاؿ بسوء أي - حيبة بشر أىلو بعض أريو
: قولو :اهلل رحمو الحافظ قاؿ(  ثويبة بعتاقتي ىذه في سقيت أني غير بعدكم ألق

. إسبلمها في اختلف: وقاؿ"  الصحابة"  في منده ابن ذكرىا( لهب ألبي موالة وثويبة)
 اهلل صلى النبي أف السير في والذي،  غيره إسبلمها ذكر أحدا نعلم ال: نعيم أبو وقاؿ
 إليها يرسل وكاف،  خديجة تزوج بعدما عليو تدخل وكانت،  يكرمها كاف وسلم عليو

 .مسروح ابنها ومات ماتت خيبر فتح بعد كاف أف إلى،  المدينة من الصلة
 لها عتقو أف ظاىره( وسلم عليو اهلل صلى النبي فأرضعت أعتقها لهب أبو وكاف: )قولو
 الهجرة قبل أعتقها لهب أبا أف وىو،  يخالفو السير في والذي، إرضاعها قبل كاف
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،  اإلرضاع قبل كاف عتقها أف أيضا السهيلي وحكى طويل، بدىر اإلرضاع بعد وذلك
 .كبلمو وسأذكر

 منامي في رأيتو لهب أبو مات لما: قاؿ العباس أف السهيلي ذكر( أىلو بعض: )قولو
 كل عني يخفف العذاب أف إال،  راحة بعدكم لقيت ما: فقاؿ حاؿ شر في حوؿ بعد
 ثويبة وكانت،  االثنين يـو ولد وسلم عليو اهلل صلى النبي أف وذلك: قاؿ،  اثنين يـو

 .الموت بعد: أي( لقيت ماذا) قولو .فأعتقها بمولده لهب أبا بشرت
 رواية وفي،  المفعوؿ بحذؼ األصوؿ في كذا( أني غير،  بعدكم ألق لم) قولو

 ألق لم: )الزىري عن معمر ع الرزاؽ عبد وعند ،(رخاء بعدكم ألق لم: )اإلسماعيلي
 إال الكبلـ يستقيم وال،  البخاري رواية من المفعوؿ سقط: بطاؿ ابن قاؿ( راحة بعدكم

 .بو
 عبد رواية في ووقع،  أيضا بالحذؼ األصوؿ في كذا( ىذه في سقيت أني غير: )قولو

 ما حقارة إلى إشارة ذلك وفي( إبهامو تحت التي النقرة إلى وأشار: )المذكورة الرزاؽ
 .الماء من سقي
 مخالف لكنو؛  اآلخرة في الصالح العمل ينفعو قد الكافر أف عل داللة الحديث وفي

 ،(منثورا ىباء فجعلناه عمل من عملوا ما إلى وقدمنا) تعاؿ اهلل قاؿ،  القرآف لظاىر
 :وأجيب

 يكوف أف تقدير وعلى بو، حدثو من يذكر ولم عروة، أرسلو مرسل، الخبر بأف: أوال
 ذاؾ إذ يكن لم رآىا الذي ولعل،  فيو حجة فبل مناـ، رؤيا الخبر في فالذي موصوال

 .بو يحتج فبل بعد، أسلم
 وسلم عليو اهلل صلى بالنبي يتعلق ما يكوف أف فيحتمل القبوؿ تقدير على: وثانيا

 من فنقل عنو خفف أنو تقدـ كما طالب أبي قصة بدليل،  ذلك من مخصوصا
 أنهم فمعناه للكفار الخير بطبلف من ورد ما: البيهقي وقاؿ ،الضحضاح إلى الغمرات
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 العذاب من عنهم يخفف أف ويجوز،  الجنة دخوؿ وال النار من التخلص لهم يكوف ال
 .الخيرات من عملوه بما الكفر سوى الجرائم من ارتكبوه ما على يستوجبونو الذي
 عليها يثابوف وال أعمالهم، تنفعهم ال الكفار أف على اإلجماع انعقد: فقاؿ عياض وأما

 .بعض من عذابا أشد بعضهم كاف وإف؛  عذاب تخفيف وال بنعيم
 فإف،  البيهقي ذكره الذي االحتماؿ يرد ال وىذا: - حجر ابن الحافظ أي - قلت

 من المانع فما الكفر غير ذنب وأما،  الكفر بذنب يتعلق فيما ذلك من ورد ما جميع
 تخفيفو?

 .فيو النص ورد وبمن بهذا خاص التخفيف ىذا: القرطبي وقاؿ
 :قضيتاف ىنا: الحاشية في المنير ابن وقاؿ

 بقصد تقع أف الطاعة شرط ألف،  كفره مع الكافر طاعة اعتبار وىي: محاؿ إحداىما
 .الكافر من مفقود وىذا،  صحيح
،  العقل يحيلو ال وىذا،  تعالى اهلل من تفضبل األعماؿ بعض على الكافر إثابة: الثانية

 عليو اهلل يتفضل أف ويجوز،  معتبرة قربة لثويبة لهب أبي عتق يكن لم ذلك تقرر فإذا
 - قلت وإثباتا، نفيا التوقيف ذلك في والمتبع،  طالب أبي على تفضل كما شاء بما
 من وقع لمن إكراما المذكور التفضل يقع أف ىذا وتتمة: - حجر ابن الحافظ أي

 (.ٙٗٔ - ٘ٗٔ/ ٜ" ) الباري فتح. " انتهى"  أعلم واهلل. ذلك ونحو لو البر الكافر
 مشروعية على بو لبلستدالؿ األثر بهذا يتعلل من ىناؾ أف إلى التنبيو يجب وىنا

 المقصد حسن في السيوطي ذلك ذكر كما عيدا، وجعلو النبوي، بالمولد االحتفاؿ
 القرآف نزؿ الذي الكافر لهب أبو كاف فإذا( بقولو: ٙٙ-٘ٙص) المولد عمل في

 المسلم حاؿ فما بو، وسلم عليو اهلل صلى النبي مولد ليلة بفرحو النار في جوزي بذمو
 في قدرتو إليو تصل ما ويبذؿ بمولده يسر وسلم عليو اهلل صلى النبي أمة من الموحد
 بفضلو يدخلو أف الكريم اهلل من جزاؤه يكوف إنما لعمري وسلم؛ عليو اهلل صلى محبتو
 . النعيم جنات
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 :منها ألمور ذلك؛ على بو االحتجاج يصح ال أنو والواقع
 عروة، كبلـ من معلقا البخاري أورده فقد وثويبة، عروة بين منقطع السند أف -ٔ

 يذكر ولم عروة، أرسلو مرسل، الخبر بأف ،(٘ٗٔ/ٜ)الفتح في حجر ابن قاؿ ولهذا
 .بو حدثو من
 بالرؤيا التكليف فيو يثبت ال - معلـو ىو كما - والشرع مناـ، رؤيا الخبر أف -ٕ

 - النبي عليها بنى رؤيا أو حق، األنبياء فرؤيا األنبياء، من نبي رؤيا تكن أف إال المنامية
 يكوف أف تقدير وعلى: )حجر ابن قاؿ األذاف، كرؤيا حكما -وسلم عليو اهلل صلى

 .ٔ(فيو حجة فبل مناـ، رؤيا الخبر في فالذي موصوال

                                                           

 الرؤى طريق عن تؤخذ ال والنواىي واألوامر األحكاـ أف العلماء لدى المتقررة األمور من ٔ
 أف فعليو ينهاه أو بفعل يأمره منامو في -وسلم عليو اهلل صلى- النبي رأى من وأف والمنامات،

 العلم أىل أجمع لذا الرائي، من فالخلل خالفها وما حق، فهو وافقها فما شريعتو على ذلك يعرض
 سبحانو اهلل ألف العملية أو العقدية األحكاـ من شيء بها يثبت أف يجوز ال المحضة الرؤيا أف

 الصبلة عليو وفاتو قبل النعمة عليهم وأتم الدين وألمتو وسلم عليو اهلل صلى محمد لنبينا أكمل
 اهلل، من رؤيا: ثبلثة الرؤيا: )قاؿ أنو وسلم عليو اهلل صلى النبي عن الصحيح في ثبت قد والسبلـ،

 (.الشيطاف من ورؤيا نفسو، المرء بو يحدث مما ورؤيا
 النـو في الخبر على مقدـ اليقظة في وسلم عليو اهلل صلى إخباره: "الفروؽ في القرافي وقاؿ

 أو حبلؿ، إنو: حراـ عن أو حراـ، إنو: حبلؿ عن لو قاؿ فلو....  بالغلط للرائي االحتماؿ لتطرؽ
 ٕ٘ٗ/ ٗ) الفروؽ".النـو في رأى ما على اليقظة في ثبت ما قدمنا الشريعة، أحكاـ من حكم عن
- ٕٗٙ.) 

 فى وسلم عليو اهلل صلى النبى رأى الزيات حمزة اف) قولو: مسلم مقدمة شرح في النووي وقاؿ
 اهلل رحمو عياض القاضي قاؿ( يسيرا شيئا اال منو عرؼ فما أباف من سمعو ما عليو فعرض المناـ

 تبطل أنو وال المناـ بأمر يقطع أنو ال أباف ضعف من تقرر ما على واستظهار استئناس ومثلو ىذا
 غيره قالو وكذا القاضي كبلـ ىذا العلماء باجماع وىذا تثبت لم سنة بو تثبت وال ثبتت سنة بسببو

 وليس الشرع فى تقرر ما النائم يراه ما بسبب يغير ال أنو على االتفاؽ فنقلوا وغيرىم أصحابنا من
 معنى فاف رآنى فقد المناـ فى رآنى من وسلم عليو اهلل صلى لقولو مخالفا ذكرناه الذى ىذا
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 اثبات يجوز ال ولكن الشيطاف وتلبيس االحبلـ أضغاث من وليست صحيحة رؤيتو أف الحديث
 أف على اتفقوا وقد الرائى يسمعو لما وتحقيق ضبط حالة ليست النـو حالة ألف بو شرعى حكم

 وال الخطأ كثير وال الحفظ سىء وال مغفبل ال متيقظا يكوف أف وشهادتو روايتو تقبل من شرط من
 يتعلق مناـ فى كلو ىذا ضبطو الختبلؿ روايتو تقبل فلم الصفة بهذه ليس والنائم الضبط مختل
 ما بفعل يأمره وسلم عليو اهلل صلى النبى رأى اذا أما الوالة بو يحكم ما خبلؼ على حكم باثبات

 العمل استحباب فى خبلؼ فبل مصلحة فعل إلى يرشده أو عنو منهى عن ينهاه أو إليو مندوب ىو
 .أعلم واهلل الشيء ذلك أصل من تقرر بل المناـ بمجرد حكما ليس ذلك ألف وفقو على
 دليل ال التي المحضة الرؤيا(: ٚ٘ٗ/ ٕٚ) الفتاوى مجموع في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ وقاؿ
 .باالتفاؽ شيء بها يثبت أف يجوز ال صحتها على
 بسبب يغير ال أنو على االتفاؽ نقل: النواوي زكريا أبو قاؿ: "الشرعية اآلداب في مفلح ابن وقاؿ

/ ٖ) الشرعية اآلداب.... "  بو شرعي حكم إثبات يجوز وال...  الشرع في تقرر ما النائم يراه ما
ٗٗٚ.) 
 عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ فيها يخبر التي الرؤيا وأما(: ٕٖٔ/ ٔ) االعتصاـ في الشاطبي وقاؿ
 فالحكم لشريعتو موافق بحكم أخبر إذا ألنو أيضاً  فيها النظر من بد فبل بالحكم الرائي - وسلم

 شريعتو موتو بعد ينسخ ال - وسلم عليو اهلل صلى - ألنو فمحاؿ بمخالف أخبر وإف استقر بما
 ذلك ألف النومية المرائي حصوؿ على موتو بعد استقراره يتوقف ال الدين ألف حياتو في المستقرة

 إذ صحيحة غير رؤياه عن نقوؿ ذلك وعند عليو عمل فبل ذلك من شيئاً  رأى فمن باإلجماع باطل
 (.٘ٔٔ - ٗٔٔ/ ٔ) الموافقات أيضاً  وانظر[ الشرع يخالف بما يخبر لم حقاً  رآه لو

 .بالمنامات تُػْؤَخذ ال الشرائع(: ٚٓ٘/ ٙ) المحلى في حـز ابن قاؿ
 على لنا اهلل شرعو الذي الشرع أف يخفاؾ وال(: ٜٕٗص) الفحوؿ إرشاد في الشوكاني وقاؿ
{ ِديَنُكمْ  َلُكمْ  َأْكَمْلتُ  اْليَػْوـَ : }وقاؿ وجل عز اهلل كملو قد - وسلم عليو اهلل صلى - نبينا لساف

 بقوؿ فيها قاؿ إذ- وسلم عليو اهلل صلى - موتو بعد النـو في رؤيتو أف على يدؿ دليل يأتنا ولم
 على لها شرعو ما األمة لهذه كمَّل أف عند إليو اهلل قبضو بل وحجة دليبلً  يكوف فعبلً  فيها فعل أو

 وتبينها الشرائع لتبليغ البعثة انقطعت وقد دينها أمر في لؤلمة حاجة ذلك بعد يبق ولم لسانو
 - قولو من رآه ما يكن لم النائم ضبط قدَّرنا لو أف تعلم وبهذا وميتاً  حياً  رسوالً  كاف وإف بالموت

 .األمة من غيره على وال عليو حجة فعلو أو - وسلم عليو اهلل صلى
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  .الجنة أىل أعمار في :الثامنة مسألةال
 أمره امتثاؿ على وصبروا الدنيا، في أطاعوه الذين ألوليائو كرامة الجنة اهلل أعد

 تشتهيو ما وفيها: )سبحانو قاؿ كما لهم محبوب كل فيها وجعل نهيو، واجتناب
 عنو اهلل رضي ىريرة أبي وعن ،ٔٚ/الزخرؼ( خالدوف فيها أنتم و األعين وتلذ األنفس

 ال ما الصالحين لعبادي أعددت) وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ
 تعلم فبل) شئتم إف فاقرؤوا بشر، قلب على خطر ال و سمعت أذف ال و رأت عين
 و. (ٕٕٗٛ) مسلمو  (،ٕٖٗٗ) البخاريأخرجو ( أعين قرة من لهم أخفي ما نفس
 وأعبلىا وأفضلها الحاالت أكمل ىو الجنة يدخل من حاؿ أف نؤمن فنحن لهذا تبعا
 في بالتفاصيل العلم كاف وإف نعلم، لم أـ ذلك تفاصيل علمنا سواء الوجوه، كل من

 .الخير فعل في ورغبتو المسلم ىمة من يزيد مما األحواؿ بعض

                                                                                                                                                  

 ىي وإنما للحجة، تصلح ال الرؤيا أف على العلم أىل اتفق: "- اهلل رحمو - المعلمي العبلمة وقاؿ
 (.ٕٕٗ/ ٕ) التنكيل" صحيحة شرعية حجة وافقت إذا بها لبلستئناس وتصلح وتنبيو، تبشير
 من ال? أـ بها يعمل ىل الرؤيا وىذه(: ٕٜٕ/ ٖٔ) الممتع الشرح في العثيمين العبلمة وقاؿ

 فإف الشرع؛ نصوص على الرؤيا ىذه تعرض حتى بالمرائي، تثبت ال الشرعية األحكاـ أف المعلـو
: يقوؿ أف واحد كل ألمكن وإال ردت، توافق لم وإف فقط، تنبيها الرؤيا وتكوف قبلت، وافقت

 باحتفاؿ المولد ليلة لي أقم عظمني، بني يا: وقاؿ البارحة، وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ رأيت
 الصفة فأىل الصفة، أىل وليسوا الصوفة، أىل الصوفية، عند المنامات ىذه مثل أكثر وما عظيم،
 في وسلم عليو اهلل صلى النبي اإلنساف رأى إذا إذا وخرافات، فبدع ىؤالء وأما وأتقياء، أولياء
 الصبلة عليو الرسوؿ إببلغ ألف شرعيا؛ حكما ليس فإنو بشيء وأوصاه المعروفة، بصورتو منامو

 .بموتو انتهى والسبلـ
 -وسلم عليو اهلل صلى- النبي رأوا أنهم يزعموف الذين والصوفية البدع أىل ضبلؿ يتبين وبهذا

 في عليها يعوؿ ال الرؤى ألف الشريعة، في تثبت لم أو الشريعة تخالف بأمور ونهاىم أمرىم وأنو
 .الشرعية األحكاـ إثبات
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 من الجنة أىل فجميع الجنة، أىل أعمار األحواؿ أكمل ىي التي األحواؿ ىذه ومن
 الحديث فيها ورد وقد الشباب سن في الجنة يدخلوف إنما والكهوؿ والشيوخ الشباب

 .ٔ(وثبلثين ثبلث أبناء) يدخلونها بأنهم
 أبلغ فإنو يخفى ال ما الحكمة من فيو إف السن ىذا عن اهلل رحمو القيم ابن اإلماـ قاؿ

 (.ٔٔٔ ص األرواح حادي. )القوة سن أكمل ألنو اللذات، استيفاء في وأكمل
 أعمارىم، تزيد ال أنهم فيها تثبت ال أحاديث وردت فقد عدمها من أعمارىم زيادة أما
 كاف وأيا، ٕ(شبابهم يفنى ال) أنهم وسلم عليو اهلل صلى النبي عن ثبت الذي و

                                                           

( ٖٙٓٓٗ رقم ،ٖ٘/ ٚ) مصنفو في شيبة أبى وابن ،(ٕٜٓٚ رقم ،ٜٕ٘/ ٕ) أحمد أخرجو ٔ
 والطبرانى ،(ٕ٘ٗ٘ رقم ،ٕٛٙ/ ٗ) والترمذى ،(ٜٕٕ٘ٔ رقم ،ٖٕٗ/ ٘) أحمد عند وىو

 ذراعا ستوف آدـ خلق على وىم) قولو دوف عنو اهلل رضي معاذ حديث من( ٛٔٔ رقم ٗٙ/ ٕٓ)
 حسن(: ٖٓٓٚ) الترغيب صحيح في األلباني العبلمة عنو قاؿ والحديث( أذرع سبعة عرض في

 أذرع سبع عرض في"  قولو دوف وشواىده بطرقو حسن: المسند تحقيق في األرنؤوط وقاؿ لغيره،
 .ضعيف وىو زيد بن علي بها تفرد" 

 حميد بن وعبد ،(الرسالة - ٓٔٗ/ ٖٔ) وأحمد ،(٘ٚٓٔ) الزىد في المبارؾ ابن وأخرج ٕ
 عنو قاؿ والحديث( ٖٚٛٚ) حباف وابن ،(ٕ٘ٚٔ) ماجة وابن ،(ٕٕٙ٘) والترمذي ،(ٕٓٗٔ)

 الحديث ىذا روي وقد بمتصل عندي ىو وليس القوي بذاؾ إسناده ليس حديث ىذا الترمذي:
 حجر ابن الحافظ حسنو، و وسلم عليو اهلل صلى النبي عن ىريرة أبي عن مدلة أبي عن آخر بإسناد

 ،(ٓٚٛ) الصحيحة في األلباني العبلمة لغيره وحسنو ،(ٖٖٛ/ ٗ) الربانية الفتوحات في كما
 الجامع في الوادعي وصححو ،(ٜٛٔ/ ٘ٔ) المسند تحقيق في شاكر أحمد الشيخ وصححو
 على تعليقو في مشهور الشيخ وقاؿ ،(ٙٓ٘ - ٘ٓ٘/ ٕ) الصحيحين في ليس مما الصحيح

 على تعليقو في العدوي وقاؿ لشواىده، حسن: الحديث متن عن( ٖٖٚٔ) المجاسة كتاب
 أبي سعد سوى عنو يرو لم" المدلة أبا إسناده في إف إذ لشواىده صحيح(: ٖٖٔ/ ٕ) المنتخب

 أخي ىو: غيره وقاؿ اهلل عبد بن اهلل عبد اسمو: وقاؿ الثقات في حباف ابن ذكره الطائي مجاىد
 سعداف عن يحيى، بن خبلد عن" تاريخو" في البخاري حكاه ىذا يسار بن سعيد الحباب أبي

 وال مرثد، أبو الليث وقاؿ: قاؿ يسار بن سعيد أخي مدلة أبي عن الطائي، سعد عن الجهني،
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 باقوف فهم حاؿ، أكمل في يكونوف أنهم السابقة القاعدة من المتقرر من فإف الحاؿ
 .ينغص وال يطيب وعيشهم ينقص، وال يزيد نعيمهم وأبدا، دائما الشباب سن في

 .المخلدوف الولداف (:فرع)
 ٚٔ/ الواقعة( مخلدوف ولداف عليهم يطوؼ: ) الجنة أىل شأف في تعالى اهلل قاؿ

( منثورا لؤلؤا حسبتهم رأيتهم إذا مخلدوف ولداف عليهم ويطوؼ: ) تعالى وقاؿ
 الجنة أىل على يطوؼ: أي: (ٕٜٕ/ٛفي تفسيره ) كثير ابن قاؿ، ٜٔ/اإلنساف
 عليها، مخلدوف واحدة حالة على: أي{  مخلدوف}  الجنة ولداف من ولداف للخدمة

 في مخرصوف بأنهم فسرىم ومن. السن تلك عن أعمارىم تزيد ال عنها، يتغيروف ال
 دوف ذلك لو يليق الذي ىو الصغير ألف بذلك؛ المعنى عن عبر فإنما األقرطة، آذانهم
 ا.ىػ الكبير

 َعَلْيِهمْ  َيطُوؼُ : }تعالى قاؿ: (ٕٗٔفي حادي األرواح )ص القيم ابن اإلماـ قاؿو 
 ِوْلَدافٌ  َعَلْيِهمْ  َوَيطُوؼُ : }تعالى وقاؿ{ َمِعينٍ  ِمنْ  وََكْأسٍ  َوَأبَارِيقَ  بَِأْكَوابٍ  ُمَخلَُّدوفَ  ِوْلَدافٌ 

 يهرموف ال مخلدوف: والفراء عبيدة أبو قاؿ{ َمْنثُوراً  ُلْؤُلؤاً  َحِسْبتَػُهمْ  رََأيْػتَػُهمْ  ِإَذا ُمَخلَُّدوفَ 

                                                                                                                                                  

 أبي غير عنو يرو لم مجهوؿ اسمو يعرؼ ال عائشة مولى مدلة أبو: المديني ابن وقاؿ. يصح
 رقم حديث" ماجو ابن قاؿ: قلت. يعرؼ يكاد ال": الميزاف" وفي". التهذيب" من انتهى". مجاىد

- الطائي مجاىد أبي سعد عن الجهني، سعداف عن وكيع، ثنا محمد، بن علي حدثنا" ٕ٘ٚٔ
 وثق السند رجاؿ بعض أف يفيد فهذا: قلت...  ىريرة أبي عن ثقة، وكاف مدلة أبي عن -ثقة وكاف

 شاء إف اآلتية الشواىد وانظر. ما شيئا مدلة أبو يتقوى حباف ابن توثيق إلى ىذا فبانضماـ مدلة أبا
 حديث(: ٔٔٗ - ٓٔٗ/ ٖٔ) المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط وقاؿ.،.قليل بعد اهلل

- الطائي سعد غير عنو يرو لم المؤمنين أـ عائشة مولى المدلة وأبو وشواىده، بطرقو صحيح
 نقلو فيما -المديني ابن علي وقاؿ اهلل، عبد بن اهلل عبيد وسماه" الثقات" في حباف ابن وذكره

 مجاىد أبي غير عنو يرو لم مجهوؿ، اسمو، يعرؼ ال عائشة مولى أبومدلة". التهذيب" في الحافظ
 .مقبوؿ": التقريب" في الحافظ وقاؿ يعرؼ، يكاد ال": الميزاف" في الذىبي وقاؿ. الطائي
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 تذىب لم وإذا لمخلد أنو يشمط ولم كبر إذا للرجل تقوؿ والعرب قاؿ يتغيروف وال
 في أي مسوروف مقرطوف مخلدوف آخروف وقاؿ مخلد ىو قيل الكبر من أسنانو

 مقرطوف مخلدوف قاؿ األعرابي ابن اختيار وىذا األساور أيديهم وفي القرطة آذانهم
 القرطة وىي خلد وجمعها بالخلدة

 ولم أسن إذا وخلد القرطة وىي بالخلد حبلىا إذا جاريتو خلد أبيو عن عمرو وروى
 بحجتين ىؤالء واحتج مقرطوف جبير بن سعيد قاؿ وكذلك يشب

 موصوفين الولداف تكوف أف بد فبل الجنة دخل من لكل عاـ الخلود أف: احداىما
 القرطة ىو وذلك بهم مختص بتخليد
 :الشاعر قوؿ الثانية الحجة

 الكثباف رواكد أعجازىن * كأنما باللجين ومخلدات
 ترجماف وقوؿ يموتوف ال غلماف: عباس ابن قاؿ البقاء ىو الخلد: األولوف وقاؿ

 يهرموف وال يكبروف ال قالوا ومقاتل والكلبي مجاىد قوؿ وىو كاؼ ىذا في القرآف
 والهـر الكبر لهم يعرض ال ولداف ىم وقالوا القولين بين طائفة وجمعت يتغيروف وال

 لهم الـز أمر ولداف كونهم أف المعنى ىذا أراد مقرطوف قاؿ فمن القراطة آذانهم وفي
 .الخلقة وحسن البياض من فيو لما المنثور باللؤلؤ سبحانو وشبههم

 :فائدتاف منثورا كونو وفي
 وحوائجهم خدمتهم في مبثوثوف بل معطلين غير أنهم على الداللة: احداىما

 أحسن كاف حرير أو ذىب من بساط على سيما وال منثورا كاف إذا اللؤلؤ أف: والثانية
 واحد مكاف في مجموعا كونو من وأبهى لمنظره

 إنشاء الجنة في اهلل أنشأىم أـ الدنيا ولداف من ىم ىل الولداف ىؤالء في اختلف وقد
 الذين المسلمين أوالد ىم البصري والحسن طالب أبي بن علي فقاؿ قولين على

 ال الجنة إذ وولدانهم الجنة أىل خدـ يكونوف لهم سيئة وال لهم حسنة وال يموتوف
 فيها والدة
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 بن المبارؾ ثنا آدـ ثنا الحسين ابن إبراىيم ثنا الحسن بن الرحمن عبد أنا الحاكم قاؿ
 سيئات وال حسنات لهم يكن لم قاؿ مخلدوف ولداف قولو في الحسن عن فضالة

 أطفاؿ ىم قاؿ من القوؿ ىذا أصحاب ومن الموضع بهذا فوضعوا عليها فيعاقبوف
 عبد بن يعقوب رواه بما ىؤالء واحتج الجنة ألىل خدما اهلل فجعلهم المشركين

 صلى النبي عن أنس عن الرقاشي يزيد عن المديني قاؿ حاـز أبي عن الفاري الرحمن
 فهم فأعطانيهم يعذبهم ال أف البشر ذرية من البلىين ربي سألت: "قاؿ وسلم عليو اهلل

 ابن عن الماجشوف العزيز عبد ورواه الدارقطني قاؿ األطفاؿ يعنى" الجنة أىل خدـ
 بن فضيل ورواه انتهى وسلم عليو اهلل صلى النبي عن الرقاشي يزيد عن المنكدر
 فيزيد ضعيفة الطرؽ وىذه أنس عن الزىري عن إسحاؽ بن الرحمن عبد عن سليماف

 ضعيف إسحاؽ بن الرحمن وعبد فيو متكلم سليماف بن وفضيل واه
 لهوت من ىو وليس عنو غفلت إذا الشيء عن لهيت من والبلىوف قتيبة ابن قاؿ

 يقولوف وإنما فيها الجنة ألىل ولدوا أوالد ىؤالء أف يقولوف ال األوؿ القوؿ وأصحاب
 العين الحور أنشأ كما الجنة في اهلل أنشأىم غلماف ىم

 وىب ابن رواه لما وثبلثين ثبلث أبناء القيامة يـو فيكونوف الدنيا أىل ولداف وأما قالوا
 قاؿ سعيد أبي عن الهيثم أبي عن حدثو السمح أبا دراجا أف الحارث بن عمرو أنبأنا
 كبير أو صغير من الجنة أىل من مات من): وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ

 رواه ٔ(النار أىل وكذلك أبدا عليها يزيدوف ال الجنة في سنة ثبلثين بني يردوف
 .الترمذي

                                                           

 حباف وابن ،( ٖٙٛٔ رقم ، ٕ٘٘/ٕ) يعلى وأبو ،(ٖٖٚٔٔ رقم ، ٘ٚ/ٖ) أحمد أخرجو ٔ
 ، -حماد بن نعيم زوائد-( ٕٛ٘،  ٖٕٙ) الزىد في المبارؾ وابن ،(ٜٖٚٚ رقم ، ٜٓٗ/ٙٔ)

 الجنة صفة في نعيم وأبو ،(ٙٚٔ-٘ٚٔ/ ٕٙ) التفسير في والطبري ،(ٕٕٙ٘) والترمذي
 ،(ٖ٘ٚ) و( ٖٖٓ) والنشور البعث في والبيهقي ،(٘ٚٗو ٕٚٗ-ٕٙٗ/ٕ) والحاكم، (ٜٕ٘)

 حديث من إال نعرفو ال غريب: بقولو الترمذي ضعفو والحديث( ٖٔٛٗ) السنة شرح في والبغوي
 وضعفو عجائب، صاحب دراج:  بقولو الذىبي وتعقبو الحكم، وصححوواستغربو البغوي،  رشدين،
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 كما وغلمانا لهم خدما العين كالحور الجنة من مخلوقوف الولداف ىؤالء أف واألشبو
 فإف أوالدىم غير وىؤالء{ َمْكُنوفٌ  ُلْؤُلؤٌ  َكأَنػَُّهمْ  َلُهمْ  ِغْلَمافٌ  َعَلْيِهمْ  َوَيطُوؼُ : }تعالى قاؿ
 غلمانا يجعلهم وال معهم مخدومين أوالدىم يجعل أف لهم تعالى اهلل كرامة تماـ من
 لهم
 إذا خروجا الناس أوؿ أنا": وسلم عليو اهلل صلى النبي عن أنس حديث في تقدـ وقد
 المصوف المستور والمكنوف مكنوف لؤلؤ كأنهم خادـ ألف على يطوؼ وفيو بعثوا
 واعتبرتها عليهم ويطوؼ ولفظة الولداف لفظة تأملت وإذا األيادي تبتذلو لم الذي
 آنفا المذكور سعيد أبي حديث إلى ذلك وضممت لهم غلماف عليهم ويطوؼ بقولو

 ا.ىػ أعلم واهلل ألىلها خدما الجنة في تعالى اهلل أنشأىم غلماف الولداف أف علمت
. "  ? الجنة أىل يتناسل ىل (:ٖٔٔ/ٗوسئل شيخ اإلسبلـ كما في مجموع فتاواه )

 إذا والنار الجنة أىل وأرواح األوالد حكم وما ? الجنة أىل ولداف ىم ىل"  والولداف
 إلى مخصوص مكاف في تكوف أـ ? تنعم الجنة في تكوف ىل الجسد من خرجت

 في أو األعراؼ أىل من يكوف مات إذا الزنا ولد حكم وما ? الجسد اهلل يبعث حيث
 ? الجنة أىل من أو النار أىل من ىم ىل المشركين أوالد في الصحيح وما ? الجنة
 .واألحد السبت مثل الدنيا في تسمى كما اآلخرة في األياـ تسمى وىل

 بأبناء ليسوا ؛ الجنة خلق من خلق الجنة أىل على يطوفوف الذين الولداف فأجاب:
 صورة على الجنة كأىل خلقهم يكمل الجنة دخلوا إذا الدنيا أىل أبناء بل الدنيا أىل
 سبعة العرض أف أيضا روي وقد.  ذراعا ستين طوؿ في سنة وثبلثين ثبلث أبناء آدـ

 المؤمنين أرواح تنعم ؛ النار في الكافرين وأرواح الجنة في المؤمنين وأرواح.  أذرع
 .األبداف إلى تعاد أف إلى الكافرين أرواح وتعذب

                                                                                                                                                  

: المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط وقاؿ ،(ٖٕٕٔ) الترغيب ضعيف في األلباني العبلمة
 .ضعيف إسناده
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 غيره يجازى كما بعملو جوزي وإال الجنة دخل صالحا وعمل آمن إف الزنا ولد و
 عمبل يعمل أف مظنة ألنو الزنا ولد يذـ وإنما النسب على ال ؛ األعماؿ على والجزاء

 إذا فأما ؛ الخير عمل مظنة ألنها الفاضلة األنساب تحمد كما.  كثيرا يقع كما خبيثا
 فأصح المشركين أوالد وأما. أتقاىم اهلل عند الخلق وأكـر عليو فالجزاء العمل ظهر

 من ما}  الصحيحين في كما وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ جواب فيهم األجوبة
 من يموت من أرأيت اهلل رسوؿ يا قيل}  الحديث{ "  الفطرة على يولد إال مولود
 على يحكم فبل{ "  عاملين كانوا بما أعلم اهلل: قاؿ ? صغير وىو المشركين أطفاؿ
 القيامة عرصات في يمتحنوف القيامة يـو أنهم}  ويروى بنار وال بجنة ال منهم معين
 الصحيحة األحاديث ودلت{  النار دخل عصى ومن الجنة دخل حينئذ اهلل أطاع فمن

 وال ليل وال قمر وال شمس فيها ليس والجنة.  النار في وبعضهم الجنة في بعضهم أف
 .أعلم واهلل العرش قبل من يظهر بنور والعشية البكرة تعرؼ لكن نهار

 .كذبو من على والرد ،(جهنم نفسي) حديث :التاسعة مسألةال
 على اتفق وقد الصحة، درجات أعلى في صحيح حديث إليو المشار الحديث
 ىريرة أبي فعن اهلل، رحمهما ،(ٚٔٙ)ومسلم( ٖٚٛٓ)البخاري اإلماماف إخراجو

 يا: فقالت ربها إلى النار اشتكت: )قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي عن عنو اهلل رضي
 فهو الصيف، في ونفس الشتاء، في نفس: بنفسين لها فأذف بعضا، بعضي أكل رب
 .(الزمهرير من تجدوف ما وأشد الحر، من تجدوف ما أشد
 وجوده واستشكل البرد، شدة: بالزمهرير والمراد(: "ٜٔ/ ٕ) الفتح في الحافظ قاؿ
 .انتهى" زمهريرية طبقة وفيها محلها،: بالنار المراد ألف إشكاؿ؛ وال النار، في

- العلماء أكثر الحاؿ? بلساف أـ المقاؿ بلساف وشكوتها، النار، كبلـ كاف ىل: ثانيا
 .المقاؿ بلساف كاف أنو على -ريب ببل الصواب وىو
: الحديث ىذا في قولو وأما(: "ٙٔ - ٔٔ/ ٘) التمهيد في البر عبد ابن قاؿ

 قوما فإف(: الحديث....  بعضا بعضي أكل رب، يا: فقالت ربها إلى النار اشتكت)
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: وجل عز اهلل بقوؿ واحتجوا شيء، كل أنطق الذي أنطقها وأنها الحقيقة، على حملوه
 إال شيء من وإف: )وبقولو ،ٕٗ/النور( وأرجلهم وأيديهم ألسنتهم عليهم تشهد يـو)

 معو، سبحي: أي ،ٓٔ/سبأ( معو أوبي جباؿ يا: )وبقولو ،ٗٗ/اإلسراء( بحمده يسبح
 امتؤلت ىل لجهنم نقوؿ يـو: )وبقولو ،ٛٔ/ص( واألشراؽ بالعشي يسبحن: )وقاؿ

 حملوا كثير، القرآف في وىو ىذا، مثل من كاف وما ،ٖٓ/ ؽ( مزيد من ىل وتقوؿ
 رأتهم إذا: )وجل عز قولو في قالوا وكذلك المجاز، على ال الحقيقة، على كلو ذلك

( الغيظ من تميز تكاد) و ،ٕٔ/ الفرقاف( وزفيرا تغيظا لها سمعوا بعيد مكاف من
 .كلو ىذا مثل كاف وما ،ٛ/الملك

(: الغيظ من تميز تكاد) و( وزفيرا تغيظا لها سمعوا: )وجل عز قولو في آخروف وقاؿ
 ،ٚٚ/الكهف( ينقض أف يريد جدارا: )وجل عز قولو ذلك ومثل لشأنها، تعظيم ىذا

 تقدـ ما كل في والتمثيل المجاز، باب من ذلك وجعلوا مجازا، اإلرادة إليو فأضاؼ
 نطقها ىذا لكاف: تعقل أو تنطق، مما كانت لو األشياء ىذه أف معنى على ذكره،
 .وفعلها

 على ذلك حمل ومن وصفنا، بما احتج: ىذا على وشكواىا النار قوؿ حمل فمن
 القيامة، يـو واألرجل والجلود، األيدي، تنطق كما اهلل، ينطقها أف جائز: قاؿ: الحقيقة

( مزيد من ىل وتقوؿ امتؤلت ىل لجهنم نقوؿ يـو: )وجل عز اهلل قوؿ من الظاىر وىو
 يا نملة قالت) و ،ٗٗ/اإلسراء( بحمده يسبح إال شيء من وإف: )قولو ومن ،ٖٓ/ ؽ

 من تميز تكاد: )وجل عز قولو: وقاؿ ،ٛٔ/النمل( مساكنكم ادخلوا النمل أيها
 وقاؿ غيظا، عليك يتقد فبلف: تقوؿ كما غيظا، عليهم تتقطع: أي: ٛ/الملك( الغيظ

 فأضاؼ ،ٕٔ/ الفرقاف( وزفيرا تغيظا لها سمعوا بعيد مكاف من رأتهم إذا: )وجل عز
 .ذلك مثل من القرآف في ما كل وكذلك حقيقية، إضافة والتغيظ، الرؤية، إليها
 و ،ٜٕ/الدخاف( واألرض السماء عليهم بكت فما: )قولو عندىم الباب ىذا ومن

 قالتا) و ،ٜٓ/ مريم( ىدا الجباؿ وتخر األرض وتنشق منو يتفطرف السماوات تكاد)
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: قالوا ،ٗٚ/البقرة( اهلل خشية من يهبط لما منها وإف) ،ٔٔ/فصلت( طائعين أتينا
 وليس تسبيح للجمادات كما إرادتنا، تشبو ال إرادة للجلود تكوف أف وجائز

 .كسجودنا وليس سجود والشجر وللجباؿ، كتسبيحنا،
 تعالى، اهلل كبلـ وحمل ذكره، موضع ىذا وليس يطوؿ، القولين لكبل واالحتجاج

 يقص ألنو والحق؛ الدين، بذوي أولى: الحقيقة على وسلم عليو اهلل صلى نبيو وكبلـ
 .انتهى" كبيرا علوا وتعالى تبارؾ الحق، وقولو الحق،

 المجاز? على أـ الحقيقة، على ىما ىل جهنم، نفسي في أيضا العلماء اختلف ثم
 .أيضا الحقيقة على ذلك أف على العلماء وأكثر

 على اللفظ حمل في إحالة ال: القرطبي قاؿ(: "ٜٔ/ ٕ) الفتح في الحافظ قاؿ
 على فحملو تأويلو، إلى يحتج لم: جائز بأمر الصادؽ أخبر وإذا: قاؿ حقيقتو،
 الصواب، ىو حقيقتو على حملو: قاؿ ثم ذلك، نحو النووي وقاؿ أولى،: حقيقتو

 .التوربشتى ذلك نحو وقاؿ
 بعضها وأكلها غليانها، عن مجاز شكواىا: فقاؿ المجاز، على حملو البيضاوي ورجح
 الزين وقاؿ منها، يبرز ما خروج عن مجاز: وتنفسها أجزائها، ازدحاـ عن مجاز: بعضا

 تعالى اهلل أف: يعني] لذلك القدرة لصبلحية الحقيقة؛ على حملو المختار: المنير بن
 الشكوى، لكن وسمعت، عهدت وإف للحاؿ الكبلـ استعارة وألف ،[ذلك على يقدر

 من بعيد: فقط اثنين على وقصره والتنفس، والقبوؿ، واإلذف، لو، والتعليل وتفسيرىا،
 .انتهى" استعمالو من ألف عما خارج المجاز

 حقيقة،( ربها إلى اشتكت النار أف(:" )ٜ٘/ ٔ) الموطأ شرح في الزرقاني وقاؿ
 والقرطبي، وعياض، البر، عبد ابن: الرجاؿ فحوؿ من رجحو كما المقاؿ، بلساف

" الخياؿ من للواىم يخطر ما سوى منو مانع وال والتوربشتي، المنير، وابن والنووي،
 .انتهى
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 الفصوؿ اختبلؼ أف من للواقع، مخالف أنو بزعم الحديث ىذا الجهلة بعض رد وقد
 .واألرض الشمس بين للعبلقة يرجع إنما

 أف فيو ليس الحديث ىذا أف وذلك يتصوروف؛ مما أسهل ىؤالء على والجواب
 .جهنم نفسي بسبب ىو والصيف الشتاء حصوؿ أو الفصوؿ اختبلؼ

 شدة" وأف ابتداء،( والصيف الشتاء) الفصلين وجود على يدؿ نفسو الحديث بل
 و" الصيف" يكوناف أنهما ال جهنم، نفسي أثر من ىما" البرد شدة" و" الحر

 .الحديث في تأمل بأدنى واضح وىذا ،"الشتاء"
 في نفس: بنفسين لها فأذف: )قولو وأما(: "ٛ/ ٘" ) التمهيد"  في البر عبد ابن قاؿ

 ونفسها الشتاء، غير: الشتاء في نفسها أف على فيدؿ(: الصيف في ونفس الشتاء،
 .انتهى" الصيف غير: الصيف في

 بعد وىو معروؼ، البرد شدة أو الحر شدة سبب ألف الحديث آخروف رد وقد
 تعارض ال أنو وبينوا أيضا، ذلك عن العلماء أجاب وقد األرض، من قربها أو الشمس

 .الواقع وبين الحديث، بين
 لها الجمادات أف على دليل: الحديث ىذا وفي: "اهلل رحمو العثيمين العبلمة فقاؿ

 شدة من ،(بعضا بعضي أكل رب يا: فقالت ربها إلى النار اشتكت: )لقولو إحساس
 تتنفس،  الصيف في وتتنفس الشتاء، في تتنفس أف لها اهلل فأذف،  البرد وشدة الحر،

 ما فأشد ىذا وعلى،  البرد عليها ليخف الشتاء وفي،  الحر عليها ليخف الصيف في
 .جهنم زمهرير من: الزمهرير من يكوف ما وأشد،  جهنم فيح من يكوف: الحر من نجد
 في البرودة سبب أف المعروؼ من ألف الواقع؛ حسب مشكل ىذا: قائل قاؿ فإف

 جانب، على األرض إلى تتجو وأنها،  الرؤوس مسامتة عن الشمس بعد: ىو الشتاء
 السبب وىو،  ذلك وراء سبب ىناؾ لكن حسي، سبب ىذا: فيقاؿ الحر، بخبلؼ
 أف سببو الذي الشديد الحر يكوف أف مناقضة وال،  بالوحي إال يدرؾ ال الذي الشرعي
 وكذلك،  الشمس حر فيزداد تتنفس أف للنار يؤذف أيضا الرؤوس على تكوف الشمس
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 عن بعدىا بسبب باردا الجو ويكوف،  الجنوب إلى تميل الشمس: للبرد بالنسبة
 من شيء منها يخرج بأف للنار يأذف تعالى اهلل أف من مانع وال،  الرؤوس مسامتة

 والسبب،  بالوحي المدرؾ الشرعي السبب: ىذا في فيجتمع الجو، ليبرد الزمهرير
 .بالحس المدرؾ الحسي،

 معروؼ والخسوؼ،  سببو معروؼ الكسوؼ،  والخسوؼ الكسوؼ،: ىذا ونظير
 .سببو

 في إال يكوف ال ولهذا،  الشمس وبين بينو، األرض حيلولة: القمر خسوؼ سبب
 وذلك،  الشمس جـر جرمو قابل إذا إال القمر خسوؼ يقع يمكن ال: يعني،  المقابلة

 المغرب، في ىو أو المغرب في وىي المشرؽ، في ىو يكوف حيث اإلبدار، ليالي في
 .المشرؽ في وىي

 في إال يكوف ال ولهذا،  واألرض الشمس، بين القمر حيلولة: فسببو الكسوؼ أما
 الثبلثين، أو والعشرين التاسع في وذلك،  النيرين جرما يتقارب أف يمكن الذي الوقت

 الشرعي السبب لكن،  بالحساب مدرؾ،  معروؼ أمر ىذا،  والعشرين الثامن أو
 يجتمع أف من مانع وال( ، العباد بهما يخوؼ) اهلل أف: ىو بالوحي أدركناه الذي

 للواقع مخالف ىذا: قاؿ: بالشرع ذرعا ضاؽ من لكن،  والشرعي الحسي السبباف
 ولهذا الطبيعية، األسباب بهذه عبرة ال: قاؿ: الشرع في غالى ومن،  بو نصدؽ وال

 اهلل سنة حسب لكن! .... الشهر من العاشر ليلة في القمر يكسف أف يمكن: قالوا
" أبدا العاشر الليلة في القمر ينخسف أف يمكن ال أنو: الكوف ىذا في وجل عز

 (.ومواقيتها الصبلة كتاب شرح" ) مسلم صحيح شرح. " انتهى
 ووالدة? حمل الجنة في ىل :العاشرة مسألةال

 يحقق اهلل فإف ولد، لو يكوف أف الجنة في تمنى إذا العبد أف إلى العلماء بعض ذىب
 قاؿ: قاؿ عنو اهلل رضي الخدري سعيد أبي بحديث ذلك على واستدلوا بذلك، أمنيتو
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 حملو كاف الجنة في الولد اشتهى إذا المؤمن: )وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 .ٔ(يشتهي كما ساعة، في وسنو ووضعو

 سنة، الثبلثوف وىو سنو كماؿ: أي( وسنو ووضعو) الولد حمل: أي( حملو كاف) قولو
 من كثير القوؿ ىذا وعلى، ذلك نحو أو أنثى أو ذكرا يكوف أف من( يشتهي كما)

 .العلم أىل
 طاوس عن روي القوؿ وىذا ولد، يكوف وال جماع الجنة في: العلم أىل بعض وقاؿ

 .النخعي وإبراىيم ومجاىد
 اهلل صلى النبي عن العقيلي رزين أبي عن روي وقد: اهلل رحمو البخاري اإلماـ قاؿ
 (.ولد فيها لهم يكوف ال الجنة أىل إف: )قاؿ وسلم عليو

 في عنو اهلل رضي العقيلي رزين أبيىو حديث  البخاري إليو أشار الذي والحديث
 ويلذذف الدنيا، في لذاتكم مثل تلذونهن للصالحين الصالحات: )وفيو طويل حديث

ضعيف على  غير الوالدة، انتفاء في صريح والحديث، ٕ(توالد ال أف غير بكم،
 الراجح.

                                                           

/ ٗ) والترمذى ،(ٖٕٗٛ رقم ،ٖٗٗ/ ٕ) والدارمى ،(ٛٚٓٔٔ رقم ،ٜ/ ٖ) أحمد أخرجو ٔ
/ ٖ) العظمة فى الشيخ وأبو ،(ٔ٘ٓٔ رقم ،ٖٚٔ/ ٕ) يعلى وأبو ،(ٖٕٙ٘ رقم ،ٜ٘ٙ

 رقم ،ٕ٘ٗٔ/ ٕ) ماجو وابن ،(ٗٓٗٚ رقم ،ٚٔٗ/ ٙٔ) حباف وابن ،(٘ٛ٘ رقم ،ٖٛٓٔ
 الترمذي، حسنو والحديث( ٕٛ٘ٙ رقم ،ٛٛٔ/ ٗ) الفردوس مسند في والديلمى ،(ٖٖٛٗ

 .حسن إسناده: المسند تحقيق في األرنؤوط وقاؿ ماجة، ابن صحيح في األلباني العبلمة وصححو

 السنة في، و (ٖٚٓٙٔ، رقم  ٖٔ/ٗ) المسند على زياداتو في أحمد بن اهلل عبد أخرجوأخرجو  ٕ
 ،(ٖٙٙ،  ٕٗ٘) السنة في عاصم أبي ابنو  (،ٜٕٗ/ٖ) الكبير التاريخ في البخاريو  ،(ٜٔ٘)

 تعقبوف ،الحاكم صححوالحديث و  (ٓٙ٘/ٗ) الحاكمو  ،(ٚٚٗرقم / ٜٔ) الكبير في والطبراني
 زادال في القيم ابناإلماـ  قاؿو  ،ضعيف الزىري عيسى بن محمد بن يعقوب: بقولو الذىبي

 من خرج قد أنو وعظمتو وفخامتو جبللتو تنادي جليل، كبير حديث ىذا: " (ٜٔ٘-ٛٛ٘/ٖ)
 عنو رواه المدني، الرحمن عبد بن المغيرة بن الرحمن عبد حديث من إال يعرؼ ال النبوة، مشكاة
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 الجنة في الولد اشتهى إذا المؤمن: )عنو اهلل رضي سعيد أبي حديث عن أجيب وقد
 عنو قاؿ ولذلك نظرا، ثبوتو في بأف( يشتهي كما ساعة في وسنو ووضعو حملو كاف
 ص" )األرواح حادي. "جدا غريب ولكنو الصحيح، شرط على إسناده: القيم ابن

ٕٖٔ.) 
 حكم وقد الترمذي إسناد أسانيده أجود ىذا الخدري سعيد أبي وحديث: " وقاؿ

 .انتهى"  لفظو اضطرب وقد الناجي، الصديق أبي حديث من إال يعرؼ ال وأنو بغرابتو،
 إذا: )وسلم عليو اهلل صلى النبي حديث في اهلل رحمو راىويو ابن إسحق اإلماـ وقاؿ

 ال ولكن: قاؿ( يشتهي كما واحدة ساعة في كاف الجنة في الولد المؤمن اشتهى
  .يشتهي
 ىو إنما.. (  المؤمن اشتهى إذا) وسلم عليو اهلل صلى قولو أف إسحاؽ كبلـ ومعنى

 .للفرض المفيدة" لو" موضع وضعت" إذا" فكلمة والتقدير، الفرض على
 :منها والدة فيها ليس الجنة أف بها يترجح وجوه عدة القيم ابن وذكر
 .رزين ابن حديث: األوؿ

                                                                                                                                                  

 احتج الصحيح، في بهما محتج ثقتاف المدينة، علماء كبار من وىما الزبيري، حمزة بن إبراىيم
 وتلقوه كتبهم، في السنة أىل أئمة ورواه البخاري، إسماعيل بن محمد الحديث أىل إماـ بهما

 رواه من ساؽ ثم! رواتو أحد في وال فيو منهم أحد يطعن ولم واالنقياد، بالتسليم وقابلوه بالقبوؿ،
 بنحوه، والطبراني اهلل عبد رواه (:ٖٓٗ -ٖٖٛ/ٓٔ) مجمعال في الهيثمي، وقاؿ األئمة من

 "الجنة ظبلؿ" في األلباني العبلمة وضعفو ،!ثقات ورجالها متصل، إسنادىا اهلل عبد طريقي وأحد
 مسلسل ضعيف، إسناده: (ٕٛٔ/ٕٙومن معو في تحقيق المسند ) األرناؤوط وقاؿ ،(ٖٙٙ)

 حاجب، بن اهلل عبد بن األسود وأبوه األسود، ابن ودلهم عياش، بن الرحمن عبد بالمجاىيل،
 إف لقيط، بن وعاصم المجاىيل، توثيق في كعادتو حباف ابن عن إال توثيقهم يؤثر ولم مجهولوف،

 .كذلك مجهوؿ فهو صبرة، ابن يكن لم
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 والنفاس الحيض من طهرف البلتي وىن( مطهرة أزواج فيها ولهم: )تعالى قولو: الثاني
 .واألذى

 والمني والبصاؽ والنخاـ والبوؿ والغائط الحيض من مطهرة: " قاؿ مجاىد وعن
 ". والولد
 النساء كانت فلو والمني، الحيض مع والوالدة الحمل جعل سبحانو اهلل أف: الثالث
 .واإلنزاؿ الحيض عنهن ينقطع لم الجنة في يحبلن
 في يزاؿ وال: )قاؿ أنو وسلم عليو اهلل صلى النبي عن الصحيح في ثبت قد أنو: الرابع
(. ٘ٛٓ٘) مسلم رواه( الجنة فضل فيسكنهم خلقا لها اهلل ينشئ حتى فضل الجنة

 .غيرىم من بو أحق وكانوا ألوالدىم، الفضل لكاف إيبلد الجنة في كاف ولو
 بهم ألحقنا بإيماف ذريتهم واتبعتهم آمنوا والذين: )قاؿ وتعالى سبحانو أنو: الخامس

 في لهم كانوا الذين ذرياتهم بإلحاؽ يكرمهم أنو سبحانو فأخبر ،ٕٔ/الطور( ذريتهم
 كانوا الذين ذرياتهم ذكر كما لذكرىم أخرى ذرية الجنة في لهم ينشأ كاف ولو الدنيا،

 .الدنيا أىل من بذرياتهم ىي كما بهم تكوف أعينهم قرة ألف الدنيا، في
 تنقطع، ثم غاية إلى أو غاية، إلى ال فيها التناسل باستمرار يقاؿ أف إما أنو: السادس
 تتناىى، ال أشخاص اجتماع األوؿ الستلزاـ بو، القوؿ إلى سبيل ال مما وكبلىما
 أف يمكن وال محاؿ، وىو وسرورىم الجنة أىل لذة من نوع انقطاع الثاني واستلزاـ

 .ىناؾ موت ال إذ نسل، ويخلفو نسل، معو يموت بتناسل يقاؿ
 ينموف أىلها ولداف فبل الدنيا، في ينمو كما اإلنساف فيها ينمو ال الجنة أف: السابع

 ثبلث أبناء وىؤالء يتغيروف، ال صغار ولداف ىؤالء بل ينموف، الرجاؿ وال ويكبروف،
 يصير حتى ضرورة ينمو المولود لكاف والدة الجنة في كاف فلو يتغيروف، ال وثبلثين
 .نمو غير من وثبلثين ثبلث أبناء يردوف األطفاؿ من مات من أف ومعلـو رجبل،

 فيها من يموت ال وخلد، بقاء دار بل تناسل دار ليست والجنة: " اهلل رحمو قاؿ ثم
 (.ٖٚٔ/ ٔ)" األرواح حادي. "انتهى"  مقامو نسلو فيقـو
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 الجنة? أىل لغة ىي العربية اللغة ىل :الحادية عشرة مسألةال
 بها يتكلم التي اللغة بياف - نعلم فيما - الصحيحة السنة في أو القرآف في يرد لم

 وبعض وسلم، عليو اهلل صلى نبينا عن يصح ال حديث ذلك في والوارد الجنة، أىل
 وغيرىم اإليماف شعب في والبيهقي والحاكم األوسط في الطبراني روى فقد اآلثار،

 العرب أحبوا: )وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عنو اهلل رضي عباس ابن عن
 .ٔ(عربي الجنة أىل وكبلـ عربي، والقرآف عربي، ألني لثبلث

 وكذلك(: " ٛ٘ٔ/ ٔ) المستقيم الصراط اقتضاء في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ
 بن العبلء حدثنا بمطين المعروؼ الكوفي الحافظ اهلل عبد بن محمد جعفر أبو روى

 عباس ابن عن عطاء عن جريج ابن حدثنا األشعري زيد بن يحيى حدثنا الحنفي عمرو
 ألنو: لثبلث العرب أحب: )وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عنهما اهلل رضي

 حديث ىذا: السلفي الحافظ قاؿ( عربي الجنة أىل ولساف عربي، والقرآف عربي،
 على متنو حسن أو المحدثين، طريقة على إسناده حسن أراد أدري فما. حسن

                                                           

( ٔٗ/ ٕ) الموضوعات في الجوزي ابن- طريقو ومن( ٖٛٗ/ ٖ) الضعفاء في العقيلي أخرجو ٔ
 في والحاكم ،(ب/ ٖٕٓ ؽ: البحرين مجمع) واألوسط ،(٘ٛٔ/ ٔٔ) الكبير في والطبراني-

 الشعب في البيهقي وعنو ،(ٕٙٔ - ٔٙٔ ص) الحديث علـو ومعرفة ،(ٚٛ/ ٗ) المستدرؾ
 - ٖ٘ٚ/ٕ) البنو العلل في كما الرازي حاتم أبو اإلماـ عنو قاؿوالحديث  (ٖٕٓ ،ٜ٘ٔ/ ٕ)

 المتن، ضعيف منكر: فيو قولو العقيلي عن اللساف في الحافظ ونقل كذب، حديث ىذا(: ٖٙٚ
 العبلء فيو المجمع في الهيثمي وقاؿ العرب محبة في القرب محجة في العراقي وضعفو لو أصل ال
 فيو بأف التلخيص في الذىبي ورده صحيح الحاكم وقاؿ ضعفو على مجمع وىو الحنفي عمرو بن

 بن ومحمد بعمدة وليس الحنفي عمرو بن والعبلء وغيره أحمد ضعفو األشعري بريدة بن يحيى
 يجوز ال حباف ابن عن العبلء ترجمة الميزاف وفي انتهى موضوعاً  الحديث وأظن قاؿ متهم الفضل

 انتهى كذاب ىذا وقاؿ موضوع ىذا حاتم أبو وقاؿ الخبر ىذا لو ساؽ ثم بحاؿ بو االحتجاج
 والراوي بريدة ابن: السخاوي وقاؿ الموضوعات، في الجوزي ابن وأورده اللساف في مثلو وذكر

 انتهى، بالكذب التهامو بو يتعد ال الفضل ابن ومتابعو البيهقي قاؿ كما بو تفردا وقد ضعيفاف عنو
 .موضوع(: ٓٙٔ) الضعيفة في األلبانيالعبلمة  وقاؿ
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: وقاؿ الموضوعات، في الحديث ىذا ذكر الجوزي بن الفرج وأبو العاـ، االصطبلح
 األثبات، عن المقلوبات يروي زيد بن يحيى: حباف ابن وقاؿ لو، أصل ال: الثعلبي قاؿ

 . انتهى"  أعلم واهلل بو، االحتجاج فبطل
 اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عنو اهلل رضي ىريرة أبي عن األوسط في الطبراني وروى
 (.عربي الجنة أىل ولساف عربي، والقرآف عربي، أنا: )وسلم عليو
 .موضوع: ٔٙٔ رقم الضعيفة السلسلة في األلباني قاؿ

 يتعين ولهذا الجنة، أىل بها يتكلم التي اللغة يبين صحيح دليل يرد لم أنو والحاصل
 تعالى؛ اهلل إلى علمها وتفويض فيها الخوض وعدـ المسألة ىذه عن السكوت

 .الدار تلك في ينفع عمل عليو يترتب بما واالنشغاؿ
 وىل البعث? يـو الناس يخاطب بماذا: اهلل رحمو تيمية ابن اإلسبلـ شيخ سئل

 لساف وأف الفارسية النار أىل لساف أف صح وىل العرب? بلساف تعالى اهلل يخاطبهم
 العربية? الجنة أىل

 لغة بأي وال يومئذ، الناس يتكلم لغة بأي يعلم ال العالمين رب هلل الحمد: " فأجاب
 رسولو وال ذلك من بشيء يخبرنا لم تعالى اهلل ألف وعبل؛ جل الرب خطاب يسمعوف

 أىل لغة العربية أف وال الجهنميين، لغة الفارسية أف يصح ولم والسبلـ، الصبلة عليو
 يكفوف كلهم بل عنهم، اهلل رضي الصحابة بين ذلك في نزاعا نعلم وال األبدي، النعيم

 خبلؼ ذلك في حدث ولكن...  القوؿ فضوؿ من ىذا مثل في الكبلـ ألف ذلك عن
 فإنهم النار أىل إال: آخروف وقاؿ بالعربية، يتخاطبوف: ناس فقاؿ المتأخرين، بين

 لغة ألنها بالسريانية يتخاطبوف: آخروف وقاؿ. النار في لغتهم وىى بالفارسية، يجيبوف
 وكل. بالعربية يتكلموف فإنهم الجنة أىل إال: آخروف وقاؿ. اللغات تفرعت وعنها آدـ
 عن عارية دعاوى ىي بل نقل وال عقل طريق من ال ألربابها حجة ال األقواؿ ىذه

(. ٜٜٕ/ ٗ" )الفتاوى مجموع" من انتهى"  وأحكم أعلم وتعالى سبحانو واهلل األدلة
 .أعلم واهلل
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 .صغارا ماتوا الذين األطفاؿ مصير :الثانية عشرة مسألةال
 . الكفار أطفاؿ مصير والثاني، المسلمين أطفاؿ مصير األوؿ المسأة فيها شقين

الكبرى شيخ اإلسبلـ في الفتاوى  قاؿ فقد المسلمين أطفاؿ مصير وىو األوؿ أما
 فأصح المشركين أطفاؿ وأما إجماعا الجنة في المسلمين وأطفاؿ (:ٖ٘٘/٘)

 و عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عنهم سئل أنو:  الصحيحين في ثبت ما فيهم األجوبة
 وال بجنة ال منهم معين على نحكم فبل[  عاملين كانوا بما أعلم اهلل: ]  فقاؿ سلم
 دخل عصى ومن الجنة دخل منهم أطاع فمن القيامة يـو يمتحنوف أنهم ويروى نار

 النار في وبعضهم الجنة في بعضهم أف على الصحيحة األحاديث دلت وقد النار
 ا.ىػ القيامة عرضات في يمتحنوف أنهم المشركين أطفاؿ في والصحيح

 العلماء بين خبلؼ فبل المؤمنين ولداف فأما(: ٖٖ/  ٖ)في تفسيره  كثير ابنوقاؿ 
 يختلف ال:  قاؿ أنو أحمد اإلماـ عن الحنبلي الفراء بن يعلى أبو القاضي حكاه كما
 وىو( العلماء عامة أي) الناس بين المشهور ىو وىذا.  الجنة أىل من أنهم فيهم
  ىػ.ا وجل عز اهلل شاء إف بو نقطع الذي
 يشك من(: ٖٛ/ ٚ) داود أبي سنن على القيم ابن حاشية كما في  أحمد اإلماـ وقاؿ

  ىػ.أ فيهم اختبلؼ ال إنو: أيضا وقاؿ !? الجنة في المسلمين أوالد أف
 المسلمين علماء من بو يعتد من أجمع(: ٕٚٓ/  ٙٔ) مسلم شرح في النووي وقاؿ
  ىػ.ا مكلفا ليس ألنو ؛ الجنة أىل من فهو المسلمين أطفاؿ من مات من أف على

 يـو يمتحنوف الكفار فأوالد (:ٕٛٔ/٘)وقاؿ العبلمة ابن باز كما في مجموع فتاواه 
 وقاؿ.  الهالكين مع صاروا وإال نجوا صحيحا جوابا أجابوا فإف،  الفترة كأىل القيامة
 وألف؛ الفطرة على ماتوا لكونهم؛ الناجين من الكفار أطفاؿ إف العلم أىل من جمع
 السبلـ عليو إبراىيم مع روضة في الجنة دخل حين رآىم وسلم عليو اهلل صلى النبي

 . المسلمين وأطفاؿ ىم
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 أىل بإجماع الجنة أىل من فهم المسلمين أطفاؿ أما ،دليلو لوضوح قوي قوؿ وىذا
 ا.ىػ  وأحكم أعلم واهلل.  والجماعة السنة

 في: السائل (:ٚ٘ٛ/٘وسئل العبلمة األلباني كما في موسوعة العبلمة األلباني )
 سنوات خمس أو سنتين: مكلف غير مات إذا طفل،: إنساف والتفاسير، القرآف تفسير
 .وتعالى سبحانو اهلل من القيامة يـو يمتحن أنو التكليف تحت أكثر أو أقل أو عمره

 يكوف? ماذا االمتحاف وبعد: الشيخ
 .خالف أو أطاع إذا نار أو جنة إما يقرر: السائل
 .صحيح ىو ما ىذا ال،: الشيخ
 .قرأت ما حسب: السائل
 .صحيحاً  ليس ىذا ال: الشيخ

 .اهلل عند علمو: مداخلة
 في وجل عز ربنا يقوؿ ماذا القرآف، في اهلل علم ىذا اهلل، عند علمو ىذا: الشيخ
 .باآلية يأتي من ذرياتهم، بهم ألحقنا: الكريم القرآف

ُهمْ  آَمُنوا َوالَِّذينَ : }مداخلة َناُىمْ  َوَما ُذرّْيػَّتَػُهمْ  ِبِهمْ  َأْلَحْقَنا بِِإيَمافٍ  ُذرّْيػَّتُػُهمْ  َواتػَّبَػَعتػْ  ِمنْ  َألَتػْ
 (.ٕٔ:الطور{ )َعَمِلِهمْ 
ُهمْ  آَمُنوا َوالَِّذينَ : }الشيخ َناُىمْ  َوَما ُذرّْيػَّتَػُهمْ  ِبِهمْ  َأْلَحْقَنا بِِإيَمافٍ  ُذرّْيػَّتُػُهمْ  َواتػَّبَػَعتػْ  ِمنْ  َألَتػْ
 األطفاؿ ءىؤال أنت تقوؿ كيف اآلية، ىذه من أنت أين( ٕٔ:الطور{ )َعَمِلِهمْ 

 يحاسبوف?
 ... كثيرة تفاسير في قرأنا نحن: السائل
 .صريحة عندؾ اآلية ىذه فيك، اهلل بارؾ ال: الشيخ
 .ىذا الموضوع وقرؤوا الشغلة ىذه في لي مشاركوف اإلخواف: السائل
 أطفاؿ ىو، ما لك أقوؿ أنا ثانياً  موضوعاً  قرؤوا الموضوع، قرؤوا ما ال،: الشيخ

 ،«ذريتهم بهم ألحقنا»: المسلمين أطفاؿ أما قرأتوه، الذي الموضوع ىذا المشركين،
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 فضيلة لها أشياء في حتى بآبائهم، ملحقوف المؤمنين أطفاؿ أبداً، إشكاؿ فيو ما ىذا
 مسلمين من ما»: السبلـ عليو قاؿ عليها، مريت كيف أدري وما جدًا، جداً  كبيرة
 إال النار تمسو لم إال -التكليف: أي- الحنثة يبلغوا لم الولد من ثبلثة لهما يموت
 بل بآبائهم ملحقوف وىم النار يدخلوف ال أنهم ليس فقط ىذا وليس ٔ«القسم تحلة

 البالغين غير الصبياف األطفاؿ أف مسلم صحيح في جاء آلبائهم، شفعاء يكونوف
 بهم ما سلهم: السبلـ عليو جبريل إليهم اهلل فيرسل يبكوف، الجنة باب عند يقفوف

 وآباؤنا إال الجنة ندخل ال: قالوا بالكم? ما: فيأتيهم وجل، عز ربنا بهم ما أعلم وىو
 واهلل قرأتو الذي البحث ،، ... معهم وآباؤىم أدخلوىم: وجل عز اهلل فيقوؿ معنا،
 في المشركين أطفاؿ: المسلمين لعلماء أقواؿ ثبلثة فيو المشركين، أطفاؿ ىم أعلم

 يـو عرصات في يمتحنوف ىم الثاني القوؿ قوؿ، ىذا الجنة أىل خدـ وىم الجنة،
 بهذه حتى النار، في وآباؤىم ىم: الثالث القوؿ الدنيا، في آباؤىم امتحن كما القيامة

 عنها اهلل رضي خديجة السيدة أنو منو، لكم لتحذيري أذكره وأنا حديثاً  يرووا المناسبة
 متزوجة كانت تزوجها لما - وسلم وآلو عليو اهلل صلى - النبي أف تعلموف وأرضاىا

 من أوالدىا عن السبلـ عليو الرسوؿ يوماً  فسألت أوالداً، منو وخلفت رجبلً  قبل من
: صحيح غير الحديث وانتبهوا لها قاؿ وماتوا، الجاىلية في مات الذي األوؿ زوجها

 .صحيح غير حديث ىذا. «النار في تضاغيهم أسمعتك شئت إف»
 حكم حكمهم للمشركين الصغار األطفاؿ أف الثبلثة لؤلقواؿ بالنسبة الصحيح القوؿ

 الذين وىم عليهم حكينا الذين الفترة أىل وحكم الخرفانين، الشيوخ وحكم المجانين
 عز اهلل أف الصحيح الحديث في جاء ىؤالء السبلـ، عليو الرسوؿ دعوة تبلغهم لم

 النار، في بأنفسهم يلقوا بأف فيأمرىم رسواًل، القيامة يـو عرصات في إليهم يرسل وجل
 الشأف ىو كما تماماً  النار، دخل عصاه ومن الجنة دخل أطاعو فمن النار، وأمامهم

 يتعلق تنتبهوا أف أرجو إخواننا يا ىنا والفارؽ كبير، فارؽ مع لكن الحياة، ىذه في

                                                           

 (.٘ٙٛٙ) ومسلم( ٖٜٔٔ) البخاريأخرجو  ٔ
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 براىين وعنده معجزات عنده في الدنيا في ىنا المرَسل إليهم، والمرَسل بالمرِسل
 بعبلمة أيضاً  يأتي ىناؾ المرسل فيها، يعيشوف التي المادية إليهم المرسل حياة تتناسب

 كاالبتبلء ىناؾ واالبتبلء العالمين، رب من مرسل فعبلً  ىذا بأنو إليو المرسلوف يقتنع
 الجنة حفت: الحديث في جاء بما فسيصاب يؤمن من ىنا كبير، فارؽ مع ىنا

 أما معنوية، بنار ويصاب يحف يؤمن يريد فالذي بالشهوات، النار وحفت بالمكارة
 اهلل، من ىذا أف يقيناً  يعلموف إليهم يرسل الذي الرسوؿ لكن مادية، حقيقية فنار ىناؾ
 .النار دخل عصاه ومن الجنة دخل أطاعو فمن
 من وىذا الدعوة، أو الرسوؿ مجيء قبل تكليف ال النذارة، بلوغ قبل تكليف ال فإذاً 
 في الموضوع بهذا يتعلق فيما أودعها التي بعباده ورحمتو وجل عز اهلل حكم تماـ
بِينَ  ُكنَّا َوَما: }قولو َعثَ  َحتَّى ُمَعذّْ  من الصبياف فهؤالء( ٘ٔ:اإلسراء{ )َرُسواًل  نَػبػْ

 األقواـ أولئك التكليف، دائرة في دخلوا ما بعد ألنهم رسوؿ جاءىم ما المشركين
 قوالً  ىذا يعذبهم، ال ربنا ولذلك الرسوؿ جاءىم ما الرسوؿ دعوة تبلغهم لم الذين

 آنفاً  ذكرناه الذي بالحديث علم عنده كاف من ربنا? بهم يعمل ماذا ترى يا أما واحداً،
 فدعني خفاء بو ما الحق ىو فهذا، القيامة يـو عرصات في امتحاناً  لهم أف فالجواب

 ا.ىػ الطريق بنيات عن
 :أقواؿ إلى فيو العلماء اختلف فقد الكفار أطفاؿ مصير وىو الثاني وأما

 في أنهم القوؿ ىذا ومرد األعراؼ، على إنهم:  يقوؿ وبعضهم - الجنة في أنهم -ٔ
 نقلو كما العلم أىل من األكثر قوؿ وىو.  - األعراؼ أىل حاؿ ىو ىذا ألف الجنة
 : ودليلهم( ٜٙ/ٛٔ" ) التمهيد"  في البر عبد ابن عنهم

 السبلـ عليو إبراىيم مع رأى السبلـ عليو أنو) :  عنو اهلل رضي سمرة حديث - أ
 ( .ٓٗٙٙ) البخاري رواه ( المشركين وأوالد المسلمين أوالد
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 رسوؿ يا قلت)  قاؿ عمي حدثني قالت صريم بني من معاوية بنت حسناء عن - ب
 والوئيد الجنة في والمولود الجنة في والشهيد الجنة في النبي قاؿ الجنة في من اهلل
 . ٔ( الجنة في
 وغلطو! ألحمد القوؿ ىذا يعلى أبو القاضي نسب وقد ،النار في آبائهم مع أنهم -ٕ

 القوؿ :(ٚٛ/ ٚ) داود أبي سنن علىفي حاشيتو  القيم ابن، قاؿ اإلماـ اإلسبلـ شيخ
 يعلى أبو القاضي وحكاه طائفة مذىب وىذا.  النار في المشركين أطفاؿ أف:  الثاني
 سئل أحمد أف غلطو وسبب أحمد على منو غلط وىو:  شيخنا قاؿ أحمد عن رواية
 النبي سألت  إذ)  خديجة حديث أراد:  القاضي قاؿ ، الحديث على ىم فقاؿ عنهم
 أسمعتك شئت إف:  فقاؿ اإلسبلـ قبل ماتوا الذين أوالدىا عن وسلم عليو اهلل صلى

 يحتج أف من أجل وأحمد ، موضوع حديث وىذا:  شيخنا قاؿ(،  النار في تضاغيهم
 ا.ىػ"  عاملين كانوا بما أعلم اهلل"  عائشة حديث أراد وإنما ، بمثلو

 : ودليلهم

                                                           

 ، ٕٕٗ/ٗ) شيبة أبي وابن ،(ٗٛ/ٚ) سعد ابنو  ،(ٖٕٖٕ٘ رقم ، ٜٓٗ/٘) أحمد أخرجو ٔ
، (ٔ٘ٗ) المحدثين طبقات في الشيخ وأبو ،(ٕٕٔ٘ رقم ، ٘ٔ/ٖ) داود ، وأبو(ٖٜٓ٘ٔ رقم

 نعيم وأبو، (ٕٖٓٛٔ رقم ، ٖٙٔ/ٜ) الكبرى في والبيهقي ،(ٖٛٛ رقم ، ٕٙٛ/ٔ) الطبرانىو 
 التمهيد في البر عبد وابن (ٜٜٔ/ٕ) أصبهاف أخبار فيو  ،(ٗٙٛ) الصحابة معرفة في

 حباف، ابن وثقهم جماعة فيو(: ٜٕٔ/ٚ) في المجمع الهيثمىعنو  قاؿالحديث و  (ٙٔٔ/ٛٔ)
 ،حسن إسناده(: ٕٙٗ/ٖ) الفتح في الحافظ ، وقاؿالصحيح رجاؿ رجالو وبقية غيره، وضعفهم

 داود أبي سنن صحيح في عاد وقاؿ ثم ،(ٜ٘ٛ٘) الجامع ضعيف في األلباني العبلمة وضعفو
... ىذه حسناء جهالة لوال ثقات؛ رجالو جيد، إسناد وىذا، صحيح حديث (:ٕٓٛ/ٚاألـ )

 المسند تحقيق في األرنؤوط وقاؿ، لبيانها ضرورة ال معروفة، كثيرة شواىد لحديثول
، ثم عاد وقاؿ الصريمية سليم بن معاوية بنت وىي: حسناء لجهالة ضعيف إسناده: (ٜٓٔ/ٖٗ)

 غير ثقات رجالو إسناد وىذا حسن حديث (:٘ٚٔ/ٗتحقيق سنن أبي داود )ىو من معو في 
 .تعرؼ ال فإنها معاوية بنت حسناء
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 وسلم عليو اهلل صلى النبي وأخي أنا أتيت)  قاؿ األشجعي قيس بن سلمة عن - أ
 أختا وأدت وأنها الرحم وتصل الضيف تقري وكانت الجاىلية في ماتت أمنا إف فقلنا

 الوائدة تدرؾ أف إال النار في والمؤودة الوائدة فقاؿ الحنث تبلغ لم الجاىلية في لنا
 . ضعيفة لكنها ، أخرى أحاديث ولهم، ٔ( فتسلم اإلسبلـ

 بن وإسحاؽ المبارؾ وابن سلمة بن وحماد زيد بن حماد قوؿ وىو :فيهم التوقف -ٖ
 : دليلهم، و راىويو

 أوالد عن وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سئل رضي اهلل عنهما ) عباس ابن عن - أ
 ومسلم( ٖٖٛٔ) البخاري رواه(  عاملين كانوا بما أعلم اهلل قاؿ المشركين

(ٕٙٙٓ. ) 
( ٖٗٛٔ) البخاري رواهرضي اهلل عنو وأيضا  ىريرة أبي حديث من ومثلو - ب

 ( .ٜٕ٘ٙ) ومسلم

                                                           

 والنسائي ،(ٕٚ/ ٗ) الكبير التاريخ في والبخاري ،(ٜ٘ٙ٘ٔ رقم ، ٛٚٗ/ٖ) أحمد أخرجو ٔ
 اآلحاد في عاصم أبي وابن ،(ٜٙٙ) التفسير وفي ،(ٜٗٙٔٔ رقم ، ٚٓ٘/ٙ) الكبرى في

 الدارقطني اإلماـ ألـز والحديث( ٜٖٔٙ رقم ، ٜٖ/ٚ) الكبير في والطبراني ،(ٕٗٚٗ) والمثاني
(: صحيح ٜٔٔ/ٛٔوقاؿ ابن عد البر التمهيد ) ،(ٜٜ) والتتبع اإللزامات في كما الشيخاف بو

(: إسناده ال بأس بو، وقاؿ ٕٖٚمن جهة اإلسناد، وقاؿ اإلماـ ابن القيم في طريق الهجرتين )ص
 رجالو(: ٜٔٔ/ ٔ) المجمع في الهيثمي قاؿ(: إسناده حسن، و ٚ٘/٘تفسيره ) ابن كثير في

 العبلمة وصححو(: إسناده حسن، ٜٜٕوقاؿ السيوطي في البدور السافرة ) الصحيح، رجاؿ
 ليس مما المسند الصحيح في وادعيال صححو العبلمةو  ،(ٖٗٔٚ) الجامع صحيح في األلباني

 ثقات رجالو(: ٕٛٙ/ ٕ٘) المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط وقاؿ ،(ٖ٘ٗ) الصحيحين في
 في ذكر ولو النسائي لو روى وصحابيو مسلم رجاؿ فمن ىند أبي بن داود غير الشيخين رجاؿ

 .نكارة متنو في لكن... .  مسلم صحيح
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  الفتاوى مجموعفي  اإلسبلـ شيخ قاؿ، الجنة أىل خدـ إنهم:  قاؿ من ومنهم -ٗ
المعنى في عدة  ىذا ورد وقد:  قلتا.ىػ  القوؿ لهذا أصل وال( : ٜٕٚ/ٗ)

 ، ولكنها ضعيفة ال تثبت على الراجح.ٔأحاديث
. النار دخل عصى ومن الجنة، دخل اهلل أطاع فمن اآلخرة، في يمتحنوف أنهم -٘

 قوؿ وىو األشعري، الحسن أبو عنهم نقلو كما والجماعة السنة أىل معظم قوؿ وىو
 أنو وذكر تيمية، ابن اإلسبلـ شيخ إليو ماؿ الذي وىو المحققين، من وطائفة البيهقي،
 التفسيرفي : وقاؿ كثير، ابن الحافظ رجحو الذي وىو أحمد، اإلماـ نصوص مقتضى

 المتقدمة األحاديث بو صرحت وقد كلها األدلة بين يجمع القوؿ وىذا: (ٖٔ/ٖ)
 .  لبعض بعضها الشاىد المتعاضدة

 : دليلهم
 يـو بأربعة يؤتى)  وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ رضي اهلل عنو قاؿ أنس عن - أ

 يتكلم كلهم ، الفاني والشيخ ، الفترة في مات ومن ، والمعتوه ، بالمولود القيامة
 كنت إني:  لهم ويقوؿ ، أبرز:  النار من لعنق وتعالى تبارؾ الرب فيقوؿ ، بحجتو
 أي) ىذه ادخلوا ، إليكم نفسي رسوؿ وإني ، أنفسهم من رسبل عبادي إلى أبعث
 قاؿ ، نفر كنا ومنها ندخلها أنى رب يا:  الشقاء عليو كتب من فيقوؿ:  قاؿ ،( النار

 أنتم تعالى اهلل فيقوؿ:  قاؿ ، مسرعا فيها فيقتحم يمضي السعادة عليو كتب ومن: 
 .ٕ(النار وىؤالء الجنة ىؤالء فيدخل ، ومعصية تكذيبا أشد لرسلي

                                                           

 وضعفو ،(ٜ٘/٘) تفسيره في كثير ابن ضعفو والحديث الصحابة من عدة عن المتن ىذا ورد ٔ
 وضعفو ،(ٜٔ٘ٚ) الخيرة إتحاؼ في ضعفو إلى البوصيري وأشار ،(ٕٙٗ/ٖ) الفتح في الحافظ
 أف القوؿ وجملة :(ٛٙٗٔ) الصحيحة في فقاؿ األلباني العبلمة أما ،(ٕ٘) النافلة في الحويني
 .والشواىد الطرؽ ىذه بمجموع عندي صحيح الحديث

 سريع بن واألسود جبل بن معاذ و الخدري سعيد وأبي مالك بن أنس عن روي الحديث ىذا ٕ
 ىذا أحاديث أف(: ٙٗٗ - ٘ٗٗ) الذمة أىل أحكاـ في القيم ابن عنو قاؿ والحديث ىريرة وأبي

 صحح كما بعضها الحفاظ صحح وقد بعضًا، بعضها يشد بحيث وكثرت تضافرت قد الباب
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 متصل، صحيح إسناده ىريرة أبي وحديث. سريع بن األسود حديث وغيرىما الحق وعبد البيهقي
 طريق سلكنا إف فإنا تضره، ال"  موقوفاً "  ىريرة أبي عن أبيو عن طاوس ابن عن لو معمر ورواية

 طريقة وىي - الترجيح طريق سلكنا ِوإف فظاىر، ِالثقة من باِلزيادة األخذ في واألصوليين الفقهاء
 في األلباني العبلمة وصححو ىػ. ا واإِلتقاف الحفظ في َوقفو من بدوفِ  رَفعوُ  َمن فليس - المحدثين
 في ليس مما الصحيح الجامع في مقبل الشيخ وصححو ،(ٕٛٙٗ) و( ٖٗٗٔ) الصحيحة

 (.ٜٛ/ ٙ) الصحيحين
"  في البر عبد بن ُعمرَ  أبو قاؿ( ٙٗٗ-٘ٗٗ) الذمة أىل أحكاـ في القيم ابن قاؿ( تتمة)

 بها تقـو وال بالقوية، ليست كلها األحاديث وىذه: األحاديث ىذه بعض ذكر وقد ،"  االستذكار
 ابتبلء، وال عمل دار وليست جزاء دار اآلخرة ألف الباب، ىذا أحاديث ينكروف العلم وأىل حجة،
 وال وسعها? إال نفساً  يكلف ال والّلو المخلوقين، وسع في ذلك وليس النار دخوؿ يكلفوف وكيف
 حـر اهلل فإف جاحداً  كافراً  مات فإف كافر، غير أو كافراً  يكوف أف من الفترة في مات من يخلو
 يؤمر فكيف رسوؿ وال نذير يأتو لم بأنو معذوراً  كاف وإف يمتحنوف? فكيف الكافرين، عِلى الجنة

 .بذلك يمتحن بأال أحرى يعقل ال ومن والطفل العذاب? أشد وىي النار يقتحم أف
 بعضها يشد بحيث وكثرت تضافرت قد الباب ىذا أحاديث أف: أحدىا: وجوه من فالجواب

 بن األسود حديث وغيرىما الحق وعبد البيهقي صحح كما بعضها الحفاظ صحح وقد بعضًا،
 أبي عن أبيو عن طاوس ابن عن لو معمر ورواية متصل، صحيح إسناده ىريرة أبي وحديث. سريع
 ِالثقة من باِلزيادة األخذ في واألصوليين الفقهاء طريق سلكنا إف فإنا تضره، ال"  موقوفاً "  ىريرة

 في َوقفو من بدوفِ  رَفعوُ  َمن فليس - المحدثين طريقة وىي - الترجيح طريق سلكنا ِوإف فظاىر،
 .واإِلتقاف الحفظ
 الصحابي عليو يقدـ ال ىذا ومثل الصحابي، على موقوؼ أنو فيو يقدر ما غاية أف: الثاني الوجو
 .رأي عن ال توقيف ذلك بأف يجـز بل واالجتهاد، بالرأي
 مخارجها، واختلفت طرقها، تعددت قد فإنها بعضًا، بعضها يشد األحاديث ىذه أف: الثالث الوجو
 أئمة رواىا وَقد بها يتكلم لم وسلم عليو اهلل صلى الّلو رسوؿ على باطلة تكوف أف البعد كل فيبعد

 .فيها يطعنوا ولم ودونوىا اإلسبلـ
 ال أنو القرآف بو أخبر لما تفصيل فهي الشرع، وقواعد للقرآف الموافقة ىي أنها: الرابع الوجو
 يقيم أف بد فبل الدنيا، في اهلل حجة عليهم تقم لم وىؤالء عليو، الحجة قياـ بعد إال أحد يعذب
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 وتقاـ الدعاوى، وتسمع األشهاد، يقـو يـو الحجة فيو تقاـ أف المواطن وأحق عليهم، حجتو
 الظالمين تنفع فبل ومعذرتو، بحجتو أحد كل وينطق الرب، يدي بين الناس ويختصم البينات،
 .غيرىم وتنفع معذرتهم

"  في عنهم األشعري حكاه كما والحديث السنة أىل قوؿ ىو بموجبها القوؿ أف: الخامس الوجو
 ال وىذا المشيئة، إلى مردودوف أنهم فيها ىو اختار قد كاف وإف عليو اتفاقهم وحكى"  المقاالت

 .المشيئة موجب ىو ذلك فإف بامتحانهم، القوؿَ  ينافي
 إال عنهم يصح ولم الصحابة، من جماعة عن بها القوؿ - بذلك - صح قد أنو: السادس الوجو

 تقدـ؛ قد مرفوع حديث وفيو سلماف، عن صح الجنة أىل خدـ بأنهم والقوؿ. القوؿ ىذا
 .وأشهر وأصح أكثر االمتحاف وأحاديث

 " . الباب ىذا أحاديث ينكروف العلم وأىل: " قولو: السابع الوجو
 أنكروىا الذين من أكثر قبلوىا والذين األكثروف، قبلها فقد - بعضهم أنكرىا وإف - أنو جوابو
 .والحديث بالسنة وأعلم

 .الشرع قواعد مقتضى أنو بينا وقد والحديث، السنة أىل اتفاؽ األشعري فيو حكى وقد
 ال: وقالوا اآلخرة، الدار في االمتحاف وقوع على األئمة من جماعة نص قد أنو: الثامن الوجو
 .السلف من واحد غير عن البيهقي ذكره القرار، دار بدخوؿ إال التكليف ينقطع
 في عنهما اهلل رضي سعيد وأبي ىريرة، أبي حديث من"  الصحيحين"  في ثبت ما: التاسع الوجو
 غير يسألو أال ومواثيقو عهوده يأخذ تعالى اهلل أف: إليها دخوالً  الجنة أىل آخر ىو الذي الرجل
 العهد لمخالفتو منو الغدر وىذا! أغدرؾ ما: لو اهلل فيقوؿ غيره، ويسألو يخالفو وأنو يعطيو، الذي
 .منو معصية وىذه عليو، ربو عاىده الذي
: وبينو المخالفين بين ويحوؿ بالسجود، القيامة في يأمرىم سبحانو أنو ثبت قد: العاشر الوجو
 الحادي الوجو اختياراً? النار بدخوؿ التكليف ينكر فكيف قطعًا، الوسع في ليس بما تكليف وىذا
 برد الموت بعد تكليف وىذا: الجواب وتكليفهم وسؤالهم القبور في امتحانهم ثبت قد أنو: عشر

 .الجواب
 وإنما ذنب? غير على يعاقبهم وكيف لهم، عقوبة ليس النار بدخوؿ أمرىم أف: عشر الثاني الوجو

 عليهم وكانت تضرىم لم ودخلوىا أطاعوه فلو يعصونو? أو يطيعونو ىل: لهم واختبار امتحاف ىو
 تمتحن قد والملوؾ. أمره مخالفة عقوبة استوجبوا دخولها من وامتنعوا عصوه فلما وسبلماً، برداً 
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 نفسو يوطن ىل الظاىر في عليو شاؽ بأمر فيأمرونو بباطنو، عليها منطو ىو ىل طاعتهم يظهر من
 عاقبوه أو بو ألزموه وعصى امتنع ِوإف منو، أعفوه فعلو على نفسو ووطن عليو أقم فإف ال، أـ عليو
 .منو أشد ىو بما

 والتسليم االمتثاؿ على نفسو توطين سوى مراده يكن ولم ولده بذبح الخليل سبحانو الّلو أمر وقد
 .بالذبح األمر عنو رفع ذلك فعل فلما الولد، محبة على الّلو محبة وتقديم

 فمن تحرؽ، ال ولكنها العين رأي في نار وىي والنار الجنة بمثاؿ معو يأتي الدجاؿ أف ثبت وقد
 هلل طاعة بدخولها أمروا التي النار دخوؿ على أنفسهم يوطنوف ىؤالء أف فلو: تضره لم دخلها
 لمرضاتو منهم والقصد اإلقداـ ىذا لكاف يؤلمهم ما بتحمل إليو وتقرباً  لمرضاتو وإيثاراً  لو ومحبةَ 
 ومرضاتو محبتو وإيثار ربو إلى التقرب الخليل قصد قلب كما وسبلماً  برداً  النار تلك يقلب ومحبتو

 .وسبلماً  برداً  الّلو بأمر النار تلك نفسو على إياه وإيثاره نفسو وبذؿ
 لهم واختبار امتحاف ىو وإنما بالممتنع، تكليفاً  وال عقوبة النار بدخوؿ إياىم سبحانو أمره فليس

 منهم، يقع ما سبحانو علم وَقد. ومخالفتو معصيتو على ينطووف أو طاعتو على أنفسهم يوطنوف ىل
 فبل الحجة، بو عليهم يترتب الذي معلوُمو يحصل لم ما فيهم علمو مجرد على يجازيهم ال ولكنو

 .والحكمة العدؿ محض وىو بهم يفعلو ىذا من أحسن
 بتكليفهم يستفد لم سبحانو فإنو الدنيا، في عباده لتكليفو مطابق ىذا أف: عشر الثالث الوجو
 ويشكره ومحبتو رضاه يؤثر من ليتبين وابتبلىم امتحنهم وإنما إليو، محتاج ىو وال إليو، تعود منفعة
 الذي معلومو ظهر باالبتبلء ولكنو وىذا، ىذا يفعل من منهم علم قد: سخطو ويؤثر بو يكفر مّمن

 الدنيا في بها أمرىم التي األوامر من وكثير. الحجة بو عليهم وتقـو والعقاب، الثواب عليو يترتب
 وتعريضهم ورماحهم، أعدائهم سيوؼ بين نفوسهم بإلقاء األمر فإف النار، بدخوؿ األمر نظير

 .النار بدخوؿ األمر من أعظم لعلو واسترقاقهم، وتعذيبهم لهم ألسرىم
 لهم لما العجل عبدوا لما وإخوانهم وأزواجهم وأوالدىم أنفسهم قتل إسرائيل بني الّلو كلف وقد
 .النار بدخوؿ التكليف من قريب وىذا المصلحة؛ من ذلك في

 من ذلك في ىم لما - فيها يقعوا أف الدجاؿ نار رأوا إذا المؤمنين رسولو لساف على وكلف
 أمروا التي النار وكذلك نارًا؛ العين رأي في كانت وإف ناراً  الحقيقة في وليست - المصلحة
 ىو ىذا لكاف أثر بذلك يأتِ  لم فلو دخلها، من على وسبلـ برد ىي إنما اآلخرة في بدخولها
 .وصفاتو أسمائو وموجب وعدلو، حكمتو مقتضى



 - 124 - 

                                                                                                                                                  

 غير من واإلرادة المشيئة بمحض يفعل سبحانو إنو قائل: قائبلف القائل أف: عشر الرابع الوجو
 وعلى. والَمصالح المحمودة والغايات الحكم بمراعاة وقائل بالفعل، مطلوبة غاية وال تعليل

 .القيامة َعَرصات في االمتحاف يمتنع فبل المذىبين
 .الصادؽ إخبار غير أمر على بو العلم يتوقف ال جائز ممكن ىو األوؿ القوؿ على بل

 .متعين فهو غيره، وصفاتو أسماؤه تقتضي وال سواه بالرب يليق ال الذي ىو الثاني المذىب وعلى
 " . المخلوقين وسع في ذلك وليس: " قولو: عشر الخامس الوجو
 فيها يتهافتوف النار عباد وىؤالء عليهم، يشق كاف وإف وسعهم في أنو: أحدىما: وجهين من جوابو

 األلم غاية بها تألمهم مع"  وسعنا في ليس: " يقولوا ولم للشيطاف، طاعة فيها أنفسهم ويلقوف
 وىو وسعهم في يكوف ال كيف النار باقتحامهم بطاعتو الراحمين أرحم أمرىم إذا الرحمن فعباد
 طاعتو اتباع على أنفسهم وطنوا لو أنهم: والثاني ومنفعتهم? لمصلحتهم بذلك يأمرىم إنما

 .شيئاً  تضرىم ولم نعيمهم عين لكانت ومرضاتو
 الذي الكي بمنزلة منها النجاة إلى بهم المفضية النار باقتحاـ أمرىم أف: عشر السادس الوجو

 .شيء في العقوبة باب من وليس العافية، يعقب الذي الكريو الدواء تناوؿ وبمنزلة الداء، يحسم
 يتعالى بل لو، ذنب ال من يعذب أال ورحمتو وغناه وحمده حكمتو اقتضت سبحانو الّلو فإف

 .كمالو صفات يناقض عما يتعالى كما ذلك عن ويتقدس
 إليها بادروا أنهم لو حتى: والمصلحة والرحمة الحكمة عين ىو منها للخبلص النار باقتحاـ فاألمر
 عين ذلك لكاف بو يأمرىم أف قبل ذلك في مرضاتو أف علموا حيث ورضىً  واختياراً  طوعاً 

 رضاه فيو أف وعلموا تيقنوا وقد أمره يمتثلوا ولم ذلك يفعلوا فلم نجاتهم؛ وسبب صبلحهم
 بو أمرىم الذي القدر ىذا منها لو يبذلوا أف أنفسهم عليهم وعزت أمره عليهم ىاف بل وصبلحهم،

 .عقوبة ال وإحساناً  رحمة
 من أدؽ ىو الذي الصراط بركوب المؤمنين كأمر النار باقتحاـ أمرىم أف: عشر السابع الوجو

 منو لتشفق الرسل إف حتى وأصعبها األمور أشق من ركوبو أف ريب وال. السيف من وأحد الشعرة
 النار، كاقتحاـ المشقة غاية في ىو الذي الجسر ىذا فركوب! السبلمة الّلو يسأؿ منهم وكل

 .النجاة إلى طريق وكبلىما
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 وتتفق األدلة شمل يجتمع وبو األقواؿ أعدؿ وىذا:  اهلل رحمو القيم ابن اإلماـ قاؿ
 سمرة حديث في كما الجنة في بعضهم فيكوف ىذا وعلى، الباب ىذا في األحاديث

 وسلم عليو اهلل صلى النبي وجواب ، عائشة حديث عليو دؿ كما النار في وبعضهم ،
 ال اهلل أف ومعلـو ،" خلقهم إذ عاملين كانوا بما أعلم اهلل: " قاؿ فإنو ؛ ىذا على يدؿ

 على العذاب يستحق من يعذب إنما فهو ، معلومو يقع لم ما فيهم بعلمو يعذبهم

                                                                                                                                                  

 فإف كافر، غير أو كافراً  يكوف أف من الفترة في مات من يخلو وال: " قولو: عشر الثامن الوجو
 يؤمر َفكيف رسوؿ يأتو لم بأنو معذوراً  كاف وإف الكافرين، على الجنة حـر الّلو فإف كافراً  كاف

 " . النار? باقتحاـ
 ما جحود ىو الكفر فإف إيماف، وال بكفر لهم يحكم ال ىؤالء: يقاؿ أف: أحدىا: وجوه من جوابو

 فيما وطاعتو أخبر، فيما الرسوؿ تصديق ىو واإليماف الرسالة، بلوغ تحققو فشرط الرسوؿ، بو جاء
 سببو، قياـ بعد إال اآلخر وجود أحدىما انتفاء من يلـز وال الرسالة، ببلوغ مشروط أيضاً  وىذا أمر،
 حكم غير آخر حكم اآلخرة في لهم كاف مؤمنين وال كفاراً  الدنيا في ىؤالء يكن لم فلما

 .الفريقين
 .والمناكَحة والوالية التوارث من الدنيا في الكفار بأحكاـ لهم تحكموف فأنتم: قيل فإف
 .بيانو تقدـ كما والعقاب، الثواب في ال الدنيا أحكاـ في بذلك لهم نحكم إنما: قيل

 عليهم، الحجة قياـ وىو شرطو النتفاء عنهم العذاب انتفاء لكن كفار، أنهم سلمنا: الثاني الوجو
 .حجتو عليو قامت من إال يعذب ال تعالى الّلو فإف

 قاؿ فالذي( العذاب? أشد وىي النار يقتحم أف يؤمر كيف معذوراً  كاف وإف: " قولو: الثالث الوجو
 لم االمتثاؿ إلى بادروا فإف واختبار، تكليف ىو وإنما غلط، وىذا لهم، عقوبة األمر يـو ىذا

 .شيئاً  النار تضرىم
 يـو سبحانو الّلو فإف فاسد كبلـ"  يعقل? ال ومن الطفل يمتحن كيف: " قولو: عشر التاسع الوجو

 الحالة على وىم بهم االمتحاف يقع وال الحاؿ، ىذه في ويمتحنهم بالغين، عقبلء ينشئهم القيامة
 .الدنيا في عليها كانوا التي

 .أعلم واهلل. ذلك بمثل ترد ال وأصولو الشرع قواعد وموجب الصحابة وأقواؿ فالسنة
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 معلومو يظهر العلم وىذا المجدد علمو على ال فيو السابق علمو متعلق وىو معلومو
 .اآلخرة الدار في

 كانوا ما يعلم كاف سبحانو أنو إلى إشارة" : عاملين كانوا بما أعلم اهلل: " قولو وفي
 الدنيا في عاش لو يطيعو ممن كاف االمتحاف وقت يطيعو من وأف ، عاشوا لو عاملين

 علمو تعلق على دليل فهو الدنيا في عاش لو يعصيو ممن كاف حينئذ يعصيو ومن ،
 على القيم ابن حاشيةمن  ىػ.أ.  أعلم واهلل...  يكوف كاف كيف كاف لو يكن لم بما

 ( .ٚٛ/ٚ) داود أبي سنن
 ما على يشكل ال النار أو الجنة في أنهم السابقة األحاديث بعض في جاء وما

 علم فمن منو أخص االمتحاف أحاديث(: ٖٖ/  ٖ) هتفسير  في كثير ابن قاؿ رجحناه،
 على ماتوا الذين المسلمين وأوالد إبراىيم مع البرزخ في روحو جعل يطيع أنو منو اهلل

 كما النار في يكوف القيامة ويـو تعالى اهلل إلى فأمره يجيب ال أنو منو علم ومن الفطرة
  ىػ.ا.  السنة أىل عن األشعري ونقلو االمتحاف أحاديث عليو دلت

 على يدؿ ال" :  عاملين كانوا بما أعلم اهلل"  وسلم عليو اهلل صلى قولو من جاء وما
 وفيما(: ٘ٛ/ ٚ) داود أبي سنن على توحاشي القيم ابن اإلماـ قاؿ، فيهم التوقف

 وإنما بالوقف فيهم يجب لم وسلم عليو اهلل صلى والنبي نظر الطائفة ىذه بو استدلت
 يكونوف كيف سؤالهم عن جواب وىذا اهلل إلى عاشوا لو يعملونو كانوا ما علم وكل
 وكل وسلم عليو اهلل صلى والنبي. … الحديث من طرؼ وىو عمل بغير آبائهم مع

 غير فالدليل يكونوف، أين أو يستقروف حيث أعلم اهلل يقل ولم ، اهلل إلى بعملهم العلم
  ىػ.ا. الطائفة ىذه لمذىب مطابق

 الدعوة تبلغو لم من أف: فالخبلصة (:ٔ٘/ٔوقاؿ العبلمة ابن باز في مجموع فتاواه )
 ذاىب مجنوف وىو بلغتو كاف أو،  الفترات أوقات في أو الدنيا أطراؼ في كالذين

، صغار وىم ماتوا الذين المشركين أوالد مثل وأشباىهم فهؤالء يعقل ال ىـر أو، العقل
 كانوا بما يعلم فاهلل، اهلل إلى أمرىم كلهم الحلم يبلغوا لم الذين المشركين أوالد فإف
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 علمو ويظهر، عنهم سألو لمن وسلم عليو اهلل صلى النبي بذلك أجاب كما، عاملين
 دخل ينجح لم ومن، الجنة دخل منهم نجح فمن، باالمتحاف القيامة يـو سبحانو فيهم
 ا.ىػ  باهلل إال قوة وال حوؿ وال النار

 المؤمنين، أطفاؿ مصير عن (:ٜٗ/ٕوسئل العبلمة العثيمين كما في مجموع فتاواه )
 صغارا? ماتوا الذين المشركين وأطفاؿ

 َوالَِّذينَ : }-تعالى - قاؿ آلبائهم تبع ألنهم الجنة؛ المؤمنين أطفاؿ مصير فأجاب:
ُهمْ  آَمُنوا َناُىمْ  َوَما ُذرّْيػَّتَػُهمْ  ِبِهمْ  َأْلَحْقَنا بِِإيَمافٍ  ُذرّْيػَّتُػُهمْ  َواتػَّبَػَعتػْ  َشْيءٍ  ِمنْ  َعَمِلِهمْ  ِمنْ  َألَتػْ
 { .َرِىينٌ  َكَسبَ  ِبَما اْمِرئٍ  ُكلُّ 
 فأصح مسلمين، غير أبوين من نشأ الذي الطفل يعني المؤمنين؛ غير أطفاؿ وأما

 بمنزلة الدنيا أحكاـ في فهم عاملين، كانوا بما أعلم اهلل: نقوؿ أف فيهم األقواؿ
 قاؿ كما عاملين، كانوا بما أعلم - تعالى - اهلل فإف اآلخرة، أحكاـ في أما آبائهم،

 الحقيقة في وىو نقولو، ما ىذا بمصيرىم أعلم واهلل - َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى - النبي
 - الدنيا في وأحكامهم الدنيا، في حكمهم ىو يعنينا الذي إنما كثيرا، يعنينا ال أمر

 وال يغسلوف، ال كالمشركين أنهم الدنيا في أحكامهم - المشركين أوالد أعني
 ا.ىػ أعلم واهلل. المسلمين مقابر في يدفنوف وال عليهم، يصلى وال يكفنوف،

 بن طلحة طريق من( ٕٕٙٙ) مسلم اإلماـعند  عنها اهلل رضي عائشة حديث(: تنبيو)
 اهلل رسوؿ دعي) : قالت المؤمنين، أـ عائشة عن طلحة، بنت عائشة عمتو عن يحيى،

 طوبى اهلل، رسوؿ يا: فقلت. األنصار من صبي جنازة إلى - وسلم عليو اهلل صلى -
 يا ذلك غير أو: "قاؿ. يدركو ولم السوء يعمل لم الجنة، عصافير من عصفور لهذا،

 للنار وخلق آبائهم، أصبلب في وىم لها خلقهم أىبًل، للجنة خلق اهلل إف عائشة?
 .ٔ( آبائهم أصبلب في وىم لها خلقهم أىبًل،

                                                           

 جدا اليسيرة األحرؼ من ولكنو مسلم في كاف وإف الحديث وىذا (ٕٕٙٙ) مسلم أخرجو ٔ
 الخبلؿ علل من المنتخب في كما أحمد اإلماـ أعلوفقد  الحفاظ، بعض عليو انتقضها التى
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 وطلحة مناكير، أحاديث يروي بُريد بردة، أبي بن بُريد من إلي أحب يحيى بن طلحة"بقولو  (ٖ/ٔ)
 ابن حدثنا: قاؿ أبي حدثني( أحمد بن اهلل عبد قاؿ" )الجنة عصافير من عصفور بحديث حدَّث
، "فضيل ابن يعني طلحة من إال سمعو أراه وما: أبي قاؿ َعمر، أبي بن حبيب أو العبلء عن فضيل

 الملل أىل كتاب للخبلَّؿ، الجامع كتاب في كما الحديث، ىذا بتضعيف أحمد اإلماـ َصرَّح وقد
 قيم وابن ،( ٓٔ رقم ،ٖ٘) الخبلَّؿ علل منتخب في قدامة ابن وعنو( ٙٔ رقم ٛٙ - ٚٙ/ٔ)

 عبد بن الملك عبد عن الخبلَّؿ روى فقد( ٖٔٙ - ٕٔٙ/ٕ) الذمة أىل أحكاـ في الجوزية
 أطفاؿ في ىذا - عنها اهلل رضي - عائشة حديث لو ذكر أحمد اإلماـ أف الميموني، الحميد

 مرة غير يقوؿ وسمعتو. طلحة ىو ضعَّفو، رجبلً  فيو وذكر ضعيف، حديث ىذا: "فقاؿ المسلمين،
 كيف ألبويو، يرجى ىو يقوؿ وسمعتو فيو األحاديث علينا أملى ثم! الجنة? في أنهم يشك وأحدٌ 
 قاؿ ثم يحيى، بن طلحة ترجمة في الضعفاء في الحديث ىذا العقيلي أورد ولذلك، !!فيو? ُيَشكُّ 

 ُيحَفظ ال وأولو جياد، بأسانيد الناس حديث من رواية فيو الحديث آخر( : " ٙٔٙ - ٘ٔٙ/ٕ)
 التمهيد فيوقاؿ  ،(ٜٔ٘) المستوعبة األجوبة في كما البر عبد ابنأعلو و  ،"الوجو ىذا من إال
 واإلجماع، اآلثار من ذكرنا بما مردود ضعيف ساقط الحديث وىذا: "بقولو( ٖٔ٘ - ٖٓ٘/ٙ)

 في وقاؿ ،"عليو يُػَعّرج فبل بو، انفرد مما الحديث وىذا بو، يحتج ال ضعيف يحيى بن وطلحة
 عليو، فأنكروه يحيى، بن طلحة بو انفرد ضعيف، حديث( : "ٜٓ/ٛٔ) التمهيد من آخر موطن

 ينكر مما وىو طلحة، عن جماعة رواه( : ٕٙٗ/ٗٔ) السير في الذىبي وقاؿ ،"أجلو من وضعَّفوه
 فتضعيف: ىذا وعلى: العوني عارؼ بن حاتم الشريف، وقاؿ د/ مسلم أخرجو لكن حديثو، من

 يحتمل ال - وإتقانو ضبطو في - مثلو وأف بالحديث، تفرَّد يحيى بن طلحة أف على قائم الحديث
 سيترجح التيمي اهلل عبد بن طلحة بن يحيى بن طلحة ترجمة إلى رجع ومن بو، تفرَّد ما بمثل التفرُّد
 التفرُّد منو يقبل ما أقل ما ومثلو( ٕٛ - ٕٚ/٘) التهذيب تهذيب فانظر الضبط، خفيف أنو لديو

 الدين، من والثابت الثابتة النصوص يخالف بو تفرَّد ما كاف إذا وباألخص بأصل، تفرَّد إذا خاصة
 قاؿ عندما ذلك، على اإلجماع ونقل يحيى، بن طلحة مفاريد في القوؿ البر عبد ابن أطلق لقد بل
 ".لضعفو جميعهم عند بحجة ليس بو انفرد ما( : "ٜٚ/ٕٔ) التمهيد في

 :متابعتين( الظاىر في) متابع يحيى بن طلحة أف كلو ذلك يعارض لكن
 عائشة عن عمرو، بن فضيل عن المسيب، بن العبلء طريق من( ٕٕٙٙ) مسلم أخرجو ما: األولى

 عصافير - من عصفور لو، طوبى فقلت صبي، توفَّى: قالت المؤمنين، أـ عائشة عن طلحة، بنت
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 النار، وخلق الجنة خلق اهلل أف تدرين أوال:"- وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ فقاؿ ،- الجنة
 ".أىبلً  ولهذه أىبلً  لهذه فخلق

 يرو لم: "عقبة وقاؿ ،( ٕٔ٘ٗ) األوسط في والطبراني ،( ٖٛٔ) صحيحو في حباف ابن وأخرجو
 "المسيب بن العبلء إال عمرو بن الفضيل عن الحديث ىذا

 .يحيى بن طلحة رواية على صحيحو في مسلم اإلماـ قدمها وقد الصحة، ظاىرىا المتابعة وىذه
 :مواقف ثبلثة تجاىها والباحثين وللعلماء

 ابن موقف ظاىر ىو وىذا. يحيى بن طلحة لحديث متابعة باعتبارىا وتصحيحها، قبولها: األوؿ
 ( .ذكره يأتي خبلؼٍ  على) مسلم موقف ظاىر وىو ،( أعلمو خبلؼ ببل) حباف
 عوض بن طارؽ معاذ أبو بو فسر ما وىو يحيى، بن طلحة رواية على وتقديمها تصحيحها: الثاني

 رواية على المسيب بن العبلء لرواية تقديمو من مسلم، تصرُّؼ( الخبلؿ علل منتخب محقق) اهلل
 المسيب بن العبلء رواية وأف الروايتين، بين المعنى في الفرؽ نظره حسب مبتنياً  يحيى، بن طلحة
 يتمسك قد ما فيها ليس: أي عائشة، على - وسلم عليو اهلل صلى - النبي من استدراؾ فيها ليس

 العبلء رواية في فليس وعليو. محتمل النار دخولهم أف أو فيهم، متوقف المسلمين أوالد أف من بو
 .يحيى بن طلحة رواية في التي النكارة المسيب بن

 نصَّ  كما بها، انفراده على اعتماداً  المتابعة، لهذه ذكره في المسيب بن العبلء توىيم: الثالث
 كبلمو ذكرنا وأف سبق الذي أحمد، اإلماـ موقف ىو ىذا ولعل( انفراده على أي) عليو الطبراني

 عن أو( المسيب ابن وىو) العبلء عن غزواف بن فضيل بن محمد رواية ذكر وأنو ،( العلل) في
 إلى مرجعو الحديث ىذا أف ورأى ،( طلحة بنت عائشة عن روى ممن وىو) عمرة أبي بن حبيب
 .يحيى بن طلحة حديث

 القاطع حكمو ومع يحيى، بن طلحة بتفرُّد جزمو مع فإنو أيضاً، البر عبد ابن موقف ىو ىذا ولعل
 التمهيد ليقوؿ عاد أنو إال - سبق كما -( التمهيد) من موطنين في وردَّه الحديث بضعف

 بن طلحة أف قـو وزعم: "المسلمين أطفاؿ في َتوَقفَ  من ِلُحَجج ذكره سياؽ في ،( ٙٓٔ/ٛٔ)
 والذي أورده، ثم... "  عمرو بن فضيل رواه وقد زعموا، كما وليس الحديث، بهذا انفرد يحيى
 يحيى بن طلحة رواية على الواضح وحكمو الصريح تضعيفو المتابعة بهذه اعتداده عدـ على يدؿ

 لذلك ويشهد( التمهيد في تراه كما) أيضاً  المسألة ىذه في األخير ترجيحو مع ،- سبق كما -
 بن وفضيل يحيى بن طلحة رواه حديث وىو( : "ٕٙٙٓٔ رقم ٖٜٖ/ٛ) االستذكار في قولو
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 وسلم? عليو اهلل صلى النبي أبوي إحياء حديث صح ىل :الثالثة عشرة مسألةال
 بو آمنا وأنهما وسلم عليو اهلل صلى النبي أبوي أحيا تعالى اهلل أف في حديث يصح لم
 من وأنهما الكفر، على ماتا أنهما على تدؿ الثابتة الصحيحة األحاديث بل ماتا، ثم

 .والعثيمين واأللباني باز ابن العبلمة اختيار ىو وىذا النار، أىل
 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 ألمي أستغفر

                                                                                                                                                  

" الحديث أىل بعض عند عليو يعتمد ممن وليس عائشة، عن طلحة بنت عائشة عن عمرو،
 ،( ٕٔٙ/ٕ) الذمة أىل أحكاـ في البر عبد ابن عن الجوزية قيم ابن نقلو ما أيضاً  لذلك ويشهد
 ضعَّفو فقد صحيحو، في رواه مسلم كاف وإف ،- عنها اهلل رضي - عائشة حديث أما: "قاؿ حيث
 بنت عائشة عمتو عن بو انفرد يحيى بن طلحة بأف علتو، البر عبد ابن وذكر وغيره، أحمد اإلماـ

 بنت عائشة عن رواه عمرو بن فضيل إف قيل وقد ضعيف، وطلحة المؤمنين، أـ عائشة عن طلحة،
 ".كبلمو ىذا سواء يحيى بن طلحة رواه كما طلحة،

 الربيع، بن قيس عن ،( ٜٚٙٔ رقم) مسنده في الطيالسي داود أبو أخرجو ما: الثانية والمتابعة
 ىذا تعقب وقد - عنها اهلل رضي - عائشة عن طلحة، بنت عائشة عن إسحاؽ، بن يحيى عن

 وىو الربيع، بن قيس المصنف إسناد في: "قائبلً  التركي محمد. د الطيالسي، مسند محقق اإلسناد
 ".طلحة بن يحيى بن إسحاؽ من مقلوباً  يكوف وقد أعرفو، لم: إسحاؽ بن ويحيى ضعيف

 ىذا فيو مختلف الحديث أف: القوؿ وخبلصة !!.يحيى بن طلحة عن مقلوباً  أحسبو بل: قلت
 الصحيح يخالف ال بما وجهو الحديث صحَّح فمن! قريبة في الخبلؼ وثمرة الطويل، االختبلؼ

 فيهم الثابت الصحيح تخالف ال ألنها قبلها؛ روايتيو إحدى قبل ومن المسلمين، أوالد في الثابت
 الح ما مع كذلك، الثابت للصحيح الظاىرة لمخالفتو ردّْه متابعة من ومالو الحديث ردَّ  ومن أيضًا،

 منهم بعض العلماء وصححو ،ا.ىػ الحديث إعبلؿ عندي يترجح والذي. فيو صناعية علة من لو
 صححو فقد األلباني والعبلمة ،(ٓٔ/٘) العارضة في العربي وابن صحيحة، في لو بإخراجو مسلم

 (.ٗٛٗ/ٕٗ) المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط وصححو ،(ٕٔ٘) الجنة ظبلؿ في
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 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 فلما. النار
 قرابة تنفعو وال، النار في فهو الكفر على مات من أف: فيو: اهلل رحمو النووي قاؿ

 األوثاف عبادة من العرب عليو كانت ما على الفترة في مات من أف وفيو المقربين،
 بلغتهم قد كانت ىؤالء فإف،  الدعوة بلوغ قبل مؤاخذة ىذا وليس، النار أىل من فهو

 .اىػ عليهم وسبلمو تعالى اهلل صلوات األنبياء من وغيره إبراىيم دعوة
 ألنو وانتشر، الشتهر وقع لو األمر ىذا أف: األحاديث ىذه صحة عدـ على يدؿ ومما

 .نقلها على الدواعي فتتوفر تعالى، اهلل آيات من عظيمة آية يكوف
 .مكذوبة موضوعة بأنها الواردة األحاديث ىذه على المحققوف العلم أئمة حكم وقد
 حجة وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بنا حج ) قالت عنها اهلل رضي عائشة عن

 اهلل رسوؿ لبكاء فبكيت مغتم، حزين باؾ وىو الحجوف عقبة على بي فمر الوداع،
 البعير إلى فاستند استمسكي، حميراء يا: فقاؿ نزؿ إنو ثم وسلم، عليو اهلل صلى

 يا وأمي أنت بأبي: لو فقلت مبتسم، فرح وىو إلي عاد إنو ثم طويبل، عني فمكث
 إلي عدت إنك ثم لبكائك، فبكيت مغتم حزين وأنت عندي من نزلت اهلل، رسوؿ
 أف اهلل فسألت آمنة أمي لقبر ذىبت: فقاؿ اهلل? رسوؿ يا ذا فعم مبتسم، فرح وأنت

 الناسخ في شاىين ابن رواه(  وجل عز اهلل وردىا بي فآمنت فأحياىا، يحييها
  الحاوي في السيوطي قاؿ كما - البلحق السابق في البغدادي والخطيب والمنسوخ

 موضوع حديث ىذا(:" ٖٕٛ/ ٔ" )الموضوعات" في الجوزي ابن قاؿ، (ٓٗٗ/ ٕ)
 مات من أف لعلم علم لو كاف لو إذ العلم، عديم الفهم قليل وضعو والذي شك، ببل

 رد ويكفي ينتفع، لم المعاينة عند آمن لو بل ال الرجعة، بعد يؤمن أف ينفعو ال كافرا
 في ربي استأذنت: )الصحيح في وقولو( كافر وىو فيمت: )تعالى قولو الحديث ىذا
 كتب في ويدسونها أحاديث يضعوف أقواـ كاف وقد( لي يأذف فلم ألمي أستغفر أف

 وأـ موضوع حديث ىذا: ناصر بن الفضل أبو شيخنا قاؿ أولئك، فيرويها المغفلين
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 وليست ىناؾ ودفنت والمدينة مكة بين باألبواء ماتت وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 .بمكة موضع: الحجوفو  .انتهى"  بالحجوف

 السهيلي ذكره الذي الحديث وأما(: ٕٔٙ/ ٕ) البداية في كثير ابن الحافظ وقاؿ
 أف عنها اهلل رضي عائشة عن عروة عن الزناد أبي إلى مجهولين إسناده في أف وذكر
 إنو: بو وآمنا فأحياىما أبويو، يحيي أف ربو سأؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ

 في ثبت الذي لكن تعالى، اهلل قدرة إلى بالنظر ممكنا كاف وإف جدا، منكر حديث
 .انتهى"  يعارضو الصحيح

 (ٖٛ ص) الموضوعة األخبار في المرفوعة األسرار في القاري علي مبل وقاؿ
 رسالة المسألة ىذه في وضعت وقد دحية، ابن قاؿ كما موضوع،: الحديث ىذا عن

 .انتهى"  مستقلة
 عليو اهلل صلى والديو بإحياء ورد ما وكل: "(ٕٖٗ/ٕٔ) المعبود عوف صاحب وقاؿ
 ال جدا ضعيف وبعضو، مفترى مكذوب موضوع أكثره ونجاتهما وإيمانهما وسلم
 شاىين وابن والجوزقاني كالدارقطني وضعو على الحديث أئمة التفاؽ بحاؿ يصح

 الطبري والمحب والقرطبي والسهيلي الجوزي وابن ناصر وابن عساكر وابن والخطيب
 نجاة عدـ في الكبلـ بسط وقد. وجماعة الحلبي وإبراىيم الناس سيد بن الدين وفتح

 شرح في القاري علي والعبلمة، مستقلة رسالة في الحلبي إبراىيم العبلمة الوالدين
 الصحيح الحديث ىذا المسلك ىذا لصحة ويشهد، مستقلة رسالة وفي األكبر الفقو

 خالف قد السيوطي الدين جبلؿ والشيخ( النار في وأباؾ أبي إف: حديث يعني)
 في العديدة الرسائل فصنف والنجاة اإليماف لهما وأثبت المحققين والعلماء الحفاظ

 في وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أبوي أف في والمنة التعظيم رسالة منها، ذلك
 .اىػ" الجنة

 الحديثية القواعد وفق األحاديث ىذه تصحيح يستطع لم التصوؼ أىل وبعض
 ص) التوحيد جوىرةحيث قاؿ كما في  البيجوري كما فعل  ! بالكشف فصححها
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 وسلم عليو اهلل صلى النبي والدي إحياء حديث - الحديث ىذا ولعل"  (:ٖٓ
 . انتهى"  الكشف بطريق الحقيقة أىل عند صح -موتهما ثم وإيمانهما

 خوطبوا إذا ىؤالء وعامة"  :ىذا مثل على رادا اهلل رحمو تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ
 بعضهم ويقوؿ!  العقل فوؽ أمر ىذا النصارى قوؿ جنس من قالوا قولهم فساد ببياف
 الجوابمن  باختصار انتهى"  العقل صريح يناقض ما الكشف في عندنا يثبت

 (.ٕٜ/ٕ) الصحيح
(: ٕٖٗ/ ٗ) فتاواه مجموع في كما تعالى اهلل رحمو تيمية ابن اإلسبلـ شيخ سئل وقد
 أسلما حتى أبويو لو أحيا وتعالى تبارؾ اهلل أف: وسلم عليو اهلل صلى النبي عن صح ىل

 ذلك? بعد ماتا ثم يديو على
 أف على متفقوف المعرفة أىل بل الحديث؛ أىل من أحد عن ذلك يصح لم: فأجاب

 في - الخطيب يعني - بكر أبو ذلك في روى قد كاف وإف مختلق كذب ذلك
 فيو بإسناد"  السيرة شرح"  في السهيلي القاسم أبو وذكره"  والبلحق السابق"  كتابو

 بين نزاع فبل المواضع ىذه وأمثاؿ"  التذكرة"  في القرطبي اهلل عبد أبو وذكره مجاىيل
 في ذلك وليس العلم أىل عليو نص كما كذبا الموضوعات أظهر من أنو المعرفة أىل

 ونحو المسانيد في وال السنن في وال الصحيح في ال الحديث؛ في المعتمدة الكتب
 قد كانوا وإف والتفسير المغازي كتب أىل ذكره وال المعروفة الحديث كتب من ذلك

 مثل فإف متدين على يخفى ال ذلك كذب ظهور ألف. الصحيح مع الضعيف يرووف
 خرقا األمور أعظم من فإنو نقلو على والدواعي الهمم تتوافر مما لكاف وقع لو ىذا

 نقل فكاف ،الموت بعد اإليماف جهة ومن: الموتى إحياء جهة من: وجهين من للعادة
 والخطيب ،كذب أنو علم الثقات من أحد يروه لم فلما غيره نقل من أولى ىذا مثل

 من تأخر ومن تقدـ من يذكر أف مقصوده والبلحق السابق كتاب في ىو البغدادي
 يروي شاىين وابن كذبا أو صدقا يروونو الذي كاف سواء واحد شخص عن المحدثين

 الكتاب خبلؼ ىذا ثم. مجاىيل فيو بإسناد ذلك ذكر إنما والسهيلي. والسمين الغث
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 يعملوف للذين اهلل على التوبة إنما: }تعالى اهلل قاؿ. واإلجماع الصحيحة والسنة
{ حكيما عليما اهلل وكاف عليهم اهلل يتوب فأولئك قريب من يتوبوف ثم بجهالة السوء

 تبت إني قاؿ الموت أحدىم حضر إذا حتى السيئات يعملوف للذين التوبة وليست}
 وقاؿ. كافرا مات لمن توبة ال أنو: تعالى اهلل فبين{. كفار وىم يموتوف الذين وال اآلف

 عباده في خلت قد التي اهلل سنة بأسنا رأوا لما إيمانهم ينفعهم يك فلم: }تعالى
 رؤية بعد اإليماف ينفع ال أنو عباده في سنتو أف فأخبر{ الكافروف ىنالك وخسر
 .النصوص من ذلك ونحو الموت? بعد فكيف البأس؛

 إف: قاؿ أبي? أين وسلم عليو اهلل صلى للنبي قاؿ رجبل أف: " }مسلم صحيح وفي
 مسلم صحيح وفي{ ". النار في وأباؾ أبي إف: فقاؿ دعاه أدبر فلما. النار في أباؾ
 لها أستغفر أف في واستأذنتو لي فأذف أمي قبر أزور أف ربي استأذنت: " }قاؿ أنو أيضا
 المسند في الذي الحديث وفي{ ". اآلخرة تذكر فإنها القبور فزوروا. لي يأذف فلم

 واإلحياء الفتح عاـ في ىذا: قيل فإف{ " النار في أمك مع أمي إف: " }قاؿ وغيره
 صاحب اعتذر وبهذا ذكره من ذلك ذكر ولهذا الوداع حجة في ذلك بعد كاف

 نسخ يدخلو ال ويكوف كاف عما الخبر إف: األوؿ) -: لوجوه باطل وىذا التذكرة
{. صعودا سأرىقو: }الوليد في وكقولو{ لهب ذات نارا سيصلى: }لهب أبي في كقولو

 ليس وىذا{ " النار في وأمك أمي إف" } و{ " النار في وأباؾ أبي إف}: " في وكذلك
 االستغفار لجاز كذلك كاف لو ألنو الكبائر؛ كأىل صاحبها منها يخرج نار عن خبرا
 بالخواتيم األعماؿ فإف ذلك عن ينهو لم إيمانهما اهلل علم في سبق قد كاف ولو لهما
 النبي أف: الثاني. )ممتنعا لو االستغفار يكوف فبل لو يغفر اهلل فإف مؤمنا مات ومن

 الفتح عاـ مكة عند"  بالحجوف"  بطريقو كانت ألنها أمو قبر زار وسلم عليو اهلل صلى
: يقاؿ فكيف طريقو غير في بالشاـ مدفونا كاف إذ يزره ولم ىناؾ يكن فلم أبوه وأما

 من والذكر بالشهرة أحق كانا ينفع إيمانا مؤمنين كانا لو إنهما: الثالث. )لو? أحيي
 أبا أف من ونحوىم الرافضة من الجهاؿ يقولو مما أبعد وىذا والعباس؛ حمزة: عميو
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 بكبلـ تكلم أنو وفيو الضعيف الحديث من"  السيرة"  في بما ويحتجوف آمن طالب
 عليو اهلل صلى للنبي قاؿ} كاف لما آمن أنو ذكر العباس أف ولو. الموت وقت خفي
 من غمرة في وجدتو: فقاؿ بشيء? نفعتو فهل ينفعك كاف الضاؿ الشيخ عمك وسلم

 منهما يغلي نار من نعبلف رجليو في نار من ضحضاح في صار حتى فيو فشفعت نار
 { ".النار من األسفل الدرؾ في لكاف أنا ولوال دماغو

 عبد ملة على ىو: قالو شيء آخر كاف فإنو وغيره الصحيح في لما مخالف باطل ىذا
 بالشهرة أحق طالب أبو لكاف صح لو ذلك أف مع موتو يشهد لم العباس وأف المطلب

 سلف عن خلفا األمة بين المستفيض المتواتر العلم من كاف فلما والعباس حمزة من
 والعباس كحمزة المؤمنين أىلو من يذكر من جملة في أبواه وال طالب أبو يذكر لم أنو

 أف على األدلة أبين من ىذا كاف عنهم اهلل رضي والحسين والحسن وفاطمة وعلي
 إبراىيم في حسنة أسوة لكم كانت قد} قاؿ تعالى اهلل أف: الرابع. )كذب ذلك

 أملك وما لك ألستغفرف} - قولو إلى -{ منكم برآء إنا لقومهم قالوا إذ معو والذين
 عن إال ألبيو إبراىيم استغفار كاف وما} تعالى وقاؿ. اآلية{ شيء من اهلل من لك

 والذين بإبراىيم بالتأسي فأمر{. منو تبرأ هلل عدو أنو لو تبين فلما إياه وعدىا موعدة
 منو تبرأ هلل عدو أنو لو تبين لما أنو وأخبر. باالستغفار ألبيو إبراىيم وعد في إال معو؛
 انتهى. أعلم واهلل

 وأف ، ناجوف الفترة أىل أف صحيح ىل (:ٜٜٗ/ٕٛوسئل علماء اللجنة الدائمة )
 ، النار عذاب من ناجوف وأنهم ، الفترة أىل من كانوا وسلم عليو اهلل صلى النبي أبوي
 ىذا في الدين حكم وما ? الرد ىو فما ، صحيح غير كاف وإف ? الجنة في وأنهم

 . مأجورين أفتونا ? الكبلـ
 يـو يمتحنوف أنهم شأنهم في واألرجح ، العلماء بين خبلؼ فيهم الفترة أىل فأجابوا:

 حديث بذلك صح كما ، ىلك أبى ومن ، نجا منو طلب لما أجاب فمن ، القيامة
 فليسا وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ أبوا وأما وغيره السعدي التميمي سريع بن األسود
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 خصوصا ، وسلم عليو اهلل صلى إبراىيم ملة على كانوا العرب ألف ؛ الفترة أىل من
 الخزاعي، لحي بن عمرو عهد في أخيرا الشرؾ عليهم دخل وإنما الحجاز، أرض في

 أىل ألف ، فترة أىل فليسوا وغيره، الحج مثل إبراىيم، دين من بقايا عندىم ولكن
 عليو اهلل صلى عنو ثبت وقد الرسل، من أحد دعوة تبلغهم لم قـو عن عبارة الفترة
 في مسلم رواه « النار في وأباؾ أبي إف »:  أبيو عن سألو لرجل قاؿ أنو وسلم

 لو، فأذف أمو قبر يزور أف ربو استأذف أنو وسلم عليو اهلل صلى عنو وثبت صحيحو
 والذين للنبي كاف ما}  وجل عز اهلل قاؿ وقد لو، يؤذف فلم لها يستغفر أف واستأذف

 أصحاب أنهم لهم تبين ما بعد من قربى أولي كانوا ولو للمشركين يستغفروا أف آمنوا
 الدعوة بعد الشرؾ على مات ممن وأمثالو طالب أبي في نزلت اآلية وىذه{  الجحيم

 ا.ىػ
 النار? أىل من زوجها كاف إذا الجنة في للمرأة يحصل ماذا :الرابعة عشرة مسألةال

 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 كانت أو

 أىل من المرأة كانت إذا(: ٕ٘/ ٕ) فتاواه مجموع في كما العثيمين العبلمة سئل
 لها? يكوف فمن الجنة زوجها يدخل ولم تزوجت أو الدنيا، في تتزوج ولم الجنة

 ولكم أنفسكم تشتهي ما فيها ولكم: )تعالى قولو عمـو من يؤخذ الجواب: " فأجاب
 األعين وتلذ األنفس تشتهيو ما وفيها: )تعالى قولو ومن ،ٖٔ/فصلت( تدعوف ما فيها

 أو تتزوج، ولم الجنة أىل من كانت إذا فالمرأة ،ٔٚ/الزخرؼ( خالدوف فيها وأنتم
 لم من الجنة أىل من فهناؾ الجنة دخلت إذا فإنها الجنة أىل من ليس زوجها كاف

 الحور، من زوجات لهم -الرجاؿ من يتزوجوا لم من أعني- وىم الرجاؿ، من يتزوجوا
 .أنفسهم ذلك واشتهت شاءوا إذا الدنيا أىل من زوجات ولهم
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 الدنيا في زوج ذات كانت أو زوج، ذات تكن لم إذا للمرأة بالنسبة نقوؿ وكذلك
 تشتهيو ما لها يكوف أف فبلبد تتزوج أف اشتهت إذا أنها الجنة معها يدخل لم ولكنو
 .اآليات ىذه لعمـو

 الجنة? في تكوف أليهم زوج من بأكثر تزوجت التي المرأة :الخامسة عشرة مسألةال
 :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
 اهلل صلى النبي إلى مرفوع حديث وفيو الثالث القوؿ ىو وأصحها األقواؿ ىذه وأقرب

 ىذا، ٔ(أزواجها آلخر فهي بعده، فتزوجت زوجها، عنها توفي امرأة أيما: )وسلم عليو
 :يلي كما األقواؿ فأدلة التفصيل وجو على أما اإلجماؿ، وجو على

                                                           

 الرقة تاريخ"  في القشيري الحراني علي أبو رواه (:ٕٔٛٔقاؿ العبلمة األلباني في الصحيحة ) ٔ
 ، السكري اهلل عبد أبو حدثنا الحراني مسافر بن صالح ابن العباس حدثنا(  ٕ/  ٜٖ/  ٖ" ) 

 رضي معاوية خطب:  قاؿ مهراف بن ميموف عن المليح أبو حدثنا خالد ابن اهلل عبد ابن إسماعيل
 اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ:  يقوؿ الدرداء أبا سمعت:  قالت و تزوجو أف فأبت ، الدرداء أـ عنو اهلل

 كما أو"  أزواجها آلخر:  قاؿ أو أزواجها آخر في المرأة: "  وسلم عليو
 العباس غير معروفوف ثقات رجالو إسناد ىذا و:  قلت . بدال الدرداء بأبي أريد لست و - قالت

 فلم إليو رجعت ثم -"  التعديل و الجرح"  لو فيراجع ، اآلف ترجمة لو أجد فلم ، ىذا صالح بن
" )  التاريخ"  في الشيخ أبو رواه و.  -( ٗٔ٘/  ٛ" )  الثقات"  في حباف ابن ذكره قد و.  أره
 المليح أبو حدثنا:  قاؿ زرارة بن إسماعيل حدثنا الجوىري إسحاؽ بن أحمد حدثنا(  ٕٓٚ ص

 الجوىري غير معروفوف ثقات رجالو . صحيح إسناد ىذا و.  فقط المرفوع على مقتصرا بو الرقي
 ىذا أحاديث لو ساؽ ثم... " .  حديثو حساف فمن ، الحديث حسن ثقة: "  الشيخ أبو قاؿ

 مريم أبي بن بكر أبي عن(  ٔ/  ٖٓٔ" )  سالم بن عيسى حديث"  في البغوي رواه و.  أحدىا
 لم أنو إال الحديث...  الدرداء أـ خطب سفياف أبي ابن معاوية أف قيس ابن عطية حدثني:  قاؿ
 امرأة أيما: "  بلفظ الطبراني عنو مرفوعا رواه قد و ، الدرداء أبي على أوقفو بل منو المرفوع يرفع
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 النجاد بن بكر أبو وذكر(: ٕٛٚ/ ٕ) التذكرة في القرطبي قاؿ: األوؿ القوؿ دليل
 بن سناف حدثنا العطار إسحاؽ بن عبيد حدثنا شاكر بن محمد بن جعفر حدثنا: قاؿ

 يا: قالت وسلم عليو اهلل صلى النبي زوج حبيبة أـ أف: أنس عن حميد عن ىاروف
                                                                                                                                                  

/  ٔ)  " األوسط"  في الطبراني رواه" .  أزواجها آلخر فهي بعده فتزوجت زوجها عنها توفي
 بن معاوية خطب : قاؿ الكبلعي قيس بن عطية عن مريم أبي بن اهلل عبد بن بكر أبي عن(  ٘ٚٔ

:  يقوؿ الدرداء أبا سمعت : الدرداء أـ فقالت ، الدرداء أبي وفاة بعد الدرداء أـ سفياف أبي
 أبي على ألختار كنت ما و:  قالت . فذكره:  يقوؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سمعت
 أجل من ضعيف سند ىذا و:  قلت . محسمة فإنو بالصـو فعليك:  معاوية إليها فكتب ، الدرداء

 و ، أيضا للكبير عزاه لكنو و(  ٕٓٚ/  ٗ)  الهيثمي أعلو بو و اختلط كاف مريم أبي بن بكر أبي
 ابن و(  ٕ/  ٔٛٔ ؽ" )  المعاني مفتاح"  في الكبلباذي بكر أبو أيضا أخرجو الوجو ىذا من

 ، قوي الطريقين بمجموع فالحديث بالجملة و(  ٕ/  ٕٔٛ/  ٜٔ)  " دمشق تاريخ"  في عساكر
(  ٕ/  ٕٔٛ/  ٜٔ)  عساكر ابن عند موقوفا و مرفوعا أخرى طرؽ لو و صحيح، منو المرفوع و

)  عساكر ابن يرويو عنو اهلل رضي بكر أبي عن:  األوؿ . موقوفاف شاىداف لو و.  الدرداء أبي عن
 أبي بنت أسماء أف. "  عكرمة عن الكريم عبد عن ىشاـ بن كثير طريق من(  ٔ/  ٖٜٔ/  ٜٔ
:  فقاؿ ، إليو ذلك فشكت ، أباىا فأتت ، عليها شديد كاف و العواـ ابن الزبير تحت كانت بكر

 في بينهما جمع بعده تزوج فلم عنها مات ثم ، صالح زوج لها كاف إذا المرأة فإف اصبري بنية يا
 عن تلقاه يكوف أف إال بكر أبا يدرؾ لم عكرمة ألف إرساال فيو أف إال ثقات رجالو و" .  الجنة
 . أعلم اهلل و.  بكر أبي بنت أسماء

 عنو اهلل رضي حذيفة عن صلة عن إسحاؽ أبي عن السلمي الرحمن عبد بن عيسى عن:  اآلخر و
 الجنة في المرأة فإف ، بعدي تزوجي فبل ، الجنة في زوجتي تكوني أف شئت إف: "  المرأتو قاؿ أنو

 بعده ينكحن أف وسلم عليو اهلل صلى النبي أزواج على اهلل حـر فلذلك ، الدنيا في أزواجها آلخر
 في البيهقي أخرجو" .  الجنة في أزواجو ألنهن

 و -السبيعي ىو و - إسحاؽ أبي عنعنة لوال ثقات رجالو و( .  ٓٚ - ٜٙ/  ٚ" )  السنن" 
 حمزة طريق من(  ٕٖٛ/  ٜ" )  التاريخ"  في الخطيب أخرجو مرفوع شاىد لو و.  اختبلطو
 ، بو يستشهد فبل متهم متروؾ ىذا حمزة لكن.  بو مرفوعا عائشة عن مليكة أبي ابن عن النصيبي

 . كفاية تقدـ فيما و
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 الجنة، في ويجتمعوف يموتوف ثم الدنيا، في الزوجاف لها يكوف المرأة اهلل، رسوؿ
 ذىب حبيبة، أـ يا معها كاف خلقا ألحسنهما: قاؿ لآلخر? أو لؤلوؿ تكوف? أليهما
 ىػ. ا"  واآلخرة الدنيا بخير الخلق حسن
 بن وسناف العطار، إسحاؽ بن عبيد: علتاف وفيو جدا، ضعيف والحديث: قلت

 يصح ال فالحديث: وعليو فضعيف،: الثاني وأما جدا، فضعيف: األوؿ أما ىاروف،
 .القوؿ ىذا فسقط جدا، ضعيف وىو بو، االستدالؿ

 .دليل أي القوؿ ىذا قاؿ لمن أر ولم أزواجها، بين تخير أنها وىو: الثاني القوؿ
: بعدىا وقاؿ المسألة، ذكر(: ٕٛٚ/ ٕ" ) واآلخرة الموتى أحواؿ في التذكرة"  وفي
 ىػ. أ. زوج ذات كانت إذا تخير إنها: وقيل
 .تخير: وقيل! خلقا ألحسنهم وقيل(: ٕٜٖ/ ٕ) الخفاء كشف في العجلوني وقاؿ
 إذا حيث سئل: (ٖ٘/ ٕ) فتاواه في كما رحمو اهلل العثيمين العبلمة رجحو الذي وىو

 الزوجات اهلل ذكر ولماذا، منهما تكوف من فمع الدنيا في زوجاف لها المرأة كانت
 . للنساء? األزواج يذكر ولم للرجاؿ،
 في القيامة يـو بينهما تخير فإنها الدنيا في زوجاف لها المرأة كانت إذا فأجاب:

 الجنة، في عينها بو تقر ما يزوجها - تعالى - اهلل فإف الدنيا في تتزوج لم وإذا الجنة،
 جملة ومن واإلناث، للذكور ىو وإنما الذكور، على مقصورا ليس الجنة في فالنعيم
 .الزواج النعيم
 للنساء يذكر ولم زوجات، وىن العين، الحور ذكر - تعالى - اهلل إف: " السائل وقوؿ

 ". أزواجا
 المرأة؛ في الراغب وىو الطالب، ىو الزوج ألف لؤلزواج؛ الزوجات ذكر إنما: فنقوؿ

 ليس ولكن للنساء، األزواج عن وسكت الجنة، في للرجاؿ الزوجات ذكرت فلذلك
 ا.ىػ آدـ بني من أزواج لهن بل أزواج، لهن ليس أنو ذلك مقتضى

 وقد تقدـ. (أزواجها آلخر المرأة) حديث فدليلو: الثالث القوؿ وأما
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 لم مما: الدنيا في معها كاف أخبلقا أحسنهم مع المرأة بأف القوؿ أف: والخبلصة
 القوؿ وأف البتة، عليو دليل ال: منهم تشاء من تختار بأنها القوؿ وأف دليل، فيو يصح
 أـ حديث حسن الحتماؿ وذلك للصواب، األقرب القوؿ ىو أزواجها آخر مع بأنها

 لتقوية يصلحاف واللذاف الموقوفين، وأسماء حذيفة بأثري مؤيد وىو مرفوعا، الدرداء
 .معتبرا أصبل للقوؿ أف ولبياف المرفوع،

 في طمعا وال نارؾ من خوفا عبدناؾ ما"  مقولة خطأ بياف :السادسة عشرة مسألةال
 ". جنتك

 :ذلك على ويدؿ المطهر، للشرع مخالفة العبارة ىذه
 ألف لو؛ حبا تعالى ربك تعبد حتى تعارض والرجاء والخوؼ الحب بين ليس أنو - ٔ

 من لها تحقيقا أكثر لعلو بل منو، منزوعة اهلل محبة ليست ويرجوه تعالى يخافو الذي
 .محبتو يزعموف كثيرين

 تولد والمحبة والتعظيم، المحبة تشمل السنة أىل عند الشرعية العبادة أف - ٕ
 .الخوؼ يولد والتعظيم الرجاء،

 أمرين على مبنية والعبادة(: ٛٔ ،ٚٔ/ ٛ) فتاواه مجموع في العثيمين العبلمة قاؿ
 الخيرات في يسارعوف كانوا إنهم: )عنهما الناتج والتعظيم، المحبة،: ىما عظيمين،
 الرىبة، تكوف وبالتعظيم الرغبة، تكوف فبالمحبة ،ٜٓ/ األنبياء( ورىبا رغبا ويدعوننا
 .والخوؼ

 إلى الوصوؿ وطلب الرغبة، على مبنية أوامر: ونواىي أوامر، العبادة كانت ولهذا
 .العظيم ىذا من والرىبة التعظيم، على مبنية ونواىي اآلمر،

 الطريق وطلبت إليو، الوصوؿ في ورغبت عنده، فيما رغبت: وجل عز اهلل أحببت فإذا
 كلما منو، خفت: عظمتو وإذا األكمل، الوجو على بطاعتو وقمت إليو، الموصل
 بها وىم بو ىمت ولقد) فنفرت، وجل، عز الخالق عظمة استشعرت بمعصية ىممت

 من فهذه ،ٕٗ/ يوسف( والفحشاء السوء عنو لنصرؼ كذلك ربو برىاف رأى أف لوال
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 وتباعدت وخفت، فهبت، أمامك، اهلل وجدت بمعصية ىممت إذا عليك، اهلل نعمة
 .ورىبة رغبة، اهلل، تعبد ألنك المعصية؛ عن
 من تخلو وال والرجاء، الخوؼ على تشتمل واألتقياء والعلماء األنبياء عبادة أف - ٖ

 بو الحاؿ يصل وقد مبتدع، فهو: ذلك بإحدى تعالى اهلل يعبد أف يرد فمن محبة،
 والصالحين واألنبياء المبلئكة من المدعوين حاؿ وصف في - تعالى اهلل قاؿ للكفر،

 ويخافوف رحمتو ويرجوف أقرب أيهم الوسيلة ربهم إلى يبتغوف يدعوف الذين أولئك: )-
 إنهم: )- األنبياء حاؿ وصف في - وتعالى تبارؾ اهلل وقاؿ ،ٚ٘/ اإلسراء( عذابو
 .ٜٓ/ األنبياء( خاشعين لنا وكانوا ورىبا رغبا ويدعوننا الخيرات في يسارعوف كانوا
 رغبة يعبدونو كانوا أنهم(: رغبا: )بقولو ويعنى(: ٕٔ٘/ ٛٔ) تفسيره في الطبري قاؿ

 عذابو، من منهم، رىبة: يعني(: ورىبا) وفضلو، رحمتو، من منو، يرجوف فيما منهم
 .معصيتو وركوبهم عبادتو، بتركهم وعقابو،
 ىػ. ا التأويل أىل قاؿ ذلك في قلنا الذي وبنحو
 في يسارعوف كانوا إنهم: )وقولو(: ٖٓٚ/ ٘) تفسيره في كثير ابن الحافظ وقاؿ

 .الطاعات وفعل القربات، عمل في: أي( الخيرات
 .عندنا مما( ورىبا) عندنا، فيما( رغبا: )الثوري قاؿ( ورىبا رغبا ويدعوننا)
 أنزؿ بما مصدقين: أي: عباس ابن عن طلحة أبي بن علي قاؿ( خاشعين لنا وكانوا)

 الخشوع: سناف أبو وقاؿ خائفين،: العالية أبو وقاؿ حقا، مؤمنين: مجاىد وقاؿ اهلل،
: أي( خاشعين: )أيضا مجاىد وعن أبدا، يفارقو ال للقلب، البلـز الخوؼ ىو

 وجل، عز هلل متذللين: أي( خاشعين: )والضحاؾ وقتادة، الحسن، وقاؿ متواضعين،
 ىػ. ا متقاربة األقواؿ ىذه وكل

: " السلف بعض قاؿ(: ٕٔ/ ٘ٔ) الفتاوى مجموع في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ وقاؿ
 - حروري فهو: وحده بالخوؼ عبده ومن زنديق، فهو: وحده بالحب اهلل عبد من
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 والخوؼ بالحب عبده ومن مرجئ، فهو: وحده بالرجاء عبده ومن ،- خارجي: أي
 ىػ. ا موحد مؤمن فهو: والرجاء

 في ما أعظم عن وغفلوا العين، والحور واألنهار األشجار ىي الجنة أف اعتقادىم - ٗ
 ىي ليست والنار بذلك، والتلذذ تعالى، اهلل رؤية وىو لتحصيلو العبد يسعى مما الجنة

، والسمـو الحميم  .وجل عز رؤيتو عن والحجب وعذابو اهلل غضب ىي بل والزقـو
 يتبين ىنا ومن(: ٖٙ ،ٕٙ/ ٓٔ" ) الفتاوى مجموع في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ

 نارؾ، من خوفا وال جنتك، إلى شوقا عبدتك ما: " قاؿ من قوؿ في االشتباه زواؿ
 يدخل ال الجنة أف تابعو ومن ىو ظن القائل ىذا فإف ،" رؤيتك إلى شوقا عبدتك وإنما

 التمتع فيو مما ذلك ونحو والنكاح، واللباس، والشرب، األكل، إال مسماىا في
 يريد من منكم: )قولو سمع لما المشائخ من غلط من بعض قاؿ ولهذا بالمخلوقات،

 إف: )تعالى قولو في آخر وقاؿ! اهلل? يريد من فأين: قاؿ( اآلخرة يريد من ومنكم الدنيا
 النفوس كانت إذا: قاؿ( الجنة لهم بأف وأموالهم أنفسهم المؤمنين من اشترى اهلل

 النظر، فيها يدخل ال الجنة أف لظنهم ىذا وكل ،!إليو? النظر فأين بالجنة واألمواؿ
 اهلل، وجو إلى النظر: فيها ما وأعلى نعيم، لكل الجامعة الدار ىي الجنة أف: والتحقيق

 النار، أىل وكذلك النصوص، بو أخبرت كما الجنة، في ينالونو الذي النعيم من وىو
 بما عارفا كاف إذا القوؿ ىذا قائل أف مع النار، يدخلوف ربهم عن محجوبوف فإنهم
 تعبد، أف يجب لكاف جنة تخلق لم لو أو نارا، تخلق لم لو أنك قصده فإنما يقوؿ

 ىػ.ا المخلوؽ فيو يتمتع ما ىنا بالجنة ومقصوده إليك، والنظر إليك، التقرب ويجب
 الجنة: يقاؿ أف والتحقيق(: ٔٛ ،ٓٛ/ ٕ" ) السالكين مدارج في القيم ابن وقاؿ

 واألنهار، العين، والحور والشراب، والطعاـ، والفواكو، األشجار، لمجرد اسما ليست
 المطلق النعيم لدار اسم الجنة فإف الجنة، مسمى في يغلطوف الناس وأكثر والقصور،
 كبلمو، وسماع الكريم، اهلل وجو إلى بالنظر التمتع: الجنة نعيم أعظم ومن الكامل،

 والمشروب المأكوؿ من فيها ما للذة نسبة فبل وبرضوانو، منو، بالقرب العين وقرة
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 وما الجناف من أكبر: رضوانو من يسير فأيسر أبدا، اللذة ىذه إلى والصور والملبوس
 في منكرا بو وأتى ،ٕٚ/ التوبة( أكبر اهلل من ورضواف: )تعالى قاؿ كما ذلك، من فيها

 .الجنة من أكبر فهو: عبده عن رضاه من كاف شيء أي: أي اإلثبات، سياؽ
 قليل لو يقاؿ ال قليلك ولكن * يقنعني منك قليل
 من إليهم أحب شيئا اهلل أعطاىم ما فواهلل: )الرؤية حديث الصحيح الحديث وفي

: عيانا وجهو ورأوا لهم تجلى إذا سبحانو أنو: )آخر حديث وفي ،(وجهو إلى النظر
 (.إليو يلتفوا ولم عنو وذىلوا النعيم من فيو ىم ما نسوا

 سيما وال الخياؿ، في يدور أو بالباؿ يخطر مما أجل وىو ىكذا، األمر أف ريب وال
 في تخصيص وال ،(أحب من مع المرء) فإف المحبة، بمعية ىناؾ المحبين فوز عند
 وأي عين، قرة وأي لذة، وأي نعيم، فأي وغائبا، شاىدا، ثابت، ىو بل الحكم، ىذا

 بمعية العين قرة نعيم فوؽ وىل بها، العين وقرة ولذتها، المعية، تلك نعيم يداني فوز،
 .ألبتة? عين قرة أجمل وال أكمل، وال منو، أجل شيء ال الذي المحبوب

 وىو العارفوف، أمو الذي واللواء المحبوف، إليو شمر الذي العلم ىو - واهلل - وىذا
 .قامت وعليو الجنة، طابت وبو وحياتها، الجنة مسمى روح

 !.?" ناره من خوفا وال لجنتو، طلبا اهلل يعبد ال: " يقاؿ فكيف
 وإىانتو، اهلل، عن الحجاب عذاب من ألربابها فإف منها، اهلل أعاذنا النار وكذلك

 بل وأرواحهم، أجسامهم، في النار التهاب من أعظم: عنو والبعد وسخطو، وغضبو،
 سرت ومنها أبدانهم، في التهابها أوجب الذي ىو: قلوبهم في النار ىذه التهاب

 .إليها
 الجنة، ىو: والصالحين والشهداء، والصديقين، والمرسلين، األنبياء، فمطلوب
 باهلل، إال قوة وال حوؿ وال التكبلف، وعليو المستعاف، واهلل النار، من: ومهربهم
 ىػ. ا الوكيل ونعم اهلل وحسبنا
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 وأعد خلقهما، تعالى واهلل والنار، الجنة، بخلق االستخفاؼ المقولة تلك مؤدى - ٘
 خلقو خوؼ وبالنار لعبادتو، العابدين رغب وبالجنة يستحقها، لمن منهما واحدة كل
 .بو والكفر معصيتو من
 وكاف النار، من بو ويستعيذ الجنة، اهلل يسأؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي كاف - ٙ

 في يروا ولم والعباد، العلماء توارثو وىكذا عليهم، اهلل رضواف ألصحابو ذلك يعلم
 .عبادتهم منزلة في نقصا وال تعالى، لربهم لمحبتهم نقضا ذلك
 الدنيا في آتنا ربنا اللهم: )وسلم عليو اهلل صلى النبي دعاء أكثر كاف: قاؿ أنس عن

 (.ٕٙٓٙ) البخاري رواه(. النار عذاب وقنا حسنة اآلخرة وفي حسنة
 في تقوؿ ما: )لرجل وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ ىريرة أبي وعن

 أحسن ما واهلل أما النار، من بو وأعوذ الجنة، اهلل أسأؿ ثم أتشهد،: قاؿ( الصبلة?
 (.ندندف حولها: )قاؿ - جبل ابن: أي - معاذ دندنة وال دندنتك،

 ابن صحيح"  في األلباني وصححو ،(ٖٚٗٛ) ماجو وابن( ٕٜٚ) داود أبو رواه
 ". ماجو
: وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ لي قاؿ: قاؿ عنهما اهلل رضي عازب بن البراء وعن

 اللهم وقل األيمن شقك على اضطجع ثم للصبلة وضوءؾ فتوضأ مضجعك أتيت إذا)
 ال إليك ورغبة رىبة إليك ظهري وألجأت إليك أمري وفوضت إليك نفسي أسلمت

 فإف أرسلت الذي وبنبيك أنزلت الذي بكتابك آمنت إليك إال منك منجا وال ملجأ
 ومسلم( ٕٜ٘٘) البخاري رواه(. تقوؿ ما آخر فاجعلهن الفطرة على مت مت

(ٕٚٔٓ.) 
 عبدوه صنف: أصناؼ على والعاملوف(: ٓٙ٘/ ٕ) فتاواه في السبكي الدين تقي قاؿ

 فهذا نارا، وال جنة يخلق لم لو لذلك، مستحق فإنو لذلك؛ مستحقا وكونو لذاتو،
 بل: أي ،" جنتك في طمعا وال نارؾ، من خوفا عبدناؾ ما: " قاؿ من قوؿ معنى

 من بو ويستعيذ الجنة، اهلل يسأؿ القائل فهذا ىذا ومع ذلك، الستحقاقك عبدناؾ
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 والنجاة الجنة اهلل يسأؿ لم فمن جهل، وىو ذلك، خبلؼ الجهلة بعض ويظن النار،
 قاؿ ولما ذلك، وسلم عليو اهلل صلى النبي سنة من فإف للسنة؛ مخالف فهو: النار من

 النار من بو ويستعيذ الجنة، اهلل يسأؿ إنو: " وسلم عليو اهلل صلى للنبي القائل ذلك
: وسلم عليو اهلل صلى النبي قاؿ":  معاذ دندنة وال دندنتك، أحسن ما: " وقاؿ ،"
 خبلؼ اعتقد فمن المقالة، ىذه يقوؿ واآلخرين األولين سيد فهذا ،(ندندف حولها)

 .ختاؿ جاىل، فهو: ذلك
 عليو اهلل صلى اهلل برسوؿ االقتداء: منها لهم بد ال أشياء أربعة السنة أىل آداب ومن

 كذا الممات، إلى ذلك على والصبر باهلل، واالستغاثة تعالى، اهلل إلى واالفتقار وسلم،
 ىػ.ا حق كبلـ وىو التستري، اهلل عبد بن سهل قاؿ

 اهلل أعده ما كل(: ٕٔٗ/ ٓٔ" ) الفتاوى مجموع في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ وقاؿ
 اهلل يسأؿ الخلق أفضل كاف ولهذا الجنة، من ىو إليو والنظر الجنة، من فهو: ألوليائو
: " قاؿ صبلتو، في يقوؿ عما أصحابو بعض سأؿ ولما النار، من بو ويستعيذ الجنة،

 معاذ دندنة وال دندنتك، أحسن ال إني أما النار، من باهلل وأعوذ الجنة، اهلل أسأؿ إني
 ىػ. ا( ندندف حولها: )فقاؿ ،"

 في فدينو: والرجاء الخوؼ دوف وحدىا بالمحبة تعالى اهلل يعبد أف أراد من - ٚ
 اإلسبلـ، ملة من يخرج أف الحاؿ بو يصل وقد االبتداع، أشد مبتدع وىو خطر،
 ،!!النار في الخلود مصيرنا كاف ولو لو، محبة اهلل نعبد إننا: يقوؿ الزنادقة كبار وبعض
 عقيدة بذلك يشابو وىو ورضوانو، اهلل رضا يناؿ فقط بالمحبة أنو بعضهم ويعتقد
 اهلل أبناء نحن والنصارى اليهود وقالت: )عنهم تعالى قاؿ حيث والنصارى، اليهود

 من ويعذب يشاء لمن يغفر خلق ممن بشر أنتم بل بذنوبكم يعذبكم فلم قل وأحباؤه
 .ٛٔ/ المائدة( المصير وإليو بينهما وما واألرض السماوات ملك وهلل يشاء
 وصف جرد الذي الشخص ىذا وأما(: ٓٙ٘/ ٕ) فتاواه في السبكي الدين تقي قاؿ

 اهلل عند منزلة لو أف واعتقد ىذا، على بجهلو ربا فقد: وحدىا بها اهلل وعبد المحبة،
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 أوج إلى وذلتها، الخسيسة، نفسو وحقارة وضآلتها، العبودية، حضيض عن رفعتو
 عن فضبل المقربين، من أنو ربو من عهدا وآخذ نفسو، على آمن كأنو المحبة،
 .السافلين أسفل في ىو بل كبل اليمين، أصحاب
 نفسو، واحتقاره يديو، بين وتضاؤلو اهلل، مع األدب سلوؾ: العبد على فالواجب

 فضل ورجاء اهلل، مكر من األمن وعدـ اهلل، عذاب من والخوؼ إياىا، واستصغاره
 عبدناؾ ما: " العبادة في اجتهاده بعد ويقوؿ نفسو، على واستعانتو بو، واستعانتو اهلل،
 منو حصل ما إلى إشارة الصلوات، عقيب ويستغفر بالتقصير، ويعترؼ ،" عبادتك حق
 قاـ وقد التقصير، من منو حصل ما إلى إشارة األسحار، وفي العبادة، في التقصير من

 ىػ. ا! يقم? لم من فكيف الليل، طوؿ
 اإلنساف يكوف بأف أمر( وطمعا خوفا وادعوه(: )ٕٕٚ/ ٚ) تفسيره في القرطبي وقاؿ

 لئلنساف والخوؼ الرجاء يكوف حتى وجل، عز هلل وتأميل وتخوؼ، ترقب، حالة في
 اإلنساف، ىلك: أحدىما انفرد وإف استقامتو، طريق في يحمبلنو للطائر، كالجناحين

( األليم العذاب ىو عذابي وأف. الرحيم الغفور أنا أني عبادي نبئ: )تعالى اهلل قاؿ
 (.ٓ٘ ،ٜٗ/ الحجر)

 شعيب بكى: تحت حديث ) (ٕٚٗ - ٕ٘ٗ/ ٕ) الضعيفةوقاؿ العبلمة األلباني في 
 إليو اهلل فرد عمي، حتى وجل عز اهلل حب من - وسلم وآلو عليو اهلل صلى - النبي

 النار? من خوفاً  أـ الجنة إلى أشوقاً ! البكاء? ىذا ما شعيب يا: إليو حى وأو بصره،
 ولكني النار، من خوفا وال جنتك إلى شوقا أبكي ما تعلم أنت وسيدي إلهي: قاؿ

 اهلل حى فأو بي، صنع الذي ما أبالي فما إليك نظرت أنا فإذا بقلبي، حبك اعتقدت
 أخدمتك ولذلك! شعيب يا لقائي لك فهنيئا حقا ذلك يك إف شعيب يا: إليو وجل عز

 أبكي ما: " قولو الحديث ىذا في ينكر ومما، جّداً  ضعيف(  كليمي عمراف بن موسى
 رابعة بها اشتهرت صوفية، فلسفة فإنها"!  النار من خوفاً  وال جنتك، إلى شوقاً 

 ما! رب: " مناجاتها في تقوؿ كانت أنها ذكروا فقد عنها، ذلك صح إف العدوية،
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 يعرؼ لم ممن إال يصدر ال كبلـ وىذا".  نارؾ من خوفا وال جنتك في طمعا عبدتك
 لتعبده وإال وكرمو، بجوده وال وجبللو، بعظمتو شعر وال معرفتو، حق وتعالى تبارؾ اهلل

 للعصاة أعده مما وخوفاً  وتعالى تبارؾ رؤيتو ذلك ومن مقيم، نعيم من عنده فيما طمعاً 
 َكبلَّ : }قاؿ كما إليو النظر حرمانهم ذلك ومن األليم، والعذاب الجحيم من والكفار

 - والسبلـ الصبلة عليهم األنبياء كاف ولذلك ،{لََّمْحُجوبُوف يَػْوَمِئذٍ  رَّبِّْهمْ  َعن ِإنػَُّهمْ 
 في طمعاً  يعبدونو بل الخيالية، الكلمة ىذه بمثل يناجونو ال - حقِّا باهلل العارفوف وىم
 سبحانو، إليو النظر وىو المؤمنة، النفس إليو تسمو ما أعلى وفيها ال وكيف - جنتو

 ذكر بعد تعالى قاؿ ولهذا ذلك، من حرمانهم يستلـز وذلك ال ولم ناره، من ورىبة
 لنا وكانوا ورىبا رغبا ويدعوننا الخيرات في يسارعوف كانوا إنهم: " األنبياء من نخبة

 هلل، الناس أخشى - وسلم وآلو عليو اهلل صلى - محمد نبينا كاف ولذلك ،" خاشعين
 الجملة تلك حوؿ سريعة كلمة ىذه. عنو صحيح حديث ما غير في ثبت كما

 َكَسَرابٍ } الواقع في وىي العامة، عن فضبلً  الخاصة من كثير بها افتتن التي العدوية،
 العبلمة تفسير"  في ممتعاً  فياضاً  بحثا حولها قرأت وكنت ،{َماء الظَّْمآفُ  َيْحَسُبوُ  بِِقيَعةٍ 

  .بياف زيادة شاء من فليراجعو"  باديس ابن
 ىل اسم خازف الجنة رضواف?  :السابعة عشرة مسألةال

 بن وأنس كعب بن أبي أحاديث مرفوعة عن من الجنة خازف رضواف اسم ذكر ورد
 ال، ولكن عنهم اهلل رضي الخدري سعيد وأبي أوفى ابي بن وعبداهلل عباس وابن مالك
 .شي منها يثبت

 فيقوؿ فأستفتح القيامة يـو الجنة باب آتي ) الصحيحين في الشفاعة حديث فيو 
 .( قبلك ألحد أفتح ال أف أمرت..  بلى: فيقوؿ محمد،: فأقوؿ أنت? من الخازف

 الجنة خزنة دعاه اهلل سبيل في زوجين أنفق من ): الصحيح في ىريرة أبي حديث وفي
 .(..  ىلم باب، خزنة كل
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 عليو اهلل صلى اللَّو رسوؿ قاؿ: قاؿ عنو، اللَّوُ  رضي عمرو بن اللَّو عبد حديث وكذلك
 باب إلى القيامة يـو يأتوف المهاجرين فقراء أمتي من الجنة تدخل زُْمَرةٍ  أوؿ ): وسلم
 وإنما نحاسب شيء بأي قالوا ُحوِسْبُتم أوقد الَخَزنَةُ  لهم فيقوؿ ويستفتحوف الجنة
 فيها فَيِقيُلوف لهم فيفتح ذلك على ِمْتنا حتى اهلل سبيل في عواتقنا على أسيافُنا كانت
 .(ٖ٘ٛ( وىو في الصحيحة ) الناس يدخلها أف قبل عاًما أربعين
 .. والجمع اإلفراد على"  الخزنة"  و" الخازف"  مبهما ذكره جاء ىكذا

 لعدـ صحيح غير - مشهور ىو كما - رضواف اسمو الجنة خازف أف من اشتهر وما
 .. عليو الصحيح الشرعي الدليل وجود

 لكتب وشروحهم تفاسيرىم في العلماء من كثير ألسنة علىىذا األسم  اشتهر وقد
 منهم: الحديث

 كبير وتعالى سبحانو اهلل سمى قد (:ٙٚ/ ٔ) األرواح حادي في القيم ابن اإلماـ قاؿ
 اسم وىو مالكا النار خازف وسمى الرضا من مشتق اسم وىو رضواف الخزنة ىذه

 اىػ. حروفو تصرفت حيث والشدة القوة وىو الملك من مشتق
 خزانة ألنها خازنا الجنة بحفظ الموكل سمي (:ٓ٘/ ٔ) القدير فيض في المناوي قاؿ
 واحد الخازف أف وظاىره رضواف، والمعهود عهدية فيو والػ لعباده، أعدىا تعالى اهلل

 خزنة دعاه اهلل سبيل في زوجين أنفق من: " ىريرة أبي خبر بدليل مراد، غير وىو
 ". ىلم باب خزنة كل الجنة
 ومقدمهم، أعظمهم رضواف أف إال الخزنة، تعدد في صريح األحاديث من وغيره فهذا

 اىػ..  الحفظة عظيم يتلقاه إنما الرسل وعظيم
 ومنهم :المبلئكة خلق ذكر عند( ٖ٘/ ٔ) والنهاية البداية في كثير ابن الحافظ وقاؿ

 ومصاغ مبلبس من لساكنيها الضيافة وتهيئة ألىلها الكرامة وإعداد بالجناف الموكلوف
 على خطر وال سمعت أذف وال رأت عين ال مما ذلك وغير ومشارب ومآكل ومساكن

 اىػ. األحاديث بعض في بو مصرحا جاء رضواف لو يقاؿ ملك الجنة وخازف بشر، قلب
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 الجنة ِإَلى رَبػَُّهمْ  اتقوا الذين َوِسيقَ : }تعالى قولو أف(: ٖٖٔ/ ٘) الرازي تفسير وفي
 .الجنة خازف رضواف لساف على جاء{ زَُمراً 
 َوَأْزَواجٌ } تعالى قولو تفسير في(: ٗٚٗ/ ٖ) الحنبلي عادؿ البن اللباب تفسير وفي

 على اهلل صّلى الجنة خازف: ِرضواف ومنو اسم، المكسور أف: قاؿ{ َوِرْضَوافٌ  مَُّطهََّرةٌ 
 اىػ. ومبلئكتو أنبيائو وعلى نبينا

 الثالثة الشفاعة في النووية األربعين شرح في - اهلل رحمو - سالم عطية الشيخ وذكر
: فيقوؿ الجنة، خازف رضواف ويجيبو الباب ويطرؽ وسلم عليو اهلل صلى فيأتي: والرابعة

. الجنة الجنة أىل فيدخل قبلك، ألحد أفتح ال بك، أبدأ أف أمرت: فيقوؿ محمد، أنا
 .جداً  كثير الحديث وشروح التفسير كتب في وىو اىػ

 رضا دار الجنة أف إلى راجعة التسمية ىذه في األصل أف - أعلم واهلل - يكوف وقد
 ُىوَ  ذِلكَ  َأْكبَػرُ  اللَّوِ  مّْنَ  َوِرْضَوافٌ  َعْدفٍ  َجنَّاتِ  ِفي: )تعالى قاؿ كما المؤمنين عن اهلل

 ٕٚ-التوبة( اْلَعِظيمُ  اْلَفْوزُ 
 قاؿ، الخدري سعيد أبي عن( ٜٕٕٛ) مسلم (،ٜٗ٘ٙ) البخاري الصحيحين وفي
 أىل يا الجنة ألىل يقوؿ وتعالى تبارؾ اهلل إف : صلى اهلل عليو وسلم  اهلل رسوؿ قاؿ

 وقد نرضى ال لنا وما فيقولوف رضيتم? ىل فيقوؿ وسعديك ربنا لبيك فيقولوف الجنة
 رب يا قالوا ذلك، من أفضل أعطيكم أنا فيقوؿ خلقك، من أحداً  تعط لم ما أعطيتنا

 أبداً  بعده عليكم أسخط فبل رضواني عليكم أحل فيقوؿ ذلك? من أفضل شيء وأي
.) 

..  رضواني دواـ أي: رضواني :الترمذي شرح األحوذي تحفة في المباركفوري قاؿ
 ال أي..  أبداً  عليكم أسخط فبل: قاؿ ولذا الرضا دواـ العطاء كثرة من يلـز ال فإنو

 .أغضب
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 َجنَّاتٍ  َواْلُمْؤِمَناتِ  اْلُمْؤِمِنينَ  الّلوُ  َوَعدَ : }تعالى قولو من مأخوذ الحديث: الطيبي وقاؿ
 الّلوِ  مّْنَ  َوِرْضَوافٌ  َعْدفٍ  َجنَّاتِ  ِفي طَيَّْبةً  َوَمَساِكنَ  ِفيَها َخاِلِدينَ  األَنْػَهارُ  َتْحِتَها ِمن َتْجِري
 .ٕٚ-التوبة{ اْلَعِظيمُ  اْلَفْوزُ  ُىوَ  َذِلكَ  َأْكبَػرُ 
 كل سبب رضاه ألف"  َأْكبَػرُ  الّلوِ  مّْنَ  َوِرْضَوافٌ "  تعالى بقولو تلميح فيو: الحافظ وقاؿ
 نعيم كل من لقلبو وأطيب لعينو أقر كاف عنو راض سيده أف علم من وكل وسعادة فوز
 ا.ىػ والتكريم التعظيم من ذلك في لما
 نقوؿ السلف، من كثير عن اشتهر ما مع فيو الضعيفة األحاديث جمعنا إذا: قيل فإف

 .. ىين األسماء في فاألمر أصبل، لو أف على داللة ألنو باالحتماؿ
 النص صح إذا وإنما بالرأي، فيها يقاؿ ال والتي الغيبية المسائل من المسألة ىذه: قيل
 أحاديث ىو فإنما وجد وما والحسن، بل الصحة معدـو ىنا وىو عنو، عدوؿ فبل فيو

 .. موضوعة أو ثابتة غير ضعيفة
 خزنتها، أو الجنة خازف: فيقاؿ الصحيح الحديث بو جاء كما ينسب أف فالصحيح

 .صحيح دليل في كذلك اسمو يتعين لم ألنو الموت ملك يقاؿ كما
 اسمو ورد وأين الجنة خازف رضواف ىل (:ٖٖ٘/ٕٛوقد سئل علماء اللجنة الدائمة )

? 
 بعض في ذكره وجاء ، رضواف الجنة خازف اسم أف العلماء عند المشهور فأجابوا:

 ا.ىػ أعلم واهلل.  نظر ثبوتها في التي األحاديث
 ىل :(ىػٙٔٗٔ) عاـ، ٜٜرقم  وسئل العبلمة العثيمين كما في لقاءات الباب المفتوح

 رضواف? الجنة خازف اسم أف على ورد
 عن صحيحاً  حديثاً  فيو أعرؼ ال لكنني رضواف، اسمو أف اآلثار بو اشتهرت فأجاب:
: السائل. صحيح إسرافيل: الشيخ وإسرافيل?: السائل. والسبلـ الصبلة عليو الرسوؿ

 . الليل استفتاح دعاء في
  (.وإسرافيل وميكائيل جبرائيل رب اللهم: )الليل استفتاح دعاء في نعم، إي: الشيخ
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 (يفنياف ال والنار الجنة بأف اإليماف في باب)

 وقاؿ أىلوىا، يموت وال يفنياف ال والنار الجنة بأف يؤمنوف السنة وأىل: محمد قاؿ
 ِىيَ  َاآْلِخَرةَ  َوِإفَّ ): وقاؿ(، يَػْعَلُموفَ  َكانُوا َلوْ  اَْلَحيَػَوافُ  َلِهيَ  َاآْلِخَرةَ  اَلدَّارَ  َوِإفَّ ): وجل عز
َفدُ  ِعْندَُكمْ  َما): وقاؿ(، اَْلَقَرارِ  َدارُ   ِفيَها يَُذوُقوفَ  اَل ): وقاؿ(، بَاؽٍ  اَللَّوِ  ِعْندَ  َوَما يَػنػْ

 َأيَّاًما ِإالَّ  اَلنَّارُ  َتَمسََّنا َلنْ  َوقَاُلوا): قولهم في لهم وتكذيبا اليهود على ردا وقاؿ(، اَْلَمْوتَ 
ـْ  َعْهَدهُ  اَللَّوُ  ُيْخِلفَ  فَػَلنْ  َعْهًدا اَللَّوِ  ِعْندَ  َأتََّخْذتُمْ  ُقلْ  َمْعُدوَدةً   اَل  َما اَللَّوِ  َعَلى تَػُقوُلوفَ  َأ
 قاؿ كذلك الشرؾ، ىنا ىا والسيئة( َخِطيَئُتوُ  بِوِ  َوَأَحاَطتْ  َسيَّْئةً  َكَسبَ  َمنْ  بَػَلى تَػْعَلُموفَ 

 .(َخاِلُدوفَ  ِفيَها ُىمْ  اَلنَّارِ  َأْصَحابُ  فَُأولَِئكَ ) ،ٔعباس ابن
                                                           

، واألثر أخرجو ابن أبي الخزاز بن عبد الرحمن أبو عمر النضرإسناده ضعيف جدا من أجل  ٔ
 ثنا الحماني الحميد عبد ثنا األشج سعيد أبومن طريق  (ٖٕٛ، رقم  ٚ٘ٔ/ٔحاتم في تفسيره )

 قاؿ ( الشرؾ: قاؿ سيئة كسب من بلى ) عباس ابن عن عكرمة عن -الخزاز النضر يعني -رجل
 والربيع والحسن، وقتادة، وعطاء، ومجاىد، العالية، وأبي وائل، أبي عن روي وكذا: ابن أبي حاتم

 .آخر قوؿ الحسن عن وروي وعكرمة، أنس، بن
: قاؿ( خطيئتو بو وأحاطت سيئة كسب من بلى) تعالى قولو في معمر عن الرزاؽ عبد وأخرج
 .صحيح وإسناده ، .الكبائر: والخطيئة الشرؾ،: السيئة
( خطيئتو بو وأحاطت)، شركا( سيئة كسب من بلى) مجاىد عن الصحيح بإسناده الطبري وأخرج

 .النار فيو اهلل أوجب ما: قاؿ
 بو وأحاطت سيئة كسب من بلى) قولو في العالية أبي عن الجيد بسنده حاتم أبي ابن وأخرج
 .الموجبة الكبيرة: قاؿ( خطيئتو

 حدثنا قاؿ، الزبيري أحمد أبو حدثنا قاؿ، األىوازي إسحاؽ بن أحمد حدثنا: الطبري وقاؿ
 كل: قاؿ( خطيئتو بو وأحاطت سيئة كسب من بلى) قولو في مجاىد عن منصور، عن سفياف،

 .صحيح وإسناده ثقات ورجالو .النار عليو اهلل وعد ما فهو محيط، ذنب
 الشرؾ فإنها المكاف، ىذا في اهلل ذكر التي" السيئة" وأما (ٕٔٛ/ٕقاؿ الطبري في تفسيره )

 فهو خطيئتو، بو وأحاطت كسبها من أف ثناؤه جل اهلل ذكر التي -" السيئة"إف قلنا وإنما... باهلل
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 بعض، دوف السيئات بعض بها اهلل عنى إنما الموضع، ىذا في - فيها المخلدين النار أىل من
 النار في والخلود. النار في بالخلود أىلها على قضى اهلل ألف عاما، التبلوة في ظاىرىا كاف وإف

 أىل بأف وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن األخبار لتظاىر بو، اإليماف أىل دوف باهلل الكفر ألىل
 جل اهلل فإف. اإليماف أىل دوف باهلل الكفر ألىل النار في الخلود وأف فيها، يخلدوف ال اإليماف

 فيها ىم النار أصحاب فأولئك خطيئتو بو وأحاطت سيئة كسب من بلى:)بقولو قرف قد ثناؤه
(. خالدوف فيها ىم الجنة أصحاب أولئك الصالحات وعملوا آمنوا والذين)- قولو -( خالدوف

 في الخلود لهم الذين غير السيئات، أىل من النار في الخلود لهم الذين أف بذلك معلوما فكاف
  .اإليماف أىل من الجنة

 دوف الصالحات، عملوا الذين ىم آمنوا، الذين من الجنة في الخلود لهم الذين أف ظاف ظن فإف
 ومدخلنا سيئاتنا، عنو ننهى ما كبائر باجتنابنا - مكفر أنو اهلل إخبار في فإف السيئات، عملوا الذين

 على ذلك بأف ،(سيئة كسب من بلى:)قولو تأويل في قلنا ما صحة عن ينبئ ما الكريم المدخل
 .عامها دوف السيئات من خاص

 فما عنو، ننهى ما كبائر باجتنابنا سيئاتنا تكفير لنا ضمن إنما ثناؤه جل اهلل فإف: قائل لنا قاؿ فإف
 ?(سيئة كسب من بلى:)قولو في داخلة غير الكبائر أف على الداللة

 أف وصح ثبت عاـ، دوف خاص باآلية المعني وأف فيو، داخلة غير الصغائر أف من صح لما: قيل
 قاطع خبر من بداللة عليو اهلل وقفو من على إال أحد، على ألحد جائز غير بها والحكم القضاء

 بشهادة بو، والكفر الشرؾ أىل بذلك عنى قد ذكره تعالى اهلل أف وصح ثبت وقد. بلغو من عذر
 أىل فأما. باآلية اهلل عناه ممن والكفر الشرؾ أىل أف على القضاء بذلك فوجب. األمة جميع

 أنكر فمن. بها معنيين غير بأنهم عندنا تظاىرت قد بلغتو، من عذر القاطعة األخبار فإف الكبائر،
 الشهادة قطع ترؾ لو فالبلـز - المتظاىرة واألنباء المستفيضة األخبار حجة دافع ممن - ذلك
 كاف إذ. الوعيد في بعمومهم جاءت التي ونظائرىا اآلية بهذه النار، في بالخلود الكبائر أىل على

 صنف في عاما يأتي اآلية وكانت القرآف، بياف إليو اهلل جعل من ببياف إال مدرؾ غير القرآف تأويل
 . باطنها الصنف ذلك في خاص وىي ظاىرىا،
 المحصن، الزاني رجم منكر سؤالنا االستثناء، أىل من الكبائر أىل بأف الخبر مدافعو ويسأؿ
 ىؤالء، على السؤاؿ نظير عليهم، السؤاؿ فإف. الحيض حاؿ في الحائض عن الصبلة فرض وزواؿ
 ا.ىػ سواء
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 في ، المعتزلة على رد ىذا(: ٖٕٛ/ٕقاؿ الشيخ أحمد شاكر في تعليقو على تفسير الطبري )
 الحائض عن الصبلة فرض وزواؿ ، المحصن الزاني ورجم.  النار في اإليماف أىل خلود إيجابهم

 .قرآف نص بو يأت ولم ، األخبار في جاء مما ، الحيض حاؿ في
 في يوجد ال حتى أشكلت آيات تفسير ىذا (:ٛٗ/ٗٔوقاؿ شيخ اإلسبلـ في مجموع الفتاوى )

 . خطأ ىو ما إال" التفسير كتب" من طائفة
 السيئة أف المشهور أف ذكر ، اآلية{  خطيئتو بو وأحاطت سيئة كسب من بلى: }  قولو منها

:  قلت. بالقلب تحيط الذنوب ىي: مجاىد قاؿ عكرمة قالو عليها يموت الكبيرة وقيل الشرؾ
 أقوالهم ذكر عن يعدؿ فبل ضعفو تبين فالحجة ضعيف فيها كاف وإف السلف أقواؿ ذكر الصواب
 الكاتب فيها أخطأ اآلية ىذه أف السلف بعض عن ينقلوف وىم المبتدعة من طائفة قوؿ لموافقتها

 تواتره قبل وأما قتل وإال تاب فإف استتيب تواتره بعد القرآف من شيئا أنكر ومن غيرىا في قيل كما
 وتصوفا فقها:  بخبلفها األحاديث جاءت التي األقواؿ وكذلك لو يبين لكن ؛ يستتاب فبل عنده

 نكت العبد أذنب إذا: }  الصحيح الحديث في كما صحيح مجاىد وقوؿ. ذلك وغير واعتقادا
 ونحو" قفبل" و" ختما" و" طبعا" و" رينا" يسمى القلب يغشى والذي إلخ{  سوداء نكتة قلبو في

 بما البسل ىو وىذا الخروج يمكنو فبل بو إحداقها" الخطيئة إحاطة" و.  عليو أصر ما فهذا ذلك
 عن لصاحبها وحبس قيد المعاصي فإف ؛ الدارين في نجاتها فيو عما تحبس:  أي نفسو كسبت
 يقوؿ من السنة إلى المنتسبين ومن.  الصالحة األعماؿ ثمار جني وعن التوحيد فضاء في الجوالف

 الحسنات يزف سبحانو اهلل وأف خبلفو على واألكثروف مطلقا يعذب الكبيرة صاحب إف: 
 األظهر ىو بالشرؾ السيئة تفسير لكن ؛ الوزف معنى وىو والسنة الكتاب دؿ ىذا وعلى والسيئات

 غير خطايا لو والمشرؾ يغاير لم واحدا كاف فلو والمحيط المكسوب بين غاير سبحانو ألنو ؛
 السيئات جنس المراد وليس نكرة سيئة)  قولو"  أيضا"  و.  منها يتب لم ألنو بو أحاطت الشرؾ

 أي سيئة: )  وقولو الشرؾ بو مرادا موضع غير في جاء قد السيئة)  لفظ"  أيضا"  و.  باالتفاؽ
 حسنة حاال أي{  حسنة الدنيا في آتنا ربنا: }  قولو في كما ذلك ونحو سيئة مكاف أو سيئة حاؿ
 أو الزما ويستعمل االسمية إلى الوصفية من ينقل وقد صفة يكوف اللفظ وىذا كلو الخير تعم

 والذين: }  قولو في عباس ابن قاؿ ىذا ساءني:  ويقاؿ قبح أي األمر ىذا ساء:  يقاؿ متعديا
 لهم لكاف آمنوا ولو فقط بهذا وصفهم ألنو ؛ الشرؾ عملوا{  بمثلها سيئة جزاء السيئات كسبوا

 الحسنى أحسنوا للذين: }  تعالى كقولو حسنة يذكر لم(  سيئة كسب: )  قاؿ لما وكذا حسنات



 - 154 - 

 ِمنْ  َتْجِري َجنَّاتٍ  َسُنْدِخُلُهمْ  اَلصَّاِلَحاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا َواَلَِّذينَ ): اإليماف أىل وقاؿ
 اَْلَحْمدُ  َوقَاُلوا ِقيبًل  اَللَّوِ  ِمنَ  َأْصَدؽُ  َوَمنْ  َحقِّا اَللَّوِ  َوْعدَ  َأَبًدا ِفيَها َخاِلِدينَ  َاأْلَنْػَهارُ  َتْحِتَها

 اَل  َفْضِلوِ  ِمنْ  اَْلُمَقاَمةِ  َدارَ  َأَحلََّنا اَلَِّذي َشُكورٌ  َلَغُفورٌ  رَبػََّنا ِإفَّ  اَْلَحَزفَ  َعنَّا َأْذَىبَ  اَلَِّذي لِلَّوِ 
 َعَلْيِهمْ  يُػْقَضى اَل  َجَهنَّمَ  نَارُ  َلُهمْ  َكَفُروا َواَلَِّذينَ  لُُغوبٌ  ِفيَها يََمسَُّنا َواَل  َنَصبٌ  ِفيَها يََمسَُّنا

ُهمْ  ُيَخفَّفُ  َواَل  فَػَيُموتُوا  (.َكُفورٍ  ُكلَّ  َنْجِزي َكَذِلكَ  َعَذاِبَها ِمنْ  َعنػْ
َها ُىمْ  َوَما): وقاؿ( َأبًَدا ِفيوِ  َماِكِثينَ ): وقاؿ  (ِبُمْخَرِجينَ  ِمنػْ
 كافية لكانت واحدة آية في إال الخلود وتعالى تبارؾ اهلل يذكر لم ولو: محمد قاؿ
 .البالغة الحجة لو ليكوف ذلك ردد ولكن. لئلسبلـ صدره اهلل شرح لمن

                                                                                                                                                  

 ا.ىػ الشرؾ فيها فيدخل المحظور تتناوؿ(  السيئة)  كذلك بو أمروا ما وىو الحسنى فعلوا أي{ 
 الذي كتابو في الخليلي الشيخ(: و ٜٗٙ٘وقاؿ العبلمة األلباني في الضعيفة تحت الحديث )

 وأنهم الكبائر مرتكبي جميع تكفير في لمذىبو استدؿ: (ٕٕٙ-ٖٛٔص) الدامغ الحق أسماه
 فأولئك خطيئتو بو وأحاطت سيئة كسب من بلى: )  تعالى بقولو الكفار مع النار في خالدوف

 : اعتراضين نفسو على أورد(  خالدوف فيها ىم النار أصحاب
  ، المفسرين من طائفة عن روي كما ؛ الشرؾ ىي ىنا(  السيئة)  أف: أحدىما

 .  الموحدين يعم ال فهو للمشركين الوعيد ىذا كاف وإذا
 " .  العمـو تفيد فهي الشرط سياؽ في مطلقة نكرة(  سيئة: )  لفظ إف: " ملخصو ما بقولو فأجاب
 إف: )  تعالى قاؿ كما بالحسنات تكفر التي أيضا الصغائر تشمل فهي عامة كانت فإذا:  فأقوؿ

 ، جوابكم سقط بالكبائر خصصتموىا فإذا!  بذلك تقولوف ال وأنتم ،(  السيئات يذىبن الحسنات
 ؛ موضع من أكثر في الساقط الجواب ىذا كرر أنو والغريب.  عليكم السنة أىل اعتراض وسلم
 غير جنس السيئات فإف ، سيئة أي أتى من على يصدؽ الحكم وىذا(: " ٕٕٓص) كقولو

 " .  إيجابا أو سلبا أفراده من فرد كل على يصدؽ فحكمو كذلك كاف وما ، أفراده محصورة
 أف يستلـز ألنو! !  جميعا المسلمين ومذاىب بل ؛ مذىبو ضد أنو يشعر ال وىو ويكرره ىذا يقوؿ
 الوقوع على يحملو وما!  كبرت أو صغرت سيئة كل عن المعصـو ىو إنما الخلود من ينجو الذي

 واهلل.  السنة أىل على والرد ، لمذىبو االنتصار في شغفو إال المضايق أو المزالق ىذه في
 .المستعاف
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 حدثنا: قاؿ شيبة أبي ابن عن وضاح، ابن عن أحمد، عن إسحاؽ وحدثني - ٜٙ
رضي اهلل  ىريرة أبي عن سلمة أبي عن عمرو، بن محمد حدثنا: قاؿ بشر بن محمد

 فيوقف القيامة، يـو بالموت يؤتى): وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿعنو 
 مكانهم من يخرجوا أف وجلين خائفين فيطلعوف الجنة أىل يا: فيقاؿ الصراط، على

 من يخرجوا أف فرحين مستبشرين فيطلعوف: النار أىل يا: يقاؿ ثم فيو، ىم الذي
 فيؤمر الموت، ىذا ربنا نعم،: قالوا? ىذا تعرفوف ىل: لهم فيقاؿ فيو ىم الذي مكانهم

 فيها موت ال تجدوف فيما خلود: كليهما للفريقين يقاؿ ثم الصراط، على فيذبح بو
 . ٔ(أبدا
 عن نافع، عن عثماف حدثنا: قاؿ يحيى عن داود أبي بن علي عن أبي وحدثني - ٓٚ
 إذا): يقوؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سمعت: قاؿرضي اهلل عنهما  عمر ابن

 فبل خلود الجنة أىل يا: مناد نادى النار، النار وأىل الجنة، الجنة أىل اهلل أدخل
 .ٕ(فيو ىو فيما خالد وكل موت، فبل خلود النار أىل ويا موت،

                                                           

 الزىد في وىناد ،( ٖٖ٘ٔ) الزىد في المبارؾ بنوا ،(ٖٚ٘ٚ رقم ، ٕٔٙ/ٕ) أحمد أخرجو ٔ
 رقم ، ٙٛٗ/ٙٔ) حباف وابن ،(ٕٖٚٗ رقم ، ٚٗٗٔ/ٕ) ماجو وابن ،(ٕٕٔ رقم ، ٚ٘ٔ/ٔ)

 في المنذري وقاؿ ،حباف ابن صححو والحديث( ٕٛٚ رقم ، ٙ٘ٔ/ٔ) والحاكم ،(ٓ٘ٗٚ
 إسناده(: ٕٕٔ/ٕ) والنهاية البداية في كثير ابنالحافظ  وقاؿ جيد، إسناده(: ٜٓٗ/ٗ) الترغيب

 إسناد ىذا: (ٕٗٙ/ٗ) الزجاجة مصباح في البوصيري قاؿو  الصحيح، شرط على قوي جيد
 الشيخ وقاؿ صحيح، حسن: ماجة ابن صحيح في األلباني العبلمة وقاؿ ثقات، رجالو صحيح

في تحقيق  معو ومن األرنؤوط وقاؿ صحيح، إسناده: (ٖٙٔ/ٚ) المسند تحقيق في شاكر أحمد
 .حسن إسناد وىذا صحيح حديث: (ٜٓ٘/ٕٔالمسند )

 ( من حديث أبي سعيد رضي اهلل عنو.ٜٕٗٛ( الحديث أخرجو مسلم بنحوه )تنبيو)
إسناد المصنف ضعيف، ولكن مت الحديث صحيح قطعا، فهو متفق عليو بين البخاري  ٕ
 (.ٕٓ٘ٛ(، ومسلم )ٗٗ٘ٙ)
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 إسحاؽ أبي عن زائدة أبي بن زكريا عن يحيى بن نعيم حدثنا: قاؿ يحيى - ٔٚ
 توجو إذا): قاؿ عنو اهلل رضي طالب أبي بن علي عن ضمرة، بن عاصم عن الهمداني

 أحدىما من يشربوف عيناف، ساقها تحت من يخرج بشجرة مروا الجنة، إلى الجنة أىل
 يشربوف ثم بعدىا، أشعارىم تشعث وال أبشارىم، تغير فبل النعيم، نضرة عليهم فتجري

 الجنة خزنة المبلئكة تستقبلهم ثم وقذى، أذى من بطونهم في ما فيخرج األخرى من
 .ٔ(خالدين فادخلوىا طبتم عليكم سبلـ: لهم فيقوؿ

رضي اهلل عنهما  عمرو بن اهلل عبد أف قتادة عن سعيد وحدثني: قاؿ يحيى - ٕٚ
: قاؿ( َعَذابًا ِإالَّ  نَزِيدَُكمْ  فَػَلنْ  َفُذوُقوا): قولو من أشد آية النار أىل على نزؿ ما): قاؿ
 .ٕ(أبدا العذاب من زيادة في فهم
 أىل فيها يبق فلم أخرج من النار من خرج إذا أنو بلغني): سفياف وقاؿ يحيى، - ٖٚ

َها َأْخرِْجَنا رَبػََّنا): النار أىل يقوؿ ذلك فعند الخلود،  فيقوؿ( ظَاِلُموفَ  فَِإنَّا ُعْدنَا َفِإفْ  ِمنػْ
 منها يخرج فلم عليهم، أطبقت ذلك قاؿ فإذا( ُتَكلُّْموفِ  َواَل  ِفيَها ِاْخَسُئوا): اهلل

 .ٖ(أحد

                                                           

نعيم بن حماد (، وابن المبارؾ في الزىد في زيادات ٘ٚٔ/ٕأخرجو عبد الرزاؽ في تفسيره ) ٔ
(، وابن أبي الدنيا في صفة الجنة ٖٗ/ٚ(، وابن أبي شيبة في المصنف )ٓ٘ٗٔ، رقم  ٛٓ٘)ص
(، وأبو القاسم البغوى في مسند ابن ٗٛ/٘(، والطبري في تفسيره )ٛ،  ٚ، رقم  ٚٗ-٘ٗ)ص

،  ٕٓٛ، رقم  ٕٙٔ-ٖٕٔ/ٕ(، وأبو نعيم في صفة الجنة )ٜٕٙ٘، رقم  ٖٗٚ/ٔالجعد )
،  ٕٙٔ/ٕ(، والضياء في المختارة )ٕٙٗ، رقم  ٔٚٔ/ٔقي في البعث والنشور )(، والبيهٕٔٛ
( واألثر ضعفو العبلمة األلباني في ضعيف ٗ٘ٔ، رقم  ٛٗٔ(، وفي صفة الجنة )صٕٗ٘رقم 

 (.ٕٔٛٔالترغيب )
 ( وإسناده ضعيف.  ٖٙ/ٕٗأخرجو الطبري في تفسيره ) ٕ

 بن وعبد شيبة أبي ابن أخرجواهلل عنو،  إسناده ضعيف، وورد نحوه من قوؿ ابن مسعود رضي ٖ
 الدر في كما والنشور البعث في والبيهقي وصححو والحاكم والطبراني حاتم أبي وابن حميد

 تلخيص في الذىبي عليو يتكلم ولم المستدرؾ في الحاكم وصححو نوف سورة من المنثور
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 من النار في بقي إذا): قاؿ رضي اهلل عنو مسعود ابن عن وبلغني: يحيى قاؿ - ٗٚ
 في التوابيت جعلت ثم نار من مسامير فيها نار من توابيت في جعلوا فيها يخلد

 في يعذب أحدا يروف فبل أخرى، توابيت في التوابيت تلك جعلت ثم أخر، توابيت
 .ٔ(يسمعوف ال فيها وىم زفير فيها لهم غيرىم النار

 فقو الباب:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                  

 وأبو، الشيخاف عنو يخرج ولم ىانىء بن اهلل عبد الزعراء أبي رواية من أنو سوى بشيء المستدرؾ
 على يتابع ال البخاري وقاؿ الحاكم لو وصحح سعد وابن والعجلي حباف ابن وثقو ىذا الزعراء
 .حديثو

 في الطبري، و (ٖٓٔ، رقم  ٚٚ)ص النار صفة في الدنيا أبى ابن أخرجوإسناده ضعيف،  ٔ
 في الطبراني، و (ٜٛ٘ٗٔ، رقم  ٖٚٗ/ٜ)في تفسيره  حاتم أبى ابن، و (ٜ٘/ٚٔ) الطبري هتفسير 
 .(ٜٚ٘، رقم  ٕٖٙ/ٔ) والنشور البعث في والبيهقي، (ٜٚٛٓ، رقم  ٕٕٗ/ٜ) الكبير
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 ".الخلد دار" سماىا اهلل أف وحسبك كثيرة، النار خلود على الدالة النصوص: مسألة
 ال مخلوقتاف، والنار والجنة: "ابن أبي العز(-ٙٚٗ ص) عقيدتو في الطحاوي قاؿ

 األمة فرؽ اتفقت(: "ٖٛ/ٗ) والنحل المللفي  حـز ابن قاؿو  ،"تبيداف وال تفنياف
 صفواف بن الجهم إال لعذابها، وال للنار وال لنعيمها، وال للجنة فناء ال أف على كلها

 عذاب دار وأنها حق، النار وأف: " ... (ٖٚٔ)ص اإلجماع مراتب كتابو في وجاء، "
ا.ىػ وىذا اإلجماع وإف كاف ال يثبت ولكن القوؿ  " نهاية ببل أىلها يفنى وال تفنى، ال

 عليهم وأنعم الخلق خلق وتعالى سبحانو اهلل بما تضمنو ىو الحق في المسألة ألف
 وعبده وحده من أف وأخبرىم الكتب عليهم وأنزؿ الرسل إليهم وأرسل النعم بجميع
 آلهة اتخذ أو غيره معو وعبد بو أشرؾ أو جحده ومن الجنة دخل لو شريك ال وحده
 شرعو غير اتبع أو بناتو المبلئكة جعل أو ولدا أو زوجة لو جعل أو دونو من أخرى
 القيامة يـو سيكوف أنو عنو وأعرض دينو ترؾ أو بالحق الناس بين ليحكم أنزلو الذي

 الذي ىذا يستحقو ما وىو العدؿ عين وىذا أبدا، فيها مخلدا خالدا جهنم عذاب في
 الموحدين منفي جهنم  الساقط، أما العدـ من وموجده وخالقو ربونفسو بجحد  ظلم

ذاىب في النار المخالفة والم، ىذا ىو المذىب الحق، يخرج ثم اهلل شاء ما يعذب
 للمذىب الحق سبعة وىي:

 آخر في أحمد اإلماـ حكى وقد أيضاً، الجنة وفناء النار بفناء القائلوف: الجهمية -ٔ
 عليهم ورد تفنياف، والجنة النار بأف الجهمية مذىب"  الزنادقة على الرد"  كتاب
 .فنائهما عدـ على الدالة النصوص ذاكراً 

 أىل من كانوا ولو النار، يدخل من كل بخلود يقولوف: والمعتزلة الخوارج -ٕ
 ارتكب من فكل بالذنوب، المسلمين يكفروف الخوارج أف القوؿ ىذا وسر التوحيد،

 منزلة في ذنباً  ارتكب من أف يروف والمعتزلة جهنم، نار في مخلد خالد كافر فإنو ذنباً،
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 ولكنو الدنيا، في اإلسبلـ أحكاـ عليو ويجروف كافر، وال مؤمن ىو فبل المنزلتين، بين
 أىل أف على الدالة النصوص من كثيراً  سقنا وقد جهنم، نار في مخلد اآلخرة في

 .النار من يخرجوف التوحيد
 غيرىم يخلفهم ثم محدوداً، وقتاً  النار في يعذبوف أنهم يزعموف الذين: اليهود -ٖ

 أياماً  إال النار تمسنا لن وقالوا) مقالتهم عليهم ورد زعمهم، في اهلل أكذبهم وقد فيها،
 ماال اهلل على تقولوف أـ عهده اهلل يخلف فلن عهداً  اهلل عند أتخذتم قل معدودة
 فيها ىم النار أصحاب فأولئك خطيئتو بو وأحاطت سيئة كسب من بلى*  تعلموف
 يدعوف الكتاب من نصيباً  أوتوا الذين إلى تر ألم[ . )ٔٛ - ٓٛ: البقرة( ]خالدوف

 لن قالوا بأنهم ذلك*معرضوف وىم منهم فريق يتولى ثم بينهم ليحكم اهلل كتاب إلى
 ٖٕ: عمراف آؿ( ]يفتروف كانوا ما دينهم في وغرىم معدودات أياماً  إال النار تمسنا

- ٕٗ. ] 
 ثم مدة، فيها يعذبوف أىلها أف زعم فإنو الطائي، عربي ابن االتحادية إماـ قوؿ -ٗ

: الفتح في حجر ابن قاؿ لطبائعهم، لموافقتها بالنار يتلذذوف نارية طبائعهم تنقلب
 ".  الزنادقة من التصوؼ إلى ينسب من بعض قوؿ وىذا"

 .تبيد ال خالدة حالها على وتبقى منها، يخرجوف أىلها أف زعم من قوؿ -٘
 تفنى، النار أىل حياة أف إلى الذاىب المعتزلة أئمة من العبلؼ ىذيل أبي قوؿ -ٙ

 حوادث بامتناع يقوؿ ألنو بذلك قاؿ بألم، يحسوف وال يتحركوف، ال جماداً  ويصيروف
 .باطلة عقلية بمقاييس الثبوت القطيعة الصريحة األدلة فخالف لها، نهاية ال
 يبقيها ثم األحاديث، في ورد كما يشاء، من منها يخرج اهلل إف: قاؿ من قوؿ -ٚ

 العبلمة البحر إليو ماؿوىذا القوؿ  ،إليو تنتهي أمداً  لها جعل فإنو يفنيها، ثم شيئاً،
 .تعالى اهلل رحمو القيم ابن العبلمة تلميذهو  تعالى اهلل رحمو تيمية ابن اإلسبلـ شيخ

 شيخ بأف القوؿ العقيدة لمسائل الدارسين من كثير ألسنة على واشتهر شاع لقدو 
 واضح نص اإلسبلـ لشيخ يوجد وال النار، بفناء القوؿ إلى يميل تيمية ابن اإلسبلـ
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 والنار الجنة بفناء قاؿ من على الرد) بعنواف رسالة لو ولكن المسألة، ىذه في جلي
 بلنسية دار في وطبعت اهلل بحمد الرسالة ىذه وجدت وقد ،(ذلك في األقواؿ وبياف

 من غيره آراء بذكر فأجاب إليو، وجو سؤاؿ عن جوابا شيخ اإلسبلـ ألَّفها، الرياض في
 ذكر ما على يعقب ولم وفنائهما، والنار، الجنة دواـ بين الفرؽ وبين ذلك، في العلماء

 شيخ موقف حوؿ والمفاىيم اآلراء اختلفت ىنا ومن ىو، لو خاص بقوؿ اآلراء من
 :أقساـ ثبلثة على وذلك المسألة، من تيمية ابن اإلسبلـ
 منها وجعلوا المسألة، ىذه لواء حامل وجعلوه تيمية ابن على تحاملوا: األوؿ القسم
 ببقاء االعتبار) رسالة صاحب السبكي ىوالء رأس وعلى وتضليلو، منو للنيل غرضا
 .اإلسبلـ شيخ على ردا ألفها( والنار الجنة

 .تيمية ابن إلسبلـ شيخ إلى النار بفناء القوؿ نسبة أنكر من: الثاني القسم
 يميل إنو: وقالوا المسألة ىذه في تيمية ابن عن الواردة النصوص تأملوا: الثالث القسم

 ىذا سوؽ من الغرض وليس اهلل رحمة سعة من انطبلقا النار بفناء القوؿ إلى فقط
 في وغيره السبكي على الرد ىو الغرض ولكن النار بفناء القوؿ عن الدفاع ىو الكبلـ
 حادي في القيم ابن العبلمة يقوؿ المعنى ىذا وفي اإلسبلـ شيخ وتبديع تضليل
 بمقاالت لو خبرة ال من كبلـ البدع أىل أقواؿ من إنو فقولكم(: ٖٙ٘ص) األرواح

 سلم ولئن(: ٛٛٗص) العينين جبلء في األلوسي وقاؿ واختبلفهم وآرائهم آدـ بني
 من وأفراد السلف بعض إليو ذىب فقد ذلك إلى ماؿ - اإلسبلـ شيخ أي - أنو

 رأي أو خطأ، قوؿ إنو يقاؿ ما وغاية : "اهلل حفظو الفوزاف صالح الشيخ وقاؿ الخلف،
 ببياف قصدي ولكن القوؿ ىذا عن الدفاع قصدي وليس بدعة، يقاؿ وال صواب، غير
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 وقع التي" القديمة المسائل من أنو وىو البدعة ضابط عليو ينطبق وال بدعة ليس أنو
 .ٔا.ىػ تيمية ابن قبل فيها الخبلؼ

                                                           

" ذلك في األقواؿ وبياف والنار الجنة بفناء قاؿ من على الردقاؿ شيخ اإلسبلـ في رسالة " ٔ
 وصحبو وآلو محمد على اهلل وصلى العالمين، رب هلل الحمد، الرحيم الرحمن اهلل بسم(: ٔٗ)ص

 .وسلم
 كالفارابية -بياص باألصل – بفناء قاؿ من وعلى والنار، الجنة بفناء: قاؿ من على الرد في مسألة
 :أقواؿ ثبلثة ذلك في وللناس باإلنعاـ، الثواب ودار بالعقاب، الجزاء دار في الناس اختبلؼ وذكر

 دار وبقاء الجزاء، دار بفناء: قالوا وقـو جميعا، ببقائهما قالوا وقـو جميعا، بفنائهما قالوا قـو
 ...واإلكراـ واإلنعاـ، اإلفضاؿ،

 بإحساف، لهم والتابعين الصحابة، من السلف، من أحد عن حكاه أحدا رأينا فما بفنائها القوؿ أما
 ذلك بل اإلسبلـ، أئمة عليو أنكر مما وىذا، الجهمية وأتباعو صفواف، بن الجهم عن حكوه وإنما
 وأبو ،"السنة" كتاب: في واألثـر" السنة" كتاب في أحمد بن اهلل عبد ذكره كما بو، أكفروىم مما
 بن خارجة عن وغيرىم ،"العباد أفعاؿ خلق" كتاب في البخاري إسماعيل بن محمد اهلل عبد

 آيات بأربع موضع غير في ،- وجل عز - اهلل كتاب من بآيات الجهمية كفرت :قاؿ أنو مصعب،
 َلرِْزقُػَنا َىَذا ِإفَّ } تعالى اهلل ويقوؿ، يدـو ال: يقولوف وىم ،{َدائِمٌ  ُأُكُلَها: }تعالى بقولو :اهلل كتاب من
 إنها: قاؿ فمن ،{َمْمُنوَعةٍ  َوال َمْقُطوَعةٍ  ال: }تعالى وبقولو، ينفد يقولوف وىم ،{نَػَفادٍ  ِمنْ  َلوُ  َما

رَ  َعطَاءً : }تعالى وبقولور، كف فقد تنقطع،  فقد ينقطع، إنو: قاؿ فمن. مقطوع غير: أي{ َمْجُذوذٍ  َغيػْ
 كما الحوادث من يتناىى ما وجود امتناع: وىو اعتقده، الذي ألصلو جهم، قالو وىذا"، كفر

 حدوث على استدلوا الذين الكبلـ أىل عمدة وىو - الموضع ىذا غير في عليها الكبلـ بسط
 فرأى العالم، حدوث في عمدتهم ذلك وجعلوا بها، الحوادث من يخل لم ما وحدوث األجساـ

 أف فيلـز الماضي، في يمنعو كما المستقبل، في بمنعو يتناىى ال ما وجود من يمنع ما أف: الجهم
 الهذيل وأبو الماضي في عليو ممتنعا كاف كما المستقبل في الرب على ممتنعا الدائم الفعل يكوف

: فقاؿ الحركات، فناء يقتضي إنما ىذا: قاؿ لكن األصل، ىذا على وافقو المعتزلة شيخ العبلؼ
 ".حركة على منهم أحد يقدر ال دائم سكوف في يبقوا حتى والنار الجنة، أىل حركات تفنى إنو

 ىذا أف الزاغواني، بن الحسن كأبي لها، نهاية ال حوادث امتناع على وافقهم ممن طائفة وزعم
 أف يعلم ولم بو، قلنا والنار، الجنة، ببقاء جاء لما السمع لكن العقلي، القياس المقتضى ىو القوؿ
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 في ممتنعا كاف ما بوجود يخبر ال السمع فإف بوقوعو، السمع يجيء ال العقل في ممتنعا كاف ما
 .العقل

 جهة من والمستقبل الماضي، بين فرقوا أصلها، على الهذيل وأبا جهما، وافقوا الذين واألكثروف
 في يدخل أف ىو إنما والممتنع المستقبل، بخبلؼ الوجود في دخل قد الماضي بأف العقل،
 .يتناىى ال ما الوجود

 إذا الماضي وأف أصحابها، غلط وبُػيّْنَ  الموضع، ىذا غير في األقواؿ ىذه على الكبلـ بسط وقد
 ماضيا قدر فإذا وإال االبتداء، طرؼ من ينتو فلم لو، ابتداء ال أنو المراد فإنما يتناىى، ال: قيل

 .النقيضين بين جمع منقضيا قاضيا وجعلو مطلقا، يتناىى ماال ففرض .تناىى فقد منتقضا،
، يكوف أف يلـز: قولهم مثل النقيضين، بين جامعة عليو أدلتهم كانت ولهذا  من سواه وما اليـو

 .محاؿ لو نهاية ال ما وانقضاء لو، نهاية ما انقضاء على متوقفا الحوادث
 قدرتموه إذا أما محاؿ، فانقضاؤه االنتهاء، في وال االبتداء، في ال يتناىى ال ما نعم، لهم يقاؿ فإنو
 .حد إلى وانتهى مضى، حتى

 ىذا من وانتهى انقضى قد فرضتموه فإنكم متناقض، كبلـ محاؿ، انقضاءه أف ذلك بعد فقولهم
 فرضنا إذا التطبيق، ذلك دليل في قولهم ومثل البداية، جانب دوف النهاية، جانب الجانب،
 وإما يتماثبل، أف فإما: بينهما طبقنا ثم الهجرة، حين إلى والحوادث الطوفاف، حين إلى الحوادث

 فإنو محاؿ، وىو يتناىى، ال فيما التفاضل وقوع يقتضي والتفاضل ممتنع، والتماثل يتفاضبل، أف
 :لهم يقاؿ
 وسواء الهجرة، ووقت الطوفاف، وقت: الوقتين بين بما زادت لكنها بعينها ىي الحوادث، ىذه
 فهو الماضي، وىو انتهى، فيما تفاضل وىذا ىذه، من أكثر فهذه غيرىا، أنها أو ىي، أنها قدر

 في لو ابتداء ال ما تناىى كاف فإف المتناىي، الطرؼ من طرفيو أحد من تناىى فيما تفاضل
 ال - أي - متناه غير كونو جهة من ال متناىيا، كونو جهة من وقع فالتفاضل ممكنا، المستقبل

 الطوفاف، زماف إلى الحوادث تناىى: فقولكم ممكن، غير لو ابتداء ال ما تناىى كاف وإف. لو بداية
 فعاال يزؿ لم أو وقدرتو، بمشيئتو، متكلما الرب يزؿ لم إنو: قيل إذا أنو وذلك باطل، الهجرة، أو

 امتنع قدمو، وجب وما قديما، النوع ىذا كاف فاعلها، كونو يقتضي مما ذلك نحو يشاء، لما
 فعلو انقضاء يجب عنده فإف الجهم، قوؿ نقيض الرب، فعل انقضاء امتناع يقتضي وذلك عدمو،
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 فاعل غير يزؿ لم يكوف أف عنده ويجب أزال، دوامو امتنع كما أبدا دوامو عنده ويمتنع وانقطاعو،
 .والنار الجنة فنيت إذا األبد في وال الماضي، في

 بداية، لو كاف ما: يقوؿ وىو قادر غير يصير ثم قادرا، صار ثم قادر، غير يزؿ لم أنو: قولو وحقيقة
 .نهاية لو يكوف أف وجب

 شاء إذا متكلما يزؿ لم وأنو بمشيئتو، والكبلـ الفعل، على قادرا يزؿ لم الرب أف قدر إذا فأما
 النوع ىذا انتهاء قدر فإذا البتدائو، نهاية وال لو، ابتداء ال ما وجود وجب فهنا يشاء، لما فعاال
 .الهجرة أو الطوفاف إلى انتهت الحوادث إف: قيل فإذا باطبل، كاف
 يقدر: قيل وإف. ممتنع ىو بل الواقع، خبلؼ تقدير فهذا شيئا، بفعل بقي ما الرب يقدر: قيل فإف

 الفعل بل الحقائق، يغير ال الذىني التقدير فهذا يستقبل، ما وبين مضى ما بين الذىن في فضبل
 .الحد ىذا إلى انتهت الماضية الحوادث قدرت فقد الذىن، في ىذا قدر إذا ثم نفسو، في الدائم

 وىذه والنقصاف، الزيادة يقبل الحوادث من ينتهي ما فإف والنقصاف، الزيادة قبلت انتهت وإذا
 أف لو أوجب الذي الجهم قوؿ أصل على ىنا نبهنا ولكن الموضع، ىذا غير في مبسوطة األمور
 وافقوه والذين. كفروه وجمهورىم اإلسبلـ، أئمة عليو ذلك أنكر حتى والنار، الجنة بفناء يقوؿ
 .فتناقضوا لوازمو في خالفوه األصل على

 فرؽ المستقبل، بخبلؼ الوجود في دخل الماضي بأف والمستقبل، الماضي بين فرؽ من وفرؽ
 :لوجوه ضعيف
 تقدـ، كما تناىى ال ما دوف تناىى فيما إال التفاضل يقع فلم متناىيا، جعلو قد الماضي إف: أحدىا
 ثم متناىيا، قدر فما يتناىى تقدير فهو الجانب، ىذا من يتناىى ما إال الوجوه في دخل فما وحينئذ

 .ممتنعا? كاف إذا فكيف ممكن، تنهايو أف قدر إذا ىذا
 ما إلى الطوفاف ومن الهجرة، من الحوادث: يقاؿ أف يمكن فإنو للنوعين، شامل الدليل أف: الثاني

 اآلخر، من أزيد أحدىما ألف محاؿ، فهو تماثبل فإف. متماثبلف أـ متفاضبلف? ىما ىل يتناىى، ال
 .محاؿ يتناىى ال ما في التفاضل ألف محاؿ، فهو تفاضبل وإف
 .بعد يكن لم ما في والتماثل التفاضل، تقدير ىذا: قيل فإف
 الماضي أف كما معدوما، كونو حاؿ في ال وجوده بتقدير والتماثل، التفاضل تقدير لكنو نعم،: قيل

 تلك قدرتهم لكن وجوده، حاؿ في ال عدمو بعد عدمو بعد والتفاضل التماثل، فيو قدرتهم
 .موجودة كأنها عدمت التي الماضية الحوادث
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 .معدـو ىو فيما والتماثل التفاضل، تقدير ىو إنما الموضعين كبل ففي
 .اآلخر في امتنع أحدىما في امتنع وإف اآلخر، في صح الموضعين أحد في صح فإف

 المخبر، المتكلم إلى بالنسبة إضافي أمرا ومستقببل ماضيا، الشيء كوف: يقاؿ أف: الثالث الوجو
 اآلخر، إلى أحدىما وبنسبة مستقببل، يكوف بعده يكوف وما ماضيا، كاف كبلمو، قبل مضى فيما

 كاف وقد إال ماض من وما مضى، قد لما مستقبل والمستقبل يستقبل، ما على ماض فالماضي
 حتى النوعين، صفات إلى يعود فرقا ذلك فليس ماضيا، وسيصير إال مستقبل من وما مستقببل،

 يصير المستقبل وىذا مستقببل، كاف الماضي ىذا بل ممتنع، واآلخر ممكن، أحدىما إف: يقاؿ
 يوجب للنوعين الـز ىو ما ذلك في يكن فلم واالستقباؿ، بالمضي الحوادث كل فتتصف ماضيا،
 .بينهما الفرؽ
 .آخر موضع لو ذلك على الكبلـ وبسط

: السلف من أحد عن يعرؼ لم قوؿ والنار الجنة، بفناء القوؿ ىو" القوؿ ىذا أف: ىنا والمقصود"
 تلقيا يقولوه لم قالوه والذين المسلمين، أئمة من أحد عن وال بإحساف، لهم والتابعين الصحابة من
 عليو دؿ معقوؿ قياس من وال وبيانو، وإعبلمو. وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ خطاب من لو

 اشتبو قد كاف وإف ،"األمر نفس في خطأ وىو بعقولهم، قاسوه قياس عن قالوه وإنما الرسوؿ،
 الحوادث، من يخل لم ما حدوث وجوب عليو بنوا حتى حقا، فاعتقدوه الكبلـ أىل من كثير على

 . الحوادث بو تقـو ما حدوث وجوب بل
 يزؿ لم يكوف أف يمتنع اهلل وإف اهلل، كبلـ من وغيره ىو، مخلوؽ القرآف إف: قالوا ىذا ومن

 منهم ثم بجسم، بإال تقـو ال أعراض ألنها الصفات، نفي بنوا - أيضا - وعليو شاء، إذا متكلما
 الكبلـ: قاؿ من منهم وىؤالء بمشيئتو، يتكلم يكن لم أف بعد بمشيئتو، يتكلم صار إنو: قاؿ من
 حادثا، كبلمو جنس فيكوف بذاتو، يقـو بل: قاؿ من ومنهم عنو، بائنا مخلوقا فيكوف بو، يقـو ال

 قديم كبلمو إف: قالوا أصلو، على الجهم وافقوا متكلما يزؿ لم أنو على السلف وافقوا والذين
 معنى إنو: قاؿ من ىؤالء من ثم كالحياة، لذاتو الـز ىو بل وقدرتو، بمشيئتو يتكلم ال وىو العين،
 وكل والزبور واإلنجيل،. التوراة معنى وىو منهي، كل عن والنهي مأمور، بكل األمر ىو واحد،
 .وغيرىم مبلئكتو المؤمنين، عبادة بو يكلم كبلـ

 تتعلق ال لذاتو، الزمة تزاؿ وال تزؿ لم أزلية، وأصوات حروؼ أو حروؼ، ىو بل: قاؿ من ومنهم
 من المعدودين النظر أىل من كثير طائفة كل في دخل قد األربعة الطوائف فهذه وقدرتو بمشيئتو
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 لجهم موافقتهم أمرىم وأصل والسنة لئلسبلـ، أو لئلسبلـ، الناصرين العلم، وأىل النظار، أكابر
 يشاء، لما فعاال شاء، إذا متكلما يزؿ لم يكوف أف يمتنع اهلل وأف الحوادث، دواـ بامتناع قولو على

 أف يمتنع أف وعلى ومشيئتو، بقدرتو، دائما يكوف أف يمتنع وفعلو الرب كبلـ أف على فوافقوه
 اْلَبْحرُ  لََنِفدَ  رَبّْي ِلَكِلَماتِ  ِمَداداً  اْلَبْحرُ  َكافَ  َلوْ  ُقلْ : }تعالى قاؿ وقد لها، نهاية ال اهلل كلمات يكوف
َفدَ  َأفْ  قَػْبلَ  َنا َوَلوْ : }قولو إلى{ رَبّْي َكِلَماتُ  تَػنػْ  {.َمَدداً  ِبِمْثِلوِ  ِجئػْ

َعةُ  بَػْعِدهِ  ِمنْ  يَُمدُّهُ  َواْلَبْحرُ  َأْقبلـٌ  َشَجَرةٍ  ِمنْ  اأْلَْرضِ  ِفي أَنََّما َوَلوْ : }تعالى وقاؿ  نَِفَدتْ  َما أَْبُحرٍ  َسبػْ
 {.َحِكيمٌ  َعزِيزٌ  اللَّوَ  ِإفَّ  اللَّوِ  َكِلَماتُ 

 مثل إف: "يقوؿ أنس بن البيع سمعت: قاؿ عامر، بن سليماف عن" تفسيره" في حاتم أبي ابن روى
 أَنََّما َوَلوْ : }ذلك في أنزؿ وقد كلها، البحور ىذه من كقطرة ربهم، اهلل علم في كلهم العباد علم
َعةُ  بَػْعِدهِ  ِمنْ  يَُمدُّهُ  َواْلَبْحرُ  َأْقبلـٌ  َشَجَرةٍ  ِمنْ  اأْلَْرضِ  ِفي  َعزِيزٌ  اللَّوَ  ِإفَّ  اللَّوِ  َكِلَماتُ  نَِفَدتْ  َما أَْبُحرٍ  َسبػْ

 {.َحِكيمٌ 
َفدَ  َأفْ  قَػْبلَ  اْلَبْحرُ  لََنِفدَ  رَبّْي ِلَكِلَماتِ  ِمَداداً  اْلَبْحرُ  َكافَ  َلوْ  ُقلْ : }وقولو َنا َوَلوْ  رَبّْي َكِلَماتُ  تَػنػْ  ِجئػْ
 {.َمَدداً  ِبِمْثِلوِ 
 أقبلـ، كلها والشجر ربي، لكلمات مداداً  البحر كاف لو: يقوؿ الحديث، ىذا في عني الذي ذلك

 ال أحدا ألف شيء، يفنيها ال دائمة قائمة اهلل كلمات وبقيت البحر، ماء وفني األقبلـ، النكسرت
 ربنا إف نفسو، على يثني الذي ىو يكوف حتى ينبغي، كما عليو يثني وال قدره، يقدر أف يستطيع

 خردؿ من كحبة اآلخرة، نعيم في وآخره أولو الدنيا نعيم مثل إف ثم نقوؿ، ما وفوؽ نقوؿ، كما
 ."كلها األرض خبلؿ في

 .واالنقضاء والنفاد النهاية عدـ عن التعبير بو يقصد الكبلـ ىذا ومثل قلت
 الجنة، نعيم ذلك مع الربيع ذكر وقد تنقضي، وال تنفد، فبل لها، انتهاء ال اهلل كلمات أف: والمراد

 {.نَػَفادٍ  ِمنْ  َلوُ  َما َلِرْزقُػَنا َىَذا ِإفَّ : }قاؿ - تعالى اهلل فإف
 .عنده ينتهي وآخر فراغ وال انقضاء، لو يكوف فبل ينفد، ال: أنو فاخبر
 والنار، الجنة فناء في ىنا والمقصود الموضع، ىذا غير في مبسوطة عليها والكبلـ األقواؿ، وىذه
 جهم، قوؿ ىو وإنما األئمة، وال السلف، من أحد عن يعرؼ لم الجنة بفناء القوؿ أف تبين فقد

 .ونقبل عقبل، فساده عرؼ وقد ونحوه،
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 عن معروؼ ذلك في والنزاع والخلف السلف عن معروفاف قوالف ففيها: النار بفناء القوؿ وأما
 .بعدىم ومن التابعين،

 إليو ينتهي حد لو عذابهم إف: يقولوف الذين فإف يدخلها، من عذاب دواـ في المأخذين أحد وىذا
 فبل منها، يخرجوف إنهم: يقولوف وقد تفنى، قد إنها: يقولوف قد الجنة نعيم كدواـ بدائم، ليس
 غير على فيها العذاب بقاء مع يخرجوف أنهم بذلك يريدوا لم إنهم: يقاؿ قد لكن أحد، فيها يبقى
 .فنائها معنى ىو وىذا عذابها، يفنى بل أحد،

 ".وغيرىم الخدري سعيد وأبي ىريرة وأبي مسعود، ابن عمر، عن القوؿ ىذا نقل وقد"
 أنا: قاؿ المشهور، تفسيره في - الحديث علماء أجل من وىو - حميد بن عبد روى وقد

 لبث لو: "عمر قاؿ: قاؿ البصري، الحسن عن ثابت، عن سلمة، بن حماد أنا حرب، بن سليماف
 ".فيو يخرجوف يـو ذلك على لهم لكاف عالج، رمل كقدر النار في النار أىل

 الخطاب بن عمر أف الحسن، عن حميد، عن سلمة، بن حماد عن منهاؿ، بن حجاج أنبأ: وقاؿ
 في ذلك ذكر ".فيو يخرجوف يـو لهم لكاف عالج، رمل عدد النار في النار أىل لبث لو: "قاؿ

 الحديث علماء من الكبير الشيخ مثل أف يبين وىذا {َأْحَقاباً  ِفيَها البِِثينَ : }تعالى قولو تفسير
 من ىو والذي حرب بن سليماف مثل والسنة الحديث، في األئمة ىؤالء مثل عن يروي والسنة

 جبللتو مع سلمة بن حماد عن كبلمهما في منهاؿ بن حجاج ومثل والحديث، السنة علماء أجل
 والذي والسنة، العلم، في جبللتو مع سلمة طريق من: وجهين من يروي والذي والسنة، العلم، في

 فسواء التابعين بعض من الحسن عن ىذا حميد طريق ومن ثابت، طريق من: وجهين من يروى
 العلماء ىؤالء بين متداوالً  الحديث ىذا مثل كاف يحفظ، لم أو عمر، عن ىذا حفظ قد ىذا كاف

 والمعتزلة، الخوارج، من السنة عن خرج من على ينكروف كانوا وىؤالء ينكرونو، ال األئمة
 .والجهمية والمرجئة،

 ".المبتدعة حلوؽ في الشجا ىي سلمة بن حماد أحاديث: "يقوؿ حنبل بن أحمد وكاف
 عندىم القوؿ ىذا كاف لو ىذا دوف ىو ما البدع من ينكروف الذين السنة أعبلـ أعظم من فهؤالء

 .الناس من طائفة يظنو كما واإلجماع، والسنة، للكتاب المخالفة البدع من
 األحقاب: قاؿ من قوؿ ليبين{ َأْحَقاباً  ِفيَها البِِثينَ : }تعالى قولو تفسير في ىذا ذكر حميد بن وعبد

 ومن عمر، قوؿ القوؿ، ىذا قاؿ من أنو ريب وال نفاذ، من مالو الذي كالرزؽ ليست ينفذ، أمد لها
 .أىلها ىم الذين النار أىل جنس بذاؾ أرادوا إنما عنو، نقلو
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 قدر فيها يلبثوف ال وأنهم منو، بخروجهم وغيرىم، ىؤالء، علم قد فأولئك بذنوب، أصيبوا قـو فأما
 .ذلك من قريبا وال عالج، رمل

 وكذلك عنو، ومسلم البخاري، ذكره وقد التوحيد، أىل في الشفاعة حديث يروي كاف والحسن
 ال عندىم فهذا وأمثالو، حرب، بن سليماف وكذلك بها، ويحدث يجمعها، كاف سلمة بن حماد
 النبي قاتل كما عداىم، بمن يختص بل بالموحدين، يختص ال النار أىل ولفظ ىذا، مثل فيو يقاؿ
: وقولو". يحيوف وال فيها، يموتوف ال فإنهم أىلها ىم الذين النار أىل أما: "وسلم عيو اهلل صلى

 .وينقطع وينفذ عذابها، يفنى أف بعد جهنم من يخرجوف أي منها، يخرجوف
 .وتعالى سبحانو اهلل أخبر كما جهنم في خالدوف ىم بل جهنم، يعني منها يخرجوف ال فهم
 يعدـ، ال العالم أف وذلك عذاب، فيها يبق لم الدنيا، تفنى كما وفنيت أجلها، انقضى إذا لكن

 إلى حاؿ من واستحالتها حالها، بتغير فناؤىا ولكن بالكلية تعدـ ال واألرض األرض، في وجهنم
َها َمنْ  ُكلُّ : }تعالى قاؿ كما حاؿ  قاؿ كما ويهلكوف، يموتوف، بل  يعدموف ال وىم ،{فَافٍ  َعَليػْ
َفدُ  ِعْندَُكمْ  َما: }تعالى  { .بَاؽٍ  اللَّوِ  ِعْندَ  َوَما يَػنػْ
 .حاؿ إلى حاؿ من انتقل بل يعدـ، بل يعدـ، لم كاف إف عنده، ما نفذ فقد الرجل أنفذه فإذا
 عامة منو ينقل مشهور، معروؼ وىو - عباس ابن عن" الوالبي طلحة أبي بن علي تفسير" وفي

 والبيهقي الدارمي، سعيد بن وعثماف حاتم، أبي وابن الطبري، جرير كابن يسندوف الذين المفسرين
 وابن كالماوردي، يسندوف ال والذين والبغوي، كالثعلبي، مجمبل، اإلسناد يذكروف والذين

 {.َعِليمٌ  َحِكيمٌ  رَبَّكَ  ِإفَّ  اللَّوُ  َشاءَ  َما ِإالَّ  ِفيَها َخاِلِدينَ  َمثْػَواُكمْ  النَّارُ : }قولو: قاؿ الجوزي،
 " .نارا وال جنة ينزلهم وال خلقو، في اهلل على يحكم أف ألحد ينبغي ال إنو اآلية ىذه وفي: "قاؿ
 ىؤالء أمر جعل تعالى اهلل أف :االستثناء ىذا في يتأوؿ كاف أنو عباس ابن عن وروي: "الطبري قاؿ
: قاؿ عباس، ابن عن علي، عن معاوية، ثنا اهلل عبد ثنا مشيئتو إلى إياىم عذابو مبلغ في القـو

 خلقو، في اهلل على يحكم أف ألحد ينبغي ال إنو: "اآلية ىذه في قاؿ{ ِفيَها َخاِلِدينَ  َمثْػَواُكمْ  النَّارُ }
 َويَػْوـَ : }قاؿ فإنو القبلة بأىل مختصا ليس اآلية ىذه في الوعيد وىذا ".نارا وال جنة ينزلهم وال

 اْسَتْمَتعَ  رَبػََّنا اأْلِْنسِ  ِمنَ  َأْولَِياُؤُىمْ  َوقَاؿَ  اأْلِْنسِ  ِمنَ  اْسَتْكثَػْرُتمْ  َقدِ  اْلِجنّْ  َمْعَشرَ  يَا َجِميعاً  َيْحُشُرُىمْ 
 رَبَّكَ  ِإفَّ  اللَّوُ  َشاءَ  َما ِإالَّ  ِفيَها َخاِلِدينَ  َمثْػَواُكمْ  النَّارُ  قَاؿَ  لََنا َأجَّْلتَ  الَِّذي َأَجَلَنا َوبَػَلْغَنا بِبَػْعضٍ  بَػْعُضَنا
 لفظ" اإلنس من فأولياؤىم{. َيْكِسُبوفَ  َكانُوا ِبَما بَػْعضاً  الظَّاِلِمينَ  بَػْعضَ  نُػَولّْي وََكَذِلكَ  َعِليٌم، َحِكيمٌ 
 .سلمينالم عصاة من بمواالتهم أحق فإنهم قطعا، الكفار فيو يدخل
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 الَِّذينَ  َعَلى ُسْلطَانُوُ  ِإنََّما يَػتَػوَكَُّلوَف، رَبِّْهمْ  َوَعَلى آَمُنوا الَِّذينَ  َعَلى ُسْلطَافٌ  َلوُ  لَْيسَ  ِإنَّوُ : }تعالى وقاؿ
 {.ُمْشرُِكوفَ  بِوِ  ُىمْ  َوالَِّذينَ  يَػتَػَولَّْونَوُ 

 {.يُػْؤِمُنوفَ  ال لِلَِّذينَ  َأْولَِياءَ  الشََّياِطينَ  َجَعْلَنا: }تعالى وقاؿ
 َوِإْخَوانُػُهمْ  ُمْبِصُروَف، ُىمْ  فَِإَذا َتذَكَُّروا الشَّْيطَافِ  ِمنَ  * طَاِئفٌ  َمسَُّهمْ  ِإَذا اتػََّقْوا الَِّذينَ  ِإفَّ : }تعالى وقاؿ

 {.يُػْقِصُروفَ  ال ثُمَّ  اْلَغيّْ  ِفي يَُمدُّونَػُهمْ 
 ُسْبَحاَنكَ  قَاُلوا يَػْعُبُدوفَ  َكانُوا ِإيَّاُكمْ  َأَىُؤالءِ  لِْلَمبلِئَكةِ  يَػُقوؿُ  ثُمَّ  َجِميعاً  َيْحُشُرُىمْ  َويَػْوـَ : }تعالى وقاؿ
 { .ُمْؤِمُنوفَ  بِِهمْ  َأْكثَػُرُىمْ  اْلِجنَّ  يَػْعُبُدوفَ  َكانُوا َبلْ  ُدونِِهمْ  ِمنْ  َولِيػَُّنا أَْنتَ 
 { .َبَدالً  لِلظَّاِلِمينَ  بِْئسَ  َعُدوّّ  َلُكمْ  َوُىمْ  ُدوِني ِمنْ  َأْولَِياءَ  َوُذرّْيػََّتوُ  فَػَتتَِّخُذونَوُ : }تعالى وقاؿ
 {.َضِعيفاً  َكافَ  الشَّْيطَافِ  َكْيدَ  ِإفَّ  الشَّْيطَافِ  َأْولَِياءَ  فَػَقاتُِلوا: }تعالى وقاؿ
 اللَّوِ  ِذْكرَ  فَأَْنَساُىمْ  الشَّْيطَافُ  َعَلْيِهمُ  اْسَتْحَوذَ : }وقاؿ الكفار، وىم الشيطاف، أولياء بقتاؿ فأمر

 {.اْلَخاِسُروفَ  ُىمُ  الشَّْيطَافِ  ِحْزبَ  ِإفَّ  َأال الشَّْيطَافِ  ِحْزبُ  ُأولَِئكَ 
{ َلُمْشرُِكوفَ  ِإنَُّكمْ  َأطَْعُتُموُىمْ  َوِإفْ  لُِيَجاِدُلوُكمْ  َأْولَِيائِِهمْ  ِإَلى لَُيوُحوفَ  الشََّياِطينَ  َوِإفَّ : }تعالى وقاؿ

 أولياء الكفار أف تبين وأمثالها فهذه ليجادلوكم، اإلنس من أوليائهم إلى يوحوف أنهم فأخبر
 بِبَػْعضٍ  بَػْعُضَنا اْسَتْمَتعَ  رَبػََّنا اأْلِْنسِ  ِمنَ  َأْولَِياُؤُىمْ  َوقَاؿَ : }قولو في بدخوؿ الناس أحق فهم الشياطين،

{ َعِليمٌ  َحِكيمٌ  رَبَّكَ  ِإفَّ  اللَّوُ  َشاءَ  َما ِإالَّ  ِفيَها َخاِلِدينَ  َمثْػَواُكمْ  النَّارُ  قَاؿَ  لََنا َأجَّْلتَ  الَِّذي َأَجَلَنا َوبَػَلْغَنا
 على يحكم أف ألحد ينبغي ال أنو تقتضي اآلية ىذه إف: "عباس ابن عن طلحة، أبي ابن قاؿ وقد
 وىذا عنهم، العذاب دفع عنده االستثناء ىذا أف على فدؿ" نارا وال جنة ينزلهم وال خلقو، في اهلل

 جنة ينزلهم وال خلقو في اهلل على يحكم فبل يتوقف، أف يجب اآلية ىذه ألجل وأنو اآلية، مدلوؿ
 قبل مقامهم مدة وإال العذاب، أنواع من اهلل شاء ما سوى يقوؿ من قوؿ يناقض وىذا ونارا،

 من وقوؿ فيها، يكونوا لم الدخوؿ قبل أنو معلـو ذلك فإف دخلوا، أف إلى بعثوا حين من الدخوؿ
 .الكفار تناوؿ في صريحة فإنها الجنة أىل في يقوؿ
 يسلموف وأنهم اهلل علم فيهم سبق قـو إلى يرجع االستثناء: "قاؿ عباس ابن أف البغوي، ذكر لكن

 الدنيا في أسلم من بذلك أريد فإف عباس، ابن عن ىذا نقل من يذكر ولم". النار من فيخرجوف
 بعضهم استمتع الذين والجن الشيطاف أولياء من كاف لمن ىو إنما الخطاب فإف كذلك، فليس
 قائل وكأف يسلم، وأنو اهلل، علم فيو سبق أسلم من وجميع المسلمين، جملة من وىؤالء ببعض

 أراد وإف القيامة، يـو لهم خطاب ىذا بل كذلك، وليس لؤلحياء، خطاب ىذا أف ظن القوؿ ىذا
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 عبد فعن موضع، غير في القرآف عليو دؿ ما خبلؼ وىذا منها، فيخرجوف جهنم في يسلموف أنهم
 أحقابا، فيها يلبثوف ما بعد وذلك أحد، فيها ليس زماف، جهنم على ليأتين: "قاؿ مسعود بن اهلل

 أال - ثبت إف - السنة أىل عند ومعناه: "البغوي قاؿ" ومثلو ىريرة أبي وعن الكفار، ىم وىؤالء
 " .اإليماف أىل من? أحد فيها يبقى

 في المذكوروف الكفار ىم وىؤالء أحقابا فيها يلبثوف ما بعد فإنهما ذلك، يريدا لم إنهما: فيقاؿ
 َوال بَػْرداً  ِفيَها َيُذوُقوفَ  ال َأْحَقاباً  ِفيَها البِِثينَ  َمآباً  لِلطَّاِغينَ  ِمْرَصاداً  َكاَنتْ  َجَهنَّمَ  ِإفَّ : }تعالى قولو

 وىذا{ ِكذَّاباً  بِآياتَِنا وََكذَّبُوا ِحَساباً  يَػْرُجوفَ  ال َكانُوا ِإنػَُّهمْ  ِوفَاقاً  َجَزاءً  َوَغسَّاقاً  َحِميماً  ِإالَّ  َشَراباً 
اباً } اهلل بآيات كذبوا الذين الوصف  نقبل أجد ولم بالمصدر، مؤكد تكذيب فهو تكذيبا، أي{ ِكذَّ
 ذبح حديث رويا ىما ىريرة وأبو سعيد أبو بل ذلك، يخالف الصحابة من أحد عن مشهورا
 نقل وقد قاال، ما النار فناء في قاال وغيرىما، التوحيد أىل وخروج الشفاعة، وأحاديث الموت،
 عدد النار في يلبثوف أنهم النار أىل علم لو: "قاؿ اهلل، عبد عن مرة، عن السدي، روى: البغوي
 محدود، بحد الحقب تقدير السلف من واحد غير عن استفاض وقد "لفرحوا الدنيا حصى

: تعالى قولو في قاؿ عباس ابن عن عطية، عن حاتم أبي ابن فروى حقب، جمع واألحقاب،
 ".سنين: "قاؿ{ َأْحَقاباً  ِفيَها البِِثينَ }

 سنة، ثمانوف: الحقب: قاؿ{ َأْحَقاباً  ِفيَها البِِثينَ : }قاؿ ىريرة أبي عن السماف، صالح أبي وعن
 .كلها كالدنيا منها اليـو سنة، كألف واليـو يوما، وستوف ثبلثمائة والسنة

 وذكواف، والضحاؾ، الهجري وىبلؿ العاص، بن عمرو بن اهلل عبد عن وروي حاتم، أبي ابن قاؿ
 .سنة ثمانوف: الحقب: قالوا أنهم ميموف بن وعمرو وقتادة، جبير، بن وسعيد والحسن،

 أعلم اهلل: فقاؿ{ َأْحَقاباً  ِفيَها البِِثينَ : }تعالى قولو عن سئل أنو البصري الحسن عن ىشاـ، وعن
 يـو كل سنة، ألف سبعوف: الواحد الحقب أف بلغنا ولكنو الخلود، إال عدد فيها فليس باألحقاب

 .تعدوف مما سنة كألف األياـ تلك من
 سبعوف: الواحد الحقب ولكن ىي? ما أحد يدري ال" األحقاب: "قاؿ الحسن عن ىشاـ، وعن
 ىي? ما يدري وال األحقاب، ما أعلم اهلل: وقولو تعدوف مما سنة كألف منها اليـو سنة، ألف

 نقلو ما ويؤيد لها، عدد ال أنو أحد كل لعلم لها عدد ال كانت ولو أعلم، اهلل عددا لها أف يقتضي
 أيضا، حق" الخلود إال عدد فيها ليس: "الحسن قوؿ تقدـ، كما الخطاب بن عمر عن الحسن،

 .بعضا بعضها يصدؽ الحسن فأقواؿ باقية، دامت ما منها يخرجوف ال فيها، خالدوف فإنهم
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 .اهلل أخبر كما حق فهو النار في خلودىم وأما
 سنة كل سنة، سبعوف حقب كل حقب، سبعمائة: "قاؿ{ َأْحَقاباً  ِفيَها البِِثينَ : }السُّدي وعن

 ".تعدوف مما سنة كألف يـو كل يوما، وستوف ثبلثمائة
 ".سنة أربعوف: الحقب: "قاؿ عمرو بن اهلل عبد وعن
: وغيره السدي قوؿ فعلى: قولين على محدودة? مقدرة ىي ىل األحقاب، في الناس تنازع وقد
 فيها يلبثوف أنهم المعنى: "الزجاج قاؿ لكن وغيره، الزجاج، قوؿ وىو مقدرة، محدودة، ىي

 بالحميم لعذابهم حدّ  األحقاب أف: وبيانو: "الزجاج قاؿ ".شرابا وال بردا فيها يذوقوف ال أحقابا،
 شاذ، الزجاج قالو الذي وىذا ".العذاب من ذلك بغير عذبوا األحقاب انقضت فإذا والغساؽ،

 يبقوف أنهم يقتضي ىذا فإف القرآف، عليو دؿ ما خبلؼ وىو واآلخروف، األولوف عليو ما خبلؼ
 البرد ذاقوا إذا ثم قطعا، باطل وىذا حينئذ، والشارب البرد يذوقوف ال ولكن فيها، األحقاب بعد

 ذلك? فيها معذبين يكونوف فكيف نعيم، فهذا والشارب
 ".التوحيد أىل في ىي: "وقيل منسوخة، اآلية ىذه: بعضهم وقاؿ
 العذاب مدة أف األحقاب لذكر ظن من الناس ومن" ".تفسيره" في عطية بن الحق عبد قاؿ

 وىي سنة ألف عشرة سبع الحقب: حياف بن مقاتل فقاؿ لذلك، التأويل فطلبوا وتتم، تنحصر
 .القوؿ ىذا فساد ذكرنا وقد: قاؿ{ َعَذاباً  ِإالَّ  نَزِيدَُكمْ  فَػَلنْ  َفُذوُقوا: }تعالى بقولو منسوخة

 من بعده فما ضعيف أيضا وىذا: قاؿ المؤمنين عصاة أحقابا باللبث الموصوؼ: آخروف وقاؿ
 .عليو يرد السورة

 يلبثوف: الحاؿ فهذه شرابا، وال بردا ذائقين غير{ َأْحَقاباً  ِفيَها البِِثينَ : }المعنى إنما: آخروف وقاؿ
 .جهنم أشربة يشربوف وىم سرمدا العذاب يبقى ثم أحقابا،
 تبعو حقب مضى كلما ألنو غاية، على يدؿ ال ىذا: ىؤالء وقاؿ مقدرة، غير إنها: الثاني والقوؿ
 ابن قوؿ ىذا غاية، على دؿ أحقاب خمسة أو أحقاب، عشرة فيها البثين: قاؿ أنو ولو حقب،

 .وغيره قتيبة
 يتصور والنار الجنة أىل زماف إف: وبيانو والجمهور قتيبة ابن قوؿ وىذا: الجوزي بن الفرج أبو قاؿ

 العدد تحت داخلة اهلل كلمات أف ىذا، ومثل ،{َوَعِشّياً  ُبْكَرةً : }تعالى كقولو العدد تحت دخولو
 يدخل وإنما العدد، تحت يدخل أف يمتنع نهاية ال فما ممنوع، ىذا: فيقاؿ نهاية، لها يكن لم وإف

 العدد تحت دخل أبعاضو من بعض أخذ إذا لكن المعدود، وىو محدود مقدار لو ما العدد تحت
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 النور على يزيد لهم يظهر بنور ذلك ويعرؼ الجنة، أياـ من يـو مقدار وىو والعشي، كالبكرة
 .ظلمة فيها ليس الجنة لكن الدنيا، ألىل الشمس تظهر كما والعشي، البكرة بو يعرفوف المعتاد،

 مثل أبعاضها من بعض العدد تحت منها يدخل إنما ممنوع العدد تحت داخلة اهلل كلمات: وقولو
 وما حد، ما فهو معدود بقدر عد وكلما معدودا يكوف كيف لو نهاية ال فيما وإال المنزلة، اآليات
 وال ذىنو في ال مقدار لو ليس يتناىى ال والذي حد، فلو العدد من وذىنو بلسانو اإلنساف يقدره

 .لسانو في
 ِلَما فَػعَّاؿٌ  رَبَّكَ  ِإفَّ  رَبُّكَ  َشاءَ  َما ِإالَّ } ،{َواأْلَْرضُ  السََّماَواتُ  َداَمتِ  َما ِفيَها َخاِلِدينَ : }تعالى وقولو
: يقوؿ نضرة أبا سمعت: قاؿ الجريري عن سليماف، بن جعفر عن ذكر: حاتم أبي ابن قاؿ{ يُرِيدُ 

 { .يُرِيدُ  ِلَما فَػعَّاؿٌ  رَبَّكَ  ِإفَّ : }اآلية ىذه إلى القرآف ينتهي
 فََأمَّا: }قولو في قتادة وعن الخدري، سعيد أبي عن البيهقي بكر وأبو الكرماني، حرب روى وقد

 َشاءَ  َما ِإالَّ  َواأْلَْرضُ  السََّماَواتُ  َداَمتِ  َما ِفيَها َخاِلِدينَ  َوَشِهيقٌ  زَِفيرٌ  ِفيَها َلُهمْ  النَّارِ  َفِفي َشُقوا الَِّذينَ 
 .وقعت ما على بتثنيتو أعلم واهلل{ رَبُّكَ 

 السََّماَواتُ  َداَمتِ  َما ِفيَها َخاِلِدينَ : }قولو في. زيد ابن نا وىب، ابن نا يونس، عن الطبري، وروى
رَ  َعطَاءً : }بلغ حتى فقرأ{ رَبُّكَ  َشاءَ  َما ِإالَّ  َواأْلَْرضُ   الجنة، ألىل شاء الذي فأخبرنا{ َمْجُذوذٍ  َغيػْ

رَ  َعطَاءً : }فقاؿ  .النار ألىل يشاء بالذي يخبرنا ولم{ َمْجُذوذٍ  َغيػْ
 .الخروج في يطعموف كانوا نزلت يـو اآلية ىذه عن{ . رَبُّكَ  َشاءَ  َما ِإالَّ : }السُّدي وعن
 سبحانو اهلل أخبرنا قد: قاؿ أنو زيد بن الرحمن عبد عن البغوي ذكر ،{أَبَداً  ِفيَها َخاِلِدينَ : }قولو

رَ  َعطَاءً : }فقاؿ الجنة، ألىل بالذي وتعالى  .النار ألىل يشاء بالذي يخبرنا ولم{ َمْجُذوذٍ  َغيػْ
 حرب روى ما مثل والتابعين الصحابة عن آثارا ذلك في والحديث السنة علماء روى وقد

 .ذلك في الصحابة عن وغيرىم الطبري جعفر وأبو البيهقي، بكر وأبو الكرماني،
 بالكتاب فنائها على فيحتج وحينئذ ،"الجرجير فيها ينبت أنو" فيو ذكر: للطبراني المسند وفي

 الصحابة أقواؿ وال سنة وال كتاب، معهم ليس ببقائها القائلين أف مع - الصحابة وأقواؿ والسنة،
-. 

 َخاِلِدينَ : }تعالى اهلل قوؿ عن إسحاؽ سألت: "الكرماني حرب قاؿ والبيهقي حرب، رواه ما منها
 في وعيد كل على اآلية ىذه أتت: قاؿ{ رَبُّكَ  َشاءَ  َما ِإالَّ  َواأْلَْرضُ  السََّماَواتُ  َداَمتِ  َما ِفيَها

 .القرآف
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 عن نضرة، أبو ثنا: أبي لي قاؿ: قاؿ سليماف، بن معتمر ثنا معاذ، بن اهلل عبيد ثنا: إسحاؽ قاؿ
 على تأتي اآلية ىذه: قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي أصحاب بعض أو سعيد، أبي أو جابر،
 في وعيد كل عنى: أبي قاؿ: المعتمر قاؿ{ يُرِيدُ  ِلَما فَػعَّاؿٌ  رَبَّكَ  ِإفَّ  رَبُّكَ  َشاءَ  َما ِإالَّ } كلو القرآف
 . القرآف

 ابن أنا الرزاؽ، عبد أنا يحيى، بن الحسن ثنا: قاؿ تفسيره في الطبري جرير بن جعفر أبو رواه
 هلل صلى النبي أصحاب من? رجل عن أو سعيد، أبي أو جابر، عن نضرة، أبي أبيو عن التيمي،

 على تأتي اآلية ىذه: قاؿ{  يُرِيدُ  ِلَما فَػعَّاؿٌ  رَبَّكَ  ِإفَّ  رَبُّكَ  َشاءَ  َما ِإالَّ : }سبحانو قولو في وسلم عليو
 . عليو تأتي{ ِفيَها َخاِلِدينَ : }القرآف في كاف حيث: فيقوؿ كلو، القرآف
 َداَمتِ  َما ِفيَها َخاِلِدينَ : }عباس ابن عن ذكره عمن المسيب، ابن عن حدثت جرير، ابن وقاؿ

 .تأكلهم أف النار يأمر: قاؿ وجل عز اهلل استثنى: قاؿ{ رَبُّكَ  َشاءَ  َما ِإالَّ  َواأْلَْرضُ  السََّماَواتُ 
 أحد، فيها ليس أبوابها تخفق زماف جهنم على ليأتين: "مسعود ابن وقاؿ: -أي الطبري– قاؿ

 " .أحقابا فيها يلبثوف ما بعد وذلك
 الدارين أسرع جهنم: "قاؿ الشعبي عن بياف، عن جرير، ثنا الرازي، حميد بن محمد ثنا وقاؿ

 ".خرابا وأسرعهما عمرانا،
 أبي عن شعبة، ثنا أبي، ثنا معاذ بن اهلل عبيد ثنا راىوية، بن إسحاؽ عن الكرماني، حرب وقاؿ
 فيو تصفق يـو جهنم على ليأتين: "قاؿ عمرو بن اهلل عبد عن يحدث ميموف بن عمرو سمع بلج،

 .أحقابا فيها يلبثوف بعدما وذلك ،"أحد ليس أبوابها،
 أبي وعن زرعة أبي عن أيوب بن يحيى عن شعبة، ثنا أبي، ثنا معاذ، بن اهلل عبيد ثنا إسحاؽ، وقاؿ

 َشُقوا الَِّذينَ  فََأمَّا: }وقرأ أحد، فيها يبقى ال يـو جهنم على سيأتي إنو: "أقوؿ الذي أما: قاؿ ىريرة،
 .اآلية{ النَّارِ  َفِفي
 .طرؽ أربع لهم النار، بدواـ قطعوا والذين: قلت

 السلف، بين فيو خبلؼ وال عليو، مجمع ىذا أف يعتقد الناس من كثيرا فإف اإلجماع ظن: أحدىا
 .البدع أىل أقواؿ من فهو حادث، خبلؼ فيو كاف وإف

 غير في أبدا النار في بخلودىم أخبر فإنو قطعية، داللة ذلك على دؿ قد القرآف أف: والثاني
 .القرآف من موضع
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 دوف النار من إيماف من ذرة مثاؿ قلبو في من بخروج أخبرت المستفيضة السنة أف: والثالث
 .يخرجوا لم فإنهم الكفار،
 بنص يحتجوف وال ضرورة بعده من وعلمناه ذلك، على وقفنا الرسوؿ: يقوؿ من قوؿ: والرابع
 على دؿ العقل أف فزعم بعضهم وشذ الخبر من إال نعلمو ال ىذا: يقولوف الناس وعامة معين،
 .الكفار خلود
، غير: أوال فهو اإلجماع فأما  فيها يظن قد نعم بإجماع، فيها يقطع ال المسائل ىذه فإف معلـو

 أحدا أعلم لم الساعة إلى بل وحديثا، قديماً  النزاع عرؼ وقد النزاع، يعرؼ أف قبل وذلك اإلجماع
 ىذا عنهم نقل التابعوف ولكن ذلك ضد عنهم المنقوؿ وإنما تفنى، ال إنها: قاؿ الصحابة من

 .وىذا
 ظاىر عليو يدؿ الذي بل تفنى، ال أنها على يدؿ ما القرآف في وليس عليو دؿ فالذي القرآف، وأما

 يطلبوف أنهم وأخبر موضع، غير في - وجل عز - اهلل أخبر كما أبدا، فيها خالدوف أنهم القرآف
 وأخبر ىذا، على وال ىذا إلى ال: يجابوف فبل العذاب، تخفيف ويطلبوف منها والخروج الموت،

ُهمْ  ُيَخفَّفُ  َوال فَػَيُموُتوا َعَلْيِهمْ  يُػْقَضى ال} أنهم وأخبر فيها، ماكثوف أنهم  {.َعَذاِبَها ِمنْ  َعنػْ
َها َأْخرِْجَنا رَبػََّنا} ،{ِفيَها َيْصَطرُِخوفَ  َوُىمْ : }تعالى وقاؿ  ِفيَها اْخَسُأوا قَاؿَ  ظَاِلُموفَ  فَِإنَّا ُعْدنَا فَِإفْ  ِمنػْ

 {.ُتَكلُّْموفِ  َوال
ُهمْ  يُػَفتػَّرُ  ال َخاِلُدوفَ  َجَهنَّمَ  َعَذابِ  ِفي اْلُمْجرِِمينَ  ِإفَّ : }تعالى وقاؿ  َوَما ُمْبِلُسوفَ  ِفيوِ  َوُىمْ  َعنػْ

َنا لِيَػْقضِ  َماِلكُ  يَا َونَاَدْوا الظَّاِلِمينَ  ُىمُ  َكانُوا َوَلِكنْ  ظََلْمَناُىمْ  نَ  َلَقدْ  َماِكُثوفَ  ِإنَُّكمْ  قَاؿَ  رَبُّكَ  َعَليػْ  اُكمْ ِجئػْ
 {.َكارُِىوفَ  لِْلَحقّْ  َأْكثَػرَُكمْ  َوَلِكنَّ  بِاْلَحقّْ 
َنا لِيَػْقضِ : }وقولو  .وغيرىما زيد وابن السدي: مثل المفسروف قاؿ وىكذا يميتنا،: أي{ رَبُّكَ  َعَليػْ
 سائر قاؿ وكذلك. الموت: ىاىنا القضاء: زيد ابن وقاؿ بالموت، علينا يقضي: السدي قاؿ

ُهمْ  ُيَخفَّفُ  َوال فَػَيُموُتوا َعَلْيِهمْ  يُػْقَضى ال: }تعالى كقولو وىذا المفسروف،  {.َعَذاِبَها ِمنْ  َعنػْ
{ اْلَقاِضَيةَ  َكاَنتِ  لَْيتَػَها يَا} تعالى قولو إلى{ ِبِشَماِلوِ  ِكَتابَوُ  ُأوِتيَ  َمنْ  َوَأمَّا: }تعالى قولو في الفراء وعن

 .وفرغ مضى قد الذي ىو المقتضى واألمر واإلتماـ، اإلكماؿ ىو القضاء أف وذلك
 رَبَُّكمْ  اْدُعوا َجَهنَّمَ  ِلَخَزنَةِ  النَّارِ  ِفي الَِّذينَ  َوقَاؿَ : }تعالى فقاؿ اإلنساف، حياة تنقضي وبالموت

 َوَما فَاْدُعوا قَاُلوا بَػَلى قَاُلوا بِاْلبَػيػَّْناتِ  ُرُسُلُكمْ  تَْأتِيُكمْ  َتكُ  َأَوَلمْ  قَاُلوا اْلَعَذابِ  ِمنَ  يَػْوماً  َعنَّا ُيَخفّْفْ 
 {.َضبلؿٍ  ِفي ِإالَّ  اْلَكاِفرِينَ  ُدَعاءُ 
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 َأْجَمِعينَ  َوالنَّاسِ  َواْلَمبلِئَكةِ  اللَّوِ  َلْعَنةُ  َعَلْيِهمْ  ُأولَِئكَ  ُكفَّارٌ  َوُىمْ  َوَماُتوا َكَفُروا الَِّذينَ  ِإفَّ : }تعالى وقاؿ
ُهمُ  ُيَخفَّفُ  ال ِفيَها َخاِلِدينَ   {.يُػْنَظُروفَ  ُىمْ  َوال اْلَعَذابُ  َعنػْ

ُهمْ  ُيَخفَّفُ  َوال فَػَيُموُتوا َعَلْيِهمْ  يُػْقَضى ال َجَهنَّمَ  نَارُ  َلُهمْ  َكَفُروا َوالَِّذينَ : }تعالى وقاؿ  َعَذاِبَها ِمنْ  َعنػْ
رَ  اِلحاً صَ  نَػْعَملْ  َأْخرِْجَنا رَبػََّنا ِفيَها َيْصَطرُِخوفَ  َوُىمْ  َكُفورٍ  ُكلَّ  َنْجِزي َكَذِلكَ   َأَوَلمْ  نَػْعَملُ  ُكنَّا الَِّذي َغيػْ
 {.َنِصيرٍ  ِمنْ  ِللظَّاِلِمينَ  َفَما َفُذوُقوا النَِّذيرُ  َوَجاءَُكمُ  َتذَكَّرَ  َمنْ  ِفيوِ  يَػَتذَكَّرُ  َما نُػَعمّْرُْكمْ 

 ِمنَ  َوَنُكوفَ  رَبػَّْنا بِآيَاتِ  نَُكذّْبَ  َوال نُػَردُّ  لَْيتَػَنا يَا فَػَقاُلوا النَّارِ  َعَلى ُوِقُفوا ِإذْ  تَػَرى َوَلوْ : }تعالى وقاؿ
 فهذه{ َلَكاِذبُوفَ  َوِإنػَُّهمْ  َعْنوُ  نُػُهوا ِلَما َلَعاُدوا رُدُّوا َوَلوْ  قَػْبلُ  ِمنْ  ُيْخُفوفَ  َكانُوا َما َلُهمْ  بََدا َبلْ  اْلُمْؤِمِنينَ 
 يسألوف وأنهم يحيوف، وال يموتوف ال جهنم في خالدوف أنهم تبين القرآف في وأمثالها النصوص

 .يجابوف فبل وىذا ىذا
 مع منها يخرجوف وال باقيا العذاب ذلك ماداـ - العذاب دار - جهنم في خلودىم يقتضي وىذا
 الشفاعة وغير بالشفاعة، منها يخرجوف ىؤالء فإف التوحيد، أىل يخرج كما عذابها، وبقاء بقائها

 على فيو لذي والعذاب الحبس بقاء مع العذاب فيو الذي الحبس من ناس يخرج كما بقائها، مع
 .يخرج لم من

 ":مسلم صحيح" الصحيح الحديث في وسلم عليو اهلل صلى النبي قاؿ وىكذا
 يموتوف ال فإنهم أىلها ىم الذين النار أىل أما: "قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي عن سعيد أبي عن
 أذف فحما كانوا إذا حتى إماتة اهلل فأماتهم بذنوبهم، النار أصابتهم ناس ولكن يحيوف، وال فيها

 عليهم أفيضوا الجنة أىل يا: قيل ثم الجنة، أنهار على فبثوا ضمائر ضبائر، بهم فجيء بالشفاعة،
 ".السيل حميل في تكوف الحبة نبات فينبتوف

 والشفاعة، الصراط، على المرور فيو الذي الطويل الحديث في ىريرة أبي عن" الصحيحين" وفي
 أىل من أراد من برحمتو يخرج أف فأراد العباد، بين القصاص من اهلل فرغ إذا حتى: "فيو وقاؿ
: يقوؿ ممن يرحمو، أف اهلل أراد ممن باهلل يشرؾ ال كاف من النار من يخرجوا أف المبلئكة أمر النار

 من فيخرجوف السجود، أثر إال آدـ ابن من النار وتأكل السجود، بأثر فيعرفونهم اهلل إال إلو ال
 ثم السيل، حميل في الحبة تنبت كما فيو فينبتوف الحياة، ماء عليهم فيصب امتحشوا، قد النار
 ثم النار، عن صرفو وذكر ،"النار على بوجهو مقبل رجل ويبقى العباد بين القصاص من اهلل يفرغ

 سعيد، أبو ورواه .معو مثلو تناه، ما يعطيو وانو الجنة، إدخالو ثم بابها، إلى ثم الجنة، إلى تقدمو
 ".أمثالو وعشرة: "وقاؿ
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 الذي فو النار، من المؤمن خلص إذا حتى: "قاؿ سعيد أبي حديث من" الصحيحين" في وكذلك
 الذين إلخوانهم القيامة يـو هلل المؤمنين من الحق استيفاء في هلل شدة منا بأشد أحد من بيده، نفي
 فتحـر عرفتوىم من أخرجوا: فيقوؿ ويحّجوف، ويصلوف معنا، يصموف كانوا ربنا: يقولوف النار في

 ركبتيو، وإلى ساقيو، نصف إلى النار أخذت وقد كثيرا، خلقا فيخرجوف النار على صورىم
 دينار مثقاؿ قلبو في وجدتهم فمن ارجعوا،: فيقوؿ بو، أمرتنا ممن أحد فيها بقي ما ربنا: فيقولوف

 قلبو في وجدتم فمن ارجعوا،: يقوؿ ثم: قاؿ أف إلى كثيرا، خلقا فيخرجوف فأخرجوه، خير من
 ".كثيرا خلقا فيخرجوف فأخرجوه، خير من ذرة مثقاؿ
 يَْظِلمُ  ال اللَّوَ  ِإفَّ : }شئتم إف فاقرءوا الحديث، بهذا تصدقوني لم إف: يقوؿ الخدري سعيد أبو وكاف

 {.َعِظيماً  َأْجراً  َلُدْنوُ  ِمنْ  َويُػْؤتِ  ُيَضاِعْفَها َحَسَنةً  َتكُ  َوِإفْ  َذرَّةٍ  ِمثْػَقاؿَ 
 الراحمين، أرحم إال يبق ولم المؤمنوف، وشفع النبيوف وشفعت المبلئكة، شفعت: اهلل فيقوؿ

 حميل في الحبة تخرج كما فيخرجوف الحياة، نهر: لو يقاؿ الجنة، أفواه في نهر في فيلقيهم
 الذين اهلل، عتقاء ىؤالء الجنة، أىل يعرفهم الخواتيم، قاربهم في كالؤلؤ فيخرجوف: قاؿ السبيل،
 فما الجنة، ادخلوا: يقوؿ ثم يقدموه، ثم قدموه، خير وال عملوه، عمل بغير الجنة اهلل أدخلهم
 أفضل عندي لكم: فيقوؿ العالمين، من أحدا تعط لم ما أعطيتنا ربنا: فيقولوف لكم، فهو رأيتموه

 بعده عليكم أسخط فبل رضاي،: فيقوؿ ىذا? من أفضل شيء وأي ربنا، يا: فيقولوف ىذا، من
 ".أبدا
 فيقبض شفاعتي، بقيت قد: الجبار فيقوؿ: "فيو قاؿ ،"خير من: "قولو بدؿ" إيماف من: "رواية وفي

: يقل ولم .الحديث... "  الجنة بأفواه نهر في فليقيهم امتشحوا قد أقواما فيخرج النار، من قبضة
 ".قط خيرا يعملوا لم"

 أىل آخر ألعلم إني: "قاؿ أنو وسلم عليو اهلل صلى النبي عن مسعود، ابن عن" الصحيحين" وفي
: اذىب: لو اهلل فيقوؿ حبوا، النار من يخرج رجل: الجنة دخوال الجنة وآخر منها، خروجا النار

 لك فإف اذىب،: لو اهلل فيقوؿ: - قاؿ أف إلى - مآلى أنها إليو فتخيل فيأتيها، الجنة، فادخل
 ".أمثالها وعشرة الدنيا، لك إف - أو - الدنيا أمثاؿ عشرة

 وىذا ".أضعافو وعشرة تمنيت، الذي لك: لو فيقاؿ فتمنى، تمن،: "لو فيقوؿ: لمسلم رواية وفي
 :وجهين من سعيد أبي حديث يوافق
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 حديث في األوؿ اللفظ في كما ،"أمثالها وعشرة الدنيا مثل: "جابر حديث من لمسلم وكذلك
 .مسعود ابن

 يخرج تعالى اهلل إف: "قاؿ وسلم عليو هلل صلى اهلل رسوؿ أف" الصحيحين" في جابر حديث وفي
 ".الجنة فيدخلهم النار، من ناسا
 اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ جابر حديث من ولمسلم ،"بالشفاعة النار من قوما يخرج اهلل إف: "رواية وفي

 يدخلوف حتى وجوىهم، دارات إال فيها يحترقوف النار من يخرجوف قوما إف: "وسلم عليو اهلل صلى
 ".الجنة

 بشفاعة النار قـو يخرج: "قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي عن حصين بن عمراف عن وللبخاري
 ".الجهنميين فيسموف الجنة، فيدخلوف وسلم عليو اهلل صلى محمد

" مسهم" ما بعد النار من قـو يخرج: "قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي عن أنس عن وللبخاري،
 ".الجهنميين فيسموف الجنة، فيدخلوف سفع، منها

 في أحاديث عدة منها كثير النار من فيخرج كثيرة النار من يخرج فيمن الشفاعة وأحاديث
 ".الصحيحين"

 اآلخرة، في قاؿ وسلم عليو هلل صلى وأنو مرة، بعد مرة الشفاعة فيو ذكر: أنس حديث وفي
 وجبللي، وعزني - وجل عز - اهلل فيقوؿ اهلل إال إلو ال: قاؿ فيمن لي ائذف رب، أي: فأقوؿ"

 " .اهلل إال إلو ال: قاؿ من منها ألخرجن وكبريائي، وعظمتي
 ".إليك أو لك، ذلك ليس: "لمسلم رواية وفي

 :وجوه فمن شرعا، فأما" وعقبل شرعا، والنار، الجنة، بقاء بين الفرؽ"
 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 وأما منها، يخرجوف ال الجنة أىل أف أخبر كما
 يخرجوف ال أىلها أف أخبر بل ذلك، ببقاء يخبر فلم وعذابها النار وأما منها، يخرجوف ال أىلها
 .منها

 .آيات عدة في بمؤيد ليس أنو على يدؿ بما أخبر أنو: الثاني
 .الدواـ على يدؿ شيء فيها يذكره لم النار أف: الثالث
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: وقولو{ اللَّوُ  َشاءَ  َما ِإالَّ  ِفيَها َخاِلِدينَ : }وقولو ،{َأْحَقاباً  ِفيَها البِِثينَ : }بقولو قيدىا النار إف: الرابع
 معلقة أو مؤقتة، قضية تقتضي آيات ثبلث فهذه ،{رَبُّكَ  َشاءَ  َما ِإالَّ  َواأْلَْرضُ  السََّماَواتُ  َداَمتِ  َما}

 .معلق وال بمؤقت ليس مطلق، دائم وذاؾ شرط، على
 أوال، النار دخل من ويدخلها لها اآلخرة في ينشأه من الجنة يدخل أنو ثبت قد أنو: الخامس
 أحد يعذب فبل النار وأما خيرا، يعمل لم من يدخلها الجنة أف فثبت اآلباء، بعمل األوالد ويدخلها
 .بهذه ىذه تقاس فبل بذنوبو،

 أَنَا أَنّْي ِعَباِدي نَػبّْئْ : }قاؿ وقد عذابو، من والنار ومغفرتو، رحمتو مقتضى من الجنة أف: السادس
 َغُفورٌ  اللَّوَ  َوَأفَّ  اْلِعَقابِ  َشِديدُ  اللَّوَ  َأفَّ  اْعَلُموا: }وقاؿ{ اأْلَلِيمُ  اْلَعَذابُ  ُىوَ  َعَذاِبي َوَأفَّ  الرَِّحيمُ  اْلَغُفورُ 
 {.رَِحيمٌ  َلَغُفورٌ  َوِإنَّوُ  اْلِعَقابِ  َلَسرِيعُ  رَبَّكَ : }وقاؿ {رَِحيمٌ 

 .وصفاتو أسمائو معاني بدواـ داومو فيجب ذاتو لواـز من ىي التي أسمائو موجب من فالنعيم
 السيما وغيرىا، الدنيا مثل انتهاء لو يكوف قد والمخلوؽ مخلوقاتو، من ىو فإنما العذاب وأما

 .بغيره تتعلق خلق مخلوؽ
 سبقت: "وقاؿ ،{الرَّْحَمةَ  نَػْفِسوِ  َعَلى َكَتبَ } وأنو شيء، كل وسعت رحمتو أف أخبر قد أنو: السابع
، وىذا، "غضبي رحمتي وغلبت" "غضبي رحمتي  لم لو، آخر ال عذاب قدر فإذا وإطبلؽ، عمـو

 .البتة رحمة ىناؾ يكن
 ذكر كما العامة، لحكمتو يخلق إنما والحكيم حكيم، أنو الواسعة رحمتو مع ثبت قد أنو: الثامن

 الدنيا في توجد ممكنا، ىذا كاف لحكمة يعذب من يعذب أنو قدر فإذا موضع غير في حكمتو
 من تطهير فيها عظيمة، حكم فيها المصائب من يقدره ما وكذلك حكمة، فيها الشرعية العقوبات
 ال طيبة والجنة عبرة، ففيها ولغيره، للفاعل المستقبل في عنها وزجر للنفوس، وتزكية الذنوب،
 الصراط من خبلصهم بعد يحسبوف إنهم: "الصحيح الحديث في قاؿ ولهذا طيب، إال يدخلها

 ".الجنة دخوؿ في لهم أذف ونقوا ىذبوا فإذا والنار، الجنة بين قنطرة على
 أف يصلح ال عنو نهيت لما لعادات العذاب قبل الدنيا إلى ردت التي الظالمة الشريرة والنفوس

 من نفوسهم يخلص عذابا بالنار عذبوا فإذا والشر، والظلم الكذب تنافي التي السبلـ دار تسكن
 يزوؿ شر فيو من وخلق الدنيا، تعذيب في يوجد كما الحكمة في معقوال ىذا كاف الشر ذلك

 في إال تكوف ال اآلخرة وفي الدنيا في الشر تعمل نفوس خلق وأما الحكمة، تماـ من بالتعذيب
 .غيره في يظهر ال ما والرحمة الحكمة مناقضة من فيو يظهر تناقض فهذا العذاب،
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 يشاء، ما يفعل بل: وقاؿ الراحمين، أرحم اهلل يكوف أف ينكر ذلك رأى لما الجهم كاف ولهذا
 علم لو ولكن ورحمة، حكمة الحقيقة في عندىم ليس وغيره، كاألشعري طريقتو سلكوا والذين
 بأنو فسروه حكيما، بكونو يقروا أف منهم طلب لما ولهذا الجانبين، أحد ترجح ال وإرادة وقدرة
 وعلم حكيم، رحيم أنو ثبت وإذا الحكمة، يقتضي ما الثبلثة من وليس مؤيد، أو قدير أو عليم

 .والحكمة الرحمة تقتضيو ما إثبات تعين الجهم قوؿ بطبلف
 ومن باطل، ورحمتو حكمتو في والنفاة المجبرة القدرية فقوؿ باطل، - أيضا - المعتزلة قالو وما

 فساد يستلـز البلـز وفساد قالوه، ما يستلـز ذلك فإف جهم، تأييد اعتقادىم غلظهم ما أعظم
،  .أعلم سبحانو واهلل الملزـو

 .الجنة بقاء آيات وأما
 .بدائم ليس والمنقطع دائم أنو فأخبر{ َوِظلَُّها َدائِمٌ  ُأُكُلَها: }تعالى قولو مثل: فاألوؿ
 .ينفد والمنقطع ،{نَػَفادٍ  ِمنْ  َلوُ  َما َلِرْزقُػَنا َىَذا ِإفَّ : }قولو مثل: والثاني

َفدُ  ِعْندَُكمْ  َما: }تعالى قولو: والثالث  ينفد الخير من الدنيا في ما أف فأخبر{ بَاؽٍ  اللَّوِ  ِعْندَ  َوَما يَػنػْ
 يكن ولم الدنيا، نعيم ينفد لكاف آخر النعيم من اهلل عند لما كاف فلو ينفد، ال باؽ اهلل عند وما

 .ينفد ال باقيا
رُ  َأْجرٌ  َلُهمْ  الصَّاِلَحاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا الَِّذينَ  ِإفَّ : }آيتين في تعالى قولو مثل: والرابع  ِإالَّ { }َمْمُنوفٍ  َغيػْ
رُ  َأْجرٌ  َلُهمْ  الصَّاِلَحاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا الَِّذينَ  رَ  أَلَْجراً  َلكَ  َوِإفَّ : }قاؿ كما{ َمْمُنوفٍ  َغيػْ  قاؿ{ َمْمُنوفٍ  َغيػْ
 وعن، مقطوع غير: قاؿ أنو عباس ابن عن وذكروا منقوص وال مقطوع، غير: المفسرين عامة

 َوِإفَّ : }قاؿ كما،  منقوص وال مقطوع غير: المفسرين عامة قاؿ  - أيضا - منقوص غير: مقاتل
رَ  أَلَْجراً  َلكَ   .اإلنساف عمر  يقطع ألنو المنوف، ومنو - قالوا{ َمْمُنوفٍ  َغيػْ

 نهاية ال ما بخبلؼ محسوب، مقدر ينتهي ما ألف ذلك، يوافق وىذا" مسحوب غير" مجاىد وعن
 .مسحوب غير فإنو لو

 ال ُقلْ  َأْسَلُموا َأفْ  َعَلْيكَ  يَُمنُّوفَ : }قولو جنس من عليهم ممنوف غير: فقاؿ الناس بعض شذ وقد
 {.ِلئْلِيَمافِ  َىَداُكمْ  َأفْ  َعَلْيُكمْ  يَُمنُّ  اللَّوُ  َبلِ  ِإْسبلَمُكمْ  َعَليَّ  َتُمنُّوا
 :لوجوه خطأ ىو والجمهور السلف ألقواؿ مخالفتو مع القوؿ وىذا
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: تعالى قاؿ الصالح والعمل باإليماف حتى علينا، بها أنعم نعمة بكل علينا يمن اهلل أف: أحدىا
يَمافِ  َىَداُكمْ  َأفْ  َعَلْيُكمْ  يَُمنُّ  اللَّوُ  َبلِ  ِإْسبلَمُكمْ  َعَليَّ  َتُمنُّوا ال ُقلْ  َأْسَلُموا َأفْ  َعَلْيكَ  يَُمنُّوفَ }  ِإفْ  ِلئْلِ

 {.َصاِدِقينَ  ُكْنُتمْ 
 ،{أَنْػُفِسِهمْ  ِمنْ  َرُسوالً  ِفيِهمْ  بَػَعثَ  ِإذْ  اْلُمْؤِمِنينَ  َعَلى اللَّوُ  َمنَّ  َلَقدْ : }تعالى وقاؿ
 ُكنَّا ِإنَّا قَاُلوا يَػَتَساَءُلوفَ  بَػْعضٍ  َعَلى بَػْعُضُهمْ  َوَأقْػَبلَ : }قولو في بو تعالى اهلل أخبر ما الجنة أىل وقاؿ
َنا اللَّوُ  َفَمنَّ  ُمْشِفِقينَ  َأْىِلَنا ِفي قَػْبلُ    ،{السَُّموـِ  َعَذابَ  َوَوقَانَا َعَليػْ

 ،{اللَّوُ  َىَدانَا َأفْ  َلْوال لِنَػْهَتِديَ  ُكنَّا َوَما ِلَهَذا َىَدانَا الَِّذي لِلَّوِ  اْلَحْمدُ : }قولهم وىذا
 عليو اهلل صلى النبي عن الصحيح في ثبت وقد ،{اْلُمْحَضرِينَ  ِمنَ  َلُكْنتُ  رَبّْي نِْعَمةُ  َوَلْوال: }وقولو
 إال أنا، وال: "قاؿ اهلل? رسوؿ يا أنت وال قالوا" الجنة بعملو منكم أحد يدخل لن: "قاؿ أنو وسلم

 ".وفضل منو برحمة اهلل يتغمدني أف
 ويأمرىم يذكروىا، أف ويأمرىم عباده، على ونعمو وإحسانو آالءه يذكر موضع غير في تعالى واهلل

 .يشكروىا أف
 المتصدؽ ألف{ َواأْلََذى بِاْلَمنّْ  َصَدقَاِتُكمْ  تُػْبِطُلوا ال: }تعالى بقولو بصدقتو يمن أف نهي قد والعبد

 وأجرا منفعة ذلك في لو أف لوال فإنو عليو، المتصدؽ إلى ال نفسو إلى أحسن إنما الحقيقة في
 بمحسن ليس سيدىم من يأخذىا بأجرة المماليك يخدـ كالذي فصار عليو، يتصدؽ لم وعوضا

 .إليهم
 اهلل يشكر أف وعليو نفسو إلى لئلحساف اهلل يسره بما عليو المنعم ىو اهلل المصدؽ فإف وأيضا
 فهو غايتو إلى نظر وإف خالقو، فاهلل الفعل إلى نظر فإف إليو، المحسن ىو اهلل أف ويرى تعالى

 أحسن واهلل نفسو، إلى المحسن فهو إليو المحسن إلى نظر وإف اهلل، من وعوضو جزاءه يطلب
 .لها ظالما ال نفسو إلى محسنا جعلو أف إليو

 بالنعمة، حقيقة عباده على المنعم ىو واهلل صدقتو، بو أبطل ظلما المخلوؽ على منو كاف فلهذا
 منو تفضل ذلك فكل الشكر بثواب بنعمتو، شاكرين وجعلهم شكره على أعانهم إذا عليها والشكر
 غيره من وال إليو المحسن من ال غيره، من يأخذه عوض ذلك على لو يكوف أف غير من وإحساف

 ألحد فما منو، الحكمة فتلك ويرضاىا، يحبها حكمة اإلنعاـ في لو كاف وإف حقيقة، المنعم فهو
 .شيء كمثلو ليس سبحانو وىو المحض الجواد وىو منة عليو
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 عصاة إال منها يخرج وال تبيد، وال تفنى ال النار أففي ىذه المسألة:  الصوابوالقوؿ 
 .خالدوف فيها فهم والملحدوف الكفرة أما الموحدين،

 رفع كتاب تحقيق مقدمة في األلباني عبلمةلل كبلـ ننقل المسألة الحق في ولتوضيح
قاؿ العبلمة األلباني  (ٜٗ - ٚص) النارللصنعاني بفناء القائلين أدلة إلبطاؿ األستار

 إلبطاؿ األستار رفع" اسم تحت الصنعاني اإلماـ رسالة على عيني وقعت :رحمو اهلل
 عدة فيو فإذا فطلبتو( ٜٕٔٙ) فيو الرسالة رقم مجموع في. ،"النار بفناء القائلين أدلة

 الصنعاني اإلماـ مؤلفها ألف واعية؛ دقيقة دراسة فدرستها منها، الثالثة ىذه رسائل
 إلى ميلهما القيم ابن وتلميذه تيمية ابن اإلسبلـ شيخ على فيها رد تعالى اهلل رحمو

                                                                                                                                                  

 يفرؽ بجواد? ليس أـ جواد ىو ىل ومقصود لحكمة يفعل ومن واإلحساف الجود في كبلـ وللناس
 ال من وبين المعاوضة، باب من جوده فيكوف غيره إلى فيحتاج غيره من عوضا يطلب من بين

 .الموضع ىذا غير في بسط قد كما وبالحكم بالنعم الجواد ىو بل غيره إلى يحتاج
ْنَسافَ  َخَلْقَنا َلَقدْ : }تعالى قاؿ لما وألنو  الَِّذينَ  ِإالَّ  َساِفِلينَ  َأْسَفلَ  رََدْدنَاهُ  ثُمَّ  تَػْقوِيمٍ  َأْحَسنِ  ِفي اأْلِ
 لم كذلك المؤمن كاف فلو النعمة، عنو تزوؿ المؤمنين غير أف وبين ،{الصَّاِلَحاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا
 .فرؽ بينهما يكن

رَ  عطَاءً : }الجنة نعيم في تعالى قولو مثل: الخامس  رَبَّكَ  إفَّ : }النار أىل عذاب وفي{ َمْجُذوذٍ  َغيػْ
 .- أيضا - مقطوع غير: واحد غير قاؿ{ يُرِيدُ  ِلَما فَػعَّاؿٌ 

 بالموت يؤتى" الصحيح الحديث في كما يموتوف ال والنار الجنة أىل أف أخبر قدر أنو: السادس
 النار أىل ويا فيها موت وال خلود الجنة، أىل يا: ويقاؿ والنار، الجنة بين فيذبح كبش، صورة في

 يكونوف دار من لهم بد فبل يموتوف ال كانوا فإذا فيو، ىو فيما خالد كل" فيها موت وال خلود
 ألم، أو لذة من يخلو ال والحي النعيم، دار إال يبق فلم الجنة دخوؿ بعد يعذبوا أف ومحاؿ فيها،
 على اهلل وصلى العالمين رب هلل والحمد...  آخرىا .ىػا.  الدائمة اللذة تعينت األلم انتفى فإذا

انهت رسالة شيخ اإلسبلـ. وانظر أيضا بحثا موسعا  الوكيل ونعم اهلل حسبنا وصحبو، وآلو محمد
 السابع الباب (ٖٛٛ-ٖ٘ٗفي ىذه المسألة لئلماـ ابن القيم في كتابو حادي اإلرواح )ص

 (.تبيد وال تفنى ال وأنها الجنة أبدية في) والستوف
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 متابعة وال مذىبية، عصبية غير من"  دقيق رصين علمي بأسلوب النار بفناء القوؿ
 .آخرىا في تعالى اهلل رحمو نفسو ىو قاؿ كما"  معتزلية وال أشعرية

 سلسلة"  في بإيجاز سنة عشرين من أكثر منذ ىذا قولهما لرد تعرضت كنت وقد
 فيو تخريجي بمناسبة( ٘ٚ - ٔٚ ص) منو الثاني المجلد في"  الضعيفة األحاديث

 من إليو ذىبا ما على ببعضها احتجا التي الموقوفة واآلثار المرفوعة األحاديث بعض
 النار أف وىو آخر قوالً  القيم البن وأف وضعفو وىاءىا ىناؾ وبينت النار، بفناء القوؿ

 وكنت والنار، الجنة بفناء قاؿ من على الرد في قاعدة تيمية البن وأف أبداً، تفنى ال
 الصنعاني بالمؤلف فإذا اآلخر، قولو في القيم ابن مع فيها يلتقي أنو يومئذ توىمت

 بفناء قاؿ من على الرد يعني إنما إليو المشار الرد أف القيم ابن عن نقلو بما يبين
 - تيمية ابن أعني - نفسو ىو وأنو النار، بفناء قاؿ من دوف الجهمية من فقط الجنة
 تحتها من تجري جنات ذلك بعد يدخلوف أىلها وأف بل فقط، ىذا وليس بفنائها يقوؿ

 لهذه القيم ابن عقدىا التي الثبلثة الفصوؿ في الوضوح كل واضح وذلك األنهار،
 ،(ٕٕٛ - ٚٙٔ/ ٕ" ) األفراح ببلد إلى األرواح حادي"  كتابو في الخطيرة المسألة

 فيها وأجرى وجلها، ودقها وقلها، وكثيرىا ورجلها، األدلة خيل من"  فيها حشد وقد
 قبيل كل واستنفر وقيل، قاؿ من عليو قدر ما بكل وأتى علمو، فيها ونشر قلمو،
 وابن تيمية، ابن على الوصف بهذا أضفى ولكنو اهلل، رحمو المؤلف قاؿ كما"  وجيل
 وبعض المسألة، ىذه في تيمية ابن رأي عرفنا طريقو من ألننا وأحرى بو أولى القيم
 كاف وإف وصياغتو القيم ابن من فهي وتكثيرىا المزعومة األدلة حشد وأما فيها، أقوالو
 إليو عزاه فما مجالسو، بعض في شيخو من جلو أو كلو ذلك تلقَّى أنو ينفي ال ذلك

 التنبيو على يأتي فيما جريت ولذلك فبل، يعزه لم وما ذلك، في األصل فهو صراحة
 وليس لقائلو، قوؿ كل يعزى أف العلم بركة من ألف صراحًة؛ إليو يعزه لم ما على

 .العلماء عند معروؼ ىو كما العكس
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"  كتابو في أيضاً  مطوالً  البحث لهذا تعرض اهلل رحمو القيم ابن أف ىذا؛ يؤيد مما وإف
"  في تراه كما"  الحادي"  في ما بنحو"  والمعطلة الجهمية على المرسلة الصواعق
 فيو يذكر فلم( ٜٖٕ - ٕٛٔ ص) الموصلي بن محمد للشيخ"  الصواعق مختصر

 أنو إال( ٕٗٙ - ٕٕ٘ ص" ) العليل شفاء"  في فعل رأيتو وكذلك مطلقًا، تيمية ابن
 :آخرىا في قاؿ

 عظيمة المسألة ىذه: لي فقاؿ روحو اهلل قدس اإلسبلـ شيخ عنها سألت وكنت"
 بن عبد تفسير في رأيت حتى زمن ذلك على ومضى بشيء، فيها يجب ولم كبيرة،
 إليو فأرسلت( الكتاب أوؿ في اآلتي عمر أثر يعني) اآلثار تلك بعض الكشي حميد

 لو قل: للرسوؿ وقلت الموضع، ذلك على وعلمت األخير مجلسو في وىو الكتاب
 اهلل رحمة المشهور مصنفو فيها فكتب ىو? ما يدرى وال عليو يشكل الموضع ىذا
 بو نقوؿ ال ولكن عنو، كلو تلقاه يكوف أف الممكن من أنو على يدؿ مما فهذا عليو

"  في تعالى اهلل رحمهما نفسو تيمية ابن كبلـ من أنو عليو ىو نص ما حدود في إال
 .وجد إف غيره في أو"  الحادي

 بخط ورقتين في صفحات ثبلث على اإلسبلمي المكتب مخطوطات في وقفت وقد
 من ىويتو عن يكشف لم الذي كاتبها نقلها عشر، الحادي القرف خطوط من لعلو

 .والنار الجنة بفناء قاؿ من على الرد في اهلل رحمو تيمية ابن رسالة
 مخطوطات دشت من الشاويش زىير المحقق أخي جمعها الثبلث الورقات وىذه
 :نصها وىذا( ٘٘ - ٖ٘) الصفحات في صورىا وانظر. عنده

 الرد في رسالة في - تعالى اهلل رحمو - تيمية بن أحمد العباس أبو اإلسبلـ شيخ قاؿ"
 :نصو ما والنار الجنة بفناء قاؿ من على

 ذلك في والنزاع والخلف السلف عن معروفاف قوالف ففيها النار بفناء القوؿ وأما" 
 .يدخلها من عذاب دواـ في المأخذين أحد وىذا بعدىم، ومن التابعين عن معروؼ
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 قد الجنة نعيم كدواـ بدائم ليس إليو ينتهي حد لو عذابهم أف: يقولوف الذين فإف
 .أحد فيها يبقى فبل منها يخرجوف إنهم: يقولوف وقد تفنى قد إنها: يقولوف

 غير على فيها العذاب بقاء مع يخرجوف أنهم بذلك يريدوا لم إنهم: يقاؿ قد لكن
 الخدري سعيد وأبي ىريرة وأبي مسعود وابن عمر عن القوؿ ىذا نقل وقد. أحد

 .عنهم اهلل رضي وغيرىم
: " قاؿ المشهور تفسيره في - الحديث علماء أجل من وىو - حميد بن عبد وروى
: قاؿ البصري الحسن عن ثابت عن سلمة بن حماد أخبرنا حرب بن سليماف أخبرنا

 يـو ذلك على لهم لكاف ٔعالج رمل كقدر النار في النار أىل لبث لو: "عمر قاؿ
 ".فيو يخرجوف

 بن عمر أف: الحسن عن حميد عن سلمة بن حماد عن منهاؿ بن حجاج أخبرنا: وقاؿ
 فيو يخرجوف يـو لهم لكاف عالج رمل عدد النار في النار أىل لبث لو: "قاؿ الخطاب

 (.فيها البثين): تعالى قولو تفسير في ذلك ذكر". 
 ىؤالء مثل عن يروي والسنة الحديث علماء من الكبير الشيخ ىذا مثل أف يبين وىذا

 السنة علماء أجل من ىو الذي حرب بن سليماف مثل والسنة الحديث في األئمة
 العلم في جبللتو مع - سلمة بن حماد عن كبلىما منهاؿ بن حجاج ومثل والحديث،

 الحسن عن ىذا حميد طريق ومن ثابت طريق من وجهين من يروي ،- والدين والسنة
 بن عمر عن يروى - زمانو في التابعين من بقي من أعلم أنو: يقاؿ الذي - البصري

 عن ىذا حفظ قد ىذا كاف سواء التابعين، بعض من الحسن سمعو وإنما الخطاب،
 ال األئمة العلماء ىؤالء بين متداوالً  الحديث ىذا مثل كاف يحفظو لم أو عمر

 والمعتزلة الخوارج من السنة عن خرج من على ينكروف كانوا وىؤالء ينكرونو،
 الشجا ىي سلمة بن حماد أحاديث: يقوؿ حنبل بن أحمد وكاف والجهمية، والمرجئة

 .المبتدعة حلوؽ في

                                                           

 .والقريات فيد بين لياؿ أربع مسيرة جداً  كثير رمل ىو ٔ
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 كاف لو ىذا دوف ىو ما البدع من ينكروف الذي السنة أىل أعبلـ أعظم من فهؤالء
 من طائفة يظنو كما واإلجماع والسنة للكتاب المخالفة البدع من عندىم القوؿ ىذا

 ليبين[ أحقابا فيها البثين: ]تعالى قولو تفسير في ىذا ذكر حميد بن وعبد الناس،
 ريب وال نفاد، من لو ما الذي كالرزؽ ليست تنفد أمد لها األحقاب إف: قاؿ من قوؿ

 ىم الذين النار أىل جنس بذاؾ أراد إنما عنو نقلو ومن عمر: القوؿ ىذا قاؿ من أف
 .أىلها
 ال وأنهم منها، بخروجهم وغيرىم ىؤالء علم قد فأولئك بذنوب أصيبوا قـو فأما

 حديث يروي كاف والحسن ذلك، من قريبا وال عالج رمل عدد قدر فيها يلبثوف
 كاف سلمة بن حماد وكذلك عنو ومسلم البخاري ذكره وقد التوحيد أىل في الشفاعة
 فيو يقاؿ ال عندىم فهذا وأمثالو حرب بن سليماف وكذلك بها الناس ويحدث يجمعها

 النبي قاؿ كما عداىم بمن يختص بل بالموحدين يختص ال النار أىل ولفظ ىذا مثل
 فيها يموتوف ال فإنهم أىلها ىم الذين النار أىل أما» :- وسلم وآلو عليو اهلل صلى -

 عذابها، يفنى أف بعد جهنم من يخرجوف أي" فيو يخرجوف: "وقولو ٔ«يحيوف وال
 لكن اهلل، أخبر كما جهنم في خالدوف ىم بل منها يخرجوف ال فهم وينقطع، وينفد

 يعدـ، ال العالم أف وذلك عذاب، فيها يبق فلم الدنيا تفنى كما وفنيت أجلها انقضى
 من واستحالتها حالها بتغير فناؤىا لكن بالكلية تعدـ ال واألرض األرض، في وجهنم

 ويهلكوف يموتوف بل يعدموف ال وىم{ فاف عليها من كل: }تعالى قاؿ حاؿ إلى حاؿ
 عنده ما نفد فقد الرجل أنفذه فإذا{ باؽ اهلل عند وما ينفد عندكم ما} تعالى قاؿ وكما
 :أيضاً  فيها وقاؿ. انتهى". حاؿ إلى حاؿ من انتقل بل يعدـ لم كاف وإف

 :وجوه فمن شرعاً  أما وشرعاً  عقبلً  والنار الجنة بقاء بين والفرؽ" 

                                                           

 مختصر وانطر(.ٔ٘٘ٔ" )الصحيحة األحاديث سلسلة"  في مخرج وىو وغيره مسلم أخرجو ٔ
 (.ٛٚ) رقم" مسلم صحيح
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 موضع غير في انقطاع وال لو نفاد ال وأنو ودوامو الجنة نعيم ببقاء أخبر اهلل أف: أحدىا
 يخبر فلم وعذابها النار أىل وأما منها، يخرجوف ال الجنة أىل أف أخبر كما كتابو، من

 .منها يخرجوف ال أىلها أف أخبر بل ذلك ببقاء
 .آيات عدة في بمؤبد ليس أنو على يدؿ بما أخبر أنو: الثاني

 .الدواـ على يدؿ مما شيء فيها يذكر لم النار أف: الثالث
 شاء ما إال فيها خالدين: }وقولو{ أحقابا فيها البثين: }بقولها قيدىا النار أف: والرابع

 ثبلث فهذه{ ربك شاء ما إال واألرض السماوات دامت ما فيها خالدين: }وقولو{ اهلل
 وال بمؤقت ليس مطلق دائم وذاؾ شرط على معلقة أو مؤقتة، قضية تقتضي آيات
 .معلق

ً، النار دخل من ويدخلها لها اهلل ينشئو من الجنة يدخل أنو ثبت قد: الخامس  أوالَّ
 فبل النار وأما خيرًا، يعمل لم من يدخلها الجنة أف فثبت اآلباء، بعمل األوالد ويدخلها

 .بهذه ىذه يقاس فبل بذنوبو إال أحد يعذب
 نَػبّْىءْ : }قاؿ وقد عذابو من والنار ومغفرتو رحمتو مقتضى من الجنة أف: السادس

 أف اعلموا: }تعالى وقاؿ{ األَلِيم اْلَعَذابُ  ُىوَ  َعَذاِبي َوَأفَّ  الرَِّحيم، اْلَغُفورُ  َأنَا َأنّْي ِعَباِدي
 وإنو العقاب لسريع ربك إف: }تعالى وقاؿ{ رحيم غفور اهلل وأف العقاب شديد اهلل

 بدواـ دوامو فيجب ذاتو لواـز من ىي التي أسمائو موجب من فالنعيم{ رحيم لغفور
 .وصفاتو أسمائو معاني

 وغيرىا، الدنيا مثل انتهاء لو يكوف قد والمخلوؽ مخلوقاتو من ىو فإنما العذاب وأما
 .بغيره يتعلق لحكمة خلق مخلوؽ سيما ال

 نفسو على كتب} وأنو شيء كل وسعت رحمتو أف أخبر قد أنو: السابع الوجو
 عمـو وىذا «غضبي رحمتي غلبت» و «غضبي رحمتي سبقت»: وقاؿ ،{الرحمة

 .البتة رحمة ىناؾ يكن لم لو آخر ال عذاب قدر فإذا وإطبلؽ،
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 حكمتو ذكر كما لحكمة يخلق إنما حكيم أنو الواسعة رحمتو مع ثبت قد أنو: الثامن
 في يوجد كما ممكناً  ىذا كاف لحكمة يعذب من يعذب أنو قدر فإذا موضع، غير في

 حكمة فيو المصائب من يقدره ما وكذلك حكمة، فيها الشرعية العقوبات الدنيا
 ولغيره للفاعل المستقبل في لها وزجر للنفوس، وتزكية الذنوب، من تطهير فيها عظيمة
: الصحيح الحديث في قاؿ ولهذا طيب إال يدخلها ال طيبة والجنة غيره، يجنبها

 ىذبوا فإذا والنار، الجنة بين قنطرة على الصراط من خلوصهم بعد يحبسوف إنهم»
 الدنيا إلى ردت لو التي الظالمة الشريرة والنفوس ٔ«الجنة دخوؿ في لهم أذف ونقوا
 الكذب تنافي التي السبلـ دار تسكن أف تصلح ال عنو نهيت لما لعادت العذاب قبل

 ىذا كاف الشر ذلك من نفوسهم يخلص عذاباً  بالنار ُعذبوا فإذا والشر، والظلم
 من بالتعذيب يزوؿ شر فيو من وخلق الدنيا تعذيب في يوجد كما الحكمة، في معقوالً 

 العذاب، في إال يكوف ال واآلخرة الدنيا في الشر تعمل نفوس خلق أما، الحكمة تماـ
 كاف ولهذا غيره، من يظهر ال ما والرحمة الحكمة مناقضة من فيو يظهر تناقض فهذا

. يشاء ما يفعل بل: وقاؿ الراحمين أرحم اهلل يكوف أف ينكر ذلك رأى لما الجهم من
 ورحمة، حكمة لو الحقيقة في عندىم ليس وغيره كاألشعري طريقتو سلكوا والذين

 يقروا أف منهم طلب لما ولهذا الجانبين، أحد ترجح ال وإرادة وقدرة علم لو لكن
 الحكمة، يقتضي ما الثبلثة من وليس يريد: يراد، قد إذ عليم، بأنو فرده حكيماً، بكونو
 الحكمة تقتضيو ما إثبات تعين الجهم قوؿ بطبلف وعلم رحيم حكيم أنو ثبت وإذا

 .والرحمة

                                                           

 - ٚ٘ٛ) عاصم أبي البن( السنة تخريج في الجنة ظبلؿ) في مخرج وىو وغيره البخاري رواه ٔ
ٛ٘ٛ.) 
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 باطل، ورحمتو حكمتو في والنفاة المجبرة القدرية فقوؿ باطل، أيضاً  المعتزلة قالو وما
 البلـز وفساد قالوه، ما يستلـز ذلك فإف جهنم تأبيد اعتقادىم غلَّطهم ما أعظم ومن

 .ٔانتهى" الملزـو فساد يستلـز
 فيها جاء فيما كبيراً  شبهاً  تيمية ابن رسالة عن المنقولة الصفحات ىذه في ترى وأنت

 ورد منو خبلصات المؤلف نقل الذي"  الحادي"  في القيم ابن بكبلـ األمور من
 المسائل من لكثير تعرضو وعدـ جهة، من والبسط اإليجاز حيث من فارؽ مع عليها،

 أف الجائز من أف: يقاؿ أف الممكن من كاف وإف أخرى، جهة من واألدلة واألحاديث
 الصفحات تلك كاتب ولكن"  رسالتو"  في أيضاً  لذلك تعرض قد تيمية ابن يكوف

 وقوؿ ،" النار بفناء القوؿ وأما: " تيمية ابن عن أولها في قولو عليو يدؿ كما اختصرىا
 الثالثة آخر في قاؿ وكذا( انتهى: )الثبلث من الثانية الصفحة ثلث آخر في الكاتب

 في محفوظة ىذه تيمية ابن رسالة أجد أف في كبيراً  أملي كاف ولقد أعلم، واهلل. أيضاً 
 خمس في قاسم بن الرحمن عبد بن محمد الشيخ جمعها التي"  الفتاوى مجموع" 

 لها تقليبي بعد منها شيء في أثرا لها أجد لم - األسف مع - ولكني مجلداً  وثبلثين
 أف ظني أقوى وكاف لها، الموضوعة التفصيلية بالفهارس ذلك على واالستعانة كلها،
 دوف ولكن( ٜٖٔ/ ٔ( )الفهرس) في الموضوع"  التخليد"  عنواف تحت يوردىا
 أشار أنو مع أرىا لم لكني فيها، االستثناء آيتي في"  ىود سورة تفسير"  في أو جدوى
/ ٘ٔ) إليو أشار الذي المكاف إلى رجعت فلما( ٜٕٔ/ ٔ) السورة فهرس في إليهما
 الذين حاؿ ذكر ثم: " بقولو اآليتين إلى تيمية ابن إشارة سوى فيو أجد لم( ٗٓٔ
 السورة، ىذه تفسير من( ٕٛٔ األنعاـ) آية في أو. . . " قاؿ ثم شقوا والذين سعدوا
[ أحقابا فيها البثين] آية( النبأ) تفسير في أو مطلقا، فيو لو وجود ال مما ولكنها
 في أنها( ٖ٘ٗ/ ٔ( )الفهرس) في أشار قد أنو إال قبلو، الذي في كالقوؿ فيو والقوؿ

/ ٛٔ) في واآلخر( ٜٚٔ - ٜٗٔ/ ٙٔ) في األوؿ"  المجموع"  من موضعين

                                                           

 .المخطوطة الثبلث الصفحات انتهت ىنا ٔ
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( ٜٚٔ ص) األوؿ الموضع في نعم مطلقاً  فيهما ذكر لآلية فليس ذلك ومع( ٖٚٓ
 تعالى قولو تفسير في ذلك ذكر النار، في الكفار بخلود يقوؿ أنو كبلمو ظاىر يدؿ ما

 النار؛ بفناء قولو ينافي ال ولكنو{. يحيى وال فيها يموت ال ثم(: }األعلى سورة) في
 بل بالخلود، الصريحة اآليات من بكثير فعل كما تفن لم ما: بقولو يقيده أف لو ألف

 .تعالى اهلل شاء إف الرسالة في عليو المؤلف رد مع ذلك سترى كما األبدي والخلود
 جاء فقد صراحة؛ تفنى ال النار وأف ذلك بخبلؼ صرح قد اآلخر الموضع في لكنو
 :نصو ما منو إليها المشار الصفحة في
: قاؿ أنو - وسلم وآلو عليو اهلل صلى - النبي عن مالك بن أنس حديث عن وسئل" 
 والقلم، واللوح، وسكانها، النار،: الفناء تذوؽ وال تفنى وال تموت ال سبعة" 

 ال? أـ صحيح الحديث ىذا فهل " والعرش والكرسي،
 - وسلم وآلو عليو اهلل صلى - النبي كبلـ من ليس اللفظ بهذا الخبر ىذا: فأجاب

 السنة أىل وسائر وأئمتها األمة سلف اتفق وقد. العلماء بعض كبلـ من ىو وإنما
 والعرض والنار كالجنة بالكلية يفنى وال يعدـ ال ما المخلوقات من أف على والجماعة

. . . المبتدعين الكبلـ أىل من طائفة إال المخلوقات جميع بفناء يقل ولم ذلك وغير
." 

 وأئمتها، األمة سلف يخالف ال أف وديناً  علماً  تيمية ابن دوف ىو بمن والظن: قلت
 من والتحذير منهجهم، على والسير اتباعهم، إلى الدعوة راية حامل وىو ال ولم

 شيء على اطلع من كل على ذلك يخفى ال كما سبيلهم، عن والخروج مخالفتهم،
 عن محفوظ ذكره ما معنى في والنص سيما ال علمو، من بطرؼ وتغذى كتبو، من

 عن حكى وقد"  الزنادقة على الرد"  كتابو آخر في ذكر فقد السنة إماـ أحمد اإلماـ
 بقاء في كثيرة آيات وذكر بشطريو عليهم فرده والنار الجنة بفناء قولهم الجهمية

 :النار بفناء قولهم رد في قاؿ ثم ودوامها، الجنة
 :فقاؿ النار أىل تعالى اهلل وذكر" 
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 (.ٖٙ:فاطر{ )عذابها من عنهم يخفف وال فيموتوا عليهم يقضى ال}
{ برحمتو اهلل ينالهم وال: }وقاؿ(. ٖٕ:العنكبوت{ )رحمتي من يئسوا أولئك: }وقاؿ

{ ماكثوف إنكم قاؿ ربك علينا ليقض مالك يا ونادوا: }وقاؿ( ٜٗ:األعراؼ)
( ٕٔ:إبراىيم{ )محيص من لنا ما صبرنا أـ أجزعنا علينا سواء: }وقاؿ( ٚٚ:الزخرؼ)

 جلودىم نضجت كلما: }وقاؿ( ٙ:البينة{ )البرية شر ىم أولئك فيها خالدين: }وقاؿ
 يخرجوا أف أرادوا كلما: }وقاؿ( ٙ٘:النساء{ )العذاب ليذوقوا غيرىا جلودا بدلناىم

 (.ٛ:الهمزة{ )مؤصدة عليهم إنها: }وقاؿ( ٖٓ:السجدة{ )فيها أعيدوا منها
 وعدـ النار بفناء القائلين على تعالى اهلل رحمو أحمد اإلماـ بو احتج مما كلو ىذا

 أنو( ٜٚ/ ٔ( )الشافية الكافية: )القيم ابن اإلماـ قصيدة شارح عنو نقل وقد دوامو
 خبلؼ قاؿ فمن الموت عليهن يكتب ولم للفناء ال للبقاء خلقتا والنار والجنة: " قاؿ

 اتفقت(: " ٖٛ/ ٗ" ) والنحل الملل"  في حـز ابن قوؿ ونحوه"  مبتدع فهو ذلك
 بن جهم إال لعذابها، وال للنار وال لنعيمها، وال للجنة فناء ال أنو: على كلها األمة فرؽ

 المكتب طبع بشرحها - ٕٓٗ ص" ) الطحاوية العقيدة"  وفي. . . " صفواف
 قد حـز ابن رأيت ثم"  تبيداف وال أبدا تفنياف ال مخلوقتاف والنار والجنة(: " اإلسبلمي

 النار وأف(: ". . . ٖٚٔ ص) فقاؿ" اإلجماع مراتب"  كتابو في أيضا المسألة أورد
 اإلسبلـ شيخ وأقره" نهاية ببل أبدا أىلها يفني وال تفنى ال أبداً، عذاب دار وأنها حق

 القوؿ ىذا أف العجيب ومن فيها تعقبو التي المسائل من لغيرىا خبلفا تيمية بن أحمد
 في كبلمو ظاىر عليو يدؿ كما اهلل، رحمو القيم ابن إليو ذىب مما ىو فنائها بعدـ
 :كتبو بعضو في بو صرح ما ذلك بل( صبيح طبعة - ٖٗ ص" ) الروح"  كتابو

 والباقوف الخلق...  من يعمها البقاء حكم ثمانية": " الشافية الكافية"  في قاؿ - ٔ
 اللوح كذا وأرواح وعجب...  وجنة ونار والكرسي العرش: ىي"العدـ حيز في

  .ٔوالقلم

                                                           

 (.ٜٙ/ ٔ" ) القيم ابن اإلماـ قصيدة شرح في القواعد وتصحيح المقاصد توضيح" ٔ
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"  كتابو في"  الضعيفة األحاديث سلسلة"  في عنو نقلتو كنت ما منو وأصرح - ٕ
 األقواؿ في الخبث دار فإنها النار وأما: "نصو ما قاؿ( ٕٙ ص" ) الصيب الوابل

 إلى بعضو الخبيث يجمع تعالى فاهلل الخبيثين، ودار والمشارب، والمآكل واألعماؿ
 أىلو مع جهنم في يجعلو ثم بعضو، على بعضو لتراكب الشيء يركم كما فيركمو بعض
 خبث، يشوبو ال طيب: طبقات ثبلث على الناس كاف ولما خبيث، إال فيها فليس

 :ثبلثة دورىم كانت وطيب، خبث فيهم وآخروف فيو، طيب ال وخبيث
 معو لمن ودار 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
 الجنة، فأدخلوا النار من أخرجوا جزائهم بقدر عذبوا إذا فإنهم أحد، الموحدين عصاة

 .المحض الخبث ودار المحض الطيب دار إال يبقى وال
 بأف"  العباد خير ىدى في المعاد زاد: " العظيم كتابو مقدمة في تصريحو - ٖ

 .الجنة عليو اهلل حـر وقد كاف كما خبيثاً  عاد منها أخرج ولو النار، تطهره ال المشرؾ
 (ٖٙ ص) الرسالة أوؿ في ذلك في كبلمو نص اهلل رحمو المؤلف وسيذكر

 قطعية األقل على ىي اهلل رحمو أحمد اإلماـ بها احتج التي اآليات بعض إف: قيل فإف
 من عنهم يخفف ال: }تعالى كقولو النار فناء وعدـ الكفار عذاب ديمومة في الداللة
 اآليات من ذلك وغير{ محيص من لنا ما: }وقولو{ ماكثوف إنكم: }وقولو{ عذابها

 الرسالة في ذكره سيأتي مما الفناء عدـ على داللتها عن وأخرجها القيم ابن تأولها التي
 ذلك، على قاطعة داللة تدؿ الصحيحة األحاديث بعض وكذلك عليو، المصنف ورد
 :بعضها اآلف أذكر أف من بأس وال

: وفيو - وسلم وآلو عليو اهلل صلى - النبي شفاعة في الطويل أنس حديث: األوؿ
 عليو وجب أي. القرآف حبسو من إال النار في يبقى فما الجنة فأدخلهم فأخرجهم»

 البن السنة تخريج في الجنة ظبلؿ» في مخرج وىو وغيرىما الشيخاف رواه. «الخلود
 (.ٓٔٛ - ٗٓٛ) «عاصم أبي
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 وسلم وآلو عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ الخدري سعيد أبي حديث: الثاني
-: 
 أصابتهم ٔناس ولكن يحيوف وال فيها يموتوف ال فإنهم أىلها ىم الذين النار أىل أما»

 أذف فحما كانوا إذا حتى إماتة تعالى اهلل فأماتهم بخطاياىم: قاؿ أو بذنوبهم النار
 سلسلة" في مخرج وىو وغيره( ٛٔٔ/ ٔ) مسلم أخرجو الحديث «. . .بالشفاعة

 وآلو عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ أف عنو رواية وفي(. ٔ٘٘ٔ" ) الصحيحة األحاديث
 صلى - النبي فقاؿ{ يحيى وال فيها يموت ال: }اآلية ىذه على فأتى خطب - وسلم

 فإف النار أىل من ليسوا الذين وأما»: قاؿ أنو إال نحوه فذكره: - وسلم وآلو عليو اهلل
"  في كما حاتم أبي رواية من تيمية ابن اإلسبلـ شيخ ذكرىا. «. . . .تميتهم النار

 (.ٜ٘ٔ/ ٙٔ" ) الفتاوى مجموع
 يحيى، وال النار في يموت ال الكافر أف للقرآف تبعا صرح أنو الحديث داللة ووجو
 قيل إف المتبادر ىو كما فيها بمن تفنى: يقاؿ أف فإما تفنى؛ النار بأف قيل فإذا

 في كما اآلية معنى ألف باطل، وكبلىما فيها، من دوف لوحدىا تفنى أو بفنائها،
 بل تنفعو، حياة يحيى وال فيستريح، يموت ال الكافر أف": " كثير ابن تفسير"

 فقد دونها حيي وإف واستراح، مات فقد معها الكافر فني فإف ،" عليو مضرة ىي
 الجنة يدخل بأنو القوؿ ذلك إلى انضم فإذا بداىة، باطل ىذا وكل أيضًا، منها استراح

 .أبطل فهو
 كابن الصحابة من جمع عن جاء وقد والنار الجنة بين الموت ذبح حديث: الثالث

 :منها حديثين فلنذكر وغيرىما"  الصحيحين"  في وغيرىم سعيد وأبي ىريرة وأبي عمر
 أىل اهلل يدخل»: قاؿ - وسلم وآلو عليو اهلل صلى - النبي أف عمر ابن عن: أحدىما

 ويا موت، ال الجنة أىل يا: فيقوؿ بينهم مؤذف يقـو ثم النار النار وأىل الجنة الجنة

                                                           

 في ليست فإنها فلتحذؼ( منكم) زيادة( ٚٛ - رقم) للمنذري"  مسلم مختصر"  في ىنا وقع ٔ
 .مسلم
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 ىريرة أبي عن: واآلخر. الشيخاف أخرجو «فيو ىو فيما خالد كل موت، ال النار أىل
 القيامة يـو بالموت يؤتى»: - وسلم وآلو عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ

 من يخرجوا أف وجلين خائفين فيطلعوف الجنة، أىل يا: فيقاؿ الصراط على فيوقف
 يخرجوا أف فرحين مستبشرين فيطلعوف النار أىل يا: يقاؿ ثم فيو، ىم الذي مكانهم

: قاؿ الموت، ىذا نعم: قالوا ىذا? تعرفوف ىل: فيقاؿ فيو، ىم الذي مكانهم من
 فيها موت ال تجدوف فيما خلود: كبلىما للفريقين يقاؿ ثم الصراط على فيذبح فيؤمر

( ٕٗٔٙ) حباف ابن وصححو المنذري قاؿ كما جيد بإسناد ماجو ابن أخرجو. «أبدا
 (.ٕٔٙ/ ٕ) وأحمد

 من كالجنة جعلها ألنو النار؛ فناء دعوى بطبلف على قاطعة داللة الحديث ففي: قلت
 أبداً  تفنى ال الجنة أف فكما األبد، إلى العذاب من فيو ىم فيما أىلها خلود حيث

 .تعالى اهلل شاء إف بين واضح ذلك وكل أبداً، تفنى ال النار فكذلك
 على الداللة في صريحة واألحاديث اآليات من تقدـ ما إف: فأقوؿ أعود ىذا بعد

 تلميذه لو وانتصر تيمية، ابن اإلسبلـ شيخ إليو ذىب فكيف النار، بفناء القوؿ بطبلف
 أنو ىو إنما عنهما الجواب من نفسي في أجد ما أحسن إف: فأقوؿ الجوزية? قيم ابن
 ذلك صح لو جميعاً  قدوتنا وىم ذلك، إلى ذىبوا قد الصحابة بعض أف توىما لما

 واقترف اهلل، رحمو الصنعاني المؤلف عند بيانو سيأتي كما يصح ولم ودرايةً  روايةً  عنهم
 على والشفقة{ جنتاف ربو مقاـ خاؼ ولمن} اهلل من عليهما الخوؼ غلبة ذلك مع

 منهم، للكفار حتى وشمولها رحمتو بسعة الشعور وغمرىما عذابو، من تعالى عباده
 تلك عن ذلك فأذىلهما ومفاىيمها، النصوص بعض ظواىر ذلك على وساعدىما

 ذلك إال ىذا في شبهاً  لهما أرى وما قبلهما، أحد يقل لم ما وقاال القاطعة، الداللة
 زعم تعذيبو على يقدر فبل ربو عن ليضل بالنار يحرقوه أف أىلو أوصى الذي المؤمن

 إذا: ألىلو قط حسنة يعمل لم رجل قاؿ»: - وسلم وآلو عليو اهلل صلى - قاؿ كما
 عليو اهلل قدر لئن فواهلل البحر، في ونصفو البر في نصفو اذروا ثم فحرقوه، مات
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 فأمر بو، أمرىم ما فعلوا الرجل مات فلما العالمين، من أحداً  يعذبو ال عذاباً  ليعذبنو
 من: قاؿ ىذا? فعلت لم: قاؿ ثم فيو ما فجمع البحر وأمر فيو، ما فجمع البر اهلل

 .«لو اهلل فغفر أعلم وأنت، رب يا خشيتك
 عند لفظو وىذا ىريرة أبو منهم الصحابة من جمع عن وغيرىما الشيخاف أخرجو
 (ٜٚ) التعليق في متواتر أنو وغيره يتيمة ابن عن وسيأتي( ٜٚ/ ٛ) مسلم
 يقيناً  معلومة وىي خلقو إعادة على تعالى قدرتو ربو من خوفو أنساه الرجل فهذا

 الذي يحيها قل. رميم وىي العظاـ يحيي من قاؿ خلقو ونسي مثبل لنا وضرب}
 من بو تيمية ابن أشبو فما( ٜٚ ٛٚ:يس{ )عليم خلق بكل وىو مرة أوؿ أنشأىا
 لو الحامل أف إال تفنى، ال باقية النار أف وىو أيضًا، يقيناً  المعلـو عن غفل أنو حيث
 ما دوف شيء كل وسعت وأنها وعفوه، ربو رحمة في البالغة ثقتو كاف إنما ذلك على

 بين بو عرؼ عليو اهلل جبلو رحيماً  وطبعاً  كريماً  خلقاً  منو ذلك ووافق استثناء،
 فبل: "مصر في الظالم سجنو من إليهم بو كتب مما ذلك على أدؿ وال أصحابو،

 كل أحللت قد فإني وعدوانو، ظلمو أو علي كذبو بسبب أحد من ينتصر أف أحب
 لنفسو، أحبو ما الخير من مؤمن لكل وأريد المسلمين، لكل الخير أحب وأنا مسلم

 وأنتم عليهم يتوب أف اهلل أسأؿ. . . جهتي من حل في فهم وظلموا كذبوا والذين
 (.ٙ٘ - ٘٘/ ٕٛ" ) الفتاوى مجموع"  انظر. . . ". خلقي من ىذا تعلموف
 فلم فيها النظر يمعن لم التي واألحاديث اآليات بعض ظواىر ذلك على وساعده

 لبو، بمجامع وأخذ نفسو، في القوؿ ذلك استقر حتى بها، استداللو خطأ لو يتبين
 المخالفة األدلة على الرد في ويتكلف يتوىمو دليل بكل لو ويحتج عنو يدافع فصار

 وماشطة تلميذه عليو وزاد بل ذلك في وتبعو عنو، المعروؼ خبلؼ ظاىراً  تكلفاً  لو
 .الجوزية قيم ابن - البعض ؿ يقو كما - كتبو
 البدع أىل على ينكرانو فيما سقطا قد أنهما المنصف المتجرد للباحث ليبدو حتى

 على وحملها الصريحة، داللتها عن بالنصوص واالبتعاد التأويل في الغلو من واألىواء
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 ٙٔٔ ص) ىذه"  الرسالة"  في مفصبل ذلك سترى كما أىوائهم، مع ويتفق يؤيد ما
 يفعل كما فيو لو مجاؿ ال فيما العقل تحكيم إلى بهما األمر بلغ حتى ،(ٕٕٔ -

 عليهم الرد - خيراً  اهلل جزاىما - القيم وابن تيمية ابن من تعلمنا وقد تمامًا، المعتزلة
 فإذا الكفار من والنجاسة الخبث آثار إلزالة سبب النار عذاب أف فزعما مثلو؛ في

 كما. الرحمة مقتضى ويبقى العذاب فيزوؿ األولى فطرتهم إلى عادوا منها تطهروا
 معي فتأمل. تيمية ابن كبلـ من نحوه ومضى القيم ابن عن نقبلً ( ٕٕٔ ص) سيأتي

 الخبائث تلك ذىاب يفترض فإنو تحتو، حقيقة ال خيالياِّ  خطابياِّ  كبلماً  تجده ذلك في
 فإف فيها، تكليف ال حيث اآلخرة الدار في وىم الكفار عن العذاب وزواؿ وتبلشيها،

 بأـ العذاب رأى حينما إليو وأناب ربو إلى تاب كافراً  تخيلنا لو أننا يقيناً  المعلـو من
 في وىو يتب لم وىو شيء ينفعو فكيف باإلجماع، شيئاً  ذلك يفيده ال أنو عينيو

 المسلمين، من أحد على ىذا مثل يخفى أف الكبر إلحدى إنها تاهلل محترؽ? العذاب
 علومهما بحر من نغترؼ دائماً  ونحن الهماـ القيم ابن وتلميذه اإلسبلـ بشيخ فكيف

 الناس فيو اختلف مما كثير في واألوىاـ، الشكوؾ إزالة في أدلتهما بنور ونستضيء
 تيمية البن فتوى ملخصاً  ىنا أذكر للحاؿ المناسب المثاؿ سبيل وعلى وحديثاً، قديماً 

 صح ىل: تعالى اهلل رحمو الشيخ سئل(: "ٕٖٗ/ ٗ" ) الفتاوى مجموع"  في جاءت
 على أسلما حتى أبويو لو أحيا تعالى اهلل أف - وسلم وآلو عليو اهلل صلى - النبي عن

 " ذلك? بعد ماتا ثم يديو
 أف على متفقوف الحديث أىل بل الحديث، أىل من أحد عن ذلك يصح لم: "فأجاب

 فبل المواضع ىذه وأمثاؿ مجاىيل، فيو بإسناد روي قد كاف وإف مختلق، كذب ذلك
 فإف العلم، أىل عليو نص كما كذباً، الموضوعات أظهر من أنو المعرفة أىل بين نزاع
 األمور أعظم من فإنو نقلو؛ على والدواعي الهمم تتوفر مما لكاف وقع لو ىذا مثل

 :وجهين من للعادة خرقا
 :الموتى إحياء جهة من - ٔ
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 الصحيحة والسنة الكتاب خبلؼ ىذا ثم الموت، بعد اإليماف جهة ومن - ٕ
 يتوبوف ثم بجهالة السوء يعملوف للذين اهلل على التوبة إنما: }تعالى اهلل قاؿ واإلجماع

 يعملوف للذين التوبة وليس. حكيما عليما اهلل وكاف عليهم اهلل يتوب فأولئك قريب من
 وىم يموتوف الذين وال اآلف تبت إني قاؿ الموت أحدىم حضر إذا حتى السيئات

: تعالى وقاؿ. كافراً  مات لمن توبة ال أنو تعالى اهلل فبين(. ٛٔ ٚٔ:النساء{ )كفار
 ىنالك وخسر عباده في خلت قد التي اهلل سنة بأسنا رأوا لما ينفعهم يك فلم}

 البأس رؤية بعد اإليماف ينفع ال أنو عباده في سنتو أف فأخبر( ٘ٛ:غافر{ )الكافروف
 " الموت? بعد فكيف

 بل عنو، نوىت الذي الذىوؿ لوال بنقيضو، يقوؿ أف يعقل كيف بهذا يفتي فمن: قلت
 (:ٖٔ ص) رسالتو من تقدـ فيما تيمية ابن فقاؿ ذلك على زاد إنو
 من ىو أين اهلل سبحاف ويا"!  البتة رحمة ىناؾ يكن لم لو آخر ال عذاب قدر ولو"

 الزكاة ويؤتوف يتقوف للذين فسأكتبها شيء كل وسعت ورحمتي: }تعالى قولو مثل
: - وسلم وآلو عليو اهلل صلى - وقولو( ٙ٘ٔ:األعراؼ{ )يؤمنوف بآياتنا ىم والذين

 فيها والهواـ، والبهائم واإلنس، الجن بين واحدة رحمة منها سأنزؿ رحمة، مائة هلل إف»
 وتسعين تسعاً  اهلل وأخر ولدىا، على الوحش تعطف وبها يتراحموف، وبها يتعاطفوف،

 وصححو، والحاكم أحمد، وكذا الشيخاف، أخرجو. «القيامة يـو عباده بها يرحم رحمة
 بعض ولو ،«القيامة يـو ألوليائو رحمة مائة فيكملها»: بلفظ ىريرة أبي عن طرؽ من

 فاآلية( ٖٗٙٔ رقم" ) الصحيحة األحاديث سلسلة"  في معو خرجتها الشواىد
 من يستحقونها للذين ىي إنما الرحمة أف في صريحاف الشريف والحديث الكريمة

 يرجو كما األمر وليس أحظى، بها كاف كلما أتقى هلل المؤمن كاف كلما المؤمنين،
 حين ربي رحمة لعل: البوصيري شاعرىم بقوؿ يترنموف الذين من المهابيل بعض

 والمؤمنوف: ]يقوؿ وربنا ىذا كيف القسم في العصياف حسب على تأتي...  يقسمها
 الصبلة ويقيموف المنكر عن وينهوف بالمعروؽ يأمروف بعض أولياء بعضهم والمؤمنات
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[ حكيم عزيز اهلل إف اهلل سيرحمهم أولئك ورسولو اهلل ويطعيوف الزكاة ويؤتوف
 أولئك اهلل سبيل في وجاىدوا ىاجروا والذين آمنوا الذين إف: }ويقوؿ( ٔٚ/التوبة)

 المبلئكة دعاء من كاف ولذلك( ٕٛٔ:البقرة{ )رحيم غفور واهلل اهلل رحمة يرجوف
 واتبعوا تابوا للذين فاغفر وعلما رحمة شيء كل وسعت ربنا: }العرش يحملوف الذين

 عذاب وتعالى تبارؾ اهلل وقاه من فكل(. ٚ:غافر{ )الجحيم عذاب وقهم سبيلك
 الذين فأما: }وجل عز قولو صريح ىو كما يومئذ، اهلل رحمة في منغمس فهو الجحيم
 الذين وأما. تكفروف كنتن بما العذاب فذقوا إيمانكم بعد أكفرت وجوىهم اسودت
 (.ٚٓٔو ٙٓٔ:عمراف آؿ{ )خالدوف فيها ىم اهلل رحمة ففي وجوىهم ابيضت
 فكأف ،" البتة رحمة ىناؾ يكن لم لو آخر ال عذاب قدر ولو»: تيمية ابن يقوؿ فكيف
 أكبر من ىذا أليس الطاغين، المعاندين للكفار بشمولها إال تتحقق ال عنده الرحمة
 المسألة ىذه في الصواب عن تبعو ومن ىو وبعده تيمية ابن خطأ على األدلة

 .اللهم فغفرانك الخطيرة?
 وتضلعو والسنة، الكتاب دراسة في توسعو وقبل للعلم، طلبو إباف منو كاف ذلك ولعل

 القائل الصوفي عربي بابن الظن يحسن كاف الذي الوقت في الشرعية األدلة بمعرفة
 كما بها يتلذذوف عذوبة إلى عليهم ينقلب بل يستمر، ال النار في الكفار عذاب بأف
 ىو بذلك تحدث كما عنو رجع حالو لو تبين فلما( ٛٙٔ/ ٕ" ) األرواح حادي"  في

 (:٘ٙٗ - ٗٙٗ/ ٕ" ) الفتاوى مجموع"  في كما فقاؿ نفسو
 الفوائد من كتبو في رأيت لما ويعظمو عربي بابن الظن يحسن ممن قديماً  كنت وإنما"

 ونحو" النجـو مطالع" و"  الفاخرة والدرة" "  الفتوحات"  من كثير في كبلمو مثل
 .«. . .ونحوه" الفصوص"  نطالع ولم مقصودة حقيقة على اطلعنا بعد نكن ولم ذلك،
 الخضر كاف لو» لحديث إبطالو مع والسبلـ الصبلة عليو الخضر بحياة جزمو ومثلو

 صلى - بالنبي اجتمع أنو وغيره الشافعي مسند"  في المروي بل: وقولو «لزارني حياِّ 
 - وسلم وآلو عليو اهلل صلى - بالنبي يجتمع لم إنو قاؿ ومن ،- وسلم وآلو عليو اهلل
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/ ٗ( )المجموع) في نصفها تجد لو فتوى في ذلك لو ذكر ،ٔ" لو علم ال ما قاؿ فقد
 بموت يقوؿ أنو اهلل رحمو عنو المعروؼ فإف (.ٙٗ/ ٓٔ) انظر( ٖٓٗ - ٖٖٛ

 صرح وقد البخاري، كاإلماـ األئمة من كثير قوؿ ىو كما، السبلـ عليو الخضر
"  (:ٛٔ/ ٕٚ" ) المقدس بيت زيارة"  في فقاؿ وفتاويو رسائلو من كثير في بذلك

 وإال رأوه، الذي المسلمين على لبس جني ىو أحياناً  الخضر يروف الذي وكذلك
 اهلل رسوؿ عهده على حياِّ  كاف ولو مات، السبلـ عليو موسى مع كاف الذي فالخضر

 وآلو عليو اهلل صلى - النبي إلى يأتي أف عليو لوجب - وسلم وآلو عليو اهلل صلى -
 وال الخضر، رأى أنو الصحابة من أحد يذكر ولم. . . معو ويجاىد بو ويؤمن - وسلم

 وأجل أعلم كانوا الصحابة فإف ،- وسلم وآلو عليو اهلل صلى - النبي إلى أتى أنو
 . . . ".بعدىم ممن كثير على لبس ولكن عليهم، الشيطاف يلبس أف من قدراً 
 وأنو ميت، أنو المحققوف عليو الذي والصواب(: "ٓٓٔ/ ٕٚ) آخر موضع في وقاؿ

 - وسلم وآلو عليو اهلل صلى - النبي زمن في موجوداً  كاف ولو اإلسبلـ، يدرؾ لم
 النبي يذكر لم فكيف دائماً  حياً  الخضر كاف وإذا. . . معو ويجاىد بو يؤمن أف لوجب

 " الراشدين? خلفاؤه وال أمتو بو أخبر وال قط، ذلك - وسلم وآلو عليو اهلل صلى -
 الذي ذا فمن عنو، اهلل رضي اليماف بن حذيفة سره ألمين ذلك ذكر وال حتى: قلت

 .عنهم اهلل رضي العظماء األجلة ىؤالء يعلم لم ما علمو أنو ذلك بعد يدعي
( ٜٕٗ/ ٔ) مثبلً  فانظر كثيرة أخرى مواطن في الخضر بموت تيمية ابن صرح وقد
 الخضر بحياة األولى فتواه أف على واضح دليل ذلك في أليس ،" المجموع"  من

 ىو كما موضوع وىو الشافعي بحديث لها احتج وقد سيما وال أمره أوؿ في كانت
 اهلل عبد بن القاسم فيو( ٕٗٓ٘) برقم"  الضعيفة األحاديث سلسلة"  في مبين

 ". الحديث ويضع يكذب كاف: " أحمد قاؿ العمري

                                                           

 الخضر ومجيء حولو الصحابة واجتماع - وسلم عليو اهلل صلى - النبي وفاة حديث إلى يشير ٔ
 (.ٕٗٓ٘" ) الضعيفة"  في خرجتو موضوع حديث وىو إياىم، وتعزيتو السبلـ عليو
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 الميتة، الفأرة مثل نجاسة فيو وقعت إذا ونحوه الزيت بنجاسة يفتي كاف أنو ذلك ومن
 جامدا كاف إف»: داود أبي حديث على منو اعتماداً  وغيره، الشافعي مذىب ىو كما

 .«تقربوه فبل مائعا كاف وإف سمنكم، وكلوا حولها وما فألقوىا
: القوؿ إلى عنو رجع ضعيف «تقربوه فبل مائعا كاف وإف»: فيو قولو أف لو تبين فلما
 في فقاؿ التغير، ىو إنما ذلك كل في العبرة وأف والجامد، المائع بين التفريق بعدـ
 :لو فتوى

 النبي كبلـ من ليست الزيادة ىذه بأف جازموف ونحن ولغيرنا لنا تبين الذي ىو وىذا" 
 بها نفتي كنا أف بعد بها اإلفتاء عن رجعنا فلذلك ،- وسلم وآلو عليو اهلل صلى -

/ ٕٔ" )الفتاوى مجموع" "  الباطل في التمادي من خير الحق إلى الرجوع فإف أواًل،
٘ٔ٘ - ٘ٔٙ)ٔ. 
 كما العلماء من قبلو من فيها قلد كاف التي المناسك أحكاـ بعض عن رجوعو ونحوه

 (.ٜٛ/ ٕٙ المجموع" ) منسكو" في قاؿ
 في يخطئ وأف المسائل، بعض في واحد قوؿ من أكثر لمثلو يكوف أف في غرابة وال

 بعد العلماء من أحد منها يخلو ال التي الطبيعية األمور من ذلك فإف آخر؛ بعض
 بو طاؿ كلما أحدىم أف المعلـو من فإف ،- وسلم وآلو عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ
 وىذا ونضجاً، معرفةً  بو ازداد كلما العمر، ذلك في بو وتقدـ العلم، طلب في الزمن

 األئمة بعض عن الواحدة المسألة في تروى التي األقواؿ كثرة في السبب ىو
 بينهم من الشافعي اإلماـ وتميز حنيفة، وأبا أحمد اإلمامين منهم وبخاصة المتبوعين،

 - العقيدة في األشاعرة إماـ - األشعري الحسن أبو وىذا والجديد، القديم بمذىبو
 المعتزلة، بتضليل وصرح ذلك عن رجع ثم عليو، يناظر عاماً  أربعين االعتزاؿ في نشأ

 (.ٕٚ/ ٗ" ) المجموع"  في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ كما عليهم، الرد في وبالغ

                                                           

 طبع( ٕٚ ص) الشاويش زىير تحقيق تيمية، ابن اإلسبلـ لشيخ"  الماردينية المسائل"  وانظر ٔ
 .اإلسبلمي المكتب
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 تقليده عن يوسف أبا نهى حين اهلل رحمو حنيفة أبو اإلماـ الحقيقة بهذه صرح وقد
 اليـو الرأي أرى قد فإني مني، تسمع ما كل تكتب ال يعقوب، يا ويحك: "لو فقاؿ

 ".غد بعد وأتركو غداً  الرأي وأرى غداً، وأتركو
 ذلك في وجرى تقليدىم، عن النهي في وغيرىم األربعة األئمة أقواؿ تتابعت ولذلك

 القيم وابن تيمية ابن أمثاؿ من المحققين العلماء من بعدىم جاء من كل سننهم على
 العلم من تبين ما كل في لنا خططوه الذي ىذا على أنا وجريت تعالى، اهلل رحمهما

 ". - وسلم وآلو عليو اهلل صلى - النبي صبلة صفة" مقدمة في موضحاً  تراه كما
 دين في أداري أو أباً، اهلل ذات في أحابي ال أف على يحملني الذي السبب ىو وىذا

 مع نداريو وال النار، بفناء قولو تيمية ابن اإلسبلـ شيخ على نرد ىنا فترانا أحداً، اهلل
 لما خبلفاً  ديننا، في نقلده ال أننا عن فضبلً  قلوبنا في وجبللتو نفوسنا، في عظمتو

 من كل قوؿ ونبذ تقليده، على إلمامهم إجبللهم يحملهم الذين المقلدة عامة عليو
 بديل ،- وسلم عليو اهلل صلى - محمداً  النبي ىو المخالف كاف ولو حتى خالف،

 إنهم بل الواجب ىو كما أحداً  ذلك في معو يشركوا وال قدوةً  وحده يتخذوه أف
 نعتبر أف لنا يحق أفبل"  :لو كتيب في اليـو أحدىم قاؿ كما ذلك بخبلؼ ليصرحوف

 لنا تعالى اهلل يسر الذي اإلماـ أقواؿ عند فنثبت( السلفيين يعني) غيرنا واقع من
 .ٔ" نشأتنا أوؿ منذ بو االقتداء

 بالذي أدنى ىو الذي أتستبدلوف: }الكريم القرآف في العالمين رب بقوؿ نقوؿ ونحن
 أسوة اهلل رسوؿ في لكم كاف لقد: ]وتعالى تبارؾ قولو من ىذا يا أنت فأين ?[خير ىو

 على توجب التي النصوص من ذلك وغير ?{اآلخر واليـو اهلل يرجو كاف لمن حسنة
 اهلل تحبوف كنتم إف قل} سواه دوف - وسلم وآلو عليو اهلل صلى - اتباعو مسلم كل

 {.نور من لو فما نورا لو اهلل يجعل لم من} ولكن{ اهلل يحببكم فاتبعوني

                                                           

 الحنفية عند األموات سماع عدـ في البينات اآليات" لكتاب الثالثة للطبعة مقدمتي انظر ٔ
 .اإلسبلمي المكتب ونشر بتحقيقي اآللوسي نعماف للشيخ" السادات
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 فماذا ،- وسلم وآلو عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ من المقلدة موقف ىذا كاف وإذا
 من كاف إذا سيما ال بو، االقتداء في المخلصين لو، المحبين من موقفهم يكوف

 عربي كابن العالمين؛ رب شرعة خالف من كل على بالرد المعروفين العاملين العلماء
 من غيرىم وعلى المخلوؽ، عين ىو الخالق وأف الوجود، بوحدة القائلين الفارض وابن

 اإلسبلـ شيخ وىو أال األناـ، من الهالكين وسائر والمقلدة، والمتصوفة الكبلـ علماء
 ال العداء، أشد يعادونو ومصر عصر كل في المقلدة نرى فإننا اهلل، رحمو تيمية ابن

 يصولوف تراىم فهناؾ ىذه، كمسألتنا العلماء فيو خالف قوؿ على لو عثروا إذا سيما
 كما يصرحوف، والضبلؿ وبالكفر بل يطعنوف، دينو وفي ينالوف، عرضو ومن ويجولوف،

، وغيرىما والحبشي الكوثري يفعل  غثاء ولكنهم كثيروف،- األسف مع - وىم اليـو
 أىوائهم، تحكيم إلى يعدلوف، عنو ىم بل يعملوف، ال بالقرآف ألنهم السيل؛ كغثاء

 ىو اعدلوا تعدلوا ال أف على قـو شنآف يجرمنكم وال: }تعالى قولو من ىم فأين وإال
 {.للتقوى أقرب
 والتضليل للتكفير غرضاً  اهلل رحمو اإلسبلـ شيخ يتخذوا أف شيء في العدؿ من فهل
 الذي مثبلً  عربي ابن حق في شفة ببنت ينبسوف وال األقاويل، من ونحوه ىذا لقولو

 المسلمين، خاصة من المؤلفة األلوؼ بسببو وىلك واألضاليل، بالكفريات الدنيا مؤل
 الشاسع البوف مع السبيل، سواء عن جميعا فضلُّوا المهابيل، عامتهم عن فضبلً 

 اإلسبلمية، العلـو في أثر وال ذكر لو ليس عربي فإف الرجلين؛ بين البلمع والفرؽ
 شهد الذي عليو، اهلل رحمة تيمية ابن اإلسبلـ لشيخ كما والفقو والحديث كالتفسير

 بحر من يغترفوف جميعاً  فهم، والبغيض والحبيب والبعيد، القريب علمو وغزارة بفضلو
"  :تعالى اهلل رحمو رضا رشيد محمد السيد قاؿ كما بحق فهو نصيب، بأوفى علومو

 وصل ما إنو فواهلل الجزاء، خير والمسلمين اإلسبلـ عن وجزاه اإلسبلـ شيخ اهلل رحم
 وحقيقة الدين، ىذا حقيقة بياف في: علمو من إلينا وصل ما منهم أحد علم من إلينا

 - رسولو وسنة اهلل كتاب من الصحيح للنقل وعلومو السليم العقل وموافقة عقائده،
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 الحجج من أوتي ما مثل أوتي منهم أحداً  نعرؼ ال بل ،- وسلم وآلو عليو اهلل صلى
 أو محاكاة دوف والتحقيق االستدالؿ مع بأنواعها، العقل وعلـو النقل علـو بين

 ".تقليد
 جماىير اليـو يقلدىم ممن المتقدمين األئمة بعض فهناؾ بعيداً، نذىب لنا وما

 ألدلة ذلك مخالفة مع ينقص، وال يزيد ال اإليماف أف إلى ذىب ممن المسلمين،
 في ومبسوط معروؼ ىو مما األمة، ىذه سلف وأقواؿ الصريحة والسنة الكتاب
 ابن وعن يقلدوف، لو وجمهورىم المقلدين بعض عنو يعتذر ذلك مع فلماذا محلو،
 واعتذروا واحداً، مساقاً  ساقوىما فهبلّ  واحد والحكم يعادوف، ولو بل يزورف، تيمية

 :الشاعر قاؿ كما األمر أـ األتقياء العلماء أفاضل من كونهما بجامع كليهما عنهما
 المساويا تبدي السخط عين ولكن كليلة عيب كل عن الرضا وعين

 يتذكروف، لعلهم للناس نضربها األمثاؿ ىي وإنما العلماء، عثرات يتبع بالذي ولست
 المقلدة حرمها التي تيمية ابن فضائل من فإف وإال يظلموف، وال تيمية ابن فينصفوف

 عما عفا اهلل ألف فيهم؛ التكلم وعن العلماء، زالت تتبع عن تحذيره وعمبلً  علماً 
/ ٕٖ" ) المجموع"  في الشطرنج تحريم في رسالتو آخر في فقاؿ فيو، أخطؤوا
 أىل في يتكلم أف لو ليس كما العلماء زالت يتبع أف ألحد وليس"  :نصو ما( ٜٖٕ
 كما أخطؤوا عما المؤمنين عن عفا تعالى اهلل فإف أىل؛ لو ىم بما إال واإليماف العلم
. رواه مسلم" فعلت قد: اهلل قاؿ{ أخطأنا أو نسينا إف تؤاخذنا ال ربنا: }تعالى قاؿ

 مخلوقاً  نطيع ال أف وأمرنا أولياء، دونو من نتبع وال ربنا، من إلينا أنزؿ ما نتبع أف وأمرنا
 لنا اغفر ربنا: }فنقوؿ باإليماف سبقونا الذين إلخواننا ونستغفر الخالق، معصية في

 كاف ما كل في المسلمين على واجب أمر وىذا، ٔ{باإليماف سبقونا الذين وإلخواننا
 المسلمين حقوؽ ونرعى ورسولو، هلل بالطاعة تعالى أمره ونعظم األمور، من ىذا يشبو

                                                           

 سبقونا الذين وإلخواننا لنا اغفر ربنا يقولوف بعدىم من جاؤوا والذين: ]ٓٔ اآلية الحشر سورة ٔ
 [.رحيم رؤوؼ إنك ربنا آمنوا للذين غبل قلوبنا في تجعل وال باإليماف
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 عدؿ فقد الطريقة ىذه عن عدؿ ومن ورسولو، اهلل أمر كما منهم العلم أىل سيما ال
 ما بغير والمؤمنات المؤمنين وآذى التقليد، في الهوى اتباع إلى الحجة اتباع عن

 أولياء من كاف اهلل عباد إلى وأحسن اهلل حرمات عظم ومن الظالمين، من فهو اكتسبوا
، {شهيد وىو السمع ألقى أو قلب لو كاف لمن لذكرى ذلك في إف". } المتقين اهلل
 آنفاً؛ ذكرنا ما على عبلوة النار بفناء لقولو تيمية ابن في الطعن توجيو يمنع مما وإف
 ال كنا وإذا عنو، بالنقل بيانو سبق كما فنائها عدـ وىو المسألة، في آخر قوالً  لو أف

 ىو بأنو الجـز من لو بد ال الطاعن أف البدىي فمن المتأخر ىو القولين أي نعلم
 بأف يقتضينا بو أُِمرنا الذي الظن حسن فإف نحن وأما القتاد، خرط ىذا ودوف األوؿ،

 غيره عن فضبلً  نفسو ىو نقلو الذي لئلجماع موافق ألنو اآلخر؛ القوؿ لعلو: نقوؿ
 الكافية"  قصيدتو في سبق كما أيضاً  نقلو القيم ابن أف ىذا يؤيده وقد تقدـ، كما

 ترجمو فقد حياتو آخر في عليو قرئت ألنها ذلك؛ على مات أنو فالظاىر"  الشافية
: فقاؿ بذلك يشعرنا ما آخرىا في وذكر"  طبقاتو"  في الحنبلي رجب ابن الحافظ

 النونية قصيدتو عليو وسمعت سنة من أزيد موتو قبل مجالسو والزمت(: " ٛٗٗ/ ٕ)
 ". وغيرىا تصانيفو من وأشياء السنة في الطويلة

 مغفور خطأ إنو: يقاؿ أف يمكن ما فأسوأ وإال هلل، فالحمد ىذا ظننا صح فإذا أقوؿ
 مأجور المجتهد أف ومعلـو منهما، صادؽ اجتهاد عن صدر ألنو تعالى؛ اهلل بإذف لهما
 فلو فأصاب فاجتهد الحاكم حكم إذا»: الصحيح الحديث في جاء كما أخطأ، ولو

 الخطأ أف األصوؿ في تقرر وقد عليو متفق. «واحد أجر فلو فأخطأ اجتهد وإذا أجراف
 كتبو من كثير في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ حققو كما العلمية المسائل في ولو مغفور

 العمل إلى الدعوة في الحسن والببلء الجهاد من لهما ما إلى باإلضافة ىذا، ٔوفتاويو
 المسلمين إلى اإلسبلـ وتقديم الضالة، والفرؽ المبتدعة على والرد والسنة بالكتاب

 من اإلسبلمي العالم في اليـو نراه ما وإف الصالح، السلف منهج على نقياِّ  صافياً 

                                                           

 (.ٖٙ - ٜٔ/ ٖٓو ٖٓٗ/ ٜٔ" ) الفتاوى) مجموع"  انظر ٔ
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 جزاىما وصبرىما جهادىما ثمار من ثمرة فهو سلفية سنية ودعوة وعلمية فكرية نهضة
 .خيراً  والمسلمين اإلسبلـ عن تعالى الو

 ال فإنو عليهما، الرد في يقصّْر لم أنو مع تعالى اهلل رحمو المصنف رأينا ولذلك
 أوؿ في وصفو فإنو تيمية، ابن الشيخ وبخاصة واإلكبار باإلجبلؿ مقروناً  إال يذكرىما
 آخر مكاف في ووصفو كثيراً  اللقب بهذا يذكره أو"  اإلسبلـ شيخ العبلمة"  بػ الكتاب

، في بتبحره(: "ٕٓٔ ص)  وصدؽ"  والخلف السلف أقواؿ على اطبلعو وسعة العلـو
 .ٔ" الفضل أىل الفضل لذوي الفضل يعرؼ إنما: " قاؿ من

 شيخ"  لقب إطبلؽ من نفوسهم تقزز المتعصبة المقلدة من كثيراً  ألف ىذا؛ أقوؿ
 المتعصب الحنفي البخاري العبلء أف حتى تعالى، اهلل رحمو تيمية ابن على"  اإلسبلـ

 الدمشقي الدين ناصر ابن الحافظ الرد أحسن عليو رد وقد بو، يلقبو من كفر
 شيخ) تيمية ابن سمى من بأف زعم من على الوافر الرد"  القيم كتابو في الشافعي
 مختلف من المشهورين العلماء كبار من المائة نحو فيو ذكر ،" كافر( اإلسبلـ

 والتعليق بتحقيقو قاـ وقد(. اإلسبلـ شيخ: )يلقبو تيميو ابن يلقب وكلهم المذاىب
 الجزاء خير اهلل جزاه اإلسبلمي المكتب صاحب الشاويش زىير األستاذ أخونا عليها
 .القيم جهده على
 لم اليـو مستعمل ىو مما وغيره اللقب ىذا أف أعلم فأنا وإال للحقيقة، بياناً  ىذا أقوؿ
 في مبتذالً  صار وقد سيما وال االتباع، في كلو فالخير السلف، عند معروفاً  يكن

 ممن ىو بل عنده، علم ال من على ورياء نفاقاً  يطلقونو أنهم بحيث المتأخرة، العصور
 ".النفير في وال العير في ال:"الشهير المثل عليو يصدؽ

 اطلعنا فيما - أحداً  نر لم أننا تعالى اهلل رحمهما بالشيخين تعالى اهلل ألطاؼ من ولعل
 ال كونو مع فإنو مثبل الطحاوية العقيدة شارح فهذا بالفناء، القوؿ ذلك على تبعهما -

                                                           

 مبين ىو كما موضوع ىو بل يصح وال - وسلم عليو اهلل صلى - النبي إلى مرفوعا روى وقد ٔ
 (.ٕٕٖٚ" ) الضعيفة األحاديث سلسلة"  في عندي
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 ىذا أدلة ذكر ىهنا فإنو تعالى، اهلل رحمو تيمية ابن إليو ذىب عما فيو يخرج يكاد
 شيئاً  يرجح ولم القيم، ابن كبلـ من ملخصة وىي اآلخر القوؿ أدلة ذكر ثم القوؿ،
 تفنياف ال مخلوقتاف والنار والجنة: " المتقدـ الطحاوي قوؿ تحت ذلك ذكر منهما،

 ". تبيداف وال أبدا
 في المضية الدرة شرح"  كتابو في للموضوع تعرض رأيتو فقد السفاريني العبلمة وأما
 فإنو بمخالفتو، صرح ولكنو القيم، ابن بحث من طرفاً  فيو ونقل"  المرضية الفرؽ عقد
/ ٕ) قاؿ ثم المتقدـ الموت ذبح وحديث العذاب لدواـ المستلزمة اآليات بعض ذكر

 خلود الصحيحة واألخبار الصريحة اآليات من ذكرنا بما فثبت" (:ٖٕ٘ - ٖٕٗ
 أىل إجماع ىذا وعلى أليم، وعذاب نعيم من فيو بما كل مؤبداِّ، خلوداً  الدارين أىل

 ال الجنة أىل نعيم أف كما ينقطع ال الكفار عذاب أف فأجمعوا والجماعة، السنة
 توقيف"  سماىا رسالة الحنبلي الكرمي يوسف بن مرعي العبلمة ألف وقد ينقطع،

 فإنو اآللوسي نعماف الشيخ إليو ذىب ما وىذا ". الدارين أىل خلود على الفريقين
 - ٕٓٗ ص" ) األحمدين محاكمة في العينين جبلء"  كتابو في للمسألة تعرض
 ففيها النار أبدية وأما"  :وقاؿ النار أىل عذاب في السبعة األقواؿ فيو نقل( ٕٗٗ
 ". أيضا فنائها عدـ واألصح والخلف السلف عن معروفاف قوالف

 انتصر روحو تعالى اهلل قدس القيم ابن اإلماـ أف واعلم" :تيمية ابن قوؿ في قاؿ ثم
 ثم دليبًل، وعشرين خمسة وذكر جسيماً، ميبلً  إليو وماؿ عظيماً، انتصاراً  القوؿ لهذا
: قيل العظيمة? المسألة ىذه في قدمك انتهى أين إلى: قيل إف: وقاؿ القهقرى رجع
 بن علي المؤمنين أمير قدـ انتهى ىنا وإلى{ يريد لما فعاؿ ربك إف} تعالى قولو إلى
 يلقاه وما النار وأىل الجنة أىل دخوؿ ذكر حيث فيها ٔعنو اهلل رضي طالب أبي

 ىذه في ذكرناه وما: قاؿ ثم. يشاء ما ذلك بعد لك يفعل ثم: قاؿ وىؤالء ىؤالء

                                                           

 ابن ذكر وقد( ٕٕٛ/ ٕ" ) األرواح حادي"  من والتصويب. وجهو تعالى اهلل كـر: األصل ٔ
 (.ٕٗٙ ص" ) العليل شفاء"  في وأطوؿ الخاتمة ىذه نحو القيم
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 ومن مني فهو خطأ من كاف وما المناف، وىو سبحانو اهلل فمن صواب من المسألة
 ". منو بريئاف ورسولو واهلل الشيطاف،

 ليس ألنو عندي؛ نظر. . . " وقاؿ القهقرى رجع ثم: " القيم ابن في وقولو: قلت
 من حولو دندف بما يجـز لم أنو منو يؤخذ أف يمكن ما وغاية ذلك، في صريحاً 

 عليو الرد سترى مما عليها ورده المخالفين أدلة ومناقشة النار، بفناء للقوؿ االنتصار
 وإال إياه، ترجيحو إلى ميلو ينفي ال ذلك ولكن تعالى، اهلل شاء إف الكتاب في فيها

 في يقاؿ أف يليق ال مما وىذا{ أنكاثا قوة بعد من غزلها نقضت كالتي} دندنتو كانت
 أشرت التي"  العليل شفاء"  في للبحث خاتمتو أف ىذا ويؤيد يخفى، ال كما مثلو
 في وأنا(: "ٕٗٙ ص) خبلصتو ما قاؿ فإنو ذكرت ما على الداللة في أقوى آنفا إليها
 ذكر فإنو عنو اهلل رضي طالب أبي بن علي المؤمنين أمير قوؿ على المسألة ىذه

 بما اهلل عن خبر اهلل بدواـ دائم وعذابها النار بأف والقوؿ. . . الجنة أىل دخوؿ
 علم، بغير عليو قوال كاف وإال بذلك، نفسو عن لخبره مطابقا يكن لم فإف يفعلو،

 ". أعلم واهلل. ذلك تفهم ال والنصوص
 النار، ببقاء القوؿ يختار ال بأنو منو صريح"  ذلك تفهم ال والنصوص: " فقولو: قلت
 دليل لديو ليس أنو يشعر ألنو بذلك يقطع ال أنو غير بفنائها، القوؿ إلى يميل إذف فهو

 ىو كما والرد لؤلخذ مجاالً  فيها ترؾ ولذلك واستنباطو، فهمو ىو وإنما فيو، قاطع
 ىذا مثل في سيما ال اآلخرين، على رأيهم يفرضوف ال الذين المنصفين العلماء شأف

"  في بحثو خاتمة في قولو ذلك يؤكد ومما خبلفو على العلماء أجمع الذي الفهم
 بين واجمع النظر، من حقو وأعطو التأمل، حق الوجو ىذا فتأمل". . .  ": الصواعق

 قالو وما رسولو، وكبلـ اهلل كبلـ عليو دؿ وما وصفاتو، أسمائو معاني وبين ذلك
 لك أسفر فإف اإلنكار، إلى وال علم، ببل القوؿ إلى تبادر وال بعدىم، ومن الصحابة

{ يريد لما فعاؿ ربك إف} بقولو إليو اهلل رده ما إلى الحكم فرد وإال الصواب، صبح
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 الجنة الجنة أىل دخوؿ ذكر وقد عنو، اهلل رضي طالب أبي ابن علي بقوؿ وتمسك
 ".يشاء ما ذلك بعد اهلل ويفعل: قاؿ ثم حالهما ووصف النار النار وأىل

 إلى ينهي أف الصواب يتبين لم من فيو يأمر أنو النص ىذا في أالحظ ولكني
 في إليو ىو انتهى ما وذلك المذكور علي وقوؿ{ يريد لما فعاؿ ربك إف: }تعالى قولو

 ". الحادي"  خاتمة
 الصواب لو يتبين لم الطويلة المناقشة تلك بعد نفسو القيم ابن أف ذلك يعني فهل

 المسألة ىذه مثل في التردد ىو أـ الصواب، لو يتبين لم من بو أمر ما إلى فانتهى
 في نفسو يدخل وال العلماء، وقف حيث فيها يقف أف بو األولى كاف التي الخطيرة
 يدخلها? أف البشري للعقل قبل ال مضايق

 مثل على يتجرأ كيف"  ذلك تفهم ال والنصوص: " المتقدـ قولو جدا واهلل ويؤسفني
 جـر فبل تقدـ، كما والسنة الكتاب من ذلك في قاطعة والنصوص القوؿ، ىذا

 ىذه في القيم ابن أصيب لقد: أقوؿ والحق فالحق األمة، مدلولها على أجمعت
 في واألىواء البدع أىل بها ابتلي التي التأويل بآفة الشديد األسف مع المسألة
 ابن وشيخو ىو ذلك عليهم فرد والسنة، الكتاب نصوص عن بها خرجوا التي مقالتهم

 من وقعوا ما مثل في وقع بالو فما المعروفة، الكثيرة كتبهما في الرد أحسن تيمية
 .التأويل

 رمل عدد النار أىل لبث لو: " انقطاعو على عمر قوؿ تأويلهما في ٔأولو كاف ولقد
، الفناء على بو فاستدال".  فيو يخرجوف يـو لهم لكاف عالج  في صريح وىو المزعـو

 في وىي بالفناء اآلثار من كثيرا تأولوا وىكذا بو، يقوالف ال وىما النار، من الخروج
 .تعالى اهلل بإذف الكتاب في مفصبل ستراه كما الخروج

 الوالد ونقل(: " ٕٗٗ) ص"  األحمدين محاكمة"  في اآللوسي نعماف الشيخ قاؿ ثم
 اآلثار بعض ضعف أنو: الجوزي ابن الفهامة عن"  تفسيره"  في روحو تعالى اهلل قدس

                                                           

 كذا. ٔ
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 البعض وأوؿ: قاؿ ثم( ٔٛ ص) اآلتي عمرو ابن خبر ذكر ثم. " ذلك في الواردة
 :قاؿ بعضها أيضاً 

 والقواطع بالمخالف، عبرة ال المسلموف عليو أجمع مما الكفار خلود أف تعلم وأنت"
 ".األخبار ىذه من كثير منها واحداً  يقاـو وال تحصى، أف من أكثر
 الدين جماؿ الشيخ العبلمة عزاه ما يكوف أف لتمنيت بالتمني العلم كاف ولو: قلت

 محاسن" تفسيره في قاؿ فقد العلماء أوىاـ من ولكنها صحيحاً، القيم البن القاسمي
 (:ٕٗٓ٘ - ٖٕٓ٘/ ٙ" )التأويل

 كونو ومع"  األرواح حادي"  كتابو في القيم ابن اإلماـ َوَجوَّدَ  البحث بسط وقد"
 حيث يصححو لم دليبًل؛ وعشرين خمسة لو وذكر عظيماً  انتصاراً  القوؿ لهذا انتصر

. فنائها عدـ واألصح والخلف، السلف عن معروفاف قوالف ففيها النار أبدية وأما: قاؿ
 .انتهى." أيضاً 
 كما اآللوسي نعماف الشيخ كبلـ من ىو إنما. إلخ. . . " النار أبدية وأما: " فقولو
 كبلـ من أنو - الوعي من عليو كاف ما على - القاسمي الشيخ توىمو عنو نقلو تقدـ
 األوؿ، الوىم من نشأ آخر وىم فهو، " يصححو لم: " قاؿ عليو وبناء القيم ابن

 .يهم وال يسهو ال من فسبحاف
 الكفار، نار بفناء القوؿ إلى بميلو يقنع لم وعنو عنا اهلل عفا - القيم ابن إف ثم - ىذا

 أف اهلل رحمة في لهم طمع حتى الدار، تلك في األبدي العذاب من بو وتخلصهم
 بعض من لنا يظهر ما ذلك األنهار، تحتها من تجري جنات األبرار، منازؿ ينزلهم
 معقبا اهلل رحمو المؤلف عليو نبو مما وىو النار، بفناء للقوؿ تأييداً  ساقها التي األدلة
 اهلل ويدخل: يريد"  (:ٗٙ ص) فقاؿ"  عذابها ويزوؿ تفنى ثم: " القيم ابن قوؿ على
 ". ذكرىا التي األدلة من ستعرفو كما الجنة، الكفار من فيها كاف من

 (.ٕٓٔ ص) آخر مكاف في المعنى ىذا وأعاد
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 بالفناء كقولو واإلغراؽ الخطورة في ىو استظهرناه الذي ىذا أف فيو شك ال مما وإف
 ىو بل المسلمين من مطلقاً  بو قائل ال وألنو لو، كالثمرة ألنو منو؛ أخطر يكن لم إف
 كقولو الكفار على محرمة الجنة بأف القاطعة لؤلدلة بالضرورة الدين من المعلـو من

( ٕٚ:المائدة{ )النار ومأواه الجنة عليو اهلل حـر فقد باهلل يشرؾ من إنو: }تعالى
 وال السماء أبواب لهم تفتح ال عنها واستكبروا بآياتنا كذبوا الذين إف: }وقولو

 اهلل صلى - وكقولو( ٓٗ:األعراؼ{ )الخياط سم في الجمل يلج حتى الجنة يدخلوف
 إال الجنة يدخل ال إنو»: حنين يـو بو بالمناداة أمر الذي أمر الذي - وسلم وآلو عليو
 عمر عن مثلو ولو ىريرة أبي عن( ٗٚ/ ٔٓ) ومسلم البخاري أخرجو. «مسلمة نفس
. شئت إف( ٖٜٙ) «الغليل إرواء» فانظر شواىد ولو «المؤمنوف إال. . . » بلفظ

 لمن ذلك دوف ما ويغفر بو يشرؾ أف يغفر ال اهلل إف: }تعالى قولو ذلك في ويكفي
 (.ٛٗ:النساء{ )يشاء
 .العكس وعلى لو اهلل غفر فقد الجنة دخل من أف بالضرورة نعلم فإننا

 - ٙٚٗ/ ٗٔ" ) المجموع"  في لو بحث في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ ولذلك
: قاؿ ثم{ ". اهلل إال إلو ال} أىل وىم التوحيد أىل إال الجنة يدخل وال( " "ٚٚٗ

 الجنة يدخل فبل يعذبو ال أنو وكما رسواًل، إليو يبعث حتى أحدا اهلل يعذب ال ولكن"
  ".ربو عبادة عن مستكبر وال مشرؾ يدخلها وال مؤمنة، مسلمة نفس إال

 ما غير في بذلك صرح ممن ىو بل القيم، ابن على يخفى ال مما ىذا ومثل: قلت
 الشافي الدواء عن سأؿ لمن الكافي الجواب"  في مثبلً  يقوؿ فهو كتبو، من موضع

 ".مشرؾ كل على الجنة حـر اهلل إف(: "ٜٛ ص". )
 النار أىل أف يقولك من قوؿ( ٓٚٔ - ٜٙٔ/ ٕ" ) الحادي"  في حكى لما إنو بل

 آيات بعدة أبطلو آخروف، ويخلفهم منها، يخرجوف ثم محدود، وقت إلى فيها يعذبوف
 األعراؼ آية آخرىا وكاف منها، النار أىل خروج عدـ في صريحة كلها ساقها
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 وىذا: "عقبها قاؿ{. الخياط سم في الجمل يلج حتى الجنة يدخلوف وال: }المتقدمة
 " الجنة دخولهم استحالة عن اإلخبار في يكوف ما أبلغ

 الكفار بأف القوؿ إلى يميل القيم ابن أف استظهارنا من سبق ما يصح كيف وحينئذ
 العذاب? بعد الجنة يدخلوف

 :وجهين على الجواب من ذىني في يدور والذي
 ينبغي الذي فهو باستنباطو إليو وصل ما ينافي كبلمو صريح أف: يقاؿ أف إما: األوؿ

 .إلي األحب وىو إليو ونسبتو عليو االعتماد
 الجنة الكافر دخوؿ بو يريد الصريح: فيقاؿ والمستنبط الصريح بين يجمع أف: واآلخر

 الجنة دخوؿ بو يريد فإنما المستنبط وأما المستحيل، ىو فهذا النار، من خروجو بعد
 .النار فناء بعد

 الكفار عذاب انتهاء بين تفريقو من بأغرب فليس غريباً، بدا وإف الجمع وىذا
 عذابهم انتهاء وبين العلماء، لجميع وفقاً  أيضاً  مستحيل فهذا النار، من بخروجهم

 ويتأوؿ ويجوؿ ويصوؿ فيو، ويجادؿ عنده، واقع بل جائز، أمر فهذا النار بفناء
 واألىواء البدع أىل عن وإنما عنو نعرفو ال مما لو، المخالفة الصريحة النصوص

 ىذا وبغير ضبللتهم، عن والكشف عليهم، الرد في وشيخو ىو حياتو قضى الذين
 الحادي"  في قولو إلى فانظر مخالفيو، على رده في كبلمو يفهم أف يمكن ال الجمع

 فنائها، وعدـ النار بقاء على القرآف داللة وىو الثاني الطريق وأما"  (:٘ٛٔ/ ٕ" )
 الكفار أف: القرآف عليو دؿ الذي نعم ذلك? على يدؿ واحد دليل القرآف في فإف

 ىذا وليس. . . و. . . و. . . و منها خارجين غير وأنهم األبد إلى النار في خالدين
. الفناء عليو كتب مما أو أبدية النار ىل أنو وىو آخر أمر في النزاع وإنما النزاع مورد
 يقضى وال} عذابها من{ عنهم يفتر ال} و منها يخرجوف ال الكفار كوف وأما" :قاؿ

 يختلف فلم{ الخياط سم في الجميل يلج حتى الجنة يدخلوف وال{ }فيموتوا عليهم
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 خلودىم تقتضي وأمثالها النصوص فهذه السنة أىل وال والتابعوف الصحابة ذلك في
 .ٔ"البتة بقائها مع...  منها يخرجوف وال باقية دامت ما العذاب دار في

 اآلية في كما الجنة يدخلوف ال أنهم على بعدىم ومن الصحابة اتفاؽ نقلو فتأمل
 الدخوؿ ٕيحمل إال ما يوماً  الجنة يدخلوف أنهم إلى ميلو مع يتفق ال فإنو الكريمة،

 بعد دخولهم على المثبت والدخوؿ النار، من بخروجهم مقروف دخوؿ على المنفي
 ىذه على كبلمو سياؽ في صريحاً  يكوف يكاد المعنى وىذا ذكرنا، كما النار، فناء

 اآلية فيها بما المتقدمة النافية اآليات بعد قاؿ فإنو ،" العليل شفاء"  كتابو في الطريق
 وإنما ذكروه، ما على تدؿ ال الطريق وىذه(: "ٕٓٙ ص) قاؿ الجنة لدخولهم النافية

 " فنائها? عدـ على يدؿ ما فيها فأين فيها، فهم باقية دامت ما أنها على يدؿ
 دخولهم نفي على المذكورة اآلية في أيضا الدليل وأين: يقوؿ أف يريد فكأنو: قلت
 سحيق حضيض وإلى بأىلو، التأويل يفعل ما اهلل سبحاف فيا النار? فناء بعد الجنة
 ببقاء النار أبدية ينكر أف القيم البن يمكن كيف: بربك لي فقل وإال فيو، بو يهووف
 المعروؼ وىو البشع، التأويل بذاؾ تشبثو لوال مطلقاً  الجنة دخولهم وعدـ فيها أىلها

 وأحاديث آيات من كثيراً  لتأولهم واألشاعرة المعتزلة من الكبلـ لعلماء بمحاربتو
 ذلك وغير القيامة، يـو ومجيئو السماء، إلى ونزولو عرشو، على اهلل كاستواء الصفات،

 للسلف، خبلفا المتأخرين من كثير بو قاؿ فقد تأويلو، من أيسر ىو الذي التأويل من
 لشيخو، تقليداً  إال الخلف من وال السلف، من ال منهم، أحد بو يقل فلم تأويلو وأما
 :سلفي لكل ناصحاً  قاؿ الذي إمامو بقوؿ يلتـز أف عليو الواجب من كاف ولقد

 ". إماـ فيها لك ليس مسألة في تتلكم أف إياؾ" 
 .ٖ" يقل? لم ما أقوؿ كيف: "يقوؿ المحنة في وكاف

                                                           

 (.ٛٔٔ ص) منها مواطن في عليو ورد الكبلـ ىذا اهلل رحمو المؤلف لخص وقد ٔ

 .يحمل[ أف] إال: صوابها ولعل كذا، ٕ

 (.ٖٔٗ - ٕٖٓ/ ٓٔ" ) الفتاوى مجموع"  في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ ذكره ٖ
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 رحمو تيمية البن التباين أشد متباينين موقفين يرى أف المتأمل الباحث لو يتنبو مما وإف
 ذاؾ القيم ابن لو وانتصر النار بفناء القوؿ إلى ماؿ الذي الوقت في فإنو تعالى؛ اهلل

 أبواب ستة"  الحادي"  في عقد قد نفسو القيم ابن نرى المتكلف، الغريب االنتصار
 اختبلؼ حيث ومن موضوعها، حيث من بكثير ىذه من أىوف ىي أخرى مسألة في

 التي الخلد جنة ىي ىل منها أىبط التي السبلـ عليو آدـ جنة: وىي أال فيها العلماء
 - ٖٗ ص) جداً  فيها النفس أطاؿ للعلماء قولين على غيرىا? أـ المتقوف بها وعد
 بأنها القائلين من أف من الرغم وعلى عليو، وما لو وما منهما، كل حجة وذكر( ٓٛ

 إليو وماؿ القيم، ابن حكاه كما عيينة، وابن وأصحابو، حنيفة أبا الخلد جنة ليست
 اإلسبلـ شيخ نرى ذلك من الرغم على(: ٜٙ - ٛٙ ص) الرابع الباب آخر في ىو
 :فتاويو بعض في يقوؿ وشدة صراحة بكل يرده تيمية ابن

 جنة ىي والجماعة السنة وأىل األمة سلف عند وزوجتو آدـ أسكنها التي والجنة"
 من فهو ذلك غير أو جدة بأرض أو الهند بأرض األرض في إنها قاؿ ومن الخلد،

 من يقولو من يقولو ىذا فإف المبتدعين، إخوانهم من أو والملحدين، المتفلسفة
 ". والمعتزلة المتفلسفة

 ألنو القائل؛ كاف أيا النار بفناء قاؿ من األشد الرد ىذا بمثل األحق كاف أليس: فأقوؿ
 سيفصل كما لها، حقيقة ال وىمية أدلتو وألف المعتزلة، وال حتى أحد بو يقل لم

 أطاح إال شبهة يدع ال بحيث تبياناً  بطبلنها ويبين تفصيبًل، ذلك في القوؿ المؤلف
 .سوياِّ  عليو يمشي المستقيم الصراط إلى أعاده إال بها متأثراً  وال بها،
 خيرا اهلل جزاه المؤلف أر لم اهلل رحمو القيم ابن أوردىا أخرى شبهة ىناؾ أف غير

 يلهمني أف تعالى منو راجياً  لي، يبدو بما عليها ألرد أذكرىا أف لي بد فبل لها تعرض
 منو الخبر جاء لو"  (:ٕٕٔ/ ٕ" ) الحادي" في قاؿ. الخطأ من ويعصمني الصواب
 وعيداً  ذلك لكاف لو؛ انقطاع ال أبدي وأنو لو انتهاء ال النار عذاب بأف صريحاً  سبحانو

 أف: كلهم السنة أىل فمذىب الوعيد وأما وعده، يخلف ال تعالى واهلل سبحانو، منو
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 تركو شاء إف لو حق فإنو عليو، وتعالى تبارؾ الرب بمدح وتجاوز وعفو، كـر إخبلفو
 صرح وقد األكرمين، بأكـر فيكف حقو، يستوفي ال والكريم استوفاه، شاء وإف

 ال واحد موضع في يقل ولم وعده يخلف ال بأنو موضع غير في كتابو في سبحانو
 صلى - اهلل رسوؿ أف عنو اهلل رضي أنس عن. . . . يعلى أبو روى وقد وعيده يخلف

ََ  عمل على اهلل وعده من: " قاؿ - وسلم وآلو عليو اهلل  أوعده ومن منجزه، فهو ثوابًا
 ". بالخيار فيو فهو عقاباً  عمل على

 :المستعاف وباهلل وأقوؿ
 لئلعادة، داعي فبل تقدـ كما وعذابها النار بأبدية وسنةً  كتاباً  األخبار جاءت قد: أوالً 
 شرحو يأتي كما باطل، بل مردود ذلك خبلؼ في اهلل رحمو القيم ابن بو تشبث وما
 .تعالى اهلل رحمو المؤلف من

 بهذا أعلمو ال لوعيده، اهلل إخبلؼ جواز كلهم السنة أىل مذىب أف: ذكره ما: ثانياً 
 الوعد في والمعتزلة المرجئة بين المعروؼ الخبلؼ اإلسبلـ شيخ بحث وقد اإلطبلؽ،

 فإنو المواطن، بعض في بخبلفو صرح بل ٔىذا يذكر فلم شتى مناسبات في والوعيد
 منها وخروجهم النار الموحدين بعض دخوؿ في وغيره الشفاعة حديث ذكر أف بعد
 أىل من اهلل يدخل ال أف يجوز: " يقوؿ من على رد وفيو"  (:ٜٙٔ/ ٙٔ: )قاؿ

 . . . ".والشيعة المرجئة من طائفة يقولو كما"  النار أحداً  التوحيد
 الذي األكبر اإلخبلؼ يجوز فكيف الموحدين، حق في اإلخبلؼ ىذا يجز لم فإذا
 المشركين? حق في ىو

 ". وعيده يخلف ال: واحد موضع في يقل ولم: " ثالثاً 

                                                           

 - ٖٚٔ/ ٔ" ) والعيد الوعد - الموحدين عصاة أحكاـ" " الفتاوى مجموع فهرس" انظر ٔ
ٖٔٛ.) 
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 قرينة قاؿ( }ٜٕ - ٕٚ: ؽ) في تعالى قولو - وعنو عنا اهلل عفا - فاتو قد: أقوؿ
 إليكم قدمت وقد لذي تختصموا ال قاؿ. بعيد ضبلؿ في كاف ولكن أطغيتو ما ربنا

 {.للعبيد بظبلـ أنا وما لدي القوؿ يبدؿ ما. بالوعيد
 أنو يقتضي وىذا(: " ٜٛٗ/ ٗٔ) عقبو اهلل رحمو تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ ولهذا

 فساؽ بأف القائلوف بو احتج مما وىذا يبدؿ، ال وعيده وأف أيضاً، وعيده في صادؽ
  ٔىذه لكن الموضع، ىذا غير في عليهم تكلمنا وقد النار، من يخرجوف ال الملة
 القوؿ يبدؿ ما: }قولو فإف جائز الوعيد إخبلؼ أف: يقوؿ من جواب يضعف اآلية
 ال كما يبدؿ ال وعيده أف على دليل{ بالوعيد إليكم قدمت وقد: }قولو بعد{ لدي
 ".وعده يبدؿ
 الصحيحة األحاديث"  في بنيتو كنت كما ضعيف إسناده المذكور أنس حديث: رابًعا
 بو يشرؾ أف يفغر ال اهلل إف: ]تعالى قولو بمعنى فهو ثبوتو فرض وعلى( ٖٕٙٗ" )

 في الحديث أف: أي األحاديث، من معناىا في وما[ يشاء لمن ذلك دوف ما ويغفر
 .وغيرىا اآلية بهذه المغفرة من مستثنوف فهؤالء المشركين، في وليس الموحدين

 ص" ) الخلق على الحق إيثار"  في بقولو اليماني المرتضى العبلمة أشار ىذا وإلى
 يشعر مما وىذا".  فيو استثنى يكوف أف إال الوعيد يخلف ال اهلل أف والحق(: "ٜٖٛ

 وأحاديث: "قاؿ فإنو( ٖ٘ٚ/ ٕٗ" ) الفتاوى مجموع"  في نفسو تيمية ابن قوؿ بو
 وإما مقبولة، بتوبة إما ذلك تدفع لموانع موجبو يتخلف وقد السبب، فيها يذكر الوعيد

 اهلل بفضل وإما مطاع، شفيع بشفاعة وإما مكفرة، بمصائب وإما ماحية، بحسنات
 {.يشاء لمن ذلك دوف ما ويغفر بو يشرؾ أف يغفر ال} فإنو ومغفرتو ورحمتو

 للوعيد اإلخبلؼ أف ويبين يقيده وىو القيم، ابن لكبلـ كالتفصيل اهلل رحمو منو فهذا
 .يغفره ال اهلل فإف بداىًة، الشرؾ منها وليس الموانع تلك من لمانع، يكوف إنما

                                                           

 .بهذه: صوابها ولعل كذا، ٔ
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 دوف السنة ألىل ويعزوه يدعيو مما بعض في القيم ابن خطأ لك يتبين ىذا في فتأمل
 القاطعة النصوص يتأوؿ أف على تحملو عنده، شبهة مثار ذلك فيكوف شرط، أو قيد

 ال حيث من الخطأ في فيقع والجماعة، السنة أىل عليو عما بذلك فيخرج الداللة،
 .يشعر وال يدري

 العبلمة الخطيرة المسألة ىذه في بكبلمو باالغترار ينفرد أف حقا العجيب من وإف
 وبعده الفهم، في استقبللو من عنو تعلم لما تعالى؛ اهلل رحمو رضا رشيد محمد السيد

 من كبلمو على وقفنا من كل دوف عليو تابعو ذلك مع فإنو والتقليد، الجمود عن
 سبق ممن وغيرىما وابناً  أباِّ  اآللوسي أمثاؿ يتابعوه ولم عليو وقفوا الذين المحققين

 في"  األرواح حادي"  من طولو على القيم ابن كبلـ رشيد السيد نقل فقد ذكره،
 أبدية في الخبلؼ في فصل"  تحت( ٜٜ - ٜٙ ص ٛ ج( )األنعاـ) سورة تفسير

 طولو على بنصو أوردناه وإنما: "بقولو بو إعجابو عن مفصحاً  وختمو"  وعذابها النار
 شبهات أقوى أف نعلم أننا وىو أىم آخر وألمر بها، نوىنا التي الحقائق من تضمنو لما

 ىم أنهم المشهورة األدياف من دين كل أىل قوؿ الدين على األمم جميع من الناس
 ألوؼ تمر بل أبداً، ينتهي ال دائماً  شديداً  عذاباً  يعذبوف البشر وأكثر وحدىم الناجوف
 وال قولهم مع وامتدادا، وقوة شدة إال يزداد وال والقروف األحقاب من المكررة األلوؼ

 الرؤـو العطوؼ األـ رحمة وإف الراحمين، أرحم تعالى اهلل إف: منهم المسلمين سيما
 وىذا شيء، كل وسعت التي اهلل رحمة من صغيراً  جزاءً  إال ليست الوحيد بولدىا
 تعالى اهلل دين إلى منهم المستعدوف فيرجع ىؤالء، شبهة يزيل بأف جدير البحث
 ال ألنهم حكمتو؛ تقتضيو الذي عقابو خائفين رحمتو راجين ونهيو، ألمره مذعنين
 .ٔ" قدره يعلموف

                                                           

 السيد أف مع( ٔٗ٘/ ٕج" ) المنار تفسير مختصر"  على التعليق في الصواب إلى أشرنا وقد ٔ
 وتعليقات المنار، مختصر فوائد على يدلك وىذا فيو، يسترسل لم - اهلل رحمو - رضا رشيد

 .اإلسبلمي المكتب. مطبوعات من وىو بمراجعتو، قمت وقد كنعاف، محمد الشيخ
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 وغيرىا المسألة ىذه في األصل ألف الواقع، في لو حقيقة ال خياؿ الكبلـ ىذا: قلت
 العليم الرحيم الرحمن عن جاءنا بما اإليماف ىو إنما الغيبية االعتقادية المسائل من

 {.بالغيب يؤمنوف الذين. للمتقين ىدى: }الكريم القرآف في قاؿ كما الحكيم،
 خلود من تعالى بو أخبر بما يؤمن لم فمن عقلك، عن غاب ما بكل اإليماف وىو

 مئات يبلغ بعقاب يؤمن فلن يقبلو لم عقلو ألف ؛ٔالعابدين أبد النار في الكافرين
 أف افتراض على ولو ،{أحقابا فيها البثين} آية مثل في العالمين رب بو أخبر السنين

 مدة على تزيد التي الطويلة المدة ىذه لبثهم أف إذ"! قدره يعلموف ال"  منتهياً  ٕأمد لو
 عدؿ وأنها بها يقنعهم أف أحد أراد فلو مضاعفة، أضعافاً  كافرين قضوه الذي عمرىم

 .ورسولو باهلل اإليماف طريق من إال اللهم أبداً، معهم نتيجة إلى يصل فلن اهلل من
 المشركين إقناع أحد يحاوؿ أف الضبلؿ؛ من بل العبث فمن كذلك األمر كاف وإذا
 اإليماف، عن المجرد العقل طريق من العقائد من فيو جاء ما ببعض الدين أصل في
 ىو بل المؤمنين، سبيل من ليس فإنو الخسراف، إال معهم يثمر ال كونو مع ىذا فإف

 وأحاديث آيات تأوؿ إلى حملهم الذي الكبلـ، وعلم بالفلسفة المتأثرين سبيل
 وربما اإليماف، ضعفاء من أمثالهم وأىواء عقولهم، مع يتناسب بما وتفسيرىا الصفات،

 بذلك يؤمن ال نفسو قرارة في ىو كاف وإف اآلخرين، إلقناع بعضهم ذلك فعل
 من إرشاد بغية القبيل، ىذا من رضا رشيد السيد كبلـ يكوف أف يمكن فهل التأويل،

 السبيل? سواء عن ضل
 أنو يظهر سنين بعض منذ المغرب إلى أسفاري بعض في فاضبلً  رجبل لقيت كنت فقد

 يصرح بو وإذا ىناؾ، السلفية الدعوة في البحث ودار داره، في فزرتو العقيدة سلفي
 وأحاديثها الصفات آيات تأويل من إليها الناس تقريب سبيل في مانعاً  يرى ال بأنو

 .المخالفين إلقناع

                                                           

 .اآلبدين: وصوابها كذا، ٔ

 .أمداً : وصوابها كذا، ٕ
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 أنت للنص معنى إليهم تقدـ كيف إذ ىذا? يكوف أف يمكن كيف عجباً : لو فقلت
 إليو قدمت وقد السلفي مذىبك إلى دعوتو قد تكوف كيف ثم أواًل، بخبلفو تؤمن

 وداوني: "قاؿ من قوؿ باب من ىذا يكوف أف أخشاه ما أخشى إف الخلفي? المعني
 ".الداء ىي كانت بالتي

 اهلل رحمو الصنعاني لؤلمير النافعة الرسالة لهذه دراستي من خرجت لقد: أقوؿ وختاًما
 :اآلتية بالعبر تعالى

 أحد من منا ما: " األئمة من جمع عن المأثور بالقوؿ ويقيناً  إيماناً  ازددت أنني: األولى
 ابن اإلسبلـ شيخ فهذا"  - وسلم وآلو عليو اهلل صلى - النبي إال عليو ورد رد إال

 زلة: " قالوا ىنا ومن عليو الدليل قاـ وال إليو يسبق لم قوالً  فقاؿ القدـ بو زلت تيمية
 لزللنا إمامو، بتقليد مقلد كل ابتلي كما بتقليده مبتلين كنا أننا فلو"  العالمَ  زلة العالم
 ". الرجاؿ تعرؼ الحق اعرؼ بالرجل، يعرؼ ال الحق: " قالوا ولذلك بزلتو

 .اهلل ىدانا أف لوال لنهتدي كنا وما لهذا ىدانا الذي هلل فالحمد
 المعاصرين اإلسبلميين الكتاب من كثير اليـو يطلقها التي الخرافة بطبلف: الثانية
 في وليس الفروع في الخبلؼ أف: تيمية ابن اإلسبلـ شيخ ُيِجلُّوف من بعض وفيهم

 .األصوؿ
 أىل على لرده عليو الحاقدين وفضلو، اإلسبلـ شيخ لعلم الجاحدين بعض يسارع وقد

: فيقوؿ والسنة، الكتاب التباع الدعوة في إلخبلصو لو المبغضين والمبتدعة األىواء
 .أمامك والمثاؿ للجمهور، المخالفين وأمثالو تيمية ابن من األصوؿ في الخبلؼ إنما

 تبين بعدما عليو المصرين من يكوف إنما المذمـو الخبلؼ فإف واهلل؛ كذبت: فأقوؿ
 ويتبع الهدى لو تبين ما بعد من الرسوؿ يشاقق ومن: }تعالى قولو في كما الحق لهم
 {.مصيرا وساءت جهنم ونصلو تولى ما نولو المؤمنين سبيل غير

 رجوعو بدليل نوعو، كاف مهما الخطأ على باإلصرار يوماً  يُعرؼ لم اهلل رحمو والشيخ
 نماذج سبق فيما ذكرنا وقد الحق، لو تبين بعدما عليها كاف التي آرائو من كثير عن
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 اهلل شاء إف لو اهلل يغفرىا شك ببل منو زلة فهي المسألة ىذه في خبلفو وأما منها،
 دمشق سجن في توفي حتى حياتو، من رمق آخر إلى اهلل سبيل في جهاده كفاه تعالى،
 التحدث سبق التي األسباب من ذلك ولغير وكتبو، وتبلمذتو أىلو عن بعيداً  مظلوماً 

 .عنها
 التدين على يصروف الذين المقلدين، أولئك من ىو إنما: حقاً  المذمـو والخبلؼ
 - وسلم وآلو عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ بهدي االىتداء عن واإلعراض بالتقليد،
 بأنو لو الشهادة لواـز من ىو الذي سواه، دوف وحده اتباعو في لو واإلخبلص مباشرة،

 في يشاركو ال استقبلالً  بطاعتو أمرنا وقد ،- وسلم وآلو عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ
 من شر خبلؼ فأي وتعالى، تبارؾ اهلل آيات من آية ما غير في البشر من أحد ذلك
 مستكبرا يصر ثم عليو تتلى اهلل آيات يسمع} يظل الذي ىذا المقلد عليو الذي ىذا
 مع - واقعة حقيقة فالخبلؼ( ٛ:الجاثية{ )أليم بعذاب فبشرىا يسمعها لم كأف

 أىل على يجب وإنما بها، الرضا أو تجاىلها يجوز فبل وفروعاً، أصوالً  - األسف
 إال ذلك إلى سبيل وال االستطاعة، قدر تقليلو ومصر قطر كل في يحاولوا أف العلم

: تعالى قولو صريح ىو كما خبلؼ كل في والسنة الكتاب تحكيم وىو واحد بشيء
 ذلك اآلخر واليـو باهلل تؤمنوف كنتم إف والرسوؿ اهلل إلى فردوه شيء في تنازعتم فإف}

 {.تأويبل وأحسن خير
 التي العديدة األمثلة إلى يضاؼ جديدا مثبل الدراسة ىذه في وجدت لقد: الثالثة
 وأثرىا والموضوعة الضعيفة األحاديث سلسلة"  كتابي في إليها أشير أزاؿ وال كنت

 العلماء من كثيراً  تصرؼ أنها السيئة آثارىا من ألف وتحذيراً؛ نصحاً "  األمة في الشيء
 العقائد من مختلفوف فيو ىم فيما الصحيح الحكم تبني عن غيرىم عن فضبلً  والفقهاء

 فقد الصحيحة، والسنة الكتاب في نصوص أو لنص معارضتو تكوف وقد واألحكاـ،
 ىو إنما النار بفناء القوؿ في التورط باب القيم وابن تيمية البن فتح الذي أف وجدت
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 أسانيدىا تصح ال جلها المرفوعة واألحاديث الصحابة بعض عن المروية اآلثار بعض
 ا.ىػ كبلـ العبلمة األلباني. ...
 ابن على السابقين من اإلسبلـ شيخ غير العلماء من جمع المسألة ىذه إلى أشار وقد

 في كما" تفسيره" في الروايات ذكر فقد حميد بن عبد: منهم لو، والبلحقين تيمية
 ،(ٕٓٗ/ ٚ) تفسيره في األندلسي عطية بن الحق وعبد ،(ٖ٘ٗص) العليل شفاء

 أبي وابن ،(ٕٙ٘ص) التذكرة في والقرطبي ،(ٖٙ/ ٛٔ) تفسيره في الرازي والفخر
 األرواح حادي في القيم وابن ،(ٙٛٗ - ٓٛٗص) الطحاوية شرح في الحنفي العز

 دفع: كتابو في الشنقيطي األمين ومحمد كبلما، أوسعهم وىو( ٜٖٚ - ٖٓٗص)
 في الغزالي حامد وأبو ،(ٕٛٔ - ٕٕٔص) الكتاب آيات عن االضطراب إيهاـ
 في الوزير وابن ،(ٖٙ - ٕٙص) الحسنى اهلل أسماء شرح في األسنى المقصد كتابو
 النار صفة في مصنف لو الذىبي واإلماـ ،(ٜٕٔص) الخلق على الحق إيثار كتابو

 في رجب بن والحافظ ،،(ٕٙص) للصنعاني األستار رفع في كما جزأين في يقع
 على الفريقين توقيف كتاب لو يوسف بن مرعي والشيخ النار، من التخويف كتاب
 بفناء القائلين أدلة إلبطاؿ األستار رفع كتابو في الصنعاني والشيخ الدارين، أىل خلود
 .النار
 السلف عقيدة في( ٜٗٗ) سنة المتوفى اهلل رحمو الصابوني اإلسبلـ شيخ قاؿ

 يخرجوف وال فيها يخلدوف فإنهم الكفار أما) سبق كبلـ بعد قاؿ. الحديث وأصحاب
 (.أحدا اإليماف أىل عصاة من فيها اهلل يترؾ وال أبدا منها

 وأف أبدا يفنياف ال باقيتاف وأنهما مخلوقتاف والنار الجنة أف السنة أىل ويشهد) وقاؿ
 ال لها خلقوا أىلها ىم الذين النار أىل وكذلك أبدا منها يخرجوف ال الجنة أىل

 النار أىل ويا موت وال خلود الجنة أىل يا يومئذ ينادي المنادي وأف. أبدا يخرجوف
 أىػ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن الصحيح الخبر بو ورد ما على موت وال خلود

 .المنيرية الرسائل مجموعة من األوؿ الجزء من ٖٕٔص
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 والنار الجنة بأف والتصديق اإليماف كتاب: )الشريعة كتابو في اآلجري اإلماـ وقاؿ
 عن ينقطع ال النار عذاب وأف أبدا أىلها عن ينقطع ال الجنة أىل نعيم وأف مخلوقتاف

 شئت إف فراجعو تقدـ ما بمثل ذلك في واألحاديث اآليات ساؽ ثم أبدا الكفار أىلها
 وأف أبدا فيها خالدوف الجنة أىل بأف اإليماف ذكر باب) ٜٖٛص قاؿ ثم ٖٚٛص

 .واألحاديث اآليات ساؽ ثم( أبدا فيها خالدوف والمنافقين الكفار من النار أىل
 القصيم أىل سألو التي عقيدتو في تعالى اهلل رحمو الوىاب عبد بن محمد اإلماـ وقاؿ
 ما أعتقد أني وأشهدكم المبلئكة من حضرني ومن اهلل أشهد: أولها في قاؿ عنها

 مخلوقتاف والنار الجنة بأف وأومن: قاؿ ثم والجماعة السنة أىل الناجية الفرقة اعتقدتو
 ا.ىػ يفنياف ال وأنهما موجودتاف اليـو وأنهما
 النار ذكر في ورد مما االعتبار أولى يقطة كتابو في خاف حسن صديق العبلمة وقاؿ

: قاؿ ثم النار أبدية في األحاديث ساؽ ثم تفنى ال النار أف في) باب: النار وأصحاب
 مؤبدا خلودا الدارين أىل خلود الصيحة واألخبار الصريحة اآليات من ذكر بما وثبت

 ودليل والجماعة السنة أىل إجماع ىذا وعلى أليم وعذاب نعيم من فيو ىو بما كل
 بن جهم ىذا قاؿ تفنياف والنار الجنة أف الجهمية وزعمت والسنة الكتاب من ذلك

 وال التابعين من وال الصحابة من ال قط سلف ذلك في لو وليس المعطلة إماـ صفواف
 أبدية في العلماء بعض حكى نعم. السنة أىل من أحد بو قاؿ وال الدين أئمة من أحد
 أىل خلود على الفريقين توفيق) فساقها أقواؿ سبعة كلو ذلك وحاصل قولين النار

 للقاضي ورسالة. األمير إسماعيل بن محمد اإلماـ للسيد رسالة الباب وفي( الدارين
 أىلهما وخلود والنار الجنة بقاء حاصلهما الشوكاني علي بن محمد المجتهد العبلمة
 واهلل واألمة األئمة وإجماع والسنة الكتاب أدلة عليو دلت الذي الحق وىو فيهما
 ا.ىػ كبلمو أىػ أعلم

 قد أنو أعلم ثم(: ٛٛٗ)ص األحمدين محاكمة في العينين جبلءوقاؿ اآللوسي في 
 الجنة بقاء ىو بالترجيح، الحرى الصحيح، القوؿ أف: األقواؿ من نقلناه مما لك تبين
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 صحيح نقل عنو يتبين لم تيمية ابن الشيخ وإف والفجار، األخيار من وساكنيهما والنار
 من وأفراد السلف، بعض إليو ذىب فقد لذلك ماؿ أنو سلم ولئن إليو، نسب فيما

 ال أنا على، أنصف من عند تكفيراً  يوجب ما ميلو في فليس آنفًا، تقدـ كما الخلف،
 العلماء من إال المنصفين عند يعد ال وىو عنو، رجوعو عدـ النقل صح إف نعلم

 وكم أحوالو، كافة وصوبت أقوالو، جميع بالصواب قرنت مجتهد وأى المجتهدين،
 في اتبع فلعلو ىذا ومع، وعوؿ خبلفو على ونص األوؿ، اجتهاده عن مجتهد رجع
 ىريرة وأبي مسعود، وابن القرآف، وترجماف العلم، مدينة وباب الفاروؽ، أقواؿ ذلك

 الحديث...  وعاءين - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ عن أخذت: القائل
 أف سبحانو وأسألو األخيار، العلماء كبلـ من لك حررناه ما جميع فتدبر. الشهير
 ا.ىػ آمين. القرار دار الجنة ويسكننا النار، من وإياؾ ينجينا

 من الجنة نعيم وأف تفنى النار إف البعض قوؿ: عن (ٙٛٗ/ٖ) الدائمة اللجنة وسئلت
 النار? من يخرج الكافر وأف ،واالستعارة المجاز قبيل

 تخليد وعلى تفنى، ال النار أف على والسنة الكتاب من الكثيرة األدلة قامت: فأجابت
 اتََّخْذُتمْ  بِأَنَُّكمُ  َذِلُكمْ : }تعالى اهلل قاؿ منها، يخرجوف ال وأنهم النار، في الكافرين

نْػَيا اْلَحَياةُ  َوَغرَّْتُكمُ  ُىُزًوا اللَّوِ  آيَاتِ  َها ُيْخَرُجوفَ  اَل  فَاْليَػْوـَ  الدُّ { ُيْستَػْعَتُبوفَ  ُىمْ  َواَل  ِمنػْ
ْلَناُىمْ  ُجُلوُدُىمْ  َنِضَجتْ  ُكلََّما نَارًا ُنْصِليِهمْ  َسْوؼَ  يَاتَِنابِآ َكَفُروا الَِّذينَ  ِإفَّ : }وقاؿ  بَدَّ

َرَىا ُجُلوًدا  ُدونِوِ  ِمنْ  َأْولَِياءَ  َلُهمْ  َتِجدَ  فَػَلنْ  ُيْضِللْ  َوَمنْ : }وقاؿ{ اْلَعَذابَ  لَِيُذوُقوا َغيػْ
 َخَبتْ  ُكلََّما َجَهنَّمُ  َماَواُىمْ  َوُصمِّا َوبُْكًما ُعْمًيا ُوُجوِىِهمْ  َعَلى اْلِقَياَمةِ  يَػْوـَ  َوَنْحُشُرُىمْ 

 َأئِنَّا َورُفَاتًا ِعظَاًما ُكنَّا أَئَِذا َوقَاُلوا بِآيَاتَِنا َكَفُروا بِأَنػَُّهمْ  َجَزاُؤُىمْ  َذِلكَ { }َسِعيًرا زِْدنَاُىمْ 
ُعوثُوفَ  بُوا َكَفُروا َوالَِّذينَ : }وقاؿ{ َجِديًدا َخْلًقا َلَمبػْ  النَّارِ  َأْصَحابُ  ُأولَِئكَ  بِآيَاتَِنا وََكذَّ

 َخاِلِدينَ  َجَهنَّمَ  نَارَ  َلوُ  فَِإفَّ  َوَرُسوَلوُ  اللَّوَ  يَػْعصِ  َوَمنْ : }وقاؿ{ اْلَمِصيرُ  َوبِْئسَ  ِفيَها َخاِلِدينَ 
ُهمْ  يُػَفتػَّرُ  اَل { }َخاِلُدوفَ  َجَهنَّمَ  َعَذابِ  ِفي اْلُمْجرِِمينَ  ِإفَّ : }وقاؿ{ َأبًَدا ِفيَها  ِفيوِ  َوُىمْ  َعنػْ

َنا لِيَػْقضِ  يَاَماِلكُ  َونَاَدْوا{ }الظَّاِلِمينَ  ُىمُ  َكانُوا َوَلِكنْ  ظََلْمَناُىمْ  َوَما{ }ُمْبِلُسوفَ   رَبُّكَ  َعَليػْ
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َناُكمْ  َلَقدْ { }َماِكثُوفَ  ِإنَُّكمْ  قَاؿَ   َوِمنَ : }وقاؿ{ َكارُِىوفَ  ِلْلَحقّْ  َأْكثَػرَُكمْ  َوَلِكنَّ  بِاْلَحقّْ  ِجئػْ
 لِلَّوِ  ُحبِّا َأَشدُّ  آَمُنوا َوالَِّذينَ  اللَّوِ  َكُحبّْ  ُيِحبُّونَػُهمْ  َأْنَداًدا اللَّوِ  ُدوفِ  ِمنْ  يَػتَِّخذُ  َمنْ  النَّاسِ 

ةَ  َأفَّ  اْلَعَذابَ  يَػَرْوفَ  ِإذْ  ظََلُموا الَِّذينَ  يَػَرى َوَلوْ  { اْلَعَذابِ  دُ َشِدي اللَّوَ  َوَأفَّ  َجِميًعا ِللَّوِ  اْلُقوَّ
{ النَّارِ  ِمنَ  ِبَخارِِجينَ  ُىمْ  َوَما َعَلْيِهمْ  َحَسَراتٍ  َأْعَماَلُهمْ  اللَّوُ  يُرِيِهمُ  َكَذِلكَ : }قاؿ أف إلى

بُوا الَِّذينَ  ِإفَّ : }وقاؿ َها َواْسَتْكبَػُروا بِآيَاتَِنا َكذَّ  َواَل  السََّماءِ  َأبْػَوابُ  َلُهمْ  تُػَفتَّحُ  اَل  َعنػْ
 ِمنْ  َلُهمْ { }اْلُمْجرِِمينَ  َنْجِزي وََكَذِلكَ  اْلِخَياطِ  َسمّْ  ِفي اْلَجَملُ  يَِلجَ  َحتَّى اْلَجنَّةَ  يَْدُخُلوفَ 

 َلُهمْ  َكَفُروا َوالَِّذينَ : }وقاؿ{ الظَّاِلِمينَ  َنْجِزي وََكَذِلكَ  َغَواشٍ  فَػْوِقِهمْ  َوِمنْ  ِمَهادٌ  َجَهنَّمَ 
ُهمْ  ُيَخفَّفُ  َواَل  فَػَيُموتُوا َعَلْيِهمْ  يُػْقَضى اَل  َجَهنَّمَ  نَارُ   ُكلَّ  َنْجِزي َكَذِلكَ  َعَذاِبَها ِمنْ  َعنػْ

رَ  َصاِلًحا نَػْعَملْ  َأْخرِْجَنا رَبػََّنا ِفيَها َيْصَطرُِخوفَ  َوُىمْ { }َكُفورٍ   َأَوَلمْ  نَػْعَملُ  ُكنَّا الَِّذي َغيػْ
: وقاؿ{ َنِصيرٍ  ِمنْ  لِلظَّاِلِمينَ  َفَما َفُذوُقوا النَِّذيرُ  َوَجاءَُكمُ  َتذَكَّرَ  َمنْ  ِفيوِ  يَػَتذَكَّرُ  َما نُػَعمّْرُْكمْ 

 ِإالَّ  نَزِيدَُكمْ  فَػَلنْ  َفُذوُقوا: }قاؿ أف إلى{ َمآبًا لِلطَّاِغينَ { }ِمْرَصاًدا َكاَنتْ  َجَهنَّمَ  ِإفَّ }
 وعدـ النار في الكفار تخليد على منها كل يدؿ التي اآليات من ذلك غير إلى{ َعَذابًا

 عن وأبعد أقوى ذلك على داللتها كانت اجتمعت فإذا فنائها، وعدـ منها خروجهم
 .التأويل

 ما النعيم من فيها الصالحات، وعمل آمن لمن القيامة يـو الجزاء فدار الجنة أما
 قلب على خطر وال سمعت أذف وال رأت عين ال ما فيها األعين، وتلذ األنفس تشتهيو

 أمنية أبدية حياة فيها ويحيوف وروحيا حسيا حقيقيا متاعا دخلها من بها يتمتع بشر،
 القطعية بالنصوص كدر وال نغص وال لنعيمها انقطاع وال منها خروج وال فناء فبل

 ِمنْ  َتْجِري اْلُمتػَُّقوفَ  ُوِعدَ  الَِّتي اْلَجنَّةِ  َمَثلُ : }تعالى اهلل قاؿ واإليماف، العلم أىل وإجماع
 وقاؿ{ النَّارُ  اْلَكاِفرِينَ  َوُعْقَبى اتػََّقْوا الَِّذينَ  ُعْقَبى تِْلكَ  َوِظلَُّها َدائِمٌ  ُأُكُلَها اأْلَنْػَهارُ  َتْحِتَها
ـٍ  اْدُخُلوَىا{ }َوُعُيوفٍ  َجنَّاتٍ  ِفي اْلُمتَِّقينَ  ِإفَّ : }تعالى  ِفي َما َونَػَزْعَنا{ }آِمِنينَ  ِبَسبَل

َها ُىمْ  َوَما َنَصبٌ  ِفيَها يََمسُُّهمْ  اَل { }ُمتَػَقابِِلينَ  ُسُررٍ  َعَلى ِإْخَوانًا ِغل   ِمنْ  ُصُدورِِىمْ   ِمنػْ
 ُمَفتََّحةً  َعْدفٍ  َجنَّاتِ { }َمآبٍ  َلُحْسنَ  ِلْلُمتَِّقينَ  َوِإفَّ  ِذْكرٌ  َىَذا: }تعالى وقاؿ{ ِبُمْخَرِجينَ 
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 قَاِصَراتُ  َوِعْنَدُىمْ { }َوَشَرابٍ  َكِثيَرةٍ  بَِفاِكَهةٍ  ِفيَها يَْدُعوفَ  ِفيَها ُمتَِّكِئينَ { }اأْلَبْػَوابُ  َلُهمُ 
{ نَػَفادٍ  ِمنْ  َلوُ  َما َلِرْزقُػَنا َىَذا ِإفَّ { }اْلِحَسابِ  لِيَػْوـِ  تُوَعُدوفَ  َما َىَذا{ }َأتْػَرابٌ  الطَّْرؼِ 

ءُ : }تعالى وقاؿ  َخْوؼٌ  اَل  يَاِعَبادِ { }اْلُمتَِّقينَ  ِإالَّ  َعُدوّّ  لِبَػْعضٍ  بَػْعُضُهمْ  يَػْوَمِئذٍ  اأْلَِخبلَّ
 اْلَجنَّةَ  اْدُخُلوا{ }ُمْسِلِمينَ  وََكانُوا بِآيَاتَِنا آَمُنوا الَِّذينَ { }َتْحَزنُوفَ  َأنْػُتمْ  َواَل  اْليَػْوـَ  َعَلْيُكمُ 

 َتْشَتِهيوِ  َما َوِفيَها َوَأْكَوابٍ  َذَىبٍ  ِمنْ  ِبِصَحاؼٍ  َعَلْيِهمْ  يُطَاؼُ { }ُتْحبَػُروفَ  َوَأْزَواُجُكمْ  َأنْػُتمْ 
 ُكْنُتمْ  ِبَما ُأورِثْػُتُموَىا الَِّتي اْلَجنَّةُ  َوتِْلكَ { }َخاِلُدوفَ  ِفيَها َوَأنْػُتمْ  اأْلَْعُينُ  َوتَػَلذُّ  اأْلَنْػُفسُ 
َها َكِثيَرةٌ  فَاِكَهةٌ  ِفيَها َلُكمْ { }تَػْعَمُلوفَ   َفِفي ُسِعُدوا الَِّذينَ  َوَأمَّا: }تعالى وقاؿ{ تَاُكُلوفَ  ِمنػْ

رَ  َعطَاءً  رَبُّكَ  َشاءَ  َما ِإالَّ  َواأْلَْرضُ  السََّماَواتُ  َداَمتِ  َما ِفيَها َخاِلِدينَ  نَّةِ اْلجَ  { َمْجُذوذٍ  َغيػْ
 اآلية ختم ولذا دخولها قبل بالجنة تكونوا أال اهلل شاء التي المدة: باالستثناء يعني
رَ  َعطَاءً : }بقولو  ونظيره بدخولها، فاز من بو يتمتع نعيمها لدواـ تأكيدا{ َمْجُذوذٍ  َغيػْ

ـٍ  ِفي اْلُمتَِّقينَ  ِإفَّ : }تعالى قاؿ الدخاف سورة في االستثناء  َجنَّاتٍ  ِفي{ }َأِمينٍ  َمَقا
َرؽٍ  ُسْنُدسٍ  ِمنْ  يَػْلَبُسوفَ { }َوُعُيوفٍ  { ِعينٍ  ِبُحورٍ  َوَزوَّْجَناُىمْ  َكَذِلكَ { }ُمتَػَقابِِلينَ  َوِإْسَتبػْ

 َوَوقَاُىمْ  اأْلُوَلى اْلَمْوتَةَ  ِإالَّ  اْلَمْوتَ  ِفيَها يَُذوُقوفَ  اَل { }آِمِنينَ  فَاِكَهةٍ  ِبُكلّْ  ِفيَها يَْدُعوفَ }
 من سابقة موتة فاستثنى{ اْلَعِظيمُ  اْلَفْوزُ  ُىوَ  َذِلكَ  رَبّْكَ  ِمنْ  َفْضبًل { }اْلَجِحيمِ  َعَذابَ 
 عمـو بياف باالستثناء المراد أو دوامها، وتأكيد الحياة تأبيد إلفادة مستقبل منفي موت

 كل وخلود النار النار وأىل الجنة الجنة أىل فدخوؿ شيء كل في ونفوذىا اهلل مشيئة
 وفضلو واختياره اهلل بمشيئة كاف إنما عذاب أو نعيم من فيو دخل فيما الفريقين من

 علوا ذلك عن اهلل تعالى لو قهرا وال عنو كرىا يحصل وال عقبل عليو واجبا ال وعدلو
 الجنة أىل يا: مناد ينادي»: قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي أف السنة في وثبت. كبيرا

 أف لكم وإف أبدا، تموتوا فبل تحيوا أف لكم وإف أبدا، تسقموا فبل تصحوا أف لكم إف
 عن أيضا وثبت مسلم رواه «أبدا تبئسوا فبل تنعموا أف لكم وإف أبدا، تهرموا فبل تشبوا
...  «أملح كبش كأنو القيامة يـو بالموت يجاء»: قاؿ أنو وسلم عليو اهلل صلى النبي
 النار، أىل ويا موت، فبل خلود الجنة أىل يا: يقاؿ ثم فيذبح بو فيؤمر»: قاؿ أف إلى
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 والنار الجنة خلود سبحانو وأكد صحيحو في مسلم رواه إلخ، «موت فبل خلود
 القرآف، من كثيرة آيات في النار في والكافرين الجنة في المؤمنين وخلود وأبديتهما،

 في للشك مجاال يدع ال تفصيبل وسلم عليو اهلل صلى النبي عن الثابتة السنة وفصلت
 وحرؼ ىواه اتبع فقد تأولو أو فيو شك فمن الصريحة النصوص لتأويل وال حقيقتو
 ىػ.ا الكافرين من وكاف مواضعو عن الكلم

 عفيفي الرزاؽ عبد الشيخ ملفات مجموعة وقاؿ العبلمة عبد الرزاؽ عفيفي كما في 
 :رأياف منها للسلف كثيرة آراء ففيها: النار أبدية أما" : (ٖٔ - ٕٔص)

 فيها مخلدا بقي دخل ومن تفنى، ال باقية النار إف: قالوا السلف، جمهور رأي: األوؿ
 .منها يخرجوف فإنهم المؤمنين عصاة من دخلها من إال أبدا

 لََنا َأفَّ  َلوْ  اتػَّبَػُعوا الَِّذينَ  َوقَاؿَ : }تعالى بقولو الكافرين من بها ومن بقائها على واستدلوا
ُهمْ  فَػَنَتبَػرَّأَ  َكرَّةً   ُىمْ  َوَما َعَلْيِهمْ  َحَسَراتٍ  َأْعَماَلُهمْ  اللَّوُ  يُرِيِهمُ  َكَذِلكَ  ِمنَّا تَػبَػرَُّءوا َكَما ِمنػْ

 اأْلَْرضِ  ِفي َما َلُهمْ  َأفَّ  َلوْ  َكَفُروا الَِّذينَ  ِإفَّ : }وقولو ،ٚٙٔ: البقرة{ النَّارِ  ِمنَ  ِبَخارِِجينَ 
ُهمْ  تُػُقبّْلَ  َما اْلِقَياَمةِ  يَػْوـِ  َعَذابِ  ِمنْ  ِبوِ  لِيَػْفَتُدوا َمَعوُ  َوِمثْػَلوُ  َجِميًعا { َألِيمٌ  َعَذابٌ  َوَلُهمْ  ِمنػْ

ُهمْ  يُػَفتػَّرُ  اَل } :وقولو ،ٖٙ: المائدة : قولو ،٘ٚ: الزخرؼ{ ُمْبِلُسوفَ  ِفيوِ  َوُىمْ  َعنػْ
ُهمْ  ُيَخفَّفُ  َواَل  فَػَيُموتُوا َعَلْيِهمْ  يُػْقَضى اَل  َجَهنَّمَ  نَارُ  َلُهمْ  َكَفُروا َوالَِّذينَ }  َعَذاِبَها ِمنْ  َعنػْ

 َخَبتْ  ُكلََّما َجَهنَّمُ  اُىمْ َمْأوَ : }تعالى قاؿ: وقولو ،ٖٙ: فاطر{ َكُفورٍ  ُكلَّ  َنْجِزي َكَذِلكَ 
 .اآليات من وغيرىا ،ٜٚ: اإلسراء{ َسِعيًرا زِْدنَاُىمْ 
 ونسب فيها، العذاب من نصيبهم الكفار يستوفي أف بعد تفنى النار أف: الثاني الرأي

 وابن الصحابة، من ىريرة وأبي مسعود بن اهلل وعبد الخطاب بن عمر إلى القوؿ ىذا
 َجِميًعا َيْحُشُرُىمْ  َويَػْوـَ : }تعالى بقولو الرأي لهذا واستدؿ وجماعة، القيم وابن تيمية

ْنسِ  ِمنَ  اْسَتْكثَػْرُتمْ  َقدِ  اْلِجنّْ  يَاَمْعَشرَ  ْنسِ  ِمنَ  َأْولَِياُؤُىمْ  َوقَاؿَ  اإْلِ  بَػْعُضَنا اْسَتْمَتعَ  رَبػََّنا اإْلِ
 ِإفَّ  اللَّوُ  َشاءَ  َما ِإالَّ  ِفيَها َخاِلِدينَ  َمثْػَواُكمْ  النَّارُ  ؿَ قَا لََنا َأجَّْلتَ  الَِّذي َأَجَلَنا َوبَػَلْغَنا بِبَػْعضٍ 

 َزِفيرٌ  ِفيَها َلُهمْ  النَّارِ  َفِفي َشُقوا الَِّذينَ  فََأمَّا: }وقاؿ ،ٕٛٔ: األنعاـ{ َعِليمٌ  َحِكيمٌ  رَبَّكَ 



 - 224 - 

 ِلَما فَػعَّاؿٌ  رَبَّكَ  ِإفَّ  رَبُّكَ  َشاءَ  َما ِإالَّ  َواأْلَْرضُ  السََّماَواتُ  َداَمتِ  َما ِفيَها َخاِلِدينَ  * َوَشِهيقٌ 
 اآلية في بقولو اآليتين في الخلود من استثنى: قالوا ،ٚٓٔ - ٙٓٔ: ىود{ يُرِيدُ 

 بعد يأتِ  ولم{ رَبُّكَ  َشاءَ  َما ِإالَّ } الثانية اآلية في وبقولو{ اللَّوُ  َشاءَ  َما ِإالَّ } األولى
 من االستثناء عقب جاء كما العذاب وانتهاء االنقطاع عدـ على يدؿ ما االستثناءين

رَ  َعطَاءً : }تعالى بقولو ختمت اآلية فإف الجنة، نعيم في الخلود : ىود {َمْجُذوذٍ  َغيػْ
 قبلو الذي االستثناء أف على قرينة فكاف واستمراره النعيم دواـ على داؿ وىو ،ٛٓٔ

: تعالى بقولو أيضاً  واستدلوا االختيار كماؿ إثبات بو يراد إنما اإلخراج، بو يراد ال
 انتهاء على فدؿ محدودة، مدة النار في اللبث تجعل ،ٖٕ: النبأ{ َأْحَقابًا ِفيَها اَلبِِثينَ }

 روى وقد رحمتو، موجب والجنة غضبو، موجب النار بأف أيضاً  واستدلوا العذاب،
 اهلل قضى لما: )قاؿ أنو - وسلم عليو اهلل صلى - النبي عن صحيحة في البخاري

 رواية وفي، (غضبي سبقت رحمتي إف العرش، فوؽ عنده فهو كتاباً  كتب الخلق
 سبق قد غضبو لكاف النار تفن ولم النار، في الكافر بقي فلو قالوا( غضبي تغلب)

 خبر وخلف ربو، عن - وسلم عليو اهلل صلى - الصادؽ لخبر خلف ىذا وفي رحمتو،
 .مستحيل

 فبل منها خروجهم وعدـ أبداً  فيها الكفار خلود على الدالة النصوص من ورد وما قالوا
 حاؿ في منها يخرج وإنما باقية، النار دامت ما العذاب في البقاء يعني لكنو فيو، نزاع

 من وبين قائم، حبس وىو الحبس من يخرج من بين فرؽ وىناؾ التوحيد، أىل بقائها
 يناقش وقد البناء، بانتقاض سجنو وينتهي حبسو فيبطل بناؤه، وينقض حبسو ينهدـ

 في الصريحة النصوص عن جواباً  يصلح فبل الخلود أدلة عن جواباً  صلح وإف بأنو ىذا
 يفتر ال وأنهم سعيراً، اهلل وأدىا ىبت كلما النار وأف غراماً، كاف وأنو مقيم، عذابها أف

 بدلهم جلودىم نضجت لكما وأنهم عذاباً، اهلل يزيدىم بل يخفف وال العذاب عنهم
 اآليتين في بالمشيئة االستثناء إف: قاؿ أف إال اللهم العذاب، ليذوقوا غيرىا جلود اهلل
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 وعلى واستمراره، العذاب دواـ على دلت التي النصوص جميع على مسلط السابقتين
 ا.ىػ "أعلم واهلل سبحانو اهلل إلى فليترؾ اهلل شئوف من فالموضوع حاؿ كل

 تفنى? أو مؤبدة النار ىل: (٘٘/ٕ) فتاواه مجموع في كما العثيمين العبلمة وسئل
 ولهذا القوؿ، ىذا سوى السلف عند يعرؼ يكاد وال مؤبدة أنها قطعاً  المتعين: فأجاب

 األمر وىذا اآلبدين، أبد مؤبدة النار بأف ونعتقد نؤمن بأف عقائدىم، من العلماء جعلو
 :القرآف من مواضع ثبلثة في التأبيد ذكر -تعالى- اهلل ألف فيو؛ شك ال

 ليغفر اهلل يكن لم وظلموا كفروا الذين إف: }تعالى قولو في النساء سورة في: األوؿ
 {.أبًدا فيها خالدين جهنم طريق إال. طريقاً  ليهديهم وال لهم

 فيها خالدين. سعيراً  لهم وأعد الكافرين لعن اهلل إف} األحزاب سورة في: والثاني
 فيها خالدين جهنم نار لو فإف ورسولو اهلل يعص ومن} الجن سورة في: والثالث{. أبًدا
 في ذكره قد وىو فكيف لكفى، واحد موضع في التأبيد وجل عز اهلل ذكر ولو{. أبًدا

 علل على بناء تفنى أنها إلى ذىبوا العلماء من قليلة فئة أف العجب ومن    مواضع? ثبلثة
 إف: فقالوا والسنة الكتاب أجلها من وحرفوا والسنة الكتاب لمقتضى لمخالفتها عليلة

 ىذا? فكيف موجودة دامت ما"  أبداً  فيها خالدين"
 كاف وإذا فيها كائنوف ىم" فيها" مؤبدة ىي تكوف أف لـز أبداً، فيها خالدين كانوا إذا

 مكاف فني لو ألنو مؤبداً؛ الخلود مكاف يكوف أف لـز تخليده، مؤبداً  خالداً  اإلنساف
 للنص المخالفة الباردة والتعليبلت جداً  واضحة واآلية الخلود، تأبيد صح ما الخلود
 خبلؼ العلم أىل من قليلة فئة عن ذكر الذي الخبلؼ وىذا صاحبها، على مردودة
 خالفو ومن يعتقده، أف مؤمن كل على يجب الذي الصريح للنص مخالف ألنو مطرح
 أف عرؼ والسنة الكتاب نصوص تأمل من لكن اهلل، عند فيعذر عنده قامت لشبهة
 .عنو العدوؿ يحق ال الذي الحق ىو بتأبيدىا القوؿ

 وجل عز اهلل محاربة في عمره كل عمره أفنى الكافر ىذا ألف ذلك تقتضي والحكمة
 ودعي الحق، لو وبين وأعذر النذير جاءه أنو مع رسلو وتكذيب بو والكفر اهلل ومعصية
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 عذابو? يؤبد ال ىذا إف: نقوؿ فكيف والباطل الكفر على وأصر عليو وقوتل إليو،
 .تقدـ كما صريحة ىذا في واآليات 

 نار ناراف ىناؾ ىل :(ٙ٘/ٕ) فتاواه مجموع في كما العثيمين العبلمة سئل (:فرع)
 يخرجوف? ثم فيها يعذبوف الذين المعاصي ألىل ونار الكفر، ألىل

 ألىل ونار الكفر، ألىل نار ناراف النار إف: وقاؿ ذلك العلماء بعض زعم: فأجاب
 عذابهما لكن دليبلً  لو أعلم ال ىذا ولكن فرؽ، وبينهما المؤمنين من المعاصي
 نقوؿ وكوننا الكافرين على ىي كما ليست المؤمنين عصاة على أنها شك ال يختلف،
 ينبغي؛ ال مختلفين تأثيرين تؤثر واحدة نار تكوف اف عقولنا استبعاد على بناء بالتقسيم

 :ألمرين لو وجو ال االستبعاد ىذا ألف
 الواحدة النار يجعل أف على قادر اهلل وأف قدير، شيء كل على اهلل أف: األوؿ األمر

 .عذاباً  وآلخر سبلمًا، لشخص
 العظيم الفرؽ لظهور أبداً  الدنيا بأحواؿ تقاس ال اآلخرة أحواؿ أف: الثاني األمر

 عقلك، لو يتسع ماال لتنفي الدنيا بأحواؿ اآلخرة أحواؿ تقيس أف يجوز فبل بينهما،
 الشمس ىذه أليست وتصدؽ، وتقبل تسلم أف اآلخرة ألحواؿ بالنسبة عليك بل

 القيامة يـو الناس أحواؿ كانت ولو القيامة? يـو ميل قدر الخبلئق من ستدنو
 يسيراً  ولو نزلت أنها لو أوجها في الشمس ىذه ألف ألحرقتهم؛ الدنيا في كأحوالهم

 مسافات وبينها وبيننا اآلف بحرارتها نحس ونحن آخرىا عن ومحتها األرض أحرقت
 يـو الخبلئق من تدنو ذلك ومع عمودية، تكوف حين الصيف أياـ في سيما ال عظيمة
 واحد مقاـ في القيامة يـو في أيضاً  كذلك بها، يحترقوف وال ميل قدر على القيامة

 لو الدنيا في لكن ظلمة، في والكفار وبأيمانهم، أيديهم بين يسعى نور لهم المؤمنوف
 فبل، اآلخرة في أما بو، تنتفع فإنك نور يديو وبن نور يمينو على واحد بجانبك كاف
 مكاف في وىم بينهم، عظيماً  اختبلفاً  العرؽ فيختلف الناس يعرؽ أيضاً  اآلخرة وفي



 - 227 - 

 من ومنهم ركبتيو، إلى يصل من ومنهم كعبيو إلى العرؽ يصل من الناس فمن واحد،
 .واحد مكاف في وىم العرؽ، يلجمو من ومنهم حقويو، إلى يصل

 لم أشياء ونحدث نذىب ثم الدنيا بأحواؿ اآلخرة أحواؿ نقيس أف يجوز ال أنو فالمهم
 فالذي للكافرين ونار للعصاة نار: نارين إلى النار كتقسيم والسنة الكتاب في تأت
 .تختلف لكنها واحدة نار أنها علمنا إليو ووصل بلغنا

 
 (بالحفظة اإليماف في باب)

 .العباد أعماؿ يكتبوف الذين بالحفظة يؤمنوف السنة وأىل: محمد قاؿ
 ِإالَّ  قَػْوؿٍ  ِمنْ  يَػْلِفظُ  َما): وقاؿ(، َكاتِِبينَ  ِكَراًما َلَحاِفِظينَ  َعَلْيُكمْ  َوِإفَّ ): وجل عز وقاؿ
 (.َعِتيدٌ  َرِقيبٌ  َلَدْيوِ 
 لهيعة بن اهلل عبد أخبرنا: قاؿ يحيى عن داود، أبي عن علي، عن أبي وحدثني - ٘ٚ
 إف): وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ ىريرة أبي مولى يونس أبي عن

 فإف ارقبوا: فيقوؿ بو، أبصر وأنت سيئة يعمل أف يريد عبدؾ ذلك تقوؿ المبلئكة
 .ٔ(خشيتي من تركها فإنما حسنة لو فاكتبوىا تركها وإف بمثلها عليو فاكتبوىا عملها

 يجتمع بالنهار، وملكاف بالليل ملكاف يتعقبونو أربعة الحفظة: الحسن فقاؿ: يحيى قاؿ
 َكافَ  اَْلَفْجرِ  قُػْرآفَ  ِإفَّ ) :وجل عز قولو وىو الفجر، صبلة عند األربعة األمبلؾ ىذه

 .ٕ(َمْشُهوًدا
 ىبلؿ أبي بن سعيد عن يزيد، بن خالد عن لهيعة بن اهلل عبد حدثناقاؿ  يحيى - ٙٚ
 الذي على يضاعف الحفظة تسمعو ال الذي الذكر): قالت رضي اهلل عنها عائشة أف

                                                           

إسناده المصنف ضعيف مع إرسالو، ولكن متن الحديث صحيح، فلو شاىد من حديث أبي  ٔ
 (.  ٜٕٔ،  ٕٛٔ(، ومسلم )ٔٓ٘ٗىريرة رضي اهلل عنو أخرجو البخاري )

 ( مختصرا، وإسناده ضعيف، فبين يحيى والحسن مفاوز.ٖٛٗ/ٕذكره المصنف في تفسيره  ٕ
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 لم كنز عندي لك: للعبد اهلل قاؿ القيامة يـو كاف فإذا ضعفا، بسبعين الحفظة تسمعو
 .ٔ(الخفي الذكر وىو غيري أحد عليو يطلع
 اَْلَيِمينِ  َعنِ ) الحافظاف الكاتباف، الملكاف،( اَْلُمتَػَلقَّْيافِ  يَػتَػَلقَّى ِإذْ ): قولو: يحيى قاؿ
: أي( َعِتيدٌ  رَِقيبٌ  َلَدْيوِ  ِإالَّ  قَػْوؿٍ  ِمنْ  يَػْلِفظُ  َما). يرصده رصيد( َقِعيدٌ  اَلشَّْماؿِ  َوَعنِ 

 .بو يلفظ ما كل يكتباف حاضر حافظ
 .ٕأنينو حتى يكتباف: مجاىد قاؿ: يحيى قاؿ

 يكتب ال ما يكتب أف الشماؿ صاحب أمر) ذكره بإسناد مرة بن الخليل قاؿو : يحيى
 .ٖ(صاحبو

 عباس ابن عن ظبياف أبي عن األعمش عن يحيى بن نعيم وحدثنيقاؿ يحيى:  – ٚٚ
 ما على فيجدونو وخميس اثنين يـو كل تعرض العباد أعماؿ): قاؿ رضي اهلل عنهما

 .ٔ(الكتاب في

                                                           

 عن ىشاـ عن داود أبو حدثنا في المصنف ةشيب أبي ابنإسناد المصنف ضعيف، وقد أخرجو  ٔ
 من سواه ما على يضاعف الحفظة يكتبو ال الذي الخفي الذكر) : قالت عائشة عن رجل عن يحيى
 ، وأخرجو عن عائشة رضي اهلل عنها مرفوعا أبو يعلىالضعف ظاىر هوإسناد( ضعفا سبعين الذكر

، (ٓٙ٘/ ٕ) الترغيب في األصبهاني(،  و ٓٗٔ، والحربي في الفوائد المنتقاه )رقم (ٖٛٚٗ)
، (ٓ٘ٗ،  ٛٗٗ/ٕ) شعبال فى البيهقىو  ،(ٓٚٔ،  ٜٙٔ رقم) الترغيب في شاىين ابنو 
 الصدفي يحيى بن معاوية بو تفرد :البيهقي عنو قاؿوالحديث  (ٖٓٚٔ رقم ،ٜٕٗ/ٕ) الديلمىو 

األلباني في (: إسناده ضعيف، وقاؿ العبلمة ٕٖٙ/ٖ، وقاؿ العراقي في المغني )ضعيف وىو
 (: ضعيف جدا.ٕٖٚٙالضعيفة )

، وإسناده مجاىد عن ، ليث عن ، غياث بن حفص ( من طريقٖٖٕ/ٖأخرجو ابن أبي شيبة ) ٕ
( من ٕٓٔٔ، رقم  ٖ٘٘/ٕضعيف من أجل ليث وىو ابن أبي سليم، وأخرجو ىناد في الزىد )

المكي أبو عبيد اهلل  سليم وىو- اهلل عبيد أبي عن سليماف أبي بن الملك عبد عن عبدهطريق 
 صدوؽ لو أوىاـ كما في التقريب. سليماف أبي بن الملك عبد، و مجاىد عن -مولى أـ علي

 ضعيف. الضبعىوىو  مرة بن الخليللم يذكر المصنف إسناده ثم  ٖ
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 شرا وال خيرا منها يكن لم فما األعماؿ عرضت إذا أنو): الكلبي تفسير وفي: يحيى
  .ٕ(وخميس إثنين يـو كل وذلك يثبت، فلم محي

 مسائل في الباب:
 يصح ال والذي اإليماف، أركاف من الثاني الركن ىو بالمبلئكة اإليماف المسألة األولى:

 صفاتهم من والسنة الكتاب في ورد وبما بوجودىم، فيؤمن بو، يقر حتى عبد إيماف
 بِاهللِ  آَمنَ  ُكلّّ  َواْلُمْؤِمُنوفَ  رَّبّْوِ  ِمن ِإلَْيوِ  أُنِزؿَ  ِبَما الرَُّسوؿُ  آَمنَ : )تعالى اهلل قاؿ، وأفعالهم
 َوَمآلِئَكِتوِ  لّّْلوِ  َعُدوِّا َكافَ  َمن: )تعالى وقاؿ ،[ٕ٘ٛ: البقرة( ]َوُرُسِلوِ  وَُكُتِبوِ  َوَمآلِئَكِتوِ 

 [.ٜٛ: البقرة( ]لّْْلَكاِفرِينَ  َعُدوّّ  اهللَ  فَِإفَّ  َوِميَكاؿَ  َوِجْبرِيلَ  َوُرُسِلوِ 
 فقاؿ بهم، يؤمن ولم المبلئكة؛ وجود أنكر من على بالكفر وجل عز اهلل حكم وقد

 َضبَلالً  َضلَّ  فَػَقدْ  اآلِخرِ  َواْليَػْوـِ  َوُرُسِلوِ  وَُكُتِبوِ  َوَمبلَِئَكِتوِ  بِاهللِ  َيْكُفرْ  َوَمن: )وتعالى تبارؾ
 من وجل عز اهلل خلقهم تعالى، اهلل خلق من خلق والمبلئكة[. ٖٙٔ: النساء( ]ِعيًدابَ 

 ال يؤمروف، ما ويفعلوف أمرىم ما اهلل يعصوف ال مكرموف، عباد مسخروف، مربوبوف نور،
 .اهلل إال عددىم يعلم وال يتناكحوف وال يتعبوف وال يملوف وال يشربوف، وال يأكلوف

  .المبلئكة وظائف المسألة الثانية:
 الجليلة، األعماؿ من كثيًرا إليهم اهلل أسند تعالى، اهلل جنود من جند المبلئكة

 ما بحسب وىم. وجو أكمل على تأديتها على القدرة وأعطاىم الكبيرة، والوظائف
 إلى تعالى اهلل من بالوحي الموكل فمنهم: أقساـ على بو ووكلهم لو تعالى اهلل ىيأىم
 الرُّوحُ  بِوِ  نَػَزؿَ : }تعالى قاؿ السبلـ، عليو جبريل وىو والسبلـ الصبلة عليهم رسلو

 - ٖٜٔ: الشعراء{ ]ُمِبينٍ  َعَرِبي   بِِلَسافٍ  - اْلُمْنِذرِينَ  ِمنَ  لَِتُكوفَ  قَػْلِبكَ  َعَلى - اأْلَِمينُ 
                                                                                                                                                  

(، ويشهد لو حديث أبي ىريرة رضي اهلل عنو ٕٖٙ/ٖأخرجو المصنف أيضا في التفسير ) ٔ
 اهلل فيغفر واثنين خميس يـو كل في األعماؿ تعرض قاؿ( ) ٕ٘ٙ٘مرفوعا في صحيح مسلم )

 فيقاؿ شحناء أخيو وبين بينو كانت امرأ إال شيئا باهلل يشرؾ ال امرئ لكل اليـو ذلك في جل و عز
 (. يصطلحا حتى ىذين اركوا يصطلحا حتى ىذين اركوا

 .بالكذب متهم وىو، التفسير صاحب الكلبي السائب بن محمدىو  الكلبي ٕ
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 اهلل، على وأكرمهم المبلئكة أفضل أنو تقدـ وقد( ٜ٘ٔ - ٖٜٔ: الشعراء[ )ٜ٘ٔ
 .مهمتو تأدية على واألمانة بالقوة اهلل وصفو وقد
 وبقية مرتين، إال عليها ُخلق التي صورتو في وسلم عليو اهلل صلى النبي يره ولم

 اهلل يقوؿ ذلك وفي المشرؽ ناحية من باألفق مرة رآه ،رجل صورة في يأتيو األوقات
 ليلة ثانية مرة ورآه(. ٖٕ: التكوير[ )ٖٕ: التكوير{ ]اْلُمِبينِ  بِاأْلُُفقِ  رَآهُ  َوَلَقدْ : }تعالى

 ِسْدرَةِ  ِعْندَ  - ُأْخَرى نَػْزَلةً  َرآهُ  َوَلَقدْ : }بقولو عنو اهلل أخبر ما وىذا السماء في اإلسراء
 (.٘ٔ - ٖٔ: النجم[ )٘ٔ - ٖٔ: النجم{ ]اْلَماَوى َجنَّةُ  ِعْنَدَىا - اْلُمْنتَػَهى

 عليو اهلل صلى النبي سألت أنها عنها اهلل رضي عائشة حديث من مسلم صحيح وفي
 التي صورتو على أره لم جبريل ىو إنما»: فقاؿ المتقدمتين اآليتين تفسير عن وسلم
 بين ما َخْلِقو ِعَظمُ  سادِّا السماء من منهبطًا رأيتو. المرتين ىاتين غير عليها ُخلق

 .«األرض إلى السماء
. القرآف في ذكره ورد وقد السبلـ عليو ميكائيل ىو قيل والنبات بالقطر الموكل ومنهم

 َعُدوّّ  اللَّوَ  فَِإفَّ  َوِميَكاؿَ  َوِجْبرِيلَ  َوُرُسِلوِ  َوَمبَلِئَكِتوِ  ِللَّوِ  َعُدوِّا َكافَ  َمنْ : }تعالى قاؿ
 ربو، عند رفيعة ومنزلة عالية، مكانو ذو وىو( ٜٛ: البقرةَ [ )ٜٛ: البقرة{ ]لِْلَكاِفرِينَ 

 جنسهم من أنهما مع المبلئكة، على وعطفهما جبريل، مع بالذكر ىنا اهلل خصو ولذا
 تقدـ ما على السنة في ذكره ورد وكذا. العاـ على الخاص عطف قبيل من لشرفهما،

 جبريل رب اللهم»: يقوؿ أنو الليل صبلة في وسلم عليو اهلل صلى النبي دعاء في
 أفضل ىم المذكورين الثبلثة ىؤالء إف العلماء قاؿ ولذا. .(. «وإسرافيل وميكائيل
 .المبلئكة

 المفضلين المبلئكة ثالث وىو السبلـ عليو إسرافيل وىو بالصُّور الموكل ومنهم
 اإلماـ روى. فيو ينفخ عظيم قرف: والصور. العرش حملة أحد وىو. ذكرىم المتقدـ

 صلى النبي إلى أعرابي جاء»: قاؿ العاص بن عمرو بن اهلل عبد عن المسند في أحمد
 وأخرج ثابت، حديث وىو «فيو ينفخ قرف: فقاؿ الصور? ما: فقاؿ وسلم عليو اهلل
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 اهلل صلى النبي أف عنو اهلل رضي الخدري سعيد أبي حديث من والترمذي أحمد اإلماـ
 وأصغى جبهتو وحنى القرف القرف صاحب التقم وقد أنعم كيف»: قاؿ وسلم عليو

 اهلل حسبنا قولوا: قاؿ نقوؿ? فما اهلل رسوؿ يا: المسلموف قاؿ يؤمر، متى ينظر سمعو
 .صحيح حديث وىو «توكلنا اهلل على الوكيل ونعم

 الصعق، نفخة: الصواب وىو نفختاف وقيل نفخات، ثبلث الصور في إسرافيل وينفخ
 ِفي َوَمنْ  السََّماَواتِ  ِفي َمنْ  َفَصِعقَ  الصُّورِ  ِفي َونُِفخَ : }تعالى قاؿ. البعث ونفخة
ـٌ  ُىمْ  فَِإَذا ُأْخَرى ِفيوِ  نُِفخَ  ثُمَّ  اللَّوُ  َشاءَ  َمنْ  ِإالَّ  اأْلَْرضِ  [ ٛٙ: الزمر{ ]يَػْنظُُروفَ  ِقَيا

 (.ٛٙ: الزمر)
 اْلَمْوتِ  َمَلكُ  يَػتَػَوفَّاُكمْ  ُقلْ : }تعالى قاؿ الموت ملك وىو األرواح بقبض الموكل ومنهم
 (.ٔٔ: السجدة[ )ٔٔ: السجدة{ ]تُػْرَجُعوفَ  رَبُّْكمْ  ِإَلى ثُمَّ  ِبُكمْ  وُكّْلَ  الَِّذي

 ففي محسًنا كاف وإف عملو، بحسب العبد يأتوف المبلئكة، من أعواف الموت ولملك
 َأَحدَُكمُ  َجاءَ  ِإَذا َحتَّى: }تعالى قاؿ ىيئة، أشنع ففي مسيًئا كاف وإف ىيئة، أحسن
 (.ٔٙ: األنعاـ[ )ٔٙ: األنعاـ{ ]يُػَفرّْطُوفَ  اَل  َوُىمْ  ُرُسُلَنا تَػَوفػَّْتوُ  اْلَمْوتُ 
 صلى النبي خروج حديث في ذكره ورد وقد الجباؿ، ملك وىو بالجباؿ الموكل ومنهم

 لو استجابتهم وعدـ إياىم ودعوتو البعثة بداية في الطائف أىل إلى وسلم عليو اهلل
 فيها فإذا فنظرت أظلتني، قد بسحابة أنا فإذا»: وسلم عليو اهلل صلى النبي يقوؿ وفيو

 اهلل بعث وقد عليك، ردوا وما لك قومك قوؿ سمع قد اهلل إف: فقاؿ فناداني جبريل،
: قاؿ ثم عليّ  فسلم. الجباؿ ملك فناداني فيهم، شئت بما لتأمره الجباؿ ملك إليك

 النبي فقاؿ. األخشبين عليهم أطبق أف شئت إف شئت، فيما ذلك: فقاؿ. محمد يا
 يشرؾ ال وحده اهلل يعبد من أصبلبهم من اهلل يخرج أف أرجو بل وسلم عليو اهلل صلى

 .يقابلو والذي قبيس أبو: مكةَ  جببل ىما: واألخشباف. «شيًئا بو
 عنو اهلل رضي مالك بن أنس حديث عليو دؿ ما على بالرحم الموكل الملك ومنهم

. نطفة! ربّْ  يا: يقوؿ ملًكا وكَّل وجل عز اهلل إف»: قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي عن



 - 232 - 

 أـ شقي أنثى? أـ أذكر: قاؿ خلقو، يقضي أف أراد فإذا. مضغة ربّْ  يا. علقة! ربّْ  يا
 .«أمو بطن في فيكتب واألجل? الرزؽ فما سعيد?
 ِبَحْمدِ  ُيَسبُّْحوفَ  َحْوَلوُ  َوَمنْ  اْلَعْرشَ  َيْحِمُلوفَ  الَِّذينَ : }تعالى قاؿ العرش حملة ومنهم
 (.ٚ: غافر[ )ٚ: غافر{ ]آَمُنوا لِلَِّذينَ  َوَيْستَػْغِفُروفَ  ِبوِ  َويُػْؤِمُنوفَ  رَبِّْهمْ 
: الحاقة[ )ٚٔ: الحاقة{ ]َثَمانَِيةٌ  يَػْوَمِئذٍ  فَػْوقَػُهمْ  رَبّْكَ  َعْرشَ  َوَيْحِملُ : }تعالى وقاؿ
ٔٚ.) 

 ِإَذا ىَحتَّ  زَُمًرا اْلَجنَّةِ  ِإَلى رَبػَُّهمْ  اتػََّقْوا الَِّذينَ  َوِسيقَ : }تعالى قاؿ. الجنة خزنة ومنهم
ـٌ  َخَزنَػتُػَها َلُهمْ  َوقَاؿَ  َأبْػَوابُػَها َوفُِتَحتْ  َجاُءوَىا { َخاِلِدينَ  فَاْدُخُلوَىا ِطْبُتمْ  َعَلْيُكمْ  َسبَل

 ِمنْ  َصَلحَ  َوَمنْ  َيْدُخُلونَػَها َعْدفٍ  َجنَّاتُ : }تعالى وقاؿ(. ٖٚ: الزمر[ )ٖٚ: الزمر]
[ ٖٕ: الرعد{ ]بَابٍ  ُكلّْ  ِمنْ  َعَلْيِهمْ  يَْدُخُلوفَ  َواْلَمبَلِئَكةُ  َوُذرّْيَّاتِِهمْ  َوَأْزَواِجِهمْ  آبَائِِهمْ 

 (.ٖٕ: الرعد)
: تعالى قاؿ. عشر تسعة ورؤساؤىم الزبانية وىم منها باهلل عياذا النار خزنة ومنهم

: غافر{ ]اْلَعَذابِ  ِمنَ  يَػْوًما َعنَّا ُيَخفّْفْ  رَبَُّكمْ  اْدُعوا َجَهنَّمَ  ِلَخَزنَةِ  النَّارِ  ِفي الَِّذينَ  َوقَاؿَ }
 - ٚٔ: العلق{ ]الزَّبَانَِيةَ  َسَنْدعُ  - نَاِديَوُ  فَػْلَيْدعُ : }تعالى وقاؿ(. ٜٗ: غافر[ )ٜٗ
َها: }تعالى وقاؿ(. ٛٔ ،ٚٔ: العلق[ )ٛٔ  َأْصَحابَ  َجَعْلَنا َوَما - َعَشرَ  ِتْسَعةَ  َعَليػْ
تَػُهمْ  َجَعْلَنا َماوَ  َمبَلِئَكةً  ِإالَّ  النَّارِ  َنةً  ِإالَّ  ِعدَّ [ ٖٔ - ٖٓ: المدثر{ ]َكَفُروا ِللَِّذينَ  ِفتػْ

َنا لِيَػْقضِ  َماِلكُ  يَا َونَاَدْوا: }تعالى وقاؿ ،(ٖٔ ،ٖٓ: المدثر)  ِإنَُّكمْ  قَاؿَ  رَبُّكَ  َعَليػْ
 خازف وأنو مالك ذكر السنة في جاء وقد(. ٚٚ: الزخرؼ[ )ٚٚ: الزخرؼ{ ]َماِكثُوفَ 

 بن َسُمَرة حديث من البخاري صحيح ففي لو، وسلم عليو اهلل صلى النبي ورؤية النار
 أتياني رجلين الليلة رأيت»: قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي عن عنو اهلل رضي ُجْنُدب

 .«ميكائيل وىذا جبريل، وأنا النار، خازف مالك النار يوقد الذي: فقاال
 ملك ألف سبعوف المعمور البيت منهم يـو كل في يدخل: المعمور البيت زوار ومنهم

 النبي عن عنو اهلل رضي صعصعة بن مالك حديث من ثبت ما على إليو يعودوف ال ثم
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 ما! جبريل يا: فقلت المعمور، البيت لي رفع ثم: ). . . قاؿ وسلم عليو اهلل صلى
 لم منو خرجوا إذا ملك، ألف سبعوف يـو كل يدخلو. المعمور البيت ىذا: قاؿ ىذا?

 .«عليهم ما آخر فيو يعودوا
 ىريرة أبي حديث من الشيخاف روىَ  فقد الذكر مجالس يتبعوف سياحوف مبلئكة ومنهم

 يلتمسوف الطرؽ في يطوفوف مبلئكة هلل إف»: قاؿ أنو وسلم عليو اهلل صلى النبي عن
 فيحفونهم قاؿ حاجتكم إلى ىلموا تنادوا اهلل يذكروف قوًما وجدوا فإذا الذكر أىل

 الحفظة عن زائدوف المبلئكة وىؤالء: العلماء قاؿ. . .( «الدنيا السماء إلى بأجنحتهم
 .الخبلئق مع المرتبين من وغيرىم

 أحمد روى لما السبلـ أمتو من وسلم عليو اهلل صلى النبي يبلغوف أنهم أيًضا ثبت وقد
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ قاؿ، مسعود بن اهلل عبد عن صحيح بإسناد والنسائي

 .«السبلـ أمتي من يبلغوني األرض في سياحين مبلئكة وجل عز هلل إف»: وسلم
: تعالى قاؿ. عليهم وإحصاؤىا الخلق أعماؿ كتابة وعملهم الكاتبوف الكراـ ومنهم

 - ٓٔ: االنفطار{ ]تَػْفَعُلوفَ  َما يَػْعَلُموفَ  - َكاتِِبينَ  ِكَراًما - َلَحاِفِظينَ  َعَلْيُكمْ  َوِإفَّ }
 َوَعنِ  اْلَيِمينِ  َعنِ  اْلُمتَػَلقَّْيافِ  يَػتَػَلقَّى ِإذْ : }تعالى وقاؿ( ٕٔ - ٓٔ: االنفطار[ )ٕٔ

 ،ٚٔ: ؽ[ )ٛٔ - ٚٔ: ؽ{ ]َعِتيدٌ  رَِقيبٌ  َلَدْيوِ  ِإالَّ  قَػْوؿٍ  ِمنْ  يَػْلِفظُ  َما - َقِعيدٌ  الشَّْماؿِ 
 عن الذي فأما يساره عن وآخر يمينو عن ملك: اآلية تفسير في مجاىد قاؿ( ٛٔ

 .الشر فيكتب شمالو عن الذي وأما الخير، فيكتب يمينو
 دلت وقد. وَنِكير ُمْنَكر وىما قبورىم في العباد وسؤاؿ القبر بفتنة الموكلوف ومنهم

 اهلل رضي مالك بن أنس حديث من الشيخاف أخرج. الصحيحة األحاديث ذلك على
 عنو وتولى قبره في وضع إذا العبد إف»: قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي عن عنو

 في تقوؿ كنت ما: فيقوالف فيقعدانو ملكاف، أتاه نعالهم قرع ليسمع وإنو أصحابو،
 ورسولو اهلل عبد أنو أشهد فيقوؿ المؤمن فأما وسلم عليو اهلل صلى لمحمد الرجل ىذا

 فيراىما الجنة من مقعًدا بو اهلل أبدلك قد النار من مقعدؾ إلى انظر: لو فيقاؿ
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 اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عنو اهلل رضي ىريرة أبي عن حباف وابن الترمذي وأخرج. «جميًعا
 أزرقاف أسوداف ملكاف أتاه -أحدكم قاؿ أو الميت قبر إذا»: وسلم عليو اهلل صلى
. . .( «الرجل ىذا في تقوؿ كنت ما: فيقوالف النكير واآلخر المنكر ألحدىما يقاؿ
 .حسن حديث وىو

 ممن المبلئكة من وأسمائهم وظائفهم بذكر النصوص جاءت من أشهر ىم فهؤالء
 تعالى واهلل حقهم في النصوص بمدلوالت والتصديق بهم اإليماف العبد على يتعين
 .أعلم

(: عند قوؿ ٖٕ/ٕقاؿ الشيخ صالح آؿ الشيخ في شرح الطحاوية ) المسألة الثالثة:
 مسائل وىاىنا (حافظين علينا جعلهم قد اهلل فإف الكاتبين، بالكراـ ونؤمن)الطحاوي 

 عز - اهلل قوؿ من أخذه آخره، إلى( الكاتبين بالكراـ ونؤمن) قولو :األولى المسألة
-ٓٔ:االنفطار{ ]تفعلوف ما يعلموف* كاتبين كراما * لحافظين عليكم وإف} - وجل
 كتبة، وبأنهم كراـ وبأنهم علينا حفظة بأنهم - وجل عز - اهلل فوصفهم ،[ ٕٔ

 -تعالى اهلل شاء إف بعضها بياف يأتي- متعددة األصل لهذا تدؿ التي واآليات
 وجل عز - اهلل وصف: اهلل رحمو الطحاوي لفظ وعلى اآلية ىذه على ىاىنا لكن

 :ىؤالء المبلئكة
 .آدـ ابن على حفظة بأنهم: األوؿ الوصف
 .كتبة بأنهم: الثاني الوصف
 .تفعلوف ما يعلموف بأنهم: الثالث الوصف

 على حافظا يكوف أف بين ما ففرؽ آدـ ابن على حفظة أنهم وىو: األوؿ الوصف أما
 التي المسائل في الفرؽ بياف وسيأتي- آدـ البن حافظا يكوف أف بين وما آدـ ابن

 ما آدـ ابن على يحفظوف يعني آدـ؛ ابن على حفظة أنهم اآلية ىذه ففي ،-بعدىا
 .منو يصدر
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 في يكتبونو فإنهم منو صدر ما آدـ ابن على حفظوا إذا أنهم: ثاف بوصف وصفهم ثم
 موكل اآلخر والملك الحسنات بكتابة موكل ملكف المبلئكة، بأيدي عندىم صحف
 والكتابة صحف في للحسنات كتابة إلى منقسمة الكتابة فإذا، السيئات بكتابة

 .صحف في للسيئات
 يكوف آدـ ابن يفعلو الذي والفعل ،{ تفعلوف ما يعلموف} قاؿ أنو: الثالث الوصف

 ينطق لم ولو لسانو بو يحرؾ ما ويشمل بلسانو ويكوف، القلوب أعماؿ فيشمل بقلبو
 فكل آخره، إلى واللساف والفرج واألرجل األيدي من المختلفة بجوارحو يعملو ما، بو
 .اآلية داللة ىذه، المبلئكة تعلمو أيضا بجوارحو يعملو ما

  اهلل قوؿ فيها( ؽ) سورة وآية، يكتب بأجمعو ىذا أف اآلية ظاىر كلو? ىذا يكتب ىل
 [ .ٛٔ:ؽ{ ]عتيد رقيب لديو إال قوؿ من يلفظ ما} وجل عز
 مما يعني- شيء فكل ولمراقبتو، عليو للحفظ معد يعني{ عتيد}، ويراقبو{ رقيب}

 .فيكتب يعلم -يلفظو
 المبلئكة أف الصحيح ىو وىذا الثبلثة، األصناؼ تشمل ىذه االنفطار آية وداللة
 عمل وتكتب اللساف، ونطق اللساف عمل وتكتب أفعاؿ، ألنها القلوب؛ أعماؿ تكتب

 على وتوكلو ونيتو إخبلصو وىو واجب ىو ما منو القلب عمل ألف وذلك الجوارح؛
 يتعبد التي العبادات أعظم وىي القلوب، أعماؿ من ذلك، ونحو ورجاؤه وخوفو اهلل
 .الجليلة العبادات ىذه ربو المرء بها
 السيئة إرادة أو الهم،: من السيئات إتياف باب من يكوف ما القلوب أعماؿ من ثم

 وجل، عز باهلل الظن سوء أو بالمسلم، الظن سوء من المنهيات من أو عليها، والعـز
 .كلو ىذا يعلموف والمبلئكة، المنهيات من آخره إلى الكبر من ذلك نحو أو

 ألنهم عليو أقدرىم وجل عز اهلل ألف أو ذاتا? عليو لقدرتهم ىو ىل بو، وعلمهم
 آدـ ابن على سلطاف لهم ليس المبلئكة ألف الثاني؛ ىو الظاىر األمر? بهذا موكلوف

 على بخصوصو المبلئكة من الصنف ىذا أقدر وجل عز اهلل وإنما بالغيب، علم وال
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 عليو يحاسب واللساف اإلنساف عليو يحاسب والقلب بالكتابة، موكلوف ألنهم اإلطبلع
 .عليها يحاسب الجوارح وكذلك

 يعلم فإنو اإلنساف بو يهم الذي الهم قبيل من يكوف ما وحتى تكتب ىذه كل فإذا
 أف في لديكم المعروؼ البحث فيو ىذا لو? يكتب أو عليو يكتب ىل ثم ويحفظ،

 ما) بػ والمقصود «تتكلم أو تعمل لم ما أنفسها بو حدثت ما األمة لهذه تجاوز اهلل»
 حديث قبيل من أو الوسوسة قبيل من أو الهم قبيل من ىو ما( أنفسها بو حدثت
 صار الشر على واإلرادة العـز إلى النفس حديث أو الهم انتقل إذا لكن النفس؛
 فإنو مكة وىو المكاف شرؼ إلى ىذا الهم أو النفس حديث انتقل إذا عليو، مؤاخذا
 .وىكذا العلم أىل بعض قوؿ في عليو يؤاخذ

  وجل عز اهلل تجاوز ما منها يستثنى أف يمكن عامة ىذه{ تفعلوف ما يعلموف} فإذا
 وفي العبد حركات من الخوؼ يعظم مما وىذا، عمومو على والباقي عنو األمة لهذه
 صلى النبي كاف فإذا االستغفار شأف المؤمن العبد عند ويعظم وجوارحو، ولسانو قلبو
 مرة؛ مائة اهلل إلى ويتوب يستغفر أنو الواحد المجلس في لو يحسب وسلم عليو اهلل

 إلى حاجة وأعظم وأعظم أعظم أشباىنا فإف المبلئكة، تعلمو وما يفعلو ما عظم ألجل
 .وجل عز اهلل إلى واإلنابة والتوبة االستغفار كثرة

 وعند الكاتبين الكراـ ذكر عند- المسألة ىذه عند العلماء من كثير: الثانية المسألة
 منهم مبلئكة أربعة الجميع فيجعلوف واحدا، شيئا والحفظة الكتبة يجعلوف -اآلية
 حتى شروحهم في العلماء من كثير عليو درج وىذا، للحفظ اثنافو  ،للكتابة اثناف
 .المنواؿ ىذا على نسج عندكم الطحاوية شارح
 والذي داللتها، في تنظر حتى واألحاديث للنصوص وجمع نظر إلى يحتاج األمر وىذا
، الحفظة غير الكتبة المبلئكة أف مستفيض ببحث وليس التأمل من بنوع لي يظهر

 .عليو يحفظوف فإنهم الكتبة وأما اإلنساف، يحفظوف فالحفظة
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 معقبات لو} الرعد سورة في قولو في وجل عز اهلل ذكرىم الذين المعقبات ىم الحفظة
 أف فيها التفاسير أوجو ،[ ٔٔ:الرعد{ ]اهلل أمر من يحفظونو خلفو ومن يديو بين من

 بأمر لو وحفظهم يحفظونو يعني اهلل؛ بأمر يحفظونو يعني{ اهلل أمر من يحفظونو} معنى
 يتعاقبوف» وسلم عليو اهلل صلى قولو -الحفظة في يعني- وفيو يحفظوه، أف لهم اهلل

 كيف: فيقوؿ» الحديث أخر إلى «فيجتمعوف بالنهار وأربعة بالليل أربعة مبلئكة فيكم
 الحديث وىذا «يصلوف وىم وتركناىم يصلوف وىم آتيناىم: فيقولوف عبادي? تركتم
 يحفظ من ومنهم بالليل يحفظ من منهم يتعاقبوف، ىؤالء الحفظة أف على يدؿ

 يفارقوف ثم اليـو من الوقت ىذا في يعني الصبلة، وقت في يلتقوف ىؤالء وأف بالنهار،
 الكتبة المبلئكة وصف في واألحاديث األخرى اآلية عليو دلت ما خبلؼ وىذا، العبد

 .ٔالجنابة حاشا فيها كاف حاؿ أي على يفارقونو وال آدـ ابن يغادروف ال أنهم في
 والحفظ آدـ البن الحفظ بين ما الحفظ في التفريق األدلة من يظهر الذي: نقوؿ فإذا
 الحفظ وأما، المعقبات يتعاقبوف؛ الذين المبلئكة عمل ىذا آدـ ابن فحفظ، عليو
 .الكتبة عمل فهذا عليو

 فكما: الحفظة وأما، السيئات يكتب واآلخر الحسنات يكتب أحدىما: اثناف والكتبة
 .والنهار الليل في يتعاقبوف أربعة إنهم وسلم عليو اهلل صلى النبي قاؿ

 المسألة أصل ألف يكتبوف؛ بأنهم اإليماف يقتضي بالكتبة اإليماف :الثالثة المسألة
 وقد صحف، في يكتبوف بأنهم اإليماف ذلك ويقتضي الكتبة، بالمبلئكة اإليماف
، السيئات يكتب من ومنهم الحسنات يكتب من منهم أف السنة في األدلة جاءت
 في ىذه والكتابة، بينهم وجل عز اهلل فيحكم األشياء بعض كتابة في تنازعوا وربما

 في معو يجمع الذي كتابو وىي العبد، على تجمع التي ىي ىذه المبلئكة صحف

                                                           

 عليو اهلل صلى النبي عنرضي اهلل عنهما  عباس ابنيشير الشيخ صالح حفظو اهلل إلى حديث  ٔ
( وىو في  بالخلوؽ المتضمخ و السكراف و الجنب:  المبلئكة تقربهم ال ثبلثة)  قاؿ وسلم

 ( للعبلمة األلباني.ٗٓٛٔالصحيحة )
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 بنفسك كفى كتابك اقرأ} وجل عز اهلل قوؿ فيو جاء الذي وىو القبر، أدخل إذا عنقو
 العبد وجل عز اهلل يحاسب التي الصحف وىي ،[ ٗٔ:اإلسراء{ ]حسيبا عليك اليـو
 ظلمكم ىل وجل عز ربنا يسألهم أنو وفيو أعماؿ، من فيها ما على فيقرره بها

 .جبللو جل الرب يحاسبهم أف بعد يعني رب، يا ال فيقولوف مبلئكتي?
 لو يكتب قلبو في ما على اإلنساف وأف بالكتابة اإليماف مقتضى فإف كذلك كاف وإذا

 عظم فإف عليو، أو لو يكتب جوارحو وحركة عليو، أو لو يكتب لسانو وحركة عليو، أو
 وإذا الخير، إال فيها ليس صحائفو يجعل أف إلى العبد يطلب األصل بهذا اإليماف

 عز اهلل يمحو الذي االستغفار وليعظم الماحية الحسنات فليعظم السوء من شيئا عمل
 ما أذؿ يكوف العبد أف الصحيح االعتقاد نتائج من صار ولهذا، السيئات بو وجل
 أو عصوا ولو حتى وجل عز هلل يذلوف الحقة العقيدة فأصحاب وجل، عز هلل يكوف
 بالغيبيات اإليماف من عندىم ألف وجل؛ عز هلل ذال أكثر فإنهم صار ما عندىم صار
 جبللو جل عليو ىو وما وصفاتو بو والعلم وجل عز اهلل وبمعرفة وبالكتابة اآلخر واليـو

 أو إعراض قلوبهم في يكوف ال أف قسرا عليهم يوجب ما والكماؿ الجبلؿ نعوت من
 .جبللو جل ربهم عن البعد في للشيطاف طاعة أو كبر

 بو القلب صبلح ألف يعلمونها فإنهم العقيدة علموا إذا أنهم للجميع الوصية ولهذا
 مسائل يعلموف فإنهم البدع وأىل الكبلـ أىل وأما، واقع وىذا األعماؿ، تصلح

 نقليا أو عقليا برىانيا، عقليا نظرا إليها ينظروف عقلية مسائل عقلية، كمسائل االعتقاد
 وترؾ العبادة، قلة ومن القلوب قسوة من فيهم تجد ولهذا ذلك، آثار في نظر دوف

 من الحق أىل بخبلؼ، فيهم ما المذمومة الصفات من آخره إلى والكبر التواضع،
 عز باهلل العلم من معهم ما ألجل قلوبا ألين فإنهم والعبادة، والحديث السنة أىل

 صحة ألجل وجل، عز اهلل من وخوؼ للعباد ونفع للخلق، تواضعا وأكثر وجل،
 ا.ىػ من شرح الطحاوية. أعمالهم وفي قلوبهم في أثمرت العقيدة

 .عقاب وال فيو، ثواب ال ما الحفظة تكتب ىل المسألة الرابعة:
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 في اختلفوا العلماء أف اعلم (:ٕٛٗ/ٚقاؿ العبلمة الشنقيطي في أضواء البياف )
 فقاؿ أوال? عليو الحفظة تكتبو ىل عليو، عقاب وال ثواب ال الذي الجائز العبد عمل

 ما: }قولو ظاىر ىو وىذا المرض، في األنين حتى شيء كل عليو يكتب: بعضهم
 زيدت النفي سياؽ في نكرة قوؿ من: قولو ألف ؛{ عتيد رقيب لديو إال قوؿ من يلفظ
 .العمـو في صريح نص فهي من، لفظة قبلها
 مجمعوف وكلهم عقاب، أو ثواب فيو ما إال األعماؿ من يكتب ال: العلماء بعض وقاؿ
 فيو ما إال يكتب ال: يقولوف فالذين عقاب أو ثواب فيو فيما إال جزاء ال أنو على

 فيو ثواب ال ما إسقاط على متفقوف الجميع يكتب يقولوف والذين عقاب، أو ثواب
 ثم أوال يكتب: يقولوف وبعضهم أصبل، يكتب ال يقولوف بعضهم أف إال عقاب، وال

 قولو معنى ىو عقاب أو ثواب فيو ما وإثبات ذلك، محو أف بعضهم وزعم. يمحى
 { .ويثبت يشآء ما اهلل يمحو: }تعالى

 حذفو سوغ محذوفا نعتا اآلية في إف: قالوا. فيو جزاء ال ما يكتب ال: قالوا والذين
 النعت وتقدير عقاب، وال فيو ثواب ال الجائز أف يعلموف الناس كل ألف بو، العلم

 دؿ إذا النعت حذؼ أف قدمنا وقد للجزاء، مستوجب قوؿ من يلفظ ما المحذوؼ،
 ا.ىػ معروؼ عربي أسلوب عليو

 .شخص كل مع المبلئكة عدد المسألة الخامسة:
 نزع حتى أمهاتهم بطوف في تكوينهم يـو من آدـ بني يصحبوف الكراـ المبلئكة
 . اآلخرة وفي قبورىم في يصحبونهم أيضا وىم موتهم، يـو أجسادىم من أرواحهم

 : يلي كما فتكوف الدنيا في لو صحبتهم أما
 وسلم عليو اهلل صلى النبي عنرضي اهلل عنو  أنس عن: فخلقو عند عليو يقوموف: أوال
 ? مضغة رب أي علقة? رب أي نطفة? رب أي فيقوؿ ملكا، بالرحم اهلل وكل ) قاؿ
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 الرزؽ فما ? سعيد أـ أشقي ? أنثى أـ ذكر رب أي قاؿ خلقها يقضي أف اهلل أراد فإذا
 .ٔ( أمو بطن في كذلك فيكتب ? األجل فما ?

 ومن بو جهر ومن القوؿ أسر من منكم سوآء} تعالى قاؿ: آدـ البن حراستهم: ثانيا
 من يحفظونو خلفو ومن يديو بين من معقبات لو * بالنهار وسارب بالليل مستخف ىو
 اهلل من المعقبات أف عباس ابن القرآف ترجماف بين وقد، [ٔٔ-ٓٔ/الرعد{ ]اهلل أمر
 - اهلل قدر جاء فإذا ، ورائو ومن أمامو من اإلنساف ليحفظوا اهلل جعلهم المبلئكة ىم

 . عنو تخلوا - ونحوه ومصاب حادث من بو يقع أف عليو قدر الذي
 واإلنس الجن من ويقظتو نومو في بحفظو موكل ملك لو إال عبد من ما: مجاىد وقاؿ

 فيو اهلل أذف شيء إال ، وراءؾ:  الملك لو قاؿ إال يأتيو شيء منها فما ، والهواـ
 . فيصيبو

:  - علي: أي - فقاؿ ، قتلك يريدوف مراد من نفرا إف طالب أبي بن لعلي رجل وقاؿ
 إف وبينو، بينو خليا القدر جاء فإذا يقدر، لم مما يحفظانو ملكين رجل كل مع إف

 . حصينة جنة األجل
 عباده فوؽ القاىر وىو} األخرى باآلية المرادة ىي الرعد آية في المذكورة والمعقبات

{ يفرطوف ال وىم رسلنا توفتو الموت أحدكم جاء إذا حتى حفظة عليكم ويرسل
 .لو المقدر أجلو يأتي حتى العبد يحفظوف اهلل يرسلهم الذي فالحفظة

 يحفظونو:  أي ، اهلل بأمر:  يعني ، اهلل أمر من يحفظونو:  التفسير في البغوي قاؿ
 يحفظونو:  وقيل.  عنو خلوا المقدور جاء فإذا ، المقدور يجئ لم ما تعالى اهلل بإذف

 اختلف: التفسير في القرطبي وقاؿ.  عنو الحفظ من بو اهلل أمر مما أي:  اهلل أمر من
 الوحوش من لحفظهم بهم المبلئكة توكيل يكوف أف يحتمل:  فقيل ، الحفظ ىذا في

 ابن قالو ، وبينو بينو خلوا القدر جاء فإذا ، بو منو لطفا المضرة، واألشياء والهواـ

                                                           

 .للبخاري واللفظ( ٕٙٗٙ) ومسلم ،(ٜ٘٘ٙ) البخاري أخرجو ٔ
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 إلى مراد من رجل جاء:  مجلز أبو قاؿ.  عنهما اهلل رضي طالب أبي بن وعلي عباس
 ملكين رجل كل مع إف:  فقاؿ ، قتلك يريدوف مراد من ناسا فإف احترس:  فقاؿ علي

 حصن األجل وإف اهلل، قدر وبين بينو خليا القدر جاء فإذا ، يقدر لم مما يحفظانو
 الباء، بمعنى( من) فػ ، وبإذنو اهلل بأمر أي( اهلل أمر من يحفظونو) ، ىذا وعلى حصينة،
 عن يحفظونو أي ،(عن) بمعنى( من) وقيل. بعض مقاـ بعضها يقـو الصفات وحروؼ

 وىذا أنفسهم، عند من ال اهلل أمر عن حفظهم أي األوؿ، من قريب وىذا ، اهلل أمر
 من أطعمهم: وجل عز قولو ومنو عري، ومن عري عن كسوتو: تقوؿ الحسن، قوؿ
 بو تحل ال حتى العذاب، مبلئكة من يحفظونو: وقيل ،جوع عن أي{ ٗ: قريش} جوع

 باإلصرار بأنفسهم ما يغيروا حتى والعافية النعمة من بقـو ما يغير ال اهلل ألف عقوبة،
 عنهم وتزوؿ النقمة، بهم ونزلت المضروب األجل حاف أصروا فإف الكفر، على

 بكم وكل اهلل أف لوال: كعب قاؿ الجن، من يحفظونو: وقيل. المعقبات الحفظة
 .الجن لتخطفتكم وعوراتكم ومشربكم مطعمكم في عنكم يذبوف مبلئكة

 فيو يدخل لعبده اهلل وحفظ: (ٖ٘٘/ٕ) والحكم العلـو جامع في رجب ابن وقاؿ
 اهلل قاؿ ومالو وأىلو وولده بدنو في كحفظو دنياه مصالح في لو حفظو أحدىما نوعاف

 ىم عباس ابن قاؿ اهلل أمر من يحفظونو خلفو ومن يديو بين من معقبات لو وجل عز
 مع إف عنو اهلل رضي على وقاؿ عنو خلوا القدر جاء فإذا اهلل بأمر يحفظونو المبلئكة

 جنة األجل وإف وبينو بينو خليا القدر جاء فإذا يقدر لم مما يحفظانو ملكين رجل كل
 الجن من ويقظتو نومو في يحفظو ملك ولو إال عبد من ما مجاىد وقاؿ حصينة
 . فيصيبو فيو اهلل أذف شيئا إال وراءؾ لو قاؿ إال يأتيو شيء من فما والهواـ واإلنس

 ولو إال الناس من أحد من ما: والسيئات الحسنات يكتبوف الذين المبلئكة: ثالثا
 عليكم وإف: } تعالى قاؿ كبير، أو صغير من والشر الخير من أعمالو يكتباف ملكاف

 [ .ٕٔ- ٓٔ/االنفطار{ ]تفعلوف ما يعلموف ، كاتبين كراما ، لحافظين
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 من إليو أقرب ونحن نفسو بو توسوس ما ونعلم اإلنساف خلقنا ولقد: } تعالى وقاؿ
 إال قوؿ من يلفظ ما ، قعيد الشماؿ وعن اليمين عن المتلقياف يتلقى إذ ، الوريد حبل
 وصاحب الحسنات اليمين صاحب ويكتب، [ٛٔ-ٙٔ/ؽ{ ]عتيد رقيب لديو

 . السيئات يكتب الشماؿ
 صاحب إف ) قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف رضي اهلل عنو أمامة أبي عن

 اهلل واستغفر ندـ فإف ، المخطئ المسلم العبد عن ساعات ست القلم ليرفع الشماؿ
 .ٔ( واحدة كتبت وإال ، ألقاىا منها
 . مبلئكة أربعة:  والدتو بعد آدـ ابن يصحبوف الذين عدد أف تبين ىذا علمنا وإذا
 خلفو ومن يديو بين من معقبات لو: } وقولو (:ٗٓ٘/ٕ) في تفسيره كثير ابن قاؿ

 ، بالنهار وحرس بالليل حرس عليو يتعاقبوف مبلئكة للعبد:  أي{ اهلل أمر من يحفظونو
 من األعماؿ لحفظ آخروف مبلئكة يتعاقب كما ، والحادثات األسواء من يحفظونو

 .بالنهار ومبلئكة بالليل مبلئكة شر أو خير
 وصاحب الحسنات يكتب اليمين صاحب األعماؿ يكتباف والشماؿ اليمين عن فاثناف

 وآخر ورائو من واحد ، ويحرسانو يحفظانو آخراف وملكاف، السيئات يكتب الشماؿ
 . بالليل آخرين وأربعة بالنهار أمبلؾ أربعة بين فهو، قدامو من

 اإلنساف? قلب في ما المبلئكة تعلم كيف  المسألة السادسة:
 عز ربو عن يروي فيما وسلم، عليو اهلل صلى النبي عن عنهما اهلل رضي عباس ابن عن

 فلم بحسنة ىم فمن ذلك بين ثم والسيئات الحسنات كتب اهلل إف: ) قاؿ وجل
 عشر عنده لو اهلل كتبها فعملها بها ىم ىو فإف كاملة حسنة عنده لو اهلل كتبها يعملها

                                                           

 وأبو ،(ٕٕٛٔ،  ٕٙ٘) ، وفي الشاميين(٘ٙٚٚ رقم ،٘ٛٔ/ٛ) في الكبير الطبرانى أخرجو ٔ
 في والواحدي، (ٔ٘ٓٚ رقم ، ٜٖٔ/٘) شعبال فى والبيهقى، (ٕٗٔ/ٙ) الحلية فى نعيم

 بأسانيد الطبراني رواه(: ٕٛٓ/ ٓٔ) المجمعوالحديث قاؿ عنو الهيثمي في  (ٔ/٘ٛ/ٗ) تفسيره
 .(ٜٕٓٔ) الصحيحة في ، وحسنو العبلمة األلبانيوثقوا أحدىا ورجاؿ
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 اهلل كتبها يعملها فلم بسيئة ىم ومن كثيرة أضعاؼ إلى ضعف مائة سبع إلى حسنات
 .ٔ(واحدة سيئة لو اهلل كتبها فعملها بها ىم ىو فإف كاملة حسنة عنده لو

 في ما على يطلع الملك أف على دليل وفيو(:" ٕٖ٘/ٔٔ) فتحال في الحافظ قاؿ
 .ذلك بو يدرؾ علما لو يخلق بأف أو إياه، اهلل بإطبلع إما ؛ اآلدمي قلب
 الملك ينادى:  قاؿ الجوني، عمراف أبي عن الدنيا أبي بن أخرجو ما األوؿ ويؤيد
 . نواه إنو: فيقوؿ يعملو، لم إنو: رب يا فيقوؿ ، وكذا كذا لفبلف اكتب
 ذلك ، وأخرج طيبة رائحة وبالحسنة خبيثة، رائحة بالسيئة للهم الملك يجد بل: وقيل

 ا.ىػ " عيينة بن سفياف عن مثلو وجاء المدني، معشر أبي عن الطبري
 قولو عن (ٖٕ٘/ٗ) الفتاوى مجموعكما في    اهلل رحمو تيمية ابن اإلسبلـ شيخ وسئل
....  حسنة لو كتبت يعملها فلم بالحسنة العبد ىم إذا) :وسلم عليو اهلل صلى

 ? عليو المبلئكة تطلع فكيف ربو وبين العبد بين سرا الهم كاف فإذا( الحديث
 إنو: قاؿ المسألة، ىذه جواب في عيينة بن سفياف عن روي قد هلل، الحمد: " فأجاب

 أف: والتحقيق خبيثة، رائحة شم بسيئة ىم وإذا طيبة، رائحة الملك شم بحسنة ىم إذا
 يطلع أف على قادر ىو كما شاء، كيف العبد نفس في بما المبلئكة يعلم أف قادر اهلل

 الكشف من لو اهلل يجعل قد البشر بعض كاف فإذا اإلنساف، في ما على البشر بعض
 اهلل يعرفو بأف أولى بالعبد الموكل فالملك: اإلنساف قلب في ما أحيانا بو يعلم ما

 [ .ٙٔ:ؽ] الوريد حبل من إليو أقرب ونحن: تعالى قولو في قيل وقد، ذلك
 كما الخواطر، العبد نفس في تلقي المبلئكة جعل قد واهلل المبلئكة، بو المراد أف

 بالحق تصديق الملك فلمة( لمة وللشيطاف) لمة للملك إف: مسعود بن اهلل عبد قاؿ
 الصحيح في عنو ثبت وقد بالشر، وإيعاد بالحق تكذيب الشيطاف ولمة بالخير، ووعد

: قالوا الجن، من وقرينو المبلئكة من قرينو بو وكل وقد إال أحد من منكم ما: قاؿ أنو
 .بخير إال يأمرني فبل عليو أعانني قد اهلل أف إال وأنا؛: قاؿ اهلل? رسوؿ يا وإياؾ

                                                           

 .(ٖٔٔ) ومسلم ،(ٜٔٗٙ) البخاري أخرجو ٔ
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 والحسنة الشيطاف، بها علم: الشيطاف إلقاء من كانت إذا العبد بها يهم التي فالسيئة
 األولى، بطريق أيضا الملك بها علم الملك، إلقاء من كانت إذا العبد بها يهم التي
 . انتهى. " آدـ بني ألعماؿ الحفظة المبلئكة علم أمكن الملك ىذا بها علم وإذا

 طيبة رائحة شموا وإف وىم"  (:ٛٓ٘/٘) الفتاوى مجموعفي  أيضا اهلل رحمو وقاؿ
 بل يعلمونو، آدـ ابن قلب فى ما بل ذلك، إلى يفتقر ال فعلمهم خبيثة، ورائحة

 وإذا خنس، اهلل ذكر فاذا قلبو؛ يلتقم الشيطاف بل نفسو، وسوسة ويسمعوف ويبصرونو
 تهواه ما ويعلم ذكره، عن غفل أـ اهلل ذكر ىل ويعلم وسوس، ذكره عن قلبو غفل
 ذكر حديث فى النبى عن الصحيح فى ثبت وقد، لو فيزينها الغى شهوات من نفسو
 المبلئكة وقرب (الدـ مجرى آدـ ابن من يجرى الشيطاف إف) عنها اهلل رضى صفية

"  كافرا أو مؤمنا العبد كاف سواء اآلثار، بو تواترت مما آدـ ابن قلب من والشيطاف
 .انتهى

 في خير عمل نويت إذا (:ٖٓٚ/ٜفتاواه )وسئل العبلمة ابن باز كما في مجموع 
 عنو? صرفي ويحاوؿ الشيطاف بو يعلم ىل قلبي

 وسلم عليو اهلل صلى النبي قاؿ كما،  ملك ومعو شيطاف معو إنساف وكلفأجاب: ... 
 رسوؿ يا وأنت قالوا المبلئكة من وقرينو الجن من قرينو ومعو إال أحد من منكم ما »: 

 أف وسلم عليو اهلل صلى وأخبر « فأسلم عليو أعانني اهلل أف إال وأنا:  قاؿ اهلل?
 اطبلع ولو قلبو في لمة ولو الشر إلى ويدعوه الشر اإلنساف على يملي الشيطاف

 لمة لو كذلك والملك،  والشر الخير أعماؿ من وينويو العبد يريده ما على اهلل بتقدير
 مكن أي:  منها اهلل مكنهم أشياء فهذه الخير إلى ويدعوه الخير عليو يملي بقلبو

 معو وسلم عليو اهلل صلى النبي وحتى،  المبلئكة من والقرين الجن من القرين القرينين
 الصبلة عليو النبي قوؿ بذلك الحديث وىو تقدـ كما الجن من القرين وىو شيطاف

 يا وأنت قالوا الجن ومن المبلئكة من قرينو ومعو إال أحد من منكم ما »:  والسبلـ
 والمقصود « بخير إال يأمرني فبل فأسلم عليو أعانني اهلل أف إال وأنا:  قاؿ ? اهلل رسوؿ
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 شيطانو يقهر فالمؤمن،  الشياطين من وقرين المبلئكة من قرين معو إنساف كل أف
 يمنع أف يستطيع ال ضعيفا يكوف حتى شيطانو ويذؿ،  دينو على واالستقامة اهلل بطاعة

 وسيئاتو بمعاصيو والعاصي،  اهلل شاء ما إال الشر في يوقعو أف وال الخير من المؤمن
 وعلى،  الباطل على وتشجيعو،  الباطل على مساعدتو على يقوى حتى شيطانو يعين

 بطاعة شيطانو جهاد على يحرص وأف اهلل يتقي أف المؤمن فعلى.  الخير عن تثبيطو
 طاعة على ملكو مساعدة في يحرص أف وعلى،  الشيطاف من باهلل والتعوذ ورسولو اهلل
 ا.ىػ وتعالى سبحانو اهلل بأوامر والقياـ ورسولو اهلل

  ذكور? المبلئكةىل  المسألة السابعة:
 فقد إناث ىم قاؿ ومن أنوثة، وال بذكورة يوصفوف ال المبلئكة العلماء من كثير قاؿ
 .صحيح نص ذلك في يرد لم إذ ذكور؛ إنهم يقاؿ وال اهلل، كتاب لمخالفتو كفر

 ذكور فيهم المبلئكة ىل: المفتوح الباب لقاءات في كما العثيمين العبلمة سئلقد و 
 فقط? إناث أـ فقط، ذكور أـ وإناث

 أال ورسولو اهلل مع ويتأدب ويريح، يرتاح أف يريد الذي للمؤمن قاعدة ىناؾ: فأجاب
 السؤاؿ ىذا كاف لو ولذلك جاءت، كما بها نؤمن الغيب، أمور من شيء عن يسأؿ

 جيد؛ سؤالك اهلل شاء وإف عنهم، اهلل رضي الصحابة عنو يسأؿ من أوؿ لكاف خير فيو
 مالك لئلماـ رجلٌ  قاؿ لما عنها، تسأؿ ال الغيب أمور إف النصيحة، ىذه استفدنا ألننا

 كيف تسأؿ كيف غضب،[ ٘:طو] اْستَػَوى اْلَعْرشِ  َعَلى الرَّْحَمنُ : اهلل رحمو أنس بن
 عليو الرسوؿ مسجد من يخرج أف بو وأمر مبتدعاً، إال أراؾ ما: لو وقاؿ استوى?
 .النبوي المسجد من والسبلـ الصبلة

 عامة من كثيرا ونسمع نقرأ(: ٖٕٗ/ ٛ) فتاواه في كما فسئل باز ابن العبلمة وأما
 مبلئكة بأنهن الممرضات شعره أو كتابو في يصف من وشعرائهم وكتابهم الناس

 .ذلك? يجوز ىل الرحمة?
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 وليسوا ذكور المبلئكة ألف الممرضات، على إطبلقو يجوز ال الوصف ىذا: فأجاب
 مبلئكة وألف باألنوثية، المبلئكة وصفهم المشركين على سبحانو اهلل أنكر وقد إناثا،

 الطيب فيهن الممرضات وألف الممرضات على ينطبق ال خاص وصف لهم الرحمة
  ىػ. ا الموفق واهلل. عليهن الوصف ىذا إطبلؽ يجوز فبل،  والخبيث

 فجبريل والسنة القرآف من األدلة سياقات بعض ذلك في باز ابن العبلمة مستند ولعل
 والمبلئكة ابراىيم وضيوؼ وسلم عليو اهلل صلى محمد نبينا إلى قدـ لما السبلـ عليو
 .ٔذكور صفة على كلهم الغزوات من وغيرىا بدر في

                                                           

 ألف الموضوع، في ليست الفتوىألف  المطلوب في صريحة ليستوقد يقاؿ ىذه الفتوى   ٔ
 وصف حكم عن كاف بل إناث، أو ذكور المبلئكة ىل يكن لم لشيخل ورد الذي السؤاؿ

 .الموضوع في اصيلة الفتوى فليست الرحمة، بمبلئكة الممرضات
 لنص التأنيث، بوصف يجوز ال( المفرد) الملك وصف أف فيو، الخبلؼ مشترؾ قدر ناؾوى

 للتكسير والتأنيث التذكير فيو فيجوز حقيقي، غير الفعل في بالتأنيث فذكرىم الجمع أما القرآف،
( المبلئكة ونزلت المبلئكة، نزؿ) فتقوؿ التأنيث، فيجب الفعل على متقدما يكن مالم جمعو، في

 وفصيح القراف في ونظائره( األعراب قالت) و( نسوة قاؿ) كػ فمثلو ،(نزلت المبلئكة) وتقوؿ
 .جدا كثيرة العرب

 وصفو يجوز ال إنو تعالى، الباري عن الكبلـ نفس يذكروف وغيرىم الكبلـ وعلماء واللغويوف
 .شيء المخالفة بمفهـو ذلك من يلـز وال المؤنث، بضمير إليو اإلشارة وال بالتأنيث،
 وال ،(الملك نزؿ) و( ملك ىذا) فيقاؿ صحيح، اللغوي االستخداـ حيث من بالذكورية فالوصف

 .(الملك نزلت) و( ملك ىذه) يقاؿ أف ػ شرعا ػ يجوز
 :لوجوه خطأ ذلك نحو في المخالفة مفهـو واستخداـ

 فيها بو االستدالؿ يجوز التي والموارد الموارد، كل في حجة ليس نفسو المخالفة مفهـو أف منها
 .القوة في متفاوتة

 وافتراض محضا، غيبيا لكونو المخالفة، مفهـو موارد من ليس ىنا المفروض المورد أف ومنها
 العقلي الحصر ألف موجودة، غير ىنا وىي حاصرة، عقلية قسمة على قائم المخالفة مفهـو إعماؿ

، ىنا وكبلىما تاـ، استقراء أو بنص، إال يكوف ال التقسيم في  .غيبية برمتها فالمسألة معدـو
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 من يحفظونو خلفو ومن يديو بين من معقبات لو: )تعالى قولو تفسير في القرطبي وقاؿ
 فإذا؛  والنهار بالليل يتعاقبوف مبلئكة هلل أي"  معقبات لو: " تعالى قولو( اهلل أمر

 ألنو ذكراف والمبلئكة"  معقبات: " وقاؿ. النهار مبلئكة أعقبتها الليل مبلئكة صعدت
 .معقبة جمع
 سليماف عن علية ابن حدثنا إبراىيم بن يعقوب حدثنا جرير ابن وقاؿ: كثير ابن وقاؿ

 يعرفوف رجاؿ األعراؼ وعلى حجاب وبينهما"  تعالى قولو في مجلز أبي عن التيمي
 ونادوا"  قاؿ النار وأىل الجنة أىل يعرفوف المبلئكة من رجاؿ ىم قاؿ" بسيماىم كبل

 تلقاء أبصارىم صرفت وإذا يطمعوف وىم يدخلوىا لم عليكم سبلـ أف الجنة أصحاب
 رجاال األعراؼ أصحاب ونادى الظالمين القـو مع تجعلنا ال ربنا قالوا النار أصحاب
 الذين أىؤالء تستكبروف كنتم وما جمعكم عنكم أغنى ما قالوا بسيماىم يعرفونهم
 الجنة ادخلوا" الجنة الجنة أىل يدخل حين فيقاؿ قاؿ"  برحمة اهلل ينالهم ال أقسمتم

 أحد حميد بن الحق مجلز أبي إلى صحيح وىذا". تحزنوف أنتم وال عليكم خوؼ ال

                                                                                                                                                  

 أو باألنوثة الموصوؼ يلد بأف ىو العربية علماء عند الحقيقية واألنوثة بالذكورة الحكم أف ومنها
 يعصوف ال أنهم ورد بل أصبل، يتكاثروف أنهم الشرع في يرد ولم المبلئكة، في ليس وىذا يبيض،

 .والنهار الليل يسبحوف وأنهم يؤمروف، ما ويفعلوف أمرىم ما اهلل
 منها واالستدالؿ الحاصرة، القسمة إلفادة( زوجين خلقنا شيء كل ومن) تعالى بقولو واالستدالؿ

 .يسلم ال ذكورا، المبلئكة كوف على
 المراد أف عليو ويرد القرآف، في كثيرة ونظائرىا مطلقة، ال أغلبية اآلية في الكلية أف عليو يرد ألنو

 بين حاصلة فالزوجية العلم، أىل من المحققوف يذكر كما واألنوثة الذكورة من أعم ىو ما بالزوجية
 .أنثى أو ذكر سبق مما شيء وال ذلك، ونحو والتافو والمر والحامض والحلو واألرض، السماء
 ال واألنوثة الذكورة بين الحاصرة بالقسمة تنزال سلم لو المبلئكة عن واألنوثة الذكورة فرفع وأخيرا
 القابل غير المحل عن فرفعهما والعدـ، الملكة قبيل من واألنوثة الذكورة وصف ألف فيها، شيء
 ذكرا، ليس الحجر قائل قاؿ ولو أنثى، وال ذكرا ليس الحجر يقاؿ أف فيجوز فيو، محظور ال لهما

 .المخالفة بمفهـو أنثى ىو يقوؿ أف لقائل يجز لم
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 على مقدـ الجمهور وقوؿ السياؽ من الظاىر وخبلؼ قولو من غريب وىو التابعين
 فقهاء علماء صالحوف قـو إنهم مجاىد قوؿ وكذا إليو ذىبوا ما على اآلية بداللة قولو
 في تعقبو بل ذكور أنهم قولو على كثير ابن يعقب ولم أعلم واهلل أيضا غرابة فيو

 ا.ىػ للآلية تفسيره
 النساء على الرجاؿ تسليم بابفتح(: )-ٖٖ/ٔٔوقاؿ اإلماـ البخاري في صحيحو )

 الزىري، عن معمر، أخبرنا اهلل، عبد أخبرنا مقاتل، ابن حدثنا( الرجاؿ على والنساء
 صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قالت عنها اهلل رضي عائشة عن الرحمن، عبد بن سلمة أبي عن
 وعليو: قلت: قالت. «السبلـ عليك يقرأ جبريل ىذا عائشة، يا)  وسلم عليو اهلل

  (. وسلم عليو اهلل صلى  اهلل رسوؿ تريد. نرى ال ما ترى اهلل، ورحمة السبلـ
 يموتوف? المبلئكة ىل المسألة الثامنة:

 النبي أف عباس ابن عن( ٕٚٔٚ) ومسلم( ٖٖٛٚ) البخاري عند الحديث في ورد
 تضلني، أف أنت إال إلو ال بعزتك أعوذ إني اللهم: )يقوؿ كاف وسلم عليو اهلل صلى
 ابن اإلسبلـ شيخ سئل وقد ،(يموتوف واإلنس والجن يموت، ال الذي الحي أنت
 المبلئكة حتى الخلق جميع ىل(.: ٜٕ٘/ ٗ) الفتاوى مجموع في كما تيمية

 يموتوف?
 ملك وحتى المبلئكة، حتى يموتوف الخلق جميع أف الناس أكثر عليو الذي: " فأجاب
 والمسلموف، وسلم عليو اهلل صلى النبي إلى مرفوع حديث ذلك في وروي الموت،
 ذلك في يخالف وإنما عليو، اهلل وقدرة ذلك إمكاف على متفقوف والنصارى واليهود
 إلى المنتسبين من معهم دخل ومن وأمثالهم، أرسطو أتباع المتفلسفة من طوائف
 أف زعم ممن وأمثالهم الصفا إخواف رسائل كأصحاب والنصارى، اليهود أو اإلسبلـ

 وأرباب آلهة عندىم ىي بل بحاؿ، موتها يمكن ال وأنو والنفوس، العقوؿ ىي المبلئكة
 .العالم لهذا
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 لن) سبحانو قاؿ كما مدبروف عبيد المبلئكة بأف تنطق الكتب وسائر والقرآف
 عبادتو عن يستنكف ومن المقربوف المبلئكة وال هلل عبدا يكوف أف المسيح يستنكف
 بل سبحانو ولدا الرحمن اتخذ وقالوا: )تعالى وقاؿ ،(جميعا إليو فسيحشرىم ويستكبر

 خلفهم وما أيديهم بين ما يعلم* يعملوف بأمره وىم بالقوؿ يسبقونو ال*  مكرموف عباد
 شفاعتهم تغني ال السماوات في ملك من وكم: )وقاؿ ،(ارتضى لمن إال يشفعوف وال

 يميتهم أف على قادر سبحانو واهلل(. ويرضى يشاء لمن اهلل يأذف أف بعد من إال شيئا
 وىو) سبحانو قاؿ وقد إحيائهم، ثم والجن البشر إماتة على قادر ىو كما يحييهم، ثم

 (.عليو أىوف وىو يعيده ثم الخلق يبدأ الذي
 وعن وجو، غير من وسلم عليو اهلل صلى النبي عن الصحيح الحديث في ثبت وقد
( الغشي مثل المبلئكة أخذ بالوحي تكلم إذا اهلل إف: )قاؿ أنو الصحابة من واحد غير
 كجر المبلئكة سمعت) رواية وفى( صعقوا كبلمو المبلئكة سمعت إذا) رواية وفى

 قلوبهم عن الفزع أزيل أي( قلوبهم عن فزع فإذا فيصعقوف الصفواف على السلسلة
 (.الحق الحق فينادوف الحق قالوا ربكم قاؿ ماذا قالوا)

 عليهم جاز فإذا الغشي، صعق يصعقوف أنهم الصحيحة األحاديث ىذه في أخبر فقد
[ اهلل شاء من إال: سبحانو قولو أي] االستثناء وأما الموت صعق جاز الغشي صعق
 ومتناوؿ موت، فيها ليس الجنة فإف العين، الحور من الجنة في دخل لمن متناوؿ فهو

 في ثبت وقد كتابو، في أطلق اهلل فإف اهلل، استثناه من بكل الجـز يمكن وال لغيرىم،
 فأجد يفيق من أوؿ فأكوف القيامة يـو يصعقوف الناس إف) قاؿ النبي أف الصحيح

 ؛( ... اهلل استثناه ممن كاف أـ قبلي أفاؽ ىل أدرى فبل العرش بساؽ آخذا موسى
 أف نحن يمكنا لم اهلل استثنى من بكل يخبر لم وسلم عليو اهلل صلى النبي كاف فإذا
 يخبر لم مما وأمثاؿ األنبياء، وأعياف الساعة بوقت العلم مثل ىذا وصار بذلك، نجـز
 .أعلم واهلل بالخبر، إال يناؿ ال العلم وىذا بو،

 .وفاتو بعد اإلنساف أعماؿ بكتابة الموكلين الملكين مصيرفي  المسألة التاسعة:
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) : وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ رضي اهلل عنو أنس عنروي في الحديث 
: قالوا قبره في ووضع مات فإذا عليو، ويحفظاف عملو يكتباف ملكاف بالمؤمن وكل

 إلى فلنصعد لنا فائذف قبضتو، وقد عملو عليو نحفظ ىذا بعبدؾ وكلتنا سبحانك
 لنا فائذف: فيقوالف مبلئكتي، من مملوءة سمائي: وجل عز فيقوؿ فنسبحك، السماء
 قبر على قوما ولكن خلقي، من مملوءة أرضي: وجل عز فيقوؿ األرض، في فلنكن
 .ٔ( يبعث حتى لعبدي ذلك واكتبا وىلبلني، واحمداني فسبحاني عبدي

 باإلنساف الموكلين المبلئكة عن أفتونا (:ٕٓٗ/ٕوقد سئل علماء اللجنة الدائمة )
 الموكبلف الملكاف يموت ىل اإلنساف، يموت عندما الحياة مدة في أعمالو إلحصاء

 اإلنساف? وفاة بعد مصيرىما يكوف أين أو بو
- السمع قبل من إال تعرؼ وال الغيبيات، من وشؤونهم المبلئكة أحواؿ فأجابوا:
 من موت عند والسيئات الحسنات كتبة موت في نص يرد ولم ،-والسنة الكتاب

 اهلل، إلى وذلك مصيرىم، عن وال حياتهم ببقاء نص وال وسيئاتو، حسناتو كتابة تولوا
                                                           

 أبو ،(ٖٓ٘ رقم ، ٜٜٚ/ٖ) العظمة في الشيخ أبو، و (ٕٓٔ/ ٚ) الكامل في عدي ابن أخرجو ٔ
 ،(ٖٜٜٔ رقم ، ٖٛٔ/ٚ) الشعب فى والبيهقى(، ٚٗٛ،  ٙٗٛ) الغيبلنيات في الشافعي بكر

/ ٖ) الموضوعات في الجوزي ابنو  ،(ٗٔٔٚ رقم ، ٖٖٛ/ٗ) الفردوس مسند في والديلمى
 بن وأحمد ،(ٖٗٗ/ ٔ) الراية نصب في كما مسنده في راىويو بن إسحاؽ أيضا وأخرجو، (ٜٕٕ

 ابن عنو قاؿ والحديث( ٜٕٚٛ رقم ، ٖ٘ٓ/ٕٔ) العالية المطالب في كما مسنده في منيع
 بن عثماف تضعيف على اتفقوا وقد يصح ال حديث ىذا(: ٜٕٕ/ ٖ) الموضوعات في الجوزي

وضعفو  جماز، بن الهيثم على أنكر فيما اللساف في الحافظ ثم الذىبي ثم عدي ابن عدهو  مطر،
 الضعيفة في األلباني العبلمة وقاؿ(: منكر، ٕٓٙ٘/٘البيهقي، وقاؿ ابن القيسراني في الذخيرة )

 ذكر وقد ، موضوًعا يكوف أف ويشبو باطل: دالتوحي مجلة في الحويني وقاؿ موضوع،(: ٕٛٔٙ)
 لهذا شواىد( ٖٖٗ ، ٕٖٗ/ ٕ)  الموضوعة األحاديث في المصنوعة اآللئ في السيوطي
 أو متهم من أحدىا سند يخلو ال عنهما اهلل رضي الخدري سعيد وأبي بكر أبي عن الحديث
 .الوجوه ىذه من وجو أي من يصح ال فالحديث كذاب،
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 دخوؿ ذلك عن فالسؤاؿ عمل، بو يتعلق وال اعتقاده، كلفنا مما عنو سئل ما وليس
 السؤاؿ في جهده ويبذؿ يعنيو، ال فيما يدخل ال أف السائل ننصح لذا ؛ يعني ال فيما
 ا.ىػ ودنياىم دينهم في بالنفع المسلمين وعلى عليو يعود عما

 ?شئ الكروبيوف المبلئكة في شئ ثبت ىل :العاشرة مسألةال
 الصحيحة النبوية األحاديث في أصل لو ليس" الكروبيوف المبلئكة" عليو يطلق ما أف
 عن وآثار وموضوعة، جدا، ضعيفة أحاديث: فيو ذكرىم جاء ما وغاية - نعلم فيما-

 :ىم الكروبيين أف العلماء بعض ذكر وقد المفسرين، من وطائفة السلف،
 .أنفسهم العرش حملة ىم أو الرحمن، عرش حوؿ يكونوف من

 .وعظماؤىم المبلئكة سادة ىم: آخروف وقاؿ
 .العذاب مبلئكة ىم: ثالث فريق وقاؿ
: بو والحافػّْْين العرش لَحَمَلة يقاؿ(: ٓٚ/ٖٔ) المعاني روح في اآللوسي قاؿ

 خطأ، وتشديدىا الُمَخفََّفة المهملة الراء وضم الكاؼ بفتح ، َكُرْوِبي جمع الَكُرْوبّْيوف،
 بعضهم توقَّف وقد قرب بمعنى(  كرب)  من مشددة، ياء ثم موحَّدة باء بعدىا واو ثم
 : بقولو لو واستشهد الفارسي، علي أبو وأثبتو العرب، من سماعو في

ُهمْ  َكُرْوبِيَّةٌ   َوُسجَّدُ  رُُكْوعٌ  ِمنػْ
 . للمبالغة تُػَزاد التي والياء فَػُعْوؿ لصيغة الُقْرب في المبالغة على داللة وفيو
 المبلئكة أشد ألنهم بذلك وصفهم وكأف والحزف، الشدَّة بمعنى(  الَكْرب) من وقيل
 . خوفاً 
 يُػْعرؼ ال ومثلو وجوداً، المبلئكة أوؿ وأنهم العرش، حملة الكروبيين أف بعضهم وزعم

 . بسماع إال
 الشدَّة بمعنى الكرب من آخر إطبلؽ ذلك وكأف العذاب، مبلئكة أنهم البيهقي وعن

 . انتهى((  والحزف
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 في تعالى اهلل رحمو الخطابي قاؿ المبلئكة، من الُمَقرَّبُػْوف ىم الكروبيين أف والمعروؼ
 إنما بعضهم وقاؿ الُمَقّربوف وىم الَكُروبّيوف، المبلئكة(: ٓٗٗ/ٔ) الحديث غريب
 ا.ىػ بشيء ىذا وليس ، الكفار على الَكْرب يُْدِخلوف ألنهم(  َكُروبيين)  ُسمُّوا
 أبي حديث في(: ٔٙٔ/ٗ) واألثر الحديث غريب في النهاية في األثير ابن وقاؿ

 المفاصل َوثِْيقِ  حيوافٍ  لكل ويقاؿ المقربوف، ىم(  المبلئكة سادة الكروبيوف)  :العالية
 ا.ىػ أشبو واألوؿ الُقَوى شديد كاف إذا الَخْلق، لُمْكَرب إنو

 .شيء ذلك في يثبت ولم اهلل، من بوحي إال إثباتو يجوز ال الذي الغيب من واألمر
 المبلئكة ىم من (:ٓ٘/ٛوقد سئل العبلمة األلباني كما في موسوعة العبلمة األلباني )

 الكروبيوف?
 المبلئكة، للمبلئكة االسم ىذا ذكر فيو حديث علمتُ  فيما يثبت لم فأجاب:

 األحاديث في بي مر يكن لم سنة ثبلثين نحو منذ االسم ىذا أف والحقيقة الكروبيوف
 سمعت حتى مخطوطة أكثرىا الكتب ألوؼ أقل لم إف مئات في قرأتها كنت التي
 وجميلةٍ  ىادئةٍ  ليلةٍ  في جالسا كنت الحج، مواسم من موسم في منى في االسم ىذا
 وغيرىم، والسوريين المصريين السنة أنصار من إخواننا بعض مع أتحدث منى أياـ من
 عن قليبلً  توقفت أف وبعد واستمع وجلس سلم بو بأس ال سمتو شيخ علينا دخل لما

 األزىر في درسوا الذين من أنو كبلمو من تبين يتكلم، الموضوع في ىو دخل الكبلـ
 ببعض متأثر وأنو التوحيد دعوة أو السلفية للدعوة بغًضا نفوسهم طوايا في ويحملوف
 ىنا كاف سواء اإلسبلـ ببلد كل في التوحيد جماعة إلى تنسب التي الكاذبة الدعاوى

 الوىابيين دعوة أف ويقوؿ يتهجم بو وإذا مكاف، غير في أو سوريا في أو مصر في أو
 .بالمخلوقات اهلل يشبهوف ولكنهم جيدة، دعوة االسم بهذا

 ذلك? كيف: فسألتو
: قاؿ - يشعر ال وىو القرآف يخطّْئ اهلل سبحاف - وجل عز اهلل بأف يقولوف إنهم: قاؿ

 العالمين? رب قوؿ أـ قولهم? ىذا ىل: لو فقلت، استوى العرش على اهلل بأف يقولوف
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 اهلل أف بمعنى اآلية يفسروف، بمعنى اآلية ىذه يفسروف بأنهم ىو يعني فقاؿ استدرؾ
 تشبيو في ليس مخالفيهم وبين بينهم الخبلؼ...  أخي يا: لو قلت، عرشو على قاعد
 تأويل يصح ىل الخبلؼ وإنما، باالتفاؽ باطل فهذا بالمخلوقين العالمين رب

 ىذا في ودخلت االستعبلء ىو االستواء أف الصحيح أـ االستيبلء بمعنى االستواء
 هلل أف الجزئية ىذه في السلفية العقيدة خبلصة أف جدِّا طبيعي وأمر، طويبلً  الموضوع

 فوؽ يكوف وجل عز اهلل أف المعقوؿ من ىل: وقاؿ بهذه تمسك فهو، الفوقية صفة
 من نتبرأ ونحن منكم وىم ىذا، ال: لو قلت، مكاف في وضعناه أننا ذلك معنى، العرش
 المناقشة بدأت ثم الكبير، العلي وىو مكاف في محصور وجل عز اهلل تجعل عقيدة

 معو? شيء وال كاف اهلل أف في معي أنت ىل: لو قلت خاصة بطريقة معو
 طبًعا: قاؿ

 عرش? ىناؾ كاف فهل اهلل كاف حين: قلتُ 
 ال: قاؿ
 العرش خلق ثم معو شيء وال اهلل كاف إذف
 نعم: قاؿ

 فوقنا? الذي فما األرض في اآلف نحن: لو فقلت معو تسلسلت
 ثم? الدنيا السماء: قاؿ

 السابعة? فوؽ ماذا: قلت، السابعة إلى وصلنا أف إلى، الثانية
 العرش: قاؿ

 العرش? فوؽ وماذا - الشاىد وىنا - قلتُ 
 الكروبيوف المبلئكة: قاؿ

 الكروبيوف المبلئكة ىذا? ما: قلت، سنة ثبلثين نحو منذ االسم ىذا أسمع مرة ألوؿ
 السابقة اآلية بدليل العرش خالق ىو العرش فوؽ الذي أف نعرؼ نحن العرش? فوؽ
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 ىذه في المعتبرين قاؿ وكما، استعلى أي استوى العرش على بأنو لها السلف وتأويل
 :المسألة

 واتصاؿ التمكن وصف ببل لكن العرش فوؽ العرش ورب
 المبلئكة ىم العرش فوؽ الذي أف مرة ألوؿ أسمع أنا لكن، العالمين عن غني فاهلل

 بالمبلئكة يسموف مبلئكة ىناؾ أف: أوال إثبات في آية عندؾ ىل، الكروبيوف
 الكروبيوف?

 ال: قاؿ
 التسمية? بهذه فيو ذكرىم جاء أنو في حديث عندؾ ىل، طيب: قلت
 ال: قاؿ

 كروبيوف مبلئكة العرش فوؽ أف العقيدة بهذه جئت أين من فإذف: قلت
 الشريف األزىر في مشايخنا درسونا ىكذا: قاؿ

 يتعلق ما دروسهم في الطلبة على يقرروف األزىر علماء أف أعلم أنا عجبا، يا: قلت
 بها تثبت ال الصحيحة اآلحاد أحاديث: لهم يقولوف الفقو وأصوؿ العقائد بأصوؿ
 كيف السنة? في وال القرآف في ال مذكورة ليست عقيدة لقنوكم فكيف، عقيدة

 اعتقدتم?
 المبلئكة أولئك العرش فوؽ أف ىب: لو قلت، الكبلـ تابعتُ  ثم، الرجل فبهت

 كنت وقد، حيراف وقف، الرجل وقف، فوقهم فماذا، بالكروبيوف عندكم المسموف
 ىناؾ شيء يكن فلم فيكوف كن من مشتق وكاف معو، شيء وال اهلل كاف معو قدمت

 فوؽ أف وبزعمك العرش إلى وصلنا ما أف انتهى فإذا فكاف، كن لخلقو اهلل فقاؿ
 وجود? أـ أعدـ، المبلئكة ىؤالء فوؽ فماذا المبلئكة؛ أولئك العرش

 السماوات وتعالى تبارؾ اهلل يخلق أف قبل شيء ال أف اتفقنا كنا ألنا، عدـ، ال: قاؿ
، شيء ىناؾ يكن لم شيئا اهلل يخلق أف فقبل إذف، معو شيء وال اهلل كاف، واألرض

 من ذلك وراء شيء وال الكروبيوف المبلئكة العرش فوؽ أف إلى العلم بك انتهى فإذا
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 استوى العرش على وتعالى تبارؾ اهلل بأف السلفيوف قاؿ فإذا الخلق انتهى ألنو كوف
 ىناؾ كوف وال كونو في وجل عز اهلل حصروا أنهم إلى تنسبونهم فلماذا، استعلى أي
 أنت رأيك في، العرش وأعبله الكوف آخر رأينا وفي ومحدود محصور الكوف ألف

 إنما ونقبلً  عقبلً  الصحيحة العقيدة فإذف، ذلك بعد شيء وال الكروبيوف وعليو العرش
 ال ألنو تزعموف؛ كما مكاف في اهلل يجعلوا لم ألنهم الصالح؛ السلف عقيدة ىي

 بالكم ما ولكن، وتعالى تبارؾ اهلل إال المحض العدـ ىو إنما العرش وراء ىناؾ مكاف
 مكاف في ليس اهلل فإف منو براء وىم إليو السلفيين نسبتم مما فررتم حينما أنكم أنتم
 أنتم بالكم ما لكن، استوى العرش على فهو مكانًا وليس كونًا ليس العرش بعد ما ألف

 في ليس ألنو تماًما؛ التنزيو صفة وىي وتعالى تبارؾ هلل الصفة ىذه إثبات من تفروف
 بعد خلقو الذي كونو في تحصرونو مكاف كل في اهلل إف تقولوف وأنتم فكيف الكوف،

 إال السلفيين معشر نحن ولسنا المجسمة، وأنتم المشبهة فأنتم، وجود لو يكن لم أف
[ ٔٔ:الشورى{ ]الَبِصير السَِّميعُ  َوُىوَ  َشْيءٌ  َكِمْثِلوِ  لَْيسَ : }تعالى قاؿ بما القائلوف

 كما الصفات لو ونثبت كامبلً  تنزيًها تعالى ننزىو بطرفيها اآلية ىذه من أساس وعلى
 .وجبللو بعظمتو يليق

 .المبلئكةب االستهزاء حكم :الحادية عشر مسألةال
 كلمة ورب تعالى، اهلل يغضب بما يتكلم فبل لسانو، يحفظ أف المسلم على الواجب

 والعياذ وعذابو، ىبلكو سبب تكوف شأنا، لها أف يظن ال وىو اإلنساف، بها يتكلم
 .باهلل
 ليتكلم العبد إف: )قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي أف عنو اهلل رضي ىريرة أبي فعن

  .ٔ(المشرؽ بين مما أبعد النار في بها يزؿ فيها، يتبين ما بالكلمة
 اإلسبلـ عن وخروج كفر، منهم بأحد أو بالمبلئكة االستهزاء أف العلم أىل ذكر وقد

 أباهلل قل ونلعب نخوض كنا إنما ليقولن سألتهم ولئن: )وجل عز اهلل بقوؿ واستدلوا

                                                           

 (.ٜٕٛٛ) ومسلم ،(ٚٚٗٙ) البخاري أخرجو ٔ
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 طائفة عن نعف إف إيمانكم بعد كفرتم قد تعتذروا ال. تستهزئوف كنتم ورسولو وآياتو
 .ٙٙ - ٘ٙ:التوبة( مجرمين كانوا بأنهم طائفة نعذب منكم

 أف بالنص وصح(: " ٕٗٔ/ ٖ" )والنحل واألىواء الملل في الفصل" في حـز ابن قاؿ
 السبلـ، عليهم األنبياء من بنبي أو المبلئكة، من بملك أو تعالى، باهلل استهزأ من كل
 بلوغ بعد تعالى، اهلل آيات كلها فهي الدين، فرائض من بفريضة أو القرآف، من بآية أو

 .انتهى"  كافر فهو إليو، الحجة
 سب أو بو، استهزأ أو تعالى اهلل سب من كل(: " ٖٔٗ/ ٔٔ" )المحلى" في وقاؿ
 آية سب أو بو، استهزأ أو األنبياء من نبيا سب أو بو، استهزأ أو المبلئكة من ملكا

 فهو تعالى، اهلل آيات من والقرآف كلها والشرائع بها، استهزأ أو تعالى اهلل آيات من
 .انتهى"  المرتد حكم لو مرتد، كافر، بذلك
 أو المبلئكة من ملكا بعيبو يكفر(: " ٖٔٔ/ ٘" )الرائق البحر" في نجيم ابن وقاؿ

 .انتهى"  بو االستخفاؼ
 والسخرية باالستهزاء إشعار مجرد فيو بما تكلم من يكفر أنو العلماء بعض ذكر بل

 عند"  الموت ملك كرؤية إياؾ رؤيتي: " لغيره بقولو ويكفر: "الحنفي نجيم ابن قاؿ
 .انتهى"  لؤلكثر خبلفا البعض،

 ?شيء كل يعلم اهلل أف مع الكاتبين الكراـ إيجاد من الحكمةما  :الثانية عشر مسألةال
 إننا األمور ىذه مثل في نقوؿ" (: ٕٔٔ/ٔقاؿ العبلمة العثيمين في مجموع فتاواه )

 قاؿ كما حكمتها، نعلم ال األشياء من كثيرا فإف ندرؾ، ال وقد حكمتها، ندرؾ قد
( قليبل إال العلم من أوتيتم وما ربي أمر من الروح قل الروح عن ويسألونك: ) تعالى اهلل

 على اإلبل جعل اهلل أف الحكمة ما سائل سألنا لو المخلوقات ىذه فإف .٘ٛ/اإلسراء
 وجعل الوجو، ىذا على الحمير وجعل الوجو، ىذا على الخيل وجعل الوجو، ىذا

 ما األمور ىذه في الحكمة عن سألنا لو ذلك، أشبو وما ? الوجو ىذا على اآلدمي
 وصبلة أربعا، الظهر صبلة جعل وجل عز اهلل أف في الحكمة ما سئلنا ولو علمناىا،
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 نعلم أف استطعنا ما ذلك أشبو وما ? أربعا العشاء وصبلة ثبلثا، والمغرب أربعا، العصر
 . ذلك في الحكمة

 علينا تخفى الشرعية األمور من وكثيرا الكونية، األمور من كثيرا أف علمنا وبهذا
 المخلوقة األشياء بعض في للحكمة التماسنا إف نقوؿ فإنا كذلك كاف وإذا حكمتها،

 لم وإف وعلم، وخير فضل زيادة فذاؾ إليها بالوصوؿ علينا اهلل من إف المشروعة، أو
 . شيئا ينقصنا ال ذلك فإف إليها، نصل

 كراما بنا وكل وجل عز اهلل أف في الحكمة ما وىو السؤاؿ، جواب إلى نعود ثم
 األشياء نظم وتعالى سبحانو اهلل أف بياف ذلك من فالحكمة ? نفعل ما يعلموف كاتبين

 آدـ بني أفعاؿ على جعل وتعالى سبحانو إنو حتى متقنا، إحكاما وأحكمها وقدرىا،
 عالم وتعالى سبحانو أنو مع يفعلوف، ما يكتبوف بهم، موكلين كاتبين، كراما وأقوالهم

 وجل عز اهلل عناية كماؿ بياف أجل من ىذا كل ولكن يفعلوه، أف قبل يفعلوف بما
 ومحكم ، نظاـ أحسن منظم الكوف ىذا وأف ، وتعالى تبارؾ حفظو وكماؿ باإلنساف،

 ا.ىػ حكيم عليم واهلل ، إحكاـ أحسن
 .والبشر المبلئكة بين التفاضل :الثالثة عشر مسألةال

 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 عن أخرجها

، األشعرية وبعض، المعتزلة ذىبت وإليو مطلقاً، البشر على المبلئكة تفضيل: األوؿ
 اهلل كتاب من بأدلة واستدلوا، الصوفية وبعض، السنة أىل بعض إليو وماؿ، حـز وابن
 سبحانو كقولو، قولهم على الداللة في وجهها لها وسلم عليو اهلل صلى رسولو وسنة

 على فقاؿ[. ٓٚ: اإلسراء( ]تَػْفِضيبلً  َخَلْقَنا مّْمَّنْ  َكِثيرٍ  َعَلى َوَفضَّْلَناُىمْ : )آدـ بني في
 المبلئكة، إال الكثير ىذا من الخارج يكوف أف عساه ومن، كل على يقل ولم كثير

( اْلُمَقرَّبُوفَ  اْلَمآلِئَكةُ  َوالَ  لّّْلوِ  َعْبداً  َيُكوفَ  َأف اْلَمِسيحُ  َيْسَتنِكفَ  لَّن: )سبحانو وبقولو
 عليو، المعطوؼ من أفضل المعطوؼ أف على لغة داؿ ىذا ومثل[. ٕٚٔ: النساء]
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 َلُكمْ  َأُقوؿُ  َوال اْلغَْيبَ  َأْعَلمُ  َوال اهللِ  َخَزآِئنُ  ِعنِدي َلُكمْ  َأُقوؿُ  الَّ  ُقل: )سبحانو وبقولو
 صلى وبقولو منزلتي، فوؽ أدعي ال أني عندىم والمعنى[. ٓ٘: األنعاـ( ]َمَلكٌ  ِإنّْي
 فإف ذكرني، إذا معو وأنا بي، عبدي ظن عند أنا: تعالى اهلل يقوؿ: )وسلم عليو اهلل

 رواه( منو خير مؤل في ذكرتو مؤل في ذكرني وإف نفسي، في ذكرتو نفسو في ذكرني
 نص وىو. عنو اهلل رضي ىريرة أبي حديث من( ٕ٘ٚٙ) ومسلم ،(٘ٓٗٚ) البخاري

 على ردوا المخالفين أف إال الداللة، من ترى ما على أدلة وىي األفضلية، في
 .ردودىم على ىؤالء ورد بها االستدالؿ

 السنة أىل جمهور مذىب وىو: المبلئكة على البشر وصالحي األنبياء تفضيل: الثاني
 قولهم، على الداللة ظاىرة بأدلة واستدلوا األشعري أصحاب جمهور وكذا والجماعة

ـَ  اْسُجُدوا ِلْلَمبلَِئَكةِ  قُػْلَنا َوِإذْ : )سبحانو كقولو  َواْسَتْكبَػرَ  َأَبى ِإبِْليسَ  ِإالَّ  َفَسَجُدوا آلَد
 اْختَػْرنَاُىمْ  َوَلَقدِ : )سبحانو وقولو للمفضوؿ، يسجد ال والفاضل ،(اْلَكاِفرِينَ  ِمنَ  وََكافَ 
ـَ  اْصطََفى اهللَ  ِإفَّ : )وقولو[. ٕٖ: الدخاف( ]اْلَعاَلِمينَ  َعَلى ِعْلمٍ  َعَلى  َوآؿَ  َونُوًحا آَد

 في أما األنبياء، في ىذه[. ٖٖ: عمراف آؿ( ]اْلَعاَلِمينَ  َعَلى ِعْمَرافَ  َوآؿَ  ِإبْػَراِىيمَ 
رُ  ُىمْ  ُأْولَِئكَ  الصَّاِلَحاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا الَِّذينَ  ِإفَّ : )سبحانو فكقولو البشر صالح  َخيػْ
 على ردوا المخالفين أف إال ترى، ما على القوة في أدلة وىي[. ٚ: البينة( ]اْلَبرِيَّةِ 

 وىو ثالث قوؿ فكاف متكافئة األدلة أف قـو ورأى رد، الرد وعلى بها االستدالؿ
 لخرج الردود ورد والردود األدلة نتتبع ذىبنا إف وإنا. التفضيل عن والسكوت التوقف

 كما - مسألة وىي. لو حد عند الوقوؼ نستطيع ال طوالً  وطاؿ حده عن الموضوع بنا
 فيها وعظم وتشابكت، االستدالالت فيها وتشعبت، االختبلؼ فيها كثر - ذكرت

 ومنا األنبياء منا: يقوؿ فأخذ والمفاخرة المنافرة مخرج بعضهم بها خرج حتى الجداؿ
 من منكم أليس وىاماف? فرعوف منكم أليس: تقوؿ أف للمبلئكة بأف عليو فرد األولياء،

 عليو اهلل صلى للنبي خادماً  الملك كاف: فقاؿ األدب بعضهم وأساء الربوبية? ادعى
 تيمية ابن فيها قاؿ قد المسألة وىذه. آدـ بني خدموا المبلئكة بعض أف أو، وسلم
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 سابقة مقالة فيها أعلم لست الوجو ىذا على المسألة(: ٖٗ٘/ ٗ) الفتاوى في
 البشر، تفضيل على وبعضهم الملك، تفضيل على الناس بعض ناظر وربما مفسرة،

 ىػ. ا وغيره الصالح بين التفضيل بمسألة المسألة ىذه اشتبهت وربما
 كتب في المسألة ىذه توجد ما أكثر(: ٗ٘/ ٔ) والنهاية البداية في كثير ابن وقاؿ

 ىذه في رأيتو كبلـ أقدـ: قاؿ. وافقهم ومن المعتزلة مع فيها والخبلؼ المتكلمين
 العاص بن سعيد بن أمية ترجمة في تاريخو في عساكر ابن الحافظ ذكره ما المسألة

 اهلل على أكـر أحد ما: عمر فقاؿ جماعة وعنده العزيز عبد بن لعمر مجلساً  حضر أنو
 المبلئكة بتفضيل أحدىم معارضة وفيها الواقعة بقية وذكر( آدـ بني كريم من

 ىػ. ا كل واستدالؿ
 المسائل فضوؿ من ىذه أف إلى العلم أىل من جماعة نزع ولقد
: والبشر المبلئكة بين التفاضل في(. ٕٛٔ/ ٔ) اإليماف شعب في البيهقي قاؿ

 ىػ. ا بو ىو ما على الشيء معرفة إال الفائدة من فيو وليس سهل، فيو واألمر
 ىذه على الكبلـ في ترددت وكنت(: ٕٛٚص) الطحاوية شرح في العز أبي ابن وقاؿ

 ال ما تركو المرء إسبلـ حسن ومن، يعني ال مما قريب وأنها، ثمرتها لقلة المسألة
 .يعنيو
 كثير لها يتعرض لم ولهذا المسائل فضوؿ من المسألة ىذه أف الكبلـ وحاصل: وقاؿ

 ىػ. ا األصوؿ أىل من
 اعلم: نصو ما الملك على البشر تفضيل في لو كتاب من الفزاري الدين تاج عن ونقل

 من وال األمة من األوؿ الصدر فيها يتكلم لم التي الكبلـ بدع من المسألة ىذه أف
 من بها يتعلق وال، العقائد أصوؿ من أصل عليها يتوقف وال األئمة، أعبلـ من بعدىم
 وامتنع الشأف، ىذا مصنفات من طائفة عنها خبل ولهذا المقاصد، كبير الدينية األمور

 يخل لم بعلمو الظاىر علماء من فيها متكلم وكل األعياف، من جماعة فيها الكبلـ عن
 ىػ. ا واضطراب ضعف من كبلمو
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 فائقة عناية بها لهم تكن ولم، ورد وأخذ نظر موضع السلف عند المسألة تكن ولم
 وقد وخبلؼ، كبلـ فيها بينهم يقع ولم، واالستدالؿ للنظر موضوعاً  ينصبونها بحيث
 بعضها في المسألة لهذه ذكر فيها ومرفوعة موقوفة أحاديث الصحابة عن رويت

 وبعضها، المبلئكة بعض على المؤمن تفضيل وبعضها، المبلئكة على المؤمن تفضيل
: حديث مثل موضوعة أو ضعيفة إما أحاديث ولكنها، المبلئكة على آدـ بني تفضيل

: قالت المبلئكة أف: )وحديث(. المبلئكة بعض من وجل عز اهلل على أكـر المؤمن))
 وال بحمدؾ نسبح ونحن ويلبسوف ويشربوف فيها يأكلوف الدنيا آدـ بني أعطيت ربنا يا

 ذرية صالح أجعل ال: فقاؿ اآلخرة لنا فأجعل الدنيا لهم جعلت فكما، نلهو وال نأكل
 يـو اهلل على أكـر شيء من ما: )وحديث(. فكاف كن لو قلت كمن بيدي خلقت من

 بمنزلة مجبوروف المبلئكة: قاؿ المبلئكة? وال، اهلل رسوؿ يا: قيل آدـ، بني من القيامة
 .وموضوع ضعيف وكلها( والقمر الشمس

 ىذه بعض ذكر بعد( ٜٖٙ/ ٗ) الفتاوى في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ لذا
 صالحي أف بينهم يتناقلوف كانوا األولين السلف أف اآلثار ىذه في ما وأقل: األحاديث

 ذلك، في منهم أحد يخالف ولم لذلك، منهم نكير غير من المبلئكة من أفضل البشر
 المستقر ذلك كاف فقد، اآلراء وتفرؽ، بأىلها األىواء تشتت بعد الخبلؼ ظهر إنما

 .ىػ. ا عندىم
 المتضمنة األحاديث يحدثوف السلف كاف قد(: ٖٔٚ/ ٗ) أيضا الفتاوى في وقاؿ
 منكراً  ىذا كاف ولو الناس رؤوس على وتروى، المبلئكة على البشر صالح فضل

 ىػ. ا ذلك اعتقادىم على فدؿ ألنكروه
 كاف أنو( ٖٙٓ و ٜٕٚ/ ٕ) الحنابلة طبقات في كما أحمد اإلماـ عن جاء وقد

 .آدـ بني على المبلئكة يفضل من ويخطئ، المبلئكة على المؤمنين صالحي يفضل
 السنة أىل مذىب فيو قرر، طويبلً  تفصيبلً  المسألة ىذه في تيمية ابن فصل وقد

 (.ٕٖ٘/ ٗ) الفتاوى مجموع في كما المبلئكة على البشر صالح تفضيل
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 آدـ بني صالحي عن سئل أنو(: ٖٙٔ/ ٖ) الفوائد بدائع في كما القيم ابن عنو ونقل
 أفضل? أيهما والمبلئكة

 باعتبار أفضل والمبلئكة، النهاية كماؿ باعتبار أفضل البشر صالحي بأف فأجاب
 مستغرقوف، آدـ بنو يبلبسو عما منزىين األعلى الرفيق في اآلف المبلئكة فإف البداية،

 يـو وأما، البشر أحواؿ من أكمل اآلف األحواؿ ىذه أف ريب وال، الرب عبادة في
: قاؿ( المبلئكة حاؿ من أكمل البشر صالحي حاؿ فيصير الجنة دخوؿ بعد القيامة

 على منهم كل ويصالح، الفريقين أدلة وتتفق، التفضيل سر يتبين التفصيل وبهذا)
 الشظيفي عبدالرحمن بن لمحمد العقيدة في المفاضلة مباحث. ىػ. ا( حقو

 (.ٖٗ٘ص)
 حديث تحت(: ٜٖٓٔ - ٖ٘ٓٔ/ٕ/ ٚ) الصحيحة في األلباني العبلمة وقاؿ

 (.البريّة خير أنّو: يعني. السبلـ عليو إبراىيم ذاؾ: )وسلم وآلو عليو اهلل صلى رسوؿ
 :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
 تواضعاً  ذلك قاؿ - وسلم وآلو عليو اهلل صلى - النبي بأف ىذا عن العلماء وأجاب
 كما خليبلً  اتخذه تعالى اهلل بأف إليو يوحى أف قبل ذلك قاؿ أنو أو لنفسو، وىضماً 

 صلى - لوائو تحت دونو فمن آدـ القيامة، يـو الناس سيد وأنو خليبًل، إبراىيم اتخذ
 الطحاوي، أجاب وبهذا الصحيحة، األحاديث في جاء كما ،- وسلم وآلو عليو اهلل

 .مفيد ىاـ فإنو فراجعو
 اهلل صلى - قولو أف -أعلم واهلل -فأرى الطحاوي، لو يتعرض فلم األوؿ؛ األمر وأما
 في تعالى كقولو المبلئكة، يشمل ال إنو حيث من «البرية خير»: - وسلم وآلو عليو
رُ  ُىمْ  ُأْولَِئكَ  الصَّاِلَحاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا الَِّذينَ  ِإفَّ (: }]البينة) سورة : قولو بعد{ اْلَبرِيَّة َخيػْ

 ُىمْ  ُأْولَِئكَ  ِفيَها َخاِلِدينَ  َجَهنَّمَ  نَارِ  في َواْلُمْشرِِكينَ  اْلِكَتابِ  َأْىلِ  ِمنْ  َكَفُروا الَِّذينَ  ِإفَّ }
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 كما -المبلئكة غير ىم إنما ؛(البرية شر) و( البرية خير) بػ المراد وأف ،{اْلَبرِيَّة َشرُّ 
{. يُػْؤَمُروف َما َويَػْفَعُلوفَ  َأَمَرُىمْ  َما اللَّوَ  يَػْعُصوفَ  الَ } المبلئكة فإف ؛-السياؽ بذلك يشعر
 على آدـ بني فضل من{ البرية خير: }تعالى بقولو استدؿ قد أنو القرطبي ذكر وقد

 وىناؾ ،(ٜٕٛ/ ٔ) البقرة سورة على ذلك في الخبلؼ بياف في أحاؿ ثم المبلئكة،
 بأف والقائل بذلك، قاؿ من دليل وذكر التفصيل، من بشيء المسألة في الخبلؼ ذكر

 :قولو ذلك ومن أفضل، المبلئكة
 وىذا ،" منهم خير مؤل في ذكرتو مؤل، في ذكرني من: تعالى اهلل يقوؿ: "البخاري وفي"

 ".نص
 المبلئكة، من أفضل األنبياء بأف القطع إلى طريق وال: العلماء بعض وقاؿ: "قاؿ ثم
 أو رسولو، وخبر تعالى، اهلل خبر ذلك طريق ألف، منهم خير المبلئكة بأف القطع وال

 ". ذلك من شيء ىهنا وليس األمة، إجماع
 ومناقشتها، الفريقين أدلة ذكر في جدا توسع قد الحنفي العز أبي ابن العبلمة رأيت ثم

 وتبعو -( ٖٔٔ - ٖٔٓ" )الطحاوية العقيدة شرح" في عليها وما لها ما وبياف
 حنيفة أبي عن وذكر ؛-( ٖٛٛ - ٖٗٛ/ ٖٔ" ) الباري فتح" في حجر ابن الحافظ

 علينا الواجب فإف الحق، ىو وىذا: "وقاؿ بجواب، فيها يقطع لم أنو اهلل رحمو
 كاف لو ىذا فإف أفضل؛ الفريقين أي نعتقد أف علينا وليس والنبيين، بالمبلئكة اإليماف

 الجاىلين بعض أف: ىنا الكبلـ بسط على وحملني..  نصاً  لنا لبين الواجب من
 أو! - وسلم وآلو عليو اهلل صلى - للنبي خادماً  الملك كاف: بقولهم األدب يسيئوف

 من ذلك ونحو بالبشر، الموكلين المبلئكة: يعنوف!! آدـ بني خداـ المبلئكة بعض أف
 .. ". لؤلدب المجانبة للشرع المخالفة األلفاظ

 :بقولو وختمو المذكور، البسط في شرع ثم
 من كثير لها يتعرض لم ولهذا المسائل، فضوؿ من المسألة ىذه أف: الكبلـ وحاصل"

".  بالصواب أعلم واهلل. تقدـ كما عنها الجواب في حنيفة أبو وتوقف األصوؿ، أىل
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 الفريقين، أدلة في والتأمل النظر يقتضيو الذي ىو المذكور التوقف كاف ولقد: قلت
 إنو: القرطبي فيو قاؿ الذي البخاري حديث لوال اآلخر، أدلة عن منهما كل وجواب

 وإف أيضاً، بطاؿ ابن عن العسقبلني الحافظ حكاه وقد تقدـ؛ كما المسألة في نص
 والمؤل بالذاكر حصلت إنما الخيرية بأف: "وتأويلو داللتو رد في تكلف الحافظ كاف
 ارتياب، ببل فيو ىو ليس الذي الجانب من خير العزة رب فيو الذي فالجانب معاً؛

 ". المجموع على للمجموع بالنسبة حصلت فالخيرية
 البزار رواية من حديث على"  والترىيب الترغيب" في القديم منذ وقفت كنت وقد
 المذكور، التأويل يبطل ألنو وأقوى؛ الموضوع في نص ىو"  صحيحو" في حباف وابن

 الثغور، بهم تسد الذين المهاجروف الفقراء: اهلل خلق من الجنة يدخل من أوؿ: "ونصو
 فيقوؿ قضاء، لها يستطيع ال صدره في وحاجتو أحدىم ويموت المكاره، بهم وتتقى

 وخيرتك سماواتك، سكاف نحن! ربنا: المبلئكة فتقوؿ فحيوىم، ائتوىم: لمبلئكتو اهلل
 لي عباداً  كانوا ىؤالء إف: قاؿ! عليهم؛ فنسلم ىؤالء نأتي أف أفتأمرنا خلقك، من

 ذلك؛ عند المبلئكة فتأتيهم: قاؿ ،..  الثغور بهم وتسد شيئًا، بي يشركوف ال يعبدوني
 وقاؿ[. الدار عقبى فنعم صبرتم بما عليكم سبلـ: ]باب كل من عليهم فيدخلوف
 موارد" في وىو".  ثقات ورجالو(: "ٜٕ٘/ ٓٔ) والهيثمي ،(ٙٛ/ ٗ) المنذري
" الصحيحة" من السادس المجلد في ومخرج ،-لو والسياؽ -( ٕ٘ٙ٘" ) الظمآف

 الفريقين من العلماء أولئك على فات كيف جدِّا ألستغرب وإني(. ٜٕ٘٘) برقم
 شهادة في رأيو لنعلم العسقبلني، حجر ابن الحافظ وبخاصة! ودفعًا? احتجاجاً  إيراده

! لداللتو التسليم إال تأويبلً  لو يجد أنو أظن وما خلقو، خيرة أنهم: ربهم أماـ المبلئكة
 أنو أيضاً  يروف ألنهم ذلك ولعل لذكره، منهم أحد تعرض فما الترجمة، حديث ونحوه
 الذي وىو التخريج، ىذا طليعة في بيانو تقدـ كما المبلئكة؛ دوف بالناس خاص

 .التوفيق ولي واهلل(! ٕٗٙ/ ٖ" ) المعاني روح" تفسيره في اآللوسي اإلماـ استظهره
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 أبي حديث من روي وقد الشيعة، موضوعات فمن ؛"البرية خير علي: "حديث وأما
 جابر بن جابر حديث ومن ،(ٖٜ٘٘" ) الضعيفة" في مخرج وىو الخدري، سعيد
 وحديث حاتم، أبي ابن عند ىريرة أبي حديث من اآللوسي وذكره ،(ٕٜ٘ٗ) برقم

 أنها الظاىر ومن. أسانيدىا على أقف ولم مردويو، ابن عند عباس وابن وعلي عائشة
 عليها اآللوسي عقب ولذلك والكذابين، الضعفاء من غيرىم أو الشيعة عمل من

 ". أعلم تعالى واهلل. القتاد خرط األخبار تلك صحة إثبات دوف وإف: "بقولو
: محرؼ أنو أظن وأنا ،" مرفوعاً : "ىريرة أبي حديث فيو وقع أنو التنبيو من بد وال

 ىو إنما التفسير أحاديث تخريج في المتأخرين مرجع أف المعروؼ من فإف ؛"موقوفاً "
 ىػ. ا!. مرفوع غير( ٜٖٚ/ ٙ) فيو والحديث الغالب، على"المنثور الدر"

 أـ المبلئكة أفضل أيهما(: ٕٔٛ/ ٔ) فتاواه مجموع في كما العثيمين العبلمة وسئل
 البشر? من الصالحوف

 محل البشر من الصالحين وبين المبلئكة بين المفاضلة وىي المسألة ىذه: فأجاب
 القوؿ ولكن النصوص، من بو يحتج فيما بدلوه أدلى منهم وكل العلم أىل بين خبلؼ
 اهلل فإف النهاية باعتبار المبلئكة من أفضل البشر من الصالحين إف: يقاؿ أف الراجح

 بل نعلم، فيما للمبلئكة مثلو يحصل ال ما الثواب من لهم يعد - وتعالى سبحانو -
 باب كل من عليهم يدخلوف الجنة وىو الصالحين مقر في أي مقرىم في المبلئكة إف
 {.الدار عقبى فنعم صبرتم بما عليكم سبلـ}

 عز  اهلل طاعة على وجبلوا نور من خلقوا ألنهم أفضل المبلئكة فإف البداية باعتبار أما
 غبلظ مبلئكة عليها: }النار مبلئكة في - تعالى - اهلل قاؿ كما عليها والقوة وجل
 عنده ومن: }- وجل عز - وقاؿ{. يؤمروف ما ويفعلوف أمرىم ما اهلل يعصوف ال شداد

 ىو ىذا{ يفتروف ال والنهار الليل يسبحوف يستحسروف وال عبادتو عن يستكبروف ال
 .المسألة ىذه في الفصل القوؿ
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 فضوؿ من والمبلئكة البشر صالحي بين المفاضلة وطلب فيها الخوض فإف وبعد
 .المستعاف واهلل بو والعلم فهمو إلى اإلنساف يضطر ال الذي العلم

 نور من - وسلم وآلو عليو اهلل صلى - النبي خلق ىل :الرابعة عشر مسألةال
 كالمبلئكة?

 المبلئكة خلقت»تحت حديث  (ٕٓٛ/ٕ/ ٔ) الصحيحةقاؿ العبلمة األلباني في 
 .«لكم وصف قد مما السبلـ عليو آدـ وخلق السمـو نار من إبليس وخلق نور من

 نور اهلل خلق ما أوؿ»: الناس ألسنة على المشهور الحديث بطبلف إلى إشارة وفيو
 - وسلم وآلو عليو اهلل صلى - بأنو تقوؿ التي األحاديث من ونحوه. «جابر يا نبيك
 خلقوا الذين ىم فقط المبلئكة أف على واضح دليل الحديث ىذا فإف نور، من خلق

 .الغافلين من تكن وال فتنبو وبنيو، آدـ دوف نور، من
 خلقت: " قاؿ عكرمة عن( ٔ٘ٔ ص) السنة في أحمد بن اهلل عبد رواه ما وأما

 ". العزة نار من إبليس وخلق العزة، نور من المبلئكة
: قلت"  والصدر الذراعين نور من المبلئكة اهلل خلق: " قاؿ عمرو بن اهلل عبد وعن
 الصادؽ عن ترد لم ألنها بها، األخذ يجوز ال التي اإلسرائيليات من كلو فهذا

 ا.ىػ وسلم وآلو عليو اهلل صلى المصدوؽ
 عليكم السبلـ (:ٕٔ/ٛوسئل العبلمة األلباني كما في موسوعة العبلمة األلباني )

 الطحاف، الرحيم عبد اسمو قريب من شيخ أتانا! يسلمك اهلل عندنا وبركاتو اهلل ورحمة
 المحاضرة نفس في قالو ما بعض ومن اهلل أنبياء تعظيم: عنوانها محاضرة لو وكانت

: وقولو نظَر، لو ليلة..  بالحسن يحظ من الحسن، بريق وحظينا نساء كنا ليتنا: قولو
 .وفخر لنا شرؼ ذلك وفي بلحانا نعليو لمسحنا الحسين أدركنا لو وواهلل
 دخل عندما والسبلـ الصبلة عليو النبي إف: صحيح بإسناد أنس عن ثبت: وقولو

 - وسلم وآلو عليو اهلل صلى - بالنبي تنورت لما شيء كل فيها أضاء المدينة
 .وأشرقت
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 صفحة عشر الحادي الجزء في النببلء أعبلـ سير في الذىبي اإلماـ ينقل: وقولو
 وأكثر، سنة عبادة تعدؿ أحمد اإلماـ إلى نظرة: قاؿ أنو العلم طلبة بعض عن( ٕٔٔ)

 بغلو ليس واهلل: وقاؿ ينبغي، ال غلو ىذا: بقولو الجملة ىذه على الذىبي اإلماـ علق
 .ينبغي مما وإنو

 إلى نظرت وقسوة فتور قلبي في وجدت إذا: يقوؿ الصادؽ جعفر كاف... :  وقاؿ
 يتداوى..  بو يستشفى أئمتنا إلى النظر: وقاؿ أسبوع، فاجتهدت واسع بن محمد وجو

 .ووعظو لفظو ينفعك لم لحظو ينفعك لم من: ويقولوف باهلل، يذكر..  بو
 ... اهلل ذكرنا[ كأننا] نذكره عندما الذكر مجالس من أحمد ذكر: وقولو
 آالؼ عبادة تعدؿ - وسلم وآلو عليو اهلل صلى - النبي وجو إلى نظرة: وقولو

 .السنين آالؼ عبادة تعدؿ الطيبين الصحابة إلى والنظرة السنين،
 العابدين، زيد الرحمن عبد الشيخ واسمو: يقوؿ الشيوخ بعض الشيخ ىذا قابل

 عبد الشيخ: أي يقوؿ، وكاف يده، قبلت إال رأيتو ما وواهلل: لو وقلت قابلتو: ويقوؿ
 اإلماـ رؤية ألحج ذىبت إذا مقاصدي من: الرحيم عبد للشيخ يقوؿ - زين الرحمن

 طلبة وكل قطر، دولتنا في مستوى على معروؼ! شيخنا يا الشيخ وىذا الشنقيطي،
 ىذا? على الرد وما رأيكم فما لو، يحضروف العلم

 فانتبو الهراء، ىذا لمثل بسردؾ علينا تطيل أف ينبغي كاف ما فيك، اهلل بارؾفأجاب: 
 أنس حديث: أوالً : أقوؿ الطحاف عن حكيتو الذي أنس حديث باستثناء: سأقوؿ لما
 انتشار عن كناية ىو: يعني معنوية إضاءة ىي اإلضاءة ولكن صحيح حديث فعبلً  ىو
 كما مظلمة فسنراىا اليـو األنوار أطفئت إذا تعلم كما فالمدينة وإال اإلسبلـ، نور

 السيدة أف الصحيح الحديث في جاء وقد السبلـ، عليو الرسوؿ عهد في الشأف كاف
 تجد لم يومئٍذ، المصابيح تكن ولم: قالت ليلة استيقظت عنها تعالى اهلل رضي عائشة

 اهلل صلى - النبي على يدىا فوقعت ظبلـ والليل عنو تبحث فأخذت بجانبها نبيها
 إني اللهم»: يقوؿ وىو منصوبتاف وقدماه صبلتو في ساجد وىو - وسلم وآلو عليو
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 ثناءً  أحصي ال منك بك وأعوذ عقوبتك، من وبمعافاتك سخطك، من برضاؾ أعوذ
 ببل - وسلم وآلو عليو اهلل صلى - فالرسوؿ «نفسك على أثنيت كما أنت عليك
 تبارؾ اهلل أنزلو الذي والنور الهدى بسبب العجم ثم العرب بو اهلل ىدى نور شك

 ىي أنس حديث في المذكورة المدينة إضاءة تكن فلم الرسوؿ، قلب على وتعالى
 وىو - وسلم وآلو عليو اهلل صلى - نبيها ترى عائشة السيدة كانت وإال مادية إضاءة
 عندىم تكن لم ألنو لم? تره لم بأنها صرحت لكنها البيت، في..  الغرفة في يصلي

 صحيح أنس فحديث الهراء، ذاؾ من أنس حديث باستثناء: فأقوؿ يومئذٍ  المصابيح
 .الرجل يفسره كما ليس ومعناه
 يطحن أف ويجب ىراء كلو عنو حكيتو الذي الكبلـ: االستثناء لهذا تكريري بعد أقوؿ

 .طحناً  الطحانين من
 الجواب? سمعت
 خيرًا? اهلل جزاكم العلم طلبة تنصحوف ماذا: مداخلة
 وىو بالسنة ويتستر مبتدع صوفي ألنو درسًا؛ للرجل يحضروا أال أنصحهم: الشيخ
 .بها جاىل

 
 (األنفس الموت ملك بقبض اإليماف في باب)

 .األنفس يقبض الموت ملك بأف يؤمنوف السنة وأىل: محمد قاؿ
 مؤمنة نفسا قبض فإذا( ِبُكمْ  وُكّْلَ  اَلَِّذي اَْلَمْوتِ  َمَلكُ  يَػتَػَوفَّاُكمْ  ُقلْ ): وجل عز وقاؿ

 مبلئكة إلى دفعها فاجرة أو كافرة نفسا قبض وإذا الرحمة، مبلئكة إلى دفعها
 ثم الموت ملك من يقبضونها بل( يُػَفرّْطُوفَ  اَل  َوُىمْ  ُرُسلَُنا تَػَوفػَّْتوُ ): قولو وىو العذاب،
 (.اَْلَحقّْ  َمْواَلُىمُ  اَللَّوِ  ِإَلى رُدُّوا ثُمَّ ): قولو وذلك اهلل، إلى بها يصعدوف
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 الحكم عن عاصم حدثنا: قاؿ يحيى عن داود أبي عن علي عن أبي وأخبرني - ٛٚ
 ما منها يناؿ الطست مثل فجعلت الموت لملك األرض حويت): قاؿ مجاىدا أف

 .ٔ(يشاء
  .والبحر البر في شيء كل روح يقبض أنو -أعلم واهلل- بلغني: يحيى قاؿ

 الجسد، من الروح يسلبوف الذين ىم المبلئكة من أعوانا الموت لملك أف وبلغني
 حتى العباد، آجاؿ يعلموف ال وىم الموت ملك قبضو خروجو عند كاف إذا حتى

 .اهلل قبل من ذلك معل يأتيهم
 الملك عبد عن العناقي، عن فحلوف بن سعيد عن أبي وحدثني: محمد قاؿ - ٜٚ
 عن القاسم، عن زيد، بن علي عن سلمة بن حماد عن موسى بن أسد حدثني: قاؿ
 اَلظَّاِلُموفَ  ِإذِ  تَػَرى َوَلوْ ): قرأ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف رضي اهلل عنو أمامة أبي
 اهلل رسوؿ قاؿ ثم( َأنْػُفَسُكمُ  َأْخرُِجوا َأْيِديِهمْ  بَاِسطُو َواْلَمبَلِئَكةُ  اَْلَمْوتِ  َغَمَراتِ  ِفي

 حتى جسده، روحو بفراؽ يسر من منكم ما بيده نفسي والذي: وسلم عليو اهلل صلى
 إف: وفيو طوؿ وفيو حديثا ذكر ثم الموت بو نزؿ إذا وإنو يصير، المنزلتين أي يرى

 الذي الموت ملك قبضو فيتولى ذقنو، تبلغ حتى شيئا شيئا النفس يسلوف المبلئكة
 .اآلية ٕ(ِبُكمْ  وُكّْلَ  اَلَِّذي اَْلَمْوتِ  َمَلكُ  يَػتَػَوفَّاُكمْ  ُقلْ ): اآلية ىذه ونزع، بها وكل

 مسائل في الباب:
 رَبُّْكمْ  ِإَلى ثُمَّ  ِبُكمْ  وُكّْلَ  الَِّذي اْلَمْوتِ  َمَلكُ  يَػتَػَوفَّاُكمْ  ُقلْ : }تعالى قاؿ :األولى مسألةال

 المبلئكة، من أعواف الموت ولملك ،(ٔٔ: السجدة[ )ٔٔ: السجدة{ ]تُػْرَجُعوفَ 

                                                           

(، وعبد الرزاؽ في تفسيره ٓٔ٘/ٕأخرجو من طرؽ عن مجاىد الهمذاني في تفسير مجاىد ) ٔ
،  ٖٖٗ/ ٖ(، وأبو الشيخ في العظمة )ٗٓٙ/ٛٔ(، )ٜٕٓ/ٜ(، والطبري في تفسيره )ٜٕٓ/ٕ)

 ( وكل طرقو ضعيفة.ٖٗٗ

 بن جدعاف. زيد بن عليبن حبيب، و  الملك عبدإسناده ضعيف، من أجل والد المصنف، و  ٕ
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 ففي مسيًئا كاف وإف ىيئة، أحسن ففي محسًنا كاف إفف عملو، بحسب العبد يأتوف
 .ىيئة أشنع

 أف نعلم كذلك  مجموع الفتاوى(: -ٙٗ/ٛقاؿ العبلمة العثيمين في شرح الواسطية )
 روح ذي كل روح بقبض أو آدـ، بني أرواح بقبض وكل من -أي المبلئكة– منهم
 الصبلة عليو النبي عن يثبت لم ألنو عزرائيل؛ يسمى وال وأعوانو الموت ملك: وىم

 .ىذا اسمو أف والسبلـ
: األنعاـ{ ]يُػَفرّْطُوفَ  اَل  َوُىمْ  ُرُسُلَنا تَػَوفػَّْتوُ  اْلَمْوتُ  َأَحدَُكمُ  َجاءَ  ِإَذا َحتَّى: }تعالى قاؿ
[ . ٔٔ: السجدة{ ]ِبُكمْ  وُكّْلَ  الَِّذي ْلَمْوتِ ا َمَلكُ  يَػتَػَوفَّاُكمْ  ُقلْ : }تعالى وقاؿ[ . ٔٙ

 [ .ٕٗ: الزمر{ ]َمْوتَِها ِحينَ  اأْلَنْػُفسَ  يَػتَػَوفَّى اللَّوُ : }تعالى وقاؿ
 إذا الموت ملك فإف الروح، تقبض المبلئكة فإف الثبلث، اآليات ىذه بين منافاة وال

 معهم فيكوف الجنة، أىل من الرجل كاف إف مبلئكة، عنده تكوف البدف من أخرجها
 ىذا في ويجعلونها الطيبة، الروح ىذه يأخذوف الجنة، من وكفن الجنة، من حنوط

 يقوؿ ثم وجل، عز اهلل يدي بين تقف حتى وجل عز اهلل إلى بها ويصعدوف الكفن،
 أجل من الجسد إلى الروح فترجع األرض، إلى وأعيدوه عليين في عبدي كتاب اكتبوا

 باهلل، والعياذ مؤمن غير الميت كاف وإف نبيك? ومن دينك? وما ربك? من: االختبار
 في ويجعلونها الروح، يأخذوف النار، من وحنوط النار من كفن معهم مبلئكة ينزؿ فإنو
 إلى وتطرح دونها السماء أبواب فتغلق السماء، إلى بها يصعدوف ثم الكفن، ىذا

رُ  فَػَتْخَطُفوُ  السََّماءِ  ِمنَ  َخرَّ  َفَكأَنََّما بِاللَّوِ  ُيْشِرؾْ  َوَمنْ : }تعالى اهلل قاؿ األرض،  َأوْ  الطَّيػْ
 عبدي كتاب اكتبوا»: اهلل يقوؿ ثم ،[ ٖٔ: الحج{ ]َسِحيقٍ  َمَكافٍ  ِفي الرّْيحُ  ِبوِ  تَػْهِوي

 ! .العافية اهلل نسأؿ ٔ«سجين في

                                                           

 رقم ،ٕٓٔ ص) الطيالسى أخرجو وقد المحتضر، حاؿ في الطويل البراء حديث من جزء ٔ
 والرويانى ،(ٖ٘ٚٗ رقم ،ٜٖٕ/ ٗ) داود وأبو ،(ٚ٘٘ٛٔ رقم ،ٕٚٛ/ ٗ) وأحمد ،(ٖ٘ٚ

 ،(ٜٔٔ ص) التوحيد فى خزيمة وابن ،(ٜٖٖ رقم ،ٕ٘ٓ/ ٔ) وىناد ،(ٕٜٖ رقم ،ٖٕٙ/ ٔ)
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 يباشر الذي ىو الموت وملك قبضها، إذا الموت ملك من الروح بقبض موكلوف ىؤالء
 .المتوفي ىو الحقيقة في فيكوف اهلل، ىو بذلك يأمر والذي إذف، منافاة فبل قبضها،

 ملك تسمية ترد لم أنو إال عزرائيل، الموت ملك اسم أف اشتهر :الثانية مسألةال
 ذلك ورد وإنما الصحيحة، النبوية السنة في وال الكريم القرآف في االسم بهذا الموت

 .اإلسرائيليات من تكوف قد والتي اآلثار بعض في
 .اىػ مرفوع حديث تسميتو في يرد لم: السندي قاؿ

 أف اشتهر الموت ملك أف ذكر أف بعد( ٕٖ/ ٖ" )القدير فيض" في المناوي وقاؿ
 .اىػ الخبر في بذلك تسميتو على أقف ولم: قاؿ عزرائيل، اسمو
 الموكل الموت بملك ونؤمن: " الطحاوي قوؿ على تعليقو في األلباني العبلمة وقاؿ

 تسميتو وأما القرآف، في اسمو ىو ىذا: قلت: اهلل رحمو قاؿ".  العالمين أرواح بقبض
 .اىػ اإلسرائيليات من ىو وإنما لو، أصل فبل الناس بين الشائع ىو كما" عزرائيل" بػ

 لقد :(ٛٙ ص) اإلسبلمية والعقائد التوحيد كتاب تحقيقوقاؿ العبلمة األلباف في 
 االسم ىذا فإف «عزرائيل» بػ الموت ملك تسميو عن بإعراضو صنعاً  المصنف أحسن

 اإلسرائيليات من ىو وإنما والسنة، الكتاب في أصل لو ليس الناس عند شهرتو على

                                                                                                                                                  

 ،(ٚٔٔ ٜٓٔ ،ٚٓٔ رقم ،ٜٛ ٖٜ/ ٔ) والحاكم ،(ٗٙٓٔ رقم ،ٕٜٙ/ ٕ) منده وابن
( ٜٜٔ رقم ٜٓٔ/ ٕ) الشريعة في واآلُجّري ،(ٜٖ٘ رقم ،ٖ٘٘/ ٔ) الشعب فى والبيهقى

 صحيح: الحاكم وقاؿ صحيح، إسناده(: ٜٗٗ/ ٕ) عمر مسند في الطبري عنو قاؿ والحديث
 ىذا(: ٜٖٛ) اإليماف في منده ابن وقاؿ اإلسناد، صحيح: البيهقي وقاؿ الشيخين، شرط على

 ابن اإلماـ وصححو الجماعة، رسم على ثابت وىو البراء عن جماعة رواه مشهور متصل إسناد
/ ٖ) الهيثمى وقاؿ ،(ٓٗٔ/ ٚ) السنن تهذيب في لو والحاكم نعيم أبي تصحيح ونقل القيم
 صحيحة، طرؽ لو(: ٜٔ) الصدور شرح في السيوطي وقاؿ الصحيح، رجاؿ رجالو(: ٓ٘

 وحسنو المسند، تحقيق في األرنؤوط وصححو ،(ٖٓٙٔ) المشكاة في األلباني العبلمة وصححو
 وصححو ،(ٕٗٚ - ٕٕٚ/ ٕ) الصحيحين في ليس مما الصحيح الجامع في العبلمة الوادعي

 (.ٜٛٔ/ ٖ) كثير ابن تفسير صحيح في العدوي
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/ ٔ" ) البداية" في كثير ابن الحافظ قاؿ. «الموت ملك» والسنة القرآف في واسمو
 األحاديث في وال القرآف في باسمو بمصرح فليس الموت ملك وأما» (:ٚ٘

 ا.ىػ «أعلم واهلل(. عزرائيل) بػ اآلثار بعض في تسميتو جاء وقد الصحاح،
 أف اشتهر وقد(: الموت ملك(: )ٔٙٔ/ ٖ) فتاواه في كما العثيمين العبلمة وقاؿ
 نؤمن أف توجب ال إسرائيلية آثار في ىذا ورد إنما يصح، لم لكنو ،(عزرائيل) اسمو
 في وجل عز اهلل سماه كما( الموت ملك) بػ بالموت وكل من فنسمي االسم، بهذا
 (.ترجعوف ربكم إلى ثم بكم وكل الذي الموت ملك يتوفاكم قل: )قولو

 ?روح ذي كل بقبض موكل الموت ملكىل  :الثالثة مسألةال
 فلم والطير، البهائم أرواح وأما آدـ، بني أرواح يقبض الموت ملك أف سبحانو أخبر

 ذلك في ورد وإنما -نعلم فيما- الصحيحة السنة أو الكتاب من نص فيها يرد
 والجراد والبراغيث القمل من كلها البهائم آجاؿ) حديث منها تصح، ال أحاديث
 تسبيحها انقضى فإذا التسبيح، في آجالها ذلك، وغير والبقر كلها والبغاؿ والخيل

 .ٔ(شيء ذلك من الموت ملك إلى وليس أرواحها، اهلل قبض

                                                           

 في الشيخ وأبو ،(الدمشقى موسى بن الوليد ٖٕٜٔ ترجمة ،ٕٖٔ/ ٗ) العقيلى بنحوه أخرجو ٔ
 ،(ٜ٘ٙٔ رقم ،ٛٔٗ/ ٔ) الفردوس مسند في والديلمى ،(ٕٓٔٔ رقم ٖ٘ٚٔ/ ٘) العظمة

/ ٖ) الموضوعات فى الجوزى وابن ،(ٜٔٔ - ٜٓٔ/ ٚٔ) دمشق تاريخ في عساكر وابن
 الوليد، بو والمتهم موضوع، حديث ىذا: الجوزي ابن عنو قاؿ والحديث(. ٓ٘ٚٔ رقم ،ٕٗ٘
 موسى بن الوليد فيو(: ٖٓٓ) الموضوعات ترتيب في الذىبي وقاؿ الدمشقى، موسى ابن يعنى

 الشوكانى وقاؿ جدا، منكر(: ٚٓٛ ترجمة ،ٕٕٚ/ ٙ) اللساف فى الحافظ وقاؿ واه، الدمشقي
 وال األوزاعي حديث من لو أصل ال: العقيلي وقاؿ موضوع،(: ٕٔٚص) المجموعة الفوائد فى

 حولو وجعجع موضوع،(: ٗٔٔٙ ،ٖٜٙٔ) الضعيفة في األلباني وقاؿ عساكر، ابن وأقره غيره،
 العقيلي فإف ،(ٖٙٙ/ ٕ) عراؽ ابن تبعو وإف طائل، دوف( ٕٔٗ/ ٕ" ) الآللىء"  في السيوطي

 .وأكثر الفن بهذا منو أعلم وافقو، ومن
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 حتى ذلك على قدرت ما بعوضة روح أقبض أف أردت لو! محمد يا) ....  وحديث
  .ٔ(بقبضها أذف ىو اهلل يكوف

 على أقواؿ.  المسألة ىذه في العلم أىل اختلف وقد
 .الجميع أرواح يقبض الذي ىو الموت ملك فاألوؿ: ذىب أكثر أىل العلم إلى أ

 بن علي بن أحمد بكر أبو الخطيب ذكر(: ٖٜص/ٗٔ) التفسير في القرطبي قاؿ
 أبو حدثنا قاؿ الخبلؿ محمد بن الحسن محمد أبو حدثني قاؿ البغدادي ثابت

 يحيى حدثنا قاؿ المصري حامد بكر أبو حدثنا قاؿ الصفار عثماف بن اهلل عبد محمد
 أنس بن مالك حضرت قاؿ الكبلبي مهير بن سليماف حدثنا قاؿ العبلؼ أيوب بن

 قاؿ أرواحها يقبض الموت أملك البراغيث اهلل عبد أبا فسألو رجل فأتاه عنو اهلل رضي
 اهلل أرواحها يقبض الموت ملك قاؿ نعم قاؿ أنفس ألها قاؿ ثم طويبل مالك فأطرؽ
 ىػ. ا موتها حين األنفس يتوفى
 أف الجمهور إليو ذىب والذي(: )ٕٙٔ/ ٕٔ) المعاني روح في قاؿ اآللوسي وقاؿ
 اهلل عبد ومعناه عزرائيل وىو واحد الحيواف من يعقل ال وما يعقل لمن الموت ملك
 .ىػ. ا ذكرنا كما أعواف لو نعم قيل فيما

 أف: قاطبة الُسنَّة أىل مذىب أف(: ٚٛ٘/ ٘) المديد البحر في عجيبة ابن وزعم
 الحيوانات وسائر والبهائِم آدـ بني من األرواح، جميع يقبض اّلذي ىو الموت ملك

 .ىػ. ا
 .حياتها فيعدـ بنفسو، يتوفاىا اهلل إف: بعضهم قاؿالقوؿ الثاني: و 

                                                           

 كشف( ٗٛٚ) مسنده في والبزار( ٛٛٔٗ رقم ٕٕٓ/ ٗ) الكبير في الطبراني أخرجو ٔ
 ابن أورده والحديث ،(ٕٕٗ٘ رقم ،ٕٔ٘/ ٗ) والمثانى اآلحاد فى عاصم أبى وابن األستار،
 الحافظ وقاؿ شمر، بن عمرو بو والمتهم يصح، ال: وقاؿ( ٕٓ٘/ ٖ) الموضوعات في الجوزي

 بن عمرو فيو(: ٚٛ) النببلء تحفة في وقاؿ متروؾ، شمر بن عمرو فيو(: ٖٜ/ ٖ) اإلصابة في
(: ٓٔٗٙ) الضعيفة في األلباني العبلمة وقاؿ الحديث، إرساؿ مع جدا، ضعيف وىو شمر

 .موضوع
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 في أخرج جويبر رأيت ثم(: ٔ٘ص) الصدور شرح في السيوطي قاؿالقوؿ الثالث: 
 فهو اآلدميين أرواح بقبض الموت ملك وكل: قاؿ عباس ابن عن الضحاؾ عن تفسيره

 والوحوش الطير في وملك الشياطين في وملك الجن في وملك أرواحهم يقبض الذي
 !!عنو ىذا بصحة أعلم واهلل( أمبلؾ أربعة فهم والنمل والحيتاف والخشاش والسباع

 .متروؾ جويبر ألف جدا ضعيف إسناده قلت ا.ىػ
 إسحاؽ مسائل في، فتكلفا ىذا مثل في البحث العلم أىل بعض اعتبر وقد

 وأما: راىويو بن إسحاؽ: قاؿ منصور بن إسحاؽ قاؿ(: ٖٖٗ٘ رقم ،ٜٖٛٗص)
 عباس ابن عن حديث في أخبرنا بقية فإف الدواب وسائر والبهائم السباع أرواح قبض

 آخر حديث في ذكر وقد الموت ملك: فقاؿ يقبضها من البهائم أرواح عن سئل أنو
 إال مضرة، شبهو أو ىذا مثل في المتعلم على وليس. جاء قد وكل( تخرج أنفاس أنها)

 بمجمع ليس بأمر يحكم أف فأما سمع، كما سمع ما يؤدي بل عليو، سقط يكوف أف
 .لو ذلك فليس عليو،
 موكل الموت ملك ىل(: ٔٔ/ ٙٗٔ) المفتوح الباب لقاء في كما اهلل رحمو وسئل
 الحيوانات? أرواح بقبض

 غير أو الحيوانات أرواح بقبض موكل الموت ملك إف: قلت إذا رأيك ما: فأجاب
 ىم وسلم، عليو اهلل صلى الرسوؿ عنو الصحابة سأؿ ىل! ىذا? من الفائدة ما موكل،
 قاؿ إنما سألوا، ما ذلك ومع اإلجابة، على منا أقدر والرسوؿ العلم، على منا أحرص

 بقبض موكل ،ٔٔ/السجدة( بكم وكل الذي الموت ملك يتوفاكم قل: )وجل عز اهلل
 .أعلم اهلل يثبت، لم آدـ بني أرواح غير أما آدـ، بني أرواح
 اهلل صلى النبي قاؿ يتنطع، ال اإلنساف أف السؤاؿ ىذا جواب في شيء أىم ولكننا

 فيو كانت لو واهلل فائدة، فيو ليس شيء عن تسأؿ فبل( المتنطعوف ىلك: )وسلم عليو
 سبحانو اهلل لبينها األخرى الحيوانات أرواح يقبض الموت ملك أف بعلمنا فائدة

 ولهذا ىذا، عن الرسوؿ يسأؿ من يقيض اهلل أف أو السنة، أو القرآف في إما وتعالى،



 - 274 - 

 أف يستحوف ربما شيء عن يسأؿ البادية من أعرابي يأتي أف يفرحوف الصحابة كاف
 .عنو الرسوؿ يسألوا

 الرسوؿ ألف خطأ؛ األمور ىذه في التعمق إف: أقوؿ يسمع ومن أنت أخي يا الحاصل
 ىلك المتنطعوف، ىلك المتنطعوف، ىلك: )مرة قالها ما( المتنطعوف ىلك: )قاؿ

...  يذكر لم ما ودع ثبت ما خذ الغيبية األمور ىذه مثل في مرات، ثبلث( المتنطعوف
 لو عنو، نسكت والباقي عندنا، ثبت ما الغيب مسائل من نأخذ أف! إخواني يا فعلينا
 الصبلة عليو للرسوؿ تعالى اهلل قاؿ اهلل، لبينو معرفتو في مصلحة لنا كاف أو بو كلفنا

 صلى فالرسوؿ ،ٗٗ/النحل( إليهم نزؿ ما للناس لتبين الذكر إليك وأنزلنا: )والسبلـ
 ". بينو إال نحتاجو شيئا ترؾ ما وسلم عليو اهلل
 عليو السبلـ. الموت ملك عين عليو السبلـ موسى فقأ لماذا :الرابعة مسألةال

 ،(ٖٚٓٗ ،ٜٖٖٔ) البخاري عندمرفوعا  عنو اهلل رضي ىريرة أبي حديثثبت في 
 صكو جاءه فلما السبلـ عليو موسى إلى الموت ملك أرسل) قاؿ( ٕٖٕٚ) ومسلم

 عينو إليو اهلل فرد قاؿ الموت يريد ال عبد إلى أرسلتني فقاؿ ربو إلى فرجع عينو ففقأ
 قاؿ سنة شعرة بكل يده غطت بما فلو ثور متن على يده يضع لو فقل إليو ارجع وقاؿ

 رمية المقدسة األرض من يدنيو أف اهلل فسأؿ فاآلف قاؿ الموت ثم قاؿ مو? ثم رب أي
 جانب إلى قبره ألريتكم ثم كنت فلو سلم و عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ بحجر
 (.األحمر الكثيب تحت الطريق

 . المبتدعة بعض أنكره وقد ترى، كما ثابت والحديث
 ىذا منها... األحاديث بعض عن أحمد سئل( ٜٕٖٓ) الكوسج مسائل وفي

 صحيح، ىذا كل: راىويو بن إسحاؽ وقاؿ صحيح، ىذا كل أحمد فقاؿ الحديث،
 ا.ىػ الرأي ضعيف أو مبتدع، إال ينكره وال
 روحو قبض يريد وىو لموسى، الموت ملك يبعث لم اهلل إف: العلم أىل بعض قاؿ

 داره داخل آدمياً  رأى ألنو السبلـ عليو موسى فلطمو اختبارًا، إليو بعثو وإنّما حينئٍذ،
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 يأتي الموت ملك كاف) رواية في جاء فقد الموت، ملك أنو يعلم ولم إذنو، بغير
 في لوط وإلى إبراىيم إلى المبلئكة جاءت وقد ،... ( فلطمو موسى فأتى عياناً  الناس
 المسلم دار في الناظر عين فقء الشارع أباح وقد ابتداء، يعرفاىم فلم البشر صورة
 أف لهم حل إذنهم بغير قـو بيت في اطلع من: )الحديث في جاء كما إذنو، بغير

 المبلئكة بين القصاص مشروعية على دليل فبل عرفو أنو فرض وعلى ،(عينو يفقؤوا
 ثم لو، يقتص فلم موسى من القصاص طلب الموت ملك أف على دليل وال والبشر،

 .حينئذ استسلم فلهذا اهلل عند من جاءه أنو موسى ليعلم الموت ملك عين اهلل رد
 ىذه في لموسى اهلل يأذف أف يمتنع ال أنو( ٜٕٔ/ ٘ٔ) المنهاج في النووي ونقل

 .للملطـو امتحاناً  اللطمة
 ألنو لطمو؛ إنما: -النووي غير أي- غيره وقاؿ(: ٕٗٗ/ ٙ) الفتح في الحافظ وقاؿ
 لما فلهذا يخير، حتى نبي يقبض لم أنو ثبت لما يخيره، أف قبل من روحو لقبض جاء
 يعود ألنو نظر؛ وفيو بالصواب، األقواؿ أولى وىذا: قيل أذعن، الثانية المرة في خيره
 فيعود بالشرط? وأخل اهلل نبي قبض على الموت ملك أقدـ لم: فيقاؿ السؤاؿ، أصل

 أبطل أي( عينو فقأ) قولو معنى أف بعضهم وزعم امتحاناً، وقع ذلك أف الجواب
( وصّكو لطمو) وبقولو ،(عينو اهلل فرد) الحديث نفس في بقولو مردود وىو حجتو،

 إلى ليرجع البشرية؛ عينو الموت ملك إلى اهلل ورد ،...  السياؽ قرائن من ذلك وغير
 ا.ىػ اعتباره في أقوى ذلك فيكوف الصورة، كماؿ على موسى

 عين موسى لطم تأويل فى العلماء واختلف( ٕٖٔ/ٙ) تفسيره في القرطبى قاؿو 
 ، باطل وىذا ، حقيقية ال متخيلة عينا كانت أنها:  منها ، أقواؿ على وفقئها الملك

 كانت أنها ومنها ، لو حقيقة ال المبلئكة صور من األنبياء يراه ما أف إلى يؤدى ألنو
 لم السبلـ عليو أنو ومنها حقيقة، ال مجاز وىذا.  بالحجة فقأىا وإنما ، معنوية عينا

 عن فدافع ، نفسو يريد إذنو بغير منزلو دخل رجبل رأى وإنما ، الموت ملك يعرؼ
 ، حسن وجو وىذا ، ممكن بكل ىذا فى المدافعة وتجب.  ففقأىا عينو فلطم نفسو
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 عليو اعترض أنو غير ، خزيمة بن بكر أبو اإلماـ قالو.  والصك العين فى حقيقة ألنو
 أرسلتنى رب يا:  قاؿ تعالى اهلل إلى رجع لما الموت ملك أف وىو ، الحديث فى بما
.  الموت ملك من القوؿ صدؽ لما موسى يعرفو لم فلو ، الموت يريد ال عبد إلى

 . أعلم واهلل.  بنفسو تعريفو على يدؿ.  ربك أجب:  األخرى الرواية فى قولو وأيضا
 الدخاف طلع غضب إذا ، الغضب سريع كاف والسبلـ الصبلة عليو موسى أف ومنها

.  الموت ملك لصكو سببا كانت غضبو وسرعة ، جبتو بدنو شعر ورفع قلنسوتو من
 مثل ابتداء منهم يقع أف من معصوموف األنبياء فإف ، ترى كما وىذا:  العربى ابن قاؿ
 . والغضب الرضا فى ىذا

 ملك عرؼ والسبلـ الصبلة عليو موسى أف- األقواؿ ىذه من الصحيح وىو- ومنها
 من روحو بقبض أمر قد بأنو الجاـز مجىء جاء لكنو روحو، ليقبض جاء وأنو الموت،

 اهلل أف" من وسلم عليو اهلل صلى محمد نبينا عليو نص قد ما موسى وعند تخيير، غير
 بادر ،بو علم الذى الوجو ىذا غير على جاء فلما" يخيره حتى نبى روح يقبض ال

 يصرح لم إذ ، الموت لملك امتحانا عينو ففقأ فلطمو أدبو، إلى نفسو وقوة بشهامتو
 بين فخيره الموت ملك إليو رجع لما أنو ىذا صحة على يدؿ ومما.  بالتخيير لو

 قيل ما أصح ىذا ، وأعلم أحكم بغيبو واهلل ، واستسلم الموت اختار والموت الحياة
 أعلم اهلل وأخبارا قصصا ذلك فى المفسروف ذكر وقد ، السبلـ عليو موسى وفاة فى

 ا.ىػ عنها غنية الصحيح وفى بصحتها،
 من الحديث ىذا :(ٖ٘ٛ - ٕٙٛ/ٕ/ ٚ) الصحيحةوقاؿ العبلمة األلباني 

 رضي -ىريرة أبي عن طرؽ من الشيخاف أخرجها التي المشهورة الصحيحة األحاديث
 فيها، وقعت التي والزيادات ألفاظها جمعت وقد بالقبوؿ، األمة وتلقتو ،-عنو اهلل

 في المتفرقة فوائدىا بجميع كاملة القصة لتأخذ ترى؛ كما واحداً  سياقاً  لك وسقتها
 وال فيو إشكاؿ ال صحيحاً، فهماً  فهمها على يساعدؾ الذي األمر مصادرىا، بطوف

 .تسليماً  - وسلم وآلو عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ لقوؿ فتسلّْم شبهة،
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 من المريضة القلوب ذوي بعض أنكره مما جّداً  الصحيح الحديث ىذا أف واعلم
 مر على -العلماء عليهم رد وقد وحديثاً، قديماً  -الزنادقة عن فضبلً  -المبتدعة
 خزيمة، كابن وعقيدتو؛ دينو في السبلمة راغباً  كاف من ويكفي يشفي بما -العصور

 .وغيرىم والعسقبلني، والنووي، والبغوي، والبيهقي، حباف، وابن
 الذين في وطعن بل ،.. " السنة" كتابو في الغزالي الشيخ: المعاصرين من أنكره وممن
 "! يساغ ال تافو دفاع وىو(: "ٜٕ ص) فقاؿ"  الحديث عن دافعوا

 عقلو بمجرد عنها والذابين السنة في والطعن غّيو، في ماضٍ  فالرجل وىكذا؛
 اإليماف فيو افترضنا إذا -الرجل ىذا يعقل كيف -واهلل -أدري ولست!(. الكبير)

ثين من األجلة األئمة ىؤالء يكوف أف عقلو في يدخل كيف! -والعقل  - وفقهاء محدّْ
 الحديث، ىذا تصحيحهم في خطأ على -العسقبلني اإلماـ إلى البخاري اإلماـ من

 !عليهم? ورده إياه تضعيفو في مصيباً  -! الكبير العقل صاحب -وحده ىو ويكوف
 ال األئمة مع أنو ويوىمهم عليهم، ويدلس القراء يخادع بل! بهذا يكتفي ال ىو ثم

 (:ٕٙص) قبلو كالذي وغيره الحديث لهذا إنكاره يدي بين فيقوؿ يخالفهم،
 عليو اهلل صلى - اهلل لرسوؿ نسبتو صحت بما العمل في المسلمين بين خبلؼ ال"

 إنما األمة، إليها وانتهت األئمة، وضعها التي االستدالؿ أصوؿ وفق - وسلم وآلو
 وال حسمو، من بد ال خبلؼ وىو بطبلنها، أو النسبة ىذه صدؽ حوؿ الخبلؼ ينشأ

 الصحة شروط المروي الخبر استجمع فإذا فيو، التكلف أو االفتعاؿ رفض من بد
 الشروط ىذه توفر في محتـر خبلؼ وقع وإذا لرفضو، معنى فبل العلماء بين المقررة
 ال الحديث فإف كبل؛ ثم كبل معو? تجاوب فهل كبلمو، ىذا "! سعة األمر في أصبح
 من تملص فكيف تقدـ، كما صحيحة طرؽ ثبلثة ولو العلماء، بين صحتو في خبلؼ
 فقاؿ صحتو؛ في مختلف الحديث أف وأوىم القراء على دلس لقد! المذكور? كبلمو

 "! صحتو في البعض جادؿ وقد(: "ٕٚ ص)
 :لو فنقوؿ! للخبلؼ سعة فيو الذي القسم من صار الحديث أف: ويعني



 - 278 - 

 ألف! االعتبار? ساقط خبلؼ ىو أـ"  محتـر خبلؼ" توىمو الذي الخبلؼ ىل: أوالً 
 من ولعلو! تسميتو على تتجرأ لم ولذلك!! المحترمين العلماء من ليس المخالف
 ،- وسلم وآلو عليو اهلل صلى - النبي أصحاب في يطعنوف الذين الشيعة أو الخوارج
 .-عنو اهلل رضي -( ىريرة أبي) الحديث ىذا راوي وبخاصة

 أف فباألولى وحينئذٍ  أنت، ىو إليو أشرتَ  الذي المجاِدؿ يكوف أف يحتمل: وثانياً 
 إف: "قاؿ ثم! النهار رائعة في كالشمس ظاىر ىو كما االعتبار، ساقط خبلفك يكوف

 وال الموت يكره موسى أف يفيد إذ الريبة؛ يثير متنو لكن السند؛ صحيح الحديث
 ىذا يرد المنكوس الفهم ىذا بمثل: فأقوؿ !ىرائو آخر إلى... "  اهلل لقاء يحب
 ويرد بل بذلك، يكتفي وال!! - وسلم وآلو عليو اهلل صلى - النبي أحاديث الرجل

 أىل من أمثالو على وردوا صحيحًا، شرحاً  وشرحوه فهموه الذين كافة العلماء على
 جهلهم، يردوف الواقع في ىم وإنما يردونها، ثم األحاديث فهم يسيئوف الذين األىواء

 نسب ما بخبلؼ صريح الحديث فإف المثاؿ؛ ىو وىا هلل، والحمد منو سالمة وىي
 الرجل فتعامى".  قريب من فاآلف: "السبلـ عليو قولو وىو أال السبلـ، عليو موسى إلى

 من كمثل فمثلو القصة، نهاية إلى ينظر ولم أولو، في المذكور باللطم وتشبث عنو،
 ينظر وال بالصبلة، اآلمرة اآليات يخالف أنو بزعم{ للمصلين فويل: }تعالى قولو يَػُردُّ 
 .جهة من ىذا{ ساىوف صبلتهم عن ىم الذين: }بعده ما إلى

 كاف السبلـ عليو موسى أف زعمو على للحديث ردَّهُ  بنى الرجل فإف أخرى؛ جهة ومن
 الذي العلماء كبلـ عن وإعراضو جهلو تماـ من وىذا! لطمو حين الموت بملك عارفاً 
 يريد قصده رجل أنو وظن اهلل، عند من ملك أنو يعلم لم موسى أف(: "ٕٛ ص) نقلو

 ". عينو فقءِ  إلى المدافعة فأدت عنو، فدافعو قتلو،
: الحديث أوؿ في قولو ويؤكده قدمُت، كما القصة تماـ عليو يدؿ الكبلـ ىذا أف ومع

 إليو وردىا عينو وفقءِ  البشر، صورة في: ،أي"عياناً  الناس يأتي كاف الموت ملك أف"
 .ذلك يقوي مما
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 يعجز ال الذي بقولو إال األمة علماء على يرد ولم الرجل استكبر كلو، ىذا مع: أقوؿ
 الوزف، خفيف كلو الدفاع ىذا)!(:  نحن نقوؿ" :الضبلؿ في غريق ُمبِطلٍ  أيُّ  مثلو عن

 ىل ثم،(: "ٕٚ ص) قولو وجهلو الرجل ضبلؿ من وإف"!  يساغ ال تافو دفاع وىو
 "!بعيد ذاؾ! َعَور? أو َعَمى من للبشر تعرض التي العاىات لهم تعرض المبلئكة

 مما استبعدتوُ  الذي ىذا فإف فهمك؛ قلة على الدالة عليك، الحجة من وىذا: فأقوؿ
 أف لك آف أفما ملك، أنو يعلم لم موسى إف: دفاعهم في يقولوف العلماء جعل

 يبصرىا المتن في والعلة: "بقولو فيو وطعنو الحديث ىذا في ضبللو ختم ثم !!تعقل?
 أىلكو مغرور من لو فيا"!  السطحي الفكر أصحاب على وتخفى)!(  المحققوف

 السطحي الفكر أصحاب" من األمة وعلماء المحققين، من نفسو! جعل لقد العجب
 مما ذلك من أكثر ىو ما فيو يكن لم إف فهمو وقلة لجهلو العلة؛ ىو أنو والحقيقة"! 

 أصحاب في كنا ما نعِقلُ  أو نسمعُ  كنا لو: }النار في يعذَّبوف وىم الكفار إليو أشار
 .المؤمنين سبيل على والوفاة الخاتمة حسن اهلل نسأؿ ؛{السَّعير

 المسلمين أئمة من إمامين كبلـ الكراـ القراء إلى أنقل أف الفائدة تماـ من وأرى
 بهذا - وسلم وآلو عليو اهلل صلى - تحديثو من الحكمة بياف فيو الحديث، وحفاظ

 صلى - اهلل رسوؿ بعث وعبل جل اهلل إف: "الحديث عقب حباف ابن قاؿ الحديث،
، معلماً  - وسلم وآلو عليو اهلل َِ  صلى - فبلَّغ مراده، عن اإلبانة موضع فأنزلو ِلخلِقِو
 عنو عقلها ومفسرة، مجملة بألفاظ آياتو عن وبّين رسالتو، - وسلم وآلو عليو اهلل

 التوفيق ُيحَرـِ  لم من معناه يدرؾ التي األخبار من الخبر وىذا بعضهم، أو أصحابو
 ابتبلء رسالة موسى إلى الموت ملك أرسل وعبل جل اهلل أف وذاؾ الحق، إلصابة

 جل اهلل يريد أمراً  ال وابتبلء، اختبار أمر":  ربك أجب: "لو يقوؿ أف وأمره واختبار،
 وابتبلء، اختبار أمر ابنو بذبح وعليو نبينا على اهلل صلى خليلو أمر كما إمضاءه؛ وعبل
 ؛(للجبين وتّلو) ابنو ذبح على عـز فلما إمضاءه، وعبل جل اهلل أراد الذي األمر دوف
 .العظيم بالذّْبح فداه



 - 280 - 

 المبلئكة كدخوؿ يعرفونها؛ ال صور في رسلو إلى المبلئكة وعبل جل اهلل بعث وقد
 رسوؿ إلى جبريل وكمجيء خيفة، منهم أوجس حتى يعرفهم؛ ولم إبراىيم رسولو على
 يعرفو فلم واإلسبلـ، اإليماف عن إياه وسؤالو - وسلم وآلو عليو اهلل صلى - اهلل

 .ولَّى حتى المصطفى
 عليو موسى يعرفو كاف التي الصورة غير على موسى إلى الموت ملك مجيء فكاف

 فلطمو، يده فشاؿ يعرفو، لم رجبلً  داره في فرأى غيوراً، موسى وكاف عليها، السبلـ
 اهللُ  خَلَقوُ  التي الصورة ال بها، تصور التي الصورة في التي عينو فقء على لطمتو فأتت

 عند جبريلُ  أمَّني: "قاؿ حيث عباس ابن خبر في نبينا عن المصرح كاف ولما عليها،
 ،ٔ" قبلك األنبياء ووقت وقتك ىذا: "آخره في وقاؿ الخبر، فذكر... "  مرتين البيت
 قبلنا من شرائع ببعض تتفق قد شرائعنا بعض أف: الواضح البيافُ  الخبر ىذا في كاف
 .األمم ِمن

 بغير بيتو إلى الناظر أو إذنو، بغير دارهُ  الداخل عين فقأ من أف شريعتنا من كاف ولما
 التي فيو، الواردة لؤلخبار مرتكبو، على حرج وال فاعلو، على جناح غير من أمره،

 موسى بشريعة الشريعة ىذه اتفاؽ جائزاً  كاف ؛ ٕكتبنا من موضع غير في أمليناىا
 ىذا موسى استعماؿ فكاف إذنو، بغير داره الداخل عين فقأ عّمن الحرج بإسقاط

 .فعلو في عليو حرج وال لو، مباحاً  الفعل
 آخر بأمر ثانياً  أمره فيو؛ موسى من كاف بما وأخبره ربو، إلى الموت ملك رجع فلما
 على يدؾ فضع شئت، إف: لو قل: "لو اهلل قاؿ إذ قبل، ذكرنا كما وابتبلء اختبار أمر
 صلى اهلل كليم موسى علم فلما ،"سنة شعرة بكل يدؾ غطت ما بكل فلك ثور، متن

                                                           

/ ٔ" )اإلرواء" في مخرج وىو جمع، وصححو الترمذي، قاؿ كما صحيح؛ حسن حديث ٔ
 .!فوىم ،"حباف ابن صحيح"لػ بعضهم ،وعزاه(ٚٔٗ" )داود أبي صحيح"،و(ٕٛٙ

 بألفاظ ىريرة أبي حديث من( اإلحساف - ٜٛ٘ - ٜٚ٘/ ٚ" )الصحيح" كتابو ذلك من ٕ
 (.ٕٕٕٚ وٕٛٗٔ" )اإلرواء" في مخرج ،وىو"الصحيحين"في بعضها متقاربة،
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 نفسو طابت اهلل، عند من بالرسالة جاء وأنو الموت، ملك أنو وعليو نبينا على اهلل
 ملك أنو موسى عرفو األولى المرة كانت فلو " فاآلف: "وقاؿ يستمهل، ولم بالموت
 من قوؿ ضدَّ  بو، وعلمو تيقنو عند األخرى المرة في استعمل ما الستعمل الموت،

 بو، ينتفعوف ال ما يجمعوف الليل، ورعاة الحطب حمَّالة الحديث أصحاب أف: "زعم
 األخبار، لمعاني منو جهبلً  ،" اإلسبلـ يبطلو بما ويقولوف عليو، يؤجروف ال ما ويرووف

 ". المعكوس وقياسو المنكوس، رأيو على معتمداً  اآلثار، في التفقو وترؾ
 سلف ىو الحديث أصحاب في الطاعن الزاعم فهذا! بالبارحة الليلة أشبو ما: قلت

 الجهل من حباف ابن بو وصفو وما الصحيحة، أحاديثهم وفي فيهم، طعنو في الغزالي
 مشحوف عنو والنقل ذكره المتقدـ وكتابو بها، الغزالي جهل تماماً  يشبو اآلثار، بمعاني
 ختم وقد صحتها، في العلم أىل عند خبلؼ ال التي الصحيحة األحاديث في بطعنو

 بفهمو -منها فهم ألنو القدر؛ إثبات في صحيحة أحاديث عدة بإنكاره الكتاب
 ُكلَّْف، بو الذي االختيار اإلنساف عن وتنفي الجبر، تفيد أنها -والمنكوس المعكوس

 من فرَّ  ولكنو الجهلة، العامة الفهم ىذا في مشاركاً  والعقاب، الثواب عليو وترتب
 الدالة واألحاديث القدر إنكاره وىو أال منو، أسوأ أو مثلو ىو ما إلى الخاطئ فهمو

 والكتَّاب، العلماء من كثير عليو الرد بواجب قاـ وقد!! بالمعتزلة نفسو وألحق عليها،
 أطولهم وكاف والفقو، والعقيدة الحديث في وضبلؿ زيغ من فيو ما للناس وكشفوا
 حوار" كتابو في العودة سلماف الفاضل األخ: باالً  وأىدأىم إفادة، وأكثرىم نفساً،
 تجاه الغزالي يستحقو ال وتسامح تساىل لوال ىو؛ الردُّ  ،فِنعمَ "الغزالي محمد مع ىادئ
 القناع كشف قد الفاضل األخ كاف وإف والفقو، الحديث أئمة مع العديدة طعناتو

 !الناعم بأدبو عنها
 أف ذكر أف بعد فإنو البغوي؛ اإلماـ ىو: إليو اإلشارة سبقت الذي اآلخر والحافظ
 المرء على يجب الحديث ىذا" :اهلل رحمو قاؿ ؛" صحتو على متفق: "الحديث
 فيقع البشِر، ُعرؼ عليو جرى بما يعتبره أف غير من بو جاء ما على بو اإليماف المسلم
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 بين مجادلة وىو وُحكمو، وتعالى سبحانو اهلل قدرة عن مصدره أمرٌ  ألنو االرتياب؛ في
ْـّ  حكم عن بها خرج بصفة مخصوص منهما واحد كلُّ  كليم، ونبي كريم، ملك  عوا

 غيرىما، بحاؿ حالهما يعتبر فبل بو، ُخصَّ  الذي المعنى في عاداتهم ومجاري البشر،
 الظاىرة، باآليات وأيده وبكبلمو، برساالتو موسى وتعالى سبحانو اهلل اصطفى قد

 بو نطق مما وغيرىما البحر، وانفبلؽ والعصا، البيضاء، كاليد الباىرة، والمعجزات
 دنت فلما بها، أكرمو وجل عز اهلل من إكراـ ذلك وكل اآلثار، عليو ودّلت القرآف،

 بو يفاجئو لم بأف لو لطف ؛-حساً  ألمو ويجد طبعاً، الموت يكره بشرٌ  وىو -وفاتو
 بالموت، منذراً  إليو أرسلو كن قهرًا؛ بو يأخذه أف بو الموكل الملك يأمر ولم بغتة،
 شأنو، استنكر موسى رآه فلما بشٍر، صورة في االمتحاف سبيل على لو بالتعرض وأمره

 على ذلك فأتى إياه، صكو من كاف بما نفسو عن دفعاً  منو فاحتجز مكانو، واستوعر
 ىو التي الملكية الصورة دوف فيها، جاءه التي البشرية الصورة في ركبت التي عينو

 وِحّدةٌ  حِميَّةٌ  - وسلم وآلو عليو اهلل صلى - موسى طبع في كاف وقد عليها، مجبوؿ
 وأخذه األلواح، وإلقائو القبطي، وكزه من كتابو في أمره من علينا اهلل قص ما على

 .إليو يجره أخيو برأس
 من بدفع الدين سنة جرت وقد ناراً، قلنسوتو اشتعلت غضب إذا كاف أنو وروي

 أف لهم حلّ  إذنهم بغير قـو بيت في اطلع من»: الحديث في جاء كما بسوء، قصدؾ
 نفسو، يُريد عليو ىجم بشر صورة في شخص إلى موسى نظر فلما ،«عينو يفقأوا

 فيو فكاف نفسو، عن دفعو ربو؛ رسوؿ أنو يعرفو وال يثبتو، ال وىو ىبلكو، ويقصد
 نبي ليعلم إليو؛ رسوالً  وأعاده عينو، إليو اهلل ردّ  ربو، إلى الملك عاد فلما عينو، ذىاب

 لقبض بعثو اهلل رسوؿ أنو -المفقوءة عينو صحة رأى إذا -السبلـ عليو اهلل
 وجل، عز اهلل من رفق ذلك وكلُّ  بقضائو، نفساً  وطاب ألمره، حينئذٍ  فاستسلم روحو،
 أشبو وما: قاؿ قضائو، لمورد واالنقياد لقائو، من بد يكن لم ما تسهيل في منو ولطف
...  الموت يكره المؤمن؛ نفس عن ترددي فاعلو أنا شيء عن ترددت ما:"قولو معنى



 - 283 - 

 نزوؿ من كرىو فيما السبلـ، عليو موسى نبيو إلى الموت ملك رسولو بترديده" 
 في طعن من على رداً  كتابو في الخطابي سليماف أبو المعنى ىذا ذكر وقد بو، الموت

 " شرىم المسلمين وكفى اهلل، أبادىم والملحدين البدع أىل من وأمثالو الحديث ىذا
 ا.ىػ

: السائل يقوؿ(: ٜٖ/ٛوسئل العبلمة األلباني أيضا كما في موسوعة العبلمة األلباني )
 عليو موسى إف»: - وسلم وآلو عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ ىريرة أبي عن

 ىذا إخراج يضعف العلماء أحد سمعت «فأعوره الموت ملك عين لطم السبلـ
 عليهم، نرد فكيف الحديث، ىذا من لتفوح اإلسرائيلية رائحة إف: ويقوؿ الحديث،

 اسمو أف على صحيحة رواية ىناؾ وىل عزرائيل، الموت ملك نسمي أف يجوز وىل
 وىل شديد، الموت ملك بأف العلم مع ملًكا، يضرب أف لنبي يجوز وكيف عزرائيل،

 بذلك? السبلـ عليو لموسى وتعالى سبحانو اهلل أذف
 عليو موسى لطم بحديث تتعلق: األولى الشعبة: شعبتاف لو السؤاؿ ىذا: فأجاب
 .عينو فقأ حتى للملك السبلـ

 عند شائع ىو كما بعزرائيل يسمى الموت ملك أف صح ىل ىي: األخرى والشعبة
 إلى لنعود مختصر فيو الجواب ألف: الثاني الشق ىذا عن نجيب الناس، من كثير

 إطبلقًا - وسلم وآلو عليو اهلل صلى - النبي عن يصح لم: األوؿ الشق عن الجواب
 وميكائيل جبرائيل اسم األحاديث من كثير في جاء فقد بعزرائيل، الموت ملك تسمية

 السنة في أصل لو فليس بعزرائيل الموت ملك تسمية لكن ثابت ىذا وإسرافيل،
 .الكريم القرآف عن فضبًل 
 وتضعيف الموت، ملك حديث وىو السؤاؿ من األوؿ الشق عن الجواب إلى نعود
 بها معترؼ علمية بقاعدة أذكركم أف أريد الجواب يدي بين العلماء، من ضعفو من

 جاىبًل  كاف لمن يجوز ال أنو ىي: العلمية القاعدة ىذه مسلًما، ليس من عند حتى
 تبارؾ ربنا قوؿ ذلك من والسنة الكتاب من نصوًصا يخالف ألنو فيو؛ يتكلم أف بعلم
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 َعْنوُ  َكافَ  ُأْولَِئكَ  ُكلُّ  َواْلُفَؤادَ  َواْلَبَصرَ  السَّْمعَ  ِإفَّ  ِعْلمٌ  ِبوِ  َلكَ  لَْيسَ  َما تَػْقفُ  َوال: }وتعالى
 إذا يتكلم أف يجوز ال مثبًل  الطب في يتكلم أف يريد فالذي( ٖٙ:اإلسراء{ )َمْسُئواًل 

 ال مهنتو في المختص الطبيب ىذا أف كما عملو، من ليس الطب ألف مفسًرا؛ كاف
 تكلما إذا وذاؾ ىذا ألف ذلك؛ غير في أو الفقو في أو التفسير في يتكلم أف يجوز

 القرآني النص خاؼ قد ويكوف بو، لو علم ال ما قفا فقد اختصاصهما غير في
 .السابق

 يختلف ال أمر ىذا: القديم العربي المثل معو يذكر أف يصح التي األمور من أظن ىذا
 أىل إال ما علم في يتكلم أف يجوز ال أنو: أي عنزاف، فيو ينتطح وال اثناف فيو

 غيره، أو الحديث ىذا إلى عدنا كذلك وىو مسلًما أمًرا ىذا كاف إذا االختصاص،
 ال،: الجواب مثبًل? آلكيمائي ال،: طبًعا الجواب مثبًل? آلطبيب فيو، يتكلم الذي من

 ال،: الجواب آلفقيو? ال،: الجواب آلمفسر? الحقيقة، من نقترب كثيرة كثيرة أسئلة
..  قيل كما كانوا الحديث وعلماء بالحديث، العالم ىو إنما يتكلم? الذي من: إًذا

 أف العلم لطبلب يجوز فبل ولذلك، القليل من أقل اليـو فصاروا قليبًل  عدو إذا كانوا
: قاؿ ما إذا العالم ىذا واختصاص ىوية نعرؼ ال عالم عن تنقل بكلمة يتورطوا

 عجائب ومن وأبًدا، دائًما نلتزمها أف يجب قاعدة ىذه ضعيف، الفبلني الحديث
 والسنة الكتاب في المبثوثة العلمية بالقواعد الغفلة من األمة في حلت التي المصائب

 تجدىم أنفسهم يخص بما يتعلق ما دور جاء وإذا البعد، كل عنها يبتعدوف أنهم
 أىل إلى يرجعوا أف المسلمين يلـز الذي القرآني النص ذلك مثل يحققوف

 أي إلى يذىب ال فهو ما مرض يخصنا من أحد أو أحدنا أصاب إذا مثبًل  االختصاص،
 السؤاؿ يتابع ثم المرض، ذاؾ في المختص عن يسأؿ شيء كل قبل وإنما طبيب

 إليو يذىب حينذاؾ المرض ذلك في المختص الماىر الطبيب عن والتحقيق والبحث
 لها، نظاـ ال فوضى األمر فأصبح بالدين يتعلق فيما أما عليو، حبيبو أو نفسو ويعرض

 حوؿ أو الفقهية المسائل بعض حوؿ يدندف إنساف رأوا كلما اليـو الناس أف ذلك
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 األسئلة في فيتوجهوف زمانو عالم أنو ظنوا النبوية األحاديث أو القرآنية اآليات بعض
: السبلـ عليو قولو وىو أال األوؿ الحديث في ذكره جاء الذي المحذور في فيقعوف

 .ٔ«السؤاؿ العي شفاء فإنما - العلم أىل: أي - سألوا أال اهلل، قاتلهم قتلوه»
                                                           

 رجالو سند وىذا حسن،: عن ىذا المتن (ٖٚٔ/ ٘) المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط قاؿ ٔ
 حاتم أبو وقاؿ رباح، أبي بن عطاء وبين األوزاعي بين انقطاعا فيو أف إال الشيخين رجاؿ ثقات
 أبي ابن الحديث ىذا روى: ٖٚ/ ٔ" الحديث علل" في حاتم أبي ابن عنهما نقلو فيما زرعة وأبو

. الحديث وأفسد عباس، ابن عن عطاء، عن مسلم، بن إسماعيل عن األوزاعي، عن العشرين،
 وىو -مسلم بن إسماعيل فيو يذكر فلم ىذا، العشرين أبي ابن طريق من ماجو ابن رواه وقد: قلنا
 .أعلم تعالى واهلل ضعيف، فاإلسناد فيو، ذكره صح فإف ،-المكي إسحاؽ أبو

 آخره وفي. اإلسناد بهذا المغيرة، أبي طريق من ٕٜٔ/ ٔ والدارقظني ،(ٕ٘ٚ) الدارمي وأخرجو
 رأسو وترؾ جسده غسل لو: "قاؿ وسلم، عليو اهلل صلى النبي أف بلغني: عطاء قاؿ: عندىما

 .مرسل وىذا ،"الجرح أصابو حيث
 عن طرؽ من ٕٕٚ/ ٔ والبيهقي ،ٕٜٔو ٜٔٔ/ ٔ والدارقطني ،(ٖٖٚ) داود أبو وأخرجو

 .بو األوزاعي،
 عن رجل، عن األوزاعي، عن ٜٔٔ/ ٔ الدارقطني طريقو ومن ،(ٚٙٛ) الرزاؽ عبد وأخرجو
 .بو عطاء،

/ ٔ والدارقطني العشرين، أبي بن حبيب بن الحميد عبد طريق من( ٕٚ٘) ماجو ابن وأخرجو
 بن محمد طريق من ٖٛٔ ،ٖٚٔ/ ٖ" الحلية" في نعيم وأبو سويد، بن أيوب طريق من ٜٔٔ
 ال غريب، حديث ىذا: أبونعيم قاؿ. بو رباح، أبي بن عطاء عن األوزاعي، عن ثبلثتهم كثير،
 .عطاء رواية من إال عنو وال عباس، ابن حديث من إال الصحابة من أحد من اللفظة ىذه نحفظ

 بن الهقل عن طريقين من ٛٚٔ/ ٔ والحاكم ،ٜٓٔ/ ٔ والدارقطني ،(ٕٕٓٗ) يعلى أبو وأخرجو
 .الحديث...  عباس ابن قاؿ: عطاء قاؿ: قاؿ االوزاعي سمعت: قاؿ زياد،

 أنو رباح أبي بن عطاء حدثنا األوزاعي، حدثني بكر، بن بشر طريق من ٛٚٔ/ ٔ الحاكم وأخرجو
: بقولو إالسناد ىذا الحاكم أعل وقد يغرب، -ثقة أنو مع -بكر بن وبشر. عباس بن اهلل عبد سمع

 ثم. عطاء من األوزاعي سماع يذكر ولم االوزاعي، أصحاب أثبت من وىو زياد، بن الهقل رواه قد
 عبد عن الدبري، إبراىيم بن إسحاؽ عن( ٕٚٗٔٔ) الطبراني وأخرجو .السالف الحديث ساؽ
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 وبخاصة ذلك، لو يجوز ال اختصاصو غير في تكلم إنساف أي: ألقوؿ أعود ىذا بعد
 علم، بغير فيو ىو تكلم الذي العلم في االختصاص ألىل مخالف كبلمو أف تبين إال

 ومسلم البخاري اإلماـ أخرجو حديث الموت لملك السبلـ عليو موسى لطم فحديث
 وآلو عليو اهلل صلى - النبي أف عنو اهلل رضي ىريرة أبي حديث من صحيحيهما في

 «ربك أجب: لو فقاؿ والسبلـ الصبلة عليو موسى إلى الموت ملك جاء»: - وسلم
                                                                                                                                                  

: آخره في وقاؿ. عباس ابن عن رباح، أبي بن عطاء عن أخبرتو أو منو سمعتو األوزاعي عن الرزاؽ،
  ". يمموه? إال"
 أشرنا والذي مرسبل، وسلم عليو اهلل صلى النبي عن عطاء قوؿ فيو زاد ىؤالء من أخرجو من عضبو 

 .التخريج أوؿ في إليو
 والحاكم ،(ٖٗٔٔ) حباف وابن ،(ٖٕٚ) خزيمة وابن ،(ٕٛٔ" )المنتقى" في الجارود ابن وأخرج

 ابن عن عطاء، عن رباح، أبي بن اهلل عبيد بن الوليد طريق من ٕٕٙ/ ٔوالبيهقي ،٘ٙٔ/ ٔ
 عليو اهلل صلى للنبي ذلك فذكر فمات، بالغسل، فأمر فسأؿ، شتاء، في أجنب رجبل أف: عباس

". طهورا -التيمم أو -الصعيد اهلل جعل قد ،-ثبلثا -اهلل قتلهم قتلوه? لهم ما: "فقاؿ وسلم،
 عن توثيقو ونقل ،ٜ/ ٜ حاتم أبي ابن ترجمة رباح، أبي بن عطاء أخي ابن ىو: اهلل عبيد بن والوليد
 ىذا لو صحح وقد الدارقطني، عن تضعيفو ٖٔٗ/ ٗ" الميزاف" في الذىبي ونقل معين، بن يحمى

 عن خريق، بن الزبير عن الباب وفي....  الذىبي ووافقو والحاكم، خزيمة وابن حباف ابن الحديث
/ ٔ والدارقطني ،(ٖٖٙ) داود أبي عند عباس ابن حديث نحو جابر عن رباح، أبي بن عطاء
 وقع وقد الحديث، لين خريق بن والزبير ،(ٖٖٔ) والبغوي ،ٕٕٛ - ٕٕٚ/ ٔوالبيهقي ،ٜٓٔ

 إنما: "مرفوعا علي وعن. الجبيرة على المسح وىو عباس، ابن حديث في ليس ما الزيادة من فيو
. انتهى ضعيف وإسناده ،(ٕٙٔٔ" )الشهاب مسند" في القضاعي عند" السؤاؿ العي شفاء

 ،(ٕٖٛ/ ٖ) المسند تحقيق في شاكر أحمد الشيخ وصححو العلماء، من كثير ضعفو والحديث
 الجامع صحيح في منو وصحح عاد ثم ،(ٕٗٔ/ ٔ) األرواء في األلباني العبلمة وضعفو

 كاف إنما السؤاؿ? العي شفاء فإنما يعلموا لم إذا سألوا أال اهلل قتلهم قتلوه( )ٖٖٙٗ ،ٕٖٙٗ)
 سائر يغسل و عليها يمسح ثم خرقة جرحو على يعصب و) قولو منو وضعف ،(يتيمم أف يكفيو

 (.ٕٚٗ/ ٖ) طبعتو في مشهور الشيخ وضعفو ،(جسده
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 تلك لطمو أف إال السبلـ عليو موسى من كاف فما وروحك، نفسك لي سلم: يعني
 عبد إلى أرسلتني! رب يا: قاؿ ربو، إلى الموت ملك الملك فرجع عينو، ففقأ اللطمة

 جلد على يدؾ ضع: لك يقوؿ ربك إف: لو وقل إليو عد: لو اهلل فقاؿ الموت، يكره
 فرجع أصابعك، تحت تكوف التي الشعرات كل بعدد السنين من العمر من فلك ثور

 بعد وماذا: موسى قاؿ ربو، بو أمره ما لو وقاؿ السبلـ عليو موسى إلى الموت ملك
 تلك في السبلـ عليو موسى روح الموت ملك فقبض فاآلف،: قاؿ الموت، قاؿ ذلك?

 ملك قبض حيث: أي «ثمة كنت ولو»: عليو وسبلمو اهلل صلوات نبينا قاؿ .اللحظة
 في الحديث نص ىذا «األحمر الكثيب عند قبره ألريتكم» موسى روح الموت

 .الصحيحين
 بعد يتبين: األولى المسألة مسألة، من أكثر في أتكلم أف إلى يحتاج: اآلف الجواب

 تكلم ألنو ذلك الضعيف؛ ىو ضعفو الذي ذلك أف الصحيحين في الحديث ىذا ورود
 يسلطوف الذين الكثيريين الناس أولئك من ىو المضعف ىذا أف ظني وفي علم، بغير

 بأنها الصحيحة األحاديث على الحكم في أىوائهم أقل لم إف عقولهم ويحكموف
 ىو والوضع? الضعف من زعموه ما على الدليل ما موضوعة، إنها قالوا وربما ضعيفة

 السََّمَواتُ  َلَفَسَدتِ  َأْىَواَءُىمْ  اْلَحقُّ  اتػََّبعَ  َوَلوِ : }ألىوائهم واتباعهم عقولهم، تحكيمهم
 ولو الناس من كثير صدور في ضعف اإليماف ألف ذلك[ ٔٚ:المؤمنوف{ ]َواأَلْرضُ 

 دراسةً  السنة يدرسوا لم: أخرى جهة ومن جهة، من ىذا العلم، إلى ينتموف قد ممن
 البعض نفوس في يقع قد ما تزيل أنها عادتها من التي الحديث لطرؽ مستوعبة واعيةً 

 .إشكاؿ من
: أواًل  خالف ألنو الضعيف؛ ىو الحديث ضعف الذي أف بينا أف بعد اآلف نحن

 أصح السنة علماء باتفاؽ ىما بالصحيحين يسمياف كتابين وضعا الذين اإلمامين
 فقط ىذا وليس مسلم، وصحيح البخاري صحيح وتعالى، تبارؾ اهلل كتاب بعد كتاب

 يتكلم لم الصحيحين في جاء حديث كل كاف ولذلك بالقبوؿ، ذلك األمة تلقت بل
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 فهذه النقد، من بشيء ومسلم البخاري مرتبة في كانوا الذين الحديث علماء من أحد
 نقيم فبل: إًذا ،- وسلم وآلو عليو اهلل صلى - النبي عن يقيًنا ثابتة كلها األحاديث

 .علًما فيو الناس ظن ومهما شأنو كاف مهما الحديث ىذا مثل يضعف لمن وزنًا
 السبلـ? عليو موسى يضربو كيف الموت ملك أف: السؤاؿ يصوره الذي اإلشكاؿ أما

 في: الجواب السنة، يدرسوف ال الناس ىؤالء أف قلتو لما إشارة فيو وىذا: الجواب
 على الناس يأتي الموت ملك كاف: قاؿ صحيح بسند أحمد اإلماـ مسند في رواية
 جاءه ما ربك، أجب: لو فقاؿ موسى إلى جاء لما الموت ملك: فإًذا البشر، صورة

 روحك أسلم: لو يقوؿ الذي ىذا أف إلى ينتبو السبلـ عليو موسى تجعل التي بالعبلمة
 شخص جاءه لو منا إنساف وأي بشر، بصورة جاءه فهو اهلل، من مرسل ملك ىو

 السبلـ عليو موسى موقف سيكوف منو? موقفو سيكوف فماذا روحك، لي سلم: ويقوؿ
 فكيف اآلخروف، المبلئكة فيو يشاركو ال كريم لملك وظيفة على يتعدى ألنو بالذات؛

 عينو، ففقأ صفعو إال منو كاف فما روحك، أسلم: ويقوؿ مثلو بشر إلى يتقدـ إنساف
 الرواية ىذه نتذكر حينما وفصلها أصلها من وتزوؿ تطيح والشبهة طبيعي أمر ىذا

 تتمة في تروف بذلك البشر، بصورة عيانًا الناس يأتي كاف الموت ملك أف األخرى
 يكره عبد إلى أرسلتني: لو وقاؿ اهلل إلى أمره شكا لما الموت ملك أف الحديث
 يدؾ تضع أف يأمرؾ ربك إف: لو وقل موسى إلى راجع: لو وقاؿ عبلمة أعطاه الموت،

 رجع لما يدؾ، تحت شعرة بكل العمر من فلك ثور جلد على الحديث آخر إلى
: قاؿ ذلك? بعد وماذا: لو قاؿ والسبلـ الصبلة عليو موسى إلى البرىاف بهذا الملك

 يستسلم ولم ثانًيا استسلم لماذا الساعة، تلك روحو قبض فاآلف إًذا: قاؿ الموت،
 موسى كاف وما يهزأ، فكأنو البشر، من بشًرا الطالب كاف أواًل  الجواب، وضح أواًل?
 اهلل من العبلمة ىذه ومعو الملك جاء فلما ضربو لذلك مرسل، اهلل من ملك أنو يعلم
 الموت، إال ذلك بعد ما: وأجابو السؤاؿ، ذلك وسألو إليها موسى واطمئن وجل عز
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 بشر أنو ظنو على الرجل ذلك عين فقأ ولكنو الموت يكره ال موسى: إًذا فاآلف،: قاؿ
  .البشر من

 المسند في أحمد اإلماـ رواىا التي الرواية ىذه بتفسير الحديث إلى ننظر فحينما
 اإلسرائيليات، من الحديث ىذا يكوف ربما أنو: قاؿ من قوؿ يبطل اإلشكاؿ يطيح
 من ىو الفبلني الحديث أو الفبلنية الراوية يقاؿ حين ألنو باطل؛ كبلـ ىذا

 يتحدثوف والنصارى اليهود من الكتاب أىل كاف مما أنو يعني فذلك اإلسرائيليات
 قاؿ لذلك الباطل وفيها الحق وفيها أسبلفهم، عن تلقوىا التي الروايات ببعض بينهم
 معنى ىو ىذا ٔ«تكذبوىم وال تصدقوىم فبل الكتاب أىل حدثكم إذا»: السبلـ عليو
 ما قليبًل  أف لعلمي ذكره من بد ال تفصيل ىناؾ ولكن اإلسرائيليات، من الشيء كوف
 ببني تتعلق قصص رواية إلى نسبة اإلسرائيليات العلماء؛ كتب في التفصيل ىذا يقرأ

 مرويًا كاف ما وشيوًعا رواية األكثر وىو األوؿ القسم: قسمين إلى تنقسم إسرائيل،
 ىاروت مثبًل  كقصة جًدا وكثيرة كثيرة روايات وىذه الكتاب، أىل عن آنًفا ذكرنا كما

 قاؿ لما وجل عز اهلل وأف وتعالى، تبارؾ اهلل عند مقربين ملكين كانا ما أنو وماروت
 َوَيْسِفكُ  ِفيَها يُػْفِسدُ  َمنْ  ِفيَها َأَتْجَعلُ  قَاُلوا َخِليَفةً  اأَلْرضِ  في َجاِعلٌ  ِإنّْي: }للمبلئكة

َماءَ  [ ٖٓ:البقرة{ ]تَػْعَلُموفَ  ال َما َأْعَلمُ  ِإنّْي قَاؿَ  َلكَ  َونُػَقدّْسُ  ِبَحْمِدؾَ  ُنَسبّْحُ  َوَنْحنُ  الدّْ
 اختاروا: قاؿ فيها، أتجعل: قالوا الذين المبلئكة ىؤالء يمتحن أف أراد اهلل: قاؿ

 طويلة قصة وماروت، ىاروت فاختار وألبتليهم، األرض إلى ألنزلهما منكم ملكين
 نفسها عن فراودىا بامرأة فافتتنوا البشرية ثوب كساىم وجل عز اهلل أف: خبلصتها
 عليهم فعرضت حراـ، ىذا أف يعلموف ألنهم فامتنعا ىناؾ، غبلًما يقتبل حتى فامتنعت

                                                           

 والطبرانى ،(ٖٗٗٙ رقم ،ٖٛٔ/ ٖ) داود وأبو ،(ٕٗٙٚٔ رقم ٖٙٔ/ ٗ) أحمد أخرجو ٔ
 ،(ٓٚٗ/ ٖ) تفسيره فى والبغوى ،(ٕٔٚٓ رقم ،ٓٔ/ ٕ) والبيهقى ،(ٗٚٛ رقم ٜٖٗ/ ٕٕ)

 في مفلح ابن وقاؿ حباف، ابن صححو والحديث وغيرىم( ٕٚ٘ٙ رقم ،ٔ٘ٔ/ ٗٔ) حباف وابن
 أما حسن، إسناده: المسند تحقيق في األرنؤوط وقاؿ جيد، إسناده(: ٗٚٔ/ ٕ) الشرعية اآلداب
 (.ٕٓٓٛ) الصحيحة في وحسنو عاد ثم( ٕ٘ٓ٘) الجامع ضعيف في ضعفو دفق األلباني العبلمة
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 في وتعالى تبارؾ اهلل فعاقبهم بالمرأة، وفجرا الغبلـ وقتبل فسكرا الخمر فشربا الخمر
 ويخرج أعلى إلى وأرجلهم أسفل إلى رؤوسهم منكسين بئر في علقهم بأف الدنيا

 .أدبارىم من ويخرج مناخيرىم في ويدخل أسفل من الدخاف
 قوؿ تنافي مما وىي اإلسرائيليات، من ىذه السابقة، اآلية تفسير في تروى قصة ىذه
َها: }وتعالى تبارؾ قولو في المبلئكة في وجل عز اهلل  ال ِشَدادٌ  ِغبلظٌ  َمبلِئَكةٌ  َعَليػْ

 ىذه مثل تنافي القصة فهذه( ٙ:التحريم{ )يُػْؤَمُروفَ  َما َويَػْفَعُلوفَ  َأَمَرُىمْ  َما اللَّوَ  يَػْعُصوفَ 
 ويقتلوف يزنوف أنهم يتصور أف يمكن ال معصوموف المبلئكة أف تصرح التي اآلية

 .اإلسرائيليات تلك في جاء ما آخر إلى حق بغير النفس
 .اإلسرائيليات من الرواية ىذه أو الخبر ىذا يقاؿ حينما اإلسرائيليات من النوع ىذا

 ىذا: األوؿ القسم مساؽ يساؽ أال يجب ىذا ولكن قليل أنو ولو آخر قسم ىناؾ
 إسرائيليات ىذه إسرائيل، بني عن اهلل رسوؿ بها يتحدث أخبار اآلخر القسم

 ما قبيل من وليست بها حدث - وسلم وآلو عليو اهلل صلى - النبي ألف صحيحة؛
 عليو قالو واحد بحديث نذكر أف بأس وال كثيرة، ىذا في واألمثلة الكتاب، أىل يرويو

 من صوتًا سمع إذ األرض، من فبلة في يمشي قبلكم ممن رجل بينما: السبلـ
 مع وتوجو األرض في يمشي الذي الرجل فتعجب فبلف، أرض اسق: يقوؿ السحاب
 الرجل ىذا فأطل بستاف، في المطر من مشحونو يفرغ السحاب رأى حتى السحاب

 من سمعو الذي باالسم سماه وكأنو عليو فسلم أرضو، في يعمل البستاف صاحب فرأى
 االسم ىذا سمع أنو القصة عليو فقص علمك? ما: لو وقاؿ الرجل فتعجب السماء

 أنت التي األرض ىذه إلى ينطلق أف السحاب ويأمروف السحاب المبلئكة بو يخاطب
 ىذه أملك أنني سوى اإلكراـ ىذا اهلل من أستحق أمًرا أعلم ال ذاؾ? فبم فيها، تعمل

 األرض، إلى أعيده ثلث: أثبلث ثبلثة حصيدىا فأجعل أحصدىا، ثم فأزرعها األرض،
 حولي، الذين الفقراء على بو أتصدؽ آخر وثلث وعيالي، نفسي على أنفقو وثلث
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 العناية ىذه استحققت الواجبات بهذه بقيامك: يعني ىذا، فهو: الرجل لو فقاؿ
 .السحاب لك سخر حيث اإللهية

 - اهلل رسوؿ ىو بو? حدث الذي من لكن إسرائيل، بني عن يتحدث حديث ىذا
 ِإفْ .. } الهوى ينطق ال بأنو الكريم القرآف في الموصوؼ - وسلم وآلو عليو اهلل صلى

 وعن الصحيحين، في جاء داـ ما الحديث ىذا فإًذا( ٗ:النجم{ )يُوَحى َوْحيٌ  ِإالَّ  ُىوَ 
 أف لنا يجوز ال: فإًذا الحديث، وذكر: قاؿ - وسلم وآلو عليو اهلل صلى - النبي
 من بأنو ذلك فنقيد بد وال كاف وإذا بالمعنى، اإلسرائيليات من ىذا: نقوؿ

 ا.ىػ بو تكلم الذي ىو - وسلم وآلو عليو اهلل صلى - النبي لكن اإلسرائيليات
 ىذامجموع الفتاوى(: -ٕ٘/٘وقاؿ العبلمة العثيمين في شرح لمعة اإلعتقاد )

 المبتدعة بعض ألف العقيدة في المؤلف أثبتو وإنما الصحيحين في ثابت الحديث
 أتى الملك بأف: عليهم ونرد. الملك يلطم موسى أف يمتنع بأنو ذلك معلبل أنكره
 الطبيعة فمقتضى نفسو، منو يطلب ىو? من موسى يعرؼ ال إنساف بصورة موسى

 ولذلك يلطمو، لم ملك أنو موسى علم ولو نفسو، عن المطلوب يدافع أف البشرية
 من مهلة إعطاؤه وىو اهلل، عند من أنو يدؿ بما جاء حين الثانية المرة في لو استسلم
 .ثور شعر من يده تحت ما بقدر السنين

 قتلىل يشمل من  الموت قبل واألنبياء الرسل تخيير في ورد ما :الخامسة مسألةال
 ? أيضا أـ ال  منهم
 واآلخرة الدنيا بين موتو عند يخير نبي كل أف وسلم عليو اهلل صلى النبي عن صحلقد 

 : قالت أنها عنها اهلل رضي عائشة عن عدة روايات في ذلك جاء ،
 حتى قط نبي يقبض لم إنو:  يقوؿ صحيح وىو وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ كاف)

 على ورأسو القبض وحضره اشتكى فلما.  يخير أو يحيا ثم ، الجنة من مقعده يرى
 اللهم:  قاؿ ثم البيت سقف نحو بصره شخص أفاؽ فلما ، عليو غشي عائشة فخذ
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 وىو يحدثنا كاف الذي حديثو أنو فعرفت.  يجاورنا ال إذا:  فقلت.  األعلى الرفيق في
 .ٔ(صحيح

 : يقوؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سمعت:  قالت عنها اهلل رضى وعنها
 فيو قبض الذي شكواه في وكاف.  واآلخرة الدنيا بين خير إال يمرض نبي من ما)

 والصديقين النبيين من عليهم اهلل أنعم الذين مع: ) يقوؿ فسمعتو ، شديدة بحة أخذتو
  .ٕ(خير أنو فعلمت( والصالحين والشهداء

( يخير حتى نبي يموت ال أنو أسمع كنت: ) قولو (:ٖٚٔ/ٛ)في الفتح  الحافظ قاؿ
 في بذلك وصرحت ، الرواية ىذه في منو ذلك سمعت من بذكر عائشة تصرح ولم

 اهلل صلى اهلل رسوؿ كاف: قالت عنها عروة عن الزىري طريق من تليها التي الرواية
 ثم الجنة من مقعده يرى حتى قط نبي يقبض لم إنو: ) يقوؿ صحيح وىو وسلم عليو

 . يخير أو ، يحيى قاؿ ىل ، الراوي من شك وىو( يخير أو يحيى
 وسلم عليو اهلل صلى النبي أف:  عائشة عن اهلل عبد بن المطلب طريق من أحمد وعند
 (يخير ثم الثواب يرى إال يقبض نبي من ما: ) يقوؿ كاف

:  وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ لي قاؿ:  قاؿ مويهبة أبي حديث من أيضا وألحمد
 ربي لقاء وبين ذلك بين فخيرت ، الجنة ثم والخلد األرض خزائن مفاتيح أوتيت إني)

 (والجنة ربي لقاء فاخترت والجنة
 على يفتح ما أرى حتى أبقى أف بين خيرت: )رفعو طاوس مرسل من الرزاؽ عبد وعند
 . انتهى( التعجيل فاخترت التعجيل وبين أمتي
 ال أنو األنبياء خصائص من الحالة ىذه"  (:ٖٔٔ/ٓٔ)في نفس المصدر أيضا وقاؿ

  . انتهى .الموت وبين الدنيا في البقاء بين يخير حتى نبي يقبض

                                                           

 .(ٕٗٗٗ) ومسلم( ٖٚٗٗ) البخاري أخرجو ٔ

 .(ٙٛ٘ٗ) البخاري أخرجو ٕ
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 إال عليو نطلع لم الذي الغيب عالم من الموت قبل واألنبياء الرسل تخيير كاف لما و
 بل ، ىدى وال علم بغير تفاصيلو في نتكلم أف لنا يجز لم ، الصحيح الوحي بواسطة

 لم عامة نصوص وىي ، الموضوع ىذا في الواردة النصوص حدود عند الوقوؼ يجب
:  بلفظ األولى الرواية ففي ، العمـو تؤكد بصيغة جاءت بل األنبياء، من أحدا تستثن

 تعم أنها فيظهر ،( يمرض نبي من ما: ) بلفظ الثانية الرواية وفي ،(قط نبي يقبض لم)
 ما ىذا، المعتدين باعتداء شهيدا قتل أو فراشو، على طبيعية ميتة مات سواء نبي، كل

 .ذلك تجاوز نستطيع وال قولو، يمكننا
 كثيرة أحاديث رويت فقد ، الموضوع ىذا في الكذب كثرة على ىنا التنبيو يفوتنا الو 

 روحو ليقبض وسلم عليو اهلل صلى النبي على الموت ملك استئذاف قصة تذكر ضعيفة
 .بينهما طويل حوار من دار وما ،

 في وغيره الواقدي ذكر وقد(:" ٕٙ٘/٘) والنهاية البداية في كثير ابن الحافظ قاؿ
 لضعف صفحا أكثرىا عن أضربنا ، شديدة وغرابة نكارات فيها كثيرة أخبارا الوفاة

 ، وغيرىم المتأخرين القصاص من كثير يورده ما سيما وال ، متونها ونكارة ، أسانيدىا
 الكتب في المروية والحسنة الصحيحة األحاديث وفي ، محالة ال موضوع منو فكثير

 . انتهى"  أعلم واهلل ، سنده يعرؼ ال وما األكاذيب عن غنية المشهورة
 - عن الجواب وأما"  (:ٕٖ٘/ٔٔ" ) المنار مجلةفي  رضا رشيد محمد الشيخ وقاؿ

 ال ذلك في الحديث أف فهو - وسلم عليو اهلل صلى النبي على الموت ملك استئذاف
 التي الخطب بعض في بذكره وال،  عليو السير أىل بعض بسكوت عبرة وال ، يصح
 بالواىيات أكثرىم أولع بل،  واآلثار السنن من الصحاح أصحابها تحرى قلما

 . انتهى"  والموضوعات
 بعض ذكرت ، وسلم عليو اهلل صلى النبي وفاة لقصة بالنسبة عثيمينال عبلمةال وسئل
 شكل على يستأذنو وسلم عليو اهلل صلى النبي أتى الموت ملك أف التاريخ كتب

 ? الكبلـ ىذا صحة ما ، أعرابي
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 بل منو، يستأذف ولم الموت ملك يأتو لم... صحيح غير ىذا"  : اهلل رحمو فأجاب
 اهلل خيره عبدا إف: ) وقاؿ خطبة حياتو آخر في - وسلم عليو اهلل صلى - خطب
 قاؿ ىكذا( ربو لقاء فاختار ، ربو لقاء وبين ، اهلل شاء ما الدنيا في الخلد بين تعالى

 ىذه من بكر أبو يبكي كيف الناس فتعجب ، بكر أبو فبكى ، حياتو آخر في
 الناس أعلم بكر أبو وكاف المخير، ىو وسلم عليو اهلل صلى النبي فكاف ، الكلمات

 يستأذنو جاء الموت ملك أف أما ، ورد الذي ىذا ، وسلم عليو اهلل صلى اهلل برسوؿ
 .(ٖٓٗ/ٕ" )المفتوح الباب لقاء" من انتهى"  صحيح غير فهذا

 الرحمة، مبلئكة العاصي المصر، المسلم روح تقبض المبلئكة أي :السادسة مسألةال
 ? العذاب مبلئكة أـ

 : قسمين إلى الناس تقسم الموضوع ىذا في الواردة النصوص عامة : أوال
 تحفها السماء، إلى وترفعها أرواحهم، قبض الرحمة مبلئكة تتولى مؤمنوف -ٔ

 والحبور والسرور النعيم من فترى أسمائها، بأحب وتناديها بالبشرى، وتتلقاىا بعنايتها،
 . ويثبتها يسرىا ما
 ، والوعيد بالشدة وتتلقاىا أرواحهم، نزع العذاب مبلئكة تتولى ومنافقوف كافروف -ٕ

 ما جزاء والعذاب الويل من لتناؿ األرض في فتلقى السماء، أبواب وجهها في تغلق
 . وعدواف وكفر ظلم من الدنيا في كسبت

 والنازعات: ) وتعالى سبحانو فقاؿ ، الكريم القرآف في ذلك وجل عز اهلل ذكر وقد
 ٖ-ٔ/النازعات( سبحا والسابحات.  نشطا والناشطات.  غرقا
 ، عباس وابن ، مسعود ابن قاؿ"  (:ٕٖٔ/ٛ)في تفسيره  كثير ابن الحافظ يقوؿ

 والنازعات: ) والسدي ، الضحى وأبو ، صالح وأبو ، جبير بن وسعيد ، ومسروؽ
 بعنف روحو تأخذ من فمنهم ، آدـ بني أرواح تنزع حين يعنوف ، المبلئكة( غرقا

:  قولو وىو ، نشاط من حلتو وكأنما بسهولة روحو تأخذ من ومنهم ، نزعها في فتغرؽ
 . عباس ابن قالو( نشطا والناشطات)
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 النار في تغرؽ ثم ، تنشط ثم تنزع ، الكفار أنفس ىي( والنازعات: ) عباس ابن وعن
  .انتهى"  حاتم أبي ابن رواه. 

 ىو والمقصود - الفاسق المسلم أو العاصي، المسلم على الخوؼ يبقى : ثانيا
 بأي:  - ذلك على ومات الخلق على المعتدي الظالم أو الذنوب، كبائر على المصر

 المؤمنوف، يلقاه ما ويلقى الرحمة مبلئكة روحو تقبض ىل ? يلحق السابقين القسمين
 ? الكافروف يلقاه ما ويلقى العذاب مبلئكة تقبضها أـ

 الحاؿ بحقيقة لنا تجـز صريحة نصوص على فيو نقف لم الذي الغيب عالم من ىذا
 .الكبائر أصحاب إليو سيؤوؿ الذي

 للمسلم ىل (:ٜٕٔ/ٜوقد سئل العبلمة األلباني كما في موسوعة العبلمة األلباني )
 ومبلئكة الرحمة مبلئكة غير روحو يقبضوف مخصصوف مبلئكة الكبائر يرتكب الذي

 العذاب?
 ا.ىػ أحاديث ال ال،فأجاب: 

 األحاديث بين يجمع كيف (:ٖٓٔ/ٜوسئل الشيخ أيضا في نفس المصدر السابق )
 القبر? في يعذب كونو وبين الطيبة بالريح مقرونة تخرج المؤمن روح أف فيها التي

 من أنو السؤاؿ، في المذكورين النقيضين بين الجمع األحاديث في يوجد ال فأجاب:
 في مذكور ىو كما الناعم، بالحرير وملفوفة الطيبة بالريح مقرونة روحو تخرج جهة
 بين الجمع ىذا مثل يوجد ال يعذب، أنو جهة من ثم الصحيحة، األحاديث بعض

: السابقين الحديثين في سبق ما كمثل يعذب فالذي األحاديث، في النقيضين
 تلف روحو أف مثلو في يأت لم ىذا «منو القبر عذاب عامة فإف البوؿ من استنزىوا»

 يخفى ال كما شك ببل وىذا، واقع غير النقيضين بين الجمع أف: فالظاىر حرير، في
 إذا ذكر بمناسبة القريب، األمس في إليها أشرنا التي الغيب أمور من ىو الجميع على

 ال أنو: قلنا نعالهم، قرع يسمع فإنو مدبرين عنو الناس وانصرؼ قبره في الميت وضع
 باإليماف يتعلق أمر ىذا ألف نظرية؛ أقيسة استعماؿ وال الغيبية األمور في التوسع ينبغي
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 النقيضين ىذين بين الجمع السنة في نجد فبل ولذلك الشرعية، باألحكاـ وليس فقط
 ا.ىػ كبلـ العبلمة األلباني.

 العذاب مبلئكة أف على تدؿ أف يمكن التي الغير جازمة اإلشارات بعض ثمة ولكن
 : ذلك ومن الكبائر، أصحاب أرواح قبض تتولى التي ىي
 روحو قبضت فلما وجل، عز اهلل إلى تاب ثم نفس، مائة قتل الذي الرجل حديث -ٔ

 في جاء فقد ويرفعها، يقبضها أيهم العذاب ومبلئكة الرحمة مبلئكة فيو اختصمت
 فيو فاختصمت: )وسلم عليو اهلل صلى النبي عن الخدري سعيد أبو يرويها التي قصتو

 اهلل إلى بقلبو مقببل تائبا جاء الرحمة مبلئكة فقالت العذاب، ومبلئكة الرحمة مبلئكة
 فجعلوه آدمي، صورة في ملك فأتاىم قط خيرا يعمل لم إنو العذاب مبلئكة وقالت
 فوجدوه فقاسوه ، لو فهو أدنى كاف أيتهما فإلى األرضين، بين ما قيسوا فقاؿ بينهم،

 مبلئكة أف كيف فتأمل، ٔ(الرحمة مبلئكة فقبضتو ، أراد التي األرض إلى أدنى
 توبتو صدؽ ولوال ، نفس مائة قتل الذي العاصي ىذا روح تقبض أف ىمت العذاب
 بعد الكبائر أصحاب جميع على فالخوؼ ، العذاب مبلئكة نصيب من روحو لكانت

 . وجل عز اهلل إلى يتوبوا لم إف أرواحهم قبض العذاب مبلئكة تتولى أف ذلك
 ، الميت روح قبض المبلئكة حضور وصف في جاءت التي الكثيرة األحاديث -ٕ

 ، الكافرين وحاؿ المؤمنين حاؿ بين والمقابلة ، العلى السماوات إلى بها وإصعادىا
 بعضها وفي ،( الكافر) من بدال( الفاجر) ذكر األحاديث ىذه روايات بعض في جاء

 على الكبائر أصحاب أف إلى أيضا إشارة ذلك في يكوف وقد( السوء الرجل) بػ تصفو
 . الشأف ىذا في عظيم خطر

 حديث في - قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي أف عنو اهلل رضي عازب بن البراء عن
 : - األرواح قبض عند والفاجر المؤمن حاؿ فيو يبين طويل

                                                           

 .(ٕٙٙٚ) ومسلم ،( ٖٓٗٚ) البخاري أخرجو ٔ
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 ، الموت ملك أتاه ، الدنيا من وانقطاع ، اآلخرة من قبل في كاف فإذا:  الفاجر وأما)
 مد منو فيقعدوف ، المسوح معهم ، الوجوه سود المبلئكة وينزؿ ، رأسو عند فيقعد
 وغضب اهلل من سخط إلى الخبيثة النفس أيتها أخرجي:  الموت ملك فيقوؿ ، البصر

 وصححها ،( ٖٜ/ٔ" )المستدرؾ" في الحاكم رواية ىذه (الحديث آخر إلى...
 وقد. السنن في أصلو والحديث ،( ٛٓٔ/فقرة" )الجنائز أحكاـ" في األلباني الشيخ
( ٕٔٔ-٘ٚ/ص" )البرزخ أحواؿ في المرسخ التحرير: "كتابو في طولوف ابن جمع

 .ىناؾ عليها االطبلع يمكن الشأف ىذا في الواردة واآلثار األحاديث
 ، الكافر ىو الروايات، ىذه في السوء، الرجل أو بالفاجر، المراد إف: قلنا إذا إال

 فيعود ، األظهر ىو كما الحديث، روايات لتتفق ، األخرى الروايات في المذكور
 . أعلم واهلل.  المسلمين من والكبائر المعاصي أىل عن السكوت إلى األمر
 طيبين المبلئكة تتوفاىم الذين" ) (:ٖ/ٖ) البياف أضواءفي  الشنقيطي الشيخ قاؿ

 ٕٖ/النحل( تعملوف كنتم بما الجنة ادخلوا عليكم سبلـ يقولوف
 ، ربهم أوامر يمتثلوف كنوا الذين المتقين أف:  الكريمة اآلية ىذه في وعبل جل ذكر

 طيبين كونهم حاؿ في ، أرواحهم يقبضوف أي:  المبلئكة تتوفاىم ، نواىيو ويجتنبوف
 ، بالجنة ويبشرونهم - التفسيرات أصح على - والمعاصي الشرؾ من طاىرين أي: 

 . عليهم ويسلموف
 ثم اهلل ربنا قالوا الذين إف: } كقولو.  الموضع ىذا غير في أيضا المعنى ىذا وبين

 كنتم التي بالجنة وأبشروا تحزنوا وال تخافوا أال المبلئكة عليهم تتنزؿ استقاموا
 فادخلوىا طبتم عليكم سبلـ خزنتها لهم وقاؿ: } وقولو ،[ ٖٓ:  فصلت{ ]توعدوف
 سبلـ باب كل من عليهم يدخلوف والمبلئكة: } وقولو ،[ ٖٚ:  الزمر{ ]خالدين
 ، الموت عند والبشارة[ . ٕٗ-ٖٕ:  الرعد{ ]الدار عقبى فنعم صبرتم بما عليكم
 . اآلخرة إلى االنتقاؿ بعد بالخير بشارة ألنها.  واحد باب من الجنة دخوؿ وعند
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 عليكم سبلـ لهم ويقولوف طيبين المبلئكة تتوفاىم الذين ىؤالء صفات من ويفهم
 الحاؿ تلك على المبلئكة تتوفهم لم بالتقوى يتصفوا لم الذين أف - الجنة ادخلوا

 . تبشرىم ولم ، عليهم تسلم ولم ، الكريمة
 المبلئكة تتوفاىم الذين: } كقولو.  أخر مواضع في المفهـو ىذا تعالى بين وقد

 توفاىم الذين إف: } وقولو ، اآلية[ ٕٛ:  النحل{ ]السلم فألقوا أنفسهم ظالمي
{ مصيرا وسآءت} - قولو إلى -[ٜٚ:  النساء{ ]فيم قالوا أنفسهم ظالمي المبلئكة

 وجوىهم يضربوف المبلئكة كفروا الذين يتوفى إذ ترى ولو: } وقولو ،[ٜٚ:  النساء]
 . انتهى"  اآليات من ذلك غير إلى ، اآلية[ ٓ٘:  األنفاؿ{ ]وأدبارىم

 ، الموت عند ، والكبائر المعاصي أىل حاؿ أف ػ أعلم واهلل ػ ىنا يقاؿ أف ولعلو
 الطيبين ، الموحدين من كاف فمن ؛ وطاعاتهم معاصيهم بحسب يتفاوت

 لو، خلط خلط ومن ، ىنا بو اهلل وعد ما الحاؿ وطيب البشارة من فلو المستقيمين،
 . وعملو حالو بحسب بو، المبلئكة ورحمة الحاؿ، وطيب البشارة من فيحـر

 
 (الملكين مسائلب اإليماف في باب)

 النبي عن وتسأؿ قبورىا، في تفتن األمة ىذه بأف يؤمنوف السنة وأىل: محمد قاؿ
: وجل عز اهلل قاؿ كيف ببل بذلك ويصدقوف اهلل، شاء كيف وسلم عليو اهلل صلى

نْػَيا اَْلَحَياةِ  ِفي اَلثَّاِبتِ  بِاْلَقْوؿِ  آَمُنوا اَلَِّذينَ  اَللَّوُ  يُػثَبّْتُ )  اَللَّوُ  َوُيِضلُّ  َاآْلِخَرةِ  َوِفي اَلدُّ
 (. َيَشاءُ  َما اَللَّوُ  َويَػْفَعلُ  اَلظَّاِلِمينَ 

 األويسي عبدالعزيز عن عبدالملك عن العناقي، عن سعيد، عن أبي وحدثني - ٓٛ
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أفرضي اهلل عنها  عائشة عن أبيو، عن عمير بن محمد عن
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 رسوؿ يا فقلت: قالت تشكوا، فبل عني سئلتم فإذا بي، القبر فتنة إنما): قاؿ وسلم
 .اآلية ٔ(آَمُنوا اَلَِّذينَ  اَللَّوُ  يُػثَبّْتُ ): قاؿ? ضعيفة امرأة وأنا أصنع كيف اهلل

 عن الطائفي مسلم بن محمد عن موسى، بن أسد وحدثني: قاؿ الملك عبد - ٔٛ
 إذا عمر يا كيف): لعمر قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف دينار بن عمرو

 رسوؿ يا ونكير منكر وما: فقاؿ? ونكير منكر القبر فتانا عليك ودخل قبرؾ دخلت
. بأنيابهما األرض ويكسحاف شعورىما، في يطآف أزرقاف أسوداف ملكاف: قاؿ? اهلل

 من عليهما أىوف وىي يطيقوىا لم منى أىل عليها اجتمع لو حديد من أرزبة معهما
: قاؿ? اهلل رسوؿ يا يومئذ أنا فيكف: عمر قاؿ في وذلك األرض من شيئا ورفع ىذا،

 .ٕ(اهلل رسوؿ يا أكفيكهما إذا: قاؿ اليـو كهيئتك
                                                           

 الديلمى، و (ٖٔٗٗ رقم ، ٗٔٗ/ٕ) الحاكمو  (،ٜٛٓٔابن المفرئ في معجمو ) أخرجو ٔ
 محمد بل: قلت :بقولو الذىبي وردهف والحديث صححو الحاكم،(  ٖٜٖٗ رقم ، ٙٗٔ/ٖ)

فيو محمد بن عبد اهلل (: ٔ٘/ٚٔ، وقاؿ الحافظ ابن حجر في إتحاؼ المهرة )ضعفو على مجمع
، وأخرجو بنحوه من طريق جدا ضعيف(: ٔٓٓٗ) الضعيفة في األلباني، وقاؿ العبلمة ضعيف جدا

 ضعيف جدا أيضا.( وإسناده ٘ٔآخرالبيهقي في عذاب القبر )

مرسبل،  دينار بن عمرو عن وغيره (ٖٛ٘ - ٕٛ٘/ ٖ) المصنف في الرزاؽ عبدأخرجو  ٕ
 والمرسل من قسم الضعيف كما ىو معلـو عند أىل الصنعة، ولكن للحديث طرؽ أخرى منها:

 ،(ٛٛ ص) المقلق في الجوزي ابن طريقو ومن ،(ٚ) رقم البعث كتاب في داود أبي ابن رواهما 
 أبي عن خالد، أبي بن إسماعيل ثنا صالح، بن مفضل عن األحمسي، إسماعيل بن محمد عن

 مفضل فيو جدا، ضعيف إسناد ىذا: قلت .فذكره: قاؿ عنو اهلل رضي الخطاب بن عمر عن شهر،
 في اختلف شهر أبو وفيو( الحديث منكر) حاتم، وأبو البخاري فيو قاؿ جميلة، أبو صالح بن

 منكر بخبر خالد أبي ابن وعنو عمر، عن شهر أبو ،(ٖٚ٘/ ٗ) الميزاف في الذىبي قاؿ اسمو،
 .سهيل أبو: وقيل شمر، أبو: وقيل شهم، أبو مصحف: وقيل يعرؼ، ال ونكير، منكر في

 أبي عن إسماعيل، عن صالح، بن مفضل طريق من ،(ٛٗٔ ص) االعتقاد في البيهقي رواه وقد
 اإلسناد بهذا غريب: "وقاؿ .بو عنو، اهلل رضي الخطاب بن عمر عن أبيو، عن سهل، أبي بن خالد
 ".عباس ابن عن آخر وجو من رويناه وقد ىذا، مفضل بو تفرد
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 عن لهيعة ابن حدثني: قاؿ يحيى عن داود، أبي عن علي، عن أبي وحدثني - ٕٛ
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ ،رضي اهلل عنهما اهلل عبد بن جابر عن الزبير، أبي

 جاء أصحابو عنو وتولى قبره، المؤمن دخل إذا قبورىا في تبتلى األمة ىذه إف): وسلم
 رسوؿ إنو أقوؿ: فيقوؿ? الرجل ىذا في تقوؿ كنت ما: لو فيقوؿ االنتهار، شديد ملك

 اهلل أعاذؾ قد النار، من لك كاف الذي مقعدؾ إلى انظر: الملك لو فيقوؿ وعبده، اهلل
 كليهما فيراىما الجنة من ترى الذي مقعدؾ النار من الذي بمقعدؾ وأبدلك منو

 عنو تولى إذا فيقعد المنافق وأما اسكن،: لو فقاؿ أىلي أبشر دعوني المؤمن فيقوؿ
 الناس، يقوؿ ما أقوؿ أدري ال: فيقوؿ? الرجل ىذا في تقوؿ كنت ما: لو فيقاؿ أىلو،

                                                                                                                                                  

 أبي بن إسماعيل عن صالح، بن مفضل طريق من ،(ٚ٘ٔ ص" )القبر عذاب" في البيهقي ورواه
 .بو عنو، اهلل رضي الخطاب بن عمر عن أبيو، عن سهيل، أبي عن خالد،

 بن الفضيل بن اهلل عبد ثنا عمر بن محمد طريق من ،(ٜٙٔ ص) القبر عذاب في البيهقي أخرجوو 
 .بو عنو، اهلل رضي عباس ابن عن غطفاف، أبي عن أبيو، عن اهلل، عبد أبي

 الدنيا أبي ابنو  ،(٘ٓٔ ص) القبر عذاب في والبيهقي ،(ٖٙٙ ص) الشريعة في اآلجري أخرجوو 
 إبراىيم عن مزاحم أبي بن منصور طريق من(  ٖ٘٘/ ٗ)للعراقي المغني في كما القبور كتاب في
 .مرسبل بنحوه بو سعد، بن
 الشريعة في واآلجري ،(ٖ٘ٔٔ) حباف وابن ،(الرسالة ٖٓٙٙ رقم ، ٙٚٔ/ٔٔ) أحمد أخرجوو 
 أف رضي اهلل عنهما ) عمرو بن اهلل عبد عن( ٘٘ٛ/ٕ) الكامل في عدي وابن ،(ٖٚٙ ص)

 ? اهلل رسوؿ يا عقولنا علينا أترد: عمر فقاؿ القبور، فتاف ذكر: وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
(  الحجر بفيو: عمر فقاؿ"  اليـو كهيئتكم نعم،: " وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ

(: ٚٗ/ٖ) في المجمع الهيثمي وقاؿ جيد، إسناده: الترغيب في المنذري عنو قاؿ والحديث
 الشيخ وقاؿ ،(ٖٖ٘٘) الترغيب صحيح في األلباني العبلمة وحسنو الصحيح، رجاؿ أحمد رجاؿ
: من معو في تحقيق المسند األرنؤوط وقاؿ صحيح، إسناده: المسند تحقيق في شاكر أحمد
 .إسناد ضعيف وىذا لغيره حسن
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 من مقعدا مكانو أبدلت قد الجنة في لك كاف الذي مقعدؾ ىذا دريت، ال: لو فيقاؿ
 .ٔ(النار
 القبر في عبد كل يبعث): يقوؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي وسمعت: جابر قاؿ -ٖٛ
 انتهى واالو أعلم. ٕ(عليو مات ما على

 مسائل في الباب:
 اسم المكين الموكلين بسؤاؿ القبر. المسألة األولى:

 ذلك على دلت وقد ،وَنِكير ُمْنَكر ىما قبورىم في العباد وسؤاؿ القبر بفتنة الموكلوف
 عنو اهلل رضي مالك بن أنس حديث من الشيخاف أخرج ، فقدالصحيحة األحاديث

 أصحابو، عنو وتولى قبره في وضع إذا العبد إف) : قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي عن
 الرجل ىذا في تقوؿ كنت ما: فيقوالف فيقعدانو ملكاف، أتاه نعالهم قرع ليسمع وإنو

: لو فيقاؿ ورسولو اهلل عبد أنو أشهد فيقوؿ المؤمن فأما وسلم عليو اهلل صلى لمحمد
 . (جميًعا فيراىما الجنة من مقعًدا بو اهلل أبدلك قد النار من مقعدؾ إلى انظر
 الجنة حتى ، مقامي في رأيتو إال أريتو أكن لم شيء من ما: ) وسلم عليو اهلل صلى
.  الدجاؿ المسيح فتنة من قريب أو مثل قبوركم في تفتنوف أنكم إلي فأوحي ، والنار
 ، اهلل رسوؿ محمد ىو:  فيقوؿ الموقن أو المؤمن فأما ? الرجل بهذا علمك ما: يقاؿ

 قد ، صالحا نم:  فيقاؿ.  ثبلثا محمد ىو ، واتبعنا فأجبنا ، والهدى بالبينات جاءنا

                                                           

 فى الطبرانىو  ،(ٙٗٚٙ،  ٗٗٚٙ) الرزاؽ عبدو  ،(ٗٙٚٗٔ رقم ، ٖٙٗ/ٖ) أحمد أخرجو ٔ
 رجالو وبقية كبلـ وفيو لهيعة ابن فيو(: ٛٗ/ٖ) الهيثمى قاؿ( ٜٙٚٓ رقم ، ٖٛ/ٜ) األوسط

 إسناد وىذا صحيح، حديث (:٘ٙ/ٖٕ، وقاؿ األرنؤوط ومن معو في تحقيق المسند )ثقات
 سيأتي كما الرزاؽ عبد عند -ثقة وىو -جريج ابن تابعو توبع، وقد لهيعة، ابن حفظ لسوء ضعيف

 .بالتحديث الزبير أبو عنده صرح وقد التخريج، في
 النبي سمعت ) قاؿ جابر عن( ٕٛٚٛىو جزء من الحديث السابق، ولكن أخرجو مسلم ) ٕ

 (.القبر في( بدوف لفظة ) عليو مات ما على عبد كل يبعث)  يقوؿ سلم و عليو اهلل صلى
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 الناس سمعت ، أدري ال:  فيقوؿ المرتاب أو المنافق وأما.  بو لموقنا كنت إف علمنا
 . ٔ(فقلتو شيئا يقولوف

 بقولو المراد أف على العلماء أطبق"  (:٘ٚٔ/ٕ) للفتاوي الحاويفي  السيوطي يقوؿ
 ، فيو صريحة واألحاديث ، ونكير منكر:  الملكين سؤاؿ( القبر بفتنة) و ،( يفتنوف: )

 .انتهى" "  الفتانين"  السؤاؿ ملكا سمي ولهذا
 -أحدكم قاؿ أو الميت قبر إذا»: وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ وفي الحديث

 كنت ما: فيقوالف النكير واآلخر المنكر ألحدىما يقاؿ أزرقاف أسوداف ملكاف أتاه
 يتعينف أسميهما بذكر النصوص جاءت هذاف الملكافف، ٕ. . .(«الرجل ىذا في تقوؿ
 الموكبلف الملكاف، فحقهم في النصوص بمدلوالت والتصديق بهم اإليماف العبد على

 اهلل رحمو أحمد اإلماـ ذلك على نصقد و  ونكير منكر اسمهما القبر في بالسؤاؿ
 بعض أىل البدع.  المسألة ىذه في السنة أىل وخالفوغيره من أئمة السنة، 

 وأكثرىم الخبلؼ ظهور قبل األمة سلف اتفق قد :األفكار أبكار في  اآلمديقاؿ 
 وتسمية لهم الملكين ومساءلة قبورىم في الموتى إحياء ثبات إ على ظهوره بعد

.... والكافرين للمجرمين القبر عذاب إثبات وعلى نكيرا واآلخر منكرا أحدىما
 إنكار إلى المعتزلة من المتأخرين وأكثر ،ٖالمريسي وبشر ،عمرو بن ضرار وذىب

 االعتراؼ مع ونكيرا منكرا الملكين تسمية والبلخي وابنو ،الجبائي وأنكر كلو ذلك
 الملكين تقريع والنكير سئل إذا تلجلجو عند الكافر من يصدر ما المنكر وإنما بهما

 ا.ىػ لو
                                                           

 رضي اهلل عنهما. بكر أبي بنت أسماء حديثمن  (ٜ٘ٓ) ومسلم( ٙٛ) البخاري أخرجو ٔ
 أبى وابن ،(ٖٚٔٔ رقم ،ٖٙٛ/ ٚ) حباف وابن ،(ٔٚٓٔ رقم ،ٖٖٛ/ ٖ) الترمذى أخرج ٕ

 اهلل رضي ىريرة أبي عن( ٕٚٗ/ ٖ) قزوين تاريخ في والرافعى ،(ٗٙٛ رقم ،ٙٔٗ/ ٕ) عاصم
 الخبلصة في النووي وقاؿ حبات، ابن وصححو غريب، حسن: الترمذي عنو قاؿ والحديث عنو

 (.ٜٖٔٔ) الصحيحة في األلباني العبلمة وحسنو حسن، إسناده(: ٔٗٓٔ/ ٕ)
 .(ٕٖٛص) والمواقف ،(ٖٓٚص) الخمسة األصوؿ شرح ٖ
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 والحق ما قالو أىل الحق، أىل السنة والجماعة، أىل الحديث واألثر.
 وتسأؿ قبورىا، في تفتن األمة ىذه وأف..  :(ٖٔ) السنة اصوؿ في أحمد اإلماـ قاؿ
..  أراد وكيف شاء كيف ونكير، منكر وياتيو نبيو، ومن ربو ومن واالسبلـ، االيماف عن
 ا.ىػ

 ثابتة أخبار المساءلة وفي(: ٕٓٗ - ٜٔٗص) السنة كتاب في عاصم أبي بنوقاؿ ا
 ا.ىػ العلم توجب ثابتة أخبار ونكير منكر القبر في المساءلة في التي واألخبار

 أىبل لو كاف لمن القبر وبعذاب..  (:ٓ٘) الطحاوية العقيدة في الطحاوي وقاؿ
 ا.ىػ..  ونبيو ودينو ربو عن قبره في ونكير منكر وسؤاؿ

 منكر بمسألة ويؤمنوف (:ٓٚ) الحديث أئمة اعتقاد في االسماعيلي أبوبكر وقاؿ
 ا.ىػ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن الخبر بو ماثبت على ونكير
 بو ماأخبر ثبت الرسالة ثبتت اذا (:ٕٗٔ/ ٕ) األصفهانية في االسبلـ شيخ وقاؿ

 وكالصراط ونكير منكر وسؤاؿ القبر كعذاب البدع أىل بعض مماينكره الرسوؿ
 ا.ىػ..  والشفاعة

 الثمر قطف في خاف حسن وصديق، (ٖٚ) السنة في البربهاري كبلـ ذلك في وانظر
 (ٕٙ) االعتقاد لمعة في قدامة وابن، (ٖٖٔ) األثر أىل عقيدة بياف في

 المحكمات واآليات والصفات األسماء تأويل في الثقات اقاويل في الكرمي ومرعي
 في عساكر وابن، (ٚ٘) التصوؼ أىل لمذىب التعرؼ في والكبلباذي، (ٖٕٔ)

 .(ٖ٘ٓ) األشعري الحسن ابي االماـ الى نسب فيما المفتري كذب تبيين
 خلقهما وفي انتهارا سؤالهما في ألف القبر فتاني سميا وإنما الترمذي الحكيم قاؿ

 خلق وال اآلدميين خلق يشبو ال خلقهما ألف ونكيرا منكرا وسميا: قاؿ صعوبة
 أنس خلقهما في وليس بديع خلق ىما بل الهواـ خلق وال البهائم خلق وال المبلئكة
 في المنافق لستر وىتكا وتبصره لتثبتو للمؤمن تكرمة اهلل جعلهما إليهما للناظرين

  ا.ىػ يبعث أف قبل من البرزخ
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 في بو المجزـو وىو الكاؼ بفتح منكر االسم أف على يدؿ وىذا: السيوطي قاؿو 
 مفعل الملكين اسما ونكير ومنكر: قاؿ األثير ابن نهاية في وكذا قلت. القاموس

 .وفعيل
 يحتاج وىذا: قلت وبشير مبشر المؤمن ملكي اسم أف الشافعية من يونس ابن وذكر

 إلى أشار وقد ونكير منكر سوى فيها ليس األحاديث فإف بو وأنى مأثور دليل إلى
 :بقولو أرجوزتو في السيوطي ذلك

 خبلؼ من فيو أدري فلست * كاؼ بفتح منكر وضبط
 المؤمنا يأتياف اللذين أف * صحبنا من يونس ابن وذكر

 يؤثر ما على ذا في أقف ولم * والمبشر البشير اسمهما
 مبلئكة تسمية يجوز ال: المعتزلة من كثير قاؿ: الروح كتاب في القيم ابن اإلماـ وقاؿ

 الملكين تقريع والنكير سئل إذا تلجلجو من يبدو ما المنكر وإنما ونكير بمنكر اهلل
 في وروجع. ونكير وبمنكر القبر بعذاب نؤمن: عنو اهلل رضي أحمد اإلماـ قاؿ لو،

 (.ٛ/ ٕ) البهية األنوار لوامع. ونكير منكر أنهما يعني. ىو ىكذا فقاؿ ونكير منكر
 عدة الملكين ذكر في جاء: الطحاوية شرح في الشيخ آؿ صالح الشيخ وقاؿ

 أو ونكير، منكر أنهما اسميهما على التنصيص في صحيحة أو حسنة وىي أحاديث
 على- المنكر اسمو األوؿ إف العلماء بعض قاؿ وقد النكير، والثاني المنكر األوؿ
 أيضا يعني ونكير منكر ىو بل بصحيح ليس وىذا النكير، والثاني -الفاعل اسم

 من ألنهما وذلك وىيئتو شكلو في أيضا ونكير وىيئتو، شكلو في منكر منكور،
 يألفها لم صورة في يأتياف أزرقاف شديداف أنهما الحديث في جاء كما صفتهما
 .الميت

 المؤمن والكافر?ىل يسأؿ  :الثانية مسألةال
 في السؤاؿ أف وىى: عشر الحادية المسألة (:ٖٛ)ص الروح في القيم ابن اإلماـ قاؿ

 .والمنافق بالمسلم يختص أو والكفار والمنافقين المسلمين حق في عاـ ىو ىل القبر
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 في الفتنة أف على تدؿ الدالة واآلثار التمهيد كتاب في البر عبد بن عمر أبو قاؿ
 بظاىر اإلسبلـ ودين القبلة أىل إلى منسوبا كاف منافق أو لمؤمن إال تكوف ال القبر

 يسأؿ وإنما ونبيو ودينو ربو عن يسأؿ ممن فليس المبطل الجاحد الكافر وأما الشهادة
 .المبطلوف ويرتاب آمنوا الذين اهلل فيثبت اإلسبلـ أىل ىذا عن

 اهلل قاؿ والمسلم للكافر السؤاؿ وأف القوؿ ىذا خبلؼ على تدؿ والسنة والقرآف
 اهلل ويضل اآلخرة وفي الدنيا الحياة في الثابت بالقوؿ آمنوا الذين اهلل يثبت} تعالى

 حين القبر عذاب في نزلت أنها الصحيح في ثبت وقد{ يشاء ما اهلل ويفعل الظالمين
 نبيك ومن دينك وما ربك من يسأؿ
 وتولى قبره في وضع إذا العبد إف قاؿ أنو النبي عن مالك بن أنس عن الصحيحن وفي
 والكافر المنافق وأما البخارى زاد الحديث وذكر نعالهم قرع ليسمع انو أصحابو عنو

 الناس يقوؿ ما أقوؿ كنت أدرى ال فيقوؿ الرجل ىذا في تقوؿ كنت ما لو فيقاؿ
 إال يليو من يسمعها صيحة يصيح حديد من بمطرقة ويضرب تليت وال دريت ال فيقاؿ

 سعيد أبى حديث في تقدـ وقد بالواو والكافر المنافق وأما البخارى في ىكذا الثقلين
 الناس أيها يا فقاؿ النبي مع جنازة في كنا أحمد واإلماـ ماجو ابن رواه الذى الخدرى

 وفي ملك جاء أصحابو عنو وتولى دفن اإلنساف فاذا قبورىا في تبتلى األمة ىذه إف
 إلو ال أف أشهد قاؿ مؤمنا كاف فإف الرجل ىذا في تقوؿ ما فقاؿ فأقعده مطراؽ يده
 لو فيفتح صدقت لو فيقوؿ ورسولو عبده محمدا أف وأشهد لو شريك ال وحده اهلل إال

 ما لو فيقوؿ والمنافق الكافر وأما بربك كفرت لو منزلك ىذا فيقوؿ النار إلى باب
 إلى باب لو يفتح ثم اىتديت وال دريت ال فيقاؿ أدرى ال فيقوؿ الرجل ىذا في تقوؿ
 ثم ىذا بو أبدلك اهلل فاف كفرت إذ فأما بربك آمنت لو منزلك ىذا لو فيقوؿ الجنة
 الثقلين إال اهلل خلق يسمعو قمعة بالمطراؽ الملك يقمعو ثم النار إلى باب لو يفتح
 ذلك عند ىيل إال ملك رأسو على يقـو أحد ما اهلل رسوؿ يا الصحابة بعض فقاؿ
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 اآلخرة وفي الدنيا الحياة في الثابت بالقوؿ آمنوا الذين اهلل يثبت اهلل رسوؿ فقاؿ
 يشاء ما اهلل ويفعل الظالمين اهلل ويضل

 وانقطاع اآلخرة من قبل في كاف إذا الكافر وأما الطويل عازب بن البراء حديث وفي
 ثم قاؿ أف إلى الحديث وذكر مسوح معهم السماء من المبلئكة عليو نزؿ الدنيا من

 ملك جاءه كافر كاف فاذا لفظ وفي الحديث وذكر قبره في جسده في روحو تعاد
 فبلف فيقولوف الخبيثة الروح ىذه ما قولو إلى الحديث فذكر رأسو عند فجلس الموت

 ثم السماء من بو يرمى قاؿ دونو أغلقت الدنيا سماء إلى بو انتهى فاذا أسمائو بأسو
 بو تهوي أو الطير فتخطفو السماء من خر فكأنما باهلل يشرؾ ومن} تعالى قولو قرأ

 االنتهار شديدا ملكاف ويأتيو جسده في روحو فتعاد قاؿ{ سحيق مكاف في الريح
 ما فيقوالف دريت ال فيقوالف أدرى ال ىاه فيقوؿ ربك من فيقوالف وينتهرانو فيجلسانو

 ال لو فيقوالف ادرى ال ذلك يقولوف الناس سمعت فيقوؿ فيكم بعث الذى النبي ىذا
 الحديث وذكر{ يشاء ما اهلل ويفعل الظالمين اهلل ويضل} تعالى قولو وذلك دريت
 لفي األبرار إف} تعالى كقولو قطعا الكافر يتناوؿ والسنة القرآف عرؼ في الفاجر واسم
 وفي{ سجين لفي الفجار كتاب إف كبل} تعالى وقولو{ جحيم لفي الفجار وإف نعيم
 الدنيا من وانقطاع اآلخرة من قبل في كاف إذا الكافر وإف البراء حديث في آخر لفظ
 فيحتوشونو قطراف من وسرابيل نار من ثياب معهم غضاب شداد مبلئكة اليو نزؿ

 لعنو أخرجت فاذا المبتل الصوؼ من الشعب الكثير السفود ينزع كما روحو فتنزع
 السماء في ملك وكل واألرض السماء بين ملك كل

 من ىذا يا فيقاؿ مدبرين ولوا إذا نعالهم خفق ليسمع انو قاؿ أف إلى الحديث وذكر
 حماد رواه الحديث وذكر دريت ال فيقاؿ أدرى ال فيقوؿ نبنيك ومن دينك وما ربك

 البراء عن زاذاف عن عمرو بن المنهاؿ عن خباب بن يونس عن سلمة بن
 في رسوؿ مع خرجنا البراء عن ثابت بن عدى عن المسيب بن عيسى حديث وفي

 من دبر في كاف إذا الكافر وإف قاؿ أف إلى الحديث وذكر األنصار من رجل جنازة
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 وحنوط نارو من كفن معهم مبلئكة عليو نزلت الموت وحضره اآلخرة من وقبل الدنيا
 يثيراف ونكير منكر فيأتيو مضجعو إلى روحو فترد قاؿ أف إلى الحديث فذكر نار من

 وأبصارىما القاصف كالرعد أصواتهما بأشعارىما األرض ويفحصاف بأنيابهما األرض
 من فينادى أدرى ال فيقوؿ ربك من ىذا يا يقوالف ثم فيجلسانو الخاطف كالبرؽ
 لم الخافقين بين من عليها اجتمع لو حديد من بمرزبة فيضربانو الدريت القبر جانب

 الحديث وذكر أضبلعو تختلف حتى قبره عليو ويضيق تقل
 بن عيسى حدثنا القاسم بن ىاشم النظر أبى عن مسنده في أحمد اإلماـ ورواه

 فذكره المسيب
 جنازة في كنا قاؿ البراء عن مجاىد عن خصيف عن سلمة بن محمد حديث وفي
 وإذا اهلل رسوؿ وقاؿ قاؿ أف إلى الحديث فذكر اهلل رسوؿ ومعنا األنصار من رجل
 فيقوالف أدرى ال فيقوؿ ربك من لو فيقوالف فيجلسانو ونكير منكر أتاه الكافر وضع

 تقدـ وقد الحديث الدريت لو
 وبعضهم بالجـز الكافر وأما فيو قاؿ عازب بن البراء حديث روى من فعامة وبالجملة

 بعض شك من اللفظة وىذه والمرتاب المنافق وأما قاؿ وبعضهم الفاجر وأما قاؿ
 فلم والفاجر الكافر ذكر من وأما قاؿ ذلك أى أدرى ال الحديث في ىكذا الرواة
 ال أنو على انفراده مع شك من رواية من أولى كثرتهم مع يشك لم من ورواية يشك

 أىل اهلل فيثبت والمؤمن الكافر يسأؿ كما يسأؿ المنافق فاف الروايتين بين تناقض
 والمنافقوف الكفار وىم الظالمين اهلل ويضل اإليماف

 بن عباد حدثنا العقدى عامر أبو رواه الذى حديثو في الخدرى سعيد أبو جمع وقد
 اهلل رسوؿ مع شهدنا قاؿ سعيد أبى عن نضرة أبى عن ىند أبى بن داود عن راشد
 الرجل ىذا في تقوؿ ما لو يقوؿ منافقا أو كافرا كاف وإف وقاؿ الحديث فذكر جنازة
 اهلل رحمو عمر أبى وقوؿ والمنافق للكافر السؤاؿ أف في صريح وىذا أدرى ال فيقوؿ
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 بل كذلك ليس لو فيقاؿ ودينو ربو عن يسأؿ ممن فليس المبطل الجاحد الكافر وأما
 غيره من بالسؤاؿ وأولى المسئولين جملة من ىو

 فيقوؿ يناديهم ويـو} تعالى قاؿ القيامة يـو الكافر يسأؿ أنو كتابو في اهلل أخبر وقد
 وقاؿ يعملوف كانوا عما أجمعين لنسألنهم فوربكم تعالى وقاؿ{ المرسلين أجبتم ماذا

 فكيف القيامة يـو سئلوا فإذا{ المرسلين ولنسألن إليهم أرسل الذين فلنسألن} تعالى
 ا.ىػ وجو اهلل رحمو عمر أبو ذكره لما فليس قبورىم في يسألوف ال

 يكوف ال: البر عبد ابن قاؿ: (ٓٔ/ ٕ) البهية األنوار لوامعوقاؿ السفاريني في 
 بخبلؼ الشهادة بظاىر اإلسبلـ دين إلى منسوبا كاف منافق أو لمؤمن إال السؤاؿ
  في تعالى اهلل رحمو القيم ابن اإلماـ قاؿف الجمهور، ذلك في وخالفو قاؿ كذا ،الكافر
 والمسلم، للكافر السؤاؿ بل القوؿ ىذا خبلؼ على تدؿ والسنة القرآف: الروح كتاب

 في ثبت وقد[ ٕٚ: إبراىيم{ ]الثابت بالقوؿ آمنوا الذين اهلل يثبت: }تعالى اهلل قاؿ
 الكافر األحاديث في فإف تقدـ كما القبر عذاب في نزلت أنها وغيرىما الصحيحين

 تعالى قولو ومنو قطعا الكافر يتناوؿ والسنة القرآف عرؼ في الفاجر واسم والفاجر
 العاقبة كتاب في ىذا ونحو[. ٚ: المطففين{ ]سجين لفي الفجار كتاب إف كبل}

 السيوطي الجبلؿ وانتصر التذكرة، في القرطبي وصوبو اإلشبيلي الحق عبد للحافظ
 .نظر قالو وفيما البر عبد البن

 ىل سؤاؿ القبر خاص بهذه األمة? :الثالثة مسألةال
 ليس القبر سؤاؿ أف وغيرىما اإلشبيلي الحق عبد والحافظ القيم ابن اإلماـ اختار
 وقاؿ التذكرة، في القرطبي أيضا بو وجـز ذلك في تساويها غيرىا بل األمة بهذه خاص

 في السيوطي وانتصر البر عبد ابن وتوقف األمة، بهذه خاص إنو: الترمذي الحكيم
 .الترمذي للحكيم ىذا
 منكر سؤاؿ أف وىى عشرة الثانية المسألة (:ٙٛ)ص الروح في القيم ابن اإلماـ قاؿ

 .ولغيرىا لها يكوف أو األمة بهذه مختص ىو ىل ونكير
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 ىذه في الميت سؤاؿ إنما الترمذى اهلل عبد أبو فقاؿ الناس فيو تكلم موضع ىذا
 الرسل كفت أبوا فاذا بالرسالة تأتيهم الرسل كانت قبلنا األمم ألف خاصة األمة

 قاؿ كما للخلق إماما بالرحمة محمدا اهلل بعث فلما بالعذاب وعولجو واعتزلزىم
 حتى السيف وأعطى العذاب عنهم أمسك{ للعالمين رحمة إال أرسلناؾ وما} تعالى
 فأمهلوا قلبو في اإليماف يرسخ ثم السيف لمهابة دخل من اإلسبلـ دين في يدخل

 بين فكانوا اإليماف ويعلنوف الكفر يسروف وكانوا النفاؽ أمر ظهر ىنا ىا فمن
 بالسؤاؿ سرىم ليستخرجا القبر فتانى لهم اهلل قبض ماتوا فلما ستر في المسلمين

 الدنيا الحياة في الثابت بالقوؿ آمنوا الذين اهلل فيثبت الطيب من الخبيث اهلل وليميز
 يشاء ما اهلل ويفعل الظالمين اهلل ويضل اآلخرة وفي

 األمة لهذه السؤاؿ وقالوا والقرطبى األشبيلى الحق عبد منهم آخروف ذلك في وخالف
 بن زيد حديث وفي فقاؿ البر عبد بن عمر أبو منهم آخروف ذلك في وتوقف ولغيرىا

 وعلى تسأؿ يرويو من ومنهم قبورىا في تبتلى األمة ىذه إف قاؿ أنو النبي عن ثابت
 عليو يقطع ال أمر فهذا بذلك خصت األمة ىذه تكوف أف يحتمل اللفظ ىذا
 إلى أوحى وبقولو قبورىا في تبتلى األمة ىذه إف بقولو األمة بهذه خصو من احتج وقد

 قوؿ عليو ويدؿ قالوا األمة بهذه االختصاص في ظاىر وىذا قبوركم في تفتنوف أنكم
 أنو أشهد المؤمن فيقوؿ فيكم بعث الذى الرجل ىذا في تقوؿ كنت ما لو الملكين

 وعني تمتحنوف بي إنكم اآلخر الحديث في وقولو بالنبي خاص فهذا ورسولو اهلل عبد
 تسألوف

 قولو فإف األمم سائر دوف األمة بهذه السؤاؿ اختصاص على ىذا يدؿ ال آخروف وقاؿ
 طائر وال األرض في دابة من وما تعالى قاؿ كما الناس أمة بو يرادأف  ماإ "األمة ف"إ

 الحديث وفي أمة يسمى الحيواف أجناس من جنس وكل أمثالكم أمم إال بجناحيو يطير
 نملة قرصتو الذي النبي حديث أيضا وفيو بقتلها ألمرت األمم من أمة الكبلب أف لوال
 أحرقت واحدة نملة قرصتك أف أجل من اليو اهلل فأوحى فأحرقت النمل بقرية فأمر
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 ينفي ما فيو يكن لم فيهم بعث الذي أمتو بو المراد كاف وإف اهلل تسبح األمم من أمة
 وأف قبورىم في مسئولوف بأنهم اخبارا ذكرىم يكوف قد بل األمم من غيرىم سؤاؿ
 قولو وكذلك، األمم سائر على وشرفها األمة ىذه لفضل قبلهم بمن يختص ال ذلك
 الرجل ىذا ما الملكين قوؿ عن اخباره وكذلك، قبوركم في تفتنوف أنكم إلى أوحى
 كل أف أعلم واهلل والظاىر قبورىا في بو تمتحن بما ألمتو خبارإ ىو فيكم بعث الذي

 عليهم الحجة وإقامة لهم السؤاؿ بعد قبورىم في معذبوف وأنهم كذلك أمتو مع نبي
 ا.ىػ  أعلم وتعالى سبحانو واهلل الحجة وإقامة السؤاؿ بعد اآلخرة في يعذبوف كما

 ابن المحقق اختاره ما ىذا ومثل: (ٓٔ/ ٕ) البهية األنوار لوامعوقاؿ السفاريني في 
 بهذه بخاص ليس القبر سؤاؿ أف من وغيرىما اإلشبيلي الحق عبد والحافظ القيم
 الحكيم وقاؿ ، التذكرة في القرطبي أيضا بو وجـز ذلك في تساويها غيرىا بل ، األمة

 ىذا في السيوطي وانتصر البر عبد ابن وتوقف ، األمة بهذه خاص إنو:  الترمذي
:  الثبلثة األقواؿ ذكره بعد الروح في القيم ابن المحقق اإلماـ قاؿ ، الترمذي للحكيم
 صلى كنبينا عنو يسأؿ يعني - كذلك أمتو مع نبي كل أف - أعلم واهلل - والظاىر

 عليهم الحجة وإقامة السؤاؿ بعد القبور في يعذبوف وأنهم - أمتو مع وسلم عليو اهلل
 . الحجة وإقامة السؤاؿ بعد اآلخرة في يعذبوف كما

 الرسل كانت األمة ىذه قبل األمم أف السؤاؿ عدـ على الترمذي الحكيم واستدؿ
 بعث فلما قاؿ.  بالعذاب وعوجلوا واعتزلوىم الرسل كفت أبوا فإذا بالرسالة تأتيهم

 حتى السيف وأعطى العذاب عنهم أمسك بالرحمة وسلم عليو اهلل صلى محمدا اهلل
 ىنا فمن ، قلبو في اإليماف يرسخ ثم السيف، لمهابة دخل من اإلسبلـ دين في يدخل
 فلما ستر في المؤمنين بين وكانوا اإليماف ويعلنوف بالكفر يسروف فكانوا النفاؽ ظهر
 من الخبيث اهلل وليميز بالسؤاؿ أمرىم ليستخرج القبر فتاني لهم اهلل قيض ماتوا

 . الطيب
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 ذكره ما منها الزاخرة البحور في بعضها على نبهت أوجو عدة من مقاؿ قالو وفيما
 دين بدؿ لمن الصحيح الجواب كتابو في روحو اهلل روح تيمية ابن اإلسبلـ شيخ

 مكذبي تعالى يهلك لم التوراة نزوؿ بعد أنو العلم أىل عند المعروؼ أف المسيح
 بل وغيرىم لوط وقـو وثمود وعاد نوح قـو أىلك كما يعمهم سماوي بعذاب األمم

 ، الجبابرة بقتاؿ موسى لساف على إسرائيل بني أمر كما الكفار بجهاد المؤمنين أمر
 اهلل صلوات األنبياء من وغيرىم وسليماف داود وكذا مشهور، للكفار يوشع وقوؿ

 . أجمعين عليهم وسبلمو
 ?.الفتاناف يأتيهم الىل بعض الناس  :الرابعة مسألةال

 رباط: ) يقوؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سمعت قاؿ عنو اهلل رضي سلماف عن
 يعملو كاف الذي عملو عليو جرى مات وإف وقيامو شهر صياـ من خير وليلة يـو

  .ٔ(الفتاف وأمن رزقو عليو وأجري
 كل: ) قاؿ أنو وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن عنو اهلل رضي عبيد بن فضالة عنو 

 إلى عملو لو ينمى فإنو ، اهلل سبيل في مرابطا مات الذي إال ، عملو على يختم ميت
 .ٕ(القبر فتنة من ويأمن ، القيامة يـو

                                                           

 (.ٖٜٔٔ) مسلم أخرجو ٔ
 ،(ٜٜٖٕٚ رقم ،ٕٓ/ ٙ) وأحمد ،(٘ٚٔ رقم ،ٕٗٔ/ ٔ) الجهاد فى المبارؾ ابن أخرجو ٕ

/ ٛٔ) والطبرانى ،(ٕٗٙٗ رقم ،ٗٛٗ/ ٓٔ) حباف وابن ،(ٕٔٙٔ رقم ،٘ٙٔ/ ٗ) والترمذى
/ ٔ) والقضاعى ،(ٜٖٙ رقم ،ٖٙٔ/ ٕ) الكبير الزىد كتاب فى والبيهقى ،(ٜٚٚ رقم ،ٜٖٓ
 حسن: الترمذي عنو قاؿ والحديث( ٜٕٙٙ رقم ،ٕٙٓ/ ٗ) والديلمى ،(ٗٛٔ رقم ،ٓٗٔ

 ،(ٕٗٔص) االقتراح في العيد دقيق وابن ،(ٖٔٔ/ٗ)عارضةال في العربي ابن وصححو صحيح،
 ثابت،(: ٖ٘ٙ/ ٓٔ) الفتاوى مجموع في اإلسبلـ شيخ وقاؿ ،(ٕٔٗ/ٕٔ) فتحال في والحافظ
 مما المسند الصحيح في مقبل الشيخ وصححو ،(ٜٗ٘) الصحيحة في األلباني العبلمة وصححو

 .صحيح إسناده: المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط وقاؿ ،(ٚٙٓٔ) الصحيحين في ليس
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 عملو وجرياف ، للمرابط ظاىرة فضيلة ىذه(: " ٔٙ/ٖٔ) مسلم شرحفي  النووي قاؿ
 مسلم غير في صريحا جاء وقد ، أحد فيها يشاركو ال بو مختصة فضيلة موتو بعد عليو
 ( .القيامة يـو إلى عملو لو ينمى فإنو المرابط اال عملو على يختم ميت كل: )

 الشهداء في تعالى اهلل لقوؿ موافق"  رزقو عليو وأجرى: "  وسلم عليو اهلل صلى قولو
 ثمار من تأكل الشهداء أرواح أف السابقة واألحاديث ،( يرزقوف ربهم عند أحياء: )

 . الجنة
 بفتح أمن أحدىما:  بوجهين( أمن) ضبطوا"  الفتاف أمن: "  وسلم عليو اهلل صلى قولو

 . وبواو الهمزة بضم( أومن: ) والثاني ، واو غير من الميم وكسر الهمزة
 ورواية:  قاؿ ، فاتن جمع ، الفاء بضم األكثرين رواية:  القاضي فقاؿ"  الفتاف"  وقولو

 . انتهى( " القبر فتاني من أومن) سننو في داود أبى رواية وفي ، بالفتح الطبري
 مات من حق في الوعد ىذا ومعنى(: " ٜ/ٔ) الكبير السير شرحفي  السرخسي قاؿو 

 قبره في فيجازى بعملو، المسلمين يؤمن كاف حياتو في أنو - أعلم واهلل - مرابطا
 .منو يخاؼ مما باألمن

 بدفع يجازى ، الدين إلعزاز والوحشة الخوؼ أرض في المقاـ حياتو في اختار لما أو
 . انتهى"  القبر في عنو والوحشة الخوؼ

 أي ، ونكير منكر:  فتانيو:  أي( القبر فتاف من(: )ٗٗ/٘) فيضفي ال المناوي وقاؿ
 .انتهى"  إيمانو صحة على شاىدا مرابطا بموتو يكتفى بل ، يختبرانو وال يأتيانو، ال

 وسلم عليو اهلل صلى - النبي أصحاب من رجل عن سعد، بن راشد عنوفي الحديث 
: قاؿ الشهيد? إال قبورىم في يفتنوف المؤمنين باؿ ما اهلل، رسوؿ يا: قاؿ رجبل أف)  -

 .ٔ(فتنة راسو على السيوؼ ببارقة كفى

                                                           

 الجهاد في عاصم أبي وابن ،(ٜٕٔٔ) الكبرى وفي ،(ٜٜ/ ٗ) الصغرى في النسائي أخرجو ٔ
 النبي أصحاب من رجل حديث من( ٔ/٘ٙٔ/ ٕ) الحديث في السرقسطي والقاسم ،(ٖٕٓ)

 وصححو ،(ٖٗٚ/ ٘) واإليهاـ الوىم بياف في القطاف ابن حسنو والحديث وسلم، عليو اهلل صلى
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 من ما قاؿ ) وسلم عليو اهلل صلىرضي اهلل عنهما عن النبي  عمرو بن اهلل عبد عنو 
 .ٔ( القبر فتنة اهلل وقاه إال الجمعة، ليلة أي الجمعة، يـو يموت مسلم

 الذين يعني - الباب ىذا أف اهلل رحمك اعلم(: ٖٕٗص) التذكرة في القرطبي قاؿ
 بل -القبر فتنة عمـو يعني - األبواب من تقدـ ما يعارض ال - القبر فتنة يأمنوف

 تلك ويقاسي السؤاؿ عليو يجري ممن فيو يفتن وال قبره في يسأؿ من ويبين يخصها،
 التسليم فيو وإنما فيو، للنظر مجاؿ وال للقياس، مدخل فيو ليس كلو وىذا األىواؿ،
 إلى وأصحابو آلو وعلى وسلم عليو اهلل صلى للعباد المرسل الصادؽ لقوؿ واالنقياد

 على السيوؼ ببارقة كفى: ) الشهيد في وسلم عليو اهلل صلى قولو.... و التناد يـو
 الزحفاف التقى إذا كاف ، نفاؽ المقتولين ىؤالء في كاف لو أنو:  معناه ،( فتنة رأسو

 شأف ومن ، ذلك عند والروغاف الفرار المنافق شأف من ألف ؛ فروا:  السيوؼ وبرقت
 ، كلمتو إلعبلء لو والتعصب ، اهلل حمية وىيجاف ، نفسا هلل والتسليم البذؿ المؤمن

 عليو يعاد فلماذا ، والقتل للحرب برز حيث ضميره، في ما صدؽ أظهر قد فهذا
 .انتهى"  الترمذي الحكيم قالو ? القبر في السؤاؿ
:  الراغب قاؿ.  بلمعانها:  أي( السيوؼ ببارقة(: )ٙ/٘)قي الفيض  المناويوقاؿ 
 وال ، قبره في يفتن فبل(: فتنة) الشهيد:  يعني( رأسو على) السيف لمعاف:  البارقة
 سبيلو في هلل نفسو ربط فلما ، الجمعين التقاء عند لفر نفاؽ فيو كاف لو إذ يسأؿ،

 الرباط أخبار لكن ، المعركة بشهيد ذلك اختصاص وظاىره ،ضميره في ما صدؽ ظهر
 .انتهى"  بالتعميم تؤذف

                                                                                                                                                  

 راشد(: ٜٗ٘/ ٙ) طبعتو في مشهور الشيخ وقاؿ ،(ٖٛٗٗ) الجامع صحيح في األلباني العبلمة
 من أحد من ىذا سمع فهل المائة، بعد مات وقد اإلرساؿ، كثير إنو إال ثقة، ىذا سعد بن

 .رجالو ثقة مع نظر سنده ففي محتمل األمر الصحابة?

 من( ٙٗٙٙ - ٕٛ٘ٙ) أحمد أخرجو(: ٖ٘قاؿ العبلمة األلباني في أحكاـ الجنائز )ص ٔ
 عبد بن وجابر أنس عن شواىد ولو الوجهين، أحد من والترمذي عمرو، بن اهلل عبد عن طريقين

 .صحيح أو حسن طرقو بمجموع فالحديث وغيرىما، اهلل،
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 الناس بعض أف األخبار صحيح في ورد: (ٕٔ/ ٕ) البهية األنوار لوامعوقاؿ صاحب 
 مضاؼ - أنحاء ثبلثة على وذلك الفتاناف يأتيهم وال القبر فتنة تنالهم ال الموتى من
 لقي ومن كالشهداء زماف إلى ومضاؼ بالميت نزؿ ابتبلء حاؿ إلى ومضاؼ عمل إلى

 من تبارؾ سورة» أف وروي اهلل، سبيل في والمرابطين يغلب أو يقتل حتى فصبر العدو
 كفي الجمعة ليلة أو الجمعة يـو مات ومن» ،«القبر فتنة من عصم ليلة كل قرأىا
 الجن وأما. والسبلـ الصبلة عليهم واألنبياء المبلئكة يسأؿ ال وممن...  «القبر فتنة

 وغيرىم علماؤنا عليو نص كما الجملة في مكلفوف ألنهم ويسألوف تعمهم فاألدلة
  ا.ىػ  التوفيق وباهلل
 في قتلوا الذين الشهداء وأما(:" ٚٚٗ/ ٛ) فتاواه مجموع في العثيمين العبلمة وقاؿ
 اهلل إف: )تعالى اهلل قاؿ. بجهادىم إيمانهم صدؽ لظهور يسألوف؛ ال فإنهم اهلل سبيل

 فيقتلوف اهلل سبيل في يقاتلوف الجنة لهم بأف وأموالهم أنفسهم المؤمنين من اشترى
 أحياء بل أمواتا اهلل سبيل في قتلوا الذين تحسبن وال: )وقاؿ ،ٔٔٔ/التوبة( ويقتلوف

 ببارقة كفى: )وسلم عليو اهلل صلى النبي وقاؿ. ٜٙٔ/عمراف آؿ( يرزقوف ربهم عند
 فهذا صدقو؛ لظهور الفتاف؛ أمن مات إذا المرابط كاف وإذا ،(فتنة رأسو على السيوؼ

 إعبلء اهلل؛ لعدو رقبتو وعرض بذؿ ألنو منو؛ أولى أو مثلو المعركة في قتل الذي
 .انتهى"  إيمانو صدؽ على األدلة أكبر من وىذا لدينو، وانتصارا اهلل، لكلمة

 ،( ٕٙٗ-٘ٔٗ/ص" )اآلخرة وأمور الموتى ألحواؿ التذكرة" في القرطبي جمع وقد
 عذاب من المنجية األسباب( ٕٛ-ٜٚص) الروح كتابو في القيم ابن العبلمة وكذلك

 ىذين إلى فليرجع فيها والتوسع عليها االطبلع أراد فمن ، بالتفصيل القبر وفتنة القبر
 . ونظر توقف ذكراه ما بعض في كاف وإف ، الكتابين

 بن محمدالمجدد  إلماـا فصلهاالتي يسألها منكر ونكير  الثبلثة( ىذه األسئلة تنبيو)
 ونبيو ربو، العبد معرفة: ىي الثبلثة واألصوؿ، الثبلثة األصوؿ كتاب في الوىاب عبد

 .الثبلثة األصوؿ كتابو  في بيناً  تفصيبلً  الشيخ ففصلها ودينو
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 . قبورىم? في األطفاؿ يمتحن ىل :الخامسة مسألةال
 :قولين على ذلك في العلم أىل اختلف
 بعض قوؿ وىو العقبلء، الكبار من كغيرىم قبورىم في يسألوف األطفاؿ أف األوؿ

 كما تيمية ابن اإلسبلـ شيخ أيضا واختاره القرطبي، واختاره الحنابلة، وبعض المالكية
 (.ٕٙٔ/ ٕ) الفروع في عنو نقلو
 عذاب يقيهم أف اهلل وسؤاؿ لهم، والدعاء عليهم، الصبلة تشرع األطفاؿ ألف قالوا
 على صلى وسلم عليو اهلل صلى النبي أف عن اهلل رضي أنس عن روي لما وفتنتو، القبر
 رواه( الصبي ىذا لنجا القبر ضمة من أحد نجا كاف لو: )فقاؿ صبية، أو صبي

 الحافظ وقاؿ منكر،(: ٕٖٚ/ ٔ) الميزاف في الذىبي عنو وقاؿ األوسط، في الطبراني
 الخيرة إتحاؼ في البوصيري وقاؿ صحيح، إسناده(: ٖٖٙ/ ٗ) العالية المطالب في

 (.ٖٚٓ٘) الجامع صحيح في األلباني وصححو ثقات، رجالو(: ٜٜ٘ٔ)
 أبي عن عازب، بن البراء عن أنس، بن اهلل عبد بن ثمامة عن سلمة، بن حماد وعن

: وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ دفن، صبيا أف: عنهم اهلل رضي األنصاري أيوب
 وصححو الكبير، في الطبراني رواه( الصبي ىذا ألفلت القبر ضمة من أحد أفلت لو)

 (.ٕٗٙٔ) رقم( ٜ٘ٔ/ ٘) الصحيحة في األلباني
 يعمل لم صبي على ىريرة أبي وراء صليت: )قاؿ أنو المسيب بن سعيد عن وروي
( ٕٜٔ/ ٕ) مالك رواه( القبر عذاب من أعذه اللهم: )يقوؿ فسمعتو قط، خطيئة

 (.ٖٖ٘/ ٖ) الرزاؽ وعبد ،(ٜ/ ٗ) والبيهقي ،(ٓٛٗ) برقم
 عما الجواب ويلهموف منزلتهم بذلك ليعرفوا عقولهم لهم يكمل واهلل: ىؤالء قاؿ

 في فكذلك اآلخرة، في يمتحنوف أنهم الكثيرة األحاديث دلت وقد عنو، يسألوف
 .االمتحانين بين فرؽ فبل القبر،
 الفروع في مفلح ابن قاؿ والحنابلة، المالكية وبعض الشافعية، قوؿ وىو آخروف وقاؿ

 عقلوا الذين بالكبار خاص السؤاؿ بل: عقيل وابن القاضي، قوؿ وىو( ٕٙٔ/ ٕ)
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 فبل الصغار أما ال? أـ النبي ىذا أطاعوا ىل يسألوف الذين فهم والرسل الرساالت
 ال إذ ذلك? عن يسألوف فكيف الرسوؿ، معرفة من يتمكنوا لم ألنهم لسؤالهم معنى
 ويأمرىم رسوال لهم يرسل فاهلل اآلخرة، في السؤاؿ بخبلؼ السؤاؿ، ىذا في فائدة
 فهذا النار، أدخلو عصاه ومن نجا، منهم أطاعو فمن معهم، وعقولهم أمره، بطاع

 .الملكين كسؤاؿ مضى عما سؤاؿ أنو ال الوقت ذلك في أمر عن السؤاؿ
 بو يراد بل فعلو، فعل على للطفل العقوبة بو يراد ال فهذا لو الدعاء من ورد ما وأما

 قوؿ مثل لو، عقوبة يكن لم وإف منو، ويتألم فيتوجع للميت يحصل الذي األلم
 .ومسلم البخاري رواه( العذاب من قطعة السفر": ) الرسوؿ

، اآلالـ، من القبر في أف والريب(: ٖٛٙص) الروح في القيم ابن قاؿ  والهمـو
 يسأؿ أف عليو للمصلي فيشرع بو، فيتألم الطفل، إلى أثره يسري قد ما والحسرات

 .العذاب ذلك يقيو أف لو تعالى اهلل
 ?القبر في الناس بها سأؿسي التي اللغة ىي ما :السادسة مسألةال

 :أقواؿ ثبلثة المسألة ىذه في
 .السريانية باللغة يسأؿ أنو: األوؿ القوؿ

 أحواؿ في الصدور شرح" رسالتو في السيوطي تلميذه عنو نقلو كما - البلقيني قالو
 .عليو االعتماد يمكن دليل أي لو يذكر ولم -" والقبور الموتى
 .العربية باللغة يسأؿ: الثاني القوؿ

 األحاديث بظواىر لو االستدالؿ ويمكن: اهلل رحمو حجر ابن الحافظ عليو نص
 على كونها من مانع وال العربية، باللغة البرزخ في يكوف ما تصف جاءت فقد الواردة،

 .بها والجواب اللغة ىذه فهم قبره في يفتن من جميع اهلل ويلهم الحقيقة،
 وأما(: " ٕٕٔ/ص" )السماع المتباينة باألربعين اإلمتاع" في حجر ابن الحافظ قاؿ

 ما: )لو يقوالف أنهما فيو ألف بالعربي؛ أنو الصحيح الحديث فظاىر الملكين سؤاؿ
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 أحد كل خطاب يكوف أف ذلك مع ويحتمل الحديث، آخر إلى( الرجل بهذا علمك
 .انتهى"  بلسانو
 .كبلمو في سبق كما احتماال حجر ابن ذكره، يفهمها بلغة يسأؿ: الثالث القوؿ
 .جميعا اهلل رحمهم العثيمين والعبلمة الدائمة، اللجنة اختيار وىو
 ملكاف جاءه ودفن اإلنساف مات إذا(: " ٓ٘ٗ/ ٖ" )الدائمة اللجنة فتاوى" في جاء

  .انتهى"  يفهمها بلغة ودينو ونبيو ربو عن وسأاله
: العلماء بعض قاؿ(:" ٖ٘ٗ/ص) السفارينية العقيدة شرح في العثيمين العبلمة وقاؿ
 ىذا أف - أعلم واهلل - والظاىر النصارى، لغة السريانية! اهلل سبحاف بالسريانية، يسأؿ
 لكل القبر في السؤاؿ لغة لغتنا ويقولوا يفتخروا أف ألجل النصارى؛ من مأخوذ القوؿ
 .ميت

 غير من كاف إف العربية، فباللغة العرب من كاف إف: يفهم بما يسأؿ أنو يظهر والذي
 .انتهى"  فبلغتو العرب

 ويكفيو ودنياه، دينو أمر في للسائل فيو منفعة ال مما التفاصيل ىذه بمثل واالشتغاؿ
 وأف بطاعتو، للعمل يوفقو أف اهلل يسأؿ وأف قبره، في يسأؿ أنو يؤمن أف ذلك من

 .السؤاؿ عند ويثبتو الجواب، يلهمو
 بماذا(:" ٖٓٓ/ ٗ" )الفتاوى مجموع في كما تيمية ابن اإلسبلـ شيخ سئل وقد

 أف صح وىل العرب? بلساف تعالى اهلل يخاطبهم وىل البعث? يـو الناس يخاطب
 العربية? الجنة أىل لساف وأف،  الفارسية النار أىل لساف

 خطاب يسمعوف لغة بأي وال،  يومئذ الناس يتكلم لغة بأي يعلم ال: اهلل رحمو فأجاب
 الصبلة عليو رسولو وال،  ذلك من بشيء يخبرنا لم تعالى اهلل ألف وعبل؛ جل الرب

 األبدي النعيم أىل لغة العربية أف وال الجهنميين، لغة الفارسية أف يصح ولم والسبلـ،
 ذلك؛ عن يكفوف كلهم بل عنهم، اهلل رضي الصحابة بين ذلك في نزاعا نعلم وال، 
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 بين خبلؼ ذلك في حدث ولكن، ..  القوؿ فضوؿ من ىذا مثل في الكبلـ ألف
 .المتأخرين

،  بالفارسية يجيبوف فإنهم،  النار أىل إال: آخروف وقاؿ. بالعربية يتخاطبوف: ناس فقاؿ
 وعنها،  آدـ لغة ألنها بالسريانية؛ يتخاطبوف: آخروف وقاؿ. النار في لغتهم وىي

 .بالعربية يتكلموف فإنهم،  الجنة أىل إال: آخروف وقاؿ. اللغات تفرعت
 عارية دعاوى ىي بل،  نقل وال عقل طريق من ال،  ألربابها حجة ال األقواؿ ىذه وكل
  .انتهى"  وأحكم أعلم وتعالى سبحانو واهلل،  األدلة عن

 .دفنو بعد الميت تلقينحكم  :السابعة مسألةال
 في وىورضي اهلل عنو  أمامة أبي على دخلت  قاؿ األزدي سعيد بن جابر عنيروى 
 اهلل صلى - اهلل رسوؿ أمر كما بي فاصنعوا مت أنا إذا)  سعيد أبا يا:  لي فقاؿ النزع
 فليقم فدفنتموه منكم الرجل مات إذا:  قاؿ فإنو بموتانا يصنع أف - وسلم عليو

 ابن فبلف يا فليقل قاعداً  يستوي فإنو!  فبلنة ابن فبلف يا:  فليقل رأسو عند أحدكم
 الدنيا دار من عليو خرجت ما اذكر:  فليقل اهلل رحمك أرشدني سيقوؿ فإنو فبلنة

 ال آتية الساعة وأف ورسولو عبده محمداً  وأف لو شريك ال وحده اهلل إلو ال أف شهادة
 بيد منهما واحد كل يأخذ ونكيراً  منكراً  فإف القبور في من يبعث اهلل وأف فيها ريب

 .ٔ( دونو حجيجهما اهلل فيكوف ? حجتو لقن رجل عند نصنع ما:  لو ويقوؿ صاحبو
                                                           

 عساكر وابن ،(ٕ/٘٘) الفوائد في الخلعيو  ،(ٜٜٚٚ رقم ، ٜٕٗ/ٛ) الطبرانى أخرجو ٔ
(، ٚٛٔ/ٖوضعفو الضياء في السنن واألحكاـ ) منكر،: عدي ابنُ  عنو قاؿ الحديثو  (ٖٚ/ٕٗ)

 النووي وضّعفو بالقائم، إسناُدهُ  ليس:  للنووي( ٗٚٔ ص)  األذكار في كما - الصبلح ابنُ  وقاؿ
 الفتاوى مجموع في تيمية ابن وقاؿ ،(ٗ٘ص)  الفتاوى وفي ،(ٖٗٓ/٘) المجموع في

 في وقاؿ ، يصح ال: المودود تحفة في القيم ابن وقاؿ بصحتو، يحكم ال مما وىو(: ٜٕٙ/ٕٗ)
 وىذا(: ٖٜٕ/ٖٔ) داود أبي سنن تهذيب في وقاؿ رفعو، يصح ال(: ٖٕ٘/ٔ) المعاد زاد

 الهيثمى قاؿ، و (ٕٓٗ/ٗ) اإلحياء تخريج في العراقي الحافظ ضعفوو  ضعفو، على متفق الحديث
 وفي ،(ٖٙ٘/ٓٔ) الفتح في الحافظقاؿ و ، جماعة أعرفو لم من فيو(: ٕٖٗ/ٕ) في المجمع
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 بدعة وىو شيء التلقين في يصح لم: (ٕٚٗصفي فتاواه ) السبلـ عبد بن العز قاؿ
 موتو دنا من على محموؿ(  اهلل إال إلو ال موتاكم لقنوا:) وسلم عليو اهلل صلى وقولو
 ا.ىػ حياتو من ويئس
 فيو أجد فلم الدفن بعد التلقين فأما: (ٖٚٚ/ٕ) المغنيفي  المقدسي قدامة ابن وقاؿ

:  اهلل عبد ألبي قلت قاؿ األثـر رواه ما سوى قوالً  لؤلئمة فيو أعلم وال شيئاً  أحمد عن
 ما اذكر فبلف ابن فبلف يا:  ويقوؿ الرجل يقف ، الميت دفن إذا يصنعوف الذي فهذا

 ? اهلل إال إلو ال أف شهادة عليو فارقت
 فقاؿ إنساف جاء المغيرة أبو مات حين الشاـ أىل إال ىذا فعل أحداً  رأيت ما:  فقاؿ
 أنهم أشياخهم عن مريم أبي بن بكر أبي عن فيو يروي المغيرة أبو وكاف:  قاؿ.  ذلك
 ا.ىػ يفعلونو كانوا

 قبره في الميت تلقين عن (:ٜٕٙ/ٕٗكما في مجموع فتاواه )وسئل شيخ اإلسبلـ  
 عن أو وسلم عليو اهلل صلى النبي عن حديث فيو صح ىل دفنو من الفراغ بعد

 .? ال أـ ? فعلو يجوز شيء فيو يكن لم إذا وىل ? صحابتو
 كأبي بو أمروا أنهم:  الصحابة من طائفة عن نقل قد المذكور التلقين ىذا فأجاب:

 ال مما لكنو وسلم عليو اهلل صلى النبي عن حديث فيو وروي.  وغيره الباىلي أمامة
 وغيره أحمد اإلماـ قاؿ فلهذا ذلك يفعل الصحابة من كثير يكن ولم ؛ بصحتو يحكم

 من طائفة واستحبو ، بو يأمروا ولم فيو فرخصوا بو بأس ال التلقين ىذا إف:  العلماء من
 والذي، وغيرىم مالك أصحاب من العلماء من طائفة وكرىو وأحمد الشافعي أصحاب

 أصحابو من الرجل قبر على يقـو كاف أنو وسلم عليو اهلل صلى النبي عن}  السنن في

                                                                                                                                                  

 الدرر في والسيوطي ،(ٜ٘ص)  المنثورة الآللئ في الزركشيصعفو و  ، جدِّا ضعيف: األفكار نتائج
 أئمة كبلـ من ويتحصل: وقاؿ ،(ٗٔٔ/ٕ) السبلـ سبل في والصنعاني ،(ٕ٘ص)  المنتثرة
 اإلرواء في األلباني وضعفو يفعلو، من بكثرة يغتر وال بدعة، بو والعمل ضعيفٌ  حديث أنو التحقيق

 .منكر(: ٜٜ٘) الضعيفة في، وقاؿ (ٕٕٓ/ٖ)
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 النبي أف الصحيحين في ثبت وقد{  يسأؿ اآلف فإنو التثبيت لو سلوا:  ويقوؿ دفن إذا
 سنة المحتضر فتلقين{ .  اهلل إال إلو ال أمواتكم لقنوا: }  قاؿ وسلم عليو اهلل صلى
:  قيل فلهذا ؛ لو بالدعاء يؤمر وأنو ويمتحن يسأؿ المقبور أف ثبت وقد.  بها مأمور

 اهلل صلى النبي عن الصحيح في ثبت كما.  النداء يسمع الميت فإف ينفعو التلقين إف
 لما بأسمع أنتم ما: }  قاؿ وأنو{  نعالهم قرع ليسمع إنو: }  قاؿ أنو وسلم عليو
 الرجل بقبر يمر رجل من ما: }  فقاؿ.  الموتى على بالسبلـ أمرنا وأنو{  منهم أقوؿ
 أعلم واهلل{  السبلـ عليو يرد حتى روحو اهلل رد إال عليو فيسلم الدنيا في يعرفو كاف
 ا.ىػ

 - اهلل رسوؿ أي - يجلس يكن ولم: (ٕٕ٘/ٔ) المعاد زادفي  القيم ابن إلماـا وقاؿ
 ا.ىػ اليـو الناس يفعلو كما الميت يلقن وال القبر عند يقرأ وسلم عليو اهلل صلى
 الموت بعد والتلقين: (ٕٛٙ/ٛ) المعبود عوففي  آبادي العظيم الحق شمس وقاؿ

 ا.ىػ  حادث أنو كثير جـز قد
 تعطوني أف أود :(ٕٓٔٔ/ٕ) الدرب على نور فتاوىوسئل العبلمة ابن باز كما في 

 بدعة? أو صحيحة ىي ىل القبر في نزولو عند الميت تلقين عن فكرة
 ما اذكر فبلف يا:  لو يقاؿ أف وىو ، العلماء فيو اختلف التلقين" هلل الحمد فأجاب:
 ، آخره إلى...  اهلل رسوؿ محمدا وأف اهلل إال إلو ال أف شهادة الدنيا من بو خرجت

 . صحيحة غير ولكنها الشاـ أىل عن اآلثار بعض في وجاء
 شهادة الدنيا من بو خرجت ما اذكر فبلف يا:  يقاؿ فبل ، بدعة التلقين أف:  والصواب

 وبمحمد دينا وباإلسبلـ ربا باهلل رضيت وأنك اهلل رسوؿ محمدا وأف اهلل إال إلو ال أف
 . إماما وبالقرآف ، رسوال

 . الدليل لعدـ المعتمد ىو ىذا ، تركو ينبغي والذي ، عليو يعتمد أصل لو ليس ىذا
 لو والدعاء عليو الوقوؼ يستحب الميت دفن من الناس فرغ إذا يستحب ولكن

 عليو يوقف الميت دفن من الناس فرغ فإذا ، المشروع ىو ىذا ، والثبات بالمغفرة
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 الميت دفن من فرغ إذا وسلم عليو اهلل صلى النبي وكاف ، والثبات بالمغفرة لو ويدعى
 ىذه ،( يسأؿ اآلف فإنو بالتثبيت لو وسلوا.  ألخيكم استغفروا: ) وقاؿ عليو وقف
 . انتهى" السنة

 الشيخ فضيلة (:ٛٔ/ٜوسئل العبلمة األلباني كما في موسوعة العبلمة األلباني )
 قبره? بعد للشهادة الميت تلقين حكم ما! اهلل حفظكم
 يصح ال حديث عمدتو اإلسبلمية الببلد بعض في يفعل الذي التلقين ىذا فأجاب:

 من أصحابو من - وسلم وآلو عليو اهلل صلى - النبي َدَفنَ  وكم الوجوه، من بوجو
 كاف ولو السبلـ عليو فعلو من واحد حديث في وال عنو ينقل ولم وغيرىم الشهداء

 جاءاؾ إذا: التلقين ىذا يلقنو السبلـ عليو أخذ الميت دفن أف بعد أنو ضعيفاً  حديثاً 
 مطلقاً  السبلـ عليو فعلو من يرد لم ىذا آخره، إلى اهلل ربي: فقل ربك من فسأالؾ

 الطبراني معجم في أشك أنا اآلف ثوباف أو أمامة أبي حديث من حديث في جاء وإنما
 .محلو في مذكور ضعف إسناده وفي الكبير
...  عليو يكن لم السبلـ عليو الرسوؿ عمل ألف سنًة؛ اتخاذه يجوز ال التلقين فهذا
 غير التلقين بهذا يهتموف كما اىتمامهم يأخذ ال المشروع التلقين أف عجب ومن

 طريق ما غير من الصحيح الحديث بو جاء ما: المشروع بالتقلين أعني المشروع،
 موتاكم، لقنوا «اهلل إال إلو ال: موتاكم لقنوا»: والسبلـ الصبلة عليو قولو وىو أال واحد

 ألف الحياة؛ قيد في يزالوف ال وىم الموت على وأشرفوا الموت حضرىم الذين: أي
 تبارؾ اهلل إف»: قاؿ أنو عنو ثبت السبلـ عليو الرسوؿ ألف ينفعهم؛ قد التلقين ىذا

 أنو درجة إلى واسعاً  وجل عز اهلل فضل كاف فإذا «يغرغر لم ما عبده توبة يقبل وتعالى
 أف ويرجى يؤمل فحينئذٍ  الحلقـو إلى الروح تصل أف قبل عبده أو عباده توبة يقبل

 فيكوف األمر ولهذا القوؿ لهذا يستجيب أف اهلل، إال إلو ال: قل: لو قيل إذا المحتضر
 فهذا خاتمتو، بحسن لو بشرى ذلك ويكوف اهلل، إال إلو ال أف شهادة قولو آخر

 أما اهلل، إال إلو ال الموت حضرىم الذين: أي «موتاكم لقنوا»..  المشروع، ىو التلقين
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 فصالح صالحاً  إف أجلو انتهى ألنو شيئًا؛ يفيده فبل قبره في وضع الذي الميت تلقين
 نوعاً  يشبو التلقين ىذا: أقوؿ أنا بل المبتدع، التلقين ىذا يفيده وال فطالح طالحاً  وإف
 أحدىم إذا المدارس، في الطلبة وىم الزماف ىذا في الناس بين معروؼ التلقين من
 يتلقنو؛ أف ينبغي ال ما تلقن ألنو لسقوطو؛ سبباً  يكوف قد االمتحاف أثناء في جاره لقن
 أف أما ونصبو، وتعبو بجهده إليو يصل أف عليو ينبغي كاف لقنو قد كاف الذي ىذا ألنو

 قبره في دفن الذي الميت ىذا كذلك يستفيد، ال فسوؼ غيره جهود من يستفيد
 .مطلقاً  شيئاً  يفيده ال فتلقينو

 .والسبلـ الصبلة عليو قاؿ كما أو «اهلل إال إلو ال: قاؿ ما آخر وكاف مات من»
 ىذا قولهم زعمي وفي يقولوف، العلماء بعض ىناؾ: المحتضر تلقين المناسبة بهذه
 للملقن ينبغي ال: يقولوف العقل، في وال بل الشرع في لها أصل ال التي الفلسفة يشبو
 إلو ال: ويقوؿ اهلل يذكر ىو وإنما اهلل، إال إلو ال قل: لو يقوؿ أف الموت حضره لمن
 الساعة تلك في غفلتو من يتنبو لعلو للمحتضر تسميعاً  اهلل إال إلو ال..  اهلل إال

 إلو ببل يأمره أف ينبغي ال أنو البعض، ىذا يقوؿ لماذا اهلل، إال إلو ال: ويقوؿ الخطيرة
 ىكذا باهلل، والعياذ كفر على الموت أمره عاقبة فيكوف األمر يرفض أف خشية اهلل? إال

 .زعموا
 لقنوا»: السبلـ عليو قولو أف يبين ما الصحيحة السنة في جاء قد: أقوؿ لكني

 في ىذا جاء اهلل، إال إلو ال: يقوؿ بأف المحتضر أمر يعني إنما «اهلل إال إلو ال: موتاكم
 وآلو عليو اهلل صلى - النبي يخدـ كاف اليهود من غبلـ مرض حينما البخاري صحيح

 فقاؿ الموت، حضرة في فوجده - وسلم وآلو عليو اهلل صلى - النبي فعاده ،- وسلم
 .التلقين ىو ىذا «اهلل إال إلو ال: قل»: والسبلـ الصبلة عليو لو

 - وسلم وآلو عليو اهلل صلى - النبي أقواؿ أف: وىي فائدة نأخذ أف ينبغي وبهذا
 لقنوا» الفعلية، بالسنة تبين القولية فالسنة والسبلـ الصبلة عليو بأفعالو تفسيرىا يجب

 إال إلو ال: المحتضر حضرة في يقوؿ أنو آنفاً  سمعتم كما قيل «اهلل إال إلو ال موتاكم
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 المقصود أف مبينة الفعلية السنة فجاءت اهلل، إال إلو ال: قل: بقولو يخاطبو وال اهلل،
 عليو الرسوؿ فعلو ما ىذا اهلل، إال إلو ال: يقوؿ بأف يؤمر أف ىو «موتاكم لقنوا»: من

 اهلل صلى - النبي يخدـ كاف الذي اليهودي الغبلـ ىذا عاد حينما والسبلـ الصبلة
 ىو والسبلـ الصبلة عليو الرسوؿ ولكن يهودي، ابن يهودي وىو - وسلم وآلو عليو
 الصبلة عليو ولكنو عاده، فقد يهودياً  الغبلـ ىذا كاف ولو خلقاً  الناس أكـر من

 يا »«: لو وقاؿ فرصة فاغتنمها والدين العلم الناس ليبلغ فرصة كل يهتبل والسبلـ
 كأنو أبيو إلى الغبلـ فنظر اليهودي والده الغبلـ رأس وعلى «اهلل إال إلو ال: قل! غبلـ
 إلو ال: قل: لي يقوؿ والسبلـ الصبلة عليو محمداً  تسمع ىاأنت..  رأيك ما لو يقوؿ

{ َأبْػَناَءُىمْ  يَػْعرُِفوفَ  َكَما يَػْعرُِفونَوُ : }تعالى قاؿ كما الكفار شأف وىذا فالخبيث اهلل، إال
 اآلية في أيضاً  قاؿ كما ولكن حق الرسوؿ دعوة أف يعرؼ ىو( ٙٗٔ:البقرة)

َها ِبَها َوَجَحُدوا: }األخرى َقَنتػْ  في ابنو اليهودي رأى لما( ٗٔ:النمل{ )َأنْػُفُسُهمْ  َواْستَػيػْ
 البن يقوؿ القاسم أبا القاسم، أبا أطع: لو قاؿ ذلك بعد لو حياة ال وأنو الموت طريق

 رأى لما ولكن اهلل، إال إلو ببل يكفر الوالد واليهودي اهلل، إال إلو ال: قل اليهودي،
 ىو أما القاسم، أبا أطع: لو قاؿ يهودياً  مات إذا لو نجاة وال الموت طريق في أنو ولده
 .وضبلالً  وكفراً  عناداً  القاسم ألبي عاصياً  يزاؿ فبل

 الصبلة عليو فقاؿ روحو، وخرجت اهلل، إال إلو ال أف أشهد: الغبلـ قاؿ الشاىد،
 يقاؿ أف المشروع التلقين ىو فهذا «النار من بي نجاه الذي هلل الحمد»: والسبلـ

 دفنو عند سواء شيئاً  يفيده فبل قبره في وىو تلقينو أما اهلل، إال إلو ال: قل: للمحتضر
 ألنو استجاب؛ لما سمع ولو يلقن ما يسمع وال لو حراؾ ال ميت وىو دفنو بعد أو

 .طالح وعمل كفر أو صالح، وعمل إيماف من الدنيا في حصلو بما خرج
 الصالح، العلم يرزقنا وأف صحيحاً  فهماً  اإلسبلـ لفهم يوفقنا أف وتعالى تبارؾ اهلل أسأؿ

 ا.ىػ العالمين رب هلل والحمد مجيب، سميع إنو
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 يموت عندما الناس بعض العثيمين كما في لقاءات الباب المفتوح:وسئل العبلمة 
 يا: لو ويقوؿ شقيقو..  أقاربو أحد إليو يعود دفنو من وينتهى قبره في ويوضع الميت

 ما الميت، تلقين ويسمى! نبيك ومحمد دينك واإلسبلـ ربك اهلل إف! فبلف بن فبلف
 ىذا? في رأيكم

 لقن، وإف ضاؿ والضاؿ شيئاً، الحق من يغني ال وأنو بدعة، ىذا أف رأينا فأجاب:
 يعرؼ كاف وإف -باهلل والعياذ- نفاؽ قلبو في كاف من فإف بعث إذا الدجاؿ وىاىو
 من فرغ إذا كاف وسلم عليو اهلل صلى النبي أف: )الثابت لكن يتبعو، سوؼ أخباره

( يسأؿ اآلف فإنو التثبيت لو واسألوا ألخيكم استغفروا: وقاؿ عليو وقف الميت دفن
 ا.ىػ بدعة دفنو بعد الميت فتلقين لقنوه، يقل ولم

 بعد للميت يجوز ال التلقين أف أعرؼ أنا (:ٖٖٛ/ٛوسئل علماء اللجنة الدائمة )
 وقد ، الشافعي بالمذىب واحتجوا عندنا، يجيزونو العلماء من كثير ولكن الموت،
. الشافعية بعض أجازه: وقاؿ ذلك عن سكت حيث للشوكاني األوطار نيل إلى رجعت

 .ذلك في الحل ما أدري وال
 بدعة، بل مشروع، غير أنو الموت بعد التلقين في العلماء قولي من الصحيح فأجابوا:

 أبي عن األودي اهلل عبد بن سعيد عن الكبير في الطبراني رواه وما ضبللة، بدعة وكل
 الثاني الجزء في الهيثمي ذكره (دفنو بعد الميت تلقين في) عنو اهلل رضي أمامة

 ال ىذا وعلى. أىػ. أعرفهم لم جماعة إسناده في: وقاؿ الزوائد، مجمع من والثالث
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بقوؿ مردودة بدعة فهو الميت، تلقين جواز على بو يحتج
 األئمة من إماـ مذىب وليس « رد فهو منو ليس ما ىذا أمرنا في أحدث من »: وسلم

 وما اهلل كتاب في الحجة بل شرعي، حكم إثبات في حجة كالشافعي ونحوىم األربعة
 بعد التلقين في يثبت ولم األمة، إجماع في وسلم عليو اهلل صلى النبي سنة من صح

 .مردودا فكاف ذلك من شيء الموت
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 فمشروع؛ إياىا لقنو من وراء ليقولها( اهلل إال إلو ال: )كلمة الوفاة حضرتو من تلقين أما
 وسلم عليو اهلل صلى النبي ذلك فعل وقد التوحيد، كلمة حياتو في قولو آخر ليكوف

 عبد دين على إنو: قاؿ ما آخر كاف بل لو، يستجب لم لكنو ، طالب أبي عمو مع
 .المطلب

 
 (القبر بعذاب اإليماف في باب)

: وجل عز قاؿ ذلك من وإياؾ اهلل أعاذنا القبر بعذاب يؤمنوف السنة وأىل: محمد قاؿ
بُػُهمْ ): وقاؿ(، َضْنًكا َمِعيَشةً  َلوُ  فَِإفَّ )  (.َعِظيمٍ  َعَذابٍ  ِإَلى يُػَردُّوفَ  ثُمَّ  َمرَّتَػْينِ  َسنُػَعذّْ

 عن مالك، عن أبيو، عن يحيى، بن اهلل عبيد عن مطرؼ بن أحمد وحدثني - ٗٛ
 النبي زوج رضي اهلل عنها عائشة عن الرحمن، عبد بنت عمرة عن سعيد، بن يحيى
 القبر عذاب من اهلل أعاذؾ: لها فقالت تسأؿ جاءتها يهودية أف) وسلم عليو اهلل صلى
 يتعوذوا أف الناس أمر وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف: آخره وفي الحديث وذكر
 .ٔ(القبر عذاب من باهلل
 صليت): يقوؿ المسيب بن سعيد سمعت: قاؿ أنو سعيد بن يحيى عن مالك - ٘ٛ
 عذاب من أعذه اللهم: "يقوؿ سمعتو قط، خطيئة يعمل لم صبي على ىريرة أبي وراء
 .ٕ(القبر
 عن ،عرادة بن اهلل عبد عن يحيى، عن داود، أبي عن علي، عن أبي وحدثني - ٙٛ

 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ الرحمن عبد بن سلمة أبي عن عمرو، بن محمد
 .ٔ(القبر عذاب: َضْنًكا َمِعيَشةً ): وسلم

                                                           

 (.ٖٜٓ(، ومسلم )ٓ٘ٓٔ،  ٜٗٓٔطريق مالك البخاري ) أخرجو من ٔ
(، ٖٛٙٙ/ رقم ٖ، وعبد الرزاؽ في المصنف )(ٛٔ، رقم  ٜٛٔ/ٔ) الموطأفي  مالك أخرجو ٕ

( واألثر صححو العبلمة األلباني في المشكاة ٜٛٙٔٔ/ رقم ٗوابن أبي شيبة في المصنف )
(ٜٔٙٛ.) 
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: قاؿ اهلل رحمو الملك عبد عن العناقي عن وفحلف ابن عن أبي وحدثني - ٚٛ
 َكَفرَ  َمنْ ): قولو في جبير بن سعيد عن سليم، بن يحيى عن ٕالحرار.. بن..() حدثني
 .ٖالقبر في يعني: (يَْمَهُدوفَ  َفؤِلَنْػُفِسِهمْ  َصاِلًحا َعِملَ  َوَمنْ  ُكْفُرهُ  فَػَعَلْيوِ 
 في قتادة عن خوط بن أيوب عن المكفوؼ حدثنيو  اهلل رحمو الملك عبد قاؿ - ٛٛ
بُػُهمْ ): وجل عز قولو  إلى يردوف ثم القبر وعذاب الدنيا عذاب يعني( َمرَّتَػْينِ  َسنُػَعذّْ

 .ٗجهنم عذاب يعني عظيم عذاب
 ليس قوي باهلل واإليماف السنة أىل عند وعذابو القبر وفتنة: قاؿ اهلل رحمو الملك عبد

 بو يكذب وإنما باهلل، التكذيب أىل من فهو بذلك كذب ومن شك، فيو عندىم
 الناس، في دب رأيتو طرؼ كبلمهم من طلعا وقد بالبعث، يؤمنوف ال الذين الزنادقة

 األرواح إف: قالوا الذين فهم فاحذروىم وإيمانهم، دينهم في الضبلؿ من عليهم خفت
 .بعده وبما القبر بعذاب التكذيب إرادة األجساد، بموت تموت

 مسائل في الباب:
 ? البدف يموت كما الروح تموت ىل المسألة األولى:

                                                                                                                                                  

 والحاكم ،(ٜٖٔٔ ، رقم ٜٖٛ-ٖٛٛ/ٚ) حباف ابن مرفوعا ىريرة أبي أخرجو عن ٔ
 ابن صححو والحديث( ٔٙ، ٚ٘، رقم  ٜ٘ص ) القبر عذاب إثبات في البيهقي،، و (ٖٔٛ/ٔ)

وحسنو العبلمة األلباني في  جيد، إسناده(: ٖٚٔ/٘) تفسيره في كثير ابن عنو وقاؿ حباف،
 .حسن إسناده: حباف ابن صحيح تحقيق في األرنؤوط وقاؿ (،ٖٖ٘/ٕٔالتعليقات الحساف )

 بن محمد طريق من ،(ٕٕٚ/ ٜ) تفسيره في والطبري ،(ٕٗٔ/ ٕ) الزىد في ىنادوأخرجو 
 .موقوفا عنو اهلل رضي ىريرة أبي عن سلمة، أبي عن عمرو،

 ىكذا في المخطوطة. ٕ

 إسناده ضعيف . ٖ

إسناده المصنف ضعيف جد، ولكن أخرجو بنحوه دوف آخر فقره منو، من طرؽ أخرى يصح  ٗ
(، والبيهقي ٖٗٓٓٔ/ رقم ٙ(، وابن أبي حاتم في تفسيره )ٙٗٙ/ٔٔفي تفسيره )بها الطبري 

 (.ٕ٘، رقم  ٙ٘في إثبات عذاب القبر )ص
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 وقالت الموت، وتذوؽ الروح، تموت: طائفة فقالت المسألة، ىذه في الناس اختلف
 : ذلك بياف وإليك بأدلة، منهم كلّّ  واستشهد تموت، ال طائفة
 . البدف يموت كما تموت الروح: األوؿ القوؿ
 من جماعة قوؿ وىو واألشاعرة، المعتزلة من المتكلمين من طائفة عن محكيّّ  وىو

 .األندلس فقهاء
 من طائفة عن حكي وقد(:  ٚٛٔ/ٔ)  القبور أىواؿفي  رجب ابن الحافظ قاؿ

 وىب بن األعلى عبد منهم قديماً، األندلس فقهاء من جماعة إليو وذىب المتكلمين
  العربي بن بكر وأبي كالسهيلي:  متأخريهم ومن لبابة، بن عمر ابن محمد بن

 : ومنها ، بأدلةٍ  لقولهم ىؤالء واستدؿ  اىػ. وغيرىما
{  ٘ٛٔ:  عمراف آؿ{}  اْلَمْوتِ  َذائَِقةُ  نَػْفسٍ  ُكلُّ }  تعالى اهلل قوؿ: األوؿ الدليل

 . الموت ذائقة فهي نفسٌ  والروح قالوا
َها َمنْ  ُكلُّ }  وجل عز اهلل قوؿ: الثاني الدليل َقى فَافٍ  َعَليػْ  اْلَجبَلؿِ  ذو رَبّْكَ  َوْجوُ  َويَػبػْ

ـِ   { .ٕٚ ، ٕٙ{} َواإْلِْكَرا
 . وحده اهلل إال يبقى ال أنو على األدلة من وغيرىا اآلية دلَّت قد قالوا

{ . ٛٛ:  القصص{} َوْجَهوُ  ِإالَّ  َىاِلكٌ  َشْيءٍ  ُكلُّ :}  سبحانو اهلل قوؿ: الثالث الدليل
 . بالموت أولى البشرية فالنفوس تموت، المبلئكة كانت وإذا قالوا

 اثْػَنتَػْينِ  َوَأْحيَػْيتَػَنا اثْػَنتَػْينِ  َأَمتػََّنا رَبػََّنا: }  قالوا أنهم النار أىل عن تعالى قولو: الرابع الدليل
 { . ٔٔ:  غافر{} 
 . للروح واألخرى للبدف، وىي المشهودة ىذه األولى فالموتة قالوا

 .لؤلبداف الموت وإنما للبقاء، مخلوقةٌ  ىي بل تموت، ال الروح: الثاني القوؿ
 أدلة، بعدة لذلك واستدلواأىل السنة والجماعة،  قوؿالحق وىو  ىو القوؿ وىذا
 :ومنها
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 َوَوقَاُىمْ  اأْلُوَلى اْلَمْوتَةَ  ِإالَّ  اْلَمْوتَ  ِفيَها يَُذوُقوفَ  اَل : }  تعالى اهلل قوؿ: األوؿ الدليل
 { . ٙ٘:  الدخاف{ }  اْلَجِحيمِ  َعَذابَ 

 . للبدف الروح ُمفارقة ىي الموتة ىذه: قالوا
 

 ُمفارقتها بعد وعذابها األرواح نعيم على الدالة الكثيرة األحاديث: الثاني الدليل
 .لؤلبداف

 .بقائها على ذلك فدؿَّ  والعذاب، النعيم عنها النقطع األرواح ماتت ولو قالوا
 ىو إنما الموت وىذا(: ٜٓٔ/ٕ) والنّْحل واألىواء الملل في الفصل في حـز ابن قاؿ

 َأْخرُِجوا: }  تعالى اهلل قوؿ ذلك برىاف ، فقط للجسد - الرُّوح يعني - فراقها
 َكْيفَ : }  تعالى وقولو ،{ ٖٜ:  األنعاـ{ } اْلُهوفِ  َعَذابَ  ُتْجَزْوفَ  اْليَػْوـَ  َأنْػُفَسُكمُ 
ْمَواتً  وَُكْنُتمْ  بِاللَّوِ  َتْكُفُروفَ   أف فصح{ ٕٛ:  البقرة{} ُيْحِييُكمْ  ثُمَّ  يُِميُتُكمْ  ثُمَّ  فََأْحَياُكمْ  اََ
 الموت وأف فيو، الروح نفخ وىو ، النفس إلى الجسد ضم ىي إنما المذكورة الحياة

 أىل يظنو مما النفس، موت وليس فقط والنفس الجسد بين التفريق ىو إنما المذكور
 قبل كانت كما قائمة موجودة ىي بل جملة تعدـ إنها من اإللحاد، وأىل الجهل
 الموت بعد حسها بل وعلمها، حسها يذىب أنها وال ، األولى الحياة وقبل ، الموت

 باقية اإلرادية والحركة الحس ىي التي وحياتها ، كاف ما أتم وعلمها ، كاف ما أصح
ارَ  َوِإفَّ : }  وجل عز قاؿ ، َقطُّ  كانت ما أكمل بحسبها  َلوْ  اْلَحيَػَوافُ  َلِهيَ  اآْلِخَرةَ  الدَّ

 اىػ{ . ٗٙ:  العنكبوت{ }  يَػْعَلُموفَ  َكانُوا
 فهو ويفنى يموت الروح إف يقوؿ من كل و (:ٔ٘ٔوقاؿ القرطبي في التذكرة )ص

 حمار آخر شيء في ركبت ىذا من خرجت إذا أنها بالتناسخ يقوؿ من وكذلك ملحد
 على معذبة إما و منعمة إما اهلل بحفظ محفوظة ىي إنما و ذلك غير أو كلب أو

 ا.ىػ تعالى اهلل شاء إف بيانو مايأتي
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 ببل مخلوقة واألرواح(:  ٕٖٗ/ٕ)  الفتاوى مجموعفي  تيمية ابن اإلسبلـ شيخ وقاؿ
 تعاد الثانية النفخة وعند األبداف مفارقة موتها ولكن، تفنى وال تعدـ ال وىي شك،

  اىػ. األبداف إلى األرواح
 وحده? للبدف الموت أـ تموت الروح ىل(: ٖٗ/ٔ) الروحفي  القيم ابن إلماـا وقاؿ

 ، نفس ألنها ؛ الموت وتذوؽ الروح تموت:  طائفة فقالت ، ىذا في الناس اختلف
 . الموت ذائقة نفس وكل
َها َمنْ  ُكلُّ : }  تعالى قاؿ ، وحده اهلل إال يبقى ال أنو على األدلة دلَّت وقد:  قالوا  َعَليػْ
َقى فَافٍ  ـِ  اْلَجبَلؿِ  ذو رَبّْكَ  َوْجوُ  َويَػبػْ  َشْيءٍ  ُكلُّ }  تعالى وقاؿ ،{  ٕٚ ، ٕٙ{}  َواإْلِْكَرا

 فالنفوس تموت، المبلئكة كانت وإذا قالوا{  ٛٛ:  القصص{}  َوْجَهوُ  ِإالَّ  َىاِلكٌ 
 اثْػَنتَػْينِ  َأَمتػََّنا رَبػََّنا} قالوا أنهم النار أىل عن تعالى قاؿ وقد قالوا.  بالموت أولى البشرية

 واألخرى للبدف، وىي المشهودة ىذه األولى فالموتة{ ٔٔ:  غافر{} اثْػَنتَػْينِ  َوَأْحيَػْيتَػَنا
 . للروح
 وقد قالوا األبداف تموت وإنما للبقاء، ُخلقت فإنها ؛ األرواح تموت ال آخروف وقاؿ
 أف إلى المفارقة بعد وعذابها األرواح نعيم على الدالة األحاديث ىذا على دلت

 قاؿ وقد ، والعذاب النعيم عنها النقطع األرواح ماتت ولو أجسادىا، في اهلل يرجعها
 يُػْرزَُقوفَ  رَبِّْهمْ  ِعْندَ  َأْحَياءٌ  َبلْ  َأْمَواتاً  اللَّوِ  َسِبيلِ  ِفي قُِتُلوا الَِّذينَ  َتْحَسَبنَّ  َوال: }  تعالى

{ }  َخْلِفِهمْ  ِمنْ  ِبِهمْ  يَػْلَحُقوا َلمْ  بِالَِّذينَ  َوَيْسَتْبِشُروفَ  ِلوِ َفضْ  ِمنْ  اللَّوُ  آتَاُىمُ  ِبَما َفرِِحينَ 
 وقد أجسادىم فارقت قد أرواحهم بأف القطع مع ىذا{  ٓٚٔ ، ٜٙٔ:  عمراف آؿ

 وخروجها ألجسادىا مفارقتها ىو النفوس موت يقاؿ أف والصواب، الموت ذاقت
 وتضمحل تعدـ أنها ُأريد وإفْ  الموت، ذائقة فهي القدر ىذا بموتها ُأريد فإفْ  منها،

 أو نعيم في خلقها بعد باقية ىي بل االعتبار، بهذا تموت ال فهي محضاً  عدماً  وتصير
 ا.ىػ جسدىا في اهلل يَػُردَّىا حتى كذلك أنها النص بو صرح كما...  عذاب في
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 خلقت األرواح أف يعني(: ٕٙ٘/ٖوقاؿ اإلماـ ابن القيم أيضا في مدارج السالكين )
 اإللحاد أىل من الناس من شرذمة إال فيو خالف وما الحق ىو ىذا للفناء ال للبقاء

  أعراضها من وعرضا قواىا من قوة لكونها األبداف بفناء تفنى األرواح إف القائلين
 إف ويقوؿ األبداف بمعاد يقر من والثاني األبداف لمعاد منكر أحدىما قسماف وىؤالء 

 عند فليس البدف بفناء فتفنى الروح ومنها وأعراضو البدف قوى يعيد جل و عز اهلل
  عنو وتنفصل بو وتتصل وتفارقو البدف تساكن بنفسها قائمة روح الطائفتين

 مفارقة بعد باقية األرواح ىذه أف فهو وأتباعهم الرسل عليو اتفقت الذي الحق وأما 
 ردت المعاد يـو كاف فإذا البرزخ في معذبة أو منعمة وأنها تعدـ وال تفنى ال أبدانها

 ا.ىػ تفنى وال تعدـ وال تعذب أو معها فتنعم أبدانها إلى
 على النفس فهي الحياة بها التي الروح وأما (:ٓٔ٘وقاؿ في ىداية الحيارى )ص

 ويخرج تحدث، المحسوسة األجساـ ويشاكل لطيف جسم وىي السنة، أىل قاعدة
 كالجنة آخر لو وليس أوؿ لو مما وىي تفنى، وال تموت ال بفرح، السماء إلى بها

 بحسب كريهة أو طيبة ريحة ذو وىي ويدين، بعينين وىي المعاد في واألجساد والنار،
 ا.ىػ حدوثها على الدليل غاية وذلك معذبة، أو منعمة إما وىي محلها،

 تموت ىل الناس واختلف(:  ٕٗٙ/ٔ) الطحاوية شرح في العز أبي ابن العبلمة وقاؿ
 قاؿ وقد ، الموت ذائقة نفس وكل ، نفسٌ  ألنها ؛ تموت:  طائفة فقالت ? ال أـ الروح
َها َمنْ  ُكلُّ : }  تعالى َقى فَافٍ  َعَليػْ ـِ  اْلَجبَلؿِ  ذو رَبّْكَ  َوْجوُ  َويَػبػْ  ،{ ٕٚ ، ٕٙ{}  َواإْلِْكَرا
 { . ٛٛ:  القصص{}  َوْجَهوُ  ِإالَّ  َىاِلكٌ  َشْيءٍ  ُكلُّ : } تعالى وقاؿ
 . بالموت أولى البشرية فالنفوس ، تموت المبلئكة كانت وإذا:  قالوا
 وقد  قالوا األبداف تموت وإنما للبقاء، خلقت فإنها األرواح، تموت ال آخروف وقاؿ

 يرجعها أف إلى المفارقة بعد وعذابها األرواح نعيم على الدالة األحاديث ذلك على دؿ
 وخروجها ألجسادىا مفارقتها ىو النفوس موت يقاؿ أف والصواب، أجسادىا في اهلل

 وتفنى تعدـ أنها ُأريد وإف الموت، ذائقة فهي القدر، ىذا بموتها ُأريد فإف منها،
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 عذاب في أو نعيم في خلقها بعد باقية ىي بل االعتبار، بهذا تموت ال فهي بالكلية،
. 
 عذاب القبر ونعيمو. :الثانية مسألةال

 رسوؿ عن األخبار تواترت وقد(: ٕٙٚ: ص) الطحاوية شرح في العز أبي ابن قاؿ
 وسؤاؿ أىبًل، لذلك كاف لمن ونعيمو القبر عذاب ثبوت في وسلم عليو اهلل صلى اهلل

 للعقل ليس إذ كيفيتو، في نتكلم وال بو، واإليماف ذلك ثبوت اعتقاد فيجب الملكين،
 تحيلو بما يأتي ال والشرع الدار، ىذه في بو لو عهد ال لكونو كيفيتو، على وقوؼ

 الجسد إلى الروح عودة فإف العقوؿ، فيو تحار بما يأتي قد الشرع إف بل العقوؿ،
 في المألوفة اإلعادة غير إعادة إليو تعاد بل الدنيا، في المعهود الوجو على ليس

 .الدنيا
 فكل البرزخ، عذاب ىو القبر عذاب أف واعلم(: ٕٛٙ: ص) آخر موضع في وقاؿ

 أو السباع أكلتو يقبر، لم أو قبر منو، نصيبو نالو للعذاب مستحق وىو مات من
 إلى وصل البحر، في غرؽ أو صلب أو الهواء، في ونسف رماداً  صار حتى احترؽ
 أضبلعو واختبلؼ إجبلسو، من ورد وما المقبور، إلى يصل ما العذاب من وبدنو روحو
 وال غلو غير من مراده وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ عن يفهم أف فيجب ذلك، ونحو

 .تقصير
 القبر، عذاب اإلسبلميين من الفبلسفة بمذىب تمذىب ومن المبلحدة وأنكرت

 أخبرت مما شيئاً  يروف فبل القبور يفتحوف بأنهم لذلك واحتجوا حقيقة، لو ليس: وقالوا
 المريسي، وبشر عمرو بن كضرار المعتزلة وبعض الخوارج أيضاً  وأنكره النصوص، بو

 .المعتزلة وأكثر السنة، أىل جميع وخالفهم
 كل ترى أف يمكن أبصارىم أف ىؤالء ظن وقد بعلمو، يحيطوا لم بما كذبوا وىؤالء
 ما الكوف أسرار من نعلم اليـو ونحن شيء، كل تسمع أف يمكن أسماعهم وأف شيء،
 .خبره صدَّؽ باهلل آمن ومن ورؤيتو، سماعو عن عاجزة وأبصارنا أسماعنا كانت
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 كتاب في البخاري ترجم وقد القبر، عذاب على تدؿ القرآف في إشارات وردت وقد
 قولو الترجمة في وساؽ القبر، عذاب في جاء ما باب: فقاؿ القبر، لعذاب الجنائز

 َأنُفَسُكمُ  َأْخرُِجوا َأْيِديِهمْ  بَاِسطُوا َواْلَمآلِئَكةُ  اْلَمْوتِ  َغَمَراتِ  ِفي الظَّاِلُموفَ  ِإذِ : )تعالى
بُػُهم: )تعالى وقولو ،[ٖٜ: األنعاـ( ]اْلُهوفِ  َعَذابَ  ُتْجَزْوفَ  اْليَػْوـَ   يُػَردُّوفَ  ثُمَّ  مَّرَّتَػْينِ  َسنُػَعذّْ

*  اْلَعَذابِ  ُسوءُ  ِفْرَعْوفَ  بِآؿِ  َوَحاؽَ : )تعالى وقولو[. ٔٓٔ: التوبة( ]َعِظيمٍ  َعَذابٍ  ِإَلى
َها يُػْعَرُضوفَ  النَّارُ  ( اْلَعَذابِ  َأَشدَّ  ِفْرَعْوفَ  آؿَ  َأْدِخُلوا السَّاَعةُ  تَػُقوـُ  َويَػْوـَ  َوَعِشيِّا ُغُدوِّا َعَليػْ

 [.ٙٗ - ٘ٗ: غافر]
 حاؿ في الكفار المبلئكة تعذيب في ىي إنما البخاري ساقها التي األولى واآلية

 عذاب قبل المنافقين سيصيباف عذابين ىناؾ أف على تدؿ الثانية واآلية االحتضار،
 بأيدي وإما عنده من بعقاب إما الدنيا في بو اهلل يصيبهم ما األوؿ العذاب قيامة،ال يـو

بُػُهم: )البصري الحسن قاؿ القبر، عذاب الثاني والعذاب المؤمنين، ( مَّرَّتَػْينِ  َسنُػَعذّْ
/ ٗٔ) تفسيره في الطبري وقاؿ ،(القبر وعذاب الدنيا، عذاب[: )ٔٓٔ: التوبة]

 ذكره تقدـ ما أحد تحتمل واألخرى القبر، عذاب المرتين إحدى أف واألغلب(: ٕٗٗ
 .ذلك غير أو واإلذالؿ القتل أو السبي أو الجوع من

 تبارؾ الحق فإف القبر، عذاب أثبتوا الذين السنة ألىل واضحة حجة الثالثة واآلية
 ألنو القيامة، يـو قبل وىذا وعشياً، غدواً  النار على يعرضوف فرعوف آؿ أف قرر وتعالى

 ،[ٙٗ: غافر( ]اْلَعَذابِ  َأَشدَّ  ِفْرَعْوفَ  آؿَ  َأْدِخُلوا السَّاَعةُ  تَػُقوـُ  َويَػْوـَ : )ذلك بعد قاؿ
 في يكوف العرض ىذا أف على الجمهور(: ٖٖٕ/ ٖ) الفتح في كما القرطبي قاؿ

 .القبر عذاب تثبيت في حجة وىو البرزخ،
: وتعالى تبارؾ قولو وعذابو القبر فتنة على الدالة الواضحة القرآنية اإلشارات ومن

نْػَيا اْلَحَياةِ  ِفي الثَّاِبتِ  بِاْلَقْوؿِ  آَمُنوا الَِّذينَ  اهللُ  يُػثَبّْتُ ) [ ٕٚ: إبراىيم( ]اآلِخَرةِ  َوِفي الدُّ
 صلى النبي عن عنهما اهلل رضي عازب بن البراء يرويو الذي الصحيح الحديث ففي
 وأف اهلل إال إلو ال أف شهد ثم أتى قبره في المؤمن أقعد إذا: )قاؿ وسلم عليو اهلل
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: إبراىيم( ]الثَّاِبتِ  بِاْلَقْوؿِ  آَمُنوا الَِّذينَ  اهللُ  يُػثَبّْتُ : )قولو فذلك اهلل رسوؿ محمداً 
 في نزلت[ ٕٚ: إبراىيم( ]آَمُنوا الَِّذينَ  اهللُ  يُػثَبّْتُ : )وزاد: أخرى رواية وفي ،[ٕٚ

 (.ٜٖٙٔ) البخاري رواه( القبر عذاب
 عذاب فذكرت عليها دخلت اليهودية أف: )عنها اهلل رضي عائشة عن الحديث وفي

 عليو اهلل صلى الرسوؿ عائشة فسألت القبر، عذاب من اهلل أعاذؾ: لها فقالت القبر،
 فما: عنها اهلل رضي عائشة قالت. القبر عذاب نعم،: فقاؿ القبر، عذاب عن وسلم
 رواه( القبر عذاب من تعوذ إال صلى بعد وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ رأيت

 وفي(. ٖٖٚٔ) البخاري رواه( حق القبر عذاب: )غندر زاد(. ٕٖٚٔ) البخاري
 يهود ُعُجز من عجوزاف عليَّ  دخلت: )قالت عنها، اهلل رضي عائشة عن مسلم صحيح

 أف أنعم ولم فكذبتهما،: قالت قبورىم، في يعذبوف القبور أىل إف: فقالتا المدينة،
 إف اهلل رسوؿ يا: لو فقلت وسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ ودخل فخرجتا، أصدقهما،

 قبورىم، في يعذبوف القبور أىل أف فزعمتا عليَّ، دخلتا المدينة يهود عجز من عجوزين
 إال صبلة في بعد رأيتو فما: قالت"  البهائم تسمعو عذاباً  يعذبوف إنهم صدقتا،: فقاؿ
 (.ٙٛ٘) ومسلم ،(ٖٙٙٙ) البخاري رواه( القبر عذاب من يتعوذ

 بل ألصحابو، يعلمو وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ كاف وخطورتو األمر ىذا ولعظم
: عنها اهلل رضي بكر أبي بنت أسماء عن البخاري صحيح ففي بو، مرة فيهم وخطب

 فيها يفتن التي القبر فتنة فذكر خطيباً  وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاـ: )قالت
 والنسائي،(. ٖٖٚٔ) البخاري رواه( ضجة المسلموف ضج ذلك ذكر فلما المرء،

 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ كبلـ أفهم أف وبين بيني حالت(: )ٖٓٔ/ ٗ) النسائي وزاد
 قاؿ ماذا لك، اهلل بارؾ أي: مني قريب لرجل قلت ضجتهم، سكنت فلما وسلم،
 القبور في تفتنوف أنكم: إلي أوحى قد: قاؿ قولو? آخر وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 .النسائي سنن صحيح في األلباني العبلمة وصححو( الدجاؿ فتنة من قريباً 
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 ففي قبورىم، في المعذبين بعض وسلم علي اهلل صلى الكريم الرسوؿ سمع وقد
 عنو اهلل رضي ثابت بن زيد عن( ٕٚٙٛ) صحيحو في مسلم يرويو الذي الحديث

 ونحن لو، بغلة على النجار، لبني حائط في وسلم عليو اهلل صلى النبي بينما: )قاؿ
 يعرؼ من: فقاؿ أربعة، أو خمسة أو ستة أقبر وإذا تلقيو، فكادت بو، حادت إذ معو،

 في ماتوا: قاؿ ىؤالء? مات فمتى: قاؿ أنا،: رجل فقاؿ األقبر? ىذه أصحاب
 أف اهلل لدعوت تدافنوا، ال أف فلوال قبورىا، في تبتلى األمة ىذه إف: فقاؿ اإلشراؾ،
 (.منو أسمع الذي القبر عذاب من يسمعكم

 اهلل رضي األنصاري أيوب أبي عن( ٜٕٙٛ) ومسلم ،(ٖ٘ٚٔ) البخاري صحيح وفي
 صوتاً، فسمع الشمس، غربت بعدما وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ خرج: )قاؿ عنو

 (.قبورىا في تعذب يهود: فقاؿ
 الذي الحديث قبورىم في للمعذبين وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ سماع على ويدؿ
 أف وفيو عباس، ابن عن صحيحهما في( ٕٜٕ) ومسلم ،(٘٘ٓٙ) البخاري يرويو

..  كبير في يعذباف وما ليعذباف إنهما: )فقاؿ بقبرين، مرّ  وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ
 .الحديث( 

 فوائد األحاديث ىذه في: (ٜٕٚ - ٜٕٗ/ٔ/ ٔ) الصحيحةقاؿ العبلمة األلباني في 
 فيو للشك مجاؿ فبل متواترة، ذلك في واألحاديث القبر، عذاب إثبات :منها كثيرة
 قاؿ لها، يشهد القرآف ألف بها األخذ فيجب آحاد أنها سلمنا ولو! آحاد أنها بزعم
َها يُػْعَرُضوفَ  النَّارُ  اْلَعَذاب، ُسوءُ  ِفْرَعْوفَ  بِآؿِ  َوَحاؽَ : }تعالى  تَػُقوـُ  َويَػْوـَ  َوَعِشيِّا ُغُدوِّا َعَليػْ

 في يوجد ال أنو سلمنا ولو (ٙٗ ،٘ٗ:غافر{ )اْلَعَذاب َأَشدَّ  ِفْرَعْوفَ  آؿَ  َأْدِخُلوا السَّاَعةُ 
 ال العقيدة بأف والزعم العقيدة، ىذه إلثبات كافية وحدىا فهي لها، يشهد ما القرآف
 من أحد بو يقل لم اإلسبلـ، في دخيل باطل زعم اآلحاد أحاديث من صح بما تثبت

 برىاف بدوف الكبلـ، علماء بعض بو جاء مما ىو بل وغيرىم، كاألربعة األعبلـ األئمة
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 لنا، كتاب في الخطير الموضوع ىذا في خاصا فصبلً  كتبنا وقد سلطاف، وال اهلل من
 ا.ىػ الناس على ونشره لتبييضو أوفق أف أرجو

 حالو على الميت نشاىد فنحن قيل فاف (:ٕٔٓ/  ٚٔ) مسلم شرح في النووي قاؿو 
 أف فالجواب أثر، لو يظهر وال حديد من بمطارؽ ويضرب ويقعد يسأؿ فكيف قبره في

 نحن نحس ال وآالما لذة يجد فإنو ، النائم وىو العادة في نظر لو بل ممتنع غير ذلك
 ذلك يشاىد وال فيو يفكر أو يسمعو لما وآلما لذة اليقظاف يجد وكذا منها، شيئا

 الكريم بالوحي فيخبره وسلم عليو اهلل صلى النبي يأتي جبرئيل كاف وكذا منو، جليسو
 ا.ىػ جلى ظاىر ىذا وكل الحاضروف، يدركو وال

 يحصل والنائم (:ٕٙٚ ، ٕ٘ٚ/  ٗ) الفتاوى مجموع تيمية ابن اإلسبلـ شيخ وقاؿ
 من منامو في لو يحصل إنو حتى والبدف للروح يحصل وذلك وألم لذة منامو في لو

 وطعمو فيصبح طيبا شيئا أطعم أنو منامو في ويرى ، بدنو في والوجع فيصبح يضربو
 ما والعذاب النعيم من وبدنو لروحو يحصل النائم كاف فإذا ، موجود وىذا ، فمو في

 الفزع أو األلم شدة من النائم يصيح قد حتى بو يحس ال جنبو إلى والذي بو يحس
 بجواب وإما بذكر وإما بقرآف إما يتكلم وقد صياحو اليقظاف ويسمع لو يحصل الذي

 ينكر فكيف:  يسمع لم خوطب ولو مغمضة عينو نائم وىو ذلك يسمع واليقظاف
 لما أسمع أنتم ما"  وقاؿ ،"  نعالهم قرع يسمع"  أنو الرسوؿ أخبر الذي المقبور حاؿ
 ?"  منهم أقوؿ

 أجوافهم اهلل مؤل"  الخندؽ يـو العصر صبلة فاتتو لما قاؿ ولهذا القبر، يشبو والقلب
 في ما بعثر: ) قولو في بينهما وفرؽ"  نارا وقبورىم قلوبهم"  لفظ وفى"  نارا وقبورىم

 . ذلك إلمكاف وتقرير تقريب وىذا( الصدور في ما وحصل القبور
 في النائم يجده مثلما والعذاب النعيم من الميت يجده الذي ذلك يقاؿ أف يجوز وال

 ، حقيقي وعذاب حقيقي نعيم وىو وأتم وأبلغ أكمل والعذاب النعيم ذلك بل ، منامو
 قبره في يتحرؾ ال الميت:  السائل قاؿ إذا ، ذلك إمكاف لبياف المثل ىذا يذكر ولكن
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 تحتملو ال وشرح يطوؿ بسط لها المسألة ىذه أف مع ذلك ونحو يتغير ال والتراب
 . وسلم وصحبو وآلو محمد على اهلل وصلى اعلم واهلل الورقة ىذه

 على الروح والجسد.  القبر عذاب المسألة الثالثة:
 النفس على ىو ىل (:ٕٕٛ/ٗ) في مجموع الفتاوى تيمية ابن اإلسبلـ شيخ سئل

 وإف ? ميتا أـ حيا قبره في يعذب والميت ? البدف دوف ؛ النفس على أو والبدف
 يكوف أو ? والنعيم العذاب في يتشاركاف فهل تعد لم أـ الجسد إلى الروح عادت
 اآلخر? دوف أحدىما على ذلك

 باتفاؽ جميعا والبدف النفس على والنعيم العذاب بل العالمين رب هلل الحمدفأجاب: 
 بالبدف متصلة وتعذب البدف عن منفردة وتعذب النفس تنعم والجماعة السنة أىل

 يكوف كما مجتمعين الحاؿ ىذه في عليهما والعذاب النعيم فيكوف بها متصل والبدف
 فيو ىذا ? الروح بدوف للبدف والنعيم العذاب يكوف وىل البدف عن منفردة للروح
 من ليست شاذة أقواؿ المسألة وفي والكبلـ والسنة الحديث ألىل مشهوراف قوالف
 على إال يكوف ال والعذاب النعيم إف يقوؿ من قوؿ ؛ والحديث السنة أىل أقواؿ
 ؛ األبداف لمعاد المنكروف الفبلسفة تقولو وىذا يعذب وال ينعم ال البدف وأف ؛ الروح

 وغيرىم المعتزلة من الكبلـ أىل من كثير ويقولو المسلمين بإجماع كفار وىؤالء
 من وقوؿ القبور من القياـ عند يكوف وإنما البرزخ في ذلك يكوف ال يقولوف الذين
 طوائف يقولو وىذا الحياة ىي الروح وإنما تعذب وال تنعم ال بمفردىا الروح إف يقوؿ

 بكر أبي كالقاضي األشعري الحسن أبي وأصحاب المعتزلة من الكبلـ أىل من
 األستاذ خالفو ؛ باطل قوؿ وىذا البدف فراؽ بعد تبقى الروح أف وينكروف ؛ وغيرىم

 أف األمة سلف واتفاؽ والسنة الكتاب في ثبت قد بل ؛ وغيره الجويني المعالي أبو
 بهذا يقولوف اإللهيوف والفبلسفة  معذبة أو منعمة وأنها البدف فراؽ بعد تبقى الروح
 األرواح معاد ينكروف لكن ؛ األبداف بمعاد يقروف وىؤالء األبداف معاد ينكروف لكن

 أبعد الفبلسفة قوؿ لكن وضبلؿ خطأ القولين وكبل ؛ األبداف بدوف وعذابها ونعيمها
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 اإلسبلـ بدين متمسك أنو يعتقد من عليو يوافقهم قد كاف وإف اإلسبلـ أىل أقواؿ عن
 الشاذ الثالث والقوؿ.  والكبلـ والتحقيق والتصوؼ المعرفة أىل من أنو يظن من بل

 القيامة تقـو حتى ذلك يكوف ال بل عذاب وال نعيم فيو ليس البرزخ إف يقوؿ من قوؿ
 القبر عذاب ينكروف الذين ونحوىم المعتزلة من يقولو من ذلك يقوؿ كما الكبرى
 يعذب وال ينعم ال البدف وأف البدف فراؽ بعد تبقى ال الروح أف على بناء ونعيمو
 يقروف ألنهم ؛ الفبلسفة من خير لكنهم البرزخ أمر في ضبلؿ الطائفتين ىؤالء فجميع
 األمة سلف مذىب أف فليعلم الباطلة الثبلثة األقواؿ ىذه عرفت فإذا الكبرى بالقيامة
 ولبدنو لروحو يحصل ذلك وأف عذاب أو نعيم في يكوف مات إذا الميت أف وأئمتها

 فيحصل أحيانا بالبدف تتصل وأنها معذبة أو منعمة البدف مفارقة بعد تبقى الروح وأف
 إلى األرواح أعيدت الكبرى القيامة يـو كاف إذا ثم.  والعذاب النعيم معها لو

 المسلمين عند عليو متفق األبداف ومعاد.  العالمين لرب قبورىم من وقاموا أجسادىا
 للبدف يكوف وىل والسنة الحديث علماء عند عليو متفق كلو وىذا والنصارى واليهود

 ما نذكر ونحن أكثرىم وأنكره منهم طائفة ذلك أثبت ? عذاب أو نعيم الروح دوف
 النبي عن متواترة فكثيرة ونكير منكر ومسألة القبر عذاب أحاديث فأما ذكرناه ما يبين

 ... ثم استفاض الشيخ في ذكر األدلة ا.ىػ عليو اهلل صلى
 ىذه عن اإلسبلـ شيخ سئل وقد (:ٕ٘ ، ٔ٘ ص) الروح في القيم ابناإلماـ  وقاؿ

 جميعا والبدف النفس على والنعيم العذاب بل :فقاؿ جوابو لفظ نذكر ونحن المسألة،
 وتعذب وتنعم البدف عن منفردة وتعذب النفس تنعم ، والجماعة السنة أىل باتفاؽ
 الحاؿ ىذه في عليها والعذاب النعيم فيكوف بها متصل والبدف بالبدف، متصلة

 . البدف عن منفردة الروح على تكوف كما مجتمعين
 ذلك وأف عذاب، أو نعيم في يكوف مات إذا الميت أف وأئمتها األمة سلف مذىب
 تتصل وأنها ، معذبة أو منعمة البدف مفارقة بعد تبقى الروح وأف وبدنو، لروحو يحصل
 الكبرى القيامة يـو كاف إذا ثم العذاب، أو النعيم معها لو ويحصل أحيانا بالبدف



 - 338 - 

 متفق األبداف ومعاد العالمين لرب قبورىم من وقاموا األجساد إلى األرواح أعيدت
 ا.ىػ والنصارى واليهود المسلمين بين عليو

 السنة أىل عقيدة ىي ما (:ٕٙ/ٕٛابن باز كما في مجموع فتاواه )وسئل العبلمة 
 ? والجسد الروح على أو فقط، الروح على ىو وىل القبر، عذاب في والجماعة
 أف إما الميت ، ونعيمو القبر بعذاب اإليماف والجماعة السنة أىل عقيدة من فأجاب:

 عليو بهذا النبي أخبر وقد بذلك، يؤمنوف والجماعة السنة أىل يعذب، أف وإما ينعم
 النار، حفر من حفرة وإما الجنة، رياض من روضة إما فالقبر ذلك عن والسبلـ الصبلة

 شخصين على وسلم عليو اهلل صلى نبيو اهلل أطلع وقد بهذا يؤمن أف المسلم فعلى
 . بولو من يتنزه ال كاف واآلخر بالنميمة، يمشي كاف أحدىما يعذباف،

 جميعا، والجسد الروح على حق أنو ونعيمو، القبر بعذاب يؤمنوف والجماعة السنة أىل
 يُػْعَرُضوفَ  النَّارُ }  فرعوف آؿ في وعبل جل اهلل قاؿ كما أكثر، الروح نصيب ولكن
َها  في يعذب الصالح وغير قبره، في ينعم الصالح الميت فهكذا { َوَعِشيِّا ُغُدوِّا َعَليػْ
 ا.ىػ والنشور البعث بعد أعظم، والنعيم أشد، العذاب القيامة ويـو قبره،

 للروح، بالنسبة(: ٔ٘ٔ/ٜوسئل العبلمة األلباني كما في موسوعة العبلمة األلباني )
 أعمالو حسب يعذب وىل القبر إلى ينزؿ عندما ثانية إليو تعود ىل الشخص وفاة بعد
 القبر? في

 مجيء ساعة إليو الروح فتعود قبره في يوضع حينما الميت أف شك الفأجاب: 
 قبل، من كاف كما ميتاً  عاد بالجواب أجاب ما فإذا لسؤالو، ونكير منكر: الملكين

 لما أنو بحيث وتتلبسو الروح إليو تعود قبره في يوضع حين الروح أف بهذا أعني وأنا
 قسمو تتلبس فالروح فيجيب، السؤاؿ إليو يوجو حتى يجلس القبر ضجيع بيكوف
 مصير أين: سؤاؿ اآلف ىنا ميتاً، كاف كما عاد الجواب من انتهى ما فإذا األعلى
 روحو?
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 ىذه طبعاً  والتعذيب التنعيم طريقة ميت، جسده ألف بروحو ينعم أو يعذب: الجواب
 نعلم وما الغيب باب من ألنو فيها، يتعمق أف لمسلم يجوز ال التي الغيبية األمور
 عرفناىما التي التفاصيل بعض عندنا في ولكن وتعالى، تبارؾ اهلل إال يعلمو وال الغيب

 من طاقة لو يفتح مؤمنة الميت روح كانت إذا مثبلً  ذلك من الصحيحة، السنة من
 إلى يتنعم ىكذا يزاؿ وال ونعيمها روحها، من الجنة، في منزلو على منها يطل القبر
 .الساعة قياـ
 يكوف أف وإما المؤمنين، عامة من يكوف أف إما المؤمن الميت ىذا أف آخر حديث في

 الجنة طيور من طير بطن إلى منو روحو فتتنقل المؤمنين عامة من كاف فإذا شهيداً،
 في روحو فتكوف شهيدا الميت ىذا كاف إذا الجنة، شجر من الطير ىذا يأكل فيتنعم

 .الجنة طيور من طير حوصلة
 .الطير حوصلة في الشهيد المؤمن روح الطير، بطن في العادي المؤمن روح

 إذا أما بجسده، وليس بروحو الجنة في ينتقل وقد قبره في إما نعيمو المؤمن روح فإذف
 يفتح جهنم، في النار، في منزلو ويرى طاقة لو فيفتح كافراً  أو فاسقا اهلل سمح ال كاف

 .الساعة تقـو حتى يعذب يزاؿ فبل ودخانها ولهيبها ريحها من فيأتيو طاقة منها لو
 بد فبل الحاضر، العصر مشاكل ببعض عبلقة لها جداً  ىامة نقطة إلى نصل ىنا ومن
 ال? وال ىذا الشيء تسمعوف األرواح، يستحضروف أنهم يزعموف بناس تسمعوف أنكم
 األوربيين الكفار وضبلالت الحاضر، العصر بدع من اليـو األرواح استحضار يعني

 .وأمثالهم
 أف بإمكانهم أف فيزعموف. الخ...  ونشور بعث اسمو بشيء يؤمنوف ال ىؤالء

. الخ الطالحين من الصالحين، من العلماء، من األطباء، من شاؤوا من روح يستحضروا
 فإذا بعضهم، نعرؼ نحن. الخ سوريا في مصر، في المسلمين من كثر بهم واغتر

 أف يعذب أو ينعم: القبر في الميت روح أف وىي اإلسبلمية العقيدة ىذه استحضرنا
 الدنيا، عالم إلى األرواح ىذا استعادة يمكن كيف الجنة، إلى مؤمناً  كاف إذا ينتقل
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 تذكرتم إذا اليـو الناس ىؤالء على الشيطاف تدجيل من ىذا واستجوابها? واستنطاقها،
 عصري دجل عصري، دجل ىو األرواح استحضار عملية معها فاذكروا الحقيقة ىذا

 ا.ىػ اإلسبلمية الشريعة يخالف
 البدف، على القبر عذاب ىل (:ٕ٘/ٕالعبلمة العثيمين كما في مجموع فتاواه )وسئل 

 . الروح? على أو
 ىامدة، جثة والبدف للروح، الموت بعد الحكم ألف الروح؛ على أنو األصلفأجاب: 

 الهواـ، تأكلو بل يشرب، وال يأكل فبل لبقائو، إمداد إلى البدف يحتاج ال ولهذا
 بالبدف تتصل قد الروح إف: تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ لكن الروح، على أنو فاألصل
 للبدف يكوف النعيم أو العذاب، بأف آخر قوال السنة ألىل وأف معها، ينعم أو فيعذب

 بعض فتحت فقد القبر، في حّسا رئي قد ىذا أف على ذلك في واعتمدوا الروح، دوف
 على النعيم أثر ورئي القبور بعض وفتحت الجسم، على العذاب أثر ورئي القبور

 .الجسم
 البلد لسور يحفروف كانوا عنيزة في ىنا البلد ىذا في أنهم الناس بعض حدثني وقد

 وبقي األرض، كفنو أكلت ميت فيو فوجد اللحد فانفتح قبر على فمروا الخارجي،
 الحنا وفيها لحيتو، رأوا إنهم: قالوا إنهم حتى شيئا منو تأكل لم لكن يابسا جسمو

 وسألوه، الشيخ إلى وذىبوا فتوقفوا، المسك، من يكوف ما كأطيب رائحة عليهم وفاح
 .يسار من أو يمين من احفروا عنو، واجنبوا عليو ىو ما على دعوه: فقاؿ
 ىذا على العذاب فيكوف البدف، في تتصل قد الروح إف: العلماء قاؿ ذلك على فبناء

 َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى - اهلل رسوؿ فيو قاؿ الذي بالحديث لذلك يستأنس وربما وىذا،
 أف على يدؿ فهذا ، «أضبلعو تختلف حتى الكافر على ليضيق القبر إف»: - َوَسلَّمَ 

 ا.ىػ أعلم واهلل الجسم، في األضبلع ألف الجسم؛ على يكوف العذاب
 اإلنساف على مسلط القبر عذابفي شرح الطحاوية:  الشيخ آؿ صالحوقاؿ الشيخ 

 على دلت التي األدلة ولذلك وجسده، لروحو اسم المكلف واإلنساف المكلف،
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 ويقع الروح على يقع والنعيم فالعذاب معا، والجسد الروح تتناوؿ القبر عذاب حصوؿ
 للحياة يصلح الذي االتصاؿ من بنوع بالجسد متصلة الروح على يقع الجسد، على

 وحده البدف على يعني مجردا؛ البدف على وربما مجردة، الروح على ويقع البرزخية،
 .وىذا ىذا على النصوص داللة ألجل العلماء من طائفة ىذا ذكر ذلك، ونحو

 وجسده؛ بروحو اإلنساف على يقع البرزخ في يحصل وما والنعيم العذاب أف والظاىر
 أف والجماعة السنة أىل قوؿ صار لهذا يختلف، ىنا بالجسد الروح تعلق لكن

 .وللجسد للروح المقابل في أيضا النعيم وأف الجسد، وعلى الروح على يقع العذاب
 المنتسبين فمن للسنة، المنتسبين من كاف ربما ىنا بالبدف الروح تعلق في والمخالف

 يعذب ال فإنو البدف وأما للروح والنعيم الروح على العذاب يقوؿ من العلماء من للسنة
 المنتسبين يعني المسألة؛ ىذه في السنة أىل أقواؿ صارت ولهذا ذكرنا، كما ينعم وال

 :أقواؿ ثبلثة للسنة
 كما- العذاب أف أئمتنا وقرره عقائدىم في دونوه الذي السنة أىل قوؿ: األوؿ القوؿ
 .وىذا ىذا على معا والجسد الروح على يقع والنعيم -ذكرنا
، ابن منهم طائفة قوؿ وىذا الجسد، دوف فقط الروح على أنو: الثاني القوؿ  حـز

 .وجماعة واألشاعرة المعتزلة من وطائفة
 فإنو تحلل إذا وأما باقيا، داـ ما والبدف للروح يكوف والنعيم العذاب أف: الثالث القوؿ
 .فقط للروح والنعيم العذاب يكوف

 على وردود تفصيل وللمسألة األئمة قرره الذي وىو األوؿ ىو ذكرنا كما األدلة وظاىر
 . المطوالت من تطلب غيره وعلى حـز ابن

 وضغطة السؤاؿ فتنة من نصيبو ينالو ونحوه مصلوب من يدفن لم من المسألة الرابعة:
 .القبر
 القبر عذاب أف يعلم أف ينبغي مما(: ٛ٘ص) الروح كتاب في القيم ابن اإلماـ قاؿ
 يقبر، لم أـ قبر منو نصيبو ينالو للعذاب مستحق وىو مات من فكل البرزخ عذاب ىو
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 البحر في غرؽ أو الهواء في نسف أو رمادا صار حتى حرؽ أو السباع أكلتو فلو
 ىػ. ا المقبور من يصل ما العذاب من وبدنو روحو إلى وصل

 ىو ىل بالقبر، المراد ما (:ٕٙ/ٕوسئل العبلمة العثيمين كما في مجموع فتاواه )
 .البرزخ? أو الميت مدفن

 ابن قاؿ ،{ فََأقْػبَػَرهُ  َأَماتَوُ  ثُمَّ : }- تعالى - اهلل قاؿ الميت، مدفن القبر أصلفأجاب: 
 الساعة، وقياـ اإلنساف موت بين الذي البرزخ بو يراد وقد. بدفنو أكرمو أي: عباس

َعثُوفَ  يَػْوـِ  ِإَلى بَػْرزَخٌ  َورَائِِهمْ  َوِمنْ : }- تعالى - قاؿ كما يدفن، لم وإف  من يعني{ . يُػبػْ
 قَاؿَ  اْلَمْوتُ  َأَحَدُىمُ  َجاءَ  ِإَذا َحتَّى: }ىذا على يدؿ اآلية أوؿ ألف ماتوا؛ الذين وراء
 َورَائِِهمْ  َوِمنْ  قَائُِلَها ُىوَ  َكِلَمةٌ  ِإنػََّها َكبلَّ  تَػرَْكتُ  ِفيَما َصاِلًحا َأْعَملُ  َلَعلّْي اْرِجُعوفِ  َربّْ 

َعثُوفَ  يَػْوـِ  ِإَلى بَػْرزَخٌ   { .يُػبػْ
 الموتى، مدفن عذاب يريد ، «القبر عذاب من باهلل أعوذ» دعا إذا الداعي ىل ولكن

 . الساعة? قياـ وبين موتو بين الذي البرزخ عذاب من أو
 يموت أو ويدفن، يموت ىل يدري ال الحقيقة في اإلنساف ألف الثاني؛ يريد: الجواب

{ َتُموتُ  َأْرضٍ  بَِأيّْ  نَػْفسٌ  َتْدِري َوَما! }يدري ما رمادا ويكوف يحترؽ، أو السباع، وتأكلو
 لئلنساف يكوف الذي العذاب من أي القبر، عذاب من: قلت إذا أنك فاستحضر ،

 ا.ىػ الساعة قياـ إلى موتو بعد
 الموت، بعد لما اسم القبر عذاب: الطحاوية شرح في الشيخ آؿ صالح الشيخ وقاؿ
 غير في عذابا يكوف وقد القبر في عذابا يكوف وقد تغليبا، القبر عذاب عنو وقيل

 الناس وغالب يعذب، أف وإما ينعم أف إما فإنو جسده روحو فارقت من أف يعني القبر،
 نعيم اسم للمسألة سمة صارت فلذلك يقبروف، والديانات والنحل الملل جميع من

 المقصود الحياة ألف البرزخ؛ ونعيم البرزخ عذاب فحقيقتها وإال القبر، عذاب أو القبر
 .البرزخية الحياة وىي الثانية الحياة ىي فيها العذاب أو بالتنعم
 .اآلخرة والحياة البرزخية، والحياة الدنيا، الحياة: ثبلث فالحياة
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 أكل من أو وذر وأحرؽ يدفن لم من أو دفن من ولذلك البرزخية الحياة ىنا والمقصود
 ولم مكاف في رفع من أو آخره، إلى أو يقبر ولم البحر في رمي من أو أجزاؤه فتفرقت

 .برزخية حياة إلى صاروا فالجميع قبر، في األرض تحت يجعل
 تسميتو من النصوص بعض في الدليل في جاء ما أو القبر عذاب العلماء قوؿ فإذا

 .يدفنوف الناس غالب ألف التغليب؛ باب من ىذا القبر عذاب
 حقيقة ضمة القبر. المسألة الخامسة:

 صريحة نصوص بإثباتها جاءت وقد البرزخ، عالم في الميت يبلقيو ما أوؿ القبر ضمة
 النبي أف عنها اهلل رضي عائشة حديث منها وسلم، عليو اهلل صلى النبي عن صحيحة

 سعد منها نجا منها ناجيا أحد كاف ولو ضغطة للقبر إف: )قاؿ وسلم عليو اهلل صلى
 .ٔ(معاذ بن

                                                           

 مشكل في والطحاوي ،(٘ٗٛٔ) الجعد بن علي حديث في والبغوي ،(٘٘/ ٙ) أحمد أخرجو ٔ
 الحافظ عنو قاؿ والحديث وغيرىم( ٗٔٔٔ) مسنده في راىويو بن وإسحاؽ ،(ٚٓٔ/ ٔ) اآلثار

 في الذىبي وقاؿ ،(ٜٜ٘/ ٕ) عمر مسند في الطبري صححو والحديث( ٔٛ) المسدد القوؿ في
 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

 تحقيق في معو ومن األرنؤوط وصححو المجيب، نعم إنو القبر ضغطة علينا يهوف أف تعالى اهلل
 (.ٕٖٚ/ ٓٗ) المسند
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 عن قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف عنهما اهلل رضي عمر ابن حديث ومنها
 أبواب لو وفتحت العرش لو تحرؾ الذي ىذا) توفي حين عنو اهلل رضي معاذ بن سعد

 .ٔ(عنو فرج ثم ضمة ضم لقد المبلئكة من ألفا سبعوف وشهده السماء
 وسلم عليو اهلل صلى فقاؿ دفن، صبيا أف) عنو اهلل رضي أيوب أبي حديث ومنها

 .ٕ(الصبي ىذا ألفلت القبر ضمة من أحد أفلت لو)
 :قولين على فيها، المؤمن حاؿ يكوف وكيف القبر، ضمة في العلم أىل اختلف وقد

 الصالح المؤمن أف غير عليو، وتشتد مؤمن كل القبر ضمة تصيب: األوؿ القوؿ
 فتشتد الفاسق أما عليو، العذاب يطوؿ فبل قبره، في لو ويفسح عنو يفرج ما سرعاف

 السعدي القاسم أبو قاؿ ومعصيتو، ذنبو بحسب لحده ضيق عليو ويطوؿ الضمة عليو
 المسلم بين الفرؽ أف غير طالح وال صالح القبر ضغطة من ينجو ال: " اهلل رحمو

 قبره إلى نزولو أوؿ في للمؤمن الحالة ىذه وحصوؿ للكافر الضغط دواـ فيها والكافر
 .انتهى"  لو االنفساح إلى يعود ثم

 ألم وقد إال أحد من ما أنو الضغط ىذا سبب: " اهلل رحمو الترمذي الحكيم وقاؿ
 .انتهى"  الرحمة تدركو ثم لها جزاء الضغطة ىذه فتدركو ما بذنب

/ ٗ) فتاواه في الرملي ونقلو ،(ٕٜٕ/ ٖ) النسائي سنن على السيوطي حاشية عن نقبل
ٕٔٓ). 

                                                           

/ ٖ) الطبقات في سعد وابن( ٕٕٛٔ) الكبرى وفي( ٕ٘٘ٓ) المجتبى في النسائي أخرجو ٔ
 إسناده(: ٖٗٓٔ/ ٕ) الخبلصة في النووي عنو وقاؿ إسناده، في اختلف والحديث( ٖٓٗ

 في وذكر عللو، في حاتم أبي ابن ذكره وىذا(: ٕٙٛ/ ٕ) الراية نصب في الزيلعي وقاؿ صحيح،
 رجالو(: ٖٛص) المسدد القوؿ في الحافظ وقاؿ منكرا، جعلو وال يضعفو ولم اختبلفا إسناده
 في الوادعي وقاؿ النسائي، صحيح في األلباني العبلمة وصححو الصحيح، في بهم محتج ثقات

 .مسلم شرط على صحيح حديث ىذا(: ٕٚٚ) الصحيحين في ليس مما المسند الصحيح

 (.ٕٗٙٔ) الصحيحة في األلباني العبلمة وصححو( ٕٔٔ/ ٗ) الكبير في الطبراني أخرجو ٕ
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 في قاؿ: سؤاؿ(: ٜ٘ٔ/ ٜ) األلباني العبلمة موسوعة في كما األلباني العبلمة وسئل
 - وسلم وآلو عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ مع كنا»: قاؿ حذيفة حديث.. :  المسند

: قاؿ ثم فيو، بصره يردد فجعل ساقيو على قعد القبر إلى انتهينا فلما جنازة، في
: والحماؿ: قاؿ «نارًا الكافر على ويُمؤل حمائلو، منها تزوؿ ضغطة فيو المؤمن يضغط
 الحمائل? تزوؿ معنى ما...  األنثيين عروؽ
 .. العذاب شدة عن كناية: الشيخ

 الدرجة? لهذه ضغطة يضغط المؤمن: يعني: مداخلة
 في السبلـ عليو قاؿ كما معاذ بن سعد حتى منها ينجو ال أضبلعو وتتداخل: الشيخ
 .الصحيحة األحاديث بعض

 منها? يتألم الضغطة: يعني: مداخلة
 يستمر، ال لكن شديد ألم فهذا األضبلع تداخلت إذا ىذا شك، ببل: ... الشيخ
 كما فطالح طالح وإف فصالح صالًحا إف طبيعتو إلى شيء كل يعود ثم واحدة ضغطة
 .القبر في طاقة للميت يفتح أنو حيث من آنًفا شرحنا

 .منها بد ال الضغطة: يعني: مداخلة
 .منها بد ال: الشيخ
 ليس وحناف، رفق ضمة ولكنها الصالحين المؤمنين القبر ضمة تصيب: الثاني القوؿ

 ذنوبهم كثرة بحسب سخطا عليهم فتشتد العاصوف المسلموف أما ألم، وال أذى فيها
 .أعمالهم وسوء

 أمهم، أنها أصلها إنما القبر ضمة إف: يقاؿ كاف: قاؿ اهلل رحمو التيمي محمد عن
 الوالدة ضم ضمتهم أوالدىا إليها رد فلما الطويلة، الغيبة عنها فغابوا خلقوا، ومنها

 ورأفة، برفق ضمتو مطيعا هلل كاف فمن عليها، قدـ ثم ولدىا عنها غاب التي الشفيقة
 (.عليو منها سخطا بعنف ضمتو عاصيا هلل كاف ومن



 - 346 - 

 أبي ابن رواية من( ٕٜٕ/ ٖ" ) النسائي سنن"  على حاشيتو في السيوطي ذكره
 .الدنيا
 رسوؿ يا) :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

 ضغطة وإف العين، في كاإلثمد المؤمنين أسماع في ونكير منكر أصوات إف عائشة
 رفيقا، غمزا رأسو فتغمز الصداع ابنها إليها يشكو الشفيقة كاألـ المؤمن على القبر

 على البيضة كضغطة قبورىم في يضغطوف كيف اهلل في للشاكين ويل عائشة يا ولكن
 .يثبت ال ضعيف حديث ولكنو ،ٔ(الصخرة

 عذاب من ليست الضمة ىذه(: ٕٜٕ - ٜٕٓ/ ٔ) السير في الذىبي الحافظ قاؿ
 الدنيا، في وحميمو ولده فقد ألم يجد كما المؤمن يجده أمر ىو بل شيء، في القبر
 تأثره وألم وامتحانو، قبره في سؤالو وألم نفسو، خروج وألم مرضو، ألم من يجد وكما

 النار، على الورود وألم وىولو، الموقف وألم قبره، من قيامو وألم عليو، أىلو ببكاء
 من وال القبر، عذاب من ىي وما العبد، تناؿ قد كلها األراجيف فهذه. ذلك ونحو

 راحة وال كلو، أو ذلك بعض في بو اهلل يرفق التقي العبد ولكن قط، جهنم عذاب
 يـو وأنذرىم: )وقاؿ ،(الحسرة يـو وأنذرىم: )تعالى اهلل قاؿ. ربو لقاء دوف للمؤمن
 ىذه ومع. الخفي واللطف العفو تعالى اهلل فنسأؿ( الحناجر لدى القلوب إذ اآلزفة

 أرفع من وأنو الجنة، أىل من أنو نعلم ممن - معاذ ابن يعني - فسعد الهزات،
 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 ألم وال

                                                           

 الفردوس مسند في والديلمي ،(ٙٔٔ رقم ،٘ٛ) القبر عذاب إثبات في البيهقي أخرجو ٔ
 حديث فهو. ضعيفاف جدعاف بن زيد بن وعلي جعفر أبي بن الحسن سنده وفي ،(ٖٙٚٚ)

 .النجار وابن منده البن بعضهم عزاه وقد. ضعيف
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 وإف منها، بد فبل القبر ضمة وأما(: " ٛٛٙ/ ٕ) الدواني الفواكو في النفراوي وقاؿ
 .انتهى"  الدرجات باختبلؼ تختلف كانت
 سعدا القبر ضم لقد) حديث يعني - الحديث ىذا:" اهلل رحمو العثيمين العبلمة وقاؿ
 ضمة للمؤف األرض ضمة فإف: صحتو تقدير وعلى العلماء، عند مشهور -.. (  ضمة
 عذاب ضمة فهي للكافر ضمتها أما صدرىا، إلى ولدىا تضم كاألـ وشفقة، رحمة

 ملكاف أتاه دفن إذا اإلنساف أف أخبر وسلم عليو اهلل صلى النبي فإف باهلل، والعياذ
 اهلل، ربي: يقوؿ فالمؤمن نبيك? ومن دينك? وما ربك? من: أصوؿ ثبلثة عن يسأالنو
 المنافق أما ىذا، وجوابكم جوابي يجعل أف اهلل أسأؿ محمد، ونبيي اإلسبلـ، وديني

 الناس سمعت أدري، ال ىاه ىاه: فيقوؿ - ىذا من وإياكم اهلل أعاذنا - المرتد أو
 بعضو يدخل باهلل، والعياذ أضبلعو تختلف حتى القبر عليو فيضيق فقلتو، قوال يقولوف

." للمؤمن وضمها المرتد أو للكافر األرض ضم بين ففرؽ الضم، شدة من بعض في
 (.ٚٔ/رقم سؤاؿ ،ٔٙٔ/رقم لقاء" ) المفتوح الباب لقاءات من باختصار انتهى

 ظاىر لداللة المسألة، ىذه في القولين أرجح األوؿ القوؿ أف أعلم واهلل يظهر والذي
 وىذا القبر؛ ضمة من ينجو ال غيرىم، عن فضبل المؤمنين، من أحدا وأف عليو، السنة
 الناس كاف وإف قبره، ضمو من يصيب ألما لها وأف الضمة، ىذه شدة على يدؿ

 ابن اإلسبلـ شيخ ذكر ذلك وألجل وحالو، عملو بحسب كل ذلك، في يتفاوتوف
 ما الثامن السبب: " فقاؿ الذنوب، مغفرة أسباب في القبر ضمة اهلل رحمو تيمية

. انتهى". الخطايا بو يكفر مما ىذا فإف والروعة والضغطة الفتنة من القبر فى يحصل
 (.ٓٓ٘/ ٚ) الفتاوى مجموع

 عذاب? من القبر في يحدث ما الناس بعض يرى أف يمكن ىل :السادسة مسألةال
 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 العالم
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 األكتاؼ على محموؿ وىو"  الميت"  تكلم تثبت الصحيحة األحاديث جاءت وقد
 يسعموف ال األحياء أف وغيرىا األحاديث تلك في وثبت قبره، في وىو وأيضا لدفنو،
 عليو اهلل صلى النبي استثنى فقد األوؿ الموضع أما الميت، قالو الذي الكبلـ ذلك
 .والجن اإلنس استثنى فقد: الثاني الموضع وأما السماع، من اإلنس وسلم

 اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ يقوؿ عنو اهلل رضي الخدري سعيد أبي عن: األوؿ الموضع
 صالحة كانت فإف أعناقهم على الرجاؿ فاحتملها الجنازة وضعت إذا: )وسلم عليو

 بها، يذىبوف أين ويلها يا: قالت صالحة غير كانت وإف قدموني، قدموني: قالت
 (.لصعق اإلنساف سمعها ولو اإلنساف إال شيء كل صوتها يسمع

 (.ٖٗٔٔ) البخاري رواه
 كل صوتها يسمع) الحديث آخر في قولو(: ٘ٛٔ/ ٖ) الفتح في الحافظ قاؿ

 .الحاؿ بلساف ال القاؿ، بلساف ذلك أف على داؿ(: شيء
 أف على المذكور بالحديث واستدؿ(: ٗٔٔ/ ٛ" ) القاري عمدة في العيني وقاؿ
 .اإلنساف غير حيواف كل يسمعو الميت كبلـ

 من فيقوؿ آت فيأتيو) وفيو المشهور، عازب بن البراء حديث ىو: الثاني والموضع
 قبيح آت ويأتيو تلوت وال دريت ال فيقوؿ أدري ال فيقوؿ نبيك من دينك ما ربك

 وأنت فيقوؿ مقيم وعذاب اهلل من بهواف أبشر فيقوؿ الريح منتن الثياب قبيح الوجو
 سريعا اهلل طاعة عن بطيئا كنت الخبيث عملك أنا فيقوؿ أنت من بالشر اهلل فبشرؾ

 ضرب لو مرزبة يده في أبكم أصم أعمى لو يقيض ثم شرا اهلل فجزاؾ اهلل معصية في
 ضربة فيضربو كاف كما اهلل يعيده ثم ترابا يصير حتى ضربة فيضربو ترابا كاف جبل بها

 لو يفتح ثم عازب بن البراء قاؿ الثقلين إال شيء كل يسمعو صيحة فيصيح أخرى
 .ٔ(النار فرش من ويمهد النار من باب

                                                           

 داود وأبو ،(ٚ٘٘ٛٔ رقم ،ٕٚٛ/ ٗ) وأحمد ،(ٖ٘ٚ رقم ،ٕٓٔ ص) الطيالسى أخرجو ٔ
 ،(ٜٖٖ رقم ،ٕ٘ٓ/ ٔ) وىناد ،(ٕٜٖ رقم ،ٖٕٙ/ ٔ) والرويانى ،(ٖ٘ٚٗ رقم ،ٜٖٕ/ ٗ)
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 والجن اإلنس سماع وعدـ األوؿ، في اإلنس سماع وعدـ الموضعين، بين الفرؽ وفي
 .الثاني الموضع في

 استشكل وقد: - األوؿ الحديث على تعليقا -(٘ٛٔ/ ٖ) فتحفي ال الحافظ قاؿ
 كل يسمعو صعقة فيصعق ضربة فيضربو) القبر في السؤاؿ حديث في ورد ما مع ىذا

 فقط، اإلنس فيو استثنى واألوؿ والصعق، الميت: بينهما والجامع( الثقلين إال شيء
 يقتضي ال ذكر بما الميت كبلـ أف: والجواب! واإلنس? الجن فيو استثنى والثاني
 الميت، كبلـ سماع يألف لم لكونو اآلدمي؛ من إال - الفزع وىو - الصعق وجود

 مألوفو غير فإنها المضروب يصيحها التي الصيحة وأما ذلك، في الجن بخبلؼ
 مكلف، كل على منو أشد شيء وال اهلل، عذاب سببها لكوف جميعا؛ والجن لئلنس

 ا.ىػ واإلنس الجن، فيو فاشترؾ
 وسلم عليو اهلل صلى النبي بينما) قاؿ عنو اهلل رضي ثابت بن زيد عن الحديث وفي
 أقبر وإذا تلقيو فكادت بو حادت إذ معو ونحن لو بغلة على النجار لبني حائط في

: قاؿ أنا،: رجل فقاؿ( األقبر ىذه أصحاب يعرؼ من: )فقاؿ أربعة أو خمسة أو ستة
 قبورىا في تبتلى األمة ىذه إف: )فقاؿ اإلشراؾ، في ماتوا: قاؿ( ىؤالء مات فمتى)

                                                                                                                                                  

 ٖٜ/ ٔ) والحاكم ،(ٗٙٓٔ رقم ،ٕٜٙ/ ٕ) منده وابن ،(ٜٔٔ ص) التوحيد فى خزيمة وابن
 في واآلُجّري ،(ٜٖ٘ رقم ،ٖ٘٘/ ٔ) الشعب فى والبيهقى ،(ٚٔٔ ٜٓٔ ،ٚٓٔ رقم ،ٜٛ

 إسناده(: ٜٗٗ/ ٕ) عمر مسند في الطبري عنو قاؿ والحديث( ٜٜٔ رقم ٜٓٔ/ ٕ) الشريعة
 ابن وقاؿ اإلسناد، صحيح: البيهقي وقاؿ الشيخين، شرط على صحيح: الحاكم وقاؿ صحيح،

 رسم على ثابت وىو البراء عن جماعة رواه مشهور متصل إسناد ىذا(: ٜٖٛ) اإليماف في منده
/ ٚ) السنن تهذيب في لو والحاكم نعيم أبي تصحيح ونقل القيم ابن اإلماـ وصححو الجماعة،

 الصدور شرح في السيوطي وقاؿ الصحيح، رجاؿ رجالو(: ٓ٘/ ٖ) الهيثمى وقاؿ ،(ٓٗٔ
 األرنؤوط وصححو ،(ٖٓٙٔ) المشكاة في األلباني العبلمة وصححو صحيحة، طرؽ لو(: ٜٔ)

 - ٕٕٚ/ ٕ) الصحيحين في ليس مما الصحيح الجامع في الوادعي وحسنو المسند، تحقيق في
 (.ٜٛٔ/ ٖ) كثير ابن تفسير صحيح في العدوي وصححو ،(ٕٗٚ
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 رواه(. منو أسمع الذي القبر عذاب من يسمعكم أف اهلل لدعوت تدافنوا ال أف فلوال
 (.ٕٛٙٛ) مسلم
 وجبت وقد وسلم عليو اهلل صلى النبي خرج: قاؿ عنهم اهلل رضي أيوب أبي وعن

 ومسلم( ٜٖٓٔ) البخاري رواه( قبورىا في تعذب يهود: )فقاؿ صوتا فسمع الشمس
(ٕٜٚٙ.) 

 المصطفى بأف اإلخبار ذكر: " بقولو عليو وبوب( ٜٖٗ/ ٚ) حباف ابن رواه والحديث
 ". قبورىا في عذبت حيث الكفرة أصوات أسمع سلم و عليو اهلل صلى
 .جليلة حكم الموضعين كبل في اإلنساف سماع عدـ وفي
 إال: )قولو(: ٖٛٗ ،ٕٛٗ/ ٛ) فتاواه مجموع في كما العثيمين العبلمة قاؿ

 :منها عظيمة؛ لحكم وذلك الصياح، ىذا يسمع ال أنو: يعني(: اإلنساف
 أف اهلل لدعوت تدافنوا ال أف لوال: )بقولو وسلم عليو اهلل صلى النبي إليو أشار ما: أوال

 (.القبر عذاب من يسمعكم
 .للميت سترا ذلك إخفاء في أف: ثانيا
 يستقر لم: ويصيح يعذب ميتهم سمعوا إذا أىلو ألف ألىلو؛ إزعاج عدـ فيو أف: ثالثا
 .قرار لهم
 وما! أخوكم ىذا! أبوكم ىذا! ولدكم ىذا: يقولوف الناس ألف أىلو؛ تخجيل عدـ: رابعا
 .ذلك أشبو

 تسقط أف توجب قد صيحة بل ىينة، ليست صيحة ألنها نهلك؛ قد أننا: خامسا
 .عليو يغشى أو اإلنساف فيموت معاليقها، من القلوب
 باب من القبر بعذاب اإليماف لكاف: المعذبين ىؤالء صراخ الناس سمع لو: سادسا
 ألف االمتحاف؛ مصلحة تفوت وحينئذ بالغيب، اإليماف باب من ال بالشهادة، اإليماف

 إال بو يعلموا ولم عنهم، غائبا كاف إذا لكن قطعا؛ شاىدوه بما يؤمنوف سوؼ الناس
 ىػ. ا بالغيب اإليماف باب من صار: الخبر طريق عن
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 أي- ممكن ىذا(: ٚ٘ٔ/ ٜ) األلباني العبلمة موسوعة في كما األلباني العبلمة وقاؿ
 الحديث سمعتم لعلكم ،-عذاب من القبر في يحدث ما الناس بعض يرى أف يمكن
 اهلل رضي العباس بن اهلل عبد حديث من صحيحيهما في ومسلم البخاري أخرجو الذي
 أما»: والسبلـ الصبلة عليو فقاؿ بقبرين مر وسلم وآلو عليو اهلل صلى النبي أف: عنهما
: اآلخر وأما بالنميمة، يسعى فكاف أحدىما أما كبير، في يعذباف وما ليعذباف إنهما
 فشقو بغصن لو يؤتى بأف أمر ثم البوؿ، من يستتر ال: - رواية وفي - يستنزه ال فكاف
: فقاؿ والسبلـ الصبلة عليو ذلك عن فسألوه القبر، على منهما شق كل ووضع شقين

 وآلو عليو اهلل صلى - فالرسوؿ. «رطبين داما ما عنهما يخفف وجل عز اهلل لعل
 بالنميمة يسعى أحدىما لكن مسلمين وكانا المعذبين، ىذين عذاب سمع - وسلم

 من يستنزه ال أو الناس، أماـ عورتو عن الكشف في يتساىل: أي يستتر، ال: واآلخر
 الصبلة عليو وقاؿ عذبا، ولذلك البوؿ، رشاش يصيبو أف يتحاشى ال: أي البوؿ،

 .«البوؿ من القبر عذاب أكثر فإف البوؿ من استنزىوا»: والسبلـ
 يـو ذات مر - وسلم وآلو عليو اهلل صلى - النبي أف»: الصحيح في جاء كذلك

 مات متى: معو كانوا الذين أصحابو فسأؿ قبرين فرأى فنزؿ بو، فشمست دابتو راكًبا
 ألسمعتكم تدافنوا ال أف لوال: والسبلـ الصبلة عليو فقاؿ الجاىلية، في: قالوا ىذاف?
 عذاب صوت سمعت السبلـ عليو بو شمست لما الدابة إف: أي «القبر عذاب

 ألف يعذبوف؛ قبورىم في العصاة بعض الناس بعض يرى أف يستبعد فبل المقبورين،
 إذا»: قولو من - وسلم وآلو عليو اهلل صلى - النبي أمر ولذلك حق، القبر عذاب
 بك أعوذ إني اللهم: يقوؿ أربع، من باهلل فليستعذ األخير التشهد في أحدكم جلس

 فتنة شر ومن والممات، المحيا فتنة ومن جهنم، عذاب ومن القبر، عذاب من
...  منو تنهش أفعى العادية باألعين يرى أف يمكن حق القبر فعذاب «الدجاؿ المسيح

 الذي ال? أـ الرواية صحت الرواية لعلم خاضع شيء كل يبقى لكن ذلك، ونحو
   .فثابت األصل أما يقاؿ، أف ممكن ىذا كل ُمَهوّْؿ، أو صادؽ ُيَحدّْث
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تحت الحديث  (ٙٗٙ - ٘ٗٙ/ ٖ) الضعيفة(: قاؿ العبلمة األلباني في فرع)
 من الحليم فإف بالجنة، وبشروىم اهلل، إال إلو ال ولقنوىم موتاكم، احضرواالضعيف )

 ذلك عند يكوف ما ألقرب الشيطاف وإف المصرع، ذلك عند يتحيروف والنساء الرجاؿ
 منو عرؽ كل يألم حتى الدنيا من عبد نفس تخرج ال بيده نفسي والذي المصرع،

 من"  اآلخرة علـو كشف في الفاخرة الدرة"  في الغزالي نقلو ما وأما( حيالو على
 على أبويو صفة على الميت يأتوف أعوانو وكل اهلل لعنو إبليس وأف الموت، فتنة

 على آخروف أقواـ جاء عنهم انصرؼ فإف يهوديّاً، مت: لو فيقوالف اليهودية، صفة
 إليو أرسل ىدايتو اهلل أراد فمن ملة، كل عقائد عليو يعرض حتى النصارى صفة

 أقف لم: " السيوطي فقاؿ إلخ،...  الميت فيبتسم وجنده، الشيطاف فيطرد جبريل
 ا.ىػ " الحديث في عليو

 .القبر عذاب أسبابفي ذكر بعض  :السابعة مسألةال
 رحمو القيم ابن اإلماـ جمعها وقد كثيرة، القبور في أصحابها بها يعذب التي األسباب

 ? القبور أصحاب بها يعذب التي األسباب عن البعض يتساءؿ وقد: فقاؿ اهلل
 : ومفصل مجمل وجهين من وجوابها

 ، لمعاصيو وارتكابهم ألمره، وإضاعتهم باهلل جهلهم على يعذبوف فإنهم المجمل أما
 أبدا فيو كانت بدنا وال نهيو، واجتنبت أمره وامتثلت وأحبتو عرفتو روحا اهلل يعذب فبل

 أغضب فمن عبده، على وسخطو اهلل غضب أثر اآلخرة وعذاب القبر عذاب فإف ؛
 البرزخ عذاب من لو كاف ذلك على ومات يتب لم ثم الدار ىذه في وأسخطو اهلل

 . ومكذب ومصدؽ ومستكثر، فمستقل عليو، وسخطو اهلل غضب بقدر
 رآىما الذين الرجلين عن وسلم عليو اهلل صلى النبي أخبر فقد المفصل الجواب وأما

 من االستبراء اآلخر ويترؾ الناس، بين بالنميمة أحدىما يمشى ، قبورىما في يعذباف
 الناس بين للعداوة الموقع السبب ارتكب وذلك الواجبة، الطهارة ترؾ فهذا ، البوؿ

 بالكذب العداوة بينهم الموقع أف على تنبيو ىذا وفي .. صادقا كاف وإف بلسانو
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 من أف على تنبيها البوؿ من االستبراء ترؾ في أف كما .. عذابا أعظم والبهتاف والزور
 وفي ، عذابا أشد فهو وشروطها واجباتها بعض البوؿ من االستبراء التي الصبلة ترؾ

 وفي، نماـ وذلك مغتاب، فهذا (الناس لحـو يأكل فكاف أحدىما أما: ) شعبة حديث
 ، نارا بو عليو القبر امتؤل سوطا ضرب الذي في عنو اهلل رضي مسعود ابن حديث
 . ينصره فلم مظلـو على ومر ، طهور بغير واحدة صبلة صلى لكونو
 .. اآلفاؽ فتبلغ الكذبة يكذب من تعذيب في البخاري صحيح في سمرة حديث وفي

 الزناة وتعذيب .. بالنهار بو يعمل وال بالليل عنو يناـ ثم القرآف يقرأ من وتعذيب
 . البرزخ في وسلم عليو اهلل صلى النبي شاىدىم كما الربا آكل وتعذيب ..والزواني

 لتثاقل بالصخر أقواـ رؤوس رضخ فيو الذي عنو اهلل رضي ىريرة أبى حديث وفي
 .. أموالهم زكاة لتركهم والزقـو الضريع بين يسرحوف والذين .. الصبلة عن رؤوسهم
 من بمقاريض شفاىهم تقرض والذين .. لزناىم الخبيث المنتن اللحم يأكلوف والذين
 .. والخطب بالكبلـ الفتن في لقيامهم حديد

 البيوت أمثاؿ بطونهم من فمنهم ، الجرائم تلك أرباب عقوبة سعيد أبى حديث وفي
 أسافلهم من يخرج حتى الجمر فيلقموف أفواىهم تفتح من ومنهم .. الربا أكلة وىم
 تقطع من ومنهم، الزوانى وىن بثديهن المعلقات ومنهم .. اليتامى أمواؿ أكلة وىم

 نحاس من أظفار لهم من ومنهم .. المغتابوف وىم لحومهم ويطعموف جنوبهم
  .. الناس أعراض في يقعوف الذين وىم وصدورىم وجوىهم يخمشوف

 المغنم من غلها التي الشملة صاحب عن وسلم وآلو عليو اهلل صلى النبي أخبرنا وقد
 فيو لو حق ال ما غيره ظلم بمن فكيف ، حق فيها ولو ىذا ، قبره في نارا تشتعل أنها

. 
 واليد والفرج والبطن واللساف والفم واألذف والعين القلب معاصي عن القبر فعذاب
 المحصن وقاذؼ الزور وشاىد والمغتاب والكذاب فالنماـ كلو والبدف والرجل

 بو لو علم ال ما ورسولو اهلل على والقائل البدعة إلى والداعي الفتنة في والموضع
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 الرشوة من السحت وآكل اليتامى أمواؿ وآكل الربا وآكل، كبلمو في والمجازؼ
 . المسكر وشارب المعاىد ماؿ أو حق بغير المسلم أخيو ماؿ وآكل، ونحوىا
 ومعطيو الربا وآخذ والماكر والمخادع والغادر والخائن والسارؽ واللوطي والزاني
 وارتكاب اهلل فرائض إسقاط على والمحتاؿ لو والمحلل والمحلل ، وشاىداه وكاتبو

 ما بغير والمفتي اهلل أنزؿ ما بغير والحاكم عوراتهم ومتتبع المسلمين ومؤذي محارمو
 حـر في والملحد ، اهلل حـر التي النفس وقاتل والعدواف اإلثم على والمعين اهلل شرعو

 وذوقو رأيو والمقدـ .. فيها الملحد وصفاتو اهلل أسماء لحقائق والمعطل ، اهلل
 المغنوف وىم جهنم ونواحو ، إليها والمستمع والنائحة اهلل رسوؿ سنة على وسياستو

 القبور على المساجد يبنوف والذين..  إليهم والمستمع ورسولو اهلل حرمو الذي الغناء
 وىضم أخذوه إذا لهم ما استيفاء في والمطففوف ، والسرج القناديل عليها ويوقدوف

 والطاعنوف واللمازوف والهمازوف والمراءوف والمتكبروف والجباروف بذلوه إذا عليهم ما
 وأعواف ويصدقونهم فيسألونهم والعرافين والمنجمين الكهنة يأتوف والذين السلف على

 . غيرىم بدنيا آخرتهم باعوا قد الذين الظلمة
 خاؼ مثلو بمخلوؽ خوفتو فإذا، ينزجر ولم يرعو لم بو وذكرتو باهلل خوفتو إذا والذي

 رأسا بو يرفع وال يهتدي فبل ورسولو اهلل بكبلـ يهدى والذى فيو ىو عما وكف وارعوى
 يخالفو ولم بالنواجذ عليو عض ويخطئ يصيب ممن الظن بو يحسن عمن بلغو فإذا، 

 ورقية الشيطاف قرآف سمع فإذا بو استثقل وربما فيو يؤثر فبل القرآف عليو يقرأ والذي
 ال المغنى أف وود الطرب دواعي قلبو من وىاج وتواجد سره طاب النفاؽ ومادة الزنا

 يحبو من حياة أو قريبو أو بشيخو حلف فإذا ويكذب باهلل يحلف والذي يسكت
 . وعوقب ىدد ولو يكذب لم المخلوقين من ويعظمو
 . المجاىر وىو وأضرابو إخوانو بين بها ويتكثر بالمعصية يفتخر والذي
 اتقاء الخلق تركو الذي البذيء اللساف والفاحش، وحرمتك مالك على تأمنو ال والذي

، قليبل إال فيها اهلل يذكر وال وينقرىا وقتها آخر إلى الصبلة يؤخر والذي وفحشو شره
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 عليو ما يؤدى وال الحج على قدرتو مع يحج وال، نفسو بها طيبة مالو زكاة يؤدى وال
 وال خطوه وال أكلو وال لفظو وال نظره في يتورع ال والذي عليها قدرتو مع الحقوؽ من

 وال المسكين يرحم وال رحمو يصل وال حراـ أو حبلؿ من الماؿ من حصل بما يبالي
 المسكين، طعاـ على يحض وال اليتيم، يدع بل، البهيم الحيواف وال اليتيم وال األرملة
 ذنبو عن وبذنوبهم،  عيبو عن الناس بعيوب ويشتغل الماعوف، ويمنع للعالمين، ويرائي
 وصغيرىا وقلتها كثرتها بحسب الجرائم بهذه قبورىم في يعذبوف وأمثالهم ىؤالء فكل

 . وكبيرىا
 . قليل منهم والفائز معذبين القبور أصحاب أكثر كاف كذلك الناس أكثر كاف ولما

 المنقوشة والحجارة بالتراب ظواىرىا وعذاب حسرات وبواطنها تراب القبور فظواىر
 فيها، بما القدور تغلي كما بالحسرات تغلى والبليات، الدواىى باطنها وفي مبنيات
 لواعظ تركت فما وعظت لقد تاهلل وأمانيها شهواتها وبين بينها حيل وقد لها ويحق
 أنتم دارا وخربتم ، زواال بكم موشكة دارا عمرتم لقد ، الدنيا عمار يا: ونادت مقاال

 لكم ليس بيوتا وخربتم ، وسكناىا منافعها لغيركم بيوتا عمرتم انتقاال إليها مسرعوف
 ، للعبر محل وىذه ، الزرع وبذر األعماؿ ومستودع االستباؽ دار ىذه سواىا مساكن
( ٜ٘ص) الروح كتاب من انتهى.."  النار حفر من حفر أو ، الجنة رياض من رياض

 . يسير بتصرؼ
 .الصحيحة والسنة القرآف من بأدلتها مقرونة المعاصي ىذه من مجموعة ىنا ونذكر

 غدوا عليها يعرضوف النار: ) فرعوف آؿ عن تعالى اهلل قاؿ: بو والكفر باهلل الشرؾ-ٔ
 . ٙٗ/غافر( العذاب أشد فرعوف آؿ أدخلوا الساعة تقـو ويـو وعشيا
 أيديهم باسطو والمبلئكة الموت غمرات في الظالموف إذ ترى ولو: ) تعالى وقاؿ

 وكنتم الحق غير اهلل على تقولوف كنتم بما الهوف عذاب تجزوف اليـو أنفسكم أخرجوا
 . ٖٜ/األنعاـ( تستكبروف آياتو عن
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 والسبلسل واألغبلؿ والنكاؿ بالعذاب المبلئكة بشرتو احتضر إذا الكافر أف وذلك
 فتضربهم الخروج وتأبى وتعصي جسده في روحو فتفرؽ عليو اهلل وغضب والجحيم
 اليـو أنفسكم أخرجوا: ) لهم قائلين أجسادىم من أرواحهم تخرج حتى المبلئكة

 . ٖٜ/األنعاـ....(  الهوف عذاب تجزوف
 رضي ثابت بن زيد حديث القبر عذاب أسباب من سبب الشرؾ أف على يدؿ ومما

 لو بغلة على النجار لبني حائط في وسلم عليو اهلل صلى النبي بينما : قاؿ عنو اهلل
 من:  فقاؿ أربعة أو خمسة أو ستة أقبر وإذا تلقيو فكادت بو حادت إذ معو ونحن
 في ماتوا:  قاؿ ? ىؤالء مات فمتى:  قاؿ أنا رجل فقاؿ ? األقبر ىذه أصحاب يعرؼ

 أف اهلل لدعوت تدافنوا ال أف فلوال ، قبورىا في تبتلى األمة ىذه إف:  فقاؿ..  اإلشراؾ
 باهلل تعوذوا:  فقاؿ بوجهو علينا أقبل ثم..  منو أسمع الذي القبر عذاب من يسمعكم

 (ٕٚٙٛ) مسلم رواه( . الحديث.. ) النار عذاب من
 .القبر عذاب في سبب الشرؾ أف على دليل( اإلشراؾ في ماتوا: ) الحديث في فقولو

 القبر، بعذاب الناس أولى والمنافقوف: القبر عذاب أسباب من سبب النفاؽ -ٕ
 . النار من األسفل الدرؾ أصحاب وىم ال كيف

 على مردوا المدينة أىل ومن منافقوف األعراب من حولكم وممن: ) تعالى اهلل قاؿ
( عظيم عذاب إلى يردوف ثم مرتين سنعذبهم نعلمهم نحن تعلمهم ال النفاؽ
( : مرتين سنعذبهم: ) تعالى قولو في أنس بن والربيع قتادة قاؿ . ٔٓٔ/التوبة

 . القبر عذاب ىي واألخرى الدنيا، في إحداىما
 في المرتاب أو المنافق، باسم التصريح ورد القبر، وفتنة الملكين سؤاؿ أحاديث وفي
: )..  عنو اهلل رضي أنس حديث من( ٖٗٚٔ) البخاري في كما الروايات، من كثير
 عنها اهلل رضي أسماء حديث من الصحيحين وفي ،..(  لو فيقاؿ والمنافق الكافر وأما
 ( .المرتاب أو المنافق وأما: )
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 أف على والدليل: حـر ما وتحليل ، اهلل أحل ما بتحريم ؛ تعالى اهلل شرع تغيير -ٖ
 صلى النبي قوؿ القبر في العذاب أسباب من سبب تعالى اهلل شرع في اإللحاد ذلك

 من أوؿ كاف النار؛ في قصبو يجر الخزاعي عامر بن عمرو رأيت: ) وسلم عليو اهلل
 ( .ٖٕٙٗ) البخاري رواه( السوائب سيب
 . األمعاء وىي( النار في قصبو يجر: ) وسلم عليو اهلل صلى قولو

 عليها يحمل وال تؤكل وال تركب فبل يسيبونها كانوا شاة أو بقرة أو ناقة ىي:  والسائبة
 . سائبة يجعلو مالو من شيئا ينذر بعضهم وكاف ،

 إسماعيل ولد من العرب(: " ٔٚ/ٕ) التفسير دقائقفي  تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ
 حنفاء كانوا ، وإسماعيل إبراىيم بناه الذي العتيق البيت جيراف كانوا الذين وغيره،

 أوؿ وىو لحي، بن عمرو وىو ، خزاعة والة بعض دينو غير أف إلى ، إبراىيم ملة على
 عليو اهلل صلى النبي قاؿ ولهذا اهلل، يحرمو لم ما وتحريم بالشرؾ إبراىيم دين غير من

 .  انتهى"  قصبو يجر لحي بن عمرو رأيت:  وسلم
 بالنميمة الناس بين والمشي البوؿ، من االستبراء عدـ -ٗ

:  فقاؿ بقبرين وسلم عليو اهلل صلى النبي مر:  قاؿ عنهما اهلل رضي عباس ابن فعن
 اآلخر وأما البوؿ من يستتر ال فكاف أحدىما أما كبير، في يعذباف وما ليعذباف إنهما
 ( .ٕٜٕ) ومسلم( ٕٛٔ) البخاري رواه.  الحديث... بالنميمة يمشي فكاف
 عامة إف: ) قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي عن عنهما اهلل رضي عباس ابن وعن

 صحيح في األلباني وصححو ، الدارقطني أخرجو( منو فتنزىوا البوؿ من القبر عذاب
 ( .ٕ٘ٔ/ٔ) الترغيب

 عذاب: "  بقولو الجنائز كتاب في اهلل رحمو البخاري ترجم ذلك وعلى: الغيبة -٘
 ليس البخاري لفظ أف مع السابق القبرين حديث فيو روى ثم " والبوؿ الغيبة من القبر

 في ورد ما إلى اإلشارة في عادتو على جرى لكنو ، النميمة فيو وإنما ، الغيبة ذكر فيو



 - 358 - 

( ٖ٘/٘) أحمد أخرجو (الغيبة في فيعذب اآلخر وأما: ) الحديث طرؽ بعض
 ( .ٙٙ/ٔ) والترىيب الترغيب صحيح في األلباني وصححو

 عليو اهلل صلى النبي عن عنو اهلل رضي جندب بن سمرة حديث ففي: الكذب -ٙ
 من بكلوب عليو قائم آخر وإذا ، لقفاه مستلق رجل على فأتينا فانطلقنا: ) قاؿ وسلم
 ، قفاه إلى ومنخره ، قفاه إلى شدقو فيشرشر وجهو شقي أحد يأتي ىو وإذا ، حديد
 بالجانب فعل ما مثل بو فيفعل اآلخر الجانب إلى يتحوؿ ثم:  قاؿ ، قفاه إلى وعينو
 عليو يعود ثم كاف كما الجانب ذلك يصح حتى الجانب ذلك من يفرغ فما ، األوؿ
 عن قاؿ ثم ? ىذاف ما!  اهلل سبحاف:  قلت:  قاؿ.  األولى المرة فعل ما مثل فيفعل

 تبلغ الكذبة فيكذب ، بيتو من يغدو الرجل إنو: ) الحديث آخر في المعذب ىذا
 . الفم جانب: والشدؽ .يقطعو أي: فيشرشر( ٗٚٓٚ) البخاري رواه..(  اآلفاؽ

 .المكتوبة الصبلة عن والنـو تعلمو، بعد القرآف ىجر
 وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ:  قاؿ عنو اهلل رضي جندب بن سمرة حديث ففي
 بالصخرة يهوي ىو وإذا ، بصخرة عليو قائم آخر وإذا مضطجع رجل على أتينا: )

 حتى إليو يرجع فبل فيأخذه الحجر فيتبع ىنا ىا الحجر فيتدىده ، رأسو فيثلغ لرأسو
 قلت:  قاؿ.  األولى المرة فعل ما مثل بو فيفعل عليو يعود ثم ، كاف كما رأسو يصح
 اهلل علمو فرجل رأسو يشدخ رأيتو والذي: ) وفيو ? ىذاف ما!  اهلل سبحاف:  لهما

 ( .بالنهار بو يعمل ولم ، بالليل عنو فناـ ، القرآف
 . يتدحرج أي( : يتدىده) . ويشقو يشدخو أي( : رأسو يثلغ)

 القرآف يأخذ الرجل فإنو بالحجر رأسو يثلغ عليو أتيت الذي الرجل أما: ) رواية وفي
 ( .ٙٚٓٚ) البخاري رواه( المكتوبة الصبلة عن ويناـ فيرفضو

 ظاىر فإف ؛ األولى من أوضح الرواية ىذه أف اهلل رحمو حجر ابن الحافظ وذكر
 يعذب أنو على فتدؿ األخرى وأما ، بالليل القرآف قراءة ترؾ على يعذب أنو األولى

 . المكتوبة الصبلة عن نومو على
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 . العمل وترؾ ، القراءة ترؾ ؛ األمرين مجموع على العذاب يكوف أف ويحتمل:  قاؿ
 يوىم ألنو ؛ عظيمة جناية حفظو بعد القرآف رفض:  ىبيرة ابن قاؿ: "  حجر ابن قاؿ
 في عوقب القرآف وىو األشياء أشرؼ رفض فلما ، رفضو يوجب ما فيو رأى أنو

 ( .ٕٔ٘/ٖ) الباري فتح"  الرأس وىو أعضائو أشرؼ
 أحمر نهر على فأتينا فانطلقنا: ) قاؿ عنو اهلل رضي سمرة حديث ففي: الربا أكل -ٚ

 جمع قد رجل النهر شط على وإذا ، يسبح سابح رجل النهر في وإذا ، الدـ مثل
 جمع قد الذي ذلك يأتي ثم يسبح ما يسبح السابح ذلك وإذا ، كثيرة حجارة عنده
 إليو رجع كلما إليو يرجع ثم يسبح فينطلق حجرا فيلقمو فاه لو فيفغر الحجارة عنده
 النهر في يسبح عليو أتيت الذي الرجل وأما: ) قاؿ أف إلى( حجرا فألقمو فاه لو فغر

 ( .الربا آكل فإنو الحجر ويلقم
 فإذا ، التنور مثل على فأتينا فانطلقنا: ) عنو اهلل رضي سمرة حديث ففي: الزنا -ٛ

 يأتيهم ىم وإذا ، عراة ونساء رجاؿ فيو فإذا ، فيو فاطلعنا:  قاؿ ، وأصوات لغط فيو
 قلت:  قاؿ[ صاحوا:  أي] ضوضوا اللهب ذلك أتاىم فإذا ، منهم أسفل من لهب
 التنور بناء مثل في الذين العراة والنساء الرجاؿ وأما: ) آخره وفي( ? ىؤالء ما:  لهما

 ( .والزواني الزناة فإنهم
 قاؿ:  قاؿ عنو اهلل رضي مالك بن أنس فعن: النفس ونسياف بالبر الناس أمر -ٜ

 ، نار من بمقاريض شفاىهم تقرض رجاال بي أسري ليلة رأيت: ) وسلم عليو اهلل صلى
 وينسوف بالبر الناس يأمروف أمتك من الخطباء:  فقاؿ ? جبريل يا ىؤالء من:  فقلت

 وصححو( ٕٓٔ/ٖ) أحمد أخرجو!( ? يعقلوف أفبل الكتاب يتلوف وىم ، أنفسهم
 ( .ٜٕٔ) الصحيحة في األلبانيالعبلمة 

 ، نار من بمقاريض شفاىهم تقرض قـو على بي أسري ليلة أتيت: ) البيهقي وعند
 يقولوف الذين أمتك خطباء:  قاؿ ? ىؤالء من جبريل يا:  فقلت ، وفت قرضت كلما
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" اإليماف شعب" في البيهقي رواه( بو يعملوف وال اهلل كتاب ويقرءوف ، يفعلوف ال ما
 ( .ٕٛٔ) الجامع صحيح في األلباني العبلمة وحسنو

:  قاؿ عنو اهلل رضي الباىلي أمامة أبي فعن: عذر غير من رمضاف في اإلفطار -ٓٔ
 فأخذا ، رجبلف أتاني إذ نائم أنا بينا: ) يقوؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سمعت
 سنسهلو إنا:  فقاال.  أطيقو ال إني:  فقلت.  اصعد:  لي فقاال جبا بي وأتيا ، بضبعي

 ، شديدة بأصوات أنا إذا ، الجبل سواء في كنت إذا حتى فصعدت:  قاؿ.  لك
 بقـو فإذا ، بي انطلق ثم.  النار أىل عواء ىذا:  قاؿ ? األصوات ىذه ما:  فقلت

 ىؤالء من:  قلت:  قاؿ ، دما أشداقهم تسيل ، أشداقهم مشققة ، بعراقيبهم معلقين
 والحاكم حباف ابن أخرجو(  صومهم تحلة قبل يفطروف الذين ىم:  قاؿ ?
 ( .ٜٖٔ٘) الصحيحة في األلباني وصححو ،( ٕٓٔ،ٜٕٓ/ٔ)

 الرجل في عنو اهلل رضي ىريرة أبي حديث ذلك على دؿ :الغنائم من الغلوؿ -ٔٔ
 والذي: ) عنو وسلم عليو اهلل صلى النبي فقاؿ ، مغازيو بعض في الثوب غل الذي
 المقاسم تصبها لم ، المغانم من خيبر يـو أخذىا التي[ ثوب] الشملة إف بيده نفسي

 ( .٘ٔٔ) ومسلم( ٖٕٗٗ) البخاري أخرجو( نارا عليو لتشتعل ،
 . لقسمتو األمر ولي على عرضو دوف الغنيمة من شيئا الغازي أخذ ىو والغلوؿ

 النبي عن عنهما اهلل رضي عمر ابن حديث ذلك على يدؿ: خيبلء الثوب جر -ٕٔ
 يـو إلى يتجلجل فهو بو خسف إذ إزاره يجر رجل بينما: ) قاؿ وسلم عليو اهلل صلى

 ( .ٕٛٛٓ) ومسلم( ٖ٘ٛٗ) البخاري أخرجو( القيامة
 . شق إلى شق من ويندفع شديد اضطراب مع األرض في يسوخ أف:  والتجلجل

 . متدافعا مضطربا فيها ينزؿ أي األرض في يتجلجل:  فالمعنى
 صبلة في عنو اهلل رضي جابر حديث ذلك على دؿ: الحجاج من السرقة -ٖٔ

 حين وذلكم ، بالنار جيء لقد: ) وسلم عليو اهلل صلى النبي قوؿ وفيو..  الكسوؼ
 المحجن صاحب فيها رأيت وحتى ، لفحها من يصيبني أف مخافة تأخرت رأيتموني
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 تعلق إنما:  قاؿ لو فطن فإف ، بمحجنو الحاج يسرؽ كاف ؛ النار في قصبو يجر
 معوجة عصا:  والمحجن( ٜٗٓ) مسلم رواه( بو ذىب عنو غفل وإف ، بمحجني

 . الرأس
 صبلة في عنو اهلل رضي جابر حديث ففي: رحمتو وعدـ وتعذيبو الحيواف حبس -ٗٔ

 التي الهرة صاحبة[ النار أي] فيها رأيت: ) وسلم عليو اهلل صلى النبي قاؿ الكسوؼ
 مسلم رواه( جوعا ماتت حتى األرض خشاش من تأكل تدعها ولم تطعمها فلم ربطتها

 صلى حين ورأى( : " ٜٚ ص" )القبر عذاب إثبات" كتابو في البيهقي قاؿ( ٜٗٓ)
 التي والمرأة ، السرقة في يعذب ومن ، النار في قصبو يجر من الخسوؼ صبلة
 من ير ولم ، زمانو أىل أعين في رميما قبورىم في صاروا وقد الهرة في تعذب كانت
 . انتهى"  رأى ما ذلك من معو صلى
 األطوؿ بن سعد فعن ، دين من عليو ما قبره في الميت يضر مما إف: الدين -٘ٔ
 ، عليهم أنفق أف فأردت ، صغارا ولدا وترؾ ، دينار مائة ثبلث وترؾ أخي مات:  قاؿ

 فاقض فاذىب ، بدينو محبوس أخاؾ إف: ) وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ لي فقاؿ
 عنو قضيت قد ، اهلل رسوؿ يا:  فقلت جئت ثم ، عنو فقضيت فذىبت:  قاؿ( . عنو
 رواه( صادقة فإنها أعطها: ) قاؿ.  بينة لها وليست ، دينارين تدعي امرأة إال يبق ولم

 الجامع صحيح في األلباني العبلمة وصححو( ٕٛ/ٕ) ماجو وابن( ٙٚٚٙٔ) أحمد
(ٔ٘٘ٓ.) 

 
 (بالحوض اإليماف في باب)

 إياه، اهلل أعطاه حوضا وسلم عليو اهلل صلى للنبي بأف يؤمنوف السنة وأىل: محمد قاؿ
 .أبدا بعدىا يظمأ لم شربة منو شرب من

 حدثنا: قاؿ شيبة أبي ابن عن وضاح، ابن عن أحمد، عن إسحاؽ وحدثني - ٜٛ
 بينما): قاؿ رضي اهلل عنو مالك بن أنس عن فلفل، بن المختار عن مسهر بن علي
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 رأسو رفع ثم إغفاءة غفا إذا حتى ظهورنا بين يـو ذات وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 اَللَّوِ  ِبْسمِ ) فقرأ سورة آنفا علي نزلت: فقاؿ? اهلل رسوؿ يا أضحكك ما فقلنا سما،بمت

َناؾَ  ِإنَّا: اَلرَِّحيمِ  اَلرَّْحَمنِ  : قاؿ ثم( َاأْلَبْػتَػرُ  ُىوَ  َشانَِئكَ  ِإفَّ  َواْنَحرْ  ِلَربّْكَ  َفَصلّْ  اَْلَكْوثَػرَ  َأْعطَيػْ
 خير عليو ربي وعدنيو نهر فإنو: قاؿ. أعلم ورسولو اهلل فقلنا? الكوثر ما تدروف ىل

 رب: فأقوؿ منهم، العبد فيختلج النجـو عدد آنيتو أمتي، عليو ردت حوض ىو كثير،
 .ٔ(بعدؾ أحدثوا ما تدري ال إنك: فيقوؿ أمتي، من إنو

 عن عثماف، عن سبلـ، بن يحيى عن داود، أبي عن علي عنأبي  وحدثني - ٜٓ
 رضي اهلل عنو ثوباف عن سبلـ، أبي جده عن سبلـ بن زيد عن كثير، أبي بن يحيى
 ىذا حوضك ما اهلل رسوؿ يا: قاؿ رجبل أف) وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ مولى
 وأحلى اللبن من بياضا أشد شرابو عماف، إلى أيلة بين ما ىو: "قاؿ? عنو تحدث الذي

 منو شرب من السماء، نجـو عدد مثل األباريق من قاؿ أو اآلنية من وفيو العسل من
 رسوؿ يا ىم من قيل المهاجرين فقراءواردة  لو الناس أوؿ أبدا، بعدىا يظمأ لم شربة

 ينكحوا وال السدد لهم تفتح ال الذين ثيابا، الدنس رؤوسا، الشعث: قاؿ? اهلل
 .ٕ(لهم الذي يعطوف وال عليهم الذي يعطوف الذين المتنعمات

                                                           

 (.ٓٓٗإسناد المصنف ضعيف، والكن الحديث صحيح، فقد أخرجو مسلم في صحيحو ) ٔ
 رقم ،ٖٖٔ ص) الطيالسى أخرجوإسناد المصنف ضعيف جدا، ولكن أخرجو من طرؽ أخرى  ٕ

 ماجو وابن ،(ٕٗٗٗ رقم ،ٜٕٙ/ ٗ) والترمذى ،(ٕٕٕٔٗ رقم ،ٕ٘ٚ/ ٘) وأحمد ،(ٜٜ٘
 وابن ،(ٜ٘ٗ رقم ،ٖٖٗ/ ٔ) والمثانى اآلحاد فى عاصم أبى وابن ،(ٖٖٓٗ رقم ،ٖٛٗٔ/ ٕ)

 عبد بن عمر مسند في والباغندي ،(ٖٚٗٔ رقم ٜٜ/ ٕ) والطبرانى ،(ٚ) األولياء في الدنيا أبي
 في والدوالبي ،(ٓٙٚٔ) فوائده في وتماـ ،(ٖٗٚٚ رقم ٕٗٓ/ ٗ) والحاكم ،(ٖٙ) العزيز
 والنشور البعث في والبيهقي ،(ٗٔٗٔ رقم ٖٓ٘/ ٔ) المعرفة فى نعيم وأبو ،(ٚٚ/ ٕ) الكنى

 ٓٔ/ ٛ) دمشق تاريخ في عساكر وابن ،(ٜٕٗ ، ٖٜٕ/ ٕ) التمهيد في البر عبد وابن ،(ٖ٘ٔ)
 ىذا روي وقد الوجو ىذا من غريب حديث ىذا: الترمذي عنو قاؿ والحديث( ٔٔو ٔٔ -

 الحبشي سبلـ وأبو وسلم عليو اهلل صلى النبي عن ثوباف عن طلحة أبي بن معداف عن الحديث
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 بشر بن محمد حدثنا: قاؿ شيبة أبي ابن عن وضاح ابن عن وىب وحدثني -ٜٔ
 أبي بن معداف عن الجعد أبي بن سالمقتادة عن  عن عروبة أبي بن سعيد حدثنا :قاؿ

 أنا): قاؿ اهلل نبي أف وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ مولى ثوباف عن اليعمري طلحة
: قاؿ يرفض حتى بعصاي ألضربهم إني اليمن ألىل الناس عنو أذود حوضي عقر عند

 مقامي بين ما مثل: فقاؿ? الحوض سعة عن وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ وسئل
 العسل، من وأحلى اللبن، من بياضا أشد: فقاؿ? شرابو عن فسئل عماف إلى ىذا

 .ٔ(ذىب من واآلخر ورؽ من أحدىما الجنة من مدادىما أو مداده ميزاباف فيو صبي
 مسائل في الحوض: 

 وجوب اإليماف بالحوض. المسألة األولى:

                                                                                                                                                  

 الحويني وقاؿ ،(ٕٛٓٔ) الصحيحة في األلباني العبلمة وصححو ثقة، شامي وىو ممطور اسمو
 سنده في اختلف وقد قاال، كما وىو الذىبي، ووافقو ، الحاكم صححو: التوحيد مجلة في

 في معو ومن األرنؤوط وضعفو الحمد، فللو اإلسماعيلي معجم على تخريجي في ذلك وشرحتُ 
 يسمع لم اللخمي سالم بن العباس ضعيف، إسناد ىذا: بقولهم( ٔ٘/ ٖٚ) المسند تحقيق

 سبلـ، أبي عن نبئت: قولو وفيها اآلتية، ماجو ابن رواية ذلك بين الحبشي، سبلـ أبي من الحديث
 ابن قالو فيما ثوباف من يسمع لم -األسود ممطور وىو- الحبشي سبلـ أبو ثم توبع، قد لكنو
 بسماعو التصريح فيها وقع التي واألسانيد حاتم، وأبو المديني بن وعلي حنبل بن وأحمد. معين

 ٛٚص) الصحة ظاىرىا معلة أحاديث في الوادعي العبلمة وقاؿ ضعيفة، وإما منقطعة إما ثوباف من
 حدثنا فقاؿ( ٖٛٗٔ/ ٕ) رواه ماجو ابن ولكن الحسن، سنده ظاىر الحديث ىذا(: ٜٚ -

 أبى عن نبئت سالم ابن العباس حدثنى مهاجر بن محمد ثنا محمد بن مرواف ثنا خالد بن محمود
 ممطور وىو سبلـ أبو وأيضا سبلـ، أبى من يسمعو لم العباس أف ىذا من فعلم فذكره،...  سبلـ

 في كما حاتم أبو وتوقف ثوباف، من يسمع لم: المدينى بن وعلى معين ابن يحيى قاؿ الحبشي
 ".التحصيل جامع"

 
 (.ٖٕٔٓأخرجو مسلم ) ٔ
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 ينكره وال واجبو ب اإليماف، فاآلخرة في المؤمنوف يرده الذي بالحوض اإليماف يجب
 مبتدع.   جاىل إال

 حتى والجماعة السنة أىل وإجماع بالنص ثابت والكوثر والحوض: السفاريني قاؿ
 .والضبلؿ البدع أىل على الرد ألجل الدينية العقائد في السنة أىل عده
: فقاؿ الحوض، أحاديث رووا الذين الصحابة من عددا اهلل رحمو كثير ابن ذكر وقد
 من - القيامة يـو منو اهلل سقانا - المحمدي النبوي الحوض في ورد ما ذكر

 كثيرة أنوؼ رغمت وإف المتضافرة؛ الكثيرة الطرؽ من المتعددة المتواترة األحاديث
 أف بهم وأخلق لوجوده، المنكرين بجحوده، القائلين المكابرة، المعاندة المبتدعة من

 ثم( ينلها لم بكرامة كذب من: )السلف بعض قاؿ كما وروده، وبين بينهم يحاؿ
 ا.ىػ الحوض أحاديث رووا الذين الصحابة أسماء ذكر في شرع

...  والبعث والنار الجنة(: ٙٛٗ/ ٔٔ) الفتاوى مجموع في اإلسبلـ شيخ قاؿو 
 .والجماعة السنة أىل بين عليها متفق كلها األصوؿ ىذه فإف...  والحوض

 على...  وأجمعوا(: ٜٕٛ: ص) الثغر أىل إلى رسالة في األشعري الحسن أبو وقاؿ
 شرب من يظمأ ال أمتو ترده القيامة يـو حوضاً  وسلم عليو اهلل صلى اهلل لرسوؿ أف
 .منو

 والجماعة السنة أىل اعتقاد أصوؿ شرح في كما عيينة بن سفياف اإلماـ وقاؿ
 شيئاً  ترؾ ومن السنة استكمل فقد فيو كن فمن عشرة السنة(: ٘ٚٔ/ ٔ) لبللكائي

 ا.ىػ والحوض...  القدر إثبات السنة، ترؾ فقد
/ ٔ) لبللكائي والجماعة السنة أىل اعتقاد أصوؿ شرح في كما أحمد اإلماـ وقاؿ

 من يكن لم بها ويؤمن يقلها لم خصلة منها ترؾ من التي البلزمة السنة ومن(: ٘ٚٔ
 القيامة يـو حوضاً  وسلم عليو اهلل صلى اهلل لرسوؿ وأف بالحوض واإليماف...  أىلها

 ا.ىػ أمتو عليو ترد
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 الحوض وأما: (ٙ٘ - ٘٘ ص) السوؿ بداية تحقيقوقاؿ العبلمة األلباني في 
 القطعي، العلم بمجموعها يحصل التي التواتر مبلغ بلغت قد جدًا، كثيرة فأحاديثو

 على نيف الصحابة من وسلم وآلو عليو اهلل صلى عن ذلك روى قد إذ» :الحافظ قاؿ
 مما ذلك بقية غيرىما وفي العشرين، على ينيف ما الصحيحين في منهم الثبلثين،

/ ٕ) السنة في عاصم أبي ابن طرقو استقصى وقد: قلت .«رواتو واشتهر نقلو، صح
 وصحابيًا، وثبلثين خمسة من أكثر عن( ٙٚٚ - ٜٚٙ رقم،  ٕٓٙ – ٕٖٔ

 ما اهلل رحمو عاصم أبي ابن وقاؿ.... أسماؤىم وىذه واحد طريق من أكثر لبعضهم
 - وسلم وآلو عليو اهلل صلى - النبي حوض في ذكرنا التي واألخبار» :مختصره

 يوردنا أف بو للتصديق وفقنا الذي إلى ونرغب مصدقوف، بو فنحن العلم، توجب
 ا.ىػ «بفضلو ذلك ونسألو بطولو، األمد ظمأ بها نعدـ شربة منو فيسقينا

: لغة الحوض (:ٖٕٔ)ص االعتقاد لمعة كتاب وتعليقوقاؿ العبلمة العثيمين في 
 .الماء مجتمع على ويطلق جمعو، إذا يحوضو الماء حاض يقاؿ الجمع
 عليو اهلل صلى للنبي القيامة عرصات في الكوثر من النازؿ الماء حوض: وشرًعا
 .السنة أىل عليو وأجمع المتواترة السنة عليو ودؿ، وسلم

  .عليو متفق" الحوض على فرطكم إني: "وسلم عليو اهلل صلى النبي قاؿ
 عليهم ونرد الحوض ثبوت المعتزلة أنكر وقد ثبوتو، على السنة أىل السلف وأجمع
 :بأمرين

 .وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ عن المتواترة األحاديث -ٔ
 .ذلك على السنة أىل إجماع -ٕ

 وماؤه السماء، كنجـو وآنيتو سواء وزواياه شهر وعرضو شهر طولو :الحوض صفة
 من يمدانو ميزاباف فيو المسك، ريح من وأطيب العسل من وأحلى اللبن من أبيض
 يشرب ومن محمد، أمة من المؤمنوف يرده فضة، من والثاني ذىب من أحدىما الجنة

 موجود وىو. أحدىما أو الصحيحين في ثابت ىذا وكل أبًدا، بعدىا يظمأ ال شربة منو
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 البخاري، رواه" اآلف حوضي إلى ألنظر واهلل وإني: "وسلم عليو اهلل صلى لقولو اآلف
 في نهر وىو الكوثر وأعطاني: "وسلم عليو اهلل صلى لقولو الكوثر من واستمداده

 .والمتن اإلسناد حسن وىو: كثير ابن قاؿ أحمد، رواه". حوض في يسيل الجنة
 وأعظمها أكبرىا -وسلم عليو اهلل صلى- النبي حوض ولكن حوض نبي ولكل

 ليتباىوف وإنهم حوًضا نبي لكل إف) : وسلم عليو اهلل صلى النبي لقوؿ واردة؛ وأكثرىا
 غريب،: وقاؿ الترمذي رواه ٔ( واردة أكثرىم أكوف أف ألرجو وإني واردة أكثر أيهم

                                                           

( ٗٗ/ٔ/ٔ) التاريخ في البخاري أخرجو(: ٜٛ٘ٔقاؿ العبلمة األلباني في الصحيحة ) ٔ
(  ٖٔ٘/  ٔ" )  كثير ابن نهاية"  في كما عاصم أبي وابن (ٖٓٓ - ٜٜٕ/ٖ) والترمذي
:  قاؿ سمرة عن الحسن عن قتادة عن بشير بن سعيد طريق من(  ٔٛٛٙ)  الكبير في والطبراني

 حسن: النسخ بعض وفي غريب حديث: الترمذي وقاؿ فذكره وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ
 عليو اهلل صلى النبي عن الحسن عن الحديث ىذا الملك عبد بن األشعث روى قد و غريب،
 أعني األولى النسخة في ما و:  قلت " . أصح ىو و ، سمرة عن فيو يذكر لم و.  مرسبل وسلم
 يقبل ال السند ألف الترمذي عن كثير ابن نقلو الذي ىو و ، الصحة إلى أقرب فقط الغرابة

 : علل ثبلث فيو فإف ، التحسين
 . رجحو و الترمذي ذكره الذي اإلرساؿ:  األولى
 . سمرة عن السيما مدلسا كاف فإنو ، البصري عنعنة:  الثانية
 " . التقريب"  في كما ضعيف ىو و ، موالىم األزدي ىو و بشير بن سعيد:  الثالثة

 يتباىوف األنبياء إف: "  ىو و أتم بلفظ(  ٖٖٙ/  ٓٔ" )  المجمع"  في الهيثمي أورده والحديث
 رجل كل إف و ، واردة نقلت كلهم أكثرىم يومئذ أكوف أف فأرجو ، أمتو من أصحابا أكثر أيهم
 يعرفهم سيما أمة لكل و أمتو، من عرؼ من يدعو ، عصا معو مآلف حوض على قائم يومئذ منهم

:  األزدي وقاؿ حاتم أبي ابن وثقو السمري، جعفر بن مرواف وفيو الطبراني رواه: وقاؿ"  نبيهم بها
 ما اإلسناد في يكن لم و ثقات رجالو قاؿ كما كاف إف:  قلت ".ثقات رجالو بقية و فيو يتكلموف

 ابن قاؿ كما ، الحديث صالح صدوؽ ىذا السمري ألف عندي حسن فاإلسناد ثبوتو، في يقدح
 ثم ! فيو يتكلموف نفسو ىذا ألف األزدي جرح على مقدـ ىو و أبيو، عن( ٕٙٚ/ٔ/ٗ) حاتم أبي

 محمد حدثنا :المذكور السمري طريق من ىو فإذا ،( ٖ٘ٓٚ)  الطبراني عند إسناده على وقفت
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 بن خبيب عن سمرة بن سعد بن جعفر حدثنا: )  سمرة بن سليماف بن خبيب بن إبراىيم بن
 لم سمرة بن سليماف ، ضعيف سند ىذا و:  قلت . سمرة عن أبيو عن< ٔ( > سمرة بن سليماف

 في كما بالقوي ليس سعد بن جعفر و مجهوؿ، ابنو وخبيب ،(ٜٗ/ٖ) حباف ابن غير أحد يوثقو
 . مرسل وثالث موصوالف، شاىداف وللحديث التقريب

 بين ما طولو حوضا لي إف: "  بلفظ مرفوعا الخدري سيد أبي عن العوفي عطية رواية من:  األوؿ
 لكل و أمتو، يدعو نبي وكل ، النجـو عدد آنيتو ، اللبن من بياضا أشد ، المقدس بيت إلى الكعبة

 من منهم و النفر، يأتيو من ومنهم العصبة، يأتيو من منهم و ، الفئاـ يأتيو من فمنهم حوض، نبي
 ألكثر وإني بلغت، قد: فيقاؿ ، أحد يأتيو ال من ومنهم الرجل، يأتيو من ومنهم الرجبلف، يأتيو

 في الدنيا أبي ابن كذا و( ٓٔٔ/ٔ) أصبهاف أخبار في نعيم أبو أخرجو" .  القيامة يـو تبعا األنبياء
 وعطية مختصرا( ٜٕٚ/ٕ) ماجة وابن( ٜٖٙ و ٖٖٙ/ ٔ) كثير ابن في كما األىواؿ كتاب

 .ضعيف
 عباس ابن عن عثماف أبي عن(  كذا)  شبيت بن الزبير عن اليماني عقبة بن محصن عن:  الثاني

 ? ماء فيو ىل العالمين رب يدي بين الوقوؼ عن وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سئل: "  قاؿ
 اهلل يبعث و ، األنبياء حياض ليردوف اهلل أولياء إف لماء، فيو إف ، بيده نفسي الذي و إي:  قاؿ

 أبي ابن أخرجو"  األنبياء حياض عن الكفار يذودوف نار من عصا أيديهم في ملك ألف سبعين
 من شيء في ىو وليس الوجو ىذا من غريب حديث وىذا(: ٖٓٚ/ٔ) كثير ابن وقاؿ الدنيا

 . ترجمهما من أجد لم محصن و الزبير و:  قلت".  الستة الكتب
 حـز أبي ابن حـز حدثنا( خراش:  األصل) خداش بن خالد حدثنا الدنيا أبي ابن قاؿ: الثالث
 فرطكم فأنا فقدتموني، إذا"  :وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ يقوؿ البصري الحسن سمعت

 أال أمتو، من عرؼ من يدعوا عصا بيده حوضو، على قائم وىو حوضا، نبي لكل إف الحوض، على
 الحافظ قاؿ"  تبعا أكثرىم أكوف أف ألرجو إني بيده نفسي والذي تبعا، أكثر أيهم يتباىوف وإنهم

 أفتى وقد وغيره، القطاف سعيد بن يحيى صححو حسن، ىو و الحسن، عن مرسل وىذا: كثير بن
"  رجاؿ رجالو أف مع الحافظ يحسنو لم إنما و:  قلت " . الطرؽ ىذه من بصحتو المزي شيخنا

:  منهما األوؿ في حجر بن الحافظ قاؿ ، كبلما حـز وشيخو خداش بن خالد في ألف"  الصحيح
 الفتح في قولو خطأ تعلم منو و".  يخطىء صدوؽ: " اآلخر في وقاؿ". يهم صدوؽ"
 نعم:  قلت ... " ! الحسن على صحيح بسند الدنيا أبي ابن أخرجو المرسل و"  (:ٖٜٕ/ٔٔ)
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 صححو لكن ضعف وفيو سعيد أبي حديث من ماجو وابن الدنيا أبي ابن ذلك وروى
 ا.ىػ الطرؽ تعدد أجل من بعضهم

 أدلة وجود الحوض. :المسألة الثانية
 القرآف عليو دؿَّ  الحوض أفَّ قاؿ الشيخ صالح آؿ الشيخ في شرح الطحاوية: 

 .بقطع السنة عليو ودلَّت باحتماؿ،
َناؾَ  ِإنَّا) تعالى قولو فيو الحوض فدليل القرآف أما *  َواْنَحرْ  ِلَربّْكَ  َفَصلّْ *  اْلَكْوثَػرَ  َأْعطَيػْ
 َفسَّرَ  وسلم عليو اهلل صلى النبي أفَّ  يحالصح في ثبت وقد ،(اأْلَبْػتَػرُ  ُىوَ  َشانَِئكَ  ِإفَّ 

 في نهر أنو منها للكوثر تفاسير عدة وىناؾ ،(إياه اهلل أعطاه حوض) بأنو الكوثر
 بماء يغذونو يعني ميزاباف الكوثر من فيو ُيْسَكبُ  الحوض أفَّ  أيضا جاء وقد الجنة،
 .الكوثر

 وجود في وسلم عليو اهلل صلى النبي عن األحاديث تواترت فقد السنة من وأما
 صحابياً، خمسين من أكثر وسلم عليو اهلل صلى عنو رواىا وقد صفتو، وفي الحوض

 وىذا الّتواتر، نوعي بين فجمعت معنوياً، تواتراً  ومتواترة نقبلً  متواترة ىي: نقوؿ ولهذا
 .الصحابة أكمل وعن الصحابة أفاضل عن جاء النقل

 عثماف وعن عمر وعن عنو اهلل رضي بكر أبي عن الصحابة عن ثابتة الحوض فمرويات
 عمر بن اهلل وعبد عباس بن اهلل وعبد مسعود كابن الصحابة فقهاء وعن علي وعن
 في بينهم خبلؼ على الحوض أحاديث رووا الصحابة فُجلَّة ىؤالء، غير إلى ذر وأبي

 كما الحوض أحاديث عن الكبلـ يكّرر كاف وسلم عليو اهلل صلى والّنبي ألفاظها،
 أو مرة أقوؿ ال مرارا سمعتو) قاؿ أنو الصحابة أحد عن سننو في داوود أبو روى

                                                                                                                                                  

 رواية من السابق كبلمو في الترمذي إليها أشار التي عنو األخرى بالطريق الحسن عن صحيح ىو
 و! !  كثير ابن و حجر ابن الحافظاف يذكرىا ال أف الغريب من و.  عنو الملك عبد بن األشعث

 آخر شاىد لو وجدت ثم ،أعلم واهلل، صحيح أو حسن طرقو بمجموع الحديث إف: القوؿ جملة
 (.ٕٓ٘ٗ) الضعيفة في أجلها من خرجتو زيادة وفيو .بو مرفوعا مالك بن عوؼ حديث من
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 الحوض في األحاديث يكرر فكاف وسلم، عليو اهلل صلى النبي عن يعني( مرتين
 .نستقبل فيما سيأتي كما االختبلؼ بعض فيها حصل فلذلك

 .الحوض صفة :الثالثة مسألةال
 .السنة صحيح من الدليل عليها دؿ التي الحوض صفةقاؿ الشيخ صالح آؿ الشيخ: 

 الصحيح في ثبت وقد متساوية، وأضبلعو سواء زواياه مربع ىو: شكلو حيث من: أوالً 
 يدؿ فهذا" سواء زواياه شهر وعرضو شهر طولو قاؿ" وسلم عليو اهلل صلى النبي أفَّ 

 .ٔشهر وىو واحد وعرضو طولو وأفَّ  قائمة، زواياه وأفَّ  مربع، الحوض شكل أفَّ  على
 في شهر أنو من لك ذكرتُ  ما وُمَحصَُّلها وعرضو، طولو في كثيرا الروايات واختلفت

 وفي ،"المقدس وبيت المدينة بين كما ىو" قاؿ الروايات بعض في جاء وقد شهر،
 بين كما ىو" قاؿ رواية وفي ،"َعمَّاف" قاؿ أو" وُعَماف المدينة بين كما ىو" قاؿ رواية

 .ذلك غير وثَمَّ " صنعاء إلى أيلة بين كما ىو" قاؿ رواية وفي ،"صنعاء إلى المدينة
 ىو ألنو المعتاد؛ الّسير الجماؿ بَسير بالشهر فالمراد شهر، في شهر مسيرة قلنا وإذا

 .التقدير في الفصل
 .شهر في شهر وعرضو وطولو مربع شكلو وشكلو، وعرضو طولو حيث من ىذا

                                                           

(: طولو شهر وعرضو شهر ىذا إذا يقتضي ٓٓٗالعبلمة العثيمين في شرح الواسطية )صقاؿ  ٔ
أف يكوف مدوراً ألنو ال يكوف بهذه المساحة من كل جانب إال إذا كاف مدورا، وىذه المسافة 

 باعتبار ما ىو معلـو في عهد النبي صلى اهلل عليو وسلم من سير اإلبل المعتاد.
 الحديث في جاء ضيق? أو واسع الحوض ىذا ىل (:ٖٛٗصوقاؿ في شرح السفارينية )

 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
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َلة، األرض في ىو مكانو: مكانو حيث من: ثانياً   غير األرض اهلل يبّدؿ يـو يعني الُمَبدَّ
َلة األرض في ىو والسموات، األرض  .الُمَبدَّ

 بن اهلل عبد حديث في كما وسلم عليو اهلل صلى وصَفها آنيتو: آنيتو حيث من: ثالثاً 
 كنجـو) بقولو التشبيو وىذا" السماء كنجـو آنيتو" قاؿ وغيره العاص بن عمر

 :صفتين منو نفهم( السماء
 راحة مزيد على يدؿ وىذا السماء، نجـو كثرة كثرتها أفَّ  في الكثرة،: األولى الصفة

 الناس أفَّ  أو كيزانو، على تزاحم ىناؾ يكوف وأال وتناولو، منو الشرب في وطمأنينة
 .بأيديهم يشربوف
 في السماء كنجـو ذلك نحو أو أباريقو أو كيسانو أو كيزانو أفَّ : الثانية والصفة

 .النوروالبهاء صفة وفيها الكثرة صفة فيها السماء فنجـو والنور، والبهاء اإلشراؽ
 .الشكل حيث ومن العدد حيث من كيزانو وصف جهة من ىذا
 في ثبت كما اللبن، من بياضاً  أشد اللوف حيث من ماؤه: مائو حيث من: رابعاً 

 من وأحلى الّلبن من بياضا أشد ماؤه شهر وعرضو شهر طولو حوضي" قاؿ الحديث
 .الفضة من يعني" الَوِرؽْ  من بياضا أشدّ  ماؤه" قاؿ رواية في جاء وقد ،"العسل
 ".المسك كرائحة رائحتو" قاؿ مائو ورائحة

 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 اهلل أعطانيو

 مكاف الحوض.  :الرابعة مسألةال
 قبل ىو ىل الحوض? يكوف أين العلماء اختلفقاؿ الشيخ صالح آؿ الشيخ: 

 :قولين على الصراط? بعد أـ الصراط
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 الصراط؛ بعد وليس ٔالصراط قبل أنَّو على العلم أىل جمهور قوؿ وىو: األوؿ القوؿ
 ويُْدفَػُعوف عنو يَُذاُدوف أناسا َأفَّ  ذُِكرَ  فيها الحوض صفة فيها التي األحاديث ألفّ 

                                                           

 وإليو ،الصراط على العبور قبل القيامة عرصات في الحوض مكافذىب كثير من العلماء أف  ٔ
 من يخرجوف الناس فإف. يقتضيو المعنى: وقاؿ ( ٖٚٗص) التذكرة في  القرطبيو  الغزالي، ماؿ

 الحوض عن طرده يتأتى ال الصراط جاز من فإنو وأيضاً  الحوض، تقديم فناسب. عطاشاً  قبورىم
 الحساب بعد يقع منو الشرب وأف الصراط، بعد أنو عياض القاضي ورجح، نجاتو كلمت فقد

 ويخدش المؤمنين، من يسقط من منو يسقط الصراط أف المعنى جهة من ويؤيده. النار من والنجاة
 إذا حتى الصراط تقديم فناسب بعيد الحوض من شربو بعد للمؤمن ذلك ووقوع يخدش من فيو

 فيو يصباف ميزابين للحوض أف من تقدـ ما لو يشهد: وقيل. الحوض من شرب خلص من خلص
 وصوؿ ولكن. إليو الكوثر ماء وصوؿ وبين بينو النار لحالت الصراط قبل كاف ولو. الكوثر من

  .قدير شيء كل على واهلل. ممكن ذلك
 المنتفق بن عامر بن لقيط(: في شرحو لحديث ٜٙ٘/ٖوقاؿ اإلماـ ابن القيم في زاد المعاد )

 ، حس: فيقوؿ الجمرة أحدكم يطأ النار من جسرا فيسلكوفوىو حديث طويل جاء فيو )....
( ولكن ىذا الحديث ضعيف ال يثبت فبل يصح نبيكم حوض على فتطلعوف: ربك فيقوؿ

 (.ٖٙٙاإلستدالؿ بو، وقد ضعفو العبلمة األلباني في ظبلؿ الجنة )
 الجسر وراء من الحوض أف ىذا ظاىر(  نبيكم حوض على فتطلعوف)  قولوقاؿ ابن القيم: 

"  في القرطبي حكاىما قوالف ذلك في وللسلف الجسر، يقطعوا حتى إليو يصلوف ال فكأنهم
 رسوؿ أف. ىريرة أبي عن: البخاري روى وقد الجسر، بعد إنو: قاؿ من وغلطا والغزالي"  تذكرتو

 رجل خرج عرفتهم إذا حتى زمرة إذا الحوض على قائم أنا بينا: ) قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل
: قاؿ شأنهم? ما: قلت واهلل، النار إلى: فقاؿ أين? إلى: فقلت ىلم،: لهم فقاؿ وبينهم، بيني من

 صحتو مع الحديث فهذا(  النعم ىمل مثل إال منهم يخلص أراه فبل أدبارىم، على ارتدوا إنهم
 ممدود جسر ىو إنما الصراط ألف الصراط؛ قبل الموقف في يكوف الحوض أف على دليل أدؿ
 .النار من سلم جازه فمن جهنم، على
 وحديثو اختبلؼ وال تناقض وال تعارض وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أحاديث بين وليس: قلت
 بعد إال إليو يوصل وال يرى ال الحوض أف أرادوا إف القوؿ ىذا وأصحاب بعضا، بعضو يصدؽ كلو
 الصراط جازوا إذا المؤمنين أف أرادوا وإف قولهم، يرد وغيره ىذا ىريرة أبي فحديث الصراط، قطع
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 قبل كونو يناقض ال وىو ىذا، لقيط حديث عليو يدؿ فهذا منو، فشربوا الحوض لهم بدا وقطعوه
 يحيل الذي فما والسعة، الطوؿ بهذا كاف فإذا شهر، وعرضو شهر، طولو قولو فإف الصراط،
 ووقوعو اإلمكاف، حيز في فهذا وبعده، الصراط قبل المؤمنوف فيرده الجسر، وراء إلى امتداده
 ا.ىػ أعلم واهلل الصادؽ خبر على موقوؼ

 (: تعليقا على قوؿ شيخ اإلسبلـ ٖٖٗوقاؿ الشيخ صالح آؿ الشيخ في شرح الطحاوية )ص
 .(وسلم عليو اهلل صلى للنبي المورود الحوض القيامة عرصة وفي)
 وىكذا فيها بناء ال عظيمة ساحة ، فيو بناء ال الذي الواسع الفناء ىي العرصة ىذه( عرصة)

 الناس فيو يجتمع التي األماكن ىي القيامة وعرصات ، ألحد فيها بناء ال فإنو القيامة يـو األرض
 جواز بعد ما وىي الجنة عرصات وىناؾ ، القيامة عرصات ىي ىذه ، حسابهم فيها وينتظروف
 لدار لدخولهم الخلق فيها يجتمع كبيرة ساحات عرصات أيضا ىناؾ الجنة دخوؿ وقبل الصراط

 المقاـ
 صلى النبي حوض أف يعني( وسلم عليو اهلل صلى للنبي المورود الحوض القيامة عرصة في) قاؿ
 ىو? الكوثر أعطيناؾ إنا? وعبل جل قولو عليو دؿ الذي األحاديث بو جاءت الذي وسلم عليو اهلل
 األماكن في القيامة عرصة في ىو وإنما الصراط على العبور بعد ليس أنو يعني القيامة عرصة في

 قبل الحوض ألف إثبات اهلل رحمو اإلسبلـ شيخ من وىذا ، العالمين لرب الناس فيها يقـو التي
 . الصراط
 : أقواؿ على الصراط بعد أـ الصراط قبل الحوض ىل:  تنازعوا والعلماء

 . الصراط قبل إنو يقوؿ من منهم* 
 . الصراط بعد ىو يقوؿ من ومنهم* 
 العرصات إلى القيامة عرصات من ممتد واحد حوض وبعده الصراط قبل ىو يقوؿ من ومنهم* 

 . الجنة قبل التي
 . حوض الصراط وبعد حوض الصراط قبل:  حوضاف ىما يقوؿ من ومنهم* 

 على منصوب والصراط واسعة وجهنم الحاؿ ىذه على الصراط يكوف بكيف أعلم وعبل جل واهلل
 .....متنها
 يكوف فإنو والسبلـ الصبلة عليو محمد أوتيو الذي الحوض أف في ظاىر ىنا اإلسبلـ شيخ وكبلـ

 ا.ىػ اهلل شاء إف تأتي بصفات األحاديث في وصف وقد ، واضح وىذا الصراط قبل
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 أو ،"أصيحابي أصيحابي ربي" وسلم عليو اهلل صلى النبي فيقوؿ النار، إلى بهم ويُػْؤَخذ
 ".بعدؾ أحدثوا ما تدري ال إنك: فيقوؿ أصحابي أصحابي" قاؿ

 الصراط قبل حوض حوضاف الحوض إفَّ  العلم أىل من طائفة قاؿ وبو: الثاني القوؿ
 األمة ىذه من للعذاب ُأِخذَ  بأف الصراط قبل منو يشرب لم فمن الصراط، بعد وحوضٌ 

 .منو يشرب الصراط بعد آخر حوض فَػَثمَّ  ذلك، بعد َنَجى ثم
 .بعده ال الصراط قبل يكوف الحوض أفَّ  وكثرة بظهور األحاديث عليو تدؿ الذي ولكن

                                                                                                                                                  

 يرى أنو فيو ،«الموقف في»: المصنف قوؿ إف :(ٚ٘ ص) السوؿ بدايةوقاؿ العبلمة األلباني في 
 ا.ىػ  الحافظ رجحو الذي وىو األحاديث، بعض من الظاىر وىو الصراط، قبل الحوض أف

 الحوض ألحاديث البخاري وإيراد(: ٗٚٗ/ٔٔ) الفتح في الحافظ قاؿ الصراط بعد مكانو وقيل
 .ا.ىػ عليو والمرور الصراط بعد يكوف الحوض على الورود اف إلى منو إشارة الشفاعة أحاديث بعد

 : قولين على الجمع طريقة في واختلفوا الواردة األحاديث بين الجمع ىو الثالث والقوؿ
 اهلل صلى اهلل رسوؿ أحاديث بين وليس: في المعارج قاؿ حيث الحكمى الحافظ واختاره: األوؿ
 القوؿ ىذا وأصحاب بعضاً، بعضو يصدؽ كلو وحديثو اختبلؼ، وال تناقض وال تعارض وسلم عليو

 وغيره ىذا ىريرة أبي فحديث ؛ الصراط قطع بعد إال إليو يوصل وال يرى ال الحوض أف أرادوا إف
 يدؿ فهذا ، منو فشربوا الحوض لهم بدا وقطعوه جاوزوه إذا المؤمنين أف أرادوا وإف ، قولهم يرد

 شهر وعرضو شهر طولو:"  قولو فإف ، الصراط قبل كونو يناقض ال وىو ، ىذا لقيط حديث عليو
 قبل المؤمنوف فيرده الجسر وراء إلى امتداده يحيل الذي فما ؛ والسعة الطوؿ بهذا كاف فإذا" 

 ا.ىػ " الصادؽ خبر على موقوؼ ووقوعو اإلمكاف حيز في فهذا ? عدهبو  الصراط
 والروايات ، الصراط بعد الحوض أف تفيد التي الروايات بين جمع حيث للسيوطي الثاني والقوؿ

 لقـو الصراط قبل الحوض من الشرب يقع بأف الجمع ويحتمل: "  بقولو قبلو أنو تفيد التي
 ،"  الصراط على منها يهذبوا حتى ، واألوزار الذنوب من عليهم ما بحسب آلخرين بعده وتأخيره

 " . أقوى ىذا ولعل:"  قاؿ ثم
 الجمع ىذا -( ٜٙٔ/ٕ) األنوار لوامعفي  السفاريني عنو نقل كما - مرعي الشيخ امتدح وقد

 ."  دقيق وىو القولين جامع التحقيق غاية في وىذا"  بقولو
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 الميزاف? بعد أـ الميزاف قبل ىو ىل: اختلفوا أيضاً  الصراط قبل بأنو القائلوف ثُمَّ 
 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 سبحانو اهلل

 حتى الحوض بهذا وسلم عليو اهلل صلى نبيو يكـر اهلل فإفّ  اليـو ىذا طوؿ ولشدة
 .الموقف ىوؿ شدة في يقلقوف وال يظمؤوف فبل المؤمنوف منو يشَرب

 .الميزاف قبل أنو وأيضاً  الصراط قبل أنَّوُ  الصواب نقوؿ فإذاً 
: قاؿ العلماء يتناقلو عنو المشهور الكبلـ في التذكرة كتاب صاحب القرطبي قاؿ

 فإنهم الموقف وافوا فإذا عطاشا قبورىم من يخرجوف الناس ألفَّ  ىذا؛ يقتضي والمعنى
 أف يناسب وىذا وصدورىم، ظمئهم ذىاب بو ما إلى الموقف طوؿ مع يحتاجوف

 .الميزاف قبل بالحوض وسلم عليو اهلل صلى النبي إكراـ يكوف
 من الذين يزادوف عن الحوض. :الخامسة مسألةال

 أفَّ  جاء فقد عنو، يُذاد الحوض أفَّ  األحاديث في جاءقاؿ الشيخ صالح آؿ الشيخ: 
 .الحوض عن أناساً  يذود وسلم عليو اهلل صلى النبي
 عن فُيذاُدوف فيعرفهم قـو يأتيو وسلم عليو اهلل صلى النبي أفَّ  أخرى أحاديث في وجاء

 أصيحابي ربي يا" فيقوؿ وسلم، عليو اهلل صلى غيره يذودىم يعني الحوض؛
 .توجيهها سيأتي التي األحاديث آخر إلى" أصيحابي

 :نوعاف الحوض عن الذَّْود أفّ  التحقيق أفّ  على يدؿّ  وىذا
 الحوض من يستقوا أف أمتو غير وسلم عليو اهلل صلى النبي ذود وىو: عاـ ذود األّوؿ

 وىذا وسلم، عليو اهلل صلى بأمتو الخاص الحوض عن ويذودىم يمنعهم أو فيدفعهم
 :فائدتين يفيد أمتو إال حوضو عن الناس وإبعاد?  منو العاـ الّذود

 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 تختص أف
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 عليو اهلل صلى والنبي حوضا، نبي لكل أف -ذكرنا كما- جاء قد أنو: الثانية الفائدة
 أف يريد والمرسلين، األنبياء إخوانو من بنبي ومؤمن لنبي تابع كل من يريد وسلم

 ورأفة -قومو إلى النبي رسالة- الرسالة عظم ظهور في أبلغ ليكوف النبي إلى يذىب
 .النبي بذلك يؤمن لم من على نبي بكل آمن لمن وإظهار بو، قومو
 .تبعو ومن حجر ابن الحافظ منهم العلم أىل من عدد أفاده جيد توجيو وىذا
 قد يرده، من كثرة إلى بالنسبة قليلة طائفة الحوض عن يُذاد فهذا: خاص ذودٌ  الثاني

 ورد الحوض ورد إذا أنو: متعددة وسلم عليو اهلل صلى عنو كثيرة أحاديث فيو جاء
 يا" فيقوؿ بشدة يُدفَػُعوفَ  يعني الحوض؛ عن يَُذاُدوفَ  ثم ويعرفونو يعرفهم أناس عليو
 أصيحابي" الصحيح في ألنس رواية وفي" أصحابي" رواية وفي" قومي قومي ربي

 يزالوا لم إنهم" رواية في ،"بعدؾ أحدثوا ما تدري ال إنك" المنادي فينادي ،"أصيحابي
 المرتّدين من لطائفة الحوض عن بشدة َدْفعٌ  فهذا ،"تركتهم مذ أدبارىم على مرتّدين

 .الُمْحِدثِين ومن
 :أقواؿ على ىم? من الحوض عن يُدفعوف الذين ىؤالء في العلم أىل اختلف ولهذا
 صلى بعده الصحابة من ارتدوا الذين ىم الحوض عن يُذاُدوفَ  الذين أفّ : األوؿ القوؿ

 ذلك، بعد وارَتدُّوا َكَفُروا أو سجاح أو الكذاب مسيلمة تبعوا كالذين وسلم، عليو اهلل
 .قليل وىم

 فيأتيني" قاؿ أخرى، رواية في كما يؤتى أو" قـو يذاد" قاؿ?  أنو قلتهم على ويدؿ
 ربي يا" قولو أيضا ذلك على ويدؿ. قّلتهم على يدؿ وىذا" الحوض عن فُيذادوف قـو

 يدؿ ونحوىما،( أصيحابي) و( قـو) كلمة إفَّ  العلم أىل فقاؿ". أصيحابي أصيحابي
 .كثرتهم على ال العدد قلة على
 ممن وسلم عليو اهلل صلى النبي بعد ارتدوا الذين عدد ألفَّ  القوؿ؛ ىذا يناسب وىذا

 بو يؤمنوا لم الذين األعراب من شرذمة من قليل الوداع حجة معو حجوا أو صحبوه
 .اإليماف حق
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 .المنافقوف ىم الحوض عن يُذادوف الذين أفّْ : الثاني القوؿ
 َنَشاءُ  َوَلوْ ) لو اهلل قاؿ فقد جميعاً  المنافقين يعرؼ لم وسلم عليو اهلل صلى والنبي

 يـو فيأتوف[ ٖٓ:محمد( ]اْلَقْوؿِ  َلْحنِ  ِفي َولَتَػْعرِفَػنػَُّهمْ  ِبِسيَماُىمْ  فَػَلَعَرفْػتَػُهمْ  أَلَرَيْػَناَكُهمْ 
 وسلم عليو اهلل صلى فيظّنهم المؤمنين مع أنهم أو اإليماف أىل سيما وعليهم القيامة

 إلى ويساقوف بشدة، الحوض عن فُيْدفَػُعوفَ  يُذادوف ثم وباطناً، ظاىراً  بو المؤمنين من
 ال إنك) فيقوؿ أمرىم، ظاىر عليو كاف ما باعتبار" أصحابي أصحابي" فيقوؿ النار

 (.تركتهم مذ أدبارىم على مرتدين يزالوا لم إنهم أو) ،(بعدؾ أحدثوا ما تدري
 ?. وفاتو بعد واستباف نفاقهم َظَهرَ  يعني

 حدثَاً  وسلم عليو اهلل صلى بعده أحدث من كل ىم يذادوف الذين أفَّ : الثالث القوؿ
 من ذلك دوف ىو بما أو الكفر إلى اإلسبلـ عن باالرتداد إمَّا دينو في فَػَغيػَّرَ 

 والخوارج والسبئية الرّْفض كبدعة المضلة البدع أنواع من المضلة كالبدع المحدثات
 .المحدثات أنواع من ىذه كل واالعتزاؿ، والّنصب

 أحدثوا ما تدري ال إنك فيقاؿ" يُذاد من وصف في قاؿ وسلم عليو اهلل صلى والنبي
 .المحدثات أنواع جملة من وىذه ،"بعدؾ
 :فنقوؿ السابقين، للقولين لشمولو األقواؿ أظهر ىو الثالث القوؿ وىذا
 حجة في شارؾ ممن ارتدوا الذين األحاديث بعض في جاء كما يُذادوف الذين: أوال

 فهؤالء حقيقيًا، إيماناً  بو يؤمن ولم وسلم عليو اهلل صلى النبي صحب أو الوداع
 .يذادوف

 .المنافقوف يذاد وأيضاً : ثانياً 
 وأشباه والرافضة، والمعتزلة كالخوارج الضالة الفرؽ أصحاب كل يذاد وأيضاً : ثالثاً 

 اهلل، بو يأذف لم ما الدين في وابتدعوا الدين في وأحدثوا ضلوا الذين الفرؽ من ىؤالء
 في َكَذبَ  يعني دينو؛ في اهلل على افترى من أيضاً  بذلك ويُػْلَحقْ : العلم أىل بعض قاؿ
 مسنده في أحمد واإلماـ صحيحو في مسلم رواه ما ذلك على ويدؿ الدين، أمر
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 صدَّقهم فمن أمراء بعدي سيكوف" قاؿ?  النبي أفَّ  من متقاربة بألفاظ ذلك ونحو
 ".الحوض عليَّ  يرد ولن منو ولست مني فليس ظُلمهم على وأعانهم بكذبهم

 على يكذبوف يعني" ظلمهم على وأعانهم بكذبهم صدَّقهم فمن" ىؤالء وصف في قاؿ
قُػُهم وىذا الدين  الظّلم، على ويعينهم الدين على الكذب على ويعينهم ذلك على ُيَصدّْ
 مني فليس" وسلم عليو اهلل صلى بقولو الفئات بتلك أُلحق ولهذا ُمْحِدْث، فهذا

 .ٔ"الحوض عليّ  يرد ولن منو ولستُ 

                                                           

 :المسألة ىذه في الواردة المختلفة بألفاظها الروايات بعض ىذه ٔ
 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،
(. بعدي غير لمن سحقا، سحقا،: فأقوؿ بعدؾ، أحدثوا ما تدري ال إنك: فيقاؿ مني، إنهم: فأقوؿ

 (.ٜٕٕٓ) ومسلم( ٕٕٔٙ) البخاري رواه
 قـو دار عليكم السبلـ: )فقاؿ المقبرة أتى وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف ىريرة أبي وعن

 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
 على فرطهم وأنا الوضوء من محجلين غرا يأتوف فإنهم: )قاؿ اهلل، رسوؿ يا بلى: قالوا( خيلو يعرؼ

 قد إنهم: فيقاؿ. ىلم أال: أناديهم الضاؿ؛ البعير يذاد كما حوضي عن رجاؿ ليذادف أال الحوض،
 (.ٜٕٗ) مسلم رواه( سحقا سحقا: فأقوؿ. بعدؾ بدلوا
 من أنتظر الحوض على إني: )يقوؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سمعت: قالت عائشة وعن
 ما تدري ال إنك: لي فليقالن أمتي، أمتي رب يا: فؤلقولن دوني، رجاؿ فليقطعن منكم، علي يرده

 .صحيح وىو( ٖٛٛ/ ٔٗ) أحمد رواه(. أعقابهم على يرجعوف زالوا ما بعدؾ، عملوا
 صاحبني، ممن رجاؿ الحوض علي ليردف: )قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي أف مالك بن أنس وعن
: لي فليقالن أصيحابي، أصيحابي رب أي: فؤلقولن دوني، اختلجوا إلي ورفعوا رأيتهم إذا حتى
 (.بعدؾ أحدثوا ما تدري ال إنك
 (.ٖٕٗٓ) ومسلم( ٕٔٔٙ) البخاري رواه
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 ليرفعن الحوض على فرطكم أنا: )وسلم عليو اهلل صلى النبي قاؿ: قاؿ مسعود بن اهلل عبد وعن
 تدري ال: يقوؿ أصحابي رب أي: فأقوؿ دوني، اختلجوا ألناولهم أىويت إذا حتى منكم رجاؿ إلي
 (.ٜٕٕٚ) ومسلم( ٕٗٙٙ) البخاري رواه(. بعدؾ أحدثوا ما

 النبي حوض ترد مجموعات في انحصر قد الكبلـ أف نجد السابقة األحاديث في التأمل وعند
 بألفاظ وسلم عليو اهلل صلى النبي ويناديهم المبلئكة، فتردىم منو، لتشرب وسلم عليو اهلل صلى

 أناس على محمولة ىي بل تضاد، اختبلؼ بينها وليس ،" أصيحابي"  ،" أصحابي"  ،" أمتي"  ىي
 :الطوائف بهذه نجملهم أف ويمكننا الكلمات، تلك معاني تشملهم

 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 - ٘

 أمراء عليكم سيكوف: )وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عمر ابن عن( ٗٔ٘/ ٜ) مسنده
 يرد ولن منو ولست مني فليس ظلمهم على وأعانهم بكذبهم صدقهم فمن يفعلوف ال بما يأمرونكم

 .المحققوف وصححو( الحوض علي
"  و"  أصحابي"  ولفظ والخامس، الرابع، القوؿ أىل على يصدؽ األحاديث في"  أمتي"  ولفظ

 .األوؿ الثبلثة األقواؿ على"  أصيحابي
 خاصة سيما وىي والتحجيل، بالغرة عرفهم أنو: وسلم عليو اهلل صلى أمتو من أنهم على يدؿ ومما
 جاءوا ألنهم بأعيانهم؛ ال بصفاتهم، ىناؾ وسلم عليهم اهلل صلى النبي تعرؼ ويكوف األمة، بهذه
 .بعده
 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
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 على بو المراد في العلماء اختلف مما ىذا: - الحديث شرح في - اهلل رحمو - النووي قاؿ
 فيناديهم والتحجيل، بالغرة يحشروا أف فيجوز والمرتدوف، المنافقوف، بو المراد أف: أحدىا: أقواؿ
 ىؤالء إف بهم، وعدت مما ىؤالء ليس: فيقاؿ عليهم، التي للسيما وسلم عليو اهلل صلى النبي
 .إسبلمهم من ظهر ما على يموتوا لم: أي بعدؾ، بدلوا

 صلى النبي فيناديهم بعده، ارتد ثم وسلم، عليو اهلل صلى النبي زمن في كاف من المراد أف: والثاني
 حياتو في وسلم عليو اهلل صلى يعرفو كاف لما الوضوء، سيما عليهم يكن لم وإف وسلم، عليو اهلل
 .بعدؾ ارتدوا: فيقاؿ إسبلمهم، من

 البدع وأصحاب التوحيد، على ماتوا الذين والكبائر المعاصي أصحاب بو المراد أف: والثالث
 (.ٖٚٔ ،ٖٙٔ/ ٖ" ) مسلم شرح. " اإلسبلـ عن ببدعتهم يخرجوا لم الذين
 قـو 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
 (.ٖ٘ٛ/ ٔٔ" ) الباري فتح. " عددىم قلة على بالتصغير( أصيحابي: )قولو ويدؿ
 النبي وفاة بعد ارتدوا الذين أف على السنة أىل أجمع: - اهلل رحمو - البغدادي القاىر عبد وقاؿ
 من يكونوا لم وائل، بن بكر وبني أسد، وبني وفزارة، وحنيفة، كندة، من وسلم عليو اهلل صلى

 إلى ىاجر من على المهاجرين اسم الشرع أطلق وإنما مكة، فتح قبل المهاجرين من وال األنصار،
 القويم، الدين على درجوا ومنو اهلل بحمد وأولئك مكة، فتح قبل وسلم عليو اهلل صلى النبي

 الجنة، أىل من: بدرا اهلل رسوؿ مع شهد من أف على السنة أىل وأجمع المستقيم، والصراط
 (.ٖٖ٘ ص" ) الفرؽ بين الفرؽ. " بالحديبية الرضواف بيعة معو شهد من كل وكذلك

 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

 وأقرب ،" بعدؾ كفروا قد: " لقاؿ: الكفر كاف ولو ،(بعدؾ بدلوا قد: )ولقولو ارتدادا، أو أصبل،
 خارج غير فذلك: النفاؽ إنو: قاؿ ومن البدع، أىل على واقع وىو السنة، تبديل: عليو يحمل ما

 وىو مواضعها، غير فوضعوىا تعبدا، ال تقية، الشريعة أخذوا إنما النفاؽ أىل ألف مقصودنا؛ عن
 .االبتداع عين

 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
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 اهلل، دين عن ارتد من فكل: أجمعين عليهم اهلل رحمة علماؤنا قاؿ: - اهلل رحمو - القرطبي وقاؿ
 عنو، المبعدين الحوض، عن المطرودين من فهو: اهلل بو يأذف ولم اهلل، يرضاه ال ما فيو أحدث أو

 فرقها، اختبلؼ على كالخوارج سبيلهم، وفارؽ المسلمين، جماعة خالف من: طردا وأشدىم
 وكذلك مبدلوف، كلهم فهؤالء أىوائها، أصناؼ على والمعتزلة ضبللها، تباين على والروافض

 بائر،بالك والمعلنوف وإذاللهم، أىلو، وقتل الحق، وتطميس والظلم، الجور، في المسرفوف الظلمة
 حاؿ، في يكوف قد البعد ثم والبدع، واألىواء، الزيغ، أىل وجماعة بالمعاصي، المستخفوف

 يكوف التقدير ىذا وعلى العقائد، في يكن ولم األعماؿ، في التبديل كاف إف المغفرة بعد ويقربوف
 عهد على كانوا الذين المنافقين من كانوا وإف ،(سحقا) لهم يقاؿ ثم بو، يعرفوف الوضوء، نور

 لو يكشف ثم بالظاىر، فيأخذىم: الكفر ويسروف اإليماف، يظهروف وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 قلبو في ليس مبطل، جاحد، كافر، إال النار في يخلد وال ،(سحقا سحقا: )لهم فيقوؿ الغطاء
 (.ٕٖ٘ ص" ) اآلخرة والدار الموتى أحواؿ في التذكرة. " إيماف من خردؿ من حبة مثقاؿ
 أولئك من وعثماف وعمر بكر أبا األجبلء الصحابة أف زعمهم في الروافض كذب يبين ومما

 قاتل فمن للمرتدين، وقتاؿ ردة، حصلت قد أنو للشك مجاال يدع ال بما ثبت قد أنو: المرتدين
 بكر أبو ىو قاتلهم الذي وإف العرب، قبائل بعض من وصفهم، ذكرنا الذين ىم ارتد الذي إف من?

 أبي بن علي: قتالهم في شاركهم وقد - واألنصار المهاجرين من وإخوانو عنو، اهلل رضي الصديق
 بن محمد"  العلم اإلماـ بعد فيما لو أنجبت امرأة، حنيفة بني من وسبى عنو، اهلل رضي طالب

: واألنصار المهاجرين من معهما ومن وعمر، بكر أبو: الكراـ الصحابة كاف فإذا ؛-"  الحنفية
 النفاؽ عين ىو ىذا إف إال! وأتباعو? والعنسي وأتباعو، مسليمة حاؿ يكوف فماذا مرتدين؛

 .الزور وشهادة الباطل وقوؿ والشقاؽ،
 أتباع المفترين، المرتدين ىؤالء على أكبر اهلل:- اهلل رحمو - تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ

 ظهورىم، وراء ونبذوه اإلسبلـ، من ومرقوا ودينو، وكتابو، ورسولو اهلل بمعاداة برزوا الذين المرتدين،
 من وأمثالو الفصل ىذا فإف والشقاؽ؛ الردة أىل وتولوا المؤمنين، وعباده ورسولو اهلل وشاقوا

 من ػ أصولهم من ػ وحزبو عنو اهلل رضي الصديق على المتعصبين القـو ىؤالء أف يحقق: كبلمهم
"  النبوية السنة منهاج. " عنو اهلل رضي الصديق قاتلهم الذين كالمرتدين الكفار، المرتدين جنس

(ٗ /ٜٗٓ.) 
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 لو حنيفة بني واتباع النبوة، وادعاؤه الكذاب، مسيلمة فأمر: الجملة وفي: - اهلل رحمو - وقاؿ
 كتواتر والعاـ، الخاص، علمو قد مشهور، متواتر، أمر: ذلك على لهم الصديق وقتاؿ باليمامة،

 بقتاؿ علمهم من أظهر بذلك الناس علم بل الخاصة، بو تفرد الذي العلم من ىذا وليس أمثالو،
 كاف وإف اإلنكار وىذا وصفين، الجمل، أنكر أنو الكبلـ أىل بعض عن ذكر فقد وصفين، الجمل
 قاتلوه وأنهم النبوة، ادعى الكذاب مسيلمة وأف اليمامة، أىل قتاؿ أنكر أحدا نعلم فلم: باطبل
 .ذلك على
 عند 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

 من كلثـو وأـ ورقية، زينب، تكوف أف ينكر من منهم بل بالخبلفة،"  علي"  على نص أنو ودعواىم
 النبي قبل كافرا كاف الذي زوجها من لخديجة إنهن: ويقولوف! وسلم عليو اهلل صلى النبي بنات
 (.ٖٜٗ ،ٕٜٗ/ ٗ" ) النبوية السنة منهاج." وسلم عليو اهلل صلى
! اإلسبلـ عن ارتدوا اتبعهما ومن وعمر، بكر أبا أف يدعوف - الرافضة: أي - وىم: أيضا وقاؿ
 اليمامة أىل أف يدعوف كانوا فإذا المرتدين، قاتل الذي ىو بكر أبا أف: والعاـ الخاص علم وقد

 ىؤالء أف يحقق مما ىذا كاف: لهم متأولين أولئك، لقتاؿ منكرين وكانوا حق، بغير قتلوا مظلوموف،
 .زماف كل في المرتدين يقاتلوف وأتباعو الصديق وأف السلف، ألولئك تبع الخلف

 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

 وىؤالء حنيفة، بني غير آخرين، قوما فكانوا: الزكاة مانعو وأما نبوتو، واعتقدوا الكذاب، بمسيلمة
 وجوب في أحد يتوقف فلم حنيفة بنو وأما قتالهم، جواز في شبهة الصحابة لبعض وقع قد كاف

 (.ٜٗٗ ،ٖٜٗ/ ٗ" ) النبوية السنة منهاج... ."  قتالهم
 بن عمار"  مثل استثنى الذي وما! علي? دوف الثبلثة الخلفاء ارتد لماذا: الروافض لهؤالء ويقاؿ
 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
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 الذين خالفو في الحوض من أىل البدع. :السادسة مسألةال
 فيو خالف البدع، أىل من طوائف الحوض في خالفقاؿ الشيخ صالح آؿ الشيخ: 

 .والّرافضة والخوارج المعتزلة
 وردت التي الصفة ىذه وقالوا الحوض، فأنكروا أصبلً  إنكاره في فخالفوا المعتزلة أما
 بالعقل َردُّوَىا ومعنًى، لفظاً  المتتابعة المتطابقة المتواترة األحاديث فردُّوا تُػْعَقْل، ال

 (.إليو يُػَؤَوؿْ  معنى لو وإنما يُػْعَقلْ  ال الحوض) فقالوا
 .المعاني من معًنى ىو وإنما القيامة يـو موجود حوض عندىم فليس
 الكبيرة، جهنم الجنة وبين الناس وبين الصراط قبل الحوض يكوف فكيف: قالوا

 جهنم? على والصراط الجنة، من يُػْغَذى الحوض ويكوف
                                                                                                                                                  

 كل وىكذا الجنة، في وعلي الجنة، في وعثماف الجنة، في وعمر الجنة، في بكر أبا أف ونعتقد
 عليو اهلل صلى النبي حوض من سيشربوف جميعا ىؤالء وأف وسلم، عليو اهلل صلى النبي سماىم من

 صف في القيامة يـو يكوف أف أولى فهو وكفرىم، لعنهم، لمن والثبور والويل ىنيئا، شرابا وسلم
 .األطهار أولئك حاربهم الذين المرتدين

 نفرا إال عنهم اهلل رضي الصحابة ردة فيها يثبتوف حيث الروافض؛ على حجة األحاديث وىذه
 على كانوا أنهم ىذا ومعنى وسلم، عليو اهلل صلى النبي وفاة بعد"  أحدثوا"  أنهم ويزعموف قليبل،

: قالوا فإف! التكفير? بو استحقوا ما فعلوا وماذا ذلك? بعد اعتقدوه دين فأي! ذلك قبل اإليماف
 ويكفي الحسنات، تكفرىا! معصية ىذه لهم فيقاؿ: عنو اهلل رضي علي من الخبلفة سلب

 .اهلل شاء إف عليكم أوزارىم توضع حتى لهم ولعنكم سبكم الصحابة
 عليو تطبقوف فهل! اآلالؼ عنو اهلل رضي علي زمن في قتل قد قلنا!: فاطمة جنين قتل: قالوا وإف

 اهلل، دين عن دافعوا الذين ىم األجبلء الصحابة أف: سبق مما فتبين ،!التكفير? في نفسها القاعدة
 أمثاؿ من الروافض، أولئك سلف ونشرىا إذكائها على قاـ والتي الردة، مد أوقفوا الذين وىم

 المهاجرين على الكريم كتابو في أثنى قد تعالى اهلل وأف العنسي، واألسود الكذاب، مسيلمة
 يقعوف فكيف البدعة، في الوقوع عن ربهم نزىهم وقد الساعة، قياـ إلى يتلى قرآف في واألنصار

 .أعلم واهلل!. اآلفاؽ? في اإلسبلـ نشروا الذين وىم الردة، في
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 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 بعض
 اللفظي بالتواتر كانت إذا فكيف باآلحاد، ولو ثبتت إذا السنة أفَّ  المعلـو ومن

 .غيبي أمرٌ  األمر ألفّ  العقل؛ عليها ُيَسلَّطَ  أف يجوز فبل ثبتت إذا والمعنوي،
 الميزاف وأّولوا الصراط فأنكروا: الغيبيات يُػَؤوُّْلوفَ  قاعدتهم في معلـو ىو كما والمعتزلة

 العقل تسليط من قاعدتهم أساس على ذلك، غير إلى الحوض وأّولوا الصحف وأّولوا
 .مردودة مخالفتهم فإذاً . الّنقل على
 .يكفر فإنّو بالتواتر علمو بعد الحوض أنكر من: العلم أىل بعض وقاؿ
 معنوي، وتواتر لفظي تواتر: قسماف التواتر ألفَّ  تطبيقو جهة من نظر فيو ىذا ولكن

 .الّداللة بصحة ُيَسلُّْموفَ  ال لكن النقل بصحة ُيَسلُّْموفَ  وقد
 جعلوا أنهم في ولكن الحوض، إثبات في ليست فمخالفتهم: والرافضة الخوارج أما

 .عليهم اهلل رضواف الصحابة جهة من عليو ىي ما غير على الحوض أحاديث
 الصحابة، ىم الحوض على يَرُِدوا فلم اْرَتدُّوا الذين إفَّ : والرافضة الخوارج فقالت
 .الصحابة من كبير جمع وأولئك
 الصحابة ىم رُدُّوا الذين ىؤالء يقولوف لكن بالحوض والرافضة الخوارج فيؤمن

 .الصحابة تكفير على الحوض بأحاديث ويحتجوف
 ُيْسِلمْ  لم فإنو وسلم عليو اهلل صلى النبي أصحاب ىم ىؤالء إفَّ : مثبل الرافضة فيقوؿ

 قليل نفر إال الصحابة من وسلم عليو اهلل صلى بعده اإليماف على يبق لم أو
 :أوجو من الِفْرية ىذه على والرَّد. باهلل والعياذ َكَفُروا واألكثروف

 ?: فقاؿ العدد، تقليل على تدؿُّ  المختلفة األلفاظ: األوؿ الرد
 ".حوضي عن أناس فيذاد" والثاني. ... لفظ في ىذا" حوضي عن قـو فُيذاد)"

 ربي يا فأقوؿ" قاؿ الرابع وفي". ... أصحابي ربي يا فأقوؿ" قاؿ الثالث وفي
 ".أصيحابي
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 أفَّ  على" أصيحابي ربي يا فأقوؿ أناس يذاد" قولو أفَّ  على اللغة بمقتضى ذلك فدؿ
 يعني ،(يأتوا لم منهم قـو إال تميم، بنو أتاني) اللغة في القائل يقوؿ كما قليل العدد

 .منهم قليل إال
 الحديث جاء وقد كيف أولئك قلة على دؿَّ  قـو ُأستثني ثم الكثيرة الجملة أتت فإذا
 ".أصيحابي أصيحابي" لقولو التقليل ذكر فيو

 الذين ىم وسلم عليو اهلل صلى النبي عن الحوض أحاديث نقلوا الذين أفَّ : الثاني الرد
 الرافضة يقوؿ صحابياً  خمسين من أكثر كبيرٌ  جمعٌ  وىم َكَفُروا، أنهم الرافضة زعمت

 .الحوض أحاديث نقلوا الذين وىم كفروا، ىؤالء إفَّ 
 وأنها الحوض وأحاديث الحوض صفة من ىؤالء نقلو ما بأفَّ  َصدَّقْػُتم كنتم إف: فنقوؿ

 عندكم? كفر من أحاديث تقبلوف فكيف صحيحة،
ُقلُ  فكيف للتكاثر، ىو إنما عندكم النقل كاف وإفّ   والعدد الصحابة من الجلة ىؤالء يَػنػْ

 تكفيُرىم? فيها أحاديث الغفير
 ألحاديث الصحابة كل بل الصحابة، عامة بل الغفير، الجمع فهم أفَّ  شك ال

 نَػَقُلوَىا -التابعين وجميع الصحابة جميع- جميعاً  وتناقَػُلوَىا َرَووَىا وكونهم الحوض،
 ما بالجنة المبشرين العشرة وعن جميعاً  األربعة الخلفاء عن تَػَرضّْيِهمْ  مع وتَػَناقَػُلوَىا

 وال الصحابة عند معروفاً  يكن لم األحاديث لتلك الفهم ىذا َأفَّ  على قاطعةً  َداَلَلةً  يَُدؿُّ 
 .التابعين تبع وال التابعين

 تَػَبعِ  وعن التابعين وعن جميعاً  الصحابة عن غائباً  يكوف األحاديث في فَػْهمٍ  وكوف
 ألنو مردود؛ الفهم ىذا أفَّ  على يدؿّ  سنة مائتي بعد إال الفهم ىذا يظهر وال التابعين

 .المسلمين من أجياؿ يفهمو لم
 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  ولم المفضلة
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 عليو اهلل صلى النبي أصحاب من ارتدوا الذين فإفَّ  الواقع، في يبلحظ الذي ىو وىذا
 َكَفُروا أو مسيلمة مع قاتلوا ممن قليل نفر قلوبهم في اإليماف يدخل لم ممن وسلم

 ِمنْ  َحْوَلُكمْ  َوِممَّنْ ) فيهم اهلل قاؿ ممن وطوائف األعراب شذاذ من إسبلمهم بعد
( نَػْعَلُمُهمْ  َنْحنُ  تَػْعَلُمُهمْ  اَل  النػَّْفاؽِ  َعَلى َمَرُدوا اْلَمِديَنةِ  َأْىلِ  َوِمنْ  ُمَناِفُقوفَ  اأْلَْعَرابِ 

 على الحوض بأحاديث االستدالؿ في طويل كبلـ الرافضة وكبلـ ،[ٔٓٔ:التوبة]
 للشيخ الطحاويو شرحا.ىػ من . وبيانها بسطها محل ىذا ليس الصحابة تكفير مسألة
 (.ٕ٘ٔ/ ٕ) الشيخ آؿ صالح

 .ناقتو ضرع حوضو السبلـ؛ عليو النبي صالح أف ىل صح :السابعة مسألةال
 صلى اهلل رسوؿ قاؿقاؿ  عمر بن سويد حديث مستنده ألف ،ىذا القوؿ غير صحيح

 اهلل ويبعث االنبياء، من اتبعنى ومن القيامة، يـو منو أشرب حوضى) وسلم عليو اهلل
 ولها الموقف، بها يوافي حتى معو آمنوا والذين فيشربها، فيحلبها لصالح ثمود ناقة

 ضعيف حديث وىو ٔ(الحديث...  البراؽ على وأنا العضباء على فاطمة وابنتي رغاء،
 .يثبت ال

                                                           

 ٚٔٗ/ ٕ) الموضوعات في الجوزي ابن وعنو ،(٘ٙ - ٗٙ/ ٖ) الضعفاء في العقيلي أخرجو ٔ
 بن الكريم عبد: العقيلي قاؿ عمير بن سويد عن كيساف بن الكريم عبد طريق من( ٛٔٗ -

". لو أصل ال موضوع حديث ىذا: "الجوزي ابن وقاؿ. محفوظ غير حديثو بالنقل مجهوؿ كيساف
 ثم منكر، وحديثو المجاىيل من كيساف بن الكريم عبد(: "٘ٗٙ/ ٕ) الميزاف في الذىبي وقاؿ
 العبلمة وقاؿ اللساف، في الحافظ وأقره". أعلم واهلل موضوع، ىو قلت: "عقبو وقاؿ الحديث ذكر

 في المذكور االستثناء ىذا! حاؿ كل على(: ٖ٘٘/ ٜ) األلباني العبلمة موسوعة في كما األلباني
 كتاب وفي المتواترة، الحوض أحاديث في يصح أظنو وما بو، سمعت مرة فؤلوؿ الفقرة ىذه

 ىذا مثل فيها وليس الحوض، في الواردة األحاديث من كبيرة طائفة عاصم أبي البن" السنة"
 من يأتي حتى بو الجـز أو البت عن التوقف وينبغي غريب، أنو: فيو يقاؿ ما أقل فهو االستثناء،

 ثم...  موضوع وقاؿ(: ٖٗ٘ٙ) الضعيفة في الحديث الشيخ خرج ثم ىػ.ا بو الحجة تقـو طريق
 الحديث، على بسكوتو( ٛٔ/ ٔ" )الحديثية الفتاوى" في الهيتي تساىل يعلم تقدـ ومما: قاؿ



 - 386 - 

يعتقد كثير من الناس أف النبي صلى اهلل عليو وسلم ىو الذي يسقي  :الثامنة مسألةال
من يده ، لذا نسمع ونقرأ في دعائهم "واسقنا بيده الشريفةالناس من ماء الحوض 

 . فهل ىذا الدعاء صحيح.الشريفة شربة ال نظمأ بعدىا أبداً"
   في ىذه المسألة قوالف:

القوؿ األوؿ: ذىب البعض إلى صحة ىذا الدعاء مستدلين بحديث البخاري 
)  وسلم عليو اهلل صلى النبي قاؿقاؿ  بن مسعود رضي اهلل عنو اهلل عبد( عن ٜٗٓٚ)

 اختلجوا ألناولهم أىويت إذا حتى منكم رجاؿ إلي ليرفعن الحوض على فرطكم أنا
 (. بعدؾ أحدثوا ما تدري ال يقوؿ أصحابي رب أي فأقوؿ دوني

 أسقيهم أي (ألناولهم أىويت) قولو (:ٕٖ/ٕقاؿ القاضي عياض في مشارؽ األنوار )
 ا.ىػ بيدي

 وبالطاء والراء الفاء بفتح فرطكم: قولو (:ٙٚٔ/ٕٗوقاؿ العيني في عمدة القاري )
 والدالء اإلرشاء لهم فيهيىء الواردين يتقدـ من والفرط أتقدمكم، أنا: أي المهملة

: قولو. بائع بمعنى كبيع فاعل بمعنى فعل وزف على وىو لهم، ويسقي الحياض وعدد
 ملت: أي أىويت إذا: قولو. الثقيلة بالنوف المؤكد المجهوؿ صيغة على ليرفعن

 خلجو: يقاؿ عندي من سلبوا: أي المجهوؿ صيغة على اختلجوا: قولو. وامتددت
 بها، اهلل يرى ال التي األمور من: أي أحدثوا ما: قولو وانتزعو جذبو إذا واختلجو

 ا.ىػ الحديث ىذا معنى في داخلوف والجور والظلم البدع أىل وجميع
ىؤالء طائفة من وأعترض أصحاب القوؿ الثاني على ىذا الحديث بقوؿ بعضهم: 

وواضح أنهم كانوا على حاؿ اقتضت أف يناولهم بيده صلى اهلل عليو وسلم الناس 
 ليسقيهم ! ويدؿ على ذلك أنهم فعبلً ُصرفوا، وإال فكبار الصحابة أولى بهذا الشرؼ

                                                                                                                                                  

 ال ممن وىو ،(ٜٔ/ ٕٚ" )السنة شرح" كتابو في بو محتجا إليو بإشارتو( البربهاري) الشيخ وكذا
 اهلل نبي فكذلك القيامة، يـو حوض األنبياء لكل أف ثبت إف قلت ىػ. ا الحديث في عليو يعتمد
 .عليو السبلـ صالح
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واحتماؿ أف  مع العلم أف اإلنكار ىو على اعتقاد أنو يسقي جميع الواردين لحوضو
 .يسقي طائفة من الناس ليس بعيداً 

 : خطأ ألسباب الدعاء لثاني: ذىب البعض أف ىذاالقوؿ ا

 . -ىذا على حسب رأيهم- عدـ ثبوت ذلك في جميع روايات أحاديث الحوض -ٔ

أف النبي صلى اهلل عليو وسلم أخبر أنو من ورد  أحاديث الحوض ثبت في  -ٕ
الحوض شرب منو، فعلَّق الشرب على وروده، وليس على سقيا النبي صلى اهلل عليو 

    .   لووسلم 

أف النبي صلى اهلل عليو وسلم قد أخبر أف عدد آنيتو بعدد نجـو السماء، وىذا  -ٖ
  .   يشير إلى أف كل من يرده يشرب بنفسو

قالوا: فلم يرد عن النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم، وال أصحابو رضي اهلل عنهم أنو 
شرب منو كما قاؿ عليو يسقي أحًدا بيده الشريفة، بل ثبت أف من ورد الحوض فإنو ي

  قاؿ( ٖٕٓٓرضي اهلل عنو عند مسلم ) ذر أبي الصبلة والسبلـ في حديث 
 من أكثر آلنيتو بيده محمد نفس والذي قاؿ ? الحوض آنية ما اهلل رسوؿ يا قلت ) 

 منها شرب من الجنة آنية المصحية المظلمة الليلة في أال وكواكبها السماء نجـو عدد
 مثل عرضو يظمأ لم منو شرب من الجنة من ميزاباف فيو يشخب عليو ما آخر يظمأ لم

فها أنت  ( العسل من وأحلى اللبن من بياضا أشد ماؤه أيلة إلى عماف بين ما طولو
ترى في ىذا الحديث وغيره مما ثبت، أنو صلى اهلل عليو وآلو وصحبو لم يذكر أنو 

الشرب بنفسو، ولو أف الشرب باشر  من شرب ( أي: ( يسقي أحًدا بيده، بل قاؿ
بيده صلى اهلل عليو وآلو وسلم؛ لذَكره عليو الصبلة والسبلـ تماًما؛ مثلما ذكر بعض 

وأنو فرط   أف يذاد عن الحوض أناًسا من أمتو  :المشاىد الحاصلة عند الحوض من
لين لشريعتو وسنتو، وأناًسا يضربهم  أمتو على الحوض، وأنو يقوؿ سحًقا للُمبدّْ

كما أنو عليو الصبلة والسبلـ أيًضا علَّق في األحاديث الشرب  ئكة... وىكذاالمبل
  .على ورود المؤمنين الحوض، وليس على أف يسقيهم ىو بيده صلى اهلل عليو وسلم
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 شريط رقم ) آخر شرح سنن ابن ماجو كما في المحسن العباد  بلمة عبد عوقد سئل ال
فهل السقيا تكوف  "ىنيئة من يد رسولكاللهم اسقنا شربة "نسمع من يدعو  :(ٖ٘ٔ

  من يد الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم من الحوض?
من الكيزاف أي: األكواب التي ىي بعدد نجـو السماء، وال  سقيامعلـو أفَّ الفأجاب: 

، ما فيو شيء يدؿ على -صلى اهلل عليو وسلم-يلـز أف يكوف كل واحد يناولو الرسوؿ 
علو اهلل أىبل للشرب أنو يشرب بهذه األكواب التي ىي ىذا، لكن يدؿ على أف من ج

نجـو السماء في الكثرة، وال يلـز أف يكوف اإلنساف ما يشرب إال أف يناولو بعدد 
 . الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم

 .وىل يعتبر من االعتداء في الدعاء? السائل:

    ا.ىػ يكفي "من حوض نبيك"  يعني تعبير غير صحيحالشيخ: 
اعلم رحمني اهلل وإياؾ أف اإلخبار بسقاية الرسوؿ صلى اهلل عايو وسلم  للناس قلت 

من حوضو بيده الشريفة؛ من الغيب، وأمور الغيب ينبغي اإليماف بها كما وردت، دوف 
اختبلؼ فيها أو تأويل، أو زيادة أو نقصاف بغير دليل، وأحواؿ اآلخرة عموًما تختلف 

ل الحق، أىل السنة والجماعة، أىل الحديث واألثر، عن أحواؿ الدنيا؛ ىذه عقيدة أى
السلف الصالحين، واألئمة المهدين ومن تبعهم، وحديث ابن مسعود المتقدـ عند 

إذا كاف ىناؾ من يسقيو البخاري يعطي قوة للقوؿ األوؿ، ويجعل في المسألة سعة، ف
لم يسقي  النبي صلى اهلل عليو وسلم بيده، فبل بأس من الدعاء بهذا األمر وإف

 سألتم فإذااألعلى مستحب كما في الحديث ).. الدعاء بالفرودس  كما أف ،الجميع
 . مع أنو ليس لجميع الموحدين. واهلل أعلم(  ..الفردوس فاسألوه اهلل
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 (بالميزاف اإليماف باب)
 ثػىقيلىتٍ  مىنٍ  فىأىمَّا): كجل عز كقاؿ القيامة يـو بالميزاف يؤمنوف السنة كأىل: محمد قاؿ

اًكيىةه  فىأيمُّوي  مىوىازًينيوي  خىفَّتٍ  مىنٍ  كىأىمَّا رىاًضيىةو  ًعيشىةو  ًفي فػىهيوى  مىوىازًينيوي   (.ىى
 (.شىٍيئنا نػىٍفسه  تيٍظلىمي  فىبلى  اىٍلًقيىامىةً  لًيػىٍوـً  اىٍلًقٍسطى  اىٍلمىوىازًينى  كىنىضىعي ): كقاؿ
 عن فضيل، بن محمد عن شيبة أبي ابن عن كضاح ابن عن كىب حدثني - ِٗ

 الصبلة عليو النبي أمر): يقوؿرضي اهلل عنو  عليا سمعت: قالت موسى أـ عن مغيرة،
 إلى أصحابو فنظر منها، بشيء فيأتيو شجرة يصعد أف مسعود بن اهلل عبد كالسبلـ

 في مسعود بن اهلل عبد لرجل?! تضحكوف مم: فقاؿ منها فضحكوا ساقيو ةشمو ح
 .ُ(أحد من أثقل الميزاف

 عن زرعة أبي عن القعقاع بن عمارة عن فضيل بن محمد حدثناك : قاؿ بكر أبو - ّٗ
 خفيفتاف كلمتاف): كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ رضي اهلل عنو ىريرة أبي

 سبحاف كبحمده، اهلل سبحاف الرحمن، إلى حبيبتاف الميزاف، في ثقيلتاف اللساف، على
 .ِ(العظيم اهلل

                                                           

 أبي كابن ،(ُٓٓ/ ّ) سعد كابن ،(ّٓٓ) كالطيالسي ،(ُِْ - َِْ/ ُ) أحمد أخرجو ُ
 في كالفسوم ،(َُّٓ) يعلى كأبو ،(ِّٕ) المفرد األدب في كالبخارم ،(ُُْ/ ُِ) شيبة

 قاؿ كالحديث كغيرىم( ّٖٓ/ ّ) كالحاكم ،(ُٖٔٓ) كالطبراني ،(ْٔٓ/ ِ) كالتاريخ المعرفة
 - ِٖٖ/ ٗ) المجمع في الهيثمي كقاؿ صحيح، إسناده(: ُِٔ) علي مسند في الطبرم عنو

(: ْٓٗ/ ِ) اإلصابة في الحافظ كقاؿ ثقة، كىي موسى، أـ غير الصحيح رجاؿ رجالو(: ِٖٗ
كلكنو ( ُِّٗ) رقم الحديث تحت الصحيحة في األلباني العبلمة إسناده كضعف حسن، إسناده

 كبشواىده سعد، كابن ،الطبراني عند الكثيرة بطرقو صحيح كىوصحح متن الحديث بقولو: 
 في معو كمن األرنؤكط كقاؿ صحيح، إسناده: المسند تحقيق في شاكر أحمد الشيخ كقاؿ اآلتية،
 لم لعلي، سرية كانت موسى أـ حسن، إسناد كىذا لغيره، صحيح(: ِْْ/ ِ) المسند تحقيق

 ككثقها اعتبارا، يخرج مستقيم حديثها: الدارقطني كقاؿ الضبي، مقسم بن مغيرة غير يركعنها
: الساقين كأحمش الساقين، حمش رجل: يقاف .الشيخين رجاؿ من ثقات رجالو كباقي العجلي،

 .دقيقهما أم
، َْٔٔضعيف، كلكن متن الحديث صحيح قطعا، فقد أخرجو البخارم ) إسناد المصنف ِ

 (.ِْٗٔ(، كمسلم )ّٕٔٓ،  ِٖٔٔ
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 عن الدراكردم محمد بن العزيز عبد عن الولي، عن فحلوف بن سعيد كحدثني - ْٗ
 كسلم عليو اهلل صلى النبي إلى جاء رجبل أف جهماف بن عياض عن رافع، بن إسماعيل

: كفيو الحديث فذكر الجنة بو اهلل يدخلني عمبل لتعلمني جئتك اهلل رسوؿ يا): فقاؿ
 الميزاف، في ثقيلتين كلمتين على أدلك أال: "كسلم عليو اهلل صلى النبي لو قاؿ ثم

 فإنهما هلل كالحمد اهلل سبحاف: تقوؿ الرحمن يرضياف اللساف، على خفيفتين
 .ُ(قرينافال

 سلمة بن حماد حدثني: قاؿ يحيى عن داكد، أبي عن علي، عن أبي كحدثني - ٓٗ
: قاؿ رضي اهلل عنو الفارسي سلماف عن النهدم، عثماف أبي عن البناني ثابت عن

 فتقوؿ لوسعتها، كاألرض السماكات كفتو في كضع كلو القيامة، يـو الميزاف يوضع)
ما  ربنا المبلئكة فتقوؿ خلقي، من شئت من: فيقوؿ بهذا يوزف لمن ربنا: المبلئكة
 .ِ(عبادتك حق عبدناؾ

 مىوىازًينيوي  خىفَّتٍ  كىمىنٍ ) :قولو مثل ىو(، كىٍزننا اىٍلًقيىامىةً  يػىٍوـى  لىهيمٍ  نيًقيمي  فىبلى ): قولو: يحيى قاؿ
اًلديكفى  جىهىنَّمى  ًفي أىنٍػفيسىهيمٍ  خىًسريكا اىلًَّذينى  فىأيكلىًئكى   (.خى

                                                           

 إسناده ضعيف. ُ
 في كالبللكائي ،(ٕٖٔ/ِ) معجمو في األعرابي كابن ،(ْٖٕص) الزىد في المبارؾ ابن أخرجو ِ

 السنة كأسد(، ٖٓٗ،  ْٖٗكاألجرم في الشريعة ) ،(ُُِٓ ،ُِْْ/ٔ) السنة أصوؿ شرح
قاؿ عنو العبلمة األلباني في الصحيحة تحت الحديث  كاألثر( ّْ رقم ،ّٖص) الزىد في

، كصححو موقوفا العبلمة الرأم قبل من يقاؿ ال ألنو المرفوع، حكم كلو صحيح، إسناده(: ُْٗ)
 كأقره الحاكم صححوك  (ِٗٔ/ْ) الحاكمأخرجو مرفوعا ك  الوادعي في تعليقو على المستدرؾ،

 ك خالد بن ىدبة فإف نظر، كفيو( بقولو: ُْٗ، فتعقبهما العبلمة األلباني في الصحيحة )الذىبي
 الخطيب لو ترجم كقد كثقو، من أر لم زىير بن المسيب عنو الراكم فإف مسلم، شيوخ من كاف إف
 لم ك ،(ِٖٓ) سنة توفي كأنو جماعة، عنو ركل أنو ذكر ك التاجر، مسلم أبا ككناه( ُْٗ/ُّ)

 . تعديبل ال ك جرحا فيو يذكر
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 من أدركت من كل): قاؿ أنو عباد بن زىير عن كضاح ابن عن كىب كأخبرني -ٔٗ
 الجراح بن كككيع المبارؾ كابن يونس، بن كعيسى كفضيل كسفياف مالك المشايخ

 .ُ(حق الميزاف: يقولوف كانوا
 .ِحق: فقاؿ عنو معين بن يحيى سألت: كضاح ابن كقاؿ
 رضي اهلل عنهما عباس ابن عن صالح، أبي عن الكلبي تفسير في كرأيت: محمد قاؿ
 .ّ(ككفتاف لساف لو ميزاف ىو): قاؿ أنو

 مسائل في الباب:
 تعريف الميزاف.  المسألة األكلى:

 لفظة أطلقت كقد ،مثلو بشيء شيء ثقل الوزف: الليث قاؿ: اللغة في الميزاف تعريف
 خسة أك كقيمتو، الشيء قدر بياف بو كيراد يطلق فهو معاف، عدة على كالميزاف الوزف

 .كسقوطو الشيء
 الشيء قدر بياف بو كيراد يطلق فهو، معاف عدة على كالميزاف الوزف لفظة أطلقت كقد

 كىٍزننا اٍلًقيىامىةً  يػىٍوـى  لىهيمٍ  نيًقيمي  فبل: تعالى قاؿ كما، كسقوطو الشيء أكخسة، كقيمتو
 [.َُٓ: الكهف]

 قدر؛ أم كزف عندنا لفبلف ما: )تقوؿ العرب: األعرابي ابن قاؿ: العباس أبو قاؿ
 (.خرصو إذا النخيل ثمر كزف، قدره إذا الشئ كزف: كيقاؿ لخستو،

 اللغة باب في يأتي الميزاف أف: اللغوية المعاني تلك من تقدـ بعدما - األزىرم كذكر
 الكتاب بو كيراد يأتي كما، أيضان  العدؿ بو مرادان  كيأتي، الكفات ذم الميزاف بو مرادان 
 ،سائغ كاالحتجاج اللغة باب في كلو كىذا: قاؿ ثم. الخلق أعماؿ فيو الذم

                                                           

 صح ىذا عنهم كعن غيرىم من طرؽ كثيرة. ُ
 صح ىذا عن ابن معين كعن غيره من طرؽ كثيرة. ِ
 الدارقطني قاؿ كما متركؾ؛ ىذا الكلبيك  (ِِٖ، رقم  ِّٔ/ُأخرجو البيهقي في الشعب ) ّ

 .ثقة غير :معين ابن كقاؿ ،األصمعي كاتهمو ،كغيره
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 العباد، أعماؿ لوزف الحساب يـو ختاـ في ينصب عظيم ميزاف ىو: االصطبلح كفي
 إلظهار كالوزف األعماؿ، لتقدير فالمحاسبة المحاسبة، بعد كىو للجزاء، الوزف ألف

 (.ّٕٗ/ ْ) اللغة تهذيب .بحسبها الجزاء ليكوف مقاديرىا
 كجوب اإليماف بالميزاف. :الثانية مسألةال

 ذلك في كخالف العباد، أعماؿ بو توزف حقيقي ميزاف السنة أىل عند الميزافب المراد
 .الطوائف كبعض المعتزلة،

 :القرآف في الميزاف إثبات أدلةكقد تنوعت 
ٍوـً  اٍلًقٍسطى  اٍلمىوىازًينى  كىنىضىعي : )تعالى قاؿ ًإفٍ  شىٍيئان  نػىٍفسه  تيٍظلىمي  فىبل اٍلًقيىامىةً  لًيػى  ًمثٍػقىاؿى  كىافى  كى
نىا خىٍردىؿو  ًمنٍ  حىبَّةو  ا أىتػىيػٍ اًسًبينى  بًنىا كىكىفىى ًبهى  (.حى

 كىمىنٍ *  اٍلميٍفًلحيوفى  ىيمٍ  فىأيٍكلىًئكى  مىوىازًينيوي  ثػىقيلىتٍ  فىمىنٍ  اٍلحىقُّ  يػىٍومىًئذو  كىاٍلوىٍزفي : )تعالى كقاؿ
ا أىنفيسىهيمٍ  خىًسريكا الًَّذينى  فىأيٍكلىًئكى  مىوىازًينيوي  خىفَّتٍ  انيوا ًبمى   .(يىٍظًلميوفى  بًآيىاتًنىا كى
 مىوىازًينيوي  خىفَّتٍ  مىنٍ  كىأىمَّا*  رىاًضيىةو  ًعيشىةو  ًفي فػىهيوى *  مىوىازًينيوي  ثػىقيلىتٍ  مىنٍ  فىأىمَّا: )تعالى كقاؿ

اًكيىةه  فىأيمُّوي *   .(ىى
 بالثقل الموازين فيها اهلل كصف كقد، ظاىر أمر الميزاف إثبات على اآليات تلك كداللة
 عيشة كعاش أفلح فقد ميزانو ثقل من كأف، عدؿ موازين بأنها كذلك ككصفها، كالخفة
 . جهنم إلى كىول خسر فقد ميزانو خف كمن، راضية

 فهي متواترة. السنة من الميزاف إثبات أدلة كأما
 .اإلسبلـ في بقولو يعتد ممن أحد فيو يخالف كلم، وب اإليماف المسلموف تلقى كقد
(: ُٓٓ/ ُ) كالجماعة السنة أىل اعتقاد أصوؿ شرح في كما عيينة بن سفياف قاؿ

، كالميزاف، كالشفاعة، كالحوض، كعمر بكر أبي كتقديم، القدر إثبات: عشرة السنة
 ا.ىػ كالصراط
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(: ُٖٓ/ ُ) كالجماعة السنة أىل اعتقاد أصوؿ شرح في كما أحمد اإلماـ كقاؿ
 كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب عليو كاف بما التمسك: عندنا السنة أصوؿ

 .بالميزاف كاإليماف: يقوؿ أف إلى بهم كاالقتداء
 عن السنة كتاب في إسحاؽ بن حنبل كحكى (:ّٖٓ/ُّكقاؿ الحافظ في الفتح )

 كنضع:} تعالى اهلل قاؿ: معناه ما الميزاف أنكر من على ردا قاؿ أنو حنبل بن أحمد
 القيامة يـو الميزاف كسلم عليو اهلل صلى النبي كذكر{ القيامة ليـو القسط الموازين

 ا.ىػ كجل عز اهلل على رد فقد كسلم عليو اهلل صلى النبي على رد فمن
: تعالى قولو: باب :بقولو فيو يوزف كما الميزاف إثبات على( ّْ/ ٗ) البخارم كبوب
ٍوـً  اٍلًقٍسطى  اٍلمىوىازًينى  كىنىضىعي   يوزف كقولهم آدـ بني أعماؿ كأف[ ْٕ: األنبياء] اٍلًقيىامىةً  لًيػى

 ا.ىػ
 القيامة، يـو األعماؿ كجزاء بالبعث كنؤمن: المشهورة عقيدتو في الطحاكم قاؿك 

 .ا.ىػ كالميزاف كالصراط كالعقاب، كالثواب الكتاب، كقراءة كالحساب، كالعرض
 الزىاد كالعلماء باألخبار العلم أىل اتفق كقد (:ٕٗ ص) اإلبانة في بطة ابن قاؿك 

 ا.ىػ الـز كاجب - الميزاف يعنى - بذلك اإليماف أف: األمصار جميع في العباد
 ثابت بالميزاف اإليماف أف: كالحاصل(.: ُْٖ/ ِ) األنوار لوامع في السفاريني كقاؿ

 ا.ىػ كاإلجماع كالسنة بالكتاب
 ثابت حق الموازين أف اعلم(: ُٓص) الصدكر شرح تكملة في البرديسي كقاؿ

 ا.ىػ األمة كإجماع كالسنة بالكتاب
أم – الحديث كفي: (ِّٔ - ُِٔ/ُ/ ُ) الصحيحةكقاؿ العبلمة األلباني في 

 كإف األعماؿ كأف مشاىدتاف كفتاف لو األعماؿ ميزاف أف على دليل -البطاقةحديث 
 السنة، أىل عقائد من كذلك قدير، شيء كل على كاهلل توزف، فإنها أعراضا كانت

 ا.ىػ متواترة تكن لم إف متضافرة ذلك في كاألحاديث
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 يـو الميزاف أف: (َِٔ - ِٗٓ/ُ/ ُ) الصحيحةكقاؿ العبلمة األلباني أيضا في 
 في كأتباعهم للمعتزلة خبلفان  السنة أىل عقائد من كىو كفتاف، كلو ثابت حق القيامة
 أنها بزعم الصحيحة، األحاديث في العقائد من ثبت ما يعتقد ال ممن الحاضر العصر
 ا.ىػ ... اليقين تفيد ال آحاد أخبار

 كالسنة الكتاب فخالفوا العدؿ، عن عبارة ىو: كقالوا الميزاف المعتزلة كأنكرت
 .كغيره تيمية ابن اإلسبلـ كشيخ السنة أىل علماء عليهم رد كقد ،كاإلجماع

 حقيقي ميزاف كأنو العدؿ، غير الميزاف أف على كالسنة بالكتاب تيمية ابن استدؿ كقد
 دؿ كما العدؿ، غير كىو األعماؿ، بو يوزف ما ىو: الميزاف: فقاؿ األعماؿ، بو توزف
 خىفَّتٍ  كىمىنٍ ) ،(مىوىازًينيوي  ثػىقيلىتٍ  مىنٍ َى (:تعالى قولو مثل كالسنة، الكتاب ذلك على

ٍوـً  اٍلًقٍسطى  اٍلمىوىازًينى  كىنىضىعي : )كقولو ،(مىوىازًينيوي   (. اٍلًقيىامىةً  لًيػى
 على خفيفتاف كلمتاف : )قاؿ أنو كسلم عليو اهلل صلى النبي عن الصحيحين كفي

 اللَّو سبحاف العظيم اللَّو سبحاف الرحمن إلى حبيبتاف الميزاف في ثًقيلتاف اللساف
 (. كبحمده

 تسعة لو فينشر بو، يؤتى الذم الرجل في البطاقة، حديث كغيره الترمذم كركل
 شهادة فيها ببطاقة كيؤتى كفة، في فيوضع البصر، مدَّ  منها سجل كل سجبلن، كتسعوف

 بن عمرك بن اهلل عبد فعن، الشهادة فتثقل األخرل، الكفة في فتوضع اهلل إال إلو ال أف
 اهلل إف: يقوؿ صلى اهلل عليو كسلم اهلل رسوؿ سمعت : )قاؿ عنهما اهلل رضي العاص

 كتسعين تسعة عليو فينشر القيامة يـو الخبلئق رءكس على أمتي من رجبل سيخلص
 كتبتي أظلمك ? شيئا ىذا من أتنكر يقوؿ ثم البصر مد مثل سجل كل سجبل

 لك إف بلى فيقوؿ رب يا ال فيقوؿ ? عذر أفلك فيقوؿ رب يا ال فيقوؿ ? الحافظوف
 كأشهد اهلل إال إلو ال أف أشهد فيها بطاقة فتخرج اليـو عليك ظلم ال فإنو حسنة عندنا

 السجبلت ىذه مع البطاقة ىذه ما فيقوؿ كزنك احضر فيقوؿ كرسولو عبده محمدا أف
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 فطاشت كفة في كالبطاقة كفة في السجبلت فتوضع قاؿ تظلم ال إنك فقاؿ
 .ُ(شيء اهلل اسم مع يثقل فبل البطاقة كثقلت السجبلت

 على الحسنات رجحاف بها يتبين بموازين توزف األعماؿ أف يبين مما كأمثالو كىذا
 بمنزلة فهي الموازين تلك كيفية كأما.. العدؿ يتبين بو ما فهو كبالعكس، السيئات

 (.َِّ/ ْ) اإلسبلـ شيخ فتاكل مجموع .ِالغيب من بو أخبرنا ما سائر كيفية
                                                           

/ ِ) ماجو كابن ،(ِّٗٔ رقم ،ِْ/ ٓ) كالترمذم ،(ْٗٗٔ رقم ،ُِّ/ ِ) أحمد أخرجو ُ
 ،ِْٔ/ ُ) الشعب فى كالبيهقى ،(ُّٕٗ رقم ،َُٕ/ ُ) كالحاكم ،(ََّْ رقم ُّْٕ

 كصححو ،(َْٗ/ ٕ) السنة شرح في البغوم كحسنو الترمذم، حسنو كالحديث( ِّٖ رقم
 شاكر أحمد الشيخ كصححو ،(ِّٕ/ ِ) القدير فتح في الشوكاني كحسنو الذىبي، كأقره الحاكم

 الوادعيالعبلمة  كصححو ،(ُّٓ) الصحيحة في األلباني العبلمة كصححو المسند، تحقيق في
 في العدكم كصححو ،(ّْٕ - ّْٔ/ ُ) الصحيحين في ليس مما الصحيح الجامع في

 إسناده(: ُٕٓ/ ُُ) المسند تحقيق في معو كمن األرنؤكط كقاؿ القدسية، األحاديث صحيح
 .ثقات رجالو قوم

 عمر بن اهلل عبد عن: (ُْٗ/ ُ) كالترىيب الترغيب على التعليققاؿ العبلمة األلباني في  ِ
 يشفعاف كالقرآف الصياـ» :قاؿ - كسلم كآلو عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ أف عنهما اهلل رضي
 منعتو القرآف كيقوؿ فيو، فشفعني كالشهوة الطعاـ منعتو رب أم: الصياـ يقوؿ القيامة؛ يـو للعبد
: " المناكم قاؿ الجنة، كيدخلو فيو اهلل يشفعهما: أم .«فيشفعاف قاؿ فيو فشفعني بالليل النـو

 شىٍيءو  كيلّْ  عىلىى كىاهللي } النطق فيو اهلل كيخلق ثوابهما يجسد بأف حقيقة أنو يحتمل القوؿ كىذا
 الصواب ىو كاألكؿ: -األألبانيأم – قلت ".كالتمثيل المجاز من ضرب على أنو كيحتمل ،{قىًديره 
 كمثل كنحوىا، األعماؿ تجسيد فيها التي األحاديث من أمثالو كفي ىنا بو الجـز ينبغي الذم

 السلف، طريقة من ليس النصوص ىذه مثل كتأكيل كثير، كنحوه أقرع، شجاعان  الكنز تجسيد
 أكؿ ينافي مما كذلك الخلف، من سبيلهم سلك كمن المعتزلة طريقة ىو بل عنهم، اهلل رضي

 باهلل كالعياذ كتشقى، فتضل حذكىم، تحذك أف فحذار ،{بًاٍلغىٍيبً  يػيٍؤًمنيوفى  الًَّذينى } اإليماف شركط
 ا.ىػ تعالى

 الشيء، كزف بو يعرؼ ما الميزاف (:َْٕ)ص السفارينية العقيدة شرحكقاؿ العبلمة العثيمين في 
 كأف معنوم، أنو إلى المعتزلة فذىبت معنوم? ىو أـ حسي الميزاف ىذا ىل األمة اختلفت كقد
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 نتكلف أف ينبغي ال فإنو الشرع بو جاء ما ضوء على الميزاف صفات نثبت كنا كإذ
 فإف، تثبت لم أخبار إلى نستند أك، الشارع من إثبات إلى تحتاج أكصافان  لو فنثبت
 .مذمـو ىذا في الغلو

 .ذىب من الميزاف كفتي أف من الناس بعض إليو يذىب ما: ىذا على ككمثاؿ
 .ظبلـ من السيئات ككفة، نور من الحسنات كفة بأف القوؿ أك
 العرش يسار عن السيئات ككفة، الجنة مقابل العرش يمين عن الحسنات كفة أف أك

 .النار مقابل
 .السبلـ عليو جبريل ىو القيامة يـو الميزاف صاحب إف يقاؿ ما أك

 .صحيح نص إلى - اعتقادىا عن فضبلن  - إلثباتها تحتاج كلها المسائل فتلك
                                                                                                                                                  

 شيءه  ثمة كليس العدؿ، إقامة معناه القرآف في المذكور كالوزف القرآف في المذكور الميزاف
، أكصاؼ األعماؿ بأف ذلك كعللوا بو، يوزف محسوس  كإنما توزف، ال كالمعاني كاألكصاؼ كمعافو

 .توزف أف يمكن فبل كالمعاني األكصاؼ أما لؤلجساـ، يكوف الوزف
 ميزاف الميزاف ىذا أف على تدؿ كالنصوص الشرع، كعلى النقل على كقدموه العقل، فحكموا
 خرج لما عنو اهلل رضي مسعود ابن حديث ككذلك فيو، كاضح البطاقة صاحب كحديث حسي،

 ليس نحيف ألنو منها؛ كيميل تكفئو الريح فجعلت الساقين، دقيق ككاف شديدة، ريح في يـو ذات
 الميزاف في ساقيو إف: )كسلم عليو اهلل صلى فقاؿ الصحابة، بعض منو فضحك الجسم، كبير
 .حقيقي حسي كزف الوزف أف على يدؿ كىذا ،(أيحد من أثقل
 شيء كل على اهلل إف: ذلك على ردان  فنقوؿ توزف، فبل كمعاف أكصاؼ األعماؿ إف: قولهم كأما

 على القيامة يـو بو كيؤتى المعاني من معنى الموت ىو فها أجسامان، المعاني اهلل يجعل قد قدير،
: فيقولوف ىذا? تعرفوف ىل: الجنة كأىل النار ألىل كيقاؿ كالنار الجنة بين كيوقف كبش، صورة
: النار كألىل موت، فبل خلود: الجنة ألىل كيقاؿ كالنار، الجنة بين فيذبح الموت، ىذا نعم،

 .  موت فبل خلود
 ما بمجرد األدلة نرد أف يجوز كال أجسامان، كالمعاني األكصاؼ يجعل أف على قادر كجل عز فاهلل

 تأتي أف يمكن كال العقوؿ، فوؽ القوؿ أف فأعلم العقوؿ تحيرت إذا بل العقوؿ، فيو تتحير
 .معنوم ال حسي الميزاف أف فالصحيح إذا أبدا، العقل يحيلو بما النصوص
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 .الميزاف في يوزف الذم ما :الثالثة مسألةال
 :أقواؿ على اليـو ذلك في يوزف الذم في العلم أىل اختلف
 في فتوضع تجسم كأنها نفسها، األعماؿ اليـو ذلك في يوزف الذم أف: األكؿ

 اهلل كسبحاف كبحمده اهلل فسبحاف ذلك، في كثيرة نصوص جاءت كقد: الميزاف
 قاؿ: قاؿ عنو اهلل رضي ىريرة أبي عن ذلك كرد كما الميزاف، في ثقيلتاف العظيم
 الميزاف في ثقيلتاف اللساف على خفيفتاف كلمتاف : )كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ

 .مسلم البخارم أخرجو ( العظيم اهلل سبحاف كبحمده اهلل سبحاف الرحمن إلى حبيبتاف
 : )كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عنو اهلل رضي األشعرم مالك أبي كعن

 أك- تمآلف هلل كالحمد اهلل كسبحاف الميزاف تمؤل هلل كالحمد اإليماف شطر الطهور
 كالقرآف ضياء كالصبر برىاف كالصدقة نور كالصبلة كاألرض السماكات بين ما -تمؤل
 .مسلم أخرجو(  موبقها أك فمعتقها نفسو فبايع يغدك الناس كل عليك أك لك حجة
 توزف، التي ىي األعماؿ أف كالصحيح: فقاؿ كنصره، حجر ابن رجحو القوؿ كىذا
: قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي أف عنو اهلل رضي الدرداء أبي عن الترمذم أخرج كقد

 الفاحش ليبغض اللَّو كإف حسن خلقو  من القيامة يـو المؤًمن ميزاف في أىثقل شيء ما )
 .صحيح حديث كىو(  البذمء

 متعددة، بصور القيامة يـو تأتي األعماؿ أف على الدالة النصوص بعض جاءت كقد
 .المطهرة السنة في ذلك كرد كما
 كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سمعت: قاؿ عنو اهلل رضي الباىلي أمامة أبي فعن

 البقرة الزىراكين اقرؤكا ألصحابو شفيعا القيامة يـو يأتي فإنو القرآف اقرؤكا: يقوؿ
 أك غيايتاف كأنهما أك غمامتاف كأنهما القيامة يـو تأتياف فإنهما عمراف آؿ كسورة
 أخذىا فإف البقرة سورة اقرؤكا أصحابهما عن تحاجاف صواؼ طير من فرقاف كأنهما

 .مسلم أخرجو( البطلة يستطيعها كال حسرة كتركها بركة
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 يـو القرآف يجيء : )كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ أبيو عن بريدة ابن كعن
 ابن ركاه(  نهارؾ كأىظمات ليلك أىسهرت الذم أىنا فيقوؿ الشاًحب كالرجل القيامة
 ،(ُّٖٕ رقم ُِِْ/ ِ) ماجة ابن سنن في األلبانيالعبلمة  كضعفو ماجة،

 كنت الذم أنا تعرفني? ىل لصحابو يقوؿ ) بلفظ الصحيحة السلسلة في كصححو
 (. ىواجرؾ كأظميء ليلك أسهر
 لو يمثل المؤمن أف ) كفيو القبر سؤاؿ قصة في البراء حديث في جاء ما ذلك كمن

 يسرؾ بالًذم أىبشر فيقوؿ الريح طيّْب الثياب حسن الوجو حسن رجل صورة في عملو
 أىنا فيقوؿ بالخير يجيء الوجو فوجهك أىنت من لو فيقوؿ توعد كنت الذم يومك ىذا

 الكافر؛ ككذلك كمالي، أىىلي ًإلىى أىرجع حتى الساعة أىقم رب فيقوؿ الصالح عملك
 أىبشر: فيقوؿ الريح، منتن الثياب قبيح الوجو قبيح رجل صورة في عملو لو يمثل فإنو

 يجيء الوجو فوجهك أىنت من فيىقوؿ توعد كنت الًَّذم يومك ىذا يسوءؾ بالًذم
 .ُ( الساعىة تقم الى  رب فيىقوؿ الخبيث عملك أىنا فيقوؿ بالشر

                                                           

 الرزاؽ كعبد ،(ّٕٓ رقم ،َُِ ص) كالطيالسى ،(ُُِٗ) الزىد في المبارؾ ابن أخرجو ُ
 كالركيانى ،(ّْٕٓ رقم ،ِّٗ/ ْ) داكد كأبو ،(ُٕٖٓٓ رقم ،ِٕٖ/ ْ) كأحمد ،(ّٕٕٔ)
 ،(ُُٗ ص) التوحيد فى خزيمة كابن ،(ّّٗ رقم ،َِٓ/ ُ) كىناد ،(ِّٗ رقم ،ِّٔ/ ُ)

 ،(ِْٖٓ ،َِْٖ رقم/ ُ) اآلثار تهذيب في كالطبرم ،(َُْٔ رقم ،ِٔٗ/ ِ) منده كابن
 رقم ،ٖٗ ّٗ/ ُ) كالحاكم ،(ِٔ/ ُ) التدكين في كالرافعي ،(ّٕٔص) الشريعة في كاآلجرم

 الطبرم عنو قاؿ كالحديث ،(ّٓٗ رقم ،ّٓٓ/ ُ) الشعب فى كالبيهقى ،(ُُٕ َُٗ ،َُٕ
 كأقره الشيخين شرط على صحيح: الحاكم كقاؿ صحيح، إسناده(: ْْٗ/ ِ) عمر مسند في

 ىذا(: ّٖٗ) اإليماف في منده ابن كقاؿ اإلسناد، صحيح كبير حديث: البيهقي كقاؿ الذىبي،
 في تيمية ابن كصححو الجماعة، رسم على ثابت كىو البراء عن جماعة ركاه مشهور متصل إسناد

 في لو كالحاكم نعيم أبي تصحيح كنقل القيم ابن اإلماـ كصححو ،(َِٗ/ ْ) الفتاكل مجموع
 في السيوطي كقاؿ الصحيح، رجاؿ رجالو(: َٓ/ ّ) الهيثمى كقاؿ ،(َُْ/ ٕ) السنن تهذيب

 ،(َُّٔ) المشكاة في األلباني العبلمة كصححو صحيحة، طرؽ لو(: ُٗ) الصدكر شرح
 مما الصحيح الجامع في الوادعي العبلمة كحسنو المسند، تحقيق في معو كمن األرنؤكط كصححو
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 العباد أف على دالة النصوص جاءت فقد: نفسو العامل ىو يوزف الذم أف: الثاني
 بضخامة ال إيمانهم بمقدار يخفوف أك الميزاف في فيثقلوف القيامة يـو في يوزنوف

 جناح اهلل عند يزف ال السمين الرجل أف النصوص بعض في جاء فقد أجسامهم،
 ًإنوي  : )قاؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن عنو اهلل رضي ىريرة أبي فعن بعوضة،

 فىبل] اقرءيكا كقاؿ بعوضة جناح اللَّو عند يزف ال القيامة يـو السًمين العظيم الرجل لياتي
 .البخارم ركاه(  [كىٍزننا اٍلًقيىامىةً  يػىٍوـى  لىهيمٍ  نيًقيمي 
 كاف أىنوي  عنو اهلل رضي مسعود ابن فعن الجباؿ، من أثقل النحيف الرجل يكوف كقد

 القـو فضحك تكفؤه، الريح فجعلت الساقين دًقيق ككاف األىراؾ من سواكا يجتني
 دقة من اللَّو نبي يا: قالوا تضحكوف، مم : )كسلم عليو اهلل صلى اللَّو رسوؿ فقاؿ منو،

كىو حديث صحيح (  أحد من الميزاف في أىثقل لهما بيده نفسي كالذم فقاؿ ساقيو،
  تقدـ تخريجو.

 :الشاعر قاؿ ما أحسن كما
 ىصور أسد أثوابو كفي*  فتزدريو النحيف الرجل ترل

 . الطرير الرجل ظنك فيخلف*  فتبتليو الطرير كيعجبك
 البطاقة حديث ذلك على كيدؿ: األعماؿ صحائف ىو إنما يوزف الذم أف: الثالث

 المسجلة كالذنوب السجبلت بجميع اهلل إال إلو ال أف شهادة تزف حينما المتقدـ،
 .العبد على
 األعماؿ، كصحائف كالعامل األعماؿ كزف فثبت: الطحاكية شارح قاؿ

 .الكيفيات من ذلك كراء بما أعلم تعالى كاهلل كفتاف، لو الميزاف أف كثبت

                                                                                                                                                  

/ ّ) كثير ابن تفسير صحيح في العدكم كصححو ،(ِْٕ - ِِٕ/ ِ) الصحيحين في ليس
ُٖٗ.) 
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 في العلماء كاختلف (:ُْٕ)ص السفارينية العقيدة شرحقاؿ العبلمة العثيمين في 
 ثبلثة للعلماء ىذا كفي العمل? كتاب أك العمل صاحب أك العمل ىو ىل يوزف الذم
 :أقواؿ

 يػىٍعمىلٍ  فىمىنٍ : )تعالى بقولو ىؤالء كاستدؿ العمل، ىو يوزف الذم إف: العلماء بعض قاؿ
ٍيران  ذىرَّةو  ًمثٍػقىاؿى   ،( ٖ: الزلزلة( )يػىرىهي  شىٌران  ذىرَّةو  ًمثٍػقىاؿى  يػىٍعمىلٍ  كىمىنٍ ( )ٕ: الزلزلة( )يػىرىهي  خى
ٍوـً  اٍلًقٍسطى  اٍلمىوىازًينى  كىنىضىعي : )تعالى كبقولو ًإفٍ  شىٍيئان  نػىٍفسه  تيٍظلىمي  فىبل اٍلًقيىامىةً  لًيػى  كىافى  كى
بَّةو  ًمثٍػقىاؿى  ٍردىؿو  ًمنٍ  حى نىا خى ا أىتػىيػٍ اًسًبينى  بًنىا كىكىفىى ًبهى  صلى النبي كبقوؿ ،( ْٕ: األنبياء( )حى

 على خفيفتاف الميزاف في ثقيلتاف الرحمن إلى حبيبتاف كلمتاف: )كسلم عليو اهلل
 (الميزاف في ثقيلتاف: )فقاؿ( . العظيم اهلل سبحاف كبحمده، اهلل سبحاف: اللساف

 أكرده الذم اإلشكاؿ رد كيبقى العمل، يوزف الذم أف في كاضحة النصوص كىذه
: كنقوؿ توزف? فكيف. كمعاف أكصاؼ األعماؿ أف كىو النصوص؛ بو كردكا المعتزلة

 .فتوزف أجسامان  يجعلها أف على قادر اهلل إف
 كتخف تثقل الصحائف ىذه كأف العمل، صحائف يوزف الذم أف: الثاني القوؿ

 لو ييمد الذم البطاقة صاحب بحديث لهذا كاستدلوا األعماؿ، من فيها ما بحسب
: الرجل ىذا فيقوؿ اإلخبلص، كلمة فيها صغيرة ببطاقة يؤتى ثم المعاصي، من سجل

 البطاقة توضع ثم تظلم، ال إنك: فيقاؿ السجبلت? ىذه في البطاقة ىذه تصنع كما
 يوزف الذم أف على يدؿ كىذا البطاقة، بهن فترجع كفة، في كالسجبلت كفة، في

 .العمل صحائف
: تعالى بقولو بذلك القائلوف كاستدؿ العمل، صاحب ىو يوزف الذم أف: الثالث القوؿ

اليهيمٍ  فىحىًبطىتٍ  كىًلقىائًوً  رىبًّْهمٍ  بًآياتً  كىفىريكا الًَّذينى  أيكلىًئكى )  اٍلًقيىامىةً  يػىٍوـى  لىهيمٍ  نيًقيمي  فىبل أىٍعمى
 لصحائف كال ألعمالهم، يقل كلم لهم، نقيم فبل: قاؿ( َُٓ: الكهف( )كىٍزنان 

 .آنفا ذكرناه الذم مسعود ابن بحديث أيضا كاستدلوا أعمالهم،
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 ال البطاقة صاحب كحديث مسعود ابن بحديث االستدالؿ أف شك ال: قائل قاؿ فإذا
 شيخ صرح كلهذا العمل، ىو يوزف الذم أف على كالسنة القرآف من الدالة األدلة يقاـك

 بها فتوزف الموازين تنصب: فقاؿ( ّٗص) الواسطية العقيدة في تيمية ابن اإلسبلـ
 كبأمثالو بو خاص ىذا إف: يقاؿ قد البطاقة حديث لكن الحق، ىو كىذا العباد، أعماؿ

 الصحيفة كزنت لما إنو: يقاؿ كقد عليو، كجل عز اهلل فضل لو يتبين أف أجل من
 .للعمل يكوف حقيقة الوزف فإف العمل، بحسب كثقلت

 ال يعني كزنان  لهم نقيم ال معنى ألف ذلك؛ على تدؿ فبل كاآلية مسعود ابن حديث كأما
 كأما اعتبار، كال لو قيمة ال أم كزف؛ عندم لو ليس فبلف: نقوؿ كما قيمة، لهم نقيم

 خفة أف يبين أف كسلم عليو اهلل صلى النبي فأراد عنو اهلل رضي مسعود ابن حديث
 ذلك كعلى. الصريح بذاؾ كليس خفتو، على أك العمل، قلة على تدؿ ال الجسم

 .نفسها األعماؿ ىي توزف الذم أف فالمعتمد
 :الميزاف في تثقل التي األعماؿ بعض ذكر :الرابعة مسألةال

 أىفٍ  صلى اهلل عليو كسلم محمد بأمة كخاصة بعباده، رحمتو من كتعالى تبارؾ اهلل إف
 القيامة كيـو العظيم، الثواب بها لهم كيحصل موازينهم، بها تثقل كثيرة بأعماؿ فضَّلها

 حسنات كفة بو ترجح كثقل كزف لها فيكوف الميزاف في فتوضع األعماؿ ىذه تأتي
 :النصوص بها كردت التي األعماؿ كمن تعالى ربو يدم بين العبد
 .البطاقة حديث في تقدـ كما: اهلل إال إلو ال: قوؿ: أكالن 
 خلقو، حسن القيامة يـو المسلم العبد ميزاف في يوضع ما فأثقل: الخلق حسن: ثانيان 
 .الدرد أبي حديث في تقدـ كما
 ىريرة أبي حديث في تقدـ كما: العظيم اهلل سبحاف كبحمده اهلل سبحاف: قوؿ: ثالثان 

 .عنو اهلل رضي
 .عنو اهلل رضي األشعرم مالك أبي حديث في تقدـ كما: هلل الحمد: قوؿ: رابعان 
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 صلى النبي عن عنو اهلل رضي ىريرة أبي فعن: اهلل سبيل في فرسان  احتبس من: خامسان 
 فإف بوعده كتصديقا باللَّو إيمانا اللَّو سبيل في فرسا احتبس من : )قاؿ كسلم عليو اهلل

 .البخارم ركاه(  القيامة يـو ميزانو في كبولو كركثو كريو شبعو
 ?متعددة موازين أـ العباد أعماؿ بو تورزف كاحد ميزافىل ىو  :الخامسة مسألةال

 متعددة الموازين أف أـ العباد أعماؿ بو تورزف كاحد ميزاف ىو ىل العلم أىل اختلف
 بعض في كرد قد الميزاف بأف استدلوا بالتعدد قاؿ فمن الخاص، ميزانو شخص كلكل

ٍوـً  اٍلًقٍسطى  اٍلمىوىازًينى  كىنىضىعي  : )تعالى قولو مثل الجمع، بصيغة اآليات  فىبلى  اٍلًقيىامىةً  لًيػى
ٍيئنا نػىٍفسه  تيٍظلىمي  ًإفٍ  شى بَّةو  ًمثٍػقىاؿى  كىافى  كى نىا خىٍردىؿو  ًمنٍ  حى ا أىتػىيػٍ اًسًبينى  بًنىا كىكىفىى ًبهى  األنبياء(  حى

 يوضع: )كسلم عليو اهلل صلى النبي قوؿ بمثل استدلوا كاحد بأنو قاؿ كمن. ْٕ/
 رب يا: المبلئكة فتقوؿ لوسعت، األرض ك السموات فيو كزف فلو القيامة يـو الميزاف

 كرد التي اآلية كحملوا .ُ... ( خلقي من شئت لمن: تعالى اهلل فيقوؿ ىذا? يزف لمن
 كالصحف كاألقواؿ األعماؿ من الموزكنات تعدد على الجمع بصيغة الميزاف فيها

 .فيو توزف التي األشياء جمع إنو: فقالوا. كاألشخاص
 الواك فقلبت موزاف كأصلو ميزاف جمع الموازين (:ّٕٓ/ُّقاؿ الحافظ في الفتح )

 شخص لكل أف المراد ىل الجمع بلفظ ىنا ذكره في كاختلف قبلها، ما لكسرة ياء
 كالجمع كاحد ميزاف إال ىناؾ ليس أك حقيقة الجمع فيكوف ميزاف عمل لكل أك ميزانا

 كمن:} تعالى قولو األعماؿ تعدد على كيدؿ األشخاص، أك األعماؿ تعدد باعتبار
 قـو كذبت:} تعالى قولو في كما للتفخيم، الجمع يكوف أف كيحتمل{ موازينو خفت

 كال كاحد ميزاف أنو يترجح كالذم كاحد، إال إليهم يرسل لم أنو مع{ المرسلين نوح
ا.ىػ كسئل  الدنيا بأحواؿ تكيف ال القيامة أحواؿ ألف عملو يوزف من بكثرة يشكل

 كىنىضىعي : }تعالى قاؿ (:ّْٔ/ٗالعبلمة الؤللباني كما في موسوعة العبلمة األلباني )

                                                           

 (.ُْٗ) الصحيحة ُ
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ٍوـً  اٍلًقٍسطى  اٍلمىوىازًينى   عدة أـ كاحد القيامة يـو الميزاف فهل( ْٕ:األنبياء{ )اٍلًقيىامىةً  لًيػى
 موازين?

 كجل عز اهلل أف داـ فما كتبديلو، تغييره يجوز ال القرآف لفظ أف شك الفأجاب: 
 أمور من نعلم كما الموازين ىذه تكوف أف مانع كال موازين، فهي الموازين لفظة أطلق

 اآلف الدنيا في كالموازين كيف معيننا، ميزاننا نتصورىا أف ينبغي كليس مختلفة، الغيب
 موازين ىناؾ تكوف أف القيامة يـو يكوف أف أكلى باب فمن كتنوعت، تعددت قد

 فاعتقد القرآني اللفظ ىذا مثل في الموازين جمع كجل عز اهلل أف داـ فما متعددة،
 .السلف طريقة من ليس كىذا بالميزاف،: الموازين يفسر أف بمكاف التعطيل من أنو

 ا.ىػ 
 ىل: في البحث بقي(: ّْٕ)ص السفارينية العقيدة شرحكقاؿ العبلمة العثيمين في 

 تتفاضل األمم إف حيث ميزانان؛ أمة لكل أف أك كلها، األعماؿ بو توزف كاحد الميزاف
 ميزانان? شخص لكل أف أك الثواب، في
 أمة لكل: قاؿ من كمنهم ميزاف، شخص لكل: قاؿ من فمنهم للعلماء؛ أقواؿ ىذا في

 .كاحد الميزاف: قاؿ من كمنهم ميزاف،
 اٍلحىقُّ  يػىٍومىًئذو  كىاٍلوىٍزفي  ) تعالى قاؿ عليو، تدؿ كما الميزاف على الدالة اآليات كلنستعرض

 على يدؿ ال الدليل كىذا ،(ٖ: األعراؼ( ) اٍلميٍفًلحيوفى  ىيمي  فىأيكلىًئكى  مىوىازًينيوي  ثػىقيلىتٍ  فىمىنٍ 
 .الوزف: قاؿ ألنو إفراد، على كال تعدد،
ٍوـً  اٍلًقٍسطى  اٍلمىوىازًينى  كىنىضىعي : )تعالى قولو مثل الميزاف تذكر أدلة ىناؾ كلكن ( اٍلًقيىامىةً  لًيػى

 .جمع ىنا كالموازين ،(ْٕاآلية: األنبياء)
 مفرد، ىنا كالميزاف ،(الميزاف في ثقيلتاف الرحمن، إلى حبيبتاف كلمتاف : )حديث كفي
( الميزا في ثقيلتاف: )قولو في بالميزاف المراد بأف قالوا الجمع يقتضيو بما قالوا فمن

 .الموزكف باعتبار اآلية في الجمع إف: قالوا كاحد، الميزاف بأف قالوا كمن الجنس،
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 األمم ألف األمم؛ بحسب متعددة الموازين إف - أعلم كاهلل - لي يظهر كالذم
 أعمالها موازين تكوف أف لـز األعماؿ في تتفاضل كانت كإذا األعماؿ، في تتفاضل
 .مختلفة

 عز اهلل عند أكرمها كىي أمة، سبعين توفي - الحمد كهلل - األمة ىذه كانت كلهذا
 أجرىم كيعطوف الغركب، إلى العصر من فزمنها أجرا، كأكثرىا زمنا اقلها كىي كجل،
 .اآلخرين كميزاف ىؤالء ميزاف يكوف أف يمكن ال إذان  ،مرتين

 تنزؿ، تثقل لما فهي الكفة، ترتفع أف ال الكفة، تنزؿ أف معناه الحسنات رجحاف إف ثم
 جهة من الوزف يكوف ىذا كعلى ارتفعت، أم السجبلت طاشت البطاقة حديث كفي
 .الدنيا في كالوزف ثقلت إذا الكفة نزكؿ
 غير فهذا الثقل، ىو ىذا كأف ارتفعت، إذا يكوف الحسنات رجحاف إف: قاؿ من كأما

 . القيامة يـو موازيننا يثقل أف اهلل نسأؿ المحسوس، خبلؼ كىو صحيح،
 في سيئاتو من أكثر حسناتو تكوف من قبره في يعذب أف يمكن ىل :السادسة مسألةال

 الميزاف?
 عذاب من صاحبها بمنجية ليست السيئات على الحسنات كثرة أف يعلم أف ينبغي
 المترتب الوعيد ىو ليس البرزخ، في العذاب على المترتب الوعيد ألف بذاتها؛ القبر
 في العذاب أسباب من كاحد بسبب المسلم يأتي كقد جهنم، نار في العذاب على
 .الحسنات من الجباؿ أمثاؿ كلو عليو، فيعذب قبره،

 كيسعد موازينهم، خفت طوائف بعده فيشقى الناس أعماؿ بو توزف الذم كالميزاف
 في أشواطا الناس يقطع أف بعد المطاؼ، آخر في يكوف إنما موزاينهم ثقلت آخركف
 .اآلخرة الدار مراحل

 كاألخبار اآلم، عليو تدؿ كالذم(: ِِٕ ص) التذكرة في القرطبي اهلل عبد أبو قاؿ
 ذلك، بعد النار يدخل ال أنو كعلم أيقن، كبالجنة كسلم، نجا فقد ميزانو ثقل من أف

 ىػ. ا أعلم كاهلل
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 ينجو ال مباشرة موتو بعد الميزاف في كضعت لو حسناتو كثرة نفترض الذم كالمسلم
 كأجاب سيئاتو على حسناتو كثرت من ألنو تعذيبو، اهلل شاء إف القبر، عذاب من

 جاء إذا القبر عذاب من ينجو أنو بالضركرة يستلـز ال أسئلتهم عن القبر في الملكين
 كمن قبره، في عليها يعذبو أف اهلل كشاء تلك، سيئاتو من العذاب عليو يستحق بما

 لن أنو قبره، في الجنة من مقعده رأل إذا بالضركرة ليس سيئاتو على حسناتو كثرت
 :قوالف ىذا في كللعلماء ذنوبو، من اهلل شاء ما على يعذب
 أىل من اآلخرة في كىو القبر، في تعذيبو اهلل كشاء سيئات ارتكب من أف: األكؿ
 .مآلو باعتبار الجنة من مقعده يرل أنو الجنة

 .حالو باعتبار النار من مقعده ير أنو: كالثاني
 على قبره في يعذب أف من بمانع ليس سيئاتو، على العبد حسنات زيادة فإف كعليو
 يسبح كأنو المرابي عقوبة مثل قبره في بالعذاب لفاعلها الوعيد كرد التي ذنوبو بعض

 الغنائم، من كالغلوؿ النميمة، على كالعقوبة كالزانيات، الزناة كعقوبة دـ، نهر في
 في كاضحة النصوص جاءت مما ذلك كغير البوؿ، من االستبراء كعدـ كالكذب،
 .بعينها معاص على التنصيص

 السيئات حمل يخفف أنو العبد، موت أكؿ الميزاف يجعل لم أنو تعالى اهلل حكمة كمن
 أف شك كال جهنم، عذاب من عنو تخفيفا القبر؛ عذاب من يصيبو بما العاصي على

 .جهنم نار من يصيبو مما عليو أىوف القبر عذاب من العاصي يصيب ما
 للمؤمن يحصل ما(: ّٕٓ/ ِْ" ) الفتاكل مجموع في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ
 خطاياه، بو اهلل يكفر ذلك فإف: عذاب ىي التي اآلالـ من كالقيامة كالبرزخ الدنيا في

 المؤمن يصيب ما : )قاؿ أنو كسلم عليو اهلل صلى النبي عن الصحيحين في ثبت كما
 من بو اهلل كفر إال يشاكها الشوكة حتى أذل كال حزف كال نصب كال كصب من

 ىػ. ا(  خطاياه
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 كالضغطة، الفتنة، من القبر، في يحصل ما: الثامن السبب: أيضا اهلل رحمو كقاؿ
 (.ََٓ/ ٕ) الفتاكل مجموع. الخطايا بو يكفر مما ىذا فإف كالركعة،

 جاء من كال الجنة، بها يدخل حتى معو تبقى بحسنات جاء من كل ليس كأيضا
 أخذ كىو ،"المقاصة" يسمى ما فثمة النار، بسببها يدخل حتى معو تبقى بسيئات
 حديث في كما عليو، سيئاتهم إلقاء أك ظلمهم، من حسنات من الحقوؽ أصحاب

 .الميزاف قبل يكوف إنما كىذا صحيحو، في مسلم اإلماـ ركاه الذم" المفلس"
 فحسناتهم المخلطوف كأما(: َِٕ ،ِٗٔ ص) التذكرة في القرطبي اهلل عبد أبو قاؿ

 فإف ثقل؛ لكبائرىم فيكوف المظلمة، الكفة في كسيئاتهم النيرة، الكفة في توضع
 كانت كإف الجنة، دخل: - القمل بيضة كىي - بصؤابة كلو أثقل، الحسنات كانت

 أصحاب من كاف تساكيا كإف اهلل، يغفر أف إال النار، دخل بصؤابة كلو أثقل، السيئات
 تبعات، عليو كانت إف كأما اهلل، كبين بينو فيما الكبائر كانت إف ىذا األعراؼ،

 ما لكثرة السيئات؛ جزاء بقدر حسناتو ثواب من ينقص فإنو كثيرة حسنات لو ككانت
 ما ىذا الجميع، على يعذب ثم ظلمو، من أكزار من عليو فيحمل التبعات، من عليو

 ىػ. ا األخبار تقتضيو
 كسيئات جارية، حسنات ثمة بل بالموت، السيئات كال الحسنات، تنقطع لم أنو ثم

 عمل على غيره دؿ أك نافعا، علما علم أك جارية، بصدقة تصدؽ كمن فاألكؿ جارية،
 مجاال للميت يجعل مما ذلك ككل بطاعات، موتو بعد يعملوف ذرية لو كاف أك صالح،
 بدعة، ابتدع أك فاسد، عمل على غيره دؿ لمن فهو: الثاني كأما الحسنات، لزيادة
 في سببا كاف الذم الميت، كعلى فاعلها، على أعمالهم سيئات تجرم مما ذلك كغير
 الحسنات، عداد يقف بالموت ليس أنو يعلم كبو كالبدع، السيئات تلك فعل

 ال بل المسلم، موت أكؿ الميزاف اعتبار عدـ في الحكمة عظيم نرل كلذا كالسيئات،
 يمكن كعندىا النار، أك الجنة، دخوؿ يكوف كبعدىا المطاؼ، آخر في إال ذلك يكوف

 ىم فأكلئك موازينو ثقلت فمن الحق يومئذ كالوزف) تعالى قولو معنى يفهم أف للمسلم
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( راضية عيشة في فهو. موازينو ثقلت من فأما) كقولو ،(ٖ:األعراؼ( )المفلحوف
  (.ٕ،ٔ:القارعة)
 عند الميزاف. أقساـ الناس :السابعة مسألةال

 : أقساـ ثبلثة على الناس كاف ، األعماؿ كزنت إذا
 فمن) تعالى قاؿ كما مفلح، سعيد كىذا سيئاتو، على حسناتو رجحت من:  األكؿ
 أنفسهم خسركا الذين فأكلئك موازينو خفت كمن المفلحوف ىم فأكلئك موازينو ثقلت

 في فهو موازينو ثقلت من فأما: ) كقاؿ ، َُّ ،َُِ/المؤمنوف( خالدكف جهنم في
( حامية نار ىيو ما أدراؾ كما ىاكية فأمو موازينو خفت من كأما راضية عيشة

 .ُُ-ٔ/القارعة
 طبقة: عشرة الحادية الطبقة(: َّٖقاؿ اإلماـ ابن القيم في طريق الهجرتين )ص

 عليها مصٌرين اهلل كلقوا ككبائر، حسنات فعملوا: سيئان  كآخر صالحان  عمبلن  خلطوا أقواـ
 كفة رجحت بها كزنت فإذا سيئاتهم، من أغلب حسناتهم لكن منها، تائبين غير

 ثػىقيلىتٍ  فىمىن اٍلحىق يػىٍومىًئذو  كىاٍلوىٍزفي : }تعالى قاؿ فائزكف ناجوف أيضان  فهؤالءً  الحسنات،
ا أنفيسىهيمٍ  خىًسريكا الًذينى  فىأيكلىًئكى  مىوىازًينيوي  خىفَّتٍ  كىمىنٍ  اٍلميٍفًلحيوفى  ىيمي  فىأيكلىًئكى  مىوىازًينيوي   ًبمى
انيوا  القصاص، بعد تكوف الموازنة كىذه.. [ٗ -ٖ: األعراؼ{ ]يىٍظًلميوف بًآيىاتًنىا كى

 .كسيئاتو ىو كزف منها شيء بقى فإذا حسناتو، من حقوقهم المظلومين كاستيفاءً 
 يلغى ىل الحسنات، فرجحت بالحسنات السيئات كزنت إذا: كىى مسألة، ىنا كلكن

 من يسقط أك كلها، حسناتو على فيثاب للراجح األثر كيصير جملة المرجوح
 كحده? عليو فيثاب للرجحاف التٍأثير كيبقى المرجوحة السيئات من قابلها ما الحسنات

 عنده عبرة فبل ذلك ينفى من كأما كالحكمة، بالموازنة يقوؿ من عند ىذا: قوالف فيو
 السيئات أثر فيذىب األكؿ القوؿ كعلى المشيئة، محض إلى موكوؿ ىو كإنما بهذا،
 فى ال ثوابو نقصاف فى تٍأثيرىا يكوف الثانى القوؿ كعلى الراجحة، بالحسنات جملة

 من قبلها ما تحبط لم لو السيئات بأف الثانى القوؿ ىذا كيترجح لو، العقاب حصوؿ
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 كعدمها، كجودىا بين فرؽ يكن لم كلها للحسنات كالتٍأثير العمل ككاف الحسنات،
 صالحان  عمبلن  خلط من كبين حسنات، عملو محض الذل المحسن بين فرؽ ال كلكاف
 .سيئان  كآخر

 زمن فى اشتغل لو فإنو بد، كال ثوابو نقصاف فى أثرت بأنها ىذا عن يجاب كقد
 ترجح فقد كذلك كاف كإذا لثوابو، كأعظم لدرجتو أرفع لكاف بالحسنات إيقاعها
 كصار المرجوح المغلوب تٍأثير ضعف السيئات غلبت لما الحسنات بأف األكؿ القوؿ

 الكثير الماءً  فى النجاسة يسير يستهلك كما جنبو فى الستهبلكو دكنو للغالب الحكم
 ا.ىػ أعلم كاهلل ،"الخبث يحمل لم[ قلتين] بلغ إذا كالماءي 
 . النار دخوؿ استحق مسلما، كاف إف كىذا حسناتو، على سيئاتو رجحت من: الثاني

 عذبو شاء إف اهلل مشيئة تحت فهو الموحدين، عصاة من النار دخوؿ استحق منك 
 كإف الجنة، كدخل منها أخرج كنقي ىذب فإذافإذا شاء اهلل تعذيبو،  لو، غفر شاء كاف
 .مخلدا خالدا فيها بقي كافرا كاف

 مكاف في يكونوف األعراؼ، أصحاب من كىذا كسيئاتو، حسناتو استوت من: الثالث
 حجاب كبينهما: ) سبحانو قاؿ كما كىؤالء، ىؤالء على يطلعوف كالنار، الجنة بين

 لم عليكم سبلـ أف الجنة أصحاب كنادكا بسيماىم كبل يعرفوف رجاؿ األعراؼ كعلى
 تجعلنا ال ربنا قالوا النار أصحاب تلقاء أبصارىم صرفت كإذا يطمعوف كىم يدخلوىا

 بعد الجنة دخوؿ األعراؼ أىل كمصير ،ْٕ ، ْٔ/األعراؼ( الظالمين القـو مع
 . ذلك
 سيئاتو مع يفعل كقد(: "ُٕٕ/ُٔ) الفتاكل مجموعفي  تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ

 من يكوف بل الجنة يستحق كال النار من بذلك فينجو كتقابلها توازيها حسنات
 أم الجنة لهم أزلفت ممن فليسوا الجنة إلى مآلهم كاف كإف.  األعراؼ أصحاب

 . انتهى"  إليو كاإلنابة اهلل بخشية يأتوا لم كانوا إذ لهم قربت
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 قـو: عشر الثانية الطبقة(: ُّٖكقاؿ اإلماـ ابن القيم في طريق الهجرتين )ص
 من المساكية حسناتهم فمنعتهم فتقاكما أثراىما فتقابل كسيئاتهم، حسناتهم تساكت
 .الجنة دخوؿ من المساكية كسيئاتهم النار دخوؿ
 ربو، من الرحمة بها يستحق حسنة ألحدىم يفضل لم األعراؼ، أىل أىل ىم فهؤالء

 .العذاب بها يستحق سيئة عليو يفضل كلم
 ذكر أف بعد -األعراؼ سورة فى الطبقة ىذه أىل كتعالى سبحانو اهلل كصف كقد

 مناداة ثم عليهم، كردىم لرؤسائهم أتباعهم كمخاطبة فيها كتبلعنهم النار أىل دخوؿ
ا: }تعالى فقاؿ -النار أىل الجنة أىل نػىهيمى  يػىٍعرًفيوفى  رًجىاؿه  األىٍعرىاؼً  كىعىلىى ًحجىابه  كىبػىيػٍ
نَّةً  أىٍصحىابى  كىنىادٍكا ًبًسيمىاىيٍم، كيبل ًإذىا يىٍطمىعيوفى  كىىيمى  يىٍدخيليوىىا لىمٍ  عىلىٍيكيمٍ  سىبلـه  أىف اٍلجى  كى

{ الظَّاًلًمينى  اٍلقىٍوـً  مىعى  تىٍجعىٍلنىا ال رىبػَّنىا قىاليوا النَّارً  أىٍصحىابً  تًٍلقىاءى  أىٍبصىاريىيمٍ  صيرًفىتٍ 
نػىهيمىا: }تعالى فقولو ،[ ْٕ -ْٔ: األعراؼ]  بين أل[ ْٔ: األعراؼ{ ]ًحجىابه  كىبػىيػٍ

 فيو باطنو باب لو بينهم يضرب الذل السور ىو: قيل حجاب، كالنار الجنة أىل
 الذل كظاىره الرحمة، فيو المؤمنين يلى الذل باطنو: العذاب قبلو من كظاىره الرحمة

 .العذاب جهتو من الكفار يلى
: قيل] كالنار الجنة بين عاؿ سور كىو المرتفع، المكاف كىو عرؼ جمع كاألعراؼ

 .األعراؼ أىل عليو[ كالنار الجنة بينم جباؿ كقيل بينهم يضرب الذل السور ىذا ىو
 بهم فقصرت كسيئاتهم، حسناتهم استوت قـو ىم: عباس بن اهلل كعبد حذيفة قاؿ

 اهلل يقضى حتى ىناؾ فوقفوا النار، عن حسناتهم بهم كتجاكزت الجنة، عن سيئاتهم
 .رحمتو بفضل الجنة يدخلهم ثم يشاءي  ما فيهم

 بين سور األعراؼ إف: يقوؿ شخص من سمعت: " اهلل رحمو عثيمينال عبلمةال كسئل
 السنين? من عددا فيو يمكثوف كالنار الجنة

 : أقساـ ثبلثة إلى انقسموا القيامة يـو كاف إذا الناس:  فأجاب
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 آخر كقسم الجنة، كيدخلوف يعذبوف ال فهؤالء ، سيئاتهم على حسناتهم ترجح قسم
 إلى ينجوف ثم سيئاتهم بقدر للعذاب مستحقوف فهؤالء حسناتهم، على سيئاتهم ترجح

 أىل من ليسوا األعراؼ أىل ىم فهؤالء سواء، كحسناتهم سيئاتهم ثالث كقسم الجنة،
 الجنة، كيركف النار يركف مرتفع عاؿ برزخ مكاف في ىم بل النار، أىل من كال الجنة،
 سبحانو اهلل عدؿ تماـ من كىذا الجنة، يدخلوف النهاية كفي اهلل شاء ما فيو يبقوف

 الجنة، أىل من فهو حسناتو ترجحت فمن يستحق، ما إنساف كل أعطى أف كتعالى
 كسيئاتو حسناتو كانت كمن ، اهلل شاء ما إلى النار في عذب سيئاتو ترجحت كمن

 كإنما دائما، مستقرا ليست -األعراؼ أم- لكنها األعراؼ، أىل من فهو متساكية
 من انتهى"  الجنة أىل من كإياكم اهلل جعلني النار، إلى كإما الجنة، إلى إما: المستقر

 .ُ(ُٔ/ُْ" )المفتوح الباب لقاء"
                                                           

 على موقوفين بو صاركا الذم السبب كفي األعراؼ، أصحاب تعيين في العلماء اختلف ُ
 كفيما متباينة، كأقواؿ مختلفة آراء إلى ذلك في العلماء اختلف عنهم؛ اهلل أخبر كما األعراؼ،

 :تعيينهم في قيل فمما: الترجيح ثم تعيينهم في قيل ما نذكر: يلي
 .عباس كابن األحبار ككعب مسعود ابن إلى القوؿ ىذا كينسب الجنة، أىل مساكين أنهم - ُ

 بذلك األعراؼ كأصحاب كالنار، الجنة بين سور األعراؼ: )قاؿ أنو عباس ابن عن الطبرم كأخرج
 الحياة،: لو يقاؿ نهر إلى بهم انطلق يعافيهم؛ أف - باألصل ىكذا - هلل بدا إذا حتى المكاف،

 في كيبدك ألوانهم تصلح حتى فيو، فألقوا المسك؛ ترابو باللؤلؤ، مكلل الذىب، قصب حافتاه
 ما تمنوا: فقاؿ الرحمن، بهم أتى ألوانهم، صلحت إذا حتى بها، يعرفوف بيضاء شامة نحورىم

 مرة، سبعين كمثلو تمنيتم الذم لكم: لهم قاؿ أمنيتهم انقطعت إذا حتى فيتمنوف،: قاؿ شئتم،
 (.الجنة مساكين يسموف بها، يعرفوف بيضاء شامة نحورىم كفي الجنة فيدخلوف

 الحارث بن اهلل عبد عن مجاىد عن الطبرم أخرج كما -أيضا- الحارث بن اهلل عبد رأل كىو
 قاؿ ذىب، من قصب حافتاه الحياة،: لو يقاؿ نهر إلى بهم ينتهى األعراؼ أصحاب: )قاؿ

 فيقاؿ بياضان، ازدادت اغتسلوا فكلما فيزدادكف، فيغتسلوف: قاؿ باللؤلؤ، مكلل: قاؿ أراه: سفياف
 فهم: قاؿ ضعفان، كسبعوف ماتمنيتم لكم: لهم فيقاؿ شاءكا، ما فيتمنوف شئتم، ما تمنوا: لهم

 (.الجنة أىل مساكين
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 لهم، مدح صفة كىذه مجاىد؛ إلى القوؿ ىذا كينسب علماء، فقهاء، صالحوف، قـو أنهم - ِ
 صفة كىذه الرزؽ؛ في شاكين كانوا ىؤالء أف عباس ابن إلى المنسوب التفسير في جاء أنو غير
 .غرابة فيو بأف القوؿ ىذا كثير ابن كصف كقد ذـ،

 .سعد بن كشرحبيل القشيرم إلى الشوكاني كعزاه المهدكم، ذكره الشهداء، أنهم - ّ
 ذكره الناس، أحواؿ لمطالعة كتفرغوا أنفسهم شغل من فرغوا كالشهداء، المؤمنين فضبلء ىم - ْ

 .مجاىد إلى الشوكاني كعزاه القشيرم، الكريم عبد بن الرحمن عبد نصر أبو
 شرحبيل إلى القوؿ ىذا كيعزل آلبائهم، عصاة خرجوا الذين اهلل سبيل في المستشهدكف ىم - ٓ
 . أيضان  سعد بن

 بن يحيى إلى السند كساؽ المثنى، حدثني: فيو قاؿ منهما األكؿ :ىذا في حديثين الطبرم كأخرج
 اهلل رسوؿ سأؿ أنو أخبره، أباه أف ىبلؿ، بني من رجل عن أخبره النضير بني من رجبلن  أك شبل،
 آلبائهم، عصاة اهلل سبيل في غزكا قـو ىم: )فقاؿ األعراؼ، أصحاب عن كسلم عليو اهلل صلى
 من آخر فهم آبائهم، بمعصية الجنة عن كحبسوا سبيلو، في بقتلهم النار من اهلل فاعتقهم فقتلوا
 (.الجنة يدخل

 عبد بن محمد عن ىاشم، بني مولى شبل، بن يحيى عن أخرجو فقد الثاني، الحديث كأما
 قـو: )فقاؿ األعراؼ أصحاب عن كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سئل: قاؿ أبيو عن الرحمن،

 آبائهم معصية كمنعتهم النار، عن اهلل سبيل في قتلهم فمنعهم آبائهم، بمعصية اهلل سبيل في قتلوا
 .العلماء بعض ضعفو قد الحديث كىذا ،(الجنة يدخلوا أف

 ىم: )فقاؿ األعراؼ أصحاب عن كسلم عليو اهلل صلى النبي سئل: قاؿ أنو سعيد أبي عن كيركل
 المعصية كمنعتهم النار، يدخلوا أف الشهادة فمنعتهم آلبائهم، عصاة كىم اهلل سبيل في قتلوا رجاؿ

 اهلل يفرغ حتى كشحومهم، لحومهم تذبل حتى كالنار، الجنة بين سور على كىم الجنة، يدخلوا أف
 فأدخلهم برحمة منو تغمدىم غيرىم، يبق فلم خلقو حساب من فرغ فإذا الخبلئق، حساب من

 (.برحمتو الجنة
 كأىل الجنة أىل يعرفوف الذين الرجاؿ عن عبارة األعراؼ، يجعل الذم القوؿ أف الرازم، ذكر كقد

 المضركب السور على العالية، األمكنة عن عبارة األعراؼ، يجعل من قوؿ إلى أيضان  يعود النار،
 الجنة أىل على منو يشرفوف عاؿ مكاف من لهم البد األقواـ ىؤالء ألف النار، كبين الجنة بين

 .النار كأىل
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 ببياض محبيهم يعرفوف الجناحين، ذك كجعفر طالب، أبي بن كعلي كحمزة، العباس،: ىم - ٔ
 .عباس ابن عن الثعلبي ذكره الوجوه، بسواد كمبغضهم الوجوه

 ذكر قد بل: الشيعة أقواؿ من كلعلو لو، معنى ال التخصيص ىذا ألف يخفى؛ ال القوؿ ىذا كبعد
 السلف؛ عن المعتمدة التفسير كتب في يوجد لم كذلك كىو أقوالهم، من أنو رضا رشيد محمد

 كتب من شيء في نره كلم: عباس ابن عن ركاه الضحاؾ أف اآللوسي ذكر: القوؿ كىذا) :قاؿ
 من كبلن  يعرفوف األعراؼ أصحاب أف كفيو الشيعة، تفاسير عن نقلو أنو كالظاىر المأثورة، التفسير

 ىؤالء تمييز في فائدة كأم عليهم، يشهدكف أك بينهم فيميزكف أم بسيماىم؛ النار كأىل الجنة أىل
 المنافقين من خاصة، عليان  يبغضوف كمن األمويين، من يبغضهم كاف لمن -الصراط على - السادة

 (.جدان  كسياقو الكبلـ نظم عن بعيد ىذا الصراط? من األعراؼ كأين كالنواصب?
 الزىراكم، ذكره أمة، كل في كىم بأعمالهم، الناس على يشهدكف الذين القيامة عدكؿ ىم - ٕ

 أمة أف أمتو على يشهد رسوؿ كل أف ثبت فكما: )رضا رشيد محمد العبلمة قاؿ .النحاس كاختاره
 غير شهداء األمم في أف أيضان  ثبت بعده؛ األمم من جملة على شهداء كسلم عليو اهلل صلى محمد
نىا ًإذىا فىكىٍيفى : تعالى اهلل قاؿ السبلـ، عليهم األنبياء نىا ًبشىًهيدو  أيمَّةو  كيلّْ  ًمنٍ  ًجئػٍ ءً  عىلىى ًبكى  كىًجئػٍ  ىىؤيالى
ا  [.ُْ: النساء] شىًهيدن
اءى  لًتىكيونيوا كىسىطنا أيمَّةن  جىعىٍلنىاكيمٍ  كىكىذىًلكى : األمة ىذه خطاب في كقاؿ  الرَّسيوؿي  كىيىكيوفى  النَّاسً  عىلىى شيهىدى

 كىكيًضعى  رىبػّْهىا بًنيورً  األىٍرضي  كىأىٍشرىقىتً : القيامة يـو صفة في كقاؿ ،[ُّْ: البقرة] شىًهيدنا عىلىٍيكيمٍ 
اءً  بًالنًَّبيّْينى  كىًجيءى  الًكتىابي  نػىهيمٍ  كىقيًضيى  كىالشُّهىدى  كىؤالء [.ٗٔ: الزُّمر] ييٍظلىميوفى  الى  كىىيمٍ  بًالحىقّْ  بػىيػٍ

 للخير كالتزامهم الحق على كاستقامتهم بفضائلهم زماف كل في الناس على اهلل حجة ىم الشهداء
 (.البر كأعماؿ

 على لهم تمييزان  السور، ذلك أعالي على تعالى اهلل يجعلهم أم) .الزجاج قالو أنبياء، قـو ىم - ٖ
ىذا  عن رضا رشيد محمد كقاؿ(. الرازم القوؿ ىذا كرجح األمم، على شهداؤه كألنهم الناس،

: اآلية معنى مع يتفق ال الوجو ىذا أف -القوؿ ىذا ذكر بعد- تفسيره في الرازم أكرد كقدالقوؿ: 
 يليق ال الوصف كىذا دخولها، في يطمعوف كىم الجنة يدخلوا لم أم يىٍطمىعيوفى، كىىيمٍ  يىٍدخيليوىىا لىمٍ 

 بأف الوجو ىذه إلى الذاىبوف أجاب: )ىذا عن اإلجابة في قاؿ لكنو .كالشهداء كالمبلئكة باألنبياء
 يتأخر؛ الجنة دخولهم أف األعراؼ أصحاب صفات من بين تعالى إنو: يقاؿ أف يبعد ال: قالوا

 العالية الشرفات تلك على كأجلسهم النار، كأىل الجنة أىل عن ميزىم تعالى أنو فيو كالسبب
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 العظيم السركر فيلحقهم النار، أىل كأحواؿ الجنة أىل أحواؿ ليشاىدكا المرتفعة، كاألمكنة
 اهلل ينقلهم فحينئذ النار، في النار كأىل الجنة في الجنة أىل استقر ثم األحواؿ، تلك بمشاىدة

 كماؿ من يمنع ال الجنة، في داخلين غير كونهم أف فثبت الجنة، في العالية أمكنتهم إلى تعالى
 .درجتهم كعلو شرفهم

 يثق ال الذم الطمع ال اليقين،: معناه يكوف ىؤالء، ذكر ما على فهو اآلية، في المذكور الطمع كأما
 يػىٍوـى  خىًطيئىًتي ًلي يػىٍغًفرى  أىف أىٍطمىعي  كىالًَّذم: إبراىيم عن تعالى قولو ىذا كعلى المراد، بحصوؿ صاحبو
 .يقين طمع الطمع فهذا[ ِٖ: الشعراء] الدّْينً 

 لهم كليست فوقفوا، الدنيا في كالمصائب باآلالـ عنهم تكفر لم صغائر لهم كانت قـو ىم - ٗ
 القاضي عطية ابن حكاه. صغائرىم مقابلة في فيقع غم، بذلك لينالهم الجنة عن فيحبسوف كبائر

 .تفسيره في محمد أبو
 القرآف، في اهلل ذكر الذين األعراؼ أصحاب: قاؿ عباس، ابن عن كىب ابن ذكره - َُ

 عن الضحاؾ عن جويبر أخبرنا: قاؿ المبارؾ؛ ابن كذكره القبلة، أىل من العظاـ الذنوب أصحاب
 فأقيموا هلل، أمرىم جسيم ككاف عظاـ، ذنوب لهم كانت رجاؿ األعراؼ أصحاب: قاؿ عباس ابن

 القـو مع تجعلنا ال ربنا: قالوا الوجوه، بسواد كعرفوىم النار أىل إلى نظركا إذا المقاـ، ذلك
 .كجوىهم ببياض عرفوىم الجنة أىل إلى نظركا كإذا الظالمين،

 (.الجنة دخوالن  الجنة أىل آخر ككانوا: )مسعود بن اهلل عبد عن جبير بن سعيد ركاية كفي
 .عباس ابن عن القشيرم نصر أبو ذكره الزنا، أكالد أنهم - ُُ
. كالنار الجنة إدخالهم قبل المؤمنين من الكافرين يميزكف السور، بهذا موكلوف مبلئكة أنهم - ُِ
 بإناث، كليسوا ذكور إنهم: فقاؿ رجاؿ، للمبلئكة يقاؿ ال: لو فقيل حميد، بن الحق مجلز أبو قالو
 اإًلٍنسً  ًمنى  رًجىاؿه  كىافى  كىأىنَّوي : تعالى قولو في الجن على كضع كما عليهم الرجاؿ لفظ إيقاع يبعد فبل

 [.ٔ: الجنٌ ] الًجنّْ  ًمنى  ًبرًجىاؿو  يػىعيوذيكفى 
 أىل أف في كيجادؿ يتزعمو، الذم القوؿ ىذا تقوية في مجلز أبي عن ركايات الطبرم كذكر

 .المبلئكة من رجاؿ ىم األعراؼ
 أصحت سواء - تخلو ال فهي بذكرىا، التطويل إلى حاجة ال مجلز أبي عن كثيرة ركايات كىناؾ
 اهلل رسوؿ عن نص إلى إثباتو لصحة يحتاج األقواؿ من قوالن  كونها عن - تصح لم أـ إليو نسبتها
 إلى القوؿ ىذا نسبة صحة عنو الركاية إيراد بعد ذكر قد كثير ابن أف على .كسلم عليو اهلل صلى



 - 16 - 

                                                                                                                                                  

: فقاؿ المبلئكة، كصف من الظاىر مع االنسياؽ كعدـ بالغرابة، عليها حكم كلكن مجلز، أبي
 كخبلؼ قولو، من غريب كىو - التابعين أحد - حميد بن الحق مجلز أبي إلى صحيح كىذا)

 (.السياؽ من الظهر
 غريبان  عده كإنما: )بالغرابة مجلز أبي قوؿ على كثير ابن حكم سبب في رضا رشيد محمد كقاؿ
 (.أنوثة كال بذكورة يوصفوف ال كىم رجاالن  المبلئكة كلتسميتو الجمهور، لقوؿ لمخالفتو عنو
 ثم يشاء، ما فيهم اهلل يقضي أف إلى ىناؾ فجعلوا) كسيئاتهم حسناتهم استوت قـو أنهم - ُّ

 كابن اليماف، بن كحذيفة مسعود، ابن إلى القوؿ ىذا كيعزل (إياىم رحمتو بفضل الجنة يدخلهم
 الطبرم أخرجو ما بالسند، حذيفة إلى يعزل فمما جبير، بن كسعيد كالضحاؾ، كالشعبي، عباس،

 بن اهلل كعبد الزناد، أبو كعنده الرحمن، عبد بن الحميد عبد إلي أرسل: قاؿ أنو الشعبي عن
 .ذكر كما ليس ذكران  األعراؼ أصحاب من ذكرا قد ىما كإذا قريش، مولى ذكواف
 أصحاب ذكر حذيفة إف: فقلت ىات،: فقاال حذيفة، ذكر بما أنبأتكما شئتما إف: لهما فقلت

 فإذا الجنة، عن سيئاتهم بهم كقصرت النار حسناتهم بهم تجاكزت قـو ىم: فقاؿ األعراؼ
 كذلك فبيانهم الظالمين، القـو مع تجعلنا ال ربنا: قالوا النار، أصحاب تلقاء أبصارىم صرفت

 أخرل ركاية كفي .لكم غفرت قد فإني الجنة؛ كادخلوا اذىبوا: فقاؿ كتعالى تبارؾ ربك إليهم اطلع
 حسناتهم استوت قـو ىم: فقاؿ: قاؿ األعراؼ، أصحاب عن سئل أنو حذيفة عن للشعبي

 ىناؾ فوقفوا: قاؿ النار، عن حسناتهم بهم كخلفت الجنة، عن سيئاتهم بهم فقصرت كسيئاتهم
 .فيهم اهلل يقضي حتى السور على
 ذنوبهم فقصرت كحسنات، ذنوب لهم كانت قـو األعراؼ أصحاب: قاؿ حذيفة عن عامر كعن
 فيهم فينفذ خلقو بين اهلل يقضي حتى كذلك فهم النار، عن حسناتهم بهم كتجاكزت الجنة عن

 .سبق ما بمعنى كىي حذيفة عن أخرل ركايات كفيو أمره،
 يحاسب: )قاؿ مسعود، ابن عن جبير بن سعيد عن الطبرم أخرجو ما مسعود، ابن إلى يعزل كمما

 سيئاتو كانت كمن الجنة، دخل بواحدة سيئاتو من أكثر حسناتو كانت فمن القيامة، يـو الناس
 مىوىازًينيوي  ثػىقيلىتٍ  فىمىن اٍلحىقُّ  يػىٍومىًئذو  كىاٍلوىٍزفي : اهلل قوؿ قرأ ثم النار، دخل بواحدة حسناتو من أكثر

 ثم [ٗ - ٖ: األعراؼ] أىنفيسىهيم خىًسريكاٍ  الًَّذينى  فىأيٍكلىًئكى  مىوىازًينيوي  خىفَّتٍ  كىمىنٍ  اٍلميٍفًلحيوفى  ىيمي  فىأيٍكلىًئكى 
 أصحاب من كاف كسيئاتو حسناتو استوت فمن: قاؿ كيرجح، حبة بمثقاؿ يخف الميزاف إف: قاؿ

: نادكا الجنة أىل إلى نظركا فإذا النار، كأىل الجنة أىل عرفوا ثم الصراط، على فوقفوا األعراؼ،
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 مع تجعلنا ال ربنا: قالوا النار، أصحاب إلى كنظركا يسارىم إلى أبصارىم صرفوا كإذا عليكم، سبلـ
 .منازلهم من باهلل فيتعوذكف الظالمين، القـو
 عبد كل كيعطى كبأيمانهم، أيديهم بين بو فيمشوف نوران  يعطوف فإنهم الحسنات أصحاب فأما قاؿ

 أىل رأل فلما كمنافقة، منافق كل نور اهلل سلب الصراط على أتوا فإذا نوران، أمة ككل نوران، يومئذ
 النور فإف األعراؼ أصحاب كأما ،[ٖ: التحريم] نيورىنىا لىنىا أىٍتًممٍ  رىبػَّنىا: قالوا المنافقوف لقي ما الجنة
 الطمع فكاف يىٍطمىعيوفى، كىىيمٍ  يىٍدخيليوىىا لىمٍ : اهلل يقوؿ فهنالك أيديهم، من ينزع فلم أيديهم في كاف

 سيئة عمل كإذا عشران، بها لو كتب حسنة عمل إذا العبد أف على: مسعود ابن فقاؿ: قاؿ دخوالن،
 ابن إلى أيضان  الرأم ىذا كينسب (.أعشاره كحداتو غلب من ىلك: يقوؿ ثم كاحدة، إال تكتب لم

 عليو ينص ما كىذا كسيئاتهم، حسناتهم استوت قـو األعراؼ أصحاب إف: يقوؿ كاف فإنو عباس،
 فلم كسيئاتهم، حسناتهم استوت قـو األعراؼ أصحاب: )قاؿ أنو عباس ابن إلى بسنده الطبرم

 كاف أنو عباس ابن عن قتادة كيذكر، (حسناتهم على سيئاتهم كال سيئاتهم، على حسناتهم تزد
 استوت قـو: )يقوؿ ككاف ،(بأعمالهم أقواـ عليو حبس كالنار، الجنة بين األعراؼ: )يقوؿ

 (.حسناتهم على سيئاتهم كال سيئاتهم، على حسناتهم تزد فلم كسيئاتهم، حسناتهم
 .الجن مؤمنو ىم - ُْ
  .ديوف عليهم كانت قـو ىم - ُٓ

 فإف كسلم؛ عليو اهلل صلى النبي إلى األكؿ القوؿ رفع في البيهقي إلى يعزكه حديثان  السيوطي كيذكر
 :اآلتي الحديث أكرد السابقة األقواؿ تلك ذكر أف بعد السيوطي

 عقاب كعليهم ثواب لهم الجن مؤمني إف: )قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي عن مالك بن أنس عن
 األعراؼ? كما: فسألناه محمد، أمة مع الجنة في كليسوا األعراؼ على: فقاؿ ثوابهم عن فسألناه

 بأنهم أم - القوؿ ىذا كفي(كالثمار األشجار فيو كتنبت األنهار، فيو تجرم الجنة حائط: قاؿ
 من مالك بن أنس عن مرفوعان  حديثان  فيو عساكر ابن كركم :رضا رشيد محمد يقوؿ - الجن مؤمنو
 . بالوضع بعضهم كرماه األقواؿ، أعدؿ في الحديث منكر كىو الدمشقي، موسى بن الوليد طريق

 بن مسلم كقاؿ: )قتادة قاؿ يسار، بن مسلم إلى يعزل ما فهو ديوف عليهم قـو بأنهم القوؿ أما
 (.دين عليهم كاف قـو: يسار
 :ىم األعراؼ أصحاب بأف القوؿ كمنها
 .الفترة أىل - ُٔ
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 .التكليف سن قبل ماتوا الذين المشركين أكالد ىم - ُٕ
 .الحسن إلى القوؿ ىذا كيعزل بأنفسهم، العجب أىل ىم - ُٖ
 (.النار من عتقاؤه كىم بينهم، اهلل يفصل من آخر ىم - ُٗ
 كثير ابن الحافظ اإلماـ قوؿ فإف األقواؿ، بعض في كالمتباين الكثير االختبلؼ ذلك علمنا كإذا

 - يقوؿ كما - ككلها: )كتعيينهم األعراؼ أصحاب في المفسرين عبارات اختبلؼ في اهلل، رحمو
 ىذا فإف: نظر فيو -( كسيئاتهم حسناتهم استوت قـو أنهم كىو كاحد، معنى إلى ترجع قريبة

 .كالتباين التباعد غاية بينها التي المتقدمة األقواؿ تلك من قوؿ ىو إنما ذكره الذم المعنى
 تفصيل تقدـ كما آراؤىم كتضاربت أقوالهم فتعددت كثيرا، اختبلفا تعينهم في العلماء كاختلف

 .ذلك
 بمكاف؛ الصعوبة من أمر األعراؼ، أصحاب تعيين في األقواؿ، من قوؿ ترجيح أف ندرؾ كبهذا
 ال كلها فإنها أخبار، من السنة في كرد كما. بالتحديد ىم من يبين لم الكريم القرآف أف ذلك
 .كالخبلؼ للنزاع قاطعا يكوف صحيح بسند شيء منها يثبت كلم مقاؿ، عن تخلو
 تلك كوف عن النظر بغض صحيح، دليل إلى تفتقر قدمنا كما فهي العلماء استنباطات كأما

 .ال أـ إليهم نسبتها تصح قائليها إلى المنسوبة األقواؿ
 كال حقهم في أثبتو ما فنثبت الكريم القرآف في جاء ما إال مستند من لنا يبق لم فإنو ىذا علم كإذا

 عن ثابت نص دكف فيها برأم للجـز المجاؿ التي الغيبية األمور من المسألة ىذه فإف نتعداه،
 الجنة أىل يعرفوف رجاؿ: بأنهم عنهم الكريم القرآف أخبر كقد كسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 .خلقو بين من المزية بتلك اهلل اختصهم بسيماىم، النار كأىل
 القوؿ من كالصواب: )مجلز أبي على الرد كفي األقواؿ، تلك بين الترجيح في جرير ابن قاؿ كقد
 كيبلِّ  يػىٍعرًفيوفى  رًجىاؿه  ىم -: فيهم ثناؤه جل اهلل قاؿ كما - يقاؿ أف األعراؼ أصحاب في
 اهلل رسوؿ عن خبر كال[ ْٔ: األعراؼ] ًبًسيمىاىيمٍ  النار كأىل الجنة أىل من[ ْٔ: األعراؼ]

 .مبلئكة أنهم على األمة من كإجماع تأكيلها، على متفق أنو كال سنده، يصح كسلم عليو اهلل صلى
 اسم الرجاؿ أف العرب لساف أىل بين المتعارؼ ككاف قياسا، يدرؾ ال ككاف كذلك، ذلك كاف فإذا

 من مجلز أبو قالو ما أف بينا كاف غيرىم؛ الخلق سائر كدكف إناثهم، دكف آدـ بني ذكور يجمع
 غيره، التأكيل أىل سائر قالو ما ذلك، في القوؿ من الصحيح كأف لو، معنى ال قوؿ: مبلئكة أنهم
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 (بالصراط اإليماف في باب)
 قدر على القيامة يـو عليو يمركف الناس كأف بالصراط يؤمنوف السنة كأىل: محمد قاؿ

 .أعمالهم
 حدثني: قاؿ شيبة أبي ابن عن كضاح، ابن عن خالد ابن عن إسحاؽ كحدثني - ٕٗ

: قالت رضي اهلل عنها عائشة عن مسركؽ عن الشعبي، عن داكد، عن مسهر وبأ
رى  اأٍلىٍرضي  تػيبىدَّؿي  يػىٍوـى ): كجل عز اهلل قوؿ عن كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سألت)  غىيػٍ

 .ُ(الصراط على: قاؿ يومئذ? الناس يكوف أين( كىالسَّمىاكىاتي  اأٍلىٍرضً 
 أبي بن سعيد حدثنا: قاؿ يحيى عن داكد، أبي عن علي، عن أبي كحدثني - ٖٗ

 بعض لو قاؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف البصرم الحسن عن قتادة عن عركبة
                                                                                                                                                  

 اهلل رسوؿ عن ركم ما كمع كسلم، عليو اهلل صلى الرسوؿ أصحاب من بخبلفو قاؿ من أف مع ىذا
 (.فيها ما أسانيدىا في كاف كإف األخبار، من ذلك في كسلم عليو اهلل صلى
 استوت من بأنهم القوؿ كاف كإف األقواؿ، تلك بين من بو القوؿ يتعين الذم ىو ىذا كلعل

 من تصف لم الركايات تلك أف إال العلماء؛ من كثير إليو ذىب ما ىو كسيئاتهم حسناتهم
 كقصاراىا المرفوعة، األخبار ىذه بصحة أعلم اهلل: )كثير ابن الحافظ قاؿ كما ىي بل الشوائب؛

 .بها تمسك الجمهور أف غير(. موقوفة تكوف أف
 :رضا رشيد محمد يقوؿ ىذا رأيهم كعن

 .كسيئاتهم حسناتهم استوت الذين أنهم الركايات بكثرة الجمهور كرجح
[: ْٕ: األعراؼ] الظَّاًلًمينى  اٍلقىٍوـً  مىعى  تىٍجعىٍلنىا الى  رىبػَّنىا): األعراؼ أىل دعاء من مستنبطا - كقاؿ

 مجهوال موقوفين ككانوا كسيئاتهم، حسناتهم استوت من بحاؿ أليق الدعاء ىذا أف كاإلنصاؼ)
 في أف على. األعراؼ ألىل تعينهم في العلماء أقواؿ تفاكت مدل لنا يظهر تقدـ كمما(. مصيرىم

 من ىم األعراؼ أىل إف: قاؿ بعضهم أف: ذلك على كالمثاؿ ظاىرا، تناقضا األقواؿ ىذه بعض
 أف: قاؿ من القوؿ ىذا نقيض كعلى. مكانتهم كعظيم منزلتهم لعلو األعراؼ على ككانوا األنبياء،

 .يخفى ال ما البعد من بينهما القوالف كىذاف الجنة، أىل مساكين أك الزنا أكالد ىم األعراؼ أىل
 (.ُّٕٕ/ِ) عواجي لغالب اآلخرة الحياة

 (.ُِٕٗإسناده المصنف ضعيف، كالحديث صحيح فقد أخرجو مسلم برقم ) ُ
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 فيها يذكر ال مواطن ثبلثة: فقاؿ حميمو? القيامة يـو الرجل يذكر اهلل، رسوؿ يا): أىلو
 ينظر حتى الصراط كعند يخف، أك ميزانو أيثقل ينظر حتى الميزاف عند حميمو، أحد

 .ُ(بشمالو أـ صحيفتو يأخذ أبيمينو ينظر حتى الصحف كعند يجوز، ال أـ أيجوز
 عبد عن األحوص، أبي عن أبيو عن إسحاؽ أبي عن يونس حدثني: قاؿ يحيى - ٗٗ
 كالمبلئكة السيف، حد مثل جهنم على الصراط): قاؿرضي اهلل عنو  مسعود بن اهلل

 كالثاني كالبرؽ، األكؿ الصف فيمر اختطفوه رجل كقع كلما حديد من كبلليب معهم
 اللهم: يقولوف كالمبلئكة البهائم، كأجود كالرابع خيل،ال كأجود كالثالث كالريح،

 .ِ(سلم سلم

                                                           

 في الدنيا أبي كابن ،(ْٕٓٓ رقم ،َِْ/ ْ) داكد كأبو ،(ُّْٗ) مسنده في إسحاؽ أخرجو ُ
 كاآلجرم ،(ِِٕٖ رقم ،ِِٔ/ ْ) كالحاكم( ِّٓ/ ُّ) تفسيره في كالطبرم ،(ٕٔ) األىواؿ

 ِِٓ/ ُْ) أحمد مختصرا كأخرجو ،(َُِ/ ُ) االعتقاد فى كالبيهقى ،(ّٖٓص) الشريعة في
 حديث ىذا: الحاكم عنو قاؿ كالحديث عنها، اهلل رضي عائشة حديث من كلهم( الرسالة -

 صحت قد أنو على كعائشة، الحسن بين فيو إرساؿ لوال الشيخين شرط على إسناده صحيح
 الذىبي، ككافقو. سلمة كأـ عنها اهلل رضي عائشة منزؿ صبي كىو يدخل كاف الحسن أف الركايات

 المشكاة أحاديث تخريج في الحافظ كقاؿ جيد، إسناده(: ِِّ/ ْ) المغني في العراقي كقاؿ
 في معو كمن األرنؤكط كقاؿ ،(ُِْٓ) الجامع ضعيف في األلباني كضعفو منقطع،(: ُْٕ/ ٓ)

 من يسمع لم البصرم كىو الحسن النقطاعو، ضعيف إسناده(: ِِٓ/ ُْ) المسند تحقيق
 .عائشة

(، كالحاكم َْٖٗ/ رقم ٗ(، كالطبراني في الكبير )ٓٗٓ/ُٓأخرجو الطبرم في تفسيره ) ِ
 .لغيره صحيح(: ِّٕٔ( كاألثر قاؿ عنو العبلمة األلباني في صحيح الترغيب )ُّْٖ/ رقم ِ)
 ،(ُّٗٓ رقم ، ُّٕ/ٓ) كالترمذم ،(ُُْْ رقم ، ّْْ/ُ) أحمدمرفوعا  بنحوه أخرجوك 

 حسنو كالحديث( ِِٖٓ) يعلى كأبو ،(ُِّْ) كالحاكم ،(َُِٖ رقم ، ِْْ/ِ) كالدارمي
 إسناده: المسند تحقيق في شاكر أحمد الشيخ الذىبي،كقاؿ أقرهك  الحاكم كصححو الترمذم،

 في األلباني العبلمة كصححو، حسن إسناده: في تحقيق المسند معو كمن األرنؤكط كقاؿ ، صحيح
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 نيوريىيمٍ  مىعىوي  آمىنيوا كىالًَّذينى  النًَّبيَّ  اللَّوي  ييٍخًزم الى  يػىٍوـى ): قولو ُالكلبي تفسير في يحيى،
انًًهمٍ  أىٍيًديًهمٍ  بػىٍينى  يىٍسعىى  من أكثر كبعضهم نورا مؤمن كل يعطى: قاؿ كبأيمانهم( كىبًأىٍيمى
 الجواد، الفرس كركض يكوف من كمنهم البرؽ كهيئة الصراط على فيجوزكف بعض

 نيورىنىا لىنىا أىٍتًممٍ  رىبػَّنىا): يقولوف الذين كىم زحفا يزحف من كمنهم سعيا، يسعى من كمنهم
 (.قىًديره  شىٍيءو  كيلّْ  عىلىى ًإنَّكى  لىنىا كىاٍغًفرٍ 

 
 
 
 

                                                                                                                                                  

 مسلم شرط على صحيح: الحاكم كقاؿ، حسن حديث: الترمذم قاؿكقاؿ:  (ُُّ) الصحيحة
  الذىبي ككافقو
 ركاه قد شعبة أف بسبب ىو إنما -على تحسينو-  الترمذم اقتصار كلعل قاال، كما ىو ك  قلت
 بن الرحمن عبد حدثنا( ّّْ/ ُ) أحمد اإلماـ قاؿ لكن الترمذم أخرجو موقوفا بو السدم عن

:  قاؿ ?(  كاردىا إال منكم إف ك)  قاؿ اهلل عبد عن مرة عن السدم عن شعبة عن مهدم
 عليو اهلل صلى النبي عن حدثو إسرائيل :لو قلت بأعمالهم منها يصدركف ثم ، يلجونها أك يدخلونها

 الترمذم كأخرجو معناه ىذا كبلما أك كسلم، عليو اهلل صلى النبي عن ىو ، نعم:  قاؿ ? كسلم
"  أدعو عمدا كلكني مرفوعا السدم من سمعتو كقد شعبة قاؿ: قاؿ أنو إال الوجو ىذا من أيضا

 ثقة ىو ك رفعو كقد السدم شيخو أف داـ ما يعلو ال رفعو، شعبة كترؾ مرفوع، الحديث أف فصح
 . الرحمن عبد بن إسماعيل كاسمو مسلم بو احتج

 ا.ىػ من الصحيحة. بالكذب متهم فهو مركاف بن محمد كاسمو الصغير السدم كأما
 أصلو في متركؾ الحديث متركؾ كىو السدم فيو(: ِِْ/ٔ) العارضة في العربي ابن قوؿ( تنبيو)

 الرحمن عبد بن إسماعيل كاسمو مسلم بو احتج ثقة ىو الكبير السدم بين خلطو فيو أكقعو خطأ
 كاسمو الصغير السدم كبين الحديث، ىذا سند في المذكور كىو الحسن عن حديثو ينزؿ كال

 .بالكذب متهم فهو مركاف بن محمد
 .بالكذب متهم كىو، التفسير صاحب الكلبي السائب بن محمدىو  الكلبي ُ
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  مسائل في الصراط.

 تعريف الصراط. المسألة األكلى:
 قاؿ الطريق،، كالزراط، كالسراط، الصراط(: َّْ/ ِ) اللساف في منظور ابن قاؿ

 .الصراط كضح على كاحملهم...  مهرل الحركريين على أكر :الشاعر
 كبو الواضح، السبيل: بالكسر السراط(: ّْٓ/ ُٗ) العركس تاج في الزبيدم كقاؿ
 المنهاج على ثبتنا أم[. ٔ: الفاتحة] الميستىًقيمى  الصّْرىاطى  اىًدنىا: تعالى قولو فسر

 .األزىرم قالو كما الواضح
: بالكسر الصراط(: ُْٖ/ ِ) المحيط القاموس ترتيب في أبادم الفيركز كقاؿ

 .الطويل السيف كبالضم. جهنم متن على ممدكد كجسر الطريق،
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 :كجهين على الصراط(: َّّ/ َُْ) رقم التصاريف في سبلـ بن يحيى كقاؿ
 بكل يعني[. ٖٔ: األعراؼ] ًصرىاطو  ًبكيلّْ  تػىٍقعيديكاٍ  كىالى : قولو في كذلك الطريق، - ُ

 .طريق
 الدين يعني[ ٔ: الفاتحة] الميستىًقيمى  الصّْرىاطى  اىًدنىا: قولو في كذلك الدين - ِ

 .المستقيم
ا كىأىفَّ ) في كقاؿ  .مستقيمان  دينان  يعني[: ُّٓ: األنعاـ] (ميٍستىًقيمنا ًصرىاًطي ىىذى
 العرب كبلـ في الصراط أصل( ُْٕ/ ُ) القرآف ألحكاـ الجامع) في القرطبي كقاؿ

 .الطريق
 .الصراط من أذؿ تركناىم...  حتى بالخيل أرضهم شحنَّا :الطفيل بن عامر قاؿ

 . يسلكو من يسترط الطريق كأف االبتبلع، بمعنى االستراط من السراط كقرئ
 الطريق: السراط(: ّّٕص) القرآف غريب في المفردات في الراغب كقاؿ

 .ابتلعتو: كزردتو الطعاـ سرطت: من أصلو. المستسهل
 اإليماف بالصراط. المسألة الثانية:

 بعد الناس انتهى إذا جهنم، على جسر كىو بالصراط، كالجماعة السنة أىل يؤمن
: عنها اهلل رضي عائشة قالت كما الصراط، دكف التي الظلمة إلى الموقف مفارقتهم

 األرض غير األرض تبدؿ يـو الناس أين: سئل كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إف)
 بٌين كقد(. ُّٓ) مسلم ركاه( الجسر دكف الظلمة في ىم: فقاؿ كالسماكات?

 أـ مجازم صراط ىو كىل الصراط، من الفرؽ موقف -: تعالى اهلل رحمو السفاريني
 اتفقت: فقاؿ فيو، النصوص عليو دلت الذم الحق أىل مذىب قرر ثم حقيقي?
 كونو من ظاىره على يثبتونو الحق أىل لكن الجملة، في الصراط إثبات على الكلمة
 الظاىر ىذا كأنكر الشعر، من كأدؽ السيف من أحدٌ  جهنم، متن على ممدكدان  جسران 

 كإف عبوره، يمكن ال أنو منهم زعمان  أتباعو من ككثير المعتزلي، الجبار عبد القاضي
 المراد كإنما القيامة، يـو كالصلحاء المؤمنين على عذاب كال تعذيب، ففيو أمكن
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يػىٍهًديًهمٍ : تعالى بقولو إليو المشار الجنة طريق  كطريق ،[ٓ: محمد] بىالىهيمٍ  كىييٍصًلحي  سى
 كمنهم ،[ِّ:الصافات] اٍلجىًحيمً  ًصرىاطً  ًإلىى فىاٍىديكىيمٍ : تعالى بقولو إليو المشار النار
 كيؤاخذ عنها يسأؿ التي الرديئة كاألعماؿ كالمباحات الواضحة دلةاأل على حملو من

 العبور كليس حقائقها، على النصوص حمل لوجوب كخرافات باطل ىذا ككل بها،
 فيو، الوقوؼ أك الهواء، في الطيراف أك الماء على المشي من بأعجب الصراط على
 القدرة بأف كجهو على الكافر حشر سؤاؿ عن كسلم عليو اهلل صلى أجاب كقد

 السيف، من كأحد الشعر من أدؽ الصراط كوف القرافي العبلمة كأنكر. لذلك صالحة
 األخبار بو كردت الصراط أف كالحق السبلـ، عبد بن العز شيخو ذلك إلى كسبقو

 كالمسانيد الصحيحين في ثبت كما تأكيل بغير ظاىره على محموؿ كىو الصحيحة
 يمر جهنم متن على مضركب جسر أنو من بكلفة إال يحصى ال مما الصحاح كالسنن

 .متفاكتوف جوازه في كىم الخبلئق، جميع عليو
 بو، المصرحة للنصوص المأٌكلين الصراط، بمجازية القائلين مذىب القرطبي كذكر
 كأحدُّ  الشعر، من أدؽ بأنو الصراط كصف أحاديث على تكلم من بعض ذىب: فقاؿ

 يعلم كال كالمعاصي، الطاعات قدر على كعسره يسره إلى راجع ذلك أف السيف من
 الغامض بتسمية العادة جرت كقد كغموضها، لخفائها: تعالى اهلل إال ذلك حدكد
 من أحدٌ : قولو كمعنى الباب، ىذا من فهذا الشعر، بدقة المثل فضرب دقيق، الخفي
 الناس إجازة في المبلئكة إلى: تعالى اهلل عند من يصعد الذم الدقيق األمر أف السيف

 كال كامتثالو، طاعتو إلى منهم إسراعان  كمضيو السيف حد نفاذ في يكوف الصراط على
 ذلك بعد لو يكن لم شيء في ضاربو كقوة بحده نفذ إذا السيف أف كما مرد لو يكوف
 مدفوع فذلك الشعر من كأدؽ السيف من أحد نفسو الصراط إف: يقاؿ أف كإما مرد،
 يمر من أف أم كحسكان، كبلليب فيو كأف بجنبيو، يقوموف المبلئكة أف من كصف بما

، ثم يزؿ من كمنهم بطنو، على يقطع عليو  من عليو يمركف الذين من أف كفيو يقـو
 األقداـ، مواطئ عليو للمارين أف إلى إشارة ذلك كفي قدميو، موضع بقدر النور يعطى



 - 25 - 

 ىذا ذكره ما: فقاؿ مقالتهم، عليهم رد ثم. كلو ىذا يحتمل ال الشعر دقة أف كمعلـو
 إمساؾ على القادر كأف بذلك، يجب اإليماف كأف األخبار من ذكرنا بما مردكد القائل
 عن يعدؿ كال يمشيو، أك فيجريو المؤمن، عليو يمسك أف على قادر الهواء في الطير

 في المركية لآلثار ذلك في استحالة كال االستحالة، عند إال المجاز إلى الحقيقة
 .نور من لو فما نوران  لو اهلل يجعل لم كمن العدكؿ، األئمة بنقل كبيانها ذلك،

، الصراط صفة في صحيحة أحاديث السنة في كردت: الصراط صفة :الثالثة مسألةال
 فؤاده في كيستشعرىا الصفات ىذه يعرؼ أف المسلم على فينبغي جليان  كصفان  ككصفتو

 كاجتناب، أكامره عند بالوقوؼ كذلك كتعالى سبحانو الجبار عذاب من ينجو حتى
 :ىي الصفات كىذه كغضبو، سخطو

 ما قلنا) عنو اهلل رضي الخدرم سعيد أبي حديث من كذلك: زلق الصراط - ُ
 كمسلم لو، كاللفظ( ّْٕٗ) البخارم ركاه( مزلة مدحضة قاؿ اهلل رسوؿ يا الجسر

 ما: كالًجسر الًجسىر(: ّ/ ُ) الحديث غريب في الحربي إسحاؽ أبو قاؿ ،(ُّٖ)
 .كنحوىا قنطرة من عليو عبر

 دحضان  رجلو دحضت من مدحضة(: َِّ/ َِ) القارم عمدة في العيني كقاؿ
 .بطلت حجتو كدحضت زالت،: السماء كبد عند الشمس كدحضت زلقت،

 .كفتحها الزام بكسر: الكرماني كقاؿ سقطت، األقداـ زلت من: مزلة
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف بكرة أبي حديث في كما: حافتاف أك جنبتاف كلو - ِ

 تقادع الصراط جنبتا بهم فتتقادع القيامة يـو الصراط على الناس يحمل: )قاؿ كسلم
 .ُ(النار في الفراش

                                                           

 أبى كابن ،(ُّّْٗ رقم ،ٗٓ/ ٕ) شيبة أبى كابن ،(َِْٕٓ رقم ّْ/ ٓ) أحمد أخرجو ُ
/ ِ) الصغير فى كالطبرانى ،(ُّٕٔ رقم ،ُِِ/ ٗ) كالبزار ،(ّٕٖ رقم ،َّْ/ ِ) عاصم
 كقاؿ الصحيح، رجاؿ رجالو(: ّٗٓ/ َُ) الهيثمى عنو قاؿ كالحديث( ِٗٗ رقم ،ُِْ

 كتاب تخريج في األلباني العبلمة كحسنو صحيح، إسناده(: ُِٓ) السافرة البدكر في السيوطي
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 تقادع الصراط جنبتا بهم فتتقادع: "قولو(: ِْ/ ْ( )النهاية) في األثير ابن قاؿ
 مات إذا: القـو كتقادع. بعض فوؽ بعضهم فيها تسقطهم أم" النار في الفراش
 .اىػ. بعض إثر بعضهم

 عنهما اهلل رضي كحذيفة ىريرة أبي حديث من كذلك: كبلليب الصراط كلحافتي - ّ
 كبلليب الصراط حافتي كفي: )كسلم عليو اهلل صلى النبي عن( ُٓٗ) مسلم عند

 (.بو أمرت من بأخذ مأمورة معلقة
: قاؿ الجسر? ما اهلل رسوؿ يا قلنا: )عنو اهلل رضي الخدرم سعيد أبي حديث كمن

 تكوف عقيفاء شوكة لها مفلطحة كحسكة، ككبلليب، خطاطيف عليو، مزلة مدخضة
 (.ُّٖ) كمسلم لو، كاللفظ( ّْٕٗ) البخارم ركاه( السعداف لها يقاؿ بنجد
 كبو: )كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن عنو اهلل رضي ىريرة أبي حديث كمن

: قاؿ اهلل رسوؿ يا بلى: قالوا السعداف? شوؾ رأيتم أما السعداف شوؾ مثل كبلليب
 البخارم ركاه( اهلل إال عظمها قدر يعلم ال أف غير السعداف، شوؾ مثل فإنها

 (.ُِٖ) كمسلم ،(ّْٕٕ)
 كىو الكاؼ بفتح كلوب جمع كبلليب(: ُّٔ/ َِ) القارم عمدة في العيني قاؿ

 الحداد بو يتناكؿ الذم الكلوب: كقيل. اللحم عليها يعلق الرأس معطوفة حديدة
 .اىػ(. بطاؿ ابن كتاب في كذا. النار من الحديد

 المعوجة الحديدة كىو بالضم خطاؼ جمع: خطاطيف(: َِّ/ َِ) أيضان  كقاؿ
 .الشيء بها يختطف كالكلوب

 الحسك. التهذيب صاحب كقاؿ معركفة صلبة شوكة كىي بفتحات: حسكة: كقولو
 آالت من كىو حديد من مثلو اتخذ كربما، الغنم بأصواؼ يتعلق خشن ثمر لو نبات

 .معوجة: عقيفاء. عريضة أم: مفلطحة. الحرب

                                                                                                                                                  

 الصحيحين في ليس مما المسند الصحيح في الوادعيالعبلمة  كحسنو ،(ّٖٖ ،ّٕٖ) السنة
 .حسن إسناده(: ُٗ/ ّْ) المسند تحقيق في معو كمن األرنؤكط كقاؿ ،(ُُّٖ)
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 نبات كىو سعدانة جمع(: ّْٓ/ ُُ) الفتح في الحافظ قاؿ السعداف شوؾ كقولو
 أما: كقولو. كالسعداف كال مرعى: قالوا مرعاه طيب في المثل بو يضرب شوؾ ذك

 .المذكورة الصورة الستحضار تقرير استفهاـ ىو: السعداف شوؾ رأيتم
 يجيز من أكؿ أمتو ثم كسلم عليو اهلل صلى نبينا ىو الصراط يجيز من أكؿ: مسألة

 يقوؿ فيو الذم عليو المتفق عنو اهلل رضي ىريرة أبي حديث ذلك على يدؿ: الصراط
 أكؿ كأمتي أنا فأكوف، جهنم ظهرم بين السراط كيضرب: )كسلم عليو اهلل صلى النبي

 (.البخارم لفظ كىذا( )يجيزىا من
 كفيها البخارم صحيح من اآلذاف كتاب في عنو اهلل رضي ىريرة أبي ركاية ككذلك

 من أكؿ فأكوف جهنم ظهراني بين الصراط فيضرب: )كسلم عليو اهلل صلى النبي يقوؿ
 اللهم: يومئذ الرسل ككبلـ، الرسل إال أحد يومئذ يتكلم كال بأمتو، الرسل من يجوز
 (.سلم سلم
 عليو اهلل صلى النبي مكاف توضح مسلم عند عنو اهلل رضي ىريرة أبي كركاية: قلت
 لقولو كذلك كسلم عليو اهلل صلى الصراط على كىو - كلها أمتو تمر أف إلى كسلم
 كنبيكم: )الصراط على يمركف الذين صفات ذكر أف بعد فيها كسلم عليو اهلل صلى
 (.سلم سلم رب: يقوؿ الصراط على قائم

 عن مسلم عند عنو اهلل رضي سعيد أبي ركاية في كما السبلـ عليهم األنبياء ككذلك
 سلم اللهم: قولهم كأكثر الصراط بجنبتي كاألنبياء: )قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي
   (.سلم

 من يمر على الصراط. :الرابعة مسألةال
 إلى منقسموف الناس أف كاعلم(: ِِّص) النار من التخويف في رجب ابن قاؿ

 المشركوف، فأما غيره، اهلل مع يعبد كمشرؾ شيئان، بو يشرؾ ال كحده اهلل يعبد مؤمن
 بعض كساؽ ،الصراط كضع قبل النار في يقعوف كإنما الصراط، على يمركف ال فإنهم

 ثم الصحيحين، في الذم الخدرم سعيد أبي حديث كمنها سقناىا، التي األحاديث
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 كالمسيح اهلل سول شيء عبادة أظهر من كل أف في صريح الحديث فهذا: قاؿ
 نصب قبل النار في الوقوع في بالمشركين يلحق فإنو الكتاب، أىل من كالعزير

 كل تتبع المشركين من ذلك كغير كالقمر كالشمس األصناـ عباد أف إال الصراط،
 على القرآف دؿ كقد أكالن، معبودىا مع النار فترد الدنيا، في تعبد كانت ما منهم فرقة
ـي : فرعوف شأف في: تعالى قولو في المعنى ىذا  النَّارى  فىأىٍكرىدىىيمي  اٍلًقيىامىةً  يػىٍوـى  قػىٍومىوي  يػىٍقدي

 الكتاب، أىل من كالعزير المسيح عبد من كأما[ ٖٗ: ىود] اٍلمىٍوريكدي  اٍلًوٍردي  كىبًٍئسى 
 كقد. ذلك بعد النار يردكف ثم األنبياء، إلى المنتسبين الملل أىل عم يتخلفوف فإنهم

 فيتبعونو، المسيح شيطاف لو يمثل المسيح يعبد كاف من أف آخر حديث في كرد
 صورة على ملك لهم يمثل أنو الصور حديث كفي العزير، يعبد كاف من ككذلك

 في كحده اهلل يعبد كاف من إال ذلك بعد يبقى كال العزير، صورة على كملك المسيح،
 عن المنافقوف يتميز ثم كغيرىا، األمة ىذه من منافقان  أك صادقان  كاف سواء الظاىر

 للمؤمنين يقسم الذم بالنور عنهم يمتازكف ككذلك السجود، عن بامتناعهم المؤمنين
 كابن ،(ُٖٓ/ ِ) للسيوطي الحاكم في كما اإلرشاد في برجاف ابن قاؿ كبذلك ىػ. ا

 لمعة شرح في عثيمين كابن ،(َّّ/ ٗ) كالقواصم العواصم في اليماني الوزير
  (.َُٓص) االعتقاد

 على الصراط. المركر كيفية :الخامسة مسألةال
 بالصراط، كتؤمن: أم كالصراط،: قولو (:ُْٓقاؿ الطحاكم في شرح الطحاكية )ص

 التي الظلمة إلى الموقف مكاف مفارقتهم بعد الناس انتهى إذا جهنم، على جسر كىو
 الناس أين ) سئل كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فأ في الحديث كما الصراط، دكف

 ُ( الجسر دكف الظلمة في ىم: "فقاؿ كالسماكات? األرض غير األرض تبدؿ يـو
 كيسبقهم عنهم، كيتخلفوف المؤمنين، عن المنافقوف يفترؽ الموضع ىذا كفي

 عن بسنده، البيهقي كركل، إليهم الوصوؿ من يمنعهم بسور بينهم كيحاؿ المؤمنوف،

                                                           

 .سلم ك عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ مولى ثوباف( من حديث ُّٓأخرجو مسلم ) ُ
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 فيعطوف[: "قاؿ] أف إلى ،"القيامة يـو الناس اهلل يجمع: "قاؿ اهلل، عبد عن مسركؽ،
 كمنهم يديو، بين الجبل مثل نوره يعطى من فمنهم: كقاؿ أعمالهم، قدر على نورىم

 يعطى من كمنهم بيمينو، النخلة مثل نوره يعطى من كمنهم ذلك، فوؽ نوره يعطى من
 كيطفأ مرة يضيء قدمو، إبهاـ على نوره يعطى من آخر يكوف حتى بيمينو، ذلك دكف
 كالصراط الصراط، على كيمركف فيمر: قاؿ قاـ، طفئ كإذا قدمو، قدـ أضاء إذا مرة،

 يمر من فمنهم نوركم، قدر على امضوا: لهم فيقاؿ مزلة، دحض، السيف، كحد
 يمر من كمنهم كالطرؼ، يمر من كمنهم كالريح، يمر من كمنهم الكوكب، كانقضاض

 إبهاـ على نوره الذم يمر حتى أعمالهم، قدر على فيمركف رمبل، يرمل الرجل، كشد
 النار، جوانبو كتصيب رجل، كتعلق رجل،  كتخر يد، كتعلق يد، تخر قدمو،

 أعطانا لقد أراناؾ، أف بعد منك نجانا الذم اهلل الحمد: قالوا خلصوا فإذا فيخلصوف،
 المذكور بالوركد المراد في المفسركف كاختلف .الحديث...  ُ"أحد يعط لم ما اهلل
 أنو كاألقول كاألظهر ىو? ما ،[ُٕ: مريم{ ]كاردىا إال منكم كإف: }تعالى قولو في

{ جثيا فيها الظالمين كنذر اتقوا الذين ننجي ثم: }تعالى قاؿ الصراط، على المركر
 ال بيده، نفسي كالذم) : قاؿ كسلم عليو اهلل صلى أنو الصحيح كفي[ ، ِٕ: مريم]

 اهلل أليس اهلل، رسوؿ يا: فقلت: حفصة قالت الشجرة، تحت بايع أحد النار يلج
 ننجي ثم: }قاؿ تسمعيو ألم: فقاؿ ،[ُٕ: مريم{ ]كاردىا إال منكم كإف: }يقوؿ

                                                           

 أف كأظن ،"ّٕٔ/ ِ" الحاكم كأخرجو: صحيح قاؿ العبلمة األلباني في تعليقو على الطحاكية: ُ
 كفيو، قلت! الذىبي ككافقو"، الشيخين شرط على صحيح: "الحاكم كقاؿ ركاه، طريقو من البيهقي

 صدكقا، كاف كإف ىو ثم شيئا، الشيخاف لو يخرج كلم الداالتي، خالد أبو الرحمن عبد بن يزيد
 بالتحديث، األثر ىذا في صرح كقد". التقريب" في كما يدلس، ككاف كثيرا، يخطئ كاف فقد

 أيضا، خطأه بذلك فأمنا يأتي، كما توبع قد لكنو فيو، الخطأ منو يخشى فإنما ،تدليسو بذلك فأمنا
 المعجم" في الطبراني ككذلك، مطوال بتمامو" ِٗٓ - َٗٓ/ ْ" أيضا الحاكم أخرجو كقد

 زيد تابعو كقد مرفوعا مسعود ابن عن ىذا خالد أبي طريق من" ِ/ ْٕ - ِ/ ْٔ/ ّ" " الكبير
 .هلل كالحمد الحديث بذلك فصح ثقة، كزيد الطبراني، عند بتمامو أيضا مرفوعا أنيسة أبي بن
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 النار كركد أف إلى كسلم عليو اهلل صلى أشار ُ({ جثيا فيها الظالمين كنذر اتقوا الذين
 سببو، انعقاد تستلـز بل حصولو، تستلـز ال الشر من النجاة كأف دخولها، يستلـز ال

: تعالى قاؿ كلهذا منهم؛ اهلل نجاه: يقاؿ منو، يتمكنوا كلم ليهلكوه عدكه طلبو فمن
: ىود{ ]صالحا نجينا أمرنا جاء فلما[ ، }ٖٓ: ىود{ ]ىودا نجينا أمرنا جاء كلما}

 كلكن أصابهم، العذاب يكن كلم[ ْٗ: ىود{ ]شعيبا نجينا أمرنا جاء كلما[. }ٔٔ
، أكلئك أصاب ما ألصابهم النجاة أسباب من بو اهلل خصهم ما كلوال غيرىم، أصاب
 اتقوا الذين اهلل ينجي ثم الصراط، على فوقها يمركف النار، في الوارد حاؿ ككذلك

 أف: المذكور جابر حديث في كسلم عليو اهلل صلى بين فقد، جثيا فيها الظالمين كيذر
 رضي ىريرة أبي عن الوائلي، نصر أبو الحافظ كركل، الصراط على الوركد ىو الوركد

 كإف ذلك، كرىوا كإف سنتي الناس علم) : كسلم عليو اهلل صلى قاؿ: قاؿ عنو، اهلل
 دين في تحدثن فبل الجنة، تدخل حتى عين طرفة الصراط على توقف ال أف أحببت

 عن النجار، سليماف بن أحمد بن بكر أبو كركل، القرطبي أكرد، ِ( برأيك حدثا اهلل
 يـو للمؤمن النار تقوؿ) : قاؿ كسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن منية، بن يعلى

 ا.ىػ من شرح الطحاكية. ّ( لهبي نورؾ أطفأ فقد مؤمن، يا جز: القيامة

                                                           

 (.ِْٔٗأخرجو مسلم ) ُ
 نعيم أبو ركاه حديث من قطعة كىو: موضوعقاؿ العبلمة األلباني في تعليقو على الطحاكية:  ِ

 في عليو كتكلمت ،"الموضوعات" في الجوزم ابن كذكره مرفوعا، ىريرة أبي عن كالخطيب
 ".ِٓٔ" "الضعيفة األحاديث"

 بن منصور ُُٖٖ ترجمة ، ّْٗ/ٔ) عدل كابن ،(ٖٔٔ رقم ، ِٖٓ/ِِ) الطبرانى أخرجو ّ
 رقم ، َّْ/ُ) اإليماف شعب فى كالبيهقى ،( ِّٗ/ٗ) الحلية فى نعيم كأبو ،(السرل أبو عمار

 ابن ضعفو كالحديث( ِٗ/ّ) الوسيط في كالواحدم ،(ِِّ/ٗ) تاريخ في كالخطيب ،(ّْٕ
 المتناىية العلل في الجوزم ابن كضعفو منكر، كىو منصور بن سليم بو تفرد: البيهقي كقاؿ عدم،

 في كثير ابن كقاؿ يصح، لم(: ّْٓ) المتناىية العلل تلخيص في الذىبي كقاؿ ،(ُٕٗ/ِ)
 غريب(: ِّْص) النار من التخويف في رجب ابن كقاؿ جدا، غريب(: ّٗ/ِ) كالنهاية البداية
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 :يلي بما المركر كيفية نلخص أف يمكنك 
 :الصراط على يتبعو عملو قدر على نوران  إنساف كل اهلل يعطي - ُ

 كيعطى: )كسلم عليو اهلل صلى النبي عن( ُُٗ) مسلم عند جابر حديث في كما
 كحسك كبلليب جهنم جسر كعلى يتبعونو ثم ،نوران  مؤمن أك منافق منهم إنساف كل

 (.اهلل شاء من تأخذ
: كسلم عليو اهلل صلى النبي يقوؿ فيو الذم الطويل مسعود ابن حديث في ككما

 يديو، بين الجبل مثل نوره يعطى من فمنهم: كقاؿ أعمالهم قدر على نورىم فيعطوف)
 من كمنهم بيمينو، النخلة مثل نوره يعطى من كمنهم ذلك، فوؽ نوره يعطى من كمنهم
 يضيء قدمو، إبهاـ على نوره يعطي من آخر يكوف حتى بيمينو، ذلك دكف نوره يعطى

 .ُ(قاـ أطفئ كإذا، قدمو قدـ أضاء إذا مرة كيطفأ، مرة
 كالخوؼ الذعر أف تجد حيث الرىيب الموقف ىذا في: المنافقين نور انطفاء - ِ
، الكبلليب من نفسو بحشاشة النجاة يريد كلهم الناس، على استحوذ قد

 ( )ُُٗ) مسلم عند جابر حديث في كما يطفأ المنافقين نور فإذا، كالخطاطيف
 كبلليب جهنم جسر كعلى يتبعونو ثم. نوران  مؤمن أك منافق منهم إنساف كل كيعطى

 (. المؤمنوف ينجو ثم. المنافقين نور يطفأ ثم، اهلل شاء من تأخذ كحسك
 المركر في الناس سرعة تختلف: الصراط على المركر في الناس سرعة اختبلؼ - ّ

 بينا كما أعمالهم قدر على لهم يعطى الذم النور قوة باختبلؼ كذلك الصراط على
 صلى النبي يقوؿ فيو الذم الطويل مسعود ابن حديث عليو كيدؿ السابقة، الفقرة في
 فيقاؿ، مزلة دحض السيف، كحد كالصراط الصراط على كيمركف: )كسلم عليو اهلل

                                                                                                                                                  

 كشار ضعيف، كىو عمار بن منصور بن سليم فيو(: َّٔ/َُ) الهيثمى كقاؿ نكارة، كفيو
 (.ُّّْ) الضعيفة في األلباني العبلمة كضعفو ضعفو، إلى( ُٔٔ/ٖ) اللساف في لحافظا

 بهذا يخرجاه كلم الشيخين شرط على صحيح حديث ىذا: كقاؿ(. َْٖ/ ِ) الحاكمأخرجو  ُ
 رجالها متصلة صحيحة طريقو(: ُٖٓ) السافرة البدكر في السيوطي كقاؿ الذىبي، ككافقو اللفظ،
 (.ِّٗٔ) كالترىيب الترغيب صحيح في األلبانيالعبلمة  كصححو ثقات،
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 يمر من كمنهم الكوكب، كانقضاض يمر من فمنهم نوركم، قدر على امضوا: لهم
 فيمركف، رمبلن  يرمل الرجل، كشد يمر من كمنهم، كالطرؼ يمر من كمنهم، كالريح

 كتخر، يد كتعلق يد، تخرُّ  قدمو إبهاـ على نوره الذم يمر حتى أعمالهم، قدر على
 هلل الحمد: قالوا خلصوا فإذا، فيخلصوف النار، جوانبو كتصيب، رجل كتعلق رجل،
 .ُ(أحد يعط لم ما اهلل أعطانا لقد أراناؾ أف بعد منك نجانا الذم
 يخرجوف ثم كلهم النار يردكف الناس أف تبين مسعود ابن عن أخرل ركاية كفي: قلت
 عن الهمداني مرة سألت: )السدم قاؿ كما، سرعتهم في اختبلؼ مع بأعمالهم منها
ٍتمنا رىبّْكى  عىلىى كىافى  كىارًديىىا ًإال مّْنكيمٍ  كىًإف: كجل عز اهلل قوؿ  [ُٕ: مريم] مٍَّقًضيِّا حى

 يرد: قاؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن حدثهم مسعود بن اهلل عبد أف فحدثني
 ثم، الريح كمر ثم، البرؽ كلمع فأكلهم بأعمالهم منها يصدركف ثم النار كلهم الناس

 .ِ(كمشيهم ثم الرجاؿ، كشد ثم، كالراكب ثم، الفرس كحضر
 كصف أف بعد( ُٓٗ) مسلمعند  عنو اهلل رضي الخدرم سعيد أبي ركاية في ككذلك

 عليها المؤمن: )قاؿ العقيفاء، الشوكة كذكر، الصراط صفة كسلم عليو اهلل صلى النبي
 .ّ(كالركاب، الخيل ككأجاكيد، ككالريح، ككالبرؽ، كالطرؼ

 كىو الطاء بكسر(: كالطرؼ)قولو (: َِّ/ َِ) القارم عمدةفي  العيني قاؿ
 (.البصر كبالفتح الخيل من الكريم

 ذلك بعد ذكر كسلم عليو اهلل صلى النبي أف بدليل المراد ىو الثاني المعنى: قلت
 .السرعة في الترتيب على الخيل كمركر، كالريح، البرؽ

 .الجودة بيَّنه  فرس كىو الجواد جمع كىو األجود جمع: الخيل أجاكيد

                                                           

 تقدـ تخريجو في التعليق السابق. ُ

 ككافقو يخرجاه، كلم مسلم شرط على صحيح حديث ىذا: كقاؿ( َْٕ/ ِ) الحاكم أخرجو ِ
 .مسلم شرط على صحيح إسناده(: ُُّ) الصحيحة في األلبانيالعبلمة  كقاؿ الذىبي،

 (.ُّٖ) كمسلم ،(ّْٕٗ) البخارمأخرجو  ّ
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 ا.ىػ لفظها غير من الراحلة كاحدتها اإلبل: الركاب)
 عنو اهلل رضي ىريرة أبي حديث في كما زحفان  الصراط على يزحف من كىناؾ: قلت
. سلم سلم رب: يقوؿ الصراط على قائم كنبيكم: )قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي عن

 .ُ(زحفان  إال السير يستطيع فبل الرجل يجيء حتى العباد، أعماؿ تعجز حتى
 الخدرم سعيد أبي حديث في كما المسحوب فهو الصراط على مركران  الناس آخر أما

: كسلم عليو اهلل صلى النبي يقوؿ كفيو كسلم عليو اهلل صلى النبي عن عنو اهلل رضي
 .ِ(سحبان  يسحب آخرىم يمر حتى)

 كتعالى تبارؾ اهلل يأمر: )عنو اهلل رضي مسعود بن اهلل عبد قاؿ: مسعود ابن أثر
 كلمح أكائلهم أعمالهم، قدر على زمران  الناس فيمر: قاؿ جهنم على فيضرب بالصراط

 ثم كذلك ثم، البهائم كأسرع ثم الطائر، كمر ثم الريح، كمر ثم( ، الخاطف) البرؽ
: يقوؿ بطنو على يتلبط رجبلن  آخرىم يكوف ثم ماشيان، الرجل يمر ثم سعيان، الرجل يمر

 ألنو الرفع حكم لو األثر ىذاك  ،ّ!(عملك بك أبطأ إنما: فيقوؿ بي? أبطأت لم رب يا
 .الغيبية األمور من فهو بالرأم يقاؿ ال مما

 اهلل رضي كحذيفة ىريرة أبي حديث ذلك على يدؿ: الصراط على كالرحم األمانة
 الناس ذىاب ذكر عندما كسلم عليو اهلل صلى النبي عن (ُٓٗ) مسلمعند  عنهما

: كسلم عليو اهلل صلى قاؿ محمد، ثم، عيسى ثم، موسى ثم، إبراىيم ثم، آدـ إلى
 يدؿ كذلك: قلت، ْ(كشماالن  يمينان  الصراط جنبتي فتقوماف كالرحم األمانة كترسل)

 اهلل إال حقيقتهما يعلم كال كشيئين، تقوماف أنهما كالراجح كالظاىر شأنهما عظم على
 .كجل عز

                                                           

 (.ُٓٗ) مسلمأخرجو  ُ

 (.ُّٖ) كمسلم ،(ّْٕٗ) البخارمأخرجو  ِ

 كقاؿ يخرجاه، كلم الشيخين شرط على صحيح حديث ىذا: كقاؿ(. ُْٔ/ ْ) الحاكمأخرجو  ّ
 .أصح كالموقوؼ كموقوفان  مرفوعان  ركم(: ِٗ/ ِ) كالنهاية البداية نهاية في كثير ابن

ْ  
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 شأنهما لعظم كالرحم األمانة أف كالمعنى(: ّْٓ/ ُُ)في الفتح  الحافظ قاؿ
 كالمواصل، كالخائن لؤلمين ىناؾ يوقفاف حقهما رعاية من العباد يلـز ما كفخامة
 .اىػ(. المبطل على كيشهداف، المحق عن فيحاجاف، كالقاطع

 قولو في ما باألمانة المراد يكوف أف كيمكن(: ّْٓ/ ُُ)كما في الفتح  الطيبي قاؿ
 كصلة[. ِٕ: األحزاب] كىاٍلًجبىاؿً  كىاألىٍرضً  السَّمىاكىاتً  عىلىى األىمىانىةى  عىرىٍضنىا ًإنَّا: تعالى
ـى  بًوً  تىسىاءليوفى  الًَّذم اهللى  كىاتػَّقيواٍ : تعالى قولو في ما الرحم ا  فيدخل[. ُ: النساء] كىاألىٍرحى

 اإلسبلـ جنبتي اكتنفتا فكأنهما اهلل خلق على كالشفقة اهلل ألمر التعظيم معنى فيو
 صفةانظر كتاب . اىػ(. القويم كالدين اإليماف كفطرتي المستقيم الصراط ىو الذم

 . الصراط
 ? الصراط يجيز من أكؿمن  :السادسة مسألةال

 أبي حديث ذلك على يدؿ: الصراط يجيز من أكؿ أمتو ثم كسلم عليو اهلل صلىنبينا 
 كيضرب: )كسلم عليو اهلل صلى النبي يقوؿ فيو الذم عليو المتفق عنو اهلل رضي ىريرة

 (.البخارم لفظ كىذا ُ( يجيزىا من أكؿ كأمتي أنا فأكوف، جهنم ظهرم بين السراط
 كفيها البخارم صحيح من اآلذاف كتاب في عنو اهلل رضي ىريرة أبي ركاية ككذلك

 من أكؿ فأكوف جهنم ظهراني بين الصراط فيضرب: )كسلم عليو اهلل صلى النبي يقوؿ
 اللهم: يومئذ الرسل ككبلـ، الرسل إال أحد يومئذ يتكلم كال بأمتو، الرسل من يجوز
 (.سلم سلم
 اهلل صلى النبي مكاف توضح( ُٓٗ) عند مسلم عنو اهلل رضي ىريرة أبي كركاية: قلت
 كذلك كسلم عليو اهلل صلى الصراط على كىو - كلها أمتو تمر أف إلى كسلم عليو
 : )الصراط على يمركف الذين صفات ذكر أف بعد فيها كسلم عليو اهلل صلى لقولو

 (.سل سلم رب: يقوؿ الصراط على قائم كنبيكم

                                                           

 .(ِٖٔٗ ،ُِٖ) برقم كمسلم ،(ّْٕٕ) برقم البخارم أخرجو ُ
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 مسلمعند  عنو اهلل رضي سعيد أبي ركاية في كما السبلـ عليهم األنبياء ككذلك
 كأكثر الصراط بجنبتي كاألنبياء : )قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي عن (ُّٖ)

 (. سلم سلم اللهم: قولهم
 على الصراط. كالهالكوف الناجوف :السابعة مسألةال

 أحاديث في الصراط على المركر بعد الناس مصير كسلم عليو اهلل صلى نبيال بين
 يمر كيف ذكر أف بعد عنو اهلل رضي الخدرم سعيد أبي حديث في فقاؿ كثيرة،
 يمر حتى جهنم نار في كمكدكس مخدكش كناج مسلم فناج : )الصراط على الناس

 مسلم فناج( ) ّْٔ) عاصم أبي ابن، كفي ركاية عند ُ( سحبا يسحب آخرىم
 .ِ( النار في كمكردس مكلم كمخدكش
 كمنكوس بو كمحتبس ناج ثم، بو كمخدكش، مسلم فناج : )كغيره ماجة ابن كفي ركاية

 .ّ(فيها
 الصراط على المارين أف منو يؤخذ: (ْْٓ/ُُكما في الفتح ) جمرة أبي ابن قاؿ

. ينجو ثم يصاب بينهما كمتوسط ،كىلة أكؿ من كىالك ،خدش ببل ناج: أصناؼ ثبلثة
  اىػ( أعمالهم بقدر: )بقولو تعرؼ أقسامان  ينقسم منها قسم ككل
 الذم الخدرم سعيد أبي حديث في كما بو المحتبس كىو رابع قسم كىناؾ: قلت
 .أعلم كاهلل. تقدـ

 صلى ذكره فقد: خدش ببل الناج :كىو جمرة أبي ابن ذكره الذم األكؿ الصنف أما
 السابقة، األحاديث في كما( مسلم ناج) بلفظ كثيرة أحاديث في كسلم عليو اهلل

، أعمالهم قدر على الصراط على عظيمان  نوران  يعطوف الذين ىم الصنف ىذا من كالناس
 .عظيمة بسرعة عليو فينطلقوف

                                                           

 (.ُّٖ(، كمسلم )ّْٕٗأخرجو البخارم ) ُ

 (: إسناده جيد.ِّْ/ُقاؿ العبلمة األلباني في ظبلؿ الجنة ) ِ
 كصححو العبلمة األلباني في صحيح ابن ماجة. (ِّْٕ) ماجو ابنأخرجو  ّ
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 صفتهم (ُُٗ) مسلمعند  جابر حديث في كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ ذكر كقد
 ألفان  سبعوف البدر، ليلة كالقمر كجوىهم زمرة أكؿ فتنجو المؤمنوف، ينجو ثم : )بقولو

 (  السماء في نجم كأضوأ يلونهم الذين ثم يحاسبوف، ال
 بألفاظ كسلم عليو اهلل صلى النبي ذكره: كىلة أكؿ من الهالك: كىو الثاني كالصنف
 ك( فيها منكوس) ك( النار في مكردس: )السابقة األحاديث في كقولو مختلفة

 (بعملو بقي الموبق: )البخارم عند ىريرة أبي ركاية في كقولو( جهنم نار في مكدكس)
 على فينطلقوف نوران  تعالى اهلل يعطيهم الذين المنافقوف ىم الصنف ىذا في كالناس

 كالفسقة العصاة ككذلك ... باهلل كالعياذ النار في فيسقطوف نورىم يطفأ ثم الصراط
 .أعلم كاهللالذين يشاء اهلل تعذيبهم.  الموحدين من

(: َٓٓص) القرآف غريب في المفردات كتابو في الراغب قاؿ( فيها منكوس: )كقولو
  اىػ رأسو على الشيء قلب النكس

 قبل رجبله خرج إذا( منكوس) كلد قيل كمنو(: ِٓٔ ص) المصباح في الفيومي كقاؿ
 .اىػ. للعادة مخالف ألنو رأسو
 مقلوب أم( فيها منكوس: )كسلم عليو اهلل صلى قولو أف لنا يتبين سبق مما: قلت
 . أعلم كاهلل رأسو على فيها

 مدفوع، أم(: ُٓٓ/ ْ) النهاية في األثير ابن قاؿ( جهنم نار في مكدكس: )كقولو
 الكدش، من المعجمة، بالشين كيركل فسقط، كرائو من دفع إذا اإلنساف كتكدس

 . اىػ. الشديد السوؽ كىو
 من: الموبق(: ُّٔ/ َِ) القارم عمدةفي  العيني قاؿ( بعملو بقي الموبق: )كقولو

  اىػ. أىلكتو: ذنوبو أكبقتو ىلك، أم: كبق
 .المهلكات أم(( الموبقات السبع اجتنبوا: ))حديث في كما: قلت
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 اهلل صلى النبي ذكره فقد: ينجو ثم يصاب بينهما المتوسط: كىو الثالث الصنف أما
 مخدكج) ك( مكلم مخدكش: )السابقة األحاديث في كقولو مختلفة بألفاظ كسلم عليو

 .(ينجو ثم المخردؿ كمنهم) البخارم عند ىريرة أبي ركاية في ككقولو( بو
 (.يينجَّى حتى المجازل كمنهم: )مسلم عند ىريرة أبي ركاية في كقولو

 فتخطفهم الخطايا، كاكتسبوا السيئات اجترحوا الذين ىم الصنف ىذا من كالناس
 طاعات من قدموه بما ثم اهلل رحمة بفضل ينجوف ثم، أجسادىم فتجرح، الكبلليب

 .أعلم كاهلل الدنيا، الحياة في
 قشره: الجلد خدش(: ُْ/ ِ) النهاية في األثير ابن قاؿ( مكلم مخدكش: )كقولو
 . اىػ. نحوه أك بعود
. ممزكؽ مخموش أم: مخدكش(: َِّ/ َِ) القارم عمدةكما في   الكرماني كقاؿ
  ا.ىػ باألظافير الوجو تمزيق كىو الخمش من كىو

 النقصاف كىو الخداج من( بو مخدكج) كقولو. الجرح كىو الكلم من( مكلم) كقولو
 تجرحو الصراط كبلليب أف كالمعنى: قلت(. ُِ/ ِ) النهاية في األثير ابن قاؿ كما

 .أعلم كاهلل جسده، من فتنقص
 المرمي ىو(: َِ/ ّ( )النهاية) في األثير ابن قاؿ( ينجو ثم المخردؿ كمنهم: )كقولو

 فصلت أم: اللحم خردلت: يقاؿ الصراط، كبلليب تقطعو المقطع،: كقيل المصركع،
 :زىير بن كعب قصيدة كمنها كقطعتو أعضاءه

 خراديل معفور القـو من لحم...  عيشهما ضرغامين فيلحم يغدك
 .اىػ(. قطعان  مقطع أم

( ينجى حتى المجازم: )كقولو. أعلم كاهلل الخبر، لسياؽ أنسب الثاني كالمعنى: قلت
 تقطيع من الصراط على لو يحدث ما أف أعلم كاهلل كالمعنى. الجزاء من: المجازل

 في ربو حق في تقصيره كعلى، الفاسدة أعمالو على لو جزاء ىو إنما عظيمين كتركيع
 .الدنيا حياتو
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  .الصراط على المركر بعد الناجين كبلـ(: فرع)
 ماذا تقدـ الذم الطويل مسعود ابن حديث في كسلم عليو اهلل صلى النبي لنا بين

 النار في السقوط من كنجاتهم الصراط على المركر من االنتهاء بعد الناجوف يقوؿ
 هلل الحمد: قالوا خلصوا فإذا فيخلصوف: )الصراط على الناس مركر ذكر أف بعد بقولو
 (.أحد يعط لم ما اهلل أعطانا لقد، أراناؾ أف بعد منك نجانا الذم
 العصيب، العظيم اليـو ذلك في الناجين من نكوف أف الرحيم، الرحمن تعالى اهلل نسأؿ

 المرء قدمو بما ثم كرحمتو تعالى اهلل مشيئة بفضل إال تكوف ال اليـو ذلك في فالنجاة
في  كسلم عليو اهلل صلى النبي قاؿ كما الفانية، الحياة ىذه في صالحة أعماؿ من

 على يجيز من: المبلئكة فتقوؿ الموسى، حد مثل الصراط كيوضع) الحديث المتقدـ
  (.عبادتك حق عبدناؾ ما: فيقولوف خلقي، من شئت من: فيقوؿ ىذا?

 غير الصراط. القنطرة :الثامنة مسألةال
 رسوؿ قاؿ: قاؿ( ّٓٓٔعند البخارم ) عنو اهلل رضي الخدرم سعيد أبي في حديث

 بين قنطرة على فيحبسوف النار، من المؤمنوف يخلص : )كسلم عليو اهلل صلى اهلل
 كنقوا ىذبوا إذا حتى الدنيا في بينهم كانت مظالم بعض من لبعضو فيقص كالنار الجنة

 الجنة في بمنزلو أىدل ألحدىم بيده محمد نفس فوالذم، الجنة دخوؿ في لهم أذف
 (.الدنيا في كاف بمنزلو

 الجنة بين بقنطرة حبسوا النار من المؤمنوف خلص إذا) البخارم عند كفي ركايو
  .(كالنار

 من ىي: فقيل المذكورة القنطرة في كاختلف :(ّٗٗ/ ُُ)في الفتح  الحافظ قاؿ
 جـز الثاني كبهذا صراطاف أنهما كقيل الجنة يلي الذم طرفو كىي الصراط تتمة

  اىػ القرطبي
 الصراط طرؼ أنها يظهر الذم: فقاؿ األكؿ (ٔٗ/ ٓ)في الفتح أيضا  الحافظ كقا
 .  اىػ كالجنة الصراط بين غيره من تكوف أف كيحتمل الجنة، يلي مما
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 اعلم: فقاؿ (ّّٖص) التذكرة كتابو في صراطاف الصراط أف القرطبي ذكر: قلت
 ثقيلهم كلهم المحشر ألىل مجاز أحدىما: صراطين اآلخرة في أف اهلل رحمك

 من خلص فإذا النار عنق يلتقطو من أك، حساب بغير الجنة دخل من إال كخفيفهم
 أف منهم اهلل علم الذين المؤمنوف إال منو يخلص كال ذكرناه الذم األكبر الصراط ىذا

 النار إلى يرجع كال لهم خاص آخر صراط على حبسوا حسناتهم يستنفذ ال القصاص
 جهنم متن على المضركب األكؿ الصراط عبركا قد ألنهم اهلل شاء إف أحد ىؤالء من

 .اىػ. جرمو بالقصاص الحسنات على كأربى، ذنبو أكبقو من فيها يسقط الذم
 قيل: القنطرة ذكر عند فقاؿ (.ٕٓ/ ُٗ) القارم عمدةفي  ذلك نحو العيني كذكر
. بالصراط المشهور جهنم متن على كالذم ىذا جسرين، القيامة في بأف يشعر ىذا
 من القنطرة ىذه أف فتأكيلو كاحد أنو بالدليل ثبت كلئن فيو، محذكر ال بأنو بيكاج
 اىػ األكؿ تتمة

 لكنها الجسر، ىي" القنطرة" (:َِٓكقاؿ العبلمة العثيمين في شرح الواسطية )ص
 .كنحوه نهر من الماء على ممر األصل في كالجسر صغير، جسر

 ىي أك جهنم متن على الذم الجسر طرؼ ىي ىل القنطرة؛ ىذه في العلماء كاختلف
 الذم لكن شأنها، يعنينا كليس أعلم، اهلل: نقوؿ أف ىذا في كالصواب مستقل? جسر
 .عليها يوقفوف الناس أف يعنينا
 في الذم األكؿ القصاص غير القصاص كىذا":  بعض من لبعضهم فيقتص"  قولو

 كالبغضاء كالحقد الغل يذىب أف ألجل أخص؛ قصاص ىذا ألف القيامة؛ عرصات
 القلوب في ما ألف كذلك كالتطهير، التنقية بمنزلة ىذا فيكوف الناس، قلوب في التي

 .القصاص بمجرد يزكؿ ال
 الجنة يدخلوا حتى القلوب، في ما تنقية ألجل كالنار؛ الجنة بين التي القنطرة فهذه
 ًإٍخوىاننا ًغل   ًمنٍ  صيديكرًًىمٍ  ًفي مىا كىنػىزىٍعنىا: }تعالى اهلل قاؿ كما غل، قلوبهم في كليس
 [ .ْٕ: الحجر{ ]ميتػىقىابًًلينى  سيريرو  عىلىى
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 .عنو اهلل رضي الخدرم سعيد أبي حديث من البخارم ركاه ىكذا
 دخوؿ في لهم يؤذف فإنو منها، كنقوا كالبغضاء العداكة من قلوبهم في مما ىذبوا إذا

 اللَّوي  صىلَّى النبي كلكن مفتوحا، الباب يجدكف فبل الدخوؿ؛ في لهم أذف فإذا الجنة؛
 الشفاعة أقساـ في سيأتي كما الجنة؛ باب لهم يفتح أف في اهلل إلى يشفع كىسىلَّمى  عىلىٍيوً 

 ا.ىػ اهلل شاء إف
 بالصراط لو عبلقة ال كالنار الجنة بين جسر القنطرة أف رجحانو الدليل يقتضي كالذم

 أف على أيضان  يدؿ كظاىره عنو، اهلل رضي الخدرم سعيد أبي حديث ظاىر ىو كما
في  الحافظ قاؿ كما الصراط على المركر من كانتهوا فرغوا أم خلصوا المؤمنين

 فيها السقوط من نجوا أم( النار من المؤمنوف خلص إذا: )قولو(: ّٗٗ/ ُُ)الفتح 
  اىػ الصراط على جازكا ما بعد

 يخلصوا أف النار من المؤمنوف يخلص معنى: (ّّٖفي التذكرة ص القرطبي قاؿ ككما
 ا.ىػ النار على المضركب الصراط من

 اهلل صلى النبي فيو يصف كالذم تقدـ الذم الطويل مسعود ابن حديث لذلك كيشهد
 إبهاـ على نوره الذم يمر حتى : )فيو قاؿ حتى الصراط على الناس مركر كسلم عليو
 فيخلصوف النار، جوانبو كتصيب، رجل كتعلق رجل، كتخر يد كتعلق يد، تخر قدمو
 لم ما اهلل أعطانا لقد أراناؾ أف بعد منك نجانا الذم هلل الحمد: قالوا خلصوا فإذا
 المركر من الناس انتهاء ىو خلصوا معنى أف في صريح الحديث فهذا  (أحد يعط
  .تعالى اهلل عند كالعلم للصراط، تتمة ليست القنطرة أف نعلم كبذلك الصراط، على

 
 (بالشفاعة اإليماف في باب)

عىثىكى  أىفٍ  عىسىى): كجل عز كقاؿ بالشفاعة، يؤمنوف السنة كأىل: محمد قاؿ  رىبُّكى  يػىبػٍ
 (.مىٍحميودنا مىقىامنا
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 عن عثماف، بن خزرجال عن داكد، أبو حدثنا: قاؿ فحلوف بن سعيد كحدثني - ََُ
 شفاعتي): كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ رضي اهلل عنو أنس عن ثابت،
 .ُ(أمتي من الكبائر ألىل

: قاؿ شيبة أبي ابن عن كضاح، ابن عن خالد، ابن عن إسحاؽ كحدثني - َُُ
 ىريرة أبي عن سلمة، أبي عن يحيى، عن األكزاعي، عن مصعب، بن محمد حدثنا

 فخر، كال آدـ كلد سيد أنا): كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ رضي اهلل عنو
 .ِ(مشفع كأكؿ شافع، كأكؿ األرض، عنو تنشق من كأكؿ

                                                           

 ،(ّْٕٗ) داكد كأبو ،(الرسالة - ّْٗ/ َِ) كأحمد( ، َِِٔ) الطيالسي أخرجو ُ
 ،(كشف - ّْٗٔ) كالبزار ،(ِّٖ ،ُّٖ) السنة في عاصم أبي كابن ،(ِّْٓ) كالترمذم

 ،(ٔٓٔ ،ّٓٔ ،ُٓٔ/ ِ) التوحيد في خزيمة كابن ،(ُُْٓ ،َُْٓ ،ِّْٖ) يعلى كأبو
 ،ّّٖص) الشريعة في كاآلجرم ،(َُُُ ،ْْٖ) الصغير في كالطبراني ،(ْٖٔٔ) حباف كابن

 طرؽ من( َُٗ/ َُ) كالبيهقي ،(ُِٔ/ ٕ) الحلية في نعيم كأبو ،(ٗٔ/ ُ) كالحاكم ،(ّّٗ
 عجرة بن ككعب عمر كابن عباس كابن جابر حديث من أيضا كرد كقد، عنو اهلل رضي أنس عن

 كالبيهقي، كالحاكم، حباف، كابن خزيمة، كابن الترمذم، صححو كالحديث جميعا عنهم اهلل رضي
 كصححو ،(ْٕٖ/ ُ) تفسيره في كثير كابن ،(ََٓ/ ٕ) الفتاكل مجموع في اإلسبلـ كشيخ
 الشفاعة كتاب في الوادعي العبلمة كحسنو ،(ُّْٕ) الجامع صحيح في األلباني العبلمة أيضا

 (.ّْٗ/ َِ) المسند تحقيق في معو كمن األرنؤكط كصححو ،(ََُ)
 الشديدة األحاديث بعض أذكر كقد: الشفاعة كتابو فيالعبلمة الوادعي  الشيخ قاؿ( تنبيو)

 بعض تستغلها الموضوعة األحاديث بعض فإفٌ  بها، لبلحتجاج ال حالها لبياف كالموضوعة الضعف
 في الثمين العقد" في قرأناه ما كىو ذلك على مثاالن  كإليك باطلها، لتركيج المنحرفة الطوائف

 لو ليس حديث فهذا(  أٌمتي من الكبائر ألىل شفاعتي ليست)  بصعدة كنحن" العالمين رب معرفة
 المراتب مختلفة أحاديث في المطالب أسنى" في كما المعتزلة، أباطيل من ىو إنٌما أصل،

 (.ُِِص)

 حديث (:ِٕٗإسناد المصنف ضعيف، كالحديث قاؿ عنو العبلمة األلباني في ظبلؿ الجنة ) ِ
 كثير صدكؽ كىو القرقسائي كىو مصعب بن محمد غير الشيخين رجاؿ ثقات كرجالو صحيح
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 أبي بن يونس حدثني: قاؿ يحيى عن داكد، أبي عن علي عن أبي كحدثني - َُِ
 يجمع): يقوؿ رضي اهلل عنو حذيفة سمعت: قاؿ زفر بن صلة عن أبيو، عن إسحاؽ،

 كينفذىم الداعي يسمعهم خلقوا كما عراة حفاة كاحد صعيد في القيامة يـو الناس اهلل
 لبيك: "فيقوؿ محمد يا محمد، يدعى من فأكؿ بإذنو، إال نفس تكلم كال البصر،

 بين كعبدؾ ىديت، من كالمهدم إليك، ليس كالشر يديك في كالخير كسعديك
 عرشك كعلى كتعاليت، تباركت إليك إال منك ملجأ كال كإليك، كمنك يديك،

 الذم المحمود المقاـ فذلك قاؿ" اشفع: لو يقاؿ ثم البيت، رب سبحانك استويت،
 .ُ(كجل عز اهلل كعده

                                                                                                                                                  

، قريبا بعضها سأذكر كثيرة شواىد لو ألف الحديث صححت كإنما التقريب في كما الغلط
 خزيمة ابن كأخرجو الزىرم بدؿ يحيى قاؿ أنو إال بو مصعب بن محمد ثنا أحمد أخرجو كالحديث

 قتادة عن قاؿ أنو إال بو القرقسائي مصعب ابن ثنا الدكرقي إبراىيم بن يعقوب حدثنا التوحيد في
 حفظ سوء على يدؿ مما االضطراب كىذا سلمة أبي عن الزىرم مكاف العتكي الملك عبد عن
  ضبطو كقلة مصعب ابن

 فركخ بن اهلل عبد حدثني عمار أبو حدثني األكزاعي عن قاؿ إسناده في زياد بن ىقل خالفو كقد 
 ص الطحاكية تخريج في مخرج كىو كغيره (ِِٖٕ) مسلم أخرجو بو مرفوعا ىريرة أبو حدثني
   .منها كثير الكتاب في كيأتي الصحيحة في بعضها خرجت كثيرة شواىد كلو، األكلى الطبعة

 في كالطبرم ،(ّٖٕ/ُّ) شيبة أبي ابنإسناد المصنف ضعيف، كاألثر صحيح فقد أخرجو  ُ
(، كابن أبي الدنيا ُّْ/ رقم ُكالنسائي في التفسير ) ،(ُْْ) كالطيالسي ،(ٕٗ/ُٓ) تفسيره

كشف(، كأبو -ِّْٔ/ رقم ْ(، كالبزار )ُٔ(، كأسد بن موسى في الزىد )ُُٓاألىواؿ )في 
 األخبلؽ مكاـر فى كالخرائطى ،(ُِٕٖ رقم ُٕٔ/ْ) كالحاكم (،ِٖٕ/ُنعيم في الحلية )

 اإلعتقاد أصوؿ شرح في كالبللكائي ،(ّْٗ/ْ) الحلية فى نعيم كأبو ،(ِٗٓ رقم ُٕٓص)
 دمشق تاريخ في عساكر كابن(، َّٗ،  ِٗٗماف )كابن منده في اإلي ،(ُُُِ/ٓ)
(: ّٕٕ/َُكقاؿ الهيثمي في المجمع ) الذىبي، كأقره الحاكم صححو كالحديث( ُّّ/َُ)

: اإليماف كتاب فى منده ابن قاؿ(: ّْٕ/ُُ) الفتح في الحافظ كقاؿ رجالو رجاؿ الصحيح،
 الجنة ظبلؿ في األلباني العبلمة كصححو ركاتو، كثقو إسناده صحة على مجمع حديث ىذا
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 أبو حدثنا: قاؿ سلمة أبي عن كضاح، ابن عن أحمد، عن إسحاؽ كحدثني - َُّ
 صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ رضي اهلل عنو أنس عن الرقاشي، عن األعمش، عن معاكية،

 فيقوؿ الجنة أىل من الرجل بهم فيمر: قاؿ فيعزلوف النار أىل يصف): كسلم عليو اهلل
 كذا يـو ماء شربة سقاؾ رجبل أتذكر: فيقوؿ لك، ما: فيقوؿ فبلف يا: منهم لرجلا

 كيقوؿ: قاؿ فيو، فيشفع: قاؿ نعم،: فيقوؿ: قاؿ ىو، ألنت فإنك: فيقوؿ: قاؿ ككذا
 كذا يـو كضوءا لك كىب رجبل تذكر أما: الجنة أىل من لرجل فبلف يا: منهم الرجل
 ُ(فيو لو فيشفع فيشفع: قاؿ نعم،: فيقوؿ: قاؿ? ىو ألنت كإنك: فيقوؿ? ككذا

 انتهى.
 

 (النار من قـو بإخراج اإليماف في باب)
 التوحيد أىل من الجنة ناسا يدخل كجل عز اهلل بأف يؤمنوف السنة كأىل: محمد قاؿ

 . الشافعين كبشفاعة اسمو، كتعالى تبارؾ برحمتو النار مستهم بعدما
انيوا لىوٍ  كىفىريكا اىلًَّذينى  يػىوىدُّ  ريبىمىا): كجل عز كقاؿ ا): كقاؿ(، ميٍسًلًمينى  كى فىعيهيمٍ  فىمى  شىفىاعىةي  تػىنػٍ

 (.اىلشَّاًفًعينى 
 بن أمية أبو حدثني: قاؿ يحيى عن داكد، أبي عن علي عن أبي كحدثني - َُْ
 صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ رضي اهلل عنو ىريرة أبي عن المقبرم سعيد عن الثقفي يعلى

                                                                                                                                                  

 حكم في فإنو موقوفا كاف كإف كىو الشيخين شرط على صحيح إسناد ىذا بقولو: (ّٕٔ/ِ)
 .بالرأم مثلو يقاؿ ال ألنو المرفوع

، كالبغوم في شرح (ُٕٖ رقم ُِْ/ُ) كىناد ،(ّٖٓٔ رقم ُُِٓ/ِ) ماجو ابن أخرجو ُ
 كقاؿ ،(ِِٔ) الرابح المتجر في الدمياطي ضعفو إلى أشار كالحديث (ِّْٓ/ رقم ُٓالسنة )

 العبلمة أيضا كضعفو الرقاشي، أباف بن يزيد لضعف ضعيف إسناد ىذا(: َُٓ/ْ) البوصيرل
 (.ََِ) الشفاعة كتاب في عبلمة الوادعيال كضعفو ،(ّٗ) الضعيفة في األلباني

 ستأتي مسائل ىذا الباب في الباب القادـ.
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 كالمؤمن بيتو، ألىل كالشهيد ألمتو، النبي شفع القيامة يـو كاف إذا): كسلم عليو اهلل
 كصاركا فيها احترقوا قد النار من أقواما اهلل يخرج الرحمن، شفاعة كيبقى بيتو ألىل

 بطن في الحبة ينبت كما فينبتوف الحياة لو يقاؿ الجنة في نهر إلى بهم فيؤمر فحما،
 .ُ(منزلة كأدناىم دخوال الجنة أىل آخر فهم الجنة فيدخلوف يقوموف ثم السيل
 ابن عن علقمة، عن إبراىيم عن حماد، عن عثماف كحدثني قاؿ يحيى - َُٓ

 كاف قد التوحيد أىل من دخلها لمن النار أىل يقوؿ): قاؿرضي اهلل عنو  مسعود
 الجنة، فيدخلهم كتعالى تبارؾ الرب لهم فيقف: قاؿ? عنهم أغنى فما مسلمين ىؤالء
انيوا لىوٍ  كىفىريكا اىلًَّذينى  يػىوىدُّ  :ذلك فعند  .ِ(ميٍسًلًمينى  كى

: قاؿ شيبة أبي ابن عن كضاح، ابن عن خالد، بن أحمد عن إسحاؽ حدثنيك  - َُٔ
 بن اهلل عبيد حدثني: قاؿ إسحاؽ بن محمد عن األعلى عبد بن األعلى عبد حدثنا

: قاؿ رضي اهلل عنو الخدرم سعيد أبي عن عبد، بن عمرك بن سليماف عن المغيرة،
 يوعل جهنم ظهراني بين الصراط يوضع): قاؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سمعت
 ناج ثم بو، شكمخدك  مسلم، فناج الناس يستجيز ثم السعداف، كحسك حسك

 كانوا رجاال المؤمنوف يفقد العباد بين القضاء من اهلل فرغ فإذا فيها، منكوس كمحتبس
 كيغزكف حجهم كيحجوف صيامهم كيصوموف زكاتهم كيزكوف صبلتهم يصلوف الدنيا في

 كيزكوف صبلتنا، يصلوف الدنيا في معنا كانوا عبادؾ من عباد ربنا أم: فيقولوف غزكىم
 فمن النار إلى اذىبوا: فيقوؿ: قاؿ نراىم، ال غزكنا كيغزكف صيامنا، كيصوموف زكاتنا،
 من فمنهم أعمالهم قدر على النار أخذتهم قد فيجدكنهم: قاؿ فأخرجوه فيها كجدتم

                                                           

 ( أيضا كإسناده ضعيف جدا.ُٔ/ٓ)أخرجو المصنف في التفسير  ُ
( أيضا كإسناده ضعيف جدا، كللحديث شواىد منها ّٕٗ/ِأخرجو المصنف في التفسير ) ِ

 ،(ُُُِٕ رقم ، ّّٕ/ٔ) الكبرل فى النسائىحديث جابر رضي اهلل عنو الذم أخرجو 
 ورجال(: ّٕٗ/َُ) الهيثمى عنو قاؿ كالحديث (ُْٔٓ رقم ، ِِّ/ٓ) األكسط فى كالطبرانى

 إسناده(: ِٗ/ْ) المنثور الدر في السيوطي كقاؿ ثقة، كىو الصيرفى بساـ غير الصحيح رجاؿ
 (.ّْٖ) رقم األلباني للعبلمة الجنة ظبلؿ انظر بها يصح كما تقدـ  شواىد كللحديث صحيح،
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 ركبتيو، إلى أخذتو من كمنهم ساقيو، أنصاؼ إلى أخذتو من كمنهم قدميو، إلى أخذتو
 كلم عنقو إلى أخذتو من كمنهمكمنهم من أخذتو إلى ثديو،  أزرتو، إلى أخذتو من كمنهم
 ماء كما اهلل نبي يا: قيل الحياة، ماء في فيطرحونهم منها فيخرجونهم قاؿ الوجو، تغش

 يشفع ثم السيل، غثاء الزرعة تنبت كما فينبتوف الجنة، أىل غسل: قاؿ? الحياة
 ثم: قاؿ منها، فيخرجونهم مخلصا اهلل إال إلو ال أف يشهد كاف من كل في األنبياء
 إال إيماف من حبة مثقاؿ قلبو في عبدا فيها يترؾ فما فيها من على برحمتو اهلل يتحنن
 .ُ(منها أخرجو

 مسائل في الشفاعة:
 .الشفاعة تعريف :المسألة األكلى

 الزكج ىو الشفع أف أم الوتر، غير ىو الذم الشفع من مشتقة العرب لغة في الشفاعة
 صار أم بآخر، شفعتو ثم كتابان  أعطيتك: تقوؿ اإلطبلؽ، عند الوتر عكس ىو الذم

 صيره: شفعان  العدد من الوتر شفع: )منظور ابن قاؿ كتران، كاف أف بعد زكجان  معك ما
 (.ُّٖ/ٖ. لساف العرب )زكجان 

                                                           

 كابن ،(َُّٗٔ/ُٕٔ/ُّ) المصنف في شيبة أبي كابن ،(ُِ -ُُ/ ّ) أحمد أخرجو ُ
 ،(ٖٓ/ُٔ) التفسير في جرير ، كابن(ِّٔ-ِّٓص) التوحيد في خزيمة كابن ،(َِْٖ) ماجو

 كالخطيب ،(ٖٓٓ/ ْ) كم كالحا، (ُِٖٔ) المبارؾ ابن زىد على زياداتو في المركزم الحسين
: الحاكم عنو قاؿالحديث صححو ابن خزيمة، ك ك  ،(ُُٔ/ ِ) كالتفريق الجمع أكىاـ موضح في

، كقاؿ البوصيرم في الذىبي عنو كسكت يخرجاه، كلم مسلم، شرط على صحيح حديث ىذا
تحت الحديث  الصحيحة في األلباني العبلمة (: رجالو ثقات، كحسنؤُٕ/ٖإتحاؼ الخيرة )

(، كقاؿ األرنؤكط كمن معو في ُٗٓ، كحسنو العبلمة الوادعي في كتاب الشفاعة )(َّْٓ)
 العجلي، ككثقو جمع، عنو ركل المغيرة، بن اهلل عبيد. حسن إسناده (:ُّْ/ُٕتحقيق المسند )

 إسحاؽ بن كمحمد ،"الثقات" في حباف ابن كذكره صدكؽ،: حاتم أبو كقاؿ سفياف، بن كيعقوب
 .ثقات رجالو كبقية تدليسو، شبهة فانتفت ىنا، بالتحديث صرح قد
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ـي : اللغة في الشفاعة: (ّْٖٓ/ُ) العركس تاجكفي   لو ناصران  آخىرى  إلى االنًضما
ـً  في ييستعمىلي  ما كأكثري  عنو كسائبلن   كمنو أدنى ىو من إلى مىٍرتىبةن  أعلى ىو مىن انًضما

 ا.ىػ القيامة في الشَّفاعىةي 
 .الشفاعة يقبل الذم ىو - الفاء بكسر - كالمشفع
 .شفاعتو يقبل الذم ىو - الفاء بفتح - كالمشفع

 يتعلق فيما الحديث في الشفاعة ذكر تكرر قد(: ْٖٓ/ ِ) النهاية في األثير ابن قاؿ
: يقاؿ بينهم، كالجرائم الذنوب عن التجاكز في السؤاؿ كىي كاآلخرة، الدنيا بأمور
 الذم كالمشفع الشفاعة يقبل الذم كالمشفع كشفيع، شافع فهو شفاعة يشفع شفع
 ا.ىػ شفاعتو تقبل

 كالطلب الوسيلة: ىي اللغة في بأنها (ُٖٔ) جوىرة شرحكما في  اللقاني كعرفها
 ا.ىػ
 في زاد الشفعة لو حقت من ألف: الزيادة ىي التي الشفعة تسمية أخذت المشفع كمن
 الشفعة قبل الملك من معو حصل ما ككأف شفعان، معو ما فيصير المشفوع؛ ذلك مالو

 .شفعان  صار المشفوع أخذ كبعد كتران،
 كىي معركفة، الملك في الشفعة(: ْٖٓ/ ِ)في النهاية  األثير ابن يقوؿ ىذا كفي

 ا.ىػ ملكو إلى المبيع يضم الشفيع ألف الزيادة، من مشتقة
: قاؿ مثلو، إلى الشيء ضم الشفع(: ِّٔ: ص) المفرداتفي  الراغب كقاؿ

 .ا.ىػ الشفع من كىو ملكو، إلى ليضمو بو بيع بما شركتو في مبيع طلب ىو: كالشفعة
 في الشفاعة ألف كذلك اللغوية، معانيها مع متقاربةفهي  الشرعية الشفاعة معانيأما ك 

 شيء في كزيادتو، آخر شيء إلى شيء انضماـ من اللغوية معانيها بها يراد اللغة
 الشرع، بو كرد الذم الواضح معناىا بها يراد التي فهي الشرع في كأما مخصوص،

 صلى محمد الرسوؿ طلب: كىي اآلخرة، الدار في يحصل مما أمره، كمبينان  عنو مخبران 
 .الخلق من ألحد منفعة حصوؿ اآلخرة الدار في اهلل من - غيره أك - كسلم عليو اهلل
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 لو ناصران  آخر إلى االنضماـ ىي: بقولو( ّٖٔص) المفرداتفي  الراغب عرفهافقد 
 ادنى ىو من إلى كمرتبة حرمة أعلى ىو من انضماـ في يستعمل ما كاكثر عنو، سائبلن 

 ا.ىػ
 الذنوب عن التجاكز في السؤاؿ ىي: بقولو (ْٖٓ/ِفي النهاية ) االثير إبن كعرفها

 ا.ىػ كالجرائم
 خير على إعانة: بقولو (ٓٔ/ٕ) الفتاكم مجموعفي  تيمية بنشيخ اإلسبلـ ا كعرفها

 الضرر دفع يستحق عمن الضر كدفع النفع، يستحق من نفع من كرسولو، اهلل يحبو
 ا.ىػ عنو

 عن التجاكز في السؤاؿ ىي: بقولو( ّٕ ص) التعريفاتفي   الجرجاني كعرفها
 ا.ىػ حقو في الجناية كقعت الذم من الذنوب
 السيئة غفلتأك  الحسنة، الشفاعة على مقتصرة نهاأ التعريفات ىذه من يبلحظ كالذم

: تعالى يقوؿ الشر، فعل في ايضان  كتكوف الخير، فعل في تكوف فالشفاعة كإالٌ ، منها
 ًكٍفله  لىوي  يىكينٍ  سىيّْئىةن  شىفىاعىةن  يىٍشفىعٍ  كمىنٍ  ًمٍنها، نىصيبه  لىوي  يىكينٍ  حىسىنىةن  شىفىاعةن  يىٍشفىعٍ  مىنٍ )

 تختص ىيك ( االخركية الشفاعة)ىي  التعريفات ىذه من مقصودىم كنكل (ًمٍنها
 .فقط بالحسنة
 اهلل صلى محمد بنبينا الخاصة الشفاعات أنواع جميع التعريف ىذا تحت كيدخل

 كسلم عليو اهلل صلى محمد الرسوؿ طلب كىي العظمى كالشفاعة كغيره، كسلم عليو
 صلى شفاعتو كذلك كيدخل القضاء، لفصل بمجيئو الموقف من الناس إراحة ربو من
 أبي عن العذاب تخفيف في كشفاعتو الجنة، الجنة أىل دخوؿ في كسلم عليو اهلل

 قـو إخراج في الشفاعة ككذا الجنة، في الدرجات رفع في الشفعاء كشفاعة طالب،
 . الجنة كإدخالهم، النار من

 اإليماف بالشفاعة.  :المسألة الثانية
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 األنبياء من كلغيره صلى اهلل عليو كسلم للنبي الشفاعة يثبتوف كالجماعة السنة أىل
 كسنة اهلل، كتاب في األدلة بو كردت حسبما المؤمنين، كصالحي كالشهداء كالمبلئكة

 . كالسنة الكتاب من األدلة نفتها التي الشفاعة نفي مع صلى اهلل عليو كسلم رسولو
(: ٕٗص) الثغر أىل إلى رسالتو في األشعرمما قالو  ذلك في علماءال أقواؿ كمن

 أف كعلى أمتو من الكبائر ألىل كسلم عليو اهلل صلى النبي شفاعة أف على كأجمعوا
 ا.ىػ حيمىما صاركا بعدما أمتو من قـو النار من يخرج
 أبواب ذكر باب: بعنواف( ّّٕص) التوحيد كتابو في مطوالن  بابان  خزيمة ابن كعقد

 عليو اهلل صلوات سواه األنبياء دكف بها خيصَّ  التي صلى اهلل عليو كسلم النبي شفاعة
 صلوات - األنبياء من غيره دكف صلى اهلل عليو كسلم النبي كشفاعة ألمتو، كسبلمو

 فأدخلوا كذنوبهم خطاياىم أكبقتهم ممن أمتو لبعض أمتو بعض كشفاعة - عليهم اهلل
 اهلل يغفرىا ال التي كخطاياىم ذنوبهم بقدر فيها عذبوا قد ما بعد منها ليخرجوا النار،
 .الشفاعة تثبت التي األحاديث ساؽ ثم... كجوده بفضلو عنها لهم يتجاكز كلم لهم،

 عن قاؿ أنو عياض القاضي عن نقبل( ِّٓ/ُ) شرح مسلم في النوكم قاؿك 
 .ىػ. ا عليها السنة أىل من بعدىم كمن كالخلف السلف كأجمع: الشفاعة

"  شفاعتو كأما (:ُْٖ/ُ) الفتاكل مجموع في كما تيمية ابن اإلسبلـ شيخ كقاؿ
 األئمة كسائر بإحساف لهم كالتابعين الصحابة بين عليها فمتفق أمتو من الذنوب ألىل

 .ىػ. ا البدع أىل من كثير كأنكرىا كغيرىم، األربعة المسلمين
 مبتدعة من كافقهم كمن فالمشركوف(: ّٗٓ/ِفي اقتضاء الصراط المستقيم ) كقاؿ
 .القرآف نفاىا التي الشفاعة أثبتوا ُاألمة ىذه كمبتدعة كالنصارل، الكتاب، أىل

                                                           

، القبورية الصوفية عامة ىم الباطلة الشفاعة أثبتوا حتىمن ىذه األمة  الشفاعة بإثبات غلوالذين  ُ
 .ألصنامهم الشفاعة أثبتوا كالكفار القبور كأصحاب لؤلكلياء الشفاعة أثبتوا فهم
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 أمتو، من الكبائر أىل في كسلم عليو اهلل صلى نبينا شفاعة أنكركا: كالمعتزلة كالخوارج
 انتفاعو أنكركا كما كدعائو، غيره بشفاعة اإلنساف انتفاع البدع أىل من طائفة أنكر بل

 .عنو كصيامو غيره بصدقة
{ شىفىاعىةه  كىالى  خيلَّةه  كىالى  ًفيوً  بػىٍيعه  الى  يػىٍوـه  يىٍأًتيى  أىفٍ  قػىٍبلً  ًمنٍ : }تعالى بقولو الشفاعة  كأنكركا

ًميمو  ًمنٍ  ًللظَّاًلًمينى  مىا: }تعالى كبقولو[ ِْٓ: البقرة] [  ُٖ: غافر{ ]ييطىاعي  شىًفيعو  كىالى  حى
 .ذلك كنحو

 بو جاءت ما فأثبتوا كالجماعة، السنة أىل من تبعهم كمن كأئمتها، األمة سلف كأما
 ذلك كغير أمتو، من الكبائر ألىل شفاعتو من كسلم، عليو اهلل صلى النبي عن السنة

 .كالمبلئكة النبيين من غيره كشفاعة شفاعاتو، أنواع من
 من السنة بو جاءت بما كأقركا أحد، التوحيد أىل من النار في يخلد ال إنو: كقالوا
 قولي أصح في عنو كالصـو بل عنو، كالصدقة كشفاعتو، غيره بدعاء اإلنساف انتفاع

 .الصـو معنى في كاف كما الصريحة، الصحيحة السنة بو ثبتت كما العلماء،
 قاؿ. بإذنو إال عنده الشفاعة تنفع كال كيسأؿ، اهلل من يطلب الشفيع إف: كقالوا
هي  يىٍشفىعي  الًَّذم ذىا مىنٍ : }تعالى  ًلمىنً  ًإالَّ  يىٍشفىعيوفى  كىالى [ }ِٓٓ: البقرة{ ]بًًإٍذنًوً  ًإالَّ  ًعٍندى

 عليو اهلل صلى الشفعاء سيد أف: الصحيح في ثبت كقد[ ِٖ: األنبياء{ ]اٍرتىضىى
 كموسى، كإبراىيم، نوح،: العـز كأكلي آدـ من تطلب أف بعد منو طيلبت إذا كسلم

 تقدـ ما لو اهلل غفر الذم العبد كسلم، عليو اهلل صلى محمد إلى فيردكنها كعيسى؛
 ربي فأحمد ساجدا، لو خررت رأيتو فإذا ربي، إلى فأذىب» قاؿ تأخر، كما ذنبو من

 كقل رأسك، ارفع محمد، أم: لي فيقوؿ اآلف، أحسنها ال علي، يفتحها بمحامد
 حدا لي فيحد أمتي أمتي رب: فأقوؿ: قاؿ تشفع، كاشفع تعطو، كسل يسمع،

 .«الجنة فأدخلهم
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 كىالى  عىٍنكيمٍ  الضُّرّْ  كىٍشفى  يىٍمًلكيوفى  فىبلى  ديكنًوً  ًمنٍ  زىعىٍمتيمٍ  الًَّذينى  اٍدعيوا قيلً : }تعالى كقاؿ
تىوي  كىيػىٍرجيوفى  أىقٍػرىبي  أىيػُّهيمٍ  اٍلوىًسيلىةى  رىبًّْهمي  ًإلىى يػىٍبتػىغيوفى  يىٍدعيوفى  الًَّذينى  أيكلىًئكى  - تىٍحًويبلن   رىٍحمى

ابىوي  كىيىخىافيوفى   [ .ٕٓ - ٔٓ: اإلسراء{ ]مىٍحذيكرنا كىافى  رىبّْكى  عىذىابى  ًإفَّ  عىذى
 ىذه اهلل فأنزؿ كالمبلئكة، كالمسيح العزير يدعوف أقواـ كاف: السلف من طائفة قاؿ

 كيخافوف رحمتو، كيرجوف اهلل، إلى يتقربوف المسؤكلين ىؤالء أف فيها أخبر كقد اآلية،
 أسعد الناس أم اهلل، رسوؿ يا»: قاؿ ىريرة أبا أف الصحيح في ثبت كقد. عذابو

 الحديث ىذا عن يسألني ال أف ظننت لقد ىريرة، أبا يا: " قاؿ القيامة? يـو بشفاعتك
 يـو بشفاعتي الناس أسعد الحديث، على حرصك من رأيتو لما منك؛ أكلى أحد

 .«اهلل كجو بها يبتغي اهلل، إال إلو ال: قاؿ من: القيامة
 من بأحد قلبو علق من كأما بالشفاعة، أحق كاف هلل؛ إخبلصا أتم الرجل كاف فكلما

 عند المخلوؽ فشفاعة. الشفاعة عن الناس أبعد من فهذا كيخافو؛ يرجوه المخلوقين،
 إما يشفع بل عنده، المشفوع إذف بغير لو، للمشفوع الشافع بإعانة تكوف المخلوؽ

 غني تعالى كاهلل. شفاعتو يقبل أف فيحتاج منو، لخوفو كإما إليو، عنده المشفوع لحاجة
 إذنو، بعد من إال شفيع من فما كلهم، العالمين يدبر سبحانو كحده كىو العالمين، عن
 الدعاء، الداعي يلهم كما شفاعتو، يقبل كىو الشفاعة، في للشفيع يأذف الذم فهو
 ا.ىػ لو كلو فاألمر دعاءه، يجيب ثم

 من ممن -اهلل بحمد- فإنا بعد، أما(: ُٗكقاؿ الذىبي في كتابو إثبات الشفاعة )ص
 في المسلمين فساؽ بتخليد نقوؿ فبل كالمرجئة، المعتزلة من المبتدعة بمجانبة عليهم

 المسلم بسبلمة نقوؿ كال الرجاء، أحاديث كردكا كالخوارج، المعتزلة قالتو كما النار
 قالتو كما ذلك غير أك كالربا كالزنا الطريق كقطع كالظلم كالقتل الكبائر، عل المصر

 قلبو في من النار من يخرج تعالى اهلل أف نؤمن بل الوعيد، أحاديث كردت المرجئة
 .ذلك كغير نبيو كشفاعة ككرمو برحمتو إيماف من ذرةو  كزف أدنى
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 فمن. اهلل إال إلو ال أف يشهد مات من نائلةه  كشفاعتو أمتو، من الكبائر ألىل فشفاعتو
 كليس آحاد، أخبار أنها ظن قد جاىل ضاؿه  فهو منو، جهبلن  أحاديثها كرد شفاعتو رد

 ا.ىػ ذلك من القرآف في ما مع القطعي، المتواتر من ىي بل كذلك، األمر
 انعقد: الشفاعة عن كبلمو عند( َِٖ/ِ) البهية األنوار لوامع في السفاريني كقاؿ
 .ىػ. ا المبتدعة ظهور قبل الصالح السلف من الحق أىل إجماع عليها
 ثبتت التي األمور من الشفاعة (:ُِٓص) الواسطية العقيدة شرحفي  لهراسا كقاؿ

هي  يىٍشفىعي  الًَّذم ذىا مىن) :تعالى قاؿ متواترة؛ كأحاديثها كالسنة، بالكتاب  (بًًإٍذنًوً  ًإالَّ  ًعٍندى
 .اإلذف بعد من للشفاعة إثباته  إذف ببل الشفاعة فنفي[ ِٓٓ:البقرة]
ٍيئنا شىفىاعىتػيهيمٍ  تػيٍغًني ال السَّمىاكىاتً  ًفي مَّلىكو  مّْن كىكىم): المبلئكة عن: تعالى قاؿك   ًإالَّ  شى

 الصحيحة، الشفاعة اهلل فبيَّن[. ِٔ:النجم] (كىيػىٍرضىى يىشىاء ًلمىن اللَّوي  يىٍأذىفى  أىف بػىٍعدً  ًمن
 ا.ىػ كعملو قولو يرتضي كلمن بإذنو، تكوف التي كىي

 على معلقان  :(ّٖ - ّٕص) الطحاكية متن على التعليقكقاؿ العبلمة األلباني في 
 في ركم كما حق -ألمتو: أم- لهم، ادخرىا التي كالشفاعة: "الطحاكية صاحب قوؿ

 أبواب ستة السنة في عاصم أبي ابن لها عقد كقد..  متواترة كىي: قلت ":األخبار
 رحمو الشارح منها طائفة كساؽ( ِّٖ - ْٖٕ) األحاديث رقم( ُٖٔ - ُّٔ)

 من فليراجعو أنواع ثمانية كسلم كآلو عليو اهلل صلى شفاعتو أف تضمنت شرحو في اهلل
 .ىاـ فإنو كالتحقيق البحث شاء

 .الشفاعة يملك من :المسألة الثالثة
 يرضى ال من كيحرمها عنهم، رضي ممن عباده من يشاء من يعطيها كحده هلل الشفاعة

ًميعان  الشَّفىاعىةي  لًلَّوً  قيلٍ ) عنهم ًميعان ): تعالى فقولو ،(جى  غيره أحد يملكها ال يعني (جى
 يىٍدعيوفى  الًَّذينى  يىٍمًلكي  كىال: )تعالى فقاؿ أخرل آية في المفهـو بهذا صرح كقد سبحانو،

 الذم المشركين آماؿ بها فقطع( يػىٍعلىميوفى  كىىيمٍ  بًاٍلحىقّْ  شىًهدى  مىنٍ  ًإالَّ  الشَّفىاعىةى  ديكنًوً  ًمنٍ 
 ىذا( يػىٍعلىميوفى  كىىيمٍ  بًاٍلحىقّْ  شىًهدى  مىنٍ  ًإالَّ : )كقولو كالنفع، الشفاعة آلهتهم في يرجوف
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 كىم - التوحيد كىو - بالحق شهد من لكن: كالمعنى منقطع، أنو يحتمل االستثناء
 يأذف الموحدكف فهؤالء بالعبادة، تعالى اهلل إفراد من التوحيد ىذا تضمنو ما يعلموف

 .بالشفاعة لهم اهلل
 الذم المطاع شفاعة ىي المطلوبة قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رحمو اهلل: " الشفاعة

 فيها يأذف أف فبلبد كشرعان  قدران  بإذنو إال اهلل عند ألحد ليست كىذه شفاعتو تقبل
 الذم ىو الداعي في كما لو كالمبيح لفعلو الخالق فهو شافعان  العبد يجعل أف كالبد
 : )أال قاؿ كما كأمران  خلقان  هلل كلو فاألمر داعيان  الداعي يجعل الذم كىو بالدعاء أمره

 المقصود كىي المطلقة الشفاعة ىي المثبتة بالشفاعة قاؿ كالمراد كاألمر(، الخلق لو
 قولو مثل في ذلك النافعة، بين ىي المقبولة المقبولة .. قاؿ: كالشفاعة كىي بالشفاعة

 أذف من إال الشفاعة ال تنفع يؤمئذ ( ( كقولو لو أذف لمن إال عنده الشفاعة تنفع ) كال
 إال عنده تنفع ال الشفاعة أف كبين المطلقة الشفاعة فنفى ) قوالن  لو كرضي الرحمن لو

 (.ّٖٗ–ّٕٖ/ُْ) " مجموع فتاكل الشرعي األذف كىو لو أذف لمن
 إذنو عن الصادرة الشفاعة ىي كرسولو اهلل أثبتها التي الشفاعةكقاؿ اإلماـ ابن القيم:" 

 (.َِٕ/ِ( ، كمفتاح دار السعادة )َّْ/ُالسالكين ) " مدارج كحده لمن
 ) ككم بإذنو( كقولو إال عنده يشفع الذم ذا ) من كقاؿ ابن كثير رحمو اهلل: " كقولو

 يشاء لمن اهلل يأذف أف بعد من إال شيئان  شفاعتهم تغني ال السماكات في ملك من
 عز ككبريائو كجبللو عظمتو من ارتضى( كىذا لمن إال : ) كال يشفعوف ككقولو كيرضى( 

الشفاعة كما في  في لو بإذنو إال عنده ألحد يشفع أف على أحد يتجاسر ال أنو كجل
 (.َُّ/ُ) كثير ابن حديث الشفاعة " تفسير

 قيدىا القرآف أثبتها التي: الشفاعة : " اهلل رحمو معمر بن ناصر بن حمد كقاؿ الشيخ
 ال، بإذنو إال أحد عنده يشفع فبل لو ؛ المشفوع عن كرضاه، للشافع بإذنو سبحانو

 كعملو؛، قولو رضي لمن إال يشفعوا أف للشفعاء يأذف كال، مرسل نبي كال، مقرب ملك
 أسعد أف كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ التوحيد، كأخبر إال يرضى ال سبحانو كىو
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 القيامة؛ يـو حرمها، اليـو منو طلبها فمن كاإلخبلص؛ التوحيد أىل بشفاعتو الناس
 جرد من تنفع كإنما الشافعين؛ شفاعة تنفعهم ال المشركين أف أخبر قد سبحانو كاهلل

 العمل من يقبل ال سبحانو كىو كمعبوده ؛ إلهو ىو كحده اهلل يكوف أف بحيث توحيده؛
 تأملت (، فإذاّ: )الزمر الخالص( الدين هلل ) أال :تعالى قاؿ كما، خالصان  كاف ما إال

 غير من اليـو كيطلبونها المشركوف يظنها التي ىي المنفية الشفاعة أف لك تبين اآليات
 صلى الرسوؿ أخبر كما كاإلخبلص؛ التوحيد ألىل التي فهي المثبتة الشفاعة كأما، اهلل
أعلم.  شيئان. كاهلل باهلل يشرؾ ال، أمتو من مات من نائلة شفاعػتو أف كسلم عليو اهلل

 (.  ُٔٓ/ّ) النجدية الكتب في السنية الدرر
 تطلب التي: ىي المثبتة، كقاؿ اإلماـ محمد بن عبد الوىاب رحمو اهلل : " الشفاعة

 رضي من: لو كالمشفوع بالشفاعة؛ مكـر: كالشافع اهلل؛ إال عليو يقدر ال فيما اهلل، من
 ال القيـو الحي ىو إال إلو ال اهلل ( :تعالى قولو كالدليل اإلذف؛ بعد كعملو، قولو اهلل

 إال عنده يشفع الذم ذا من األرض في كما السموات في ما لو نـو كال سنة تأخذه
 .ِِ – ُِ/   ّ النجدية الكتب في السنية (. الدرر ِٓٓ: البقرة )بإذنو 

ظاىر ىذه اآلية عدـ قبوؿ الشفاعة  اهلل :كقاؿ الشيخ محمد األمين الشنقيطي رحمو 
يـو القيامة كلكنو بين في مواضع أخر أف الشفاعة المنفية ىي الشفاعة للكفار  مطلقان 

أما الشفاعة للمؤمنين بإذنو فهي ، كالشفاعة لغيرىم بدكف إذف رب السماكات كاألرض
 يىٍشفىعيوفى  ) كىالى  ثابتة بالكتاب كالسنة كاإلجماع فنص على عدـ الشفاعة للكفار بقولو

الزمر  ( سورة اٍلكيٍفرى  ًلًعبىاًدهً  يػىٍرضىى كىالى  )كقد قاؿ ، (ِٖ) األنبياء ( اٍرتىضىى ًلمىنً  ًإالَّ 
، ( ََُ)  الشعراء شىاًفًعينى ( سورة ًمن لىنىا فىمىا (  لو مقرران : كقاؿ تعالى عنهم   (ٕ)

إلى غير ذلك من  (ْٖ) المدثر سورة الشَّاًفًعينى ( شىفىاعىةي  تىنفىعيهيمٍ  : )" فىمىاكقاؿ 
 كىكىم (: يشفع عنده إال بإذنو كقاؿ  الذمكقاؿ في الشفاعة بدكف إذنو من ذا ، اآليات

ٍيئنا شىفىاعىتػيهيمٍ  تػيٍغًني الى  السَّمىاكىاتً  ًفي مَّلىكو  مّْن  يىشىاء ًلمىن اللَّوي  يىٍأذىفى  أىف بػىٍعدً  ًمن ًإالَّ  شى
 الرٍَّحمىني  لىوي  أىًذفى  مىنٍ  ًإالَّ  الشَّفىاعىةي  تىنفىعي  الَّ  : ) يػىٍومىًئذو كقاؿ  (ِٔ)  النجم سورة )كىيػىٍرضىى 
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هي  الشَّفىاعىةي  تىنفىعي  ، كقاؿ : ) كىالى ( َُٗ) طو سورة )قػىٍوالن  لىوي  كىرىًضيى   لىوي  أىًذفى  ًلمىنٍ  ًإالَّ  ًعندى
( إلى غير ذلك من اآليات كادعاء شفعاء عند اهلل للكفار أك بغير ِّ) سبأ ( سورة

 ىىؤيالء كىيػىقيوليوفى  : )إذنو من أنواع الكفر بو جل كعبل كما صرح بذلك في قولو 
ا الٌلوى  أىتػينىبّْئيوفى  قيلٍ  الٌلوً  ًعندى  شيفىعىاؤينىا  انىوي سيٍبحى  األىٍرضً  ًفي كىالى  السَّمىاكىاتً  ًفي يػىٍعلىمي  الى  ًبمى
ىذا الذم  (تنبيو)ثم قاؿ الشيخ الشنقيطي ( ُٖ) يونس سورة )ييٍشرًكيوفى  عىمَّا كىتػىعىالىى

صلى اهلل عليو  يستثنى منو شفاعتو مطلقان  قررناه من أف الشفاعة للكفار مستحيلة شرعان 
كسلم لعمو أبي طالب في نقلو من محل من النار إلى محل آخر منها كما ثبت عنو  

عليو كسلم في الصحيح فهذه الصورة التي ذكرنا من تخصيص الكتاب صلى اهلل 
 (.ّٔ – ّٓ/  ُ) أضواء البياف. بالسنة

 سلم منظومتو من البيتين ىذين شرح في اهلل رحمو الحكمي حافظ الشيخ قاؿك 
 :(َُِٔص) الوصوؿ

ا ا اٍلعيٍظمىى الشَّفىاعىةي  لىوي  كىذى  .تىكىرُّمىا ًبهىا اهللي  خىصَّوي  قىدٍ  * كىمى
ا الى  اهللً  ًإٍذفً  بػىٍعدً  ًمنٍ   .افٍػتػىرىل اهللً  عىلىى قػيبيوًرم   كيلُّ  * يػىرىل كىمى
 المقاـ كىو القيامة، يـو( العظمى الشفاعة) كسلم عليو اهلل صلى لنبينا( لو كذا: )قاؿ

عىثىكى  أىف عىسىى تعالى اهلل قاؿ الذم المحمود [ ٕٗ: اإلسراء] مٍَّحميودنا مىقىامنا رىبُّكى  يػىبػٍ
 كسلم عليو اهلل صلى عليو كجل عز منو( تكرمان ) بالشفاعة( بها اهلل خصو قد) قلنا كلذا

 صلى النَّبيٌ  أف عنهما اهلل رضي اهلل عبد بن جابر عن الصحيح في كما بو أمتو كعلى
 مسيرة بالرُّعب نيًصٍرتي : قبلي أىحىده  يػيٍعطىهنَّ  لم خمسان  أيعطيتي ) قاؿ كسلم عليو اهلل

 فليصلّْ، الصبلة أدركتو أيمَّتي من رجلو  فأىيَّما كطهوران، مسجدان  األرض لي كجعلتٍ  شهر،
عىثي  النبيُّ  ككاف الشفاعة، كأعطيتي  قبلي، ألحدو  تحلٌ  كلم الغنائم لي كأيًحلَّتٍ   إلى يػيبػٍ

 اهلل صلى النَّبيٌ  عن عنو اهلل رضي عنو كفيو ،ُ(عامة الناس إلى كبعثت خاصَّةن  قومو
 يـو أليمَّتي شفاعة دعوتي كخبأت أيمَّتو، في بها دعا قد دعوة نبي   لكلّْ ) كسلم عليو

                                                           

 (.ُِٓ) كمسلم( ّّٓ) البخارمأخرجو  ُ
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 لكلّْ ) قاؿ كسلم عليو اهلل صلى اهللً  نبيَّ  أىفَّ  عنو اهلل رضي أنسو  عن كفيو ،ُ(القيامة
 عن كفيو ،ِ(القيامة يـو أليمَّتي شفاعةن  دعوتي اختبأت كًإنّْي أليمَّتو، دعاىا دعوةه  نبي
 دعوةه  نبيٌ  لكلّْ ) كسلم عليو اهلل صلى اهللً  رسوؿي  قاؿ: قاؿ عنو اهلل رضي ىريرة أبي

 فهي القيامة يـو أليمَّتي شفاعة دعوتي اختبأتي  كًإنّْي دعوتو، نبي   كل فتعجَّل مستجابة،
 بن اهلل عبد عن كفيو، ّ(شيئان  باهلل يشرؾ ال أيمَّتي من مات من تعالى اهلل شاء ًإفٍ  نائلةه 

 إبراىيم في كجىلَّ  عىزَّ  اهلل قوؿ تبل كسلم عليو اهلل صلى النَّبيٌ  أىفَّ  عنو اهلل رضي عمرك
ًثيرنا أىٍضلىٍلنى  ًإنػَّهينَّ  رىبّْ   رًَّحيمه  غىفيوره  فىًإنَّكى  عىصىاًني كىمىنٍ  ًمنّْي فىًإنَّوي  تىًبعىًني فىمىن النَّاسً  مّْنى  كى

بٍػهيمٍ  ًإفٍ : السبلـ عليو عيسى كقاؿ[ ّٔ: إبراىيم] ًإفٍ  ًعبىاديؾى  فىًإنػَّهيمٍ  تػيعىذّْ  لىهيمٍ  تػىٍغًفرٍ  كى
 كبكى، أيمَّتي، اللهم: كقاؿ يديو فرفع[ ُُٖ: المائدة] اٍلحىًكيمي  اٍلعىزًيزي  أىٍنتى  فىًإنَّكى 
. يبكيك ما: فسٍلو - أعلم كربك - محمد إلى اذىب جبريل يا: كجل عز اهلل فقاؿ
 - قاؿ بما كسلم عليو اهلل صلى اهللً  رسوؿي  فأخبره فسألو، السبلـ عليو جبريلي  فأتاه
 أيمَّتك في سنرضيك ًإنَّا: فقل محمد إلى اذىب جبريلي  يا: تعالى اهللي  فقاؿ - أعلم كىو
 إذا: )يقوؿ كسلم عليو اهلل صلى النَّبيٌ  سمع أىنَّو عنو اهلل رضي عنو كفيو ،ْ(نسوؤؾ كال

 اهلل صلَّى صبلةن  عليَّ  صلى من فًإنٌو عليَّ  صلُّوا ثم يقوؿ، ما مثل فقولوا المؤذّْف سمعتم
 من لعبدو  إال تنبغي ال الجنة في منزلة فًإنَّها الوسيلة لي اهلل سلوا ثم عشران، بها عليو
، ٓ(الشَّفاعة لو حلَّت الوسيلة لي اهلل سأؿى  فمن ىو، أنا أكوف أف كأرجو اهلل، عباد
 قاؿ كسلم عليو اهلل صلى اهللً  رسوؿى  أىفَّ  عنهما اهلل رضي اهلل عبد بن جابر عن كفيو

 آتً  القائمة كالصبلة التامة الدعوة ىذه ربَّ  اللَّهمَّ : النداء يسمع حين قاؿ من)

                                                           

 (.َُِ) مسلمأخرجو  ُ

 (.ََِ) مسلمأخرجو  ِ
 (.ُٗٗ) مسلمأخرجو  ّ
 (.َِِ) مسلمأخرجو  ْ
 (.ّْٖ) مسلمأخرجو  ٓ
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 يـو شفاعتي لو حلَّت كعدتو، الذم محمودان  مقامان  كابعثو كالفضيلة الوسيلة محمدان 
  .ُ(القيامة
 نبينا شفاعة ذلك في سواء كجل، عز اهلل إذف بعد من إال تكوف ال الشفاعة كتلك
 فيو، كالمشفوع بالشافع يتعلق اإلذف كذلك دكنو، من كشفاعة كسلم عليو اهلل صلى

 إال يشفع أف لو كليس الشفاعة، في لو اهلل أذف من إال يشفع فليس الشفاعة، كبوقت
 كما فيو، يشفع أف لو تعالى اهلل أذف فيمن إال يشفع أف لو كليس لو، اهلل يأذف أف بعد
هي  يىٍشفىعي  الًَّذم ذىا مىنٍ ): تعالى قاؿ  ًمنٍ  إال شىًفيعو  ًمنٍ  مىا)[ ِٓٓ: البقرة] (بًًإٍذنًوً  ًإال ًعٍندى
 ذىرَّةو  ًمثٍػقىاؿى  يىٍمًلكيوفى  ال اللَّوً  ديكفً  ًمنٍ  زىعىٍمتيمٍ  الًَّذينى  اٍدعيوا قيلً )[ ّ: يونس] (ًإٍذنًوً  بػىٍعدً 
هيمٍ  لىوي  كىمىا ًشٍرؾو  ًمنٍ  ًفيًهمىا لىهيمٍ  كىمىا األىٍرضً  ًفي كىال السَّمىاكىاتً  ًفي  كىال. ظىًهيرو  ًمنٍ  ًمنػٍ

فىعي  هي  الشَّفىاعىةي  تػىنػٍ  ال السَّمىاكىاتً  ًفي مىلىكو  ًمنٍ  كىكىمٍ )[ ِّ: سبأ] (لىوي  أىًذفى  ًلمىنٍ  ًإال ًعٍندى
ٍيئان  شىفىاعىتػيهيمٍ  تػيٍغًني  قيلٍ )[ ِٔ: النجم] (كىيػىٍرضىى يىشىاءي  ًلمىنٍ  اللَّوي  يىٍأذىفى  أىفٍ  بػىٍعدً  ًمنٍ  إال شى

ًميعان  الشَّفىاعىةي  لًلَّوً   مىنٍ  ًإال الشَّفىاعىةى  ديكنًوً  ًمنٍ  يىٍدعيوفى  الًَّذينى  يىٍمًلكي  كىال)[ ْْ: الزمر] (جى
 ًعٍندى  اتَّخىذى  مىنً  ًإال الشَّفىاعىةى  يىٍمًلكيوفى  ال)[ ٖٔ: الزخرؼ] (يػىٍعلىميوفى  كىىيمٍ  بًاٍلحىقّْ  شىًهدى 

: النبأ] (صىوىابان  كىقىاؿى  الرٍَّحمىني  لىوي  أىًذفى  مىنٍ  ًإال يػىتىكىلَّميوفى  ال)[ ٕٖ: مريم] (عىٍهدان  الرٍَّحمىنً 
فىعي  ال يػىٍومىًئذو )[ ّٖ [ َُٗ: طو] (قػىٍوالن  لىوي  كىرىًضيى  الرٍَّحمىني  لىوي  أىًذفى  مىنٍ  ًإال الشَّفىاعىةي  تػىنػٍ

ٍشيىًتوً  ًمنٍ  كىىيمٍ  اٍرتىضىى ًلمىنً  ًإال يىٍشفىعيوفى  كىال)  تعالى كقاؿ ،[ِٖ: األنبياء] (ميٍشًفقيوفى  خى
ا): الكفار في فىعيهيمٍ  فىمى ًميمو  ًمنٍ  لًلظَّاًلًمينى  مىا)[ ْٖ: المدثر] (الشَّاًفًعينى  شىفىاعىةي  تػىنػٍ  حى
 (حىًميمو  صىًديقو  كىال شىاًفًعينى  ًمنٍ  لىنىا فىمىا): عنهم كقاؿ ،[ُٖ: غافر] (ييطىاعي  شىًفيعو  كىال
ا يىا): تعالى كقاؿ ،[ََُ: الشعراء]  أىفٍ  قػىٍبلً  ًمنٍ  رىزىقٍػنىاكيمٍ  ًممَّا أىٍنًفقيوا آمىنيوا الًَّذينى  أىيػُّهى

اًفريكفى  شىفىاعىةه  كىال خيلَّةه  كىال ًفيوً  بػىٍيعه  ال يػىٍوـه  يىٍأًتيى  [. ِْٓ: البقرة] (الظَّاًلميوفى  ىيمي  كىاٍلكى
 صلى نبينا إلى تنتهي حتى بينهم الشفاعة الرسل مراجعة األحاديث ذكر في كسيأتي

 يعلمو بمحامد كيحمده يسجد ثم كجل، عز ربو فيستأذف يأتي كأنو كسلم عليو اهلل

                                                           

 (.ُْٔ) البخارمأخرجو  ُ
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 تعط كسل يسمع كقل رأسك ارفع: كيقاؿ لو يؤذف حتى كذلك يزؿ كلم إياىا، تعالى
 مرة كل كفي كذلك، يرجع ثم الجنة فيدخلهم حدان  لو يحد كأنو تشفع، كاشفع

 كل كىكذا الموحدين، جميع ينجو حتى حدان  لو كيحد لو يؤذف حتى كيدعو يستأذف
 إال يبق لم الشفعاء يقوؿ أف إلى لو، يؤذف حتى مالكها من الشفاعة يسأؿ بعده شافع

 كال كجل عز هلل ملك الشفاعة أف كالمقصود. الخلود عليو كحق القرآف حبسو من
 .الشفاعة في يأذف حين المشفوع في للشافع بإذنو إال تكوف ال كما منو، إال تسأؿ

 ينسبو ما في( افترل اهلل على) أىلها لعبادتو القبور إلى نسبة( قػيبيورم كل يرل كما ال)
 عليها يقدر ال كجل عز هلل ملك ىي التي التصرفات من إليهم كيضيفو القبور أىل إلى

 األموات إلى العبادات صرؼ ذلك على كرتبوا فيها، لو شريك كال تعالى غيره
 منهم كسؤالهم كالسموات، األرض جبار دكف لهم كالنذر كالذبح إياىم كدعاءىم

 أنهم فيهم معتقدين كالمكركىات الكربات ككشف الملمات، كدفع الحاجات قضاء
 بما أستارىم كىتك عوارىم كشف تقدـ كقد. إجابتهم كيستطيعوف دعاءىم يسمعوف

  .كالمنة لحمدا كهلل كيكفي يشفي
 .يشفع الذم من :المسألة الرابعة

"  محمد لنبينا ثبوتها إلى فباإلضافة كاسعا؛ بابا الشفاعة فجعل تعالى اهلل تكـر لقد
 نبينا على اآلخرين كاألنبياء الخلق من لغيره كذلك ثبتت األعلى المقاـ فيها كإعطائو
 كاألكالد كالصالحين كالشهداء، المبلئكة، ككذا كالسبلـ، الصبلة أفضل كعليهم
 .الكريم للقرآف كذلك كثبتت آلبائهم،

 ثبوت على السنة أىل أجمع( : ّٔص) الصدكر شرح تكملة في البرديسي قاؿ
 يشفع كالشهداء، كالعلماء كالمبلئكة الرسل كلسائر كسلم عليو اهلل صلى لو الشفاعة

 .تعالى اهلل عند جاىو بقدر كاحد كل
 بها: تعالى اهلل اختصهم الذين الشفاعة أىل ذكر يلي كفيما
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 أنواع في ذلك أدلة ذكرنا كقد كسلم، عليو اهلل صلى محمد نبينا شفاعة -ُ
 ربو، عند العظمى منزلتو على يدؿ مما ،صلى اهلل عليو كسلم لو الثابتة الشفاعات

 .شفاعاتو بكثرة لو اهلل بإكراـ كذلك
 اهلل إكراـ كمن: كسلم عليو اهلل صلى محمد نبينا غير اآلخرين األنبياء شفاعة -ِ

 الرحمة، لهم سبقت ممن لو يشفعوف فيمن شفاعتهم قبوؿ كأصفيائو ألنبيائو تعالى
 بذنوبهم دخلوىا النار من أقواـ إخراج في ربهم إلى شفاعتهم بطلب فيتقدموف
 عن طويل حديث من الصحيحين في جاء بما الشفاعة ىذه ثبتت كقد منها، ليخرجوا

 عز اهلل فيقوؿ: )كسلم عليو اهلل صلى قولو كفيو عنو، اهلل رضي الخدرم سعيد أبي
 الراحمين أرحم إال يبق كلم المؤمنوف كشفع النبيوف كشفع المبلئكة شفعت: كجل

 كليس( حمما عادكا قد قط خيرا يعملوا لم قوما منها فيخرج النار من قبضة فيقبض
 سول خيرا يعملوا لم أنهم المعنى بل كفار؛ كىم النار من يخرجهم اهلل أف ىذا معنى

 .الكفار من غيرىم شأف شأنهم خرجوا؛ لما ذلك كلوال التوحيد،
 الناس يحمل: )قاؿ أنو كسلم عليو اهلل صلى النبي عن عنو اهلل رضي بكرة أبي كعن
 فينجي قاؿ النار في الفراش تقادع الصراط جنبة بهم فتقادع القيامة يـو الصراط على
 أف كالشهداء كالنبيين للمبلئكة يؤذف ثم قاؿ يشاء من برحمتو كتعالى تبارؾ اهلل

 مرة عفاف كزاد كيخرجوف كيشفعوف كيخرجوف كيشفعوف كيخرجوف فيشفعوف يشفعوا
 العبلمة حسنو( إيماف من ذرة يزف ما قلبو في كاف من كيخرجوف كيشفعوف أيضا فقاؿ

 ( .ّٕٖ رقم ِج) الجنة ظبلؿ في األلباني
 شفاعتهم ثبتت فقد اإلسبلمية، الفرؽ بين ذلك في خبلؼ كال: المبلئكة شفاعة -ّ

 أنهم ثبت كسلم، عليو اهلل صلى نبيو كسنة تعالى اهلل كتاب من الصحيحة باألدلة
 اهلل خلقهم تعالى، اهلل خلق من خلق كالمبلئكة، عنو كرضي لو اهلل أذف لمن يشفعوف

 مما ذلك كغير البشر، بمصالح للقياـ لعبادتو، خلقهم السموات؛ كأسكنهم نور، من
 ككم: )تعالى قولو الكريم القرآف من شفاعتهم على األدلة كمن منهم، تعالى اهلل أراد
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 يشاء لمن اهلل يأذف أف بعد من إال شيئا شفاعتهم تغني ال السموات في ملك من
 فقد السنة في ذلك كركد أما ،(ارتضى لمن إال يشفعوف كال: )تعالى كقولو ،(كيرضى

 .يشفعوف كاألنبياء المبلئكة أف األنبياء، شفاعة مطلب في قدمنا
 الشهداء شفاعتهم بقبوؿ تعالى اهلل أكرمهم الذين الشفعاء كمن: الشهداء شفاعة -ْ

 .تعالى اهلل كلمة إعبلء أجل من كأموالهم بأنفسهم كضحوا اهلل، سبيل في قتلوا الذين
 دخلنا: قاؿ الذمارم عتبة بن نمراف عن داكد أبو ركاه ما شفاعتهم على األدلة كمن
 قاؿ: يقوؿ الدرداء أبا سمعت فإني أبشركا؛: فقالت أيتاـ، كنحن الدرداء أـ على

 كعن، ُ(بيتو أىل من سبعين في الشهيد يشفع: )كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 اهلل عند للشهيد : )كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ كرب معدم بن المقداـ

 القبر عذاب من كيجار الجنة من مقعده كيرل دفعة أكؿ في لو يغفر خصاؿ ست
 كما الدنيا من خير منها الياقوتة الوقار تاج رأسو على كيوضع األكبر الفزع من كيأمن

 .ِ(أقاربو من سبعين في كيشفع العين الحور من زكجة كسبعين اثنتين كيزكج فيها
                                                           

 كالبيهقى ،( َْٔٔ رقم ،ُٕٓ/َُ) حباف كابن ،( ِِِٓ رقم ،ُٓ/ّ) داكد أبو أخرجو ُ
 في لشواىده األلباني العبلمة كصححو حباف ابن صححو كالحديث( َُّٖٖ رقم ،ُْٔ/ٗ)

 إسناد ىذا( : ُِٖ/ٕ) األـ داكد أبي صحيح في كقاؿ ،( َّٖٗ) ،( ّْٕٕ) الجامع صحيح
 للحديث لكن: قلت".  ىو? من يدرل ال: " الذىبي قاؿ ىذا؛ نمراف غير ثقات؛ رجالو ضعيف،
 رجالو. حسن سند ىذا( : ُّٗ/ُ) السير تحقيق في معو كمن األرنؤكط كقاؿ بو، يتقول شواىد
 حسن كمثلو اثناف، عنو ركل كقد. حباف ابن غير يوثقو لم فإنو الذمارم، عتبة بن نمراف غير ثقات

 .حباف ابن ىذا حديثو صحح كقد. الحديث
 رقم ،ِٓٔ/ ٓ) المصنف في الرزاؽ كعبد ،(ُُِِٕ رقم ،ُُّ/ ْ) أحمد أخرجو ِ

 كابن ،(ُّٔٔ رقم ،ُٕٖ/ ْ) كالترمذل ،(ِِٔٓ) سننو في منصور بن كسعيد ،(ٗٓٓٗ
 الكبير في كالطبراني ،(َِْ) الجهاد في عاصم أبي كابن ،،(ِٕٗٗ رقم ،ّٓٗ/ ِ) ماجو

 رقم ،ِٓ/ ْ) اإليماف شعب فى كالبيهقى ،(َُُِ) الشاميين مسند كفي ،(ِٗٔرقم/ َِ)
 حسن، أحمد إسناد: المنذرم كقاؿ غريب، صحيح حسن: الترمذم عنو قاؿ كالحديث ،(ِْْٓ

 صحيح في العدكم مصطفى الشيخ كصححو ،(ُِّّ) الصحيحة في األلباني العبلمة كصححو
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 كأمهاتهم آبائهم في الولداف شفاعة في جاء ما الشفاعات كمن: الولداف شفاعة -ٓ
 منو؛ ككرما تعالى اهلل من رحمة صادقة؛ بنية تعالى اهلل عند احتسبوىم إذا

 ما ذلك على األدلة كمن، أكالدىم فقد من لحقهم بما كاألمهات اآلباء قلوب لجبر
 لي مات قد إنو عنو اهلل رضي ىريرة ألبي قلت: قاؿ حساف أبي عن مسلم أخرجو

 أنفسنا بو تطيب بحديث كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن محدثي أنت فما ابناف
                                                                                                                                                  

(: ُْٗ/ ِٖ) المسند تتحقيق في فقالوا معو كمن األرنؤكط أما ،(ُِٓ/ ْ) كثير ابن تفسير
 بن بحير عن كركاه اإلسناد، بهذا فركاه: فيو اضطرب فقد عياش، بن إسماعيل غير ثقات، رجالو
 عليو اهلل صلى النبي عن الصامت، بن عبادة عن مرة، بن كثير عن معداف، بن خالد عن سعد،

 بن كثير عن معداف، بن خالد عن سعد، بن بحير عن كركاه. التالية الركاية في سيأتي كما كسلم،
 بحير عن كركاه(. ُُّٔ" )الشاميين مسند" في الطبراني عند موقوفا، عامر، بن عقبة عن مرة،

 أبي ابن أكرده فيما مرفوعا، ىمار، ابن نعيم عن مرة، بن كثير عن معداف، بن خالد عن سعد، بن
 سبلـ، أبي عن كثير، أبي بن يحيى عن يوسف، بن سعيد عن كركاه( ِّٖ/ ُ" )العلل" في حاتم

 كقد(. َِٓ" )الجهاد" في عاصم أبي ابن عند مرفوعا، مالك، أبي عن األشعرم، معانق أبي عن
 عنعنو، لكنو ،(ُّٔٔ) الترمذم عند اإلسناد، بهذا الوليد، بن بقية عياش بن إسماعيل تابع

 حسن حديث ىذا: الترمذم قاؿ ذلك كمع التدليس، أنواع شر كىو التسوية تدليس كتدليسو
 ركاه حديث عن أبي سألت: ِّٖ/ ُ" العلل" في حاتم أبي ابن قاؿ كقد، غريب صحيح

 ىمار، بن نعيم عن مرة، بن كثير عن معداف، بن خالد عن سعد، بن بحير عن عياش، بن إسماعيل
 عن بقية، ركاه: أبي قاؿ"  خصاؿ? ست اهلل عند للشهيد: "قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي عن

 أيهما: ألبي قلت. كسلم عليو اهلل صلى النبي عن المقداـ، عن معداف، بن خالد عن بحير،
: قلت إلي، أحب فبقية كإسماعيل، بقية اختلف إذا: يقوؿ المبارؾ ابن كاف: فقاؿ الصحيح?

. الصحيح أيهما يضبط فبل الحديث فأما إسماعيل، من إلينا أحب بقية: قاؿ عندؾ? أشبو فأيهما
 برقم سيرد فيما الجذامي، قيس عن كذلك، مرة بن كثير طريق من الحديث ركم كقد: قلنا

 ثوباف، بن ثابت بن الرحمن عبد عن الشامي، يحيى بن زيد عن أحمد اإلماـ أخرجو(. ُّٖٕٕ)
: ثابت بن الرحمن عبد في البغدادم محمد بن صالح قاؿ كقد. بو عنو، مكحوؿ، عن أبيو، عن

 نجد كلم تفرده، يحتمل ال فمثلو: قلنا. مسندة مكحوؿ، عن أبيو، عن يركيها أحاديث عليو أنكركا
 .إسناده في عنعن الذم كبقية فيو، اضطرب الذم عياش بن إسماعيل سول متابعا لو
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 أبويو قاؿ أك أباه أحدىم يتلقى الجنة دعاميص صغارىم) نعم: قاؿ قاؿ موتانا عن
 ينتهي فبل قاؿ أك يتناىى فبل ىذا ثوبك بصنفة أنا آخذ كما بيده قاؿ أك بثوبو فيأخذ
 ( .الجنة كأباه اهلل يدخلو حتى
 مسلمين من ما: )قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي عن عنو اهلل رضي ىريرة أبي كعن

 الجنة إياىم رحمتو بفضل اهلل أدخلهما إال الحنث يبلغوا لم أكالد ثبلثة بينهما يموت
 أنتم الجنة ادخلوا فيقاؿ آباؤنا يدخل حتى فيقولوف الجنة ادخلوا لهم يقاؿ قاؿ

 .ُ( كآباؤكم
 يشفعوف المؤمنين من الصالحين أف كذلك كثبت: لبعض بعضهم المؤمنين شفاعة -ٔ

 النار فدخلوا سيئا؛ كآخر صالحا عمبل خلطوا الذم كىم النار في الذين إخوانهم في
 أنو عنو اهلل رضي الخدرم سعيد أبي عن جاء ما: ذلك على األدلة كمن، لهم تطهيرا

 اهلل فيقوؿ معنا كيعملوف معنا كيصوموف معنا يصلوف كانوا إخواننا ربنا يقولوف: ).. قاؿ
 صورىم اهلل كيحـر فأخرجوه إيماف من دينار مثقاؿ قلبو في كجدتم فمن اذىبوا تعالى
 فيخرجوف ساقيو أنصاؼ كإلى قدمو إلى النار في غاب قد كبعضهم فيأتونهم النار على
 فأخرجوه دينار نصف مثقاؿ قلبو في كجدتم فمن اذىبوا فيقوؿ يعودكف ثم عرفوا من

 من ذرة مثقاؿ قلبو في كجدتم فمن اذىبوا فيقوؿ يعودكف ثم عرفوا من فيخرجوف
 اهلل إف) فاقرءكا تصدقوني لم فإف سعيد أبو قاؿ عرفوا من فيخرجوف فأخرجوه إيماف

...( كالمؤمنوف كالمبلئكة النبيوف فيشفع( يضاعفها حسنة تك كإف ذرة مثقاؿ يظلم ال
 .البخارم ركاه

                                                           

 يعلى كأبو ،(ُٕٖٔ رقم ، ِٓ/ْ) كالنسائى ،(ََُّٔ رقم ، َُٓ/ِ) أحمدأخرجو  ُ
 رقم ، ُّّ/ٕ) شعبال فى، ك (ّٔٗٔ رقم ، ٖٔ/ْ) في الكبرل كالبيهقى ،(َٕٗٔ)

(: إسناده جيد، كقاؿ العبلمة األلباني في ِٔ/ِكالحديث قاؿ عنو العراقي في المغني ) (ْٕٕٗ
(: إسناده صحيح على شرط الشيخين، ككذا قاؿ العبلمة الوادعي في كتاب ّْأحكاـ الجنائز )

 على يحصح إسناده (:ّْٔ/ُٔ(، كقاؿ األرنؤكط كمن معو في تحقيق المسند )ِِّالشفاعة )
  .الشيخين شرط
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 عباده على ككرمو تعالى اهلل رحمة مظاىر كمن: ألىلو الكريم القرآف شفاعة -ٕ
 ذلك كليس شفاعتهم، المقبولة الشفعاء من أيضا الكريم القرآف جعل أف المؤمنين

 اهلل كبلـ كىو كذلك يكوف ال ككيف لصاحبو، اإلكراـ من المزيد يطلب أيضا بل فقط
 نبينا خلقو أفضل على أنزلو المستقيم، كصراطو المتين حبلو كىو كتقدس، تعالى

 حسنات، عشر حرؼ بكل الدنيا؛ في ثوابا تبلكتو كجعل كسلم عليو اهلل صلى محمد
 ، كفي ذلك عدة أحاديث.القيامة يـو في شفاعتو كأيضا
 رسوؿ سمعت: قاؿ (َْٖعند مسلم ) عنو اهلل رضي الباىلي أمامة أبي حديث منها 

 ألصحابو، شفيعا القيامة يـو يأتي فإنو القرآف اقرأكا) : يقوؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل
 أك غمامتاف، كأنهما القيامة يـو تأتياف فإنهما عمراف آؿ كسورة البقرة الزىراكين اقرأكا

 سورة اقرأكا أصحابهما، عن تحاجاف صواؼ طير من فرقاف كأنهما أك غيايتاف، كأنهما
 ركاة أحد- معاكية قاؿ". البطلة تستطيعها كال حسرة كتركها بركة أخذىا فإف البقرة

 .(السحرة: البطلة أف بلغني: -الحديث
: معلقا على (ُْٗ/ ُ) كالترىيب الترغيب على التعليققاؿ العبلمة األلباني في 

 منعتو رب أم: الصياـ يقوؿ القيامة؛ يـو للعبد يشفعاف كالقرآف الصياـحديث ) 
 قاؿ فيو فشفعني بالليل النـو منعتو القرآف كيقوؿ فيو، فشفعني كالشهوة الطعاـ

: " المناكم قاؿ الجنة، كيدخلو فيو اهلل يشفعهما: أم(. حسن صحيح،  فيشفعاف
 كيلّْ  عىلىى كىاهللي } النطق فيو اهلل كيخلق ثوابهما يجسد بأف حقيقة أنو يحتمل القوؿ كىذا
 ".كالتمثيل المجاز من ضرب على أنو كيحتمل ،{قىًديره  شىٍيءو 
 التي األحاديث من أمثالو كفي ىنا بو الجـز ينبغي الذم الصواب ىو كاألكؿ: قلت
 كثير، كنحوه أقرع، شجاعان  الكنز تجسيد كمثل كنحوىا، األعماؿ تجسيد فيها

 طريقة ىو بل عنهم، اهلل رضي السلف، طريقة من ليس النصوص ىذه مثل كتأكيل
 الًَّذينى } اإليماف شركط أكؿ ينافي مما كذلك الخلف، من سبيلهم سلك كمن المعتزلة
 .تعالى باهلل كالعياذ كتشقى، فتضل حذكىم، تحذك أف فحذار ،{بًاٍلغىٍيبً  يػيٍؤًمنيوفى 
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  .الشفاعة شركط :المسألة الخامسة
 ال أساسيين بشرطين مقيدة كردت بإثباتها، الشرعية النصوص كردت التي الشفاعة

 :كىما بوجودىما، إال الشفاعة تتحقق
 ًللَّوً  قيلٍ ) كحده هلل ملك الشفاعة ألف يشفع كي للشافع اهلل من اإلذف: األكؿالشرط 
ًميعان  الشَّفىاعىةي   في حق للشافع كليس ،(تػيٍرجىعيوفى  ًإلىٍيوً  ثيمَّ  كىاألىٍرضً  السَّمىوىاتً  ميٍلكي  لىوي  جى

في المشفوع  اهلل من اإلذف، كأيضا يجب اهلل كىو لها المالك من اإلذف بعد إال طلبها
 فيو. 

  .فيو المشفوعالشافع كعن  عن الرضا: الثانيالشرط 
 بأف لو المشفوعشخص  عناهلل  يرضىقاؿ بعض العلماء معنى ىذا الشرط الثاني أف 

 فىمىا: )تعالى قاؿ الشفاعة، تنفعو ال المشرؾ ألف للشفاعة أىبلن  موحدا فيكوف يكوف
فىعيهيمٍ  كاستشكل على ىذا شفاعة فض الموقف، كفيها شفاعة  (الشَّاًفًعينى  شىفىاعىةي  تػىنػٍ

 للكافرين، كشفاعة النبي صلى اهلل عليو كسلم في عمو أبي طالب، كىي شفاعة لكافر.
(: كالشفاعة الصحيحة ما جمعت ِْٓقاؿ العبلمة العثيمين في شرح الواسطية )ص

 شركطا ثبلثة .
 األكؿ: رضى اهلل عن الشافع.

ضاه عن المشفوع لو، لكن الشفاعة العظمى في الموقف عامة لجميع الناس الثاني: ر 
 من رضي اهلل عنهم كمن لم يرض عنهم.
 الثالث: إذنو عز كجل في الشفاعة ا.ىػ  

 شفاعة كانت لماذا (:ُّٗكقاؿ العبلمة العثيمين أيضا في شرح السفارينية )ص
 ? كسلم عليو اهلل صلى بالرسوؿ خاصةن  طالب أبي لعمو كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ

 ? ييشفع فإنو كافر كىو اإلسبلـ عن يذكد رجل اآلف كيجد لو أنو نقوؿ ال لماذا
 عن اهلل يرضى أف الشفاعة شركط من ألف تمكن ال للمشرؾ الشفاعة أف: الجواب

 ليست كاملة شفاعةن  ليست المسألة كىذه فقط المسألة ىذه في إال لو المشفوع
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 عن ىذا لخركج كىل عنو، ييخفف أف شفاعة ال، النار من طالب أبو يخرج أف شفاعة
 ال الجزائية كاألحكاـ الشرعية األحكاـ أف قررنا ألننا حكمة، لو ىل الشفاعات سائر

 من لهذا فهل ، بوصفو للشخص تيخصص إنما بعينو لشخص تيخصص أف يمكن
 كالسبلـ الصبلة عليو الرسوؿ حماية من قدـ ما على لو شكران  -نعم- ? حكمة
 فهو كإال كاإلذعاف القبوؿ كىو كاحد شيءه  فاتو لكن للرسوؿ مصدّْؽ فهو عنو كالذب
 اهلل نسأؿ لكنو صادؽ كالسبلـ الصبلة عليو الرسوؿ أف المؤل على ىذا يعلن مصدؽ
 ا.ىػ يذعن كلم يقبل لم العافية

 شرط فالرضا إذا (:ِّٓ/ُكقاؿ الشيخ صالح آؿ الشيخ في شرح الطحاكية )
 المشفوع عن سبحانو اهلل رضاك  ،يشفع ال الكافر كلذلك الشافع، عن سبحانو رضاه

 ىذا من مستثناة فهي طالب، أبي لعمو صلى اهلل عليو كسلم شفاعتو ىذا على كيرد ،لو
 من فحصل ،صلى اهلل عليو كسلم للنبي نصرتو رضي عز كجل اهلل أف ألجل الشرط

 فإذا، الفاعل عن ال الفعل عن سبحانو كتعالى هلل رضا نوع فيو ما الفعل من طالب أبي
 ا.ىػ ذكر ما االستثناء كسبب استثناء ىذا أف كالجواب الشرط، على إيراد ىو

 كقيل أف رضى اهلل ىو رضاه عن الشفاعة في المشفوع فيو، كليس رضاه عن شخصو. 
 الشفاعة في فصل (:ُُٔ/ُقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية فقاؿ في مجموع الفتاكل )

 يقبل كال شيئا نفس عن نفس تجزم ال يوما كاتقوا}  تعالى كقولو القرآف في المنفية
 تنفعها كال عدؿ منها يقبل كال}  تعالى كقولو{  عدؿ منها يؤخذ كال شفاعة منها

 فما}  كقولو{  شفاعة كال خلة كال فيو بيع ال يـو يأتي أف قبل من}  كقولو{  شفاعة
{  يطاع شفيع كال حميم من للظالمين ما}  كقولو{  حميم صديق كال * شافعين من لنا

 لنا فهل بالحق ربنا رسل جاءت قد قبل من نسوه الذين يقوؿ تأكيلو يأتي يـو}  كقولو
 بكثير كاحتج ذلك كأمثاؿ{  نعمل كنا الذم غير فنعمل نرد أك لنا فيشفعوا شفعاء من
 يستحق لمن يشفع أف منعوا إذ الكبائر ألىل الشفاعة منع على كالمعتزلة الخوارج منو

 زيادة في الثواب ألىل الشفاعة ينفوا كلم يدخلها من النار من يخرج أف أك العذاب
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 ألىل الشفاعة إثبات كالجماعة السنة أىل كسائر كأئمتها األمة سلف كمذىب الثواب
 فاألحاديث كأيضا إيماف من ذرة مثقاؿ قلبو في من النار من يخرج بأنو كالقوؿ الكبائر

 الموقف أىل استشفاع فيها الشفاعة في كسلم عليو اهلل صلى النبي عن المستفيضة
 الصحيح ففي كأيضا للكفار شفاعة نوع فيو كىذا كالكافر المؤمن كفيهم بينهم ليقضى

 فإنو ? بشيء طالب أبا نفعت ىل اهلل رسوؿ يا قاؿ أنو المطلب عبد بن العباس عن} 
 الدرؾ في لكاف أنا كلوال نار من ضحضاح في ىو نعم قاؿ لك كيغضب يحوطك كاف

 يا قلت يقوؿ العباس}  سمعت قاؿ الحارث بن اهلل عبد كعن{  النار من األسفل
 كجدتو ؛ نعم:  قاؿ ? ذلك نفعو فهل كينصرؾ يحوطك كاف طالب أبا إف اهلل رسوؿ

}  عنو اهلل رضي الخدرم سعيد أبي كعن{  ضحضاح إلى فأخرجتو نار من غمرات في
 تنفعو لعلو:  فقاؿ طالب أبو عمو عنده ذكر كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف

{ .  دماغو منو يغلي كعبيو يبلغ النار من ضحضاح في فيجعل القيامة يـو شفاعتي
 أف في بل العذاب عنو يخفف أف الكفار بعض في لشفاعتو صريح صحيح نص فهذا

 اهلل رسوؿ أف:  عباس ابن عن أيضا الصحيح في كما عذابا النار أىل أىوف يجعل
 يغلي بنعلين منتعل كىو طالب أبو عذابا النار أىل أىوف}  قاؿ كسلم عليو اهلل صلى
 إف}  قاؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف الخدرم سعيد أبي كعن{  دماغو منهما
 النعماف كعن{  نعليو حرارة من دماغو يغلي نار من بنعلين منتعل عذابا النار أىل أدنى

 عذابا النار أىل أىوف إف}  يقوؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سمعت قاؿ بشير بن
:  قاؿ كعنو{  دماغو منهما يغلي جمرتاف قدميو أخمص في يوضع لرجل القيامة يـو

 كشراكاف نعبلف لو من عذابا النار أىل أىوف إف}  كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ
 كإنو عذابا منو أشد أحدا أف يرل ما المرجل يغلي كما دماغو منهما يغلي نار من

 على الشفاعة نفي تأكؿ من جواب يضعف الثاني السؤاؿ كىذا{  عذابا ألىونهم
 الشفاعة ىي المنفية الشفاعة فيقاؿ الكافركف ىم الظالمين كإف للكفار الشفاعة
 فيقبل ابتداء غيره إلى الشفيع يشفع أف كىي اإلطبلؽ عند الناس عند المعركفة
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 يكوف بل بالشفاعة مستقبل يكن لم ؛ فشفع يشفع أف في لو أذف إذا فأما شفاعتو
 لآلمر كلو األمر كيكوف مقبولة شفاعتو كتكوف الشفاعة في لو تابعا أم لو مطيعا

 قاؿ كما بإذنو إال عنده يشفع ال أحدا أف آية غير في القرآف بنص ثبت كقد المسئوؿ
 لمن إال عنده الشفاعة تنفع كال}  كقاؿ{  بإذنو إال عنده يشفع الذم ذا من}  تعالى
 ىي ىذه أف يبين كالذم ذلك كأمثاؿ{  ارتضى لمن إال يشفعوف كال}  كقاؿ{  لو أذف

 من لهم ليس ربهم إلى يحشركا أف يخافوف الذين بو كأنذر}  قاؿ أنو المنفية الشفاعة
 كاألرض السماكات خلق الذم اهلل}  تعالى كقاؿ{  يتقوف لعلهم شفيع كال كلي دكنو
{  شفيع كال كلي من دكنو من لكم ما العرش على استول ثم أياـ ستة في بينهما كما

 فإف إذنو بدكف الشفاعة نفي كأما شفيع كال كلي اهلل دكف من لهم ليس أنو فأخبر
 ؛ دكنو من ليست بإذنو التي الوالية أف كما دكنو من تكن لم بإذنو كانت إذا الشفاعة

 كيؤتوف الصبلة يقيموف الذين آمنوا كالذين كرسولو اهلل كليكم إنما}  تعالى قاؿ كما
{ .  الغالبوف ىم اهلل حزب فإف آمنوا كالذين كرسولو اهلل يتوؿ كمن راكعوف كىم الزكاة
 كال شيئا يملكوف ال كانوا أكلو قل شفعاء اهلل دكف من اتخذكا أـ}  قاؿ فقد كأيضا

 اتخذكا الذين فذـ{  كاألرض السماكات ملك لو جميعا الشفاعة هلل قل{ }  يعقلوف
 غيره عن منتفية الشفاعة أف فعلم ؛ جميعا الشفاعة هلل أف كأخبر شفعاء اهلل دكف من
 ال ما اهلل دكف من كيعبدكف}  قاؿ كقد لو فهي كتلك بإذنو إال أحد يشفع ال إذ

 في يعلم ال بما اهلل أتنبئوف قل اهلل عند شفعاؤنا ىؤالء كيقولوف ينفعهم كال يضرىم
 نفى أنو ذلك يوضح كمما{  يشركوف عما كتعالى سبحانو األرض في كال السماكات

 ىم كالكافركف شفاعة كال خلة كال فيو بيع ال يـو يأتي أف قبل من}  بقولو الخلة يومئذ
 الصديق ينفع كما المعركؼ كنفعها المعركفة الخلة نفى إنما أنو كمعلـو{  الظالموف
{  الدين يـو ما أدراؾ ما ثم{ }  الدين يـو ما أدراؾ كما}  قاؿ كما الدنيا في الصديق

 يـو{ }  التبلؽ يـو لينذر}  كقاؿ{  هلل يومئذ كاألمر شيئا لنفس نفس تملك ال يـو} 
 ينف لم{  القهار الواحد هلل اليـو الملك لمن شيء منهم اهلل على يخفى ال بارزكف ىم
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 لبعض بعضهم يومئذ األخبلء: }  قاؿ قد فإنو بإذنو نافعة خلة اآلخرة في يكوف أف
 كقد اآليات{  تحزنوف أنتم كال اليـو عليكم خوؼ ال عباد يا{ }  المتقين إال عدك
{  في للمتحابين محبتي حقت}  تعالى اهلل يقوؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي قاؿ

 ظلي إال ظل ال يـو ظلي في أظلهم اليـو ? بجبللي المتحابوف أين}  تعالى اهلل كيقوؿ
 اهلل بإذف إال يضر كال أحد ينفع ال كأنو التوحيد تحقيق إلى عائد كلو األمر أف فتعين{ 

 يظهر القيامة يـو كأنو اهلل دكف من بو يستعاف كال اهلل غير أحد يعبد أف يجوز ال كأنو
 يدعي من يبقى فبل الباطلة دعواه من مدع كل كيتبرأ هلل كلو األمر أف الخلق لجميع
 فإنو ؛ الدنيا بخبلؼ لغيره ذلك يدعي من كال إلهيتو أك ربوبيتو في شركا معو لنفسو

 كفي مدعوف ذلك كادعى كإلها ربا غيره اتخذ فقد ىو إال إلو كال رب يكن لم كإف
 كيكوف الشفاعة في لو أذف يكن لم كإف بشفاعتو كينتفع غيره عند الشافع يشفع الدنيا
 النفوس ، الدنيا في كاألمواؿ بالنفوس ينتفع فقد الشر من نفسو كيفتدم فيعينو خليلو
 ىذه اهلل فنفى بالفداء كاألمواؿ الشفاعة، كىي باإلعانة كتارة باالستقبلؿ تارة بها ينتفع

 كال شفاعة منها يقبل كال شيئا نفس عن نفس تجزم ال}  تعالى قاؿ.  الثبلثة األقساـ
 كالد يجزم ال}  قاؿ كما{  شفاعة كال خلة كال فيو بيع ال}  كقاؿ{  عدؿ منها يؤخذ

 اهلل نفاه ما كعاد أعلم كاهلل ىذا فهذا{  شيئا كالده عن جاز ىو مولود كال كلده عن
 التوحيد اآلخر كباليـو باهلل اإليماف كىي اإليماف أصلي تحقيق إلى الشفاعة من

 باهلل آمنا يقوؿ من الناس كمن: }  كقولو كثيرة مواضع في بينهما قرف كما كالمعاد
{  راجعوف إليو كإنا هلل إنا قالوا مصيبة أصابتهم إذا الذين}  كقولو{  اآلخر كباليـو
 ثم فأحياكم أمواتا ككنتم}  كقولو{  كاحدة كنفس إال بعثكم كال خلقكم ما}  كقولو

 ا.ىػ ذلك كأمثاؿ{  ترجعوف إليو ثم يحييكم ثم يميتكم
 ىؤالء كاحتج(: ُْٗ/ُكقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية أيضا في مجموع الفتاكل )

 يقبل كال شيئا نفس عن نفس تجزم ال يوما كاتقوا}  تعالى بقولو للشفاعة المنكركف
{  شفاعة تنفعها كال عدؿ منها يقبل كال}  كبقولو{  عدؿ منها يؤخذ كال شفاعة منها
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 للظالمين ما}  كبقولو{  شفاعة كال خلة كال فيو بيع ال يـو يأتي أف قبل من: }  كبقولو
 أىل كجواب{ .  الشافعين شفاعة تنفعهم فما}  كبقولو{  يطاع شفيع كال حميم من

 نعتهم في تعالى قاؿ كما المشركين تنفع ال أنها أحدىما شيئاف بو يراد ىذا أف السنة
 ككنا*  المسكين نطعم نك كلم * المصلين من نك لم قالوا * سقر في سلككم ما} 

 تنفعهم فما *  اليقين أتانا حتى*  الدين بيـو نكذب ككنا*  الخائضين مع نخوض
 .  كفارا كانوا ألنهم الشافعين شفاعة نفع عنهم نفي فهؤالء{  الشافعين شفاعة
 أىل من شابههم كمن الشرؾ أىل يثبتها التي الشفاعة نفي بذلك يراد أنو: كالثاني
 أف القدر من اهلل عند للخلق أف يظنوف الذين كالمسلمين الكتاب أىل من البدع

 إليو المشفوع فيقبل بعض عند بعضهم الناس يشفع كما إذنو بغير عنده يشفعوا
.  بالمعاكضة المخلوؽ المخلوؽ يعامل ككما كرىبة رغبة إليو لحاجتو شافع شفاعة

 كالصالحين كاألنبياء المبلئكة من شفعاء اهلل دكف من يتخذكف كانوا فالمشركوف
 اهلل إلى نتوسل فنحن اهلل خواص ىؤالء كيقولوف بها فيستشفعوف تماثيلهم كيصوركف
 إلى أقرب لكونهم بخواصهم الملوؾ إلى يتوسل كما لنا ليشفعوا كعبادتهم بدعائهم
 عند أحدىم يشفع كقد الملوؾ إذف بغير الملوؾ عند فيشفعوف غيرىم من الملوؾ
 الشفاعة ىذه اهلل فأنكر كرىبة رغبة شفاعتو إجابة إلى فيحتاج يختاره ال فيما الملك

 في ملك من ككم: }  كقاؿ{  بإذنو إال عنده يشفع الذم ذا من}  تعالى فقاؿ
 كقاؿ{  كيرضى يشاء لمن اهلل يأذف أف بعد من إال شيئا شفاعتهم تغني ال السماكات

 يسبقونو ال * مكرموف عباد بل سبحانو كلدا الرحمن اتخذ كقالوا}  المبلئكة عن
 لمن إال يشفعوف كال خلفهم كما أيديهم بين ما يعلم * يعملوف بأمره كىم بالقوؿ
 ال اهلل دكف من زعمتم الذين ادعوا قل: }  كقاؿ{  مشفقوف خشيتو من كىم ارتضى

 منهم لو كما شرؾ من فيهما لهم كما األرض في كال السماكات في ذرة مثقاؿ يملكوف
 من كيعبدكف: }  تعالى كقاؿ{  لو أذف لمن إال عنده الشفاعة تنفع كال{ }  ظهير من

 بما اهلل أتنبئوف قل اهلل عند شفعاؤنا ىؤالء كيقولوف ينفعهم كال يضرىم ال ما اهلل دكف
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: }  تعالى كقاؿ{  يشركوف عما كتعالى سبحانو األرض في كال السماكات في يعلم ال
 لعلهم شفيع كال كلي دكنو من لهم ليس ربهم إلى يحشركا أف يخافوف الذين بو كأنذر
 ثم أياـ ستة في بينهما كما كاألرض السماكات خلق الذم اهلل: }  تعالى كقاؿ{  يتقوف

:  تعالى كقاؿ { تتذكركف أفبل شفيع كال كلي من دكنو من لكم ما العرش على استول
 كقاؿ{  يعلموف كىم بالحق شهد من إال الشفاعة دكنو من يدعوف الذين يملك كال} 

 ظهوركم كراء خولناكم ما كتركتم مرة أكؿ خلقناكم كما فرادل جئتمونا كلقد: }  تعالى
 عنكم كضل بينكم تقطع لقد شركاء فيكم أنهم زعمتم الذين شفعاءكم معكم نرل كما
 ال كانوا أكلو قل شفعاء اهلل دكف من اتخذكا أـ: }  تعالى كقاؿ{  تزعموف كنتم ما

 ثم كاألرض السماكات ملك لو جميعا الشفاعة هلل قل{ }  يعقلوف كال شيئا يملكوف
 كإذا باآلخرة يؤمنوف ال الذين قلوب اشمأزت كحده اهلل ذكر كإذا{ }  ترجعوف إليو
 للرحمن األصوات كخشعت: }  تعالى كقاؿ{  يستبشركف ىم إذا دكنو من الذين ذكر
 قوال لو كرضي الرحمن لو أذف من إال الشفاعة تنفع ال يومئذ{ }  ىمسا إال تسمع فبل
 من أأتخذ{ }  ترجعوف كإليو فطرني الذم أعبد ال لي كما: }  يس صاحب كقاؿ{ 

 إذا إني{ }  ينقذكف كال شيئا شفاعتهم عني تغن ال بضر الرحمن يردف إف آلهة دكنو
 أثبتها التي الشفاعة فهذه{ .  فاسمعوف بربكم آمنت إني{ }  مبين ضبلؿ لفي

 استشفاعنا:  كقالوا تماثيلهم صوركا حتى كالصالحين كاألنبياء للمبلئكة المشركوف
 بعد بهم نستشفع نحن:  كقالوا قبورىم قصدكا ككذلك بهم استشفاع بتماثيلهم

 أبطلها الشفاعة كىذه كذلك فعبدكىم تماثيلهم كصوركا اهلل إلى لنا ليشفعوا مماتهم
 كقالوا: }  نوح قـو عن تعالى اهلل قاؿ.  بها ككفرىم عليها المشركين كذـ كرسولو اهلل
 أضلوا كقد{ }  كنسرا كيعوؽ يغوث كال سواعا كال كدا تذرف كال آلهتكم تذرف ال

 ماتوا فلما نوح قـو في كانوا صالحوف قـو ىؤالء:  كغيره عباس ابن قاؿ{ .  كثيرا
 التفسير كتب في مشهور كىذا فعبدكىم تماثيلهم صوركا ثم قبورىم على عكفوا

 كحسم كسلم عليو اهلل صلى النبي أبطلها كىذه كغيره كالبخارم كغيرىا كالحديث
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 فيها يصلى مساجد كالصالحين األنبياء قبور اتخذ من لعن حتى ذريعتها كسد مادتها
 بن علي كأرسل القبور إلى الصبلة عن كنهى بهم يستشفع ال فيها المصلي كاف كإف
 كلعن كمحاه طمسو إال تمثاال كال سواه إال مشرفا قبرا يدع ال أف فأمره طالب أبي

 على ألبعثك:  طالب أبي بن علي لي قاؿ:  األسدم الهياج أبي}  كعن.  المصورين
 إال مشرفا قبرا كال طمستو إال تمثاال تدع أال كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بعثني ما

 ا.ىػ مسلم أخرجو{  طمستها إال صورة كال لفظ كفي سويتو
 ال اهلل كاف كإذا (:ُّٖ/ُْكقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية أيضا في مجموع الفتاكل )

 شركاء الشفعاء بقي فما:  ارتضى لمن إال يشفعوف كال بإذنو إال عنده أحد يشفع
 ىو من أك - نظيره عنده يشفع المخلوؽ فإف.  المخلوؽ عند المخلوؽ كشفاعة

 إما:  شفاعتو بد كال إليو المشفوع كيقبل إليو المشفوع إذف بدكف - دكنو أك منو أعلى
 لرىبتو كإما يخشاه ما عنو يدفع أك بو ينفعو سبب أك قوة من عنده فيما أك إليو لرغبتو

 األسباب من ذلك لغير كإما كالمعاكنة بينهما للمعاكضة كإما إياه لمحبتو كإما منو
 بعد للشفاعة مريدا كجعلتو إليو المشفوع إرادة حركت التي ىي الشفيع شفاعة كتكوف

 لم أف بعد بو أمره ما فيفعل المأمور في يؤثر الذم اآلمر كأمر.  لها مريدا يكن لم أف
 فعل إلى لو محركا يكوف قد فإنو للمخلوؽ المخلوؽ سؤاؿ ككذلك لفعلو مريدا يكن

 شفع قد أيضا فهو.  الطلب في شفاعتو للطالب شافع أنو كما:  فالشفيع سألو ما
 الطالب شفع فقد للمطلوب فاعبل إليو المشفوع صار فبشفاعتو إليو المشفوع

 كلو فاألمر بإذنو إال أحد عنده يشفع فبل أحد يشفعو ال كتر تعالى كاهلل كالمطلوب
 التي الكرسي آية في ذلك نفي سبحانو ذكر كلهذا.  بوجو لو شريك فبل كحده إليو
 ما لو نـو كال سنة تأخذه ال القيـو الحي ىو إال إلو ال اهلل}  فقاؿ التوحيد تقرير فيها
 الشفعاء كسيد{ .  بإذنو إال عنده يشفع الذم ذا من األرض في كما السماكات في

 كقل رأسك ارفع"  لو يقاؿ.  ربو كحمد سجد إذا.  القيامة يـو كسلم عليو اهلل صلى
 كما هلل كلو فاألمر"  الجنة فيدخلهم حدا لو فيحد تشفع كاشفع تعطو كسل يسمع
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 أال}  كقاؿ{  شيء األمر من لك ليس}  لرسولو كقاؿ{  هلل كلو األمر إف قل}  قاؿ
 يشاء لمن يأذف فهو.  بإذنو إال أحد اهلل عند يشفع ال كاف فإذا{  كاألمر الخلق لو

 الحديث في كسلم عليو اهلل صلى النبي قاؿ كما.  الشفاعة بقبوؿ الشفيع يكـر كلكن
 الداعي دعاه كإذا{ .  شاء ما نبيو لساف على اهلل كيقضي تؤجركا اشفعوا}  الصحيح

 كما.  فيو مؤثرا ىذا يكن لم:  الشفاعة كقبل الدعاء فسمع.  الشفيع عنده كشفع
 كىو.  يشفع كىذا يدعو ىذا جعل الذم ىو سبحانو فإنو المخلوؽ في المخلوؽ يؤثر

 ثم للعمل كفقو الذم كىو.  قبلها ثم للتوبة العبد كفق الذم فهو العباد ألفعاؿ الخالق
 ىو بل المخلوقات من شيء فيو يؤثر فما أجابو ثم للدعاء كفقو الذم كىو عليو أثابو

 السنة أىل أصوؿ على مستقيم كىذا يفعلو لما سببا يفعلو ما جعل الذم سبحانو
 كال.  يكن لم يشأ لم كما كاف شاء ما كأنو شيء كل خالق اهلل كأف بالقدر المؤمنين

 قاؿ.  المخلوقات سائر خالق ىو كما العباد أفعاؿ خالق كىو بمشيئتو إال شيء يكوف
.  العباد أفعاؿ خالق اهلل إف:  يقولوف أصحابنا أسمع زلت ما: القطاف سعيد بن يحيى
 أفعالو كيخلق يحدث الذم ىو العبد جعلوا إذا فإنهم القدرية قوؿ يناقض ىذا كلكن
 لو فاعبل يكن لم لما فاعبل ربو جعل قد العبد يكوف أف لزمهم كخلقو اهلل مشيئة بدكف

 كىذا للشفاعة قاببل جعلو كبشفاعتو للتوبة قاببل جعلو كبتوبتو لو مجيبا جعلو فبدعائو
 إذف نوعاف"  اإلذف"  فإف.  إذنو بغير اهلل عند يشفع المخلوؽ جعل من قوؿ يشبو

}  السحر في قولو: األكؿ فمن كاإلجازة اإلباحة بمعنى كإذف كالخلق المشيئة بمعنى
 لم فهو كإال كقدرتو اهلل بمشيئة ذلك فإف{  اهلل بإذف إال أحد من بو بضارين ىم كما
 إذف بدكف يضر السحر إف: قولهم كحقيقة"  اإلذف"  ىذا تنكر كالقدرية السحر يبح
 من أصابهم الذم فإف{  اهلل فبإذف الجمعاف التقى يـو أصابكم كما}  قولو ككذلك اهلل

 كألفعاؿ الكفار ألفعاؿ خالق فهو بإذنو كاف إذا كالهزيمة كالتمثيل كالجراح القتل
 اهلل إلى كداعيا{ }  كنذيرا كمبشرا شاىدا أرسلناؾ إنا}  قولو: الثاني كالنوع .المؤمنين

 فإف{  اهلل فبإذف أصولها على قائمة تركتموىا أك لينة من قطعتم ما}  كقولو{  بإذنو
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 كونو مع فاعلو عن كالحرج الجناح كرفع لو كإجازتو لذلك إباحتو يتضمن ىذا
 الكائن اإلذف ىذا ىو{  بإذنو إال عنده يشفع الذم ذا من}  فقولو.  كقضائو بمشيئتو

 على الكفار كانتصار السحر فإف كالقدر المشيئة بمجرد يرد كلم كشرعو بقدره
 اهلل يكوف أف بدكف أفعالهم يفعلوف العباد جعل فمن.  اإلذف بذلك كاف المؤمنين

 خلق بدكف فعل ما فعل قد كداع شافع كل فعنده لها كمشيئا عليها كقادرا لها خالقا
 عندىم فهو الكفار كقتاؿ كالسحر الكفر كأما الشفاعة أباح قد كاف كإف كقدرتو اهلل

 أنو كعندىم المسلمين باتفاؽ ذلك يبح لم فإنو اإلذف ىذا كال اإلذف ىذا ال إذنو بغير
 يقولوف بالقدر المقركف كالمشركوف كخلقو مشيئتو بدكف كاف بل.  يخلقو كلم يشأه لم
 مكذبا كاف كمن كجوازا إباحة لهم يأذف لم كإف القدرم باإلذف يشفعوف الشفعاء إف: 

 كال قدرم ال إذف بغير الشفعاء شفاعة إف يقولوف - النصارل من كثير مثل - بالقدر
 بغير اهلل سأؿ كمن قدرم إذف بغير يشفعوف يقولوف المسلمين من كالقدرية.  شرعي

 في لو المأذكف فالداعي شرعي كال قدرم إذف بغير عنده شفع فقد الشرعي إذنو
 دعاءه أجاب إذا لو المأذكف غير كالداعي بإباحتو لكن عندىم اهلل في مؤثر الدعاء

 كاهلل كغيره باعوراء بن بلعاـ كدعاء اإلذف بهذا كال اإلذف بهذا ال عندىم فيو أثر فقد
 يشفع من الشفعاء فمن قيل فإف{  بإذنو إال عنده يشفع الذم ذا من}  يقوؿ تعالى
 إبراىيم كشفاعة البنو نوح كشفاعة - لفعلو خالقا كاف كإف الشرعي اهلل إذف بدكف
 عليو صلى حين سلوؿ ابن أبي بن اهلل لعبد كسلم عليو اهلل صلى النبي كشفاعة ألبيو
.  النوعين يعم إنو:  قلتم قد{  بإذنو إال عنده يشفع الذم ذا من}  كقولو.  موتو بعد
 ذلك في يدخل كما ذلك في داخلة شفاعة كل لكاف:  القدرم اإلذف أراد لو فإنو
 اإلذف أراد كلو بإذنو يكوف ال كما بإذنو يكوف ما بين فرؽ يكن كلم كسحر كفر كل

 من المنفي قيل.  ? شرعي إذف بغير شفعوا قد كىؤالء القدرية قوؿ لـز فقط الشرعي
 اهلل سمع"  المصلي قوؿ في كما المقبولة كىي التامة الشفاعة ىي إذف ببل الشفاعة

 إنما}  كقولو{  للمتقين ىدل}  تعالى قولو في ككما.  لو استجاب أم"  حمده لمن
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 فإف ذلك كنحو{  كعيد يخاؼ من بالقرآف فذكر}  كقولو{  يخشاىا من منذر أنت
 لو حصل تعلم فإذا.  المتعلم قبوؿ من فيو بد ال كالتعليم كالتذكير كاإلنذار الهدل
 فهديناىم ثمود كأما}  قيل كما.  يتعلم فلم علمتو:  قيل كإال.  المقصود التعليم

 . الشفاعة فكذلك{  الهدل على العمى فاستحبوا
 ال التي ىي فهذه.  التامة الشفاعة كىي - إليو المشفوع قبوؿ مقصودىا فالشفاعة

 على ككاف كعدمها كانت شفاعتو تقبل فلم شفيع شفع إذا كأما بإذنو إال تكوف
 ليس ما أسألك أف بك أعوذ إني رب}  نوح قاؿ كما منها كاالستغفار التوبة صاحبها

 اهلل صلى النبي اهلل نهى ككما{  الخاسرين من أكن كترحمني لي تغفر كإال علم بو لي
 أبدا مات منهم أحد على تصل كال}  لو كقاؿ المنافقين على الصبلة عن كسلم عليو
 سواء}  لو كقاؿ{  فاسقوف كىم كماتوا كرسولو باهلل كفركا إنهم قبره على تقم كال

 لساف على قاؿ كلهذا{  لهم اهلل يغفر لن لهم تستغفر لم أـ لهم أستغفرت عليهم
 ىي المطلوبة فالشفاعة{  حميم صديق كال{ }  شافعين من لنا فما}  المشركين

 كشرعا قدرا بإذنو إال اهلل عند ألحد ليست كىذه شفاعتو تقبل الذم المطاع شفاعة
 كما لو كالمبيح لفعلو الخالق فهو شافعا العبد يجعل أف بد كال فيها يأذف أف بد فبل
 خلقا هلل كلو فاألمر داعيا الداعي يجعل الذم كىو بالدعاء أمره الذم ىو الداعي في

 حاتم أبي ابن ذكره - حديث في ركم كقد{  كاألمر الخلق لو أال}  قاؿ كما كأمرا
 كاف كلما أمر كال خلق ال لغيره يبق فلم أم{  فليدعو بو يثق فمن}  قاؿ أنو - كغيره
 المقبولة كىي بالشفاعة المقصود كىي المطلقة الشفاعة ىي المثبتة بالشفاعة المراد

 كلو إليو المشفوع كال لو المشفوع كال الشافع ال يريدىا ال أحدا فإف المردكدة بخبلؼ
 بين النافعة ىي:  المقبولة كالشفاعة يفعلوىا لم:  ترد أنها لو كالمشفوع الشافع علم
 تنفع ال يومئذ}  كقولو{  لو أذف لمن إال عنده الشفاعة تنفع كال}  قولو مثل في ذلك

 أف كبين المطلقة الشفاعة فنفى{  قوال لو كرضي الرحمن لو أذف من إال الشفاعة
 كأجازه ذلك لو أباح بمعنى الشرعي اإلذف كىو لو أذف لمن إال عنده تنفع ال الشفاعة
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 إال النبي بيوت تدخلوا ال}  كقولو{  ظلموا بأنهم يقاتلوف للذين أذف}  تعالى قاؿ كما
}  كقولو.  ذلك كنحو{  أيمانكم ملكت الذين ليستأذنكم}  كقولو{  لكم يؤذف أف
 يأذف إنما بل ألحد مطلقة شفاعة في يأذف فبل لو للمشفوع إذف ىو{  لو أذف لمن إال
 ال الداعي يتبعوف يومئذ}  تعالى قاؿ فيو الشفاعة في لهم أذف لمن يشفعوا أف في

 الشفاعة تنفع ال يومئذ{ }  ىمسا إال تسمع فبل للرحمن األصوات كخشعت لو عوج
 الرحمن لو أذف من شفاعة إال قيل قوالف كفيو{  قوال لو كرضي الرحمن لو أذف من إال

 ىو كىذا الشفاعة تنفعو الذم فهو الرحمن لو أذف لمن إال الشفاعة تنفع ال كقيل
 لو أذف من إال تنفع ال"  يقل لم ألنو غيره يذكركف ال المفسرين من طائفة يذكره الذم

 أذف من إال الشفاعة تنفع ال}  قاؿ بل"  لو أذف فيمن إال الشفاعة تنفع ال"  قاؿ كال" 
 في تعالى قاؿ كما لهم للمأذكف إال نافعة تكوف كال بها ينتفع كال تنفع ال فهي{  لو

 لشفيع إال تنفع ال يقاؿ كال{  لو أذف لمن إال عنده الشفاعة تنفع كال}  األخرل اآلية
 إال}  قاؿ كإنما لو أذف من إال عنده الشفاعة تنفع ال لقيل ىذا أريد لو بل لو مأذكف

 عن فزع إذا حتى}  كقولو.  الشفاعة تنفعو الذم لو المشفوع كىو{  لو أذف لمن
 من فيهما لهم كما}  قولو في المذكورين إلى عاد بل"  الشفعاء"  إلى يعد لم{  قلوبهم

 ىذا أف بين ثم{  عنده الشفاعة تنفع كال}  قاؿ ثم{  ظهير من منهم لو كما شرؾ
 ماذا يعلموف فبل{  الحق قالوا ربكم قاؿ ماذا قالوا قلوبهم عن فزع إذا حتى}  منتف

 للمشفوع أذف إذا سبحانو كىو ? إذنو ببل يشفعوف فكيف قلوبهم عن يفزع حتى قاؿ
 فقط للشافع أذف إذا ما بخبلؼ المطلق اإلذف ىو اإلذف فهذا.  للشافع أذف فقد لو

 غير قاؿ كىكذا خاصا إذنا لو يأذف قد إذ لو للمشفوع أذف قد يكوف أف يلـز ال فإنو
 ككذلك.  المؤمنين إال تنفع ال الشفاعة أف على يدؿ كىذا قالوا المفسرين من كاحد
 لو كرضي الرحمن لو أذف من إال}  قولو في قتادة قاؿ.  اآلية ىذه في السلف قاؿ
 عسى}  تعالى اهلل قاؿ الذم المحمود المقاـ إف يقولوف العلم أىل كاف قاؿ{  قوال
 الرحمن لو أذف من إال}  كقولو القيامة يـو شفاعتو ىو{  محمودا مقاما ربك يبعثك أف
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 أذف من إال}  البغوم قاؿ.  بعض في بعضهم المؤمنين يشفع اهلل إف{  قوال لو كرضي
 ابن قاؿ.  قولو كرضي أم{  قوال لو كرضي}  لو يشفع أف لو اهلل أذف{  الرحمن لو

 لغير يشفع ال أنو على يدؿ فهذا:  البغوم قاؿ"  اهلل إال إلو ال"  قاؿ يعني: عباس
{  لو أذف لمن إال عنده الشفاعة تنفع كال}  تعالى قولو في القولين ذكركا كقد المؤمن

.  ىنا قدموه ما بخبلؼ لو المشفوع دكف الشافع ىو المستثنى أف ىناؾ طائفة كقدـ
 تنفع كال}  ىناؾ كقاؿ لو المشفوع إال االستثناء في ىنا يذكر لم فإنو البغوم منهم

 ىؤالء}  قالوا حيث لهم تكذيبا قالو الشفاعة في{  لو أذف لمن إال عنده الشفاعة
 ككذلك.  لو يشفع أف لو أذف لمن إال المعنى يكوف أف كيجوز قاؿ{  اهلل عند شفعاؤنا

 شهد من إال الشفاعة دكنو من يدعوف الذين يملك كال}  قولو في القولين ذكركا
 يعم فيها االستثناء أف كنبين تعالى اهلل شاء إف اآلية ىذه على كسنتكلم{  بالحق

 النوعين يعم كىو.  اآلية تلك معنى مثل اآليتين ىاتين كمعنى منقطع كأنو الطائفتين
 قوال لو كرضي الرحمن لو أذف من إال الشفاعة تنفع ال يومئذ}  قاؿ سبحانو أنو كذلك

 محل كإلى تارة الفاعل إلى يضاؼ كالمصدر.  شفاعة شفع مصدر" الشفاعة"ك{ 
 دؽ أعجبني يقاؿ كما تارة"  بو المفعوؿ"  لفظو يسمى الذم كيماثلو.  تارة الفعل
 المعلـو إلى كتارة العلم إلى تارة يضاؼ"  العلم"  لفظ مثل كذلك القصار كدؽ الثوب
 أنما}  كقولو{  بعلمو أنزلو}  كقولو{  علمو من بشيء يحيطوف كال}  كقولو فاألكؿ

 فالساعة{  الساعة علم عنده اهلل إف}  كقولو كالثاني.  ذلك كنحو{  اهلل بعلم أنزؿ
}  موسى قاؿ { األكلى القركف باؿ فما}  فرعوف قاؿ حين كقولو عالمة ال معلومة ىنا

 مصدر فالشفاعة كثير ىذا كمثل{  ينسى كال ربي يضل ال كتاب في ربي عند علمها
 لمشفوع شفاعة ككل شافع كل شفاعة تعم  كالشفاعة لو كمشفوع شافع من لها بد ال
 كالشفاعة الشفعاء شفاعة النوعين نفى{  الشفاعة تنفع ال يومئذ}  قاؿ فإذا لو

 الرحمن لو أذف من:  النوعين يتناكؿ{  الرحمن لو أذف من إال}  فقولو.  للمذنبين
 كىي لو المشفوع من قوال لو كرضي الرحمن لو أذف كمن.  الشفعاء من قوال لو كرضي
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 كيثاب بقبولها كيكـر منو فتقبل الشافع كتنفع العذاب من فتخلصو لو المشفوع تنفع
 كقاؿ الرحمن لو أذف من إال}  لو مشفوعا كال شافعا ال تنفع ال يومئذ كالشفاعة عليو

 نفع لهم يحصل الذين ىم قولهم المرضي لهم المأذكف الصنف فهذا{  صوابا
 ذا من}  كقولو إذنو الشفاعة في يشترط تارة فإنو اآليات لسائر موافق كىذا الشفاعة

 يملك كال}  كقولو.  بالحق الشهادة فيها يشترط كتارة{ .  بإذنو إال عنده يشفع الذم
 كىنا{  يعلموف كىم بالحق شهد من إال}  قاؿ ثم{  الشفاعة دكنو من يدعوف الذين

 الفاعل مصدر يتناكؿ كالمستثنى صوابا يقوؿ كأف الرحمن لو يأذف أف األمرين اشترط
 األرض كزرع الحارث زرع يتناكؿ فهو كقتو في إال الزرع ينفع ال:  تقوؿ كما كالمفعوؿ

 من ىذا قبل يتقدـ لم فإنو مفرغ كاالستثناء{  الرحمن لو أذف من إال}  قاؿ ىنا لكن
 يكن لم فإذا{  الرحمن لو أذف من إال الشفاعة تنفع ال}  قاؿ كإنما.  ىذا منو يستثنى

 الشفاعة تنفعهم فإنهم النوع ىذا إال الشفاعة تنفع ال:  المعنى كاف حذؼ الكبلـ في
 تنفع ال تقديره - حذؼ فيو جعل كإف لو كالمشفوع الشافع تنفع أنها المعنى كيكوف

 كاحد كل النوعين إلى مضافا المصدر كاف - الرحمن لو أذف من شفاعة إال الشفاعة
 ىذا كيكوف لو مشفوعا لكونو بعضهم كإلى شافعا لكونو بعضهم إلى يضاؼ بحسبو
 الذم كمثل كفركا الذين مثل}  ك يؤمن من أم{  باهلل آمن من البر كلكن}  كقولو
 بو منعوؽ كمثل كفركا الذين مثل أك الناعق كمثل كفركا الذين داعي مثل أم{  ينعق
 الكبلـ أفصح من كاف فلهذا.  معلـو ظاىر كلو ذلك في كالمعنى.  بو ينعق الذم أم

 الباب ىذا من كاف إذا{  الشفاعة تنفع ال يومئذ}  كقولو . فيو اإلطناب دكف إيجازه
 الشفاعة تنفعو ممن الشافع كاف يكرمو لم كإف.  الشفاعة تنفعو الشافع أف يحتج لم

 لكن كىؤالء ىؤالء من{  لو أذف لمن إال عنده الشفاعة تنفع كال}  األخرل اآلية كفي
 أف لغيره فيؤذف فيو يشفع أف لو أذف لمن إال عنده الشفاعة تنفع ال التقدير:  يقاؿ قد

 إال تنفع كال أك الوجهين كأحد لو للمشفوع كالنفع للطائفتين اإلذف فيكوف فيو يشفع
.  للطائفتين أيضا فالنفع للطائفتين اإلذف أف فكما كىؤالء ىؤالء من لو أذف لمن
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 كلهذا.  لو المشفوع انتفاع من أعظم بها انتفاعو يكوف كقد بالشفاعة ينتفع فالشافع
 اهلل كيقضي تؤجركا اشفعوا}  الصحيح الحديث في كسلم عليو اهلل صلى النبي قاؿ
 اهلل صلى محمدا عبده اهلل بو يكـر ما أعظم من كاف كلهذا{  شاء ما نبيو لساف على
 بو يحمده الذم المحمود المقاـ كىي.  بها يختص التي الشفاعة ىو كسلم عليو

 ال يومئذ : معناىا يكوف بل حذؼ إلى اآلية تحتاج ال ىذا كعلى كاآلخركف األكلوف
 كلذلك{ .  صوابا كقاؿ الرحمن لو أذف من إال}  مشفوعا كال شافعا ال الشفاعة تنفع
 لكم أملك ال مناؼ عبد بني يا}  قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي أف الصحيح في جاء
 اهلل من لك أملك ال كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عمة صفية يا شيء من اهلل من
 أيضا الصحيح كفي{  شيء من اهلل من لك أملك ال اهلل رسوؿ عم عباس يا شيء، من
 رقاع أك يعار لها شاة أك رغاء لو بعير رقبتو على القيامة يـو يأتي أحدكم ألفين ال} 

{ .  شيء من اهلل من لك أملك ال أبلغتك، قد:  فأقوؿ ، أغثني أغثني:  فيقوؿ تخفق
 ال}  ك{  الشفاعة دكنو من يدعوف الذين يملك كال}  قولو أف:  ىذا من فيعلم

 صلى كقولو{  منو يملكوف ال}  اآلية في قولو كأف مقتضاه على{  خطابا منو يملكوف
 كما}  ألبيو إبراىيم كقوؿ كىو{  شيء من اهلل من لكم أملك ال}  كسلم عليو اهلل

 كاألرض السماكات رب}  تعالى قولو تشبو اآلية كىذه{  شيء من اهلل من لك أملك
 ال صفا كالمبلئكة الركح يقـو يـو{ }  خطابا منو يملكوف ال الرحمن بينهما كما

 تنفع ال يومئذ}  قولو مثل ىذا فإف{  صوابا كقاؿ الرحمن لو أذف من إال يتكلموف
 فهناؾ.  إذنو اشترط الموضعين ففي{  قوال لو كرضي الرحمن لو أذف من إال الشفاعة

 قولو اهلل رضي الصواب قاؿ كمن"  قولو يرضى أف"  ذكر كىنا"  الصواب القوؿ"  ذكر
 أنو:  أحدىما:  قولين اآلية تلك في ذكركا كقد.  بالصواب يرضى إنما اهلل فإف. 

 يقدر ال:  كالثاني.  بإذنو إال شفاعة يملكوف ال:  السائب ابن قاؿ كما أيضا الشفاعة
 يملكوف ال}  مجاىد قاؿ كذلك:  مقاتل قاؿ.  بإذنو إال الرب يكلموا أف على الخلق

 - أعلم أك - أعلم من كىو.  عنو الثابت تفسيره من ىذا.  كبلما:  قاؿ{  خطابا منو
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:  كقاؿ بو فحسبك مجاىد عن التفسير جاءؾ إذا:  الثورم قاؿ.  بالتفسير التابعين
 اعتمد كعليو عنها كأسألو آية كل عند أقفو:  عباس ابن على المصحف عرضت
 ال}  قولو كفي أيضا"  الشفاعة"  يتناكؿ كىذا صحيحو في كالبخارم كأحمد الشافعي
 إذ مطلقا خطابا اهلل من يملك ال أحدا فإف.  استثناء يذكر لم{  خطابا منو يملكوف

 الذين يملك كال}  قولو في ذكرناه قد كما الخالق فيو يشارؾ شيئا يملك ال المخلوؽ
 ال - دكنو من يدعي ممن - أحدا فإف مطلق عاـ ىذا أف{  الشفاعة دكنو من يدعوف
 لهم مملوكا ذلك يكوف أف غير من شفعوا لهم أذف إذا اهلل كلكن بحاؿ الشفاعة يملك

 كقاؿ.  المفسرين كجمهور السلف قوؿ ىذا{  خطابا منو يملكوف ال}  قولو ككذلك. 
 عطية ابن قاؿ اليـو ذلك في اهلل مخاطبة يملكوف ال.  الكفار ىم ىؤالء:  بعضهم

 أف - كإكمالو إفضالو من - يملكوف ال أم للكفار الضمير{  يملكوف ال}  قولو
 الجمهور قوؿ كالصحيح محض خطأ كىو.  مبتدع كىذا.  غيرىا كال بمعذرة يخاطبوه
 تسمع فبل للرحمن األصوات كخشعت}  أخرل آية في قاؿ كما عاـ ىذا أف كالسلف

 الصراط على مركرىم ذكر لما - الصحيح في الذم التجلي حديث كفي{  ىمسا إال
 سلم اللهم:  الرسل كدعول الرسل إال أحد يتكلم كال}  كسلم عليو اهلل صلى قاؿ -

 بما فكيف كالميزاف الحساب بعد كىو.  الصراط على المركر كقت في فهذا{  سلم
 قد ربي إف"  يقوؿ ككل العـز كأكلي الرسل أكابر من الشفاعة طلبت كقد ذلك? قبل

 كذا فعلت كإني.  مثلو بعده يغضب كلن.  مثلو قبلو يغضب لم غضبا اليـو غضب
 تعالى اهلل مخاطبة إلى يتقدموف ال ىؤالء كاف فإذا"  نفسي نفسي نفسي ككذا

 كأىل المتقين ذكر بعد مذكورة اآلية ىذه فإف كأيضا.  ? بغيرىم فكيف بالشفاعة
{ }  كأعنابا حدائق{ }  مفازا للمتقين إف}  فقاؿ.  الكافرين ذكر أف كبعد الجنة

 من جزاء{ }  كذابا كال لغوا فيها يسمعوف ال{ }  دىاقا ككأسا{ }  أترابا ككواعب
 منو يملكوف ال الرحمن بينهما كما كاألرض السماكات رب{ }  حسابا عطاء ربك

 الرحمن لو أذف من إال يتكلموف ال صفا كالمبلئكة الركح يقـو يـو}  قاؿ ثم{  خطابا
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 كىذا.  يتكلموف ال صفا يقوموف"  كالمبلئكة الركح"  أف:  أخبر فقد{  صوابا كقاؿ
 أك فبلف أمر من أملك ما:  تقوؿ كالعرب{  خطابا منو يملكوف ال}  قولو تحقيق ىو
 أمر من اإلنساف عليو يقدر ما كغاية شيء على أمره من أقدر ال أم شيئا فبلف من

 الخطاب كال شيئا اهلل من يملكوف ال الموطن ذلك في فهم بالسؤاؿ كلو خطابو غيره
}  تعالى قاؿ صوابا كقاؿ الرحمن لو أذف من إال يتكلم كال بإذنو إال أحد يتكلم ال فإنو
 أخبر فقد{  شيء من اهلل من لك أملك كما لك ألستغفرف ألبيو إبراىيم قوؿ إال

 . ? غيره فكيف شيء من اهلل من ألبيو يملك ال أنو الخليل
 كعمبل الدنيا في حقا قاؿ{  صوابا كقاؿ الرحمن لو أذف من إال}  أيضا مجاىد كقاؿ

:  قاؿ{  صوابا كقاؿ}  عكرمة عن كركم حميد بن عبد - قبلو كالذم - ركاه بو
 بالكلم أتى من المستثنى يكوف:  مجاىد قوؿ فعلى اهلل إال إلو ال قوؿ الصواب

 الرحمن لو أذف من إال الشفاعة تنفع ال}  طو سورة في كقولو.  الصالح كالعمل الطيب
 المطلقة الشفاعة ىي الشفاعة فتكوف تلك مثل ىذه جعلت فإذا{  قوال لو كرضي

 الناس أف}  الصحيحين في كما الجنة دخوؿ كفي الحسنات في الشفاعة كىي
{  ? ىذا مقامنا من يريحنا حتى ربنا على استشفعنا لو:  فيقولوف.  القيامة يـو يهتموف

 ال من أمتك من أدخل}  الشفاعة حديث كفي.  بينهم للفصل الشفاعة طلب فهذا
 ىاتين إف:  قيل كلهذا الجنة أىل في شفاعة فهذه{  األيمن الباب من عليو حساب

}  فقولو.  العصاة في غيره كيشفع كسلم عليو اهلل صلى بمحمد مختصتاف الشفاعتين
 الشفاعة فيها يدخل{  قوال لو كرضي الرحمن لو أذف من إال الشفاعة تنفع ال يومئذ

 في سبحانو كىو.  للعذاب المستحقين كفي الجنة أىل كفي عموما الموقف أىل في
 قد لكن{  قوال لو كرضي}  كقاؿ{  صوابا كقاؿ}  قاؿ إنما العمل يذكر لم كتلك ىذه
 مع إال محمودا صاحبو يكوف ال"  المرضي الصواب القوؿ"  أف على الدليل دؿ

 كقد{  الطيب الكلم يصعد إليو}  اهلل قاؿ فقد مرضي القوؿ نفس لكن الصالح العمل
 من يدعوف الذين يملك كال}  قولو في كغيرىما الجوزم ابن الفرج كأبو البغوم ذكر
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 ىو المستثنى أف:  أحدىما.  قولين{  يعلموف كىم بالحق شهد من إال الشفاعة دكنو
 معنى في الفرج أبو قاؿ.  لو المشفوع ىو:  كالثاني.  الرفع"  من"  كمحل الشافع

 عيسى استثنى ثم.  آلهتهم{  دكنو من يدعوف الذين}  بػ أراد أنو أحدىما قوالف اآلية
 كىم}  اهلل إال إلو ال أف شهادة كىو{  بالحق شهد من إال}  فقاؿ.  كالمبلئكة كعزيرا

 قتادة منهم األكثرين مذىب كىذا قاؿ بألسنتهم بو شهدكا ما بقلوبهم{  يعلموف
 عبدىم الذين كالمبلئكة كعزيرا عيسى{  يدعوف الذين}  بػ المراد أف كالثاني

 كلمة كىي{  بالحق شهد من إال}  ألحد الشفاعة ىؤالء يملك ال المشركوف
 قـو مذىب كىذا.  كالمبلئكة كعزيرا عيسى خلق اهلل أف{  يعلموف كىم}  اإلخبلص

 شهد من إال الشفاعة دكنو من يدعوف الذين يملك كال}  البغوم كقاؿ مجاىد منهم
 كعلى الشفاعة كلهم اهلل دكف من عبدكا فإنهم كالمبلئكة كعزير عيسى ىم{  بالحق

 يدعوف بالذين كأراد خفض محل في"  من"  كقيل رفع محل في"  من"  تكوف ىذا
 قاؿ بالحق شهد لمن إال الشفاعة يملكوف ال أنهم يعني كالمبلئكة كعزيرا عيسى
 ركل حاتم أبي ابن منهم كقتادة مجاىد قوؿ جماعة ذكر قد:  قلت.  أصح كاألكؿ
 الذين يملك كال}  قولو مجاىد عن - الصحيح شرط على - المعركؼ بإسناده
 كعزير عيسى يشفع ال:  يقوؿ كالمبلئكة كعزير عيسى{  الشفاعة دكنو من يدعوف

 متعديا"  شفع"  جعل.  لفظو ىذا.  الحق يعلم{  بالحق شهد من إال}  كالمبلئكة
 قالو كما مخفوضا يكوف ال منصوبا فيكوف ىذا كعلى. . .  لفظ ككذلك بنفسو

:  يقاؿ ىذا على كيكوف.  االسم انتصب حذؼ إذا الخافض الحرؼ فإف ؛ البغوم
 شفيعا صار أم"  شفع"  ك.  لو كنصحت نصحتو:  يقاؿ كما لو كشفعت شفعتو

{  يعلموف كىم بالحق شهد من إال}  طالبا يعينوف كال طالبا يشفعوف ال أم.  للطالب
 المبلئكة{  يعلموف كىم بالحق شهد من إال}  قتادة عن بإسناده كركم.  ربهم اهلل أف

:  قلت.  كمنزلة اهلل عند شفاعة كلهم اهلل دكف من عبدكا قد أنهم أم كعزير كعيسى
 كال.  منقطع االستثناء أف:  اآلية تفسير في التحقيق لكن.  صحيح معناه القولين كبل
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 لم فإنو.  اهلل عند أحد ذلك من يستثنى ال مطلقا الشفاعة اهلل دكف من أحد يملك
 من يدعوف الذين يملك كال}  قاؿ بل ألحد يشفع ال قاؿ كال أحد يشفع كال يقل
 بإذف كالشفاعة.  ألبتة الشفاعة يملك ال اهلل دكف من دعي من ككل{  الشفاعة دكنو

 يعبد لم كسلم عليو اهلل صلى الشفعاء كسيد ؛ اهلل دكف من عبد بمن مختصة ليست
 تثبت أف يحسن فبل لغيره ليست شفاعة لو - ىذا مع - كىو.  المسيح عبد كما

 معنى فإف متصبل االستثناء جعل فمن يدع لم من دكف اهلل دكف من دعي لمن الشفاعة
 ال أك يعلم كىو بالحق يشهد أف إال الشفاعة يملك ال اهلل دكف من دعي من أف كبلمو
 تذكر لم اهلل دكف من يدعوا لم الذين كيبقى.  يعلم كىو بالحق شهد لمن إال يشفع

 أيضا يبطلو اآلية نزكؿ كسبب يناسبو كال بالقرآف يليق ال المعنى كىذا ألحد شفاعتهم
 دكنو من معبود كل يتناكؿ{  الشفاعة دكنو من يدعوف الذين يملك كال}  فقولو كأيضا

 كيعبدكف}  تعالى قاؿ لنا يشفعوف ىم يقولوف كانوا فإنهم األصناـ ذلك في كيدخل
 اهلل أتنبئوف قل اهلل عند شفعاؤنا ىؤالء كيقولوف ينفعهم كال يضرىم ال ما اهلل دكف من
 كاألنبياء المبلئكة استثنى إنو قيل فإذا{  األرض في كال السماكات في يعلم ال بما

 مما كىذا لهم يشفعوف اهلل دكف من معبوديهم أف عندىم لمن إطماع ىذا في كاف
 يشفعوف ال المعبودين أف المعنى كاف إذا فإنو.  قتادة عن المذكور القوؿ فساد يبين
 إذا عبدكىم لمن المعبودين شفاعة إثبات ىذا في كاف أنبياء أك مبلئكة كانوا إذا إال

 ملك من ككم}  تعالى قاؿ كلهذا.  المعنى ىذا يبطل كلو كالقرآف.  صالحين كانوا
{  كيرضى يشاء لمن اهلل يأذف أف بعد من إال شيئا شفاعتهم تغني ال السماكات في

 يسبقونو ال{ }  مكرموف عباد بل سبحانو كلدا الرحمن اتخذ كقالوا}  تعالى كقاؿ
 لمن إال يشفعوف كال خلفهم كما أيديهم بين ما يعلم{ }  يعملوف بأمره كىم بالقوؿ
:  فعلم الرب ارتضى لمن إال يشفعوف ال أنهم فبين{  مشفقوف خشيتو من كىم ارتضى

 في فإف كأيضا مطلق إذف لهم يؤذف ال كأنهم فيو يشفعوف فيمن لهم يؤذف أف بد ال أنو
 يكوف أف إما{  دكنو من}  قولو فإف.  مطلقا نفاىا دكنو من الشفاعة نفى إذا القرآف
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 يدعونهم الذين يملك ال فالتقدير بهما أك يدعوف بقولو أك يملكوف بقولو متصبل
 قاؿ ألنو أظهر كىذا يشفعوا أف دكنو من يدعونهم الذين يملك ال أك دكنو من الشفاعة

 كمثل" دكنو من" كقدـ" الشفاعة" فأخر{  الشفاعة دكنو من يدعوف الذين يملك كال} 
 من كيعبدكف}  كقولو اهلل دكف من يعبدكف ك اهلل دكف من يدعوف القرآف في كثير ىذا
 كال ينفعك ال ما اهلل دكف من تدع كال}  كقولو{  ينفعهم كال يضرىم ال ما اهلل دكف

 نظير ال ىذا فإف دكنو من الشفاعة يدعوف الذين يملك ال قيل إذا ما بخبلؼ{  يضرؾ
 الشفاعة يدعوف الذين يملك ال يقاؿ أف ىذا مثل في المستعمل كاللفظ القرآف في لو
 الشفاعة فإف"  دكنو من"  المعنى ىذا في يقاؿ ال ذلك كنحو ارتضى لمن أك بإذنو إال
 إذنو بغير تكوف كقد بإذنو تكوف قد لكن ؛ دكنو من تكوف فكيف.  عنده من ىي

 اهلل يدعوف كانوا فإنهم تعالى الرب فيو دخل مطلقا{  يدعوف الذين}  قيل فإذا كأيضا
 الثالث كالتقدير{  آخر إلها اهلل مع يدعوف ال كالذين}  قاؿ كلهذا غيره معو كيدعوف

 يرد لكن قبلو الذم من أجود كىذا دكنو من الشفاعة دكنو من يدعوف الذين يملك ال
 بل لها صلة بعدىا تذكر لم"  الشفاعة أف: " يضعفهما كمما.  األكؿ على يرد ما عليو
 كىذا مطلقا الشفاعة ملكهم فنفى{  الشفاعة دكنو من يدعوف الذين يملك كال}  قاؿ
 للشيء المالك فإف.  الشفاعة يملك ال اهلل دكف من دعي من كل كأف الصواب ىو
 فبل بإذنو إال عنده أحد يشفع ال تعالى كالرب كقدرتو بمشيئتو فيو يتصرؼ الذم ىو

 يقاؿ إنما"  بإذنو إال"  ىذا في يقاؿ كال.  بحاؿ الشفاعة المخلوقين من أحد يملك
 فبل الملك في كأما{  بإذنو إال عنده يشفع الذم ذا من}  فيقاؿ.  الفعل في ذلك

 أف يتصور كال بحاؿ الشفاعة مخلوؽ يملك فبل.  لها مالكا غيره يكوف أف يمكن
 كىذا كربا خالقا يكوف أف يمتنع كما ممتنع ىذا بل.  لها مالكا دكنو فمن نبي يكوف
 السماكات في ذرة مثقاؿ يملكوف ال اهلل دكف من زعمتم الذين ادعوا قل}  قاؿ كما
 مطلقا الملك فنفى{  ظهير من منهم لو كما شرؾ من فيهما لهم كما األرض في كال
 استثناه لمن إال الشفاعة نفع فنفى{  لو أذف لمن إال عنده الشفاعة تنفع كال}  قاؿ ثم
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 لو شريك ال الحمد كلو الملك لو سبحانو ىو بل الشفاعة يملك مخلوقا أف يثبت لم
{ }  نذيرا للعالمين ليكوف عبده على الفرقاف نزؿ الذم تبارؾ}  تعالى قاؿ الملك في

 كخلق الملك في شريك لو يكن كلم كلدا يتخذ كلم كاألرض السماكات ملك لو الذم
 مطلقا نفيا نفاىم - دكنو من الشفعاء نفى لما - كلهذا{ .  تقديرا فقدره شيء كل
 كأنذر}  تعالى قاؿ كما دكنو من بأنهم يقيدىم لم إذا االستثناء يقع كإنما استثناء بغير

 قاؿ ككما{  شفيع كال كلي دكنو من لهم ليس ربهم إلى يحشركا أف يخافوف الذين بو
{  شفيع كال كلي اهلل دكف من لها ليس كسبت بما نفس تبسل أف بو كذكر}  تعالى
 نفى" دكنو من" قاؿ فلما{  شفيع كال كلي من دكنو من لكم ما}  تعالى قاؿ ككما

 يشفع الذم ذا من}  كقولو"  دكنو من"  يقل لم" بإذنو" ذكر كإذا مطلقا الشفاعة
 أنو لو تبين القرآف تدبر فمن{  إذنو بعد من إال شفيع من ما}  كقولو{  بإذنو إال عنده
 بعضا بعضو يشبو{  مثاني متشابها كتابا الحديث أحسن نزؿ اهلل}  تعالى قاؿ كما

 لوجدكا اهلل غير عند من كاف كلو}  بمتناقض كال بمختلف ليس بعضا بعضو كيصدؽ
  {.  كثيرا اختبلفا فيو

 .الشفاعة أنواع :المسألة السادسة
 :قسمين إلى الشفاعة أنواع السنة أىل علماء قسم
 صلى اهلل عليو كسلم. الرسوؿ شفاعة: األكؿ النوع
 ، كالصالحوف.كالنبيوف المبلئكة، شفاعة: الثاني النوع
فهي ثمانية أنواع كقيل  كسلم صلى اهلل عليو الرسوؿ كىي شفاعة: األكؿ النوعأما 

 :أكثر من ثمانية كقيل أقل من ثمانية كىي
 بو صلى اهلل عليو كسلم المقاـ المحمود، كىذه الشفاعة مختصة الشفاعة األكلى:
 الموقف، ىوؿ من ليخلصوا كلهم الخبلئق في العظمى الشفاعةباإلجماع، كىي 

 يشفعوا أف األنبياء من كيطلبوف خالقهم أماـ خاضعين الناس يقف حين بينهم كليقضى
صلى اهلل  إليو السؤاؿ كينتهي العظيم اليـو ىذا كربات من تخليصهم في اهلل إلى لهم
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 اهلل صلى اهلل رسوؿ أف)  عنو اهلل رضي ىريرة أبي فعن... لها أنا: فيقوؿ عليو كسلم
 سيد أنا قاؿ ثم نهشة منها فنهش تعجبو ككانت الذراع إليو فرفع بلحم أتي كسلم عليو

 صعيد في كاآلخرين األكلين الناس اهلل يجمع ذلك مم تدركف كىل القيامة يـو الناس
 كالكرب الغم من الناس فيبلغ الشمس كتدنو البصر كينفذىم الداعي يسمعهم كاحد

 يشفع من تنظركف أال بلغكم قد ما تركف أال الناس فيقوؿ يحتملوف كال يطيقوف ال ما
 فيقولوف السبلـ عليو آدـ فيأتوف بآدـ عليكم لبعض الناس بعض فيقوؿ ربكم إلى لكم

 لك فسجدكا المبلئكة كأمر ركحو من فيك كنفخ بيده اهلل خلقك البشر أبو أنت لو
 ربي إف آدـ فيقوؿ بلغنا قد ما إلى ترل أال فيو نحن ما إلى ترل أال ربك إلى لنا اشفع

 عن نهاني قد كإنو مثلو بعده يغضب كلن مثلو قبلو يغضب لم غضبا اليـو غضب قد
 نوحا فيأتوف نوح إلى اذىبوا غيرم إلى اذىبوا نفسي نفسي نفسي فعصيتو الشجرة
 شكورا عبدا اهلل سماؾ كقد األرض أىل إلى الرسل أكؿ أنت إنك نوح يا فيقولوف

 اليـو غضب قد كجل عز ربي إف فيقوؿ فيو نحن ما إلى ترل أال ربك إلى لنا اشفع
 على دعوتها دعوة لي كانت قد كإنو مثلو بعده يغضب كلن مثلو قبلو يغضب لم غضبا
 فيقولوف إبراىيم فيأتوف إبراىيم إلى اذىبوا غيرم إلى اذىبوا نفسي نفسي نفسي قومي

 نحن ما إلى ترل أال ربك إلى لنا اشفع األرض أىل من كخليلو اهلل نبي أنت إبراىيم يا
 بعده يغضب كلن مثلو قبلو يغضب لم غضبا اليـو غضب قد ربي إف لهم فيقوؿ فيو

 نفسي نفسي الحديث في حياف أبو فذكرىن كذبات ثبلث كذبت كنت قد كإني مثلو
 رسوؿ أنت موسى يا فيقولوف موسى فيأتوف موسى إلى اذىبوا غيرم إلى اذىبوا نفسي

 فيو نحن ما إلى ترل أال ربك إلى لنا اشفع الناس على كبكبلمو برسالتو اهلل فضلك اهلل
 كإني مثلو بعده يغضب كلن مثلو قبلو يغضب لم غضبا اليـو غضب قد ربي إف فيقوؿ

 عيسى إلى اذىبوا غيرم إلى اذىبوا نفسي نفسي نفسي بقتلها أكمر لم نفسا قتلت قد
 كركح مريم إلى ألقاىا ككلمتو اهلل رسوؿ أنت عيسى يا فيقولوف عيسى فيأتوف مريم ابن
 فيقوؿ فيو نحن ما إلى ترل أال ربك إلى لنا اشفع صبيا المهد في الناس ككلمت منو
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 مثلو بعده يغضب كلن قط مثلو قبلو يغضب لم غضبا اليـو غضب قد ربي إف عيسى
 محمدا فيأتوف محمد إلى اذىبوا غيرم إلى اذىبوا نفسي نفسي نفسي ذنبا يذكر كلم

 ذنبك من تقدـ ما لك اهلل غفر كقد األنبياء كخاتم اهلل رسوؿ أنت يامحمد فيقولوف
 فأقع العرش تحت فآتي فأنطلق فيو نحن ما إلى ترل أال ربك إلى لنا اشفع تأخر كما

 يفتحو لم شيئا عليو الثناء كحسن محامده من علي اهلل يفتح ثم كجل عز لربي ساجدا
 رأسي فأرفع تشفع كاشفع تعطو سل رأسك ارفع محمد يا يقاؿ ثم قبلي أحد على

 ال من أمتك من أدخل محمد يا فيقاؿ رب يا أمتي رب يا أمتي رب يا أمتي فأقوؿ
 ذلك سول فيما الناس شركاء كىم الجنة أبواب من األيمن الباب من عليهم حساب

 كما الجنة مصاريع من المصراعين بين ما إف بيده نفسي كالذم قاؿ ثم األبواب من
 . ُ(كبصرل مكة بين كما أك كحمير مكة بين
 :سلم الوصوؿ منظومتو شرح في اهلل رحمو الحكمي حافظ الشيخ قاؿ

 اٍلمىٍوًقفً  أىٍىلً  بػىٍينى  اٍلقىضىاءً  فىٍصلً  *ًفي الرٍَّحمىنً  ًإلىى أىكَّالن  يىٍشفىعي 
اةً  اٍلعىٍزـً  أيكًلي كيلّْ  * إلىى النَّاسي  يىٍطليبػىهىا أىفٍ  بػىٍعدً  ًمنٍ   اٍلفيضىبلى  اٍلهيدى

 كىي الشفاعات، أعظم كىي كسلم، عليو اهلل صلى محمد لنبينا األكلى الشفاعة ىذه
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ كأمرنا إياه ككعده لو كجل عز اهلل ذكر الذم المحمود المقاـ
 رحمو البخارم كقاؿ. أذاف كل بعد كسلم عليو اهلل صلى لو إياه اهلل نسأؿ أف كسلم

عىثىكى  أىفٍ  عىسىى تعالى قولو باب: تعالى اهلل [ ٕٗ: اإلسراء] مىٍحميودان  مىقىامان  رىبُّكى  يػىبػٍ
ثنا أبَّاف بن إسماعيل حدثنا  عمر ابن سمعت قاؿ علي بن آدـ عن األحوص أبو حدَّ
 يا: يقولوف نبيها تتبع أمة كل جثان  القيامة يـو يصيركف الناس إفَّ ) يقوؿ عنهما اهلل رضي
 اهلل يبعثو يوـه  فذلك كسلم، عليو اهلل صلى النبيٌ  إلى الشفاعةي  تنتهي حتى اشفع، فبلف

 . ِ(المحمود المقاـ

                                                           

 . (ِِٖٕ) كمسلم(، ُِْٕأخرجو البخارم ) ُ
 (.ُْٖٕ) البخارمأخرجو  ِ
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 من الفراغ بعد ليدخلوىا الجنة ألىل صلى اهلل عليو كسلم شفاعتو الشفاعة الثانية:
 رضي كحذيفة ىريرة أبي عن( ُٓٗ) برقم مسلم ركاه ما النوع ىذا كدليل حسابهم،

 الناس كتعالى تبارؾ اهلل يجمع)  كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاال عنهما اهلل
 الجنة لنا استفتح أبانا يا فيقولوف آدـ فيأتوف الجنة لهم تزلف حتى المؤمنوف فيقـو

 إلى اذىبوا ذلك بصاحب لست آدـ أبيكم خطيئة إال الجنة من أخرجكم كىل فيقوؿ
 من خليبل كنت إنما ذلك بصاحب لست إبراىيم فيقوؿ قاؿ اهلل خليل إبراىيم ابني
 فيأتوف تكليما اهلل كلمو الذم كسلم عليو اهلل صلى موسى إلى اعمدكا كراء كراء

 اهلل كلمة عيسى إلى اذىبوا ذلك بصاحب لست فيقوؿ كسلم عليو اهلل صلى موسى
 صلى محمدا فيأتوف ذلك بصاحب لست كسلم عليو اهلل صلى عيسى فيقوؿ كركحو

 يمينا الصراط جنبتي فتقوماف كالرحم األمانة كترسل لو فيؤذف فيقـو كسلم عليو اهلل
 ألم قاؿ ? البرؽ كمر شيء أم كأمي أنت بأبي قلت قاؿ كالبرؽ أكلكم فيمر كشماال

 كشد الطير كمر ثم الريح كمر ثم عين? طرفة في كيرجع يمر كيف البرؽ إلى تركا
 تعجز حتى سلم سلم رب يقوؿ الصراط على قائم كنبيكم أعمالهم بهم تجرم الرجاؿ
 الصراط حافتي كفي قاؿ زحفا إال السير يستطيع فبل الرجل يجيء حتى العباد أعماؿ

 كالذم النار في كمكدكس ناج فمخدكش بو أمرت من بأخذ مأمورة معلقة كبلليب
 (.خريفا لسبعوف جهنم قعر إف بيده ىريرة أبي نفس
 :(ََُٔسلم الوصوؿ ) منظومتو شرح في اهلل رحمو الحكمي حافظ الشيخ قاؿ

 اٍلفىبلحً  أليكًلي النًَّعيمً  دىارً *  اٍسًتٍفتىاحً  ًفي يىٍشفىعي  كىثىانًينا
ا اتىافً  ىىذى  .نيٍكرىافً  ًببلى  ًبوً  خيصَّتىا قىدٍ  * الشَّفىاعىتىافً  كىىى
 من أيضان  أنها األحاديث في جاء كقد الجنة، باب استفتاح في الثانية الشفاعة ىذه

ثنا: تعالى اهلل رحمو مسلم كقاؿ المحمود، المقاـ  بني  كإسحاؽي  سعيدو  بني  قتيبة حدَّ
ثنا قتيبةي  قاؿ. إبراىيم  قاؿ: قاؿ مالك بن أىنس عن فلفل بن المختار عن جرير حدَّ
 األنبياء أكثر كأىنا الجنة، في يشفع الناس أىكَّؿ أىنا) كسلم عليو اهلل صلى اهللً  رسوؿي 
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ثنا، (تبعان  ثنا العبلء بن محمد كريب أبو كحدَّ  عن سفياف عن ىشاـ بني  معاكيةي  حدَّ
 أىنا) كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ مالك بن أنس عن فلفل بن المختار

ثنا، (الجنة باب يقرع من أىكَّؿ كأىنا القيامة، يـو تبعان  األنبياء أكثر  أبي بن بكر أبو كحدَّ
 مالكو  بني  أنسي  قاؿ: قاؿ فلفل بن المختار عن زائدة عن علي بن حسين حدثنا شيبة
 ما األنبياء من نبي يصىدَّؽ لم الجنة، في شفيع أىكَّؿ أىنا) كسلم عليو اهلل صلى النَّبيٌ  قاؿ

 (.كاحد رجله  إالٌ  أمتو من يصدقو ما نبٌيان  األنبياء من كًإفَّ  صيدّْقت،
ثنا قاال حرب بن كزىير الناقد عمرك كحدَّثني ثنا القاسم بن ىاشم حدَّ  بن سليماف حدَّ
 آتي) كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ مالك بن أنس عن ثابت عن المغيرة

? مىنٍ  الخازف، فيقوؿ فأستفتح، القيامةً  يوـى  الجنة باب  بك فيقوؿ محمد، فأقوؿ أىٍنتى
 ....(قبلك ألىحىدو  أفتح ال أمرت
ثنا: تعالى اهلل رحمو البخارم كقاؿ ثنا بكير بني  يحيى حدَّ  بن اهلل عبيد عن الليثي  حدَّ
 رضي عمر بن اهلل عبد سمعت قاؿ عمر بن اهلل عبد بن حمزة سمعتي : قاؿ جعفر أبي
 حتى الناس يسأؿ الرجل يزاؿ ما) كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عنهما اهلل

 حتى القيامة يوـى  تدنو الشمس إفَّ : )كقاؿ( لحم ميٍزعةي  كجهو في ليس القيامةً  يوـى  يأتي
 صلى بمحمد ثم بموسى ثم بآدـ استغاثوا كذلك ىم فبينما. األيذف نصف العرؽ يبلغ
 فيشفع) جعفر أبي ابن حدثني قاؿ الليث حدثني اهلل عبد كزاد( كسلم عليو اهلل

 محمودان  مقامان  اهلل يبعثو فيومئذو  الباب بحلقة يأخذ حتى فيمشي الخلق، بين ليقضي
 في األكلى: الشفاعتين ذكر بين الجمع الحديث ىذا ففي (كلُّهم الجمع أىل يحمده

 المحمود المقاـ كلو ذلك كسمى الجنة، باب استفتاح في كالثانية القضاء، فصل
 قد) المحمود المقاـ ىما اللتاف المذكورتاف( الشفاعتاف كىاتاف) ذكر ما أم( ىذا)

 كسلم عليو اهلل صلى محمد بنبينا أم( بو) خاصتين تعالى اهلل جعلهما أم( خصتا
 المعتزلة ينكرىما كلم بل كالجماعة، السنة أىل بين( نكراف ببل) غيره ألحد كليستا
 .النار من الموحدين عصاة إخراج في الثالثة الشفاعة أنكركا الذين
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 طالب، أبي عمو عن العذاب لتخفيفصلى اهلل عليو كسلم  شفاعتو الشفاعة الثالثة:
 حيث عنو، كالدفاع حمايتو من بو يقـو كاف لما غيره دكف طالب أبي في خاصة كىي

صلى  الرسوؿ بشفاعة عنو العذاب تخفيف في صحيحة أحاديث كردت كقد لو، يشفع
 .النار من إخراج شفاعة ال تخفيف شفاعة ؛اهلل عليو كسلم

 ما) كسلم عليو اهلل صلى للنبي قاؿ أنو عنو اهلل رضي العباس عن ذلك جاء كما
 كلوال نار من ضحضاح في ىو قاؿ لك، كيغضب يحوطك كاف فإنو عمك عن أغنيت

 أنو عنو اهلل رضي الخدرم سعيد أبي كعن، ُ(النار من األسفل الدرؾ في لكاف أنا
 يـو شفاعتي تنفعو لعلو: )فقاؿ عمو عنده كذكر كسلم عليو اهلل صلى النبي سمع

 في أنو كمع ،ِ(دماغو منو يغلي كعبيو يبلغ النار من ضحضاح في فيجعل القيامة
 عذابا، النار أىل أىوف الواقع في لكنو دماغو؛ منو يغلي كعبيو يبلغ النار من ضحضاح

: قاؿ صلى اهلل عليو كسلم اهلل رسوؿ أف عنهما اهلل رضي عباس ابن حديث في كما
 .ّ(دماغو منهما يغلي بنعلين منتعل كىو طالب أبو عذابا النار أىل أىوف)

 يـو عذابا النار أىل أخف ىو طالب أبو (:ْٖٖ/ُقاؿ علماء اللجنة الدائمة )
 عنو اهلل يخفف كإنما ذلك، في لو كسلم عليو اهلل صلى النبي شفاعة بسبب القيامة،

 فهو كافرا مات من ككلم.... كسل عليو اهلل صلى النبي بشفاعة العذاب من فيو ىو ما
 لعمـو غيرىم؛ من أـ كسلم عليو اهلل صلى النبي أقارب من كاف سواء النار، في مخلد
اًلًدينى  النَّارً  أىٍصحىابي  أيكلىًئكى  بًآيىاتًنىا كىكىذَّبيوا كىفىريكا كىالًَّذينى : } تعالى قولو  كىبًٍئسى  ًفيهىا خى

 .اآليات من معناىا في جاء كما{  اٍلمىًصيري 
 صلى اهلل عليو كسلم. أمتو من الكبائر ألىل الشفاعة الشفاعة الرابعة:

                                                           

 عنو، اهلل رضي العباس حديث من( َِٗ) برقم كمسلم ،(ّّٖٖ) برقم البخارم أخرجو ُ
 النهاية في كما للنار فاستعارة الكعبين، يبلغ كال االرض كجو على الماء من مارؽ: كالضحضاح

 (.ضحضح) مادة
 (.َُِ) برقم كمسلم ،( ّٖٖٓ) برقم البخارم أخرجو ِ

  (.ُِِ) برقم مسلم أخرجو ّ
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 سلم منظومتو من البيتين ىذين شرح في اهلل رحمو الحكمي حافظ الشيخ قاؿ
 :(َُِٔص) الوصوؿ

ـً  ًفي يىٍشفىعي  كىثىالًثان   اإًلٍسبلىـً  اٍلهيدىل ًدينً  عىلىى مىاتيوا * أىقٍػوىا
هيمٍ  ثٍػرىةي  كىأىٍكبػىقىتػٍ ـً  كى ا النَّارى  فىأيٍدًخليوا*  اآلثىا ـً  ًبذى  اإًلٍجرىا

هىا يىٍخريجيوا أىفٍ   .اإًلٍحسىافً  ًذم اٍلعىٍرشً  رىبّْ  ًبفىٍضلً  * اٍلًجنىافً  ًإلىى ًمنػٍ
 اهلل رضواف الصحابة بها آمن كما كالجماعة السنة أىل بها يؤمن حقه  الشفاعة فهذه
 كرضوا عنهم اهلل رضي بإحساف لهم التابعوف بذلك اإليماف على كدرج عليهم تعالى
 المعتزلة التابعين عصر في كأنكرىا الخوارج، الصحابة عصر آخر في كأنكرىا عنو،

 اهلل إال إلو ال أف يشهدكف الذين الموحدين عصاة من النار دخل من بخلود كقالوا
 كيقيموف كسلم عليو اهلل صلى كرسولو عبده محمدان  أف كيشهدكف لو شريك ال كحده

 الجنة اهلل كيسألوف الحراـ البيت كيحجوف رمضاف كيصوموف الزكاة كيؤتوف الصبلة
 معصية على مصٌرين ماتوا أنهم غير كدعاء، صبلة كلٌ  في النار من بو كيستعيذكف

 بتخليدىم فقضوا الشديد الوعيد فيو جاء بما مؤمنين معتقدين بتحريمها عالمين عملية
 الًَّذينى  نىٍجعىلي  أىـٍ ) كجل عز اهلل قوؿ فجحدكا كقاركف، كىاماف فرعوف مع جهنم في

اٍلميٍفًسًدينى  الصَّاًلحىاتً  كىعىًمليوا آمىنيوا اٍلفيجَّارً  اٍلميتًَّقينى  نىٍجعىلي  أىـٍ  األىٍرضً  ًفي كى : ص] (كى
الًَّذينى  نىٍجعىلىهيمٍ  أىفٍ  السَّيّْئىاتً  اٍجتػىرىحيوا الًَّذينى  حىًسبى  أىـٍ ) كجل عز كقولو[ ِٖ  آمىنيوا كى

اتػيهيمٍ  مىٍحيىاىيمٍ  سىوىاءن  الصَّاًلحىاتً  كىعىًمليوا  كقولو[ ُِ: الجاثية] (يىٍحكيميوفى  مىا سىاءى  كىمىمى
اٍلميٍجرًًمينى  اٍلميٍسًلًمينى  أىفػىنىٍجعىلي ) تعالى [ ّٔ - ّٓ: القلم] (تىٍحكيميوفى  كىٍيفى  لىكيمٍ  مىا. كى

 .الواردة األحاديث كسائر اآليات من كغيرىا
ثنا منهاؿ بني  حجَّاجي  كقاؿ: تعالى اهلل رحمو البخارم كقاؿ ـي  حدَّ ثنا يحيى بني  ىما  حدَّ
 المؤمنوف ييحبس: )قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي أفَّ  عنو اهلل رضي أنسو  عن قتادةي 

 فيأتوف مكاننا من فيريحنا ربنا إلى استشفعنا لو: فيقولوف بذلك يهموا حتى القيامةً  يوـى 
 مبلئكتو لك كأسجد جنتو كأسكنك بيده اهلل خلقك الناس أبو أنت: فيقولوف آدـ
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: فيقوؿ قاؿ ىذا، مكاننا من يريحنا حتى ربك عند لنا لتشفع شيءو  كل أسماء كعٌلمك
 كلكن عنها، نهي كقد الشجرة من أكلو أصاب التي خطيئتو كيذكر قاؿ. ىناكم لست
 ىناكم لست: فيقوؿ نوحان  فيأتوف األرض أىل إلى تعالى اهلل بعثو نبي أكَّؿ نوحان  ائتوا

 قاؿ. الرحمن خليل إبراىيم ائتوا كلكن علم، بغير ربَّو سؤالو أصاب التي خطيئتو كيذكر
 ائتوا كلكن كذبهنَّ، كلمات ثبلث كيذكر ىناكم، لست إني: فيقوؿ إبراىيم فيأتوف
 لست إنّْي: فيقوؿ موسى فيأتوف قاؿ. نجيان  كقرَّبو ككلَّمو التوراة اهلل آتاه عبدان  موسى

 كرسولو اهلل عبد عيسى ائتوا كلكن النفس، قتلو أصاب التي خطيئتو كيذكر ىناكم،
 محمدان  ائتوا كلكن ىناكم، لستي : فيقوؿ عيسى فيأتوف: قاؿ ككلمتو، تعالى اهلل كركح
 فأستأذف فيأتوني تأخر، كما ذنبو من تقدـ ما لو اهلل غفر عبدان  كسلم عليو اهلل صلى
 أف تعالى اهلل شاء ما فيدعني ساجدان، كقعت رأيتو فإذا لي، فيؤذف داره في ربي على

 رأسي فأرفع: قاؿ. تيعط كسل تيشٌفع كاشفع يسمع كقل محمد ارفع: فيقوؿ يدعني
 فأدخلهم فأخرج حٌدان  لي فيحدُّ  أشفع ثم ييعلمنيو، كتحميدو  بثناءو  ربّْي على فأثني
 ثم الجنة، كأدخلهم النار من فأخرًجهم فأخرج) يقوؿ سمعتو كقد: قتادة قاؿ(. الجنة
 فيدعني ساجدان  لو كقعت رأيتو فإذا عليو، لي فيؤذف داره في ربّْي على فأستأذف أعود

. تػيٍعطى  كسلٍ  تشفع كاشفع يسمع كقل محمد ارفعٍ : يقوؿ ثم يدعني، أف اهلل شاء ما
 حٌدان  لي فيحد أشفع ثم: قاؿ يعلمنيو، كتحميدو  بثناءو  ربّْي على فأثني رأسي فأرفع: قاؿ

 النار من فأخرجهم فأخرج) يقوؿ كسمعتو: قتادة قاؿ( الجنة فأدخلهم فأخرج
 رأيتو فإذا عليو، لي فيؤذف داره في ربّْي على فأستأذف الثالثة أعود ثم الجنة كأدخلهم

 كاشفع يسمع كقل محمد ارفعٍ : يقوؿ ثم يدعني، أف اهلل شاء ما فيدعني ساجدان  كقعت
 ثم: قاؿ يعلمنيو، كتحميدو  بثناءو  ربّْي على فأثني رأسي فأرفع: قاؿ. تػيٍعطى  كسلٍ  تشفع
 فأخرج) يقوؿ سمعتو كقد: قتادة قاؿ( الجنة فأدخلهم فأخرج حٌدان  لي فيحد أشفع

 أم(( القرآف حبسو من إال النار في يبقى ما حتى الجنة كأدخلهم النار من فأخرجهم
عىثىكى  أىفٍ  عىسىى اآلية ىذه تبل ثم قاؿ؛. الخلود عليو كجب  مىٍحميودان  مىقىامان  رىبُّكى  يػىبػٍ
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هي  الذم المحمود المقاـ كىذا: قاؿ[ ٕٗ: اإلسراء]  عليو اهلل صلى نبيكم كيًعدى
 .ُ(كسلم
ثنا: أيضان  كقاؿ ثنا مسدد حدَّ  قاؿ: قاؿ عنو اهلل رضي أنس عن قتادة عن عوانة أبو حدَّ

 استشفعنا لو: فيقولوف القيامة يوـى  الناس اهلل يجمع) كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿي 
 ما حتى - الرابعة أك الثالثة في كقاؿ مختصران  كذكره - مكاننا من يريحنا حتى ربّْنا إلى
 عليو كجب أم: ىذا عند يقوؿ قتادة ككاف( القرآف حبسو من إالٌ  النار في بقي

 .ِالخلود
ثنا: تعالى اهلل رحمو كقاؿ بنحوه، طرؽ من مسلم كركاه ثنا العتكيُّ  الربيع أبو حدَّ  حدَّ
ثنا زيد بن حماد ثنا. ح. العنزمُّ  ىبلؿو  بني  معبدي  حدَّ  لو، كاللفظ - منصور بن سعيد كحدَّ
ثنا ثنا زيد بن حماد حدَّ  مالك، بن أنسو  إلى انطلقنا: قاؿ العنزم ىبلؿ بن معبدي  حدَّ

، كتشفعنا  عليو فدخلنا ثابته  لنا فاستأذف الضحى، يصلي كىو إليو فانتهينا بثابتو
 يسألونك البصرة أىل من إخوانك إفَّ  حمزة أبا يا: فقاؿ سريره على معو ثابت كأجلس

ثنا: قاؿ. الشفاعة حديث تحدثهم أف  كاف إذا: )قاؿ كسلم عليو اهلل صلى محمده  حدَّ
 فيقوؿ لذيرّْيتك اشفع: لو فيقولوف آدـ فيأتوف بعض، إلى بعضهم الناس ماج القيامة يـو

: فيقوؿ إبراىيم فيأتوف اهلل، خليلي  فإنَّو السبلـ عليو بإبراىيم عليكم كلكن لها لست
: فيقوؿ موسى فيؤتى اهلل، كليم فإنَّو السبلـ عليو بموسى عليكم كلكن لها لست
 عيسى فيؤتى ككلمتو، اهلل ركح فإنَّو السبلـ عليو بعيسى عليكم كلكن لها لست
 لها أنا: فأقوؿ فأكتى كسلم عليو اهلل صلى بمحمد عليكم كلكن لها، لست: فيقوؿ

 عليو أقدر ال بمحامد فأحمده يديو بين فأقـو لي، فيؤذف ربّْي على فأستأذف فأنطلق
 لك يسمع كقل رأسك ارفع محمد يا: لي فيقاؿ ساجدان  لو أىخرُّ  ثم اهلل، ييلهمنيو اآلف،
 قلبو في كاف فمن انطلق: فيقاؿ أيمَّتي، أيمًَّتي ربّْ : فأقوؿ. تشفع كاشفع تعطو كسل

                                                           

 (.َْْٕ) البخارمأخرجو  ُ

 (.ٓٔٓٔ) البخارمأخرجو  ِ
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 ربي إلى أرجع ثم فأفعل، فأنطلق منها، فأٍخرجو إيماف من شعيرة أك بػيرَّةو  من حبةو  مثقاؿ
 كقل رأسك ارفع محمَّدي  يا لي فيقاؿ لو، ساجدان  لو أىًخرُّ  ثم المحامد، بتلك فأحمده

 كاف فمن انطلق لي فيقاؿ أيمَّتي، أيمَّتي فأقوؿ، تشفع، كاشفع تعطو كسل لك يسمع
 إلى أعود ثم فأفعل، فأنطلق منها، فأخرجو إيماف من خردؿ من حٌبةو  مثقاؿي  قلبو في
 ارفع محمَّدي  يا لي فيقاؿ ساجدان، لو أىًخرُّ  ثم المحامد، تلك فأحمده كجل عز ربي

 انطلق لي فيقاؿ أيمَّتي، رب يا فأقوؿ تشفع، كاشفع تعطو كسل لك يسمع كقل رأسك
 النار، من فأخرجو إيماف من خردؿ من حبةو  مثقاؿ من أدنى أدنى قلبو في كاف فمن

 بظهر كٌنا فلما عنده، من فخرجنا بو، أنبأنا الذم أنس حديث ىذا( فأفعل فأنطلق
 قاؿ. خليفة أبي دار في مستخفو  كىو عليو فسلَّمنا الحسن إلى ملنا لو قلنا: الجبَّاف
 نسمع فلم حمزة أبي أخيك عند من جئنا سعيد أبا يا: فقلنا عليو فسلَّمنا عليو فدخلنا

ثناه حديث مثل ثناه. ىيو: قاؿ. الشفاعة في حدَّ  ما قلنا. ىيو فقاؿ. الحديث فحدَّ
ثنا قد: قاؿ. زادنا  أدرم ما شيئان  ترؾ كلقد جميعه، يومئذو  كىو سنةو  عشرين منذ بو حدَّ

ثكم أف كره أك الشيخ أىنىًسيى  ثنا: لو قلنا فتتكلوا، يحدّْ  خيًلقى : كقاؿ فضحك. حدَّ
 ربّْي إلى أرجع ثم) أحدثكموه أف أريدي  كأنا إال ىذا لكيم ذكرت ما عىجىل، من اإلنساف

 لك يسمع كقل رأسك ارفع محمَّدي  يا لي فيقاؿ المحامد، بتلك فأحمده الرابعة في
 ليس: قاؿ. اهلل إال إلو ال قاؿ فيمن لي ائذف رب يا فأقوؿ تشفع، كاشفع تعطو كسل
 كجبريائي كعظمتي ككبريائي كًعزًَّتي كلكن - إليك ذاؾ ليس قاؿ أك - لك ذاؾ

ثنا أنَّو الحسن على فأشهد: قاؿ( اهلل إال إلو ال قاؿ من أليخرجىنَّ   أنس سمع أنَّو بو حدَّ
 .ُجميع يومئذو  كىو سنة عشرين قبل: قاؿ أراه عنو اهلل رضي مالك بن

ثنا الضَّرير منهاؿ بني  محمد حدثنا: أيضان  كقاؿ ثنا زيريع بن يزيد حدَّ  أبي بن سعيدي  حدَّ
ـه  عركبة  اهللً  رسوؿي  قاؿ: قاؿ مالك بن أنس عن قتادة عن الدٍَّستػىوىائي صاحب كىشا
 حدثنا قاال المثنى بن كمحمد الًمٍسمىعيُّ  غٌساف أبو كحدَّثني. ح. كسلم عليو اهلل صلى

                                                           

 (.ِّٔ( )ُّٗ) مسلمأخرجو  ُ
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ثني قاؿ ىشاـ ابن كىو معاذ ثنا قتادة عن أبي حدَّ  صلى النبي أفَّ  مالكو  بني  أنس حدَّ
 ما الخير من قلبو في ككاف اهلل إال إلو ال قاؿ من النار من يخرج) قاؿ كسلم عليو اهلل
 يزف ما الخير من قلبو في ككاف اهلل إال إلو ال قاؿ من النار من يخرج ثم شعيرةن، يزف
 زاد( ذىرَّة يزف ما الخير من قلبو في ككاف اهلل إال إلو ال قاؿ من النار من يخرج ثم برة،
ثنا شعبة فقاؿ بالحديث فحدَّثتو شعبة فلقيتي : يزيدي  قاؿ. ركايتو في منهاؿ ابن  بو حدَّ

 جعل شعبة أفَّ  إال بالحديث، كسلم عليو اهلل صلى النبي عن مالك بن أنس عن قتادةي 
 .ُبسطاـ أبو فيها صحَّف: يزيد قاؿ ذيرىة، الذرة مكاف
ثنا: تعالى اهلل رحمو كقاؿ ثنا الشاعر بن حجاج حدَّ ثنا دكين بني  الفضل حدَّ  أبو حدَّ

 من رأمه  شغفني قد كنت قاؿ الفقير يزيد حدَّثني قاؿ أيوب أبي بن محمد يعني عاصم
 قاؿ الناس، على نخرج ثم نىحيٌج، أف نريد عددو  ذكم عصابةو  في فخرجنا الخوارج رأم

، يحدّْث عنهما اهلل رضي اهلل عبد بن جابري  فإذا المدينة، على فمررنا  إلى جالسه  القـو
 فقلت قاؿ الجهنَّميين ذكر قد ىو فإذا قاؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن سارية

 يقوؿ تعالى كاهلل تحدّْثوف الذم ىذا ما كسلم عليو اهلل صلى اهللً  رسوؿً  صاحب يا: لو
 يىٍخريجيوا أىفٍ  أىرىاديكا ككيلَّمىا[ ُِٗ: عمراف آؿ] أىٍخزىيٍػتىوي  فػىقىدٍ  النَّارى  تيٍدًخلً  مىنٍ  ًإنَّكى  رىبػَّنىا

هىا ا أيًعيديكا غىم   ًمنٍ  ًمنػٍ  أتقرأي : فقاؿ قاؿ تقولوف? الذم ىذا فما[ ِِ: الحج] ًفيهى
ـً  سمعت فهل قاؿ. نعم قلت القرآف?  الذم يعني كسلم عليو اهلل صلى محمدو  بمقا

 الذم المحمودي  كسلم عليو اهلل صلى محمدو  مقاـ فإنَّو قاؿ. نعم: قلت فيو? اهلل يبعثو
 أف كأخاؼ قاؿ عليو، الناس كمرَّ  الصراط كضع نعت ثم قاؿ. يخرج من بو اهلل يخرج

 يكونوا أف بعد النار من يخرجوف قومان  أفَّ  زعم قد أىنَّو غير قاؿ ذاؾ، أحفظ أكوف ال
 الجنة أنهار من نهران  فيدخلوف: قاؿ السَّماسم، عيداف كأنَّهم فيخرجوف يعني قاؿ. فيها

 يكذب الشيخ أتركف كيحكم: قلنا فرجعنا القراطيس، كأنهم فيخرجوف فيو فيغتسلوف

                                                           

 .مطوالن ( َُْٕ) كالبخارم(، ِّٓ( )ُّٗ) مسلم أخرجو ُ
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 أك كاحدو، رجلو  غير مٌنا خرج ما كاهلل فبل فرجعنا كسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿً  على
 .ُنعيم أبو قاؿ كما

ثنا شيبة أبي بن بكر أبو حدثنا: تعالى اهلل رحمو كقاؿ  عمرك، عن عيينة بن سفيافي  حدَّ
 إفَّ ) يقوؿ بأيذنو كسلم عليو اهلل صلى النَّبيٌ  من سمعو: يقوؿ عنو اهلل رضي جابران  سمع

: قاؿ زيد بن حمَّاد عن لو ركاية كفي، ِ(الجنة فيدخلهم النار من ناسان  يخرج اهلل
 رسوؿً  عن يحدّْث عنهما اهلل رضي اهلل عبد بن جابر أسمعت) دينار بن لعمرك قلت

 كركاه (نعم قاؿ بالشفاعة? النار من قومان  ييخرج اهلل أفَّ  كسلم عليو اهلل صلى اهلل
 .ّالبخارم

 كأنَّهم بالشفاعة النار من قوـه  يخرج: )قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي أفَّ  لو ركاية كفي
 .ْفمو سقط قد ككاف الضَّغابيس قاؿ الثعارير ما قلت( الثَّعارير

ثنا كقاؿ ثنا قتادة عن ىمَّاـ حدثنا خالدو  بن ىدبة: حدَّ  النبي عن مالك بن أنسي  حدَّ
 فيدخلوف. سفعه  منها مسَّهم ما بعد النار من قوـه  يخرج) قاؿ كسلم عليو اهلل صلى

 .ٓ(الجهنميين الجنة أىل فيسمّْيهم الجنة،
ثنا تعالى اهلل رحمو كقاؿ ثنا سعيد بن قتيبة حدَّ  عن عمرك عن جعفر بن إسماعيل حدَّ
 اهلل رسوؿ يا: قلت: قاؿ أنَّو عنو اهلل رضي ىريرة أبي عن المقبرم سعيد أبي بن سعيد

 عن يسألني ال أف ىريرة أبا يا ظننت لقد) فقاؿ القيامة? يوـى  بشفاعتك الناس أسعد من
 الناس أسعد الحديث، على حرصك من رأيتي  لما منك، أكَّؿ أحده  الحديث ىذا

 .ٔ(قلبو من خالصان  اهلل إال إلو ال قاؿ من القيامة يوـى  بشفاعتي
                                                           

 (.َِّ( )ُُٗ) مسلمأخرجو  ُ

 (.ُّٕ( )ُُٗ) مسلمأخرجو  ِ
 .(ٖٓٓٔ) كالبخارم(، ُّٖ( )ُّٗ) مسلم أخرجو ّ

 .(ٖٓٓٔ) البخارم أخرجو ْ

 .(ٗٓٓٔ) البخارم أخرجو ٓ

 (.نفسو أك) بزيادة عنو اهلل رضي ىريرة أبي حديث من( ٗٗ) البخارمأخرجو  ٔ
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 كحديث أنس حديث في كما أيضان  المحمود المقاـ بها فٌسر قد الثالثة الشفاعة كىذه
 نبينا أكتيها التي الشفاعات لجميع عاٌمان  المحمود المقاـ فيكوف عنهما اهلل رضي جابر

 األكليين بالشَّفاعتين فسركه المفسرين جمهور لكن كسلم، عليو اهلل صلى محمد
 ىذه كأمَّا المكرمين، اهلل عباد من غيره دكف بهما كسلم عليو اهلل صلى الختصاصو

 بو خاصة فليست كعده الذم المحمود المقاـ من كانت كإف فهي الثالثة الشفاعة
 عليو اهلل صلى ىو كلكن المخلصين اهلل عباد من كثيره  يؤتاىا بل كسلم عليو اهلل صلى
 اهلل رسوؿ فيو يشفع ما مثل في تعالى اهلل خلق من أحد يشفع كلم فيها، المقدـ كسلم
 يشفع بعده ثم مرسل، نبي كال مقرب ملك ذلك في يدانيو كال كسلم عليو اهلل صلى

 كالشهداء كالصديقين كالمرسلين كاألنبياء المقربين المبلئكة من لو تعالى اهللي  أذف من
 منهم كل األفراطي  كيشفع المتقين، المؤمنين من تعالى اهلل أكلياء كسائر كالصالحين

 أقوامان  برحمتو النار من تعالى اهلل يخرج ثم أىل، لو ىو ما قدر على تعالى اهلل يكرمو
 :ذلك في قلنا كلذا الشافعين، شفاعة بدكف
هي   كىكىًلي صىبلىحو  ًذم عىٍبدو  كىكيلُّ  * ميٍرسىلً  كيلُّ  يىٍشفىعي  كىبػىٍعدى

رىافً  ًمنى  اهللي  كىييٍخًرجي  يػٍ ًمٍيعى  * النػّْ  اإًلٍيمىافً  عىلىى مىاتى  مىنٍ  جى
يىاةً  نػىهىرً  ًفي  كىيػىٍنبيتيونىا فػىيىٍحيىوفى  فىٍحمان  * ييٍطرحيونىا اٍلحى

أىنَّمىا ٍيئىاتًوً  ًفي يػىٍنبيتي  كى ًمٍيلً  حىبُّ  * ىى  حىافىاتًوً  ًفي السٍَّيلً  حى
 عليو اهلل صلى النَّبيٌ  قوؿ الرؤية طريق في عليو المتفق ىريرة أبي حديث في تقدـ

 من برحمتو يخرج أف كأراد العباد بين القضاء فصل من تعالى اهلل فرغ إذا حتَّى) كسلم
 ممن شيئان  باهلل يشرؾ ال كاف من النار من ييخرجوا أف المبلئكة أمر النار، أىل من أراد
 السجود بأثر النار في فيعرفونهم اهلل إال إلو ال أف يشهد ممَّن يرحمو أف تعالى اهلل أراد

 السجود، أثر تأكل أف النار على اهلل حرَّـ السجود، أثر إال آدـ ابن من النار تأكل
 تنبت كما تحتو فينبتوف الحياة ماء عليهم فيصب امتحشوا قد النار من فيخرجوف
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 مقبله  رجله  كيبقى العباد بين القضاء من تعالى اهلل يفرغ ثم السيل، حميل في الحبة
 .بطولو تقدـ الحديث ُ(الجنة دخوالن  النار أىل آخر ىو النار على بوجهو
 على المركر نعت في كفيو - بطولو أيضان  عليو المتفق سعيد أبي حديث كتقدـ

 قد الحق، في مناشدة لي بأشدَّ  أنتم فما سحبان، ييسحب آخرىم يمر حتى: )الصراط
 ربَّنا: يقولوف إخوانهم في نجوا قد أنَّهم رأكا إذا للجبار يومئذو  المؤمن من لكم تبيَّن

 فمن اذىبوا: تعالى اهلل فيقوؿ معنا، كيعملوف معنا كيصوموف معنا يصلوف كانوا إخواننا
 النار على صورىم تعالى اهلل كيحـر فأخرجوه إيماف من دينار مثقاؿ قلبو في كجدتم

. عرفوا من فييخرجوف ساقيو أنصاؼ كإلى قدميو إلى النار في غار قد كبعضهم فيأتونهم
 فأخرجوه، دينار نصف مثقاؿ قلبو في كجدتم فمن اذىبوا: فيقوؿ يعودكف ثم

 من ذرة مثقاؿ قلبو في كجدتم فمن اذىبوا: فيقوؿ يعودكف ثم. عرفوا من فييخرجوف
 ًإفَّ  فاقرؤكا تصدقوني لم فإف: سعيد أبو قاؿ - عرفوا من فييخرجوف فأخرجوه، إيماف

ًإفٍ  ذىرَّةو  ًمثٍػقىاؿى  يىٍظًلمي  ال اللَّوى   النبيوف فيشفع[ َْ: النساء] ييضىاًعٍفهىا حىسىنىةن  تىكي  كى
 فيخرج النار من قبضة فيقبض شفاعتي، بقيت: الجٌبار فيقوؿ كالمؤمنوف، كالمبلئكة

 حافتيو في فينبتوف الحياة ماء لو يقاؿ الجنة بأفواه نهر في فيلقوف امتحشوا قد أقوامان 
 جانب إلى الصخرة جانب إلى رأيتموىا قد السيل حميل في الحبَّةي  تنبت كما

 أبيض، كاف الظل إلى كاف كما أخضر، كاف منها الشمس إلى كاف فما الشجرة،
 أىل فيقوؿ الجنة، فيدخلوف الخواتيم رقابهم في فيجعل اللؤلؤ، كأنهم فيخرجوف

 فيقاؿ قدَّموه، خيرو  كال عملوه عمل بغير الجنة أدخلهم الرحمن عتقاء ىؤالء: الجنة
 النار من المؤمنوف خلص إذا حتى) مسلم لفظ كفي ،ِ(معو كمثلو رأيتم ما لكم: لهم

 من الحقّْ  استقصاء في هلل مناشدة بأشد أحدو  من منكم ما بيده نفسي فوالذم
 معنا يصوموف كانوا ربَّنا: يقولوف النار، في الذين إلخوانهم القيامة يـو هلل المؤمنين

                                                           

 (.ُِٖ) كمسلم ،(ّْٕٕ) البخارمأخرجو  ُ

 .(ّْٕٗ) البخارمأخرجو  ِ
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 النار، على صورىم فتحـر عرفتم، من أخرجوا: لهم فيقاؿ كيحجوف، معنا كيصلوف
 ما ربَّنا يقولوف ثم ركبتيو، كإلى ساقيو نصف إلى النار أخذت قد كثيران  خلقان  فيخرجوف

 خيرو  من دينار مثقاؿ قلبو في كجدَّتيم فمن ارجعوا: فيقوؿ بو، أمرتنا ممَّن أحىده  فيها بقي
. بهم أمرتنا ممن أحدان  فيها نذر لم ربَّنا: يقولوف ثم. كثيران  خلقان  فييخرجوف فأخرجوه،

 فيخرجوف فأخرجوه، خيرو  من دينارو  نصف مثقاؿ قلبو في كجدتم فمن ارجعوا: يقوؿ
 فمن ارجعوا: يقوؿ ثم أحدان  أمرتنا ممن فيها نذر لم ربنا: يقولوف ثم. كثيران  خلقان 

 نذر لم ربنا: يقولوف ثم. كثيران  فييخرجوف فأخرجوه، خير من ذرةو  مثقاؿ قلبو في كجدتم
 بهذا تصدقوني لم إفٍ : يقوؿ عنو اهلل رضي الخدرم سعيد أبو ككاف خيران، فيها

ًإفٍ  ذىرَّةو  ًمثٍػقىاؿى  يىٍظًلمي  ال اللَّوى  ًإفَّ  شئتم إف فاقرؤكا الحديث  كىيػيٍؤتً  ييضىاًعٍفهىا حىسىنىةن  تىكي  كى
 لم قومان  منها فيخرج النار من قبضة فيقبض ،[َْ: النساء] عىًظيمان  أىٍجران  لىديٍنوي  ًمنٍ 

 الحياة نػىٍهر لو يقاؿ الجنة أفواه في نهر في فيلقيهم حممان، عادكا قد قط خيران  يعملوا
 إلى أك الحجر إلى تكوف تركنها أال السيل، حميل في الحبَّة تخرج كما فيخرجوف
 يكوف الظل إلى منها يكوف كما كأخيضر، أصيفر الشمس إلى منها يكوف ما الشجر،

 رقابهم في كاللؤلؤ فيخرجوف قاؿ بالبادية، ترعى كأنَّك اهلل رسوؿ يا فقالوا. أبيض
 عملوه عملو  بغير الجنة اهلل أدخلهم الذين اهللً  عتقاء ىؤالء الجنة أىل يعرفهم الخواتم

 ما أعطيتنا ربَّنا فيقولوف لكم، فهو رأيتموهي  فما الجنة ادخلوا: يقوؿ ثم. قٌدموه خيرو  كال
 شيءو  أمُّ  ربَّنا: فيقولوف. ىذا من أفضل عندم لكم: فيقوؿ. العالمين من أحدان  تعط لم

 .ُ(أبدان  بعده عليكم أسخط فبل رضام فيقوؿ ىذا? من أفضل
 الجنةً  أىل اهلل ييدخل) قاؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أفَّ  أيضان  حديثو من كفيهما
 كجدتم من انظركا: يقوؿ ثم. النارى  النارً  أىل كيدخل رحمتو في يشاء من يدخل الجنةى 

 امتحشوا قد حممان  منها فييخرجوف فأخرجوهي، إيماف من خردؿ من حبَّةو  مثقاؿ قلبو في
 ألم السيل جانب إلى الحبَّةي  تنبت كما فيو فينبتوف الحيا أك الحياة نهر في فيػيٍلقىٍوفى 

                                                           

 (.ُّٖ) مسلمأخرجو  ُ
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 في الغثاءة تنبت كما: )لمسلم ركاية كفي - ُ(ملتويةن  صفراء تخرج كيف تركىا
 .ِ(السيل جانب

 الًَّذين النار أىل أمَّا) كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عنو اهلل رضي عنو كلو
 أك - بذنوبهم النار أصابتهم ناسه  كلكن يحيوف، كال فيها يموتوف ال فإنَّهم أىلها ىم
 ضبائر بهم فجيء بالشفاعة أيًذفى  فحمان  كانوا إذا حتى إماتة فأماتهم - بخطاياىم قاؿ

 نبات فينبتوف عليهم، أفيضوا الجنة أىل يا قيل ثم الجنة، أنهار على فبيثُّوا ضبائر
 عليو اهلل صلى اهللً  رسوؿى  كأفَّ : القـو من رجله  فقاؿ. السيل حميل في تكوف الحبة
 .ّ(بالبادية كاف قد كسلم

 كسلم عليو اهلل صلى اهللً  رسوؿى  سمعتي : يقوؿ عنو اهلل رضي أمامة أبي عن كللترمذم
ًني: )يقوؿ . عذاب كال عليهم حساب ال ألفان  سبعين أيمَّتي من الجنة يدخل أف ربّْي كعىدى

 . ْ(ربّْي حثيات من حثياتو  كثبلث ألفان  سبعوف ألفو  كلُّ  مع

                                                           

 (.ُْٖ) كمسلم( ، َٔٓٔ) البخارمأخرجو  ُ

 (.َّٓ( )ُْٖ) مسلم أخرجو ِ

 (.ُٖٓ) مسلم أخرجو ّ

 ، ِٔٔ/ْ) كالترمذل ،(ُْٕ/ُُ) شيبة أبي ابنك  ،(ِِّٕٓ رقم ، ِٖٔ/ٓ) أحمد أخرجو ْ
 ،(ٖٗٓ) السنة في عاصم أبي ، كابن(ِْٖٔ رقم ، ُّّْ/ِ) ماجو ابنك  ،(ِّْٕ رقم

 فى كالدارقطنى ،(ِْٕٔ رقم ، َِّ/ُٔ) حباف كابن ،(َِٕٓ رقم ، َُُ/ٖ) كالطبرانى
 األسماء في كالبيهقي ،(َٔ رقم ، ِٓٔ/ُ) كالمحاملى، (َٓ رقم ، ّٕ/ُ) الصفات

كالحديث ضعفو ابن عدم في  (ُُّٕ رقم ، ِّٖ/ْ) كالديلمى(، ِّٗ ص) كالصفات
ىية، (، كابن الجوزم في العلل المتنآِٖٕ/ٓ(، كابن القيسراني في الذخيرة )ّّٓ/ْالكامل )

(، كقاؿ عنو الترمذم: حسن غريب، كصححو ابن ّٔٓككذا الذىبي في تلخيص العلل المتناىية )
(: ِٖ/ ِ) هتفسير  في كثير ابن كقاؿ، قوم إسناده(: َْٔ/ ُٔ) سيرال في الذىبي كقاؿحباف، 
، كحسنو العبلمة الوادعي في  (ُْٓ/ ْ) الصحيحة في األلباني العبلمة كصححو، جيد إسناده
 كىذا صحيح، (:ّٗٔ/ّٔ(، كقاؿ األرنؤكط كمن معو في تحقيق المسند )َُّالشفاعة )كتاب 
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 رسوؿ سمعتي : منهم رجله  فقاؿ بإيليا رىطو  مع كنت: قاؿ شقيق بن اهلل عبد عن كلو
 بني من أكثر أيمَّتي من رجل بشفاعةً  الجنة يدخل ) يقوؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل

 ابن ىذا قالوا ىذا? مىنٍ : قلت قاـ فلما سوام: قاؿ سواؾ? اهلل رسوؿ يا: قيل. تميم
 .ُ(-أك الجذعاء– الجدعاء أبي

: قاؿ كسلم عليو اهلل صلى اهللً  رسوؿ أفَّ  عنو اهلل رضي سعيد أبي عن أيضان  كللترمذم
 يشفع من كمنهم للقبيلة، يشفع من منهم الناس، من للفئاـ يشفع من أيمَّتي ًمنٍ  إفَّ )

 .ِ(الجنة يدخلوا حتى. للرجل يشفع من كمنهم للعصبة،

                                                                                                                                                  

 عن ركايتو في الحديث حسن صدكؽ الحمصي العنسي عياش بن إسماعيل حسن، إسناد
 .الصحيح رجاؿ ثقات رجالو كباقي منها، كىذا الشاميين،

 كالدارمى ،(ُِّْٓ رقم ،ّٔٔ/ ٓ) كأحمد ،(ُِّٖ رقم ،ُُٖ ص) الطيالسى أخرجو ُ
 رقم ،ِٔٔ/ ْ) الترمذل ،(ِٔ/ ٓ) الكبير التاريخ في كالبخارم ،(َِٖٖ رقم ،ِّْ/ ِ)

 كابن ،(ٖٔٔٔ رقم ،َِٖ/ ُِ) يعلى كأبو ،(ُّْٔ رقم ،ُّْْ/ ِ) ماجو كابن ،(ِّْٖ
 رقم ،ُِْ/ ُ) كالحاكم ،(ّٕٕٔ رقم ،ّٕٔ/ ُٔ) حباف كابن ،(ُّّ) التوحيد في خزيمة
 الغابة أسد في األثير كابن ،(ّْٗ/ ٗ) عساكر كابن ،(ُُِ رقم ،َُْ/ ٗ) كالضياء ،(ِّٔ

: الترمذم عنو قاؿ كالحديث( َّٔ - ّٗٓ/ ُْ) الكماؿ تهذيب في كالمزم ،(ُٔٗ/ ّ)
 كما الشيخاف بو الدارقطني اإلماـ كألـزكصححو ابن خزيمة، كابن حباف،  غريب، صحيح حسن

كصححو العبلمة األلباني في  الذىبي، كأقره الحاكم كصححو ،(َُٓ) كالتتبع اإللزامات في
 في كقاؿ مسلم، شرط على(: ُٗٗ) الشفاعة كتاب في مقبل الشيخ كقاؿصحيح ابن ماجة، 

 في مشهور الشيخ كقاؿ الشيخين، شرط على(: َُٓ) كالتتبع اإللزامات كتاب على تعليقو
 كمن األرنؤكط كقاؿ مسلم، شرط على صحيح إسناده(: ِّْ/ ِ) الموافقات كتاب على تعليقو

 صحابيو أف إال الصحيح رجاؿ ثقات رجالو صحيح إسناده(: ُٖٖ/ ِٓ) المسند تحقيق في معو
 .ماجو كابن الترمذم سول لو يخرج لم

، (َُّّٕ رقم ، ُّّ/ٔ) شيبة أبى ابنك  ،(ُُِّٔ رقم ، ّٔ/ّ) أحمد أخرجو ِ
، كابن خزيمة في (َُُّ رقم ، ِِٗ/ِ) يعلى كأبو، (َِْْ رقم ، ِٕٔ/ْ) كالترمذل
( كالحديث حسنو الترمذم، كصححو ابن خزيمة، كضعفو العبلمة األلباني في ْٕٕ/ِالتوحيد )
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 يخرجي  ) قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النَّبيٌ  عن عنهما اهلل رضي حصين بن عمراف عن ك
  .ُ(الجهنميين كييسمَّوف الجنة فيدخلوف محمد بشفاعة النار من قوـه 

 كسلم عليو اهلل صلى اهللً  رسوؿي  قاؿ: قاؿ عنو، اهلل رضي األشعرمٌ  موسى أبي كعن
 أعم ألنها الشفاعة فاخترت الجنة أيمَّتي نصف يدخل أف كبين الشفاعة بين خييّْرتي )

 .ِ(المتلوَّثين الخطَّائين للمذنبين كلكنها ال للمتَّقين، تركنها كأكفى،

                                                                                                                                                  

 ضعيف كىو العوفي عطية فيو(: ُٓٗضعيف الترمذم، كقاؿ العبلمة الوادعي في كتاب الشفاعة )
 عنو فيأخذ كلبيال يأتي كاف عطية أف بلغني: أحمد قاؿ": الميزاف" في الذىبي قاؿ كمدلس،
 كقاؿ. الخدرم أنو يوىم يعني: قلت. أبوسعيد قاؿ: فيقوؿ سعيد، بأبي يكنيو ككاف التفسير
 كاهلل عنو، الركاة من أنو يحتمل أحمد عند الخدرم بأنو كالتصريح اىػ. ضعيف: كجماعة النسائي

 إسناد كىذا لغيره، صحيح (:ُْٗ/ُٖ، كقاؿ األرنؤكط كمن معو في تحقيق المسند )أعلم
 فارس ابن ىو: عمر بن عثماف. الشيخين رجاؿ ثقات رجالو كباقي العوفي، عطية لضعف ضعيف
 .العبدم

 (.ٔٔٓٔأخرجو البخارم ) ُ
 ،(ْٓ/ ٖٔ) البعث في داكد أبي كابن ،(ّٖٓ/ ِ) ماجو ابنك  ،(ِِٕ/ ٕ) أحمدأخرجو  ِ

/ ُٕٓ) العوالي الفوائد في الحرمي صالح كأبو ،(ُ/ ُٖٓ/ ُ) المنتقاة الفوائد في كالمخلص
 ضعفوكالحديث  (ِ/ ُُٔ) المخرمي اهلل عبد حديث في الصفار إسماعيل علي كأبو ،(ِ

( بقولو: ّٖٓٓكضعفو العبلمة األلباني في الضعيفة ) ،(ِِٕ-ِِٔ/ٕ) العلل في الدارقطني
 خيثمة بن زياد على إسناده في الركاة الضطراب ؛ لصحتو القلب يطمئن لم فالحديث ؛ كبالجملة

، كقاؿ (َٕ/ ٓ) المسند تحقيق في شاكر أحمد الشيخ كضعفو ،الثبلثة الوجوه ىذه على
، أما البوصيرم الضطرابو ضعيف إسناده (:ّْٔ/ٓاألرنؤكط كمن معو في تحقيق سنن ابن ماجة )

 مما الجامع في الوادعي فقاؿ (: إسناده صحيح، كقاؿ العبلمةَِٔ/ْفقاؿ في مصباح الزجاجة )
 ابن قاؿ دقك  ديأس بن أسماعيل إال الصحيح رجاؿ رجالو حديث :(ِْْ/ُ) الصحيحين في ليس
 ثقة: الدارقطني كقاؿ ،صدكؽ: فقل أبي عنو كسئل صدكؽ ثقة كىو أبي مع عنو كتبت: حاتم أبي

 .التهذيب تهذيب من مختصرا اىػ. مأموف ثقة: البزار كقاؿ فاضل، كرع صدكؽ
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 أتدركف) كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿي  قاؿ: قاؿ عنو اهلل رضي مالك بن عوؼ كعن
 خيَّرني فإنَّو: قاؿ أعلم، كسلم عليو اهلل صلى كرسولو اهللي : قلنا الليلة? ربّْي خيَّرني ما

 اهلل رسوؿ يا: قلنا. الشفاعة فاخترتي  الشفاعة، كبين الجنة أمتي نصف ييدخل أف بين
 فاخترت) بلفظ الترمذم كركاه ُ(مسلم لكلّْ  ىي: قاؿ. أىلها من يجعلنا أفٍ  اهلل ادع

 كقد تقدـ تخريجو في التعليق السابق. (شيئان  باهللً  ييٍشًرؾي  ال مات لمن كىي الشفاعة،
 منها ذكرنا كقد متواترة، بل مستفيضة مشهورة جدان  كثيرة الباب ىذا في كاألحاديث

 من كبقي الصحابة، من جماعة عن منها جملة الرؤية أحاديث في كتقدـ كفاية، فيو ما
  .التوفيق كباهلل كثير، الباب ىذا في النصوص

                                                           

 ،(ْٖٔ/ ُُ) شيبة أبي كابن ،(ُُٖ رقم ،ُّٖ/ ُ) كىناد ،(ِّ/ ٔ) أحمد أخرجو ُ
 ماجو كابن ،(ُِْْ رقم ،ِٕٔ/ ْ) كالترمذل ،(َِٖٓٔ) الرزاؽ كعبد ،(ٖٗٗ) كالطيالسي

 في خزيمة كابن ،(ُٖٓ - ُْٖ/ ُ) الكبير تاريخو في كالبخارم ،(ُّْٕ رقم ،ُْْْ/ ِ)
 ،(ُُِ) حباف كابن ،(ُٖٗ) السنة في عاصم أبي كابن ،(ْٖٔك ْْٔ/ ِ) التوحيد

 صححو كالحيث( ُّّ رقم ،ِٕ/ ُٖ) كالطبرانى ،(ّٔ رقم ،َٔ/ ُ) كالحاكم ،(َِٕٕ)
 معو كمن األرنؤكط كصححو الترمذم، صحيح في األلباني العبلمة كصححو الذىبي، كأقره الحاكم

 الصحة ظاىرىا معلة أحاديث في فقاؿ مقبل الشيخ أما ،(ِْٗ/ ّٗ) المسند تحقيق في
 اإلماـ كلكن الصحيح، رجاؿ كجدتهم سنده إلى نظرت إذا الحديث ىذا(: ّٕٔ رقم ،ُّْص)

 عوفا سمعت: قولو يكوف أف أخاؼ(:ِْٔ) ص كقاؿ( ِّٔص) التوحيد في ركاه خزيمة ابن
 بن عوؼ عن كرب، معدم عن عامر، بن سيلم إلى بسنده ساقو ثم. كرب معدم بينهما كاف كىما
( ّّٕصِج" )كالتاريخ المعرفة" في الفسوم يعقوب الحديث كأخرج. منو المراد اىػ. مالك

 ترجمة في"التهذيب تهذيب"كفي اىػ. بو عوؼ عن كرب، معدم عن عامر، بن سليم إلى بسنده
 ابن كقاؿ اىػ .يلقو كلم مرسبل مالك بن عوؼ عن ركل": المراسيل"في حاتم أبي ابن كقاؿ: سليم

 شيئا، مالك بن عوؼ من عامر بن سليم يسمع لم: أبيو عن( ُِّصِج" )العلل"في حاتم أبي
( ْٖ) ص الحديث ىذا على الشفاعة في كتبتو ما كيراجع. منو المراد اىػ. نفساف عوؼ بين بينو

 (.ّٖٗ/ ِ) الجنة ظبلؿ في العلة ىذه األلباني العبلمة تعقب كقد ىػ،. ا
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 كسيئاتهم حسناتهم تساكت أقواـ في كسلم عليو اهلل صلى شفاعتو الشفاعة الخامسة:
 بالتتبع لي كظهر (:ِْٖ/ُُقاؿ الحافظ في الفتح ) الجنة، ليدخلوا فيهم فيشفع
 كمستندىا الجنة، يدخل أف كسيئاتو حسناتو استوت فيمن الشفاعة كىي أخرل شفاعة

 بغير الجنة يدخل السابق ) قاؿ رضي اهلل عنهما عباس ابن عن الطبراني أخرجو ما
 بشفاعة يدخلونها األعراؼ كأصحاب لنفسو كالظالم اهلل، يرحمو كالمقتصد حساب،

 ا.ىػ قلت كلكنو حديث ضعيف ال يصلح في إثبات حكم. ُ( عليو اهلل صلى النبي
 الطحاكية العقيدة شرح فيكغيره كما  العز أبي ابن هذكر  قدكىذا النوع من الشفاعة 

 كسلم عليو اهلل صلى شفاعتو: الشفاعة أنواع من الثاني النوع حيث قاؿ (ِٖٖ ص)
 .الجنة ليدخلوا فيهم فيشفع كسيئاتهم، حسناتهم تساكت قد أقواـ في
 ألنواع ذكرىم عندكغيرىم  تيمية كابن النوكم، ككذا عياض القاضي ايذكرى كلم

 .الشفاعة
المتقدـ كقد  عباس ابن قوؿ إال إثبات ىذا النوع من الشفاعة على دليلكال يوجد 

) : قاؿ عنو اهلل رضي حذيفة فعن خبلفو على يدؿ ما جاء كقدعرفت ما فيو، 
 عن حسناتهم بهم كتجاكزت الجنة، عن سيئاتهم بهم قصرت قـو األعراؼ، أصحاب

 ربهم، عليهم طلع إذ كذلك ىم فبينما الناس، بين يقضى حتى ىناؾ جعلوا النار،
 .ِ( لكم غفرت فإني الجنة، فادخلوا قوموا: فقاؿ

                                                           

 المجمع في الهيثميكالحديث قاؿ عنو  (ُُْْٓ/  ُٖٗ/ ُُ) الكبير في الطبراني أخرجو ُ
 عبدالرحمن بن موسى كفيو عنو، باختصار كاألكسط الكبير في الطبراني ركاه(: ّٖٕ/ َُ)

 كضع دجاؿ،: حباف ابن عنو قاؿ ىذا الصنعاني عبدالرحمن بن موسى، قلت كضاع كىو الصنعاني
 (ُْٖ/ ٕ) الميزاف لساف كما في   التفسير في كتابا عباس ابن عن عطاء عن جريج ابن على

 كىذا الحديث ركم من نفس ىذا الطريق الذم ذكره ابن حباف.

 ك َُِ ُُٓ/ ُ) الزىد في كىناد ،(َُٗ/ ٖ) تفسيره في الطبرم جرير ابن أخرجو ِ
في  في كالحاكم ،(ٕٓٗ ك ٔٓٗ/ ُْٕ ك ُْْ/ ٓ) سننو في المنصور بن كسعيد ،(َِِ
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 أنهم - األعراؼ أصحاب كىم - كسيئاتهم حسناتهم تساكت من أف فالصواب
 بصحيح، ليس يكوف لعلو النوع ىذا فذكر بالشفاعة، كليس اهلل، برحمة الجنة يدخلوف

 .أعلم كاهلل آخر، دليل ىناؾ يكن لم إف
 دعا كما الجنة، أىل من المؤمنين بعض درجات رفع في الشفاعة السادسة: الشفاعة

 أف عنها اهلل رضي سلمة أـ عن مسلم ركل فقد ركحو، اهلل قبض حينما سلمة ألبي
 ثم فأغمضو، بصره، شق كقد سلمة أبي على دخل صلى اهلل عليو كسلم اهلل رسوؿ

 على تدعوا ال فقاؿ أىلو من ناس فضج البصر، تبعو قبض إذا الركح إف: )قاؿ
 ألبي اغفر اللهم: قاؿ ثم تقولوف، ما على يؤمنوف المبلئكة فإف بخير إال أنفسكم

 رب يا كلو لنا كاغفر الغابرين، في عقبو في كاخلفو المهديين، في درجتو كارفع سلمة
 ألبي صلى اهلل عليو كسلم منو شفاعة كىذه( فيو لو كنور قبره في لو كافسح العالمين

 .سلمة
 على فيقـو يموت، مسلم من ما) كسلم عليو اهلل صلى قاؿ كما شفاعة، كالدعاء
 .(ْٖٗ) مسلمأخرجو  (فيو اهلل شفعهم إال شيئا، باهلل يشركوف ال رجبل أربعوف جنازتو

 إف: قيل فإف (:ّّْ/ُ) التوحيد كتاب على المفيد القوؿقاؿ العبلمة العثيمين في 
 لم كىو شفاعة ألخيو اإلنساف دعاء يسمى فكيف؛ سبحانو بإذنو إال تكوف ال الشفاعة
  ربو? من يستأذف

 كأما كزيادة إذف بالدعاء كأمره الميت، ألخيو اإلنساف يدعو بأف أمر اهلل إف: كالجواب
 اهلل ألف باطلة شفاعة فهي؛ معبوديهم من األصناـ عباد يظنها التي الموىومة الشفاعة

 .ُلهم كالمشفوع الشفعاء من ارتضاه من إال بالشفاعة ألحد يأذف ال
                                                                                                                                                  

 صحيحة، بأسانيد كغيرىم( َُِ ك َُُ) كالنشور البعث في كالبيهقي ،(َِّ/ ِ) المستدرؾ
 .الرفع حكم كلو كقفو، كالمحفوظ مرفوعا، ركم كقد

 (: بعد ما ذكر أحاديث الشفاعة: "فقدٔٓ-ٓٓ/ُّقاؿ اإلماـ ابن القيم في تهذيب السنن ) ُ
 الناس فيها يرغب التي العامة الشفاعة الشفاعة: أحدىا من أنواع خمسة األحاديث ىذه تضمنت

ألىلها،  الجنة فتح في الشفاعة الثاني مقامهم، النوع من اهلل يريحهم حتى نبي بعد نبيا األنبياء إلى
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 كال حساب غير من الجنة المؤمنين بعض دخوؿ في الشفاعة الشفاعة السابعة:
 من يكوف أف لو دعا حيث البخارم، عند محصن بن عكاشةحديث  مثل عقاب،

 عن جاء ما ذلك كمصداؽ عقاب، كال حساب بغير الجنة يدخلوف الذين ألفا السبعين
: قاؿ عنهما اهلل رضي عباس ابن حدثني: فقاؿ جبير بن سعيد عند كنت: قاؿ حصين

 األمة معو يمر النبي فأخذ األمم علي عرضت: كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ
 كحده يمر كالنبي الخمسة معو يمر كالنبي العشرة معو يمر كالنبي النفر معو يمر كالنبي

 األفق إلى انظر كلكن ال قاؿ أمتي ىؤالء جبريل يا قلت كثير سواد فإذا فنظرت
 عليهم حساب ال قدامهم ألفا سبعوف كىؤالء أمتك ىؤالء قاؿ كثير سواد فإذا فنظرت

 ربهم كعلى يتطيركف كال يسترقوف كال يكتوكف ال كانوا قاؿ كلم قلت عذاب كال
 اجعلو اللهم: قاؿ منهم يجعلني أف اهلل ادع فقاؿ محصن بن عكاشة إليو فقاـ يتوكلوف

، ُ(عكاشة بها سبقك قاؿ منهم يجعلني أف اهلل ادع قاؿ آخر رجل إليو قاـ ثم منهم
 : )يقوؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سمعت: قاؿ عنو اهلل رضي ىريرة أبي كعن

                                                                                                                                                  

 قـو إخراج في الشفاعة الرابع الجنة، النوع عليهم حساب ال من دخوؿ في الشفاعة الثالث النوع
 نوعاف النار، كيبقى أىل بعض عن العذاب تخفيف في الخامس النار، النوع من التوحيد أىل من

 النوع يدخلوىا، كىذا ال أف فيهم فيشفع النار استوجبوا قـو في الناس، أحدىما من كثير يذكرىما
 أىل في الشفاعة أف في صريحة األحاديث عليو، كأكثر يدؿ حديث على اآلف إلى أقف لم

 فبل الدخوؿ قبل فيهم يشفع أف كأما النار دخولهم بعد تكوف إنما الكبائر أرباب من التوحيد
 في المؤمنين من لقـو  كسلم عليو اهلل صلى  شفاعتو الثاني بنص، كالنوع فيو أظفر فلم يدخلوف

 سلمة ألبي كسلم عليو اهلل صلى النبي بدعاء عليو يستدؿ قد الدرجات، كىذا كرفعة الثواب زيادة
 اغفر اللهم موسى أبي حديث في ، كقولو المهديين في درجتو كارفع سلمة ألبي اغفر اللهم كقولو
 أسعد ىريرة أبي حديث في قولو خلقك، كفي من كثير فوؽ القيامة يـو كاجعلو عامر أبي لعبيد
 بتجريد تناؿ إنما الشفاعة أف التوحيد، كىو أسرار من سر اهلل إال إلو ال قاؿ من بشفاعتي الناس

 أكثر عليو كما بالشفيع بالشرؾ تناؿ أنها ال بالشفاعة أحرل توحيدان كاف أكمل كاف فمن التوحيد
 التوفيق ". كباهلل المشركين.

 (.َِِ) برقم كمسلم ،(َٕٓٓ) برقم البخارمأخرجو  ُ
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 البدر، ليلة القمر إضاءة كجوىهم تضيء ألفا سبعوف ىم زمرة أمتي من الجنة يدخل
 اهلل رسوؿ يا فقاؿ عليو نمرة يرفع األسدم محصن بن عكاشة فقاـ ىريرة أبو كقاؿ
 فقاؿ األنصار من رجل قاـ ثم منهم، اجعلو اللهم قاؿ منهم يجعلني أف اهلل ادع

 .ُ(عكاشة بها سبقك فقاؿ منهم، يجعلني أف اهلل ادع اهلل يارسوؿ
 بها كمات المدينة في سكن لمنكسلم  صلى اهلل عليو الرسوؿ شفاعة الشفاعة الثامنة:

 على لها مفضبل ألكائها على صابرا بها سكن كلمن للمدينة إكراـ فيها الشفاعة كىذه
 جعلها أف ذلك كمن ذكرىا، موضع ىذا ليس عديدة بميزات اهلل شرفها كقد غيرىا،
 إليها يأرز كأف األكلى، اإلسبلـ دكلة كعاصمة كسلم صلى اهلل عليو اهلل رسوؿ مهاجر
 .جحرىا إلى الحية تأرز كما اإليماف

 أبيو عن سعيد بن عامر عن( ُّّٔ) مسلم صحيح في جاء ما ذلك على األدلة كمن
 يقطع أف المدينة البتي بين ما أحـر إني: )كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ

 رغبة أحد يدعها ال يعلموف كانوا لو لهم خير المدينة كقاؿ صيدىا يقتل أك عضاىها
 كنت إال كجهدىا ألكائها على أحد يثبت كال منو خير ىو من فيها اهلل أبدؿ إال عنها

 (.القيامة يـو شهيدا أك شفيعا لو
 كقد قسم بعضهم الشفاعة ألىل المدينة إلى شفاعتين: 

 األكلى: الشفاعة لمن يصبر على ألكائها كشدتها من المسلمين.   
 الثانية: الشفاعة لمن يموت بها من المسلمين. 

لمن يصبر على ألكائها كشدتها من المسلمين، فقد جاءت أما الشفاعة األكلى كىي 
كشدتها كأف ذلك من  ألكاء المدينة على األحاديث الصحيحة في الترغيب في الصبر

ما عند مسلم رضي اهلل عنهموجبات شفاعتو صلى اهلل عليو كسلم، فعن ابن عمر 
لى ( قاؿ ) سمعت رسوؿ اهلل  صلى اهلل عليو كسلم  يقوؿ: من صبر عُّٕٕ)

 ألكائها كشدتها كنت لو شفيعان أك شهيدان يـو القيامة (. 

                                                           

 (.ُِٔ) برقم كمسلم ،(ُُٖٓ) برقم البخارمأخرجو  ُ
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 عبد عند جالسا كاف أنو ( أيضا أخبرهُّٕٕعند مسلم ) الزبير مولى يحنس كعن
 عبد أبا يا الخركج أردت إني فقالت عليو تسلم لو موالة فأتتو الفتنة في عمر بن اهلل

  اهلل رسوؿ سمعت فإني لكاع اقعدم اهلل عبد لها فقاؿ الزماف علينا اشتد الرحمن
 أك شهيدان  لو كنت إال أحد كشدتها ألكائها على يصبر ال يقوؿ  كسلم عليو اهلل صلى
 (. القيامة يـو شفيعان 
صلى اهلل عليو   اهلل رسوؿ ( أفُّٖٕعند مسلم ) رضي اهلل عنو ىريرة أبي كعن

 يـو شفيعان  لو كنت إال أمتي من أحد كشدتها المدينة ألكاء على يصبر كسلم قاؿ ) ال
 شهيدان (.  أك القيامة

 ليالي الخدرم سعيد أبا جاء ) أنو (ُّْٕالمهرم عند مسلم ) مولى سعيد أبي كعن
 ال أف كأخبره عيالو ككثرة أسعارىا إليو كشكا المدينة من الجبلء في فاستشاره الحرة
 سمعت إني بذلك آمرؾ ال : كيحك لو فقاؿ كألكائها المدينة جهد على لو صبر

 إال فيموت ألكائها على أحد يصبر : " ال يقوؿ  كسلم عليو اهلل صلى  اهلل رسوؿ
  مسلمان (.   كاف إذا القيامة يـو شهيدان  أك شفيعان  لو كنت
  اهلل رسوؿ ( قاؿ: قاؿُّّٔعند مسلم ) رضي اهلل عنو أبيو عن سعد بن عامر كعن

 يقتل أك عضاىها يقطع أف المدينة البتي بين ما أحـر صلى اهلل عليو كسلم ) إني
 اهلل أبدؿ إال عنها رغبة أحد يدعها ال يعلموف كانوا لو لهم خير كقاؿ: المدينة صيدىا

 شهيدان  أك شفيعان  لو كنت إال كجهدىا ألكائها على أحد يثبت كال منو خير ىو من فيها
 القيامة (.   يـو

كأما الشفاعة الثانية فهي لمن يموت بها من المسلمين، كقد جاءت األحاديث 
الصحيحة في الترغيب في الموت بالمدينة كأف ذلك من موجبات شفاعتو صلى اهلل 

صلى اهلل   اهلل رسوؿ رضي اهلل عنهما قاؿ: قاؿ عمر ابن عليو كسلم، منها حديث 
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 لمن أشفع فإني بالمدينة فليمت ةبالمدين يموت أف منكم استطاع عليو كسلم ) من
 . ُبها ( يموت

رضي اهلل  عبيد أبي بنت صفية تحدث سمعها -ليث بني من امرأة- الصميتة عنك  
 أف منكم استطاع صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ: من  اهلل رسوؿ قالت ) سمعت عنها أنها

 . ِالقيامة ( يـو شفيعان  أك شهيدان  لو كنت بها مات من فإنو فليمت بالمدينة يموت
 كشدة الجوع المازرم: " الؤلكاء (: قاؿِّٕ/ْقاؿ الزرقاني في شرحو على الموطأ )

 المدينة على يعود أف كيحتمل الؤلكاء على يعود أف يحتمل شدتها كضمير المكسب
 ذلك في داخل سكناىا لـز فمن سكناىا على الحث مخرج خرج الحديث األبي قاؿ
 الصور بعض في التخلف فيو يضر ال كالمظنة بالغالب التعليل ألف ألكاء تلحقو لم كلو

السفر"  لوجود مشقة تلحقو لم كإف يقصر الملك فإف السفر بمشقة القصر كتعليل
 ا.ىػ 

                                                           

 ،(ُّْٕ) حباف كابن ،(ُّٕٗ) كالترمذم ،(ُُِّ) ماجو ابن(، ك ْٕ/ِ) أحمد أخرجو ُ
 عنو قاؿكالحديث ( ََِِ)في شرح السنة  كالبغوم ،(ُْٖٓ) اإليماف شعبال في كالبيهقي
، كصححو ابن حباف، السختياني أيوب حديث من غريب صحيح حسن حديث ىذا: الترمذم

(، كصححو العبلمة األلباني ٕٗكحسنو البغوم، كصححو ابن عبد الهادم في الصاـر المنكي )
 إسناده (:ٔٔ/ٓ(، كقاؿ الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند )َُٓٔفي صحيح الجامع )

(، كقاؿ ّْٕ، كصححو العبلمة الوادعي في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين )صحيح
 . البخارم شرط على صحيح إسناده (:َِّ/ٗاألرنؤكط كمن معو في تحقيق المسند )

 كالمثاني اآلحاد في عاصم أبي كابن (،ِْٖٓ، رقم  ْٖٖ/ ِ) الكبرل في النسائي أخرجو ِ
 الكبير في كالطبراني (،ِّْٕ، رقم  ٖٓ/ ٗ) حباف كابن (،ِّّٖ، رقم  ُْٓ/ ٔ)
 معجمو في الصيداكم جميع كابن ،(ّٖٓ،  ِْٖ،  ِّٖ، رقم  ِّّ-ُّّ/ِْ)
 في كالبيهقي ،(ِٕٕٗ، رقم  ِّّٖ - ُّّٖ/ ٔ) الصحابة معرفة في نعيم كأبو ،(ّّٓص)
 بو الدارقطني اإلماـ ألـز( كالحديث ّٖٖٓ،  ّْٖٖ، رقم  ُُّ -ُُِ/ٖ) شعبال

(، ِِٖٗكصححو العبلمة األلباني في الصحيحة ) ،(ُُْ) كالتتبع اإللزامات في كما الشيخاف
 على شرط مسلم.  (:ُُْ) كالتتبع اإللزامات كتاب في العبلمة الوادعي كقاؿ
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 جاء كذا القيامة يـو شفيعان  أك شهيدان  لو كنت كقاؿ القاضي عياض رحمو اهلل: " قولو
 العشرة نحو ركاه الحديث ىذا ألف عندم كيبعد الشك على ىو قيل الكتاب ىذا في
 الشك على فيو تطابقهم كيبعد اللفظ بهذا  كسلم عليو اهلل صلى النبي أصحاب من

 شهيدان  أما لآلخرين شفيعان  لبعضهم فيكوف شهيدان  للتقسيم أك كأف صحيح أنو كاألشبو
 ، كشفيعان  ىؤالء على شهيد أنا أما كسلم عليو اهلل صلى قاؿ كما حياتو في مات لمن
 على ماتوا بأنهم لهم كشهادتو للعاصين شفيعان  المطيعين على شهيدان  أك بعده مات لمن

 المدينة أىل فيختص الواك بمعنى أك تكوف أك عليو اهلل عاىدكا بما ككفوا اإلسبلـ
 زائدة خصوصية ، قاؿ : كىذه الشفاعة بمجرد كغيرىم كالشفاعة الشهادة بمجموع

 كقد األمة جميع على شهادتو كعلى القيمة في للعالمين أك للمذنبين الشفاعة على
 لتخصيصهم فيكوف ىؤالء على شهيد أنا أحد شهداء في  كسلم عليو اهلل قاؿ صلى

 ألىل فيكوف الواك بمعنى أك يكوف كقد قاؿ كحظوة منزلة زيادة أك مزيد كلو بهذا
 أك جعلنا كإذا قاؿ شفيعان  أكلو شهيدان  لو كنت إال ركل كقد قاؿ كشهيدان  شفيعان  المدينة
 ألنها االعتراض اندفع شهيدان  الصحيحة اللفظة كانت فإف المشايخ قالو كما للشك
 شفيعان  الصحيحة اللفظة كانت كإف لغيره المجردة المدخرة الشفاعة على زائدة

 ىذه أف األمة لجميع كادخارىا عمومها من جاء ما مع بهذا المدينة أىل فاختصاص
 بشفاعتو منها بعضهم كمعافاة النار من أمتو إلخراج ىي التي غير العامة أخرل شفاعة
 أك الدرجات بزيادة المدينة ألىل الشفاعة ىذه كتكوف القيامة في كسلم عليو اهلل صلى

 الكرامة من بأنواع القيامة يـو بإكرامهم أك ذلك من اهلل شاء بما أك الحساب تخفيف
 أك الجنة إلى بهم اإلسراع أك منابر كعلى ركح في كونهم أك العرش ظل إلى كإيوائهم

 .ُأعلم " كاهلل بعض دكف لبعضهم الواردة الكرامات خصوص من ذلك غير

                                                           

،  ُّٔ/  ٗ مسلم صحيح على النوكم ، كشرحِٖٓ/  ِللقاضي عياض  األنوار مشارؽ ُ
 . ِٕٖ/  َُللمباركفورم  األحوذم ، كتحفة َْٕ/  ّللسيوطي  مسلم على كالديباج
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 أف قدر أم استطاع (: " قولو: منِٖٔ/َُكقاؿ المباركفورم في تحفة األحوذم )
 حتى بها فليقم أم بها فليمت ثمت الموت يدركو حتى بها يقيم أم بالمدينة يموت
 بشفاعتي أخصو أم بها يموت لمن أشفع فإني بها اإلقامة لزـك على حث فهو يموت

 استطاعتو من ذلك كليس بها بالموت لو أمر الطيبي إكرامو، قاؿ في زيادة العامة غير
 سببا ذلك فيكوف يفارقها ال بحيث بها كاإلقامة بلزكمها أمر لكنو تعالى اهلل إلى ىو بل

 كأنتم إال تموتن ) فبل تعالى كقولو السبب كأراد المسبب فأطلق فيها يموت ألف
 مسلموف (.

 .األعماؿ بعض في الشفاعة ثبوت :المسألة السابعة
 :اآلتية األسباب بأحد يتصف لمن الشفاعة تثبت أحاديث كردت

 لو كجبت فقد ذلك فعل فمن كسلم، عليو اهلل صلى للرسوؿ الوسيلة طلب -ُ
 عن البخارم دعن عنهما اهلل رضي اهلل عبد بن جابر عن ذلك كرد كما الشفاعة،

 ىذه رب اللهم النداء يسمع حين قاؿ من: )قاؿ أنو كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 محمودا مقاما كابعثو كالفضيلة الوسيلة محمدا آت القائمة كالصبلة التامة الدعوة

 ( .القيامة يـو شفاعتي لو حلت كعدتو الذم
 النبي سمع أنو عنهما اهلل رضي العاص بن عمرك بن اهلل عبد عن مسلم صحيح كفي

 علي صلوا ثم يقوؿ ما مثل فقولوا المؤذف سمعتم إذا: )يقوؿ كسلم عليو اهلل صلى
 منزلة فإنها الوسيلة لي اهلل سلوا ثم عشرا بها عليو اهلل صلى صبلة علي صلى من فإنو
 الوسيلة لي سأؿ فمن ىو أنا أكوف أف كأرجو اهلل عباد من لعبد إال تنبغي ال الجنة في

 ( .الشفاعة لو حلت
 قاؿ عنو اهلل رضي ىريرة أبي فعن: موحدا عليها كموتو اهلل إال إلو ال العبد قوؿ -ِ
 أبا يا ظننت لقد فقاؿ القيامة? يـو بشفاعتك الناس أسعد من اهلل رسوؿ يا قلت)

 على حرصك من رأيت لما منك أكؿ أحد الحديث ىذا عن يسألني ال أف ىريرة
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 قبل من خالصا اهلل إال إلو ال قاؿ من القيامة يـو بشفاعتي الناس أسعد الحديث
 .البخارم ركاه( نفسو
 فقد بذنوبو؛ النار دخل كإف اهلل إال إلو ال: قاؿ لمن كالسبلـ الصبلة عليو يشفع كأيضا

 الرابعة أعود ثم: )الشفاعة صفة في عنو اهلل رضي مالك بن أنس حديث من كرد
 يسمع كقل رأسك ارفع محمد يا فيقاؿ ساجدا لو أخر ثم المحامد بتلك فأحمده

 كعزتي فيقوؿ اهلل إال إلو ال قاؿ فيمن لي ائذف رب يا فأقوؿ تشفع كاشفع تعطو كسل
 .البخارم ركاه( اهلل إال إلو ال قاؿ من منها ألخرجن كعظمتي ككبريائي كجبللي

 أخبر عنأنو  كسلم عليو اهلل صلى النبيعن  عنو اهلل رضي أنس عن آخر حديث كفي
 يجعل اهلل فإفيسيرا  شيئا كاف كإف عملهم، قلة كانت مهما اهلل إال إلو ال أىل خركج

 فقد قليبل؛ كاف مهما الخير بعمل أحد يستهن فبل تعالى اهلل رضا بو فيحل البركة؛ فيو
 من قلبو في ككاف اهلل إال إلو ال قاؿ من النار من يخرج: كسلم عليو اهلل صلى قاؿ

 الخير من قلبو في ككاف اهلل إال إلو ال قاؿ من النار من يخرج ثم شعيرة، يزف ما الخير
 الخير من يزف ما قلبو في ككاف اهلل إال إلو ال قاؿ من النار من يخرج ثم برة، يزف ما

 .كمسلم البخارم ركاه( ذرة
 .الشفاعة تمنع التي األمور :المسألة الثامنو

 :يأتي ما القيامة يـو الشفاعة من تمنع التي األشياء أعظم من
 عليو اهلل صلى نبيو كسنة كجل عز اهلل كتاب عليو نص كما تعالى، باهلل اإلشراؾ -ُ

 أحد ىذا في يخالف كلم فيو، يشفع أف ألحد كليس لو، شفاعة ال فالمشرؾ كسلم؛
 بو يشرؾ أف يغفر ال اهلل إف: )تعالى قولو نذكر أف كيكفي اإلسبلـ، إلى ينتمي ممن

 أف أكلى باب فمن الغفراف؛ من الكفار حـر فإذا( يشاء لمن ذلك دكف ما كيغفر
 .الشفاعات من يحرموا

 يدعو كاف الدنيا في ألنو شافعا؛ يكوف أف يستحق ال اللعاف فإف اللعن؛ كثرة -ِ
 بالشفاعة إكرامو بعدـ القيامة يـو فيجازل اهلل؛ رحمة من كاإلبعاد بالطرد الخلق على
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 صلى اهلل عليو كسلم اهلل رسوؿ سمعت: قاؿ أنو عنو اهلل رضي الدرداء أبي فعن فيهم،
 .مسلم ركاه( القيامة يـو شفعاء كال شهداء يكونوف ال اللعانين إف: )يقوؿ
 يـو يشفعوف ال أم: شفعاء يكونوف ال: معنى في( ُّْ/ٖ) المنهاج في النوكم قاؿ

 .النار استوجبوا الذين إخوانهم في المؤمنوف يشفع حين القيامة
 كأخرج: الفتح في الحافظ قاؿ: السلف عليو نص كما: بالشفاعة التكذيب -ّ

 فبل بالشفاعة كذب من: )قاؿ عنو اهلل رضي أنس عن صحيح بسند منصور بن سعيد
 يحـر فإنو الشفاعة؛ حصوؿ نفى أنو فكما العمل، جنس من كالجزاء ،( فيها لو نصيب

 .منها
 .صحيح نص بها يثبت لم التي الشفاعات :المسألة التاسعة

، موتو بعد الناس من قبره زار لمن كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ شفاعة اعتقاد - ُ
 :اآلتية األحاديث الشفاعة؛ تلك يثبت من بها يستدؿ التي اآلثار كمن

 من: )يقوؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سمعت: قاؿ عنو اهلل رضي عمر عن - ُ
 الحرمين أحد في مات كمن شهيدان، أك شفيعان  لو كنت زارني من: قاؿ أك، قبرم زار

 (.القيامة يـو اآلمنين في اهلل بعثو
 من: )كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عنهما اهلل رضي عمر ابن عن - ِ

 (.القيامة يـو شفيعان  أك شهيدان، لو كنت محتسبان  بالمدينة زارني
 (.شهيدان  القيامة يـو لو كنت قبرم، إلى ينتهي حتى زارني من) - ّ
 (.شفاعتي لو كجبت قبرم زار من) - ْ
 شفيعان  لو أكوف أف علي حقان  كاف زيارتي، إال حاجة تعملو ال زائران، جاءني من) - ٓ
 (.القيامة يـو
 (.شفاعتي لو حلت قبرم زار من) - ٔ
 (.القيامة يـو جوارم في كاف متعمدان  زارني من) - ٕ
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 أحد في مات كمن القيامة، يـو شفاعتي لو كجبت لي زائران  المدينة أتى من) - ٖ
 (.آمنان  بعث الحرمين

 بسند كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ عن شيء منها يثبت لم كلها األحاديث كتلك
 ال كضاع، أك، مجهوؿ أك، كذاب أك، ضعيف بين ما فهم ركاتها؛ في كآفتها صحيح،

 في الصحة يشترط لم من إال كذلك يركىا كلم إليها، يركن كال ركايتهم، على يعتمد
 .الحديث نقل
 (.ِٕ ص) كالوسيلة التوسل في الجليلة القاعدةفي  تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ كما
 كلها قبره زيارة أحاديث فإف :الشريف القبر زيارة لمشركعية القائلين على رده في

 شيئان  كالسنن الصحاح أىل يرك لم كلهذا الدين؛ في فيها شيء على يعتمد ال ضعيفة،
 .ا.ىػ كغيرىما كالبزار كالدارقطني الضعاؼ؛ يركم من يركيها كإنما منها،

كانظر بياف ضعف ىذه األحاديث كغيرىا في نفس المسألة بالتفصيل في كتاب تحذير 
 (.ُٔ-ٓ/ِأكلي النهى من األحاديث التي ال أصل لها )

 .كسلم عليو اهلل صلى منو فاألقرب لؤلقرب الشفاعة - ِ
 كسلم، عليو اهلل صلى الرسوؿ شفاعة ترتيب على يدؿ ضعيف حديث ذلك في كرد
 ابن حديث يفيده ما كىذا بالعجم، ينتهي أف إلى يليو، فالذم باألقرب يبتدئ كأنو
 أكؿ: )قاؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف كالدارقطني الطبراني أخرجو الذم عمر
 من بي آمن من ثم، األنصار ثم، فاألقرب األقرب ثم، بيتي أىل أمتي من لو أشفع من

 .ُ(أفضل أكالن  لو أشفع كمن، األعاجم سائر ثم، العرب سائر ثم، اليمن أىل
                                                           

 كالمخلص ،(ِ/ََُ) عدم كابن ،(َُّٓٓ رقم ، ُِْ/ُِ) في الكبير الطبرانى أخرجو ُ
: الدارقطني عنو قاؿكالحديث ( ِٕ/ِ) الموضح في الخطيبك  ،(ُ/ٗٔ/ٔ) المنتقاة الفوائد في

 بن سليماف بن حفص كىو  عنو داكد أبي بن حفص بو تفرد مجاىد عن ليث حديث من غريب
 غير الليث عن يركيو ال: عدم ابن كقاؿ النجود، أبي بن عاصم صاحب المقرمء عمر أبو المغيرة
 كقاؿ الموضوعات في الجوزم ابن أكرده الدارقطني طريق كمن ،محفوظ غير حديثو كعامر حفص

 عندىم الضعف في فغاية ليث أما: قلت، ليث عن حفص بو تفرد:  الدارقطني قاؿ (َِٓ/ ّ)
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 خص كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ بأف القوؿ: أيضان  الثابتة غير الشفاعات كمن - ّ
 :المدف من كغيرىا كالطائف كالمدينة كمكة بعينها؛ مدف أىل بشفاعتو

 أك معينة، مدف ألىل الشفاعة حدد أنو كسلم عليو اهلل صلى عنو يثبت لم ىذا فإف
 على فضلها فيمن المدينة أىل عن كرد ما غير بالشفاعة، يخصهم بلداف أىل ذكر

 ىنا يركل الذم الحديث أما، بها كمات كشدتها، ألكائها على صابران  بها كسكن، غيرىا
 بن الملك عبد عن فهو بعينها؛ مدف ألىل كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ شفاعة في

 من لو أشفع من أكؿ) يقوؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سمع أنو جعفر بن عباد
 .ُ(الطائف كأىل مكة، كأىل المدينة، أىل أمتي

 حديثا فيها أجد لم الشفاعة كىذه :الحرمين أحد في مات لمن الشفاعة - ْ
 كسلم عليو اهلل صلى النبي عن سلماف عن ركم بما بها يقوؿ من كيستدؿ صحيحا،

 من القيامة يـو ككاف شفاعتي، استوجب الحرمين أحد في مات من: )قاؿ أنو
 (.اآلمنين

و حديث ألن الشفاعة؛ ىذه ثبوت على كذلك بو االستدالؿ يتم ال الحديث كىذا
 .فيو الكبلـ تقدـ فقد بالمدينة مات من أما(.َّٖٔ)موضوع كما في الضعيفة 

                                                                                                                                                  

 ثم ،(َْٓ/ِ) السيوطي ككافقو ،الحديث يضع متركؾ: خراش ابن قاؿ حفص بو المتهم أف إال
كقاؿ العبلمة  كقد ،أعرفهم لم من فيو(: َّٖ/َُ) الهيثمى قاؿك  ،(ِ - ُ/ِّٗ) عراؽ ابن

 : موضوع.(ِّٕ) الضعيفةاأللباني 
  المختارة  في المقدسي الضياءك  ،(ُُٕٖ رقم ، ُٕ/ّ) مكة أخبار فى الفاكهىأخرجو  ُ
، كضعفو أعرفهم لم من فيو(: ْٓ/َُ) مجمعفي الالهيثمى  عنو قاؿكالحديث  (ِ/ُِٗ)

:  بالمجهولين مسلسل ضعيف اإلسناد أف كالخبلصة( بقولو: ِٖٔالعبلمة األلباني في الضعيفة )
 ال المختارة في لو الضياء فإيراد ، زىير أبي بن الملك عبد كعنو حمزة عنو كالراكم ، ىذا القاسم
 الكتاب ىذا في شرطو أف من مرارا ذكرتو ما يؤيد ىذا بل ، المختارة األحاديث من عندنا يجعلو

 .أخرل تارة ضعفهم كعن ، تارة الركاة جهالة عن اإلغضاء من التساىل من كثير على قائم
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 اهلل رضي سلماف عن جاء ما :الثابتة غير الشفاعات في األخرل األسباب كمن - ٓ
 اهلل في تآخيا رجلين لكل شفيع أنا: )كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عنو
 ىذه ثبوت على كذلك بو االستدالؿ يتم ال الحديث كىذا (القيامة يـو إلى مبعثي من

 (.ُِّٕو حديث موضوع كما في الضعيفة )ألن الشفاعة؛
 يشفع كالمؤمنوف فيو، كرغب الشرع عليو حث كقد مطلوب، أمر اهلل في كالتآخي
 مما التآخي بأف القوؿ لكن النبوية، النصوص بذلك صرحت كما بعض، في بعضهم
 .صحتو ثبوت على بو القوؿ يتوقف الذم ىو الشفاعة؛ يوجب

 اهلل رسوؿ قاؿ قاؿ عنو اهلل رضي طالب أبي بن علي عن ركم ما كذلك كمنها - ٔ
 ذريتي، أماـ بسيفو الضارب: القيامة يـو لهم شفيع أنا ثبلثة: )كسلم عليو اهلل صلى

 .ُ(كلسانو بقلبو لهم كالمحب إليو، اضطركا عندما حوائجهم لهم كالقاضي
                                                           

 .مجهوؿ كىو الجرجاني، سليماف بن داكد سنده في ألف ثابت، غير كالحديث ُ
 أبي سمعت. الجرجاني سليماف بن داكد(: ُّْ/ ّ) كالتعديل الجرحفي  حاتم أبي ابن فيو قاؿ

 الغازم الجرجاني سليماف بن داكد(: ٖ/ ِ) االعتداؿ ميزاففي  الذىبي كقاؿ، مجهوؿ ىو: يقوؿ
 شيخ فهو حاؿ كبكل حاتم، أبو يعرفو كلم معين، بن يحيى كذبو كغيره، الرضا موسى بن علي عن

 .الرضا على موضوعة نسخة لو كذاب،
( الغازم الجرجانى سليماف بن داكد ترجمة في( ُْٕ/ ِ) الميزاف سافل في الحافظ أكردهك 

 .الرضا موسى بن علي عن موضوعة نسخة لو كذاب شيخ ىو: كقاؿ
: بلفظ أكرده كقد موضوع، إنو: الحديث عن (ّٕٗ: ص) المجموعة الفوائد في الشوكاني كقاؿ

 في لهم كالساعي، حوائجهم لهم كالقاضي لذريتي، المكـر: القيامة يـو لهم شفيع أنا أربعة)
 عن الطبراني ركل ما السابق الحديث كمثل( كلسانو بقلبو لهم كالمحب إليو، اضطركا مما أمورىم

 حطة باب مثل فيكم بيتي أىل مثل إنما: )قاؿ أنو كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن سعيد أبي
 .مجاىيل سنده كفي( لو غفر دخلو من إسرائيل بني في
 .أعرفهم لم جماعة كفيو(: ُُٕ/ ٗ) الزكائد مجمعفي  الهيثمي قاؿ

 أحب كمن، فاطمة فليحب عليان  أحب كمن، عليان  فليحب أحبني من: )اآلخر الحديث كمثلو
، إليهم ينظركف رؤيتهم إلى كيسارعوف ليباشركف الجنة أىل كإف، كالحسين الحسن فليحب فاطمة
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 .عليو ظاىر الشيعة كضع أف يرل الحديث، ىذا كراء من القصد تأمل كمن
 بحفظ الشفاعة استحقاؽ على تدؿ التي األحاديث من يركل ما :كذلك كمنها - ٕ

 صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ مالك بن أنس عن يركل ما مثل السنة؛ من حديثان  أربعين
 دينهم أمر بها يعلمهم حديثان  أربعين أمتي على يحفظ مسلم من ما: )كسلم عليو اهلل
 .ُ(شئت لمن اشفع: لو فقيل القيامة يـو بو جيء إال

                                                                                                                                                  

، مكـر نبي فإنني، شفاعتي حـر فقد بيتي أىل من أحدان  أبغض كمن، نفاؽ كبغضهم، إيماف محبتهم
/ ٓ) الضعفاء في الكامل في عدم ابن ركاه (عليِّا كحبوا، بيتي أىل فحبوا، بالصدؽ اهلل بعثني
 الموضوعات كتاب في الجوزم ابن كأكرده موضوع،: كقاؿ عنو اهلل رضي أنس حديث من( ّْْ

، كباطل موضوع الحديث كىذا: (ّٓٗ: ص) المجموعة الفوائد، كقاؿ الشوكاني (ِِّ/ ِ)
 .حفص بن اهلل عبد كضعو كالذم

 
 

 الحديث أصحاب شرؼ في كالخطيب ،(ٔٓ/ ٓ) الضعفاء في الكامل في عدم ابنأخرجو  ُ
 العلل تلخيص في الذىبي قاؿ( ٓٗ/ ُ) كفضلو العلم بياف جامع في عبدالبر كابن ،(َِ: ص)

 صالح قاؿ الصحابة، من عدة عن ركم كذاب، كالحديث الطويل موسى فيو(: ُّٓ) المتناىية
 يركل ليس(: ٔ) التذكار في كما السكن ابن كقاؿ باطل،(: َِّ/ ٔ) بغداد تاريخ في كما جزرة

 بألفاظ عديدة طرؽ من مركم(: ِٖٕ/ ٕ) المنير البدر في الملقن ابن كقاؿ ثابت، كجو من
( ِْٓٔ) الخفاء كشف في العجلوني عنو كقاؿ تعددت، كإف ضعفها على الحفاظ كاتفق متنوعة

: تعالى اهلل رحمو حجر ابن الحافظ قاؿ كلذا. بثابت كليس ضعيفة كلها طرقو الدارقطني قاؿ
 حديث عقب شعبو في البيهقي كقاؿ. قادحة علة من تسلم طريق فيها ليس جزء، في طرقو جمعت

 كقاؿ صحيح، إسناد لو كليس الناس بين فيما مشهور متن ىذا: عنو تعالى اهلل رضي الدرداء أبي
 حديث أنو على الحفاظ كاتفق: أربعينو خطبة في النوكم كقاؿ. كلها مقاؿ فيها: عساكر ابن

 كاحدا حديثا أمتي على حفظ من"  خبر كأما: حجر ابن قاؿ: قاؿ ثم طرقو، كثرت كإف ضعيف
 عدم، ابن أيضا كضعفو بتصرؼ ىػ. ا. . موضوع فهو"  صديقا نبيا كسبعين أحد كأجر لو كاف
 كالعراقي، كالذىبي، كالمنذرم، القادرالرىاكم، كعبد الجوزم، كابن البر، عبد ابن حباف، كابن

 عندم الحديث أف كالحق( ْٖٗٓ) الضعيفة في األلباني العبلمة كقاؿ كغيرىم، كالسيوطي
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 ما مثل الناس؛ حوائج قضى لمن الشفاعة استحقاؽ عن يركل ما :كذلك كمنها - ٖ
 حاجة ألخيو قضى من: )كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عمر ابن عن يركل
 .ُ(لو شفعت كإال رجع فإف ميزانو، عند كاقفان  كنت
 عبد عن مردكيو ابن إلى (ُٗٓ/ ُ)في تفسيره  كثير ابن اإلماـ عزاه ما كذلك كمثلو

 لًيػيوىفػّْيػىهيمٍ : تعالى اهلل قاؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ مسعود بن اهلل
 يدخلهم: أيجيورىىيمٍ : قاؿ[ َّ: فاطر] شىكيوره  غىفيوره  ًإنَّوي  فىٍضًلوً  مّْن كىيىزًيدىىيم أيجيورىىيمٍ 

 الحياة .ِ(الدنيا في المعركؼ إليهم صنع لمن الشفاعة: فىٍضًلوً  مّْن كىيىزًيدىىيم الجنة
 (. ّّْ/ ُ) -عواجي لغالب اآلخرة

                                                                                                                                                  

 اهلل قيض لما صحيحا كاف كلو( األريعين) كتب أجلو من كعملوا العلماء بين اشتهر كإف موضوع،
 .الكذابين من الكثرة تلك بو كالتفرد لركايتو

 ..الغفارم بو تفرد مالك حديث من غريب: كقاؿ( ّّٓ/ ٔ) األكلياء حلية في نعيم أبوأخرجو  ُ
 كىو كضاعان، راكيان  سنده في ألف الشفاعة؛ تلك ثبوت على االستدالؿ بو يتم ال الحديث كىذا
 أنو إلى حباف ابن نسبو(: ّٖٖ/ ِ) في الميزاف الذىبي عنو يقوؿ الغفارم، إبراىيم بن اهلل عبد

 .منكر حديثو: الدارقطني كقاؿ عليو، يتابع ال يركيو ما عامة: عدم ابن كقاؿ الحديث، يضع
 الهيثمي ذكر الكندم، اهلل عبد بن إسماعيل سنده في ألف االستدالؿ، بو يتم ال الحديث كىذا ِ

 رجالو كبقية منكر، بخبر أتى: فقاؿ نفسو عند من الذىبي ضعفو أنو (ُّ/ٕ) الزكائد مجمع في
 . يثبت ال إسناد ىذا: (ِٗٓ/ُفي تفسيره ) كثير ابن كقاؿ، كثقوا
 عن طويل حديث من (َّٕ/ ِ) الموضوعة األحاديث في المصنوعة الآللئفي  السيوطي كأكرد

 يهوم طريق ظهر على بنى كمن: )فيو جاء كسلم عليو اهلل صلى النبي عن عباس كابن ىريرة أبي
 يقوؿ حتى الجمع ألىل يضيء ككجهو در، من نجيبة على القيامة يـو اهلل بعثو السبيل عابركا إليو
 الجنة في كيدخل قبتو، في إبراىيم يزاحم حتى، مثلو ير لم المبلئكة من ملك ىذا: الجمع أىل

 (.رجل ألف أربعوف بشفاعتو
 منها توضأ من أجر لو كاف للمسلمين فيبذلها ماؤىا يبسط حتى بئران  احتفر كمن: )كذلك كفيو

 طائر، أك سبع، أك بهيمة، أك جن، أك إنس،: حسنات منها شرب من كل شعر بعدد كلو كصلى،
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 كسلم? عليو اهلل صلى النبي من الشفاعة طلب حكم :المسألة العاشرة
 الشفاعة طلب(: "ِّٗ/ ُ" )الدرب على نور فتاكل" في كما باز ابن العبلمة قاؿ
 عند أكبر شرؾ كىو يجوز، ال األموات من غيره من أك كسلم عليو اهلل صلى النبي من

 هلل قل: )يقوؿ كاهلل كالسبلـ، الصبلة عليو مات بعدما شيئا يملك ال ألنو العلم؛ أىل
 .ْْ/الزمر( جميعا الشفاعة

 ال األموات من كغيره كسلم عليو اهلل صلى كالنبي كتعالى، سبحانو ملكو فالشفاعة
 إذا الميت ذلك، غير في كال دعاء في كال شفاعة في الموت بعد التصرؼ يملكوف

 يدعو صالح كلد أك بو، ينتفع علم أك جارية، صدقة: )ثبلث من إال عملو انقطع مات
: قاؿ كلهذا ػ كالسبلـ الصبلة عليو ػ كالسبلـ الصبلة عليو تعرض أنها جاء كإنما( لو
 (.كنتم حيث تبلغني صبلتكم فإف علي صلوا)

 فيها كجد كما اهلل حمد خير من فيها كجد فما األعماؿ عليو تعرض إنو حديث كأما
 كلو كسلم، عليو اهلل صلى النبي عن يصح ال ضعيف حديث فهذا لنا استغفر شر من

 .الشفاعة منو نطلب أننا على داللة فيو يكن لم صح
 األموات من غيره من أك كسلم عليو اهلل صلى النبي من الشفاعة طلب أف فالحاصل

 الميت من طلب ألنو األكبر؛ الشرؾ من الشرعية القاعدة على كىو يجوز، ال أمر
 غوث أك األعداء على النصر أك المريض، شفاء منو طلب لو كما عليو، يقدر ال شيئا

 طلب بين فرؽ كال األكبر، الشرؾ أنواع من ىذا فكل ذلك، أشبو ما أك المكركبين
 فبلف، أك فبلف من أك القادر، عبد الشيخ من أك كسلم، عليو اهلل صلى النبي من ىذا

                                                                                                                                                  

 عدد القدس حوض القيامة يـو شفاعتو في كيرد رقبة، عتق ذلك من شعرة بكل كلو ذلك، غير أك
 (.حوضي حوضي، حوضي،: قاؿ القدس? حوض كما اهلل، رسوؿ يا: قيل. السماء نجـو
 صلى اهلل رسوؿ على موضوع بطولو الحديث ىذا(: ُّْ/ ّ) العالية المطالب الحافظ في قاؿ
 .فيو بورؾ ال ربو، عبد بن ميسرة بو كالمتهم كسلم، عليو اهلل
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 كىو يجوز، ال أمر الموتى من ىذا طلب ذلك؛ غير أك الحسين من أك البدكم من أك
 .الشرؾ أقساـ من

 صلى كالنبي كالرحمة، بالمغفرة لو كيدعى مسلما، كاف إذا عليو يترحم الميت كإنما
 أما لو، كيدعو ػ كالسبلـ الصبلة عليو ػ عليو يصلي مسلم عليو سلم إذا كسلم عليو اهلل
 عمل من كىذا يجوز، ال ىذا كل األعداء على النصر أك الشفاعة أك المدد يطلبو أف

 يحذر كأف لهذا ينتبو أف المسلم على فيجب الشرؾ، أىل عمل كمن الجاىلية أىل
 .انتهى" ىذا مثل

 من الشفاعة طلب يجوز ىل: المفتوح الباب لقاءات في كما العثيمين العبلمة كسئل
 شفاعة منك أريد: )يقوؿ بأف قبره في اآلف كىو كسلم، آلو كعلى عليو اهلل صلى النبي

 !?(يديك تحت كلف مذنب عبد كأنا! اهلل رسوؿ يا
 عليو للنبي دعاء ىذا ألف الشرؾ؛ من يكوف قد بل حراـ ىذا يجوز، ال: فأجاب
 يا: يقوؿ لي، تشفع أف! اهلل رسوؿ يا أسألك: يقوؿ أف من كبدالن  كالسبلـ، الصبلة

 ال اآلف الرسوؿ أما كجل، عز اهلل إلى موجو الدعاء يكوف حتى رسولك، فيَّ  شفع! رب
 اهلل، بإذف إال ألحد يشفع أف يستطيع ال القيامة يـو حتى ثم لك، يشفع أف يستطيع

  .كجل عز باهلل شركان  تكوف كقد حراـ، الكلمة فهذه
 

 (مغربها من الشمس بطلوع اإليماف في باب)
 يػىٍوـى ): كجل عز اهلل كقاؿ مغربها، من الشمس بطلوع يؤمنوف السنة كأىل: محمد قاؿ
فىعي  الى  رىبّْكى  آيىاتً  بػىٍعضي  يىٍأًتي ا نػىٍفسنا يػىنػٍ انػيهى  (.ًإيمى

 عن عثماف، حدثنا: قاؿ يحيى عن داكد، أبي عن علي، عن أبي كحدثني - َُٕ
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿرضي اهلل عنو  ىريرة أبي عن اهلل، عبد بن نعيم
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 كلهم، آمنوا الناس رآىا فإذا مغربها، من الشمس تطلع حتى الساعة تقـو ال): كسلم
 .ُ(خيرا إيمانها في كسبت أك قبل من آمنت تكن لم إيمانها انفس ينفع ال يـو فذلك
 عن حبيش، بن زر عن بهدلة بن عاصم عن حماد كحدثنا: قاؿ يحيى - َُٖ

: يقوؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سمعت: قاؿ رضي اهلل عنو عساؿ بن صفواف
 مسيرة مفتوح التوبة باب بالمغرب أف أك المغرب قبل من مفتوح التوبة باب إف)

 طلعت فإذا مغربها من الشمس تطلع لم ما للتوبة مفتوحا يزاؿ ال عاـ خمسمائة
 .ِ(أغلق

 ابن اهلل عبد عن جابر، بن كىب عن إسحاؽ أبي عن المعلى كحدثني يحيى - َُٗ
 أف أرادت فإذا الفجر، يطلع حيث من تطلع الشمس إف): قاؿ ك رضي اهلل عنهماعمر 

: دكنك عبدت طلعت إذا إني رب يا: كتقوؿ بالعمد ضربت حين تقاعست تطلع
 فينظر كتسجد عليها فيرد فتسلم المغرب أتيت حتى فتجرم آدـ كلد على فتطلع
 يـو عليها يأتي حتى كذلك، كالقمر المشرؽ، إلى فتجرم لها فيؤذف تستأذف ثم إليها،

                                                           

كلكن متن الحديث صحيح فقد أخرجو من طرؽ أخرم عن أبي ىريرة إسناد المصنف ضعيف،  ُ
 (.ُّْ،  ُٕٓ(، كمسلم )َٔٓٔ،  ّْٔٔ،  ّْٓٔرضي اهلل عنو البخارم )

 ،(ِِٔ) ماجة كابن ،(ّّٔٓ،  ّّٓٓ) كالترمذم ،(ِّٗ/ْ) أحمدأخرجو بنحوه  ِ
 كالطيالسي ،(ُٔٗ) خزيمة كابن ،(ُْٓ) الكبرل كفي ،(ّٖ/ُ) المجتبى في كالنسائي

 في نعيم كأبو ،(ُّّ/ُ) السنن في كالدارقطني ،(ُٕٗ/ُ) الكنى في كالدكالبي ،(ُُٔٔ)
كأكثر الركيات فيو ( ُُٓ ، ُُْ/ُ) السنن في كالبيهقي ، مختصرا( ِّٔ/ُ) أصبهاف تاريخ

 صحيح، حسن الترمذم عنو قاؿسنة( كليس )خمسمائة سنة( كالحديث  سبعين أك أربعين عرضو)
 أصح شىء المسح توقيت فى ليس: البخارل كقاؿ كالخطابي، حباف، كابن خزيمة، ابن كصححو

 كصححو حسن، حديث البخارم عن الترمذم قاؿ(: ُٕٓ/ُ) التلخيص في الحافظ كقاؿ منو،
عبلمة ال كحسنو ،(َُْ) اإلركاء في األلباني العبلمة كحسنو ،(ٗ/ّ) المنير البدر في الملقن ابن

 معو كمن األرنؤكط كقاؿ ،(ُٓ-ُْ/ُ) الصحيحين في ليس مما الصحيح الجامع في الوادعي
 .حسن إسناد كىذا لغيره، صحيح حديث(: ُُ/َّ) المسند تحقيق في
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 لها يؤذف فبل كتستأذف إليها، ينظر فبل كتسجد عليها، يرد فبل فتسلم، فيو تغرب
 فبل يستأذف ثم إليو ينظر فبل كيسجد عليو يرد فبل فيسلم القمر يأتي حتى فتحبس

 كالبعيرين المغرب من فيطلعاف جئتما حيث من ارجعا: لهما يقاؿ ثم لو، يؤذف
 .ُ(اآلية ربك آيات بعض يأتي يـو: كجل عز قولو فذلك المقترنين،

 ابن عن التوأمة مولى صالح عن محمد، بن إبراىيم كحدثني: قاؿ يحيى - َُُ
 مغربها، من الشمس صبيحتها في تطلع التي الليلة: "قاؿ ماعنه اهلل رضي عباس
  .ِ(لياؿ ثبلث قدر طولها

 
 (الدجاؿ بخركج اإليماففي  باب)

 .فتنتو من كإياؾ اهلل أعاذنا الدجاؿ بخركج يؤمنوف السنة كأىل: محمد قاؿ
 عن مالك حدثنا: قاؿ بكير ابن عن العكي عن فحلوف بن سعيد كحدثني - ُُُ

 أفرضي اهلل عنهما ) عباس بن اهلل عبد عن اليماني طاكس عن المكي، الزبير أبي
 من السورة يعلمهم كما الدعاء ىذا يعلمهم كاف كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 القبر، عذاب من بك كأعوذ جهنم، عذاب من بك أعوذ إني اللهم: يقوؿ القرآف
 .ّ(كالممات المحيا فتنة من بك كأعوذ الدجاؿ، المسيح فتنة من بك كأعوذ
 حدثنا: قاؿ شيبة أبي ابن عن كضاح، ابن عن أحمد، عن إسحاؽ كحدثني - ُُِ

: قاؿ سلمة أبي عن كثير، أبي بن يحيى عن شيباف حدثنا: قاؿ موسى بن الحسن
 أال): كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: يقوؿرضي اهلل عنو  ىريرة أبا سمعت

 الجنة مثل معو يجئ كإنو أعور إنو? قبلي نبي بو يحدث لم حديثا الدجاؿ عن أحدثكم
                                                           

 ( كإسناده تالف.ُُٕ/ رقم ٔأخرجو الداني في الفتن ) ُ

 ( كإسناده تالف أيضا. ُْٕ/ رقم ٔأخرجو الداني في الفتن ) ِ
 عد القادـ.فقو ىذا الباب سيأتي في الباب ب

 

 (.َٗٓإسناد المصنف ضعيف، كالمتن صحيح فقد أخرجو مسلم في صحيحو ) ّ
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 أنذركم كإني الجنة، ىي النار إنها يقوؿ كالتي النار، فهي الجنة إنها يقوؿ فالتي كالنار،
 .ُ(قومو نوح بو أنذر كما بو

 اهلل عبيد حدثنا: قاال بشر بن كمحمد أسامة أبو حدثنا: قاؿ شيبة أبي ابن - ُُّ
 ذكر كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف) رضي اهلل عنو عمر ابن عن نافع، عن

 الدجاؿ المسيح كإف بأعور ليس اهلل إف: فقاؿ الناس، ظهراني بين الدجاؿ المسيح
 .ِ(طافئة عنبة عينو كأف اليمنى، العين أعور

 معمر، عن الرزاؽ عبد عن الدبرم عن خالد بن أحمد عن كىب كحدثني - ُُُْ
 صلى اهلل رسوؿ أصحاب بعض أف األنصارم ثابت بن عمر أخبرني: قاؿ الزىرم عن
 إنو: الدجاؿ فتنة يحذرىم كىو للناس قاؿ السبلـ عليو النبي أف أخبره كسلم عليو اهلل
 كره منكل  يقرؤه كافر، عينيو بين مكتوب كإنو يموت حتى ربو منكم أحد يرل لن

 .ّ(عملو
 ىبلؿ، بن المعلى حدثنا: قاؿ يحيى عن داكد أبي عن علي عن أبي كحدثني - ُُٓ

 رضي اهلل عنهما عباس ابن عن مهراف، بن يوسف عن جدعاف، بن زيد بن علي عن
 تخدعن فبل اهلل حدكد من حد الرجم إف): عنو اهلل رضي الخطاب بن عمر قاؿ: قاؿ
 كبطلوع كبالحوض، كبالميزاف، كبالدجاؿ، بالرجم يكذبوف قـو سيأتي فإنو عنو،

 .ْ(النار من يخرجوف كبأقواـ كبالشفاعة، مغربها، من الشمس
                                                           

 (.ِّٔٗإسناد المصنف ضعيف، كالمتن صحيح فقد أخرجو مسلم في صحيحو ) ُ
(، مسلم َّٕٓإسناد المصنف ضعيف، كالمتن صحيح فقد أخرجو البخارم في صحيحو ) ِ

 (.ُٗٔفي صحيحو )
 قاؿ سلم ك عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف( مختصرا كلفظو )ِِْٓ)أخرجو مسلم في صحيحو  ّ
 مؤمن كل يقرؤه أك عملو كره من يقرؤه كافر عينيو بين مكتوب إنو الدجاؿ من الناس حذر يـو

 (.يموت حتى جل ك عز ربو منكم أحد يرل لن أنو تعلموا كقاؿ
 كالطيالسي ،(ِٔٓ رقم ِّ/ُ) أحمد أخرجوإسناد المصنف تالف، كاألثر ضعيف فقد  ْ
 أبي كابن ،(ُْٔ) يعلى كأبو ،(ٕٕ/َُ) شيبة أبي كابن ،( ُّّْٔ) الرزاؽ كعبد ،(ِٓ)
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 (الدجاؿ كقتلو عيسى بنزكؿ اإليماف في باب)

ًإنَّوي ): كجل عز كقاؿ الدجاؿ كقتلو عيسى بنزكؿ يؤمنوف السنة كأىل: محمد قاؿ  كى
 .عيسى يعني( لًلسَّاعىةً  لىًعٍلمه 
 .عيسى موت قبل: يعني( بًوً  لىيػيٍؤًمنىنَّ  ًإالَّ  اىٍلًكتىابً  أىٍىلً  مّْنٍ  كىًإف): كقاؿ

 عن خالد حدثني: قاؿ يحيى عن داكد، أبي عن علي، عن أبي كحدثني - ُُٔ
 أمهاتهم لعبلت، إخوة األنبياء): كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ الحسن

 كإنو نبي كبينو بيني ليس إنو مريم، ابن بعيسى الناس أكلى كأنا كاحد، كدينهم شتى
 إلى ممصرتين بين الخلق، مربوع رجل فإنو فاعرفوه، رأيتموه فإذا محالة، ال نازؿ

 فيكسر بلل، يصبو لم كإف ماء، يقطر رأسو كأف الرأس، سبط كالبياض، الحمرة
 كلها الملل زمانو في اهلل فيهلك اإلسبلـ، على الناس كيقاتل الخنزير، كيقتل الصليب،

 مع كالنمور اإلبل، مع األسد يرتع كحتى األرض، في األمنة تقع كحتى اإلسبلـ، غير
 قاؿ. ُ(بعضا بعضهم يضر ال بالحيات الغلماف كيلعب الغنم، مع كالذئاب البقر،
 .خفيفة صفرة فيها التي ىي: الممصرة الثياب: محمد

                                                                                                                                                  

 الهيثمي عنو قاؿ كالحديث (َّّ، كاآلجرم في الشريعة )ص(ُِٓ ،ُُٓ/ُ) السنة في عاصم
 العبلمة كقاؿ ثقات، رجالو كبقية الحفظ سيئ كىو زيد بن علي فيو(: َُِ/ٕ) المجمع في

 كقاؿ جدعاف، ابن كىو زيد بن علي أجل من ضعيف إسناده(: ّّْ) الجنة ظبلؿ في األلباني
 كىو فيو مختلف جدعاف ابن ىو زيد بن علي طريق من( : َُ) الشفاعة كتاب في مقبل الشيخ

 ضعيف إسناده(: ِٔٗ/ُ) المسند تحقيق في معو كمن األرنؤكط كقاؿ أقرب، الضعف إلى
 .لين مهراف بن كيوسف ،- جدعاف ابن كىو - زيد بن علي لضعف

 فقو ىذا الباب سيأتي في الباب القادـ.
 

 أخرجوإسناده ضعيف كىو أيضا مرسل، كلكن لو شاىد من حديث أبي ىريرة رضي اهلل عنو  ُ
 ،(ُٗٓ - ُٖٓ/ ُٓ) شيبة أبي كابن مختصرا،( ِّْْ) داكد كأبو ،(ّْٕ/ ِ) أحمد
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 حدثنا: قاؿ شيبة أبي ابن عن كضاح، ابن عن أحمد عن إسحاؽ حدثنيك  - ُُٕ
 بن الحضرمي عن كثير، أبي بن يحيى عن شيباف، حدثنا: قاؿ موسى بن الحسن

 اهلل رسوؿ دخل): قالت عنها اهلل رضي المؤمنين أـ عائشة عن صالح، أبي عن الحق
 ذكرت اهلل رسوؿ يا: قلت? يبكيك ما: فقاؿ أبكي كرآني كسلم عليو اهلل صلى

 ليس ربكم فإف أمت كإف أكفيكموه، حي كأنا يخرج فإف نتبكي ال: قاؿ الدجاؿ،
 يومئذ كلها المدينة، بناحية ينزؿ حتى فيسير أصبهاف، يهود معو يخرج كإنو بأعور،
 لد يأتي حتى فينطلق أىلها شرار إليو فيخرج ملكاف، باب كل على أبواب، سبعة
 عدال إماما منو قريبا أك سنة أربعين األرض في عيسى يمكث ثم فيقتلو عيسى فينزؿ

 .ُ(مقسطا كحكما
                                                                                                                                                  

 صححو كالحديث( ٓٗٓ/ ِ) كالحاكم ،(ٕٕٓٔ) حباف كابن ،(ِِ/ ٔ) تفسيره في كالطبرم
 قوم، جيد إسناد ىذا(: ُٖٖ/ ُ) البداية نهاية في كثير ابن الحافظ كقاؿ الذىبي، كأقره الحاكم

 ،(ُِِٖ) الصحيحة في األلباني العبلمة كصححو ،(ّْٖ/ ٔ) الفتح في الحافظ كصححو
 ،-بشواىده يعني- صحيح حديث(: ّٖٗ/ ُٓ) المسند تحقيق في معو كمن األرنؤكط كقاؿ
 كاحدا حديثا مسلم لو ركل الحديث، حسن صدكؽ -برثن أـ مولى كىو- آدـ بن الرحمن عبد

 عنعن، كقد مدلس قتادة أف إال الشيخين، رجاؿ ثقات اإلسناد رجاؿ كباقي داكد، كأبو متابعة
 أنو معين ابن عن منصور، بن إسحاؽ عن أبيو، عن( ّّٔ" )المراسيل" في حاتم أبي ابن كذكر
 .منقطعا اإلسناد يكوف ىذا فعلى. برثن أـ مولى الرحمن عبد من قتادة يسمع لم: قاؿ

 (.ِّٓٔ(، كمسلم )ِّْْكأخرج شطره األكؿ البخارم )
 
 ابن، ك (ُّٔص) السنة في كابنو(، ٕٓ/ ٔ) أحمدإسناد المصنف ضعيف، كالحديث أخرجو  ُ

 (ِ/ُِْ) كالداني ،(ِ/ٕٗ) منده كابن، (ِِٖٔ) حباف كابن(، ُّْ/ُٓ) شيبة أبي
 غير الصحيح رجاؿ (:ّّٖ/ ٕ) المجمع في الهيثميكالحديث صححو ابن حباف، كقاؿ 

(، َٔ، كصححو العبلمة األلباني في كتاب المسيح الدجاؿ )صثقة كىو الحق بن الحضرمي
 ركل الحق، بن الحضرمي حسن، إسناده (:ُٔ/ُْكقاؿ األرنؤكط كمن معو في تحقيق المسند )

 كابن كالبخارم المديني كابن معين كابن أحمد فرؽ كقد ،"الثقات" في حباف ابن كذكره جمع، عنو
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ًإنَّوي ): قولو في يحيى عن داكد أبي عن علي، عن أبي كحدثني - ُُٖ ( ًللسَّاعىةً  لىًعٍلمه  كى
ا تىٍمتػىريفَّ  فىبلى ) عيسى نزكؿ يعني: قاؿ قتادة عن سعيد حدثني: قاؿ  كال بالساعة( ًبهى

 .ُفيها تشكن
 (مىٍوتًوً  قػىٍبلى  ًبوً  لىيػيٍؤًمنىنَّ  ًإالَّ  اىٍلًكتىابً  أىٍىلً  مّْنٍ  كىًإف): قولو في قتادة حدثني: قاؿ - ُُٗ

ا عىلىٍيًهمٍ  يىكيوفي  اىٍلًقيىامىةً  كىيػىٍوـى ) نزؿ إذا عيسى موت قبل: قاؿ  رساالت بلغ قد بأنو( شىًهيدن
 .ِنفسو على بالعبودية كأقر ربو

 مسائل في فقو أشراط الساعة.
 كالشرط بالتحريك، شرط جمع األشراط: لغة كالعبلمات األشراط معنى: مسألة

 السلطاف شيرىط كمنو أكائلو، الشيء كأشراط عبلماتها، أم الساعة كأشراط العبلمة،
 .جنده مجموع من غيرىم على يقدمهم الذين أصحابو نخبة كىم

 على يدؿ كمما عليو، كالدالة عليو المتقدمة الشيء عبلمات ىي اللغة في األشراط
 عند المشهور جبريل حديث في جاء ما بالعبلمات السنة في األشراط ىذه تسمية

 أعاد ثم شيئا يجبو فلم فنكس،: قاؿ الساعة? متى أخبرني محمد، يا: )قاؿ النسائي،
 من بأعلم عنها المسؤكؿ ما: فقاؿ رأسو كرفع شيئا يجبو فلم أعاد ثم شيئا يجبو فلم

 أجزاء من جزء ىي: كالساعة الحديث... (  بها تعرؼ عبلمات لها كلكن السائل
 كقد القيامة، فيو تقـو الذم الوقت: كالساعة. كساع ساعات كجمعها النهار أك الليل

 الخلق فيموت ساعة في الناس تفاجئ ألنها أك فيها، الحساب لسرعة بذلك سميت
 .كاحدة بصيحة كلهم

                                                                                                                                                  

 حاتم أبو كخالفهم مجهوؿ كىو التيمي، سليماف عنو ركل الذم اليمامي حضرمي كبين بينو حباف
 ثقات رجالو كبقية. اثناف أنهما لي يظهر كالذم": التهذيب" في الحافظ كقاؿ كاحدا، كعدىما

 .مسلم رجاؿ فمن الطيالسي كىو داكد، بن سليماف غير الشيخين رجاؿ
إسناد المصنف ضعيف، كاألثر حسن فقد أخرجو من طرؽ أخرل عبد الرزاؽ في تفسيره  ُ
 (.ُُٗ/ْ(، كالطبرم في تفسيره )ُٖٗ/ِ)

 سن.( شطره الثاني كإسناده حٕٔٔ/ٕإسناد المصنف ضعيف، كأخرج الطبرم في تفسيره ) ِ
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 على كتدؿ القيامة يـو تسبق التي العبلمات هيف شرعا كالعبلمات األشراط معنىكأما 
 أشراط تسمى مقدمات لها فإف األكلى الحياة انتهاء أما: الحليمي يقوؿ .قدكمها
 يتقدمها ما: أم: األشراط من المراد تحديد في البيهقي كيقوؿ. أعبلمها كىي الساعة

: باألشراط المراد حجر ابن الحافظ كيقوؿ .حينها قرب على الدالة العبلمات من
 (.ٕٗ/ ُّ) البارم فتح .الساعة قياـ يعقبها التي العبلمات

كىي التي تتقدـ السَّاعة بأزماف،  تنقسم أشراط السَّاعة إلى قسمين: أشراط صغرلك 
العلم، كظهور الجهل، كشرب الخمر، كالتطاكؿ في  كتكوف من نوع المعتاد؛ كقبض

أشراط  ، ك البنياف... كنحوىا، كقد يظهر بعضها مصاحبنا لؤلشراط الكبرل، أك بعدىا
كىي األمور العظاـ التي تظهر قرب قياـ السَّاعة، كتكوف غير معتادة الوقوع؛   كبرل

طلوع الشمس كظهور الدجاؿ، كنزكؿ عيسى عليو السبلـ، كخركج يأجوج كمأجوج، ك 
، كقسم بعض العلماء أشراط السَّاعة من حيث ظهورىا إلى ثبلثة أقساـ، من مغربها

فأما ، قسم لم يظهر إلى اآلف، ك قسم ظهر كال زاؿ يتتابع كيكثر، ك قسم ظهر كانقضى
القسماف األكالف؛ فهما من أشراط السَّاعة الصغرل، كأما القسم الثالث؛ فيشترؾ في 

 األشراط الصغرل. األشراط الكبرل كبعض
ا، كقد ذكرت ىنا منها ما ثبت ك  أشراط السَّاعة الصغرل التي ذكرىا العلماء كثيرة جدن

 . السنة أنو من أشراط السَّاعة الصغرلكصح في 
 صغرل.أشراط السَّاعة الألكؿ: الباب ا

أخبر صلى اهلل عليو كسلم أف بعثتو دليل على  بعثة النبي صلى اهلل عليو كسلم: -ُ
قرب قياـ السَّاعة، كأنو نبي السَّاعة: ففي الحديث عن سهل رضي اهلل عنو ؛ قاؿ: 

بعثت أنا كالسَّاعة كهاتين"، كيشير بإصبعيو ) قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: 
  .( أخرجو البخارمفيمدىما

بعثت أنا ) ؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: كعن أنس رضي اهلل عنو : قاؿ: قاؿ رسو 
 .( أخرجو مسلم كالسَّاعة كهاتين". قاؿ: كضم السبابة كالوسطى
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( كالحديث  السَّاعة بعثت في نسم) فوعنا: ر بيرة مكعن قيس بن أبي حاـز عن أبي جي 
)نسم الساعة(: قاؿ ابن األثير: "كىو من (، قولو َٖٖصحيح كما في الصحيحة )

وب الريح الضعيفة؛ أم: بعثت في أكؿ أشراط الساعة، كضعف النسيم، أكؿ ىب
مجيئها. كقيل: ىو جمع نسمة؛ أم: بعثت في ذكم أركاح خلقهم اهلل تعالى قبل 

اقتراب الساعة؛ كأنو قاؿ: في آخر النشء في بني آدـ". "النهاية في غريب الحديث" 
(ٓ /ْٗ ،َٓ.) 

يو كسلم، فهو النبي األخير، فبل يليو فأكؿ أشراط السَّاعة بعثة المصطفى صلى اهلل عل
نبي آخر، كإنما تليو القيامة كما يلي السبابة كالوسطى، كليس بينهما إصبع أخرل، أك  

كما يفضل إحداىما األخرل، كيدؿُّ على ذلك ركاية الترمذم: "بعثت أنا كالسَّاعة  
خرل"، فما فضل إحداىما على األ –كأشار أبو داكد بالسبابة كالوسطى  –كهاتين 

"كفضل إحداىما  : كسمعت قتادة يقوؿ في قصصو:كفي ركاية مسلم: "قاؿ شعبةي 
 أدرم أذكره عن أنس أك قالو قتادة". على األخرل". فبل 

(: "أكلها النبي صلى اهلل عليو كسلم: ألنو نبي آخر ِٔٔ)صفي التذكرة  قاؿ القرطبي
 الزماف، كقد بعث كليس بينو كبين القيامة نبي".

اتىمى النًَّبيّْينى }ى: قاؿ تعال اًلكيٍم كىلىًكٍن رىسيوؿى اللًَّو كىخى  {مىا كىافى ميحىمَّده أىبىا أىحىدو ًمٍن رًجى
  .[َْاألحزاب: ]
النبي صلى اهلل عليو  من أشراط السَّاعة موتي  موت النبي صلى اهلل عليو كسلم: -ِ

اهلل صلى  كسلم، ففي الحديث عن عوؼ بن مالك رضي اهلل عنو ؛ قاؿ: قاؿ رسوؿ
( أخرجو البخارم.  اعدد ستنا بين يدم السَّاعة: موتي... الحديث) اهلل عليو كسلم: 

من أعظم المصائب التي كقعت على  فقد كاف موت النبي صلى اهلل عليو كسلم
نيا في عيوف الصحابة رضي اهلل عنهم عندما مات عليو  المسلمين، فقد أظلمت الدُّ

لما كاف اليـو الذم دخل فيو ) مالك رضي اهلل عنو: قاؿ أنس بن ، الصبلة كالسبلـ
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمالمدينة؛ أضاء منها كل شيء، فلما كاف اليـو الذم 
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األيدم  مات فيو؛ أظلم منها كل شيء، كما نفضنا عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
  .( حتى أنكرنا قلوبنا –كإنا لفي دفنو  –

: "يريد أنهم كجدكىا تغيرت عما عهدكه في حياتو  (ُْٗ/ٖالفتح )الحافظ في قاؿ 
 .ا.ىػ من األلفة، كالصفاء، كالرؽ؛ لفقداف ما كاف يمدىم بو من التعليم كالتأديب"

فبموتو صلى اهلل عليو كسلم انقطع الوحي من السماء؛ كما في جواب أـ أيمن ألبي 
نبي صلى اهلل عليو كسلم، فلما بكر كعمر رضي اهلل عنهم عندما زاراىا بعد موت ال

ما يبكيك? ما عند اهلل خير لرسولو. فقلت: ما أبكي ) انتهيا إليها؛ بكت، فقاال لها: 
أف ال أكوف أعلم أف ما عند اهلل خير لرسولو صلى اهلل عليو كسلم، كلكني أبكي أف 

و ( أخرج الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء، فجعبل يبكياف معها
فقد مات عليو الصبلة كالسبلـ كما يموت الناس: ألف اهلل تعالى لم يكتب  .مسلم

الخلود في ىذه الحياة الدُّنيا ألحد من الخلق، بل ىي دار ممر ال دار مقر؛ كما قاؿ 
اًلديكفى )}تعالى:  لُّ نػىٍفسو ( كي ّْكىمىا جىعىٍلنىا لًبىشىرو ًمٍن قػىٍبًلكى اٍلخيٍلدى أىفىًإٍيٍن ًمتَّ فػىهيٍم اٍلخى

نىا تػيٍرجىعيوفى ) ًإلىيػٍ نىةن كى ٍيًر ًفتػٍ ليوكيٍم بًالشَّرّْ كىاٍلخى  -ّْاألنبياء: ] {(ّٓذىائًقىةي اٍلمىٍوًت كىنػىبػٍ
إلى غير ذلك من اآليات التي تبين أف الموت حق، كأف كل نفس ذائقة  .[ّٓ

 الموت، حتى كلو كاف سيد الخلق كإماـ المتقين محمد صلى اهلل عليو كسلم.
ككاف موتو كما قاؿ القرطبي: "أكؿ أمر دىم اإلسبلـ... ثم بعده موت عمر، فبموت 

النبي صلى اهلل عليو كسلمانقطع الوحي، كماتت النبوة، ككاف أكؿ ظهور الشر بارتداد 
  العرب، كغير ذلك، ككاف أكؿ انقطاع الخير، كأكؿ نقصانو.

قدس، فقد جاء في حديث كمن أشراط السَّاعة فتح بيت الم فتح بيت المقدس: -ّ
اعدد )  عوؼ بن مالك رضي اهلل عنو أنو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: 

ففي عهد ( ركاه البخارم،  فتح بيت المقدس ستنا بين يدم السَّاعة... )فذكر منها: (
عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو تم فتح بيت المقدس سنة ست عشرة من الهجرة؛  

لك أئمة السير، فقد ذىب عمر رضي اهلل عنو بنفسو، كصالح أىلها، كما ذىب إلى ذ
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ا في قبلة بيت المقدس. كركل  كفتحها، كطهرىا من اليهود كالنصارل، كبنى بها مسجدن
اإلماـ أحمد من طريق عبيد بن آدـ؛ قاؿ: "سمعت عمر بن الخطاب يقوؿ لكعب 

ف الصخرة، فكانت األحبار: أين ترل أف أصلي? فقاؿ: إف أخذت عني؛ صليت خل
القدس كلها بين يديك. فقاؿ عمر: ضاىيت اليهودية، ال، كلكن أصلي حيث صلى 

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، فتقدـ إلى القبلة، فصلى، ثم جاء، فبسط رداءه، 
 فكنس الكناسة في ردائو، ككنس الناس.

، على عمواس بلدة في فلسطين، على ستة أمياؿ من الرملة: ك طاعوف عمواس -ْ
  (.ُٕٓ/ ْانظر: "معجم البلداف" ) طريق بيت المقدس.

جاء في حديث عوؼ بن مالك السابق قولو صلى اهلل عليو كسلم: "اعدد ستنا بين 
حافظ في قاؿ ا. يدم السَّاعة: .... )فذكر منها:( ثم موتاف يأخذ فيكم كقعاص الغنم

خبلفو عمر،  س في : "يقاؿ: إف ىذه اآلية ظهرت في طاعوف عموا(ِٖٕ/ٔالفتح )
 ا.ىػ  ككاف ذلك بعد فتح بيت المقدس"

ففي سنة ثماف عشرة للهجرة على المشهور الذم عليو الجمهور كقع طاعوف في كورة 
عمواس، ثم انتشر في أرض الشاـ، فمات فيو خلق كثير من الصحابة رضي اهلل عنهم 

لمسلمين، كمات كمن غيرىم؛ قيل: بلغ عدد من مات فيو خمسة كعشركف  ألفنا من ا
 فيو من المشهورين: أبو عبيدة عامر بن الجراح، أمين ىذه األمة، رضي اهلل عنو.

عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو أف رسوؿ  استفاضة الماؿ كاالستغناء عن الصدقة: -ٓ
ال تقـو السَّاعة حتى يكثر فيكم الماؿ، فيفيض، حتى ) اهلل صلى اهلل عليو كسلمقاؿ: 

( يقبلو منو صدقة، كيدعى إليو الرجل، فيقوؿ: ال أرب لي فيويهم رب الماؿ من 
 أخرجو البخارم كمسلم.

ليأتين على ) عن أبي موسى رضي اهلل عنو عن النبي صلى اهلل عليو كسلم؛ قاؿ: ك 
ا يأخذىا منو (  الناس زماف يطوؼ الرجل فيو بالصدقة من الذىب، ثم ال يجد أحدن
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الزماف، حتى يعرض الرجل مالو، فيقوؿ الذم سيكثر  الماؿ في آخر أخرجو مسلم، ف
  يعرض عليو: ال إرب لي بو.

ظهور الفتن: الفتن: جمع فتنة، كىي االبتبلء كاالمتحاف كاالختبار، ثم كثر  -ٔ
استعمالها فيما أخرجو االختبار للمكركه، ثم أطلقت على كل مكركه أك آيل إليو؛  

 .من األمور المكركىةكاإلثم؛ كالكفر، كالقتل، كالتحريق، كغير ذلك 
أف من أشراط السَّاعة ظهور الفتن العظيمة التي  كقد أخبر النبي صلى اهلل عليو كسلم

يلتبس فيها الحق بالباطل، فتزلزؿ اإليماف، حتى يصبح الرجل مؤمننا كيمسي كافرنا، 
كيمسي مؤمننا كيصبح كافرنا، كلما ظهرت فتنة؛ قاؿ المؤمن: ىذه مهلكتي. ثم 

كال تزاؿ الفتن تظهر في الناس إلى أف تقـو  ،كيظهر غيرىا، فيقوؿ: ىذه، ىذهتنكشف 
ففي الحديث عن أبي موسى األشعرم رضي اهلل عنو؛ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل ، السَّاعة

إف بين يدم السَّاعة فتننا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل ) صلى اهلل عليو كسلم: 
ؤمننا كيصبح كافرنا، القاعد فيها خير من القائم، فيها مؤمننا كيمسي كافرنا، كيمسي م

كالقائم فيها خير من الماشي، كالماشي فيها خير من الساعي، فكسركا قسيكم، 
كقطعوا أكتاركم، كاضربوا بسيوفكم الحجارة؛ فإف دخل على أحدكم؛ فليكن كخير 

 كغيرىم.اإلماـ أحمد كأبو داك كابن ماجو  ( أخرجو ابني آدـ
بادركا ) قاؿ:  مسلم عن أبي ىريرة أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمكركل اإلماـ 

باألعماؿ فتننا كقطع الليل المظلم؛ يصبح الرجل مؤمننا كيمسي كافرنا، أك يمسي مؤمننا 
نيا  (. كيصبح كافرنا، يبيع دينو بعرض من الدُّ

ظ رسوؿ كرضي اهلل عنها؛ قاؿ: استيق كعن أـ سلمة زكج النبي صلى اهلل عليو كسلم
ليلة فزعنا؛ يقوؿ: "سبحاف اهلل! ما أنزؿ اهلل من الخزائن?  اهلل صلى اهلل عليو كسلم

لكي  –يريد أزكاجو  –كماذا أنزؿ اهلل من الفتن? من يوقظ صواحب الحجرات 
نيا عارية في اآلخرة  ركاه البخارم. ( يصلين? رب كاسية في الدُّ
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هما؛ قاؿ: نادل منادم رسوؿ اهلل صلى كعن عبد اهلل بن عمرك بن العاص رضي اهلل عن
) فقاؿ:  اهلل عليو كسلم: الصبلة جامعة. فاجتمعنا إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

إنو لم يكن نبي قبلي إال كاف حقنا عليو أف يدؿُّ أمتو على خير ما يعلمو لهم، كينذرىم 
آخرىا ببلء كأمور شر ما يعلمو لهم، كإف أمتكم ىذه جعل عافيتها في أكلها كسيصيب 

تنكركنها، كتجيء الفتنة، فيرقق بعضها بعضنا، كتجيء الفتنة، فيقوؿ المؤمن: ىذه، 
ىذه... فمن أحب أف يزحزح عن النار كيدخل الجنة؛ فلتأتو منيتو، كىو يؤمن باهلل 

ا، فقد حذر النبي صلى اهلل عليو  كاليـو اآلخر". ركاه مسلم  كأحاديث الفتن كثيرة جدن
و من الفتن، كأمر بالتعوذ منها، كأخبر أف آخر ىذه األمة سيصيبها ببلء كفتن أمت كسلم

عظيمة، كليس ىنالك عاصم منها؛ إال اإليماف باهلل كاليـو اآلخر، كلزـك جماعة 
كاالبتعاد عن الفتن، كالتعوذ منها، فقد  ،-كإف قلوا  –المسلمين، كىم أىل السنة 
ركاه  ( باهلل من الفتن ما ظهر منها كما بطنكتعوذكا ) قاؿ عليو الصبلة كالسبلـ: 

 )تنبيهات( مسلم عن زيد بن ثابت رضي اهلل عنو.
أكثر الفتن التي ظهرت في المسلمين كاف منبعها من  ظهور الفتن من المشرؽ: -أ

المشرؽ، من حيث يطلع قرف الشيطاف، كىذا مطابق لما أخبر بو نبي الرحمة صلى 
الحديث عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أنو سمع رسوؿ فقد جاء في  اهلل عليو كسلم.

أال  إف الفتنة ىا ىنا، أال إف ) كىو مستقبل المشرؽ يقوؿ:  اهلل صلى اهلل عليو كسلم
كفي ركاية لمسلم أنو ، . ركاه الشيخاف( الفتنة ىا ىنا، من حيث يطلع قرف الشيطاف

(،  يعني: المشرؽ رأس  الكفر من ىا ىنا، من حيث يطلع قرف الشيطاف"؛) قاؿ: 
اللهم بارؾ ) كعن ابن عباس رضي اهلل عنهما؛ قاؿ: دعا النبي صلى اهلل عليو كسلم: 

: يا نبي اهلل! كفي  لنا في صاعنا كمدنا، كبارؾ لنا في شامنا كيمننا فقاؿ رجل من القـو
( أخرجو عراقنا. قاؿ: "إف بها قرف الشيطاف، كتهيج الفتن، كإف الجفاء بالمشرؽ

: "كأكؿ الفتن كاف منبعها من قبل (ْٕ/ُّلحافظ في الفتح )قاؿ اي، الطبران
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المشرؽ، فكاف ذلك سببنا للفرقة بين المسلمين، كذلك مما يحبو الشيطاف كيفرح بو، 
  .ا.ىػ ككذلك البدع نشأت من تلك الجهة"

فمن العراؽ ظهر الخوارج، كالشيعة، كالركافض، كالباطنية، كالقدرية، كالجهمية، 
زلة، كأكثر مقاالت الكفر كاف منشؤىا من المشرؽ؛ من جهة الفرس المجوس؛ كالمعت

ة ، كأخيرنا كليس آخرنا: كالمزدكية، كالهندكسية ، كالبوذيَّ  ،كالزردشتية، كالمانوية
  امة.القاديانية، كالبهائية... إلى غير ذلك من المذاىب الهدَّ 

عوذ باهلل من الفتن ما كسيكوف ظهور الدجاؿ كيأجوج كمأجوج من جهة المشرؽ، ن
كال بد لي ىنا من أف أنبو على أف بعض الفتن ىو من أشراط  ظهر منها كما بطن.

السَّاعة التي نص عليها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم؛ كوقعة صفين، كظهور 
الخوارج، كسأتكلم بإيجاز عن بعض الفتن العظيمة التي كانت سببنا في تفريق 

 العظيم.المسلمين، كظهور الشر 
لقد كاف ظهور الفتن في عهد الصحابة   مقتل عثماف بن عفاف رضي اهلل عنو: -ب

رضي اهلل عنهم بعد مقتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو؛ فإنو كاف بابنا 
ها ممن عاتي مغلقنا دكف الفتن، فلما قتل رضي اهلل عنو ؛ ظهرت الفتن العظيمة، كظهر دي 

من قلبو، كممن كاف من المنافقين الذم يظهركف للناس الخير، لم يتمكن اإليماف 
ففي "الصحيحين" عن حذيفة رضي اهلل عنو أف  كيبطنوف الشر كالكيد لهذا الدين.

عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو؛ قاؿ: أيكم يحفظ قوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
نك لجرئ. قاؿ رسوؿ ؛ إكسلمفي الفتنة? فقاؿ حذيفة: أنا أحفظ كما قاؿ. قاؿ: ىاتً 

الرجل في أىلو كمالو كجاره تكفرىا الصبلة كالصدقة  اهلل صلى اهلل عليو كسلم: "فتنةي 
كاألمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر". قاؿ: ليست ىذه، كلكن التي تموج كموج 

البحر. قاؿ: يا أمير المؤمنين! ال بأس عليك منها، إف بينك كبينها بابنا مغلقنا. قاؿ: 
لباب أك يكسر? قاؿ: ال، بل يكسر. قاؿ: ذلك أحرل أف ال يغلق. قلنا: علم يفتح ا

الباب? قاؿ: نعم؛ كما أف دكف غد الليلة، إني حدثتو حديثنا ليس باألغاليط. فهبنا أف 
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( أخرجو البخارم كمسلم،  نسألو، كأمرنا مسركقنا، فسألو، فقاؿ: من الباب? قاؿ: عمر
 رى سً عمر، ككي  لى تً صلى اهلل عليو كسلم، فقد قي  ككاف ما أخبر بو الصادؽ المصدكؽ

الباب، كظهرت الفتن، ككقع الببلء، فكاف أكؿ فتنة ظهرت ىي قتل الخليفة الراشد 
عاة الشر، الذين تألبوا على يد طائفة من دي رضي اهلل عنو ذم النورين عثماف بن عفاف 

كقد ذكر ، ي اهلل عنوعليو من العراؽ كمصر، كدخلوا المدينة، كقتلوه كىو في داره رض
، كلهذا صبر كنهى النبي صلى اهلل عليو كسلم لعثماف رضي اهلل عنو  أنو سيصيبو ببلءه 

 .ن أجلو رضي اهلل عنومً  ـه دى  راؽى الصحابة عن قتاؿ الخارجين عليو؛ كي ال يي 
خرج النبي صلى اهلل عليو )  ففي الحديث عن أبي موسى األشعرم رضي اهلل عنو قاؿ

المدينة... )فذكر الحديث إلى أف قاؿ:( فجاء عثماف،  من حوائطً  طو كسلمإلى حائ
 : كما أنت؛ حتى أستأذف لك. فقاؿ النبي صلى اهلل عليو كسلم: "ائذف لو، فقلتي 

 صلى اهلل عليو كسلم بيالنَّ  كخصَّ ( أخرجو البخارم،  وي صيبي يي  ره بالجنة معها ببلءه كبشّْ 
بو  نى حً ن بمثل ما امتي حى ا؛ لكوف عمر لم يمتى عثماف بذكر الببلء مع أف عمر قتل أيضن 

ط القـو الذين أرادكا منو أف ينخلع من اإلمامة بسبب ما نسبوه إليو عثماف؛ من تسلُّ 
كبمقتل عثماف رضي اهلل عنو انقسم ، ور كالظلم؛ بعد إقناعو لهم، كرده عليهممن الجى 

بت اآلراء، االختبلؼ، كتشعَّ ر ثي المسلموف، ككقع القتاؿ، كانتشرت الفتن كاألىواء، ككى 
كدارت المعارؾ الطاحنة في عهد الصحابة رضي اهلل عنهم، ككاف النبي صلى اهلل عليو 

كسلم يعلم ما سيقع من الفتن في زمنهم؛ فإنو أشرؼ على أطم من أطاـ المدينة، 
ىل تركف ما أرل?" قالوا: ال. قاؿ: "فإني ألرل الفتن تقع خبلؿ بيوتكم كوقع ) فقاؿ: 

: "كالتشبيو بمواقع القطر (ٖ/ُٖفي شرح مسلم ) قاؿ النوكم( أخرجو مسلم،  لقطرا
؛ أم: أنها كثير، تعمُّ  إلى  ، كىذا إشارةه بها طائفةه  الناس، ال تختصُّ  في الكثرة كالعمـو

ة، كمقتل عثماف كالحسين رضي ين، كالحرَّ الحركب الجارية بينهم؛ كوقعة الجمل، كصفّْ 
 .ك، كفيو معجزة ظاىرة لو صلى اهلل عليو كسلماهلل عنهما.. كغير ذل
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كمن الفتن التي كقعت بعد قتل عثماف رضي اهلل عنو ما كقع في  موقعة الجمل: -ج
رضي اهلل  يرالجمل المشهورة بين علي رضي اهلل عنو كعائشة كطلحة كالزبُّ  معركة 

 ؾى دى ط يى و: ابسي عنهم؛ فإنو لما قتل عثماف؛ أتى الناس عليا كىو في المدينة، فقالوا ل
بايعك. فقاؿ: حتى يتشاكر الناس. فقاؿ بعضهم: لئن رجع الناس إلى أمصارىم بقتل ني 

فألحوا على علي رضي  ،عثماف، كلم يقم بعده قائم؛ لم يؤمن االختبلؼ كفساد األمة
اهلل عنو في قبوؿ البيعة، فبايعوه، ككاف ممن بايعو طلحة كالزبير رضي اهلل عنهما، ثم 

مكة للعمرة، فلقيتهم عائشة رضي اهلل عنها، كبعد حديث جرل بينهم في  ذىبا إلى
مقتل عثماف توجهوا إلى البصرة، كطلبوا من علي أف يسلم لهم قتلة عثماف، فلم 

يجبهم؛ ألنو كاف ينتظر من أكلياء عثماف أف يتحاكموا إليو، فإذا ثبت على أحد بعينو 
بب ذلك، كخشي من نسب إليهم القتل أنو ممن قتل عثماف؛ اقتص منو، فاختلفوا بس

أف يصطلحوا على قتلهم، فأنشبوا الحرب بين  –كىم الخارجوف على عثماف  –
كمما يدؿُّ على أف عائشة كطلحة كالزبير لم يخرجوا للقتاؿ، كإنما للصلح ، الطائفتين

؛ قاؿ: لما بلغت عائشة  بين المسلمين ما ركاه الحاكم من طريق قيس بن أبي حاـز
هلل عنها بعض ديار بني عامر؛ نبحت عليها الكبلب، فقالت: أم ماء ىذا? رضي ا

قالت: ما أظنني إال راجعة. فقاؿ لها  -موضع قريب من البصرة - قالوا: الحوآب
مي، فيراؾ الناس، فيصلح اهلل ذات بينهم. فقالت: ما أظنني إال ، تقدَّ الزبير: ال بعدي 

إذا نبحتها   نَّ بإحداكي  كسلميقوؿ: "كيفى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو  راجعة؛ سمعتي 
 كفي ركاية للبزار عن ابن عباس أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم(،  كبلب الحواب

تخرج حتى تنبحها كبلب الحوأب،  ،أيتكن صاحبة الجمل األدبب) قاؿ لنسائو: 
 (. يقتل عن يمينها كعن شمالها قتلى كثيرة، كتنجو من بعد ما كادت

(: "إف عائشة لم تخرج للقتاؿ، ُٖٓ/ ِمنهاج السنة ) ابن تيميةشيخ اإلسبلـ قاؿ 
كإنما خرجت بقصد اإلصبلح بين المسلمين، كظنت أف في خركجها مصلحة 

للمسلمين، ثم تبين لها فيما بعد أف ترؾ الخركج كاف أكلى، فكانت إذا ذكرت 
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ندموا على ما دخلوا فيو من  ىا، كىكذا عامة السابقينمارى خً  لَّ بي خركجها؛ تبكي حتى تػى 
كلم يكن يـو الجمل لهؤالء  القتاؿ، فندـ طلحة كالزبير كعلي رضي اهلل عنهم أجمعين.

قصد في القتاؿ، كلكن كقع االقتتاؿ بغير اختيارىم؛ فإنو لما تراسل علي كطلحة 
كالزبير، كقصدكا االتفاؽ على المصلحة، كأنهم إذا تمكنوا؛ طلبوا قتلة عثماف أىل 

فتنة، ككاف على غير راض بقتل عثماف، كال معيننا عليو؛ كما كاف يحلف، فيقوؿ: ال
كاهلل ما قتلت عثماف كال ماألت على قتلو. كىو الصادؽ البار في يمينو، فخشي القتلة 

أف يتفق علي معهم على إمساؾ القتلة، فحملوا على عسكر طلحة كالزبير، فظن 
ملوا دفعنا عن أنفسهم، فطن علي أنهم حملوا طلحة كالزبير أف علينا حمل عليهم، فح

عليو، فحمل دفعنا عن نفسو، فوقعت الفتنة بغير اختيارىم، كعائشة راكبة؛ ال قاتلتن 
 ا.ىػ كال أمرت بالقتاؿ، كىكذا ذكره غير كاحد من أىل المعرفة باألخبار

كمن الفتن التي كقعت بين الصحابة رضي اهلل عنهم غير حرب  موقعة صفين: -د
ال تقـو السَّاعة حتى تقتتل ) بقولو:  الجمل ما أشار إليو النبي صلى اهلل عليو كسلم

 ركاه البخارم كمسلم ( فئتاف عظيمتاف، يكوف بينهما مقتلة عظيمة، دعواىما كاحدة
فالفئتاف ىما طائفة علي كمن معو، كطائفة معاكية كمن معو، على ما ذكر الحافظ في 

لحرب بين الطائفتين في الموقعة المشهور بػ)صفين( كقد كقعت ا(، ٖٓ/ُّ) الفتح
في ذم الحجة سنة ست كثبلثين من الهجرة، ككاف بين الفريقين أكثر من سبعين 

كما حصل من قتل بين علي كمعاكية لم يكن ، زحفنا، قتل نحو سبعين ألفنا من الفريقين
رضوف على يريده كاحد منهما، بل كاف في الجيشين من أىل األىواء متغلبوف يح

شوب تلك المعارؾ الطاحنة، كخركج األمر من يد علي ل إلى ني القتاؿ، األمر الذم أدَّ 
(: ِِْ/ ِ)في منهاج السنة  قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية كمعاكية رضي اهلل عنهما.

"كأكثرالذين كانوا يختاركف القتاؿ من الطائفتين لم يكونوا يطيعوف ال عليا كال معاكية، 
عاكية رضي اهلل عنهما أطلب لكف الدماء من أكثر المقتتلين، لكن غلبا ككاف علي كم

ككاف في العسكرين مثل  فيما كقع، كالفتنة إذا ثارت؛ عجز الحكماء عن إطفاء نارىا.
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كأبي  ،كعبد الرحمن بن خالد بن الوليد ،كىاشم بن عتبة المرقاؿ ،األشتر النخعي
ينتصركف لعثماف غاية  القتاؿ، قوـه ضين على كنحوىم من المحرّْ ، األعور السلمي

االنتصار، كقـو ينفركف عنو، كقـو ينتصركف لعلي، كقـو ينفركف عنو، ثم قتاؿ أصحاب 
كقتاؿ الفتنة مثل قتاؿ ، معاكية لم يكن لخصوص معاكية، بل كاف ألسباب أخرل

الجاىلية، ال تنضبط مقاصد أىلو كاعتقاداتهم؛ كما قاؿ الزىرم: كقعت الفتنة 
متوافركف، فأجمعوا أف كل دـ أك ماؿ أك  ب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمكأصحا
 ا.ىػ صيب بتأكيل القرآف؛ فإنو ىدر، أنزلوىم منزلة الجاىلية"فرج أي 

ظهور الخوراج: كمن الفتن التي كقعت ظهور الخوارج على علي رضي اهلل عنو ،  -ىػ
أىل العراؽ كالشاـ على ككاف بداية ظهورىم بعد انتهاء معركة )صفين(، كاتفاؽ 

التحكيم بين الطائفتين، كفي أثناء رجوع علي رضي اهلل عنو إلى الكوفة فارقو الخوارج 
، كنزلوا مكاننا يقاؿ لو )حركراء(، كيبلغ عددىم ثمانية -كقد كانوا في جيشو  –

آالؼ، كقيل: ستة عشر ألفنا، فأرسل علي إليهم ابن عباس رضي اهلل عنو، فناظرىم، 
 معو بعضهم، كدخلوا في طاعة علي.كرجع 

كأشاع الخوارج أف علينا تاب من الحكومة، كلذلك رجع بعضهم إلى طاعتو، فخطبهم 
ال حكم إال هلل.  :المسجد علي رضي اهلل عنو في مسجد الكوفة، فتنادكا من جوانب 

ا : لكم علينفقاؿ لهم عليُّ  م كتاب اهلل.الرجاؿ كلم تحكّْ  متى كحكَّ  كقالوا: أشركتى 
م من المساجد، كال من رزقكم في الفيء، كال نبدؤكم بقتاؿ ما لم كي عى ثبلث: أف ال نمنػى 

ثم إنهم تجمعوا كقتلوا من اجتاز بهم من المسلمين كمر بهم عبد اهلل  تحدثوا فسادنا.
بن خباب بن األرت كمعو زكجتو، فقتلوه كبقركا بطن زكجتو عن كلدىا، فلما علم 

بن أبي طالب رضي اهلل عنو، كسألهم من قتلو? فقالوا: كلنا بذلك أمير المؤمنين علي 
قتلو. فتجهز علي للقتاؿ، كالتقى بهم في الموقعة المشهورة بػ )النهركاف(، فهزمهم شر 

كقد أخبر النبي صلى اهلل عليو كسلم بخركج ىذه  ىزيمة، كلم ينج منهم إال القليل.
 في ك، ذكر منها الحافظ ابن كثيرالطائفة في ىذه األمة، فقد تواترت األحاديث بذل
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( أكثر من ثبلثين حديثنا كردت في الصحاح َّٕ -َِٗ/ ٕالبداية كالنهاية )
منها ما ركاه أبو سعيد الخدرم رضي اهلل عنو؛ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل ، كالمسانيد كالسنن

تمرؽ مارقة عند فرقة من المسلمين، يقتلها أكلى الطائفتين )  صلى اهلل عليو كسلم:
 ركاه مسلم. ( بالحق

كعنو رضي اهلل عنو أنو لما سئل عن الحركرية? قاؿ: ال أدرم ما الحركرية? سمعت 
قـو  –كلم يقل منها  –يخرج في ىذه األمة )يقوؿ:  النبي صلى اهلل عليو كسلم

تحقركف صبلتكم مع صبلتهم، يقرأكف القرآف ال يجاكز حلوقهم أك حناجرىم، يمرقوف 
 كقد أمر النبي صلى اهلل عليو كسلم، ركاه البخارم ( هم من الرميةمن الدينة مركؽ الس

بقتاؿ الخوراج، كبين أف في قتلهم أجرنا لمن قتلهم، كىذا دليل على فساد ىذه 
 الطائفة، كبعدىا عن اإلسبلـ، كضررىا العظيم على األمة؛ بما تثيره من فتن كقبلقل.

 سوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمففي الصحيحين عن علي رضي اهلل عنو قاؿ: سمعت ر 
سيخرج قـو في آخر الزماف، أحداث األسناف، سفهاء األحبلـ، يقولوف من ) يقوؿ: 

خير قوؿ البرية، ال يجاكز إيمانهم حناجرىم، يمرقوف من الدين كما يمرؽ السهم من 
ؿ قا(  الرمية، فأينما لقيتموىم فاقتلوىم؛ فإف في قتلهم أجرنا لمن قتلهم يـو القيامة

كاف ابن عمر يراىم شرار خلق اهلل، كقاؿ: إنهم ) : فتح(-ِِٖ/ُِ) اإلماـ البخارم
في الفتح قاؿ الحافظ (  انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوىا على المؤمنين

عوا في معتقدىم الفاسد، فأبطلوا : "عظم الببلء بهم، كتوسَّ ( عن الخوارجِٖٓ/ُِ)
من اإلبط، كأكجبوا الصبلة على الحائض في حاؿ رجم المحصن، كقطعوا يد السارؽ 

حيضها، ككفركا من ترؾ األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر إف كاف قادرناف كإف لم 
يكن قادرنا؛ فقد ارتكب كبيرة، كحكم مرتكب الكبيرة عندىم حكم الكافر، ككفوا عن 

سبلـ بالقتل أمواؿ أىل الذمة كعن التعرض لهم مطلقنا، كفتكوا فيمن ينسب إلى اإل
 ا.ىػ كالسبي كالنهب
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ظهركف حتى يدرؾ آخرىم الدجاؿ، ففي الحديث عن ابن عمر أف كال يزاؿ الخوارج يى 
م،  هي ينشأ نشء يقرأكف القرآف ال يجاكز تراقيػى ) رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم؛ قاؿ: 

(  كلما خرج قرف؛ قطع )أكثر من عشرين مرة( حتى يخرج في عراضهم الدجاؿ
 ابن ماجة.أخرجو 

 ثم تتابع كقوع الفتن بعد ذلك، كمن ىذه الفتن موقعة الحرة  :ةموقعة الحرَّ  -ك
المشهورة في عهد يزيد بن معاكية، كالتي استبيحت فيها مدينة رسوؿ اهلل صلى اهلل 

 من الصحابة رضي اهلل عنهم. ل فيها كثيره تً عليو كسلم، كقي 
في عهد العباسيين فتنة القوؿ بخلق  ثم ظهر بعد ذلك فتنة القوؿ بخلق القرآف: -ز

القرآف، كقد تزعم ىذه المقالة الخليفة العباسي المأموف، كناصرىا، كتبع في ذلك 
الجهمية كالمعتزلة الذين ركجوىا عنده، حتى امتحن بسببها علماء اإلسبلـ، ككقع 
بها على المسلمين بذلك ببلء عظيم، فقد شغلتهم ردحناو طويبلن من الزمن، كأدخل بسب

ىذا؛ كالفتن التي كقعت كثيرة ال حصر لها، كال . في عقيدة المسلمين ما ليس منها
كبسبب ىذه الفتن كغيرىا من الفتن افترؽ المسلموف ، تزاؿ الفتن تظهر كتتتابع كتزداد

إلى فرؽ كثيرة، كل فرقة تدعو إلى نفسها، كتدعي أنها على الحق، كأف غيرىا على 
البشير عليو الصبلة كالسبلـ بافتراؽ ىذه األمة كما افترقت كقد أخبر الهادم  الباطل.

ففي الحديث عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو؛ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل ، األمم قبلها
افترقت اليهود على إحدل أك اثنتين كسبعين فرقة، كتفرقت النصارل ) عليو كسلم: 

ركاه  ( ثبلث كسبعين فرقة على إحدل أك اثنتين كسبعين فرقة، كتفترؽ أمتي على
 أصحاب "السنن"؛ إال النسائي.

رضي اهلل  كعن أبي عامر عبد اهلل بن لحي؛ قاؿ: حججنا مع معاكية بن أبي سيفاف
، فلما قدمنا مكة؛ قاـ حين صلى صبلة الظهر فقاؿ: إف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو عنو

ن كسبعين ملة، كإف ىذه إف أىل الكتابين افترقوا في دينهم على اثنتي) كسلمقاؿ: 
؛ كلها في النار إال كاحدة، -يعني: األىواء  –األمة ستفترؽ على ثبلث كسبعين ملة 
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كىي الجماعة، كإنو سيخرج في أمتي أقواـ تجارل بهم تلك األىواء كما يتجارل 
الكلب بصاحبو، ال يبقى منو عرؽ كال مفصل إال دخلو". كاهلل يا معشر العرب! لئن لم 

(  ما جاء بو نبيكم صلى اهلل عليو كسلم؛ لغيركم من الناس أحرل أف ال يقـو بوتقوموا ب
 .أخرجو أحمد كأبي دكاد كغيرىهما

كمن الفتن العظيمة اتباع سنن اليهود كالنصارل  اتباع سنن األمم الماضية: -ح
كتقليدىم، فقد قلد بعض المسلمين الكفار، كتشبهوا بهم، كتخلقوا بأخبلقهم، 

م، كىذا مصداؽ ما أخبر بو النبي صلى اهلل عليو كسلم، ففي الحديث عن كأعجبوا به
ال تقـو السَّاعة ) أنو قاؿ:  أبي ىريرة رضي اهلل عنو عن النبي صلى اهلل عليو كسلم

حتى تأخذ أمتي بأخذ القركف قبلها شبرنا بشبر، كذراعنا بذراع". فقيل: يا رسوؿ اهلل!  
? فقاؿ: "كمن الناس إ كفي ركاية عن أبي  ركاه البخارم ( ال أكلئككفارس كالرـك

 .ركاه البخارم كمسلم ( قلنا: يا رسوؿ اهلل! اليهود كالنصارل? قاؿ: فمن?!) سعيد: 
أف أمتو ستتبع  : "أعلم صلى اهلل عليو كسلم(َُّ/ُّكما في الفتح )  قاؿ ابن بطاؿ

نذر في أحاديث المحدثات من األمور كالبدع كاألىواء؛ كما كقع لؤلمم قبلهم، كقد أ
كثيرة بأف اآلخر شر، كالسَّاعة ال تقـو إال على شرار الناس، كأف الدين إنما يبقى قائمنا 

: "كقد كقع معظم ما أنذر بو صلى اهلل عليو لحافظكقاؿ ا عند خاصة من الناس.
 ا.ىػ كسلم، كسيقع بقية" ذلك

جحر الضب : "كالمراد بالشبر كالذراع ك (ُِٗ/ُٔفي شرح مسلم ) قاؿ النوكمك 
التمثيل بشدة الموافقة لهم، كالمراد الموافقة في المعاصي كالمخالفات ال في الكفر، 

كفي ىذا معجزة ظاىرة لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، فقد كقع ما أخبر بو صلى 
 ا.ىػ اهلل عليو كسلم"

، ففتنة النساء، كفتنة الماؿ، كحب الشهوات، كحب ىذا؛ كالفتن ليس لها حصره 
ربما تهلك اإلنساف، كتعصف بو إلى مهاكم  لطاف كالسيادة كالزعامة؛ كلها فتنه الس
 دل، نسأؿ اهلل العافية كالسبلمة.الرَّ 
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ابين الذين يدعوف كمن العبلمات التي ظهرت: خركج الكذَّ  ة:عي النبوَّ ظهور مدَّ  -ٕ
في عهد ك  من ثبلثين كذابنا، كقد خرج بعضهم في الزمن النبومّْ  النبوة،  كىم قريبه 

كليس التحديد في األحاديث مرادنا بو كل من ادعى  الصحابة، كال يزالوف يظهركف.
ر أتباعو، ثي حصوف، كإنما المراد من قامت لو شوكة، ككى ال يي  النبوة مطلقنا؛ فإنهم كثيره 

 .(ُٕٔ/ٔكما في الفتح )  كاشتهر بين الناس
ففي "الصحيحين" عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو عن النبي صلى اهلل عليو كسلم 

ال تقـو السَّاعة حتى يبعث دجالوف كذابوف قريب من ثبلثين؛ كلهم يزعم أنو ) قاؿ: 
) كعن ثوباف رضي اهلل عنو؛ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم:  (، رسوؿ اهلل

من أمتي بالمشركين، كحتى يعبدكا األكثاف، كإنو ال تقـو السَّاعة حتى تلحق قبائل 
 سيكوف من أمتي ثبلثوف كذابوف، كلهم يزعم أنو نبي، كأنا خاتم النبيين، ال نبي بعدم

كاألحاديث في ظهور ىؤالء الدجاجلة كثيرة، ( أخرجو أبو داكد كالترمذم كغيرىما، 
؛ كما في حديث ثوباف، كفي  بعضها أنهم قريب كفي بعضها كقع أنهم ثبلثوف بالجـز

، من الثبلثين؛ كما في حديث الصحيحين، كلعل ركاية ثوباف على طريقة جبر الكسر
كممن ظهر من ىؤالء الثبلثين مسيلمة الكذاب، فادعى النبوة في آخر زمن النبي 

صلى اهلل عليو كسلم، ككاتبو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، كسماه مسيلمة 
عظم شره على المسلمين، حتى قضى عليو الصحابة في الكذاب، كقد كثر أتباعو، ك 

كظهر كذلك ، عهد أبي بكر الصديق رضي اهلل عنو، في معركة اليمامة المشهورة
األسود العنسي في اليمن، كادعى النبوة، فقتلو الصحابة قبل موت النبي صلى اهلل 

رجعت كظهرت سجاح، كادعت النبوة، كتزكجها مسيلمة، ثم لما قتل؛ ، عليو كسلم
كتنبأ أيضنا طليحة بن خويلد األسدم، ثم تاب كرجع إلى اإلسبلـ، ، إلى اإلسبلـ

ثم ظهر المختار بن أبي عبيد الثقفي، كأظهر محبة أىل البيت، ، كحسن إسبلمو
كالمطالبة بدـ الحسين، ككثر أتباعو، فتغلب على الكوفة في أكؿ خبلفة ابن الزبير، ثم 

كالذم يقوم أنو من الدجالين ما ، كنزكؿ جبريل عليوأغواه الشيطاف، فادعى النبوة 
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ركاه أبو داكد بعد سياقو لحديث أبي ىريرة الذم في "الصحيحين" في ذكر الكذابين: 
? -يعني: المختار –"عن إبراىيم النخعي أنو قاؿ لعبيدة السلماني: أترل ىذا منهم 

، خرج في خبلفة عبد كمنهم الحارث الكذاب، قاؿ: فقاؿ عبيدة: أما إنو من الرؤكس"
كظهر في العصر ، كخرج في خبلفة بني العباس جماعة، الملك بن مركاف، فقتل

الحديث ميرزا أحمد القادياني بالهند، كادعى النبوة، كأنو المسيح المنتظر، كأف 
عيسى ليس بحي في السماء .... إلى غير ذلك من االدعاءات الباطلة، كصار لو 

 كثير من العلماء، فردكا عليو، كبينوا أنو أحد الدجالين.أتباع كأنصار، كانبرل لو  
ا بعد اآلخر، حتى يظهر آخرىم األعور الدجاؿ،  كال يزاؿ خركج ىؤالء الكذابين كاحدن

فقد ركل اإلماـ أحمد عن سمرة بن جندب رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
ال تقـو السَّاعة  -اهلل – كإنو) قاؿ في خطبتو يـو كسفت الشمس على عهده:  كسلم

كمن ىؤالء الكذابين أربع نسوة، (، حتى يخرج ثبلثوف كذابنا، آخرىم األعور الكذاب
قاؿ:  فقد ركل اإلماـ أحمد عن حذيفة رضي اهلل عنو أف نبي اهلل صلى اهلل عليو كسلم

كعشركف، منهم أربع نسوة، كإني خاتم النبيين، ال  عةفي أمتي كذابوف كدجالوف سب)
 (.بي بعدمن

عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو؛ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو  انتشار األمن: -ٖ
ال تقـو السَّاعة حتى يسير الراكب بين العراؽ كمكة، ال يخاؼ إال ضبلؿ )كسلم: 
كىذا قد كقع في زمن الصحابة رضي اهلل عنهم، كذلك حينما ( أخرجو أحمد، الطريق

ما تقدـ في حديث عدم  هي كيؤيدي ، د التي فتحها المسلموفعم اإلسبلـ كالعدؿ الببل
يا عدم ! ىل رأيت الحيرة?". )رضي اهلل عنو حين قاؿ لو النبي صلى اهلل عليو كسلم: 

قلت: لم أرىا، كقد أنبئت عنها. قاؿ: "فإف طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من 
كوف ذلك في زمن المهدم كسي( الحيرة حتى تطوؼ بالكعبة؛ ال تخاؼ إال اهلل...

 مكاف الجور كالظلم. العدؿي  كعيسى عليو السبلـ حينما يعمُّ 
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عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو  :الحجازً  نارً  هوري ظي  -ٗ
ال تقـو السَّاعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز؛ تضيء أعناؽ اإلبل )قاؿ:  كسلم

 ، كالحديث أخرجو البخارم كمسلم.لشاـمدينة معركفة با( كبصرل ببصرل
كقد ظهرت ىذه النار في منتصف القرف السابع الهجرم في عاـ أربع  كخمسين 

كست مئة، ككانت نارنا عظيمة، أفاض العلماء ممن عاصر ظهورىا كمن بعدىم في 
: "خرجت في زماننا نار بالمدينة سنة (ِٖ/ُٖفي شرح مسلم ) قاؿ النوكم، كصفها

ا، من جنب المدينة الشرقي كراء  أربع كخمسين كست مئة، ككانت نارنا عظيمة جدن
الحرة، كتواتر العلم بها عند جميع الشاـ كسائر البلداف، كأخبرني من حضرىا من أىل 

 ا.ىػ المدينة"
أف غير كاحد من األعراب ممن كاف بحاضرة  (ُْ/ُفي النهاية ) كنقل ابن كثير

 ا.ىػ ه النار التي ظهرت من أرض الحجازبصرل شاىدكا أعناؽ اإلبل في ضوء ىذ
، (ّٔٔ)ص ىذه النار، كأفاض في كصفها في كتابو "التذكرة كذكر القرطبي ظهورى 

 فذكر أنها رئيت من مكة كمن جباؿ بصرل.
: "كالذم ظهر لي أف النار المذكورة ... ىي التي (ٕٗ/ُّلحافظ في الفتح )كقاؿ ا

 ا.ىػ كغيره ظهرت بنواحي المدينة؛ كما فهمو القرطبي
؛   كىذه النار ليست ىي النار التي تخرج في آخر الزماف، تحشر الناس إلى محشرىم

 كما سيأتي في الكبلـ عليها في األشراط الكبرل.
ركل مسلم عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل صلى اهلل  رؾ:التُّ  تاؿي قً  -َُ

موف الترؾ؛ قومنا كجوىهم  ال تقـو السَّاعة حتى يقاتل المسل)قاؿ:  عليو كسلم
كللبخارم عن أبي ىريرة (، كالمجاف المطرؽ، يلبسوف الشعر، كيمشوف في الشعر

ال تقـو السَّاعة حتى تقاتلوا قومنا )قاؿ:  عن النبي صلى اهلل عليو كسلمرضي اهلل عنو 
نعالهم الشعر، كحتى تقاتلوا الترؾ صغار األعين، حمر الوجوه، ذلف األنوؼ، كأف 

رسوؿ  عن عمرك بن تغلب؛ قاؿ: سمعتي عند البخارم ك (، المجاف المطرقة كجوىهم
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من أشراط السَّاعة أف تقاتلوا قومنا عراض الوجوه،  )يقوؿ:  اهلل صلى اهلل عليو كسلم
كقد قاتل المسلموف الترؾ من عصر الصحابة رضي (، كأف كجوىهم المجاف المطرقة

ركل ، فقد عهد معاكية رضي اهلل عنواهلل عنهم، كذلك في أكؿ خبلفة بني أمية، في 
أبو يعلى عن معاكية بن خديج؛ قاؿ: كنت عند معاكية بن أبي سفياف حين جاءه كتاب 
من عاملو يخبره أنو كقع بالترؾ كىزمهم، ككثرة من قتل منهم، ككثرة من غنم، فغضب 

معاكية من ذلك، ثم أمر أف يكتب إليو: قد فهمت مما قلت ما قتلت كغنمت، فبل 
علمن ما عدت لشيء من ذلك كال قاتلتهم حتى يأتيك أمرم. قلت: لم يا أمير أ

لتظهرف الترؾ على )يقوؿ:  رسوؿ الو صلى اهلل عليو كسلم المؤمنين? قاؿ: سمعتي 
، فأنا أكره قتالهم لذلك ( كإسناده العرب حتى تلحقها بمنابت الشيخ كالقيصـو

لحافظ  في قاؿ ا( ؾ ما تركوكماتركوا التر )حديث:  ضعيف، كلكن لو شواىد، منها
(: :كاف ما بينهم كبين المسلمين مسدكدنا إلى أف فتح ذلك َُٔ/ َٗٔ/ٔ)الفتح 

شيئنا بعد شيء، ككثر السبي منهم، كتنافس الملوؾ فيهم، لما يتصفوف بو من الشدة 
كالبأس، حتى كاف أكثر عسكر المعتصم منهم، ثم غلب األتراؾ على الملك، فقتلوا 

ا بعد كاحد، إلى أف خالط المملكة الديلم، ثم كاف ابنو المت وكل، ثم أكالده كاحدن
الملوؾ السامانية من الترؾ أيضنا، فملكوا ببلد العجم، ثم غلب على تلك الممالك 

، ثم كاف  آؿ سبكتكين، ثم آؿ سلجوؽ، كامتدت مملكتهم إلى العراؽ كالشاـ كالرـك
، -كىم بيت أيوب  –تباع ىؤالء ، كأ-كىم آؿ زنكي  –أتباعهم بالشاـ  بقايا 

كاستكثر ىؤالء أيضنا من الترؾ، فغلبوىم على المملكة بالديار المصرية كالشامية 
كخرج على آؿ سلجوؽ في المئة الخامسة الغز، فخربوا الببلد، كفتكوا ، كالحجازية
ثم جاءت الطامة الكبرل بالططر )التتار(، فكاف خركج جنكز خاف بعد ، في العباد

نيا نارنا، خصوصنا المشرؽ بأسره، حتى لم يبق بلد منو الست  مئة، فأسعرت بهم الدُّ
حتى دخلو شرىم، ثم كاف خراب بغداد كقتل الخليفة المستعصم آخر خلفائهم على 

أيديهم في سنة ست كخمسين كست مئة، ثم لم تزؿ بقاياىم يخربوف إلى أف كاف 
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بفتح المثناة، كضم الميم، كربما آخرىم )اللنك(، كمعناه: األعرج، كاسمو )تمر(؛ 
أشبعت، فطرؽ الديار الشامية، كعاش فيها، كحرؽ دمشق حتى صارت على عركشها، 

كدخل الرـك كالهند كما بين ذلك، كطالت مدتو إلى أف أخذه اهلل، كتفرؽ بنوه في 
كظهر بجميع ما أكردتو مصداؽ قولو صلى اهلل عليو كسلم: "إف بني قنطوراء  الببلد

سلب أمتي ملكهم"... ككأنو يريد بقولو: "أمتي" أمة النسب، ال أمة الدعوة؛  أكؿ من
كعلى ىذا يكوف التتار الذين يظهركف في القرف السابع ا.ىػ  يعني: العرب، كاهلل أعلم

الهجرم ىم من الترؾ؛ فإف الصفات التي جاءت في كصف الترؾ تنطبق على التتار 
 ماـ النوكم رحمو اهلل، فقاؿ )المغوؿ(، كقد كاف ظهورىم في زمن اإل
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: "قد كجد قتاؿ ىؤالء الترؾ بجميع صفاتهم التي (ّٕ/ُٖفي شرح مسلم ) فيهم
ذكرىا صلى اهلل عليو كسلم: صغار األعين، حمر الوجوه، ذلف اآلنف، عراض 

الوجوه، كأف كجوىهم المجاف المطرقة، ينتعلوف الشعر، فوجدكا بهذه الصفات كلها 
 ا.ىػ م المسلموف مرات، كقتالهم اآلف"في زماننا، كقاتله

كقد دخل كثير من الترؾ في اإلسبلـ، ككقع على أيديهم خير كثير لئلسبلـ 
كالمسلمين، ككونوا دكلة إسبلمية قوية، عز بها اإلسبلـ، كحصل في عهدىم كثير من 
، كىو تهيئة للفتح العظيم  الفتوحات العظيمة، كمنها: فتح القسطنطينية عاصمة الرـك

خر الزماف قبل ظهور الدجاؿ؛ كما سيأتي، كدخل اإلسبلـ إلى أكركبا ككثير من آ
 كىذا مصداؽ لما قالو المصطفى صلى اهلل عليو كسلم، البلداف في الشرؽ كالغرب

بعد ذكره صلى اهلل عليو عند البخارم كما جاء في حديث أبي ىريرة رضي اهلل عنو 
الناس أشدىم كراىية لهذا األمر، حتى كتجدكف من خير ) لقتاؿ الترؾ؛ قاؿ:  كسلم

 (يقع فيو، كالناس معادف، خيارىم في الجاىلية خيارىم في اإلسبلـ
قاؿ:  عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو أف النبي صلى اهلل عليو كسلم قتاؿ العجم: -ُُ

األنوؼ،  طسي الوجوه، في  مري رماف من األعاجم؛ حي ككً  ال تقـو السَّاعة حتى تقاتلوا خوزنا)
 (.قة، نعالهم الشعرطرى المي  م المجافُّ هي صغار األعين؛ كأف كجوىى 

مضى في الكبلـ على قتاؿ الترؾ ذكر صفاتهم التي جاء ذكرىا في أحاديث كقد 
قتالهم، كذكر ىنا في ىذا الحديث قتاؿ خوز ككرماف، كىما ليسا من ببلد الترؾ، بل 

 رؾ.من ببلد العجم، كمع ىذا جاء كصفهم كوصف الت
جاب بأف ىذا الحديث غير حديث يي ن أف : "يمكً (َٕٔ/ٔلحافظ في الفتح )قاؿ ا

 ا.ىػ قتاؿ الترؾ، كيجتمع منهما اإلنذار بخركج الطائفتين
؛ قاؿ: عند أحمد كلكن بسند ضعيف قلت: كيؤيد ىذا ما ركاه سمرة رضي اهلل عنو

أيديكم من  جلعز ك يوشك أف يمؤل اهلل ) قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: 
ا ال يفركف، فيقتلوف مقاتلتكم، كيأكلوف فيئكم كعن أبي (، العجم، ثم يكونوف أسدن

يوشك أف يكثر فيكم )ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: 
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كعلى ىذا فقتاؿ العجم ( من العجم أسد ال يفركف، فيقتلوف مقاتلتكم، كيأكلوف فيئكم
 اعة.من أشراط السَّ 

؛ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل عند البخارم عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو:ةاألمانى  اعي يى ضً  -ُِ
إذا ضيعت األمانة؛ فانتظر السَّاعة". قاؿ: كيف إضاعتها يا )صلى اهلل عليو كسلم: 

ن النبي صلى اهلل كبيَّ (، رسوؿ اهلل? قاؿ: "إذا أسند األمر إلى غير أىلو؛ فانتظر السَّاعة
، كما رفع األمانة من القلوب، كأنو ال يبقى منها في القلب إال أثرىاكيف تي  عليو كسلم
؛ قاؿ: حدثنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو عند البخارم  حذيفة رضي اهلل عنو في حديث

 حديثين، رأيت إحداىما، كأنا أنتظر اآلخر، حدثنا أف األمانة نزلت في جذر كسلم
م علموا من السنة، كحدثنا عن رفعها؛ قاؿ: قلوب الرجاؿ، ثم علموا من القرآف، ث

، ثم يناـ "يناـ الرجل  النومة، فتقبض األمانة من قلبو، فيظل أثرىا مثل أثر الوكتً 
، فيبقى أثرىا مثل المجل؛ كجمر دحرجتو على رجلك، فنفط، فتراه ضي قبى النومة فتي 

دم األمانة، ، فيصبح الناس يتبايعوف، فبل يكاد أحدىم يؤ منتبرنا، كليس فيو شيءه 
فيقاؿ: إف في بني فبلف رجبلن أميننا، كيقاؿ للرجل: ما أعقلو! كما أظرفو! كما أجلده! 

، م بايعتي كي كما أبالي أيَّ  زمافه  كما في قلبو مثقاؿ حبة خردؿ من إيماف، كلقد أتى عليَّ 
؛ ه عليَّ ه اإلسبلـ، كإف كاف نصرانينا، ردَّ لئن كاف مسلمنا؛ ردَّ   فما كنتي  ساعيو، فأما اليـو

فع من القلوب، حتى ر ففي ىذا الحديث بياف أف األمانة ستي ( إال فبلننا كفبلننا بايعي أي 
ف يصير الرجل خائننا بعد أف كاف أميننا، كىذا إنما يقع لمن ذىبت خشيتو هلل، كضعي 

 الخيانة، فيصير خائننا؛ ألف القرين يقتدم بقرينو. أىلى  و، كخالطى إيماني 
ىذا المتن لكتاب العلم أف إسناد األمر  : "كمناسبةي (ُّْ/ُ) لحافظ في الفتحقاؿ ا

" ا.ىػ بة الجهل، كرفع العلم، كذلك من جملة األشراطلى إلى غير أىلو إنما يكوف عند غى 
اعة؛ تنعكس فيها األمور؛ أنو ستكوف ىناؾ سنوف خدَّ  كقد أخبر صلى اهلل عليو كسلم

ف األمين، كيؤتمن الخائن؛ كما كيخوَّ دؽ فيها الكاذب، صَّ ذب فيها الصادؽ، كيي كَّ يي 
 سيأتي الحديث عنو في أف من أشراط السَّاعة ارتفاع األسافل.
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الجهل، ففي  كمن أشراطها قبض العلم كفشوُّ  قبض العلم كظهور الجهل: -ُّ
الصحيحين عن أنس بن مالك رضي اهلل عنو؛ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 

كركل البخارم عن شقيق؛ (، ف يرفع العلم، كيثبت الجهلمن أشراط السَّاعة أ)كسلم: 
إف بين )قاؿ: كنت مع عبد اهلل كأبي موسى، فقاال: قاؿ النبي صلى اهلل عليو كسلم: 

كفي ركاية لمسلم عن أبي ىريرة (، يدم السَّاعة أليامنا ينزؿ فيها الجهل، كيرفع العلم
يتقارب الزماف، كيقبض )سلم: رضي اهلل عنو؛ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك 

 (.العلم، كتظهر الفتن، كيلقى الشح، كيكثر الهرج
: "كجميع ما تضمنو ىذا الحديث من (ُٔ/ُّكما في الفتح )  قاؿ ابن بطاؿ

األشراط قد رأيناىا عياننا، فقد نقص العلم، كظهر الجهل، كألقي الشح في القلوب، 
ظ بقولو: "الذم يظهر أف الذم كعمت الفتن، ككثر القتل" كعقب على ذلك الحاف

شاىده كاف منو الكثير، مع كجود مقابلو، كالمراد من الحديث استحكاـ ذلك، حتى 
ال يبقى ما يقابلو إال النادر، كإليو اإلشارة بالتعبير بقبض العلم، فبل يبقى إال الجهل 
رين الصرؼ، كال يمنع من ذلك كجود طائفة من أىل العلم؛ ألنهم يكونوف حينئذ مغمو 

 ا.ىػ في أكلئك
كقبض العلم يكوف بقبض العلماء، ففي الحديث عن عبد اهلل بن عمرك بن العاص 

 ؛ قاؿ: سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمعند البخارم كمسلم رضي اهلل عنهما
إف اهلل ال يقبض العلم انتزاعنا ينتزعو من العباد، كلكن يقبض العلم بقبض )يقوؿ: 

، فسئلوا? فأفتوا بغير علم، العلماء، حتى إذا ل م يبق عالمنا؛ اتخذ الناس رؤكسنا جهاالن
: "ىذا الحديث يبين أف (ِِّ/ُٔفي شرح مسلم ) قاؿ النوكم( فضلوا كأضلوا

المراد بقبض العلم في األحاديث السابقة المطلقة ليس ىو محوه من صدكر حفاظو، 
ف بجهاالتهم، فيضلوف كلكن معناه: أف يموت حملتو، كيتخذ الناس جهاالن يحكمو 

كالمراد بالعلم ىنا علم الكتاب كالسنة، كىو العلم الموركث عن األنبياء ا.ىػ  كيضلوف
عليو السبلـ؛ فإف العلماء ىو كرثة األنبياء، كبذىابهم يذىب العلم، كتموت السنن، 
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نيا؛ فإنو في زيادة، كليس ىو المراد في ، كتظهر البدع، كيعم الجهل كأما علم الدُّ
فسئلوا، فأفتوا بغير علم، فضلوا )حاديث؛ بدليل قولو صلى اهلل عليو كسلم: األ

، كالضبلؿ إنما يكوف عند الجهل بالدين، كالعلماء الحقيقيوف ىم الذين (كأضلوا
يعملوف بعلمهم، كيوجهوف األمة، كيدلُّونها على طريق الحق كالهدل؛ فإف العلم بدكف 

كينقص )لى صاحبو، كقد جاء في ركاية للبخارم: عمل ال فائدة فيو، بل يكوف كباالن ع
بعد ذكره لطائفة من  (َُُّ/ ّتذكرة الحفاظ )في  قاؿ اإلماـ الذىبي (العمل

، إال العلم من أكتوا كما العلماء: "  القليل إال القليلة العلـو من بقي فما اليـو كأما قليبلن
ا.ىػ  .الوكيل كنعم اهلل فحسبنا، القليل بذلك منهم يعمل من أقل ما، قليل أناس في

كإذا كاف ىذا في عصر الذىبي؛ فما بالك بزماننا? فإنو كلما بعد الزماف من عهد ا 
لنبوة؛ قل العلم، ككثر الجهل؛ فإف الصحابة رضي اهلل عنهم كانوا أعلم ىذه األمة، ثم 

في حديث  التابعين، ثم تابعيهم، كىم خير القركف؛ كما قاؿ صلى اهلل عليو كسلم
 (خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم): م مسل

كال يزاؿ العلم ينقص، كالجهل يكثر، حتى ال يعرؼ الناس فرائض اإلسبلـ، فقد ركل 
يدرس اإلسبلـ كما )حذيفة رضي اهلل عنو؛ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: 

 نسك، كال صدقة? كيسرل يدرس كشي الثوب، حتى ال يدرل ما صياـ، كال صبلة، كال
على كتاب اهلل في ليلة فبل يبقى في األرض منو آية، كتبقى طوائف من الناس: الشيخ 

الكبير، كالعجوز؛ يقولوف: أدركنا آباءنا على ىذه الكلمة؛ يقولوف: )ال إلو إال اهلل(، 
بلة، ما تغني عنهم )ال إلو إال اهلل( كىم ال يدركف ما ص فنحن نقولها". فقاؿ لو صلة

كال صياـ، كال نسك، كال صدقة? فأعرض عنو حذيفة، ثم رددىا عليو ثبلثنا، كل ذلك 
( يعرض عنو حذيفة، ثم أقبل عليو في الثالثة، فقاؿ: يا صلة! تنجيهم من النار ثبلثنا

لينزعن القرآف من )كقاؿ عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنو: أخرجو ابن ماجة كغيره، 
، فيذىب من أجواؼ الرجاؿ، فبل يبقى في األرض منو بين أظهركم؛ يسرل علي و ليبلن

 ( أخرجو الطبراني. شيء
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: "يسرل بو في آخر (ُٖٗ/ّفي مجموع الفتاكل ) ابن تيمية شيخ اإلسبلـ قاؿ
الزماف من المصاحف كالصدكر، فبل يبقى في الصدكر منو كلمة، كال في المصاحف 

 ا.ىػ منو حرؼ
هلل تعالى في األرض؛ كما في الحديث عن أنس رضي كأعم من ىذا أف ال يذكر اسم ا

ال تقـو السَّاعة حتى ال )قاؿ:  أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم عند مسلم اهلل عنو
 ( كفي معناه قولين:يقاؿ في األرض: اهلل، اهلل

ا إذا رآه قد تعاطى منكرنا،  ا ال ينكر منكرنا، كال يزجر أحدن أحدىما: أف معناه أف أحدن
حتى ال يقاؿ: اهلل، اهلل"؛ كما تقدـ في حديث عبد اهلل بن )كعبر عن ذلك بقولو: 

 (.عمر: "فيبقى فيها عجاجة؛ ال يعرفوف معركفنا، كالينكركف منكرنا
رض، كال يعرؼ اسمو فيها، كذلك  عند فساد كالقوؿ الثاني: حتى ال يذكر اهلل في األ

 الزماف، كدمار نوع اإلنساف، ككثرة الكفر كالفسوؽ كالعصياف.
كثرة الشرط كأعواف الظلمة: ركل اإلماـ أحمد عن أبي أمامة رضي اهلل عنو أف   -ُْ

أك  –يكوف في ىذه األمة في آخر الزماف رجاؿ )رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ: 
معهم سياط؛ كأنها أذناب البقر،  –رج رجاؿ من ىذه األمة في آخر الزماف قاؿ: يخ

سيكوف )كفي ركاية الطبراني في الكبير: (، يغدكف في سخط اهلل، كيركحوف في غضبو
في آخر الزماف شرطة يغدكف في غضب اهلل، كيركحوف في سخط اهلل، فإياؾ أف تكوف 

نف من الناس الذين يتسلطوف على كقد جاء الوعيد بالنار لهذا الص( من بطانتهم
مسلم عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو؛ قاؿ:  عند اإلماـ المسلمين، كيعذبونهم بغير بحق

صنفاف من أىل النار لم أرىما: قـو معهم سياط  )قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: 
 (.كأذناب البقر يضربوف بها الناس...

ذا الحديث من معجزات النبوة، فقد : "كى(َُٗ/ُٕفي شرح مسلم )قاؿ النوكم 
 كقع ما أخبر بو صلى اهلل عليو كسلم، فأما أصحاب السياط؛ فهم غلماف كالي الشرطة

 ا.ىػ
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بك مدة؛ أكشكت أف  تإف طال)ألبي ىريرة رضي اهلل عنو  كقاؿ صلى اهلل عليو كسلم
( بقرترل قومنا يغدكف في سخط اهلل، كيركحوف في لعنتو، في أيديهم مثل أذناب ال

 أخرجو مسلم. 
الزنا ككثرتو بين الناس، فقد أخبر  وُّ شي انتشار الزنا: كمن العبلمات التي ظهرت في  -ُٓ

 النبي صلى اهلل عليو كسلمبأف ذلك من أشراط السَّاعة.
ثبت في الصحيحين عن أنس رضي اهلل عنو؛ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو فقد 

كعن أبي ىريرة رضي اهلل (، فذكر منها:( كيظهر الزناإف من أشراط السَّاعة.. ))كسلم: 
.. اعاته سيأتي على الناس سنوات خدَّ )عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: 

كأعظم من ذلك استحبلؿ الزنا، فقد ( )فذكر الحديث، كفيو:( كتشيع فيها الفاحشة
لى اهلل عليو الصحيح عن أبي مالك األشعرم أنو سمع النبي صالحديث ثبت في 

 (ليكونن في أمتي أقواـ يستحلوف الحر كالحرير)يقوؿ:  كسلم
تهارج الحمر؛ كما  كفي آخر الزماف بعد ذىاب المؤمنين يبقى شرار الناس؛ يتهارجوف

كيبقى شرار ا لناس، يتهارجوف ):  عند مسلم جاء في حديث النواس رضي اهلل عنو
رضي اهلل عنهما عمرك  ابن اهلل عبد(، كعند السَّاعة، فعليهم تقـو رً مي الحي  جى فيها تهاري 

 ? لكائن ذلك إف:  قلت ، الحمير تسافد الطريق في يتسافدكا حتى الساعة تقـو ال)
أبي ىريرة رضي  لو شاىد عند أبي يعلى من حديثك ( أخرجو البزار، ليكونن نعم:  قاؿ

ده؛ ال تفنى ىذه األمة كالذم نفسي بي)قاؿ:  اهلل عنو عن النبي صلى اهلل عليو كسلم
حتى يقـو الرجل إلى المرأة، فيفترشها في الطريق، فيكوف خيارىم يومئذ من يقوؿ: لو 

 (.ها كراء ىذا ا لحائظ!كاريتى 
على حديث أنس السابق:  (ُٕٗ/ُكما في الفتح )  في كتابو المفهم قاؿ القرطبي

فوقعت، خصوصنا  ىذا الحديث علم من أعبلـ النبوة، إذ أخبر عن أمور ستقع، في"
كإذا كاف ىذا في زماف القرطبي؛ فهو في زماننا ىذا أكثر ظهورنا؛ ا.ىػ  في ىذه األزماف

 لعظم غلبة الجهل، كانتشار الفساد بين الناس.
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انتشار الربا: كمنها ظهور الربا، كانتشاره بين الناس، كعدـ المباالة بأكل  -ُٔ
نو عن النبي صلى اهلل عليو كسلم الحراـ، ففي الحديث عن ابن مسعود رضي اهلل ع

كفي ( ِ/ُّْٓ( كىو مخرج في الصحيحة )بين يدم السَّاعة يظهر الربا)أنو قاؿ: 
ليأتين )قاؿ:  الصحيح عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

 (على الناس زماف ال يبالي المرء بما أخذ الماؿ، أمن حبلؿ أـ من حراـ
األحاديث تنطبق على كثير من المسلمين في ىذا الزمن، فتجدىم ال يتحركف كىذه 

الحبلؿ في المكاسب، بل يجمعوف الماؿ من الحبلؿ كالحراـ، كأغلب ذلك بدخوؿ 
الربا في معامبلت الناس، فقد انتشرت المصارؼ المتعاملة بالربا، ككقع كثير من 

بخارم رحمو اهلل أنو أكرد حديث أبي كمن فقو اإلماـ ال، الناس في ىذا الببلء العظيم
ا الًَّذينى آمىنيوا ال تىٍأكيليوا الرّْبىا أىٍضعىافنا }: عز كجل ىريرة السابق في باب قوؿ اهلل  يىا أىيػُّهى

؛ ليبين أف أكل األضعاؼ المضاعفة من الربا يكوف [َُّآؿ عمراف: ] {ميضىاعىفىةن 
ماؿ، كعدـ التمييز بين الحبلؿ بالتوسع فيو عند عدـ مباالة الناس بطرؽ جمع ال

 كالحراـ.
عن سهل بن سعد أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو  هور المعازؼ كاستحبللها:ظي  -ُٕ

سيكوف في آخر الزماف خسف، كقذؼ، كمسخ". قيل: كمتى ذلك يا )كسلمقاؿ: 
منها  كبيره   كىذه العبلمة قد كقع شيءه ( رسوؿ اهلل? قاؿ: إذا ظهرت المعازؼ كالقينات

العصور السابقة، كىي اآلف أكثر ظهورنا، فقد ظهرت المعازؼ في ىذا الزماف، في 
كانتشرت انتشارنا عظيمنا، ككثر المغنوف كالمغنيات، كىم المشار إليهم في ىذا 

كأعظم من ذلك استحبلؿ كثير من الناس للمعازؼ، كقد جاء ، الحديث بػ)القينات(
كما في الحديث السابق، كلما الوعيد لمن فعل ذلك بالمسخ كالقذؼ كالخسف؛  

أبي مالك األشعرم رضي اهلل عنو أنو سمع النبي  عنصحيح في الحديث الثبت في 
ليكونن من أمتي أقواـ يستحلوف الحر كالحرير كالخمر )يقوؿ:  صلى اهلل عليو كسلم

يعني:  –كالمعازؼ، كلينزلن أقواـ إلى جنب علم يركح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم 
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ا، فيبيتهم اهلل، كيضع العلم، كيمسخ آخرين  –الفقير  لحاجة، فيقولوا: ارجع إلينا غدن
 (.قردة كخنازير إلى يـو القيامة

ظهر في ىذه األمة شرب الخمر، كتسميتها  كثرة شرب الخمر كاستحبللها:  -ُٖ
بغير اسمها، كاألدىى من ذلك استحبلؿ بعض الناس لها، كىذا من أمارات السَّاعة، 

ماـ مسلم عن أنس بن مالك رضي اهلل عنو؛ قاؿ: سمعت رسوؿ اهلل صلى فقد ركل اإل
كمضى (، من أشراط السَّاعة: ... )كذكر منها( كيشرب الخمر)اهلل عليو كسلميقوؿ: 

ذكر بعض األحاديث في الكبلـ على المعازؼ، كفيها أنو سيكوف من ىذه األمة من 
ماجو عن عباة بن الصامت؛  كمنها ما ركاه اإلماـ أحمد كابن، يستحل شرب الخمر

لتستحلن طائفة من أمتي الخمر باسم )قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: 
فقد أطلق على الخمر أسماء كثيرة، حتى سميت بػ)المشركبات ( يسمونها إياه

كاألحاديث في بياف أف ىذه األمة سيفشو فيها شرب الخمر، ، الركحية(!! كنحو ذلك
 لها كيغير اسمها كثيرة.كأف فيهم من يستح

 :(ُٓ/َُكما في الفتح )  كفسر ابن العربي استحبلؿ الخمر بتفسيرين
 األكؿ: اعتقاد حل شربها.

 الثاني: أف يكوف المراد بذلك االسترساؿ في شربها؛ كاالسترساؿ في الحبلؿ.
 ا.ىػ كذكر أنو سمع كرأل من يفعل ذلك

كأعظم من ذلك بيعها جهارنا، ، بشربهاكىو في زمننا ىذا أكثر، فقد فتن بعض الناس 
كشربها عبلنية في بعض البلداف اإلسبلمية، كانتشار المخدرات انتشارنا عظيمنا لم 
 يسبق لو مثيل؛ مما ينذر بخطر عظيم، كفساد كبير، كاألمر هلل من قبل كمن بعد.

بها، كمنها زخرفة المساجد، كنقشها، كالتفاخر  زخرفة المساجد كالتباىي بها: -ُٗ
قاؿ:  فقد ركل اإلماـ أحمد عن أنس رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

كفي ركاية للنسائي كابن خزيمة (، ال تقـو السَّاعة حتى يتباىى الناس في المساجد)
من أشراط السَّاعة أف يتباىى )عنو رضي اهلل عنو أف النبي صلى اهلل عليو كسلمقاؿ: 
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قاؿ أنس: يتباىوف بها، ثم ال ): فتح(-ّٗٓ/ُ) قاؿ البخارم(، الناس في المساجد
، فالتباىي بها: العناية بزخرفتها. قاؿ ابن عباس: لتزخرفنها كما  يعمركنها إال قليبلن

كما في -كقد نهى عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو (، زخرفت اليهود كالنصارل
ساجد؛ ألف ذلك عن زخرفة الم -فتح( معلقا مجزكما بو-ّٗٓ/ُصحيح البخارم )

أكن الناس من )يشغل الناس عن صبلتهم، كقاؿ عندما أمر بتحديد المسجد النبوم: 
لم يأخذكا  كرحم اهلل عمر؛ فإف الناس( المطر، كإياؾ أف تحمر أك تصفر، فتفتن الناس

بوصيتو، كلم يقتصركا على التحمير كالتصفير، بل تعدكا ذلك إلى نقش المساجد كما 
ىى الملوؾ كالخلفاء في بناء المساجد، كتزكيقها، حتى أتوا في ينقش الثوب، كتبا

ذلك بالعجب، كال زالت ىذه المساجد قائمة حتى اآلف؛ كما في الشاـ كمصر كببلد 
، المغرب كاألندلس كغيرىا، كحتى اآلف ال يزاؿ المسلموف يتباىوف في زخرفة الساجد

كعمارتها إنما تكوف بالطاعة  كال شك أف زخرفة المساجد عبلمة على الترؼ كالتبذير،
كقد جاء الوعيد بالدمار ، كالذكر فيها، كيكفي الناس ما يكنهم من الحر كالقر كالمطر

إذا زخرفت المساجد، كحليت المصاحف، فقد ركل الحكيم الترمذم عن أبي 
إذا زكقتم مساجدكم، كحليتم مصاحفكم؛ فالدمار )الدرداء رضي اهلل عنو قاؿ: 

: "فزخرفة المساجد كتحلية المصاحف منهي (ٕ/ُفي الفيض ) اكمقاؿ المن( عليكم
عنها؛ ألف ذلك يشغل القلب، كيلهي عن الخشوع كالتدبر كالحضور مع اهلل تعالى، 

بذىب أك فضة: حراـ  –كلو الكعبة  –كالذم عليو الشافعية أف تزكيق المسجد 
بلمات التي ظهرت ىذا من الع التطاكؿ في البنياف: -َِ. مطلقنا، كبغيرىما مكركه

قريبنا من عصر النبوة، كانتشرت بعد ذلك، حتى تباىى الناس في العمراف، كزخرفة 
نيا بسطت على المسلمين، ككثرت األمواؿ في أيديهم بعد  البيوت، كذلك أف الدُّ

نيا، كدب إليهم داء األمم  الفتوحات، كامتد بهم الزماف حتى ركن كثير منهم إلى الدُّ
افس في جمع األمواؿ كصرفها في غير ما ينبغي أف تصرؼ فيو شرعنا، قبلهم، كىو التن

نيا؛ كغيرىم من  حتى إف أىل البادية كأشباىهم من أىل الحاجة كالفقر بسطت لهم الدُّ
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ككل ىذا ، الناس، كأخذكا في بناء األبنية ذكات الطوابق المتعددة، كتنافسوا في ذلك
عليو كسلم، ففي الصحيحين عن أبي  قد كقع كما أخبر الصادؽ المصدكؽ صلى اهلل

ىريرة رضي اهلل عنو أف النبي صلى اهلل عليو كسلقاؿ لجبريل عندما سألو عن كقت 
 رعاء البهائم ؿكلكن سأحدثك عن أشراطها.. )فذكر منها(: كإذا تطاك )قياـ السَّاعة: 

عالة رعاء كأف ترل الحفاة العراة ال)كفي ركاية لمسلم: (، في البنياف؛ فذاؾ من أشراطها
رضي اهلل  كجاء في ركاية لئلماـ أحمد عن ابن عباس(، الشاء يتطاكلوف في البنياف

(، يا رسوؿ اهلل ! كمن أصحاب الشاء كالحفاة الجياع العالة? قاؿ: العرب) ؛ قاؿعنهما
قاؿ:  كركل البخارم عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

 (.ة... حتى يتطاكؿ الناس في البنيافال تقـو السَّاع)
: "كمعنى التطاكؿ في البنياف أف كبل ممن كاف يبني (ٖٖ/ُّفي الفتح ) قاؿ الحافظ

بيتنا يريد أف يكوف ارتفاعو أعلى من ارتفاع اآلخر، كيحتمل أف يكوف المراد بالمباىاة 
 في ازدياد"بو في الزينة كالزخرفة، أك أعم من ذلك، كقد كجد الكثير من ذلك، كىو 

 ا.ىػ
كقد ظهر ىذا جلينا في ىذا العصر، فتطاكؿ الناس في البنياف، كتفاخركا في طولها 

كعرضها كزخرفتها، بل كصل بهم األمر إلى أف بنوا ما يشبو ناطحات السحاب 
 المشهورة في بلداف العالم.

يو جاء في حديث جبريل الطويل قولو النبي صلى اهلل عل كالدة األمة لربتها: -ُِ
كفي ركية لمسلم: ، . متفق عليو(كسأخبرؾ عن أشراطها: إذا كلدت األمة ربتها)كسلم: 

 قديما العلماء اختلف قد :(ُِِ/ُفي الفتح )الحافظ ( قاؿ إذا كلدت األمة ربها)
 لكنها فذكرىا أكجو، سبعة على فيو اختلف: التين ابن قاؿ: ذلك معنى في كحديثا

 معناه: الخطابي قاؿ: األكؿ: أقواؿ أربعة ىي فإذا تداخل ببل لخصتها كقد متداخلة،
 الرجل ملك فإذا ذراريهم، كسبي الشرؾ ببلد على أىلو كاستيبلء اإلسبلـ، اتساع

 إنو: كغيره النوكم قاؿ. سيدىا كلد ألنو ربها بمنزلة منها الولد كاف كاستولدىا، الجارية
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 حين موجودا كاف اإلماء استيبلد ألف. نظر المراد كونو في لكن: قلت. األكثرين قوؿ
 في أكثره كقع سرارم، كاتخاذىم ذراريهم كسبي الشرؾ ببلد على كاالستيبلء المقالة،

 قرب سيقع مما يقع لم ما كقوع إلى اإلشارة يقتضي الكبلـ كسياؽ اإلسبلـ، صدر
 تلد أف: قاؿ. األكؿ من بأخص ماجو ابن ركاية في ككيع فسره كقد الساعة، قياـ

 الرعية جملة من األـ فتصير الملوؾ، يلدف اإلماء بأف بعضهم ككجهو العرب، العجم
 كانوا األكؿ الصدر في الرؤساء بأف كقربو الحربي، إلبراىيم كىذا رعيتو، سيد كالملك

 في سيما كال األمر انعكس ثم الحرائر، في كيتنافسوف اإلماء كطء من غالبا يستنكفوف
 ككجهو. ذلك على تساعد ال قد التأنيث بتاء ربتها ركاية كلكن العباس، بني دكلة أثناء

 أبيو بموت عتقها في سببا كاف لما ألنو مجاز، كلدىا على ربتها إطبلؽ بأف بعضهم
 كىو أكال الولد يسبى فقد كثر، إذا السبي بأف بعضهم كخصو ذلك، عليو أطلق

 عارفا فيشتريها بعد فيما أمو تسبى ثم ملكا، بل رئيسا كيصير كيكبر يعتق ثم صغير،
. كيتزكجها يعتقها أك موطوءة يتخذىا أك فيستخدمها أمو، أنها يشعر ال كىو أك بها،
 ىذه على فحمل مسلم عند كىي"  بعلها األمة تلد أف: "الركايات بعض في جاء كقد

 السادة تبيع أف: الثاني. الركايات لتتفق أكلى كىو المالك بالبعل: المراد كقيل الصورة،
 كال كلدىا يشتريها حتى المستولدة المبلؾ فيتداكؿ ذلك كيكثر أكالدىم، أمهات
 أمهات بيع بتحريم الجهل غلبة األشراط، من يكوف فالذم ىذا كعلى بذلك، يشعر

 فبل فيها مختلف المسألة ىذه: قيل فإف. الشرعية باألحكاـ االستهانة أك األكالد،
 أف يصلح: قلنا بالجواز، القائل عند استهانة كال جهل ال ألنو عليها، الحمل يصلح
 كىو: الثالث. باإلجماع حراـ فإنو حملها، حاؿ في كبيعها اتفاقية صورة على يحمل

 بل األكالد، بأمهات أمو الولد شراء يختص ال: النوكم قاؿ قبلو، الذم نمط من
 أك بنكاح رقيقا أك شبهة، بوطء سيدىا غير من حرا األمة تلد بأف غيرىن في يتصور

 أك ابنها يشتريها حتى األيدم في كتدكر صحيحا، بيعا الصورتين في األمة تباع ثم زنا،
 تخصيص ألنو السرارم المراد بأف بشر، بن محمد تفسير ىذا على يعكر كال. ابنتها
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 أمتو السيد معاملة أمو الولد فيعامل األكالد، في العقوؽ يكثر أف: الرابع. دليل بغير
 المراد أك. لذلك مجازا ربها عليو فأطلق. كاالستخداـ كالضرب بالسب اإلىانة من

 على يدؿ المقاـ كألف لعمومو، عندم األكجو أكجو كىذا حقيقة، فيكوف المربي بالرب
 اإلشارة كمحصلو. مستغربة األحواؿ فساد على تدؿ كونها مع تكوف حالة المراد أف

 كالسافل مربيا المربي يصير بحيث األمور انعكاس عند قيامها يقرب الساعة أف إلى
 ا.ىػ األرض ملوؾ الحفاة تصير أف: األخرل العبلمة في لقولو مناسب كىو عاليا،

كىو: "أف اإلماء تكوف في  (ُٕٕ/ُفي النهاية )كىناؾ قوؿ خامس للحافظ ابن كثير 
آخر الزماف ىن المشار إليهن بالحشمة، فتكوف األمة تحت الرجل الكبير دكف غيرىا 

الحرائر، كلهذا قرف ذلك بقولو: "كأف ترل الحفالة العراة العالة يتطاكلوف في  من
 ا.ىػ البنياف

 عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كثرة القتل:  -ِِ
ال تقـو السَّاعة حتى يكثر الهرج"، قالوا: كما الهرج يا رسوؿ اهلل? قاؿ: )قاؿ: 

بين يدم )كفي ركاية للبخارم عن عبد اهلل بن مسعود: ، ه مسلم. ركا("القتل، القتل
السَّاعة أياـ الهرج؛ يزكؿ فيها العلم، كيظهر فيها الجهل". قاؿ أبو موسى: كالهرج: 

 كعن أبي موسى رضي اهلل عنو عن النبي صلى اهلل عليو كسلم(، القتل؛ بلساف الحبشة
الهرج? قاؿ: "القتل"، قالوا: أكثر مما  إف بين يدم السَّاعة الهرج"، قالوا: كما)قاؿ: 

نقتل؛ إنا نقتل في العاـ الواحد أكثر من سبعين ألفنا. قاؿ: "إنو ليس بقتلكم 
المشركين، كلكن قتل بعضكم بعضنا". قالوا: كمعنا عقولنا يومئذ. قاؿ: "إنو لينزع 
 عقوؿ أكثر أىل ذلك الزماف، كيخلف لو ىباء من الناس؛ يحسب أكثرىم أنو على

كعن أبي ىريرة رضي اهلل عنو؛ قاؿ: ( ركاه أحمد كابن ماجة، شيء، كليسوا على شيء
نيا حتى يأتي )قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم:  كالذم نفسي بيده؛ ال تذىب الدُّ

على الناس يـو ال يدرم القاتل فيم قتل، كال المقتوؿ فيم قتل?". فقيل: كيف يكوف 
 ( ركاه مسلم.المقتوؿ في النارذلك? قاؿ: "الهرج، القاتل ك 
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في ىذه األحاديث قد كقع بعض منو، فحدث  كما أخبر بو صلى اهلل عليو كسلم
القتاؿ بين المسلمين في عهد الصحابة رضي اهلل عنهم بعد مقتل عثماف رضي اهلل 

عنو، ثم صارت الحركب تكثر في بعض األماكن دكف بعض، كفي بعض األزماف دكف 
كقد جاء أف ىذه األمة أمة ، أسباب أكثر تلك الحركب بعض، كدكف أف تعرؼ

نيا الفتن  مرحومة، ليس عليها عذاب في اآلخرة، كأف اهلل تعالى جعل عذابها في الدُّ
كالزالزؿ كالقتل، ففي الحديث عن أبي بردة؛ قاؿ: بينا أنا كاقف في السوؽ في إمارة 

من األنصار قد كانت زياد إذ ضربت بإحدل يدم على األخرل تعجبنا، فقاؿ رجل 
لوالده صحبة مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: مما تعجب يا أبا بردة? قلت: 

أعجب من قـو دينهم كاحد كنبيهم كاحد، كدعوتهم كاحدة، كحجهم كاحد، كغزكىم 
كاحد؛ يستحل بعضهم قتل بعض. قاؿ: فبل تعجب! فإني سمعت كالدم أخبرني أنو 

إف أمتي أمة مرحومة، ليس عليها في )يقوؿ:  و كسلمسمع رسوؿ اهلل صلى اهلل علي
( ركاه الحاكم كغيره، اآلخرة حساب كال عذاب، إنما عذابها في القتل كالزالزؿ كالفتن

إف أمتي أمة مرحومة، ليس عليها في اآلخرة ): عند أحمد  كفي ركاية عن أبي موسى
نيا: القتل، كالببلبل، كالزالزؿ  (.عذاب، إنما عذابها في الدُّ

عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو؛ قاؿ: قاؿ ففي صحيح البخارم  تقارب الزماف: -ِّ 
كعنو رضي (، ال تقـو السَّاعة حتى ..يتقارب الزماف)رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: 

ال تقـو السَّاعة حتى يتقارب )اهلل عنو؛ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: 
، كيكوف الزماف، فتكوف السنة كالش هر، كيكوف الشهر كالجمعة، كتكوف الجمعة كاليـو

كللعلماء ( أخرجو أحمد كالترمذم، اليـو كالسَّاعة، كتكوف السَّاعة كاحتراؽ السعفة
 أقواؿ في المراد بتقارب الزماف؛ منها:

 .أف المراد بذلك قلة البركة في الزماف -ُ
ا، فإننا نجد من سرعة مر : "قد كجد في زماننا ىذ(ُٔ/ُّلحافظ في الفتح )قاؿ ا

 ا.ىػ األياـ ما لم نكن نجده في العصر الذم قبل عصرنا ىذا
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أف المراد بذلك ىو ما يكوف في زماف المهدم كعيسى عليو السبلـ؛ من استلذاذ  -ِ
الناس للعيش، كتوفر األمن، كغلبة العدؿ، كذلك أف الناس يستقصركف أياـ الرخاء كإف 

 .دة كإف قصرتطالت، كتطوؿ عليهم مدة الش
أف المراد تقارب أحواؿ أىلو في قلة الدين، حتى ال يكوف منهم من يأمر  -ّ

بمعركؼ، كينهى عن منكر، لغلبة الفسق، كظهور أىلو، كذلك عند ترؾ طلب العلم 
خاصة، كالرضى بالجهل، كذلك ألف الناس ال يتساككف في العلم، فدرجات العلم 

، كإنما يتساككف [ٕٔيوسف: { ]كيلّْ ًذم ًعٍلمو عىًليمكىفػىٍوؽى  }تتفاكت؛ كما قاؿ تعالى: 
.  إذا كانوا جهاالن

أف المراد تقارب أىل الزماف بسبب توفر كسائل االتصاالت كالمراكب األرضية  -ْ
 .كالجوية السريعة التي قربت البعيد

 أف المراد بذلك ىو قصر الزماف، كسرعتو حقيقة، كذلك في آخر  الزماف. -ٓ
إلى اآلف، كيؤيد ذلك ما جاء أف أياـ الدجاؿ تطوؿ حتى يكوف اليـو  كىذا لم يقع 

كالسنة، ككالشهر، ككالجمعة في الطوؿ، فكما أف األياـ تطوؿ؛ فإنها تقصر، كذلك 
نيا.  الختبلؿ نظاـ العالم، كقرب زكاؿ الدُّ

: "يحتمل أف يكوف المراد بتقارب (ُٕ/ُّكما في الفتح )  قاؿ ابن أبي جمرة
ه؛ على ما كقع في حديث: "ال تقـو السَّاعة حتى تكوف السنة كالشهر"، الزماف: قصر 

كعلى ىذا؛ فالقصر يحتمل أف يكوف معنوينا.أما الحسي؛ فلم يظهر بعد، كلعلو من 
كأما المعنوم؛ فلو مدة منذ ظهر؛ يعرؼ ذلك ، األمور التي تكوف قرب قياـ السَّاعة

الدنيوم؛ فإنهم يجدكف أنفسهم ال أىل العلم الديني كمن لو فطنة من أىل السبب 
يقدر أحدىم أف يبلغ من العمل قدر ما كانوا يعملونو قبل ذلك، كيكوف ذلك، كال 

يدركف العلة فيو، كلعل ذلك بسبب ما كقع من ضعف اإليماف؛ لظهور األمور المخالفة 
للشرع من عدة أكجو، كأشد ذلك األقوات، ففيها من الحراـ المحض كمن الشبو ما 

خفى، حتى إف كثيرنا من الناس ال يتوقف في شيء، كمهما قدر على تحصيل ال ي



 - 058 - 

كالواقع أف البركة في الزماف كفي الرزؽ كفي النبت إنما ، شيء؛ ىجم عليو كال يبالي
تكوف من طريق قوة اإليماف، كاتباع األمر، كاجتناب النهي، كالشاىد لذلك قولو 

اًء كىاألىٍرضً كىلىٍو أىفَّ أىٍىلى اٍلقيرىل آمى }تعالى:   {نيوا كىاتػَّقىٍوا لىفىتىٍحنىا عىلىٍيًهٍم بػىرىكىاتو ًمٍن السَّمى
 [.ٔٗاألعرؼ: ]

عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو  تقارب األسواؽ: -ِْ
( ال تقـو السَّاعة حتى تظهر الفتن، كيكثر الكذب، كتتقارب األسواؽ)قاؿ:  كسلم

(: ْٗٗ، ْٖٗ/ ُإتحاؼ الجماعة )في  شيخ حمود التويجرمقاؿ الأخرجو أحمد، 
"كأما تقارب األسواؽ؛ فقد جاء تفسيره في حديث ضعيف بأنو كسادىا، كقلة 

أف ذلك إشارة إلى ما كقع في زماننا من تقارب أىل  –كاهلل أعلم  –أرباحها، كالظاىر 
األصوات؛   تنقل األرض؛ بسبب المراكب الجوية كاألرضية كاآلالت الكهربائية التي 

كاإلذاعات كالتلفونات الهوائية التي صارت أسواؽ األرض متقاربة بسببها، فبل يكوف 
في جميع  –أك غالبهم  –تغيير في األسعار في قطر من األقطار إال كيعلم بو التجار 

أرجاء األرض، فيزيدكف في السعر إف زاد، كينقصوف إف نقص، كيذىب التاجر في 
ؽ المدائن التي تبعد عنو مسيرة أياـ، فيقضي حاجتو منها، ثم السيارات إلى أسوا

، كيذىب في الطائرات إلى أسواؽ المدائن التي تبعد عنو  يرجع في يـو أك بعض يـو
فقد تقاربت ، مسيرة شهر فأكثر، فيقضي حاجتو منها، كيرجع في يـو أك بعض يـو

 األسواؽ من ثبلثة أكجو:
 من زيادة السعر كنقصانو. األكؿ: سرعة العلم بما يكوف فيها

ا.  الثاني: سرعة السير من سوؽ إلى سوؽ، كلو كانت مسافة الطريق بعيدة جدن
الثالث: مقاربة بعضها بعضنا في األسعار، كاقتداء بعض أىلها ببعض في الزيادة 

 .كالنقصاف، كاهلل أعلم"
ىذا من العبلمات التي ظهرت، كىي في ازدياد،  ظهور الشرؾ في ىذه األمة: -ِٓ

فقد كقع الشرؾ في ىذه األمة، كلحقت قبائل منها بالمشركين، كعبدكا األكثاف، كبنوا 
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المشاىد على القبور، كعبدكىا من دكف اهلل، كقصدكىا للتبرؾ كالتقبيل كالتعظيم، 
ت كالعزل كمناة أك أعظم كقدموا لها النذكر، كأقاموا لها األعياد، ككثير منها بمنزلة البل

ركل أبو داكد كالترمذم عن ثوباف رضي اهلل عنو ؛ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى ، شركنا
إذا كضع السيف في أمتي؛ لم يرفع عنها إلى يـو القيامة، كال تقـو )اهلل عليو كسلم: 

، السَّاعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، كحتى تعبد قبائل من أمتي األكثاف
ركل الشيخاف عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك 

ك)ذك ( ال تقـو السَّاعة حتى تضطرب أليات نساء دكس حوؿ ذم الخلصة)كسلم: 
كقد كقع ما أخبر بو النبي ، الخلصة(: طاغية دكس التي كانوا يعبدكف  في الجاىلية

يلة دكس كما حولها من العرب قد في ىذا الحديث؛ فإف قب صلى اهلل عليو كسلم
افتتنوا بذم الخلصة عندما عاد الجهل إلى تلك الببلد، فأعادكا سيرتها األكلى، 

محمد بن عبد الوىاب رحمو اهلل بالدعوة إلى  اإلماـكعبدكىا من دكف اهلل، حتى قاـ 
و التوحيد، كجدد ما اندرس من الدين، فقاـ اإلماـ عبد العزيز بن محمد بن سعود رحم

 –، كىدموا بعض بنائها -اهلل، كبعث جماعة من الدعاة إلى ذم الخلصة، فخربوىا 
كلما انتهى حكم آؿ سعود على الحجاز في تلك الفترة، عاد الجهاؿ إلى عبادتها مرة 

 من ببلدالملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آؿ سعود رحمو اهلل  تمكنأخرل، ثم لما 
جماعة من جيشو، فهدموىا، كأزالوا أثرىا، كهلل  الحجاز؛ أمر عاملو عليها، فأرسل

 .ةنالحمد كالم
كال يزاؿ ىناؾ صور من الشرؾ في بعض البلداف، كصدؽ الرسوؿ صلى اهلل عليو 

فقالت عائشة: يا  ال يذىب الليل كالنهار حتى تعبد البلت كالعزل)كسلمإذ يقوؿ: 
ٍرسىلى رىسيولىوي بًاٍلهيدىل كىًديًن اٍلحىقّْ ىيوى الًَّذم أى }رسوؿ اهلل! إف كنت ألظن حين أنزؿ اهلل: 
يًن كيلًّْو كىلىٍو كىرًهى اٍلميٍشرًكيوفى  أف ذلك تامنا، قاؿ: "إنو  [ٗالصف: ] {لًييٍظًهرىهي عىلىى الدّْ

سيكوف من ذلك ما شاء اهلل، ثم يبعث اهلل ريحنا طيبة، فتوفي كل من في قلبو مثقاؿ 
( أخرجو مسلم، فيو، فيرجعوف إلى دين آبائهم حبة خردؿ من إيماف، فيبقى من ال خير
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كمظاىر الشرؾ كثيرة، فليست محصورة في عبادة األحجار كاألشجار كالقبور، بل 
تتعدل ذلك إلى من نبذكا اإلسبلـ كراءىم ظهرينا، كاعتنقوا المذاىب اإللحادية؛ من 

 علمانية، كشيوعية، كاشتراكية، كقومية، ثم يزعموف أنهم مسلموف.
ركل اإلماـ أحمد كالحاكم عن عبد  كقطيعة الرحم كسوء الجوار: ور الفحشظه -ِٔ

ال تقـو )قاؿ:  اهلل بن عمرك رضي اهلل عنهما أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
 (،السَّاعة حتى يظهر الفحش، كالتفاحش، كقطيعة الرحم، كسوء المجاكرة

؛ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل رضي اهلل عنو كركل الطبراني في األكسط عن أنس
كلئلماـ أحمد عن  (،من أشراط السَّاعة الفحش كالتفحش كقطعية الرحم)عليو كسلم: 

إف بين يدم )ابن مسعود رضي اهلل عنو  عن النبي صلى اهلل عليو كسلمأنو قاؿ: 
كقد كقع ما أخبر بو النبي صلى اهلل عليو كسلم، فانتشر ( السَّاعة... قطع األرحاـ

فحش بين كثير من الناس؛ غير مبالين بالتحدث بما يرتكبوف من معاصي، كما يترتب ال
عليو من عقاب شديد، كقطعت األرحاـ، فالقريب ال يصل قريبو، بل حصل بينهم 

التقاطع كالتدابر، فتمر الشهور كالسنوف كىم في بلد كاحد، فبل يتزاكركف، كال 
 ، فإف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلميتواصلواف، كىذا ال شك أنو من ضعف اإليماف

إف اهلل خلق الخلق، حتى إذا فرغ )كقاؿ: ، حث على صلة الرحم، كحذر من قطيعتها
منهم؛ قامت الرحم، فقالت: ىذا مقاـ العائذ بك من القطيعة? قاؿ: نعم؛ أما ترضين 

ثم قاؿ رسوؿ  أف أصل من كصلك كأقطع من قطعك? قالت: بلى. قاؿ: فذاؾ لك"
ٍيتيٍم ًإٍف تػىوىلٍَّيتيٍم أىٍف تػيٍفًسديكا ًفي }صلى اهلل عليو كسلم: "اقرأكا إف شئتم: اهلل  فػىهىٍل عىسى

أىفىبل  *أيٍكلىًئكى الًَّذينى لىعىنػىهيٍم اللَّوي فىأىصىمَّهيٍم كىأىٍعمىى أىٍبصىارىىيٍم  *األىٍرًض كىتػيقىطّْعيوا أىٍرحىامىكيٍم 
ـٍ عىلى  بػَّريكفى اٍلقيٍرآفى أى ايػىتىدى كقاؿ أخرجو مسلم،  "[ِْ -ِِمحمد: ] {ى قػيليوبو أىقٍػفىاليهى

كأما سوء الجوار؛ ( أخرجو مسلم، ال يدخل الجنة قاطع رحم)عليو الصبلة كالسبلـ: 
فحدث عنو كال حرج، فكم من جار ال يعرؼ جاره، كال يتفقد أحوالو؛ ليمد يد العوف 

 إليو إف احتاج! بل كال يكف شره عنو.
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من كاف يؤمن باهلل )كقد نهى النبي صلى اهلل عليو كسلمعن أذل الجار، فقاؿ: 
من )كأمر باإلحساف إلى الجار، فقاؿ: ( أخرجو مسلم، كاليـو اآلخر؛ فبل يؤذم جاره

كقاؿ عليو الصبلة ( أخرجو مسلم، كاف يؤمن باهلل كاليـو اآلخر؛ فليحسن إلى جاره
 ( أخرجو مسلم. ار حتى ظننت أنو سيورثوما زاؿ جبريل يوصيني بالج)كالسبلـ: 

عن ابن عباس رضي اهلل عنهما؛ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى  تشبب المشيخة: -ِٕ
يخضبوف في آخر الزماف بالسوا؛ كحواصل الحماـ، ال  يكوف قـو )اهلل عليو كسلم: 

ما جاء في ىذا الحديث كاقع في ىذا ( أخرجو أحمد كغيره، ك يريحوف رائحة الجنة
كاهلل  –كالذم يظهر لي ، ن؛ فإنو انتشر بين الرجاؿ صبغ لحاىم كرؤكسهم بالسوادالزم

أف قولو صلى اهلل عليو كسلم: "كحواصل الحماـ" تشبيو لحاؿ بعض  –أعلم 
المسلمين في ىذا العصر، فتجدىم يصنعوف بلحاىم كهيئة حواصل الحماـ، يحلقوف 

صبغونو بالسواد، فيغدك كحواصل عوارضهم، كيدعوف ما على أذقانهم من الشعر، ثم ي
 الحماـ.

من أشراط السَّاعة أف يظهر )كثرة الشح: عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو؛ قاؿ:   -ِٖ
كعنو رضي اهلل عنو عن النبي ( أخرجو البخارم في تاريخو كابن حباف كغيرىما، الشح

جو ( أخر يتقارب الزماف، كينقص العمل، كيلقى الشح)صلى اهلل عليو كسلم؛ قاؿ: 
؛ نهى عنو اإلسبلـ، كبين أف من كقي شح نفسو؛ فقد البخارم،  كالشح خلق مذمـو

الحشر: ] {كىمىٍن ييوؽى شيحَّ نػىٍفًسًو فىأيٍكلىًئكى ىيٍم اٍلميٍفًلحيوفى } فاز كأفلح؛ كما قاؿ تعالى:
 .[ُٔ، كالتغابن: ٗ
النساء فيها كثرة التجارة: كمنها كثرة التجارة، كفشوىا بين الناس، حتى تشارؾ   -ِٗ 

ركل اإلماـ أحمد كالحاكم عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنو عن النبي ، الرجاؿ
صلى اهلل عليو كسلمأنو قاؿ: بين يدم السَّاعة تسليم الخاصة، كفشو التجارة، حتى 

؛ رضي اهلل عنو كركل النسائي عن عمرك بن تغلب(، تشارؾ المرأة زكجها في التجارة
صلى اهلل عليو كسلم: "إف من أشراط السَّاعة أف يفشو الماؿ  قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل
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كقد كقع ىذا، فكثرت التجارة، كشاركت فيها النساء، كافتتن  (كيكثر، كتفشو التحارة
 الناس بجمع الماؿ، كتنافسوا فيو.

عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو؛ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو  كثرة الزالزؿ:  -َّ
كعن سلمة بن نفيل ( أخرجو البخارم، ـو السَّاعة حتى تكثر الزالزؿال تق)كسلم: 

؛ قاؿ: كنا جلوسنا عند رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم... رضي اهلل عنو السكوني
( كبين يدم السَّاعة موتاف شديد، كبعده سنوات الزالزؿ))فذكر الحديث، فيو(: 

 أخرجو أحمد.
كقع في كثير من الببلد الشمالية كالشرقية (: "قد ٕٖ/ ُّ)لحافظ في الفتح قاؿ ا

" ا.ىػ كالغربية كثير من الزالزؿ، كلكن الذم يظهر أف المراد بكثرتها شمولها كدكامها
كيؤيد ذلك ما ركم عن عبد اهلل بن حوالة رضي اهلل عنو؛ قاؿ: كضع رسوؿ اهلل صلى 

الة! إذا رأيت يا ابن حو )، فقاؿ: -أك على ىامتي  –اهلل عليو كسلميدم على رأسي 
الخبلفة قد نزلت األرض المقدسة؛ فقد دنت الزالزؿ كالببليا كاألمور العظاـ، كالسَّاعة 

 .( أخرجو أحمد كغيرهيومئذ أقرب إلى الناس من يدم ىذه من رأسك
عن عائشة رضي اهلل عنها؛ قالت: قاؿ رسوؿ  ظهور الخسف كالمسخ كالقذؼ: -ُّ

ي آخر ىذه األمة خسف كمسخ كقذؼ". قالت: يكوف ف)اهلل صلى اهلل عليو كسلم: 
( أخرجو قلت: يا رسوؿ! أنهلك كفينا الصالحوف? قاؿ: "نعم؛ إذا ظهر الخبث

بين )كعن ابن مسعود رضي اهلل عنو عن النبي صلى اهلل عليو كسلم؛ قاؿ: الترمذم، 
في ىذه األمة )للترمذم:  ( أخرجو ابن ماجة، كعنديدم السَّاعة مسخ كخسف كقذؼ

كعن محمد بن إبراىيم  (،خسف أك مسخ أك قذؼ في أىل القدر –ك في أمتي أ –
التيمي؛ قاؿ: سمعت بقيرة امرأة القعقاع بن أبي حدرد تقوؿ: سمعت رسوؿ اهلل صلى 

إذا سمعتم بجيش قد خسف بو قريبنا؛ فقد )اهلل عليو كسلمعلى المنبر كىو يقوؿ: 
مواضع في الشرؽ كالغرب قبل  كالخسف قد كجد في( أخرجو أحمد، أظلت السَّاعة

عصرنا ىذا، ككقع في ىذا الزمن كثير من الخسوفات في أماكن متفرقة من األرض، 
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كىي نذير بين يدم عذاب شديد، كتخويف من اهلل لعباده، كعقوبة ألىل البدع 
و ال نكالمعاصي؛ كي يعتبر الناس، كيرجعوا إلى ربهم، كيعلموا أف السَّاعة قد أزفت، كأ

 اهلل إال إليو. ملجأ من
كمن أشراطها: ذىاب الصالحين، كقلقة األخيار، ككثرة  ذىاب الصالحين: -ِّ

ففي الحديث  األشرار، حتى ال يبقى إال شرار الناس، كىم الذين تقـو عليهم السَّاعة
ال )عن عبد اهلل بن عمرك رضي اهلل عنهما؛ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: 

تى يأخذ اهلل شريطتو من أىل األرض، فيبقى فيها عجاجة ؛ ال يعرفوف تقـو السَّاعة ح
 فيو أف إال الشيخين رجاؿ ثقات رجالو( أخرجو أحمد ك معركفنا، كال ينكركف منكرنا

كمعنى . كقفو كاألشبو كموقوفا، مرفوعا ركم كقد ،-البصرم كىو- الحسن عنعنة
اء الناس كأراذلهم كمن ال خير أم: يأخذ اهلل أىل الخير كالدين، كيبقى غوغالحديث 

عمرك ، كعن فيهم، كىذا عند قبض العلم كاتخاذ الناس رؤكسنا جهاالن يفتوف بغير علم
يأتي على الناس )أنو قاؿ:  بن شعيب عن أبيو عن جده عن النبي صلى اهلل عليو كسلم

كاختلفوا، مرجت عهودىم كأماناتهم،  زماف يغربلوف فيو غربلة، يبقى منهم حثالة قد
 ( أخرجو أحمد.فكانوا ىكذا كشبك بين أصابعو

كذىاب الصالحين يكوف عند كثرة المعاصي، كترؾ األمر بالمعركؼ كالنهي عن 
المنكر؛ فإف الصالحين إذا رأكا المنكر كلم يغيركا ككثر الفساد؛ عمهم العذاب مع 

أنهلك  ) كسلمغيرىم إذا نزؿ؛ كما جاء في الحديث لما قيل للنبي صلى اهلل عليو 
 .ركاه البخارم (كفينا الصالحوف? قاؿ: "نعم؛ إذا كثر الخبث

كمن أشراطها ارتفاع أسافل الناس عن خيارىم، كاستئثارىم  ارتفاع األسافل: -ّّ
باألمور دكنهم، فيكوف أمر الناس بيد سفهائهم كأراذلهم كمن ال خير فيهم، كىذا من 

مر مشاىد في ىذا الزمن، فترل أف كثيرنا من انعكاس الحقائق، كتغير األحواؿ، كىذا أ
الناس صبلحنا كعلمنا، مع أف الواجب أف  رؤكس الناس كأىل العقد كالحل ىم أقلُّ 

يكوف أىل الدين كالتقى ىم المقدموف على غيرىم في تولي أمور الناس؛ ألف أفضل 



 - 064 - 

ٍم ًعٍندى اللًَّو ًإفَّ أىٍكرىمىكي }الناس كأكرمهم ىم أىل الدين كالتقول؛ كما قاؿ تعالى:  
يولي الواليات  . كلذلك لم يكن النبي صلى اهلل عليو كسلم[ُّالحجرات: ] {أىتٍػقىاكيمٍ 

ن ىم أصلح الناس كأعلمهم، ككذلك خلفاؤه من بعده، كاألمثلة كأمور الناس إال مى 
على ذلك كثيرة؛ منها ما ركاه البخارم عن حذيفة رضي اهلل عنو أف النبي صلى اهلل 

ألبعثن إليكم رجبلن أميننا حق أمين"، فاستشرؼ لها )قاؿ ألىل نجراف:  لمعليو كس
 (.أصحاب النبي صلى اهلل عليو كسلم، فبعث أبا عبيدة

 كىذه بعض األحاديث الدالَّة على ارتفاع أسافل الناس، كأف ذلك من أمارات السَّاعة:
ؿ اهلل صلى اهلل عليو فمنها ما ركاه اإلماـ أحمد عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو؛ قاؿ رسو 

إنها ستأتي على الناس سنوف خداعة؛ يصدؽ فيها الكاذب، كيكذب فيها )كسلم: 
ة، قيل: كما ضى يبً كى الصادؽ، كيؤتمن فيها الخائن، كيخوف فيها األمين، كينطق فيها الرُّ 

عند مسلم كفي حديث جبريل الطويل (، ة? قاؿ: "السفيو يتكلم في أمر العامةضى يبً كى الرُّ 
كلكن سأحدثك عن أشراطها.. كإذا كانت العراة الحفاة رؤكس الناس؛ فذاؾ )و: قول

كعن عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو؛ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل (، من أشراطها
نيا لكع أبن لكع، فخير الناس )عليو كسلم:  من أشراط السَّاعة: أف يغلب على الدُّ

 كفي صحيحفي األكسط كالطحاكم،  ( أخرجو الطبرانييومئذ مؤمن بين كريمين
 (إذا أسند األمر إلى غير أىلو؛ فانتظر السَّاعة): البخارم

من أشراط السَّاعة:.... أف يعلو التحوت )كعن أبي ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ: 
الوعوؿ"، أكذلك يا عبد اهلل بن مسعود سمعتو من حبي? قاؿ: نعم؛ كرب الكعبة. 

الرجاؿ، كأىل البيوت الغامضة يرفعوف فوؽ  قلنا: كما التحوت? قاؿ: فسوؿ
كركل اإلماـ ، األكسط في الطبراني أخرجو (صالحيهم. كالوعوؿ: أىل البيوت الصالحة

ال )أحمد عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو؛ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: 
نيا حتى تصير للكعابن لكع أم: حتى يصير نعيمها كمبلذىا كالوجاىة فيها  (تذىب الدُّ

كفي ركاية لئلماـ أحمد عن حذيفة بن اليماف رضي اهلل عنو أف النبي صلى اهلل ، لو
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كفي (، ال تقـو السَّاعة حتى يكوف أسعد الناس بالدينا لكع ابن لكع)قاؿ:  عليو كسلم
في  عليو كسلم الصحيحين عن حذيفة رضي اهلل عنو فيما ركاه عن النبي صلى اهلل

حتى يقاؿ للرجل: ما أجلده! ما أظرفو ! ما أعقلو ! كما في قلبو مثقاؿ )قبض األمانة: 
كىذا ىو الواقع بين المسلمين في ىذا العصر؛ يقولوف (، حبة من خردؿ من أيماف

للرجل: ما أعقلو! ما أحسن خلقو! كيصفونو بأبلغ األكصاؼ الحسنة، كىو من أفسق 
ا كأمانة، كقد يكوف عدكنا للمسلمين، كيعمل على ىدـ اإلسبلـ، فبل الناس، كأقلهم دينن 

 حوؿ كال قوة إال باهلل العلي العظيم.
كمن أشراطها أف الرجل ال يلقي السبلـ إال على من  أف تكوف التحية للمعرفة: -ّْ

إف )يعرفو، ففي الحديث عن ابن مسعود؛ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: 
ط  السَّاعة أف يسلم الرجل على الرجل، ال يسلم عليو إال للمعرفة". ركاه من أشرا

كىذا أمر مشاىد في ىذا ( إف بين يدم السَّاعة تسليم الخاصة)كفي ركاية لو: ، أحمد
الزمن، فكثير من الناس ال يسلموف إال على من يعرفوف، كىذا خبلؼ السنة؛ فإف 

السبلـ على من عرفت كمن لم تعرؼ، حث على إفشاء  النبي صلى اهلل عليو كسلم
كأف ذلك سبب في انتشار المحبة بين المسلمين التي ىي سبب لئليماف الذم بو 
يكوف دخوؿ الجنة؛ كما جاء في الحديث عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو؛ قاؿ: قاؿ 

ال تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، كال تؤمنوا حتى )رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: 
 .ركاه مسلم (كال أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم? أفشوا السبلـ بينكمتحابوا، أ

ركل اإلماـ عبد اهلل بن المبارؾ بسنده عن أبي  التماس العلم عند األصاغر: -ّٓ
إف من أشراط )أمية الجمحي رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ: 

كسئل اإلماـ عبد اهلل بن ( لم عند األصاغر..السَّاعة ثبلثنا: إحداىن: أف يلتمس الع
المبارؾ عن األصاغر? فقاؿ: "الذين يقولوف برأيهم، فأما صغير يركم عنو كبير؛ فليس 

 كقاؿ في ذلك أيضنا: "أتاىم العلم من قبل أصاغرىم؛ يعني أىل البدع" ، بصغير"
ال يزاؿ الناس )عن ابن مسعود رضي اهلل عنو؛ قاؿ: كركل ابن المبارؾ في الزىد أيضا 
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كمن أكابرىم، فإذا  بخير ما أتاىم العلم من أصحاب محمد صلى اهلل عليو كسلم
 (.أتاىم العلم من قبل أصاغرىم، كتفرقت أىواؤىم؛ ىلكوا

كمنها خركج النساء على اآلداب الشرعية، كذلك  ظهور الكاسيات العاريات: -ّٔ
تهن كشعورىن كما يجب ستره من بلبس الثياب التي ال تستر عوراتهن، كإظهارىن لزين

أبدانهن، ففي الحديث عن عبد اهلل بن عمرك رضي اهلل عنهما؛ قاؿ: سمعت رسوؿ 
 سيكوف في آخر أمتي رجاؿ يركبوف على سركج)يقوؿ:  اهلل صلى اهلل عليو كسلم

على  كأشباه الرحاؿ؛ ينزلوف على أبواب المساجد، نساؤىم كاسيات عاريات 
العجاؼ، العنوىن؛ فإنهن ملعونات، لو كانت كراءكم أمة من رؤكسهم كأسمنة البخت 

، ركاه اإلماـ أحمد( األمم لخدمن نساؤكم نساءىم كما يخدمنكم نساء األمم قبلكم
 سيكوف في آخر ىذه األمة رجاؿ يركبوف )كفي ركاية للحاكم: 
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كعن أبي ىريرة (، على المياثر، حتى يأتوا أبواب مساجدىم، نساؤىم كاسيات عاريات
صنفاف من أىل النار لم )رضي اهلل عنو؛ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: 

أرىما: قـو معهم سياط كأذناب البقر؛ يضربوف بها الناس، كنساء كاسيات عاريات، 
مميبلت مائبلت، رؤكسهن كأسنمة البخت المائلة، ال يدخلن الجنة، كال يجدف 

كعن أبي ىريرة رضي ( أخرجو مسلم، من مسيرة كذا ككذاريحها، كإف ريحها ليوجد 
من أشراط السَّاعة: ... أف تظهر ثياب تلبسها نساء كاسيات ) اهلل عنو؛ قاؿ: 

كىذه األحاديث من معجزات النبوة، (، ُُِّ( كىو مخرج في الصحيحة )عاريات
مننا ىذا قبل عصرنا ىذا، كىو في ز  فقد كقع ما أخبر بو النبي صلى اهلل عليو كسلم

 أكثر ظهورنا.
كقد سمى النبي صلى اهلل عليو كسلم ىذا الصنف من النساء بػ)الكاسيات العاريات(؛ 

ألنهن يلبسن الثياب، كمع ىذا فهن )عاريات(؛ أف ثيابهن ال تؤدم كظيفة الستر؛ 
 لرقتها كشفافيتها؛ كأكثر مبلبس النساء في ىذا العصر.

أم: كاسية جسدىا، كلكنها تشد خمارىا،  كقيل: إف معنى )الكاسيات العاريات(؛
كتضيق ثيابها، حتى تظهر تفاصيل جسمها، فتبرز صدرىا كعجيزتها، أك تكشف بعض 

في  كقد جمع النبي صلى اهلل عليو كسلم، جسدىا، فتعاقب على ذلك في اآلخرة
كصف ىؤالء النسوة بأنهن: "كاسيات عاريات"، كأيضنا: "مائبلت مميبلت، رؤكسهن 

البخت المائلة"، كىذا إخبار عن شيء مشاىد في ىذا العصر؛ كأنو صلى اهلل كأسنمة 
ينظر إلى عصرنا ىذا، كيصفو لنا، فقد أصبح في عصرنا ىذا أماكن  عليو كسلم

لتصفيف شعور النساء كتجميلها كتنويع أشكالها في محبلت تسمى )كوافير(، يشرؼ 
، فكثير من النساء ال يكتفين عليها غالبنا رجاؿ يتقاضوف األجور، كليس ذلك فحسب

بما كىبهن اهلل من شعر طبيعي، فيلجأف إلى شراء شعر صناعي، تصلو المرأة بشعرىا؛ 
؛ لتجذب إليها الرجاؿ.  ليبدك أكثر نعومة كلمعاننا كجماالن
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صدؽ رؤيا المؤمن: كمنها صدؽ رؤيا المؤمن في آخر الزماف، ككلما كاف المرء  -ّٕ
عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو؛  رؤياه صادقة، ففي الصحيحينصادقنا في إيمانو، كانت 

إذا اقترب الزماف؛ لم تكد رؤيا المسلم )قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: 
تكذب، كأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثنا، كرؤيا المسلم جزء من خمس كأربعين جزءنا 

لمؤمن تكذب.... كما  لم تكد رؤيا ا)كلفظ البخارم: ، من النبوة". ىذا لفظ مسلم
: (َْٔ/ُِكما في الفتح )  قاؿ ابن أبي جمرة(. كاف من النبوة فإنو ال يكذب

"معنى كوف رؤيا المؤمن في آخر الزماف ال تكاد تكذب: أنها تقع غالبنا على الوجو 
الذم ال يحتاج إلى تعبير، فبل يدخلها الكذب؛ بخبلؼ ما قبل؛ فإنها قد يخفى 

 بر، فبل يقع كما قاؿ، فيصدؽ دخوؿ الكذب فيها بهذا االعتبار".تأكيلها، فيعبرىا العا
قاؿ: "كالحكمة في اختصاص ذلك بآخر الزماف أف المؤمن في ذلك الوقت يكوف 

أخرجو مسلم، فيقل أنيس ( بدأ اإلسبلـ غريبنا، كسيعود غريبنا)غريبنا؛ كما في الحديث: 
 ا.ىػ ة"المؤمن كمعينو في ذلك الوقت، فيكـر بالرؤيا الصالح

كما   كقد اختلف العلماء في تحديد الزمن الذم يقع فيو صدؽ رؤيا المؤمن على أقواؿ
األكؿ: أف ذلك يقع إذا اقتربت السَّاعة، كقبض أكثر : (َْٕ، َْٔ/ُِ)في الفتح 

العلم، كدرست معالم الشريعة؛ بسبب الفتن ككثرة القتاؿ، كأصبح الناس على مثل 
دد كمذكر لما درس من الدين؛ كما كانت األمم تذكر الفترة، فهم محتاجوف إلى مج

آخر األنبياء، كتعذرت النبوة في ىذه  باألنبياء، لكن لما كاف نبينا صلى اهلل عليو كسلم
األمة؛ فإنهم يعوضوف بالمرائي الصادقة، التي ىي جزء من النبوة اآلتية بالتبشير 

يتقارب الزماف، كيقبض ) :عند مسلم كاإلنذار، كيؤيد ىذا القوؿ حديث أبي ىريرة
الثاني: أف ذلك يقع عند قلة عدد المؤمنين، ، ح ابن حجر ىذا القوؿكرجَّ ( العلم

كغلبة الكفر كالجهل كالفسق على الموجودين، فيؤنس المؤمن، كيعاف بالرؤيا 
من قوؿ ابن أبي جمرة السابق، كعلى  كىذا القوؿ قريبه ، الصادقة؛ إكرامنا لو كتسلية

نيا،  ىذين القولين ال يختص صدؽ رؤيا المؤمن بزماف معين، بل كلما قرب فراغ الدُّ
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الثالث: أف  كأخذ أمر الدين في االضمحبلؿ؛ تكوف رؤيا المؤمن الصادؽ صادقة.
ذلك خاص بزماف عيسى بن مريم عليو السبلـ؛ ألف أىل زمنو أحسن ىذه األمة حاالن 

، فكانت رؤياىم   ال تكذب. كاهلل أعلم.بعد الصدر األكؿ، كأصدقهم أقواالن
جاء في حديث ابن مسعود رضي اهلل عنو عن النبي  كثرة الكتابة كانتشارىا:  -ّٖ

كالمراد بظهور القلم ( إف بين يدم السَّاعة... ظهور القلم)صلى اهلل عليو كسلم؛ قاؿ: 
ككقع في ركاية الطيالسي كالنسائي عن عمرك ، ظهور الكتابة كانتشارىا –كاهلل أعلم  –

يقوؿ: "إف من أشراط  تغلب؛ قاؿ: سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمبن 
ظهور كسائل العلم،  –كاهلل أعلم  –كمعناه ( السَّاعة.. أف يكثر التجار، كيظهر العلم

كقد ظهرت في ىذا الزمن ظهورنا باىرنا، كانتشرت في جميع أرجاء األرض، ، كىي كتبو
سهلت انتشارىا، كمع ىذا؛ فقد ظهر الجهل  بسبب توفر آالت الطابعة كالتصوير التي

في الناس، كقل فيهم العلم النافع، كىو علم الكتاب كالسنة، كالعمل بهما، كلم تغن 
 .عنهم كثرة الكتب شيئنا

كمنها التهاكف بشعائر اهلل تعالى؛ كما  ب فيها اإلسبلـ:التهاكف بالسنن التي رغَّ  -ّٗ
رسوؿ اهلل صلى اهلل  عنو؛ قاؿ: سمعتي جاء في الحديث عن ابن مسعود رضي اهلل 

إف من أشراط السَّاعة أف يمر الرجل بالمسجد؛ ال يصلي فيو )كىو يقوؿ:  عليو كسلم
يجتاز الرجل بالمسجد،  فأ)كفي ركاية: (، ْٗٔ( كىو مخرج في الصحيحة )ركعتين

إف من أشراط السَّاعة أف تتخذ )كعن ابن مسعود أيضنا؛ قاؿ: (، فبل يصلي فيو
كعن أنس رضي اهلل عنو يرفعو إلى النبي صلى اهلل ( أخرجو الطيالسي، ساجد طرقناالم

( كىو مخرج في إف من أمارات السَّاعة أف تتخذ المساجد طرقنا)عليو كسلم؛ قاؿ: 
كىذا أمر ال يجوز؛ فإف تعظيم المساجد من تعظيم شعائر اهلل (، ْٗٔالصحيحة )

كىمىٍن يػيعىظٍّْم شىعىائًرى اللًَّو }كما قاؿ تعالى:   تعالى، كإف ذلك عبلمة اإليماف كالتقول؛
ا ًمٍن تػىٍقوىل اٍلقيليوبً   . [ِّالحج: ] {فىًإنػَّهى



 - 070 - 

عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنو؛ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى  ة:األىلَّ  انتفاخي  -َْ
 .الكبير ركاه الطبراني في( من اقتراب السَّاعة انتفاخ األىلة)اهلل عليو كسلم: 

من اقتراب )كعن أبي ىريرة رضي اهلل عنو؛ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: 
ركاه الطبراني في ( السَّاعة انتفاخ األىلية، كأف يرل الهبلؿ لليلة، فيقاؿ: لليلتين

 الصغير.
إف من )كعن أنس بن مالك رضي اهلل عنو يرفعو إلى النبي صلى اهلل عليو كسلم؛ قاؿ: 

ركاه الطبراني في الصغير، ( اعة أف يرل الهبلؿ لليلة، فيقاؿ لليلتينأمارات السَّ 
فقد جاء في ىاتين الركايتين تفسير انتفاخ األىلة بأف ذلك عبارة عن كبر ، كاألكسط

الهبلؿ حين طلوعو عما ىو معتاد في أكؿ الشهر، فيرل كىو ابن ليلة؛ كأنو ابن 
 ليلتين. كاهلل أعلم.

عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو عن  التثبت في نقل األخبار:كثرة الكذب كعدـ   -ُْ
سيكوف في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم )رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمأنو قاؿ: 
يكوف في آخر )كفي ركاية:  ( أخرجو مسلم،تسمعوا أنتم كال آباؤكم، فإياكم كإياىم

وا انتم كال آباؤكم، فإياكم الزماف دجالوف كذابوف، يأتونكم من األحاديث بما لم تسمع
كركل مسلم عن عامر بن عبدة؛ قاؿ: قاؿ عبد (، كإياىم، ال يضلونكم كال يفتنونكم

، فيحدثهم بالحديث من )اهلل:  إف الشيطاف ليتمثل في صورة الرجل، فيأتي القـو
الكذب، فيتفرقوف، فيقوؿ الرجل منهم: سمعت رجبلن أعرؼ كجهو كال أدرم ما اسمو 

إف )عن عبد اهلل بن عمرك بن العاص رضي اهلل عنهما؛ قاؿ: صحيح مسلم ك (، يحدث
( في البحر شياطين مسجونة أكثقها سليماف، يوشك أف تخرج، فتقرأ على الناس قرآننا

: "معناه: تقرأ شيئنا ليس بقرآف، كتقوؿ إنو قرآف؛ (َٖ/ُفي شرح مسلم ) قاؿ النوكم
أكثر األحاديث الغربية في ىذا الزماف، فقد  كماا.ىػ  لتغر بو عواـ الناس، فبل يتغركف

أصبح بعض الناس ال يتورع عن كثرة الكذب كنقل األقواؿ بدكف تثبت من صحتها، 
من  كفي ىذا إضبلؿ للناس، كفتنة لهم، كلهذا حذر النبي صلى اهلل عليو كسلم
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تصديقهم، كقد جعل علماء الحديث ىذه األحاديث أصبلن في كجوب التثبت من نقل 
حاديث عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، كتمحيص الركاة؛ لمعرفة الثقة من األ

 غيره.
جاء في حديث عبد اهلل بن مسعود  كثرة شهادة الزكر، ككتماف شهادة الحق:  -ِْ

إف بين يدم السَّاعة: ... شهادة الزكر، )رضي اهلل عنو قولو صلى اهلل عليو كسلم: 
كشهادة الزكر ىي الكذب (، ْٕٔالصحيحة )( كىو مخرج في ككتماف شهادة الحق

ا في الشهادة، فكما أف شهادة الزكر سبب إلبطاؿ الحق، فكذلك كتماف  متعمدن
كىال تىٍكتيميوا الشَّهىادىةى كىمىٍن يىٍكتيٍمهىا فىًإنَّوي }قاؿ اهلل تعالى:  ، الشهادة سبب إلبطاؿ الحق

هلل عنو قاؿ: كنا عند رسوؿ اهلل كعن أبي بكرة رضي ا[، ِّٖالبقرة: ] {آثًمه قػىٍلبيوي 
أال أنبئكم بأكبر الكبائر )ثبلثنا(? اإلشراؾ باهلل، كعقوؽ )صلى اهلل عليو كسلم، فقاؿ: 

، ككاف متكئنا فجلس، فما زاؿ يكررىا حتى -أك قوؿ الزكر –ا لوالدين، كشهادة الزكر 
شهادة الحق  كما أكثر شهادة الزكر ككتماف( أخرجو البخارم كمسلم، قلنا: ليتو سكت
بالشرؾ كعقوؽ  كلعظم خطرىا قرنها النبي صلى اهلل عليو كسلم في ىذا الزمن!

الوالدين؛ فإف شهادة الزكر سبب للظلم كالجور كضياع حقوؽ الناس في األمواؿ 
 كاألعراض، كظهورىا دليل على ضعف اإليماف، كعدـ الخوؼ من الرحمن.

هلل عنو قاؿ: ألحدثنكم حديثنا ال عن أنس رضي ا كثرة النساء كقلة الرجاؿ:  -ّْ
من أشراط )يقوؿ:  يحدثكم أحد بعدم، سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

السَّاعة أف يقل العلم، كيظهر الجهل، كيظهر الزنا، كتكثر  النساء، كيقل الرجاؿ، حتى 
قيل: إف سبب ذلك كثرة ( أخرجو البخارم كمسلم، يكوف لخمسين امرأة القيم الواحد

كقيل: إف سبب ذلك  ، فتن، فيكثر القتل في الرجاؿ؛ ألنهم أىل الحرب دكف النساءال
 في الفتحقاؿ الحافظ ، كثرة الفتوح، فتكثر السبايا، فيتخذ الرجل عدة موطوءات

... فقاؿ: عند مسلم (: "فيو نظر؛ ألنو صرح بالقلة في حديث أبي موسىُٕٗ/ُ)
ها عبلمة محضة  ال لسبب آخر، بل يقدر ، كالظاىر أن(من قلة الرجاؿ ككثرة النساء)



 - 072 - 

اهلل في آخر الزماف أف يقل من يولد من الذكور، كيكثر من يولد من اإلناث، ككوف  
 ا.ىػ كثرة النساء من العبلمات مناسبة لظهور الجهل كرفع العلم

قلت: كال يمنع أف يكوف ذلك بما ذكره الحافظ ابن حجر، كبغيره من األسباب التي 
ة الرجاؿ ككثرة النساء؛ كوقوع الفتن التي تكوف سببنا في القتاؿ، فقد جاء ينشأ عنها قل

في ركاية اإلماـ مسلم ما  يدؿُّ على أف كثرة النساء كقلة الرجاؿ يكوف بسبب ذىاب 
الرجاؿ كبقاء النساء، كالذم يذىب الرجاؿ غالبنا يكوف كثرة القتاؿ، كلفظ مسلم ىو 

الرجاؿ، كتبقى النساء، حتى يكوف لخمسين كيذىب )قولو صلى اهلل عليو كسلم: 
كليس المراد ىنا حقيقة العدد  )خمسين(، فقد جاء في حديث أبي ( امرأة قيم كاحد

، فيكوف (كيرل الرجل يتبعو أربعوف امرأة يلذف بو): عند مسلم موسى رضي اهلل عنو
 ، كاهلل أعلم.(ْٕٗ/ُكما في الفتح )  ذلك مجازنا على الكثرة

عن أنس بن مالك رضي اهلل عنو يرفعو إلى النبي صلى اهلل  الفجأة:كثرة موت   -ْْ
الطبراني في ( ركاه إف من أمارات السَّاعة... أف يظهر موت الفجأة)عليو كسلم؛ قاؿ: 

كىذا أمر مشاىد في ىذا الزمن، حيث كثر في الناس موت الفجأة، فترل  األكسط،
ا معافى، ثم يموتى فجأة، كىذا ما يس ميو الناس في الوقت الحاضر الرجل صحيحن

بػ)السكتة القلبية(، فعلى العاقل أف يتنبو لنفسو، كيرجع كيتوب إلى اهلل تعالى قبل 
 مفاجأة الموت.

عن حذيفة رضي اهلل عنو ؛ قاؿ: سئل رسوؿ اهلل صلى  كقوع التناكر بين الناس: -ْٓ
قتها إال ىو، كلكن علمها عند ربي، ال يجليها لو )عن السَّاعة? فقاؿ:  اهلل عليو كسلم

أخبركم بمشاريطها، كما يكوف بين يديها، إف بين يديها فتنة كىرجنا". قالوا: يا رسوؿ 
اهلل! الفتنة قد عرفناىاف فالهرج ما ىو? قاؿ: "بلساف الحبشة: القتل. كيلقى بين 

ا ( ُِٕٕ( كىو مخرج في الصحيحة )الناس التناكر، فبل يكاد أحد أف يعرؼ أحدن
ر عند كثرة الفتن كالمحن ككثرة القتاؿ بين الناس، كحينما تستولي المادة فوقوع التناك

على الناس، كيعمل كل منهم لحظوظ نفسو؛ غير مكترث بمصالح اآلخرين، كال 
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بحقوقهم، فتنتشر األنانية البغيضة، كيحيا اإلنساف في نطاؽ أىوائو كشهواتو، فبل 
ضنا، كال يكوف ىناؾ من األخوة تكوف ىناؾ قيم أخبلقية يعر ؼ بعض الناس بها بع

 اإليمانية ما يجعلهم يلتقوف على الحب في اهلل، كالتعاكف على البر كالتقول.
عود أرض العرب مركجنا كأنهارنا: كمنها أف تعود أرض العرب مركجنا كأنهارنا، ففي  -ْٔ

عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو عند مسلم الحديث 
في ىذا الحديث ( فكأنهارنا ال  تقـو السَّاعة حتى تعود أرض العرب مركجنا)ؿ: كسلمقا

 داللة على أف أرض العرب كانت مركجنا كأنهارنا، كأنها ستعود كما كانت مركجنا كأنهارنا.
في معنى عود أرض العرب مركجنا كأنهارنا: ( ٕٗ/ٕفي شرح مسلم ) قاؿ النوكم

ونها كيعرضوف عنها، فتبقى مهملة؛ ال تزرع، كال تسقى أنهم يترك –كاهلل أعلم  –"معناه 
من مياىها، كذلك لقلة الرجاؿ، ككثرة الحركب، كتراكم الفتن، كقرب السَّاعة، كقلة 

كالذم يظهر لي أف ما ذىب إليو النوكم ا.ىػ  اآلماؿ، كعدـ الفراغ لذلك كاالىتماـ بو
رب أرض قاحلة شحيحة رحمو اهلل في شرحو لهذا الحديث فيو نظر؛ فإف أرض الع

المياه، قليلة النبات، غالب مياىها من اآلبار كاألمطار، فإذا تركت كاشتغل عنها 
ا كأنهارنا –أىلها؛ مات زرعها  كظاىر الحديث يدؿُّ على أف ببلد ، كلم تعد مركجن

العرب ستكثر فيها المياه، حتى تكوف أنهارنا، فتنبت بها النباتات، فتكوف مركجنا 
كالذم يؤيد ىذا أنو ظهر في ىذا العصر عيوف كثيرة تفجرت  ، باتكحدائق كغا

كاألنهار، كقامت عليها زراعات كثيرة، كسيكوف ما أخبر بو الصادؽ صلى اهلل عليو 
قاؿ  كسلم، فقد ركل معاذ بن جبل رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

ا إف شاء اهلل عين  تبوؾ، كإنكم لن تأتوىا حتى في غزكة تبوؾ: "إنكم ستأتوف غدن
يضحي النهار، فمن جاءىا منكم؛ فبل يمس من مائها شيئنا حتى آتي"، فجئناىا كقد 

بشيء من ماء؛ قاؿ: فسألهما رسوؿ اهلل  سبقنا إليها رجبلف، كالعين مثل الشراؾ تبض
صلى اهلل عليو كسلم: "ىل مسستما من مائها شيئنا?"،  قاال: نعم. فسبهما رسوؿ اهلل 

لى اهلل عليو كسلم، كقاؿ لهما ما شاء اهلل أف يقوؿ. قاؿ: ثم غرفوا بأيديهم من ص
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، حتى اجتمع في شيء. قاؿ: ثم غسل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو  العين قليبلن قليبلن
فيو يديو ككجهو، ثم أعاده فيها، فجرت العين بماء منهمر، أك قاؿ: غزير...  كسلم

 صلى اهلل عليو كسلم: "يوشك يا معاذ إف طالت حتى استقى الناس، ثم قاؿ رسوؿ اهلل
 ( ركاه مسلم.نانان ئ جً لً نا مي بك حياة أف ترل ما ىا ىي 

عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو؛ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  كثرة المطر كقلة النبات:  -ْٕ
ال تقـو السَّاعة حتى تمطر السماء مطرنا ال تكن منها بيوت )صلى اهلل عليو كسلم: 

كعن أنس رضي اهلل عنو؛ قاؿ: ( أخرجو أحمد، ال تكن منها إال بيوت الشعرالمدر، ك 
ال تقـو السَّاعة حتى يمطر الناس مطرنا عامنا، )قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: 

فإذا كاف المطر سببنا في إنبات األرض؛ فإف اهلل ( أخرجو أحمد، كال تنبت األرض شيئنا
بب من ترتب المسبب عليو، كاهلل تعالى خالق تعالى أف يوجد ما يمنع ىذا الس

أف رضي اهلل عنو كفي الحديث عن أبي ىريرة ، األسباب كمسبباتها، ال يعجزه شيء
ليست السنة بأف ال تمطركا، كلكن السنة أف )قاؿ:  رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

 ( أخرجو مسلم.تمطركا كتمطركا كال تنبت األرض شيئنا
عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل  جبل من ذىب:حسر الفرات عن  -ْٖ

ال تقـو السَّاعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذىب، )قاؿ:  صلى اهلل عليو كسلم
يقتتل الناس عليو، فيقتل من كل مئة تسعة كتسعوف، كيقوؿ كل رجلو منهم: لعلي 

كليس االمقصود بهذا الجبل من ذىب ( أخرجو البخارم كمسلم، أكوف أنا الذم أنجو
 كذلك من كجوه: بعضهم)النفط/ البتركؿ األسود(؛ كما يرل ذلك 

أف النص جاء فيو: "جبل من ذىب"، كالبتركؿ ليس بذىب على الحقيقة؛ فإف أكلها: 
أخبر أف ماء  أف النبي صلى اهلل عليو كسلم، كثانيها: الذىب ىو المعدف المعركؼ

ن ذىب، فيراه الناس، كالنفط أك )البتركؿ( يستخرج من النهر ينحسر عن جبل م
خص  أف النبي صلى اهلل عليو كسلم، كثالثها: باطن األرض باآلالت من مسافات بعيدة

الفرات بهذا دكف غيره من البحار كاألنهار، كالنفط نراه يستخرج من البحار كما 
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بي صلى اهلل عليو أف الن، كرابعها: يستخرج من األرض، كفي أماكن كثيرة متعددة
أخبر أف الناس سيقتتلوف عند ىذا الكنز، كلم يحصل أنهم اقتتلوا عند خركج  كسلم

نهى من حضر ىذا الكنز  النفط من الفرات أك غيره، بل إف النبي صلى اهلل عليو كسلم
عن أبي بن كعب رضي اهلل عنو؛  عند مسلم أف يأخذ منو شيئنا؛ كما في الركاية األخرل

نيا .... إني سمعت رسوؿ اهلل صلى قاؿ: ال يز  اؿ الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدُّ
، فمن حضره، فبل )يقوؿ:  اهلل عليو كسلم يوشك الفرات أف يحسر عن جبلو من ذىبو
، كمن حملو على النفط؛ فإنو يلزمو على قولو ىذا النهي عن األخذ من (يأخذ منو شيئنا

 .النفط، كلم يقل بو أحد
أف سبب المنع من األخذ من ىذا الذىب لما  (ُٖ/ُّفتح )في الظ كقد رجح الحاف

 .ينشأ عن أخذه من الفتنة كالقتاؿ عليو
كمن أشراط السَّاعة كبلـ السباع لئلنس،  كبلـ السباع كالجمادات لئلنس:  -ْٗ

ككبلـ الجمادات لئلنساف، كإخبارىا بما حدث في غيابو، كتكلم بعض أجزاء 
فقد جاء في الحديث عن أبي ، رجل بما أحدث أىلو بعدهاإلنساف؛ كالفخذ يخبر ال
جاء ذئب إلى راعي الغنم، فأخذ منها شاةن، فطلبو الراعي  ) ىريرة رضي اهلل عنو؛ قاؿ

حتى انتزعها منو. قاؿ: فصعد الذئب على تل، فأقعى كاستذفر، فقاؿ: عمدت إلى 
رأيت كاليـو ذئبنا يتكلم! انتزعتو مني. فقاؿ الرجل: تاهلل إف عز كجل رزؽ رزقينو اهلل 

قاؿ الذئب: أعجب من ىذا الرجل في النخبلت بين الحرتين يخبركم بما مضى كبما 
، فجاء الرجل إلى النبي صلى اهلل عليو كسلم، -ككاف الرجل يهودينا –ىو كائن بعدكم 

كأخبره، فصدقو ا لنبي صلى اهلل عليو كسلم، ثم قاؿ النبي صلى اهلل عليو كسلم: "إنها 
مارة من أمارات بين يدم السَّاعة، قد أكشك الرجل أف يخرج فبل يرجع حتى تحدثو أ

كفي ركاية لو عن أبي سعيد ، . ركاه اإلماـ أحم(نعبله كسوطو ما أحدث أىلو بعده
فذكر القصة إلى أف قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم:  رضي اهلل عنو الخدرم
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لسَّاعة حتى يكلم السباع اإلنس، كيكلم الرجل صدؽ كالذم نفسي بيده؛ ال تقـو ا)
 ( أخرجو أحمد.عذبة سوطو، كشراؾ نعلو، كيخبره فخذه بما أحدث أىلو بعده

عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل صلى  ة الببلء:ي الموت من شدَّ تمنّْ  -َٓ
: يا ليتني ال تقـو السَّاعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل، فيقوؿ)قاؿ:  اهلل عليو كسلم

كعنو رضي اهلل عنو؛ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل ( أخرجو البخارم كمسلم، مكانو
نيا حتى يمر الرجل على القبر، فيتمرغ )عليو كسلم:  كالذم نفسي بيده؛ ال تذىب الدُّ

( عليو، كيقوؿ: يا ليتني كنت مكاف صاحب ىذا القبر، كليس بو الدين؛ إال الببلء
(: "كال يلـز كونو في كل ُْٖ/ٔفيض )كما في الحافظ العراقي  قاؿ الأخرجو مسلم، 

بلد، كال كل زمن، كال في جميع الناس، بل يصدؽ اتفاقو للبعض في بعض األقطار في 
بعض األزماف، كفي تعليق تمنيو بالمركر إشعار بشدة ما نزؿ بالناس من فساد الحاؿ 

يئتو، فإذا شاىد الموتى، كرأل حالتئذ، إذ المرء قد يتمنى الموت من غير استحضار له
القبور؛ نشز بطبعو، كنفر بسجيتو من تمنيو، فلقوة الشدة لم يصرفو عنو ما شاىده من 

كحشة القبور، كال يناقض ىذا النهي عن تمني الموت؛ ألف مقتضى ىذا الحديث 
كأخبر النبي صلى اهلل عليو ا.ىػ  ض لحكم شرعياإلخبار عما يكوف، كليس فيو تعرُّ 

أنو سيأتي على الناس شدة كعناء، حتى يتمنوف الدجاؿ، ففي الحديث عن  كسلم
يأتي على  الناس )حذيفة رضي اهلل عنو؛ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: 

زماف يتمنوف فيو الدجاؿ". قلت: يا رسوؿ اهلل! بأبي كأمي مم ذاؾ? قاؿ: "مما يلقوف 
 (.ََّٗ) ( كىو مخرج في الصحيحةمن العناء كالعناء

 عن عمرك بن العاص رضي اهلل عنهما: سمعتي ف كثرة الرـك كقتالهم للمسلمين:  -ُٓ
تقـو السَّاعة كالرـك أكثر الناس". فقاؿ لو )يقوؿ:  رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

( عمرك: أبصر ما تقوؿ. قاؿ: أقوؿ ما سمعت من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
عوؼ بن مالك األشجعي رضي اهلل عنو؛ قاؿ: قاؿ كجاء في حديث أخرجو مسلم، 

اعدد ستنا بين يدم السَّاعة... )فذكر منها(: ثم )رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: 
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ىدنة تكوف بينكم كبين بني األصفر، فيغدركف، فيأتونكم تحت ثمانين غاية، تحت كل 
تبة؛ قاؿ: كنا بن عي كعن جابر بن سمرة عن نافع ( أخرجو البخارم، غاية اثنا عشر ألفنا

مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم... فحفظت منو أربع كلمات أعدىن في يدم؛ 
تغزكف جزيرة العرب فيفتحها اهلل، ثم فارس فيفتحها اهلل، ثم تغزكف الرـك )قاؿ: 

فيفتحها اهلل، ثم تغزكف الدجاؿ فيفتحو اهلل"قاؿ: فقاؿ نافع: "يا جابر! ال نرل الدجاؿ 
للقتاؿ الذم يقع بين  كقد جاء كصفه ( أخرجو مسلم، فتح الرـكيخرج حتى ت

، ففي الحديث عن يسير بن جابر؛ قاؿ: ىاجت ريحه  حمراء  المسلمين كالرـك
إال: يا عبد اهلل بن مسعود! جاءت السَّاعة. قاؿ:  بالكوفة، فجاء رجل ليس لو ىجيرل

قسم ميراث، كال يفرح ، فقاؿ: إف السَّاعة ال تقـو حتى ال ي-ككاف متكئنا  –فقعد 
بغنيمة. ثم قاؿ بيده ىكذا، كنحاىا نحو الشاـ، فقاؿ: عدك يجمعوف ألىل اإلسبلـ، 
كيجمع لهم أىل اإلسبلـ. قلت: الرـك تعني? قاؿ: نعم، كتكوف عند ذاكم القتاؿ ردة 

شديدة، فيشترط المسلموف شرطة للموت ال ترجع إال غالبة، فيقتتلوف حتى يحجز 
يفيء ىؤالء كىؤالء كل غير غالب، كتفنى الشرطة، ثم يشترط بينهم الليل، ف

المسلموف شرطة للموت ال ترجع إال غالبة، فيقتتلوف، حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء 
ىؤالء كىؤالء كل غير غالب، ثم تفنى الشرطة، ثم يشترط المسلموف شرطة للموت ال 

الء كل غير غالب، كتفنى ترجع إال غالبة، فيقتتلوف حتى يمسوا، فيفيء ىؤالء كىؤ 
إليهم بقية أىل اإلسبلـ، فيجعل اهلل الدبرة عليهم،  الشرطة، فإذا كاف يـو الرابع؛ نهد

فيقتتلوف مقتلة؛ إما قاؿ: ال يرل مثلها، كإما قاؿ: لم ير مثلها، حتى إف الطائر ليس 
نو بقي بجنباتهم، فما يخلفهم حتى يخر ميتنا، فيتعاد بنو األب كانوا مئة، فبل يجدك 

منهم إال الرجل الواحد، فبأم غنيمة يفرح، أك أم ميراث يقاسم? فبينما ىم كذلك؛ 
إذ سمعوا ببأس ىو أكبر من ذلك، فجاءىم الصريخ: إف الدجاؿ قد خلفهم في 

قاؿ رسوؿ  ذراريهم، فيرفضوف  ما في أيديهم، كيقبلوف، فيبعثوف عشرة فوارس طليعة
عرؼ أسماءىم كأسماء آبائهم كألواف خيولهم، ىم اهلل صلى اهلل عليو كسلم: "إني أل
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( خير فوارس على ظهر األرض يومئذ، أك من خير فوارس على ظهر األرض يومئذ
كىذا القتاؿ يقع في الشاـ في آخر الزماف، قبل ظهور الدجاؿ، كما أخرجو مسلم، 

دلَّت على ذلك األحاديث، كيكوف انتصار المسلمين على الرـك تهيئة لفتح 
طنطينية، ففي الحديث عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو القس

أك بدابق، فيخرج إليهم جيش  ال تقـو السَّاعة حتى ينزؿ الرـك باألعماؽ)قاؿ:  كسلم
: خلوا بيننا كبين  من المدينة، من خيار أىل األرض يومئذ، فإذا تصافوا؛ قالت الرـك

وؿ المسلموف: ال كاهلل ال نخلي بينكم كبين إخواننا، الذين سبوا منا نقاتلهم. فيق
ا، كيقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند  فيقاتلونهم، فيهـز ثلث ال يتوب اهلل عليهم أبدن

ا، فيفتحوف قسطنطينية، فبينما ىم يقتسموف الغنائم،  اهلل، كيفتح الثلث ال يفتنوف أبدن
ف المسيح قد خلفكم في قد علقوا سيوفهم بالزيتوف، إذ صاح فيهم الشيطاف: إ

أىليكم، فيخرجوف، كذلك باطل، فإذا جاؤكا الشاـ؛ خرج، فبينما ىم يعدكف للقتاؿ، 
( يسوكف الصفوؼ، إذ أقيمت الصبلة، فينزؿ عيسى بن مريم صلى اهلل عليو كسلم

 كعن أبي الدرداء رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمأخرجو مسلم، 
ًَ بالغوطة، في مدينة يقاؿ لها: إف فسطاط ال)قاؿ:  مسلمين يـو المحلمة في أرضو

 ( أخرجو أبوداكد. دمشق، من خير مدائن الشاـ
؛ فلم تجتمع إلى اآلف، كال ِٖٕ/ٔ)كما في الفتح   قاؿ ابن المنير (: "أما قصة الرـك

بلغنا أنهم غزكا في البر في ىذا العدد، فهي من األمور التي لم تقع بعد، كفيو بشارة 
نذارة، كذلك أنو دؿ على أف العافية للمؤمنين، مع كثرة ذلك الجيش، كفيو بشارة ك 

 .إلى أف عدد جيوش المسلمين سيكوف أضعاؼ ما ىو عليو

على  –قبل خركج الدجاؿ  –كمنها فتح مدينة القسطنطينية  فتح القسطنطينية: -ِٓ
د قتاؿ الرـك في يدم المسلمين، كالذم تدؿُّ عليو األحاديث أف ىذا الفتح يكوف بع

الملحمة الكبرل، كانتصار المسلمين عليهم، فعندئذ يتوجهوف إلى مدينة 
ففي ، القسطنطينية، فيفتحها اهلل للمسلمين بدكف قتاؿ، كسبلحهم التكبير كالتهليل
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سمعتم )قاؿ:  الحديث عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو أف النبي صلى اهلل عليو كسلم
قاؿ: "ال  جانب منها في البحر?". قالوا: نعم يا رسوؿ اهللبمدينة جانب منها في البر ك 

تقـو السَّاعة حتى يغزكىا سبعوف ألفنا من بين إسحاؽ، فإذا جاؤكىا نزلوا، فلم يقاتلوا 
قاؿ  –بسبلح، كلم يرموا بسهم؛ قالوا: ال إلو إال اهلل كاهلل أكبر، فيسقط أحد جانبيها 

الذم في البحر، ثم يقولوا الثانية: ال  -اؿ: ثور )احد ركاة الحديث(: ال أعلمو إال ق
إلو إال اهلل كاهلل أكبر؛ فيسقط جانبها اآلخر، ثم يقولوا: ال إلو إال اهلل كاهلل أكبر؛ 

فيفرج لهم، فيدخلوىا، فيغنموا، فبينما ىم يقتسموف الغنائم، إذ جاءىم الصريخ، 
 لم.( أخرجو مسفقاؿ: إف الدجاؿ قد خرج، يتركوف كل شيء كيرجعوف

كقد أشكل قولو في ىذا الحديث: "يغزكىا سبعوف ألفنا من بني إسحاؽ"، كالرـك من 
بني إسحاؽ؛ ألنهم من سبللة العيص بن إسحاؽ بن إبراىيم الخليل عليو السبلـ، 

كما في شرح مسلم   قاؿ القاضي عياض فكيف يكوف فتح القسطنطينية على أيديهم?!
ثم  صحيح مسلم: من بني إسحاؽ.(: "كذا ىو في جميع أصوؿ ْْ، ّْ/ُٖ")

قاؿ: "قاؿ بعضهم: المعركؼ المحفوظ: "من بني إسماعيل"،  كىو الذم يدؿُّ عليو 
كذىب الحافظ ابن كثير إلى أف ىذا ا.ىػ  الحديث كسياقو؛ ألنو إنما أراد العرب

الحديث يدؿُّ على أف الرـك يسلموف في آخر الزماف، كلعل فتح القسطنطينية يكوف 
طائفة منهم؛ كما نطق بو الحديث المتقدـ، أنو يغزكىا سبعوف ألفنا من بني  على أيدم
المتقدـ  كاستشهد على ذلك بأنهم مدحوا في حديث المستورد القرشي إسحاؽ".

تقـو السَّاعة )يقوؿ:  ، فقد قاؿ: سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمعند مسلم 
أبصر ما تقوؿ. قاؿ: أقوؿ ما سمعت كالرـك أكثر الناس". فقاؿ لو عمرك بن العاص: 

من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم. قاؿ: لئن قلت ذلك إف فيهم لخصاالن  أربع: 
إنهم ألحلم الناس عند فتنة، كأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، كأكشكهم كرة بعد فرة، 

( كخيرىم لمسكين كيتيم كضعيف، كخامسة حسنة جميلة، كأمنعهم من ظلم الملوؾ
أيضنا على أف الرـك يسلموف في آخر الزماف حديث أبي ىريرة السابق  قلت: كيدؿُّ 
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، كفيو أف الرـك يقولوف للمسلمين: عند مسلم  خلوا بيننا كبين الذين )في قتاؿ الرـك
، فالرـك (سبوا منا نقاتلهم، فيقوؿ المسلموف: ال كاهلل ال نخلي بينكم كبين إخواننا

لوف من سبي منهم؛ ألنهم أسلموا، فيرفض يطلبوف من المسلمين أف يتركوىم يقات
المسلموف ذلك، كيبينوف للرـك أف من أسلم منهم فهو من إخواننا، ال نسلمو ألحد، 

 ككوف غالب جيش المسلمين ممن سبي من الكفار ليس بمستغرب.
(: "كىذا موجود في زماننا، بل معظم عساكر ُِ/ُٖشرح مسلم" ) في  قاؿ النوكم

اـ كمصر سبوا ثم ىم اليـو بحمد اهلل يسبوف الكفار، كقد سبوىم اإلسبلـ في ببلد الش
في زماننا مرارنا كثيرة، يسبوف في المرة الواحدة من الكفار ألوفنا، كهلل الحمد على 

 ا.ىػ  إظهار اإلسبلـ كإعزازه
(: "فتح القسطنطينية المبشر بو ِٔٓ/ِعمدة التفسير)في  أحمد شاكر الشيخ قاؿ

، كىو الفتح الصحيح مستقبل قريب أك بعيد يعلمو اهلل  في الحديث سيكوف في
لها حين يعود المسلموف إلى دينهم الذم أعرضوا عنو، كأما فتح الترؾ الذم كاف قبل 

ا للفتح األعظم، ثم ىي قد خرجت بعد ذلك من أيدم  عصرنا ىذا؛ فإنو كاف تمهيدن
كغير دينية،  المسلمين، منذ أعلنت حكومتهم ىناؾ أنها حكومة غير إسبلمية

كعاىدت الكفار أعداء اإلسبلـ، كحكمت أمتها بأحكاـ القوانين الوثنية الكافرة، 
 .كسيعود الفتح اإلسبلمي لها إف شاء اهلل كما بشر بو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

خركج القحطاني: في آخر الزماف يخرج رجل من قحطاف، تدين لو الناس  -ّٓ
لك عند تغير الزماف، كلهذا ذكره اإلماـ البخارم في باب بالطاعة، كتجتمع عليو، كذ

ركل اإلماـ أحمد كالشيخاف عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل ، تغير الزماف
ال تقـو السَّاعة حتى يخرج رجل من قحطاف يسوؽ الناس )قاؿ:  صلى اهلل عليو كسلم

الناس بعصاه" كناية عن  (: "قولو: "يسوؽّٓٔالتذكرة )صفي  قاؿ القرطبي(. بعصاه
استقامة الناس، كانعقادىم إليو، كاتفقاىم عليو، كلم يرد نفس العصا، كإنما ضرب بها 

مثبلن لطاعتهم لو، كاستيبلئو عليهم؛ إال أف في ذكرىا دليبلن على خشونتو عليهم، 
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قلت: نعم؛ سوقو الناس بعصاه كناية عن طاعة الناس لو، كرضوخهم ا.ىػ  كعنفو بهم
ه؛ إال أف ما أشار إليو القرطبي من خشونتو عليهم ليس بالنسبة للجميع؛ كما ألمر 

يظهر من كبلمو، بل إنما يقسو على أىل المعصية منهم، فهو رجل صالح، يحكم 
أنو ( ّٓٓ/ٔفي الفتح )بالعدؿ، كيؤيد ذلك ما نقلو ابن حجر عن نعيم بن حماد 

كرجل من )خلفاء، ثم قاؿ: ركل من كجو قوم عن عبد اهلل بن عمرك أنو ذكر ال
كرجل من قحطاف،  )كأيضنا ما أخرجو بسند جيد عن ابن عباس أنو قاؿ فيو: (، قحطاف

كلما حدث عبد اهلل بن عمرك بن العاص رضي اهلل عنهما بأنو ( ا.ىػ كلهم صالح
سيكوف ملك من قحطاف؛ غضب معاكية رضي اهلل عنو، فقاـ، فأثنى على اهلل بما ىو 

أما بعد؛ فإنو بلغني أف رجاالن منكم يتحدثوف بأحاديث ليست في كتاب أىلو، ثم قاؿ: 
اهلل، كال تؤثر عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، فأكلئك جهالكم، فإياكم كاألماني 

إف ىذا األمر )يقوؿ:  التي تضل أىلها؛ فإني سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
، ركاه البخارم (على كجهو؛ ما أقاموا الدينفي قريش، ال يعاديهم أحد؛ إال كبو اهلل 

كعلى كاؿ كإنما أنكر معاكية خشية أنة يظن أحد أف الخبلفة تجوز في غير قريش، 
 ثابت فسيخرج كيملك. خركج القحطانيحاؿ 

(: ّٔٔكىذا القحطاني ليس ىو الجهجاه خبلفنا للقرطبي؛ فإنو قاؿ في التذكرة )ص
فإف القحطاني من ا.ىػ  ل الذم يقاؿ لو الجهجاه""كلعل ىذا الرجل القحطاني ىو الرج

األحرار؛ ألنو نسبو إلى قحطاف الذم تنتهي أنساب أىل اليمن من حمير ككندة 
 كىمداف كغيرىم إليو، كأما الجهجاه؛ فهو من الموالي.

كيؤيد ذلك ما ركاه اإلماـ أحمد عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو؛ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 
سلم: "ال يذىب الليل كالنهار حتى يملك رجل من الموالي؛ يقاؿ لو: صلى اهلل عليو ك 

 ( أخرجو أحمد.جهجاه
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كمنها قتاؿ المسلمين لليهود في آخر الزماف، كذلك أف اليهود  قتاؿ اليهود: -ْٓ
يكونوف من جند الدجاؿ، فيقاتلهم المسلموف الذين ىم جند عيسى عليو السبلـ، 

 مسلم! يا عبد اهلل! ىذا يهودم كرائي، تعاؿ فاقتلو.حتى يقوؿ الشجر كالحجر: يا 
كقد قاتل المسلموف اليهود من زمن النبي صلى اهلل عليو كسلم، كانتصركا عليهم، 

ألخرجن اليهود )كأجلوىم من جزيرة العرب؛ امتثاالن لقوؿ النبي صلى اهلل عليو كسلم: 
 مسلم.( أخرجو كالنصارل من جزيرة العرب، حتى ال أدع إال مسلمنا

كلكن ىذا القتاؿ ليس ىو القتاؿ الذم ىو من أشراط السَّاعة، كجاءت بو األحاديث 
أخبر أف المسلمين سيقاتلونهم إذا خرج  الصحيحة؛ فإف النبي صلى اهلل عليو كسلم

ركل اإلماـ أحمد عن سمرة بن جندب رضي ، فقد الدجاؿ، كنزؿ عيسى عليو السبلـ
يـو كسفت الشمس ...  النبي صلى اهلل عليو كسلم اهلل عنو حديثنا طويبلن في خطبة

كإنو يحصر المؤمنين في بيت المقدس، فيزلزلوف ))كفيو أنو ذكر الدجاؿ، فقاؿ(: 
ا، ثم يهلكو اهلل تبارؾ كتعالى كجنوده حتى أف جذـ الحائط  أك قاؿ:  –زلزاالن شديدن

يا  -يقوؿ: أك قاؿ:  –لينادم  –أصل الحائط، كقاؿ حسن األشيب: كأصل الشجرة 
قاؿ:  تعاؿ فاقتلو" –أك قاؿ: ىذا كافر  –ىذا يهودم  –أك قاؿ: يا مسلم  –مؤمن! 

"كلن يكوف ذلك كذلك حتى تركا أمورنا يتفاقم شأنها في أنفسكم، كتسألوف بينكم: 
( أخرجو أحمد كفي إسناده ضعف، كلكن لو ما ىل كاف نبيكم ذكر لكم منها ذكرنا?

أبي ىريرة رضي اهلل عنو عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو  كركل الشيخاف عنيشهد لو، 
ال تقـو السَّاعة حتى يقاتل المسلموف اليهود، فيقتلهم المسلموف، حتى )كسلم؛ قاؿ: 

يختبئ اليهودم من كراء الحجر كالشجر، فيقوؿ الحجر أك الشجر: يا مسلم ! يا عبد 
كىذا لفظ ( نو من شجر اليهوداهلل ! ىذا يهودم خلفي، فتعاؿ، فاقتلو؛ إال الغرقد؛ فإ

كالذم يظهر من سياؽ األحاديث أف كبلـ الحجر كالشجر كنحوه حقيقة، ، مسلم
كذلك ألف حدكث تكلم الجمادات ثابت في غير أحاديث قتاؿ اليهود، كقد سبق أف 

 أفردت لهذا مبحثنا خاصنا بو؛ ألنو من عبلمات السَّاعة.



 - 083 - 

كإذا كانت الجمادات تتكلم في ذلك الوقت؛ فبل داعي لحمل كبلـ الشجر كالحجر 
بعض؛ فإنو ليس ىناؾ دليل يوجب حمل اللفظ العلى المجاز؛ كما ذىب إلى ذلك 

منها قولو تعالى:  على خبلؼ حقيقتو، كنطق الجماد قد كرد في آيات من القرآف:
ًإٍف ًمٍن شىٍيءو ًإالَّ ييسىبّْحي }كقولو:  .[ُِفصلت: ] {ٍيءو أىنطىقىنىا اللَّوي الًَّذم أىنطىقى كيلَّ شى } كى

كجاء في الحديث عن أبي  .[ْْاإلسراء: ] {ًبحىٍمًدًه كىلىًكٍن ال تػىٍفقىهيوفى تىٍسًبيحىهيمٍ 
أمامة الباىلي رضي اهلل عنو قاؿ: خطبنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، فكاف أكثر 

ر خركجو، ثم نزكؿ عيسى عليو السبلـ لقتلو، كفيو: خطبتو عن الدجاؿ، كحذرناه، فذك
قاؿ عيسى عليو السبلـ: افتحوا الباب، فيفتح، ككراءه الدجاؿ، معو سبعوف ألف )

يهودم؛ كلهم ذك سيف محلى ن كساج، فإذا نظر إليو الدجاؿ؛ ذاب كما يذكب الملح 
لن تسبقني  في الماء، كينطلق ىاربنا، كيقوؿ عيسى عليو السبلـ: إف لي فيك ضربة

و عند باب اللد الشرقي، فيقتلو، فيهـز اهلل اليهود، فبل يبقى شيء مما خلق دركبها، في
اهلل يتوارل بو يهودم إال أنطق اهلل ذلك الشيء؛ ال حجر، كال شجر، كال حائط، كال 

فالحديث فيو التصريح بنطق ( دابة؛ إال الغرقدة، فإنها من شجرىم ال تنطق
إف استثناء شجر الغرقد من الجمادات بكونها ال تخبر عن كأيضنا؛ ف، الجمادات

اليهود؛ ألنها من شجرىم، يدؿُّ على أنو نطق حقيقي، كلو كاف المراد بنطق الجمادات 
كلو حملنا كبلـ الجمادات على المجاز؛ لم ، المجاز؛ لما كاف لهذا االستثناء معنى

، ككانت  ىزيمتهم أماـ يكن ذلك باألمر الخارؽ في قتاؿ اليهود في آخر الزماف
المسلمين كهزيمة غيرىم من الكفار الذين قاتلهم المسلموف كظهركا عليهم، كلم يرد 

 في قتالهم مثل ما كرد في قتاؿ اليهود من الداللة على المختبئ 
بنطق الجمادات، فإذا ال حظنا أف الحديث في أمر مستغرب يكوف آخر الزماف ىو 

على أف النطق في قتاؿ اليهود حقيقي، كليس مجازنا من عبلمات السَّاعة؛ دؿ ذلك 
عن انكشافهم أماـ المسلمين، كعدـ قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم؛ كما قيل، كاهلل 

 أعلم.
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 حث النبي صلى اهلل عليو كسلم نفي المدينة لشرارىا ثم خرابها آخر الزماف: -ٓٓ
منها رغبة عنها إال على سكنى المدينة، كرغب في ذلك، كأخبر أنو ال يخرج أحد 

كأخبر أف من عبلمات السَّاعة نفي المدينة لخبثها، ، أخلف اهلل فيها من ىو خير منو
 كىم شرار الناس؛ كما ينفي الكير خبث الحديد.

 ركل اإلماـ مسلم عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمفقد 
بن عمو كقريبو ىلم إلى الرخاء، ىلم إلى يأتي على الناس زماف يدعو الرجل ا)قاؿ: 

الرخاء، كالمدينة خير لهم لو كانوا يعلموف، كالذم نفسي بيده؛ ال يخرج منهم أحد 
رغبة عنها؛ إال أخلف اهلل فيها خيرنا منو، أال إف المدينة كالكير يخرج الخبيث، ال 

( أخرجو مسلم، تقـو السَّاعة حتى تنفي المدينة شرارىا كما ينفي الكير خبث الحديد
كقد حمل القاضي عياض نفي المدينة لخبثها على زمن النبي صلى اهلل عليو كسلم، 
ألنو لم يكن يصبر على الهجرة كالمقاـ في المدينة إال من كاف ثابت اإل يماف، كأما 

المنافقوف كجهلة األعراب؛ فبل يصبركف على شدة المدينة كألكائها، كال يحتسبوف من 
كحملو النوكم على زمن الدجاؿ، كاستبعد ما اختاره القاضي عياض، ، األجر في ذلك

 و كما في شرحو على مسلمكذكر أنو يحتمل أف يكوف ذلك في أزماف متفرق
(ٗ/ُْٓ.) 

زمن  أنو يحتمل أف يكوف المراد كبلن من الزمنين :(ٖٖ/ْ)في الفتح كذكر الحافظ 
في البخارم عن جابر رضي اهلل  النبي صلى اهلل عليو كسلم؛ بدليل قصة األعرابي؛ كما

عنو: جاء أعرابي إلى النبي صلى اهلل عليو كسلم، فبايعو على اإلسبلـ، فجاء من الغد 
المدينة كالكير، تنفي خبثها، )محمومنا، فقاؿ: أقلني. فأبى؛ ثبلث مرار. فقاؿ: 

كالزمن الثاني زمن الدجاؿ؛ كما في حديث أنس بن مالك رضي اهلل ( كينصح طيبها
ثم ترجف المدينة )أنو ذكر الدجاؿ، ثم قاؿ:  و عن النبي صلى اهلل عليو كسلمعن

ركاه البخارم كأما ما بين ذلك  (بأىلها ثبلث رجفات، فيخرج اهلل إليو كل كافر كمنافق
من األزماف؛ فبل؛ فإف كثيرنا من فضبلء الصحابة قد خرجوا بعد النبي صلى اهلل عليو 
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بل، كأبي عبيدة، كابن مسعود، كطائفة، ثم خرج علي، من المدينة؛ كمعاذ بن ج كسلم
كطلحة، كالزبير، كعمار، كغيرىم، كىم من أطيب الخلق، فدؿ على أف المراد 

التوبة: ]بالحديث تخصيص ناس دكف ناس، ككقت دكف كقت؛ بدليل قولو تعالى:  
 ا.ىػ ، كالمنافق خبيث ببل شك[َُُ

ك في آخر الزماف، قرب قياـ السَّاعة، ففي كأما خركج الناس بالكلية من المدينة؛ فذل
 الحديث عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو؛ قاؿ: سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

يريد عوافي السباع  -تتركوف المدينة على خير ما كانت، ال يغشاىا إال العوافي)يقوؿ: 
غنمهما، كآخر من يحشر راعياف من مزينة، يريداف المدينة، ينعقاف ب –كالطير 

اؿ ، ق. ركاه البخارم(فيجدانها كحشنا، حتى إذا بلغا ثنية الوداع؛ خرا على كجوىهما
: "كالمقصود أف المدينة تكوف باقية عامرةن أياـ (ُٕٓ/ُفي النهاية ) ابن كثير

الدجاؿ، ثم تكوف كذلك في زماف عيسى  بن مريم رسوؿ اهلل عليو الصبلة كالسبلـ، 
 .تخرب بعد ذلكحتى تكوف كفاتو بها، ثم 

: "ركل عمر بن شبة بإسناد صحيح عن عوؼ بن (َٗ/ْفي الفتح )كقاؿ الحافظ 
المسجد، ثم نظر إليناف فقاؿ: أما  مالك؛ قاؿ: دخل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

ثم ، كاهلل ليدعنها أىلها مذللة أربعين عامنا للعوافي، أتدركف ما العوافي? الطير كالسباع"
فدؿ ىذا على أف خركج الناس من المدينة ا.ىػ  "كىذا لم يقع قطعنا"قاؿ ابن حجر: 

بالكلية يكوف في آخر الزماف، بعد خركج الدجاؿ، كنزكؿ عيسى ابن مريم، كيحتمل 
أف يكوف ذلك عند خركج النار التي تحشر الناس، كىي آخر أشراط السَّاعة، كأكؿ 

 إال السَّاعة.العبلمات الدالَّة على قياـ السَّاعة، فليس بعدىا 
كيؤيد ذلك كوف آخر من يحشر يكوف منها؛ كما في حديث أبي ىريرة رضي اهلل عنو: 

"كآخر من يحشر راعياف من مزينة، يريداف المدينة، ينعقاف بغنمهما، فيجدانها 
 كحشنا"؛ أم: خالية من الناس، أك أف الوحوش قد سكنتها، كاهلل أعلم.
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كمنها ىبوب الريح الطيبة لقبض أركاح  لمؤمنين:بعث الريح الطيبة لقبض أركاح ا -ٔٓ
المؤمنينن فبل يبقى على ظهر األرض من يقوؿ: اهلل، اهلل. كيبقى شرار الناس، كعليهم 

كقد جاء في صفة ىذه الريح أنها ألين من الحرير، كلعل ذلك من إكراـ  تقـو السَّاعة.
 كر.اهلل لعباده المؤمنين في ذلك الزماف المليء بالفتن كالشر 

جاء في حديث النواس بن سمعاف الطويل في قصة الدجاؿ كنزكؿ عيسى عليو فقد 
إذ بعث اهلل ريحنا طيبة، فتأخذىم تحت آباطهم، )السبلـ كخركج يأجوج كمأجوج: 

فتقبض ركح كل مؤمن ككل مسلم، كيبقى شرار الناس؛ يتهارجوف فيها تهارج الحمر، 
عن عبد اهلل بن عمرك رضي اهلل أيضا مسلم  كركل( أخرجو مسلم، فعليهم تقـو السَّاعة

يخرج الدجاؿ.. )فذكر الحديث، )عنهما؛ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: 
كفيو(: فيبعث اهلل عيسى بن مريم كأنو عركة بن مسعود، فيطلبو، فيهلكو، ثم يمكث 

ل الشاـ، فبل الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداكة، ثم يرسل اهلل ريحنا باردة من قب
يبقى على كجو األرض أحد في قلبو مثقاؿ ذرة من خير أك إيماف إال قبضتو، حتى لو 

فقد دلَّت األحاديث أف ( أف أحدكم دخل في كبد جبل لدخلتو عليو حتى تقبضو
ظهور ىذه الريح يكوف بعد نزكؿ عيسى عليو السبلـ، كقتلو الدجاؿ، كىبلؾ يأجوج 

يكوف بعد طلوع الشمس من مغربها، كبعد ظهور الدابة،  كأيضنا؛ فإف ظهورىا، كمأجوج
ا من قياـ السَّاعةـ، كسائر اآليات العظا كال يتعارض ، كعلى ىذا؛ فظهورىا قريب جدن

ال تزاؿ طائفة من أمتي؛ يقاتلوف على الحق، )أحاديث ظهور ىذه الريح مع حديث: 
ظاىرين على ): عند مسلم أيضا ، كفي ركاية( أخرجو مسلمظاىرين إلى يـو القيامة

؛ فإف المعنى أنهم ال (الحق، ال يضرىم من خذلهم، حتى يأتي أمر اهلل كىم كذلك
يزالوف على الحق حتى تقبضهم ىذه الريح اللينة قرب القيامة، كيكوف المراد بػ)أمر 

 بن عمرك أف ظهور ىذه الريح كجاء في حديث عبد اهلل، اهلل( كىو ىبوب تلك الريح
عند  كجاء في حديث آخر عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو من الشاـ كما سبق. يكوف
إف اهلل يبعث ريحنا من اليمن، ألين )؛ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: مسلم



 - 087 - 

؛ إال قبضتو ا في قلبو مثقاؿ ذرة من إيمافو كيجاب عن ىذا ( من الحرير، فبل تدع أحدن
 بوجهين:
يحتمل أف مبدأىا من أحد ، كالثاني: : شامية، كيمانيةيحتمل أنهما ريحافاألكؿ: 

 .كاهلل أعلم اإلقليمين، ثم تصل اآلخر، كتنتشر عنده
ال يستحل البيت الحراـ إال أىلو، كأىلو  استحبلؿ البيت الحراـ، كىدـ الكعبة: -ٕٓ

ىم المسلموف، فإذا استحلوه؛ فإنو يصيبهم الهبلؾ، ثم يخرج رجل من أىل الحبشة؛ 
و: ذك السويقتين، فيخرب الكعبة، كينقضها حجرنا حجرنا، كيسلبها حليتها، يقاؿ ل

كيجردىا من كسوتها، كذلك في آخر الزماف، حين ال يبقى في األرض أحد يقوؿ: 
ا؛ كما جاءت بذلك األحاديث  اهلل، اهلل، كلذلك ال يعمر البيت بعد ىدمو أبدن

معاف؛ قاؿ: سمعت أبا ىريرة ركل اإلماـ أحمد بسنده عن سعيد بن سفقد  الصحيحة.
يبايع لرجل ما بين الركن )قاؿ:  يخبر أبا قتادة أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

كالمقاـ، كلن يستحل البيت إال أىلو، فإذا استحلو؛ فبل يسأؿ عن ىلكة العرب، ثم 
ا، كىم الذين يستخرجوف كنزه ل كرك (، تأتي الحبشة، فيخربونو خرابنا ال يعمر بعده أبدن

اإلماـ أحمد كالشيخاف عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو؛ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل 
كركل اإلماـ أحمد كالبخارم (، يخرب الكعبة ذك السويقتين من الحبشة)عليو كسلم: 

كأني أنظر )قاؿ:  أيضنا عن ابن عباس رضي اهلل عنهما عن النبي صلى اهلل عليو كسلم
 (.رنا حجرنا يعني: الكعبةإليو أسود، أفحج، ينقضها حج

 .أشراط السَّاعة الكبرل: الباب الثاني
: ترتيب أشرأط السَّاعة الكبرل: ا يبين ترتيب أشراط السَّاعة  أكالن لم أجد نصنا صريحن

الكبرل حسب كقوعها، كإنما جاء ذكرىا في األحاديث مجتمعة بدكف ترتيب، إذ كاف 
قوع، فقد جاء العطف فيها بالواك، كذلك ال ترتيبها في الذكر ال يقتضي ترتيبها في الو 

كلكي يتبين ، كمن النصوص ما خالف ترتيبها فيو ترتيبها في نص آخر، يقتضي الترتيب
ىذا، فسأذكر نماذج من ذلك بذكر بعض األحاديث التي تعرضت لذكر األشراط 



 - 088 - 

ركل اإلماـ مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفارم رضي  الكبرل جملة أك ذكر بعضها:
ما )علينا كنحن نتذاكر، فقاؿ:  اهلل عنو؛ قاؿ: اطلع النبي صلى اهلل عليو كسلم

تذاكركف"? قالوا: نذكر السَّاعة. قاؿ: "إنها لن تقـو حتى تركف قبلها عشر آيات"، 
فذكر: الدُّخاف، كالدجاؿ، كالدابة، كطلوع الشمس من مغربها، كنزكؿ عيسى بن مريم 

أجوج، كثبلثة خسوؼ: خسف بالمشرؽ، كخسف صلى اهلل عليو كسلم، كيأجوج كم
بالمغرب، كخسف بجزيرة العرب، كآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى 

إف )كركل مسلم ىذا الحديث عن حذيفة بن أسيد بلفظ آخر، كىو: (، محشرىم
السَّاعة ال تكوف حتى تكوف عشر آيات: خسف بالمشرؽ، كخسف بالمغرب، 

الدُّخاف، ك الدجاؿ، كدابة األرض، كيأجوج كمأجوج، كطلوع كخسف بجزيرة العرب، ك 
كالعاشرة: ). كفي ركاية: (الشمس من مغربها، كنار تخرج من قعرة عدف ترحل الناس

فهذا حديث كاحد عن صحابي كاحد جاء بلفظين مختلفين في ( نزكؿ عيسى بن مريم
 ترتيب األشراط.

قاؿ:  ؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمكركل مسلم عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو  أف رسو 
بادركا باألعماؿ ستنا: طلوع الشمس من مغربها، أك الدُّخاف، أك الدجاؿ، أك الدابة، )

كركل مسلم ىذا الحديث عن أبي ىريرة بلفظ (، أك الخاصة أحدكم، أك أمر العامة
ن بادركا باألعماؿ ستنا: الدجاؿ، كالدُّخاف، كدابة األرض، كطلوع الشمس م)آخر: 

كىذا أيضنا حديث كاحد عن صحابي كاحد ( مغربها، كأمر العامة، كخويضة أحدكم
جاء بلفظين مختلفين في ترتيب بعض األشراط كفي أداة العطف، حيث جاء مرة 

ف على الترتيب كالذم يمكن معرفتو ىو ترتيب ، بػ)أك( كاألخرل بػ)الواك(، كىما ال يدالُّ
بعض؛ كما كرد في بعض الركايات؛ مثل  بعض األشراط من خبلؿ حدكث بعضها إثر

ما جاء في حديث النواس بن سمعاف رضي اهلل عنو؛ كما سيأتي ذكره فيما بعد إف شاء 
اهلل تعالى، فقد ذكر فيو بعض اآليات مرتبة؛ حسب كقوعها؛ فإنو ذكر أكالن خركج 
في الدجاؿ على الناس، ثم نزكؿ عيسى عليو السبلـ لقتلو، ثم خركج يأجوج كمأجوج 
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ككذلك جاء في بعض الركايات ، زمن عيسى عليو السبلـ، كذكر دعاءه عليهم بالهبلؾ
أف أكؿ اآليات كذا، كفي بعضها آخر اآليات كذا، كمع ىذا؛ فإف ىناؾ اختبلفنا في 

ىذه األكلية بين العلماء، كىذا االختبلؼ موجود في عصر الصحابة رضي اهلل عنهم، 
أبي زرعة؛ قاؿ: جلس إلى مركاف بن الحكم فقد ركل اإلماـ أحمد كمسلم عن 

بالمدينة ثبلثة نفر من المسلمين، فسمعوه كىو يحدث عن اآليات أف أكلها خركجنا 
الدجاؿ، فقاؿ عبد اهلل بن عمر: لم يقل مركاف شيئنا، قد حفظت من رسوؿ اهلل صلى 

إف )يقوؿ:  حديثنا لم أنسو بعد، سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم اهلل عليو كسلم
أكؿ اآليات خركجنا طلوع الشمس من مغربها، كخركج الدابة على الناس ضحى، 

كزاد ، كأيهما ما كانت قبل صاحبتها؛ فاألخرل على إثرىا قريبنا". ىذا لفظ مسلم
: كأظن أكالدىا خركجنا -ككاف يقرأ الكتب –اإلماـ أحمد في ركايتو: "قاؿ عبد اهلل 

بين أكلية  :(ّّٓ/ُُ)في الفتح جمع الحافظ  نعم؛، طلوع الشمس من مغربها"
الدجاؿ كأكلية طلوع الشمس من مغربها، فقاؿ: "الذم يترجح من مجموع األخبار أف 

خركج الدجاؿ أكؿ اآليات العظاـ المؤذنة بتغير األحواؿ العامة في معظم األرض، 
كينتهي ذلك بموت عيسى عليو السبلـ، كأف طلوع الشمس من المغرب ىو أكؿ 

آليات العظاـ المؤدنة بتغير أحواؿ العالم العلوم، كينتهي ذلك بقياـ السَّاعة، كلعل ا
ثم قاؿ:  خركج الدابة يقع في ذلك اليـو الذم تطلع فيو الشمس من المغرب".

"كالحكمة في ذلك أنو عند طلوع الشمس من المغرب يغلق باب التوبة، فتخرج 
للمقصود من إغبلؽ باب التوبة، كأكؿ اآليات الدابة؛ تميز المؤمن من الكافر؛ تكميبلن 

 ا.ىػ المؤذنة بقياـ السَّاعة النار التي تحشر الناس"
( أف خركج الدابة ىو أكؿ اآليات ُٖٔ -ُْٔ/ُ)في النهاية  كيرل الحافظ ابن كثير

األرضية التي ليست بمألوفة؛ فإف الدابة التي تكلم الناس كتعين المؤمن من الكافر 
ا، ، ادة المستقرةأمر مخالف للع كأما طلوع الشمس من مغربها، فهو أمر باىر جدن

أما ظهور الدجاؿ كنزكؿ عيسى بن مريم عليو السبلـ من ، كذلك أكؿ اآليات السماكية
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السماء، كخركج يأجوج كمأجوج؛ فإنهم كإف كاف ظهورىم قبل طلوع الشمس من 
الهم من األمور المألوفة؛ مغربها، كقبل ظهور الدابة؛ إال أنهم بشر، مشاىدتهم كأمث

 ا.ىػ بخبلؼ ظهور الدابة كطلوع الشمس من مغربها، فهو ليس من األمور المألوفة
كالذم يظهر أف المعوؿ عليو ما ذىب إليو ابن حجر؛ فإف خركج الدجاؿ من حيث  

كونو بشرنا ليس ىو اآلية، كإنما اآلية خركجو في حالتو التي ىو عليها من حيث كونو 
ذلك يأمر السماء أف تمطر، فتمطر، كاألرض أف تنبت، فتنبت، كيكوف  بشرنا، كمع

فالدجاؿ في ، معو كذا ككذا مما ليس مألوفنا؛ كما سيأتي في الكبلـ على الدجاؿ
 الحقيقة ىو أكؿ اآليات األرضية التي ليست بمألوفة. 

، "اآليات أمارات للساعة، إما على قربها :(ِّٓ/ُُكما في الفتح )  كقاؿ الطيبي
كإما على حصولها، فمن األكؿ: الدجاؿ، كنزكؿ عيسى، كيأجوج كمأجوج،  

كالخسف. كمن الثاني: الدُّخاف، كطلوع الشمس من مغربها، كخركج الدابة، كالنار 
كىذا ترتيب بين جملة من اآليات كجملة أخرل منها؛ دكف ا.ىػ  التي تحشر الناس"

أنو يظهر لي أف الطيبي يرل ترتيب  تعرض لترتيب ما اندرج تحت ىاتين الجملتين، مع
تقسيم  –الذم ذىب إليو  –اآليات حسب ما ذكره في كل قسم؛ فإف ىذا التقسيم 

ا؛ كاف  حسن كدقيق؛ فإنو إذا خرج القسم األكؿ الداؿ على قرب السَّاعة قربنا شديدن
فيو إيقاظ للناس؛ ليتوبوا كيرجعوا إلى ربهم، كلم يكن ىنالك تمييز بين المؤمن 

لكافر، كىذه العبلمات التي ذكرىا في القسم األكؿ سبق أف ذكرت أنو جاء ترتيبها كا
 حسب كقوعها، كأضاؼ إ ليها الخسوفات، كذلك مناسب لها.

فإف الناس يتميزكف إلى  –الداؿ على حصوؿ السَّاعة  –كأما إذا ظهر القسم الثاني 
ن كهيئة الزكاـ، كالكافر مؤمن ككافر؛ كما سيأتي أنو عند ظهور الدُّخاف يصيب المؤم

ينتفخ من ذلك الدُّخاف، ثم تطلع الشمس من مغربها، فيقفل باب التوبة، فبل ينفع 
الكافر إيمانو، كال  التائب توبتو، ثم تظهر بعد ذلك الدابة، فتميز بين الناس، فيعرؼ 

الكافر من المؤمن؛ ألنها تسم المؤمن كتخطم الكافر؛ كما سيأتي ذكر ذلك، ثم 
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كقد جريت في ذكرم ألشراط السَّاعة ، آخر ذلك ظهور النار التي تحشر الناسيكوف 
أقرب إلى الصواب،  -في نظرم –الكبرل على ىذا الترتيب الذم ذكره الطيبي؛ ألنو 

 كاهلل أعلم.
إذا ظهر أكؿ عبلمات السَّاعة الكبرل؛ تتابعت : ثانينا: تتابع ظهور األشراط الكبرل

 النظاـ، يتبع بعضها بعضنا.اآليات كتتابع الخرز في 
ركل الطبراني في األكسط عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو عن النبي صلى اهلل عليو 

( خركج اآليات بعضها على إثر بعض، يتتابعن كما تتابع الخرز في النظاـ)كسلم؛ قاؿ: 
 النظاـ: العقد من الجوىر كالخرز كنحوىما. ك)سلكو(: خيطو.ك 

كركل اإلماـ أحمد عن عبد اهلل بن عمرك؛ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: 
( كيشهد لو اآليات خرزات منظومات في سلك، فإف يقطع السلك؛ يتبع بعضها بعضنا)

أف المراد بهذه اآليات ىي عبلمات السَّاعة  –كاهلل أعلم  –كالذم يظهر لي ما قبلو، 
االكبرل؛ فإف ظاىر ىذه األحاد كيؤيد ذلك ، يث يدؿُّ على تقارب ظهورىا تقاربنا شديدن

ما سبق ذكره في الكبلـ على ترتيب أشراط السَّاعة الكبرل؛ من بعض األحاديث 
ذكرت أف بعض ىذه العبلمات تظهر في زمن متقارب؛ فإف أكؿ العبلمات الكبرل بعد 

يأجوج كمأجوج، المهدم ظهور الدجاؿ، ثم نزكؿ عيسى عليو السبلـ لقتلو، ثم ظهور 
 .كدعاء عيسى عليو السبلـ عليهم، فيهلكهم

(: "كقد ثبت أف اآليات العظاـ مثل السلك، إذا ٕٕ/ُّ)في الفتح قاؿ الحافظ 
 .انقطع؛ تناثر الخرز بسرعة، كىو عند أحمد

 :  مهدً المى  الفصل األكؿ
 حدث عن المهدم؛ ألف ظهوره يكوف سابقنانتكقبل ذكر العبلمات العشر الكبرل 

لهذه العبلمات، فهو الذم يجتمع عليو المؤمنوف لقتاؿ الدجاؿ، ثم ينزؿ عيسى عليو 
 السبلـ، كيصلي خلفو؛ كما سيأتي ذكر ذلك إف شاء اهلل تعالى.
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في آخر الزماف يخرج رجل من أىل البيت يؤيد اهلل بو الدين، يمؤل األرض عدالن كما 
تنعمها قط؛ تخرج األرض نباتها،  ملئت جورنا كظلمنا، تنعم األمة في عهده نعمة لم
 كتمطر السماء قطرىا، كيعطى الماؿ بغير عدد.

: "في زمانو تكوف الثمار كثيرة، كالزركع غزيرة، (ُّ/ُفي النهاية )قاؿ ابن كثير 
 ا.ىػ كالماؿ كافر، كالسلطاف قاىر، كالدين قائم، كالعدك راغم، كالخير في أيامو دائم

مو كاسم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، كاسم أبيو  كىذا الرجل اس اسمو كصفتو: *
بن عبد اهلل،  -أك أحمد –كاسم أبي النبي صلى اهلل عليو كسلم، فيكوف اسمو محمد 

كىو من ذرية فاطمة بنت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، ثم من كلد الحسن بن علي  
  رضي اهلل عنهم.

 تقوـي  ال)  :سلم ك عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ اهلل عبد عنثبت في الحديث 
 أبي اسم أبيو كاسمي  اسمي اسميوي  يػيوىاًطىءي  بيتي أىل ًمن رجله  الناس يىٍمًلكى  حتى الساعة

في المهدم: كىو محمد  (ِٗ/ُفي النهاية )( قاؿ ابن كثير  كعىٍدالن  ًقٍسطان  فػىيىٍمؤليىا
 ا.ىػ بن عبد اهلل العلوم الفاطمي الحسني رضي اهلل عنو

 يمؤل األنف أقنى الجبهة أجلى مني المهدمكعن أبي سعيد رضي اهلل عنو مرفوعا )
 ( أخرجو أبو داكد.سنين سبع يملك ظلما ك جورا ملئت كما عدال ك قسطا األرض

عند يكوف ظهور المهدم من قبل المشرؽ، فقد جاء في الحديث  مكاف خركجو: *
يقتتل )عن ثوباف رضي اهلل عنو، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: ابن ماجة 

عند كنزكم ثبلثة؛ كلهم ابن خليفة، ثم ال يصير إلى كاحد منهم، ثم تطلع الرايات 
... )ثم ذكر شيئنا ال أحفظو،  السود من قبل المشرؽ، فيقتلونكم قتبلن لم يقتلو قـو

في قاؿ ابن كثير ( المهدم.. بونا على الثلج؛ فإنوفقاؿ(: فإذا رأيتموه؛ فبايعوه، كلو ح
 الكعبة كنز السياؽ ىذا في المذكور بالكنز المراد أف كالظاىر : "(ِٗ/ُالنهاية )

 المهدم فيخرج الزماف آخر يكوف حتى الخلفاء أكالد من ثبلثة ليأخذه عنده يقتل
 من الرافضة جهلة تزعمو كما سامراء سرداب من ال المشرؽ ببلد من ظهوره كيكوف
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 الهذياف من نوع ىذا فإف الزماف، آخر في خركجو ينتظركف كىم اآلف فيو موجود أنو
 من ال برىاف كال عليو دليل ال إذ الشيطاف من شديد كىوس الخذالف من كثير كقسط
 .استحساف كال صحيح معقوؿ من كال سنة من كال كتاب

كيقيموف سلطانو، كيشيدكف كقاؿ أيضنا: "كيؤيد بناس من أىل المشرؽ ينصركنو، 
أركانو، كتكوف راياتهم سود أيضنا كىو زم عليو الوقار؛ ألف راية رسوؿ اهلل صلى اهلل 

 كانت سوداء يقاؿ لها: العقاب". عليو كسلم
 يكوف الزماف آخر في بوجوده الموعود الممدكح المهدم أف كالمقصودإلى أف قاؿ: " 

 نص ذلك على دؿ كما البيت عند لو يعكيبا المشرؽ ناحية من كظهوره خركجو أصل
 ."الحمد كهلل حدة على جزءا المهدم ذكر في أفردت كقد الحديث،

جاءت األحاديث الصحيحة الدالَّة على ظهور  * األدلَّة من السنة على ظهوره:
المهدم، كىذه األحاديث منها ما جاء فيو النص على المهدم، كمنها ما جاء فيو ذكر 

متواترة، قاؿ صاحب كتاب تحذير أكلي النهى من  المهدم أحاديث، ك صفتو فقط
 أخرجو( عيسى إال مهدم ال(: تحت حديث )ُُٔ/ِاألحاديث التي ال أصل لها )

 السنن في الداني عمرك كأبو العلم جامع في البر عبد كابن كالحاكم ماجو ابن أخرجو
 الواىيات في الجوزم ابن كأكرده كالخطيب الطيوريات في كالسلفي الفتن في الواردة

 في القرطبي كقاؿ ،موضوع: الصغاني كقاؿ ،خبرمنكر إنو: الميزاف في الذىبي كقاؿ
 ابن كضعفو ضعيف حديث: السنة منهاج في شيخ اإلسبلـ كقاؿ ،ضعيف: التذكرة

 كقاؿ ،كالحاكم البيهقي ضعفو: المعبود عوف صاحب كقاؿ ،المنيف المنار في القيم
 .منكر :الضعيفة السلسلة في األلباني العبلمة

 بن الحسين بن محمد الحسن أبو قاؿ.... التواتر حد بلغت كثيرة أحاديث يرده قلت
 كاستفاضت األخبار تواترت قد الشافعي مناقب كتاب في السحرم عاصم بن إبراىيم
 بيتي أىل من كأنو المهدم بمجيء كسلم عليو اهلل صلى المصطفى عن ركاتها بكثرة
 السبلـ عليو عيسى مع يخرج كإنو عدال األرض يمؤل كأنو سنين سبع سيملك كإنو
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 يصلي كعيسى األمة ىذه يـؤ كإنو فلسطين بأرض لد بباب الدجاؿ قتل على فيساعده
 . كأمره قصتو من طوؿ في خلفو
 في األحاديث في جاء ما تواتر في بالتوضيح المسماة رسالتو في الشوكاني كقاؿ

 المهدم في الواردة األحاديث أف سقناه ما بجميع فتقرر كالمسيح كالدجاؿ المهدم
 .متواترة الدجاؿ في الواردة كاألحاديث متواترة المنتظر

:  الساعة يدم بين يكوف كما كاف لما االذاعة كتابو في القنوجي حسن صديق كقاؿ
 التواتر حد تبلغ ، جدان  كثيرة ركاياتها اختبلؼ على المهدم في الواردة كاالحاديث"

 "كالمسانيد المعاجم من االسبلـ دكاكين من كغيرىا السنن في كىي ، المعنوم
 الحديث أئمة كبار من خمسة فهؤالء: (ُِٗٓ) الصحيحة في األلبانيالعبلمة  كقاؿ

 أذكر كالمتأخرين المتقدمين من أضعافهم كمعهم، المهدم خركج أحاديث صححوا قد
 : منهم لي تيسر من أسماء

 . المهدم أحاديث على بسكوتو"  السنن"  في داكد أبو - ُ
 . العقيلي - ِ
 " . األحوذم عارضة"  في العربي ابن - ّ
 . للسيوطي"  المهدم أخبار"  في كما القرطبي - ْ
 ? القارمء للشيخ"  المفاتيح مرقاة"  في كما الطيبي - ٓ
 . عليو كذب لمن خبلفا" ،  المنيف المنار"  في الجوزية قيم ابن - ٔ
 " . البارم فتح"  في حجر ابن الحافظ - ٕ
 " . البارم فتح"  في كما"  الشافعي مناقب"  في اآلبرم الحسن أبو - ٖ
 " . المرقاة"  في القارئ علي الشيخ - ٗ

 " . الوردم العرؼ"  في السيوطي - َُ
 .جدا كثير ك كثير كغيرىم"  األحوذم تحفة"  في المباركفورم العبلمة - ُُ
 صدرت التي مشكبلتو في الغزالي الشيخ قوؿ حقا العجيب من أليس كلو ىذا بعد
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 حديث المهدم في يرد لم أنو طالب كأنا محفوظاتي من(: "ُّٗص) حديثا عنو
 كحفظوؾ النفي ىذا لقنوؾ الذين ىم فمن"!  بصحيح فليس صريحا كرد كما صريح،

 بالحديث، عندىم علم ال الذين الكبلـ علماء ىم أليسوا طالب? كأنت إياه
 في أليس!  نفوه? ما بإثبات الحديث علماء شهادة مع ذلك يتفق فكيف كإال كرجالو،

 بالسنة يتعلق فيما السيما طالبا، حفظتو فيما النظر تعيد أف على يحملك ما ذلك
 من خير ذلك كاآلراء، األحكاـ من ذلك على بني كما كتضعيفا، تصحيحا كالحديث

 طالبا، لقنتو كونك لمجرد العلماء صححها التي األحاديث في المسلمين تشكك أف
 .! كالعلم? االختصاص أىل غير كمن

 .ؿجاَّ المسيح الدَّ : الفصل الثاني
ثبلثة كعشرين : (ٕٗٔالتذكرة )صفي ذكر أبو عبد اهلل القرطبي  * معنى المسيح:

إلى  :(ِّٗ/ْقوالن في اشتقاؽ ىذا اللفظ، كأكصلها صاحب ترتيب القاموس )
 .خمسين قوالن 

فالمسيح عيسى بن مريم ، كىذه اللفظة تطلق على الصديق، كعلى الضليل الكذاب
فخلق اهلل المسيحين، ، عليو السبلـ: الصديق، كالمسيح الدجاؿ: الضليل الكذاب

الهدل؛ يبرئ األكمو كاألبرص، كيحيى  فعيسى عليو السبلـ مسيح أحدىما ضد اآلخر
مسيح الضبللة، يفتن الناس بما يعطاه من  –لعنو اهلل  –اؿ كالدج، الموتى بإذف اهلل

 اآليات؛ كإنزاؿ المطر، كإحياء األرض بالنبات، كغيرىما من الخوارؽ.
كسمي الدجاؿ مسيحنا؛ ألف إحدل عينيو ممسوحة، أك ألنو يمسح األرض في أربعين 

( ح العينإف الدجاؿ ممسو )كالقوؿ األكؿ ىو الراجح؛ لما جاء في الحديث: ، يومنا
 أخرجو مسلم.

أما لفظ )الدجاؿ(؛ فهو مأخوذ من قولو: دجل البعير؛ إذا طبله  * معنى الدجاؿ:
 كأصل الدجل: معناه الخلط؛ يقاؿ: دجل إذا لبس كموه.، بالقطراف، كغطاه بو
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كالدجاؿ: المموه الكذاب الممخرؽ، كىو من أبنية المبالغة، على كزف فعاؿ؛ أم: 
بيس، كجمعو: دجالوف، كجمعو اإلماـ مالك عل دجاجلة، كىو يكثر منو الكذب كالتل

أف الدجاؿ في اللغة يطلق على  (ٖٓٔفي التذكرة )ص كذكر القرطبي، جمع تكسير
 .عشر كجوه

كلفظة )الدجاؿ(: أصبحت علمنا على المسيح األعور الكذاب، فإذا قيل: الدجاؿ؛ 
: ألنو، فبل يتبادر إلى الذىن غيره يغطي الحق بالباطل، أك ألنو  كسمي الدجاؿ دجاالن

يغطي على الناس كفره بكذبو كتمويهو كتلبيسو عليهم، كقيل: ألنو يغطي األمر بكثرة 
 جموعو. كاهلل أعلم.

الدجاؿ رجل من بني آدـ، لو صفات   * صفة الدجاؿ كاألحاديث الواردة في ذلك:
إذا خرج؛  كثيرة جاءت بها األحاديث؛ لتعريف الناس بو، كتحذيرىم من شره، حتى

عرفو المؤمنوف، فبل يفتنوف بو، بل يكونوف على علم بصفاتو التي أخبر بها الصادؽ 
صلى اهلل عليو كسلم، كىذه الصفات تميزه عن غيره من الناس، فبل يغتر بو إال الذم 

كمن ىذه الصفات أنو رجل، شاب، أحمر، ، سبقت عليو الشقوة، نسأؿ اهلل العافية
، أجلى الجبهة، عريض النحر، ممسوح العين اليمنى، كىذه قصير، أفحج، جعد الرأس

غليظة،  العين ليست بناتئ، كال جحراء؛ كأنها عنبة طافئة، كعينو اليسرل عليها ظفرة
كمكتوب بين عينيو )ؾ ؼ ر( بالحركؼ المقطعة، أك )كافر( بدكف تقطيع، يقرؤىا كل 

كىذه بعض األحاديث ، مسلم كاتب كغير كاتب، كمن صفاتو أنو عقيم ال يولد لو
 الصحيحة التي جاء فيها ذكر صفاتو السابقة، كىي من األدلَّة على ظهور الدجاؿ:

بينا أنا نائم )قا:  عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أف رسوؿ الو صلى اهلل عليو كسلم -ُ
أطوؼ بالبيت...فذكر أنو رأل عيسى بن مريم عليو السبلـ، ثم رأل الدجاؿ، فوصفو، 

رجل جسيم، أحمر، جعد الرأس، أعور العين، كأف عينو عنبة طافئة؛ قالوا  فقاؿ: فإذا
 .( أخرجو البخارمىذا الدجاؿ أقرب الناس بو شبهنا ابن قطن"؛ رجل من خزاعة
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ذكر الدجاؿ  كعن ابن عمر رضي اهلل عنهما أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم -ِ
بأعور، أال كإف ا لمسيح الدجاؿ أعو إف اهلل تعالى ليس )بين ظهراني الناس، فقاؿ: 

 ( أخرجو البخارم كمسلم.رالعين اليمنى؛ كأف عينة عنبة طافية
في  كفي حديث النواس بن سمعاف رضي اهلل عنو: قاؿ صلى اهلل عليو كسلم -ّ

( إنو شاب، قطط، عينو طافية، كأني أشبهو بعبد العزل بن قطن)كصف الدجاؿ: 
 أخرجو مسلم

بن الصامت رضي اهلل عنو: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو  كفي حديث عبادة -ْ
إف مسيح الدجاؿ رجل، قصير، أفجع، جعد، أعور، مطموس العين، ليس )كسلم: 

 ( ركاه أبو داكد.بناتئو كال جحراء، فإف ألبس عليكم؛ فاعلموا أف ربكم ليس بأعور
 أريت ) كسلم وعلي اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عنو، اهلل رضي الفلتاف عنك  -ٓ

 بينهما فحجزت يتبلحياف رجلين فرأيت الضبللة، مسيح كأريت أنسيتها، ثم القدر ليلة
 ، الجبهة أجلى فرجل الضبللة مسيح فأما كترا، األكاخر العشر في فاطلبوىا فأنسيتها
 ( أخرجو البزار. قطن بن العزل عبد كأنو النحر عريض اليسرل، العين ممسوح

الدجاؿ أعور )كفي حديث حذيفة رضي اهلل عنو؛ قاؿ صلى اهلل عليو كسلم:  -ٔ
 ( أخرجو مسلم.العين اليسرل، جفاؿ الشعر

كإف )؛ قاؿ صلى اهلل عليو كسلم: في الصحيحين كفي حديث أنس رضي اهلل عنو -ٕ
كفي (، ثم تهجاىا )ؾ ؼ ر(؛ يقرؤه كل مسلم)كفي ركاية: (، بين عينيو مكتوب كافر

 (يقرؤه كل مؤمن كاتب كغير كاتب): عند مسلم ة عن حذيفةركاي
كىذه الكتابة حقيقة على ظاىرىا، كال يشكل رؤية بعض الناس لهذه الكتابة دكف 

بعض، كقراءة األمي لها، "كذلك أف اإلدراؾ في البصر يخلقو اهلل للعبد كيف شاء 
ابة، كال يراه الكافر، كمتى شاء، فهذا يراه المؤمن بعين بصره، كإف كاف ال يعرؼ الكت

كلو كاف يعرؼ الكتابة؛ كما يرل المؤمن األدلَّة بعين بصيرتو، كال يراه الكافر، فيخلق 
 .اهلل للمؤمن اإلدراؾ دكف تعلم؛ ألف ذلك الزمن تنخرؽ فيو العادات
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: "الصحيح الذم عليو المحققوف أف ىذه (َٔ/ُٖفي شرح مسلم ) قاؿ النوكم
ها كتابة حقيقية، جعلها اهلل آية كعبلمة من جملة العبلمات الكتابة على ظاىرىا، كأن

القاطعة بكفره ككذبو كإبطالو؛ يظهرىا اهلل تعالى لكل مسلم؛ كاتب كغير كاتب، 
 ا.ىػ كيخفيها عمن أراد شقاكتو كفتنتو، كال امتناع في ذلك

عند مسلم كمن صفاتو أيضنا ما جاء في حديث فاطمة بنت قيس رضي اهلل عنها  -ٖ
فانطلقنا سراعنا، حتى دخلنا الدير، )في قصة الجساسة، كفيو قاؿ تميم رضي اهلل عنو: 

 (.فإذا فيو أعظم إنساف رأيناه قط، كأشده كثاقنا
؛ قاؿ: سمعت رسوؿ عند مسلم  كفي حديث عمراف بن حصين رضي اهلل عنو -ٗ

ق أكبر من ما بين خلق آدـ إلى قياـ السَّاعة خل)يقوؿ:  اهلل صلى اهلل عليو كسلم
 (.الدجاؿ

كأما أف الدجاؿ ال يولد لو؛ فما جاء في حديث أبي سعيد الخدرم رضي اهلل  -َُ
ألست سمعت رسوؿ اهلل صلى )عنو في قصتو مع ابن صياد، فقد قاؿ ألبي سعيد: 

 ( أخرجو مسلم.يقوؿ: "إنو ال يولد لو?" قاؿ: قلت: بلى اهلل عليو كسلم
ف في بعضها كصف عينو اليمنى بالعور، كفي بعضها كالمبلحظ في الركايات السابقة أ

 كصف عينو اليسرل بالعور، ككل الركايات صحيحة، كىذا فيو إشكاؿ.
إلى أف حديث ابن عمر الوارد في الصحيحين  :(ٕٗ/ُّ)في الفتح فذىب الحافظ 

كالذم جاء فيو كصف اليمنى بالعور أرجح من ركاية مسلم التي جاء فيو كصف عيو 
 ا.ىػ عور؛ ألف المتفق على صحتو أقول من غيرهاليسرل بال

إلى أف عيني الدجاؿ كلتيهما  (ِّٓ/ِكما في شرح مسلم )  كذىب القاضي عياض
معيبة؛ ألف الركايات كلها صحيحة، كتكوف العين المطموسة كالممسوحة ىي العوراء 

؛ أم: التي ذىب ضوؤىا، كىي العين اليمنى؛ كما في حديث ابن -بالهمز  –الطافئة 
معيبة  –ببل ىمز  –عمر. كتكوف العين اليسرل التي عليها ظفرة غليظة، كىي الطافية 

ا، فهو أعور العين اليمنى كاليسرل معنا، فكل كاحدة منهما عوراء؛ أم: معيبة؛ فإف أيضن 
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األعور من كل شيء: المعيب، ال سيما ما يختص بالعين، فكبل عيني الدجاؿ معيبة 
قاؿ النوكم في ىذا الجمع: "ىو في نهاية  عوراء، إحداىما بذىابها، كاألخرل بعيبها.

 (.ّٔٔالتذكرة )صفي  اهلل القرطبي كرجحو أبو عبدا.ىػ  من الحسن
 * ىل الدجاؿ حي? كىل كاف موجودنا في زمن النبي صلى اهلل عليو كسلم?

كقبل الجواب عن ىذين السؤالين ال بد من معرفة حاؿ ابن صياد؛ ىل ىو الدجاؿ أك 
 كإذا كاف الدجاؿ غير ابن صياد؛ فهل ىو موجود قبل أف يظهر بفتنتو أك ال? غيره?

 .ابة عن ىذه األسئلة نعرؼ بابن صيادكقبل اإلج
"  صاؼ"  كاسمو األنصار، من إنو: كقيل المدينة، يهود من رجل ىو: صياد ابن

 أسماء تجريد كتابو في الذىبي ذكره ،" اهلل عبد"  اسمو: كقيل باع، كزف كفاء بمهملة
 صائد ابن ىو كقاؿ شاىين، ابن أكرده صياد بن اهلل عبد: فقاؿ( ُّٗ/  ُ) الصحابة

 فهو أسلم، ثم الدجاؿ إنو قيل الذم كىو مختونا، أعور اهلل عبد فولد يهودياى  أبوه كاف
 اإلصابة في السابق الذىبي كبلـ ذكر أف بعد حجر ابن الحافظ كقاؿ رؤية، لو تابعي

 من المسلمين خيار من ككاف صياد، بن اهلل عبد بن عمارة كلده كمن( : ُّّ/  ّ)
 في النهاية في كثير بن الحافظ كقاؿ كغيره، مالك عنو ركل مالك، بن سعيد أصحاب

 اهلل عبد"  كلقبو المدينة، يهود من صياد ابن كاف كقد( : ُّٕ/  ُ) كالمبلحم الفتن
 تسمى ثم"  صاؼ"  اسمو أصل يكوف كقد كىذا، ىذا جاء كقد ،" صاؼ"  كيقاؿ" 

 عنو كركل التابعين، سادات من اهلل عبد بن عمارة ابنو كاف كقد اهلل، بعبد أسلم لما
 كتهذيب ،( َُّ - ٔٗ/  ْ) للطحاكم اآلثار مشكل: انظر كللمزيد كغيره، مالك

 ( .ُْٗ ،ُْٖ/  ٕ) التهذيب
 شديدا، اختبلفا ذلك في العلماء اختلف فقد - الدجاؿ? ىو صياد ابن ىل

 أحب ذلك في العلماء أقواؿ ذكر في الدخوؿ كقبل كاآلراء، الركايات فيو كاضطربت
 - عمر بن اهلل عبد ركاية: ذلك من شأنو، في الواردة الركايات بعض إلى أشير أف

 اهلل صلى اهلل رسوؿ مع انطلق عنو اهلل رضي الخطاب بن عمر أف» - عنهما اهلل رضي
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 مغالة، بني أطم عند الصبياف مع يلعب كجده حتى صياد ابن قبل رىط في كسلم عليو
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ ضرب حتى يشعر فلم الحلم، يومئذ صياد ابن قارب كقد

 أني أتشهد: " صياد البن كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ ثم بيده، ظهره كسلم
 صياد ابن فقاؿ األميين، رسوؿ أنك أشهد: فقاؿ صياد، ابن إليو فنظر ?" اهلل رسوؿ

 اهلل صلى اهلل رسوؿ فرفضو اهلل? رسوؿ أني أتشهد: كسلم عليو اهلل صلى اهلل لرسوؿ
: كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ لو قاؿ ثم ،" كبرسلو باهلل آمنت: " كقاؿ كسلم عليو

 اهلل صلى اهلل رسوؿ لو فقاؿ ككاذب، صادؽ يأتيني: صياد ابن قاؿ ?" ترل ماذا" 
 إني: " كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ لو قاؿ ثم ،" األمر عليك خلط: " كسلم عليو

: كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ لو فقاؿ الدخ ىو: صياد ابن فقاؿ"  خبيئا لك خبأت
 أضرب أف اهلل رسوؿ يا ذرني: الخطاب بن عمر فقاؿ".  قدرؾ تعدك فلن اخسأ" 

 ال كإف عليو، تسلط فلن يكنو إف: " كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ لو فقاؿ عنقو،
 .مسلم أخرجو «قتلو في لك خير فبل يكنو
 اهلل رسوؿ ذلك بعد انطلق»: يقوؿ عمر بن اهلل عبد سمعت: اهلل عبد بن سالم كقاؿ
 إذا حتى صياد ابن فيها التي النخل إلى األنصارم كعب بن كأبي كسلم عليو اهلل صلى
 أف يختل كىو النخل بجذكع يتقي طفق النخل كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ دخل

 كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فرآه صياد، ابن يراه أف قبل شيئا صياد ابن من يسمع
 صلى اهلل رسوؿ صياد ابن أـ فرأت زمزمة فيها لو قطيفة في فراش على مضطجع كىو
( صياد ابن اسم كىو) صاؼ يا: صياد البن فقالت بجذكع، يتقي كىو كسلم عليو اهلل
 «بين تركتو لو"  كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ صياد، ابن فثار محمد، ىذا

 .مسلم أخرجو
 كأبو كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ لقيو»: قاؿ عنو اهلل رضي الخدرم سعيد أبي كعن
 اهلل صلى اهلل رسوؿ لو فقاؿ المدينة، طرؽ بعض في - صياد ابن يعني - كعمر بكر
 رسوؿ فقاؿ اهلل? رسوؿ أني أتشهد: ىو فقاؿ ?" اهلل رسوؿ أني أتشهد: " كسلم عليو
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 عرشا أرل: قاؿ ?" ترل ما ككتبو، كمبلئكتو باهلل آمنت: " كسلم عليو اهلل صلى اهلل
 كما البحر، على إبليس عرش ترل: " كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ الماء، على
 اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ - كصادقا كاذبين أك - ككاذبا صادقين أرل: قاؿ ?" ترل
 .مسلم أخرجو «دعوه عليو، لبس: " كسلم عليو
 الناس فتفرؽ منزال، فنزلنا: قاؿ صياد، ابن كمعنا عمارا أك حجاجا خرجنا»: أيضا كعنو

 بمتاعو كجاء: قاؿ عليو، يقاؿ مما شديدة كحشة منو فاستوحشت. كىو أنا كبقيت
: قاؿ. الشجرة تلك تحت كضعتو فلو شديد، الحر إف: فقلت متاعي، مع فوضعو
 إف: فقلت! سعيد أبا اشرب: فقاؿ بعس فجاء فانطلق غنم، لنا فرفعت: قاؿ ففعل،
 عن آخذ قاؿ أك - يده عن أشرب أف أكره أني إال بي ما حار، كاللبن شديد الحر
 يقوؿ مما أختنق ثم بشجرة فأعلقو حببل آخذ أف ىممت لقد! سعيد أبا: فقاؿ - يده
 خفي ما كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ حديث عليو خفي من: سعيد أبا يا الناس، لي

 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بحديث الناس أعلم من ألست األنصار، معشر عليكم
 تركت كقد لو، يولد ال عقيم ىو: كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ قد أليس كسلم?
 كال المدينة يدخل ال: كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ قد ليس أك بالمدينة? كلدم
: عنو اهلل رضي الخدرم سعيد أبو قاؿ.  مكة? أريد كأنا المدينة، من أقبلت كقد مكة،
 قلت: قاؿ. اآلف ىو كأين مولده ألعرؼ إني كاهلل أما: قاؿ ثم أعذره، أف كدت حتى

 .مسلم أخرجو «اليـو سائر لك تبا: لو
 في كما البيهقيقوؿ  ال، أـ األكبر الدجاؿ ىو ىل صياد ابن في العلماء أقواؿ كمن

 فيو :السابق الدارم تميم حديث على كبلمو سياؽ في( ِّٕ - ِّٔ/  ُّ) الفتح
 أحد صياد ابن ككاف صياد، ابن غير الزماف آخر في يخرج الذم األكبر الدجاؿ أف

 أكثرىم، خرج كقد بخركجهم، كسلم عليو اهلل صلى أخبر الذين الكذابين الدجالين
 فالجمع كإال تميم، بقصة يسمعوا لم الدجاؿ ىو صياد ابن بأف يجزموف الذين ككأف

 محتلم، شبو النبوية الحياة أثناء في كاف من يكوف أف يلتئم كيف إذ جدا؛ بعيد بينهما
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 كبيرا شيخا آخرىا في يكوف أف كيسألو كسلم عليو اهلل صلى النبي بو كيجتمع
 اهلل صلى النبي خبر عن يستفهم بالحديد موثقا البحر جزائر من جزيرة في مسجونا

 فيحتمل عمر أما االطبلع، عدـ على يحمل أف فاألكلى ال? أك خرج ىل كسلم عليو
 الحلف إلى يعد لم سمعها لما ثم تميم قصة يسمع أف قبل منو ذلك يكوف أف

 كاف ما فاستصحب كسلم عليو اهلل صلى النبي عند حلفو فشهد جابر كأما المذكور،
 ا.ىػ كسلم عليو اهلل صلى النبي بحضرة عمر من عليو اطلع
 كأمره مشكلة كقصتو: العلماء قاؿ( : ْٕ ،ْٔ/  ُٖ) المنهاج في النوكم كقاؿ

 من دجاؿ أنو في شك كال غيره، أـ المشهور الدجاؿ المسيح ىو ىل أنو في مشتبو
 يوصف لم كسلم عليو اهلل صلى النبي أف األحاديث كظاىر: العلماء قاؿ. الدجاجلة

 ابن في ككاف الدجاؿ، بصفات إليو أكحي كإنما غيره، كال الدجاؿ المسيح بأنو إليو
 كال الدجاؿ بأنو يقطع ال كسلم عليو اهلل صلى النبي كاف فلذلك محتملة، قرائن صياد
 احتجاجو كأما. قتلو تستطيع فلن ىو يكن إف: عنو اهلل رضي لعمر قاؿ كلهذا غيره،

 يدخل ال كأنو ىو، لو كلد كقد للدجاؿ يولد ال كبأنو كافر، كالدجاؿ مسلم بأنو ىو
 ألف فيو؛ لو داللة فبل مكة، إلى متوجو كىو المدينة دخل صياد ابن كأف كالمدينة مكة
 كمن األرض، في كخركجو فتنتو كقت صفاتو عن أخبر إنما كسلم عليو اهلل صلى النبي

 أتشهد: كسلم عليو اهلل صلى للنبي قولو الكذابين الدجاجلة أحد ككونو قصتو اشتباه
 ال كأنو الماء، فوؽ عرشا يرل كأنو ككاذب، صادؽ يأتيو أنو كدعواه اهلل? رسوؿ أني

 كأين مولده كأعرؼ ألعرفو إني: كقولو موضعو، يعرؼ كأنو الدجاؿ، ىو يكوف أف يكره
 عما كإقبلعو كجهاده كحجو اإلسبلـ إظهاره كأما السكة، مؤل حتى كانتفاخو اآلف، ىو

 ". الدجاؿ غير أنو في بصريح فليس عليو كاف
 :صياد ابن في العلماء أقواؿ



 - 103 - 

 ىو صياد ابن أف الصحيح( : " ِِٖ/  ِ) التذكرة في القرطبي اهلل عبد أبو قاؿ
 بين كيكوف الوقت، ذلك في بالجزيرة يكوف أف يبعد كما تقدـ، ما بداللة الدجاؿ

 ". آخر كقت في الصحابة أظهر
 .الدجاؿ ىو صياد ابن كوف يرجحاف أنهما السابق كالقرطبي النوكم كبلـ من كيفهم
 كأكلياء الرحمن أكلياء بين الفرقاف في - اهلل رحمو - تيمية ابن اإلسبلـ شيخ كقاؿ

 بخبلؼ كىذا: " الشيطانية األحواؿ على كبلمو معرض في( ُٔٔ) ص الشيطاف
 اهلل صلى النبي زمن في ظهر الذم صياد بن اهلل عبد حاؿ مثل الشيطانية األحواؿ

 عليو اهلل صلى النبي كتوقف الدجاؿ، أنو الصحابة بعض ظن قد ككاف كسلم، عليو
 ". الكهاف جنس من لكنو الدجاؿ، ىو ليس أنو بعد فيما لو تبين حتى أمره في كسلم
 األحاديث ساؽ أف بعد( ُّٕ/ُ) النهاية في - اهلل رحمو - كثير ابن الحافظ كقاؿ

 أف الصحيح أف قدمنا كقد: قاؿ ال، أـ األكبر الدجاؿ ىو كىل صياد ابن في الواردة
 ذلك بعد تاب ثم الدجاجلة من دجاال كاف صياد ابن كأف صياد ابن غير الدجاؿ
 .كسيرتو بضميره أعلم كاهلل اإلسبلـ، فأظهر
 رحمو - كثير ابن كالحافظ - اهلل رحمو - تيمية ابن اإلسبلـ شيخ إليو ذىب ما كلعل

 األكبر الدجاؿ ىو كليس الدجاجلة من دجاؿ كأنو صياد، ابن في الراجح ىو - اهلل
 .أعلم كاهلل - الزماف آخر في يخرج الذم

يخرج الدجاؿ من جهة المشرؽ؛ من خراساف، من يهودية  * مكاف خركج الدجاؿ:
ا إال دخلو؛ إال مكة كالمدينة، فبل يستطيع  أصبهاف، ثم يسير في األرض، فبل يترؾ بلدن

 عند مسلم ففي حديث فاطمة بنت قيس السابق، همادخولهما؛ ألف المبلئكة تحرس
أال إنو في بحر الشاـ، أك بحر )قاؿ في الدجاؿ:  أف النبي صلى اهلل عليو كسلم

قبل المشرؽ ما ىو كأكمأ بيده إلى  اليمن، ال بل من قبل المشرؽ ما ىو، من 
 (. المشرؽ
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كعن أبي بكر الصديق رضي اهلل عنو ؛ قاؿ: حدثنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم؛ 
كعن ( أخرجو الترمذم، الدجاؿ يخرج من أرض بالمشرؽ؛ يقاؿ لها: خراساف)قاؿ: 

يخرج الدجاؿ من )أنس رضي اهلل عنو؛ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: 
 ( أخرجو أحمديهوديهودية أصبهاف، معو سبعوف ألفناـ من ال

 " ا.ىػ(: "كأما من أين يخرج? فمن قبل المشرؽ جزمناُٗ/ُّ)في الفتح  قاؿ
: "فيكوف بدء ظهوره من أصبهاف، من حارة يقاؿ (ُِٖ/ُفي النهاية ) كقاؿ ابن كثير
 .لها: اليهودية

حـر على الدجاؿ دخوؿ مكة كالمدينة حين يخرج  * الدجاؿ ال يدخل مكة كالمدينة:
لزماف؛ لوركد األحاديث الصحيحة لذلك، كأما ما سول ذلك من البلداف؛ في آخر ا

ا بعد اآلخر جاء في حديث فاطمة بنت قيس رضي اهلل ، فإف الدجاؿ سيدخلها كاحدن
فأخرج، فأسير في األرض، فبل أدع قرية إال )أف الدجاؿ قاؿ:  عند مسلم عنهما

ف علي كلتاىما، كلما أردت أف ىبطتها في أربعين ليلة؛ غير مكة كطيبة، فهما محرمتا
منهما؛ استقبلني ملك بيده السيف صلتنا يصدني عنها، كإف  -أدخل كاحدة أك كاحدنا

كثبت أيضنا أف الدجاؿ ال يدخل أربعة (، على كل نقب منها مبلئكة يحرسونها
 مساجد: المسجد الحراـ، كمسجد المدينة، كمسجد الطور، كالمسجد األقصى.

جنادة بن أبي أمية األزدم؛ قاؿ: ذىبت أنا كرجل من  ركل اإلماـ أحمد عن
األنصار إلى رجل من أصحاب النبي صلى اهلل عليو كسلم، فقلنا: حدثنا ما سمعت 

يذكر في الدجاؿ.... )فذكر الحديث، كقاؿ(:  من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
أربعة مساجد: كإنو يمكث في األرض أربعين صباحنا، يبلغ فيها كل منهل، كال يقرب )

 ( أخرجو أحمد.مسجد الحراـ، كمسجد المدينة، كمسجد الطور، كمسجد األقصى
أكثر أتباع الدجاؿ من اليهود كالعجم كالترؾ، كأخبلط من الناس،  * أتباع الدجاؿ:

ركل مسلم عن أنس بن مالك رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل ، غالبهم األعراب كالنساء
تبع الدجاؿ من يهود أصبهاف سبعوف ألفنا عليهم ي)صلى اهلل عليو كسلم قاؿ: 
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كجاء في  حديث (. السيجافسبعوف ألفنا عليهم )كفي ركاية لئلماـ أحمد: (. الطيالسة
 (يتبعو أقواـ كأف كجوىهم المجاف المطرقة): عند الترمذم أبي بكر الصديق

الء الترؾ أف المراد ىؤ  –كاهلل أعلم  -: "كالظاىر(ُُٕ/ُفي النهاية) قاؿ ابن كثير
 ا.ىػ  أنصار الدجاؿ

كأما كوف أكثر أتباعو من األعراب؛ فؤلف الجهل غالب عليهم، كلما جاء في حديث 
أف  –أم: الدجاؿ  –كإف من فتنتو )أبي أمامة الطويل قولو صلى اهلل عليو كسلم: 

يقوؿ لؤلعرابي: أرأيت إف بعثت لك أباؾ كأمك؛ أتشهد أني ربك? فيقوؿ: نعم. 
( أخرجو ابن شيطاناف في صورة أبيو كأمو، فيقوالف: يا بني! اتبعو؛ فإنو ربكفيتمثل لو 

 ماجة.
كأما النساء؛ فحالهن أشد من حاؿ األعراب؛ لسرعة تأثرىن، كغلبة الجهل عليهن، 
ففي الحديث عن ابن عمر رضي اهلل عنهما؛ قاؿ: قاؿ النبي صلى اهلل عليو كسلم: 

بمرقناة، فيكوف أكثر من يخرج إليو النساء، حتى إف ينزؿ الدجاؿ في ىذه السبخة )
الرجل يرجع إلى حميمو كإلى أمو كابنتو كأختو كعمتو فيوثقها رباطنا؛ مخافة أف تخرج 

 .إسحاؽ بن محمد عنعنة لوال حسن كإسناده( أخرجو أحمد إليو
كذلك فتنة الدجاؿ أعظم الفتن منذ خلق اهلل آدـ إلى قياـ السَّاعة،  * فتنة الدجاؿ:

 بسبب ما يخلق اهلل معو من الخوارؽ العظيمة التي تبهر العقوؿ، كتحير األلباب.
فقد كرد أف معو جنة كنارنا، كجنتو نار، كناره جنة، كأف معو أنهار الماء، كجباؿ الخبز، 
كيأمر السماء أف تمطر فتمطر، كاألرض أف تنبت فتنبت، كتتبعو كنوز األرض، كيقطع 

، كسرعة الغيث استدبرتو الريح... إلى غير ذلك من الخوارؽاألرض بسرعة عظيمة؛  
 ككل ذلك جاءت بو األحاديث الصحيحة:

فمنها ما ركاه اإلماـ مسلم عن حذيفة رضي اهلل عنو؛ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل 
الدَّجَّاؿ أعور العين اليسرل، جفاؿ الشعر، معو جنة كنار، فناره جنة، )عليو كسلم: 

كلمسلم أيضنا عن حذيفة رضي اهلل عنو؛ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل (، كجنتو نار



 - 106 - 

ألنا أعلم بما مع الدَّجَّاؿ منو، معو نهراف يجرياف، أحد ىما رأم العين )عليو كسلم: 
ماء أبيض، كاآلخر رأم العين نار تأجج، فإما أدركن أحد؛ فليأت النهر الذم يراه نارنا، 

 (.منو؛ فإنو ماء بارد كليغمض، ثم ليطأضئ رأسو، فيشرب
كجاء في حديث النواس بن سمعاف رضي اهلل عنو في ذكر الدَّجَّاؿ أف الصحابة 

أربعوف يومنا: يـو كسنة، كيـو كشهر، )قالوا: يا رسوؿ اهلل! كما لبثو في األرض? قاؿ: 
كيـو كجمعة، كسائر أيامو كأيامكم". قالوا: كما إسراعو فيث األرض? قاؿ: "كالغيث 

، فيدعوىم، فيؤمنوف بو، كيستجيبوف لو، فيأمر إذا اس تدبرتو الريح، فيأتي على القـو
 أطوؿ ما كانت ذرنا، كأسبغو السماء فتمطر، كاألرض فتنبت، فتركح عليهم سارحتهم

، فيدعوىم، فيردكف عليو قولو، فينصرؼ عنهم،  ضركعنا، كأمده خواصر، ثم يأتي القـو
أموالهم، كيمر بالخربة، فيقوؿ لها: أخرجي  فيصبحوف ممحلين ليس بأيديهم شيء من 

كنوزؾ، فتتبعو كنوزىا كيعاسيب النحل، ثم يدعو رجبلن ممتلئنا شبابنا، فيضربو بالسيف، 
( أخرجو مسلم، فيقطعو جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه، فيقبل كيتهلل كجهو يضحك

رجل الذم كجاء في ركاية البخارم عن أبي سعيد الخدرم رضي اهلل عنو أف ىذا ال
يقتلو الدَّجَّاؿ من خيار الناس، أكخير الناس؛ يخرج إلى الدَّجَّاؿ من مدينة رسوؿ اهلل 

أشهد أنك الدَّجَّاؿ الذم حدثنا رسوؿ اهلل )صلى اهلل عليو كسلم، فيقوؿ للدجاؿ: 
صلى اهلل عليو كسلمحديثو. فيقوؿ الدَّجَّاؿ: أرأيتم إف قتلت ىذا ثم أحييتو؛ ىل 

مر? فيقولوف: ال. فيقتلو، ثم يحييو، فيقوؿ )أم: الرجل(: كاهلل ما كنت تشكوف في األ
، فيريد الدَّجَّاؿ أف يقتلو، فبل يسلط عليو كسبق ذكر (، فيك أشد بصيرة مني اليـو

ركاية ابن ماجو عن أبي أمامة الباىلي رضي اهلل عنو... كفيها قوؿ النبي صلى اهلل عليو 
نتو أف يقوؿ لؤلعرابي: أرأيت إف بعثت لك أباؾ كأمك؛ إف من فت)في الدَّجَّاؿ:  كسلم

أتشهد أني ربك? فيقوؿ: نعم. فيتمثل لو شيطاناف في صورة أبيو كأمو، فيقوالف: يا بني 
 نسأؿ اهلل العافية، كنعوذ بو من الفتن.(، ! اتبعو؛ فإنو ربك
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ر خركج ما تقدـ من األحاديث يدؿُّ على توات * الرد على منكرم ظهور الدَّجَّاؿ:
، الدَّجَّاؿ في آخر الزماف، كأنو شخص حقيقة، يعطيو اهلل ما شاء من الخوارؽ العظيمة

 األخبار كمن الثابتة، الكبرل الساعة أشراط من الدجاؿ خركج أف لنا يتضح سبق كمما
 خركج أنكر من على رد األدلة من مضى ما كفي بها، اإليماف يجب التي المتواترة
 قديما نهجهم على سار ممن كغيرىم كالمعتزلة كالجهمية الخوارج من بالكلية الدجاؿ
 ما ردكا قد ىؤالء فكل لها، حقيقة ال خياالت الدجاؿ بو يأتي ما إف قاؿ أك كحديثا،
 كما كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن كجو غير من الصحيحة األحاديث بو تواترت

صلى اهلل عليو أف ال ينطبق على ىؤالء المنكرين لظهور الدَّجَّاؿ قولو  يخشىك ، تقدـ
 بالدجاؿ، كيكذبوف بالرجم، يكذبوف األمة ىذه من قـو فيكم سيكوف»كسلم 

 بالشفاعة، كيكذبوف القبر، بعذاب كيكذبوف مغربها، من الشمس بطلوع كيكذبوف
 عاد قتل ألقتلنهم أدركتهم فلئن امتحشوا، بعدما النار من يخرجوف بقـو كيكذبوف

 .«كثمود
 زيد بن علي أجل من ضعيف إسناده (:ّّْقاؿ العبلمة األلباني في ظبلؿ الجنة )

 أخرجو( َّ، كقاؿ في كتاب المسيح الدجاؿ )صالحفظ يءس جدعاف ابن كىو
 .حسن كإسناده مختصران،( ِّ/ ُ) كأحمد ،(ِ/ ِّؽ) الفتن في الداني

 معرض في( ُٔٔ - ُْٔ/  ُ) النهاية في - اهلل رحمو - كثير ابن الحافظ قاؿ
 كإنما بارد، ماء كناره نار ماءه أف كغيره حذيفة حديث تقدـ كقد: " ىؤالء على رده

، كابن العلماء من طائفة الحديث بهذا تمسك كقد العين، رأم في ذلك  حـز
 األمور من للناس يبدم لما حقيقة ال مموه ممخرؽ الدجاؿ أف في كغيرىما كالطحاكم

 ". ىؤالء عند خياالت كلها بل زمانو في تشاىد التي
 حقيقة؛ كذلك يكوف أف يجوز ال: - المعتزلة شيخ - الجبائي علي أبو الشيخ كقاؿ
 الدجاؿ بأف كغيره عياض القاضي أجابو كقد النبي، بخارؽ السحر خارؽ يشتبو لئبل
 كالحالة يديو على الخارؽ إجراء يمتنع فبل للبشرية مناؼ كذلك اإللهية، يدعي إنما
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 الدجاؿ خركج المعتزلة كبعض كالجهمية الخوارج من كثيرة طوائف أنكرت كقد. ىذه
 العلماء حيز عن بذلك كخرجوا شيئا، يصنعوا فلم فيو الواردة األحاديث كردكا بالكلية،

 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن كجو غير من الصحيحة األخبار بو تواترت ما لردىم
 كاهلل كمقنعا، كفاية فيو ألف الباب؛ ىذا في كرد ما بعض أكردنا كإنما تقدـ، كما كسلم

 .المستعاف
 معو يخلقو بما عباده بو اهلل يمتحن الدجاؿ أف المتقدمة األحاديث من يظهر كالذم

 فتمطرىم السماء يأمر لو استجاب من أف تقدـ كما زمانو، في المشاىدة الخوارؽ من
 ال كمن سمانا، إليهم كترجع كأنفسهم أنعامهم منو تأكل زرعا لهم فتنبت كاألرض

 األنعاـ كموت كالعلة كالقحط كالجدب السنة تصيبهم أمره عليو كيرد لو يستجيب
 كيقتل النحل، كيعاسيب األرض كنوز تتبعو كأنو كالثمرات، كاألنفس األمواؿ كنقص
 في عباده بو اهلل امتحن حقيقة لو بلً  بمخرقة ليس كلو كىذا يحييو، ثم الشاب ذلك
 آمنوا الذين كيزداد المرتابوف، يكفر كثيراى، بو كيهدم كثيرا بو فيضل الزماف، ذلك

 أىوف ىو» الحديث معنى المعنى ىذا على كغيره عياض القاضي حمل كقد إيمانا،
 ذاؾ كما المؤمنين، عباده بو يضل ما معو يكوف أف من أقل ىو أم« ذلك من اهلل على

 .الخوارؽ من معو كاف كإف كالظلم، كالفجور النقص ظاىر ألنو إال
أمتو إلى ما يعصمها من  أرشد النبي صلى اهلل عليو كسلم * الوقاية من فتنة الدَّجَّاؿ:

فتنة المسيح الدَّجَّاؿ، فقد ترؾ أمتو على المحجة البيضاء؛ ليلها كنهارىا، ال يزيغ 
خيرنا إال دؿ أمتو عليو، كال شرنا إال  كسلمعنها إال ىالك، فلم يدع صلى اهلل عليو 

حذرىا منو، كمن جملة ما حذر منو فتنة المسيح الدَّجَّاؿ؛ ألنها أعظم فتنة تواجهها 
األمة إلى قياـ السَّاعة، ككاف كل نبي ينذر أمتو األعور الدَّجَّاؿ، كاختص محمد صلى 

لو كثيرنا من صفات الدَّجَّاؿ؛ بزيادة التحذير كاإلنذار، كقد بين اهلل  اهلل عليو كسلم
ليحذر أمتو؛ فإنو خارج في ىذه األمة ال محالة؛ ألنها آخر األمم، كمحمد صلى اهلل 

كىذه بعض اإلرشادات النبوية التي أرشد إليها المصطفى ، عليو كسلم خاتم النبيين
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أف  أمتو؛ لتنجو من ىذه الفتنة العظيمة التي نسأؿ اهلل العظيم صلى اهلل عليو كسلم
 يعافينا كيعيذنا منها:

اهلل ليس بأعور، كأنو ال  ،التمسك باإلسبلـ، كالتسلح بسبلح اإليماف، كمعرفة أ -ُ
 أحد يرل ربو حتى يموت، كالدَّجَّاؿ يراه الناس عند خركجو؛ مؤمنهم ككافرىم.

التعوذ من فتنة الدَّجَّاؿ، كخاصة في الصبلة، كقد كردت بذلك األحاديث  -ِ
  الصحيحة.

في األحاديث  حفظ آيات من سورة الكهف، فقد أمر النبي صلى اهلل عليو كسلم -ّ
بقراءة فواتح سورة الكهف على الدَّجَّاؿ، كفي بعض الركايات خواتيمها، الصحيحة 

  كذلك بقراءة عشر آيات من أكلها أك آخرىا.
د سبق أف الفرار من الدَّجَّاؿ، كاالبتعاد منو، كاألفضل سكنى مكة كالمدينة، فق -ْ

الدَّجَّاؿ ال يدخل الحرمين، فينبغي للمسلم إذا خرج الدَّجَّاؿ أف يبتعد منو، كذلك لما 
معو من الشبهات كالخوارؽ العظيمة التي يجريها اهلل على يديو فتنة للناس؛ فإنو يأتيو 

الرجل كىو يظن في نفسو اإليماف كالثبات، فيتبع الدَّجَّاؿ، نسأؿ اهلل أف يعيذنا من 
قاؿ:  ركل اإلماـ أحمد كأبو داكد كالحاكم عن أبي الدىماء، نتو كجميع المسلمينفت

سمعت عمراف بن حصين يحدث؛ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: "من 
سمع بالدَّجَّاؿ؛ فلينأ عنو، فواهلل إف الرجل ليأتيو كىو يحسب أنو مؤمن، فيتبعو مما 

 (.و من الشبهاتيبعث بو من الشبهات، أك لما يبعث ب
تساءؿ العلماء عن الحكمة في عدـ التصريح بذكر  * ذكر الدَّجَّاؿ في القرآف:

الدَّجَّاؿ في القرآف مع عظم فتنتو، كتحذير األنبياء منو، كاألمر باالستعاذة من فتنتو 
 في الصبلة، كأجابوا عن ذلك بأجوبة؛ منها:

يػىٍوـى يىٍأًتي بػىٍعضي آيىاًت رىبّْكى } ى:أنو مذكور ضمن اآليات التي ذكرت في قولو تعال -ُ
رنا يػٍ انًهىا خى ا لىٍم تىكيٍن آمىنىٍت ًمٍن قػىٍبلي أىٍك كىسىبىٍت ًفي ًإيمى انػيهى ا ًإيمى األنعاـ: ] {ال يىنفىعي نػىٍفسن

كىذه اآليات ىي: الدَّجَّاؿ، كطلوع الشمس من مغربها، كالدابة، كىي [، ُٖٓ
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ركل مسلم كالترمذم عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو فقد ، المذكورة في تفسير ىذه اآلية
ثبلث إذا خرجن الينفع نفسنا إيمانها لم )؛ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: 

تكن آمنت من قبل أك كسبت في إيمانها خيرنا: طلوع الشمس من مغربها، كالدَّجَّاؿ، 
 (.كدابة األرض

عيسى ىو الذم يقتل الدَّجَّاؿ، أف القرآف ذكر نزكؿ عيسى عليو السبلـ، ك  -ِ
فاكتفى بذكر مسيح  الهدل عن ذكر مسيح الضبللة، كعادة العرب أنها تكتفي بذكر 

 أحد الضدين دكف اآلخر.
ٍلًق النَّاسً  لىخىٍلقي السَّمىوىاتً }أنو مذكور في قولو تعالى:  -ّ  {كىاألىٍرًض أىٍكبػىري ًمٍن خى
 جَّاؿ؛ من إطبلؽ الكل على البعض.، كإف المقصود بالناس ىنا الدَّ [ٕٓغافر: ]

لحافظ في قاؿ ا، قاؿ أبو العالية: "أم: أعظم من خلق الدَّجَّاؿ حين عظمتو اليهود
أحسن األجوبة، فيكوف من جملة، ما تكفل  –إف ثبت  –: "كىذا (ِٗ/ُّالفتح )

 مببيانو، كالعلم عند اهلل". النبي صلى اهلل عليو كسل
جَّاؿ احتقارنا لشأنو؛ ألنو يدعي الربوبية كىو بشر ينافي أف القرآف لم يذكر الدَّ  -ْ

حالو جبلؿ الرب كعظمتو ككمالو ككبريائو كتنزه عن النقص، فلذلك كاف أمره عند اهلل 
أحقر كأصغر من أف يذكر، كمع ىذا حذرت األنبياء منو، كبيَّنتي خطره كفتنتو، كما 

فإف اعترض بأف القرآف ذكر فرعوف ، سبق أف كل نبي أنذر أمتو منو، كحذرىا من فتنتو
كىو قد ادعى الربوبية كاأللوىية، فيقاؿ: إف أمر فرعوف انقضى كانتهى، كذكر عبرة 

للناس كعظة، كأما أمر الدَّجَّاؿ؛ فسيحدث في آخر الزماف، فترؾ ذكره امتحاننا بو، مع 
لنقص، كاضح أف ادعاءه الربوبية أظهر من أف ينبو على بطبلنو؛ ألف الدَّجَّاؿ ظاىر ا

الذـ، أحقر كأصغر من المقاـ الذم يدعيو، فترؾ اهلل ذكره، لما يعلم تعالى من عباده 
المؤمنين؛ أف مثل ىذا ال يخيفهم كال يزيدىم إال إيماننا كتسليمنا هلل كرسولو؛ كما يقوؿ 

( أخرجو كاهلل ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليـو)الشاب الذم يقتلو الدَّجَّاؿ كيجيبو: 
في  كقد يترؾ ذكر الشيء لوضوحو؛ كما ترؾ النبي صلى اهلل عليو كسلملبخارم، ا
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مرض موتو أف يكتب كتابنا بخبلفة الصديق رضي اهلل عنو لوضوحو، كذلك لعظم قدر 
يأبى )أبي بكر عند الصحابة رضي اهلل عنهم، كلذلك قاؿ النبي صلى اهلل عليو كسلم: 

أف  (ُٗ/ُّفي الفتح ) الحافظكذكر ( أخرجو البخارم، اهلل كالمؤمنوف إال أبا بكر
 البلقيني اإلماـ شيخنا كأجابالسؤاؿ عن عدـ ذكر الدَّجَّاؿ في القرآف ال يزاؿ كاردنا؛ 

 ممن ىم إنما ذكر من كل فوجد المفسدين من القرآف في ذكر من كل اعتبر بأنو
 ينتقض كىذا. انتهى ،أحدا منهم يذكر فلم بعد يجئ لم من كأما أمره، كانقضى مضى

ىذا؛ كلعل الجواب األكؿ ىو األقرب، كاهلل أعلم، فيكوف ا.ىػ  كمأجوج بيأجوج
تكفل ببياف  الدَّجَّاؿ قد ذكر ضمن بعض اآليات، كيكوف النبي صلى اهلل عليو كسلم

 ذلك المجمل.
يكوف ىبلؾ الدَّجَّاؿ على يدم المسيح عيسى بن مريم عليو  * ىبلؾ الدَّجَّاؿ:

السبلـ؛ كما دلَّت على ذلك األحاديث الصحيحة، كذلك أف الدَّجَّاؿ يظهر على 
األرض كلها إال مكة كالمدينة، كيكثر أتباعو، كتعم فتنتو، كال ينجو منها إال قلة من 

المؤمنين، كعند ذلك ينزؿ عيسى بن مريم عليو السبلـ على المنارة الشرقية بدمشق، 
ا المسيح الدَّجَّاؿ، كيكوف الدَّجَّاؿ كيلتف حولو عباد اهلل المؤمنو  ف، فيسير بهم قاصدن

كىي  -عند نزكؿ عيسى متوجهنا نحـو بيت المقدس، فيلحق بو عيسى عند باب لد
فإذا رآه الدَّجَّاؿ؛ ذاب كما يذكب الملح،  -بلدة في فلسطين قرب بيت المقدس

عيسى، فيقتلو فيقوؿ لو عليو السبلـ: "إف لي فيك ضربة لن تفوتني"، فيتداركو 
بحربتو، كينهـز أتباعو، فيتبعهم المؤمنوف، فيقتلونهم، حتى يقوؿ الشجر كالحجر: يا 

مسلم! يا عبد اهلل ! ىذا يهودم خلفي، تعاؿ فاقتلو؛ إال الغرقد؛ فإنو من شجر 
تنتهي فتنتو  –لعنو اهلل  –كبقتلو ، كقد ثبت ىذا في األحاديث الصحيحة، اليهود

 الذين آمنوا من شره كشر أتباعو على يدم ركح اهلل ككلمتو عيسى العظيمة، كينجي اهلل
 بن مريم عليو السبلـ كأتباعو المؤمنين، كهلل الحمد كالمنة.

 : نزكؿ عيسى عليو السبلـ: الفصل الثالث
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ؼ على بنا أف نتعرَّ  ني ث عن نزكؿ عيسى بن مريم عليو السبلـ يحسي قبل أف نتحدَّ 
 ص الشرعية..صو صفتو التي كردت بها النَّ 

، مربوع القامة، صفتو التي جاءت بها الركايات أنو رجله  * صفة عيسى عليو السبلـ:
، عريض الصدر، سبط الشعر، كأنما خرج من ليس بالطويل كال بالقصير، أحمر، جعده 

 لها تمؤل ما بين منكبيو.قد رجَّ  ةمَّ لو لً  –أم: حماـ  –ديماس 
منها ما ركاه الشيخاف عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو؛ قاؿ:  األحاديث الواردة في ذلك:

موسى... فنعتو إلى أف  ليلة أسرم بي لقيتي )قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: 
، كأنما خرج من ديماس يعني: ، أحمري فقاؿ: ربعةه  عيسى ...فنعتوي  قاؿ: كلقيتي 

 (الحماـ
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كركل البخارم عن ابن عباس رضي اهلل عنهما؛ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
(، رأيت عيسى كموسى كإبراىيم ، فأما عيسى؛ فأحمر جعد عريض الصدر)كسلم: 

كركل مسلم عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو؛ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: 
فذكر الحديث، كفيو: كإذا عيسى بن مريم "لقد رأيتني في الحجر كقريش تسألني ... 

ا عركة بن مسعود الثقفي ( أخرجو مسلم، عليو السبلـ قائم يصلي، أقرب الناس بو شبهن
 كفي الصحيحين عن عبد الو بن عمر رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

أدـ الرجاؿ، لو كأحسن ما أنت راءو من  أراني ليلة عند الكعبة، فرأيت رجبلن آدـ)قاؿ: 
لمة كأحسن ما أنت راء من اللمم، قد رجلها، فهي تقطر ماء، متكئنا على رجلين أك 

(، على عواتق رجلين، يطوؼ بالبيت، فسألت: من ىذا? فقيل: ىذا المسيح بن مريم
ال كاهلل؛ ما قاؿ النبي صلى )قاؿ:  رضي اهلل عنهما كفي ركاية للبخارم عن ابن عمر

(، يسى أحمر، كلكن قاؿ: فذكر تماـ الحديث بنحو الركاية السابقةلع اهلل عليو كسلم
كفي ركاية لمسلم عنو رضي اهلل عنو ؛ قاؿ صلى اهلل عليو كسلم: "فإذا رجل آدـ... 

 (إلى أف قاؿ: رجل الشعر
كالجمع بين ىذه الركايات من كونو في بعضها أحمر، كبعضها آدـ، كما جاء أنو سبط 

نو ال منافاة بين الحمرة كاألدمة؛ لجواز أف تكوف أدمتو بأ جعدالشعر، كفي بعضها بأنو 
كأما ما جاء من إنكار ابن عمر لركاية أف عيسى أحمر؛ فهو مخالف لما حفظو ، صافية

، غيره، فقد ركل أبو ىريرة كابن عباس رضي اهلل عنهم أنو عليو السبلـ أحمر اللوف
د، كالجعد ضد السبط، فيمكن أف كأما كونو في ركاية سبط الشعر، كفي أخرل أنو جع

يجمع بينهما بأنو سبط الشعر، كأما كصفو بأنو جعد؛ فالمراد بذلك جعودة في جسمو 
 .ال شعره، كىو اجتماع اللحم كاكتنازه

بعد خركج الدَّجَّاؿ، كإفساده في األرض، يبعث اهلل عيسى  * صفة نزكلو عليو السبلـ:
زكلو عند المنارة البيضاء شرقي دمشق عليو السبلـ، فينزؿ إلى األرض، كيكوف ن

الشاـ، كعليو مهركدتاف، كاضعنا كفيو على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسو قطر، كإذا 
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رفعو تحدر منو جماف كاللؤلؤ، كال يحل لكافر يجد ريح نفسو إال مات، كنفسو ينتهي 
، كتكوف كيكوف نزكلو على الطائفة المنصورة، التي تقاتل على الحق، حيث ينتهي طرفو

، مجتمعة لقتاؿ الدَّجَّاؿ، فينزؿ كقت إقامة الصبلة، يصلي خلف أمير تلك الطائفة
: "ىذا ىو األشهر في موضع نزكلو أنو على المنار (ُْْ/ُفي النهاية ) قاؿ ابن كثير

البيضاء الشرقية بدمش، كقد رأيت في بعض الكتب أنو ينزؿ على المنارة البيضاء 
ذا ىو المحفوظ... كليس بدمشق منارة تعرؼ بالشرقية شرقي جامع دمشق، فلعل ى

سول التي إلى جانب الجامع األموم بدمشق من شرقية، كىذا ىو األنسب كاألليق؛ 
ألنو ينزؿ كقد أقيمت الصبلة، فيقوؿ لو إماـ المسلمين: يا ركح اهلل ! تقدـ. فيقوؿ: 

تكرمة اهلل ىذه  بعضكم على بعض أمراء؛)تقدـ أنت؛ فإنو أقيمت لك. كفي ركاية: 
أنو في زمنو سنة إحدل كأربعين كسبع مئة  أيضا كذكر ابن كثير( أخرجو مسلم، األمة
د المسلموف منارة من حجارة بيض، ككاف بناؤىا من أمواؿ النصارل الذين حرقوا جدَّ 

المنارة التي كانت مكانها، كلعل ىذا يكوف من دالئل النبوة الظاىرة، حيث قيض اهلل 
لمنارة من أمواؿ النصارل، لينزؿ عيسى بن مريم عليها، فيقتل الخنزير، بناء ىذه ا

كيكسر الصليب، كال يقبل منهم جزية، كلكن من أسلم كإال قتل، ككذلك غيرىم من 
 ر ا.ىػالكفا

في ذكر خركج الدَّجَّاؿ ثم نزكؿ عند مسلم ففي حديث النواس بن سمعاف الطويل 
إذا بعث اهلل المسيح بن مريم، فينزؿ )كسلم:  عيسى عليو السبلـ قاؿ صلى اهلل عليو

عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، بين مهركدتين، كاضعنا كفيو على أجنحة ملكين، إذا 
طأطأ رأسو قطر، كإذا رفعو تحدر منو جماف كاللؤلؤ، فبل يحل لكافر يجد ريح نفسو 

حتى  –جَّاؿ أم: يطلب الدَّ  –إال مات، كنفسو ينتهي حيث ينتهي طرفو، فيطلبو 
يدركو بباب لد، فيقتلو، ثم يأتي عيسى بن مريم قـو قد عصمهم اهلل منو، فيمسح 

 (.كجوىهم، كيحدثهم بدرجاتهم في الجنة
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نزكؿ عيسى عليو السبلـ في آخر الزماف ثابت في الكتاب  * أدلة نزكلو عليو السبلـ:
 كبرل.كالسنة الصحيحة المتواترة، كذلك عبلمة من عبلمات السَّاعة ال

 أدلة نزكلو من القرآف الكريم: -أ
إلى قولو  {كىلىمَّا ضيًربى اٍبني مىٍريىمى مىثىبلن ًإذىا قػىٍوميكى ًمٍنوي يىًصدُّكفى }قاؿ اهلل تعالى:  -ُ

ًإنَّوي لىًعٍلمه لًلسَّاعىةً }تعالى:  فهذه اآليات جاءت في الكبلـ  .[ُٔ -ٕٓالزخرؼ: ] {كى
ًإنَّوي لىًعٍلمه لًلسَّاعىةً }خرىا قولو تعالى: على عيسى عليو السبلـ، كجاء في آ الزخرؼ: ] {كى

؛ أم: نزكؿ عيسى عليو السبلـ قبل يـو القيامة عبلمة على قرب السَّاعة، كيدؿُّ [ُٔ
ًإنَّوي لىعى }على ذلك القراءة األخرل:  ؛ بفتح العين كالبلـ؛ "أم: عبلمة {مه لًلسَّاعىةً لى كى

كاألعمش كلكن كأمارة على قياـ السَّاعة، كىذه القراءة مركية عن ابن عباس كمجاىد 
كركل اإلماـ أحمد بسنده إلى ابن عباس رضي لم يقرأ بها أحد من العشرة فهي شاذة، 

ًإنَّوي لىًعٍلمه لًلسَّاعىةً }اهلل عنهما في تفسير ىذه اآلية:  ىو خركج عيسى بن )؛ قاؿ: {كى
 (مريم عليو السبلـ قبل يـو القيامة

عائد  –أم: الضمير  –: "الصحيح أنو (ِِِ/ٕفي تفسيره ) كقاؿ الحافظ ابن كثير
كاستبعد أف يكوف معنى اآلية: ما بعث بو عيسى .. على عيسى؛ فإف السياؽ في ذكره

.. من ذكم األسقاـعليو السبلـ من إحياء الموتى، كإبراء األكمو كاألبرص كغير ذلك 
ًإنَّوي }كأبعد من ذلك ما ركم عن بعض العلماء أف الضمير في  عائد على القرآف { كى

 .الكريم
ٍلنىا اٍلمىًسيحى ًعيسىى اٍبنى مىٍريىمى رىسيوؿى اللًَّو كىمىا قػىتػىليوهي كىمىا }كقاؿ تعالى:  -ِ كىقػىٍوًلًهٍم ًإنَّا قػىتػى

ًإٍف ًمٍن أىٍىًل اٍلًكتىاًب ًإالَّ لىيػيٍؤًمنىنَّ بًًو قػىٍبلى مىٍوتًًو }قولو تعالى: إلى  {صىلىبيوهي كىلىًكٍن شيبّْوى لىهيم كى
ا )  .[ُٗٓ -ُٕٓالنساء: {]( ُٗٓكىيػىٍوـى اٍلًقيىامىًة يىكيوفي عىلىٍيًهٍم شىًهيدن

فهذه اآليات؛ كما أنها تدؿُّ على أف اليهود لم يقتلوا عيسى عليو السبلـ، كلم 
ًإٍذ قىاؿى اللَّوي يىا ًعيسىى ًإنّْي }إلى السماء؛ كما في قولو تعالى:  يصلبوه، بل رفعو اهلل
فإنها تدؿُّ على أف من أىل الكتاب من  .[ٓٓآؿ عمراف: {]ميتػىوىفّْيكى كىرىاًفعيكى ًإلىيَّ 

كقبل كموتو؛ كما جاءت  سيؤمن بعيسى عليو السبلـ آخر الزماف، كذلك عند نزكلو
 حة.بذلك األحاديث المتواترة الصحي
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في جوابو لسؤاؿ  (ِّّ -ِِّ/ْمجموع الفتاكل )في قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 
كجو إليو عن كفاة عيسى كرفعو: "الحمد هلل، عيسى عليو السبلـ حي، كقد ثبت في 

أنو قاؿ: "ينزؿ فيكم ابن مريم حكمنا عدالن  الصحيح عن النبي صلى اهلل عليو كسلم
قتل الخنزير، كيضعو الجزية، كثبت في الصحيح كإماماى مقسطنا، فيكسر الصليب، كي

عنو أنو ينزؿ على المنارة البيضاء شرقي دمشق، كأنو يقتل الدَّجَّاؿ، كمن فارقت ركحو 
كأما قولو تعالى: ، جسده؛ لم ينزؿ جسده من السماء، كإذا أحيي؛ فإنو يقـو من قبره

؛ فهذا دليل [ٓٓآؿ عمراف: {]ٍن الًَّذينى كىفىريكاًإنّْي ميتػىوىفّْيكى كىرىاًفعيكى ًإلىيَّ كىميطىهّْريؾى مً }
على أنو لم يعن بذلك الموت، إذ لو أراد بذلك الموت؛ لكاف عيسى في ذلك كسائر 

المؤمنين؛ فإف اهلل يقبض أركاحهم، كيعرج بها إلى السماء، فعلم أف ليس في ذلك 
كلو كاف قد فارقت ركحو جسده؛ ، {كىميطىهّْريؾى ًمٍن الًَّذينى كىفىريكا}خاصية، ككذلك قولو: 

كقد قاؿ تعالى في ، لكاف بدنو في األرض كبدف سائر األنبياء، أك غيره من األنبياء
ًإفَّ الًَّذينى اٍختػىلىفيوا ًفيًو لىًفي شىك  }اآلية األخرل:  كىمىا قػىتػىليوهي كىمىا صىلىبيوهي كىلىًكٍن شيبّْوى لىهيٍم كى

النساء: {]بىٍل رىفػىعىوي اللَّوي ًإلىٍيوً  *مو ًإالَّ اتػّْبىاعى الظَّنّْ كىمىا قػىتػىليوهي يىًقيننا ًمٍنوي مىا لىهيٍم ًبًو ًمٍن ًعلٍ 
يبين أنو رفع بدنو كركحو؛ كما ثبت في  (ً بىٍل رىفػىعىوي اللَّوي ًإلىٍيو)، فقولو ىنا: [ُٖٓ-ُٕٓ

، بل الصحيح أنو ينزؿ ببدنو كركحو، إذ لو أريد موتو؛ لقاؿ: كما قتلوه كا صلبوه
قابضك؛ أم: قابض  :كلهذا قاؿ من قاؿ من العلماء: إني متوفيك؛ أم مات...

كلفظ )التوفي( ال يقتضي نفسو ، ركحك كبدنك؛ يقاؿ: توفيت الحساب كاستوفيتو
كقد ير اد بو توفي ، توفي الركح دكف البدف، كال توفيهما جميعنا؛ إال بقرينة منفصلة

؛ كقولو تعالى:  االلَّوي يػىتػىوى }النـو ىيوى الًَّذم }ى ، كقولو:[ِْالزمر: {]فَّى األىنٍػفيسى ًحينى مىٍوتًهى
حىتَّى ًإذىا جىاءى }، كقولو: [َٔاألنعاـ: ] {يػىتػىوىفَّاكيٍم بًاللٍَّيًل كىيػىٍعلىمي مىا جىرىٍحتيٍم بًالنػَّهىارً 

 [ ا.ىػُٔاألنعاـ: ] {أىحىدىكيٍم اٍلمىٍوتي تػىوىفػٍَّتوي ريسيلينىا
ذا البحث عن رفع عيسى عليو السبلـ، كإنما جاء ذكر ذلك لبياف كليس الكبلـ في ى

أنو رفع ببدنو كركحو، كأنو حي اآلف في السماء، كسينزؿ في آخر الزماف، كيؤمن بو 



 - 117 - 

ًإٍف ًمٍن أىٍىًل اٍلًكتىاًب ًإالَّ لىيػيٍؤًمنىنَّ ًبًو }من كاف موجودنا من أىل الكتاب؛ كما قاؿ تعالى:  كى
 .[ُٗٓنساء: ال] {قػىٍبلى مىٍوتًوً 

: "حدثنا ابن بشار؛ قاؿ: حدثنا سفياف عن أبي (ُٖ/ٔفي تفسيره ) قاؿ ابن جرير
ًإٍف ًمٍن أىٍىًل اٍلًكتىاًب ًإالَّ لىيػيٍؤًمنىنَّ ًبًو قػىٍبلى }حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس:  كى

 .؛ قاؿ: قبل موت عيسى بن مريم"{مىٍوتًوً 
ي معنى ىذه اآلية: "كأكلى األقواؿ بالصحة قوؿ ثم قاؿ ابن جرير بعد سياقو لؤلقواؿ ف

 عيسى" من قاؿ: تأكيل ذلك: كإف من أىل الكتاب إال ليؤمنن بعيسى قبل موت
كركل بسنده عن الحسن البصرم أنو قاؿ: "قبل موت عيسى، كاهلل إنو اآلف حي عند 

 .اهلل، كلكن إذا نزؿ آمنوا بو أجمعوف"
"كال شك أف ىذا الذم قالو ابن جرير ىو : (ُْٓ/ِفي تفسيره ) كقاؿ ابن كثير

الصحيح؛ ألنو المقصود من سياؽ اآلم في تقرير بطبلف ما ادعتو اليهود من  قتل 
عيسى كصلبو كتسليم من سلم لهم من النصارل الجهلة ذلك، فأخبر اهلل أنو لم يكن 

إليو، كإنو األمر كذلك، كإنما شبو لهم، فقتلوا الشبيو كىم ال يتبينوف ذلك، ثم إنو رفع 
كذكر  باؽو حي، كأنو سينزؿ قبل يـو القيامة؛ كما دلَّت على ذلك األحاديث المتواترة"

قػىٍبلى }أنو ركم عن ابن عباس كغيره أنو أعاد الضمير في قولو: ( ُّٕ/ُفي النهاية )
على أىل الكتاب، كقاؿ: "إف ذلك لو صح لما كاف منافينا  لهذا، كلكن { مىٍوتًوً 

 .عنى كاإلسناد ما ذكرناه"الصحيح في الم
األدلَّة من السنة على نزكؿ عيسى عليو السبلـ   أدلة نزكلو من السنة المطهرة: -ب

ذكر جميع األحاديث الواردة في نزكلو؛ خشية نكثيرة كمتواترة، سبق ذكر بعضها، كلم 
كقد جاءت ىذه األحاديث في الصحاح كالسنن كالمسانيد كغيره ، أف يطوؿ البحث

ن السنة، كىي تدؿُّ داللة صريحة على ثبوت نزكؿ عيسى عليو السبلـ في من دكاكي
آخر الزماف، كال حجة لمن ردىا، أك قاؿ: إنها أحاديث آحاد ال تقـو بها الحجة، أك 

إف نزكلو ليس عقيدة من عقائد المسلمين التي يجب عليهم أف يؤمنوا بها؛ ألنو إذا 
أخبر بو الصادؽ المصدكؽ صلى اهلل ثبت الحديث؛ كجب اإليماف بو، كتصديق ما 

 .عليو كسلم، كال يجوز لنا رد قولو
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بعد ذكره الخبلؼ في معنى كفاة  – (ُِٗ/ّفي تفسيره ) قاؿ ابن جرير الطبرم
: "كأكلى ىذه األقواؿ بالصحة عندنا قوؿ من قاؿ: "معنى ذلك: إني قابضك -عيسى

أنو قاؿ:  صلى اهلل عليو كسلم من األرض، كرافعك إلى"؛ لتواتر األخبار عن رسوؿ اهلل
 ا.ىػ ينزؿ عيسى بن مريم فيقتل الدَّجَّاؿ

: "تواترت األحاديث عن رسوؿ اهلل صلى اهلل (ِِّ/ٕفي تفسيره ) كقاؿ ابن كثير
أنو أخبر بنزكؿ عيسى عليو السبلـ قبل يـو القيامة إمامنا عادالن كحكمنا  عليو كسلم

 ا.ىػ  مقسطنا"
(: "األحاديث في نزكلو عليو السبلـ كثيرة، َُٔعة )صاإلذافي  كقاؿ صديق حسن

ذكر الشوكاني منها تسعة كعشرين حديثنا؛ ما بين صحيح، كحسن، كضعيف منجبر، 
منها ما ىو مذكور في أحاديث الدَّجَّاؿ... كمنها ما ىو مذكور في أحاديث المنتظر، 

فع، إذ ال مجاؿ كتنضم إلى ذلك أيضنا اآلثار الواردة عن الصحابة، فلها حكم الر 
ثم ساقها كقاؿ: "جميع ما سقناه بالغ حد التواتر كما ال يخفى  لبلجتهاد في ذلك"

 " ا.ىػعلى من لو فضل اطبلع
كممن جمع األحاديث في نزكؿ عيسى عليو السبلـ الشيخ محمد أنور شاه 

في كتابو "التصريح بما تواتر في نزكؿ المسيح"، فذكر أكثر من سبعين  الكشميرم
 .احديثن 

(: "تواترت األخبار عن النبي صلى اهلل عليو ْٕٓ/ُُ) كقاؿ صاحب عوف المعبود
من السماء بجسده العنصرم إلى  في نزكؿ عيسى بن مريم صلى اهلل عليو كسلم كسلم

 " ا.ىػاألرض عند قرب السَّاعة، كىذا ىو مذىب أىل السنة
 : "نزكؿ عيسى(َْٔ/ٔتفسير الطبرم )في تعليقو على  كقاؿ الشيخ أحمد شاكر

عليو السبلـ في آخر الزماف مما لم يختلف فيو المسلموف؛ لوركد األخبار الصحاح 
بذلك، كىذا معلـو من الدين بالضركرة، ال يؤمن من  عن النبي صلى اهلل عليو كسلم

 ا.ىػ أنكره"
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: "كقد لعب المجددكف أك (ِٕٓ/ُِ) كقاؿ في تعليقو على مسند اإلماـ أحمد
نا الذم نحيا فيو بهذه األحاديث الدالَّة صراحة على نزكؿ عيسى المجردكف في عصر 

نيا، بالتأكيل المنطوم  بن مريم عليو السبلـ في آخر الزماف، قبل انقضاء الحياة الدُّ
ال  –في حقيقة أمرىم  –على اإلنكار تارة، كباإلنكار الصريح أخرل! ذلك أنهم 

يث متواترة المعنى في مجموعها، يؤمنوف بالغيب، أك ال يكادكف يؤمنوف، كىي أحاد
 " ا.ىػيعلم مضموف ما فيها من الدين بالضركرة، فبل يجديهم اإلنكار كال التأكيل

 أف اعلم(: َُٓ ص) الطحاكية العقيدة شرح تحقيقفي  األلبانيعبلمة كقاؿ ال
 بمن تغتر كال، بها اإليماف يجب متواترة السبلـ عليو عيسى كنزكؿ الدجاؿ أحاديث

، طرقها تتبع من فيهم كليس، العلم بهذا جهاؿ فإنهم، آحاد أحاديث أنها فيها يدعي
، كغيره حجر ابن كالحافظ العلم ىذا أئمة بذلك شهد كما متواترة لوجدىا فعل كلو
 سيما ال، اختصاصهم من ليس فيما الكبلـ على البعض يتجرأ أف حقان  المؤسف كمن

 موازين" كتابو في بليق الدين عز المدعو أخيران  ىؤالء من كإف !كعقيدة دين كاألمر
 أف - العلم بهذا عنده معرفة ال ممن لغيره تقليدان  فيو زعم الذم" كالسنة القرآف
 كىذا األحبار ككعب منبة بن كىب ركاية من ىي إنما الدجاؿ بعد عيسى نزكؿ ركايات
 نحو خرجت قديمان  كنت كقد، مطلقان  منها شيء في لهما كجود فبل، محض اختبلؽ
 ا.ىػ !ذكر فيها لهما ليس حديثان  أربعين

كنزكؿ عيسى عليو السبلـ ذكره طائفة من العلماء في عقيدة أىل السنة كالجماعة، 
 كأنو ينزؿ لقتل الدَّجَّاؿ قبحو اهلل.

تلمس بعض العلماء الحكمة في  * الحكمة في نزكؿ عيسى عليو السبلـ دكف غيره:
الزماف دكف غيره من األنبياء، كلهم في ذلك عدة نزكؿ عيسى عليو السبلـ، في آخر 

 أقواؿ:
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الرد على اليهود في زعمهم أنهم قتلوا عيسى عليو السبلـ، فبين اهلل تعالى   -ُ
كذبهم، كأنو الذم يقتلهم كيقتل رئيهم الدَّجَّاؿ، كما سبق بياف ذلك في الكبلـ على 

 (.ّْٗ/ٔفتح )في ال كرجح الحافظ ابن حجر ىذا القوؿ على غيره، قتاؿ اليهود
إف عيسى عليو السبلـ كجد في اإلنجيل فضل أمة محمد كما في  قولو تعالى:  -ِ
الفتح: ] {كىمىثػىليهيٍم ًفي اإًلٍنًجيًل كىزىرٍعو أىٍخرىجى شىٍطأىهي فىآزىرىهي فىاٍستػىٍغلىظى فىاٍستػىوىل عىلىى سيوًقوً }

بقاه حتى ينزؿ آخر الزماف ، فدعا اهلل أف يجعلو منهم، فاستجاب اهلل دعاءه، كأ[ِٗ
: "بلغني (ّّْ/ٕكما في تفسير ابن كثير )قاؿ اإلماـ مالك  ، مجددنا ألمر اإلسبلـ

أف النصارل كانوا إذا رأكا الصحابة الذين فتحوا الشاـ يقولوف: كاهلل لهؤالء خير من 
 كقاؿ ابن كثير: "كصدقوا في ذلك؛ فإف ىذه األمة معظمة في. الحواريين فيما بلغنا"

 ا.ىػ الكتب المتقدمة كاألخبار المتداكلة"
 كقد ترجم اإلماـ الذىبي لعيسى عليو السبلـ في كتابو تجريد أسماء الصحابة

( فقاؿ: "عيسى ابن مريم  عليو السبلـ: صحابي، كنبي؛ فإنو رأل النبي ِّْ/ُ)
 ا.ىػ ليلة اإلسراء، كسلم عليو، فهو آخر الصحابة موتنا" صلى اهلل عليو كسلم

إف نزكؿ عيسى عليو السبلـ من السماء؛ لدنو أجلو، ليدفن في األرض، إذ ليس  -ّ
لمخلوؽ من التراب أف يموت في غيرىا، فيوافق نزكلو خركج الدَّجَّاؿ، فيقتلو عيسى 

 عليو السبلـ.
إنو ينزؿ مكذبنا للنصارل، فيظهر زيفهم في دعواىم األباطيل، كيهلك اهلل الملل   -ْ

 إلسبلـ؛ فإنو يكسر الصليب، كيقتل الخنزير، كيضع الجزية.كلها في زمنو إال ا
أنا أكلى )إف خصوصيتو بهذه األمور المذكورة لقوؿ النبي صلى اهلل عليو كسلم:  -ٓ

 ( أخرجو البخارم كمسلم.الناس بعيسى ابن مريم، ليس بيني كبينو نبي
يسى بشر بأف أخص الناس بو، كأقربهم إليو؛ فإف ع فرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
يأتي من بعده، كدعا الخلق إلى تصديقو كاإليماف بو؛   رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

. كفي [ٔالصف: ] {كىميبىشّْرنا ًبرىسيوؿو يىٍأًتي ًمٍن بػىٍعًدم اٍسميوي أىٍحمىدي }كما في قولو تعالى: 
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أبراىيم  نعم؛ أنا دعوة أبي)الحديث: قالوا: يا رسوؿ اهلل ! أخبرنا عن نفسك? قاؿ: 
 (.ُْٔٓ، ُْٓٓ"(. كىو مخرج في الصحيحة )كبشرل أخي عيسى

يحكم عيسى عليو السبلـ بالشريعة المحمدية، :* بماذا يحكم عيسى عليو السبلـ?
كيكوف من أتباع محمد صلى اهلل عليو كسلم؛ فإنو ال ينزؿ بشرع جديد؛ ألف دين 

نسخ، فيكوف عيسى عليو السبلـ اإلسبلـ خاتم األدياف، كباؽو إلى قياـ السَّاعة، ال ي
حاكمنا من حكاـ ىذه األمة، كمجددنا ألمر اإلسبلـ، إذ ال نبي بعد محمد صلى اهلل 

ركل اإلماـ مسلم عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل صلى اهلل ، عليو كسلم
فقلت )القائل  كيف أنتم إذا نزؿ فيكم ابن مريم فأمكم منكم?!)قاؿ:  عليو كسلم

يد بن مسلم( البن أبي ذئب: إف األكزاعي حدثنا عن الزىرم عن نافع عن أبي الول
ىريرة: "كإمامكم منكم". قاؿ ابن أبي ذئب: تدرم ما أمكم منكم? قلت: تخبرني? 

كعن جابر (، قاؿ: فأمكم بكتاب ربكم تبارؾ كتعالى كسنة نبيكم صلى اهلل عليو كسلم
ال )يقوؿ:  ؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمبن عبد اهلل رضي اهلل عنو؛ قاؿ: سمعت رسو 

تزاؿ طائفة من أمتي يقاتلوف على الحق، ظاىرين إلى يـو القيامة قاؿ: فينزؿ عيسى بن 
مريم صلى اهلل عليو كسلم، فيقوؿ أميرىم: تعاؿ صل بنا. فيقوؿ: ال إف بعضكم على 

 "( أخرجو مسلم.بعض أمراء؛ تكرمة اهلل ىذه األمة
(: "ذىب قـو إلى أنو بنزكؿ عيسى عليو ٖٕٔ-ٕٕٔالتذكرة )صفي  قاؿ القرطبي

السبلـ يرتفع التكليف؛ لئبل يكوف رسوالى إلى أىل ذلك الزماف؛ يأمرىم عن اهلل تعالى، 
اتىمى النًَّبيّْينى } كىذا )يعني: كونو رسوالن بعد محمد( أمر مردكد بقولو تعالى:  {كىخى

ـ: "ال نبي بعدم"، كقولو: "كأنا العاقب؛ ، كقولو عليو الصبلة كالسبل[َْاألحزاب: ]
كإذا كاف ذلك؛ فبل يجوز أف يتوىم أف عيسى ينزؿ نبينا  يريد آخر األنبياء كخاتهم.

بشريعة متجددة غير شريعة محمد نبينا صلى اهلل عليو كسلم، بل إذا نزؿ؛ فإنو يكوف 
كسلم، حيث  صلى اهلل عليو كسلم؛ كما أخبر صلى اهلل عليو يومئذو من أتباع محمد

قاؿ لعمر: "لو كاف موسى حينا؛ ما كسعو إال اتباعي"، فينزؿ كقد علم بأمر اهلل تعالى لو 
في السماء قبل أف ينزؿ ما يحتاج إليو من علم ىذه الشريعة للحكم بو بين الناس، 
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كالعمل بو في نفسو، فيجتمع المؤمنوف عند ذلك إليو، كيحكمونو على أنفسهم... 
نيا إنما يكوف بقتضى التكليف إلى كألف تعطيل الحك م غير جائز، كأيضنا؛ فإف بقاء الدُّ

 ا.ىػ أف ال يقاؿ في األرض: اهلل، اهلل"
كالذم يدؿُّ على بقاء التكليف بعد نزكؿ عيسى عليو السبلـ صبلتو مع المسلمين، 

ككذلك قتالو ، فأما صبلتو؛ فقد سبق في األحاديث ذكر ذلك، كحجو، كجهاده للكفار
عن حنظلة األسلمي؛ قاؿ:  كأما حجو؛ ففي صحيح مسلم، ار كأتباع الدَّجَّاؿللكف

كالذم )سمعت أبي ىريرة رضي اهلل عنو يحدث عن النبي صلى اهلل عليو كسلم؛ قاؿ: 
أم: يجمع  (حاجنا أك معتمرنا، أك ليثنينهما" بفج الركحاء منفسي بيده؛ ليهلن ابن مري

 بين الحج كالعمرة.
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مع أنها مشركعة في اإلسبلـ قبل نزكلو  –للجزية عن الكفار كأما كضع عيسى 
ا؛ فإف -عليو السبلـ  ؛ فليس ىذا ناسخنا لحكم الجزية جاء بو عيسى شرعنا جديدن

مشركعية أخذ الجزية مقيد بنزكؿ عيسى عليو السبلـ بأخبار نبينا محمد صلى اهلل 
، كاهلل لينزلن ا)بقولو لنا:  عليو كسلم، فهو المبين للنسخ بن مريم حكمنا عدالن

 "( أخرجو مسلم.فليسكرف الصليب، كليقتلن الخنزير، كليضعن الجزية
كزمن عيسى عليو السبلـ زمن  عليو السبلـ: * انتشار األمن كظهور البركات في عهده

أمن كسبلـ كرخاء، يرسل اهلل فيو المطر العزيز، كتخرج األرض ثمرتها كبركتها، كيفيض 
فقد جاء في حديث النواس بن سمعاف ، ء كالتباغض كالتحاسدالماؿ، كتذىب الشحنا

في ذكر الدَّجَّاؿ كنزكؿ عيسى كخركج يأجوج كمأجوج في زمن عند مسلم الطويل 
ثم )عيسى عليو السبلـ كدعائو عليهم كىبلكهم، كفيو قولو صلى اهلل عليو كسلم: 

يتركها كالزلفة، ثم  يرسل اهلل مطرنا ال يكن منو بيت مدر كال كبر، فيغسل األرض حتى
يقاؿ لؤلرض: أنبتي ثمرتك، كردم بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة، 

كيستظلوف بقحفها، كيبارؾ في الرسل، حتى إف اللقحة من اإلبل لتكفي الفئاـ من 
الناس، كاللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، كاللقحة من الغنم لتكفي الفخذ 

إلماـ أحمد عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو أف النبي صلى اهلل عليو كركل ا(، من الناس
كاألنبياء إخوة لعبلت؛ أمهاتهم شتى، كدينهم كاحد، كأنا أكلى الناس )قاؿ:  كسلم

بعيسى بن مريم؛ ألنو لم يكن بيني كبينو نبي، كإنو نازؿ... فيهلك اهلل في زمانو 
ترتع األسود مع اإلبل، كالنمار مع المسيح الدَّجَّاؿ، كتقع األمنة على األرض حتى 

كركل اإلماـ مسلم (، البقر، كالذئاب مع الغنم، كيلعب الصبياف بالحيات ال تضرىم
كاهلل )عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو أنو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: 

.. ا كعادالن عى فبل يس كليضعن الجزية، كلتتركن القبلص لينزلن عيسى بن مريم حكمن
( عليها، كلتذىبن الشحناء كالتباغض كالتحاسد، كليدعوف إلى الماؿ؛ فبل يقبلو أحد

 –أم: اإلبل  -: "كمعناه أف يزىد الناس فيها(ُِٗ/ِفي شرح مسلم ) قاؿ النوكم
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كال يرغب في اقتنائها؛ لكثرة األمواؿ، كقلة اآلماؿ، كعدـ الحاجة، كالعلم بقرب 
ونها أشرؼ اإلبل، التي ىي أنفس األمواؿ عند كإنما ذكرت القبلص؛ لك، القيامة

ًإذىا اٍلًعشىاري عيطّْلىتٍ }: عز كجلالعرب، كىو شبيو بمعنى قوؿ اهلل  ، [ْالتكوير: ] {كى
كذىب القاضي عياض إلى أف المعنى: أم:  كمعنى: "ال يسعى عليها": ال يعتنى بها".

 .النوكمكأنكر ىذا القوؿ ، ال تطلب زكاتها إذ ال يوجد من يقبلها
كأما مدة بقاء عيسى عليو السبلـ في األرض بعد  * مدة بقائو بعد نزكلو ثم كفاتو:

، نزكلو؛ فقد جاء في بعض الركايات أنو يمكث سبع سنين، كفي بعضها أربعين سنة
فيبعث اهلل عيسى بن )ففي ركاية اإلماـ مسلم عن عبد اهلل بن عمرك رضي اهلل عنهما: 

سبع سنين ليس بين اثنين عداكة، ثم يرسل اهلل ريحنا باردة مريم... ثم يمكث الناس 
من قبل الشاـ، فبل يبقى على كجو األرض أحد في قلبو مثقاؿ ذر ة من خير أك إيماف 

فيمكث في األرض أربعين سنة، ثم )كفي ركاية اإلماـ أحمد كأبي داكد: (، إال قبضتو
صحيحة، كىذا مشكل؛ إال أف ككبل ىاتين الركايتين ( يتوفى، كيصلي عليو المسلموف

و في كثً ة إقامتو بعد نزكلو، كيكوف ذلك مضافنا إلى مي تحمل ركاية السبع سنين على مدَّ 
األرض قبل رفعو إلى السماء، ككاف عمره إذ ذاؾ ثبلثنا كثبلثين سنة على 

 المشهور.كاهلل أعلم.
 :يأجوج كمأجوج: الفصل الرابع

مأجوج أرل من المناسب أف نتعرؼ على قبل الحديث عن خركج يأجوج ك  * أصلهم:
يأجوج كمأجوج اسماف أعجمياف،  أصلهم، كماذا يعني لفظ )يأجوج( ك)مأجوج(?

ت النار أجيجنا: إذا التهبت أك من كعلى ىذا يكوف اشتقاقهما من أجَّ ، كقيل: عربياف
األجاج: كىو الماء الشديد الملوحة المحرؽ من ملوحتو. كقيل عن األج: كىو سرعة 

عدك. كقيل: مأجوج من ماج؛ إذا اضطرب. كىما على كزف يفعوؿ في )يأجوج(، ال
ىذا إذا كاف االسماف عربيين، أما ، كمفعوؿ في )مأجوج(، أك على كزف فاعوؿ فيهما

كقرأ ، من العربية قُّ شتى ة ال تي إذا كانا أعجميين؛ فليس لهما اشتقاؽ؛ ألف األعجميَّ 
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فتكوف األلفاف زائدتين، كأصلهما )يجج(،  الجمهور "ياجوج" كماجوج"؛ بدكف ىمز،
في اشتقاقهما  رى كً ككل ما ذي ، ك)مجج(، كأما قراءة عاصم؛ فهي الهمزة الساكنة فيهما

كىتػىرىٍكنىا }مناسب لحالهم، كيؤيد االشتقاؽ من )ماج( بمعنى اضطرب قولو تعالى: 
 .خركجهم من السد، كذلك عند [ٗٗالكهف: ] {بػىٍعضىهيٍم يػىٍومىًئذو يىميوجي ًفي بػىٍعضو 

كقد قاؿ بعض ، كأصل يأجوج كمأجوج من البشر، من ذرية آدـ كحواء عليو السبلـ
و بالتراب، ية آدـ ال من حواء، كذلك أف آدـ احتلم، فاختلط منيُّ العلماء: إنهم من ذرّْ 

ن يجب كىذا مما ال دليل عليو، كلم يرد عمَّ ، فخلق اهلل من ذلك يأجوج كمأجوج
ة آدـ عليو السبلـ ما ركاه البخارم عن أبي يَّ م يدؿُّ على أنهم من ذرّْ كالذ، قبوؿ قولو

يقوؿ اهلل )قاؿ:  سعيد الخدرم رضي اهلل عنو عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
تعالى يا آدـ! فيقوؿ لبيلك كسعديك، كالخير في يديك فيقوؿ أخرج بعث النار قاؿ 

 ة كتسعين فعنده كما بعث النار? قاؿ من كل ألف تسع مئة كتسع
ذات حمل حملها، كترل الناس سكارل كما ىم بسكارل،  يشيب الصغير، كتضع كلُّ 

أبشركا؛ فإف منكم رجبلن كمن  نا ذلك الواحد? قاؿكلكن عذاب اهلل شديد قالوا: كأيُّ 
 (.يأجوج كمأجوج ألف

خركج يأجوج كمأجوج في آخر الزماف عبلمة من  لة خركج يأجوج كمأجوج:* أدَّ 
 ات السَّاعة الكبرل، كقد دؿ على ظهورىم الكتاب كالسنة:عبلم

 األدلَّة من القرآف الكريم: -أ
 *حىتَّى ًإذىا فيًتحىٍت يىٍأجيوجي كىمىٍأجيوجي كىىيٍم ًمٍن كيلّْ حىدىبو يىنًسليوفى }قاؿ اهلل تعاؿ -ُ

كىفىريكا يىا كىيٍػلىنىا قىٍد كينَّا ًفي غىٍفلىةو ًمٍن كىاقٍػتػىرىبى اٍلوىٍعدي اٍلحىقُّ فىًإذىا ًىيى شىاًخصىةه أىٍبصىاري الًَّذينى  
ا بىٍل كينَّا ظىاًلًمينى   .[ٕٗ، ٔٗاألنبياء: ] {ىىذى

( حىتَّى ًإذىا بػىلىغى ٖٗثيمَّ أىتٍػبىعى سىبىبنا )}كقاؿ تعالى في سياقو لقصة ذم القرنين:  -ِ
رنا ) ا ًستػٍ ا تىٍطليعي عىلىى قػىٍوـو لىٍم نىٍجعىٍل لىهيٍم ًمٍن ديكنًهى ( كىذىًلكى كىقىٍد َٗمىٍطًلعى الشٍَّمًس كىجىدىىى

رنا ) ٍيًو خيبػٍ ا لىدى ٍيًن كىجىدى ًمٍن ( حىتَّى ًإذىا بػىلىغى بػىٍينى ِٗ( ثيمَّ أىتٍػبىعى سىبىبنا )ُٗأىحىٍطنىا ًبمى السَّدَّ
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ا قػىٍومنا ال يىكىاديكفى يػىٍفقىهيوفى قػىٍوالن ) ( قىاليوا يىا ذىا اٍلقىٍرنػىٍيًن ًإفَّ يىٍأجيوجى كىمىٍأجيوجى ّٗديكنًًهمى
نػىهيٍم سىدِّا ) نػىنىا كىبػىيػٍ ٍل نىٍجعىلي لىكى خىٍرجنا عىلىى أىٍف تىٍجعىلى بػىيػٍ ( ْٗميٍفًسديكفى ًفي األىٍرًض فػىهى

نػىهيٍم رىٍدمنا )قىاؿى  نىكيٍم كىبػىيػٍ ره فىأىًعينيوًني بًقيوَّةو أىٍجعىٍل بػىيػٍ يػٍ ( آتيوًني زيبػىرى ٓٗمىا مىكَّنىًني ًفيًو رىبّْي خى
فػىٍيًن قىاؿى انفيخيوا حىتَّى ًإذىا جىعىلىوي نىارنا قىاؿى   اٍلحىًديًد حىتَّى ًإذىا سىاكىل بػىٍينى الصَّدى
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ا اٍستىطىاعيوا أىٍف يىٍظهىريكهي كىمىا اٍستىطىاعيوا لىوي نػىٍقبنا )ٔٗا )آتيوًني أيٍفرًٍغ عىلىٍيًو ًقٍطرن  ( ٕٗ( فىمى
عىلىوي دىكَّاءى كىكىافى كىٍعدي رىبّْي حىقِّا ) ا رىٍحمىةه ًمٍن رىبّْي فىًإذىا جىاءى كىٍعدي رىبّْي جى ( كىتػىرىٍكنىا ٖٗقىاؿى ىىذى

ٍمعنا )بػىٍعضىهيٍم يػىٍومىًئذو يىميوجي ًفي بػىٍعضو كىنيًفخى فً  ٍعنىاىيٍم جى الكهف: ]  {(ٗٗي الصُّوًر فىجىمى
الملك الصالح  فهذه اآليات تدؿُّ على أف اهلل تعالى سخر ذا القرنين .[ٗٗ -ِٗ

لبناء السد العظيم؛ ليحجز بين يأجوج كمأجوج القـو المفسدين في األرض كبين 
، كاقتربت السَّاعة؛ اندؾ ىذا الس د، كخرج يأجوج الناس، فإذا جاء الوقت المعلـو

كمأجوج بسرعة عظيمة، كجمع كبير، ال يقف أمامو أحد من البشر، فماجوا في الناس، 
نيا، ، كعاثوا في األرض فسادنا كىذا عبلمة عبلمة قرب النفخ في الصور، كخراب الدُّ

 .كقياـ السَّاعة؛ كما سيأتي بياف ذلك في األحاديث الثابتة
األحاديث الدالَّة على ظهور يأجوج كمأجوج كثيرة،  األدلَّة من السنة المطهرة: -ب

 تبلغ حد التواتر المعنوم، سبق ذكر بعض منها، كسأذكر ىنا طرفنا من ىذه األحاديث:
فمنها ما ثبت في الصحيحين عن أـ حبيبة بنت أبي سفياف عن زينب بنت جحش أف 

 لو إال اهلل، كيله ال إ)مدخل عليها يومنا فزعنا يقوؿ:  رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل
ح اليـو من ردـ يأجوج  كمأجوج مثل ىذه )كحلق تً قد اقترب، في  للعرب من شرّْ 

بأصبعيو اإلبهاـ كالتي تليها(". قالت زينب بنت جحش: فقلت: يا رسوؿ اهلل! أفنهلك 
كمنها ما جاء في حديث النواس بن (، ثي بى الخى  رى ثػي كفينا الصالحوف? قاؿ: "نعم؛ إذا كى 

عبادنا لي ال  اهلل عنو، كفيو: "إذا أكحى اهلل إلى عيسى أني قد أخرجتي سمعاف رضي 
ز عبادم إلى الطور، كيبعث اهلل يأجوج كمأجوج، كىم من كل داف ألحد بقتالهم، فحرّْ يى 

آخرىم  ة، فيشربوف ما فيها، كيمرُّ حدب ينسلوف، فيمر أكلئك على بحيرة طبريَّ 
نبي اهلل عيسى كأصحابو حتى يكوف رأس  ري صى حفيقولوف: لقد كاف  بهذه مرة ماء، كيي 

، فيرغب إلى اهلل عيسى كأصحابو،  الثور ألحدىم خيرنا من مئة دينار ألحدكم اليـو
 طي هبى كموت نفسو كاحدةو، ثم يي  في رقابهم، فيصبحوف فرسى فغى فيرسل اهلل عليهم النػَّ 

 مؤله بنبي اهلل عيسى كأصحابو إلى األرض، فبل يجدكف في األرض موضع شبر إال
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اهلل عيسى كأصحابو إلى اهلل، فيرسل اهلل طيرنا كأعناؽ  هم، فيرغب نبيُّ ني تػى هم كنػى زىمي 
بعد قولو:  –ركاه مسلم، كزاد في ركاية ( البخت، فتحملهم، فتطرحهم حيث شاء اهلل

: "ثم يسيركف حتى ينتهوا إلى جبل الخمر، كىو جبل بيت -لقد كاف بهذه مرة ماء")
قد قتلنا من في األرض، ىلم فلنقتل من في السماء، فيرموف المقدس، فيقولوف: ل

أبي ىريرة  منها حديثك (، إلى السماء فيرد اهلل عليهم نشابهم مخضوبة دمنا بنشابو
كيخرجوف )رضي اهلل عنو عن النبي صلى اهلل عليو كسلم: )فذكر الحديث، كفيو(: 

مهم في السماء، فترجع على الناس، فيستقوف المياه، كيفر الناس منهم، فيرموف سها
مخضبة بالدماء، فيقولوف: قهرنا أىل األرض، كغلبنا من في السماء قوة كعلونا قاؿ: 

فنا في أقفائهم" قاؿ: "فيهلكهم، كالذم نفس محمد غى عليهم نػى  عز كجل"فيبعث اهلل 
 .(من لحومهم األرض لتسمن، كتبطر، كتشكر شكرنا، كتسكر سكرنا بيده؛ إف دكابَّ 

 كيجب( : " َّص) االعتقاد لمعة في - اهلل رحمو - المقدسي قدامة ابن قاؿ
 أك شاىدناه فيما النقل بو كصح كسلم عليو اهلل صلى النبي بو أخبر ما بكل اإليماف

 نطلع كلم جهلناه، كما عقلناه ما ذلك في كسواء كصدؽ، حق أنو نعلم عنا، غاب
 أشراط ذلك كمن: قاؿ أف إلى. . . كالمعراج اإلسراء حديث مثل معناه حقيقة على

 يأجوج كخركج فيقتلو السبلـ عليو مريم ابن عيسى كنزكؿ الدجاؿ، خركج مثل الساعة
 . . . ".كمأجوج

 الواردة األحاديث( : " ُُٔ ،ُُٓ/  ٔ) المعلم إكماؿ في عياض القاضي كقاؿ
 يأجوج خركج ألف بها؛ اإليماف يجب حقيقتها على األخبار ىذه: كمأجوج يأجوج في

 من قتالهم على ألحد قدرة ال أنو خبرىم في كرد كقد الساعة، عبلمات من كمأجوج
 الذين المؤمنين من معو كمن السبلـ عليو عيسى اهلل نبي يحصركف كأنهم كثرتهم،

 دكد كىو - بالنغف أجمعين كجل عز اهلل فيهلكهم عليهم فيدعو الدجاؿ، من نجوا
 فيرسل ربهم كأصحابو عيسى فيدعو بنتنهم، كالمؤمنين األرض فيؤذكف - رقابهم في
 ". اهلل شاء حيث فتحملهم طيرا اهلل
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 من خركجهم إف( : " ُُٔ/  ِ) األنوار لوامع في - اهلل رحمو - السفاريني كقاؿ
 يحلو كلم البشر، سيد عن كثبوتو الذكر في لوركده ثابت حق الناس على السد كراء
 ". اعتقاده فوجب عقل

 جيرانهم كبين بينهم ليحجز كمأجوج يأجوج سد القرنين ذك بنى يأجوج كمأجوج: * سدُّ 
 بػىلىغى  ًإذىا حىتَّى: }تعالى لقولو المشرؽ جهة ففي: مكانو أما، منهم بو استغاثوا الذين
 في - اهلل رحمو - كثير ابن الحافظ ذكر كقد [َٗ: الكهف{ ]الشٍَّمسً  مىٍطًلعى 

 كقد: فقاؿ إليو الوصوؿ الملوؾ بعض كمحاكلة السد عن قصة( ٗٗ/  ّ) تفسيره
 السد إلى لينظركا سرية جيشا معو كجهز أمرائو بعض دكلتو في الواثق الخليفة بعث

 حتى ملك إلى ملك كمن ببلد إلى ببلد من فوصلوا رجعوا، إذا لو كينعتوه كيعاينوه
 عظيما بابا فيو رأكا أنهم كذكركا النحاس، كمن الحديد من بناءه كرأكا إليو كصلوا
 من حراسا عنده كأف ىناؾ، برج في كالعمل اللبن بقية كرأكا عظيمة، أقفاؿ كعليو

 ثم الجباؿ، من حولو ما كال يستطاع ال شاىق، منيف عاؿ كأنو لو المتاخمة الملوؾ
 .كعجائب أىواال كشاىدكا سنتين من أكثر غيبتهم ككانت ببلدىم إلى رجعوا

 عليها يتكلم كلم القصة، لهذه سندا - اهلل رحمو - كثير ابن الحافظ يذكر كلم
: تعالى لقولو جبلين بين بني السد ىذا أف السابقة اآليات عليو تدؿ كالذم .بشيء

ٍينً  بػىٍينى  بػىلىغى  ًإذىا حىتَّى}  ثم متقاببلف، جببلف ىما: كالسداف[ ّٗ: الكهف{ ]السَّدَّ
فػىٍينً  بػىٍينى  سىاكىل ًإذىا حىتَّى: }قاؿ  الجبلين رؤكس بو حاذل أم[ ٔٗ: الكهف{ ]الصَّدى

 .محكما سٌدا فكاف مذابا نحاسا عليو أفرغ ثم الحديد بزبر كذلك
 رأيت: كسلم عليو اهلل صلى للنبي رجل قاؿ»: - اهلل رحمو - البخارم اإلماـ قاؿ

 . «رأيتو قد: " قاؿ. المحبر البرد من السد
 معرفتو بعدـ يحصل كال كثيرا؛ يهم ال السد مكاف تحديد في البحث العمـو كعلى
 في جاء كما بو، تعالى اهلل أخبرنا ما أف بياف المقصود ألف االعتقاد؛ في خلل

 المحدد الوقت يأتي أف إلى موجود كمأجوج يأجوج سد أف من الصحيحة األحاديث
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 عز قولو في بهما الساعة دنو عند كذلك كمأجوج، يأجوج كخركج السد ىذا لدؾ
ا قىاؿى : }كجل  - حىقِّا رىبّْي كىٍعدي  كىكىافى  دىكَّاءى  جىعىلىوي  رىبّْي كىٍعدي  جىاءى  فىًإذىا رىبّْي ًمنٍ  رىٍحمىةه  ىىذى

ٍعنىاىيمٍ  الصُّورً  ًفي كىنيًفخى  بػىٍعضو  ًفي يىميوجي  يػىٍومىًئذو  بػىٍعضىهيمٍ  كىتػىرىٍكنىا ٍمعنا فىجىمى : الكهف{ ]جى
 .بو التصديق يجب حقيقة: ذلك كل[ ٗٗ - ٖٗ

 النبي عن عنو اهلل رضي ىريرة أبي حديث يندؾ، كلم موجود السد أف على يدؿ كالذم
 قاؿ يخرقونو كادكا إذا حتى يـو كل يحفركنو»: قاؿ السد في كسلم عليو اهلل صلى
 حتى كاف ما كأشد كجل عز اهلل فيعيده: قاؿ غدا، فستخرقونو ارجعوا: عليهم الذم

 ارجعوا: عليهم الذم قاؿ الناس على يبعثهم أف تعالى اهلل كأراد مدتهم بلغوا إذا
 تركوه حين كهيئتو كىو فيرجعوف: قاؿ كاستثنى، تعالى اهلل شاء إف غدا فستخرقونو

 . «منهم الناس كيفر المياه فيستقوف الناس، على كيخرجوف فيخرقونو
 - العربي ابن قاؿ( : َُٗ/ُّ) الفتح في - اهلل رحمو - حجر ابن الحافظ قاؿ

 الحفر يوالوا أف منحهم اهلل أف: األكلى: آيات ثبلث الحديث ىذا في: " اهلل رحمو
 يلهمهم فلم آلة أك بسلم السد على الرقي يحاكلوا أف منعهم: كالثانية كنهارا، ليبل

 الوقت يجيء حتى اهلل شاء إف: يقولوا أف عن صدىم أنو: الثالثة إياه، علمهم كال ذلك
 يقع؛ لم الزماف آخر في الكبرل الساعة أشراط من ىو الذم فخركجهم ". المحدد

 بعد خركجهم أف على تدؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن الثابتة األحاديث ألف
 كيسلم فيهلكوف يهلكهم بأف كجل عز اهلل يدعو الذم كىو السبلـ، عليو عيسى نزكؿ

 .شرىم من الناس
 كيأجوج السد عن كالسنة الكتاب في جاء بما اإليماف مسلم كل على فيجب

 القرنين ذك بناه الذم السد ككجود كمأجوج يأجوج كجود أنكر بمن عبرة كال كمأجوج،
 استطاعوا ىؤالء كأف الصناعة، في المتقدمة الكفر دكؿ ظهور بحجة الناس كبين بينهم

 يعثركا لم كلكنهم عليو، أتوا إال شيئا منها يتركوا كلم األرض في ما كل يكتشفوا أف
 ألنو فاسد؛ قوؿ ىذا أف شك كال القرنين، ذم سد يركا كلم كمأجوج، يأجوج على
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 عليو اهلل صلى رسولنا بو أخبر كلما كجل، عز اهلل كتاب في جاء لما صريح تكذيب
 كسنة كجل عز اهلل كتاب في جاء بشيء كذب كمن الهول، عن ينطق ال الذم كسلم
 ًإالَّ  بًآيىاتًنىا يىٍجحىدي  كىمىا: }تعالى قاؿ كما كفر، فقد كسلم عليو اهلل صلى رسولو

اًفريكفى   [ .ْٕ: العنكبوت{ ]اٍلكى
 فهي كالسد، كمأجوج يأجوج فيها يجدكا كلم كلها اكتشفت األرض أف دعواىم كأما

 كاإلحاطة األرض بقاع جميع معرفة ألف كقصورىم؛ البشر عجز على تدؿ باطلة دعول
 شيء بكل أحاط الذم كجل عز اهلل إال عليها يقدر ال المخلوقات من فيهما بما

 عن صرفهم كجل عز اهلل يكوف قد ألنو كجودىم؛ عدـ رؤيتهم عدـ من يلـز كال علما،
 الوصوؿ من تمنع أشياء الناس كبين بينهم جعل أك السد، كرؤية كمأجوج يأجوج رؤية

 من قليلة فراسخ في التيو عليهم اهلل ضرب حين إسرائيل لبني حصل كما إليهم
 كل على كتعالى سبحانو كاهلل التيو، أمد انتهى حتى الناس عليهم يطلع فلم األرض،

 قيلٍ  اٍلحىقُّ  كىىيوى  قػىٍوميكى  بًوً  كىكىذَّبى : }تعالى قاؿ ككقتا، أجبل شيء لكل جعل قدير، شيء
 كما[ . ٕٔ - ٔٔ: األنعاـ{ ]تػىٍعلىميوفى  كىسىٍوؼى  ميٍستػىقىرّّ  نػىبىإو  ًلكيلّْ  - ًبوىًكيلو  عىلىٍيكيمٍ  لىٍستي 
 شيء لكل جعل كجل عز اهلل ألف إال المتأخركف اكتشفو ما اكتشاؼ عن األكائل عجز
 .أجبل

 .سوفات الثبلثةالخي : الفصل الخامس
يقاؿ: خسف المكاف يخسف خسوفنا إذا ذىب في األرض، كغاب  * معنى الخسف:

ارًًه }فيها، كمنو قولو تعالى:  كالخسوفات  .[ُٖالقصص: ] {األىٍرضى فىخىسىٍفنىا ًبًو كىًبدى
 الثبلثة التي ىي من أشراط السَّاعة جاء ذكرىا في األحاديث ضمن العبلمات الكبرل.

إف )قاؿ:  عن حذيفة بن أسيد رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
 السَّاعة لن تقـو حتى تركا عشر آيات...)فذكر منها(: كثبلثة خسوؼ: خسفي 

 (.بجزيرة العرب بالمغرب، كخسفه  ، كخسفي بالمشرؽ
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؛ كغيرىا من كىذه الخسوفات الثبلثة لم تقع بعدي : * ىل كقعت ىذه الخسوفات?
منها، كإف كاف بعض العلماء يرل أنها قد كقعت   األشراط الكبرل التي لم يظهر شيءه 

(، كلكن الصحيح أنو لم ْٗاإلشاعة )في  كما ذىب إلى ذلك الشريف البرزنجي
شيء منها إلى اآلف، كإنما كقع بعض الخسوفات في أماكن متفرقة، كفي أزماف  يحدث

أما ىذه الخسوفات الثبلثة؛ فتكوف ، متباعدة، كذلك من أشراط السَّاعة الصغرل
  عظيمة كعامة ألماكن كثيرة من األرض في مشارقها كمغاربها كفي جزيرة العرب.

 : الدُّخاف: الفصل السادس
آخر الزماف من عبلمات السَّاعة الكبرل التي دؿ عليها الكتاب ظهور الدُّخاف في 

 كالسنة.
 * أدلة ظهوره:

 األدلَّة من القرآف الكريم: -أ
ا َُفىاٍرتىًقٍب يػىٍوـى تىٍأًتي السَّمىاءي ًبديخىافو ميًبينو )} قاؿ اهلل تعالى: ( يػىٍغشىى النَّاسى ىىذى
كالمعنى: انتظر يا محمد بهؤالء الكفار  .[ُُ، َُالدخاف: ] {(ُُعىذىابه أىلًيمه )

قاؿ لهم: ىذا هم، كعند ذلك يه يغشى الناس كيعمُّ  يـو تأتي السماء بدخاف مبين كاضحو 
 ؛ تقريعنا لهم كتوبيخنا، أك يقوؿ بعضهم لبعض ذلك.أليمه  عذابه 

 كفي المراد بهذا الدُّخاف? كىل كقع? أك ىو من اآليات المرتقبة? قوالف للعلماء:
أف ىذا الدُّخاف ىو ما أصاب قريشنا من الشدة كالجوع عندما دعا عليهم النبي  األكؿ:

، حين لم يستجيبوا لو، فأصبحوا يركف في السماء كهيئة الدُّخاف صلى اهلل عليو كسلم
 كإلى ىذا القوؿ ذىب عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنو، كتبعة جماعة 

، كالبطشة، كالقمر،  خمس قد مضين:)قاؿ رضي اهلل عنو: ، من السلف اللزاـ، كالرـك
فػىقىٍد   )اللزاـ(: ىو ما جاء في قولو تعالى:( أخرجو البخارم كمسلم، كقولوكالدُّخاف

بٍػتيٍم فىسىٍوؼى يىكيوفي ًلزىامنا [؛ أم: يكوف عذابنا الزمنا يهلكهم نتيجة ٕٕ]الفرقاف:   كىذَّ
 سر.تكذيبهم، كىو ما كقع لكفار قريش في بدر من القتل كاأل
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يـو القيامة فيأخذ  ث رجل من كندة عن الدُّخاف، كقاؿ: إنو يجيء دخافي كلما حدَّ 
من علم )بأسماع المنافقين كأبصارىم؛ غضب ابن مسعود رضي اهلل عنو، كقاؿ: 

فليقل، كمن لم يعلم؛ فليقل: اهلل أعلم؛ فإف من العلم أف يقوؿ لما ال يعلم: ال أعلم؛ 
لًّْفينى قيٍل }فإف اهلل قاؿ لنبيو:  ، [ٖٔص: ]  {مىا أىٍسأىليكيٍم عىلىٍيًو ًمٍن أىٍجرو كىمىا أىنىا ًمٍن اٍلميتىكى

اللهم )فقاؿ:  كإف قريشنا أبطؤكا عن اإلسبلـ، فدعا عليهم النبي صلى اهلل عليو كسلم
أعني عليهم بسبع كسبع يوسف"، فأخذتهم سنة حتى ىلكوا فيها، كأكلوا الميتة 

( أخرجو البخارم كمسلم، بين السماء كاألرض كهيئة الدُّخافكالعظاـ، كيرل الرجل ما 
ثناؤه توعد بالدُّخاف  حو ابن جرير الطبرم، ثم قاؿ: "ألف اهلل جلَّ كىذا القوؿ رجَّ 

اءي }مشركي قريش، كأف قولو لنبيو محمد صلى اهلل عليو كسلم:  فىاٍرتىًقٍب يػىٍوـى تىٍأًتي السَّمى
في سياؽ خطاب اهلل كفار قريش كتقريعو إياىم  [َُالدخاف: ] {ًبديخىافو ميًبينو 

 .بشركهم
الثاني: أف ىذا الدُّخاف من اآليات المنتظرة، التي لم تجئ بعد، كسيقع قرب قياـ 

كإلى ىذا القوؿ ذىب ابن عباس كبعض الصحابة كالتابعين؛ فقد ركل ابن ، السَّاعة
: "غدكت على ابن عباس جرير الطبرم كابن أبي حاتم عن عبد اهلل بن أبي مليكة؛ قاؿ

، فقاؿ:  : لم? قاؿ: ما نمت الليلة حتى أصبحت. قلتي )رضي اهلل عنهما ذات يـو
قالوا: طلع الكوكب ذك الذنب، فخشيت أف يكوف الدُّخاف قد طرؽ، فما نمت حتى 

صحيح إلى ابن عباس  : "كىذا إسنادي (ِّٓ/ٕفي تفسيره ) قاؿ ابن كثير( أصبحت
آف، كىكذا قوؿ من كافقو من الصحابة كالتابعين أجمعين، حبر األمة، كترجماف القر 

مع األحاديث المرفوعة من الصحاح كالحساف كغيرىا... مما فيو مقنع كداللة ظاىرة 
فىاٍرتىًقٍب }على أف الدُّخاف من اآليات المنتظرة، مع أنو ظاىر القرآف؛ قاؿ اهلل تعالى: 

؛ أم: بين كاضح يراه كل أحد، على أف ما فسر بو {يػىٍوـى تىٍأًتي السَّمىاءي ًبديخىافو ميًبينو 
، ابن مسعود رضي اهلل عنو إنما ىو خياؿ رأكه في أعينهم من شدة الجوع كالجهد
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أىل  هم، كلو كاف أمرنا خيالينا يخصُّ اىم كيعمُّ ؛ أم: يتغشَّ {يػىٍغشىى النَّاسى }كىكذا قولو: 
 { ا.ىػيػىٍغشىى النَّاسى }مكة المشركين؛ لما قيل فيو: 

كأيضنا؛ فإف األحاديث الصحيحة ذكرت أف الدُّخاف من أشراط السَّاعة الكبرل كما 
كأما ما فسر بو ابن مسعود رضي اهلل عنو ؛ فإف ذلك من كبلمو، كالمرفوع ، سيأتي

رىبػَّنىا اٍكًشٍف عىنَّا }كال يمتنع إذا ظهرت ىذه العبلمة أف يقولوا: ، مقدـ على كل موقوؼ
، فيكشف عنهم، ثم يعودكف، كىذا قرب [ُِالدخاف: ] {ٍؤًمنيوفى اٍلعىذىابى ًإنَّا مي 

بأنهما دخانات ظهرت  على أف بعض العلماء ذىب إلى الجمع بين ىذه اآلثار، القيامة
إحداىما كبقيت األخرل، كىي التي ستقع في آخر الزماف، فأما التي ظهرت؛ فهي ما  

الدُّخاف الحقيقي، الذم يكوف عند  كهيئة الدُّخاف، كىذا الدُّخاف غير  كانت تراه قريشه 
 ظهور اآليات التي ىي من أشراط السَّاعة.

: كاف ابن مسعود يقوؿ: ىما (: "قاؿ مجاىده ٓٓٔالتذكرة )صفي  قاؿ القرطبي
دخانات قد مضى أحدىما، كالذم بقي يمؤل ما بين السماء كاألرض، كال يجد المؤمن 

في تفسيره  كقاؿ ابن جرم، (منو إال كالزكمة، كأما الكافر؛ فثقب مسامعو
دىم بالكفار الذين توعَّ  (: "كبعد؛ فإنو غير منكر أف يكوف أحلَّ ُُٓ -ُُْ/ِٓ)

فيما يستأنف بعد بآخرين دخاننا على ما جاءت  بلن حً دىم، كيكوف مي بهذا الوعيد ما توعَّ 
عندنا كذلك؛ ألف األخبار عن رسوؿ  بو األخبار عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

قد تظاىرت بأف ذلك كائن، فإنو قد كاف ما ركل عنو عبد  اهلل صلى اهلل عليو كسلم
 اهلل بن مسعود، فكبل الخبرين اللذين ركيا عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

 .صحيح"
مضى ذكر بعض األحاديث الدالَّة على ظهور الدُّخاف  األدلَّة من السنة المطهرة. -ب

 .في آخر الزماف
 : هابً من مغرً  مسً الشَّ  لوعي طي : ابعالفصل الس

 طلوع الشمس من مغربها من عبلمات السَّاعة الكبرل، كىو ثابت بالكتاب كالسنة.
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 * األدلَّة على كقوع ذلك:
 األدلَّة من القرآف الكريم: -أ

ا لىٍم تىكي }يػى  قاؿ اهلل تعالى انػيهى ٍن آمىنىٍت ًمٍن ٍوـى يىٍأًتي بػىٍعضي آيىاًت رىبّْكى ال يىنفىعي نػىٍفسنا ًإيمى
رنا يػٍ انًهىا خى فقد دلَّت األحاديث الصحيحة  .[ُٖٓاألنعاـ: ] {قػىٍبلي أىٍك كىسىبىٍت ًفي ًإيمى

أف المراد ببعض اآليات المذكورة في اآلية ىو طلوع الشمس من مغربها، كىو قوؿ 
 .أكثر المفسرين

: -اآليةبعد ذكره ألقواؿ المفسرين في ىذه  –( َُّ/ٖ)في تفسيره  قاؿ الطبرم
"كأكلى األقواؿ بالصواب في ذلك ما تظاىرت بو األخبار عن رسوؿ اهلل صلى اهلل 

 .أنو قاؿ: "ذلك حين تطلع الشمس من مغربها عليو كسلم
: "فإذا ثبت رفع ىذا التفسير النبوم من كجو (ُِٖ/ِفي تفسيره ) كقاؿ الشوكاني

 .صحيح ال قادح فيو؛ فهو كاجب التقديم، محتم األخذ بو
ة على طلوع الشمس من مغربها كثيرة، ابَّ األحاديث الدَّ  األدلَّة من السنة المطهرة: -ب

ركل الشيخاف عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل صلى ما كإليك جملة منها: 
ال تقـو السَّاعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت، )قاؿ:  اهلل عليو كسلم

ف، فذاؾ حين ال ينفع نفسنا إيمانها لم تكن آمنت من قبل فرآىا الناس؛ آمنوا أجمعو 
كركل البخارم عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل (، أك كسبت في إيمانها خيرنا

ال تقـو السَّاعة حتى تقتتل فئتاف...)فذكر الحديث، )قاؿ:  صلى اهلل عليو كسلم
أجمعوف، فذلك حين ال  كفيو(: كحتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت؛ آمنوا

كركل مسلم  (،ينفع نفسنا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أك كسبت في إيمانها خيرنا
بادركا باألعماؿ  ) عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ

في عند مسلم تقدـ حديث حذيفة بن أسيد قد ك (، ستنا: طلوع الشمس من مغربها
كركل مسلم عن (، طلوع الشمس من مغربها)لسَّاعة الكبرل، فذكر منها: ذكر أشراط ا

 عبد اهلل بن عمرك رضي اهلل عنها؛ قاؿ: 
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رسوؿ اهلل  حديثنا لم أنسو بعد، سمعتي  من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم حفظتي 
 (،الشمس من مغربها إف أكؿ اآليات خركجنا طلوعي )صلى اهلل عليو كسلميقوؿ: 

أتدركف أين )قاؿ يومنا:  رضي اهلل عنو أف النبي صلى اهلل عليو كسلم كعن أبي ذر
تذىب ىذه الشمس?". قالوا: اهلل كرسولو أعلم. قاؿ: "إف ىذه تجرم حتى تنتهي إلى 

ساجدةن؛ فبل تزاؿ كذلك، حتى يقاؿ لها: ارتفعي، ارجعي  ىا تحت العرش، فتخرُّ مستقرّْ 
ها، ثم تجرم حتى تنتهي إلى مستقرىا من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلع

ساجدة، كال تزاؿ كذلك حتى يقاؿ لها: ارتفعي ارجعي من حيث  تحت العرش، فتخرُّ 
جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجرم ال يستنكر الناس منها شيئنا، حتى 
تنتهي إلى مستقرىا ذاؾ تحت العرش، فيقاؿ لها: ارتفعي، أصبحي طالعة من مغربك، 

تصبح طالعة من مغربها". فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: "أتدركف متى ذاكم? ف
( ها لم تكن آمنت من قبل أك كسبت في إيمانها خيرناني ذاؾ حين ال ينفع نفسنا إيما

 هذاأخرجو مسلم، كحديث أبي ذر ىذا قد أنكره بعضهم ببل حجة كال برىاف، ف
 لو يسجد الذم كتعالى سبحانو اهلل إال يعلمها كال كيفيتو ندرم ال للشمس السجود

 ًفي مىنٍ  لىوي  يىٍسجيدي  اللَّوى  أىفَّ  تػىرى  أىلىمٍ : }تعالى قاؿ كما كاألرض السماكات في من كل
ًثيره  كىالدَّكىابُّ  كىالشَّجىري  كىاٍلًجبىاؿي  كىالنُّجيوـي  كىاٍلقىمىري  كىالشٍَّمسي  اأٍلىٍرضً  ًفي كىمىنٍ  السَّمىاكىاتً   كىكى

ًثيره  النَّاسً  نى مً  ا اللَّوي  ييًهنً  كىمىنٍ  اٍلعىذىابي  عىلىٍيوً  حىقَّ  كىكى  مىا يػىٍفعىلي  اللَّوى  ًإفَّ  ميٍكرًـو  ًمنٍ  لىوي  فىمى
 [ .ُٖ: الحج{ ]يىشىاءي 
ليوي  يػىتػىفىيَّأي  شىٍيءو  ًمنٍ  اللَّوي  خىلىقى  مىا ًإلىى يػىرىٍكا أىكىلىمٍ : }تعالى كقاؿ اًئلً  اٍليىًمينً  عىنً  ًظبلى  كىالشَّمى

ا  دىابَّةو  ًمنٍ  اأٍلىٍرضً  ًفي كىمىا السَّمىاكىاتً  ًفي مىا يىٍسجيدي  كىلًلَّوً  - دىاًخريكفى  كىىيمٍ  ًللَّوً  سيجَّدن
ًئكىةي  { يػيٍؤمىريكفى  مىا كىيػىٍفعىليوفى  فػىٍوًقًهمٍ  ًمنٍ  رىبػَّهيمٍ  يىخىافيوفى  - يىٍستىٍكًبريكفى  الى  كىىيمٍ  كىاٍلمىبلى

  [ .َٓ - ْٖ: النحل]
 خضع الذم ككبريائو عظمتو عن تعالى يخبر( : " ِٕٓ/ِ) تفسيره في كثير ابن قاؿ

 اإلنس من كمكلفوىا كحيواناتها جماداتها بأسرىا األشياء لو كدانت شيء كل لو
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: أم الشماؿ، كذات اليمين ذات يتفيأ ظل لو ما كل أف فأخبر كالمبلئكة، كالجن
 ". تعالى هلل بظلو ساجد فإنو كعشيا، بكرة
 العرش تحت الشمس سجود حديث عن - تعالى اهلل رحمهم - العلماء تكلم كقد

 .حقيقي سجود العرش تحت سجودىا أف كبينوا ذلك، أكؿ من على كردكا
/  ُٓ) للبغوم السنة شرح في في كما - اهلل رحمو - الخطابي سليماف أبو قاؿ
 ال: " قاؿ «العرش تحت مستقرىا»: كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قوؿ في( ٓٗ
 أخبرنا كإنما نشاىده كال ندركو ال حيث من العرش تحت استقرار لها يكوف أف ننكر
 سجودىا عن قاؿ ثم. . . بو يحيط ال علمنا ألف نكيفو؛ كال بو نكذب فبل غيب عن

 يكوف أف ينكر فبل العرش تحت الشمس سجود عن إخبار ىذا كفي: العرش تحت
: كجل عز قولو كأما لو، سخرت لما كالتصرؼ مسيرىا في العرش محاذاتها عند ذلك

ا الشٍَّمسً  مىٍغًربى  بػىلىغى  ًإذىا حىتَّى} ًمئىةو  عىٍينو  ًفي تػىٍغريبي  كىجىدىىى  فهو ،[ ٖٔ: الكهف{ ]حى
 بعد ىو كإنما للسجود، العرش تحت كمصيرىا الغركب حالة إياىا البصر مدرؾ نهاية

 ". الغركب
: " السابق للحديث شرحو عقب( ََٕ/  ّ) المعلم إكماؿ في عياض القاضي كقاؿ
 تأكلو لمن خبلفا السنة أىل من كالمتكلمين كالحديث الفقو أىل عند ظاىره على كىو
 ". المنتظرة العظاـ الساعة أشراط أحد كىو كالباطنية، المبتدعة من

 الشمس سجود كأما( : " ُٕٗ/ِ) المنهاج في - اهلل رحمو - النوكم اإلماـ كقاؿ
 ". تعالى اهلل يخلقو كإدراؾ بتمييز فهو

 تعالى لعظمتو يسجد( : ُٕٓ/ّ) تفسيره في - اهلل رحمو - كثير ابن اإلماـ كقاؿ
 .بو يختص مما شيء كل كسجود ككرىا، طوعا شيء كل

 كظاىر( : َّْ/ٖ) الفتح في - اهلل رحمو - العسقبلني حجر ابن الحافظ كقاؿ
 االستقرار كمقابل سجودىا عند كليلة يـو كل في كقوعو باالستقرار المراد أف الحديث
 .أعلم كاهلل - بالجرم عنو المعبر الدائم المسير
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إذا طلعت الشمس من  * عدـ قبوؿ اإليماف كالتوبة بعد طلوع الشمس من مغربها:
ن لم يكن قبل ذلك مؤمناى؛ كما ال تقبل توبة العاصي، مغربها؛ فإنو ال يقبل اإليماف ممَّ 

كذلك ألف طلوع الشمس من مغربها آية عظيمة، يراىا كل من كاف في ذلك الزماف، 
فتنكشف لهم الحقائق، كيشاىدكف من األىواؿ ما يلوم أعناقهم إلى اإلقرار 

ما قاؿ كالتصديق باهلل كآياتو، كحكمهم في ذلك حكم من عاين بأس اهلل تعالى؛ ك
هي كىكىفىٍرنىا ًبمىا كينَّا ًبًو }: سبحانو كتعالى  فػىلىمَّا رىأىٍكا بىٍأسىنىا قىاليوا آمىنَّا بًاللًَّو كىٍحدى

انػيهيٍم لىمَّا رىأىٍكا بىٍأسىنىا سينَّةى اللًَّو الًَّتي قىٍد خىلىٍت ًفي ْٖميٍشرًًكينى ) فىعيهيٍم ًإيمى ( فػىلىٍم يىكي يػىنػٍ
اًفريكفى )ًعبىاًدًه كىخىًسرى ىي   .[ٖٓ، ْٖغافر: ]  {(ٖٓنىاًلكى اٍلكى

ا إيمانها عند َٕٔالتذكرة )صفي  قاؿ القرطبي (: "قاؿ العلماء: كإنما ال ينفع نفسن
طلوع الشمس من مغربها ألنو خلص إلى قلوبهم من الفزع ما تخمد معو كل شهوة من 

 نوّْ إليقانهم بدي  –شهوات النفس، كتفتر كل قوة من قول البدف، فيصير الناس كلهم 
ن حضره الموت؛ في ا نقطاع الدكاعي إلى أنواع المعاصي عنهم، في حاؿ مى  –القيامة 

كبطبلنهم من أبدانهم، فمن تاب في مثل ىذه الحاؿ؛ لم تقبل توبتو؛ كما ال تقبل توبة 
: "إذا أنشأ الكافر إيماننا (ُّٕ/ّفي تفسيره ) كقاؿ ابن كثيرا.ىػ  ن حضره الموت"مى 

ال يقبل منو، فأما من كاف مؤمننا قبل ذلك؛ فإف كاف مصلحنا في عملو؛ فهو  يومئذو 
 ا.ىػ بخير عظيم، كإف كاف مخلطنا فأحدث توبة؛ حينئذو لم تقبل منو توبة"

 كىذا ىو الذم جاب بو القرآف الكريم كاألحاديث الصحيحة؛ فإف اهلل تعالى قاؿ:

ا لىٍم تىكيٍن آمىنىٍت ًمٍن قػىٍبلي أىٍك كىسىبىٍت يٍوـى يىٍأًتي بػىٍعضي آيىاًت رىبّْكى ال يىنفى } انػيهى ا ًإيمى عي نػىٍفسن
رنا يػٍ انًهىا خى ال تنقطع الهجرة ما )كقاؿ صلى اهلل عليو كسلم:  [،ُٖٓاألنعاـ: ] {ًفي ًإيمى

لت التوبة، كال تزاؿ التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب، فإذا طلعت؛ بّْ قي تػي 
كقاؿ عليو الصبلة ( أخرجو أحمد، يو، ككفي الناس العملعلى كل قلب بما ف بعى طي 

جعل بالمغرب بابنا عرضو مسيرة سبعين عامنا للتوبة، ال  عز كجلإف اهلل )كالسبلـ: 
يٍوـى يىٍأًتي بػىٍعضي }يغلق حتى تطلع الشمس من قبلو، كذلك قوؿ اهلل تبارؾ كتعالى: 
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انػيهىا  كيرل بعض {( أخرجو الترمذم، لىٍم تىكيٍن آمىنىتٍ آيىاًت رىبّْكى ال يىنفىعي نػىٍفسنا ًإيمى
هم ىم الكفار الذين عاينوا طلوع الشمس من مغربها، قبل إيماني أف الذين ال يي  العلماء

 الزماف، كنسي الناس ذلك؛ فإنو يقبل إيماف الكفار كتوبة العصاة. أما إذا امتدَّ 
كسلم: "إف اهلل  (: كقاؿ صلى اهلل عليوُْٕ -ُْٔ/ٕ)في تفسيره  قاؿ القرطبي

يقبل توبة العبد ما لم يغرغر"؛ أم: تبلغ ركحو رأس حلقو، كذلك كقت المعاينة الذم 
يرل فيو مقعدة من الجنة كمقعده من النار، فالمشاىد لطلوع الشمس من مغربها مثلو، 

ما  كعلى ىذا ينبغي أف تكوف توبة كل من شاىد ذلك أك كاف كالشاىد لو مردكدةن 
كبوعده قد صار ضركرة، فإف  و صلى اهلل عليو كسلمباهلل تعالى كبنيّْ ؛ ألف علمو شعا

نيا إلى أف يى امتدَّ  ثوف عنو نسى الناس من ىذا األمر العظيم  ما كاف، كال يتحدَّ ت أياـ الدُّ
، فيصير الخبر عنو خاصنا، كينقطع التواتر عنو، فمى  ن أسلم في ذلك الوقت أك إال قليبلن

 ا.ىػ "تاب؛ قبل منو، اهلل أعلم
أف النصوص دلَّت على أف التوبة ال تقبل بعد طلوع الشمس من مغربها، كأف  كالراجح

الكافر ال يقبل منو اإلسبلـ، كلم تفرؽ النصوص بين من شاىد ىذه اآلية كبين من لم 
ركل اإلماـ مسلم عن أبي موسى رضي اهلل عنو، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل قد ك  يشاىدىا".

إف اهلل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، كيبسط يده )صلى اهلل عليو كسلم: 
فجعل صلى اهلل عليو ( بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها

الحافظ في الفتح كقد ذكر ، غاية قبوؿ التوبة ىو طلوع الشمس من مغربها كسلم
التوبة إلى يـو ( أحاديث كآثارنا كثيرة تدؿُّ على استمرار قفل باب ّٓٓ -ّْٓ/ُُ)

فقة على أف الشمس إذا طلعت من بعضها بعضنا متَّ  القيامة، ثم قاؿ:  "فهذه آثار يشدُّ 
المغرب؛ أغلق باب التوبة، كلم يفتح بعد ذلك، كأف ذلك ال يختص بيـو الطلوع، بل 

 " ا.ىػإلى يـو القيامة يمتدُّ 
 القرطبي ثم البيهقي أبداه ما ىناؾ كذكرت(: ٖٖ/ُّكقاؿ الحافظ في الفتح )

 من الشمس طلوع كقت يكوف أف يحتمل إيمانها نفسا ينفع ال الذم الزمن أف احتماال
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 كذكرت كالتوبة، اإليماف نفع عاد اآلية بتلك العهد كبعد األياـ تمادت إذا ثم المغرب،
 بن اهلل لعبد حديث على كقفت ثم. عليو الرد أكجو كبينت االحتماؿ بهذا جـز من

 ينفع ال القيامة يـو إلى يومئذ فمن: "كفيو المغرب من الشمس طلوع فيو ذكر عمرك
 في نص كىو كالحاكم، الطبراني أخرجو اآلية،"  قبل من آمنت تكن لم إيمانها نفسا

 .التوفيق كباهلل النزاع موضع
 : ةابَّ الدَّ : الفصل الثامن

 بالكتاب كالسنة:ة األرض في آخر الزماف عبلمة على قرب السَّاعة ثابت ظهور دابَّ 
 ة ظهورىا:* أدلَّ 

ًإذىا كىقىعى اٍلقىٍوؿي عىلىٍيًهٍم أىٍخرىٍجنىا لىهيٍم }قاؿ اهلل تعالى:  األدلَّة من القرآف الكريم: -أ كى
انيوا بًآيىاتًنىا ال ييوًقنيوفى  فهذه اآلية  .[ِٖالنمل: ]  {دىابَّةن ًمٍن األىٍرًض تيكىلّْميهيٍم أىفَّ النَّاسى كى

ة، كأف ذلك يكوف عند فساد الناس، كتركهم أكامر ابَّ اء فيها ذكر خركج الدَّ الكريمة ج
 .اهلل، كتبديلهم الدين الحق

ركل اإلماـ مسلم عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو ؛ قالك  رة:األدلَّة من السنة المطهَّ  -ب
 ثبلث إذا خرجن ال ينفع نفسنا إيمانها لم تكن)قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: 

آمنت من قبل أك كسبت في إيمانها خيرنا: طلوع الشمس من مغربها، كالدَّجَّاؿ، كدابة 
من رسوؿ اهلل  كلو عن عبد اهلل بن عمرك رضي اهلل عنهما؛ قاؿ: حفظتي (، األرض

 عليو كسلم حديثنا لم أنسو بعد، سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل صلى اهلل عليو كسلم
ة  على الناس ابَّ ع الشمس من مغربها، كخركج الدَّ إف أكؿ اآليات خركجنا طلو )يقوؿ: 

كمضى حديث ( ضحى، كأيهما ما كانت قبل صاحبتها؛ فاألخرل على أثرىا قريبنا
منها الدابة، كفي )في ذكر أشراط السَّاعة الكبرل، فذكر  عند مسلم حذيفة بن أسيد

عنو يرفعو إلى النبي مامة رضي اهلل كركل اإلماـ أحمد عن أبي أي  (،ة  األرضركاية: "دابَّ 
 مركفعقاؿ: "تخرج الدابة، فتسم الناس على خراطيمهم، ثم ي صلى اهلل عليو كسلم

(، ن اشتريتو? فيقوؿ: من أحد المخطيينفيكم حتى يشترم الرجل البعير، فيقوؿ: ممَّ 
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قاؿ:  كركل مسلم عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
 ( كغيرىا من األحاديث.باألعماؿ ستنا...)كذكر منها:( دابة األرضبادركا )
 دفع إشكاؿ في مسألة عدـ قبوؿ التوبة. *

 إذا ثبلث ) كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عنو اهلل رضي ىريرة أبي عن
:  خيرا إيمانها في كسبت أك قبل من آمنت تكن لم إيمانها نفسا ينفع ال خرجن
 ( أخرجو مسلم.األرض كدابة كالدجاؿ، مغربها، من الشمس طلوع

 ؛ خطأ كىو" الدجاؿ" بدؿ" الدخاف" ذكر فيو أف إال مسنده في أحمد اإلماـ كأخرجو
 الحديث أف ذلك يؤكد كمما ،"الدجاؿ" ذكر على متفقوف الحديث ركاة جميع ألف
 أف كيبعد ،"الدخاف" لفظ يذكرا كلم شيبة، أبي كابن حرب، بن زىير: ككيع عن ركاه

 يكوف أف كاألقرب عنو، المسند راكم اهلل عبد ابنو أك أحمد، اإلماـ من الوىم يكوف
 في أكىاـ لو ذكرت فقد أحمد، اإلماـ بن اهلل عبد عن المسند راكم القطيعي، من

 .أعلم تعالى كاهلل منها، ىذا فلعل للمسند، ركايتو
 كقد ، اإليماف بعدىا ينفع ال خرجت إذا التي اآليات من الدجاؿ أف الحديث ظاىرك 

 لو بأنو استشكل كقد الدجاؿ؛ يعقب السبلـ عليو عيسى خركج بأف األحاديث كردت
 عليو عيسى نزكؿ عند توبتهم، الفساؽ كال إيمانهم، الكفار ينفع لم كذلك كاف

كما  صريحا النص جاء كقد، الدجاؿ زمن في أغلق قد التوبة باب ألف ؛ السبلـ
 كاحدا، الدين صار لما كإال ، السبلـ عليو عيسى زمن في ينفع اإليماف بأفسيأتي 

 أف إال ينظركف ىل} تعالى قاؿ، الحديث في الوارد اإلشكاؿ تجاه العلماء كقد اختلف
 ال ربك آيات بعض يأتي يـو ربك آيات بعض يأتي أك ربك يأتي أك المبلئكة تأتيهم

 إنا انتظركا قل خيرا إيمانها في كسبت أك قبل من آمنت تكن لم إيمانها نفسا ينفع
 اآلية، في" البعض" بػ المراد أف المفسرين عامة ذىبف [ُٖٓ:  األنعاـ{ ] منتظركف

 عامة كعليو(: ُْْ/ِ) تفسيره في البغوم قاؿ، مغربها من الشمس طلوع ىو
 تفسيره في كاآللوسي ،(َّْ/ِ) الوسيط في الواحدم قاؿ ككذا المفسرين،
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 في كالقاسمي ،(ّٕٔ/ِ) الوجيز المحرر في عطية ابن للجمهور كنسبو ،(ِْْ/ٖ)
 أنو غير( ِّٕص) اإلشاعة في البرزنجي إجماعا كحكاه( ْٕٓ/ْ) التأكيل محاسن

 السفاريني عبارتو كنقل جمهورىم، أك المفسركف أجمع: قاؿ حيث بذلك، يجـز لم
 (.َِٔ ص) اإلذاعة في خاف حسن كصديق ،(ُّّ/ِ)  البهية األنوار لوامع في

 أىل بعض قاؿ فقد ؛ الثبلث ذكر فيو كالذم عنو اهلل رضي ىريرة أبي حديث كأما
 .الثبلث ىذه إحدل بخركج تنقطع التوبة إف العلم
 يعني)  اآليتين ىاتين حكم(:" ُُٔ/ُ" )الشرعية اآلداب فيكما   ىبيرة ابن قاؿ

 من الشمس طلوع في الحكم ، إيمانها ينفعها ال نفسا أف في(  كالدجاؿ ، الدابة
 ا.ىػ " مغربها
 ينفع ال اإليماف أف في مستبد الثبلثة من كل(:" ِٖٗ/ّ)في الفيض  المناكم كقاؿ
 ا.ىػ " النفع عدـ عليها ترتب تقدمت فأيها ؛ مشاىدتها بعد

 . مغربها من الشمس بطلوع إال تنقطع ال التوبة أف العلم أىل عامة مذىب لكن
 : ألمرين ؛ ىريرة أبي حديث العلماء من جمع استشكل كقد

 . ذلك في اإلشكاؿ كجو بياف تقدـ كقد الدجاؿ، ذكر فيو أف: األكؿ
 ذكر دكف ، مغربها من الشمس بطلوع اآلية تفسير على متظافرة النصوص أف: الثاني

 . الدابة أك الدجاؿ،
 :مذىبين إلى راجع كحاصلها ذلك، عن الجواب في آراؤىم تباينت كقد

 بين الجمع إلى العلماء من الجمهور ذىب فقد األحاديث بين الجمع مذىب: األكؿ
 من الشمس بطلوع اآلية تفسير على اقتصرت التي األحاديث كبقية ىريرة، أبي حديث
 : أقواؿ على الجمع في اختلفوا لكن مغربها،
 كالدابة، الدجاؿ، - الثبلث مجموع على مترتب التوبة قبوؿ عدـ أف: األكؿ القوؿ

 الشمس كطلوع التوبة، انقطعت الثبلث اجتمعت فإذا - مغربها من الشمس كطلوع
 . القبوؿ عدـ بو يتحقق الذم كىو آخرىا، ىو
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 إذا ثبلث)  حديث أكرد أف بعد( ُُٓ/ُ)  الشرعية اآلدابفي  مفلح ابن قاؿ
 كبين بينو تعارض فبل خركجا؛ الثبلثة آخر الشمس طلوع أف بو المراد فهذا(:"  خرجن

 من الشمس بطلوع اآلية تفسير على اقتصرت التي األحاديث يريد ا.ىػ" سبق ما
في  كالمباركفورم، (َُٕ/َُ) في المرقاة القارم:  الجمع ىذا كاختار، مغربها

 آخر ىو مغربها من الشمس طلوع أف يذكرا لم أنهما غير ،(ّٕٓ/ٖ) التحفة 
 أبي حديث (ِِّ/ِ) الجماعة إتحاؼفي  التويجرم حمود الشيخ كذكر، الثبلث

 التوبة أف كبين" الدجاؿ" بدؿ" الدخاف" لفظ فيها كالتي أحمد، اإلماـ ركاية من ىريرة
 .مغربها من الشمس طلوع آخرىا كالتي ، الثبلث تجتمع حتى مقبولة تزاؿ ال

 آخرىا ىو الشمس فطلوع آيات عدة اآلية في المذكور البعض كاف إف: الثاني القوؿ
 الشمس طلوع على محموؿ فهو ؛ آيات إحدل كاف كإف القبوؿ، عدـ بو المتحقق

 بمعنى كىو ،(ْٕٓ/ْ)  تفسيره في القاسمي ذكره، الثبلث أعظم ألنو مغربها؛ من
 . األكؿ القوؿ
 يسير بينها الذم الزمن يكوف بحيث متتابعا، يكوف الثبلث خركج أف: الثالث القوؿ
 الحافظ ذكره .كاحد كقت في خرجت فكأنها مجازية، بينها التي النسبة فتكوف جدا؛

 يقتلو أف إلى الدجاؿ لبث مدة ألف بعيد؛ كىذا:" بقولو كتعقبو( ُّٔ/ُُ) في الفتح
 الشمس طلوع على سابق ذلك كل ، كمأجوج يأجوج كخركج عيسى لبث ثم عيسى،

 ا.ىػ المغرب من
 طلوع أف اهلل علم في كاف إف(: ِّٔ/ُُ) الفتحكما   البيهقي قالو ما: الرابع القوؿ

 ذلك، شاىدكا الذين القرف أنفس عن النفع نفى المراد يكوف أف احتمل سابق الشمس
 بالغيب، اإليماف تكليف عاد الكفر إلى بعضهم كعاد الزماف كتطاكؿ انقرضوا فإذا
 كينفعو الدجاؿ، مشاىدة عند بعيسى آمن من إيماف ينفع ال الدجاؿ قصة في ككذا
  التذكرةك  هتفسير في  القرطبي اهلل عبد أبي قوؿ منو كقريباا.ىػ  " انقراضو بعد

 تعود ثم مغربها، من الشمس طلوع عند تنقطع التوبة أف معنى ىذا قلت، (ّٕٔص)
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 كقت في لتنفع ذلك بعد تعود ثم انقطعت، الدجاؿ خرج فإذا الزماف؛ تطاكؿ بعد
 .السبلـ عليو عيسى
 إذا:"  قاؿ أنو البلقيني شيخو عن (َِٔ/ٖ) التثريب طرحفي  زرعة أبو الحافظ كنقل

 التوبة قبلت الناس أكثر كتناساه اآلية، بهذه العهد كبعد ذلك، بعد الحاؿ تراخى
 عن كنقلوا.ىػ  " اإليماف إلى الناس تضطر التي اآلية لزكاؿ ذلك؛ بعد كاإليماف
 بأف: القوؿ ىذا كعورض، كأيده إليو كماؿ (ِْٓ/ٖ) المعاني ركح اآللوسي البلقيني

 كما تقدـ. تخالفو الصحيحة األخبار كبأف عليو، دليل ال
في  القرطبي العباس أبي اإلماـ ذىب فقد :األحاديث بين الترجيح: الثاني المذىب

 كأف ، الركاة بعض من كىم كالدابة الطلوع مع الدجاؿ ذكر أف إلى(.ِّْ/ٕ) المفهم
 ا.ىػ األحاديث بقية عليو دلت كما ، مغربها من الشمس بطلوع إال يرتفع ال التكليف

 فيحمل ، المسألة ىذه في المتعين ىو األحاديث بين الجمع مذىب أف شك الك 
 تفسير على اقتصرت كالتي األحاديث، بقية في الوارد المعنى على ىريرة أبي حديث

 التوبة قبوؿ عدـ أف ىريرة أبي حديث معنى كيكوف، مغربها من الشمس بطلوع اآلية
 فإذا - مغربها من الشمس كطلوع كالدابة، الدجاؿ، - الثبلث مجموع على مترتب

 بو يتحقق الذم كىو آخرىا، ىو الشمس كطلوع التوبة، انقطعت الثبلث اجتمعت
 ؿ.اإلشكا بو كيزكؿ األدلة، بو تجتمع الذم ىو القوؿ كىذا، القبوؿ عدـ

ة األرض، كإليك بعض دابَّ  اختلفت األقواؿ في تعيين دابة األرض: كابّْ الدَّ  * من أمّْ 
 ما قالو العلماء في ذلك:

: أكؿ األقواؿ أنها فصيل ناقة (ِّٓ/ُّفي تفسيره ) األكؿ: قاؿ القرطبيالقوؿ 
كاستشهد لهذا القوؿ بما ركاه أبو داكد الطيالسي . صالح، كىو أصحها، كاهلل أعلم

ة... ابَّ كسلم الدَّ عن حذيفة بن أسيد الغفارم؛ قاؿ: ذكر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
كموضع الشاىد ( لم يرعهم إال كىي ترغو بين الركن كالمقاـ)فذكر الحديث، كفيو: 

الناقة ىرب،  لتً تً قولو: "ترغو"، كالرغاء إنما ىو لئلبل، كذلك "أف الفصيل لما قي 
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فانفتح لو حجر، فدخل في جوفو، ثم انطبق عليو، فهو فيو حتى يخرج بإذف اهلل 
 ثم قاؿ: "لقد أحسن من قاؿ: ".سبحانو كتعالى

 .يسم الورل بالكفر كاإليماف كاذكر  خركج فصيل ناقة صالح 
كترجيح القرطبي لهذا القوؿ فيو نظر؛ فإف الحديث الذم استند إليو في سنده رجل 

كأيضنا؛ فإنو جاء في بعض كتب الحديث لفظ: )تدنو( ك)تربو(؛ بدؿ: )ترغو(؛  ، متركؾ
 .كما في "المستدرؾ" للحاكم

اسة المذكورة في حديث تميم الدارم رضي اهلل عنو في قصة الثاني: أنها الجسَّ القوؿ 
، رضي اهلل عنهما صإلى عبد اهلل بن عمرك بن العا كىذا القوؿ منسوبه ، الدَّجَّاؿ

كليس في (، ُُِ/ْكممن قاؿ بأنها الجساسة: البيضاكم في تفسيره ) 
ابة التي تخرج آخر الزماف، كإنما الذم دَّ حديث تميم ما يدؿُّ على أف الجساسة ىي ال

 ة أىلب كثيرة الشعر، فسألها: ما أنت? قالت: أنا الجساسة.جاء فيو أنو لقي دابَّ 
ة التي ابَّ كأيضنا؛ فما جاء في شأف الدَّ ، اؿجَّ األخبار للدَّ  يت بالجساسة ألنها تجسُّ مّْ كسي 

ن أنها غير بيّْ اهلل تعالى يي نتحدث عنها من تعنيف الناس كتوبيخهم على كفرىم بآيات 
 الجساسة التي تنقل األخبار للدجاؿ، كاهلل أعلم.

الثالث: أنها الثعباف المشرؼ على جدار الكعبة التي اقتلعتها العقاب حين القوؿ 
إلى ابن  (ُُٓ/ْفي تفسيره ) كىذا القوؿ نسبو القرطبي، أرادت قريش بناء الكعبة

ا في ذلك، عباس رضي اهلل عنهما؛ منقوالن من ك تاب النقاش، كلم يذكر لو مستندن
 (.ُُٓ/ْ) كذكره الشوكاني في "تفسيره

م يناظر أىل البدع كالكفر، كيجادلهم؛ لينقطعوا، متكلّْ  ة إنسافه ابَّ الرابع: أف الدَّ القوؿ 
في  كىذا القوؿ ذكره القرطبي، نةعن بيّْ  نة، كيحيا من حيَّ فيهلك من ىلك عن بيّْ 

ة لو كانت إنساننا يناظر المبتدعة؛ لم ابَّ ه بأف الدَّ ( كردَّ ِّٕ -ِّٔ/ُّ)تفسيره 
كأيضنا فيو العدكؿ عن ، ة آية خارقة كعبلمة من عبلمات السَّاعة العشرابَّ تكن الدَّ 

وه باسم تسمية ىذا اإلنساف المناظر الفاضل العالم الذم على أىل األرض أف يسمُّ 
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عن عادة الفصحاء،  بالدابة، كىذا خركجه اإلنساف أك العالم أك اإلماـ إلى أف يسمى 
 .كعن تعظيمك العلماء

ننا صنا معيػَّ ، كليست حيواننا مشخَّ ما يدبُّ  لكلّْ  ة اسم جنسابَّ الخامس: أف الدَّ القوؿ 
يحوم العجائب كالغرائب، كلعل المراد بها تلك الجراثيم الخطيرة التي تفتك 

يحها كأذاىا كلمات كاعظة باإلنساف كجسمو كصحتو، فهي تجرح كتقتل، كمن تجر 
تعقل، فترجع بهم إلى اهلل، كإلى دينو، كتلزمهم الحجة،  لوبه للناس لو كانت لهم قي 

ذكر ىذا القوؿ ، كلساف الحاؿ أبلغ من لساف المقاؿ؛ فإف من معاني التكليم التجريح
( كنسبو لتفسير ابن عبلف "ضياء السبيل"، كىذا ُٕٕالبرزنجي في اإلشاعة )ص

 ، كىو قوؿ بين البطبلف كما ىو كاضح.يذكر لو دليبلن صحيحنا يعتمد عليوالقوؿ لم 
ة من كالذم يجب اإليماف بو ىو أف اهلل تعالى سيخرج للناس في آخر الزماف دابَّ 

مهم، فيكوف تكليمها آية لهم دالة على أنهم مستحقوف للوعيد بتكذيبهم األرض تكلّْ 
كعلموا أنها الخارقة المنبئة باقتراب  آيات اهلل، فإذا خرجت الدابة؛ فهم الناس،

 قوف باليـو الموعود.السَّاعة، كقد كانوا قبل ذلك ال يؤمنوف بآيات اهلل، كال يصدّْ 
بالقوؿ العربي  (: "كاآلية صريحةه ِٖ/ ُٓمسند )في تعليقو على القاؿ أحمد شاكر 

تاج إلى تأكيل... ، ال يحكاضحه  ة( في لغة العرب معركؼه ابَّ ة(، كمعنى )الدَّ أنها )دابَّ 
ة( اآلية، كأنها تخرج ابَّ ككردت أحاديث كثيرة في الصحاح كغيرىا بخركج ىذه )الدَّ 

آخر الزماف، ككردت  آثار أخرل في صفتها لم تنسب إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
ن آيات كتابو، فبل علينا أف ندعها، كلكن بعض أىل غ عن ربو، كالمبيّْ المبلّْ  كسلم

المنتسبين لئلسبلـ، الذين فشا فيهم المنكر من القوؿ كالباطل من الرأم، عصرنا، من 
الذين ال يريدكف أف يؤمنوا بالغيب، كال يريدكف إال أف يقفوا عند حدكد المادة التي 

لوف من كل رسمها لهم معلموىم كقدكتهم؛ ملحدك أكركبا الوثنيوف اإلباحيوف، المتحلّْ 
يؤمنوا بما نؤمن بو، كال يستطيعوف أف ينكركا خلق كدين، ىؤالء ال يستطيعوف أف 

إنكارنا صريحنا، فيجمجموف، كيحاكركف، كيداكركف، ثم يتأكلوف، فيخرجوف بالكبلـ عن 
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معناه الوضعي الصحيح لؤللفاظ في لغة الغرب، يجعلونو أشبو بالرموز؛ لما كقر في 
 .أنفسهم من اإلنكار الذم يبطنوف

فأما المؤمن؛ فإنها ، ة فإنها تسم المؤمن كالكافرابَّ الدَّ  إذا خرجت ىذه ة:ابَّ * عمل الدَّ 
كأما الكافر؛ فإنها تخطمو ، تجلو كجهو حتى يشرؽ، كيكوف ذلك عبلمة على إيمانو

 جاء في اآلية الكريمة قولو تعالى:قد ك ، على أنفو؛ عبلمة على كفره كالعياذ باهلل

كفي معنى ىذا التكليم  .[ِٖالنمل: ] {ميهيمٍ أىٍخرىٍجنىا لىهيٍم دىابَّةن ًمٍن األىٍرًض تيكىلّْ }
أف المراد: تكلمهم كبلمنا؛ أم: تخاطبهم  على قولين األكؿ: اختلفت أقواؿ المفسرين

 بي بن كعب رضي اهلل عنو : )تنبئهم(.مخاطبة، كيدؿُّ على ىذا قراءة أي 
الكلم،  لمهم(؛ بفتح التاء كسكوف الكاؼ، منكٍ تجرحهم، كيؤيد ذلك قراءة )تى  الثاني:

ا  كىو الجرح، كىذه القراءة مركية عن ابن عباس رضي اهلل عنو؛ أم: تسمهم كسمن
أف النبي صلى اهلل عند أحمد رضي اهلل عنو  ةمامكىذا القوؿ يشهد لو حديث أبي أي 

كركل عن ابن عباس (، تخرج الدابة، فتسم الناس على خراطيمهم)قالك  عليو كسلم
 اطبة كالوسم.أنو قاؿ: "كبل تفعل"؛ أم: المخ

 ا.ىػ حسن، كال منافاة، كاهلل أعلم : "كىو قوؿه (َِِ/ٔفي تفسيره ) قاؿ ابن كثير
انيوا بًآيىاتًنىا ال ييوًقنيوفى } كأما الكبلـ الذم تخاطبهم بو؛ فهو قولها: النمل: ] {أىفَّ النَّاسى كى

كانوا بآيات ن قرأىا بفتح ىمزة )إف(؛ أم: تخبرىم أف الناس  .كىذا على قراءة مى [ِٖ
كأما قراءة عامة قراء ً، اء الكوفة كبعض أىل البصرةة قرَّ اهلل ال يوقنوف، كىذا قراءة عامَّ 

هم مي الحجاز كالبصرة كالشاـ؛ فبكسر ىمزة )إف( على االستئناؼ، كيكوف المعنى: تكلّْ 
 .بما يسوؤىم، أك ببطبلف األدياف سول دين اإلسبلـ

"الصواب من القوؿ في ذلك أنها قراءتاف : (ُٔ/َِفي تفسيره ) قاؿ ابن جرير
 ا.ىػ متقاربتا المعنى، مستفيضتاف في قراءة األمصار

 : النار التي تحشر الناس: الفصل التاسع
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كمنها خركج النار العظيمة، كىي آخرأشراط السَّاعة الكبرل، كأكؿ اآليات المؤذنة 
 بقياـ السَّاعة.

وف من اليمن، من قعرة كه النار يجاءت الركايات بأف خركج ىذ * مكاف خركجها:
إليك طائفة من ، ك عدف، كتخرج من بحر حضرموت؛ كما جاء في ركايات أخرل

 ن مكاف خركج ىذه النار، كىي من األدلَّة على ظهورىا.األحاديث التي تبيّْ 
في ذكر أشراط السَّاعة  رضي اهلل عنو عند مسلم جاء في حديث حذيفة بن أسيد

تخرج من اليمن، تطرد الناس إلى  كآخر ذلك ناره )الكبرل قولو صلى اهلل عليو كسلم: 
تخرج من  كناره ): عند مسلم كفي ركاية لو عن حذيفة أيضنا(، محشرىم". ركاه مسلم
كركل اإلماـ أحمد كالترمذم عن ابن عمر رضي اهلل عنهما؛  (،قعرة عدف ترحل الناس

ستخرج نار من حضرموت أك من بحر )ؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: قا :قاؿ
كركل اإلماـ البخارم عن أنس رضي اهلل (، حضرموت، قبل يـو ا لقيامة، تحشر الناس

عن مسائل، كمنها  سلم سأؿ النبي صلى اهلل عليو كسلمأعنو أف عبد اهلل بن سبلـ لما 
أما أكؿ أشراط السَّاعة؛ ): ما أكؿ أشراط السَّاعة? فقاؿ النبي صلى اهلل عليو كسلم: 

 (فنار تحشر الناس من المشرؽ إلى المغرب
كالجمع بين ما جاء أف ىذه النار ىي آخر اشراط السَّاعة الكبرل كما جاء أنها أكؿ 

عها من اآليات الواردة في حديث حذيفة، ر مكً أشراط السَّاعة أف آخريتها باعتبار ما ذي 
، بل يقع كأكليتها باعتبار أنها أكَّ  نيا أصبلن ؿ اآليات التي ال شيء بعدىا من أمور الدُّ

ر معها من اآليات الواردة في كً بانتهاء ىذه اآليات النفخ في الصور، بخبلؼ ما ذي 
نيا حديث حذيفة، فإنو يبقى بعد كل آية منها أشيا من أمور كأما ما جاء في بعض ، الدُّ

الركايات بأف خركجها يكوف من اليمن، كفي بعضها اآلخر أنها تحشر الناس من 
 المشرؽ إلى المغرب؛ فيجاب عن ذلك بأجوبة:

 لي كظهر األخبار ىذه بين الجمع أشكل كقد(: ّٕٗ/ُُقاؿ الحافظ في الفتح )
 إلى المشرؽ من اسالن حشرىا ينافي ال عدف قعر من تخرج كونها أف الجمع كجو في
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 كلها األرض في انتشرت خرجت فإذا عدف قعر من خركجها ابتداء أف كذلك المغرب
 ال الحشر تعميم إرادة"  المغرب إلى المشرؽ من الناس تحشر"  بقولو كالمراد. 

 كيؤيد المشرؽ أىل تحشر ما أكؿ االنتشار بعد أنها أك كالمغرب المشرؽ خصوص
 جعل كأما الفتن كتاب في تقريره سيأتي كما المشرؽ من دائما الفتن ابتداء أف ذلك
 في النار تكوف أف كيحتمل مغرب المشرؽ إلى بالنسبة الشاـ فؤلف المغرب إلى الغاية

 تلتهب كما كالتهبت العظيم الشر أثارت التي المنتشرة الفتن عن كناية أنس حديث
 جهة من الناس كانحشر معظمو خرب حتى المشرؽ قبل من ابتداؤىا ككاف النار

 المغوؿ من مرارا ذلك شوىد كما المغرب جهة من كىما كمصر الشاـ إلى المشرؽ
 . أعلم كاهلل حقيقتها على اآلخر الحديث في التي كالنار بعده كمن جنكزخاف عهد من

عند ظهور ىذه النار العظيمة من اليمن؛ تنتشر في األرض،  * كيفية حشرىا للناس:
 لمحشر، كالذين يحشركف على ثبلثة أفواج: كتسوؽ الناس إلى أرض ا

 راغبوف طاعموف كاسوف راكبوف. األكؿ: فو جه 
الواحد؛ كما سيأتي في  يمشوف تارة كيركبوف أخرل، يعتقبن على البعير الثاني: كفوجه 

الحديث: "اثناف على بعير، ثبلثة على بعير .... إلى أف قاؿ: كعشرة على بعير 
 .الظهر يومئذو يعتقبونو"، كذلك من قلة 

كالفوج الثالث: تحشرىم النار، فتحيط بهم من كرائهم، كتسوقهم من كل جانب إلى 
 -َِّ/ُالنهاية الفتن كالمبلحم )كما في   أرض المحشر، كمن تخلف أكلتو النار

 حديث كمما جاء من األحاديث في بياف كيفية حشر ىذه النار للناس (ُِّ
يحشر ) عن النبي صلى اهلل عليو كسلم؛ قاؿ:  الشيخاف عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو

الناس على ثبلث طواؼ راغبين كراىبين، كأثناف على بعير، كثبلثة على  بعير، كأربعة 
هم النار؛ تقيل معهم حيث قالوا، كتبيت ر بقيتى حشي يى على بعير، كعشرة على بعير، ك 

 (.معهم حيث بانوا، كتصبح معهم حيث أصبحوا، كتمسي معهم حيث أسوا
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يحشر الناس إلى الشاـ في آخر الزماف، كىي أرض المحشر؛ كما  *أرض المحشر:
منها ما ركم عن ابن عمر رضي اهلل عنهما ، كالتي جاءت بذلك األحاديث الصحيحة

 تحشر موت حضر بحر من القيامة يـو قبل نار ستخرج) في ذكر خركج النار، كفيو
كركل اإلماـ أحمد عن (، بالشاـ عليكم: قاؿ ? تأمرنا فما اهلل رسوؿ يا:  قالوا الناس

حكيم بن معاكية البهزم عن أبيو .... فذكر الحديث، كفيو قولو صلى اهلل عليو كسلم: 
ركف )ثبلثنا(، ركبانأن، كمشاة، كعلى حشى نا تي ركف، ىا ىي حشى نا تي ركف، ىا ىي حشى نا تي ىا ىي )

(، ركفشى حنا تي "إلى ىا ىي كجوىكم".قاؿ ابن أبي بكير: فأشار بيده إلى الشاـ، فقاؿ: 
بيو عن جده؛ قاؿ: قلت: يا رسوؿ اهلل! أكفي ركاية الترمذم عن بهز بن حكيم عن 

 (،أين تأمرني? قاؿ: "ىا ىنا )كنحا بيده نحو الشاـ
كركل اإلماـ أحمد كأبو داكد عن عبد اهلل بن عمرك؛ قاؿ: سمعت رسوؿ اهلل  -ْ

ىجرة ينحاز الناس إلى مهاجر  ستكوف ىجرة بعد)يقوؿ:  صلى اهلل عليو كسلم
إبراىيم، ال يبقى في األرض إال شرار أىلها، تلفظهم أرضوىم، تنذرىم نفس اهلل، 
تحشرىم النار مع القردة كالخنازير، تبيت معهم إذا باتوا، كتقيل معهم إذا قالوأ، 

(: "كفي تفسير ابن عيينة عن َّٖ/ ُُ)الحافظ في الفتح قاؿ (، فكتأكل من تخلَّ 
؛ فليقرأ أكؿ سورة الحشر، -يعني: الشاـ  –أف المحشر ىا ىنا  عباس: من شكَّ ابن 

: اخرجوا. قالوا: إلى أين? قاؿ: إلى يومئذو  قاؿ لهم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
كالسبب في كوف أرض الشاـ ىي أرض  المحشر أف األمن ا.ىػ  أرض المحشر

كقد جاء في فضلو كالترغيب ، لشاـكاإليماف حين تقع الفتن في آخر الزماف يكوف ا
 بتحقيق العبلمة األلباني. الشاـ فضائل، انظرىا في كتاب في سكناه أحاديث صحيحة

نيا: نيا، كليس  * ىذا الحشر في الدُّ ىذا الحشر المذكور في األحاديث يكوف في الدُّ
المراد بو حشر الناس بعد البعث من القبور، كقد ذكر القرطبي أف الحشر معناه 

نيا، كحشراف في اآلخرة  اأما حشر ، الجمع، كىو على أربعة أكجو: حشراف في الدُّ
نيا كالثاني: حشر الناس قبل القيامة إلى  فاألكؿ: إجبلء بني النضير إلى الشاـ،، الدُّ
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نيا ىو الذم ، الشاـ، كىي النار المذكورة ىنا في األحاديث ككوف ىذا الحشر في الدُّ
كما ذكر ذلك القرطبي، ابن كثير، كابن حجر، كىو الذم   أجمع عليو جمهور العلماء؛

إلى  كذىب بعض العلماء، كالغزالي، كالحليمي، تدؿُّ عليو النصوص كما تقدـ بسطها
نيا، كإنما ىو في اآلخرة? اح كذكر ابن حجر أف بعض شرُّ  أف ىذا الحشر ليس في الدُّ

أف أكال:  دة أمورالمصابيح حملو على الحشر من القبور، كاحتجوا على ذلك بع
 .راد بو الحشر من القبور؛ ما لم يخصو دليله طلق في عرؼ الشرع؛ إنما يي الحشر إذا أي 

أف ىذا التقسيم في الخبر ال يستقيم في الحشر إلى الشاـ؛ ألف المهاجر ال بد  ثانيا:
أف حشر البقية على ما ذكر، . ثالثا: أف تكوف راغبنا أك راىبنا أك جامعنا بين الصفتين

لم يرد بو  كإلجاء النار لهم إلى تلك الجهة، كمبلزمتها حتى الت تفارقهم: قوؿه 
نيا على أىل الشقوة من غير توقيف.  التوفيق، كليس لنا أف نحكم بتسليط النار في الدُّ

أف الحديث يفسر بعضو بعضنا، كقد كقع في حديث أبي ىريرة: "ثبلثنا على رابعا: 
دامهم، كثبلثنا على كجوىهم "، كىذا التقسيم الذم في الدكاب، كثبلثنا ينسلوف على أق

 {كىكينتيٍم أىٍزكىاجنا ثىبلثىةن } ىذا الخبر موافق لما جاء في سورة الواقعة في قولو تعالى:
 كاإلجابة عما احتجوا بو يتلخص فيما يأتي:[.ٕالواقعة: ]

نيا؛ كما سبق ذكر األحأكال:  اديث في أف الدليل قد جاء بأف ىذا الحشر في الدُّ
 ذلك.
أف التقسيم المذكور في آيات سورة الواقعة ال يستلـز أف يكوف ىو التقسيم ثانيا: 

المذكور في الحديث؛ فإف الذم في الحديث كرد على القصد من الخبلص من الفتنة 
فمن اغتنم الفرصة سار على فسحة من الظهر كيسرة من الزاد راغبنا فيما يستقبلو 

الظهر  ى حتى قلَّ نن تواكىم الصنف األكؿ من الحديث، كمى راىبنا فيما يستدبره، 
الثاني، كالصنف الثالث ىم الذين تحشرىم النار كتسحبهم  اشتركوا فيو كىم الصنف 

ن من شواىد األحاديث أنو ليس المراد بالنار نار اآلخرة، كإنما أنو تبيَّ ثالثا:  المبلئكة.
نيا، أنذر النبي صلى ا ىي ناره  بخركجها، كذكر كيفية ما  هلل عليو كسلمتخرج في الدُّ
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ا بو من ركاية على بن و أف الحديث الذم احتجُّ  رابعا تفعل في األحاديث المذكورة.
ال يخالف األحاديث التي بيَّنتي أف ىذا الحشر في  – ضعيف على الراجحكىو  -زيد

نيا، كقد كقع في حديث على بن زيد المذكور عند اإلماـ أحمد قوف تَّ أنهم: "ي الدُّ
بوجوىهم كل حدب كشوؾ كأرض الموقف يـو القيامة أرض مستوية ال عوج فيها كال 

 أكمة كال حدب كال شوؾ".
(: "قاؿ العلماء: كىذا الحشر في ُٓٗ -ُْٗ/ُٕ)في شرح مسلم  قاؿ النوكم

نيا قبيل القياـ، كقبيل النفخ في الصور؛ بدليل قولو صلى اهلل عليو  آخر الدُّ
 ا.ىػ النار؛ تبيت معهم كتقيل كتصبح كتمسي كسلم:تحشر بقيتهم

( بعد ذكره لؤلحاديث الواردة ُِّ -َِّ/ ُ)في النهاية كقاؿ الحافظ ابن كثير 
نيا  : "فهذا السياقات تدؿُّ على أف ىذا -في خركج النار مبيننا أف ىذا الحشر في الدُّ

نيا من أقطار األرض إلى محلة المحشر،  الحشر ىو حشر الموجودين في آخر الدُّ
كىي األرض الشاـ... كىذا كلو مما يدؿُّ على أف ىذا في آخر الزماف حيث األكل 
كالشرب كالركوب على الظهر المشترل كغيره، كحيث تهلك المتخلفين منهم النار، 

شترل، كال أكل، كال شرب، يي  ، كال ظهره كلو كاف ىذا بعد نفخة البعث لم يبق موته 
 ا.ىػ كال لبس في العرصات

ا حشر اآلخرة؛ فإنو قد جاء في األحاديث أف الناس مؤمنهم ككافرىم يحشركف كأم
بهما، ففي الصحيح عن ابن عباس؛ قاؿ: قاـ فينا النبي صلى اهلل عليو  حفاة عراة غرال

؛)فقاؿ:  كسلم ٍلقو نيًعيديه}إنكم محشوركف حفاة عراة غرالن ٍأنىا أىكَّؿى خى ا بىدى األنبياء: ] {كىمى
 الحافظ في الفتحقاؿ ( كسى يـو القيامة إبراىيم الخليل، كإف أكؿ الخلق يي  [َُْ

ثوف بعد الموت عراة حفاة حدائق حتى يدفعوىا في بعى (: "كمن أين للذين يي ِّٖ/ُُ)
نيا قبل يـو القيامة، كمى  فدؿَّ ا.ىػ  الشوارؼ ن ىذا على أف ىذا الحشر يكوف في الدُّ

انتهى من كتاب أشراط  ، كاهلل تعالى أعلم.بصواذىب إلى خبلؼ ذلك فقد جانب ال
 الساعة ليوسف الوابل بتصرؼ كاختصار. 
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 (بالقدر اإليماف في باب)

 حلوىا كشرىا خيرىا كلها المقادير أف: السنة أىل قوؿ كمن: اهلل عبد بن محمد قاؿ
 فبل يصيركف، إليو كما يعملوف ما علم كقد الخلق خلق إنوك  كجل عز اهلل من كمرىا
 .  منع لما معطي كال أعطى، لما مانع
 اىللَّوً  أىٍمري  كىكىافى ): كقاؿ (كىاأٍلىٍمري  اىٍلخىٍلقي  لىوي  أىالى ): القائًلين أىصدؽ كىو كتعالى تبارؾ كقاؿ
لىٍقنىاهي  شىٍيءو  كيلَّ  ًإنَّا): كقاؿ (مىٍقديكرنا قىدىرنا  كىتىبى  مىا ًإالَّ  ييًصيبػىنىا لىنٍ  قيلٍ ): كقاؿ (ًبقىدىرو  خى
ليوكيمٍ ): كقاؿ (لىنىا اىللَّوي  ٍيرً  بًالشَّرّْ  كىنػىبػٍ نىةن  كىاٍلخى ٍرءً  بػىٍينى  يىحيوؿي  اىللَّوى  أىفَّ  كىاٍعلىميوا): كقاؿ (ًفتػٍ  اىٍلمى

ًلمىةي  عىلىٍيًهمٍ  حىقَّتٍ  اىلًَّذينى  ًإفَّ ): كقاؿ (كىقػىٍلًبوً  نىا كىلىوٍ ): كقاؿ (يػيٍؤًمنيوفى  الى  رىبّْكى  كى نىا ًشئػٍ تػىيػٍ  آلى
ا نػىٍفسو  كيلَّ  اىى اىيمٍ  عىلىى تىٍحًرصٍ  ًإفٍ ): كقاؿ (ىيدى  مثلك  (ييًضلُّ  مىنٍ  يػىٍهًدم الى  اىللَّوى  فىًإفَّ  ىيدى
 .كثير القرآف في ىذا

 عن مالك، عن أبيو عن يحيى بن اهلل عبيد عن مطرؼ بن أحمد كحدثني - َُِ
 من ناسا أدركت): قاؿ أنو اليماني طاكس عن مسلم، بن عمرك عن سعد، بن زياد

: طاكس قاؿ. بقدر شيء كل: يقولوف كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب
: كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: يقوؿ رضي اهلل عنهما عمر بن اهلل عبد كسمعت

 .ُ(كالعجز الكيس أك كالكيس العجز حتى بقدر شيء كل
 بن نعيم عن مريم،أبي  ابن سعيد محمد عن كضاح، ابن عن كىب كحدثني - ُُِ
 أبيو، عن أسلم، بن زيد بن الرحمن عبد أخبرني: قاؿ شعيب بن محمد عن حماد،

 ذا من): قاؿ رضي اهلل عنو العاص بن عمرك أف أخبراه أنهما المنكدر بن محمد كعن
 فتخطى األشعرم موسى أبو إليو فقاـ عليو، يعذبني أمرا علي يقدر اهلل أف يزعم الذم
 إليو كإنا هلل إنا: عمرك فقاؿ ذلك يزعم الذم أنا: فقاؿ يديو بين جلس حتى الناس

 كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ خرج فلما موسى، أبا صدقت أىلك، كدت راجعوف،
                                                           

 (.ِٓٓٔأخرجو مسلم ) ُ
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 يؤمن حتى أحدكم يؤمنن ال: كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ لو، ذلك ذكر
 لم أخطأه كما ليخطئو، يكن لم أصابو ما أف كيعلم كمره، حلوه كشره، خيره بالقدر

 .ُ(ليصيبو يكن
 عن األعلى، عبد بن يونس عن العزيز عبد بن أسلم عن إسحاؽ كحدثني - ُِِ

 عبد حدثني: قاؿ سعد بن راشد عن صالح، بن معاكية أخبرني: قاؿ كىب بن اهلل عبد
 كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سمع أنو رضي اهلل عنو السلمي قتادة بن الرحمن

 أبالي، كال الجنة في ىؤالء: فقاؿ ظهره، من الخلق أخذ ثم آدـ اهلل خلق): يقوؿ
 مواقع على: قاؿ? نعمل ماذا فعلى اهلل رسوؿ يا: قائل قاؿ أبالي كال النار في كىؤالء
 .ِ(القدر
 عن الحبلي الرحمن عبد أبي عن الخوالني ىانئ أبو كأخبرني: قاؿ كىب ابن - ُِّ

 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سمعت: قاؿرضي اهلل عنهما  العاص بن عمرك بن اهلل عبد
 كاألرض السماكات يخلق أف قبل كلها الخبلئق مقادير اهلل كتب): يقوؿ كسلم

 .ّ(الماء على كعرشو سنة ألف بخمسين
، أبي عن الرحمن، عبد بن سعيد كحدثني كىب ابن - ُِْ  سعد بن سهل عن حاـز

 الجنة أىل بعمل ليعمل الرجل إف): قاؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف الساعدم

                                                           

 إسناده مسلسل بالعلل، كالمرفوع منو لو شواىد يتقول بها.    ُ
/ ٓ) الكبير في كالبخارم ،(َّ/ ُ) سعد كابن ،(ُٕٔٗٔ رقم ،ُٖٔ/ ْ) أحمد أخرجو ِ

 ،(َِْٓ) الشاميين في كالطبراني ،(ّّٖ) حباف كابن ،(ُٗٓ/ ِ) قانع كابن ،(تعليقا -ُّْ
/ رقم ْكالبللكائي في شرح أصوؿ السنة ) ،(ْٖ رقم ،ٖٓ/ ُ) كالحاكم ،(َِِ/ ْ) كالحكيم
 كقاؿ الذىبي، كأقره الحاكم صححو كالحديث( ْٖٗ/ ّ) الغابة أسد في األثير كابن(، َُُٖ
 األرنؤكط كقاؿ ،(ْٖ) الصحيحة في األلباني العبلمة كصححو ثقات، رجالو(: ُٖٔ/ ٕ) الهيثمى

 عبد ابن قاؿ كما مضطرب كإسناده لغيره، صحيح(: َِٔ/ ِٗ) المسند تحقيق في معو كمن
   .ىذا إسناده البخارم كخطأ السكن، كابن البر
 (.ِّٓٔأخرجو مسلم ) ّ
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 يبدك فيما النار أىل بعمل ليعمل الرجل كإف النار، أىل لمن كإنو للناس، يبدك فيما
 .ُ(الجنة أىل لمن كإنو للناس
 أبي بن عبيد عن حبيب أبي بن يزيد عن لهيعة ابن كحدثني قاؿ كىب ابن - ُِٓ
: يقوؿ رضي اهلل عنو مسعود ابن سمع أنو أخبره البكرم الطفيل أبا أف المكي طلحة

 من يشقى كيف: فقلت، بغيره كعظ من كالسعيد أمو، بطن في شقي من الشقي إف)
: لي فقاؿ مسعود ابن قاؿ بما فأخبرتو الغفارم أسيد بن حذيفة فلقيت? يعمل لم

 قاؿ العبد يخلق أف أراد إذا اهلل إف: يقوؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سمعت
 ربنا الملك يقوؿ ثم الملك، كيكتب شاء ما الرب فيقوؿ? أنثى أـ ذكر ربنا يا: الملك

 فيقوؿىو الؽ  ما ربنا الملك يقوؿ ثم كيكتب، شاء ما الرب فيقوؿ سعيد أـ شقي
 يقوؿ ثم الملك، كيكتب شاء ما الرب فيقوؿ? رزقو ما: الملك يقوؿ ثم شاء، ما الرب

 .ِ(الملك كيكتب شاء ما الرب فيقوؿ? أجلو ما ربنا يا
 أف عدكمال حفص بن سليماف عن سعد، بن ىشاـ كأخبرني: قاؿ كىب ابن - ُِٔ
 كال القدر من باب الزماف آخر في أمتي على سيفتح): قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي
: كقولو" قىًديره  شىٍيءو  كيلّْ  عىلىى اىللَّوى  أىفَّ  تػىٍعلىمٍ  أىلىمٍ " ىذه تقرءكا أف كيكفيكم شيء يسده

 اىللَّوً  عىلىى ذىًلكى  ًإفَّ  ًكتىابو  ًفي ذىًلكى  ًإفَّ  كىاأٍلىٍرضً  اىلسَّمىاءً  ًفي مىا يػىٍعلىمي  اىللَّوى  أىفَّ  تػىٍعلىمٍ  أىلىمٍ "
 .ّ"(يىًسيره 

 ابن عيسى أف سويد بن رجاء عن ميسرة بن حفص كحدثني: قاؿ كىب ابن - ُِٕ
 فكيف عدؿ كقضاؤؾ عدؿ، إنك رب يا): فقاؿ ربو سأؿ كالسبلـ الصبلة عليو مريم

                                                           

 (.ُُِ(، كمسلم )ّْٗٔأخرجو البخارم ) ُ
 (.ِْٓٔإسناد المصنف ضعيف، كالحديث صحيح فقد أخرجو مسلم ) ِ
/ رقم ِ(، كابن بطة في اإلبانة )ْٕٔ/ّأخرجو أبو داكد في القدر كما في تهذيب النهذيب ) ّ

 كإسناده ضعيف ثم ىو أيضا مرسل. (ّْٔٔ رقم ، ِِّ/ِ) الديلمى(، ُّٖٖ
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 من فإنو ىذا عن إلو البتوؿ ابن يا: فقاؿ? عليو تعذبو ثم الذنبب العبد على قضيت
 .ُ(علمي مكنوف
 أف الثورم سعيد بن سفياف عن ميسرة بن حفص أخبرني: قاؿ كىب ابن - ُِٖ
 قاؿف مرارا، ذلك فأعاد ىذا عن انتو): فقاؿ عيسى سألو ما مثل عن ربو سأؿ عزيرا

 .ِ(النبوة من اسمك أمحو أف عندم عقوبتك كإف علمي عن سألتني: لو
 سالم سمعت: قاؿ محمد بن عمر عن مهدم ابن كأخبرني: قاؿ كىب ابن - ُِٗ

 نعم،: فقاؿ ?مقدر الزنا): لو فقاؿ رجل كسألوما عنه اهلل رضي عمر بن اهلل عبد بن
 فأخذ: قاؿ? عليو كيعذبني علي كتبو: قاؿ: نعم: قاؿ? علي اهلل كتبو شيء كل قاؿ

 .ّ(فحصبو الحصى سالم
 ربيعة يا): فقاؿ ربيعة على كقف غيبلف أف عياض بن أنس كحدثني كىب ابن - َُّ

 الذم فأنت غيبلف يا كيحك: ربيعة: قاؿ يعصى، أف يحب اهلل أف تزعم الذم أنت
 .ْ(قسرا يعصى اهلل أف تزعم

                                                           

 ( كإسناده ضعيف. ّّْ/َْأخرجو ابن عساكر في تاريخ دمشق ) ُ
 
 ابن(، ّّٓرم في الشريعة )(، كأخرجو اآلجّّْ/َْأخرجو ابن عساكر في تاريخ دمشق ) ِ

( من طريق سفياف عن داكد بن أبي ّّْ/َْ، كابن عساكر في تاريخ دمشق )(َْٔ/ِ) بطة
/ رقم ْ(، كالبللكائي في شرح أصوؿ السنة )ّْٓىند بو، كأخرجو اآلجرم في الشريعة )

 كثير ابن الحافظ قاؿ( عن نوؼ البكالي، ّّْ/َْ(، كابن عساكر في تاريخ دمشق )ُّّْ
 كنوؼ عباس، ابن عن كغيره، عساكر ابن ركل ما فأما(: ْْ-ّْ/ِ) كالنهاية البداية يف

 منكر، فهو األنبياء، ذكر من اسمو فمحا القدر عن سأؿ أنو من كغيرىم، الثورم كسفياف البكالي،
 .اإلسرائيليات عن مأخوذ ككأنو نظر، صحتو كفي

/ رقم ْكالبللكائي في شرح أصوؿ السنة ) ،(ِْْ/ِ) السنة في أحمد بن اهلل عبد أخرجو ّ
 كاألثر حسن بطرقو. (ُْٔ/ُ) بطة كابن(، ٖٖٗ/ رقم ُ(، كالخبلؿ في السنة )َُِٕ

(، كالبللكائي ِٖٗ/ّ(، كأبو نعيم في الحلية )ُّٕأخرجو من طرؽ الفريابي في القدر )رقم  ْ
(، كأبو بكر ُِٕٖ/ رقم ِ(، كابن بطة في اإلبانة )ُِٓٔ/ رقم ْفي شرح أصوؿ السنة )
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 عبد بن عمر سمعت: قاؿ ذر بن عمر عن مهدم ابن كأخبرني كىب ابن - ُُّ
 .ُ(إبليس يخلق لم يعصى ال أف أراد لو اهلل إف): يقوؿ العزيز
 سليماف عن الثورم سعيد بن سفياف عن الحباب بن زيد كأخبرني كىب ابن - ُِّ

 حىسىنىةو  ًمنٍ  أىصىابىكى  مىا) :كجل عز اهلل قوؿ في قاؿ أنو جبير بن سعيد عن األعمش
 .ِعليك وقدرت كأنا فذنبك: قاؿ( نػىٍفًسكى  فىًمنٍ  سىيّْئىةو  ًمنٍ  أىصىابىكى  كىمىا اىللَّوً  فىًمنى 

 بن أحمد حدثنا: قاؿ الورد بن جعفر بن اهلل عبد عن عوف بن أحمد كحدثني - ُّّ
 قولو في يقوؿ سليماف أبا سمعت: قاؿ الحوارم أبي بن أحمد عن طانيناأل بن محمد

 أف قدر ما تنفيذ في كلكن إحداث، في ليس: قاؿ( شىٍأفو  ًفي ىيوى  يػىٍوـو  كيلَّ ): كجل عز
 .ّيحدث شيء أمره من ليس اليـو ذلك في يكوف
 عن أشهب عن األعلى عبد بن يونس عن العفاني عن كىبابن  كحدثني - ُّْ
 كىمىا): كجل عز اهلل قوؿ من القدر أىل على الرد في أبين شيء من ما): قاؿ أنو مالك

ًتوً  ًفي يىشىاءي  مىنٍ  ييٍدًخلي  حىًكيمنا عىًليمنا كىافى  اىللَّوى  ًإفَّ  اىللَّوي  يىشىاءى  أىفٍ  ًإالَّ  تىشىاءيكفى   رىٍحمى
ابنا لىهيمٍ  أىعىدَّ  كىالظَّاًلًمينى  نىتيكى  ًإالَّ  ًىيى  ًإفٍ ): كجل عز كقاؿ( أىلًيمنا عىذى  تىشىاءي  مىنٍ  ًبهىا تيًضلُّ  ًفتػٍ

                                                                                                                                                  

( كاألثر ََِ/ْٖ(، كابن عساكر في تاريخ دمشق )ّٖٗ/رقم ُالشافعي في الغيبلنيات )
 صحيح.

 السنة كفي ،(ِٖٗص) الزىد زكائد في أحمد اإلماـ بن عبداهلل أخرجو: صحيح إسناده ُ
 ،(َْ/ِ) اإلبانة في بطة كابن (،ُِّ،ِّ، ُٖٓكاآلجرم في الشريعة )ص ،(ِْٓ/ِ)

 .(ِٗٓ ، ِٖٓ/ُ) كالصفات األسماءفي ك  ،(َٕص) اإلعتقاد في كالبيهقي

إسناده ضعيف. كقد كرد ىذا التفسير عن أبي صالح ذكواف السماف، كإسناده صحيح إليو،  ِ
 ٗٓٓ/  ٖ) تفسيره في جرير ابنك  (،ُُِّ/ْأخرجو سعيد بن منصور في التفسير من سننو )

 ،(ٖٕٗٗ ، ٕٕٗٗ،  ٕٔٗٗ رقم
 رقم ْٓٓ/  ّ) السنة أصوؿ شرح في كالبللكائي، (أ/  ُُٔ ؿ/  ِ) تفسيره في حاتم أبي كابن

 . (َْٗ رقم ِْٕ - ِْٔ/  ِ) السنة في أحمد اإلماـ بن اهلل عبدك  ،(ٖٕٗ
 (.ِٖٔ/ٗأخرجو بنحوه أبو نعيم في الحلية ) ّ
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: كجل عز كقاؿ( يىشىاءي  مىا اىللَّوي  كىيػىٍفعىلي  اىلظَّاًلًمينى  اىللَّوي  كىييًضلُّ ): كقاؿ( تىشىاءي  مىنٍ  كىتػىٍهًدم
ًبيرنا عيليوِّا كىلىتػىٍعلينَّ  مىرَّتػىٍينً  اىأٍلىٍرضً  ًفي لىتػيٍفًسديفَّ )  ىذا كمثل: تعالى اهلل رحمو مالك كقاؿ( كى

  .ُكثير القرآف في
 مسائل في القضاء كالقدر.

 تعريف القضاء كالقدر. المسألة األكلى:
 ألف بعد الياء جاءت فلما قضام، أصلو، كيقصر، بالمدأكال: تعريف القضاء لغة:  

 .أقضية كجمعو ىمزت متطرفة زائدة
 المعتل كالحرؼ كالضاد القاؼ(: ٗٗ/ ٓ) اللغة مقاييس معجمفي  فارس ابن قاؿ

  ا.ىػ لجهتو كإنفاذه كإتقانو أمر إحكاـ على يدؿ صحيح أصل
 انقطاع إلى مرجعها كجوه على اللغة في القضاء(: ٖٕ/ ْ) النهاية فيابن األثير  كقاؿ

 ا.ىػ كتمامو الشيء
 ىو كىذا األمر، كإتماـ الشيء إحكاـ ىو اللغة في القضاء معنى أف تقدـ مما كيتبين
 بمعنى يأتي كقد اللغة، في الواردة القضاء معاني جميع ترجع كإليو القضاء، معنى أصل
 قد التي معانيو، ككل الكريم، القرآف في كثيران  كمشتقاتو القضاء لفظ كرد كقد، القدر
 :بها كرد التي المعاني فمن السابق، األصل إلى ترجع أحيانان، متداخلة تأتي

 ،[ِّ: اإلسراء] (ًإيَّاهي  ًإالَّ  تػىٍعبيديكاٍ  أىالَّ  رىبُّكى  كىقىضىى): تعالى قولو كمنو األمر، معنى - ُ
 .لو شريك ال كحده بعبادتو كتعالى سبحانو أمر: أم
نىا) كاإلنهاء، األداء معنى - ِ  تقدمنا: أم ،[ٔٔ: الحجر] (األىٍمرى  ذىًلكى  ًإلىٍيوً  كىقىضىيػٍ

 .كأنهينا إليو
، اصنع[ ِٕ: طو] (قىاضو  أىنتى  مىا فىاٍقضً ): تعالى قولو كمنو الحكم، معنى - ّ

 .يدؾ إليو كصلت كما شئت ما كافعل، كاحكم

                                                           

 ( بدكف إسناد.َٔٔ/ِذكر بعضو ابن العربي في أحكاـ القرآف ) ُ
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اكىاتو  سىٍبعى  فػىقىضىاىينَّ ): تعالى قولو كمنو الفراغ، كمعنى - ْ : فصلت] (يػىٍومىٍينً  ًفي سىمى
 قىضىى فػىلىمَّا): تعالى قولو كمنو، يومين في سموات سبع تسويتهن من فرغ: أم[ ُِ

 .كاألتم األكفى األجل من فرغ: أم[ ِٗ: القصص] (اأٍلىجىلى  ميوسىى
[ ََِ: البقرة](مَّنىاًسكىكيمٍ  قىضىٍيتيم فىًإذىا): تعالى قولو كمنو األداء، كمعنى - ٓ

 .السابق المعنى في داخل كىذا منها كفرغتم أديتموىا
نىا): تعالى قولو كمنو اإلعبلـ، كمعنى - ٔ  لىتػيٍفًسديفَّ  اٍلًكتىابً  ًفي ًإٍسرىائًيلى  بىًني ًإلىى كىقىضىيػٍ

ًبيرنا عيليوِّا كىلىتػىٍعلينَّ  مىرَّتػىٍينً  األىٍرضً  ًفي  إسرائيل بني كأخبرنا تقدمنا: أم[ ْ: اإلسراء] (كى
 .مرتين األرض في سيفسدكف أنهم إليهم أنزؿ الذم الكتاب في
 ميوسىى فػىوىكىزىهي ): تعالى قاؿ قتلو: أم عليو، فقضى ضربو: يقاؿ الموت، كبمعنى - ٕ

 .قتلو أم[ ، ُٓ: القصص] (عىلىٍيوً  فػىقىضىى
 اللغة كتب ذكرتها أخرل اشتقاقات كىناؾ اللغة، في( القضاء) معاني أىم ىي ىذه
 رابط من الشرعي كالمعنى اللغوم المعنى بين ما يتبين المعاني ىذه عرض خبلؿ كمن

 ما حسب على كدقة بحكمة تجرم ككونها لذلك، ككتابتو لؤلمور، اهلل فتقدير قوم،
 .اللغوم المعنى بها يوحي المعاني ىذه كل كقضاىا، سبحانو أرادىا

ري  قىًدرى  الفعل مصدرالقدر : اللغة في القدرثانيا: تعريف  رىان، يٍقدى  .داليو تسكن كقد قدى
 كالداؿ، القاؼ،: قدر(: قدر) مادة (ِٔ/ٓ) اللغة مقاييس معجم في  فارس ابن قاؿ

 شيء، كل مبلغ فالقٍدر كنهايتو؛ ككنهو، الشيء مبلغ على يدؿ صحيح أصل كالراء،
 التقدير من كأقديره أقًدره الشيء كقدىٍرت القدىري، ككذلك مبلغو، أم كذا قىٍدريه: يقاؿ
 ا.ىػ

 بو كيحكم القضاء، من كجل عز اهلل يقدّْره ما كىو كالحكم، القضاء،: محركة كالقدىر
 .األمور من

 .أقدار: جمعها كجميعها كالقىٍدر كالقىدىري  أمر، التسوية في كالتفكير التركية،: كالتقدير
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 اللغة في الفركؽفي  العسكرم ىبلؿ أبو يقوؿ كما كالتقدير القدر بين كالفرؽ
 اهلل أفعاؿ في إال القدر ييستعمل كال العباد، أفعاؿ في ييستعمل التقدير أف(: ِّٖ)ص
 ا.ىػ كجل عز

 :منها إطبلقات عدة القرآف في القدر يطلقك 
رى  ابٍػتىبلهي  مىا ًإذىا كىأىمَّا): تعالى قاؿ: التضييق -ُ  .ُٔ:الفجر (ًرٍزقىوي  عىلىٍيوً  فػىقىدى
 .ُٗ:األنعاـ (قىٍدرًهً  حىقَّ  اللَّوى  قىدىريكا كىمىا): تعالى قاؿ: التعظيم -ِ
 تػىٍقًدريكا أىفٍ  قػىٍبلً  ًمنٍ  تىابيوا الًَّذينى  ًإالَّ ): تعالى قاؿ: كالتمكن كالتغلب، االستطاعة، -ّ

 .ّْ:المائدة (عىلىٍيًهمٍ 
ٍرنىا): تعالى قاؿ: التدبير -ْ  أك األمور، دبَّرنا أم ،ِّ:المرسبلت (اٍلقىاًدريكفى  فىًنٍعمى  فػىقىدى

 .تدبيرنا بحسب كقوعها أردنا
رى  ًفيهىا كىقىدٍَّرنىا: ]تعالى قاؿ: المكاف أك الزماف، أك المقدار، تحديد -ٓ : سبأ[ السَّيػٍ

ا ًفيهىا كىقىدَّرى ): كقاؿ ،ُٖ  .َُ:فصلت (أىيَّاـو  أىٍربػىعىةً  ًفي أىقٍػوىاتػىهى
 كأريد دبّْر، أم ،ُِ:القمر (قيًدرى  قىدٍ  أىٍمرو  عىلىى اٍلمىاءي  فىاٍلتػىقىى): تعالى قاؿ: اإلرادة -ٔ

 .كقوعو
ٍرنىا نىٍحني : ]تعالى قاؿ: كاإلحكاـ القضاء -ٕ نىكيمٍ  قىدَّ  .َٔ:الواقعة[ اٍلمىٍوتى  بػىيػٍ

 .كحكمنا قضينا، أم
 أم ،ُٖ:المدثر[ كىقىدَّرى  فىكَّرى  ًإنَّوي : ]تعالى قاؿ: اإلنجاز في كالتَّركم التمهل -ٖ

رٍ : ]كقاؿ، القرآف في يقولو ما ليتبين كتركَّل؛ تمهَّل،  .ُُ: سبأ[ السٍَّردً  ًفي كىقىدّْ
 .تحكمو كي السرد؛ في كتركَّ  تمهٍل، أم
[ تػىٍقًديران  قىدَّريكىىا ًفضَّةو  ًمنٍ  قػىوىارًيرى : ]تعالى قاؿ: معينة بمقادير الصنع -ٗ

 .ُٔ:اإلنساف
 - الشرعي كالمعنى كالقدر القضاء من لكل اللغوم المعنى بين ما سبق مما كيتبين

 ترجع القضاء معاني كمن اآلخر، بمعنى يأتي منهما فكل قوم، رابط من - سيأتي كما
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 معاني أف كما كاإلعبلـ، كالحكم، األمر، معانيو كمن كإنفاذه، كإتقانو األمر إحكاـ إلى
 ككتبها فعلمها الخلق، مقادير قدر كتعالى سبحانو كاهلل التقدير، إلى ترجع القدر

 ما ذلك خبلؿ من كيتبين أقدارىا، حسب فتقع كمقدرة مقضية كىي كخلقها، كشاءىا
 .ترابط من كالشرع اللغة في كالقدر القضاء معنى بين

 :شرعان  كالقدر القضاء معنى
 دكف بعمومو أك أفراده، ببعض يػيعىرّْفيو كالقدر القضاء لتعريف تطرؽ ممن بعض ىناؾ

 .كأركانو مراتبو إلى إشارة أك تفصيل،
 خركج: القدر :(ُْٕفي كتابو التعريفات )ص فيقوؿ القدر يعرؼ الجرجاني فهذا

 األزؿ، في كالقضاء، للقضاء مطابقان  كاحد بعد كاحدان  الوجود إلى العدـ من الممكنات
 .يزاؿ ال فيما كالقدر

 كفي، الحكم: لغة القضاء: (ُٕٕفي التعريفات )ص القضاء تعريف في كقاؿ
 عليو ىي ما على الموجودات أعياف في اإللهي الكلي الحكم عن عبارة: االصطبلح

 .ُاألبد إلى األزؿ في الجارية األحواؿ من
 مراتب كىي األفراد؛ جميعً  كاستيعابي  الشموؿ، ينقصو كلكن صحيح، التعريف كىذا
 .األربع القدر

 :التالية التعريفات بأحد كالقدر القضاء يعرؼ أف كيمكن
 قدر كجل عز كأنو األبد، إلى كائن ىو مما القلم بو كجرل العلم، بو سبق ما ىو -ُ

 سبحانو_ كعلم األزؿ، في تقع أف قبل األشياء من يكوف كما الخبلئق، مقادير
 فهي مخصوصة؛ صفات كعلى_ تعالى_ عنده معلومة أكقات في ستقع أنها_ كتعالى

                                                           

 ىو: األزؿ: يقاؿ أك .لو نهاية ال الذم الشيء ىو: كاألبد لو، بداية ال الذم الشيء ىو: األزؿ ُ
 في الوجود استمرار ىو: كاألبد الماضي، جانب من متناىية غير مقدرة أزمنة في الوجود استمرار

 .(ٕص) للجرجاني التعريفات انظر. المستقبل جانب من متناىية غير مقدرة أزمنة
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 البهية األنوار لوامع في السفاريني تعريف ىذا. كىذا قدرىا ما حسب على تقع
(ُ/ّْٖ.) 

، كىو حكمتو كاقتضتو علميو، بو سبق حسبما للكائنات اهلل تقدير: بأنو كعيرّْؼ -ِ
 (.ّٕ)ص العقيدة في رسائل كتابو في عثيمينال عبلمةالتعريف 

 أكقات في ستقع أنها سبحانو كعلمو الًقدىـ، في لؤلشياء تعالى اهلل تقدير ىو -ّ
 ما حسب على ككقوعها لو، كمشيئتو لذلك، ككتابتو مخصوصة، صفات كعلى معلومة
 كالقدر القضاء كتابوفي   المحمود عبدالرحمن الدكتور تعريف، كىذا لها كخلقو قدرىا،

 (.ّٗ)ص فيو الناس كمذاىب كالسنة، الكتاب ضوء في
 :فيقاؿ لمراتبو جامعان  مختصران  تعريفان  كالقدر القضاء يعرؼ أف كيمكن -ْ

 بن محمد، كىو تعريف الشيخ لها كخلقو كمشيئتو، ككتابتو، باألشياء، اهلل علم ىو
 (.ّٓ)ص القدر في التائية شرحفي كتابو  الحمد أحمد بن إبراىيم

 .كالقدر القضاء بين (: ىل ىناؾ فرؽفرع)
 القضاء بين فرؽ ال بأنو قالوا: األكؿ الفريق، فريقين إلى ذلك في العلماء انقسم

 شمل أحدىما على التعريف أطلق فإذا اآلخر، معنى في منهما كاحد فكل كالقدر،
 بينهما فرؽ فبل القدر، ككذلك بالقدر، فسر كحده القضاء أطلق إذا كلذلك اآلخر،

 .الشرع في بينهما التفريق على دليل ال أنو كما اللغة، في
 بين الفرؽ ما (:ُُٗ/ْالعبلمة ابن باز كما في فتاكل نور على الدرب )كقد سئل 

 كىو كاحد كمعناىما القضاء، ىو كالقدر القدر، ىو القضاء فأجاب:كالقدر  القضاء
 سبق ما يعني قدر كلهذا قضاء، لهذا يقاؿ سابقا، كقدره سابقا اهلل قضاه الذم الشيء

 قضاء يسمى كغيره كلو كخوؼ، كأمن كذؿ كعز كحياة موت من قدره أنو اهلل علم في
 ا.ىػ قدرا كيسمى
 :أقواؿ على بينهما التمييز في اختلفوا ىؤالء كلكن بينهما، بالفرؽ قالوا: الثاني الفريق
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 سىٍبعى  فػىقىضىاىينَّ ): تعالى كقولو الخلق: كبالقضاء التقدير،: بالقدر المراد: قيل -ُ
 أحدىما ينفك ال متبلزماف أمراف كالقدر فالقضاء، خلقهن أم ،ُِ:فصلت (سىمىاكىاتو 

 القضاء؛ كىو البناء بمنزلة كاآلخر القدر، كىو األساس بمنزلة أحدىما ألف اآلخر؛ عن
 .كنقضو البناء ىدـ راـ فقد بينهما الفصل راـ فمن
 من أخص اهلل من كالقضاء: (ِْْ-ِّْص) المفرداتفي  األصفهاني الراغب قاؿ

 .كالقطع الفصل ىو كالقضاء التقدير، ىو فالقدر التقدير؛ بين الفصل ألنو القدر؛
 .الكيل بمنزلة كالقضاء للكيل، الميعىدّْ  بمنزلة القدر أف العلماء بعض ذكر كقد

 ىو كالقدري  األزؿ، في بو اهلل حكم الذم السابق العلم ىو فالقضاءي  العكس؛ كقيل -ِ
 التعريفاتفي  الجرجاني قاؿ، السابق المقضي األمر كزف على الخلق كقوع

 في الموجودات جميع كجود القضاء أف ىو كالقضاء القدر بين كالفرؽ: (ُْٕص)
 .شرائطها حصوؿ بعد األعياف في متفرقة كجودىا كالقدر مجتمعة، المحفوظ اللوح

 القضاء بين الفرؽ ما (:ٕٗ/ِكقد سئل العبلمة العثيمين كما في مجموع فتاكاه )
 .كالقدر?
: " القدر إف: قاؿ من فمنهم بينهما، الفرؽ في العلماء اختلف: بقولو فأجاب فأجاب:

 - اهلل قدر فإذا ،" كقوعو عند بالشيء اهلل حكم: " كالقضاء ،"األزؿ في اهلل تقدير
 فيو يكوف الذم الوقت جاء فإذا قدر، فهذا كقتو في المعين الشيء يكوف أف - تعالى
: - تعالى -قولو مثل الكريم القرآف في كثير كىذا قضاء، يكوف فإنو الشيء ىذا

 - اهلل تقدير فالقدر. ذلك أشبو كما ،{ بًاٍلحىقّْ  يػىٍقًضي كىاللَّوي : }كقولو ،{ اأٍلىٍمري  قيًضيى }
 إنهما: قاؿ من كمنهم، كقوعو عند بو قضاؤه كالقضاء األزؿ، في الشيء - تعالى
 أحدىما أفرد كإف سبق، كما فرؽ فبينهما جميعا قرنا إف أنهما: كالراجح، كاحد بمعنى

 .أعلم كاهلل كاحد، بمعنى فهما اآلخر عن
 عمـو كالقدر القضاء بين ىل (:َٖ-ٕٗ/ِكسئل الشيخ أيضا في تفس المصدر )

 .كخصوص?
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: قيل إذا كلكن القضاء، شمل أطلق إذا كالقدر القدر، شمل أطلق إذا القضاء فأجاب:
 معنى لها الكلمة تكوف العربية اللغة في كثير كىذا فرؽ، بينهما صار كالقدر القضاء
 اجتمعا إذا: " ذلك مثل في كيقاؿ االجتماع، عند خاص كمعنى االنفراد، عند شامل

 أف يعني النوع، ىذا من أنهما الصحيح كالقدر فالقضاء ،" اجتمعا افترقا كإذا افترقا،
: فالقضاء اجتمعا إذا لكن القضاء، شمل أفرد إذا كالقدر. القدر شمل أفرد إذا القضاء

 -اهلل قدره ما: " كالقدر ،"تغيير أك إعداـ، أك إيجاد، من خلقو في اهلل يقضيو ما" 
 .الحقا كالقضاء سابقا، القدر فيكوف بينهما، الفرؽ ىو ىذا".  األزؿ في - تعالى

 اإليماف بالقدر. المسألة الثانية:
 في يقع ما كل بأف الجاـز التصديق: ىي بالقضاء اإليماف حقيقة أف اهلل كفقك اعلم
 أركاف من السادس الركن ىو بالقدر اإليماف كأف، تعالى اهلل بتقدير فهو الكوف ىذا

 رضي عمر ابن عن( ٖرقم ) مسلم صحيح ففي بو إال أحد إيماف يتم ال كأنو اإليماف
 أني فأخبرىم ىؤالء لقيت إذا): فقاؿ القدر ينكر الناس بعض أف بلغو أنو عنهما اهلل
 مثل ألحدىم كاف لو عمر بن اهلل عبد بو يحلف كالذم مني، برآء كأنهم منهم براء
 (.بالقدر يؤمن حتى منو اهلل قبلو ما أنفقو ثم ذىبا أحد

 
 
 :كىي األربع القدر بمراتب تؤمن حتى يصح ال بالقدر اإليماف أف اعلم ثم

 أزالن، كتفصيبلن، جملة شيء بكل عالم اهلل بأف اإليماف كىو: العلم: األكلى المرتبة
 كاف، بما محيط فعلمو عباده؛ بأفعاؿ أك بأفعالو، يتعلق مما ذلك كاف سواء كأبدان،

، الموجود، كيعلم، يكوف كيف كاف لو يكن لم كما سيكوف، كما  كالممكن، كالمعدـك
 .األرض في كال السماكات في ذرة مثقاؿ علمو عن يعزب كال كالمستحيل،

 كأعمالهم، كأقوالهم، كآجالهم، أرزاقهم، فعلم يخلقهم، أف قبل خلقو جميع عىًلمى  كقد
 العلم كىي المرتبة كىذه، النار كأىل الجنة، كأىل كسكناتهم، حركاتهم، كجميع
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 كمن الصحابة، جميع عليها كاتفق آخرىم، إلى أكلهم من الرسل عليها اتفق السابق
 . الغبلة القدرية األمة ىذه مجوسي  كخالفهم األمة، ىذه من تبعهم

 مقادير من علمو بو سبق ما كتب اهلل بأف اإليماف كىي: الكتابة: الثانية المرتبة
 كجميع كالتابعوف، الصحابة، أجمع كقد، المحفوظ اللوح في القيامة يـو إلى الخبلئق

 الكتاب، أـ في مكتوب فهو القيامة يـو إلى كائن كل أف على كالحديث السنة أىل
 .المبين كالكتاب المبين، كاإلماـ كالذكر، المحفوظ، اللوح ىي التي
 اهلل رضي العاص بن عمرك بن عبداهلل عن صحيحو في (ِّٓٔ) مسلماإلماـ  ركل

 الخبلئق مقادير اهلل كتب): يقوؿ صلى اهلل عليو كسلم اهلل رسوؿ سمعت: قاؿ عنهما
 .(الماء على كعرشو: قاؿ سنة، ألف بخمسين كاألرض السماكات يخلق أف قبل
 الكتابة كقت تحديد المراد: العلماء قاؿ :(َِّ/ُٔفي شرح مسلم ) النوكم قاؿ
 .لو أكؿ ال أزلي ذلك فإف التقدير؛ أصل ال غيره أك المحفوظ اللوح في

 كقدرتو النافذة، اهلل بمشيئة اإليماف تقتضي المرتبة كىذه: المشيئة: الثالثة المرتبة
 ىداية، كال سكوف، كال حركة، ال كأنو يكن، لم يشأ لم كما كاف، شاء فما الشاملة،

 إلى أكلهم من الرسل إجماع عليها دؿ قد المرتبة كىذه، بمشيئتو إال إضبلؿ كال
 كأدلة خلقو، عليها اهلل فطر التي كالفطرة اهلل، عند من المنزلة الكتب كجميع آخرىم،

 ف.كالبيا العقل
 هلل مخلوقة الكائنات جميع بأف اإليماف تقتضي المرتبة كىذه: الخلق: الرابعة المرتبة

 كائن العدـ، من ميٍوجىده  مخلوؽ اهلل سول من كل كبأف كحركاتها، كصفاتها، بذكاتها،
  الرسل عليها كأجمع السماكية، الكتب عليها دلت المرتبة كىذه، يكن لم أف بعد

 .السليمة كالعقوؿ القويمة، الفطر عليها كاتفقت كالسبلـ الصبلة عليهم
 :تؤمن أف بالقدر اإليماف صحة لواـز كمن

 أف منكم شاء لمن: )تعالى قاؿ كما أفعالو تتحقق بها كاختيارا مشيئة للعبد بأف -
 ِٖٔ/البقرة( كسعها إال نفسا اهلل يكلف ال: )كقاؿ ِٖ/التكوير( يستقيم
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 العبد منح الذم فهو كمشيئتو اهلل قدرة عن خارجة غير كقدرتو العبد مشيئة كأف -
 يشاء أف إال تشاءكف كما: )تعالى قاؿ كما كاالختيار التمييز على قادرا كجعلو ذلك

 ِٗ/التكوير( العالمين رب اهلل
 بو سلمنا عنا غاب كما بو كآمنا علمناه لنا بينو فما خلقو في اهلل سر القدر كأف -

 نؤمن بل الضعيفة كأفهامنا القاصرة بعقولنا كأحكامو أفعالو في اهلل ننازع كأال كآمنا،
 .كبحمده سبحانو يفعل عما يسأؿ ال كأنو البالغة كحكمتو التاـ اهلل بعدؿ
 من األدلة دلت كقد اإليماف أركاف من ركن بالقدر اإليماف: القدر إثبات على األدلة

  :الكتاب فمن .كتقريره إثباتو على كالسنة الكتاب
ران  اللَّوً  أىٍمري  كىكىافى ): تعالى قولو -ُ  أف: اآلية ىذه كمعنى .ّٖ: األحزاب (مىٍقديكران  قىدى

 كعقابان  طاعتو، ألىل ثوابان  كيجعل كينهاىم، كيأمرىم خلقان، يخلق أف قدَّر كجل عز اهلل
 الخلق كخلق الكتاب، كأـ الغيب فسماه كغيَّبو، ذلك كتب قدَّره فلما معصيتو، ألىل
 الرخاء من األشياء من يصيبهم كما كأعمالهم، كآجالهم، أرزاقهم،: الكتاب ذلك على

 .مقدكران  قدران  عليو الخلق كخلق منو، كفرغ مضى، الذم اهلل أمر فكاف كالشدة،
لىٍقنىاهي  شىٍيءو  كيلَّ  ًإنَّا): تعالى قولو -ِ  سبحانو اهلل أف: اآلية كمعنى .ْٗ: القمر (ًبقىدىرو  خى

 سبق ما منها أكجد ثم إيجادىا، قبل كأزمانها كأحوالها، مقاديرىا علم أم األشياء، قدر
 العلوم العالم في حدث يحدث فبل علمو؛ في سبق ما نحو على يوجده أنو علمو في

 .كإرادتو كقدرتو، تعالى علمو عن صادر كىو إال كالسفلي
ًإفٍ ): تعالى قولو -ّ نىا ًإالَّ  شىٍيءو  ًمنٍ  كى رو  ًإالَّ  نػينػىزّْليوي  كىمىا خىزىائًنيوي  ًعٍندى : الحجر (مىٍعليوـو  ًبقىدى

 المطر بو المراد أف إلى المفسرين من قـو كذىب شيء، كل في عاـ كىذا .ُِ
 .خاصة

رو  ًإلىى): تعالى كقولو -ْ ، قىدى ٍرنىا مىٍعليوـو  ِّ-ِِ: المرسبلت (اٍلقىاًدريكفى  فىًنٍعمى  فقىدى
رو  عىلىى ًجٍئتى  ثيمَّ ):  تعالى قولو -ٓ  .َْ: طو (ميوسىى يىا قىدى
 .ِ: الفرقاف (تػىٍقًديران  فػىقىدَّرىهي  شىٍيءو  كيلَّ  كىخىلىقى ):  تعالى قولو -ٔ
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 .ُٗ: عبس (فػىقىدَّرىهي  خىلىقىوي  نيٍطفىةو  ًمنٍ ):  تعالى قولو -ٕ
 .ّ: األعلى (فػىهىدىل قىدَّرى  كىالًَّذم): تعالى قولو -ٖ
 .ِْ: األنفاؿ (مىٍفعيوالن  كىافى  أىٍمران  اللَّوي  لًيػىٍقًضيى ):  تعالى قولو -ٗ

نىا): تعالى قولو -َُ  (مىرَّتػىٍينً  األىٍرضً  ًفي لىتػيٍفًسديفَّ  اٍلًكتىابً  ًفي إٍسرائًيلى  بىًني ًإلىى كىقىضىيػٍ
 .ْ: اإلسراء

 جبريل حديث منها كثيرة أحاديث في القدر إثبات على كذلك دلت فقد السنة كأما
: منها فذكر اإليماف أركاف عن كىسىلّْم عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى للنبي كسؤالوفي الصحيح 

 بن اهلل عبد عن صحيحو في مسلم كركل ،تقدـ كقدـ «كشره خيره بالقدر اإليماف»
: يقوؿ كىسىلّْم عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى اهلل رسوؿ سمعت: قاؿ عنهما اهلل رضي العاص بن عمرك

 سنة ألف بخمسين كاألرض السماكات يخلق أف قبل الخبلئق مقادير اهلل كتب»
 اهلل رضي أبي ىريرة عن صحيحو في مسلم أخرجك  .«الماء على عرشو ككاف: كقاؿ

 لكن ك لو قدره تعالى اهلل يكن لم شيئا آدـ ابن من يقرب ال النذر إفعنو مرفوعا )
(، كمنها  يخرج أف يريد البخيل يكن لم ما البخيل من ذلك فيخرج القدر يوافق النذر

 حتى شره، ك خيره بالقدر يؤمن حتى عبد يؤمن ال) مرفوعا اهلل عبد بن جابرحديث 
( كىو مخرج في ليصيبو يكن لم أخطأه ما كأف ليخطئو، يكن لم أصابو ما أف يعلم

 عز اهلل إف) مرفوعا السلمي قتادة بن الرحمن عبد(، كحديث ِّْٗالصحيحة )
 ىؤالء ك أبالي كال الجنة إلى ىؤالء: كقاؿ ظهره من الخلق أخذ ثم آدـ، خلق كجل
 مواقع على: قاؿ ? نعمل ماذا فعلى اهلل رسوؿ يا: قائل فقاؿ  أبالي كال النار إلى

 السلمي قتادة بن الرحمن عبد(، كحديث ْٖ( كىو مخرج في الصحيحة )القدر
 الجنة إلى ىؤالء: كقاؿ ظهره من الخلق أخذ ثم آدـ، خلق كجل عز اهلل إف) مرفوعا

: قاؿ ? نعمل ماذا فعلى اهلل رسوؿ يا: قائل فقاؿ  أبالي كال النار إلى ىؤالء ك أبالي كال
 (، كغيرىا من األحديث كثير.ْٖ( كىو مخرج في الصحيحة )القدر مواقع على



 - 168 - 

 في مسلم أخرج. بعدىم كمن الصحابة من األمة إجماع محل بالقدر كاإليماف
 عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى اهلل رسوؿ أصحاب من ناسا أدركت: )قاؿ أنو طاكس عن صحيحو

 اهلل رسوؿ قاؿ: يقوؿ عمر بن اهلل عبد كسمعت: قاؿ(. بقدر شيء كل يقولوف كىسىلّْم
 ،«كالعجز الكيس أك كالكيس العجز حتى بقدر شيء كل»: كىسىلّْم عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى

 . باألمور كالحذؽ النشاط كىو العجز ضد: كالكيس
 كالسنة الكتاب من القطعية األدلة تظاىرت: (ُٓٓ/ُفي شرح مسلم ) النوكم قاؿ

 سبحانو اهلل قدر إثبات على كالخلف السلف من كالعقد الحل كأىل الصحابة كإجماع
 ا.ىػ  كتعالى
  كيشهدكف(: ِٖٓ،  َِٖ،  ٖٓ ص) السلف عقيدةفي  الصابوني اإلماـكقاؿ 
 حجة ال عنو، يشاء من كييضل لدينو، يشاء من يهدم تعالى اهلل أفَّ  السنة أىل يعني
 شىاءى  فػىلىوٍ  اٍلبىاًلغىةي  اٍلحيجَّةي  فىًللَّوً  قيلٍ ):كجل عز اهلل قاؿ، لديو عذر كال عليو، أضلو لمن

اكيمٍ  ًعينى  لىهىدى نىا كىلىوٍ ):سبحانو كقاؿ .ُْٗ:األنعاـ سورة (أىٍجمى نىا ًشئػٍ ا نػىٍفسو  كيلَّ  آلتػىيػٍ اىى  ىيدى
ًعينى  كىالنَّاسً  اٍلًجنَّةً  ًمنٍ  جىهىنَّمى  ألىٍمؤلىفَّ  ًمنّْي اٍلقىٍوؿي  حىقَّ  كىلىًكنٍ   .ُّ:السجدة سورة (أىٍجمى

 كفريقان  فضبلن، للنعيم فريقان : فريقين فجعلهم إليهم، حاجة ببل الخلق خلق سبحانو
 ال] كبعيدان  رحمتو من كقريبان  كسعيدان، كشقيان  كرشيدان، غويان  منهم كجعل عدالن، للجحيم

 .ييٍسأىليوفى  كىىيمٍ  يػىٍفعىلي  عىمَّا ييٍسأىؿي 
 اهلل بقضاء كالضرَّ  كالنفعى  كالشرى  الخيرى  أفَّ  كيعتقدكف السنة، أىل يشهد :أيضا كقاؿ 

 كلو ربو، كتبو ما إال المرء يصيب ال عنها محيد كال محيص كال لها، مردَّ  ال كقدره
 .يػىٍقدركا لم يقضو لم بما المرء ينفعوا أف الخلق جهد
 العباد أعماؿ لجميع مريد كجل عز اهلل أف كالجماعة السنة أىل كمذىب :أيضا كقاؿ

 كلو كاحدةن، أمةن  الناس لجعل شاء كلو اهلل، بمشيئة إال أحده  يؤمن كلم كشرىا، خيرىا
 سبحانو بقضائو المؤمنين كإيماف الكافرين، فكفر إبليس؛ خلق ما يعصى أال شاء

 .كقضاه كشاءه ذلك كلَّ  أراد كمشيئتو، كإرادتو كقىدىرًه كتعالى
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 تىٍكفيريكا ًإفٍ  ):كجل عز اهلل قاؿ، كالمعصية الكفر كيسخط كالطاعة، اإليماف كيرضى
ًإفٍ  اٍلكيٍفرى  ًلًعبىاًدهً  يػىٍرضىى كىال عىٍنكيمٍ  غىًنيّّ  اللَّوى  فىًإفَّ   الزمر سورة (.... لىكيمٍ  يػىٍرضىوي  تىٍشكيريكا كى
 ا.ىػ

 السنة أىل مذىب (:َْٓ-ْْٗ/ٖ) الفتاكلكقاؿ شيخ اإلسبلـ في مجموع 
 السابقوف عليو ككاف كالسنة، الكتاب عليو دؿ ما كغيره الباب ىذا في كالجماعة

 كل خالق اهلل أف كىو بإحساف، اتبعوىم كالذين كاألنصار، المهاجرين من األكلوف
 كصفاتها بأنفسها، القائمة األعياف جميع ذلك في دخل كقد كمليكو، كربو، شيء،
 يشأ لم كما كاف، شاء ما سبحانو كأنو، العباد أفعاؿ العباد،كغير أفعاؿ من بها، القائمة

 شاءه، شيء عليو يمتنع ال كقدرتو، بمشيئتو، إال شيء الوجود في يكوف فبل يكن، لم
 يعلم_  سبحانو_  كأنو عليو، قادر كىو إال شيئان  يشاء كال شيء، كل على قادر ىو بل
 أفعاؿ ذلك في دخل كقد، يكوف كيف كاف لو يكن لم كما يكوف، كما كاف، ما

 كأرزاقهم، آجالهم، قدر يخلقهم؛ أف قبل الخبلئق مقادير اهلل قدر كقد كغيرىا، العباد،
 بخلقو يؤمنوف فهم كشقاكة، سعادة، من إليو يصيركف ما ككتب ذلك، ككتب كأعمالهم،

 أف قبل باألشياء كعلمو كاف، ما لكل كمشيئتو شيء، كل على كقدرتو شيء، لكل
 ا.ىػ تكوف أف قبل إياىا ككتابتو لها، كتقديره تكوف،

 بتقدير كلها األمور أف قاطبة السلف كمذىب: (ِٕٖ/ُُلحافظ في الفتح )ا كقاؿ
 . تعالى اهلل
  شبهة كالرد عليها.  :الثالثة مسألةال

 بمصيرنا كعالمان  نفعلو، شيء بكل عالمان  اهلل كاف إذا: فقالوا القدر باب في فريق ضل
 نترؾ ال كلماذا كننصب? نعمل فلماذا ألفعالنا، الخالق ىو ككاف النار، أك الجنة إلى

 .أبينا أـ شئنا لنا قدر ما كسيأتينا أىًعنًَّتهىا، في تجرم األقدار
 تقلو كلم التصوؼ، كأىل كالزىاد العيباد من طوائف عند الضبللة ىذه تىعمَّقىتٍ  كقد

 ألسنة على القوؿ ىذا يزاؿ كال ككاف المقاالت، أىل طوائف من بعينها كاحدة طائفة
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 اهلل كأف بالقدر، يؤمن الفريق كىذا ،كالزندقة الزيغ كأىل المسلمين جهاؿ من كثير
 ما كل أف زعموا كلكنهم الكائنات، لجميع كمريد شيء، لكل كخالق شيء، بكل عالم
 كاألخذ العمل إلى بالعباد حاجة ال أنو كزعموا كأحبو، رضيو فقد كشاءه اهلل خلقو

 فاإلنساف أفعالهم، على مجبوركف العباد أف كزعموا سيأتيهم، لهم قيدّْر فما باألسباب،
 الريح، مهب في كالريشة القدر مع ىو بل الفعل، في تؤثر قدرة لو ليس عندىم

 يتردل كىو يملك ال قػىعيره، سحيق غورهي، بعيد كاد إلى شامخ جبل قمة من ككالساقط
 بالقدر كاحتجوا كقوعو، قبل بالقدر احتجاجان  العمل ىؤالء ترؾ لقد. شيئان  أمره من فيو

 بين التفريق عدـ إلى الحاؿ بهم ككصل للشرع، مخالفة أعماؿ من منهم يقع ما على
 إف التفريق? فلم اهلل، خلق ذلك جميع ألف كالضبلؿ، الهدل كأىل كاإليماف، الكفر

 الحق جادة عن مسارىا كانحرؼ كثيرة عقوالن  أضلت المنحرفة العقيدة ىذه
 المنحرفة العقيدة ىذه كعطلت كالحق، العدؿ موازين عندىا فاضطربت كالصواب،

 لمصلحة أعمالها جيَّرت بل العمل، عن أقعدتها اإلسبلمي، العالم في ىائلة طاقات
 أحب اهلل بأف الزعم العقيدة ىذه آثار من كاف لقد. األحياف بعض في اإلسبلـ أعداء
 الذنوب من ذلك كغير الوالدين كعقوؽ كالسرقة كالزنا كالقتل كالشرؾ الكفر

 كمن. كيرضاه يحبو فهو كأكجده اهلل خلقو شيء كل أف يزعموف ألنهم كالمعاصي،
 كتنجيهم الجنة إلى توصلهم التي الخيرة الصالحة األعماؿ تركوا أصحابها أف آثارىا

 للعبد قدر ما ككل آت، آت القدر أف بدعول الموبقات من كثيران  كارتكبوا النار، من
 .كالنصب كالتعب العمل فلماذا سيصيبو،

 كاالستعانة الدعاء تركوا كما كالصياـ، الصبلة فتركوا باألسباب، األخذ ىؤالء ترؾ لقد
 دعاء معو ينفع ال قادـ ماض اهلل يريده فالذم منها، فائدة ال ألنو عليو، كالتوكل باهلل
 يفعلوه ما ألف المفسدين، كإفساد الظالمين بظلم ىؤالء من كثير كرضي ،عمل كال

 الحدكد بإقامة يهتموا كلم المنكر، عن كالنهي بالمعركؼ األمر كتركوا. كإرادتو اهلل قدر
 شيخ عرض كقد. منو بدَّ  ال مقدر كالجرائم المفاسد من كقع ما ألف كالقصاص،
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: فقاؿ كتبو، من مواضع في كحالو كمعتقده الفريق لهذا اهلل رحمو تيمية ابن اإلسبلـ
 يؤكؿ فهؤالء كالنهي، األمر يوافق ذلك أف كزعموا كالقدر، بالقضاء اعترفوا الذين
 مخلوؽ، لكل العامة بالربوبية االعتراؼ مع كالنهي، كاألمر الشرائع تعطيل إلى أمرىم

 اعتقادان  إٌما - كثيران  بو ييبتلى الذم ىو كىذا بناصيتها، آخذ ربي إال دابة من ما كأنو
 اإلباحة إلى منهم يخرج من يخرج حتى كالفقراء الصوفية من طوائف - حاالن  كإما

 اهلل أف رأكا ىؤالء: " فيهم أيضان  كقاؿ. العقوبات كرفع الواجبات، كإسقاط للمحرمات،
 بعد يميزكا كلم الكائنات، كمريد العباد، أفعاؿ خالق فهو كلها، المخلوقات خالق
 ضاؿ، كال مهتدم كال باطل، كال حق كال نكر، كال عرفاف كال ككفر، إيماف بين ذلك

 كال هلل مرضي كال عدك، كال هلل كلي كال متنبيء، كال نبي كال غوم، كال راشد كال
 كالعقوؽ، البر بين كال كالظلم، العدؿ بين كال ممقوت، كال هلل محبوب كال مسخوط،

 شهدكا حيث كالفجار، األبرار بين كال كالنار، أىل كأعماؿ الجنة أىل أعماؿ بين كال
 كالخلق الشاملة كالقدرة النافذة كالمشيئة السابق القضاء من الكائنات فيو تجتمع ما

 يغلو كقد. بينهما الفارؽ عن كعموا المخلوقات، بين المشترؾ فشهدكا العاـ،
 بموافقة كيمسكوف اهلل، ىي الموجودات عين يجعلوا حتى الطريق ىذا أصحاب

 يعصى، برب كافر أنا: الحريرم كقوؿ منهم، الواقعة السيئات في القدرية اإلرادة
 طاعات كلو ففعلي مني...  يختاره لما منفعبلن  أصبحت :إسرائيل بني كقوؿ
 الفرقة لهذه القيم ابن كعرض. الربوبية حقيقة أنو باعتبار حقيقة ىذا يسموف كقد

 أف زعمت أخرل طائفة نبغت ثم: فقاؿ( العليل شفاء) القيم كتابو في كضبلالتها
 الرياح، ىبوب عند األشجار كحركة - اختيار كال - االختيارية اإلنساف حركة

 عليو ىو بل لو، خلق لما ميسر غير كأنو مجبور، الطاعة على كأنو األمواج، ككحركات
 فقرركا مقتفين، كلمنهاجهم مقتدين، آثارىم على أتباعهم تبلىم ثم. كمقصور مجبور

 كلها لعباده تعالى الرب تكاليف أف عليو كزادكا كحققوه، إليو، كانتموا المذىب ىذا
 الطباؽ، السبع إلى يرقى أف المقعد كتكليف الحقيقة في كأنها يطاؽ، ماال تكليف
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 كإنما بمقدكره، ىو كال العبد، فعل من ليس بما تكليف كشرائعو باإليماف فالتكليف
 عباده فكلف قدير، شيء كل على كىو بالخلق، منفرد ىو من بفعل تكليف ىو

 ثم. فاعلين لها الحقيقة في كليسوا عليها، عاقبهم ثم قادرين، عليها كليسوا بأفعالو،
 إذ البتَّة، معصية الكوف في ليس: فقالوا العيباد، من محققوىم آثارىم على تبلىم

 :قيل كما للمراد، موافق لئلرادة مطيع الفاعل
 طاعات كلو ففعلي مني * يختاره لما منفعبلن  أصبحت

 كمطيع إرادتو، أطعت فقد أمره، عصيت كنت إف: فقاؿ فعلو على ىؤالء بعض كالموا
، غير اإلرادة ، غير الحقيقة في كىو ملـو  في المتكلمين من محققوىم كقرر مذمـو

 فمحبتو كاحدة، ىي سبحانو الرب حق في كالمحبة كالمشيئة اإلرادة بأف المذىب ىذا
 .أحبو فقد شاءه ما ككل كشاءه، أراده فقد الكوف في ما ككل مشيئتو، نفس ىي

 أكامر إف: كقالوا الظلم، أقبح إلى كنسبتو الظنوف، أسوأ باهلل الفرقة ىذه ظنت كلقد
 إحياء الميت ككتكليف السماكات، فوؽ يرقى أف العبد كتكليف كنواىيو الرب

 ترؾ كعلى تركو، على يقدركف ماال فعل على التعذيب أشدَّ  عباده يعذب كاهلل األموات،
 كليس مقدكر، غير لهم ىو الذم فعلو نفس على يعاقبهم بل فعلو، على يقدركف ماال
 متشكيان  ربو كمن مترنمان، ينشد منهم العارؼ كنرل مقهور، عليو ىو بل لو، ميسر أحد

 :كمتظلمان 
 بالماء تبتل أف إياؾ إياؾ *: لو كقاؿ مكتوفان  اليم في ألقاه
 على ذنوبهم تحميل قصدكا البشر من الصنف ىذا أف إلى القيم ابناإلماـ  تنبو كقد

. العليم الخبلؽ فعل الحقيقة في إنها كقالوا كاألكزار، الذنوب من كتبريئها األقدار،
 في السائد االتجاه جعل الذم ىو السبب ىذا أف إلى( الشفاء) لكتاب المقدـ كتنبو
 أكزار عنو كتضع تبعاتو، اإلنساف عن تحمل الجبر عقيدة: فقاؿ الجبر ىو العصور كل
 رغبتو كدفعت اإلنساف، حركت التي القوة على التبعة كتلقي اإلثم، من اقترؼ ما

 كثنيان  كاف فمن بالجبر، يدين الناس من األعظم السواد فكاد تصرفاتو، في كقادتو
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 طوع المرء أف كيعتقد الدىر، على التبعة يلقي يعبدىا، التي اآللهة بيد أمره بأف اعتقد
 كأنو تشاء، كيف تيسيرّْه األقدار أف يعتقد باهلل مؤمن أنو يقوؿ كمن. الحدثاف تقلب

 العصور في جديدان  مظهران  البحث ىذا اتخذ حتى االختيار، عديم اإلرادة مسلوب
 كالبيئة، كالوراثة بالغرائز مقيدة اإلنساف إرادة إف: منهم المجبرة قاؿ حيث الحديثة،

 من يقترؼ فيما اختيار لو فليس كإذف األمور، ىذه إحداث في يد لئلنساف كليس
 البواعث، ىذه ثمرة ىي بل النفسية، البواعث في لها أثر ال اإلرادة ألف كإثم، ذنب
 فكرة انتشرت كلما. عنو محيص ال خضوعان  خارجية أك نفسية لمؤثرات خاضعة كىي

 أضرَّت كالمتصوفة الزائغة الطرؽ طريق عن المتأخرة العصور في المسلمين بين الجبر
 .األسباب ترؾ مع سيما عظيمان، ضرران 
 :بعضهم قاؿ

 كالسكوف التحرؾ فسياف * يكوف بما القضاء قلم جرل
 الجنين غيابتو في كيرزؽ * لرزؽ تسعى أف منك جنوف
 بو كأخبرت كتبو، في جاء بما كالتكذيب باهلل، الكفر إلى تؤدم الفريق ىذا كمقالة
 األمر إبطاؿ على بو كاحتج القدر أثبت فمن: تعالى اهلل رحمو تيمية ابن يقوؿ رسلو،
 بين عليو متفق كىذا القدر، يثبت كلم كالنهي، األمر أثبت ممن شر فهو كالنهي

 كشهود بالقدر احتج من فإف الخلق، جميع بين الملل أىل من كغيرىم المسلمين
 كالمؤمنين كالمحظور المأمور بين يفرؽ كلم المخلوقات، لجميع العامة الربوبية

 من بشيءو  كال الرسل، من بأحد يؤمن لم المعصية كأىل الطاعة كأىل كالكفار،
 سواء، كفرعوف كموسى سواء، كقومو كنوح سواء، كإبليس آدـ عنده ككاف الكتب،

 ككتابو، اهلل علم بتقدـ يقر من: أيضان  فيهم كقاؿ. سواء كالكفار األكلوف كالسابقوف
 من بل العمل، إلى يحتاج ال كأنو كالعمل، كالنهي األمر عن يغني ذلك أف يزعم كلكن
 عمل، ببل شقي بالشقاكة قضى كمن أصبلن، عمل ببل الجنة، دخل بالسعادة قضى

 ىؤالء قوؿ كمضموف سبيبلن، كأضل( بالقدر المكذبين يعني) أكلئك من أكفر فهؤالء
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 ىذا على أصركا إذا القـو ىؤالء: أيضان  كقاؿ. بكثير كالنصارل اليهود من أكفر
 باألمر يؤمنوف كالنصارل اليهود فإف كالنصارل، اليهود من أكفر كانوا االعتقاد
 ككفركا ببعض كآمنوا كبدلوا حرفوا لكن كالعقاب، كالثواب كالوعيد، كالوعد كالنهي،

 .ببعض
 .المعاصيعلى فعل  بالقدر عليها االحتجاج المسألة الرابعة:

 إزالتها في السعي يجب بل بالقدر، عليها االحتجاج كال بالمعاصي، الرضا اليجوز
 ىو اهلل بأف كخطئهم تقصيرىم على المقصرين المذنبين بعض يتعلل فقد كقطعها،

 .ذلك على يبلموا أف ينبغي فبل كعليو عليهم؛ ىذا قدر الذم
 ما على حجة العاصي يمنح ال بالقدر اإليماف أف شك فبل بحاؿ؛ منهم يصح ال كىذا
 .كالعقبلء المسلمين باتفاؽ. المعاصي من فػىعىلى  أك الواجبات، من ترؾ
 الذنب على بالقدر يحتج أف ألحد كليس: " اهلل رحمو تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ

 ألمكن مقبوالن  كاف لو ىذا فإف العقبلء؛ كسائر الملل، أىل كسائر المسلمين، باتفاؽ
 في الفساد أنواع كسائر األمواؿ، كأخذ النفوس قتل من لو يخطر ما يفعل أف أحد كل

 المعتدم كاحتج عليو، اعتدم إذا بالقدر المحتج كنفس. بالقدر كيحتج األرض،
 بالقدر فاالحتجاج فساده، على يدؿ القوؿ كتناقض يتناقض، بل منو، يقبل لم بالقدر
 (ُٕٗ/ ٖ) الفتاكل مجموع"  العقوؿ بدائو في الفساد معلـو
 الشرع الطاعات؛ ترؾ أك المعاصي فعل على بالقدر االحتجاج فساد على دؿ كقد

 :الشرعية األدلة فمن كالعقل،
يػىقيوؿي : )- تعالى -اهلل قوؿ ػُ  كىال ءىابىاؤينىا كىال أىٍشرىٍكنىا مىا اللَّوي  شىاءى  لىوٍ  أىٍشرىكيوا الًَّذينى  سى

 ًمنٍ  ًعٍندىكيمٍ  ىىلٍ  قيلٍ  بىاسىنىا ذىاقيوا حىتَّى قػىٍبًلًهمٍ  ًمنٍ  الًَّذينى  كىذَّبى  كىذىًلكى  شىٍيءو  ًمنٍ  حىرٍَّمنىا
ًإفٍ  الظَّنَّ  ًإال تػىتًَّبعيوفى  ًإفٍ  لىنىا فػىتيٍخرًجيوهي  ًعٍلمو   فهؤالء ،ّٗ/األنعاـ( تىٍخريصيوفى  ًإال أىنٍػتيمٍ  كى

 أذاقهم ما صحيحان  مقبوالن  احتجاجهم كاف كلو شركهم، على بالقدر احتجوا المشركوف
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 الكفار، مذىب يصحح أف فيلزمو كالمعائب الذنوب على بالقدر احتج فمن. بأسو اهلل
 .كبيران  علوا ذلك عن اهلل تعالى الظلم اهلل إلى كينسب

 الرُّسيلً  بػىٍعدى  حيجَّةه  اللَّوً  عىلىى ًللنَّاسً  يىكيوفى  لًئىبل كىميٍنًذرًينى  ميبىشّْرًينى  ريسيبل: )تعالى قاؿ ػِ
ًكيمنا عىزًيزنا اللَّوي  كىكىافى   المعاصي على بالقدر االحتجاج كاف فلو ،ُٓٔ/النساء( حى
 في لو فائدة ال الرسل إرساؿ كاف بل الرسل، بإرساؿ الحجة انقطعت لما سائغان 
 .الواقع

 مىا اللَّوى  فىاتػَّقيوا: )تعالى قاؿ يستطيع، ما إال يكلفو كلم كنهاه، العبد أمر اهلل أف ػّ
 ِٖٔ/البقرة( كيٍسعىهىا ًإال نػىٍفسنا اللَّوي  ييكىلّْفي  ال: )سبحانو كقاؿ ،ُٔ/التغابن( اٍستىطىٍعتيمٍ 

 كىذا منو، الخبلص يستطيع ال بما مكلفان  لكاف الفعل على مجبران  العبد كاف كلو
 كلو. معذكر ألنو عليو إثم فبل إكراه، أك بجهل، المعصية منو كقعت إذا كلذلك باطل،

 المتعمد، العامد كبين كالجاىل، المكره بين فرؽ ىناؾ يكن لم االحتجاج ىذا صح
 .بينهما جليا فرقا ىناؾ أف العقوؿ كبدائو الواقع، في كمعلـو

، سر القدر أف ػْ  لما العبد كإرادة كقوعو، بعد إال الخلق من أحد يعلمو ال مكتـو
 اهلل أف فادعاؤه اهلل، بقدر علم على مبنية غير للفعل إرادتو فتكوف لفعلو، سابقة يفعلو
 اهلل، إال يعلمو ال كالغيب الغيب، لعلم ادعاءه  ألنو باطل؛ ادعاء ككذا كذا عليو قدر

 .يعلمو ال فيما للمرء حجة ال إذ داحضة؛ إذان  فحجتو
 كالمعاد كالحساب الشرائع تعطيل الذنوب على بالقدر االحتجاج على يترتب أنو ػٓ

 .كالعقاب كالثواب
 كظنوا عاينوىا، إذا النار، أىل بو الحتج المعاصي ألىل حجة القدر كاف لو - ٔ

 لم أنهم الواقع لكن كتقريعهم، توبيخهم كبدأ دخلوىا، إذا كذلك مواقعوىا، أنهم
ٍرنىا رىبػَّنىا: )عنهم كجل عز اهلل قاؿ كما يقولوف إنهم بل بو، يحتجوا  قىرًيبو  أىجىلو  ًإلىى أىخّْ

( شقوتنا علينا غلبت ربنا: )كيقولوف. ْْ/إبراىيم( الرسل كىنػىتًَّبعً  دىٍعوىتىكى  نيًجبٍ 
 َُٔ/المؤمنوف
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 لىمٍ  قىاليوا) ك. َُ/الملك( السًَّعيرً  أىٍصحىابً  ًفي كينَّا مىا نػىٍعًقلي  أىكٍ  نىٍسمىعي  كينَّا لىوٍ : )كقالوا
 .يقولوف مما ذلك غير إلى ،ْْ/المدثر( اٍلميصىلّْينى  ًمنى  نىكي 
 الحاجة بأمس في فهم بو؛ الحتجوا سائغان  المعاصي على بالقدر االحتجاج كاف كلو
 .جهنم نار من ينقذىم ما إلى
ا قىاؿى : )قاؿ الذم إلبليس حجة لكاف صحيحا بالقدر االحتجاج كاف لو - ٕ  فىًبمى

يٍػتىًني  اهلل، عدك فرعوف كلتساكل ،ُٔ/األعراؼ( اٍلميٍستىًقيمى  ًصرىاطىكى  لىهيمٍ  ألىقٍػعيدىفَّ  أىٍغوى
 .السبلـ عليو اهلل كليم موسى مع
 في يبلئمو ما على يحرص اإلنساف نرل أننا: فساده كيبين القوؿ، ىذا يرد كمما - ٖ

 يضره بما كيعمل دنياه أمور يصلح ما يترؾ شخصا تجد كال يدركو، حتى دنياه أمور
 يحتج ثم يضره ما إلى دينو أمور في ينفعو عما يعدؿ فلماذا القدر بحجة فيها

 !بالقدر?
 طريقاف، لو البلد كىذا بلد، إلى السفر أراد إنسانان  أف لو: ذلك يوضح مثاالن  كإليك

 فأيهما كسلب، كقتل، كاضطراب، فوضى كلو كاآلخر مطمئن، آمن أحدىما
 طريق اآلخرة أمر في يسلك ال فلماذا األكؿ، الطريق سيسلك أنو الشك سيسلك?،

 النار? طريق دكف الجنة
 تتزكج، ال: لو يقاؿ أف ػ مذىبو على بناء ػ المحتج ىذا على بو ييرد أف يمكن كمما ػ ٗ

 فإف تشرب، كال تأكل كال. يأتيك فلن كإال فسيأتيك، بولد لك قضى قد اهلل كاف فإف
 تفر فبل ضار سبع ىاجمك كإذا. يكوف فلن كإال فسيكوف، كريان  شبعان  لك اهلل قدر
 كإذا. الفرار ينفعك فلن لك يقدرىا لم كإف فستنجو، النجاة لك اهلل قدر فإف منو،

 فهل الدكاء، ينفعك فلن كإال شفيت، شفاءن  لك اهلل قدر فإف تتداك، فبل مرضت
 فساد علمنا خالفنا كإف عقلو، فساد علمنا كافقنا فإف ال? أـ القوؿ ىذا على سيوافقنا

 .حجتو كبطبلف قولو،
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 غير فهم كالصبياف، بالمجانين، نفسو شبو المعاصي على بالقدر المحتج - َُ
 .رضي لما الدنيا أمور في معاملتهم عومل كلو مؤاخذين، كال مكلفين،

 كالتوبة، لبلستغفار، حاجة ىناؾ كاف لما الباطل االحتجاج ىذا قبلنا لو - ُُ
 .المنكر عن كالنهي بالمعركؼ كاألمر كالجهاد، كالدعاء،

 كلعمت الناس، مصالح لتعطلت كالذنوب المعائب على حجة القدر كاف لو - ُِ
 المسيىء ألف كالجزاءات، كالتعزيرات، للحدكد، داع ىناؾ كاف كلما الفوضى،
 فتح إلى كال الطريق، كقطاع للظلمة، عقوبات لوضع احتجنا كلما بالقدر، سيحتج

 بو يقوؿ ال كىذا اهلل، بقدر كقع إنما كقع ما كل أف بحجة القضاء، كنصب المحاكم،
 .عاقل
 علينا، ذلك كتب اهلل ألف نؤاخذ، ال: يقوؿ الذم بالقدر المحتج ىذا أف - ُّ

 إنما السابقة، الكتابة على نؤاخذ ال إننا: لو فيقاؿ علينا? كتب بما نؤاخذ فكيف
 نحن كإنما علينا، كتبو أك لنا، اهلل قدره بما مأمورين فلسنا ككسبناه، فعلناه، بما نؤاخذ

 بنا أراده فما منا، أريد كما بنا، أريد ما بين فرؽ فهناؾ بو، يأمرنا بما بالقياـ مأمورين
 ثم القدـ من الفعل ذلك كقوع علم اهلل ككوف بو، بالقياـ أمرنا منا أراده كما عنا، طواه
 كليس صانعوف، خلقو ما يعلم أف المحيط الشامل علمو مقتضى ألف فيو حجة ال كتبو
 أف لو: ػ األعلى المثل كهلل ػ الواقع من ذلك كمثاؿ الجبر، أنواع من نوع أم ذلك في

 إف ثم ككسلو، تفريطو لشدة العاـ ىذا ينجح ال أنو تبلميذه بعض حاؿ من علم مدرسا
 أجبره المدرس بأف عاقل يقوؿ فهل األستاذ بذلك علم كما ينجح لم الطالب ىذا
 علم قد المدرس ىذا ألف أنجح لم أنا يقاؿ أف للطالب يصح أك الفشل، ىذا على
 الطاعات ترؾ أك المعاصي، فعل على بالقدر االحتجاج فإف كبالجملة!   أنجح? لن أني

 كثير احتجاج أف إليو اإلشارة تجدر كمما كالواقع، كالعقل، الشرع، في باطل احتجاج
 كلهذا كمعاندة، ىول نوع عن ناتج ىو كإنما كإيماف، قناعة عن ناتجان  ليس ىؤالء من
 جبرم، المعصية كعند قدرم، الطاعة عند أنت: " شأنو ىذا فيمن العلماء بعض قاؿ
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 فعل إذا أنو يعني( َُٕ/ ٖ الفتاكل مجموع" ) بو تمذىبت ىواؾ كافق مذىب أم
 احتج المعصية فعل كإذا لو، ذلك قدر اهلل يكوف أف كأنكر نفسو، ذلك نسب الطاعة
 .بالقدر

 إذا القـو ىؤالء: " بالقدر المحتجين عن ػ اهلل رحمو ػ تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ
/ ٖ الفتاكل مجموع" ) كالنصارل اليهود من أكفر كانوا االعتقاد ىذا على أصركا
 يسوغ كإنما. بالقدر كمعاصيو معايبو على يحتج أف للعبد يسوغ فبل كعليو( ِِٔ

 كفقد كالمرض، كالفقر، باإلنساف تحل التي المصائب عند: بالقدر االحتجاج
 الرضا تماـ من فهذا ذلك؛ كنحو الخطأ، كقتل الماؿ، كخسارة الزرع، كتلف ريب،الق

 من يستغفر فالسعيد"  المعائب، ال المصائب، على يكوف إنما فاالحتجاج ربان، باهلل
ٍغًفرٍ  حىقّّ  اللَّوً  كىٍعدى  ًإفَّ  فىاٍصًبرٍ : )تعالى قاؿ كما المصائب، على كيصبر المعائب،  كىاٍستػى

نًٍبكى   " المعائب على بالقدر كيحتج المصائب، عند يجزع كالشقي( ًلذى
 القيادة أسباب في كفرَّط بسيارتو أسرع رجبلن  أف لو: اآلتي المثاؿ ذلك كيوضح
 لم بالقدر، فاحتج عليو كحوسب ذلك، على فوبّْخ حادث، كقوع في فتسبب السليمة

 لم مكانها في كىي سيارتو صيًدمت شخصا أف لو بينما مقبوالن، منو االحتجاج يكن
 أخطأ قد يكوف أف إال مقبوال، احتجاجو لكاف بالقدر فاحتج شخص فبلمو بها، يتحرؾ

 .إيقافها طريقة في
 كما بالقدر، يحتج أف لو يصح ال فإنو كاختياره العبد فعل من كاف ما أف فالمقصود

 موسى آدـ حىجَّ  كلهذا بالقدر، عليو يحتج أف لو فيصح كإرادتو اختياره عن خارجا كاف
 كموسى آدـ احتج: " محاجتهما في كسلم عليو اهلل صلى قولو في كما السبلـ عليهما

 أنت: آدـ لو فقاؿ الجنة? من خطيئتك أخرجتك الذم آدـ أنت: موسى لو فقاؿ
 أف قبل علي قٌدر قد أمر على تلومني ثم كبكبلمو، برساالتو اهلل اصطفاؾ الذم موسى
ـي  فحج أخلق?  عليو فآدـ ،(ِِٓٔ) مسلم ركاه( الحجة في غلبو: أم" )موسى آد
 الحديث، في يتأمل لم من ذلك يظن كما الذنب على بالقدر يحتج لم السبلـ
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 كتاب، ربو استغفر آدـ أف يعلم ألنو الذنب؛ على آدـ يلم لم السبلـ عليو كموسى
 موسى أف كلو لو، ذنب ال كمن الذنب من كالتائب كىداه، عليو، كتاب ربو، فاجتباه

 يا أنت: لو كلقاؿ علي، اهلل فتاب فتبت، أذنبت إنني: ألجابو الذنب على آدـ الـ
 بالمصيبة موسى احتج إنما ذلك، غير إلى األلواح كألقيت نفسان، قتلت أيضان  موسى
 (ِِ - ُٖ) تيمية ابن اإلسبلـ لشيخ بالقدر االحتجاج انظر. بالقدر آدـ فحجو

 أما ربان، باهلل الرضا تماـ من فإنو لو؛ االستسبلـ يجب المصائب من قيدّْر فما" 
 من فيتوب كيتوب، يستغفر أف فعليو أذنب كإذا يذنب، أف ألحد فليس الذنوب
 (.ُْٕ) الطحاكية شرح"  المصائب على كيصبر المعائب

 فلو الذنب، من التائبي  بالقدر االحتجاج لو يسوغ ممن أف العلماء بعض ذكر(: تنبيو)
 لم: التائبين ألحد قيل فلو بالقدر، يحتج أف لو لساغ منو تاب ذنب على أحد المو

 ذلك منو لقيبل كاستغفرت، تبت كأنا كقدره، اهلل بقضاء ىذا: قاؿ ثم ككذا? كذا فعلت
 بل بالقدر تفريطو على يحتج لم كىو مصيبة صار حقو في الذنب ألف االحتجاج،

 من المعصية أف شك كال اهلل معصية كىي بو ألمت التي المصيبة على يحتج
 بعهدتو فاعلو كاعترؼ كانتهى، الفعل كقع أف بعد ىنا االحتجاج أف كما المصائب،

 ال النهاية، بكماؿ فالعبرة الذنب، من التائب يلـو أف ألحد يسوغ فبل بذنبو، كأقر
 (.بالقدر اإلحتجاج) اإلسبلـ شيخ رسالة كانظر. أعلم كاهلل. البداية بنقص

 .العباد أفعاؿخلق  الخامسة:المسألة 
 شيء يخرجها كال تعالى خلقو عمـو في داخلة العباد أفعاؿ أفرحمني اهلل كإياؾ  اعلم

اًلقي  اللَّوي : )تعالى قولو عمـو من  بعض أفرد كإنما ،ِٔ: الزمر سورة(. شىٍيءو  كيلّْ  خى
 .فيها اللبس لوقوع مصنفات في المسألة ىذه العلماء

 داخلةه  كالمعاصي، الطاعات، من كلَّها العباد أفعاؿ: المسألة ىذه في القوؿ كخبلصة
 ما كعلم عباده، في سيخلقو ما كجل عز اهلل علم فقد كقدره؛ كقضائو، اهلل، خلق في
 فيهم كمضى شاء، كما اهلل كخلقهم المحفوظ، اللوح في ذلك ككتب فاعلوف، ىم
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 كأضل السعادة، لهم كتب من اهلل كىدل فيهم، شاءه الذم النحو على فعملوا قدره،
 النار أىل كعلم أىلها، لعمل كيسرىم الجنة أىل كعلم الشقاكة، عليهم كتب من

 العباد من كىي كتقديران، كإيجادان  خلقان  اهلل من ىي العباد فأفعاؿ. أىلها لعمل كيسرىم
 نصوص بجميع فنؤمن لها، الفاعلوف كىم ألفعالهم، الخالق ىو فاهلل ككسبان، فعبلن 

 األعماؿ من شيء كل على كقدرتو اهلل، خلق شموؿ على الدالة كالسنة الكتاب
 الفاعلوف ىم العباد أف على الدالة كالسنة الكتاب بنصوص نؤمن كما كاألكصاؼ،

 .كالجماعة السنة أىل اتفق ىذا كعلى كالشر، للخير حقيقةن 
 :تحصرمنها تكاد المن مراتب القدر  المرتبة ىذه على كاألدلة

اًلقي  اللَّوي ): تعالى قولو -ُ  .ِٔ: الزمر سورة (شىٍيءو  كيلّْ  خى
 (كىالنُّورى  الظُّليمىاتً  كىجىعىلى  كىاألىٍرضى  السَّمىوىاتً  خىلىقى  الًَّذم ًللَّوً  اٍلحىٍمدي ): تعالى قولو -ِ

 .ُ:األنعاـ سورة
ليوىكيمٍ  كىاٍلحىيىاةى  اٍلمىٍوتى  خىلىقى  الًَّذم): تعالى قولو -ّ  .ِ:الملك (عىمىبلن  أىٍحسىني  أىيُّكيمٍ  لًيىبػٍ
ا يىا): تعالى قولو -ْ ةو  نػىٍفسو  ًمنٍ  خىلىقىكيمٍ  الًَّذم رىبَّكيمٍ  اتػَّقيوا النَّاسي  أىيػُّهى هىا كىخىلىقى  كىاًحدى  ًمنػٍ

ا هيمىا كىبىثَّ  زىٍكجىهى ًثيران  رًجىاالن  ًمنػٍ  .ُ: النساء سورة (كىًنسىاءن  كى
 فػىلىكو  ًفي كيلّّ  كىاٍلقىمىرى  كىالشٍَّمسى  كىالنػَّهىارى  اللٍَّيلى  خىلىقى  الًَّذم كىىيوى ): تعالى قولو -ٓ

 .ّّ: األنبياء سورة (يىٍسبىحيوفى 
اًلقو  ًمنٍ  ىىلٍ ): سبحانو قاؿ -ٔ ري  خى : فاطر سورة (كىاألىٍرضً  السَّمىاءً  ًمنٍ  يػىٍرزيقيكيمٍ  اللَّوً  غىيػٍ
ّ. 
 خىلىقىكيمٍ  كىاللَّوي ): تعالى قولو المسألة ىذه على الداللة فيمن كل ما تقدـ  أصرحك  -ٕ

 :كجهاف اآلية في ما معنى في: المفسركف قاؿ، ٔٗ: الصافات سورة (تػىٍعمىليوفى  كىمىا
 .كعملكم خلقكم كاهلل: المعنى فيكوف المصدر؛ بمعنى تكوف أف: أحدىما
 من بأيديكم تعملونو الذم كخلق خلقكم كاهلل المعنى، فيكوف الذم؛ بمعنى: كالثاني

 .األصناـ
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 :يلي ما السنة من األدلة كمن
 النبي قاؿ: قاؿ رضي اهلل عنو حذيفة عن العباد أفعاؿ خلق في البخارم أخرج -ُ

 .ُ(كصنعتو صانع كل يصنع اهلل إف) صلى اهلل عليو كسلم
صلى  اهلل رسوؿ كاف كما إال لكم أقوؿ ال قاؿ رضي اهلل عنو أرقم بن زيد كعن -ِ

 كالجبن كالكسل، العجز من بك أعوذ إني اللهم): يقوؿ كاف يقوؿ، اهلل عليو كسلم
 زكَّها، من خير أنت كزكّْها تقواىا، نفسي آت اللهم القبر، كعذاب كالهـر كالبخل،

صلى اهلل عليو  قولو ذلك من كالشاىد، (ِِِٕ) مسلم ركاه (كموالىا كليها أنت
 منو يطلب الذم فهو تعالى اهلل ىو فالفاعل (...كزكّْها تقواىا، نفسي آت اللهمكسلم )

  .ذلك
 كغير ذلك من األحاديث.

، فرض بالقدر اإليماف (:ُِْ/ُقاؿ اإلماـ البغوم في شرح السنة )  أف كىو الـز
 اللوح في عليهم كتبها كشرىا، خيرىا العباد، أعماؿ خالق تعالى اهلل أف يعتقد

{ تعملوف كما خلقكم كاهلل: }كتعالى سبحانو اهلل قاؿ يخلقهم، أف قبل المحفوظ
 ،[ُٔ: الرعد{ ]شيء كل خالق اهلل قل: }كجل عز اهلل كقاؿ ،[ٔٗ: الصافات]

 كالكفر، فاإليماف [.ْٗ: القمر{ ]بقدر خلقناه شيء كل إنا: }كجل عز كقاؿ

                                                           

 رقم ُٖٓ/ُ) السنة فى عاصم أبى كابن ،(ْٔ/ُ) العباد أفعاؿ خلق فى البخارل أخرجو ُ
 كالحاكم ،( ِ/  ِّٔ)  الكامل في عدم كابن ،( ِ/  ّٗ ؽ)  التوحيد في منده كابن ،(ّٕٓ

 الشعب كفى ،( ّٖٖ ك ِٔ ص)  كالصفات األسماء في كالبيهقي ،( ٖٓ رقم ، ٖٓ/ُ)
 في كالديلمي ،(ِّٓ رقم َّٖ/ُ) المحاملى األمالي في كالمحاملي ،(َُٗ رقم َِٗ/ُ)

 بغداد تاريخ في كالخطيب ،(ُّٕ/ْ) الحلية في نعيم كأبو ،(  ِِٖ/  ِ/  ُ)  الفردكس مسند
 ابن كقاؿ الذىبي، ككافقو مسلم، شرط على صحيح:  الحاكم عنو قاؿ كالحديث( ُّ/ِ)

 كصححو طارؽ، بن سعد مالك أبي حديث من صحيح(: ُُْ/ُ) الشيوخ معجم في عساكر
 كصححو ،(ُّٕٔ) الصحيحة في األلباني العبلمة كصححو ،(ْٖٗ/ُّ) الفتح في الحافظ

 .(َّٔ ، َّٓ) الصحيحين في ليس مما المسند الصحيح في عبلمة الوادعيال
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 اإليماف يرضى أنو غير كمشيئتو، كإرادتو كقدره، اهلل بقضاء كلها كالمعصية، كالطاعة
... العقاب عليهما كأكعد كالمعصية، الكفر يرضى كال الثواب، عليهما ككعد كالطاعة،

 ا.ىػ
 كالمشبهة الجهمية على كالرد اللفظ في االختبلؼ كتابو في قتيبة ابن قاؿ(: فرع)
 فريق كل كرأينا الركايات، حنبل بن أحمد اهلل عبد أبي عن كاختلفت(: َٔ - ٖٓ)

 في التهاتر ككقع شيء في االختبلؼ كثر فإذا قوالن، عنو كيحكي يدعيو منهم
 أنو يشك ال مما عنو حكي ما عجيب كمن. ألغيناه أف مثل أرجأناه بو الشهادات

 فهو مخلوقة القراءة أف زعم كمن) قاؿ أنو رشيدان  اهلل بحمد موفقان  كاف إذ عليو كذب
( ضبللة بدعة ككل مبتدع فهو مخلوقة غير أنها زعم كمن كافر، كالجهمي جهمي،
 أف من يخلو ال الحق أف تعلم كأنت القوؿ، ىذا مثل اهلل عبد أبي على يتوىم فكيف
 ىػ.ا ضبلؿ أك كفر في الحق صار ذلك من يخل لم كإذ األمرين، أحد في يكوف

/ ُ) السنة كتاب في أحمد اإلماـ بن اهلل عبد قاؿ سديد، غير قتيبة ابنكاعتراض 
 يقاؿ أك بشيء اللفظ في يتكلم أف يكره اهلل رحمو أبي ككاف(: ُٖٔ رقم ،ُٓٔ

(: ُْٓص) الصواعق مختصر في كما القيم ابن كقاؿ ىػ. ا مخلوؽ غير أك مخلوؽ
 بينو كما كثقاتهم، أصحابو خواص عنو نقلو ما ىو أحمد اإلماـ عن المتواتر كالثابت

 ذكره كما جميعا الطائفتين على اإلنكار من: كغيرىم المركذم اهلل كعبد صالح
 لفظي قاؿ من: يقوؿ ككاف الفريقين، قوؿ خبلؼ على كالبخارم فأحمد البخارم،

 الذم القرآف كإف مبتدع، فهو مخلوؽ غير قاؿ كمن جهمي، فهو مخلوؽ بالقرآف
 مخلوؽ، غير فهو اهلل كبلـ تصرؼ كحيث الحقيقة على اهلل كبلـ ىو المسلموف يقرأه
 صوتو ىو القارئ من المسموع الصوت كإف كأصواتهم، العباد أفعاؿ بخلق يقوؿ ككاف
 يتغن لم من منا ليس»"  كسلم عليو اهلل صلى النبي قوؿ في كيقوؿ مخلوؽ، كىو

 كقاؿ " .... «بأصواتكم القرآف زينوا»"  قاؿ كما بصوتو، يحسنو معناه"  «بالقرآف
 اهلل عبد أبا يا: فقاؿ رجل جاءه إذ حنبل بن أحمد عند جالسا كنت: الحربي إبراىيم
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 هلل العبد يتوجو: اهلل عبد أبو قاؿ مخلوقة، بالقرآف ألفاظهم إف يقولوف قوما عندنا إف
 كسمع بلساف، كتبلكة بقلب، حفظ: مخلوؽ غير فيها كىو أكجو بخمسة بالقرآف
 كالتبلكة مخلوؽ، غير كالمحفوظ مخلوؽ فالقلب بيد، كخط ببصر، كنظرة بأذف،

 كالنظر مخلوؽ، غير كالمسموع مخلوؽ كالسمع مخلوؽ، غير كالمتلو مخلوقة
 قاؿ مخلوؽ، غير كالمكتوب مخلوقة كالكتابة مخلوؽ، غير إليو كالمنظور مخلوؽ
 من تاج رأسو كعلى كبيض، خضر ثياب كعليو النـو في فرأيتو أحمد فمات: إبراىيم
 قاؿ بك? اهلل فعل ما: لو فقلت ذىب، من نعبلف رجليو كفي بالجواىر مكلل الذىب

 بقولك: قاؿ بماذا? رب يا: لو فقلت لك، غفرت قد: فقاؿ كأدناني، كقربني لي غفر
 .مخلوؽ غير كبلمي
 كىو كسبو بو تعلق ما كبين مخلوؽ، فهو بو قاـ كما ككسبو العبد فعل بين أحمد ففرؽ
 ىػ.ا. الحق في قدـ لو يستقر لم التفريق ىذا يفرؽ لم كمن غير،
 على يطلق اللفظ ألف كتوفيق العلم في رسوخ عن صادر صحيح أحمد اإلماـ ككبلـ

 القارئ، صوت: بو كيراد كيطلق المحكي، يعني بو، المتلفَّظ: األكؿ المعنى: معنيين
 كىذا قراءتو، عند القارئ يحكيو الذم يعني بو، المتلفظ بو كيراد يطلق اللفظ: إذان 

 ليس البارم ككبلـ القارئ، صوت بو كيراد كيطلق كتعالى، سبحانو البارم كبلـ
 أصواتكم زينوا: )كالسبلـ الصبلة عليو قاؿ كلذا مخلوؽ، القارئ كصوت بمخلوؽ،

 يكتب الذم كالحبر القلم كىذا فيو، يكتب الذم الرؽ ىذا الصحف، كفي ،(بالقرآف
 فإذا مخلوؽ، غير كتعالى سبحانو البارم كبلـ فهو المكتوب كأما مخلوقة، ىذه بو،
 بو يريد أف يصح بمبيَّن، ليس مجمبل كبلمو كاف مخلوؽ، بالقرآف لفظي الرجل قاؿ

 قاؿ من: " أحمد اإلماـ قاؿ كلذا القارئ، صوت بو يريد أف كيصح البارم، كبلـ
 باللفظ يريد أف فيحتمل مجمل، كبلمو ألف لم?"  كافر فهو مخلوؽ بالقرآف لفظي
 أنو الحتماؿ لم"  مبتدع فهو مخلوؽ، غير بالقرآف لفظي"  قاؿ كمن. البارم كبلـ
 المعتزلة مخلوؽ? غير القارئ صوت إف يقولوف الذين كمن القارئ، صوت يريد
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 القارئ صوت فعندىم اهلل، شاء إف سيأتي كما مخلوقة، غير العباد أفعاؿ إف: يقولوف
  .باطل مذىب كىو مخلوؽ، غير

 .الربانية اإلرادةفي أقساـ  :السادسة مسألةال
 :قسمين إلى تنقسم الربانية اإلرادة أف كإياؾ اهلل رحمني اعلم

 مرادىا عن يخرج ال اإلرادة كىذه للمشيئة، مرادفة كىي: قدرية كونية إرادة - ُ
 كالمعاصي، فالطاعات، سواء؛ الكونية اإلرادة ىذه تحت كالمسلم فالكافر شيء؛
 .كإرادتو الرب، بمشيئة كلها
ًإذىا: )تعالى قولو أمثلتها كمن  ،ُُ: الرعد سورة( لىوي  مىرىدَّ  فىبل سيوءان  بًقىٍوـو  اللَّوي  أىرىادى  كى

 صىٍدرىهي  يىٍجعىلٍ  ييًضلَّوي  أىفٍ  ييرًدٍ  كىمىنٍ  ًلئًلٍسبلـً  صىٍدرىهي  يىٍشرىحٍ  يىهًديىوي  أىفٍ  اللَّوي  ييرًدٍ  فىمىنٍ : )كقولو
ا حىرىجان  ضىيّْقان  أىنَّمى  .ُِٓ:األنعاـ سورة( السَّمىاءً  ًفي يىصَّعَّدي  كى

 .كرضاه الرٌب، محبة ضمنكتت: دينية شرعية إرادة - ِ
: البقرة سورة( اٍلعيٍسرى  ًبكيمٍ  ييرًيدي  كىال اٍلييٍسرى  ًبكيمٍ  اللَّوي  ييرًيدي : )تعالى قولو أمثلتها كمن

 اللَّوي  ييرًيدي  مىا: )كقولو ،ِٕ:النساء سورة( عىلىٍيكيمٍ  يػىتيوبى  أىفٍ  ييرًيدي  كىاللَّوي : )كقولو ،ُٖٓ
 (.ُ) ٔ: المائدة سورة( لًييطىهّْرىكيمٍ  ييرًيدي  كىلىًكنٍ  حىرىجو  ًمنٍ  عىلىٍيكيمٍ  لًيىٍجعىلى 
 منهما كاحدة كلَّ  تيميز فركؽ الشرعية كاإلرادة الكونية اإلرادة بين اإلرادتين بين الفرؽ

 :يلي ما الفركؽ تلك كمن األخرل، عن
 .يرضاىا كال يحبها ال كقد كيرضاىا، اهلل يحبها قد الكونية اإلرادة - ُ
 .للمحبة مرادفة كالشرعية للمشيئة، مرادفة فالكونية كيرضاىا؛ اهلل فيحبها الشرعية أما
 الشركر؛ كسائر مثبلن، إبليس كخلق لغيرىا مقصودة تكوف قد الكونية اإلرادة - ِ

 الشرعية أما. كاالستغفار كالمجاىدة، كالتوبة، كثيرة، محابٌ  بسببها لتحصل
 .لذاتها كرضيها كشرعها، كأحبها، الطاعة أراد فاهلل لذاتها؛ فمقصودة

 أك أحد كإحياء كالبد، كقع شيئان  شاء إذا فاهلل كقوعها؛ من البد الكونية اإلرادة - ّ
 .ذلك غير أك إماتتو،
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 من البد كاف كلو تقع، ال كقد تقع فقد كقوعها، يلـز فبل مثبلن  كاإلسبلـ الشرعية أما
 .مسلمين كلهم الناس ألصبح كقوعها

 .كشرعو بألوىيتو فمتعلقة الشرعية أما كخلقو، اهلل بربوبية متعلقة الكونية اإلرادة - ْ
 بينهما؛ جمع مثبلن  الصبلة أدل فالذم المطيع، حق في تجتمعاف اإلرادتاف - ٓ

 ىذا من شرعية فهي كأحبها، كرضيها، بها، أمر كقد هلل، محبوبة الصبلة ألف كذلك
 ىنا فمن الوجو؛ ىذا من كونية فهي كونان؛ أرادىا اهلل أفَّ  على دؿَّ  كقعت ككونها الوجو،

 .المطيع حق في اإلرادتاف اجتمعت
 على يدؿُّ  فهذا كقعت فكونها العاصي، كمعصية الكافر، كفر مثل في الكونية كتنفرد

 دليل هلل مرضية كال محبوبة غير ككونها بمشيئتو، إال شيء يقع ال ألنو شاءىا؛ اهلل أف
 .شرعية ال كونية أنها على

 شرعية، فهي هلل محبوبة فكونها العاصي، كطاعة الكافر، إيماف مثل في الشرعية كتنفرد
 ىي إذ فحسب؛ شرعية أنها على دليل ىذا لها كمحبتو بها اهلل أمر مع تقع لم ككونها
 .تقع لم محبوبة مرادة

 الكفر من يرضاه، كال اهلل يحبو ال بما تعٌلقها جهة من أعمٌ  الكونية اإلرادة - ٔ
 .الفاسق كطاعة الكافر، إيماف بمثل تتعلق ال أنها جهة من كأخص كالمعاصي،

 كأخص كاقع، غير أك كاف كاقعان  بو، مأمور بكل تعلقها جهة من أعم الشرعية كاإلرادة
 .بو مأمور غير يكوف قد الكونية باإلرادة الواقع أف جهة من

 بها زلَّت كثيرة، شيبهات من سلم بينهما الفرؽ عرؼ فمن اإلرادتين، بين فوارؽ ىذه
 العينين بهاتين العباد عن الصادرة األعماؿ إلى نظر فمن أفهاـ، بها كضلَّت أقداـ،

 .أعور كاف العكس أك القدر دكف الشرع إلى نظر كمن بصيران، كاف
 الكتابة، فكذلك ديني شرعي ىو ما كمنها قدرم، كوني ىو ما منها اإلرادة أف كما

 كالكره، كاإليتاء، كالتحريم، كاإلرساؿ، كالبعث، كالكلمات، كالجعل، كاإلذف، كاألمر،
 .كوني ىو ما كمنو شرعي ىو ما منها األمور ىذه كل كنحوىا،
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: المجادلة سورة( كىريسيًلي أىنىا ألىٍغًلبىنَّ  اللَّوي  كىتىبى : )تعالى قولو الكونية الكتابة أمثلة فمن
ـي  عىلىٍيكيمٍ  كيًتبى : )قولو الشرعية الكتابة أمثلة كمن ،ُِ  ،ُّٖ: البقرة سورة( الصّْيىا

 كالشرعي ،َٓ: القمر سورة( بًاٍلبىصىرً  كىلىٍمحو  كىاًحدىةه  ًإالَّ  أىٍمرينىا كىمىا: )قولو الكوني كاألمر
 كىمىا: )قولو الكوني كاإلذف ،َٗ: النحل سورة( كىاإًلٍحسىافً  بًاٍلعىٍدؿً  يىاميري  اللَّوى  ًإفَّ : )قولو

 أىًذفى  آاللَّوي : )قولو كالشرعي ،َُِ: البقرة سورة( اللَّوً  بًًإٍذفً  ًإالَّ  أىحىدو  ًمنٍ  بًوً  ًبضىارّْينى  مٍ ىي 
 ًمنٍ  لىهيمٍ  شىرىعيوا شيرىكىاءي  لىهيمٍ  أىـٍ : )كقولو ٗٓ: يونس سورة( تػىٍفتػىريكفى  اللَّوً  عىلىى أىـٍ  لىكيمٍ 

ينً   يىٍجعىلي  كىذىًلكى : )قولو الكوني كالجعل ،ُِ: الشورل سورة( اللَّوي  بًوً  يىاذىفٍ  لىمٍ  مىا الدّْ
 ًمنٍ  اللَّوي  جىعىلى  مىا: )كالشرعي ،ُِٓ: األنعاـ سورة( يػيٍؤًمنيوفى  ال الًَّذينى  عىلىى الرٍّْجسى  اللَّوي 

ٍعبىةى  اللَّوي  جىعىلى : )قولو أما ،َُّ: المائدة سورة( سىائًبىةو  كىال بىًحيرىةو  ـى  اٍلبػىٍيتى  اٍلكى ( اٍلحىرىا
 .كبشرعو بقدره كذلك جعلها اهلل فإف األمرين، يتناكؿ فهذا ،ٕٗ: المائدة سورة

ًلمىةي  حىقَّتٍ  كىذىًلكى : )كقولو كوني ىو ما منها الكلمات ككذلك  الًَّذينى  عىلىى رىبّْكى  كى
 كىبلـى  يىٍسمىعى  حىتَّى: )كقولو الشرعي كمنها ،ّّ: يونس سورة( يػيٍؤًمنيوفى  ال أىنػَّهيمٍ  فىسىقيوا

ًلمىاتً  كىصىدَّقىتٍ _: ) تعالى_ قولو في النوعاف كاجتمع ،ٔ: التوبة سورة( اللَّوً  ( رىبػّْهىا ًبكى
 سورة( لىنىا ًعبىادان  عىلىٍيكيمٍ  بػىعىثٍػنىا: )كقولو الكوني منو البعث ككذلك ،ُِ: التحريم سورة

 ىيوى : )كقولو ،ُِّ: البقرة سورة( النًَّبيّْينى  اللَّوي  فػىبػىعىثى : )كقولو كالشرعي ،ٓ: اإلسراء
 كىىيوى : )كقولو الكوني منو اإلرساؿ ككذلك ،ِ: الجمعة سورة( األيمّْيّْينى  ًفي بػىعىثى  الًَّذم
 رىسيولىوي  أىٍرسىلى  الًَّذم ىيوى : )كقولو الديني كمنو ،ٕٓ: األعراؼ سورة( الرّْيىاحى  يػيٍرًسلي  الًَّذم

رٍَّمنىا: )كقولو الكوني كالتحريم ،ٗ: الصف سورة( بًاٍلهيدىل  سورة( اٍلمىرىاًضعى  عىلىٍيوً  كحى
ـى : )كالشرعي ،ُِ: القصص : المائدة سورة( حيريمان  ديٍمتيمٍ  مىا اٍلبػىرّْ  صىٍيدي  عىلىٍيكيمٍ  كىحيرّْ

 ،ِْٕ: البقرة سورة( يىشىاءي  مىنٍ  ميٍلكىوي  يػيٍؤًتي كىاللَّوي : )كقولو الكوني كاإليتاء ،ٔٗ
نىاكيمٍ  مىا خيذيكا: )كقولو كالديني  مىنٍ  اٍلًحٍكمىةى  يػيٍؤًتي: )كقولو ،ّٗ: البقرة سورة( بًقيوَّةو  آتػىيػٍ

 .كإلهامان  كتوفيقان  كدينان  أمران  يؤتيهما فإنو النوعين؛ يشمل ،ِٗٔ: البقرة سورة( يىشىاءي 
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 سورة( انًٍبعىاثػىهيمٍ  اللَّوي  كىرًهى  كىلىًكنٍ : )تعالى قولو في كما كوني ىو ما منو كذلك كالكره
 رىبّْكى  ًعٍندى  سىيّْئيوي  كىافى  ذىًلكى  كيلُّ : )تعالى قولو في كما شرعي ىو ما كمنو ،ْٔ: التوبة

 .ّٖ: اإلسراء سورة( مىٍكريكىان 
 كوني ىو ما كمنها ديني، شرعي ىو ما منها أف جهة من - األمور ىذه بين كالفركؽ

 .الدينية كالشرعية القدرية، الكونية اإلرادتين بين كالفركؽ قدرم
 .القدر مسائل في الحديث حكم :السابعة مسألةال

 يبعث ذلك أف بحجة مطلقان، القدر مسائل في الحديث ينبغي ال أنو البعض يظن قد
 .أفهاـ بو كضلَّت أقداـ، بو زٌلت الباب ىذا كأف كالحيرة، الشك على

 :منها عديدة ألمور صحيح، غير_ إطبلقو على_ ىكذا كالكبلـ
 فكيف بو، إال العبد إيماف يتم كال: اإليماف أركاف من ركن بالقدر اإليماف أف - ُ

 !أمره? للناس كيػيبػىيَّن عنو، ييتحدث لم إذا ييعرؼ
 القرآف بتدبر أمرنا كجل عز كاهلل: كتفاصيلو القدر بذكر مليءه  الكريم القرآف أف - ِ

بػَّريكا ميبىارىؾه  ًإلىٍيكى  أىنزىٍلنىاهي  ًكتىابه : ])تعالى قولو في كما كعىٍقًلو،  ،ِٗ: ص( آيىاتًوً  لًيىدَّ
بػَّريكفى  أىفىبل: )كقولو ا قػيليوبو  عىلىى أىـٍ  اٍلقيٍرآفى  يػىتىدى  .ِْ: محمد( أىقٍػفىاليهى

? ىذا عن القدر في تتحدث التي اآليات يخرج الذم فما  !العمـو
 عليو جبريل حديث كىو: اإلسبلـ في حديث أعظم في كرد بالقدر اإليماف أف - ّ

 آخر في"  قاؿ كقد"  النبي حياة آخر في ذلك ككاف( ٖ) مسلم عند السبلـ
 كلو كاجبة كىي الدين، من إذان  فمعرفتو( دينكم يعلمكم أتاكم جبريل فإنو: )الحديث

 .اإلجماؿ سبيل على
 كما القدر في األمور أدؽ عن كسلم عليو اهلل صلى النبي سألوا الصحابة أف - ْ

 بن مالك بن سراقة جاء عندما( ِْٖٔ) مسلم صحيح في جابر حديث في جاء
 خلقنا كأنا ديننا لنا بيّْن اهلل رسوؿ يا فقاؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي إلى جعشم
? العمل فيما اآلف،  قاؿ نستقبل? فيما أـ المقادير? كجرت األقبلـ بو جفت أفيما اليـو
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 فكل اعملوا فقاؿ العمل? ففيم: قاؿ المقادير كجرت األقبلـ، بو جفت فيما بل ال،
 .لعملو ميسر عامل كل ركاية كفي. ميسر

 كينظركا ليختبركىم، كسألوىم؛: ذلك التابعين من تبلميذىم علَّموا الصحابة أف - ٓ
 الدؤلي األسود أبا أف( َِٓٔ) مسلم صحيح في جاء كما الباب، لهذا فهمهم في

 أشيء فيو، كيكدحوف اليـو الناس يعمل ما أرأيت الحصين بن عمراف لي قاؿ قاؿ
رً  من عليهم كمضى عليهم، قيضي  بو أتاىم مما بو ييستقبلوف فيما أك سبق? ما قىدى

 يكوف أفبل: فقاؿ قاؿ عليهم قيضي شيءه  بل: فقلت عليهم? الحجة كثبتت نبيهم،
 فبل يده، كملك اهلل، خلق شيء كل قلت شديدان، فزعان  ذلك من ففزعت قاؿ ظلمان?
 إال سألتك بما أيًردٍ  لم إني اهلل، يرحمك لي فقاؿ يسألوف كىم يفعل عما ييسأؿ
 .عقلك ُألىٍحزير

 فلو فيو، كأطنبوا بل الباب ىذا في كتبوا العلماء من الصالح السلف أئمة أف - ٔ
 .أحبلمهم كسىفٍَّهنىا لضللناىم، القدر عن الحديث بمنع قلنا
 البدعة ألىل الباب انفتح كلربما بو الناس لجهل القدر عن الحديث تركنا لو - ٕ

 .دينهم المسلمين على كيىلبسوا باطلهم، ليركجوا كالضبللة؛
 غزير، علم لفاتنا ثمراتو كعن القدر، عن الحديث تركنا فلو كالخير العلم فوات - ٖ

 .كثير كخير
 قولو في كما القدر، في الخوض ذـ في كرد ما كبين ىذا بين نجمع كيف: قيل فإف

 أصحابي ذكر إذا: )عنو اهلل رضي مسعود ابن حديث في كما كسلم عليو اهلل صلى
 .ِ(فأمسكوا القدر ذكر كإذا فأمسكوا، النجـو ذكر كإذا فأمسكوا،

                                                           

، التقدير،: الحىٍزر  ُ  ما كأقدّْرى  عقلىك، أمتحن أف أردت أني: ىنا كالمراد الرأم، كإعماؿ كالحىٍدسي
 .فهمك مدل معرفة في رأيي كأعمل إليو، كصلت

 عمر، كابن كثوباف، مسعود، ابن حديث من ركم( ّْ رقم) الصحيحة في األلباني العبلمة قاؿ ِ
 في العراقي كحسنو قلت بعضا، يشد بعضها كلكن األسانيد، ضعيفة ككلها مرسبل، كطاككس

 الجامع في السيوطي لحسنو كرمز ،(ْٖٔ/ ُُ) الفتح في الحافظ كحسنو ،(ُْ/ ُ) المغني
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 عدم، كابن حباف، ابن ضعفو كممن آخركف، كضعفو ،(ّْٖ/ ُ) القدير فيض الصغير
 .جميعا اهلل رحمهم كالسخاكم القيم، كابن تيميو، كابن القيسراني، كابن كالمصنف،

 عاصم أبى ابن أخرجو( الزماف آخر في أمتي لشرار القدر في الكبلـ أخر) أيضا الحديث في ككرد
 ،ُْٓ/ ِ) كالحاكم ،(َٗٗٓ رقم ،ٔٗ/ ٔ) األكسط فى كالطبرانى ،(َّٓرقم ،ُٓٓ/ ُ)

 في كالبزار ،(ّٖ/ ِ) كالدكالبي ،(ِ/ ّٕ ،ُ/ ّ) المعجم في األعرابي كابن ،(ّٕٓٔ رقم
 (زكائده - َِّ ص) مسنده

 الطيوريات في كالسلفي ،(ُ/ ْٕ) األمالي في بشراف كابن ،(ِ/ َُٔ) الفوائد في كالجرجاني ،
 بن سعيد عن شهاب ابن عن الحداد عنبسة عن( ُّّ) الضعفاء في كالعقيلي ،(ِ/ ِْٔ)

 حديثو، في يهم عمرك بن عنبسة: العقيلي عنو قاؿ كالحديث، مرفوعا ىريرة أبي عن المسيب
 عن ركاه نعلم ال: البزار كقاؿ منكر، الحديث كىذا: قاؿ أنو ىاركف بن موسى عن العقيلي كنقل

 الحافظ كضعفو ،(َِّ/ ّ) الميزاف في الذىبي كضعفو الحديث، لين ىو ك عنبسة إال الزىرم
 عنبسة: بقولو الذىبي كرده البخارم، شرط على صحيح: الحاكم كقاؿ ،(ّْٖ/ ْ) اللساف في
 المجمع في الهيثمي كقاؿ! أحد كثقو ما ىذا عنبسة فإف منهما كىم ىذا ك لو، يركيا لم لكن ثقة

 الصحيح رجاؿ اإلسنادين أحد في البزار كرجاؿ األكسط في الطبراني ك البزار ركاه(: َِِ/ ٕ)
 (.ُُِْ) الصحيحة في األلباني العبلمة كحسنو ثقة، كىو خليفة أبي بن عمر غير

 البزار أخرجو( كالقدر الولداف فى يتكلموا حتى مقاربا يزاؿ ال األمة ىذه أمر إف) الحديث في ككرد
 رقم ،ُُٖ/ ُٓ) حباف كابن ،(ُِْٕٔ رقم ،ُِٔ/ ُِ) كالطبرانى ،(كشف - َُِٖ)

 في عنو كقاؿ الذىبي، كأقره الحاكم صححو كالحديث( ّٗ رقم ،ٖٖ/ ُ) كالحاكم ،(ِْٕٔ
 في الهيثمي كقاؿ الستة، الكتب في يخرج كلم صحيح حديث ىذا(: َُْ/ ُٔ) السير

. الصحيح رجاؿ البزار كرجاؿ كاالكسط الكبير في كالطبراني البزار ركاه(: َِِ/ ٕ) المجمع
/ ُِ) السنن تهذيب فقاؿ القيم ابن أما ،(ُُٓٓ) الصحيحة في األلباني العبلمة كصححو

 ىذا(: ِّٖ) الصحة ظاىرىا معلة أحاديث في الوادعي كقاؿ شيء، رفعو من القلب في(: َْٗ
 عن حاتم أبي ابن قاؿ كقد اليشكرم، صالح بن يزيد إال الصحيح، رجاؿ رجالو صحيح الحديث

 الحسن قاؿ القدر، كبير مجتهدا كرعا كاف: فقاؿ" الميزاف" في الذىبي فتعقبو. مجهوؿ إنو: أبيو
 الرازم حاتم أبو قاؿ الفراء خالد بأبي اهلل فعوضني يحيى بن يحيى أمي ألجل فاتني سفياف بن

 مجهوؿ
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 على خرج عندما شديدان، غضبان  غضب كسلم عليو اهلل صلى النبي أف) كرد ما ككذلك
 كجنتيو في فيقيء كأنما حتى كجهو، احمرَّ  حتى القدر، في يتنازعوف كىم يومان  أصحابو

 قبلكم كاف من أىلك إنما إليكم? أرسلت بهذا أـ أمرتم? أبهذا فقاؿ الرماف، حبُّ 
 .ُ(فيو تنازعوا أال عليكم عزمت األمر؛ ىذا في تنازعوا حين

 :اآلتية األمور على ميٍنصىبّّ  الوارد النهي أف: ذلك عن فالجواب
 لىكى  لىٍيسى  مىا تػىٍقفي  كىال: )تعالى قاؿ: دليل كال علم كببل بالباطل القدر في الخوض -ُ
، ًفي سىلىكىكيمٍ  مىا: )المجرمين عن كقاؿ ،ّٔ: اإلسراء( ًعٍلمه  بًوً   ًمنى  نىكي  لىمٍ  قىاليوا سىقىرى

، نيٍطًعمي  نىكي  كىلىمٍ  اٍلميصىلّْينى، اًئًضينى  مىعى  نىخيوضي  كىكينَّا اٍلًمٍسًكينى  .ْٓ – ِْ: المدثر( اٍلخى
 الكتاب ىدم عن بعيدان  القاصر البشرم العقل على القدر معرفة في االعتماد -ِ

 لو ألف التفصيل؛ كجو على ذلك بمعرفة يستقل ال البشرم العقل أف ذلك كالسنة؛
 .عندىا يقف أف يجب كطاقاتو  حدكدان 

                                                                                                                                                  

 تهذيب" في كما مسلمة كثقو كقد الواسطي، أباف أبن بن بمحمد مقركف كىو اىػ. غيره كثقو: قلت
 رجاؿ من أنزؿ كاف كإف سفياف بن الحسن كأما. البخارم شيوخ من إنو فيو قيل كقد ،"التهذيب
 كشف" في رأيت ثم السند ظاىر على قررتو ما ىذا. الشأف عظيم إماـ فإنو طبقة الصحيح
 .عباس ابن على فوقفوه جماعة ركاه قد البزار قاؿ( ّٔصّج" )األستار

/ ْ) الترمذل أخرجو( القدر أىل فى قذؼ أك مسخ أك خسف األمة ىذه فى) الحديث في ككرد
 حسن: الترمذم عنو قاؿ كالحديث( َُْٔ رقم ،َُّٓ/ ِ) ماجو كابن ،(ُِِٓ رقم ،ْٔٓ

 أبو حسن، إسناده(: ُٕٖٕ) الحديث تحت الصحيحة في األلباني العبلمة كقاؿ غريب، صحيح
 .حفظو جهة من كبلـ فيو زياد بن حميد كاسمو صخر

 عدم كابن ،(َْٓٔ رقم ،ّّْ/ َُ) كأبويعلى ،(ُِّّ رقم ،ّْْ/ ْ) الترمذل أخرجو ُ
( المرل بشير بن صالح ْٓٗ ترجمة ،ُّٕ/ ُ) المجركحين فى حباف كابن ،(ٔٗ/ ٓ)

 صالح حديث من الوجو ىذا من إال نعرفو ال غريب حديث ىذا: بقولو الترمذم ضعفو كالحديث
 ابن ضعفو المرم صالح أجل كمن عليها، يتابع ال بها ينفرد غرائب لو المرم كصالح المرم،
 ،(ُِٕٗ/ ّ) الذخيرة في القيسراني كابن ،(ْ/ ٓ) العارضة في العربي كابن حباف، كابن عدم،

 .الترمذم صحيح في فحسنو األلباني العبلمة أما
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 مبناه كالغيب غيب، القدر ألف ذلك قدره في تعالى هلل كاإلذعاف التسليم ترؾ - ّ
 .التسليم على

 لم كالذم خلقو، في اهلل سر ىو الذم القدر في الخفي الجانب عن البحث - ْ
 .كمعرفتو فهمو عن العقوؿ تتقاصر مما كذلك مرسل، نبي كال مقرب، مىلىك عليو يطَّلع

 اهلل ىدل لماذا: ميتػىعىنّْتان  يقوؿ كمن إيرادىا يجوز ال التي االعتراضية األسئلة - ٓ
 أغنى كلماذا المخلوقات? سائر بين من اإلنساف اهلل كلَّف كلماذا فبلنان? كأضل فبلنان،

 العي فشفاء بو؛ بأس فبل مستفهمان  سأؿ من أما...  كىكذا فبلنان? كأفقر فبلنان، اهلل
 كال سؤالو قليلي  يحل ال الذم فهو متعلم كال متفقو غير متعنتان  سأؿ من أما السؤاؿ،

 .كثيريهي 
 فهذا شأنو، في كافتراقهم فيو، الناس اختبلؼ إلى يؤدم الذم القدر في التنازع - ٔ

 شبههم، كردُّ  الضالة، الفرؽ منازعةي  المذموـً  التنازعً  في يدخل كال عنو، نهينا مما
 .للباطل كإبطاالن  للحق، إحقاقان  ذلك في ألف حججهم؛ كدحض

 كإنما صحيح، غيري  إطبلقو على القدر في الحديث عن النهي أف لنا يتبين ىنا كمن
 .الذكر اآلنفة األمور عن كاف النهي

 النصوص منطلق من كيفهمو فيو، يجوؿ أف البشرم العقل يستطيع فيما البحث أما
 من ذلك غير إلى العباد، أفعاؿ كخلق التقدير، كأقساـ القدر، مراتب في كالبحث
 كل يستطيع ال أنو على فيو، البحث من يمنع ال كاضح ميسَّر فهذا القدر مباحث

 .فيها ما كيكشف يعلمها من ىناؾ أف إال التفصيل، كجو على يفهمها أف أحد
 حديثً  السابًق، الحديثً  في كرد أنو إطبلقو على ليس النهي أف من ذلك يؤيد كمما
 عن كاإلمساؾي  الصحابة، عن اإلمساؾي  القدر عن باإلمساؾ األمر مع مسعود، ابن

 مساكئهم، ذكر عن كالكف بينهم، شجر عما اإلمساؾي  بو المقصودي  إنما الصحابة
 خبلؼ؛ أم ببل محمود أمر فهذا عليهم كالثناء محاسنهم، ذكر أما كثلبهم، كتنقصهم،

 كسلم، عليو اهلل صلى الرسوؿ ككذلك كزكاىم، الكريم، القرآف في عليهم اهلل أثنى فقد
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 حديث-- السابق الحديث في كما"  النبي غضب سبب أف أيضان  ذلك يؤيد كمما
 القدر، في الكبلـ أف يعني كىذا القدر، في الصحابة تنازع بسبب ىو إنما -الترمذم

 عنو نهى الذم كإنما عنو، منهي أك محـر غير الصحيح العلمي بالمنهج فيو البحث أك
 .القدر في التنازع ىو صلى اهلل عليو كسلم الرسوؿ

 يغلق كال بإطبلؽ، يفتح ال القدر عن الحديث أف: المسألة ىذه في القوؿ كخبلصة
 كاف كإف يجب، قد بل عنو، ينهى كال يمنع فبل بحق الحديث كاف فإف بإطبلؽ؛

 .الحمد أحمد بن إبراىيم بن لمحمد القدر في التائية شرح. عنو كينهى فيمنع، بباطل
 الحكمة من خلق ابليس. :الثامنة مسألةال

 ىذه في فساد كل تمد التي الفساد مادة ىو الذم إبليس خلق سبحانو كتعالى اهللإف 
 العباد، لشقاكة سبب كىو كالشبهات، كالشهوات، كاالعتقادات، األدياف، في الدنيا،

ًلهم  كحكم كثيرةو، محابَّ  إلى كسيلة كلو ذلك مع كىو كجل عز اهلل يغضب ما كعىمى
 .عظيمة

 :إبليس خلق من العلماء تلمسها التي الحكم بعض فهذه ذلك تقرر إذا
 ىذه فخلق كالمتقاببلت المتضادات خلق على تعالى الرب قدرةي  للعباد يىظهر أف -ُ

 مقابلها في كخىلىق شر، كل سبب كىي الذكات، أخبث ىي التي -إبليس- الذات
 من فتبارؾ خير، كل مادة ىي كالتي كأزكاىا، الذكات أشرؼ من ىي التي جبريل ذات
 كالماء كالبرد، كالحر كالنهار، الليل خلق في قدرتو ظهرت كما كىذا، ىذا خلق

 حسنو يظهر فالضد كالقبيح، كالحسن كالحياة، كالموت كالدكاء، كالداء كالنار،
 ىذه خلق فإنو كسلطانو؛ كملكو، كعزتو، قدرتو، كماؿ على دليل أدؿُّ  كىذا الضد،

 تصرفو، محل كجعلها بعض، على بعضها كسلط ببعض، بعضها كقابل المتضادات،
 تصرفو، ككماؿ لحكمتو، تعطيل بالكلية بعضها عن الوجود فخلوُّ  كحكمتو، كتدبيره،

 .مملكتو كتدبير
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 كإغاظتو كحزبو، إبليس بمجاىدة كذلك: العبودية مراتب ألكليائو اهلل ييكىمّْلى  أف -ِ
 فيترتب كيده، كمن منو يعيذىم أف اهلل إلى كاللجوء منو، باهلل كاالستعاذة هلل، بالطاعة

 .بدكنو يحصل ال ما كاألخركية الدنيوية، المصالح من ذلك على لهم
 هلل، العبودية أنواع أحب كنحوىا كالرضا، كالصبر، كالتوكل، كاإلنابة، المحبة، إف ثم

 سواه، من كل على كجل عز محبتو كتقديم النفس، كبذؿ بالجهاد، تتحقق إنما كىذه
 .األمور ىذه لوجود سببان  إبليس خلق فكاف

 بو ليتبين الخلق؛ بو يمتحن محكَّان  ليكوف خيلق إبليس أف ذلك: االبتبلء حصوؿ -ّ
 الطيب كفيها األرض، من اإلنساني النوع خلق سبحانو اهلل فإف الطيب؛ من الخبيث

 . مادتهم من ىو ما فيهم يظهر أف بد فبل كالخبيث؛
 الخافض، الرافع،: أسمائو فمن: كمتعلقاتها كمقتضياتها، تعالى أسمائو آثار ظهور -ْ

 فيها يظهر متعلقاتو  تستدعي األسماء كىذه ، العدؿ الحكم، المذؿ، المعز،
 كلهم الخلق كاف فلو األسماء، ىذه آثار لظهور سببان  إبليس خلق فكاف أحكاميها،
 .األسماء ىذه آثار تظهر لم كمؤمنين مطيعين،

 على مشتملة البشرية فالطبيعة: كالشر الخير من البشر طبائع في ما استخراج -ٓ
 فىخيلق الزناد، في النار كموف فيها كامن كذلك كالخبيث، كالطيب كالشر، الخير

 الرسل كأرسلت الفعل، إلى القوة من الشر أىل طبائع في لما مستخرجان  الشيطاف
 ما الحاكمين أحكم فاستخرج الفعل؛ إلى القوة من الخير أىل طبيعة في ما تستخرج

 ليترتب الشر؛ من أكلئك في كما آثاره، عليو ليترتب فيها؛ الكامن الخير من ىؤالء في
 لو، معلومان  كاف ما كيظهر فيهما، حكمو كينفذ الفريقين، في حكمتو كتظهر آثاره عليو

 .السابق لعلمو مطابقان 
 الكفر كقوع بسبب حصل فلقد:  صنعو كعجائب اهلل آيات من كثير ظهور -ٔ

 الطوفاف، كآية كالعجائب، اآليات من كثير ظهور الظالمة الكفَّارة النفوس من كالشر
 كسبلمان، بردان  إبراىيم على النار انقبلب كآية لوط، كقـو ثمود إىبلؾ كآية الريح، كآية
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 كفر تقدير فلوال اآليات؛ من ذلك كغير موسى، يد على اهلل أجراىا التي كاآليات
 الناس بها يتحدث التي الباىرة اآليات ىذه ظهرت لما الجاحدين كجحد الكافرين

 .األبد إلى جيل بعد جيبلن 
 لو إىانة بل لو إكرامان  ذلك فليس القيامة يـو إلى إبليس أنظر كتعالى سبحانو كونو أما

 ليميز محكَّان  جعلو فاهلل ذلك إلى إضافة عذابو، كيتضاعف عقوبتو، فتعظم إثمان، ليزداد
 ىذا فإف القيامة يـو إلى مستمر الخلق أف داـ كما سبق كما الطيب من الخبيث بو

 . أعلم كاهلل البشر، خلق ببقاء بقاءه يقتضي
 كجل عز اهلل إال بعلمو يحيط ال ما الحكم من فيو كالمصائب اآلالـ، خلقي  ككذلك

 .كرحمتو كعدلو، اهلل، بفضل تنطق التي الحكم تلك
 كإما كرحمة، إحساف إما كالمشاؽ فاآلالـ(: ْٖٗص) العليل، شفاء في القيم ابن قاؿ

 أصعب ىو ألم لدفع كإما بعدىا، يحصل لخير كتهيئة إصبلح كإما كحكمة، عدؿ
 تكوف أف كإما اللذات، لتلك الـز أمر عنها يولّْدىا كنعم لذات عن لتولدىا كإما منها،

 عيطّْلت إف التي الخير لواـز من فتكوف كاإلحساف؛ الفضل لواـز أك العدؿ، لواـز من
 .اآلالـ تلك مفسدة من أعظمي  خيره  بتعطيلها فات ملزكماتها
 كحاضر، لمسافر ألم من الشمس طلوع في فكم بذلك؛ شاىد أعدال كالقدر كالشرع

 ًمنٍ  أىذنل ًبكيمٍ  كىافى  ًإفٍ :]بقولو اهلل سماه كما أذل من كالثلوج الغيث نزكؿ في ككم
 ألنواع موجب أذل من كالرياح كالبرد الحر ىذا في ككم. َُِ: النساء سورة[  مىطىرو 
 .الحيوانات لصنوؼ اآلالـ من

 أىل آالـ كمعظم كالرياسة، كاللباس كالنكاح كالشرب األكل لذة الدنيا لذات كأعظم
 .منها كمتولدة عنها، ناشئة كلها أك األرض

 كالزىد، كالشجاعة، كالعلم، كالمشاؽ باآلالـ إال تناؿ ال اإلنسانية الكماالت بل
 :قاؿ كما كاإلحساف كالصبر، كالمركءة، كالحلم، كالعفة،

 قتَّاؿي  كاإلقداـ يػيٍفقري  الجود...  كلهم الناس ساد المشقة لوال
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 .باحتمالها يقضي العقل كاف كأدـك منها أعظم لًلىذَّاتو  أسبابان  اآلالـ كانت كإذا
 جسران  كجعلو المكاره، بأنواع اللذات أعظم سبحانو اهلل حجب كقد:  قاؿ أف إلى

 موصبلن  جسران  كجعلها كاللذات، بالشهوات اآلالـ أعظم حجب كما إليها موصبلن 
 تناؿ ال الراحة كإف بالنعيم، يدرؾ ال النعيم إف: قاطبة العقبلء قالت كلهذا. إليها

 أعظم من كالمشاؽ كاألمراض اآلالـ فهذه اللذات؛ فاتتو اللذات آثر مىنٍ  كإف بالراحة،
 .النّْعم أسباب ىي إذ النعم؛

 كمنافعها مصالحها إلى بالنسبة جدان  فمغموره  منها المكلفة الغير الحيوانات يناؿ كما
 كالوالدة، الحمل كألم كالثلج، المطر كحبس الشتاء، كبرد الصيف، حر من ينالها كما

 .ذلك كغير أقواتها طلب في كالسعي
 ما أضعاؼ كالخيرات المنافع من ينالها كما آالمها، أضعاؼً  أضعاؼي  لذاتها كلكن
 كحكمتو علمو كماؿي  أكجبها التي ىي كأمره خلقو في فسينَّتيو كاآلالـ؛ الشركر من ينالها
 .كعزتو

 ذلك، عن لعجزكا منها أحسن يقترحوا أف على كلهم العقبلء عقوؿ اجتمعت كلو
 خلل? من ترل فهل العقل بصر ارجع: منهم لكل   كقيل

اًسئان  اٍلبىصىري  ًإلىٍيكى  يىنقىًلبٍ  كىرَّتػىٍينً  اٍلبىصىرى  اٍرًجع ثيمَّ ]  ،ْ:الملك سورة[ حىًسيره  كىىيوى  خى
 من كاألشياء أضدادىا، من األضداد أخرج أف كقدرتو حكمتو كماؿ من الذم فتبارؾ

 كاليابس اليابس، من كالرطب الحي، من كالميت الميت، من الحي فأخرج خبلفها؛
، من اللذاتً  أنشأ فكذلك الرطب؛ من ـى  اآلالـً  اللذاتً  فأعظم اللذات؛ من كاآلال

 .كنتائجها اللذات ثمراتي  اآلالـً  كأعظم كنتائجها، اآلالـ ثمراتي 
 الدار ىذه في كالرحمةي  كالصحةي  كالعافيةي  كالنعمي، كالخيري  كالسركري، فاللذةي  كبعدي 

 من الحيواف آالـ فأين مضاعفة؛ بأضعاؼو  أضدادىا من أكثري  كالببلء بالمحن المملوءة
 ! .راحتو? من كتعبو كريّْو شبعو من كعطشو جوعو كأين صحتو? من سقمو كأين لذتو?
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، ما غير عظيمة حكم كالمصائب اآلالـ كفي ىذا  على لبعضها ذكره  يلي كفيما ذيًكرى
 :للتفصيل يتسع ال المقاـ إذ اإليجاز؛ سبيل

ليوكيمٍ _: ] تعالى_  قاؿ: الصبر كىي الضراء عبودية استخراج -ُ ٍيرً  بًالشَّرّْ  كىنػىبػٍ  كىاٍلخى
نىةن  نىا ًفتػٍ ًإلىيػٍ  شكر، إلى يحتاج كالخير بالسراء فاالبتبلء. ّٓ: األنبياء سورة[ تػيٍرجىعيوفى  كى

 على األحواؿ اهلل يٌقلّْبى  بأف إال يتم ال كىذا. صبر إلى يحتاج كالشر بالضراء كاالبتبلء
 .تعالى هلل عبوديتو صدؽ يتبين حتى العبد
 ذاؾ كليس خير، لو كلو أمره إف المؤمن؛ ألمر عجبان : )  كسلم عليو اهلل صلى قاؿ

 فكاف صبر ضراء أصابتو كإف لو، خيران  فكاف شكر سراء أصابتو إف للمؤمن؛ إال ألحد
 (.ِٗٗٗ) مسلم ركاه(  لو خيران 

 إلى تدعو قد الصحة أف ذلك: القبيحة الخصاؿ من كالخبلص القلب، طهارة -ِ
 باؿ، كىدكء كقوة، نشاط، من المرء بو يتمتع لما بالنفس، كاإلعجاب كالبطر، األشر،
 أدراف من كتطهر قلبو، كرؽ نفسو، انكسرت كالمرض بالببلء قػييّْد فإذا. عيش كنعيم

 كنحوىا، كحسد، كعجب، كخيبلء، كبر، من القبيحة كالخصاؿ الذميمة، األخبلؽ
 الترفع كترؾ اهلل، لخلق كالتواضع يديو، بين كاالنكسار هلل، الخضوعي  محلَّها كحلَّ 

 .عليهم
 لوال أنو المصائب أىل كليعلم( : ِٓص) المصائب أىل تسلية في المنبجي قاؿ

 كقسوة كالفرعنة، كالعجب، الكبر، أدكاء من العبد ألصاب كمصائبها الدنيا محن
 في يتفقده أف الراحمين أرحم رحمة فمن كآجبلن؛ عاجبلن  ىبلكو سبب ىو ما القلب

 لصحة كحفظان  األدكاء، ىذه من لو حمية تكوف المصائب؛ أدكية من بأنواع األحياف
 بببلئو، يرحم من فسبحاف المهلكة؛ الرديئة، الفاسدة، للمواد كاستفراغان  عبوديتو،

 :قيل كما بنعمائو، كيبتلي
 بالنعم القـو بعض اهلل كيبتلي...  عظمت كإف بالبلول، اهلل ينعم قد
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 كعتوا، كبغوا، لطغوا، كاالبتبلء المحن بأدكية عباده يداكم كتعالى سبحانو أنو فلوال
 أمر، لها حصل إذا النفوس شيم من فإف بالفساد؛ فيها كعاثوا األرض، في كتجبركا
 في كسعت تمردت، يزجرىا شرعي زاجر غير من نافذة ككلمة كفراغ، كصحة، كنهي،
 ذلك مع لهم حصل لو فكيف قبلهم، بمن فعل بما علمهم مع فسادان، األرض
 كاالمتحاف االبتبلء دكاء سقاه خيران  بعبده أراد إذا كتعالى سبحانو اهلل كلكن إىماؿ?

 أىَّلىو كصفَّاه كنقاه، ىذبو، إذا حتى المهلكة، األدكية منو يستفرغ حالو، قدر على
 .رؤيتو كىي اآلخرة، ثواب أرفع كرقاه عبوديتو، كىي الدنيا، مراتب ألشرؼ

 كتقوية لصبره، كامتحانان  للمؤمن، تدريبان  المصائب في أف ذلك: المؤمن تقوية -ّ
 .إليمانو

 كقضائو، اهلل، أمر عن مفر ألحد ليس فإنو: العبودية كذؿ الربوبية قهر إلى النظر -ْ
 كيريده، يشاؤه كما فينا يتصرؼ اهلل، عبيد فنحن كابتبلئو؛ النافذ حكمو عن محيد كال

 .لنشورنا يجمعنا المصير كإليو أمورنا، جميع في راجعوف إليو كنحن
 تيشعر المصائب أف ذلك: التوبة في اإلنابة كصدؽ الدعاء، في اإلخبلص حصوؿ -ٓ

 كشدة لو، الدعاء إخبلص إلى ذلك فيبعثو ربو، إلى الذاتي كافتقاره بضعفو، اإلنساف
 .إليو كالرجوع التوبة في اإلنابة كصدؽ إليو، كاالضطرار التضرُّع

 الخلق من علم كجل عز فاهلل كالمسكنة؛ اللجأ باب على يػيرى  لم النوازؿ ىذه كلوال
 فهذا بو؛ يستغيثوف بابو إلى تدفعهم بعوارض النعم خبلؿ من فابتبلىم عنو، اشتغالهم

 .ربك عن يشغلك ما المحض الببلء كإنما الببلء، طي في النعم من
 للدعاء، يهيجو يكرىو ما ألف يحب؛ مما لو خيره  العبد يكره ما:  عيينة بن سفياف قاؿ
 . يلهيو يحبو كما
 ككم شافية، توبة لو حصلت العافية بفقد مبتلى من فكم: غفلتو من المبتلى إيقاظ -ٔ

 عن معرضو  نفسو، عن غافل من ككم حالو، بحسن اهلل إلى انقطع مالو بفقد مبتلى من
 .ربو مع حالو لتفقد كبعثو غفلتو، من كنبهو رقاده، من فأيقظو ببلء أصابو ربو
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 الشكري  بذلك فيحصل بضده، إال يعرؼ ال الشيء ألف:  العافية قدر معرفة -ٕ
 مما كأعظم كأكثر كأنعم، أتم العافية من بو اهلل مىنَّ  ما ألف النعم؛ من للمزيد الموجب

 .اإلنساف عند قدران  أعظم كمشقة ألم بعد كالنعمة العافية حصوؿ إف ثم كأسقم، ابتلى
 سببان  كيكوف بمرض المرء يصاب فقد: للصحة سببان  يكوف قد ما اآلالـ من أف -ٖ

 عضاالن  داءن  بو أف فيكتشف لعبلجها فيذىب ببلية يبتلى كقد آخر، مرض من للشفاء
 ديوانو في المتنبي الطيب أبو قاؿ الطارئ، المرض ىذا بسبب إال يكتشف لم
 بالعلل األبداف صحت كربما...  عواًقبيو محموده  عىٍتبىك لعلَّ ( : ٖٔ/ّ)

 لوال للصحة أسبابان  اآلالـ تكوف ما ككثيران ( : ْٗٗص) العليل شفاء في القيم ابن كقاؿ
 المنافع من فيها الحمى فهذه البدف؛ أمراض أكبر شأف كىذا. لفاتت اآلالـ تلك

 الفىجَّة المواد كإنضاج الفضبلت، إذابة من كفيها اهلل، إال يعلمو ال ما لؤلبداف
 الحمى لصاحبها عرض إذا األمراض من ككثير. غيرىا دكاءه  إليو يصل ال ما كإخراجها

 . الطبيب بها استبشر
 الببلء، ألىل رحمة نفسو في يجد ما بأمر يبتلى فالذم: الببلء أىل رحمة حصوؿ -ٗ

 في من رىًحمىوي  األرض في من رىًحمى  فمن العطاء؛ كجزيل اهلل لرحمة موجبة الرحمة كىذه
 .السماء

ليوىنَّكيمٍ : ]تعالى قاؿ: كالهداية كالرحمة اهلل من الصبلة حصوؿ -َُ  ًمنٍ  ًبشىٍيءو  كىلىنىبػٍ
 ًإذىا الًَّذينى  الصَّاًبرًينى، كىبىشّْرٍ  كىالثَّمىرىاتً  كىاألىنفيسً  األىٍموىاؿً  ًمنٍ  كىنػىٍقصو  كىاٍلجيوعً  اٍلخىٍوؼً 

هيمٍ  ًإنَّا لًلَّوً  ًإنَّا قىاليوا ميًصيبىةه  أىصىابػىتػٍ  كىرىٍحمىةه  رىبًّْهمٍ  ًمنٍ  صىلىوىاته  عىلىٍيًهمٍ  أيٍكلىًئكى  رىاًجعيوفى، ًإلىٍيوً  كى
 .ُٕٓ-ُٓٓ: البقرة سورة[ اٍلميٍهتىديكفى  ىيمٍ  كىأيٍكلىًئكى 

:  كسلم عليو اهلل صلى قاؿ: الخطيئات كحط الحسنات ككتابة األجر، حصوؿ -ُُ
 أك حسنة، بها لو اهلل كتب إال تصيبو، الشوكةً  حتى المؤمن، يصيب شيء من ما) 

 ( .ِِٕٓ) مسلم( خطيئة بها عنو حيطت
 .مفاليس القيامة لوردنا الدنيا مصائب لوال:  السلف بعض كقاؿ
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 فالطبيب غيره؛ إلى يتعداه بل فحسب، المبتلي بو يختص ال كالثواب األجر إف بل
 عن نفَّس فمن اهلل؛ بإذف األجر لو كتب األجر كاحتسب المريض عالج إذا المسلم

 .القيامة يـو كرب من كربة عنو اهلل نفَّس الدنيا كرب من كربة مؤمن
 .رعايتو على يقـو من ككذلك األجر، لو يكتب المبتلى المريض يزكر الذم ككذلك

 كتنغص صفوه، تعكر اإلنساف تصيب مصيبة فأدنى: كىوانها الدنيا بحقارة العلم -ُِ
 .لآلخرة مزرعة يجعلها بل بالدنيا، يغتر ال الفىًطني  كالكىيّْسي  مبلذَّه، كتنسيو حياتو،

 بالعبد يحسن بديع، سر كىذا: لنفسو العبد اختيار من خير للعبد اهلل اختيار أف -ُّ
 أعلم فهو الحاكمين؛ كأحكم الراحمين، أرحم كجل عز اهلل أف ذلك لو؛ يتفطن أف

 يكرىوف ما بهم أنزؿ كإذا. ككالديهم أنفسهم من بهم أرحم كىو منهم، عباده بمصالح
 .بهم كلطفان  إليهم، كإحسانان  لهم، منو نظران  بهم؛ ينزؿ أال من لهم خيران  كاف
 تولى عزكجل لكنو بمصالحهم، القياـ عن لعجزكا ألنفسهم االختيار من مكنوا كلو

 .كرىوا أـ أحبوا كرحمتو كحكمتو، كعدلو، علمو، بموجب أمورىم تدبير
 ما كره كربما عقباه، تحمد ال ما طلب فربما: أمره عاقبة يعلم ال اإلنساف أف -ُْ

 .األمر بعاقبة أعلم كجل عز كاهلل ينفعو،
 عطاء المؤمن للعبد فقضاؤه( : ُِٔ-ُِٓ/ِ) السالكين مدارج في القيم ابن قاؿ
 في كاف كإف عافية كببلؤه محنة، صورة في كاف كإف كنعمة المنع، صورة في كاف كإف

 في بو التذ ما إال كالعافية كالنعمة العطاء يعد ال كظلمو العبد لجهل كلكن. بلية صورة
 .لطبعو مبلئمان  ككاف العاجل،

 من أكثر بالببلء كتلذذ رحمة، كالببلء نعمة، المنع لعدَّ  كافران  حظَّان  المعرفة من رزؽ كلو
 من شكران  أعظم القلة حاؿ في ككاف بالغنى، لذتو من أكثر بالفقر كتلذذ بالعافية، لذتو
 .الكثرة حاؿ
 في يدخلوف المؤمنين من فالمبتلوف:  كجل عز هلل المحبوبين زمرة في الدخوؿ -ُٓ
 ابتبلىم، قومان  أحب إذا سبحانو فهو العالمين؛ رب بمحبة الميشىرَّفين المحبوبين زمرة
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 النبي قاؿ حيث للعبد؛ اهلل محبة دليل االبتبلء أف إلى يشير ما السنة في جاء كقد
 قومان  أحب إذا اهلل كإف الببلء، عظم مع الجزاء عظم إف: ) كسلم عليو اهلل صلى

 . حسن حديث كىو( السخط فلو سخط كمن الرضا، فلو رضي فمن ابتبلىم،
 علم بربو العبد معرفة صحت فإذا: كالعكس بالمحبوب يأتي قد المكركه أف -ُٔ
 ضركبان  طياتها في تحمل أنها بو تنزؿ التي كالمحن تصيبو، التي المكركىات أف يقينان 
 .فكرتو بها تحيط كال علمو، يحصيها ال كالمنافع المصالح من
 في النفوس مصالح فعامة يحب؛ فيما منها أعظم يكره فيما العبد مصلحة إف بل

_: تعالى_قاؿ محبوباتها، في ىلكتها كأسباب مضارىا عامَّة أف كما مكركىاتها،
ًثيران  خىٍيران  ًفيوً  اللَّوي  كىيىٍجعىلى  شىٍيئان  تىٍكرىىيوا أىفٍ  فػىعىسىى] : كقاؿ. ُٗ: النساء سورة[ كى
ٍيئان  تىٍكرىىيوا أىفٍ  كىعىسى] ره  كىىيوى  شى يػٍ  كىاللَّوي  لىكيمٍ  شىرّّ  كىىيوى  شىٍيئان  تيًحبُّوا أىفٍ  كىعىسىى لىكيمٍ  خى

 .ُِٔ: البقرة سورة[ تػىٍعلىميوفى  ال كىأىنٍػتيمٍ  يػىٍعلىمي 
 لم بالمكركه يأتي قد المحبوب كأف بالمحبوب، يأتي قد المكركه أف العبد علم فإذا
 جانب من المسرة تأتيو أف ييأس كلم المسرة، جانب من المضرة توافيو أف يأمن

 .يعلمها ال كقد الناس بعض يعلمها قد التي الحكم من ذلك غير إلى .المضرة
 عز لو لما لو؛ بغضو مع األمور من ألمر اهلل إرادة بين تنافي ال أنو لنا يتضح ىنا كمن
 . الباىرة العظيمة الحكم من كجل

 .التقدير أقساـ :التاسعة مسألةال
 كما كىي أقساـ، خمسة إلى كجل عز اهلل إلى نسبتو باعتبار التقدير تقسيم يمكن

 :يلي
 لها، ككتابتو بها، علمو بمعنى الكائنات، لجميع الرب تقدير كىو: العاـ التقدير -ُ

 تقدـ كثير منها. كثيرة أدلة النوع ىذا على كيدؿ، لها كخلقو كمشيئتو،
 بأنو البشر جميع على الميثاؽ فيو اهلل أخذ الذم التقدير كىو: البشرم التقدير -ِ

 .الشقاكة كأىل السعادة أىل فيو اهلل قدر كالذم بذلك، أنفسهم على كأشهدىم ربهم،
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ًإذٍ ): تعالى قاؿ ـى  بىًني ًمنٍ  رىبُّكى  أىخىذى  كى  أىنفيًسًهمٍ  عىلىى كىأىٍشهىدىىيمٍ  ذيرّْيػَّتػىهيمٍ  ظيهيورًًىمٍ  ًمنٍ  آدى
ا عىنٍ  كينَّا ًإنَّا اٍلًقيىامىةً  يػىٍوـى  تػىقيوليوا أىفٍ  شىًهٍدنىا بػىلىى قىاليوا ًبرىبّْكيمٍ  أىلىٍستي   (غىاًفًلينى  ىىذى

 .ُِٕ: األعراؼ
أي ): فقاؿ صلى اهلل عليو كسلم النبي أتى رجبلن  أف حكيم بن ىشاـ كعن  األعماؿ أىتػيٍبدى

 من آدـ ذرية أخذ اهلل إفصلى اهلل عليو كسلم:  اهلل رسوؿ قاؿ القضاء? قيًضيى  قد أـ
 الجنة، في ىؤالء: فقاؿ كفيو في بهم أفاض ثم أنفسهم، على أشهدىم ثم ظهورىم،

 لعمل ميسركف النار كأىل الجنة، أىل لعمل ميسركف الجنة فأىل النار؛ في كىؤالء
 .ُ(النار أىل

 داخل البشرم التقدير (:َٖ-ٖٕص) الواسطية علىفي تعليقو باز  بنا قاؿ العبلمة
 كأكثر الواسطية، العقيدة في  تيمية ابن العباس أبو عنو أعرض كلهذا العاـ؛ التقدير في

 .أعلم فيما العلم أىل
                                                           

 - َُِْ) كالبزار ،(ُِٗ - ُُٗ/ ٖ) ك( ِّْ - ُّْ/ ٓ) الكبير في البخارم أخرجو ُ
 رقم/ ِِ) الكبير في كالطبراني ،(ُُٖ ،ُُٕ/ ٗ) التفسير في كالطبرم ،(األستار كشف
 ،(ُْٖ - ُّٕ/ ُ) السنة في عاصم أبي كابن ،(ُٖٓٓ) ك( ُْٖٓ) الشاميين كفي( ّْٓ

 عنو قاؿ كالحديث( ِّٔ ص) كالصفات األسماء في كالبيهقي ،(ّٕ/ ِ) اإلبانة في بطة كابن
 ىذه فيو يذكركا فلم صالح بن معاكية عن جماعة ركاه(: ٕٗ) الجهمية على الرد في منده ابن

 إسناده في(: َٖٗ/ ِ) الذمة أىل أحكاـ في القيم ابن كقاؿ ،-كفو في بهم أفاض ثم- اللفظة
 الهيثمى كقاؿ مجهوؿ، كىو،  النصرم كقتادة،  مقاؿ كفيهما،  سعد ابن كراشد،  الوليد بن بقية

 الطبرانى كإسناد الشواىد، بكثرة حديثو كيحسن ضعيف كىو الوليد، بن بقية فيو(: ُٕٖ/ ٕ)
 في شاكر محمود الشيخ توسع كقد ،(ُٖٔ) الجنة ظبلؿ في األلباني العبلمة كصححو حسن،
 نصوا قد خبر ىو: البحث أكؿ في كقاؿ( ِْْ/ ُّ) الطبرم تفسير على تعليقو في عليو الكبلـ
 كقد: البحث آخر في قاؿ ثم بعد، سأبينها كجوه من كاضطرابو. اإلسناد مضطرب أنو على قديما
 صحيح، الحديث فمعنى كلو، ذلك كبعد. الضبط بعض ألضبطو االضطراب، ىذا بياف في أطلت
 نصوا كما قديم، اضطراب كىو. االضطراب ىذا فيها ليس بأسانيد الصحابة من جماعة عن مركل
 .آنفا نقلت فيما ذلك على
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 أجلو، نهاية إلى حياتو في العبد على يجرم ما كل تقدير كىو: العمرم التقدير -ّ
 في المصدكؽ الصادؽ حديث ذلك على دؿ كقد، سعادتو أك شقاكتو، ككتابةي 

 يومان، أربعين أمو بطن في خلقو يجمع أحدكم إف): مرفوعان  مسعود ابن عن الصحيحين
 فيو فينفخ المىلىك، يرسل ثم ذلك، مثل مضغة يكوف ثم ذلك، مثل علقة يكوف ثم

 .ُ(سعيده  أك كشقيّّ  كعملو، كأجلو، رزقو، بكتب كلمات، بأربع كيؤمر الركح،
ا): تعالى قولو عليو كيدؿ سنة، كل من القدر ليلة في كذلك: السنوم التقدير-ْ  ًفيهى

 ًمنٍ  رىبًّْهمٍ  بًًإٍذفً  ًفيهىا كىالرُّكحي  اٍلمىبلًئكىةي  تػىنػىزَّؿي ): كقولو ،ْ: الدخاف (حىًكيمو  أىٍمرو  كيلُّ  يػيٍفرىؽي 
  .ٔ-ْ:القدر (اٍلفىٍجرً  مىٍطلىعً  حىتَّى ًىيى  سىبلـه  أىٍمرو، كيلّْ 
 كذؿ، كعز كحياة، موت من السنة في يحدث ما -الليلة ىذه أم- فيها يكتب: قيل

 عمر، ابن عن ىذا ريكم، فبلف كيحج فبلف، يحج: ييقاؿ الحجاج حتى كمطر، كرزؽ
 .جبير ابن كسعيد الحسن ككذا عباس، كابن

 .ِٗ: الرحمن (شىٍأفو  ًفي ىيوى  يػىٍوـو  كيلَّ ): تعالى قولو عليو كيدؿ: اليومي التقدير-ٓ
 كييفقر، كييغني كيمنع، كييعطي كيخفض، كيرفع كييًذؿ، ييًعزَّ  أف شأنو: تفسيرىا في قيل

  .ذلك غير إلى كييحيي، كييميت كييبكي، كييضًحكى 
 .بالقدر لئليماف مخالفة كىي األلسنة على تجرم أقواؿ :العاشرة مسألةال
 الدعاء فهذا "فيو اللطف أسألك كلكني القضاء رد أسألك ال إني اللهم" بػ الدعاء -ُ

 القضاء ردَّ  اهلل نسأؿ أف لنا شرع ألنو ينبغي؛ ال دعاء كىو األلسنة، على كثيران  يجرم
 تعوذ من باب: فيو قاؿ صحيحو في بابان  البخارم اإلماـ بوَّب كلهذا، سوءه  فيو كاف إذا

 مىا شىرّْ  ًمنٍ  اٍلفىلىًق، ًبرىبّْ  أىعيوذي  قيلٍ ): تعالى كقولو القضاء، كسوء الشقاء، درؾ من باهلل
 كدرؾ الببلء، جهد من باهلل تعوذكا): صلى اهلل عليو كسلم النبي قوؿ ساؽ ثم(، خىلىقى 

 .ِ(األعداء كشماتة القضاء، كسوء الشقاء،

                                                           

 .(ِّْٔ) كمسلم ،(ْْٕٓ ، ْٗٓٔ ، ِّّّ ، َِّٖ)البخارمأخرجو  ُ

  (.َِٕٕ) مسلم كأخرجو ،(ُُٔٔ) البخارمأخرجو  ِ
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 رضي اهلل عنهما مرفوعا عمر ابن(: عن حديث ْْٖٓ)فائدة( قاؿ العبلمة األلباني في الضعيفة )
 عمر عن خبلفو كثبت... ضعيف (كالموت كالحياة، كالسعادة، الشقاكة، إال يشاء؛ ما اهلل يمحو)

 أف النهدم عثماف أبي عن حكيمة أبي طريق من( ُِٖ-ُُٖ/ ُٔ) جرير ابن فركل كغيره،
 ذنبا أك شقوة علي كتبت كنت إف!  اللهم ) كيبكي بالبيت يطوؼ كىو - قاؿ الخطاب بن عمر

 كركاه(  كمغفرة سعادة فاجعلو ، الكتاب أـ كعندؾ ، كتثبت تشاء ما تمحو فإنك ؛ فامحو ؛
 أبي ابن فيو قاؿ كقد. ىذا حكيمة أبي عصمة ترجمة في( ّٔ/ ْ) الكبير التاريخ في البخارم

 قد أنو كالظاىر" الثقات" في حباف ابن كذكره " .الصدؽ محلو" : أبيو عن( َِ/ ِ/ ّ) حاتم
 قد كأحسبني ، عثماف أبي عن حكيمة أبي عن أبيو عن معتمر طريق من جرير ابن ركاه فقد ؛ توبع

 رجاؿ من ثقة كىو ، التيمي طرخاف بن سليماف اسمو:  المعتمر كأبو، مثلو عثماف أبي من سمعتو
 عبد عن عكيم بن اهلل عبد عن حميد بن ىبلؿ عن شريك طريق من جرير ابن ركل ثم، الشيخين

 :يقوؿ كاف أنو اهلل
 ، كتثبت تشاء ما تمحو فإنك ؛ السعداء في فأثبتني ؛ السعداء في كتبتني كنت إف!  اللهم

 سلمة بن حماد بطريق يتقول لكنو ؛ شريك حفظ ضعف لوال ؛ ثقات كرجالو، الكتاب أـ كعندؾ
 كنت إف اللهم) يقوؿ كاف أنو عنو اهلل رضي مسعود ابن عن قبلبة أبي عن الحذاء خالد عن

 في كالطبراني ، جرير ابن ركاه(  السعادة أىل في كأثبتني فامحني، ؛ الشقاكة أىل في كتبتني
 قاؿ كما ؛ مسعود ابن يدرؾ لم قبلبة أبا أف إال مسلم رجاؿ ثقات كرجالو( ْٕٖٖ" )الكبير"

 بينهما الواسطة كلعل أعلم كاهلل قبلو الموصولة للطريق قوم شاىد كلكنو ،(ُٖٓ/ َُ) الهيثمي
 . الكلمات بهؤالء يدعو أف يكثر كاف أنو :عنو األعمش ركل فقد ؛ سلمة بن شقيق كائل أبو

 كاعلم مسعود ابن بحديث الكوفة أىل أعلم من كائل أبو ككاف عنو صحيح بسند جرير ابن ركاه
 ما اهلل يمحو.  كتاب أجل لكل( : )الرعد) آيتي تفسير في كثيرا اختبلفا اختلفوا المفسرين أف

 ابن بعضها كذكر الفتح، في الشوكاني استوعبها كثيرة، أقواؿ على( الكتاب أـ كعنده كيثبت يشاء
:  يعني أجل، كتاب لكل:  أم" :فقاؿ ؛ للسياؽ أقرب ىو ما ىذا كاختار كثير، ابن ثم جرير،

 ما اهلل يمحو: ) فلهذا معين، كمقدار اهلل، عند مضركبة مدة السماء من اهلل أنزلو كتاب لكل
 اهلل صلوات رسولو على اهلل أنزلو الذم بالقرآف كلها نسخت حتى:  يعني ؛( كيثبت: )منها(: يشاء

 الشريعة في أك المتقدمة الكتب في باألحكاـ خاص فيهما كاإلثبات فالمحو" عليو كسبلمو
( ْٖٓ/ ُٔ) جرير ابن ركاه ما مع يلتقي كىو، يشاء ما كيثبت ، يشاء ما منها ينسخ المحمدية،
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 اهلل يبدؿ: يقوؿ ؛ القرآف من : قاؿ ،( يشاء ما اهلل يمحو: ) عباس ابن عن ضعف فيو بسند كغيره
 أـ في عنده ذلك كجملة: يقوؿ ،(الكتاب أـ كعنده. ) يبدلو فبل يشاء ما كيثبت فينسخو، يشاء ما

 عكرمة ركاية من يقويو ما كجدت كقد كتاب في ذلك كل يبدؿ، كما ، كالمنسوخ الناسخ الكتاب،
 :عكرمة عن كجهين من عباس، ابن عن

 أك منها بخير نأت ننسها أك آية من ننسخ ما) :قولو في ؛ عباس ابن عنو النحوم يزيد ركاه: األكؿ
 ما اهلل يمحو: ) كقاؿ ، اآلية...(  ينزؿ بما أعلم كاهلل آية مكاف آية بدلنا كإذا: ) كقاؿ ،( مثلها
 النسائي ركاه .الحديث...  القبلة القرآف من نسخ ما فأكؿ ؛( الكتاب أـ كعنده كيثبت يشاء

/ ُُٔ/ ٕ" )اإلركاء" في مبين ىو كما ؛ حسن كإسناده مختصرا داكد كأبو ،"الطبلؽ" أكاخر
ََِٖ. ) 
 :كجل عز اهلل قوؿ في ؛ عنهما اهلل رضي عباس ابن عن عكرمة عن التيمي سليماف ركاه: كاآلخر

 كيثبت أحدىما من يشاء ما اهلل يمحو كتاباف ىما ؛ الكتابين أحد من:  قاؿ ،(يشاء ما اهلل يمحو)
/ ِ) كالحاكم ،(ُْٖ،َْٖ/ ُٔ) جرير ابن ركاه الكتاب جملة:  أم ؛( الكتاب أـ كعنده)

 من( ُْٗ/ ُٔ) جرير البن ركاية كفي: قلت الذىبي ككافقو" . غريب صحيح" : كقاؿ( ّْٗ
 الناسخ ؛ الكتاب أـ في عنده ذلك كجملة: يقوؿ ،(الكتاب أـ كعنده) :عباس ابن عن علي طريق

 - أنو اعلم ثم كضعف انقطاع سنده كفي كتاب في ذلك كل يثبت، كما يبدؿ كما ،، كالمنسوخ
 ما الشرع في فليس ؛ - تقدـ كما ؛ الشرعية باألحكاـ خاصا اآلية في كاإلثبات المحو كاف كإف

 اهلل صلى قولو كمثل ؛ ذلك خبلؼ على تدؿ النصوص بعض ظواىر إف بل ، غيرىا في ينفيهما
 مخرج حسن حديث كىو ؛" البر إال العمر في يزيد كال الدعاء، إال القضاء يرد ال" :كسلم عليو
 ينسأ كأف رزقو، في لو يبسط أف أحب من" :كسلم عليو اهلل صلى كقولو( ُْٓ" )الصحيحة" في
 المصدر في مخرج كىو ، عليو متفق" . رحمو فليصل ؛( آجلو في : الطرؽ بعض كفي) أثره في لو

 يمحو اهلل كلكن القدر، من الحذر ينفع ال : قاؿ أنو عباس ابن عن صح كقد( ِٕٔ) برقم السابق
 ككافقو" . اإلسناد صحيح" : كقاؿ( . َّٓ/ ِ) الحاكم أخرجو القدر من يشاء ما بالدعاء
 ىو إنما ؛ كالعمر الرزؽ في كالزيادة المذكور المحو أف فاعلم ؛ تقدـ ما عرفت إذا، الذىبي
 ، تغيير كال محو فبل ؛ اإللهي للعلم المطابق المبـر القضاء كأما ، المعلق القدر أك للقضاء بالنسبة

 ىاـ فإنو فراجعو ؛( َْٕ ص) للمنذرم" مسلم مختصر" على تعليقي في ذلك شرحت كنت كما
 ال أنو:  كالعقيدة" (:ِّّ/ ٓ) فقاؿ الجامع، تفسيره في ذلك إلى أشار قد القرطبي رأيت ثم !
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 ال التي األلفاظ من فهذه: ككذا كذا األقدار شاءت أك الظركؼ، شاءت: قوؿ -ِ
 .مشيئة األقدار كال للظركؼ ليس ألنو تنبغي؛

 ىذه عن(: ُِّ-ُُّ/ّكما في مجموع فتاكاه ) عثيمينال العبلمة سئل كقد
 جمع الظركؼ ألف منكرة؛ ألفاظ الظركؼ كشاءت األقدار، شاءت: فقاؿ األلفاظ
 مشيئة ال كالقدر قدر، جمع األقدار ككذلك لو، مشيئة ال كالزمن الزمن، كىو ظرؼ،

 ككذا كذا اهلل قدر اقتضى: اإلنساف قاؿ لو نعم كجل عز اهلل ىو يشاء الذم كإنما، لو
 كال اإلرادة، ىي المشيئة ألف لؤلقدار؛ تضاؼ أف يجوز فبل المشيئة أما بأس، فبل

 .للموصوؼ ىي كإنما للوصف، إرادة
 في التسوية لوجود كجل عز باهلل شرؾ القوؿ فهذا: فبلف كشاء اهلل شاء ما: قوؿ -ّ

ان  جعلو فقد األصغر الشرؾ في كلو باهلل العبد سوَّل فمن بالواك؛ العطف  عز هلل ندَّ

                                                                                                                                                  

 يكوف ما القضاء من أف تقدـ كقد ، القضاء بو سبق مما كاإلثبات المحو كىذا ، اهلل لقضاء تبديل
 قاؿ أعلم كاهلل - الممحو كىو - بأسباب مصركفا يكوف ما كمنو ،- الثابت كىو - محتوما كاقعا

 التبديل؛ فيحتمل ، المبلئكة بعض إلحاطة ؛ الغيب عن خرج اللوح في ما أف: كعندم :الغزنوم
 عرفت كإذا" يبدؿ األشياء ال تقدير من علمو في كما محاؿ، اهلل علم بجميع الخلق إحاطة ألف
 بعضها، تقدـ كقد ، الموقوفة كاآلثار المرفوعة النصوص من كثير فهم عليك سهل ؛ ىذا

 تيمية ابن اإلسبلـ لشيخ جيد كبلـ على كقفت ثم الهادم كاهلل.  تأكيلها في الوقوع من كتخلصت
-ْٖٖ/ ُْ) ك( ُْٓ، َْٓ، ُٖٓ-ُٔٓ/ ٖ" )الفتاكل مجموع" في إليو ذىبت ما يؤيده ،

 ا.ىػ من الضعيفة. ! مهم فإنو ؛ فراجعو ،( ِْٗ
 اهلل رضي - عمر بدعاء الدعاء (:ِّٗ)ص باز ابن اإلماـ مسائلكسئل العبلمة ابن باز كما في 

 يجوز? ىل( ّ) «سعيدنا كاكتبني فامحو، شقينا كتبتني كنت إف اللهم»: - عنهم
  .أفضل تركو ينبغي، ما أنو الظاىر فأجاب:
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 ما صلى اهلل عليو كسلم للنبي قاؿ رجبلن  أف عنهما اهلل رضي عباس ابن ركاه لما كجل
 .ُ(كحده اهلل شاء ما بل ندَّان? هلل أجعلتني): فقاؿ كشئت، اهلل شاء

 شاء ما: قولوا كلكن فبلف، كشاء اهلل شاء ما: تقولوا ال) صلى اهلل عليو كسلم كلقولو
 فبلف، كشاء اهلل شاء ما: يقاؿ أف يجوز ال أنو لنا يتبين ىنا كمن، ِ(فبلف شاء ثم اهلل

 كحده؛ اهلل شاء ما: يقاؿ أف ذلك من كاألكلى، فبلف شاء ثم اهلل شاء ما: يقاؿ كإنما
 أعلى لنفسو يختار كالبصير كجو، كل من للتنديد المنافي بالتوحيد التصريحى  فيو ألف

 .كاإلخبلص التوحيد مقاـ في الكماؿ مراتب

                                                           

 رقم ،ْٖٔ/ ُ) ماجو كابن ،(ّْٔ/ َُ) شيبة أبي كابن ،(ُِْ/ ُ) أحمد أخرجو ُ
 كابن ،(ٖٖٗ) كالليلة اليـو عمل في كالنسائي ،(ّٖٕ) المفرد األدب في كالبخارم ،(ُُِٕ

 شرح في كالطحاكم ،(ٕٔٔ) كالليلة اليـو في السني كابن ،(ِّْ) الصمت في الدنيا أبي
 ،ََُّٓ) الكبير في كالطبراني ،(ُْٗ/ ُ) الكامل في عدم كابن ،(ِّٓ) اآلثار مشكل

/ ٖ) تاريخو في كالخطيب ،(ُِٕ/ ّ) كالبيهقي ،(ٗٗ/ ْ) الحلية في نعيم كأبو ،(ََُّٔ
 في كصححو ثابت،(: َُِ) الكافي الجواب في القيم ابن عنو قاؿ كالحديث( َُٓ

 صحيح في األلباني العبلمة كصححو حسن، إسناده: المغني في العراقي كقاؿ ،(َِٔ/ ُالمدارج
 الشيخ كقاؿ ،(ُُٔٔ ،َُّٗ ،ُّٗ ،ُّٖ ،ُّٕ ،ُّٔ) الصحيحة كانظر المفرد، األدب
 كتاب تحقيق في الحويني كقاؿ صحيح، إسناده(: ِٔٗ/ ّ) المسند تحقيق في شاكر أحمد

(: ّّٗ/ ّ) المسند حقيقت في معو كمن األرنؤكط كقاؿ حسن، إسناده(: ُِٗص) الصمت
 .لغيره صحيح

 مشكل  في كالطحاكم ،(َْٖٗ) داكد أبو، ( ّٖٗ ك ّْٗ ك ّْٖ/ٓ) أحمدأخرجو  ِ
(: ِ/َُْ/ُ) المهذب في الذىبي عنو قاؿ كالحديث (ُِٔ/ّ) كالبيهقي ،(َٗ/ُ) اآلثار

، صحيح بسند الكبرل في كالنسائي داكد أبو أخرجو: في المغني العراقي قاؿك صالح،  إسناده
 كتاب تحقيق في الحويني كقاؿ ،(ُّٕ) الصحيحة كفي ، داكد أبي صحيح في األلباني كصححو
 . صحيح إسناده(: ُّْ ح ،/ ُِٗ) الصمت
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 يشاؤه ما على إال يقدر ال اهلل أف بالقلب قاـ إذا قدير يشاء ما على اهلل إف: قوؿ -ْ
 العبلمة الشيخ منهم العلماء بعض التعبير ىذا خطأ إلى أشار كقد: فحسب

  .حسن بن عبدالرحمن
 كتبت: (ِِ/ِ) نجد تاريخ في المجد عنواف في كتاب بشر بن عثماف المؤرخ يقوؿ

 ختاـ في كقلت الكتاب، آخر في لو كدعوت -حسن ابن عبدالرحمن يعني- مرة لو
 .قدير يشاء ما على إنو: الدعاء
 قصد، غير من األلسن على اشتهرت الكلمة ىذه إف: جوابو أثناء في كقاؿ إليَّ  فكتب

 البدع أىل بها كيقصد يشاء ما على القادر كىو تعالى اهلل دعا إذا الكثير قوؿ كىو
 القرآف في كليس ،َُِ:المائدة (قىًدٍير شىٍيءو  كيلّْ  عىلىى كىيوى ) القرآف في ما ككل شرَّان،

 شاملتاف، صفتاف كالعلم كىي كاملة، شاملة القدرة ألف أصبلن؛ ذلك يخالف ما كالسنة
 يشاء، ما على القادر ىو البدع أىل قصد كإنما كالمعدكمات، بالموجودات تتعلقاف

 ا.ىػ المشيئة بو تعلقت بما إال تتعلق ال القدرة أف أم
 ىذا عن لو جواب في (َِٕ/ُفي فتاكاه ) إبراىيم بن محمد العبلمة الشيخ كقاؿ

 جل اهلل قدرة لشموؿ قدير؛ شيء كل على اهلل إف: كيقاؿ يطلق، ال أف األكلى: التعبير
 كمن يشاؤه، ال ما على قدرتو نفى من غلط كقد، يشاؤه ال كلما يشاؤه لما جبللو

( فوقكم من عذابا عليكم يبعث أف على القادر ىو قل: )تعالى قولو عليهم الحجة
  ُ.اآلية

                                                           

 إطبلقها جاء كقد (ُّّص) اللفظية المناىي معجمفي  زيد أبوبن عبد اهلل  بكر الدكتور قاؿ ُ
 آخر في( جاء ُٕٖ) مسلم صحيح في خركجان  النار أىل آخره في الطويل مسعود ابن حديث في

 أتستهزئ: قاؿ حين العالمين رب ضحك من: قاؿ ? اهلل رسوؿ يا تضحك ممٌ  قالوا: )  الحديث
 في ركاية كفي(  قدير أشاء ما على كلكني منك أستهزء ال إني: فيقوؿ العالمين، رب كأنت مني

(  قادر أشاء ما على كلكن)  بلفظ منده البن كاإليماف (ِْٓ/ُ) عاصم أبي البن السنة كتاب
 ًإذىا جىٍمًعًهمٍ  عىلىى كىىيوى } اآلية في ككذلك الحديث، كهذا معينة بأفعاؿ مقيد اإلطبلؽ ىذا لكن
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، كجعو على: األيكلى حالتاف، لو اللفظ ىذا إطبلؽ فإف يولكع بالجمع؛ معلقة{ قىًديره  يىشىاءي   العمـو
 :كجوه لثبلثة ممتنع فهذا

 . اهلل أطلقو لما تقييدان  فيها ألف -ُ
 . عليو يقدر ال يشاؤه ال ما بأف موىم ألنو -ِ
 . القدرية بمذىب موح ألنو -ّ

 ا.ىػ من معجم المناىي. ذكر كما التقييد كجو على: الثانية كالحالة
 ما على اهلل إف: "اإلنساف قوؿ عن (:ُٖ/ّكسئل العبلمة العبلمة العثيمين كما مجموع فتاكاه )

 كنحوه? الدعاء ختم عند" قدير يشاء
 :لوجوه ينبغي ال ىذا فأجاب:

 كىلىوٍ : }تعالى قولو في بالمشيئة ذلك يقيد لم بالقدرة، نفسو كصف ذكر إذا تعالى اهلل أف: األكؿ
 عىلىى اللَّوى  أىفَّ  تػىٍعلىمٍ  أىلىمٍ : }كقولو{ قىًديره  شىٍيءو  كيلّْ  عىلىى اللَّوى  ًإفَّ  كىأىٍبصىارًًىمٍ  ًبسىٍمًعًهمٍ  لىذىىىبى  اللَّوي  شىاءى 
 كما القدرة في فعمم{ كىاأٍلىٍرضً  السَّمىاكىاتً  ميٍلكي  لىوي  اللَّوى  أىفَّ  تػىٍعلىمٍ  أىلىمٍ } كقولو ،{ قىًديره  شىٍيءو  كيلّْ 

نػىهيمىا كىمىا كىاأٍلىٍرضً  السَّمىاكىاتً  ميٍلكي  كىلًلَّوً : }كقولو الملك، في عمم  كيلّْ  عىلىى كىاللَّوي  يىشىاءي  مىا يٍخليقي  بػىيػٍ
 يكوف ال كالفعل فعل، الخلق ألف بالمشيئة؛ الخلق كخص كالقدرة، الملك في فعمم{ قىًديره  شىٍيءو 

 سبحانو شاءه ما لكن يشأه، لم كما شاء، لما شاملة أبدية أزلية فصفة القدرة أما بالمشيئة، إال
 .كثيرة ذلك في كاآليات يقع، لم يشأه لم كما كقع،
 فقد كأتباعو -كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى- النبي عليو كاف ما خبلؼ بالمشيئة القدرة تقييد أف: الثاني

 كىبًأىٍيمىانًًهمٍ  أىٍيًديًهمٍ  بػىٍينى  يىٍسعىى نيوريىيمٍ  مىعىوي  آمىنيوا كىالًَّذينى  النًَّبيَّ  اللَّوي  ييٍخًزم الى  يػىٍوـى : }عنهم اهلل قاؿ
 تشاء ما على إنك: "يقولوا كلم ،{ قىًديره  شىٍيءو  كيلّْ  عىلىى ًإنَّكى  لىنىا كىاٍغًفرٍ  نيورىنىا لىنىا أىٍتًممٍ  رىبػَّنىا يػىقيوليوفى 

 .عمبل كأقـو علما، أىدل فإنهم كأتباعهم، األنبياء طريق الطريق كخير ،"قدير
 ذلك كأف سيما ال فقط، تعالى اهلل يشاؤه بما اختصاصها يوىم بالمشيئة القدرة تقييد أف: الثالث
 الحصر يفيد المعموؿ كتقديم ،"قدير يشاء ما على: "يقاؿ حيث سابقا الغالب في بو يؤتى التقييد

 اهلل قدرة خصت كإذا كاللغة، كالسنة الكتاب من كشواىده الببلغة علماء تقرير في ذلك يعلم كما
 تعالى اهلل قدرة فتكوف عمومها، عن لها كقصرا مدلولها في نقصا ذلك كاف يشاؤه، بما تعالى

 كما يشاؤه، فيما عامة تعالى اهلل قدرة فإف الواقع خبلؼ كىو يشاؤه، فيما انحصرت حيث ناقصة
 .كقوعو يمكن فبل يشأه، لم كما كقوعو، من بد فبل شاءه ما لكن يشأه، لم
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 فإف لنفسو، تعالى اهلل أطلقو كما يطلق بل بالمشيئة يقيد ال بالقدرة تعالى اهلل كصف أف تبين فإذا
 ىو بالمشيئة ىنا المقيد فإف{ قىًديره  يىشىاءي  ًإذىا جىٍمًعًهمٍ  عىلىى كىىيوى : }تعالى اهلل قوؿ يعارضو ال ذلك

 قادر تعالى اهلل أف اآلية فمعنى بها قيد كلذلك بالمشيئة، إال يقع ال فعل كالجمع القدرة، ال الجمع
 لقوؿ رد بالمشيئة، كيقيده ينكره من يدعيو كما عنو بعاجز كليس شاء، متى جمعهم على

لىى كىًإذىا: }عنهم تعالى اهلل قاؿ الذين المشركين  قىاليوا أىفٍ  ًإالَّ  حيجَّتػىهيمٍ  كىافى  مىا بػىيػّْنىاتو  آيىاتػينىا عىلىٍيًهمٍ  تػيتػٍ
 ًفيوً  رىٍيبى  الى  اٍلًقيىامىةً  يػىٍوـً  ًإلىى يىٍجمىعيكيمٍ  ثيمَّ  ييًميتيكيمٍ  ثيمَّ  ييٍحًييكيمٍ  اللَّوي  قيلً  صىاًدًقينى  كيٍنتيمٍ  ًإفٍ  بًآبىائًنىا ائٍػتيوا

 من بو اإليماف يجب لما كإنكارا تحديا بآبائهم اإلتياف طلبوا فلما{ يػىٍعلىميوفى  الى  النَّاسً  أىٍكثػىرى  كىلىًكنَّ 
 كقوعو يوجب كال بمشيئتو إال يقع ال القيامة يـو في الكائن الجمع ذلك أف تعالى اهلل بين البعث،
عىثيوا لىنٍ  أىفٍ  كىفىريكا الًَّذينى  زىعىمى : }تعالى اهلل قاؿ كما كإنكارىم ىؤالء تحدم عىثينَّ  كىرىبّْي بػىلىى قيلٍ  يػيبػٍ  لىتيبػٍ

 تػىٍعمىليوفى  ًبمىا اللَّوي كى  أىنٍػزىٍلنىا الًَّذم كىالنُّورً  كىرىسيوًلوً  بًاللَّوً  فىآًمنيوا يىًسيره  اللَّوً  عىلىى كىذىًلكى  عىًمٍلتيمٍ  ًبمىا لىتػينىبػَّؤيفَّ  ثيمَّ 
ًبيره   جىٍمًعًهمٍ  عىلىى كىىيوى : }تعالى قولو أف كالحاصل {التػَّغىابينً  يػىٍوـي  ذىًلكى  اٍلجىٍمعً  لًيػىٍوـً  يىٍجمىعيكيمٍ  يػىٍوـى  خى

 كإنما القدرة، إلى عائدا ليس بالمشيئة القيد ألف قبل؛ من قررناه ما يعارض ال{ . قىًديره  يىشىاءي  ًإذىا
 .الجمع إلى يعود

" خركجا النار أىل آخر باب" في" اإليماف" كتاب في مسلم صحيح في ثبت ما يعارضو ال ككذلك
 يدخل من آخر»: كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى اهلل، رسوؿ قاؿ: قاؿ عنو اهلل رضي مسعود ابن حديث من

 على كلكني منك، أستهزئ ال إني»: للرجل قاؿ تعالى اهلل أف كفيو الحديث، فذكر ، «رجل الجنة
 يكوف ال الواقع كاألمر كاقع أمر لتقرير ذكرت الحديث ىذا في القدرة ألف كذلك «قادر أشاء ما
 كأبدا، أزال تعالى اهلل كصف ىي التي المطلقة الصفة ذكر بها المراد كليس المشيئة، بعد إال

 عظيم أمر كقع فإذا ىذا كعلى" قدير" المشبهة الصفة دكف" قادر" الفاعل باسم عنها عبر كلذلك
 كما ذلك، في حرج فبل قادر، يشاء ما على اهلل إف: تقريره في لو فقيل يستبعده، أك المرء يستغربو

 قادر: قالوا يستبعد أك يستغرب عظيم أمر كقع فإذا ذلك، مثل في ىذا بمثل يعبركف الناس زاؿ
 بالمشيئة، تقيد فبل تعالى، هلل صفة أنها على القدرة ذكر بين الفرؽ يعرؼ أف فيجب يشاء، ما على
 بالمشيئة، إال يقع ال الواقع ألف بالمشيئة؛ تقييدىا من مانع فبل كاقع، أمر لتقرير ذكرىا كبين

 .أعلم سبحانو كاهلل كقوعو، كتقرير الواقع ذلك إلثبات ذكرت ىنا كالقدرة
 آخر في تعالى قولو دؿ(: تنبيو): (ُٓٗ - ُّٗ/ُ/ ٔ) الصحيحةأما العبلمة األلباني فقاؿ في 

 الطحاكية العقيدة على التعليق في جاء ما خطأ على" قدير أك قادر أشاء ما على كلكني: "الحديث
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 قدير، يشاء ما على كىو: الناس بعض كبلـ في يجيء: " األفاضل بعض عن نقبل( َِ ص)
 كيشهد السيما الحديث، ىذا في ذلك ثبوت بعد الصواب عين ىو بل: فأقوؿ.. ". بصواب كليس

 مشيئتو عمـو ينافي ال كذلك( ِٗ: الشورل{ )قدير يشاء إذا جمعهم على كىو: }تعالى قولو لو
 ا.ىػ أعلم كاهلل إليو، المشار تيوىم كما تعالى كقدرتو

 -قدير أك -قادر أشاء ما على كلكني: "قولو :(ّّٓ - ّْٓ/ُ/ ٕ)أيضا  الصحيحةكقاؿ في 
 ىذه استعماؿ جواز على دليل فيو(: ُٕٖ) مسلم عند مسعود ابنكىي جزء من حديث ": 

 قوؿ على علقت حين عنها توقفت كنت كقد ،"قدير يشاء ما على تعالى اهلل إف: "الكلمة
 -مانع ابن للشيخ كلمة" قدير شيء كل على بأنو ذلك(: "َِ ص" )العقيدة" في الطحاكم

 شيء كل على كىو) كالسنة الكتاب في ما الصواب كأف بصواب، ليس ذلك أف -اهلل رحمو
 ىذا في الكلمة ىذه على ذلك بعد كقفت ثم. كبلمو إلخ..  كقدرتو اهلل مشيئة لعمـو( قدير

 أك الحديث؛ في شاذة تكوف أف -الشيخ بكبلـ متأثران  -فخشيت ،" مسلم صحيح" في الحديث
 ليلة في كنت ثم، كركاتو إسناده في كالنظر تخريجو لي يتسنى حتى فتريَّثت الركاة، بعض من خطأ
 إلى الرجوع كجوب حوؿ كلمة ألقي عىٌماف مخيمات بعض في الحجة ذم شهر غرة ليالي من

 فتحنا منها الفراغ كبعد بالعمل، ذلك قرف ككجوب الصالح؛ السلف منهج على كالسنة الكتاب
 ىذه عن -كالثقافة العلم من شيء على أنو كيبدك -الحاضرين إخواننا أحد فسأؿ األسئلة، باب

 بقولو -خيران  اهلل جزاه -كذكر ،" الطحاكية العقيدة" على المذكور تعليقي إلى مشيران  الكلمة،
 تخريج إلى بحاجة الحديث بأف فأجبتو ،(ِٗ/الشورل[ )قدير يشاء إذا جمعهم على كىو: ]تعالى

 نحوىا، أك" قدير شيء كل على كأنا: "الكلمة أصل يكوف أف الممكن من أنو إلى مشيران  كتحقيق،
 اللفظ على اتفقوا سلمة بن حماد عن الركاة أف فوجدت الحديث، تخريج إلى فبادرت
 ثم قاؿ الشيخ بعد أف استفاض في ذكر طرؽ كألفاظ الحديث:  ....المتقدـ
 اللفظين على عنو اهلل رضي مسعود ابن عن ضبطها في اختلف قد الجملة ىذه أف القوؿ؛ كجملة

 :السابقين
 ".قادر أشاء ما على كلكني: "األكؿ

 ".قادر ذلك على كلكني: "كاآلخر
 .ظاىر ىو كما إسنادان  أصح األكؿ كاللفظ
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 العبلقة بين الدعاء كالقدر. :الحادية عشر مسألةال
 أصاب ما: )قاؿ تعالى اهلل ألف القدر؛ يغير شيء يوجد ال أنو كإياؾ اهلل رحمني اعلم

 على ذلك إف نبرأىا أف قبل من كتاب في إال أنفسكم في كال األرض في مصيبة من
 األقبلـ رفعت) قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي كلقوؿ ؛ِِ/  الحديد( يسير اهلل

 رفعت(: "ُٖٔ/ ٕ) األحوذم تحفة في المباركفورم قاؿ( ُ( )الصحف كجفت
 كال التقديرات، من كتب ما المحفوظ اللوح في كتب: أم" الصحف كجفت األقبلـ
 كالقضاء معلق، كقضاء مبـر قضاء ىناؾ كلكن ىػ.ا آخر شيء منو الفراغ بعد يكتب
 فبلف عمر اكتبوا: يقاؿ فإنو المبلئكة، أيدم في التي الصحف في الذم ىو المعلق

 أنو األزلي كقدره اهلل علم كفي كذا، فهو تصدؽ كإف كذا فهو يتصدؽ لم إف
 معلق ألنو كالصدقة، الدعاء فيو ينفع القدر من النوع فهذا يتصدؽ، ال أك سيتصدؽ
هي  كىيػيٍثًبتي  يىشىاء مىا اهللي  يىٍمحيو ًكتىابه  أىجىلو  ًلكيلّْ : )تعالى بقولو المراد كىو عليهما،  كىًعندى

 الدعاء ترؾيعلم ىذا التفصيل في، كبعض الجهاؿ ال {ّٖ ػّٗ الرعد( }اٍلًكتىابً  أيُـّ 

                                                                                                                                                  

 يشاء إذا جمعهم على كىو: )المطابقة تماـ اآلية لنص مطابق -إسناده صحة مع -اآلخر لكن
( إذا) ك" ": ني المعا ركح" في اآللوسي العبلمة قاؿ الجمع، ذلك يشاء إذا: المعنى ألف(.قدير

 كعلى: قلت ". سبحانو قدرتو ال تعالى، جمعيو بالمشيئة المقٌيد ألف ؛(قدير) بػ ال قبلها بما متعلقة
 كجل عز اهلل أعطى ما إلى يعود"  ذلك: "الحديث في اإلشارة اسم إف: نقوؿ لآلية، تفسيره ضوء
 ذلك مستكثران  قاؿ ما قاؿ فلما عليو، تعالى منو فضبلن  يستحقها؛ ال التي الكثيرة النعم من عبده
 ما عند يوقف كلم أيضان  األكؿ اللفظ بهذا فيسّْرى  فإذا ،"قادر ذلك على كلكني: "تعالى قاؿ عليو؛

 ال: }تعالى قولو حد على يشاء؛ ال ما على قادر غير تعالى بأنو المشعر المخالفة، مفهـو من فيو
 مرادة، غير أنها على القاطعة األدلة قامت التي المفاىيم من كنحوه{ مضاعفة أضعافان  الربا تأكلوا

 إشكاؿ أم يبق كلم المعنى، استقاـ الثاني؛ اللفظ عليو دؿ الذم بهذا األكؿ اللفظ ىذا فسر إذا
 كأستغفره فمني، أخطأت، كإف اهلل، فمن أصبت؛ فإف علم، من عندم ما ىذا .تعالى اهلل شاء إف

 .لو شاكرين بو فليتفضل علم؛ فضل عنده كاف كمن لي، ذنب كل من تعالى
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 سؤاؿ، بغير مسألتو ألعطاه شاء لو كأنو يسأؿ، أف قبل العبد حاجة يعلم اهلل أف بحجة
 ال أنو كيرل الدعاء، بشأف يستهين من فهناؾ: لو كتب ما إال العبد يصيب لن كأنو

 لن كأنو العبد، حاجة يعلم كجل عز اهلل أف طالما كرائو؛ من جدكل كال لو، داعي
 .لو قيدّْر ما إال العبد يصيب

 ألنو باطل؛ قوؿ القوؿ كىذا، الببلء نزؿ إذا بالدعاء لنا حاجة ال: قائلهم قاؿ كربما
_  اهلل على العبادات أكـر ىي لعبادة كترؾ لؤلسباب، كتعطيل بالقدر، لئليماف مناؼ

 _. كجل عز
 نزؿ مما ينفع فهو الببلء؛ يرفع كبو القدر، يرد فبو جلل؛ كشأنو عظيم، أمره فالدعاء

 كال يصيبو، بالذنب الرزؽ ليحـر الرجل إف): صلى اهلل عليو كسلم قاؿ، ينزؿ لم كمما
 باب منكم لو فتح من): كقاؿ، ُ(البر إال العمر في يزيد كال الدعاء، إال القدر يرد

                                                           

 ،(ِْْ-ُْْ/َُ) شيبة أبي ابنك  ،(ٖٔ) الزىد في المبارؾ ابنك  ،(ِٕٕ/ٓ) أحمد أخرجو ُ
 كابن ،(ُّٗ) كالترمذم ،(َٗ) ماجو كابن ،(َْٕ) الزىدكككيع في  ،(ََُٗ) الزىد في كىناد
 كما الكبرل من الرقاؽ في كالنسائي ،(َِٖ/ِ) العلل في كما الرازم زرعة كأبو، (ِٕٖ) حباف

 ،(ُِْْ) الكبير في كالطبراني ،(َّٗٔ) المشكل شرح في كالطحاكم ،(ُّّ/ِ) التحفة في
 في شرح السنة كالبغوم ،(ََُُ،  ُّٖ) الشهاب مسند في كالقضاعي ،(ّْٗ/ُ) كالحاكم

من حديث ثوباف رضي اهلل عنو، كالحديث صححو ابن حباف، كالحاكم كأقره الذىبي،  (ُّْٖ)
(: ركاتو كلهم ثقات، كصححو العبلمة ابن باز في َْٗ/ُقاؿ ابن مفلح في اآلداب الشرعية )

 كإفلفظة ) دكف حسن(، كقاؿ العبلمة األلباني في صحيح ابن ماجة: ٖٕٕتعليقو على البلوغ )
 (:ٖٔ/ّٕ(، كقاؿ األرنؤكط كمن معو في تحقيق المسند )يعملها بخطيئة الرزؽ ليحـر الرجل
 بن اهلل عبد ضعيف، إسناد كىذا ،"يصيبو بالذنب الرزؽ ليحـر الرجل إف: "قولو دكف لغيره حسن

 الحافظ عده كقد حباف، ابن غير عن توثيقو يؤثر كلم اثنين، غير عنو يرك لم سالم أخو الجعد أبي
 إنو ثم كبارىم، عن ركايتهم جل الذين التابعين صغار طبقة كىي الرابعة، الطبقة من حجر ابن

 ا.ىػ منو يسمع لم أنو الظن على فيغلب شامي، كثوباف كوفي،
( البر إال العمر في يزيد كال الدعاء إال القضاء يرد ال) مرفوعا سلمافقلت كلو شاىد من حديث 

"  في الطحاكم ك(  َِ/  ِ)  الترمذم أخرجو (:ُْٓقاؿ العبلمة األلباني في الصحيحة )
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"  في المقدسي الغني عبد ك(  ِ/  ْ/  ّ" )  حديثو"  في حيويو كابن(  ُٗٔ/  ْ" )  المشكل
 عثماف أبي عن التميمي سليماف عن مودكد أبي طريق من كلهم(  ُّْ - ُِْ" )  الدعاء

 مودكد أبو ك ، سلماف حديث من غريب حسن حديث"  : الترمذم كقاؿ . بو سلماف عن النهدم
 بن العزيز عبد اآلخر ك ، بصرم ، الحديث ىذا ركل الذم كىو فضة،:  لو يقاؿ أحدىما:  اثناف
 عن حاتم أبي ابن قاؿ كما ضعيف ىو ك:  قلت"  كاحد مصر في ككانا أيضا بصرم سليماف أبي
 ثوباف حديث من شاىدا لو أف باعتبار لحديثو الترمذم تحسين فلعل ،(  ّٗ/  ِ/  ّ)  أبيو

 الثورم سفياف عن طرؽ من... ركم " . يصيبو بالذنب الرزؽ ليحـر الرجل إف ك"  : بزيادة مرفوعا
 عن الجعد أبي ابن عن عيسى بن اهلل عبد عن

 سالم بعضهم سماه ك ، يسمو لم"  الجعد أبي ابن: "  المخرجين بعض قاؿ كذا . بو مرفوعا ثوباف
 لم سالما ألف منقطع فهو األكؿ كاف فإف.  الجعد أبي بن اهلل عبد:  كبعضهم ، الجعد أبي بن

 ك ، حباف ابن كثقو إف ك القطاف ابن قاؿ كما مجهوؿ فهو ، اآلخر كاف إف ك ، ثوباف من يسمع
 ففيو ، كثق قد كاف إف ك ىذا اهلل عبد ك"  : فقاؿ"  الميزاف"  في الذىبي ذلك إلى أشار قد

 عيسى بن اهلل عبد حدثنا شبيب بن عمر طريق من(  ُ/  ُِٔ)  الركياني أخرجو ثم " . جهالة
:  لمكتوب التوراة في إف"  : زاد ك.  بو ثوباف عن سالم عن سالم أخي بن اهلل عبيد ك حفص عن

 ك ، يسرؾ لك أيسر ك ، عمرؾ في لك أمدد رحمك صل ك ، كالديك بر ك ، ربك اتق آدـ ابن يا
 لكن الجعد أبي بن سالم ركاية من الحديث أف يرجح قد فهذا:  قلت " . عسرؾ عنك أصرؼ

 سالم أخي بن اهلل عبيد ك حفص أما ك"  التقريب"  في الحافظ قاؿ كما ضعيف شبيب بن عمر
 ، سبق كما جهالة فيو لكن ، فمتصل إال ك ، منقطع فهو الترجيح ىذا ثبت فإف أعرفهما فلم

 كقد المذكور، لجهالة الذىبي، كافقو إف ك مردكد" .  اإلسناد صحيح"  : عقبو الحاكم فقوؿ
.  ثوباف عن أخرل طريق للحديث ك ! الكثير تناقضو من ىذا ك ، تقدـ كما الذىبي بها صرح
 ابن أخرجو ثوباف عن سعد بن راشد عن ثور عن زيد بن طلحة حدثنا:  الدارسي علي أبو يركيو
 :كقاؿ(  ُ/  ّْ ؽ)  عدم

 ك األزدم، كذبو ك:  قلت"  جدا الضعف بين الحديث، منكر عبيد بن بشر الدارسي علي أبو" 
 ثم"  المستعاف فاهلل ، صحيحو غير أحاديث ىذه ك"  : قاؿ ك أحاديث"  الميزاف"  في لو ساؽ
 الترمذم قاؿ كما حسن الحديث أف:  الخبلصة ك " . موضوع ىذا ك: "  فيو قاؿ ك آخر لو ساؽ

 بلفظ يعارضها ما ركم بل شاىدا، لها أجد لم فإني ، فيو الزيادة دكف ، ثوباف حديث من بالشاىد
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 يسأؿ أف من إليو أحبَّ  يعطى شيئان  اهلل سيئل كما الرحمة، أبواب لو فتحت الدعاء
 .ُ(بالدعاء اهلل عباد فعليكم ينزؿ؛ لم كمما نزؿ مما ينفع الدعاء إف العافية،

 الدعاء كإف ينزؿ، لم كمما نزؿ مما ينفع الدعاء كإف قدر، من حذر يغني ال): كقاؿ
 كغيرىا من األحاديث. .ِ(القيامة يـو إلى فيعتلجاف الببلء ليلقي
 سؤالي من حسبي): بحديث الصوفية كبعض الدعاء يترؾ من بعض استشهد كربما
 .بطبلنو كبينوا العلماء، عليو تكلم كقد لو، أصل ال باطل الحديث كىذا( بحالي علمو

                                                                                                                                                  

 في حققتو كما موضوع لكنو ك:  قلت .. " الحسنة تزيده ال ك ، المعصية تنقصو ال الرزؽ إف"  :
 . إليها المشار الزيادة لمعارضة يصلح فبل(  ُٕٗ رقم" )  الضعيفة األحاديث" 

 يعني ،(  العمر في يزيد ال ك)  قولو ك . دعاؤه لوال المقدر األمر ىنا بو أراد ،( القضاء)  قولو
 . بره لوال يقصر كاف الذم العمر

 في العقيلي،(، ك َِٔ،  ََِ/َُ) شيبة أبي ابن ،(ّْٖٓ رقم ، ِٓٓ/ٓ) الترمذل أخرجو ُ
من حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما، ( ُّّٖ رقم ، ٕٓٔ/ُ) كالحاكم ،(ّْٖ/ّ) الضعفاء

 في ضعيف كىو القرشي بكر أبي بن الرحمن عبد حديث من إال نعرفو ال غريب: الترمذم قاؿ
 كقاؿ ،عليو يتابع ال: المليكي بكر أبي بن الرحمن عبد ترجمة في، كقاؿ العقيلي الحديث
 حجر ابن كقاؿ. ضعيف الرحمن عبد: كقاؿ الذىبي كتعقبو. يخرجاه كلم اإلسناد صحيح: الحاكم

، كقاؿ الحديث ذاىب كىو مليكة أبي بن الرحمن عبد طريق من كلهم ركاه: األفكار نتائج في
 إف ) حديثك  ضعيف،... (  باب منكم لو فتح من)  حديثالعبلمة األلباني في صحيح الترمذم: 

 .حسن.. (  مما ينفع الدعاء
 ،(ُِٗٓ/ِِْ/ ّ) األكسط في كالطبراني ،(ِْٗ/ ُ) كالحاكم ،(ُِٓٔ) البزار أخرجو ِ

 قاؿ عنها، اهلل رضي عائشة عن( ّْٓ/ ٖ) كالخطيب ،(ّّ/ َٖ َ/ِ/ ِ) الدعاء كفي
 على مجمع زكريا: قلت": "  التلخيص"  في بقولو الذىبي فرده ؛" اإلسناد صحيح: "الحاكم
 كضعفو المصرم، صالح بن أحمد كثقو: " (ُْٔ/َُ) مجمعفي ال الهيثمي كقاؿ ،"ضعفو

 الجامع صحيح في عنها اهلل رضي عائشة حديث حسن فقد األلباني العبلمة كأما ،" الجمهور
 ضعيف(: ْٕٔٔ) ىريرة كأبي عائشة حديث الحديث عن الضعيفة في كقاؿ عاد ثم ،(ّٕٕٗ)

 .جدا
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 كأما: الحديث ىذا عن( ّٗٓ/ٖ) الفتاكل مجموعفي  تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿف
 إبراىيم عن اهلل ذكره ما خبلؼ باطل، فكبلـ ،بحالي علمو سؤالي من حسبي: قولو

 بو اهلل أمر ما خبلؼ كىو إياه، كمسألتهم هلل، دعائهم من األنبياء، من كغيره الخليل
 ا.ىػ كاآلخرة الدنيا صبلح لو سؤالهم من عباده

 . لو أصل ال :الحديث ىذا عن (ُِ) في الضعيفة األلباني لعبلمةا قاؿ
 أصل كال اإلسرائيليات من كىو ، كالسبلـ الصبلة عليو إبراىيم قوؿ من بعضهم أكرده

 ركم:  فقاؿ لضعفو مشيرا األنبياء سورة تفسير في البغوم ذكره كقد ، المرفوع في لو
 المنجنيق في بو رموا لما...  كالسبلـ الصبلة عليو إبراىيم أف: "  األحبار كعب عن
 قاؿ ، فبل إليك أما:  قاؿ ? حاجة ألك إبراىيم يا:  فقاؿ جبريل استقبلو النار إلى

 ىذا أخذ كقد" .  بحالي علمو سؤالي من حسبي:  إبراىيم فقاؿ ، ربك فسل:  جبريل
 اهلل يعني منو سؤالك:  فقاؿ الصوفية طريقة على الحكمة في صنف من بعض المعنى

 عليهم اهلل صلوات األنبياء كاف فهل!  كبرم ضبللة كىذه ، لو اتهاـ تعالى اهلل
 يقوؿ كالسبلـ الصبلة عليو إبراىيم فهذا ? األسئلة مختلف سألوه حين لربهم متهمين

 ليقيموا ربنا ، المحـر بيتك عند زرع ذم غير بواد ذريتي من أسكنت إني ربنا: } 
 ، يشكركف لعلهم الثمرات من كارزقهم إليهم م تهو الناس من أفئدة فاجعل الصبلة

 تكاد ال كالسنة الكتاب في األنبياء كأدعية ، أدعية ككلها اآليات آخر إلى... (  ربنا
 إلى كالتجاء تضرع ىو الذم الدعاء كوف عن غفل قد إليو المشار كالقائل ، تحصى

 اهلل صلى قاؿ كلهذا ، المسؤكلة الحاجة ماىية عن النظر بغض عظيمة عبادة تعالى اهلل
 أستجب ادعوني ربكم كقاؿ: }  تعالى قولو تبل ثم ، العبادة ىو الدعاء: "  كسلم عليو
 الدعاء ألف ذلك{ "  داخرين جهنم سيدخلوف عبادتي عن يستكبركف الذين إف لكم

 فكأنو ، دعائو عن رغب فمن ، يديو بين كمسكنتو إليو كحاجتو لربو العبد عبودية يظهر
 بو األمر في متضافرة األحاديث جاءت جـر فبل ، كتعالى سبحانو عبادتو عن رغب

" .  عليو يغضب اهلل يدع ال من: "  كسلم عليو اهلل صلى قاؿ حتى عليو كالحض
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 ، حسن حديث كىو:  قلت.  الذىبي ككافقو كصححو(  ُْٗ/  ُ)  الحاكم أخرجو
 أنني إخواننا من زعم من على كالرد تحسينو كتأكيد تخريجو في الكبلـ بسط كتجد

 كقالت( .  ِْٓٔ رقم" )  األخرل السلسلة"  في الفوائد من ذلك كغير صححتو
 لم إف ، كجل عز اهلل فإف ، الشسع حتى شيء كل اهلل سلوا: "  عنها اهلل رضي عائشة
 من شاىد كلو ، حسن بسند(  ّْٗ رقم)  السني ابن أخرجو" .  يتيسر لم ييسره

 برقم سيأتي فيما مخرج كىو كضعفو كغيره(  ِِٗ/  ْ)  الترمذم عند أنس حديث
 يصدر ال كالسبلـ الصبلة عليو إلبراىيم المعزك الكبلـ فهذا كبالجملة( .  ُِّٔ) 

 ثم!  ? المسلمين سمانا ممن يصدر فكيف اإلسبلـ في الدعاء منزلة يعرؼ مسلم من
 الشنيعة األخبار عن المرفوعة الشريعة تنزيو في عراؽ ابن أكرده قد الحديث كجدت

 ا.ىػ من الضعيفة. موضوع تيمية ابن قاؿ(: َِٓ/ُ) كقاؿ  الموضوعة
 قضى ثم} تعالى قولو عن(: ْٖٖ/ ُْ) الفتاكل مجموع في اإلسبلـ شيخ سئل كقد

 في إال عمره من ينقص كال معمر من يعمر كما} تعالى كقولو{ عنده مسمى كأجل أجبل
 المحو ىل{ الكتاب أـ كعنده كيثبت يشاء ما اهلل يمحوا} تعالى كقولو{ كتاب

 كتب تعالى اهلل أف} الصحيح في جاء الذم كالكتاب المحفوظ اللوح في كاإلثبات
 في ذلك معنى فما{ القلم جف: }جاء كقد. الحديث{ عرشو على عنده فهو كتابا

 كذا كتبتني كنت إف اللهم: " يقوؿ أف الدعاء في شرع كىل. كاإلثبات? المحو
 عمر أف صح كىل{ كيثبت يشاء ما اهلل يمحوا: }قلت فإنك كذا كاكتبني فامحني

 في جاء كما الرحم بصلة يزيد العمر أف عندكم الصحيح كىل ىذا? بمثل يدعو كاف
 .اىػ. مأجورين أفتونا الحديث?

 مسمى كأجل أجبل قضى ثم: }سبحانو قولو أما العالمين، رب هلل الحمد: فأجاب
 عنده المسمى كاألجل عمره بو ينقضي الذم عبد؛ كل أجل ىو األكؿ فاألجل{ عنده

 ملك يعلمو ال الساعة كقت فإف{ عنده مسمى: }قاؿ كلهذا. العامة القيامة أجل: ىو
 علمها إنما قل مرساىا أياف الساعة عن يسألونك: }قاؿ كما مرسل نبي كال مقرب
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 تداينتم إذا: }كقولو مسمى: )قاؿ إذا ما بخبلؼ{. ىو إال لوقتها يجليها ال ربي عند
 أجل كأما. العباد يعرفو فقد عنده مسمى بأنو يقيد لم إذ{ مسمى أجل إلى بدين

. سعيد أك كشقي كعملو كأجلو العبد رزؽ يكتبوف الذين المبلئكة تعرفو فهذا الموت
 كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ حدثنا: }قاؿ مسعود ابن عن الصحيحين في قاؿ كما

 نطفة يوما أربعين أمو بطن في خلقو يجمع أحدكم إف: - المصدكؽ الصادؽ كىو -
 بأربع فيؤمر الملك إليو يبعث ثم ذلك مثل مضغة يكوف ثم ذلك مثل علقة يكوف ثم

 فهذا{ الركح فيو ينفخ ثم سعيد أك كشقي كعملو كأجلو رزقو اكتب: فيقاؿ كلمات
 القيامة أجل كأما. عباده من شاء لمن اهلل يعلمو قد الموت أجل ىو الذم األجل

 .ىو إال يعلمو فبل عنده المسمى
 ما أم الجنس المراد إف قيل فقد{ عمره من ينقص كال معمر من يعمر كما: }قولو كأما

: " شيئاف بو يراد كالتقصير التعمير ثم إنساف عمر من ينقص كال إنساف عمر من يعمر
 إلى بالنسبة لو نقصا تقصيره فيكوف عمره يقصر كىذا عمره يطوؿ ىذا أف"  أحدىما

 بالنسبة لو نقصا تقصيره فيكوف عمره يقصر كىذا عمره يطوؿ المعمر أف كما غيره
 العمر من النقص بالنقص يراد كقد. آخر إلى بالنسبة زيادة التعمير أف كما غيره إلى

 النبي عن الصحيحين كفي. المكتوب العمر في الزيادة بالزيادة يراد كما المكتوب
 فليصل أثره في لو كينسأ رزقو في لو يبسط أف سره من: }قاؿ أنو كسلم عليو اهلل صلى
 الزمن في يعمل بأف العمر في البركة بو المراد إف: الناس بعض قاؿ كقد{ رحمو

. مكتوباف مقدراف كاألجل الرزؽ ألف: قالوا الكثير في إال غيره يعملو ال ما القصير
 مكتوبة مقدرة أيضا ىي. كالنفع العمل في الزيادة كىي. البركة تلك لهؤالء فيقاؿ

 صحف في أجبل للعبد يكتب اهلل أف: المحقق كالجواب. األشياء لجميع كتتناكؿ
 نقص النقص يوجب ما عمل كإف. المكتوب ذلك في زاد رحمو كصل فإذا المبلئكة

 كسلم عليو اهلل صلى النبي عن كغيره الترمذم في ما ىذا كنظير. المكتوب ذلك من
 رجبل فيهم فرأل إياىم فأراه ذريتو من األنبياء صورة يريو أف اهلل من طلب لما آدـ أف)
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. سنة أربعوف قاؿ عمره? فكم: قاؿ. داكد ابنك فقاؿ رب? يا ىذا من فقاؿ بصيص لو
 فكتب. سنة ستين عمرم من لو كىبت فقد قاؿ. سنة ألف: قاؿ عمرم? ككم: قاؿ
 ستوف عمرم من بقي قد قاؿ الوفاة حضرتو فلما المبلئكة عليو كشهدت كتاب عليو
 اهلل صلى النبي قاؿ. الكتاب فأخرجوا ذلك فأنكر. داكد البنك كىبتها: قالوا. سنة
 كمل أنو كركم، ُ(ذريتو فجحدت آدـ كجحد ذريتو فنسيت آدـ فنسي كسلم عليو
 ستين جعلو ثم سنة أربعين المكتوب عمره كاف داكد فهذا. عمره كلداكد عمره آلدـ
 كاكتبني فامحني شقيا كتبتني كنت إف اللهم: قاؿ أنو عمر عن ركم ما معنى كىذا

 يكن لم كما يكوف كما كاف بما عالم سبحانو كاهلل. كتثبت تشاء ما تمحو فإنك سعيدا
 ال كالمبلئكة ذلك بعد إياه يزيده كما لو كتبو ما يعلم فهو يكوف؛ كاف كيف كاف لو

 قاؿ فلهذا كونها؛ كبعد كونها قبل األشياء يعلم كاهلل اهلل علمهم ما إال لهم علم
 يختلف فبل سبحانو اهلل علم كأما المبلئكة صحف في كاإلثبات المحو إف: العلماء

 فيو فهل المحفوظ اللوح كأما. إثبات كال فيو محو فبل بو عالما يكن لم ما لو يبدك كال
 ىػ. ا أعلم? كتعالى سبحانو كاهلل. قولين على كإثبات محو
 أسبابو كمن بأسباب، قدر المقدكر(: ُٕص الكافي الجواب في القيم ابن كقاؿ

 كقع بالسبب العبد أتى فمتى بسببو قدر كلكن سببو، عن مجردان  يقدر فلم الدعاء،
 باألكل كالرم الشبع قدر كما كىكذا، المقدكر انتفى بالسبب يأت لم كمتى المقدكر،
 أقول من فالدعاء كحينئذ...  بالبذر الزرع حصوؿ كقدر بالوطء الولد كقدر كالشرب

 ال كما الدعاء، في فائدة ال: يقاؿ أف يصح لم بو المدعو كقوع قدر فإذا األسباب،
 .اىػ. كالشرب األكل في فائدة ال: يقاؿ

                                                           

 حديث: الترمذم عنو قاؿ كالحديث كغيرىم (ِّٓ/ ِ) كالحاكم ،(َّٕٔ) الترمذم أخرجو ُ
 في العبلمة الوادعي حسنو ككذا ،(ُُٖ) المشكاة في األلباني العبلمة كحسنو صحيح، حسن

  .(ّْٖ - ّْٕ/ ّ) الصحيحين في ليس مما الصحيح الجامع
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 يشاء ما كيثبت: األقدار من يشاء ما اهلل يمحوا: في تفسيره السعدم العبلمة كقاؿ
 فيو يقع ال ىذا فإف قلمو، ككتبو علمو بو سبق ما غير في كالتغيير المحو كىذا منها،
 كلهذا خلل، أك نقص علمو في يقع أف اهلل على محاؿ ذلك ألف تغيير، كال تبديل

 فهو األشياء، سائر إليو ترجع الذم المحفوظ اللوح: أم ػ الكتاب أـ كعنده: قاؿ
 اليـو كأعماؿ كالشعب، الفركع في يقع كالتبديل فالتغيير كشعب، لو فركع كىي أصلها
 تلك تتعدل ال أسبابا كلمحوىا أسبابا لثبوتها اهلل كيجعل المبلئكة، تكتبها التي كالليلة

 من كاإلحساف كالصلة البر اهلل جعل كما المحفوظ، اللوح في رسم ما األسباب
 كالعمر، الرزؽ بركة لمحق سببا المعاصي جعل ككما الرزؽ، كسعة العمر طوؿ أسباب

 لذلك التعرض كجعل للسبلمة، سببا كالمعاطب المهالك من النجاة أسباب جعل ككما
 يخالف ال منها يدبره كما كإرادتو، قدرتو بحسب األمور يدبر الذم فهو للعطب، سببا

 .اىػ. المحفوظ اللوح في ككتبو علمو قد ما
 بن محمد الشيخ فضيلة فتاكل من الثمين المجموعكسئل العبلمة العثيمين كما في 

 خلقو? قبل لئلنساف كتب ما تغيير في تأثير للدعاء ىل (:ُٕٓ/ ُ) العثيمين صالح
 أيضان  كتب قد التغيير ىذا لكن ، كتب ما تغيير في تأثيران  للدعاء أف شك ال فأجاب:

 بل مكتوب، غير بشيء تدعو فإنك اهلل دعوت إذا أنك تظن فبل ، الدعاء بسبب
 فيشفى المريض على يقرأ القارئ نجد كلهذا ، مكتوب بو يحصل كما مكتوب الدعاء

 قـو على ضيوفان  فنزلوا ، كسلم عليو اهلل صلى ، النبي بعثها التي السرية كقصة ،
 فاشترط عليو، يقرأ من فطلبوا سيدىم حية لدغت أف كقدر يضيفوىم لم كلكنهم

 الفاتحة عليو فقرأ أحدىم فذىب ، الغنم من قطيعان  فأعطوىم ذلك على أجرة الصحابة
 في القراءة أثرت فقد ، عقالو فك بعير كأنو أم ، عقاؿ من نشط كأنما اللديغ فقاـ ،

 .المريض شفاء
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 عند شيء ككل المكتوب، بسببو مكتوب ىو بل للقدر، تغييران  ليس لكنو تأثير فللدعاء
 مكتوبة فاألسباب ، اهلل بإذف مسبباتها في تأثير لها األسباب جميع ككذلك ، بقدر اهلل

 .مكتوبة كالمسببات
 في يحمل الدعاء في المبالغة مع اإلجابة تأخر أف كإياؾ اهلل رحمني اعلم (:فرع)

 من تضجر خىلىًده في دار لما الداعي تدبرىا لو بديعة، كأسرارنا باىرةن، حكمنا طياتو
 .اإلجابة تأخر
 يتدبرىا، أف بالداعي يجمل كالتي كاألسرار، الحكم تلك لبعض ذكر يلي كفيما

 .يستحضرىا أف بو كيحسن
 االبتبلء، من اإلجابة فتأخر: صبر إلى يحتاج الذم الببلء من اإلجابة تأخر أف - ُ

 .االبتبلء من اإلجابة سرعة أف كما
 .ّٓ: األنبياء( ترجعوف كإلينا فتنة كالخير بالشر كنبلوكم: )تعالى قاؿ

 تستطيل أف فإياؾ صبر؛ إلى يحتاج بالشر كاالبتبلء شكر، إلى يحتاج بالخير فاالبتبلء
 .كالدعاء بالصبر ميتػىعىبَّده  بالببلء، ممتحن فإنك الدعاء؛ كثرة من كتىٍضجىرى  الببلء، زماف
 .أخبارؾ ليبلو يبتليك؛ كجل عز اهلل فإف الببلء؛ طاؿ كإف اهلل ركح من تيأسن فبل
 القدر؛ مواقع انتظار في إال سركر كمالي أصبحت: اهلل رحمو عبدالعزيز بن عمر قاؿ
 .الصبر فعندم الضراء تكن كإف الشكر، فعندم السراء تكن إف
 راد فبل كالمنع، بالعطاء المطلق التصرؼ فلو: الملك مالك ىو كجل عز اهلل أف - ِ

 كإف فبفضل، أعطى إف كمىٍنًعو؛ عطائو على اعتراض كال لحكمو، معقب كال لفضلو،
 .فبعدؿ منع
 ليس فإنو(: ّٖص) األكالد فقد عند األكباد برد في الدمشقي الدين ناصر ابن قاؿ

 ملكو هلل إنَّا كابتبلئو، النافذ حكمو عن لو محيد كال كقضائو، اهلل أمر عن مفر ألحد
 .يريده كما يشاؤه كما فينا يتصرؼ كعبيده،
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بَّر، مقهور، مملوؾ، مربوب، فالمخلوؽ: الخالق على للمخلوؽ حق ال أنو - ّ  ميدى
، كالخالق بّْر، قاىر، ربّّ  ال أنو كيعلم المالك، حق بأداء مطالب العاقل كالمملوؾ ميدى

 مع كامبلن  حقو يطلب ثم المملوؾ يػيقىصّْر فكيف يهول؛ ما تبليغو المالك على يجب
 !أصبلن? لو حق ال أنو

 على اهلل حق في النظري  للقلب ما أنفع فمن(: ٕٗص) اللهفاف إغاثة في القيم ابن قاؿ
 كرؤية العجب من كيخلصو عليها، كاإلزراء نفسو، مقت يورث ذلك فإف العباد؛
 نفسو، من كاليأس ربو، يدم بين كاالنكسار كالذؿ، الخضوع باب لو كيفتح العمل،

 يعصى، كال يطاع أف حقو فإف كرحمتو؛ كمغفرتو، اهلل، بعفو إال تحصل ال النجاة كأف
 .يكفر فبل يشكر كأف ينسى، كال يذكر كأف
 ال كأنو ينبغي، كما لو مؤدو  غير أنو اليقين ًعٍلمى  عىًلمى  لربو الذم الحق ىذا في نظر فمن

 .ىلك عملو على أحيل إف كأنو كالمغفرة، العفو إال يسعو
 من أيأسهم الذم كىذا كبنفوسهم،_  تعالى_  باهلل المعرفة أىل نظر محل فهذا

 .كمغفرتو اهلل بعفو كلو رجاءىم كعلق أنفسهم،
 على حقهم في ينظركف ذلك؛ بضد كجدتهم الناس أكثر حاؿ تأملت كإذا: قاؿ ثم

 .عليهم اهلل حق في ينظركف كال اهلل،
 لقائو، إلى كالشوؽ كمحبتو، معرفتو، عن قلوبهم كحيجبت اهلل، عن انقطعوا ىهنا كمن

 .كبنفسو بربو اإلنساف جهل غاية كىذا بذكره، كالتنعم
 لحكمة، إال يمنع كال لحكمة، إال يعطي فبل: البالغة الحكمة لو كجل عز اهلل أف - ْ

 الحكمة في يخفى فقد تقتضيو؛ ال الحكمة كلكن ظاىرة، مصلحة الشيء ترل كقد
 من ىذا فلعل المصلحة؛ بها يقصد الظاىر في تؤذم أشياء من الطبيب يفعلو فيما

 تمنع كأفعالو الحسنى فأسماؤه البالغة، الحكمة لو كتعالى سبحانو اهلل إف ثم ذاؾ،
 فتأخر لها؛ موافق للحكمة، مطابق ىو ما إال يفعل أال كتقتضي إليو، الظلم نسبة

 .التالية الفقرات في بيانو سيأتي كما للداعي المصلحة عين يكوف قد اإلجابة
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 مطلوبو، للداعي تحقق فربما: الشر في زيادة المطلوب تحقق في يكوف قد - ٓ
 ذلك كاف أك مرتبة، عن تأخر أك إثم، زيادة في سببنا ذلك فكاف سؤلو، لو كأجيب

 .أصلح المنع أك التأخير فكاف كالبطر؛ األشر على حمبلن 
 غزكت إف إنك: ىاتف بو فهتف الغزك، اهلل يسأؿ كاف أنو السلف بعض عن ركم كقد

،  .تػىنىصٍَّرتى  أسرت كإف أيًسٍرتى
 كإف عطاء المؤمن لعبده فقضاؤه(: ُِٓ/ ِ) السالكين مدارج في القيم ابن قاؿ
 في كاف كإف عافية كببلؤه محنة، صورة في كاف كإف كنعمة المنع، صورة في كاف

 .بلية صورة
 العاجل، في بو التذ ما إال كالعافية كالنعمة العطاء يعد ال كظلمو العبد لجهل كلكن
 رحمة، كالببلء نعمة، المنع لعدَّ  كافرنا حىظِّا المعرفة من رزؽ كلو لطبعو، مبلئمنا ككاف

 حاؿ في ككاف بالغنى، لذتو من أكثر بالفقر كتلذذ بالعافية، لذتو من أكثر بالببلء كتلذذ
 .الكثرة حاؿ من شكرنا أعظم القلة

 بالعبد يحسن بديع سر كىذا: لنفسو العبد اختيار من خير للعبد اهلل اختيار أف - ٔ
 كأرحم الحاكمين، أحكم كجل عز اهلل أف ذلك لربو؛ دعائو حاؿ لو يتفطن أف

 .كأمهاتهم كآبائهم أنفسهم من بهم كأرحم منهم، عباده بمصالح أعلم فهو الراحمين،
 كإحساننا لهم، منو نظرنا بهم؛ ينزؿ أال من لهم خيرنا كاف يكرىوف ما بهم أنزؿ كإذا

 .بهم كلطفنا إليهم،
 كعمبلن، كإرادةن، علمنا، بمصالحهم القياـ عن لعجزكا ألنفسهم االختيار من ميكّْنيوا كلو

 كرحمتو كحكمتو، كعدلو، علمو، بموجب أمورىم تدبير تولى كتعالى سبحانو لكنو
 .كرىوا أـ أىحىبُّوا
 طاب نفسو من بو أرحم كأنو أمره، كاألمر ملكو، الملك بأف كأيقن هلل، العبد سلَّم فإذا

، لم أك حاجتو قضيت قلبو،  فيما أىمىدَّه لو يختاره بما كرضي ربو، العبد فوض كإذا تيقضى
 اختيار عرضة ىي التي اآلفات عنو كصرؼ كالصبر، كالعزيمة، عليو، بالقوة لو يختاره
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 يختاره بما بعضو إلى ليصل يكن لم ما لو اختياره عواقب حسن من كأراه لنفسو، العبد
 من قلبو كيفرغ االختيارات، أنواع في المتعبة األفكار من يريحو كىذا لنفسو، ىو

 .أخرل في كينزؿ عقبة، في منها يصعد التي كالتدبيرات التقديرات
 محمود كىو القدر أصابو اهلل باختيار رضي فلو عليو، قدر عما لو خركج فبل ىذا كمع

 .بو ملطوؼ غير مذمـو كىو القدر عليو جرل كإال بو، ملطوؼ مشكور
 بين فيصير فيو، كاللطف عليو، العطفي  المقدكر في اكتنفو كرضاه تفويضو صح كمتى
 .لو قدر ما عليو يػيهىوّْف كلطفو يحذره، ما يقيو فعطفو كلطفو؛ عطفو

 في نظر كإنما عدـ، كال بخل عن يمنع لم أنو كذلك عطاء؛ منعو: الثورم سفياف قاؿ
 .نظر كحسن اختيارنا فمنعو العبد خير

 فيو كاف كربما عاقبتو، يىٍحمد ال ما يطلب فربما: أمره عاقبة يعلم ال اإلنساف أف - ٕ
 .تناسبو ال كىي الحلول يطلب محمـو طفل كمثل ضرره،

 تكرىوا أف كعسى) قاؿ كقد كيف أمره، كعاقبةً  بمصالحو، أعلم لئلنساف كالمدبر
 .،?ُِٔ:البقرة( لكم خير كىو شيئنا
 األمور، عواقب يعلم من إلى التفويض العبد من تقتضي أنها اآلية ىذه أسرار كمن

 ربو، على يقترح أال أسرارىا كمن العاقبة، حسن من يرجوه لما عليو؛ يقضيو بما كالرضا
 بل ربو، على يختار فبل يعلم؛ ال كىو مضرَّتىو فيو فلعل علم؛ بو لو ليس ما يسألو كال

 .ذلك من لو أنفع فبل لو؛ يختار فيما العاقبة حسن يسألو
 الدنيوية، األسباب من لسبب نفسو طمحت ربما أنو لعبده تعالى اهلل لطف من كلهذا
 كبينها، بينو فيحوؿ ينفعو، عما كتصده تضره، أنها اهلل فيعلم بغيتو، إدراؾ بها يظن التي

 كصرؼ النافع، األمر لو أبقى حيث بو؛ لطف قد ربو أف يٍدرً  كلم كارىنا، العبد فيظل
 .الضار األمر عنو
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 بتأخر كيبتلوف ربهم، يدعوف فالذين: كجل عز هلل المحبوبين زمرة في الدخوؿ - ٖ
 فهو العالمين؛ رب بمحبة الميشىرًَّفين المحبوبين، زمرة في يدخلوف عنهم اإلجابة
 .ابتبلىم قومنا أحب إذا سبحانو

 قاؿ حيث للعبد؛ اهلل محبة على دليل االبتبلء أف إلى يشير ما السنة في جاء كقد
 قومنا أحب إذا اهلل كإف الببلء، عظم من الجزاء عظم إف: )كسلم عليو اهلل صلى

 .ُ(السخط فلو سخط كمن الرضا، فلو رضي فمن ابتبلىم،
 بربو العبد معرفة صحت فإذا: بالعكس كالعكس بالمحبوب يأتي قد المكركه أف - ٗ

 إجابة تأخر منها كالتي بو، تنزؿ التي كالمحن تصيبو، التي المكركىات أف يقيننا علم
 كال علمو، يحصيها ال كالمنافع المصالح من ضركبنا طياتها في تحمل أنها الدعاء
 فعامة يحب؛ فيما منها أعظم يكره فيما العبد مصلحة إف بل. فكرتو بها تحيط

 .محبوباتها في ىلكتها كأسباب مضارىا عامة أف كما مكركىاتها، في النفوس مصالح
 .ُٗ: النساء( كثيرنا خيرنا فيو اهلل كيجعل شيئنا تكرىوا أف فعسى: )تعالى قاؿ

 لكم شر كىو شيئنا تحبوا أف كعسى لكم، خير كىو شيئنا تكرىوا أف كعسى: )كقاؿ
 .ُِٔ :البقرة( تعلموف ال كأنتم يعلم كاهلل
 لم بالمكركه يأتي قد المحبوب كأف بالمحبوب، يأتي قد المكركه أف العبد علم فإذا
 جانب من المسرة تأتيو أف ييأس كلم المسرة، جانب من المضرة توافيو أف يأمن

 .العبد يعلمو ال ما يعلم اهلل فإف المضرة؛
 :قاؿ من قوؿ أجمل كما
 .كامنو المكاره طيّْ  في هلل*  بشكرىا تستقلُّ  ال نعمةو  كم

                                                           

 يعلى كأبو ،(َُّْ رقم ،ُّّٖ/ ِ) ماجو كابن ،(ِّٔٗ رقم ،َُٔ/ ْ) الترمذل أخرجو ُ
 رؤية فى إمبلء مجلس في كالدارقطنى ،(ّٔٓ/ ّ) الكامل في عدل كابن ،(ِّْٓ/ِْٕ/ ٕ)

 فى كالبيهقى ،(ُُُِ رقم ،َُٕ/ ِ) الشهاب مسند في كالقضاعى ،(ِْْ) كتعالى تبارؾ اهلل
 غريب، حسن حديث: الترمذم عنو قاؿ كالحديث( ِٖٕٗ رقم ،ُْْ/ ٕ) اإليماف شعب

 (.ُْٔ) الصحيحة في األلباني العبلمة كحسنو
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 :قاؿ كمن
 كمكركه محبوب الحوادث طيّْ *  كفي القضاء حكم على األمور تجرم
 .أرجوه كنت ما ساءني كربما*  أحذره كنت ما سرني كربما
 للدعاء، يهيجو يكرىو ما ألف يحب؛ مما لو خير العبد يكره ما: عيينو بن سفياف قاؿ
 .يلهيو يحبو كما

 (:ّٕص) األكباد برد في الدمشقي الدين ناصر ابن كقاؿ
 المراقبي  الرَّضيُّ  فاز قد اهلل عن*  بالرضا تحىفَّفٍ  البلول اشتدت إذا

 .مواىب كالببليا تخفى الناس على*  ببلية مقركنة نعمةو  ككم
 في آلفة اإلجابة امتناع يكوف فقد: لنفسو العبد لتفقد سبب اإلجابة تأخر - ُ

 متلبسنا كاف أك غفلة، الدعاء كقت قلبو في أك شبهة، مطعومو في كاف فربما الداعي؛
 .مانعة بذنوب
 لو فيحصل ربو، مع حالو في كالنظر نفسو، تفقد إلى الداعي يبعث قد اإلجابة كتأخر

 عن غفل لربما دعوتو لو عجلت كلو كاألكبةي، كالتوبةي، المحاسبةي، ذلك جراء من
 .الفائدة ىذه كفاتتو العجب، فأىلكو كىدل، خير على أنو فظن نفسو،

 أتى إذا مضمونة الدعاء ثمرة ألف الداعي علم دكف مستجابة الدعوة تكوف قد - ُُ
 لو يستجاب أف من يخلو ال فالداعي موانعها؛ من كسلم اإلجابة، بأسباب اإلنساف

 أثرنا يرل فبل الموانع، أحد لوجود لو يستجاب ال أك الدنيا، في أثره فيرل دعاؤه
 يؤخر كإنما الدنيا في لئلجابة أثرنا يرل ال كلكن لو يستجاب أف أك الدنيا، في لدعائو

 لئلجابة، أثرنا يرل فبل الدعاء لو يستجاب أف أك القيامة، يـو دعوتو مثل األجر من لو
 .يعلم ال كىو دعوتو مثل السوء من عنو اهلل يصرؼ كلكن
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 أعطاه إال رحم قطيعة كال إثم فيها ليس بدعوة اهلل يدعو مسلم من ما) الحديث ففي
 أف كإما اآلخرة فى لو يدخرىا أف كإما دعوتو لو يعجل أف إما ثبلث إحدل بها اهلل

 .ُ(كأطيب أكثر اهلل قاؿ نكثر إذف قالوا مثلها السوء من عنو يصرؼ
 ال كلماذا مضمونة? الثمرة أف طالما اإلجابة الداعي يستبطئ فكيف ىذا تقرر إذا

 .أعلم? ال حيث من لي استجيب لعلو: كيقوؿ بربو ظنو العبد يحسن
" الكافي الجواب" في القيم ابن قاؿ: الببلء يقاـك فبل ضعيفنا الدعاء يكوف كقد

 نزكلو كيمنع كيعالجو يدافعو الببلء، عدك كىو األدكية، أنفع من الدعاء(: " ْ/ص)
 :مقامات ثبلث الببلء مع كلو المؤمن، سبلح كىو نزؿ، إذا يخففو أك كيرفعو
 .فيدفعو الببلء من أقول يكوف أف: أحدىا
 قد كلكن العبد، بو فيصاب الببلء، عليو فيقول الببلء، من أضعف يكوف أف: الثاني
 .ضعيفا كاف كإف يخففو
 .باختصار انتهى"  صاحبو منهما كاحد كل كيمنع يتقاكما أف: الثالث

 محمد الشيخ فضيلة فتاكل من الثمين المجموع في كما - عثيمين ابن الشيخ كقاؿ
 كىو المدعو، بها يحصل التي األسباب من الدعاء(: " ُٕٓ/ ُ) العثيمين صالح بن
 يدعو قد المريض ىذا: فمثبل جهتاف، لو يعني القضاء، يرد كال القضاء، يرد الواقع في

                                                           

 بن كعبد ،(ُُُْٗ رقم ،ُٖ/ ّ) كأحمد ،(َُِٕٗ رقم ،ِِ/ ٔ) شيبة أبى ابن أخرجو ُ
/ ْ) األكسط فى كالطبرانى ،(َُُٗ رقم ،ِٔٗ/ ِ) يعلى كأبو ،(ّٕٗ رقم ،ِِٗ ص) حميد
 ،ْٕ/ ِ) اإليماف شعب فى كالبيهقى ،(ُُٖٔ رقم ،َٕٔ/ ُ) كالحاكم ،(ّْٖٔ رقم ،ّّٕ

 الذىبي، كأقره الحاكم صححو كالحديث( ّْْ/ ٓ) التمهيد في البر عبد كابن ،(ُُِٖ رقم
 كقاؿ جيدة، بأسانيد يعلى كأبو كالبزار أحمد ركاه(: ُِٖ/ ِ) الترغيب في المنذرم كقاؿ

 غير الصحيح رجاؿ رجالو البزار إسنادل كأحد يعلى، كأبى أحمد، رجاؿ(: ُْٖ/ َُ) الهيثمى
 حسن(: ُّّٔ) الترغيب صحيح في األلباني العبلمة كقاؿ ثقة، كىو الرفاعى على بن على

 األرنؤكط كقاؿ ،(ُْٔ) الصحيحين في ليس مما المسند الصحيح في الوادعي كخرجو صحيح،
 .جيد إسناده(: ُِْ/ ُٕ) المسند تحقيق في معو كمن
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 إال شفي، بالدعاء لكن مريضا، لبقي الدعاء ىذا لوال فهنا فيشفى، بالشفاء تعالى اهلل
 بواسطة المريض منو يشفى المرض ىذا بأف قضى قد كتعالى سبحانو اهلل إف: نقوؿ أنا

 ال الحقيقة في كلكنو المرض، لبقي الدعاء لوال أنو يظن. المكتوب ىو فهذا الدعاء،
 ىو ىذا الدعاء، بهذا سيكوف الشفاء كأف مكتوب، الدعاء أف األصل ألف القضاء؛ يرد

 ىذا فإف بسبب، مقركف شيء كل كىكذا األزؿ، في كتب الذم األصلي القدر
 يحدث أف قبل األزؿ في ذلك كتب كقد الشيء، بو يحصل سببا تعالى جعلو السبب

 .انتهى" 
 على لحصل بالتقول فتحها فلو: بالمعاصي اإلجابة طريق سد اإلنساف يكوف قد - ِ

 .بالمعاصي? طريقها سد كقد اإلجابة يستبطئ فكيف مراده؛
 خير? كل مفتاح كأنها الراحة، سبب التقول أف علم أما
( يحتسب لم حيث من كيرزقو مخرجنا لو يجعل اهلل يتق كمن: )تعالى قولو سمع أما

 ،ّ - ِ: التحريم
 .،?ْ:التحريم( يسرنا أمره من لو يجعل اهلل يتق كمن: )تعالى كقولو

 .بالعكس? العكس أف فهم ما أىكى 
 الحكم، المانع، المعطي، كجل عز اهلل أسماء فمن: تعالى اهلل أسماء ظهورآثار - ُّ

 .الحكيم المالك، الرحيم، البر، العليم، الكريم، العدؿ،
 فتأخر كآثارىا؛ كمقتضياتها، أحكامها، فيها تظهر متعلقات تستدعي األسماء كىذه

 كجل عز يمنع فقد. كاألحكاـ كالمقتضيات اآلثار، تلك ظهور أسباب من اإلجابة
ا  ،_ كجل عز_  برحمتو يعطي كقد. كعلمو كعدلو، لحكمتو، الناس؛ من أحدن

 .كعلمو كبره، كحكمتو،
 يكمل أف كيريد أكلياءه، يحب كجل عز فاهلل: لؤلكلياء العبودية مراتب تكميل - ُْ
 يتػىرىقَّوا كي الدعاء؛ إجابة تأخر كمنها الببلء، من بأنواع فيبتليهم العبودية، مراتب لهم
 ككلما عبوديتو، تحقيق في المخلوؽ فكماؿ العبودية؛ كمراتب الكماؿ مدارج في
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 تيمية البن العبودية. درجتو كعلت كمالو، ازداد للعبودية تحقيقنا العبد ازداد
 (.َٖص)

 عليو األشياء كأضر كباطنو، بظاىره لربو طاعتو اإلطبلؽ على للعبد األشياء فأنفع
 عليو يجرم ما فكل لو مخلصنا كعبوديتو بطاعتو قاـ فإذا كباطنو، بظاىره لربو معصيتو

 محبوبو  من فيو ىو ما فكل كعبوديتو طاعتو عن تخلى كإذا لو، خيرنا يكوف يكرىو مما
 .فاتو ما حصوؿ من لو أنفع ىو بما تشاغل ذلك العبد تدبر فإذا لو، شرّّ 
 :يلي ما الدعاء إجابة تأخر جراء من تحصل التي العبوديات تلك كمن ىذا

 انتظار اشتد فكلما كأعظمها، العبوديات أجل من الفرج فانتظار: الفرج انتظار -أ
 .كجل عز بو كأيٍنسنا اهلل، من قربنا بذلك فيزداد بربو، العبد ثقة ازدادت كلما الفرج

 .العبودية ىذه فاتتو لربما اإلجابة لو عجلت كلو
 كنسيمو، راحتو، يعني الفرج ركح انتظار(: ُٕٔ/ ِ) المدارج في القيم ابن قاؿ

 الرجاء، قوة عند كالسيما المشقة حمل يخفف كترقبو كمطالعتو، انتظاره، فإف كلذتو؛
 من ىو ما كراحتو كنسيمو الفرج ركح من الببلء حشو في يجد فإنو بالفرج؛ القطع أك

 .معجل فرج ىو كما األلطاؼ، خفي
 األعظم؛ كمقصودىا العبادة لب فهذا: اهلل إلى كاالفتقار االضطرار حصوؿ -ب

 الذم العز ىو كتعالى سبحانو لو كالتذللي  الغنى، عين ىو سواه دكف اهلل إلى فاالفتقار
 .عز يدانيو ال
 أك حاجة تدانيها ال اهلل إلى كاالضطرار االفتقار إلى ضركرتو بل اإلنساف حاجة إف ثم

 بالعمل، اهلل على كاإلدالؿ بالنفس، التيو أصابو لربما مباشرة دعاؤه أجيب كلو ضركرة،
 .كتعالى تبارؾ اهلل عن بالغنى شعر كلربما

 كىو أال ككمالو جمالو فيو كالذم عنو، ينفك ال الذم كصفو عن العبد يخرج كبذلك
 .ربو إلى افتقاره
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 إلى دائمنا فقير ىو كالعبد(: ُٔٔ/ ُ) الرسائل جامع في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ
 كال ىو، إال بالنعم يأتي فبل مستعانو، كأنو معبوده، أنو جهة من كجو؛ كل من اهلل

 .بعبادتو إال العبد حاؿ يىٍصليح
 إلى دائمنا فيحتاج مذنب؛ فقير دائمنا فهو الذنوب من لو بد ال أيضنا مذنب كىو

 كيحسن عليو، فينعم يرحمو الذم كالرحيم ذنوبو، يغفر الذم الغفور الرحيم؛ الغفور
 .نفسو كذنوب ربو إنعاـ بين دائمنا فهو إليو؛

 .العارفين كبستاف الدنيا، كجنة األعظم، اهلل باب فالرضا: الرضا عبودية حصوؿ -جػ
 يدعو النازلة بو تنزؿ حين فالمؤمن كأرضاه؛ عنو اهلل رضي كباهلل اهلل عن رضي فمن
 فإف قلبو، في حينئذو  نيًظرى  اليأس قارب فإذا لئلجابة، أثرنا يرل فبل ذلك، في كيبالغ ربو،
 يصلح فهناؾ اإلجابة؛ تعجيل فالغالب اهلل فضل من قنوط غير باألقدار، راضينا كاف

 .الرجاؿ مقادير كتتبين الشيطاف، كيهـز اإليماف،
 اهلل نصر متى معو آمنوا كالذين الرسوؿ يقوؿ حتى: )تعالى قولو في ىذا إلى أشير كقد
 أكالده مع السبلـ عليو ليعقوب جرل ككذلك. ُِْ: البقرة( قريب اهلل نصر إف أال

 .قريبنا مر كما
 .العبودية صفة عن فخركج اهلل عن الرضا كقلة االعتراض أما

 يفعلو ما جميع في اهلل عن ارض(: ُِٔ/ ِ) السالكين مدارج في كما بعضهم قاؿ
 كال ليشفيك، إال أمرضك كال ليعافيك، إال ابتبلؾ كال ليعطيك، إال منعك ما فإنو بك؛

 .عينو من فتسقط عين، طرفة عنو الرضا تفارؽ أف فإياؾ ليحييك؛ إال أماتك
 (:ٗص) األكباد برد في الدمشقي الدين ناصر ابن قاؿ

 الىي ال باهلل كاثق لمؤمن*  نافلة الخير كفيو القضاءي  يجرم
 .هلل الحمد يقوؿ الحالتين في*  ترح نابو أك فرح جاءه إف
 بين المنكسرين يحب كجل عز فاهلل: كاألرض السماكات جبار يدم بين االنكسار -د

 .منهم كيقرب فيدنيهم، يديو،
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 يديو، بين العبد كانكسار اهلل، باب على الوقوؼ إلطالة سببنا اإلجابة تأخر كاف فربما
 اللجأ باب على يػيرى  لم النازلة ىذه لوال أنو بدليل، بو كاالعتصاـ إليو، اللجأ ككثرة

 خبلؿ من فابتبلىم عنو، بالبر اشتغالهم الخلق من علم كجل عز فاهلل كالمسكنة؛
 .بو يستغيثوف بابو إلى تدفعهم بعوارض النعم
 ما كأما ربك، عن يشغلك ما المحض الببلء كإنما الببلء، طي في النعم من فهذا

 .كفبلحك كعزؾ، ككمالك، جمالك، ففيو كجل عز يديو بين يقيمك
 قد العبد أف الدعاء فضائل عن الحديث عند بنا مرَّ  فقد: المناجاة بطوؿ التمتع -ىػ

 من كالدعاء السؤاؿ حاؿ قلبو على فييفتح ببابو، حاجاتو كإنزاؿ ربو، لمناجاة يقـو
 فتح ما فيكوف حاجتو، ينسيو ما يديو بين كالتذلل لو، كالخضوع كمعرفتو، اهلل، محبة

 الحاؿ، تلك لو تدـك أف فيحب سألها، التي حاجتو قضاء من إليو أحبَّ  ذلك من لو
 لو عجلت لو بحاجتو فرحو من أعظم بها فرحو كيكوف حاجتو، من آثر عنده كتكوف
 كحصلت المناجاة، طالت كلما اإلجابة تأخرت فكلما ىذا كعلى. الحاؿ تلك كفاتتو
 .القرب كزاد اللذة،

 .الثمرة تلك فاتت لربما اإلجابة عجلت كلو
 .فيو إليو تىضىرُّعو من أكثر حاجة في عبد على اهلل أنعم لقد: الثورم سفياف قاؿ

 الدكائر، بو يتربص لئلنساف، مبين عدك فالشيطاف: كمراغمتو الشيطاف مجاىدة -ك
 من أصابو غرة منو صادؼ فإذا المستقيم، اهلل صراط عن كصدّْه إضبللو في كيسعى
 .خبللها
 ظنو ليسيء خاطره؛ في يجوؿ الشيطاف بدأ اإلجابة كقت كتأخر ربو، دعا إذا فالعبد
 كأغاظو كراغمو، العبد، جاىده فإذا دعائو، من فائدة ال أف ريًعو في ييلقي كصار بربو،
 الشيطاف فمجاىدة عظيم؛ أجر على حصل باهلل الظن كإحساف الدعاء، بكثرة

 .العبوديات أجل من كمراغمتو
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 من ينزعج أال بو حرينا لكاف الفائدة ىذه إال اإلجابة تأخر من العبد يأت لم كلو
 أف بالعبد يجدر كالتي الدعاء، تأخر جراء من المتلمسة الحكم بعض ىذه. تأخرىا

 .الدعاء إجابة كتأخرت دعا إذا يستحضرىا
 .القدر في الناس أقواؿ :الثانية عشر مسألةال

 القديم في أذىانهم كشغلت الناس، فيها خاض التي الكبرل الموضوعات من القدر
 كفقر كمرض، صحة من األحواؿ تقلبات من فيها كما بحياتهم مرتبط ألنو كالحديث؛

 .ذلك مجرل جرل كما كشقاء، كسعادة كحياة، كموت كغنى،
 :أقواؿ ثبلثة إلى ترجع فهي بعد، أك قبل تتغير لم بإجماؿ القدر في كاألقواؿ

 كال إرادة لو كليس أفعالو، على مجبوره  اإلنسافى  إف يقولوف الذين: الجبر أىل قوؿ -ُ
 في ييسمَّى ما كىو كافقهم، كمىنٍ  الجهميةي  اإلسبلميةً  الفرؽ في ىذا كيمثل، قدرة

 .الحتمي بالمذىب المتأخرة العصور
 لو اإلنسافى  كأفَّ  خالقو، عن أفعالو في اإلنساف كاستقبلؿ اإلرادة، حريَّةً  أىل قوؿ -ِ

 المعتزلةي  المذىبى  ىذا كيمثل، أفعالو يخلق الذم ىو كأنو اهلل، إرادة عن مستقلة إرادة
 .كافقهم كمن القدرية،

 اهلل كأفَّ  القدر، بو القائلوف يثبت حيث كىؤالء؛ ىؤالء بين كسط قوؿه  كىناؾ -ّ
 بها، يختار كمشيئةن  بها، يفعل قدرةن  لئلنساف إفَّ : ذلك مع كيقولوف شيء، كلّْ  خالق

 السلف، قوؿ ىو كىذا، لهما تابعتاف كمشيئتو اهلل، بقدرة كاقعتاف كمشيئتو كقدرتو
 المسائل بعض في تميل أخرل فرؽ تنشأ قد الثبلثة الطوائف ىذه كبين، األنبياء كأتباع

 ما بحسب عليها الحكم كيكوف أخرل، طائفة إلى األخرل المسائل كفي طائفة، إلى
 ، كىذا تفصيل أقواؿ بعض الفرؽ في القدر:مذىبها على يغلب

 .القدر في القدماء كالمصريين كالبابليين الهنود قوؿ: األكؿ المبحث
 ال الذم الحكمى  للقدر يجعلوف األقدموف الهنود: القدر في القدماء الهنود قوؿ: أكالن 

 كالنبات، كاألحياء، كالناس، اآللهة، كمنها الموجودات، جميع في غيره حكم
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 كالفناء الوجود بين تتعاقب التي أدكارىا في ُ(الكارما) قبضة من فكاؾ كال، كالجماد
 من عليو مقدكرة ألنها عليها؛ يولد التي الحالة في لئلنساف اختيار كال، انتهاء غير إلى
 الوالدة، باجتناب الخلق دكالب ينفصل حتى اآلباد أبد إلى اآلزاؿ أزؿ من ميبلده قبل

 بالشقاكة كالشعور الوعي، قيود من المطلق ِالنرفانا عالم أك الفناء، بعالم كاللياذ
 .كالنعيم

 فعرفوا كأرصاد، نجـو أصحاب كانوا البابليوف: القدر في القدماء البابليين قوؿ: ثانيان 
 بسيطرة آمنوا ألنهم بالتنجيم؛ اإليماف طريق من يظهر ما على بالقدر اإليماف

 كالدتو تكوف فإنما يولد مولود فكل األحياء؛ كغير األحياء مقادير على الكواكب
 نفسيها كاألرض، السماء كواكب من بكوكب تتعلق التي الطوالع من طالع تحت

 بحساب إال األحداث من حدث يجرم فبل الطوالع؛ ىذه من طالع تحت كيجدت
 من أفَّ  فيزعموف كالنحوس؛ بالسعود يعتقدكف ككانوا، كالبركج األفبلؾ سجل في مرقـو

 طالعو من لئلنساف مهرب ال كأنو كيىٍحرًـ، ييشقي ما كمنها كيعطي، يسعد ما النجـو
 مجرل يعلموف قد المنجمين كلكن، حياتو مدل بالنحس أك بالسعد، يبلحقو الذم
 .بالحساب فيعالجونها الطوالع ىذه
 اإليماف بين كسطان  القدماء المصريوف كاف: القدر في القدماء المصريين قوؿ: ثالثان 

 العالم في كالعقاب بالثواب آمنوا ألنهم األرباب؛ بسيطرة كاإليماف اإلنساف بحرية
 عن جزاءىه تتولى األرباب كأفَّ  يعمل اإلنساف بأفَّ  كاإليماف ىذا إيمانهم فكاف اآلخر؛

 على قادر اإلنساف كلكنَّ  قدرتها، في شك ال قادرة األرباب أم فهي ذلك؛ بعد عملو
 .عقابها فيستحق يغضبها أك ثوابىها، فيستحق يرضيها، ما عمل

                                                           

 .البرىميين عرؼ في اإللو ىو: الكارما ُ

 على ظلت التي الركح نجاة كالبوذيين الهندكس كعند القصول، كالسعادة النجاة كتعني: النرفانا ِ
 .بالخالق كاتحادىا التناسخية دكرتها أثناء صبلحها



 - 233 - 

 فاعل اهلل إفَّ : يقولوف الفبلسفة عامة: القدر في ُالفبلسفة قوؿ: الثاني المبحث
 ال ثابت كلي كجو على األشياء يعلم اهلل إفَّ  قولهم عنهم كالمشهور كصانعو، العالم،

                                                           

 .معربة يونانية كلمة كىي الفلسفة من فيلسوؼ جمع: الفبلسفة ُ
 اإليثار، أك المحبة كمعناىا: فيلو أك فيبل: كلمتين من مركبة الوضعي أصلها في كالفلسفة
: الوضعي األصل في  الفلسفة كلمة معنى فيكوف الحكمة؛ كمعناىا: سوفيا أك سوفيس: كاألخرل

 كقد، للحكمة الميٍؤثًري  أك الحكمة، محب: بأنو الفيلسوؼ كييعرَّؼ الحكمة، إيثار أك الحكمة، محبة
 لها كضعوا الذين الفبلسفة باختبلؼ يختلف تعريفها فإفَّ  ىذا كعلى بأطوار، الفلسفةً  كلمة مرَّت

 :منها حدكدان 
 .الحقيقة عن البحث -أ

 .المعرفة حب -ب
 .اإلنساف طاقة بقدر بحقائقها األشياء علم ىي: بقولو الكندم كعرفها - جػ
 .للكوف شاملة صورة أمامنا يضع الذم الجامع الوحيد العلم ىي: بقولو الفارابي كعرفها -د
 كالتصديق األمور، بتصور اإلنسانية النفس استكماؿ الحكمة: بقولو سينا ابن كعرفها - ىػ

 .ىػا.. اإلنسية الطاقة قدر على كالعلمية النظرية بالحقائق
 سلطةو  أك قيدو  كل من المتحرر العقلي النظر ىي: ييقاؿ أف فيمكن العاـ اإلطبلؽ عند الفلسفة أما

 دخلت كقد، ذلك كنحو كالعرؼ الوحي على حاكمان  العقل يكوف بحيث الخارج؛ من عليو تيفرض
 .المأموف عهد في الهجرم الثالث القرف في اإلسبلـ ديارى  الفلسفة

 الكندم،: لئلسبلـ المنتسبين الفبلسفة كأشهر كأرسطو، أفبلطوف، فهما اليوناف فبلسفة أشهر أما
 .سينا كابن كالفارابي،

 :أقساـ ثبلثة إلى موضوعاتها باعتبار الفلسفة تنقسمك 
 .الطبيعة عالم كموضوعها بالحواس، تتصل التي كىي: الحسية الفلسفة-ُ
: بػ كتيسمى االستنباطي كالنظر البرىاني، باالستدالؿ تتم التي كىي: العقلية النظرية الفلسفة -ِ

 .يمشي كىو أتباعىو ييعلّْم كاف الذم أرسطو رائدىا إلى نسبةن  المشائية؛
: كموضوعها النفوس، على يفيض كما كاإللهاـ، بالحدس، تيناؿ التي كىي: اإلشراقية الفلسفة - ّ

 .اإللهية العلـو
 :الفبلسفة ضبلالت منك 
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 في تغيران  بها اإلحاطة تجدد تيوجب التي الجزئيات يعلم ال كإنو الزماف، تحت يدخل
 على يدؿ الوجو ىذا على لو العلم كإثبات، سينا ابن ذلك قاؿ كما العالم ذات

 اهلل علم أنكركا ذلك كمع .بها علمو إلحاطة للحوادث، تعالى علمو بسبق اإليماف
 .ُجزئي ىو الخارج في ما كل فإف شيئان؛ يعلم ال أنو قولهم كحقيقة، بالجزئيات تعالى

 ىيوى  ًإالَّ  يػىٍعلىميهىا ال اٍلغىٍيبً  مىفىاًتحي  كىًعٍندىهي _: ] تعالى_  قولو ذلك بطبلف في كيكفي
بَّةو  كىال يػىٍعلىميهىا ًإالَّ  كىرىقىةو  ًمنٍ  تىٍسقيطي  كىمىا كىاٍلبىٍحرً  اٍلبػىرّْ  ًفي مىا كىيػىٍعلىمي   األىٍرضً  ظيليمىاتً  ًفي حى

 .ٗٓ:األنعاـ سورة[ ميًبينو  ًكتىابو  ًفي ًإالَّ  يىاًبسو  كىال رىٍطبو  كىال
 أفبلطوف فهذا فيلسوؼ، إلى فيلسوؼ من ذلك فيختلف كاالختيار للجبر بالنسبة أما

 أف كيرل المعرفة، كقلة الجهل إلى تكوف الشر نسبة أفَّ  يرل المثاؿ سبيل على
 كالفساد المرض بعوارض أك بجهلو، إليو ييساؽ بل يعرؼ، كىو الشر يختار ال اإلنساف

 إال عنها يصدر ال خيره  -يرل كما- اآللهة ألفَّ  اآللهة؛ بتقدير ييساؽ ال كلكنو، فيو
 أفٍ  فيرل أرسطو أما، اآللهة تقدير من ليس كلكنو العالم ىذا في موجود فالشر الخير؛

 فهو يفعل أف يستطع لم فإف لنفسو؛ يختاره فيما حرّّ  إنساف فكلُّ  تقدير؛ كال قدر، ال
 ِكأرسطو أفبلطوف غير اليوناف فلفبلسفة كبالجملة، يمتنع أف مستطيع األقل في

                                                                                                                                                  

 . العالم بقدـ قولهم -ُ
 .الجزئيات دكف الكليات يعلم اهلل إفَّ : قولهم -ِ
 .األجساد دكف األركاح بحشر يقولوف - ّ
 .العامة لضبط مضركبة؛ أمثلة كالنار الجنة يركف -ْ

 كالنقل العقل تعارض كدرء تيمية، البن المنطق كنقض تيمية، البن المنطقيين على الرد انظر ُ
 اإلسبلمية النهضة كباعث ،ْٗص للهراس الواسطية كشرح ،ٖ-ٕ/ُ الصفدية ككتاب ،ّٕٗ/ٗ

 ىراس خليل محمد. د اإللهيات في كالفبلسفة المتكلمين لمسالك نقده السلفي تيمية ابن
 .ٕٔ-ْٕص للمحمود كالقدر كالقضاء ،ُٕٖ-ُّٖص

 طاليس للفيلسوؼ تلميذان  كاف ملطية، أىل من اليوناف فبلسفة كبار من أرسطن بن أفبلطوف ِ
 .ْٔ/ِ كالنحل الملل انظر. الجمهورية كتاب لو أرسطو، أستاذ كىو
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 القوؿ في بينهما كتتوسط الحرية، كمذىب الجبر مذىب بين تتراكح القدر في مذاىب
 .باالختيار القوؿ أك باالضطرار،

 الذم الدين على األصل في اليهود كاف: القدر في ُاليهود قوؿ: الثالث المبحث
 الدين كىو الرسل، جميع دين كىو كاإلسبلـ التوحيد كىو السبلـ عليو موسى بو جاء

 شيعان  اليهود تفرؽ السبلـ عليو موسى كبعد، القدر كمنو كعقائده، شرائعو في الحق
: المشهورة الحديث في"  الرسوؿ ذلك إلى أشار كما كثيرة فرقان  كصاركا كأحزابان،

 التقلب، على جبلت أمة كاليهود، ِ(فرقة كسبعين إحدل على اليهود تفرقت)
 .أنبيائهم بعد خاصة بالباطل الحق كلبس كاالختبلؼ، كالتفرؽ،

                                                                                                                                                  

 كالمعلّْم المشهو، المقدـ كىو كمتأخريهم، اليوناف فبلسفة أكابر من: طاليس أرسطو أك أرسطو،ك 
 كمخرجها المنطقية، التعاليم كاضع ألنو األكؿ المعلّْم كسيمّْي ـ،.ؽ ّْٖ سنة كلد عندىم، األكؿ

 المشائية؛ الفلسفة تينسب كإليو سنة، كعشرين نيفان  أفبلطوف على تتلمذ كقد الفعل، إلى القوة من
. بالمشائين كأتباعو بالمشائية، فلسفتو فليقّْبت معو، يمشوف كىم يمشي كىو أتباعو يعلّْم كاف ألنو
 .ُُٗ/ِ كالنحل الملل انظر

 كىو الهود من أك إسرائيل، بنو إليو ينتمي الذم يعقوب ابن يهوذا إلى نسبة إما بذلك سموا ُ
 كأعماؿ كثيرة، ضبلالت كلليهود الصالح، كالعمل التقرب كىو التهود من أك كالرجوع، التوبة

 :ذلك كمن، منحرفة كعقائد قبيحة،
 ذلك كغير كالمبلئكة األنبياء في اعتقادىم كفساد هلل، اإلبن كنسبة العجل، كعبادة باهلل، الشرؾ

 .ضبلالتهم من

 كأقره الحاكم كصححو صحيح، حسن: الترمذم عنو قاؿ كالحديث الصحابة من عدة عن ركم ِ
 كلهم كركاتو مشهور حسن عزيز حديث ىذا(: َِّ/ ُ) األباطيل في الجورقاني كقاؿ الذىبي،

 كقاؿ ثابت،(: ِّْ/ ّ) القرآف أحكاـ في العربي ابن كقاؿ كأقمار، بدكر كأنهم أثبات ثقات
 كصححو كالمسانيد، السنن في مشهور صحيح(: ّْٓ/ ّ) الفتاكل مجموع اإلسبلـ شيخ

 جيد إسناده(: ِٕ/ ُ) البداية نهاية في كثير ابن كقاؿ ،(ُٔ) الخبلص على الباعث في العراقي
 العبلمة كصححو ،(ُِّْ) الصغير الجامع في السيوطي كصححو الصحيح، شرط على قوم

/ ُٔ) المسند تحقيق في شاكر أحمد الشيخ كصححو ،(َِْ ،َِّ) الصحيحة في األلباني
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 كقد اإللهية، الكتب في قديم فإنوعند اليهود،  اإللهي القدر على للكبلـ بالنسبة أما
 في درجات على كلكن آخرىا، إلى المعتمدة األسفار أكؿ من إليو اإلشارة كردت

 نصيبو كباختبلؼ لئللو، يفرضونها التي االعتقادات باختبلؼ تختلف التقدير أساليب
 مشيئة عنهم كالقدر، الصفات كعظمة القدرة، كعظمة المشيئة، عظمة من عندىم
 شامل نظاـ أنو على القدر يفهموا كلم كقضاه، بو أمر عما كيرجع كينهى، يأمر حاكم

 .باألكواف محيط للوجود
ه كاف كإنما  على تارة كيبدلو عليو، يندـ ثم حكم، على فيو يجرم اليهود إلو يػىٍهوى

 القدر في اليهود عن اشتهر فقد كبالجملة، حساب بغير تطرأ التي الحالة حسب
 :مذىباف

 بالفريسيين، كيسموف اليهود فرؽ من فرقة كىم: الربانيين مذىب: األكؿالمذىب 
 لذلك التسمية؛ ىذه عليهم أعداؤىم أطلق كقد، المنشقوف أك المنعزلوف،: كمعناىا

 موجودين ىؤالء ككاف، اهلل في اإلخوة أك الربانيين،: أنفسهم كيسموف يكرىونها، فهم
 .القدر ينفوف كىؤالء الميبلد، قبل

 كتابان  القديم العهد بالتوراة إال يعترفوف ال كىؤالء: القرَّائين مذىب: المذىب الثاني
 كمذىب، بالتلمود يعترفوف فهم كلذلك شفوية؛ ركايات عندىم كليست مقدسان،

 .بالجبر القوؿ ىو: ىؤالء
 :قوالف القدر في للنصارل: القدر في ُالنصارل قوؿ: الرابع المبحث

                                                                                                                                                  

 كحسنو ،(ُّّّ) الصحيحين في ليس مما المسند الصحيح في الوادعي كحسنو ،(ُٗٔ
 (.ُِْ/ ُْ) المسند تحقيق في معو كمن األرنؤكط

 ناصرة، مدينة سكنوا ألنهم أك السبلـ عليو عيسى لنصرىم أك بينهم، لتناصرىم بذلك؛ كسموا ُ
، إليو اهلل رفعو بعدما اختبلفهم كزاد_  السبلـ عليو_  عيسى زمن في كتفرقوا اختلفوا كقد

 كمهزلة الرباني، كالعشاء كالفداء، كالصلب بالتثليث، القوؿ منها كثيرة باطلة عقائد كللنصارل
 .ذلك كغير الغفراف صكوؾ
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 البراذعي، يعقوب أتباع كىم اليعقوبية أك باليعاقبة، كيسموف الشرقيوف، فالمسيحيوف
 .مخير اإلنساف إف: يقولوف فهؤالء

 بىٍطرًيػىٍرؾ كاف الذم نسطور إلى نسبة النسطوريوف؛ أك النساطرة، كىم كاآلخركف
 بعض آراء بين كبير تشابو كىناؾ، بالجبر يقولوف فهؤالء ُّْ سنة القسطنطينية

 الباحثين من بكثير حدا مما المعتزلة؛ بعض آراء كبين كالشرقيين كالنساطرة النصارل
 .السابقين النصارل من مستقاة المعتزلة آراء بأفَّ  القوؿ إلى

 النصراني سوسن عن أخذ قد الجهني معبد كىو القدر أشاع من أكؿ أف ىذا كيؤيد
 .بالقدر القوؿ نشأة عن الحديث عند سيأتي كما األكزاعي اإلماـ ذلك إلى أشار كما

 تأثير تحت بدأكا قد األكلين المتكلمين بعض كاف: نيلينو اإليطالي المستشرؽ يقوؿ
 أف كيحاكلوف القىدىر، ىذا يبحثوف مباشرة غير بطريقة الشرؽ في المسيحي البلىوت
 كجود تبريري  ييٍمًكنى  حتى أفعالو؛ في كحريتو اإلنساف اختيار يوافق بمعنى يفسركه،

 .تامان  تبريران  اآلخرة الدارً  في كالعقاب الثوابً 
 كاالختيار، الجبر بين بالتوسط القوؿ من مذىبو يقرب من النصارل من كىناؾ

 من شديدان  عنتان  لقي الذم أكغسطين القديس ىؤالء كمن، السابق اهلل بعلم كاالعتقاد
 كسواسو من استراح أنو القلق ىذا بعد اعتقد كلكنو القدر، موضوع في التفكير جراء
 األخيار بعمل العلم سىٍبقى  أفَّ  النفسية راحتو مدار ككاف، النقائض بين بالتوفيق ىذا

 كما سيكوف ما عىًلم اهلل كأفَّ  اإللهية، الذات عن تنفصل ال صفةه  األشرار كعمل
 المحيط علمو حسب على تقديره كيقدره الصحيح، العلم يعلمو أف بد كال سيكوف،

 اإلنساف أفَّ  يرلف أالكويني توماس القديسي  الرأم ىذا على كيوافقو، الكائنات بجميع
 نعم من نعمة كالعقل العقل، تتبع اإلرادة كأفَّ  الدكاب، تيقاد كما ييقاد كال نفسو، يقود
 أستاذه عند التقدير كفاية أالكويني توماس عند التقدير كغاية، اإلنساف على اهلل

 .أكغسطين القديم
 .القدر في المتأخرين الغربيين كالفبلسفة المفكرين قوؿ: الخامس المبحث
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 بين كبير تفاكت على القدر موضوع مباحث في يخوضوف العصر فبلسفة يزاؿ ال
 في يشترؾ اإلنساف بأف يقوؿ من كمنهم اإلنسانية، بالحرية كالقوؿ بالجبر، القوؿ

 في فعلها تفعل التي الطبيعة عناصر من جزء يركف كما ألنو لو؛ كيخضع التقدير
 الجبرية محل الحتمية كحلت، االنفصاؿ على كلو أمرىا يقتصر كال الكونية، األحداث

 بالنظم يؤمنوف ألنهم بها يقولوف بالحتمية فالقائلوف، العلماء اصطبلح في القديمة
 ثم كمن، كالتحويل بالتبديل النظم لتلك تتعرض إلهية بإرادة يؤمنوف كال كحدىا، اإللهية
 تحصر الجبرية ألف األدياف؛ علماء كبلـ في للجبرية مناقضان  بالحتمية القوؿ أصبح
 إلى إلو كجود تستلـز ال األقل في فهي الحتمية أما المعبود، اإللو في كلها اإلرادة
 ضركرة أف بينهما الفرؽ يوضح كمما، الوجود حركات بها يفسركف التي القوانين جانب

 كىو يشاء، كما يسير منها أعلى بمبدأ متعالية ضركرة الجبريين عند األشياء حدكث
 سارية األشياء في كامنة الحتميين نظر في الضركرة ىذه أف حين على كقدره اهلل قضاء
 اإلنسانية الحرية يثبتوف الحتميين الفبلسفة بعض كاف كإذا، بعينها الطبيعة كىي فيها

 الموجود كتلقائية النفسية الحوادث حتمية بين التوفيق محاكلتهم إلى ذلك فىمىرىدُّ 
 .العاقل
 :مباحث ستة كتحتو الثالث الفصل

 يكن لم كأنو فطرم، أمر بالقدر اإليماف أف بنا مر: بالقدر القوؿ األكؿ نشأة المبحث
 بعد األمر كاف كىكذا، اإلسبلـ في كال الجاىلية في ال القدر ينكر من العرب في

 ابتداع أك افتراؽ، أم صلى اهلل عليو كسلم اهلل رسوؿ عهد في يقع فلم النبوية؛ البعثة
 جوابها يأتي التي األسئلة بعض كقوع ينافي ال كىذا، القدر كمنها العقيدة أمور في

 جانب من المخاصمة كقوع ينافي ال كماصلى اهلل عليو كسلم،   الرسوؿ من حاسمان 
 الحديث حكم مسألة عن الحديث عند ذلك من شيءه  مرَّ  كقد، المشركين أك اليهود

 بغيرىم المسلموف كاختلط الفتوحات، ككثرت النبوة، عهد انطول كبعدما، القدر في
 البصرة في ظهورىا أكؿ ككاف، اإلسبلـ في شرؾ أكؿ تيعد التي القدرية بدعة ظهرت
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 أكاخر في ظهرت كقدفيهما،  العلم النتشار المدينة؛ كال مكة في تظهر كلم كدمشق،
 اهلل رضي عبداهلل بن كجابر مالك، بن كأنس عمر، كابن عباس، كابن الصحابة عهد

 .ُكأصحابها البدعة تلك على نكيرىم فاشتد عنهم
 البصرة أىل من رجل بالقدر تكلم من أكؿ أف على تجمع السنة أىل مصادر كتكاد
 .سوسن يسميو كبعضهم سيسويو، يسميو كبعضهم سنسويو،: لو كيقاؿ بقاالن  يعمل

 األكزاعي اإلماـ قاؿ، الدمشقي غيبلف معبد عن كأخذ الجهني، معبد عنو تلقفها ثم
 كاف سوسن: لو يقاؿ العراؽ أىل من رجل القدر في نطق من ؿأك  :الشاـ أىل إماـ

 .ِمعبد عن غيبلف كأخذ الجهني، معبد عنو فأخذ تنصر، ثم فأسلم، نصرانيان 
 فنقلوا عبيد، ابن كعمرك عطاء، بن كواصل االعتزاؿ رؤكس ظهر كغيبلف معبد كبعد
 .القدرية عن الحديث عند ذلك بياف سيأتي كما كنشركىا المقاالت ىذه

 من المشهور ىو ىذا، القدر نفي ىو إنما األمر بداية في القدر في بالكبلـ كالمقصود
 المشهور الحديث قصة في جاء ما ذلك على كيشهد بالقدر، القوؿ بداية في األقواؿ
 كاف): قاؿ معمر بن يحيى عن ركم فقد( ٖرقم ) مسلم صحيح في جبريل حديث

 الحميرم عبدالرحمن بن كحميد أنا فانطلقت الجهني، معبد القدر في قاؿ من أكؿ
 يقوؿ عما فسألناه"  اهلل رسوؿ أصحاب من أحدان  لقينا لو: فقلنا معتمرين أك حاجين
 أنا فاكتنفتو المسجد؛ داخبلن  الخطاب بن عمر بن عبداهلل لنا فوفق القدر، في ىؤالء

 إلي، األمر سىيىًكل صاحبي أف فظننت شمالو، عن كاآلخر يمينو، عن أحدنا: كصاحبي
 كذكر) العلم ّكيتػىقىفَّركف القرآف، يقرؤكف ناس ًقبىلنا ظهر قد إنو عبدالرحمن أبا: فقلت

                                                           

-ُٓ/ِ المحجة بياف في كالحجة ،ُِْ-َِْ/ِ أحمد بن عبداهلل لئلماـ السنة كما في ُ
 .ِٗٗ/ُ األنوار كلوامع ،َّٕ-ْٗٔ ك ِٓٔ/ْ السنة أىل اعتقاد أصوؿ شرحك  ،ُٔ

 السنة أىل اعتقاد أصوؿ كشرح ،ِّْص لآلجرم كالشريعة ،ُِْ_َِْص للفريابي القدر ِ
 .َٕٓ/ْ لبللكائي

 سبلـ بن القاسم عبيد ألبي الحديث غريب ، كما فيكيتتبعونو يطلبونو، يعني: العلم يتقفركف ّ
(ِ/ْٔٔ-ْٕٔ). 
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 أف يفيد كىذا، (الحديث....  أينف األمرى  كأفَّ  قدر، ال أف يزعموف كأنهم( شأنهم من
 عن أخذه معبدان  أف األكزاعي كبلـ من تبين ذلك كقبل بالقدر، قاؿ من أكؿ ىو معبدان 

 .سوسن أك سيسويو، أك سنسويو، النصراني
 تظاىر الذم النصراني الرجل ذاؾ عند كاف الفكرة أساس أف المحتمل من يكوف كقد

 معبد عنو فتلقاىا بو، الناس ثقة لعدـ بها؛ يجاىر أف يستطع لم كلكنو باإلسبلـ،
 .بالقدر القوؿ نشأة في األرجح القوؿ ىو فهذا، عنو فاشتهرت كنشرىا،

 :الشأف ىذا في آخراف قوالف كىناؾ
 كقع ذلك كأف الجهني، معبد قبل بالحجاز بالقدر القوؿ حدث ما أكؿ أف: أحدىما

 فقاؿ بمكة؛ محصوران  عنهما اهلل رضي الزبير بن عبداهلل كاف لما الكعبة احترقت لما
 .ُاهلل بقدر تحترؽ لم: أناس كقاؿ تعالى اهلل بقدر احترقت: أناس

 ىذا عمرك ككاف المقصوص عمرك الشاـ في بالقدر نادل من أكؿ أف: اآلخر كالقوؿ
 كثيران، فيو فأثر سفياف، أبي بن معاكية بن يزيد بن معاكية كىو الثاني، لمعاكية معلمان 

 فيو؛ أثر الذم ىو ىذا عمرك كاف الخبلفة تولَّى لما إنو حتى القدر، في أقوالو فاعتنق
 أفسدتو، أنت: كقالوا المقصوص، عمرك على أمية بنو ككثب مات، حتى فاعتزلها
في كتابو  اهلل حفظو المحمود عبدالرحمن. د يقوؿ كما القوؿ كىذا، حيان  كدفنوه
 كعمرك صالحان، رجبلن  كاف يزيد بن معاكية ألف ضعيف؛: (ُٔٔص) كالقدر القضاء

 ا.ىػ العبرم ابن غير المؤرخين من قصتو ذكر مىنٍ  أجد لم المقصوص
 الجدؿ، كثرة ضبللهم منشأ ككاف شتى، فرؽ بسببو كضل بالقدر، القوؿ نشأ كىكذا
 النفاة للقدرية فعل ككردَّة، عوراء بعين النصوص إلى كالنظر النقل، على العقل كتقديم

                                                           

 كإكماؿ ،ُُٕص للبغدادم الفرؽ بين كالفرؽ ،ُِّ-ُِٕ/ُ مندة البن اإليماف انظر ُ
 ،ّٖٔص تيمية البن كاإليماف ،ٓ/ُ مسلم لصحيح شرحاف كىما اإلكماؿ، كمكمل الميٍعلم،
 للمحمود كالقدر كالقضاء ،ُُْ-ُُِ/ُ زىرة أبو محمد للشيخ اإلسبلمية المذاىب كتاريخ

 .ٔٔص
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 بالجبر، قالوا أقواـ أمية بني عهد آخر في نشأ حيث اإلثبات؛ في غلو أناس ظهر
 غير قدرة للعبد يثبت كبعضهم يدع، أك يأخذ فيما خيار لو ليس العبد أفَّ  كزعموا

 البدعة ىذه عن كتفرع صفواف، بن الجهم: الشنيع القوؿ ىذا أظهر من كأكؿ، مؤثرة
 .كبير كضبلؿ شنيعة، أقواؿ
 القدر في الفرؽ أقواؿ تفاصيل في الدخوؿ كقبل بالقدر، القوؿ بدايات ىي ىذه

 :أمرين حوؿ يدكر فيو فالخبلؼ بإيجاز، القدر في الخبلؼ تحديد يحسن
 كالكتابة، العلم،: األربع القدر مراتب في كذلك تعالى باهلل يتعلق ما: أحدىما

 .تعالى هلل السنة أىل يثبتها التي كالخلق كالمشيئة،
 ىو كىل ال? أىكٍ  قدرة لو كىل ال? أىكٍ  كمشيئة إرادة لو ىل: بالعبد يتعلق ما: الثاني
 ال? أىكٍ  حقيقة لفعلو فاعل

 القدرة كنفي بالجبر قالوا أف حد إلى هلل القدر إثبات في غاؿو  بين ما كالطوائف
 .للعبد كإثباتو اهلل، عن بعضو نفي حدّْ  إلى القدر في كميفرطو  العبد، عن كاإلرادة

 حيث التالية، المباحث في سيتبين ما كىذا، الطائفتين ىاتين بين كسط السنة كأىل
 .الباب ىذا في ضلت التي الفرؽ بعض ألقواؿ ذكره  سىيىرًد

 .القدر في المعتزلة القدرية قوؿ :الثاني المبحث
 بن كعمر عطاء، ابن كاصل كأتباع الدمشقي، كغيبلف الجهني، معبد أتباع ىم: القدرية

 قتيبة ابن يقوؿ كما قدرية كسموا، القدرية ىم ىؤالء كافقهم، كمن المعتزلة، من عبيد
 كغيرىم أنفسهم، إلى القدر أضافوا ألنهم: (ٖٕص) الحديث مختلف تأكيلفي 

 جعلو ممن إليو ينسب بأف أكلى لنفسو الشيء كميدَّعي نفسو، دكف تعالى لو يجعلو
 .ا.ىػ لغيره

 تعالى اهلل لمشيئة كليس كالقدرة، اإلرادة في بعملو مستقل العبد إف: القدر في كقولهم
 ىم العباد كإنما هلل، مخلوقةن  ليست العباد أفعاؿ إف: كيقولوف، أثر ذلك في كقدرتو

 .اهلل بمشيئة كاقعة ليست العباد من الواقعة الذنوب إف: كيقولوف لها، الخالقوف
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 أف ينكركف كغبلتهم، يقدر ال ما على كنقدر تعالى اهلل يريد ال ما نفعل نحن: كقالوا
 مجوس سموا كلهذا النافذة، كقدرتو الشاملة، مشيئتو فيجحدكف علمها، قد اهلل يكوف
 خالق كىو النور إلوى  إلهين للكوف إف: قالوا الذين المجوس شابهوا ألنهم األمة؛ ىذه

 عن كغيرىا السنن في أحاديث كردت كقد، الشر خالق كىو: الظلمة كإلوى  الخير،
 .األمة ىذه مجوس بأنَّهم ككصفهم القدرية، ذـ في كسلمصلى اهلل عليو  النبي
 كبعضها الحسن، درجة إلى يصل بعضها أف إال مقاؿ من تخلو ال كانت كإف كىي
صلى اهلل  اهلل رسوؿ أف عنهما اهلل رضي عمر ابن عن جاء ما ذلك كمن، بعضان  يقوم

 فبل ماتوا كإف تعودكىم فبل مرضوا إف األمة ىذه مجوس القدرية): قاؿ عليو كسلم
 .ُ(تشهدكىم

                                                           

 ،(ّّٖ رقم ،ُْٗ/ُ) السنة فى عاصم أبى كابن ،(ُْٗٔ رقم ،ِِِ/ْ) داكد أبو أخرجو ُ
 ،ُٗٓ/ُ) كالحاكم ،(ٖٔ/ِ) كأحمد ،(ُِ رقم ،ُِ/ُ) السنة صريح فى الطبرل جرير كابن
 ،(َِٖٓٔ رقم ،َِّ/َُ) كالبيهقى ،( َُّ/ُ) المجركحين في حباف كابن ،( ِٖٔ رقم

 ،ِّٕ/ّ) كالديلمى ،(ِِٔ/ِ) بطة كابن ،( ّْٗ/ْ) االعتقاد أصوؿ شرح في كالبللكائي
 على صحيح: الحاكم عنو قاؿ كالحديث( ِِٕ) المتناىية العلل في الجوزم كابن ،(َْٕٓ رقم

 بياف في القطاف ابن كصححو الذىبي، أقرهك  عمر، ابن من سماع حاـز ألبي صح إف شرطهما
 ىمات ابن كقاؿ ،( ْٓ) األربعين شرح في النوكم كصححو ،(ْْٓ/ٓ) كاإليهاـ الوىم

 األلباني العبلمة كحسنو الصحيح، شرط على كبعضها طرؽ من كرد(: ُٖ) التنكيت في الدمشقي
 عمر عن كىب، كابن الثورم كركاه(: ٖٗ/ْ) العلل في فقاؿ الدارقطنيأما  داكد، أبي صحيح في
 ابن كقاؿ عمر، ابن عن الموقوؼ كالصحيح: قاؿ ثم موقوفا، عمر، ابن عن نافع، عن محمد، بن

 بن زكريا مناكير من المجركحين في حباف ابن كعده محفوظ، غير(: ّٖٓ/ٖ) الكامل في عدم
 داكد أبي سنن مختصر" في المنذرم كقاؿ ،(ِْٕ) التذكرة في القيسراني ابن كضعفو منظور،

 الحديث ىذا ركم كقد عمر، ابن من يسمع لم دينار بن سلمة حاـز أبو منقطع، ىذا(: ٖٓ/ٕ)
 كتعقبو أيضا الموضوعات في الجوزم ابن كأكرده ،.يثبت شيء فيها ليس عمر ابن عن طرؽ، من

( ُُِْ/ٖ) المهذب في الذىبي كقاؿ الحسن، درجة إلى مجموعها ينتهي شواىد لو بأف العبلئي
 مراعاة في المباركفورم كقاؿ ،( َُِ/ُ) المشكاة تخريج في الحافظ قاؿ ككذا منقطع،: 
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 الحافظ انتقدىا التي األحاديث أحد ىذا: الصعود مرقاة في السيوطي قاؿ( : ّْٔ/ُ) المفاتيح
: عليو تعقبو فيما حجر ابن الحافظ قاؿ. موضوع أنو كزعم المصابيح، على القزكيني الدين سراج

 األكلى: علتين لو أف إال الصحيح رجاؿ من كرجالو الحاكم كصححو الترمذم حسنو الحديث ىذا
، أبي بن عبدالعزيز عن ركاتو بعض في االختبلؼ  عبدالعزيز عن فركاه. منظور بن زكريا كىو حاـز

 منقطع؛ سنده أف من كغيره المنذرم ذكره ما كاألخرل. عمر ابن عن نافع عن: فقاؿ حاـز أبي بن
 الحافظ الفاسي القطاف بن أباالحسن أف الثانية عن فالجواب. عمر ابن من يسمع لم أباحاـز ألف

 في بالمعاصرة يكتفي كمسلم بالمدينة، معو فكاف عمر ابن عاصر أباحاـز إف: فقاؿ سنده، صحح
 ركايان  فأبدؿ كىم فلعلو بالوىم، كصف زكريا بأف األكؿ كعن. شرطو على صحيح فهو االتصاؿ،

 الحكم يسوغ ال ىذا تقرر كإذا شيخاف، فيو لعبدالعزيز فيكوف كىم يكوف ال أف تقدير كعلى بآخر،
 أف كجوابو مسلموف، كىو المجوس تسميتهم الوضع عليو أطلق من مستند كلعل موضوع، بأنو

 إضافتهم ساغت ثم كمن المجوس، معتقد جميع في ال فاعلين إثبات في كالمجوس أنهم المراد
 كالطبراني تاريخو في كالبخارم( ُٕ/ٖٓ) الحاكم أيضان  أخرجو كالحديث: قلت األمة ىذه إلى
 الكتب أصحاب من أحد يخرجو لم أخرل طريق من( ٖٔص: ِج) أحمد كأخرجو األكسط في

 فبل مرضوا إف قدر، ال يقولوف الذين أمتي كمجوس مجوس أمة لكل: )بلفظ الطريق تلك من الستة
 ،( ٓ) تعقباتو في السيوطي ذكرىا شواىد الحديث كألصل ،(تشهدكىم فبل ماتوا كإف تعودكىم،
 الدين صبلح الحافظ عن نقبلن  كحقق( ُّٓ-ُّّص) اآللي في كألفاظها طرقها كاستوفي
 ىذا، بوضعو للحكم كجو فبل بو، المحتج الحسن درجة إلى ينتهي بل أصبلن، للحديث أف العبلئي

 أما: فقاؿ الحافظ جواب على( ٔ/ٖ) المسند تحقيق في شاكر محمد أحمد الشيخ تعقب كقد
 عدـ على صراحة يدؿ ما ىناؾ يكن لم إذا كلكن فنعم، االتصاؿ على كتحمل كافية المعاصرة إف

 بن ليحيى ابنو قاؿ فقد عمرقائم، ابن من يسمع لم أباحاـز أف على ىنا النقلي كالدليل السماع،
 ابنو فهذا. كذب فقد سعد بن سهل غير الصحابة من أحد من سمع أبي أف حدثك من: صالح

 أما السماع، في صريح صحيح آخر إسناد إال ينقضو ال ىذا كمثل القطع، سبيل على ىذا يقرر
 كلم العاص بن عمرك كابن عمر ابن عن يركم أنو على التهذيب في نص كلذلك فبل،" عن" بكلمة
 من يذكر فلم منهم، سمع من فذكر( ٕٗ/ِ/ِ) الكبير في البخارم كترجمو منهما يسمع

 .الصحابة
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صلى اهلل عليو  اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عنهما اهلل رضي عبداهلل بن جابر عن جاء كما
 ماتوا كإف تعودكىم، فبل مرضوا إف اهلل، بأقدار المكذبوف األمة ىذه مجوس إف) كسلم

 .ُ(عليهم تسلموا فبل لقيتموىم كإف تشهدكىم، فبل
 كمنها بذلك، مليئة العقيدة ككتب القدرية، ذـ في السلف من كثيرة آثار كردت كما

أخرجو  ما منها الصدد، ىذا في كثيرة آثاران  ساؽ حيث للفريابي؛ القدر كتاب
 إال القدر في أحد غبل ما): قاؿ أنو عنهما اهلل رضي عباس ابن عن بسنده (ُِٕص)

                                                           

 ابنك  ،(ِّٖ رقم ،ُْْ/ُ) السنة فى عاصم أبى كابن ،(ِٗ رقم ،ّٓ/ُ) ماجو ابن أخرجو ُ
 بن الرحمن عبد بن أحمد ِْ ترجمة ُٕٖ/ُ) عدل ، كابن(ِّٖ) السنة في عاصم أبي

 األكسط فى كالطبرانى ،(المناكير كركل الحديث كيسرؽ ضعيف: كقاؿ بجحدر، يعرؼ الحارث
 الشريعة في كاآلجرم، (ُٓٔ رقم ،ّٖٔ/ُ) الصغير كفى ،(ْْٓٓ رقم ،ّٖٔ/ْ)
 الحفاظ، من كثير ضعفو كالحديث( ِْْ) المتناىية العلل في الجوزم كابن ،(ُُٗ-َُٗص)

 كىو الوليد بن بقية فيو ضعيف إسناد ىذا(: ٓٓ/ُ) الزجاجة مصباح في البوصيرل عنو كقاؿ
 من سننو في داكد أبو ركاه فقد المتن ىذا بإخراج ماجة ابن ينفرد لم لكن عنعنو كقد مدلس،
 في الحاكم كركاه حذيفة، حديث كمن صالح، عنده فهو عليو كسكت الخطاب بن عمر حديث

 أبي سماع صح إف الشيخين شرط على صحيح حديث ىذا: كقاؿ عمر ابن حديث من المستدرؾ
 حديث من شاىد كلو: الحاكم قاؿ المزم، بو جـز كما سماعو يصح لم: قلت عمر، ابن من حاـز
 مما الحديث كىذا(: َِٓ/ِ) الفيض في المناكم كقاؿ ىػ.ا عنو اهلل رضي الخطاب بن عمر

 بقية على الحديث مدار قاؿ ثم العبلئي كنازعو كضعو كزعم المصابيح على القزكيني السراج انتقده
 لكنو نفسو في ثقة بقية أف األئمة قوؿ من األمر أكثر عليو استقر كالذم األكزاعي عن فيو قاؿ كقد

 من يحتج فبل شيوخهم عن الحديث كيضعف يسقطهم كالمترككين الضعفاء عن التدليس من مكثر
 الضعيفة األحاديث من ىذا الذىبي كقاؿ عن أك سمعت أك أخبرنا أك حدثنا فيو قاؿ بما إال حديثو

 دكف حسن،: ماجة ابن صحيح في األلباني العبلمة كقاؿ ىػ. ا مقاؿ فيها أحاديث عدة الباب كفي
كمن معو في تحقيق سنن ابن ماجة ، كقاؿ األرنؤكط (ِْٖٕ) الصحيحة كانظر التسليم، جملة

 يدلساف الوليد بن كبقية المصفى بن محمد بالمدلسين، مسلسل جدا، ضعيف إسناده (:ٗٔ/ُ)
  .بالتحديث يصرحا كلم مدلساف الزبير كأبو جريج كابن التسوية، تدليس
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 كنت ) :قاؿ أنو المكي الزبير أبي عن( َِٓ)ص بسنده كأخرج(، اإليماف من كخرج
 من أكؿ ككاف القدر، في تكلم الجهني معبدان  أف فذكر بالبيت، نطوؼ كطاككس أنا

 إنو: فقاؿ اهلل، على المفترم أنت: طاككس لو فقاؿ إليو، فعدلت القدر في تكلم
: عباس ابن فقاؿ لو، ذلك فذكر عباس، بن عبداهلل إلى فانصرفنا قاؿ، علي، ييٍكذىب
 أدؽ حتى أفارقو فبل رأسو في يدم جعلت إال تيركنيو ال فواهلل إنسانان، منهم أركني
 ما: ييقاؿ أنو سمعت): قاؿ المنذر بن أرطاة عن( ََِ)ص بسنده كركل(، عنقو

 .(بحمقو ملطومان  كجدتو إال قدريان  فتشت
 .أفعالهم يخلقوف العباد أف فزعموا خلقو، في شركاء بل شريكان، هلل جعلوا كالقدرية

 على كرتبوا الشر، عن كجل عز اهلل تنزيو أرادكا أنهم البداية في ىؤالء ضبلؿ كمنشأ
 في فوقعوا ألفعالهم؛ الخالقوف ىم العباد إف: قولهم اهلل عن القبيحةى  األفعاؿى  نفيهم

 شبهات.ال ببعض أعور استدالالن  مذىبهم على استدلوا كقد، القدر نفي
 أبواب في المغنيالمعتزلي في  الهمذاني عبدالجبارالقاضي  قوؿ ىذا في أقوالهم كمن

 تصرفهم، ًمنٍ  العباد أفعاؿ أف على العدؿ أىل اتفق :(َّْ/ِ) كالعدؿ التوحيد
 فاعل كال ذلك، على أقدرىم كعزَّ  جلَّ   اهلل كأف جهتهم، من حادثةه  كقعودىم كقيامهم،

 فقد كمحدثها خالقها_  سبحانو_  اهلل إف: قاؿ من كأف سواىم، ميحدثى  كال لها،
 .ا.ىػ خطؤه عظم

 بأف الحياة بفناء القدرة ىو الذم تعالى اهلل فعل يػيٍفني أف يجوز المعتزلة عند كاإلنساف
 .المحل بتحريك للسكوف الغير فعل يبطل أف كيجوز نفسو، يقتل
 التفصيبلت بعض في يختلفوف أنهم مبلحظة مع المعتزلة مذىب خبلصة ىو ىذا

 يجد كأقوالهم كبلمهم، في كالمتأمل، عليو أجمعوا ما ىو ذيًكرى  ما كلكنَّ  القدر، حوؿ
 .الكثير الشيءى  النظرً  كًقصىرً  كالتعارض، التناقض، من

 .القدر في الجبرية قوؿ: الثالث المبحث
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 للعباد يكوف أف أنكركا حتى القدر، إثبات في غلوا الذين ىم: المجبرة أك الجبرية
 كالريشة العبد كأف أفعالهم، على مجبوركف العباد أف فيركف اختيار؛ أك إرادة، أك قدرة،

 كسرؽ كقتل، كصاـ، صلى،: فيقاؿ مجازان، األفعاؿ إليو تنسب كإنما الريح، مهب في
 كاتهموا كاختيارىم، العباد، قدرة فأنكركا الريح؛ كجرت الشمس، طلعت: يقاؿ كما
 من ليس ما على كمجازاتهم عليو، لهم قدرة ال بما العباد كتكليف بالظلم، ربهم

 .كالنهي األمر من الحكمة كأبطلوا بالعبث، كاتهموه فعلهم،
 أتباع الجهمية فرقة عليها علمان  يصير كاد حتى الجبر، لواء حملت التي الفرؽ كأىم

 يقوؿ كاف الذم درىم ابن الجعد أستاذه من تعاليمو استقى الذم صفواف بن الجهم
 أقواؿ المقاالت كتب نقلت كقد، الجهم تلميذه عن اشتهر ذلك كلكن، بالجبر
: (ُُِص) الفرؽ بين الفرؽ في الجهم عن البغدادم فيقوؿ القدر، في الجهم
 المخلوقين إلى األعماؿ تنسب كإنما، تعالى اهلل غير ألحد عمل كال فعل، ال: كقاؿ
 أك فاعلين، يكونا أف غير من الرحى كدارت الشمس، طلعت: يقاؿ كما المجاز على

 ا.ىػ بو كيًصفتا لما مستطيعين
 القدرة في قولو كمنها: (ٕٖ/ُ) كالنحل المللفي  الجهم عن الشهرستاني كيقوؿ

 في مجبور ىو كإنما باالستطاعة، يوصف كال شيء، على يقدر ال اإلنساف إف: الحادثة
 على فيو األفعاؿ تعالى اهلل يخلق كإنما، اختيار كال إرادة، كال لو، قدرة ال أفعالو

 إلى تنسب كما مجازان  األفعاؿ إليو كتنسب الجماد، سائر في يخلق ما حسب
 كطلعت الشجر، كتحرؾ الماء، كجرل الشجرة، أثمرت: يقاؿ كما الجمادات،

 غير إلى كأنبتت األرض، كاىتزت كأمطرت، السماء، كتغيمت كغربت، الشمس،
 الجبر أثبت كإذا: قاؿ، جبر كلها األفعاؿ أف كما جبر كالعقاب كالثواب، ذلك

 من مذىبو في ما ككاضح الجهم، مذىب ىو ىذاا.ىػ  جبران  كاف_ أيضان _ فالتكليف
 ىذا مع لكن، الرياح تحركها التي الشجر كورقة وأعمال في اإلنساف يجعل خالص جبر
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 عما يسير اختبلؼ مع لكن القدر في الجهم رأم يذكر المقاالت في األشعرم فإف
 .كالشهرستاني البغدادم ذكره
 فعل ال أنو زعم أنو ،(ّّٖ/ُ) اإلسبلميين مقاالتفي  الجهم عن األشعرم يقوؿ
 أفعالهم إليهم تنسب إنما الناس كأف الفاعل، ىو كأنو كحده، اهلل إال الحقيقة في ألحد
 كإنما، الشمس كزالت الفلك، كدار الشجرة، تحركت: يقاؿ كما،  المجاز سبيل على
 الفعل، بها كاف قوة لئلنساف خلق أنو إال سبحانو كالشمس كالفلك بالشجر ذلك فعل

 كلونان  طويبلن، بو كاف طوالن  لو خلق كما بذلك منفردان  لو كاختياران  للفعل، إرادة لو كخلق
 .كافقهم كمن الجبرية الجهمية مذىب ىو ىذاا.ىػ  متلونان  بو كاف

 .القدر في الصوفية غبلة قوؿ: الرابع المبحث
 مقاـ في الترقي يزعموف ممن خصوصان  الجبر في غلوا غبلتهم كخصوصان  الصوفية
 ظلم، من العبد من يصدر ما كل فيركف الشاملة، كالربوبية الكونية، للحقيقة الشهود

 ما ككل كقدره، اهلل قضاه ما كفق تجرم إنما ألنها محضة؛ طاعة ىو كفسوؽ ككفر،
 بارتكابو الشرع أمر خالف قد كاف فإذا عنو؛ مرضي لديو، محبوب فهو كقدَّره قضاه
 ىو كقدرىه كقضاءىه اهلل أطاع فمن مشيئتو، كنػىفَّذى  اهلل إرادة أطاع فقد المحظورات ىذه

، فبل ثىمَّ  كًمنٍ  هلل العبودية بحق قاـ قد كبلىما كنهيو أمره في أطاعو كمن  كال لـو
 العجل، كعبدة فرعوف إيماف بذلك فصححوا ربّْو، إلرادة بفعلو مطيع الكل بل تثريب،

 :بقولوالنكرة  الصوفي عربي ابن بذلك صرح كما كالمجوس، كالنصارل، كاليهود،
 داني دينو إلى ديني يكن لم إذا * صاحبي أنكر اليـو قبل كنت لقد
 لرىباني كديره  لغزالف فمرعى * صورةو  كلَّ  قاببلن  قلبي صار لقد

 قرآف كمصحفي  توراةو  كألواح * طائفو  ككعبةي  ألكثاف كبيته 
 .كإيماني ديني فالحب ركائبو * توجهت أنَّى الحبّْ  بدين أدين

 :الوجود كحدة أىل من كىو ،(ْ)الجيلي عبدالكريم ككقوؿ
 تنازعي  الحبيب حكم عن كمالي * الهول أسلمني حيث نفسي كأسلمت
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 راتعي  الكنائس في طوران  كأني * راكعان  المساجد في تراني فطوران 
 .طائعي  الحقيقة علم في فإني * عاصيان  الشريعة حكم في كنتي  إذا

 :أحدىم قاؿ ككما
 طاعاتي  كلو ففعلي مني * يختاره بما منفعبلن  أصبحت

 أنواع أقبح من ىو بل أصحابو، بكفر ييشىك كال المذاىب، أخبث من المذىب كىذا
 .الكفر

 كشهود بالقدر، احتج من فإف: (ََُ/ٖ) الفتاكل مجموع في اإلسبلـ شيخ قاؿ
 كالمؤمنين، كالمحظور، المأمور، بين يفرؽ كلم المخلوقات، لجميع العامة الربوبية

 من بشيء كال الرسل، من بأحد يؤمن لم المعصية كأىل الطاعة، كأىل كالكفار،
 سواء، كموسى كفرعوف سواء، كقومو كنوح سواء، كآدـ إبليس عنده ككاف الكتب،

 ا.ىػ سواء مكة ككفار األكلوف كالسابقوف
 .القدر في األشاعرة قوؿ :الخامس المبحث

 أف (:ِّٕص) للزنجاني المواقف شرح كما في   كمتأخركىم األشاعرة جمهور يرل
 إف: يقولوف كلكنهم كالخلق، المشيئة مرتبتي فيثبتوف العباد أفعاؿ خالق كجل عز اهلل

 بل فيها، تأثير لقدرتهم كليس كحدىا، تعالى اهلل بقدرة كاقعة االختيارية العباد أفعاؿ
 مانع ىناؾ يكن لم فإذا كاختياران؛ قدرة العبد في يوجد بأف عادتو أجرل سبحانو اهلل

 كإحداثان، إبداعان  هلل مخلوقان  الفعل فيكوف لهما؛ مقارنان  المقدكر فعلو فيو أكجد
 من ىناؾ يكوف أف غير من كإرادتو لقدرتو مقارنتو: إياه بكسبو كالمراد، للعبد كمكسوبان 

 ا.ىػ لو محبلن  كونو سول كجوده في مدخل أك تأثير
 ذلك كعلى، للعباد كسب كىي تعالى هلل مخلوقة كلها العباد أفعاؿ أف يركف إذان  فهم

 .الفعل في العبد لقدرة تأثير كال كالعقاب، الثواب يترتب
 األشاعرة؛ على المعتزلة بسببو شنع الذم القوؿ كىو األشاعرة، جمهور قوؿ كىذا
 فهم الجهمية؛ الجبرية قوؿ من بعيدين يكونوا لم مؤثرة قدرة للعبد يثبتوا لم لما ألنهم
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 جبرية مآلها في كىي الكسب، بنظرية فجاءكا كالقدرية؛ الجبرية بين يوفقوا أف أرادكا
 .تأثير أك للعبد قدرة أم تنفي مر كما ألنها خالصة؛

 صارت التي الكسب بنظرية تلك مقالتهم على بناءان  األشعرم المذىب اشتهر كلهذا
 عندىم? الكسب معنى فما عليهم، علمان 

 :أىمها تعريفات عندىم للكسب
 .بو القادر انفراد صحة غير من المقدكر بو يقع ما أنو -ُ
 .قدرتو محل في المقدكر بو يقع ما أنو -ِ
 .محدثة قدرة عليو كلو بالقادر، كجد ما أنو -ّ

 آخر كيقدر رجل، حملو عن يعجز قد الكبير الحجرب مثبلن  للكسب بعضهم كيضرب
 كال بأقواىما، الحمل حصوؿ كاف حملو على جميعان  اجتمعا إذا بو، منفردان  حملو على

 .حامبلن  كونو من بذلك أضعفهما خرج
 كسب ىو ما بإحداث االنفراد اهلل أراد كلو بفعلو، االنفراد على يقدر ال العبد كذلك
 مع  يخرج كال تعالى اهلل بقدرة الحقيقة على فوجوده مقدكره؛ كىكيًجدى  عليو، قدر للعبد
 .تعالى اهلل بقدرة الفعل كجد كإف فاعبلن، كونو من الميٍكتىسبي  ذلك

 الجبرية كبين بينهم الخبلؼ كيبقى مر، كما خالصة جبرية النظرية ىذه تؤكؿ كىكذا
 .غموضان  أكثر طريقتهم بل لفظيان  خبلفان 

 غيرىم، إفهامها عن فضبلن  فهمها عن األشاعرة عجز فقد الفلسفية النظرية ةحقيق أما
 :قيل كلهذا

 األفهاـ إلى تدنو معقولة...  تحتو حقيقة كال يقاؿ مما
 . ُالنَّظَّاـ كطفرة البهشمي ػد...  عنػ كالحاؿ األشعرم عند الكسب

                                                           

 بن عبدالسبلـ ىاشم أبو ىو البهشمي البهشمي عند الحاؿ: كقولو مر، قد بالكسب المقصود ُ
 .ىػِّٕ سنة توفي أبيو بعد البصرة معتزلة رئيس الجبائي محمد
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 .مستقيم قوؿ إلى فيو األشاعرة ينتو كلم طويل، جداؿ الكسب حوؿ دار كقد
 كليس كسب، لو العبد كأف العبد، بقدرة كاقع الفعل أف يرل من األشاعرة كمن

 .الباقبلني قوؿ ىو كىذا مجبوران،
 كليس كسب، لو العبد أف يعلم أف كيجب:  (ُٕ-َٕص) اإلنصاؼ في كتابو يقوؿ

 (اٍكتىسىبىتٍ  مىا لىهىا): قاؿ تعالى ألنو كمعصية؛ طاعة من ألفعالو مكتسب بل مجبوران،

                                                                                                                                                  

 كالعاًلمية صفة، العاًلم: فيقولوف كالموصوؼ، الصفة بين النسبة: ىي األحواؿ أك بالحاؿ كالمقصود
، كغيرىا كالفاعلية القادرية كمثلو العلم، على زائد معنى عندىم كىي كالموصوؼ، الصفة بين نسبة

 الصفات ىي أخرل كبعبارة، بينهما كاسطة ىي بل معدكمة، كال بذاتها، موجودة ال إنها: كيقولوف
 ينفي أنو أم المعاني، لصفات نفيو مع المعتزلة سائر دكف ىاشم أبو بإثباتها انفرد التي المعنوية

 .األحواؿ ىي الكوكنة كىذه، كميريدان  كقادران  عالمان  كونو ييثبت ثم كاإلرادة، كالقدرة العلم
 فهي ممتنع؛ لؤلحواؿ كتفسيره كالقادرية، كالقدرة كالعالمية العلم بين فرؽ كال باطل، القوؿ كىذا

 الفرؽ انظر. ىاشم أبي أحواؿ المحاالت من: يقاؿ لذلك األعياف؛ ال األذىاف في إال لها كجود ال
 ابن عند كالنقل ،كالعقلٕٓص المعتق عواد.د الخمسة كأصولهم كالمعتزلة ،ُْٓص الفرؽ بين

 الدين لفخر التدمرية الرسالة متن على األثرية كالتوضيحات ،ِٓص أماف محمد.د رشد،
 .ُِْص المحيسي

 كاف ألنو بهذا سمي بالنظاـ المعركؼ ىانئ بن سيار بن إبراىيم ىو النَّظَّاـ: النَّظَّاـ كطفرة: كقولو
 كتوفي ىػ،ُٖٓ سنة كلد المعتزلة، من النظامية فرقة تنسب كإليو شبابو، في الخرز ينظم
 يكوف قد الجسم أف دعواه كمفادىا إليها، يسبق لم التي بالطفرة قولو فهي طفرتو كأما .ىػُِّسنة
 كبين بينو المتوسطة باألمكنة المركر غير من العاشر المكاف إلى منو يصير ثم األكؿ المكاف في

 الخمسة كأصولهم المعتزلة انظر. العاشر في كمعادان  األكؿ في معدكمان  يصير أف غير كمن العاشر،
 كاحدة ديفعة الموجودات ىذه خلق اهلل بأف القوؿ ىي أخرل كبعبارة .ٗٓ،ٔٓص المعتق عواد. د

 أف غيرى  ذريتو، على آدـ خلقي  يتقدـ كلم كبحار، كجباؿ كحيواف، نبات من اآلف عليو ىي ما على
 دكفى  أماكنها في الموجودات ىذه ظهور في يقع إنما كالتأخر فالتقدـ بعض؛ في بعضها أكمل اهلل

 يسبقو لم طفرة كىي الفبلسفة في كالظهور الكموف بأصحاب متأثران  النظَّاـ ككاف، ككجودىا حدكثها
 .أحد إليها
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هىا) طاعةو، ثواب من يعني ،ِٖٔ: البقرة  من يعني ،ِٖٔ: البقرة( اٍكتىسىبىتٍ  مىا كىعىلىيػٍ
 ًمنٍ  أىصىابىكيمٍ  كىمىا): كقولو ،ُْ:الرـك (النَّاس أىٍيًدم كىسىبىتٍ  ًبمىا ): كقولو، معصية عقاب
ا النَّاسى  اللَّوي  يػيؤىاًخذي  كىلىوٍ ): كقولو ،َّ:الشورل (أىٍيًديكيمٍ  كىسىبىتٍ  فىًبمىا ميًصٍيبىةو   كىسىبيوا ًبمى

 اللَّوى  فىًإفَّ  أىجىليهيمٍ  جىاءى  فىًإذىا ميسىمِّى أىجىلو  ًإلىى يػيؤىخّْريىيمٍ  كىلىًكنٍ  دىابَّةو  ًمنٍ  ظىٍهرًىىا عىلىى تػىرىؾى  مىا
 تحرؾ بين يفرؽ منا العاقل أف ىذا صحة على كيدؿ .ْٓ: فاطر (بىًصيران  بًًعبىاًدهً  كىافى 
 من عضوان  ىو يحرؾ أف كبين االرتعاش أك بو، الهم كقوع عند بدنو كسائر جبران، يده

 تعالى اهلل خلق كىي لهم، كسب ىي العباد فأفعاؿ باختياره؛ ذلك إلى قاصدان  أعضائو
 الحق، بو يتصف ال الخلق بو يتصف كما الخلق، بو يتصف ال الحق بو يتصف فما

 .خالق إنو: للعبد ييقاؿ ال كذلك مكتسب، إنو تعالى هلل ييقاؿ ال ككما
 . القدر في الشيعة قوؿ: السادس المبحث

 كممن منهم كثيران  ألف البحث ىذا في أفردكا كإنما،بهم خاص مذىب للشيعة ليس
 عن الشيعة متقدمي الختبلؼ نظران  القدر؛ في مذىبهم نقل في يخطؤكف عنهم يكتب

في  قاؿ فقد تيمية ابن اإلسبلـ شيخ مذىبهم حقيقة كضح من كأفضل، متأخريهم
 الكرامة منهاج صاحب على رده معرض في (ُِٖ-ُِٕ/ُ) النبوية السنة منهاج

 القدر مسائل إدخاؿ إف: اإلمامة في كاإلمامية السنة أىل لمذىب عرضو عند
 قد القولين من كل إذ الجانبين؛ من باطل كبلـ الباب ىذا في كالتجوير، كالتعديل

 كتنكر، القدر تثبت طوائف فيهم فالشيعة كالشيعة؛ السنة أىل من طوائف بو قاؿ
 طوائف فيهم كعثماف كعمر بكر أبي بخبلفة يقركف كالذين، كالتجوير التعديل مسائل

 ا.ىػ كغيرىم كالمعتزلة كالتجوير التعديل من ذكره بما تقوؿ
 معركؼ فيها كالنزاع، القدر مسألة ىذه كلكن:(ُّْ/ُ) السنة منهاجأيضا في  كيقوؿ

 إليو ذىب الذم ىو فقولهم، كغيرىم كالمعتزلة القدر نفاة فأما المسلمين؛ بين
 كالتابعين كالصحابة، كأئمتها األمة جمهور كىم، للقدر المثبتوف كأما، اإلمامية متأخرك
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، كحكمتو اهلل عدؿ تفسير في تنازعوا فهؤالء كغيرىم البيت كأىل، بإحساف لهم
 ا.ىػ ذلك كنحو كأحكامو أفعالو تعليل كفي، عنو تنزيهو يجب الذم كالظلم

 كتب في كما ،الشيعة كتب في ما يؤيده تيمية ابن ذكره الذم الدقيق الكبلـ كىذا
 .القدر في لمذىبهم بياف من المقاالت
، المعتزلة يوافق من كفيهم ،السنة أىل يوافق من منهم متقدميهم أف أقوالهم كخبلصة

 .زيدية أك،رافضة كانوا سواء معتزلة فأغلبهم متأخركىم أما
 اختلفوا الرافضة أف:(ُْ-َْص) اإلسبلميين مقاالت في ذكر األشعرم كأبوالحسن

 :فرؽ ثبلثة على مخلوقة? ىي ىل العباد أعماؿ في
 .هلل مخلوقة العباد أعماؿ أف يزعموف :الحكم بن ىشاـ كىو منهم، األكلى فالفرقة
 اختيار اإلنساف أفعاؿ إف :يقوؿ كاف أنو الحكم بن ىشاـ عن حرب بن جعفر كحكى

 جهة من كاضطرار، كاكتسبها أرادىا أنو جهة من ارياخت كجو؛ من اضطرار كجوو، من لو
 .عليها المهيج السبب حدكث عند إال منو تكوف ال أنها

 قالت كما تفويض كال، الجهمي قاؿ كما الجبر أنو يزعموف: منهم الثانية الفرقة
 أعماؿ في يقولوا أف يتكلفوا كلم ،بذلك جاءت زعموا األئمة عن الركاية ألف المعتزلة؛

 .شيئان  ال أـ مخلوقة ىي ىل العباد
 يقولوف قـو قوؿ كىذا، هلل مخلوقة غير العباد أعماؿ أف يزعموف: منهم الثالثة كالفرقة

 ا.ىػ كاإلمامية باالعتزاؿ
 نقلو ما على (َِّ-ِِٗ/ِ) .السنة منهاجفي  تيمية ابن اإلسبلـ شيخ كيعلق

 لهم كاف إذا اإلمامية أف كالمقصود :فيقوؿ القدر في الرافضة أقواؿ من األشعرم
 ىذا في غيرىم على فرع لكنهم، الناس سائر لتنازع ذلك؛ في متنازعين كانوا قوالف

 افتراء من بو اختصوا ما إال للنفاة تبع كنفاتهم، للمثبتة تبع مثبتيهم فإف ؛ غيره أك
 فيو يشاركهم لم بو اختصوا الذم بالحق كالتكذيب كالجهل الكذب فإف الرافضة؛

 .األمة طوائف من أحد
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 من لغيرىم تبع فيو فهم كفركعو أصولو: العلم مسائل سائر في بو يتكلموف ما كأما
 ال السنة أىل من فهو حق من فيو كما،بو فيتكلموف،الناس كبلـ يستعيركف الطوائف
 مبدأ كاف إذ الفركع؛ في كال األصوؿ في ال صحيحة كاحدة بمسألة عنهم ينفردكف

 ا.ىػ مؤمنين ال منافقين قـو من القـو بدعة
 فهذا نفسها؛ الشيعة كتب لو تشهد العادؿ الرصين الدقيق العلمي الكبلـ كىذا

 :(ٓٔ-ْٔص) المختارات المذاىب في المقاالت أكائل في يقوؿ المفيد الشيخ
 أطلق كال، كيكتسبوف، كيصنعوف، كيخترعوف، كييٍحدثوف، يفعلوف الخلق إف: أقوؿ

، اإلمامية إجماع القوؿ ىذا كعلى ....خالقوف لها كال، يىٍخليقوف بأنهم القوؿ عليهم
 ا.ىػ الحديث كأصحاب، كالمرجئة المعتزلة من كالبغداديين، كالزيدية

 :(ٖٔ-ٕٔص)  اإلمامية عقائد في معاصر شيعي كىو المظفر رضا محمد كيقوؿ
 بين األمر كأف السبلـ عليهم األطهار أئمتنا عن جاء لما تبع ذلك في كاعتقادنا

 المجادلين أكلئك أمثاؿ فهمو عن يعجز الذم القولين بين الوسط كالطريق، األمرين
 عليو الصادؽ إمامنا قاؿ فقد ....آخركف كأفرط، أقواـ منهم ففرط، الكبلـ أىل من

 بين أمر كلكن تفويض، كال الجبر: المشهورة كلمتو الوسط الطريق لبياف  السبلـ
 .أمرين

، حقيقة أفعالنا ىي جهة من أفعالنا أف كخبلصتو، معناه أدؽ كما، المغزل ىذا أجل ما
 هلل مقدكرة ىي أخرل جهة كمن كاختيارنا، قدرتنا تحت كىي، الطبيعية أسبابها كنحن

 ا.ىػ سلطانو في كداخلة_  تعالى_ 
 .الشيعة من لغيره مخالف، السنة ألىل موافق ىذا المظفر كبلـ أف كيلحظ

 المعتزلة ككبار، معتزلة الغالب في المحمود الرحمن عبد.د يقوؿ كما فهم الزيدية أما
 مؤلفات مثل اليمن في الزيدية عند تراثو من كثير على عيثر المعتزلي كالمذىب، منهم
 .كغيرىا، الهمذاني الجبار عبد
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-ّٕص) العالمين رب معرفة في الثمين العقد كتاب  في  كعلمائهم أئمتهم أحد يقوؿ
 يخل كال، القبح اليفعل فإنو أجىٍل؛:فقل حكيم? عدؿ أىرىبُّك:قيل فإف:فصل : (ّٖ

 اليقوؿ: فقل العباد؛ أفعاؿ خلق ربك ىل: قيل فإف، الحكمة جهة من عليو بالواجب
 ا.ىػ كالعناد الضبلؿ أىل أال ذلك

 في كانوا كإف السنة أىل بقوؿ يقوؿ من فيهم عمومان  الشيعة أف القوؿ كخبلصة
، منهم المتأخرين خاصة الزيدية الرافضة في يكثر كىذا، المعتزلة مذىب على الغالب

 .كاإلمامة المسائل بعض في الشيعة يخالفوف المعتزلة بأف علمان 
 .عرضها سبق التي األخرل المقاالت ضمن داخلة الشيعة فمقاالت ىذا كعلى

 
 (كعمل قوؿ اإليماف أف في باب)

 باأللسنة كشهادة بالقلوب هلل إخبلص اإليماف أف السنة أىل قوؿ كمن: محمد قاؿ
 .السنة كإصابة حسنة نية على بالجوارح، كعمل
 يتوفر أف العبد عليها كيؤجر كجل عز اهلل عند تقبل حتى العبادات في يشترط :مسألة

 :شرطاف فيها
 مخلصين اهلل ليعبدكا إال أمركا كما: )تعالى قاؿ كجل، عز هلل اإلخبلص: األكؿ الشرط

 بجميع العبد مراد يكوف أف: ىو اإلخبلص كمعنى ،ٓ/البينة سورة( حنفاء الدين لو
 من عنده ألحد كما: )تعالى قاؿ تعالى، اهلل كجو ابتغاء كالباطنة الظاىرة كأعمالو أقوالو
 ُٗ/الليل سورة( األعلى ربو كجو ابتغاء إال تجزل نعمة
 ٗ/اإلنساف( شكورا كال جزاء منكم نريد ال اهلل لوجو نطعمكم إنما: )تعالى كقاؿ
 الدنيا حرث يريد كاف كمن حرثو في لو نزد اآلخرة حرث يريد كاف من: )تعالى كقاؿ
 َِ/الشورل سورة( نصيب من اآلخرة في لو كما منها نؤتو
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 ال فيها كىم فيها أعمالهم إليهم نوؼ كزينتها الدنيا الحياة يريد كاف من: )تعالى كقاؿ
 ما كباطل فيها صنعوا ما كحبط النار إال اآلخرة في لهم ليس الذين أكلئك يبخسوف

 ُٔ - ُٓ/ىود سورة( يعملوف كانوا
 كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سمعت قاؿ عنو اهلل رضي الخطاب بن عمر كعن
 دنيا إلى ىجرتو كانت فمن نول ما امرئ لكل كإنما بالنيات األعماؿ إنما: " يقوؿ

 (ُ/الوحي بدء) البخارم ركاه"  إليو ىاجر ما إلى فهجرتو ينكحها امرأة إلى أك يصيبها
 قاؿ: كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ ىريرة أبي حديث من مسلم عند كجاء

 غيرم معي فيو أشرؾ عمبل عمل من الشرؾ عن الشركاء أغنى أنا: " كتعالى تبارؾ اهلل
 .كالرقائق الزىد في مسلم ركاه"  كشركو تركتو

 متابعة كىو بو إال يعبد ال أف تعالى اهلل أمر الذم للشرع العمل موافقة: الثاني الشرط
 النبي عن الحديث في جاء فقد الشرائع من بو جاء فيما كسلم عليو اهلل صلى النبي
 مسلم ركاه"  رد فهو أمرنا عليو ليس عمبل عمل من: " كسلم عليو اهلل صلى

 ىذا(: ُٕٔ/ ُ) كالحكم العلـو جامع في رجب ابن قاؿ ،(ِّّْ/األقضية)
 أف كما ظاىرىا، في لؤلعماؿ كالميزاف كىو اإلسبلـ أصوؿ من عظيم أصل الحديث

 ال عمل كل أف فكما باطنها، في لؤلعماؿ ميزاف"  بالنيات األعماؿ إنما"  حديث
 أمر عليو يكوف ال عمل كل فكذلك ثواب، فيو لعاملو فليس تعالى، اهلل كجو بو يراد
 اهلل بو يأذف لم ما الدين في أحدث من ككل عاملو، على مردكد فهو كرسولو اهلل

 سنتو باتباع كسلم عليو اهلل صلى النبي كأمر ىػ. ا شيء في الدين من فليس كرسولو،
 الراشدين الخلفاء كسنة بسنتي عليكم ): كالسبلـ الصبلة عليو قاؿ كلزكمهما كىديو

 كإياكم: " فقاؿ البدع من كحذر ...بالنواجذ عليها عضوا بعدم من المهدين
 .ُ( ضبللة بدعة كل فإف األمور كمحدثات

                                                           

 ،(ِْ) ماجة كابن ،(ِٕٔٔ) كالترمذم ،(َْٕٔ) داكد كأبو ،(ُِٔ/ ْ) أحمد أخرجو ُ
 الشريعة في كاآلجرم ،(ٕٓ - ْٕ/ ُ: )االعتقاد أصوؿ شرح في كالبللكائي ،(ٓٗ) كالدارمي
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 كالمواعظ الخطب في عبيد كأبو ،(ُٗ - ُٕ/ ُ) السنة في عاصم أبي كابن ،(ْٕ - ْٔص)
 ،ِّص) البدع في كضاح كابن ،(َِٓ/ ُ) السنة شرح في كالبغوم ،(ٓٗ/ ُ: )كالحاكم ،(ِ)

 في كالطحاكم ،(ُُٓ ،ُُْ/ َُك ُِِ ،َِِ/ ٓ) األكلياء حلية في نعيم كأبو ،(ِْ
 الترمذم، صححو كالحديث عنو، اهلل رضي سارية بن العرباض حديث من( ٗٔ/ ِ) اآلثار مشكل

 السنة، شرح في البغوم كحسنو ،(ِْٗ/ ِ) كفضلو العلم بياف جامع في كما البزار كصححو
 كما الشاميين حديث صحيح من جيد حديث: مسلم صحيح على المستخرج في نعيم أبو كقاؿ

 األباطيل في الجوزقاني كقاؿ كالحاكم، حباف ابن كصححو ،(ِِٔص) كالحكم العلـو جامع في
/ ِ) كفضلو العلم بياف جامع في البر عبد ابن كقاؿ مشهور، ثابت صحيح(: ِْٕ/ ُ) كالمناكير
 كأحسنو الشاـ أىل في حديث أجود ىو االنصارم االسبلـ شيخ كقاؿ صحيح، ثابت(: ُُْٔ

 البدع كاجتناب السنن اتباع في جزء في المقدسي الضياء كصححو ،(ْٔ) الطالب تحفة في كما
 الموقعين أعبلـ في القيم ابن كحسنو ،(ّٖ/ ِ) اإلقتضاء في اإلسبلـ شيخ كصححو ،(ِ رقم)
 الباعث في العراقي كقاؿ ،(ُّّص) كالحكم العلـو جامع في رجب ابن كجوده ،(ُُٗ/ ْ)

 الصحيحة كانظر ماجة ابن صحيح في األلباني كصححو مشهور، صحيح(: ُ رقم) الخبلص على
 ،(ِٓ - ِْ/ ٓ) الصحيحين في ليس مما الصحيح الجامع في الوادعي كحسنو ،(ّٕٗ)

 تحقيق في معو كمن األرنؤكط كقاؿ ،(ٗٔص) القرآف فضائل تخريج في الحويني كصححو
 .ثقات كرجالو صحيح حديث: المسند

 عليو قولو كأما(:" " ٖٕ - ٕٔ/ ٔ) األحكاـ أصوؿ في اإلحكاـ في حـز ابن قاؿ( تنبيو)
 يقدر ال بما يأمر ال السبلـ عليو أنو علمنا فقد"  الراشدين الخلفاء كسنة بسنتي عليكم: " السبلـ
 أحد من بد فبل شديدا، اختبلفا اختلفوا قد السبلـ عليو بعده الراشدين الخلفاء ككجدنا عليو،
 :لها رابع ال أكجو ثبلثة

 الشيء فيو إذ عليو، أحد يقدر كال إليو، سبيل ال ما كىذا فيو، اختلفوا ما بكل نأخذ أف إما* 
 الثلث كيورث كعائشة، بكر أبي بقوؿ اإلخوة، دكف الجد أحد يورث أف إلى سبيل كال كضده،

 كىكذا علي، مذىب على لئلخوة كباقيو السدس كيورثو عمر، قوؿ على لئلخوة ذلك كباقي فقط
 .كجو فهذا. يفعلوه أف الناس استطاعة في ليس ألنو الوجو، ىذا فبطل فيو، اختلفوا ما كل في
 دين يكوف أف يوجب ألنو اإلسبلـ، عن خركج كىذا شئنا، ذلك بأم نأخذ أف لنا مباحا يكوف أك* 
 يحللو ما أحدنا كيحـر يشاء، ما كيحل يشاء ما منا كاحد كل فيحـر اختيارنا، إلى موكوال تعالى اهلل
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( تعتدكىا فبل اهلل حدكد تلك: )تعالى كقولو( دينكم لكم أكملت اليـو: )تعالى اهلل كقوؿ اآلخر،
 حراـ فهو حينئذ حراما كاف ما أف كيوجب الفاسد، الوجو ىذا يبطل: ػ( تنازعوا كال: )تعالى كقولو

 فهو يومئذ حبلال كاف كما القيامة، يـو إلى كاجب فهو يومئذ كاجبا كاف كما القيامة، يـو إلى
 .القيامة يـو إلى حبلؿ
 من بد كال منهم، اآلخر قوؿ تركنا فقد منهم الواحد بقوؿ أخذنا إذا لكنا ىذا، كاف فلو كأيضا
 أك شاؤا فيو كحصلوا المذكور الحديث خبلؼ في حصلنا فقد لسنتهم، متبعين حينئذ فلسنا ذلك،

 .أبوا
 كاف رجبلف، يتقدمو أف عادتو فكانت جاىبل، ككاف باألندلس، عندنا كاف مفتيا ىذا أذكرنا كلقد
 فقضي الشيخاف، قالو بما أقوؿ: فتياىما تحت يكتب فكاف الوقت، ذلك في عليهما الفتيا مدار

 إف: حضر من بعض لو قاؿ ذكرنا، ما فتياىما تحت كتب فلما اختلفا، الشيخين ذينك أف
 !!ختبلفهما با أختلف كأنا: فقاؿ! اختلفا? الشيخين

 :كىو الثالث، الوجو إال يبقى فلم الوجهاف ىذاف بطل قد فإذ: محمد أبو قاؿ
 معهم، عليهم اهلل رضواف الصحابة سائر عليو أجمع فيما إال ذلك كليس عليو، أجمعوا ما كأخذ* 

 .بها كالقوؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي سنن تتبعهم كفي
 ضركرة يخلو ال الراشدين الخلفاء سنن باتباع أمر إذا كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فإف كأيضا

 :كجهين أحد من
 فقد ىذا أجاز كمن مسلم، يقولو ال ما فهذا سننو، غير يسنوا أف أباح السبلـ عليو يكوف أف إما* 

 ال حبلؿ، كإما حراـ كإما كاجب، غير أك كاجب إما كلو الدين ألف كمالو، دمو كحل كارتد كفر
 يسنها لم سنة الراشدين للخلفاء يكوف أف أباح فمن أصبل، األقساـ ىذه غير الديانة في قسم

 إلى السبلـ عليو عهده على حبلال كاف شيئا يحرموا أف أباح فقد كسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 يوجبها لم فريضة يوجبوا أف أك كسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ حرمو شيئا يحلوا أف أك مات، أف

 كلم كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فرضها فريضة يسقطوا أف أك كسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 ببل كلها األمة بإجماع مشرؾ كافر فهو شيئا منها جوز من الوجوه ىذه ككل مات، أف إلى يسقطها
 .الحمد كهلل بطل قد الوجو فهذا. التوفيق تعالى كباهلل. خبلؼ

 ىذا يحتمل ليس نقوؿ، فهكذا السبلـ، عليو بسنتو اقتدائهم في باتباعهم أمر يكوف أف كأما* 
 ىػ. ا أصبل ىذا غير كجها الحديث
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 على المسائل بعض تحرير"  الماتع كتابو في الظاىرم عقيل بن عبدالرحمن أبو العبلمة كقاؿ
 الخلفاء كسنة بسنتي عليكم: " كسلم عليو اهلل صلى قولو(: " ِٕ ػِٔ" ) األصحاب مذىب

 سائر يوافقهم لم كلو حجة عليهم اهلل رضواف الراشدين الخلفاء سنة أف في صريح"  الراشدين
 .عنهم غاب صحيح نص يعارضها لم خبلفتهم في أحكاـ من يمضونو ما ىي كسنتهم. الصحابة

 السنة لهذه فاالنقياد اآلخر ينقضها كلم أحدىم سنة مضت كإف االجتهاد، فيسعنا اختلفوا فإف
 .كاجب

 كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سنة خبلؼ يسنوا لن إنهم: يقوؿ ػ حـز ابن يعني ػ محمد كأبو
 عنو، اهلل رضي عمر باجتهاد ضية ما سنة كالعوؿ فيجتهدكف، سنة إليهم تنقل ال قد نقوؿ كنحن
 باف فإف"  الراشدين الخلفاء كسنة بسنتي عليكم: " كسلم عليو اهلل صلى لقولو ماضية سنة كقلت

 .إليو صرنا عنهم غاب صحيح نص لنا
 ألف دليبل، أسميو كلكنني المؤمنين، كل ليسوا عنهم اهلل رضي ألنهم إجماعا ىذا أسمي كلست

 ىػ. ا"  الحديث...  بسنتي عليكم: كسلم عليو اهلل صلى قولو معنى سنتهم طاعة
 كعثماف كعمر بكر أبو: ىم األربعة الخلفاء: المفتوح الباب لقاءات في العثيمين العبلمة كقاؿ
 صلى الرسوؿ ألف كعمر؛ بكر أبو كالسيما شك، ال راشدكف خلفاء كىم المسلمين باتفاؽ كعلي

 بكر أبي: بعدم من باللذين اقتدكا: )كقاؿ( يرشدكا كعمر بكر أبا يطيعوا إف: )قاؿ كسلم عليو اهلل
 صلى الرسوؿ سنة لكن كسلم، عليو اهلل صلى النبي بأمر ىذا في شك ال متبعة سنة كلهم( عمر ك

 عبرة كال كسلم، عليو اهلل صلى الرسوؿ عن السنة ثبتت إذا سنتهم على مقدمة كسلم عليو اهلل
 مخالفة على جميعان  يتفقوا أف مستحيبلن  يكوف قد ىذا أف مع! جميعهم بقوؿ كال منهم، كاحد بقوؿ
 حديث فهذا يقع، قد فهذا السنة بعضهم على تخفى أف أما .كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ سنة

 طاعونان، ىناؾ إف: لو قيل الطريق أثناء كفي الشاـ إلى الخطاب بن عمر سافر حين الطاعوف
 أحدىم عند يكن كلم كاألنصار، المهاجرين من معو الذين الصحابة كاستشار عنو اهلل رضي فتوقف

 يخاطر كأال المدينة إلى يرجع أف على الرأم استقر كلكن كسلم، عليو اهلل صلى النبي عن أثر
 النبي فيو قاؿ الذم عنو اهلل رضي الجراح بن عامر عبيدة أبو فجاءه بالرحيل، فأذف بالمسلمين،

 يجلو الخطاب بن عمر ككاف( الجراح بن عامر عبيدة أبو األمة ىذه أمين: )كسلم عليو اهلل صلى
 صلى الرسوؿ ألف بعدم؛ من خليفة لجعلتو حيان  عبيدة أبو كاف لو: طعن حين قاؿ حتى كيقدره،

 اهلل? قدر من أتفر ترجع كيف! المؤمنين أمير يا: ]فقاؿ األمة، ىذه أمين جعلو كسلم عليو اهلل
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 سببا كالمتابعة اإلخبلص جعل اهلل فإف(: ُّٓ/ ُ) الركح في القيم ابناإلماـ  قاؿ
 ىػ.ا األعماؿ تقبل لم فقد فإذا األعماؿ لقبوؿ

: الفضيل قاؿ( عمبل أحسن أيكم ليبلوكم كالحياة الموت خلق الذم) تعالى قاؿ
 العمل إف: قاؿ كأصوبو? أخلصو كما علي، أبا يا: قيل كأصوبو، أخلصو عمبل، أحسن

 يقبل لم خالصا يكن كلم صوابا كاف كإذا يقبل، لم صوابا يكن كلم خالصا كاف إذا
 .السنة على كاف ما كالصواب هلل، كاف ما كالخالص صوابا، خالصا يكوف حتى

  :كىي كضوحا األمر تزيد أحاديث ثبلث كىناؾ
 إف: يقوؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سمعت قاؿ ىريرة أبي عن) األكؿ الحديث

 فما قاؿ فعرفها نعمتو فعرفو بو فأتي استشهد رجل عليو القيامة يـو يقضى الناس أكؿ
 يقاؿ ألف قاتلت كلكنك كذبت قاؿ استشهدت حتى فيك قاتلت قاؿ فيها عملت

 تعلم كرجل النار في ألقي حتى كجهو على فسحب بو أمر ثم قيل فقد جرمء ىو
 تعلمت قاؿ فيها عملت فما قاؿ فعرفها نعمو فعرفو بو فأتي كقرأالقرآف كعلمو العلم
 كقرأت عالم ليقاؿ تعلمت كلكنك كذبت قاؿ القرآف فيك كقرأت كعلمتو العلم

                                                                                                                                                  

 إلى رجعت كإف اهلل، فبقدر الشاـ إلى ذىبت إف: أم![ اهلل قدر إلى قدر من أفر نعم،: قاؿ
 -شعبتاف: أم- عدكتاف لو كادو  في إبل لك كاف لو: ]قاؿ مثبلن  لو ضرب ثم اهلل، فبقدر المدينة

: قاؿ اهلل? أبقدر: قاؿ بالمخصبة،: قاؿ ترعاىا? العدكتين بأم مجدبة، كالثانية مخصبة إحداىما
 عبد جاء ذلك أثناء كفي[ اهلل بقدر المخصبة كرعيت اهلل، بقدر المجدبة تركت إذان : قاؿ نعم،

 اهلل صلى اهلل رسوؿ سمعت: فقاؿ لو، حاجة في ذىب قد ككاف عنو، اهلل رضي عوؼ بن الرحمن
 فبل فيها كأنتم كقع كإذا عليها، تقدموا فبل أرض في بو سمعتم إذا: )الطاعوف في يقوؿ كسلم عليو

 جميعان، المؤمنوف بو كييسىرُّ  المؤمنين أمير بو ييسىرُّ  ىذا مثل أف شك كال( منو فراران  منها تخرجوا
 قصد غير من يخالفها فعبلن  يفعل أك قوالن  فيقوؿ الخلفاء، بعض على تخفى قد السنة أف فالحاصل

 فإذا! كاف كإف مثاالن، لو أذكر كال بعيد ىذا السنة مخالفة على يتفقوف األربعة كوف لكن منو،
 تقديم فالواجب كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سنة مع األمة ىذه من شخص أم سنة تعارضت

 .كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ سنة
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 النار في ألقي حتى كجهو على فسحب بو أمر ثم قيل فقد قارلء ىو ليقاؿ القرآف
 فما قاؿ فعرفها نعمو فعرفو بو فأتي الماؿ أصناؼ من كأعطاه عليو اهلل كسع كرجل

 قاؿ لك فيها أنفقت إال فيها ينفق أف تحب سبيل من تركت ما قاؿ فيها عملت
 حتى كجهو على فسحب بو أمر ثم قيل فقد جواد ىو ليقاؿ فعلت كلكنك كذبت

 يحققوا كلم المتابعة كىو كاحد شرطا حققو الثبلثة فهوالء مسلم ركاه( النار في ألقي
 .عملهم يقبل فلم اإلخبلص كىو الثاني الشرط

 بيوت إلى رىط ثبلثة جاء يقوؿ عنو اهلل رضي مالك بن أنس عن) الثاني الحديث
 فلما كسلم عليو اهلل صلى النبي عبادة عن يسألوف كسلم عليو اهلل صلى النبي أزكاج

 ما لو غفر قد كسلم عليو اهلل صلى النبي من نحن كأين فقالوا تقالوىا كأنهم أخبركا
 أصـو أنا آخر كقاؿ أبدا الليل أصلي فإني أنا أما أحدىم قاؿ تأخر كما ذنبو من تقدـ

 اهلل صلى اهلل رسوؿ فجاء أبدا أتزكج فبل النساء أعتزؿ أنا آخر كقاؿ أفطر كال الدىر
 كأتقاكم هلل ألخشاكم إني كاهلل أما ككذا كذا قلتم الذين أنتم: " فقاؿ إليهم كسلم عليو

( مني فليس سنتي عن رغب فمن النساء كأتزكج كأرقد كأصلي كأفطر أصـو لكني لو
 الثاني الشرط يحققوا كلم اإلخبلص كىو كاحد شرطا حققوا الثبلثة فهوالء عليو متفق
 .عملهم يقبل فلم المتابعة كىو

 نفر ثبلثة بينما: " قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي عن عمر ابن عن) الثالث الحديث
 من صخرة غارىم فم على فانحطت الجبل في غار إلى فمالوا المطر أخذىم يماشوف

 فادعوا صالحة هلل عملتموىا أعماال انظركا: لبعض بعضهم فقاؿ عليهم فأطبقت الجبل
 صبية كلي كبيراف شيخاف كالداف لي كاف إنو اللهم: أحدىم فقاؿ. يفرجها لعلو بها اهلل

 كلدم قبل أسقيهما بوالدم بدأت فحلبت عليهم رحت فإذا عليهم أرعى كنت صغار
 كنت كما فحلبت ناما قد فوجدتهما أمسيت حتى أتيت فما الشجر بي نأل قد كإنو

 بالصبية أبدأ أف كأكره أكقظهما أف أكره رؤكسهما عند فقمت بالحبلب فجئت أحلب
 فإف الفجر طلع حتى كدأبهم دأبي ذلك يزؿ فلم قدمي عند يتضاغوف كالصبية قبلهما
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 اهلل ففرج السماء منها نرل فرجة لنا فافرج كجهك ابتغاء ذلك فعلت أني تعلم كنت
 يحب ما كأشد أحبها عم بنت لي كاف إنو اللهم: الثاني قاؿ السماء يركف حتى لهم

 فلما بها فلقيتها دينار بمائة آتيها حتى فأبت نفسها إليها فطلبت النساء الرجاؿ
 فإف اللهم. عنها فقمت الخاتم تفتح كال اهلل اتق اهلل عبد يا: قالت. رجليها بين قعدت
: اآلخر كقاؿ فرجة لهم ففرج منها لنا فافرج كجهك ابتغاء ذلك فعلت أني تعلم كنت
. حقي أعطني: قاؿ عملو قضى فلما أرز بفرؽ أجيرا استأجرت كنت إني اللهم

 كراعيها بقرا منو جمعت حتى أزرعو أزؿ فلم عنو كرغب فتركو حقو عليو فعرضت
 البقر ذلك إلى اذىب: فقلت. حقي كأعطني تظلمني كال اهلل اتق: فقاؿ فجاءني
 كراعيها البقر ذلك فخذ بك أىزأ ال إني: فقلت. بي تهزأ كال اهلل اتق: فقاؿ كراعيها

 ففرج بقي ما فافرج كجهك ابتغاء ذلك فعلت أني تعلم كنت فإف. بها فانطلق فأخذ
 كالمتابعة اإلخبلص العمل قبوؿ شرطي حققوا الثبلثة فهوالء عليو متفق( عنهم اهلل

 .عملهم فقبل
 يػىٍرتىابيوا لىمٍ  ثيمَّ  كىرىسيوًلوً  بًاىللَّوً  آمىنيوا اىلًَّذينى  اىٍلميٍؤًمنيوفى  ًإنَّمىا): كجل عز قاؿقاؿ المصنف: 

ًبيلً  ًفي كىأىنٍػفيًسًهمٍ  بًأىٍموىاًلًهمٍ  كىجىاىىديكا  (.اىلصَّاًدقيوفى  ىيمي  أيكلىًئكى  اىللَّوً  سى
نَّةى  لىهيمي  بًأىفَّ  كىأىٍموىالىهيمٍ  أىنٍػفيسىهيمٍ  اىٍلميٍؤًمًنينى  ًمنى  ًاٍشتػىرىل اىللَّوى  ًإفَّ ): كقاؿ  ًفي يػيقىاتًليوفى  اىٍلجى
ٍقتػيليوفى  اىللَّوً  سىًبيلً  ا كىيػيٍقتػىليوفى  فػىيػى ٍنًجيلً  اىلتػٍَّورىاةً  ًفي حىقِّا عىلىٍيوً  كىٍعدن  أىٍكفىى كىمىنٍ  كىاٍلقيٍرآفً  كىاإٍلً
 (. اىللَّوً  ًمنى  بًعىٍهًدهً 

 اىلرَّاًكعيوفى  اىلسَّاًئحيوفى  اىٍلحىاًمديكفى  اىٍلعىاًبديكفى  اىلتَّائًبيوفى ): فقاؿ بأعمالهم كصفهم ثم
 كىبىشّْرً  اىللَّوً  ًلحيديكدً  كىاٍلحىاًفظيوفى  اىٍلميٍنكىرً  عىنً  كىالنَّاىيوفى  بًاٍلمىٍعريكؼً  اىآٍلًمريكفى  اىلسَّاًجديكفى 

 (.اىٍلميٍؤًمًنينى 
ةى  كىأىقىاميوا تىابيوا فىًإفٍ ): كقاؿ  (.سىًبيلىهيمٍ  فىخىلُّوا اىلزَّكىاةى  كىآتػىويا اىلصَّبلى
 (.يػىٍرفػىعيوي  اىلصَّاًلحي  كىاٍلعىمىلي  اىلطَّيّْبي  اىٍلكىًلمي  يىٍصعىدي  ًإلىٍيوً ): كقاؿ
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 كالعمل فالقوؿ العمل، ذلك كتصديق كالقلب باللساف ىو باهلل كاإليماف: محمد قاؿك 
 .بصاحبو إال أحدىما يقـو ال قريناف
 حدثنا: قاؿ مريم أبي بن سعيد بن محمد عن كضاح ابن عن كىب كحدثني - ُّٓ

 أف الرحمن عبد بن القاسم عن المسعودم اهلل عبد بن الرحمن عبد حدثنا: قاؿ أسد
 اىٍلًبرَّ  لىٍيسى " عليو فقرأ? اإليماف ما ذر أبا يا): فقاؿ رضي اهلل عنو ذر أبي إلى أتى رجبل

ٍغًربً  اىٍلمىٍشًرؽً  ًقبىلى  كيجيوىىكيمٍ  تػيوىلُّوا أىفٍ  ٍوـً  بًاىللَّوً  آمىنى  مىنٍ  اىٍلًبرَّ  كىلىًكنَّ  كىاٍلمى  اىآٍلًخرً  كىاٍليػى
ًئكىةً   كىاٍلمىسىاًكينى  كىاٍليىتىامىى اىٍلقيٍربىى ذىًكم حيبّْوً  عىلىى اىٍلمىاؿى  كىآتىى كىالنًَّبيّْينى  كىاٍلًكتىابً  كىاٍلمىبلى

ـى  اىلرّْقىابً  كىًفي كىالسَّائًًلينى  اىلسًَّبيلً  كىاٍبنى  ةى  كىأىقىا  ًإذىا بًعىٍهًدًىمٍ  كىاٍلميوفيوفى  اىلزَّكىاةى  كىآتىى اىلصَّبلى
قيوا اىلًَّذينى  أيكلىًئكى  اىٍلبىٍأسً  كىًحينى  كىالضَّرَّاءً  اىٍلبىٍأسىاءً  ًفي كىالصَّاًبرًينى  عىاىىديكا  ىيمي  كىأيكلىًئكى  صىدى

 عليو اهلل صلى النبي أتى: ذر أبو فقاؿ؛ سألتك البر عن ليس: الرجل فقاؿ" اىٍلميتػَّقيوفى 
 قرأت الذم كسلم عليو اهلل صلى النبي عليو فقرأ عنو سألت عما فسألو رجل كسلم

 . ُ(ترضى أف أبيت كما يرضى أف فأبى عليك،

                                                           

،  ُْٖ/ُ، كاآلجرم في الشريعة )(ُْٔ/ُ) الصبلة قدر تعظيم في نصر بن محمد أخرجو ُ
 عبد بن القاسم ألف منقطع كىو (ْٖٗ/ُ(، كابن مردكيو كما في تفسير ابن كثير )ِٕٔرقم 

 ككذا ، منقطع(: ِٔٗ/ُ) تفسيره في كثير ابن قاؿ لذا ، عنو اهلل رضي ذر أبا يدرؾ لم الرحمن
 .(ْٕ/ّ) العالية المطالب في الحافظ قاؿ

 ،(ُّٖ/ُُ) المصنف في الرزاؽ عبدمن طريق مجاىد عن أبي ذر رضي اهلل عنو  أخرجوك 
كاآلجرم في الشريعة  ،(ُْٕ/ُ) الصبلة في كالمركزم ،(ب/ُُٓؽ) اإليماف في كالخبلؿ

 اإلبانة في بطة كابن (،ْٖٗ/ُ(، كابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير )ِْٕ، رقم  ُْٕ/ُ)
 كثير ابن قاؿ لذا عنو، اهلل رضي ذر أبا يدرؾ لم مجاىد ألفأيضا  عمنقط كىو( ُٔٔص) الكبرل

 صحيح مرسل(: َّٕ/ّ) العالية المطالب في الحافظ كقاؿ منقطع،(: ِٔٗ/ُ) تفسيره في
  .اإلسناد
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 الحسن سمعت قاؿ حياف أبو حدثنا: قاؿ سليم بن يحيى حدثناك : قاؿ أسد - ُّٔ
 يصلح كال بنية، إال كعمل قوؿ يصلح كال بعمل، إال قوؿ يستوم ال): يقوؿ البصرم

 .ُ(بالسنة إال كنية كعمل قوؿ
 يستقيم ال): قاؿ ىند أبي بن داكد عن سفياف، عن ضمرة حدثناك : قاؿ أسد - ُّٕ

 .(ِالسنة موافقة بنية إال كنية كعمل قوؿ كال بنية، إال كعمل قوؿ كال بعمل، إال قوؿ
 بن كىشاـ الثورم سفياف سألت: قاؿ سليم بن يحيى كحدثنا: قاؿ أسد - ُّٖ
 .ّ(كعمل قوؿ اإليماف): فقاال? اإليماف عن حساف
 أنس بن مالك كسمعت ذلك، مثل فقاؿ): عنو جريج ابن كسألت: يحيى قاؿ -ُّٗ
 .ْ(ذلك مثل يقوؿ

 مسائل في اإليماف.
 حقيقة اإليماف. المسألة األكلى:

 عليها كاالفتراؽ فيها، االختبلؼ كقع التي الجليلة العقيدة مسائل من اإليماف مسألة
 الصلة كثيقة مسائل في أخر اختبلفات عليها ترتب ثم كمن المسلمين؛ في قديمان 

( كاألحكاـ األسماء) بمسألة العلماء عنها يعبر اإليماف كمسائل، اإليماف بمسألة

                                                           

،  ِْٗ/ُكاآلجرم في الشريعة ) ،(ْٖٖ/ْ) السنة أىل أصوؿ شرح في البللكائي أخرجو ُ
 كإسناده( ُٗٔص) الكبرل اإلبانة في بطة كابن ،(ٖٔص) الصابوني عثماف كأبو(، ُِٖرقم 
 . الحفظ سئ صدكؽ كىو الطائفي سليم بن يحيى فيو لين،

 إسناده ضعيف. ِ
 الصابوني عثماف كأبو ،(ْٖٖ/ْ) السنة أىل أصوؿ شرح في البللكائي بنحوه أخرجو ّ
( ُٗٔص) الكبرل اإلبانة في بطة كابن(، ِِٖ، رقم  ِْٗ/ُكاآلجرم في الشريعة ) ،(ٖٔص)

 . الحفظ سئ صدكؽ كىو الطائفي سليم بن يحيى فيو ، لين كإسناده

 السنة أىل أصوؿ شرح في كالبللكائي ،( ُّٕ/ُ) السنة في أحمد بن اهلل عبد أخرجو ْ
 الكبرل اإلبانة في بطة كابن (،ِّٖ، رقم  ِْٗ/ُكاآلجرم في الشريعة ) ،( ْٕٖ/ْ)
 . الحفظ سئ صدكؽ كىو الطائفي سليم بن يحيى فيو( ٗٗٔص)
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 كحكمو ?...  اإليماف ناقص أك كافر أك مؤمن ىل ىو الدنيا في العبد اسم: بمعنى
 منها يخرج ثم النار يدخل ممن أـ النار، أىل من أـ ىو الجنة أىل أمن اآلخرة في

 مباحث في كالجماعة السنة أىل ضمنها المسائل ىذه كألىمية الجنة? في كيخلد
 مبينان  (َّ: ص) كالحكم العلـو جامعفي  رجب ابن الحافظ قاؿ الكبار، العقيدة
 كالنفاؽ كالكفر كاإليماف، اإلسبلـ مسائل أعني المسائل، كىذه: )المسألة ىذه أىمية

 كالشقاكة، السعادة األسماء بهذه عٌلق كجل عز اهلل فإف، جدان  عظيمة مسائل
 األمة، ىذه في كقع اختبلؼ أكؿ مسمياتها في كاالختبلؼ، كالنار الجنة كاستحقاؽ

 بالكلية، اإلسبلـ من الموحدين عصاة أخرجوا حيث للصحابة الخوارج خبلؼ كىو
 المسلمين دماء بذلك كاستحلوا الكفار، معاملة كعاملوىم الكفر، دائرة في كأدخلوىم
 .المنزلتين بين بالمنزلة كقولهم المعتزلة خبلؼ بعدىم حدث ثم كأموالهم،

 العلماء صٌنف كقد، اإليماف كامل مؤمن الفاسق إف: كقولهم المرجئة خبلؼ حدث ثم
 أئمة من اإليماف في صٌنف كممن متعددة، تصانيف المسائل ىذه في كحديثان  قديمان 

 بن كمحمد شيبة، أبي بن بكر كأبو سبلـ، بن القاسم عبيد كأبو أحمد، اإلماـ: السلف
 جميع من بعدىم التصانيف فيو ككثرت -تعالى اهلل رحمهم- الطوسي، أسلم

 . ُالطوائف

                                                           

: كجل عز قاؿ: القلب في أصلو اإليماف كعمل كقوؿ اعتقاد كالجماعة السنة أىل عند اإليمافف ُ
 اإًليمىافى  ًإلىٍيكيمي  حىبَّبى  اللَّوى  كىلىًكنَّ ): تعالى كقاؿ ،[ٖ: الحجرات] (قػيليوًبكيمٍ  ًفي اإًليمىافي  يىٍدخيلً  كىلىمَّا)

: المجادلة] (اإًليمىافى  قػيليوبًًهمي  ًفي كىتىبى  أيٍكلىًئكى ): أيضان  كقاؿ ،[ٕ: الحشر] (قػيليوًبكيمٍ  ًفي كىزىيػَّنىوي 
 عليو اهلل صلى كقاؿ، [َُٔ: النحل] (بًاإًليمىافً  ميٍطمىًئنّّ  كىقػىٍلبيوي  أيٍكرًهى  مىنٍ  ًإالَّ ): أيضان  كقاؿ [ِِ

 رقم ،َِْ/ ْ) أحمد أخرجو (قلبو إلى اإليماف يدخل كلم بلسانو، آمن من معشر يا: )كسلم
 كابن ،(َِّٓٗ رقم ،ِْٕ/ َُ) كالبيهقى ،(َْٖٖ رقم ،َِٕ/ ْ) داكد كأبو ،(ُُٕٗٗ

 رقم ،ُْٗ/ ُّ) يعلى كأبو ،(ِٗ) الغيبة كفي ،(ُٖٔ رقم ،ُُِ ص) الصمت فى الدنيا أبى
رضي اهلل عنو  األسلمي برزة أبي حديث من( َّٗ/ ٔ( )العلل) في الدارقطني كعلقو ،(ِّْٕ

 ركاه(: ّٗ/ ٖ) المجمع في الهيثمي كقاؿ جيد، إسناده: المغني في العراقي عنو قاؿ كالحديث
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 بو، يتحسن شاىد لو(: َُّ/ ُ) الشرعية اآلداب في مفلح ابن كقاؿ ثقات، كرجالو يعلى أبو
 الصمت كتاب تحقيق في الحويني كقاؿ ،(ْٖٕٗ) الجامع صحيح في األلباني العبلمة كصححو

: المسند تحقيق في األرنؤكط كقاؿ صحيح، حديث كىو ضعيف، إسناده(: ُٖٔ ح ،/ُُِ)
 .حسن إسناد كىذا لغيره صحيح

 بدكنو، اإليماف يصح كال اإليماف، في شرط القلب إيماف أف في الصريحة األدلة من ذلك غير إلى
 كالتصديق كالمعرفة العلم مجرد ليس القلب كإيماف، كالبد الجوارح إلى ذلك سرل كجد إذا كأنو
 كاالستسبلـ، االنقياد من ذلك مع البد بل - كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ كخبر كجل، عز باهلل

 .القلب عمل تحت يدخل مما كاإلخبلص، كالخضوع
 :شيئين من فيو كالبد القلب، في الذم اإليماف أصلو اإليماف: تيمية ابن اإلسبلـ شيخ يقوؿ

 قوؿ التوحيد: محمد بن الجنيد قاؿ القلب، قوؿ: لهذا كيقاؿ كمعرفتو، كإقراره القلب تصديق
 فيو بد كال كعملو، البدف قوؿ ثم كعملو، القلب قوؿ من فيو بد فبل القلب عمل كالتوكل القلب،

 كحده، اهلل على القلب كتوكل كحده، هلل العمل كإخبلص كرسولو، اهلل حب مثل القلب، عمل من
 ىو القلب ثم اإليماف من جزءان  كجعلها كرسولو اهلل أكجبها التي القلوب أعماؿ من ذلك كغير

 عما البدف يتخلف أف يمكن ال ضركرة البدف إلى ذلك سرل كإرادة معرفة فيو كاف فإذا األصل،
 صلحت إذا مضغة، الجسد في كإف أال: )كسلم عليو اهلل صلى النبي قاؿ كلهذا القلب، يريده
 البخارم ركاه (القلب كىي أال الجسد، سائر لها فسد فسدت كإذا الجسد، سائر لها صلح

 .عنو اهلل رضي بشير بن النعماف حديث من( ُٗٗٓ) كمسلم ،(ِٓ)
 بالقوؿ الجسد صبلح ضركرة لـز قلبيان  كعمبلن  علمان  اإليماف من فيو بما صالحا القلب كاف فإذا

 ... المطلق باإليماف كالعمل الظاىر،
 مبلـز كالتصديق العلم لهذا تابع كالعمل كقولو، كتصديقو القلب معرفة أصلو اإليماف: أيضان  كيقوؿ

 .بها إال مؤمنان  العبد يكوف كال لو،
 لو كالمحبة بو، التصديق بالقلب قاـ إذا: )كالفرع األصل بين الترابط شدة مبينان  اهلل رحمو كيقوؿ

 كاألعماؿ الظاىرة، األقواؿ من ذلك بموجب البدف يتحرؾ أف ضركرة لـز( كعملو القلب، قوؿ)
 كدليلو كالزمو، القلب في ما موجب ىو كاألعماؿ األقواؿ من البدف على يظهر فما الظاىرة،
 منهما فكل القلب، في فيما تأثير أيضان  لو كاألعماؿ األقواؿ من بالبدف يقـو ما أف كما كمعلولو،
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 يثبت كاألصل أصلو، من يستمد كالفرع لو، فرع كالبدف األصل ىو القلب لكن اآلخر، في يؤثر
 (.بفرعو كيقول
 عنده، من جاء كبما باهلل، التصديق اإليماف أصل: الصبلة قدر تعظيمفي  المركزم اإلماـ كيقوؿ
 ىو التصديق كمعنى..  أطاع خضع كإذا لو، خضع باهلل صدؽ إذا ألنو هلل الخضوع يكوف كعنو

 من بو صدؽ ما كتحقيق حقو، ككاجب ككعيده، بوعده، بالربوبية، لو كاالعتراؼ باهلل، المعرفة
 ما فأكؿ الطاعات، تكوف الخضوع كعن هلل، الخضوع يكوف باهلل التصديق كمن..  كالعمل القوؿ
 .باللساف كاإلقرار الجوارح عمل من التصديق أكجبو الذم هلل القلب خضوع عن يكوف
 كاف فإذا كىيبتو، كجبللو، اهلل، تعظيم معرفة ىي إيماف، ىي التي المعرفة كإنما أيضان  كيقوؿ

 أف ثبت فبذلك بالربوبية، هلل كالخضوع اإلجبلؿ، عن محيصان  يجد ال الذم المصدؽ فهو كذلك،
 كجب ما قدر على بالطاعة إليو كالتسارع منو، كالخوؼ لو، كالتعظيم هلل، اإلجبلؿ يوجب اإليماف

 .المعرفة عظيم من القلب في
 كال خاضعان، إال مصدقان  يكوف فبل الخضوع، يكوف كعنو التصديق، ىو اإليماف أصل: كيقوؿ

 .األعماؿ تكوف كعنهما مصدقان، إال خاضعان 
 االنقياد يصحبها لم إف ،(القلب قوؿ أم) كالتصديق كالمعرفة العلم أف السابق النقل من لنا يتضح

 من شر ىذا تصديق بل مؤمنان، المرء يكن لم( كالجوارح القلب عمل أم) كالخضوع، كاالستسبلـ
 .كمعرفتو علمو مع االنقياد ترؾ ألنو عدمو

لىٍقتىًني: بقولو إبليس بو اهلل كصف صاحبها تنفع ال فقط كالمعرفة التصديق أف على كالدليل  ًمن خى
 أف عرؼ قد أنو فأخبر ،[ِٖ: ص] أىٍجمىًعينى  أليٍغوًيػىنػَّهيمٍ  فىًبًعزًَّتكى  قىاؿى : كقولو[ ُِ: األعراؼ] نَّارو 
 .الخضوع زايلو إذ معرفتو ينفعو فلم أمره، كما آلدـ فيسجد ألمره يخضع كلم خلقو، اهلل

 عليو اهلل صلى النبي يعرفوف أنهم اليهود بعض قلوب على اهلل شهادة أيضان  ذلك على كالدليل
 إذ اهلل، من قلوبهم في ما على شهادة أصدؽ أحد فبل أبناءىم، يعرفوف كما إليهم أنزؿ كما كسلم
نىاىيمي  الًَّذينى : كقاؿ ،[ٖٗ: البقرة] بًوً  كىفىريكاٍ  عىرىفيواٍ  مَّا جىاءىيم فػىلىمَّا: لنبيو يقوؿ  يػىٍعرًفيونىوي  اٍلًكتىابى  آتػىيػٍ
 فشهد[ ُْٔ: البقرة] يػىٍعلىميوفى  كىىيمٍ  اٍلحىقَّ  لىيىٍكتيميوفى : كقاؿ ،[ُْٔ: البقرة] أىبٍػنىاءىيمٍ  يػىٍعرًفيوفى  كىمىا
 بمعرفتهم اإليماف اسم لهم يوجب كلم كسلم عليو اهلل صلى بالنبي عالمة عارفة بأنها قلوبهم على

 .كالطاعة لو بالتصديق كلرسولو هلل كالخضوع التصديق معرفتهم يقارف لم إذ بالحق كعلمهم
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 كعملو القلب قوؿ بو كيقصد القلب اعتقاد أك التصديق يطلق السلف بعض أف ذكره يجدر كمما
 .كحده القلب عمل أك جميعان،

 يحتاج ىل المعرفة? في يقوؿ فما اإلقرار، اإليماف أف زعم من كأما: اهلل رحمو أحمد اإلماـ يقوؿ
 المعرفة إلى يحتاج أنو زعم فإف عرؼ? بما مصدقان  يكوف أف يحتاج كىل اإلقرار? مع المعرفة إلى
 فهو عرؼ، بما كمصدقا مقرا يكوف أف يحتاج أنو زعم كإف شيئين، من أنو زعم فقد اإلقرار، مع
 فالمبلحظ عظيمان  قوالن  قاؿ فقد كالتصديق المعرفة إلى يحتاج ال: كقاؿ جحد كإف أشياء، ثبلثة من
 اإلقرار أما القلب، قوؿ بالمعرفة كيعني القلب عمل بالتصديق يعني أنو أحمد اإلماـ كبلـ من

 أحمد فأراد(: ّٕٗ/ ٕ) الفتاكل مجموع في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ. قاؿ اللساف فقوؿ
 بأف أشبو كىذا..  لو معظمان  لو، محبان  لو، تابعان  لو، مصدقا القلب صار بو المعرفة مع أنو بالتصديق

 .أحمد اإلماـ كبلـ عليو يحمل
 فاعلم: )ىو? ما اإليماف عن سئل لما: السنة أىل اعتقاد أصوؿ شرحكما  ثور أبو اإلماـ كقاؿ

 بين ليس أنو كذلك بالجوارح، كعمل باللساف كالقوؿ بالقلب تصديق اإليماف أف كإياؾ اهلل يرحمنا
 حق، الرسل بو جاءت ما كأف كاحد، كجل عز اهلل أف أشهد: قاؿ لو رجل في خبلؼ العلم أىل
 كلو بمسلم ليس أنو بو أصدؽ كال ىذا من شيء على قلبي عقد ما: قاؿ ثم الشرائع، بجميع كأقر
 كافر أنو ذلك من شيء على قلبي يعتقد لم قاؿ اإلسبلـ، أمر كجحد اهلل، ىو المسيح: قاؿ

 إذا بالتصديق كال مؤمنان  التصديق معو يكن لم إذا باإلقرار يكن لم فلما بمؤمن، كليس ذلك بإظهار
 كإقرار بالقلب تصديق كاف فإذا بلسانو مقران  بقلبو مصدقان  يكوف حتى مؤمنان، اإلقرار معو يكن لم

 بهذه فيكوف عمل، التصديق مع يكوف حتى يكوف ال بعضهم كعند مؤمنان  عندىم كاف باللساف
 ا.ىػ...  مؤمنان  اجتمعت إذا األشياء

( كعملو القلب قوؿ) ىنا بالتصديق يقصد أنو فالغالب اإليماف من العمل أخرج من على رد ثم
 .أعلم كاهلل

 كعمل باللساف كقوؿ بالقلب، اعتقاد: قاؿ من قوؿ ككذلك: الفتاكل تيمية مجموع ابن يقوؿ
 أف بد كال القلب، اعتقاد ذلك إلى يضم أف فاحتاج يظهر، لما اسمان  كالعمل القوؿ جعل بالجوارح،

 اهلل كخشية اهلل، حب مثل لتصديقو، المقارنة القلب أعماؿ القلب، اعتقاد: قولو في يدخل
 الجوارح أعماؿ دخوؿ من أكلى اإليماف في القلب أعماؿ دخوؿ فإف ذلك، كنحو عليو، كالتوكل
 ا.ىػ كلها الطوائف باتفاؽ
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 تعريف اإليماف. المسألة الثانية:
 لينت بهمزتين أأمن آمن كأصل مؤمن، فهو إيمانان  يؤمن آمن مصدر: لغة اإليماف
  .الخوؼ ضد األمن من كىو الثانية،

 .الخوؼ كزكاؿ النفس طمأنينة األمن أصل(: ّٓ ص) المفردات في الراغب قاؿ
 الذم األمن من اشتقاقو فإف(: .. ُٗٓ ص) المسلوؿ الصاـر في اإلسبلـ شيخ كقاؿ

. كاإلنقياد التصديق القلب في استقر إذا يحصل إنما كذلك كالطمأنينة، القرار ىو
 .ىػ.ا

 كقيل الثقة، ىو كقيل ،ُالتصديق ىو فقيل: تعريفات بعدة اللغة في اإليماف عرؼ كقد
 .اإلقرار ىو كقيل الطمأنينة، ىو

                                                                                                                                                  

 التصديق، ىو اإليماف: نقوؿ كنحن: ذلك تاركها موضحان  كحكم الصبلةفي  القيم ابن اإلماـ كيقوؿ
 التصديق اعتقاد مجرد كاف كلو لو، االنقياد دكف المخبر صدؽ اعتقاد مجرد التصديق ليس كلكن
 اهلل صلى اهلل رسوؿ محمدان  أف عرفوا الذين كاليهود صالح كقـو كقومو كفرعوف إبليس لكاف إيمانان 
 .صادقين مؤمنين أبناءىم يعرفوف كما - كسلم عليو

 

 التصديق ىو اللغة في اإليماف (:ّٕٗ/ُقاؿ الشيخ صالح آؿ الشيخ في شرح الطحاكية ) ُ
 معو الذم التصديق كقولنا .آخره إلى العقوبة أك الغائلة المؤمن معو يأمن عمل يتبعو الذم الجاـز
 اللغة في مصدقا لفظ يطلق ال فإنو العمل منو يلـز الشيء كاف إذا ألنو حاصل؛ تحصيل ىذا عمل
: اآلخر لو فقاؿ، تسرؽ اآلف سيارتك آلخر كقاؿ شخص أتى: مثالو، يعمل حتى صدؽ من على

 اهلل جزاؾ: اآلخر قاؿ، تسرؽ اآلف كىي أشياء فيها كلك أمواؿ فيها لك: قاؿ، خيرا اهلل جزاؾ
 يتبعو أف البد فإنو الخبر صدؽ قد كاف إذا مصدقا? اللغة في يعتبر فهل، يتحرؾ كلم كجلس خيرا
 فإذا، حياتهم قواـ فيو بما يفرطوف كال بأموالهم يفرطوف ال الناس ألف صدقو؛ على يدؿ بعمل
 في ليس اللغة، في مصدقا يسمى فبل عمل، أتبعو ما ذىب، ما كىو مصدؽ، أنا كقاؿ مكث
 في كجل عز اهلل قوؿ األصل ىذا على كدؿ -أيضا- اللغة في مصدقا يسمى ال ،-فقط– الشرع

 أني المناـ في أرل إني يابني قاؿ} قاؿ الصافات سورة في إسماعيل ابنو مع الخليل إبراىيم قصة
 فلما *  الصابرين من اهلل شاء إف ستجدني تؤمر ما افعل أبت يا قاؿ ترل ماذا فانظر أذبحك
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 لفظة رأل ألنو اإلقرار، بمعنى أنو اللغوم اإليماف تعريف في اإلسبلـ شيخ اختار كقد
 اإليماف، بها فسر التي األلفاظ من غيرىا من اإليماف معنى على الداللة في أصدؽ أقر

 من قوؿ متين كبتحقيق كافية باستفاضة ناقش إنو ثم اهلل، رحمو ذكرىا كأسباب ألمور
 دعول تمنع كاإليماف التصديق بين فركقان  كذكر للتصديق، مرادؼ اإليماف أف ادعى

. اإلقرار ىو لئليماف لغوم تفسير أكلى أف إلى ذلك من خلص ثم بينهما، الترادؼ
 .ُ(ّْٓ - ِٗٓ/ ٕ) ك( ِّٗ - َِٗ/ ٕ) الفتاكل

                                                                                                                                                  

{ لما} لكلمة انتبو{ لما} ك{ فلما} العمل الحظ ،[َُّ-َُِ:الصافات{ ]للجبين كتلو أسلما
-َُّ:الصافات{ ]الرؤيا صدقت قد * ياإبراىيم أف كناديناه * للجبين كتلو أسلما فلما} ،

 صار متى لكن كجل عز اهلل من كحي بأنها صدؽ النبي رآىا إذا حق، األنبياء رؤيا ،[ َُٓ
 صدقت قد * ياإبراىيم أف كناديناه * للجبين كتلو أسلما فلما} داللتها امتثل لما بالرؤيا? مصدقا

 إلى أرجعناه لو العرؼ في فاإليماف إذا، شرعي تصديق أيضا كىو لغوم تصديق كىذا{ الرؤيا
 فيما أصبل يعمل ليس من مصدقا يسمى فبل عمل، معو يكوف أف التصديق حقيقة فإف التصديق

 .بو صدؽ

 :استعماالف العرب لغة في لواإليماف  ُ
 الكتاب كفي أخفتو، ضد كآمنتو األماف، إعطاء أم التأمين معناه فيكوف بنفسو يتعدل فتارة - ُ

 كفي الخوؼ ضد فاألمن[ ْ: قريش] (خىٍوؼو  مّْنٍ  كىآمىنػىهيم جيوعو  مّْن أىٍطعىمىهيم) الًَّذم: العزيز
مرفوعا  عنو اهلل رضي األشعرم موسى أبي حديث من( ُِّٓ) مسلمعند  الشريف الحديث

، ذىبت فإذا السماء، أمنة النجـو)  ذىبت فإذا ألصحابي أمنة كأنا توعد، ما السماء أتى النجـو
 .(توعد ما األمة أتى أصحابي ذىب فإذا ألمتي أمنة كأصحابي يوعدكف، ما أصحابي أتى
 اٍلبػىٍيتى  جىعىٍلنىا كىًإذٍ : كجل عز كقولو الحافظ كىو أمين، جمع الحديث ىذا في األمنة األثير ابن قاؿ

 الكتاب كفي كأمين كأمن آمن فهو أمن ذا أراد: إسحاؽ أبو قاؿ[ ُِٓ: البقرة] كىأىٍمنان  لّْلنَّاسً  مىثىابىةن 
ا: العزيز  .مكة يعني اآلمن أم[ ّ: التين] األىًمينً  اٍلبػىلىدً  كىىىذى
: إليو كاستأمن الغير فيو أمنوا قد أم[ ُٓ: الدخاف] أىًمينو  مىقىاـو  ًفي اٍلميتًَّقينى  ًإفَّ : كجل عز كقولو
 أنهم أم[ ُِ: التوبة( ]لهم إيماف ال إنهم: )براءة سورة في كقرئ كآمنو أمنو كقد أمانة، في دخل

 الخيانة نقيض كاألمانة كاألمنة اإلجارة ىاىنا كاإليماف كغدركا، يفوا لم المسلمين كأمنوا أجاركا إف
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: تقوؿ حافظان، أمينان  كيتخذكنو فيو يثقوف الذم: القـو مؤتمن( مؤتمن المؤذف: )الحديث كفي
 أسماء من كالمؤمن كصيامهم صبلتهم على الناس أمين المؤذف أف يعني مؤتمن، فهو الرجل اؤتمن

 عذابو أكلياءه آمن الذم المؤمن: كقيل ظلمو من الخلق أمن الذم اهلل صفة في: قيل. تعالى اهلل
 كىو المؤمن تعالى اهلل أسماء في: )األثير ابن قاؿ كعدىم ما عباده يصدؽ الذم المؤمن: كقيل
 األماف من فهو عذابو، القيامة في يؤمنهم أك التصديق، اإليماف من فهو كعده عباده يصدؽ الذم
 (.الخوؼ ضد

 كىلىوٍ  لّْنىا ًبميٍؤًمنو  أىنتى  كىمىا): التنزيل كفى .التصديق معناه فيكوف الكبلـ أك بالباء يتعدل كتارة - ِ
 التصديق من مبطن كالمؤمن. صدقت أم بكذا، آمنت بمصدؽ، أم[ ُٕ: يوسف] (صىاًدًقينى  كينَّا
 اعتقد فإذا عليها، اهلل ائتمنو التي األمانة صدؽ في الدخوؿ اإليماف في كاألصل، يظهر ما مثل

 فهو بقلبو التصديق يعتقد لم كمن مؤمن، كىو األمانة، أدل فقد بلسانو صدؽ كما بقلبو التصديق
 .منافق كىو عليها، اهلل ائتمنو التي لؤلمانة مؤد غير
 أىف فىأىبػىٍينى  كىاٍلًجبىاؿً  كىاألىٍرضً  السَّمىاكىاتً  عىلىى األىمىانىةى  عىرىٍضنىا ًإنَّا): كجل عز قولو أما: الزجاج قاؿ

هىا كىأىٍشفىٍقنى  يىٍحًمٍلنػىهىا  فيو عندم كالذم[ ِٕ: األحزاب] (جىهيوال ظىليومنا كىافى  ًإنَّوي  اإًلنسىافي  كىحىمىلىهىا ًمنػٍ
 جميع من كيؤديو اإليماف، من باللساف يظهره فيما اإلنساف يعتقدىا التي النية ىهنا األمانة أف

 أضمر فمن خلقو، من أحدان  عليها يظهر كلم عليها ائتمنو كجل عز اهلل ألف الظاىر، في الفرائض
 في باللساف مصدؽ كىو التكذيب، أضمر كمن األمانة، أدل فقد أظهر ما مثل كالتصديق التوحيد
 ،[ُٔ: التوبة] (لًٍلميٍؤًمًنينى  كىيػيٍؤًمني  بًاهللً  يػيٍؤًمني ): كجل عز كقولو، يؤدىا كلم األمانة حمل فقد الظاىر

 ،[ُّٔ: البقرة] (بًاهللً  آمىنَّا قيوليواٍ ): كجل عز قولو كمنو. المؤمنين كيصدؽ اهلل يصدؽ: ثعلب كقاؿ
 يكوف كما التصديق أف السابق، الكبلـ من كيفهم ،[ٕٓ: البقرة] (لىكيمٍ  يػيٍؤًمنيواٍ  أىف أىفػىتىٍطمىعيوفى )ك

 ،(ِّْٔ) البخارم عند كسلم عليو اهلل صلى قولو كمنو أيضان، بالجوارح يكوف كاللساف بالقلب
 .(يكذبو أك ذلك يصدؽ كالفرج)مرفوعا  عنو اهلل رضي ىريرة أبي حديث من( ِٕٓٔ) كمسلم

. بالعمل قولو يصدؽ الذم كيكوف التصديق، الدائم: السكيت بوزف كالصديق: الجوىرم قاؿ
 الوىيبي علي بن اهلل عبد بن لمحمد السلف عند التكفير كضوابط االعتقادية اإليماف نواقض

(ُ/ُّ.) 
 آرائو من كىو اللغوم، اإليماف معنى في آخر رأم تعالى اهلل رحمو تيمية ابن اإلسبلـ لشيخ كلكن

 أصدؽ( أقر) لفظة أف رأل ألنو. لئليماف( اإلقرار) معنى اختار حيث الموفقة؛ كاختياراتو السديدة،
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 ناقشها ثم ذكرىا كأسباب ألمور غيرىا؛ من الشرعي اإليماف معنى على كالبياف الداللة في
 فركقان  كذكر للتصديق، مرادؼ اإليماف أف: ادعى من قوؿ رصين علمي بتحقيق كرد بالمعقوؿ،

 .الترادؼ دعول تمنع بينهما؛
 كاإلقرار التصديق، مجرد ال اإلقرار؛ ىو اإليماف أف كمعلـو(: ّٖٔ/ٕ) الفتاكل مجموعفي  كقاؿ
 فيما لو كاالنقياد أخبر فيما االنقياد ىو الذم القلب كعمل التصديق، ىو الذم القلب قوؿ ضمن

 أكثر كىو الرسوؿ حق في كثيرا يقع فالنفاؽ لو كالعبادة بو االعتراؼ ىو باهلل اإلقرار أف كما أمر
 معو كاف سواء اإليماف عدـ ىو كالكفر حياتو في المنافقين نفاؽ من القرآف في اهلل ذكره ما

 ا.ىػ كافر فهو كاالنقياد التصديق قلبو في يحصل لم فمن ؛ إعراض أك إباء أك استكبار أك تكذيب
 عن عدلوا لما"  المرجئة"  أف ذلك مثاؿ :(ِٖٖ/ ٕ) الفتاكل مجموعأيضا في  اهلل رحمو كقاؿ
 بطرؽ كغيرىما"  اإلسبلـ"  ك"  اإليماف"  مسمى في يتكلموف أخذكا كرسولو اهلل كبلـ معرفة

 بلغة الناس خاطب إنما كالرسوؿ التصديق ىو"  اللغة في اإليماف: "  أف يقولوا مثل ابتدعوىا
 بالقلب يكوف إنما كالتصديق:  قالوا ثم ؛ التصديق باإليماف مراده فيكوف يغيرىا لم العرب

: }  قولو التصديق ىو اإليماف أف في عمدتهم ثم اإليماف من ليست فاألعماؿ بالقلب أك كاللساف
 القرآف في ذكره تكرر قد"  اإليماف اسم: "  لهم فيقاؿ.  لنا بمصدؽ أم{  لنا بمؤمن أنت كما

 ؛ النور إلى الظلمات من الناس يخرج كبو الدين أصل كىو األلفاظ سائر ذكر من أكثر كالحديث
 محتاج مسلم ككل ؛ لهذا تابع كلو كالدين يعادم كمن يوالي كمن كاألشقياء السعداء بين كيفرؽ

 ? المقدمتين ىاتين إلى كككلو.  كلو ىذا بياف أىمل قد الرسوؿ يكوف أف أفيجوز ؛ ذلك معرفة إلى
 معنى كنقل.  القرآف من أنو التصديق ىو اإليماف أف على بو استشهدكا الذم الشاىد أف كمعلـو. 

 إلى يحتاج اإليماف فإف الكلمة لفظ تواتر من أعظم كسلم عليو اهلل صلى النبي عن متواتر اإليماف
 ىذه يحفظوف يكونوا لم المؤمنين فأكثر.  سورة من كلمة بخبلؼ فينقلونو األمة جميع معرفة

 النزاع كثر كلهذا المقدمات ىذه مثل على مبنيا الدين أصل بياف يجعل أف يجوز فبل السورة
 فرقوا الذين من كصاركا السبل كسلكوا المستقيم اهلل صراط عن عدلوا الذين بين كاالضطراب

.  مطلق عاـ كبلـ فهذا البينات جاءتهم ما بعد من كاختلفوا تفرقوا الذين كمن شيعا ككانوا دينهم
 للفظ مرادؼ اإليماف لفظ إف:  قاؿ الذم فمن ممنوعة كبلىما"  المقدمتاف ىاتاف: "  يقاؿ ثم

 ? الترادؼ يوجب إنو:  قلت فلم الموضع ىذا في استعمل إذا يصح المعنى أف كىب ? التصديق
 المراد ىو ىذا إف:  قلت لم لكن المعنى صح لنا بمؤمن أنت ما لنا بمسلم أنت ما:  قلت كلو
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 الصبلة كالزموا الصبلة أتموا:  القائل قاؿ كلو{ .  الصبلة كأقيموا: }  اهلل قاؿ كإذا ? مؤمن بلفظ
 فكوف.  أقيموا:  معنى على ىذا يدؿ ال لكن.  صحيحا المعنى كاف الصبلة افعلوا الصبلة التزموا
: )  كجوه من كذلك لو مرادفا ىو ليس:  يقاؿ ثم.  ذلك على داللتو يراد ؛ اللفظ يرادؼ اللفظ
 كما لو آمن:  يقاؿ بل.  بو كآمن آمنو:  يقاؿ كال صدقو:  صدقتو إذا للمخبر يقاؿ أف:  أحدىا

 لو آمنتم: }  فرعوف كقاؿ{  قومو من ذرية إال لموسى آمن فما: }  كقاؿ{  لوط لو فآمن: }  قاؿ
 خير أذف قل: }  تعالى كقاؿ{  األرذلوف كاتبعك لك أنؤمن: }  لنوح كقالوا{  لكم آذف أف قبل
:  كقاؿ{  عابدكف لنا كقومهما مثلنا لبشرين أنؤمن: }  فقالوا{ .  للمؤمنين كيؤمن باهلل يؤمن لكم

 تدخل البلـ:  قيل.  لنا بمصدؽ أنت ما:  يقاؿ فقد:  قيل فإف{ .  فاعتزلوف لي تؤمنوا لم كإف} 
 باجتماعهما أك مصدرا أك فاعل اسم بكونو أك بتأخيره إما عملو ضعف إذا بنفسو يتعدل ما على

 خائف لربو متق لربو عابد ىو:  قيل الفاعل باسم ذكر إذا ثم كيتقيو كيخافو اهلل يعبد فبلف:  فيقاؿ
 تقويو كأخرتو الفعل ذكرت كإذا لربو راىب ىو:  تقوؿ ثم اهلل يرىب فبلف:  تقوؿ ككذلك لربو

 فإيام: }  قاؿ كقد{  يرىبوف لربهم ىم للذين كرحمة ىدل نسختها كفي: }  كقولو بالبلـ
 كقولو.  فلي:  قولو من أتم{  فإيام: }  قولو ىنا فإف البلـ ذكر كىناؾ بنفسو فعداه{  فارىبوف
 الجر ضمير من أكمل المنصوب المنفصل الضمير فإف ربهم:  قولو من أتم{  لربهم}  ىنالك
 للرؤيا كنتم إف: }  قولو ىذا كمن ؛ تجريده من كأتم أكلى بالبلـ فتقويتو ظاىر اسم كىناؾ بالياء

:  يقاؿ ال غظتو:  يقاؿ كإنما{  لغائظوف لنا كإنهم: }  قولو ككذلك رؤياه عبرت:  كيقاؿ{  تعبركف
 كإال فاعل اسم لكونو البلـ فيو أدخل لنا بمصدؽ أنت ما:  القائل فيقوؿ كثير كمثلو لو غظت
 لفظ بخبلؼ كىذا صدقتنا ما:  لقالوا الفعل ذكركا كلو لو صدقت:  يقاؿ ال صدقتو:  يقاؿ فإنما

 يقاؿ كما لو آمنت:  يقاؿ كإنما قط آمنتو:  يقاؿ ال ؛ دائما بالبلـ الضمير إلى تعدل فإنو اإليماف
. )  فرقا بينهما أف مع التصديق بلفظ تفسيره من أقرب اإلقرار بلفظ تفسيره فكاف لو أقررت: 

 لو يقاؿ غيب أك مشاىدة عن مخبر كل فإف المعنى في التصديق للفظ مرادفا ليس أنو:  الثاني
:  يقاؿ كما صدؽ:  لو قيل فوقنا السماء:  قاؿ فمن.  كذبت:  يقاؿ كما صدقت:  اللغة في

 عن أخبر من أف الكبلـ في يوجد لم غائب عن الخبر في إال يستعمل فبل اإليماف لفظ كأما كذب
 ؛ كلهذا صدقناه:  يقاؿ كما آمناه:  يقاؿ أنو كغربت الشمس طلعت:  كقولو ؛ مشاىدة

 من مشتق اإليماف فإف ؛ لهم آمنا يقاؿ كما ؛ صدقناىم:  يقاؿ ؛ كنحوىم كالشهود المحدثوف
 ؛ المخبر عليو يؤتمن الذم الغائب كاألمر المخبر عليو يؤتمن خبر في يستعمل فإنما.  األمن
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 معرفة في اشتركا إذا كاالثناف ؛ النوع ىذا في إال لو آمن لفظ كغيره القرآف في قط يوجد لم كلهذا
 كلهذا عليو ائتمنو عنو غائبا يكن لم ألنو لو آمن:  يقاؿ كال صاحبو أحدىما صدؽ:  يقاؿ الشيء

{  للمؤمنين كيؤمن باهلل يؤمن{ . }  لو آمنتم{ . }  مثلنا لبشرين أنؤمن{ }  لوط لو فآمن: }  قاؿ
 التصديق مع متضمن فاللفظ ذلك على عنده مأموف كىو عنو غاب مما.  بو أخبركا فيما فيصدقهم

 لنا بمؤمن أنت كما: }  قالوا كلهذا كاالشتقاؽ االستعماؿ عليو يدؿ كما ؛ كاألمانة االئتماف كمعنى
 ممن عنده يكونوا لم ألنهم ؛ صادقين كنا كلو إليو تطمئن كال بو تثق كال بخبرنا تقر ال أم{ 

 يقابل لم اللغة في اإليماف لفظ أف:  الثالث. )  لهم يأمن لم صدقوا فلو.  ذلك على يؤتمن
 كذبت أك صدقت:  لو يقاؿ مخبر كل أف اللغة في المعلـو من فإنو التصديق كلفظ بالتكذيب

 أك لو مؤمن أنت يقاؿ كال ؛ كذبناه أك لو آمنا:  مخبر لكل يقاؿ كال كذبناه أك صدقناه:  كيقاؿ
 ال كالكفر كافر أك مؤمن ىو:  يقاؿ.  الكفر لفظ اإليماف مقابلة في المعركؼ بل ؛ لو مكذب
 كأبغضك أعاديك بل أتبعك ال لكن صادؽ إنك أعلم أنا:  قاؿ لو بل ؛ بالتكذيب يختص

 فقط التكذيب ىو ليس لئليماف المقابل الكفر كاف فلما ؛ أعظم كفره لكاف أكافقك كال كأخالفك
 كمعاداة مخالفة كيكوف تكذيبا يكوف الكفر كاف إذا بل فقط التصديق ىو ليس اإليماف أف علم

 مجرد يكفي ال كانقياد كمواالة موافقة مع تصديقا اإليماف يكوف أف بد فبل ؛ تكذيب ببل كامتناعا
 جزء التصديق مع االنقياد من االمتناع كاف كما اإليماف مسمى جزء اإلسبلـ فيكوف ؛ التصديق

 فالرسوؿ:  قيل فإف العمل ىو كىذا لؤلمر منقادا مسلما مؤمن كل يكوف أف فيجب الكفر مسمى
 يؤمن ما يذكر لم بو يؤمن ما ذكر فالرسوؿ:  قيل.  بو يؤمن بما اإليماف فسر كسلم عليو اهلل صلى

 كل كليس بو أخبرنا عنا غيب ثبوتو حيث من بو فاإليماف لو كيؤمن بو يؤمن أف يجب نفسو كىو لو
 يجب كالرسوؿ طاعتو يوجب الذم فهو لو اإليماف من يجب ما كأما نطيعو أف علينا بو آمنا غيب

. . بو اإليماف تماـ من اهلل كطاعة هلل طاعة طاعتو فإف كأيضا ىذا يعرؼ أف فينبغي كلو بو اإليماف
 إلى آخر كبلمو رحمو اهلل.

 إف: يقولوف العلم أىل أكثر(: ِِٗ/ ِ) الواسطية العقيدة شرحفي  العثيمين العبلمة كقاؿ
 فإنها الكلمة؛ بمعنى كانت إذا الكلمة ألف! نظر ىذا في كلكن التصديق،: اللغة في اإليماف
: مثبلن  فنقوؿ بنفسو؛ يتعدل ال كاإليماف بنفسو، يتعدل التصديق أف كمعلـو بتعديها، تتعدل

 ال الزمان  فعبلن  نفسر أف يمكن فبل ،لو آمنت أك بو، آمنت: تقوؿ بل! آمنتو تقوؿ كال صدقتو،
 تعطي ال( صدقت) كلمة إف ثم بنفسو، بو المفعوؿ ينصب متعد بفعل الجر بحرؼ إال يتعدل
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 اإلقرار كىذا القلبي، اإلقرار ىو لغة كاإليماف أقر، بمعنى لغة آمن لفظة أف فالمختار
 :أمرين على مشتمل

 .باألخبار تصديقو كىو القلب اعتقاد - ُ
 .اللغة جهة من ىذا. لؤلكامر كانقياده إذعانو كىو القلب عمل - ِ
 في اآلجرم قاؿ السنة أىل بين عليو مجمع كىو المصنف، عرفو كما فهو: شرعان  أما

 أف المسلمين علماء عليو الذم أف كإياكم اهلل رحمنا اعلموا(: "ُُٗص) الشريعة
 كعمل باللساف كإقرار بالقلب تصديق كىو الخلق، جميع على كاجب اإليماف

 معو يكوف أف إال كالتصديق بالقلب المعرفة تجزلء ال أنو اعلموا ثم. بالجوارح
 عمل يكوف حتى اللساف كنطق القلب معرفة تجزلء كال نطقان، باللساف اإليماف

 الكتاب ذلك على دؿ مؤمنان، كاف الخصاؿ الثبلث ىذه فيو كملت فإذا بالجوارح،
 ىػ.ا المسلمين علماء كقوؿ كالسنة

، التصديق ىو شرعا اإليمافف  اهلل بوجود التاـ؛ كاالعتراؼ الكامل، كاإلقرار الجاـز
 القلب كاطمئناف العبادة، كحده كاستحقاقو كصفاتو، كأسمائو كألوىيتو كربوبيتو تعالى
 كاجتناب تعالى، اهلل بأكامر كالتزامو اإلنساف، سلوؾ في آثاره تيرل اطمئنانان  بذلك
 كقبوؿ النبيين، كخاتم اهلل، رسوؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل عبد بن محمد كأف، نواىيو
 من اإلسبلـ؛ دين كعن كعبل جل ربو عن كسلم عليو اهلل صلى بو أخبر ما جميع
 عليو اهلل صلى لو كاالنقياد الدين، مفردات كبجميع الشرعية، كاألحكاـ الغيبية، األمور
 كزجر؛ كسلم عليو اهلل صلى عنو نهى عما كالكف بو، أمر فيما المطلقة بالطاعة كسلم
 .ذلك لكل كالطمأنينة الخضوع كإظهار كباطنان، ظاىران 

                                                                                                                                                  

 فسر لو كلهذا؛ (صدقت) من أكثر بخبره طمأنينة على تدؿ( آمنت) فإف( آمنت) كلمة معنى
 بو، أقر فتقوؿ بتصديق، إال إقرار كال اإلقرار،: اإليماف: فنقوؿ أجود؛ لكاف( اإلقرار) بػ( اإليماف)

 .لو آمن: تقوؿ كما لو كأقر بو، آمن: تقوؿ كما
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 كىي القلب، كأعماؿ: الباطنة (كالظاىرة الباطنة الطاعات جميع ىو: )كملخصو
 .كالمندكبات الواجبات من البدف أفعاؿ: الظاىرة، كإقراره القلب تصديق
 كاحد يجزئ كال كاألركاف، الجوارح كعمل اللساف، قوؿ: كلو ذلك يتبع أف كيجب

 .منو كجزء اإليماف، مسمى في داخلة الجوارح أعماؿ ألف باآلخر؛ إال الثبلث من
: ىو كعلماؤىم، أئمتهم عليو أجمع كما كالجماعة؛ السنة أىل عند اإليماف فمسمى

 كينقص بالطاعة، يزيد كاألركاف؛ بالجوارح كعمل باللساف، كقوؿ بالجناف، تصديق)
 (بالمعصية

 كالقوؿ كعمل، قوؿ من مركبة أنها الشرعي اإليماف حقيقة من سبق ما خبلصة
 .اإلسبلـ بكلمة التكلم كىو اللساف، كقوؿ االعتقاد، كىو القلب، قوؿ: قسماف
 . الجوارح كعمل كإخبلصو، نيتو كىو: القلب عمل: قسماف كالعمل

 .كالوعيدية المرجئة: فرقتاف اإليماف تعريف في السنة أىل خالف كقد
 يدخلو كلم اإليماف عن العمل آخر من كل على أطلق كصف: المرجئة: المرجئة: أكال
 :معنيين على كىو اإلرجاء من مشتقة المرجئة ككلمة. مسماه في

 الرجاء، إعطاء بمعنى اإلرجاء: الثاني كالمعنى التأخير، بمعنى اإلرجاء: األكؿ المعنى
 اإليماف، عن العمل أخركا ألنهم المعنيين، بكبل المرجئة على الوصف ىذا كيصدؽ

 مع منهم غاليا يكن لم من يتفق األخير ىذا كفي للفاسق، الرجاء يعطوف أنهم كما
 .المشيئة تحت الفاسق إف يقولوف الذين السلف

 :ىي أقواؿ اإليماف تعريف في كلهم اإليماف مسمى عن العمل أخرجوا عموما كالمرجئة
 كاف الذم كغيرىم القدرية من كافقهم كمن صفواف بن الجهم أتباع: الجهمية - ُ

 فاإليماف أىلو، فيو يتفاضل كال يتبعض ال كأنو القلب، معرفة ىو اإليماف أف يزعم
 فإف جدان، ظاىر بيّْن القوؿ ىذا كفساد بو، الجهل كالكفر باهلل، المعرفة ىو عندىم
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 كاملي مؤمنين الضبلؿ رءكس من كغيرىما كفرعوف إبليس يكوف أف القوؿ ىذا الـز
  .ُاإليماف

                                                           

 فقط، بو الجهل ىو الكفر كأف فقط، باهلل المعرفة ىو اإليماف أف إلى كافقو كمن جهم ذىب ُ
 كال يتفاضل ال كاحد شيء اإليماف كأف اإليماف، من ليس كالجوارح القلب كعمل اللساف قوؿ كأف

 .منو يستثنى
 .بذلك قاؿ من كغيرىما كككيع أحمد كفر كلهذا اإليماف، في قيل قوؿ أفسد كىذا
 عشرة اثنتا كىم ىو? ما اإليماف في المرجئة اختلفت(: ُِْ/ ُ) المقاالت في األشعرم قاؿ
 من جاء ما كبجميع كبرسلو باهلل المعرفة ىو باهلل اإليماف أف يزعموف منهم األكلى فالفرقة: فرقة
 كلرسولو هلل كالمحبة بالقلب كالخضوع باللساف اإلقرار من المعرفة سول ما كأف فقط، اهلل عند

 الجهل ىو باهلل الكفر أف كزعموا بإيماف، فليس بالجوارح كالعمل منهما كالخوؼ لهما كالتعظيم
 ا.ىػ صفواف بن جهم عن يحكى قوؿ كىذا بو،

 بالمعرفة أتى من: قولو كمنها: جهم أقواؿ بياف في (ْٕ/ ُ) كالنحل المللفي  الشهرستاني كقاؿ
: قاؿ. مؤمن فهو بالجحد، يزكالف ال كالمعرفة العلم ألف بجحده؛ يكفر لم بلسانو جحد ثم

 فإيماف فيو، أىلو يتفاضل كال: قاؿ. كعمل كقوؿ عقد إلى ينقسم ال أم يتبعض، ال كاإليماف
 أشد من كلهم السلف ككاف. تتفاضل ال المعارؼ إذ كاحد؛ نمط على األمة كإيماف األنبياء
 ا.ىػ المحض التعطيل إلى كنسبتو عليو، الرادين

: المرجئة فرؽ عن األشعرم كبلـ نقل بعد (ْٗٓ/ ٕ) الفتاكل مجموعفي  اإلسبلـ شيخ كقاؿ
 بعض من اإليماف في البد أنو أكثرىا يتضمن المرجئة عن األشعرم ذكرىا التي األقواؿ فهذه

 ا.ىػ كالصالحي كجهم يسيرة فرقة ذلك في نازع كإنما عندىم، القلوب أعماؿ
 اهلل حب من شيء التصديق مع يكوف أف كالبد(: َّٕ/ ٕ) الفتاكل مجموعأيضا في  كقاؿ

 كتصديق ىو بل البتة، إيمانا ليس ذلك من شيء معو يكوف ال الذم فالتصديق كإال اهلل، كخشية
 ككيعا سمعت: الحميدل قاؿ. الجهمية على السلف أنكره الذم ىو كىذا كإبليس، كاليهود فرعوف
: يقولوف كالجهمية قوؿ، اإليماف: يقولوف كالمرجئة كعمل، قوؿ اإليماف: يقولوف السنة أىل: يقوؿ

 ككيعا سمعت: الكبلبي عمر بن محمد قاؿ. كفر كىذا: عنو أخرل ركاية كفى. المعرفة اإليماف
 العمل، عن يجزئ اإلقرار يقولوف الذين المرجئة: ككيع كقاؿ: قاؿ. القدرية من شر الجهمية: يقوؿ
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 قاؿ ككذلك جهم، قوؿ كىو كفر، فهو العمل عن تجزئ النية: قاؿ كمن ىلك، فقد ىذا قاؿ كمن
 ا.ىػ حنبل بن أحمد
 بقوؿ قاؿ من كغيرىما كككيع حنبل بن أحمد كفر قد بل(: َُِ/ ٕ) الفتاكل مجموع في كقاؿ
 ا.ىػ اإليماف في جهم

 كإف القلب تصديق مجرد اإليماف إف: يقوؿ فكاف جهم كأما(: ْٕ/ ُّ) الفتاكل كقاؿ مجموع
 كغيرىما كككيع أحمد بل كأئمتها، األمة علماء من أحد عن يعرؼ ال القوؿ كىذا بو، يتكلم لم

: ذلك مع قالوا كلكن أصحابو، كأكثر األشعرم نصره الذم ىو كلكن القوؿ، بهذا قاؿ من كفركا
 من قلبو خلو على لو الشارع بتكفير كاستدللنا بكفره حكمنا بكفره الشرع حكم من كل إف

 ا.ىػ المعرفة
 مجرد بأنو كالقوؿ المعرفة، ىو اإليماف بأف القوؿ بين يسوم اإلسبلـ شيخ أف ىنا كيبلحظ

 بين الفرؽ فإف كأيضا: ذلك بياف في( ََْ- ّٖٗ/ ٕ) الفتاكل قاؿ مجموع كقد التصديق،
 دقيق، أمره  القلب، قوؿ ييجعل الذم االنقياد عن الخالي القلب تصديق مجرد كبين القلب معرفة
 الفرؽ يتصور ال شيئين يوجب أف أحد كل على يجب ال صحتو، كبتقدير. ينكركنو العقبلء كأكثر

 ابن قالو ما إف: كيقولوف كتصديقو، القلب معرفة بين الفرؽ يتصوركف ال الناس كأكثر بينهما،
 إلى ... الفرؽ بعدـ اعترؼ أصحابو من ككثير لو، حقيقة ال باطل كبلـ الفرؽ من كاألشعرم كبلب

 الرسوؿ بأف علمو بين التفريق عليو عسير نفسو إلى رجع إذا اإلنساف أف ىنا كالمقصود: )قاؿ أف
 ا.ىػ صادؽ بأنو القلب أعماؿ من كغيره انقياد عن مجردا تصديقا قلبو تصديق كبين صادؽ،

 ينفع ذلك كأف التصديق، أك المعرفة مجرد ىو اإليماف أف يركف كافقو كمن جهما أف كالحاصل
 بتكفير جهم التـز فقد ذلك كمع. كاجباتو من شيئا فعل كال باإلسبلـ، قط يتكلم لم كلو صاحبو

 .باهلل المعرفة من شيء قلبيهما في يكن لم أنو زاعما كفرعوف، كإبليس الشرع كفره من
 إلزاـ -سيأتي كما -منهما التصديق لوجود كفرعوف إبليس بإيماف بالقوؿ الجهمية إلزاـ أف كالشك

 .عنو الجواب في اضطربوا كلهذا عنو، لهم محيد ال
 صدؽ اعتقاد مجرد ىو اإليماف إف قاؿ كمن(: ْٗ/ ُ) السعادة دار مفتاح القيم ابناإلماـ  قاؿ

 كلهم ىؤالء يكوف أف لزمو كقاتلو، كأبغضو، كعاداه متابعتو، يلتـز لم كإف بو جاء فيما الرسوؿ
 عليهم، كىرد لما ذلك عن الجواب في ىؤالء اضطرب كلهذا عنو، محيد ال إلزاـ كىذا مؤمنين،
 بوجود يقر يكن كلم مستهزئا كاف إبليس إف: بعضهم كقوؿ قولو، من العاقل يستحي بما كأجابوا



 - 278 - 

 فيو متكلموىم جنح كربما فقط، القلب تصديق ىو اإليماف إف قالوا األشاعرة - ِ
 كالباقبلني ينقص كال يزيد ال إنو قاؿ من كمنهم القلب، معرفة بأنو الجهمية قوؿ إلى

 يقبل القلبي التصديق إف: قاؿ من كمنهم، الماتريدية أكثر كعليو كالرازم كالجويني
 بهذا كقاؿ عليو كالبراىين األدلة لوضوح كالضعف القوة حيث من كالنقصاف الزيادة
 .ُكالغزالي األيجي

                                                                                                                                                  

 صحة يعرفوف يكونوا لم كقومو فرعوف ككذلك ذلك، يعرؼ يكن كلم كخالقو، ربو اهلل بأف كال اهلل
 كنصرة أمثالها، في الوقوع من باهلل نعوذ فضائح كىذه، الصانع كجود يعتقدكف كال موسى، نبوة

 ا.ىػ الخذالف من باهلل كنعوذ ىذا، من أكثر على تحمل أربابها كتقليد المقاالت
 قاؿ كما فرعوف، كاف ككذلك بربوبيتو، مصدقا باهلل، عارفا كاف إبليس أف على األدلة دلت كقد

يٍػتىًني ًبمىآ رىبّْ  قىاؿى ): إبليس عن سبحانو ًعينى  كىأليٍغوًيػىنػَّهيمٍ  األىٍرضً  ًفي لىهيمٍ  أليزىيػّْنىنَّ  أىٍغوى  أىٍجمى
 .(أىٍجمىًعينى  أليٍغوًيػىنػَّهيمٍ  فىًبًعزًَّتكى  قىاؿى : كقاؿ ،[ّٗ:الحجر]

هىا ًبهىا كىجىحىديكا): كقومو فرعوف عن كقاؿ قىنىتػٍ  عىاًقبىةي  كىافى  كىٍيفى  فىانظيرٍ  كىعيليوِّا ظيٍلمنا أىنفيسيهيمٍ  كىاٍستػىيػٍ
 عىًلٍمتى  لىقىدٍ  قىاؿى ): لفرعوف كسلم عليو اهلل صلى موسى قوؿ حاكيان  كقاؿ ،[ُْ:النمل] (اٍلميٍفًسًدينى 

 ،[َُِ:اإلسراء] (مىٍثبيورنا ًفٍرعىوفي  يىا ألىظينُّكى  كىًإنّْي بىصىآئًرى  كىاألىٍرضً  السَّمىاكىاتً  رىبُّ  ًإالَّ  ىىؤيالء أىنزىؿى  مىا
 كما الجهل، أك بالتكذيب، يختص ال الكفر كأف مصدقين، كانا كفرعوف إبليس أف على ىذا فدؿ
 بن لمحمد المعاصرين شبهات ككشف بالعمل كعبلقتو السلف عند اإليماف. كافقو كمن جهم زعم

 (.ُٗٗ/ ُ)  خضير آؿ محمود

 كموافقة السلف، موافقة: القوالف عنو اشتهر فقد - الطائفة إماـ - األشعرم الحسن أبو أما ُ
 عليو ما حكاية في قاؿ. كاإلبانة اإلسبلميين، مقاالت: كتابيو في السلف قوؿ نصر فقد. جهم

 اإليماف بأف كيقركف(: َّٓ-ّْٕ/ ُ) اإلسبلميين مقاالت في السنة كأىل الحديث أصحاب
 من أحد على يشهدكف كال...  مخلوؽ غير كال مخلوؽ،: يقولوف كال كينقص، يزيد كعمل، قوؿ
 حيث ينزلهم سبحانو اهلل يكوف حتى الموحدين من ألحد بالجنة يحكموف كال بالنار، الكبائر أىل
 يخرج سبحانو اهلل بأف كيؤمنوف. لهم غفر شاء كإف عذبهم شاء إف اهلل إلى أمرىم: كيقولوف. شاء
.... كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن الركايات بو جاءت ما على النار، من الموحدين من قوما

 نذىب، كإليو نقوؿ، قولهم من ذكرنا ما كبكل. كيركنو كيستعملونو بو يأمركف ما جملة ىذه: قاؿ ثم
 ا.ىػ المصير كإليو نتوكل، كعليو نستعين، كبو الوكيل، كنعم حسبنا كىو باهلل، إال توفيقنا كما
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 كالجهمية كالقدرية المعتزلة قوؿ أنكرتم قد: قائل لنا قاؿ فإف(: ٗٓ ،ِٓص) اإلبانة في كقاؿ
: لو قيل. تدينوف بها التي كديانتكم تقولوف بو الذم قولكم فعرفونا كالمرجئة كالرافضة كالحركرية

 اهلل صلى محمد نبينا كبسنة ربنا اهلل بكتاب التمسك: بها ندين التي كديانتنا بو، نقوؿ الذم قولنا
 كبما معتصموف، بذلك كنحن الحديث، كأئمة كالتابعين الصحابة السادة عن ركم كما كسلم عليو
 مثوبتو كأجزؿ درجتو كرفع كجهو اهلل نضر حنبل بن محمد بن أحمد اهلل عبد أبو بو يقوؿ كاف

 الحق، بو اهلل أباف الذم الكامل، كالرئيس الفاضل، اإلماـ ألنو مخالفوف؛ قولو خالف كلما قائلوف،
 الشاكين، كشك الزائغين، كزيغ المبتدعين، بدع بو كقمع المنهاج، بو كأكضح الضبلؿ، بو كدفع

 ككتبو كمبلئكتو باهلل نقر أنا قولنا كجملة مفهم، ككبير معظم، كجليل مقدـ، إماـ من عليو اهلل فرحمة
 من نرد ال كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن الثقات ركاه كما اهلل، عند من بو جاءكا كبما كرسلو
 كنسٌلم كينقص، يزيد كعمل، قوؿ اإليماف كأف: )قاؿ ثم االعتقاد، من جملة سرد ثم( شيئا ذلك

 عن عدؿ الثقات ركاىا التي كسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن ذلك في الصحيحة الركايات
 أكسع اإلسبلـ إف: كنقوؿ: كقاؿ... كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إلى الركاية تنتهي حتى عدؿ

 ا.ىػ إيمانا إسبلـ كل كليس اإليماف، من
 في اإلسبلـ شيخ قوؿ في حكايتو سبقت فقد اآلخر، قولو كأما السنة، ألىل الموافق قولو فهذا

 ثم كغيره ىذا الصالحي قوؿ الموجز كتابو في األشعرم ذكر كقد(: ْْٓ/ ٕ) الفتاكل مجموع
 ا.ىػ الصالحي قوؿ األسماء في أختاره كالذم: قاؿ

 قاؿ كقد: الصالحي مذىب نقل بعد (ٕٗٗ/ ِ) األدلة تبصرةفي  النسفي المعين أبو كقاؿ
 ا.ىػ الصالحي إليو ذىب ما ىو اإليماف في أختاره الذم إف: كتبو بعض في األشعرم

 باهلل المعرفة ىو اإليماف أف :(ُِْ/ ُ) المقاالت في األشعرم حكاه ما على الصالحي كقوؿ
 كأف بو، الجهل إال باهلل كفر كال بو، المعرفة إال باهلل إيماف فبل فقط، بو الجهل ىو كالكفر فقط،
 سبحانو اهلل أف كذلك كافر، من إال يظهر ال كلكنو بكفر، ليس ثبلثة ثالث اهلل إف: القائل قوؿ

 لو المحبة ىي اهلل معرفة أف كزعموا. كافر إال يقولو ال أنو المسلموف كأجمع ذلك، قاؿ من أكفر
. الكفر ككذلك كاحدة، خصلة كىو ينقص، كال يزيد ال عندىم كاإليماف...  هلل الخضوع كىي

 ا.ىػ الصالحي الحسين أبو القوؿ بهذا كالقائل
 كمن اإليماف، في جهم قوؿ نصر األشعرم أف على كتبو من مواضع في اإلسبلـ شيخ نص كقد

 كمن كالصالحي جهم قوؿ فساد يتبين كغيره كبهذا(: ِٖٓ/ ٕ) الفتاكل مجموعفي قولو  ذلك
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 أبى أصحاب متأخرم من كطائفة أصحابو، كأكثر قوليو، أشهر في كاألشعرم اإليماف في اتبعهما
 أف إما كأنو العباد، فيو يتساكل القلب، في تصديق مجرد جعلوه حيث كنحوه، كالماتريدم حنيفة،

 بالكفر التكلم كجود مع القلب في تاما اإليماف كجود يمكن كأنو يتبعض، ال يوجد، أف كإما ييعدـ
 فؤلف كافر صاحبو أف الظاىرة األقواؿ من عيلم ما كأف إكراه، غير من طوعا كرسولو هلل كالسب

 الزمة ليست الظاىرة الصالحة األعماؿ كأف ... القلب في الذم التصديق ذلك عدـ مستلـز ذلك
 من خطأ فيو القوؿ ىذا فإف بدكنها، تاما القلب إيماف يوجد بل القلب، في الذم الباطن لئليماف

 ا.ىػ...  كجوه
 ما مجرد اإليماف: يقولوف الذين: أصناؼ ثبلثة كالمرجئة(: ُٓٗ/ ٕ) الفتاكل مجموعفي كقولو 

 أبو ذكر قد كما المرجئة، فرؽ أكثر كىم القلوب، أعماؿ فيو يدخل من ىؤالء من ثم ،القلب في
. أقوالهم جمل ذكرنا لكن ذكرىم، يطوؿ كثيرة فرقا كذكر كتابو، في أقوالهم األشعرم الحسن
 كأكثر ىو نصره الذم كىذا كالصالحي، اتبعو كمن كجهم اإليماف في يدخلها ال من كمنهم

 .أصحابو
 .الكرامية قبل ألحد يعرؼ ال كىذا اللساف، قوؿ مجرد ىو: يقوؿ من: الثاني كالقوؿ

 ا.ىػ( منهم كالعبادة الفقو أىل عن المشهور ىو كىذا اللساف، كقوؿ القلب تصديق: كالثالث
 في جهم قوؿ نصر األشعرم الحسن كأبو: (َُِ/ٕفي مجموع الفتاكل ) اإلسبلـ شيخ كقاؿ

 إف مؤمن أنا: فيقوؿ اإليماف، في ييستثنى أنو من السنة أىل عن المشهور نصر أنو مع اإليماف،
 النار، في يخلدكف كال القبلة، أىل من أحد يكفر ال أنو في السنة أىل مذىب نصر ألنو اهلل؛ شاء

 .ذلك كنحو الشفاعة فيهم كتقبل
 لكنو الحديث، أىل قوؿى  كغيرىم الحديث أىل بين النزاع فيها التي المسائل في ينصر دائما كىو

 في فيقع غيرىم، عن تلقاىا التي األصوؿ من ىو يراه ما على فينصره بمآخذىم، خبيرا يكن لم
 مع جهم قوؿ فيها كنصر اإليماف، مسألة في فعل كما كىؤالء، ىؤالء ينكره ما التناقض من ذلك
 كاتبعو ذلك، في مأخذه سنذكر كما االستثناء، في أصحابو من كثير خالفو كلهذا لبلستثناء، نصرًه
 .ذلك في جهم قوؿ نصر على أصحابو أكثر
 فيظن الباب، ىذا في السنة كأئمة السلف قالو ما يعرؼ كلم الكبلـ كتب على إال يقف لم كمن

 بن أحمد كفر قد بل السنة، أئمة من أحد يقلو لم قوؿ كىو السنة، أىل قوؿ ىو ذكركه ما أف
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 من شر عندىم كىو الحسن، أبو نصره الذم اإليماف في جهم بقوؿ قاؿ من كغيرىما كككيع حنبل
 ا.ىػ المرجئة قوؿ
 تصديق مجرد اإليماف إف: الصالحي عبداهلل أبو كقاؿ(: َٗٓ/ ٕ) الفتاكل مجموعفي  أيضا كقاؿ

، لو لكن كمعرفتو، القلب  أك قوؿ كل كإف القلب، تصديق عدـ على ذلك دؿ ذىبت فإذا لواـز
 كمعرفتو، القلب تصديق عدـ على دليل ألنو ذلك كاف كفر، أنو على الشرع دؿ ظاىر عمل

 القلب في الذم التصديق مجرد إال اإليماف كليس الواحدة، الخصلة تلك إال الكفر كليس
 .كالمعرفة

 كأمثالهما، المعالي كأبي بكر أبي كالقاضي أصحابو كعليو األشعرم، الحسن أبى قولي أشهر كىذا
 .المرجئة من المقاالت أىل عدَّىم كلهذا

 من طائفة اختيار كىو كعمل، قوؿ اإليماف إف: الحديث كأىل السلف كقوؿ عنو اآلخر كالقوؿ
. اإليماف في االستثناء في الحديث أىل قوؿ على أصحابو كجمهور فهو ىذا كمع أصحابو،
 الكماؿ إلى ال ذلك، إلى يعود عنده كاالستثناء الموافاة، بو يحصل ما عنده المطلق كاإليماف

 ا.ىػ كالحاؿ كالنقصاف
 (.ِِٕ/ ّ) الفصلفي  حـز ابن: المرجئة من األشاعرة عد كممن: قلت
. بالجناف التصديق ىو اإليماف: قولو األشعرم عن (ٖٖ/ ُ) كالنحل المللفي  الشهرستاني كنقل
 تعالى، اهلل بوحدانية أقر أم بالقلب، صدؽ فمن ففركعو، باألركاف كالعمل باللساف القوؿ كأما

 مات لو حتى إيمانو، صح بالقلب، تعالى اهلل عند من بو جاءكا فيما لهم تصديقا بالرسل كاعترؼ
 . ذلك من شيء بإنكار إال اإليماف من يخرج كال ناجيا، مؤمنا كاف الحاؿ في عليو

 العباس كأبي الثقفي، علي كأبي اإليماف، في السلف كافقت األشاعرة من طائفة ثمة (:فرع)
 كأبو القبلنسي العباس أبو فأما(: ُُٗ/ ٕ) الفتاكل مجموعفي  اإلسبلـ شيخ قاؿ. القبلنسي

 نصركا فإنهم الحسن، أبي كصاحب بكر أبي القاضي شيخ مجاىد بن اهلل عبد كأبو الثقفي على
 ىو: يقولوف كانوا كنحوىما، البجلي الفضل بن كالحسين نفسو، كبلب كابن، السلف مذىب

 اتبعو كمن سليماف أبى بن كحماد الكوفيين، فقهاء من قالو لمن موافقة جميعان، كالقوؿ التصديق
 .كغيره حنيفة أبى مثل

 شرح في الشهرستاني شيخ األنصارم القاسم أبو قاؿ(: ُّْ/ ٕ) الفتاكل مجموعفي  كقاؿ
 جميع اإليماف أف إلى األثر أىل كذىب: قاؿ أصحابو، قوؿ ذكر أف بعد المعالي، ألبي اإلرشاد
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 عنو نهى عما كاالنتهاء كنفبل، فرضا بو اهلل أمر ما إتياف بأنو عنو كعبركا كنفلها، فرضها الطاعات،
 القبلنسي، العباس كأبو أصحابنا، متقدمي من الثقفي علي أبو يقوؿ كاف كبهذا: قاؿ كأدبا، تحريما

 دار إماـ أنس بن مالك قوؿ كىذا: قاؿ. مجاىد بن اهلل عبد أبو المذىب ىذا إلى ماؿ كقد
 ا.ىػ أجمعين عليهم اهلل رضواف السلف أئمة كمعظم الهجرة،

 اإلماـ ذىب السلف مذىب كإلى(: َُّ/ ُ) الكبرل الشافعية طبقاتفي  السبكي ابن كقاؿ
 الشيخ: األشاعرة كمن. كالمتأخرين المتقدمين أئمة من كطوائف كالبخارم كأحمد كمالك الشافعي

 القشيرم، القاسم أبو كاألستاذ البغدادم، منصور أبو األستاذ محققيهم كمن القبلنسي، العباس أبو
 ا.ىػ...  كنقصانو اإليماف بزيادة يصرحوف كىؤالء
 المتأخركف كدكَّنو األشعرم، المذىب عليو استقر ما بذلك كأعني :األشاعرة عند المعتمد القوؿ

 أك األشعرم، رأم عن النظر بغض كالمعاىد، الجامعات من كثير في يدرَّس أصبح مما كتبهم، في
 .أصحابو من المتقدمين

 األحكاـ إلجراء شرط اللساف قوؿ كأف بالقلب، التصديق ىو اإليماف أف: إليو ذىبوا ما كحاصل
 بعض كىذه، كينقص يزيد اإليماف كأف اإليماف، في كماؿ شرط الجوارح عمل كأف الدنيا، في

 :مذىبهم توضح التي النقوالت
 أف اعلم: اإليماف حقيقة في األكؿ المقصد(: ُّٓ/ ٖ) المواقف شرح في الجرجاني قاؿ

 لّْنىا ًبميٍؤًمنو  أىنتى  كىمىا: يوسف إخوة عن حكاية تعالى قاؿ) مطلقا( التصديق) ىو( اللغة في اإليماف
 بًاللَّوً  تػيٍؤًمنى  أىفٍ  اإًليمىافي »: كالسبلـ الصبلة عليو كقاؿ بو، حدثناؾ فيما بمصدؽ أم[ ُٕ:يوسف]

 في كأما. )بو كيعترؼ يصدقو أم بكذا، يؤمن فبلف: كيقاؿ ،(تصدؽ أم «كىريسيًلوً  كىكيتيًبوً  كىمىبلًئكىًتوً 
 يعني( عندنا فهو) المذكورة التفاصيل على الثواب يعني( األحكاـ من ذكرنا ما متعلق كىو الشرع

 الصالحي ذلك على ككافقهم( كاألستاذ كالقاضي األئمة أكثر كعليو) الحسن أبي الشيخ أتباع
 تفصيبل علم فيما تفصيبل ضركرة، بو مجيئو علم فيما للرسوؿ التصديق) المعتزلة من الراكندم كابن

( باهلل تقـو المعرفة ىو) اإليماف:( كقيل) خاص تصديق الشرع في فهو( إجماال علم فيما كإجماال
 .انتهى( صفواف بن جهم مذىب كىو
 :(ِٗ،  ٖٗ)ص المريد التوحيدإتحاؼ جوىرة في اللقاني إبراىيم الشيخ كقاؿ

 بالتحقيقً  الخيٍلفي  فيو كالنطقي  * بالتصديقً  اإليماف كفيسّْر
 بالعملٍ  اشرحنَّ  كاإلسبلـ شطره  * بلٍ  كقيل كالعملٍ  شرط فقيل
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 كالزكاةي  فاٍدرً  الصياـ كذا * كالصبلةي  الحج ىذا مثاؿ
 اإلنسافً  طاعةي  تزيدي  بما * اإليمافً  زيادةي  كريجّْحت

 نيًقبل قىد كذا خيٍلفى  ال كًقيل * ال كقيلى  بنقصوً  كنقصيو
 حدَّه أم( اإليماف كفيسّْر: )المريد بإتحاؼ المسمى شرحو في السبلـ عبد الشيخ ابنو كقاؿ

 صلى محمد نبينا تصديق كىو شرعا، المعهود( بالتصديق) كغيرىم كالماتريدية األشاعرة جمهور
 اإلسبلـ أىل بين اشتهر فيما أم بالضركرة، الدين من بو مجيئو علم ما كل في كسلم عليو اهلل

 نظر إلى افتقار غير من العامة يعلمو بحيث بالضركرة، الحاصل العلم يشابو بو العلم كصار
 اإلجماؿ كيكفي كنحوىا، الصبلة ككجوب الصانع، كوحدة نظريا، أصلو في كاف كإف كاستدالؿ،

 كذلك، يبلحظ فيما التفصيل من كالبد كالمبلئكة، األنبياء بغالب كاإليماف إجماال يبلحظ فيما
 الصبلة عليهم كجبريل كمحمد كآدـ كالمبلئكة األنبياء من بجمع كاإليماف األكؿ، من أكمل كىو

 أف كبيَّنى ...  كافرا يكوف عنو السؤاؿ عند كنحوىا الصبلة بوجوب يصدؽ لم فلو كالسبلـ،
 اخترمتو كمن كاألخرس العاجز أما القادر، المتمكن حق في ىو بالشهادتين النطق في الخبلؼ

 كالماتريدية األشاعرة محققو فقاؿ: )قاؿ ثم. ناج مؤمن فهو تراخ، غير من النطق قبل المنية
 األحكاـ، تلك بو لتناط عليو الدنيوية المؤمنين أحكاـ إجراء في( شرط) القادر من النطق: كغيرىم

 لو اتفق بل إلباء، كال منعو لعذر ال بلسانو يقر كلم بقلبو صدؽ فمن كعليو الجمهور، فهم ىذا
 بقلبو يصدؽ كلم بلسانو أقر كمن. الدنيوية الشرع أحكاـ في مؤمن غير اهلل عند مؤمن فهو ذلك

 .بكفره فنحكم باطنو على نطٌلع حتى فبالعكس، كالمنافق،
 .فيهما مؤمن كالمعذكر الدارين، في فكافر اآلبي أما

 كقولو المذىب لهذا معاضدة كالنصوص ل،قاأل فٍهمي  كىو اإليماف، صحة في شرط إنو كقيل
 ثػىبّْتٍ  اللَّهيمَّ : )كالسبلـ الصبلة عليو كقولو[ ِِ:المجادلة] اإًليمىافى  قػيليوًبًهمي  ًفي كىتىبى  أيٍكلىًئكى : تعالى
 ا.ىػ (ًديًنكى  عىلىى قػىٍلًبي

 صرح كما الدنيوية، األحكاـ إلجراء شرط اللساف قوؿ أف أم األكؿ، القوؿ ىو عندىم كالمعتمد
 كشرح ،(ُِّص) الجوىرة على الصاكم شرحكما في  األمير كابن كالبيجورم الصاكم بذلك

 ألحمد البراىين أـ كشرح ،(ِٗص) المريد إتحاؼ على األمير ابن كحاشية ،(ْٓص) البيجورم
 (.ّٖص) األنصارم عيسى
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 القوؿ ألزمهم من خطأ على يدؿ الدارين، في ككفره اآلبي، عن السابق األشاعرة قوؿ: (تنبيو)
 طيلب بأف اآلبي كأما(: ْٓص) المريد تحفةفي  البيجورم قاؿ. مصدؽ ألنو طالب؛ أبي بإيماف

 اآلخرة في كلو ذلك ينفعو فبل قلبو، في أذعن كلو فيهما، كافر فهو فأبى، بالشهادتين، النطق منو
 ا.ىػ
 ظاىرا كافر فهو المانع كعدـ القدرة مع بالشهادتين ينطق لم من أف -السنة أىل عن - سبق كقد

 بل -فقط الدنيا في األحكاـ إلجراء شرطا كليس -اإليماف حقيقة في ركن اللساف فقوؿ. كباطنا
 الخوؼ كأما. مكانو اإلشارة فتقـو كالخرس، العذر حاؿ في إال بدكنو اإليماف كجود ييتصور ال

 .سرا بو النطق يشق ال إذ بو؛ النطق من مانعا فليس
 ىذا في عبرة كال القدرة، مع بالشهادتين يتكلم أال امتنع بالقلب اإليماف قاـ فحيث كبالجملة

 .كافقو من كال جهم بقوؿ
 .األشاعرة عند اإليماف كماؿ شرط فهو: الجوارح عمل كأما
 المختار أف يعني الشرطية، مطلق في تشبيو(: كالعمل: )كقولو(: ِٗص)المريد إتحاؼ في قاؿ
 غير من لبعضها أك لها فالتارؾ لئليماف، كماؿ شرط أنها الصالحة األعماؿ في السنة أىل عند

 ممتثبل بها كاآلتي الكماؿ، نفسو على فوَّت مؤمن مشركعيتها في شك كال عناد كال استحبلؿ
 ا.ىػ الخصاؿ ألكمل محصل

يعني – السنة أىل عند المختار ألف(: ُِّص) الجوىرة على وشرحفي  الصاكم كقاؿ
  .لئليماف كماؿ شرط الصالحة األعماؿ أف -األشاعرة

 .جهم كمعرفة األشاعرة تصديق بين الفرؽ (:فرع)
 بين الفرؽ أف كيقرر التصديق، أك المعرفة، ىو اإليماف أف جهم إلى ينسب اإلسبلـ شيخ أف سبق

 .ينكركنو العقبلء كأكثر دقيق، أمر االنقياد، من الخالي التصديق مجرد كبين القلب معرفة
 اإليماف، في جهم قوؿ نصركا أنهم أصحابو أكثر كإلى قوليو، أحد في األشعرم إلى نسب أنو كما

 .كالرازم كالجويني، الباقبلني،: ىؤالء من كسمى
 القلوب? أعماؿ من مجردا تصديقا يثبتوف كىل األشاعرة? متأخرم على ىذا ينطبق ىل لكن

 أعماؿ عن مجردا تصديقا يثبتوف ال أنهم لو يتبين المتأخرين ىؤالء كتب في الناظر أف كالحق
 المعرفة كبين بينو كيفرقوف كالرضى، كالقبوؿ كاالنقياد اإلذعاف: التصديق في يدخلوف بل القلوب،
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 يعرفوف كانوا الذين الكتاب كأىل المشركين من كثير كفر يقرركف أنهم كما جهم، أثبتها التي
 .لو ينقادكف كال الحق
 :التصديق تعريف في أقوالهم كمن
 ما كل في كسلم عليو اهلل صلى محمد نبينا تصديق كىو(: ُٗ - ٕٖص) المريد إتحاؼ في قاؿ
 بو جاء ما قبوؿ: كسلم عليو اهلل صلى تصديقو من كالمراد...  بالضركرة الدين من بو مجيئو علم
 القلب في إليو الصدؽ نسبة كقوع مجرد ال عليو، األعماؿ كبناء كالعناد، التكبر بترؾ الرضا مع
 بحقيقة عالمين كانوا الذين الكفار من كثير بإيماف الحكم يلـز حتى لو، كقبوؿ إذعاف غير من

 األعماؿ بنوا كال قبلوه كال لذلك أذعنوا يكونوا لم ألنهم بو، جاء كما كالسبلـ الصبلة عليو نبوتو
 .ا.ىػ الوضعي مدلولو ىو كما التسليم اسم عليو يطلق صار بحيث عليو، الصالحة

 كالقبوؿ بو جاء لما اإلذعاف: ذلك في النبي بتصديق كالمراد(: ّْص)في شرحو  البيجورم كقاؿ
 الحكم يلـز حتى لو كقبوؿ إذعاف غير من القلب في إليو الصدؽ نسبة كقوع المراد كليس لو،

 مصداؽ كسلم، عليو اهلل صلى كرسالتو نبوتو حقيقة يعرفوف كانوا الذين الكفار من كثير بإيماف
نىاىيمي  الًَّذينى : تعالى قولو ذلك  اهلل عبد قاؿ[ ُْٔ:البقرة] أىبٍػنىاءىيمٍ  يػىٍعرًفيوفى  كىمىا يػىٍعرًفيونىوي  اٍلًكتىابى  آتػىيػٍ

 ا.ىػ أشد لمحمد كمعرفتي ابني، أعرؼ كما رأيتو حين عرفتو لقد: سبلـ بن
: كالسبلـ الصبلة عليو تصديقو من كالمراد(: ِٕص) الخريدة على شرحو في الدردير كقاؿ

 كقوع مجرد ال كعناد، تكبر غير من التسليم اسم عليو يقع بحيث بو جاء لما كالقبوؿ اإلذعاف
 الذين الكفار من كثير بإيماف الحكم يلـز حتى كقبوؿ إذعاف غير من القلب في إليو الصدؽ نسبة
 كال لذلك أذعنوا يكونوا لم ألنهم بو؛ جاء كما كالسبلـ الصبلة عليو نبوتو بحقيقة عالمين كانوا
 التابع النفس حديث ىو الشرعي فاإليماف ىذا كعلى. التسليم اسم عليو يطلق بحيث قبلوه

، اإلدراؾ أم للمعرفة،  كالقبوؿ فاإلذعاف. صحيح المقلد إيماف أف من الصحيح على بناء الجاـز
 فعبل اإليماف فيكوف المذكور، النفس حديث كىو كاحد، شيء عن عبارات كالتسليم كالتصديق

 ذكر ثم( الراجح أنو بعضهم كبلـ من كيظهر كالمعارؼ، العلـو قبيل من كليس النفس، أفعاؿ من
 قبيل من فيكوف اإلدراؾ، نفس ىو التصديق أف من المحققين من ككثير التفتازاني إليو ذىب ما

 ا.ىػ كالمعارؼ العلـو
 كسبي التصديق أف ذكر أف بعد( ِّٓ/ ٖ) المواقف شرح على السيالكوتي حاشية كفي

 إذا كسلم عليو اهلل صلى النبي فإف األكؿ، من يكوف أف يجب الشرعي كاإليماف: )قاؿ اختيارم،
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 ال اختيار، إليو ينسب أف غير من ضركرة أحد قلب في صدقو فوقع المعجزة كأظهر النبوة ادعى
 من فإف بحث، كفيو. المقاصد شرح في كذا شرعيا، إيمانا يكوف فبل صدقو، إنو: اللغة في يقاؿ

 اهلل صلى النبي صدؽ كلو اتفاقا، إيمانا يكوف بموجبو العمل التـز إذا اختيار ببل تصديق لو حصل
 فعلم. اتفاقا كافر فهو عانده بل بموجبو، عمل يلتـز كلم اختيارا، معجزاتو في بالنظر كسلم عليو

 ىو كىذا نفسو، في ال التصديق موجب التزاـ في اختيار ىو الشرعي اإليماف في المعتبر أف
 ا.ىػ فليتأمل التصديق على زائدا أمرا الفضبلء بعض اعتبره الذم التسليم

 كالتكبر، العناد كترؾ كالقبوؿ كاالنقياد اإلذعاف: اإليماف في يشترطوف األشاعرة أف كالحاصل
( التصديق) ك( المعرفة) بين الفرؽ إيجاد في يتكلفوف ثم ،(التصديق) نفس ذلك يجعلوف لكنهم

 أف يعلموف لكنهم األمر، لسهل كقبوؿ، كانقياد إذعاف يصحبو أف يجب التصديق إف: قالوا كلو
 كأف ليغوم، اإليماف بأف الزعم كىو اإليماف، من العمل إخراج عليو بنوا الذم ألصلهم مبطل ذلك

 نقل لما كلهذا، كاحد شيء اإليماف كأف فيو، يتصرؼ كلم التصديق، ىو الذم معناه يغير لم الشرع
 إليو التصديق جملة في يدخل ال ما إضافة في اختلفوا: )بأنهم القوؿ بعضهم عن اإلسبلـ شيخ

 كمن. التركؾ من فهذا األصناـ، تعظيم كترؾ إيذائو، كترؾ الرسوؿ، قتل ترؾ فمنها االسم، لصحة
: آخركف كقاؿ. شرعا التصديق إلى يضاؼ جميعو إف: كقالوا عنو، كالذب الرسوؿ، نصرة: األفعاؿ

 (.اإليماف عن فيو بالمخالفة المرء يخرج ال الكبائر، من إنو
 جهم، قوؿ ليسا القوالف كىذاف: قلت: بقولو (ُْٓ/ ٕ) الفتاكل مجموعفي  اإلسبلـ شيخ علق
 إف: كقاؿ كاحدا، شيئا ىو كليس القلب، تصديق مجرد ليس بأنو اعترؼ فقد ذلك قاؿ من لكن

 الحسن كأبي كالصالحي كجهم ىؤالء حذاؽ كاف كلهذا أصلهم، يهدـ كىذا ،فيو تصرؼ الشرع
 أبي عن نقل ثم... قلبو من العلم بزكاؿ إال اإليماف اسم عنو يزكؿ ال أنو على بكر أبي كالقاضي
 بالقلب، التصديق ىو اإليماف أف يفيد ما اإلرشاد شارح األنصارم القاسم كأبي الجويني المعالي

 ىو كسلم عليو اهلل صلى محمد بنبوة العالمين اليهود فكفر كعليو العناد، ترؾ أكجب الشرع أف إال
 .كحسدا كبغيا عنادا كفركا أم الباب، ىذا من
 أتباع من قبلهم كمن كالقاضي الحسن كأبي المذىب ىذا في كالحذاؽ: اإلسبلـ شيخ قاؿثم 

 من قلبو في ما ذىب إذا إال كافرا أحد يكوف ال: فقالوا األصل، يفسد تناقض ىذا أف عرفوا جهم
 معرفة كال اهلل معرفة من شيء قلبو في ليس فإنو بكفره الشرع حكم من كل أف كالتزموا التصديق،

 ا.ىػ كسفسطة مكابرة ىذا: كقالوا العقبلء جماىير عليهم ىذا أنكر كلهذا رسولو،
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 أثبتوا األشاعرة متأخرم أف سبق مما تبين قد :التصديق نفسى  القلب عملى  جعل من مذىب بطبلف
 قوؿ في كما التصديق، نفس ذلك جعلوا لكنهم كاإلذعاف، كاالنقياد القبوؿ من القلب، عمل

 أف إلى اإلشارة كسبقت ،(كاحد شيء عن عبارات كالتسليم كالتصديق كالقبوؿ فاإلذعاف: )الدردير
 بينا، ضبلال كاعتبره القوؿ، ىذا بفساد جـز اإلسبلـ شيخ كأف الصالحي، الحسين أبي مذىب ىذا

 قصد فمن اإليماف؛ عن الظاىر العمل أخرجوا كالمرجئة(: ْٓٓ/ ٕ) الفتاكل مجموعفي قاؿ 
  ا.ىػ بيّْن ضبلؿ فهذا التصديق ىي كجعلها أيضا، القلوب أعماؿ إخراج منهم

 بأفَّ  القوؿ من ذلك على يترتب ما أظهرىا كثيرة ألمور باطل التصديق، في القلب عمل كإدخاؿ
 صلى محمد بنبوة العالمين كاليهود كفرعوف كإبليس القلب، عمل انتفاء جهة من كفره كاف من
 التصديق، نفس ىو القلب عملي  كاف إذا ألنو التصديق، من شيء قلبو في فليس كسلم، عليو اهلل

 ال كأنو مصدقين، ليسوا المذكورين ىؤالء أفَّ  ذلك على كيلـز التصديق، انتفاء يعني انتفاؤه كاف
 في الحذاؽ اعتمده الذم كىذا. قلبو من كالتصديق العلم بزكاؿ إال أحد عن اإليماف اسم يزكؿ
 .سبق كما بكر، أبي كالقاضي الحسن كأبي المذىب ىذا
 كالتصديق العلم فأثبتوا اإلسبلـ، شيخ إليو أشار الذم التناقض في كقعوا فقد المتأخركف كأما

 ىو التصديق إف: قولهم مع كاالنقياد، اإلذعاف عنهم كنفوا الكتاب، كأىل المشركين من لكثير
 التصديق،: أمراف القلب في الواجب اإليماف إفَّ : يقولوا أف يلزمهم كىؤالء !كاالنقياد اإلذعاف نفس

 مذىبهم، عليو بنوا الذم األصل يفسد ىذا لكنَّ  العمل، غير من التصديق يوجد قد كأنو كالعمل،
 االضطراب كىذا !فيو يتصرؼ لم الشرع كأف كاحد، شيء كأنو التصديق، مجرد اإليماف أف كىو
 الكبلمية، اآلراء من غيرىما في الهدل كالتمس كالسنة، الكتاب نصوص عن أعرض من جزاء

 .عندىم الكفر مفهـو عرض خبلؿ من أيضا سيظهر ما كىذا .المنطقية كالقواعد
 خضير آؿ محمود بن لمحمد المعاصرين شبهات ككشف بالعمل كعبلقتو السلف عند اإليماف

(ُ/ِِٓ  ،ِّٖ  ،ُِٓ.) 
 قوؿ كأف التصديق، ىو اإليماف أف إلى ذىب فقد - الطائفة شيخ - الماتريدم منصور أبو أما ُ

 .فيو يستثنى كال ينقص، كال يزيد ال اإليماف كأف فقط، الدنيوية األحكاـ إلجراء شرط اللساف
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 اإليماف، أىل عليو كما القرآف بأدلة ثبت قد ثم(: ِّّص) التوحيد في كتاب الماتريدم قاؿ
 ا.ىػ التصديق ىو اإليماف أف اللساف من بو جرل كالذم
 باإلطبلؽ، بو كبالتسمي باإليماف القوؿ قطع عندنا األصل(: ّٖٖص)في نفس المصدر  كقاؿ
 لم فيو استثني إذا مما عنده، اإليماف تماـ كجوده باجتماع مما معنى كل ألف فيو؛ االستثناء كترؾ
 ا.ىػ المعنى ذلك يصح
 أبي أصحاب متأخرم من طائفة ذىب كقد(: َُٓ/ ٕ) الفتاكل مجموع في اإلسبلـ شيخ كقاؿ

 ما ىو اإليماف إف: كقالوا األصل، في القوؿ ىذا نظير إلى كأمثالو الماتريدم منصور كأبي حنيفة
 ا.ىػ الدنيا أحكاـ لثبوت شرط الظاىر القوؿ كأف القلب، في

 أف إلى المحققين جمهور كذىب(: ُِٓص) األكبر الفقو شرح في القارم علي مبل كقاؿ
 اختيار ىو كىذا...  الدنيا في األحكاـ إلجراء شرط اإلقرار كإنما بالقلب، التصديق ىو اإليماف
 ا.ىػ الماتريدم منصور أبي الشيخ

 اإليماف، في ركنا اللساف قوؿ جعل من منهم أف إال شيخهم أصَّلو ما على الماتريدية سار كقد
 اشترطوا كما -كذلك كليس -جمهورىم إلى ذلك نيسب بل كالنقصاف، الزيادة أثبت من كمنهم

 .االستثناء جوز من كمنهم كالقبوؿ، اإلذعاف على التصديق اشتماؿ
 القلب في يقع أف التصديق حقيقة كليس(: ٖٕص) النسفية العقائد شرح كما في  التفتازاني قاؿ

 يقع بحيث لذلك كقبوؿ إذعاف ىو بل كقبوؿ، إذعاف غير من المخبر أك الخبر إلى الصدؽ نسبة
 ا.ىػ التسليم اسم عليو
 اهلل عند من بو جاء بما التصديق ىو كاإليماف(: ٖٕص) النسفية العقائد شرحكما النسفي   كقاؿ
 مذىب كاإلقرار التصديق ىو اإليماف أف من ذكره الذم كىذا: )شارحو قاؿ( بو كاإلقرار تعالى
 ا.ىػ اهلل رحمهما اإلسبلـ كفخر األئمة شمس اإلماـ اختيار كىو العلماء، بعض

 .اإليماف من جزءا اإلقرار كجعل الفقهاء، مرجئة قوؿ ىنا اختار -ماتريدم كىو -فالنسفي
 .اإليماف كماؿ من بأنو صرح من كمنهم اإليماف، من أخرجوه فقد الجوارح، عمل كأما
 كماؿ من فهو باألركاف العمل كأما(: َُّص) األكبر الفقو شرح في القارم علي المبل قاؿ

 ا.ىػ اإلحساف كجماؿ اإليماف،
 خضير آؿ محمود بن لمحمد المعاصرين شبهات ككشف بالعمل كعبلقتو السلف عند اإليماف

(ُ /ِٕٔ .) 



 - 311 - 
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 في ككافقهم كالغيبلنية، كالنجارية الشمرية قوؿ كىو ينقص، كال اليزيد كىو بالجناف

 .ُالماتريدية بعض ىذا
                                                           

 كأبي سليماف، أبي بن كحماد الفقهاء، من اإلرجاء إليو نسب من: الفقهاء بمرجئة المقصود ُ
 باللساف، كقوؿ بالقلب، تصديق اإليماف أف إلى ذىبوا كقد، تبعهما كمن اهلل رحمهما حنيفة

 مرتكب إف قولهم مع منو، يستثنى كال ينقص، كال يزيد ال أنو كزعموا مسماه، من العمل كأخرجوا
 .كالجماعة السنة أىل عند القوؿ ىو كما المشيئة، تحت كىو للوعيد، معرض الكبيرة

 القارم علي لمبل األكبر الفقو شرح عن نقبل إليو المنسوب الوصية كتاب في حنيفة أبو قاؿ
 كاف لو ألنو إيمانا؛ يكوف ال كحده كاإلقرار بالجناف، كتصديق باللساف إقرار اإليماف(: ُِْص)

 إيمانا؛ يكوف ال التصديق مجرد أم كحدىا المعرفة ككذلك مؤمنين، كلهم المنافقوف لكاف إيمانا
 كىاللَّوي ): المنافقين حق في تعالى اهلل قاؿ. مؤمنين كلهم الكتاب أىل لكاف إيمانا كانت لو ألنها

. لهم تصديق ال حيث اإليماف دعواىم في أم ،[ُ:المنافقوف] (لىكىاًذبيوفى  اٍلمينىاًفًقينى  ًإفَّ  يىٍشهىدي 
نىاىيمي  الًَّذينى ): الكتاب أىل حق في تعالى اهلل كقاؿ  (أىبٍػنىاءىيمٍ  يػىٍعرًفيوفى  كىمىا يػىٍعرًفيونىوي  اٍلًكتىابى  آتػىيػٍ

 ا.ىػ [ُْٔ:البقرة]
 ال حنيفة أبي إلى ىذا األكبر الفقو كتاب كنسبة-أيضا  إليو المنسوب األكبر الفقو في كقاؿ

 مسائل من األربعة األئمة براءة في الحميدم أحمد ابن العزيز عبد الدكتور بينو كما تصح،
 معاصركه، أثبتو حنيفة، أبي عن ثابت باإلرجاء القوؿ لكن( ُٕ - ْٔص) المبتدعة المتكلمين

 من بذنب مسلما نكفر كال(: ُِٗ - َُِص) القارم علي لمبل شرحو مع -بعده جاء كمن
 حقيقة، مؤمنا كنسميو. اإليماف اسم عنو نزيل كال يستحلها، لم إذا كبيرة، كانت كإف الذنوب
 كال الذنوب، تضره ال المؤمن إف: نقوؿ كال: قاؿ ثم.. كافر غير فاسقا مؤمنا يكوف أف كيجوز
 مؤمنا، الدنيا من يخرج أف بعد فاسقا كاف كإف فيها يخلد إنو: نقوؿ كال النار، يدخل ال إنو: نقوؿ

 بجميع حسنة عمل من: نقوؿ كلكن المرجئة، كقوؿ مغفورة كسيئاتنا مقبولة حسناتنا إف: نقوؿ كال
 من خرج حتى كالردة بالكفر يبطلها كلم المبطلة، كالمعاني المفسدة العيوب عن خالية شرائطها

 دكف السيئات من كاف كما. عليها كيثيبو منو يقبلها بل يضيعها ال تعالى اهلل فإف مؤمنا، الدنيا
 عذبو شاء إف تعالى اهلل مشيئة في فإنو مؤمنا، مات حتى صاحبها عنها يتب كلم كالكفر الشرؾ
 ال كاألرض السماء أىل كإيماف: )قاؿ أف إلى... أصبل بالنار يعذبو كلم عنو عفا شاء كإف بالنار،
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 مستوكف كالمؤمنوف. كالتصديق اليقين جهة من كينقص كيزيد بو، المؤمن جهة من ينقص كال يزيد
 ا.ىػ األعماؿ في متفاضلوف كالتوحيد، اإليماف في

 ال ألنو ينقص؛ كال يزيد ال اإليماف ثم(: ُِٕص) األكبر الفقو شرح عن نقبلن  الوصية في كقاؿ
 يجوز فكيف الكفر، بزيادة إال اإليماف نقصاف يتصور كال الكفر، بنقصاف إال اإليماف زيادة يتصور

 إيماف في كليس. حقا مؤمن ال كالمؤمن ككافرا، مؤمنا كاحدة حالة في الواحد الشخص يكوف أف
 ا.ىػ...  شك الكافر كفر في ليس أنو كما شك، المؤمن

 كاإليماف اإليماف، غير العمل ثم(: َُّص) األكبر الفقو شرح عن نقبلن  الوصيةفي أيضا  كقاؿ
 عنو يرتفع: يقاؿ أف يجوز كال المؤمن، من العمل يرتفع األكقات من كثيرا أف بدليل العمل، غير

 بترؾ لها أمر أك اإليماف، عنها يرتفع: يقاؿ أف يجوز كال الصبلة عنها ترتفع الحائض فإف اإليماف،
 ا.ىػ...  اإليماف

 أنها ذكر التي المشهورة عقيدتو في(: ُّّ) الطحاكية العقيدة شرحكما في  الطحاكم كقاؿ
 كجميع بالجناف، كالتصديق باللساف اإلقرار ىو كاإليماف)اهلل  رحمهم كصاحبيو حنيفة أبي عقيدة

 سواء، أصلو في كأىلو كاحد كاإليماف. حق كلو كالبياف الشرع من اهلل رسوؿ عن صح ما
 ا.ىػ األكلى كمبلزمة الهول كمخالفة كالتقى بالخشية بينهم كالتفاضل

 اإليماف مسمى من العمل إلخراجهم المرجئة من كأصحابو حنيفة أبا المقاالت أصحاب عد كقد
 .لذلك عليهم السلف إنكار كاشتد كالنقصاف، الزيادة كنفيهم

 أبو: المرجئة من التاسعة كالفرقة: المرجئة فرؽ عد في (ُِٗ/ ُ) المقاالت في األشعرم قاؿ
 بما كاإلقرار بالرسوؿ، كالمعرفة باهلل، كاإلقرار باهلل، المعرفة اإليماف أف يزعموف كأصحابو، حنيفة

 ا.ىػ التفسير دكف الجملة في اهلل عند من جاء
 القلب تصديق اإليماف: قالوا الذين كالمرجئة(: ُْٗ/ ٕ) الفتاكل مجموعفي  اإلسبلـ شيخ كقاؿ
 قولهم يكن كلم كعبادىا، الكوفة فقهاء من طائفة منهم كاف منو، ليست كاألعماؿ اللساف، كقوؿ
 أف كعرفوا عليو، قدرتو مع باإليماف يتكلم لم إف مؤمنا يكوف ال اإلنساف أف فعرفوا. جهم قوؿ مثل

 اإليماف في القلوب أعماؿ يدخلوا لم إذا لكنهم. قلوبهم تصديق مع كفار كغيرىما كفرعوف إبليس
. لها الزمة فإنها أيضا؛ الجوارح أعماؿ دخوؿ لزمهم اإليماف في أدخلوىا كإف جهم، قوؿ لزمهم
 ا.ىػ عليهم األمر اشتبو بسببها شرعية حجج لهم ىؤالء كلكن
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 تفاضل اتبعو كمن سليماف أبى بن حماد كأنكر(: َٕٓ/ ٕ)في نفس المصدر السابق  كقاؿ
 إماـ النخعي إبراىيم كأما. الفقهاء مرجئة من كىؤالء فيو، كاالستثناء فيو األعماؿ كدخوؿ اإليماف

 كعلقمة مسعود، ابن أصحاب من قىبلو كمن كأمثالو، سليماف أبى بن حماد شيخ الكوفة أىل
 أبى بن حماد لكن اإليماف، في يستثنوف ككانوا للمرجئة، مخالفة الناس أشد من فكانوا كاألسود،

 إف ثم. بعدىم كمن الكوفة أىل من طوائف ىذا في كدخل اتبعو، من كاتبعو سلفو، خالف سليماف
 منهم أحدا أعلم كلم فيهم، القوؿ كتغليظ كتبديعهم ىؤالء، على إنكارىم اشتد كاألئمة السلف

 األئمة من كغيره أحمد نص كقد. ذلك في يكفركف ال أنهم على متفقوف ىم بل بتكفيرىم، نطق
 جعل أك لهؤالء، تكفيرا األئمة من غيره أك أحمد عن نقل كمن. المرجئة ىؤالء تكفير عدـ على

 كىؤالء: )قاؿ أف إلى.... عظيما غلطا غلط فقد تكفيرىم في المتنازع البدع أىل من ىؤالء
 قوؿ يجعلوف كانوا الكوفة، فقهاء من كغيرىما حنيفة كأبي سليماف أبى بن حماد مثل المعركفوف

 في قولهم يختلف لم كأمثالو، كبلب بن محمد أبى قوؿ كىو اإليماف، من القلب كاعتقاد اللساف
 ا.ىػ القلب تصديق مجرد اإليماف: قالوا أنهم عنهم نقل كال ذلك،
 ال اإليماف بأف القائلين من: أم - الثاني كالحزب(: ُِٕ/ ُٖ) في مجموع الفتاكل أيضا كقاؿ

 في يخلد ال أنو على السنة أىل كافقوا -كالمعتزلة الخوارج ىم األكؿ كالحزب يتفاضل كال يتبعض
 أف العتقادىم اإليماف؛ كماؿ كجود مع إال يكوف ال ىذا أف ظنوا ثم أحد، التوحيد أىل من النار

 كإنما متفاضل، ال متماثل الخلق كإيماف اإليماف، كامل فهو فاسق كل فقالوا يتبعض، ال اإليماف
 اإليماف بين فرؽ اهلل ألف اإليماف؛ من ليست األعماؿ كقالوا األعماؿ من اإليماف غير في التفاضل

 القلب تصديق ىو اإليماف إف القوؿ ىذا أىل من المعتبركف الفقهاء قاؿ ثم كتابو في كاألعماؿ
 ا.ىػ كغيره حنيفة كأبي كافقو كمن سليماف أبى بن حماد عن المنقوؿ كىذا اللساف، كقوؿ

 :يلي ما ىو الفقهاء مرجئة عليو ما كحاصل
 .باللساف كقوؿ بالقلب تصديق اإليماف أف - ُ
 .اإليماف مسمى من الظاىر العمل إخراج - ِ
 .ينقص كال يزيد كال يتبعض ال اإليماف أف - ّ
 .اإليماف غير في يقع إنما التفاضل كأف أصلو، في متساككف أىلو أف - ْ
 .فيو يستثنى ال أنو - ٓ
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 أصحاب نقلو ما ظاىر كىو ،اإليماف من ليست أنها كبلمهم فظاىر القلوب، أعماؿ أما - ٔ
 القلوب أعماؿ يدخلوا لم إذا لكنهم: )عنهم اإلسبلـ شيخ قوؿ سبق كقد ،أيضا عنهم المقاالت

 فإنها أيضا؛ الجوارح أعماؿ دخوؿ لزمهم اإليماف في أدخلوىا كإف جهم، قوؿ لزمهم اإليماف في
 (.لها الزمة
 ما مجرد اإليماف: يقولوف الذين: أصناؼ ثبلثة كالمرجئة(: ُٓٗ/ ٕ) الفتاكل مجموع في كقاؿ

 أبو ذكر قد كما المرجئة، فرؽ أكثر كىم القلوب، أعماؿ فيو يدخل من ىؤالء من ثم القلب، في
 ،أقوالهم جمل ذكرنا لكن ذكرىم، يطوؿ كثيرة فرقا كذكر كتابو، في أقوالهم األشعرم الحسن
 كأكثر ىو نصره الذم كىذا كالصالحي، اتبعو كمن كجهم اإليماف في يدخلها ال من كمنهم

 .أصحابو
 .الكرامية قبل ألحد يعرؼ ال كىذا اللساف، قوؿ مجرد ىو: يقوؿ من: الثاني كالقوؿ

 كىؤالء. منهم كالعبادة الفقو أىل عن المشهور ىو كىذا اللساف، كقوؿ القلب تصديق: كالثالث
 كأف العباد، حق في متماثل العباد على اهلل فرضو الذم اإليماف أف ظنهم: أحدىا: كجوه من غلطوا

: -استطراد بعد- قاؿ أف إلى... شخص كل على مثلو يجب شخص على يجب الذم اإليماف
 دكف فقط التصديق إال ليس اإليماف من القلب في ما أف ظنهم: المرجئة غلط من الثاني الوجو

 .المرجئة جهمية عن تقدـ كما القلوب أعماؿ
 يجعلوف كلهذا األعماؿ، من شيء بدكف تاما يكوف القلب في الذم اإليماف أف ظنهم: الثالث

 أف كالتحقيق لو، الزمة يجعلونها كال المسبب، مع السبب بمنزلة كمقتضاه اإليماف ثمرة األعماؿ
 بدكف تاـ إيماف بالقلب يقـو أف كيمتنع محالة، ال بحسبو الظاىر العمل يستلـز التاـ القلب إيماف
 ا.ىػ ظاىر عمل

 مرجئة أما مواضع، في يذكره كىذا اإليماف، من القلوب أعماؿ يخرجوف الجهمية بأف فصرح
 السنة منهاجكىو  آخر موضع في قاؿ لكنو المسألة، ىذه في بقولهم ىنا يجـز ال فتراه الفقهاء
 جهم قوؿ ىذا كعلمو، القلب تصديق مجرد اإليماف الجهمية كعند(: ِٖٖ/ ٓ) النبوية

 مع اللساف قوؿ ىو: المرجئة فقهاء كعند ،أصحابو كأكثر عنو المشهور في كاألشعرم كالصالحي
 فيمكن الجوارح، كأعماؿ عندىم اإليماف من ليست القلوب أعماؿ القولين كعلى القلب، تصديق

 ا.ىػ اهلل نَّزؿ ما كراىة مع كقلبو بلسانو مصدقا الرجل يكوف أف
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. فحسب باللساف اإلقرار اإليماف بأف كالرقاشي؛ كبلب ابن قوؿ كىو الكرامية - ٓ
 .! ُمؤمنين المنافقين اعتبار الباطلة لوازمو كمن

                                                                                                                                                  

كما في   القوؿ باب من اإليماف جعلوا فإنهم كالمرجئة، الجهمية غلطت ىنا كمن: )أيضا كقاؿ
 يقوؿ من عند العلم غير معنى أك علمو، ىو الذم القلب قوؿ إما(: ِْٔ/ ٓ) المسائل جامع
 القلب قوؿ كإما. الحنفية متأخرم كبعض األشعرية، كأكثر تبعهم كمن الجهمية قوؿ كىذا ذلك،

 كمثل كرسولو اهلل حب مثل القلب عمل يجعلوا كلم المرجئة، عن المشهور كالقوؿ كاللساف،
 ا.ىػ األصل ىذا في فغلطوا اإليماف، من اهلل خوؼ
 أف -نقلو كسبق -الطحاكم قالو ما اإليماف، في القلوب أعماؿ يدخلوف ال أنهم يرجح كمما

 كالتقى الخشية أف شك كال ،كالتقى بالخشية بينهم كالتفاضل سواء، أصلو في كأىلو كاحد اإليماف
 .اإليماف من ليست ألنها التفاضل دخلها كقد القلوب، أعماؿ من

 غير في التفاضل كإنما متفاضل، ال متماثل الخلق كإيماف": عنهم اإلسبلـ شيخ قوؿ أيضا كسبق
 ."اإليماف من ليست األعماؿ: كقالوا. األعماؿ من اإليماف
. عندىم اإليماف مسمى عن خارجة أنها على ذلك دؿ القلوب، أعماؿ في التفاضل أثبتوا فحيث
 خضير آؿ محمود بن لمحمد المعاصرين شبهات ككشف بالعمل كعبلقتو السلف عند اإليماف

(ُ /ُِٕ.) 

 كال ينقص، كال يزيد ال كاحد شيء كأنو فقط، باللساف قوؿ اإليماف أف إلى الكرامية ذىبت ُ
 .فيو يستثنى

 أصحاب الكرامية،: المرجئة من عشرة الثانية كالفرقة(: ِّّ/ ُ) المقاالت في األشعرم قاؿ
 تكوف أف كأنكركا القلب، دكف باللساف كالتصديق اإلقرار ىو اإليماف أف يزعموف كرَّاـ، بن محمد
 عهد على كانوا الذين المنافقين أف كزعموا إيمانا، باللساف التصديق غير شيء أك القلب معرفة
 ا.ىػ باللساف لو كاإلنكار الجحود ىو باهلل الكفر أف كزعموا الحقيقة، على مؤمنين كانوا اهلل رسوؿ

  النار في مخلد بأنو يحكموف كلكنهم مؤمنا، المنافق تسمي الكرامية
 فعل اإليماف: - المرجئة أم - منهم طائفة كقالت(: ُّّ/ ُ) اإليماف في كتاب منده ابن كقاؿ

 ا.ىػ اإلرجاء في الغلو أىل كىم القلب، دكف اللساف
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 تعالى، باهلل باللساف اإلقرار ىو اإليماف أف إلى قـو كذىب(: ِِٕ/ ّ) الفصل في حـز ابن كقاؿ
 كراـ بن محمد قوؿ كىذا الجنة، أىل من مؤمن فهو ذلك فعل فإذا بقلبو، الكفر اعتقد كإف

 ا.ىػ كأصحابو السجستاني
 اهلل عند مؤمن فهو بقلبو الكفر اعتقد من: يقولوف أنهم كأصحابو كراـ ابن عن حـز ابن حكى كقد
 منهم كسمى ذلك، تقوؿ الكرامية بعض أف ذكر ثم الجنة، أىل من كجل، عز لو كلي كجل، عز

 مؤمنوف المنافقوف: الكرامية من طائفة كقالت: )قاؿ ثم األلبيرم، الصوفي عيسى بن محمد
 من مواضع في اإلسبلـ شيخ ذكر كقد(. ْٕ ،ّٕ/ ٓ) الفصل من انتهى .النار أىل من مشركوف

 .عليهم غلط الكرامية، إلى اآلخرة في كنجاتو اهلل عند المنافق بإيماف القوؿ نسبة أف كتبو
 أف في كالجهمية المرجئة توافق كالكرامية(: ُُْ/ ٕ) الفتاكل مجموعفي  اإلسبلـ شيخ قاؿ

 اإليماف، أظهر لمن حقا، مؤمن ىو: يقولوف بل اإليماف، في يستثنوف كال سواء، كلهم الناس إيماف
 كمن ،كظاىرا باطنا آمن من الجنة يدخل إنما فإنو عندىم، النار في مخلد فهو منافقا كاف كإذا

 ألف مؤمن؛ المنافق: يقولوف بل عليهم، كذب فقد الجنة، يدخل المنافق: يقولوف أنهم عنهم حكى
 ريب كال، الظاىر االستسبلـ ىو اإلسبلـ إذ مسلما؛ غيرىم يسميو كما الظاىر، القوؿ ىو اإليماف

 الكرامية قوؿ: قيل كإذا، كعقبل كلغة شرعا متعددة كجوه من قولهم من أفسد الجهمية قوؿ أف
 المسلمين إجماع عن خارج قوؿ اإليماف في جهم كقوؿ: قيل المسلمين، إجماع عن خارج قوؿ

 ا.ىػ اإليماف في جهم بقوؿ يقوؿ من كفركا السلف بل قبلو،
 الباطن، في مؤمنا يكوف أف البد للجنة المستحق فالمؤمن(: ُِٓ/ ٕ) الفتاكل مجموع في كقاؿ

 الكلمة، ىو اإليماف: كيقولوف مؤمنا، المنافق يسموف الذين الكرامية حتى القبلة أىل جميع باتفاؽ
 .الباطن اإليماف إال اآلخرة في ينفع ال إنو: يقولوف

 في نازعوا إنما عليهم، غلط كىو الجنة، أىل من المنافقين يجعلوف أنهم عنهم بعضهم حكى كقد
 ا.ىػ يتفاضل كال يتبعض ال اإليماف أف في المرجئة شبهة بسبب الحكم، في ال االسم
 ىو كاحدا شيئا اإليماف جعلوا الكرامية أف إلى المرجئة، شبهة عن بكبلمو اإلسبلـ شيخ كيشير
 .كتجزئتو بتبعيضو القوؿ من فرارا االعتقاد إليو يضيفوا كلم القوؿ،

 المعرفة كجوب تنكر ال الكرامية أف مع(: ّْٗ/ ٕ) الفتاكل مجموع في اإلسبلـ شيخ قاؿ
 ال أنو رأكا ألنهم كتعدده؛ تبعضو من حذرا اإليماف، اسم في يدخل ال: تقوؿ كلكن كالتصديق،
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 .كنقصانو كزيادتو اإليماف في المشهورة األقواؿ فهذه
 اإليماف زيادة أنكركا فبالتالي اإليماف، مسمى من العمل أخرجت الطوائف ىذه فجميع

 كيضعف يقول القلب تصديق أف إلى نظر فإنما كالنقصاف بالزيادة قاؿ كمن كنقصانو،
 اإليماف في كالنقصاف الزيادة في كجها كاف كإف كىذا البراىين، ككضوح األدلة بقوة

 تقع كبلمهم في كالنقصاف الزيادة بل السلف كبلـ في فقط المقصود ىو ليس أنو إال
 .كالجوارح القلب في ما على

                                                                                                                                                  

 لعل -ككبر إيماف القلب في يجتمع أف يقتضي ذلك بل بعضو، كيبقى بعضو يذىب أف يمكن
 .كغيره األشعرم اإلجماع ىذا ذكر كما ذلك، نفي على اإلجماع كاعتقدكا -ككفر: الصواب

 في دخل كلهذا كإيمانو، إسبلمو كحسن كعبادتو منهم كثير علم مع أكقعتهم التي الشبهة كىذه
 من أحدا السلف من أحد يكفر لم كلهذا كدين، علم أىل األمة عند ىم جماعة الفقهاء إرجاء
 النزاع من كثيرا فإف العقائد، بدع من ال كاألفعاؿ، األقواؿ بدع من ىذا جعلوا بل الفقهاء، مرجئة

 قوؿ بخبلؼ يقوؿ أف ألحد فليس. الصواب ىو كالسنة للكتاب المطابق اللفظ لكن لفظي، فيها
 كإلى كغيرىم، اإلرجاء أىل من الكبلـ أىل بدع إلى ذريعة ذلك صار كقد السيما كرسولو، اهلل

 فلهذا كاألعماؿ، العقائد في عظيم لخطأ سببا اللفظ في اليسير الخطأ ذلك فصار الفسق، ظهور
 ا.ىػ اإلرجاء ذـ في القوؿ عظم

 من العمل كإخراج اإلرجاء بدعة بين جمعوا الكرامية أف سبق مما تبين كقد :الكرامية قوؿ شذكذ
 .مؤمنا المنافق تسميتهم في اللفظي الشذكذ كبين اإليماف،

 الكرامية قوؿ كبين اإليماف، من القلوب أعماؿ إخراج في جهم قوؿ بين مقارنا اإلسبلـ شيخ قاؿ
 الكرامية قوؿ أف كما - جهم قوؿ أم - شاذ القوؿ كىذا(: َٓٓ/ ٕ) الفتاكل مجموع في

 في مخالفة فيو كراـ ابن كقوؿ: قاؿ أف إلى ..أيضا شاذ اللساف قوؿ مجرد ىو يقولوف الذين
 فيخالف النار، في مخلدكف إنهم: يقوؿ مؤمنين، المنافقين سمى كإف فإنو الحكم، دكف االسم

 . ا.ىػ جميعا كالحكم االسم في يخالفوف جهم كأتباع. الحكم دكف االسم في الجماعة
 خضير آؿ محمود بن لمحمد المعاصرين شبهات ككشف بالعمل كعبلقتو السلف عند اإليماف

(ُ /ُِٕ .) 
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 كلم كاإلسبلـ، اإليماف أىل في الوعيد بإنفاذ قطع من ىم: بهم كالمراد الوعيدية: ثانيان 
 .كالخوارج المعتزلة: ىنا بهم كالمراد رجاء، كال نصيب الرحمة في الفسق ألىل ير

 كال يزيد ال كىو الواجبة الطاعات جميع ىو اإليماف إف: قالوا كالمعتزلة كالخوارج
 من خرج فقد المنهيات، من شيئان  ارتكب أك الواجبات من بشيء أخل كمن ينقص،
 كلم اإلسبلـ من خرج أنو فعندىم المعتزلة أما الخوارج، عند الكفر في كدخل اإلسبلـ

 في السلف كافقوا كالمعتزلة كالخوارج المنزلتين، بين منزلة في فهو الكفر في يدخل
 جعلوا بأف السلف خالفوا أنهم إال اإليماف مسمى في األعماؿ بإدخاؿ اإليماف تعريف

 من شيئان  ارتكب أك الواجبات من بشيء أخل فمن اإليماف، صحة في شرطان  األعماؿ
 في ىو المعتزلة كعند الكفر، في كدخل اإليماف من خرج الخوارج عند المنهيات

  . ُكافر كال مؤمن ال المنزلتين بين منزلة

                                                           

 فيو، يستثنى كال ينقص كال يزيد ال لكنو كعمل، قوؿ اإليماف أف إلى كالمعتزلة الخوارج ذىب ُ
 في الكبيرة مرتكب بتخليد القوؿ إلى دعاىم ما كىذا. كلو ذىب بعضو ذىب إف كاحد شيء كىو

 منزلة في إنو المعتزلة كقالت بكفره، الخوارج فقالت الدنيا، في حكمو في اختلفوا لكنهم النار،
 .المنزلتين بين
 ما اإليماف في الناس الختبلؼ بيانو معرض في (ُّّ/ ُ) اإليماففي كتاب  منده ابن اإلماـ قاؿ
 ا.ىػ الجوارح كسائر كاللساف بالقلب كلها المفترضة الطاعات فعل اإليماف: الخوارج كقالت: ىو

 الطاعات جميع الشرعي اإليماف كأف(: ُٔٓص) اإليماف مسائلفي  يعلى أبو القاضي كقاؿ
 إف: كالجبائي ىاشم أبو منهم كقاؿ ،المعتزلة أكثر قوؿ كىذا كالمندكبة، الواجبة كالظاىرة، الباطنة

 ا.ىػ التطوع دكف بالواجبات مختص ذلك
 كلها الطاعة: كالمعتزلة الخوارج قالت ثم(: َُٓ/ ٕ) الفتاكل مجموعفي  اإلسبلـ شيخ كقاؿ

 شيء معو ليس الكبيرة صاحب بأف فحكموا سائره، فذىب اإليماف، بعض ذىب فإذا اإليماف من
 ا.ىػ اإليماف من

 الخوارج من اإليماف في الفرؽ ىذه نزاع كأصل(: َُٓ/ ٕ) الفتاكل مجموعأيضا في  كقاؿ
 جميعو، زاؿ بعضو زاؿ إذا كاحدا شيئا اإليماف جعلوا أنهم كغيرىم كالجهمية كالمعتزلة كالمرجئة
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 عليو اهلل صلى النبي قاؿ كما بعضو كبقاء بعضو بذىاب يقولوا فلم جميعو، ثبت بعضو ثبت كإذا
 (.اإليماف من حبة مثقاؿ قلبو في كاف من النار من يخرج: )كسلم
 كاحد شيء كاإليماف اإلسبلـ أف كالمعتزلة الخوارج كيرل ىذا: (ُْْ/ ٕ) الفتاكل مجموعكفي 
 ا.ىػ

 يسلبونهم كال المعاصي أصحاب يكفركف ال السنة أىل أف تقرير سبق :الذنوب أصحاب في قولهم
 يعذب كأنو النار في كخلوده الكبيرة مرتكب كفر إلى ذىبوا فقد الخوارج أما، بالكلية اإليماف اسم
 .الكفار عذاب فيها
 على كأجمعوا: معتقدىم بياف في (ُٖٔ/ ُ) اإلسبلميين مقاالتفي  األشعرم الحسن أبو قاؿ
 يعذب سبحانو اهلل أف على كأجمعوا ،بذلك تقوؿ ال فإنها النجدات إال كفر، كبيرة كل أف

 ا.ىػ نجدة أصحاب النجدات إال دائما عذابا الكبائر أصحاب
 المؤمنين يعذب اهلل لعل ندرم ال: فقالوا النجدات أما (ُٕٓ/ ُ)في نفس المصدر السابق ك 

 يدخلهم ثم العذاب، في يخلدىم كال ذنوبهم، بقدر النار، غير في يعذبهم فإنما فعل فإف بذنوبهم،
 من كأف مشرؾ، فهو عليها أصر ثم صغيرة، كذبة كذب أك صغيرة نظرة نظر من أف كزعموا الجنة،

 ا.ىػ مسلم فهو مصر غير الخمر كشرب كسرؽ زنى
 كالنجدات، األزارقة،: ستة الخوارج فرؽ ككبار(: َُٕ/ ُ) كالنحل المللفي  الشهرستاني كقاؿ

 عثماف من بالتبرؤ القوؿ كيجمعهم فركعهم، كالباقوف كالثعالبة، كاإلباضية، كالعجاردة، كالصفرية،
 كيكفركف ذلك، على إال المناكحات يصححوف كال طاعة، كل على ذلك كيقدموف كعلي،

 ا.ىػ كاجبا حقا السنة خالف إذا اإلماـ على الخركج كيركف الكبائر، أصحاب
 تكفير على الخوارج أكثر أف( َُٗ/ ُ) معاصرة فرؽفي كتاب  العواجي غالب الدكتور كذكر

 ذىبت بينما. الكفار سائر مع النار في مخلدكف اإلسبلـ عن خارجوف كأنهم ملة، كفر العصاة
 مات إذا بالنار المعصية صاحب على يحكموف فإنهم ىذا كمع نعمة، كفر كفار أنهم إلى اإلباضية

 ا.ىػ النعمة لكفر مرادفا النفاؽ كيجعلوف منافق، بأنو الدنيا في عليو كيحكموف عليها،
 بين بمنزلة ىم بل كفارا، كال مؤمنين ليسوا أنهم الكبائر أصحاب في قولهم فمشهور المعتزلة كأما

 كعذاب ليس عذابهم إف: قالوا أنهم غير الخوارج، تقوؿ كما النار، في مخلدكف لكنهم المنزلتين،
 .الكفار
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 ارتكب أك الواجبات من بش أخل فمن اإليماف، من األعماؿ فإف السلف عند أما
 يستحق كلم للعقوبة نفسو كعرض الواجب، القدر عن إيمانو نقص المنهيات من شيئان 
 .كفرم عمل بارتكاب إال اإليماف من يخرج ال أنو إال المطلق اإليماف اسم
 من اإليماف في الفرؽ ىذه نزاع كأصل(: َُٓ/ ٕ) المجموع في اإلسبلـ شيخ قاؿ

 إذا كاحدان، شيئان  اإليماف جعلوا أنهم كغيرىم كالجهمية كالمعتزلة كالمرجئة الخوارج

                                                                                                                                                  

 إال - الجبائي قبل أم - قبلو بأسرىا المعتزلة ككانت(: ُّّ/ ُ) المقاالت في األشعرم قاؿ
 بين منزلة كتسميو كافر، كال بمؤمن ليس الفاسق إف: كتقوؿ مؤمنا، الفاسق يكوف أف تنكر األصم،

 ا.ىػ مؤمنا بو نسميو ال إيماف اليهودم كفي مؤمنا، بو نسميو ال إيماف الفاسق في: كتقوؿ المنزلتين،
 قوؿ الخوارج كقوؿ فيو المعتزلة فقوؿ: الوعيد كأما(: َِْ/ ُ)في نفس المصدر السابق  كقاؿ

 مخلدين، فيها خالدين النار في كبائرىم على يموتوف الذين الكبائر أىل إف: يقولوف ألنهم كاحد؛
 الكافرين، عذاب يعذبوف اإلسبلـ ينتحل ممن الكبائر مرتكبي إف: يقولوف الخوارج أف غير

 ا.ىػ الكافرين كعذاب ليس عذابهم إف: يقولوف كالمعتزلة
 الكبائر، باجتناب الصغائر غفراف كفي كالكبيرة، الصغيرة تحديد في كثيرا اختبلفا عنهم كحكىى

 .لذكره حاجة ال مما ذلك كغير
 سلف عليو كما كالسنة للكتاب المخالفة المشهورة البدع من كالمعتزلة الخوارج قوؿ أف شك كال

 .األمة
 يوافق لم الذم القوؿ أف يعرؼ أف ينبغي(: ِِِ/ ٕ) الفتاكل مجموعفي  اإلسبلـ شيخ قاؿ

 ىذا فإف النار، في الكبائر أىل بتخليد القوؿ ىو السنة أىل من أحد عليو كالمعتزلة الخوارج
 على المسلمين أئمة كسائر بإحساف لهم كالتابعوف الصحابة اتفق كقد المشهورة، البدع من القوؿ

 اهلل صلى نبينا أف على أيضا كاتفقوا إيماف، من ذرة مثقاؿ قلبو في ممن أحد النار في يخلد ال أنو
 عنو الصحيحين ففي أمتو، من الكبائر أىل من فيو بالشفاعة لو اهلل يأذف فيمن يشفع كسلم عليو

 يػىٍوـى  أًليمًَّتي شىفىاعىةن  دىٍعوىًتي اٍختىبىٍأتي  كىًإنّْي ميٍستىجىابىةه  دىٍعوىةه  نىًبي   ًلكيلّْ : )كسلم عليو اهلل صلى قاؿ أنو
 آؿ محمود بن لمحمد المعاصرين شبهات ككشف بالعمل كعبلقتو السلف عند اإليماف. (اٍلًقيىامىةً 
 (.ُٖٗ/ ُ)  خضير
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 كبقاء بعض بذىاب يقولوا فلم جميعو ثبت بعضو ثبت كإذا جميعو، زاؿ بعضو زاؿ
 مثقاؿ قلبو في كاف من النار من يخرج: )كسلم عليو اهلل صلى النبي قاؿ كما بعض،

 (.اإليماف من خردؿ من حبة
 الشخص أف ظنوا أنهم ىؤالء كأصل(: ُّٖ - ُّٕ) األصفهانية شرح في كقاؿ

 إما بل. كالذـ كالحمد كالوعيد، كالوعد كالعقاب، للثواب ميستحقان  يكوف ال الواحد
 ىػ.ا..  فعلها التي بالكبيرة حسناتو جميع فأحبطوا لهذا، كإما لهذا

 من الوعيدية من كانوا سواء النصوص تلقي في البدع أىل طريقو أف ذلك كأصل
 بين يجمعوف ال فهم كأصنافهم، مراتبهم تنوع على المرجئة من أك كالمعتزلة، الخوارج
 .مذاىبهم يؤيد بما فيهما ينفردكف استداللهم، في - إنهم بل كالوعيد؛ الوعد نصوص

 مع يجمعونها ال أك الوعد، نصوص كيهملوف الوعيد، بنصوص يستدلوف فالوعيدية-أ
 .كاالستدالؿ التلقي في الوعيد نصوص

 في الواردة للنصوص اعتبار دكف الوعد، نصوص على يعٌولوف المرجئة ككذلك-ب
 ببعض آمنوا فكبلىما. الوعد نصوص مع كاالستدالؿ التلقي في كجمعها الوعيد،
 .ببعض ككفركا الكتاب

 فنظركا جميعها، النصوص على كعولَّوا كلو، بالكتاب فآمنوا كالجماعة السنة أىل أما
 كإنما المتماثبلت بين يفرقوا كلم يضطربوا فلم الوعد، نصوص مع الوعيد نصوص إلى

 .الحق بالمذىب الفريقين كأسعد الوسط، األمة كانوا
 لفظي? أـ حقيقي الفقهاء كمرجئة السنة أىل بين الخبلؼ ىل المسألة الثالثة:

 كنفي اإليماف، من العمل بإخراج قولهم مع المرجئة، ىؤالء أف ذلك في النزاع كمنشأ
 متفقين السنة أىل سائر مع كانوا أنهم إال فيو، االستثناء كمنع عنو، كالنقصاف الزيادة

 كما بالشفاعة، يخرجهم ثم بالنار، الكبائر أىل من يعذبو من يعذب اهلل أف على
 بلسانو، يتكلم أف اإليماف في البد أنو كعلى. بذلك الصحيحة األحاديث جاءت
 . كالعقاب للذـ مستحق كتاركها كاجبة، المفركضة األعماؿ أف كعلى
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 من أكثرىم ككاف المرجئة كحدثت(: ّٖ/ُّقاؿ شيخ اإلسـر في مجموع الفتاكل )
 فصاركا كأمثالو النخعي إبراىيم كال المرجئة من اهلل عبد أصحاب يكن كلم الكوفة أىل

 البدعة ىذه ككانت اإليماف من ليست األعماؿ إف:  فقالوا كالمعتزلة الخوارج نقيض
 كاف إذ ؛ الحكم دكف كاللفظ االسم في نزاع فيها النزاع من كثيرا فإف البدع أخف

 كغيرىما حنيفة كأبي سليماف أبي بن حماد مثل القوؿ ىذا إليهم يضاؼ الذين الفقهاء
 ثم بالنار الكبائر أىل من يعذبو من يعذب اهلل أف على متفقين السنة أىل سائر مع ىم

 اإليماف في بد ال أنو كعلى بذلك الصحيحة األحاديث جاءت كما بالشفاعة يخرجهم
 ... ا.ىػللذـ مستحق كتاركها كاجبة المفركضة األعماؿ أف كعلى.  بلسانو يتكلم أف

 االسم في خبلؼ السنة أىل كبين بينهم الخبلؼ أف إلى العلم أىل بعض ذىب كلهذا
 كاللفظ االسم في حقيقي خبلؼ أنو إلى آخركف كذىب الحكم، دكف كاللفظ

 .كالحكم
 :المسألة ىذه في اإلسبلـ شيخ قوؿ تحقيق

 كمرجئة السنة أىل بين النزاع يرل ممن أنو اإلسبلـ شيخ إلى الباحثين بعض عزا
 .كبلمو بعض من المتبادر ىو ما على لفظيا، نزاعا الفقهاء

 :المسألة ىذه تناكؿ في متنوعة عبارات لو اإلسبلـ شيخ أف ذلك في كالتحقيق
 كنحو االستثناء كفي اإليماف من ىي ىل األعماؿ في الخبلؼ عن يقوؿ فتارة - ُ

 .لفظي نزاع عامتو إف: ذلك
 االسم في نزاع فيها النزاع من كثيرا فإف البدع أخف البدعة ىذه: يقوؿ كتارة - ِ

 قريبا.كما مر  الحكم دكف كاللفظ
 مجموعفي  قاؿف. العقائد ال كاألفعاؿ األقواؿ بدع من ذلك أف إلى يشير كتارة - ّ

 علم أىل األمة عند ىم جماعة الفقهاء إرجاء في دخل كلهذا(: ّْٗ/ ٕ) الفتاكل
 من ىذا جعلوا بل( الفقهاء مرجئة) من أحدا السلف من أحد يكفر لم كلهذا كدين،

 اللفظ لكن لفظي، فيها النزاع من كثيرا فإف العقائد؛ بدع من ال كاألفعاؿ، األقواؿ بدع
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 كرسولو، اهلل قوؿ بخبلؼ يقوؿ أف ألحد فليس ،الصواب ىو كالسنة للكتاب المطابق
 كإلى كغيرىم، اإلرجاء أىل من الكبلـ أىل بدع إلى ذريعة ذلك صار كقد السيما
 العقائد في عظيم لخطأ سببا اللفظ في اليسير الخطأ ذلك فصار الفسق، ظهور

 يعنى لفتنتهم: النخعي إبراىيم قاؿ حتى اإلرجاء ذـ في القوؿ عظم فلهذا كاألعماؿ،
 ا.ىػ المرجئة ذـ في آثارا كذكر ..األزارقة فتنة من األمة ىذه على أخوؼ المرجئة

 ىو ما منو النزاع ىذا بأف إقرارا فيها فإفَّ  بينها، تعارض ال الثبلثة المواضع كىذه
 النزاع ىذا بأف موضعو  في صرح لكنو، كاألكثر الغالب كىو لفظي ىو ما كمنو حقيقي،

 في الناس تنازع ذلك بعد ثم(: َْٓ/ ٕ) الفتاكل قاؿ مجموعف معنوم، منو كثير
 لم الفقهاء أئمة فإف معنوم، منو ككثير لفظي، منو كثيرا، نزاعا كاإليماف المؤمن اسم

 من بو كأقـو بالدين أعلم بعضهم كاف كاف األحكاـ، من ذكرناه مما شيء في ينازعوا
 كىل كينقص، يزيد ىل اإليماف في كتنازعهم األسماء، في تنازعوا كلكن بعض،

 كامل مؤمن الملي الفاسق كىل ال، أـ اإليماف من األعماؿ كىل ال، أـ فيو يستثنى
 بين الواقع النزاع عمـو على حملو يمكن كىذا ..  ا.ىػبعدىا كما. ال? أـ اإليماف

 كالمعتزلة، كالخوارج الجهمية خبلؼ ذلك في فيدخل اإليماف، مسألة في الناس
 .معنويا أكثره يكوف حينئذ النزاع أف كالشك

 أعماؿ بأف أقرَّ  من مع لفظيان  يكوف إنما الخبلؼ أف اإلسبلـ شيخ يبين كتارة - ْ
 .الملزـك انتفى البلـز انتفى إذا بحيث القلب، إليماف الزمة الجوارح

 .إليو اإلشارة عن الباحثين من كثير غفل فقد ىذا كمع مواضع، في يذكره كىذا
 دخوؿ قاؿ لمن كقيل(. ٕٕٓ/ ٕ) الفتاكل مجموع في قولو المواضع ىذه كمن

 ىذه أف سلمت إذا فإنك لفظي، نزاعك: مجاز اإليماف اسم في الظاىرة األعماؿ
 لعدـ موجبا البلـز عدـ كاف كموجباتو، القلب في الذم الواجب اإليماف لواـز

، . لفظيا النزاع كاف بهذا اعترفت فإذا الباطن، عدـ الظاىر ىذا عدـ من فيلـز الملزـك
 في الواجب التاـ اإليماف يستقر أنو من كأتباعو، جهم قوؿ حقيقة ىو ما قلت كإف
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 يناقض فهذا: لك قيل الظاىرة، الواجبات جميع كترؾ كفر ىو ما إظهار مع القلب
 الباطن يقارف الظاىر أف قولك حقيقة: قيل بل لو، كموجب لو الـز الظاىر أف قولك
 دؿ كجد إذا دليل كلكنو لو، كمعلوؿ موجب كال لو ببلـز فليس أخرل، كيفارقو تارة،
 ا.ىػ قولك حقيقة كىذا العدـ، على عدمو يدؿ لم عدـ كإذا الباطن، كجود على

 الظاىرة األعماؿ إف يقل لم من كل يلـز كىذا(: ْٖٓ/ ٕ) الفتاكل مجموعفي كقاؿ 
 عمبل يستلـز الباطن اإليماف كأف لوازمو من إنها: قاؿ فإذا. الباطن اإليماف لواـز من

 جزءا أك اإليماف لمسمى الزمة األعماؿ تلك إف: قولو ذلك بعد كاف ظاىرا، صالحا
 ا.ىػ تقدـ كما لفظيا نزاعا منو

 في الحسن أبو ذكره سؤاؿ ىنا كللجهمية(: َِِ/ ٕ) الفتاكل مجموعفي كقاؿ 
 اٍلميٍؤًمنيوفى  ًإنَّمىا: كقولو ىؤالء غير عن اإليماف نفى القرآف أف كىو ،(الموجز) كتاب
 من األعماؿ ىذه إف يقل كلم ،[ِ:األنفاؿ] قػيليوبػيهيمٍ  كىًجلىتٍ  اهللي  ذيًكرى  ًإذىا الًَّذينى 

 انتفاءىا ألف مؤمنا؛ يكن لم األعماؿ ىذه يعمل لم من: نقوؿ فنحن: قالوا. اإليماف
 :كجوه من ىذا عن كالجواب. قلبو من العلم انتفاء على دليل

 في يبق لم انتفت فإذا القلب إليماف الزمة األعماؿ ىذه أف سلمتم أنكم: أحدىا
 .لفظي نزاع جزءا أك الزمة فكونها ىذا كبعد المطلوب، ىو كىذا إيماف، القلب
عيوفى  ًبٍضعه  أىكٍ  كىًستُّوفى  ًبٍضعه  اإًليمىافي : )كقولو جزء بأنها صرحت نصوصا أف: الثاني  كىسىبػٍ
 ا.ىػ (شيٍعبىةن 
 اإليماف، عن الظاىر العمل أخرجوا كالمرجئة(: ْٓٓ/ ٕ) الفتاكل مجموع في كقاؿ
 ،بين ضبلؿ فهذا التصديق، ىي كجعلها أيضا القلوب أعماؿ إخراج منهم قصد فمن
 ينفك ال الباطن للعمل الـز الظاىر العمل: لهم قيل الظاىر، العمل إخراج قصد كمن
 جزء ىو ىل الظاىر العمل أف في النزاع فبقي الباطن، انتفاء دليل الظاىر كانتفاء عنو،
 تارة أنو كالتحقيق اإليماف? لمسمى الـز أك بالتضمن عليو يدؿ اإليماف مسمى من

 ا.ىػ..  كاقترانو االسم إفراد بحسب للمسمى، الزما يكوف كتارة االسم، في يدخل
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 في موجبات لو القلب إيماف كاف كلما(: ُُٖص) األصفهانية شرح في كقاؿ
 قػىٍومنا تىًجدي  ال: تعالى كقولو كانتفاء، ثبوتا القلب إيماف على دليبل الظاىر كاف الظاىر،
ٍوـً  بًاللَّوً  يػيٍؤًمنيوفى   عز كقولو ،[ِِ:المجادلة] كىرىسيولىوي  اللَّوى  حىادَّ  مىنٍ  يػيوىادُّكفى  اآلًخرً  كىاٍليػى

انيوا كىلىوٍ : كجل ًثيرنا كىلىًكنَّ  أىٍكلًيىاء اتَّخىذيكىيمٍ  مىا ًإلىٍيوً  أينًزؿى  كىمىا كالنًَّبيّْ  بًاهلل يػيٍؤًمنيوفى  كى هيمٍ  كى  مّْنػٍ
 اللغة في اإليماف أف في المنازع فنزاع ىذا كبعد. ذلك كأمثاؿ[ ُٖ:المائدة] فىاًسقيوفى 

 كقد. لفظي نزاع إلى يؤكؿ لؤلمرين اسم أك مقتضاه، دكف التصديق لمجرد اسم ىو ىل
 اإليماف أصل إف: يقوؿ من منهم كالناس. كاالقتراف باإلفراد تختلف الداللة إف: يقاؿ

 كالقوؿ بالجوارح، كيكوف باللساف يكوف كالتصديق: يقوؿ ثم التصديق، اللغة في
نىافً : )كسلم عليو اهلل صلى النبي كقوؿ تصديقا، يسمى كالعمل تصديقا، يسمى  العىيػٍ
ا تػىٍزنًيىافً  ا تػىٍزًني كىاأٍليذيفي  النَّظىري  كىزًنىاىيمى ا تػىٍزًني كىاٍليىدي  السٍَّمعي  كىزًنىاىى  تػىٍزًني كىالرٍّْجلي  اٍلبىٍطشي  كىزًنىاىى
ا بيوي  أىكٍ  ذىًلكى  ييصىدّْؽي  جي كىاٍلفىرٍ  كىيىٍشتىًهي يػىتىمىنَّى كىاٍلقىٍلبي  اٍلمىٍشيي  كىزًنىاىى  الحسن كقاؿ ،(ييكىذّْ

، العمل كصدقو القلب في كقر بما كلكن بالتحلي كال بالتمني اإليماف ليس: البصرم
 المقصود كإنما...  للتصديق مرادفا ىو كليس اإلقرار ىو اإليماف بل: يقوؿ من كمنهم

 بين يعرؼ كلم لفظي، كبعضو يسير، خبلؼ الجماعة مع خبلفهم المرجئة فقهاء أف
 الكوفيين فقهاء من طائفة قوؿ ذلك فإف ىذا، في إال خبلؼ بالفتيا المشهورين األئمة

 ا.ىػ حنيفة أبي كأصحاب حنيفة أبي كصاحبو سليماف أبي بن كحماد
 عند مسماه في داخلة لواـز لو التصديق كىذا(: ِٕٗ/ ٕ) الفتاكل مجموع في كقاؿ

، انتفاء يقتضي البلـز انتفاء فإف اإلطبلؽ،  اإليماف ىل: لفظيا النزاع كيبقى الملزـك
? أك بالتضمن العمل على داؿ  أىل بين التنازع أكثر أف يعرؼ أف ينبغي كمما باللزـك

 الفقهاء، من قوؿ اإليماف بأف فالقائلوف كإال لفظي، نزاع ىو المسألة ىذه في السنة
 كغيرىم الكوفة أىل من اتبعو كمن ذلك، قاؿ من أكؿ كىو سليماف، أبى بن كحماد
 كالوعيد، الذـ تحت داخلوف الذنوب أصحاب أف على السنة علماء جميع مع متفقوف
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 العمل بدكف اإليماف إف: يقولوف فهم ،ُجبريل كإيماف كامل إيمانهم إف: قالوا كإف
 تقولو كما كالعقاب للذـ مستحقا صاحبو يكوف المحرمات فعل كمع المفركض
. الجماعة تقولو كما النار يدخل من الكبائر أىل من بأف أيضا كيقولوف. الجماعة

 في يخلد ال أنو على متفقوف السنة أىل من اإليماف اسم الفاسق عن ينفوف كالذين
 كظاىرا باطنا مقرين كانوا إذا الذنوب أصحاب في نزاع الملة فقهاء بين فليس النار،

 أخبر من منهم النار يدخل كأنو الوعيد أىل من أنهم عنو تواتر كما الرسوؿ بو جاء بما

                                                           

 جبريل؛ إيماف مثل: أقوؿ كال جبريل، كإيماف إيماني: قولو حنيفة أبي عن الحنفية بعض نقل ُ
 االطمئناف، زيادة بو فيحصل مشاىدة، عن كونو من الصفة في يزيد جبريل إيماف بأف ذلك كعللوا

 ما لكن: )عابدين ابن قاؿ ذلك، كراىة عنو بعضهم كنقل. المنزلة كرفع القرب زيادة يحصل كبو
 إيماني الرجل يقوؿ أف أكره: حنيفة أبو قاؿ: قولو من الخبلصة في ما يخالفو ىنا اإلماـ عن نقل

 العالم كتاب في حنيفة أبو قالو ما ككذا. اىػ جبريل بو آمن بما آمنت: يقوؿ كلكن جبريل، كإيماف
 من جاء كما كقدرتو، كربوبيتو تعالى اهلل بوحدانية آمنا ألنا المبلئكة إيماف مثل إيماننا إف: كالمتعلم

 مثل إيماننا ىنا ىا فمن كالرسل، األنبياء بو كصدقت المبلئكة بو أقرت ما بمثل كجل عز اهلل عند
 نحن، نعاينو كلم تعالى اهلل عجائب من عاينتو مما المبلئكة بو آمنت شيء بكل آمنا ألنا إيمانهم،

 عابدين ابن حاشية( الخ العبادات كجميع اإليماف على الثواب في فضائل علينا ذلك بعد كلهم
 بإسناده( ٗ/ ٕ) الكامل في عدم ابن ركل كقد: قلت(. َُّ/ ّ) الرائق البحر ،(ِْٕ/ ّ)

 - الجعفي أم - جابرا إف حنيفة ألبي قلت: قاؿ زيد بن حماد ثنا: قاؿ الفضل بن غساف إلى
 فهو ىذا قاؿ كمن ىذا، قلت ما: قاؿ. كميكائيل جبريل كإيماف إيماني: تقوؿ كأنك عنك ركل

 صدؽ: فقاؿ زيد، بن حماد قوؿ الرأم صاحب الحسن بن لمحمد ذلك فذكرت: قاؿ مبتدع،
 يوسف أبا سمعت: قاؿ الجعد بن علي عن كركل(. ذلك يقوؿ أف يكره كاف حنيفة أبا إف حماد
 شيخ كقاؿ(. ُْٓ/ ٕ) الكامل( بدعة صاحب فهو جبريل كإيماف إيماني: قاؿ من: يقوؿ

 كأبو حنيفة كأبو: قاؿ حنيفة، أبى أصحاب من الباب ىذا في صنف من بعض ذكر كقد: )اإلسبلـ
 أفضل ألنهم: محمد قاؿ -كميكائيل جبريل كإيماف إيماني: الرجل يقوؿ أف كرىوا كمحمد يوسف

 آمنت: يقوؿ كلكن ىذا، كإيماف أك بكر، أبى كإيماف إيماني أك جبريل، كإيماف إيماني أك -يقينا
 (.ُْ/ ُّ) الفتاكل مجموع( بكر كأبو جبريل بو آمن بما
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 الدماء مباحي مرتدين يكونوف كال أحد فيها منهم يخلد كال إليها بدخولو كرسولو اهلل
 ا.ىػ
 أقر من مع لفظيا الخبلؼ يرل اإلسبلـ شيخ أف يتضح النقوالت ىذه خبلؿ كمن

 عنو، ينفك ال الباطن لئليماف الـز الظاىر العمل كأف كالباطن، الظاىر بين بالتبلـز
 تارة الباطن تقارف ثمرة العمل يرل من كأما ،الملزـك انتفى البلـز انتفى إذا بحيث
 .ريب ببل حقيقي معو كالنزاع جهم، بقوؿ قائل فهذا أخرل، كتفارقو

 أف: )كقولو ،(لفظي كبعضو يسير، خبلؼ الجماعة مع خبلفهم: )اإلسبلـ شيخ كقوؿ
 كبلمو، من ىذا كنحو( لفظي نزاع ىو المسألة ىذه في السنة أىل بين التنازع أكثر
 بعض في حقيقي -بالتبلـز قالوا كإف -الفقهاء مرجئة مع الخبلؼ أف على يدؿ

 إف: الناس أفسق يقوؿ أف تجويزىم أك االستثناء، في قولهم إلى يشير كلعلو المسائل،
 شنيع، مذىب االستثناء في قولهم على ترتب كقد !السبلـ عليو جبريل كإيماف إيمانو
 تزكيج من الحنفية بعض منع كلهذا إيمانو، في شاؾ أنو بحجة المستثني، تكفير كىو

 .خبلفو على منهم المحققين لكن باالستثناء؛ القائل
 ال: الرستغفني كقاؿ(: َُُ/ ّ) الدقائق كنز شرح الرائق البحر في نجيم ابن قاؿ

 أنا: قاؿ من بين يجوز ال: الفضل كقاؿ. كاالعتزاؿ السنة أىل بين المناكحة تجوز
 فيها كاختلف الشافعية، مناكحة منع كمقتضاه. كافر ألنو تعالى؛ اهلل شاء إف مؤمن

: بقولو البزازية في كعللو بنتو، يزكجهم كال بنتهم يتزكج: كقيل يجوز،: قيل ىكذا،
 المسألة، ىذه إيضاح كالنوافل الوتر باب في قدمنا كقد. الكتاب أىل منزلة لهم تنزيبل

 من على كبلمهم حمل كيجب غلط، اهلل شاء إف مؤمن أنا: قاؿ من بتكفير القوؿ كأف
 الحنفية بين المناكحة فتجوز بو، يقولوف ال كالشافعية إيمانو، في شاكا ذلك يقوؿ

 عدـ الحق ألف مناكحتهم؛ حل الوجو فمقتضى المعتزلة كأما. شبهة ببل كالشافعية
 إرجاء أف كالحاصلا.ىػ  اإلمامة باب في األئمة عن نقلو قدمنا كما القبلة، أىل تكفير

 :أمرين يحتمل الفقهاء
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 السنة أىل مع خبلفو بهذا كالقائل كالباطن، الظاىر بين التبلـز إثبات عدـ: األكؿ
 .جوىرم حقيقي خبلؼ
 انتفاء على يدؿ البلـز انتفاء بأف كالتسليم كالباطن، الظاىر بين التبلـز إثبات: كالثاني

،  من العمل إخراج في كبدعتو لفظي، أكثره السنة أىل مع خبلفو بهذا كالقائل الملزـك
 .العقائد بدع من ال كاألفعاؿ، األقواؿ بدع من اإليماف، مسمى

 كبلمو تتبع من لي ظهر حسبما المسألة، ىذه في اإلسبلـ، شيخ مذىب تحرير ىذا
 .كتبو من كثيرة مواطن في

 :صورم خبلؼ الفقهاء كمرجئة السنة أىل بين الخبلؼ أف إلى ذىب كممن
 كاالختبلؼ: قاؿ حيث( َٖٓ/ ِ) الطحاكية على شرحو في الحنفي العز أبي ابن

 أعماؿ كوف فإف صورم؛ خبلؼ السنة أىل من الباقين كاألئمة حنيفة أبي بين الذم
 مرتكب أف على االتفاؽ مع اإليماف، من جزءا أك القلب، إليماف الزمة الجوارح
: عنو عفا شاء كإف عذبو شاء إف اهلل مشيئة في ىو بل اإليماف، من يخرج ال الكبيرة

 ا.ىػ ُاعتقاد فساد عليو يترتب ال لفظي نزاع

                                                           

 جبللة على العز أبي ابن الشارح (:ِْ/ِ)قاؿ الشيخ صالح آؿ الشيخ في شرح الطحاكية  ُ
 كصورم، لفظي الخبلؼ أف قرر فإنو كالحديث السنة كألىل للسنة كمتابعتو كعبو كعلو قدره

 ،التكفير في بأثره الخبلؼ إلى ينظر من فمنهم منفكة الخبلؼ إلى النظر جهة أف ذلك كسبب
 قاؿ التكفير في بأثره الخبلؼ إلى نظر فمن، االعتقاد في بأثره الخبلؼ إلى ينظر من كمنهم

 بالجناف كالتصديق باللساف اإلقرار ىو يقولوف الذين الحنفية ألف، لفظي الخبلؼ صورم، الخبلؼ
 تكوف اإليماف عن كالردة الكفر أف على كالشافعي أحمد مع كالسنة الحديث أىل مع متفقوف ىم

 دخل بو ما يخالف قوال قاؿ من أف على معهم متفقوف فهم، كبالشك كبالعمل كباالعتقاد بالقوؿ
 عمل كإذا ،يكفر فإنو اإليماف في دخل بو ما يخالف اعتقادا اعتقد كمن ،يكفر فإنو اإليماف في

 باب في الحنفية بل، يكفر فإنو ارتاب أك شك كإذا ،يكفر فإنو اإليماف في بو دخل ما ينافي عمبل
 كالشافعية الحنابلة مثل السنة أىل بقية من التكفير في أشد الفقهية كتبهم في المرتد حكم

 مثبل القائل كقوؿ األئمة بقية بها يكفر ال بمسائل كفركا إنهم حتى منهم، أشد فهم، كنحوىم
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 يكفركف فإنهم آيات فيو كتاب إلقاء أك ذلك نحو أك مسيجد أك بها، يكفركف فإنهم صغيرة سورة
 .ذلك آخر إلى

 األحكاـ جهة إلى المسألة في نظر من -العلماء من جماعة كنظر الشارح، نظر ما مثل- نظر فمن
 أك المسمى في داخبل العمل كاف سواء متفقوف، الجميع قاؿ اإليماف من الخارج حكم كىو

 النحو ىذا على عليو يترتب ال فإذا، أعماؿ بترؾ كيكفر بأعماؿ يكفر فإنو المسمى من خارجا
 كال، يعملو عمل بأم اإليماف من يخرج كال ينفع، عمل ببل: يقولوف الذين المرجئة قوؿ في دخوؿ

 ىذه فمن، محـر أم فعل أك كاجب أم ترؾب أك عمل بأم يكفركف: أنهم في الخوارج مع يدخلوف
 .كصورم لفظي ىو بل بحقيقي؛ ليس الخبلؼ أف تصور إليها نظر إذا الجهة
 عز كجل اهلل أمر مما ىو -كاألركاف الجوارح عمل- العمل أف كىي إليها ينظر التي الثانية الجهة

 يعملها التي األعماؿ أف يعني، كالتفصيل اإلجماؿ جهة من تحريمو يعتقد أك كجوبو يعتقد أف في بو
 بالجوارح العمل فإف كذلك كاف كإذا، لها االمتثاؿ كجهة، بها اإلقرار جهة: جهتاف لها العبد

 ،بالجناف التصديق األكؿ؛ التصديق في داخل العمل إف: نقوؿ أف فإما :عمل إذا فإنو كاألركاف،
 يعني- بالجناف التصديق في داخل إنو قلنا فإذا، بالجناف التصديق عن خارج إنو: نقوؿ أف كإما

 يكوف كإنما تصديقا، ليس إذا التصديق يكوف فإنو -امتثل بو أقر إذا أنو باعتبار بالجوارح العمل
 .الحنفية كتعريف قوؿ عن خرج ما كىذا االمتثاؿ، على كللعـز للتصديق شامبل اعتقادا
 مسمى في العمل دخوؿ على التنصيص كاف كذلك كاف فإذا فعبل يمتثل العمل أف الثانية كالجهة
 في القرآف من بو تؤمن فيما اإليماف حقيقة ألف كباألحاديث، باآليات اإليماف مقتضى ىو اإليماف
 لم فلو كإال تنتهي، بأف كتؤمن تعمل، بأف تؤمن أنك كالتفصيل اإلجماؿ في كالنواىي األكامر
 دخل كالذم بيقين اإليماف في دخل الذم بين ما فرؽ يحصل لم اإليماف حقيقة في ىذا يدخل

 .بنفاؽ اإليماف في
 التصديق عن العمل انفكاؾ االعتقاد، عن العمل انفكاؾ جهة كىي ىذه الجهة أف ذلك لك يبين
 .كاإليماف اإلسبلـ بين فيما بو عز كجل اهلل فرؽ فيما داخلة حقيقة ىذه

 األكامر امتثاؿ كىو إسبلـ من لو البد فإنو كتصديق إقرار إنو قلنا إذا اإليماف أف كمعلـو
 إلى راجعة حقيقي ىو أك لفظي ىو ىل الخبلؼ مسألة إف نقوؿ لهذا، بالطاعات هلل كاالستسبلـ

 اهلل أمر فيما امتثاال يدخل لم أـ بو عز كجل اهلل أمر فيما امتثاال داخل العمل ىل، العمل في النظر
عز  كاهلل ،"كحده باهلل باإليماف آمركم" باإليماف يأمر أنو بين صلى اهلل عليو كسلم كالنبي بو?? 
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 كتفاصيل بو، مأمور فاإليماف[. ُّٔ:النساء]( آمنوا آمنوا الذين أيها يا) باإليماف أمر كجل
 األعماؿ فيها يدخل اإليماف، شعب يدخل الفقهاء مرجئة كبين السنة أىل بين باالتفاؽ اإليماف

 اإلجماؿ على األمر امتثل فمن بها، مأمورا كونها جهة من المسمى في تدخل لكنها الصالحة؛
 ال األكامر بعمـو فإنو كالتفصيل اإلجماؿ على األمر يمتثل لم كإذا اإليماف، حقق فقد كالتفصيل

 :جهة من مشكبل النظر فيها يكوف كىذه، اإليماف في يدخل
 يفعل ال البتة، خيرا يفعل كال عز كجل اهلل أنزؿ بما يؤمن باإليماف، يؤمن أحد يوجد أف يتصور ىل

 يتصور ال ىذا الحقيقة في كإمكانو? الزمن اتساع مع محـر عن ينتهي كال كاجبا يمتثل ال قط، خيرا
 أم يعمل ال إمكانو، مع صالحا يعمل كال صحيحا إيمانو كيكوف مؤمن أنا يقوؿ أحد يكوف أف

 ،سبحانو كتعالى اهلل من خوفا معصية أم عن ينتهي كال ،عز كجل اهلل من خوفا الطاعات من جنس
 .يتصور ال ىذا

 يؤمن كيف السنة كفي القرآف في باإليماف األمر باألمر، اإليماف إلى ترجع المسألة حقيقة كلهذا
 االمتثاؿ يكوف أف إذا فرجع بو، يمتثل الذم العمل بجنس بعمل، اإليماف يحقق يحققو? كيف بو?

 لهذا، يعمل ال كمن يعمل من بين فرقا يكوف ال حينئذ فإنو كإال بأمره، اإليماف حقيقة في داخل
 صلى اهلل عليو كسلم كبرسولو باهلل كالسنة بالكتاب يعني بالدليل بالنص، الحق اإليماف إف نقوؿ

 مؤمن يكوف أف للمؤمن، موجود غير يكوف أف يتصور ال االمتثاؿ كىذا امتثاؿ، من لو البد كبكتابو
 :لػ اإليماف من جزءا إذا كاف كذلك، كاف كإذا، البتة يعمل كال يعمل أف ممكن

 كال يؤمن أف باألمر كاإليماف لئليماف االمتثاؿ في يتصور ال أنو كالثاني، تركيبو في لدخولو أكال
 فيو جهة ثم بل جهة؛ كل من صوريا ليس الخبلؼ أف الجهة ىذه من فتحصل إذا، البتة يعمل
 لهذا متنوعة، كثيرة المعنوم كالخبلؼ المعنوية كالجهات، معنوية تكوف فيو جهة كثم لفظية، تكوف

 صورم؛ السنة أىل كبين الفقهاء مرجئة بين الخبلؼ أف يقوؿ من األئمة بعض كبلـ من ترل قد
 في داخل ىو ال يقولوف السنة كأىل المسمى، في يدخل ال زائد شرط العمل يقولوف ألنهم

 صور كل في بو يقوؿ أنو يظن فبل صورم الخبلؼ قاؿ من، صورم الخبلؼ إذا فيكوف المسمى
 من أما، يعمل لم من على األحكاـ ترتب كإلى التكفير إلى النظر جهة من بو يقوؿ كإنما الخبلؼ،

 يكوف أف البد فهذا باالمتثاؿ كاإليقاف بها كاالعتقاد كاألحاديث اآليات جهة من األمر، جهة
 .حقيقيا حينئذ الخبلؼ
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 إذا لفظيان، المرجئة ىؤالء مع الخبلؼ جعل من اإلسبلـ، شيخ قرره لما موافق كىذا
 .القلب إليماف الزمة الجوارح أعماؿ بأف أقركا

: معمر قاؿ(: ِّّ/ ٓ) النببلء أعبلـ سير في قاؿ فقد الذىبي، الحافظ: كمنهم
 إني: قاؿ. تابعا فصرت فخالفتهم أصحابك، في إماما ككنت رأسا كنت: لحماد قلت

 .الباطل في رأسا أكوف أف من خير الحق، في تابعا أكوف أف
 الصبلة يعٌدكف ال أنهم كىو الفقهاء، إرجاء مرجئا تحوؿ أنو إلى معمر يشير: قلت

 على كالنزاع القلب، في كيقين باللساف، إقرار اإليماف: كيقولوف اإليماف، من كالزكاة
. الفرائض ترؾ التوحيد مع يضر ال: قاؿ من اإلرجاء غلو كإنما اهلل، شاء إف لفظي ىذا

 ا.ىػ العافية اهلل نسأؿ
 :بإطبلؽ جوىرم، حقيقي الخبلؼ بأف العلم أىل بعض كصرح

 على معلقا (ِٓٔ/ ُ) الشيخ كمقاالت فتاكل مجموع ضمن باز ابن الشيخ قاؿف
 كالتصديق باللساف، اإلقرار ىو كاإليماف: )المشهورة عقيدتو في الطحاكم قوؿ

 كالجماعة السنة أىل عليو الذم كالصواب كقصور، نظر فيو التعريف ىذا(: )بالجناف
 من ذلك على كاألدلة بالمعصية، كينقص بالطاعة يزيد كاعتقاد، كعمل قوؿ اإليماف أف

 منها جملة العز أبي ابن الشارح ذكر كقد تحصر، أف من أكثر كالسنة الكتاب
 بينهم الخبلؼ كليس المرجئة، قوؿ ىو اإليماف من العمل كإخراج. شئت إف فراجعها

 يعلمها كثيرة، أحكاـ عليو كيترتب كمعنوم، لفظي ىو بل لفظيان، فيو السنة أىل كبين
 ا.ىػ المستعاف كاهلل المرجئة، ككبلـ السنة أىل كبلـ تدبر من

 الطحاكم كبلـ على معلقا (ِْص) في تعليقو على الطحاكية  األلباني عبلمةال كقاؿ
 كمالك األئمة كجماىير للسلف خبلفان  كالماتريدية، الحنفية مذىب ىذا: أيضا

 العمل: كالتصديق اإلقرار على زادكا ىؤالء فإف كغيرىم، كاألكزاعي كأحمد كالشافعي
 رحمو الشارح إليو ذىب كما صوريان  اختبلفان  المذىبين بين الخبلؼ كليس، باألركاف

 اإليماف، عن يخرج ال الكبيرة مرتكب أف على اتفقوا جميعان  أنهم بحجة تعالى، اهلل
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 كاف كإف االتفاؽ ىذا فإف. عنو عفا شاء كإف عذبو شاء إف اهلل، مشيئة في كأنو
 أف إنكارىم في حقيقية مخالفة للجماىير مخالفين غير كانوا لو الحنفية فإف صحيحان،

 بالطاعة، زيادتو كأف كينقص يزيد اإليماف أف على معهم التفقوا اإليماف، من العمل
 ذكر كقد ذلك، على السلفية كاآلثار كالسنة الكتاب أدلة تضافر مع بالمعصية، كنقصو
 القوؿ على أصركا الحنفية كلكن( ّْْ - ِّْص) منها طيبة طائفة الشارح
 ظاىران، تكلفان  تأكيلها في كتكلفوا كالنقصاف، الزيادة في الصريحة األدلة تلك بخبلؼ

 أنو النسفي المعين أبي عن حكى بل منها، نموذجان ( ِّْص) الشارح ذكر باطبلن، بل
 أئمة كل احتجاج مع.. (  شعبة كسبعوف بضع اإليماف: )حديث صحة في طعن

 الصحيحة في مخرج كىو صحيحيهما، في كمسلم البخارم كمنهم بو، الحديث
 يكوف أف يصح كيف ثم !مذىبهم مخالفة في صريح ألنو إال ذلك كما( ُٕٗٔ)

 كإيماف إيماني: يقوؿ أف منهم كاحد ألفجر يجيزكف كىم صوريان، المذكور الخبلؼ
 الصبلة عليو كميكائيل كجبريل كالمرسلين األنبياء كإيماف بل! الصديق بكر أبي

 فاجران  كاف مهما - ألحدىم يجيزكف ال ىذا مذىبهم على بناء كىم كيف! كالسبلـ
 كجل عز كاهلل! حقان  مؤمن أنا: يقوؿ بل تعالى، اهلل شاء إف مؤمن أنا: يقوؿ أف - فاسقان 
ًإذىا قػيليوبػيهيمٍ  كىًجلىتٍ  اهللي  ذيًكرى  ًإذىا الًَّذينى  اٍلميٍؤًمنيوفى  ًإنَّمىا): يقوؿ  آيىاتيوي  عىلىٍيًهمٍ  تيًليىتٍ  كى

اننا زىادىتٍػهيمٍ   أيٍكلىًئكى  يينًفقيوفى  رىزىقٍػنىاىيمٍ  كىًممَّا الصَّبلىةى  ييًقيميوفى  الًَّذينى  يػىتػىوىكَّليوفى  رىبًّْهمٍ  كىعىلىى ًإيمى
 ،[ْ - ِ:األنفاؿ] (كىرًيمه  كىًرٍزؽه  كىمىٍغًفرىةه  رىبًّْهمٍ  ًعندى  دىرىجىاته  لَّهيمٍ  حىقِّا اٍلميٍؤًمنيوفى  ىيمي 

 تعصبهم، في اشتطوا كلو ذلك على كبناء[ ُِِ:النساء] (ًقيبل اللَّوً  ًمنى  أىٍصدىؽي  كىمىنٍ )
 يتزكج أف للحنفي يجوز ال أنو عليو كفرعوا! كفر فقد إيمانو في استثنى من أف فذكركا
 ذلك كعلل العكس، دكف ذلك فأجاز - زعموا -بعضهم كتسامح! الشافعية بالمرأة

 ابنتو خطب الحنفية شيوخ من شخصان  كأعرؼ! الكتاب أىل منزلة لها تنزيبلن : بقولو
 للشك مجاؿ ىذا بعد فهل! شافعي أنك لوال: قائبلن  فأبى الشافعية، شيوخ من رجل
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 شيخ كتاب إلى فليرجع المسألة ىذه في التوسع شاء كمن حقيقي? الخبلؼ أف في
 ا.ىػ الموضوع ىذا في ألف ما خير فإنو( اإليماف: )تيمية ابن اإلسبلـ
 محمود بن لمحمد المعاصرين شبهات ككشف بالعمل كعبلقتو السلف عند اإليماف

 (.  ِّٖ،  ُِٕ/ ُ)  خضير آؿ
 العمل ركن من أركاف اإليماف. المسألة الرابعة:

 القلوب كأعماؿ الظاىرة الجوارح عمل تبلـز ىو كالجماعة السنة أىل عند المتقرر
 تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ كما اآلخر، دكف أحدىما كجود تصور يمكن ال الباطنة
 العمل يستلـز القلب إيماف أف يبين كالقرآف(: "ُِِ/ٕ) الفتاكل في اهلل رحمو

 كلنذكر ، السنة ألىل عقيدة كحكوه الدين أئمة صرح كبهذا ، ىػ.أ" بحسبو الظاىر
 : ذلك قرر ممن عددان 

 من كذكر( ٖٓٔ/ِ) عباس ابن مسند اآلثار تهذيب في الطبرم جعفر أبو قاؿ -ُ
( كعمل قوؿ اإليماف أف) كسلم عليو اهلل صلى النبي عن مرسلة أحاديث األثر حيث
 للمعرفة ىو إنما المطلق، اإليماف اسم أف كسلم عليو اهلل صلى النبي فأخبر: " فقاؿ

 ال مما النظر من كأما ذلك بعض دكف بالجوارح، كالعمل باللساف كاإلقرار بالقلب
ةن  كىعىد أك قوالن  قاؿ قائل لقوؿ الشهادةي  كذلك صحيحة، فطره ذيك صحتو يدفع  ثم ، ًعدى
 معرفة ذك ذلك مع يدفعي  كال، "بفعًلو قولىو فبلفه  صدَّؽ" قولىو بالفعل كحقَّق كعده، أنجز

 كبلمها في اإليماف كاف فإذا التصديقي  اإليماف بأف القوؿ صحة العرب، بكبلـ
 العـز القلب تصديق ككاف ، كالجوارح كاللساف بالقلب يكوفي  كالتصديق التصديق،
 المعنى كاف ؛ كالعمل السَّعي الجوارح كتصديق اإلقرار، اللساف كتصديق كاإلذعاف،

، الثبلثة المعاني بهذه إتيانو ىو المؤمنين، من كالوالية المدحى  العبد يستحق بو الذم
 أنو بربو، كمعرفة منو علم غير على كعمل أقر، لو أنو الجميع بين خبلؼ ال أنو كذلك

 من عرؼ ما كأنكر ككذَّب بلسانو كجحد كعلم عرؼ لو كأنو مؤمن اسم يستحق ال
 غيري  أنو صحيحان  ككاف كذلك، ذلك كاف فإذا. مؤمن اسم مستحق غير أنو ربو، توحيد
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 كذلك كاف ذلك، مستحق العارؼ غير الميًقرُّ  كال ، مؤمن اسمى  الميًقر غيري  ميستحقو 
 معاني أحد ذلك كاف إذ العامل، غير الميًقر العارؼ:  باإلطبلؽ ذلك مستحق غير

 ".باإلطبلؽ مؤمن اسم يستحق اإلنساف في جميعها بوجود التي اإليماف
 لم ثم، أقر كلو( :"ُٕٓ/ِ) الصبلة قدر تعظيم في نصر بن محمد اإلماـ كقاؿ -ِ

 قاؿ ما فتحقيق لؤلداء، الترؾ في استويا إذ، المعنى في جحده كمن كاف، حقو يؤد
 بو، أقر ما ببعض ككٌفى قاؿ، ما بعض حقق منو، جزءان  أدل فإف حقو، إليو يؤدم أف

 حتى بو، أقر لما أبدان  األداء المؤمن كعلى بو، أقرَّ  لما تحقيقان  ازداد جزءان، أدل ككلما
 ".يموت

 الفتاكل في اإلسبلـ شيخ نقلو كما اهلل رحمو التسترم اهلل عبد بن سهل قاؿك  -ّ
 ؛ كسنة كعمل كنية قوؿ ىو: " فقاؿ ? ىو ما اإليماف عن سئل أنو لو مقران ( ُُٕ/ٕ)

 نفاؽ فهو نية ببل كعمبلن  قوالن  كاف كإذا ، كفر فهو عمل ببل قوالن  كاف إذا اإليماف ألف
 .(ُْٖ/ِ:اإلبانة)كانظر".بدعة فهو سنة ببل كنية كعمبلن  قوالن  كاف كإذا ،

( ّّّ/ٕ) الفتاكل في اإلسبلـ شيخ نقلو كما اهلل رحمو المكي طالب أبو كقاؿ -ْ
 ال لمن إيماف ال كاحد، كشيء فهما باآلخر مرتبط أحدىما كاإلسبلـ اإليماف:" 

 إسبلمو يصح بو إيماف من المسلم يخلو ال إذ لو، إيماف ال لمن إسبلـ كال لو، إسبلـ
 الصالحة لؤلعماؿ اهلل اشترط حيث من إيمانو يحقق بو إسبلـ من المؤمن يخلو كال -

 من يعمل فمن: ذلك تحقيق في فقاؿ ؛ الصالحة األعماؿ لئليماف كاشترط؛  اإليماف
 يأتو كمن:  بالعمل اإليماف تحقيق في كقاؿ لسعيو كفراف فبل مؤمن كىو الصالحات

 أعماؿ ظاىره كاف فمن  العلى الدرجت لهم فأكلئك الصالحات عمل قد مؤمنان 
 كمن ، الملة عن ينقل نفاقان  منافق فهو بالغيب اإليماف عقود إلى يرجع كال اإلسبلـ

 كفران  كافر فهو اإلسبلـ كشرائع اإليماف بأحكاـ يعمل كال بالغيب اإليماف عقده كاف
 بما عامبلن  اهلل عن الرسل بو أخبرت مما بالغيب مؤمنا كاف كمن؛  توحيد معو يثبت ال

 مىثىلي  ذلك كمىثىلي . بعقد إال عمل كال بعمل إال إيماف فبل...  مسلم مؤمن فهو اهلل أمر
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. الجوارح كعمل القلوب أعماؿ من بصاحبو مرتبط أحدىما كالباطن الظاىر العمل
 إال عمل ال أم ؛( بالنيات األعماؿ إنما: ) كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قوؿ كمثلو
 من الجوارح عمل بذلك فأثبت ؛ سواه لما كنفي للشيء تحقيق إنما ألف كقصد، بعقد

 من الشفتين كمثل اإليماف من العمل فمثل. النيات من القلوب كعمل المعامبلت،
 يظهر كاللساف الحركؼ، تجمع الشفتين ألف بهما؛ إال الكبلـ يصح ال اللساف
 اإليماف ذىاب العمل سقوط في ككذلك الكبلـ، بطبلف أحدىما سقوط كفي الكبلـ،

.) 
:  اإلسبلـ أصل( :"ُُ/ُ) للبغوم السنة شرح في كما اهلل رحمو الخطابي كقاؿ -ٓ

 في مستسلمان  المرء يكوف كقد. التصديق:  اإليماف كأصل ، كاالنقياد االستسبلـ
 ".الظاىر في منقاد غير الباطن صادؽى  يكوف كال ، الباطن في منقاد غير الظاىر

 يتناكلهما كالعمل كالتصديق( :"َُ/ُ) السنة شرح في اهلل رحمو البغوم كقاؿ -ٔ
 اهلل عند الدين إف) كتعالى سبحانو قولو عليو كيدؿ جميعان، كاإلسبلـ اإليماف اسم

 ،( منو يقبل فلن دينان  اإلسبلـ غير يبتغ كمن( )دينان  اإلسبلـ لكم كرضيت( )اإلسبلـ
 محل في الٌديني  يكوف كلن ، اإلسبلـ ىو عباده من كيقبلو رضيو الذم الدين أف فأخبر
 ".العمل إلى التصديق بانضماـ إال كالرضى القبوؿ

-ُّٓ) حديثان  األربعين كتابو في أيضا كقاؿ، الشريعة في اآلجرم قاؿ ككذا -ٕ
 اإليماف أف:  المسلمين علماء عليو الذم أف كإياكم اهلل رحمنا اعلموا( :" ُّٕ
 بالجوارح كعمل ، باللساف كإقرار ، بالقلب التصديق كىو:  الخلق جميع على كاجب

 فإذا.  بالجوارح عمل معو يكوف حتى باللساف كالنطق بالقلب معرفة تجزئ كال... 
 اإليماف عن تصديق بالجوارح فاألعماؿ...  مؤمنان  كاف الثبلث الخصاؿ كملت
 كالصبلة الطهارة مثل كبجوارحو بعملو اإليماف يصدؽ لم فمن. كاللساف بالقلب
 دكف كالقوؿ المعرفة لنفسو كرضي ، لهذه أشباه كالجهاد كالحج كالصياـ كالزكاة
 ".كالقوؿ المعرفة تنفعو كلم ، مؤمنان  يكن لم العمل
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 اهلل كتاب من عليكم تلوت فقد( :" ٕٓٗ/ِ) اإلبانة في العكبرم بطة ابن كقاؿ -ٖ
 بالقوؿ صدؽ من كأف ، كعمل قوؿ اإليماف أف المؤمنين من العقبلء يدؿ ما كجل عز

 كال ، بعمل إال قوالن  يقبل ال اهلل كأف. اإليماف من كخارجان  مكذبان  كاف العمل كترؾ
 (.بقوؿ إال عمبلن 

 الطاعات:  القائل كقوؿ(. :"ّّٔ/ٕ) الفتاكل في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ كقاؿ -ٗ
 اإليماف كجد فمتى لو، لواـز أنها بو يراد شيئاف بو يراد الباطن، التصديق ثمرات
 قد الباطن اإليماف أف بو كيراد. السنة كأىل السلف مذىب كىذا كجدت الباطن
 المرجئة قوؿ كىذا ، توجد لم كىي كامبلن  تامان  الباطن اإليماف يكوف كقد ، سببان  يكوف

 ".كغيرىم الجهمية من
 أف على يدؿ بما مملوءاف كالسنة القرآف بل" (:ُِٖ/ٕ) أيضا الفتاكل في كقاؿ

 بكثير أكثر القرآف في كىذا ، التصديق مع بالعمل إال اإليماف حكم لو يثبت ال الرجل
 الكتاب معناه بين كاإليماف ، السنة فسرتها إنما تلك فإف ، كالزكاة الصبلة معنى من

 ".السلف كإجماع كالسنة
 كأنو ، كعمل قوؿ من فيو البد الدين أف تبين كقد(:  ُِٔ/ٕ) الفتاكل في كقاؿ
 ، ظاىران  كاجبان  يؤد كلم كلسانو بقلبو أك بقلبو كرسولو باهلل مؤمنان  الرجل يكوف أف يمتنع

 أكجبها، اهلل أف ألجل ال ، الواجبات من ذلك غير كال صيامان  كال زكاة كال صبلة كال
 إيماف غير من كحكمو، قسمو في يعدؿ أك ، الحديث يصدؽ ك األمانة يؤدم أف مثل
 كجوب يركف الكتاب كأىل المشركين فإف الكفر، من بذلك يخرج لم كرسولو، باهلل
 التي الواجبات من شيء عدـ مع كرسولو باهلل مؤمنان  الرجل يكوف فبل األمور، ىذه

 (.كسلم عليو اهلل صلى محمد بإيجابها يختص
 في ثابتان  إيمانان  مؤمنان  الرجل يكوف أف الممتنع كمن" (:ُُٔ/ٕ) الفتاكل في كقاؿ
 هلل يسجد ال دىره كيعيش كالحج كالصياـ كالزكاة الصبلة عليو فرض اهلل بأف ؛ قلبو

 كال ، ممتنع فهذا ، بيتو إلى يحج كال زكاة هلل يؤدم كال رمضاف من يصـو كال سجدة
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 يصف إنما كلهذا ، صحيح إيماف مع ال كزندقتو القلب في نفاؽ مع إال ىذا يصدر
 ".الكفار السجود عن باالمتناع سبحانو

 السلف كجمهور التابعين كأئمة الصحابة عن كالمأثور (:َٓٓ/ٕ) الفتاكل في كقاؿ
 يزيد كعمل قوؿ اإليماف أف السنة أىل إلى المنسوب كىو الحديث أىل مذىب كىو

 بن عمير قاؿ كما فيو االستثناء يجوز كأنو بالمعصية كينقص بالطاعة يزيد كينقص
 زيادتو كما:  لو فقيل كينقص يزيد اإليماف:  الصحابة من كغيره الخطمي حبيب

 كنسينا غفلنا كإذا.  زيادتو فتلك كسبحناه كحمدناه اهلل ذكرنا إذا:  فقاؿ ? كنقصانو
 بعضهم قاؿ كربما.  جمهورىم عن المأثورة األلفاظ فهذه.  نقصانو فذلك كضيعنا

 السنة كاتباع كنية كعمل قوؿ:  آخر قاؿ كربما كنية كعمل قوؿ:  المتأخرين من ككثير
 كركل.  بالجوارح أم باألركاف كعمل بالجناف كاعتقاد باللساف قوؿ:  قاؿ كربما ؛

 أبي إلى المنسوبة النسخة في كسلم عليو اهلل صلى النبي إلى مرفوعا ىذا بعضهم
 النبي على الموضوعات من كذلك الرضا موسى أبي بن علي عن الهركم الصلت

 اختبلؼ العبارات ىذه بين كليس.  بحديثو العلم أىل باتفاؽ كسلم عليو اهلل صلى
 القلب قوؿ يتناكؿ السلف كبلـ في ؛ المطلق كالعمل المطلق القوؿ كلكن معنوم

 المنافقين قوؿ ىو القلب اعتقاد بدكف اللساف فقوؿ كالجوارح القلب كعمل كاللساف
 في ليس ما بألسنتهم يقولوف: }  تعالى كقولو.  بالتقييد إال قوال يسمى ال كىذا

 التي ؛ المنافقين أعماؿ من ىي القلوب أعماؿ بدكف الجوارح عمل ككذلك{  قلوبهم
 كاف لما لكن ؛ كالظاىر الباطن كالعمل القوؿ يتضمن:  السلف فقوؿ.  اهلل يتقبلها ال

:  آخركف بين ثم.  كنية:  بعضهم قاؿ ؛ ذلك في النية دخوؿ يفهم ال قد الناس بعض
 فإف أيضا حق كىذا.  السنة بموافقة إال مقبوال يكوف ال كالنية كالعمل القوؿ مطلق أف

 ذكر مقصودىم يكن كلم الجنس على اشتمالو ليبينوا كعمل قوؿ:  قالوا أكلئك
 باللساف كقوؿ ؛ بالقلب اعتقاد:  قاؿ من قوؿ ككذلك ؛ كاألعماؿ األقواؿ صفات
 ذلك إلى يضم أف فاحتاج ؛ يظهر لما اسما كالعمل القوؿ جعل.  بالجوارح كعمل
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 المقارنة القلب أعماؿ القلب اعتقاد:  قولو في يدخل أف بد كال القلب اعتقاد
 أعماؿ دخوؿ فإف.  ذلك كنحو اهلل على كالتوكل ؛ اهلل كخشية اهلل حب مثل لتصديقو

 . كلها الطوائف باتفاؽ الجوارح أعماؿ دخوؿ من أكلى اإليماف في القلب
 كظاىره ، كباطن ظاىر لو اإليماف" (:ِّٖ) الفوائد في القيم ابناإلماـ  كقاؿ -َُ
 ال ظاىر ينفع فبل ، كمحبتو كانقياده القلب تصديق كباطنو الجوارح كعمل اللساف قوؿ

 لو ظاىر ال باطن يجزلء كال.  كالذرية الماؿ بو كعصم الدماء بو حقن كإف لو باطن
 دليل المانع عدـ مع ظاىران  العمل فتخلف. ىبلؾ كخوؼ إكراه أك بعجز تعٌذر إذا إال

 ".اإليماف من كخلوه الباطن فساد على
 حقيقة إلى منو صاحبيو ينفذي  ال ظاىر إسبلـ فكل( :"َِْ) الفوائد في أيضا كقاؿ

 حقيقة ككل. الباطن اإليماف من شيء معو يكوف حتى بنافع فليس ، الباطنة اإليماف
 فلو ، كانت ما كانت كلو تنفع ال الظاىرة اإلسبلـ بشرائع صاحبيها يقـو ال باطنة
 النار من ذلك يػيٍنجو لم الشرع كظاىر باألمر يتعبد كلم كالخوؼ بالمحبة القلب تمزؽ

 ".النار من يػيٍنجو لم اإليماف حقيقة باطنو في كليس اإلسبلـ بظواىر قاـ لو أنو كما ،
 كذكر( ُِْ/ُ:السنية الدرر في الوىاب عبد بن محمد اإلسبلـ شيخ كقاؿ -ُُ
 جاء فإف أسناف من لها كالبد اهلل إال إلو ال الجنة مفتاح - منبو بن كىب قوؿ

 مراده ، كاضحة األكلى فالمسألة ذلك فهمت إذا:" قاؿ - لو يفتح لم كإال باألعماؿ
 .األعماؿ بدكف كحده بالتوحيد الجنة دخوؿ ظن من على الرد
 الشبهات كشف شرح في الشيخ آؿ إبراىيم بن محمد الشيخ سماحة كقاؿ -ُِ

 كاللساف بالقلب يكوف أف البد التوحيد أف) العلم أىل بين إجماع بل( : "ُِٔ)
 ىو يكوف أف كالبد ، قلبو في المعتقد ىو يكوف أف البد ، الثبلثة من بد فبل ،(كالعمل

 شيء اختل فإف ، جوارحو بو تعمل الذم ىو يكوف أف كالبد ، لسانو بو ينطق الذم
 لسانو دكف كأركانو بقلبو كحد كلو ، توحيده نفعو ما قلبو دكف بلسانو كٌحد لو ىذا من
 أف إجماع ىذا ، مسلمان  الرجل يكن لم الباقي دكف بأركانو كحَّد كلو ، ذلك نفعو ما
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 بو يعمل كلم التوحيد عرؼ فإف. كعملو كلسانو باعتقاده موحدان  يكوف أف البد اإلنساف
 جميع عند كافر فهذا بأركانو بالحق عمل كال نطق كال اعتقد إذا معاند كافر فهو

 ".األمة
 ينتفي أف كمحاؿ( :"ِّ/ِ) القبوؿ معارج في الحكمي حافظ الشيخ كقاؿ -ُّ

 عليو اهلل صلى النبي قاؿ ، القلب عمل ثبوت مع الظاىرة باألعماؿ الجوارح انقياد
 فسد فسدت كإذا ، كلو الجسد صلح صلحت إذا مضغة الجسد في إف: )  كسلم

 ( .القلب كىي إال ، كلو الجسد
 مع أىجرٍتو حواره في  باز بن اهلل عبد بن العزيز عبد العبلمة الشيخ سماحةسئل  -ُْ

: (َِٖ،  ِٕٗ:ص الثاني الجزء) الثاني المشكاة المجلد مجلة الشيخ سماحة
 كالعمل، اإليماف مسألة عن تكلم عندما الفتح في حجر ابن الحافظ ذكر: المشكاة

 ىو قالوا كالمعتزلة :الحافظ قاؿ كماؿ، شرط أنو ذكر المسمى في داخل ىو كىل
 في شرطان  األعماؿ جعلوا أنهم السلف كبين بينهم كالفارؽي  كاالعتقاد، كالنطق العمل

 .ُكمالو في شرطان  جعلوىا كالسلف صحتو،

                                                           

 في شرط العمل أف القوؿ ىل (:ّْٖ/ُسئل الشيخ صالح آؿ الشيخ في شرح الطحاكية ) ُ
 شرط العمل إف القوؿ ككذلك السبب، ذكر نرجو صحيح غير كاف كإذا صحيح، اإليماف صحة

 اإليماف? كماؿ في
 حقيقة، لو اإليماف، اإليماف مسمى على الكبلـ في السنة أىل يدخلها ال( شرط) كلمة  فأجاب:
 ما فهي األركاف أما المشركط، يسبق الشرط، شركطو كليست أركانو ىي عليها يقـو التي كحقيقتو

. األركاف عمل الجناف، تصديق اللساف، قوؿ: كعمل قوؿ فاإليماف.. .الشيء حقيقة عليو تقـو
 المسمى، عن خارجة الشركط ألف شركطا؛ كليست( كاإلعتقاد كالعمل القوؿ) لئليماف أركاف ىذه

 الفرؽ باقي عن تميزكا كبو. كالعمل كالقوؿ اإلعتقاد: اإليماف مسمى أف على أجمعوا كالسلف
، الشرط معنى كحقيقة الركن معنى حقيقة فهم عدـ على تدؿ شرط كلمة إدخاؿ لهذا، األخرل

 :ألنو صحيحا بحثا ليس ىذا صحة، شرط أك كماؿ شرط ىو ىل يبحث أف قبل
 .اإليماف في ركن العمل أف -أىل السنة– عندنا* 
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، بشرط ىو ما جزء، ىو ال،: الشيخ سماحة فأجاب  ىذا.  اإليماف من جزء ىو كماؿو
 المعرفة،:  يقولوف كاآلخركف ، فقط كتصديقه  قوؿه  اإليماف يركف المرجئة المرجئة قوؿ

 قوؿه  اإليماف أف السنة أىل عند الصواب  غلطه  ىذا ككل التصديق يقوؿ كبعضهم
 .بالمعصية كينقص بالطاعة يزيد الواسطية، في كما كعقيدةه، كعمله 

 كغيرىما، كصوـو  صبلةو  من: الشيخ سماحة ? العمل جنس بالعمل المقصود: المشكاة
 ا.ىػ كرجاءو  خوؼو  من القلب عمل
 إف (:ِٗ-ِٖ/ْكقاؿ العبلمة األلباني كما في موسوعة العبلمة األلباني ) -ُٓ

 بالعمل مقركننا يذكره اإليماف يذكر حينما كجل عز فاهلل يفيد؛ ال عمل بدكف اإليماف
 ىنا، من آمن تخيبلن، نتخيلو أف إال صالح، عمل بدكف إيماننا نتصور ال ألننا الصالح؛

 نتصوره، أف نستطيع ىذا ىنا، من كمات اهلل، رسوؿ كمحمد اهلل إال إلو أال أشهد: قاؿ
                                                                                                                                                  

 .اإليماف صحة في شرط العمل الخوارج عند* 
 .الصحة في شرط أنو المعتزلة كعند* 

 .األركاف من ركن العمل بل كذلك؛ ليست عندنا
 األسماء على تدؿ التي المسميات كماىية الوضعي كالحكم التكليفي الحكم أنواع إلى نظرت إذا
 ىو كالشرط، بو إال يتصورالشيء أف يمكن ال يعني الشيء؛ عليو يقـو ما ىو الركن أف لك باف

 يفهم لم فإنو شرط بكلمة أتى العمل عن تكلم كإذا اإليماف في يتكلم الذم.... فلؤلركاف مصحح
 كيف،  شرط العمل كتقوؿ كعمل قوؿ اإليماف تقوؿ أف يمكن ال الشرط، ألف السلف مذىب
 .الحقيقة عن خارج الشرط شرط? العمل كيكوف كعمل، قوؿ اإليماف يكوف
 إف حتى السلف، بإجماع باإلجماع، السلف، باتفاؽ كعمل، قوؿ اإليماف حقيقة كانت فإذا

 .كعمل قوؿ اإليماف يقل لم لمن كتابو في يرك لم أنو عنو ذكركا البخارم
 شرط? العمل يجعل فكيف اإليماف، حقيقة ىذه معناه كعمل قوؿ اإليماف كاف إذا

 فإما، لئلعتقاد شرطا أك للقوؿ شرطا كجعلناه ركنا كونو من أخرجناه معناه شرطا العمل جعلنا فإذا
 تبين مهمة مسائل كىذه، كالمعتزلة الخوارج مذىب في ندخل أك المرجئة مذىب في ندخل أف

 كىذا كداللتو، اللفظ معنى يفهم حتى األشياء كتعريفات الفقو أصوؿ بعلم االتصاؿ ضركرة لك
 .حاشيتو على للطحاكية المحشي غلظنا بو الذم لئلجماؿ كتفصيل
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 يعمل كال اهلل شاء مما دىره كيعيش اهلل رسوؿ محمد اهلل إال إلو ال: يقوؿ إنساف لكن
 قلبو؛ إلى اإليماف يدخل كلم بلسانو، يقولها أنو دليل ىو الصالح عملو فعدـ صالحان؛

 يكوف الذم ىو النافع اإليماف أف على ليدؿ اإليماف بعد الصالحة األعماؿ فذكر
 ا.ىػ كبلـ األلباني. الصالح بالعمل مقركننا

 ببل اإليماف أف على اإلجماع األئمة من قولهم رد يسع ال ممن جماعة حكى كقد
 اهلل رحمو كثير ابن قاؿ ، الملة كفقهاء السنة ألىل نسبوه أك يجزئ كال يصح ال عمل

 أم يؤمنوف قاؿ من قوؿ كذكر( بالغيب يؤمنوف) تعالى قولو عند( ّٗ/ُ) تفسيره في
 قوالن  بالغيب باإليماف موصوفين يكونوا أف كاألكلى: جرير ابن قاؿ:" فقاؿ يصدقوف
 القوؿ تصديق ىو الذم اإليماف معنى في هلل الخشية تدخل كقد كعمبلن، كاعتقادان 
. بالفعل اإلقرار كتصديق كرسلو، ككتبو باهلل لئليماف جامعة كلمة كاإليماف بالعمل،

 القرآف في يستعمل كقد المحض، التصديق على فيطلق اللغة في اإليماف أما قلت
 يوسف إخوة قاؿ ككما ،(للمؤمنين كيؤمن باهلل يؤمن) تعالى قاؿ كما ذلك بو كالمراد
 مع مقركنان  استعمل إذا ككذلك ،( صادقين كنا كلو لنا بمؤمن أنت كما) ألبيهم

 مطلقان، استعمل إذا فأما(. الصالحات كعملوا آمنوا الذين إال) تعالى كقولو األعماؿ
 أكثر إليو ذىب ىكذا. كعمبلن  كقوالن  اعتقادان  إال يكوف ال المطلوب الشرعي فاإليماف
 أف إجماعان  كاحد كغير عبيدة كأبو حنبل بن كأحمد الشافعي حكاه قد بل األئمة،
 . ذلك في األئمة نصوص كإليك. ىػ.أ.كينقص كيزيد ، كعمل قوؿ اإليماف

 إال اإليماف يستقيم ال:" قاؿ(: َٕٖ/ِ بطة البن اإلبانة) اهلل رحمو األكزاعي قاؿ -ُ
 كالعمل كالقوؿ اإليماف يستقيم كال ، بالعمل إال كالقوؿ اإليماف يستقيم كال ، بالقوؿ

 ، كالعمل اإليماف بين يفرقوف ال سلفنا من مضى من ككاف. للسنة موافقة بنية إال
 األدياف ىذه يجمع اسم اإليماف كإنما ، العمل من كاإليماف ، اإليماف من كالعمل
 العركة فتلك بعملو كصدؽ بقلبو كعرؼ بلسانو آمن فمن ، العمل كيصدقو ، اسمها
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 لم بعملو يصدقو كلم بقلبو يعرؼ كلم بلسانو قاؿ كمن. لها انفصاـ ال التي الوثقى
 ".الخاسرين من اآلخرة في ككاف منو يقبل

 الفقهاء كاف(: " ّّّ/ُ اإلبانة في بطة ابن) اهلل رحمو الثورم سفياف كقاؿ -ِ
 قوؿ يستقيم كال ، بنية إال كعمل قوؿ يستقيم كال ، بعمل إال قوؿ يستقيم ال:  يقولوف
 ".السنة بموافقة إال كنية كعمل
 اإليماف:  يقولوف السنة أىل(:" َٖٗ/ٓ لبللكائي االعتقاد أصوؿ شرح)أيضان  كقاؿ
 ، بعمل إال إيماف كال ، بإيماف إال عمل يجوز ال ، أنفسهم يزكوا أف مخافة كعمل قوؿ
 ".الثورم سفياف فقل ىذا? في إمامك من:  قاؿ فإف
 الشريعة ك ّْٔ/ُ:أحمد بن اهلل لعبد السنة)اهلل رحمو عيينة بن سفياف كقاؿ -ّ

 ، كعمل قوؿ:  قبلنا ممن أخذناه:  قاؿ. كعمل قوؿ اإليماف( :"ُِٕ/ُ:لآلجرم
 ".بعمل إال قوؿ يكوف ال كأنو

(: ٖٖٔ/ٓ:لبللكائي االعتقاد أصوؿ شرح) اهلل رحمو الشافعي اإلماـ كقاؿ -ْ
 كعمل قوؿ اإليماف أف أدركناىم ممن بعدىم من كالتابعين الصحابة من اإلجماع ككاف"

 [َّٖ/  ٕ:  الفتاكل مجموع] كانظر". باآلخر إال الثبلثة من كاحد يجزئ ال كنية،
 لبللكائي االعتقاد أصوؿ ،شرحٖٔٓ:للخبلؿ السنة) اهلل رحمو الحميدم كقاؿ -ٓ
 قاؿ حيث لو مقران  عنو( َِٗ/ٕ:الفتاكل) في اإلسبلـ شيخ كنقلو( ٕٖٖ/ٓ:

 ذلك من يفعل كلم كالحج كالصـو كالزكاة بالصبلة أقر من:  يقولوف ناسان  أف أيخبرتي :"
 يكن لم ما مؤمن فهو ، يموت حتى القبلة مستدبر يصلي أك ، يموت حتى شيئان 

. القبلة كاستقباؿ بالفرائض يقر كاف إذا ، إيمانو في ذلك تركو أف علم إذا جاحدان 
 كسلم عليو اهلل صلى رسولو كسنة اهلل كتاب كخبلؼ ، الصراح الكفر ىذا: فقلت

 الدين لو مخلصين اهلل ليعبدكا إال أمركا كما) كعز جل اهلل قاؿ. المسلمين كعلماء
  عبداهلل أبا سمعت: حنبل قاؿ). القيمة دين كذلك الزكاة كيؤتوا الصبلة كيقيموا حنفاء
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 كعلى أمره اهلل على كرد ، باهلل كفر فقد ىذا قاؿ من: يقوؿ -حنبل بن أحمد يعني-
 ".بو جاء ما الرسوؿ

 فلم(:" ٔٔ،ٓٔ) اإليماف كتاب في اهلل رحمو سبلـ بن القاسم عبيد أبو كقاؿ -ٔ
 بالقوؿ أنو يزعم كالذم ، الشركط ىذه على بالعمل إال حقيقة لئليماف اهلل يجعل
...  كالسنة اهلل لكتاب معاند فهو عمل ىناؾ يكن لم كإف ، حقان  مؤمنان  يجعلو خاصة

 منهم يرض كلم ? بالفعل القوؿ بتصديق امتحنهم قد ، كتعالى تبارؾ تراه أفلست
 اهلل كتاب بعد يتبع شيء فأم ، اآلخر من أحدىما جعل حتى ? العمل دكف باإلقرار

 القدكة موضع ىم الذين بعده السلف كمنهاج كسلم عليو اهلل صلى رسولو كسنة
 في اقتصصنا مما علماؤنا عليو نص ما عندنا السنة عليو الذم فاألمر!. كاإلمامة?

 ".جميعان  كالعمل كالقوؿ بالنية اإليماف أف:  ىذا كتابنا
 كحكاه:" الصبلة تارؾ تكفير كذكر( ُِ/ُ) البارم فتح رجب ابن الحافظ قاؿ -ٕ

 ىذه بترؾ يكفر ال قاؿ من قوؿ جعل إنو حتى منهم، إجماعان  راىوية بن إسحاؽ
 (ِٗٗ/ِ:الصبلة قدر تعظيم انظر". )المرجئة أقواؿ من أنها األركاف

 الفتاكل في عنو اإلسبلـ شيخ نقلو فيما اهلل رحمو المكي طالب أبو كقاؿ -ٖ
 القلب عقود من ذكره ما بجميع آمن لو العبد أف مجتمعة األمة كأيضان " (:ّّٔ/ٕ)

 ال أنو اإلسبلـ كصف من ذكره بما يعمل كلم اإليماف كصف من جبريل حديث في
 من كصفو ما يعتقد لم ثم ، اإلسبلـ بو كصف ما بجميع عمل إف كأنو ، مؤمنان  يسمى

 تجتمع ال أمتو أف كسلم عليو اهلل صلى النبي أخبرنا كقد ، مسلمان  يكوف ال أنو اإليماف
 ".ضبللة على

 الجيوش اجتماع في كما الصغير مالك القيركاني زيد أبي ابن الحافظ كقاؿ -ٗ
 الديانة أمور من األمة عليو أجمعت فيما فصل"  (:ُِٓ،َُٓ) القيم البن اإلسبلمية

 كإخبلص باللساف قوؿ اإليماف كأف: ...  كضبللة بدعةه  خبلفها التي السنن كمن
 حقائق عن نقصان  بالمعصية كينقص ، بالطاعة ذلك يزيد بالجوارح، كعمل بالقلب
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 كال قوؿ كال بنية، إال عمل كال قوؿ كال بعمل، إال قوؿ كال لئليماف، محبط ال الكماؿ
 ".السنة بموافقة إال نية كال عمل
 اهلل رحمنا اعلموا(:" ُّٕ-ُّٓ) حديثان  األربعين كتابو في آلجرما كقاؿ -َُ

 كىو:  الخلق جميع على كاجب اإليماف أف المسلمين علماء عليو الذم أف كإياكم
 بالقلب معرفة تجزئ كال...  بالجوارح كعمل ، باللساف كإقرار ، القلب التصديق

 كاف الثبلث الخصاؿ كملت فإذا ، بالجوارح عمل معو يكوف حتى باللساف كالنطق
 فاألعماؿ...  المسلمين علماء كقوؿ كالسنة الكتاب ذلك على دؿ ، حقان  مؤمنان 

 بعملو اإليماف يصدؽ لم فمن. كاللساف بالقلب اإليماف عن تصديق بالجوارح
 كرضي ، لهذه أشباه كالجهاد كالحج كالصياـ كالزكاة كالصبلة الطهارة مثل كبجوارحو

 تركو ككاف ، كالقوؿ المعرفة تنفعو كلم مؤمنان  يكن لم العمل دكف كالقوؿ المعرفة لنفسو
.  ذلك فاعلم ، إليمانو منو تصديقان  ذكرنا بما العمل ككاف ، إليمانو منو تكذيبان  للعمل

 ".كحديثان  قديمان  المسلمين العلماء مذىب ىذا
 كأنو كفرضو اإليماف بياف: باب في( ٕٕٗ،َٕٔ/ِ) اإلبانة في بطة ابن كقاؿ -ُُ

 إال مؤمنان  العبد يكوف ال ، كالحركات بالجوارح كعمل باللساف كإقرار بالقلب تصديق
 فرض أسماؤه كتقدست ثناؤه جل اهلل أف - اهلل رحمكم - اعلموا: " الثبلث بهذه
 كعلى ، السنة بو جاءت ما كبكل كلكتبو كلرسلو لو كالتصديق بو المعرفة القلب على

 بو أمر ما بكل العمل كالجوارح األبداف كعلى ، قوالن  بو كاإلقرار بذلك النطق األلسن
 مؤمنان  العبد يكوف كال ، بصاحبتها إال ىذه من كاحدة تجزئ ال ، األعماؿ من كفرضو

 ثم ، بجوارحو مجتهدان  عامبلن  بلسانو مقران  بقلبو مؤمنان  يكوف حتى كلها يجمعها بأف إال
 متبعان  ، كيعملو يقولو ما كل في للسنة موافقان  يكوف حتى مؤمنان  ذلك مع أيضان  يكوف ال

 كمضت القرآف بو نزؿ لكم شرحتو ما كبكل. كأعمالو أقوالو جميع في كالعلم للكتاب
 المعاني على مشتمبلن  اإليماف اسم صار حتى...  األمة علماء عليو كأجمع السنة بو
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 اإليماف صار حتى ، بعض دكف بعضها ينفع كال ، بعض من بعضها ينفصل ال ، الثبلثة
 كمعرفة بالجوارح كعمبلن  باللساف قوالن 
 كعمبلن  باللساف قوالن  اإليماف صار حتى ، بعض دكف بعضها ينفع كال ، بعض من

 كتبلعبت قلوبهم زاغت الذين الضالة المرجئة لقوؿ خبلفان  ، بالقلب كمعرفة بالجوارح
 ".بعقولهم الشياطين

 أىل عند اإليماف( : "ٖٔ/ِ) العمدة شرح في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ كقاؿ -ُِ
 ، السلف عليو كأجمع السنة ك الكتاب عليو دؿ كما عمله  ك قوؿه :  الجماعة ك السنة
 فإذا. القوؿ تصديق كالعمل ، الرسوؿ تصديق فالقوؿ. موضعو في مقرر ىو ما كعلى
 ك الطاعة ىو الدين حقيقة فإف أيضا ك...  مؤمنان  يكن لم بالكلية العمل عن العبد خبل

 هلل داف فما شيئا هلل يفعل لم فمن فقط بالقوؿ ال بالفعل يتم إنما ذلك ك ، االنقياد
 ".كافر فهو لو دين ال من ك دينان 

 ييقبل ال] السلف بعض مقولة كذكر( َّٗ/ِ) االستقامة في أيضان  اهلل رحمو كقاؿ ػ
 فأخبر ، كافيان  القوؿ مجرد يجعلوف الذين المرجئة على رده  فيو كىذا:"بعمل إال قوؿ
 في بسطناه كما ىذين من بد ال ، كعمل قوؿ اإليماف إذ ؛ كعمل قوؿ من البد أنو

 هلل البغض مع ، اللساف كنطق القلب تصديق مجرد أف كبٌينا ، الموضع ىذا غير
 حتى ػػ المؤمنين باتفاؽ ػػ إيمانان  يكوف ال ، كشرائعو اهلل على كاالستكبار ، كشرائعو

 كالتعظيم الحب كىو ، القلب عمل العمل كأصل. صالح عمل بالتصديق يقترف
 .ىػ.أ"كاالستكبار للبغض المنافي

 ال( :" ُِٔ) الشبهات كشف في الوىاب عبد بن محمد اإلسبلـ شيخ كقاؿ -ُّ
 ىذا من شيءه  اختل فإف ، كالعمل كاللساف بالقلب يكوف أف بد ال التوحيد أف خبلؼ

 كفرعوف معاند كافر فهو بو يعمل كلم التوحيد عرؼ فإف. مسلمان  الرجل يكن لم
 ".كأمثالهما كإبليس
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 بد ال التوحيد أف األمة بين خبلؼ ال( :" ُِْ/ِ) السنية الدرر في كما أيضان  قاؿ
 ىو الذم كالعمل ، القوؿ ىو الذم كاللساف ، العلم ىو الذم بالقلب:  يكوف أف

 أقر فإف. مسلمان  الرجل يكن لم ، ىذا من بشيء أخل فإف ،. كالنواىي األكامر تنفيذ
 ".كأمثالهما كإبليس كفرعوف معاند كافر:  فهو ؛ بو يعمل كلم بالتوحيد

 السنية الدرر في كما اهلل رحمو سحماف ابن سليماف الشيخ كقاؿ -ُْ
 من قريب أنها بعضهم ذكر:" اإلسبلـ نواقض عن كبلمو معرض في( ِّٔ،َّٔ/ِ)

 كعلم اإلسبلـ شيخ ذكره ما ىو ، العلماء عليو أجمع الذم كلكن ، ناقض أربعمائة
...  عشرة كأنها ، اإلسبلـ نواقض من ، الوىاب عبد بن محمد الشيخ األعبلـ الهداة
 كمن: ) تعالى قولو كالدليل ، بو يعمل كال يتعلمو ال ، اهلل دين عن اإلعراض:  العاشر

) ] منتقموف المجرمين من إنا عنها أعرض ثم ربو بآيات ذكر ممن أظلم
 [".ِِ:السجدة

 الشبهات كشف شرح في الشيخ آؿ إبراىيم بن محمد الشيخ سماحة كقاؿ -ُٓ
 كاللساف بالقلب يكوف أف البد التوحيد أف) العلم أىل بين إجماع بل(:"ُِٔ)

 يكوف أف كالبد ، قلبو في المعتقد ىو يكوف أف البد ، الثبلثة من بد فبل ،( كالعمل
 إجماع ىذا...  جوارحو بو تعمل الذم ىو يكوف أف كالبد ، لسانو بو ينطق الذم ىو
 كال نطق كال اعتقد إذا... كعملو كلسانو باعتقاده موحدان  يكوف أف البد اإلنساف أف

 ".األمة جميع عند كافر فهذا بأركانو بالحق عمل
 أصبلن  صار حتى بعمل إال إيماف ال أنو كالدين الهدل أئمة من كثير جماعة صٌرح كقد
 الذين المرجئة على فيو ييرد كشعاران  ، األئمة يصنفها التي العقيدة كتب عليو تبنى

 اهلل رحمو تيمية ابن اإلسبلـ شيخ يقوؿ ؛ اإليماف في القوؿ عن العمل بتخلف يقولوف
 قاؿ ، جبير بن سعيد عن كالبللكائي شاىين ابن ركل كقد( :"َّٗ/ِ) االستقامة في
 إال كنية كعمل قوؿ ييقبل ال ، بنٌية إال كعمل قوؿ ييقبل كال ، بعمل إال قوؿ ييقبل ال: ]

 ال:]  الحسن عن ركم ما كلفظ ، مثلو البصرم الحسن عن كركيا ،[ السنة بموافقة
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 القوؿ مجرد يجعلوف الذين المرجئة على رده  فيو كىذا[.  ييقبل ال]  مكاف[  يصلح
 ىػ،.أ"ىذين من بد ال ، كعمل قوؿ اإليماف إذ ؛ كعمل قوؿ من البد أنو فأخبر ، كافيان 

 كتب في ذكر ما أسوؽ ثم ، ذلك في بعدىم كمن التابعين أئمة أقواؿ كسأذكر
 : السنة أىل عند االعتقاد في مخالفتو يسع ال ما لبياف صنفت التي االعتقاد

 : األئمة بعض أقواؿ( أ)
( ٕٓ/ُ:لبللكائي السنة أىل اعتقاد أصوؿ شرح) اهلل رحمو جبير بن سعيد قاؿ -ُ

 ، بنية إال كعمل قوؿ يقبل كال ، بقوؿ إال عمل يقبل كال ، بعمل إال قوؿ يقبل ال: "
 (.للسنة موافقة بنية إال كنية كعمل قوؿ يقبل كال
 في بطة كابن ، في ىنا المصنف عنو أخرجو اهلل رحمو البصرم الحسن عن كمثلو -ِ
 (.ٕٓ/ُ السنة أىل اعتقاد أصوؿ شرح) في كالبللكائي ،( َّٖ/ِ:اإلبانة)

 الكلم يصعد إليو) تعالى قولو عند( َٖ/ِِ) الطبرم تفسير في كما أيضان  كقاؿ
 العمل كأحسن قاؿ من ، بعمل إال قوالن  اهلل يقبل ال) :" "يرفعو الصالح كالعمل الطيب

 صالحان  كعمل حسنان  قاؿ من:"قاؿ( ُٕٕ) للعمل العلم اقتضاء كفي".منو اهلل قبل
 الصالح كالعمل الطيب الكلم يصعد إليو) يقوؿ تعالى اهلل بأف كذلك ، العمل رفعو
 ( .يرفعو

 شيبة أبي البن اإليماف كتاب في كما اهلل رحمو عمر مولى أسلم بن زيد كقاؿ -ّ
 من كالبد ، المسلمين دعوة في دخوؿه :  أربع من الدين ىذا ألىل بد ال( : "ْٓ)

 بعد كبالبعث ، كبالنار كبالجنة ، كآخرًىم أكلًهم كبالمرسلين باهلل كتصديق اإليماف
 (.إيمانك بو تصدؽ عمبلن  تعمل أف من كالبد ، الموت

 ألصحابو( معلقان -ُِٕ/ِٗ) الكماؿ تهذيب في كما مهراف بن ميموف كقاؿ -ْ
. ال:  قالوا ? الراىب ىذا بلغ ما العبادة من بلغ من فيكم:" رآه نصراني راىب عن
. شيء ينفعو ال:  قالوا. كسلم عليو اهلل صلى بمحمد يؤمن كلم ذلك ينفعو فما:  قاؿ
 ".بعمل إال قوؿ ينفع ال كذلك:  قاؿ
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 نقوؿ كنا( :"ِٓٗ/ٕ) اإلسبلـ لشيخ الفتاكل في كما اهلل رحمو الزىرم كقاؿ -ٓ
 إال أحدىما ينفع ال قريناف كعمل قوؿ كاإليماف. بالعمل كاإليماف ، باإلقرار اإلسبلـ
 ".المعركؼ بإسناده الطلمنكي عمرك أبو ركاه:"بعده اإلسبلـ شيخ قاؿ". باآلخر

 اهلل رحمو مسلم بن الوليد قاؿ ، العزيز عبد بن كسعيد أنس بن كمالك األكزاعي -ٔ
 سمعت( :"ٗٔ:للصابوني السلف ،عقيدةْٖٖ/ْ:لبللكائي السنة أىل اعتقاد شرح)

 اإليماف إف:  يقوؿ من قوؿ ينكركف العزيز عبد بن كسعيد أنس بن كمالك األكزاعي
 ".بإيماف إال عمل كال ، بعمل إال إيماف ال:  كيقولوف ، عمل ببل قوؿ

 بن اهلل لعبد السنة) عقيدتو في اهلل رحمو الثورم سفياف كقاؿ -ٕ
 أىل اعتقاد ،شرحّّّ/ُ:بطة البن ،اإلبانةِّ/ٕ:نعيم ألبي ،الحليةّّٕ/ُ:أحمد
 بالطاعة يزيد:  كينقص يزيد ، كنية كعمل قوؿ اإليماف(:"ُُٓ/ُ:لبللكائي السنة

 القوؿ يجوز كال ، بالعمل إال القوؿ[  يقبل ال أك]  يجوز كال ، بالمعصية كينقص
 ".للسنة بموافقة إال كالنية كالعمل القوؿ يجوز كال ، بالنية إال كالعمل

 قوؿ اإليماف( :"ْٔٓ/ِ:بمسنده -السينَّة أصيوؿ) كتاب في الحميدم كقاؿ -ٖ
 قوؿ كال ، بنية إال كقوؿ عمل كال ، بعمل إال قوؿ ينفع ال ، كينقص يزيد ، كعمل
 ".بسنة إال كنية كعمل

 اإليماف( :" ّْٔ/ُ:أحمد بن اهلل لعبد السنة)اهلل رحمو عيينة بن سفياف كقاؿ - ٗ
 ".بعمل إال قوؿ يكوف ال كأنو ، كعمل قوؿ:  قبلنا ممن أخذناه:  قاؿ. كعمل قوؿ
 كعمل قوؿ اإليماف( :"ُّٓ:يعلى ألبي اإليماف) اهلل رحمو أحمد اإلماـ كقاؿ -َُ
 إذا ، كينقص يزيد

 الخبلؿ كأسند". بعمل إال يكوف ال اإليماف ، نقص ضيعت كإذا ، زاد الحسن عملت
 .الشاىد موطن ىي التي األخيرة العبارة اإلماـ إلى( ٔٔٓ/ّ:السنة) كتابو في
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 اهلل يجعل فلم( :"ٓٔ) اإليماف كتاب في سبلـ بن القاسم عبيد أبو كقاؿ -ُُ
 يجعلو خاصة بالقوؿ أنو يزعم كالذم ، الشركط ىذه على بالعمل إال حقيقة لئليماف

 ".كالسنة اهلل لكتاب معاند فهو عمل ىناؾ يكن لم كإف حقان  مؤمنان 
 اهلل لعبد السنة) اهلل رحمهما الطائفي مسلم بن كمحمد عياض بن الفضيل كقاؿ -ُِ
 ".بعمل إال قوؿ يصلح ال( :"ّّٕ/ُ:أحمد بن

 ال( :"ّّْ/ٕ) تيمية البن الفتاكل مجموع في كما المكي طالب أبو كقاؿ -ُّ
 أحدىما كالباطن الظاىر العمل مىثىلي  ذلك كمىثىلي  ، بعقد إال عمل كال ، بعمل إال إيماف
 اهلل صلى اهلل رسوؿ قوؿ كمثلو. الجوارح كعمل القلوب أعماؿ من بصاحبو مرتبط
( إنما) ألف ، كقصد بعقد إال عمل ال أم ؛( بالنيات األعماؿ إنما: ) كسلم عليو

 كعمل المعامبلت من الجوارح عمل بذلك فأثبت ، سواه لما كنفي للشيء تحقيق
 يصح ال اللساف من الشفتين كمثل اإليماف من العمل فمثل ، النيات من القلوب
 سقوط كفي ، الكبلـ يظهر كاللساف الحركؼ تجمع الشفتين ألف ؛ بهما إال الكبلـ

 ".اإليماف ذىاب العمل سقوط في ككذلك الكبلـ بطبلف أحدىما
( " ... ٖٓٔ/ِ) عباس ابن مسند -اآلثار تهذيب في الطبرم جعفر أبو كقاؿ -ُْ
 كال ، مؤمن اسمى  الميًقر غيري  ميستحقو  غيري  أنو صحيحان  ككاف ، كذلك ذلك كاف إذا

 العارؼ باإلطبلؽ ذلك مستحق غير كذلك كاف ، ذلك مستحق العارؼ غير الميًقرُّ 
 اإلنساف في جميعها بوجود التي اإليماف معاني أحد ذلك كاف إذ ، العامل غير الميًقر

 ".باإلطبلؽ مؤمن اسم يستحق
 : بعمل إال إيماف يقبل ال أنو من العقائد كتب في السنة أىل تقرير( ب)

( ُٖ) لو السنة شرح كتابو في اهلل رحمهما الشافعي تلميذ المزني قاؿ -ُ
 إال إيماف ال ، بينهما نفرؽ ال كقريناف كنظاماف سٌياف كىما ، كعمل قوؿ كاإليماف:"

 ".بإيماف إال عمل كال ، بعمل
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 العمل مبلزمة باب( :"ٕٗ) اإليماف كتابو في اهلل رحمو العدني عمر أبو كقاؿ -ِ
 ال قريناف كالعمل باهلل اإليماف" مرسبلن  علي بن محمد حديث ذكر ثم ،" لئليماف
 ".صاحبو مع إال منهما كاحد يصلح

 قوؿ اإليماف كأف( :"... ّٖ) الرسالة كتابو في اهلل رحمو القيركاني زيد أبو قاؿ -ّ
 ، بنقصها كينقص األعماؿ بزيادة يزيد ، بالجوارح كعمل بالقلب كإخبلص باللساف
 كعمل قوؿ كال ، بالعمل إال اإليماف قوؿ يكمل كال. الزيادة كبها النقص فيها فيكوف

 ".السنة بموافقة إال كنية كعمل قوؿ كال ، بنية إال
:  ىو باهلل اإليماف( :"َِٕ) السنة أصوؿ كتابو فيىنا  اهلل رحمولمصنف ا كقاؿ -ْ

 إال أحدىما يقـو ال قريناف كالعمل فالقوؿ ، بالعمل ذلك كتصديق ، كالقلب باللساف
 ".بصاحبو

 أف المسلمين علماء عليو الذم(:"ُّٓ) حديثان  األربعين كتابو في اآلجرم قاؿ -ٓ
 كعمل ، باللساف كإقرار ، بالقلب التصديق كىو:  الخلق جميع على كاجب اإليماف

 ... بالجوارح
 ".بالجوارح عمل معو يكوف حتى باللساف كالنطق بالقلب معرفة تجزئ ال
 كتاب من عليكم تلوت فقد( :" ) ٕٓٗ/ِ) اإلبانة في العكبرم بطة ابن كقاؿ -ٔ

 صدؽ من كأف ، كعمل قوؿ اإليماف أف المؤمنين من العقبلء يدؿ ما كجل عز اهلل
 ، بعمل إال قوالن  يقبل ال اهلل كأف اإليماف من كخارجان  مكذبان  كاف العمل كترؾ بالقوؿ

 ".بقوؿ إال عمبلن  كال
 .مخلوؽ اإليماف ىل المسألة الخامسة:

 المشهورة كالفتنة الجهمية محنة زمن القرآف خلق مسألة عن تفرعت المسألة ىذه
 شيخ قاؿ ال? أـ مخلوؽ اإليماف ىل فيها النزاع نشأ كمنها الفتنة ىذه كليدة فهي

 أـ مخلوؽ اإليماف ىل: سئل لما( ٓٓٔ/ ٕ) الفتاكل مجموع في تيمية ابن اإلسبلـ
 .مخلوؽ? غير
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 ىو ىل القرآف في الجهمية محنة ظهرت لما فيها النزاع نشأ المسألة ىذه أف: فأجاب
 كقد المسلمين، علماء من كغيره أحمد اإلماـ محنة كىي مخلوؽ? غير أـ مخلوؽ

 غير اهلل كبلـ القرآف بأف القوؿ ظهر لما لكن ىنا، كصفها يطوؿ أمور بها جرت
 الذم اهلل كبلـ أف يقولوف طائفة صارت المعطلة، الجهمية نار اهلل كأطفأ مخلوؽ،

 أك مخلوقة، بالقرآف ألفاظنا يقولوف فصاركا باللفظ، ذلك عن كيعبركف مخلوؽ، أنزلو
 فيو يدخلوف بل كحركاتهم كبلمهم مجرد مقصودىم كليس مخلوقة، قراءتنا أك تبلكتنا
 ألفاظنا: فقالوا أخرل طائفة كعارضهم كحركاتنا، بأصواتنا نقرؤه الذم اهلل كبلـ نفس

 بالقرآف لفظي: قاؿ من: كقاؿ الطائفتين على أحمد اإلماـ فرد. مخلوقة غير بالقرآف
 باإليماف حينئذ الناس كتكلم. مبتدع فهو مخلوؽ غير قاؿ كمن جهمي فهو مخلوؽ
 قوؿ) مثل اإليماف من بو اهلل تكلم ما ذلك في كأدرجوا مخلوؽ اإليماف: طائفة فقالت

 بها، اهلل يتكلم كلم مخلوقة، الكلمة ىذه أف قولهم مقتضى فصار ،(اهلل إال إلو ال
 بضع اإليماف) كسلم عليو اهلل صلى النبي قاؿ: كقاؿ ىؤالء، أحمد اإلماـ فبدع

 كمراده. مخلوقا? اهلل إال إلو ال قوؿ أفيكوف( اهلل إال إلو ال قوؿ: أعبلىا شعبة كسبعوف
 اهلل أف كبلمو مقتضى كاف مخلوقة، للقرآف كقراءتنا كتبلكتنا ألفاظنا إف: قاؿ من أف
 .اهلل كبلـ ىو ليس المنزؿ القرآف كأف. أنزلو الذم بالقرآف يتكلم لم

 غير أك مخلوؽ اإليماف: قاؿ كإذا(: ْٔٔ/ ٕ) الفتاكل مجموع في اهلل رحمو كقاؿ
 إلو ال) كقوؿ ككبلمو، اهلل صفات من شيئا أتريد ?(باإليماف) تريد ما: لو قيل مخلوؽ?

 من شيئا تريد أك. مخلوؽ غير فهو المؤمن، اسمو عليو دؿ الذم( إيمانو) ك( اهلل إال
 كال مخلوقة، كصفاتهم أفعالهم كجميع مخلوقوف، كلهم فالعباد كصفاتهم العباد أفعاؿ
 ما يتصور من ىذا يقوؿ كال مخلوقة، غير قديمة صفة المخلوؽ المحدث للعبد يكوف
 أكثر قيل كقد السبيل، كباف الهدل ظهر كالتفصيل االستفسار حصل فإذا يقوؿ،

 بالنفي الناس تنازع فيو كثر مما كأمثالها األسماء، اشتراؾ جهة من العقبلء اختبلؼ
 أف الخلق على كالواجب. الصواب من الخطأ ظهر الخطاب، فيها فصل إذا كاإلثبات
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 الكتاب بو ينطق لم كما نفوه، كالسنة الكتاب نفاه كما أثبتوه، كالسنة الكتاب أثبتو ما
 كرسولو، اهلل أثبتو ما أثبت فمن: القائل قوؿ فيو استفصلوا إثبات كال بنفي ال كالسنة

 ما نفى أك اهلل نفاه ما أثبت كمن أصاب، فقد كرسولو اهلل نفاه ما نفى كمن أصاب، فقد
 أك حق من كبلمو في ما يفصل أف فيجب بالباطل، الحق دين لبس فقد اهلل أثبتو

 أيضا مخالف فإنو كالسنة الكتاب خالف من ككل الباطل، كيترؾ الحق فيتبع باطل،
 عن المنقوؿ أف كما الصحيح، النقل يخالف ال الصريح العقل فإف المعقوؿ، لصريح
 تناقض يظن الناس من كثيرا كلكن بعضا، بعضو يخالف ال السبلـ عليهم األنبياء
ًإفَّ  بًاٍلحىقّْ  اٍلًكتىابى  نػىزَّؿى  اهللى  بًأىفَّ  ذىًلكى  الكتاب في اختلفوا الذين من كىؤالء ذلك،  كى
 يهدينا أف اهلل كنسأؿ ،[ُٕٔ: البقرة] بىًعيدو  ًشقىاؽو  لىًفي اٍلًكتىابً  ًفي اٍختػىلىفيوا الًَّذينى 

 كالشهداء كالصديقين األنبياء من عليهم أنعم الذين صراط المستقيم، الصراط
 .رفيقا أكلئك كحسن كالصالحين

 غير: قاؿ كمن كفر، مخلوؽ اإليماف: قاؿ من: - عنو اهلل رضي - أحمد اإلماـ قاؿ
 ابن قاؿ. مخلوقة كأفعالو قديمة أقوالو: كقيل مطلقا، بالوقف: فقيل. ابتدع مخلوؽ
 اإلماـ كنقل. كغيره موسى أبي ابن عن كنقلو أصح، كىو: المبتدئين نهاية في حمداف
 - المقدسي الغني عبد الحافظ ترجمة في األصحاب طبقات في رجب ابن الحافظ

: قاؿ أنو - عنو اهلل رضي - أحمد إمامنا عن ركم: قاؿ لفظو ما - ركحو اهلل قدس
 عبد الحافظ قاؿ. مبتدع فهو قديم: قاؿ كمن كافر، فهو مخلوؽ اإليماف: قاؿ من

 قراءة على تشتمل كىي اإليماف، من الصبلة ألف بخلقو؛ قاؿ من كفر كإنما: الغني
 كقعود قياـ على كتشتمل كفر، ذلك بخلق قاؿ كمن - كجل عز - اهلل كذكر كتسبيح
/ ُ) األسرار كسواطع البهية األنوار لوامع. ابتدع ذلك بقدـ قاؿ كمن كسكوف كحركة
ْْٔ.) 

 .المقلدين إيماف حكم المسألة السادسة:
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 كعدمها العقائد في المقلد إيماف صحة في الخبلؼ ذكر في فصبلن  السفاريني عقد
 :منظومتو في قولو شارحا كعدمو جوازه كفي
 حتم بذاؾ تقليد فمنع * الجـز فيو يطلب ما ككل
 الفن أىل قوؿ في الحجى لذم * بالظن يكتفى ال ألنو

 العلما بعض عند فيو يطلب * بما إجماعا الجـز يكفي كقيل
 األثر أىل عند فمسلموف * البشر عواـ من فالجازموف

 الذكر عنو مما كمطلوب حكم أم( ما ككل) (:ِٕٔ/ُ) البهية األنوار لوامع في فقاؿ
 نفسك في أمر عن أنبأ ما كىو الخبرم، بالكبلـ عنو يعبر الذم المعنى كىو الحكمي،

 معرفة من االعتقاد ذلك أم( فيو يطلب) اعتقاد كل ىنا كالمراد نفي، أك إثبات من
 يحتمل ال جزما بو يجـز بأف( الجـز) كيجوز عليو، كيستحيل لو يجب كما تعالى، اهلل

 كإال صحيح اعتقاد فهو الواقع طابق فإف نفسو، في قدره لو عنده النقيض متعلقو
 حاؿ العنق في الشيء كضع لغة كىو( تقليد فمنع) الباب ىذا من كاف فما ففاسد،

 الغير مذىب أخذ كعرفا قبلئد، كجمعها قبلدة يسمى الشيء كذلك بو، محيطا كونو
 كلو فيو، لو بمقلد فليس بالدليل أخذه فإف دليل، ببل عليو كاتباعو صحتو اعتقاد يعني
 تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ. بتقليد ليس كسلم عليو اهلل صلى قولو إلى فالرجوع كافقو

 إلى المصير فليس دليل، بغير القوؿ قبوؿ التقليد: المسودة في - ركحو اهلل قدس -
 كال كسلم، عليو اهلل صلى النبي قوؿ يقبل كلذلك دليل، اإلجماع ألف بتقليد، اإلجماع

 قلد من الحارث أبي ركاية في - عنو اهلل رضي - أحمد اإلماـ قاؿ كقد تقليد، يقاؿ
 الخبر، إلى صار من على التقليد اسم فأطلق تعالى اهلل شاء إف يسلم أف رجوت الخبر

 فيو ييٍكتػىفىى كال الجـز فيو يطلب بما أم( بذاؾ. )ملخصا انتهى. بنفسو حجة كاف كإف
 قاؿ كاجب، الـز أم فوؽ المثناة التاء كسكوف المهملة الحاء بفتح( حتم) بالظن

 في ككذا كالرسالة، التوحيد كفي تعالى، اهلل معرفة في التقليد يحـر كغيرىم علماؤنا
 عنو اهلل رضي - أحمد اإلماـ عند كاشتهر، تواتر مما كنحوىا الخمس، اإلسبلـ أركاف
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 قالو الجمهور قوؿ أنو غيره كذكر العلماء، عامة عن الخطاب أبو كذكره كاألكثر -
 أصوؿ في التقليد منع كغيره أصحابنا من الحلواني كأطلق: قاؿ التحرير، شرح في

 .كالنظر كالتفكر بالتدبر كتعالى سبحانو بأمره التقليد لتحريم كاستدلوا الدين،
ٍلقً  ًفي ًإفَّ : عمراف آؿ في نزؿ لما حباف ابن صحيح كفي  كىاألىٍرضً  السَّمىاكىاتً  خى

 كلم قرأىن لمن كيل: )كسلم عليو اهلل صلى قاؿ[ َُٗ: عمراف آؿ] اآليات
 بتقليد تحصل كال تعالى، اهلل معرفة كجوب على كاإلجماع (لو كيل لو، كيل يتدبرىن،

 في قلد ككمن العالم، حدكث في قلد كمن حصولها، كاستحالة المخبر، كذب لجواز
 فيستلـز بالنظر، كإما باطل، كىو بالضركرة، فإما علما، أفاد لو التقليد كألف قدمو،
 القانوف مراعاة لعدـ الخطأ كاحتماؿ بالنظر، يحصل كالعلم عدمو، كاألصل الدليل

: الزخرؼ] أيمَّةو  عىلىى آبىاءنىا كىجىٍدنىا ًإنَّا تعالى بقولو التقليد ذـ تعالى اهلل كألف الصحيح،
 بالعلم، الشارع فألـز[ ُٗ: محمد] اللَّوي  ًإال ًإلىوى  ال أىنَّوي  فىاٍعلىمٍ : تعالى كلقولو[ ِِ

  [.ُٖٓ: األعراؼ] تػىٍهتىديكفى  لىعىلَّكيمٍ  كىاتًَّبعيوهي : لقولو أيضا؛ نحن كيلزمنا
 الظن، إال يفيد ال كالتقليد غيرىا، عليها كيقاس الوحدانية، في اليقين طلب فتعين
 في( يكتفى ال) كالقصة كاألمر الشأف أم( ألنو) بقولو عنو للمنع معلبل قاؿ كلهذا
 على الطرفين أحد ترجيح ىو الذم( بالظن) العالمين رب اهلل كمعرفة الدين، أصوؿ
( لذم) الدين أصوؿ في بو يكتفى فبل الوىم، كالمرجوح الظن، ىو فالراجح اآلخر،

 كعلماء األئمة من( الفن أىل قوؿ في) كالفطنة العقل أم كإلى( الحجى) لصاحب أم
 .كغيرىم كالمتكلمة األصوليين من كالمعقوؿ المنقوؿ

 التقليد يمتنع الجـز فيو يطلب ما كل: المبتدئين نهاية في حمداف ابن العبلمة قاؿ
 مختصر شرح في: قاؿ قطعي، دليل يفيده كإنما يفيده، ال ألنو بالظن فيو كاألخذ فيو،

 كلو: بعضهم قاؿ جمع، - الدين أصوؿ في التقليد في يعني - كأجازه: التحرير
 .فاسد بطريق
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 الشهادتين قبوؿ على السلف إلجماع الشافعية بعض كأجازه: مفلح ابن العبلمة قاؿ
 ابن القاسم أبي عن عقيل، ابن اإلماـ كسمعو نظرت? ىل لقائلها يقاؿ أف غير من

 اهلل، عرؼ إذا: المعتزلي ىذا كقاؿ فاسد، بطريق يكتفى كإنو: قاؿ المعتزلي التباف
 أك كاف تقليد طريق من علينا فبل بو، كاطمأف ذلك، إلى قلبو كسكن رسولو، كصدؽ

 كلو( الجـز) الدين أصوؿ في( يكفي كقيل) بقولو اإلشارة ىذا كإلى استدالال، أك نظرا
 فاعلو، يسم لم لما مبنيا أكلو بضم( يطلب) حكم أم( ما) كل( ب( )إجماعا) تقليدا
 الدين أصوؿ من المطلوب ذلك فيو أم( فيو) الجـز على يعود مضمر الفاعل كنائب

 .كغيرىم كالمعتزلة كالشافعية مذىبنا علماء من( العلماء بعض عند)
 بالعقد اكتفاء النظر يجب كال الدين، أصوؿ في التقليد يجوز كغيره العنبرم قاؿ

،  أىبل كليسوا األعراب من اإليماف في يكتفي كاف كسلم عليو اهلل صلى ألنو الجاـز
، العقد عن المنبئ الشهادة بكلمتي بالتلفظ للنظر  من اإليماف غير كيقاس الجاـز
 .عليو الدين أصوؿ
 إجماعا بالظن يعني الجـز يكفي كقيل: المبتدئين نهاية في حمداف ابن العبلمة كقاؿ

، فيو يطلب بما  الذين( البشر عواـ من) تقليدا كلو بعقدىم، حينئذ( فالجازموف) الجـز
 ىم الصواب على( ؼ) بدكنو اإلسبلـ يتم ال بما كاالستدالؿ، للنظر بأىل ليسوا

 يتم لم ما بياف عن عجزكا كإف كالمحققين النظار كأكثر( األثر أىل عند مسلموف)
 .بو إال اإلسبلـ

 كلو الجـز يكفي بل يعني - دليل عن يجـز أف يشترط ال: علمائنا من حامد ابن كقاؿ
 ما يدرل كال كغيرىما، كاإلرث النكاح في حكما مؤمنوف كلهم الناس كقيل تقليد، عن
 .انتهى اهلل، عند ىم

 القياس: عقيل ابن قاؿ: أصولو في علمائنا من الجبل قاضي ابن المحقق العبلمة كقاؿ
 كال: قاؿ الشرع، كركد بعد بو كاالستدالؿ النظر كيجب بو، العمل يجب حجة النقلي
 المقلد إيماف صحة منو ألحد انفكاؾ كال عنو، محيد ال الذم كالحق التقليد، يجوز
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 الصحيح التقليد كأف بواجبين، ليسا كاالستدالؿ النظر كأف صحيحا، جازما تقليدا
 أكؿ الجاـز التصديق لو يحصل ال من على النظر يجب نعم كالمعرفة، للعلم محصل

 .الدعوة تبلغو ما
 كاليـو كرسلو ككتبو كمبلئكتو باهلل اإليماف كجوب أف اعلم: الشافعية علماء بعض قاؿ

 إذ بذلك، جاـز اعتقاد يكفي بل كاستدالؿ، نظر عن يكوف أف فيو يشترط ال اآلخر
 إيماف صحة الفقهاء، كعامة الخلف من الفتول كأئمة السلف عليو الذم المختار
 صحة عدـ من األشعرم الحسن أبي الشيخ اإلماـ عن نقل ما كأما: قاؿ المقلد،

 .القشيرم القاسم أبو األستاذ قالو كما عليو فكذب المقلد، إيماف
 عليهم اهلل رضواف الصحابة أف المقلد إيماف بطبلف زاعمي على يرد كمما: قاؿ ثم

 تحت كاف كإف العرب، كأجبلؼ عوامهم، إيماف كقبلوا العجم، أكثر فتحوا أجمعين
 عن سألوه كال نظر، بترديد منهم أحدا يأمركا كلم أسلم، منهم لكبير تبعا أك السيف،

 كقوع بعدـ ىذا نحو في يجـز كالعقل ينظر حتى أمره أرجئوا كال تصديقو، دليل
 إيماف على دليل أم دليبل عليو أطبقوا ما فكاف حينئذ، الستحالتو منهم االستدالؿ

 رب للخلق يقولوف الناس جبل بقمة نشأ من يسمع أف التقليد إف: كقاؿ المقلد،
 بذلك فيجـز عليهم، العبادة كيستحق لو، شريك غير من شيء كل كخلق خلقهم،
 ما نقيض يجز لم بأف جزمو تم فإذا بهم، للظن كتحسينا الخطأ، عن لهم إجبلال
 بل لذاتو مقصود غير ألنو االستدالؿ فاتو كإف اإليماف، كاجب حصل فقد بو، أخبركا

 .حصل كقد للجـز بو للتوصل
 مذىب على مقلدا كاف كإف حقا، مؤمن بالشهادتين اآلتي: النوكم اإلماـ كقاؿ

 بالتصديق اكتفى كسلم عليو اهلل صلى ألنو كالخلف، السلف من كالجماىير المحققين
 التي الصحاح األحاديث بهذا تظاىرت كقد بالدليل، المعرفة يشترط كلم بو جاء بما

 .انتهى القطعي، كالعلم التواتر بمجموعها يحصل
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 كجدت لما كإال مطلقا، المعرفة حصوؿ في بشرط ليس النظر أف تعلم تقرر كبما
 يتعين ال النظر أف فظهر توجد قد لكنها الشرط، بانتفاء المشركط انتفاء لوجوب بدكنو
 اهلل صلى النبي دعوة بلغتو بأف سواه، لو طريق ال من على يتعين كإنما أحد، كل على
 إيمانو صحة فمع تردد، ببل جازما تصديقا بو كصدؽ دعوتو، بلغتو ما أكؿ كسلم عليو

 ألف اإليماف، حصوؿ مع اإلثم تقدـ ما ظاىر كاف كإف النظر، بترؾ يأثم ال باالتفاؽ
 بدكف حصل قد الجاـز التصديق كىو المكلف من النظر طلب ألجلو الذم المقصود

 يأثم أنو فالحق اإليماف متزلزؿ كاف كربما انحطاط، رتبتو في نعم إليو، حاجة فبل النظر
 جزمو ألف تأثيمو على اإلجماع بعضهم نقل ثم كمن اإليماف، لو حصل كإف النظر بترؾ

 الجـز بخبلؼ مترددا كصار عليو، عكرت شبهة لو عرضت لو إذ بو، ثقة ال حينئذ
 .التوفيق كلي تعالى كاهلل بذلك، يفوت ال فإنو االستدالؿ، عن الناشئ

 (:تنبيهات)
 الرازم، اإلماـ رجحو...  كاجب، النظر( أكلها) أقواؿ، ثبلثة التقليد مسألة في: األكؿ
 .اآلمدم الحسن كأبو

 ... جائز، كالتقليد بواجب ليس( الثاني)
 فإيمانو النظر، بترؾ إثمو كمع كاالستدالؿ، النظر بترؾ كيأثم حراـ التقليد( الثالث)

 ... صحيح،
 الختبلؼ كالضبلؿ الشبو في الوقوع مظنة ألنو حراـ؛ النظر أف كىو( رابع) قوؿ كثىم

 من الشرع بو يأتي بما عقده المكلف يجـز بأف فيجب التقليد، بخبلؼ األذىاف
 كإف بتقليد، ليس كالسنة الكتاب إلى الرجوع أف مر مما علم قد كلكن الدينية، العقائد

 الخبر قلد كمن: - عنو اهلل رضي - أحمد اإلماـ قوؿ كمنو فمجاز، تقليدا سمي
 .تعالى اهلل شاء إف يسلم أف رجوت

 أف ظن من(: كالزندقة اإلسبلـ بين التفرقة فيصل) كتابو في الغزالي حامد أبو قاؿ كقد
 اإليماف بل ال أبعد، فقد المرتبة كالتقسيمات المحررة كاألدلة الكبلـ اإليماف مدرؾ
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 يمكن ال الباطن في بتنبيو تارة عنده، من كىدية عطية عباده قلوب في اهلل يقذفو نور
 إليو نوره كسراية متدين رجل حاؿ بقرينة كتارة المناـ، في رؤيا بسبب كتارة عنو، التعبير

 كلم تحصى، أف من أكثر كأمثالهم...  حاؿ بقرينة كتارة كمجالستو، صحبتو عند
 ىذه بمثل أكال اإليماف نور يبدك كاف بل األدلة، كتعلم بكبلـ قط منهم كاحد يشتغل
 تلك بمشاىدة كإشراقا كضوحا يزداد يزاؿ ال ثم بيضاء لمعة قلوبهم في القرائن

 أف الصريح كالحق: قاؿ أف إلى - القلوب كتصفية القرآف، كبتبلكة العظيمة، األحواؿ
 جازما، اعتقادا حق، القرآف عليو كاشتمل الرسوؿ بو جاء ما كل أف اعتقد من كل
 .أدلتو يعرؼ لم كإف مؤمن، فهو
 بكل التزلزؿ على مشرؼ جدا، ضعيف الكبلمية األدلة من المستفاد فاإليماف: قاؿ

 كانوا عنهم اهلل رضي كأصحابو كسلم عليو اهلل صلى النبي إف: قيل فإف انتهى شبهة،
 األعرابي بو أجاب كما إجماال، األدلة يعلموف العرب كأجبلؼ العواـ أف يعلموف

 األقداـ كأثر البعير، على تدؿ البعرة فقاؿ ربك? عرفت بم: سؤالو دليل عن األصمعي
 اللطيف على تدؿ أال فجاج، ذات كأرض أبراج ذات فسماء المسير، على يدؿ

 .الخبير
 لم كذلك، كاف فلما أمرىم أرجئوا كال عنو، سألوىم كال بالنظر، يلزموىم لم فلذلك

 أف على كال األعياف، على النظر كجوب عدـ على دليبل اإلقرار بمجرد اكتفاؤىم يكن
 أف على تدؿ ال األعرابي كحكاية دليل، ببل دعول ذكركه ما: فالجواب. آثم غير تاركو

 يصحح ال الجزئي المثاؿ فإف إجماال، باألدلة عالمين كانوا كالعواـ األجبلؼ جميع
 من فرد فوجود تفاكت، أشد متفاكتة األمزجة مختلفة كالعقوؿ الكلية، القواعد

 ببل كذلك كاألجبلؼ األعراب كل أف على يدؿ ال البصيرة نافذ العقل قوم األعراب
 .خفاء

 منهم كقبلوا كنساء، عجما يكونوف كانوا عهدىم في أسلموا الذين من أف كيوضحو
 يجادلوف قريش من الشرؾ أىل كاف أيضا يرجئوىم، كلم بالنظر يأمركىم كلم اإلسبلـ
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انيوا ًإنػَّهيمٍ : ك آلهتهم، عن كيناضلوف  كىيػىقيوليوفى  يىٍستىٍكًبريكفى  اللَّوي  ًإال ًإلىوى  ال لىهيمٍ  ًقيلى  ًإذىا كى
ًتنىا لىتىارًكيوا أىئًنَّا ا ًإلىهنا اآلًلهىةى  أىجىعىلى  كقالوا ،[ّٔ: الصافات] مٍَّجنيوفو  ًلشىاًعرو  آًلهى  ًإفَّ  كىاًحدن
ا  ... ،[ٓ: ص] عيجىابه  لىشىٍيءه  ىىذى

 ال صحيحا تقليدا المقلد أف بمعنى للعلم، محصل الصحيح التقليد أف( ... الثاني)
 لو يكوف أف غير من عنده صدقها انكشاؼ بعد إال العقائد من إليو ألقي بما يصدؽ

 ًلئًلٍسبلىـً  صىٍدرىهي  يىٍشرىحٍ  يػىٍهًديىوي  أىف اهللي  ييرًدً  فىمىن الذكر محكم في جاء كقد عليها، دليل
 [ ...ُِٓ: األنعاـ]
 مسألة كل في االعتقاد انبناء من بد ال أنو األشعرم الحسن أبي عن نقل قد( الثالث)

 مجادلة كعلى عنو، التعبير على االقتدار يشترط ال لكن عقلي، دليل على األصوؿ من
،  المشهور ىو ىذا(: المقاصد شرح) في التفتازاني السعد قاؿ الشبو، كدفع الخصـو

 .انتهى. مؤمنا يكن لم كذلك يكن لم من أف عنو حكي حتى األشعرم عن
 عليو كشنَّع: شارحو قاؿ. المقلد إيماف يصح ال األشعرم كعن: الجوامع جمع في قاؿ

 .عليو مكذكب: القشيرم كقاؿ المؤمنين، غالب كىم العواـ، تكفير يلزمو بأنو أقواـ
 مع حجة بغير الغير لقوؿ أخذا التقليد كاف إف أنو كالتحقيق: السبكي التاج قاؿ

 مع إيماف ال ألنو قطعا؛ المقلد إيماف يكفي فبل بو، يجـز ال بأف كىم أك شك احتماؿ
 إيماف فيكفي جزما لكن حجة بغير الغير لقوؿ أخذا التقليد كاف كإف فيو، تردد أدنى

 بد ال بل يكفي ال: قولو في المعتزلي ىاشم ألبي خبلفا كغيره األشعرم عند المقلد
 .النظر من اإليماف لصحة

: قالوا كغيرىما، الحرمين كإماـ القاضي، منهم جماعة األشعرم عن النقل كافق كقد
 أنو بعضهم زعم حتى الدينية العقائد في بالتقليد االكتفاء صحة بعدـ الجمهور قاؿ

 .- عنو اهلل رضي - مالك لئلماـ القصار ابن كعزاه عليو، مجمع
 كأنهم الدينية العقائد في التقليد جواز عدـ الجمهور عن بعضهم نقل كالمشهور

 ينتجها التي المعرفة بترؾ عاص أنو إال مؤمن إنو: قاؿ من منهم المقلد، في اختلفوا
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 لفهم أىلية فيو كاف إف عاص، مؤمن ىو: فقاؿ فصَّل من كمنهم الصحيح، النظر
 أف طائفة عن نقل من كمنهم ذلك، أىلية فيو يكن لم إف عاص كغير الصحيح، النظر

 لم ذلك غير قلد كمن القطعي، التباعو إيمانو صح القطعية كالسنة القرآف قلد من
، غير على الخطأ أمن لعدـ إيمانو يصح  كاالستدالؿ النظر جعل من كمنهم المعصـو
 .ذلك مر كما النظر حـر من كمنهم للكماؿ، شرطا

 يعنى - الثبلث الطرؽ اتفقت كقد(: الجوامع جمع) شرح في المحلي الجبلؿ قاؿ
 .انتهى المقلد، إيماف صحة على - كالمحرمة لو، كالمجوزة للنظر، الموجبة
 ليس كأنو المقلد، كفر انتفاء على األصحاب اتفق( األبكار) في اآلمدم كعبارة

 كأنو إيمانو صحة على اتفاقهم مع عليو قدر إف النظر بترؾ بعصيانو القوؿ إال للجمهور
 من الجبائي علي أبي بن ىاشم ألبي إال المقلد إيماف صحة بعدـ القوؿ يعرؼ ال

: اآلمدم قاؿ. كافر فهو بالدليل كتعالى سبحانو اهلل يعرؼ لم من بأف محتجا المعتزلة
 ... خبلفو على مجمعوف كأصحابنا

 يكاد ال األشعرم عن األشاعرة بعض قاؿ حتى األشعرم عن بو أجيب ما حاصل ىذا
 كجميع العلماء، من كثير ذىب( المقاصد شرح) كعبارة. مقلد العواـ في يكوف

 كمنعو كاآلخرة، الدنيا في عليو األحكاـ كترتيب المقلد، إيماف صحة إلى الفقهاء
 بأف بالصحة القائلوف احتج المتكلمين، من ككثير كالمعتزلة، الحسن، أبو الشيخ
 فإف الكفر، موجبات من بموجب اقترانو غير من كجدت كقد التصديق، اإليماف حقيقة

 علم كال لو، شرط أك للتصديق ذاتي إما ألنو العلم بدكف التصديق يتصور ال: قيل
 بأف فأجاب استدالؿ، أك ضركرة من سبب إلى مستند مطابق جاـز اعتقاد ألنو للمقلد
 يكتفي ربما بل المطابق الجاـز االعتقاد أعني اليقين، ىو التصديق في المعتبر

. اليقين حكم في بالباؿ النقيض معو يخطر ال الذم الغالب الظن كيجعل بالمطابقة،
 .انتهى
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 بنافع ليس أك المقلد إيماف صحة بعدـ القائلين بأف اعلم: السعد قاؿ( الرابع)
 كل في( عقلي استدالؿ على) االعتقاد ابتناء يشترط ال: قاؿ من فمنهم اختلفوا،

 أك تواترا، أك مشاىدة بالمعجزة رسالتو عرفت من قوؿ على ابتناؤه يكفي بل مسألة
 األصوؿ من مسألة كل في االعتقاد ابتناء من بد ال: قاؿ من كمنهم اإلجماع، على
 الخصـو مجادلة على كال عنو التعبير على االقتدار يشترط ال لكن عقلي، دليل على
... 

 مجادلة على االقتدار من العقلي الدليل على االعتقاد ابتناء مع بد ال: قاؿ من كمنهم
،  يحكموا فلم المعتزلة ذىب كإليو: قاؿ - اإلشكاالت من عليو يورد ما كحل الخصـو

 .بكفره ىاشم أبو يحكم بل ذلك من شيء عن عجز من بإيماف
 ال كأنو الدين، أصوؿ في التقليد جواز المعتزلة شيوخ من كغيره العنبرم عن كذكر
 إيماف صحة المرجح أف كاتضح. المعوؿ فعليو. الجاـز بالعقد اكتفاء النظر يجب

: نقوؿ أنا على كالشك، التزلزؿ كعدـ الجـز بشرط طائفة كل محققي عند المقلد
 فمن بمقلد، ليس كاإلجماع المنزؿ، كالكتاب الرسوؿ، أخبار إلى الراجع أف المختار

 من المسلمين سبيل كنهج بالرسالة، كسلم عليو اهلل صلى كلمحمد بالوحدانية هلل شهد
 .التوفيق كباهلل المؤمن، فهو بمكفر، يأت كلم المحظور، كترؾ المأمور، فعل

 كذب تبيين) كتابو في عساكر بن القاسم أبو الحافظ اإلماـ أخرجو ما ىذا كيؤيد
 حاـز أبي إلى المتصل بسنده( األشعرم الحسن أبي اإلماـ إلى نسب فيما المفترم،

 السرخسي أحمد بن طاىر علي أبا سمعت: قاؿ أنو الحافظ العبدكم أحمد بن عمر
 دارم في - تعالى اهلل رحمو - األشعرم الحسن أبي أجل حضور قرب لما: يقوؿ

 الكل ألف القبلة، أىل من أحدا أكفر ال أني علي اشهد: فقاؿ فأتيتو، دعاني ببغداد،
 البهية األنوار لوامع( ُ) عبارات اختبلؼ كلو ىذا كإنما كاحد، معبود إلى يشيركف
 ِٕٔ/ ُ - بتصرؼ - السفاريني أحمد بن لمحمد األثرية األسرار كسواطع
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 العامة الطوائف من النظر أكجبوا كالذين: اهلل رحمو تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ
: يقولوف فغبلتهم قولين على كىؤالء تاركوه العامة أكثر إف: يقوؿ من: أحدىما: نوعاف

 النظر بترؾ عصاة كونهم مع تقليدا إيمانهم يصح يقولوف كأكثرىم يصح ال إيمانهم إف
 من ذكر من ذكر كما كغيرىم الحنفية من طوائف ىذا ذكر قد جمهورىم قوؿ كىذا

 كعامة كاألكزاعي كمالك كسفياف حنيفة أبو قاؿ: فقالوا األكبر الفقو شرح في الحنفية
 كالنوع...  االستدالؿ بترؾ عاص كلكنو المقلد إيماف بصحة الحديث كأىل الفقهاء
 يقولو كما العامة على متيسر إنو: يقولوف - جمهورىم كىم - النظر موجبي من الثاني

 ا.ىػ كبلـ السفاريني. ذلك يقوؿ ممن كغيرىما يعلى أبو كالقاضي بكر أبو القاضي
 من اهلل رحمو المؤلف انتقل(: َّٕكقاؿ العبلمة العثيمين في شرح السفارينية )ص

 المعلومات إدراؾ أف المعلـو كمن التقليد، في األحكاـ بعض ذكر إلى الصفات ذكر
 باجتهاده اإلنساف إليو يتوصل الذم فهذا األدلة، في كنظر اجتهاد عن يكوف قد

 أىل من يكوف أف بشرط لكن بمقتضاه، يعمل أك يعتقده أف عليو يجب كنظره،
 الجهل ذكم اجتهاد ألف الجهل؛ ذكم االجتهاد أىل من كليس العلم؛ ذكم االجتهاد

 اجتهاده استعماؿ ألف مخطئ، فهو الجهل ذك أصاب لو حتى حاؿ، كل على خطأ
 .خطأ كاألىلية القدرة عدـ مع
 السجناء إلى اذىب: شخص فقاؿ رقبة، إعتاؽ عليو كجب رجل: قائل قاؿ فلو

 الرياالت عنو فأكؼ رياالت، عشرة دينو كاف كلو بدينو، محبوسا كاحدا كأخرج
 كالفقهاء الحبس، اسر من أم األسر، من فككتو ألنك رقبة؛ أعتقت قد فتكوف
 كجو من فقيها صار فهذا األسير، فكاؾ في الزكاة صرؼ يجوز إنو: يقولوف اهلل رحمهم
 .محلو غير في اجتهاد ىذا كاجتهاده آخر، كجو من كجاىبل

 عن كفارة رقبة عتق عليو ككاف الغرؽ، من شخصا إنساف أنقذ إذا: أيضان  ذلك كمثل
 رقبة، عتق الغرؽ من صاحبو إنقاذ باف جاىل فأفتاه رمضاف، في جماع أك ظهار أك قتل

 .جهل عن ألنو مقبوؿ غير االجتهاد فهذا
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 فأبى( اهلل سبحاف: )بقولهم المصلوف فنبهو خامسة إلى اإلماـ قاـ إذا: آخر كمثاؿ
 تصرفهم عليهم ينكر الجماعة إلى التفت سلم فلما الخامسة، يكمل أف على كأصر

 فكيف الرجوع، حـر القراءة في اإلماـ شرع إذا: قالوا الفقهاء أف مدعيا كجهلهم،
 الفقهاء ألف الجاىل ىو انو كالحقيقة ،! القراءة? في شرع كقد يرجع أف عليو يلحوف
 أما األكؿ، التشهد ترؾ إذا فيما الرجوع حـر القراءة في شرع إذا: يقولوف اهلل رحمهم

 .ركع قد كاف كلو فيرجع زائدة إلى قاـ إذا
 لكن يقبل، كال مطلقا اجتهاده يعتبر ال المجتهد ىذا مثل أف ذلك في كالمهم

 فالمؤلف العلم أىل كبلـ في كبصر علم كعنده االجتهاد، أىلية فيو الذم المجتهد
 :اهلل رحمو يقوؿ
 فيما اإلنساف يجتهد أف يجب يعني، حتم بذاؾ تقليد فمنع الجـز فيو يطلب ما ككل

، فيو يطلب  أف يجب بل فيو، تقلد فبل الجـز فيو يطلب شيء فكل ذلك كعلى الجـز
 .كالسنة الكتاب من الحكم تعرؼ
 لما لكن الدليل يعرفوف كال اآلخر كاليـو كرسولو باهلل يؤمنوف الذين فالعواـ ىذا كعلى

 بصحيح، ليس إيمانهم يكوف المؤلف كبلـ فعلى بو، آمنوا بهذا يقولوف العلماء سمعوا
 تقليد، عن يكوف أف يصح كال اجتهاد، عن يكوف أف البد الجـز فيو يطلب الذم ألف
 :قاؿ كلهذا جدا، ضعيف القوؿ ىذا لكن
 .العلما بعض عند فيو يطلب بما إجماعاـز الج يكفي كقيل
، فيو يطلب فيما التقليد يصح بل: اهلل رحمهم العلماء بعض قاؿ يعني  كىذا الجـز

 .األدلة كمناقشة ىؤالء كدليل ىؤالء دليل اهلل شاء إف كسيأتي الراجح، ىو القوؿ
 فيها يجوز ذلك، كغير كالحج كالصياـ كالزكاة كالصبلة كالوضوء العلمية؛ فالمسائل

 االجتهاد ألف ىذا؛ في باالجتهاد الناس اإلنساف يلـز أف يمكن كال باالتفاؽ، التقليد
 .الفقو كتب يقرؤكا أف يمكن ال كالعامة صعب، ىذا في



 - 342 - 

 رحمهم العلماء اختلف فقد الجـز فيها اإلنساف على يجب التي العقيدة مسائل أما
 الدليل? على الوقوؼ من البد أك التقليد فيها يجوز ىل اهلل؛
 بنى إذا اإلنساف ألف العملية؛ المسائل في حتى أكلى الدليل على الوقوؼ أف شك كال

 لكن صحيح، طريق في يمشي انو يعلم كصار استراح، الدليل على عملو أك عقيدتو
 اهلل؛ رحمهم العلم أىل بين خبلؼ التقليد ففي الدليل على الوقوؼ يمكن لم إذا

 يمكن ال انو الحقيقة كلكن يكفي، ال انو: قاؿ من كمنهم يكفي، إنو: قاؿ من فمنهم
 ما العقيدة مسائل من ألف اليقين؛ فيها يجب العقيدة مسائل جميع إف: نقوؿ أف

 ألف يقينيا؛ فليس العلم أىل بين فيو مختلفا كاف كما اهلل، رحمهم العلماء فيو اختلف
 .أبدا نفيو يمكن ال القين
 على أك البدف على كاقع ىو ىل القبر؛ عذاب في اهلل رحمهم العلماء اختلف فمثبل

 الركح?
 صحائف أك األعماؿ ىي ىل يوزف؛ الذم في أيضان  اهلل رحمهم العلماء أيضان  كاختلف
 العمل? صاحب أك األعماؿ
 أـ الخلد جنة ىي ىل آدـ؛ اسكنها التي الجنة في أيضان  اهلل رحمهم العلماء كاختلف

 الدنيا? في جنة
 رآه ىل ربو؛ كسلم عليو اهلل صلى النبي رؤية في أيضان  اهلل رحمهم العلماء كاختلف

 بقلبو? رآه أـ - الحياة في يعني - بعينو
 مؤمدة? أـ مؤبدة ىي ىل النار؛ في اهلل رحمهم العلماء كاختلف

 اإلطبلؽ على خبلؼ فيها ليس العقيدة باف كالقوؿ العقائد، من المسائل ىذه ككل
 .بالظن اإلنساف فيو يعمل ما العقيدة مسائل من يوجد فإنو صحيح، غير

 ال ،(ذارعا منو تقربت شبرا إلى تقرب من) القدسي الحديث في تعالى قولو في فمثبل
 في ينقدح انو شك ال اإلنساف فإف الحسي، القرب بالقرب المراد باف اإلنساف يجـز
 .المعنوم القرب بذلك المراد أف ذىنو
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 يمشي اهلل باف اإلنساف يجـز ال أيضان  ىذا( ىركلة أتيتو يمشي أتاني من: )تعالى كقولو
 تعالى اهلل كاف إثابتو، في اإلسراع المراد أف الذىن في ينقدح فقد ىركلة، حقيقيا مشيا
 ىذه في السنة أىل علماء اختلف كلهذا العمل، إلى اإلنساف من أسرع اإلثابة إلى

 كجل، عز اهلل نزكؿ تتيقن كما تتيقنو فلست ىذا أك بهذا قلت إذا إف بل المسالة،
 ليس فهذا(  الدنيا السماء إلى ربنا ينزؿ) كالسبلـ الصبلة عليو الرسوؿ فيو قاؿ الذم
( اٍستػىوىل اٍلعىٍرشً  عىلىى الرٍَّحمىني : )قولو في ككما حقيقي، نزكؿ انو في شك اإلنساف عند

 .حقيقي استواء انو إنساف يشك فبل( ٓ: طو)
 الظن أك اليقين ألف اليقين؛ من فيو البد مما كلها ليست العقيدة مسائل أف كالحاصل

 يكوف فقد. كعلمو اإلنساف فهم حسب األدلة كتجاذب األدلة، تجاذب حسب
 إطبلقا، تجاذب بينهما ليس آخر شخص عند كلكن شخص، عند متجاذبين الدليبلف

 عنده ليس األخير ىذا فمثل كجو، لو كىذا كجو لو ىذا أف عنده اتضح قد ألنو
 أحد رجح كإذا إشكاؿ عنده فيكوف األكؿ كأما يقين، عنده بل المسالة في إشكاؿ
 .الظن بغلبة يرجحو فإنما الطرفين

 خبلؼ ال كمما الجـز فيو يتعين مما العقيدة مسائل جميع إف نقوؿ أف يمكن ال كلهذا
 العقيدة مسائل كفي خبلؼ، فيو ما العقيدة مسائل ففي ذلك، خبلؼ الواقع ألف فيو؛

 .عنده يترجح لكن بو، يجـز أف اإلنساف يستطيع ال ما
 إطبلقها؛ على ليس فيها، خبلؼ ال العقيدة مسائل باف نسمعها التي الكلمة ىذه إذا
 .ذلك يخالف الواقع ألف

 فيو يجـز مما العقيدة مسائل كل فليس اإلنساف، اعتقا بحسب العقيدة مسألة كذلك
 يشك قد - آيات أك أحاديث - المسائل بعض فهناؾ فيو، احتماؿ ال جزما اإلنساف
 من ىذه( ِْ اآلية: القلم( )سىاؽو  عىنٍ  ييٍكشىفي  يػىٍوـى : )تعالى كقولو فيها، اإلنساف
 الشدة? المراد أك كجل عز ساقو المراد ىل السلف؛ فيها اختلف كقد العقيدة، مسائل
 .فقس ىذا كعلى



 - 344 - 

 شيء فكل العقيدة، كغير العقيدة مسائل بذلك يريد( الجـز فيو يطلب ما كل: )كقولو
 أف نجـز أف الجـز فيو يجب كمما ،( حتم بذاؾ تقليد فمنع) الجـز فيو يطلب

 كفر، الخمس الصلوات فرضية إنساف أنكر لو كلهذا مفركضة، الخمس الصلوات
 الحج كاف مفركض، الصياـ كاف مفركضة، الزكاة كاف مفركضة، بأنها نجـز أف فيجب

 ال كىو ذلك في شخصا العامي يقلد أف يجوز ال انو نقوؿ فهل. كجوبا مفركض
 يدرم?

 :كعلل( حتم بذاؾ تقليد فمنع: )قاؿ ىذا المؤلف ذكر
 الفن أىل قوؿ في الحجى لذم بالظن يكتفى ال ألنو
. فبلف يقولو بل. ال: لك فيقوؿ بهذا? تجـز ىل: للمقلد تقوؿ كلهذا ظن، التقليد ألف
، عنده ليس إذا  .قلده ما بالمقلد المقلد ظن حسن كلوال الظن، يفيد فالتقليد جـز

 كىو المطلوب، ينافي ىذا ألف فيو، تقلد فبل الجـز فيو يطلب شيء فكل ىذا كعلى
،  .نقلد أف يجوز فبل الظن يفيد كالتقليد الجـز

 :تعالى اهلل رحمو المؤلف قاؿ ثم
 العلما بعض عند فيو يطلب * بما إجماعا الجـز يكفي كقيل
، فيو يطلب بما الجـز يكفي انو كىو المسالة؛ ىذه في ثاف قوؿ كىذا  عن كلو الجـز
 فيو يجب مما ىذا اآلخر كاليـو كرسلو ككتبو كمبلئكتو باهلل فاإليماف التقليد؛ طريق

،  مؤمن إنو كنقوؿ إيمانو، نصحح ذلك كمع بدليلو ذلك يدرؾ ال العامي كلكن الجـز
 .بدليلو ذلك يدرؾ ال كاف كإف

 الجـز كجد إذا انو يعني( إجماعا الجـز يكفي كقيل: )اهلل رحمو المؤلف قاؿ كلهذا
 .باإلجماع المقصود حصل
، على يعود( يطلب) فاعل نائب ،( فيو يطلب بما: )كقولو  بما الجـز يكفي يعني الجـز

 (العلما بعض عند: )قاؿ كلهذا العلماء بعض ىذا كقائل باإلجماع، الجم فيو يطلب
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 في العلم أىل سؤاؿ على أحاؿ اهلل أف ذلك على كالدليل الصحيح، ىو القوؿ كىذا
، فيها يجب التي الدين مسائل من مسالة ٍلنىا كىمىا: )فقاؿ الجـز لىكى  أىٍرسى  رًجىاالن  ًإالَّ  قػىبػٍ
 إننا ككاضح ،( ٕ: األنبياء( )تػىٍعلىميوفى  ال كيٍنتيمٍ  ًإفٍ  الذٍّْكرً  أىٍىلى  فىاٍسأىليوا ًإلىٍيًهمٍ  نيوًحي

 ذلك كمع العقيدة، من ىو رجاؿ الرسل باف اإليماف أف كمعلـو بقولهم، لنأخذ نسألهم
 .العلم أىل إلى فيو اهلل أحالنا
 ًمنٍ  اٍلًكتىابى  يػىٍقرىأيكفى  الًَّذينى  فىاٍسأىؿً  ًإلىٍيكى  أىنٍػزىٍلنىا ًممَّا شىك   ًفي كيٍنتى  فىًإفٍ : )تعالى كقاؿ

 الخطاب ىذا كاف كإذا إليهم، ليرجع يسألهم كإنما( ْٗ اآلية: يونس( )قػىٍبًلكى 
 الدين أمور من شيء في شككنا إذا فنحن يشك، كلم كسلم عليو اهلل صلى للرسوؿ
 عاـ كىذا. يقولوف بما لنأخذ العلم أىل إلى أم الكتاب، يقرؤكف الذين إلى فنرجع
 .العقيدة مسائل يشمل

 باالجتهاد األخذ كالتزاـ التقليد بترؾ العامي ألزمنا لو إننا ثم
: البقرة( )كيٍسعىهىا ًإالَّ  نػىٍفسان  اللَّوي  ييكىلّْفي  ال: )تعالى اهلل قاؿ كقد يطيق، ال بما أللزمناه

رىاتً  ًفي ييسىارًعيوفى  أيكلىًئكى : )كقاؿ (ِٖٔ اآلية يػٍ ( ُٔ: المؤمنوف( )سىابًقيوفى  لىهىا كىىيمٍ  اٍلخى
 (ِٔ اآلية: المؤمنوف( )كيٍسعىهىا ًإالَّ  نػىٍفسان  نيكىلّْفي  كىال)

 فيو يكتفى الجـز فيو يطلب ما أف كىو الثاني؛ القوؿ ىو بو المجزـك فالصواب
،  .التقليد طريق عن أك الدليل طريق عن سواء بالجـز

 يعتقدكف بما يجزموف الذين يعني( البشر عواـ من فالجازموف: )اهلل رحمو المؤلف قاؿ
 مسلموف فهم يعني( فمسلموف: )قاؿ عواـ، ألنهم علم عندىم ليس الذين العواـ من
 .االجتهاد طريق عن الجـز فيو يطلب ما يأخذكا لم كانوا كإف
 التقليد يجوز انو يركف األثر فأىل قدكة، األثر بأىل ككفى( األثر أىل عند: )قاؿ ثم

، فيو يطلب فيما  عن أك التقليد طريق عن سواء الجـز يحصل أف كالمقصود الجـز
 كىو نحن نراه الذم فهو األثر أىل يراه ما ىو ىذا كاف كإذا االجتهاد، طريق

 .الصحيح
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 لقولو خبر فهو( فمسلموف) قولو في إشكاؿ اهلل رحمو المؤلف كبلـ في بقي
 كالموصوؿ الموصولة،( اؿ) فيو( الجازموف) ألف الخبر في الفاء كدخلت( فالجازموف)

، في الشرط يشبو  اسما المبتدأ كاف إذا الخبر في الفاء تدخل أف فيجوز العمـو
 .موصوال

: القرآف في ذلك كدليل ،( درىم فلو يأتيني الذم: )المثاؿ في النحويين قوؿ كمنو
( ِْٕ اآلية: البقرة( )أىٍجريىيمٍ  فػىلىهيمٍ  كىعىبلنًيىةن  ًسٌران  كىالنػَّهىارً  بًاللٍَّيلً  أىٍموىالىهيمٍ  يػيٍنًفقيوفى  الًَّذينى )

  .العمـو في الشرط يشبو ألنو الموصوؿ المبتدأ خبر في الفاء جاءت فهنا
 

 (كنقصانو كزيادتو اإليماف تماـ في باب)
 كلوال كينقص كيزيد يتم كمنازؿ درجات اإليماف إف: السنة أىل قوؿ كمن: محمد قاؿ

 .المسبوؽ على فضل لسابقا يكن كلم ، فيو الناس استول ذلك
 في يتفاضلوف فيو كبالزيادة الجنة، المؤمنوف يدخل اإليماف كبتماـ اهلل كبرحمة
 كىلىآٍلًخرىةي  بػىٍعضو  عىلىى بػىٍعضىهيمٍ  فىضٍَّلنىا كىٍيفى  اٍنظيرٍ ) ل كبالنقصاف من كالتقصيرالدرجات

 .كثير القرآف في ىذا كمثل( تػىٍفًضيبلن  كىأىٍكبػىري  دىرىجىاتو  أىٍكبػىري 
 بن إسماعيل حدثنا: قاؿ يحيى عن داكد، أبي عن علي عن أبي كحدثني - َُْ
 في الدرجة): كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ الناجي المتوكل أبي عن مسلم
 يكاد برؽ فيلمع بصره يرفعل الرجل كإف كاألرض، السماء بين كما الدرجة فوؽ الجنة

 فيقوؿ فبلف، أخيك نور ىذا فيقاؿ? ىذا ما فيقوؿ لذلك فيفزع أبصارىم، يخطف
 كاف إنو: لو فيقاؿ ىكذا، علي فضل كقد جميعا الدنيا في نعمل كنا فبلف، أخي

 .ُ(يرضى حتى الرضا قلبو في يجعل ثم عمبل، منك أفضل
 أبو حدثنا: قاؿ شيبة أبي بن بكر أبي عن كضاح ابن عن كىب كحدثني - ُُْ
 رسوؿ قاؿ: قاؿ رضي اهلل عنهما عمر ابن عن نافع، عن عمر، بن اهلل عبيد عن أسامة

                                                           

 وىو ضعيف إلرسالو.  (1/33/111) الزىد في المبارك ابن أخرجو 0
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 عملو من نقص صيد، أك ماشية كلب إال كلبا اقتنى من): كسلم عليو اهلل صلى اهلل
 .ُ(يـو كل قيراط
 عن سفياف حدثنا: قاؿ حامد حدثنا: قاؿ كضاح ابن عن كىب كحدثني - ُِْ

 صلى النبي قاؿ: قاؿ رضي اهلل عنو اهلل عبد عن مهانة، بن كائل عن ذر عن منصور،
 .ِ(الحيض النساء دين نقصاف): كسلم عليو اهلل

                                                           

 (.1058،  1053(، زمسمم )0841أخرجو بنحوه البخاري ) 0

 محتمل سند وىذا لغيره صحيح (:6/81قال األرنؤوط ومن معو في تحقيق المسند ) 1
 عبد ابن وىو- ذرا إال عنو الرواة في يذكروا لم ولو- ميانة بن وائل فإن لمتحسين،

 فيو أحمد قال قد - يعرف ال: الذىبي وقال حبان، ابن غير يوثقو ولم -المرىبي اهلل
 أصحاب من كان: 4/156" الكبير التاريخ" في والبخاري ،( 8104) برقم سيرد كما
 الراوي وذر الكوفة، أىل تابعي من األولى الطبقة في سعد ابن وذكره مسعود، ابن
 ابن ىو: سفيان. الشيخين رجال ثقات رجالو وبقية. الشيخين رجال من ثقة عنو

 .المعتمر ابن ىو: ومنصور عيينة،
 عبد وابن ،( 2405" )الكبرى" في النسائي طريقو ومن ،( 24) الحميدي وأخرجو

 .اإلسناد بيذا عيينة، بن سفيان طريق من 3/340" التمييد" في البر
 4/121 والحاكم ،( 0188) و( 0114) يعمى وأبو ،3/111 شيبة أبي ابن وأخرجو

 يخرجاه، ولم اإلسناد، صحيح حديث ىذا: الحاكم قال. بو منصور، عن طرق من
 .يعرف ال": الميزان" في ميانة بن وائل في قال أنو مع الذىبي، وووافقو
 من ،6/80" الكمال تيذيب" في والمزي ،( 2404" )الكبرى" في النسائي وأخرجو
 بن وائل عن حسان، عن ذر، عن األعمش، عن األسود، أبي بن منصور طريق
 أن المزي وذكر منسوب، غير وىو مجيول وحسان موقوفا، مسعود، ابن عن ميانة،
 .المحفوط ىو بينيما حسان زيادة دون مرفوعا ميانة بن وائل عن ذر طريق

 ( .8104) و( 8101) و( 8144) و( 8135) و( 8112) باألرقام وسيأتي
 ( .0383) برقم وسيأتي ،( 134( )52) مسمم عند عمر ابن عن الباب وفي
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 محمد حدثنا شيبة أبي ابن عن كضاح ابن عن أحمد عن إسحاؽ كحدثني - ُّْ
: قاؿ رضي اهلل عنو ىريرة أبي عن سلمة، أبي عن عمرك، بن محمد حدثنا بشر، بن

 .ُ(خلقا أحسنهم إيمانا المؤمنين أكمل): كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ

                                                                                                                                                  

 .358-4/353 سيرد ،( 41) مسمم عند ىريرة أبي وعن
( 41) ومسمم ،( 1201) و( 1864) و( 318) البخاري عند الخدري سعيد أبي وعن

. 
 .6/363و 3/014و 358-4/353 سيرد مسعود، ابن امرأة الثقفية زينب وعن
 .3/314 سيرد جابر، وعن
 (.4511) برقم سمف وقد ،( 215) ومسمم ،( 42) البخاري عند عباس ابن وعن

 مسند في والقضاعي ،010/ 4 شيبة أبي وابن ،(854 ،401/ 4) أحمد أخرجو 0
 ،(8156) حبان وابن ،(1164) والترمذي ،(8644) داود وأبو ،(1421) الشياب
 الكبرى اإلبانة في بطة وابن ،(5241) اإليمان شعب في والبييقي ،(3/ 1) والحاكم

( 3820) و( 4381) والبغوي ،(484/ 2) الحمية في نعيم وأبو ،(584ص)
 يكون أن أرجو(: 4514/ 6) اإليمان شعب في كما الذىمي عنو قال والحديث
وصححو  الذىبي، وأقره الحاكم وصححو صحيح، حسن: الترمذي وقال محفوظًا،

 المسند تحقيق في شاكر أحمد الشيخ وقال العالمة األلباني في صحيح أبي داود،
/ 14) المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط وقال صحيح، إسناده(: 133/ 13)

 عالمةال وحسنو حسن، إسناد وىذا وشواىده، طرقو بمجموع صحيح حديث(: 368
 في وقال عاد ثم ،(1382) الصحيحين في ليس مما المسند الصحيح في الوادعي
 أبي ابن ولكن الحسن، ظاىره الحديث(: 862 رقم) الصحة ظاىرىا معمة أحاديث

 محمد رواه حديث؛ عن أبي وسألت(: 466ص4ج) العمل في يقول اهلل رحمو حاتم
 عائشة، عن سممة، أبي عن ذباب، أبي بن الرحيم عبد بن الحارث عن إسحاق، بن
 ورواه(.خمقا أحسنيم إيمانا المؤمنين أكمل) وسمم آلو وعمى عميو اهلل صمى النبي عن
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 حماد حدثنا: قاؿ أسد عن مريم، أبي ابن عنعن ابن كضاح  كىب كحدثني - ُْْ
 عليو اهلل صلى النبي صاحب حبيب بن عمير عن الخطمي، جعفر أبي عن سلمة، بن

 اهلل ذكرنا إذا: قاؿ? كنقصانو زيادتو كما: قالوا كينقص يزيد اإليماف): قاؿ كسلم
 .ُ(نقص كسهونا غفلنا كإذا زاد، كصلينا كصمنا
 عبد عن عمرك، بن صفواف عن عياش، أبي بن إسماعيل كحدثنا: قاؿ أسد - ُْٓ

 يزيد اإليماف): يقوؿ كاف أنو رضي اهلل عنو ىريرة أبي عن الحضرمي، ربيعة بن اهلل
 .ِ(كينقص

                                                                                                                                                  

 آلو وعمى عميو اهلل صمى النبي عن ىريرة، أبي عن سممة، أبي عن عمرو، بن محمد
 .الطريق لزم عمرو بن ومحمد أشبو، الحارث حديث: أبي قال. وسمم

 ،(13/ 11) المصنف في شيبة أبي ابنمن طرق عن أبي جعفر الخطمي  أخرجو 0
 بن اهلل وعبد ،(4/24/ 8) الطبقات في سعد وابن ،(18 رقم ،41ص) اإليمان وفي
 واآلجري ،(1541) اإلعتقاد أصول شرح في والاللكائي ،(310/ 1) السنة في أحمد
 ،(ب/111ق) اإليمان في والخالل ،(481،  432رقم  1/810) الشريعة في
 في والبييقي ،(534ص) اإلبانة في بطة وابن ،(1181) السنة وفي ،(أ/181ق)

 وىو ابن أبي جعفر الخطمي، حبيب بن عمير بن يزيد إسناده وفي( 42/ 4) الشعب
 ابنو لكن(: 41ص) شيبة أبي البن اإليمان كتاب تحقيق في األلباني العالمة قال

 في التيذيب تيذيب فيولكنو متابع، و  قمت ترجمة، لو أجد لم عمير بن يزيد واسمو
 عبد وقال: خماشة بن حبيب بن عمير بن يزيد بن عميرأبي جعفر الخطمي  ترجمة
 عن بعضيم الصدق يتوارثون قوما وجده وأبوه جعفر أبو كان ميدي بن الرحمن
 أبو ، األنصارى حبيب بن عمير بن يزيد بن عمير في التقريب:، وقال الحافظ بعض
 : صدوق.الخطمى جعفر

 ،(1/418) السنة في أحمد بن اهلل وعبد ،(أ/112ق) اإليمان في الخالل أخرجو 1
، رقم  1/810واآلجري في الشريعة ) ،(1511) اإلعتقاد أصول شرح في والاللكائي

 الحضرمي ربيعة بن اهلل عبد إسناده وفي( 531ص) اإلبانة في بطة وابن(، 435
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 سمعاف ابن حدثني: قاؿ كىب ابن عن يونس عن أسلم عن إسحاؽ كحدثني - ُْٔ
 حدثو األشعرم حوشب بن شهر عن أخبره حسينأبي  بن الرحمن عبد بن اهلل عبد أف
 خلفو حديثو من فرغك  مجلسو من قاـ إذا كاف) كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف

: فيقوؿ الثبلثة أك الصاحبينك  لو الصاحب بيد كأخذ مجلسو في ركاحة بن اهلل عبد
 .ُ(برحمتو يذكرنا لعلو بطاعتو ربنا نذكر تعالوا ساعة، نؤمن تعالوا إيمانا، نزدد تعالوا

                                                                                                                                                  

 والتعديل الجرح في حاتم أبي وابن ،( 0/40) الكبير التاريخ في البخاري ذكره
 توثيق ينفعو وال ، مجيول يكون ىذا ومثل تعديال وال جرحا فيو يذكرا ولم( 0/01)

 توثيقو من حبان ابن عن معروف ىو لما( 0/45) ثقاتو في لو بذكره لو حبان ابن
 .المجاىيل

، رقم  1/810الشريعة )واآلجري في  ،(1/44) المقدمة في ماجة ابن أخرجوو 
 اإلبانة في بطة وابن ،(1514) اإلعتقاد أصول شرح في والاللكائي (،432

 ىريرة أبي و عباس ابن عن أبيو، عن مجاىد، بن الوىاب عبد من طريق (534ص)
سناده ا بو،عنيم اهلل رضي  وىو جبر بن مجاىد بن الوىاب عبد جدا ضعيف وا 
  .متروك

 

 عن عمارة،الرسالة( من طريق -41/312أخرج أحمد في مسنده )إسناده تالف، و  0
 من الرجل لقي إذا رواحة بن اهلل عبد كان)  قال مالك، بن أنس عن النميري، زياد

 فجاء الرجل، فغضب لرجل، يوم ذات فقال ساعة، بربنا نؤمن تعال: يقول أصحابو،
 يرغب رواحة ابن إلى ترى أال اهلل، رسول يا: فقال وسمم، عميو اهلل صمى النبي إلى
 ابن اهلل يرحم: " وسمم عميو اهلل صمى النبي فقال ساعة؟ إيمان إلى إيمانك عن

قال األرنؤوط ومن معو في  ( المالئكة بيا تتباىى التي المجالس يحب إنو رواحة،
 اهلل عبد بن وزياد زاذان بن عمارة ضعيف، إسناده (:41/312تحقيق المسند )

 .أحد عميو يتابعيما ولم السياقة، بيذه الحديث بيذا تفردا وقد فييما، متكمم النميري
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 الكف اإليماف أصل من ثبلث) كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ ُفانطلق -ُْٕ
 ماض كالجهاد بعمل اإلسبلـ من خرجون كالبذنب  كفرهن ال اهلل إال إلو ال قاؿ عمن
 عادؿ، عدؿ كال جائر جور يبطلو ال الدجاؿ أمتي آخر يقاتل أف إلى اهلل بعثني منذ

 .ِ(كلها باألقدار كاإليماف
                                                                                                                                                  

 عبد عن الطحان، الكوفي مسمم بن موسى طريق من 11/83 شيبة أبي ابن وأخرج
: فيقول أصحابو من النفر بيد يأخذ رواحة بن اهلل عبد كان: قال سابط، بن الرحمن
 يذكرنا لعمو بطاعتو نذكره  تعالوا إيمانا، ونزدد اهلل فمنذكر تعالوا ساعة، نؤمن تعالوا

 .رواحة بن اهلل عبد يمق لم سابط بن الرحمن عبد لكن ثقات، رجالو. بمغفرتو
 أىل من شيخ عن يونس، بن أحمد طريق من( 01" ) الشعب" في البييقي وأخرج

 قال رواحة بن اهلل عبد أن يسار، بن عطاء عن سميم، بن صفوان عن المدينة،
 نذكر ولكنا بمى،: قال بمؤمنين؟ أولسنا: قال. ساعة نؤمن حتى تعال: لو لصاحب

سناده. إيمانا فنزداد اهلل  لم يسار بن وعطاء المدينة، أىل من الشيخ لجيالة ضعيف وا 
 .رواحة ابن يمق
 أبي ابن ووصمو اإليمان، كتاب أول في البخاري عمقو جبل، بن معاذ عن الباب وفي
 41و 4/41"  التغميق" في والحافظ ،( 88" ) الشعب" في والبييقي ،11/46 شيبة
 فمنؤمن بنا اجمس: إخوانو من لرجل يقول معاذ كان: قال ىالل، بن األسود طريق من

 الحافظ وصحح. شيبة أبي ابن لفظ وىذا. ويحمدانو اهلل يتذاكران فيجمسان ساعة،
 .1/84"  الفتح" في إسناده

رضي اهلل عنو من غير فصل، وىو من ىكذا في المخطوط ممحق بحديث حذيفة  0
 حديث أنس رضي اهلل عنو.

 رقم ، 4/156) منصور بن وسعيد ،(4034 رقم ، 3/14) داود أبو أخرجو 1
 ،(14461 رقم ، 2/106) والبييقى ،(8311 رقم ، 5/445) يعمى أبو، (4365
 ،(4584،  4581) المختارة في المقدسي والضياء ،(144ص) االعتقاد وفي

والحديث قال عنو البييقي في اإلعتقاد: لو شواىد،  (4860 رقم ، 4/46) والديممى
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 عن رجاؿ أخبرني: قاؿ كىب ابن عن يونس، عن أسلم عن إسحاؽ كحدثني - ُْٖ
 على اإلسبلـ بني): كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ الحسن عن األكزاعي

 كال بذنب تكفركىم ال اهلل، إال إلو ال أىل عن الكفك : كفيو الحديث فذكر ثبلث
 .ُ(بشرؾ عليهم تشهدكا

 أبي عن السبلـ، عبد بن محمد عن أصبغ بن قاسم حدثني قاؿ إسحاؽ - ُْٗ
 أبو حدثنا: قاؿ عبيد أبو أخبرنا: قاؿ افثمع بن عباسال عن كىب، بن محمد جعفر
 كنتم ىل اهلل عبد بن جابر رجل سأؿ): قاؿ سفياف أبي عن األعمش عن معاكية

: قاؿ? مشركا تسمونو فهل: قاؿ اهلل، معاذ: قاؿ? كافرا القبلة أىل من أحدا تسموف
 .ِ(ال

                                                                                                                                                  

 معنى في وىو نشبو أبي بن يزيد أنس عن والراوي: في تيذيب السنن المنذري قالو 
(، وقال العالمة ابن باز 5/3518الذىبي إلى ضعفو في الميذب ) ، وأشارالمجيول

وضعفو العالمة األلباني في ضعيف (: ضعيف جدا، 3/41في في مجموع فتاواه )
 حسن(: 8/148أبي داود، وقال األرنؤوط ومن معو في تحقيق سنن أبي داود )

 .نشبة أبي بن يزيد لجيالة ضعيف إسناد وىذا لغيره،
( 351/ رقم 3(، وعنو الداني في الفتن )8/436أخرجو المصنف في تفسيره ) 0

سناده ضعيف، ثم ىو من مراسيل الحسن، وىي   عند أىل الصنعة شبو الريح.وا 
: 415/ 8) يعمى وأبو (، 31، رقم  20أخرجو من طرق أبو عبيد في اإليمان )ص 1

(، 0/156(، وأبو نعيم في الحمية )4112/ رقم 3، والطبراني في الشامين )(4315
 إسحاق وأبو (،1/12(، والشجري في أماليو )340، رقم1/420والبييقي في الشعب )

 ص) المفتري كذب تبيين في عساكر وابن ،(843/ 4) رغيبالت في األصبياني
 في والطبراني أبويعمى رواه(: 115/ 1) المجمع في عنو الييثمي قال واألثر (810
(: 4224)العالية  المطالب في الحافظ ابن حجر وقال ،الصحيح رجال ورجالو الكبير
: (20في تحقيق اإليمان ألبي عبيد )ص األلباني العالمة قالو  ،موقوف صحيح
 .مسمم شرط عمى صحيح إسناده
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 أخبرني: قاؿ كىب ابن عن يونس عن أسلم حدثني: قاؿ إسحاؽ حدثني - َُٓ
، بن جرير  صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عتيبة بن الحكم عن عمارة، بن الحسن عن حاـز

 الذم ىو اهلل يكوف حتى كالنار الجنة المحدثين العارفين تنزلوا ال): كسلم عليو اهلل
 .ُ(القيامة يـو بينهم يقضي
: قاؿ مهدم ابن عن معاكية، بن موسى عن كضاح ابن عن كىب حدثني - ُُٓ
 مسعود بن اهلل عبد عن عبيدة، أبي عن إسحاؽ أبي عن يونس، بن إسرائيل حدثنا

 فإف يموت، حاؿ أم على ننظر حتى شيئا رجل في نقوؿ ال كنا): قاؿرضي اهلل عنو 
 .ِ(عليو خفنا ذلك بغير لو ختم كإف خيرا، يصيب أف رجونا بخير لو ختم

                                                           

إسناده ضعيف وىو مرسل أيضا، وقد أخرجو المصنف أيضا في التفسير  0
، قال العالمة مرفوعاعمى رضي اهلل عنو  أبيو عن الحنفية بن محمد عن( 1/325)

 العوالي الفوائد  في والثقفي( 414/1) عدي ابن رواه (:630األلباني في الضعيفة )
 من( 4/424) والخطيب(  منسوختي من 11 رقم 6" )الثقفيات" بـ المعروفة  المنتقاة
 مسور بن اهلل عبد عن كريمة أبي بن خالد عن سفيان حدثني:  سويد بن أيوب طريق

 وىذا، مرفوعا أبيو عن الحنفية بن محمد عن - طالب أبي بن جعفر ولد بعض -
 وغيره أحمد قال: "الميزان في قال مسور بن اهلل عبد بو المتيم ، موضوع إسناد

 المديني ابن قال: " المسان وفي. أحدىا ىذا أحاديث لو ساق ثم".  موضوعة أحاديثو
 أدب فيو ما إال يضع وال ، وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول عمى الحديث يضع كان: 
" الحديث يضع: "البخاري وقال" ! أجرا فيو إن: فيقول ؟ ذلك في لو فيقال زىد، أو

 عن الموضوعات يروي ممن كان(: " 4/42) حبان ابن وقال" كذاب: "النسائي وقال
 ولمحديث!  الصغير الجامع في ىذا حديثو السيوطي أورد فقد ىذا ومع: قمت" األثبات
 .... " . المذنبين دعوا: "  بمفظ سيأتي آخر طريق

(، 41466/ رقم 11ق في المصنف )أخرجو من طرق عن أبي عبيده بو عبد الرزا 1
(، والطبراني في 114(، وابن أبي الدنيا في التوبة )426وابن المبارك في الزىد )

(، وأبو نعيم في الحمية 30(، وفي مكارم األخالق )4058/ رقم 2الكبير )
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 المشايخ من أدركت من كل): قاؿ عباد بن زىير أخبرني: قاؿ كضاح ابن -ُِٓ
 بن اهلل كعبد عياض بن كفضيل يونس، بن كعيسى عيينة بن كسفياف أنس بن مالك

 في أنو ألحد يشهدكف كال بذنب، أحدا يكفركف ال كغيرىم الجراح بن كككيع المبارؾ
 فهو ىذا خالف كمن الكبائر، عمل كإف النار، في أنو كال اهلل يعص لم كإف الجنة،
. تدعو كال ىذا الـز: األعلى عبد بن يونس لي كقاؿ: كضاح ابن قاؿ، مبتدع عندىم

 .زنديق إال خبلفو يقوؿ كال الحق ىو ىذا نعم،: المركزم الحسن بن حسينلي  كقاؿ
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                  

سناد( و 13/135(، والبغوي في شرح السنة )8/410)  عبيدة أبو النقطاعو، ضعيف ا 
 .أبيو من يسمع لم -مسعود بن اهلل عبد ابن وىو-
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 مسائل في الباب:
 . كنقصانو اإليمافزيادة  المسألة األكلى:

 زيادة على تدؿ ُكثيرة نصوصككذا في السنة  كجل عز اهلل كتاب في جاء لقد
 السابق منهم بعفر، من إيمانان  أكمل بعضهم فيو متفاضلوف أىلو كأف كنقصانو اإليماف

 المؤمن، كمنهم المحسن، منهم لنفسو، الظالم كمنهم المقتصد، كمنهم بالخيرات،
 على بعضهم اهلل فضل بل كاحدة، مرتبة في سواء الدين في ليسوا المسلم، كمنهم
 .درجات بعض فوؽ بعضهم كرفع بعض
 .كينقص كيزيد كعمل قوؿ اإليماف أف على السنة أىل أجمعلذا 
 ما(: )ُِٔ/ ِ) ىانئ البن أحمد اإلماـ مسائل في كما القطاف سعيد بن يحيى قاؿ

 يزيد اإليماف: كيقولوف اإليماف، في سنتنا على إال أصحابنا، من أحدان  أدركت
  (.كينقص

 اثنين لقيت(: )ٖٓٗ/ ٓ) االعتقاد أصوؿ شرح في كما الصنعاني الرازؽ عبد كقاؿ
 يزيد كعمل، قوؿ اإليماف: يقولوف كلهم: قاؿ ثم منهم عددا فذكر..  شيخا كستين
 (.كينقص

: ص) تيمية البن اإليماف كتاب في كما سبلـ بن القاسم عبيد أبو اإلماـ كقاؿ
 فسمى...  كينقص، يزيد كعمل، قوؿ اإليماف يقوؿ كاف من تسمية ىلم(: )ِّٗ
 ىؤالء: قاؿ ثم..  كغيرىم الصحابة من العلم أىل من رجبل كثبلثين مائة من أكثر

 بو كالمعموؿ السنة، أىل قوؿ كىو كينقص، يزيد كعمل، قوؿ اإليماف يقولوف كلهم
 (.عندنا
 طبقات في كما اهلل رحمو حنبل بن أحمداإلماـ  كالجماعة السنة أىل إماـ كقاؿ

 كفقهاء المسلمين كأئمة التابعين من رجبل تسعوف أجمع(: )َُّ/ ُ) الحنابلة

                                                           
 (.110-30)ص فيو االستثناء وحكم ونقصانو اإليمان زيادة انظر ىذه النصوص في كتاب 0
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 فذكر...  كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عليها توفي التي السنة أف على األمصار
 (.بالمعصية كينقص بالطاعة، يزيد كعمل، قوؿ اإليماف: منها أموران 
 اهلل رحمو البخارم إسماعيل بن محمد عبداهلل أبو الحديث في المؤمنين أمير كقاؿ
 رأيت فما باألمصار العلماء من رجل ألف من أكثر لقيت(: )ْٕ/ ُ) الفتح في كما

 (.كينقص كيزيد كعمل، قوؿ اإليماف أف في يختلف أحدان 
(: ّٔٗ/ ٓ) السنة أىل اعتقاد شرح في كما الفسوم سفياف بن يعقوب كقاؿ

 قوؿ كىو كالجوارح، كاأللسنة، بالقلوب هلل اإلخبلص السنة أىل عندنا اإليماف)
 كالمدينة بمكة عصرنا من أدركنا من كل كجدنا ذلك على كينقص، يزيد كعمل،
 (.كثبلثين بضعان  منهم ذكر ثم كالكوفة، كالبصرة كالشاـ

(: ْٔٗ/ ٓ) السنة أىل اعتقاد شرح في كما الشيباني المتوكل بن سهل كقاؿ
 .. (. كينقص يزيد كعمل قوؿ اإليماف: يقولوف كلهم كأكثر أستاذ ألف أدركت)

 يزيد كعمل قوؿ ىل اإليماف في القوؿ كأما(: ِٓ) السنة صريح في جرير ابن كقاؿ
 كعمل قوؿ ىو: قاؿ من قوؿ فيو الصواب فإف نقصاف? كال فيو زيادة ال أـ كينقص،

 كسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب من جماعة عن الخبر جاء كبو كينقص، يزيد
 (.كالفضل الدين أىل مضى كعليو
 أف على كالحديث الفقو أىل أجمع(: )ِّٖ/ ٗ) التمهيد في عبدالبر ابن كقاؿ

 كينقص بالطاعة يزيد عندىم كاإليماف بنية، إال عمل كال كعمل، قوؿ اإليماف
 (.بالمعصية

(: َُٓ) اإلسبلمية الجيوش اجتماع) كما كتابو في القيركاني زيد أبي ابن كقاؿ
 كضبللة بدعة خبلفها التي السنن كمن الديانة أمور من األمة عليو أجمعت فيما فصل)

 يزيد بالجوارح كعمل بالقلب كإخبلص باللساف قوؿ اإليماف أف: منها أموران  فذكر.. 
 قوؿ كال لئليماف، محبط ال الكماؿ حقائق عن نقصان  بالمعصية كينقص بالطاعة ذلك

 (.السنة بموافقة إال نية كال عمل كال قوؿ كال بنية، إال عمل كال قوؿ كال بعمل إال
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 من السنة أىل جماعة مذىب(: )ُْٔ/ ُ) المنهاج في كما المالكي بطاؿ ابن كقاؿ
 (.كينقص يزيد كعمل، قوؿ اإليماف أف كخلفها األمة سلف
 كإياؾ اهلل كفقنا اعلم(: )ْٗ - َّص) عقيدتو في المقدسي عبدالغني الحافظ كقاؿ

 أقوالهم اتفقت األمة كعلماء األئمة كسادات الخلف كخيار السلف صالح أف.. 
 يزيد كنية كعمل قوؿ اإليماف بأف كاإليماف: قاؿ ثم أموران  فذكر آراؤىم كتطابقت

 .ذلك على الدالة النصوص بعض أكرد ثم( بالمعصية كينقص بالطاعة
 اإليماف أف السلف كأجمع(: )ِٕٔ/ ٕ) الفتاكل في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ كقاؿ
 (.كينقص يزيد كعمل، قوؿ
: السلف بإجماع فإنو(: ) .. ُِْ/ ُ) السالكين مدارج في القيم ابناإلماـ  كقاؿ
 (.بالمعصية كينقص بالطاعة، يزيد

 األثر أئمة اعتمده كالذم(: )ُِٖ/ ِ) المسند ثبلثيات شرح في السفاريني كقاؿ
 يزيد باألركاف، كعمل باللساف، كإقرار بالجناف تصديق: اإليماف أف: السلف كعلماء
 (.بالعصياف كينقص بالطاعة

 كينقص يزيد كعمل قوؿ اإليماف أف في السلف أقواؿ (:فرع)
 اإليماف زيادة على كالجماعة السنة أىل إلجماع المبينة السابقة النقوؿ ىذه كبعد

 بعض عن النقوؿ من جملة أذكر فيو، كاحد قوؿ على متضافركف كأنهم كنقصانو،
 أكالن، الصحابة أقواؿ ذاكران  ذلك، عنو نقل ممن بعدىم كمن كالتابعين الصحابة

 ترتيبهم في أراع فلم الصحابة عدا كفياتهم حسب لهم مرتبان  بعدىم، فمن فالتابعين،
 :ذلك

 كفي( إيمانا نزداد ىلموا: )ألصحابو يقوؿ عنو اهلل رضي الخطاب بن عمر كاف - ُ
 (.إيمانا نزداد تعالوا: )لفظ

 في يقوؿ ككاف ،(إيمانا نزداد بنا اجلسوا: )عنو اهلل رضي مسعود بن عبداهلل كقاؿ - ِ
 (.كفقها كيقينا إيمانا زدني اللهم: )دعائو
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 (.ساعة نؤمن بنا اجلسوا: )يقوؿ كاف أنو عنو اهلل رضي جبل بن معاذ كعن - ّ
: كنقصانو اإليماف زيادة على داللتو كجو مبينا (ْٖ/ ُ)في الفتح  حجر ابن قاؿ

 كأم مؤمنان  كاف لكونو اإليماف أصل على يحمل ال ألنو ظاىرة، منو الداللة ككجو
 العربي ابن قوؿ أما... تعالى اهلل بذكر إيمانا يزداد أنو إرادة على يحمل كإنما مؤمن،

 العبد ألف اإليماف، تجديد أراد إنما معاذان  أف: ذلك معلبلن  للزيادة فيو تعلق ال: عنو
 .فكر أك نظر كلما مجددا أبدا يكوف ثم فرضان، مرة أكؿ في يؤمن
 اإليماف، أصل تحقق بعد كالتفكر النظر عن ينجم الذم اإليماف ألف صحيح، فغير
 أمره كاقع في ىو إيماف تجدد ىنا العربي ابن سماه فما إيماف، زيادة الحقيقة في يعد

 .اسمو بغير سمي كإف إيماف زيادة
 .إيماف اإليماف تجدد ألف آخرا، أثبتو أكالن  نفاه كما: بقولو الحافظ تعقبو كلذا

 تعالوا: فيقوؿ أصحابو من النفر بيد يأخذ) عنو اهلل رضي ركاحة بن عبداهلل ككاف - ْ
 (.بمغفرتو يذكرنا لعلو بطاعتو، إيمانا كنزدد اهلل فلنذكر تعالوا ساعة، نؤمن

 يزداد اإليماف: )قاؿ أنو عنو اهلل رضي األنصارم عويمر الدرداء أبي كعن - ٓ
 أك ىو أمزداد يعلم أف العبد فقو من: )قاؿ أنو عنو اهلل رضي عنو كركم، (كينقص

 (.تأتيو أنى الشيطاف نزغات يعلم أف العبد فقو من كإف منتقص،
 (.كينقص يزداد اإليماف) :قاؿ عنو اهلل رضي ىريرة أبي كعن - ٔ

 (.كينقص يزيد اإليماف: )قاال أنهما عنهما اهلل رضي عباس ابن كعن عنو كركم
 اهلل صلى اهلل رسوؿ مع كنا: )قاؿ عنو اهلل رضي البجلي عبداهلل بن جندب كعن - ٕ

 (.إيمانا بو فازددنا القرآف تعلمنا ثم اإليماف، فتعلمنا حزاكرة فتيانا كسلم عليو
: فقيل كينقص، يزيد اإليماف: )قاؿ عنو اهلل رضي الخطمي حبيب بن عمير كعن - ٖ

 كإذا زيادتو، فذلك كسبحناه كحمدناه كجل عز اهلل ذكرنا إذا: قاؿ كنقصانو? زيادتو كما
(: ٔٓ/ ٕ) السنن تهذيبفي  القيم ابن قاؿ (نقصانو فذلك كنسينا، كضيعنا غفلنا

 (الخطمي حبيب بن عمير الصحابة من كنقصانو اإليماف زيادة عنو ركم من كأقدـ)
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 كإنما عنو، اهلل رضي عمير كفاة تاريخ على أقف كلم األقدمية، ىذه كجو لي يتبين كلم
 ركاحة بن عبداهلل ذلك الصحابة من عنهم نقل الذين كفي الفتح، قبل أسلم ممن عد

 .كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ حياة في مؤتة غزكة في استشهد قد ككاف
 كما باإليماف ليتفضل الرجل إف: )قاؿ عنو اهلل رضي الجهني عامر بن عقبة كعن

 (.المرأة ثوب يتفضل
 رآىا التي الرؤيا معنا تقدـ كقد كافيا، ضافيا لكونو ىو المرأة بثوب التشبيو كلعل

 عليَّ  يعرضوه الناس رأيت نائم أنا بينا: )قاؿ حيث كسلم قُعلي اهلل صلى اهلل رسوؿ
 .بالدين القمص فسر ثم الحديث،.. (  قمص كعليهم

: اإليماف جمع فقد جمعهن من ثبلث: )قاؿ عنو اهلل رضي ياسر بن عمار كعن - َُ
 (.للعالم السبلـ كبذؿ النفس، من كاإلنصاؼ اإلقتار، من اإلنفاؽ

 بنا امشوا: )ألصحابو يقوؿ كاف أنو اهلل رحمو النخعي قيس بن علقمة كعن - ُُ
 (.إيمانا نزدد
 أما: )الجزيرة على عمالو أحد عدم بن عدم إلى عبدالعزيز بن عمر ككتب - ُِ
 لم كمن اإليماف، استكمل استكملها من كفرائض، كشرائع حدكدا لئليماف فإف: بعد

 قبل صحيحو من اإليماف كتاب في البخارم علقو (اإليماف يستكمل لم يستكملها
: لو البخارم ذكر سبب مبينا( ْٕ/ُفي الفتح ) حجر ابن كقاؿ ،(ٖ) حديث

 يزيد اإليماف بأف يقوؿ ممن كاف عبدالعزيز بن عمر أف األثر ىذا من كالغرض)
 (.يستكمل كلم استكمل: قاؿ حيث كينقص،

 (.كينقص يزيد كعمل، قوؿ اإليماف: )قاؿ جبر بن مجاىد كعن - ُّ
 فمن كينقص يزيد كعمل، قوؿ اإليماف: )األكزاعي عمرك بن عبدالرحمن كقاؿ - ُْ
 (.مبتدع فإنو فاحذركه ينقص كال يزيد اإليماف أف زعم

                                                           
 .عنو اهلل رضي الخدري سعيد أبي حديث من( 6381) ومسمم ،(43) البخاريأخرجو  0
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 فينقص?: قيل كالجباؿ يكوف حتى نعم: قاؿ أيزيد? اإليماف عن اهلل رحمو كسئل)
 ( .شيء منو يبقى ال حتى نعم: قاؿ
 (.كينقص يزيد اإليماف: )الثورم سفياف كقاؿ - ُٓ
 اإليماف في تقوؿ أنك بلغني: )عبدالحميد بن جرير إلى زيد بن حماد ككتب - ُٔ

 (.اهلل ثبتك ذلك على أثبت ذلك، بغير يقولوف الكوفة كأىل بالزيادة،
 طرؽ من كنقصانو اإليماف بزيادة القوؿ اهلل رحمو مالك اإلماـ عن كثبت - ُٕ

 .ةمستقل سألةم في ذكرىا يأتي متعددة
 (.يتفاضل كاإليماف كعمل، قوؿ اإليماف: )المبارؾ بن عبداهلل كقاؿ - ُٖ
: أم كبعضهم(: )َٔٓ/ ٕ(( )الفتاكلفي مجموع  تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ

 اإليماف: أقوؿ فقاؿ. التفاضل لفظ إلى كالنقصاف الزيادة لفظ عن عدؿ السلف
 كقع لفظ عن اإلعراض مقصوده ككاف المبارؾ، ابن عن ىذا كيركل كيتفاكت، يتفاضل

 ا.ىػ( ثبوتو في ريب ال معنى إلى النزاع فيو
 في بها مصرح فالزيادة السلف؛ عند كالنقصاف الزيادة لفظ ثبوت في كذلك ريب كال

 المبارؾ ابن عدكؿ سبب كلعل بيانو، تقدـ كما السنة في بو مصرح كالنقصاف القرآف،
 آخر، لسبب ال( التفاضل) لكلمة استحسانو ىو كالنقصاف الزيادة لفظ عن اهلل رحمو
، رقم  َٖٓ/ ّ) السنةفي  الخبلؿ ساؽ فقد السلف، بعض عن ذلك ركم أنو كما

 قوؿ اإليماف: مهدم بن لعبدالرحمن قلت قاؿ أباف بن محمد إلى بسنده (ََُٓ
  ا.ىػ كلمة من أحسن كلمة يتفاضل قاؿ كينقص? يزيد: قلت. نعم: قاؿ كعمل?

 على منصوصو ىو كما كالنقصاف الزيادة كلمة عن مهدم ابن عدكؿ كجو ىو فهذا
 .أعلم كاهلل الكلمة، ىذه عن المبارؾ ابن عدكؿ سبب ىو أيضان  ذلك فلعل ذلك،

 كما لثبوتها كالنقصاف الزيادة لفظة عن عدؿ من على ينكر من السلف من كاف كقد
 يتفاضل، اإليماف أقوؿ أنا: )قاؿ اهلل رحمو نفسو مهدم بن عبدالرحمن ذلك ركل قد

 (.تمسك زماف ىذا تعلم، زماف ىذا ليس: يقوؿ األكزاعي ككاف
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 المبارؾ ابن اختيار سبب منو يفهم قد اهلل رحمو أحمد اإلماـ عن أثر على كقفت ثم
 ابن عبداهلل أبا سمعت(: )ُِٕ/ ِ) مسائلو في ىانئ ابن قاؿ فقد( يتفاضل) للفظة

: يقوؿ كاف: قاؿ اإليماف? في المبارؾ بن عبداهلل عن يقوؿ أبوؾ كاف ما رزمة أبي
 كإف رجمتموه، كينقص يزيد لكم قاؿ إف عجباه، يا: عبداهلل أبو قاؿ، يتفاضل اإليماف

 .ا.ىػ( كالنقصاف الزيادة كفيو إال يتفاضل شيء كىل تركتموه، يتفاضل قاؿ
 منصوصان  لكونها اإليماف، بزيادة يصرح كصار ذلك، عن عدؿ المبارؾ فابن كل   كعلى
 كتاب إزاء اإليماف بزيادة اإلقرار من بدا أجد لم: )اهلل رحمو قاؿ القرآف، في عليها

 (.اهلل
 ال اإليماف: يقولوف قومان  ىنا ىا إف: عبدالرحمن أبا يا: المستملي لو قاؿ لما ذلك ذكر

 منكم الكلمة ىذه تعجبني ال: فقاؿ فأجابو،. ثبلثا سألو حتى عبداهلل، فسكت يزيد،
 عمر قوؿ بسنده المبارؾ ابن ساؽ ثم جمعا، أمركم يكوف أف ينبغي قوما، ىنا ىا أف
 إف بلى: قاؿ ثم( لرجحهم األرض أىل بإيماف بكر أبي إيماف كزف لو: )الخطاب بن

 اإليماف بزيادة اإلقرار من بدا أجد لم: )كقاؿ ثبلثا، يزيد اإليماف إف بلى يزيد، اإليماف
 (.ُٕٔ/ ّ) مسنده في راىويو بن إسحاؽ ركاه( اهلل كتاب إزاء

 قاؿ ىو? أمؤمن ىذا كنو الخمر كيشرب يزني فيمن تقوؿ ما: فركخ بن شيباف لو كقاؿ)
 فقاؿ مرجئا? صرت السن كبر على: شيباف فقاؿ: اإليماف من أخرجو ال: المبارؾ ابن
 ال كالمرجئة يزيد اإليماف أقوؿ أنا تقبلني ال المرجئة إف عبداهلل أبا يا: المبارؾ ابن لو

 ركاه( حسنة مني تقبلت أعلم ال كأنا متقبلة، حسناتنا: تقوؿ كالمرجئة بذلك، تقوؿ
 (.َٕٔ/ ّ) مسنده في راىويو بن إسحاؽ

في  النجاد ذلك ركل كما. اإليماف بنقصاف التصريح اهلل رحمو كبلمو في كجد قد بل
 سمعت قاؿ شقيق بن الحسن بن علي عن (ْٓ) مخلوؽ القرآف يقوؿ من على الرد)

 (.كينقص يزيد كعمل قوؿ اإليماف: )يقوؿ المبارؾ بن عبداهلل
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 ابن قاؿ: )قاؿ أعين بن محمدعن  (َٕٔ/ ّ) مسنده في راىويو بن إسحاؽ كركل
 زيادة فيو أما. كميكائيل جبريل مثل إيمانا يقولوف قـو: فقاؿ اإليماف لو كذكر المبارؾ

. تعالى اهلل خوؼ من الوضع مثل صار ربما كجبريل سواء، مثلو ىو نقصاف، فيو أما
 (.ذلك أشباه كذكر
 زيادة بعدـ القائلين المرجئة على اإلنكار أساليب من ذلك أشباه ذكر أم: قلت

 يقوؿ كاف اهلل رحمو المبارؾ ابن أف يعلم كبهذا سواء، فيو أىلو كأف كنقصانو، اإليماف
 .الجميع اهلل رحم كالجماعة، السنة أىل أئمة من كغيره كنقصانو اإليماف بزيادة

 (.كينقص يزيد كعمل، قوؿ اإليماف: )الحارث بن خالد كقاؿ - ُٗ
 (.كينقص يزيد كعمل، قوؿ اإليماف: )عبدالحميد بن جرير كقاؿ - َِ
 (.كينقص يزيد اإليماف: )الجراح بن ككيع كقاؿ - ُِ
 .أحمد اإلماـ قالو( كرآه كالنقصاف الزيادة: )القطاف سعيد بن يحيى كحٌسن - ِِ

 على إال أصحابنا من أحدا أدركت ما: )يحيى قوؿ المبحث ىذا صدر في كنقدـ
 (.كينقص يزيد اإليماف: كيقولوف اإليماف في سنتنا
 بن إبراىيم أخوه لو فقاؿ كينقص، يزيد كعمل، قوؿ اإليماف: )عيينة ابن كقاؿ - ِّ

 ينقص بل صبي يا اسكت: كقاؿ فغضب كينقص؛ يزيد تقولن ال محمد أبا يا: عيينة
 (.شيء منو يبقى ال حتى

 (.إذف شيء فأم: قاؿ كينقص? يزيد اإليماف ىل: لو كقيل)
 كينقص اهلل، شاء ما يزيد كينقص، يزيد كعمل، قوؿ: )فقاؿ اإليماف عن أيضان  كسئل
 (.بيده كأشار ىذه مثل يعني منو يبقى ما حتى
 (.يتفاضل كاإليماف كعمل، قوؿ اإليماف: )شميل بن النضر كقاؿ - ِْ
 (.كينقص يزيد كعمل قوؿ اإليماف) الشافعي إدريس بن محمد اإلماـ كقاؿ - ِٓ
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 بعدـ القوؿ إلى أحدىما فذىب المسألة ىذه في الشافعي عند تناظرا اثنين أف كركم
 كعمل قوؿ اإليماف أف على المسألة كتقلد الشافعي فحمي كنقصانو، اإليماف زيادة
 .كينقص يزيد
 أنس، بن كمالك الثورم كسفياف معمرا سمعت: )الصنعاني عبدالرزاؽ كقاؿ - ِٔ
 (.كينقص يزيد كعمل قوؿ اإليماف: يقولوف عيينة بن كسفياف جريج، كابن
 يزيد كاإليماف كعمل قوؿ اإليماف ذلك، أقوؿ كأنا: )قاؿ عبدالرزاؽ أف ركاية كفي

 (.المهتدين من أنا كما إذف ضللت فقد خالفتهم فإف كينقص،
 ينفع ال كينقص، يزيد كعمل، قوؿ اإليماف: )الحميدم الزبير بن عبداهلل كقاؿ - ِٕ
 (.بسنة إال بنية كعمل قوؿ كال بنية، إال قوؿ كال عمل كال بعمل، إال قوؿ
 (.شيء منو يبقى ال حتى كينقص يزيد اإليماف: )راىويو بن إسحاؽ كقاؿ - ِٖ
 فكثيرة كنقصانو اإليماف زيادة في حنبل بن أحمد السنة أىل إماـ قوؿ كأما - ِٗ
 .جدا
 العمل، في كزيادتو كينقص، يزيد بعض، من أفضل بعضو اإليماف: )اهلل رحمو قاؿ

 (.بو مقر ىو القوؿ ألف العمل، ترؾ في كنقصانو
 (.نقص ضيعت كإذا زاد، الخير عملت إذا كينقص، يزيد كعمل قوؿ اإليماف: )كقاؿ
 السموات أعلى يبلغ حتى يزيد: )فقاؿ كنقصانو اإليماف زيادة عن اهلل رحمو كسيئل

 (السبع السافلين أسفل إلى يصير حتى كينقص السبع،
 .ُذكرىا يطوؿ كثيرة ذكرت ما غير كأقوالو

 غير قاؿ كمن كينقص، يزيد كعمل، قوؿ عندنا اإليماف: )الرازم زرعة أبو كقاؿ - َّ
 (.مرجئ مبتدع فهو ذلك

                                                           
( 1141( )643/ 4) و ،(1111( )641/ 4) و( 1118) 656/ 4) و( 205) 600/ 4) لمخالل السنة في انظرىا 0
 ،106/ 4) ىانئ البن أحمد اإلمام ومسائل ،(454: ص) داود ألبي أحمد اإلمام ومسائل( 1134( )642/ 4) و

( 450/ 4) ،(1186( )401/ 4) بطة البن(( اإلبانة)) و ،(142 ،118ص) لآلجري(( الشريعة)) و( 168 ،164
 مناقب)) و ،(383 ،313 ،420 ،131 ،131 ،40 ،48/ 1) يعمى أبي البن(( الحنابمة طبقات)) و ،(1122)

 .ذكره يطول مما وغيرىا ،(411: ص) الجوزي البن(( أحمد اإلمام
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 كنسألو بو اهلل كندين نعتقده كما كاختيارنا مذىبنا: )الرازم حاتم أبو كقاؿ - ُّ
 (.كينقص يزيد..  كعمل قوؿ اإليماف أف: كالدنيا الدين في السبلمة

 كنقصانو، اإليماف زيادة في كالجماعة السنة أىل الصالح السلف أقواؿ بعض ىذه
 ىذا في المصنفوف ركاىا كثيرة، ىذا في كاآلثار: )اإلسبلـ شيخ قاؿ كما كاألمر
انظر تخريج كل ىذه اآلثار ( ٖ( )معركفة كثيرة كتب في كالتابعين الصحابة عن الباب

 (. َُُ ص)البدر الرزاؽ لعبد فيو االستثناء كحكم كنقصانو اإليماف زيادةفي كتاب 
 كيفية زيادة اإليماف كنقصانو. :المسألة الثانية

 من كينقص يزيد المؤمنين عباده من يكوف كالذم عباده، بو اهلل أمر الذم اإليماف
 جهة كمن كأعمالو، كتصديقو القلب معرفة جهة من كينقص يزيد فهو متعددة، أكجو
 ىذه كفي غيرىا، أخرل أكجو كمن الظاىرة، األعماؿ جهة كمن كأعمالو، اللساف أقواؿ

 بعض في ذلك أنكر أك إجماالن، كنقصانو اإليماف زيادة أنكر من على رد أبلغ األكجو
 .ذلك غير أك معرفتو أك القلب كتصديق جوانبو،

 كافيان  بسطان  األكجو ىذه اإليماف كتابو في اهلل رحمو تيمية ابن اإلسبلـ شيخ بسط كقد
 شيخ ذكرىا التي األكجو الفصل ىذا في فسأذكر ُأدلتها كذكر بيانها في كأحسن
 في كزيادة المواضع، بعض في بياف كزيادة العبارة، في التصرؼ من شيء مع اإلسبلـ

 ىذه ذكر يلي كفيما الحاجة إليو كتدعو المقاـ يقتضيو ما حسب كذلك األدلة، بعض
 .تفصيلها ذلك بعد يأتي ثم مجملة األكجو

 .بو أمركا فيما كالتفصيل اإلجماؿ جهة من كينقص يزيد اإليماف أف -ا
 .منهم كقع فيما كالتفصيل اإلجماؿ جهة من كينقص يزيد أنو -ِ
 .كتصديقو القلب علم جهة من كينقص يزيد أنو -ّ
 .التصديق دكف كىي القلبية المعرفة جهة من كينقص يزيد أنو -ْ
 .كغيرىا كالرجاء كالخوؼ كالمحبة القلب عمل جهة من كينقص يزيد إنو -ٓ
 .الظاىرة الجوارح أعماؿ جهة من كينقص يزيد أنو -ٔ
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 الغفلة كعدـ الحنيف الدين ألكامر اإلنساف استحضار جهة من كينقص يزيد أنو -ٕ
 .عليها كالدكاـ كالثبات عنها

 أنها يعلم ال بأمور، كمكذبان  منكران  يكوف قد اإلنساف أف جهة من كينقص يزيد أنو -ٖ
 .إيمانو بذلك فيزداد منو، أنها بعد لو يتبين ثم اإليماف، من
 .لها المقتضية األسباب جهة من األمور ىذه في كينقص يزيد أنو -ٗ

 :يلي فكما لها التفصيل أما اإلجماؿ، كجو على كنقصانو اإليماف زيادة أكجو فهذه
 الخلق جميع على كجب كإف فإنو بو، أمركا فيما كالتفصيل اإلجماؿ: األكؿ الوجو

 ال أنو فمعلـو رسولهم، بو يأمرىم ما التزاـ أمة كل على ككجب كرسولو، باهلل اإليماف
 كل على يجب كال الشرع، كإتماـ كلو القرآف نزكؿ بعد كجب ما األمر أكؿ في يجب

 فمن ذلك، تفاصيل يبلغو لم إف الرسوؿ بو أخبر ما بكل مفصبلن  إيمانان  يؤمن أف عبد
 لزمو كمعانيها كالسنن القرآف عرؼ من فإف مفصبلن، إيمانان  بو يؤمن أف عليو كجب بلغو
 باطنان  كبالرسوؿ باهلل رجل آمن فلو. غيره يلـز ال ما بذلك المفصل اإليماف من

 اإليماف، عليو كجب بما مؤمنان  مات الدين، شرائع يعرؼ أف قبل مات ثم كظاىران،
 بها فآمن بتفاصيلها الشرائع عرؼ من إيماف مثل منو كقع ما كال عليو كجب ما كليس
 اإليماف من عليو كجب ما ألف ككقوعان، كجوبا أكمل األخير ىذا إيماف بل بها، كعمل
 مجمبلن، الرسوؿ طاعة التـز من ليس أنو يعلم كبهذا أكمل، منو كقع ما ككذلك أكمل
 كأطاعو مفصبلن  ذلك عرؼ حتى عاش كمن بو، أمره ما تفصيل يعرؼ أف قبل كمات

 كمن أخباره، بتفاصيل منو معرفة غير من مجمبلن  بالرسوؿ آمن من إيماف فليس فيو،
 ذلك في بو كآمن كاألمم، كالنار كالجنة كصفاتو، كأسمائو اهلل عن بو أخبر ما عرؼ
 .كذاؾ ىذا بين ما فشتاف كلو،
 التشريع إكماؿ بو المراد[ ّ: المائدة] ًدينىكيمٍ  لىكيمٍ  أىٍكمىٍلتي  اٍليػىٍوـى : تعالى اهلل كقوؿ
 سائر على يجب ما عليو كجب األمة من كاحد كل أف بو المراد كليس كالنهي، باألمر
 أنو كسلم عليو اهلل صلى النبي عن الصحيحين في ثبت لقد بل ذلك، فعل كأنو األمة،
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 امرأتين شهادة أف عقلها نقصاف كجعل ،ُ(كدين عقل ناقصات) بأنهن النساء كصف
 النقصاف كىذا تصلي، كال تصـو ال حاضت إذا أنها دينها كنقصاف كاحد، رجل شهادة

 أمر من لكن بو، تؤمر لم ألنها عليو تعاقب ال فلهذا بو، أمرت مما نقصان  ىو ليس
 تترؾ كالتي الدين، الناقصة ىذه إلى بالنسبة كامبلن  دينو كاف ففعلو كالصـو بالصبلة
 من أكمل إيمانو فذاؾ الترؾ، بهذا مأمورة كانت كإف حيضها، حاؿ كالصـو الصبلة

 .اإليماف في كالنقصاف الزيادة أكجو من كجو فهذا. بو المأمور في بينهما للتفاكت ىذه
: قاؿ ثم (ُّٗ) األصفهانية للعقيدة شرحو في تقدـ ما نحو اإلسبلـ شيخ كذكر

 عليو يجب لم لكونو عليو العبد يذـ ال نوعا نوعين كاإليماف الدين في النقص فصار)
 ترؾ كىو عليو يذـ كنوعا بواجب، ليس مستحبان  لكونو كإما شرعان، أك حسان  عنو لعجزه

 .عذر دكف أم( ... الواجبات
 كجوب في تساككا كإف الناس فإف منهم، كقع فيما كالتفصيل اإلجماليالوجو الثاني: 

 :بو القياـ في متفاكتوف فهم جميعا، عليهم اإليماف
 بين فيجمع بو، كيعمل فيتعلمو عليو كجب كما بو أمر ما علم يطلب من فمنهم - ُ

 .كالعمل العلم
 .بو يعمل ال كلكن كيصدؽ، بو كيؤمن فيتعلمو بو أمر ما علم يطلب من كمنهم - ِ
 يكذبو كال مطلقان  كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بو جاء بما يؤمن من كمنهم - ّ

 يتبع بل عليو الواجب العلم طلب عن كيعرض كنهيو أمره معرفة عن يعرض لكنو قط،
 .بو يعمل كال عليو الواجب يتعلم فبل ىواه

 عظيمان  تفاكتان  اإليماف في متفاكتوف فإنهم الوجوب، في اشتركوا كإف الثبلثة فهؤالء
 الثاني إيماف من أكمل إيمانو بو كعمل التفصيل علم طلب الذم كىو منهم فاألكؿ
 ربو عقوبة من خائف كىو بو يعمل لم لكنو بو، كأقرٌ  كالتزمو عليو يجب ما عرؼ الذم
 لم الذم الثالث إيماف من أكمل إيمانو الثاني كىذا بذنبو، معترؼ العمل ترؾ على

                                                           
 .عنو اهلل رضي الخدري سعيد أبي حديث من( 404) ومسمم ،(424) البخاريأخرجو  0
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 أف خائف ىو كال بذلك عمل كال كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ بو أمر ما معرفة يطلب
 أنو مع كسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بو جاء ما تفصيل عن غفلة في ىو بل يعاقب،

 .كظاىران  باطنان  بنبوتو مقر
 ألنهم بو أمركا ما في ال منهم، كقع فيما ىو إنما اإليماف في بينهم التفاكت كىذا

 قياـ جهة من كينقص يزيد اإليماف أف يتبين كبهذا جميعان، عليهم كجوبو في متساككف
 بو أمر كما فصدقو، الرسوؿ بو أخبر ما القلب علم فكلما منهم، ككقوعو بو المؤمنين
 التزاـ معو كاف كإف ذلك، لو يحصل لم من على إيمانو في زيادة ذلك كاف فالتزمو،

 أكمل إيمانو كاف بها، فآمن كمعانيها، اهلل أسماء عرؼ من ككذلك عاـ، كإقرار عاـ
 ازداد ككلما بعضها، عرؼ أك مجمبلن، إيمانان  بها آمن بل األسماء تلك يعرؼ لم ممن

 .أكمل بها إيمانو كاف كآياتو، كصفاتو اهلل بأسماء معرفة اإلنساف
 إيمانو زاد ألحكامو، كالتزامان  الدين ىذا بأكامر قيامان  المسلم ازداد كلما فإنو كبالجملة

 كقعت إنما اإليماف في الزيادة كىذه بذلك، يقم لم ممن غيره من أكمل ككاف بذلك،
 .منهم ككقوعو بو المؤمنين قياـ جهة من

 عن كأبعد كأثبت بعض من أقول بعضو يكوف نفسو كالتصديق العلم إف :الثالث الوجو
 أف نفسو في يجد اإلنساف فإف نفسو، من أحد كل يشهده أمر كىذا كالريب، الشك
 كرؤيتو لمسموعو، سمعو في حالو يتفاضل كما فيو، حالو يتفاضل بمعلومو علمو

 ينكر كال لبغيضو، كبغضو بمرضيو، كرضاه لمكركىو، ككراىيتو لمحبوبو، كحبو لمرئيو،
 لؤلمور مكذبا مسفسطا كاف فيها التفاضل أنكر من بل أحد، ىذه في التفاضل

 .المسلمات
 القدرة من الحي صفات سائر يتفاضل كما كيتفاكت يتفاضل كالتصديق فالعلم

 كالبياض كالسواد الحركة من األعراض سائر بل كالكبلـ، كالبصر كالسمع كاإلرادة
 يتفاكت، عنو اإلخبار فكذلك تتفاكت الشيء على القدرة كانت فإذا ذلك، كنحو
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 المقدكر على القدرة قولو بمنزلة كاف يتفاضل ال الواحد بالشيء العلم القائل قاؿ كإذا
 .تتفاضل ال الواحد الشيء كرؤية كقولو تتفاضل، ال الواحد

 فيها، اشتركوا كإف فهم رؤيتو، في الناس يتفاضل المرئي الهبلؿ أف المعلـو كمن
 في يتفاضلوف الواحد الصوت سمع ككذلك بعض، من أتم رؤيتو تكوف فبعضهم
 بها، النطق في كيتفاضبلف الشخصاف بها يتكلم الواحدة الكلمة ككذلك إدراكو،
 فيو، الشخصاف يتفاضل الطعاـ من الواحد النوع كذكؽ الواحدة الرائحة شمٌ  ككذلك

 إال الحي، صفات كغير بل كحركاتو، إدراكاتو كأنواع الحي صفات من صفة من فما
، اثناف فيو يختلف ال مما كىذا البشر، يحصره ال ما إلى كالتفاكت التفاضل تقبل كىي
 بكثير، ىذا من أعظم يتفاضل كتصديقو القلب علم فإف كذلك ذلك كاف فإذا

 معرفتها، في الناس يتفاضل ككبلمو، الرب أسماء معاني من بها يؤمن التي فالمعاني
 .اإليماف أمور سائر كىكذا غيرىا، معرفة في تفاضلهم من أعظم
 لعمل المستلـز التصديق أف القلب، تصديق في التفاضل في الوجو ىذا يوضح كمما

 أكمل صاحبو بو يعمل الذم فالعلم عملو، يستلـز ال الذم التصديق من أكمل القلب
 حق، كالجنة حق، كرسولو حق، اهلل بأف كصدؽ آمن فمن بو، يعمل ال الذم العلم من

 من كالهرب الجنة، في كالرغبة كخشيتو اهلل محبة التصديق ىذا لو كأكجب حق، كالنار
 لو يوجب لم إيمانو أف إال األمور بهذه كصدؽ آمن ممن أكمل ىذا فإيماف النار،
 .ذلك
 ال التصديق إف قاؿ من قوؿ ذكر أف بعد (ُْٖ/ ُ)في شرح مسلم  النوكم قاؿ
 أف أعلم كاهلل كاألظهر: )قاؿ ككفران، شكان  كاف الزيادة قبل متى كإنو ينقص كال يزيد

 من أقول الصديقين إيماف يكوف كلهذا األدلة كتظاىر النظر بكثرة يزيد التصديق نفس
 قلوبهم تزاؿ ال بل بعارض، إيمانهم يتزلزؿ كال الشبو، تعتريهم ال بحيث غيرىم إيماف

 قاربهم كمن المؤلفة من غيرىم كأما األحواؿ، عليهم اختلفت كإف نٌيرة منشرحة
 .. (. إنكاره يمكن ال مما فهذا كذلك، فليسوا كنحوىم
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 تصديق في يتفاضلوف كالناس(: )ِِٔ/ ُ) البخارم شرحفي  أيضان  النوكم كقاؿ
ًذهً  زىادىٍتوي  أىيُّكيمٍ : تعالى قولو بالعلم زيادتو فمن كمعاينتهم علمهم قدر على القلب  ىى
اننا  اليقين علم على مزية لو فجعل اٍليىًقينً  عىٍينى  لىتػىرىكينػَّهىا ثيمَّ : تعالى قولو المعاينة كمن ًإيمى
 (.أعلم كاهلل

 في ما أف يعلم أحد كل أف كيؤيده: )قاؿ ثم (ْٔ/ ُ) الفتح في الحافظ عنو كنقلو
 كتوكبلن  كإخبلصان  يقينان  أعظم اإليماف األحياف بعض في يكوف إنو حتى يتفاضل، قلبو
 (.ككثرتها البراىين ظهور بحسب كالمعرفة التصديق في ككذلك بعضها، في منو

 يتفاضل نفسو التصديق إف(: )َْٖ/ ٔ) في مجموع الفتاكل اإلسبلـ شيخ كقاؿ
 أذل كل عنو كأميط األعياف، لو تشهد بل البرىاف عليو أثنى ما فليس كنهو،

 كصدقتو الشبهات، زعزعتو كتصديق اإليقاف، درجات أعلى بلغ حتى كحسباف،
 نفسو من يجده أمر كىذا العنيد، المعاند لشبو كيضعف التقليد، بو كلعب الشهوات،

 (.رشيد منصف كل
 يتفاضل، بالقلوب القائم كالتصديق(: )ِٖ) كالحكم العلـو رجب جامع ابن كقاؿ
 إيماف فإف حنبل، بن أحمد عبداهلل أبي عن الركايتين أصح كىو الصحيح، ىو كىذا

 يقبل ال بحيث شهادة كأنو يصير حتى لقلوبهم الغيب يتجلى الذم الصديقين
 شكك لو بحيث الدرجة ىذه يبلغ ال ممن غيرىم كإيماف ليس كاالرتياب التشكيك

 ... (. الشك لدخلو
 عن نقل الذم كإنما يتفاضل، ال التصديق أف فيو رأل أحمد لئلماـ نقل على أقف لم

 شيخ ذلك إلى أشار كما( القلبية المعرفة: )ىو عليو اطلعت فيما ركايتاف فيو اإلماـ
 رجب ابن الحافظ فعلٌ  التالي، الوجو في سيأتي ككما اهلل، رحمو تيمية ابن اإلسبلـ

 .أعلم كاهلل المعرفة في عنو جاء ما التصديق في عنو بالركايتين قصد
 القوة، يقبل التصديق نفس إف(: )ْ/ ّ) كما في تفسير أبي السعود  الكرخي كقاؿ
 من ككذا األمة آحاد كيقين األنبياء يقين بين المميز للفرؽ بالزيادة عنها عبر التي كىي
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 للمدلوؿ أقول األدلة تظاىر ألف كثيرة، أدلة عليو قامت كمن كاحد دليل عليو قاـ
 (.لقدمو كأثبت عليو

 الزيادة يقبل نفسو التصديق أف فيو للشك مجاؿ ال بما يتضح كالنقوؿ البياف فبهذا
 قوؿ لبطبلف بياف كأجلى رد أكضح على اشتمل فقد جيدا الوجو ىذا فتأمل كالنقصاف،

 ... كالكفر الشك يقتضي نقصانو كإف ينقص، كال يزيد ال التصديق إف قاؿ من
 فهي فيها، الناس يتفاضل - ُالتصديق دكف كىي - القلبية المعرفة إف :الرابع الوجو

 كالغفلة؛ الحضور كدكاـ كالضعف، كالقوة كالتفصيل، اإلجماؿ حيث من تختلف
 عنها غفل التي كالمجملة صاحبها اهلل يثبت التي الثابتة المستحضرة المعرفة فليست

 .الريب كشف في اهلل إلى رغب ثم ارتاب فيها يريبو ما لو حصل كإذا صاحبها،
 القلوب في التي المعرفة ككذلك(: )َْٖ/ ٕ) في مجموع الفتاكل اإلسبلـ شيخ قاؿ
 المنتسبين من فطائفة نزاع، ىذا كفي السنة، أىل عند الصحيح على التفاضل تقبل
 عقيل كابن بكر أبو القاضي ذلك يختار كما كلو ىذا في التفاضل تنكر السنة إلى

 (.ركايتاف المعرفة في التفاضل في أحمد عن حكي كقد كغيرىما،
 ذلك في يعلى أبو القاضي ذكر كقد(: )ُْٓ/ ٕ) التعارض اإلسبلـ درء شيخ كقاؿ

 (.ركايتين أحمد عن
 فقد األكلى الركاية أما صحيح، بسند اهلل رحمو اإلماـ عن ثابتتاف الركايتين ككلتا

 يعقوب أف علي بن محمد بكر أبي طريق من (ٕٕٔ/ ِ) السنة في الخبلؿ خرجها
 ال،: قاؿ كتنقص? تزيد كالقوؿ المعرفة عن عبداهلل أبا سألت: قاؿ حدثهم بختاف بن
 .العمل كبقي كالمعرفة بالقوؿ جئنا قد

 المركذم طريق من (ٕٔٔ/ ِ) السنة في الخبلؿ أيضان  فخرجها الثانية الركاية كأما
 نعم،: قاؿ فيو? يتفاضل القلب في كجل عز اهلل معرفة في عبداهلل ألبي قلت: قاؿ

                                                           
 شيخ وشرح وانظرىا لمخالل، السنة ضمن لمجوزجاني أحمد اإلمام رسالة: انظر والتصديق المعرفة بين الفرق لمعرفة 0

 المعرفة بين فرق وأحمد(: "320/ 5) شرحيا في اإلسالم شيخ قال ،(بعدىا وما ،321/ 5) الفتاوى في ليا اإلسالم
 ... ". القمب في الذي التصديق وبين القمب في التي



 - 371 - 

 اهلل رحمو فهو اإلماـ، عن الركايتين ىاتين بين تعارض كال ... نعم: قاؿ كيزيد?: قلت
 يرتاب أف لمسلم يجوز ال مما كىذا كالقوؿ، بالمعرفة باإلتياف األكلى الركاية في جـز
 شخص من تختلف المعرفة لكن يكفر، كالقوؿ بالمعرفة إتيانو في شك من إف إذ فيو

 الركاية في اهلل رحمو بينو ما كىذا النظر، ككثرة األدلة قوة بحسب كضعفان  قوةن  آلخر
 الجـز مع يتنافى ال كىذا تزيد، كأنها المعرفة في يتفاضلوف الناس أف بٌين حيث الثانية،
 يجـز أف يمكن كال المسلم، بو يجـز المعرفة من الواجب القدر ألف بالمعرفة، باإلتياف

 كاهلل فيها، متفاضلوف كالناس درجات المعرفة ألف المعرفة، درجات أعلى بلغ بأنو
 .أعلم

 اهلل رحمو قاؿ حيث بينهما، التوفيق في يعلى أبي للقاضي نحوه كبلـ على كقفت ثم
: الركايتين ىاتين إلى أشار أف بعد (ب/ُِٓ القرآف) كالوجهين الركايتينفي كتاب 

 فالموضع حالين، اختبلؼ على ىي كإنما ركايتين على ليست المسألة أف كعندم)
 المعلـو معرفة: ىي المعرفة ألف المعرفة، نفس بو يعني تنقص كال تزيد ال قاؿ الذم
 يعني كتنقص تزيد: قاؿ الذم كالموضع...  بحاؿ يختلف ال كذلك بو، ىو ما على

 جهة من الشيء يعرؼ من فمنهم كينقص، يزيد قد كذلك األدلة، معرفة في بالزيادة
 (.كثيرة جهات من يعرفو من كمنهم كاحدة،

 اإلنساف معرفة أف كيبينو المعرفة في التفاضل أعني ،الوجو ىذا لنا يوضح مما إف ثم
 .أخبره من بصدؽ جازمان  كاف كإف يعاينو لم إف بو معرفتو عن تختلف عاينو إف بالشيء

 أخبره لما موسى فإف ُ(كالمعاينة الخبر ليس: )كسلم عليو اهلل صلى النبي قاؿ كلهذا
 ذلك كليس ألقاىا، عبدكه قد رآىم فلما األلواح، يلق لم العجل، عبدكا قومو أف ربو

 يتصور ال فقد المخبر، بصدؽ جـز كإف المخبر لكن اهلل، خبر في موسى لشك
                                                           

، (14/08) الكبير في والطبراني ،(6413، رقم  26/ 18) حبان وابن ،(4885، رقم  451/ 1) أحمدأخرجو  0
 في الزركشي وقال ،الذىبيالحديث صححو الحاكم وأقره و  ،عنو اهلل رضي عباس ابن حديث من (301/ 4) والحاكم
 في الغزي محمد وقال ،(134/ 4) الخبر الخبر موافقة في حجر ابن وحسنو صحيح، إسناده(: 54) المنثورة الآللئ
عالمة ال صححوو ( 0358) الجامع صحيح في األلباني العالمة وصححو جيد، إسناده(: 850/ 4) يحسن ما إتقان

 .(634) الصحيحين في ليس مما المسند الصحيح في الوادعي
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 المخبر تصور عن مشغوالن  قلبو يكوف بل عاينو، إذا يتصوره كما نفسو في بو المخبر
 لم ما بو المخبر تصور من لو يحل المعاينة عند أنو كمعلـو بو، مصدقان  كاف كإف بو،

 (.ِ) الخبر عند يكن
 جهة من فيها، الناس لتفاضل القلوب لمعرفة شاملة اإليماف في كالنقصاف فالزيادة

 كصفاتو، كأسمائو اهلل فمعرفة كالغفلة، كالذكر كالضعف، كالقوة كالتفصيل، اإلجماؿ
 شديد حكيم، عزيز رحيم، غفور كأنو قدير، شيءو  كل كعلى عليم، شيءو  بكل كأنو

 لمسلم يمكن ال إذ اإليماف، في داخل ذلك كل صفاتو، من ذلك غير إلى العقاب،
 متماثلين، كغير معرفتها في متفاكتوف الناس أف كمعلـو اإليماف، من ليس إنو يقوؿ أف
 .ذلك في الناس تماثل يدعي أف ألحد يمكن ال بل
 في كيتفاضلوف كصفاتهم، المبلئكة معرفة في يتفاضلوف الناس أف أيضان  المعلـو من ثم

 نعيم من بها كما اآلخرة معرفة كفي كصفاتهم، الجن معرفة كفي كصفاتها، الركح معرفة
 ذلك، يتبع كما كمرضها كصحتها كصفاتها أبدانهم معرفة في كيتفاضلوف بل كعذاب،

 .ُكأعظم أعظم اهلل معرفة في فتفاضلهم كلو، ذلك في متفاضلين كانوا فإف
 في ربهم يعرفوف المؤمنين أف ريب كال(: ْٕٗ/ ٔ) الفتاكلفي  اإلسبلـ شيخ قاؿ

 كقد باهلل أعلمنا كسلم عليو اهلل صلى كالنبي العرفاف، درجات في كيتفاكتوف الدنيا،
 زيادة بمعرفة يتعلق كىذا ِ(نفسك على أثنيت كما أنت عليك، ثناء أحصي ال: )قاؿ

 .ا.ىػ كنقصو اإليماف زيادة بمسألة المتعلقة كنقصها المعرفة
 المنير الكوكب) شرح في النجار ابن عنو نقلو فيما أصولو في الجبل قاضي ابن كقاؿ

 االثنين، نصف الواحد كوف بين الفرؽ بالضركرة نجد فإنا التفاكت، األصح(: ُٖ)
 .ا.ىػ فيهما حاصل اليقين كوف مع التواتر جهة من علمناه ما كبين
/ ِ) اإلتحاؼ في الزبيدم أكثرىا نقل االستثناء في ألفها لو رسالة في السبكي قاؿ

 صلى النبي معرفة الخلق كأعلى..  كثيران  تفاكتان  فيها الناس يتفاكت كالمعرفة(: َِٖ
                                                           

 (.062،  818،  483/ 5مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ) 0

 .عنيا اهلل رضي عائشة حديث من( 1114) مسمم رواه حديث من جزء 1
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 بد ال الذم الواجب المراتب كأدنى مراتبهم على كالمبلئكة األنبياء ثم كسلم عليو اهلل
 كمنها كاجب منها كثيرة كسائط ذلك كبين الدـ، عصمة كفي النار من النجاة في منو
 ا.ىػ اإليماف اسم في داخل ذلك ككل بواجب ليس ما

 .التوفيق كباهلل كالنقصاف الزيادة تقبل القلبية المعرفة أف يتبين كبهذا
 بالعقل? أك بالشرع حصلت ىل القلبية المعرفة في الناس تنازع: جليلة فائدة
: ذلك في الخبلؼ نقل أف بعد (ْٖٓ/ ٕ) التعارض درءفي  اإلسبلـ شيخ قاؿ

 بالشرع، إال يعرؼ ال ما كمنها بالعقل، يحصل ما منها المعرفة أف: المسألة كحقيقة
 كقولو بالعقل يحصل قد الكفار، عن بو اهلل أخبر الذم كاإلقرار: الفطرم فاإلقرار

لىقى  مَّنٍ  سىأىٍلتػىهيم كىلىًئن): تعالى  بىلٍ  ًللَّوً  اٍلحىٍمدي  قيلً  اللَّوي  لىيػىقيولينَّ  كىاألىٍرضى  السَّمىاكىاتً  خى
 [.ِٓ: لقماف] (يػىٍعلىميوفى  ال أىٍكثػىريىيمٍ 

نىا كىكىذىًلكى ): تعالى قولو في إليو المشار اإليماف من القلوب في ما كأما يػٍ ا ًإلىٍيكى  أىٍكحى  ريكحن
يمىافي  كىالى  اٍلًكتىابي  مىا تىٍدًرم كينتى  مىا أىٍمرًنىا مّْنٍ   نَّشىاء مىنٍ  ًبوً  نػٍَّهًدم نيورنا جىعىٍلنىاهي  كىلىًكن اإٍلً
ًإنَّكى  ًعبىاًدنىا ًمنٍ   بالوحي إال يحصل فبل[ ِٓ: الشورل] (مٍُّستىًقيمو  ًصرىاطو  ًإلىى لىتػىٍهًدم كى

.) .. 
 كاإلنابة كالذؿ كالخشوع كالخشية كالمحبة القلوب أعماؿ إف :الخامس الوجو

 تفاضبلن  فيها الناس يتفاضل ،كغيرىا كالرجاء كالخوؼ كالرىبة كالرغبة كالحياة كالتوكل
 كاتفاؽ كالسنة الكتاب ذلك على دؿ كما اإليماف أعماؿ من جميعها كىي ،عظيمان 
 .األمة ىذه سلف

 عليهما كإبراىيم محمد الخلق أفضل بين ما فيها، متفاكتوف الناس مثبلن  فالمحبة
 في درجة الناس أدنى إلى لو، محبة الناس كأشد اهلل خليبل كىما كالسبلـ الصبلة
 ما الدرجات من الحدين ىذين كبين إيماف، من ذرة مثقاؿ قلبو في كمن اإليماف
 يتفاضل ما المخلوقات أجناس في ليس فإنو كالسماكات، األرض رب إال يحصيو

 .آدـ كبني البعض على بعضو
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 في قاـ الذم الحب بحسب نفسو من إنساف كل يعلمو المحبة في التفاضل إف بل
 غير أك لصديقو أك لرياستو أك المرأتو أك لولده حبان  كاف سواء كاف، محبوب ألم قلبو

 القلب لتعلق عبلقة أكلو فالحب درجات، على األشياء لهذه حبو فإف ذلك،
 الغريم يلـز كما القلب للزكمو غراـ ثم نحوه، القلب النصباب صبابة ثم بالمحبوب،

 قد فإنو نفسو في اإلنساف يجده أمر كىذا الحب درجات من ذلك غير إلى غريمو،
 حب في الناس تفاضل علم فإذا تارة، يحبو مما أكثر تارة يحبو الواحد الشيء يكوف
 .أعظم اهلل حب في فتفاضلهم محبوباتهم، من األشياء ىذه
 قاؿ فيو الناس تفاضل على كسلم عليو اهلل صلى رسولو كسنة اهلل كتاب دؿ كقد

ادان  اهللً  ديكفً  ًمن يػىتًَّخذي  مىن النَّاسً  كىًمنى ): تعالى  آمىنيواٍ  كىالًَّذينى  اهللً  كىحيبّْ  ييًحبُّونػىهيمٍ  أىندى
ًميعان  لًٌلوً  اٍلقيوَّةى  أىفَّ  اٍلعىذىابى  يػىرىٍكفى  ًإذٍ  ظىلىميواٍ  الًَّذينى  يػىرىل كىلىوٍ  لٌّْلوً  حيبِّا أىشىدُّ   شىًديدي  اهللى  كىأىفَّ  جى

 [.ُٓٔ: البقرة] (اٍلعىذىابً 
ًإٍخوىانيكيمٍ  كىأىبٍػنىآؤيكيمٍ  آبىاؤيكيمٍ  كىافى  ًإف قيلٍ ): تعالى كقاؿ  كىأىٍموىاؿه  كىعىًشيرىتيكيمٍ  كىأىٍزكىاجيكيمٍ  كى
ااقٍػتػىرىفػٍ   كىرىسيوًلوً  اهللً  مّْنى  ًإلىٍيكيم أىحىبَّ  تػىٍرضىٍونػىهىا كىمىسىاًكني  كىسىادىىىا تىٍخشىٍوفى  كىًتجىارىةه  تيميوىى

ًبيًلوً  ًفي كىًجهىادو  : التوبة] (اٍلفىاًسًقينى  اٍلقىٍوـى  يػىٍهًدم الى  كىاهللي  بًأىٍمرًهً  اهللي  يىٍأًتيى  حىتَّى فػىتػىرىبَّصيواٍ  سى
ِْ.] 

 اآلية في حيبِّا أىشىدُّ  قولو ففي المحبة، في الناس تفاضل على داللة فيهما اآليتاف فهاتاف
 التفضيل أفعل الستخداـ ذلك، على داللة أعظم الثانية اآلية في أىحىبَّ : كقولو األكلى
 .التفاضل على صراحة الداؿ فيهما
 عنو اهلل رضي مالك بن أنس عن( ّْ) كمسلم ،(ُِ) البخارم الصحيحين كفي
: اإليماف حبلكة كجد فيو كن من ثبلث: )كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ
 كأف هلل، إال يحبو ال المرء يحب كأف سواىما، مما إليو أحب كرسولو اهلل يكوف أف

 (.النار في يقذؼ أف يكره كما الكفر في يعود أف يكره
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 اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ: قاؿ عنو اهلل رضي عنو (ْْ) كمسلم( ُٓ) البخارم كفيهما
 كالناس ككلده كالده من إليو أحب أكوف حتى أحدكم يؤمن ال: )كسلم عليو اهلل صلى

 (.أجمعين
 مع كنا: )قاؿ عنو اهلل رضي ىشاـ بن عبداهلل عن( ِّٔٔ) البخارم صحيح كفي
 اهلل رسوؿ يا: عمر لو فقاؿ الخطاب بن عمر بيد آخذ كىو كسلم عليو اهلل صلى النبي
 ال: كسلم عليو اهلل صلى النبي فقاؿ نفسي، من إال شيء كل من إليٌ  أحب ألنت

 كاهلل اآلف فإنو: عمر لو فقاؿ. نفسك من إليك أحب أكوف حتى بيده، نفسي كالذم
 (.عمر يا اآلف: كسلم عليو اهلل صلى النبي فقاؿ. نفسي من إليٌ  أحب ألنت
 داللة أكضح فيها كسلم، عليو اهلل صلى النبي عن الثابتة الصحيحة األحاديث فهذه
 التفاضل على الدالة( أحب) كلمة فيو ذكر فقد. المحبة في الناس تفاضل على

 اللغة كخالف بل كالسنة، الكتاب خالف فقد بخبلفو، كقاؿ ذلك أنكر فمن، تصريحان 
 .كالحس كالعقل

 سائر في يتفاضلوف كذلك فهم قلبي، عمل كىي المحبة في يتفاضلوف الناس أف ككما
 كلها فهذه ذلك، كغير كحياء كخوؼ كرجاء كتوكل كإنابة خشية من القلوب أعماؿ

 في كاألدلة الظاىرة، المعلومة األمور من كىذا عظيمان، تفاضبلن  فيها الناس يتفاضل
 :منها كثيرة كالسنة الكتاب

ـً  كىالدَّكىابّْ  النَّاسً  كىًمنى ): تعالى اهلل قوؿ  اللَّوى  يىٍخشىى ًإنَّمىا كىذىًلكى  أىٍلوىانيوي  ميٍختىًلفه  كىاألىنٍػعىا
 [.ِٖ: فاطر] (غىفيوره  عىزًيزه  اللَّوى  ًإفَّ  اٍلعيلىمىاء ًعبىاًدهً  ًمنٍ 

ًإذىا قػيليوبػيهيمٍ  كىًجلىتٍ  اهللي  ذيًكرى  ًإذىا الًَّذينى  اٍلميٍؤًمنيوفى  ًإنَّمىا): كقولو  آيىاتيوي  عىلىٍيًهمٍ  تيًليىتٍ  كى
اننا زىادىتٍػهيمٍ   [.ِ: األنفاؿ] (يػىتػىوىكَّليوفى  رىبًّْهمٍ  كىعىلىى ًإيمى

 يىكيونيوا كىال اٍلحىقّْ  ًمنى  نػىزىؿى  كىمىا اللَّوً  ًلذًٍكرً  قػيليوبػيهيمٍ  تىٍخشىعى  أىف آمىنيوا لًلًَّذينى  يىٍأفً  أىلىمٍ : كقولو
الًَّذينى  ًثيره  قػيليوبػيهيمٍ  فػىقىسىتٍ  األىمىدي  عىلىٍيًهمي  فىطىاؿى  قػىٍبلي  ًمن اٍلًكتىابى  أيكتيوا كى هيمٍ  كىكى  فىاًسقيوفى  مّْنػٍ

 [.ُٔ: الحديد]
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ًئنُّ  آمىنيواٍ  الًَّذينى : كقولو ًئنُّ  اهللً  ًبذًٍكرً  أىالى  اهللً  ًبذًٍكرً  قػيليوبػيهيم كىتىٍطمى : الرعد] اٍلقيليوبي  تىٍطمى
ِٖ.] 

تىوي  كىيػىٍرجيوفى  أىقٍػرىبي  أىيػُّهيمٍ  اٍلوىًسيلىةى  رىبًّْهمي  ًإلىى يػىٍبتػىغيوفى  يىٍدعيوفى  الًَّذينى  أيكلىًئكى : كقولو  رىٍحمى
ابىوي  كىيىخىافيوفى   [ٕٓ: اإلسراء] مىٍحذيكرنا كىافى  رىبّْكى  عىذىابى  ًإفَّ  عىذى

بىائًرى  يىٍجتىًنبيوفى  الًَّذينى : كقولو ٍثمً  كى ٍغًفرىةً  كىاًسعي  رىبَّكى  ًإفَّ  اللَّمىمى  ًإال كىاٍلفىوىاًحشى  اإٍلً  أىٍعلىمي  ىيوى  اٍلمى
ًإذٍ  األىٍرضً  مّْنى  أىنشىأىكيم ًإذٍ  ًبكيمٍ  اًتكيمٍ  بيطيوفً  ًفي أىًجنَّةه  أىنتيمٍ  كى  ىيوى  أىنفيسىكيمٍ  تػيزىكُّوا فىبل أيمَّهى
 [.ِّ: النجم] اتػَّقىى ًبمىنً  أىٍعلىمي 
ا يًا: كقولو  كىيػىٍغًفرٍ  سىيّْئىاًتكيمٍ  عىنكيمٍ  كىييكىفّْرٍ  فػيٍرقىانان  لَّكيمٍ  يىٍجعىل اهللى  تػىتػَّقيواٍ  إىف آمىنيواٍ  الًَّذينى  أىيػُّهى
 [.ِٗ: األنفاؿ] اٍلعىًظيمً  اٍلفىٍضلً  ذيك كىاهللي  لىكيمٍ 

نٍػيىا ىىًذهً  ًفي أىٍحسىنيوا لًلًَّذينى  رىبَّكيمٍ  اتػَّقيوا آمىنيوا الًَّذينى  ًعبىادً  يىا قيلٍ : كقولو  كىأىٍرضي  حىسىنىةه  الدُّ
ا كىاًسعىةه  اللَّوً   [.َُ: الزمر] ًحسىابو  ًبغىٍيرً  أىٍجرىىيم الصَّاًبريكفى  ىيػيوىفَّ  ًإنَّمى

 قاؿ: قاؿ (ْٗٗ) كمسلم ،(ْْ) البخارمعند  عنو اهلل رضي مالك بن أنس حديث
 كزف قلبو كفي اهلل إال إلو ال قاؿ من النار من يخرج) كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 . الحديث( خير من شعيرة

: قاؿ أنو كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن عنو اهلل رضي الباىلي أمامة أبي كحديث
 .ُ(اإليماف استكمل فقد هلل كمنع هلل كأعطى هلل كأبغض هلل أحب من)

 رسوؿ قاؿ: قاؿ (ُُٔ) كمسلم ،(ٗ) البخارمعند  عنو اهلل رضي ىريرة أبي كحديث
 (.اإليماف من شعبة كالحياء: )كسلم عليو اهلل صلى اهلل

                                                           
 ،(3885،  1461) الشاميين وفي، (5534،  5535،  5613) الكبير في الطبراني، و (8641) داود أبو أخرجو 0

 ، 101 ، 181/ 4) اآلمالي في والشجري ،(13/08)  السنة شرح في والبغوي ،(152-154)  االعتقاد في والبييقي
حويني في (، وحسنو ال341والحديث حسن إسناده لذاتو وصححو بشاىد لو العالمة األلباني في الصحيحة ) (104

، وحسنو الشيخ مشيور في تعميقو الرحمن عبد بن القاسم ألجل حسن سند ىذا ( بقولو:106النافمة تحت الحديث رقم )
 إسناده وىذا صحيح، حديث(: 5/62(، وقال األرنؤوط ومن معو في تحقيق سنن أبي داود )4/142عمى الموافقات )

 .حسن
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 اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قالت (َِ) البخارمعند  عنها اهلل رضي عائشة كحديث
 (.أنا باهلل كأعلمكم أتقاكم إف: )كسلم عليو

 أعماؿ في الناس تفاضل على داللة أكضح النصوص ىذه ففي األحاديث من كغيرىا
 .فيها كتفاكتهم القلوب

 األعماؿ من عمل كل كذكرت تتبعتها كلو كثيرة، ذلك في الواردة النصوص إف ثم
 ذلك يحس إنساف كل ألف ذلك، إلى يحتاج ال كاألمر المقاـ، لطاؿ بأدلتو القلبية

 اآلخر، الوقت في منو حياء أشد كقت في نفسو يجد اإلنساف فإف نفسو، في كيلمسو
 اإلنساف فإف القلب، أعماؿ سائر كىكذا اآلخر، الوقت في منو خوفان  أشد كقت كفي

 .فيها آلخر كقت من تفاكتو نفسو في يحس
 الذم بالذكؽ المعلـو من فإنو(: ّٔٓ/ ٕ)في مجموع الفتاكل  اإلسبلـ شيخ قاؿ

 إليو كاإلنابة اهلل كخشية كرسولو اهلل حب في يتفاضلوف الناس أف مؤمن، كل يجده
 كنحو كالعجب، كالكبر الرياء من القلوب سبلمة كفي لو، كاإلخبلص عليو كالتوكل

 الدالة كالسنة الكتاب نصوص بعض ذكر ثم..  لهم كالنصح للخلق كالرحمة ذلك،
 الواحد الشيء يكوف قد فإنو نفسو، في اإلنساف يجده أمر كىذا: قاؿ ثم ذلك، على
 .تارة يخافو مما أكثر تارة كيخافو تارة، يحبو مما أكثر تارة يحبو
 في مجموع الفتاكل فقاؿ كالجماعة، السنة أىل قوؿ ىو ىذا أف آخر موضع في كبٌين

 في الذم اإليماف نفس أف كأئمتها األمة سلف عليو مضى كالذم(: ْٕٗ/ ٔ)
 .ا.ىػ..  يتفاضل القلوب

 الدرر كما في  اهلل رحمو عبدالوىاب بن محمد اإلسبلـ شيخ المجدد اإلماـ كقاؿ
 كوف كأما(: ُٓ: ص) الفتاكل قسم الشيخ مؤلفات كمجموع( َُٔ/ ُ) السنية
، شيء فذاؾ كينقص يزيد الجوارح في كالذم القلب في الذم  كانوا كالسلف معلـو

 .كلو اإليماف سلبى  أك النفاؽى  اإليماف ضعيف كاف إذا اإلنساف على يخافوف
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 شامل كىذا كتنقص كتزيد فيها الناس يتفاضل الظاىرة األعماؿ إف :السادس الوجو
 كشامل كغيرىا، القرآف كقراءة كالذكر كاالستغفار كالتكبير كالتسبيح اللساف، ألعماؿ
 الظاىرة األعماؿ فهذه. كغيرىا كالصدقة كالجهاد كالحج كالصبلة الجوارح، ألعماؿ

 األعماؿ في يقع كما فيها يقع كالتفاضل مسماه، في كداخلو اإليماف، من ىي
 .الباطنة

 دخوؿ على الناس اتفق مما كىذا(: ِٔٓ/ ٕ)في مجموع الفتاكل  اإلسبلـ شيخ قاؿ
 .ا.ىػ...  اإليماف مسمى في ذلك دخوؿ في نزاعهم لكن كالنقصاف، فيو الزيادة
 الجوارح على الذم الصالح العمل زيادة كأما(: ْٕٗ/ ٔ)في مجموع الفتاكل  كقاؿ

 أف مع لفظي كبعضو نزاع اإليماف مطلق في دخولو في كاف كإف عليو فمتفق كنقصانو
 أف - كغيرىم كالشافعي مالك مذىب كىو - كالحديث السنة أىل أئمة عليو الذم

 ا.ىػ كينقص يزيد كعمل قوؿ اإليماف
 الجوارح كأعماؿ اللساف، أعماؿ: الظاىرة األعماؿ في الناس تفاضل على األدلة أما

 .جدان  فكثيرةه 
 :اللساف أعماؿ في الناس تفاضل أدلة فمن
ا يىا: تعالى اهلل قوؿ ًثيرنا ًذٍكرنا اللَّوى  اذٍكيريكا آمىنيوا الًَّذينى  أىيػُّهى  كىأىًصيبل بيٍكرىةن  كىسىبّْحيوهي  كى

 [.ِْ: األحزاب]
ًثيرنا رَّبَّكى  كىاذٍكير: تعالى اهلل كقوؿ  [.ُْ: عمراف آؿ] كىاإًلٍبكىارً  بًاٍلعىًشيّْ  كىسىبّْحٍ  كى
ٍلقً  ًفي كىيػىتػىفىكَّريكفى  جينيوًبًهمٍ  كىعىلىىى  كىقػيعيودنا ًقيىامنا اهللى  يىٍذكيريكفى  الًَّذينى : كقولو  السَّمىاكىاتً  خى

 [.ُُٗ: عمراف آؿ] النَّارً  عىذىابى  فىًقنىا سيٍبحىانىكى  بىاًطبلن  ىىذا خىلىٍقتى  مىا رىبػَّنىا كىاألىٍرضً 
ًثيرنا اللَّوى  كىالذَّاًكرًينى : كقولو : األحزاب] عىًظيمنا كىأىٍجرنا مٍَّغًفرىةن  لىهيم اللَّوي  أىعىدَّ  كىالذَّاًكرىاتً  كى
ّٓ.] 

ليوفى  الًَّذينى  ًإفَّ : كقولو  كىعىبلنًيىةن  ًسرِّا رىزىقٍػنىاىيمٍ  ًممَّا كىأىنفىقيوا الصَّبلةى  كىأىقىاميوا اللَّوً  ًكتىابى  يػىتػٍ
 [.ِٗ: فاطر] تػىبيورى  لَّن ًتجىارىةن  يػىٍرجيوفى 
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لىى ًإذىا: كقولو ا خىرُّكا الرٍَّحمىن آيىاتي  عىلىٍيًهمٍ  تػيتػٍ  [.ٖٓ: مريم] كىبيًكيِّا سيجَّدن
 موسى أبي عن( ُٖٗٓ) كمسلم لو، كاللفظ( َْْٔ) الصحيحين البخارم كفي

 يذكر الذم مثل: )كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عنو اهلل رضي األشعرم
 (.كالميت الحي مثل ربو يذكر ال كالذم ربو

 رسوؿ قاؿ: قاؿ عنهما اهلل رضي العاص بن عمرك بن عبداهلل عن كغيره: الترمذم كفي
 في ترتل كنت كما كرتل كارؽ اقرأ القرآف لصاحب يقاؿ: )كسلم عليو اهلل صلى اهلل

 على داللة أكضح فيها النصوص فهذه، ُ(بها تقرأ آية آخر عند منزلتك فإف الدنيا،
 .متفاكتوف بل بأعمالو، القياـ في سواء ليسوا ىم إذ اللساف، أعماؿ في الناس تفاضل

 الصَّلىوىاتً  عىلىى حىاًفظيواٍ : تعالى اهلل قوؿ :الجوارح أعماؿ في الناس تفاضل أدلة كمن
 [.ِّٖ: البقرة] قىانًًتينى  لًٌلوً  كىقيوميواٍ  اٍلويٍسطىى كالصَّبلىةً 

 مّْن كىعىبلنًيىةن  ًسرِّا رىزىقٍػنىاىيمٍ  ًممَّا كىيينًفقيواٍ  الصَّبلىةى  ييًقيميواٍ  آمىنيواٍ  الًَّذينى  لًّْعبىاًدمى  قيل: كقولو
 [.ُّ: إبراىيم] ًخبلىؿه  كىالى  ًفيوً  بػىٍيعه  الَّ  يػىٍوـه  يىٍأًتيى  أىف قػىٍبلً 

 اللٍَّغوً  عىنً  ىيمٍ  كىالًَّذينى  خىاًشعيوفى  صىبلتًًهمٍ  ًفي ىيمٍ  الًَّذينى  اٍلميٍؤًمنيوفى  أىفٍػلىحى  قىدٍ : كقولو
اًفظيوفى  ًلفيريكًجًهمٍ  ىيمٍ  كىالًَّذينى  فىاًعليوفى  لًلزَّكىاةً  ىيمٍ  كىالًَّذينى  ميٍعًرضيوفى   أكٍ  أىٍزكىاًجًهمٍ  عىلىى ًإال حى

انػيهيمٍ  مىلىكىتٍ  مىا ري  فىًإنػَّهيمٍ  أىٍيمى  اٍلعىاديكفى  ىيمي  فىأيٍكلىًئكى  ذىًلكى  كىرىاء ابٍػتػىغىى فىمىنً  مىليوًمينى  غىيػٍ
 ىيمي  أيٍكلىًئكى  ظيوفى ييحىافً  صىلىوىاتًًهمٍ  عىلىى ىيمٍ  كىالًَّذينى  رىاعيوفى  كىعىٍهًدًىمٍ  ألىمىانىاتًًهمٍ  ىيمٍ  كىالًَّذينى 

اًلديكفى  ًفيهىا ىيمٍ  اٍلًفٍردىٍكسى  يىرًثيوفى  الًَّذينى  اٍلوىارًثيوفى   [.ُُ - ُ: المؤمنوف] خى

                                                           
 داود وأبو ،(11/824) شيبة أبي ابنو  ،(35ص) القرآن فضائل في عبيد أبوو  ،(6522 رقم ، 4/124) أحمد أخرجو 0
 الضريس وابن ،(4106 رقم ، 0/44) الكبرى فى والنسائى ،(4218 رقم ، 0/155) والترمذى ،(1868 رقم ، 4/53)

 والحاكم ،(566 رقم ، 3/83) حبان وابن ،(61،  61) القرآن فضائل في والفريابي ،(111) القرآن فضائل في
 أخالق في واآلجري ،( 8/830) السنة شرح في والبغوي ،(4403 رقم ، 4/03) والبييقى ،(4131 رقم ، 1/532)

 األلباني العالمة وحسنووصححو الحاكم وأقره الذىبي،  حبان، وابن الترمذي، صححو والحديث( 10ص) القرآن حممة
ومن معو في  األرنؤوط وقال صحيح، إسناده: المسند تحقيق في شاكر أحمد الشيخ وقال ،(4481) الصحيحة في

 ثقات رجالو وبقية النجود، أبي ابن وىو عاصم، أجل من حسن إسناد وىذا لغيره، صحيح: (11/818تحقيق المسند )
 .النجود أبي بن عاصم ألجل حسن سنده(: 1/318) كثير ابن تفسير تحقيق في الحويني وقال ،الشيخين رجال
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 من الطريق عن األذل إماطة كسلم عليو اهلل صلى النبي جعل فيو..  الشعب، كحديث
.. (  بيده فليغيره منكرا منكم رأل من: )كسلم عليو اهلل صلى كقولو ،ُاإليماف

 كالزكاة، كالصبلة اإليمانية األعماؿ من جملة ذكر فيها النصوص فهذه ِالحديث
 كإماطة االستطاعة، حسب على باليد المنكر كتغيير بالعهد، كالوفاء األمانة، كأداء

 شك من كما بالجوارح، تكوف التي اإليمانية األعماؿ من كلها فهذه الطريق عن األذل
 فهم بها، كقيامان  عليها كمحافظة لها أداء األعماؿ ىذه في متفاضلوف الناس أف في

 .عظيم تفاكت فيها بينهم بل كاحدة، درجة على ذلك في ليسوا
 بقلبو اإلنساف استحضار جهة من كينقص كيزيد يتفاضل اإليماف إف :السابع الوجو
 من فإف عنها، غافبلن  يكوف ال بحيث عليها، كثباتو كدكامو لها، كذكره اإليماف، ألمور
 .عنو كغفل بو بالمأمور صدؽ ممن إيمانان  أكمل كذلك كاف

 كعدـ االستحضار دكاـ كأما كالذكر، كالتصديق العلم كماؿ تضاد الغفلة ألف كذلك
 عنو غفلتو حالة في بالشيء فالعالم اإليماف، كيقوم كاليقين العلم يكمل فإنو الغفلة
 .تحققو تنافي فالغفلة القلب في كاف كإف كالعلم لو، ذكره حاؿ بالشيء العالم دكف

 قاؿ كلهذا كضعفو اإليماف كماؿ نقص في أثر لها األكامر، استحضار كعدـ فالغفلة
 فذلك كسبحناه كحمدناه اهلل ذكرنا إذا: )عنو اهلل رضي الخطمي حبيب بن عمير

 ألصحابو يقوؿ جبل بن معاذ ككاف ،(نقصانو فذلك كضيعنا كنسينا غفلنا كإذا زيادتو،
 اإليماف كاستحضار الغفلة، من الحذر أف على يدلنا كىذا ،ّ(ساعة نؤمن بنا اجلسوا)

 مواضع في نبو الكريم اهلل فإف كلهذا. لنقصو سبب ذلك كعدـ اإليماف، لزيادة سبب
 كمن ضررىا، كشدة الغفلة كخطر شأنها، كعظم الذكرل أىمية على كتابو من كثيرة
 [ٓٓ: الذاريات] اٍلميٍؤًمًنينى  تىنفىعي  الذٍّْكرىل فىًإفَّ  كىذىكّْرٍ : قولو ذلك

                                                           
 .عنو اهلل رضي ىريرة أبي حديث من( 164) ومسمم ،(2) البخاري أخرجو 0

 .عنو اهلل رضي الخدري سعيد أبي حديث من( 146) مسمم أخرجو 1

 تقدم تخريجو والذي قبمو. 2
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[ ّٕ: ؽ] شىًهيده  كىىيوى  السٍَّمعى  أىٍلقىى أىكٍ  قػىٍلبه  لىوي  كىافى  ًلمىن لىذًٍكرىل ذىًلكى  ًفي ًإفَّ : كقولو
 .بغافل كليس القلب حاضر: أم شهيد كمعنى
 [.ُُ: األعلى] األىٍشقىى كىيػىتىجىنَّبػيهىا يىٍخشىى مىن سىيىذَّكَّري : كقولو
 [.ِٖ: الكهف] فػيريطنا أىٍمريهي  كىكىافى  ىىوىاهي  كىاتػَّبىعى  ًذٍكرًنىا عىن قػىٍلبىوي  أىٍغفىٍلنىا مىنٍ  تيًطعٍ  كىال: كقولو
ٍهرً  كىديكفى  كىًخيفىةن  تىضىرُّعان  نػىٍفًسكى  ًفي رَّبَّكى  كىاذٍكير: كقولو  كىاآلصىاؿً  بًاٍلغيديكّْ  اٍلقىٍوؿً  ًمنى  اٍلجى

 .اآليات من كغيرىا[ َِٓ: األعراؼ] اٍلغىاًفًلينى  مّْنى  تىكين كىالى 
 كلو اإليماف، من أنها يعلم ال ألمور كمنكران  مكذبان  يكوف قد اإلنساف إف :الثامن الوجو
 لو كظهر اإليماف، من أنها بعد لو تبين فإذا ينكر، كلم يكذب لم منو بأنها عالمان  كاف
 كىذا لو، منكران  كاف ما كيعرؼ بو، مكذبان  كاف بما يصدؽ فإنو الوجوه، من بوجو ذلك

 بل كافران  ذلك قبل يكن لم كىو إيمانو، بو ازداد جديد، كإيماف جديد، تصديق
 .جاىبلن 
 من بقلوبهم يقـو فإنو كالعبادات، العلـو أىل سيما كال الناس من لكثير يحصل كىذا

 يعرفوف ال كىم كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ بو جاء ما تخالف كثيرة أمور التفصيل
 .رجعوا عرفوا فإذا تخالف، أنها
 بالرسوؿ مؤمن كىو فيو، أخطأ عمبل عمل أك فيو، أخطأ قوالن  الدين في ابتدع من ككل

 عليو كاف ما كترؾ بو كآمن قالو ما عرؼ ثم بو جاء بما مصدؽ كسلم عليو اهلل صلى
 الباب، ىذا من فهو الرسوؿ متابعة قصده مبتدع ككل الباب، ىذا من فهو خطأ، من

 بعد الصواب علم كمن ذلك، أخطأ ممن أكمل بو، كعمل الرسوؿ بو جاء ما علم فمن
 .كذلك يكن لم ممن أكمل بو كعمل الخطأ
 المجمل كىو األكؿ الوجو أشبو كإف كىو كنقصانو، اإليماف زيادة أكجو أحد فهذا

 لم مما كعلومو اإليماف معارؼ من شيء كىذا ىذا عند تجدد أنو جهة من كالمفصل
 خاليان  قلبو كاف األكؿ الوجو صاحب أف جهة من مختلفاف أنهما إال عندىما، قبل يكن
 أما ذلك، من لشيء كإنكار معرفة كعن التفاصيل من لشيءو  كتصديق تكذيب من
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 اإليماف من أنها لجهلو لها منكر التفاصيل من بشيء مكذب فهو الوجو ىذا صاحب
 .الوجهين بين الفرؽ يظهر كبهذا
 لها، المقتضية األسباب جهة من األمور ىذه من يحصل التفاضل إف :التاسع الوجو
 للشبو مجاالن  تدع كال اليقين توجب أدلة على كمحبتو تصديقو في مستندان  كاف فمن

 دكف ألسباب تصديقو كاف من بمنزلة ليس فهو فسادىا، كتبين تدحضها بل العارضة،
 عنده التصديق أسباب لضعف كالريب الشك كيداخلو يتزعزع قد تصديقو فإف ذلك،

 عن دفعها يمكنو ال بحيث نفسو في تمكنها قوم ضركرية علومان  لو جعل من ككذلك
 .يستطيع ال كقد كالبحث بالنظر إزالتها كيريد الشبو تعارضو من بمنزلة يكن لم نفسو،

 لذلك المعارضة الشبو كبفساد كقوتها، األدلة بكثرة العلم أف عاقل يستريب كال
 معرفة غير من دليلين أك كاحد دليل على مستند ىو الذم كالعلم ليس كبطبلنها

 .كفسادىا لو، المعارضة بالشبو
 أكجب كاف كاضمحلت موانعو كانقطعت كتعددت أسبابو، قويت كلما فالشيء
 .بالعكس كالعكس كتمامو، كقوتو لكمالو

 كبالتأمل كالجوارح، كاللساف بالقلب يقـو فيما الناس تفاضل تبين التسعة األكجو فهذه
 .غيرىا يظهر قد
 :ىما اثنين كجهين في تتلخص التسعة األكجو ىذه إف ثم
 .الرب أمر جهة من يتفاضل اإليماف إف - ُ
 .العبد فعل جهة من يتفاضل اإليماف إف - ِ

 أف كذلك(: ِٕٕ/ ُٓ ،ُٖ/ ُّ)في مجموع الفتاكل  تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ
 فعل جهة كمن الرب، أمر جهة من: كجهين من يتفاضل اإليماف أف السنة أىل أصل
 .العبد

 بو أمر الذم اإليماف ىو المؤمنين من شخص بو أمر الذم اإليماف ليس فإنو األكؿ أما
 بعد ثم اإليماف، من بمقدار مأمورين كانوا األمر أكؿ في المسلمين فإف شخص، كل
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 أكؿ في اإليماف فكاف كالقبلة، بو مأمورين كانوا ما بترؾ كأمركا ذلك، بغير أمركا ذلك
 كأيضان . الواحدة الشريعة في اإليماف تنوع فقد الكعبة، استقباؿ بوجوب اإليماف األمر
 بو أمر ما يعلم أف اإليماف من عليو يجب الجهاد أك كالزكاة الحج عليو كجب فمن

 فيو عليو يجب كىذا مجمبل، إال غيره على يجب ال ما عليو أكجب اهلل بأف كيؤمن
 ثم المجمل، اإلقرار عليو يجب إنما يسلم ما أكؿ الرجل ككذلك المفصل، اإليماف

 أمركا فيما الناس يتساك فلم كيؤديها، بوجوبها يؤمن أف عليو كاف الصبلة كقت جاء إذا
 .اإليماف من بو

 الذم كىذا الواجب، في استهوائهم مع بو اإلتياف في الناس تفاضل ىو: الثاني كالنوع
 .النزاع محل ككبلىما النزاع محل أنو يظن
 كال غيرىم، كإيماف كالشارب كالزاني السارؽ إيماف فليس فيو يتفاضلوف أيضان  كىذا
 كتقواه كبره ىذا دين ليس أنو كما ببعضها، أخل من كإيماف الواجبات أدل من إيماف

..  إيمانان  أفضل كذلك فهو كتقول كبران  دينان  أفضل ىذا بل كتقواه، كبره ىذا دين مثل
 (. ُّٔص) بتصرؼ البدر لعبدالرزاؽ فيو االستثناء كحكم كنقصانو اإليماف زيادة ا.ىػ

 أىل عند اإليماف: بقولو( ِٓ - ْٗ/ ُ) فتاكاه مجموع في العثيمين العبلمةكقاؿ 
 يتضمن فهو" بالجوارح كالعمل باللساف، كالنطق بالقلب، اإلقرار" ىو كالجماعة السنة
 :الثبلثة األمور

 .بالقلب إقرار - ُ
 .باللساف نطق - ِ
 .بالجوارح عمل - ّ

 فليس يتفاضل بالقلب اإلقرار ألف كذلك كينقص، يزيد سوؼ فإنو كذلك كاف كإذا
 الرجلين بخبر كاإلقرار الرجل بخبر اإلقرار كليس بالمعاينة، كاإلقرار بالخبر اإلقرار

ٍوتىى تيٍحيً  كىٍيفى  أىرًًني رىبّْ : }كالسبلـ الصبلة عليو إبراىيم، قاؿ كلهذا كىكذا،  قىاؿى  اٍلمى
ًئنَّ  كىلىًكنٍ  بػىلىى قىاؿى  تػيٍؤًمنٍ  أىكىلىمٍ   القلب إقرار حيث من يزيد فاإليماف{. قػىٍلًبي لًيىٍطمى
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 فيو ذكر مجلس يحضر فعندما نفسو من ذلك يجد كاإلنساف كسكونو، كطمأنينتو
 كعندما العين، رأم ذلك يشاىد كأنو حتى اإليماف يزداد كالنار للجنة كذكر موعظة،

 .قلبو في اليقين ىذا يخف المجلس ىذا من كيقـو الغفلة توجد
 اهلل ذكر كمن ليس مرات عشر اهلل ذكر من فإف القوؿ حيث من اإليماف يزداد كذلك

 .بكثير أزيد فالثاني مرة، مائة
 كجو على بها أتى ممن أزيد إيمانو يكوف كامل كجو على بالعبادة أتى من أيضا ككذلك
 .ناقص

 أزيد األكثر صار اآلخر من أكثر بجوارحو عمبل عمل إذا اإلنساف فإف العمل ككذلك
 كالنقصاف الزيادة إثبات أعني - كالسنة القرآف في ذلك جاء كقد الناقص، من إيمانا
تػىهيمٍ  جىعىٍلنىا كىمىا: }تعالى قاؿ نىةن  ًإالَّ  ًعدَّ ٍيًقنى  كىفىريكا لًلًَّذينى  ًفتػٍ  اٍلًكتىابى  أيكتيوا الًَّذينى  لًيىٍستػى

اننا آمىنيوا الًَّذينى  كىيػىٍزدىادى  ًإذىا: }- تعالى - كقاؿ{. ًإيمى هيمٍ  سيورىةه  أيٍنزًلىتٍ  مىا كى  يػىقيوؿي  مىنٍ  فىًمنػٍ
ًذهً  زىادىٍتوي  أىيُّكيمٍ  اننا ىى اننا فػىزىادىتٍػهيمٍ  آمىنيوا الًَّذينى  فىأىمَّا ًإيمى  ًفي الًَّذينى  كىأىمَّا يىٍستىٍبًشريكفى  كىىيمٍ  ًإيمى

اًفريكفى  كىىيمٍ  كىمىاتيوا رًٍجًسًهمٍ  ًإلىى رًٍجسنا فػىزىادىتٍػهيمٍ  مىرىضه  قػيليوًبًهمٍ   الحديث كفي{. كى
 كدين عقل ناقصات من رأيت ما»: قاؿ كىسىلَّمى، عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى النبي، عن الصحيح

 .كينقص يزيد إذا فاإليماف. «إحداكن من الحاـز الرجل للب أذىب
 اإليماف? زيادة سبب ما كلكن

 :أسباب للزيادة
 باهلل، معرفة ازداد كلما اإلنساف فإف كصفاتو، بأسمائو تعالى اهلل معرفة: األكؿ السبب

 من يعلموف الذين العلم أىل تجد كلهذا شك، ببل إيمانا ازداد كصفاتو كبأسمائو،
 .الوجو ىذا من اآلخرين من إيمانا أقول تجدىم غيرىم يعلمو ال ما كصفاتو اهلل أسماء

 في نظر كلما اإلنساف فإف كالشرعية، الكونية، اهلل آيات في النظر: الثاني السبب
 آيىاته  اأٍلىٍرضً  كىًفي: }- تعالى - قاؿ إيمانا ازداد المخلوقات ىي التي الكونية اآليات
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 اآليات أعني كثيرة، ىذا على الدالة كاآليات{. تػيٍبًصريكفى  أىفىبلى  أىنٍػفيًسكيمٍ  كىًفي لًٍلميوًقًنينى 
 .إيمانو يزداد الكوف ىذا في كتأملو بتدبره اإلنساف أف على الدالة

 إيمانا بذلك ازداد طاعاتو كثرت كلما اإلنساف فإف الطاعات، كثرة: الثالث السبب
 كالصبلة ككيفية، كمية اإليماف يزيد فالذكر فعلية، أـ قولية، الطاعات ىذه كانت سواء

،  .ككيفية كمية أيضا اإليماف تزيد كالحج كالصـو
 :ذلك من العكس على فهي النقصاف أسباب أما

 إذا اإلنساف ألف اإليماف نقص يوجب كصفاتو اهلل بأسماء الجهل: األكؿ فالسبب
 .إيمانو نقص كصفاتو اهلل بأسماء معرفتو نقصت
 يسبب ىذا فإف كالشرعية، الكونية اهلل آيات في التفكر عن اإلعراض: الثاني السبب

 .نموه كعدـ ركوده األقل على أك اإليماف، نقص
 اإليماف كعلى القلب على عظيمة آثارا للمعصية فإف المعصية فعل: الثالث السبب
. «مؤمن كىو يزني حين الزاني يزني ال»: كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى النبي، قاؿ كلذلك

 .الحديث
 كانت إف لكن اإليماف، لنقص سبب الطاعة ترؾ فإف الطاعة، ترؾ: الرابع السبب
 غير الطاعة كانت كإف كيعاقب، عليو يبلـ نقص فهو عذر، ببل كتركها كاجبة الطاعة
 اللَّوي  صىلَّى النبي، جعل كلهذا عليو، يبلـ ال نقص فإنو بعذر تركها لكن كاجبة أك كاجبة،

 تصل لم حاضت إذا بأنها دينها نقصاف كعلل كدين عقل ناقصات النساء كىسىلَّمى، عىلىٍيوً 
 مأمورة ىي بل الحيض حاؿ في كالصياـ الصبلة ترؾ على تبلـ ال أنها مع تصم، كلم

 .الوجو ىذا من عنو ناقصة صارت الرجل بو يقـو الذم الفعل فاتها لما لكن بذلك،
 .كنقصانو اإليماف زيادة في مالك اإلماـ قوؿ :المسألة الثالثة

 ركايتاف، كنقصانو اإليماف زيادة مسألة في تعالى اهلل رحمو مالك اإلماـ عن جاء لقد
 أف السائل من كطلب فيو فتوقف النقصاف أما يزيد اإليماف إف: إحداىما في قاؿ

 .اهلل كتاب من دليبل عليو يجد لم ألنو عنو، السؤاؿ عن يكف
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 اإليماف إف: فيها قاؿ صحيحة، متعددة طرؽ من عنو جاءت فقد: األخرل الركاية أما
 .سواء كالجماعة السنة أىل كقوؿ كينقص، يزيد

 يزيد اإليماف أف في اهلل رحمو عنو الواردة الركاية لدراسة الفصل ىذا خصصت كلهذا
 كبياف ىذا، لقولو تعليبلت من العلم أىل قالو ما كذكر النقصاف، في التوقف مع

 .كينقص يزيد اإليماف أف في عنو الثابتة األخرل الركايات ذكر مع منها، الصواب
 فهذه النقصاف، في كتوقف يزيد اإليماف أف قولو فيها التي األكلى بالركاية أكالن  كلنبدأ
 :طرؽ ثبلث من عنو جاءت الركاية
: فقاؿ اإليماف? عن أنس بن مالك سئل ) قاؿ :كىب بن عبداهلل طريق من -األكلى

 أف القرآف من آم غير في سبحانو اهلل ذكر قد: قاؿ كينقص? أيزيد قلت كعمل، قوؿ
 بعضو فقلت. عنو ككف نقصانو في الكبلـ دع: قاؿ أينقص?: لو فقلت يزيد، اإليماف
 (.ّّ: ص) االنتقاء في عبدالبر ابن ركاه (نعم: قاؿ بعض? من أفضل
 ركل كقد)(: ِِٓ/ ٗ) التمهيدفي  عبدالبر ابن قاؿ :القاسم ابن طريق من - الثانية

 اإلسبلـ شيخ عن كنقلو(،  نقصانو في ككقف يزيد، اإليماف أف مالك عن القاسم ابن
 (.ُّّ/ ٕ) الفتاكلفي  تيمية ابن

 مالك كاف: القاسم ابن قاؿ(: )ّْ/ ِ) المدارؾ ترتيبفي  عياض القاضي كقاؿ
 فدع موضع غير في زيادتو اهلل ذكر: كقاؿ النقصاف، عن كتوقف يزيد، اإليماف: يقوؿ

 .(َُِ/ ٖ) النببلء أعبلـ سير في الذىبي عنو كنقلو، (عنو ككف نقصانو في الكبلـ
 كينقص? يزيد اإليماف عن مالك سئل: قاؿ :أكيس أبي بن إسماعيل طريق من - الثالثة
 كال: قاؿ عبداهلل? أبا يا كينقص: لو فقيل اهلل، كتاب في كذلك كينقص يزيد: فقاؿ
 أىل لتابعي المتمم القسم" الكبرل الطبقات في سعد ابن ركاه( ىذا أبلغ أف أريد

 (.ّْٖ: ص" )بعدىم كمن المدينة
 في التوقف مع يزيد اإليماف أف في اهلل رحمو عنو نقل مما عليو كقفت ما فهذا

 نقص بعدـ جـز أنو اإلماـ عن ركايات من عليو اطلعت فيما أقف كلم النقصاف،
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 اإليماف، بنقص القوؿ في التوقف الركايات بعض في عنو كرد الذم كإنما اإليماف،
 عندما الزبيدم قوؿ خطأ يتبين كبهذا ،فيو التوقف كبين الشيء، بنفي الجـز بين كفٌرؽ
 (ِٔٓ/ ِ) المتقين السادة إتحاؼفي ( النقصاف في توقفو: أم) ىذا مالك قوؿ أكرد

: قاؿ أنو أصحابو من كجماعة غساف طريق من حنيفة أبي عن ركم ما بعده أكرد ثم
 إذ بيّْن خطأ فهذا (.مالك قوؿ بعينو كىو: )الزبيدم قاؿ ثم(. ينقص كال يزيد اإليماف)

 بين كالفرؽ بعدمو، الجـز ال بالنقصاف التوقف عنو جاء إنما اهلل رحمو مالكان  أف
 .ظاىر األمرين

 بلغو لما ثم إليو، النص بلوغ لعدـ اإليماف بنقص القوؿ في متوقفا كاف اهلل رحمو فهو
 .متعددة طرؽ من عنو ثابت ىو كما اإليماف، بنقص جـز ذلك

 :التعليبلت بعض أىل لو ذكر فقد الركاية ىذه في النقصاف في توقفو أما
 تعالى باهلل التصديق ألف بالنقصاف، القوؿ عن الركايات بعض في توقف إنو قيل - ُ

 نقص إذا ألنو التصديق، نقصاف يجوز ال إذ ينقص? ال كسلم عليو اهلل صلى كرسولو
 البخارم صحيح شرحفي  بطاؿ ابن قالو اإليماف، اسم عن كخرج شكا صار

(ُ/ٕٓ). 
 أف خشية اإليماف بنقصاف القوؿ عن مالك توقف إنما: العلم أىل بعض كقاؿ - ِ

 شرح .بالذنوب المؤمنين من المعاصي أىل يكفركف الذين الخوارج موافقة عليو يتأكؿ
 .(ُْٔ/ ُ) للنوكم مسلم صحيح

 ذكر يجد كلم القرآف في الزيادة ذكر كجد ألنو ذلك في توقف إنو: كقيل - ّ
 .النقص

 لم التابعين أتباع من الفقهاء بعض ككاف(: )َٔٓ/ ٕ) الفتاكلفي  اإلسبلـ شيخ قاؿ
 يجدكا كلم القرآف، في الزيادة ذكر كجدكا ألنهم ،عليو النقصاف إطبلؽ في يوافقوا

 تعليبلت من عليو كقفت ما جملة فهذا (مالك عن الركايتين إحدل كىذه النقص، ذكر
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 عن توقف أنو كىو منها، الثالث التعليبلت ىذه من صوابا أراه كالذم الركاية، لهذه
 :ألمور النص، على كقوفو لعدـ بالنقص القوؿ

 كالسنة الكتاب في كجده فما لمقامو، كاألنسب اهلل رحمو بو البلئق ىو ىذا إف: أكالن 
 السنة أىل من المحققين العلماء شأف ىو كىذا بو، يقل لم يجده لم كما بو، قاؿ

 كاف ما ككثيرا سنة، أك كتاب عن إال كأعمالهم أقوالهم في يصدركف ال كالجماعة
 :الشاعر بقوؿ اهلل رحمو يتمثل
 .البدائع المحدثات األمور كشر * سنة كاف ما الدين أمور كخير
 إنما أنو المتقدمة الركايات جميع في نص فقد اهلل، رحمو منصوصو ىو ىذا أف: ثانيان 
 ابن ركاية ففي ،عنو توقف ذكرا للنقص يجد لم كلما القرآف، في لوجودىا بالزيادة قاؿ

 (.يزيد اإليماف أف القرآف من آم غير في سبحانو اهلل ذكر قد: )قاؿ كىب
 في الكبلـ فدع موضع، غير في زيادتو اهلل ذكر قد: )قاؿ القاسم ابن ركاية كفي

 (.عنو ككفٌ  نقصانو
 (.اهلل كتاب في كذلك: )قاؿ أكيس أبي ابن ركاية كفي

 عن فتوقف النقص أما فيها، النص لوركد بالزيادة قاؿ إنما أنو الركايات ىذه من فظاىر
 .فيو كسلم عليو اهلل صلى النبي على كقوفو لعدـ بو القوؿ

 اإليماف بزيادة القوؿ فيها...  صحيحة متعددة ركايات عنو كرد أنو ذلك يؤكد: ثالثان 
 ناقصات من رأيت ما: )كحديث النقص في النص لو تبين أف بعد ىذا فلعل كنقصانو،

 فيها كالتي كالتابعين، الصحابة عن الكثيرة اآلثار بعض على كقف أك ُ(كدين عقل
 .فيو النص على لوقوفو بو يقوؿ فصار ذلك، غير أك كالنقصاف، بالزيادة التصريح

 الواسع كاالطبلع الثاقب، الفهم ذك تيمية ابن اإلسبلـ شيخ رآه ما ىذا أف: رابعان 
 النفس كإف لها، كأفهمهم بأقوالهم الناس أعلم من فهو السلف، بأقواؿ الفائقة كالعناية
 قولو من تقدـ كقد تحريو، كشدة فهمو لدقة كيراه يختاره لما كغالبان  كثيران  لتطمئن

                                                           
 .عنو اهلل رضي الخدري سعيد أبي حديث من(. 404) ومسمم ،(424) البخاريأخرجو  0
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 في النقصاف على التنصيص يجد لم ألنو توقف بأنو ىذه مالك ركاية تعليل اهلل رحمو
 .سديدين غير...  فػ كالثاني األكؿ التعليل أما، القرآف

 باطل، بل صحيح فغير ينقص ال التصديق ألف النقص في توقف أنو كىو: األكؿ أما
 شك التصديق نقصاف أف: فقوؿ ... الزيادة تعتريو كما النقص يعتريو التصديق ألف

 اهلل رحمو مالك قوؿ يتأكؿ أف الئق فغير شيء، في كالجماعة السنة أىل قوؿ من ليس
 للقوؿ تركو تعليل في ىو عنو جاء الذم السبب كيترؾ الباطل، القوؿ ىذا على

 .اإليماف بنقصاف
 أىل يكفركف الذين الخوارج موافقة منو يفهم ال حتى توقف أنو كىو: الثاني أما

 منو يفهم ال اإليماف بنقص القوؿ ألف، جدا فبعيد بالذنوب، المؤمنين من المعاصي
 اإليماف بأف القائلين من كغيرىم الخوارج مذىب على إال إيمانو نقص من كفر ألبتة
 نصوص ترده ريب ببل باطل قوؿ كىو كلو، ذىب بعضو ذىب إذا يتجزأ ال كاحد كل

 .كالسنة الكتاب
 متفاكتوف كالناس كشعب كأبعاض أجزاء لو عندىم فاإليماف كالجماعة السنة أىل أما
 كما إيماف الطريق عن األذل فإماطة بنقصها، كينقص بزيادتها يزيد فهو بها، القياـ في
 إف يقاؿ كال المستحب اإليماف كماؿ في نقص إماطتو كترؾ ،ُالشعب حديث في

 ممن ىذا فهم لو ثم، منو ىذا يفهم كال اإليماف، أمور من شيئان  لتركو كفر ىذا فعلو
 أنو اهلل رحمو إليو ينسب أف يليق فبل كالخرافات، البدع فيهم كسادت فطرىم انحرفت

 ذلك كاف فلو مراده، غير على كبلمو يفهم ال حتى بو مصرحان  الدليل جاء ما ترؾ
 .الدين لضاع االعتقاد أمور بقية على األمر ىذا كطرد كذلك

 يدا لو كأف عرشو على مستو كأنو خبير عليم بصير سميع اهلل بأف القوؿ يترؾ فهل
 !مجسمة? يقاؿ ال حتى كتعالى سبحانو كمالو أكصاؼ من ذلك كغير كقدما

                                                           
 .عنو اهلل رضي ىريرة أبي حديث من(. 164) ومسمم ،(2) البخاريأخرجو  0
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 !حشوية? يقاؿ ال حتى كفهمها عنها كالتنقيب اآلثار كتتبع باألحاديث العناية يترؾ أك
 يقاؿ ال حتى حقان  مؤمن أنا أك مؤمن أنا: يقاؿ بأف اإليماف في االستثناء يترؾ أك

 .ذكره يطوؿ مما ذلك كغير! شكاكا?
 كثيرة أحاديث في كذا أحدكم يؤمن ال: كسلم عليو اهلل صلى النبي قوؿ نركم ال كىل
 من الكبيرة مرتكب خركج من كغيرىم الخوارج يراه ما نرل أنا ذلك من يفهم ال حتى

 !اإليماف?
 في كسلم عليو اهلل صلى رسولو ككبلـ كتابو في اهلل كبلـ من المبتدعة فهم كلقد

 عن كرسولو اهلل كبلـ تنزه النص في العيب كليس مذاىبهم، يوافق ما عنو الثابت
 :الشاعر قوؿ حد على فهمهم في العيب بل ذلك،

 السقيم الفهم من كآفتو * صحيحان  قوالن  عائب من ككم
 .كيتداكؿ كيبلغ النص يتلى أف مذىبهم موافقة شرعي نص من فهمهم يمنع كلم

 ىذا قولو من يفهم كأف ذلك على اإلماـ قوؿ يؤكؿ أف أبدان  البلئق من فليس كعليو
: النص بو جاء بما لقاؿ ىؤالء فهمو ما يخشى اهلل رحمو كاف كلو الفاسد، الفهم

 ال إذ يكفر، أنو بنقصو القوؿ من يلـز ال أنو للسائل بين ثم( كينقص يزيد اإليماف)
 .أعلم كاهلل. كجد إف اإلشكاؿ كيزيل السبيل يبين مما ىذا نحو أك بينهما، تبلـز

 فبل النص، كركد لعدـ بالنقص القوؿ ترؾ من أنو على نص اهلل رحمو فاإلماـ كل   كعلى
 اإليماف بزيادة القوؿ عنو ثبت فاإلماـ كأيضان ، التعليبلت ىذه مثل إلى بعد بنا حاجة

 كما العلم أىل عند عنو المعركؼ ىو األخير قولو إف بل األكؿ، قولو كترؾ كنقصانو
 غير أحمد اإلماـ فعدٌ  كينقص يزيد اإليماف: قاؿ من تذاكرنا: القاسم بن أحمد قاؿ

 أنو عنو يحكوف مالكا إف لو فقلت كينقص، يزيد: يقوؿ أنس بن كمالك: قاؿ ثم كاحد
 عن يحكيو نافع ابن كاف كينقص يزيد عنو ركم قد بلى: فقاؿ. ينقص كال يزيد: قاؿ

 .ُنعم: قاؿ مالك? عن يحكيو نافع ابن: لو فقلت مالك،

                                                           
 .بتصرف( 1183( )021/ 3) السنة في الخالل أخرجو 0
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 :منها...  كثيرة، كينقص يزيد اإليماف أف في اهلل رحمو عنو الواردة كالركايات
 :عبدالرزاؽ ركاية - أكالن 
 كسفياف جريج كابن أنس، بن كمالك الثورم كسفياف معمران  سمعت: )عبدالرزاؽ قاؿ
 .ُ(كينقص يزيد كعمل، قوؿ اإليماف: يقولوف عيينة بن

: يقولوف كلهم...  أنس بن كمالك...  معمر منهم شيخا كستين اثنين لقيت: )كقاؿ
 .ِ(كينقص يزيد كعمل قوؿ اإليماف

 فسمعت أنس بن مالك عند كنت: )قاؿ :الفركم محمد بن إسحاؽ ركاية - ثانيا
 غير رأيتو فإف عليك نعرضو رأيا لنا إف عبداهلل أبا يا لمالك يقوؿ حنيفة أبي بن حماد
 كلهم الناس بذنب، أحدا نكفر ال عبداهلل أبا يا: قاؿ ىو? كما: قاؿ عنو، كففنا ذلك

 زنبر أبي بن داكد إليو فقاـ. بأس بهذا ما ىذا، أحسن ما: قاؿ، .عندنا مسلموف
 يقوؿ ىذا إف عبداهلل أبا يا: فقالوا إليو فقاموا لو كأصحاب حبيب بن كإبراىيم

: كاهلل ال: قاؿ المقربين، كالمبلئكة كميكائيل جبريل دين مثل ديني: قاؿ باإلرجاء،
اننا لًيػىٍزدىاديكا اٍلميٍؤًمًنينى  قػيليوبً  ًفي السًَّكينىةى  أىنزىؿى  الًَّذم ىيوى ) كينقص يزيد اإليماف  مَّعى  ًإيمى
انًًهمٍ  ا اللَّوي  كىكىافى  كىاألىٍرضً  السَّمىاكىاتً  جينيودي  كىلًلَّوً  ًإيمى  كقاؿ ،[ْ: الفتح] (حىًكيمنا عىًليمن
ٍوتىى تيٍحًيي كىٍيفى  أىرًًني) إبراىيم ًئنَّ  كىلىًكن بػىلىى قىاؿى  تػيٍؤًمن أىكىلىمٍ  قىاؿى  اٍلمى  (قػىٍلًبي لّْيىٍطمى

 .ّ(إيمانو في زيادة قلبو فطمأنينة[ َِٔ: البقرة]
 يزيد كعمل، قوؿ اإليماف: )يقوؿ أنس بن مالك كاف: قاؿ :نافع ابن ركاية - ثالثان 

 .ْ(كينقص
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 في عبدالبر وابن ،(1584( )202/ 0) السنة أىل اعتقاد في والاللكائي( 118: ص) الشريعة في واآلجري ،(345

 (.36: ص) االنتقاء
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 كنقلها( ِِٓ/ ٗ) التمهيد في عبدالبر ابن إليها أشار :عيسى بن معن ركاية - رابعان 
 .مسندة عليها أقف كلم( ُّّ/ ٕ) الفتاكلفي  اإلسبلـ شيخ عنو

: يقوؿ مالك كاف قاؿ :الزنيرم زنبر أبي بن داكد بن سعيد عثماف أبي ركاية - خامسان 
 .ُ(كينقص يزيد كعمل قوؿ اإليماف)

 كحماد أنس بن مالك سمعت: )قاؿ :الهركم سهل بن سعيد بن سويد ركاية - سادسان 
..  كينقص يزيد كعمل قوؿ اإليماف: يقولوف العلم عنهم حملت من كجميع..  زيد بن
)ِ. 

 ابن قاؿ كلذا متعددة، طرؽ من اهلل رحمو عنو ثابت كينقص يزيد اإليماف بأف فالقوؿ
 اإليماف أف في عنو القاسم ابن ركاية إلى أشار أف بعد( ِِٓ/ ٗ) التمهيد في عبدالبر

 كابن عيسى، بن كمعمر عبدالرزاؽ، عنو كركل: )قاؿ النقصاف، في التوقف مع يزيد
 مذىب ىذا كعلى بالمعصية كينقص بالطاعة يزيد كينقص، يزيد أنو كىب كابن نافع،

 (.هلل كالحمد الحديث أىل من الجماعة
 مالكا سمعت: كاحد غير قاؿ(: )ّْ/ ِ) المدارؾ ترتيب في عياض القاضي كقاؿ
 (.بعض من أفضل كبعضو كينقص، يزيد كعمل قوؿ اإليماف يقوؿ

 كال يزيد اإليماف إف يقوؿ كاف اهلل رحمو مالكا أف الفصل ىذا في الكبلـ كخبلصة
 تأملو خبلؿ من كظهر ذلك بعد لو باف ثم لو، منكران  ال ذلك في متوقفان  ينقص يقوؿ

 المصرحة القرآف بنصوص ذلك على مستدالن  ينقص، أنو فيها النظر كإعادة للنصوص
 .لزكمان  النقصاف على يدؿ تصريحان  الزيادة على دؿ ما إف إذ نفسها، بالزيادة

 يطلق كاف أنو اهلل رحمو مالك عن ركم كقد(: )ّٕ/ ُ) المقدمات في رشد ابن قاؿ
 زيادتو، على إال تعالى اهلل ينص لم إذ نقصانو، إطبلؽ عن ككف اإليماف بزيادة القوؿ
 تدبرت إني أبرمتموني قد: ذلك عن سألو كقد نافع البن موتو عند قاؿ أنو عنو فركم

 (.أعلم كتعالى سبحانو كاهلل الصحيح كىو كينقص، إال يزيد شيء من فما األمر ىذا
                                                           

 (.1118، رقم  044/ 3) السنة في الخالل أخرجو 0

 (.084، رقم  610/ 1) والصفات األسماء وفي ،(416/ 11) في الكبرى البييقيأخرجو  1
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 عنو قولو أف أال المسألة، ىذه من مالك لموقف جيد تحرير فيو ىذا رشد ابن كقوؿ
 أف في اهلل رحمو عنو المتقدمة الركايات إف إذ ،...  نظر فيو موتو عند ذلك قاؿ أنو

 تصريح فيها كليس ذلك تفيد ال أصحابو من كاحد غير طريق من كينقص يزيد اإليماف
 يقوؿ مالك كاف: )كلفظها معنان  تقدمت كقد ىنا المعينة نافع ابن ركاية سيما بو،

 إف ثم اهلل، رحمو موتو عند كاف إنما ذلك أف يفيد ما فيها فليس( كينقص يزيد اإليماف
 من كغيرىم نافع كابن كمعمر عبدالرزاؽ طريق من ذلك في عنو الركايات تعدد

 قبل بل فقط موتو عند بو قاؿ يكن لم كينقص يزيد اإليماف إف قولو أف تفيد أصحابو
 مستند ال أنو أراه كالذم ىذا? قولو في رشد ابن استند ماذا على أدرم فلست ذلك،

 أحد يذكر لم التخريج في ذكرىم تقدـ ممن نافع طريق من رككه الذين فجميع لو،
 كينقص يزيد اإليماف أف في عنو األخرل الركايات إف ثم رشد، ابن إليو أشار ما منهم
 .أعلم كاهلل تقدـ، مما ظاىر ىو كما ىذا صحة عدـ على تدؿ

 األخير ىو( كينقص يزيد اإليماف: )اهلل رحمو مالك قوؿ أعني القوؿ فهذا كل كعلى
 في الزبيدم قوؿ أما األكؿ، ال كغيرىم أصحابو عند عنو المشهور كىو أقوالو من

 ىو ىذا بنقصانو، القوؿ عن مالك كتوقف(: )ِٔٓ/ ِ) المتقين السادة إتحاؼ
 البدع أىل عند شهرتو بالشهرة يعني كاف إف إال صحيح، فغير( مذىبو من المشهور

 بو كيأخذكف العلم أىل كأقواؿ النصوص من أىواءىم كافق ما يتتبعوف فهم فنعم،
 .سواه ما كيدعوف مشهورا صحيحا كيعدكنو

 أحمد اإلماـ عدد لما كلهذا كينقص، يزيد اإليماف بأف القوؿ ىو مالك عن فالمشهور
 أنو علمو مع اهلل رحمو مالكان  منهم عدٌ  العلم أىل من كينقص يزيد اإليماف قاؿ من

 .النقصاف في التوقف مع يزيد اإليماف بأف القوؿ عنو ركم
 رحمو مالكان  منهم عدٌ  كينقص يزيد اإليماف بأف القائلين اهلل رحمو عبدالرزاؽ عدد كلما
 عن المشهور ألنو إال ذاؾ كما العلم، أىل من كغيرىم عبيد أبو صنع كىكذا اهلل،

 .اهلل رحمو مالك
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 توقف إلى أشار أف بعد (َٔٓ/ ٕ) الفتاكلفي  تيمية ابن اإلسبلـ شيخ يقوؿ كلهذا
 سائرىم كقوؿ أصحابو عند المشهور كىو عنو، األخرل كالركاية: )النقصاف في مالك

 (.كينقص يزيد إنو
 عن غريبة ركاية( ِْ/ ِ) المدارؾ ترتيب في عياض القاضي ذكر قد :غريبة ركاية
 عندنا صنفين في قولك ما لمالك قلت: عباد بن زىير قاؿ: )فقاؿ ذلك في مالك

 آخر إلى... (  قالوا ما بئس قاؿ كينقص? يزيد: فقالوا اإليماف في اختلفوا بالشاـ
 ال اهلل رحمو مالك عن يثبت ال بل جدان، غريب كىذا .طويل كىو الركاية ىذه سياؽ
 سندان، لو يذكر كلم خرجو من يذكر كلم. ىكذا مرسبلن  ذكره عياض القاضي أف سيما
 للصحيح مخالف كىو كيف إليو، نسبتو تصح كال صحيحان، يكوف ال ىذا فعلى

..  أعلم كاهلل سقط، أك تحريف الركاية في يكوف أف إال اللهم اهلل، رحمو عنو الثابت
 (.  ِٕٕص) بتصرؼ البدر الرزاؽ لعبد فيو االستثناء كحكم كنقصانو اإليماف زيادة

 .اإليماف في االستثناءحكم  :المسألة الرابعة
 في االستثناء يرل فيو، يتفاضلوف أىلو كأف كينقص يزيد اإليماف أف مذىبو كاف من

 العالية الدرجة على بو كباإلتياف اإليماف بتكميل يقطع ال أنو اعتبار على اإليماف
 كأف ينقص، كال يزيد كال يتجزأ ال كاحد شيء اإليماف أف يرل من بخبلؼ المطلوبة،

 كيقطع اإليماف في االستثناء جواز عدـ يرل القوؿ ىذا فصاحب سواء؛ فيو أىلو
 المسألة ىذه صلة مدل يعلم كبهذا، شاكان  إيمانو في استثنى من كيعد بل بإيمانو،
 كمباحثو اإليماف مسائل من يعد الجميع كاف كإف كنقصانو، اإليماف زيادة بمسألة
 .المهمة

 كتب في دائمان  تبحث المسألة ىذه أف بسابقتها؛ المسألة ىذه صلة قوة يوضح كمما
 كل   نتائج كلتعلق المسألتين بين لبلرتباط كنقصانو اإليماف زيادة مسألة تلو العقيدة
 .العقيدة كتب بمطالعة يعلم كىذا األخرل، بنتائج



 - 415 - 

 الخوض حدث المسألتين كلتا أف كىي أخرل؛ جهة من ارتباط المسألتين بين ثم
 األمة سلف ذـٌ  كلهذا األىواء، أىل بفعل األمة في نشأ الذم اإلرجاء بسبب فيهما

 كنقصانو، اإليماف بزيادة القوؿ عدـ منها منحرفة، عقائد من عليو يشتمل كما اإلرجاء
 .اإليماف كبكماؿ اهلل عند باإليماف القطع كمنها
 قوؿ اهلل رحمكم احذركا(: ُْٔص) الشريعةفي  اآلجرم الحسين بن محمد يقوؿ

 مؤمن كأنا اهلل، عند مؤمن أنا: يقوؿ كمن كميكائيل، جبريل كإيماف إيمانو إف: يقوؿ من
 أنو األكزاعي إلى بسنده ساؽ ثم، اإلرجاء أىل مذىب كلو ىذا اإليماف، مستكمل

 اهلل عند مؤمن كأنا حقان، مؤمن كأنا اإليماف، مستكمل مؤمن أنا: بدعة ىن ثبلث: )قاؿ
 ا.ىػ تعالى
 كأيس اإلرجاء أصل إف بل المرجئة، ىم كسببو ىذه االستثناء مسألة في الخوض كأكؿ
 إذا: )اهلل رحمو مهدم بن عبدالرحمن قاؿ كما اإليماف، في االستثناء ترؾ ىو نشأتو

 ،(االستثناء ترؾ اإلرجاء أكؿ) لو آخر لفظ كفي ،(اإلرجاء أصل فهو االستثناء ترؾ
 .ُ(مؤمن إني قاؿ من اإلرجاء أصل: )لو ثالث لفظ كفي

 أنت? أمؤمن لغيره الرجل سؤاؿ يكرىوف كغيره أحمد كاإلماـ السلف أئمة كاف كلهذا
 فإف لقولهم، بها ليحتجوا المرجئة أحدثها بدعة ىذه ألف ذلك؛ عن الجواب كيكرىوف

 الرسوؿ، بو جاء بما مصدقان  قلبو يجد بل بكافر، ليس أنو نفسو من يعلم الرجل
 بأنو يجـز كال مؤمن، بأنو يجـز ألنو التصديق، ىو اإليماف أف فيثبت مؤمن، أنا: فيقوؿ

 أك الجواب يكرىوف صاركا ذلك مقصدىم السلف علم فلما، بو أمر كما فعل
كما األكزاعي   قالو ما أركع كما محدثة، بدعة ىذا السؤاؿ كيعدكف بل ِفيو يفصلوف

 أنت? أمؤمن الرجل يسأؿ الرجل عن سيئل حينما كذلك( ُّٗ: ص) الشريعةفي 
 في نكلفو لم تعمق بو كالشهادة بدعة عنو تسأؿ عما المسألة إف: )اهلل رحمو فأجاب

 كالمنازعة جدؿ بو القوؿ إماـ، فيو ذلك عن يسأؿ لمن ليس نبينا، يشرعو كلم ديننا،
                                                           

 (.1143رقم) لمطبري اآلثار تيذيب، و (024/ 3) لمخالل السنةو  ،(451/ 4) واإلبانة ،(136: ص) الشريعة 0
 (.882 - 884/ 5) تيمية البنمجموع الفتاوى  1
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 تكن لم إف الحقيقة تلك لك توجب بالتي لنفسك شهادتك ما كلعمرم حدث، فيو
 كذلك، كنت إف اإليماف من تخرجك بالتي بها لنفسك الشهادة تركك كما كذلك،

 اهلل ينازع أف يريد كلكنو منك، ذلك في بشك ليس إيمانك عن يسألك الذم كإف
 فاصبر سواء ذلك في اهلل كعلم علمو أف تزعم حتى ذلك في علمو كتعالى تبارؾ

، كقف حيث كقف السنة على نفسك  كاسلك كفوا عما ككف قالوا فيما كقل القـو
 ىذه من غفلة في الشاـ أىل كاف كقد كسعهم، ما يسعك فإنو الصالح سلفك سبيل

 عليهم رد بعدما البدعة تلك في دخل ممن العراؽ أىل بعض إليهم قذفها حتى البدعة
 ما كأصابهم ألسنتهم كاستحلتها منهم طوائف قلوب فأشربهم كعلماؤىم فقهاؤىم

 إلى البدعة ىذه شر كجل عز اهلل يدفع أف بآيس كلست، االختبلؼ من غيرىم أصاب
 .باهلل إال قوة كال دينهم في إخوانان  يصيركا أف
 شيء عنهم يدخر لم فإنو أسبلفكم دكف بو خصصتم ما خيران  ىذا كاف لو: قاؿ ثم

 الذين كسلم عليو اهلل صلى نبينا أصحاب كىم عندكم، لفضل دكنهم لكم خبيء
 أىًشدَّاء مىعىوي  كىالًَّذينى  اللَّوً  رَّسيوؿي  مُّحىمَّده : فقاؿ بهم ككصفو فيهم كبعثو لو اهلل اختارىم

نػىهيمٍ  ريحىمىاء اٍلكيفَّارً  عىلىى ا ريكَّعنا تػىرىاىيمٍ  بػىيػٍ  إلى ،[ِٔ: الفتح... ] فىٍضبلن  يػىٍبتػىغيوفى  سيجَّدن
 خير ال كاهلل كال كتبيانو، نصحو أجود كما بيانو، أركع ما اهلل يرحمو اىػ( السورة آخر
 كالخير كفوا، نيرة بصيرة كعن كقفوا، ثاقب علم عن فإنهم كسعهم ما يسعو لم فيمن
 .اتباعهم في الخير كل
 ترؾ ذـ كفي بعامة، اإلرجاء ذـ في اهلل يرحمهم السلف عن المركية اآلثار إف ثم

 في عنهم النصوص ككذلك جدان، كثيرة بخاصة إيمانهم عن الناس سؤاؿ كذـ االستثناء
 بباطل، المسألة ىذه في ىؤالء خاض لما إنو ثم، كثيرة المسائل ىذه أىل تبديع
 كأف التيار لهذا يتصدكا أف الحق أىل لـز الحقائق، كناقضوا األمور، فيها كقلبوا

 في السنة أىل كبلـ كثر لهذا مكانو، الحق كإحقاؽ كرده بدحضو الباطل ىذا يجابهوا
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 العديدة كرسائلهم المفيدة كتبهم في الباطل لهذا كردىم نقاشهم كطاؿ المسألة ىذه
 .خلقو من شاء من بها اهلل فنفع
 .عليو كأدلتهم فيو كمأخذىم االستثناء في السنة أىل قوؿ بياف
 اإليماف في االستثناء أف ىو المسألة ىذه في كالجماعة السنة أىل قوؿ مجمل إف

 سئل فإذا كاألعماؿ، كاألقواؿ لبلعتقادات شامل عندىم اإليماف ألف مشركع؛ جائز
 يكمل بكمالها التي األعماؿ تكميل عدـ مخافة إيمانو في استثنى السؤاؿ ىذا أحدىم

 نحو أك أرجو، مؤمن أك اهلل، شاء إف مؤمن أنا: أجاب إذا أحدىم فيقوؿ اإليماف؛
 ذلك، من كأرفع أعلى فهم ،اهلل معاذ اإليماف أصل في شكان  منهم ىذا كليس، ذلك
 االستثناء منهم كقع لهذا األعماؿ، بتكميل لها كالشهادة النفس لتزكية ترؾ ىو كإنما

 .اإليماف في
 مذىبهم مضى ىذا كعلى كالسنة الكتاب من كثيرة كشواىد دالئل ذلك على كلهم

 .كلمتهم كاتفقت
 بطةكاإلبانة البن  ،لعبد اهلل بن أحمد (ّْٕ/ ُ) السنة في كما  مسلم بن الوليد قاؿ

 عبدالعزيز بن كسعيد أنس بن كمالك األكزاعي يعني عمرك أبا سمعت(: )ّٕٖ/ ِ)
 (.اهلل شاء إف مؤمن أنا: يقوؿ أف االستثناء في كيأذنوف مؤمن، أنا: يقوؿ أف ينكركف

 في االستثناء يعني - ىذا ركينا كقد(: )ُِِ/ ُ) اإليماف شعب في البيهقي كقاؿ
 عنهم اهلل رضي الصالح كالسلف كالتابعين الصحابة من جماعة عن - اإليماف
 . (أجمعين

 مذىب كأما(: )ّْٗ ،ّْٖ/ ٕ)في مجموع الفتاكل  تيمية ابن اإلسبلـ شيخ كقاؿ
 علماء كأكثر عيينة، كابن كالثورم، كأصحابو، مسعود كابن الحديث أصحاب سلف

 حنبل بن كأحمد البصرة، أىل علماء عن يركيو فيما القطاف سعيد بن كيحيى الكوفة،
 ... (. عنهم متواتر كىذا اإليماف، في يستثنوف فكانوا السنة؛ أئمة من كغيره
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 التابعين كأئمة الصحابة عن كالمأثور(: )َٓٓ/ ٕ)في مجموع الفتاكل أيضا  كقاؿ
 أف السنة؛ أىل إلى المنسوب كىو الحديث، أىل مذىب كىو السلف، كجمهور
 االستثناء يجوز كأنو بالمعصية، كينقص بالطاعة يزيد كينقص؛ يزيد كعمل قوؿ اإليماف

 (.فيو
 أصحابنا عند سنة اإليماف في االستثناء(: )ٔٔٔ/ٕ)في مجموع الفتاكل أيضا  كقاؿ

 .(السنة أىل كأكثر
 ألقوالهم فالمتأمل اإليماف، في استثنائهم ككجو االستثناء، في السلف مأخذ كأما

 في كاف كإف - أربعة أموران  يلحظوف يستثنوف كانوا عندما أنهم يجد ذلك في الواردة
 :كىي...  تداخل نوع بعضها

 كال عنو، ينهى ما كل عن كالبعد بو اهلل أمر ما لكل الشامل المطلق اإليماف أف - ُ
 .كالكماؿ التماـ على كلو بذلك جاء إنو أحد يدعي

 .اهلل عند المتقبل ىو النافع اإليماف أف - ِ
 .باإليماف التزكية من أعظم لها تزكية ىناؾ كليس النفس، تزكية عن البعد - ّ
 بذلك جاءت كما فيها المشكوؾ غير المتيقنة األمور في يكوف االستثناء أف - ْ

 .السنة
 ىذه كتفصيل إيمانهم، في السلف أجلها من يستثني كاف التي األمور مجمل فهذا

 :يلي كما األمور
 اإليماف أف اعتبارىم ىو اإليماف في استثنائهم في للسلف :األكؿ فالمأخذ - ُ

: الرجل قاؿ فإذا كلها، المحرمات كترؾ كلو، عبده بو اهلل أمر ما فعل يتضمن المطلق
 جميع بفعل القائمين المتقين األبرار من بأنو لنفسو شهد فقد االعتبار بهذا مؤمن، أنا
 ىذا عاقل مسلم يدعي كال. ُاهلل أكلياء من فيكوف عنو، نهوا ما كل كترؾ بو أمركا ما

 .لنفسو

                                                           
 (.886/ 5)مجموع الفتاوى  0



 - 401 - 

 على بها كأتوا األعماؿ كملوا يكونوا ال أف كاحتياطان  مخافة يستثنوف السلف كاف لهذا
 أنو أحد يجـز كال تقٌي، أنا أك كليٌ  أنا كقوؿ عندىم مؤمن أنا فقوؿ المطلوب، كجهها
 ال فكذلك خوفو، كقلٌ  عقلو خسف من إال الوالية مراتب كأتم التقول، مراتب كمل
 مخافة إيمانو في االستثناء لزمو فعندئذ درجاتو، كأتم اإليماف مراتب كمل أنو يجـز

 .كاحتياطان 
 قوؿ عندىم اإليماف ألف اإليماف؛ في يستثنوف كانوا الذين السلف عامة مأخذ فهذا

 بو القياـ في متفاكتوف الناس إذ فبل، العمل كأما بو، أتى أنو يجـز كل كالقوؿ كعمل،
 .كثيرة ىذا في السلف كأقواؿ عظيمان، تفاكتان 

 ألف اإليماف، في االستثناء في مسعود ابن حديث إلى أذىب: )أحمد اإلماـ قاؿ
 في فرطنا قد نكوف أف كنخشى بالقوؿ جئنا فقد الفعل، كالعمل كعمل، قوؿ اإليماف
 .ُ(اهلل شاء إف مؤمن أنا: بقوؿ اإليماف في نستثني أف فيعجبني العمل،

 أف المرجئة تقوؿ كما القوؿ كاف لو(: )َُٔ/ ّ) للخبلؿ السنةكما في   كقاؿ
 شاء إف اهلل إال إلو ال تقوؿ أف قبيحان  ىذا لكاف القوؿ على بعد استثنى ثم قوؿ اإليماف

 (.العمل على االستثناء كلكن اهلل
 أنا: قاؿ إذا ألنو االستثناء؛ من بدان  نجد ال(: )ٕٗٓ/ ّ) للخبلؿ السنةكما في   كقاؿ

 (.بالقوؿ ال بالعمل االستثناء فإنما بالقوؿ، جاء فقد مؤمن،
 إال الناس ىل شيء ذلك في علي ىل. نعم: قلت أنت? أمؤمن لي قيل: رجل لو كقاؿ
 كىآخىريكفى ): كجل عز اهلل قاؿ اإلرجاء، كبلـ ىذا: كقاؿ أحمد فغضب ككافر? مؤمن

 قوالن  اإليماف أليس: أحمد قاؿ ثم ىؤالء? من[ َُٔ: التوبة] (اهللً  أًلىٍمرً  ميٍرجىٍوفى 
 إف تقوؿ أف تعيب كيف: قاؿ ال: قاؿ بالعمل? فجئنا قاؿ بلى،: الرجل فقاؿ كعمبلن?

 .?ِبكتستثني اهلل شاء
                                                           

/ 5) الفتاوى: وانظر اإلسالم، شيخ وذكره ،(164/ 4) مسائمو في ىانئ وابن ،(611/ 3) السنة في الخالل أخرجو 0
885). 

 (.135: ص) الشريعة في اآلجري وبنحوه ،(453: ص) مسائمو في داود وأبو ،(025/ 3) السنة في الخاللأخرجو  1
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 أقوؿ: )قاؿ. اهلل شاء إف مؤمن في كرأيو قولو عن عبداهلل أبا سأؿ أنو الميموني كعن
 افترضت ما على لؤلعماؿ أداؤه كيف يدرم ال ألنو أرجو؛ كمؤمن اهلل شاء إف مؤمن
 .ُ(ال أـ عليو
 على االستثناء نصير إنما(: )َّٖ/ ُ) عبداهللل السنةكما في أحمد   اإلماـ كقاؿ

 (.بو جئنا قد القوؿ ألف العمل؛
 ىذه من طائفة ذكر أف بعد (ْْٖ/ ٕ)في مجموع الفتاكل  اإلسبلـ شيخ قاؿ

 .(كأمثالو أحمد كبلـ في كثير ىذا كمثل: )النقوؿ
 عنهم اهلل رضي الصحابة طريق ىذا(: ) .. ُّٔص) الشريعةفي  اآلجرم كقاؿ

 القوؿ، في يكوف ال األعماؿ، في االستثناء أف عندىم بإحساف، لهم كالتابعين
 كالناس اإليماف، لحقيقة الموجبة األعماؿ في االستثناء كإنما بالقلب، كالتصديق

 ملة أحكاـ تجرم كبو يتناكحوف، كبو يتوارثوف، بو مؤمنوف، الظاىر على عندىم
 ركم. قبلنا من العلماء كبينو لك، بيناه ما حسب على منهم االستثناء كلكن اإلسبلـ،

 (.كثيرة سنن ىذا في
 إف إذ تعالى، اهلل من األعماؿ تقبل إلى بالنظر االستثناء فهو :الثاني المأخذ كأما - ِ

 ال? أك عملو منو تقبل ىل يدرم ال بو كأتى بالعمل قاـ من
 رىبًّْهمٍ  ًإلىى أىنػَّهيمٍ  كىًجلىةه  كَّقػيليوبػيهيمٍ  آتىوا مىا يػيٍؤتيوفى  كىالًَّذينى ): المؤمنين كصف في تعالى قاؿ

 [.َٔ: المؤمنوف] (رىاًجعيوفى 
 يا: فقالت ىؤالء عن كسلم عليو اهلل صلى النبي عنها اهلل رضي عائشة سألت كقد

 يا ال،: )قاؿ يعذب? أف كيخاؼ الخمر، كيشرب كيسرؽ يزني الرجل أىو اهلل رسوؿ
 .ِ(منو يقبل ال أف كيخاؼ كيتصدؽ كيصـو يصلي الرجل كلكنو الصديق، ابنة

                                                           
 .عميو اإلسالم شيخ تعميق وانظر ،(884/ 5) الفتاوى اإلسالم شيخ وذكره( 611/ 3) السنة في الخاللأخرجو  0

/ 14) والطبري ،(382،  323/ 4) والحاكم ،(8124) ماجة وابن ،(3150) والترمذي ،(102/ 6) أحمد أخرجو 1
 ووافقو الحاكم صححو والحديث وغيرىم( 40/ 6) تفسيره في والبغوي، (855/ 1) اإليمان شعبال في والبييقي ،(46

 بل: قمت: قال ثم الحاكم تصحيح المغني في العراقي ونقل ،(404/ 6)العارضة وصححو ابن العربي في  الذىبي،
 العالمة وقال المسند، تحقيق في معو ومن األرنؤوط قال وكذا وىب، بن سعد بن الرحمن عبد وبين عائشة بين منقطع
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 الكثيرة باألعماؿ يقوموف كتابعين، صحابة من الصالح السلف دأب كاف كىكذا
 .منهم تقبلت قد تكوف ال أف يخافوف ثم الجليلة،

 من العقبلء كطريق المؤمنين سبيل فهذه(: )ّٕٖ ،ِٕٖ/ ِ) اإلبانةفي بطة  ابن قاؿ
 كيف كال اهلل عند أحوالهم كيف يدركف ال كالرجاء كالخوؼ االستثناء لزـك العلماء

 اٍلميتًَّقينى  ًمنى  اهللي  يػىتػىقىبَّلي  ًإنَّمىا: كجل عز اهلل قاؿ مردكدة? أـ ىي أمقبولة أعمالهم
 كىقىاؿى  إياه مسألتو في السبلـ عليو سليماف الصالح عبده عن كأخبر[ ِٕ: المائدة]

ا أىٍعمىلى  كىأىفٍ  كىاًلدىمَّ  كىعىلىى عىلىيَّ  أىنٍػعىٍمتى  الًَّتي نًٍعمىتىكى  أىٍشكيرى  أىفٍ  أىٍكزًٍعًني رىبّْ   تػىٍرضىاهي  صىاًلحن
 أف علم قد ألنو الصالح بالعمل منو الرضا اهلل يسأؿ كيف تراه أفبل، [ُٗ: النمل]

 قد كجل عز اهلل يكوف أف إال صالحة العين منظر في كانت كإف بنافعة ليست األعماؿ
 الصالحة أعمالو أف يجـز أف اآلخر كاليـو باهلل يؤمن ألحد يجوز فهل كقبلها، رضيها

 على يقدر ال ىذا مقبولة، كلديو زكية كعنده مرضية كلها البر كأعماؿ الخير أفعاؿ من
، اهلل معصية على كاإلصرار باهلل الغرة من باهلل نعوذ باهلل، مغتر جاىل إال كجزمو حتمو

 كربما كأكملها فأتمها الصبلة صلى قد المسلمين من الرجل إلى اهلل رحمكم تركف أما
 صليت قد: فيقوؿ صليت?: لو فيقاؿ طهارتها تماـ كعلى كقتها كفي جماعة في كانت

 كاف إف صمنا: آخره في فيقولوف رمضاف؛ شهر يصوموف القـو ككذلك اهلل، قبلها إف
 كقضاء كعمرتو، حجو من فراغو بعد حجو من قدـ من يقوؿ ككذلك منا، تقبلو قد اهلل

 ككذلك القبوؿ، غير بقي ما حججنا قد: يقوؿ إنما حجو عن سئل إذا مناسكو جميع
 كزكاتنا، كصبلتنا صومنا تقبل اللهم: لبعض بعضهم كدعاء ألنفسهم الناس دعاء

                                                                                                                                                  

 لكن التيذيب، في كما يدركيا لم فإنو وعائشة الرحمن عبد بين االنقطاع وىي عمة، فيو(: 164) الصحيحة في األلباني
 الحكم حدثنا: قال حميد ابن حدثنا جرير ابن وصمو وقد موصول فإنو الترمذي إليو أشار الذي ىريرة أبي حديث يقويو
: قال ىريرة أبي عن حازم أبي عن اليمداني وىب بن سعيد بن الرحمن عبد عن قيس بن عمر حدثنا: قال بشير بن

 ضعيف وىو الرازي حيان بن حميد بن محمد وىو حميد، ابن غير ثقات رجالو سند وىذا نحوه، الحديث: عائشة قالت
 الدر في كما مردويو وابن المصاحف في األنباري وابن الدنيا أبي ابن الحديث أخرج فقد توبع، لعمو لكن حفظو، مع

 ىـ.ا أعمم واهلل ىذا، شيخو عن رواه يكون أن فاستبعد جرير، ابن شيوخ طبقة من الدنيا أبي وابن( 11/ 0) المنثور
 (.4416 رقم 123/ 11) الدارقطني عمل وانظر
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 عند الناس يتبلقى ككذا عملك، كزكى حجك اهلل قبل: لو فيقاؿ الحاج يلقى كبذلك
 سنة مضت بهذا، كمنك منا اهلل قبل: لبعض بعضهم فيقوؿ رمضاف شهر انقضاء

 االستثناء يخالف فليس سلفهم، عن خلفهم كأخذه عادتهم جرت كعليو المسلمين
 قلبو على الشيطاف استحوذ قد ضاؿ مرجئ خبيث رجل إال قبولو كيأبى اإليماف في

 ا.ىػ (منو باهلل نعوذ
 السلف من خاؼ من كخوؼ(: )ْٔٗ/ٕ)في مجموع الفتاكل  اإلسبلـ شيخ كقاؿ

 أظهر كىذا المأمور، كجهو على بالعمل أتى يكوف ال أف لخوفو منو، يتقبل ال أف
 أنا: أحدىم كقوؿ اإليماف أعماؿ كفي اإليماف في منهم استثنى من استثناء في الوجوه
 الوجو على بالواجب أتى يكوف ال أف لخوؼ اهلل، شاء إف كصليت اهلل، شاء إف مؤمن

 .(التصديق من بقلبو فيما الشك جهة على ال بو، المأمور
 إف يقوؿ كاف حين الثورم سفياف إف: يقولوف قومان  إف): لو فقيل المبارؾ ابن كسيئل

 كحدانية في يستثني كاف سفياف أترل: المبارؾ ابن فقاؿ شك، منو ذاؾ كاف اهلل شاء
 ىو كما إيمانو قبوؿ في استثناؤه كاف إنما كسلم، عليو اهلل صلى محمد في أك الرب
 (.َٕٔ/ ّ) مسنده في راىويو بن إسحاؽ ركاه (اهلل عند
 التقبل على ىذا كيحمل يستثني كاف أنو حرب بن سليماف عن أحمد اإلماـ نقل كقد

 ،(ٕٗٓ/ ّ) السنة في الخبلؿ ركاه( ال? أك منا يتقبل ندرم كال نعمل، نحن): يقوؿ
 (.ّٕٖ/ ِ) اإلبانة في بطة كابن
 في كىو التقبل، إلى النظر كىو الصالح السلف عند االستثناء أكجو من كجو فهذا

 ألف كتكميلها؛ األعماؿ إلى النظر كىو األكؿ، الوجو إلى يعود التأمل عند الحقيقة
 قبل كذلك عملو كاف فمن المطلوب، الوجو على باألعماؿ باإلتياف متعلق القبوؿ

 سليماف ألثر ذكره عقب (ْْٕ/ ٕ)في مجموع الفتاكل  اإلسبلـ شيخ يقوؿ لذا .منو
 ففعلو عملو، في اهلل اتقى من فكل ،أمر كما بفعلو متعلق كالقبوؿ: )المتقدـ حرب بن
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 ذكر ثم( الفعل بكماؿ جزمو لعدـ بالقبوؿ، يجـز ال ىو لكن منو تقبل فقد أمر كما
 .المتقدـ عائشة حديث

 كليس النفس، تزكية عن البعد ىو السلف، عند االستثناء في :الثالث المأخذ - ّ
 ًإنَّمىا): أىلو كصف في اهلل قاؿ الذم باإليماف، لها الشهادة كراء للنفس تزكية ىناؾ

ًإذىا قػيليوبػيهيمٍ  كىًجلىتٍ  اهللي  ذيًكرى  ًإذىا الًَّذينى  اٍلميٍؤًمنيوفى  اننا زىادىتٍػهيمٍ  آيىاتيوي  عىلىٍيًهمٍ  تيًليىتٍ  كى  ًإيمى
 اٍلميٍؤًمنيوفى  ىيمي  أيٍكلىًئكى  يينًفقيوفى  رىزىقٍػنىاىيمٍ  كىًممَّا الصَّبلىةى  ييًقيميوفى  الًَّذينى  يػىتػىوىكَّليوفى  رىبًّْهمٍ  كىعىلىى

 عن قاؿ فمن [ْ - ِ: األنفاؿ] (كىرًيمه  كىًرٍزؽه  كىمىٍغًفرىةه  رىبًّْهمٍ  ًعندى  دىرىجىاته  لَّهيمٍ  حىقِّا
 نهى قد كاهلل كأجملها، الصفات بأكمل كنعتها تزكية بأعظم زكاىا فقد مؤمن إنو نفسو

 (اتػَّقىى ًبمىنً  أىٍعلىمي  ىيوى  أىنفيسىكيمٍ  تػيزىكُّوا فىبلى ): تعالى قاؿ تنزيلو، محكم في ذلك عن
 علم: )اآلية معنى في (ِّٓ/ ْ) البغوم تفسيركما في  الحسن قاؿ، [ّ: النجم]

 عن تبرئوىا فبل أنفسكم تزكوا فبل صائرة، ىي ما كإلى صانعة ىي ما نفس كل من اهلل
 (.أعمالها بحسن تمدحوىا كال اآلثاـ
 أبلغ كثناء كصف فأم كتزكيتها، أنفسهم على الثناء عن عباده نهى قد اهلل أف علم فإذا
 قلت إذا: )النحوم الخليل يقوؿ ىذا، من أعظم تزكية كأم باإليماف عليها الثناء من
/ ُ) السنة في كعبداهلل( ٖٔٓ/ ّ) السنة في الخبلؿ ركاه (بقي شيء فأم مؤمن إني

 (.ُٔٗ/ ٓ) االعتقاد شرح في كالبللكائي ،(ُّٔ
 ركاه( نفسي أزكي: فقاؿ أنت? أمؤمن سئل أعرابيان  أف) ىذا في ركم ما لطيف كمن

 (. ََُٕ/ ٓ) االعتقاد شرح في البللكائي
 يتهيأ ال الذم المسدد، الفقو ىذا إلى السليمة بفطرتو األعرابي ىذا كفق كيف كتأمل

 يكوف ما أشد ىي التي المنطقية، كاآلراء الكبلمية بالفلسفات أكقاتو شغل لمن مثلو
 .كالفطر اإليماف على خطران 

 بطة ابن قاؿ كما نفوسهم، تزكية فيو ما قوؿ يتجنبوا أف اإليماف أىل للعقبلء فينبغي
 كإياكم اهلل رحمنا اعلموا: )اإليماف أىل أكصاؼ بعض ذكر في (ِٖٔ/ ِ) اإلبانةفي 
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 إيمانهم، على اإلشفاؽ كدكاـ فيهم، اإليماف كجود كصفاتهم المؤمنين شأف من أف
 الوجل، بهم أحاط قد السلب، خوؼ من كجلة فقلوبهم أديانهم، على الحذر كشدة

 بو أمرىم لما متبعين التزكية، من حذرين أعمارىم، بقية في بهم صانع اهلل ما يدركف ال
 [.ِّ: النجم] اتػَّقىى ًبمىنً  أىٍعلىمي  ىيوى  أىنفيسىكيمٍ  تػيزىكُّوا فىبلى : يقوؿ حين الكريم موالىم

 مؤمن فكلمة النفس، تزكية مخافة يستثنوف االستثناء، في للسلف ثالث مأخذ فهذا
 .الجنة أىل كمن كتقي بر كلمة عندىم تعدؿ
 بهذا مؤمن، أنا: الرجل قاؿ فإذا(: )ْْٔ/ ٕ)في مجموع الفتاكل  اإلسبلـ شيخ قاؿ

 بو، أمركا ما جميع بفعل القائمين المتقين األبرار من بأنو لنفسو شهد فقد االعتبار
 كشهادتو لنفسو، اإلنساف تزكية من كىذا اهلل، أكلياء من فيكوف عنو، نهوا ما كل كترؾ

 لنفسو يشهد أف لو ينبغي لكاف صحيحة الشهادة ىذه كانت كلو يعلم، ال بما لنفسو
 الحاؿ، ىذه على مات إذا بالجنة لنفسو كشهادتو باإليماف لنفسو فشهادتو بالجنة؛

 (.يستثنوف كانوا الذين السلف عامة مأخذ كىذا
 كقد فيها، شك ال التي المتيقنة األمور في يجوز االستثناء أف ىو :الرابع المأخذ - ْ

 .الحكمة من فيو لما ىذا بمثل السنة جاءت
 كإنا: )فقاؿ المقابر على كقف حين كسلم عليو اهلل صلى النبي قوؿ: أحمد اإلماـ قاؿ
 قصة كفي الموت، إلى صائر أنو نفسو إليو نعيت كقد ،ُ(الحقوف بكم اهلل شاء إف

 النبي قوؿ كفي ،ِ(اهلل شاء إف تبعث كعليو مت كعليو حييت عليو) القبر صاحب

                                                           
 .عنو اهلل رضي ىريرة أبي حديث من( 482) صحيحو في مسمم أخرجو 0

 ،(8464،  8464) ماجة وابن ،(132ص/6 ،368ص/4) أحمد اهلل أخرجو رضي ىريرة أبي حديث من جزء 1
 ،(455-1/456) التوحيد في خزيمة وابن ،(1882) السنة في أحمد بن اهلل وعبد ،(11884) الكبرى في والنسائي
يمان في منده وابن ،(324 ص)  الشريعة في واآلجري ،(14/55) تفسيره في والطبري  عنو قال والحديث( 1164) اإلإ
 جيد، إسناده(: 42/618) البخاري شرح في الممقن ابن وقال صحيح، إسناده(: 4/013) عمر مسند في الطبري

 صحيح إسناد ىذا(: 4/382) الزجاجة مصباح في البوصيري وقال ،(160ص) الروح في القيم ابناإلمام  وصححو
: المسند عمى تعميقو في شاكر أحمد الشيخ وقال ،(1264) الجامع صحيح في األلباني العالمة وصححو ثقات، رجالو
 العالمة الوادعي وقال الشيخين، شرط عمى صحيح إسناده: المسندفي تحقيق  معو ومن األرنؤوط وقال صحيح، إسناده
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 ال من اهلل شاء إف نائلة كىي ألمتي شفاعة دعوتي اختبأت إني: )كسلم عليو اهلل صلى
 جنبان  يصبح أحدنا كسلم عليو اهلل صلى للنبي الرجل مسألة كفي ،ُ(شيئا باهلل يشرؾ
 لك اهلل غفر قد أنت مثلنا لست إنك: فقاؿ( أصـو ثم ذلك ألفعل إني: )فقاؿ يصـو

 .كثير كىذا ،ِ(هلل أخشاكم أكوف أف ألرجو إني كاهلل: )فقاؿ ذنبك، من تقدـ ما
: لو فقاؿ كعمل، قوؿ: فقاؿ اإليماف عن فسألو شيخ -أم اإلماـ أحمد– عليو كدخل
 إنهم: لو فقاؿ نعم، قاؿ اهلل? شاء إف مؤمن أقوؿ: لو فقاؿ. كينقص يزيد: قاؿ يزيد،

 أليس: فقاؿ ردكه،: فقاؿ خرج ثم. قالوا ما بئس: قاؿ. شاؾ إنك: لي يقولوف
: لو قاؿ مستثنوف، ىؤالء قاؿ. نعم: قاؿ كينقص، يزيد كعمل قوؿ اإليماف: يقولوف
 بو، أتيتم قد فالقوؿ كعمل، قوؿ اإليماف أف زعمتم: لهم قل: قاؿ عبداهلل? أبا يا كيف

: قاؿ اإليماف? في فيستثنى: لو فقيل العمل، لهذا االستثناء فهذا بو، تأتوا فلم كالعمل
 اهلل قاؿ: قاؿ ثم الشك، على ال اليقين على استثني اهلل، شاء إف مؤمن أنا: أقوؿ نعم،

ـى  اٍلمىٍسًجدى  لىتىٍدخيلينَّ : كجل عز  تبارؾ علم فقد[ ِٕ: الفتح] آًمًنينى  اللَّوي  شىاء ًإف اٍلحىرىا
 (.ٔٗٓ ،ٓٗٓ/ ّ) السنة في الخبلؿ ركاه (الحراـ المسجد داخلوف أنهم كتعالى

 منبهان  ىذا أحمد كبلـ على معلقان ( ِْٓ/ ٕ)قي مجموع الفتاكل  اإلسبلـ شيخ قاؿ
 اآلف ىو بما تيقنو مع يستثني أنو كبلمو في أحمد بين فقد: )فوائد من فيو ما على

 اإليماف من العمل لكوف كيستثني ذلك، في يشك ال كقلبو بلسانو يقولو فيو، موجود
 من يتيقنو فيما اليقين كأثبت الشك فنفى ذلك، في يشك بل أكملو أنو يتيقن ال كىو

 الذم الثاني لهذا مستحب االستثناء أف كبٌين كجوده، يعلم ال فيما الشك كأثبت نفسو
 في الموجود لنفس استثنى فلو يتيقنو، لما أيضان  جائز كىو ال، أـ بو أتى ىل يعلم ال

 كىذا( هلل أخشاكم أكوف أف ألرجو كاهلل: )كسلم عليو اهلل صلى النبي كقوؿ جاز قلبو

                                                                                                                                                  

، قمت ولمحديث شاىد صحيح من الشيخين شرط عمى صحيح(: 1331) الصحيحين في ليس مما المسند الصحيح في
 حديث عائشة رضي اهلل عنيا.

 .عنو اهلل رضي ىريرة أبي حديث من( 122) مسمم أخرجو 0

  .عنو اهلل رضي ىريرة أبي حديث من( 1111) مسمم أخرجو 1
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 هلل، أخشانا يصير أف يرجو ال فإنو أخشانا، كىو بمستقبل ليس الحاؿ في موجود أمر
 عمبلن  عمل إذا المؤمن يرجو كما هلل، أخشانا القوؿ ىذا حين يكوف أف يرجو ىو بل
 .ا.ىػ (منو تقبلو يكوف ال أف كيخاؼ منو تقبلو اهلل يكوف أف
: قاؿ ىاركف بن الحسن بن محمد عن (ْٗٓ - ّٗٓ/ ّ) للخبلؿ السنةفي ك 
 شك معنى غير على االستثناء نعم: فقاؿ اإليماف? في االستثناء عن عبداهلل أبا سألت)

 اهلل قاؿ الثورم، مذىب كىو كغيره مسعود ابن استثنى كقد للعمل، كاحتياطان  مخافةن 
ـى  اٍلمىٍسًجدى  لىتىٍدخيلينَّ  كجل عز  صلى النبي كقاؿ ،[ِٕ: الفتح] آًمًنينى  اللَّوي  شىاء ًإف اٍلحىرىا
 عليو: )البقيع في كقاؿ (هلل أتقاكم أكوف أف ألرجو إني: )ألصحابو كسلم عليو اهلل

 (.اهلل شاء إف تبعث
: ىذا أحمد اإلماـ كبلـ موضحان  (َْٓ/ ٕ)في مجموع الفتاكل  اإلسبلـ شيخ قاؿ

 كمل قد يكوف ال أف يخاؼ فإنو للعمل، كاحتياطان  مخافة يستثني أنو أحمد بين فقد)
 يعلمو مما شك غير من يعني شك معنى غير على كقاؿ باالستثناء فيحتاط بو، المأمور
 كملو، يكوف ال أف خاؼ الذم العمل تكميل في يشك فهو كإال نفسو، من اإلنساف
 .ا.ىػ( أصلو في يشك كال نقصو من فيخاؼ

 قاؿ إذا: يقوؿ عبداهلل أبا سمعت (ُِّ: ص) الشريعةكما في  زياد بن الفضل كقاؿ
 معاذ: قاؿ شكان? ىو ليس اهلل شاء إف: لو قيل بشاؾ، ىو ليس اهلل شاء إف مؤمن أني
ـى  اٍلمىٍسًجدى  لىتىٍدخيلينَّ ): كجل عز اهلل قاؿ قد أليس اهلل : الفتح] (آًمًنينى  اللَّوي  شىاء ًإف اٍلحىرىا

 فأم( اهلل شاء إف تبعث عليو: )قاؿ إذ القبر كصاحب يدخلوف، أنهم علمو كفي[ ِٕ
 (.الحقوف بكم اهلل شاء إف كإنا: )كسلم عليو اهلل صلى النبي كقاؿ ىاىنا شك
 في يقوؿ أحمد سمعت  (ٓٗٓ/ ّ) للخبلؿ السنةكما في   إسماعيل بن حرب كقاؿ

 في حجة ىذا قاؿ( الحقوف بكم اهلل شاء إف كإنا: )قاؿ أنو القبور أىل على التسليم
: كجل عز اهلل كقاؿ شك، فيو ليس لحوقهم من بدٌ  ال ألنو اإليماف؛ في االستثناء
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ـى  اٍلمىٍسًجدى  لىتىٍدخيلينَّ   البد ألنو أيضان  حجة كىذه[ ِٕ: الفتح] اللَّوي  شىاء ًإف اٍلحىرىا
 .داخلوه

 بن أحمد عبداهلل أبا سمعت(: )ُّٕ: ص) الشريعة كما في  األثـر بكر أبو كقاؿ
 أبو قاؿ أعيبو، فبل أنا أما: قاؿ فيو? تقوؿ ما اإليماف في االستثناء عن سيئل حنبل

 كما ليس كاحتياطان، مخافة فاستثني كعمل قوؿ اإليماف أف تقوؿ كاف إذا: عبداهلل
ـى  اٍلمىٍسًجدى  لىتىٍدخيلينَّ : كجل عز اهلل قاؿ للعمل، يستثنى إنما الشك، على يقولوف  اٍلحىرىا

 عليو اهلل صلى النبي كقاؿ شك، بغير استثناء فهذا[ ِٕ: الفتح] آًمًنينى  اللَّوي  شىاء ًإف
 تقوية كلو ىذا: قاؿ( َُ(( )كجل عز هلل أخشاكم أكوف أف ألرجو إني: ))كسلم

  (.اإليماف في لبلستثناء
 إيماني في استثنيت إف عبداهلل ألبي قيل(: )َٓٗ/ ِ) اإلبانةكما في   المركذم كقاؿ
 (.ال: قاؿ شاكان? أكن
 ما كاهلل الشكاؾ، يسموننا(: )ّْٕ/ ُ) لعبد اهلل السنةكما في   زيد بن حماد كقاؿ

 فأينا شرؾ، الرياء من اليسير أف ذكر أليس أشياء، جاءت كلكن قط، ديننا في شككنا
 (.يراء? لم

 شناعة كالجماعة السنة أىل عن يندفع الجميلة، كاألقواؿ الجليلة النقوؿ فبهذه
 أىل ىم بل اهلل، رحمهم كحاشاىم شٌكاؾ، بأنهم كاألىواء البدع أىل من المشنعين

 .كيقين كعلم ككرع دين
 كملخص إيمانو، في السلف من استثنى من استثنى أجلها من أربعة كجوه فهذه كبعد،

 كاف فإذا: )بقولو( ُْ/ ُّ)في مجموع الفتاكل  اإلسبلـ شيخ ذكره ما الوجوه ىذه
 علي، اهلل أكجب ما بكل قائم أني أعلم ال إني - إيمانو في المستثني أم - مقصوده

 كقصده حسن، استثناؤه فهذا قلبو في فيما الشك مقصوده ليس أعمالي، يقبل كأنو
 كثيرة كالذنوب منو، فقبل أمر كما عمبلن  عمل بأنو يقطع ال كأف نفسو، يزكي ال أف

 (. الناس عامة على مخوؼ كالنفاؽ
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 عند السلف يلحظها كاف التي األربعة الوجوه الجامعة ىذه كلمتو في اهلل رحمو فجمع
 كلم إيمانهم في ألجلو السلف يستثنى كاف ما فهذا كل كعلى، اإليماف في استثنائهم

 األىواء أىل بعض يظنو كما الموافاة بحسب إيمانو في يستثني السلف من أحد يكن
في مجموع  اإلسبلـ شيخ يقوؿ الغلط ىذا سبب بياف كفي عليهم، الغلط من ىذا بل

 في يستثنوف أنهم السلف عن عندىم اشتهر لما فهؤالء(: )ّْٔ/ ٕ) الفتاكل
 ما كىو عليو، العبد يموت ما ىو اإليماف جعل إذا إال يمكن ال ىذا أف كرأكا اإليماف،

 عن ىذا يحكوف فصاركا ىذا، ىو السلف عند اإليماف أف ظنوا ربو، العبد بو يوافي
 بحسب عنهم حكوه ىؤالء كلكن السلف، من أحد بو يقل لم القوؿ كىذا السلف،

 .. (. األصل ىذا على إال يتوجو ال قولهم أف رأكا لما ظنهم،
 .بينها التوفيق مع االستثناء في السلف أقواؿ

 أك اهلل، شاء إف: بقوؿ يستثني من فمنهم متعددة، صيغ االستثناء في لهم السلف
 الصيغ ىذه كجميع الصيغ، من ذلك نحو أك اهلل إال إلو ال أك باهلل، آمنت أك أرجو،
 اهلل إلى ذلك كتفويض الكامل، المطلق باإليماف القطع عدـ كىو كاحد، مؤداىا
 حسب أقوالهم مصنفان  ذلك، في السلف عن كرد ما بعض أنقل يلي كفيما، سبحانو
 .االستثناء في عنهم الواردة الصيغ

 (:اهلل شاء إف: )بقوؿ استثناؤىم - ُ
 عند كنت: )قاؿ (ّْٗ/ ُ) لعبد اهلل السنةكما في  عصمة بن عبدالرحمن عن( أ)

 إليك بها أرسل: فقاؿ بهدية عنو اهلل رضي معاكية رسوؿ فأتاىا عنها اهلل رضي عائشة
 قبلت كقد أميركم كىو تعالى، اهلل شاء إف المؤمنوف أنتم: فقالت المؤمنين، أمير

 (.ىديتو
 بن سفياف سمعت: قاؿ( َُّ/ ُ) لعبد اهلل السنةكما في  أحمداإلماـ  كعن( ب)

 كال بدعة، إيام كسؤالك يجبو، لم اهلل شاء إف أنت أمؤمن سئل إذا: )يقوؿ عيينة
 (.الشك في بداخل كليس يكره، ليس اهلل شاء إف: كقاؿ إيماني، في أشك
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 بن كعطاء كليث كمغيرة كمنصور األعمش كاف: )عبدالحميد بن جرير كقاؿ( ج)
 شبرمة كابن المسيب بن كالعبلء القعقاع بن كعمارة خالد بن كإسماعيل السائب
 مؤمنوف نحن: يقولوف الزيات كحمزة - الحسن صاحب - يحيى كأبو الثورم كسفياف

 في كاآلجرم ،(ّّٓ/ ُ) السنة في عبداهلل ركاه( يستثن لم من كيعيبوف اهلل، شاء إف
 (.ُٕٖ/ ِ) اإلبانة في بطة كابن ،(ُّٗ: ص) الشريعة

 في االستثناء في تقوؿ ما) (ْٗٓ/ ّ) للخبلؿ السنةكما في  أحمد كسئل( د)
 (.نعم: قاؿ اهلل? شاء إف مؤمن أنا يقوؿ الرجل: قيل، إليو نذىب نحن: قاؿ اإليماف?

: قاؿ أنت? أمؤمن: لو يقاؿ الرجل عن (َِٔ/ ّ) للخبلؿ السنةكما في  كسيئل)
 (.اهلل شاء إف: يقوؿ بدعة، إياؾ سؤالو

: قاؿ أنت? مؤمن: يسألني الرجل عن (َِٔ/ ّ) للخبلؿ السنةكما في  كسئل)
 (.اهلل شاء إف نعم: تقوؿ

   (:أرجو: )بقوؿ استثناؤىم - ِ
 الميت? غسل من أغتسل: قلت: قاؿ عمر، ابن سألت: )قاؿ جبير بن سعيد عن( أ)

  .ُ(منو تغتسل كال بالمؤمن فتمسح: قاؿ أرجو،: قلت ىو? مؤمن: قاؿ
 .ِ(أرجو: قاؿ أنت? أمؤمن: لعلقمة رجل قاؿ: )قاؿ النخعي إبراىيم عن( ب)
 كرىو بكبلـ الخوارج من رجل عنده كتكلم - علقمة عن) النخعي إبراىيم كعن( ج)

 اٍحتىمىليوا فػىقىدً  اٍكتىسىبيوا مىا ًبغىٍيرً  كىاٍلميٍؤًمنىاتً  اٍلميٍؤًمًنينى  يػيٍؤذيكفى  كىالًَّذينى ): علقمة فقاؿ -
ا بػيٍهتىاننا ًإٍثمن  .ّ(أرجو: فقاؿ أنت? أىكىمنهم: الخارجي لو فقاؿ[ ٖٓ: األحزاب] (مًُّبيننا كى

 أنت? أمؤمن: لك قيل إذا: النخعي إبراىيم قاؿ: )قاؿ عبيداهلل بن الحسن كعن( د)
 .ُ(أرجو: فقل

                                                           
 (.341/ 1) السنة في وعبداهلل ،(465/ 3) مصنفو في شيبة أبي ابن رواه 0
 في وعبداهلل ،(10/ 11) المصنف وفي ،(2: ص) اإليمان في شيبة أبي وابن ،(64: ص) اإليمان في عبيد أبو رواه 1

 (.136: ص) الشريعة في واآلجري ،(381/ 1) السنة

  (.451/ 4) اإلبانة في بطة وابن ،(181: ص) الشريعة في واآلجري ،(344/ 1) السنة في عبداهلل رواه 2
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 أنت لو يقاؿ عمن (َِٔ/ ّ) للخبلؿ السنةكما في  أحمداإلماـ  كسيئل( )ىػ)
 (.أرجو مؤمن أنا: كقل بدعة، إياؾ سؤالو: فقاؿ مؤمن?

 .. (: كمبلئكتو باهلل آمنت: )بقوؿ استثناؤىم - ّ
 في إني: قل: قاؿ. مؤمن إني: عبداهلل عند رجل قاؿ: )قاؿ األسود بن علقمة عن( أ)

  .ِ(كرسلو ككتبو كمبلئكتو باهلل آمنا: نقوؿ كلكنا الجنة،
 باهلل آمنت: قاؿ أنت? أمؤمن: لو قيل إذا كاف أنو) أبيو عن طاككس ابن كعن( ب)

 .ّ(ىذا على يزيد كال كرسلو، ككتبو كمبلئكتو
 آمنا: فقل أنت أمؤمن: لك قيل إذا: )إبراىيم لي قاؿ: قاؿ محل بن سفياف كعن( ج)

 .ْ(كرسلو ككتبو كمبلئكتو باهلل
 كعنده سيرين بن محمد عند كنت: )قاؿ السلمي بكير بن عبدالرحمن كعن( د)

 فقاؿ أيوب، فانتهرني مؤمن،: أقوؿ أنت? أمؤمن: لي يقوؿ بكر أبا يا: لو فقلت أيوب
 .ٓ(كرسلو ككتبو كمبلئكتو باهلل آمنت تقوؿ أف عليك كما: محمد

 مؤمن? أنت: لك قيل إذا: )سيرين بن محمد قاؿ: قاؿ الشهيد بن حبيب كعن( ىػ)
 .ٔ(كإسحاؽ كإسماعيل إبراىيم إلى أنزؿ كما إلينا أنزؿ كما باهلل آمنا: فقل

 قيل عبداهلل أبا أف( َُٔ/ ّ) للخبلؿ السنةكما   المزني أصـر بن أحمد كعن( ك)
 قاؿ. إيماننا في شك ال بدعة، إياؾ سؤالو: فقاؿ أنت? أمؤمن الرجل سألني إذا: لو

                                                                                                                                                  
 ،(181: ص) الشريعة في واآلجري ،(1111 برقم) اآلثار تيذيب في والطبري ،(381/ 1) السنة في عبداهلل رواه 0

 (.452/ 4) اإلبانة في بطة وابن

 (.344/ 1) السنة في وعبداهلل ،(2: ص) اإليمان في شيبة أبي وابن ،(65: ص) اإليمان في عبيد أبو رواه 1

 (.454/ 4) اإلبانة في بطة وابن ،(184: ص) الشريعة في واآلجري ،(43/ 1) السنة في عبداهلل رواه 2

 بطة وابن ،(181: ص) الشريعة في واآلجري ،(341/ 1) السنة في وعبداهلل ،(64: ص) اإليمان في عبيد أبو رواه 3
 (.454/ 4) اإلبانة في

 (.454/ 4) اإلبانة في بطة وابن( 341/ 1) السنة في عبداهلل رواه 4

 (.452/ 4) اإلبانة في بطة وابن ،(181: ص) الشريعة في واآلجري ،(341/ 1) السنة في عبداهلل رواه 5
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 كمبلئكتو باهلل آمنت: طاككس قاؿ كما أقوؿ: قاؿ عبداهلل أبا أف كحفظي: المزني
 (.كرسلو ككتبو

 (:اهلل إال إلو ال) بقوؿ استثناؤىم - ْ
 يشهدكف قومان  ىاىنا إف: فقاؿ عمر ابن إلى رجل جاء) قاؿ شبيب بن سوار عن( أ)

 .ُ(فتكذبهم اهلل إال إلو ال تقوؿ أال: قاؿ بالكفر، علي
 أنت? أمؤمن: لك قيل إذا: )قاؿ النخعي إبراىيم عن عمرك بن الحسن كعن( ب)

 .ِ(اهلل إال إلو ال: فقل
 عند ماضية سنة اإليماف في االستثناء أف على بوضوح تدؿ النقوؿ ىذه فجميع
 لها كالشهادة النفس تزكية عن البعد على مدارىا مختلفة، بصيغ الصالح السلف
 أنو السلف بعض عن نقل ما ىذا على يشكل كال، اإليماف كإتماـ األعماؿ بتكميل
 :مثل استثناء دكف مؤمن بأنو أجاب

 كأنتم المؤمنوف أنتم: )فقاؿ خطبهم أنو عنو اهلل رضي جبل بن معاذ عن نقل ما - ُ
 فإف الجنة، في كالرـك بفارس تصيبوف من عامة يكوف أف ألطمع إني كاهلل الجنة، أىل

: يقوؿ كاهلل اهلل، رحمك أحسنت فيك اهلل بارؾ أحسنت: فيقوؿ الخير يعمل أحدىم
  .ّ[(ِٔ: الشورل] (فىٍضًلوً  مّْن كىيىزًيديىيم الصَّاًلحىاتً  كىعىًمليوا آمىنيوا الًَّذينى  كىيىٍستىًجيبي )

 االستثناء إلى رجع آخره كفي شخص، بو يعين كلم الجماعة فيو خوطب األثر فهذا
 (.ُِْ/ ُ) اإليماف شعبكما في ( ألطمع إني: )فقاؿ الجنة دخوؿ في
: يقوؿ مسعود ابن سمعت: )قاؿ أبيو عن يسمو لم رجل عن كثير أبي ابن كعن - ِ
 .مجهوالف كأبوه يسم لم الذم فالرجل ضعيف األثر ىذا كإسناد، ْ(مؤمن أنا

                                                           
 (.31/ 11) المصنف وفي ،(11: ص) اإليمان في شيبة أبي ابن رواه 0

 (.454/ 4) اإلبانة في بطة وابن ،(181: ص) الشريعة في واآلجري ،(341/ 1) السنة في عبداهلل رواه 1

 .(413/ 1) الشعب في والبييقي ،(888/ 4) الحاكم رواه 2

 (.11: ص) اإليمان كتاب وفي ،(42/ 11) المصنف في شيبة أبي ابن رواه 3
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 اهلل سماكم الذم باسمكم تسموا: )قاؿ األنصارم يزيد بن عبداهلل كعن - ّ
 .ُ(كاإليماف كاإلسبلـ بالحنيفية

 أناسان  إف: لو فقلت معقل بن عبداهلل لقيت: )قاؿ الشيباني عبدالرحمن أبي كعن - ْ
 كخسرت خبت لقد: عبداهلل فقاؿ مؤمن، أنا: أقوؿ أف علي يعيبوف الصبلح أىل من
 .ِ(مؤمنان  تكن لم إف
 كاف لئن فواهلل مؤمن، أنا: يقوؿ أف أحدكم على كما: )قاؿ التميمي إبراىيم كعن - ٓ

 عليو أشد الكفر من عليو دخل لما كاذبان  كاف كإف صدقو، على اهلل يعذبو ال صادقان 
 .ّ(الكذب من

 دخل لما: )قولو كبلمو آخر ذلك على يدؿ كما اإليماف أصل( مؤمن أنا) بػ كمراده
 ... (. الكفر من عليو

 يشك فبل أنت? أمؤمن: أحدكم سئل إذا: )قاؿ السلمي عبدالرحمن أبي كعن - ٔ
 .ْ(إيمانو في
 الصبلح أىل من نعدىم قومان  قبلنا إف: )لعطاء قلت: قاؿ ميموف بن سيف كعن - ٕ
 المؤمنوف، المسلموف نحن: عطاء فقاؿ: قاؿ علينا، ذلك عابوا مؤمنوف نحن: قلنا إف

 .ٓ(يقولوف كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب أدركنا ككذلك
 في االستثناء جواز ىو السلف مذىب أف من آنفان  ذكرتو ما على تشكل ال اآلثار فهذه

 :أمور أحد من تخلو ال ألنها اإليماف،
 كما عنو المركية التابعي أك الصحابي عن ثابتة غير اإلسناد ضعيفة تكوف أف إما - ُ

 .المتقدمة اآلثار بعض في

                                                           
 (.11: ص) اإليمان كتاب وفي ،(31/ 11) المصنف في شيبة أبي ابن رواه 0

 (.11: ص) اإليمان كتاب وفي ،(42/ 11) المصنف في شيبة أبي ابن رواه 1

 (.43: ص) اإليمان كتاب وفي ،(10/ 11) المصنف في شيبة أبي ابن رواه 2

 (.2: ص) اإليمان كتاب وفي ،(42/ 11) المصنف في شيبة أبي ابن رواه 3

 (.16: ص) اإليمان كتاب وفي ،(30/ 11) المصنف في شيبة أبي ابن رواه 4
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 إذ فيو إشكاؿ ال كىذا األكؿ، األثر في كما التعميم سبيل على قالو يكوف أف أك - ِ
 كيتعاملوف كيتناكحوف يتوارثوف كبذلك منهم، الظاىر باعتبار مؤمنوف كلهم القبلة أىل

 .اإليمانية باألخوة
 مقصودىم ىو ىذا بل ككمالو، تماموال  اإليماف أصل بذلك قصد يكوف أف أك - ّ

 على السلف عند اإليماف اسم ألف ،(مؤمن أنت) أك( مؤمن أنا) القوؿ إطبلؽ عند
 .كمقيد مطلق: ضربين

 الظاىرة كأعمالو العبد أقواؿ من كرسولو اهلل يحبو ما جميع شمل مطلقان  استعمل فإذا
 .كالباطنة

 بأركانو الباطن اإليماف كىو كأساسو، اإليماف ألصل متناكالن  يكوف مقيدان  استعمل كإذا
 .ُالمشهور جبريل حديث في الواردة الستة

 كعملو، القلب قوؿ كىو القلب في اإليماف فأصل كفرع؛ أصل عندىم كلئليماف
 .ِبأنواعها الظاىرة األعماؿ كفرعو
 المقبوؿ الكامل التاـ اإليماف بو قصد إيمانو في السلف من استثنى من فإف ىذا كعلى

 ال كىذا كأساسو اإليماف أصل ىو الذم الباطن اإليماف قصد يستثن لم كمن اهلل، عند
 .فيو استثناء
 يريد ماذا السائل من يستفصل أف ال? أك مؤمن ىو ىل سئل لمن ينبغي ىذا كعلى

 في يقينان  أىلو الذم اهلل عند المقبوؿ التاـ الكامل اإليماف بذلك يريد ىل باإليماف?
 كأساسو? اإليماف أصل ىو الذم المقيد اإليماف يريد أك الجنة?

 ذكرت لما كتأكيدان ، استثناء فبل الثاني أراد كإف االستثناء، من بد فبل األكؿ أراد فإف
 بترؾ مقصودىم أف كالمبينة لو، كالمؤيدة لذلك المؤكدة السلف أقواؿ بعض أنقل

 .ككمالو تمامو فيو كباالستثناء أصلو، اإليماف في االستثناء

                                                           
 .عنو اهلل رضي ىريرة أبي حديث من( 116) ومسمم ،(01) البخاري الصحيحين في الحديث 0

 (.بعدىا وما 684/ 5) تيمية البن الفتاوىمجموع  انظر 1
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 اإليماف: )فقاؿ اإليماف عن البصرم الحسن رجل سأؿ قاؿ نجيح بن تماـ فعن
 كالبعث كالنار كالجنة كرسلو ككتبو كمبلئكتو باهلل اإليماف عن تسألني كنت فإف إيماناف

 الًَّذينى  اٍلميٍؤًمنيوفى  ًإنَّمىا) كجل عز اهلل قوؿ عن تسألني كنت كإف مؤمن، فأنا كالحساب
ًإذىا قػيليوبػيهيمٍ  كىًجلىتٍ  اهللي  ذيًكرى  ًإذىا اننا زىادىتٍػهيمٍ  آيىاتيوي  عىلىٍيًهمٍ  تيًليىتٍ  كى  يػىتػىوىكَّليوفى  رىبًّْهمٍ  كىعىلىى ًإيمى

 - ِ: األنفاؿ] (حىقِّا اٍلميٍؤًمنيوفى  ىيمي  أيٍكلىًئكى  يينًفقيوفى  رىزىقٍػنىاىيمٍ  كىًممَّا الصَّبلىةى  ييًقيميوفى  الًَّذينى 
 .ُ(ال أـ منهم أنا أدرم ما فواهلل[ ْ

 في إيمانو أصل في الحسن يتوقف فلم: )معلقان  (َُِص) االعتقادفي  البيهقي قاؿ
 لَّهيمٍ : بقولو الجنة ألىلو كجل عز اهلل كعد الذم كمالو في توقف كإنما الحاؿ،
 [(.ْ: األنفاؿ] كىرًيمه  كىًرٍزؽه  كىمىٍغًفرىةه  رىبًّْهمٍ  ًعندى  دىرىجىاته 

 يكونوا أف كنرجو كالمواريث األحكاـ في مؤمنوف عندنا الناس: )الثورم سفياف كقاؿ
 .ِ(كجل عز اهلل عند حالنا ما ندرم كال كذلك،

 كأىل مؤمن أنا يقوؿ الثورم سفياف كاف: )قاؿ ككيع عن(.ُِٗ/ ُ) الشعب كفي
( كجل عز اهلل عند مؤمن يقوؿ كال كالمواريث، كالدية النكاح في مؤمنوف كلهم القبلة

. 
 في المأخوذ األئمة قوؿ ىذا: )قاؿ سعيد بن قتيبة عن (ُِٗ/ ُ) الشعب في ك

 في اهلل سماىم الذم باالسم مؤمنوف عندنا الناس: كنقوؿ بقولهم كالسنة اإلسبلـ
 كإيماف: نقوؿ كال اهلل عند: نقوؿ كال حقان،: نقوؿ كال كالمواريث، كالحدكد اإلقرار
 (.متقبل إيمانهم ألف كميكائيل؛ جبريل

: قاؿ من أحمد سألت: )قاؿ سعيد بن إسماعيل عن (ْٕٓ/ ّ) للخبلؿ السنة كفي
 كجل، عز اهلل عند أنا ما أعلم كال كالمواريث األحكاـ طريق من نفسي عند مؤمن أنا

 (.بمرجئ ىذا ليس: قاؿ
                                                           

 (.414/ 1) الشعب وفي ،(141: ص) االعتقاد في البييقي رواه 0

: ص) الشريعة في واآلجري ،(458: ص) أحمد اإلمام مسائل في داود وأبو ،(311/ 1) السنة في عبداهلل رواه 1
 (.454/ 4) اإلبانة في بطة وابن ،(134
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 باعتبار، االستثناء يجوزكف أنهم السلف مذىب عن ذكره سبق ما يعلم النقوؿ فبهذه
 .اإليماف بكلمة القائل مراد حسب باعتبار، كيمنعونو

 أشرت الذم المعنى على سواء كتركو االستثناء أف يرل من السلف من كاف كلهذا
 .إليو
 فحسن، اهلل شاء إف مؤمن أنا: قاؿ كمن فحسن، مؤمن أنا قاؿ من: )األكزاعي قاؿ

ـى  اٍلمىٍسًجدى  لىتىٍدخيلينَّ ): كجل عز اهلل لقوؿ  كقد[. ِٕ: الفتح] (آًمًنينى  اللَّوي  شىاء ًإف اٍلحىرىا
  .ُ(داخلوف أنهم علم
 عن ذلك ركم كما االستثناء ترؾ كراىة من بعضهم عن جاء ما مع ىذا يتنافى كال

 كانوا أنهم السلف من جمع كعن ،(مؤمن أنا: )يقوؿ أف كيكره ينكر أنو الثورم سفياف
 .يستثني ال من يعيبوف

 الشهادة يثبتوا أف عندنا كراىتهم كإنما(: )ٖٔ: ص) اإليماففي كتاب  عبيد أبو قاؿ
 كأما اهلل، عند كاالستكماؿ التزكية من األكؿ الباب في أعلمتكم ما مخافة باإليماف

 كذبائحهم كاليتهم ألف مؤمنين؛ جميعان  الملة أىل يسموف فإنهم الدنيا أحكاـ على
 يرل األكزاعي كاف كلهذا اإليماف، على ىي إنما سنتهم كجميع كمناكحتهم كشهاداتهم

 (.كاسعين جميعان  كتركو االستثناء
 عليها كالثناء النفس لتزكية كمتضمنان  للمرجئة، شعاران  االستثناء ترؾ كاف لما كلكن
 االستثناء يترؾ ال كأف كأكمل، أكلى االستثناء لزـك أف أرل فإني شرعان، عنو منهي كىذا

 .كالمراد المقصود بين إذا إال
 ،(ٖٗٓ/ ّ) للخبلؿ السنة فيكما  االستثناء ترؾ يعجبو ال أحمد اإلماـ كاف كلهذا

 من قاؿ من: منصور بن لحسين (ٔٔٓ/ ّ) للخبلؿ السنة فيكما  مرة قاؿ بل
 من أحد يقلو لم شيئان  تقل لم: قاؿ ،بو أثق رجبلن  أعلم ما: قلت مؤمن? أنا: العلماء

 . قبلنا العلم أىل

                                                           
 (.024/ 3) السنة في الخالل وبنحوه ،(62: ص) اإليمان في عبيد أبو رواه 0
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 أنو الصحيح كاف كلهذا(: ) ... ْْٗ/ ٕفي مجموع الفتاكل ) اإلسبلـ شيخ قاؿ
 ينبغي لكن - اإليماف أصل أم - ذلك أراد إذا استثناء ببل مؤمن أنا: يقوؿ أف يجوز

 يجيب أف يكره أحمد كاف كلهذا المطلق، اإليماف يرد لم أنو يبين بما كبلمو يقرف أف
 ( .يقدمو استثناء ببل المطلق على
 قصد قصده يكن لم إذا االستثناء ترؾ من على ينكر اهلل رحمو أحمد يكن كلم

 ،ِِٓ/ ٕ)كما في مجموع الفتاكل   األثـر قاؿ القوؿ، مجرد اإليماف أف المرجئة
 ممن كاف إذا: فقاؿ يستثني، ال أف بأسان  ترل ال فكأنك: عبداهلل ألبي قلت(: )ٗٔٔ
 تضعف قومان  إف: عبداهلل أبو قاؿ ثم عندم، أسهل فهو كعمل قوؿ اإليماف: يقوؿ

 . (منهم فتعجب االستثناء، عن قلوبهم
 .(أنت أمؤمن) بػ السؤاؿ تبديع من السلف عن كرد ما

 نفوسهم في لحاجة اإليماف؛ في االستثناء مسألة أثار من أكؿ ىم المرجئة كاف لما
 كأف كحده التصديق كأنو اإليماف في قولهم دعم كىو صدكرىم، في سيء كلمقصد

 تحقيق بغية الناس بين المسألة ىذه طرح من أكثركا كلما مسماه، من خارج العمل
 محاربة، أقول مقالتهم كحاربوا اإلنكار أشد ذلك السلف عليهم أنكر المقصد، ذاؾ

 البدعية، المسألة ىذه على الشرعي للجواب المبينة اهلل رحمهم أقوالهم كثرت كلهذا
 .السيئة المرجئة بدع من كأنها المسألة ىذه كراىة على اهلل رحمهم كنصوا

 من بعض إف حتى جدان، كثيرة قائلها كتبديع المسألة ىذه ذـ في اهلل رحمهم كأقوالهم
 على الموضوع ىذا في مصنفو في بابان  أفرد السنة رسم على العقيدة في صنف

 العلماء من كره فيمن) بابان  أفرد فقد( َُْ: ص) الشريعة في كاآلجرم الخصوص
  .(سوء رجل مبتدع عندىم ىذا مؤمن أنت: لو فيقوؿ غيره سأؿ لمن

 لغيره الرجل سؤاؿ: )بعنواف بابان  أفرد فقد (ٕٕٖ/ ِ) اإلبانة في بطة ابن فعل ككذلك
 عن السائل كتبديع السؤاؿ ىذا العلماء ككراىية لو? الجواب ككيف أنت? أمؤمن
 (.ذلك
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 ذـ في اهلل رحمهم السلف عن كثيرة نصوصان  البابين ىذين في اهلل رحمهما أكردا كقد
 .الديانة على كحفاظان  للمعتقد منهم صيانة ىذه، مقالتهم في كتبديعهم المرجئة

 ىذا في ذكرت فقد: )المذكور الباب نهاية في (ّٖٖ/ ِ) اإلبانةفي  بطة ابن قاؿ
 بو أراح المؤمن بو عمل إف ما كالتابعين الفقهاء كقوؿ المسلمين أئمة كبلـ من الباب
 كاهلل ككقاية صيانة بذلك لدينو ككاف علتو، بو كأزاح الضاؿ، المرجئ خصومة من نفسو
 (.أعلم
 ما بعض فيو ألنقل المبحث بهذا الموضوع ىذا خصصت المثابة بهذه األمر كاف كلما
 بالحق كتبصيران  المبتدعة، السيئة المقالة ىذه من تحذيران  ذلك في السلف عن كرد

 .كالسنة
 أمؤمن: لي فقاؿ: قاؿ مهراف بن ميموف رجل سأؿ( )ّٖٖ/ ِ) اإلبانةففي  - ُ

 فردىا،: قاؿ بذلك، مني يرضى ال: قاؿ ككتبو، كمبلئكتو باهلل آمنت: قل: قاؿ أنت?
 (.يتردد غيظو في ذره ثم عليو فردىا يرضى، ال: فقاؿ

 . ُ(بدعة أنت? أمؤمن الرجل الرجل سؤاؿ: )قاؿ النخعي إبراىيم عن – ِ
 في أشك ما: )فقاؿ أنت? أمؤمن(: ّّٗ/ ُ) لعبد اهلل السنةكما في   رجل كسألو

  (.بدعة ىذا عن إيام كسؤالك إيماني،
 شاء إف أنت? أمؤمن سئل إذا: )يقوؿ عيينة بن سفياف سمعت أحمد اإلماـ كقاؿ - ّ
 .ِ(إيماني في أشك كال بدعة، إيام سؤالك: يقوؿ أك يجبو، لم
 كسؤالك إيماني في أشك ما: فقل: )فقاؿ أنت? مؤمن: يقوؿ الرجل لو كقيل - ْ

 أـ العمل مقبوؿ سعيد، أـ شقي كجل عز اهلل عند أنا أدرم ما كتقوؿ بدعة، إيام
 .ّ(ال?

                                                           
 (.441/ 4) اإلبانة في بطة وابن ،(560: ص) الشريعة في واآلجري ،(341/ 1) السنة في عبداهلل رواه 0

 في بطة وابن ،(134: ص) الشريعة في واآلجري ،(614/ 3) السنة في والخالل ،(311/ 1) السنة في عبداهلل رواه 1
 (.441/ 4) اإلبانة

 (.181: ص) الشريعة في واآلجري ،(334/ 1) السنة في عبداهلل رواه 2
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: لو يقاؿ الرجل عن (َُٔ/ ّ)للخبلؿ  السنة فيكما في  أحمد اإلماـ كسئل - ٓ
 (.اهلل شاء إف: كيقوؿ بدعة، إياؾ سؤالو: قاؿ أنت? أمؤمن)

 مؤمن? أنت: رجل لك قاؿ إذا(: )َُْ: ص) الشريعةفي  اآلجرم اإلماـ كقاؿ - ٔ
 الموت بعد من كالبعث كالموت اآلخر كاليـو كرسلو ككتبو كمبلئكتو باهلل آمنت: فقل

 كإف أجيبك، فبل بدعة، إيام سؤالك: لو تقوؿ تجيبو ال أف أحببت كإف كالنار، كالجنة
 كاحذر بو، بأس فبل ذكرناه الذم النعت على اهلل شاء إف مؤمن أنا: فقلت أجبتو،
، العلماء عند ىذا فإف ىذا، مثل مناظرة  المسلمين أئمة من مضى من كاتبع مذمـو
 (.تعالى اهلل شاء إف تسلم
 األقواؿ كمن الحوادث البدع من أف يعلم األمة سلف عن الطيبة النقوؿ كبهذه

 يحبس أف العاقل المسلم على فالواجب أنت? أمؤمن أخاه الرجل سؤاؿ المبتدعة
، كقف حيث يقف كأف البدعة، من يحذر كأف السنة، على نفسو  فيما كيقوؿ القـو
  .تعالى اهلل رحمهم الصالح السلف سبيل كيسلك كفوا، عما كيكف قالوا،
 (.ْٓٓص)  بتصرؼ البدر لعبدالرزاؽ فيو االستثناء كحكم كنقصانو اإليماف زيادة

 .اإليماف في االستثناء في األشاعرة قوؿ (:فرع)
 اإليماف أف كمرادىم الموافاة، فباعتبار منهم جوَّزه كمن االستثناء، في األشاعرة اختلف

 .لذلك فيستثني للعبد مجهوؿ كىذا ربو، بو كيوافي العبد، عليو مات ما ىو
 التصديق ىو اإليماف بأف كالقائلوف(: )ِّٓص) الدين أصوؿفي كتاب  البغدادم قاؿ
 اختيار كىو بو، يقوؿ من فمنهم فيو، االستثناء في مختلفوف الحديث أصحاب من

. فورؾ بن الحسين بن محمد بكر كأبي الصعلوكي سليماف بن محمد سهل أبي شيخنا
 ابن اهلل عبد أبو منهم عصرنا، شيوخ من جماعة اختيار كىذا ينكره، من كمنهم

 محمد بن إبراىيم إسحاؽ كأبو األشعرم، الطيب بن محمد بكر أبو كالقاضي مجاىد،
 قاؿ اإليماف، من الطاعات جملة بأف الحديث أىل من قاؿ من ككل. اإلسفرائيني
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 اإليماف بغير كافاه كمن المؤمن، فهو اإليماف على ربو كافى من كل: كقاؿ ،ُبالموافاة
: يقوؿ ىؤالء من كالواحد. مؤمنا قط يكن لم أنو عاقبتو في عيلم الدنيا في أظهره الذم
 فيستثني حقا، مؤمنا كنت عليو ربي كافيت كإف باطل، كضده حق، إيماني أف أعلم

 .ا.ىػ (إيمانو صحة في يستثني كال مؤمنا، كونو في
 فإف: )ينقص كال يزيد ال اإليماف أف تقرير بعد( ّّٔص) اإلرشادفي  الجويني كقاؿ
 إيمانو عن منهم الواحد سئل إذا ككاف بالمشيئة اإليماف ربط سلفكم عن أيثر قد: قيل
 ال قطعا الحاؿ في ثابت اإليماف: قلنا ذلك? محصوؿ فما اهلل، شاء إف مؤمن إنو: قاؿ

 فاعتنى الموافاة، إيماف النجاة، كآية الفوز على عىلم ىو الذم اإليماف كلكن فيو، شك
 ا.ىػ( الناجز اإليماف في التشكيك يقصدكا كلم بالمشيئة، كقرنوه بو السلف

 قاؿ(: )ِّٗ/ ُ)في تفسيره  القرطبي قوؿ الموافاة، مسألة في األشاعرة كبلـ كمن
 اهلل يحبو ال كمؤمن كيواليو، اهلل يحبو مؤمن: ضرباف المؤمن: عليهم اهلل رحمة علماؤنا

 لو، محب فاهلل باإليماف، يوافي أنو اهلل علم من فكل كيعاديو، يبغضو بل يواليو، كال
 عليو، ساخط لو، مبغض فاهلل بالكفر، يوافي أنو اهلل علم من ككل. عنو راض لو، مواؿ
 كافر: ضرباف كالكافر. بو يوافي الذم كضبللو لكفره كلكن إيمانو، ألجل ال لو، معادو 

 ساخط فاهلل بالكفر، يوافي الذم ىو يعاقب فالذم. يعاقب ال ككافر محالة، ال يعاقب
 كال ىذا على ساخط غير فاهلل باإليماف، الموافي ىو يعاقب ال كالذم. لو معادو  عيو

 يطلق أف يجوز فبل. بو الموافي إليمانو لكن لكفره ال مواؿ، لو محب بل لو، مبغض
 :كىي القوؿ

. بالموافاة تقييده يجب بل العقاب، يستحق كالكافر الثواب، يستحق المؤمن بأف
 كمريد األصناـ، يعبد كاف الذم الوقت في عمر عن راضو  اهلل إف: قلنا ىذا كألجل
 ساخط تعالى اهلل كإف. بو الموافي إليمانو لكن الصنم، لعبادتو ال الجنة، كدخولو لثوابو
 .بو الموافي لكفره عبادتو، حاؿ في إبليس على

                                                           
 .سيأتي كما السمف، من ألحد قوال ليس بالموافاة القول  0
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 كال عبادتو، كقت إبليس على ساخطان  يكن لم اهلل إف: كقالت ىذا في القدرية كخالفت
 بما عالم سبحانو اهلل أف ثبت لما فاسد، كىذا. للصنم عبادتو كقت عمر عن راضيان 
 على ساخطان  كاف أنو فثبت يزؿ، لم فيما عمر بو يوافى كبما اهلل، لعنو إبليس بو يوافى
 .ا.ىػ ... ( لعمر محبان  إبليس
 ذلك في الكبلـ كبسط فورؾ، كابن األشعرم إلى اإلسبلـ شيخ نسبو بالموافاة كالقوؿ

(: ِّْ - ِْٗ/ ٕ) الفتاكل مجموعفي  قالو كمما الكبير، اإليماف كتابو في
 عليو مات ما ىو اإليماف أف: أحدىما: مأخذاف لهم االستثناء أكجبوا كالذين)

 علم في سبق كما الموافاة باعتبار ككافرا مؤمنا اهلل عند يكوف إنما كاإلنساف اإلنساف،
 الكفر، يتعقبو الذم كاإليماف: قالوا. بو عبرة ال ذلك قبل كما. عليو يكوف أنو اهلل

 الكماؿ، قبل صاحبها يفسدىا التي كالصبلة بإيماف، ليس كافرا، صاحبو فيموت
 بما لعلمو كافر؛ اهلل عند ىو ىذا كصاحب الغركب، قبل صاحبو يفطر الذم ككالصياـ

 من المتأخرين من كثير مأخذ المأخذ كىذا الكفر، في قالوا ككذلك. عليو يموت
: قولهم من كالحديث السنة أىل عن اشتهر ما ينصر أف يريد ممن كغيرىم، الكبلبية

 في اإلنساف يشك كال يتفاضل، ال اإليماف أف ذلك مع كيريد اهلل، شاء إف مؤمن أنا
 اهلل محبة: يقولوف أنهم ذلك إلى كانضم المستقبل، في يشك كإنما منو، الموجود

 ذلك في لهم أخر? صفات أـ اإلرادة ىو ذلك ىل ثم قديم، كبغضو كسخطو كرضاه
 .قوالف
 زالوا ما فالصحابة. مؤمنا يموت أنو علم إذا كافرا، كاف من أزلو في يحب كاهلل: قالوا

 يبغضو، اهلل زاؿ ما كإبليس الدىر، من مدة األصناـ عبدكا قد كانوا كإف هلل محبوبين
 إلى يرجع كالسخط فالرضى لهم، القولين أحد على كىذا. بعد يكفر لم كاف كإف

 إيمانهم، بعد ىؤالء يثيب أف يريد اهلل زاؿ ما: فالمعنى العلم، تطابق كاإلرادة اإلرادة،
 أنو علم ما كل يخلق أف يريد اهلل فإف صحيح؛ معنى كىذا كفره، بعد إبليس كيعاقب
 أف يريد لمن تابع حبو أيضا ىو: يقوؿ أخر، صفات يثبتها من قوؿ كعلى. سيخلقو
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 تابع كىذا يبغضو، فإنو عقوبتو أراد من ككل يحبو، فهو إثابتو أراد من فكل يثيبو،
 بتوبة يفرح كال عليو، ساخطا كاف أف بعد أحد عن يرضى ال: عندىم كىؤالء ،للعلم
 كإما اإلرادة، إما عندىم كالفرح بتوبتو، يفرح زاؿ ما بل عليو، تاب أف بعد عبد

 يغضب ال ككذلك. إثابتو يريد عما يرضى أك إثابتو، يريد زاؿ ما: كالمعنى الرضى،
 .آخر بمعنى كإما اإلرادة بمعنى إما قديم، غضبو بل قبلو، ما دكف القيامة يـو عندىم
 اإليماف فذاؾ لعقوبتو، مريدا يزؿ لم كافرا، يموت اإلنساف أف علم إذا: يقولوف فهؤالء
 كإذا. أصبل بمؤمن ىذا فليس كعدمو، كجوده بل فيو، فائدة ال باطل معو كاف الذم
 كعدمو، كجوده فعلو، الذم الكفر كذاؾ إلثابتو، مريدا يزؿ لم مؤمنا، يموت أنو علم
 .أصبل عندىم كافرا ىذا يكن فلم

 يستثنوف محققيهم بعض ككذلك المأخذ، ىذا على بناء اإليماف في يستثنوف فهؤالء
 جماىير كلكن فيهما، مطرد ذكركه ما فإف الماتريدم، منصور أبي مثل الكفر، في

 من أحد عن يعرؼ لم بدعة فيو كاالستثناء الكفر، في ييستثنى ال أنو على األئمة
 الكبلـ أىل من كثير قالو القوؿ كىذا: قاؿ أف إلى ... لهم الـز ىو كلكن السلف،
 قوؿ ىذا ليس لكن األئمة، أتباع من كثير ذلك على ككافقهم كيبلب، ابن أصحاب

 الذين السلف من أحد كاف كال غيرىم، كال األربعة األئمة ال السلف، من أحد
 (.قبلو من كال أحمد ال بهذا، يعللوف اإليماف في يستثنوف

 ينصره، مما كثير في الكبلـ أىل من ككثير(: )ّْٓ/ ٕ) الفتاكل مجموعفي  كقاؿ
 كاف ما كال السنة، بو جاءت ما كال ذلك، في اإلسبلـ دين بحقيقة عارفا يكوف ال

 في مآخذىم كانت التي المآخذ بغير قولهم من ظهر ما فينصر السلف، عليو
 ىؤالء كبلـ في فيقع البدع، أىل من غيرىم عن تلقوىا قد أخر، بمآخذ بل الحقيقة،

 فإف كأىلو، الكبلـ ىذا مثل السلف بو ذـ ما كالخطأ كاالضطراب التناقض من
 للكتاب المخالف ىو المذمـو كالكبلـ. كثير الكبلـ ىذا مثل ذـ في كبلمهم
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 كالعقل للشرع مخالف فهو ككذب، باطل فهو كالسنة الكتاب خالف ما ككل كالسنة،
 [.ُُٓ:األنعاـ] كىعىٍدال ًصٍدقنا رىبّْكى  كىًلمىتي  كىتىمَّتٍ 
 ال ىذا أف كرأكا اإليماف، في يستثنوف أنهم السنة أىل عن عندىم اشتهر لما فهؤالء
 ظنوا ربو، العبد بو يوافي ما كىو عليو، العبد يموت ما ىو اإليماف جيعل إذا إال يمكن

 لم القوؿ كىذا. السلف عن ىذا يحكوف فصاركا ىذا، ىو السلف عند اإليماف أف
 قولهم أف رأكا لٌما ظنهم، بحسب عنهم حكوه ىؤالء كلكن السلف، من أحد بو يقل

 اإليماف في جهم أصل من نصركه ما أف يدَّعوف كىم األصل، ىذا على إال يتوجو ال
 (.الحديث أصحاب من كالنظار المحققين قوؿ ىو

 شارح األنصارم القاسم أبي عن (ّْٕ/ ٕ) الفتاكل مجموعفي  اإلسبلـ شيخ كنقل
 الحسن أبي قوؿ ذكر لما اإلسفرائيني، إسحاؽ أبي عن حكاه فيما" اإلرشاد"

 من أصحابنا كمن: قاؿ القلب، تصديق أنو كصحح اإليماف، في كأصحابو األشعرم
 لم من كمنهم عليو، كيختم بو ربو يوافي أف الحقيقي اإليماف في كشرط بالموافاة قاؿ

 .الحاؿ في فيو شرطا ذلك يجعل
 كقد التصديق، ىو اإليماف أف المحققوف اختاره كالذم: - األنصارم أم - قاؿ ثم

 اإليماف صحة في شرط ىو ىل ذلك كأف الموافاة، في أقوالهم اختبلؼ ذكرنا
 شرط ذلك إف: قاؿ فمن. حكمو كفى بو، اهلل عند معتدا ككونو الحاؿ، في كحقيقتو

 كالمعرفة، التوحيد حقيقة في يشكوف أنهم ال الحاؿ، في اإلطبلؽ في يستثنوف فيو،
 معتد ىو ىل الحاؿ، في بو موصوفوف نحن الذم اإليماف أم يدرل ال: يقولوف لكنهم

 (.ثماره من كنجتني العاقبة، في بو ننتفع أنا معنى على اهلل? عند بو
 أحدا علمت فما الموافاة كأما(: )ّْٗ/ ٕ) الفتاكل مجموعفي  اإلسبلـ شيخ قاؿ
 أصحاب من بها يعلل المتأخرين من كثير كلكن االستثناء، بها علل السلف من

 كأبي نظارىم بها يعلل كما كغيرىم، كالشافعي كمالك أحمد أصحاب من الحديث،
 (.الحديث أصحاب سلف قوؿ ىذا ليس لكن أصحابو، كأكثر األشعرم، الحسن
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 كرضاه كبغضو اهلل حب إف يقولوف كىؤالء(: )ِٖٓ/ ُٔ) الفتاكل مجموعفي  كقاؿ
 يموت أنو علم من يحب فاهلل فقط، بالموافاة يتعلق إنما كعداكتو ككاليتو كسخطو

 كفره حاؿ عمر إف: كيقولوف قديمة، كمواالة قديم بحب كيواليو عنو كيرضى مؤمنا،
 .كغيره كاألشعرم تبعو كمن كبلب ابن عن معركؼ القوؿ كىذا هلل، كليا كاف

 كليا يصير ثم هلل عدكا الرجل يكوف قد بل فيقولوف ىذا، في يخالفونو الطوائف كأكثر
 المعتزلة قوؿ كىو كالعامة، الفقهاء مذىب كىذا يحبو، ثم يبغضو اهلل كيكوف هلل،

 .كالحنبلية كالشافعية المالكية كقدماء قاطبة كالحنفية كالكرامية
 كىيػىٍغًفرٍ  اهللي  ييٍحًبٍبكيمي  فىاتًَّبعيوًني اهللى  تيًحبُّوفى  كينتيمٍ  ًإف قيلٍ : كقولو القرآف، يدؿ ىذا كعلى
 لىكيمٍ  يػىٍرضىوي  تىٍشكيريكا ككىًإف ،[ُّ:عمراف آؿ] رًَّحيمه  غىفيوره  كىاهللي  ذينيوبىكيمٍ  لىكيمٍ 

 بعد بكفر فوصفهم ،[ُّٕ:النساء] كىفىريكاٍ  ثيمَّ  آمىنيواٍ  الًَّذينى  ًإفَّ : كقولو ،[ٕ:الزمر]
 لهم ييغفر انتهوا إف كأنهم كفار، أنهم كفركا الذين عن كأخبر كفر، بعد كإيماف إيماف،

هيمٍ  انتػىقىٍمنىا آسىفيونىا فػىلىمَّا: كقاؿ سلف، قد ما ًعينى  فىأىٍغرىقٍػنىاىيمٍ  ًمنػٍ  ،[ٓٓ:الزخرؼ] أىٍجمى
الىهيمٍ  فىأىٍحبىطى  اللَّوي  أىنزىؿى  مىا كىرًىيوا بًأىنػَّهيمٍ  ذىًلكى : كقاؿ  [.ِٖ:محمد] أىٍعمى
 لىمٍ  غىضىبنا غىًضبى  قىدٍ  رىبّْي ًإفَّ : )األنبياء تقوؿ الشفاعة، حديث في الصحيحين كفي

لىوي  يػىٍغضىبٍ  هي  يػىٍغضىبى  كىلىنٍ  ًمثٍػلىوي  قػىبػٍ  .ُ(ًمثٍػلىوي  بػىٍعدى
 رضي، ما يسخط ال تعالى اهلل إف: قولهم كأما(: )ْٖ/ ْ) الفصلفي  حـز ابن كقاؿ

 السبت بصيانة اليهود تعالى اهلل أمر قد بل ككذب، فباطل سخط، ما يرضى كال
، كتحريم  كلم الخمر، لنا أحل ككذلك خبلفو، منهم كسخط ذلك، لهم كرضي الشحـو

 رمضاف كأكل الخمر شرب لنا كرضي اإلسبلـ، زمن من برىة الصـو كال الصبلة يلزمنا
 كىال: تعالى قاؿ كما ذلك، بتحريم المبادرة شك ببل تعالى كسخط صبلة، ببل كالبقاء
ا زًٍدًني رَّبّْ  كىقيل كىٍحييوي  ًإلىٍيكى  يػيٍقضىى أىف قػىٍبلً  ًمن بًاٍلقيٍرآفً  تػىٍعجىلٍ   ثم ،[ُُْ:طو] ًعٍلمن
، الصبلة علينا فرض  رمضاف كأكل الصبلة ترؾ لنا فسخط الخمر، علينا كحـر كالصـو

                                                           
 .عنو اهلل رضي ىريرة أبي حديث من( 128) ومسمم( 8514) البخاريأخرجو  0



 - 424 - 

 تعالى اهلل يزؿ كلم. مسلم ينكره ال كىذا ذلك، خبلؼ لنا كرضي الخمر، كشرب
 سيحرمو أنو ثم منو، سيرضى كأنو كذا، مدة ذلك من أحل كاف ما سيحل أنو عليما

 علم كما كيرضاه، يحلو أنو ثم مدة، كيسخطو ذلك من حـر ما سيحـر كأنو كيسخطو،
 في ما جميع كىكذا يذلو، ثم مدة، أعزه من يعز كأنو كذا، مدة أحياه من سيحيي أنو

 يموت المؤمن كىكذا حس، أدنى لو من على ذلك يخفى ال صنعتو آثار من العالم
 ما الكافر فعل سيسخطو أنو يعلم يزؿ لم تعالى اهلل فإف مسلما؛ يموت كالكافر مرتدا،

 عن يرضى أنو يعلم يزؿ لم تعالى اهلل كأف أسلم، إذا عنو يرضى أنو ثم كافرا، داـ
 يشهد القرآف كنص فسق، أك ارتد إذا أفعالو يسخط أنو ثم البر، كأفعاؿ المسلم أفعاؿ

ًإف اٍلكيٍفرى  ًلًعبىاًدهً  يػىٍرضىى كىال: تعالى قاؿ بذلك، [ ٖٕ:الزمر] لىكيمٍ  يػىٍرضىوي  تىٍشكيريكا كى
 ممن الكفر يرضى كال شكره، فيما شكره ممن الشكر يرضى تعالى اهلل أف يقينا فصح
 .ا.ىػ (الواحد اإلنساف من األحواؿ ىذه انتقاؿ كاف كيف كفر متى كفر إذا كفر

 كبين الحاؿ، كتغيَّر العاقبة خوؼ ألجل السلف من استثنى من بين الفرؽ يظهر كبهذا
 مات ما ىو اإليماف بأف القوؿى  كتضمَّن األشاعرة، إليو ذىب الذم بالموافاة، القوؿ
 في سبق كما الموافاة باعتبار ككافرا مؤمنا اهلل عند يكوف إنما اإلنساف كأف العبد، عليو
 كبغضو، اهلل حب أف: أيضا كتضمن بو، عبرة ال ذلك قبل كما عليو، يكوف أنو اهلل علم

 .فقط بالموافاة يتعلق إنما كعداكتو ككاليتو كسخطو كرضاه
 كيثبتوف االختيارية، األفعاؿ ينفوف األشاعرة أف اإلسبلـ شيخ بين كما المسألة كسر
 كاف أف بعد أحد عن يرضى ال اهلل أف كعندىم اإلرادة، بمعنى قديمة كمحبة رضا

 بما أخذكا فقد السنة أىل كأما عليو، تاب أف بعد عبد بتوبة يفرح كال عليو، ساخطا
 متى شاء عمن كيرضى شاء، إذا شاء من يحب تعالى، اهلل أف من النصوص عليو دلت
 صفات كسخطو كرضاه فمحبتو سبحانو، يشاء، ما كقت شاء، عمن كيسخط شاء،
 .بمشيئتو تتعلق
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 بذلك، االستثناء كتعليل ربو، العبد بو كافى ما ىو اإليماف بأف القوؿ أف: كالحاصل
 قولهم السلف عليها بنى التي االعتبارات ذكر مضى كقد ،عليو دليل ال محدث، قوؿ
 المعاصرين شبهات ككشف بالعمل كعبلقتو السلف عند اإليماف. االستثناء في

 (. ُِْ/ ُ) خضير آؿ محمود بن لمحمد
 في االستثناء إيجاب إلى ذىبوا كالكبلبية األشاعرة أف السابق فرعال في عرفنا(: فرع)

 فعلى الصواب، عن كبعده القوؿ ىذا بطبلف بياف كسبق الموافاة، باعتبار اإليماف
 جواز عدـ إلى عمومان  كاألحناؼ بل الماتريدية ذىبت لهم المقابل كفي لهؤالء الضد

 من كعدكا ُاإليماف في الشك من نظرىم في يقتضيو لما اإليماف في االستثناء
 في بعضهم غبل بل شكاؾ، بأنهم السلف يلمز بعضهم كصار إيمانو، في شاكان  يستثني

 .إيمانو في يستثني من ذبيحة أكل أك تزكيج فمنع ذلك
 المناكحة تجوز ال كافر فهو اهلل شاء إف مؤمن أنا قاؿ من: "الفضلي بكر أبو قاؿ كما
 ". معو

 الرائق البحر كما في  الحنفية من خوارـز أئمة كبعض السفكردرم حفص أبو كقاؿ
 من يتزكج كلكن المذىب شافعي رجل من بنتو يزكج أف للحنفي ينبغي ال(: "ْٔ/ِ)

 في االستثناء جواز يركف الشافعية أف بحجة الكتاب أىل منزلة لهم تنزيبلن  الشافعية
 ".كفر كىو اإليماف

 خلف يصلى ال(: "ِٖٕ/ِ) المتقين السادة إتحاؼ كما في   عضهمب كتب في كجاء
  ".إيمانو في يستثني من بذلك يقصدكف إيمانو في شاؾ
 القائلين األحناؼ جميع في عامان  ليس المفرط كالغلو المشين التصرؼ كىذا: قلت
 ال كتعصب عظيمة جرأة بأنو ككصفو قائلو على استنكره من منهم بل القوؿ بهذا

 قاؿ حتى المنع في الحنفية بعض بالغ كقد: "الفرىارم قاؿ كما تعالى اهلل يرضاه

                                                           
 ص) والنبراس ،( 81ص) الكالم وبحر ،( 460 ص) لو السنة أىل وتأويالت( 344 ص) لمماتريدي التوحيد انظر 0

 .وغيرىا( 04 ص) القاري وتحفة( 100 ص) الكفاية من والبداية( 0 ص) المنيفة والجوىرة ،( 814
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 عظيمة جرأة كىذه"باإلستثناء كفركا ألنهم الشافعية المرأة نكاح يجوز ال: "الفضلى
 ".ُسبحانو الحق يرضاه ال كتعصب

 كقاؿ االستثناء أجاز من على بها يعترضوف متنوعة شبو القوؿ ىذا ألىل إف ثم
 ال نطيل بذكرىا. بمشركعيتو

 كأبي االستثناء، مسألة في صنَّفها التي رسالتو في كالسبكي -بعضهم ادعى كقد ىذا
 - كالماتريدية األشاعرة بين فيها المختلف المسائل لبياف صنَّفو الذم كتابو في عذبة

 للموافاة، نظران  االستثناء بوجوب القائلين األشاعرة بين المسألة ىذه في الخبلؼ أف
 الشك من نظرىم في يقتضيو لما مطلقان  االستثناء جواز بعدـ القائلين الماتريدية كبين

 .ِحقيقيان  كليس لفظي اإليماف في كالريب
 ألف كذلك فقط، لفظيان  كليس حقيقي جوىرم الطائفين بين الخبلؼ أف كالحق

 الموافاة، باعتبار لبلستثناء إيجاب من األشاعرة إليو ذىب ما يرتضوا لم الماتريدية
 في للشك اهلل شاء إف مؤمن أنا يقاؿ ال أنو في اتفاؽ بينهما كاف كإف فالطائفتاف

 إلى بالنظر االستثناء ىذا إطبلؽ جواز في خبلفان  بينهما فإف للحاؿ، اإليماف ثبوت
 عدـ الماتريدية كعلل األشاعرة، كأكجبو الماتريدية يجوزه فلم كالموافاة، المآؿ إيماف

 اإليماف ثبوت في ترددىا بسبب الحاؿ إيماف في التردد تعتاد قد النفس بأف" تجويزه
 كالشيطاف خصوصان  بو، االعتياد إلى الحياة آخر تجر قد مفسدة كىذه كاستمراره،

 .ّ"تركو حينئذ فيجب سواه، لو شغل ال باإلنساف متبتل
 االستثناء الماتريدية يجيز ال إليو نظران  االستثناء األشاعرة يوجب الذم الموافاة فإيماف
 بعض أف أيضان  المعلـو كمن لفظي، بينهما الخبلؼ إف بعدئذ يقاؿ فكيف ألجلو،

 إيمانو في شاكان  كيعدكنو ذبيحتو أكل كال المستثني خلف الصبلة يجيز ال الماتريدية
 .غيره أك موافاة إيماف بين منهم تمييز دكف

                                                           
 ( .841 ص) العقائد شرح النبراس 0

 ( .2 ص) عذبة ألبي البيية والروضة ،( 4/454) لمزبيدي المتقين السادة إتحاف انظر 1
 ( .بعدىا وما 346 ص) شريف أبي البن المسايرة شرح المسامرة انظر 2
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 فيما غالطتاف الطائفتين فإف لفظيان  أك حقيقيان  بينهما الخبلؼ أكاف فسواء كل كعلى
 كنالو ىذا في الحق أصاب الذم كإنما الحق، منهما كاحدة أم تصب كلم إليو، ذىبتا

 ما كإبطاؿ عليو، كالتدليل كبيانو مذىبهم شرح سبق كقد كالجماعة، السنة أىل ىم
 .التوفيق كحده كباهلل المحدثة، األقواؿ من خالفو

 .اإلسبلـ في االستثناء المسألة الخامسة:
 كأما اإليماف، في االستثناء حكم بياف حوؿ منصبان  كلو سبق فيما الحديث كاف لقد

 علمنا كقد اإلسبلـ، في االستثناء حكم بياف عن فسيكوف المبحث ىذا في الحديث
 في الناس كأف كالمؤمن، المسلم كبين كاإليماف، اإلسبلـ بين فرقا ىناؾ أف مضى فيما

 دينان  أكملهم كأف المسلم، كمنهم المؤمن كمنهم المحسن منهم طبقات الدين
 .المسلم ثم المؤمن ثم المحسن
 فهو مسلمان  يكن لم فمن الكفر، إال كراءه كليس الدرجات، ىذه أقل ىو فاإلسبلـ

 درجة األعراب بعض ادعى لما كلهذا مسلمان، يكوف فقد مؤمنان  يكن لم من كأما كافر،
 بقولو ىذا قولهم عليهم اهلل رد فقط، مسلمين كانوا كإنما إليها يصلوا لما التي اإليماف
 اأًليمىافي  يىٍدخيلً  كىلىمَّا أىٍسلىٍمنىا قيوليوا كىلىًكنٍ  تػيٍؤًمنيوا لىمٍ  قيلٍ  آمىنَّا األىٍعرىابي  قىالىتً : }سبحانو

 عنهم اإليماف نفي من يلـز ال إذ منافقين، ليسوا األعراب فهؤالء... {   قػيليوًبكيمٍ  ًفي
 باإليماف يأتوا لم أنهم المراد بل النار، من األسفل الدرؾ أىل من منافقين يكونوا أف

 كإف لذلك، اإليماف عنهم فنفي بالمؤمنين، يوصفوا أف معو يستحقوف الذم الواجب
 .ُعليو يثابوف ما اإليماف من معهم مسلمين كانوا
 من شيء مع الظاىرة باألعماؿ أتى من باإلسبلـ يراد ىذه الدين درجات تذكر كلما

 الرجل ككحاؿ المتقدمة، اآلية في المذكورين األعراب كحاؿ عملو يصحح اإليماف
 كسلم عليو اهلل صلى النبي لو فقاؿ مؤمنان، ألراه إني كقاص أبي بن سعد عنو قاؿ الذم

 .مسلمان  أك

                                                           
 ( .483/ 5) تيمية البن الفتاوىمجموع  انظر 0
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 ما كعليو للمسلمين ما لو المسلم فهو بالشهادتين كنطق الدين ىذا في دخل فمن
 أف بدكف بذلك نفسو عن يعبر أف يصح أحد ككل مسلم، عنو يقاؿ ىذا فمثل عليهم،
 أرشد ككما سعد، حديث في -كسلم عليو اهلل صلى-النبي لذلك أرشد كما يستثني

 .اآلية في تقدـ كما األعراب ذلك إلى
 بدكف مسلم: يقاؿ أف اإلسبلـ في االستثناء حكم مسألة في الصحيح أف يعلم كبهذا

 اإلسبلـ شيخ قاؿ كما المسألة، ىذه في األمة سلف عن المشهور ىو كىذا استثناء،
 كىو اإلسبلـ، في يستثنى ال أنو الحديث أىل عند كالمشهور: "اهلل رحمو تيمية ابن

 .ُ"االستثناء فيو عنو ركم كقد عنو، اهلل رضي أحمد عن المشهور
 :أمراف أىمها ألسباب اإلسبلـ في يستثنوف ال السلف كاف كإنما: قلت

 الحجرات، آية في كما المطهر، الشرع نصوص في ذلك إلى يرشد ما كرد: األكؿ
 اللَّوً  ًإلىى دىعىا ًممَّنٍ  قػىٍوالن  أىٍحسىني  كىمىنٍ : }تعالى قولو في ككما تقدما، كقد سعد كحديث

 {.اٍلميٍسًلًمينى  ًمنى  ًإنًَّني كىقىاؿى  صىاًلحان  كىعىًملى 
 الحجرات كآية استثناء، بدكف مسلم: قوؿ جواز إلى إشارة فيها النصوص فهذه

 أىل من كاحد غير ذلك على بها احتج كلهذا ذلك، على الداللة في صريحة كاضحة
 .العلم
 آية: أم - اآلية كىذه(: "ِّٓ/ ٕ) الفتاكل في مجموع اإلسبلـ شيخ قاؿ

 دكف اإليماف في يستثنى أنو على كغيره حنبل بن أحمد بها احتج مما -الحجرات
: الميموني قاؿ اإلسبلـ، إلى اإليماف من يخرجوف الكبائر أصحاب كأف اإلسبلـ،

 شاء إف مؤمن: أقوؿ: فقاؿ اهلل? شاء إف مؤمن أنا في رأيو عن حنبل بن أحمد سألت
 فقاؿ كاإليماف? اإلسبلـ بين تفرؽ ألحمد? قلت: قاؿ استثني، كال مسلم: كأقوؿ اهلل،
 تػيٍؤًمنيوا لىمٍ  قيلٍ  آمىنَّا األىٍعرىابي  قىالىتً : }لي قاؿ تحتج? شيء بأم: لو فقلت. نعم: لي

 .ا.ىػ "أشياء كذكر{ أىٍسلىٍمنىا قيوليوا كىلىًكنٍ 

                                                           
 .اإلسالم في االستثناء فييا جوز التي أحمد رواية توجيو قريباً  وسيأتي( 5/83) الفتاوىمجموع  0
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 ما كعليو للمسلمين ما لو مسلمان  بذلك صار بالشهادتين نطق من كل أف: الثاني األمر
 على الجارية الشرع أحكاـ عليو تجرم كالنصارل اليهود عن متميزان  كيكوف عليهم،

 .ذلك في استثناء ببل بو يجـز أحد كل القدر كىذا المسلمين،
 أتى من كل كاف كلما(: "ُْٓ/ ٕ) الفتاكل في مجموع اإلسبلـ شيخ قاؿ

 التي اإلسبلـ أحكاـ عليو تجرم كالنصارل اليهود عن متميزان  مسلمان  صار بالشهادتين
 .ا.ىػ "فيو استثناء ببل بو يجـز مما ىذا كاف المسلمين، على تجرم
 ذلك ذكر كما اإلسبلـ في االستثناء عدـ الصالح السلف عن المشهور كاف لهذا
 :ذلك في عنهم كرد كمما تقدـ، فيما اإلسبلـ شيخ

 يقوالف كاف أنهما: سيرين بن كمحمد البصرم الحسن عن األزدم ىشاـ ركاه ما -ُ
 .ُمؤمن كيهاباف مسلم
 نحن نقوؿ: اؿق المؤمنوف? نحن نقوؿ اهلل عبد ألبي قيل: المركزم بكر أبو كقاؿ

 .ِالمسلموف
 إنا: نقوؿ كلكن ال،: قاؿ مؤمنوف? إنا: نقوؿ اهلل عبد ألبي قيل: أيضان  كقاؿ

 .ّمسلموف
 يستثني ال: فقاؿ يستثنى? فبل مسلم أنا قاؿ إذا فأما: اهلل عبد ألبي قلت: األثـر كقاؿ

 .ْمسلم أنا: قاؿ إذا
 إحداىما: المسألة في ركايتين لو أف حنبل بن أحمد عن اإلسبلـ شيخ ذكره ما أما

 تعريف في ركايتين أيضان  لئلماـ أف إلى عائد فسببو اإلسبلـ، في االستثناء بتجويز
 الظاىرة اإلسبلـ أعماؿ أنو: كاألخرل الكلمة، ىو اإلسبلـ أف: إحداىما: اإلسبلـ

                                                           
 وابن( 132 ص) الشريعة في واآلجري( 1150 ح 03/613) السنة في والخالل( 1/344) السنة في اهلل عبد رواه 0

 ( .8/410) االعتقاد شرح في والاللكائي( 4/458) اإلبانة في بطة
 (.132 ص) الشريعة في واآلجري ،(1153 ح 3/614) السنة في الخالل رواه 1
/ 5) الفتاوى انظر اإلسالم شيخ ذكرىما قبمو الذي واألثر وىو( 18/ 4) الحنابمة طبقات في يعمى أبي ابن رواه 2

882. ) 



 - 430 - 

 من بد فبل كلها الظاىرة األعماؿ بو أريد كإف استثناء، فبل الكلمة بو أريد فإف. كاملة
 .سواء باإليماف كالجـز كإتمامها بفعلها الجـز ألف االستثناء?

 -فيو االستثناء منع إنما كأحمد(: "ُْٓ/ٕ) الفتاكل في مجموع اإلسبلـ شيخ قاؿ
 كغيرىما كالميموني األثـر نقل ىكذا الكلمة،: ىو الزىرم قوؿ على -اإلسبلـ أم
 فيستثني الكلمة اإلسبلـ: قاؿ من قوؿ فيو يختر لم الذم اآلخر جوابو على كأما. عنو
 من بو أمر ما كل فعل بأنو يجـز ال اإلنساف فإف اإليماف، في يستثني كما اإلسبلـ في

 كإذا كغيره، أحمد عليو نص كما فيو، استثناء فبل الكلمة باإلسبلـ أريد فإذا اإلسبلـ
 كلما. اإليماف في كاالستثناء فيو فاالستثناء كلها، الظاىرة الواجبات فعل من بو أريد
 عليو تجرم كالنصارل اليهود عن متميزان  مسلمان  صار بالشهادتين أتى من كل كاف

 .ا.ىػ "بو يجـز مما ىذا كاف المسلمين، على تجرم التي اإلسبلـ أحكاـ
 كما الخمس أداء ىو الذم اإلسبلـ لكن(: ".. ِٗٓ/ٕ) الفتاكلفي مجموع  كقاؿ

 ال فإنها فقط باللساف الشهادتاف فيو يستثنى ال الذم فاإلسبلـ االستثناء، يقبل بو أمر
  .ا.ىػ "فيها استثناء فبل تنقص كال تزيد

 اإلسبلـ ىل: الطحاكية شرح في الشيخ آؿ العزيز عبد بن صالح الشيخ كقاؿ العبلمة
 كينقص? يزيد الذم ىو كاإليماف كاحد، شيءه  اإلسبلـ أفَّ  أـ كينقص? يزيد اإليماف مثل

ثىوي  كىذا  كينقص? يزيد اإليماف مثل اإلسبلـ ىل فيو، كاختلفوا العلم أىل بىحى
 شيء منهما كبلن  أفَّ  أـ كينقص? يزيد الذم ىو كاإليماف كاحد، شيءه  اإلسبلـ أفَّ  أـ

 السنة أىل طريقة على ينطبق كالذم متنوعة، أقواؿ على العكس? أـ كاحد?
 كنحوه تيمية ابن مثل المتأخركف بو صىرَّحى  لكن األكائل؛ بو ييصىرّْحٍ  لم كإف كالجماعة،

 كلو كماؿ لو اإلسبلـ كأفَّ  االستسبلـ، باعتبار كينقص يزيد اإلسبلـ أفَّ  العلم، أىل من
 .االستسبلـ باعتبار ظاىر كىذا نقص،

 متباينوف ذلك في فالناس هلل، القصد أك كالقلب كالعمل الوجو إسبلـ إلى نظرنا فإذا
 .شديدان  تباينان 
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 كإحساف، كإيماف إسبلـ إلى ينقسم اإلسبلـ أفَّ  كىو السالف التقسيم إلى نظرنا كإذا
 كأفَّ  المراتب، مختلفو الزكاة الواجبة الصدقة كفي المراتب مختلفو الصبلة في كالناس
 أيضان  اإليماف في ثيمَّ  المراتب، مختلفو الحج كفي المراتب، مختلفو الصياـ في الناس

ن  ىذه من تىكىوَّفٍ  ما يكوف أف فبلبد المراتب، مختلفو  .ميتػىفىاًضبلى
 على مؤمن كل ليس كذلك كاحدة، مرتبة على اإلسبلـ كصفو كاف من ليس كلذلك

 في اإلسبلـ أىل ككذلك المراتب، متفاكتو اإليماف في اإليماف فأىل. كاحدة مرتبة
 كيقبل التفاكت يقبل االستسبلـ ىو الذم اإلسبلـ ألفَّ  المراتب؛ متفاكتو اإلسبلـ
  .كالنقص الزيادة

 .كاإلسبلـ اإليماف العبلقة بين :المسألة السادسة
 إنهما أك متغايراف? ىما ىل كاإلسبلـ، اإليماف حقيقة في السلف اختلف لقد

 :التالي النحو على ذلك في أقوالهم تنوعت كقد مترادفاف?
 بن كمحمد البخارم، قوؿ كىذا بينهما، فرؽ ال مترادفاف كاإليماف اإلسبلـ أف ػ ُ

 أبي كابن كالبغوم، عبدالبر، كابن كالمركزم، منده، كابن كالمزني، المركزم، نصر
 .يعلى

 .الزىرم قوؿ كىذا. العمل ىو كاإليماف الكلمة، ىو اإلسبلـ أف ػ ِ
. جبريل حديث في كسلم عليو اهلل صلى النبي بو عرفو بما يعرؼ منهما كبلن  أف ػ ّ

 .أحد إلى ينسبو كلم العز أبي ابن ذكره كقد
 كىو. االعتقاد من بطن لما اسم كاإليماف األعماؿ، من ظهر لما اسم اإلسبلـ أف ػ ْ

 .الخطابي قوؿ
 االعتقادات كباإليماف الظاىرة، األعماؿ باإلسبلـ أريد اجتمعا إذا أنهما - ٓ

 كىذا. اآلخر عليو يدؿ ما على يدؿ منهما كبلن  فإف افترقا إذا كأما الباطنة، كاألعماؿ
 .العز أبي كابن رجب، كابن تيمية، كابن الصبلح، كابن اإلسماعيلي، قوؿ
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 ّٖٓ/ ٕ) الفتاكم مجموع في اإلسبلـ شيخ قاؿ الراجح، القوؿ ىو األخير كالقوؿ
"  المسألة ىذه"  في الناس يغلط ما أكثر مما: الخطابي سليماف أبو كقاؿ(: ّٗٓ -

 أف إلى غيره كذىب باآلية كاحتج العمل كاإليماف الكلمة اإلسبلـ: فقاؿ الزىرم فأما
{ المؤمنين من فيها كاف من فأخرجنا: }بقولو فاحتج ،كاحد شيء كاإليماف اإلسبلـ

 أىل من رجبلف تكلم كقد: الخطابي قاؿ{ المسلمين من بيت غير فيها كجدنا فما}
 المتقدـ على منهما اآلخر كرد ىذين من كاحد قوؿ إلى منهما كاحد كل كصار العلم

 أف ذلك من كالصحيح: الخطابي قاؿ ،المائتين أكراقو عدد يبلغ كتابا عليو كصنف
 األحواؿ بعض في مؤمنا يكوف قد المسلم أف كذلك يطلق؛ كال ىذا في الكبلـ يقيد
 كليس مسلم مؤمن فكل األحواؿ جميع في مسلم كالمؤمن بعضها في مؤمنا يكوف كال
 القوؿ كاعتدؿ اآليات تأكيل لك استقاـ ىذا على األمر حملت كإذا مؤمنا مسلم كل
 أظن الخطابي إليهما أشار اللذاف الرجبلف":  قلت. " منها شيء يختلف كلم فيها

 أف في الكبلـ بسط علمتو الذم فإنو نصر بن محمد - السابق كىو - أحدىما
 في بسطا قبلو لغيره علمت كما كالحديث السنة أىل من كاحد شيء كاإليماف اإلسبلـ

 كالذم رده؛ على أقف لم لكن -( باألصل بياض) - أظنو عليو رد الذم كاآلخر ،ىذا
 بن الرحمن كعبد زيد بن كحماد جعفر كأبي بينهما فرؽ من قوؿ ىو الخطابي اختاره
 ىؤالء خالف المتقدمين من أحدا علمت كال كغيره؛ حنبل بن أحمد قوؿ كىو مهدم
 قالو الذم ىذا على السنة أىل عامة كاف كلهذا اإليماف؛ نفس اإلسبلـ نفس فجعل
 .الخطابي ذكره كما ىؤالء

 اإليماف كىل اإليماف? ىو اإلسبلـ ىل (:ِّ)ص اإليماف مسألةكقاؿ صاحب كتاب 
 .اإليماف مسمى في كافتراقهم الطوائف، فيو افترقت مما فهذا. غيره أك اإلسبلـ? ىو

 العلـو جامع في كما صحيح كالعكس اإليماف ىو اإلسبلـ إف: الوعيدية فقالت
 (..ِٔص) كالحكم

 .العمل ىو كاإليماف. بالشهادتين التوحيد كلمة أم الكلمة ىو اإلسبلـ: كقيل
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 .معناىما في التحقيق عند يتضح صحيح كجو لهما القوالف كىذاف
 إسبلـ إيماف كل بأف اإلسبلـ، خصاؿ من خصلة اإليماف أف إلى األشاعرة كذىب
 .كباطل حق فيو القوؿ كىذا، ُإيمانا إسبلـ كل كليس

 اإلسبلـ: إجماالن  كىو بالتفصيل، القوؿ التحقيق أىل عليو الذم الصواب كالقوؿ
 إذا كاإليماف اإلسبلـ أف: كمعناه ،اجتمعا افترقا كإذا ،افترقا اجتمعا إذا كاإليماف

. بو يختص معنى منهما كاحد لكل فإف سنة أك كتاب من كاحد نص في اجتمعا
 الباطنة األعماؿ: كاإليماف..  كالصبلة الشهادتاف كمنها الظاىرة األعماؿ: فاإلسبلـ

 ىذا على دؿ كقد ،كغيرىا كالرىبة كالرغبة كالمحبة كالخوؼ كالتوكل االعتقادات من
 :كاختصاران  اكتفاءن  منها كثيرة دالئل

 أىٍسلىٍمنىا قيوليوا كىلىًكن تػيٍؤًمنيوا لَّمٍ  قيل آمىنَّا األىٍعرىابي  قىالىتً ): الحجرات سورة في تعالى قولو
 كنفى كاحد، نص في فاجتمعا[ ُْ: الحجرات] (قػيليوًبكيمٍ  ًفي اإًليمىافي  يىٍدخيلً  كىلىمَّا

 يبلغوا لم لكن مسلموف أنهم افتراقهما على فدؿ اإلسبلـ؛ لهم كأثبت اإليماف، عنهم
 .مؤمنين يكونوا أف

: كاإليماف الخمسة، باألركاف: اإلسبلـ ذكر كفيو المشهور السبلـ عليو جبريل كحديث
 .الستة باألصوؿ

 غير بمعنى لكلو  كسلم عليو اهلل صلى النبي أجاب كاحد، نص في اجتمعا فإنهما
 .افتراقهما على فدؿ اآلخر؛
 بد كال باطنة، أعماؿ الستة اإليماف كأصوؿ ظاىرة، أعماؿ الخمسة اإلسبلـ كأركاف
 .جميعان  منهما

 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أعطى: )قاؿ عنو اهلل رضي كقاص أبي بن سعد كحديث
، كسعد رىطان  كسلم  عن مالك اهلل رسوؿ يا: فقلت إليَّ، أعجبهم ىو رجبلن  فترؾ جالسه
 منو، أعلم ما غلبني ثم فبلف، عن مالك مسلمان  أك: فقاؿ. مؤمنان  ألراه إني فواهلل فبلف?

                                                           
: قبمو وقال بعدىا وما( 108/ 5) الفتاوى مجموع في اإلسالم شيخ بمفظو عنو نقمو الباقالني بكر أبي قول وىو 0
 .فذكره. اىـ.. (. لفظو وىذا بكر أبي كالقاضي المتأخرين من اإليمان في جيم مذىب نصروا الذين قال: فصل)
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 فعدت منو أعلم ما غلبني ثم بمثلو، كأجابني ذلك مثل: فقلت لمقالتي، فعدت
 أحب كغيره الرجل، أليعطي إني سعد يا: قاؿ ثم كسلم عليو اهلل صلى كعاد لمقالتي،

 الحجرات، آية داللة في كما الداللة ككجو، ُ(النار في اهلل يكبو أف خشية منو، إليَّ 
 لكل أف يدؿ مما كاحد، نص في كالمسلم المؤمن بين كسلم عليو اهلل صلى بتفريقو
 كالحكم العلـو جامع في رجب بن الحافظ قاؿ ىنا كمن، بو يختص معنى منهما

 اإليماف، حقَّق من فإف مسلم، مؤمن كل: العلماء من المحققوف قاؿ(: ِٖص)
 في كإف أال: )كسلم عليو اهلل صلى قاؿ كما اإلسبلـ، بأعماؿ قاـ قلبو، في كرسخ

 أال كلو، الجسد فسد فسدت كإذا كلو، الجسد صلح صلحت إذا مضغة الجسد
 .باألعماؿ الجوارح كتنبعث إال باإليماف القلب يتحقق فبل ،ِ(القلب كىي

 تحقيقان  بو القلب يتحقق فبل ضعيفان  اإليماف يكوف قد فإنو مؤمنان، مسلم كل كليس
 .اىػ. التاـ اإليماف بمؤمن كليس مسلمان، فيكوف اإلسبلـ أعماؿ جوارحو عمل مع تامان،

 بمعنى أحدىما يكوف فعندئذو  اآلخر، دكف نص في أحدىما يأتي أف: افتراقهما كمعنى
 .صحيح كالعكس اإليماف ىو فاإلسبلـ اآلخر،
رى  يػىٍبتىغً  كىمىن): عمراف آؿ سورة في تعالى قولو منها: الوحيين في كثيرة أدلة كلهذا  غىيػٍ

 [.ٖٓ: عمراف آؿ] (اٍلخىاًسرًينى  ًمنى  اآلًخرىةً  ًفي كىىيوى  ًمٍنوي  يػيٍقبىلى  فػىلىن ًديننا اإًلٍسبلىـً 
ينى  ًإفَّ ): سبحانو قولو أكلها كفي ـي  اهللً  ًعندى  الدّْ  أف فاقتضينا[. ُٗ: عمراف آؿ] (اإًلٍسبلى

 .منو يقبل فلن دينان  اإليماف غير يبتغ كمن اإليماف، اهلل عند الدين
ا يىا): كثيرة آيات في للمؤمنين خطابو في تعالى قولو كمنو  فإف (آمىنيواٍ  الًَّذينى  أىيػُّهى

 على يدؿ مما قلوبهم، في اإليماف يدخل كلما أسلموا للذين متوجو أيضان  الخطاب
 .االنفراد عند اآلخر أحدىما تناكؿ

                                                           
 .عنو اهلل رضي وقاص أبي بن سعد حديث من( 101) ومسمم ،(45) البخاريأخرجو  0
 .عنو اهلل رضي بشير بن النعمان حديث من( 1022) ومسمم ،(04) البخاري أخرجو 1
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 اإليماف: )قاؿ أنو كسلم عليو اهلل صلى النبي عن عنو اهلل رضي ىريرة أبي كحديث
 بضع اإليماف: )آخر لفظ كفي، ُ(اإليماف من شعبة كالحياء شعبة، كستوف بضع

 .ِ(كسبعوف
 .كالزكاة كالحج كالصياـ الصبلة على الشتمالو لئلسبلـ متناكؿ ىنا اإليماف فإف
: كسلم عليو اهلل صلى إليو يرفعو عنهما اهلل رضي عمر بن اهلل عبد حديث في كلما

 .ّ(عنو اهلل نهى ما ىجر من كالمهاجر كيده، لسانو من المسلموف سلم من المسلم)
 أف يوشك: )قاؿ أنو كسلم عليو اهلل صلى النبي عن عنو اهلل رضي سعيد أبي كعن

 من بدينو يفر القطر، كمواقع الجباؿ شغف بها يتبع غنم المسلم ماؿ خير يكوف
 .ْ(الفتن
 عند كاحد بمعنى أنهما على يدؿ مما المؤمن، يشمل المسلم الحديثين كبل ففي

 .االجتماع
 كفد حديث كاحدان  معناىما ييصّْيري  افتراقهما كوف على السنة من األدلة أصرح كمن
 إلى جاؤكا أنهم عنو، اهلل رضي ىريرة أبي حديث من صحتو على المتفق القيس، عبد

 مضر من الحي ىذا كبينك بيننا إف اهلل، رسوؿ يا: فقالوا كسلم عليو اهلل صلى النبي
، األشهر في إال نأتيك أف نستطيع كال  كراءنا، من بو نخبر فصل بأمر فمرنا الحـر

 ما أتدركف كحده، باهلل باإليماف آمركم: )كسلم عليو اهلل صلى فقاؿ الجنة? بو كندخل
 كأف اهلل إال إلو ال أف تشهدكا: قاؿ! أعلم كرسولو اهلل: قالوا كحده? باهلل اإليماف
 من تعطوا كأف رمضاف، كتصوموا الزكاة، كتؤتوا الصبلة، كتقيموا اهلل، رسوؿ محمدان 
 .ٓ(الخمس المغنم

                                                           
 (.30) ومسمم ،(2) البخاريأخرجو  0
 (.30) مسمم أخرجو 1

 (.81) ومسمم ،(11) البخاري أخرجو 2

 (.12) البخاري أخرجو3 

 .عنيما اهلل رضي عباس ابن حديث من( 15) ومسمم لفظو، وىذا( 03) البخاريأخرجو  4
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 المهم، الحاؿ ىذا في - الحديث في أخبرىم كسلم عليو اهلل صلى النبي فإف
 يفيد مما كاحد، بمعنى أنهما على فدؿ اإلسبلـ، بأركاف اإليماف عن - األىم كالسؤاؿ

 ا.ىػ بتصرؼ.  االفتراؽ عند اآلخر عن يغني أحدىما أف
 في كاإلسبلـ اإليماف ذكر إذا(: ّّٗ/ ُ) السفارينية شرح في العثيمين العبلمة كقاؿ
 كاحد، بمعنى صار اآلخر عن أحدىما أفرد كإف اإلسبلـ، غير فاإليماف كاحد سياؽ
 غير اإليماف: نقوؿ ال إذان  اجتمعا، افتقرا كإذا افترقا، اجتمعا إذا باب من فهما

 التفصيل من فبلبد أخطأنا، أطلقنا إذا ألننا اإلسبلـ؛ ىو اإليماف: نقوؿ كال اإلسبلـ،
 :التالي النحو على
 الخطاب بن عمر حديث: كالدليل اإلسبلـ، غير فاإليماف كاحد سياؽ في ذكرا فإف

 أخبرني: فقاؿ كسلم، عليو اهلل صلى النبي أتى حين جبريل، قصة في عنو اهلل رضي
 سياؽ في ذيكرا ألنهما اإلسبلـ؛ عن بو أخبره ما يخالف بما فأخبره اإليماف، عن

 كجعل الظاىرة، األعماؿ اإلسبلـ كسلم آلو كعلى عليو اهلل صلى النبي فجعل كاحد،
 رسوؿ محمدان  كأف اهلل إال إلو أال تشهد أف اإلسبلـ: )فقاؿ الباطنة، األعماؿ اإليماف

: اإليماف في كقاؿ(( البيت كتحج رمضاف، كتصـو الزكاة، كتؤتي الصبلة، كتقيم اهلل،
 (.كشره خيره كالقدر اآلخر، كاليـو كرسلو، ككتبو، كمبلئكتو، باهلل تؤمن أف)

 كىرىًضيتي : )تعالى قولو: مثالو ىذا، في ىذا دخل اآلخر عن منفردان  أحدىما ذيكر كإف
 .كاإليماف اإلسبلـ يشمل ىنا فاإلسبلـ ،(ّاآلية: المائدة( )ًدينان  اإٍلسبلـ لىكيمي 
 فإف كسلم، عليو اهلل صلى النبي قالو: فنقوؿ دين? اإليماف إف قاؿ من: قائل قاؿ فإذا

 أعلم، كرسولو اهلل: قالوا( السائل? من أتدركف: )قاؿ حين كسلم عليو اهلل صلى النبي
 لكم رضيت) إذان  اإليماف، علمهم كمما ،(دينكم يعلمكم أتاكم جبريل فإنو: )قاؿ

 ًإفَّ : )تعالى كقاؿ اآلخر، عن أحدىما أيفرد ألنو كاإلسبلـ؛ اإليماف يشمل( دينا اإلسبلـ
ينى   من اإليماف ألف اإليماف؛ يدخل كىنا ،(ُٗاآلية: عمراف آؿ( )اإلسبلـ اللَّوً  ًعٍندى  الدّْ
 .شك كال الدين
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 أىٍسلىٍمنىا قيوليوا كىلىًكنٍ  تػيٍؤًمنيوا لىمٍ  قيلٍ  آمىنَّا اأٍلىٍعرىابي  قىالىتً : )تعالى اهلل قاؿ: قائل قاؿ فإف
 اآلية? ىذه عن الجواب فما(( ُْاآلية: الحجرات( )قػيليوًبكيمٍ  ًفي اإليمىافي  يىٍدخيلً  كىلىمَّا

 المفسركف اختلف كقد بينهما، اهلل ففرؽ كاحد سياؽ في ذيكرا ىنا إنهما: فالجواب
 فمن منافقوف? ىم أك اإليماف، ضعيفو مؤمنوف ىم ىل األعراب؛ ىؤالء في اهلل رحمهم

: الحجرات( )أىٍسلىٍمنىا قيوليوا كىلىًكنٍ : )قولو إف: كقالوا منافقوف، إنهم: قاؿ من المفسرين
 .ظاىران  مسلموف المنافقين فإف الظاىر، اإلسبلـ يعني(( ُْاآلية

 قلوبهم، في يتعمق لم تامان، ليس إيمانهم لكن حقيقة مسلموف ىم بل: قاؿ من كمنهم
 ىذه( لما) ك( ُْاآلية: الحجرات( )قػيليوًبكيمٍ  ًفي إليمىافي  يىٍدخيلً  كىلىمَّا: )قولو بدليل
 ككوف(( ٖاآلية: صٌ ( )عىذىابً  يىذيكقيوا لىمَّا بىلٍ : )تعالى قاؿ كما الشيء، قرب على تدؿ

 اهلل نفى المنافقين ألف عنهم؛ النفاؽ انتفاء على يدؿ قلوبهم دخوؿ من قريبان  اإليماف
ٍوـً  بًاللَّوً  آمىنَّا يػىقيوؿي  مىنٍ  النَّاسً  كىًمنى : )فقاؿ نهائيان، اإليماف عنهم  ىيمٍ  كىمىا اآٍلًخرً  كىبًاٍليػى

 اإليمىافي  يىٍدخيلً  كىلىمَّا: )قاؿ بل عنهم، اإليماف اهلل ينف لم كىؤالء( ٖ: البقرة( )ًبميٍؤًمًنينى 
 (.ُْاآلية: الحجرات( )قػيليوًبكيم ًفي

 اإلسبلـ بين فرؽ ىنا إذان  محتمبلن، األكؿ كاف كإف األكؿ من أقرب الثاني القوؿ كىذا
 .كاإليماف

 كىجىٍدنىا فىمىا( )ّٓ: الذاريات( )اٍلميٍؤًمًنينى  ًمنى  ًفيهىا كىافى  مىنٍ  فىأىٍخرىٍجنىا: )تعالى اهلل كقاؿ
رى  ًفيهىا  العلماء بعض بها استدؿ اآلية ىذه( ّٔ: الذاريات( )اٍلميٍسًلًمينى  ًمنى  بػىٍيتو  غىيػٍ
 ًمنى  ًفيهىا كىافى  مىنٍ  فىأىٍخرىٍجنىا: )قاؿ اهلل ألف مطلقان  اإليماف ىو اإلسبلـ إف: يقولوا ممن

رى  ًفيهىا كىجىٍدنىا فىمىا( )ّٓ: الذاريات( )اٍلميٍؤًمًنينى   أف كالحقيقة( اٍلميٍسًلًمين ًمنى  بػىٍيتو  غىيػٍ
رى  ًفيهىا كىجىٍدنىا فىمىا: )قاؿ اهلل ألف لهم؛ دليبلن  كليست عليهم دليل اآلية ىذه  ًمنى  بػىٍيتو  غىيػٍ

 كلكنها مؤمنة ليست كامرأتو امرأتو، بينهم كمن لوط، بيت ىو كالبيت ،(اٍلميٍسًلًمين
 ليوطو  كىاٍمرىأىتى  نيوحو  اٍمرىأىتى  كىفىريكا ًللًَّذينى  مىثىبلن  اللَّوي  ضىرىبى : )تعالى اهلل قاؿ كلهذا مسلمة،

انػىتىا ٍينً  تىٍحتى  كى انػىتىاىيمىا صىاًلحىٍينً  ًعبىاًدنىا ًمنٍ  عىٍبدى  أظهرتا أم ،(َُاآلية: التحريم( )فىخى



 - 438 - 

 أف فيها فاآلية قومها، مع ىلكت كافرة كانت لوط فامرأة كافرتاف، كىما اإلسبلـ
 .مسلموف البيت في من أف فيها ليس لكن مسلم، البيت
 أف على تدؿ اآلية إف: نقوؿ بل إليو، ذىبوا ما على دليل اآلية في فليس ذلك كعلى

 أحد يسلم لم أنو كبين المؤمنين من فيها كاف من اخرج اهلل ألف اإلسبلـ؛ غير اإليماف
 ا.ىػ يدعوىم بينهم كرسولهم - بأكملها القرية ىذه في

 أسلم: تحت الحديث )(َِٗ ،ِٖٖ/ُ/ ُ) الصحيحةكقاؿ العبلمة األلباني في 
 غير اإلسبلـ مسمى أف إلى إشارة أيضان  الحديث كفي( العاص بن عمرك كآمن الناس

 جمهور إليو ذىب ما كالحق كثيران، اختبلفا ذلك في العلماء اختلف كقد اإليماف،
 قالت: }تعالى فقاؿ ذلك على كالسنة الكتاب لداللة بينهما التفريق من السلف

{ قلوبكم في اإليماف يدخل كلما أسلمنا، قولوا كلكن تؤمنوا لم قل آمنا األعراب
 اإلسبلـ شيخ قاؿ مشهور، معركؼ كاإليماف اإلسبلـ بين التفريق في جبريل كحديث

 (.اإلسبلمي المكتب طبع َّٓ ص" ) اإليماف"  كتاب في تعالى اهلل رحمو تيمية ابن
 كإف االسمين من كبل أف يوجب كاإليماف اإلسبلـ مسألة في كرسولو اهلل إلى كالرد"

 في فالحق مسلمان، مؤمنان  يكوف بأف إال الجنة أحد يستحق كال كاجبان، مسماه كاف
 الدين فجعل جبريل، حديث في - كسلم كآلو عليو اهلل صلى - النبي بينو ما ذلك
 كصل كمن اإلحساف، كأعبلىا اإليماف، كأكسطها اإلسبلـ، أكلها: طبقات ثبلث كأىلو

 المسلم كأما مسلم كالمؤمن مؤمن، فالمحسن تليها، التي إلى كصل فقد العليا، إلى
 ".مؤمنان  يكوف أف يجب فبل

 الكتاب إلى فليرجع الدقيق التحقيق مع المسألة ىذه على الكبلـ بسط شاء كمن
 .الموضوع ىذا في ألف ما خير فإنو المذكور،
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 (منهم مات من على كالصبلة القبلة ألىل االستغفار في باب)
 أف يركف كال القبلة، أىل من أحد عن االستغفار يحجبوف ال السنة كأىل: محمد قاؿ
 عز كقاؿ. نفسو على اإلسراؼ أىل من كاف كإف منهم، مات من على الصبلة تترؾ
ٍغًفرٍ ) كالسبلـ الصبلة عليو لنبيو كجل نًٍبكى  كىاٍستػى  عىلىٍيًهمٍ  كىصىل   كىاٍلميٍؤًمنىاتً  كىًلٍلميٍؤًمًنينى  ًلذى

تىكى  ًإف     (.لىهيمٍ  سىكىنه  صىبلى
 بن يحيى حدثني: قاؿ كىب ابن عن يونس، عن أسلم، عن إسحاؽ كحدثني - ُّٓ
 صلى اهلل رسوؿ أف الحسن عن الخراساني، عطاء عن أسيد، بن إسحاؽ عن أيوب،

 ممن بو دعا ما مثل عليو اهلل رد كالمؤمنات، للمؤمنين دعا من): قاؿ كسلم عليو اهلل
 .ُ(بقي كممن مضى
 أدركت منكل  كاف): قاؿ عباد بن زىير عن كضاح ابن عن كىب كأخبرني - ُْٓ

 .ِ(عمل أم عمل كإف القبلة أىل من أحد على الصبلة تترؾ ال أف يركف المشايخ من
: قاؿ أنو اهلل رحمو الملك عبد عن العناقي عن فحلوف بن سعيد أبي كحدثني - ُٓٓ

 كإف بالذنوب، نفسو على مسرفا كاف كإف اهلل، كحد من كل على يصلى أف السنة)
 يصلى فإنو اهلل، عند من جاء بما مقرا بالتوحيد مستمسكا كاف إذا كبائر، كانت
 عذبو اهلل شاء إف بذنبو، مؤمن عندنا كىو ربو، على كحسابو نفسو على كإثمو عليو،

 يكوف حتى النار بها لو يوجب كال اإلسبلـ، من بالذنوب نخرجو كال لو، غفر شاء كإف
 نرجو أنا إال نار، أك جنة من شاء حيث إلى كيصيره بعلمو، فيو يحكم الذم اهلل

 بنا اقتدل من نوصي كبو اهلل ندين بهذا، المذنب المسيء على كنخشى للمحسن
 .ّ(األمة ىذه كجمهور السنة أىل عليو الذم كىو بهدينا كأخذنا

                                                           

: العراقي الحافظ قاؿ المراسيل أضعفأسناده ضعيف، كىو أيضا من مراسيل الحسن، كىي  ُ
 ألنو كاىية، عندىم الحسن كمراسيل: حجر ابن الحافظ كقاؿ الريح شبو عندىم الحسن كمراسيل

 .أحد كل من يأخذ كاف
كللحديث شاىد من حديث أنس رضي اهلل عنو، كلكنو ضعيف ال يثبت كما في الضعيفة 

(ٕٓٗٔ.) 
 إسناده ضعيف. ِ

 إسناده ضعيف. ّ
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 الخمر شربة لقيتم إذا): عمر بن اهلل عبد حديث كمعنى: اهلل رحمو الملك عبد قاؿ
 يعني إنما ُ(تشهدكىم فبل ماتوا كإف تعودكىم فبل مرضوا كإف عليهم، تسلموا فبل

 .أصبل عليهم تترؾ الصبلة أف يعني كال نفسو، خاصة في الرجل بذلك نأخذ
 العتبي أحمد بن محمد عن لبابة بن عمر بن محمد عن إسحاؽ كأخبرني - ُٔٓ

 أىل كجميع كالقدرية اإلباضية البدع أىل في مالك قوؿ عن سحنوف سئل): قاؿ
 ىذا على بو نقوؿ كنحن لهم، تأديبا ذلك قاؿ إنما: فقاؿ عليهم؟ يصلى ال أنو األىواء
. صبلة بغير يتركوا ال أف فأرل عليهم، يصلي من يوجد يسكل كقفوا، إذا فأما الوجو،

 ما إلى كدعوا الجماعة عن بانوا لما األىواء أىل من اإلماـ قتلهم الذين فهؤالء لو قيل
 كليس المسلمين من كىم نعم،: فقاؿ عليهم؟ يصلى ىل الحرب كنصبوا عليو ىم

 إعادة في القوؿ فما: لو فقيل، صبلة بغير يتركوف القتل بها استوجبوا التي بذنوبهم
 .بعده كال الوقت في يعاد ال: فقاؿ البدع؟ أىل خلف الصبلة

                                                           

 الخمر شربة على تسلموا ال عمرك بن اهلل عبد كقاؿ (:ُِٓ/ٓقاؿ الحافظ في تغليق التعليق ) ُ
 لنا كقع كقد العين بضم عمر بن اهلل عبد كقاؿ لغيره ركاية كفي الصواب كىو ذر أبي أصل في كذا
 جميعا عنهما ذلك
 قاؿ عمراف أبي عن زحر ابن ىو عبيداهلل عن ليث ثنا إبراىيم بن إسماعيل ثنا منصور بن سعيد قاؿ
 عليهم تصلوا كال مرضوا إذا تعودكىم كال الخمر يشرب من على تسلموا ال) عمر بن اهلل عبد قاؿ
 في عدم ابن ركاه كقد، إبراىيم بن إسماعيل عن عمرك عن التاريخ في البخارم ذكره( ماتوا إذا

 ابن عن جبير بن سعيد عن سليم أبي بن ليث عن األشهب أبي عن مطيع أبي ركاية من الكامل
 .جدا ضعيف كإسناده ىذا من أتم مرفوعا عمر
 .مريم أبي ابن لنا قاؿ أيضا التاريخ في البخارم كقاؿ
 حباف عن زحر بن اهلل عبيد سمع مضر بن بكر ثنا مريم أبي بن سعيد ثنا المفرد األدب في كقاؿ

 .الخمر شراب على تسلموا ال قاؿ العاص بن عمرك بن اهلل عبد عن جبلة أبي بن
 .مرضوا إذا الخمر شراب تعودكا ال قاؿ اإلسناد بهذا سعيد ثنا أيضا األدب في كقاؿ

 



 - 3 - 

 إف: يقوؿ من أنزلو كقد مالك، أصحاب من كغيرىما كالمغيرة أشهب يقوؿ ككذلك
 اإلباضية قوؿ قياس كركب النصراني، بمنزلة كبعده الوقت في خلفو تعاد الصبلة

  .القوؿ من بالذنوب المسلمين جميع يكفركف الذين ُكالحركرية
                                                           

 ببعضها يرضوف كالخوارج. كالمؤرخوف الفرؽ علماء عليهم أطلقها كثيرة أسماء للخوارج ُ
 :يأتى ما األسماء ىذه كمن. اآلخر البعض كينكركف

 المقاالت كت اب ألسنة على كرد كقد استعماالن، كأكثرىا أسمائهم أشهر كىو:  الخوارج -ُ
 يشمل الذل االسم كىو تختفى االسم ىذا إلى بالنسبة األخرل أسمائهم بقية كتكاد كالتاريخ

 .ذمان  أك لهم مدحان  يكوف أف يحتمل اسم كىو فرقهم، جميع
 اهلل سبيل فى يهاجر كمن: } تعالى قولو من مأخوذة -الخوارج يريد كما -التسمية كانت فإذا
 الموت يدركو ثم كرسولو اهلل إلى مهاجران  بيتو من يخرج كمن كسعة كثيران  مراغما األرض فى يجد
 بذلك أنفسهم سموا كقد منهم، التسمية ىذه كتكوف مدح تسمية فهى{  اهلل على أجره كقع فقد

 الخركج بمعنى التسمية أخذت إذا كأما ، قريبان  ىذا فى أقوالهم ستأتى كما المعنى لهذا اعتباران 
 شك كال فهى عنو، اهلل رضى طالب أبى بن على عن أك الدين عن أك الناس على أك األئمة على

 سار ما كىو المعانى، ىذه باعتبار االسم بهذا سموىم الذين ىم مخالفوىم كيكوف لهم ذـ تسمية
 لهذه الخوارج إنكار أف على ، كغيرىم الفرؽ علماء من الفرقة ىذه عن كتب ممن كثير عليو

 عن أك الناس على أك األئمة على الخركج فإف كإال فيها، مخطئوف أنهم باعتبار ىى إنما المعانى
 .نظرىم فى حقان  كانت طالب أبى بن على
 فتح فى عديدة ركايات كردت كقد(. الخوارج) االسم بهذا تسميتهم على الفرؽ مؤرخو أجمع كقد

 عليو اهلل صلى - الرسوؿ أف إلى تشير - كسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ إلى معزكة البارل
 عائشة عن مسركؽ عن الشعبى طريق من البزار فعند االسم، بهذا الخوارج عن أخبر قد - كسلم
 خيار يقتلهم أمتى شرار ىم: "فقاؿ: الخوارج - كسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ ذكر: قالت
 في كجاء. القبيل ىذا من ركايات عدة البارل فتح فى حجر ابن أكرد ثم. حسن كسنده". أمتى

 . تخريجو كسيأتي( النار أىل كبلب الخوارج: ) ايضا الحديث
 اإلماـ جيش عن كخرجوا انشقوا حينما أسبلفهم فيو خرج الذل الموضع إلى نسبة: الحركرية -ِ

 يسمى الكوفة من قريب موضع كىو إليو الطائفة ىذه فنسبت الموضع، ىذا إلى فاتجهوا على
 نزكلهم حركرية لو سموا كالذل: "بالحركرية تسميتهم سبب مبينان  الحسناألشعرل أبو يقوؿ ، حركراء
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 اجتهادان  بأشد الحركرية ليس: "عباس ابن كقاؿ ، البغدادل عند كىكذا ،"أمرىم أكؿ فى بحركراء
 " .يضلوف كىم كالنصارل اليهود من
: شراة سموا لو كالذل: "بالشُّراة تسميتهم سبب فى األشعرل الحسن أبو يقوؿ:  الشُّراة -ّ

 عند األسم ىذا أما ، زعمهم علي كىذا ،" بالجنة بعناىا أل اهلل طاعة فى أنفسنا شرينا: قولهم
 في لجوا ألنهم الشراة اشتقاؽ كمنو كاستطارتو لجاجو:  الغضباف شرل من مشتق فهو السنة أىل

 . الباطل
 كىم: "الشهرستانى كقاؿ ، على اإلماـ جيش عن خركجهم بسبب بذلك سموا:  المارقة -ْ

 " .بالنهركاف اجتمعوا الذين المارقة
 عليهم أطلق كقد عليهم، أطلقت التى أسمائهم أكائل من كىو أيضان  أسمائهم من:  الميحىك مىةي  -ٓ

 " .هلل إال حكم ال: "كقولهم الحكمين تحكيم إنكارىم بسبب
 إال كلها األلقاب بهذه يرضوف كىم: "األشعرل الحسن أبو قاؿ ، كألقابهم الخوارج أسماء تلك

 " .الرمية من السهم يمرؽ كما الدين من مارقة يكونوا أف ينكركف فإنهم بالمارقة،
 الخوارج فصل(: ُٔ/ ُ) الفتن كآثار آحاديث في العراؽ كتابو فيحفظو اهلل  مشهور الشيخ قاؿ

 .كالعراؽ
( ِِٖ/ ٕ) «كالنهاية البداية» في كثير ابن كذكر عمر، مقتل بعد العراؽ، في خركجهم ككاف
 من فسبحاف آدـ، بني أشكاؿ أغرب من الناس من الضرب كىذا: قلت»: فقاؿ خركجهم، قصة
 أنهم الخوارج في السلف بعض قاؿ ما أحسن كما العظيم، قدره في كسبق أراد، كما خلقو نوٌع

 الحىيىاةً  في سىعيػيهيم ضىل   ال ذين أىعمىاالن  باألىخسىرًينى  نػينىب ئيكم ىىل قيل: }-تعالى- قولو في المذكوركف
 أعمالهم فحبطت كلقائو رىبٌهم بآيات كىفىركا ال ذين أيكلئك صينعان  ييحًسنيوفى  أىنٌهم يىحسىبيوف كىم الدُّنيا

 كاألشقياء الضُّبٌلؿ، الجهلة ىؤالء أفٌ [ َُٓ - َُّ: الكهف{ ]كىزنان  الًقيىامة يـو لهم نيقيم فبل
 المسير على كتواطؤكا المسلمين، أظهر بين من الخركج على رأيهم اجتمع كاألفعاؿ، األقواؿ في
 على ىو ممن- كأضرابهم إخوانهم إلى كيبعثوا بها كيتحصنوا الناس على ليملكوىا المدائن إلى

 زيد لهم فقاؿ. عليها اجتماعهم كيكوف إليها، فيوافوىم -كغيرىا البصرة أىل من كمذىبهم، رأيهم
 منكم، كسيمنعوىا تطيقونو، ال جيشان  بها فإفٌ  عليها، تقدركف ال المدائن أف: الطائي حصين بن

 اخرجوا كلكن جماعات، الكوفة من تخرجوا كال جوخىا، نهر جسر إلى إخوانكم كاعدكا كلكن
 .بكم يفطن لئبل كحدانان 
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 إليهم بو كبعثوا كغيرىا، البصرة أىل من كمسلكهم مذىبهم على ىو من إلى عاٌمان  كتابان  فكتبوا
 بهم أحده  يعلم لئبل كحدانان  يتسللوف خرجوا ثم الناس، على كاحدة يدان  ليكونوا النهر، إلى ليوافوىم

 سائر كفارقوا كالخاالت، كاألخواؿ كاألمهات اآلباء بين من فخرجوا الخركج، من فيمنعوىم
 كالسماكات، األرض رب ييرضي األمر ىذا أفٌ  كعقلهم علمهم كقلة بجهلهم يعتقدكف القرابات،

 لهم زي نو مما كأنو كالخطيئات، كالعظائم الموبقات، كالذنوب الكبائر أكبر من أنو يعلموا كلم
 ما لذريتو ثم آدـ، ألبينا العداكة نصب الذم السماكات عن المطركد الرجيم الشيطاف إبليس
 مجيب إنو بحولو منو يعصمنا أف المسؤكؿ كاهلل مترددات، أجسادىم في أركاحهم دامت

 .«الدعوات
 كقتلهم بالنهركاف، الخوارج كأخبار»(: الفاركؽ. ط - ْٔ/ ٔ) «التمهيد» في عبدالبر ابن كقاؿ

 عمر زيد كألبي. معركؼ مشهور كاألمواؿ، الدماء كاستحبللهم الناس كتكفيرىم كالولداف، للرجاؿ
 كلغيره األخبار، تلك من اشتفى تأملو من كبير، ديواف «صفين كأخبار النهركاف أخبار» في شبة بن
 .«المستعاف كاهلل حساف، كتب ذلك في

 .مكاف كل إلى فتنتهم ككصوؿ الخوارج خركج استمرار: فصل
 مكاف، كل إلى فتنتهم كصلت إذ البحر، موج يشبو الذم كالموج الفتن اشتداد أكؿ يمثل فهذا
 مركر مع كسيشتدٌ  البلداف، من كثير في للعياف، بارز المعايش كالواقع اآلف، إلى أثريىم كبقي

 :كالبرىاف الدليل ىو كىذا التكبلف، كعليو اهلل، كحسبنا الزماف،
 منهم، ىذا كأفٌ  قـو الزماف آخر في يخرج»: رفعو برزة أبي حديث من كغيره النسائي أخرج

 .«الرمية من الس همي  يمرؽ كما اإلسبلـ من يمرقوف تراقيهم، يجاكز ال القرآف يقرؤكف
 كسلم عليو اهلل صلى فإنو»(: ْٔٗ/ ِٖ) الفتاكل مجموع في -تعالى اهلل رحمو- تيمية ابن قاؿ
 المسلموف اتفق كقد الدجاؿ، زمن إلى يخرجوف يزالوف ال أنهم الحديث ىذا غير في أخبر قد

 .«العسكر بذلك مختٌصين ليسوا الخوارج أفٌ  على
. ط - ُْٕ رقم ُٖٕ - ُٕٕ/ ُ) ماجو ابن أخرجو ما إلى تيمية ابن اإلسبلـ شيخ يشير
 اهلل صلى اهلل رسوؿ سمعت: قاؿ ،-عنهما اهلل رضي- عمر ابن عن صحيح بإسناد كغيره( عواد
 حتى قيًطع، ًفٍرؽه  خرج كلما تراقيهم، يجاكز ال القرآف، يقرؤكف نشءه  ينشأ»: يقوؿ كسلم عليو

 .«الدجاؿ أعراضهم في يخرج
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(: ِْٓٓ رقم ِٖٓ/ ٓ) «الصحيحة السلسلة» في -اهلل رحمو- األلباني شيخنا عليو كبٌوب
 يسير كمن الخوارج في البتة تتخلف ال التي -كجل عز- اهلل سنة فمن(. الخوارج خركج استمرار)

 ثم كالفينة الفينة بين يظهركف ىؤالء أفٌ  ،-الحديث ىذا في كما- التغيير في منهجهم على
 كما العلماء قبل من كالبرىاف بالحجة فيقطعوف للمجهوؿ، المبني بصيغة( القطع) ككرد يػيٍقطعوف،

 في -كجل عز- اهلل يقضيو بما أك جميعان، بهما أك السلطاف، قبل من كالتهديد كالتخويف فعل،
 .الكونية سنتو
 طويلة كىي- خوالف، ذم شىًمر أبي إلى نصيحتو في قاؿ لما منبو بن كىب اإلماـ لهذا تفطن كقد
 للخوارج كانت ما فواهلل اإلسبلـ، صدر أدركت قد أني! خوالف ذا يا ترل أال»: كفيها ،-جٌدان 

 كما عنقو، اهلل ضرب إال قولو منهم أحد أظهر كما حاالتهم، شر على اهلل فٌرقها إال قط جماعة
 األرض، لفسدت رأيهم من الخوارج اهلل أمكن كلو الخوارج، من قط رجل على األمة اجتمعت
 الناس يعود حتى جاىلية اإلسبلـ أمري  لعىادى  كإذىفٍ  الحراـ، اهلل بيت عن الحج كقيطع السبل، كقطعت

 رجبلن  -عشرين أك- عشرة من أكثر لقاـ كإذف الجاىلية، في كانوا كما الجباؿ، برؤكس يستعينوف
 يقاتل آالؼ عشرة من أكثر رجل كل كمع بالخبلفة، نفسو إلى يدعو كىو إال رجل منهم ليس

 .«...  بعضان، بعضهم
 اهلل رضي- علي   قاتل فقد نشأتهم، تاريخ أكؿ من الخوارج مع حصل الذم كىذا: عبيدة أبو قاؿ
 إلى كرجعوا( حركراء) مركزىم من كقلعهم عليهم، يقضي أفٍ  ككاد النهركاف، في العسكر ذلك -عنو

 .األرض في ثارت منهم ثٌلة كبقيت ،(الكوفة)
 فلم -النهركاف يـو: أم- يومئذو  الخوارج كقتلت» (:ُٔص) «الفرؽ بن الفرؽ» في البغدادم قاؿ

 سجستاف، خوارج أتباعهما كمن سجستاف، إلى رجبلف منهم صار أنفس، تسعة غير منهم يفلت
 أتباعهما كمن عيماف إلى صارا كرجبلف اليمن، إباضية أتباعهما كمن اليمن، إلى صارا كرجبلف
 منهم كرجل الجزيرة، خوارج كاف أتباعهما من الجزيرة، ناحية إلى صارا كرجبلف عيماف، خوارج

 المحكمة رأم على كانوا جماعة الخوارج من ذلك بعد علي على خرج ثم موركف، تل إلى صار
 عليو خرج عدم تيم من التيمي كغلفة باألنبار، عليو كخرج عوؼ، بن أشرس منهم األكلى،

 بالمدائن، عليو خرج قفل بن كسعد بجرجرايا، عليو خرج العرني بشر بن كاألشهب بماسيذاف،
 قائد مع جيشان  منهم كاحد كل إلى علي فأخرج الكوفة، سواد في عليو خرج السعدم مريم كأبو
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 سنة رمضاف، شهر في السنة تلك في -عنو اهلل رضي- علي قتل ثم الخوارج، أكلئك قتلوا حتى
 .«الهجرة من كثبلثين ثماف

 جنده فثار أحداثو، مسرح ىي( العراؽ) ككانت البلداف، من كثير في المعسكر ىذا كفر خى  كباض
 سنة بين ما متعددة بثورات بعدىا كقاموا. كأربعين إحدل سنة كذلك الكوفة، في معاكية على

 في -مثبلن - الطبرم يقوؿ شديدان، حازمان  موفقان  األمويوف الوالة منهم ككقف ،(ْٔ) سنة( ُْ)
 صبران  منهم فقتل الخوارج، على زياد بن عبداهلل اشتد السنة ىذه كفي»(: ىػٖٓ) سنة حوادث
 أربع سنة األموية الدكلة انهيار بعد شوكتهم كاشتدت ،«أخرل جماعة الحرب كفي كثيرة، جماعة
 الخوارج شوكة اشتدت السنة ىذه كفي»(: ىػٓٔ) سنة حوادث في جرير ابن قاؿ كستين،
 البصرة نواحي من حينها من كارتحلوا األزرؽ، بن نافع: منهم األزارقة رئيس كقتل. «بالبصرة

 كسبعين، اثنتين سنة كخرجوا ىناؾ، كتمكنوا ككرماف أصبهاف إلى فانتقلوا شرقان، كأكغلوا كاألىواز
 كبقيت عديدة، مرات بعدىا كخرجوا كسبعين، ثبلث سنة في منها كديًحركا البحرين، على كغىلىبوا

 سنة كفي الرشيد، خبلفة في ثورات بعٌدة كقاموا العباسية، الدكلة عهد في العراؽ في بقية لهم
 أصحابو، كانهـز فكسره الموصل، نائب فقاتلو ربيعة، بببلد خارجي ظهر كمئتين كثبلثين إحدل
 فرؽ من اليـو يبق كلم»: حـز ابن قاؿ معينة، أماكن في االستقرار إلى بهم القلق التطواؼ كانتهى

 .«فقط كالصفرية اإلباضية إال الخوارج
 اإلباضية من طائفة إال الخوارج انقرض كقد»: زماننا في كجودىم أماكن عن معاصرينا بعض كيقوؿ

 .«الجزائر جنوبي كفي تونس، تجاه جربة جزيرة كفي عيماف، جهة تقيم
 .عصرنا في الخركج: فصل
 -أيضان - التنويو من بد كال الخوارج، حوؿ منها بأكثر المقاـ يسمح ال سريعة، تاريخية كمضة ىذه
 مسمى تحت أركاح، كأيزىقت دماء، أيريقت بسببها فإفٌ  ،(عصرنا في الخركج ظاىرة) على

 كمن التعقيد، غاية في كىي كدكافعها، أسبابها لها ظاىرة كىي ،(اهلل سبيل في القتاؿ) ك( الجهاد)
 أف إذ الحكاـ؛ على الخركج ترؾ في السنة كأئمة الربانيوف العلماء عليو ما صحة يظهر خبللها
 الفقهي التخريج على كال الثورة، على القادرة الجماعة أك القوة، بوجود يتعلق ال كاإلصبلح التغيير
 تفكك: كىو كلو؛ ىذا من أىمٌ  آخر، بأمر يتعلق كإنما منعو، أك كجوبو، أك الخركج، لجواز

 المسلمين، في كالشهوات الشُّبهات كتحكم فيو، الجاىلية العصبيات كظهور اإلسبلمي، المجتمع
 أف من أحقرى  -أنفسهم في- يجعلهم بيعدان  كعمبلن؛ اعتقادان  الحنيف دينهم أحكاـ عن كبيعديىم
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 أف من شأنان  أقل   رب هم عند كيجعلهم العدؿ، كإقامة المنكرات، إزالة على للعمل ىم تهم تىٍسميو
 الخير كسبب كاالستقرار، األمن مصدر ىي التي بشريعتو، بالحكم اإللهي التكريم يستحقوا
 ال اهللى  إفٌ } ،[ُِٗ: األنعاـ{ ]يىكًسبوف كىانوا بما بعضان  الظالمين بعضى  نػيوىٌلي كىكىذلك} كالرخاء؛

 ًمن دكنو ًمن لىهيم مىا ك لو مىرىد   فبل سيوءان  بًقىـو اهللي  أرادى  كإذا بأنفسهم ما يػيغىي ركا حىٌتى بًقىـو مىا يػيغىي ر
 .«[ُُ: الرعد{ ]كىاؿو 

 عليو، أىلو ثبات من عنو، تنفك ال التي( الحق) خصائص خبلؿ من الموقف ىذا صواب كيظهر
 ال الفتنة نػيو ار»: قاؿ لما حـز ابن اهلل كرحم ثمارىم، كظهور مسيرتهم كطوؿ بو، صدكرىم كانشراح

 .«يٍعًقدي 
 عليها، اآلماؿ كيعقدكف صورتها، الناس يستحسن قد مبدئو، في خادعان  مظهران  للفتنة أفٌ : كالمعنى»

 كىذه. ثمرتها كتعطي تتفتح أفٍ  قبل تموت التي الزىرة مثل كتتبلشى، تموت ما سرعاف كلكن
 فتنة عاصر الذم ،-اهلل رحمو- حـز ابن اإلماـ فكر نتاج من عظيمة حكمة القصيرة؛ الكلمة
 جديدة؛ فتنة كشرارة كثورة، ثائر كل على يعقدكف الناس أف كيف بنفسو كرأىل األندلس، في البربر
، مآسو  إلى اآلماؿ تتحوؿ ما سرعاف كلكن كالتغيير، اإلصبلح في كبيرة آماالن   كضحايا كأحزافو

 أفٍ  -العصر ىذا أبناء نحن- بنا كيفترض كمصر، عصر كل على تنطبق الكلمة كىذه كتدمير،
 الجهل، فيو كعم   العلم، فيو قل   زمن في نعيش إذ لمعانيها، كاستحضاران  لمدلولها، فهمان  أكثرى  نكوف
 .«كالشهوات الشبهات النفوس على كغلبت رؤكسهم، الغوغاء كرفع
 :يعقد كلن لم الذم كنواره الجديد الخركج مظاىر: فصل
 من كثير في( نٌوار) لو كبدا مظاىر، الجديد كللخركج المكي، كالحـر جهيماف فتنة ذلك كمن

 بػ معرفتهم بعدـ أصحابو، أفسد كإنما فقط،( يعقد لم) ليتو كيا متفرقات، أكقات في البلداف
، القرف في( يعقد لم) الذم( الفتنة نٌوار) على( األمثلة) أبرز كمن ،(الوقت كاجب)  كإف المنصـر

 في للمشابهة خص ت كإنما ،(الخوارج) ك( أصحابها) بين التاـ التطابق منها يلـز ال كاف
 .فحسب( الطريقة) ك( المسلك)

 ابتدأت المكي، الحـر في العتيبي سيف بن محمد بن جهيماف فتنة: المكي كالحـر جهيماف فتنة
، من األكؿ الثبلثاء ظهر كقت في  لسنة المحـر من عشر السابع الخميس بعصر كانتهت المحـر

. مرة كثمانين اثنتين الحـر مآذف على األذاف شعيرة الفتنة ىذه في تعطلت كعليو ىػ،ََُْ
 رجبلن  أفٌ  كجهها، غير على الفتن أحاديث كإسقاط الرؤل خبلؿ من جماعة اعتقاد الظاىر كسببها
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 فيو كسفكوا الحراـ، المسجد فدخلوا المهدم، ىو -القحطاني عبداهلل بن محمد: كاسمو- منهم
 تخسف كلم إلينا، القادـ بالجيش األرض ستخسف اليـو: المغرب عند الناس كأبلغوا الدماء،
 يومان  عشرين القتاؿ كاستمر جران، كىلم أخرل، أياـ أربعة األمر أيرجئى : للناس فقالوا بالطبع، األرض
 كجندم، صف ضابط( ُُٓ) ك ضابطان ( ُِ) حاربهم الذم الجيش من فيها كتوٌفي تقريبان،
 كنٌفذ. كجندم صف ضابط( َِْ) ك ضابطان ( ْٗ) اإلصابات من للمعالجة المستشفيات كأيدخل

 عند الفئة ىذه من جثة( ُٓ) على كعثر ،(الحـر بغاة) ىؤالء من شخصان ( ّٔ) في القتل حكم
، أقبية تطهير ( ِٕ) أفٌ  كذكر الفئة، ىذه من اعتقلوا من قبل من أصحابها على التعرؼ كتم الحـر

 لمدد السجن إلى خفضت قد القتل عقوبة كأفٌ  بإصاباتهم، متأثرين توٌفوا قد الفئة ىذه من شخصان 
 ،(ِّ) بلغ قد الفئة ىذه مع كجدكا الذين كالصبياف النساء عدد كأف شخصان،( ُٗ) على مختلفة

 .عنهم اإلفراج كتمٌ  اشتراكهم، التحقيق يثبت لم شخصان ( ّٖ) كأف
 أحاديث إسقاط فقو عدـ سببها الشريف المكي الحـر بأرض حل ت التي العظيمة الفتنة فهذه
 األحاديث، على اطبلع لهم فيها المشاركين رؤكس بعض أف من الرغم على الواقع، على الفتنة
 كبار ىيئة بياف ككصفهم كالضعيف، الواىي كنبذ منها، الصحيح على الوقوؼ بأىمية كدراية

 اهلل، حـر على العتدائها آثمة؛ ضالة فئة» بأنهم عشرة الخامسة مجلسهم دكرة في آنذاؾ العلماء
 دعت بما ككصفوا ،«عصاىم كشق المسلمين، فرقة يسب ب بما كقيامها الحراـ، الدـ فيو كسفكها

 بمصالح كالتبلعب كاالضطراب، الفوضى إلى كطريق كضبلؿ، فتنة بذكر» بأنو الفئة ىذه إليو
- كحذركا «المستطير الشر باطنها كفي السٌذج، بظاىرىا يغترٌ  قد دعواىم كأفٌ  كالببلد، العباد

 اآلثمة، كالٌشبو الباطلة، التأكيبلت من النشرات تلك في مما المسلمين -خيران  اهلل جزاىم
 .السيئة كاالتجاىات

 :أمور ىنا بالذكر الجدير كمن
 فإف الخوارج؟ من الفرقة ىذه ىل: كىي مقدمة؛ خبلؿ من تظهر بالعراؽ الفتنة ىذه صلة: أكالن 

 ذلك ضئضئ من كخرجت ىناؾ، من جاءت التي( المهيجات) من ىي فتكوف كذلك، كانوا
 .الشرارة تلك من شر حينئذو  فهي شره، من الناس الرتاح قتل، لو الذم الرجل،

 العلم كطلبة العلماء بعض أف كذكر الخوارج، من أنهم رسائلو من رسالة غير في جهيماف نفى: ثانيان 
 !بذلك ينعتهم كالركاتب كالمراتب المناصب إلى الراكنين
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 على كالخركج كفر، الخوارج فمذىب»: بقولو( الحكاـ عن بغيان  الخارج) ك( الخارجيٌ ) بين كيفرؽ
 مع كجماعتو نفسو عن يقوؿ عليو كبناءن . «كقتلو عنو صاحبو ردع يجب ظلم، كمنازعتو اإلماـ
 :عصره علماء

، بها ييسًكتوف بشبهة قتلوؾ خالٍفتىهم كإف»  تعرؼ ال أرنبهم أف مع خارجي، ىو: فيقولوف األرنبى
- فالخوارج فيو، تنويع ال باأللفاظ، لعب فهو المذكور، تفريقو يخدعٌنك كال !!«الخارجي معنى
 الحكاـ، على كالخركج بالكبيرة، التكفير دينهم في شيء كأبرز بكفار، ليسوا -التحقيق أىل عند
 ص) «كالبيعة اإلمارة» رسالتو آخر في يقرر كىو إليو فاسمع الثاني، األمر في معهم يلتقي كىو
 أئمتكم خيار»: كفيو ،(ُٖٓٓ رقم) «صحيحو» في مسلم أخرجو حديث ضعف تقريره بعد( ّٕ

 :يقوؿ ،«كيحبونكم تحبونهم الذين
 أئمة: يعني ؛«أئمتكم» يقوؿ ألنو حجة؛ فيو الحكاـ لهؤالء فليس صحتو، فرض كعلى»

 كما إنكاره يجب كمنكر باطلة، للمسلمين إمامتهم ألف أئمة؛ ليسوا الحكاـ فهؤالء المسلمين،
 كإنما المسلموف، عليهم يجتمع كلم الدين، يقيموف كال قريش، من ليسوا ألنهم باألدلة؛ ذلك تقدـ

 الدنيوية؛ مصالحهم لتحقيق كسيلة الدين جعلوا بل لمصالحهم، المسلمين سخركا ملك، أصحاب
 .«كفساد شر كل علىلمسلمين كجلبوا النصارل، ككالوا الجهاد، فعطلوا

 ليسوا بأنهم كالزعم عليهم، الخركج ضركرة من الخوارج، مع الحكاـ إلى نظرتو في يلتقي فهو
 .«كالحكاـ المسلمين إلى اإلخواف نصيحة» سٌماىا مطبوعة مفردة رسالة في ىذا كقرر! بأئمة

 الحـر حادثة كذكر الخوارج، عن تكلم لما عبيكاف، آؿ عبدالمحسن الشيخ كبلـ كيعجبني
 كانوا( الحـر حادثة في جهيماف مع: أم) خرجوا الذين كىؤالء»: أصحابها عن كقاؿ بإلماحة،
 ،«البرية خير قوؿ من يقولوف» فهم كذلك، كليسوا ضالوف كلكنهم حديث، أىل أنهم يزعموف

 حديث يفهموا كلم كذلك، كليسوا بالسنة، يتمسكوف كأنهم الحديث، أىل من أنهم كيزعموف
، كىذا أسناف، حدثاء ىم كأيضان  كسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ  علم الوقعة تلك أدرؾ كمن معلـو

 الناس، كبار من كليسوا الجهلة، من كأكثرىم األحبلـ، سفهاء كمن السن، صغار من أكثرىم أف
، ىؤالء على صدؽ الحديث فهذا المجالس، يتصدر ممن كال  في اجتهدت ما حسب القـو

 منكران، فعبلن  فعلوا كأنهم اإلماـ، على كخارجوف الطاعة، عن خارجوف فهم حاؿ؛ كل كعلى تطبيقو،
 .شك كال
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 يكفرىم، لم -عنو اهلل رضي- علٌيان  فإف اإلسبلـ، ملة عن خارجوف كٌفار الخوارج أفٌ  ىذا يعني كال
 صلى محمد أمة بين أحد منهم يبقى ال كأفٍ  ييقاتلوا، أفٍ  ينبغي كأنو ضبلؿ، أىل أنهم يكفي كلكن

 .كبير كشرىم عظيم، فسادىم ألفٌ  كسلم؛ عليو اهلل
 كلن كالمقاـ، الركن بين لرجل يبايع»: حديث أدخل العلماء بعض أفٌ  المقاـ، ىذا في يذكر كمما

 المهدم، باب في أدخلوه «العرب ىلكة عن تسأؿ فبل استحلوه فإذا أىلو، إال البيت ىذا يستحل
 مبايعة مع يكوف ال البيت استحبلؿ ألفٌ  الفتنة؛ تلك في بويع من على ينطبق أنو أرل بينما

 .«أعلم كاهلل الفتنة، تلك في الشخص ذلك مبايعة عند االستحبلؿ حصل كقد المهدم،
 كقاؿ ،(الخوارج: )بػ مجالسو بعض في يسٌميهم -تعالى اهلل رحمو- األلباني الشيخ كاف كأخيران 
 رقم حديث تحت( ِٖٕ/ ٓ) «الصحيحة السلسلة» في -تعالى اهلل رحمو- األلباني شيخنا

 إفٌ  ال،: فيقوؿ بنا، صل   تعاؿ: المهدم أميرىم فيقوؿ مريم، ابن عيسى ينزؿ»: كنصو ،(ِِّٔ)
 تطيش الناس من كثيران  أفٌ ! المؤمن األخ أيها كاعلم»: «األمة لهذه اهلل تكرمة بعض أمير بعضهم
 الوسط السبيل لهم توضح إنها بحيث تجاىها، عندىم بصيرة كال الفتن، بعض حدكث عند قلوبهم

 أنو اٌدعى مىن -مثبلن - فمنهم بعيدان، ضبلالن  عنو فيضلوف إبانها، يسلكوه أفٍ  عليهم يجب الذم
 المهدكية ادعى الذم القادياني، أحمد غبلـ ميرزا اتبعوا الذين كالقاديانيين عيسى؛ أك المهدم

 المكي الحـر بفتنة قاـ الذم السعودم،( جهيماف) جماعة كمثل النبوة، ثم العيسوية، ثم أكالن،
 الحـر في الحاضرين من كطلب المنتظر، المهدم معو أفٌ  كزعم ىجرية،( ََُْ) سنة رأس على

 فتنتهم على اهلل قضى ثم أتباعو، من كاألشرار كالمغفلين البسطاء بعض اتبعو قد ككاف يبايعوه، أفٍ 
 .«شرىم من العباد -تعالى- اهلل كأراح المسلمين، دماء من كثيران  سفكوا أفٍ  بعد

 أبا يا: الثورم لسفياف قلت: يقوؿ غياث بن حفص ىو فها قديم، فيها كالخوض المهدم كفتنة
 منو تكن فبل بابك، على مر   إفٍ »: قاؿ فيو؟ تقوؿ فما المهدم، في أكثركا قد الناس إف! عبداهلل

 مع الدكراف كىي الفتن، في مهمة سلفية لقاعدة تطبيق كىذا ،«عليو الناس يجتمع حتى شيء في
 قاتلة، الباب ىذا في كالغفلة. ظاىرىا على فهمها كضركرة إسقاطها، في التعجل كعدـ النصوص،

 .شديدان  معو كتيكل م فبيك ت، األقدمين، لبعض كقعت كقد ،«الطبل بها مضركب زلة» كىي
 كخرج»: قاؿ ،(عجبلف ابن محمد) ترجمة في الواقدم عمر بن محمد شيخو عن سعد ابن نقل

 بن محمدي  قيًتلى  فلما بالمدينة، خرج حين حسن، بن عبداهلل بن محمد مع عجبلف بن محمد
 ككل مو فػىبىك تو بو، فأيتيى  عجبلف بن محمد إلى بعث المدينة، علي بن سليماف بن جعفر ككلي عبداهلل
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 إال بكلمة، عجبلف بن محمد يتكلم فلم. يده تػيٍقطع بو كأىمىرى  الكٌذاب، مع خرجتى : كقاؿ كبلمان،
 من سليماف بن جعفرى  حىضىر منٍ  فقاـ: قاؿ يدعو، أنو يظن ىو، ما يدرل ال بشيء شفتيو يحٌرؾ أنو

 المدينة أىل فقيو عجبلف بن محمد األمير، اهلل أٍصلىحى : فقالوا. كأشرافهم المدينة أىل فقهاء
 حتى إليو يطلبوف يزالوا فلم. الركاية فيو جاءت الذم المهدمٌ  أنو كظن عليو شيب و كإنما! كعابدىا

 .«منزلو أتى حتى يتكلم لم منصرفان  عجبلف بن محمد فولى تركو،
 العراؽ، فتن مهٌيجات من كىي بنارىا، المسلموف كاصطلى ،(نوارىا يعقد لم) التي الفتن كمن

 .استمرارىا في قوم أثر لريقٍػعىًتها ككانت
 .حماة فتنة: فصل

 ثورة كانفجرت شباط، شهر أحداث من ـ،ُِٖٗ - ىػَُِْ سنة( حماة) مدينة في كقع ما
 السورم، النظاـ مع لئلسبلـ ثائرين مجموعة بين اشتباؾ ككقع سوريا، في( اإلسبلـ) باسم عارمة

 المدينة، من كبيرةه  أجزاءي  كالنسف كالتفجير بالقصف كديمرىت ،(حماة) في األحداث كتركزت
 بتدمير األجنبية الصحافة شٌبهتو ىائبلن، كدماران  قتيل، ألف كعشرين خمسة نحو ذلك كخلف
 عشرات كتشريد سكانها، من اآلالؼ اعتقاؿ عن فضبلن  الثانية، العالمية الحرب مدف إحدل

 .كخارجها سورية داخل اآلخرين اآلالؼ
 قسم كرمى السورية، كقيادتها المسلمين، اإلخواف جماعة في كانقسامات انشطارات ذلك، كتبع
 كالبندقية العراقية بالدبابة سورية، سنحرر: يرددكف كراحوا العراؽ، أحضاف في نفسو منهم

 للثورة، فيها أصواتيهم بيح تٍ  إذاعة، العراؽ من لهم كفتحت!! السورم كالبطل الفلسطينية،
- منها كاحد يخلو ال كأصبح ،-زعموا- للجهاد تدريب معسكرات فيها لهم ككاف لها، كبالنشيد

 عمياء، فتنة في -عليها القائمين زعم- على بينهم فما المدسوسين للعمبلء سجن من -بعد فيما
 كعظائم بالويبلت فيها كالقائموف الساعوف كتراشق الدماء، فيها كسفكت ظلماء، ليلة في رسمت
 .كتعداده ضبطو المقاـ ىذا في يفيد كال حصره، يعسر مما األمور،
 تربية كفقداف الوقت، كاجب فقو كعدـ العجلة،: الفتن ىذه سبب أفٌ  -أعلم كاهلل- أراه كالذم
 مهالك من بو يقوموف لما الصحيح الشرعي التكييف كعدـ الرباني، السلفي المنهج على العلماء

 يريدىم ككأنٌو عنهم، يقوؿ ىو فها خلدكف، ابن نعت ىؤالء على كينطبق اإلسبلـ، باسم كمصائب
 :كشخوصهم بأسمائهم

 .«إقامتو في إليو يحتاجوف ما يعرفوف كال الحق، بإقامة أنفسهم أخذكا ممن»
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 الجور أىل على القياـ إلى يذىبوف الدين، طرؽ كسلوؾ للعبادة المنتحلين من كثيران  إفٌ »: كيقوؿ
 فيكثر اهلل، من عليو الثواب كرجاء بالمعركؼ، كاألمر المنكر، تغيير إلى داعين األمراء، من

 ىذا في يهلكوف كأكثرىم المهالك، إلى ذلك في أنفسهم يعرضوف كالدىماء، الغوغاء من أتباعهم
 .«عليهم ذلك يكتب لم اهلل ألفٌ  مأجورين؛ غير مأزكرين السبيل،

 .«أحوالهم كمآؿ أمرىم، بمغبة يشعركف ال»: -الحقيقة كبد كأصاب- عنهم كقاؿ
 بو، يتندر بعضهم ككاف بو، يقوموف عما ىؤالء ينهى آنذاؾ -تعالى اهلل رحمو- األلباني شيخنا ككاف

 اإلخواف) أفراد من آنذاؾ سمعنا ككم يهودم، بأنو -يستحق بما اهلل عاملو- بعضهم اتهمو بل
 كاف بل الجهاد، عن ينهاىم -زعمهم في- ألنو ؛(األلباني) شيخنا من كسخرية تهكمان ( المسلمين

 في بتحريكها فنشغلهم نحن كأما الصبلة، في السبابة بتحريك الناس أشغل: فيو يقوؿ بعضهم
 كنحن باليمين، المسجد إلى الدخوؿ األمة يعل م: عنو يقوؿ -زعموا- منهم مفكر كىذا الجهاد،
 كاهلل إنو نعم، بيننا؟ الفرؽ فكم منهم، كتحريرىا الكفار، من المساجد تطهير يتم كيف نعلمهم

 تأسيس كبين الهباء، إال لو حقيقة كال الماء، على يؤسس ما بين كشتاف كجذكر، أصوؿ كلو بعيد،
 حين كل بأكلها تأتي طاىرات، باسقات كفركع راسخات، ثابتات أصوؿ لو منهج على الفحوؿ

 .-كجل عز- ربها بإذف
 .العراؽ في األكؿ الخركج عن المتوٌلدة الجزائر فتنة: فصل
 كىي ،(السلطة) مع( المسلح العسكرم الصداـ) ك( الثورة) مظهر أخذت أخرل، فتنة: ىذا كمثل

 عليها القائمين أفٌ  نجد عندما ذلك كيشتدٌ  الفتن، من العصر ىذا في جرل ما( أعظم) من
 كحذركا أىلها، كمن منها تبرؤكا الكبار، الدعوة أئمة أفٌ  مع(! للسلفية) -كبهتانان  زكران - منسوبوف
 .اإلسبلمية اإلنقاذ كجبهة الجزائر فتنة: كىي أال! ظهرىا يمتطوا أف قبل عليها القائمين
 لها التفصيلية األحداث ذكر بصدد كلستي  كذيوؿ، متفرعات لها إذ يطوؿ، الفتنة ىذه على الكبلـ

 الذم الخارجي الرجل ذاؾ فتنة من الفتنة ىذه تولُّد على التمثيل بصدد كلكني مجالو، ىذا ليس إذ
 الشيطاف عرس من متوٌلدتاف( حماة فتنة) قبلها التي مع الفتنة فهذه بعدىا، فتنة كانت ما قيتل لو
 الخركج، موضع الخوارج شيطاف كجد» لما الفتنتاف ىاتاف كظهرت كفر خ، باض لما العراؽ، في

 أيناس أقداـ تحت دخنها الفتنة كىذه. األبرياء كمقتل الدماء، لسفك سببان  ككانوا ،«فخرجوا
 نهجوا ممن بها، مترب صوف أئمتها، في طاعنوف ىم بل كذلك، ليسوا كىم ،(السلفية) يظهركف
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 عندىا، التغيير طريقة في رسوخ دكف السلفية، الدعوة بعمومات تأثر كلهم( اإلخواف منهج)
 (:الفتنة) ىذه كىحىل زاد كمما. كحديثان  قديمان  أئمتها كبلـ على كالوقوؼ

 مدرسة من كجلُّهم العلم، كطلبة كالخطباء الوعاظ لساف على كإكبار بتأييد ذكرىا انتشار: أكالن 
 !المذاىب كاتحاد المشارب، لتوافق العابدين، زين سركر محمد

 كاف التي السلفية، «العلماء جمعية» لػ امتداد اإلنقاذ جبهة أفٌ  ىؤالء من الكثيرين زٍعمي : ثانيان 
 .كرائها من باديس بن عبدالحميد السلفي العبلمة

 رحمهما- باز كابن األلباني، كالشيخ العصر علماء أف من رافقتها، التي المغرضة اإلشاعات: ثالثان 
 الكذب -كاهلل- كىذا! كتوجيهاتهم بفتاكيهم تسير كىي معها، كىم لها، كيدعوف يؤيٌدكنها، -اهلل

 عاـ/الحجة ذم/ِٔ في -اهلل رحمو- باز بن عبدالعزيز العبلمة الشيخ سئل فقد الصُّراح،
 :نصو ما المكرمة مكة في ىػُُْْ
 الشرطة اغتياالت من بو تقـو ما تؤيدكف بأنكم لكم تقر بالجزائر المسلحة اإلسبلمية الجماعة

 اهلل جزاكم األدلة من أمكن ما ذكر مع فعلهم حكم كما صحيح؟ ىذا ىل عمومان، السبلح كحمل
 خيران؟

 على كسلم اهلل كصلى هلل الحمد. الرحيم الرحمن اهلل بسم: نصو ما -تعالى اهلل رحمو- فأجاب
 :بعد أما. بهداه اىتدل كمن كأصحابو آلو كعلى اهلل رسوؿ

 كعلى علم على يكونوا أفٍ  نصحناىم ،-الدعاة: أعني- مكاف كل في جميعان  إخواننا نصحنا فقد
 يجادلوا كأف الحسنة، كالموعظة الحسن كاألسلوب الحسنة بالعبارات الناس ينصحوا كأف بصيرة،

 كالموعظة بالحكمة رٌبك سىبيل إلى ادٍع: }-كتعالى سبحانو- اهلل بقوؿ عمبلن ! أحسن ىي بالتي
 أىىلى  تيجادلوا كىال: }-سبحانو- كقولو ،[ُِٓ: النحل{ ]أىٍحسن ىي بالٌتي كىجىاًدلهم الحىسىنة
 [.ْٔ: العنكبوت{ ]منهم ظلموا اٌلذين إال أىحسن ًىي بالٌتي إال الكتاب

 بالحكمة كالدعوة الحكيمة، الطريقة إلى كأرشدىم إليو، بالدعوة العباد أمر -جبللو جل- فاهلل
 عند أحسن، ىي بالتي كجادلهم الحسنة، بالموعظة رسولو، قاؿ اهلل، قاؿ: العلمب الدعوة تعني

 أحد كاف كإف! الشبهة تزكؿ حتى الحسن كاألسلوب أحسن، ىي بالتي الجداؿ يحصل الشبهة
 الدعوة في السبلح يستعملوف أك الشرطة يغتالوف: لهم قلت بأني عىن ي قاؿ الجزائر في الدعاة من
 قاؿ: الحسن باألسلوب الدعوة تكوف كإنما كذب، ىو بل!! بصحيح ليس! غلط ىذا اهلل إلى
 !رسولو قاؿ اهلل،
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 سلطاف، لهم يكوف أف قبل المكرمة، مكة في كأصحابو كسلم عليو اهلل صلى النبي عليو كاف كما
 كاألسلوب الطيب كالكبلـ القرآنية باآليات الناس يدعوف بالسبلح، الناس يدعوف كانوا ما

 !الحق قبوؿ إلى كأقرب الصبلح إلى أقرب ىذا ألف الحسن؛
 كال ،صلى اهلل عليو كسلم النبي سنة من ىذا فليس بالضرب أك بالقتل أك باالغتياالت الدعوة أما
 !!أصحابو سن ة من

 الجهاد اهلل شرع المدينة، في لو السلطاف ككاف مهاجران، إليها كانتقل المدينة اهلل كالٌه لما لكن
 !بذلك اهلل أمر ما بعد الحدكد كأقاـ المشركين -كالسبلـ الصبلة عليو- فجاىد الحدكد، كإقامة

 النبوية، كاألحاديث القرآنية باآليات: الحسن باألسلوب اهلل إلى يدعوا أف عليهم اهلل إلى فالدعاة
 .السلطاف كنصحوا للسلطاف األمر رفعوا قبوالن  الدعوة تجد لم كإذا

 حتى كذا، كالواجب كذا الواجب بأف فينصحونو إليو األمر يرفعوف ينفذ، الذم ىو السلطاف
 يرفعوف الدعاة الجمهوريات، كرؤساء كاألمراء الملوؾ من الرؤساء كبين العلماء بين الٌتعاكف يحصل

 كالة كينصحوف حٌد، إقامة إلى قتل، إلى سجن، إلى: فعل إلى تحتاج التي األشياء في إليهم األمر
 كىال: }-كعبل جل- قاؿ كلهذا!!! الطيب كالكبلـ الحسن باألسلوب الخير إلى كيوجهونهم األمور

 ظلم فلو ،[ْٔ: العنكبوت{ ]منهم ظلموا اٌلذين إال أىحسن ىي بالٌتي إالٌ  الًكتاب أىىلى  تيجاًدلوا
 .يستحق بما يعاملو أف األمر كلي فعلى غيرىم، أك الكتاب أىل من أحد
 يكوف ال الرفق إف»: كسلم عليو اهلل صلى النبي لقوؿ كالحكمة بالرفق فعليهم اهلل؛ إلى الدعاة أما
 الرفق يحـر من»: -كالسبلـ الصبلة عليو- كيقوؿ ،«شانو إال شيء من ينزع كال زانو، إال شيء في

 [.مسلم ركاه] «كلو الخير يحـر
 يجادلونو شبهة عنده كاف كمن بالعذاب، كيذٌكركىم كاألحاديث، باآليات، الناس يعظوا أف فعليهم

 حتى كذا، رسولو قاؿ كذا، اهلل قاؿ كذا، معناه الحديث كذا، معناىا اآلية أحسن، ىي بالتي
 الجزائر، كغير الجزائر في إخواننا على الواجب ىو ىذا!!! الحق يظهر كحتى الٌشبهة، تزكؿ

 في كانوا حينما كصحابتو -كالسبلـ الصبلة عليو- الرسوؿ مسلك يسلكوا أف عليهم الواجب
 كعليهم لغيرىم، اآلف لهم ليس السلطاف ألف!!! الحسن كاألسلوب الطيب بالكبلـ كذلك مكة،

 يتعاكنوا حتى الطيبة بالنية كالٌزيارات الطيب، كالكبلـ بالحكمة كالمسؤكلين السلطاف ينصحوا أف
 فاألمراء الحق، كإقامة المجـر ردع في الجميع يتعاكف كحتى! اهلل أرض في اهلل أمر إقامة على
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 اهلل نسأؿ كالبياف، كالببلغ النصيحة، عليهم اهلل إلى كالدعاة كالعلماء التنفيذ، عليهم كالٌرؤساء
 .الهداية للجميع
 .كالمجبلت الصحف من كثير في غيرىا مع الفتول ىذه كنشرت

 المحدث العبلمة كبين بينهم جرل ما على عياف شاىد السطور ىذه فكاتب األلباني العبلمة كأما
 أرسل: البياف كىذا ،-كاسعة رحمة اهلل رحمو- األلباني نجاتي نوح بن الدين ناصر محمد شيخنا

 للثامن الموافق الثبلثاء، يـو أصيل في األلباني للشيخ استفتاءن  المذكورة( الجبهة) على القائموف
 االنتخابات من يومين قبل( الناسوخ) جهاز عبر ىػُُِْ سنة اآلخرة، جمادل شهر من عشر
 الظن يحسن ممن ثبلثة إلى( الهاتف) عبر يليو الذم اليـو ليلة الشيخ فأرسل بالجزائر، العامة
- األسئلة كىذه بالمشورة، كسلم عليو اهلل صلى نبٌيو أمر -كجل عز- اهلل أفٌ  كأخبرىم بهم،

 مأخوذة بالحرؼ، أجوبتها مع نصها كىذا ،(البرلمانات) ك( االنتخابات) حوؿ تدكر -ستة كعددىا
 :-اهلل رحمو- الشيخ خط من

 الرحيم الرحمن اهلل بسم
 من أعمالنا، سيئات كمن أنفسنا، شركر من باهلل كنعوذ كنستغفره، كنستعينو نحمده هلل الحمد إفٌ 

 لو، شريك ال كحده اهلل إال إلو ال أف كأشهد لو، ىادم فبل يضلل كمن لو، مضل فبل اهلل يهده
 .كرسولو عبده محمدان  أف كأشهد

 اهلل كرحمة السبلـ كعليكم لئلنقاذ، اإلسبلمية الجبهة في كاإلرشاد الدعوة لجنة فإلى بعد؛ أما
 .كبركاتو
 سنة اآلخرة جمادل شهر من عشر للثامن الموافق الثبلثاء اليـو ىذا أىًصيلى  تلقيت فقد كبعد؛

 المتعقلة األسئلة من فيها ما كعلمتي  فقرأتها ،(الناسوخ) بواسطة إليٌ  المرسلة رسالتكم( ىػُُِْ)
 التعجيل مني كرغبتم غد، بعد: أم الخميس؛ يـو عندكم ستجرم إنها قلتم التي باالنتخابات،

 -أيضان -( الناسوخ) بػ إليكم إلرسالها األربعاء ليلة كتابتها إلى فبادرت عليها، أجوبتي بإرساؿ
 ال الذم عليو ثنائكم كطيب بأخيكم ظنكم حسن لكم شاكران  ،-اهلل شاء إف- اليـو ىذا صباح

 .كإرشادكم دعوتكم في التوفيق لكم -كتعالى سبحانو- المولى سائبلن  يستحقو،
 أف -كتعالى سبحانو- المولى من راجيان  أسئلتكم، على اإلجابة من لي اهلل يىس ر ما اآلف كإليكم
 :ذلك في كالصواب السداد يلهمني
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 من نسعى التي( بالبرلماف يسمى ما) التشريعية االنتخابات في الشرعي الحكم ما: األكؿ السؤاؿ
 الراشدة؟ الخبلفة كإقامة اإلسبلمية، الدكلة إقامة إلى خبللها

 يكوف كأف ،(اهلل إال إلو ال) راية ترفع يـو ببلدىم في المسلموف يكوف ما أسعد إف: الجواب
 حسب كل- جميعان  المسلمين على أف فيو، شك ال مما كإف اهلل، أنزؿ بما فيها الحكم

 اهلل صلى اهلل رسوؿ كسنة اهلل بكتاب تحكم التي المسلمة، الدكلة إقامة إلى يسعوا أف -استطاعتو
 ال ذلك أفٌ  مسلم، باحث كل عند بو المقطوع كمن الصالح، السلف منهج كعلى كسلم، عليو

 بأمرين العلماء من جماعة يقـو أف: ذلك كأكؿ الصالح، كالعمل النافع بالعلم إال يتحقق أف يمكن
 :جٌدان  ىامين
 بتصفية يقوموا بأف إال ذلك إلى سبيل كال المسلمين، من حولهم من إلى النافع العلم تقديم: األكؿ
 معنى يعرفوف ال أكثرىم صار حتى كالوثنيات الشركيات من فيو دخل مما توارثوه الذم العلم
 ال كحده -تعالى- عبادتو في اهلل توحيد تستلـز الطيبة الكلمة ىذه كأفٌ  ،(اهلل إال إلو ال: )قولهم
 اهلل شرع بما إال -تعالى- يعبدكه ال كأف لو، إال ينذر كال يذبح كال بو، إال يستغاث فبل لو، شريك

 ،(اهلل رسوؿ محمد: )قولهم مستلزمات من ىذا كأفٌ  كسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ لساف على
 الصحيحة، للسنة المخالفة كاالجتهادات اآلراء من فيها مما الفقو كتب ييصىفُّوا أف يقتضيهم كىذا
 من -األياـ مر على- فيها دخل مما السنة تصفية يستلـز كذلك مقبولة، عبادتهم تكوف حتى

 في الموجودة االنحرافات من السلوؾ تصفية ذلك يستلـز كما كالموضوعة، الضعيفة األحاديث
 .النافع العلم تنافي التي األمور من ذلك غير إلى كالزىد، العبادة في كالغلو الصوفية، الطرؽ
 يكوف كيومئذ النافع، العلم ىذا على المسلمين من حولهم كمن كذكيهم أنفسهم يػيرىبُّوا أف: كاآلخر
 صالحان  عمبلن  فىليعمل رب و ًلقىاء يىرجيو كىاف فىمىن: }-تعالى- قاؿ كما صالحان؛ كعملهم نافعان  علمهم

 ىذه على المسلمين من جماعة قامت إذا كحينئذو  ،[ُُ: الكهف{ ]أىحىدان  رب و بعبادة ييشرؾ كال
 بالوسيلة الشركية الوسيلة عليو يختلط من فيهم تجد ال فسوؼ الشرعية، كالتربية التصفية

 ككسائلها، بمقاصدىا كاملة بشريعة جاء قد كسلم عليو اهلل صلى النبي أفٌ  يعلموف ألنهم الشرعية؛
 مع تتناسب التي كنظمهم كسائلهم كتبني بالكفار التشبو عن النهي: -مثبلن - مقاصدىا كمن

 تتناسب الوسيلة ىذه فإف االنتخابات، بطريقة كالنواب الحكاـ اختيار: كمنها. كعاداتهم تقاليدىم
 الذكر بين كال كالطالح، الصالح بين كال كالكفر، اإليماف بين يفرؽ ال الذم كجهلهم كفرىم مع

 - ّٓ: القلم{ ]تىحكيموف كيف لكم مىا. كالمجرمين المسلمين أىفىنجعىل: }يقوؿ كربنا كاألنثى،
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 عليو اهلل صلى النبي أف يعلموف ككذلك[. ّٔ: عمراف آؿ{ ]كاألنثى الذٌكر كىلىيس: }كيقوؿ[ ّٔ
 كتربية الطواغيت، عبادة من كالتحذير التوحيد، إلى بالدعوة المسلمة الدكلة بإقامة بدأ إنما كسلم

 عضو منو اشتكى إذا الواحد؛ كالجسد صاركا حتى الشرعية، األحكاـ على لدعوتو يستجيب من
 ييًصرُّ  من فيها يكن كلم الصحيح، الحديث في جاء كما كالحمى، بالسهر الجسد سائر تداعى

 .ندر ما إال كالسرقات كالزنا كالربا الموبقات ارتكاب على
 خبلؼ من بينهم ما على يجمعهم، كال الناس ييكٌتل ال حٌقان  المسلمة الدكلة يقيم أف يريد كاف فمن

، المعركفة اإلسبلمية األحزاب شأف ىو كما كتربوم، فكرم  أفكارىم توحيد من بد ال بل اليـو
 كما الصالح السلف منهج كعلى كالسنة، الكتاب: الصحيحة اإلسبلمية األصوؿ على كمفاىيمهم

 [.ٓ - ْ: الرـك{ ]اهلل بًنىصر الميؤمنوف يىفرىح كىيىومئذ} تقدـ،
 دكلتهم؛ إقامة في الكفار سبيل كسلك المسلمة الدكلة إقامة في المنهج ىذا عن أعرض فمن
 صلى ىديو خالف أنو -إثمان : أقل لم إف- خطأن  كحىٍسبيو(! النار من بالرمضاء كالمستجير) ىو فإنما

 أيسوةه  اهللً  رىسيوؿ في لىكيم كىاف لىقىد: }يقوؿ -كجل   عز  - كاهلل أسوة، يتخذه كلم كسلم عليو اهلل
 {.كثيران  اهللى  كىذىكىرى  اآلًخرى  كاليىوـى  اهللى  يىرجيو كىاف ًلمىن حسنةه 

 سابقان  إليها المشار بالمسألة المتعلقين كالتأييد النصرة في الشرعي الحكم ما: الثاني السؤاؿ
 ؟(الشرعية االنتخابات)

 في نائبان  ليكوف نفسو يرش ح أف المسلمين إخواننا من أحدان  ننصح ال الذم الوقت في: الجواب
 ىذا فإفٌ  ،(اإلسبلـ الدكلة دين: )دستوره في نص قد كاف كإف اهلل، أنزؿ بما يحكم ال برلماف
 أف يستطيع ال ألنو ذلك!! القلوب الطي بي النواب أعضاء لتخدير كضع أنو عملٌيان  ثبت قد النص
 دستورىا في التي الببلد بعض في عملٌيان  ثبت كما لئلسبلـ، المخالفة الدستور مواد من شيئان  يغير

 .المذكور النص
 يحن لم الوقت أفٌ  بدعول لئلسبلـ، المخالفة األحكاـ بعض ييقر أف الزمن مع يتورط لم إف ىذا
 منو مسايرة الغربي بالزم كيتزيٌا اإلسبلمي، زيٌو النائب يػيغىي ر الببلد؛ بعض في رأينا كما لتغييرىا، بعدي 

، الغيث كأك ؿ نفسو، فأفسد غيره لييصًلح البرلماف فدخل! النواب لسائر  لذلك! ينهمر ثم قطره
 في كاف إذا المسلم الشعب يمنع ما أرل ال كلكن نفسو، يرشح أف أحدان  ننصح ال فنحن

- فننصح المناىج، مختلفة أحزاب من إسبلميوف مرش حوف كفيهم اإلسبلـ يعادم من المرش حين
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 العلمي المنهج إلى أقرب ىو كمن فقط، اإلسبلميين من ينتخب أف مسلم كل -ىذه كالحالة
 .بيانو تقدـ الذم الصحيح

 تقدـ كما المنشود الهدؼ يحقق ال كاالنتخاب الترشيح ىذا أفٌ  أعتقد كنت كإف- ىذا أقوؿ
 يقوؿ كما الصغرل، بالمفسدة الكبرل المفسدة دفع باب من أك الشر، تقليل باب من -بيانو

 .الفقهاء
 لبلنتخابات؟ النساء خركج حكم: الثالث السؤاؿ
 الشرعي، الجلباب يتجلببن أف كىو حقهن؛ في المعركؼ بالشرط الخركج لهن يجوز: الجواب

 .أكالن  ىذا بالرجاؿ، يختلطن ال كأف
 الكبرل المفسدة دفع باب من الصحيح العلمي المنهج إلى األقرب ىو من ينتخبن أف ثم

 .تقدـ كما بالصغرل
 كرجاالتو؟( البرلماف) في الشرعي العمل بأنماط المتعلقة الشرعية األحكاـ: الرابع السؤاؿ
 النائب أف المفركض ألفٌ  ذلك لنا؛ ظاىر غير منو مرادكم غامض سؤاؿ ىذا: فنقوؿ: الجواب
 أمر طرح ما فإذا كأنواعها، أشكالها اختبلؼ على الشرعية باألحكاـ عالمان  يكوف أف بد ال المسلم

 كالثقة رفضو؛ كإال أيده، الشرع كافق فما الشرع، بميزاف يوزف أف بد فبل البحث بساط على ما
 !!ذلك كنحو الدستور تأييد على كالقىسىم بالحكومة،

 اآلخرين؟ البرلماف رجاالت من اإلسبلميين النواب موقف ما: تعنوف فلعلكم! البرلماف رجاالت كأما
 من مع يكونوا أف -كناخبين نوابان - المسلمين على يجب أنو شك فبل مرادكم، ذلك كاف فإف
 [.ُُٗ: التوبة{ ]الٌصاًدقين مىعى  كىكيونوا: }العالمين رب قاؿ كما الحق؛ على منهم كاف
 .األجوبة من تقدـ مما ييفهم فجوابهما: كالسادس الخامس السؤاؿ كأما

 أف قبل الحكم إلى الوصوؿ -! اإلسبلمية الجبهة معشر- ىمُّكم يكوف ال أفٍ  ذلك، إلى كنضيف
 التي كالمدارس المعاىد بفتح إال ذلك يكوف كال باإلسبلـ، الحكم لقبوؿ مهي ئان  الشعب يصبح
 فيهم يكوف كال بها، العمل على كيرب ى الصحيح، الوجو على دينو أحكاـ الشعب فيها يتعلم

 كلذلك األفغاف، في األسف مع اآلف الواقع ىو كما كالتفرؽ، التحزب منو ينشأ جذرم اختبلؼ
 بما ًحزبو  كيلُّ  ًشيىعان  كىكانوا ًدينىهم فػىٌرقوا اٌلذين ًمن الميشركين ًمنى  تىكيونوا كىال: }القرآف في ربنا قاؿ

يهم  كال تقاطعوا ال»: كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ كقاؿ ،[ِّ - ُّ: الرـك{ ]فىرًحوف لىدى
 .مسلم ركاه «اهلل أمركم كما إخوانان  ككونوا تحاسدكا، كال تباغضوا كال تدابركا
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 قاؿ كما ،«الشيطاف من كالعجلة الرحمن، من التأني» فإفٌ  بالتأني؛ كالتربية بالتصفية إذف فعليكم
 كمن بحرمانو، ابتلي أكانو قبل الشيء استعجل من: قيل كلذلك ،- كالسبلـ الصبلة عليو- نبينا
 الدخوؿ إسبلمي بلد ما غير في قبلكم من اإلسبلميين بعض جرب فقد فليعتبر، بغيره العبرة رأل
 لم ألنهم ذلك! حنين بخفي كال ذلك من يرجعوا فلم اإلسبلـ، دكلة إقامة بقصد البرلماف في

 قاؿ كما كىكذا ،«أرضكم في لكم تقم قلوبكم في اإلسبلـ دكلة أقيموا»: القائلة بالحكمة يعملوا
 قلوبكم إلى ينظر كلكن كأموالكم، صوركم إلى ينظر ال اهلل إفٌ »: كسلم عليو اهلل صلى رسوؿ

 .مسلم ركاه «كأعمالكم
 ربنا، بشرعة للعمل كيهدينا ينفعنا، ما يعلمنا كأف رشدنا، يلهمنا أف أسأؿ -كتعالى سبحانو- فاهلل

 كأف االبتداع، في كلو كالشر االتباع، في كلو الخير فإف سلفنا، كمنهج نبينا سنة ذلك في متبعين
 ُٗ األربعاء صباح عماف. مجيد سميع إنو عادانا، من على ينصرنا كأف كأغم نا، أىم نا ما عنا يفرج

 .ىػُُِْ سنة اآلخرة جمادل
 عبدالرحمن أبو األلباني الدين ناصر محمد: ككتب

 إليو آؿ ما على التأسُّف منها، كالفراغ لؤلجوبة، صياغتو بعد -اهلل رحمو- األلباني الشيخ كسمعت
 كيخشى بحٌدتهم، معركفوف الجزائريين كأفٌ  كتهٌورىم، الشباب عجلة من كيشكو المسلمين، حاؿ
 في -يزيد كقد- ألوؼ أك بمئات كزجٌ  الدماء، إراقة إلى تصل قد عظيمة، فتنة من خيارىم على

 الزمن من بعيدة غير فترة بعد ثم قلبي، ككعاه منو، بأيذنىي   ذلك سمعت إني! كاهلل إم! السجوف
 في كنشره ـ،ُْٔٗ سنة كتبو اإلبراىيمي، البشير محمد الجزائرم السلفي للعبلمة كبلمان  قرأت

 األلباني، شيخنا كبلـ فتذكرت ،-الجزائر في حصل الذم بعد مكتوب ككأنو- «البصائر» جريدتو
: كفصُّو نصُّو كىذا ،-تعالى اهلل رحمو- الشيخ فأعجب مكتبتو، في علمي مجلس في عليو فقرأتو

 كلدت استبداد، كرىينة ساخر، كسخرية العب، لعبة سٌنت منذ- فاالنتخابات الجزائر؛ في أما»
 التناقض، من يعرؼ ما أسوأ على يـو أكؿ من كضعت ناكصة، متراجعة زالت كما ناقصة، شوىاء
 لؤلقلية المنتخبة المجالس في األكثرية تمثيل كىو كالعنصرية، كالميز التحكم من ييعلم ما كأشنع

 األمة على مستطيران  شٌران  االنتخابات ىذه كانت قد منهم، لؤلكثرية فيها كألقلية السكاف، من
 ما على قاضية ضربة ككانت البعيد، النظر نظر أف بعد االستعمار، بو رماىا سبلح كأفتك الجزائرية،

 في جهدىم المصلحوف جهد فكلما الشمل، كاجتماع الكلمة كحدة من كتستعد إليو تصبو كانت
 ىذا كاف تتبيران؛ كتبرتو بنوا ما فهدمت االنتخابات ىذه جاءت -يفلحوف ككادكا- كلمتها جمع
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 ظهرت أف بعد أما الماضية، السنة انتخابات في المعركفة مواقفها الحكومة تقف أف قبل كلو
 فيها كارتكبت ،«كالٌسيف الحيف»: عنوانو دستوران  الجزائرية لبلنتخابات كسنت المظهر، بذلك
 عن فضبلن  ركوبها من المستبد الفرد يأنف كالتي خجبلن، الجبين لها يندل التي الفضائح تلك

 ككباء، األمة على كباالن  أصبح االنتخاب فإفٌ  دعواىا، في ديمقراطية مظهرىا، في جمهورية حكومة
 في قويٌان  عامبلن  الكراسي ىذه كأصبحت ىباء، الصالحة األخبلؽ من فيها المدخرة بالبقايا كذىب
 ذاقها من أفٌ  الخمر معاني من كفيها كاإلرادات، العزائم كإمراض كالدين، كالعقيدة الرجولة إفساد
 الشمل تفريق في آثارىا نخشى كنا كقد أمعن، جٌربها من أف الميسر آفات من كفيها أدمن،
 محكمة مقادة منها اتخذت الحكومة فإفٌ  كالفضيلة، الدين على نخشاىا فأصبحنا الماؿ، كتبديد
 أف بعد خصوصان  فينا، أكثرىم كما منا، المطامع كأسرل العقيدة كمرضى اإليماف لضعفاء الفتل

 إلى شعرم؛ ليت. المغرية كاأللقاب الوافرة، المرتبات كراءىا تجر التي األنواع ىذه فيها أحدثت
 كعبلـ الجماعات؟ تصطرع كعبلـ رأكا؟ ما بأعينهم رأكا كقد االنتخاب على األحزاب تتناحر متى
 ككانت حكمان؟ ال القضية في خصمان  الحكومة كانت إذا كاالجتماعات الدعايات في األمواؿي  تنفق

 أف قبل الخصومة في الفوز لنفسها ضامنة ككانت يدىا، في كىي القوة على خصومتها في تعتمد
 .«الحساب يـو من بو للمفتونين ككيل االنتخاب، من الجزائرية لؤلمة كيحه  تنشب،

 كتمكين بخير يبٌشر كىل ،(الجزائر) في يجرم عما يسئل -تعالى اهلل رحمو- الشيخ ككاف
 .قلبي ككعاه أيذنام، سمعتو ،«صابوف فقاقيع»: قولو على يزيد ال فكاف للمسلمين؟

 ما لهم المرسل األلباني الشيخ( ناسوخ) من أخذكا بأف ،(الفتنة) أتوف زادكا فقد ،(الجبهة) كأما
 العلماء، توجيهات عند ينزلوا كلم رأسهم، كركبوا الباقي، ككتموا يؤيدىم، الشيخ أف الناس يفهم
 .التكبلف كعليو المستعاف، كاهلل كاف، ما فكاف

( أميران ) كبايعوا الجباؿ، في منهم قسم كفرٌ  الشباب، من األلوؼ عشرات الفتنة ىذه ضحية كذىب
 دماء في بعضهم ككلغ الباطل، أىل في اهلل سنة شأف فرقان، كانقسموا خبلؼ، بينهم كحصل لهم،

 كن الجبل، في البلتي النساء أفٌ  تاب ممن -كبائرىم من كاحد الهاتف عبر- حدثني بل بعض،
 كالدين كالفهم، العلم فعلى الجهاد، باسم الفركج كتحل االفتراؽ، بعد لؤلمراء سبايا يؤخذف
 !سبلـ؟ كاألعراض كالخلق

 كيفخخوف المجازر كيرتكبوف ،-تسميتهم على- بالغزك يقوموف كالحين الحين بين ىؤالء ككاف
 كنشرت! األبرياء من قليل غير عدد قتل سببوا مما الناس، ازدحاـ أماكن في كيثوركنها السيارات،
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 فتاكل ضحايا كنا) عنواف تحت مقالةن  ىؤالء من التائبين بعض لساف على الصحف بعض
 على كالكذب الدين، باسم ساقوىم لقادة أنفسهم سلموا أكلئك بل كذب، كىذا ،(السلفية
 أفٌ  فأكىموىم ،-تعالى اهلل رحمهم- عثيمين كابن كاأللباني، باز، ابن: مثل السلفيين؛ العلماء
 كذلك، ليس كاألمر! كتوجيهاتهم بفتاكاىم كيسيركف تقريراتهم، عند ينزلوف كأنهم معهم، العلماء

 (!.الخوارج) منهج على إال ليس الجزائر في جرل الذم أفٌ  يقركف ىم بل
 ىؤالء بأف   إذان  السؤاؿ كاف فإذا»: كبلـ بعد الجزائر في حصل عما يقوؿ األلباني شيخنا ىو فها

 عليو ليس من بشظاياىا تصيب كيفج ركنها، السيارات بعض -يقولوف كما- يفخ خوف حينما
 جزئية ىذه إف  : أقوؿ لكن إطبلقان، اإلسبلـ من ىذا يكوف فما الشرع، أحكاـ في إطبلقان  مسؤكلية

 لهذا سوءان، إال األمر يزداد كال سنين، بضع عليو مضى الذم الخركج ىذا ىو أخطرىا الكيلي ة، من
 بيني كما اإلسبلـ، على قامت إذا إال حسنةن  تكوف ال كالخاتمة بالخواتيم، األعماؿ إن ما: نقوؿ نحن
 .«كالد مار الخراب إال ييثمر ال فسوؼ اإلسبلـ خبلؼ على

 سببو األمن، كزعزعة الدماء، إراقة من المفاسد، ىذه أفٌ  يرل -اهلل رحمو- األلباني فالشيخ
 .سنين بضع( الخارجوف) عليو كاستمر الجزائر، في كقع الذم( الخركج)

 مذىب عين ىو ذلك، كاستحبلؿ بعضان، لبعضهم -كجنودان  أفرادان - المسلمين قتل أف شك كببل
 عثيمين ابن الشيخ الزماف فقيو سئل لما كلذا !!بالكبيرة بالتكفير التصريح يقع لم كإف الخوارج،

: تقوؿ قاعدة من ألنظمتها محاربتها في الجماعات بعض تنطلق: لو فقيل الجزائر، في يجرم عما
 اإلسبلمية الدكؿ ألف   أصلٌيان؛ كفران  الكافرة الدكؿ محاربة من أٍكلى اإلسبلمية الدكؿ محاربة إف  »

ـه  كالمرتدُّ  مرتد ةه،  القاعدة؟ ىذه صحة مدل فما الكافر، على المحاربة في مقد 
 يقتلوف الذين الخوارج قاعدة ىي القاعدة ىذه»: بقولو -تعالى اهلل رحمو- الشيخ فأجاب

 في كسلم عليو اهلل صلى النبي مراد أفٌ  أشك كال. «باطلة كىي الكافرين، كيىدىعوف المسلمين
 العبرة كليست منها، حذر كمخالفاتو  أفعاالن  الخوارج ذكر فيو الذم السابق الحديث

 .العلماء عليها تواطأ التي باالصطبلحات
 فبل الخوارج، من كليسوا األخطاء، بعض عندىم! سلفيين أيناس من خرجت ىذه: يقاؿ فبل كعليو؛

 لهم أصناؼ، قدمي تحت من خرجت ىي بل(!! العراؽ) فتن من ىيي ج بما األحداث لهذه صلة
 كقد أينملة، قيد عنهم ينفك كال دينو، في معهم يتطابق بعضهم بل ،(الخوارج) مع كفراؽ كفاؽ

 كاٌتصل كصوابهم، رشدىم إلى رجعوا عندما عليهم، اهلل تاب من بعضي  األنواع ىذه عن أفصح
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 القراء إلخواني أنقل كاإليضاح البياف كلمزيد النابهين، المتقٌدمين العلم، كطلبة الربانيين، بالعلماء
 :-تعالى اهلل رحمو- عثيمين ابن كالشيخ ىؤالء بين جرل ما الكراـ
 ىػَُِْ رمضاف ُ: بتاريخ عثيمين ابن العبٌلمة مع الجباؿ برؤكس الجزائر ثوار بين حوار
 كبالضبط المقاتلوف، إخوانك ىم اآلف ييخاطبكم الذم أف   نيعلمكم: أٌكالن  نحن: السائل قاؿ

 عز   اهلل شاء إف- كبلمىكم سننقل طبعان  كنحن ،(كالقتاؿ للدعوة السلفية الجماعة) من المقاتلوف
 نداؤكم بلغنا أف بعد كذلك. -أيضان - كغيرىا الجماعة ىذه في المقاتلين إخواننا جميع إلى -كجل  

 .الحالي العاـ من صفر شهر من ُّ بتاريخ المؤر خة كنصيحتكم
 لم من اإلخوة من كىناؾ كنصف، شهر منذ إال إلينا يصل لم ذلك نداءىكم أف   بالذ كر كالجدير
 نصيحتكم بلغىٍتهم ًمم ن اإلخوة من الكثير فإف   أخرل، جهة كمن. جهة من ىذا اآلف، حتى يصلهم
 الحوار ىذا إجراء من إذان  بد   ال فكاف إليو، دعوتم ًلما االستجابة دكف حالت شبهةه  لهم كقعت

 المطركحة، التساؤالت جميع على اإلجابة من خبللو من نتمك ن أف أمبلن  فضيلتكم؛ مع الجديد
 إالٌ  عنها يزيغ ال البيضاء، المحج ة مثل على نصبح حتى البواح؛ الحق   كبياف الشُّبو، جميع كإزاحة
 .ىالك
 كقتكم، من قدر أكبر إعطاءنا -اهلل حفظكم- سماحتكم من نلتمس فإننا األساس، ىذا كعلى

 رس ختٍ  قد عندنا اإلخوة أف   -! شيخنا يا- عليكم يخفى ال ألنو كالبياف؛ الشرح في تسهبوا كأف
 عنها التخلي البسيط من كال -! شيخ يا- السهل من ليس كعقائد أفكاران  القتاؿ سنوات فيهم

 المنزلة، عظيم من عندنا اإلخوة قلوب في لكم لما كذلك منكم، شاؼو  ببياف إال بطبلنها، كاعتقاد
 ىذا في كالجماعة السنة أىل أعبلـ من أنكم نعتقد ألننا كاالحتراـ؛ كاإلجبلؿ التقدير ككافي
 .العصر
 .-عندنا: يعني- المطركحة الشبو اآلف كإليكم
 :قاؿ ثم قليبلن، أتكل م دعني: الشيخ
 بإحساف تبعهم كمن كأصحابو آلو كعلى محمد نبي نا على كأسلم كأصل ي العالمين، رب هلل الحمد

 .الدين يـو إلى
 عاـ رمضاف من يـو أكؿ كفي -السعودية العربية المملكة- القصيم عنيزة من فإنني بعد، أما

 .عثيمين آؿ صالح بن محمد: كأنا الجزائر، في إخواني إلى أتحدث كألف، مئة كأربع عشرين



 - 14 - 

                                                                                                                                                  

 كأعراضنا كأموالنا دمائنا تحريمى  الوداع حج ة في قر ر كسلم عليو اهلل صلى النبي   إف  : لهم أقوؿ
، ىذا عن أصحابو سأؿ أف بعد جلٌيان، كاضحان  تقريران   دماءكم إف  »: كقاؿ كالبلد، كالشهر، اليـو

 ىل أال ىذا، بلدكم في ىذا، شهركم في ىذا، يومكم كحرمة حراـ، عليكم كأعراضكم كأموالكم
 سنوات منذ الجزائر في قاتلوا الذين كاإلخوة اثناف، فيو يختلف ال عليو، مجمعه  أمره  فهذا «بلغت؟

 كعلت اإلنقاذ، جبهة إلى الجزائرم الشعب ات جو حينما األمر، أك ؿ ففي شبهة، لهم يكوف قد
، ىذا أف   شك   كال غيريىا، سيطر حتى الجبهة، ىذه...  كلكن الجبهة، لصالح أصواتهم  كأفٌ  مؤسفه
 كات باع الحق   قوؿ من الجزائرية، األمة عليو تكوف أف ينبغي ما كافق الذم األكثر ات باع الواجب

 .الحق  
 من عليهم الواجب ككاف بعض، على بعًضهم السبلحى  اإلخوةً  حمل يسو غ كال يقتضي ال ىذا كلكن

 تكوف األخرل، الجولة كفي كالسنة، الكتاب تحكيم إلى الدعوة كييكث فوا يمشوا أف األمر أكؿ
 لو فعل، شاء كما اهلل قىدىري : نقوؿ كلكن أكبر، الجزائرم الشعب في كزنيهم كيكوف ،...  أصواتهم

 .لكاف ذكرتي  ما يكوف أف اهلل أراد
 عرضت الجزائرية الحكومة كأف   سيما ال القتاؿ، ىذا يىدىعوا أف اإلخوة على يجب أن و أرل كاآلف،

 .عذره  يبق فلم السبلح، يىضىع من كأم نت ىذا،
 تول ى حينما خيران، تفاءلنا قد ككن ا عليو، كانت مما الويبلت بعد الويبلت تحمل اآلف كالجزائر
 .الشيء بعض األمور كىدأت بوتفليقة، عبدالعزيز الرئيس

 أف لو ييؤسف ًمم ا كىو القريبة، األياـ ىذه في العنف بعض حصل أنو سمعنا -األسف مع- لكننا
 .المبارؾ رمضاف شهر...  المسلمة الجزائر إلى العنف يعود

 في لكن غيره، كفي رمضاف في الحق ، على كلمتهم يجمعوا أف المسلمين على يجب كالذم
 .أككد رمضاف

 ... المقاتلين إلخوتنا فنصيحتي
 نافعان  أك موافقان  جوابكم يخرج حتى -يعني- علمان  بو أحيطكم: ... قائبلن  السائل قاطعو ثم

 اإلسبلمية الجبهة أنصار ىم اآلف يخاطبكم الذم أف   تظنوف أك تعتقدكف كأنكم يعني لئلخوة،
 اإلسبلمية الجبهة) أتباع -: فصائل ثبلث تضمُّ  الجزائرية القتالية الساحة اآلف! شيخ يا لئلنقاذ؟
 السلفية الجماعة) كىناؾ -. األمور تلك جٌران  كىلم   االنتخابات، أجل من خرجوا الذين( لئلنقاذ
 عبلقة لها ليس -شيخ يا- ىذه أعضائها، من كنحن باسمها، نكل مكم التي ،(كالقتاؿ للدعوة
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 خرجت إنٌما باالنتخاب، عبلقة لها كليس بالتحزُّب، عبلقة لها كليس لئلنقاذ، اإلسبلمية بالجبهة
 .عليو الخركج كجواز الحاكم، ىذا كفر اعتقادىا على بناء
 تستمع كال العنف، تمارس زالت ال التي ىذه ،(كالتكفير الهجرة) -شيخ يا- ثالثة طائفة كىناؾ -

 منذ لك أسلفت فكما ،(كالقتاؿ للدعوة السلفية الجماعة) في المقاتلوف نحن أم ا العلماء، إلى
 بأقوالهم، كنأخذ كأمثالكم، كالجماعة السنة أىل علماء خصوصان  كنجُّلهم، العلماء نحب قليل
 بالقبوؿ كبلميكم ييتلٌقى أف دكف حالت كالشبو التساؤالت بعض ىناؾ -لك ذكرتي  كما- أنو غير
 .التاـ

 كالجماعة السلفية، الجماعة اإلنقاذ، جبهة: أقساـ ثبلثة أنكم اآلف كبلمك من فهمتي : الشيخ
 ىكذا؟ التكفيرية،

 !شيخ يا جٌيد نعم، أم: السائل
 المصالحة؟ كافقت أنٌها فأظٌنها اإلنقاذ، جبهة أما: الشيخ
 !شيخ يا ىيدنة في اآلف ىم نعم، أم: السائل
 كلو- الحاكم على الخركج األمر، كاف مهما ألنو ييوافقوا؛ أف فأرل السلفية؛ الجماعة أما: الشيخ

 بأف أكبر، ضرره  ذلك على يترتب أال: الشركط فمن شركط، لو -الشمس مثل صريحان  كفريه كاف
 سفك بدكف يمكن ال كاف إذا أما دماء، سفك بدكف إزالتو على قدرة عليو خرجوا الذين مع يكوف
. يىدىعوه لن كأعواف أنصار لو -كفره يقتضي بما يحكم الذم- الحاكم ىذا ألف   يجوز؛ فبل دماء،

 يكفر، ال اإلنساف مزاج يوافق الذم -يعني- المزاجي الميزاف ىو ىل الكفر؟ ميزاف ىو ما ثم  
 !ىذا؟ قاؿ من! يكفر؟ يوافقو ال كالذم
 عليو اهلل صلى النبيُّ  قاؿ كلهذا شركطان، لو إف ثم رسولو، عند كمن اهلل عند من إال يكوف ال الكفر
 بواحان  كفران  تركا أف إال ال،»: قاؿ -ننابذىم أفبل: لو كقيل- الجٍور أئمة عن تحد ث لم ا كسلم

 عندىم الكفر -الشباب سيما كال- اإلخوة من كثيره  ىذا؟ كأين ،«برىاف اهلل من فيو عندكم
 إلى نشير لهذا التكفير، بشركط معرفة عن صدر كال شريعة، على مبنٌيان  ليس مزاجي، عاطفي،
 بدكف المستطاع بقدر ييصلحوا كأف األماف، في يدخلوا كأف الٌسبلحى، يضعوا أف الجزائر في إخواننا

 عليو فالواجب النصيحة، إليو كيج هت كمن بو، نناصحهم أف علينا يجب الذم ىو ىذا دماء، إراقة
- اهلل نسأؿ كعناد، كاستكبار بانزعاج يرد ىا أف ال النصيحة، ىذه في كينظر يتأن ى أف األقل على

 .الجزائر في إخواننا عن الغيم ة يزيل كأف الفتنة، ييطفئ أف -تعالى
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 الد ين ناصر للشيخ فتول على حاكمهم بكفر الحكم في يعتمدكف عندنا اإلخوة ىم: السائل
 بصحيح ىذا كليس كذب كىذا - صحيح غير كاقع على -أعلم كاهلل- بينيت قديمة األلباني

 العلم طلبة بعض ىناؾ ككذلك كبالتالي، -حاكمهم تكفير في: يعني- ىذا على يعتمدكف ،-! ألبتة
 السبلح بوضع ناديتموىم فعندما األساس ىذا كعلى المسألة، ىذه في عليهم يعتمدكف -أيضان -
 كضع -يعني- كثيران  عليهم ككبير -يعني- كثيران  عليهم ذلك شق   -حاكمهم كفر اعتقادىم مع-

 شيخ؟ يا حلُّها كيف معضلة ىذه -يعني- كفره يعتقدكف من حكم تحت كالعودة السبلح
 من ىنا كالنظر الحاكم، ىذا كفر على دليل ىناؾ ىل ننظر: أك الن  معضلة؛ ليست كاهلل: الشيخ
 :كجهين
 .كفره  الشيءى  ىذا أف   على الدليل: األكؿ الوجو
 يكفر ال كلكن صريحان، كفران  تكوف قد الكلمة ألف   الفاعل؛ ىذا حق   في الكفر تحقق: الثاني

 كقلبيو أيكره مىن إال إيمانو بعد من كفر من: }-كجل   عز  - اهلل قوؿ جميعان  علينا يخفى كال القائل،
: النحل{ ]عظيم عذابه  كىلىهيم اهلل من غضبه  فىعليهم صىدران  بالكيفر شىرىحى  مىن كلكنٍ  باإليماف ميطمئن  
 اهلل صلى النبيُّ  أخبر كلقد. بو نطق كإف المكره عن الكفر حكم -كجل   عز  - اهلل رفع ،[َُٔ

 طعامو كعليها راحلتو، فقد رجل من عبده بتوبة فرحان  أشدُّ  -كجل   عز  - الرب   أف   كسلم عليو
 بزمامها فأخذ حضرت، بناقتو إذا كذلك ىو فبينما شجرة، تحت اضطجع منها أىًيس فلم ا كشرابو،

. «الفرح شدة من أخطأ»: كسلم عليو اهلل صلى النبي قاؿ ربك، كأنا عبدم أنت! اللهم: كقاؿ
 العالمين، من أحدان  يعذبو ما عذابان  ليعذبني علي اهلل قدر لئن»: كقاؿ...  كاف الذم الرجل ككذلك

 خوفان  ذلك فعلت: فقاؿ كسألو؟ اهلل فجمعو اليم، في كيسحقوه يحرقوه أف مات إذا أىلو فأمر
 .يكفر كلم ،«رب يا منك

 نفسو، في كتزينها عليو، كتسهلها العظيمة األمور لو ترقق خبيثة، حاشية عنده يكوف قد الحاكم
 أعلم أنا! نعم: يقوؿ الجزائريين من أحدان  أظن كال بكفر، ليس كلكنو حبلؿ، أنو يعتقد فيما فيمضي

 باب في يقولو قد كاف فإفٍ  عقيدة، عن ذلك يقوؿ أحدان  أظن ما أخالفو، كلكني اهلل حكم ىذا أفٌ 
 أخرج الذم كىو مسلم، شعب الجزائر شعب ألف أظن؛ فيما يمكن ال عقيدة عن لكن المناظرة،
 كأف السبلح، يلقوا كأف أمرىم، في ينظركا أف ىؤالء على فالواجب أرضو، من إكراه عن الفرنسيين
 !نعم بعنف، ال...  بتيسير اهلل إلى الدعوة يبثوا كأف أمتهم، مع يصطلحوا
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 الخركج يستلـز ىل -الحاكم كفر فرضنا لو: يعني- يستلـز ىل -اهلل حفظكم- شيخنا: السائل
 يعني؟ شركط بدكف عليو

 .آنفان  ذكرتها شركط، من بد ال! ال: الشيخ
 !نعم أم: السائل
 يستلـز كاف إذا عليو الخركج يجوز فبل النهار، رابعة في الشمس مثل كافر أنو فرض لو: الشيخ

 .األمواؿ كاستحبلؿ الدماء، إراقة
 السبلح كحملوا خرجوا داموا ما إنهم يقولوف مثبلن  عندنا اإلخوة بعض -يعني- اآلف: السائل

 كما ألنهم بجهاد؛ ليس فيو ىم ما أف اعتقدكا كإف اليـو ىم النظاـ، ىذا مع الحرب ىذه كخاضوا
 أيقنوا كإف المواصلة ذلك رغم يمكنهم ىل: يسألوف ذلك رغم لكن الشركط، يستوفوا لم ذكرتم
 ماذا؟ أـ يهاجركف، أـ كالهبلؾ، الفناء

 أنها إذ اآلف؛ الحرب من عليو ىم فيما المضي لهم يجوز ال! كاهلل لهم، يجوز ال! كاهلل: الشيخ
 .كالشرر الشر إال تولد كال فائدة لها ليس عقيم حرب

 ذلك؟ فتركف يعني، الجزائر حاكم كفر تعتقدكف ال أنتم إذان  -يعني- ىم شيخنا نعم، أم: السائل
 بلد، أم من التكفير، شركط عليو كصدقت كرسولو اهلل كفره من إال كافر أحدان  أف نرل ال: الشيخ

 أخاه كفر إذا الرجل إفٌ  كرسولو، اهلل إلى ىو بل إلينا، كليس بأيدينا، ليس الكفر إنساف، أم كمن
 .يتوب أف إال ككفر المكف ر،: إليو األمر عاد بكافر كليس

 ذكرتم ما كفق على بجهاد ليس ىذا بأف سلموا أف بعد- عندنا اإلخوة بعض! شيخنا: السائل
 دكف الجباؿ في المكث لهم يجوز ىل فيسألوف نسبٌيان، -يعني- الحكومة في يثقوا لم -يعني

 القتاؿ، عن كيتوقفوف الجباؿ في بأسلحتهم يبقوف -يعني- قتاؿ بدكف المدنية إلىلحياة الرجوع
 المدنية؟ الحياة إلى يرجعوف ال لكن

 في نفوسهم تحركهم أف بد كال الحاؿ، كاف مهما الحاؿ، ىذه على يبقوا لن إنهم: أقوؿ: الشيخ
 .بالطبع مدني فاإلنساف كالمدف، القرل أىل على ينقضوا حتى األياـ من يـو

 !السبلح؟ كمعو كشعابها، تبللها كفي الجباؿ رؤكس في يبقى
 !طرؽ قطاع يكونوا حتى النفوس تهيجهم أف بد ال األياـ من يـو في

 الحاؿ؟ ىذه على المكث لهم يجوز ال إذان : السائل
 .كأصحابهم كذكيهم ألىليهم كالقرل للمدف ينزلوا أف أرل أراه، ما ىذا: الشيخ
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 لم إذا ىذا، لندائكم القيادة تستجب لم إذا حالة في- كل على يجب ما اآلف يعني: السائل
 حق في مقاتل كل كاجب ما ىذا، لندائكم المقاتلين رؤكس تستجب لم إذا -يعني تستجب

 نفسو؟
 لمخلوؽ طاعة ال ألنو بمعصية؛ أمركىم إذا أمراءىم يطيعوا ال كأف السبلح، كضع الواجب: الشيخ

 .الخالق معصية في
 لبعض فتاكل أجل من ىذا نداءكم مخالفة يجوز ىل -يعني- يمكن أك يجوز ىل! شيخنا: السائل
 الدعاة؟
 إلى يدعوف الذين القـو أكلئك يقولو ما أف اعتقد إف نفسو، اإلنساف إلى يرجع ىذا: الشيخ

 في النتيجة ما كينظر كيتدبر اإلنساف يتأمل أف يجب كلكن الرجوع، يلزمهم ال الحق ىو االستمرار
 !شيئان؟ يستفد كلم الويبلت بعد الويبلت يرقب كىو سنة، من الجزائرم للشعب كم االستمرار،

 من -يعني- معركفين 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 السورم، مصعب أبو: السائل
 الشباب رأل إذا ىذا؛ كال ىذا أخص كال الناس بعض إف لك، أقوؿ لكني نعرفو، ال كبل: الشيخ

 !نعم تيذكر، خالف: القائل يقوؿ كما بو، يذكر بما انفرد حولو، اجتمعوا
 االتصاؿ أفٌ  كيدعي تلميذكم، أنو يدعي األريتيرم، حنيفة أبا يسمى أحدىم ىناؾ! شيخنا: السائل

 اإلخوة ىهنا، كاإلخوة ذلك، كغير -يعني- بالمخابرات محاطوف كأنكم صعب، أمر بكم
 ىل اإلنساف، ىذا كبلـ على بناءن  كالصعوبة، االستحالة بين بكم االتصاؿ أف يعتقدكف المقاتلين

 صحيح؟ ىذا
 من -هلل كالحمد- نمشي كنحن بنا، كيتصلوف يأتوف الناس كل أبدان  صحيح، غير: الشيخ

 كالحمد- كالدركس كيمشي، يأتي ككل الطريق، في دقائق عشر خبلؿ في البيت، إلى المسجد
 .الحق أنو نعتقده مما شئنا ما كنقوؿ مستمرة، -هلل

 اآلف، أعرفو ال أنا! كاهلل: الشيخ ىذا؟ األريتيرم حنيفة أبو تعرفونو، ىل حنيفة أبو ىذا: السائل
 ... الصحة من لو أساس ال كذب، قالو الذم كبلمو لكن لعرفتو، رأيتو لو ربما لكن
 .المكالمة ىذه تأجيل كحوؿ قتلوا، الذين حوؿ الشيخ كبين بينهم حوار كبعد
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 أمكن؟ إذا رمضاف بعد ما إلى أج لتمونا لو! كاهلل: الشيخ قاؿ
 !شيخ يا أمة كقضية دماء، كقضية ترل، كما شائكة ًجدُّ  القضية مستحيل؛! شيخ يا: السائل
 ... غدان  إذان : الشيخ

 أخير؟ لسؤاؿ دقائق خمس اآلف تعطينا لو! شيخ يا: فقاؿ آخر سائل تقدـ ثم
 !طيب: الشيخ
 من أنكم على إليكم كينظركف يحبونكم، كالقتاؿ للدعوة السلفية الجماعة من إخواننا: السائل
 ... لكن كراءكم، نسير أف يجب الذين علمائنا
 .خيران  اهلل جزاىم: الشيخ
 الشيخ إلى نقلنا إذا أننا: يقولوف األسئلة ىذه بين من رؤكسهم، في تدكر أسئلة ىناؾ لكن: السائل

 كال الشيوخ، نقتل كال الصبياف، نقتل ال أننا قتالنا فيها لو كبينا -يعني- مصورة أشرطة طريق عن
 فإف فينا، -كجل عز- اهلل كتاب يحكموف ال الذين ىؤالء من يقاتلنا من نقتل بل المدف، نفجر

 فتواه فإف سليم، قتالنا كأف سليمان، منهجنا كأف سليمة، عقيدتنا بأف يعرؼ أف بعد -يعني- الشيخ
 خيران؟ اهلل كجزاكم فيكم اهلل بارؾ ىذا في قولكم ما ستتغير،
 على يترتب ألنو تتغير؛ ال فإنها -المقاتل نية كانت مهما-تتغير ال الفتول إف: قولي! ال: الشيخ

 !فوضى أمواؿ، استحبلؿ بريئة، نفوس قتل عظيمة، أمور ىذا
 كما كانت كإف علىفتاكل، اعتمدنا الجباؿ إلى صعودنا في كاف إذا اهلل، حفظك! شيخنا: السائل

 ظنًّا الدعاة بعض فتاكل كبعض العلم، أىل عند من كانت كلو خطؤىا، ظهر -يعني- األخ قاؿ
 في اآلف المجتمع دكر فما يعني سنين، كقاتلنا 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 كاحد، رأم على تتفق ال المجتمعات جميع أف تعرؼ أنت: الشيخ
 :أقساـ

 بعد إال يرضى كلن األمواؿ، كأتلفوا األركاح كأزىقوا الدمار جلبوا إنهم: كيقوؿ ىؤالء يكره قسم -
 .طويلة مدة

 !السبلح كضعوا إذا يلومهم كربما يشجع، راضو  آخر كقسم -
 .فضيلة الحق إلى فالرجوع رجعوا كإذا كأخطأكا، تأكلوا ىؤالء: يقوؿ ساكت،: الثالث القسم -
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 سينزلوف الذين اإلخوة إلى أقصد الطرفين، إلى توجيهية كلمة نريد اهلل، حفظك! شيخنا: السائل
 في نصيحة نريد األحقاد، ينسوا كأف اآلف؟ نتعامل كيف: يعني المجتمع؛ كإلى المدنية الحياة إلى
 اهلل؟ حفظكم الباب ىذا

 أسباب زالت إذا كأنو إخوة، المؤمنوف يكوف أف الواجب إفٌ : أقوؿ فيكم، اهلل بارؾ: الشيخ
 من عليو نكوف أف يجب ما إلى كلنرجع الكراىية، فلنترؾ كالبغضاء العداكة كأسباب الخبلؼ
 كاتٌقوا أىخىوىٍيكم بين فىأىصًلحوا إخوةه  الميؤمنوف إنٌما: }-كجل عز- اهلل قاؿ كما كاالئتبلؼ، المحبة

 [.َُ: الحجرات{ ]اهلل
 يمكن كما فنقطع، اآلف أما ال؟ أـ غدان  تتصلوا أف عـز على أنتم كىل كالسداد، التوفيق اهلل نسأؿ

 ... نزيد أف
 عندنا اإلخوة على يؤث ر أف يمكن ما أىم على أركز أف -يعني- المهم: السائل قاؿ الموعد كعند

 .الحق إلى يرجعوا حتى المقاتلين -يعني-
 .اهلل على توكل! طيب: الشيخ
 كأف الجزائر، في كاقعنا تعلموف ال أنك ادعاؤىم -شيخ يا- قضية أىم اهلل، شاء إف: السائل
 فهل فتواكم، سيغير ىذا أف(! سلفيين) أننا عرفتم لو كأنكم الجزائر، في الواقع يعرفوف ال العلماء

 صحيح؟ ىذا
 الدماء فإراقة المبالغات كانت مهما كقلنا باألمس، عنو أجبنا كقد صحيح، غير ىذا: الشيخ

 .السلم في كالدخوؿ اآلف الكف فالواجب صعب،
 ردة؟ يعتبر المدنية الحياة إلى الرجوع أف يعتقد فيمن رأيكم ما! شيخنا: السائل
 رجبلن  دعا أك مسلمان  كٌفر من أف الصحيح الحديث في جاء فقد ىذا قاؿ من أف رأينا: الشيخ
 .إليو عاد كذلك كليس بالكفر
 المرتدين؟ مع حوار كال صلح كال ىدنة ال أنو قولهم في رأيكم ما! شيخنا: السائل
 .شرعان  ذلك يثبت حتى مرتدكف إنهم نقوؿ أف يجوز كال بمرتدين، ليسوا ىؤالء أف رأينا: الشيخ
 شيخنا؟ ماذا على بناءن : السائل
 كأف اهلل إال إلو ال أف كيشهدكف كيعتمركف كيحجوف كيصوموف يصلوف أنهم على بناء: الشيخ
 .اهلل رسوؿ محمدان 
 !شيخنا يا نعم! نعم: السائل
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 بن ألسامة قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي إف! الحاؿ؟ ىذه على كفار إنهم نقوؿ فكيف: الشيخ
 كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ أنكر اهلل، إال إلو ال أف فشهد بالسيف،...  الذم الرجل قتل لما زيد

 .مشهورة كالقصة أسامة، ظنو كما تعوذان  ذلك قاؿ الرجل أف مع أسامة، على
 في االعتقادم كالكفر العملي الكفر بين الفرؽ قضية -يعني- عقائدم سؤاؿ! شيخنا: السائل
 اهلل؟ أنزؿ ما بغير الحكم مسألة
 خالقان  اهلل مع إف قاؿ من كافر، فهو لصنم سجد من كافر، فهو الصبلة ترؾ من مثبلن  يعني: الشيخ

 .القلب ففي االعتقادم الكفر كأما عملي، كفر كىذا كافر، فهو
 الملة؟ من يخرج ىل العملي الكفر! شيخنا: السائل
 كآلو عليو اهلل صلى- النبي قاؿ فقد المؤمن، كقتاؿ مخرج، غير كبعضو مخرج بعضو: الشيخ
: الحجرات آية بدليل المؤمن أخاه قاتل من الملة من يخرج ال ذلك كمع ،«كفر فقتالو»: -كسلم

 بين فأصلحوا إخوة المؤمنوف إنٌما: }قاؿ ،{بينهما فأصلحوا اقتتلوا المؤمنين من طائفتاف كإفٍ }
 [.َُ - ٗ: الحجرات{ ]أخويكم
 شيخنا؟ اعتقاديٌان  كفران  العملي الكفر يصبح متى: السائل
 .مكرىان  يكوف أف إال الملة، عن مخرجان  كفران  كافر فهو لصنم، سجد إذا: الشيخ
 اهلل؟ أنزؿ ما بغير الحكم قضية كفي: السائل
 اعترافو مع كظلمان، عدكانان  اهلل أنزؿ ما بغير يحكم قد كاسع، باب ىذا كاسع، باب ىذا: الشيخ

 تشهيان  اهلل أنزؿ ما بغير يحكم كقد الملة، عن مخرجان  كفران  يكفر ال فهذا الحق، ىو اهلل حكم بأف
 يخرج ال فهذا اهلل، حكم لكراىة كال...  عليو المحكـو ظلم لقصد ال لقريبو، أك لنفسو، كمحاباة

 مخرجان  كفران  كافره  فهذا اهلل، لحكم كارىان  اهلل أنزؿ ما بغير يحكم كقد فاسق، ىو إنما الملة، عن
 ال فهذا فهمو، في أخطأ لكنو اهلل، حكم موافقة طالبان  اهلل أنزؿ ما بغير يحكم كقد الملة، عن

 أجر فلو فأخطأ فاجتهد الحاكم حكم إذا»: كسلم عليو اهلل صلى النبي لقوؿ يأثم؛ كال بل يكفر،
 .«أجراف فلو أصاب كإف كاحد،
 الخمور، فيها تشرب عسكرية، ثكنة إلى حيو ؿ مسجد الشديد لؤلسف عندنا مثبلن ! شيخنا: السائل
 حكمو؟ ما ىذا -يعني- كرسولو اهلل فيها كيسب الصبلة، فيها كتعطل الموسيقى، فيها كتسمع
 جهتو عن للوقف تحويل ألنو عسكرية،؛ ثكنة إلى المسجد تحويل يحل فبل فسوؽ، ىذا: الشيخ

 .فيو للصبلة كتعطيل
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 مسائل في الباب.
 حقيقة الكفر.  المسألة األكلى:

 .الكفر تعريف (:فرع)
 الكافر كأما(.: ُّ/ ّ) الحديث غريب في عبيد أبو قاؿ كالتغطية الستر: لغة الكفر
 قد الذم كىو بالسبلح كالمتكٌفر بو متكٌفر ألنو كافرا سمي إنما: أعلم كاهلل فيقاؿ
 قيل كلهذا الكافر، قلب الكفر غطى ككذلك منو، شيء كل غٌطى حتى السبلح ألبسو
 :الشمس يذكر لبيد قاؿ. شيء كل ألبس ألنو كافر؛: لليل
 ظبلميها الثغور عورات كأجنٌ *  كافر في يدا ألقت إذا حتى
 .غماميها النجوـى  كفر ليلة في: أيضان  كقاؿ

                                                                                                                                                  

 تحوؿ التي الشبو -اهلل شاء إف- يزيح الصيغة كبهذه هلل، كالحمد كاضح كبلمكم! شيخنا: السائل
 .-اهلل شاء إف- عملو الحق يعمل أف دكف

 .المسلمين دماء كيحقن دينو، في البصيرة يرزقهم كأف يهديهم، أف اهلل نسأؿ: الشيخ
 «...  بيده فليغيره منكران  منكم رأل من»: كسلم عليو اهلل صلى قولو لنا شرحتم ىبل: السائل

 الحديث؟
 .كاحدة دقيقة إال بقي ما ألنو المجاؿ؛ يتسع ال: الشيخ
 .كاسمك المكالمة تاريخ أعًطنا: السائل
 العثيمين صالح بن محمد إخوانو مع أجراىا رمضاف، شهر في الجمعة يـو المكالمة ىذه: الشيخ

 .بهذا ينفع أف اهلل نسأؿ ىػ،َُِْ السعودية العربية بالمملكة عنيزة من
 كتعجلوا الطلبة، صغار كعقوؿ قلوب في عشعش خارجٌيان  اتجاىان  أف المكالمة، ىذه من لنا يظهر

 كال حوؿ كال أعراض، كىتكت دماء، بسببها أريقت فتن، فيها أحداث أيديهم على فىجىرىتٍ  الببلء،
 .-تعالى- باهلل إال قوة

 قدمي تحت من ثارت التي المذىب، الخارجية المنشأ، العراقية الفتن مهي جات من كلُّو، كىذا
 أمران  اهلل ليقضي كلكن فتنة، كانت ما قيتل لو أنو كسلم عليو اهلل صلى النبي أخبر الذم الرجل ذاؾ
 .مفعوالن  كاف
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 حقو جحده إذا حقي فبلف كافرني: يقاؿ كما للجحود، بذلك سمي الكافر: كيقاؿ
 .ا.ىػ

 كفىٍرت: قولك من فهو الكافر، أما(: )ِْٕ/ ُ) الحديث غريبفي  قتيبة ابن كقاؿ
 كمنو: بعضهم كقاؿ. لىًبسىو إذا الٌسبلح في فبلف تكٌفر: يقاؿ كمنو غط ٍيتو، إذا الشيء
 كافر ليله : قيل كمنو. الكيفير ل يغٌطي ألن و فاعيوؿ تقديره الط ٍلعة قشر كىو الن ٍخل كافور

 :الشمس كذكر لبيد قاؿ. شيء كل يٍستير ألن و
 ظىبلميها الثٌغور عىٍوراتً  كأجن   * كاًفر في يدان  ألقت إذا حتى
 ظليما يصف اآلخر قوؿ مثل كىو الغور، في أكلها دخل أم كافر، في يدان  ألقت: قولو

 :نعامة أك
 كافر في يمينها ذيكاء ألقىتٍ  * بعدما رشيدان  ثػىقىبلن  فتذك را
 فكأف الشمس، من ضوءه ألف   ذيكاء؛ ابن: للصٍُّبح يقاؿ كمنو الشمس، ىي: كذيكاء

ثين بعض ككاف. عليو اهلل لًًنعىم ساتر أم كافر،: قولهم في األصل  في يذىب الميحىد 
 رًقىابى  بػىٍعضيكيمٍ  يىٍضًربي  كيفارنا بػىٍعًدم تػىٍرًجعيوا ال: )كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قوؿ

 لبعض بعضكم يتكف ر أعداء الوالية بعد ترجعوا: يريد السبلح، في التكفُّر إلى ُ(بػىٍعضو 
 ا.ىػ الحرب في

 الكافر سيم يى  إنو: يقاؿ: الليث كقاؿ(: ُْٗ/ َُ) اللغة تهذيب في األزىرم كقاؿ
 .كل و قلبو غٌطى الكيفر ألف كافران 
 يدؿُّ  بياف إلى يحتاج قلبو، غط ى الكفر ألف كافر لو قيل: الليث قوؿ كمعنى: قلت
 لقلبو تغطية ذك أم كفر ذك كالكافر الت غطية، معناه اللغة في الكفر أف كإيضاحو عليو،

 .السبلح غطاه الذم كىو كافر: الس بلح لبلبس يقاؿ كما بكفره،
 .دىفق ذك: دافق كماء كسوة، ذك: كاسو  رجل كمثلو

                                                           

 (.ٓٔ) كمسلم ،(ُِ) البخارمأخرجو  ُ
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 جل اهلل دعاه لما الكافر أف كذلك. الليث إليو ذىب مما أحسن كىو: آخر قوؿ كفيو
 من إليو دعاه ما رد   فلما قبلها، إذا عليو بها يينعم نعمة إلى دعاه فقد توحيده إلى كعز

 .عنو لها حاجبان  بإبائو لها مغطيان  أم اهلل نعمة كافران  كاف توحيده
 درعو فوؽ الرجل لبس إذا: قاؿ أنو السكيت ابن عن الحراني عن المنذرم كأخبرني

 قيل كمنو كفره، فقد شيئان  غطى ما ككل: قاؿ. درعو فوؽ كفر كقد كافره، فهو ثوبا
 ستر ألنو كافران  الكافر سيم ي كمنو: قاؿ. كغطاه شيء كل بظلمتو ستر ألنو كافر: لليل
 .اهلل نعم

 ألنو كافر: للزارع تقوؿ كالعرب. توحيده على الدالة آياتو: كعز جل اهلل كنعم: قلت
 كمنو مالىقىو، عليها أمر   ثم أثارىا التي األرض بتراب األرض في المبذكر البذر يكفر
 الزُّراع أعجب أم[ َِ:الحديد] نػىبىاتيوي  اٍلكيفارى  أىٍعجىبى  غىٍيثو  كىمىثىلً : كجل عز اهلل قوؿ
 .ا.ىػ أعلم كاهلل المطر،: ىاىنا كالغيث يستحسن، ما غاية فهو بو علمهم مع نباتو

 قوؿ اإليماف أف كما كتركا، كاعتقادا كعمبل قوال فيكوف اإليماف، ضد: شرعا كالكفر
 الكفر حصر لمن خبلفا كالجماعة، السنة أىل عليو اتفق مما كىذا، كاعتقاد كعمل

 أك بالعمل يكوف أف كنفى كاللساف، بالقلب أك بالقلب الجحود أك التكذيب في
 .بالترؾ

 باهلل اإليماف عدـ الكفر(: ّّٓ/ ُِ) الفتاكل مجموع في اإلسبلـ شيخ قاؿ
 إعراض أك كريب شك بل تكذيب، معو يكن لم أك تكذيب معو كاف سواء كرسولو،

 ا.ىػ الرسالة اتباع عن الصارفة األىواء لبعض اتباعا أك كبرا أك حسدا ىذا عن
 من صفة الدين في كىو(: ْٗ/ ُ) األحكاـ أصوؿ في اإلحكاـ في حـز ابن كقاؿ
 إليو، الحق ببلوغ عليو، الحجة قياـ بعد بو اإليماف تعالى اهلل افترض مما شيئا جحد
 بأنو النص جاء عمبل عمل أك معا، بهما أك قلبو، دكف بلسانو أك لسانو، دكف بقلبو

 ا.ىػ اإليماف اسم عن بذلك لو مخرج
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 أجمعوا كمما(: َّٗ/ ِ) الصبلة قدر تعظيمكما في   راىوية بن إسحاؽ اإلماـ كقاؿ
 تعالى باهلل آمن الذم فالمؤمن الجاحد، على حكموا كما عليو كحكموا تكفيره على
، األنبياء قتل: كيقوؿ قتلو، على أعاف أك نبيا قتل ثم عنده من جاء كمما  فهو محـر
 .ا.ىػ كافر
 اإلسبلـ من القبلة أىل من أحد يخرج كال(: ُٖص) السنة شرحفي  البربهارم كقاؿ
 أك كسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ آثار من شيئا يرد أك اهلل، كتاب من آية يرد حتى
 أف عليك كجب فقد ذلك من شيئا فعل كإذا اهلل، لغير يصلي أك اهلل، لغير يذبح

 ا.ىػ اإلسبلـ من تخرجو
 الكفر كلمة بلسانو قاؿ فمن(: ٕٓٗ/ ّ) المسلوؿ الصاـرفي  اإلسبلـ شيخ كقاؿ

 كال كباطنا، ظاىرا بذلك يكفر فإنو الكفر، كلمة بأنها عالمان  لها عامدان  حاجةو  غير من
 من مرؽ فقد ذلك قاؿ كمن مؤمنا، يكوف أف يجوز الباطن في إنو يقاؿ أف يجوز

 ا.ىػ اإلسبلـ
 ظاىرا كفر: رسولو سب أك اهلل سب إف(: ٓٓٗ/ ّ)في المصدر السابق  كقاؿ

 ذاىبل كاف أك لو، مستحبل كاف أك محـر ذلك أف يعتقد الساب كاف سواء كباطنا،
 كعمل قوؿ اإليماف بأف القائلين السنة أىل كسائر الفقهاء مذىب كىذا اعتقاده، عن
 .ا.ىػ

 كعاداه كأبغضو الرسوؿ، صدؽ فمن(: ٔٓٓ/ ٕ) الفتاكل مجموعفي  أيضا كقاؿ
 ا.ىػ بالضركرة قطعا كافر فهو كبدنو، بقلبو
 القولية الكفر شعب ككذلك(: ْٓص) تاركها كحكم الصبلة في القيم ابن اإلماـ كقاؿ

 الكفر، شعب من شعبة كىي اختيارا، الكفر بكلمة باإلتياف يكفر فكما كالفعلية،
 ا.ىػ بالمصحف كاالستهانة للصنم كالسجود شعبو من شعبة بفعل يكفر فكذلك

 كأصل(: ُٖٓكقاؿ العبلمة األلباني كما فس سلسلة الهدل كالنور )شريط رقم 
 بالكيف ار؛ ييسمُّوف[ فالزُّر اع] لذلك التغطية؛ كىو الكىٍفًر،: من -تعلموف كما- الكفر



 - 26 - 

 بالحرث الحب يستر الز ارًع كاف فلما الزُّر اع،: أم ؛(ِ) نباتو الكفار ييعجب
 يكفير الذم فهو المثابة بهذه كاف فمن بباطلو؛ الحق يستر الكافر كذلك كبالتراب،

ا كيكوف  كفره على ظل   ثم   الحيج ة، لو تظهر كلم الدعوة تأتو لم من أما، الن ار في مخل دن
 ال الفترة فأىل كلذلك الفىترة؛ أىل من المسلمين علماء عند يعتبر فهذا ضبللو؛ كعلى
 كنكتفي. -كتعالى تبارؾ- اهلل عند خاصة معاملة لهم بكفر، كال بإسبلـ، ال لهم ييحكم
 .ىؤالء إلى اإلشارة بهذه

 إنساف -إذف- تكفير إلى المبادة يجوز فبل الناس، على البالغة الحجة فللو: كالمهم
 الحجة إقامة من فبلبد   ؛"اهلل إال إلو ال: "بػ كفر بأنو نقتنع أف على يحملنا ما منو ظهر

 .اإلسبلميين في يزاؿ ال فهو لها؛ خضع كإف بالكفار؛ أيلًحقى  جحدىا فإف عليو؛
 .الكفر أنواع (:فرع)
 .األكبر الكفر: األكؿ نوعال

 كيكوف النار، في الخلود كيوجب اإلسبلـ، من صاحبو كيخرج اإليماف، يناقض كىو
 .كباالستكبار كباإلعراض، كبالترؾ، كالريب، كبالشك كبالفعل، كبالقوؿ، باالعتقاد،

 :أنواع خمسة الكفر كلهذا
 جاؤكا فيما كذبهم فمن السبلـ، عليهم الرسل كذب اعتقاد كىو التكذيب، كفر -ُ
 الل وً  عىلىى افٍػتػىرىل ًمم نً  أىٍظلىمي  كىمىنٍ ): تعالى قولو كالدليل كفر، فقد باطنا أك ظاىرا بو

اءىهي  لىما بًاٍلحىق   كىذ بى  أىكٍ  كىًذبنا ن مى  ًفي أىلىٍيسى  جى اًفرًينى  مىثٍػونل جىهى  [.ٖٔ:العنكبوت] (ًلٍلكى
 بالحق جاء كأنو الرسوؿ، بصدؽ عالما يكوف بأف كذلك كاالستكبار، اإلباء كفر - ِ

 قولو كالدليل كعنادا، استكبارا ألمره، يذعن كال لحكمو ينقاد ال لكن اهلل، عند من
ًإذٍ ): تعالى ـى  اٍسجيديكا ًلٍلمىبلًئكىةً  قػيٍلنىا كى  ًمنى  كىكىافى  كىاٍستىٍكبػىرى  أىبىى ًإٍبًليسى  ًإال فىسىجىديكا آًلدى

اًفرًينى   [.ّْ:البقرة] (اٍلكى
 كىو الظن، كفر لو كيقاؿ الرسل، بصدؽ الجـز كعدـ التردد، كىو الشك، كفر - ّ

 .كاليقين الجـز ضد



 - 27 - 

ا ىىًذهً  تىًبيدى  أىفٍ  أىظينُّ  مىا قىاؿى  لًنػىٍفًسوً  ظىاًلمه  كىىيوى  جىن تىوي  كىدىخىلى ): تعالى قولو كالدليل  كىمىا أىبىدن
رنا ألًجدىف   رىب ي ًإلىى ريًدٍدتي  كىلىًئنٍ  قىائًمىةن  الساعىةى  أىظينُّ  يػٍ ا خى هى قىلىبنا ًمنػٍ  كىىيوى  صىاًحبيوي  لىوي  قىاؿى  مينػٍ

 رىب ي الل وي  ىيوى  لىًكنا رىجيبلن  سىواؾى  ثيم   نيٍطفىةو  ًمنٍ  ثيم   تػيرىابو  ًمنٍ  خىلىقىكى  بًال ًذم أىكىفىٍرتى  ييحىاًكريهي 
ا ًبرىب ي أيٍشًرؾي  كىال  [.ّٖ - ّٓ: الكهف] (أىحىدن
 كقلبو بسمعو يعرض بأف الدين، عن كليال اإلعراض كالمراد اإلعراض، كفر - ْ

 كىفىريكا كىال ًذينى ): تعالى قولو كالدليل كسلم، عليو اهلل صلى الرسوؿ بو جاء عما كعلمو
 [.ّ: األحقاؼ] (ميٍعًرضيوفى  أيٍنًذريكا عىما

 كالدليل الكفر، كيبطن اإليماف يظهر بأف االعتقادم النفاؽ كالمراد النفاؽ، كفر - ٓ
 (يػىٍفقىهيوفى  ال فػىهيمٍ  قػيليوًبًهمٍ  عىلىى فىطيًبعى  كىفىريكا ثيم   آمىنيوا بًأىنػ هيمٍ  ذىًلكى ): تعالى قولو

 [. ّ:المنافقوف]
 .األصغر الكفر: الثاني نوعال

 ينقصو بل اإليماف؛ أصل يناقض ال ما كىو، الملة من مخرج غير صغراأل كفركال
 العلماء عند المشهور كىو كحصانتو، اإلسبلـ صفة صاحبو يسلب كال كيضعفو،

 إذا كجل عز اهلل غضب من عظيم خطر على صاحبو كيكوف( كفر دكف كفر: )بقولهم
 الزجر سبيل على كالذنوب المعاصي بعض على الشارع أطلقو كقد منو؛ يتب لم

 من كاف كما األكبر، الكفر حد إلى تصل ال كىي الكفر، خصاؿ من ألنها كالتهديد؛
  .الذنوب كبائر فمن النوع ىذا
  النار، في الخلود دكفإف شاء اهلل ذلك،  كالعذاب الوعيد الستحقاؽ مقتض كىو

 من الشرعية النصوص بو جاءت ما فكل حصرىا؛ يتعذر كثيرة األصغر الكفر كأنواع
 األكبر، الشرؾ أك األكبر، النفاؽ أك األكبر، الكفر حد إلى يصل كلم كفران، تسميتو

 .أصغر كفر فهو األكبر؛ الظلم أك األكبر، الفسق أك
 أنو كالحقيقة، ثبلثة أنواع الشرؾ (:ّْ/ُقاؿ العبلمة ابن باز في مجموع فتاكاه )

 .أصغر كشرؾ، أكبر شرؾ: نوعاف
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 جحد يتضمن أك، بعضها أك اهلل لغير العبادة صرؼ يتضمن ما ىو األكبر فالشرؾ
، رمضاف كصـو، كالصبلة بالضركرة الدين من المعلومة األمور من اهلل أكجب مما شيء

 كالخمر كالزنا بالضركرة الدين من معلـو ىو مما، اهلل حـر مما شيء جحد يتضمن أك
، لذلك االستحبلؿ كجو على الخالق معصية في المخلوؽ طاعة يتضمن أك، كنحوىا

 كزير أك رئيس من، كجل عز اهلل دين يخالف فيما، فبلنة أك فبلف يطاع أف يجوز كأنو
 األكلياء كدعاء اهلل لغير العبادة بعض صرؼ يتضمن ما فكل غيرىم أك عالم أك

 أكجب ما إسقاط أك، اهلل حـر ما استحبلؿ يتضمن أك، لهم كالنذر بهم كاالستغاثة
 ال االستطاعة مع الحج أك يجب ال الصـو أك تجب ال الصبلة أف كاعتقاد، اهلل

 كفرا ىذا كاف، مطلقا مشركع غير ىذا مثل أف اعتقد أك، تجب ال الزكاة أك، يجب
 .كرسولو اهلل تكذيب يتضمن ألنو؛ أكبر كشركا، أكبر

 الزنا كاستحبلؿ بالضركرة الدين من معلـو ىو مما اهلل حـر ما حل اعتقد لو كىكذا
 أشبو كما، الربا أكل أك اللواط أك الطريق قطع استحل أك، الوالدين كعقوؽ، كالخمر

، إجماعا كفر حلها اعتقد إذا -كاإلجماع بالنص تحريمها المعركؼ األمور من ذلك
، بالدين استهزأ من كىكذا، أكبر شركا المشركين حكم حكمو كصار العافية اهلل نسأؿ

 أىبًالل وً  قيلٍ : } كتعالى سبحانو اهلل قاؿ كما، أكبر كفر ككفره، حكمهم حكمو بو كسخر
اًنكيمٍ  بػىٍعدى  كىفىٍرتيمٍ  قىدٍ  تػىٍعتىًذريكا الى { }  تىٍستػىٍهزًئيوفى  كيٍنتيمٍ  كىرىسيوًلوً  كىآيىاتًوً   لو كىكذا{  ًإيمى

 أك، بالمصحف يستهين كأف، لو كازدراء، لو احتقارا اهلل عظمو مما بشيء استهاف
؛ إجماعا كفر، بو استهانة ذلك أشبو ما أك، عليو يقعد أك، عليو يطأ أك، عليو يبوؿ
 فمن، كتعالى سبحانو كبلمو القرآف ألف؛ لو محتقرا، هلل متنقصا يكوف بذلك ألنو

 حكم باب في العلماء أكضحها قد األمور كىذه، كجل عز باهلل استهاف فقد بو استهاف
، المرتد حكم باب: سموه بابا ذكركا األربعة المذاىب من مذىب كل ففي، المرتد

 ىذا في سيما كال، بالعناية جدير باب كىو، كالضبلؿ الكفر أنواع جميع فيو أكضحوا
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 فمن، الناس من كثير على ذلك في األمر كالتبس، الردة أنواع فيو كثرت الذم العصر
 .كالضبلؿ الكفر كأنواع، الردة كأسباب، اإلسبلـ نواقض عرؼ العناية حق بو عني

 يبلغ لم لكنو، شركا تسميتو بالنصوص ثبت ما كىو، األصغر الشرؾ الثاني كالنوع
، يرائي يقرأ كمن كالسمعة الرياء: مثل أصغر شركا يسمى فهذا، األكبر الشرؾ درجة

 صلى أنو الحديث في ثبت فقد ذلك كنحو يرائي اهلل إلى يدعو أك، يرائي يصلي أك
: فقاؿ عنو فسئل األصغر الشرؾ عليكم أخاؼ ما أخوؼ »: قاؿ كسلم عليو اهلل

 الدنيا في تراءكف كنتم من إلى اذىبوا: للمرائين القيامة يـو كجل عز اهلل يقوؿ الرياء
 محمود عن صحيح بإسناد أحمد اإلماـ ركاه « جزاء؟ من عندىم تجدكف ىل فانظركا

 مرسبل كجماعة كالبيهقي أيضا الطبراني كركاه عنو اهلل رضي األنصارم األشهلي لبيد بن
 كسلم عليو اهلل صلى النبي من يسمع لم صغير صحابي كىو المذكور محمود عن

 .إجماعا حكاه كبعضهم، العلم أىل عند كحجة صحيحة الصحابة مرسبلت كلكن
 كمن اهلل من ىذا أك، كفبلف اهلل لوال أك، فبلف كشاء اهلل شاء ما: العبد قوؿ ذلك كمن
 .فبلف
 عن صحيح بإسناد داكد أبو ركاه الذم الحديث في كما، األصغر الشرؾ من كلو ىذا

 اهلل شاء ما تقولوا ال »: قاؿ أنو كسلم عليو اهلل صلى النبي عن، عنو اهلل رضي حذيفة
 قتيلة عن النسائي ركاه ما ىذا كمن « فبلف شاء ثم اهلل شاء ما قولوا كلكن فبلف كشاء

 ما: تقولوف تشركوف إنكم:  كسلم عليو اهلل صلى النبي ألصحاب قالوا اليهود أف »
 أرادكا إذا كسلم عليو اهلل صلى النبي فأمرىم كالكعبة: كتقولوف ، محمد كشاء اهلل شاء
 ركاية كفي « محمد شاء ثم اهلل شاء ما يقولوا كأف الكعبة كرب: يقولوا أف يحلفوا أف

 اهلل شاء ما اهلل رسوؿ يا: قاؿ رجبل أف » عنهما اهلل رضي عباس ابن عن أيضا للنسائي
 عباس ابن عن ثبت ما ذلك كمن « كحده اهلل شاء ما ندا هلل أجعلتني: فقاؿ. كشئت
ادنا ًلل وً  تىٍجعىليوا فىبلى : } تعالى قولو تفسير في عنهما اهلل رضي : قاؿ{  تػىٍعلىميوفى  كىأىنٍػتيمٍ  أىٍندى

، الليل ظلمة في سوداء صفاة على النمل دبيب من أخفى األمة ىذه في الشرؾ ىو
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، اللصوص ألتانا ىذا كليبة لوال: كتقوؿ، كحياتي فبلف يا كحياتك كاهلل: تقوؿ أف كىو
 اهلل لوال: كقوؿ، كشئت اهلل شاء ما: الرجل كقوؿ، اللصوص ألتى الدار في البط كلوال

 .حسن بإسناد حاتم أبي ابن ركاه شرؾ بو كلو ىذا.  فبلنا فيها تجعل ال، كفبلف
،  بالكعبة كالحلف،  اهلل بغير الحلف كىكذا. األصغر الشرؾ جنس من كأشباىو فهذا

؛ األصغر الشرؾ من فهذا، ذلك كنحو فبلف كبشرؼ، فبلف كحياة كاألمانة كاألنبياء
 النبي عن عنو اهلل رضي الخطاب بن عمر عن صحيح بإسناد المسند في ثبت لما

 اإلماـ كركل « أشرؾ فقد اهلل دكف بشيء حلف من »: قاؿ أنو كسلم عليو اهلل صلى
 أف عنهما اهلل رضي عمر ابن عن صحيح بإسناد اهلل رحمهم كالترمذم داكد كأبو أحمد
 كىذا « أشرؾ أك كفر فقد اهلل بغير حلف من »: قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي

 كفر فقد: كالمعنى، الواك بمعنى أك أف كيحتمل، الراكم من شكا يكوف أف يحتمل
 اهلل صلى النبي عن،  عنو تعالى اهلل رضي عمر عن الشيخاف ركاه ما ىذا كمن. كأشرؾ

 ىذا في كاألحاديث « ليصمت أك باهلل فليحلف حالفا كاف من »: قاؿ أنو كسلم عليو
 .كثيرة المعنى
 قلب في يكوف ما حسب على أكبر يكوف كقد،  األصغر الشرؾ من أنواع كىذه

 أك، اهلل مثل أنو، فبلف الشيخ أك البدكم أك بالنبي الحالف قلب في كاف فإذا، صاحبو
 أكبر شركا صار، ذلك نحو أك اهلل مع الكوف في يتصرؼ أنو أك، اهلل مع يدعى أنو

 على جرل كإنما، القصد ىذا يقصد لم اهلل بغير الحالف كاف إذا أما، العقيدة بهذه
 .أصغر شركا ذلك كاف، ذلك اعتاد لكونو القصد ىذا غير من لسانو
 عليو كاحتج، ثالث قسم أنو العلم أىل بعض ذكر الخفي الشرؾ: لو يقاؿ شرؾ كىناؾ
 عليو اهلل صلى النبي أف:  الخدرم سعيد أبي حديث في كسلم عليو اهلل صلى بقولو
 بلى: قالوا الدجاؿ؟ المسيح من عندم عليكم أخوؼ ىو بما أنبئكم أال »: قاؿ كسلم

 نظر من يرل لما صبلتو فيزين فيصلي الرجل يقـو الخفي الشرؾ: قاؿ اهلل رسوؿ يا
 . أحمد اإلماـ خرجو « إليو رجل
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؛ خفيا يكوف قد كىو، األصغر الشرؾ من ىو بل، ثالثا قسما ليس ىذا أف: كالصواب
 بالمعركؼ يأمر أك، يرائي يقرأ ككالذم، الحديث ىذا في كما، بالقلوب يقـو ألنو

 .ذلك نحو أك، يرائي يجاىد أك، يرائي المنكر عن كينهى
 في التي كاألنواع الناس بعض إلى بالنسبة الشرعي الحكم جهة من خفيا يكوف كقد

 كاعتقاد األكبر الشرؾ من كىو خفيا يكوف كقد. السابق عباس ابن حديث
 قولو في كما، يظهركه لم خفي ككفرىم، الظاىرة بأعمالهم يراءكف فإنهم.. المنافقين

ًإذىا خىاًدعيهيمٍ  كىىيوى  الل وى  ييخىاًدعيوفى  اٍلمينىاًفًقينى  ًإف  : } تعالى ةً  ًإلىى قىاميوا كى  قىاميوا الص بلى
بًينى { }  قىًليبلن  ًإال   الل وى  يىٍذكيريكفى  كىالى  الن اسى  يػيرىاءيكفى  كيسىالىى ٍبذى ءً  ًإلىى الى  ذىًلكى  بػىٍينى  ميذى  ىىؤيالى

ءً  ًإلىى كىالى   .العافية اهلل نسأؿ، كثيرة كريائهم كفرىم في كاآليات ،اآلية{  ىىؤيالى
 كشرؾ، أكبر شرؾ: السابقين النوعين عن يخرج ال الخفي الشرؾ أف يعلم ذكرنا كبما

 .جليا كيكوف خفيا يكوف فالشرؾ. خفيا سمي كإف، أصغر
 .ذلك كنحو،  لهم كالنذر باألموات كاالستغاثة األموات دعاء: فالجلي
 كىم، الناس مع كيصوموف، الناس مع يصلوف المنافقين قلوب في يكوف ما: كالخفي

. المشركين دين على كىم، كاألصناـ األكثاف عبادة جواز يعتقدكف كفار الباطن في
 .القلوب في ألنو الخفي؛ الشرؾ ىو فهذا

 أك بصبلتو أك، الناس ثناء بقراءتو يقصد كالذم، األصغر الخفي الشرؾ كىكذا
 .أصغر شرؾ لكنو، خفي شرؾ فهذا، ذلك أشبو ما أك بصدقتو
 كشرؾ: خفيا يكوف منهما ككل، كأصغر، أكبر: شركاف الشرؾ أف بهذا فاتضح

 أك صدقتو أك صبلتو في يرائي يقـو كالذم أصغر خفيا كيكوف، أكبر كىو.. المنافقين
 .ذلك نحو أك المنكر عن نهيو أك بالمعركؼ أمره أك اهلل إلى دعوتو أك، هلل دعائو

 سيما كال، األنواع ىذه عن يبتعد كأف، ذلك يحذر أف: مؤمن كل على فالواجب
 كىو، الخلق فيها كقع جريمة كأعظم، بو اهلل عصي ذنب أعظم فإنو، األكبر الشرؾ
هيمٍ  لىحىًبطى  أىٍشرىكيوا كىلىوٍ : } فيو كتعالى سبحانو اهلل قاؿ الذم انيوا مىا عىنػٍ  كقاؿ{  يػىٍعمىليوفى  كى
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ـى  فػىقىدٍ  بًالل وً  ييٍشًرؾٍ  مىنٍ  ًإن وي : } كبحمده سبحانو فيو {  الن اري  كىمىٍأكىاهي  اٍلجىن ةى  عىلىٍيوً  الل وي  حىر 
 يىشىاءي  ًلمىنٍ  ذىًلكى  ديكفى  مىا كىيػىٍغًفري  ًبوً  ييٍشرىؾى  أىفٍ  يػىٍغًفري  الى  الل وى  ًإف  : } أيضا سبحانو فيو كقاؿ

 النار في مخلد كىو، حراـ عليو كالجنة، جزما النار أىل من فهو عليو مات فمن {
 .ذلك من باهلل نعوذ اآلباد أبد
 يمحى قد لكن، عظيم خطر على كصاحبو، الكبائر من أكبر فهو األصغر الشرؾ أما
 في يخلد ال لكن العقوبات ببعض عليو يعاقب كقد، الحسنات برجحاف صاحبو عن

، األعماؿ يحبط مما كليس، النار في الخلود يوجب مما ىو فليس، الكفار خلود النار
 .قارنو الذم العمل يحبط كلكن

 .إثم عليو بل، لو أجر فبل يرائي يصلي كمن، لو المقارف العمل يحبط األصغر فالشرؾ
 األكبر كالكفر، األكبر الشرؾ بخبلؼ، إثم عليو بل. لو أجر فبل يرائي قرأ من كىكذا
هيمٍ  لىحىًبطى  أىٍشرىكيوا كىلىوٍ : } تعالى قاؿ كما، األعماؿ جميع يحبطاف فإنهما انيوا مىا عىنػٍ  كى

، مسلم كل كعلى، كالمتعلم العالم كعلى، كالنساء الرجاؿ على فالواجب{  يػىٍعمىليوفى 
 حقيقة يعلم كحتى، بأنواعو التوحيد حقيقة يعلم حتى، فيو كيتبصر األمر بهذا يعنى أف

 من منو يقع قد مما الصادقة بالتوبة يبادر كحتى، كاألصغر األكبر: بنوعيو الشرؾ
 يستمر كحتى، عليو كيستقيم، التوحيد يلـز كحتى، األصغر الشرؾ أك، األكبر الشرؾ

، المناىي كترؾ، الفرائض أداء كىي، حقوؽ لو التوحيد فإف، حقو كأداء، اهلل طاعة في
 اإلشراؾ ترؾ من أيضا بد كال، المناىي كترؾ، الفرائض أداء من التوحيد مع بد فبل
 .ككبيره صغيره: كلو

 كمالو ينافي األصغر كالشرؾ. كليا اإلسبلـ كينافي، التوحيد ينافي األكبر فالشرؾ
 .كىذا ىذا ترؾ من بد فبل، الواجب

 إيضاح كبكل عناية بكل للناس كنبلغو، فيو كنتفقو، األمر بهذا نعنى أف جميعا فعلينا
 ا.ىػ العظيمة األمور ىذه من بينة على المسلم يكوف حتى
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 من سمعت: الشيخ فضيلة كقد سئل العبلمة العثيمين كما في لقاءات الباب المفتوح:
 ال فقط أصغر كفران  يكوف العملي كأف كعملي، اعتقادم الكفر إف: قولو العلماء أحد

 آخر؟ فعل أم فعل أك الصبلة ترؾ سواءن  األكبر، الكفر فيو يدخل
 كفر كأما اعتقاد، عن إال يكوف ال الكفر أف العلماء بعض عند قاعدة ىذه فأجاب:

 كترؾ عمليان  الكفر يكوف قد أنو الصحيح ذلك، خبلؼ الصحيح لكن فبل؛ العمل
 كافر الصبلة تارؾ أف على تدؿ الصحابة كأقواؿ كالسنة القرآف ألف مثبلن؛ الصبلة

 بهذه كلكن. الراجح القوؿ ىو ىذا للوجوب، اعتقاده مع الملة عن مخرجان  كفران 
 كفر عن يبحثوا أف ىمهم أكبر يكوف أف كشبابنا إخواننا من أكد ال أنا المناسبة
 كافر، غير أك كافر ىذا عن للبحث إال ييٍخلىقوا لم كأنهم الحكاـ؛ غير أك الحكاـ
 كغير العبادات من رسولو، على اهلل أنزؿ ما حدكد بياف في يبحثوا أف عليهم

 غلط، فهذا كافر غير أك كافر، ىذا بأف أنفسهم يشغلوا أف مسألة أما العبادات،
 الحكاـ من حاكم كفر إلى النهاية في كصلوا لو حتى فيو، فائدة كال للوقت كإضاعة

 الشر كحصوؿ األمن، كزكاؿ الفتنة، إال شيئان  يعملوا أف يستطيعوا لن يفعلوف؟ فماذا
 الدليل، بمقتضى ال بأىوائهم الحاكم يكفركف ربما أيضان  أنهم مع لو، نهاية ال الذم

 أك الكفر قاؿ من كليس كافر، ىذا: يقولوف دينية غير أك دينية عاطفة -مثبلن - عندىم
 عز اهلل يقوؿ: القرآف ففي. كالسنة القرآف ذلك على دؿ   كافران، يكوف الكفر؛ فعل
انًوً  بػىٍعدً  ًمنٍ  بًالل وً  كىفىرى  مىنٍ : كجل ًئن   كىقػىٍلبيوي  أيٍكرًهى  مىنٍ  ًإال   ًإيمى يمىافً  ميٍطمى  شىرىحى  مىنٍ  كىلىًكنٍ  بًاأٍلً

 حكم فرفع[ َُٔ:النحل] عىًظيمه  عىذىابه  كىلىهيمٍ  الل وً  ًمنى  غىضىبه  فػىعىلىٍيًهمٍ  صىٍدران  بًاٍلكيٍفرً 
 أخبر: السنة كفي. الكفر فعل كيفعل الكفر، كلمة يقوؿ أنو مع المكره عن الكفر
 أف مات إذا أىلو فأكصى نفسو على مسرفان  كاف رجل) عن كسلم عليو اهلل صلى النبي

بػىن ي علي   اهلل قىًدرى  لئن: كقاؿ اليم في كيذركه ييٍحرًقوه بيو ال عذابان  لىيػيعىذ   فلما أحدان، يػيعىذ 
( منك خوفان  ذلك فعلت! رب يا: قاؿ فعلت؟ لماذا كسألو كجل عز اهلل جمعو فعلوا

 يقدر ال اهلل أف يظن اهلل، قدرة في شاكان  كاف أكصى حين الحاؿ ىذه في بأنو العلم مع



 - 34 - 

 أضاع الذم الرجل كفرح المؤمن عبده بتوبة يفرح اهلل: )أف أخبر ككذلك. يعيده أف
 فأخذ بالناقة، فإذا الموت ينتظر شجرة تحت فاضطجع كشرابو، طعامو كعليها ناقتو

: الكلمة كىذه( الفرح شدة من أخطأ ربك، كأنا عبدم أنت اللهم: كقاؿ بخطامها
 شدة من خطأ كانت لما لكن فيها؛ شك ال كفر كلمة( ربك كأنا عبدم أنت اللهم)

 أال: بها يعملوا أف كشبابنا ألبنائنا كأرجو بها، اهلل أدين التي فنصيحتي. عنو عيًفي الفرح
 كالحاكم الفبلني؟ الحاكم في تقوؿ ما: أم ىذا، ىو كشغلهم ىمهم أكبر يكوف

 في حصل فيما قريب مثل كلنا شيئان، يغني ال ىذا ألف ذلك؛ أشبو كما كافر، الفبلني
 ثبلث في ألفان  خمسوف قيًتل أف حصل ؟ الجزائر في حصل الذم ما مثبلن  الجزائر

 معصـو ىو من يقتلوف منهم أك ىؤالء تقتيل الحكومة من سواءن  حق، بغير سنوات،
 عن الخير كأىل الشباب ييعًرض أف يجب فلذلك. كالببلء الشر من ىذا كل الدـ،
 دمنا ما هلل كالحمد كالفوضى، كالفتنة الشر ييٍحًدث كإنما أبدان  يفيد ال ألنو إطبلقان؛ ىذا

 فما برىاف، اهلل من فيو عندنا بواحان  كفران  رأينا لو حتى شيئان  نغير أف نستطيع ال
 ازدادت ما الثورة فيها حصلت التي الببلد كل إلى كننظر نفكر أف علينا ثم! الفائدة؟

: الشيخ شيخ؟ يا الصبلة تارؾ حكم ما: السائل. كدنياىا دينها في شران  إال الثورة بعد
 أنا: قاؿ لو حتى الملة، عن مخرجان  كفران  كافره  أنو فيو شك ال عندم الصبلة تارؾ

 .كافر فهذا يصليٍ  ال لكنو اإلسبلـ؛ أركاف من ركن كأنها فرض، أنها أشهد
 .كاألصغر األكبر الكفر بين التفريق ضابط (:فرع)

 اهلل توحيد ىو الذم الدين أصل ناقض ما ىو الملة من المخرج األكبر كالكفر الشرؾ
 .إجماالن  بالشريعة كااللتزاـ

 كال الدين، أصل ينقض ال بحيث ذلك، دكف بما فيكوف األصغر كالكفر الشرؾ أما
هىٍوفى  مىا كىبىآًئرى  تىٍجتىًنبيواٍ  ًإف): تعالى قاؿ كما عنو المعفو اللمم من أيضان  يكوف  عىٍنوي  تػينػٍ
 أنو بنص ثبت ما فكل [ُّ: النساء] (كىرًيمنا مٍُّدخىبلن  كىنيٍدًخٍلكيم سىي ئىاًتكيمٍ  عىنكيمٍ  نيكىف رٍ 
 ككل أصغر، شرؾ فهو الملة من مخرجان  شركان  ليس أنو على الدالئل دلت لكن شرؾ،
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 فهو الملة من مخرجان  كفران  ليس أنو على الدالئل دلت لكن كفر، أنو بنص ثبت ما
 اهلل صلى الرسوؿ منو تبرأ أك منا، ليس بنحو الوعيد فيو كرد ما ككذا كفر، دكف كفر
 .الكبائر من ذلك فكل اإليماف، كصف عنو نفى أك كسلم، عليو

 كما في  فقاؿ مؤمنان  ليس الكبيرة مرتكب بأف القوؿ اهلل رحمو أحمد اإلماـ عمم كلهذا
 كشرب كالسرقة الزنا: األربعة ىذه أتى من(: ّّٓ - ِّٓ/ ٕ) الفتاكل مجموع
 كال مسلم، فهو فوقهن أك مثلهن أك إليو، أبصارىم فيها الناس يرفع التي كالنهبة الخمر
 ا.ىػ اإليماف ناقص مؤمنان  نسميو الكبائر دكف أتى كمن مؤمنان، أسميو
 كما في  السابق أحمد اإلماـ كبلـ على تعليقان  المركزم نصر بن محمد اإلماـ يقوؿ

 النبي عنو نفى لما: يقوؿ القوؿ ىذا صاحب(: ّّٓ - ِّٓ/ ٕ) الفتاكل مجموع
 كسلم، عليو اهلل صلى الرسوؿ عنو نفاه كما عنو نفيتو اإليماف كسلم عليو اهلل صلى

 مكفرة ىي الصغيرة يفعل الذم فالمؤمن كإال كبيرة، صاحب عن إال ينفو لم كالرسوؿ
 أتى فما الصغائر، اجتنب عمن اإليماف ناقص لكنو للكبائر، كاجتنابو للحسنات بفعلو

 درجتو بذلك كنقصت بغيرىا، عنو كفرت بسيئات خلطو كلكن الواجب، باإليماف
 ا.ىػ بذلك يأت لم عمن

 بعدـ تتعلق أف كإما ،التوحيد أصل يناقض ال نحو على بالشرؾ تتعلق أف إما كالكبيرة
 من ذلك كاف سواء بها، االلتزاـ أصل يتناقض ال نحو على كلكن بالشريعة، االلتزاـ

 باجتناب لو اهلل بأمر يلتـز لم سرؽ أك زنى من فإف ،البدعة جهة من أك المعصية جهة
 المخالف الحق علم من ككذلك ،بالكلية اهلل بأمر التزامو أصل ينقض لم لكنو ذلك،
 استسبلمان  خبرة بقبوؿ هلل استسلم إنو يقاؿ ال فإنو لشبهتو تغليبان  عليو فأصر لبدعتو

 .لو عرضت لشبهة بل كاستحبلالن، تكذيبان  يرده لم ذلك مع لكنو تامان،
 كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن النص بذلك كرد كما الرياء، فنحو الشرؾ فأما

 .للناس تزيينو في الشرؾ عليو دخل لكن هلل، العمل أصل يكوف بأف كذلك



 - 36 - 

 فكيسير األصغر الشرؾ كأما(: ّْْ/ ُ) السالكين مدارجفي  القيم ابن اإلماـ قاؿ
 أنو كسلم عليو اهلل صلى النبي عن ثبت كما اهلل بغير كالحلف للخلق كالتصنع الرياء،

 ك( كشئت اهلل شاء ما) للرجل الرجل كقوؿ ُ(أشرؾ فقد اهلل بغير حلف من: )قاؿ
                                                           

 كالترمذل ،(َِٕٔ رقم ،ُِٓ/ ِ) كأحمد ،(ُٖٔٗ رقم ،ٕٓ ِ ص) الطيالسى أخرجو ُ
 رقم ،ْْ/ ْ) عوانة كأبو ،(ُِّٓ رقم ،ِِّ/ ّ) داكد كأبو ،(ُّٓٓ رقم ،َُُ/ ْ)

 كالبيهقى ،(ْٓ رقم ،ٓٔ/ ُ) كالحاكم ،(ّْٖٓ رقم ،ُٗٗ/ َُ) حباف كابن ،(ٕٔٗٓ
 عمر بن اهلل عبد حديث من كلهم( َِٓ رقم ،ُّّ/ ُ) كالضياء ،(ُُْٔٗ رقم ،ِٗ/ َُ)

 المصنف كصححو الذىبي، كأقره الحاكم كصححو الترمذم، حسنو كالحديث عنهما، اهلل رضي
 كصححو ،(ْٖٓ/ ٗ) المنير البدر في الملقن ابن كصححو ،(ُِِٗ/ ّ) الذمة أىل أحكاـ في
 كقاؿ الترمذم، صحيح في األلباني العبلمة كصححو ،(ُّْ/ ُ) الفاركؽ مسند في كثير ابن

 مجموع في باز ابن العبلمة كصححو صحيح، إسناده: المسند تحقيق في شاكر أحمد الشيخ
 ثم ،(ّْٕ) الصحيحين في ليس مما المسند الصحيح في الوادعي كصححو ،(ْٓ/ ُ) فتاكاه

 سنده إلى نظرت إذا الحديث ىذا(: ِٖٔرقم) الصحة ظاىرىا معلة أحاديث في كقاؿ عاد
 بن سعد يسمعو لم مما كىذا(: ِٗصَُ) البيهقي قاؿ منقطع كلكنو الصحيح، رجاؿ كجدتهم

 بن اهلل عبد ثنا القطيعي ىو جعفر بن أحمد أنبأ الحافظ اهلل عبد أبو أخبرنا عمر، بن من عبيدة
 كنت: قاؿ عبيدة بن سعد عن منصور عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني حنبل بن أحمد

 بن سعيد فأتيت كندة من عنده رجبل كتركت فقمت عنهما اهلل رضي عمر بن اهلل عبد عند
 كلكن ال قاؿ بالكعبة احلف فقاؿ رجل عمر بن جاء فقاؿ فزعا الكندم فجاء قاؿ المسيب

 ال كسلم آلو كعلى عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ بأبيو يحلف كاف عمر فإف الكعبة برب أحلف
 في كما الكندم محمد أنو المجهوؿ بياف كجاء. أشرؾ فقد اهلل بغير حلف من فإنو بأبيك تحلف

/ ٖ) حاتم أبي البن كالتعديل الجرح في ترجمتو الكندم كمحمد( ٗٔصِج" )أحمد مسند"
/ ٖ) المسند تحقيق في معو كمن األرنؤكط قاؿ ككذا ىػ .ا حاتم أبو قالو مجهوؿ، كىو( ُِّ
 عمر ابن من الحديث ىذا يسمع ثم عبيدة بن سعد أف إال الشيخين، رجاؿ ثقات رجالو(: َّٓ

 فسمعو المسيب، بن سعيد عند إلى سعد خرج ثم كندة من رجل مع مجلسو في كاف بل مباشرة،
 يأتي فيما المعتمر بن منصور بينو كذا عبيدة، بن سعد بو فحدث جاء ثم عمر، ابن من الكندم

 فأكىموا اختصركه، حيث كغيره األعمش صنيع من أصح ىذا كلعل ،(ّٗٓٓ) ك( ّٕٓٓ) برقم



 - 37 - 

 اهلل على متوكل أنا) ك( كأنت اهلل إال مالي) ك ،(كبك باهلل أنا) ك( كمنك اهلل من ىذا)
 قائلو بحسب أكبر شركا ىذا يكوف كقد(. ككذا كذا يكن لم أنت كلوال) ك( كعليك

 ا.ىػ( كمقصده
 بعض، من أكبر كبعضها مراتب، على لكنها الكبائر، من كاف كإف األصغر كالشرؾ

...  الوالدين كعقوؽ باهلل الشرؾ الكبائر بأكبر أنبؤكم أال: )الحديث في كما
 أحب كاذبان  باهلل أحلف ألف: )عنو اهلل رضي مسعود ابن قوؿ يفهم كعليو ُ(الحديث

 من كاف كإف اهلل بغير بالحلف الشرؾ أف: فمراده ِ(صادقان  بغيره أحلف أف من إلي
 محمد اإلماـ قوؿ يفهم أف يمكن ىذا كعلى ،الكاذب الحلف من أكبر لكنو الكبائر

 الكبائر، من أكبر إنو األصغر الشرؾ عنفي كتاب التوحيد:  اهلل رحمو الوىاب عبد بن
                                                                                                                                                  

 راك الخبر إسناد في يكوف منصور ركاية فعلى عمر ابن عن عبيدة، بن سعد مسموعات من أنو
 الكندم، محمدا( ّٕٓٓ) برقم ستأتي التي الركاية في سمي لكن الكندم، الرجل كىو مبهم،

 محمدا يسمى راكيا الطبقة ىذه في ُِّ/ ٖ"  كالتعديل الجرح" في حاتم أبي ابن ذكر كقد
 سمعت التوأـ، يحيى بن اهلل عبد عنو ركل مرسل، عنو، اهلل رضي علي عن ركل: كقاؿ الكندم،

 طريق من( ِٔٓٓ) ك( ِِِٓ) برقم كسيأتي مجهوؿ، ىو: يقوؿ كسمعتو ذلك، يقوؿ أبي
 بهذا حدث عندما عمر ابن مجلس في كاف األخير ىذا أف يفيد ما عبيدة بن سعد عن األعمش

 حنبل ابن أحمد كاإلمامين كالتعديل الجرح أئمة أف على اختصره، األعمش كلعل الحديث،
 بالتدليس، موصوؼ األعمش أف كما اختلفا، إذا األعمش على منصورا قدموا قد معين بن كيحيى

 الحديث بإثر" اآلثار مشكل شرح" في الطحاكم أشار سلف ما كلكل. عنعنو قد ىناؾ كىو
 بن سعد يسمعو لم مما ىذا: ِٗ/ َُ" السنن" في البيهقي كقاؿ إسناده، فساد إلى( ُّٖ)

 .عمر ابن من عبيدة

 (.ٕٖ) كمسلم ،(ِْٓٔ) البخارمأخرجو  ُ

 كالطبراني ،(ٕٗ/ ّ) المصنف في شيبة أبي كابن (،ْٗٔ/ٖ) المصنف في الرزاؽ عبدأخرجو  ِ
 الترغيب في المنذرم قاؿ(، ك ّّ/ٖكاألثر احتج بو ابن حـز في المحلى )( ُّٖ/ ٗ) الكبير في

، كصححو العبلمة األلباني في الصحيح ركاة ركاتو(: ُٕٕ/ْ) مجمعال في كالهيثمي( َٕٔ/ّ)
 .(ِِٔٓ)اإلركاء 
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 الشرؾ عن (َّْ/ ْ) الموقعين إعبلـفي  اهلل رحمو القيم ابن اإلماـ كقوؿ كىو
 عن األصغر الشرؾ إخراج قولهما من يلـز كال ،(ْ) الكبائر رتبة فوؽ رتبتو إف األصغر
 .جميعها من أكبر كأنو بل الكبائر، مسمى

 فيما دكنها لو يثبت بحكم الكبائر عن يختص ال األصغر الشرؾ أف: ذلك يبين كمما
 تحت يدخل كال اهلل، يغفره ال األصغر الشرؾ بأف القوؿ كأما الوعيد، بأحكاـ يتعلق

 بذلك، تخصيصو على دليل كال يصح، فبل - الموازنة تحت دخل كإف - المشيئة
[ ْٖ: النساء] (بًوً  ييٍشرىؾى  أىف يػىٍغًفري  الى  اهللى  ًإف  ): تعالى اهلل بقوؿ على الراجح المراد ألف

ـى  فػىقىدٍ  بًاهللً  ييٍشًرؾٍ  مىن ًإن وي ): تعالى كقولو كىو األكبر، الشرؾ  كىمىٍأكىاهي  اٍلجىن ةى  عىلىيوً  اهللي  حىر 
 ًمنى  كىلىتىكيونىن   عىمىليكى  لىيىٍحبىطىن   أىٍشرىٍكتى  لىًئنٍ ): تعالى ككقولو ،[ِٕ: المائدة] (الناري 

 القيم كابن حـز ابن كاإلمامين بالموازنة يقولوف كالذين[. ٓٔ: الزمر] (اٍلخىاًسرًينى 
 تحت تدخل كال تغفر ال بأنو الذنوب من شيء تحديد يلتزموف ال اهلل، رحمهما

 رجحت من بأف القوؿ يعمموف كإنما الكبائر، من غيره كال األصغر الشرؾ ال المشيئة،
 .ُيعذب أف البد بحسناتو سيئاتو

 ذلك من ،األصغر الكفر أك الشرؾ بالنص المراد أف تفصيلية دالالت ىناؾ إف ثم
 عليو اهلل صلى الرسوؿ قوؿ في كما ذلك - داللة أقول كىذه - عليو النص صريح
 الشرؾ كما اهلل، رسوؿ يا: قالوا. األصغر الشرؾ عليكم أخاؼ ما أخوؼ إف: )كسلم

 .ِ(الرياء: قاؿ األصغر؟
                                                           

 (.ّٕٖ - ّْٖ/ص) الهجرتين كطريق ،(ّٓ - ْٕ/ ْ) الفصل ُ

( ِّْ/ ُْ) السنة شرح في كالبغوم، (ِّٓ/ ْ) كالطبراني ،(ِْٖ/ ٓ) أحمد أخرجو ِ
 بن محمود حديث من( ُّ) الرياء ذـ في الضراب محمد كأبو ،(ُّٖٔ) الشعب في كالبيهقي

 في مفلح ابن كقاؿ جيد، إسناده: الترغيب في المنذرم عنو قاؿ كالحديث عنو، اهلل رضي لبيد
 العراقي كقاؿ صحبتو، في مختلف لبيد بن كمحمود صحيح إسناده(: ِّٗ/ ّ) الشرعية اآلداب

 كحسنو الصحيح، رجاؿ رجالو(: َُٕ/ ُ) المجمع في الهيثمي كقاؿ ثقات، رجالو: المغني في
 العبلمة كقاؿ جيد، إسناده(: ِّّ) السافرة البدكر في السيوطي كقاؿ المراـ، بلوغ في الحافظ
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 اهلل صلى الرسوؿ قوؿ كمنو - كاسع باب كىذا - أخرل نصوص داللة ذلك كمن
 ال: )كسلم عليو اهلل صلى كقولو ،ُ(كفر كقتالو فسوؽ، المسلم سباب) :كسلم عليو

 طىائًفىتىافً  كىًإف): تعالى قولو مع..  ِ(بعض رقاب بعضكم يضرب كفاران  بعدم ترجعوا
نػىهيمىا فىأىٍصًلحيوا اقٍػتىتػىليوا اٍلميٍؤًمًنينى  ًمنى  ا بػىغىتٍ  فىًإف بػىيػٍ اىيمى  ال ًتي فػىقىاتًليوا األيٍخرىل عىلىى ًإٍحدى

 ليس الحديث في المراد فالكفر[ ٗ: الحجرات] (الل وً  أىٍمرً  ًإلىى تىًفيءى  حىت ى تػىٍبًغي
 في ىو الذم اإليماف كصف تقاتلوا لمن اهلل أثبت لما كإال الملة، من المخرج الكفر
 .الظاىر اإلسبلـ اآلية
 بها باء فقد كافر يا ألخيو قاؿ من: )كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ قوؿ ذلك كمن

 ْ(أحدىما بها باء فقد أخاه الرجل كفر إذا) ركايةو  كفي ،ّ(أحدىما
 ىذا معنى في (ّٓٓ/ ٕ) الفتاكل مجموعفي  تيمية ابن اإلسبلـ شيخ يقوؿ

 عن خرج فلو بها، باء أحدىما أف أخبر كقد القوؿ، حين أخاه سماه فقد: الحديث
 ا.ىػ أخاه يكن لم بالكلية اإلسبلـ

 في كما العصاة، حد عليو أقيم كإف فاعلو، على الردة حد ترتب عدـ أيضان  ذلك كمن
 ...عنهما اإليماف نفي مع كالسارؽ الزاني

 فإنهم النص، من الصحابة فهمو ما األصغر كالكفر الشرؾ على أيضان  الدالالت كمن
 منا كما شرؾ، الطيرة) حديث ذلك كمن كالسنة، الكتاب نصوص بمعاني األمة أعلم

                                                                                                                                                  

 الصحيحة في األلباني العبلمة كصححو صحيح، إسناده(: ْْ/ ُ) فتاكاه مجموع في باز ابن
(ُٗٓ.) 

 .عنو اهلل رضي مسعود بن عبداهلل حديث من( ْٔ) كمسلم ،(ْٖ) البخارمأخرجو  ُ

 .عنو اهلل رضي جرير حديث من( ٓٔ) كمسلم ،(ُُِ) البخارمأخرجو  ِ

 .عنهما اهلل رضي عمر ابن حديث من( َٔ) كمسلم ،(َُّٔ) البخارم أخرجو ّ

 .عنهما اهلل رضي عمر ابن حديث من( َٔ) مسلم أخرجو ْ
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 قوؿ من ىو - الصحيح على - الحديث آخر فإف ُ(بالتوكل يذىبو اهلل كلكن إال،
 منا كما: كمعناه - المحدثين من جمع عن مذكور كىذا - عنو اهلل رضي مسعود ابن
 . التطير من شيء لو كيقع إال

 اآلثار كأما(: ّْص) اإليماف في كتاب سبلـ بن القاسم عبيد أبو اإلماـ قاؿ
 تيثبت ليست عندنا معناىا فإف بالمعاصي، ككجوبهما كالشرؾ، الكفر بذكر المركيات

                                                           

 ،(ُُْٔ) كالترمذم ،(َُّٗ) داكد كأبو ،(ّٔٓ) كالطيالسي ،(ّٖٗ/ ُ) أحمد أخرجو ُ
 في كالطحاكم ،(ُِٗٓ) يعلى كأبو ،(َٗٗ) المفرد األدب في كالبخارم ،(ّّٖٓ) ماجو كابن
 ،(ُِِٔ) حباف كابن ،(ٓٓٔ) كالشاشي ،(َّْ/ ِ) ك( ّٖٓ/ ُ) اآلثار مشكل شرح

 حسن: الترمذم عنو قاؿ كالحديث( ُّٗ/ ٖ) كالبيهقي ،(ِّٕٓ) السنة شرح في كالبغوم
 كقاؿ( ِْٗ) الصحيحة في األلباني العبلمة كصححو الذىبي، كأقره الحاكم كصححو صحيح،

 (.ُِّ/ ٔ) معو كمن األرنؤكط قاؿ ككذا صحيح، إسناده: المسند تحقيق في شاكر الشيخ
 فيو، الكراىة قلبو إلى كيسبق التطير يعتريو من إال: معناه إال، منا كما: قولو: الخطابي قاؿ( تنبيو)

 .السامع فهم على كاعتمادا للكبلـ اختصارا فحذؼ
 ينكر حرب بن سليماف ككاف: محمد قاؿ(: ِٓٔص) الترمذم علل ترتيب في كما الترمذم قاؿ
 كأنو ىذا: يقوؿ ككاف منا كما الحرؼ لهذا كسلم عليو اهلل صلى النبي عن يكوف أف الحديث ىذا
 إال، منا كما: )كقولو(: ُِّ/ َُ) الفتح في الحافظ كقاؿ ىػ. ا قولو مسعود بن اهلل عبد عن

 شيخ حرب بن سليماف بينو كقد الخبر، في أدرج مسعود ابن كبلـ من( بالتوكل يذىبو اهلل كلكن
(: ِْٗ) الصحيحة في األلباني العبلمة كقاؿ ىػ. ا عنو البخارم، عن الترمذم حكاه فيما البخارم

 يقوؿ حرب بن سليماف كاف: يقوؿ إسماعيل بن محمد سمعت صحيح، حسن: " الترمذم قاؿ
 ،" مسعود بن اهلل عبد قوؿ عندم ىذا: قاؿ"  بالتوكل يذىبو اهلل كلكن منا كما: " الحديث ىذا في

 بتمامو السيوطي يورده لم لهذا كأنو ك مرفوعا ليس مدرج الحديث من القدر ىذا أف يعني: قلت
 تعقبو لكن: " المناكم الشارح قاؿ. حرب ابن كبلـ على اعتمادا منو األكلى الجملة أكرد إنما ك

 ىنا حجة كال: قلت".  بحجة إال درجو دعول يقبل ال سياؽ، في مسوؽ كبلـ كل بأف القطاف ابن
 .بكاملو صحيح فالحديث اإلدراج في
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 األخبلؽ من أنها كجوبها إنما صاحبو، عن اإليماف يزيبلف شركا كال كفرا أىلها على
 ا.ىػ كالمشركوف الكفار عليها التي كالسنن
 كفر فيو يجتمع قد الرجل) أف الباب ىذا في السنة أىل اعتمده الذم كاألصل
 أىل أصوؿ أعظم من كىذا كإيماف، كنفاؽ كفجور، كتقول كتوحيد، كشرؾ كإيماف،
 خركج كمسألة كالقدرية، كالمعتزلة كالخوارج البدع أىل من غيرىم فيو كخالفهم السنة،

 .ُاألصل ىذا على مبنية فيها كتخليدىم النار من الكبائر أىل
 ًفي اثٍػنىتىافً ) حديث شرح في (ُِٔ/ ِ) المفيد القوؿفي  عثيمينال عبلمةال كقاؿ
ا الناسً   من يلـز كال كفر، الخصلتاف ىاتاف أم( كفر: )قولو: ِ... ( كيٍفره  ًبًهمٍ  ىيمى
 خصلتين كجود من يلـز ال كما كافرا، يكوف أف المؤمن في الكفر من خصلتين كجود

 شيخ قاؿ. مؤمنا يكوف أف كالكـر كالشجاعة كالحياء اإليماف خصاؿ من الكافر في
 قوؿ بخبلؼ(: َِٗ، َِٖ/ُ) المستقيم الصراط اقتضاء في تيمية ابن اإلسبلـ

 أتى فإنو ّ(الص بلةً  تػىٍرؾي  كىاٍلكيٍفرً  كالش ٍرؾً  الر جيلً  بػىٍينى : )كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 مجيء بخبلؼ الملة، عن المخرج الكفر ىنا بالكفر فالمراد الحقيقة، على الدالة بأؿ

 ا.ىػ ْاإلسبلـ عن الخركج على يدؿ فبل نكرة،( كفر)

                                                           

 (.ّٓٓ - ّّٓ/ ٕ) الفتاكل مجموع كينظر ،(ُٓص) القيم البن الصبلة ُ

 .عنو اهلل رضي مسعود ابن حديث من( ْٔ) كمسلم ،(ْٖ) البخارم أخرجو ِ

 .عنو اهلل رضي عبداهلل بن جابر حديث من( ِٖ) مسلم أخرجو ّ

 شيخ يا سؤاؿ آخر: سؤاؿ (:َِْ/ْالعبلمة األلباني )سئل العبلمة األلباني كما في موسوعة  ْ
 عن مسلم صحيح حديث في الصبلة تارؾ قضية عن نقاش في الصبح اليـو ذكرت ىو عندم
 المسلم كسباب: فيها جاءت أحاديث ىناؾ أف كذكرت ،«الصبلة ترؾ كالكفر المرء بين»: جابر

 الصبلة قضية في إال التعريف بأؿ الكفر لفظ يرد لم لكن األحاديث، من كغيره كفر كقتالو فسوؽ
 .الحديث ىذا في

 .نعم: الشيخ
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 أليس نخرجو؟ ماذا على العهد أـ االستغراؽ كانت سواء اللغة في" أؿ" معاني فعلى: مداخلة
 فكيف الحجة، في أشد ىذا فإف االستغراؽ أك الملة، من الخركج الكفر ىو الذم العهدم الكفر

 األكبر؟ الكفر ىو بو المقصود الكفر أف على الحديث بهذا المستدؿ على يرد
 يقوؿ؟ ماذا كالحديث: الشيخ

 .«الصبلة ترؾ كالشرؾ كالكفر المرء بين»: مداخلة
 أين؟ كالشموؿ االستغراؽ التعريف؟ كأين: الشيخ

 ليس ىذا كالشرؾ، الكفر كلمة في ىذا «كالشرؾ الكفر بين»: مداخلة
 استغراؽ؟ فيو

 .التعبير يختلف ما عملينا كفرنا أراد لو كفرنا كاف لو: الشيخ
 باألعلى بالحكم يؤخذ دائمنا أنو قديم كبلـ في لك سمعت خيرنا اهلل جزاؾ لكن: مداخلة
 الكفر اآلف أسأؿ لكن العملي، على يحمل ممكن ىذا كفر فقد اآلف عندنا فهنا... فاألعلى
 أك الكفر أنو  كسلم كآلو عليو اهلل صلى الرسوؿ عليو نص حديث ىناؾ ليس بأنو علمنا كالشرؾ،

 اعتقادينا؟ كفرنا الصبلة تارؾ كفر على بو االستدالؿ يمكن بلأف الصبلة، ترؾ قضية في إال الشرؾ
 مانع قاـ إذا كلكن إليها، الذىن ينصرؼ ظاىرة داللة لو الحديث كاف إذا أف تعلم أظنك: الشيخ
 كالتوفيق بالتأكيل يسمى ما يأتي فهنا الظاىرة الداللة ىذه إلى الذىن ينصرؼ أف من يمنع شرعي

 ال لمن دين كال لو، أمانة ال لمن إيماف ال»: كالسبلـ الصبلة عليو قولو مثبلن : يعني األحاديث، بين
 اإليماف؟ مطلق نفى ألنو كافر؛ أنو ذلك يعني أليس اإلطبلؽ ىذا إلى نظرنا فإذا «لو عهد

 .نكرة ىنا اإليماف: مداخلة
 الشموؿ؟ تفيد أال نكرة نعم،: الشيخ

 .بلى الشموؿ تفيد: مداخلة
.... لو عهد ال لمن دين كال لو، أمانة ال لمن مطلقنا إيماف ال مطلقنا، اإليماف فنفى! فإذنا: الشيخ
، إيماف ال: يقوؿ أف يضطر آخر، نص كبين النص ىذا بين يجمع اإلنساف لما كلكن  دين ال كامبلن

،  جمهور عند كسلم كآلو عليو اهلل صلى قولو كمثل األحاديث، من كثير تؤكلت ىذا كعلى كامبلن
 للصبلة، نفي ىذا لو، صبلة فبل «عذر من إال لو صبلة فبل يجب فلم النداء سمع من»: األئمة

 ليست لكن فريضة الجماعة مع الصبلة ىذه بأف يقولوف الذين لكن باطلة، الصبلة تكوف: أم
 األخرل، األحاديث ضوء على الحديث ىذا يفسركا أف يضطركف الصبلة، أركاف من ركننا أك شرطنا
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/ ِ) كاهفتا مجموعكما في   األصغر الشرؾ تعريف في العبلمة العثيمين أيضا كقاؿ
 يخرج ال كلكنو الشرؾ، كصف الشرع عليو أىطلق فعلي أك قولي عمل كل(: َِّ

 ا.ىػ  اهلل بغير الحلف مثل الملة، من
 باألنواء، كاالستسقاء كالرياء، اهلل، بغير كالحلف األصغر، الشرؾ صور من أف كلييعلم

 القوؿفي عثيمين ال عبلمةال قاؿ الحاالت، بعض في األكبر، الشرؾ من تصير قد
 هلل مساكو  بو المحلوؼ أف اعتقد إذا أكبر شرؾ اهلل بغير كالحلف(: ِّٓ/ ِ) المفيد
 .أصغر شرؾ فهو كإال كالعظمة، التعظيم في تعالى

 .الكفر أنواع معرفة في قواعد (:فرع)
 عليو اهلل صلى رسولو كإلى كتابو، في اهلل إلى مرده محضه  شرعي حكم الكفر - ُ

 أك الظن كسوء كالتشهي الهول على مبناه كليس عنو، الثابتة الصحيحة سنتو في كسلم
 أك جنسان  أك عينان  كسلم عليو اهلل صلى رسولو كف رىم أك اهلل كف رىم فمن، الفهم فاسد
 دكف تكفيرىم ابتداء ألحد كليس فبل، ال كما تكفيرىم، تع ين كجب كصفان 

 .  كصريح صحيح شرعي مستند
 .كفرعوف إبليس: التعيين سبيل على كحيان  الشريف النص في كيف ر فممن

                                                                                                                                                  

 بمثل القوؿ تحرير ىنا اآلف القصد كليس درجة، كعشرين بسبع الفرد صبلة تفضل الجماعة صبلة
 بظاىره يدؿ حديث بين التوفيق سبيل في العلماء بأساليب التذكير المقصود كإنما الحديث، ىذا
 الظاىرة الداللة ىذه عن يخرجوا أف يضطركف األخرل األحاديث إليو يضموف لما ثم شيء على

 .األخرل األحاديث ضوء على الحديث داللة أف كيفهموا
 يدخل ال للذىن؟ يتبادر الذم ما «قتات الجنة يدخل ال»: مثبلن  الصدد، بهذا األحاديث أكثر كما

 كيذكر النار، في عاصينا كاف مهما المسلم خلود عدـ تفيد التي لؤلحاديث تأتي عندما لكن أبدنا،
 لما األحاديث ىذه كل «...  في كاف من النار من كأخرجوا»: ذلك كنحو الشفاعة حديث مثبلن 

 أف يضطر آخره، إلى..  أك ديوث أك نماـ أك «قتات الجنة يدخل ال»: حديث مثل مع تجمع
 في يوجد ال ألنو ىكذا؛ المشهور الحديث يكوف قد الذىن، إلى المتبادر غير على الحديث يفهم

 .كاجب العمل ىذا بأف يؤمن كىو عمل، بترؾ يكفر اإلنساف أف مطلقنا الشريعة
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 .كنحوىم كالمجوس كالنصارل كاليهود المشركوف: جنسان  كيف ر كممن
 كنحوىم.  برسولو، أك بآياتو أك باهلل المستهزئ: كصفان  كيف ر كممن

 ىذه فإف كثيرة، شعبان  الكفر كاف كلما كثيرة، شعب لو كاإليماف الكفر أف - ِ
 كدينو، كرسولو اهلل كسب األكبر الكفر فمنها درجات، فيها الكفر متفاكتة، الشعب

 شعبو األكبر، الكفر أف كما كالنياحة، كقتلو المسلم كسب األصغر؛ الكفر كمنها
 بعضها مراتب على كاألصغر األكبر الكفر نوعي من ككل كاضحان، تفاكتان  أيضان  متفاكتة

 .بعض من أشد
 للخلود كموجب للعمل، كمحبط الملة، عن مخرج أكبر كفر: نوعاف الكفر أف - ّ

 .ككماالن  أصبلن  اإليماف اسم صاحبو عن كينفى لصاحبو، ييغفر كال النار، في
 كىو النار، في الخلود يوجب كال العمل يحبط كال الملة من يخرج ال أصغر ككفر

 كىو الواجب، كمالو ينافي بل اإليماف، أصل ينافي كال مغفرتو، في اهلل مشيئة تحت
 كقتاؿ األنساب، في كالطعن الميت، على كالنياحة الذنوب، من الكبائر حكم

 .كأصغر أكبر نوعاف كالنفاؽ كالفسق كالظلم الشرؾ أف كما -. الخ..  المسلم
 . عليو تواردكا قد العلماء بين معركؼ مشهور األمر كىذا

 كخصوص، عمـو عبلقة كىي األكبر، كالشرؾ األكبر الكفر بين عبلقة ىناؾ أنو - ْ
 .شركان  كفر كل كليس كفر شرؾ فكل

 العبادات، تلك في اهلل مع شرؾ عبادة؛ خوؼ منو كالخوؼ لو كالنذر اهلل لغير فالذبح
 .لئليماف كمناقض الملة، عن مخرج أكبر كفر كىو
 كفر فهو ذلك كنحو بالمصحف أك بشرعو هزاءاالست أك كدينو كرسولو اهلل سب أما

 .االصطبلح في شركان  يعد كال الملة، عن مخرج
 . شركان  ييسمى كال أكبر كفر فهو كاالرتياب الشك أك االستكبار أك اإلعراض ككذلك

 كلرسولو هلل حقان  كيجعلونو جدان، التكفير لفظ يعظموف كالجماعة السنة أىل أف - ٓ
 أك اهلل كفره من إال أحدو  تكفير عندىم يسوغ كال يجوز فبل فقط، كسلم عليو اهلل صلى
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 الميعي ن، كالكفر المطلق الكفر بين يفرقوف كالجماعة السنة أىل ف، لذا فإرسولو كفره
 المعين كفر يركف فإنهم المعينين، على إيقاعو في كديانة كتور ع كضوابط شركط كلهم
 عليو، الحجة بلوغ عليو األكبر الكفر إيقاع في الشركط ىذه كأىم بنفسو، عليو يقع

 . عنو الشبهة كاندفاع
 حكم تكفير المعين. المسألة الثانية:

 المسلم على الحكم قبل يجب(: ٕٖ)ص المثلى القواعدقاؿ العبلمة العثيمين في 
 :أمرين في ينظر أف فسق أك بكفر

 أك للكفر موجب الفعل أك القوؿ ىذا أف على السنة أك الكتاب داللة: أحدىما
 .الفسق
 شركط تتم بحيث المعين الفاعل أك المعين القائل على الحكم ىذا انطباؽ: الثاني

 ا.ىػ الموانع كتنتفي حقو في التفسيق أك التكفير

 فبل الناس، على الحكم في السنة أىل مذىب في العظيمة المسائل منالمسألة  ىذه
 من كىذه بينات، عليها يملكوف ال دعاكم أك كأكىاـ ظنوف على مبنية أحكامهم تكوف
 سبق ما ككل كيستطيعوف، يطيقوف بما تكليفهم باب كمن عباده على كتيسيره اهلل رحمة

 على الحكم أما الكفر، أك باإلسبلـ الشخص على الدنيوم الحكم بو المقصود
 مبينان  (ُِٕ/ ِ) الموافقاتفي  اهلل رحمو الشاطبي يقوؿ إليو، سبيل فبل الحقيقة

 األحكاـ في بو مقطوع بالظاىر الحكم أصل إف: )إىمالو كخطورة األصل ىذا أىمية
 بالوحي إعبلمو مع البشر سيد فإف عمومان، الغير في االعتقاد إلى كبالنسبة خصوصان،

 يكن كلم أحوالهم، بواطن علم كإف كغيرىم، المنافقين في ظواىرىا على األمور يجرم
 من ذلك كاف إنما: يقاؿ ال. عليو جرت ما على الظواىر جرياف عن بمخرجو ذلك
 ال آخر أمر فالعلة ُ(أصحابو يقتل محمدان  أف الناس يقوؿ أف من خوفان : )قاؿ ما قبيل

                                                           

 عبداهلل بن جابر حديث من( ِْٖٓ) كمسلم ،(َْٓٗ) البخارمجزء من حديث أخرجو  ُ
 (.أصحابو يقتل محمدا أف الناس يتحدث ال دعو: )بلفظ. عنهما اهلل رضي
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 تقرر، ما على الدليل أدؿ ىذا: نقوؿ ألنا ،حرج فبل بو علل ما عدـ فإذا زعمت، ما
 القتل عليو كجب من فإف الظواىر ترتيب يحفظ ال أف إلى يؤدم الباب ىذا فتح ألف

 بمجرد بل ظاىر سبب بغير قتلو طلب كمن كاضح، ظاىر فيو فالعذر ظاىر، بسبب
 الباب ىذا سد الشرع من فهم كقد الظواىر، على كراف الخواطر شوش ربما غيبي أمر

 من على كاليمين المدعي على البينة أف إلى المستند الدعاكم باب إلى ترل أال جملة
 في احتاج كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إف حتى أحدان  ذلك من يستثن كلم أنكر،
 اهلل فجعلها ثابت بن خزيمة لو شهد حتى لي؟ يشهد من فقاؿ البينة، إلى ذلك

 لكانت الناس أصلح على الناس أكذب ادعى فلو األمة، بآحاد ظنك فما ُشهادتين

                                                           

 أصحاب من كىو- حدثو عمو أف األنصارم، خزيمة بن عمارة) حديث إلى المصنف يشير ُ
 النبي فاستتبعو أعرابي، من فرسا ابتاع كسلم عليو اهلل صلى النبي أف كسلم عليو اهلل صلى النبي
 فطفق األعرابي، كأبطأ كسلم عليو اهلل صلى النبي فأسرع فرسو، ثمن ليقضيو كسلم عليو اهلل صلى
 ابتاعو، كسلم عليو اهلل صلى النبي أف يشعركف كال بالفرس، فيساكمونو األعرابي يعترضوف رجاؿ
 كسلم، عليو اهلل صلى النبي ابتاعو الذم الفرس ثمن على السـو في األعرابي بعضهم زاد حتى

 بعتو، كإال فابتعو، الفرس ىذا مبتاعا كنت إف: فقاؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي األعرابي فنادل
 قاؿ"  منك؟ ابتعتو قد ليس أك: "قاؿ األعرابي، نداء سمع حين كسلم عليو اهلل صلى النبي فقاـ

 الناس فطفق". منك ابتعتو قد بل: "كسلم عليو اهلل صلى النبي فقاؿ. بعتك ما كاهلل ال: األعرابي
 شهيدا ىلم: يقوؿ األعرابي فطفق يتراجعاف، كىما كاألعرابي كسلم عليو اهلل صلى بالنبي يلوذكف
 كسلم عليو اهلل صلى النبي إف! كيلك: لؤلعرابي قاؿ المسلمين من جاء فمن. بايعتك أني يشهد

 كمراجعة كسلم عليو اهلل صلى النبي لمراجعة فاستمع خزيمة، جاء حتى. حقا إال يقوؿ يكن لم
 النبي فأقبل. بايعتو قد أنك أشهد أنا: خزيمة قاؿ. بايعتك أني يشهد شهيدا ىلم يقوؿ األعرابي

 رسوؿ فجعل، اهلل رسوؿ يا بتصديقك: فقاؿ"  تشهد؟ بم: "فقاؿ خزيمة على كسلم عليو اهلل صلى
/ ٕ) كالنسائي ،(ُِٓ/ ٓ) أحمد أخرجو( رجلين بشهادة خزيمة شهادة كسلم عليو اهلل صلى اهلل

 كالطبراني ،(ٔٔ/ ٕ) كالبيهقي ،(ُِ/ ِ) كالحاكم ،(َّٕٔ( )َّٖ/ ّ) داكد كأبو ،(َُّ
 في كالشيخ ،(َِٖٓ) كالمثاني اآلحاد في عاصم أبي كابن ،(ْٔٗ( )ّٕٗ/ ِِ)" الكبير" في

 المبهمات في كالخطيب ،(ُِٔ/ ْ) الشرح في كالطحاكم ،(ْٔ - ْٓ) األخبلؽ
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 فاالعتبارات كاحد، كالنمط ذلك من كىذا أنكر من على كاليمين المدعي، على البينة
 ا.ىػ الشرعية كالنواىي األكامر بحسب مهملة الغيبية
 :منها كثيرة أدلة إلى العظيم األصل لهذا تقريرىم في السنة أىل كاستند

ا يىا): تعالى قولو - ُ ًبيلً  ًفي ضىرىبٍػتيمٍ  ًإذىا آمىنيواٍ  ال ًذينى  أىيػُّهى يػ نيواٍ  اهللً  سى  ًلمىنٍ  تػىقيوليواٍ  كىالى  فػىتىبػى
ـى  ًإلىٍيكيمي  أىٍلقىى نٍػيىا اٍلحىيىاةً  عىرىضى  تػىٍبتػىغيوفى  ميٍؤًمننا لىٍستى  الس بلى  قاؿ[ ْٗ:النساء سورة] (الدُّ

 إليكم بيده ألقى لمن تقولوا ال ىنا كالمراد(: َُٓ/ ُ) القدير فتح في الشوكاني
 بمعنى ىما كقيل االستسبلـ، بمعنى كبلىما كالسبلـ فالسلم مؤمنان  لست كاستسلم
 مؤمنان  لست: عليكم السبلـ فقاؿ التسليم إليكم ألقى لمن تقولوا ال أم: اإلسبلـ
 إسبلمو على بو يستدؿ مما الكافر بو جاء ما يهملوا أف عن المسلمين نهي كالمراد
 ا.ىػ كتقية تعوذان  بذلك جاء إنما إنو كيقولوا

 تدؿ فاآلية: (ْٗ) الشبهات كشففي   الوىاب عبد بن محمد المجدد اإلماـ كقاؿ
 قيتل اإلسبلـ يخالف ما ذلك بعد منو تبين فإذا. كالتثبت عنو الكف يجب أنو على
يػ نيوا: }تعالى لقولو  ككذلك .معنى للتثبت يكن لم قالها إذا يقتل ال كاف كلو ،{فػىتىبػى

                                                                                                                                                  

/ ٓج) دمشق تاريخ في عساكر كابن ،(َُٗرقم) الغوامض في بشكواؿ كابن ،(َُِص)
 ابن كقاؿ صحيح، ثابت(: ْٓٓ/ ّ) التنقيح في الهادم عبد ابن عنو قاؿ كالحديث( ُِٔؽ

/ ٕ) المنير البدر في الملقن ابن كصححو حجة، صحيح إسناده(: ِْٖ) الطالب تحفة في كثير
 شاكر أحمد الشيخ كقاؿ ،(ُٖ/ ِ) الخبر الخبر موافقة في حجر ابن الحافظ كصححو ،(ِْٔ

/ ٓ) اإلركاء في األلباني كصححو كالشمس، صحيح إسناده(: ُّْ/ ُ) التفسير عمدة في
 كقاؿ ،(ُِٕٓ) الصحيحين في ليس مما المسند الصحيح في الوادعي كصححو ،(ُِٕ

 باتفاؽ كرجالو اإلسناد، صحيح حديث ىذا: "الحاكم قاؿ(: ِٔص) القرآف فضائل في الحويني
 ذكرتها كشواىد، أخرل طرؽ كلو قاال، كما كىو الذىبي، ككافقو"، يخرجاه كلم ثقات، الشيخين

 ".التسلية" في
 من كل بتصحيح متعقب اليصح: الحديث ىذا عن( ّْٕ/ ٖ) المحلى في حـز ابن قوؿ( تنبيو)

 .فتنبو ذكرنا
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 الكف كجب كاإلسبلـ التوحيد أظهر من أف ذكرناه ما معناه. كأمثالو اآلخر الحديث
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف ىذا على كالدليل، ذلك يناقض ما منو يتبين أف إلى. عنو

 ا.ىػ" اهلل؟ إال إلو ال قاؿ ما بعد أقتلتو: "قاؿ كسلم
 ال أف يشهدكا حتى الناس أقاتل أف أمرت) كسلم عليو اهلل صلى بقولو كاستدلوا - ِ
 ذلك فعلوا فإذا الزكاة، كيؤتوا الصبلة، كيقيموا اهلل، رسوؿ محمدان  كأف اهلل، إال إلو

 .ُ(اهلل على كحسابهم اإلسبلـ، بحق إال كأموالهم دماءىم مني عصموا
  .(اهلل على كحسابهم) قولو الحديث من كالشاىد

 اهلل على فحسابو اآلخرة في كأما(: ّٖص) كالحكم العلـو جامعفي  رجب ابن قاؿ
 جملة من فإنو كاذبان  كاف كإف الجنة، بذلك اهلل أدخلو صادقان  كاف فإف كجل، عز

 . النار من األسفل الدرؾ في المنافقين
 األعماؿ قبوؿ على دليل كفيو..  سرائرىم أمر أم(: ٕٕ/ ُ) الفتح في الحافظ كقاؿ

 ا.ىػ الظاىر يقتضيو بما كالحكم الظاىرة
 أمور أف على دليل الحديث كفي(: َٕ/ ُ) السنة شرحفي  البغوم اإلماـ كقاؿ
 كأف باطنها، دكف أحوالهم من الظاىر على تجرم إنما بعضان  بعضهم معاملة في الناس

 كجد كلو أمره، باطن عن يكشف كلم حكمو، عليو أجرم الدين شعار أظهر من
 بلد في لقيط كجد كلو المدفن، في عنهم عزؿ غلف، قتلى بين فيما مختوف

 ا.ىػ بإسبلمو حكم المسلمين
 صلى اهلل رسوؿ بعثنا) :قاؿ المشهورة عنو اهلل رضي أسامة بقصة أيضان  كاستدلوا - ّ

 إال إلو ال: فقاؿ رجبلن  فأدركت جهينة من الحرقات فصبحنا سرية في كسلم عليو اهلل
 رسوؿ فقاؿ كسلم عليو اهلل صلى للنبي فذكرتو ذلك من نفسي في فوقع فطعنتو اهلل
 قالها إنما اهلل رسوؿ يا: قلت: قاؿ كقتلتو اهلل إال إلو ال أقاؿ: كسلم عليو اهلل صلى اهلل

                                                           

 .عنهما اهلل رضي عمر ابن حديث من( ِِ) كمسلم ،(ِٓ) البخارم أخرجو ُ
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 يكررىا زاؿ فما ال، أـ أقالها تعلم حتى قلبو عن شققت أفبل: قاؿ السبلح، من خوفان 
 .ُ(يومئذ أسلمت أني تمنيت حتى علي  

 كتحذير بالتوحيد تلفظ من قتل على اإلقداـ من كتحذير شديد زجر فيو كالحديث
  .بينة دكف القلب في ما على كالحكم الظاىر تجاكز من صريح

 أفبل: )كسلم عليو اهلل صلى كقولو: (َُٕ،  َُْ/ ِ)في شرح مسلم  النوكم قاؿ
 كمعناه القلب، ىو( أقالها: )قولو في الفاعل ؟(ال أـ أقالها تعلم حتى قلبو عن شققت

 إلى طريق لك فليس القلب كأما اللساف، بو ينطق كما بالظاىر بالعمل كلفت إنما أنك
 عن شققت أفبل كقاؿ باللساف، ظهر بما العمل من امتناعو عليو فأنكر فيو ما معرفة
 على جرت بل فيو تكن لم أـ فيو ككانت كاعتقدىا القلب قالها ىل لتنظر، قلبو

 كال فحسب اللساف على فاقتصر ىذا على بقادر لست كأنت يعني فحسب، اللساف
 عن شققت أفبل) كسلم عليو اهلل صلى قولو على تعليقو في أيضان  كقاؿ ...غيره تطلب
 بالظاىر فيها األحكاـ أف كاألصوؿ الفقو في المعركفة القاعدة على دليل كفيو(: قلبو؟
 .  السرائر يتولى كاهلل

 السلمي الحكم بن معاكية جارية حديث الباب ىذا في العظيمة األحاديث كمن - ْ
 فقاؿ بها فأتيتو بها ائتني: قاؿ أعتقها؟ أفبل: )كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سأؿ لما
 أعتقها: قاؿ اهلل، رسوؿ أنت: قالت أنا؟ من: قاؿ السماء، في: قالت اهلل؟ أين: لها

 .ِ(مؤمنة فإنها
: (ّٖٗص)الكبير  اإليماف في كتاب الحديث ىذا على تعليقو في اإلسبلـ شيخ قاؿ
 فالمسمى اإلسبلـ، كىو الظاىر اإليماف ىو الدنيا، أحكاـ بو علقت الذم اإليماف فإف

 النبي بقوؿ المرجئة احتجاج ألحمد األثـر ذكر لما كلهذا الظاىرة، األحكاـ في كاحد
 حكم الدنيا في حكمها المراد بأف أجابو( مؤمنة فإنها أعتقها: )كسلم عليو اهلل صلى

                                                           

 .لو كاللفظ( ٔٗ) كمسلم ،(ِٕٖٔ) البخارمأخرجو  ُ

 .عنو اهلل رضي السلمي الحكم بن معاكية حديث من( ّٕٓ) مسلم أخرجو ِ
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 ىذا بمجرد لقيتو إذا نار ببل الجنة دخوؿ تستحق اهلل عند مؤمنة أنها يرد لم المؤمنة،
  ا.ىػ ُاإلقرار

 في حاتم أبي ابن ركل(: َُٗكقاؿ شيخ اإلسبلـ في كتاب اإليماف الكبير أيضا )ص
 أبي سمعت الشافعي بن عثماف أبو حدثنا ميموف حدثنا أبي حدثنا الشافعي مناقب

 كما: }  قولو من أحج بآية اإلرجاء أىل يعني عليهم يحتج ما:  للحميدم ليلة يقوؿ
 دين كذلك الزكاة كيؤتوا الصبلة كيقيموا حنفاء الدين لو مخلصين اهلل ليعبدكا إال أمركا

 يحتج الصبلة في النية باب  في األـ كتاب في عنو اهلل رضي الشافعي كقاؿ{  القيمة
 صلى النبي عن عنو اهلل رضي الخطاب بن عمر بحديث بنية إال صبلة تجزئ ال بأف
 كالتابعين الصحابة من اإلجماع ككاف قاؿ ثم{  بالنيات األعماؿ إنما}  كسلم عليو اهلل
 الثبلث من كاحد يجزئ ال كنية كعمل قوؿ اإليماف يقولوف أدركناىم كمن بعدىم من
 بالصبلة أقر من يقولوف ناسا أف كأخبرت قاؿ الحميدم حدثنا حنبل كقاؿ باآلخر إال

 القبلة مستدبر كيصلي يموت حتى شيئا ذلك من يفعل كلم كالحج كالصـو كالزكاة
 كاف إذا إيمانو فيو ذلك تركو أف علم إذا جاحدا يكن لم ما مؤمن فهو ؛ يموت حتى
 كسنة اهلل كتاب كخبلؼ الصراح الكفر ىذا:  فقلت القبلة كاستقباؿ بالفرائض مقرا

 لو مخلصين اهلل ليعبدكا إال أمركا كما: }  تعالى اهلل قاؿ.  المسلمين كعلماء رسولو
 ىذا قاؿ من:  يقوؿ حنبل بن أحمد اهلل عبد أبا سمعت:  حنبل كقاؿ اآلية{  الدين

 احتجاجهم كأما قلت اهلل عن بو جاء ما الرسوؿ كعلى أمره على كرد باهلل كفر فقد
 كبلب ابن احتج كبو المشهورة حججهم من فهو{  مؤمنة فإنها أعتقها}  لؤلمة بقولو
 كأتباعو جهم قوؿ من أقرب قولو فكاف جميعا كالقوؿ التصديق ىو اإليماف يقوؿ ككاف
 ال الدنيا في األحكاـ عليو تجرم الذم الظاىر اإليماف ألف ؛ فيو حجة ال كىذا

 فإف اآلخرة في السعادة أىل من صاحبو يكوف الذم الباطن في اإليماف يستلـز
 الظاىر في ىم{  بمؤمنين ىم كما اآلخر كباليـو باهلل آمنا}  قالوا الذين المنافقين

                                                           

ُ  
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 يناكحونهم كالمسلموف كيغزكف كيحجوف كيصوموف الناس مع يصلوف مؤمنوف
 يحكم كلم كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عهد على المنافقوف كاف كما كيوارثونهم

 في ال للكفر المظهرين الكفار بحكم المنافقين في كسلم عليو اهلل صلى النبي
 - سلوؿ ابن أبي بن اهلل عبد مات لما بل ؛ ذلك نحو كال موارثتهم كال مناكحتهم

 سائر ككذلك المؤمنين خيار من كىو اهلل عبد ابنو كرثو - بالنفاؽ الناس أشهر من كىو
 مع كرثوه كارث ألحدىم مات كإذا ؛ المؤمنوف كرثتو يرثو منهم يموت كاف من

 ؟ كيورث يرث ىل زندقتو يكتم الذم الزنديق المنافق في الفقهاء تنازع كقد المسلمين
 كاف كما منافق أنو الباطن في علم كإف كيورث يرث أنو كالصحيح قولين على

 المواالة على مبناه الميراث ألف كسلم عليو اهلل صلى النبي عهد على الصحابة
 كالحكمة معرفتو تمكن لم بذلك علق لو فإنو القلوب في التي المحبة على ال الظاىرة

 ؛ المسلمين مواالة من أظهره ما كىو بمظنتها الحكم علق منتشرة أك خفية كانت إذا
 لم{  المسلم الكافر كال الكافر المسلم يرث ال}  كسلم عليو اهلل صلى النبي فقوؿ
 كانوا بل ؛ النار من األسفل الدرؾ في اآلخرة في كانوا كإف المنافقوف فيو يدخل
 ... ا.ىػالمسلمين كسائر كالحدكد الحقوؽ في كانوا ككذلك ؛ كيرثوف يورثوف

 الظاىرة المؤمنين أحكاـ بين يفرؽ أف يجب(: َِّكقاؿ في نفس المصدر أيضا )ص
 فالمؤمن كالعقاب، بالثواب اآلخرة في حكمهم كبين الدنيا، في الناس فيها يحكم التي

 ا.ىػ  القبلة أىل جميع باتفاؽ الباطن في مؤمنان  يكوف أف البد للجنة المستحق
 تسمي جماعة توجد(: ْٖ/ِ)-المجموعة الثانية–كسئل علماء اللجنة الدائمة 

 فكرتين في معو كاختلفت أفرادىا أحد مع تناقشت كلقد ،( المسلمين جماعة) نفسها
 :الجماعة ىذه أفكار من

 كال بإيماف إنساف على تحكم ال الجماعة فهذه. كالتبين التوقف فكرة: األكلى الفكرة
 .اإلسبلـ كأركاف شعائر كافة يؤدم كاف كلو يناقشوه، حتى بكفر
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 الحراـ،) الثبلثة المساجد عدا ما حاليا األرض مساجد كافة اعتبار: الثانية الفكرة
 .المساجد ىذه غير في يصلوف ال فهم لذلك ضرار، مساجد( األقصى النبوم،

 .الغي من الرشد يتبين حتى الفكرتين، ىاتين على الضوء بإلقاء التكـر منكم نرجو
 ما المعتقد، كصحة العدالة المسلم في األصل ألف باطل، المذىب ىذا: أكال فأجابوا:

 زيد بن أسامة على كسلم عليو اهلل صلى النبي أنكر كقد ذلك، خبلؼ منو يتبين لم
: لو كقاؿ القتل، من خوفا بها نطق إنما أنو منو ظنا بالشهادة نطق الذم للرجل قتلو

 . «قلبو عن أشققت»
 فيها كالصبلة محترمة، مساجد كلها األرض في المسلمين مساجد: ثانيا

 ..ا.ىػصحيحة
 معلقا على حديث (ْٔٗ/ ُ) الظمآف موارد صحيحكقاؿ العبلمة األلباني في 

 كأنا)....  كسلم كآلو عليو اهلل صلى اهلل رسوؿعن  عنو اهلل رضي األشعرم الحارث
 في كالجهاد كالهجرة، كالطاعة كالسمع، بالجماعة،: بها اهلل أمرني بخمس آمركم
 أف إال عنقو، من اإلسبلـ ربقة خلع فقد شبر قيد الجماعة فارؽ فمن اهلل، سبيل

 كصلى؟ صاـ كإف: رجل قاؿ «جهنم جثا من فهو الجاىلية بدعول دعا كمن يراجع،
 عباد المؤمنين المسلمين سماكم الذم اهلل بدعول فادعوا كصلى، صاـ كإف: قاؿ
، تمسكها يدىا أك البهيمة عنق في تجعل، حبل في عركة: األصل في الربقة. ُ(اهلل

                                                           

 سعد كابن ،(َِٔ/ ِ) تاريخو في كالبخارم ،(ُُُٔ) كالطيالسي ،(َُّ/ ْ) أحمد أخرجو ُ
 في كالنسائي ،(ِْٖٔ ،ِّٖٔ) كالترمذم ،(ُُٕٓ) يعلى كأبو ،(ّٗٓ/ ْ) الطبقات في

 كابن ،(َّٗ) خزيمة كابن ،(َُِٓ) كالمثاني اآلحاد في عاصم أبي كابن ،(ُُّْٗ) الكبرل
 في طهماف كابن ،(َِْٔ) السنة شرح في كالبغوم ،(ُُٕ/ ُ) كالحاكم ،(ِّّٔ) حباف

 كغيرىم ،(ٖص) الشريعة في كاآلجرم ،(ُِِ رقم) اإليماف في منده كابن ،(ََِ) مشيختو
 الحارث إسماعيل بن محمد قاؿ غريب صحيح حسن حديث ىذا الترمذم عنو قاؿ كالحديث
 اإللزامات في كما مسلم بو الدارقطني اإلماـ كألـز الحديث، ىذا غير كلو صحبة لو األشعرم

 ،(َّْ/ ٓ) السنة شرح في البغوم كحسنو الذىبي، كأقره الحاكم كصححو ،(َُّ) كالتتبع
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 حدكده: أم اإلسبلـ؛ عرل من نفسو المسلم بو يشد ما: يعني، لئلسبلـ فاستعارىا
 .األثير ابن قالو، كنواىيو كأكامره كأحكامو

، كالخركج بالضبلؿ التكفير فرقة تدين التي النصوص عشرات من النص ىذا: قلت
 كعن، الجماعة عن خرجوا فقد منها؛ بشيء يقوموا لم الٌتي الخمس بهذه األمر ففيو

 الكفر ببلد إلى بعضهم ىاجر لقد، بل، يجاىدكا كلم. يهاجركا كلم، كالطاعة السمع
 !!حكامهم كبخاصة المسلمين لتكفير

 من كاحدة ترؾ بمن قولكم ما: سألناىم عليهم؛ الحديث ينطبق أف كنفوا تعللوا فإف
 معترؼ ىو بل، بقلبو ذلك يستحل لم كإف، ردة كفر بذلك أيكفر األكامر؟ ىذه

 أنفسهم ككفركا ،الجماعة عن الخارج مذىبهم التزموا باإليجاب أجابوا فإف! بذنبو؟
 الخمس ىذه من األكامر من بكثير مخلوف أنهم يعترفوف أف البد ألنهم بأنفسهم؛

 ا.ىػ !اهلل ىداىم، نبغي ما كذلك، مذىبهم نقضوا فقد سلبان؛ أجابوا كإف! كغيرىا
 على الحكم (:ِِٓ/ْكسئل العبلمة األلباني كما في موسوعة العبلمة األلباني )

 موانعو؟ ىي كما شركطو؟ ىي كما لغيرىم؟ أـ للعلماء أىو يكوف؟ لمن بالتكفير المعين
 بعد: كثانيان  الجهل، ألىل كليس العلم ألىل يكوف الحكم ىذا شك، ببل أكالن فأجاب: 

 كالكفر االعتقادم الكفر بين كفرقنا الطوؿ من شيء فيها كاف التي الكلمة تلك
 شك ال مسلم بتكفير الحكم إصدار يتولى أف سواه ألحد ليس الذم فالعالم العملي،

 أف فقبل. العملي كالكفر االعتقادم، الكفر: الكفر لقسمي مستحضران  سيكوف أنو
 تفكيره يراد بالذم المتعلقة المسألة يدرس أف يجب االعتقادم بالكفر حكمو يصدر

                                                                                                                                                  

/ ُ) الموقعين إعبلـ في القيم ابنكصححو اإلماـ  ،(ٖ/ ٔ) العارضة في العربي ابن كصححو
 المستدرؾ على المستخرج في العراقي كصححو ،(ٕٖ/ ُ) تفسيره في كثير ابن كحسنو ،(َِٖ

 الجامع في العبلمة الوادعي كقاؿ ،(ُِْٕ) الجامع صحيح في األلباني العبلمة كصححو ،(ٖٗ)
 مسلم، شرط على صحيح حديث ىذا( ِْٓ - َْٓ/ ّ) الصحيحين في ليس مما الصحيح
 كثير ابن تفسير صحيح في العدكم كصححو المسند، تحقيق فيكمن معو  األرنؤكط كصححو

(ّ /ِِِ.) 
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بًينى  كين ا كىمىا: }ضوء على عىثى  حىت ى ميعىذ   مهمة اآلية ىذه ،(ُٓ:اإلسراء{ )رىسيوالن  نػىبػٍ
 عن المخرج الكفر في فيقع ما حكم عليو يخفى قد حقان  المسلم ألف ذلك جدان،

 أنو بعينو مسلم على نحكم أف يجوز فبل كلذلك يشعر، كال يدرم ال ىو لكن الملة،
 اٍلحيج ةي  ًلل وً } ألنو عليو؛ الحجة إقامة بعد إال ردة كفر الكفر في كقع كاف كلو كفر

بًينى  كين ا كىمىا} ،(ُْٗ:األنعاـ{ )اٍلبىاًلغىةي  عىثى  حىت ى ميعىذ   (.ُٓ:اإلسراء{ )رىسيوالن  نػىبػٍ
 كىو اهلل كتاب بعد الكتب أصح في مركيان  كونو رغم بحديث أذكر أف بي يحسن كىنا

 مع مرشد، أك كاعظ أك عالم من الحديث ىذا تسمع فقلما ذلك مع البخارم صحيح
 عليو- قولو الحديث بهذا أعني السؤاؿ، ىذا بمثل جدان  جدان  قوية صلة لو أف

: لهم فقاؿ حولو، أكالده فجمع الوفاة حضرتو رجل قبلكم فيمن كاف »«: -السبلـ
، خير: قالوا لكم، كنت أب أم  علي اهلل قدر كلئن ربي، مع مذنب فإني: قاؿ أبو

 عز- اهلل قدرة في شك ألنو كفر؛ بكفر؟ ليس كال   ىذا كفر «شديدان  عذابان  ليعذبني
ٍلقىوي  كىنىًسيى  مىثىبلن  لىنىا كىضىرىبى : }يس سورة آخر في تعالى قولو عليو يصدؽ -كجل  قىاؿى  خى

ـى  ييٍحيً  مىنٍ   قدر كلئن»: قاؿ الرجل ىذا اآليات، آخر إلى( ٖٕ:يس{ )رىًميمه  كىًىيى  اٍلًعظىا
 اجعلوني ثم النار، في كحرقوني فخذكني مت أنا فإذا شديدان؛ عذابان  ليعذبني علي اهلل

 على يضل حتى ىو كاضح، لماذا؟ «البحر في كقسم الريح، في ذركني قسم قسمين،
 فقاؿ. البحر في كاآلخر الريح، في ذركه رماده من كنصفو بالنار، فحرقوه» زعم، ربو
 أم: -كجل عز- اهلل قاؿ سويان، بشران  فكانت فبلنان  كوني: لذراتو -كجل عز- اهلل

 «لك غفرت فقد اذىب: قاؿ خشيتك، ربي يا: قاؿ فعلت؟ ما على حملك ما عبدم
 معذكر، لعلو عليو بالكفر الحكم نصدر أف نريد الذم ىذا نبلحظ أف يجب فنحن

 على لنقره ال عذران، لكفره نلتمس أف الحكم ىذا إصدار قبل إذان  فنحاكؿ معذكر، لعلو
 ا.ىػ األمرين بين كبير فرؽ في أظن تكفيره، من أنفسنا لننقذ كإنما كفره،
 أنها يظن قد التي التساؤالت بعض ترد القطعي األصل لهذا الواضح التقرير ىذا كبعد

  :كمنها األصل لهذا مخالفة
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 على أخذه يقتضي األصل أف مع ،ُالزنديق توبة قبوؿ في الخبلؼ حصل لماذا - أ
 ظاىره؟

 كنطق باإلسبلـ أقر من أك اإلسبلـ، أظهر من على ينطبق أدلة من ذكر ما -ب
 الكفر أظهر إذا المسلم على الكبلـ ىذا ينطبق ىل لكن الكفار من بالشهادتين

 .األصل؟ ىذا على بناءان  ذلك بمجرد بكفره فيحكم
 :يقاؿ ذلك عن كللجواب

 الشافعي قوؿ كىو توبتو قبوؿ إلى بعضهم فذىب فيو العلماء اختلف فقد األكؿ أما
 العلماء أكثر عن الخطابي كحكاه كالنوكم كالبغوم أحمد، عن الركايتين كإحدل
 عن األخرل كالركاية عنو الركايتين إحدل في حنيفة كأبو مالك كذىب اهلل، رحمهم
 .ِتوبتو قبوؿ عدـ إلى اهلل رحمو القيم ابن كتلميذه تيمية كابن أحمد

 ىنا، يهمنا الذم كإنما الترجيح، في كال الفريقين أدلة تفاصيل في ندخل أف نريد كال
 .بالظاىر؟ الحكم ينافي ىل التوبة، يظهر بعدما بقتلو قاؿ من قوؿ

 مناط في بينهم خبلؼ ال أنو كجد المسألة ىذه في العلماء أقواؿ تأمل من أف الواقع
 ذلك تحقيق في اختلفوا كإنما الناس، على الحكم في الظاىر اعتبار كىو الحكم

 مستدالن  بذلك لتظاىره اإلسبلـ ظاىره يرل من فمنهم بالزنديق يتعلق فيما المناط،
 إلى الرجوع ال المسلمين خداع ظاىره أف يرل من كمنهم ذكرناىا، التي السابقة باألدلة

 .ّالباطن في كافران  يكوف أف البد أنو بقتلو قاؿ من يجـز لم كلهذا اإلسبلـ،

                                                           

 (.ّٖص) كالحكم العلـو جامعك  ،(َِّص) اإليماف انظر نفاقو، ظهر إذا المنافق كىو ُ

(، ُْْ/ ّ) الموقعين أعبلـك ( ٗٔ/ ُ) السنة شرحك  ،(ّٖ ص) كالحكم العلـو جامع انظر ِ
 .(ُِٖ - ُِٔ/ ٖ) كالمغني ،(َِٕ/ ُ) النوكم بشرح مسلمفي  أخرل أقواالن  كانظر

 في توبتهم قبوؿ في األئمة بين فالخبلؼ الجملة كفي: (ُِٖ/ ٖ) المغني في قدامة ابن قاؿ ّ
 أـ ظاىران  كأقلع تاب لمن كغفرانو الباطن في لها تعالى اهلل قبوؿ كأما. الدنيا أحكاـ من الظاىر

 .فيو خبلؼ فبل باطنان 
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 الكافر من بالعكس كالزنديق( ُِْ/ ّ) الموقعين أعبلـفي  القيم ابن اإلماـ قاؿ
 لم إذا قلبو في بما نؤاخذه فلم بو، مستتران  لكفره مخفيان  كاف فإنو تاب إذا األصلي

 مظهران  كاف أمر عن يرجع لم رجع فإذا بو كآخذناه لسانو على ظهر فإذا عليو، يظهر
 تنسجم مهمة قاعدة ذكر ثم ..القتل من خوفان  رجع كإنما إظهاره، من خائف غير لو

 إليها، الحاجة لعمـو عليها التنبيو يجب قاعدة كىهنا: فقاؿ بالظاىر الحكم قاعدة مع
 يعارضو ال ظاىر ألنو باإلسبلـ كفره، من األصلي الكافر توبة قبل إنما الشارع أف كىي

 فأما منتف، كالمعارض الدـ لحقن مقتض ألنو بو، العمل فيجب منو، أقول ىو ما
 يدؿ ال كاإلسبلـ التوبة عليو القدرة بعد فإظهاره دمو، يبيح ما أظهر قد فإنو الزنديق

 فظاىر، القطع انتفاء أما ظنية، كال قطعية داللة لدمو المبيح الكفر ذلك زكاؿ على
 الباطن أف يثبت لم إذا صحيحان  دليبلن  يكوف إنما الظاىر فؤلف الظن انتفاء كأما

 كإذا خبلفو الباطن أف علم قد ظاىر إلى يلتفت لم الباطن على دليل قاـ فإذا بخبلفو،
 بالدين، كاستهانتو كتكذيبو عقيدتو، فساد على الدليل قاـ قد الزنديق فهذا ىذا عرؼ

 قبل يظهره كاف مما أكثر فيو ليس عليو القدرة بعد كالتوبة اإلقرار فإظهاره فيو، كقدحو
 .ىذا

 لتضمنو عليو االعتداء يجوز فبل الزندقة، من أظهره بما داللتو بطلت قد القدر كىذا
 ُداللتو بطبلف ظهر قد الذم الضعيف كإعماؿ القوم الدليل إلغاء

 فرقان  ىناؾ إف فيو فيقاؿ :الكفر منو ظهر إذا المسلم حوؿ: اآلخر التساؤؿ أما -ب
 كالظاىر، اإلقرار فيو يكفي بإسبلمو فالحكم بكفره كالحكم المعين بإسبلـ الحكم بين

 .الباطن في منافقان  المعين معو يكوف قد حكمي إسبلـ كىو
 بحيث كالباطن الظاىر على حكم ىو كإنما فقط، الظاىر على حكمان  فليس الكفر أما
. الحقيقة على كافر غير يكوف أف احتماؿ مع بالكفر معين على نحكم أف يصح ال

                                                           

 من عددان  اإلسبلـ شيخ ذكر كقد(، ّٖٓ - ّْٓ) المسلوؿ الصاـر في لذلك تفصيبلن  كانظر ُ
 .فليراجع نفاقو تبين إذا المنافق قتل في األدلة
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 غير يحتمل ال أمر ىو ىل المعين ىذا عملو الذم للعمل النظر من البد كلذلك
 أف يحتمل كلكن ظاىره في كفر األمر أف أـ كعدمو؟ الكفر يحتمل أمر أـ الكفر؟
 التكفير كضوابط االعتقادية اإليماف نواقضانظر كتاب . تأكؿ أك بجهل معذكران  يكوف

 (. َُِ/ُ) السلف عند
 .المطلق كالتكفير المعين تكفيربين  ( الفرؽ فرع)

 القبلة أىل من نكفر ال يقوؿ من بين كسط السنة أىل مذىب: المعين تكفير: أكال
 كانتفاء التكفير شركط توفر إلى النظر دكف ذنب بكل المسلم يكفر من كبين أحدان،

 قولهم مثل العمـو على التكفير يطلقوف أنهم في السنة أىل مذىب كيتلخص موانعو،
 اهلل أف أك مخلوؽ، القرآف قاؿ كمن كفر، بالضركرة الدين من معلـو ىو ما استحل من
 شركط، توفر من لو البد المعين على التكفير تحقق كلكن كفر، اآلخرة في يرل ال

 .الخ..  مكرىان  كال متأكالن  كال جاىبلن  يكوف فبل موانع، كانتفاء
 أك الفعل يكوف فقد(: ُٓٔ/ ّٓ) الفتاكل مجموعفي  تيميو ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ

 كيقاؿ الفعل، ذلك فعل أك المقالة، تلك قاؿ من بتكفير القوؿ كيطلق كفران، المقالة
 الذم المعين الشخص لكن ،كافر فهو ذلك، فعل من أك كافر، فهو كذا، قاؿ من
 يكفر التي الحجة عليو تقـو حتى بكفره يحكم ال الفعل ذلك فعل أك القوؿ ذلك قاؿ

 يشهد فبل كالجماعة، السنة أىل عند الوعيد نصوص في مطرد األمر كىذا ،تاركها
 أك شرط لفوات يلحقو، ال أف لجواز النار، أىل من بأنو القبلة أىل من معين على

 ا.ىػ مانع لثبوت
 قتل، كإال تاب فإف فيستتاب بردتو حكم الموانع كانتفت الشركط توفرت فإذا

  :الفقرة ىذه في كسنبحث
 السلف كتطبيقات بينة دكف المعين على التكفير إطبلؽ من المحذرة النصوص - أ

 .لذلك
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 كتطبيقات الموانع كانتفت الشركط توفرت إذا المعين تكفير على تدؿ نصوص -ب
 .لذلك السلف

 الشخص كأما(: ّٖٓ ،ّٕٓ) الطحاكية شرح في الحنفي العز أبي ابن قاؿ -أ
 إال عليو نشهد ال فهذا كافر؟ كأنو الوعيد أىل من أنو تشهدكف ىل قيل إذا المعين،

 لو يغفر ال اهلل أف معين على يشهد أف البغي أعظم من فإنو الشهادة، معو تجوز بأمر
 داكد أبو ذكر كلهذا الموت، بعد الكافر حكم ىذا فإف النار، في يخلده بل يرحمو كال
 اهلل رضي ىريرة أبي عن فيو كذكر ،البغي عن النهي باب األدب، كتاب في سننو في
 فكاف متواخيين، إسرائيل بني في رجبلف كاف) يقوؿ اهلل رسوؿ سمعت قاؿ عنو

 على اآلخر يرل المجتهد يزاؿ ال فكاف العبادة في مجتهد كاآلخر يذنب، أحدىما
 كربي، خليني فقاؿ أقصر، لو فقاؿ ذنب، على يومان  فوجده أقصر، فيقوؿ الذنب
 فقبض الجنة، اهلل يدخلك ال أك لك، اهلل يغفر ال كاهلل فقاؿ رقيبان؟ علي أبعثت

 كنت أك عالمان؟ بي أكنت المجتهد لهذا فقاؿ العالمين رب عند فاجتمعا أركاحهما،
: لآلخر كقاؿ برحمتي الجنة فادخل اذىب للمذنب كقاؿ قادران؟ يدم في ما على

 دنياه بقت أك بكلمة لتكلم بيده، نفسي كالذم: ىريرة أبو قاؿ النار إلى بو اذىبوا
 مخطئان  مجتهدان  يكوف أف يمكن المعين الشخص كألف حسن، حديث كىو ُ(كآخرتو

                                                           

 باهلل الظن حسن في الدنيا أبي كابن، (َُْٗ) داكد أبو(، ك ِّٔ،  ِّّ/ ِ) أحمد أخرجو ُ
 الكماؿ تهذيب في كالمزم، (ٖٗٔٔ) الشعب في كالبيهقي ،(ُِٕٓ) حباف كابن ،(ْٓ)
 جيد، هإسناد(: ُٕٖ/ْفي المغني ) العراقي قاؿكالحديث صححو ابن حباف، ك ( ِّٔ/ُّ)

 مما الصحيح الجامع في عبلمة الوادعيال ؿكقا ،( ْْٓٓ) الجامع صحيح في األلباني كصححو
 المسند تحقيق في شاكر أحمد الشيخ كقاؿ حسن، حديث(: ْْٖ/ُ) الصحيحين في ليس

 قاؿك  صحيح، حديث(: ُّ) القصص صحيح في الحويني كقاؿ صحيح، إسناده: (ِٕٔ/ٖ)
 كاف كإف عكرمة ،غريب كمتنو حسن إسناده: (ْٕ/ُْفي تحقيق المسند ) كمن معو األرنؤكط

  .أحد فيها يشركو لم غرائب أحاديث ركم كقد الصحيح رتبة عن ينزلو كبلـ فيو مسلم رجاؿ من
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 أف كيمكن النصوص، من ذلك كراء ما يبلغو لم ممن يكوف أف كيمكن لو، مغفوران 
 ا.ىػ اهلل رحمة لو أكجبت كحسنات عظيم إيماف لو يكوف
 قاؿ إذا: )كسلم عليو اهلل صلى قولو المسلم تكفير من المحذرة األحاديث كمن

  .ُ(أحدىما بو باء فقد كافر يا ألخيو الرجل
 من المسلم لزجر سيق الحديث أف كالتحقيق: (ْٔٔ/ َُ) الفتح في الحافظ قاؿ
 تكفيره كمعصية ألخيو نقيصتو عليو رجعت معناه كقيل المسلم ألخيو ذلك يقوؿ أف

 نفسو كفر فكأنو الكفر، ال التكفير فالراجع تكفيره، عليو رجع فقد الحديث فمعنى
 كاف إف لو المقوؿ أف كالحاصل: اهلل رحمو القرطبي كقاؿ.. مثلو ىو من كفر لكونو
 للقائل رجعت يكن لم كإف لو، المقوؿ بها كذىب القائل صدؽ فقد شرعيان  كفران  كافران 
 ا.ىػ كإثمو القوؿ ذلك معرة
 متأكالن  يكن كلم القرطبي، ذكر كما بينة الكفر مع يكن لم إف كالزجر الوعيد كىذا
 أكفر من) باب تحت( فتح-ُٓٓ/ َُ) الحديث ىذا كضع أف البخارم فقو كمن
 إكفار ير لم من باب) بعنواف آخر بابان  بعده ذكر ثم( قاؿ كما فهو تأكيل بغير أخاه
 .المقصود على الدالة األحاديث بعض ذكر ثم( جاىبلن  أك متأكالن  ذلك قاؿ من

 أحاديث من السلف موقف التكفير من للتحذير بها االستدالؿ يمكن التي األدلة كمن
 عليو اهلل صلى قولو مثل من األعياف على إنفاذىا كعدـ الكبائر ارتكب لمن الوعيد
 كالواصلة الخمر، شارب كلعنو ِ(كشاىديو ككاتبو كموكلو الربا آكل اهلل لعن) كسلم

ا اٍليىتىامىى أىٍموىاؿى  يىٍأكيليوفى  ال ًذينى  ًإف  ): تعالى كقولو كالمرتشي كالراشي كالمستوصلة  ظيٍلمن
 من ذلك غير إلى[ َُ:النساء] (سىًعيرنا كىسىيىٍصلىٍوفى  نىارنا بيطيونًًهمٍ  ًفي يىٍأكيليوفى  ًإن مىا

 يعين أف غير من كاإلطبلؽ العمـو على كاجب بموجبها القوؿ األدلة فهذه األدلة،
 الحسنات أك التوبة، إلمكاف ،للنار مستحق أك لعوفم: فيقاؿ األشخاص من شخصان 

                                                           

 .عنهما اهلل رض عمر ابن حديث من( َٔ) كمسلم ،(َُْٔ) البخارم أخرجو ُ
 .عنو اهلل رضي جابر حديث من( ُٖٗٓ) مسلم أخرجو ِ
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 ابن اإلسبلـ شيخ عد بل الذنوب مكفرات من كغيرىا المكفرة المصائب أك الماحية
 لكل الوعيد بلحوؽ القوؿ( ّٖٖ،ّٕٖ/ َِ) الفتاكل في مجموع اهلل رحمو تيمية
 كغيرىم، كالمعتزلة بالذنوب المكفرين الخوارج قوؿ من أقبح بعينو، األفراد من فرد

 الكفر، دكف فيما التحذير ىذا كاف فإذا الوعيد أنواع أشد بل الوعيد من ىو كالتكفير
 .أعلم كاهلل أشد التعيين على الكفر إطبلؽ من فالتحذير

 أف رغم التكفير في باحتياطهم فعرفوا التوجيهات ىذه بموجب السنة أىل التـز كقد
 أىل أما السنة أىل كتكفر بل المسألة، في تتساىل المرجئة باستثناء الفرؽ أغلب
 ص) البكرم على الرد في اإلسبلـ شيخ يقوؿ الشرعية، الضوابط فالتزموا السنة
 ذلك كاف كإف خالفهم، من يكفركف ال كالسنة العلم أىل كاف فلهذا(: َِٔ

 كمن بمثلو، يعاقب أف لئلنساف فليس شرعي، حكم الكفر ألف يكفرىم، المخالف
 كالزنا الكذب ألف بأىلو، كتزني عليو تكذب أف لك ليس بأىلك، كزنى عليك كذب
  .تعالى اهلل لحق حراـ
 أف عن نهيان  الناس أعظم من إني(: ِِٗ/ ّ) الفتاكل في مجموع اهلل رحمو كقاؿ

 الحجة عليو قامت قد أنو علم إذا إال كمعصية كتفسيق تكفير إلى معين ينسب
 .ا.ىػ أخرل كعاصيان  أخرل، كفاسقان  تارة كافران  كاف خالفها من التي الرسالية

 الحلولية من للجهمية أقوؿ كنت كلهذا: (ْٔ ص) البكرم على الردكقاؿ أيضا في 
 كنت كافقتكم لو أنا محنتهم كقعت لما العرش فوؽ تعالى اهلل أف نفوا الذين كالنفاه
 ىذا ككاف جهاؿ، ألنكم تكفركف ال عندم كأنتم كفر، قولكم أف أعلم ألني كافران،
 ا.ىػ كأمرائهم كشيوخهم كقضاتهم لعلمائهم خطابان 
 من العلم أدعياء على عملي رد كفيو المبدأ لهذا العملي للتطبيق عظيم أنموذج فهذا

 الكبلـ ىذا آخر إلى المسلمين يكفر اإلسبلـ شيخ أف يزعموف الذين المبتدعة
 .كالتعصب الهول إلى المستند
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 أىل إماـ أحمد اإلماـ موقف كىو المنهج لهذا العملي للتطبيق آخر أنموذجان  كإليك
مثل قولهم  بدعتهم إلى الناس كدعوا آذكه، ممن الجهمية أعياف من اهلل رحمو السنة

 ذلك إلى الناس كيدعوف ذلك، كغير اآلخرة في يرل ال اهلل كإف مخلوؽ، القرآف فإ
 إذا كانوا إنهم حتى يجبهم، لم من كيكفركف يجيبوىم لم إذا كيعاقبونهم، كيمتحنونهم

 ذلك، كغير مخلوؽ، القرآف إف: الجهمية بقوؿ يقر حتى يطلقوه لم األسير أمسكوا
 فاإلماـ ىذا كمع ذلك، يقوؿ لمن إال الماؿ بيت من رزقان  يعطوف كال متوليان  يولوف كال

 مكذبوف أنهم لهم يبين لم بأنهم لعلمو لهم كاستغفر عليهم ترحم اهلل رحمو أحمد
 فأخطأكا، تأكلوا كلكن بو، جاء لما جاحدكف كال -كسلم عليو اهلل صلى - للرسوؿ
 .ُذلك لهم قاؿ من كقلدكا

، التكفير يطلقوف السنة أىل أف سبق مما يتبين  الحكم كلكن الوعيد ككذلك بالعمـو
 الشركط توفر من للتأكد كاالحتياط الدقة من فيو البد كالوعيد بالكفر المعين على

 .الموانع كانتفاء
 السنة أىل أف - كأمثالها النصوص لهذه قراءتهم بسبب - المتوىمين بعض ظن لكن

 السنة أىل أف اعتقد من بظن شبيو ىذا كظنهم باإلطبلؽ، ىكذا المعين، يكفركف ال
 ، ككبل الظنين خطأ.التكفير مسألة في يتساىلوف

 كتطبيقات الموانع، كانتفت الشركط توفرت إذا المعين تكفير على تدؿ نصوص -ب
 .لذلك السلف

 إال التكفير إطبلؽ من تحفظهم لو يتضح المسألة ىذه في السنة أىل كبلـ تأمل من
 المعين على الحجة قامت إذا أنو بداىة ذلك من كيفهم المعين على الحجة قامت إذا

 شيخ قوؿ انظر قتل كإال تاب فإف كيستتاب بكفره يحكم فإنو الكفر عمل على كأصر
 فتكفير ىذا عرؼ إذا(: َُٓ ،ََٓ/ ُِ) الفتاكل في مجموع اهلل رحمو اإلسبلـ

 يجوز ال - الكفار من بأنو عليو يحكم بحيث كأمثالهم الجهاؿ ىؤالء من( المعين)

                                                           

 (.ْٖٗ ،ْٖٖ/ ُِ) شبيهان  نصان  كانظر ،(ّْٗ ،ّْٖ/ ِّ) الفتاكلمجموع  ُ
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 أنهم بها يتبين التي الرسالية، الحجة أحدىم على تقـو أف بعد إال عليو اإلقداـ
 تكفير في الكبلـ كىكذا كفر، أنها ريب ال المقالة ىذه كانت كإف للرسل، مخالفوف

 من فيو يكوف المبتدعة كبعض بعض من أشد البدع ىذه بعض أف مع( المعينين) جميع
 أخطأ كإف المسلمين، من أحدان  يكفر أف ألحد فليس بعض، في ليس ما اإليماف
 ذلك يزؿ لم بيقين إيمانو ثبت كمن المحجة لو كتبين الحجة، عليو تقاـ حتى كغلط

 ا.ىػ الشبهة كإزالة الحجة، إقامة بعد إال يزاؿ ال بل بالشك، عنو
 كىذا تكفيره من فبلبد كتكذيبو إصراره من كتيقنا الشبهة كزالت الحجة قامت إذا إذان 
 .قاطبة األمة علماء لدل عليو كمجمع معركؼ أمر

 من على المترتبة األحكاـ فيو كذكركا( المرتد كتاب) كتبهم في الفقهاء ذكر كلذلك
 كعتق كىبة بيع من ردتو في المرتد كتصرفات ،كنحوه كإرث، نكاح من دينو عن ارتد
 .ُإجماعان  قتل يتب لم فإذا كاستتابتو كافران  المسلم بها يصير التي األشياء ككذلك.. 

 بحكم يرض لم من أك كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ سب من مع السلف فعل كىكذا
 كغيبلف درىم بن كالجعد الجهمية أعياف مع أك ،ِكسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ

 عليو اهلل صلى رسوؿ أصحاب كأيضان  .الخ..  ْالسحرة قتل من كرد كما ،ّالدمشقي
 أف يشهدكف كىم كسلم عليو اهلل صلى النبي مع أسلموا كقد حنيفة، بني قاتلوا كسلم

 إف: يقولوف إنهم: قاؿ فإف كيصلوف، كيؤذنوف اهلل، رسوؿ محمدان  كأف اهلل إال إلو ال
 اهلل صلى النبي رتبة إلى رجبلن  رفع من كاف إذا ،المطلوب ىو ىذا فقل نبي، مسيلمة

 رفع بمن فكيف الصبلة، كال الشهادتاف تنفعو كلم كدمو، مالو كحل كفر كسلم عليو

                                                           

 .بعدىا كما( ُِّ: ص) قدامة البن المغني انظر ُ

 .بعدىا كما( ٗٓ: ص) المسلوؿ الصاـر انظر ِ

 خلق في كالبخارم ،(ُّٗ/ ِ) للبللكائي كالجماعة السنة أىل اعتقاد أصوؿ شرح انظر ّ
 (.ّّٓ ،ِّٓص) الجهمية على الرد في كالدارمي ،(ُُٖ: ص) العباد أفعاؿ

 (.ِِٗ ،ُِٗ: ص) المجيد فتح انظر ْ
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 كيقاؿ كاألرض؟ السموات جبار مرتبة إلى نبيان  أك صحابيان  أك ُيوسف أك شمساف
 اعتقدكا كلكنهم الصحابة، من العلم كتعلموا عنو اهلل رضي علي حرقهم الذين: أيضان 

 على الصحابة أجمع فكيف كأمثالهما، كشمساف يوسف في االعتقاد مثل علي في
 عبيد بنو: أيضان  كيقاؿ..  المسلمين؟ يكفركف الصحابة أف أتظنوف ككفرىم؟ قتلهم

 أف بألسنتهم يشهدكف كلهم العباس، بني زماف في كمصر المغرب ملكوا الذين القداح
 كالجماعة، الجمعة كيصلوف اإلسبلـ، كيدعوف اهلل، رسوؿ محمدان  كأف اهلل إال إلو ال

 كفرىم على العلماء أجمع فيو نحن ما دكف أشياء في الشريعة مخالفة أظهركا فلما
 من بأيديهم ما استنقذكا حتى المسلموف كغزاىم حرب، ببلد ببلدىم كأف كقتالهم،

 قىاليواٍ  كىلىقىدٍ  قىاليواٍ  مىا بًاهللً  يىٍحًلفيوفى ): فيهم اهلل قاؿ الذين: أيضان  كيقاؿ المسلمين بلداف
 مع بكلمة كفرىم اهلل سمعت أما[ ْٕ:التوبة] (ًإٍسبلىًمًهمٍ  بػىٍعدى  كىكىفىريكاٍ  اٍلكيٍفرً  كىًلمىةى 

 كيزكوف معو كيصلوف معو كيجاىدكف كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ زمن في كونهم
 كينتيمٍ  كىرىسيوًلوً  كىآيىاتًوً  أىبًاهللً  قيلٍ ): فيهم اهلل قاؿ الذين ككذلك كيوحدكف، كيحجوف

فىٍرتيم قىدٍ  تػىٍعتىًذريكاٍ  الى  تىٍستػىٍهًزؤيكفى  اًنكيمٍ  بػىٍعدى  كى  الذين فهؤالء ،[ٔٔ - ٓٔ:التوبة] (ًإيمى
 في كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ مع كىم إيمانهم، بعد كفركا أنهم فيهم، اهلل صرح
 .. . المزاح كجو على قالوىا أنهم ذكركا كلمة قالوا تبوؾ، غزكة

 من أف كالخبلصة. اهلل شاء إف الحق لمريد الصورة تتضح كالتطبيقات األمثلة كبهذه
 لهذا دكافعو من للتأكد الحجة عليو تقاـ حتى يكفر ال الكفر مظاىر من شيئان  أظهر
 اإليماف نواقضانظر كتاب . قتل كإال تاب فإف استتيب كأصر الشبهة زالت فإذا العمل

 (.َِٗ/ُ) السلف عند التكفير كضوابط االعتقادية
 كيفية قياـ الحجة.  المسألة الثالثة:

 .الحجة قياـ بعد إال يكوف ال كالتعذيب التكفير(: فرع)

                                                           

 (.َْ: ص) الشبهات كشف قديمان، نجد في تعبد كانت التي الطواغيت من ُ
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 قياـ بعد إال يكوف ال كالتعذيب التكفير، أف على كثيرة بأدلة السنة أىل استدؿ
بًينى  كينا كىمىا): تعالى قولو كمنها الحجة عىثى  حىت ى ميعىذ   كقولو[ ُٓ:اإلسراء] (رىسيوالن  نػىبػٍ

 (الرُّسيلً  بػىٍعدى  حيج ةه  اهللً  عىلىى لًلناسً  يىكيوفى  لًئىبل   كىمينًذرًينى  مُّبىش رًينى  رُّسيبلن ): كجل عز
يػ زي  تىكىادي ): تعالى كقولو[ ُٓٔ:النساء] ا اٍلغىٍيظً  ًمنى  تىمى ا أيٍلًقيى  كيل مى  سىأىلىهيمٍ  فػىٍوجه  ًفيهى

بٍػنىا نىًذيره  جىاءنىا قىدٍ  بػىلىى قىاليوا نىًذيره  يىٍأًتكيمٍ  أىلىمٍ  خىزىنػىتػيهىا  (شىٍيءو  ًمن الل وي  نػىز ؿى  مىا كىقػيٍلنىا فىكىذ 
 يػىقيصُّوفى  م نكيمٍ  ريسيله  يىٍأًتكيمٍ  أىلىمٍ  كىاإًلنسً  اٍلًجن   مىٍعشىرى  يىا): تعالى كقاؿ[ ٗ - ٖ:الملك]

ا يػىٍوًمكيمٍ  ًلقىاء كىيينًذريكنىكيمٍ  آيىاًتي عىلىٍيكيمٍ   اٍلحىيىاةي  كىغىر تٍػهيمي  أىنفيًسنىا عىلىى شىًهٍدنىا قىاليواٍ  ىىذى
نٍػيىا انيواٍ  أىنػ هيمٍ  أىنفيًسًهمٍ  عىلىى كىشىًهديكاٍ  الدُّ اًفرًينى  كى  كىمىا): تعالى وكقول[ َُّ:األنعاـ] (كى
عىثى  حىت ى اٍلقيرىل ميٍهًلكى  رىبُّكى  كىافى  ليو رىسيوالن  أيم هىا ًفي يػىبػٍ  (آيىاتًنىا عىلىٍيًهمٍ  يػىتػٍ

ا نػىٍعمىلٍ  أىٍخرًٍجنىا رىبػ نىا ًفيهىا يىٍصطىرًخيوفى  كىىيمٍ ): تعالى كقولو[. ٗٓ:القصص] رى  صىاًلحن  غىيػٍ
 فىمىا فىذيكقيوا الن ًذيري  كىجىاءكيمي  تىذىك رى  مىن ًفيوً  يػىتىذىك ري  ما نػيعىم رٍكيم أىكىلىمٍ  نػىٍعمىلي  كينا ال ًذم

 [.ّٕ:فاطر] (ن ًصيرو  ًمن لًلظاًلًمينى 
 الكتاب: (ْْٗ ،ّْٗ/ ُِ) الفتاكم مجموعفي  تيمية ابن اإلسبلـ شيخ يقوؿ

 جملة تبلغو لم فمن الرسالة، إببلغ بعد إال أحدان  يعذب ال اهلل أف على دال قد كالسنة
 قامت ما إنكار على إال يعذبو لم التفصيل بعض دكف جملة بلغتو كمن رأسان، يعذبو لم

 باهلل آمن قد فمن: قاؿ أف إلى...  األدلة من عددان  ذكر ثم.. الرسالية الحجة عليو
 يسمعو، لم أنو أما تفصيبلن، بو يؤمن فلم الرسوؿ، بو جاء ما بعض يعلم كلم كرسولو،

 الذم التأكيل من لنوع آخر معنى اعتقد أك بها، التصديق يجب ال طريق من سمعو أك
 كما عليو، اهلل يثيبو أف يوجب ما كرسولو باهلل اإليماف من فيو جعل قد فهذا بو، يعذر

 ا.ىػ مخالفها يكفر التي الحجة بو عليو تقم لم ُبو يؤمن لم
 كىذا: اآليات ىذه ذكر بعدما( ّْٖص) الهجرتين طريق في القيم ابن اإلماـ كقاؿ
 ا.ىػ الحجة عليو كقامت الرسوؿ جاءه من يعذب إنما أنو يخبر القرآف في كثير

                                                           

 .تفصيبلن  :أم ُ
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 قياـ كبعد العلم بعد إال أحد يأثم فبل(: ُِص) الكبائر في الذىبي اإلماـ كقاؿ
بًينى  كينا كىمىا): تعالى قاؿ بهم، رؤكؼ لطيف كاهلل عليو، الحجة عىثى  حىت ى ميعىذ   (رىسيوالن  نػىبػٍ

 النبي على كالتحريم الواجب ينزؿ بالحبشة الصحابة سادة كاف كقد[ ُٓ:اإلسراء]
 بالجهل معذكركف األمور تلك في فهم أشهر، بعد إال يبلغهم فبل كسلم عليو اهلل صلى
 ا.ىػ أعلم كاهلل النص يسمع حتى يعلم لم من بالجهل يعذر ككذا النص، يبلغهم حتى
 فيقاؿ فقط؟ الدنيا في العذاب تنفي بها المستدؿ األدلة ىذه إف: قائل يقوؿ قد لكن
 من أعم فهو مطلقان، التعذيب انتفاء القرآف ظاىر ألف القرآف، ظاىر خبلؼ أنو: أكالن 

 .إليو الرجوع يجب بدليل إال ممنوع ظاىره عن القرآف كصرؼ الدنيا، في كونو
 اآلية في المنفي التعذيب شموؿ على كثيرة آيات في دؿ القرآف أف: الثاني الوجو

ا أيٍلًقيى  كيل مىا): كقولو اآلخرة، في للتعذيب  قالوا نىًذيره  يىٍأًتكيمٍ  أىلىمٍ  خىزىنػىتػيهىا سىأىلىهيمٍ  فػىٍوجه  ًفيهى
 اآلخرة في عذبوا ما النار أىل أفواج جميع أف على دليل كىو[ ٗ - ٖ:الملك] (بلى
 .ُالرسل إنذار بعد إال

 باب من فاألخركم الدنيوم التعذيب نفت إذا النصوص ىذه إف: ثالثان  يقاؿ أف كيمكن
 .أعلم كاهلل أكلى

 . المعين إلى ذلك كبلوغ الكتب كإنزاؿ الرسل بإرساؿ إال الحجة تقـو ال إذان 
 أسباب للناس سبحانو كأقاـ كمنذرين، مبشرين السبلـ عليهم الرسل اهلل أرسل لقد

 .عليو الحجة قياـ بعد إال أحدان  يعذب ال أنو كعدلو حكمتو تماـ كمن الهداية،
 نفس كالذم: )كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عنو اهلل رضي ىريرة أبي كعن

 يؤمن كلم يموت ثم نصراني كال يهودم األمة ىذه من أحد بي يسمع ال بيده محمد
 .ِ(النار أصحاب من كاف إال بو، أرسلت بالذم

 :اآلتي النحو على العلماء مقوالت من نبذة نختار ذكره سبق لما كتوضيحان 

                                                           

 (.ّْْ/ ّ) البياف أضواء ُ

 .(َِْ) مسلم أخرجو ِ
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: األنعاـ] (بػىلىغى  كىمىن ًبوً  ألينًذرىكيم) تعالى اهلل قاؿ(: َُٓ/ ْ) الفصل في حـز ابن قاؿ
بًينى  كينا كىمىا) كجل عز كقاؿ ،[ُٗ عىثى  حىت ى ميعىذ   [.ُٓ: اإلسراء] (رىسيوالن  نػىبػٍ

 يعذب ال تعالى كأنو تبلغو، لم من ال بلغتو، من إال تلـز ال النذارة أف على تعالى فنص
 اإلسبلـ يبلغو لم من أنو بذلك فصح كجل، عز اهلل عند من رسوؿ يأتيو حتى أحدان 
 أنو) كسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن النص جاء كىكذا عليو، عذاب ال فإنو أصبلن 
 فيقوؿ كالمجنوف، الفترة، في كاف كمن كاألصم، الخرؼ، بالشيخ القيامة يـو يؤتى

 الفترة في كالذم كاألصم، الخرؼ كيقوؿ أعقل، ال كأنا اإلسبلـ، أتاني يارب المجنوف
 بردان  كجدىا دخلها فمن أدخلوىا،: لهم كيقاؿ نار، لهم فيوقد ذكرىا، أشياء

 عليو مبلمة ال معذكر فإنو الدين، كاجبات من الباب يبلغو لم من ككذلك ،ُ(كسبلمان 
 ا.ىػ

                                                           

 سريع بن كاألسود جبل بن معاذ ك الخدرم سعيد كأبي مالك بن أنس عن ركم الحديث ىذا ُ
 ىذا أحاديث أف( : ْْٔ-ْْٓ) الذمة أىل أحكاـ في القيم ابن عنو قاؿ كالحديث ىريرة كأبي

 صحح كما بعضها الحفاظ صحح كقد بعضان، بعضها يشد بحيث ككثرت تضافرت قد الباب
 متصل، صحيح إسناده ىريرة أبي كحديث. سريع بن األسود حديث كغيرىما الحق كعبد البيهقي
 طريق سلكنا إف فإنا تضره، ال"  موقوفان "  ىريرة أبي عن أبيو عن طاكس ابن عن لو معمر كركاية

 طريقة كىي - الترجيح طريق سلكنا ًكإف فظاىر، ًالثقة من باًلزيادة األخذ في كاألصوليين الفقهاء
 في األلباني العبلمة كصححو ىػ.ا كاإًلتقاف الحفظ في كىقفو من بدكفً  رىفعوي  مىن فليس - المحدثين
 في ليس مما الصحيح الجامع في عبلمة الوادعيال كصححو ،(ِْٖٔ)ك( ُّْْ) الصحيحة

 (.ِِٖ/ِٔ، كحسنو األرنؤكط كمن معو في تحقيق المسند )(ٖٗ/ٔ) الصحيحين
"  في البر عبد بن عيمرى  أبو قاؿ( ْْٔ-ْْٓ) الذمة أىل أحكاـ في القيم ابن قاؿ( نبيوت)

 بها تقـو كال بالقوية، ليست كلها األحاديث كىذه: األحاديث ىذه بعض ذكر كقد ،"  االستذكار
 ابتبلء، كال عمل دار كليست جزاء دار اآلخرة ألف الباب، ىذا أحاديث ينكركف العلم كأىل حجة،
 كال كسعها؟ إال نفسان  يكلف ال كالٌلو المخلوقين، كسع في ذلك كليس النار دخوؿ يكلفوف ككيف
 حـر اهلل فإف جاحدان  كافران  مات فإف كافر، غير أك كافران  يكوف أف من الفترة في مات من يخلو
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 يؤمر فكيف رسوؿ كال نذير يأتو لم بأنو معذكران  كاف كإف يمتحنوف؟ فكيف الكافرين، عًلى الجنة
 .بذلك يمتحن بأال أحرل يعقل ال كمن كالطفل العذاب؟ أشد كىي النار يقتحم أف

 بعضها يشد بحيث ككثرت تضافرت قد الباب ىذا أحاديث أف: أحدىا: كجوه من فالجواب
 بن األسود حديث كغيرىما الحق كعبد البيهقي صحح كما بعضها الحفاظ صحح كقد بعضان،
 أبي عن أبيو عن طاكس ابن عن لو معمر كركاية متصل، صحيح إسناده ىريرة أبي كحديث. سريع
 ًالثقة من باًلزيادة األخذ في كاألصوليين الفقهاء طريق سلكنا إف فإنا تضره، ال"  موقوفان "  ىريرة

 في كىقفو من بدكفً  رىفعوي  مىن فليس - المحدثين طريقة كىي - الترجيح طريق سلكنا ًكإف فظاىر،
 .كاإًلتقاف الحفظ
 الصحابي عليو يقدـ ال ىذا كمثل الصحابي، على موقوؼ أنو فيو يقدر ما غاية أف: الثاني الوجو
 .رأم عن ال توقيف ذلك بأف يجـز بل كاالجتهاد، بالرأم
 مخارجها، كاختلفت طرقها، تعددت قد فإنها بعضان، بعضها يشد األحاديث ىذه أف: الثالث الوجو
 أئمة ركاىا كقىد بها يتكلم لم كسلم عليو اهلل صلى الٌلو رسوؿ على باطلة تكوف أف البعد كل فيبعد

 .فيها يطعنوا كلم كدكنوىا اإلسبلـ
 ال أنو القرآف بو أخبر لما تفصيل فهي الشرع، كقواعد للقرآف الموافقة ىي أنها: الرابع الوجو
 يقيم أف بد فبل الدنيا، في اهلل حجة عليهم تقم لم كىؤالء عليو، الحجة قياـ بعد إال أحد يعذب
 كتقاـ الدعاكل، كتسمع األشهاد، يقـو يـو الحجة فيو تقاـ أف المواطن كأحق عليهم، حجتو

 الظالمين تنفع فبل كمعذرتو، بحجتو أحد كل كينطق الرب، يدم بين الناس كيختصم البينات،
 .غيرىم كتنفع معذرتهم

"  في عنهم األشعرم حكاه كما كالحديث السنة أىل قوؿ ىو بموجبها القوؿ أف: الخامس الوجو
 ال كىذا المشيئة، إلى مردكدكف أنهم فيها ىو اختار قد كاف كإف عليو اتفاقهم كحكى"  المقاالت

 .المشيئة موجب ىو ذلك فإف بامتحانهم، القوؿى  ينافي
 ىذا إال عنهم يصح كلم الصحابة، من جماعة عن بها القوؿ بذلك صح قد أنو: السادس الوجو
 كأحاديث تقدـ؛ قد مرفوع حديث كفيو سلماف، عن صح الجنة أىل خدـ بأنهم كالقوؿ. القوؿ

 .كأشهر كأصح أكثر االمتحاف
 " . الباب ىذا أحاديث ينكركف العلم كأىل: " قولو: السابع الوجو
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 أنكركىا الذين من أكثر قبلوىا كالذين األكثركف، قبلها فقد - بعضهم أنكرىا كإف - أنو جوابو
 .كالحديث بالسنة كأعلم

 .الشرع قواعد مقتضى أنو بينا كقد كالحديث، السنة أىل اتفاؽ األشعرم فيو حكى كقد
 ال: كقالوا اآلخرة، الدار في االمتحاف كقوع على األئمة من جماعة نص قد أنو: الثامن الوجو
 .السلف من كاحد غير عن البيهقي ذكره القرار، دار بدخوؿ إال التكليف ينقطع
 في عنهما اهلل رضي سعيد كأبي ىريرة، أبي حديث من"  الصحيحين"  في ثبت ما: التاسع الوجو
 غير يسألو أال كمواثيقو عهوده يأخذ تعالى اهلل أف: إليها دخوالن  الجنة أىل آخر ىو الذم الرجل
 العهد لمخالفتو منو الغدر كىذا! أغدرؾ ما: لو اهلل فيقوؿ غيره، كيسألو يخالفو كأنو يعطيو، الذم
 .منو معصية كىذه عليو، ربو عاىده الذم
: كبينو المخالفين بين كيحوؿ بالسجود، القيامة في يأمرىم سبحانو أنو ثبت قد: العاشر الوجو
 الحادم الوجو اختياران؟ النار بدخوؿ التكليف ينكر فكيف قطعان، الوسع في ليس بما تكليف كىذا
 برد الموت بعد تكليف كىذا: الجواب كتكليفهم كسؤالهم القبور في امتحانهم ثبت قد أنو: عشر

 .الجواب
 كإنما ذنب؟ غير على يعاقبهم ككيف لهم، عقوبة ليس النار بدخوؿ أمرىم أف: عشر الثاني الوجو

 عليهم ككانت تضرىم لم كدخلوىا أطاعوه فلو يعصونو؟ أك يطيعونو ىل: لهم كاختبار امتحاف ىو
 تمتحن قد كالملوؾ. أمره مخالفة عقوبة استوجبوا دخولها من كامتنعوا عصوه فلما كسبلمان، بردان 
 نفسو يوطن ىل الظاىر في عليو شاؽ بأمر فيأمركنو بباطنو، عليها منطو ىو ىل طاعتهم يظهر من

 عاقبوه أك بو ألزموه كعصى امتنع ًكإف منو، أعفوه فعلو على نفسو ككطن عليو أقم فإف ال، أـ عليو
 .منو أشد ىو بما

 كالتسليم االمتثاؿ على نفسو توطين سول مراده يكن كلم كلده بذبح الخليل سبحانو الٌلو أمر كقد
 .بالذبح األمر عنو رفع ذلك فعل فلما الولد، محبة على الٌلو محبة كتقديم

 فمن تحرؽ، ال كلكنها العين رأم في نار كىي كالنار الجنة بمثاؿ معو يأتي الدجاؿ أف ثبت كقد
 هلل طاعة بدخولها أمركا التي النار دخوؿ على أنفسهم يوطنوف ىؤالء أف فلو: تضره لم دخلها
 لمرضاتو منهم كالقصد اإلقداـ ىذا لكاف يؤلمهم ما بتحمل إليو كتقربان  لمرضاتو كإيثاران  لو كمحبةى 
 كمرضاتو محبتو كإيثار ربو إلى التقرب الخليل قصد قلب كما كسبلمان  بردان  النار تلك يقلب كمحبتو

 .كسبلمان  بردان  الٌلو بأمر النار تلك نفسو على إياه كإيثاره نفسو كبذؿ
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 لهم كاختبار امتحاف ىو كإنما بالممتنع، تكليفان  كال عقوبة النار بدخوؿ إياىم سبحانو أمره فليس
 منهم، يقع ما سبحانو علم كقىد. كمخالفتو معصيتو على ينطوكف أك طاعتو على أنفسهم يوطنوف ىل

 فبل الحجة، بو عليهم يترتب الذم معلوميو يحصل لم ما فيهم علمو مجرد على يجازيهم ال كلكنو
 .كالحكمة العدؿ محض كىو بهم يفعلو ىذا من أحسن
 بتكليفهم يستفد لم سبحانو فإنو الدنيا، في عباده لتكليفو مطابق ىذا أف: عشر الثالث الوجو
 كيشكره كمحبتو رضاه يؤثر من ليتبين كابتبلىم امتحنهم كإنما إليو، محتاج ىو كال إليو، تعود منفعة
 الذم معلومو ظهر باالبتبلء كلكنو كىذا، ىذا يفعل من منهم علم قد: سخطو كيؤثر بو يكفر مٌمن

 الدنيا في بها أمرىم التي األكامر من ككثير. الحجة بو عليهم كتقـو كالعقاب، الثواب عليو يترتب
 كتعريضهم كرماحهم، أعدائهم سيوؼ بين نفوسهم بإلقاء األمر فإف النار، بدخوؿ األمر نظير

 .النار بدخوؿ األمر من أعظم لعلو كاسترقاقهم، كتعذيبهم لهم ألسرىم
 لهم لما العجل عبدكا لما كإخوانهم كأزكاجهم كأكالدىم أنفسهم قتل إسرائيل بني الٌلو كلف كقد
 .النار بدخوؿ التكليف من قريب كىذا المصلحة؛ من ذلك في

 من ذلك في ىم لما - فيها يقعوا أف الدجاؿ نار رأكا إذا المؤمنين رسولو لساف على ككلف
 أمركا التي النار ككذلك ناران؛ العين رأم في كانت كإف ناران  الحقيقة في كليست - المصلحة
 ىو ىذا لكاف أثر بذلك يأتً  لم فلو دخلها، من على كسبلـ برد ىي إنما اآلخرة في بدخولها
 .كصفاتو أسمائو كموجب كعدلو، حكمتو مقتضى

 غير من كاإلرادة المشيئة بمحض يفعل سبحانو إنو قائل: قائبلف القائل أف: عشر الرابع الوجو
 كعلى. كالمىصالح المحمودة كالغايات الحكم بمراعاة كقائل بالفعل، مطلوبة غاية كال تعليل

 .القيامة عىرىصات في االمتحاف يمتنع فبل المذىبين
 .الصادؽ إخبار غير أمر على بو العلم يتوقف ال جائز ممكن ىو األكؿ القوؿ على بل

 .متعين فهو غيره، كصفاتو أسماؤه تقتضي كال سواه بالرب يليق ال الذم ىو الثاني المذىب كعلى
 " . المخلوقين كسع في ذلك كليس: " قولو: عشر الخامس الوجو
 فيها يتهافتوف النار عباد كىؤالء عليهم، يشق كاف كإف كسعهم في أنو: أحدىما: كجهين من جوابو

 األلم غاية بها تألمهم مع"  كسعنا في ليس: " يقولوا كلم للشيطاف، طاعة فيها أنفسهم كيلقوف
 كىو كسعهم في يكوف ال كيف النار باقتحامهم بطاعتو الراحمين أرحم أمرىم إذا الرحمن فعباد
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 طاعتو اتباع على أنفسهم كطنوا لو أنهم: كالثاني كمنفعتهم؟ لمصلحتهم بذلك يأمرىم إنما
 .شيئان  تضرىم كلم نعيمهم عين لكانت كمرضاتو

 الذم الكي بمنزلة منها النجاة إلى بهم المفضية النار باقتحاـ أمرىم أف: عشر السادس الوجو
 .شيء في العقوبة باب من كليس العافية، يعقب الذم الكريو الدكاء تناكؿ كبمنزلة الداء، يحسم

 يتعالى بل لو، ذنب ال من يعذب أال كرحمتو كغناه كحمده حكمتو اقتضت سبحانو الٌلو فإف
 .كمالو صفات يناقض عما يتعالى كما ذلك عن كيتقدس

 إليها بادركا أنهم لو حتى: كالمصلحة كالرحمة الحكمة عين ىو منها للخبلص النار باقتحاـ فاألمر
 عين ذلك لكاف بو يأمرىم أف قبل ذلك في مرضاتو أف علموا حيث كرضىن  كاختياران  طوعان 

 رضاه فيو أف كعلموا تيقنوا كقد أمره يمتثلوا كلم ذلك يفعلوا فلم نجاتهم؛ كسبب صبلحهم
 بو أمرىم الذم القدر ىذا منها لو يبذلوا أف أنفسهم عليهم كعزت أمره عليهم ىاف بل كصبلحهم،

 .عقوبة ال كإحسانان  رحمة
 من أدؽ ىو الذم الصراط بركوب المؤمنين كأمر النار باقتحاـ أمرىم أف: عشر السابع الوجو

 منو لتشفق الرسل إف حتى كأصعبها األمور أشق من ركوبو أف ريب كال. السيف من كأحد الشعرة
 النار، كاقتحاـ المشقة غاية في ىو الذم الجسر ىذا فركوب! السبلمة الٌلو يسأؿ منهم ككل

 .النجاة إلى طريق ككبلىما
 فإف كافر، غير أك كافران  يكوف أف من الفترة في مات من يخلو كال: " قولو: عشر الثامن الوجو
 يؤمر فىكيف رسوؿ يأتو لم بأنو معذكران  كاف كإف الكافرين، على الجنة حـر الٌلو فإف كافران  كاف

 " . النار؟ باقتحاـ
 ما جحود ىو الكفر فإف إيماف، كال بكفر لهم يحكم ال ىؤالء: يقاؿ أف: أحدىا: كجوه من جوابو

 فيما كطاعتو أخبر، فيما الرسوؿ تصديق ىو كاإليماف الرسالة، بلوغ تحققو فشرط الرسوؿ، بو جاء
 سببو، قياـ بعد إال اآلخر كجود أحدىما انتفاء من يلـز كال الرسالة، ببلوغ مشركط أيضان  كىذا أمر،
 حكم غير آخر حكم اآلخرة في لهم كاف مؤمنين كال كفاران  الدنيا في ىؤالء يكن لم فلما

 .الفريقين
 .كالمناكحىة كالوالية التوارث من الدنيا في الكفار بأحكاـ لهم تحكموف فأنتم: قيل فإف
 .بيانو تقدـ كما كالعقاب، الثواب في ال الدنيا أحكاـ في بذلك لهم نحكم إنما: قيل
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 إرساؿ بعد إال بالمخالفة يؤاخذ ال أنو خلقو، في سبحانو سنتو جرت: الشاطبي كيقوؿ
 جزاء كلكلو  فليكفر، شاء كمن فليؤمن شاء فمن عليهم، الحجة قامت فإذا الرسل،

 .مثلو
 على كزاد للحجة كإقامة فيو، ما صحة على نفسو في برىانان  القرآف أنزؿ تعالى أنو كما
ا.ىػ من  كفاية بعضو في ما المعجزات من كالسبلـ الصبلة عليو رسولو يدم

 .يسير بتصرؼ( ّٕٕ/ ّ) الموافقات
 َّٗ/ ُ) المسيح دين بدؿ لمن الصحيح الجواب في تيمية ابن قاؿ شيخ اإلسبلـك 

 ال اهلل أف على النصوص دلت قد أنو كىو إثباتو، من البد أصل كىذا: (ُّْ-
 القرآنية النصوص ساؽ ثم.. .عليو الحجة بو تقـو رسوالن  إليو أرسل من إال يعذب
 بالقرآف تقـو إنما الحجة أف فمعلـو كذلك، كاف كإذا :قاؿ ثم...  ذلك على الدالة
 بعض بلغو فمن[. ُٗ: األنعاـ] (بػىلىغى  كىمىن ًبوً  ألينًذرىكيم): تعالى كقولو بلغو، من على

 كالذم: قاؿ ثم... يبلغو لم ما دكف بلغو بما عليو الحجة قامت بعض، دكف القرآف
 من إال يعذب كال الرسالة، بلغتو من إال يعذب ال تعالى اهلل أف كاألئمة السلف عليو

 الدنيا في الحجة عليو تقم لم كمن كالسنة، الكتاب عليو دؿ كما الرسل خالف
 جاءت ما أظهرىا أقواؿ، فيهم فهؤالء الفترات، كأىل كالمجانين كاألطفاؿ، بالرسالة

                                                                                                                                                  

 عليهم، الحجة قياـ كىو شرطو النتفاء عنهم العذاب انتفاء لكن كفار، أنهم سلمنا: الثاني الوجو
 .حجتو عليو قامت من إال يعذب ال تعالى الٌلو فإف

 قاؿ فالذم( العذاب؟ أشد كىي النار يقتحم أف يؤمر كيف معذكران  كاف كإف: " قولو: الثالث الوجو
 لم االمتثاؿ إلى بادركا فإف كاختبار، تكليف ىو كإنما غلط، كىذا لهم، عقوبة األمر يـو ىذا

 .شيئان  النار تضرىم
 يـو سبحانو الٌلو فإف فاسد كبلـ"  يعقل؟ ال كمن الطفل يمتحن كيف: " قولو: عشر التاسع الوجو

 الحالة على كىم بهم االمتحاف يقع كال الحاؿ، ىذه في كيمتحنهم بالغين، عقبلء ينشئهم القيامة
 .الدنيا في عليها كانوا التي

 .أعلم كاهلل. ذلك بمثل ترد ال كأصولو الشرع قواعد كموجب الصحابة كأقواؿ فالسنة
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 أطاعوه فإف بطاعتو، يأمرىم من إليهم فيبعث القيامة، يـو يمتحنوف أنهم اآلثار بو
 ا.ىػ العذاب استحقوا عصوه كإف الثواب، استحقوا

 بسببين، يستحق العذاب أف(ُْْ ص) الهجرتين طريقفي  القيم ابن اإلماـ كيقرر
 لها العناد: كالثاني كبموجبها، بها كالعمل إرادتها كعدـ الحجة عن اإلعراض: أحدىما

 الجهل كأما عناد، كفر كالثاني إعراض، كفر فاألكؿ موجبها، إرادة كترؾ قيامها بعد
 عنو التعذيب اهلل نفى الذم فهذا معرفتها، من التمكن كعدـ الحجة، قياـ عدـ مع

 . الرسل حجة تقـو حتى
 لحديث شرحو في (َُٔ/ ٕ) التثريب طرحفي  العراقيابن  أكردىا التي الفوائد كمن

 فهو اإلسبلـ دعوة تبلغو لم إف كمفهومو: قولو.. (  األمة ىذه من أحد بي يسمع ال)
 ا.ىػ الصحيح على الشرع كركد قبل حكم ال أف األصوؿ في تقرر ما على معذكر
 أـ بالفترة المشركوف يعذر ىل: مسألة (ُْٖ/ ّ) البياف أضواءفي  الشنقيطي كأكرد

 يمتحنهم القيامة يـو اهلل كأف الدنيا، في بالفترة معذكركف أنهم كالتحقيق: قاؿ ثم ال؟
 لو الرسل يصدؽ كاف الذم كىو الجنة، دخل اقتحمها فمن باقتحامها، يأمرىم بنار

 لو الرسل يكذب كاف الذم كىو فيها، كعذب النار دخل امتنع كمن الدنيا، في جاءتو
 ا.ىػ الرسل جاءتهم لو عاملين كانوا ما يعلم اهلل ألف الدنيا؛ في جاءتو

 الضابط ىو ما (:ّٕٓ/ٓكسئل العبلمة األلباني كما في موسوعة العبلمة األلباني )
 العذر؟ ىذا إلزالة تكفي القرآف كتبلكة قراءة كىل بالتوحيد بالجهل للعذر بالنسبة

 يقرأه كاف أك ثانيان، كيفهمو أكالن، القرآف قراءة يحسن كاف سواءن  الضابط أكالن فأجاب: 
 المسلم يعيش أف ىو ذلك في فالضابط قراءتو، كال فهمو ال يحسن أكال يفهمو، كال
 قسم من صارت حتى الجو ذلك في منتشرة العقائد كتكوف صحيح، إسبلمي جو في
 .بالضركرة الدين من بالمعلـو األصوؿ علماء يسميو ما

 أحد في لرجل غنمان  ترعى كانت التي الجارية حديث يذكركف الحاضرين جميع كلعل
 فعل عما لنفسو معتذران  الرجل قاؿ الخبر بلغو فلما...  الغنم على سطى الذئب كأف
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 عليو الرسوؿ يقوؿ صكة، فصككتها البشر يغضب كما أغضب الرجل قاؿ: بقولو
 في: فقالت اهلل؟ أين لها: فقاؿ بها يأتي بأف السبلـ عليو فأمره رقبو عتق كعليو السبلـ
 من الشاىد مؤمنة، فإنها أعتقها قاؿ اهلل، رسوؿ أنت قالت أنا؟ من: فقاؿ السماء

 القرآف في عليها منصوص قرآنية عقيدة في السماء في كجل عز اهلل كوف أف الحديث
 كثير اآلف كلكن جدان، كثيرة أحاديث عليها نبوية سنية كعقيدة صريحة آية ما غير في
 ىذا في يعيش الذم فالرجل اإلسبلمية العقيدة تعتقد ال اإلسبلمية، المجتمعات من

 عقيدة آخر مجتمع في كاف من بخبلؼ تبلغو لم الحجة ألف معذكران؛ يكوف الجو
 األكؿ بالمجتمع يكوف ما أشبو الذم المجتمع ذلك في كمنتشرة فاشية ىي التوحيد
 درست ىي ىل العقيدة، ىذه عرفت الغنم راعية كىي الجارية فيو كالذم النبوم

 عادةن  يستبعد مما ذلك كالسبلـ، الصبلة عليو الرسوؿ حديث درست ىي ىل القرآف،
 أىل مع تعيش ىي لكن غنم، راعية من

 من تكن لم ما فتعلم أيديهم، على كتتفقو منهم تسمع فهي كسيدتها سيدىا: بيت
 .تعلم قبل
 كين ا كىمىا: }كتعالى تبارؾ اهلل قوؿ المعنى ىذا كإلى الحديث ىذا إلى ضممنا كإذا

بًينى  عىثى  حىت ى ميعىذ   كليس صحيحا، فهمان  الكريمة اآلية كفهمنا( ُٓ:اإلسراء{ )رىسيوالن  نػىبػٍ
 بقولو فقط تعني ال اآلية أف بذلك كأعني كمعناىا، مرامها دكف لفظها على جامدان  فهمان 
 رسوؿ، يأتيها عصر كل كفي طائفة ككل جماعة كل أف أم{ رسوال نبعث حتى} تعالى

 فقط تعني ليست اآلية أف إذان  المهم الرسوؿ، دعوة يأتيها كقد رسوؿ، يأتيها قد
 يأتي قد الرسوؿ أف ذلك على األدلة كمن الرسوؿ؛ دعوة تعني كإنما الرسوؿ شخص

 كاألصم البالغ، غير فيو كيكوف المصركع، فيو كيكوف المجنوف، فيو فيكوف قومان 
 من العكس كعلى الرسوؿ، دعوة جاءتهم ما كلكن الرسوؿ، جاءىم كىؤالء كإلخ،
 السبلـ، عليو محمد أتباع نحن أمثالنا ذلك،
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 - محمد دعوة كصلتو من إذان  محمد دعوة جاءتنا لكن مباشرة محمد، جاءنا ما نحن
 يعذر كال الحجة، بلغتو فقد حقيقتها كعلى نقاكتها على - كسلم كآلو عليو اهلل صلى

 .آنفان  كضحت ما على بالجهل
 بدعاةو  يفتنوف الذين كاألمريكيين األكركبيين من كثيران  أف مرة من أكثر قلت أنا ىنا من

 من ىؤالء ألف القاديانية؛ بطائفة مثبلن  ذلك على كلنضرب كالسنة الكتاب عن منحرفين
 كلذلك دينهم، من يعتقدكف ما إلى الدعوة في جدان  شديد نشاط لها التي الطوائف

 كإلخ، كاألمريكاف كاأللماف اإلنجليز من المؤلفة األلوؼ على يؤثركا أف استطاعوا فقط
 اإلسبلـ؟ حجة بلغتهم ىل القاديانية الدعوة اتبعوا الذين ىؤالء الشاىد كىنا ترل

 كىي البالغة الحجة فللو اإلسبلـ، حجة كليست القاديانية حجة بلغتهم ال: الجواب
 فمن األفراد إلى الصحيحة الدعوة بلوغ إذان  فالضابط كسلبان، إيجابان  التكليف مناط
 مبلحظة ىو الموضوع يضبط الذم لكن فبل، ال كمن الحجة عليو أقيمت فقد بلغتو

 السنة أىل مجتمع المجتمع كاف فإف األفراد؛ ىؤالء فيو يعيش الذم المجتمع
 في ألنها حديثان؛ الكلمة ىذه استعماؿ نرل كال قديمان  يقولوف كانوا كما كالجماعة

 السلفية دعوة بلغتهم من نعني كإنما كالماتريدية األشاعرة تعني إنما المقلدين عرؼ
 أف اعتقادم في كلكن الحجة عليو أقيمت قد فهذا الصالح السلف عليو كاف كما

 سؤالك على جوابان  ىذا يكفي أظن اعتقادم في كلو، اإلسبلمي العالم في قلة ىؤالء
 ا.ىػ

 ناحية من (:ّٕٔ/ٓاأللباني )كسئل أيضا العبلمة األلباني كما في موسوعة العبلمة 
 فالدعاء...  كاألكلياء األموات دعاء عقيدة على ماتوا أنهم لك قلت الذم األموات

 ال ىم إنما ىذا، على كماتوا اهلل، بغير باألكلياء كالنفع الضر يعتقدكف كاف إذا لهم
 .العلماء من ىذا ىو عرفوه فالذم التوحيد، حقيقة يعرفوف

 يحافظوف كانوا أنهم داـ ما ىؤالء أف: قلت ظني، في ىذا عن أجبتك أنا فأجاب:
 أىل من الجهلة ىؤالء ىم عنهم كالمسؤكؿ جهل، فيهم لكن اإلسبلـ، أركاف على
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 مسلموف، أنهم فيهم فاألصل ماتوا، الذين فهؤالء يضللونهم، ىم الذين العلم،
 المار مر إذا كبالتالي المسلمين، مقابر في يدفنوف فهم المسلمين، معاملة فيعاملوف
 لهم كيدعو عليهم كيترحم المسلمين، من الديار أىل عليكم السبلـ: يقوؿ بقبورىم
 ال الل وى  ًإف  : }يقوؿ كجل عز اهلل ألف كتعالى؛ تبارؾ اهلل إلى أىٍمريىم ثم كالرحمة، بالمغفرة

 يؤاخذ ال ثم ،(ْٖ:النساء{ )يىشىاءي  ًلمىنٍ  ذىًلكى  ديكفى  مىا كىيػىٍغًفري  ًبوً  ييٍشرىؾى  أىفٍ  يػىٍغًفري 
بًينى  كين ا كىمىا} الدعوة، بلغتو قد تكوف أف بعد إال المشرؾ عىثى  حىت ى ميعىذ  { رىسيوالن  نػىبػٍ

 كاف فإذا العبد، عذر يقبل أنو بعباده كرحمتو فضلو من كجل عز فربنا ،(ُٓ:اإلسراء)
 المسلمين من الخرافيين ىؤالء كاف إذا فلنسميهم، الخرافيين، المسلمين ىؤالء أحد
 يكوف فهو ضبللو، عن كينهاه كيحذره ينبئو من ىناؾ يكن كلم السبيل، سواء ضل

 كىمىا} عليو الحجة أقيمت الذم مؤاخذة يؤاخذىم كال كتعالى، تبارؾ ربو عند معذكران 
بًينى  كين ا عىثى  حىت ى ميعىذ   ... إلخ ا.ىػ(.ُٓ:اإلسراء{ )رىسيوالن  نػىبػٍ

 الشرؾ في كقع مىن ىل العبلمة العثيمين كما في لقاءات الباب المفتوح:كسئل 
 أـ كافر، إنو: يقاؿ ىل اهلل، لغير نىٍذران  نىذىر أك اهلل، بغير استغاث مىن: مثل األكبر؛

 عليو؟ الحجة قياـ من بد ال: يقاؿ
 عليو تقـو حتى بشركو ييحكم ال فإنو يجهلو كمثلو شرؾ في يقع إنساف كلُّ فأجاب:  
 مثلو كاف إذا عليها ييعاقب ال فإنو الشرؾ دكف معصية في كقع مىن أف   كما الحجة،
 نقيم ال فإننا حراـ الزنا أف يعلم كال باإلسبلـ عهد قريب كىو زىنا رجبلن  أف فلو يجهلها؛

 جاىل كىو اهلل غير يدعو أك اهلل بغير يستغيث الذم ككذلك جاىل، ألنو الحد؛ عليو
 ال أنو في كثيرة الصريحةى  اآلياتً  ألف بكفره؛ ييحكم ال فإنو يجهلو مثلو أف كنعلم
 حىت ى اٍلقيرىل ميٍهًلكى  رىبُّكى  كىافى  كىمىا: كجل عز اهلل يقوؿ العلم، بعد إال بالكفر ييحكم
عىثى  ليو رىسيوالن  أيم هىا ًفي يػىبػٍ  ظىاًلميوفى  كىأىٍىليهىا ًإال   اٍلقيرىل ميٍهًلًكي كين ا كىمىا آيىاتًنىا عىلىٍيًهمٍ  يػىتػٍ

 كىميٍنًذرًينى  ميبىش رًينى  ريسيبلن : تعالى كيقوؿ. كالميشاق ة بالعناد إال ظيٍلم كال[ ٗٓ:القصص]
 للخلق حجة ال أنو فبي ن ،[ُٓٔ:النساء] الرُّسيلً  بػىٍعدى  حيج ةه  الل وً  عىلىى لًلن اسً  يىكيوفى  لًئىبل  
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 كىمىا: تعالى كقاؿ. شرؾ كىذا حراـ ىذا بأف كأعلمهم الرسوؿ، أرسل إذا إال اهلل على
بًينى  كين ا عىثى  حىت ى ميعىذ   ًمنٍ  الر سيوؿى  ييشىاًققً  كىمىنٍ : تعالى كقاؿ[. ُٓ:اإلسراء] رىسيوالن  نػىبػٍ
رى  كىيػىت ًبعٍ  اٍلهيدىل لىوي  تػىبػىي نى  مىا بػىٍعدً   كىسىاءىتٍ  جىهىن مى  كىنيٍصًلوً  تػىوىل ى مىا نػيوىل وً  اٍلميٍؤًمًنينى  سىًبيلً  غىيػٍ

 ًإذٍ  بػىٍعدى  قػىٍومان  لًييًضل   الل وي  كىافى  كىمىا: كتعالى تبارؾ اهلل كقاؿ[. ُُٓ:النساء] مىًصيران 
اىيمٍ   في كاآليات[. ُُٓ:التوبة] عىًليمه  شىٍيءو  ًبكيل   الل وى  ًإف   يػىتػ قيوفى  مىا لىهيمٍ  يػيبػىي نى  حىت ى ىىدى

 ًقبىل ًمن بعلم إال كتعالى سبحانو اهلل حر ـ ما يعرؼ ال كاإلنساف .كثيرة المعنى ىذا
، يصلي، مسلمان  اإلنساف ىذا كاف فإذا. الرسل  بغير كيستغيث كيحج، كيزكي، كيصـو

 بحيث يجهلو، مثلو يكوف أف بشرط لكن مسلم؛ فهو حراـ، أنو يدرم ال كىو اهلل
 عندىم كصار الشيء، ىذا فيها انتشر ببلدو  في أك باإلسبلـ، عهد حديث يكوف

 ثابته  فيها التوحيدي  بلدو  في كاف لو أما. لهم يبينوف علماء عندىم كليس كالمباح،
 ا.ىػ فيو كاذبان  يكوف قد الجهلى  ادعاءهى  فإف مطمئنه 

 يبقى كلكن: (ُِ رقم السؤاؿ/  ّّ) المفتوح الباب لقاءاتكقاؿ الشيخ أيضا في 
 ففعلو الناس عليو ما كرأل متهاكنا، كاف بأف الحق، طلب في اإلنساف فرط إذا النظر
 يكوف كقد ، الحق طلب في بالتقصير آثم ىو بل آثما، يكوف قد فهذا يبحث أف دكف
 ىذا أف بالو على يطرأ لم كاف إذا معذكرا يكوف كقد الحاؿ، ىذه في معذكر غير

 معذكرا، يكوف الحاؿ ىذه ففي العلماء، من ينبهو من عنده كليس ، مخالفة الفعل
 ال ككاف ، المدف عن بعيدا البادية في أحد عاش لو أنو:  الراجح القوؿ كاف كلهذا
 أف منو ظنا رمضاف في زكجتو يجامع كاف أك بواجب، ليس أنو منو ظنا رمضاف يصـو

 أف بالشريعة التكليف شرط كمن ، جاىل ألنو ؛ قضاء عليو ليس فإنو:  حبلؿ الجماع
 . فيعلمها المكلف تبلغ

 الحق طلب في تقصيره في يعذر ال لكن ، بالجهل يعذر اإلنساف أف إذا فالخبلصة
 ا.ىػ
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 النذارة بعد إال يقع ال كالمؤاخذة العذاب أف يتقرر نصوص من أكردناه ما خبلؿ كمن
 جاءت كما القيامة، يـو يمتحنوف حكمهم في كمن الفترة أىل كأف الحجة، كقياـ
 .أعلم تعالى كاهلل األحاديث بذلك

  .المعين على الحجة قياـ كيفية  (:فرع)
 معرفتها، من كتمكنو عنده كثبوتها للمعين، الحجة بلوغ ضركرة على العلماء أكدلقد 
 .الحجة إقامة يحسن من بوجود إال يتم ال ذلك ككل
 يكفر التي األقواؿ كىكذا(: ّْٔ/ ِّ) الفتاكم مجموعفي  في اإلسبلـ شيخ قاؿ

 كلم عنده تكوف كقد الحق، لمعرفة الموجبة النصوص تبلغو لم الرجل يكوف قد: قائلها
 بها، اهلل يعذره شبهات لو عرضت قد يكوف كقد فهمها، من يتمكن لم أك عنده، تثبت
 ما كائنا خطأه لو يغفر اهلل فإف كأخطأ الحق طلب في مجتهدان  المؤمنين من كاف فمن
 ا.ىػ كاف
 قياـ عدـ مع الجهل كفر كأما( ّْٖص) الهجرتين طريق القيم ابن اإلماـ كقاؿ

 حجة تقـو حتى عنو التعذيب اهلل نفى الذم فهذا معرفتها، من التمكن كعدـ الحجة،
 ا.ىػ ُالرسل
 بإرساؿ العبد على قامت اهلل حجة فإف :(ِّٗ/ ِ) السالكين مدارجفي  كقاؿ

 جهل، أك علم سواء بو، العلم من كتمكنو إليو، ذلك كبلوغ الكتب، كإنزاؿ الرسل،
 قامت فقد يعرفو، كلم عنو فقصر عنو، كنهى بو اهلل أمر ما معرفة من تمكن من فكل
 ا.ىػ عليو الحجة قياـ بعد إال أحدان  يعذب ال سبحانو كاهلل الحجة، عليو
 بعد يكفر أك فاعلو يفسق أنو فيو قلناه ما ككل: (ٕٔ/ ُ) اإلحكاـ في حـز ابن كقاؿ
 قياـ كصفة مخطئا، كاف كإف مأجور معذكر عليو، الحجة تقم لم ما فهو الحجة، قياـ

 ا.ىػ التوفيق كباهلل يقاكمها شيء عنده يكوف فبل تبلغو أف عليو الحجة

                                                           

 .معرفتها من التمكن كعدـ قولو منو الشاىد لكن األخركم، الحكم في القيم ابن اإلماـ كبلـ ُ
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 متينان  كبلمان   (ٖٔص) كاالتباع الحق منهاجكما في    سحماف بن سليماف العبلمة كيقوؿ
 بمن إال الحجة تقـو ال أنها أعلم كاهلل لي يظهر الذم: الحجة يقيم من حوؿ مهما

 ما كال دينو أحكاـ يعرؼ ال الذم كالجاىل إقامتها يحسن ال من كأما إقامتها، يحسن
 ا.ىػ الحجة بو تقـو ال فإنو ذلك، في العلماء ذكره

 أم عليو تقاـ عمن تنفي صحيحة حجة قياـ من البد يقاؿ، أف سبق ما خبلصة إذان 
 ممن كالدعاة العلماء عاتق على الملقاة المسئولية عظم ندرؾ كبذلك تأكيل، أك شبهة

 . عنهم الشبو كيزيلوا الخلق على الحجة ليقيموا الحجة، إقامة يحسن
 بخذالنو تعالى اهلل قضى من على الحجة تقـو كيف: البعض على يشكل كقد

 كالجواب من كجوه كحرمانو؟
 كقد عليهم، حجتو تقـو كيف قيل فإف (:ُّٕص) العليل شفاء في القيم ابن قاؿ

 كبين بينهم بتخليتو عليهم قائمة حجتو: قيل كبينو، بينهم كحاؿ الهدل، من منعهم
 عيانان، يشاىدكنو كأنهم حتى المستقيم الصراط كإراءتهم لهم، الرسل كبياف الهدل،

 حاؿ كمن األسباب، تلك كبين بينهم يحل كلم كظاىران، باطنان  الهداية أسباب لهم كأقاـ
 لم األرض من بناحية كونو أك معو، تمييز ال صغر أك عقل، بزكاؿ منهم كبينها بينو

 الهدل، ىذا من يمنعهم فلم حجتو، عليو يقيم حتى يعذبو ال فإنو رسلو، دعوة تبلغو
 كاإلقباؿ إعانتهم نفسو من يرد كلم توفيقو، عنهم قطع نعم كبينو، بينهم يحل كلم

 ال ما كبين بينهم حاؿ كإف لهم، مقدكر ىو ما كبين بينهم يحل فلم إليو، بقلوبهم
 ا.ىػ كتوفيقو كمشيئتو فعلو كىو عليو، يقدركف

 معلـو ىو مما الظاىرة كالمسائل أمور فهناؾ مطلقان، مسألة لكل ليس الحجة إقامةك 
 عبد بن محمد الشيخ يقوؿ كلذا قائلها، كفر في يتوقف ال بالضركرة الدين من

 إذا معركفة، مسألة المعين تكفير كمسألة(: ِْْ/ ٖ) السنية الدرر كما في  الوىاب
 الشخص لكن كافر، فهو القوؿ بهذا قاؿ من فيقاؿ كفران، بو القوؿ يكوف قوالن  قاؿ

 كىذا تاركها، يكفر التي الحجة عليو تقـو حتى بكفره يحكم ال ذلك قاؿ إذا المعين
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 في منهم يقع ما كأما الناس بعض على دليلها يخفى قد التي الخفية المسائل في
 قائلو كفر في يتوقف ال فهذا بالضركرة الدين من يعلم ما أك الجلية، الظاىرة المسائل

 ا.ىػ
 تكفير في توقفوا الذين إف(: ْٕ/ ُ)في فتاكاه  إبراىيم بن محمد الشيخ كقاؿ

 الرسالية الحجة عليو تقـو حتى يكفر فبل دليلها، يخفى قد التي األشياء في المعين،
 أك فهم، سواء كفر الكافي بالبياف الحجة لو أكضحت فإذا كالداللة، الثبوت حيث من
 بالضركرة علم ما كأما عناد عن كلو الكفار كفر ليس كأنكر، فهم أك فهمت، ما: قاؿ
 في سواء تعريف إلى يحتاج كال ذلك، بمجرد يكفر فهذا كخالفو، بو جاء اهلل رسوؿ أف

 ا.ىػ باإلسبلـ عهد حديث يكن لم ما الفركع أك األصوؿ
 بأف القوؿ فيمكن المعين، على الحجة قياـ في الضابط عن نتحدث أف أردنا كإذا

 ببلوغ يراد كقد بلغتو، قد الرسالية الحجة كانت إذا إال للمعين تكفير ال أنو األصل
 عبادة ىو الذم الدين بأصل الحجة بو تقـو الذم العاـ البلوغ مجرد الرسالية الحجة

 يتعلق ما الحجة ببلوغ يراد كقد للشريعة، المجمل كاإلتباع كحده إليو كالتقرب اهلل
 النواىي، كاجتناب األكامر بفعل للشريعة المفصل كاإلتباع الرسالية، الحجة بتفاصيل

 تلك من بشيء اهلل حجة تبلغو لم فمن التفصيلي، اإلببلغ من الحجة إلقامة فيو فبلبد
 كأما، التكليف في شرط التفصيل على الرسالية فالحجة مكلفان، يكن لم األمور،
 استحقاؽ في الحجة قياـ في كاؼ فهو كعمبلن  علمان  الشهادتين الدين بأصل اإلقرار

 .للشريعة اإلتباع كمجمل غيره، دكف للعبادة كحده اهلل
 بشرط: بشيئين تقـو إنما العباد على فالحجة الخلق على الحجة قياـ شرط كأما

 العلم عن العاجز فأما بو، العمل على كالقدرة اهلل، أنزؿ بما العلم من التمكن
 ببعض العلم انقطع كإذا نهي، كال عليو أمر فبل العمل، عن العاجز أك كالمجنوف،

 العمل أك العلم عن العاجز حق في ذلك كاف بعضو، عن العجز حصل أك الدين،
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 كىذه مثبلن، كالمجنوف جميعو عن عجز أك الدين بجميع العلم عن انقطع كمن بقولو،
 .ُالفترات أكقات

 كاألزماف األحواؿ باختبلؼ يختلف الحجة قياـ أف ىاىنا ذكره يجدر كمما
 قياـ إف(: ُْْ: ص) الهجرتين طريق في القيم ابناإلماـ  قاؿ كما كاألشخاص،

 الكفار على اهلل حجة تقـو فقد كاألشخاص كاألمكنة األزمنة باختبلؼ يختلف الحجة
 دكف شخص على تقـو أنها كما أخرل، دكف كناحية بقعة كفي زماف، دكف زماف في

 يفهم ال كالذم فهمو لعدـ كإما كالمجنوف، كالصغير كتمييزه عقلو لعدـ إما آخر،
 ا.ىػ لو يترجم ترجماف يحضر كلم الخطاب،

 عبد بن محمد الشيخ قاؿ كما الحجة، كفهم الحجة قياـ بين يفرؽ أف ينبغي كما
(: ُّ ،ُِ/ ّ) الوىاب عبد بن محمد الشيخ مؤلفات مجموعة كما في  الوىاب

 الكفار أكثر فإف الحجة، كفهم الحجة قياـ بين تفرقوا لم أنكم اإلشكاؿ كأصل)
 أىف   تىٍحسىبي  أىـٍ ) تعالى قاؿ كما عليهم، قيامها مع اهلل حجة يفهموا لم كالمنافقين

ـً  ًإال   ىيمٍ  ًإفٍ  يػىٍعًقليوفى  أىكٍ  يىٍسمىعيوفى  أىٍكثػىرىىيمٍ   [.ْْ: الفرقاف] (سىًبيبلن  أىضىلُّ  ىيمٍ  بىلٍ  كىاألىنٍػعىا
 لم كإف إياىم ببلوغها ككفرىم آخر، نوع إياىا كفهمهم نوع، كبلوغها الحجة كقياـ

 في كسلم عليو اهلل صلى قوؿ فانظركا ذلك، عليكم أشكل فإف آخر، نوع يفهموىا
 اإلنساف كيحقر الصحابة، عصر في كونهم مع ِ(فاقتلوىم لقيتموىم أينما: )الخوارج

 .يفهموىا لم كلكن الحجة، بلغتهم كقد معهم الصحابة عمل
 معناه ليس الحجة قياـ أف المعلـو من (:ٕٗ/ ٖ) السنية الدرر كما في  أيضان  كيقوؿ

 اهلل كبلـ بلغو إذا بل عنو، اهلل رضي بكر أبي فهم مثل كرسولو اهلل كبلـ يفهم أف
 عليهم تقـو كلهم الكفار كاف كما كافر، فهو بو يعذر شيء من كخبل كرسولو،

                                                           

 (.ُٕ/ ُٗ) الفتاكل مجموع كانظر ،(ٗٓ/ َِ) تيمية البن الفتاكل مجموع ُ

 (.َُٔٔ) كمسلم ،(ُّٗٔ) البخارمأخرجو  ِ
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: اإلسراء] (يػىٍفقىهيوهي  أىف أىًكن ةن  قػيليوًبًهمٍ  عىلىى كىجىعىٍلنىا): تعالى قوؿ مع بالقرآف، الحجة
 [.ِِ: األنفاؿ] (يػىٍعًقليوفى  الى  ال ًذينى  اٍلبيٍكمي  الصُّمُّ  اهللً  ًعندى  الد كىاب   شىر   ًإف  ): كقولو[ ْٔ

 االنتفاع يقتضي الذم الفهم أم: ىنا ىا الحجة فهم من اإلماـ الشيخ كمقصود
 فتقضي الحجة قياـ كأما عنو، اهلل رضي الصديق بفهم لو مثل كما كاالىتداء، كالتوفيق
 تعالى اهلل قاؿ كما انتفاع، أك توفيق يتحقق لم كإف كاإلرشاد، الداللة، كفهم اإلدراؾ

يٍػنىاىيمٍ  ثىميودي  كىأىما) بُّوا فػىهىدى  [.ُٕ: فصلت] (اٍلهيدىل عىلىى اٍلعىمىى فىاٍستىحى
  قاؿ حيث اهلل رحمو معمر بن ناصر بن حمد الشيخ تلميذه سطره ما ذلك يؤكد كمما

 الحجة بقياـ المراد كليس(: ّٖٔ/ ْ) النجدية كالمسائل الرسائل مجموعةكما في 
 فإف ألمره، كانقاد ككفقو، اهلل ىداه من يفهمها كما جليان  فهمان  اإلنساف يفهمها أف

 ا.ىػ يفقهوه أف أكنة قلوبهم على جعل بأنو إخباره مع اهلل حجة عليو قامت قد الكفار
 إقامة تكفي ىل (:ِٓٗ/ٓكسئل العبلمة األلباني كما في موسوعة العبلمة األلباني )

 ىذا ضابط كماىو فهمها؟ من البد أـ البدع أىل كسائر الشرؾ أىل على الحجة
 ًإن ا} -الكفار في كذلك-{ أىًكن ةن  قػيليوًبًهمٍ  عىلىى جىعىٍلنىا ًإن ا: }يقوؿ تعالى كاهلل الفهم؟
 ؟{كىٍقران  آذىانًًهمٍ  كىًفي يػىٍفقىهيوهي  أىفٍ  أىًكن ةن  قػيليوًبًهمٍ  عىلىى جىعىٍلنىا

 باللغة األعاجم من الناس لبعض قيًدمت إذا كتعالى تبارؾ اهلل حجة أف شك ال فأجاب:
: كجل عز اهلل قاؿ ذلك أجل كمن عليهم، الحجة تقم فلم يفهمونها ال التي العربية

ٍلنىا كىمىا}  على اهلل حجة العاًلم أقاـ فإذا ،{لىهيمٍ  لًييبػىي نى  قػىٍوًموً  بًًلسىافً  ًإال   رىسيوؿو  ًمنٍ  أىٍرسى
 أعاجم أنهم بسبب أك العربي، لسانهم على طرأت عيجمة بسبب يفهموىا كلم عباده

 فإذا لهم، تتبين حتى كتعالى تبارؾ اهلل حجة لهم يشرح أف حينذاؾ العالم لهذا بد فبل
 عليهم ييحكم ذلك حين أنفسهم استيقنتها أف بعد جحدكىا ثم الحجة لهم تبينت
 يفقهونها ال ناس على الحجة تبلكة مجرد أما النار، في مخلدكف كبأنهم كفار بأنهم

 كين ا كىمىا: }قاؿ حينما كجل عز كاهلل العلم، أىل باتفاؽ الححة بو تقـو ال مما فذلك
بًينى  عىثى  حىت ى ميعىذ   يخاطبهم ما عليو ليفهموا قومهم بلساف رسوالن  يعني فإنما{ رىسيوالن  نػىبػٍ
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ا كلذلك كتعالى، تبارؾ ربو من عليو أنزؿ الذم الوحي من بو  جاء المعنى لهذا تأكيدن
 ىريرة أبي حديث من صحيحو في مسلم اإلماـ ركاه كما كالسبلـ الصبلة عليو قولو

 من ما»: - كسلم كآلو عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عنو تعالى اهلل رضي
 «النار دخل إال بي يؤمن ال ثم بي يسمع نصراني أك يهودمو  من األمة ىذه من رجل
 األرض كجو على كافرو  كل في كسلم كآلو عليو اهلل صلى قولو الحديث ىذا ففي
 على دعوتو في السبلـ عليو ىو كاف كما كسلم كآلو عليو اهلل صلى النبي خبر يبلغو

 إنما «بي يسمع»: كالسبلـ الصبلة عليو فقولو، النار في فهو بها؛ يكفر ثم حقيقتها
 أك مثبلن  األكركبيين الكفار أحد سمع لو الحاؿ بطبيعة يعني كال الحق، دعوتو يعني

 كالرىباف القساكسة بطريق كسلم كآلو عليو اهلل صلى بالنبي غيرىم أك األمريكيين
 كال باألكاذيب، كسلم كآلو عليو اهلل صلى نبينا عن يتحدثوف الذين كالمستشرقين

 من كسلم كآلو عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عليو كاف ما بحقيقة أقوامهم يحدثوف
 الرسوؿ دعوة بحقيقة يتحدثوف ال ىم ثم بشخصو يتعلق فيما كالشمائل األخبلؽ

 ميادين كل في اإلصبلح دعوة كأنها التوحيد دعوة كأنها كسلم كآلو عليو اهلل صلى
 كآلو عليو اهلل صلى النبي عليو كاف ما خبلؼ على أقوامهم يحدثوف كإنما الحياة
 بو سمعوا قد الناس أكلئك ىذه كالحالة يكوف فبل دعوتو، كفي شخصو في  كسلم
 .الحديث آخر في المذكور الوعيد يشملهم فبل كلذلك حقنا كالسبلـ الصبلة عليو
 أنو يتوىموف الناس من كثيرنا فإف الموضوع، ىذا في ألىميتو الحديث ىذا ذكر أعيد

 قد الكافرة، الشعوب تلك إلى العربية اإلذاعات بسبب الكريم القرآف بلوغ مجرد من
 من شيئنا يعملوا أف المسلمين على فليس كلذلك عليهم كتعالى تبارؾ اهلل حجة قامت
 كأكلئك مبين، عربي بلساف نزؿ إنما القرآف فإف كذلك، األمر ليس الدعوة، تبليغ

 أشباه عادكا ىم عامتهم من أنفسهم العرب من ككثير كيف شيئنا، منو يفقهوف ال الناس
 اهلل حجة بأف يقاؿ فكيف ربهم كتاب من عليهم يتلى مما كثيرنا يفهموف ال األعاجم

 أنهم لمجرد األعاجم من كأمثالهم األكركبيين أكلئك على قامت قد كتعالى تبارؾ
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 يجب أنو جـر فبل العربية، اإلذاعات من القرآف تبلكة كمساءى  صباحنا يـو كل يسمعوف
 أف ىؤالء كعلى األقواـ، أكلئك بلغة اإلسبلـ شريعة يبٌلغوا أف المسلمين من طائفة على

 لفظية، ترجمة كليس معنوية ترجمة القرآف، ترجمة يحسنوف حقنا العلم أىل من يكونوا
 ا.ىػ الهاـ السؤاؿ ذاؾ جواب ىو ىذا

 بدعوة ذىبوا اإلخوة بعض كسئل العبلمة العثيمين كما في لقاءات الباب المفتوح :
 علماء أيدم على كترعرعوا تربوا ىؤالء كأرحامهم اليمن جنوب في أرحامهم صلة

 كاف أك نجد من أك الحجاز من شخص أم جاءكم إذا: قالوا علموىم كمما الصوفية
 منا يقبلوا فلم التوحيد إلى ندعوىم أف كأردنا منو، تقبل فبل كىابيان  يعتبر فهذا موحدان 

 ال؟ أـ الحجة فهم الحجة إقامة مع يشترط كىل حجة؟ ىذه فهل الدعوة، ىذه
 سنة ىي كىذه اهلل، كتاب ىو كىذا الحق ىو ىذا: لهم قيل إذا أنو شك ال فأجاب:

 يفهموف عرب ألنهم الحجة؛ عليهم قامت قد أنو كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 ال كىو العربية باللغة أمامو تتكلم ككنت أعجميان  كاف لو أما يسمعوف، ما بمجرد

 تقوؿ، ما يعلم كاف فإذا تقوؿ، ما يفهم ال ألنو عليو؛ تقم لم الحجة فإف يفهمها؛
 عليو قامت فقد مشايخي سأتبع: كقاؿ أصر كلكنو دليبلن  كالسنة بالكتاب كأتيت

 ًمنٍ  قػىٍريىةو  ًفي قػىٍبًلكى  ًمنٍ  أىٍرسىٍلنىا مىا كىكىذىًلكى : عنهم اهلل قاؿ كالذين ىذا كيكوف الحجة،
رىفيوىىا قىاؿى  ًإال   نىًذيرو  ًإن ا أيم ةو  عىلىى آبىاءىنىا كىجىٍدنىا ًإن ا ميتػٍ  ميٍقتىديكفى  آثىارًًىمٍ  عىلىى كى

 حجازية، أك نجدية، أك حنبلية، أك كىابية، شئتم، ما سمونا: نقوؿ إذان [ ِّ:الزخرؼ]
 السنة كأف دليل، القرآف أف تركف ألستم! كرسولو؟ باهلل تؤمنوف ألستم شئتم، ما أك

 منكم نأخذ ال نحن: قالوا كإذا انفعاؿ، منو يكوف الدعاة بعض أف يبدك كلكن! دليل؟
 كذا فيكم كأنتم ضبلؿ، أنتم: كيقوؿ بالمثل، عليهم يرد أك منهم، ينفر كىابية، أنتم

 ا.ىػ بالحكمة الدعوة منو يحصل فبل ككذا،
 شيخ الحجة فهم مسألة كسئل العبلمة العثيمين أيضا في لقاءات الباب المفتوح:

: يقولوف -اهلل رحمهم المالكي العربي كابن القيم ابن ككذلك- اهلل رحمو اإلسبلـ
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 لمعرفة الموجبة النصوص تبلغو لم الرجل يكوف قد قائلها يكفر التي األقواؿ كىكذا
 في ىذا كبلمو فهمها من يتمكن لم أك عنده، تثبت كلم بلغتو تكوف كقد الحق،

 في اهلل رحمو الوىاب عبد بن محمد اإلسبلـ شيخ لكتب الدارسوف اختلف. الفتاكل
 التي الخفيفة النقوالت بعض لي اهلل كيسر أفهمها أف كحاكلت أيضان، القضية ىذه

 ال الشيخ أف اهلل رحمهم الشيخ طلبة بعض رأل: أكثر األمر ليتجلي عليكم سأعرضها
 القرآف ىو اهلل حجة فإف: منها النقوالت بعض عنو كنقلوا فهمها، الحجة لقياـ يشترط

: أم عليهم قامت كقد نوع، كبلوغها الحجة كقياـ الحجة، بلغتو فقد القرآف بلغو فمن
 في اهلل رحمو للشيخ آخر نص كجد ثم. آخر نوع إياىا كفهمهم كالمنافقين الكفار
 القادر عبد قبة على الذم الصنم عبد من نكفر ال كنا كإذا: فيها يقوؿ للشريف رسالة

 كفي ينبههم من كعدـ جهلهم ألجل كأمثالهما البدكم أحمد قبر على الذم كالصنم
 عليو قامت إذا يكفر المعين كاف فإذا: آخر قوؿ في ثم. يفهمهم من عدـ: ركاية

 أبي فهم مثل كرسولو اهلل كبلـ يفهم أف معناه ليس قيامها أف المعلـو فمن الحجة،
 فهو بو يعذر شيء من كخبل كرسولو اهلل كبلـ بلغو إذا بل عنو اهلل رضي الصديق بكر

 الرسائل طبعة في رضا رشيد محمد أخرجو للشيخ كبلـ على كقفت ما كآخرىا. كافر
 من يفهمها كما جليان  فهمان  اإلنساف يفهمها أف الحجة بقياـ المراد كليس: النجدية

 .اهلل حفظك البياف فالرجاء ألمره، كانقاد ككفقو اهلل ىداه
 لكن يفهمها، كجو على المكلف بلغت إذا إال تقـو ال الحجة أف: نراه الذم فأجاب:

 مثل جليان  معنىن  النص ىذا من يفهم من الناس من تختلف، الناس أفهاـ أف نعرؼ
 مع أكليان  فهمان  النص يفهم من الناس كمن شك، أم عنده يحتمل ال كمعنىن  الشمس،

 كالثاني العلم، أكؿ في كالثاني كالعلم، المعرفة قمة في فاألكؿ قلبو، في شك احتماؿ
 التاـ الفهم على ليس لكن بو، يراد ما منو فهم ألنو شك؛ ال الحجة عليو قامت قد

 منو يعرؼ لم كلكنو النص بلغو من كأما ، كعمر بكر كأبي األكلى الطائفة فهمتو الذم
 ىذا معنى ما يدرم ال كلكن العربية باللغة النص بلغو أعجمي كرجل أصبلن  معنىن 
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 كىمىا: كتعالى تبارؾ اهلل قوؿ ىذا كدليل شك، ببل الحجة عليو تقم لم فهذا النص،
 يىشىاءي  مىنٍ  كىيػىٍهًدم يىشىاءي  مىنٍ  الل وي  فػىييًضلُّ  لىهيمٍ  لًييبػىي نى  قػىٍوًموً  بًًلسىافً  ًإال   رىسيوؿو  ًمنٍ  أىٍرسىٍلنىا

 يقبل فبل يشاء، من اهلل يضل يفهمونو الذم اللساف بهذا البياف بعد: أم[ ْ:إبراىيم]
 عربي لساف من القرآف عليو ييقرأ أعجمي لرجل فائدة كأم. فيقبل يشاء من كيهدم

 تفهم ال عربي كأنت أعجمي رجل إليك أتى لو اآلف أنت ىو، ما يدرم ال كىو
 إطبلقان  شيئان  منها تفهم ال أكثر أك صفحات خمس بخطبة كلمك ثم األعجمية

 معناىا كفهم الحجة بلوغ من بد ال أنو: نرل فالذم. للعرب بالنسبة العجم فكذلك
 فبل[ ُٗ:األنعاـ] بػىلىغى  كىمىنٍ  بًوً  أًليٍنًذرىكيمٍ : تعالى قولو كأما الحق، لو يتبين كجو على
 أىل من بلغو كمن أك كمعناه، لفظو بلغو من فالمراد كمعنى، بلفظ نزؿ القرآف أف شك
 كىذا إليهم، كصولو بمجرد القرآف بلغهم إذا الحجة عليهم تقـو الذين اللغة ىذه

 ال: تعالى قولو مثل بعمومها أخرل كأدلة بخصوصها األدلة عليو تدؿ الذم ىو القوؿ
 اٍستىطىٍعتيمٍ  مىا الل وى  فىاتػ قيوا: كقولو[ ِٖٔ:البقرة] كيٍسعىهىا ًإال   نػىٍفسان  الل وي  ييكىل في 

 لكن يقبلو، أف بوسعو ليس فإنو المعنى يعرؼ ال من أف المعلـو كمن[ ُٔ:التغابن]
 نسخ دينو كأف بعث، قد كسلم عليو اهلل صلى محمدان  الرسوؿ أف بلغو من على

 معذكران  يكوف فبل البحث في يفرط قد كىنا يبحث، أف عليو يجب كلها، األدياف
 ا.ىػ لتفريطو معذكران  يكوف فبل .لتفريطو

 إقامة فيو يشترط المعين تكفير أفكقاؿ الشيخ صالح آؿ الشيخ في شرح الطحاكية: 
 :أمرين في شرط الحجة كإقامة، الحجة
 .األخركم العذاب استحقاؽ في يعني األخركم؛ العذاب في: األكؿ

 .الدنيوم الحكم استحقاؽ في: كالثاني
{ رسوال نبعث حتى معذبين كنا كما} كجل عز اهلل قوؿ ذلك على كالدليل

 فشرط{ الهدل لو تبين ما بعد من الرسوؿ يشاقق كمن} قولو ككذلك[ ُٓ:اإلسراء]
 كاتبع الهدل لو تبين يكوف أف مصيرا كساءت لو جهنم كجعل تولى ما المشاؽ لتولية
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 سبيل غير كيتبع الهدل لو تبين ما بعد من الرسوؿ يشاقق كمن} المؤمنين سبيل غير
 قولو ككذلك ،[ُُٓ:النساء{ ]مصيرا كساءت جهنم كنصلو تولى ما نولو المؤمنين

{ يتقوف ما لهم يبين حتى ىداىم إذ بعد قوما ليضل اهلل كاف كما} كجل عز
 كقلبو سمعو على كختم علم على اهلل كأضلو} كجل عز قولو ككذلك ،[ُُٓ:التوبة]

 عز قولو ككذلك ،[ِّ:الجاثية{ ]اهلل بعد من يهديو فمن غشاكة بصره على كجعل
 من فكاف الشيطاف فأتبعو منها فانسلخ آياتنا آتيناه الذم نبأ عليهم كاتل} كجل

-ُٕٓ:األعراؼ{ ]ىواه كاتبع األرض إلى أخلد كلكنو بها لرفعناه شئنا كلو * الغاكين
 الحجة إلقامة بعث رسوؿ ككل الحجة، كإقامة العلم اشتراط فيها كلها فهذه ،[ُٕٔ

 :تحتاج الحجة إقامة فإف ىذا تبين إذا، العباد على
 الشخص بحاؿ العالم الحجة، بمعنى العالم فهو: المقيم أما، صفة كإلى، مقيم إلى

 كما} كجل عز قاؿ بينة، رسالية حجة تكوف أف فهي: الحجة صفة كأما، كاعتقاده
 أف العلم أىل كاشترط[ ْ:إبراىيم{ ]لهم ليبين قومو بلساف إال رسوؿ من أرسلنا
 عليو اهلل صلى رسولو كقوؿ كجل عز اهلل قوؿ تكوف أف يعني رسالية؛ الحجة تكوف
 في بو يكتفى ال فإنو النص من العقلي المأخذ كليس عقلية كانت إف أما يعني، كسلم
 حـز ابن كيعبر تيمية ابن يعبر لهذا، رسالية الحجة تكوف أف البد بل الحجة؛ إقامة

 رد إلى بالحجة يأخذ لم من فيها يرجع ألنها كالسبب رسالية؛ الحجة تكوف بأف كجمع
 .كسلم عليو اهلل صلى رسولو كمن كجل عز اهلل من جاء ما

 كل ليس نقوؿ أننا: اشتراطو عدـ كمعنى، األصل في يشترط ال فإنو الحجة فهم كأما
 عنده ألف لو كإيضاحها الحجة إببلغو بعد كفر ربما بل عناد، عن كفر فإنو كفر من

 قلوبهم على كجعلنا} كجل عزاهلل  قاؿ الحجة، فهم من منعو ضبلؿ أك ىول من مانع
 .متعددة المعنى ىذا في كاآليات ،{يفقهوه أف أكنة

 ،شبهتو على الحجة ىذه بقوة االحتجاج كجو يفهم أف يعني الحجة؟ فهم معنى ما
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 على أجمع مما حـر لما استحبللو في شبهة عنده اهلل، غير عبادة في شبهة فهوعنده
 لم أنو بقي فإف، الحجة ىذه معنى ليفهم بلسانو الواضحة بالحجة يبلغ لكن تحريمو؛

 لكن األصل؛ في يعني-يشترط ال ىذا فإف حجتو على راجحة الحجة ىذه كوف يفهم
 عنده ما على راجحة الحجة كوف يعني- الحجة فهم عدـ جعل المسائل بعض في
 .الصفات مسائل بعض في كما التكفير من مانعا جعل -الحجج من

 يشترطوا كلم الحجة إقامة اشترطوا التأصيل حيث من كالجماعة السنة أىل أف يعني
 يعلمو الذم كىذا، الحجة فهم فيها اشترطوا مسائل في لكن األصل؛ في الحجة فهم
 كجل عز اهلل أنزؿ ما حدكد يعلم الذم علمو في الراسخ العالم كىو الحجة يقيم من

 ا.ىػ ُكسلم عليو اهلل صلى رسولو على

                                                           

 بخلق القائلين الهدل أئمة كفر لماذا آؿ الشيخ في شرح الطحاكية أيضا: كسئل الشيخ صالح ُ
 متأكلة؟ ألنهم بعضها أك كالصفات األسماء بإنكار القائلين يكفركا كلم متأكلوف، أنهم مع القرآف

 من كالتنفير الوعيد جهة من بو يقاؿ الفرؽ تكفير التكفير، مسألة في كبيرة مسألة ىذهفأجاب: 
 قاؿ من تكفير األفراد، نكفر أننا يعني ال المعتزلة تكفير يعني المعين، تكفير لكن القوؿ؛ ىذا

 كل أنو معناه ليس كالصفات األسماء أنكر من تكفير بو، قاؿ من كل نكفر يعني ال القرآف بخلق
 .كذلك ليس يكفر، أنكر فرد

 .شبو ثم ألف الصفات تأكؿ من تكفير عدـ على أجمعوا كالجماعة السنة أىل كلذلك
 إلى دخل بو ما قوة في يقيني بأمر يكوف أف البد الدين من كاإلخراج الدين من إخراج كالتكفير
 .مؤمنا كصار مسلما صار بو ما أك اإلسبلـ

 كبير، تكفير ىناؾ لصار فيها بعضا األمة بعض كفر لو اشتباه أك تأكيل فيها التي المسائل كىذه
 .اإلسبلـ أئمة من أحد يعملو لم كىذا

 .للشريعة كحماية النصوص إطبلؽ كألجل كعيد كىذا بالنوع تكفير ىناؾ فلذلك
 .شبهتو عن كالجواب الشبهة كرد الحجة إقامة من حقو في البد المعين جاء فإذا
 .الفهم فيها يشترط كالصفات األسماء مسائل في حتى قالوا
 .الفهم فيها يشترط ال كىذه الحجة أقمت يقوؿ ال كالصفات األسماء تأكيل في يعني
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 في أك التبديع في أك التكفير في الحجة إقامة يشترط الذم أف الصحيح المعركؼ القوؿ ىو كما
 .يشترط فبل الحجة فهم أما آخره، إلى التفسيق

 المنتسبين من عدد بها كقاؿ قوية فيها الشبهة ألف يفهم أف فبلبد كالصفات األسماء في إال قالوا
 .اشتباه نوع كفيها كالسنة، الحديث إلى

 الدرر في موجود ىو كما الدعوة أئمة بعض قالها كالصفات األسماء استثناء كىي الكلمة كىذه
 ا.ىػ األصل لهذا فينتبو غيرىا، كفي السنية

 بذلك ييعذركف ال فإنهم يفهموا لم إذا أنهم في بحث كىنا كقاؿ الشيخ في شرح كشف الشبهات:
 قامت من إال يكفر ال يعني التكفير في الحجة إقامة ىو الشرط بل بشرط؛ ليس الحجة فهم ألف

 .مقتضاىا ترؾ أك أنكرىا من يكفر التي الرسالية الحجة عليو
 كانوا كإذا( يفهموا كلن فهموا ما) اهلل رحمو ىنا الشيخ قاؿ لهذا يشترط ال فإنو الحجة فهم كأما
 .بشرط ليس الحجة فهم ألف األكبر؛ بالشرؾ الحكم عنهم يسلب أنو يعني ال فإنو يفهموا لم

 جل كاهلل بشرط ليس أـ شرط الحجة فهم ىل قبلهم كالعلماء الدعوة علماء بحثو مبحث كىذا
 أكنة قلوبهم على جعلنا يعني[( ّٔ)]( يػىٍفقىهيوهي  أىف أىًكن ةن  قػيليوبًًهمٍ  عىلىى كىجىعىٍلنىا) كتابو في قاؿ كعبل

 فدؿ( يػىٍفقىهيوهي  أىف أىًكن ةن  قػيليوبًًهمٍ  عىلىى كىجىعىٍلنىا) اإلنذار كىذا الببلغ ىذا يفهموا أف كحجب أغطية
 بعض ألف ىنا المقاـ كتحقيق، يفهم لم يعني السنة يفقو كلم الكتاب يفقو لم المشرؾ أف على

 أف ىنا الكبلـ كتفصيل فهم، إلى الحجة تقاـ ككيف الحجة فعهم تشترطوف ال كيف قاؿ الناس
 :نوعاف الحجة فهم

 .احتجاج فهم الثاني كالنوع، لساف فهم األكؿ النوع
 كىمىا) قاؿ كعبل جل اهلل ألف الحجة بلوغ في شرط فإنو فيو الكبلـ ليس فهذا اللساف فهم أما

ٍلنىا  عربيا القرآف ىذا جعل كعبل جل كاهلل ،[ْ:إبراىيم](لىهيمٍ  لًييبػىي نى  قػىٍوًموً  بًًلسىافً  ًإال   ر سيوؿو  ًمن أىٍرسى
 .العربي اللساف يفقو من على بو الحجة لتقـو
 فأتيت العربية بغير يتكلم رجل أتاؾ إذا يعني منو؛ البد ىذا اللساف فهم فإف كذلك كاف كإذا

 عليو قامت قد الحجة تكوف ال فهذا كلمة، منها يفهم ال كذاؾ العربية، باللغة الرسالية بالحجة
بػيلىغيو حتى يفهمو، ال بلساف ٍْ  .لسانو يفهمو بما مى
 كالسنة الكتاب في التي الحجة ىذه تكوف أف يفهم احتجاج فهم ىو الحجة فهم من الثاني كالنوع
 اآلخرين، لحجج الداحضة الحجة ىي أك كأبين كاظهر كأقول ارجح غيره في أك التوحيد حجة
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 كعبل جل فقاؿ الحجة يفقهوا لم المشركين أف كأخبر لنا بين كعبل جل ألنو يشترط؛ ال النوع كىذا
 ،[َُُ:الكهف؟]سىٍمعنا يىٍستىًطيعيوفى  الى  كىكىانيوا؟ سبحانو كقاؿ( يػىٍفقىهيوهي  أىف أىًكن ةن  قػيليوًبًهمٍ  عىلىى كىجىعىٍلنىا)
 كإف فائدة، سمع يسمعوف ال فهم ،[ْْ:الفرقاف؟]يػىٍعًقليوفى  أىكٍ  يىٍسمىعيوفى  أىٍكثػىرىىيمٍ  أىف   تىٍحسىبي  أىـٍ ؟

 قاؿ كقد األذف، سمع يسمعوف كانوا كإف الفائدة سمع يسمعوا أف يستطيعوف كال أيذيف سمع سمعوا
رنا ًفيًهمٍ  الٌلوي  عىًلمى  كىلىوٍ ؟ كعبل جل ٍسمىعىهيمٍ  خىيػٍ  ،[ِّ:األنفاؿ؟]مٍُّعًرضيوفى  ك ىيم لىتػىوىل واٍ  أىٍسمىعىهيمٍ  كىلىوٍ  أل 

 ًإال  ) ،[ِ:األنبياء](يػىٍلعىبيوفى  كىىيمٍ  اٍستىمىعيوهي  ًإال   مٍُّحدىثو  ر ب ًهم م ن ًذٍكرو  م ن يىٍأتًيًهم مىا) سبحانو كقاؿ
 يعني يستمعوف بل يسمعوف فقط كليس يستمعوف بأنهم كصفهم حتى( يػىٍلعىبيوفى  كىىيمٍ  اٍستىمىعيوهي 
 أىف   تىٍحسىبي  أىـٍ ) كبقولو( سىٍمعنا يىٍستىًطيعيوفى  الى  كىكىانيوا) بقولو السمع عنهم نفى ذلك كمع ينصتوف
ـً  ًإال   ىيمٍ  ًإفٍ  يػىٍعًقليوفى  أىكٍ  يىٍسمىعيوفى  أىٍكثػىرىىيمٍ   تبارؾ سورة في كعبل جل كقولو ،[ْْ:الفرقاف](كىاأٍلىنٍػعىا

 [.َُ:الملك](الس ًعيرً  أىٍصحىابً  ًفي كين ا مىا نػىٍعًقلي  أىكٍ  نىٍسمىعي  كين ا لىوٍ  كىقىاليوا)
 أنها يعني للحجة فهم كسمع قلب سمع الحجة يسمعوا لم لكن لساف سمع سمعوا ىم فإذف

 الذم بلسانهم عليهم أقيمت ألنها فهموىا لساف فهم فهموىا كلكنهم الحجة يفهموا فلم راجحة
 قاؿ كلهذا غيرىا، على راجحة ىذه الحجة أف بمعنى يفهموىا لم كلكن الكبلـ معاني معو يعلموف

 ا.ىػ (يػىٍفقىهيوهي  أىف أىًكن ةن  قػيليوبًًهمٍ  عىلىى كىجىعىٍلنىا) تعالى
 اهلل أتاىم ما اتباع عن اعتذارىم) عشرة الخامسة المسألة كقاؿ الشيخ في شرح مسائل الجاىلية:

ًثيرنا نػىٍفقىوي  مىا شيعىٍيبي  يىا) ،(غيٍلفه  قػيليوبػينىا) كقولهم الفهم، بعدـ  ذلك كنحو[( ُٗ:ىود](تػىقيوؿي  ًمم ا كى
 قلوبهم على الطبع بسبب الفهم كعدـ الفقو عدـ كىو ذلك بأف كعبل جل ذلك فبين اآليات، من

 بسبب ألنو كذلك كعبل، جل اهلل من عدال كاف أيضا ذلك كأف القلوب، على األكنة جعل كبسبب
 .كعبل جل باهلل كفرىم
 الجاىليات ملل اختبلؼ على الجاىلية كأىل المشركين أف كىي أال عظيمة مسألة المسألة كىذه

 يعلموه، كلم لهم قيل ما يفقهوا لم أنهم ىو عذرىم كيكوف الحق اتٌباع عن يعتذركف كنحلهم
 التي الحجج تلك أف يعلموا كلم لها، يستجيب من فقو الحجة يفقهوا لم أنهم بذلك يريدكف
 أكلئك بها يحتجُّ  التي الحجج على مقدمة كأنها غالبة أنها األنبياء بها جاء أك الرسل بها جاءت

 أف الجاىليات أىل يفقو فلم كعلم بحجج جاءكا كاألنبياء كالرسل كعلم حجج المشركين فعند
 .المشركين حجج من المراد على أدؿ   كالمرسلين األنبياء حجج
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 الحجة إقامة ألجل إال رسوؿ بعث ما كعبل جل فاهلل إقامتها من بد ال الحجة إف نقوؿ ذلك كلبياف
بًينى  كين ا كىمىا) سبحانو كقاؿ ،[ُٓٔ:النساء](الرُّسيلً  بػىٍعدى  حيج ةه  الل وً  عىلىى لًلن اسً  يىكيوفى  لًئبل  )  ميعىذ 

عىثى  حىت ى  كًحكمتو حيكمو كماؿ كمن كتعالى تبارؾ اهلل عدؿ كماؿ فمن ،[ُٓ:اإلسراء](رىسيوالن  نػىبػٍ
 لكي األنبياء كبعث المرسلين اهلل بعث كلذلك الحجة، عليو يقيم حتى أحدا عٌذب ما كعبل جل أنو

 أخرجهم لٌما العهد آدـ بني على أك آدـ ابن على أخذ كعبل جل اهلل إفٌ  بل الناس حجج تنقطع
ـى  بىًني ًمنٍ  رىبُّكى  أىخىذى  كىًإذٍ ) سبحانو قاؿ كما كعبل جل اهلل بتوحيد يكذبوا أالٌ  آبائهم ظهور من  ًمنٍ  آدى

 بػىلىى قىاليوا بًرىب كيمٍ  أىلىٍستي  أىنفيًسًهمٍ  عىلىى كىأىٍشهىدىىيمٍ ) قاؿ أف إلى ،[ُِٕ:األعراؼ](ذير يػ تػىهيمٍ  ظيهيورًًىمٍ 
 ذير ي ةن  كىكين ا قػىٍبلي  ًمنٍ  آبىاؤينىا أىٍشرىؾى  ًإن مىا تػىقيوليوا أىكٍ  غىاًفًلينى  ىىذىا عىنٍ  كين ا ًإن ا اٍلًقيىامىةً  يػىٍوـى  تػىقيوليوا أىفٍ  شىًهٍدنىا

 الحجج أقاـ جبللو جل فاهلل ،[ُّٕ-ُِٕ:األعراؼ](اٍلميٍبًطليوفى  فػىعىلى  ًبمىا أىفػىتػيٍهًلكينىا بػىٍعًدًىمٍ  ًمنٍ 
 سبحانو قاؿ الحجة، فهم بعدـ االتباع عن اعتذركا كىم مرئية، كحججا مسموعة حجج المتنوعة

ًثيرنا نػىٍفقىوي  مىا شيعىٍيبي  يىا) قولهم عن مخبرا  عىلىى كىجىعىٍلنىا) سبحانو كقاؿ ،[ُٗ:ىود](تػىقيوؿي  ًمم ا كى
 ىذا كتقرير (غيٍلفه  قػيليوبػينىا) قالوا أنهم اليهود قوؿ عن مخبرا سبحانو كقاؿ (يػىٍفقىهيوهي  أىفٍ  أىًكن ةن  قػيليوًبًهمٍ 

 :نوعاف لو الحجة فهم أف
 بلساف يكوف بأف الحجة، معنى يفهم من الحجة يقيم أف يعني معناىا؛ يفهم أف: األكؿ النوع

 ما جبللو جل اهلل فإف منو، البد أنو على متفق النوع كىذا الحجة، من المراد يفهم كأف المخاطب،
 بلغتهم يتكلم الرسوؿ، ذلك قـو بلساف بعث رسوؿ كل لهم، يبين قومو بلساف إال رسولو بعث

 ألنو منو؛ بد ال أنو على متفق كىذا معناىا، يفهموا كحتى الحجة، لهم يبين حتى بلسانهم كيتكلم
 أنو إلى رجع النوع ىذا فإذف للحجة، إقامة ثىم يكن لم يفهمو الذم اللساف بغير أحد خوطب إذا
 .النوع ىذا في معناىا بفهم إال يكوف ال الحجة فإقامة الحجة، إقامة يعني في

 مستقيما فهما الحجة فهم من فإف للحجة، استجابة يتبعو الذم الفهم الحجة فهم: الثاني النوع
 بقولهم عذر ألكلئك يكن فلم الحجة، إقامة في يشترط ال الذم ىو كىذا لها ينقاد أف البد كامبل

 قولنا، من أرجح تقوؿ الذم ىذا أف نفهم كال نعلم ما يعني( نػىٍفقىوي  مىا) ،(تػىقيوؿي  ًمم ا كىًثيرنا نػىٍفقىوي  مىا)
 في المشركوف حرمو الذم ىو النوع كىذا علمنا، من أرجح بو أكتيت الذم علمك أف نفهم كال

 الحجة كلكن حجتهم، من أرجح كونها جهة من الحجة يفهموا لم استجابة، فهم يفهموا لم أنهم
 .معناىا فهموا
 .معناىا الحجة فهم فإذف
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 في يشترط ال ىذا فإف يستجيب، من فهم تفهم أف كىو الثاني النوع كأما، منو البد األكؿ النوع
 ألفاظها لهم بينت إذا معناىا يفهموا لم أنهم الزاعموف زعم كلو تقـو الحجة فإف الحجة، إقامة

 .المعنى لبياف كالفهم العلم أىل من معناىا لهم كبين بلسانهم ككانت
ًثيرنا نػىٍفقىوي  مىا) كقاؿ( غيٍلفه  قػيليوبػينىا) المشركين قوؿ عن مخبرا كعبل جل قاؿ لهذا  كلم( تػىقيوؿي  ًمم ا كى

 أعرضوا كإذٍ  عليهم، أقيمت قد الحجة تكوف بأف فهموا كال فقهوا ما بأنهم االحتجاج ىذا يمنعهم
 قلوبهم على جيعلت كالعرب بل قريش أف سبحانو أخبر كأيضا كعبل، جل الرب سخط عليهم حلٌ 
 المشركين قلوب على كعبل جل اهلل جعل( يػىٍفقىهيوهي  أىفٍ  أىًكن ةن  قػيليوًبًهمٍ  عىلىى كىجىعىٍلنىا) سبحانو قاؿ أكنة
 إنما الفهم ىذا يفهموا، أف يعني يفقهوا أف ذلك تمنع حواجز الفهم، كتمنع الفقو تحجب أكنة
 من طائفة كل كىذا الحجج، من عندىم ما على الحجة رجحاف فهم االحتجاج؛ موقع فهم

 أنهم أنفسهم إلى ينسبوا أف يريدكف ما بأنهم فهمت ما بأنو بهذا تحتج كالجاىلية الشرؾ طوائف
 .كاستكبارا عنادا الحجة ردكا

 عن كفر من كل كفر فليس. يشترط فبل الحجة فهم كأما شرط الحجة إقامة إف أئمتنا قاؿ كلهذا
 حجتهم، على يقدمونها يجعلهم الذم الفهم الحجة كجو يفهموا لم أكلئك ألف كتكذيب؛ عناد

 .معناىا كفهموا دالئلها كفهموا الكلمات تلك فهموا كلكنهم
( ذلك في كعبل جل اهلل فأكذبهم) ىاىنا تعالى اهلل رحمو-محمد بن عبد الوىاب– الشيخ قاؿ

 على جعلت كلكنو المعنى، فهموا أنهم في أكذبهم يعني فقهوا ما أنهم من بو احتجوا فيما يعني
 بو، ينتفع من إلى الفعل ينسب القرآف في كثيرا سبحانو كىو النافع، الفقو يفقهوه أف أكنة قلوبهم
 المعنى فهم بمعنى ىو الذم الفقو فقهوا ما أنهم في يعني( اهلل أكذبهم) اهلل رحمو الشيخ فقوؿ
 ما القرآف في ككثيرا أكنة قلوبهم على جعل أنو بين كعبل جل اهلل كلكنو المعنى، فهموا أنهم كبين
 كىأىقىاميوا بًالغىٍيبً  رىبػ هيمٍ  يىٍخشىٍوفى  ال ًذينى  تػيٍنًذري  ًإن مىا؟ سبحانو قاؿ بو، ينتفع من إلى الفعل نسبة يأتي

ةى   صلى - النبي أف اآلية ىذه في سبحانو فأخبر ،[ُٖ:فاطر؟]لًنػىٍفًسوً  يػىتػىزىك ى فىًإن مىا تػىزىك ى كىمىنٍ  الص بلى
 نذير كالسبلـ الصبلة عليو أنو مع بالغيب ربهم يخشوف الذين ينذر إنما - كسلم عليو اهلل

 يىٍخشىٍوفى  ال ًذينى  تػيٍنًذري  ًإن مىا) بو انتفعوا الذين ىم ألنهم اإلنذار أكلئك إلى أضيف لكن للعالمين،
 .بذلك اتفعوا الذين ىم ألنهم( بًالغىٍيبً  رىبػ هيمٍ 
 الطبع ىو الفقو عدـ سبب أف سبحانو كبٌين ذلك، في كعبل جل اهلل فأكذبهم الشيخ قوؿ في فهنا
 حجة ترجيح عليو يترتب الذم الفهم الحجة، ترجيح في ىو الذم الفقو عدـ يعني القلوب، على



 - 012 - 

                                                                                                                                                  

 عدال كفرىم، بسبب الطبع ذلك أف سبحانو كبٌين كالحجج، األكىاـ من عندىم ما على المرسلين
 في موسومة المسألة كىذه .ىذا بمثل يأتوف جاىلية أىل كل في كىذا كحكمة، كعبل جل منو

 إلى الحجة فهم تقسيم الصواب أف لك كتبٌين الحجة، كفهم الحجة إقامة بمسألة العلماء كتب
 الحجة فهم اشتراط عدـ على أئمتنا على اعترض من القرف ىذا في السنة أىل من ألف قسمين؛

 ما ىؤالء لكن بينوا كالعلماء يفهمها؟ لم من على الحجة تقاـ كيف الحجة، فهم من البد قاؿ ألنو
 الكبلـ مدلوالت كعهم المعنى، فهم كىو ذكرناه الذم األكؿ بالمعنى الحجة فهم أفٌ  إلى انتبهوا
 الحجة ىذه رجحاف معرفة ىو الذم الفهم أما منو، بد ال ىذا االستدالؿ ككجو االستدالؿ كفهم
 ا.ىػ كبلـ الشيخ صالح. األئمة بينو كما يشترط ال فهذا الشبو جميع الشبو كقطع غيرىا على

: قائل يقوؿ قد كىنا (:ُّّ)ص كالجماعة السنة أىل عند التكفير ضوابطكقاؿ صاحب كتاب 
 يكوف أف بين ذلك في فرؽ كال بلوغها، مجرد ىو مطلقا المعين على الحجة قياـ في المناط إف

 من كيستند، الرسالية الحجة بلوغ بعد بالشبهة أحد يعذر أال ذلك كمقتضى. يكوف أكال شبهة عنده
 يعلموف، ال كأنهم يفقهوف، ال بأنهم كصفهم من على بالكفر حكم قد اهلل أف إلى القوؿ ىذا يقوؿ
 قلوبهم على كجعلنا): تعالى اهلل قوؿ ذلك كمن. ذلك كنحو صنعا، يحسنوف أنهم يحسبوف كأنهم
 أكثرىم أف تحسب أـ) :تعالى اهلل كقوؿ[. ْٔ: اإلسراء] (كقرا آذانهم كفي يفقهوه أف أكنة

 [.ْْ: الفرقاف] (سبيبل أضل ىم بل كاألنعاـ إال ىم إف يعقلوف أك يسمعوف
 خيرا فيهم اهلل علم كلو يعقلوف ال الذين البكم الصم اهلل عند الدكاب شر إف): تعالى كقولو

 ذرأنا كلقد): تعالى كقولو[. ِّ - ِِ: األنفاؿ] (معرضوف كىم لتولوا أسمعهم كلو ألسمعهم
 ال آذاف كلهم بها يبصركف ال أعين كلهم بها يفقهوف ال قلوب لهم كاإلنس الجن من كثيرا لجهنم

: تعالى كقولو [ُٕٗ:األعراؼ] _الغافلوف ىم أكلئك أضل ىم بل كاألنعاـ أكلئك بها يسمعوف
 أنهم يحسبوف كىم الدنيا الحياة في سعيهم ضل الذين أعماال باألخسرين ننبئكم ىل قل)

 القيامة يـو لهم نقيم فبل أعمالهم فحبطت كلقائو ربهم بآيات كفركا الذين أكلئك صنعا يحسنوف
 .كثيرة المعنى ىذا في مما اآليات من ذلك كنحو[. َُٓ - َُّ: الكهف] (كزنا

 :بوجهين ذلك كيتبين المتأكؿ، إعذار يعارض ال اهلل بحمد ىذا أف كالجواب
 يهتدم كفهمها الحجة بلغتو من كل فليس ،الهداية كفهم الداللة فهم بين فرقا ىناؾ أف: األكؿ

 يجعل كلم ككافرىم، مؤمنهم الناس، عمـو تكليف في شرطا الداللة فهم جعل قد اهلل لكن ،بها
 .ذلك لهم أراد لمن إال كالتوفيق الهداية فهم
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 تعالى اهلل ىداية مقتضى ىو الذم الفهم غير العباد على اهلل حجة قياـ في المشركط فالفهم
 الحجة، بلغت كلو الهداية لعدـ ىي التي الشبهة غير الحجة بفهم تتعلق التي كالشبهة ،كتوفيقو

 كلها األمرين ىذين بين يفرؽ ال من بها يستدؿ قد التي اآليات أف ذلك يبين، ظاىر فرؽ كىذا
 حكم عمن نفى كما اهلل فإف كلذلك ،الهداية مقتضى ىو الذم كالعقل العلم بنفي يتعلق فيما

 أف كمعلـو. يبصركف أك يسمعوف أنهم عنهم نفى فقد كالفهم، العلم اآليات تلك في بكفرىم
. شيئا يركف ال عمي شيئا يسمعوف ال صم أنهم ال الهداية، مقتضى ىو ىنا المنفي كالبصر السمع

 شيئا، يعرفوف ال مجانين أنهم ال كالتوفيق، الهداية مقتضى ىو عنهم، المنفي كالفهم العقل فكذلك
 .لهم يقاؿ ما يفهموف كال
 خيرا فيهم اهلل علم كلو): تعالى قولو تفسير في (ٕٗص) العليل شفاء في القيم ابن اإلماـ قاؿ

 قابلية عدـ عن سبحانو أخبر[. )ِّ: األنفاؿ] (معرضوف كىم لتولوا أسمعهم كلو ألسمعهم
 بو، ينتفعوف إفهاـ سماع يسمعهم فلم قلوبهم، إلى بسببو يدخل فيهم خير ال كأنهم فيهم، اإليماف

 ا.ىػ حجتو عليهم بو تقـو سماعا سمعوه كإف
 في المؤثر المعنى سمع عنهم، اهلل نفاه الذم كالسمع(: ُٓٓ/ ّ)في تفسيره  سعدمال كقاؿ

 لم كإنما آياتو، من سمعوه بما عليهم تعالى اهلل حجة كانت فقد الحجة سمع كأما ،القلب
 إف: أيضا يقاؿ ثما.ىػ  آياتو لسماع بو يصلحوف خيرا فيهم يعلم لم ألنو النافع، السماع يسمعهم
 بعبده، اهلل من ابتداء ليست ببدعتو يكفر لم الذم الضاؿ كللمبتدع بل للكافر تحصل التي الشبهة

 ىل كمعرفة ،عليو بو الحجة كقياـ لو تبينو بعد الحق عن العبد إعراض على جزاء إال تكوف ال بل
 ألنو عليو، االطبلع يمكن ال مما الفهم إلى الهداية عدـ ألجل أـ حقيقة الفهم عدـ ألجل الشبهة

 عدـ جهة من شبهة لو حصلت من أف ثبت كإذا الظاىر، على نحكم إنما كنحن يعلم، ال باطن أمر
 .الظاىر ىو ألنو الظاىر، حكم في عليو يعتمد الذم األصل ىو ىذا كاف معذكر فهو الفهم
 لم ما المخالفة مجرد على تكوف ال كالتأثيم المؤاخذة أف المقررة الشرعية القواعد من إف: الثاني

 حق، على أنو يعتقد ىو بل للمخالفة، متعمد غير مخطئ حقيقتو في كالمتأكؿ ،إليها القصد يتحقق
 تعمدت ما كلكن بو أخطأتم فيما جناح عليكم كليس: تعالى قاؿ كقد كنيتو، قصده ىو كذلك

 في جاء كقد. تعمد كال قصد غير عن يكوف ألنو خطأ، كل في عاـ كىذا[. ٓ:األحزاب] قلوبكم
 قاؿ[ ِٖٔ: البقرة] أخطأنا أك نسينا إف تؤاخذنا ال ربنا: تعالى اهلل قوؿ نزؿ لما أنو مسلم صحيح

 عن كعفوه بذلك لو اهلل لوعد مؤاخذ غير فإنو نسي أك أخطأ من أف على ىذا فدؿ. فعلت قد: اهلل
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 (قلوبكم كسبت بما يؤاخذكم كلكن أيمانكم في باللغو اهلل يؤاخذكم ال): تعالى اهلل كقاؿ. عباده
 ليس كىذا[ ٖٗ: المائدة] (األيماف عقدتم بما يؤاخذكم كلكن): أخرل آية كفي، [ِِٓ: البقرة]

 جهة من إال فيو بالحق العلم اليمكن خطأ كل في عامة قاعدة ىي بل اليمين، في بالخطأ خاصا
 قصد من التحقق من المعين على الحكم قبل البد أنو سبق ما كل من فتبين. الرسالية الحجة
، الظاىر في المخالفة تحقق مع عليو الحكم في مشركط ركن ذلك كأف الشرعية، بضوابطو المعين

 ال فقد كالمؤاخذة، التأثيم في شرطا المخالفة إلى القصد تحقق كاف إذا: ىذا تقرير بعد يقاؿ ثم
 شبهتو، لتوافق الحجة تلك شبهة عنده من يتأكؿ فقد الشبهة، إزالة في الحجة بلوغ مجرد يكفي

 مفهـو ىو ذلك أف يظن كلكنو الشريعة، رد كال كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ تكذيب قاصد غير
 بلوغ مجرد إف ىذا مع يقاؿ فكيف مخطئ الحقيقة في ألنو تأكؿ، إذا معذكر ىذا كمثل الحجة،
 شبهة؟ لو كاف إذا إعذاره كعدـ مطلقا، المعين على قيامها في كاؼ الحجة

 من نعلم بحيث المتأكؿ، تأكلها إذا الحجة بلوغ مع كلو بالشبهة، اإلعذار من تقرر الذم كىذا
 القوؿ يطلقوف كقد كأئمتها، األمة سلف منهج ىو مخالفتها مستحل كال لها مكذب غير أنو حالو
 ال لكنهم القرآف بخلق قاؿ من بكفر القوؿ اهلل رحمو أحمد اإلماـ أطلق كما كذا، قاؿ من بكفر

 غير الشرعي كصفو جهة من القوؿ حكم في الكبلـ ألف معين كل على الحكم في بذلك يلتزموف
 عذرا الشبهة تكن لم كلو الشرع في كفر ىو بما تلبس كلو الحكم، بذلك المعين على الحكم
 ليست كأنها المجاز، على لها كحملهم الصفات، لنصوص بتأكيلهم المتكلمين تكفير للزـك معتبرا
 مبني الصفات لنصوص فردىم بخلقو، اهلل تشبيو يستلـز ذلك أف لظنهم الحقيقة، على هلل ثابتة
 النصوص تلك رد يريدكا لم فهم ىذا كعلى ظنهم حسب خلقو مشابهة عن هلل التنزيو إرادة على

 كافرا، فيكوف بالنص مكذبا يكوف قد ذلك منو تحقق من لكن كفر، النصوص فرد، بها تكذيبا
 كلذلك المعين كتكفير المطلق التكفير بين التفريق من فبلبد مكذبا يكوف فبل شبهة لو يكوف كقد
 القوؿ إف قولو مع بعينو، القرآف بخلق القوؿ إلى دعا من كل اهلل رحمو أحمد اإلماـ يكفر لم

 .كفر القرآف بخلق
 شركط لو التكفير إف :(ْٖٗ - ْٕٖ/ ُِ) فتاكلال مجموعفي تيمية  ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ

 كجدت إذا إال المعين، تكفير يستلـز ال المطلق تكفير كإف المعين، حق في تنتفي قد كموانع
 لم العمومات ىذه أطلقوا الذين األئمة كعامة أحمد اإلماـ أف ىذا يبين الموانع كانتفت الشركط
 .بعينو الكبلـ بهذا تكلم من أكثر يكفركا
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 كامتحنوه الصفات كنفي القرآف، خلق إلى دعوه الذين الجهمية باشر قد مثبل أحمد اإلماـ فإف
 كالحبس بالضرب التجهم على يوافقوىم لم الذين كالمؤمنات المؤمنين كفتنوا كقتو، علماء كسائر
 بحيث العدك، أيدم من تخليصهم كترؾ الشهادة كرد األرزاؽ كقطع الواليات عن كالعزؿ كالقتل

 لم من كل يكفركف كغيرىم، كالقضاة الوالة من الجهمية من ذاؾ إذا األمر أكلي من كثير كاف
 في بحكمهم فيو كيحكموف القرآف، بخلق القوؿ مثل الصفات، نفي على لهم موافقا جهميا يكن

 (.الكافر
 قائلها كإثابة قولها، من أعظم المقالة إلى الدعاء فإف التجهم، من ىذا أف كمعلـو: )قاؿ أف إلى

 ثم، بالضرب العقوبة من أعظم لقائلها بالقتل كالعقوبة إليها، الدعاء مجرد من أعظم تاركها كعقوبة
 من بو فعلوه مما كحللهم لهم كاستغفر كحبسو، ضربو ممن كغيره للخليفة دعا أحمد اإلماـ إف

 لهم، االستغفار يجز لم اإلسبلـ عن مرتدين كانوا كلو كفر، ىو الذم القوؿ إلى كالدعاء الظلم
 غيره كمن منو كاألعماؿ األقواؿ كىذه. كاإلجماع كالسنة بالكتاب يجوز ال للكفار االستغفار فإف
 مخلوؽ، القرآف: يقولوف كانوا الذين الجهمية من المعينين يكفركا لم أنهم في صريحة األئمة من
 على األمر يحمل أك نظر، ففيو ركايتاف المسألة في عنو يذكر أف فأما، اآلخرة في يرل ال اهلل كأف

 موانعو، كانتفت التكفير شركط فيو كجدت أنو على الدليل فلقياـ بعينو كفره من: فيقاؿ التفضيل
 ا.ىػ العمـو سبيل على بالتكفير قولو إطبلؽ مع ىذا. حقو في ذلك فبلنتفاء بعينو يكفره لم كمن
 عنو تعالى اهلل رضي أحمد فاإلماـ: المسألة نفس عن( ُِٔ)ص الماردينية المسائل في كقاؿ
 بو، جاء لما جاحدكف كال للرسوؿ مكذبوف أنهم لهم يتبين لم بأنو لعلمو لهم كاستغفر عليهم ترحم
 ا.ىػ لهم ذلك قاؿ من كقلدكا فأخطئوا تأكلوا كلكن
، على بتكفيرىم القوؿ طلقأ من يكفر لم اهلل رحمو أحمد اإلماـ فهذا  همبلغ قد أنو مع العمـو
 ىو ككاف، الكفر من يقولونو فيما اهلل حكم يبين مما عنده ما كعرفوا كجادلهم ذلك في اهلل حجة

 اإلماـ عرفوه ما إال تكفيرىم من المانع يكن فلم السنة، أىل كإماـ األمة، علمعالم ك  كقتو في
 كإنما كسلم، عليو اهلل صلى رسولو كسنة اهلل بكتاب التكذيب يقصدكا لم كأنهم حالهم، من أحمد
 مع بأعيانهم، يكفرىم كلم فعذرىم ذلك، في الشبو من لهم عرض لما الحق، ىو قولهم أف ظنوا
 الجهمية من جادلوه الذين تيمية ابن اإلماـ يكفر لم كلهذا، كفر قولهم أف كبياف اهلل بحجة قيامو

(: ِٗٓ: ص) البكرم على الردفي  فيقوؿ نفسو عن ذلك كيحكى ،كفر قولهم أف مع عصره في
 كإنما كاالتحاد، الحلوؿ أىل ىنا بالحلولية المقصود ليس - الحلولية من للجهمية أقوؿ كنت
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 .كاألشخاص كاألمكنة األزمنة باختبلؼ يختلف الحجة قياـ (:فرع)
 فقد نسبية فالمسألة كاألشخاص كاألمكنة األزمنة باختبلؼ يختلف الحجة قياـ أف

 آخر بلد على تقـو كال كالعلماء، العلم النتشار البلد ىذا أىل على الحجة تقـو
 تقـو كال كفهمو، لعلمو الشخص ىذا على الحجة تقـو كقد كيبلغ، يدعو من لضعف

                                                                                                                                                  

 نفوا الذين كالنفاة ،-استول العرش على ككونو كصفاتو اهلل أسماء ينفوف الذين الجهمية المقصود
 ،كفر قولكم أف أعلم ألني كافرا كنت كافقتكم لو أنا: محنتهم كقعت لما العرش فوؽ اهلل أف

. كأمرائهم كشيوخهم كقضاتهم لعلمائهم خطابا ىذا ككاف ،جهاؿ ألنكم تكفركف ال عندم كأنتم
 الصححيح المنقوؿ معرفة من قصور في لرؤكسهم، حصلت عقلية شبهات جهلهم كأصل

 ا.ىػ لو الموافق الصريح كالمعقوؿ
 اقتضت التي الشبهات من لهم حصل ما ىو إنما الجهل من ىؤالء تيمية ابن اإلماـ بو كصف كما
 اهلل حكم كبين ذلك، في جادلهم كقد كيف. الحجة تبلغهم لم جهاؿ أنهم ال الكفر، من قالوه ما

 .كفر قولهم أف لهم كبين قالوه، فيما
 كأال الحجة، تلك فهم من ذلك مع البد بل بلوغها، مجرد فيو يكفي ال الحجة فقياـ ىذا كعلى
 إذا معذكرا كاف كإال الحجة، تلك مقتضى ىو ما اعتقاد من تمنعو معتبرة شبهة للمعين تعرض
 ببادية نشأ من عند الشبهة كال كغيرىا، الخفية المقاالت في الشبهة بين ذلك في فرؽ ال تأكلها،

 النسبية األمور من خفية المقالة كوف أف كذلك، كذلك يكن لم أك بإسبلـ عهد حديث كاف أك
 تحقق من كالتثبت كالتبين األحواؿ، تلك اعتبار من بد فبل الناس، أحواؿ بحسب تختلف التي

 أعلم ىم الذين السنة، أىل منهج ىو تقرر الذم كىذا، المعين قبل موانعو كانتفاء التكفير شركط
 على بناء مخالفيهم، تكفير في أسرفوا فقد الفرؽ من غيرىم كأما بالخلق، كأرحمهم بالحق الناس

 في تهافتوا كقد. شبهة لغير أك لشبهة بمخالفتها أحد يعذر ال أصوؿ عليو ىم ما أف من قرركه ما
 فضبل كباإللزاـ الظاىرة، عن فضبل الخفية بالجزئيات مخالفيهم كفركا حتى ضابط، غير من ذلك
 بتكفير الجـز كعدـ، الشرع كحكم األصل في كفرا ليس بو يكفركف ما أكثر بل االلتزامات، عن
 كصف لو ثبت ذلك منو تحقق من أف كىو أصل، على مبني كفرا تأكلو كاف كلو لشبهة، تأكؿ من

 صلى الرسوؿ تكذيب ليس قصده أف على يدؿ ما ظهور مع بالكفر، عليو كالحكم بيقين، اإلسبلـ
 على مبينة كأحكامنا. برىاف كال بينة غير من كتهور مجازفة الشريعة مضادة كال كسلم عليو اهلل

 .بالكفر فيو قطع ال كذلك كاف من كظاىر الظاىر،
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 كنحو بعيدة ببادية نشأ أك بإسبلـ، عهد حديث ألنو العلم من تمكنو لعدـ آخر على
  .ذلك
 في ينشأ قد الناس من ككثير(: َْٕ/ ُُ) الفتاكم مجموعفي  اإلسبلـ شيخقاؿ 

 ما يبلغ من يبقى ال حتى النبوات، علـو من كثير فيها يندرس الذم كاألزمنة األمكنة
 كال رسولو بو اهلل يبعث مما كثيران  يعلم فبل كالحكمة، الكتاب من رسولو بو اهلل بعث

 نشأ من أف على األئمة اتفق كلهذا يكفر، ال ىذا كمثل ذلك، يبلغو من ىناؾ يكوف
 من شيئان  فأنكر باإلسبلـ، العهد حديث ككاف كاإليماف، العلم أىل عن بعيدة ببادية
  .الرسوؿ بو جاء ما يعرؼ حتى بكفره يحكم ال فإنو المتواترة الظاىرة األحكاـ ىذه

 أف يعلم كلم رجل أسلم لو كلهذا(: َْٕ/ ُُ) الفتاكل مجموعفي أيضان  كقاؿ
 ىذا إيجاب اعتقاد بعدـ يكفر لم يحـر الخمر أف يعلم لم أك عليو، كاجبة الصبلة
 .النبوية الحجة تبلغو حتى يعاقب كلم بل ىذا كتحريم

 السنن معالم في قاؿ حيث الخطابي اإلماـ إيضاحان  كزاده المعنى، ىذا في فصل كقد
 الزكاة، فرض زماننا في المسلمين من طائفة أنكرت إذا كىل(: ٖ/ ِ) للخطابي
 .البغي؟ أىل حكم حكمهم يكوف أدائها عن كامتنعوا

 المسلمين بإجماع كافران  كاف األزماف ىذه في الزكاة فرض أنكر من فإف ال،: قلنا
 ىذا في مثلها يحدث ال كأمور ألسباب عذركا إنما أنهم كأكلئك ىؤالء بين كالفرؽ
 بالنسخ، األحكاـ تبديل فيو يقع كاف الذم الشريعة بزماف العهد قرب منها الزماف،

 الشبهة فدخلتهم قريبان  باإلسبلـ عهدىم ككاف الدين بأمور جهاالن  كانوا القـو أف كمنها
 الزكاة كجوب علم المسلمين في كاستفاض اإلسبلـ، دين شاع كقد اليـو فأما فعذركا،

 في يتأكلو بتأكؿ أحد يعذر فبل كالجاىل، العالم فيو كاشترؾ كالعاـ الخاص عرفها حتى
 الدين أمور من عليو األمة أجمعت مما شيئا أنكر من كل في األمر ككذلك إنكارىا،

 الجنابة من كاالغتساؿ رمضاف شهر كصـو الخمس، كالصلوات منتشران  علمو كاف إذا
 رجبلن  يكوف أف إال األحكاـ من كنحوىا المحاـر ذكات كنكاح كالخمر الزنا كتحريم
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 يكفر لم بو جهبلن  منها شيئان  أنكر إذا فإنو حدكده يعرؼ كال باإلسبلـ عهد حديث
 فيو اإلجماع كاف ما فأما عليو، الدين اسم بقاء في القـو أكلئك سبيل سبيلو ككاف

 القاتل كأف كخالتها عمتها على المرأة نكاح كتحريم الخاصة علم طريق من معلومان 
 ال أنكرىا من فإف األحكاـ من ذلك أشبو كما السدس للجدة كأف يرث، ال عمدان 
 ا.ىػ العامة في علمها استفاضة لعدـ فيها يعذر بل يكفر
 من حكم في (ُِّ - ُُّ: ص) المغنيفي  قدامة ابن اإلماـ قالو ما ذلك كمثاؿ
 لوجوبها جاحدان  تركها من كفر في العلم أىل بين خبلؼ كال: الصبلة كجوب جحد

 اإلسبلـ كحديث الوجوب يعرؼ ال ممن كاف فإف ذلك، مثلو يجهل ال ممن كاف إذا
 بكفره، يحكم لم العلم، كأىل األمصار عن بعيدة بادية أك اإلسبلـ دار بغير كالناشيء

 ناشئا لها الجاحد كأما كفر، ذلك بعد جحدىا فإف كجوبها أدلة لو كتثبت ذلك كعرؼ
 مباني في الحكم ككذلك جحدىا، بمجرد يكفر فإنو العلم أىل بين األمصار في

 تكاد ال كجوبها كأدلة اإلسبلـ مبادئ ألنها كالحج كالصياـ، الزكاة كىي كلها اإلسبلـ
 يجحدىا فبل عليها، منعقد كاإلجماع بأدلتها مشحونين كالسنة الكتاب كاف إذ تخفى

 رسولو سنة كال تعالى اهلل لكتاب قابل غير األحكاـ التزاـ من يمتنع لئلسبلـ معاند إال
 يحكم ال يجهلو أف يمكن بشيء جاىل كل ككذلك: يقوؿ أف إلى أمتو، إجماع كال

 . ذلك بعد كيستحلو الشبهة كتزكؿ ذلك يعرؼ حتى بكفره
  :يلي ما السابقة األئمة أقواؿ من نستخلص أف كيمكن

 بجهل يعذر بعيدة ببادية نشأ من أك باإلسبلـ العهد حديث أف على األئمة اتفاؽ -أ
 .الخ..  الخمر شرب كتحريم كالزكاة الصبلة كوجوب المتواترة الظاىرة األحكاـ

 أنو بإسبلـ عهد حديث يكن كلم كعلم إسبلـ دار في األمور ىذه أنكر من أف -ب
 .مطلقان  يكفر ال الجاىل أف يظن من خطأ ندرؾ كبذلك ذلك، بمجرد يكفر
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 ال كلكنها ظاىرة غير خفية كمسائل عليها مجمع متواترة ظاىرة أحكامان  ىناؾ أف -ج
 كلكن يكفر، ال العامة من أنكرىا من فهذه. العلم أىل من الخاصة طريق من إال تعرؼ

 .يجهلها ال مثلو كاف إذا يكفر الخاصة من أنكرىا من
 ينشأ من بعيدة، ببادية نشأ كمن باإلسبلـ العهد حديث على يقاس أف يمكن أيضان  -د

 شيخ قاؿ التوحيد، دعوة بينهم كتضعف كاالنحراؼ الشرؾ فيها يكثر ببلد في
: الشرؾ أنواع بعض ذكر بعدما (.ّٕٔص) البكرم على الرد في تيمية ابن اإلسبلـ

 بآثار العلم كقلة الجهل لغلبة كلكن كرسولو تعالى اهلل حرمو الذم الشرؾ من ذلك كإف
 بو جاء ما لهم يتبين حتى بذلك تكفيرىم يمكن لم المتأخرين من كثير في الرسالة
 ا.ىػ يخالفو مما كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ

 كمسائل فتاكل الشيخ مجموعةمحمد بن عبد الوىاب كما في  المجدد اإلماـ كقوؿ
 كالصنم القادر، عبد قبر على الذم الصنم عبد من نكفر ال كنا كإذا(: ُُ/ ٗ)

 ا.ىػ..  ينبههم من كعدـ جهلهم، ألجل كأمثالهما، البدكم، أحمد قبر على الذم
 عن (ْٕ ،ْٔ) السنية الهديةكما في  الوىاب عبد بن محمد بن عبداهلل اإلماـ كقوؿ
 بلسانو، كقتو في المسألة ىذه في يناضل من لعدـ: يكفر ال إنو الشرؾ يعمل من بعض

 ا.ىػ المحجة لو كضحت كال الحجة عليو تقم فلم كسنانو، كسيفو
 ىؤالء أكفر ال أنا(: ِٕٔ/ٓكقاؿ العبلمة األلباني كما في موسوعة العبلمة األلباني )

 الحسن أبو األخ كلعل -كقلت بل الجهل، لغلبة القبور حوؿ يطوفوف الذين العامة
 فترة، أىل اليـو يوجد ال بأنو يقولوف الذين العلماء بعض من أتعجب أنني: ىذا يذكر
 بل آخره، ككإلى كأمريكا أكركبا الكفر ببلد في خاصة موجودكف الفترة أىل أقوؿ فأنا
، يقولها أحد أظن ما قولة أقوؿ أنا  ظهرانينا، بين موجودكف الفترة أىل: أقوؿ أنا اليـو

 لغير كالنذر اهلل، بغير استغاثتهم: ضبللهم يؤيد من يجدكف الذين الجهلة ىؤالء كأعني
 تعلموف كما كالتوسل بالتوسل، كلها الشركيات ىذه كيسموف اهلل، لغير كالذبح اهلل

 أعني كالسنة، الكتاب دعوة تبلغهم لم كىم نكفرىم أف لنا أين من فهؤالء نوعاف،
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 كال بلد، في يوجدكف قد اآلخر كالبعض الخاصة، بعض من كالمضللين العامة ىؤالء
 حتى جدان، جدان  بو متأثر أنا آنفان  علي تلوتو الذم الكبلـ ىذا آخر، بلد في يوجدكف

 كيحجوف، كيصوموف، معنا، يصلوف ظهرانينا بين يعيشوف اليـو الفترة أىل أف قلت
 محمد كأف اهلل، إال إلو ال أف أشهد يقولوف حينما يقولوف ماذا يفقهوف ما ىم لكن

 تحققنا من شيء كل قبل بد ال قرأتم؛ فيما كبلمكم، في أشرتم كما كىو اهلل رسوؿ
 لم األمرين أحد انتفى فإذا يقوؿ، ما كيعني يقوؿ بما عالم بأنو المتكلم ىذا حاؿ من

 ا.ىػ التعزير إال بحقو لنا يجز
 بالجهل العذر حكم: عن( ُِٕ/ ِٖ) فتاكاه مجموع في كما باز ابن العبلمة كسئل

 كغيرىا؟ العقائد في
 فيها يعذر فبل الدين من الظاىرة األمور أما خفاؤه، يمكن فيما يكوف الجهل: فأجاب

 المسلمين، بين كىو الصبلة أعرؼ ما: قاؿ لو الصبلة، كأمور التوحيد كأمور الجاىل؛
 يعذر ما الصياـ أعرؼ ما أك الزكاة، أعرؼ ما أك مشركعة، الصبلة أف أعرؼ ما

 محـر اللواط أف أعرؼ ما: قاؿ أك يطاع، ما محـر الزنا أف أعرؼ ما: قاؿ أك بالجهل،
 .يطاع ما محـر الخمر أف أعرؼ ما: قاؿ أك يطاع، ما المسلمين، بين كىو
 درل ما أك عليو خفيت التي اهلل صفات الصفات، بعض مثل جهلو يمكن الذم أما

 يجهل قد ىذا مثل ألف بذلك؛ يكفر ما لو كبين علم ثم فأنكرىا، اهلل صفات من أنها
 عن درل ما جهلها كسلم عليو اهلل صلى النبي حقوؽ بعض مثل أك الصفات بعض
 أمريكا أطراؼ في إنساف أك ذلك، أشبو ما أك العامي على تخفى التي الحقوؽ بعض

 يبين الفترة كأىل ىذا مثل اإلسبلـ، عن البعيدة المحبلت بعض في أفريقيا أطراؼ أك
 .يقتل الكفر على كأصر ذلك على أصر ما فإذا كيعلم، لو يبين حتى يكفر كال لو

 في بالجهل يعذر أنو كالحاصل عليو، بو تحكم المسلمة الدكلة أك مسلم يتواله الذم
 جل اهلل لقي إذا الفترات أىل حكم حكمو كيكوف مثلها، يخفى قد التي المسائل

  .كعبل
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 فإف الفترة، أىل ضمن القيامة يـو يمتحن أنو األحاديث بو جاءت الذم كالصحيح
 ظن إذا فيو ينظر الدنيا في كأما النار، دخل عصى كمن الجنة، دخل الحق إلى أجاب

 مثلو كاف إف عليو التعزير يقيم عليو الحد يقيم أف أراد إذا األمر ككلي يجهل، أنو
 يخفى ممن المسلمين بين كىو عليو الحد يترؾ ال لكن كينبهو، الشيء ىذا يجهل

 أدرم ما: يقوؿ يصلوف، الناس أف أعرؼ ال أنا: يقوؿ تقدـ، ما مثل المسلمين على
 ألف يطاع؛ ال ىذا الجهاد، أعرؼ كال الصياـ أعرؼ كال الزكاة أعرؼ كال الصبلة عن
 ا.ىػ  بالدين التبلعب من ىذا

 ما (:ُٓ رقم السؤاؿ/  ْٖ) المفتوح الباب لقاءاتكسئل العبلمة العثيمين كما في 
 فهل ، اهلل لغير يذبح ثم ، اهلل رسوؿ محمد اهلل إال إلو ال:  يقوؿ بمن فضيلتكم رأم

 . ؟ اإلسبلـ ببلد في نشأ أنو العلم مع ؟ مسلما يكوف
 إلو ال" قوؿ ينفعو كال أكبر، شركا مشرؾ لو بالذبح اهلل غير إلى يتقرب الذمفأجاب: 

 ىذا عن يدركف ال بعيدة ببلد في ناشئا كاف إذا إال اللهم غيرىا كال صبلة كال" اهلل إال
 اهلل، لغير يذبحوف بعيدة ببلد في يعيش كمن يعلم لكن بالجهل، معذكر فهذا الحكم،

 شرؾ ىذا أف علموا كال بأس ىذا في عندىم كليس لؤلكلياء كيذبحوف للقبور كيذبحوف
 الذبح أترؾ كال ال فيقوؿ كفر ىذا:  لو يقاؿ إنساف أما ، بجهلو يعذر فهذا حراـ أك

 .كافرا فيكوف الحجة عليو قامت فهذا للولي
 .؟"كافر" ك" مشرؾ" إنو عليو أطلق فهل ، شرؾ ىذا إف لو كقيل نصح فإذا :السائل
 . قتل كإال تاب فإف ، يستتاب ، مرتد ، كافر ، مشرؾ ، نعم :الشيخ
 . ؟ الخفية كالمسائل الظاىرة المسائل بين فرؽ ىناؾ كىل :السائل
 قـو في أعيش أنا:  يقوؿ أنو فرضنا لو ، المسألة ىذه مثل ، تبين الخفية :الشيخ

 كالظهور الخفاء ألف ؛ خفية تكوف فهذه:  حراـ ىذا أف أعلم كال ، لؤلكلياء يذبحوف
 خفي ىو ما عندؾ كظاىر ، عليك خفي ىو ما عندم ظاىرا يكوف قد ، نسبي أمر

 . علي
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 . ؟ عليو أقيمها التي الحجة ىي كما ؟ عليو الحجة أقيم ككيف :السائل
 كمماتي كمحيام كنسكي صبلتي إف قل: ) تعالى قولو في جاء ما عليو الحجة :الشيخ

:  تعالى كقاؿ ، ُّٔ ، ُِٔ/ األنعاـ( أمرت كبذلك لو شريك ال.  العالمين رب هلل
 النحر أف على دليل فهذا ، ِ ، ُ/ الكوثر( كانحر لربك فصل.  الكوثر أعطيناؾ إنا)

  مشرؾ فهو:  اهلل لغير عبادة صرؼ كمن ، عبادة كالتعظيم للتقرب
 . يعذر لم:  ففعلو ، شرؾ تفعلو الذم الفعل ىذا:  لو كقيل الحجة بلغت فإذا

 . ؟ يعرؼ إذف :السائل
 . يعرؼ أف بد ال ، نعم :الشيخ
 .نرد؟ فكيف!  بمشرؾ ليس كىو شرؾ فعلو إف يقاؿ أنو كىي شبهة ىناؾ :السائل
:  قاؿ الذم أليس الحجة، عليو تقم لم إذا بمشرؾ ليس ، صحيح ىذا : الشيخ

 شدة من أخطأ ألنو ؛ يكفر لم ذلك كمع ؟ كفرا قاؿ( ربك كأنا عبدم أنت اللهم)
 مطمئن كقلبو قلبو، في ال ظاىرا فيكفر الكفر على يكره المكره كأليس الفرح،

 عليو تقم لم إذا ىذا" صاحبها دكف كفر كلمة" يقولوف الذين كالعلماء ؟ باإليماف
 ال:  نقوؿ ؟ يبقى الذم فما:  حالو عن علمنا إذا أما حالو، عن نعلم كلم الحجة،

 ال الذم المصلي حتى يكفر، أحد يبقى ال أم ؟ كافرا يكوف أحد ال:  معناه ؟ يكفر
 الحجة عليو قامت:  الحجة بلغتو إذا يقوؿ تيمية ابن حتى ؟ يكفر ال:  نقوؿ يصلي

 كقرأنا أعجميا إنسانا أف فرضنا لو ألنو ؛ يفهمها حتى الحجة بلوغ مجرد يكفي كال
 قاؿ ؟ الحجة عليو قامت فهل:  معناىا ما يدرم ال لكن كمساء صباحا القرآف عليو

 ا.ىػ  ْ/إبراىيم( لهم ليبين قومو بلساف إال رسوؿ من أرسلنا كما: ) تعالى
 األنظار تختلف ككذلك آخر، إلى زمن كمن آخر إلى بلد من تختلف الحجة إذان 

 قائمة الحجة أف شخص يرل فقد األشخاص، على الحجة لقياـ بالنسبة كاالجتهادات
 كالكتب العلم كطلبة كالدعاة العلماء النتشار الفبلني، البلد أىل على أك فبلف على

 العلم كطلبة الدعاة انتشار رغم أنو آخر يرل كقد ذلك، يشبو كما كالمذياع كاألشرطة
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 الداء، بهذا مصابوف أنفسهم أنهم أك كالشرؾ، التوحيد بمسائل يعتنوف ال أنهم إال
 التوحيد؟ حقيقة بلدىم أىل يعرؼ أين فمن

 إلى الدعوة في التقصير: أحدىما أمراف كاللبس االختبلؼ ىذا إلى يؤدم ما كأعظم
 السلطة كجود عدـ: كالثاني فالمهم، باألىم كالبدء الجهاؿ على الحجة كإقامة اهلل

 الحجة عليو قامت من للناس يتضح بها كالتي يصر، من كتستتيب الحجة تقيم التي
 المتأخرين بين المسألة ىذه حوؿ الكبلـ كثرة أسباب أبرز من ىذا كلعل تقم، لم كمن
 .السلف عند التكفير كضوابط االعتقادية اإليماف نواقضانظر كتاب . أعلم كاهلل

 .ذنب بكل التكفير عدـ (:فرع)
 القبلة أىل من أحدان  يكفركف ال أنهم: السنة أىل عند عليها المجمع األصوؿ من

 أك الكبائر فعل -صاحبو يكفر ال الذم - بالذنب كيقصدكف يستحلو، لم ما -بذنب
 كبعضهم الكبائر، أىل يكفركف الذين للوعيدية، خبلفان  الواجبات، ترؾ أك الصغائر

 ال أنهم ذلك في السلف عبارات من البعض يفهم قد لكن الصغائر، أىل يكفر
 إطبلؽ عن األئمة من كثير امتنع) اللبس لهذا فدفعان  مطلقان، ذنب، بكل يكفركف

 الخوارج تفعلو كما ذنب، بكل نكفرىم ال: يقاؿ بل بذنب، أحدان  نكفر ال بأنا القوؿ
 .ُالعمـو كنفي العاـ، النفي بين كفرؽ

 عمل كلو الذنوب، من عمل مهما مطلقان  المعين تكفير عدـ منو يفهم قد العاـ فالنفي
، نفي أما ،النواقض  يكفركف كال الذنوب، ببعض يكفركف أنهم منو فيفهم العمـو
 ذلك كمن المعلومة، الكبرل اإلسبلـ نواقض مرتكبها يكفر التي الذنوب فمن ببعضها

 كخاصة األركاف بترؾ التكفير في السنة أىل عند المشهور الخبلؼ - أيضان  -
 يستحل لم ما الواجبات كترؾ الكبائر ففعل بها يكفركف ال التي الذنوب أما الصبلة،
 .الواجبات ينكر أك الكبائر،

                                                           

 (.ّٔٓ: ص) الطحاكية شرح ُ
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 أىل يكفركف ال ذلك مع كىم: الواسطية العقيدة في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ
 مع ثابتة اإليمانية األخوة بل الخوارج؛ يفعلو كما كالكبائر المعاصي بمطلق القبلة

 شىٍيءه  أىًخيوً  ًمنٍ  لىوي  عيًفيى  فىمىنٍ ): القصاص آية في كتعالى سبحانو قاؿ كما المعاصي
 اقٍػتىتػىليوا اٍلميٍؤًمًنينى  ًمنى  طىائًفىتىافً  كىًإف): كقاؿ ،[ُٖٕ: البقرة] (بًاٍلمىٍعريكؼً  فىاتػ بىاعه 

نػىهيمىا فىأىٍصًلحيوا ا بػىغىتٍ  فىًإف بػىيػٍ اىيمى  ًإلىى تىًفيءى  حىت ى تػىٍبًغي ال ًتي فػىقىاتًليوا األيٍخرىل عىلىى ًإٍحدى
نػىهيمىا فىأىٍصًلحيوا فىاءتٍ  فىًإف الل وً  أىٍمرً   ًإن مىا*  اٍلميٍقًسًطين ييًحبُّ  الل وى  ًإف   كىأىٍقًسطيوا بًاٍلعىٍدؿً  بػىيػٍ

ةه  اٍلميٍؤًمنيوفى   [َُ-ٗ:الحجرات] (أىخىوىٍيكيمٍ  بػىٍينى  فىأىٍصًلحيوا ًإٍخوى
 ص) المتقدـ اإلسبلـ شيخ كبلـ شرح في -اهلل رحمو-الهراس خليل الشيخ قاؿ

 فهي كاالعتقادات؛ كاألعماؿ األقواؿ من مرك ب المطلق اإليماف أف كمع :(ِّّ
 يجب مما شيئنا أنكر فمىن اإليماف، في أصله  العقائد بل كاحدة؛ بدرجة كلها ليست

 من معلوـه  ىو مما أك اآلخر اليـو أك رسلو أك كتبو أك مبلئكتو أك اهلل في اعتقاده
 قد كافره، فهو إلخ؛ كالقتل الزنا كحرمة كالزكاة، الصبلة، كوجوب بالضركرة؛ الدين
 ا.ىػ اإلنكار بهذا اإليماف من خرج
 تيمية ابن لكبلـ شرحو في( ِّٕ/ِ) في شرح الواسطية عثيمينال عبلمةال كقاؿ

 .كالكبائر المعاصي بمطلق يكفر ال كالجماعة السنة أىل عند فالمسلم: المتقدـ
 كمطلق الكماؿ، يعني المطلق الشيء أف: الشيء كمطلق المطلق الشيء بين كالفرؽ

  .الشيء أصل: يعني الشيء؛
 كمالو لكن عنده موجود اإليماف فأصل اإليماف؛ مطلق عنده للكبيرة الفاعل فالمؤمن

 .جدان  دقيق اهلل رحمو المؤلف فكبلـ، مفقود
ا يىا): تعالى قولو ىي القصاص آية لىى ًفي اٍلًقصىاصي  عىلىٍيكيمي  كيًتبى  آمىنيواٍ  ال ًذينى  أىيػُّهى  اٍلقىتػٍ

 بًاٍلمىٍعريكؼً  فىاتػ بىاعه  شىٍيءه  أىًخيوً  ًمنٍ  لىوي  عيًفيى  فىمىنٍ  بًاألينثىى كىاألينثىى بًاٍلعىٍبدً  كىاٍلعىٍبدي  بًاٍلحير   اٍلحيرُّ 
ةه  ر ب كيمٍ  م ن تىٍخًفيفه  ذىًلكى  بًًإٍحسىافو  ًإلىٍيوً  كىأىدىاء  عىذىابه  فػىلىوي  ذىًلكى  بػىٍعدى  اٍعتىدىل فىمىنً  كىرىٍحمى
 على اآلية ىذه من الداللة ككجو، المقتوؿ ىو( أخيو) ب كالمراد[ ُٖٕ:البقرة] (أىلًيمه 
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 كبيرة المؤمن قتل أف مع للقاتل، أخان  المقتوؿ سمى اهلل أف يكفر ال الكبيرة فاعل أف
 .الذنوب كبائر من

ًإفٍ ): كقاؿ ا فىأىٍصًلحيوا اقٍػتىتػىليوا اٍلميٍؤًمًنينى  ًمنى  طىائًفىتىافً  كى نػىهيمى ا بػىغىتٍ  فىًإفٍ  بػىيػٍ اىيمى  عىلىى ًإٍحدى
نػىهيمىا فىأىٍصًلحيوا فىاءىتٍ  فىًإفٍ  الل وً  أىٍمرً  ًإلىى تىًفيءى  حىت ى تػىٍبًغي ال ًتي فػىقىاتًليوا اأٍليٍخرىل  بًاٍلعىٍدؿً  بػىيػٍ

ةه  وفى اٍلميٍؤًمني  ًإن مىا * اٍلميٍقًسًطينى  ييًحبُّ  الل وى  ًإف   كىأىٍقًسطيوا  أىخىوىٍيكيمٍ  بػىٍينى  فىأىٍصًلحيوا ًإٍخوى
 فكيف مثنى؛( طائفتاف) ك مثنى،( بينهما) ك جمع،( اقتتلوا) [َُ-ٗ:الحجرات]

 الطائفة(: طائفتاف: )قولو ألف: نقوؿ !كاحد؟ كالمرجع آخر كمثنى كجمع مثنى يكوف
 طىائًفىةه  كىٍلتىٍأتً ): تعالى قولو ىذا كشاىد اقتتلوا،: أقوؿ أف فيصح الناس، من كبير عدد

 أمة فالطائفة. تصل لم: يقل كلم ،[َُِ: النساء] (مىعىكى  فػىٍلييصىلُّوا ييصىلُّوا لىمٍ  أيٍخرىل
 على عائدان ( اقتتلوا) قولو في الضمير فيكوف جمعان  إليها الضمير عاد كلهذا كجماعة،
 .اللفظ على عائدان ( بينهما: )يقولو كفي المعنى،
 كقتاؿ بعض، على بعضهم السبلح كحمل اقتتلوا، المؤمنين من الطائفتاف فهاتاف
 الثالثة للطائفة بينهما بالصلح أمر أف بعد تعالى اهلل قاؿ ىذا كمع كفر، للمؤمن المؤمن

ًإفٍ : القتاؿ تدخل لم التي نػىهيمىا فىأىٍصًلحيوا اقٍػتىتػىليوا اٍلميٍؤًمًنينى  ًمنى  طىائًفىتىافً  كى  بػىغىتٍ  فىًإفٍ  بػىيػٍ
ا اىيمى  فىأىٍصًلحيوا فىاءىتٍ  فىًإفٍ  الل وً  أىٍمرً  ًإلىى تىًفيءى  حىت ى تػىٍبًغي ال ًتي فػىقىاتًليوا اأٍليٍخرىل عىلىى ًإٍحدى

ا نػىهيمى  اٍلميٍؤًمنيوفى  ًإن مىا[ ، ٗ: الحجرات] اٍلميٍقًسًطينى  ييًحبُّ  الل وى  ًإف   كىأىٍقًسطيوا بًاٍلعىٍدؿً  بػىيػٍ
ةه   للطائفتين إخوة المصلحة الطائفة تعالى اهلل فجعل ،[َُ الحجرات] ًإٍخوى

 .المقتتلتين
 .اإليماف من تخرج ال الكبائر أف على دليل اآلية ففي ىذا؛ كعلى
 كسلم عليو اهلل صلى النبي ألف عليو؛ أسلم فإني كبيرة؛ بصاحب مررت لو ىذا؛ كعلى
 زاؿ ما الرجل كىذا ،ُ(عليو فسلم لقيتو إذا) المسلم على المسلم حقوؽ من ذكر

 كما للمصلحة؛ أىجره فحينئذ مصلحة؛ ىجره في كاف إذا إال عليو؛ فأسلم مسلمان،

                                                           

 .عنو اهلل رضي ىريرة أبي حديث من( ُِِٔ) مسلم أخرجو ُ
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 المسلموف فهجرىم تبوؾ، غزكة عن تخلفوا الذين كصاحبيو مالك بن لكعب جرل
 على نكرىو أك اإلطبلؽ سبيل على نحبو كىل، ُعليهم اهلل تاب حتى ليلة خمسين

 من معو بما كنكرىو اإليماف، من معو بما نحبو ىذا؛ كال ىذا ال: نقوؿ اإلطبلؽ؟ سبيل
 ا.ىػ العدؿ ىو كىذا المعاصي،

 على معل قان  :(ّٔ - ُٔص) الطحاكية متن على التعليقكقاؿ العبلمة األلباني في 
 (يستحلو لم ما بذنب القبلة أىل من أحدان  نكفر كال): الطحاكية صاحب قوؿ
: أم عملياًّ، لذنبو مستحل مذنب فكل كإال اعتقادياًّ، قلبيان  استحبلالن  يعني: قلت

 كبين إجماعان، كافر فهو اعتقادان  المستحل بين التفريق من بد فبل كلذلك لو، مرتكب
 لو، اهلل يغفر أف إال بو، البلئق العذاب يستحق مذنب فهو اعتقادان، ال عمبلن  المستحل

 كإف النار، في بالخلود عليو يحكموف الذين كالمعتزلة للخوارج خبلفان  إيمانو، ينجيو ثم
 .منافقان  أك كافران  تسميتو في اختلفوا

 كمرؤكسين، رؤكسان  المسلمين جماىير تكفيرىم في ىؤالء اتبعوا جديدة نابتة نبتت كقد
 الخوارج، كشبهات شبهات كلهم كغيرىا، كمكة سوريا في منهم بطوائف اجتمعت

 تعالى اهلل رحمو الشارح ساؽ كقد كفر، فقد كذا فعل من فيها التي النصوص مثل
 - كينقص يزيد كعمل قوؿ اإليماف بأف القائلين السنة أىل عن كنقل ىنا، منها طائفة

: مراتب على عندىم الكفر كأف اعتقادم، ال عملي كفر ىو كاف ذنب أم الذنب أف
 عن غفلت طالما ىاماًّ  مثاالن  ذلك على ضرب ثم عندىم، كاإليماف كفر دكف كفر

 ييتفطن أف يجب أمر كىنا(: ّّٔ ص) تعالى اهلل رحمو فقاؿ إليها المشار النابتة فهمو
 يكوف كقد الملة، عن ينقل كفران  يكوف قد اهلل أنزؿ ما بغير الحكم أف كىو لو،

 .صغيرة أك كبيرة: معصية

                                                           

 كمسلم ،(ُْْٖ) البخارم ركاىا الصحيحين في عنو اهلل رضي مالك بن كعب قصة ُ
(ِٕٔٗ.) 
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 حاؿ بحسب كذلك المذكورين، القولين على أصغر كفران  كإما مجازياًّ  إما: كفران  كيكوف
 استهاف أك فيو، مخير كأنو كاجب، غير اهلل أنزؿ بما الحكم أف اعتقد إف فإنو الحاكم؛

 اهلل، أنزؿ بما الحكم كجوب اعتقد كإف أكبر، كفر فهذا: اهلل حكم أنو تيقنو مع بو
 عاص، فهذا للعقوبة، مستحق بأنو اعترافو مع عنو كعدؿ الواقعة، ىذه في كعلمو

 جهده بذؿ مع فيها اهلل حكم جهل كإف أصغر، كفران  أك مجازياًّ، كفران  كافران  كيسمى
 كخطؤه اجتهاده، على أجر لو مخطئ فهذا كأخطأه، الحكم معرفة في كسعو كاستفراغ

 .مغفور
 .المقاصد اعتبار(: فرع)

 إلى فينظر المقاصد، اعتبار مسألة: اإليماف نواقض موضوع في مراعاتو ينبغي مما إف
 من منو ظهر ما إلى الوقت نفس في النظر مع بكفر، متلبسان  يكوف قد من كمراد قصد
 كالظاىر( القصد) الباطن بين كتبلـز ارتباط فهناؾ فعل، أك قوؿ
 ،ُٕٗص) المسلوؿ الصاـر في قولو المقاصد اعتبار في تيمية ابن أكرده كمما

 في أذاه بلغني رجل في يعذرني من) كسلم عليو اهلل صلى النبي قاؿ كلما (:َُٖ
 ُ.. ( عنقو ضربت األكس من كاف إف أعذرؾ، أنا) معاذ بن سعد لو قاؿ (أىلي

 عليو اهلل صلى النبي آذل من أف على دؿ عليو، ذلك ينكر لم فلما مشهورة كالقصة
 شأف في تكلم ممن كغيره أبيٌ  ابن بين كالفرؽ عنقو، ضرب يجوز كتنقصو كسلم

 كالطعن كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عيب فيها بالكبلـ يقصد كاف أنو عائشة،
 حساف بخبلؼ نقتلو،: قالوا فلذلك بو، ينتقصو بكبلـ كيتكلم بو، العار كإلحاؽ عليو،

 إنما كلهذا ذلك، على يدؿ بما يتكلموا كلم ذلك، يقصدكا لم فإنهم كحمنة، كمسطح
 ا.ىػ غيره دكف أبيٌ  ابن من كسلم عليو اهلل صلى النبي استعذر
 مسمى أك بوصف موصوفان  سب فإف (:ِٔٓص) المسلوؿ الصاـرفي  أيضان  كيقوؿ
 ظهر قد كلكن عمومان، أك خصوصان  رسلو بعض أك سبحانو، اهلل على يقع كذلك باسم،

                                                           

 (.َِٕٕ) كمسلم ،(َْٕٓ) البخارم أخرجو ُ
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 كاف كإف ألنو أك عليو، يقع ال االسم أك الوصف أف العتقاده إما ذلك، يقصد لم أنو
 بل ذلك بو يقصد ال الغالب في االسم لكوف يرده لم أنو ظهر لكن عليو، كقوعو يعتقد
 حراـ، أنو يعلم لم إف منو صاحبو يستتاب الجملة، في حراـ كشبهو القوؿ فهذا غيره،
 الكفر عليو يخاؼ كاف كإف يقتل، كال بذلك يكفر ال لكن بليغان  تعزيزان  العلم مع كيعزر

 ا.ىػ
 صحيحان  معنى عنى إذا المسلم إف(: ِّْ ،ُّْ: ص) البكرم على الرد في كيقوؿ

 األلفاظ، بداللة خبيران  يكن كلم كسلم، عليو اهلل صلى الرسوؿ أك تعالى، اهلل حق في
 قاؿ كقد...  يكفر ال أنو غيره عل داالن  ككاف المعنى، ذلك على داالن  يظنو لفظان  فأطلق
 اليهود بو يقصد مما كانت العبارة كىذه[ َُْ: البقرة] (رىاًعنىا تػىقيوليواٍ  الى ): تعالى
 تعالى اهلل فنهاىم ذلك يقصدكا لم كالمسلموف كسلم، عليو اهلل صلى النبي إيذاء
 ا.ىػ بها يكفرىم كلم عنها،
 اهلل صلى النبي إيذاء مسألة عن (ِٗٓ ،ُٗٓ/ ِ) اهفتاك في  السبكي تحدث كلما
 فاعلو يكوف: أحدىما قسمين على األذل لكن: )قاؿ نحوه، أك بقوؿ كسلم عليو

 كأذل كىذا القتل، يقتضي ىذا أف كالشك كسلم، عليو اهلل صلى النبي ألذل قاصدان 
 صلى النبي ألذل قاصدان  فاعلو يكوف ال أف كاآلخر األفك، قصة في أبي بن عبداهلل

 .قتبلن  يقتضي ال فهذا اإلفك، في كحمنة مسطح كبلـ مثل كسلم عليو اهلل
 كىافى  ذىًلكيمٍ  ًإف  ): تعالى اهلل قوؿ مقصودان  يكوف أف البد األذل أف على الدليل كمن

 يقتض لم الصحابة، من صالحين ناس في اآلية فهذه[. ّٓ: األحزاب] (الن ًبي   يػيٍؤًذم
 في فالتفصيل بكفر، فليس ذلك كمع مؤذم، ففعلها معصية ككل كفران، األذل ذلك

 ا.ىػ يتعين ذكرناه الذم األذل
 المسألة ىذه فإف اإليماف، نواقض موضوع في المقاصد اعتبار مسألة إلى أشرنا كإذا

 .كالباطن الظاىر بين كالتبلـز اإلرتباط مسألة عن تنفك ال
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 نقصت إذا: التبلـز ىذا موضحان  (ِٖٓ/ ٕ) الفتاكل مجموعفي  تيمية ابن يقوؿ
 مع يتصور فبل اإليماف، من القلب في ما لنقص ذلك كاف الواجبة، الظاىرة األعماؿ

 يلـز بل الواجبة، الظاىرة األعماؿ تعدـ أف القلب في الذم الواجب اإليماف كماؿ
 تقدير إذ ىذا، نقص ىذا، نقص من لـز كما كامبلن، ىذا كجود كامبلن  ىذا كجود من

 تامة كعلة موجبو، ببل موجب كتقدير كعمل، قوؿ من ظاىر ببل القلب في تاـ إيماف
 ا.ىػ ممتنع كىذا معلولها، ببل

 إيماف لواـز من األعماؿ جنس إف(: ُٔٔ/ ٕ) الفتاكل مجموعفي  أيضان  كيقوؿ
 جعل سواء ممتنع، الظاىرة األعماؿ من شيء بدكف التاـ القلب إيماف كإفٌ  القلب،
 ا.ىػ اإليماف من جزءنا أك اإليماف لواـز من الظاىر

 موجبات لو كاف لما القلبي اإليماف أف(ُِْ: ص) األصفهانية شرح في يقرر كما
 تىًجدي  ال): تعالى كقولو كانتفاء، ثبوتان  القلب إيماف على دليل الظاىر فإف الظاىر، في

ٍوـً  بًالل وً  يػيٍؤًمنيوفى  قػىٍومنا  كقولو ،[ِِ: المجادلة] (كىرىسيولىوي  الل وى  حىاد   مىنٍ  يػيوىادُّكفى  اآلًخرً  كىاٍليػى
انيوا كىلىوٍ ) كجل عز  (أىٍكلًيىاء ات خىذيكىيمٍ  مىا ًإلىٍيوً  أينًزؿى  كىمىا كالن ًبي   بًاهلل يػيٍؤًمنيوفى  كى
 .[ُٖ:المائدة]

 ما على دليل الشرع في الظاىرة األعماؿ(: ِّّ/ ُ) الموافقات في الشاطبي كيقوؿ
، منخرما الظاىر كاف فإف الباطن، في  حكم مستقيمان  أك بذلك، الباطن على حكم ْن

 العاديات، األحكاـ كسائر الفقو، في عاـ أصل كىو أيضان، بذلك الباطن على
 ا.ىػ جدان  الشريعة جملة في نافع الوجو ىذا من إليها االلتفات بل كالتجريبيات،

 الظاىر العمل يكوف ال فقد بإطبلؽ، تبلزمان  ليس كالباطن، الظاىر بين التبلـز كىذا
 ثم كمن المنافقين، حاؿ في الشأف ىو كما حقيقة،( الباطن) القلب إليماف مستلزمان 

 الدين أحكاـ في مثبلن  فالمنافق اآلخرة كأحكاـ الدنيا، أحكاـ بين الخلط عدـ فيتعين
 األخركم الحكم كفي الحقيقة في كاف كإف الظاىرة، اإلسبلـ أىل أحكاـ عليو تجرم
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 المسألة ىذه في العلم أىل أقواؿ كإليك النار، من األسفل الدرؾ كفي الكافرين، من
 :التالي النحو على
 من الظاىر على الحكم العباد كلف كإنما(: ِٗٓ/ ُ) األـ في الشافعي اإلماـ يقوؿ
 لنبيو كجل عز اهلل قاؿ كقد خلقو، دكف السرائر على الثواب اهلل كتولى كالفعل، القوؿ
 يػىٍعلىمي  كىالل وي  الل وً  لىرىسيوؿي  ًإن كى  نىٍشهىدي  قىاليوا اٍلمينىاًفقيوفى  جىاءؾى  ًإذىا: كسلم عليو اهلل صلى
اًذبيوفى  اٍلمينىاًفًقينى  ًإف   يىٍشهىدي  كىالل وي  لىرىسيوليوي  ًإن كى  انػىهيمٍ  ات خىذيكا لىكى ًبيلً  عىن فىصىدُّكا جين ةن  أىٍيمى  سى
 ا.ىػ[ ِ - ُ:المنافقوف] الل وً 
 ألحد ليس أنو على تدؿ كرسولو اهلل كأحكاـ(: َِٔ/ ُ)في نفس المصدر  قاؿ ثم
 ا.ىػ عليو تثبت بينة بو قامت أك بو، أقر ما كالظاىر بظاىر، إال أحد على يحكم أف

 بالكفر، المنافقين عن كجل عز أخبر(: ُٕٓ/ ٔ)في نفس المصدر  أيضان  كيقوؿ
 النار، من األسفل الدرؾ في بأنهم غيره يعلمو ال ما خلقو أسرار من بعلمو فيهم كحكم
 اإليماف، من أظهركا ما بأف الدنيا في ثناءه جلٌ  فيهم كحكم بأيمانهم، كاذبوف كأنهم

 كبٌين اإليماف المظهركف الكفر المسركف كىم القتل، من جنة لهم كاذبين بو كانوا كإف
 الكفر بعد اإليماف أظهر من دماء تعالى اهلل حقن إذ - كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ

 المسلمين، أحكاـ من ذلك كغير كالمناكحة الموارثة من المسلمين حكم لهم أف -
 عيو اهلل صلى اهلل رسوؿ حكم ثم المنافقين، في كجل عز اهلل حكم في بي نان  فكاف
 كجل عز اهلل كأف نفسو، من أظهر ما بخبلؼ أحد على يحكم أف ألحد ليس أف كسلم

 عز اهلل علمو ما إال غاب ما يعرؼ ال أحدان  ألف أظهر، ما على الحكم للعباد جعل إنما
 ا.ىػ كجل

 الفقهاء من كثيران  إف(: ُٕٔ/ ٕ) الفتاكل مجموعفي  تيميو ابنشيخ اإلسبلـ  كيقوؿ
 فبل ظاىرة، ردةن  المرتد أحكاـ عليو تجرم أف يجب فإنو كافر، ىو قيل من أف يظن
 ثبلث) كانوا الناس أف ثبت قد فإنو كذلك، األمر كليس  يناكح كال يورث، كال يرث

 في ككاف للكفر، مبطن لئلسبلـ مظهر كمنافق للكفر، مظهر ككافر مؤمن،( أصناؼ
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 نزؿ كمن نفاقو، في يشكوف ال من بل كدالالت، بعبلمات الناس يعلمو من المنافقين
 كرثتهم كرثهم ىؤالء مات فلما ىذا كمع كأمثالو أبيٌ  كابن - نفاقو ببياف القرآف

 تقـو حتى دماءىم، تعصم ككانت ميراثو، آتوىم ميت، لو مات إذا ككاف المسلموف،
 ا.ىػ عقوبتو يوجب بما أحدىم على الشرعية السنة
 المسائل ىذه فأصل كبالجملة (:ُِٔ ،َِٔ/ ٕ) الفتاكل مجموعفي  أيضان  كيقوؿ

 :نوعاف الكفر أف تعلم أف
 الكفار، حكم المنافق حكم كاف اآلخرة أحكاـ في تكلم فإذا نفاؽ، ككفر ظاىر كفر
 ا.ىػ المسلمين أحكاـ المنافق على تجرم فقد الدنيا أحكاـ في كأما
 الحكم مسألة (ّّْ ،ِّْ/ ٖ) كالنقل العقل تعارض درءفي  تيمية ابن عرض كلما
: المسألة ىذه في االشتباه كمنشأ :ذلك بعد قاؿ فيها العلماء أقواؿ الكفار أكالد على

 كانوا لما الكفار أكالد فإف اآلخرة، في الكفر بأحكاـ الدنيا في الكفر أحكاـ اشتباه
 كحضانة آلبائهم، عليهم الوالية ثبوت مثل الدنيا، أمور في الكفر أحكاـ عليهم يجرم
 آبائهم، كبين بينهم كالموارثة كتأديبهم، تعليمهم من آبائهم كتمكين لهم، آبائهم

 نفس في كفار أنهم يظن من صار ذلك، كغير. محاربين آباؤىم كاف إذا كاسترقاقهم
 ينافي ال الفطرة على كلدكا كونهم أف عرؼ فإذا بو كعمل بالكفر تكلم كالذم األمر

 .الشبهة زالت الدنيا أحكاـ في آلبائهم تبعان  يكونوا أف
 المسلموف يعلم ال من إيمانو يكتم الباطن في مؤمن ىو من الكفر ببلد في يكوف كقد

 المشركين، مع كيدفن عليو يصلى كال يغسل كال فيقتلونو، الكفار، قاتلوا إذا حالو،
 أحكاـ عليهم تجرم المنافقين أف كما الجنة، أىل المؤمنين من اآلخرة في كىو

 غير اآلخرة الدار فحكم النار، من األسفل الدرؾ في اآلخرة في كىم المسلمين،
 ا.ىػ الدنيا الدار حكم
 في بو مقطوع بالظاىر الحكم أصل إف(: ُِٕ/ ِ) الموافقاتفي  الشاطبي كقاؿ

 صلى البشر سيد فإف أيضان، عمومان  الغير في االعتقاد إلى كبالنسبة خصوصان، األحكاـ
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 كغيرىم، المنافقين في ظواىرىا على األمور يجرم بالوحي، إعبلمو مع كسلم عليو اهلل
 جرت ما على الظواىر جرياف عن بمخرجو ذلك يكن كلم أحوالهم، بواطن علم كإف
 ا.ىػ عليو

 أحواؿ لو التكفير، مسألة في الظاىر مع( الباطن) القصد فإف سبق، ما تقرر إذاف
 العمل يكوف كمرة الظاىر، العمل عليو يدؿ أف دكف مكفران  القصد يكوف فقد متنوعة،
 يمنع لكن قطعان  كفر ىو بما المعين يتلبس ثالثة كمرة الباطن، كفر في قاطعان  الظاىر

 فعل أك مجمل، بقوؿ المعين يأتي حيث رابعة كحالة قصده، في اإلحتماؿ تكفيره من
 العلماء بين كإختبلفان  كتوقفان  ترددان  يوقع مما كمراده، قصده في التردد يحصل مشكل

 .تكفيره في
 الظاىر، العمل عليو اليدؿ لكن مكفران، القصد فيها يكوف التي األكلى الحالة فمثاؿ
 إخبلصهم لعدـ حقيقة، كفار أنهم مع طاعات، الظاىر في ىى التي المنافقين أعماؿ

 (ًبميٍؤًمًنينى  ىيم كىمىا اآلًخرً  كىبًاٍليػىٍوـً  بًاهللً  آمىنا يػىقيوؿي  مىن الناسً  كىًمنى ): تعالى قاؿ تعالى، هلل
 كمثاؿ سبق، كما اإلسبلـ أحكاـ عليهم تجرم الظاىر في كانوا كإف ،[ٖ: البقرة]

 اهلل سب فمثل الباطن كفر في قاطعان  الظاىر العمل فيها يكوف التي الثانية الحالة
 كفر األمر لنفس السب ىذا ألف كنحوىا؛ كسلم عليو اهلل صلى رسولو كسب تعالى،
 تيمية ابن يقوؿ كلذا كسلم؛ عليو اهلل صلى كرسولو تعالى باهلل مؤمن من يقع كال بذاتو؛

 كباطنان، ظاىران  كفر رسولو سب أك اهلل سب إف (:ُِٓ: ص) المسلوؿ الصاـر في
 مذىب ىذا اعتقاده، عن ذاىبلن  كاف أك محـر ذلك أف يعتقد الساب كاف سواء

 ا.ىػ ُكعمل قوؿ اإليماف بأف القائلين السنة أىل كسائر الفقهاء

                                                           

 الذات يشتموف أناس ىناؾ (:َٓٔ/ٓسئل العبلمة األلباني كما في مويوعة العبلمة األلباني ) ُ
 كما اإلسبلـ، ملة من ىؤالء يخرج فهل كالدين - كسلم كآلو عليو اهلل صلى - اهلل كرسوؿ األىلية

 يكوف؟ أف ينبغي الذم التصرؼ
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 سؤاؿ إلى يحتاج ما شك ببل ىذا اإللهية الذات يسب من اإلسبلـ ملة من يخرج ىل أما فأجاب:
 ىذه مثل في يقاؿ أف يمكن الذم كلكن قرنو، ذر الذم الكفر ىو ألنو جواب؛ عن فضبلن 

 :حالتين من حالة لو الكفر كلمة منو صدرت من أف: المناسبة
 مرتد كافر أنو السابق الجواب األكلى الحالة ففي يقوؿ ما يدرم ال أنو كإما يقوؿ، ما يعني أف إما
: السبلـ عليو قولو عليو يصدؽ فهذا اهلل أنزؿ بما يحكم مسلم حاكم ىناؾ كاف كلو دينو، عن

 مثل لكن اهلل، رسوؿ محمد كأف اهلل إال إلو ال أف يشهد مسلمان  أف لو «فاقتلوه دينو بدؿ من»
 أنكر ألنو يقتل؛ ىذا األنبياء خاتم - كسلم كآلو عليو اهلل صلى - محمد يكوف أف أنكر القاديانية

 - اهلل رسوؿ سب من بالك ما! اإللهية؟ الذات سب من بالك ما بالضركرة، الدين من معلومان  شيئان 
 في ىذا ردةن، يقتل كأنو مرتدان  يعتبر ىذا أف شك فبل آخره، إلى! ؟- كسلم كآلو عليو اهلل صلى

 .يقوؿ ما يعني كاف إذا األكلى الحالة
 كلمة يقوؿ أعجميان  يكوف أف إما التفصيل، من شيء من بد ال فهنا يقوؿ ما يعني ال كاف إف أما

 يفقو عاد كما العربية اللغة نسي..  مستعجمان  عربيان  يكوف أف أك الكفر كىي معناىا يفقو ال عربية
 سمعتم السابقة الكلمات بعض في المثاؿ كىذا كفر، كلمة أنها يفهم ال كىو الكفر بكلمة فتكلم

 المسلمين من نسمع ما أكثر فما «كفر فقد اهلل بغير حلف من»: السبلـ عليو الرسوؿ قوؿ
 ىذا بكفره؟ يحكم ىذا فهل كفر، اهلل بغير الحلف أف يجهلوف ألنهم كيف؟ اهلل بغير الحلف
 .البياف يأتي فهنا يعني ال كاف كإف كافر، فهو يعني كاف إف: السابق التفصيل على يدخل

 قطع كإال عنو يرجع أف فعليو كفر ىو يقولو الذم الكبلـ ىذا بأف اإلنساف ىذا يذكر أف بد ال
: عنو تعالى اهلل رضي عباس بن اهلل عبد عن الصحيح بالسند أحمد اإلماـ مسند في جاء رأسو،

 اهلل شاء ما: لو كقاؿ رجل فقاـ أصحابو في يومان  خطب - كسلم كآلو عليو اهلل صلى - النبي أف»
 ندان، هلل أجعلتني «كحده اهلل شاء ما: قل ندان  هلل أجعلتني: السبلـ عليو فقاؿ! اهلل رسوؿ يا كشئت

 الشرؾ من بو اهلل كأنقذه بو آمن كقد نبيو مجلس في جلس الذم الصحابي ىذا! ترل شريكان،: أم
 يجعل أف قصد ىل! ترل شريكان، «ندان  هلل أجعلتني»: السبلـ عليو الرسوؿ لو قاؿ لما التوحيد إلى

 - كسلم كآلو عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ اكتفى لذلك ال؛: الجواب اهلل؟ مع شريكان  اهلل رسوؿ
 تقصد؛ ما تعني ال أنك أدرم أنا لكن كفر كلمة ىي قلتها التي الكلمة ىذه أف الرجل ىذا بتذكير
 .يقوؿ لما قاصدان  كاف ما ألنو دينو؛ عن المرتد حكم عليو يطبق كلم بتذكيره اكتفى كلذلك
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 يدرم ال كاف كمن القتل، كحكمو المرتد فهو يقوؿ ما يدرم كىو الكفر بكلمة إذان  نطق فمن
 كلمة قاؿ أك عباس ابن حديث في كما كبلمو تضمنو الذم المعنى في الدقة يعرؼ لم أنو لسبب
 قولو نزؿ ذلك كفي يكفر ال فهو: أخرل صورة ىذه مضطران، قالها لكنو يقوؿ ما يدرم كىو الكفر
 (.َُٔ:النحل{ )بًاإًليمىافً  ميٍطمىًئن   كىقػىٍلبيوي  أيٍكرًهى  مىنٍ  ًإال  : }تعالى
 جدان، كاضح معناىا اآلية لكن الضعف من شيء السند في أنو كلو التفسير كتب في جاء كما

 بن كعدم ببلالن  أخذكا لما المشركين أف كتوضيحان  بيانان  تزيده أك المعنى ىذا توضح الركاية كىذه
 العذاب تحت كاف الذم الصبور الرجل فذلك ببلؿ أما شديدان، عذابان  كعذبوىما الطائي حاتم

 العذاب أشد يعذبونو كىم أحد، أحد: يقوؿ أف إال منو يكوف فما باهلل اإلشراؾ منو يطلبوف الشديد
 أنو عليو عرضوا نفد صبره كأف نبضو جسوا لما عليو فعرضوا يصبر لم عنو اهلل رضي ياسر بن عمار
 ساحر بأنو الرسوؿ عن فقاؿ فوافقهم سبيلو، يتركوا حتى يشتمونو ىم كما كيشتمو الرسوؿ يسب
 لو فذكر السبلـ عليو الرسوؿ إلى فجاء لخطئو انتبو ما سرعاف لكن سبيلو، فأطلقوا كذاب، شاعر

 مطمئنان  أجده: قاؿ قلبك؟ تجد كيف»: السبلـ عليو لو فقاؿ إيمانو، قوة من كىذا فعل، ما
 :السبلـ عليو فقاؿ باإليماف،

 عامر كقلبك تشتمني بأف إال العذاب من مخلصان  تجد كلم تعذيبك إلى عادكا فإف «فعد عادكا فإف
 الكفر كلمة: إذان  إيمانك، في تزاؿ ال أنك داـ ما الوسيلة ىذه فاتخذ باإليماف مطمئن..  باإليماف

 ال الذم التفصيل بهذا إال القائل بها يداف ال
 .نعم منو، بد

 الغضب؟ في قالها من: مداخلة
 قومو مع موسى قصة الكريم القرآف في ذكر كجل عز ربنا..  يؤاخذ ال! أخي يا كذلك: الشيخ
 بأف موسى أخيو من الخبر كأخبر التوراة من األلواح يده كفي رجع كلما ربو، لمناجاة ذىب حينما
 عامدان  الكريم بالقرآف مسلم ىذا فعل لو أرضان، كضربها األلواح أخذ بعده من العجل عبدكا قومو

 عذر أيضان  الغضب: إذان  عامدان، ىذا يفعل ما التوراة ىو الذم اهلل كبلـ..  اهلل فكليم يكفر متعمدان 
 زكجتو مطلق ينفذ، ال غضباف القاضي حكم أف الصواب كىو العلماء بعض رأم من كاف لذلك
 لماذا؟ «غضباف كىو اثنين بين القاضي يقضي ال»: السبلـ عليو قاؿ طبلقو، ينفذ ال غضباف كىو
 في طبلؽ ال»: السبلـ عليو قاؿ كذلك السليم، التفكير كبين صاحبو بين يحوؿ الغضب ألف

 :بمعنيين فسر اإلغبلؽ «إغبلؽ
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 فذىب كثيران  يقع كىذا زكجتو يطلق أف نفسو في لغاية رجبلن  أكره كاحد فإذا اإلكراه: األكؿ المعنى
 .مكره ألنو الطبلؽ؛ ىذا يقع ال يطلقها،

 في ما ظرؼ في زكجتو من اإلنساف غضب فإذا الغضب،: أم اإلغبلؽ، كىو الثاني بالمعنى فسر
 أكبر األلواح مع السبلـ عليو موسى كقصة لو، قيمة ال لغو الطبلؽ ىذا يطلقها كذىب ما حالة
 كنحن أعصابو، يملك بأف ينصح الغضوب ىذا كلكن يؤاخذ ال الغضب صاحب أف على دليل

 اهلل، اتقوا جماعة يا: ننصحهم غضبية بحالة زكجاتهم تطليق إلى يسارعوف الذين ىؤالء ننصح
 عند نفسو يملك من الشديد إنما بالصرعة، الشديد ليس»: السبلـ عليو الرسوؿ قوؿ كتذكركا
 منك فيطلقها الغضب حالة في لزكجتك طبلقك عن الناس بعض تسأؿ قد: لهم فنقوؿ  «الغضب

 .تغضب ال لذلك مندـ؛ حين كالت تندـ بعد فيما لكن بعلمو تثق كأنت
 اهلل صلى - النبي إلى جاء رجبلن  أف»: البخارم صحيح في حديث المناسبة ىذه في كيعجبني

 لها ليس كلمة كجدىا كأنو «تغضب ال: قاؿ اهلل، رسوؿ يا أكصني: لو فقاؿ - كسلم كآلو عليو
 «تغضب ال: لو قاؿ أكصني، اهلل رسوؿ يا: قاؿ تغضب، ال: قاؿ أكصني، اهلل رسوؿ يا: قاؿ» قيمة

 في كلو الخير فوجدت: قاؿ حياتو، في كطبقها لنفسو فاء األخير في الرجل كأف مرات، ثبلث
 ا.ىػ الغضب عند نفسو يملك الذم ىو الشديد لذلك الغضب؛ ترؾ

 غضب حالة في ىو الدين سب رجل (:ُِٓ/ِكسئل العبلمة العثيمين كما في مجموع فتاكاه )
 .؟ زكجتو نكاح ينفسح كىل ؟ الفعل ىذا من التوبة شركط ىي كما ؟ حكمو فما ، شديد

 عن ردة بو كاالستهزاء الدين سب فإف ، يكفر أنو اإلسبلمي الدين سب فيمن الحكم فأجاب:
 اهلل حكى اإلسبلـ بدين استهزؤكا قـو عن اهلل حكى كقد ، كبدينو كجل عز باهلل ككفر اإلسبلـ

 كلعبهم ىذا خوضهم أف كجل عز اهلل فبين ، كنلعب نخوض كنا إنما:  يقولوف كانوا أنهم عنهم
 نخوض كنا إنما ليقولن سألتهم كلئن: ) تعالى فقاؿ بو كفركا كأنهم ، كرسولو كآياتو باهلل استهزاء
 ،ٓٔ/التوبة( إيمانكم بعد كفرتم قد تعتذركا ال*  تستهزئوف كنتم كرسولو كآياتو أباهلل قل كنلعب

ٔٔ . 
 عن مخرج كفر بهما االستهزاء أك ، كرسولو اهلل سب أك ، اهلل دين سب أك ، اهلل بدين فاالستهزاء

 الملة
 أنفسهم على أسرفوا الذين عبادم يا قل: ) تعالى اهلل لقوؿ ، منو للتوبة مجاال ىناؾ فإف ذلك كمع

 . ّٓ/الزمر( الرحيم الغفور ىو إنو جميعا الذنوب يغفر اهلل إف اهلل رحمة من تقنطوا ال
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 يقبل اهلل فإف ، الخمسة التوبة شركط استوفت نصوحا توبة كانت ردة أم من اإلنساف تاب فإذا
 :ىي الخمسة التوبة كشركط.  توبتو

 خوفا أك ، سمعة أك رياء التوبة على لو الحامل يكوف ال بأف ، بتوبتو هلل اإلخبلص:  األكؿ الشرط
 اهلل تقول عليها لو الحامل كصار هلل توبتو أخلص فإذا الدنيا من ينالو ألمر رجاء أك ، مخلوؽ من
 .فيها تعالى هلل أخلص فقد ، ثوابو كرجاء عقابو من كالخوؼ كجل عز

 ما على كحزنا حسرة نفسو في يجد بحيث ، الذنب من فعل ما على يندـ أف:  الثاني الشرط
 . منو يتخلص أف عليو يجب كبيرا أمرا كيراه ، مضى

 بفعلو قاـ كاجب ترؾ ذنبو كاف فإف ؛ عليو اإلصرار كعن الذنب عن يقلع أف:  الثالث الشرط
 الذنب كاف إذا ذلك كمن ، عنو كابتعد ، عنو أقلع محـر بإتياف ذنبو كاف كإف ، أمكن إف كتداركو

 .منها يستحلهم أك حقوقهم إليهم يؤدم فإنو ، بالمخلوقين يتعلق
 إلى يعود أال مؤكد عـز قلبو في يكوف بأف ، المستقبل في يعود ال أف على العـز:  الرابع الشرط

 .منها تاب التي المعصية ىذه
 ، تقبل لم القبوؿ كقت فوات بعد كانت فإف ، القبوؿ كقت في التوبة تكوف أف:  الخامس الشرط
 : كخاص عاـ القبوؿ كقت كفوات

 لقوؿ ، تقبل ال مغربها من الشمس طلوع بعد فالتوبة ، مغربها من الشمس طلوع فإنو ؛ العاـ أما
 في كسبت أك قبل من آمنت تكن لم إيمانها نفسا ينفع ال ربك آيات بعض يأتي يـو: ) تعالى اهلل

 . ُٖٓ/األنعاـ( منتظركف إنا انتظركا قل خيرا إيمانها
:  تعالى اهلل لقوؿ تنفع ال التوبة فإف األجل حضر فإذا ، األجل حضور فهو ؛ الخاص كأما

 كال اآلف تبت إني قاؿ الموت أحدىم حضر إذا حتى السيئات يعملوف للذين التوبة كليست)
 . ُٖ/النساء( كفار كىم يموتوف الذين
 إذا تقبل توبتو فإف - الدين سب ذلك كاف كلو - ذنب أم من تاب إذا اإلنساف إف:  أقوؿ

 . ذكرناىا التي الشركط استوفت
 مانع لوجود ، بها يكفر ال قد بها المتكلم كلكن ، كردة كفرا تكوف قد الكلمة أف ليعلم كلكن
 نقوؿ ، غضب حاؿ في الدين سب أنو نفسو عن ذكر الذم الرجل فهذا ، بكفره الحكم من يمنع

 في أـ سماء في أأنت حينئذ تدرم كال ، تقوؿ ماذا تدرم ال بحيث شديدا غضبك كاف إف:  لو
 عليك يحكم كال ، لو حكم ال الكبلـ ىذا فإف ، تعرفو كال تستحضره ال بكبلـ كتكلمت ، أرض
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 الحش، في المصحف يلقي أخذ لو(: ُٔٔ/ ٕ) الفتاكل مجموع في أيضان  كيقوؿ
 أنو أشهد كيقوؿ األنبياء، من نبيان  يقتل جعل أك اهلل، كبلـ فيو ما أف أشهد كيقوؿ
 بقلبي مؤمن أنا قاؿ فإذا القلب، إيماف تنافي التي األفعاؿ من ذلك كنحو اهلل، رسوؿ

 ا.ىػ القوؿ من أظهره فيما كاذبان  كاف الحاؿ ىذه مع
 تكفيره من يمنع لكن قطعان، كفر ىو ما بالمعين يقـو كالتي الثالثة الحالة كمثاؿ

 كسلم عليو اهلل صلى النبي أف عليو المتفق الحديث في جاء ما قصده، في االحتماؿ
 مت أنا إذا: لبنيو قاؿ الموت حضره فلما نفسو، على يسرؼ رجل كاف: )قاؿ

 عذابان  ليعذبني عليٌ  اهلل قدر لئن اهلل فو الريح، في ذركني ثم اطحنوني، ثم فأحرقوني،
 منو، فيك ما اجمعي: فقاؿ األرض اهلل فأمر ذلك، بو فعل مات، فلما أحدان، عذبو ما

 فغفر خشيتك، يارب:  قاؿ صنعت؟ ما على حملك ما: فقاؿ قائم، ىو فإذا ففعلت
 كبعث تعالى، اهلل قدرة في شك قد الرجل ىذا أف نجد الحديث ىذا ففي، ُ(لو

 كاليـو باهلل مؤمنان  كاف حيث لو غفر قد تعالى اهلل لكن باالتفاؽ، كفر كىذا األجساد
                                                                                                                                                  

 اهلل فإف كقصد إرادة غير عن حصل كبلـ ككل ، كقصد إرادة غير عن حصل كبلـ ألنو ، بالردة
( األيماف عقدتم بما يؤاخذكم كلكن: ) األيماف في تعالى اهلل:  يقوؿ ، بو يؤاخذ ال كتعالى سبحانو
 . ٖٗ/المائدة

 منو خرج ماذا يعلم كال ، يقوؿ ما يدرم ال شديد غضب في الكفر بكلمة المتكلم ىذا كاف فإذا
 ينفسخ ال الزكجة فإف بالردة يحكم لم كإذا ، حينئذ بردتو يحكم كال لكبلمو، حكم ال فإنو ،

 . عصمتو في باقية ىي بل ، منو نكاحها
 النبي بو أكصى بما الغضب ىذا مداكاة على يحرص أف بالغضب أحس إذا لئلنساف ينبغي كلكن
 فردد( تغضب ال: ) قاؿ أكصني ، اهلل رسوؿ يا:  لو فقاؿ ، رجل سألو حين ، كسلم عليو اهلل صلى
 كإذا ، الرجيم الشيطاف من باهلل كليستعذ ، نفسو على الضبط فليحكم( . تغضب ال: ) قاؿ ، مرارا
 ىذه فإف ، فليتوضأ الغضب بو اشتد كإذا ، فليضطجع جالسا كاف كإذا ، فليجلس قائما كاف

 بعد كلكن ، غضبهم اقتضاه ما تنفيذ على عظيما ندما ندموا الذين أكثر كما.  غضبو تذىب األمور
 ."األكاف فوات

 .عنو اهلل رضي ىريرة أبي حديث من( ِٕٔٓ) كمسلم ،(ُّْٖ) البخارم أخرجو ُ
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 عز اهلل من كخشيتو جهلو، ىو فعلو على حملو كالذم اإلجماؿ سبيل على اآلخر
 .كجل

 التردد يحصل مشكل فعل أك مجمل بقبوؿ المعين يتلبس حيث الرابعة الحالة كمثاؿ
 رجل في أئمتنا اختلف كقد: قاؿ حيث عياض القاضي أكرده ما كمراده، قصده في

 على اهلل صلى ال: الطالب لو فقاؿ محمد، النبي على صل: لو فقاؿ غريمو، أغضبو
 شتم أك كسلم، عليو اهلل صلى النبي شتم كمن ىو ىل: لسحنوف فقيل عليو، صلى من

 لم ألنو الغضب؛ من كصفت ما على كاف إذا ال،: قاؿ عليو، يصلوف الذين المبلئكة
  .الشتم مضمران  يكن
 نحو كىذا الناس، شتم إنما ألنو يقتل، ال: الفرج بن كأصبغ البرقي، إسحاؽ أبو كقاؿ
 لما كلكنو كسلم، عليو اهلل صلى النبي شتم في بالغضب يعذره لم ألنو سحنوف؛ قوؿ

 أك كسلم، عليو اهلل صلى النبي شتم على قرينة معو تكن كلم عنده، الكبلـ احتمل
 تدؿ القرينة بل كبلمو، عليها يحمل مقدمة كال عليهم، اهلل صلوات المبلئكة شتم
 قولو فحمل النبي، على صل :لو اآلخر قوؿ ألجل ىؤالء، غير الناس مراده أف على
 بن الحارث كذىب، غضبو عند بهذا لو اآلخر أمر ألجل اآلف عليو يصلي لمن كسبو

 .ُالقتل إلى ىذا مثل في كغيره القاضي مسكين
 .القبلة أىل من مات من على الصبلة المسألة الرابعة:

 من كفاجر بر كل خلف الصبلة كنرل(: ِٗٓ/ ِ) عقيدتو في الطحاكم اإلماـ قاؿ
 .منهم مات من كعلى القبلة، أىل
 مذىبهم فمن: بقولو( ْٕٕ/ ِ) الحجة في المسألة ىذه األصفهاني السنة قواـ كقرر

  .القبلة أىل من مات من على الصبلة
 كال القبلة أىل من أحد عن االستغفار يحجبوف ال السنة كأىل: ؿ المصنف ىناكقا

 نفسو، على اإلسراؼ أىل من كاف كإف منهم مات من على الصبلة تترؾ أف يركف

                                                           

 (.َُٖ/ ّ) القيم البن الموقعين إعبلـ كانظر ،(َٖٗ ،ٕٗٗ/ ِ) الشفا ُ
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ٍغًفرٍ ) كالسبلـ الصبلة عليو لنبيو كجل عز كقاؿ نًٍبكى  كىاٍستػى ( كىاٍلميٍؤًمنىاتً  كىلًٍلميٍؤًمًنينى  ًلذى
 (.َُّ) اآية التوبة( لىهيمٍ  سىكىنه  صىبلتىكى  ًإف   عىلىٍيًهمٍ  كىصىل  ) ،(ُٗ) اآلية محمد

/ ٓ" )السنة منهاج" في مفصبلن  شرحنا األصل ىذا تيمية ابن اإلسبلـ شيخ شرح كقد
 كاستغفر: }تعالى قاؿ فقد عموما للمؤمنين االستغفار كأما: فقاؿ( ُِْ - ِّٓ
 من على بالصبلة اهلل أمر كقد ،[ُٗ: محمد سورة{ ]كالمؤمنات كللمؤمنين لذنبك
. ذلك عن نهي حتى للمنافقين يستغفر - كسلم عليو اهلل صلى - النبي ككاف. يموت
 أك بدعة فيو كاف كإف عليو، كالصبلة لو االستغفار جاز منافق أنو يعلم لم مسلم فكل

 على الصبلة ترؾ في كاف كإذا. عليو يصلي أف أحد كل على يجب ال لكن فسق،
 عن فالكف الناس، انزجار جهة من مصلحة للفجور كالمظهر البدعة إلى الداعي
 كما. عليو يصلى ال بأف الزجر في صبلتو ترؾ يؤثر كاف، لمن مشركعا كاف الصبلة

 ،" «صاحبكم على صلوا»: " نفسو قتل فيمن - كسلم عليو اهلل صلى - النبي قاؿ
 إف: جندب بن لسمرة قيل كقد ،" «صاحبكم على صلوا»: " الغاؿ في قاؿ ككذلك

. عليو أصل لم مات لو: قاؿ. بشما: قالوا ؟ُأبشما: فقاؿ. البارحة ينم لم ابنك
 .نفسو قتل قد يكوف ألنو: يعني

 عليو اهلل صلى لقولو فقط، اإلماـ ىذا مثل على الصبلة يترؾ ىل: نزاع ىنا كللعلماء
 كسلم؟ عليو اهلل صلى بالنبي يختص الترؾ ىذا أـ ؟" «صاحبكم على صلوا»: " كسلم

 ىذا كىل الراتب؟ اإلماـ أك الخليفة ىو اإلماـ كىل صبلتو؟ تطلب لمن مشركع أـ
 .الموضع ىذا غير في تذكر مسائل كلها فهذه لغيرىما؟ ثابت ىو أـ بهذين مختص

 فمن. منافق كإما مؤمن، إما: قسماف لئلسبلـ المظهركف المسلموف حاؿ بكل لكن
 كإذا. عليو صلي منو ذلك يعلم لم كمن. لو كاالستغفار عليو الصبلة تجز لم نفاقو علم
 .نفاقو يعلم لم من عليو كصلى عليو، ىو يصل لم شخص نفاؽ شخص علم

                                                           

 .الدسم من التخمة: البشم: النهاية في األثير ابن قاؿ ُ
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 غزكة في كاف ألنو حذيفة، عليو يصل لم من على يصلي ال عنو اهلل رضي عمر ككاف
 عليو اهلل صلى - اهلل برسوؿ الفتك على عزموا الذين المنافقين، عرؼ قد تبوؾ

 .كسلم
 عليو الصبلة كبين ذنبو على الدنيا في اإلنساف عقوبة بين منافاة ال أنو كاعلم

 عليهم تقاـ العصاة من كغيرىم كالشارب كالسارؽ الزاني فإف؛  لو كاالستغفار
 العقوبات فإف؛  كدنياىم دينهم في لهم بالدعاء إليهم فيحسن ىذا كمع الحدكد،
 اإلحساف كإرادة اهلل رحمة عن صادرة فهي بعباده، اهلل من رحمة شرعت إنما الشرعية

 .إليهم
 كالرحمة إليهم اإلحساف بذلك يقصد أف الذنوب على الناس يعاقب لمن ينبغي كلهذا
 النبي فإف؛  المريض معالجة الطبيب يقصد ككما كلده، تأديب الوالد يقصد كما لهم،

: تعالى قاؿ كقد". .  «الوالد بمنزلة لكم أنا إنما»: " قاؿ - كسلم عليو اهلل صلى -
 قراءة كفي[ ٔ: األحزاب سورة{ ]أمهاتهم كأزكاجو أنفسهم من بالمؤمنين أكلى النبي}

 أمهات كن إنما نساءه فإف: ذلك على تدؿ المشهورة كالقراءة. لهم أب كىو: أبي
 الدين، أطباء كاألنبياء. كاألمهات نساؤه يكن لم كاألب أنو فلوال لو، تبعا المؤمنين
 ىو إنما شرعية عقوبة الناس يعاقب فالذم الصدكر، في لما شفاء اهلل أنزلو كالقرآف

 .فعل الذم الوجو على يفعل كما يفعل أف فعليو لو، كخليفة عنو نائب
 المنكر عن كتنهوف بالمعركؼ تأمركف للناس أخرجت أمة خير كنتم: }تعالى قاؿ كلهذا

 للناس الناس خير كنتم: ىريرة أبو قاؿ[ َُُ: عمراف آؿ سورة{ ]باهلل كتؤمنوف
 لبني األمم خير األمة ىذه أف أخبر. الجنة تدخلونهم كالسبلسل األقياد في بهم تأتوف
 إلى كسوقهم إليهم، اإلحساف بذلك كمقصودىم كاألسر، بالقتل يعاقبونهم فإنهم: آدـ

 .الجنة دخوؿ كإلى كرضوانو، اهلل كرامة
 كىدل الحق بياف فيو يقصد لم إف: كغيرىم الرافضة من البدع أىل على الرد كىكذا
 بدعة ذـ في غلظ كإذا. صالحا عملو يكن لم إليهم، كاإلحساف كرحمتهم الخلق
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 الوعيد نصوص في كما العباد، ليحذرىا الفساد من فيها ما بياف قصده كاف كمعصية
 للرحمة أمثالو، كردع ردعو بذلك كالمقصود كتعزيرا، عقوبة الرجل يهجر كقد. كغيرىا

 .كاالنتقاـ للتشفي ال كاإلحساف،
 جاء لما خلفوا الذم الثبلثة أصحابو - كسلم عليو اهلل صلى - النبي ىجر كما

 كعوقبوا صدقوا الثبلثة كىؤالء. يكذبوف ككانوا كيحلفوف يعتذركف الغزاة عن المتخلفوف
 .الصدؽ ببركة عليهم اهلل تاب ثم بالهجر،

 تقولو كما صاحبو، كفر يوجب ال الذنب أف: إحداىما: مسألتين على مبني كىذا
 .المعتزلة يقولو كما فيو، الشفاعة كمنع النار في تخليده كال بل الخوارج،

 اجتهد إذا يفسق كال بل يكفر، ال الرسوؿ متابعة قصده الذم المتأكؿ أف الثاني
 من فكثير العقائد مسائل كأما. العملية المسائل في الناس عند مشهور كىذا. فأخطأ
 .فيها المخطئين كفر الناس
 من أحد عن كال بإحساف، لهم كالتابعين الصحابة من أحد عن يعرؼ ال القوؿ كىذا
 بدعة يبتدعوف الذين البدع، أىل أقواؿ من األصل في ىو كإنما المسلمين، أئمة

 أتباع من كثير في ذلك ككقع كالجهمية، كالمعتزلة كالخوارج خالفهم، من كيكفركف
 .كغيرىم كأحمد كالشافعي مالك أصحاب كبعض األئمة،

 من كل يجعل ثم مطلقا، البدع أىل يكفر من فمنهم؛  ذلك التكفير في يسلكوف كقد
 كىذا. الجهمية كالمعتزلة الخوارج قوؿ بعينو كىذا. البدع أىل من عليو ىو عما خرج
 األربعة األئمة قوؿ ىو كليس األربعة، األئمة أصحاب من طائفة في يوجد أيضا القوؿ

 تناقض عنهم الصريحة المنقوالت بل مبتدع، كل كفر من فيهم كليس غيرىم، كال
 أف مقصوده كيكوف األقواؿ، بعض قاؿ من كفر أنو أحدىم عن ينقل قد كلكن ذلك،

 الجهل مع قالو من كل يكفر أف كفرا القوؿ كاف إذا يلـز كال ليحذر، كفر القوؿ ىذا
 في اآلخرة في الوعيد كثبوت المعين، الشخص حق في الكفر ثبوت فإف؛  كالتأكيل

 .موضعو في بسطناه كما كموانع، شركط لو كذلك حقو،
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 المؤمنين، من فيكونوف منافقين، يكونوا لم كفارا األمر نفس في يكونوا لم كإذا
 سبقونا الذين كإلخواننا لنا اغفر ربنا: }المؤمن قاؿ كإذا. عليهم كيترحم لهم فيستغفر
 كإف باإليماف، األمة قركف من سبقو من كل يقصد[ َُ: الحشر سورة{ ]باإليماف

 الذين إخوانو من فإنو ذنبا، أذنب أك ،السنة فخالف تأكلو تأكيل في أخطأ قد كاف
، في فيدخل باإليماف، سبقوه  من ما فإنو فرقة، كالسبعين الثنتين من كاف كإف العمـو

 بو يستحقوف كذنب ضبلؿ فيهم مؤمنين بل كفارا، ليسوا كثير خلق كفيها إال فرقة
 يخرجهم لم - كسلم عليو اهلل صلى - كالنبي المؤمنين، عصاة يستحقو كما الوعيد،

 عظيم أصل فهذا. النار في يخلدكف إنهم: يقل كلم أمتو، من جعلهم بل اإلسبلـ، من
 الرافضة بدع جنس من بدعة، فيهم السنة إلى المنتسبين من كثيرا فإف؛  مراعاتو ينبغي

 لم كغيره طالب أبي بن علي - كسلم عليو اهلل صلى - الرسوؿ كأصحاب. كالخوارج
 عن كخرجوا بحركراء، كتحيزكا عليو خرجوا ما أكؿ بل قاتلوىم، الذين الخوارج يكفركا
 ال أف علينا لكم إف: عنو اهلل رضي طالب أبي بن علي لهم قاؿ كالجماعة، الطاعة

 نحو فرجع فناظرىم عباس ابن إليهم أرسل ثم. الفيء من حقكم كال مساجدنا نمنعكم
 كال ماال، لهم غنم كال ذرية، لهم يسب لم ىذا كمع كغلبهم، الباقي قاتل ثم نصفهم،

 سيرة كانت بل كأمثالو، الكذاب كمسيلمة المرتدين، في الصحابة سيرة فيهم سار
 أحد ينكر كلم الردة، أىل في الصحابة لسيرة مخالفة الخوارج في كالصحابة علي
. اإلسبلـ دين عن مرتدين يكونوا لم أنهم على الصحابة اتفاؽ فعلم ذلك، علي على

 .انتهى
 تكفيره مع كأنو البدع، أىل تكفير في أحمد اإلماـ مذىب موضحنا -اهلل رحمو- كقاؿ

 الذين األمور لوالة يدعو كاف بل أعيانهم يكفر كاف ما فإنو العمـو حيث من للجهمية
 يكفر ال أنو قولو يختلف ال بل: ) ... قاؿ لهم؛ كيستغفر الجهمية لقوؿ انتصركا
 عثماف، على عليا يفضل من يكفر كال عمل، ببل قوؿ اإليماف: يقولوف الذين المرجئة

 يكفر كاف كإنما. كغيرىم كالقدرية الخوارج تكفير من باالمتناع صريحة نصوصو بل
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 الرسوؿ بو جاء لما أقوالهم مناقضة ألف كصفاتو؛ اهلل ألسماء المنكرين الجهمية
 حقيقة عرؼ حتى بهم ابتلي قد ككاف الخالق، تعطيل قولهم حقيقة كألف بينة؛ ظاىرة)

 ما لكن كاألئمة، السلف عن مشهور الجهمية كتكفير التعطيل، على يدكر كأنو أمرىم،
 كالذم بو، يقوؿ الذم من أعظم القوؿ إلى يدعو الذم فإف أعيانهم، يكفر كاف

 الذم من أعظم مخالفو يكفر كالذم فقط، يدعو الذم من أعظم مخالفو يعاقب
 القرآف أف: الجهمية بقوؿ يقولوف األمور كالة من كانوا فالذين ىذا كمع يعاقبو،

 ذلك، إلى الناس كيدعوف ذلك كغير اآلخرة، في يرل ال اهلل كأف مخلوؽ،
 كانوا أنهم حتى يجبهم، لم من كيكفركف يجيبوىم، لم إذا كيعاقبونهم، كيمتحنونهم،

 كغير مخلوؽ، القرآف أف: الجهمية بقوؿ يقر حتى يطلقوه لم األسير أمسكوا إذا
 ىذا كمع ذلك، يقوؿ لمن إال الماؿ بيت من رزقنا يعطوف كال متولينا يولوف كال ذلك،

 لهم يبين لم بأنهم لعلمو لهم، كاستغفر عليهم، ترحم تعالى اهلل رحمو أحمد فاإلماـ
 من كقلدكا فأخطأكا، تأكلوا كلكن بو، جاء لما جاحدكف كال للرسوؿ، مكذبوف أنهم
 (.ّْٗ - ّْٖ/ ِّ" )الفتاكل(. "ذلك لهم قاؿ

 من ىم القبلة أىل(: ِّْ/ ِ) الطحاكية شرح في الشيخ آؿ صالح الشيخ كقاؿ
 :أنواع باإلسبلـ يوصفوف كالذين باإلسبلـ، يوصف

 .الصالحوف المؤمنوف: األكؿ النوع* 
 .مختلفة بمعاص فجور لو مسلم: الثاني النوع* 
 .بيانها يأتي خاصة بمعاص فجور لو مسلم: الثالث النوع* 
 .المنافق: الرابع النوع* 
 المسلم مات إذا أنو في كحق، قربة منهم مات من على فالصبلة: األكؿ القسم أما

 حق من ىذا ألف جنازتو تشهد كأف عليو الصبلة تشهد كأف عليو يصلى أف المسدد
 .المسلم على المسلم
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 المختلفة، المعاصي يعني عاـ؛ فجور لو من على الصبلة تكوف أف: الثاني القسم كأما
 فهذا عنو، مشهورة معاص في بذلك كعرؼ سيئا كآخر صالحا عمبل خلط ممن ىو

 داع غير كاف إذا عليو الصبلة عن التخلف يشرع كال بإطبلؽ، عليو أيضا يصلى
 .إليو غيره بدعوة الفجور لهذا كمعلن

 جاء التي كىي خاصة، بكبائر فجور لو من ىو اإلسبلـ أىل من: الثالث القسم كأما
 ىذه كأشباه نفسو، قتل من كمثل الغاؿ، مثل عليو، الصبلة طائفة يترؾ بأف الدليل

 بعض عليو يصلي فهذا ذلك، كأشباه -القتل حد- الحد عليو أقيم كمن الذنوب،
 النبي عن السنة بذلك جاءت كما كالعلم، الشارة أىل عليو الصبلة كيترؾ المسلمين

 .كسلم عليو اهلل صلى
 :قسماف فالنفاؽ النفاؽ، أىل: الرابع القسم كأما

 زنديقا؛ يكوف ألنو المسلمين في يكوف ال كىذا أحد، كل يعلمو نفاؽ: األكؿ القسم
 معلن ذلك، نحو أك قصائده في أك كتبو في كتعالى سبحانو باهلل االستهزاء معلن يعني
 .ظاىرة زندقة فهذه ذلك كأشباه بالمعاد كال بالقرآف اإليماف عدـ

 .البعض يعلمو كال البعض يعلمو خفي نفاؽ الثاني كالقسم
 منافقا أك زنديقا كاف من على الصبلة يجوز ال فهو الظاىر كىو األكؿ القسم أما

 لهم تستغفر إف لهم تستغفر ال أك لهم استغفر) المنافقين في تعالى اهلل لقوؿ كذلك
 اهلل صلى لنبيو أيضا كقاؿ اآلية، آخر إلى ،[َٖ:التوبة( ]لهم اهلل يغفر فلن مرة سبعين

 ،[ْٖ:التوبة( ]قبره على تقم كال أبدا مات منهم أحد على تصل كال) كسلم عليو
 الكفر الظاىرة، كالزندقة الدين محاربة الزندقة،- منو النفاؽ ظاىرا معلوما كاف فمن

 على فيجب عليو يصلى ال فهذا -النفاؽ خالص منافقا المرء معو يكوف مما الظاىر
 .العاـ بالوصف القبلة أىل من يكوف ال حينئذ ألنو عليو؛ يصلوا ال أف المسلمين

 بمنافق؟ ليس أـ منافق ىو ىل ملتبس، نفاقو من كىو الثاني القسم كأما
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 ذلك، نحو أك المسجد في حضر إذا عليو، يصلي ال أف لو بيقين نفاقو علم من فهذا
 ىي عليو الصبلة ألف يصلوف البقية كيترؾ عليو يصلي ال فإنو بيقين نفاقو علم إذا فإنو

 عمر أف ذلك على كيدؿ األصل، ىذا يخالف ما منو يظهر كلم الظاىر اإلسبلـ باعتبار
 اليماف بن حذيفة ألف حذيفة؛ عليو صلى إذا إال حالو يعلم ال من على يصلي ال كاف

 الخليفة الخطاب بن عمر فكاف المنافقين، بأسماء كسلم عليو اهلل صلى النبي أخبره
 عليو؟ يصلي ال أـ حذيفة عليو يصلي ىل ينظر الراشد

 .عليو يصلي فإنو عليو يحكم لم أك عليو للصبلة توجو أك حذيفة عليو صلى فإف
 ال كما المنافق حاؿ من يعلم ما بين ما المسائل، ىذه في التفريق على يدؿ كىذا
 علم من يلـز كال عليو، يصلي فإنو يعلم لم كمن عليو يصل لم حالو علم فمن يعلم،

 .اإلسبلـ ظاىر ىو األصل ألف عليو؛ الصبلة عن اآلخرين كينهى يعلن أف
 اإلسبلـ حكم لو ألف المسلمين؛ أحكاـ لو المنافق أف السنة أىل من األئمة قرر كقد

 آثار من ىو مما ذلك كنحو حالو يعلم ال من عليو كيصلي كيورث فيرث الظاىر
  .الظاىر اإلسبلـ

 
 (بالذنوب اإليماف نفي فيها التي األحاديث في باب)

 بو يستدؿ مما شيئا لك ذكرت كربما كثيرة الباب ىذا في كاألحاديث: محمد قاؿ
 بصغار الناس الخوارج كفر تأكيلها تحريفبك  أذكره لم مما ضاىاىا ما معاني على

 :ما منها ككبارىا، الذنوب
: قاؿ شيبة أبي بن بكر أبي عن كضاح ابن عن أحمد، عن إسحاؽبو  حدثني - ُٕٓ
رضي اهلل  ىريرة أبي عن سلمة، أبي عن عمرك، بن محمد عن ىاركف، بن يزيد حدثنا
 مؤمن، كىو يزني حين الزاني يزني ال): كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿعنو 
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 كال مؤمن، كىو يشربها حين الخمر يشرب كال مؤمن، كىو يسرؽ حين يسرؽ كال
 .ُ(مؤمن كىو إليها أبصارىم الناس يرفع نهبة ينتهب
 قتادة، عن ىبلؿ أبو حدثنا: قاؿ المقداـ بن مصعب حدثناك : قاؿ بكر أبو - ُٖٓ

 ال: قاؿ إال كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ خطب ما): قاؿرضي اهلل عنو  أنس عن
 .ِ(لو أمانة ال لمن إيماف
 أبي بن يزيد عن إسحاؽ بن محمد عن ىاركف ابن كحدثنا: قاؿ بكر أبو - ُٗٓ

 اهلل صلى اهلل رسوؿ سمعت: قاؿرضي اهلل عنو  أنس عن د،يسع بن سناف عن حبيب،
 .ُ(بوائقو جاره يأمن ال من بمؤمن ىو ما): يقوؿ كسلم عليو

                                                           

(، كمسلم ٖٕٓٓإسناد المصنف ضعيف، كلكن الحديث صحيح فقد أخرجو البخارم ) ُ
(ٕٓ   .) 

 يعلى كأبو ،(ُُٖٗ) حميد بن كعبد ،(ُُ/ُُ) شيبة أبي ابن(، ك ُّٓ/ّ) أحمد أخرجو ِ
 بن اهلل عبدك  ،(ّْٗ) الصبلة قدر تعظيم في كالمركزم ،(كشف -ََُ) كالبزار ،(ِّٖٔ)

 مكاـر في كالخرائطي ،(ُْٓ/ِ) كاألسماء الكنى في كالدكالبي ،(َٖٓ) السنة في أحمد
 ،(ِِٕٔ) األكسط في كالطبراني ،(ُِِِ/ٔ) الكامل في عدم كابن ،(ِٕص) األخبلؽ

 ،(ُِّ/ٗ) ك (ِٖٖ/ٔ) الكبرم في كالبيهقي ،(َٖٓ،  ْٖٗ) الشهاب مسند في كالقضاعي
 الترغيب في السنة كقواـ ،(ُْٕ/ِ) األكىاـ موضح في الخطيبك  ،(ّْْٓ) شعبال كفي

 عن شواىد كلو الراسبي، ىبلؿ أبي عن طرؽ من( ّٖ) في شرح السنة كالبغوم، (ُِٗ ،ٗٓ/ُ)
، كالحديث صححو ابن عنهم اهلل رضي مسعود كابن ىريرة كأبي عباس كابن أمامة كأبي عمر ابن

األرنؤكط  (، كقاؿُٕٕٗ، كصححو العبلمة األلباني في صحيح الجامع )البغوم حسنوحباف، ك 
 الشيخين رجاؿ ثقات رجالو إسناد كىذا حسن، حديث (:ّٕٔ/ُٗكمن معو في تحقيق المسند )

 البخارم، لو كعلق السنن أصحاب لو ركل فقد -الراسبي سليم بن محمد كىو- ىبلؿ أبي غير
: مرة كقاؿ صدكؽ،: معين ابن كقاؿ داكد، أبو ككثقو كغيرىم، سعد كابن كالنسائي البخارم كضعفو

 عن اخرل طرؽ من ركم بل بو، يتفرد لم ىذا كحديثو بو، يعتبر ضعيف فهو: قلنا. بأس بو ليس
 .تعالى اهلل شاء إف الحديث فيتحسن بعضا بعضها يشد -ضعيفة كانت كإف- كىي أنس،
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 عمرك، بن الحسن عن بكر أبي عن اهلل عبد بن أحمد حدثنا: قاؿ بكر أبو - َُٔ
: قاؿ رضي اهلل عنو اهلل عبد عن الرحمن عبد عن يزيد، بن الرحمن عبدمحمد بن  عن
 كال كبالفاحش الطعاف، كال باللعاف المؤمن ليس): كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ

 .ِ(بالبذمء
                                                                                                                                                  

 رقم) المكاـر في كالخرائطي ،(ٗ رقم) الصمت في الدنيا أبي كابن ،(ُٖٗ/ّ) أحمد أخرجو ُ
 إسناده: المغني في العراقي عنو قاؿ كالحديث (ُ/ٕٓ ؽ) الشهاب مسند في كالقضاعي ،(ِْْ

 كتاب تحقيق في الحويني كقاؿ (،ُِْٖكحسنو العبلمة األلباني في الصحيحة ) ضعيف،
 المسند تحقيق فيكمن معو  األرنؤكط كقاؿ صحيح، كآخره لين سنده(: ٗ رقم/ ْٕ) الصمت

 مسلم أخرجو، قلت يشهد لو ما الباىلي ةمسعد بن علي لضعف ضعيف إسناده(: ّّْ/ َِ)
 (.بوائقو جاره يأمن ال من الجنة يدخل ال) مرفوعا ىريرة أبيعن  (ّٕ)

 كفي ،(ُٖ/ ُُ) المصنف في شيبة أبي كابن ،(ّّٖٗ رقم ،َْْ/ ُ) أحمد أخرجو ِ
 ،(ُٕٕٗ رقم ،َّٓ/ ْ) كالترمذل ،(ُِّ) برقم بخارم في األدب المفردكال ،(ٕٗ) اإليماف

 ،ُِْ/ ُ) حباف كابن ،(ُُْٗ رقم ،ِٔٗ/ ٓ) كالبزار ،(َٖٖٓ رقم ،َِ/ ٗ) يعلى كأبو
 رقم ،ِِٓ/ ِ) األكسط كفى ،(َُّْٖ رقم ،َِٕ/ َُ) الكبير في كالطبرانى ،(ُِٗ رقم

 ،(ٖٓ/ ٓ) ك( ِّٓ/ ْ) الحلية في نعيم كأبو ،(ِٗ رقم ،ٕٓ/ ُ) كالحاكم ،(ُُْٖ
 البلوغ فى الحافظ قاؿ عنو قاؿ كالحديث( ُْٗٓ رقم ،ِّٗ/ ْ) اإليماف شعب فى كالبيهقى

 كقاؿ كقفو، الدارقطنى كرجح -كأقره الذىبي– الحاكم كصححو ،الترمذل حسنو(: َّٓ/ ُ)
 كقاؿ ،(َِّ) الصحيحة في األلباني العبلمة كصححو صحيح، إسناده: المغني في العراقي
 الصمت كتاب تحقيق في الحويني كقاؿ صحيح، إسناده: المسند تحقيق في شاكر أحمد الشيخ

 المسند تحقيق في معو كمن األرنؤكط كقاؿ صحيح، حديث(: َّّ ،ُِّ ح ،/ ُٖٔ ،ُّٖ)
/ ٓ" بغداد تاريخ" في الخطيب ذكر منكر، اإلسناد ىذا كلكن صحيح، حديث(: ُّٗ/ ٔ)

 عن األعمش، عن إسرائيل، عن سابق بن محمد حديث ذكر شيبة أبي بن بكر أبا أف ّّٗ
 فهو حفظو كاف إف: فقاؿ ،"بالطعاف المؤمن ليس: "مرفوعا اهلل، عبد عن علقمة، عن إبراىيم،
 حديث من منكر ىذا: اإلسناد ىذا في قاؿ أنو المديني ابن علي عن نقل ثم غريب، حديث
 ابن الحافظ ذلك كنقل األعمش، غير عن كائل، أبي حديث من ىذا كإنما علقمة، عن إبراىيم

 سابق بن لمحمد ينكر كمما: (ٓٓٓ/ّ) الميزاف في الذىبي كقاؿ ،(ُٕٓ/ٗ) التهذيب في حجر
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 بن سعيد عن عدم، عن األعمش، عن معاكية أبو كحدثنا: قاؿ بكر أبو - ُُٔ
 ال): كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿرضي اهلل عنهما  عباس ابن عن جبير،
 .ُ(اآلخر كاليـو باهلل يؤمن رجل األنصار يبغض
 بن صفواف عن مالك، عن بكير، ابن عن العكي، عن فحلوف ابن كحدثني - ُِٔ
: قاؿ؟ كذابا المؤمن يكوف: كسلم عليو اهلل صلى اهلل لرسوؿ قيل): قاؿ أنو سليم
 .ِ(ال: فقاؿ

                                                                                                                                                  

 سليم، أبي بن ليث ركاه: الخطيب قاؿ. فذكره...  إبراىيم عن األعمش، عن إسرائيل، عن حديثو
 العلل في الدارقطني كقاؿ..  يرفعو كلم كقفو أنو إال اهلل، عبد عن كائل، أبي عن اليامي، زبيد عن

 ركاية من اهلل عبد بن خالد فرفعو عنو، كاختلف كائل، أبي عن زبيد، يركيو: (ّٗ – ِٗ/ ٓ)
 بن فضيل عن كركم ليث، عن كمعتمر زىير ككقفو زبيد، عن ليث، عن عنو، زكريا بن إبراىيم
 .أصح كالموقوؼ كموقوفا، مرفوعا ليث، عن عياض،

 في كالنسائي ،ُّٔ/ُِ شيبة أبي ابن( َّٔٗ) الترمذمك  (،َّٗ/ُأحمد ) أخرجو ُ
، صحيح حسن عنو الترمذم: قاؿالحديث ك  (ُِّّٗ) كالطبراني ،( ّّّٖ" )الكبرل"

كصححو العبلمة األلباني في صحيح الترمذم، كقاؿ الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند 
(: إسناده صحيح، كصححو العبلمة الوادعي في الصحيح المسند مما ليس فس ُّٓ/ّ)

 على صحيح إسناده (:ِٕ/ٓكقاؿ األرنؤكط كمن معو في تحقيق المسند ) (،َٓٔالصحيحين )
 .الشيخين شرط

رضي  الخدرم سعيد أبي كعن، (ٕٔ) مسلم عندرضي اهلل عنو  ىريرة أبي عنكللحديث شواىد 
 (.ٕٓ) كمسلم ،( ّّٖٕ) كالبخارم عندرضي اهلل عنو  البراء كعن، (ٕٕ) مسلم عنداهلل عنو 

، رقم  ْٓ، كعنو ابن أبي الدنيا في مكاـر األخبلؽ )ص(َٗٗ/ ِ) الموطأ في مالك أخرجو ِ
 ابن عنو قاؿ كالحديث معضبل، سليم بن صفواف عن (َِٕ/ْ(، كالبيهقي في الشعب )ُْٕ

 المنذرم كقاؿ ثابت، كجو من مسندا أحفظو ال مرسل حسن(: ٕٖٓ/ ٕ) اإلستذكار في البر عبد
 معضل،(: ّٖٗ/ ْ) المشكاة أحاديث تخريج في الحافظ كقاؿ مرسل،(: ْٓ/ ْ) الترغيب في

 .ضعيف مرسل(: ُِٕٓ) الترغيب ضعيف في األلباني العبلمة كقاؿ
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 توجب كال إيمانا تزيل ال األحاديث ىذه في المذمومة اؿفعاأل فهذه: محمد قاؿ
 الحديث ذكر التي األفعاؿ الناس ليهاب التغليظ: معناىا العلماء بعض قاؿ كقد كفرا،

 .كتجانبو اإليماف تنفي أنها
 من إيماف يكوف فبل كإخبلصو حقيقتو اإليماف من تنفي أنها بها المراد: بعضهم كقاؿ
 اإليماف ألىل. يركبها ال من إيماف كحقيقة حقيقا خالصا المعاصي ىذه يركب
 خالط من إلى نظر فإذا كاآلثار القرآف بها ينطق ألزموىا، كشركط بها، يعرفوف اتعبلم

 حقيقة حينئذ ىذه فنفيت اإليماف أىل بو كصف مما ليس قيل المعاصي ىذه إيمانو
 .أعلم كاهلل. أشبو التأكيل كىذا كتمامو، اإليماف
 حتى اإليماف حقيقة عبد يبلغ ال: "عنو اهلل رضي عمر قوؿ عندم كيصدقو - ُّٔ

 ".المزاح في كالكذب محق، كىو المراء يدع
 عن سفياف عن مهدم، ابن عن الصمادحي عن كضاح، ابن عن كىب بذلك حدثني
 كذكر يبلغ، ال: عمر قاؿ: قاؿ شبيب أبي بن ميموف عن ثابت، أبي بن حبيب

 .ُالحديث
 ال حتى اإليماف كل العبد يؤمن ال): عمرك بن اهلل عبد قوؿ أيضا ذلك كمثل - ُْٔ
 ". المزاح في كلو الكذب كيدع المكاره، ىف الوضوء كيتم طيبا، إال يأكل

 عن نشيط، بن إبراىيم عن كىب، ابن عن يونس، عن أسلم عن إسحاؽ بذلك حدثني
 .ِالعاص بن عمرك بن اهلل عبد عن جبير، بن الرحمن عبد عن رافع، بن قيس

 مسائل في الباب:   
 فقو أحاديث ىذا الباب. المسألة األكلى:

                                                           

( كإسناده منقطع بين ميموف بن أبي ِٖٗٗٓ/ رقم ٖأخرجو ابن أبي شيبة في المصنف ) ُ
 شبيب كعمر رضي اهلل عنو.  

( كإسناده ْٖٓ/ رقم ُاإلبانة ) (، كابن بطة فيْٓٓ/ رقم ِأخرجو ابن كىب في جامع ) ِ
 ضعيف، من أجل قيس بن رافع فهو مجهوؿ.
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 منو البراءة أك صاحبو عن اإليماف نفي فيو أك كفرا، تسميتو الذنوب من كرد ما
 ال: )كقولو ،ُ(كفر كقتالو فسوؽ، المسلم سباب: )كسلم عليو اهلل صلى قولو أمثاؿ

 بهم ىما أمتي في ثنتاف: )كقولو ،ِ(بعض رقاب بعضكم يضرب كفارا بعدم ترجعوا
 السبلح، علينا حمل من: )كقولو ،ّ(الميت على كالنياحة النسب، في الطعن كفر

 .الكثيرة النصوص من كغيرىا ،ْ(منا فليس غشنا، كمن منا، فليس
 جاءت اآلثار إف(: ْٖص) اإليماف في كتاب سبلـ بن القاسم عبيد أبو اإلماـ قاؿ

 اهلل صلى النبي من كالبراءة اإليماف نفي فيها منها فاثناف: أنواع أربعة على بالتغليظ
 األحاديث ىذه من نوع ككل الشرؾ، كذكر الكفر تسمية فيها كاآلخراف كسلم، عليو

 ا.ىػ عدة ذكات أحاديث تجمع
 من ما عمبلن  عمل إذا العبد من اإليماف كصف يسلبوف ال كالجماعة السنة أىلف

 يخرجونو كال الواجبات، من تاركو يكفر ال ما ترؾ أك فاعلو، اهلل يكفر ال المحذكرات
 .نواقضو من ناقض بفعل إال اإليماف من

 مؤمن اإليماف؛ ناقص مؤمن الدنيا في فهو اإليماف؛ من يخرج ال الكبيرة كمرتكب
 شاء كإف لو، غفر شاء إف تعالى، اهلل مشيئة تحت اآلخرة كفي بكبيرتو، فاسق بإيمانو،

 .عذبو
 .اآلخرة في كحكم الدنيا، في حكم حكماف؛ لو - عندىم - الكبيرة مرتكب إف: أم

 أف يصح كال بكبيرتو، فاسق بإيمانو، مؤمن اإليماف، ناقص مؤمن أنو: الدنيا في حكمو
 .اإلسبلـ حد كىو اإليماف، مطلق معو يكوف بل المطلق؛ اإليماف اسم يعطى

                                                           

 .عنو اهلل رضي مسعود ابن حديث من( ْٔ) كمسلم ،(ْٖ) البخارم أخرجو ُ

 .عنهما اهلل رضي عمر بن عبداهلل حديث من( ٔٔ) كمسلم ،(َِْْ) البخارم أخرجو ِ

 .عنو اهلل رضي ىريرة أبي حديث من( ٕٔ) مسلم أخرجو ّ

 .عنو اهلل رضي ىريرة أبي حديث من( َُُ) مسلم أخرجو ْ
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 كمنو بفضلو توبتو تعالى اهلل قبل منو، كتاب فيو، حد ال ارتكبو، الذم الذنب كاف فإف
 عامة حكم حكمو كيصبح لو، كفارة فهو الحد؛ عليو كأقيم حد، فيو أك - سبحانو -

 .المسلمين
 اهلل إلى فأمره كبيرتو؛ من يتب لم إف المشيئة، تحت يكوف أنو: اآلخرة في حكمو
 كذلك ذنبو بقدر عذبو شاء كإف كفضلو، برحمتو الجنة كأدخلو عنو عفا شاء إف تعالى
 بل النار؛ في الخلود يستحق ال كلكنو للعقاب، مستحق ألنو كتعالى؛ سبحانو بعدلو
 .ذرة مثقاؿ كاف كإف اإليماف، من معو بما النار من يخرج

 من اهلل يخرج كبقليلو كالتجزئة، التبعيض يقبل كالجماعة؛ السنة أىل عند اإليماف ألف
 بكل القبلة أىل من أحدان  يكفركف ال فإنهم كلذلك، كرحمتو بفضلو دخلها من النار

 ًبوً  ييٍشرىؾى  أىف يػىٍغًفري  الى  الٌلوى  ًإف  : } تعالى اهلل قاؿ اإليماف، أصل بو يزكؿ بذنب إال ذنب؛
 .{يىشىاء ًلمىن ذىًلكى  ديكفى  مىا كىيػىٍغًفري 

 نار في مخلد كالمشرؾ لو، يغفر ال تعالى اهلل فإف الشرؾ؛ على مات إذا العبد إف: أم
 فإنو الكبائر؛ من المعاصي من الشرؾ دكف ما على مات كإذا - باهلل كالعياذ - جهنم
 :كتعالى تبارؾ اهلل قاؿ سبحانو، اهلل مشيئة تحت يدخل

 يػىٍغًفري  الل وى  ًإف   الل وً  ر ٍحمىةً  ًمن تػىٍقنىطيوا ال أىنفيًسًهمٍ  عىلىى أىٍسرىفيوا ال ًذينى  ًعبىاًدمى  يىا قيلٍ } 
 {. الر ًحيمي  اٍلغىفيوري  ىيوى  ًإن وي  جىًميعنا الذُّنيوبى 

ا يىا: } تعالى كقاؿ لىى ًفي اٍلًقصىاصي  عىلىٍيكيمي  كيًتبى  آمىنيواٍ  ال ًذينى  أىيػُّهى  بًاٍلحير   اٍلحيرُّ  اٍلقىتػٍ
 ًإلىٍيوً  كىأىدىاء بًاٍلمىٍعريكؼً  فىاتػ بىاعه  شىٍيءه  أىًخيوً  ًمنٍ  لىوي  عيًفيى  فىمىنٍ  بًاألينثىى كىاألينثىى بًاٍلعىٍبدً  كىاٍلعىٍبدي 

 { أىلًيمه  عىذىابه  فػىلىوي  ذىًلكى  بػىٍعدى  اٍعتىدىل فىمىنً  كىرىٍحمىةه  ر ب كيمٍ  م ن تىٍخًفيفه  ذىًلكى  بًًإٍحسىافو 
 {. أىًخيوً  ًمنٍ  لىوي  عيًفيى  فىمىنٍ : } للقاتل أخان  المقتوؿ اهلل فسمى

نػىهيمىا فىأىٍصًلحيوا اقٍػتىتػىليوا اٍلميٍؤًمًنينى  ًمنى  طىائًفىتىافً  كىًإف: } تعالى كقاؿ ا بػىغىتٍ  فىًإف بػىيػٍ اىيمى  ًإٍحدى
نػىهيمىا فىأىٍصًلحيوا فىاءتٍ  فىًإف الل وً  أىٍمرً  ًإلىى تىًفيءى  حىت ى تػىٍبًغي ال ًتي فػىقىاتًليوا األيٍخرىل عىلىى  بػىيػٍ

 ذلك كمع الكبائر، من كبيرة القتل أف: أم {اٍلميٍقًسًطينى  ييًحبُّ  الل وى  ًإف   كىأىٍقًسطيوا بًاٍلعىٍدؿً 
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 كإخوة المؤمنين كسماىم اإليماف اسم المقاتلين ىؤالء عن يسلب لم تعالى اهلل فإف
 يزكالف ال اإليمانية كاألخوة فاإليماف بعض؛ على بعضهم كبغي االقتتاؿ رغم الدين في
 كىفىريكاٍ  ًلل ًذينى  قيل): تعالى اهلل كقاؿ. الشرؾ دكف ىي التي الكبائر من كغيره القتاؿ مع
ًإفٍ  سىلىفى  قىدٍ  م ا لىهيم يػيغىفىرٍ  يىنتػىهيواٍ  ًإف  .(األىك لًينً  سين ةي  مىضىتٍ  فػىقىدٍ  يػىعيوديكاٍ  كى

 كفي الباب أحاديث كثيرة تقدـ بعضها.
 كىذه أقواؿ بعض األئمة في ذلك:

 الذنوب، من بذنب مسلمان  نكفر كال :األكبر الفقو متنكما في  حنيفة أبو اإلماـ قاؿ
 .يستحلها لم إذا كبيرة، كانت كإف

 كلها الكبائر ركب رجبلن  أف لو(: ِّٓ/ٔ) األكلياء حلية كما في مالك اإلماـ كقاؿ
 .الجنة دخل كالبدع؛ األىواء ىذه من تخلى ثم باهلل؛ يشرؾ ال أف بعد

 كال لقتاؿ، منحرفان  ال الزحف، يـو تولى من :(ُٗٔ/ْ) في األـ الشافعي اإلماـ كقاؿ
 (.اهلل من بسخط باء قد يكوف أف - اهلل يعفو أف إال - عليو خفت فئة؛ إلى متحيزان 

 من الرجل يخرج :(ّّْ/ُ) الحنابلة طبقاتكما في  حنبل بن أحمد اإلماـ كقاؿ
 برد أك العظيم، باهلل الشرؾ إال شيء اإلسبلـ من يخرجو كال اإلسبلـ، إلى اإليماف
 مشيئة في كاف تهاكنان  أك كسبلن، تركها فإف بها؛ جاحدان  كجل عز اهلل فرائض من فريضة

 .عنو عفا شاء كإف عذبو، شاء إف اهلل،
 يكفر ال المعاصي بأف فيو قطع صحيحو في بابان  اهلل رحمو البخارم اإلماـ كعقد

 إال بارتكابها صاحبها يكفر كال الجاىلية، أمر من المعاصي: باب: )قاؿ مرتكبها،
: تعالى اهلل كقوؿ( جاىلية فيك امرؤ إنك: ) كسلم عليو اهلل صلى النبي لقوؿ بالشرؾ؛

 [.ْٖ:النساء{ ] يىشىاء ًلمىن ذىًلكى  ديكفى  مىا كىيػىٍغًفري  ًبوً  ييٍشرىؾى  أىف يػىٍغًفري  الى  الٌلوى  ًإف  } 
 أىل من أحدان  نكفر كال :عقيدتو في اهلل رحمو - الطحاكم جعفر أبو اإلماـ كقاؿ
 .يستحلو لم ما بذنب القبلة
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 إف: كيقولوف :(ّْص) الحديث أىل اعتقادفي  اإلسماعيلي بكر أبو اإلماـ كقاؿ
 ذنوبان  أك ذنبان، ارتكب لو المسلمين؛ قبلة إلى يصلي كمن التوحيد أىل من أحدان 

 اهلل؛ عن كقبلو التزمو بما كاإلقرار هلل، التوحيد على اإلقامة مع كبائر أك صغائر، كثيرة،
 {. يىشىاء ًلمىن ذىًلكى  ديكفى  مىا كىيػىٍغًفري : }  تعالى قاؿ المغفرة، لو كيرجوف بو، يكفر ال فإنو

 ال - العلماء أجمعت كقد :(ِِٗص) الصغرل اإلبانةفي  بطة ابن اإلماـ كقاؿ
 اإلسبلـ من نخرجو كال بذنب، القبلة أىل من أحد يكفر ال أنو - بينهم خبلؼ

 .المسئ على كنخاؼ للمحسن، نرجو بمعصية؛
 المؤمن أف:  السنة أىل كيعتقد :(ِٕٔص) السلف عقيدةفي  الصابوني اإلماـكقاؿ 

 الدنيا من خرج كإف بها، يكفر ال فإنو كبائر؛ أك كانت، صغائر كثيرة ذنوبان  أذنب كإف
 شاء إف كجل عز اهلل إلى أمره فإف كاإلخبلص؛ التوحيد على كمات منها، تائب غير
 ما على معاقب كال بالنار، مبتلى غير غانمان، سالمان  القيامة يـو الجنة كأدخلو عنو، عفا

 كاألكزار، اآلثاـ من - القيامة يـو إلى - استصحبو ثم كاكتسبو الذنوب، من ارتكبو
 كأخرجو أعتقو بل فيها؛ يخلده لم عذبو كإذا النار، بعذاب مدة كعذبو عاقبو شاء كإف
 .القرار دار نعيم إلى منها

 ال المؤمن أف على السنة أىل اتفق :(َُّ/ُ) السنة شرحفي  البغوم اإلماـ كقاؿ
 شيئان  عمل كإذا إباحتها، يعتقد لم إذا الكبائر، من شيء بارتكاب اإليماف عن يخرج
 إف اهلل، إلى ىو بل الحديث؛ بو جاء كما النار؛ في يخلد ال التوبة، قبل فمات منها؛
 .برحمتو الجنة أدخلو ثم ذنوبو، بقدر عاقبو شاء كإف عنو، عفا شاء

 السنة أىل أصوؿ من :(ُٖص)( الواسطيةفي  تيمية ابن اإلسبلـ شيخ كقاؿ
 القلب كعمل كاللساف، القلب قوؿ: كعمل قوؿ كاإليماف الدين أف: كالجماعة
 ال :ذلك مع كىم. بالمعصية كينقص بالطاعة يزيد اإليماف كأف كالجوارح، كاللساف
 األخوة بل الخوارج؛ يفعلو كما كالكبائر، المعاصي بمطلق القبلة أىل يكفركف
 ًمنٍ  لىوي  عيًفيى  فىمىنٍ : }  القصاص آية في سبحانو قاؿ كما المعاصي؛ مع ثابتة اإليمانية
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 كال بالكلية، اإلسبلـ الملي الفاسق يسلبوف كال{  بًاٍلمىٍعريكؼً  فىاتػ بىاعه  شىٍيءه  أىًخيوً 
 المطلق؛ اإليماف اسم في يدخل الفاسق بل المعتزلة؛ تقولو كما النار، في يخلدكنو

 المطلق؛ اإليماف اسم في يدخل ال كقد { مٍُّؤًمنىةو  رىقػىبىةو  فػىتىٍحرًيري : }  تعالى قولو في كما
ًإذىا قػيليوبػيهيمٍ  كىًجلىتٍ  الٌلوي  ذيًكرى  ًإذىا ال ًذينى  اٍلميٍؤًمنيوفى  ًإن مىا} تعالى قولو في كما  تيًليىتٍ  كى

اننا زىادىتٍػهيمٍ  آيىاتيوي  عىلىٍيًهمٍ   أك اإليماف، ناقص مؤمن ىو: كنقوؿ {يػىتػىوىك ليوفى  رىب ًهمٍ  كىعىلىى ًإيمى
 .االسم مطلق يسلب كال المطلق، االسم يعطى فبل بكبيرتو؛ فاسق بإيمانو مؤمن ىو

 عن :(ْٔٔ/ُُ) الفتاكل مجموع في كما أيضا تيمية ابن اإلسبلـ شيخ سئلك 
 ركم كقد رائحتها، يشممن كال الجنة، يرين ال الكبار، بالعمائم يتعممن البلتي النساء

( الجنة دخل اهلل إال إلو ال قاؿ من: ) كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن الحديث في
 ؟

 كسلم عليو اهلل صلى النبي أف ىريرة أبي عن كغيره مسلم صحيح في ثبت قد :فأجاب
 مائبلت عاريات، كاسيات نساء بعد أرىما لم أمتي من النار أىل من صنفاف) قاؿ

 كرجاؿ ريحها، يجدف كال الجنة يدخلن ال البخت، أسنمة مثل رءكسهن على مميبلت،
 ليس الحديث ىذا أف زعم كمن (اهلل عباد بها يضربوف البقر أذناب مثل سياط معهم

 العقوبة يستحق ، الشرع عن ضاؿ جاىل فإنو الشديد الوعيد من فيو بما بصحيح
 رسوؿ عن الصحيحة األحاديث على يعترضوف الذين الجهاؿ من كأمثالو تردعو التي
 . كسلم عليو اهلل صلى اهلل

 حقها بغير معاىدة نفسا قتل من: ) قولو مثل كثيرة الوعيد في الصحيحة كاألحاديث
 في الذم قولو كمثل (خريفا أربعين مسيرة من يوجد كريحها ، الجنة رائحة يجد لم

 الصحيح الحديث في قولو كمثل( كبر من ذرة قلبو في من الجنة يدخل ال) الصحيح
 كملك ، زاف شيخ:  أليم عذاب كلهم ، يزكيهم كال ، القيامة يـو اهلل يكلمهم ال ثبلثة)

 يعص كمن) كقولو ، اهلل شاء ما الوعيد آيات من القرآف كفي (مختاؿ كفقير ، كذاب
 (مهين عذاب كلو فيها خالدا نارا يدخلو حدكده كيتعد كرسولو اهلل
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 موجود الكبائر ألىل كالسنة الكتاب في الوعيد أف المسلمين بين عليو متفق أمر كىذا
 اهلل صلى رسولو كسنة كتابو في اهلل بين قد كالسنة الكتاب في الموجود الوعيد كلكن
 ال أنفسهم على أسرفوا الذين عبادم يا قل) بقولو التائب يلحق ال أنو كسلم عليو

 . تاب لمن أم( جميعا الذنوب يغفر اهلل إف اهلل رحمة من تقنطوا
 (يشاء لمن ذلك دكف ما كيغفر بو يشرؾ أف يغفر ال اهلل إف: ) األخرل اآلية في كقاؿ
 كإف غفره، اهلل شاء إف الشرؾ دكف كما يغفر، ال فالشرؾ يتب، لم من حق في فهذا
 ما: ) قاؿ أنو كسلم عليو اهلل صلى النبي عن الصحيحين كفي، عليو عاقب شاء

 ، أذل كال ، حزف كال ، غم كال ، ىم كال ، كصب كال ، نصب من المؤمن يصيب
 سوءا يعمل من)  قولو نزؿ لما كلهذا (خطاياه من بها اهلل كفر إال يشاكها الشوكة حتى
 ؟ سوءا يعمل لم كأينا الظهر قاصمة جاءت قد ؛ اهلل رسوؿ يا بكر أبو قاؿ( بو يجز
 مما فذلك ؟ الؤلكل تصيبك ألست ؟ تحزف ألست ؟ تنصب ألست بكر أبا يا فقاؿ

 ككذلك يكفر بو ما المؤمن خطايا من بها اهلل يكفر الدنيا في فالمصائب(  بو تجزكف
 النبي كقاؿ ،(السيئات يذىبن الحسنات إف) تعالى اهلل قاؿ ،يفعلها التي الحسنات

 إلى كرمضاف ، الجمعة إلى كالجمعة ، الخمس الصلوات) كسلم عليو اهلل صلى
 كما شيئا عبده يظلم ال تعالى فاهلل( الكبائر اجتنبت إذا بينهن لما كفارات ، رمضاف

 عنو ينتفي فالوعيد (يره شرا ذرة مثقاؿ يعمل كمن يره خيرا ذرة مثقاؿ يعمل فمن) قاؿ
 خطاياه، بها اهلل يكفر بمصائب كإما ، سيئاتو تكافئ يفعلها بحسنات كإما بتوبة، إما

 ا.ىػ ذلك بغير كإما
 كلهم متفقوف السنة أىل إف :(ِْْص) الطحاكية شرحفي  العز أبي ابن اإلماـ كقاؿ
 إذ الخوارج؛ قالت كما بالكلية، الملة عن ينقل كفران  يكفر ال الكبيرة مرتكب أف على

 كلي عفو يقبل كال حاؿ، كل على يقتل مرتدان  لكاف الملة؛ عن ينقل كفران  كفر لو
 معلـو القوؿ كىذا الخمر، كشرب كالسرقة الزنى في الحدكد تجرم كال القصاص،
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 اإليماف من يخرج ال أنو على كمتفقوف. اإلسبلـ دين من بالضركرة كفساده بطبلنو
 ا.ىػ الكافرين مع النار في الخلود يستحق كال الكفر، في يدخل كال كاإلسبلـ،

 أىل أف تعلموف(: ُٖٗ/ْكقاؿ العبلمة األلباني كما في موسوعة العبلمة األلباني )
 أنزؿ ما بغير الحكم العلماء جعل كقد الكبيرة مرتكب تكفير عدـ على أجمعوا السنة

 إجماع نقل ككما تيمية، ابن اإلسبلـ شيخ بذلك صرح كما الذنوب، كبائر من اهلل
 يسوغ فهل اإلجماع ثبت فإذا ثم كمن البر، عبد ابن المغرب أىل حافظ العلم أىل

 ىذه في الخطأ أف تركف أال ذلك كقبل الخطيرة؟ المسألة ىذه في يخالف أف ألحد
 ا.ىػ ككبيرة مدلهمة كفتن كثيرة شركر المسلمين على يجلب المسألة

 الكاسيات النساء كفر نعتقد أف يجوز ىل(: ِٕ/ِ) الدائمة اللجنة كسئل علماء
( ريحها يجدف كال الجنة يدخلن ال: ) كسلم عليو اهلل صلى النبي لقوؿ العاريات
 ؟ الحديث
 لم كمن ، بالحكم كالتعريف البياف بعد منهن ذلك حل اعتقد من يكفر :فأجابوا
 لكبيرة مرتكبة لكنها ، كافرة غير فهي عارية كاسية خرجت كلكن منهن ذلك تستحل

 اهلل يغفر أف عسى ، اهلل إلى منها كالتوبة ، عنها اإلقبلع كيجب ، الذنوب كبائر من
 ؛ المعاصي أىل كسائر اهلل مشيئة تحت فهي تائبة غير ذلك على ماتت فإف ، لها

( " يشاء لمن ذلك دكف ما كيغفر بو يشرؾ أف يغفر ال اهلل إف: ) كجل عز اهلل لقوؿ
 .انتهى
 مخلدات كافرات فهن اللباس ذلك منهن استحل من (:َُْ/ُٕ) أيضا فيها كجاء

 ذلك لبسن كإف ، ريحها يجدف كال الجنة يدخلن ال ، ذلك على متن إذا النار في
 يخرجن ال لكن ، الذنوب كبائر من كبيرة ارتكبن فقد تحريمو اعتقادىن مع اللباس

 عذبهن شاء كإف ، لهن غفر اهلل شاء إف:  اهلل مشيئة تحت كىن ، اإلسبلـ ملة من بها
 . عذاب سابقة بعد إال ريحها يجدف كال الجنة يدخلن فبل ، السيئات من ارتكبن مما
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 بين كسط كىو ، كالوعيد الوعد نصوص بين جمع كفيو ، السنة أىل مذىب كىذا
 .كالمعتزلة كالخوارج المرجئة مذاىب

 عليو اهلل صلى قولو أما(: ّٔٓ/ٔ) فتاكل مجموع" في كما باز ابن كقاؿ العبلمة
 ذلك من يلـز كال شديد، كعيد فهذا( ريحها يجدف كال الجنة يدخلن ال: ) كسلم

 كغيرىن ىن بل اإلسبلـ، على متن إذا المعاصي كسائر النار في خلودىن كال كفرىن
 إف اهلل مشيئة تحت كلكنهم معاصيهم، على بالنار متوعدكف كلهم المعاصي، أىل من

 سورة في كجل عز قاؿ كما عذبهم، شاء كإف لهم، كغفر عنهم عفا سبحانو شاء
 من ،(يشاء لمن ذلك دكف ما كيغفر بو يشرؾ أف يغفر ال اهلل إف) موضعين في النساء
 منهم يخلد من بل الكفار، خلود فيها يخلد ال فإنو المعاصي أىل من النار دخل

 نهاية لو خلود ىو بل الكفار خلود مثل خلوده يكوف ال نفسو كالقاتل كالزاني، كالقاتل
 أىل من نهجهم على سار كمن كالمعتزلة للخوارج خبلفا كالجماعة، السنة أىل عند

 دالة كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن تواترت قد الصحيحة األحاديث ألف ؛ البدع
 يقبلها كجل عز اهلل كأف أمتو، من المعاصي أىل في كسلم عليو اهلل صلى شفاعتو على
 النار، من فيخرجهم حدا لو يحد مرة كل في مرات، عدة كسلم عليو اهلل صلى منو

 سبحانو، بإذنو يشفعوف كلهم ، كاألفراط كالمبلئكة كالمؤمنوف الرسل بقية كىكذا
 كىم بمعاصيهم النار دخلوا الذين التوحيد أىل من يشاء فيمن كجل عز كيشفعهم
 الشفعاء، شفاعة تشملهم ال المعاصي أىل من بقية النار في كيبقى مسلموف،
 فيها فيخلدكف الكفار إال النار في يبقى كال كإحسانو، برحمتو سبحانو اهلل فيخرجهم

 كقاؿ ،(سعيرا زدناىم خبت كلما: ) الكفرة حق في كجل عز قاؿ كما اآلباد أبد
 األكثاف عباد من الكفرة في سبحانو كقاؿ ،(عذابا إال نزيدكم فلن فذكقوا) تعالى

 تعالى كقاؿ ،(النار من بخارجين ىم كما عليهم حسرات أعمالهم اهلل يريهم كذلك)
 يـو عذاب من بو ليفتدكا معو كمثلو جميعا األرض في ما لهم أف لو كفركا الذين إف)

 ىم كما النار من يخرجوا أف يريدكف) ،( أليم عذاب كلهم منهم تقبل ما القيامة
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 العافية اهلل نسأؿ ، كثيرة المعنى ىذا في كاآليات (مقيم عذاب كلهم منها بخارجين
 ا.ىػ حالهم من كالسبلمة

 اهلل جزاكم الشيخ فضيلة كسئل العبلمة العثيمين كما في لقاءات الباب المفتوح:
 عليو اهلل صلى الرسوؿ أف الصحيحين في عنو اهلل رضي ىريرة أبي حديث في: خيران 

 جهنم نار في بطنو في بها يتوجأ يده في فحديدتو بحديدة نفسو قتل من: )قاؿ كسلم
 خالدان  جهنم نار في يتحساه بيده فسمو بسمو  نفسو قتل كمن أبدان، فيها مخلدان  خالدان 
 خالدان  جهنم نار في يتردل فهو نفسو فقتل جبل من تردل كمن أبدان، فيها مخلدان 
 يجوز كىل نفسو؟ بقاتل خاصة ىي ىل األبدية؟ بهذه يقصد ماذا( أبدان  فيها مخلدان 
 بنفسو؟ ذلك فعل من على الترحم

 آلو كعلى محمد نبينا على كسلم اهلل كصلى العالمين، رب هلل الحمدفأجاب: 
 يأتي أنو كذلك جدان، مهم سؤاؿ ىذا. الدين يـو إلى بإحساف تبعهم كمن كأصحابو،

 تكوف أف مثل الواسع، كاألمل الرجاء باب فتح فيها نصوص أحيانان  كالسنة الكتاب في
 فيفرح ذلك، أشبو ما أك الجنة دخوؿ أك السيئات، تكفير عليها يترتب صالحة أعماؿ

 يكفر اليسير العمل ىذا داـ ما معصية تضرني ال إذان : كيقوؿ بذلك كيستبشر اإلنساف
 كتأتي المعاصي، من شئت ما فأعمل الجنة، دخولي في سببان  يكوف أك السيئات، عني

 كبائر ىي بل الكبائر، بعض أك المعاصي بعض على شديد كعيد فيها نصوص أحيانان 
 ما: كيقوؿ كيتوقف يستحسر الرجل فتجد اإلسبلـ، من تخرج ال كلكنها الواقع في

 تجاه -اإلسبلـ إلى ينتسبوف الذين المسلموف: أم- القبلة أىل انقسم كلذلك ىذا؟
 تضر ال: كقاؿ الرجاء نصوص جانب غل ب قسم -: أقساـ ثبلثة إلى النصوص ىذه
 الخوؼ، جانب على الرجاء جانب يغلبوف ، المرجئة ىم كىؤالء معصية، اإلسبلـ مع

 غلب كقسم -. معصية اإليماف مع يضرؾ فبل شئت ما اعمل مؤمن، أنت: كيقولوف
 كاف كلو أبدان، جهنم نار في مخلد الكبائر فاعل إف: كقاؿ كالزجر التخويف نصوص
 المعتزلة من الوعيدية ىم كىؤالء كيحج، كيصـو كيزكي يصلي كاف كلو مؤمنان،
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 أك غيره، نفس قتل أك مثبلن، نفسو كقتل كبيرة فعل لو اإلنساف إف: قالوا كالخوارج،
 ال الصواب، جانبوا ىؤالء ككل..  جهنم نار في مخلد خالده  فهو سرؽ، أك زنا،

 بالنصوص نأخذ: قالوا ذلك، في كسط كالجماعة السنة أىل ك. ىؤالء كال األكلوف
 كتابو في إما كجل، عز اهلل كىو كاحد مصدر عن كصادرة كاحدة الشريعة ألف كلها؛

 بعضها يكمل فإنو كذلك األمر كاف فإذا كسلم، عليو اهلل صلى رسولو لساف على أك
 خاص؛ كنص عاـ نص فيأتي بعضان، بعضها كيخصص بعضان، بعضها كيقيد بعضان،
 مقيد؛ كنص مطلق نص كيأتي بو، كنخصصو الخاص على العاـ نحمل أف فيجب
 فإذا كاحد، كالمشرع كاحدة، الشريعة ألف المقيد؛ على المطلق نحمل أف فيجب

 من اإلنساف يسلم ىذا على كبناءن . آخر دكف بجانب نأخذ أف يمكن فبل كذلك كاف
 ميتػىعىم دان  ميٍؤًمنان  يػىٍقتيلٍ  كىمىنٍ : تعالى قولو القرآف في كرد إنو: فيقاؿ كثيرة، إشكاالت

ن مي  فىجىزىاؤيهي  اًلدان  جىهى ابان  لىوي  كىأىعىد   كىلىعىنىوي  عىلىٍيوً  الل وي  كىغىًضبى  ًفيهىا خى [ ّٗ:النساء] عىًظيمان  عىذى
 -ْ. عليو اهلل غضب -ّ. فيها خالدان  -ِ. جهنم جزاؤه -ُ:عقوبات خمس ىذه
 عمدان  المؤمن قاتل إف: تقوؿ اآلية ىذه تقرأ عندما. عظيمان  عذابان  لو أعد -ٓ. لعنو

 كىلىعىنىوي  عىلىٍيوً  الل وي  كىغىًضبى : قاؿ اهلل ألف منها؛ يخرج أف يمكن كال النار، في مخلد
 يمكن ال أنو يقتضي كىذا رحمتو، من كأبعده طرده فقد اهلل لعنو كمن[ ّٗ:النساء]

 أنو نفسو، قتل فيمن السائل إليو أشار ما ككذلك أبدان، الجنة إلى النار من يخرج أف
 ىذا ألف منها؛ يخرج أال يقتضي كىذا بالتأبيد، الحديث في صرح أبدان، مخلدان  خالد
 يعتريو أف يمكن ال صدؽ الرسوؿ كخبر كسلم، عليو اهلل صلى الرسوؿ من خبر

 لذلك، سببان  تكوف األشياء ىذه: نقوؿ كلهذا. مدلولو يتخلف أف يمكن كال الكذب،
 عليو اهلل صلى الرسوؿ قاؿ كما جهنم، نار في المؤبد للخلود سبب النفس قتل

 يكوف أف: منها الشرعية؛ النصوص عليها دلت الخلود من موانع ىناؾ كلكن كسلم،
 يخلد ال فإنو إيماف، من ذرة مثقاؿ أدنى أدنى أدنى كلو اإليماف من شيء معو اإلنساف

 جاءت الوعيد نصوص: كنقوؿ النصوص، ىذه على النصوص ىذه فنحمل النار، في
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 إال مؤبد خلود ىناؾ ليس كلكن منو، كالهركب العمل ىذا من التنفير أجل من عامة
 ظاىرىا، على النصوص ىذه: العلماء بعض قاؿ: الثاني الوجو. كجو ىذا.. للكافرين

 نفسو قتل حين فيكوف اإليماف، من باالنسبلخ نفسو يقتل الذم يصاب قد أنو كذلك
 كاف فإف نفسو نحر إذا ألنو النار؛ في خالد كافر فهو مؤمن غير كاف كإذا مؤمن، غير

 في السبب كىذا لسبب، ذلك فعل أنو فبلبد عاقبلن  كاف كإف عليو، شيء فبل مجنونان 
 نفسو قتل إذا أنو زعم كمن بو، ألمت التي الضائقة أك النكبة من يستريح لكي الغالب

 أنكر كإذا اآلخرة، عقوبة كأنكر البعث، أنكر فقد بو ألمت التي الضائقة من نجا
 ألنو النار؛ في المؤبد للخلود مستحقان  فيكوف كافران، بذلك كاف اآلخرة كعقوبة البعث

 ما إلى ينتقل أف لظنو إال فيو ىو مما ليستريح نفسو يعدـ شخصان  أف المعقوؿ من ليس
 أك مترددان  أك شاكان  فيكوف نفسو، قتل كقد لو أريح يكوف أف يمكن كال لو، الراحة فيو

 أف نعلم أف يجب حاؿ كل كعلى. كافران  يكوف كبذلك اآلخرة، لعذاب جاحدان 
 كىو كعبل جل كبلمو من ىو ما منها كحده، اهلل عند من صدرت كالسنة الكتاب
 الكتاب نصوص كأف كسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ كبلـ من ىو ما كمنها القرآف،
 الكتاب نصوص بين تناقض كال بعضان، بعضها كيخصص بعضان، يقيد بعضها كالسنة
 ا.ىػ بكافر ليس ألنو عليو؛ الترحم فيجوز عليو الترحم مسألة كأما. أبدان  كالسنة

 نفي ظاىرىا التي اآلثار ىذه توجيو في أقواؿ عدة السنة أىل من العلم كأىل لؤلئمةك 
 مرتكب أف على اتفاقهم يتبين أقوالهم كبتتبع ،منو التبرؤ أك المعاصي عن اإليماف
 بعض في الشرعية الحدكد لثبوت كذلك بالكلية؛ الملة عن ينقل كفرا يكفر ال الكبيرة

 أف المخرج الكفر إرادتهم بعدـ نقطع يجعلنا مما مثبل، عليها المنصوص الكبائر تلك
 الحد، عليو يقاـ بل -المحصن الزاني إال- يقتل ال الخمر كشارب كالسارؽ الزاني

 .بمرتد ليس أنو على يدؿ مما
: فقاؿ مجلسو، في كسلم عليو اهلل صلى النبي عند كنا: قاؿ الصامت بن عبادة عن

 أجره منكم كٌفى فمن تزنوا، كال تسرقوا كال شيئا، باهلل تشركوا ال أف على تبايعوني)
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 ذلك من أصاب كمن لو، كفارة فهو بو، فعوقب شيئان  ذلك من أصاب كمن اهلل، على
 كأىم، ُ(عذبو شاء كإف لو، غفر شاء إف كجل عز اهلل إلى فهو عليو، اهلل فستر شيئا

 :مذىبين على النصوص ىذه توجيو في الواردة األقواؿ
 كىذا ،جاءت كما كإمرارىا األحاديث ىذه تفسير عن التوقف رأل من مذىب: أكال

 :منهم العلم، كأىل األئمة من جمع عن مركم
 من(: )ٕٗٓ ص) للخبلؿ السنةكما في   عنها سئل لما قاؿ فقد: الزىرم اإلماـ - ُ

 (.التسليم كعلينا الببلغ، الرسوؿ كعلى العلم، كجل عز اهلل
 غشنا من: )حديث في (ِٕ/ ُ) الحنابلة طبقاتكما في  قاؿ: أحمد اإلماـ - ِ

 ركم كما أنو كتعلم كتقبلو، تصدقو ركل ككما جاء، كما الحديث يركل(: )منا فليس
  .(تجاكزه كال األثر فاتبع... 
 (.ركم ما على إال أدرم ال(.: )ٖٕٓ: ص) للخبلؿ السنةكما في  كقاؿ

 صلى الرسوؿ قاؿ ما القوؿ(.: )ُٗ/ ُ) السنة شرح في قاؿ: البغوم اإلماـ - ّ
 (.كجل عز اهلل عند كالعلم كسلم، عليو اهلل

 نفي ىو إنما اإليماف بنفي المقصود أف كرأل األحاديث، ىذه فسر من مذىب: ثانيا
 :منهم كالعلماء، األئمة من كثير القوؿ ىذا كعلى. كحقيقتو أصلو ال كمالو،

 المدح اسم عنو ينزع(: )َٔ/ ُِ) فتحكما في ال  قاؿ حيث: الطبرم اإلماـ - ُ
 سارؽ: فيقاؿ الذـ، اسم كيستحق مؤمن، حقو في يقاؿ فبل أكلياءه، بو اهلل سمى الذم
 .كذلك البصرم الحسن عن مركم القوؿ كىذا(. كفاسق كفاجر كزاف

 عندنا الذم(: )ٖٗص) اإليماف في كتاب قاؿ حيث: سبلـ بن القاسم عبيد أبو - ِ
 إنما كلكنها كفرا، توجب كال إيمانان  تزيل ال كالذنوب المعاصي أف كلو الباب ىذا في

 (.أىلو بو اهلل نعت الذم كإخبلصو حقيقتو اإليماف من تنفي

                                                           

 (.َُٕٗ) كمسلم ،(ْٖٕٔ) البخارم أخرجو ُ
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 عليو الذم الصحيح القوؿ(: )ُِْ/ ُ) مسلم شرحفي  قاؿ حيث: النوكم - ّ
 األلفاظ من كىذا. اإليماف كامل كىو المعاصي ىذه يفعل ال: معناه أف المحققوف

 (.كمختاره كمالو نفي كيراد الشيء نفي على تطلق التي
 ىو المراد أف كىو العلماء، ىؤالء ذكره ما على قيدا تيمية ابن اإلسبلـ شيخ زاد كقد
 نفي من المراد بأف المرجئة قوؿ رد كما ،تاركو يذـ الذم الواجب الكماؿ نفي

 يبق لم بأنو المعتزلة كقوؿ كافرا، صار بأنو الخوارج كقوؿ خيارنا، من ليس بأنو اإليماف
 من قوؿ رد ثم ،منها يخرج ال النار في للخلود مستحق كىو شيء اإليماف من معو

 ّٓٔ/ ُُ) الفتاكل مجموعفي كقاؿ المستحب، الكماؿ نفي بأنو اإليماف نفي تأكؿ
 اهلل نفاه ما سائر في مطرد كىذا ،الواجب الكماؿ نفي يقتضي كلكن(: )ْٓٔ -

 بعض النتفاء ال ذلك، في يجب ما بعض النتفاء إال االسم مسمى ينفي ال فإنو كرسولو
 اإليماف يتم ال الذم الواجب ترؾ فقد ذلك، فعل من أف الكبلـ ىذا فيفيد. مستحباتو

  (.اإليماف بعض معو كاف كإف بو، إال الواجب
 فيو، كيزيد يقويو بما اإليماف تعاىد عن كالغفلة المعاصي، ركوب خطورة تتبين كبهذا
 فاعلها، على التشديد جاء كلهذا. المنهيات كترؾ الطاعات بفعل إال يتم ال كىذا

 عظيم على لدليل بالكفر المعاصي بعض كصف إف بل بالعذاب، فعلها على كالتوعد
( الكفر بريد المعاصي: )قولو السلف بعض عن كرد كما ىي إذ اإليماف؛ على خطرىا

 نحن نهينا كقد أعمالهم، في بالكفار التشبو من ارتكابها في ما إلى باإلضافة ىذا
  .بهم التشبو عن المؤمنين معشر

 اجتماع اإليماف كبعض شعب الكفر في الشخص الواحد. المسألة الثانية:
 شعب كبعض اإليماف فيو يجتمع قد الواحد الشخص كوف على السنة أىل استدؿ
. أحد على يخفى ال مشاىد كاقع ىو كبما كالسنة، الكتاب من بأدلة النفاؽ أك الكفر
هيمٍ  أىقٍػرىبي  يػىٍومىًئذو  لًٍلكيٍفرً  ىيمٍ ): كجل عز اهلل قوؿ كمنها : عمراف آؿ] (ًلئًليمىافً  ًمنػٍ
 .الكفر إلى أقرب أنهم غير ككفران، إيمانان  لهم فأثبت ،[ُٕٔ
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 بو تتقلب قد الشخص أف على بو استدلوا :(ِْٓ/ ُ)في تفسيره  كثير ابن قاؿ
 .اإليماف إلى أقرب حاؿ كفي الكفر، إلى أقرب حاؿ في فيكوف األحواؿ،

 يكوف قد العبد أف على دليل اآليات ىذه في( ْْٓ/ ُ)في تفسيره  السعدم كقاؿ
 ا.ىػ األخرل من أقرب إحداىما يكوف كقد. إيماف كخصلة كفر خصلة فيو

 [.َُٔ: يوسف] (مٍُّشرًكيوفى  كىىيم ًإال   بًاهللً  أىٍكثػىريىيمٍ  يػيٍؤًمني  كىمىا): تعالى كقولو
 مع بو اإليماف لهم أثبت(: ِِٖ/ ُ) السالكين مدارجفي  القيم ابناإلماـ  قاؿ

 من معهم ما ينفعهم لم لرسلو، تكذيب الشرؾ ىذا مع كاف فإف الشرؾ، مقارنة
 ال الشرؾ من ألنواع مرتكبوف كىم لرسلو، تصديق معو كاف كإف ،باهلل اإليماف

 من أعظم للوعيد مستحقوف فهؤالء اآلخر، كاليـو بالرسل اإليماف من تخرجهم
 ا.ىػ الكبائر أرباب استحقاؽ

 فيو كانت كمن خالصان، منافقان  كاف فيو كن من أربع: )كسلم عليو اهلل صلى قولو كمنها
 ائتمن كإذا كذب حدث إذا: يدعها حتى النفاؽ من خصلة فيو كانت منهن، خصلة

 .ُ(فجر خاصم كإذا غدر عاىد كإذا خاف
 تدؿ( يدعها حتى النفاؽ من خصلة فيو كانت منهن، خصلة فيو كانت كمن) فقولو
 منافقان  يكوف أف دكف النفاؽ شعب من شعبة مع الشخص ىذا إيماف اجتماع على

 .خالصان 
 تدؿ التي إيماف من ذرة قلبو في كاف من النار من يخرج كأنو الشفاعة، أحاديث كمنها
 الجنة استحقوا ثم - الكفر شعب من كىي - بمعاصيهم النار استحقوا أنهم على

 .بإيمانهم
 كسنة كفجور، كطاعة كنفاؽ، إيماف فيهم اجتمع مؤمنين كجود على يؤكد الواقع إف ثم

 .مكابر إال ىذا ينكر كال كبدعة،

                                                           

  .عنهم اهلل رضي العاص بن عمرك بن اهلل عبد حديث من( ٖٓ) كمسلم ،(ّْ) البخارم أخرجو ُ
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 -البدع أىل أم - أنكركه الذم ىذا :(ِٕٕ/ ّ) حـز البن الفصلفي  حـز ابن قاؿ
 آخر، كجو من كأساء كجو من أحسن فمن ،مشاىد موجود أمر ىو بل فيو، نكرة ال

 كمسيء صبلة، من فيو أحسن فيما هلل كلي محمود، محسن فهو زنى، ثم صلى كمن
 ًبذينيوًبًهمٍ  اٍعتػىرىفيواٍ  كىآخىريكفى ): كجل عز اهلل قاؿ الزنا، من فيو أساء فيما هلل عدك مذمـو

 الذم العمل أف ندرم فبالضركرة[. َُِ: التوبة] (سىي ئنا كىآخىرى  صىاًلحنا عىمىبلن  خىلىطيواٍ 
 كأف. هلل مطيع محسن محمود فيو عاملو فإنو صالح، عمل أنو لو كجل عز اهلل شهد

 تعالى هلل عاص مسيء مذمـو فيو عاملو فإف سيء، أنو كجل عز اهلل شهد الذم العمل
 ا.ىػ

 قاؿ كما كينقص، يزيد فهو يتجزأ، اإليماف (:ّْٓ/ِٖكقاؿ علماء اللجنة الدائمة )
: }  تعالى كقاؿ ،{ يتوكلوف ربهم كعلى إيمانا زادتهم آياتو عليهم تليت كإذا}  تعالى
 ألف ؛ لجميعو ذىابا يكوف ال اإليماف بعض كذىاب ،{ ىدل اىتدكا الذين اهلل كيزيد
 غير قوؿ كىو الخوارج، مذىب لجميعو ذىاب اإليماف بعض ذىاب بأف القوؿ

 مع اإليماف لهم فأثبت ،{ اقتتلوا المؤمنين من طائفتاف كإف}  يقوؿ اهلل ألف ؛ صحيح
 بالمعركؼ فاتباع شيء أخيو من لو عفي فمن: }  تعالى كقاؿ ، بينهم القتاؿ كجود
 اإلنساف أف السنة أىل فمذىب، قاتل أنو مع أخاه فسماه ،{ بإحساف إليو كأداء

 ا.ىػ بالمعصية كينقص بالطاعة يزيد فاإليماف كمعصية، كطاعة كفسق، إيماف فيو يجتمع
 اإلطبلؽ، دكف التفصيل ذلك في اعتمدكا فإنهم األصل، ىذا السنة أىل قعد لماك 

 كال. متين شرعي إطار في األنواع تنحصر حتى المسألة لهذه كشركطان  ضوابط ككضعوا
 :الضوابط ىذه كمن شاء كيفما يشاء من فيها يخوض حتى المسألة تتميع

 قد الشخص إف السنة أىل قاؿ إذا :األصل عن كليس الشعب عن الحديث - ُ
 أصل أك الكفر أصل مقصودىم فليس كنفاؽ، إيماف أك ككفر، إيماف فيو يجتمع
 رحمو القيم ابن فصل لهذا، الدين أصل تضاد ال التي شعبهما المقصود إنما النفاؽ،

 يػيٍؤًمني  كىمىا): تعالى قولو في المذكور الشرؾ معنى (ِِٖ/ ُ) السالكين مدارجفي  اهلل
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 يتضمن الشرؾ ىذا كاف إف أنو[ َُٔ: يوسف] (مٍُّشرًكيوفى  كىىيم ًإال   بًاهللً  أىٍكثػىريىيمٍ 
 كاف إف أما ،ينفعهم ال معهم الذم اإليماف فإف السبلـ، عليهم اهلل لرسل تكذيبان 

 عدـ في ينفعهم معهم الذم اإليماف فإف السبلـ، عليهم اهلل برسل للتصديق متضمنان 
 ا.ىػ دخولها دكف النار في الخلود

 من قومو عليو ما يبرر أف حاكؿ المسألة، ىذه العراؽ مبتدعة أحد يفهم لم لما أنو كما
 بهذا الشرؾ عنهم ينفي أف حاكؿ لهم، كالذبح المقبورين من اهلل غير بعبادة الشرؾ
 في الكفر شعب كبعض اإليماف اجتماع أف كىو السلف، عن أثر الذم األصل

 .الشخص ىذا كفر منو يلـز ال الواحد الشخص
 المارؽ الماذؽ شبهات رد في الشارؽ الضياء في سحماف ابن الشيخ عليو فرد

 الكفر فيو يجتمع قد كالمسلم) - العراقي أم - قولو كأما: بقولو( ّٕٔص)
 ابن الشيخ أم - فأقوؿ( الملة عن ينقلو كفران  يكفر كال كاإليماف، كالشرؾ كاإلسبلـ
 بعض سرد ثم .الملة عن يخرج الذم كالكفر الشرؾ، دكف فيما ىذا نعم،: -سحماف
 شخص في اإليماف مع تجتمع قد التي ىي أنها كبين كالكفرية، الشركية الشعب
 .بذلك الملة من يخرج كال كاحد،
 يخرج مما أكبر كفران  أك أكبر، شركان  كاف ما أف العراقي على الرد في كبلمو كمفهـو

 الدنيا، في الكفر من العبد بو ينجو الذم اإليماف مع يجتمع أف يمكن ال الملة عن
 .يجتمعاف ال كالنقيضاف نقيضاف، فإنهما القيامة، يـو النار في الخلود من بو كينجو
(: تعليقا على قوؿ اإلماـ ُِٕ-ُُٕ/ُالعبلمة العثيمين في القوؿ المفيد ) كقاؿ

 الحمى، خيط من يده في رجبل رأل أنو رضي اهلل عنو حذيفة عن حاتم أبي كالبن)
 قولو كتبل: كقولو( {ميٍشرًكيوفى  كىىيمٍ  ًإال   بًالل وً  أىٍكثػىريىيمٍ  يػيٍؤًمني  كىمىا: }قولو كتبل فقطعو،

 كالمراد اآلية ىذه حذيفة كتبل أم{  ميٍشرًكيوفى  كىىيمٍ  ًإال   بًالل وً  أىٍكثػىريىيمٍ  يػيٍؤًمني  كىمىا: }تعالى
 .األلوىية بتوحيد كيكفركف الربوبية بتوحيد يؤمنوف الذين المشركوف بها
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 متلبسوف كىم: أم؛ أكثر من الحاؿ على نصب محل في" مشركوف كىم: "كقولو
 كفيو منها الشفاء أك الحمى لتبريد خيطا لبس مسلم رجل في حذيفة ككبلـ بالشرؾ،

 ألف؛ األكبر الشرؾ ليس كلكن كشرؾ، إيماف فيو يجتمع قد اإلنساف أف على دليل
 أمر كىذا األصغر، الشرؾ ىنا المراد كلكن اإليماف، مع يجتمع ال األكبر الشرؾ

 ا.ىػ  معلـو
 من أف كذلك :بالضركرة كفره منو يلـز ال بالعبد أكثر أك الكفر من شعبة قياـ - ِ

 في تثبت حتى عنو كفرم فعل صدكر بمجرد بكفره يحكم ال اإلسبلـ عقد لو ثبت
 ببل لئلسبلـ ناقضان  يعتبر عنو صدر الذم الكفرم الفعل أف كإثبات التكفير، حقو

 الشخص، ذلك حق في موانع كجود بعدـ منوط بالتكفير الحكم ىذا أف كما نزاع،
 لئلسبلـ، ناقضان  الكفرية األعماؿ من يعتبر ال ما أما، مكتسبة أك جبلية كانت سواء

 كافران  يكوف أف دكف الواحد الشخص في باإليماف اجتماعهما إمكاف على تدؿ فاألدلة
 (.كفر دكف كفر) باب من كاف ما كذلك بذلك،

 من الناس في يكوف قد: (َّٓ/ ٕ) الفتاكل مجموعفي  تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ
 كما مسلمان  كيسمى النفاؽ، أك الكفر شعب من كشعبة اإليماف، شعب من شعبة معو
 كشعبة اإليماف، شعب من شعبة فيو يكوف قد اإلنساف أف ىذا كتماـ. أحمد عليو نص
 اإلسبلـ عن ينقل الذم الكفر دكف كفر كفيو مسلمان  يكوف كقد. النفاؽ شعب من

 كىو السلف، عامة قوؿ كىذا. كفر دكف كفر: كغيره عباس ابن قاؿ كما بالكلية،
 النبي فيو قاؿ ممن كنحوىم كالشارب السارؽ في قاؿ كغيره أحمد عليو نص الذم
 كاستدلوا. مؤمنوف ال مسلموف لهم يقاؿ إنهم بمؤمن ليس إنو: كسلم عليو اهلل صلى

 يكوف قد الرجل كبأف اإلسبلـ، اسم إثبات مع اإليماف اسم نفي على كالسنة بالقرآف
 .كفر دكف كفر بل الملة، عن ينقل ال كفر كمعو مسلمان 

 :مؤمنان  تسميتو منو يلـز ال بالعبد أكثر أك اإليماف من شعبة قياـ - ّ
 :صورتاف لو الضابط كىذا
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 من يكوف بموجبو الذم الواجب اإليماف خصاؿ جميع يستوؼ لم من: األكلى الصورة
 بعضها دكف اإليماف شعب بعض بو قامت كإف مؤمنان  يسمى ال فهذا ابتداء، الجنة أىل

 كاجب، بترؾ أك محـر بفعل تعالى اهلل فيعصي ضعف، من يعتريو قد لما كذلك ،اآلخر
 كىلىم ا أىٍسلىٍمنىا قيوليوا كىلىًكن تػيٍؤًمنيوا ل مٍ  قيل آمىن ا اأٍلىٍعرىابي  قىالىتً ): تعالى اهلل قاؿ كلهذا
يمىافي  يىٍدخيلً   [.ُْ: الحجرات] (قػيليوًبكيمٍ  ًفي اإٍلً
 كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف) كقاص أبي بن سعد إلى بسنده البخارم كركل
 أعجبهم ىو رجبلن  كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فترؾ جالس، كسعد رىطان  أعطى
 مسلما أك: فقاؿ مؤمنا، ألراه إني فواهلل فبلف؟، عن مالك اهلل رسوؿ يا: فقلت إلي،

 .ُ(الحديث.. .
 علم فمن الكفر كيبطن اإلسبلـ يظهر الذم المنافق على تنطبق كىي: الثانية الصورة

 اإليمانية الشعب من كثير بظاىره قاـ كإف مسلمان  كال مؤمنان  يسمى ال النفاؽ، منو
 .الخ...  األخرل اإلسبلـ كأركاف كالشهادتين

 مسألة في كأثره الواحد الشخص في الكفر شعب كبعض اإليماف اجتماع (:فرع)
 كالبراء الوالء

 مواالة عن كنهى المؤمنين، بين كالنصرة كالمواالة كالمحبة األخوة عقد اهلل إف
 موحد مؤمن كل أف المسلمين بين عليها المتفق األصوؿ من فكاف ،كلهم الكافرين

 محبتو فإف أحد، من نزاع ببل الشريعة عليها دلت التي المكفرات لجميع تارؾ
 .كاجبة كنصرتو كمواالتو

 كجهاده بل كمعاداتو، ببغضو اهلل إلى التقرب كجب ذلك، بخبلؼ كاف من ككل
 بػىٍعضيهيمٍ  كىاٍلميٍؤًمنىاتي  كىاٍلميٍؤًمنيوفى ): تعالى قاؿ. كاإلمكاف القدرة بحسب كاليد باللساف

ا يىا): تعالى كقاؿ ،[ُٕ: التوبة] (بػىٍعضو  أىٍكلًيىاء  اٍليػىهيودى  تػىت ًخذيكاٍ  الى  آمىنيواٍ  ال ًذينى  أىيػُّهى
هيمٍ  فىًإن وي  م نكيمٍ  يػىتػىوىل هيم كىمىن بػىٍعضو  أىٍكلًيىاء بػىٍعضيهيمٍ  أىٍكلًيىاء كىالن صىارىل  يػىٍهًدم الى  اهللى  ًإف   ًمنػٍ

                                                           

 (.َُٓ) مسلم كركاه ،(ِٕ) البخارمأخرجو  ُ
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ا يىا): تعالى كقاؿ ،[ُٓ: المائدة] (الظ اًلًمينى  اٍلقىٍوـى   كىاٍلمينىاًفًقينى  اٍلكيف ارى  جىاًىدً  الن ًبيُّ  أىيػُّهى
 [.ّٕ: التوبة] (اٍلمىًصيري  كىبًٍئسى  جىهىن مي  كىمىٍأكىاىيمٍ  عىلىٍيًهمٍ  كىاٍغليظٍ 

 ضد الوالية(: ُُٔ - َُٔ/ ُُ) الفتاكل مجموعفي  تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ
 كلي كاف فإذا كالبعد البغض: العداكة كأصل كالقرب، المحبة: الوالية كأصل ،العداكة

 عنو، كينهى بو كيأمر كيسخطو، كيبغضو كيرضاه يحبو فيما لو المتابع الموافق ىو اهلل
 أىٍكلًيىاء كىعىديك كيمٍ  عىديك م تػىت ًخذيكا الى ): تعالى قاؿ كما لو، معاديان  لوليو المعادم كاف

 عاداه كمن عاداه، فقد اهلل أكلياء عادل فمن[. ُ: الممتحنة] (بًاٍلمىوىد ةً  ًإلىٍيًهم تػيٍلقيوفى 
 ا.ىػ ُ(بالمحاربة بارزني فقد كليا لي عادل كمن: )قاؿ فلهذا حاربو، فقد

                                                           

 خالد بو انفرد: المغني في العراقي عنو قاؿ كالحديث( َِٓٔ)في صحيحو  البخارم أخرجو ُ
/ ِ الميزاف: )في مخلد بن خالد ترجمة في فقاؿ الذىبي، كاستنكره فيو، متكلم كىو القطواني

 ىذا منها موردا مناكيره، بعض كساؽ درجتو، في العلماء اختبلؼ ذكر أف بعد( ُٓٔ - ُْٔ
 ابن خالد منكرات في لعدكه الصحيح الجامع ىيبة كلوال جدا، غريب حديث فهذا: "الحديث

 بهذا إال المتن ىذا يرك كلم بالحافظ كليس شريك بو ينفرد مما كألنو لفظو، لغرابة كذلك مخلد؛
: في ىذا كبلمو بعض حجر ابن الحافظ كنقل. اىػ.. "  البخارم عدا من خرجو كال اإلسناد،

 ثم.. "  مردكد اإلسناد بهذا إال المتن ىذا يرك لم أنو كإطبلؽ: " .. كقاؿ( ّْٗ/ ُُ الفتح)
 عائشة،: عن ذكره ثم". أصبل لو أف على مجموعها يدؿ: "عنها قاؿ أخرل طرقا للحديث أف ذكر
 كعزاىا مقطوعا، منبو بن ككىب جبل، ابن كمعاذ كحذيفة، كأنس، عباس، كابن كعلي، أمامة، كأبي
 العبلمة كأمعن، طرقها بعض على كبلمهم في العلم أىل بعض كتعقب عليها، كتكلم مخرجيها، إلى

 ميمونة حديث من شاىدا عليها كزاد(: َُْٔ) الصحيحة في الشواىد ىذه في النظر األلباني
 في النفس كأطاؿ سنده على كقوفو لعدـ علي؛ حديث سول كمتنا سندا كدرسها عنها اهلل رضي
 إما بها؛ الحديث لتقوية تصلح ال الشواىد ىذه أكثر إف: القوؿ كخبلصة: "قاؿ أف إلى ذلك
 فإنهما بطريقيو، أنس كحديث عائشة، حديث إال اللهم الختصارىا، كإما إسنادىا، ضعف لشدة

 اهلل شاء إف الصحيح درجة إلى كارتقى بمجموعها، اعتضد ىريرة أبي حديث إسناد إلى ضما إذا
 ىػ. ا. العلماء من ذكره سبق من صححو قد ك تعالى،
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 ترؾ بل الكامل، كاالنقياد التامة بالطاعة تعالى اهلل أكامر اتباع لو يصف لم من أما
 ما ببعض كالقياـ باهلل اإليماف كجود مع عليو حـر ما بعض فعل أك عليو كجب ما بعض

 العمل كبعض إيماف من معو بما كجو كل من هلل كليا يكوف ال ىذا فإف بو، اهلل أمر
 بترؾ تعالى اهلل حق في تقصيره بسبب كجو كل من هلل عدكا يكوف ال كما الصالح،
 .المحـر كفعل الواجب
 كنفاؽ، إيماف أك ككفر، إيماف فيو اجتمع شخص كل أف السنة أىل عند تقرر كالذم

 فيكوف العداكة، كسبب الوالية سبب فيو اجتمع قد يكوف فإنو كمعصية، طاعة أك
 من قربو بحسب للغالب يكوف العاـ كالحكم كجو، من كمبغوضان  كجو من محبوبان 
 .عنهما بعده أك اإليماف أك الكفر

 متفقوف السنة أىل: (ِِٖ - ُِٖ/ ُ) السالكين مدارجفي  القيم ابن اإلماـ قاؿ
 كيكوف مختلفين، كجهين من كعداكة هلل كالية فيو يكوف الواحد الشخص أف على

 كيكوف ككفر، كإيماف كنفاؽ، إيماف فيو يكوف بل أيضان، كجهين من لو كمبغوضان  محبوبان 
 ا.ىػ أىلو من فيكوف لآلخر منو أقرب أحدىما إلى

 في اجتمع إذا: (َِٖ/ ِٖ) الفتاكل مجموعفي  تيمية ابن اإلسبلـ شيخ كقاؿ
 المواالة من استحق كبدعة، كسنة كمعصية كطاعة كفجور كشر خير الواحد الرجل

 من فيو ما بحسب كالعقاب المعاداة من كاستحق الخير، من فيو ما بقدر كالثواب
 يده تقطع كاللص كاإلىانة، اإلكراـ موجبات الواحد الشخص في فيجتمع ،الشر

                                                                                                                                                  

 صحيحو في البخارم كطريقة المنتهى فيو كإليو الشأف ىذا إماـ ىو اهلل رحمو البخارم 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 كقديما فيو، غلط أنو يعلم ما الثقة أحاديث من يطرح
 البخارم، اهلل عبد أبي اهلل كلي الدنيا كإماـ الحفظ جبل الصنعة أئمة إماـ اهلل فرحم حذاـ قالت
 ابن أم- فيو النفس أطاؿ كقد: قاؿ حيث( َُْٔ) الصحيحة في األلباني العبلمة كلمة كتدبر
 السهل من ليس" الصحيح المسند" في البخارم اإلماـ يخرجو حديثا فإف ذلك، لو كحق ،-حجر
 .كتقويو بعضده تأخذ شواىد لو يكوف أف الحتماؿ إسناده، في ضعف لمجرد صحتو في الطعن



 - 050 - 

 عليو اتفق الذم األصل ىو كىذا ،لحاجتو يكفيو ما الماؿ بيت من كيعطى لسرقتو،
  ا.ىػ كافقهم كمن كالمعتزلة الخوارج كخالفهم كالجماعة، السنة أىل

 ىذه كإنما كالجاه، كالنسب كالقرابة فيها النفس لحظوظ دخل ال كالمعاداة فالمواالة
 أعماؿ إلى فالنظر. هلل يتمحضا أف يجب اللذين كالبراء الوالء ألصل تابعة األعراض

 المواالة عليو ترتكز الذم المناط ىو عنو بعدىم أك اهلل مرضاة من قربهم كمدل الناس
 .المعاداة أك
 أك خير من الشخص لدل يترجح بما فتتحدد المعاداة، أك المواالة ىذه درجات أما

 معاداتو درجة من أكبر بدرجة يوالى فهذا عنده، الخير جانب ترجح فمن شر،
 .كالعكس

 الدعاة تقدير جهة من كالمفسدة المصلحة جانب المسألة ىذه في كذلك يعتبر كمما
 .عليها كالقائمين الدعوة من الناس ينفر ال حتى كالمصلحين؛

(: ُّٕ/ُ/ ِ) النجدية الرسائل مجموعةكما في   اللطيف عبد بن محمد الشيخ قاؿ
 ال الذم العملي الكفر من فيهم يوجد قد ربما كلكن منهم، اإلسبلـ ظاىره من كأما

 كانت صغائر - المعاصي أنواع كمن الجاىلية، أمور من شيء كفيهم الملة من يخرج
 ما على كيبغضوف كلين، برفق يعاملوف بل المرتدين، معاملة يعاملوف فبل ،- كبائر أك

 من معو ما على كمحبتو مواالتو تجب المؤمن أف كليعلم ،األكصاؼ ىذه من معهم
 فيو كاف إف مشركع كىجره. المعاصي من معو ما على كيعادل كيبغض اإليماف،
 برفق الخير في كالترغيب التنفير، كعدـ بالتأليف فيعامل كإال كردع، كزجر مصلحة
 ا.ىػ المضار كدفع المصالح جلب على مبنية الشريعة ألف كلين؛ كلطف

 كعن كالمعاداة؟ المواالة عن (:ُٓ/ّكسئل العبلمة العثيمين كما في مجموع فتاكاه )
 المسلم؟ ىجر حكم

 اهلل في أحب من فإف كجل، عز هلل تكوف أف يجب كالمعاداة المواالة إففأجاب: 
 كالية تناؿ بها التي الطريق سلك فقد اهلل، في كعادل اهلل، في ككالى اهلل، في كأبغض
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 األعمى، للتقليد أك للهول، كبغضو كحبو كمعاداتو كاليتو كانت من أما كجل، عز اهلل
 كجل، عز اهلل أكلياء من كليا يعادم فقد كبير، أمر في يقع كربما كثيرا، خيرا حـر فقد

 أبي عن البخارم ركاه الذم الصحيح القدسي الحديث في كما تعالى، هلل حربا فيكوف
 من: كجل عز اهلل قاؿ»: قاؿ -كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى- النبي أف عنو اهلل رضي ىريرة
 .«الحديث...  الحرب في آذنتو فقد كليا لي عادل
 كما عظيم كخطر كبير أمر في فيقع كجل، عز اهلل أكلياء من عدكا كيوالي يحب كربما
ٍوـً  بًالل وً  يػيٍؤًمنيوفى  قػىٍومنا تىًجدي  الى : }تعالى اهلل قاؿ  كىرىسيولىوي  الل وى  حىاد   مىنٍ  يػيوىادُّكفى  اآٍلًخرً  كىاٍليػى
انيوا كىلىوٍ  ا يىا: }كقاؿ{ عىًشيرىتػىهيمٍ  أىكٍ  ًإٍخوىانػىهيمٍ  أىكٍ  أىبٍػنىاءىىيمٍ  أىكٍ  آبىاءىىيمٍ  كى  الى  آمىنيوا ال ًذينى  أىيػُّهى

{ اٍلحىق   ًمنى  جىاءىكيمٍ  ًبمىا كىفىريكا كىقىدٍ  بًاٍلمىوىد ةً  ًإلىٍيًهمٍ  تػيٍلقيوفى  أىٍكلًيىاءى  كىعىديك كيمٍ  عىديك م تػىت ًخذيكا
ا يىا: }تعالى كقاؿ ،  { .عىلىٍيًهمٍ  الل وي  غىًضبى  قػىٍومنا تػىتػىوىل ٍوا الى  آمىنيوا ال ًذينى  أىيػُّهى

 فقد أياـ، ثبلثة على زاد إذا الذنوب كبائر من بل حراـ، األصل في المسلم كىجر
 يلتقياف، ثبلثة، فوؽ أخاه يهجر أف لمسلم يحل ال»: قاؿ أنو - النبي عن صح

 داكد أبو كركل عليو، متفق «بالسبلـ يبدأ الذم كخيرىما ىذا، كيعرض ىذا، فيعرض
 فوؽ ىجر فمن»: كسلم البخارم شرط على إنو: المنذرم قاؿ بإسناده كالنسائي

 بالمعاصي اإلسبلـ عن يخرج ال المسلم أف المعلـو كمن «النار دخل فمات ثبلث
 أف إال المعاصي، أصحاب ىجر يحل فبل ىذا كعلى كفرا، تكن لم ما عظمت، كإف

 العاصي المسلم ألف عنها؛ غيرىم كردع عنها، بإقبلعهم مصلحة ىجرىم في يكوف
 أخاه يهجر أف لمسلم يحل ال": قولو في فيدخل لك؛ أخ كبيرة معصيتو كانت كلو

 تعالى قولو معصيتو عظمت كإف للمطيع، أخ العاصي أف على األدلة كمن" ثبلث فوؽ
 ًإلىٍيوً  كىأىدىاءه  بًاٍلمىٍعريكؼً  فىاتػ بىاعه  شىٍيءه  أىًخيوً  ًمنٍ  لىوي  عيًفيى  فىمىنٍ : }عمدا مؤمنا قتل فيمن

 من -عمدا المؤمن قتل- القتل أف مع للمقتوؿ، أخا عمدا القاتل اهلل فجعل{ بًًإٍحسىافو 
ًإفٍ : }المؤمنين من المقتتلتين الطائفتين في تعالى كقولو الكبائر، أعظم  ًمنى  طىائًفىتىافً  كى

نػىهيمىا فىأىٍصًلحيوا اقٍػتىتػىليوا اٍلميٍؤًمًنينى  ةه  اٍلميٍؤًمنيوفى  ًإن مىا: }قولو إلى{ . بػىيػٍ  بػىٍينى  فىأىٍصًلحيوا ًإٍخوى
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، اإليمانية األخوة من كال اإليماف، من المقتتلتين الطائفتين اهلل يخرج فلم{ أىخىوىٍيكيمٍ 
 عن العاصي لغير رادعا يكوف بحيث مفسدة، زكاؿ أك مصلحة، الهجر في كاف فإف

 مطلوبا بل جائزا، حينئذ الهجر كاف معصيتو عن العاصي إلقبلع موجبا، أك المعصية
 ذلك كدليل أجلها، من ىجر التي المعصية عظم حسب فيو، مرغبا أك الزما، طلبا
 أمر فقد خلفوا؛ الذين الثبلثة كىم -عنهم اهلل رضي- كصاحبيو مالك بن كعب قصة
 إف حتى الناس، فاجتنبهم تكليمهم، عن كنهى بهجرىم، كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى النبي
 أحب كىو -عنو اهلل رضي- قتادة أبي عمو ابن على دخل-عنو اهلل رضي- كعبا

 العظيمة المصلحة من الهجر بهذا فصار السبلـ، عليو يرد فلم عليو فسلم إليو، الناس
 العظيم، كاالبتبلء النصوح كالتوبة ،-كجل عز- اهلل إلى الرجوع من الثبلثة لهؤالء

 .الوصل مصلحة على الهجر مصلحة بو ترجحت ما المسلمين من كلغيرىم
، أما  في كتماديا مكابرة إال الهجر يزيدىم ال المعاصي أىل من كثيرا فإف اليـو

 كال لهم فائدة ىجرىم في يكوف فبل كاإليماف؛ العلم أىل عن كتنفيرا كنفورا معصيتهم،
 لم إذا كأما الشفاء، فيو كاف حيث يستعمل دكاء الهجر إف: فنقوؿ ىذا كعلى، لغيرىم

 .يستعمل فبل الهبلؾ كىو إشفاء، فيو كاف أك شفاء فيو يكن
 :ثبلث الهجر فأحواؿ

 .مطلوبا فيكوف مصلحتو تترجح أف إما
 .شك ببل عنو فينهى مفسدتو تترجح أف كإما
 عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى النبي، قوؿ لعمـو عنو؛ النهي فاألقرب ىذا، كال ىذا يترجح ال أف كإما

 . «ثبلثة فوؽ أخاه يهجر أف للمسلم يحل ال»: كىسىل مى 
 قاـ إذا يواكلوا، كال يجالسوا ال كأف عنهم، كالبعد ىجرىم فيجب المرتدكف الكفار أما

 يقر ال المرتد ألف كذلك فأبوا، اإلسبلـ إلى الرجوع إلى كدعوتهم بنصحهم اإلنساف
 على قتل كإذا قتلو، كجب أبى فإف منو، خرج ما إلى الرجوع إلى يدعى بل ردتو، على
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 يرمى كإنما المسلمين، مع يدفن كال عليو، يصلى كال يكفن، كال يغسل، ال فإنو ردتو،
 .مملوؾ غير مكاف في اإلسبلمية المقابر عن بعيدا حفرة في دمو كرجس بثيابو،

 :تعالى قاؿ كما القربى، ذكم من كانوا إف القرابة حق فلهم المرتدين غير الكفار كأما
ًإفٍ : }المشركين الكافرين األبوين في كقاؿ ،{ حىق وي  اٍلقيٍربىى ذىا كىآتً } اؾى  كى  عىلى جىاىىدى

ا تيًطٍعهيمىا فىبلى  ًعٍلمه  ًبوً  لىكى  لىٍيسى  مىا ًبي تيٍشًرؾى  أىفٍ  هيمى نٍػيىا ًفي كىصىاًحبػٍ  سىًبيلى  كىات ًبعٍ  مىٍعريكفنا الدُّ
 { .ًإلىي   أىنىابى  مىنٍ 

 حكم الفاسق الملي. الثالثة:المسألة 
 في ظهر خبلؼ أكؿ ىو كحكمو اسمو في كالنزاع القبلة، أىل من الفاسق بو المقصود
  .الدين أصوؿ مسائل في اإلسبلـ

 يزكؿ المقاـ ىذا كبتحقق(: ْٖٕ/ ٕ) الفتاكل مجموعفي  اإلسبلـ شيخ قاؿ
 في محضا منافقا ىو ليس قسما المسلمين في أف كيعلم الموضع، ىذا في االشتباه

 اٍلميٍؤًمنيوفى  ًإن مىا): فيهم قيل الذين المؤمنين من ىو كليس النار، من األسفل الدرؾ
ًبيلً  ًفي كىأىنٍػفيًسًهمٍ  بًأىٍموىاًلًهمٍ  كىجىاىىديكا يػىٍرتىابيوا لىمٍ  ثيم   كىرىسيوًلوً  بًالل وً  آمىنيوا ال ًذينى   الل وً  سى
 ىيمي  أيكلىًئكى ): فيهم قيل الذين من كال، [ُٓ:الحجرات] (الصاًدقيوفى  ىيمي  أيكلىًئكى 

 المؤمنين الصادقين ىؤالء من ىم كال منافقوف ىم فبل[ ْ:األنفاؿ] (حىقًّا اٍلميٍؤًمنيوفى 
 كحسنات كمعاص، طاعات لو بل ،عقاب ببل الجنة يدخلوف الذين من كال حقا،

 يستوجب ما الكبائر من كلو النار، في معو يخلد ال ما اإليماف من كمعو كسيئات،
 .النار دخوؿ
 اسمو في الناس تنازع مما كىذا الملي الفاسق: الناس بعض يسميو قد القسم كىذا

 .ا.ىػ الدين أصوؿ مسائل في اإلسبلـ في ظهر خبلؼ أكؿ فيو كالخبلؼ ،كحكمو
 أنو يركف بل النار، في بخلوده يحكموف كال الصنف، ىذا يكفركف ال السنة كأىل
 ال؟ أـ مؤمن عليو يطلق ىل اسمو، في تنازعوا لكنهم المشيئة،، تحت
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 كالجماعة السنة أىل كأما(: ّْٓ/ ٕ) الفتاكل مجموعفي اإلسبلـ  شيخ قاؿ
 كالفقهاء الحديث أىل من المسلمين طوائف كسائر بإحساف، لهم كالتابعوف كالصحابة

 كغير مرجئهم كالشيعة، كاألشعرية كالكبلبية كالكرامية الفقهاء مرجئة من الكبلـ كأىل
 كما الجنة، يدخلو ثم بالنار اهلل يعذبو قد الواحد الشخص إف: فيقولوف مرجئهم،

 .الصحيحة األحاديث بذلك نطقت
 معصية كلو الجنة، بها دخل حسنات كلو بها عذب سيئات لو الذم الشخص كىذا

. اسمو في تنازعوا لكن حكمو، في يتنازعوا لم الطوائف ىؤالء فإف باتفاؽ كطاعة،
 .اإليماف كامل مؤمن ىو: جهميتهم كغير جهميتهم المرجئة، فقالت
 أنو كما عذب، لما ذلك كلوال اإليماف، ناقص مؤمن أنو على كالجماعة السنة كأىل
 .المسلمين باتفاؽ كالتقول البر ناقص
 :التفصيل كالصحيح القوالف، فيو ىذا مؤمن؟ اسم عليو يطلق كىل
 عن سئل إذا ككذلك. مؤمن ىو: قيل الكفارة، في كعتقو الدنيا أحكاـ عن سئل فإذا

 .المؤمنين خطاب في دخولو
 الموعودين المؤمنين من النوع ىذا ليس: قيل اآلخرة، في حكمو عن سئل إذا كأما

 في يعذب أف بعد الجنة بو كيدخل النار، في الخلود يمنعو إيماف معو بل بالجنة،
 أك بكبيرتو، فاسق بإيمانو مؤمن ىو: قاؿ من قاؿ كلهذا ،ذنوبو لو اهلل يغفر لم إف النار،
 .اإليماف ناقص مؤمن

 اسم ينافي الفسوؽ اسم: يقولوف المعتزلة كمن السنة أىل من مؤمنان  يسمونو ال كالذين
يمىافً  بػىٍعدى  اٍلفيسيوؽي  ااًلٍسمي  بًٍئسى ): لقولو اإليماف  أىفىمىنٍ ): كقولو[ ُُ:الحجرات] (اإٍلً

: كسلم عليو اهلل صلى النبي قاؿ كقد[ ُٖ:السجدة] (فىاًسقنا كىافى  كىمىنٍ  ميٍؤًمننا كىافى 
 .ا.ىػ ُ(كيٍفره  كىًقتىاليوي  فيسيوؽه  اٍلميٍسًلمً  ًسبىابي )

                                                           

  .عنو اهلل رضي مسعود ابن حديث من( ْٔ) كمسلم ،(ْٖ) البخارم أخرجو ُ
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 بالكلية، اإليماف اسم الملي الفاسق يسلبوف كال(: ُُْص) الواسطية في أيضا كقاؿ
 في ُاإليماف اسم في يدخل الفاسق بل المعتزلة، تقولو كما النار في يخلدكنو كال

 اإليماف اسم في يدخل ال كقد[ ِٗ:النساء] ميٍؤًمنىةو  رىقػىبىةو  فػىتىٍحرًيري : تعالى قولو مثل
ًإذىا قػيليوبػيهيمٍ  كىًجلىتٍ  الل وي  ذيًكرى  ًإذىا ال ًذينى  اٍلميٍؤًمنيوفى  ًإن مىا: تعالى قولو في كما المطلق  كى

اننا زىادىتٍػهيمٍ  آيىاتيوي  عىلىٍيًهمٍ  تيًليىتٍ   كىو يزني حين الزاني يزني ال: )كقولو ،[ِ:األنفاؿ] ًإيمى
 كىو يشربها حين الخمر يشرب كال مؤمن كىو يسرؽ حين السارؽ يسرؽ كال مؤمن
 كىو ينتهبها حين أبصارىم فيها إليو الناس يرفع شرؼ ذات نهبة ينتهب كال مؤمن
 فبل بكبيرتو، فاسق بإيمانو مؤمن أك اإليماف، ناقص مؤمن ىو: كيقولوف، ِ(مؤمن
 ا.ىػ االسم مطلق يسلب كال المطلق االسم يعطى

 الكامل، الشيء ىو المطلق الشيء أف المطلق، كالشيء الشيء، مطلق بين كالفرؽ
 المطلق االسم يعطى ال فالفاسق. ناقصا كاف كإف الشيء أصل يعني الشيء كمطلق

 بل بمؤمن، ليس: نقوؿ فبل االسم، مطلق يسلب كال الكامل، االسم كىو اإليماف في
 السنة أىل مذىب ىو ىذا بكبيرتو، فاسق بإيمانو مؤمن أك اإليماف، ناقص: نقوؿ

: يقولوف المرجئة: طوائف ذلك في كخالفهم الوسط، العدؿ المذىب كىو كالجماعة
 .ّالمنزلتين بين منزلة في كالمعتزلة ،كافر: يقولوف كالخوارج اإليماف، كامل مؤمن

                                                           

 عثيمين ابن الشيخ حملو كقد مشكل، كىو ،(المطلق اإليماف: )المطبوعة الواسطية نسخ في ُ
 عثيمين البن الواسطية شرح: انظر. الكامل اإليماف المراد كليس اإليماف، أطلق إذا المراد أف على

 المخطوطة النسخة في كلما الفتاكل، مجموع في لما الموافق ىو أثبتو كما(. ْٖٔ/ ِ)
 للهراس، الواسطية شرح لػ تحقيقو في السقاؼ القادر عبد بن علوم الشيخ قاؿ كما للواسطية،

 (.ِٗٔص: )ىامش

 .عنو اهلل رضي ىريرة أبي حديث من( ٕٓ) كمسلم( ٖٕٓٓ) البخارم أخرجو ِ
 إال يطلق ال المطلق فاإليماف: القيم ابن كقاؿ ،(ُٓٔ/ ِ) عثيمين ابن للشيخ الواسطية شرح ّ

 النبي نفى كلهذا كالكامل، الناقص على يطلق اإليماف كمطلق بو، المأمور الكماؿ الكامل على
 مطلق عنو ينف كلم كالسارؽ الخمر كشارب الزاني عن المطلق اإليماف كسلم عليو اهلل صلى
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 عن المطلق اإليماف ينفي الشارع أف تبين قد :كالسارؽ الزاني عن المنفي اإليماف
 اإليماف، مطلق عنهم ينفي كال الخمر، كشارب كالسارؽ كالزاني الذنوب، أصحاب

 يصحح ما كالجوارح القلب أعماؿ من كلديهم مصدقوف، مسلموف فهم كلهذا
 .عنهم كالنفاؽ الكفر كيدفع إيمانهم،

 النبي قاؿ كما يزني، حين الزاني عن يرتفع اإليماف أف على الصحيحة السنة دلت كقد
 انقطع فإذا كالظلة عليو كاف اإليماف منو خرج الرجل زنى إذا: )كسلم عليو اهلل صلى
 أف ال كالخشوع، كالنور الخشية: اإليماف بهذا كالمقصود ،ُ(اإليماف إليو رجع

 يعتقد أف البد يزني، حين فالزاني، بالكلية يزكؿ القلب عمل أف أك يذىب، التصديق
 الخمر كشارب السارؽ كىكذا عاقبتو، من كيخاؼ كيكرىو، يبغضو، كأف الزنا، حرمة

 .اإليماف أصل لهم يبقى كبهذا كنحوىما،
 أك الزنا مثل الكبائر أتى كمن(: ُّ/ ٕ) الفتاكل مجموعفي  اإلسبلـ شيخ قاؿ

 الخشية تلك من قلبو في ما يذىب أف فبلبد ذلك، كغير الخمر شرب أك السرقة
 منو ينزع الذم اإليماف من كىذا قلبو، في التصديق أصل بقي كإف كالنور، كالخشوع

 كىو يزني حين الزاني يزني ال: )كسلم عليو اهلل صلى النبي قاؿ كما الكبيرة، فعل عند
 اهلل كصفهم كما المتقين فإف ِ(مؤمن كىو يسرؽ حين السارؽ يسرؽ كال مؤمن
 (ميٍبًصريكفى  ىيمٍ  فىًإذىا تىذىك ريكا الش ٍيطىافً  ًمنى  طىاًئفه  مىس هيمٍ  ًإذىا اتػ قىٍوا ال ًذينى  ًإف  ): بقولو

                                                                                                                                                  

 يمنع المطلق فاإليماف. اإليماف كمطلق المطلق اإليماف بين الفرؽ كالمقصود: )كقاؿ اإليماف،
 (.ِِٕ/ ْ) الفوائد بدائع من. ىػ. ا(.فيها الخلود يمنع اإليماف كمطلق النار دخوؿ

/ ُ) كالحاكم ،(ُٗٓ) اإليماف في منده ابنك ، (َْٗٔ رقم ،ِِِ/ ْ) داكد أبو أخرجو ُ
 أقرهك  الحاكم صححو كالحديث( ّْٔٓ رقم ،ِّٓ/ ْ) الشعب فى كالبيهقى ،(ٔٓ رقم ،ِٕ

 كصححو ،(ِٔ/ ُِ) الفتح في الحافظ كصححو كالمنذرم، ىو داكد أبو عليو كسكت الذىبى،
، كقاؿ األرنؤكط كمن معو في (َٗٓ) الصحيحة كفي ،(ٖٔٓ) الجامع صحيح في األلباني العبلمة

 (: إسناده صحيح. ٕٔ/ٕتحقيق سنن أبي داكد )

 .عنو اهلل رضي ىريرة أبي حديث من( ٕٓ) كمسلم( ٖٕٓٓ) البخارم أخرجو ِ
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 قاؿ ،فيبصركف تذكركا الشيطاف من طائف بقلوبهم طاؼ فإذا ،[َُِ:األعراؼ]
 عن ليث كقاؿ. الغيظ فيكظم اهلل فيذكر الغضبة يغضب الرجل ىو: جبير بن سعيد

 السيئات، مبدأ كالغضب كالشهوة، فيدعو اهلل فيذكر بالذنب يهم الرجل ىو: مجاىد
ًإٍخوىانػيهيمٍ ): قاؿ ثم ،رجع أبصر فإذا  (يػيٍقًصريكفى  ال ثيم   اٍلغىي   ًفي يىميدُّكنػىهيمٍ  كى

 ،يقصركف ال ثم الغي في الشياطين تمدىم الشياطين كإخواف أم[ َِِ:األعراؼ]
 لم فإذا ،عنهم تمسك الشياطين كال السيئات، عن تقصر اإلنس ال: عباس ابن قاؿ

 لم قلبو في التصديق كاف كإف غيو، في يمده كالشيطاف غي في قلبو بقي ييبصر
 أف كما كىذا ،قلبو من يخرج كالخوؼ الخشية كتلك كاإلبصار النور فذلك يكٌذب،
 من يغشاه بما القلب فكذلك أعمى، يكن لم كإف شيئا يرل فبل عينيو ييغمض اإلنساف

 في جاء كىكذا الكافر، كعمى أعمى يكن لم كإف الحق يبصر ال الذنوب رىٍين
 أبى عن حديثو  كفى: قاؿ ثم ىريرة، كأبي عباس كابن الحسن عن آثارا كأكرد... اآلثار
 كاف اإليماف منو خرج الزاني زنى إذا: )كسلم عليو اهلل صلى النبي إلى مرفوع ىريرة

 ا.ىػ آخر موضع في يبسط اهلل شاء إف كىذا( اإليماف إليو رجع انقطع فإذا كالظلة
 في التصديق بقاء مع كالخشوع، كالخشية النور ىو الزاني عن يرتفع الذم أف فبين
 ككراىيتها، المعصية بغض من القلب، عمل كجود اشتراط آخر موضع في كبين قلبو،

 المحبة في قاعدةفي  فقاؿ اإليماف، عقد ليبقى ارتكابها، حاؿ اهلل من كالخوؼ
 مكركىات فعل كإذا كمحبتو، إيمانو لضعف إال الحراـ يفعل ال اإلنساف(: َُْص)

 يأتي ال فاإلنساف بعضها، تغلب التي محبتها لقوة أك قلبو في بعضها فلضعف الحق
 الحق، بغير كالبغي كاإلثم بطن، كما منها ظهر ما كالفواحش المحرمات من شيئا

 في اإليماف لضعف إال علم، بغير اهلل على كالقوؿ سلطانا، بو ينزؿ لم ما باهلل كالشرؾ
 إذا لكن كالبغض، المحبة ضعف كإما كالتصديق، العلم ضعف أك كمالو، أك أصلو
 مع المؤمن يفعلها المحرمات ىذه فإف التصديق، كىو صحيحا اإليماف أصل كاف

 فيو فعلها مع يكوف أف بد فبل عليو، الشهوة لغلبة فعلها إذا فهو لها، كبغضو كراىتو
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 إما عقابها، من يخلص ألف رجاء كفيو عليها، اهلل عقاب من خوؼ كفيو لها، بغض
 اهلل يخف كلم يبغضها لم فإذا كإال ذلك، دكف كإما عفو، كإما حسنات، كإما بتوبة
 ا.ىػ منافق أك كافر ىو بل بحاؿ، مؤمنا يكوف ال فهذا رحمتو، يرج كلم فيها

 صلى النبي عن الصحيح في ثبت فقد كأيضا(: )ٕٓٓ/ ٕ) الفتاكل مجموعفي كقاؿ 
 فبلسانو يستطع لم فإف بيده فليغيره منكرا منكم رأل من: )قاؿ أنو كسلم عليو اهلل
 من ذلك كراء كليس: )ركاية كفى ُ(اإليماف أضعف كذلك فبقلبو يستطع لم فإف

 اهلل يكرىو ما بغضي  فيو يكن لم إذا القلب أف يبين فهذا ِ(خردؿ حبة مثقاؿ اإليماف
 المعلـو كمن ،القلوب أعماؿ من كالحب كالبغض ،لئليماف عادما كاف المنكرات، من
 يدعوف بل يبغضونها، كال األمور، ىذه حـر كجل عز اهلل أف يعلموف كنحوه إبليس أف

 ا.ىػ كرسولو اهلل حـر ما إلى
 بعض في الوارد اإليماف بنفي المراد أف العلم أىل بعض كبلـ في كقع :(تنبيو)

 الكماؿ فتارؾ كإال الواجب، بالكماؿ يقٌيد أف البد كىذا الكماؿ، نفي ىو: النصوص
 .الناس أكثر عن اإليماف نفي للـز كإال اإليماف، عنو ينفى ال المستحب،

 المتلبس عن كنفيو بالمعاصي اإليماف نقصاف بياف باب: النوكم قوؿ: األكؿ فمن
 .كمالو نفي إرادة على بالمعصية

 تاركو، ييذـ الذم الواجب الكماؿ نفي أنو أراد فإف الكماؿ، ىو المنفي إف: قاؿ فمن
 قط يقع لم فهذا المستحب، الكماؿ نفي أنو أراد كإف. صدؽ فقد للعقوبة، كيتعرض

 كلم عليو، كجب كما الواجب فعل من فإف يقع؛ أف يجوز كال كرسولو، اهلل كبلـ في
                                                           

 .عنو اهلل رضي الخدرم سعيد أبي حديث من( ْٗ) مسلم أخرجو ُ

 أمة في اهلل بعثو نبي من ما: )كلفظو. عنو اهلل رضي مسعود ابن حديث من( َٓ) مسلم أخرجو ِ
 من تخلف إنها ثم بأمره كيقتدكف بسنتو يأخذكف كأصحاب حواريوف أمتو من لو كاف إال قبلي

 كمن مؤمن فهو بيده جاىدىم فمن يؤمركف ال ما كيفعلوف يفعلوف ال ما يقولوف خلوؼ بعدىم
 حبة اإليماف من ذلك كراء كليس مؤمن فهو بقلبو جاىدىم كمن مؤمن فهو بلسانو جاىدىم

 (.خردؿ
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 قاؿ فإذا مجازا، كال حقيقة ال فعلو، ما: يقاؿ أف يجز لم شيئا، كاجبو من ينتقص
 خلف صلى لمن كقاؿ، ُ(تصل لم فإنك فصل ارجع) صبلتو في المسيء لؤلعرابي

 .ّكاجب لترؾ كاف ِ(الصف خلف لفذ صبلة ال: )باإلعادة أمره كقد الصف
/ ِ) التوحيد كتاب على المفيد عثيمين القوؿال عبلمةال قاؿ: النفي مراتب في: فائدة
 ال: )مثل كذلك للوجود، نفي أنو فاألصل: حاالت ثبلث لو الشيء كنفي(: ُُٔ
 صبلة ال: )مثل للصحة، نفي فهو الوجود، نفي من مانعه  منعى  فإفٍ  ،(صنم لعابد إيماف
 صبلة ال: )مثل للكماؿ، نفيه  فهو الصحة، نفي من مانع منع فإف ،(كضوء بغير

 قاؿ. المستحب ال الواجب، للكماؿ نفي( أحدكم يؤمن ال: )فقولو ،(الطعاـ بحضرة

                                                           

 .عنو اهلل رضي ىريرة أبي حديث من( ّٕٗ) كمسلم( ، ٕٕٓ) البخارم أخرجو ُ
 ،(ُٓٓ/ ٓ) الطبقات في سعد كابن ،(َُّْٔ رقم ،ِّ/ ْ) أحمد كمختصرا مطوال أخرجو ِ

 في كالفسوم ،(ََُّ) ك( ُٕٖ) ماجو كابن ،(ُٔٓ/ ُْ) ك( ُّٗ/ ِ) شيبة أبي كابن
 كابن ،(ُٖٕٔ) كالمثاني اآلحاد في عاصم أبي كابن ،(ِٕٔ - ِٕٓ/ ُ) كالتاريخ المعرفة
 كفي ،(َُّٗ) اآلثار مشكل شرح في كالطحاكم ،(ُٗٔٓ،  ِٕٖ،  ٕٔٔ،  ّٗٓ) خزيمة
 السنن في كالبيهقي ،(َِِّ ،َِِِ ،ُُٖٗ) حباف كابن ،(ّْٗ/ ُ) اآلثار معاني شرح

 عبد البن التنقيح في كما أحمد اإلماـ حسنو كالحديث( ُِْ/ ّٖ) عساكر كابن ،(َُٓ/ ّ)
 كفي ،(ُٖٕ/ ِ) الخبلصة في النوكم كقاؿ ،(ْْٕ/ ْ) المنير كالبدر ،(ِْ/ ِ) الهادم

 قوم، إسناده(: ِْ/ ِ) تنقيحو في الهادم عبد ابن كقاؿ حسن، إسناده(: ِٖٗ/ ْ) المجموع
 كقاؿ ،صالح إسناده(: َُّٔ/ ِ) المهذب في قاؿك  ،(ِّٔ/ ُ) تنقيحو في الذىبي قاؿ ككذا

/ ُ) الفقيو إرشاد في كثير ابن كقاؿ صحيح، إسناده: (ُٖٔ/ْبن القيم في إعبلـ الموقعين )ا
 كصححو ثقات، رجالو صحيح إسناد ىذا(: َُٖ/ ُ) البوصيرل كقاؿ حسن، إسناده(: ُٕٔ

/ ْ) المحلى على تعليقو في شاكر أحمد الشيخ كقاؿ ،(ِّٔٓ) الصحيحة في األلباني العبلمة
 ،(ِٗٗ) الصحيحين في ليس مما المسند الصحيح في الوادعي كخرجو صحيح، إسناده(: ّٓ

 مشهور الشيخ كقاؿ صحيح، إسناده(: ِِٓ/ ِٔ) المسند تحقيق في معو كمن األرنؤكط كقاؿ
 .ثقات رجالو صحيح إسناده(: ُٖٔ/ ْ) تحقيق إعبلـ الموقعين في

 .بعدىا كما( ُْ/ ٕ) الفتاكل مجموع ّ
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 ذلك من يمنع لم ما فيو، كاجب النتفاء إال الشيء ينفى ال: تيمية ابن اإلسبلـ شيخ
 . مانع

 
 (كالكفر الشرؾ ذكر فيها التي األحاديث في باب)

 :محمد: قاؿ
 حدثنا قاؿ مهدم ابن عن الصمادحي، عن كضاح، ابن عن كىب حدثني - ُٓٔ
 اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ مسركؽ عن الضحى، أبي عن األعمش، عن شعبة،

 .ُ(بعض رقاب بعضكم يضرب كفارا بعدم ترجعوا ال): كسلم عليو
: قاؿ شيبة أبي ابن عن كضاح، ابن عن خالد، بن أحمد عن إسحاؽ كحدثني - ُٔٔ
 مقرف بن عمرك بن النعماف عن خالد، أبي عن منصور، عن اهلل، عبد عن جرير حدثنا

 .ِ(كفر كقتالو فسوؽ، المسلم سباب): كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ
                                                           

 عن عبيد، بن كيعلى معاكية أبي طريق من مرسبل (ُِٕ/ٕ)  المجتبىفي  النسائي أخرجو ُ
 العلل في الدارقطني قاؿ. كسلم عليو اهلل صلى النبي عن مسركؽ، عن الضحى، أبي عن األعمش،

  .الصحيح كىو: (ِِْ/ٓ)
 عن شريك، عن الزبيرم، أحمد أبي طريق من (ُِٕ-ُِٔ/ٕ) المجتبى في النسائي أخرجوك 

 .مرسل كالصواب خطأ، ىذا: النسائي قاؿ. عمر ابن عن مسركؽ، عن الضحى، أبي عن األعمش،
 قلت متن الحديث صحيح ثابت في الصحيحين عن غير كاحد من الصحابة. 

 ابن(، ك ّٖٓ/ رقم ِ(، كفي المسند )ُّّٕٖ/ رقم ٓأخرجو ابن أبي شيبة في المصنف ) ِ
 الهيثمى قاؿ( َٖ رقم ، ّٗ/ُٕ) الطبرانى، ك (َٗٓ رقم ، َِٕ ص) الصمت فى الدنيا أبى

، كقاؿ الحويني في تحقيق كتاب ثقة كىو الوالبى خالد أبى غير الصحيح رجاؿ رجالو( : ّٕ/ٖ)
 (: إسناده حسن، كالحديث صحيح. َِٕالصمت )ص
 يدرؾ لم كىو مقرف بن عمرك بن النعماف على الحديث فمدار اإلرساؿ؛ كعلتو منقطعقلت إسناده 

  الصحابي؛ مقرف بن النعماف غير كىو كسلم، عليو اهلل صلى النبي
 ، من ركم الذم منصور حديث(: َُٕ/ِفقد سئل اإلماـ البخارم كما في علل الترمذم )

 ، مقرف بن عمرك بن النعماف ىذا إنما: فقاؿ « فسوؽ المسلم سباب » مقرف بن النعماف حديث
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 عبيد بن الحسن عن سليماف، بن الرحيم عبد كحدثنا: قاؿ شيبة أبي ابن - ُٕٔ
 ابن لو فقاؿ بالكعبة رجل فحلف عمر ابن عند كنت: قاؿ عبيدة بن سعد عن اهلل،
 كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سمعت فإني تفعل، ال كيحك،: عنو اهلل رضي عمر
 .ُ(كفر أك أشرؾ فقد اهلل بغير حلف من): يقوؿ

                                                                                                                                                  

 تقريبال فى الحافظ قاؿا.ىػ ك  لهم عم ابن ىذا كأرل ، كسلم عليو اهلل صلى النبي يدرؾ لم كىذا
 مقرف، بن عمرك بن النعماف أنو زعم من ككىم (:ُِٕٔ) مقرف بن النعماف ترجمة فى (ْٔٓص)

 - ُِٗ/ ُ) التحصيل جامع في العبلئي كذكر، تابعى ىو ك ىذا، أخى ابن ىو ك آخر، فذاؾ
 كعنو مرسل ىو حاتم أبو قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي عن مقرف بن عمرك بن النعماف(: ُّٖ

 .الوالبي خالد أبو
( من حديث عبد اهلل بن ْٔ(، كمسلم )ْٖقلت متن الحديث صحيح فقد أخرجو البخارم )

 مسعود رضي اهلل عنو.
 كالترمذل ،(َِٕٔ رقم ،ُِٓ/ ِ) كأحمد ،(ُٖٔٗ رقم ،ٕٓ ِ ص) الطيالسى أخرجو ُ
 رقم ،ْْ/ ْ) عوانة كأبو ،(ُِّٓ رقم ،ِِّ/ ّ) داكد كأبو ،(ُّٓٓ رقم ،َُُ/ ْ)

 كالبيهقى ،(ْٓ رقم ،ٓٔ/ ُ) كالحاكم ،(ّْٖٓ رقم ،ُٗٗ/ َُ) حباف كابن ،(ٕٔٗٓ
 الترمذم، حسنو كالحديث( َِٓ رقم ،ُّّ/ ُ) كالضياء ،(ُُْٔٗ رقم ،ِٗ/ َُ)

 كصححو ،(ُِِٗ/ ّ) الذمة أىل أحكاـ في القيم ابن كصححو الذىبي، كأقره الحاكم كصححو
 ،(ُّْ/ ُ) الفاركؽ مسند في كثير ابن كصححو ،(ْٖٓ/ ٗ) المنير البدر في الملقن ابن

: المسند تحقيق في شاكر أحمد الشيخ كقاؿ الترمذم، صحيح في األلباني العبلمة كصححو
 في الوادعي كصححو ،(ْٓ/ ُ) فتاكاه مجموع في باز ابن العبلمة كصححو صحيح، إسناده

 ظاىرىا معلة أحاديث في كقاؿ عاد ثم ،(ّْٕ) الصحيحين في ليس مما المسند الصحيح
 منقطع كلكنو الصحيح، رجاؿ كجدتهم سنده إلى نظرت إذا الحديث ىذا(: ِٖٔرقم) الصحة

 اهلل عبد أبو أخبرنا عمر، بن من عبيدة بن سعد يسمعو لم مما كىذا(: ِٗصَُ) البيهقي قاؿ
 بن محمد ثنا أبي حدثني حنبل بن أحمد بن اهلل عبد ثنا القطيعي ىو جعفر بن أحمد أنبأ الحافظ

 عنهما اهلل رضي عمر بن اهلل عبد عند كنت: قاؿ عبيدة بن سعد عن منصور عن شعبة ثنا جعفر
 جاء فقاؿ فزعا الكندم فجاء قاؿ المسيب بن سعيد فأتيت كندة من عنده رجبل كتركت فقمت

 بأبيو يحلف كاف عمر فإف الكعبة برب أحلف كلكن ال قاؿ بالكعبة احلف فقاؿ رجل عمر بن
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،ثاأل حكيم عن سلمة، بن حماد عن ككيع حدثنا: قاؿ شيبة أبي ابن - ُٖٔ  عن ـر
: قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي عنرضي اهلل عنو  ىريرة أبي عن الهجيمي، تميمة أبي

 على أنزؿ بما كفر فقد يقوؿ بما كصدقو كاىنا أك دبرىا في امرأة أك حائضا أتى من)
 .ُ(محمد

                                                                                                                                                  

 فقد اهلل بغير حلف من فإنو بأبيك تحلف ال كسلم آلو كعلى عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ
 كمحمد( ٗٔصِج" )أحمد مسند" في كما الكندم محمد أنو المجهوؿ بياف كجاء. أشرؾ

 حاتم أبو قالو مجهوؿ، كىو( ُِّصٖج) حاتم أبي البن" كالتعديل الجرح" في ترجمتو الكندم
 (.ِْٗ/ َُ) ،(ِّْ ،ِٕٔ/ ٗ) المسند تحقيق في معو كمن األرنؤكط قاؿ ككذا ىػ. ا

 ،(ُُّٔ) كالدارمي ،(ِّٓ - ِِٓ/ ْ) شيبة أبي كابن ،(ْٕٔ ،َْٖ/ ِ) أحمد أخرجو ُ
 ماجة كابن ،(ُّٓ) كالترمذم ،(َّْٗ) داكد كأبو ،(ُٕ - ُٔ/ ّ) تاريخو في كالبخارم

 معاني شرح في كالطحاكم ،(َُٕ) الجاركد كابن ،(َُٕٗ) الكبرل في كالنسائي ،(ّٗٔ)
 كابن ،(ُّٖ/ ُ) الضعفاء في كالعقيلي ،(َُّٔ) اآلثار مشكل شرح كفي ،(ْٓ/ ّ) اآلثار
 عنو، اهلل رضي ىريرة أبي حديث من( ُٖٗ/ ٕ) كالبيهقي ،(ّٕٔ/ ِ) الكامل في عدم

 عن محمدا سألت(: ُٗ/ ُ) الكبير العلل في كقاؿ سننو، في ضعفو إلى الترمذم أشار كالحديث
 في النوكم كضعفو جدا، الحديث ىذا كضعف الوجو ىذا من إال يعرفو فلم الحديث ىذا

 ال كحكيم منكر حديث ىذا البزار كقاؿ(: ّٖٗ/ ّ) التلخيص في الحافظ كقاؿ الخبلصة،
/ ٔ) الفيض في المناكم كقاؿ كالعقيلي، عدم، ابن كضعفو بشيء، فليس بو انفرد كما بو يحتج

 كىو ثقة غير عن التفرد علل أربع فيو: الناس سيد ابن كقاؿ ضعيف، سنده: البغوم قاؿ(: ِّ
: الكبائر في الذىبي كقاؿ بيانو، في كأطاؿ متنو كنكارة كاالنقطاع ركاتو كضعف للضعف موجب

 طريق كىو تميمة ابن عن األثـر حكيم طريق من كلهم رككه: المنذرم كقاؿ بالقائم، إسناده ليس
 تحقيق في معو كمن األرنؤكط كقاؿ أعيانا،: فقاؿ حكيم من المديني ابن كسئل ىريرة أبي عن خالد

 فقاؿ العراقي أما النقطاعو، ضعيف إسناد كىذا للتحسين، محتمل حديث(: ُْٔ/ ُٓ) المسند
 في األلباني العبلمة كصححو الفيض، في كما الذىبي كصححو صحيح، حديث: األمالي في

 صحيح، إسناده: المسند تحقيق في شاكر أحمد الشيخ كقاؿ ،(ِْٗٓ) الصحيح الجامع
 .حسن إسناده: كقاؿ ضعفو من كل( َُٕ رقم ،َُْ/ ُ) المكدكد غوث في الحويني كتعقب
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 عن الليث أخبرنا: قاؿ كىب ابن عن يونس، عن أسلم، عن إسحاؽ كحدثني - ُٗٔ
 أخبره ربيع بن محمود أف حيوة بن رجاء عن ىبلؿ، أبي بن سعيد عن يزيد، بن خالد

 يتهموف كماذا: فقلت أىلو، من اإلسبلـ يبعد ال): قاؿ ثم أكس بن شداد سمع أنو
 فدفع؟ اهلل عرفوا كقد الشرؾ عليهم أيخاؼ: قلت خفية، كشهوة الشرؾ: قاؿ؟ عليو
 .ُ(آخر إلها اهلل مع تجعل أف إال الشرؾ تر كما أمك، ثكلتك: كقاؿ صدره في بكفو
 من فيها المذكورة األفعاؿ ىذه أف معناىا أشبهها كما األحاديث فهذه: محمد قاؿ

 من يكوف أف كأما المسلموف، ىاماليتحا عنها منهي كسننهم كالمشركين الكفار أخبلؽ
  ذلك على يدلك فبل كافرا أك باهلل مشركا منها شيئا فعل

 الحجر على النمل دبيب من أخفى الشرؾ: كسلم عليو اهلل صلى النبي قوؿ -َُٕ
 اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ راجعوف، إليو كإنا هلل إنا: عنو اهلل رضي الصديق بكر أبو فقاؿ
 .أعلم ال مما كأستغفرؾ أعلم، كأنا بك أشرؾ أف أعوذ إني اللهم قل: كسلم عليو

 أف أنعم ابن أخبرني: قاؿ كىب ابن عن يونس عن أسلم عن إسحاؽ بذلك حدثني
 .ِالحديث كذكر النمل دبيب من أخفى الشرؾ: قاؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ

ا فػىلىم ا): كحواء آدـ في كجل عز اهلل قوؿ ذلك كصداؽ  -ذىكىره  كىلىده -صىاًلحنا آتىاىيمى
ا ًفيمىا شيرىكىاءى  لىوي  جىعىبلى   .الحارث عبد سمياه إنما كذلك( ييٍشرًكيوفى  عىم ا اىلل وي  فػىتػىعىالىى آتىاىيمى

                                                           

 (، كابن بطة في اإلبانةّّٕ/ُ(، كأبو نعيم في الحلية )ّّٓأخرجو أبو داكد في الزىد ) ُ
 ( كإسناده ضعيف.ُْٔٔ)

 ،َٔ/ ُ) يعلى كأبو ،(ُِْ/ ْ) كالحكيم ،(ْٖٗ رقم ،ّْْ/ ِ) الزىد فى ىناد أخرجو ِ
 ،(ِ/ ّٓ/ ٔ) اإلبانة في بطة كابن ،(ِٕٖ) كاليلة اليـو عمل في السني كابن ،(ٖٓ رقم

 المتناىية العلل تلخيص في الذىبي عنو قاؿ كالحديث( ُٖ ،ُٕ) بكر أبي مسند في كالمركزم
 ،(ّْٖ/ ِ) المجركحين في حباف ابن كضعفو بكر، أبي عن ساقطة طرؽ من جاء(: ََّ)

 كصححو ،(ُُٓ/ ٓ) الخيرة إتحاؼ في كالبوصيرم ،(ّّٖ/ ّ) العالية المطالب في كالحافظ
 (.ّٕٓٓ) الحديث تحت الضعيفة كانظر المفرد، األدب صحيح في األلباني العبلمة
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 لم كمن: كجل عز قولو ذلك كمن إلها، معو يجعل من شرؾ غير شركا ثم أف علمنافأ
 ليس: ذلك عن سألو لسائل عباس ابن قاؿ الكافركف ىم فأكلئك اهلل أنزؿ بما يحكم

 .الملة عن ينقل كفر ىو
 .النعمة كفر معناه يكوف ما األحاديث في جاء ما أيضا الكفر كمن: محمد قاؿ

 كرأيت: فقاؿ النار ذكرحين  النساء في كسلم عليو اهلل صلى النبي قوؿ منو - ُُٕ
: قاؿ باهلل، يكفرف قيل" بكفرىن: "قاؿ؟ اهلل رسوؿ يا بم قالوا النساء أىلها أكثر

 شيئا منك رأت ثم الدىر إحداىن إلى أحسنت لو اإلحساف كيكفرف العشير يكفرف"
 .قط خيرا منك رأيت ما: قالت

 عن أسلم بن زيد عن مالك حدثنا: قاؿ ريبك أبي عن العبلء عن سعيد بذلك حدثني
 خسوؼ في الحديث ذكر ثم ،رضي اهلل عنهما عباس ابن عن يسار، بن عطاء

 .ُالنساء عن ذكر ما آخره كفي كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عهد على الشمس
 أك بالنعمة القـو ليصبح اهلل إف": كالسبلـ الصبلة عليو قولو ذلك كمن - ُِٕ

 بذلك حدثني "ككذا كذا بنوء مطرنا يقولوف كافرين بها قـو يصبح ثم بها، يمسيهم
 رجل عن عيينة بن سفياف حدثنا: قاؿ كىب ابن عن يونس، عن أسلم عن إسحاؽ

 عن الرحمن، عبد بن سلمة أبي عن يتيمال الحارث بن إبراىيم بن محمد عن حدثو
... "  تعالى اهلل إف: "قاؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أفرضي اهلل عنو  ىريرة أبي

 .ِالحديث كذكر
                                                           

،  ِٗكلكن متنو صحيح فقد أخرجو من طريق مالك البخارم )إسناد المصنف ضعيف،  ُ
 (.َٕٗ(، كمسلم )َُِٓ

(، ََُٗ/ رقم ِكالحميدم في مسنده ) ،(َُِ/ ِٕ) تفسيره في جرير ابن أخرجو ِ
 في كأصلو، كىو مدلس، إسحاؽ بن محمدكفي إسناده  (ّٗٓ/ ّ) الكبرل السنن في كالبيهقي
 أنزؿ ما): قاؿ -كسلم عليو اهلل صلى- اهلل رسوؿ عن ىريرة أبي حديث من( ِٕمسلم ) صحيح

 بكوكب: فيقولوف الغيث اهلل ينزؿ كافرين، بها الناس من فريق أصبح إال بركة من السماء من اهلل
 (.ككذا كذا
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                        مسائل في الباب:                                                  
ا فػىلىم اتفسير قولو تعالى ) مسألة: ا شيرىكىاءى  لىوي  جىعىبلى  صىاًلحنا آتىاىيمى ا ًفيمى  اىلل وي  فػىتػىعىالىى آتىاىيمى

 (.ييٍشرًكيوفى  عىم ا
 (شركاء لو جعبل) تعالى قولو في كحواء آلدـ نسب فيما التحقيققاؿ صاحب رسالة 

 إليها ليسكن زكجها منها كجعل كاحدة نفس من خلقكم الذم ىو}  تعالى اهلل قاؿ
 آتيتنا لئن ربهما اهلل دعوا أثقلت فلما بو فمرت خفيفا حمبل حملت تغشاىا فلما

 فتعالى آتاىما فيما شركاء لو جعبل صالحا آتاىما فلما*  الشاكرين من لنكونن صالحا
 [.َُٗ -ُٖٗ: األعراؼ]  ُ{ يشركوف عما اهلل

                                                                                                                                                  

 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ لنا صلى)  قاؿ أنو رضي اهلل عنوالجهني خالد بن زيدكفي الباب حديث 
 الناس، على أقبل انصرؼ فلما الليل، من كانت سماء أثر على بالحديبية الصبح صبلة كسلم
 بي مؤمن عبادم من أصبح: قاؿ: قاؿ. أعلم كرسولو اهلل: قالوا ربكم؟ قاؿ ماذا تدركف ىل: "فقاؿ

: قاؿ من كأما بالكوكب، كافر بي، مؤمن فذلك كبرحمتو، اهلل بفضل مطرنا: قاؿ من فأما ككافر،
 .(ُٕ) كمسلم ،(ْٖٔ) البخارم أخرجو( بالكوكب مؤمن بي، كافر فذلك ككذا، كذا بنوء مطرنا

 ما على يعود الضمير{ آتاىما فلما: }قولو (:ِٗٗ/ِقاؿ العبلمة العثيمين في القوؿ المفيد ) ُ
 ًمنٍ  خىلىقىكيمٍ  ال ًذم ىيوى : }تعالى قولو من الشرح يكوف أف ينبغي كلهذا كزكجها، النفس من سبق
ةو  نػىٍفسو   [.ُٖٗاآلية من: األعراؼ{ ]كىاًحدى
 :قوالف فيها{ كىاًحدىةو  نػىٍفسو  ًمنٍ  خىلىقىكيمٍ : }قولو

 السبلـ، عليو آدـ كىو معين، شخص من: أم؛ الواحدة العين: الواحدة بالنفس المراد أف: األكؿ
هىا كىجىعىلى : }كقولو  .آدـ ضلع من خلقت حواء ألف؛ حواء: أم{ زىٍكجىهىا ًمنػٍ
 آخر، جنس من زكجو يجعل كلم زكجو، الجنس ىذا من كجعل الجنس، بالنفس المراد أف: الثاني

 رىسيوالن  ًفيًهمٍ  بػىعىثى  ًإذٍ  اٍلميٍؤًمًنينى  عىلىى الل وي  مىن   لىقىدٍ : }تعالى قولو في كما؛ الجنس بها يراد قد كالنفس
 .جنسهم من: أم[ ؛ ُْٔاآلية من: عمراف آؿ{ ]أىنٍػفيًسًهمٍ  ًمنٍ 

هىا لًيىٍسكينى : }قولو  :أمرين من ظاىر زكجتو إلى الرجل سكوف{ ًإلىيػٍ
 .كاالستقرار كاالطمئناف األنس يقتضي ما كالرحمة المودة من بينهما ألف: أكال
  .كابنها األـ بين حتى نظير لو يوجد ال خاص، سكوف كىذا الشهوة، حيث من سكوف: ثانيا
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هىا لًيىٍسكينى : }قولو  .المعينة النفس من أك جنسو من لكونها تعليل{ ًإلىيػٍ
 أىكٍ : }تعالى قاؿ الجماع، عن التكنية كالسنة القرآف كعبارة جامعها،: أم{ تػىغىش اىىا فػىلىم ا: }قولو

ًتي: }كقاؿ ،[ ّْاآلية من: النساء{ ]الن سىاءى  المىٍستيمي  ٍلتيمٍ  البل   ،[ ِّاآلية من: النساء{ ]بًًهن   دىخى
 ذكره من االستحياء كأف ،[ ُِاآلية من: النساء{ ]بػىٍعضو  ًإلىى بػىٍعضيكيمٍ  ىأىٍفضى  كىقىدٍ : }تعالى كقاؿ

 دعت إذا إال باسمو الشيء ىذا تذكر أف تكره السليمة الطباع كألف فطرم، أمر اسمو بصريح
 لماعز -صلى اهلل عليو كسلمعند البخارم– قولو في كما بو، يصرح قد فإنو ذلك، إلى الحاجة

 جليا، األمر يتبين حتى للتصريح داعية ىنا الحاجة ألف يكني؛ ال( أًنٍكتىها) بالزنى عنده أقر   كقد
 .بالشبهات تدرأ الحدكد كألف

: تعالى قاؿ بظبلمو، األرض يستر الليل أف كما ظاىر، أمر بالغشياف المرأة الرجل علو كتشبيو
 كفيو أبلغ، تغشى ألف؛ غشيها: يقل كلم" تغشاىا: "بقولو كعبر ،[ ُ:الليل{ ]يػىٍغشىى ًإذىا كىالل ٍيلً }

 أخرجو( جهدىا ثم األربع شعبها بين جلس إذا: )الحديث في جاء كلهذا المعالجة، من شيء
 .تغشي ىذا" جهدىا" ك غشياف، ىذا األربع شعبها بين الجلوس البخارم،

 .مضغة ثم علقة، ثم نطفة،: خفيف أكلو في الحمل{ خىًفيفان  حىٍمبلن  حىمىلىتٍ : }قولو
 الحمل ىذا تجاكزت: كالمعنى إعياء، كال تعب غير من تجاكزه بالشيء المركر": بًوً  فىمىر تٍ : "قولو

 .إعياء كال تعب غير من الخفيف
 .الحمل آخر في اإلثقاؿ": أثقلت فلما: "قولو
 .أصلو إلى فعاد؛ كاكم الفعل ألف؛ دعيا: يقل كلم ،"اهلل دعوا: "قولو
 :جانباف بو يتعلق الدعاء ألف؛ كالربوبية باأللوىية أتى": ربهما اهلل: "قولو

 .عبادة كالدعاء داع، أنو العبد جهة من األلوىية جانب: األكؿ
 حيث من باهلل متعلقا يكوف كىذا للمطلوب، تحصيبل الدعاء في ألف؛ الربوبية جانب: الثاني

 .الربوبية
 .أخرل بصيغة يكوف أف كيحتمل ربنا، اللهم: قاال أنهما كالظاىر

 .أعطيتنا: أم{ صىاًلحان  آتػىٍيتػىنىا لىًئنٍ : }قولو
 سويا، بشرا آتيتنا لئن: أم الدين، صبلح المراد أك البدف، صبلح المراد ىل{ ؛ صىاًلحان : }كقولو
 بالواجبات؟ قائما تقيا فيكوف؛ بالدين صالحا أك نقص، كال عاىة فيو ليس
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 الصبلح كىو األكؿ، األمر إال يذكر لم المفسرين من ككثير جميعا، األمرين يشمل: الجواب
 .جميعا لؤلمرين شامبل يكوف أف من مانع ال لكن البدني،

 ىنا كالجملة. الصالح الولد ىذا على بشكرؾ القائمين من: أم{ الش اًكرًينى  ًمنى  لىنىكيونىن  : }قولو
: بالبلـ مقركنا جاء كلهذا للقسم؛ فيو كالجواب متأخر، كشرط متقدـ، قسم كشرط، قسم جواب
 .لنكونن

 بل بو، اهلل كعدا الذم الشكر يحصل لم لكن المطلوب، حصل ىنا{ صىاًلحان  آتىاىيمىا فػىلىم ا: }قولو
 .آتاىما فيما شركاء لو جعبل
 كالجواب". لما" جواب ىذا[ َُٗاآلية من: األعراؼ{ ]آتىاىيمىا ًفيمىا شيرىكىاءى  لىوي  جىعىبل: }كقولو

 يعرؼ ال ىذا كمثل صغير، كىو إتيانو حين حصل منهما الشرؾ أف على يدؿ كىذا للشرط متعقب
 بالصبلح، المراد أف على المفسرين أكثر كاف كلهذا يصلح؟ ال أـ المستقبل في دينو في أيصلح

 .البدني الصبلح
 ففي؛ بها يفي ال أنو الغالب بالنعمة عليو اهلل تفضل مقابل العبادة يفعل أف ربو اإلنساف فمعاىدة

هيمٍ : }تعالى قاؿ التوبة سورة  الص اًلًحينى  ًمنى  كىلىنىكيونىن   لىنىص د قىن   فىٍضًلوً  ًمنٍ  آتىانىا لىًئنٍ  الل وى  عىاىىدى  مىنٍ  كىًمنػٍ
 قاؿ اآلية ىذه كفي ،[ ٕٔ ،ٕٓ:التوبة{ ]ميٍعًرضيوفى  كىىيمٍ  كىتػىوىل ٍوا بًوً  بىًخليوا فىٍضًلوً  ًمنٍ  آتىاىيمٍ  فػىلىم ا
: األعراؼ{ ]شيرىكىاءى  لىوي  جىعىبل صىاًلحان  آتىاىيمىا فػىلىم ا الش اًكرًينى  ًمنى  لىنىكيونىن   صىاًلحان  آتػىٍيتػىنىا لىًئنٍ : }تعالى

 النبي نهي من الحكمة نعرؼ كبهذا الشاكرين، من ال المشركين من فكانا[ َُٗ ،ُٖٗاآلية من
 اهلل صلى النبي نهى)  كلهذا كجل، عز اهلل مع معاىدة النذر ألف؛ النذر عن كسلم عليو اهلل صلى
 ،( أخرجو مسلمالبخيل من بو يستخرج كإنما بخير، يأتي ال إنو: " كقاؿ النذر، عن كسلم عليو
 إلى يميل أنو تيمية ابن اإلسبلـ شيخ كبلـ كظاىر النذر، تحريم إلى العلم أىل من كثير ذىب كقد

 .بخير يأتي أنو كنفى عنو، نهى كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ ألف النذر؛ تحريم
 بخير؟ يأتي ال إنو: كقاؿ كسلم، عليو اهلل صلى الرسوؿ عنو نهى أمر من نستفيد الذم ما إذف

 فالقوؿ؛ كلهذا عافية، في منو نحن بما أنفسنا كإلزاـ أنفسنا، على المشقة إال نستفيد ال؛ الجواب
 ككثرتها، الناس أسئلة عرؼ من إال القوؿ ىذا كزف مقدار يعرؼ كال جدا، قوم قوؿ النذر بتحريم

 .نذركا مما خبلصا يجدكف لعلهم عالم كل إلى يذىبوف أنهم كرأل
 الواحد الولد ىذا في جعبل فكيف؛ كاحدا كاف كجل عز اهلل آتاىما الذم الولد ىذا: قيل فإف

 شركاء؟ بل شركا
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 :أكجو ثبلثة على ىذا نقوؿ أف: فالجواب
 ذلك، كنحو الفبلني، كالصالح الفبلني، الولي ىو الولد بهذا أتى الذم أف يعتقدا أف: األكؿ الوجو
 .اهلل غير إلى الخلق أضافا ألنهما أكبر؛ شرؾ فهذا
 إلى تأتي الولد يأتيها ال التي المرأة فتجد؛ اآلف اإلسبلمية األمم بعض عند يوجد ما أيضا ىذا كمن
 ارزقني! فبلف سيدم يا: فتقوؿ ،-بواليتو أعلم كاهلل- اهلل كلي أنو يزعموف كما الفبلني، الولي قبر

 .كلدا
 أشبو كما القوابل كإلى كإرشاداتهم، األطباء إلى ككقايتو المولود سبلمة يضيف أف: الثاني الوجو
 النعمة أضاؼ فهنا؛ جيدة متقنة امرأة القابلة ألف؛ الطلق من الولد ىذا سلم: مثبل فيقولوف ذلك،

 إلى النعمة أضاؼ ألنو؛ األكبر الشرؾ حد إلى يصل كال الشرؾ، من نوع كىذا اهلل، غير إلى
 .كجل عز اهلل كىو المسبب، كنسي السبب

 اهلل بفضل سالما خرج الولد ىذا أف يؤمن بل الربوبية، ناحية من يشرؾ ال أف: الثالث الوجو
 اهلل طاعة عن كيلهيو كرسولو اهلل محبة على محبتو فيقدـ؛ العبودية ناحية من يشرؾ كلكن كرحمتو،
نىةه  كىأىٍكالديكيمٍ  أىٍموىاليكيمٍ  ًإن مىا: }تعالى قاؿ كرسولو،  فكيف ؛[ ُٓ:التغابن{ ]عىًظيمه  أىٍجره  ًعٍندىهي  كىالل وي  ًفتػٍ

 عليك المتفضل ىو كاهلل اهلل، محبة على محبتو قدمت كربما المحبة، في هلل ندا الولد ىذا تجعل
 !بو؟

 ىو اهلل أف مع اهلل، مع شريكا الولد ىذا في يجعبل أف الذع؛ نقد" آتاىما فلما: "قولو كفي
 كتقدس ترفع: أم[ َُٗاآلية من: األعراؼ{ ]ييٍشرًكيوفى  عىم ا الل وي  فػىتػىعىالىى: }قاؿ ثم بو، المتفضل

 .كغيرىا األصناـ ىذه من بو يشركوف عما
ةو  نػىٍفسو  ًمنٍ  خىلىقىكيمٍ : }قولو أف على دالة كجدىا اآلية تأمل كمن  كليس كاحد، جنس من: أم{ كىاًحدى
 الفصيح العربي األسلوب على جاريا فيها السياؽ كيكوف الوجوه، من بوجو كحواء آلدـ تعرض فيها

 ًمنٍ  رىسيوالن  ًفيًهمٍ  بػىعىثى  ًإذٍ  اٍلميٍؤًمًنينى  عىلىى الل وي  مىن   لىقىدٍ : }تعالى كقولو؛ القرآف في نظير لو الذم
 يسلم البين الواضح التفسير كبهذا جنسهم، من: أم[ ُْٔاآلية من: عمراف آؿ{ ]أىنٍػفيًسًهمٍ 
 .كثيرة إشكاالت من اإلنساف

هىا كىجىعىلى } آدـ{ كىاًحدىةو  نػىٍفسو  ًمنٍ : }تعالى بقولو المراد بأف الثاني القوؿ على أما { زىٍكجىهىا ًمنػٍ
 آدـ جامع فلما. كحواء آدـ من خلقكم اآلية معنى فيكوف حواء،[ ُٖٗاآلية من: األعراؼ]

 آتػىٍيتػىنىا لىًئنٍ : }ربهما اهلل -كحواء آدـ أم- دعوا أثقلت فلما بو، فمرت خفيفا، حمبل حملت حواء
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 حملت لما)  قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي عن عنو اهلل رضي جندب بن سمرة عنك 
 فإنو ؛ُالحارث عبد سميو:  فقاؿ كلد، لها يعيش ال ككاف إبليس، بها طاؼ حواء،

                                                                                                                                                  

 من: األعراؼ{ ]آتىاىيمىا ًفيمىا شيرىكىاءى  لىوي  جىعىبل صىاًلحان  آتىاىيمىا فػىلىم ا الش اًكرًينى  ًمنى  لىنىكيونىن   صىاًلحان 
 فػىتػىعىالىى} عبادة، إشراؾ ال طاعة إشراؾ إنو: قالوا لكن باهلل، كحواء آدـ فأشرؾ[ َُٗ ،ُٖٗآليةا

 عباس ابن عن المركم على منطبق التفسير كىذا[ َُٗاآلية من: األعراؼ{ ]ييٍشرًكيوفى  عىم ا الل وي 
 .كبطبلنو ضعفو كجو -تعالى اهلل شاء إف- كسنبين عنهما، اهلل رضي

ةو  نػىٍفسو  ًمنٍ : }تعالى بقولو المراد أف: ثالث قوؿ كىناؾ { تػىغىش اىىا فػىلىم ا} كحواء، آدـ: أم{ كىاًحدى
 الذم اإلنساف تغشى فلما: أم بنوه، ىم الذم النوع إلى آدـ من: أم؛ النوع إلى العين من انتقل

{ ييٍشرًكيوفى  عىم ا الل وي  فػىتػىعىالىى: }تعالى قاؿ كلهذا آخره، إلى...  زكجتو كحواء آدـ من تسلسل
: تعالى قولو القرآف في ذلك كنظير يشركاف، عما يقل كلم بالجمع[ َُٗاآلية من: األعراؼ]
نٍػيىا الس مىاءى  زىيػ ن ا كىلىقىدٍ }  جعلنا: أم[ ٓاآلية من: الملك{ ]ًللش يىاًطينً  ريجيومان  كىجىعىٍلنىاىىا ًبمىصىابًيحى  الدُّ

 خىلىٍقنىا كىلىقىدٍ : }تعالى كقولو نفسها، المصابيح كليست طين،للشيا رجوما منها الخارجة الشهب
ٍنسىافى   كعلى بالنوع، جعلناه: أم[ ُّ ،ُِ:المؤمنوف{ ]نيٍطفىةن  جىعىٍلنىاهي  ثيم   ًطينو  ًمنٍ  سيبللىةو  ًمنٍ  اأٍلً

 .النوع إلى العين من الكبلـ صار ثم كحواء، آدـ في اآلية فأكؿ ىذا
 لتشتت الركاكة من شيء فيو لكن الشرؾ، من كحواء آدـ تنزيو كفيو كجو، لو التفسير كىذا

 .الضمائر
 الجنس، ىذا من اثناف بالمثنى المراد ألف فجمع{ ييٍشرًكيوفى  عىم ا الل وي  فػىتػىعىالىى: }تعالى قولو كأما

{ اقٍػتىتػىليوا اٍلميٍؤًمًنينى  ًمنى  طىائًفىتىافً  كىًإفٍ : }تعالى قولو في كما؛ مجموعا إليهما الضمير يعود أف فصح
 .جماعة الطائفتين ألف؛ اقتتلتا: يقل كلم ،[ ٗاآلية من: الحجرات]

 حيث إبليس اسم كاف (:ّّٗ/ٔقاؿ الحافظ في الفتح ) ،إبليس من أسماء ىوقيل  :الحارث ُ
 كفي. مرة أبو ككنيتو كالحكم، الحارث أسمائو كمن... بعد إبليس ثم عزازيل المبلئكة مع كاف

 .الكركبيين أبو كنيتو" خالويو البن ليس" كتاب
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كىو  ُ( كأمره الشيطاف كحي من ذلك ككاف فعاش، الحارث، عبد فسموه يعيش؛
 .حديث ضعيف ال يثبت كما في الحاشية

                                                           

 في كالحاكم ،(َّٕٕ) كالترمذم ،(ُْْ/ٔ) تفسيره في جرير كابن ،(ُُ/ٓ)أحمد أخرجو ُ
 عبد بن الصمد عبد: طريق من جميعهم ،(ِٓ/ِ) مسنده في كالركياني ،(ْٗٓ/ِ) المستدرؾ

 .مرفوعا بو سمرة، عن البصرم، الحسن عن قتادة، عن إبراىيم، بن عمر عن الوارث،
 عن ، الفياض بن ىبلؿ عن ، الرازم زرعة أبي عن( ُُّٔ/ٓ) تفسيره في حاتم أبي ابن كأخرجو

 . مرفوعا.  بو ، إبراىيم بن عمر
( ُِٓ/ٕ) الكبير في كالطبراني ،(ِٖٔ/ِ) كثير ابن الحافظ تفسير في كما مردكيو ابن كأخرجو

 عن إبراىيم، بن عمر عن ، فياض بن شاذ طريق من جميعهم( ّْ/ٓ) الكامل في عدم كابن ،
 .مرفوعا بو قتادة،

 ". لقبو كشاذ ، ىبلؿ ىو كشاذ(:" ِٖٔ/ِ) تفسيره في ، كثير ابن الحافظ قاؿ
 إال مرفوعا نعرفو ،ال غريب حسن:"  الترمذم كقاؿ ، الذىبي ككافقو ، الحاكم صححو كالحديث

 بن عمر.  يرفعو كلم الصمد عبد عن بعضهم كركاه.  قتادة عن ، إبراىيم بن عمر حديث من
 أىػ". بصرم شيخ إبراىيم

 : تفصيلها كىاؾ أكجو، من معلوؿ كىو مرفوعا، يصح ال الحديث:  قلت
 الهركم صاحب ، البصرم حفص أبو العبدم: كىو" إبراىيم بن عمر" ركاية من أنو:  األكلى العلة

 . قتادة عن ركايتو في ضعيف كىو ،
 قتادة عن يركم: عدم ابن كقاؿ. يخالف مناكير أحاديث قتادة عن يركم:  أحمد اإلماـ قاؿ

: كقاؿ ، الثقات في حباف ابن كذكره. مضطرب قتادة عن خاصة كحديثو ، عليها يوافق ال أشياء
 فبل حديثو؛ يشبو ال بما قتادة عن يتفرد ممن كاف: فقاؿ الضعفاء في كذكره ، كيخالف يخطئ

.  بأسا بذلك أر لم معتبر بو اعتبر فإف الثقات عن ركل فيما فأما ، انفرد إذا بو االحتجاج يعجبني
 (.ّّٕ/ٕ) التهذيب تهذيب:  انظر
 :اعتبارىما يصح ال أنهما غير ، طريقين من قتادة عن ركايتو في إبراىيم بن عمر توبع كقد

 حديث من([ ِٖٔ/ِ) كثير ابن الحافظ تفسير في كما]  مردكيو ابن أخرجو: األكؿ الطريق
 .مرفوعا.  بو ، سمرة عن ، الحسن عن ، أبيو عن ، المعتمر
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 بين الركاة على أقف لم أني إال ؛ ثقات رجالو كاإلسناد.  طرخاف بن سليماف ابن:  ىو كالمعتمر
 . كالمعتمر ، مردكيو ابن

 غندر عن ، الشاذكوني سليماف طريق من( ِٖٗ/ّ) الكامل في عدم ابن أخرجو: الثاني الطريق
 . مرفوعا.  بو ، سمرة عن ، الحسن عن ، قتادة عن ، شعبة عن ،

 الشاذكوني، حديث من إال أعرفو ال منكر، قتادة عن شعبة، حديث من كىذا:"  عدم ابن قاؿ
 أىػ". إبراىيم بن عمر:  قتادة عن ىذا يركم كإنما عنو، غندر، عن

 - غيبلف بن قيس بن عبيد بن منقر إلى نسبة - المنقرم داكد بن سليماف:  ىو كالشاذكوني
 متركؾ: حاتم أبو كقاؿ عنو، لو ذكر حديث في معين ابن ككذبو. نظر فيو: البخارم قاؿ البصرم،
: قاؿ ثم فيها خولف أحاديث عدل ابن لو ساؽ كقد ، بثقة ليس: النسائي كقاؿ الحديث،

: عبداف قاؿ بما أمره أشبو كما المعدكدين، الحفاظ من كىو مستقيم، كثير حديث كللشاذكونى
 (.ٖٓ-ْٖ/ّ) الميزاف لساف: انظر. فيغلظ حفظا يحدث فكاف كتبو ذىبت

 ابن أخرجو .عليو موقوفا - عنو اهلل رضي - سمرة قوؿ من ركم قد الحديث أف: الثانية العلة
 قاؿ أبيو عن معتمر، حدثنا  قاؿ األعلى، عبد بن محمد حدثني قاؿ( ُْْ/ٔ) تفسيره في جرير

 عليو آدـ أف حدث أنو عنو، اهلل رضي سمرة عن ، الشخير بن اهلل عبد بن يزيد العبلء أبو حدثنا: 
 . الحارث عبد ابنو سمى السبلـ
 عن ، علية ابن حدثنا:  قاؿ أبيو عن ، المعتمر حدثنا:  قاؿ ، األعلى عبد بن محمد عن كأخرجو
 . الحارث عبد ابنو آدـ سمى:  قاؿ عنو اهلل رضي سمرة عن العبلء، أبي عن التيمي، سليماف
 ، حمزة بن يحيى بن محمد بن أحمد حدثنا:  قاؿ( ّٖ/ْ) الشاميين مسند في الطبراني كأخرجو

 اهلل عبد بن يزيد عن ، قتادة عن ، عقبة عن ، عمراف حدثني بشير، بن سعيد ثنا الجماىر، أبو ثنا
 آتاىما فلما: } قولو في ، الحارث عبد سمياه: قاؿ - عنو اهلل رضي - سمرة عن ، الشخير بن

 . جرير ابن ركاية من صحيح كاألثر{  يشركوف عما اهلل فتعالى آتاىما فيما شركاء لو جعبل صالحا
 مدلس ىو ثم ، الحديث علماء بين مشهور خبلؼ سمرة من الحسن سماع في أف:  الثالثة العلة
(:" ُِٖ/ِ) االعتداؿ ميزاف في الذىبي قاؿ ، سمرة من بسماعو الحديث ىذا في يصرح كلم
 أىػ". احتجاجو ضعف(  فبلف عن)  حديث في قاؿ فإذا ؛ التدليس كثير الحسن كاف
 على يدؿ كىذا ، قولو من - عنو اهلل رضي - كعب بن أبي عن ركم قد الحديث أف: الرابعة العلة

 . الكتاب أىل مسلمة عن المتلقفة اإلسرائيليات من أصلو أف
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 : كالحديث اآلية تفسير في العلماء مذاىب ذكر

                                                                                                                                                  

 أنبا الجماىر، أبو ثنا أبى، حدثنا:  قاؿ( ُّّٔ/ٓ) تفسيره في حاتم أبي ابن:  أبي أثر أخرج
 لما:" قاؿ كعب بن أبي عن عباس، ابن عن مجاىد، عن قتادة، عن عقبة، عن بشير، بن سعيد

 تفعل، فلم الحارث، عبد سميو كلدؾ؟ لك كيسلم أتطيعيني: فقاؿ الشيطاف أتاىا حواء حملت
 إف: فقاؿ فجاءىا الثالث حملت ثم تفعل، فلم ذلك مثل لها فقاؿ حملت ثم فمات، فولدت
 ". فأطاعاه فهيبهما بهيمة، يكوف فإنو كإال يسلم تطيعيني

 التقريب في كما ، ضعيف كىو"  الرحمن عبد أبو ، األزدم بشير بن سعيد: " إسناده في كاألثر
(ُ/ِْٖ.) 

 لما مرفوعا سمرة عن عنده ىذا كاف فلو ، ىذا بغير اآلية فسر نفسو الحسن أف: الخامسة العلة
 أىل بعض في ىذا كاف: فقاؿ{  آتاىما فيما شركاء لو جعبل: } تعالى قولو فسر كقد ، عنو عدؿ
 اليهود ىم:  قاؿ كعنو.  بعده منهم أشرؾ كمن آدـ ذرية بها عني:  قاؿ كعنو بآدـ يكن كلم الملل

 . كنصركا فهودكا أكالدا اهلل رزقهم كالنصارل
 أسانيد كىذه:"  قاؿ ثم ، عنو طرؽ من( ِٖٔ/ِ) تفسيره في كثير ابن الحافظ ذلك ذكر

 ما كأكلى التفاسير أحسن من كىو ، بذلك اآلية فسر أنو - عنو اهلل رضي - الحسن عن صحيحة
 لما كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن محفوظا عنده الحديث ىذا كاف كلو ، اآلية عليو حملت

 الصحابي، على موقوؼ أنو على يدلك فهذا ككرعو، هلل تقواه مع سيما كال غيره، كال ىو عنو عدؿ
 كغيرىما منبو، بن كىب أك كعب مثل منهم، آمن من الكتاب أىل بعض من تلقاه أنو كيحتمل

 أىػ".
 الحفاظ ذخيرة في القيسراني كابن ،(ٕٖ/ٔ) الكامل في عدم ابن ضعفو كالحديث

 تفسيره في كثير ابن كقاؿ منكر، حديث(: ُٕٗ/ّ) الميزاف في الذىبي كقاؿ ،(ُُٕٗ/ْ)
 الضعيفة في األلباني العبلمة كضعفو ذكرىا، ثم أكجو ثبلثة من معلوؿ الحديث ىذا(: ِٔٓ/ّ)
 بن عمر ضعيف، إسناده: (َّٓ/ّّ) المسند تحقيق في معو كمن األرنؤكط كقاؿ ،(ِّْ)

 بالتدليس مشهور كالحسن ضعف، قتادة عن ركايتو في -البصرم حفص أبو العبدم كىو -إبراىيم
 .سمرة من سماعو يذكر كلم
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 منو، يقع لم ذلك كأف الشرؾ، من السبلـ عليو آدـ مقاـ تنزيو على المفسركف اتفق
 من -تفسيرىا في الوارد كالحديث- اآلية ىذه عدكا كقد قط، األنبياء من كال

 : مذىبين إلى راجعة خبلصتها أقواؿ تأكيلهما في كلهم التفسير، مشكبلت
 كىذا كحواء آدـ قصة في ظاىرىا على اآلية كإجراء الحديث، قبوؿ مذىب: األكؿ

 عليهما كحواء آدـ بها معني اآلية أف إلى ذىبوا حيث ،ُالمفسرين من الجمهور رأم
 بن كسمرة ،ِكعب بن أبي:  عن ذلك ركم، الحارث عبد ابنهما سميا حيث السبلـ
 بن الرحمن كعبد كمجاىد، عكرمة، كعن ،عنهم اهلل رضي ،ْعباس كابن ،ّجندب

 .المزني اهلل عبد بن كبكر أسلم، بن زيد

                                                           

 (.ُِّ/ّ) المسير زاد في الجوزم ابن للجمهور نسبو ُ

 . ضعيف كإسناده( ُّّٔ/ٓ) تفسيره في حاتم أبي ابن أخرجو ِ

 كإسناده( ّٖ/ْ) الشاميين مسند في كالطبراني ،(ُْْ/ٔ) تفسيره في جرير ابن أخرجو ّ
 . صحيح

 : طرؽ ثبلثة من ،( ُْٓ-ُْْ/ٔ) تفسيره في جرير ابن أخرجو ْ
 بن داكد عن ، إسحاؽ ابن عن ، سلمة ثنا: قاؿ حميد ابن حدثنا:  جرير ابن قاؿ:  األكؿ

 هلل فتعبدىم آلدـ تلد حواء كانت:" قاؿ عنهما اهلل رضي عباس ابن عن ، عكرمة عن الحصين،
 لو إنكما: فقاؿ كآدـ إبليس فأتاىا ، الموت فيصيبهم ، ذلك كنحو اهلل كعبيد اهلل عبد كتسميو
 تبارؾ اهلل أنزؿ ففيو"  الحارث عبد"  فسماه رجبل لو فولدت لعاش، تسميانو الذم بغير تسميانو
 حملت تغشاىا فلما إليها ليسكن زكجها منها كجعل كاحدة نفس من خلقكم الذم ىو: }  كتعالى
 فلما*  الشاكرين من لنكونن صالحا آتيتنا لئن ربهما اهلل دعوا أثقلت فلما بو فمرت خفيفا حمبل

 { ". يشركوف عما اهلل فتعالى آتاىما فيما شركاء لو جعبل صالحا آتاىما
"  كفيو ،( ُٓٔ/ِ) التقريب ، ضعيف"  الرازم حميد بن محمد: "  فيو ، ضعيف:  الطريق كىذا

 عكرمة في إال ثقة"  الحصين بن داكد"  كفيو ،( ُّٓ/ِ) التقريب ، مدلس"  إسحاؽ بن محمد
 (.ِِٕ/ُ) التقريب ، مناكير عنو لو فإف

 قاؿ عمي حدثني:  قاؿ أبي حدثني:  قاؿ سعد بن محمد حدثني:  جرير ابن قاؿ:  الثاني الطريق
 . بنحوه فذكره....  ، عنهما اهلل رضي عباس ابن عن أبيو، عن ، أبي حدثني: 
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 الشرؾ معنى في ىؤالء كاختلف، ذكرىم سيأتي كما المفسرين من جمع اختيار كىو
 : أقواؿ على السبلـ عليهما كحواء آدـ إلى المضاؼ

 ىو كىذا،  العبادة في شركا يكن كلم التسمية، في شركا كاف أنو: األكؿ القوؿ
 المظفر كأبي الطبرم، جرير ابن كاختيار، كالسدم جبير، بن كسعيد قتادة، عن المركم

 محمد كاإلماـ كاآللوسي، كالسيوطي، الجوزم، كابن عطية، كابن كالبغوم، السمعاني،
 .الشيخ آؿ حسن بن الرحمن كعبد الوىاب، عبد بن

 كلمن الحارث، عبد سمياه إذ شريكا لو جعبل(: ُِِ/ِ)في تفسيره  البغوم قاؿ
 من معصوما نبيا كاف آدـ فإف ربهما؛ الحارث أف كال العبادة، في إشراكا ىذا يكن

 يطلق كقد أمة، كسبلمة الولد نجاة سبب كاف الحارث أف إلى قصد كلكن الشرؾ،
 عبد نفسو يسمي ضيف بو نزؿ إذا كالرجل ىذا، معبود أنو بو يراد من على العبد اسم

 عبدؾ، أنا للغير كيقوؿ ربو، الضيف أف كجو على ال الخضوع، كجو على الضيف،
:  يوسف{ ]  مثوام أحسن ربي إنو: } مصر لعزيز - السبلـ عليو - يوسف كقاؿ
 ىػا.. ىذا كذلك معبوده، أنو بو يرد كلم[  ِّ

                                                                                                                                                  

 من النقاد باتفاؽ كاىية سلسلة كىي ، بالعوفيين مسلسل فإنو ؛ جدا ضعيف:  الطريق كىذا
 . المحدثين

 جريج ابن عن ، حجاج ثنا:  قاؿ الحسين ثنا: قاؿ القاسم حدثنا:  جرير ابن قاؿ:  الثالث الطريق
 . بنحوه فذكره....  ، عنهما اهلل رضي عباس ابن قاؿ: قاؿ

 التقريب ، ضعيف ، سنيد كىو"  داكد بن الحسين: "  فيو ، أيضا ضعيف:  الطريق كىذا
 التقريب ، عباس ابن عن أرسلو كقد ، كيرسل يدلس أنو إال ثقة"  جريج ابن"  كفيو ،( ِّّ/ُ)
(ُ/ِْٖ.) 

 كبلىما ،(ُّٕ/ٓ) سننو في منصور بن كسعيد ،( ُّْٔ/ٓ) تفسيره في حاتم أبي ابن كأخرجو
 .بو ، عباس ابن عن ، جبير بن سعيد عن خصيف، طريق من

 األثرك  (َِِ/ُ) التقريب.  الحفظ سيئ صدكؽ ، الجزرم الرحمن عبد ابن ىو:  كخصيف
 . أعلم تعالى كاهلل ، طرقو بمجموع حسن
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 المركم ىو كىذا، العبادة في شركا يكن كلم الطاعة، في شركا كاف أنو: الثاني القوؿ
 .كقتادة عنهما، اهلل رضي عباس ابن عن

 قط، آدـ يشرؾ كلم السبلـ، عليو آدـ من ال حواء من كقع اإلشراؾ أف: الثالث القوؿ
 قد ألنو ذلك؛ ينافي فبل التثنية بصيغة{  آتاىما فيما شركاء لو جعبل: } قولو كأما

 . العرب كبلـ في شائع كىو جماعة، إلى بل االثنين، إلى الواحد فعل يسند
 .(ّٕٔ/ٖ) األحوذم تحفة فيكما في  القنوجي قوؿ كىذا

 حمل كاألصل إليهما، الجعل نسب حيث{  جعبل}  قاؿ تعالى اهلل بأف :كاعترض
 حديث في كبأف ذلك، على حواء أقر قد السبلـ عليو آدـ كبأف ظاىره، على اللفظ
 .ُمعا بذلك سمياه بأنهما التصريح عنو اهلل رضي سمرة

 : منها بأدلة السبلـ عليهما كحواء آدـ بها معني اآلية بأف القائلوف استدؿك 
 المذىب ىذا أصحاب أكرده حيث عنو، اهلل رضي سمرة حديث: األكؿ الدليل

 أكرده اآلخر كالبعض بصحتو، بعضهم صرح كقد اآلية، تفسير في عمدة كجعلوه
 .لو باعتماده مشعر كىو عنو، كسكت
 عباس كابن كعب، بن كأبي سمرة، عن المركم ىو المذىب ىذا أف: الثاني الدليل
 لها فيكوف أصل؛ للقصة أف على فدؿ بالرأم، يقاؿ ال ىذا كمثل عنهم، اهلل رضي
 .ِالرفع حكم

 . كحواء آدـ باآلية المعني أف على التأكيل أىل من الحجة إجماع: الثالث الدليل
 .(ُْٕ/ٔ) تفسيره في ّجرير ابن اإلجماع حكى

                                                           

 (.ُٖٗ/ٗ) المعاني ركح ُ
 (.ُٖٗ/ٗ) المعاني ركح ِ

 كيعده كاالثنين، الواحد بمخالفة يعتد كال ،ناألكثري بقوؿ ينعقد اإلجماع أف يرل جرير ابن ّ
 كإماـ ،(َْٕ/ِ) اللمع في الشيرازم إسحاؽ أبو جرير ابن عن المذىب ىذا نقل ،شذكذا

 الناظر ركضة في قدامة كابن ،(ُُُٗ/ْ) العدة في يعلى كأبو ،(ُِٕ/ُ) البرىاف في الحرمين
 الخياط الحسين كأبي بالجصاص المعركؼ الحنفي الرازم بكر أبي قوؿ أيضا كىو، (ّْٕ/ِ)
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{  يشركوف عما اهلل فتعالى: }  اآلية آخر في تعالى بقولو المذىب ىذا على اعترضك 
 بصيغة يشركاف، لقاؿ السبلـ عليهما كحواء آدـ المراد كاف فلو الجمع، بصيغة
 . كحواء آدـ ال الذرية بها معني اآلية بأف كاضحة داللة ىذا كفي التثنية،

 بها معني اآلية آخر بأف االعتراض ىذا عن المذىب ىذا أصحاب بعض أجاب كقد
: } قولو عند انقضى قد كحواء آدـ عن الخبر كأف األكثاف، عبدة من العرب مشركو

 المركم كىو كالسيوطي، الطبرم، جرير ابن رأم كىذا{  آتاىما فيما شركاء لو جعبل
 .مالك كأبي السدم، عن

 حيث :كحواء آدـ غير في اآلية كتأكيل الحديث، تضعيف مذىب: الثاني المذىب
 اآلية في المذكور الشرؾ كأف عنو، اهلل رضي سمرة حديث تضعيف إلى آخركف ذىب
 : أقواؿ على بو بالمعني ىؤالء كاختلف، السبلـ عليهما كحواء آدـ غير بو معني
 كاليهود أكالدىما، بو كالمعني كحواء، آدـ إلى نسب الشرؾ أف: األكؿ القوؿ

 النوع ذكر من انتقاؿ فيها كاآلية الشرؾ، من بريئاف كحواء كآدـ كالمشركين كالنصارل،
 من الجنس إلى الكبلـ انتقل ثم كحواء، آدـ في الكبلـ أكؿ فإف الجنس؛ إلى

 . اهلل رحمو البصرم الحسن عن القوؿ ىذا اشتهر كقد، أكالدىما
 .ُعنو الركايات إحدل في - عنهما اهلل رضي عباس ابن عن كركم

                                                                                                                                                  

 خويز ابن عن الباجي كحكاه الجويني محمد أبو إليو كماؿ الحنابلة، من حمداف كابن المعتزلة من
 كىو ركاية، في إليو أكمأ أحمد اإلماـ أف كغيرىما كالطوفي قدامة ابن كذكر ، المالكية، من منداد
 ينعقد ال اإلجماع فإف العلماء من الجمهور كأما، اإلجماع كتابو في المنذر ابن صنيع ظاىر

 ابن حكاه ما أف تعرؼ كبهذا، كاحدا بو القائل كاف كلو آخر، قوؿ المسألة في كاف إذا عندىم
 في اإلجماع دعول يصح فبل كعليو الغالب، في الجمهور قوؿ بو يعني إنما اإلجماع من جرير
 .أعلم تعالى كاهلل ، اآلية ىذه تأكيل

 

 إف ، آدـ أشرؾ ما: "  قاؿ اآلية ىذه في ، عنهما اهلل رضي عباس ابن عن ، جبير بن سعيد عن ُ
 (.ُّّٔ/ٓ) تفسيره في حاتم أبي ابن أخرجو".  بعده لمن اهلل ضربو مثل كآخرىا ، شكر أكلها
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 ". بآدـ يكن كلم الملل أىل بعض في ىذا كاف:"  اآلية تفسير في الحسن قاؿ
 ". بعده منهم أشرؾ من آدـ ذرية بهذا عني:"  قاؿ كعنو
 ." ُكنصركا فهودكا أكالدا اهلل رزقهم كالنصارل اليهود ىم:"  قاؿ كعنو

 اهلل عبد كأبو الزمخشرم، منهم كالمحققين، المفسرين، من جمع القوؿ ىذا كاختار
 السعود، كأبو كالثعالبي، كثير، كابن القيم، كابن جزم، كابن كالنسفي، القرطبي،

 .كالشنقيطي كالسعدم، كالمباركفورم،
 أم{:"  شركاء لو جعبل}  تعالى قولو في :(َُٖ/ِ) الكشاؼفي  ِالزمخشرم قاؿ

 ككذلك مقامو، إليو المضاؼ كإقامة المضاؼ حذؼ على شركاء، لو أكالدىما جعل

                                                           

 (.ُْٕ/ٔ)الطبرم  تفسير، ك (ِْٓ/ِ)عبد الرزاؽ  تفسيرهانظر   ُ
 الكشاؼ في ما استخرجت البلقيني قاؿ حذر، على وكشاف من ككن فتنبوالزمخشرم معتزليا  ِ

 آؿ( )فاز فقد الجنة كأدخل النار عن زحزح فمن) قولو مثل قلت بالمناقيش، االعتزاؿ دسائس من
 كبلـ كىذا! النار؟ من كالنجاة الجنة دخوؿ من أعظم فوز: أم الزمخشرم قاؿ ،(ُٖٓ: عمراف
 ناحية نواحي، في جيد كتفسيره قلت األئمة قاؿ كما كجل؛ عز اهلل رؤية نفي يريد لكنو. طيب
 يقرأه أف يصلح فبل السنة؛ أىل في كالقدح باالعتزاؿ مشحوف لكنو التفسير؛ ككجوه كالببلغة اللغة

 أسلوبو كأف سيما ال المخاطر؛ من فيو ما كيتجنب الفوائد من فيها مما يأخذ العلم، في متمكن إال
  ا.ىػ المتمكن غير اإلنساف بو يتأثر ربما كالذع، بليغ

 حياف أبو كقاؿ ،"كشافو من حذرا فكن بدعتو الى داعيا معتزلي: "عنو حجر ابنالحافظ  قاؿك 
 :قاؿ ثم المعنى لطيف من فيو كما الكشاؼ مدح كقد

 المخانقا أخذف قد سوء كزالت * لناقد مجاؿ فيو كلكنو
 ئقان  ال ليس ما المعصـو إلى كيغزك * جاىبلن  األحاديث موضوع فيثبت

 سارقان  كاف كأف اغمارا ليوىم * لنفسو المعاني ابداء كينسب
 الشقاشقا تسمى ألفاظ بتكثير * داللة الوجيز المعنى في كيسهب

 كامقا المخاطب في محبان  ككاف * قائبلن  ليس ما اهلل فيها يقوؿ
 المضائقا لجوه أك أف سيما كال * ضلة األئمة أعبلـ كيشتم

 .مرافقان  للكافرين يرل لسوؼ * رحمة اهلل من تداركو لم لئن
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 فيما إشراكهم كمعنى الشرؾ، من بريئاف كحواء كآدـ أكالدىما، آتى أم آتاىما، فيما
 ذلك، أشبو كما شمس، كعبد مناة، كعبد العزل، بعبد أكالدىم تسميتهم اهلل آتاىم
  ىػا. " الرحيم كعبد ، الرحمن كعبد اهلل، عبد مكاف
 ىذا، في اهلل رحمو البصرم الحسن مذىب فعلى نحن كأما:" كثير ابن الحافظ كقاؿ
 من المشركوف ذلك من المراد كإنما كحواء، آدـ السياؽ ىذا من المراد ليس كأنو

 كاالستطراد كىو ،ُالوالدين من بعدىما لما كالتوطئة أكال كحواء آدـ فذكر ، ذريتو
 من اإلنساف خلقنا كلقد: }  تعالى قولو في كما ؛ الجنس إلى الشخص ذكر من

 كقاؿ ،[ ُّ-ُِ:  المؤمنوف{ ]  مكين قرار في نطفة جعلناه ثم*  طين من سبللة
 ٓ:  الملك{ ]  للشياطين رجوما كجعلناىا بمصابيح الدنيا السماء زينا كلقد}  تعالى

 يرمى التي ىي ليست - السماء بها زينت التي النجـو كىي - المصابيح أف كمعلـو[ 
 القرآف، في نظائر كلهذا جنسها، إلى المصابيح شخص من استطراد ىذا كإنما بها،
  ىػا..ِ" أعلم كاهلل

 كعودىا الضمائر اتساؽ كاألصل للضمائر، تشتيت فيو بأف القوؿ ىذا على كاعترض
 .ّكاحد لمذكور

 آلدـ تعرض فيها كليس عموما، آدـ بني من المشركوف بها معني اآلية أف: الثاني القوؿ
، كابن كالقفاؿ، النحاس، اختيار كىذا، الوجوه من بوجو كحواء  العربي، كابن حـز

 .عثيمين كابن كالقاسمي، المنير، كابن كالرازم،
 على القصة ىذه تعالى اهلل ذكر:" (ُٕ/ُٓ) ْكما في تفسير الرازم  القفاؿ قاؿ

 جهلهم، في المشركين ىؤالء حالة صورة الحالة ىذه أف كبياف المثل، ضرب تمثيل
                                                           

 . األكالد:  الصواب كلعل ، األصل في كذا ُ

 (.ٖٗ/ُ) كالنهاية كالبداية ،( ِٕٖ/ِ) كثير ابن تفسير ِ
 (.ّٔ/ّ) المفيد القوؿ ّ

 الذين الكبلـ كعلماء األشاعرة أئمة من تعالى اهلل رحمو لرازم ا أفرحمني اهلل كإياؾ  اعلم ْ
 تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ كلقد االعتقاد، أبواب من كثير في كالجماعة السنة أىل منهج جانبوا
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 تلبيس بياف" كتابو في اهلل رحمو لو تصدل كلقد. زكاة يؤتوا كلم ذكاء أكتوا: كأمثالو الرازم في
 العنكبوت، بيت من أكىن كىي ػ بنيانو عليها أسس التي كقواعده كتناقضو أحوالو كبين" الجهمية

 يعتبر فإنو الرازم تفسير كأما"كالنقل العقل تعارض درء"  كتابو من كبيرا جزءا لو خصص كما
 أقواؿ بذكر انشغل إنو ثم خصوصا، األشعرية العقيدة كفي عموما الكبلـ علم في كبيرا مرجعا

 ػ حجر ابن الحافظ قاؿ فقد شافيا، كال كافيا يكن لم رده أف إال عليها، كالرد المذمومة المعتزلة
 بعض قاؿ حتى حلها، في كيقصر الشديدة، الشبهة بإيراد يعاب ككاف": الميزاف لساف"  في كما

 عن أيضا" الميزاف لساف: في حجر ابن كأكرد. اىػ. نسيئة كيحلها نقدا الشبهة يورد: المغاربة
 من يكوف ما غاية على كالدين المذىب في المخالفين شبهات يورد: أنو تفسيره في الرازم

 من أكثر تفسيره في الرازم إف ثم. اىػ. الوىاء من غاية على السنة أىل مذىب يورد ثم التحقيق،
 كعرض الملة، في الحادثة العلـو من كغيرىا كالطبيعية الرياضية كالعلـو الفلسفة في االستطراد

 ال العقلية استدالالتهم نمط على أدلتو يصوغ كاف كلكنو كالتفنيد، بالرد الفبلسفة ألقواؿ كثيرا
 باب في تخبط الصالح السلف بعقيدة عالما يكن لم كالرجل. المرضية السلفية الطريقة على

 الجملة كفي" المجسمة" بلقب السلف بمذىب القائلين كلقب شديدا تخبطا كالصفات األسماء
 السلف منهج كفهم العقيدة علم من يتضلع لم الذم العلم طالب بو ينصح ال الرازم تفسير فإف

 رحمو تيمية بن ا الئلسبلـ شيخ اإلماـ أعظمهم كمن كالجماعة السنة أىل أئمة قرره الذم الصالح
 الرازم تفسير عن يغني ما الصالح السلف لمعتقد الموافقة التفاسير من كىناؾ..  تعالى اهلل

 بالتوبة عليو تعالى اهلل من قد حياتو خواتيم في الرازم أف كليعلم ىذا حذر، على ككن فتنبو كأمثالو،
 .أئمتنا من الصالح السلف عليو كاف ما إلى كبالرجوع الفاسد اعتقاده من
 كسحر كعظائم ببليا تواليفو في منو بدت كقد( : َُٓ/ُِ) السير في الذىبي عنو قاؿ

 ىػ.ا السرائر يتولى كاهلل ، حميدة طريقة على توفي فإنو ، عنو يعفو كاهلل ، السنة عن كانحرافات
 أيضا كاعلم(: ّّٖ/ٕ) نصو ما" البياف أضواء" تفسيره في الشنقيطي األمين محمد الشيخ قاؿك 

 مذىب إلى المذىب ذلك عن كرجع التأكيل أئمة أعظم زمانو في كاف الذم الرازم الفخر أف
 أقساـ: كتابو في ذلك قاؿ كقد. اهلل صفات في القرآف اتباع ىي الحق طريق بأف معترفا السلف
 تشفي كال غليبل، تركم أجدىا فلم الفلسفية، كالمناىج الكبلمية، الطرؽ اختبرت لقد: اللذات
 :اإلثبات في أقرأ القرآف طريقة الطرؽ أقرب كرأيت عليبل،
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 منكم كاحد كل خلق الذم ىو: يقوؿ تعالى كأنو الكبلـ، ىذا كتقرير بالشرؾ، كقولهم
 تغشى فلما ، اإلنسانية في يساكيو إنسانا ، زكجها جنسها من كجعل كاحدة، نفس من

 سويا صالحا كلدا آتيتنا لئن ربهما كالزكجة الزكج دعا ؛ الحمل كظهر زكجتو، الزكج
 الزكج جعل سويا صالحا كلدا اهلل آتاىما فلما ؛ كنعمائك آلالئك الشاكرين من لنكونن
 ىو كما الطبائع، إلى الولد ذلك ينسبوف تارة ألنهم ؛ آتاىما فيما شركاء هلل كالزكجة

 األصناـ إلى كتارة المنجمين، قوؿ ىو كما الكواكب إلى كتارة الطبائعيين، قوؿ
 أم{  يشركوف عما اهلل فتعالى: }  تعالى قاؿ ثم األصناـ، عبدة قوؿ ىو كما كاألكثاف

  ىػا." الشرؾ ذلك عن اهلل تنزه
 : القوؿ ىذا كاعترض

 يصح ال{  زكجها منها كجعل كاحدة نفس من خلقكم الذم ىو}  تعالى قولو بأف -ُ
 . السبلـ عليهما - كحواء آدـ غير على حملو

 عند منهما يكوف ال الجنسين بين يولد مولود كل فإف{  ربهما اهلل دعوا}  كبقولو -ِ
 .ُالدعاء ىذا كضعو مقاربة
 األصناـ يعبد كاف السبلـ عليو آدـ إف: يقولوف كانوا المشركين أف: الثالث القوؿ
 السبلـ عليهما كحواء آدـ قصة تعالى فذكر إليها، الشر كدفع الخير طلب في كيرجع
 أنو ذكرا أم{  الشاكرين من لنكونن صالحا آتيتنا لئن: } قاال أنهما عنهما كحكى

                                                                                                                                                  

 ىل} ،{شيء كمثلو ليس: }كالنفي ،{الطيب الكلم يصعد إليو} ،{استول العرش على الرحمن}
 أبياتو في المعنى ىذا بين كقد. اىػ. معرفتي مثل عرؼ تجربتي مثل جرب كمن ،{سميا لو تعلم

 :فيها يقوؿ التي المشهورة
 ضبلؿ العالمين سعي كغاية*  عقاؿ العقوؿ إقداـ نهاية

 ككباؿ أذل دنيانا كحاصل*  جسومنا من كحشة في كأركاحنا
 كقالوا قيل فيو جمعنا أف سول*  عمرنا طوؿ بحثنا من نستفد كلم
 .األبيات أخر إلى

 (.َُْ/ِ) للشوكاني القدير فتح ُ
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 آتاىما فلما: } قاؿ ثم النعمة، تلك بشكر الشتغلوا صالحا سويا كلدا آتاىما لو تعالى
 سبيل على االستفهاـ بمعنى كرد{  شركاء لو جعبل: }  فقولو{  شركاء لو جعبل صالحا
 فتعالى: }  قاؿ ثم آتاىما؟ فيما شركاء لو أجعبل: كالمعنى كالتقرير، كالتبعيد اإلنكار

 بالشرؾ يقولوف الذين المشركين ىؤالء شرؾ عن اهلل تعالى أم{  يشركوف عما اهلل
 تفسيره في الرازم الفخر:  التأكيل ىذا ذكر، السبلـ عليو آدـ إلى كينسبونو

(ُٓ/ُٕ). 
 ، دليل إلى يفتقر االستفهاـ معنى على كحملها ، الخبر بصيغة كردت اآلية أف: كيرده
 . دليل ثمة كليس
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عهد في كانوا الذين لقريش الخطاب أف: الرابع القوؿ

{  كاحدة نفس من خلقكم الذم ىو: } قولو من كالمراد قصي، آؿ كىم كسلم،
 من طلبا ما آتاىما فلما إليها، ليسكن قرشية عربية زكجها، جنسها من كجعل قصي،
 بعبد األربعة أكالدىما سميا حيث آتاىما، فيما شركاء لو جعبل السوم الصالح الولد

 لهما{  يشركوف}  في الضمير كجعل البلت، كعبد قصي، كعبد العزل، كعبد مناؼ،
 . الشرؾ في بهما اقتدكا الذين كألعقابهما

 الرازم الفخر إليو كأشار البيضاكم، كاختاره كاستحسنو، الزمخشرم: التأكيل ىذا ذكر
 .تفسيره في

 التنزيل لعلـو التسهيل في جزم ابن قاؿ، القوؿ ىذا على كاالعتراضات اإليرادات
 بذرية خاص ىذا على الخطاب أف أحدىما لوجهين بعيد القوؿ كىذا(:" ُّٔ/ُ)

 منها كجعل}  قولو أف كاآلخر، آدـ لبني عاـ الخطاب أف كالظاىر قريش، من قصي
 زكجة في يصح كال آدـ، ضلع من خلقت ؛ألنها حواء في يصح ىذا فإف ،{ زكجها
  ىػا." قصي
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 جعل كالمعنى الصالح، الولد إلى راجع{  جعبل}  قولو في الضمير أف: الخامس القوؿ
{  جعبل: } قاؿ كإنما ، شركاء هلل جعل - إياه اهلل رزقهما الذم - الصالح الولد ذلك

 . كأنثى ذكرا بطن كل في تلد كانت حواء ألف ؛
 المسير زادفي  الجوزم كابن ،(ْٗ/ّ) القرآف أحكاـفي  الجصاص التأكيل ىذا ذكر

(ّ/ُِّ.) 
 : منها بأدلة السبلـ عليهما كحواء آدـ غير بها معني اآلية بأف القائلوف استدؿ
 على يدؿ كىذا{  يشركوف عما اهلل فتعالى}  اآلية آخر في تعالى قولو: األكؿ الدليل

 لعبر السبلـ عليهما كحواء آدـ المراد كاف كلو جماعة، الشرؾ بهذا أتوا الذين أف
 .ُالتثنية بصيغة عنهما
 يخلقوف كىم شيئا يخلق ال ما أيشركوف}  اآلية ىذه بعد قاؿ تعالى أنو: الثاني الدليل

 هلل شركاء األصناـ جعل من على الرد اآلية ىذه من المقصود أف على يدؿ كىذا{ 
 . السبلـ عليهما كحواء آدـ بها المراد كليس تعالى،
 يقل كلم ، شيئا يخلق ال" من" أيشركوف لقاؿ إبليس المراد كاف لو: الثالث الدليل

 ".ما" بصيغة ال" من" بصيغة يذكر إنما العاقل ألف ؛" ما"
 كالقوؿ الشرؾ، من السبلـ عليو آدـ لمقاـ تنزيو فيو القوؿ ىذا أف: الرابع الدليل
 فيو الذم القوؿ على التفسير في مقدـ لمقامهم، كإجبلؿ األنبياء لمقاـ تنزيو فيو الذم
 .ِمنزلتهم من كحط بعصمتهم، قدح

                                                           

 َٕ/ُٓ) الغيب كمفاتيح ،( َُٖ/ِ) كالكشاؼ ،( ُُٔ/ّ) للنحاس ، القرآف معاني انظر ُ
 التنزيل لعلـو كالتسهيل ،( َُّ/ِ) النسفي كتفسير ،( ُِٓ/ٕ) القرطبي كتفسير ،( ّٕ ،
 (.ٖٔ/ّ) التوحيد كتاب على المفيد كالقوؿ ،( ّّْ/ِ) البياف كأضواء ،( ُّٔ/ُ)

 لعلـو كالتسهيل ،( ُٕ/ُٓ) الغيب كمفاتيح ،( ّٓٓ/ِ) العربي البن ، القرآف أحكاـ انظر ِ
 (.ٕٔ/ّ) التوحيد كتاب على المفيد كالقوؿ ،( ُّٔ/ُ) التنزيل
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 بسند يثبت لم اآلية تفسير في عنو اهلل رضي سمرة عن المركم أف: الخامس الدليل
 أك كتاب من دليل فيها يثبت لم مغيبة أمور على اآلية حمل يصح فبل كعليو صحيح،

 . سنة
 يتوبا أف إما حالهما لكاف كحواء، أدـ في القصة ىذه كانت لو أنو: السادس الدليل

 عظيمة؛ فرية فيو القوؿ ىذا كاف عليو، ماتا قلنا فإف  عليو يموتا أك الشرؾ ذلك من
 يليق فبل الشرؾ، من تابا كاف كإف الشرؾ، على األنبياء من أحد موت يجوز ال ألنو

 غاية فيمتنع منو، توبتهما يذكر كال خطأىما يذكر أف كرحمتو كعدلو اهلل بحكمة
 تعالى كاهلل توبتهما، يذكر ال ثم تابا، كقد كحواء آدـ من الخطيئة اهلل يذكر أف االمتناع

 حين نفسو آدـ قصة في كما منها، توبتهم ذكر كرسلو أنبيائو بعض خطيئة ذكر إذا
 .ذلك من كتابا كزكجو ىو الشجرة من أكل

 منو يطلبوف آدـ إلى يأتوف الناس أف الشفاعة حديث في ثبت أنو: السابع الدليل
 الجنة في منها باألكل تعالى اهلل عصى التي - ُالشجرة من بأكلو فيعتذر الشفاعة،

 . ِكأحرل كأكلى أقول منو اعتذاره لكاف ، الشرؾ منو كقع كاف فلو -
 لذريتهما، أصل ؛ألنهما كحواء آدـ إلى الذرية فعل أسند تعالى اهلل أف: الثامن الدليل

 بتصويرنا أم[ ُُ:  األعراؼ{ ]  صورناكم ثم خلقناكم كلقد: }  تعالى قولو في كما
 .ّ{آلدـ اسجدكا للمآلئكة قلنا ثم} بعده قولو بدليل أصلهم، ألنو آدـ؛ ألبيكم

 : كأدلتو المذىب ىذا على كاالعتراضات اإليرادات
 يشركوف عما اهلل فتعالى}  تعالى بقولو االستدالؿ على عطية ابن القاضي اعترض -ُ
 تحكم كىذا(: " ْٕٖ/ِ) الوجيز المحررفي  قائبل العرب، مشركو بها المراد كأف{ 
 في الشرؾ من المتوىم اليسير ذلك عن اهلل تعالى يقاؿ أف كيتجو ، اللفظ يساعده ال

                                                           

 (.ُْٗ) كمسلم ،(َّّْ)البخار أخرجو ُ

 (.ٕٔ/ّ) التوحيد كتاب على المفيد القوؿ ِ
 (.ُّْ/ِ) البياف أضواء ّ
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 الضمير كجاء السبلـ عليهما كحواء آدـ أبوينا جهة في الكبلـ كيبقى االسم، عبودية
 ىػا". الحارث عبد الولد تسمية معهما مدبر إبليس ألف جمع؛ ضمير"  يشركوف"  في

( 
 ، التثنية بصيغة{  جعبل: }  تعالى قولو يرده المذىب ىذا بأف:  أيضا كاعترض -ِ

 . الجمع بصيغة اللفظ لورد - السبلـ عليو - آدـ ذرية من المشركين المراد كاف فلو
( : " ِٕ/ُٓ) الغيب مفاتيح في فقاؿ االعتراض ىذا عن الرازم الفخر أجاب كقد
 ألف قلنا ؟{  جعبل: }  قولو في التثنية في الفائدة ما التأكيل ىذا فعلى:  قيل فإف

 عنهما عبر مرة كاألنثى، الذكر منو المراد{  جعبل}  فقولو كأنثى؛ ذكر قسماف كلده
 تعالى قولو كىو الجمع، بلفظ عنهما عبر كمرة كنوعين، صنفين لكونهما التثنية؛ بلفظ

 { ". يشركوف عما اهلل فتعالى} 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ليس كل كفر ينقل عن الملة. مسألة:
 :بعض األمور الخوض في ىذه المسألة نذكر قبل 
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 منو يخرج ال أنو بيقين إسبلمو ثبت من اف كالجماعة السنة أىل عند المتقرر أف - ُ
 عن يخرج كال مسلم أنو فاألصل شخص تكفير المرء على اشتبو فإذا كعليو بيقين إال

 .صريح كاضح بدليل إال ذلك
 ال أصغر ككفر الملة عن يخرج أكبر كفر نوعاف الكفر يركف السنة أىل أف - ِ

 كقد اعتقاديان  يكوف قد الكفر أف يركف أنهم كما ذلك، بياف كسبق الملة عن يخرج
 .عمليا يكوف

 متعطشين كال متشوفين غير كونهم في البدع أىل سائر يخالفوف السنة أىل - ّ
 السنة أىل كيكفركف بعضا بعضهم يكفر البدع أىل من كثيرا نرل كلذلك للتكفير

 من المفضلة كال الخوارج السنة أىل يكفر فلم السنة أىل عند كذلك ألمرا كليس
 كفر كيف كلننظر السنة أىل كفركا أنهم مع الماتريدية، كال األشاعرة كال الشيعة

 الخوارج أجمعت: كغيره األشعرل قاؿ، عنو الل و رضي عليان  ككفركا الصحابة الخوارج
 .عنو الل و رضي طالب أبي بن علي تكفير على
" النهر أىل عن" ركاية كفي الجمل أىل عنو عن الل و رضي علي سئللما  ىذا كمع

 أمنافقوف: قيل فركا الشرؾ من قاؿ" ىم أكفار" الرزاؽ عبد ركاية كفي ىم؟ أمشركوف
" علينا بغوا إخواننا: قاؿ ىم؟ فما: قيل قليبل إال اهلل يذكركف ال المنافقين إف: قاؿ ىم؟
 طرؽ من الكبرل السنن في كالبيهقي نصر بن كمحمد الرزاؽ كعبد شيبة أبي ابن ركاه

 كأبو كالحسن شهاب، بن كطارؽ جابر، بن حكيم علي عن ركاه صحيح كإسناده
 .كائل

 كالتشهي الرأم على مبنية أحكامهم كليست كعدؿ علم أىل السنة أىل أف كذلك
 انشقت ككلما بعضان  بعضهم يكفر ىؤالء نجد كلذلك الفعل ردكد أك النفس كحظوظ

 التكفير مبدأ على األىواء اىل اتفق لما كلذلك ككفرتهم، كفركىا الخوارج من فرقة
  .بالسيف القوؿ على اتفقوا
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 .(ُّْ/ ُ) البللكائي ركاه( السيف استحلوا إال بدعة قـو ابتدع ما: )قبلبة أبو قاؿ
 ككاف( السيف على كاجتمعوا االسم في اختلفوا الخوارج: )السختياني أيوب قاؿك 

 .خوارج كلهم األىواء أىل يسمي
كىو أصل من  المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمر راية يرفعوف جميعا أنهم كالغريب

 .بالسيف الخركج بو كيعنوفالخمسة،  المعتزلة أصوؿ
 بالمعركؼ األمر كاف فإذا(: َّّ/ ُ) االستقامةفي  تيمية ابن شيخ اإلسبلـ قاؿ

 مشركعا يكن لم الصبلح من فيو مما أكثر الفساد من مستلزما المنكر عن كالنهي
 األمر األىواء اىل من كثير يسميها التي الفتنة في القتاؿ السنة أئمة كره كقد

 في مما فسادا اعظم ىي فتنة يوجب كاف إذا ذلك فإف المنكر عن كالنهي بالمعركؼ
 يدفع بل باعبلىما الفسادين أدنى يدفع لم المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمر ترؾ

 من بأفضل انبئكم أال) صلى اهلل عليو كسلم النبي قاؿ كما أدناىما باحتماؿ أعبلىما
 يا بلى: قالوا المنكر؟ عن كالنهي بالمعركؼ كاالمر كالصدقة كالصبلة الصياـ درجة
 تحلق أقوؿ ال الحالقة ىي البين ذات فساد فإف البين ذات إصبلح: قاؿ اهلل، رسوؿ
 ا.ىػ ُ(الدين تحلق كلكن الشعر

                                                           

 ،َِٖ/ ْ) داكد كأبو ،(َُُّ) الزىد في كىناد ،(ِْٖٕٓ رقم ،ْْْ/ ٔ) أحمد أخرجو ُ
 كابن ،(َُٔ) المفرد األدب" في كالبخارم ،(َِٗٓ رقم ،ّٔٔ/ ْ) كالترمذل ،(ُْٗٗ رقم

 اآلداب في كالبيهقي ،(ٕٓ) األخبلؽ مكاـر في كالطبراني ،(َِٗٓ رقم ،ْٖٗ/ ُُ) حباف
 الدرداء أبي حديث من( ّّٖٓ) السنة شرح في كالبغوم ،(َُُٖٖ) الشعب كفي ،(ُُٕ)

/ ِ) الدراية في كما البزار كقاؿ صحيح، حسن: الترمذم عنو قاؿ كالحديث عنو، اهلل رضي
 طرقو(: ِْٖ/ ٕ) اإلستذكار في البر عبد ابن كقاؿ الحافظ، كأقره صحيح، إسناده(: َِٕ

 الصحيح في الوادعي كصححو ،(ِٓٗٓ) الجامع صحيح في األلباني العبلمة كصححو حساف،
(: ٕٗ ح ،ُٓٓص) الزمين شفاء في الحويني كقاؿ ،(َُْٓ) الصحيحين في ليس مما المسند
 .صحيح إسناده(: ََٓ/ ْٓ) المسند تحقيق في معو كمن األرنؤكط كقاؿ صحيح، إسناده
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 عن يقعدكف األىواء أىل فأكثر كإال المسلمين على مسلولة سيوفهم أف كالغريب
 كتعليم المشركعين المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمر كعن اهلل سبيل في الجهاد
 عندىم كالجهاد المنكر عن كالنهي بالمعركؼ فاألمر المسلمين كنصح الناس

 ممهى كىذا شغلهم ىو ىذا فتجدىم األمراءك  العلماء من األمور بأكلياء مخصوص
 كأبي كأمرائهم الصحابة علماء في يطعنوف الذين األىواء أىل من سبق من منهج كىو
 .كعلي كعثماف كعمر بكر

 من كىو المسلمين ببلد بو ابتليت ما أعظم من اهلل أنزؿ ما بغير الحكم أف شك الك 
 كضرب كاألحقاد الفتن كانتشار فيهم الشر كانتشار كتفرقهم خذالنهم أسباب أعظم

 على العلم أىل اتفق كقد كالتمكين كالنصر كالهداية الخير كنزع ببعض بعضها القلوب
 غيره أف اعتقد أك بغيره الحكم جواز معتقدا أك لو جاحدا اهلل حكم عن أعرض من أف

 .الملة عن مخرج أكبر كفران  كافر فهو منو أفضل
 ما كأف األفضل كأنو بو كتصديقو اهلل بحكم قرارهإ مع اهلل أنزؿ ما بغير حكم من كأما

 كاألئمة كالتابعين الصحابة من السنة أىل عامة عند أصغر كفران  كافر فهذا محـر يفعلو
 .المشهورين

 :الباب ىذا في السنة أىل قرره ما بياف كىذا
 :كسلم عليو اهلل صلى النبي يكفره كلم اهلل أنزؿ ما بغير يحكم النجاشي: أكالن 
 ككذلك(: ُُّ ُُِ/ ٓ) النبوية السنة منهاجفي تيمية  ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ

 إنما بل اإلسبلـ في الدخوؿ في قومو يطعو فلم النصارل ملك كاف كإف ىو النجاشي
 النبي عليو فصلى عليو يصلي من ىناؾ يكن لم مات لما كلهذا منهم نفر معو دخل
 كصلى صفوفا فصفهم المصلى إلى بالمسلمين خرج بالمدينة سلم ك عليو اهلل صلى
 ككثير مات الحبشة أىل من صالحا لكم أخا إف كقاؿ مات يـو بموتو كأخبرىم عليو
 كلم يهاجر فلم ذلك عن لعجزه فيها دخل يكن لم أكثرىا أك اإلسبلـ شرائع من

 يصـو كال الخمس الصلوات يصلي يكن لم أنو ركل قد بل البيت حج كال يجاىد
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 عليو فينكركنو قومو عند يظهر كاف ذلك ألف الشرعية الزكاة يؤدم كال رمضاف شهر
 بحكم بينهم يحكم أف يمكنو يكن لم أنو قطعا نعلم كنحن مخالفتهم يمكنو ال كىو

 إال بينهم يحكم لم الكتاب أىل جاءه إذا أنو بالمدينة نبيو على فرض قد كاهلل ،القرآف
 الزنا في الحكم مثل كىذا إليو اهلل أنزؿ ما بعض عن يفتنوه أف كحذره إليو اهلل أنزؿ بما

 كالوضيع الشريف بين الدماء في كالتسوية بالعدؿ الديات كفي الرجم بحد للمحصن
 بحكم يحكم أف يمكنو كاف ما كالنجاشي، ذلك كغير بالعين كالعين بالنفس النفس
 كالتتار المسلمين بين الرجل يتولى ما ككثيرا ذلك على يقركنو ال قومو فإف القرآف
 ىناؾ بل ذلك يمكنو فبل بها يعمل أف يريد العدؿ من أمور نفسو كفي كإماما بل قاضيا

 ا.ىػ كسعها إال نفسا اهلل يكلف كال ذلك يمنعو من
 :اآليات تفسير في المتقدمين كاألئمة كالتابعين الصحابة آثار: ثانيان 
/ ُ) السالكين مدارج في القيم ابن اإلماـ قاؿ :الصحابة عامة تفسير ىو: أكال

 بما يحكم لم كمن) تعالى قولو في الصحابة كعامة عباس ابن تأكيل كىذا(: ّّٔ
 فعلو إذا بل الملة عن ينقل بكفر ليس: عباس ابن قاؿ( الكافركف ىم فأكلئك اهلل أنزؿ
 ىو: عطاء كقاؿ طاككس قاؿ ككذلك اآلخر كاليـو باهلل كفر كمن كليس كفر بو فهو
 ا.ىػ..  فسق دكف كفسق ظلم دكف كظلم كفر دكف كفر
 :عنهما اهلل رضي عباس ابن
 فأكلئك اهلل أنزؿ بما يحكم لم كمن: )قولو عباس ابن عن طلحة أبي بن علي عن - ُ

 ظالم فهو يحكم كلم بو أقر كمن كفر فقد اهلل أنزؿ ما جحد من: قاؿ( الكافركف ىم
 جرير ابن كركل، (َُِّٔ) برقم( ّٕٓ/ َُ) تفسيره في جرير ابن ركاه"  فاسق

 من( ِٕٓ ،ُٕٓ) برقم( ِِٓ - ُِٓ/ ِ) الصبلة قدر تعظيم في كالمركزم
 لم كمن: )عباس ابن عن أبيو عن طاكس ابن عن راشد بن معمر عن سفياف طريق

 كمبلئكتو باهلل كفرا كليس كفر بو ىي: قاؿ( الكافركف ىم فأكلئك اهلل أنزؿ بما يحكم
 . كرسلو ككتبو
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 ىذه في عباس البن رجل قاؿ: قاؿ أبيو عن طاكس ابن عن معمر طريق من كركل
 إذا: عباس ابن قاؿ كفر؟ فقد ىذا فعل فمن( اهلل أنزؿ بما يحكم لم كمن: )اآليات

 " ككذا كبكذا اآلخر كاليـو باهلل كفر كمن كليس كفر بو فهو ذلك فعل
 عيينة بن سفياف حدثنا المقرم يزيد بن اهلل عبد بن محمد حدثنا: حاتم أبي ابن كقاؿ

 اهلل أنزؿ بما يحكم لم كمن) قولو في عباس ابن عن طاكس عن حجير بن ىشاـ عن
 مستدركو في الحاكم كركاه إليو تذىبوف الذم بالكفر ليس: قاؿ( الكافركف ىم فأكلئك

 كركاه يخرجاه كلم الشيخين شرط على صحيح: كقاؿ عيينة بن سفياف حديث من
 (ٗٔٓ) برقم( ُِٓ/ ِ) الصبلة قدر تعظيم في المركزم

 كما كغيره أحمد كاإلماـ األئمة بو كاحتج طرؽ عدة من عباس ابن عن ىذا ثبت كقد
 .سيأتي
 :اهلل رحمهما كطاككس عطاء

 لم كمن( )الكافركف ىم فأكلئك اهلل أنزؿ بما يحكم لم كمن: )قولو عطاء عن - ِ
 ىم فأكلئك اهلل أنزؿ بما يحكم لم كمن( )الظالموف ىم فأكلئك اهلل أنزؿ بما يحكم

 في جرير ابن ركاه"  ظلم دكف كظلم فسق دكف كفسق كفر دكف كفر: قاؿ( الفاسقوف
 برقم( ِِٓ/ ِ) الصبلة قدر تعظيم في كالمركزم( ّٔٓ/ َُ) طرؽ من تفسيره

(ٕٓٓ) 
 بكفر ليس: قاؿ( الكافركف ىم فأكلئك اهلل أنزؿ بما يحكم لم كمن: )طاكس عن - ّ

 قدر تعظيم في كالمركزم( ّٔٓ/ َُ) تفسيره في جرير ابن ركاه"  الملة عن ينقل
 (ْٕٓ) برقم( ِِٓ/ ِ) الصبلة

 االنساف أف السلف قوؿ من كاف كإذا: )تيمية ابن قاؿ :حنبل بن أحمد اإلماـ - ْ
 الكفر ىو ليس ككفر إيماف فيو يكوف أنو قولهم فى فكذلك كنفاؽ إيماف فيو يكوف
 بما يحكم لم كمن تعالى قولو فى كأصحابو عباس إبن قاؿ كما الملة عن ينقل الذل
 على اتبعهم كقد الملة عن ينقل ال كفرا كفركا قالوا الكافركف ىم فأكلئك اهلل أنزؿ
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 كتاب( )ُِّ/ ٕ) الفتاكل مجموع( السنة أئمة من كغيره حنبل بن أحمد ذلك
 .(اإليماف

 عن( َٖٓ) برقم( ِٖٓ - ِٕٓ/ ِ) الصبلة قدر تعظيم في المركزم كذكر
 يطلبها الكبائر على المصر عن حنبل بن احمد سأؿ أنو سعيد بن إسماعيل الشالنجي

! حالو؟ ىذه كانت من مصران  يكوف ىل كالصـو كالزكاة الصبلة يترؾ لم أنو إال بجهده
 كيقع يماف،إلا من يخرج"  مؤمن كىو يزني حين يزني ال: " قولو مثل مصر ىو: قاؿ
 يسرؽ كال" ،"مؤمن كىو يشربها حين الخمر يشرب كال: " قولو نحو كمن اإلسبلـ في

 بما يحكم لم كمن: )تعالى قولو في عباس ابن قوؿ نحو كمن" مؤمن كىو يسرؽ حين
 الملة عن ينقل ال كفر: قاؿ الكفر؟ ىذا ما: لو فقلت( الكافركف ىم فأكلئك اهلل أنزؿ
 فيو يختلف ال أمر ذلك من يجيء حتى الكفر فكذلك بعض دكف بعضو اإليماف مثل

" 
: فقاؿ اآليات ىذه عن الكناني يحيى بن العزيز عبد سئل :الكناني العزيز عبد - ٓ

 اهلل أنزؿ ما بجميع يحكم لم من فكل بعضو على ال اهلل أنزؿ ما جميع على تقع إنها
 لم ثم الشرؾ كترؾ التوحيد من اهلل أنزؿ بما حكم من فأما فاسق ظالم كافر فهو

 البغوم تفسير"  اآليات ىذه حكم يستوجب لم الشرائع من اهلل أنزؿ ما بجميع يحكم
 (ّّٔ/ ُ) السالكين مدارج( َٔ/ ُ)

 في اآلثار ذكر أف بعد الصبلة قدر تعظيم في قاؿ :المركزم نصر بن محمد - ٔ
 يسمى قد عطاء صدؽ كقد) (:ِّٓ/ ِ) فقاؿ عطاء بأثر كختمها اآلية تفسير
 كظلم اإلسبلـ ملة عن ينقل فظلم ظالمان، المسلمين من العاصي كيسمى ظالمان  الكافر

 (ينقل ال
 :السنة أىل من المفسرين أقواؿ: ثالثان 

 عندم األقواؿ ىذه كأكلى(: )ّٕٓ/ َُ) تفسيره في اهلل رحمو جرير ابن قاؿ - ُ
 كما قبلها ما ألف الكتاب أىل كفار في اآليات ىذه نزلت: قاؿ من قوؿ بالصواب
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 عنهم الخبر سياؽ اآليات كىذه بها المعنيوف كىم نزلت ففيهم اآليات من بعدىا
 عن بذلك بالخبر عم قد ذكره تعالى اهلل فإف: قائل قاؿ فإف، أكلى عنهم خبرا فكونها
 خاصا؟ جعلتو فكيف اهلل أنزؿ بما يحكم لم من جميع

 كتابو في بو حكم الذم اهلل بحكم كانوا قـو عن بذلك بالخبر عم تعالى اهلل إف: قيل
 القوؿ ككذلك كافركف تركوه ما سبيل على الحكم بتركهم أنهم عنهم فأخبر جاحدين

 ألنو عباس ابن قاؿ كما كافر باهلل ىو بو جاحدا اهلل أنزؿ بما يحكم لم من كل في
 أنو علمو بعد نبيو نبوة جحوده نظير كتابو في أنزلو أنو علمو بعد اهلل حكم بجحوده

 (نبي
( الكافركف ىم فأكلئك اهلل أنزؿ بما يحكم لم كمن: )اهلل رحمو كثير ابن قاؿ - ِ

( الظالموف ىم فأكلئك) ىاىنا كقاؿ كعمدا كعنادا منهم قصدا اهلل حكم جحدكا ألنهم
 بين كالتسوية بالعدؿ اهلل أمر الذم األمر في الظالم من المظلـو ينصفوا لم ألنهم

 (ٖٔ/ ِ) كثير ابن تفسير( بعض بعضهم على كتعدكا كظلموا فخالفوا فيو الجميع
 كقد الكفر أىل أعماؿ من اهلل أنزؿ ما بغير فالحكم: )اهلل رحمو السعدم قاؿ - ّ

 كبائر من كبيرة يكوف كقد كجوازه، حلو اعتقد إذا كذلك الملة عن ينقل كفران  يكوف
 الكريم تيسير( الشديد العذاب فعلو من استحق قد الكفر أىل أعماؿ كمن الذنوب
 (ْٖٖ/ ُ) الرحمن

 :المفسرين بقية أقواؿ
 اهلل أنزؿ بما يحكم لم من أف الخطاب كفصل: )اهلل رحمو الجوزم ابن قاؿ - ُ

 ميبل بو يحكم لم كمن كافر فهو اليهود فعلت كما أنزلو اهلل أف يعلم كىو لو جاحدا
 (ّٔٔ/ ِ) المسير زاد( كفاسق ظالم فهو جحود غير من الهول إلى
 كىو ذلك فعل من فأما لو كمستحبل ذلك معتقدا أم: )اهلل رحمو القرطبي قاؿ - ِ

 عذبو شاء إف تعالى اهلل إلى كأمره المسلمين فساؽ من فهو محـر راكب أنو معتقد
 (ُٕٗ/ ٔ) القرآف ألحكاـ الجامع( لو غفر شاء كإف
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 :السنة أىل من المحققين أقواؿ: رابعان 
 : اهلل رحمو تيمية ابن - ُ
 .التفريق في كصريح كاضح كىو النجاشي في كبلمو نقل سبق - أ

 رسولو على اهلل أنزؿ بما الحكم كجوب يعتقد لم من أف ريب كال: )أيضان  كقاؿ - ب
 أنزؿ لما اتباع غير من عدال ىو يراه بما الناس بين يحكم أف استحل فمن كافر فهو
 ما دينها في العدؿ يكوف كقد بالعدؿ بالحكم تأمر كىي إال أمة من فإنو كافر فهو اهلل
 اهلل ينزلها لم التي بعاداتهم يحكموف اإلسبلـ إلى المنتسبين من كثير بل أكابرىم رآه

 ينبغي الذم ىو ىذا أف كيركف فيهم المطاعين ككأكامر البادية كسوالف كتعالى سبحانو
 .كالسنة الكتاب دكف بو الحكم

 بالعادات إال يحكموف ال ىذا مع كلكن أسلموا الناس من كثيرا فإف الكفر ىو كىذا
 أنزؿ بما إال الحكم يجوز ال أنو عرفوا إذا فهؤالء المطاعوف بها يأمر التي لهم الجارية

 كانوا كإال كفار فهم اهلل أنزؿ ما بخبلؼ يحكموا أف استحلوا بل ذلك يلتزموا فلم اهلل
 .أمرىم تقدـ كمن جهاال

 فقاؿ كالرسوؿ اهلل إلى يردكه أف شيء في تنازعوا إذا كلهم المسلمين اهلل أمر كقد
 تنازعتم فإف منكم األمر كأكلى الرسوؿ كأطيعوا اهلل أطيعوا آمنوا الذين أيها يا: )تعالى

 خير كذلك اآلخر كاليـو باهلل تؤمنوف كنتم إف كالرسوؿ اهلل إلى فردكه شيء في
 (تأكيبل كأحسن

 في يجدكا ال ثم بينهم شجر فيما يحكموؾ حتى يؤمنوف ال كربك فبل: )تعالى كقاؿ
 فيما كرسولو اهلل تحكيم يلتـز لم فمن( تسليما كيسلموا قضيت مما حرجا أنفسهم

 كرسولو اهلل لحكم ملتزما كاف من كأما يؤمن ال أنو بنفسو اهلل أقسم فقد بينهم شجر
 .العصاة من أمثالو بمنزلة فهذا ىواه كاتبع عصى لكن كظاىرا باطنا
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 أنزؿ بما يحكموف ال الذين األمر كالة تكفير على الخوارج بها يحتج مما اآلية كىذه
 كما ىنا ذكره يطوؿ بما الناس تكلم كقد اهلل حكم ىو اعتقادىم أف يزعموف ثم اهلل

 .اآلية سياؽ عليو يدؿ ذكرتو
 كلكل أحد كل على كمكاف زماف كل في مطلقا كاجب بالعدؿ الحكم أف كالمقصود

 كىو خاص عدؿ ىو كسلم عليو اهلل صلى محمد على اهلل أنزؿ بما كالحكم أحد
 ككل كسلم عليو اهلل صلى النبي على كاجب بو كالحكم كأحسنها العدؿ أنواع أكمل

 - َُّ/ ٓ) النبوية السنة منهاج( كافر فهو كرسولو اهلل حكم يلتـز لم كمن اتبعو من
ُُّ) 

: السلف كأقواؿ لآلية التأكيبلت ذكر أف بعد اهلل رحمو قاؿ: اهلل رحمو القيم ابن - ِ
 حاؿ بحسب كاألكبر األصغر الكفرين يتناكؿ اهلل أنزؿ ما بغير الحكم أف: كالصحيح)

 عصيانا؛ عنو كعدؿ الواقعة ىذه في اهلل أنزؿ بما الحكم كجوب اعتقد إف فإنو الحاكم
 كأنو كاجب غير أنو اعتقد كإف أصغر كفر فهذا للعقوبة مستحق بأنو اعترافو مع ألنو

 فهذا: كأخطأه جهلو كإف أكبر كفر فهذا تعالى اهلل حكم أنو تيقنو مع فيو مخير
 (ّّٕ/ ُ) السالكين مدارج( المخطئين حكم لو مخطيء

(: ِّْ - ِّّ ص) الطحاكية شرح في قاؿ اهلل رحمو الحنفي العز أبي ابن - ّ
 ينقل كفران  يكوف قد اهلل أتنزؿ ما بغير الحكم أف كىو لو يتفطن أف يجب أمر كىنا)

 اصغر كفران  كإما مجازيان  إما كفران  كيكوف صغيرة اك كبيرة معصية يكوف كقد الملة عن
 أنزؿ بما الحكم أف اعتقد إف فإنو الحاكم حاؿ بحسب كذلك المذكورين القولين على
 أكبر كفر فهذا اهلل حكم أنو تيقنو مع بو استهبلف أك فيو مخير كأنو كاجب غير اهلل
 اعترافو مع عنو كعدؿ الواقعة ىذه في كعلمو اهلل أنزؿ بما الحكم كجوب اعتقد كإف
 جهل كإف اصغر، كفر أك مجازيان  كفران  كافران  كيسمى عاص فهذا للعقوبة مستحق بأنو

 مخطيء فهذا كأخطأه الحكم معرفة في كسعو كاستفراغ جهده بذؿ مع فيها اهلل حكم
 (مغفور كخطؤه اجتهاده على أجر لو
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 .اهلل رحمو باز بن العزيز عبد الشيخ - ْ
 .اهلل رحمو العثيمين محمد الشيخ - ٓ
 .اهلل رحمو األلباني الدين ناصر محمد المحدث الشيخ - ٔ

 ، كسيأتي بعضها. مشهورة الثبلثة العلماء ىؤالء كأقواؿ
 ، كاختبلؼ العلماء المعاصرين فيو.-القوانين الوضعية–( حكم التشريع العاـ فرع)

 اختلف علماء أىل السنة المعاصركف في ىذه المسألة على قوالف.
 القوؿ األكؿ:

 القوانين ىذه: "... (ُْٕ-ُّٕ/ْ) التفسير عمدةفي  شاكر أحمد الشيخ قاؿ
 بذلك كيفخركف المسلمين، أبناء يتعلمها ثم لئلسبلـ، ينتسبوف ناس يصطنعها التي
 من كيحقركف العصرم، الياسق ىذا معتنقي إلى أمرىم مرد يجعلوف ثم كأبناء، آباء

 رجعيان  كشريعتهم بدينهم االستمساؾ إلى| يدعوىم من كيسموف ذلك، في يخالفهم
 الوضعية القوانين ىذه في األمر إف... البذيئة األلفاظ من ذلك مثل إلى كجاحدان 
  ا.ىػ "مداكرة كال فيو خفاء ال بواح، كفر كىي الشمس، كضوح كاضح
 رده في( ّْٗ ،ّْٖ/َُ) الطبرم تفسيرفي حاشيتو  شاكر محمود الشيخ كقاؿ
 بغير حكموا الذين األمراء تكفيرىم عدـ في السلف عن اآلثار ببعض استدؿ من على

 في القوانين يحكموف من على ذلك، كتطبيق بالذنب، اعترافهم مع اهلل أنزؿ ما
 في القضاء من زماننا، مبتدعو بو احتج عما سؤالهم يكن فلم كإذف،: "قاؿ عصرنا،
 قانوف إصدار في كال اإلسبلـ، أىل لشريعة مخالف بقانوف كالدماء كاألعراض األمواؿ

 نبيو لساف كعلى كتابو في اهلل حكم غير حكم إلى باالحتكاـ اإلسبلـ ألىل ملـز
 كإيثار دينو، عن كرغبتو اهلل، حكم عن إعراض الفعل فهذا كسلم، عليو اهلل صلى

 أىل من أحد يشك ال كفر كىذا كتعالى سبحانو اهلل حكم على الكفر أىل ألحكاـ
  ا.ىػ..." إليو كالداعي بو القائل تكفير في اختبلفهم على القبلة
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 ما بغير الحكم حاالت عن (َِٗ/ُِ) اهفتاك  في إبراىيم بن محمد الشيخ كتكلم
 فهذه: "... كقاؿ الوضعية، القوانين تحكيم ذكر كمما الملة من المخرجة اهلل أنزؿ

 كالناس األبواب، كمفتوحة مكملة، مهيئة المسلمين أمصار من كثير في اآلف المحاكم
 كمن كالكتاب، السنة حكم يخالف بما بينهم حكامها يحكم أسراب، إثر أسراب إليها

 ىذا فوؽ كفر فأم عليهم، كتحتمو عليو، كتقرىم بو كتلزمهم القانوف ذلك أحكاـ
 ا.ىػ....." المناقضة ىذه بعد اهلل رسوؿ محمدان  بأف للشهادة مناقضة كأم الكفر،

 ذكرنا التي السماكية النصوص كبهذه (:ِٗٓ/ّأضواء البياف ) في الشنقيطي كقاؿ
 ألسنة على الشيطاف شرعها التي الوضعية القوانين يتبعوف الذين أف: الظهور غاية يظهر

 ال أنو كسلم، عليهم اهلل صلى رسلو ألسنة على كعبل جل اهلل شرعو لما مخالفة أكليائو
 .مثلهم الوحي نور عن كأعماه بصيرتو، اهلل طمس من إال كشركهم كفرىم في يشك

 الكفر تحكيمو يقتضى الذم الوضعي النظاـ بين التفصيل يجب أنو اعلم( تنبيو)
 .ذلك يقتضى ال الذم النظاـ كبين كاألرض، السموات بخالق

 ضبط بو يراد الذم اإلدارم أما. كشرعي إدارم،: قسماف النظاـ أف ذلك كإيضاح
 من فيو مخالف كال منو، مانع ال فهذا للشرع، مخالف غير كجو على كإتقانها األمور

 كانت ما كثيرة أشياء ذلك من عنو اهلل رضي عمر عمل كقد. بعدىم فمن الصحابة،
 الضبط، ألجل ديواف في الجند أسماء ككتبو. كسلم عليو اهلل صلى الن بي زمن في

 في إسرائيل بني سورة في منو المقصود إيضاح قدمنا كما حضر كمن غاب من كمعرفة
 يفعل لم كسلم عليو اهلل صلى الن بي أف مع الخطأ، دية تحمل التي العاقلة على الكبلـ
 صلى تبوؾ كصل أف بعد إال تبوؾ غزكة عن مالك بن كعب بتخلف يعلم كلم ذلك،

 إياىا كجعلو أمية بن صفواف دار ػ عنو اهلل رضي عمر أعني ػ ككاشترائو. كسلم عليو اهلل
. بكر أبو كال ىو سجنان  يتخذ لم كسلم عليو اهلل صلى أنو مع المكرمة، مكة في سجنان 
 بأس ال ػ الشرع يخالف ال مما األمور إلتقاف تفعل التي اإلدارية األمور من ىذا فمثل

 فهذا. الشرع يخالف ال كجو على األعماؿ إدارة كتنظيم الموظفين، شؤكف كتنظيم. بو
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 مراعاة من الشرع قواعد عن يخرج كال بو، بأس ال الوضعية األنظمة من النوع
 كاألرض السموات خالقي لتشريع المخالف الشرعي النظاـ كأما، العامة المصالح
 في األنثى على الذكر تفضيل أف كدعول. كاألرض السموات بخالق كفر فتحكيمو
 تعدد أف ككدعول. الميراث في استواؤىما يلـز كأنهما بإنصاؼ، ليس الميراث

 كحشية أعماؿ كنحوىما كالقطع الرجم كأف للمرأة، ظلم الطبلؽ كأف ظلم، الزكجات
 .ذلك كنحو باإلنساف، فعلها يسوغ ال

 كأنسابهم كأعراضهم كأموالهم المجتمع أنفس في النظاـ من النوع ىذا فتحكيم
 الذم السماء نظاـ على كتمرد كاألرض، السموات بخالق كفر ػ كأديانهم: كعقولهم

 معو يكوف أف عن كتعالى سبحانو بمصالحها أعلم كىو كلها الخبلئق خلق من كضعو
ينً  ًمنى  لىهيمٍ  شىرىعيوا شيرىكىاءي  لىهيمٍ  أىـٍ } كبيران  علوان  آخر مشرع { الل وي  ًبوً  يىٍأذىفٍ  لىمٍ  مىا الد 

 آلل وي  قيلٍ  كىحىبلالن  حىرىامان  ًمٍنوي  فىجىعىٍلتيمٍ  ًرٍزؽو  ًمنٍ  لىكيمٍ  الل وي  أىنٍػزىؿى  مىا أىرىأىيٍػتيمٍ  قيلٍ } ،[ُِ/ِْ]
{ يػيٍفًلحيوفى  ال اٍلكىًذبى  الل وً  عىلىى يػىٍفتػىريكفى  ال ًذينى  ًإف   قيلٍ  تػىٍفتػىريكفى  الل وً  عىلىى أىـٍ  لىكيمٍ  أىًذفى 

 الكبلـ في إسرائيل بني سورة في النوع ىذا من كافية جملة قدمنا كقد ،[ُُٔ/ُٔ]
ا ًإف  :} تعالى قولو على ـي  ًىىى  ًلل ًتى يػىٍهًدم اٍلقيٍرآفى  ىىذى ا.ىػ كبلـ  [ٗ/ُٕ] اآلية...{ أىقٍػوى

 الشنقيطي. 
 التمهيد'' كتابو في -اهلل حفظو-  الشيخ آؿ العزيز عبد بن صالحشيخ ال قاؿك 

اًىًلي ةً  أىفىحيٍكمى : }قولو (:ِْٗ - ِْٖص'' )التوحيد كتاب لشرح غيوفى  اٍلجى  كىمىنٍ  يػىبػٍ
ا الل وً  ًمنى  أىٍحسىني   الجاىلية كحكم[ َٓ: المائدة[ ]َٓ: المائدة{ ]ييوًقنيوفى  ًلقىٍوـو  حيٍكمن

 - كاهلل حكما، فيجعلونها شريعة البشر يسن بأف بعض، على بعضهم يحكم أف: ىو
 الفصل في العدؿ فيو كما يصلحهم، بما أعلم كىو العباد، خلق الذم ىو - كعبل جل
 حكم فقد الجاىلية شرائع إلى حاكم فمن كخصوماتهم، أقضيتهم في الناس بين

 - كعبل جل - هلل شريكا جعلو أك اهلل، دكف من مطاعا اتخذه أنو ذلك كمعنى البشر،
 - كعبل جل - اهلل إلى كتحاكمو حكمو العبد يجعل أف كالواجب الطاعة، عبادة في
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رى } األحكاـ، أحسن ىو - كعبل جل - اهلل حكم أف يعتقد كأف سواه، ما دكف  أىفػىغىيػٍ
ا أىبٍػتىًغي الل وً   ًمنى  أىٍحسىني  كىمىنٍ : }ىنا كقاؿ[ ُُْ: األنعاـ[ ]ُُْ: األنعاـ{ ]حىكىمن
ا الل وً   كما - ىو إنما غيره حكم أف على فدؿ[ َٓ: المائدة{ ]ييوًقنيوفى  ًلقىٍوـو  حيٍكمن
 - اهلل تصرؼ عقل من عند شيئا تساكم ال أفكار كنحاتة أذىاف زبالة - طائفة قاؿ
 .- كعبل جل - الرب حكم إال حكم ثم ليس كأف كملكوتو ملكو في - كعبل جل

 فيها يقع التي المسائل من اهلل شرع غير إلى التحاكم مسألة أعني - المسألة كىذه
 تفرؽ أسباب من كىي غيرىا، كفي الببلد ىذه في الشباب عند خاصة كثير، خلط

 ما العلم طالب يتحرل أف كالواجب كاحدا، يكن لم فيها الناس نظر ألف المسلمين؛
 الشرع أصوؿ من فقهوه كما األدلة تلك معاني من العلماء بين كما األدلة عليو دلت

 .المسائل تلك في بينوه كما كالتوحيد
 - كالتحاكم الحكم مسألة - المسألة جعلوا أنهم: ذلك في الخلط أكجو كمن

 يكوف أف: صورىا فمن الصور، متعددة كىي كاحدة، صورة جعلوىا: يعني كاحدة،
 من التقنين ىذا. - كعبل جل - اهلل حكم بو يضاىى مستقل، لتقنين تشريع ىناؾ
 منسوبا التشريع ىذا كجاعل لذلك، كالساف كالمشرع لو، كالواضع كفر، كضعو حيث

 نفسو جعل ألنو ظاىر؛ ككفره كافر، المشرع ىذا األحكاـ، بهذه حكم الذم كىو إليو
 بهذا يحكم من كىناؾ راض، كىو الطاعة عبادة عبادتو، إلى الناس فدعا طاغوتا،
 حالة، التشريع بذلك يحكم كمن حالة، فالمشرع - الثانية الحالة كىذه - التقنين

 .رابعة حالة ىذه الدكؿ جهة من بلده في يجعلو كمن حالة، إليو يتحاكم كمن
 كالحراـ حراما الحبلؿ جعل في أطاعو كمن المشرع،: أربعا األحواؿ عندنا فصارت

 دكف من ربا اتخذه فقد ذلك في أطاعو كمن. كافر ىذا اهلل؛ شرع كمناقضة حبلال
 ذلك من أكثر أك مرتين أك مرة حكم فإف: تفصيل فيو التشريع بذلك كالحاكم. اهلل
 حكم لو فهذا اهلل، شرع بغير بتحكيم عاص أنو يعلم كىو لو ديدنا ذلك يكن كلم

: يقوؿ العلم أىل بعض أف تجد كلهذا يستحل؛ حتى يكفر كال الذنوب، أىل من أمثالو



 - 118 - 

 ىذه تنزؿ ال كلكن صحيح، كىذا استحل، إذا إال يكفر ال اهلل شرع بغير الحاكم
 تذىبوف الذم الكفر ليس: عباس ابن قاؿ كما كالتشريع، التقنين حالة على الحالة

 بغير بهواه مسألتين في أك مسألة في حكم من أف: يعني ،كفر دكف كفر ىو إليو،
 .كفر دكف كفر ىذا يستحل، كلم عاص أنو يعلم كىو اهلل شرع

 اهلل، شرع بغير الناس كيلـز دائما كيحكم بتاتا اهلل بشرع يحكم ال الذم الحاكم أما
 جل - اهلل ألف القانوف؛ سن الذم ككفر مطلقا يكفر: قاؿ من العلم أىل من فهذا
 الذم فجعل[ َٔ: النساء{ ]الط اغيوتً  ًإلىى يػىتىحىاكىميوا أىفٍ  ييرًيديكفى : }قاؿ - كعبل

 .[َٔ: النساء{ ]بًوً  يىٍكفيريكا أىفٍ  أيًمريكا كىقىدٍ : }كقاؿ طاغوتا مطلقا اهلل شرع بغير يحكم
 ذلك يعمل قد ألنو يستحل؛ حتى يكفر ال النوع ىذا حتى: قاؿ. من العلم أىل كمن

 المعصية على المدمنين من أمثالو حكم فلو عاص، أنو نفسو في يعتقد كىو كيحكم
 كيلـز اهلل شرع بغير دائما يحكم الذم أف كىو - األكؿ كالقوؿ. منها يتوبوا لم الذين
 الشيخ الجد قوؿ كىو - عندم - الصحيح ىو - كافر أنو اهلل شرع بغير الناس
 في يصدر ال ألنو ؛" القوانين تحكيم رسالتو في - اهلل رحمو - إبراىيم بن محمد
 كعظم القانوف، عظم ممن إال يصدر ال بل بالطاغوت، كفر قد قلب من الواقع

 .بالقانوف الحكم
 إلى كيتحاكموف كخصمو ىو يذىب الذم: يعني المتحاكمين، حاؿ: الثالثة الحاؿ
 كلو الطاغوت، إلى التحاكم يريد كاف إف: كىو ،- أيضا - تفصيل فيو فهذا قانوف،

 داخل ألنو: أيضا كافر فهذا يكرىو، كال سائغ بذلك الحكم أف كيرل ذلك، في رغبة
 مع الطاغوت إلى التحاكم إرادة - العلماء قاؿ كما - تجتمع كال اآلية، ىذا في

 ال ًذينى  ًإلىى تػىرى  أىلىمٍ : }قاؿ - كعبل جل - كاهلل ىذا، ينفي ىذا بل باهلل، اإليماف
 [َٔ: النساء{ ]يػىٍزعيميوفى 

 في يحصل كما ذلك، على أجبر كإنما يرضاه، كال التحاكم يريد ال كاف إف كأما
 يحكم قاض إلى أك قانوني إلى خصمو مع بالحضور إلزامو من األخرل، الببلد
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 لعلمو القانوف في القاضي إلى األمر فرفع الشرع في لو الحق أف علم أنو أك بالقانوف،
 قاض إلى خصمو على الدعول في أمره رفع الذم فهذا الشرع، حكم يوافق أنو

 األصح فهذا ذلك، في الشرع كافق القانوف كأف حقو يعطيو الشرع أف لعلمو قانوني
 .جائز أنو - عندم - أيضا

 كصف - كعبل جل - كاهلل لو، الحق كاف كلو يتركو: يقوؿ العلم أىل كبعض
ًإفٍ : }بقولو المنافقين [ ْٗ: النور[ ]ْٗ: النور{ ]ميٍذًعًنينى  ًإلىٍيوً  يىٍأتيوا اٍلحىقُّ  لىهيمي  يىكينٍ  كى

 إال الشرع غير إلى يترافع أف لنفسو أجاز كما الشرع في لو ثبت الحق أف يرل فالذم
 التحاكم إرادة في يدخل ال فهذا مشركعا، لو - كعبل جل - اهلل جعلو ما يأتيو ألنو
 فجعل لو يحكم الشرع أف فعلم الشرع، إلى حاكم كلكنو كاره فهو الطاغوت إلى

 .شرعا لو ثبت الذم الحق إلى للوصوؿ كسيلة القانوني عند الذم الحكم
 التي فالدكؿ بالقانوف، تحكم الشرع، بغير تحكم التي الدكلة حاؿ: الرابعة الحاؿ
 ىذه في الكبلـ إبراىيم بن محمد الشيخ فصل فقد - أيضا - بالقانوف تحكم

 في القانوف تحكيم كأف فرض، بالقانوف الكفر أف: قولو كخبلصة فتاكيو، في المسألة
 فيكوف إسبلـ، دكلة الدكلة أف: يعني إسبلـ، أرض فاألرض نادرا خفيا كاف إف الدكؿ

 فاشيا، ظاىرا كاف كإف: قاؿ األرض، في تكوف التي الشركيات من أمثالو حكم لو
 ىذا إلى راجع الدكلة على الحكم فيصبح كفر، دكلة الدكلة: يعني كفر، دار ،فالدار

 :التفصيل
 أك الظالمة، الدكؿ من أمثالها حكم لها فهذه كخفيا، قليبل القانوف تحكيم كاف إف

 - فاشيا ظاىرا كاف كإف ،دكلتها في الشركيات بعض ككجود كعصياف ذنوب لها التي
 التفصيل كىذا كفر، دار فالدار: قاؿ - القلة يضاده كالفشو الخفاء، يضاده كالظهور

 - اهلل لشرع موافقة غير تشريعات اإلسبلـ دكؿ في صار أنو نعلم ألننا الصحيح؛ ىو
 على كال كفر دار بأنها الدار على حكموا ما األكلى األزمنة في كالعلماء - كعبل جل
 فنعني الدار: قلنا كإذا الدار، في أثر لو الشرؾ ألف إال كفرية دكؿ بأنها الدكؿ تلك
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 كاف كمتى كفر، دكلة فالدكلة فاشيا ظاىرا الطاغوت إلى التحاكم كاف فمتى الدكلة،
 إسبلـ، دار كالدار إسبلـ، أرض فاألرض كينكر، ظاىرا قليبل كاف أك خفيا قليبل

 العلماء كبلـ بين تجمع كبو المقاـ ىذا بو يتضح التفصيل فهذا، إسبلـ دكلة كالدكلة
ا.ىػ   – تعالى اهلل شاء إف - المسألة تشتبو كال كعالم عالم قوؿ بين مضادة تجد كال

 كبلـ الشيخ صالح.
 القوؿ الثاني:

 .التكفير فتنة من التحذير في األلباني العبلمة قاؿ
 سيئات كمن أنفسنا شركر من باهلل كنعوذ كنستغفره كنستعينو نحمده هلل الحمد إف

 اهلل إال إلو ال أف كأشهد لو ىادم فبل يضلل كمن لو مضل فبل اهلل يهده من أعمالنا
 كرسولو عبده محمدا أف كأشهد لو شريك ال كحده

 ىي - أيضا كللمحكومين بل فقط للحكاـ ال - عموما التكفير مسألة فإف :بعد أما
 ب المعركفة كىي القديمة اإلسبلمية الفرؽ من فرقة تبنتها قديمة عظيمة فتنة

 في يقع قد المتحمسين أك الدعاة من البعض فإف الشديد األسف كمع( الخوارج)
 كالسنة الكتاب باسم كلكن كالسنة الكتاب عن الخركج

 :اثنين أمرين إلى يعود ىذا في كالسبب
 .العلم ضحالة: ىو أحدىما

 أساس ىي كالتي الشرعية بالقواعد يتفقهوا لم أنهم: - جدا مهم كىو - اآلخر كاألمر
 عن المنحرفة الفرؽ تلك من عنها خرج من كل يعد التي الصحيحة اإلسبلمية الدعوة

 كالتي بل حديث ما غير في سلم ك عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عليها أثنى التي الجماعة
 قولو في كذلك كرسولو اهلل شاؽ قد يكوف عنها خرج من أف كبين كجل عز ربنا ذكرىا

 المؤمنين سبيل غير كيتبع الهدل لو تبين ما بعد من الرسوؿ يشاقق كمن: )كجل عز
 كاضح ألمر - اهلل فإف(. النساء - ُُٓ{ )مصيرا كساءت جهنم كنصلو تولى ما نولو
 لو تبين ما بعد من الرسوؿ يشاقق كمن) قولو على يقتصر لم - العلم أىل عند
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 سبيل غير اتباع الرسوؿ مشاقة إلى أضاؼ كإنما. . . }تولى ما نولو. . . الهدل
 سبيل غير كيتبع الهدل لو تبين ما بعد من الرسوؿ يشاقق كمن: }فقاؿ المؤمنين
 سبيل فاتباع (النساء - ُُٓ{ )مصيرا كساءت جهنم كنصلو تولى ما نولو المؤمنين
: المؤمنين سبيل اتبع فمن كسلبا إيجابا جدا ىاـ أمر سبيلهم اتباع عدـ أك المؤمنين

 كبئس جهنم فحسبو: المؤمنين سبيل خالف كمن العالمين رب عند الناجي فهو
 بعدـ يكتفوا لم ألنهم - كحديثا قديما - جدا كثيرة طوائف ضلت ىنا من، المصير

 الكتاب تفسير في أىواءىم كاتبعوا عقولهم ركبوا كلكن فحسب المؤمنين سبيل التزاـ
 الصالح سلفنا عليو كاف عما بها خرجوا جدا خطيرة نتائج ذلك على بنوا ثم كالسنة
 جميعا عليهم تعالى اهلل رضواف
 الصبلة عليو أكدىا( المؤمنين سبيل غير كيتبع: )الكريمة اآلية من الفقرة كىذه

 سأكرد التي - األحاديث كىذه، صحيح نبوم حديث ما غير في بالغا تأكيدا كالسبلـ
 لكن - خاصتهم عن فضبل - المسلمين عامة عند مجهولة ليست - منها بعضا

 كالسنة الكتاب فهم في المؤمنين سبيل التزاـ ضركرة على تدؿ أنها ىو فيها المجهوؿ
 - كلزكمها ضركرتها عن كيغفل - عنها يسهو النقطة كىذه، كتأكيده ذلك ككجوب

 أنواع بعض أك( التكفير جماعة) ب عرفوا الذين ىؤالء عن فضبل الخاصة من كثير
 فهؤالء، التكفير فلوؿ من حقيقتها في كىي للجهاد نفسها تنسب التي الجماعات

 غير كحده ىذا كلكن كمخلصين صالحين نفسهم أ دكاخل في يكونوف قد كأكلئك
 المفلحين الناجين من كجل عز اهلل عند صاحبو ليكوف كاؼ

 :اثنين أمرين بين يجمع أف للمسلم البد إذ
 اهلل صلى النبي عليو كاف لما االتباع كحسن، كجل عز هلل النية في اإلخبلص صدؽ

 من صدده في ىو فيما كجادا مخلصا المسلم يكوف أف إذا يكفي فبل، سلم ك عليو
 يكوف أف من - ذلك إلى باإلضافة - بد ال بل إليهما كالدعوة كالسنة بالكتاب العمل
 ما باتباع إال كجهو على ذلك يتم كال مستقيما كصحيحا سليما سويا منهجا منهجو
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 األحاديث فمن، أجمعين عليهم تعالى اهلل رضواف الصالحوف األمة سلف عليو كاف
 الثبلث الفرؽ حديث آنفا إليها أشرت كقد ذكرت ما تؤصل التي الثابتة المعركفة
 كسبعين إحدل على اليهود افترقت: ]كالسبلـ الصبلة عليو قولو كىو أال كالسبعين

 كسبعين ثبلث على أمتي كستفترؽ فرقة كسبعين اثنتين على النصارل كافترقت فرقة
 كفي] الجماعة:[ قاؿ اهلل؟ رسوؿ يا ىي من: قالوا[ كاحدة إال النار في كلها فرقة
 يلتقي سلم ك عليو اهلل صلى النبي جواب أف فنجد (كأصحابي عليو أنا ما: )ركاية
 اآلية عمـو في يدخل ما فأكؿ(. المؤمنين سبيل غير كيتبع: )السابقة اآلية مع تماما

 ك عليو اهلل صلى الرسوؿ يكتف لم إذ سلم ك عليو اهلل صلى الرسوؿ أصحاب ىم
 في كافيا يكوف قد ذلك أف مع -. . .( عليو أنا ما: )بقولو الحديث ىذا في سلم

 يطبق كالسبلـ الصبلة عليو كلكنو - كالسنة الكتاب حقا يفهم الذم للمسلم الواقع
 بالمؤمنين: )أنو سلم ك عليو اهلل صلى حقو في كتعالى سبحانو قولو عمليا تطبيقا
 أف كأتباعو بأصحابو رحمتو ككماؿ رأفتو تماـ فمن (التوبة - ُِٖ( )رحيم رءكؼ
 أبناؤىا يكوف أف: الناجية الفرقة عبلمة أف عليو كسبلمو اهلل صلوات لهم أكضح

 أصحابو عليو كاف ما كعلى كالسبلـ الصبلة عليو الرسوؿ عليو كاف ما على كأصحابها
 الكتاب فهم في خاصة كالدعاة عامة المسلموف يقتصر أف يجوز فبل كعليو، بعده من

 كغير كالمنسوخ كالناسخ العربية اللغة كمعرفة للفهم المعركفة الوسائل على كالسنة
 اهلل صلى النبي أصحاب عليو كاف ما إلى كلو ذلك قبل يرجع أف من بد ال بل ذلك
 عز هلل أخلص كانوا أنهم - سيرتهم كمن آثارىم من تبين كما - ألنهم سلم ك عليو
 الحميدة الخصاؿ من ذلك غير إلى كالسنة الكتاب في منا كأفقو العبادة في كجل
 كفائدتو ثمرتو حيث من - تماما الحديث ىذا كيشبو بآدابها كتأدبوا بها تخلقوا التي

 رضي سارية بن العرباض حديث من السنن في المركم الراشدين الخلفاء حديث -
 منها كجلت موعظة سلم ك عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ كعظنا: قاؿ عنو تعالى اهلل

: قاؿ اهلل رسوؿ يا فأكصنا مودع موعظة كأنها: فقلنا العيوف منها كذرفت القلوب
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 فسيرل منكم يعش من كإنو حبشي عبد عليكم كلي كإف كالطاعة بالسمع أكصيكم)
. بالنواجذ عليها عضوا بعدم من الراشدين الخلفاء كسنة بسنتي فعليكم كثيرا اختبلفا

 السابق السؤاؿ على جوابو معنى ىو الحديث ىذا من كالشاىد، الحديث كذكر. .( 
 لم ثم بسنتو يتمسكوا أف أصحابو أشخاص في أمتو سلم ك عليو اهلل صلى حض إذ

 ىذه كالحالة لنا بد فبل (بعدم من الراشدين الخلفاء كسنة: )قاؿ بل ذلك على يقتصر
 كأف عقيدتنا نفهم أف أردنا إذا األصيل األصل ىذا حوؿ كأبدا دائما ندندف أف من

 كسلوكنا أخبلقنا نفهم كأف عبادتنا نفهم
 الضركرية القضايا ىذه كل لفهم الصالح سلفنا منهج إلى العودة عن محيد كال

 طوائف ضلت ىنا كمن، الناجية الفرقة من أنو - صدقا - فيو يتحقق حتى للمسلم
 سنة حديث مغزل كإلى السابقة اآلية مدلوؿ إلى يتنبهوا لم حين كحديثة قديمة

 كما ينحرفوا أف جدا طبيعيا أمرا فكاف األمة افتراؽ حديث ككذا الراشدين الخلفاء
 السلف كمنهج سلم ك عليو اهلل صلى رسوؿ كسنة اهلل كتاب عن سبقهم من انحرؼ
 في التكفير فتنة أصل فأف، كمحدثين قدماء الخوارج: المنحرفين ىؤالء كمن، الصالح

: تعالى قولو كىي أال حولها دائما يدندنوف آية ىو - أزماف منذ بل - الزماف ىذا
 من فيأخذكنها( المائدة - ْْ( )الكافركف ىم فأكلئك اهلل أنزؿ بما يحكم لم كمن)

 قد الكريمة اآلية ىذه أف نعلم كنحن، دقيقة معرفة ببل كيوردكنها عميقة فهـو غير
 ىم فأكلئك( )الكافركف ىم فأكلئك: )كىي ثبلثة بألفاظ خاتمتها كجاءت تكررت

 [المائدة - ْٕ( ]الفاسقوف ىم فأكلئك[ )المائدة - ْٓ( ]الظالموف
 ىم فأكلئك: )فقط منها األكؿ باللفظ اآلية بهذه يحتجوف الذين جهل تماـ فمن

 التي - سنة أـ قرآنا - الشرعية النصوص ببعض األقل على يلموا لم أنهم(: الكافركف
 كأنو الدين من الخركج تعني أنها على نظر بغير فأخذكىا( الكفر) لفظة ذكر فيها جاء

 كالنصارل اليهود من المشركين أكلئك كبين الكفر في كقع الذم ىذا بين فرؽ ال
 الكتاب لغة في الكفر لفظة بينما، اإلسبلـ ملة عن الخارجة األخرل الملل كأصحاب
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 الخاطئ الفهم ىذا كيسلطوف حولو يدندنوف الذم ىذا - دائما - تعني ال كالسنة
 ىو كاحد معنى على تدؿ ال إنها حيث من( الكافركف) لفظة فشأف، عليو المغلوط

 أك ظالم أنو كصف من أف فكما( الفاسقوف) ك( الظالموف: )اآلخرين اللفظين شأف ذاتو
، بسواء سواء كافر بأنو كصف من فكذلك دينو عن ارتداده بالضركرة يلـز ال فاسق
 جاء الذم الشرع ثم اللغة عليو تدؿ الذم ىو الواحد اللفظ معنى في التنوع كىذا
 يتصدل من كل على الواجب كاف ذلك أجل فمن، الكريم القرآف لغة - العرب بلغة

 على يكوف أف - محكومين أـ حكاما كانوا سواء - المسلمين على األحكاـ إلصدار
 الصالح السلف منهج ضوء كعلى كالسنة بالكتاب كاسع علم

 اللغة معرفة بطريق أال - عنهما تفرع ما ككذلك - فهمهما يمكن ال كالسنة كالكتاب
 العربية اللغة معرفة في نقص العلم طالب لدل كاف فإف، دقيقة معرفة كآدابها العربية

 األئمة من قبلو من فهم إلى الرجوع النقص ذلك استدراؾ في يساعده مما فإف
 كمن: )اآلية إلى كلنرجع، بالخيرية لهم المشهود الثبلثة القركف أىل كبخاصة كالعلماء

 الخركج ىو ىل فيها؟ بالكفر المراد فما( الكافركف ىم فأكلئك اهلل أنزؿ بما يحكم لم
 ذلك؟ غير أنو أك الملة؟ عن

 الخركج كىو العملي الكفر تعني قد فإنها اآلية ىذه فهم في الدقة من بد ال: فأقوؿ
 اإلسبلـ أحكاـ بعض عن باألعماؿ
 عنهما اهلل رضي عباس بن عبداهلل القرآف كترجماف األمة حبر الفهم ىذا في كيساعدنا

 إماـ أنو على - الضالة الفرؽ تلك من كاف من إال - جميعا المسلموف أجمع الذم
 أناسا ىناؾ أف من تماما اليـو نسمعو ما يومئذ سمعو طرؽ فكأنو، التفسير في فريد

 الكفر ليس: " عنو اهلل رضي فقاؿ تفصيل غير من سطحيا فهما اآلية ىذه يفهموف
 يعني كلعلو " كفر دكف كفر كىو الملة عن ينقل كفرا ليس كإنو إليو تذىبوف الذم
 من كاف ثم عنو اهلل رضي علي المؤمنين أمير على خرجوا الذين الخوارج بذلك

: فقاؿ: بالمشركين يفعلوا لم ما فيهم كفعلوا المؤمنين دماء سفكوا أنهم ذلك عواقب
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 المختصر الجواب ىذا، كفر دكف كفر ىو كإنما ظنوا كما أك قالوا كما األمر ليس
 يفهم أف يمكن ال الذم الحكم ىو اآلية ىذه تفسير في القرآف ترجماف من الواضح

 من كثير في ذكرت( الكفر) كلمة إف ثم، قبل إليها أشرت التي النصوص من سواه
 تساكم أنها على - جميعا فيها - تحمل أف يمكن كال كالحديثية القرآنية النصوص
 بن عبداهلل عن الصحيحين في المعركؼ الحديث مثبل ذلك من، الملة من الخركج
 سباب: )سلم ك عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عنو تعالى اهلل رضي مسعود
 الطاعة عن الخركج ىي التي المعصية ىو ىنا فالكفر(. كفر كقتالو فسوؽ المسلم

: قائبل الزجر في بالغ - بيانا الناس أفصح كىو - كالسبلـ الصبلة عليو الرسوؿ كلكن
 ىذا من األكلى الفقرة نفسر أف لنا يمكن ىل أخرل ناحية كمن (كفر كقتالو). . . 

 ضمن الثالث اللفظ في المذكور الفسق معنى على( فسوؽ المسلم سباب) الحديث
 ؟(الفاسقوف ىم فأكلئك اهلل أنزؿ بما يحكم لم كمن: )السابقة اآلية

 الملة عن الخركج بمعنى ىو الذم للكفر مرادفا فسقا يكوف قد ىذا أف: كالجواب
 قالو ما يعني كإنما الملة عن الخركج يعني ال الذم للكفر مرادفا الفسق يكوف كقد

 المعنى بهذا يكوف قد الكفر أف يؤكد الحديث كىذا كفر دكف كفر إنو القرآف ترجماف
 فإف بينهما فأصلحوا اقتتلوا المؤمنين من طائفتاف كإف: )قاؿ كجل عز اهلل ألف كذلك
 ربنا ذكر قد إذ(. اهلل أمر إلى تفيء حتى تبغي التي فقاتلوا األخرل على إحداىما بغت

 يحكم فلم ذلك كمع المؤمنة المحقة الفرقة تقاتل التي الباغية الفرقة ىنا كجل عز
 دكف كفر فقتالو إذا (كفر كقتالو: ). . . يقوؿ الحديث أف مع بالكفر الباغية على
 بغي للمسلم المسلم فقتاؿ تماما السابقة اآلية تفسير في عباس ابن قاؿ كما كفر

 كفرا يكوف كقد عمليا كفرا يكوف قد الكفر أف يعني ىذا كلكن ككفر كفسق كاعتداء
 - بحق - اإلماـ كشرحو بيانو تولى الذم الدقيق التفصيل ىذا جاء ىنا من ،اعتقاديا

 إذ الجوزية قيم ابن البار تلميذه بعده من ذلك كتولى اهلل رحمو تيمية ابن اإلسبلـ شيخ
 رايتو رفع الذم التقسيم ذلك إلى الكفر تقسيم على كالدندنة التنبيو في الفضل لهما
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 كصاحبو كتلميذه اهلل يرحمو تيمية فابن الموجزة الجامعة الكلمة بتلك القرآف ترجماف
 كالكفر االعتقادم الكفر بين التفريق ضركرة حوؿ دائما يدندناف: الجوزية قيم ابن

 المسلمين جماعة عن الخركج فتنة في يدرم ال حيث من المسلم كقع كإال العملي
 حديثا أذنابهم كبعض قديما الخوارج فيها كقع التي

 مطلقا - يعني ال( كفر كقتالو). . .  سلم ك عليو اهلل صلى قولو إف: القوؿ كخبلصة
 على دامغة حجة جميعا فهي جدا كثيرة ىذا في كاألحاديث، الملة عن الخركج -

 بالكفر تفسيرىا كيلتزموف السابقة لآلية القاصر فهمهم عند يقفوف الذين أكلئك
 ألخيو المسلم قتاؿ أف على قاطع دليل ألنو الحديث ىذا اآلف فحسبنا، االعتقادم

 جماعة) إلى عدنا فإذا االعتقادم الكفر كليس العملي الكفر بمعنى كفر ىو المسلم
 رايتهم تحت يعيشوف من كعلى الحكاـ على كإطبلقهم عنهم تفرع من أك( التكفير
 كجهة على مبني ذلك فإف كالردة الكفر كتوظيفهم إمرتهم تحت كينتظموف باألكلى
 جملة كمن، بذلك فكفركا المعاصي ارتكبوا ىؤالء أف على القائمة الفاسدة نظرىم
 من كانوا الذين أكلئك بعض مع التقيت أنني: كحكايتها ذكرىا يفيد التي األمور

 الحكاـ بعض كفرتم أنتم ىا: لهم فقلت :كجل عز اهلل ىداىم ثم( التكفير جماعة)
 كخدمة المساجد كمؤذني المساجد كخطباء المساجد أئمة تكفركف بالكم فما

 كغيرىا؟ المدارس في الشرعي العلم أساتذة تكفركف بالكم كما المساجد؟
 اهلل أنزؿ ما بغير يحكموف الذين الحكاـ ىؤالء بحكم رضوا ىؤالء ألف: قالوا

 الكفر ينقلب فحينئذ اهلل أنزؿ ما بغير بالحكم قلبيا رضى الرضى ىذا كاف إذا: فأقوؿ
 ىذا أف كيعتقد يرل كىو اهلل أنزؿ ما بغير يحكم حاكم فأم. اعتقادم كفر إلى العملي

 المنصوص الشرعي للحكم تبنيو بو يليق ال كأنو العصر ىذا في تبنيو البلئق الحكم ىو
 كفرا كليس اعتقاديا كفرا كفره يكوف الحاكم ىذا أف شك فبل كالسنة الكتاب في

 - أكال - فأنتم: لهم قلت ثم، بو يلحق فإنو: كاعتقاده ارتضاءه رضي كمن فقط عمليا
 بكثير أك - الكافرة الغربية بالقوانين يحكم حاكم كل على تحكموا أف تستطيعوف ال
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 القوانين بهذه الحكم بأف: ألجاب اهلل؟ أنزؿ ما بغير الحكم عن سئل لو أنو - منها
 ذلك قالوا لو ألنهم باإلسبلـ الحكم يجوز ال كأنو العصر ىذا في كالصالح الحق ىو

 العلماء كفيهم المحكومين إلى انتقلنا فإذا ريب كال شك دكف حقا كفارا لصاركا
 حكم تحت يعيشوف أنهم بمجرد بالكفر عليهم تحكموف فكيف كغيرىم كالصالحوف

 كالحكم مرتدكف كفار ىؤالء أف تعلنوف كلكنكم تماما؟ أنتم يشملكم كما يشملهم
 الشرعي الحكم مخالفة إف: ألنفسكم معتذرين تقولوف ثم الواجب ىو اهلل أنزؿ بما

 يقولو ما عين كىذا دينو عن مرتد بأنو العامل ىذا على الحكم يستلـز ال العمل بمجرد
 جملة كمن كالردة بالتكفير الحكم - حق بغير - عليهم تزيدكف أنكم سول غيركم

 الذم المسلم على يحكم متى: لهم يقاؿ أف كضبللهم خطأىم توضح التي المسائل
 عن ارتد بأنو - يصلي يكوف كقد - اهلل رسوؿ محمدا كأف اهلل إال إلو ال أف يشهد
 دينو؟

 كاحدة؟ مرة أيكفي
 الدين؟ عن مرتد أنو يعلن أف يجب أنو أك

 التالي المثل لهم نضرب أف إلى فنضطر صوابا يهتدكا كلن جوابا يعرفوا لن إنهم
 بو زلت كاحدة حكومة في لكنو كنظامو عادتو ىكذا بالشرع يحكم قاض :فنقوؿ
 - قطعا - فهذا المظلـو كحرمو للظالم الحق أعطى: أم الشرع بخبلؼ فحكم القدـ
 ردة؟ كفر كفر: بأنو تقولوف فهل اهلل؟ أنزؿ ما بغير حكم

 .كاحدة مرة منو صدر ىذا ألف ال: سيقولوف
 يكفر؟ فهل أيضا الشرع كخالف آخر حكم أك ثانية مرة الحكم نفس صدر إف: فنقوؿ

 كضع يستطيعوا لن كفر؟ أنو: تقولوف متى مرات أربع مرات ثبلث: عليهم نكرر ثم
 بها يكفركنو ال ثم الشرع فيها خالف التي أحكامو بتعداد حد
 استحسن األكؿ الحكم في أنو منو علم إذا تماما ذلك عكس يستطيعوف حين في

 يكوف فساعتئذ الشرعي الحكم كاستقبح - لو مستحبل - اهلل أنزؿ ما بغير الحكم
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 منو رأينا لو: ذلك من العكس كعلى، األكلى المرة كمن صحيحا بالردة عليو الحكم
 حكمت لماذا: سألناه كإذا الشرع فيها خالف متعددة قضايا في الحكومات عشرات

 مثبل ارتشيت أك نفسي على كخشيت خفت: قائبل فرد كجل؟ عز اهلل أنزؿ ما بغير
 عما يعرب حتى بكفره نقوؿ أف نستطيع ال فإننا ذلك كمع بكثير األكؿ من أسوأ فهذا

 إنو: نقوؿ أف نستطيع فقط فحينئذ كجل عز اهلل أنزؿ بما الحكم يرل ال بأنو قلبو في
 - كالظلم كالفسق - الكفر أف معرفة من بد ال: الكبلـ كخبلصة، ردة كفر كافر

 االستحبلؿ إلى يعود ذلك ككل الملة من يخرج كظلم كفسق كفر،  قسمين إلى ينقسم
 العملي االستحبلؿ إلى يعود الملة من يخرج ال كآخر، القلبي
 كالزنى للربا عملي استحبلؿ من الزماف ىذا في فشا ما كبخاصة - المعاصي فكل

 المتلبسين العصاة نكفر أف يجوز فبل العملي الكفر من ىي - كغيرىا الخمر كشرب
 يقينا - ظهر إذا إال عمليا إياىا كاستحبللهم لها ارتكابهم لمجرد المعاصي من بشيء

 حـر ما يحرموف ال أنهم نفوسهم قرارة في عما لنا يكشف ما - يقينا - منهم لنا -
 بأنهم حينئذ حكمنا القلبية المخالفة ىذه في كقعوا أنهم عرفنا فإذا اعتقادا كرسولو اهلل

 نخشى ألننا بكفرىم الحكم إلى لنا سبيل فبل ذلك نعلم لم إذا أما، ردة كفر كفركا
 فقد كافر يا: ألخيو الرجل قاؿ إذا: )كالسبلـ الصبلة عليو قولو كعيد تحت نقع أف
 ذا حديثا منها أذكر جدا كثيرة المعنى ىذا في الواردة كاألحاديث، (أحدىما بها باء

 ىذا رأل فلما المشركين أحد قاتل الذم الصحابي ذلك قصة في كىو كبيرة داللة
 اهلل إال إلو ال أف أشهد: قاؿ الصحابي المسلم سيف ضربة تحت صار أنو المشرؾ

 ذلك عليو أنكر سلم ك عليو اهلل صلى النبي خبره بلغ فلما فقتلو الصحابي باالىا فما
 جوابو ككاف القتل من خوفا إال قالها ما المشرؾ بأف الصحابي فاعتذر اإلنكار أشد

 حديث من كمسلم البخارم أخرجو(. قلبو؟ عن شققت ىبل: )سلم ك عليو اهلل صلى
 العمل بمجرد أساسية عبلقة لو ليس االعتقادم الكفر إذا، عنو اهلل رضي زيد بن أسامة

 كالفاجر الفاسق قلب في ما نعلم أف نستطيع ال كنحن، بالقلب الكبرل عبلقتو إنما
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 عملو أما بلسانو قلبو في عما عبر إذا إال شابههم كمن. . . كالمرابي كالزاني كالسارؽ
 عملية مخالفة الشرع خالف أنو فيبنئ
 كفرت إنك: نقوؿ ال لكن فجرت كإنك فسقت كإنك خالفت إنك: نقوؿ فنحن

 الحكم في كجل عز اهلل عند عذر لنا يكوف شئ منو يظهر حتى دينك عن كارتدت
: كالسبلـ الصبلة عليو قولو كىو أال عليو اإلسبلـ في المعركؼ الحكم يأتي ثم بردتو

 حوؿ يدندنوف الذين لهؤالء - أقوؿ أزاؿ كما - قلت ثم (فاقتلوه دينو بدؿ من)
 ىناؾ أف أيضا كىبوا ردة كفر كفار الحكاـ ىؤالء أف ىبوا :المسلمين حكاـ تكفير
 األعلى الحاكم ىذا يطبق أف - ىذه كالحالة - فالواجب ىؤالء على أعلى حاكما
 الحد فيهم
 ىؤالء أف - جدال - سلمنا إذا العملية الناحية من أنتم تستفيدكف ماذا: اآلف كلكن

 كتفعلوا؟ تصنعوا أف يمكن ماذا ردة؟ كفر كفار الحكاـ
 كعملية قلبية - كالمعاداة بالمواالة مرتبطاف كالبراء الوالء: فنقوؿ كبراء كالء: قالوا إذ
 إف بل الردة كإشهار التكفير إعبلف لوجودىما يشترط فبل االستطاعة حسب كعلى -

 ىؤالء ىم ىا لهؤالء أقوؿ ثم، ظالم أك عاص أك مبتدع في يكوناف قد كالبراء الوالء
 اليهود باحتبلؿ ابتلينا األسف مع كنحن عدة مواقع اإلسبلـ ببلد من احتلوا قد الكفار

 - كحدكم - أنتم تقفوا حتى ىؤالء؟ مع فعلو كأنتم نحن نستطيع الذم فما لفلسطين
 كبدأتم جانبا الناحية ىذه تركتم ىبل الكفار؟ من أنهم تظنوف الذين الحكاـ أكلئك ضد

 سنة باتباع كذلك المسلمة الحكومة قائمة تقـو أساسها على التي القاعدة بتأسيس
 نظامها على كنشأىم عليها أصحابو ربى التي كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ

 بحق العمل من مسلمة جماعة لكل بد ال: تكرارا كنؤكده مرارا ىذا نذكر، كأساسها
 كذلك كلها األرض على بل اإلسبلـ أرض على فقط ليس اإلسبلـ حكم إلعادة
 على ليظهره الحق كدين بالهدل رسولو أرسل الذم ىو: )كتعالى تبارؾ لقولو تحقيقا
 األحاديث بشائر بعض في جاء كقد(. الصف - ٗ( )المشركوف كره كلو كلو الدين
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 النص ىذا تحقيق من المسلموف يتمكن فلكي، بعد فيما ستتحقق اآلية ىذه أف النبوية
 الطريق ذلك يكوف فهل كاضح كطريق بين سبيل من بد فبل اإللهي كالوعد القرآني
 ظنهم مع ثم ردة؟ كفر كفرىم أف ىؤالء يظن الذين الحكاـ ىؤالء على ثورة بإعبلف

 كما المنهج؟ ىو ما إذا، شيئا يعملوا أف يستطيعوف ال - خاطئ غالط ظن كىو - ىذا
 سلم ك عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ كاف ما ىو الصحيح الطريق أف شك ال الطريق؟ ىو

 اهلل صلى محمد ىدم الهدم كخير: )خطبة كل في بو أصحابو كيذكر حولو يدندف
 الحكم بإعادة يهتم من منهم كبخاصة - كافة المسلمين فعلى( سلم ك عليو

 نوجزه ما كىو سلم ك عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بدأ حيث من يبدؤكا أف - اإلسبلمي
 (كالتربية التصفية: )خفيفتين بكلمتين نحن
 الغبلة أكلئك - عنها يتغافل أك - عنها يغفل كراسخة ثابتة حقائق نعلم ألننا ذلك
 الحكاـ تكفير يعلنوف كسيظلوف، شيء ال ثم الحكاـ تكفير إعبلف إال لهم ليس الذين

 األخيرة السنوات ىذه في كالواقع كالمحن الفتن إال - عنهم أك - منهم يصدر ال ثم
 في كأخيرا السادات كقتل مصر فتنة إلى المكي الحـر فتنة من بدءا ىؤالء أيدم على

 المسلمين من دماء ىدر: - أحد لكل منظور - كالجزائر مصر في اآلف ثم سوريا
 كالرزايا المحن من كثير كحصوؿ كالببليا الفتن ىذه بسبب األبرياء

: تعالى قولو كأىمها كالسنة الكتاب نصوص من لكثير ىؤالء مخالفة بسبب ىذا كل
 اهلل كذكر اآلخر كاليـو اهلل يرجو كاف لمن حسنة أسوة اهلل رسوؿ في لكم كاف لقد)

 - ادعاء ال حقا - األرض في اهلل حكم نقيم أف أردنا إذا (األحزاب - ُِ( )كثيرا
 - نبدأ أـ نقاتلهم؟ أف عن فضبل مواجهتهم نستطيع ال كنحن الحكاـ بتكفير نبدأ ىل

 لكم كاف لقد: )الجواب أف الشك كالسبلـ؟ الصبلة عليو الرسوؿ بو بدأ بما - كجوبا
 سلم؟ ك عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بدأ بماذا كلكن . . .(حسنة أسوة اهلل رسوؿ في
 بين بالدعوة بدأ سلم ك عليو اهلل صلى أنو العلم رائحة اشتم من كل عند المتيقين من

 من استجاب من لو استجاب ثم الحق لتقبل االستعداد فيهم يظن كاف الذين األفراد
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 التعذيب ذلك بعد كقع ثم - النبوية السيرة في معركؼ ىو كما - الصحابة أفراد
 حتى كالثانية األكلى بالهجرة األمر جاء ثم مكة في المسلمين أصابت التي كالشدة

 كالمواجهات المناكشات ىناؾ كبدأت المنورة المدينة في اإلسبلـ كجل عز اهلل كطد
 ىكذا. . . أخرل جهة من اليهود ثم جهة من الكفار كبين المسلمين بين القتاؿ كبدأ
 الصبلة عليو الرسوؿ بدأ كما الحق اإلسبلـ الناس بتعليم نحن نبدأ أف بد ال إذا

 في دخل فلقد فقط التعليم مجرد على نقتصر أف اآلف لنا يجوز ال لكن كالسبلـ
 في سببا كاف مما كالمحدثات البدع من بصلة إليو يمت ال كما منو ليس ما اإلسبلـ

 بتصفية يبدءكا أف الدعاة على الواجب كاف فلذلك، الشامخ اإلسبلمي الصرح تهدـ
 (التصفية: )األكؿ األصل ىو ىذا فيو دخل مما اإلسبلـ ىذا
 على الناشئ المسلم الشباب تربية التصفية ىذه مع يقترف أف فهو: الثاني األصل كأما
 نحو منذ القائمة اإلسبلمية الجماعات كاقع درسنا إذا كنحن، المصفى اإلسبلـ ىذا

 أك - يستفيدكا لم منهم الكثير لوجدنا كممارساتها كأفكارىا الزماف من قرف قرابة
 مما إسبلمية حكومة يريدكنها بأنهم كضجيجهم صياحهم برغم يذكر شيئا - يفيدكا
 فبل شيئا ذلك من يحققوا أف دكف الواىية الحجة بهذه كثيرين أبرياء دماء سفك سبب
 كالسنة للكتاب المنافية كاألعماؿ كالسنة للكتاب المخالفة العقائد منهم نسمع نزاؿ

 ىناؾ: أقوؿ كختاما للشرع المخالفة الفاشلة المحاكالت تلك تكرارىم عن فضبل
: كىي - يحققوىا كأف يلتزموىا أف أتباعو من أتمنى كنت - الدعاة ألحد كلمة

 (أرضكم على لكم تقم قلوبكم في اإلسبلـ دكلة أقيموا)
 ستصلح بذلك أنو شك فبل كالسنة الكتاب على بناء عقيدتو صحح إذا المسلم ألف

 مع - الطيبة الكلمة ىذه لكن الخ. . . سلوكو كسيصلح أخبلقو كستصلح عبادتو
. . المسلمة الدكلة بإقامة مطالبين يصيحوف فظلوا الناس ىؤالء بها يعمل لم - األسف

 تسلك كلم النجاة ترجو: الشاعر قوؿ - كاهلل - فيهم صدؽ كلقد جدكل دكف لكن. 
 اليبس على تجرم ال السفينة إف مسالكها
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 المستعاف كاهلل. متعسف لكل كمنتهى منصف لكل مقنعا ذكرت فيما لعل
 اهلل رحمو باز بن العزيز عبد الشيخ العبلمة سماحة تقريظ* 

 أما بهداه اىتدل كمن كأصحابو آلو كعلى اهلل رسوؿ على كالسبلـ كالصبلة هلل الحمد
 .بعد
 محمد الشيخ الفضيلة صاحب بو تفضل الذم المفيد الجواب على اطلعت فقد

 فضيلتو بو أجاب الذم المسلموف صحيفة في المنشور اهلل كفقو األلباني ناصرالدين
 " تفصيل غير من اهلل أنزؿ ما بغير حكم من تكفير: " عن سألو من

 أنو اهلل كفقو كأكضح المؤمنين سبيل فيها كسلك الحق فيها أصاب قيمة كلمة فألفيتها
 أف دكف من الفعل بمجرد اهلل أنزؿ ما بغير حكم من يكفر أف الناس من ألحد يجوز ال

 عنهما اهلل رضي عباس ابن عن ذلك في جاء بما كاحتج بقلبو ذلك استحل أنو يعلم
 كمن: )تعالى قولو تفسير في جوابو في ذكره ما أف كالشك األمة سلف من غيره كعن

 فأكلئك اهلل أنزؿ بما يحكم لم كمن) ك( الكافركف ىم فأكلئك اهلل أنزؿ بما يحكم لم
 الصواب ىو( الفاسقوف ىم فأكلئك اهلل أنزؿ بما يحكم لم كمن: )ك( الظالموف ىم

 الفسق كىكذا ظلماف الظلم أف كما كأصغر أكبر: كفراف الكفر أف أكضح كقد
 كأصغر أكبر: فسقاف

 المحرمات من غيرىا أك الربا أك الزنى أك اهلل أنزؿ ما بغير الحكم استحل فمن
 :أكبر فسقا كفسق أكبر ظلما كظلم أكبر كفرا كفر فقد تحريمها على المجمع

 فسقو كىكذا أصغر ظلما كظلمو أصغر كفرا كفره كاف استحبلؿ بدكف فعلها كمن
 سباب: )عنو اهلل رضي مسعود ابن حديث في كسلم عليو اهلل صلى النبي لقوؿ

 كالكفر األصغر الفسق سلم ك عليو اهلل صلى بهذا أراد( كفر كقتالو فسوؽ المسلم
: سلم ك عليو اهلل صلى قولو كىكذا المنكر العمل ىذا من تنفيرا العبارة كأطلق األصغر

 أخرجو( الميت على كالنياحة النسب في الطعن: كفر بهما ىما الناس في اثنتاف)
 يضرب كفارا بعدم ترجعوا ال: )سلم ك عليو اهلل صلى كقولو صحيحو في مسلم
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 عنو اهلل رضي جرير حديث من كمسلم البخارم أخرجو( بعض رقاب بعضكم
 العلم أىل سيما كال مسلم كل على فالواجب كثيرة المعنى ىذا في كاألحاديث

 كالحذر األمة سلف كطريق كالسنة الكتاب ضوء على فيها كالحكم األمور في التثبت
 التفصيل كعدـ األحكاـ إلطبلؽ الناس من الكثير سلكو الذم الوخيم السبيل من

 للناس اإلسبلـ كإيضاح بالتفصيل سبحانو اهلل إلى بالدعوة يعتنوا أف العلم أىل كعلى
 مع ذلك في كالنصح كالتواصي عليو االستقامة في كترغيبهم كالسنة الكتاب من بأدلتو

 النبي مسلك سلكوا قد يكونوف كبذلك، اإلسبلـ أحكاـ يخالف ما كل من الترىيب
 سبيل إيضاح في المرضيين كصحابتو الراشدين خلفائو كمسلك سلم ك عليو اهلل صلى
 قوال أحسن كمن: )سبحانو اهلل بقوؿ عمبل يخالفو مما كالتحذير إليو كاإلرشاد الحق
 ىذه قل: )كجل عز كقولو(. المسلمين من إنني كقاؿ صالحا كعمل اهلل إلى دعا ممن

(. المشركين من أنا كما اهلل كسبحاف اتبعني كمن أنا بصيرة على اهلل إلى أدعو سبيلي
 ىي بالتي كجادلهم الحسنة كالموعظة بالحكمة ربك سبيل إلى ادع: )سبحانو كقولو

( فاعلو أجر مثل فلو خير على دؿ من: )سلم ك عليو اهلل صلى النبي كقوؿ (أحسن
 تبعو من أجور مثل األجر من لو كاف ىدل إلى دعا من: )سلم ك عليو اهلل صلى كقولو

 من آثاـ مثل اإلثم من عليو كاف ضبللة إلى دعا كمن شيئا أجورىم من ذلك ينقص ال
 رضي لعلي سلم ك عليو اهلل صلى النبي كقوؿ(. شيئا آثامهم من ذلك ينقص ال تبعو
 عليهم يجب بما كأخبرىم اإلسبلـ إلى ادعهم: )خيبر في اليهود إلى بعثو لما عنو اهلل
 متفق( النعم حمر من لك خير كاحدا رجبل بك اهلل يهدم لئن فواهلل فيو اهلل حق من

 صحتو على
 إلى الناس يدعو سنة عشرة ثبلث مكة في سلم ك عليو اهلل صلى النبي مكث كقد

 حتى الحسن كاألسلوب كالصبر كالحكمة بالنصح اإلسبلـ في كالدخوؿ اهلل توحيد
 المدينة إلى ىاجر ثم السعادة لو سبقت من أصحابو يد كعلى يديو على اهلل ىدل
 عنهم اهلل رضي كأصحابو ىو سبحانو اهلل إلى دعوتو في كاستمر كالسبلـ الصبلة عليو
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 لو اهلل شرع حتى أحسن ىي بالتي كالجداؿ كالصبر الحسنة كالموعظة بالحكمة
 عنهم اهلل رضي كأصحابو ىو كالسبلـ الصبلة عليو بذلك فقاـ للكفار بالسيف الجهاد
 النصر يكوف كىكذا، الحميدة العاقبة لهم كجعل كنصرىم اهلل فأيدىم قياـ أكمل

 المسؤكؿ كاهلل القيامة يـو إلى نهجهم على كسار بإحساف تبعهم لمن العاقبة كحسن
 الدعاة إخواننا كجميع يرزقنا كأف بإحساف أتباعهم من اهلل في إخواننا كسائر يجعلنا أف

 كلي إنو سبحانو نلقاه حتى الحق على كالصبر الصالح كالعمل النافذة البصيرة اهلل إلى
 تبعهم كمن كأصحابو كآلو محمد نبينا على كسلم اهلل كصلى، عليو كالقادر ذلك

 الدين يـو إلى بإحساف
 باز بن ك األلباني كلمتي على اهلل رحمو العثيمين محمد الشيخ العبلمة تقريظ* 

 أنو على بو حكم من كأما ذلك استحل لمن الكفر أف: الشيخين كبلـ من فهم كالذم
 ما أك عجزا أك خوفا يكوف قد لكن يستحلو لم ألنو بكافر ليس فهذا: مخالفة معصية

 أنزؿ بما يحكم لم كمن: )تعالى قولو أم الثبلث اآليات فتكوف ىذا كعلى ذلك أشبو
 ىم فأكلئك اهلل أنزؿ بما يحكم لم كمن: )تعالى كقولو( الكافركف ىم فأكلئك اهلل

 سورة( ]الفاسقوف ىم فأكلئك اهلل أنزؿ بما يحكم لم كمن: )تعالى كقولو( الظالموف
 :ثبلث أحواؿ على منزلة[ ْْ ،ْٓ ،ْٕ: اآليات المائدة

 الملة عن مخرج أكبر كفر فهذا اهلل دين عن بدال اهلل أنزؿ ما بغير حكم من - ُ
 لشريعتو كاره كألنو كجل عز اهلل مع مشرعا - نفسو جعل ألنو

 كلكنو يكفر ال فهذا ذلك أشبو ما أك عليها خوفا أك نفسو في لهول بو حكم من - ِ
 الفسق إلى - ينتقل

 في يتأتى كلكن القوانين حكم في يتأتى ال كىذا - كظلما عدكانا بو حكم من - ّ
: إنو يقاؿ فهذا - منو لينتقم اهلل أنزؿ ما بغير إنساف على يحكم أف مثل خاص حكم
 أكصاؼ إنها: قاؿ من العلماء كمن، األحواؿ حسب على األكصاؼ فتنزؿ ظالم
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: تعالى بقولو كاستدلوا فاسق كافر ككل ظالم كافر كل كأف كاحد لموصوؼ
 :تعالى كبقولو( الظالموف ىم كالكافركف)
 فكما األمر كاف كمها، األكبر الفسق ىو كىذا(. النار فمأكاىم فسقوا الذين كأما)

 المسألة ليست النتيجة؟ تكوف ماذا ينظر اإلنساف أف اهلل رحمو األلباني الشيخ أشار
 محمد نبينا على كسلم اهلل كصلى النتيجة؟ ىي ما العملي التطبيق المهم لكن نظرية
 ا.ىػ الدين يـو إلى بإحساف تبعهم كمن كأصحابو كآلو

 لمجلس تسجيبلن  تضمن الذم" البازية الدمعة"كللعبلمة ابن باز شريط مسجل بعنواف 
 في باز ابن اإلماـ الصيت ذائعي كالمشايخ الدعاة من مجموعة فيو ناقش علمي
 من الشيخ كأيتي تفصيل، بدكف المطلق بالتكفير ليقوؿ اهلل؛ أنزؿ ما بغير الحكم مسألة

 كالطود راسخان  ثابتان  -اهلل رحمو- فكاف شمالو، كعن يمينو كعن خلفو كمن كيديو بين
 لو: اهلل أنزؿ ما بغير الحكم بأف يؤكد فكاف يلين، كال يجزع كال يتزعزع ال األشم
 .استحبلؿ ثٌمت يكن لم ما يكفر، ال العامة القوانين كضع أك بدؿ،

 
 
 
 
  

 
 
 
 

 ما بغير حكم من حكم عن (:ُُُ/ِكما في مجموع فتاكاه )  كسئل العبلمة العثيمين
 اهلل؟ أنزؿ
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  اهلل أنزؿ بما الحكم إف كالصواب الهداية كأسألو أقوؿ تعالى كباهلل أقوؿ فأجاب:
 ككماؿ ، ربوبيتو مقتضى ىو الذم اهلل لحكم تنفيذ ألنو ؛ الربوبية توحيد من تعالى
 أربابان  تعالى اهلل أنزؿ ما غير في المتبوعين تعالى اهلل سمى كلهذا ، كتصرفو ملكو

 ابن كالمسيح اهلل دكف من أربابان  كرىبانهم أحبارىم اتخذكا: )سبحانو فقاؿ لمتبعيهم
  اهلل فسمى( يشركوف عما سبحانو ىو إال إلو ال كاحدان  إلهان  ليعبدكا إال أمركا كما مريم

 حيث عبادان  المتبعين كسمى تعالى، اهلل مع مشرعين جعلوا حيث أربابان  المتبوعين تعالى
 .كتعالى سبحانو-اهلل حكم مخالفة في كأطاعوىم لهم ذلوا إنهم
 فقاؿ يعبدكىم لم إنهم. :  كسلم عليو اهلل صلى اهلل لرسوؿ حاتم بن عدم قاؿ كقد

 الحراـ لهم كأحلوا الحبلؿ عليهم حرموا إنهم بل: " كسلم عليو اهلل صلى ، النبي
 ".إياىم عبادتهم فذلك فاتبعوىم

 إلى التحاكم يكوف أف كأراد ، اهلل أنزؿ بما يحكم لم من أف فاعلم ذلك فهمت إذا
 .كفسقو ، كظلمو بكفره كآيات ، عنو اإليماف بنفي آيات فيو كردت كرسولو اهلل غير
 :األكؿ القسم فأما

 من أنزؿ كما إليك أنزؿ بما آمنوا أنهم يزعموف الذين إلى تر ألم: )تعالى قولو فمثل
 أف الشيطاف كيريد بو يكفركا أف أمركا كقد الطاغوت إلى يتحاكموا أف يريدكف قبلك

 المنافقين رأيت الرسوؿ كإلى اهلل أنزؿ ما إلى تعالوا لهم قيل كإذا ،بعيدان  ضبلالن  يضلهم
 جاءكؾ ثم أيديهم قدمت بما مصيبة أصابتهم إذا فكيف.  صدكدان  عنك يصدكف
 فأعرض قلوبهم في ما اهلل يعلم الذين أكلئك.كتوفيقان  إحسانان  إال أردنا إف باهلل يحلفوف

 اهلل بإذف ليطاع إال رسوؿ من أرسلنا كما.بليغان  قوالن  أنفسهم في لهم كقل كعظهم عنهم
 اهلل لوجدكا الرسوؿ لهم كاستغفر اهلل فاستغفركا جاءكؾ أنفسهم ظلموا إذ أنهم كلو
 في يجدكا ال ثم بينهم شجر فيما يحكموؾ حتى يؤمنوف ال كربك فبل.رحيماي  توابان 

 (تسليمان  كيسلموا قضيت مما حرجان  أنفسهم
 :بصفات منافقوف كىم لئليماف المدعين ىؤالء تعالى اهلل فوصف
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 اهلل حكم خالف ما كل كىو ، الطاغوت إلى التحاكم يكوف أف يريدكف أنهم: األكلى
 طغياف فهو كرسولو اهلل حكم خالف ما ألف ، كسلم عليو اهلل صلى ، كرسولو تعالى

:  - تعالى- اهلل قاؿ اهلل كىو كلو األمر يرجع كإليو الحكم لو من حكم على كاعتداء
 .(العالمين رب اهلل تبارؾ كاألمر الخلق لو أال)

 .كأعرضوا صدكا الرسوؿ كإلى اهلل أنزؿ ما إلى ديعيوا إذا أنهم: الثانية
 جاؤكا صنيعهم على يعثر أف كمنها ، أيديهم قدمت بما بمصيبة أصيبوا إذا أنهم: الثالثة

 اإلسبلـ أحكاـ اليـو يرفض من كحاؿ كالتوفيق اإلحساف إال أرادكا ما أنهم يحلفوف
 ألحواؿ الموافق اإلحساف ىو ذلك أف منو زعمان  لها المخالفة بالقوانين كيحكم
 .العصر

 -سبحانو-بأنو الصفات بتلك المتصفين لئليماف المدعين ىؤالء سبحانو حذر ثم
 كيقوؿ يعظهم أف نبيو كأمر ، يقولوف ما تخالف أمور من يكنونو كما قلوبهم في ما يعلم
 ىو يكوف أف الرسوؿ إرساؿ من الحكمة أف بين ثم ، بليغان  قوالن  أنفسهم في لهم

 أقسم ثم مداركهم، كاتسعت أفكارىم قويت مهما الناس من غيره ال المتبوع المطاع
 إلى اإلشارة تتضمن كالتي الربوبية أنواع أخص ىي التي لرسولو بربوبيتو - تعالى -

 إال اإليماف يصلح ال أنو مؤكدان  قسمان  بها أقسم كسلم، عليو اهلل صلى ، رسالتو صحة
 :أمور بثبلثة
 .كسلم عليو اهلل صلى اهلل، رسوؿ إلى نزاع كل في التحاكم يكوف أف: األكؿ
 .منو كضيق حرج النفوس في يكوف كال بحكمو الصدكر تنشرح أف: الثاني

 .انحراؼ أك تواف بدكف كتنفيذه بو حكم ما بقبوؿ التاـ التسليم يحصل أف:  الثالث
 ىم فأكلئك اهلل أنزؿ بما يحكم لم كمن:) -تعالى- قولو فمثل: الثاني القسم كأما

 كمن: ) كقولو( الظالموف ىم فأكلئك اهلل أنزؿ بما يحكم لم كمن: ) كقولو( الكافركف
 على تتنزؿ الثبلثة األكصاؼ ىذه كىل( الفاسقوف ىم فأكلئك اهلل أنزؿ بما يحكم لم

 ، فاسق ظالم، كافر فهو اهلل أنزؿ بما يحكم لم من كل أف بمعنى كاحد؟ موصوؼ
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 ىم كالكافركف: )-تعالى-فقاؿ كالفسق بالظلم الكافرين كصف -تعالى- اهلل ألف
 ظالم كافر فكل( فاسقوف كىم كماتوا كرسولو باهلل كفركا إنهم: )تعالى كقاؿ( الظالموف

 الحكم عدـ على لهم الحامل بحسب موصوفين على تتنزؿ األكصاؼ ىذه أك فاسق،
 .أعلم كاهلل عندم األقرب ىو ىذا اهلل؟ أنزؿ بما

 غيره أف اعتقادان  أك لو، احتقاران  أك بو، استخفافان  اهلل أنزؿ بما يحكم لم من: فنقوؿ
 يضعوف من ىؤالء كمن الملة، عن مخرجان  كفران  كافر فهو للخلق كأنفع منو، أصلح
 فإنهم عليو، الناس يسير منهاجان  لتكوف اإلسبلمية التشريعات تخالف تشريعات للناس

 أصلح أنها يعتقدكف كىم إال اإلسبلمية للشريعة المخالفة التشريعات تلك يضعوا لم
 يعدؿ ال اإلنساف أف الفطرية كالجبلة ، العقلية بالضركرة المعلـو من إذ ، للخلق كأنفع

. ) عنو عدؿ ما كنقص إليو عدؿ ما فضل يعتقد كىو إال يخالفو منهاج إلى منهاج عن
 غيره أف يعتقد كلم يحتقره، كلم بو، يستخف لم كىو اهلل أنزؿ بما يحكم لم كمن

 منو انتقامان  أك عليو، المحكـو على تسلطان  بغيره حكم كإنما للخلق، كأنفع منو، أصلح
 المحكـو بحسب ظلمو مراتب كتختلف بكافر كليس ظالم فهذا ذلك، نحو أك لنفسو

 .الحكم ككسائل بو
 غيره أف اعتقادان  كال ، احتقاران  كال ، اهلل بحكم استخفافان  ال اهلل أنزؿ بما يحكم لم كمن

 أك لرشوة مراعاة أك لو، للمحكـو محاباة بغيره حكم كإنما ، للخلق كأنفع ، أصلح
 بحسب فسقو مراتب كتختلف ، بكافر كليس ، فاسق فهذا الدنيا عرض من غيرىا

 .الحكم ككسائل بو المحكـو
 من أربابان  كرىبانهم أحبارىم اتخذكا فيمن -اهلل رحمو- تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ
 :كجهين على إنهم:  اهلل دكف

 ما تحليل كيعتقدكف التبديل على فيتبعونهم اهلل دين بدلوا أنهم يعلموا أف: أحدىما
،  فهذا الرسل دين خالفوا أنهم علمهم مع لرؤسائهم اتباعان  اهلل أحل ما كتحريم حـر
 .شركان  كرسولو اهلل جعلو كقد كفر،
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 العبارة كذا - الحبلؿ كتحريم الحراـ بتحليل كإيمانهم اعتقادىم يكوف أف:الثاني
 من يفعلو ما المسلم يفعل كما اهلل معصية في أطاعوىم لكنهم ثابتان  - عنو المنقولة

 .الذنوب أىل من أمثالهم حكم لهم فهؤالء معاصو  أنها يعتقد التي المعاصي
 المسألة في فرؽ ىناؾ ىل (:ُُٓ/ِكسئل العبلمة العثيمين كما في مجموع فتاكاه )

 تشريعان  تعتبر التي المسائل كبين اهلل أنزؿ ما بغير القاضي فيها يحكم التي المعينة
 عامان؟

 التقسيم فيها يتأتى ال عامان  تشريعان  تعتبر التي المسائل فإف فرؽ ىناؾ نعم فأجاب:
 اإلسبلـ يخالف تشريعان  المشرع ىذا ألف فقط، األكؿ القسم من ىي كإنما السابق

 .إليو اإلشارة سبقت كما للعباد كأنفع اإلسبلـ من أصلح أنو العتقاده شرعو إنما
 :قسمين إلى ينقسم اهلل أنزؿ ما بغير كالحكم
 اهلل، بحكم عالمان  يكوف بحيث تعالى اهلل بحكم الحكم ىذا يستبدؿ أف: أحدىما

 مساك أنو أك ، اهلل حكم من للعباد كأنفع أكلى لو المخالف الحكم أف يرل كلكنو
 يجب الذم القانوف فيجعلو جائز إليو اهلل حكم عن العدكؿ أف أك ، اهلل لحكم

 كال ربان  باهلل يرض لم فاعلو ألف الملة عن مخرجان  كفران  كافر ىذا فمثل إليو التحاكم
 كمن يبغوف الجاىلية أفحكم: )تعاؿ قولو ينطبق كعليو دينان  باإلسبلـ كال رسوالن  بمحمد
 فأكلئك اهلل أنزؿ بما يحكم لم كمن) تعالى كقولو( يوقنوف لقـو حكمان  اهلل من أحسن

 في سنطيعكم اهلل نزؿ ما كرىوا للذين قالوا بأنهم ذلك: )تعالى كقولو (الكافركف ىم
 كجوىهم يضربوف المبلئكة توفتهم إذ فكيف * أسرارىم يعلم كاهلل األمر بعض

 ينفعو كال( أعمالهم فأحبط رضوانو ككرىوا اهلل أسخط ما اتبعوا بأنهم ذلك.  كأدبارىم
، كال زكاة، كال صبلة، -تعالى ػ اهلل قاؿ كلو بو كافر ببعض الكافر ألف ؛ حج كال صـو

 خزم إال منكم ذلك يفعل من جزاء فما ببعض كتكفركف الكتاب ببعض أفتؤمنوف: )
 كقاؿ (تعملوف عما بغافل اهلل كما العذاب أشد إلى يردكف القيامة كيـو الدنيا الحياة في

 كيقولوف كرسلو اهلل بين يفرقوا أف كيريدكف كرسلو باهلل يكفركف الذين إف: ) سبحانو
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 الكافركف ىم أكلئك.  سبيبلن  ذلك بين يتخذكا أف كيريدكف ببعض كنكفر ببعض نؤمن
 (مهينان  عذابان  للكافرين كأعتدنا حقان 

 يجعل أف دكف معينة قضية في لو مخالفان  حكمان  تعالى اهلل بحكم يستبدؿ أف: الثاني
 :حاالت ثبلث فلو إليو التحاكم يجب قانونان  ذلك

 كأنفع منو أكلى خالفو ما أف معتقدان  تعالى اهلل بحكم عالمان  ذلك يفعل أف: األكلى
 مخرجان  كفران  كافر فهذا جائز إليو اهلل حكم عن العدكؿ أف أك لو، مساك أنو أك للعباد،

 .األكؿ القسم في سبق لما الملة عن
 بقصد خالفو لكن كأنفع أكلى أنو معتقدان  اهلل بحكم عالمان  ذلك يفعل أف: الثانية

 يتنزؿ كعليو بكافر كليس ظالم فهذا ، لو المحكـو نفع أك عليو بالمحكـو اإلضرار
 (الظالموف ىم فأكلئك اهلل أنزؿ بما يحكم لم كمن: ) -تعالى - اهلل قوؿ

 فاسق فهذا إليو تعود مصلحة أك نفسو في لهول خالفو لكن كذلك يكوف أف:  الثالثة
 ىم فأكلئك أنزؿ بما يحكم لم كمن: )- تعالى اهلل قوؿ يتنزؿ كعليو بكافر كليس

 (الفاسقوف
 بها ابتلي التي الكبرل المسائل من اهلل أنزؿ ما بغير الحكم مسألة أعني المسألة كىذه
 حتى يستحقونو ال بما عليهم الحكم في يتسرع ال أف المرء فعلى الزماف ىذا حكاـ
 كالة للمسلمين يصلح أف-تعالى-اهلل نسأؿ- خطيرة المسألة ألف الحق لو يتبين

 لتقـو الحكاـ لهؤالء يبينو أف العلم اهلل آتاه الذم المرء على أف كما كبطانتهم أمورىم
 بينة، عن حي من كيحيا ، بينة عن ىلك من فيهلك ، المحجة كتبين عليهم الحجة

 كاهلل. كللمؤمنين كلرسولو هلل العزة فإف فيو أحدان  يهابن كال بيانو، عن نفسو يحقرف كال
 .التوفيق كلي

 الحاكم طاعة حكم عن (:ُُٕ/ِكسئل العبلمة العثيمين كما في مجموع فتاكاه )
 كسلم؟ عليو اهلل صلى رسولو، كسنة اهلل بكتاب يحكم ال الذم
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 معصية غير في طاعتو تجب رسولو كسنة اهلل بكتاب يحكم ال الذم الحاكمفأجاب: 
 حد إلى يصل أف إال تجوز كال بل ذلك، أجل من محاربتو تجب كال كرسولو، اهلل

 .المسلمين على طاعة لو كليس منابذتو، تجب فحينئذ الكفر
 : بشرطين الكفر إلى يصل رسولو كسنة اهلل كتاب في ما بغير كالحكم

 .بمخالفتو يكفر لم بو جاىبلن  كاف فإف كرسولو، اهلل بحكم عالمان  يكوف أف: األكؿ
 صالح غير حكم أنو اعتقاد اهلل أنزؿ ما بغير الحكم على لو الحامل يكوف أف: الثاني

 ما بغير الحكم يكوف الشرطين كبهذين للعباد، كأنفع منو، أصلح غيره كأف للوقت
 ىم فأكلئك اهلل أنزؿ بما يحكم لم كمن: )تعالى لقولو الملة عن مخرجان  كفران  اهلل أنزؿ

 محاربتو، كتجب الناس، على طاعة لو يكوف كال الحاكم، كالية كتبطل ،(الكافركف
 .الحكم عن كإبعاده،

 ىو اهلل أنزؿ بما أم بو الحكم أف يعتقد كىو اهلل أنزؿ ما بغير يحكم كاف إذا أما
 عليو، المحكـو ظلم إرادة أك نفسو في لهول خالفو لكن للعباد، أصلح كأنو الواجب،

 اهلل معصية غير في) كطاعتو باقية، ككاليتو ظالم، أك فاسق إما ىو بل بكافر ليس فهذا
 ألف عليو، كالخركج ، بالقوة الحكم عن إبعاده أك محاربتو تجوز كال ، كاجبة( كرسولو

 عندنا صريحان  كفران  نرل أف إال األئمة على الخركج عن نهى كسلم عليو اهلل صلى النبي
 ا.ىػ  .تعالى اهلل من برىاف فيو

 بغير الحاكمين اهلل كصف لقد(: ِِّ/ ِ) المفيد القوؿكقاؿ العبلمة العثيمين في 
 :أكصاؼ بثبلثة اهلل أنزؿ ما

 [.ْْ:المائدة] الكافركف ىم فأكلئك اهلل أنزؿ بما يحكم لم كمن: تعالى قاؿ
 [.ْٓ:المائدة] الظالموف ىم فأكلئك اهلل أنزؿ بما يحكم لم كمن: تعالى كقاؿ
 [.ْٕ:المائدة] الفاسقوف ىم فأكلئك اهلل أنزؿ بما يحكم لم كمن: تعالى كقاؿ

 :ذلك مع العلم أىل كاختلف
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 كالكافركف: تعالى لقولو ظالم، الكافر ألف كاحد، لموصوؼ األكصاؼ ىذه إف: فقيل
 النار فمأكاىم فسقوا الذين كأما: تعالى لقولو كفاسق، ،[ِْٓ:البقرة] الظالموف ىم
 .كفركا: أم ،[َِ:السجدة]

 .الراجح ىو كىذا الحكم، حسب على كإنها متعددين، لموصوفين إنها: كقيل
 :أحواؿ ثبلثة في كافرا فتكوف

 الجاىلية أفحكم: تعالى قولو بدليل اهلل، أنزؿ ما بغير الحكم جواز اعتقدت إذا -أ
 بدليل الجاىلية، حكم من فهو اهلل، حكم خالف ما فكل ،[َٓ:المائدة] يبغوف

 للحكم كالمبيح فالمحل اهلل أنزؿ ما بغير الحكم يجوز ال أنو على القطعي اإلجماع
 كمن كذلك مرتد، كافر كىذا القطعي، المسلمين إلجماع مخالف اهلل أنزؿ ما بغير

 .اللبن أك الخبز تحريم أك الخمر أك الزنا حل اعتقد
 .اهلل حكم مثل اهلل غير حكم أف اعتقدت إذا -ب
 .اهلل حكم من أحسن اهلل غير حكم أف اعتقدت إذا -جػ

 فتضمنت ،[َٓ:المائده] يوقنوف لقـو حكما اهلل من أحسن كمن: تعالى قولو بدليل
 بأحكم اهلل أليس: ذلك مقررا تعالى قولو بدليل األحكاـ، أحسن اهلل حكم أف اآلية

 الحاكمين؛ أحكم كىو أحكاما الحاكمين أحسن اهلل كاف فإذا ،[ٖ:التين] الحاكمين
 .للقرآف مكذب ألنو كافر فهو أحسن أك اهلل حكم مثل اهلل غير حكم أف ادعى فمن

 للعباد أنفع كأنو األحكاـ، أحسن اهلل أنزؿ بما الحكم أف اعتقد إذا: ظالما كيكوف
 حكم حتى عليو للمحكـو كالحقد البغض حملو كلكن تطبيقو، الواجب كأنو كالببلد،

 .ظالم فهو اهلل، أنزؿ ما بغير
 حكم أف اعتقاده مع نفسو في لهوم اهلل أنزؿ ما بغير حكمو كاف إذا: فاسقا كيكوف

 كراىية ال بو حكم لما محبة أم نفسو، في لهول بغيره حكم لكن الحق، ىو اهلل
 لكونو أك إياىا، رشي برشوة لشخص يحكم أف: مثل بو، أحدا ليضر كال اهلل لحكم

 اهلل حكم بأف اعتقاده مع ذلك أشبو كما حاجة، كرائو من يطلب أك صديقا، أك قريبا
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 في الفسق كصف لكن ظالما، أيضا كاف كإف فاسق، فهذا اتباعو، كالواجب األمثل ىو
 .الظلم كصف من أكلي حقو
 القوانين ىذه كبمخالفة اهلل بحكم علمو مع تشريعية قوانين كضع لمن بالنسبة أما

 بهذا يرغب لم ألنو كافر فهو القوانين، بهذه الشريعة بدؿ قد فهذا اهلل، لحكم
 كعندما اهلل، شريعة من كالببلد للعباد خير أنو يعتقد كىو إال اهلل شريعة عن القانوف

 .الكفر إلى يوصل الفعل ىذا أف بذلك فنعني كافر، بأنو نقوؿ
 يخالف ال ىذا إف: يقاؿ كأف بو يغرر أف مثل معذكرا، لو الواضع يكوف قد كلكن

 ... الناس إلى اإلسبلـ رده مما ىذا أك المرسلة، المصالح من ىذا أك اإلسبلـ،
 في كاذب فهو المرسلة، المصالح من أنها كادعى الشريعة تخالف قوانين سن كمن

 كمن حق فهي عليها كدؿ الشرع اعتبرىا إف كالمقيدة المرسلة المصالح ألف دعواه؛
 كاف كلهذا كذلك، تكوف أف يمكن كال مصالح، فليست يعتبرىا، لم كإف الشرع،

 فهو الشرع، اعتبره ما بل المرسلة، بالمصالح يسمى دليل ىناؾ ليس أنو الصواب
 .. ا.ىػ. عفو فهو عنو، سكت كما بمصلحة، فليس نفاه، كما مصلحة،

 بتاريخ" التكفير مسألة في التحرير" شريط فيكسئل العبلمة العثيمين أيضا كما في 
 مأرب من السليماني إسماعيل ابن مصطفى الحسن أبو يسأؿ: (َُِْ/ْ/ ِِ)

 من كعشرين كأربعمائة ألف سنة األكؿ ربيع شهر من كالعشرين الثاني يـو في باليمن
 النزاع فيها كثر مسألة حوؿ سؤالي، كبركاتو اهلل كرحمة عليكم السبلـ :فيقوؿ، الهجرة

 محمد العبلمة الوالد لفضيلة الكلمات ببعض االستدالؿ أيضا بها ككثر العلم طلبة بين
 .تعالى اهلل حفظو العثيمين صالح بن

 يأتي الذم الحاكم حوؿ يدندنوف العلم طلبة من كثير ىنا اهلل، سلمكم الشيخ فضيلة
 المخالف يعاقب كقد بها كيلزمهم بها الناس يأمر كجل عز اهلل لشريعة مخالفة بشريعة
 اهلل كتاب في الشريعة كىذه. بها الملتـز كبالعطاء بالخير يجازم أك كيكافئ عليها
. كالسنة الكتاب لنصوص مصادمة ك مخالفة تعتبر كالسبلـ الصبلة عليو نبيو سنة كفي
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 كما الحق ىو اهلل حكم أف يعترؼ أنو مع الناس بها الحاكم ىذا الـز إذا الشريعة ىذه
 جرل لشهوة أك لشبهة كلكنو كالسنة الكتاب في جاء ما الحق كأف الباطل ىو دكنو
 كفي العباس بني كفي أمية بني في كثيرا ذلك مثل كقع كما،  الشريعة بهذه الناس إلزاـ
 من كثير على تخفى ال بل مثلكم على تخفى ال بأمور الناس ألزموا الذين الجور أمراء

 الملك كجعلوا الوراثية كاألمور كجل عز اهلل يرضي ال بما الناس ألزموا عندما الناس
 خيارىم كأبعدكا الناس شرار كقربوا سلم ك عليو اهلل صلى النبي أخبر كما بينهم عاضا
 حاربوه ربما كينهاىم يأمرىم كمن قربوه الباطل من فيو ىم ما على يوافقهم من ككاف
 كافرا يكوف ىل الشريعة ىذه مثل فعل الزماف ىذا في الحاكم أف فلوا...  آخره إلى

 الحق كأف كالسنة للكتاب مخالف ىذا أف اعترافو مع بها الناس ألـز إذا الشريعة بهذه
 اعتقاده إلى ينظر أف بد ال أـ كافرا ىذا فعلو بمجرد يكوف ىل كالسنة، الكتاب في

 ك ببلده، في الربوية البنوؾ يفتح ككمن بالربا الناس يلـز مثبلن  كمن المسالة؟ بهذه
 على اقتصادىا يؤقلم أف كيحاكؿ ربوية، قركضان  يقولوف كما الدكلي البنك من يأخذ
 قد..  باعتذارات يعتذر لكن، يجوز كال حراـ الربا: قاؿ سألتو كلو الشيء، ىذا مثل

 أف العلم كمع ال؟ أـ ذلك بمثل يكفر فهل. تكوف ال كقد مقبولة االعتذارات تكوف
. كافران  يكوف ذلك فعل من أف تقولوف أنكم فضيلتكم عن ينقلوف الشباب من كثيران 
 اهلل نسأؿ مستكثر ك مقل بين موجود شيء ىذا أف كلها الدنيا ببلد في نبلحظ كنحن
 .كالعافية العفو
 طبلب بو كتعالى سبحانو اهلل ينفع أف عسى ذلك على الجواب فضيلتكم من نريد

 الخبلؼ أف عليكم يخفى ال ألنو كجل عز اهلل إلى الدعاة بو كجل عز اهلل كينفع العلم
 يتقبل أف المسؤكؿ كتعالى سبحانو كاهلل كجل، عز اهلل إلى الدعوة صفوؼ في يؤثر كم
 .األعماؿ صالح الجميع من

 محمد نبينا على كأسلم كأصلي العالمين رب هلل الحمدفأجاب العبلمة العثيمين: 
 اليـو ىذا ففي: بعد أما، الدين يـو إلى بإحساف تبعهم كمن أصحابو ك آلو كعلى
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 إلى استمعت كألف كأربعمائة عشرين عاـ األكؿ ربيع شهر من كالعشرين الثاني الثبلثاء
 عليك فأقوؿ علي بالسبلـ ابتدأه مأرب في الحسن أبى أخينا باسم مسجل شريط

 كال عظيمة، كبيرة مسألة فهي التكفير جهة من ذكره كما، كبركاتو اهلل كرحمة السبلـ
 كيعرؼ بمعانيها الكلمات كيعرؼ يفهم علم طالب مع إال فيها القوؿ إطبلؽ ينبغي

 القوؿ إطبلؽ فإف الناس عامة أما. عدمو أك بالتكفير القوؿ على تترتب التي العواقب
 ال أف أكالن  أرل كالذم. مفاسد منو تحصل األمور ىذه مثل في عدمو أك بالتكفير
 أف يجوز كىل كافر غير أك كافر الحاكم كىل المسألة ىذه في الشباب يشتغل
 .يجوز ال أك عليو نخرج

 يتركوا أف ك إليها، ندبهم أك عليهم اهلل أكجبها التي بعباداتهم يهتموا أف الشباب على
 أف ك كاالتفاؽ، بينهم التآلف على يحرصوا كأف تحريمان، أك كراىة عنو اهلل نهاىم ما

 اهلل رضي الصحابة عهد في جرل قد كالعلم الدين مسائل في الخبلؼ أف يعلموا
 .كاحد كالمنهج كاحدة القلوب إنما ك الفرقة إلى يؤد لم لكنو ك عنهم

 ثبلثة إلى ينقسم العزيز الكتاب في كما فهو اهلل أنزؿ ما بغير بالحكم يتعلق فيما أما
 :الحكم ىذا عليها بني التي األسباب حسب على كفسق كظلم كفر أقساـ

 قضى فيما الحق بأف علمو مع لهواه تبعان  اهلل أنزؿ ما بغير يحكم الرجل كاف فإذا - ُ
 .كظالم فاسق بين لكنو يكفر ال فهذا بو اهلل
 المصلحة من ذلك أف كيرل األمة عليو تمشي عامان  حكمان  يشرع كاف إذا كأما - ِ

 الشريعة علم في جهل عندىم الحكاـ من كثيران  ألف أيضان  يكفر فبل فيو عليو ليٌبس كقد
 بذلك فتحصل كبيران  عالمان  يركنو كىم الشرعي الحكم يعرؼ ال من بهم كيتصل

 .المخالفة
 يمشي دستوران  كجعلو ىذا شرع أك بهذا حكم كلكنو الشرع يعلم كاف كإذا - ّ

 ال فإننا كالسنة الكتاب بو جاء فيما الحق كاف ذلك في ظالم أنو يعتقد عليو الناس
 الناس يكوف أف أكلى اهلل غير حكم أف يرل من نكفر كإنما، ىذا نكفر أف نستطيع
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: كتعالى تبارؾ اهلل لقوؿ مكذب ألنو كافر ىذا فإف كجل عز اهلل حكم مثل ىو أك عليو
 اهلل من أحسن كمن يبغوف الجاىلية أفحكم: )كقولو ،(الحاكمين بأحكم اهلل أليس)

 الخركج يجب فإنو أحدا كٌفرنا إذا أننا يعني ال المسائل ىذه ثم (يوقنوف لقـو حكما
 أف اآلف نستطيع ال ك السكوت، من أكبر عظيمة مفاسد عليو تترتب الخركج ألف عليو

 جواز لدينا تحقق إذا كإنما. العربية كغير العربية األمة في كقع فيما أمثاالن  نضرب
 كأما. أعظم أك الحاكم قوة مثل تكوف كقوة استعداد من البد فإنو شرعا عليو الخركج

 فإف ىذا أشبو كما كالدبابات القنابل كمعو كالرماح بالسكاكين عليو الناس يخرج أف
 تعالى اهلل رحمو الشيخ كبلـ انتهى(. للشريعة مخالف كىو شك ببل السفو من ىذا
 ا.ىػ

من محاضرة للشيخ بعنواف "التكفير بين كسئل العبلمة الفوزاف حفظو اهلل كما في 
ن أصعب المسائل فضيلة الشيخ، مشكلة (: مَْ:ٖٓ) الدقيقة "اإلفراط كالتفريط

الوضعية، فنرجو التوضيح  عند الشباب، أك بعض الشباب، مسألة تحكيم القوانين
 فيها حفظكم اهلل تعالى؟

رحمو اهلل، يقوؿ: الذم « تفسير ابن كثير»ىذا كض حو العيلماء، كأقربي شيء فأجاب: 
يحكم بغير ما أنزؿ اهلل، إف كاف يرل أنو أحسن من كتاب اهلل، أك أف حكمو أحسن 

ير، إف شاء حكم بما من حكم اهلل، أك أف حكم غير اهلل مساكو لحكم اهلل، كأنٌو مخ
أنزؿ اهلل أك حكم بغيره على التخيير: فهذا يحكم بكفره، ببل شك ىذا كافر 

 .باإلجماع

أما إذا كاف يعتقد أف حكم اهلل ىو الحق، كأف القانوف باطل، كلكنو يحكم بو ًلهىولن 
لكن، ال ييحكم بكفره، ألنو يعتقد أف  في نفسو، أك طمع يناليو: فهذا ظالم كفاسق

، كأف حكم غيره باطل، كلكنو فعل ىذا إما لتحصيل كظيفة، حكم  اهلل ىو الواجبي
كإما لطمع من المطامع كىو عقيدتيو باقية، عقيدتو في كتاب اهلل، كأنو ىو الحق، كأنو 
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عقيدتو باقية، فهذا يفٌسق كال يحكم بكفره، ألف ىذا كيفر  ,ىو الواجب الحكم بو
 اىػ عىملي. نعم.

 ٔاف حفظو اهلل أيضا كما في شرح نواقض اإلسبلـ )شريط رقم كسئل العبلمة الفوز 
(: قلتم سلمكم اهلل أف الذم يظهر من الشرؾ باهلل تعالى يعتبر مشركان كالذم ِالوجو 

يذبح لغير اهلل ككالذم ينذر لغير اهلل، كالسؤاؿ كمن يعتبر الحكم بالقوانين الوضعية 
 فبل يحكم عليو بالشرؾ كالحالة ىذه ؟

 ما يحكم عليو على طوؿ حتى نستفصل منو ما الذم حملو على ىذا كما فأجاب:ال
كنشوؼ ىل ىو يعتقد ىذا أك ال يعتقده كىل يستبيح ىذا الشئ أك ما يستبيحو،  الذم

ال بد من التفصيل ىذا، كال تأخذكا منهج التكفير كمنهج الخوارج على طوؿ ككل  
 ا.ىػ كافر، الـز من التفصيل نعم

س المصدر السابق: ما الحكم فيمن شرع شريعة عامة للناس بغير كسئل أيضا في نف
 ما أنزؿ اهلل ثم ألزمهم بها؟

فأجاب: إف كاف يعتقد أف ىذه الشريعة اللي حطها أك النظاـ اللي حطو مساكم أك 
 أحسن أك جائز فهو مرتد عن دين اإلسبلـ ا.ىػ

من حكم بالقوانين  كسئل أيضا في نفس المصدر السابق: فضيلة الشيخ كفقكم اهلل ،
الوضعية كفتح المحاكم القانونية كأجبر الناس على التحاكم بها في أكثر األمور ما 

 عدا األحواؿ الشخصية فهل ىذا يعد كافرا ؟
فأجاب: على التفصيل الذم سبق ، التفصيل الذم سبق عاـ ، إذا كاف يرل أف ىذا 

 ي كفره . نعم ا.ىػ جائز أك أنو مخير أك أف القوانين أحسن فهذا ال شك ف
 في النبوم المسجد في: - اهلل حفظو - البدر العباد المحسن عبد الشيخكسئل 
 اإلسبلمية الشريعة استبداؿ ىل :َُِْ/ُُ/ ُٔ: بتاريخ داكد أبي سنن شرح درس

 بجواز كاالعتقاد القلبي االستحبلؿ إلى يحتاج أـ ذاتو؟ في كفر الوضعية بالقوانين
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 عامان  تشريعان  القوانين كجعل اهلل، أنزؿ ما بغير مرة الحكم في فرؽ ىناؾ كىل ذلك؟
 ذلك؟ جواز عدـ اعتقاد مع

 أك - ألف أك مئة، أك عشرة، أك مسألة، في الحكم بين فرؽ ال أنو يبدك" :فأجاب
 منكران، أمران  فعل كأنو مخطئ، أنو نفسو يعتبر اإلنساف داـ ما فرؽ؛ ال - أكثر أك أقل
 - االستحبلؿ مع كأما. كفر دكف كفر فهذا الذنب، من خائف كانو معصية، فعل كأنو
-حبلالن  نفسو يعتبر اهلل، أنزؿ ما بغير الحكم فيها يستحل كاحدة، مسألة في كاف كلو

 ا.ىػ  " كافران  يكوف فإنو ؛
 الغنيماف اهلل عبد الشيخ من كبياف توضيح:  الغنيماف اهلل عبدكقاؿ الشيخ 

 كصحبو كآلو محمد، نبينا كرسولو عبده على كسلم اهلل كصلى العالمين رب هلل الحمد
 :كبعد
 فسئلوا الكويت، دكلة من شباب عندم حضر كألف كأربعمائة كعشرين أربع سنة ففي

 كعن كالخضوع، كالذؿ التعظيم كجو على للمخلوؽ كالقياـ التحاكم في عامة أسئلة
 الطواؼ كعن ذلك، فعل من خلف الصبلة كعن ذلك، في كالمشاركة القوانين تشريع

 .ذلك كغير كنحوه القبر على
 يطبقونها كذىبوا الجواب، مع األسئلة ىذه أخذكا ثم تفصيل، بدكف جوابانعامان  فأجبتهم

 إلى ذلك كينسبوف اإلسبلـ، من كالخركج بالكفر عليهم كيحكموف معينين أناس على
 يكفركف الذين الخوارج مسلك كىو كخطر، عظيم أمر كىذا األسئلة، على المجيب
 القوانين إلى يتحاكم من تكفير إلي   ينسب ألحد أحل كال ذلك، من أبرأ كأنا بالكبائر،

 أمر على أقدموا فقد إليهم، المشار فعل كما تفصيل، ببل القوانين سن في يشارؾ أك
 الحكم بين كالفرؽ كآثموف، ذلك في مخطئوف فهم يفعلو، أف علم لطالب اليجوز

 كسببو، ذلك علة إلى كالنظر فيو، تفصيل من البد فالمعٌين: المعين على كالحكم العاـ
 تفسيرات جاءت كلهذا الشبهة، كإزالة الدليل أقامة ثم لذلك، الحامل معرفة من كالبد

 ىم فأكلئك اهلل أنزؿ بما يحكم لم كمن} تعالى قولو في بالتفصيل كغيرىم الصحابة
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 فالذم اآلخر، كاليـو باهلل الكفر ليس: كقالوا كفر، دكف كفر: فقالوا{ الكافركف
 أنو يرل كىو األغراض من لغرض أك الدنيا أجل من تعالى اهلل شرع غير إلى يتحاكم

 الذم الكفر كافران  بذلك اليكوف اهلل؛ بشرع الحكم كجوب كيعتقد ذلك في عاصو 
 .القانوف سن في يشارؾ من ذلك كمثل اإلسبلمي، الدين من يخرج

 ىم فأكلئك اهلل أنزؿ بما يحكم لم كمن: }عباس ابن عن بسنده جرير ابن ركل
 .كرسلو كمبلئكتو باهلل كفران  كليس كفر، بو ىي: قاؿ{ الكافركف

 طاككس عن حجير بن سفياف طريق من{ ُّّ/ ِ(( }المستدرؾ)) في الحاكم كركاه
 الملة عن ينقل كفرا ليس إنو إليو، يذىبوف الذم بالكفر ليس إنو: قاؿ عباس ابن عن

 ىذا)) قاؿ ثم كفر، دكف كفر{ الكافركف ىم فأكلئك اهلل أنزؿ بما يحكم لم كمن}
 ((.يخرجاه كلم اإلسناد صحيح حديث

 ((.أكىاـ لو صدكؽ: ))الحفاظ قاؿ كىشاـ ،((صحيح: ))الذىبي كقاؿ
 عن معمر أخبرنا قاؿ الرزاؽ عبد أخبرنا قاؿ يحيى بن الحسن أخبرنا جرير ابن كقاؿ

 اهلل أنزؿ بما يحكم لم كمن} قولو عن عباس ابن سئل قاؿ أبيو عن طاككس ابن
 .كفر بو ىي قاؿ{ الكافركف ىم فأكلئك

 .كرسلو ككتبو كمبلئكتو باهلل كفر كمن ليس: طاككس ابن قاؿ
 ىم فأكلئك اهلل أنزؿ بما يحكم لم كمن} قولو في عطاء عن بسنده جرير ابن كركل

 بما يحكم لم كمن} ،{الظالموف ىم فأكلئك اهلل أنزؿ بما يحكم لم كمن} ،{الكافركف
 دكف كظلم فسق، دكف كفسق كفر، دكف كفر: قاؿ{ الفاسقوف ىم فأكلئك اهلل أنزؿ
 .ظلم

 ليس: قاؿ{ الكافركف ىم فأكلئك اهلل أنزؿ بما يحكم لم كمن: }طاككس عن كركل
 .الملة عن ينقل بكفر
 فهو فعلو؛ بئلذا الملة، عن ينقل بكفر ليس: كطاككس عباس ابن كقاؿ(( البغوم كقاؿ

 .اآلخر كاليـو باهلل كفر كمن كليس كفر، بو
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 .فسق دكف كفسق ظلم، دكف كظلم كفر، دكف كفر ىو: عطاء كقاؿ
 ما جميع على تقع إنها: فقاؿ اآليات، ىذه عن الكناني يحيى بن العزيز عبد كسئل
 ظالم كافر فهو اهلل؛ أنزؿ ما بجميع يحكم لم من فكل بعضو، على ال اهلل، أنزؿ

 اهلل أنزؿ ما بجميع يحكم لم ثم كترؾ التوحيد من اهلل أنزؿ بما حكم من كأما فاسق،
 .اآليات ىذه حكم يستوجب لم الشرائع؛ من

 كلم بو أقر كمن كفر، فقد بو؛ جاحدان  اهلل أنزؿ بما يحكم لم كمن معناه: عكرمة كقاؿ
 .فاسق ظالم فهو بو؛ يحكم
 في أخطأ أك عليو خفي من فأما عمدا، عيانا اهلل حكم نص رد إذا ىذا: العلماء كقاؿ
 (.ُٔ/ ّ) انتهى(( فبل تأكيلو
 فأكلئك اهلل أنزؿ بما يحكم لم كمن: }قولو عشرة الحادية المسألة :العربي ابن كقاؿ

 كالظالموف الكافركف: قاؿ من فمنهم المفسركف، فيو اختلف{ الكافركف ىم
 لليهود، كالظالموف للمشركين، الكافركف: قاؿ من كمنهم. لليهود كلو كالفاسقوف
 بن كجابر عباس ابن اختيار كىو اآليات، ظاىر ألنو أقوؿ؛ كبو للنصارل، كالفاسقوف

 .شبرمة كابن زائدة، أبي كابن زيد
 .كفر دكف كفر كلكنو الملة عن ينقل بكفر ليس: كغيره طاككس كقاؿ
 كإف الكفر، يوجب تبديل فهو اهلل، عند من أنو على عنده بما حكم إف يختلف كىذا
 كمعصية؛ ىول بو حكم
 . انتهى( للمذنبين الغفراف في السنة أصل على المغفرة تدركو ذنب فهو

 الكافركف، ىم فأكلئك اهلل أنزؿ بما يحكم لم كمن تعالى قولو: القرطبي كقاؿ
 من مسلم صحيح في ذلك ثبت الكفار في كلها نزلت كالفاسقوف، كالظالموف،

 فيو كقيل كبيرة، ارتكب كإف يكفر فبل المسلم فأما المعظم ىذا كعلى البراء حديث
لقوؿ كجحدا للقرآف ردان  اهلل أنزؿ يحكم لم كمن أم إضمار  عليو اهلل صلى>الرسوؿ ْن
 .ىذا على عامة فاآلية كمجاىد عباس، ابن قالو كافر فهو<كسلم
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 من اهلل أنزؿ بما اهلل أنزؿ بما يحكم لم من كل في عامة ىي كالحسن مسعود ابن قاؿ
 كىو ذلك فعل من فأما لو كمستحبل ذلك معتقدا أم كالكفار كاليهود المسلمين

 عذبو شاء إف تعالى اهلل إلى كأمره المسلمين فساؽ من فهو محرـو  راكبي  أنو معتقدا
 .القرطبي تفسير منو المقصود انتهى لو، غفر شاء كإف

 قسم قسمين إلى اهلل ماأنزؿ بغير الحكم اهلل رحمو إبراىيم بن محمد الشيخ كقاؿ
 أال كالثاني كينكره اهلل حكم يجحد أف أحدىما أقساـ ستة كىو الملة من مخرج

 أف يعتقد أف كالثالث منو، أحسن ىو اهلل غير حكم أف اعتقد كلكن ينكره كال يجحده
 كالخامس اهلل، غير حكم جواز يعتقد أف كالرابع اهلل، حكم مثل تعالى اهلل غير حكم

 الوضعية، القوانين من أحكماىا تستمد بحكمها يلزمهم الناس لعمـو محاكم يجعل أف
 كلها كىذه سلومهم يسمونها كالقبائل العشائر رؤساء من كثير بو يحكم ما السادس

 .الملة من تخرج
 اهلل أنزؿ ما بغير حكم على الدنيا حب يحملو أف كىو الملة من يخرجو ال ما كالثاني

 .الملة من يخرج كال كفر دكف كفر فهذا كبيرا ذنبا مرتكب بأنو اعتقاده مع
 من :سؤاؿ جواب( ُْٕٓ) رقم السعودية العربية المملكة في الفتول لجنة كقالت

 أكبر؟ كفران  كافر أـ مسلم ىو ىل اهلل أنزؿ بما يحكم لم
 (الكافركف ىم فأكلئك اهلل أنزؿ بما يحكم لم كمن) تعالى قاؿ هلل الحمد"فأجابو: 

 لم كمن] تعالى كقاؿ[ الظالموف ىم فأكلئك اهلل أنزؿ بما يحكم لم كمن] تعالى كقاؿ
 فهو جائزا كاعتقده ذلك استحل إف لكن[ الفاسقوف ىم فأكلئك اهلل أنزؿ بما يحكم

 رشوة أجل من ذلك فعل إف أما الملة، من يخرج أكبر كفسق أكبر كظلم أكبر كفر
 أصغر ظلما كظالم أصغر كفران  كافران  يعتبر آثم فإنو ذلك تحريم يعتقد كىو مقصدان  أك

 ".اآليات تفسر في العلم أىل ذلك كضح كما الملة من يخرجو ال أصغر فسقا كفاسقا
 بل اهلل أنزؿ ما بغير يحكم أف ألحد ليس اهلل رحمو باز بن العزيز عبد الشيخ كقاؿ
 .شنيعة كجريمة عظيم منكر ىذا
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 فعل فمن العلم، أىل عند التفصيل محل فهذا الملة، من مخرجان  كفران  كونو أما
 يرل أك اهلل، حم مثل أنو يرل أك بو بأس ال أنو كيرل يستجيزه اهلل أنزؿ ما بغير الحكم

 كلو ىذا كأصلح منها أنسب القوانين كأف اليـو تناسب ال الشريعة أف ذلك من أشنع
 .الثبلثة األحواؿ جميع على أكبر كفر كفر
 أك كاف كقت أم في حكمو مثل أك حكمو من أحسن اهلل غير حكم أف زعم كمن

 األحواؿ ىذه ففي كأحسن أفضل الشريعة أف قاؿ كلو اهلل أنزؿ ما بغير الحكم يجوز
 جائز اهلل غير حكم أف اعتقد من ذلك، معتقد كىكذا كافران، ذلك قائل يكوف الثبلث

 .اإلسبلـ أىل جميع عند مرتد فهو اهلل حكم من أفضل أك اهلل لحكم مماثل أك
 فعل كلكن مجـر كأنو مخطئ أنو يعلم كىو األغراض من لغرض ذلك فعل من أما

 كأنو ىذا ينكر قلبو من يعلم اهلل أخرل ألسباب أك قـو مجاملة أك الرشوة لغرض ذلك
 دكف كفران  كافران  كيكوف عاصيان  يكوف بذلك يكفر ال ىذا معصية كأنو باطل أنو يرل
 كمجاىد"عنو اهلل رضي"عباس ابن قاؿ كما فسق دكف كفسقا ظلم دكف كظالما كفر

 فمراده كفره أطلق من أطلق كإف العلم أىل عند معركؼ كىو آخركف كجماعة جبر بن
 (.ُِٕ/ ْ) الدرب على نور فتاكل انتهى كفر، دكف كفر

 بين ينشركنو كصاركا المجمل الجواب ذلك سجلوا الذين ىؤالء خطأ يتبين كبهذا
 ينسب أف ألحد أحل كال المجمل الجواب ذلك بموجب عليهم كيحكموف الناس
 يطبق ال العاـ الحكم في السنة أىل قاعدة خالفوا الذين ىؤالء فعل كما إلي ذلك
 إذا كلكن الدين من يخرج كفر تعالى باهلل الشرؾ يقولوف السنة أىل فمثبلن  معين، على
 يخرج شرؾ فعلو أنو لو يبين حتى اإلسبلـ من خرج بأنو عليو يحكم فبل معين من كقع

 على كأصر   ذلك عرؼ فإذا بها يتعلق التي الشبو عنو كتزاؿ مسلما يكوف أف فاعلو
 .عليو يحكم ىناؾ ذلك بعد فعلو
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 من أكفر فأنا التكفير كأما: تعالى اهلل رحمو الوىاب عبد محمد اإلسبلـ شيخ قاؿ
 كعادل عنو الناس كنهى سبو عرفو ما بعد ثم كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ دين عرؼ

 (.َُِ/ ُ) السنية الدرر انتهى. أكفره الذم ىو فهذا فعلو من
 الذم كالصنم القادر، عبد[ قبر] على الذم الصنم عبد من نكفر ال كإذ: أيضا كقاؿ
 لم من نكفر فكيف ينبههم، من كعدـ جهلهم ألجل كأمثالهم البدكم، أحمد قبر على

 (.َُْ/ ُ) الدرر انتهى باهلل، يشرؾ
 ال فهذه غامضة تكوف أشياء الثالث القسم: اهلل رحمو إبراىيم بن محمد الشيخ كقاؿ
 األصوؿ أك الفركع في كانت سواء األدلة عليو أقيمت ما بعد كلو فيها الشخص يكفير
/ ُ) الفتاكل انتهى. مات إذا يحرقوه أف أىلو أكصى الذم الرجل ذلك أمثلة كمن
ْٕ.) 

 بالكتاب كفر ىي التي المقالة ذلك كأصل: اهلل رحمو تيمية ابن اإلسبلـ شيخ كقاؿ
 فإف الشرعية الدالئل ذلك على دؿ كما يطلق قوال كفر ىي يقاؿ كاإلجماع كالسنة
 الناس فيو يحكم مما ذلك ليس كرسولو، اهلل عن المتلقاة األحكاـ من اإليماف
 يثبت حتى كافر بأنو ذلك قاؿ شخص كل في يحكم أف كاليجب كأىوائهم، بظنونهم

. ا.ىػ بياف (ُٓٔ/ ّٓ) الفتاكل مجموع انتهى. موانعو كتنتفي التكفير شركط حقو في
 الشيخ عبد اهلل الغنيماف.

الحكم بغير ما أنزؿ اهلل بشركطو  :-حفظو اهلل-ربيع بن ىادم المدخلي  دكتوركقاؿ ال
 جائز ىذا كفر ألف اهلل تبارؾ يكوف كفرا إذا كاف يرل أف الحكم بغير ما أنزؿ اهلل

كتعالى ال شريك لو في الحكم كال يشرؾ في حكمو أحدا سبحانو كتعالى، إذا كاف 
يعتقد أف الحكم بغير ما أنزؿ اهلل أفضل من الحكم بما أنزؿ اهلل كلو كاف يعرؼ أف 

اإلسبلمية  ىذا حق يعرؼ أف ما أنزؿ اهلل حق كلكن ىذه القوانين أفضل من الشرائع
لتي شرعها اهلل تبارؾ كتعالى فهذا كفر ىذا يسمى كفر } كمن لم يحكم بما أنزؿ اهلل ا

 فأكلئك ىم الكافركف { كقاؿ: } كمن لم يحكم بما أنزؿ اهلل فأكلئك ىم الفاسقوف
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 (كمن لم يحكم بما أنزؿ اهلل فأكلئك ىم الظالموف) كقاؿ:

قد يكوف كفرا أصغرا  ،اهلل كفرافالمصطلح القرآني كالنبوم يسمي الحكم بغير ما أنزؿ 
إذا كاف معترؼ بحاكمية اهلل كمعترؼ أنو ظالم في حكمو بغير ما أنزؿ اهلل ىذا كفرا 

ال يعترؼ بحاكمية اهلل كيستحل الحكم بغير ما أنزؿ اهلل كيرل أف .. فإذا كاف ،أصغر
ر يخرج من الحكم بغير ما أنزؿ اهلل أفضل من الحكم بما أنزؿ اهلل فهذا كافر كفرا أكب

 .من شريط السنة بين الغلو كالتقصيرا.ىػ دائرة اإلسبلـ( 

ما ىي الضوابط الشرعية في تكفير من يحكم بغير ما أنزؿ  :-حفظو اهلل-أيضا  كسئل
 اهلل ؟

 الضوابط الشرعية تكلم عليها الكثير من العلماء كمحورىا تفسير ابن عباسفأجاب: 

فإف كاف غير  (نزؿ اهلل فأكلئك ىم الكافركفكمن لم يحكم بما أ)  –رضي اهلل عنو –
 .مستحل فهو قد كقع في الكفر لكنو كفر دكف كفر

كإف كاف مستحبل فقد كقع في الكفر األكبر الذم يخرجو من دائرة اإلسبلـ ىذا 
من شريط الدرر السلفية في مشابهة  . ا.ىػخبلصة ما يقولو العلماء في ىذا الباب

  .الرافظة القطبية

اآلف قضية التكفير يعني علماء األمة في العالم يخالفوف  :حفظو اهلل –ا كقاؿ أيض
اتجاه سيد قطب كمن قلده ككتب الشيخ األلباني كتابة تكتب بماء الذىب كجاء 

الشيخ ابن باز كبنى عليها كأيدىا كجاء الشيخ ابن عثيمين كأيد الجميع فمثل ىذه 
كاهلل إذا ، اىم كأفضلهم إف شاء اهللىم أعلم علماء األمة كاتق ،القضية قولهم فاصل

 .زىدنا في ىؤالء فلنتعلق في علماء الخرافات كالبدع كالضبلالت إال أف نتعلق بهؤالء

إماـ  ،رجل جاىل ضاؿ!!! كىذا كاقع اآلف في قضية التكفير اإلماـ سيد قطب
كإف جاء كتاب ىم تبلميذ سيد قطب  ،التكفيريين في الدنيا ىو سيد قطب عرفتم

فمحور ىذه كلها كمنبعها األساسي ىو  .... اخو كثرت الكتابات في التكفيركأفر 
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من شريط من القلب ا.ىػ كتابات سيد قطب فاإلماـ الحقيقي لهؤالء ىو ىذا الرجل 
  إلى القلب

يقوؿ السائل من لم يحكم بما أنزؿ اهلل مع : الشيخ صالح بن سعد السحيميكسئل 
جب الذم ال يجوز العدكؿ عنو كلكنو يتعذر اعتقاده أف حكم اهلل ىو الحق كالوا

 بضغوط خارجية ىل يجوز الحكم بتكفيره كالخركج عليو أـ ال ؟

في أف من حكم مستحبل سواء  –كفقهم اهلل  -ىو التفصيل كما ذكر مشايخنا 
مفضبل أك مساكيا حيٍكمى غير اهلل بحكم اهلل فهذا ال شك في كفره كمركقو من الدين 

من حكم بغير ما أنزؿ اهلل تحت غلبة الهول أك الشهوة أك الضغوط  كأما ، قوال كاحدا
كما أشار السائل يعني أجبر على ذلك أك ىدد في نفسو أك مالو أك فرض عليو ذلك 

فرضا كحاؿ الذين يعيشوف اآلف في الدكؿ التي ال تحكم شرع اهلل كىذا الشخص 
ىا أك مضطرا أك موظف في ىذه الجهة أك تلك فحكم بهذا القانوف الوضعي مكر 

مجبرا أك مشتهيا يعني غلبتو شهوتو أك ىواه مع اعتقاده بقرارة نفسو أف الواجب ىو 
حكم اهلل كأف حكم اهلل يجب تطبيقو كأنو آثم يعتقد أنو آثم في عملو ىذا كيعترؼ 

بذنبو كيستغفر اهلل فبل شك أنو آثم كأنو مرتكب لمعصية ككبيرة من سائر الكبائر التي 
رضي اهلل عنو أنو كفر دكف   –عيد الشديد كىو الذم عبر عنو ابن عباس عليها الو 

  .كفر

ىناؾ حاالت يعني ال أدرم الوقت ال يتسع لتفصيلها يمكن نذكرىا في نقاط من 
  :حكم مطلقا فيمكن نقسمو إلى سبعة أصناؼ

 . رجل حكم بغير ما أنزؿ اهلل معتقدا أف حكم غير اهلل أفضل فهذا كافر أيضا

 . حكم معتقدا أف حكم غير اهلل مساك لحكم اهلل فهو كافر أيضارجل 

رجل يرل جواز تحكيم القانوف الوضعي منضما إلى شرع اهلل ككأنو يستوم ىذا كذاؾ 
 . فهذا كذلك ال شك في كفره

كمن كاف دكف ذلك من مىن غلبتو شهوتو أك حكم بجهل كلم يكلف نفسو البحث في 
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فهذا يأثم كمرتكب لكبيرة كاهلل أعلم كصلى اهلل على الوصوؿ إلى الحق كما إلى ذلك 
 من شريط منهج أىل السنة كالجماعة في التكفير ا.ىػنبينا محمد 

يقوؿ السائل ما حكم من حىك مى القوانين الوضعية كىل  :-حفظو اهلل–أيضا  كسئل
 فعلو ىذا يدؿ على أنو يعتقد فضلها على الشرع أـ يدخل فيو التفصيل ؟

ختصار أقوؿ يدخل فيو التفصيل ألننا لسنا مأمورين عن التنقيب عن ما في بافأجاب: 
قلوب الناس فلهم نفس األحواؿ التي تنطبق على من يطبق القانوف الوضعي سواء 
المقل منو أك المكثر فتنطبق عليو التفصيل المعركؼ عند السلف كىو أنو إف كاف 

حواؿ الثبلثة يكفر كيخرج من الملة مستحبل أك يعتقد التسوية أك التفضيل في ىذه األ
كإف اعتقد أنو مخطئ كأنو مذنب كأف حكم اهلل ، سواء حىكىمى في قضية أك قضايا

أفضل كلكن غلب عليو ىواه أك غلبتو نفسو أك ظركؼ عصره فهو عاصي كسائر 
العصاة كمن يفعل أم ذنب من الذنوب كمن يزني أك يشرب الخمر ال يعتبر أعظم 

هو كاحد منهم كاحد من ىؤالء العصاة ككذلك يكوف عاصيا من فجرما من ىؤالء 
حكم بجهل كىو قادر على العلم كلكن أىمل كترؾ كحكم بجهل كغلبو الكسل 

 فبلبد من ىذا التفصيل يعني ثبلث أحواؿ يكفر بها  ،كالسكوف

 . األكؿ: إذا اعتقد التفضيل

 . الثاني: إذا اعتقد التسوية

 . يعتقد التسوية لكن يقوؿ ىذا يجوز جائز شرعاالثالث: إذا استحل يعني ما 

أما إف كما قلت إف فعل كىو معترؼ بتقصيره كبأف حكم اهلل ىو الذم يجب كىو 
المتعين كأف فعلو ىذا ذنب من الذنوب كمعصية من المعاصي كأف الواجب عليو 

 التطبيق لكن غلبو ىواه أك غلبتو نفسو أك غلبو عصره أك غلبو منصبو أك نحو ذلك
ىذا كقاض سولت لو نفسو كىو عالم بالشريعة لكن سولت لو نفسو الميل مع أحد 

 .الخصـو ىل نكفره بذلك؟ ال ال نكفره كإنما ىو عاص مؤمن عاص
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قاؿ السائل: بعض الناس يقوؿ أسير على ىذا التفصيل كأفصل ىذا التفصيل كلكن 
  . رل النقص أك التفضيلفي الذم يغير جميع شرع اهلل ىذا ما غيره ما بدلو إال ألنو ي

 . الجواب: ما نستطيع أف نلزمو بهذا إال إذا صرح بو

 السائل: حتى لو غير جميع شرع اهلل ؟

الجواب: كاهلل ما نستطيع أف نلزمو بهذا ما نستطيع أف نلزمو بهذا إال إذا قاؿ تطبيق 
فضل ما الشريعة ال يصلح أك اعتقد التسوية حتى لو اعتقد التسوية مو فقط يفضل الم

من شريط أجوبة على أسئلة ا.ىػ فيو كبلـ لكن حتى لو قاؿ يجوز ىذا كذاؾ ىذا يكفر 
 .  مهمة

حكم الشريعة في الحاكم ما  :الشيخ عبدالعزيز بن عبداهلل الراجحي حفظو اهللكسئل 
الوضعية الفرنسية مع العلم أنو يدعي اإلسبلـ كيصلي كيصـو بالقوانين الذم يحكم 

 عنو ؟ كيحج ماذا يقاؿ
إذا كاف يعتقد أنو يجوز الحكم بالقوانين الفرنسية فإنو كافر إذا اعتقد أنو  فأجاب:

يجوز لو أما إذا لم يعتقد ىذا أك كاف لو شبهة فبلبد من قياـ الحجة عليو كذىب بعض 
أىل العلم إلى أنو إذا غير الدين في جميع أمور الدكلة فإنو يكوف كافرا ألنو بدؿ 

ىذا الحافظ ابن كثير رحمو اهلل في تفسيره كالشيخ محمد بن الدين كذىب إلى 
إبراىيم رحمو اهلل في رسالة تحكيم القوانين قاؿ إذا بدؿ الدين كلو رأسا على عقب 

في جميع شؤكف الدكلة في كل شيء ال في البعض إنو يكوف كافرا ألنو بدؿ الدين 
يكوف جاىبل قد يكوف عنده كقاؿ آخركف إنو البد أيضا من قياـ الحجة عليو ألنو قد 

من ا.ىػ  شبهة اختار ىذا سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة اهلل عليو
  .شريط شرح نواقض اإلسبلـ

ىل يعتبر الحكم بغير ما أنزؿ : الشيخ محمد أماف بن علي الجامي رحمو اهللكسئل 
 اهلل كفرا بواحا أـ ال؟
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ىذا السؤاؿ عند قولو تعالى } كمن لم يحكم فص ل أىل العلم الجواب على فأجاب: 
بما أنزؿ اهلل فأكلئك ىم الكافركف { } الظالموف { } الفاسقوف { كصف اهلل الحكم 
أك الذين يحكموف بغير ما أنزؿ اهلل بالكفر كالظلم كالفسق، ما نوع ىذا الكفر؟ كما 

 نوع ذلك الفسق كالظلم؟ كىل ىناؾ فرؽ بين الكفر كالفسق كالظلم؟

  أكال: ال فرؽ بين ىذه العناكين الثبلثة: جواب:ال

الفسق: الخركج عن طاعة اهلل، كالخركج على دين اهلل كعلى شريعة اهلل ذلك ىو 
 . الكفر

كالظلم: كضع الشيء في غير موضعو، من حكم بغير ما أنزؿ اهلل كضع الحكم في 
أك العناكين الثبلثة إذا المعاني الثبلثة أك العبارات ، غير موضعو ذلك ظلم كفسق ككف

لكن ما نوع ىذا الكفر يركل عن عبداهلل بن عباس رضي ، لمعنى كاحد ال خيلف بينها
اهلل عنهما أف الحكم بغير ما أنزؿ اهلل كفر دكف كفر ىكذا ركل غير كاحد عن ابن 

عباس ىذا التفسير كلكن الذم تطمئن إليو النفس ما ذكره شارح الطحاكية نقبل من 
أم من حكم بغير ما أنزؿ اهلل معتقدا أف ، يره أيضا من التفصيل ىناأىل العلم كغ

الحكم الوضعي أك السواليف أك التقاليد كالعادات أحسن كأمثل مما أنزؿ اهلل أك أف 
ذلك يساكم ما أنزؿ اهلل في العدالة كالحسن كأنو أنسب لؤلمة من اعتقد ىذا 

أك السواليف التي عند أىل البادية  االعتقاد إما بأف فضل األحكاـ الوضعية المستوردة
كالتقاليد كالعادات في التحليل كالتحريم كرأل أف ذلك أنسب كأرحم كأكفق لؤلمة 

خصوصا في ىذا الوقت من اعتقد ىذا االعتقاد يكفر كفرا بواحا قبل أف ييصدر 
 الحكم نفسو لهذا االعتقاد لتفضيل آراء الناس كتقاليد الناس كسواليفهم على ما أنزؿ

اهلل أك لجعلو ذلك مساكيا ما أنزؿ اهلل ما لم يؤمن بأف ما أنزؿ اهلل ىو الحق كحده كأف 
ما أنزؿ اهلل ىو الخير كحده إف اعتقد التفضيل أك المساكاة بينهما فهذا كفر بواح ال 

  .خبلؼ في ذلك فيما أعلم

كأنو ظالم النوع الثاني: إنساف حكم بغير ما أنزؿ اهلل مما كصفنا معتقدا أنو مخطئ 
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كأنو مذنب في ىذا التصرؼ كأف ما أنزؿ اهلل أحسن كحق ىو الحق كحده لكن غلبتو 
البيئة التي يعيش فيها كنفسو األمارة بالسوء كالخوؼ من مخالفة البيئة التي يعيش فيها 

بيئة غير إسبلمية أصدر الحكم بغير ما أنزؿ اهلل كىو معتقد أف ما أنزؿ اهلل ىو الحق 
ره كفر دكف كفر غير بواح أم ال ينقلو من الملة لو مات على ذلك يعد كحده ىذا كف

من عصاة الموحدين من أصحاب الكبائر ليس بكافر كفرا اعتقاديا بل كفره كفر عملي 
 . كالكفر العملي ال ينقل اإلنساف من الملة

الثالث: قاضي كحاكم اجتهد ليحكم بما أنزؿ اهلل كلكنو أخطأ باجتهاده فأصدر 
بغير ما أنزؿ اهلل فهذا يثاب على اجتهاده كبذلو للمجهود ليحكم بما أنزؿ اهلل  الحكم

 كال يؤاخذ بخطئو ألنو مجتهد.

من ىنا نعلم أف كثير من كبار علماء المسلمين كأئمتهم الذين اجتهدكا ليفهموا 
نصوص الصفات كما أراد اهلل ككما أراده رسوؿ اهلل عليو الصبلة كالسبلـ أك في باب 

بادة كلكنهم أخطئوا كلم يجدكا من يوجههم ككقعوا في التأكيل كثيرا ككقعوا في كثير الع
من البدع كربما في بعض األمور الشركية كىم غير قاصدين ظنا منهم إنما ىم على ما 

جاء بو رسوؿ اهلل عليو الصبلة كالسبلـ أمثاؿ ىؤالء يعذركف ألنهم اجتهدكا ليأخذكا 
ة رسولو عليو الصبلة كالسبلـ كليعملوا بالكتاب كالسنة الحق من كتاب اهلل كمن سن

 . كلكنهم أخطئوا في اجتهادىم

ىذا باالختصار ىو الجواب على ىذا السؤاؿ ىل يعتبر الحكم بغير ما أنزؿ اهلل كفرا 
كقبل أف أترؾ ىذا الموضوع أريد أف أنبو أف الحكم بغير ما أنزؿ اهلل ال يعني  بواحا؟

ن المنظمة الوضعية المستوردة من الشرؽ كالغرب فقط بل أم أبدا الحكم بالقواني
شيء يخالف ما جاء بو رسوؿ اهلل عليو الصبلة كالسبلـ إذا حكمت بو كالسواليف 
المعركفة عند أىل البادية في التحليل كالتحريم كالتقاليد كالعادات كالذين يحرموف 

أك يجعلوف اإلرث للولد  اإلرث على النساء فيجعلوف اإلرث في عاداتهم للرجاؿ فقط
البكر إذا كاف ذكرا كمن ىذا القبيل من حكم بغير ىذه العادات كالتقاليد كالسواليف 
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 –ال فرؽ بينو كبين الذين يحكموف بالقوانين الوضعية المستوردة فليفهم ىذا ألف قولو 
 . ( } كمن لم يحكم بما أنزؿ اهلل { شامل لهذه المعاني كلها كباهلل التوفيق -تعالى 

      .من شريط توجيهات للشباب ا.ىػ
 

 (النفاؽ ذكر فيها التي األحاديث ذكر في باب)
 شيبة أبي ابن عن كضاح ابن عن أحمد عن إسحاؽ حدثني :محمد قاؿ - ُّٕ

 عن مرة أبي بن اهلل عبد عن األعمش حدثنا: قاؿ نمير بن اهلل عبد حدثني: قاؿ
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ رضي اهلل عنهما  عمرك بن اهلل عبد عن مسركؽ

 فيو كانت منهن خصلة فيو كانت كمن خالصا، منافقا كاف فيو كن من أربع): كسلم
 غدر، عاىد كإذا أخلف، كعد كإذا كذب، حدث إذا يدعها، حتى النفاؽ من خصلة

 .ُ(فجر خاصم كإذا
 حاـز بن جرير عن كىب، ابن عن يونس، عن أسلم، عن إسحاؽ كحدثني - ُْٕ

 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: يقوؿ البصرم الحسن أبي بن الحسن سمعت: قاؿ
 حدث إذا مؤمن، أنو كزعم كصاـ صلى كإف منافق فهو فيو كن من ثبلث): كسلم

 .ِ(خاف ائتمن كإذا أخلف، كعد كإذا كذب،

                                                           

 (.  =:إسناد المصنف فيو ضعف، ولكن الحديث صحيح فقد أخرجو مسمم برقم ) 0

الرسالة(، وابن وىب في -<8:/;6أحمد ) مرسال البصري الحسن عنأخرجو  1
 ،(>:7) حبان ابن(،و 9/698والعقيمي في الضعفاء ) (،65:/ رقم7الجامع )

 (.>68/98) بغداد تاريخ في والخطيب ،(76) المنافق صفة فى الفريابيو 
الرسالة( من حديث أبي ىريرة رضي -<8:/;6والحديث صحيح فقد أخرجو أحمد )

 ( مختصرا.=:أيضا مسمم )وأخرجو  اهلل عنو مرفوعا،
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 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف مسعود بن سعد عن أنعم ابن عن كىب ابن - ُٕٓ
 .ُ(النفاؽ من كالبذاء كالفحش اإليماف، من كالحياء اللين): قاؿ كسلم
 أبي عن مهدم ابن عن الصمادحي عن كضاح ابن عن كىب كحدثني - ُٕٔ

 عمر البن قلت قاؿ الهمداني عريب عن إسحاؽ أبي عن سليم بن سبلـ األحوص
 من خرجنا فإذا فيهم، ليس بما زكيناىم األمراء على دخلنا إذا إنا): رضي اهلل عنهما 

 .ِ(النفاؽ ذلك نعد كنا: قاؿ عليهم، دعونا عندىم
                                                           

سناده ضعيف، ><9/ رقم 7أخرجو عبد اهلل بن وىب في الجامع ) 0 ( وىو مرسل، وا 
فيو ابن أنعم، فيو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم اإلفريقي، وقد يشيد لو حديث 

وقد  (النار في الجفاء و الجفاء من البذاء و الجنة في اإليمان و اإليمان من الحياء)
وحديث  عنيم اهلل رضي وغيرىم حصين بن وعمران بكرة وأبي ىريرة أبي عن روي

 وأقره الحاكم وصححو صحيح، حسن: الترمذي عنو قال أبي ىريرة رضي اهلل عنو
 األلباني العالمة وصححو الصحيح، رجال رجالو(: 6</ 6) الييثمى وقال الذىبي،

 الصحيحين في ليس مما المسند الصحيح في الوادعي وحسنو ،(:<9) الصحيحة في
 صحيح، حديث(: :85/ ;6) المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط وقال ،(>699)

  .حسن إسناد وىذا
 إسناد المصنف ضعيف، ولكن األثر صحيح من طرق أخرى. 1

 منيا:
 سمطاننا عمى ندخل إنا عمر البن أناس قال( ولفظو )=>6>ما أخرجو البخاري ) -6

 (.نفاقا نعدىا كنا قال عندىم من خرجنا إذا نتكمم ما خالف ليم فنقول
 عمى ندخل إنا: عنيما اهلل رضي عمر البن قيل) :قال الشعثاء أبي طريق ومن - 7

 اهلل رسول عيد عمى ذلك نعد كنا: "فقال غيره؟ قمنا خرجنا فإذا القول، فنقول أمرائنا
 وابن ،(:><8) ماجو وابن ،(:65/ 7) أحمد أخرجو( النفاق وسمم عميو اهلل صمى
 قدر تعظيم في المروزي نصر بن ومحمد لو، والمفظ( <>7) الصمت في الدنيا أبي

: أحمد وعندوغيرىم،  (8: ص) المنافق صفة في والفريابي ،(:8;/ 7) الصالة
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/ 7) الزجاجة مصباح في البوصيري قال .تحريف وىو. الشعثاء أبي بن إبراىيم
، أسود بن سميمان: اسمو الشعثاء وأبو ثقات، رجالو صحيح إسناد ىذا(: 9<7

وصححو العالمة األلباني في صحيح ابن ماجة، وقال الحويني في تحقيق كتاب 
(: إسناده صحيح، وقال األرنؤوط ومن معو في تحقيق المسند :;6الصمت )ص

 .الشيخين شرط عمى صحيح إسناده (:==/65)
 عند من خرجوا ناسا لقي عمر بن اهلل عبد أن)  اهلل، عبد بن محمد طريق ومن - 8

 .مروان األمير عند من خرجنا: قالوا ،" ىؤالء؟ جاء أين من: "فقال مروان،
 ورددتموه أنكرتموه، رأيتموه منكر وكل عميو، وأعنتم بو، تكممتم رأيتموه حق وكل: "قال

 خرجنا فإذا اهلل، أصمحك أصبت قد: فنقول ينكر ما يقول بل واهلل، ال: قالوا ،" عميو؟
 صمى اهلل رسول بعيد كنا: "اهلل عبد قال. وأفجره أظممو، ما اهلل، قاتمو: قمنا عنده من
 العالمة وقال ،(<;/ 7) أحمد أخرجو( ىكذا كان لمن نفاقا ىذا نعد وسمم عميو اهلل

: إسناده صحيح، وقال األرنؤوط ومن معو (=<6/ >) لممسند شرحو في شاكر أحمد
 عمر غير الشيخين رجال ثقات رجالو صحيح، حديث (:8>7/<في تحقيق المسند )

 روى فقد - الخطاب بن عمر بن اهلل عبد بن اهلل عبد بن عمر وىو - اهلل عبد بن
 وقال تعديال، وال جرحا فيو يذكر ولم >;6/;"تاريخو" في البخاري وذكره اثنان، عنو
 ابن وذكره الحديث، قميل وكان( : المتمم القسم) 775 ص" الطبقات"فى سعد ابن

 .متابع وىو ;7/69"ثقاتو" في حبان
 عبد أبا يا ) عنو اهلل رضي عمر بن اهلل لعبد قمت: قال عروة طريق ومن - 9

 تعالى اهلل وفقك: فنقول جورا، نراه، بالقضاء يقضي اإلمام عمى ندخل إنا الرحمن،
 أصحاب معاشر نحن أما: "عنو اهلل رضي قال عميو يثني منا الرجل إلى وننظر
 ص) الباحث بغية في كما الحارثأخرجو (  فال وسمم، عميو اهلل صمى اهلل رسول
 بن اهلل عبد مسند- اآلثار تيذيب في الطبري، و (;9/ 65) يعمى أبو، و (:685
 عمى مداره األثر وىذا (7: ص) المنافق صفة في والفريابي ،(96;/ 7) -عباس

 عمر، ابن عن عروة، عن عنو، األوزاعي فرواه :يمي كما فيو عنو واختمف الزىري،
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 عن عروة، عن زيد، بن خارجة بن اهلل عبد عن عنو، يزيد بن يونس ورواه، تقدم كما
 في البييقي طريقو ومن ،(;>8/ 6) والتاريخ المعرفة في الفسوي أخرجو عمر، ابن

: كالىما ،(6: ص) المنافق صفة في الفريابي وأخرجو ،(:;6/ =) الكبرى السنن
 .بنحوه بو، يزيد بن يونس طريق من
/ 9) -خ- عممو في األثر ىذا الدارقطني ذكر حيث الراجح، الوجو ىو الوجو وىذا
 فرواه: عنو واختمف األوزاعي، فرواه عنو، واختمف الزىري، يرويو: فقال( ب <;

 بن وعمر مسمم، بن والوليد بكر، بن وبشر عمران، بن والمعافى يونس، بن عيسى
 الحكم قال وكذلك عمر، ابن عن عروة، عن الزىري، عن األوزاعي، عن الواحد عبد
 عن: فقال ىقل، عن مسير أبو وخالفو. األوزاعي عن ىقل، عن موسى، بن

 بن يونس وخالفيم. عروة عن ثابت، بن زيد بن خارجة عن الزىري، عن األوزاعي،
 .اب الصو وىو عروة، عن زيد، بن خارجة بن اهلل عبد عن الزىري، عن رواه يزيد،

 اهلل رضي عمر البن قمت: قال اليمداني عريب عن إسحاق، أبي طريق ومن - :
 عمييم، دعونا خرجنا، فإذا فييم، ليس بما زكيناىم األمراء، عمى دخمنا إذا إنا ) عنيما
 ص) الصمت في الدنيا أبي ابنالمصنف ىنا، و  أخرجو( النفاق ذلك نعد كنا: "قال

 الرحمن وعبد ،(85;/ 7) الصالة قدر تعظيم في المروزي نصر بن ومحمد ،(7=6
 (.5>6/ 68) الفتح في كما": اإليمان" كتاب في األصبياني عمر بن

(: إسناده 8;6لذا قال الحويني في تحقيق كتاب الصمت )ص ضعيف، وسنده
 ضعيف، وىو صحيح عن ابن عمر رضي اهلل عنيما. 

 قمت: قال الشعبي عن ىند، أبي بن داود عن عمقمة، بن مسممة طريق ومن - ;
: فقال ذلك، خالف ليم قمنا خرجنا، فإذا فنمدحيم، أمرائنا عمى ندخل إنا: عمر البن

 ".نفاقا -وسمم عميو اهلل صمى- اهلل رسول عيد عمى ىذا نعد كنا"
 وىو عمقمة بن مسممة وفي إسناده (678 ص) النصيحة في التبريزي أخرجو
 .أوىام لو صدوق: التقريبفي  الحافظ قال. المازني
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 أسد حدثني: قاؿ الملك عبد عن العناقي عن فحلوف ابن عن أبي حدثنيك  - ُٕٕ
رضي اهلل عنهما  مسعود ابن عن كعب بن ديسع عن مطرؼ، بن محمد عن موسى بن

 ُ(الزرع الماء ينبت كما القلب في النفاؽ ينبت الغناء): قاؿ

                                                           

والخالل في السنة  ،(5=;) الصالة قدر تعظيم كتاب في المروزي موقوفا أخرجو 0
 كبرىال في والبييقي(، ;9<(، وابن بطة في اإلبانة )5:;6،  <9;6،  >9;6)
 وىو صحيح موقوف. (:9>9،  99>9) الشعب وفي ،(65/778)

 رقم ،7=7/ 9) داود أبو أخرجو عنو، اهلل رضي مسعود ابن عن مرفوعا وردوقد 
 الدنيا أبي وابن ،(5=; رقم ،<7;/ 7) الصالة قدر تعظيم فى والمروزى ،(>7<9

 وفى ،(;<>75 رقم ،778/ 65) الكبرى في البييقى ،(6/ :) المالىي ذم في
 بإسناد مسندا ىذا روي: البييقي عنو قال والحديث( =<5: رقم ،=>7/ 9) الشعب
 بإسناد البييقى رواه(: 995/ 7) المنير البدر خالصة فى الممقن ابن وقال قوي، غير

 وقال مسعود، ابن عمى وقفو ذلك في األسانيد وأصح وغيره طاىر ابن قال ضعيف
 غير رفعو: العراقى وقال الزركشى، وأقره يصح، ال: النووى قال(: 968/ 9) المناوى
 فيو(: 7=9/ 9) التمخيص في الحافظ وقال ىـ. ا يسم لم من إسناده فى ألن صحيح
 صاحب وكذا ،(86;/ 9;6) الكبرى الموضوعات فى القارى وأورده يسم، لم شيخ
 البيية النخبة صاحب وكذا ،(656ص) الموضوعة األحاديث في الموضوعة الفوائد
 الضعيفة في األلباني وضعفو ،(>=ص) البرية خير عمى المكذوبة األحاديث في
 8/6=/ 7) الشعب في والبييقي ،(7/ 9) الدنيا أبي ابن رواه وقد: وقال ،(7985)
 تكممت وقد أصح وىذا. عميو موقوفا اهلل عبد عن إبراىيم عن صحيح بإسناد( 7 -

 الطبع تحت وىو -"  الطرب آالت تحريم"  كتابي من مواضع عدة في الحديث عمى
 ىنا اإلطالة عن فأغنى التخريج، مع موقوفا، وصححتو مرفوعا، ضعفو مؤكدا -

 (:>=7/>، وقال األرنؤوط ومن معو في تحقيق سنن أبي داود )ذكرنا مما بأكثر
 .وائل أبي عن الراوي الشيخ لجيالة ضعيف إسناده
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 من مأخوذ كىو تعرفو اإلسبلـ قبل العرب تكن لم إسبلمي لفظ كالنفاؽ: محمد قاؿ
. دخل فيو الذم الجحر عليو أخذ إذا منو يخرج جحوره من جحر كىو" اليربوع نافق"

 بفعل شبيو بالعقد منو كيخرج باللفظ اإلسبلـ في يدخل كمنافق كنافق نفق قد فيقاؿ
 ذكر فيها األحاديث من كاف فما باب، من كيخرج باب من يدخل ألنو؛ اليربوع
 يظهر من كنفاؽ منافق فهو فيها ذكر مما شيئا فعل من أف معناىا ليسف النفاؽ

 المنافقين أخبلؽ من كاألخبلؽ األفعاؿ ىذه أف معناىا امأن الكفر كيسر اإلسبلـ
 .ذلك على يدلك. كمثلو ىذا ،شرائعهمك  كشيمهم

 قرأت إني اهلل رسوؿ يا: فقاؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي أتى رجبل أف - ُٖٕ
 كأني اهلل إال إلو ال أف أتشهد: فقاؿ نافقت، قد أكوف أف فخشيت" براءة" البارحة
 مؤمن أنت: قاؿ ال،: قاؿ نفسك بذلك تحدث: قاؿ نعم،: قاؿ؟ اهلل رسوؿ

 يحيى جده عن سبلـ بن يحيى بن محمدبن  يحيى عن علي عن أبي بذلك حدثني
 النبي أتى رجبل أف الرحمن عبد أبي بن القاسم عن يزيد بن الرحمن عبد حدثنيو: قاؿ

 .ُالحديث كذكر كسلم عليو اهلل صلى
                                                           

رضي اهلل عنو عند مسمم  األسيدي حنظمةإسناده ضعيف، ويغني عنو حديث  0
 قال حنظمة نافق قمت قال حنظمة يا ؟ أنت كيف فقال بكر أبو لقيني ) قال( 5:>7)

 يذكرنا سمم و عميو اهلل صمى اهلل رسول عند نكون قمت قال ؟ تقول ما اهلل سبحان
 و عميو اهلل صمى اهلل رسول عند من خرجنا فإذا عين رأي كأنا حتى والجنة بالنار
 مثل لنمقى إنا فواهلل بكر أبو قال كثيرا فنسينا والضيعات واألوالد األزواج عافسنا سمم
 قمت سمم و عميو اهلل صمى اهلل رسول عمى دخمنا حتى بكر وأبو أنا فانطمقت ىذا
 يا قمت ؟ ذاك وما سمم و عميو اهلل صمى اهلل رسول فقال اهلل رسول يا حنظمة نافق
 عندك من خرجنا فإذا عين رأى كأنا حتى والجنة بالنار تذكرنا عندك نكون اهلل رسول
 سمم و عميو اهلل صمى اهلل رسول فقال كثيرا نسينا والضيعات واألوالد األزواج عافسنا
 لصافحتكم الذكر وفي عندي تكونون ما عمى تدومون لو إن بيده نفسي والذي

 (.مرات ثالث وساعة ساعة حنظمة يا ولكن طرقكم وفي فرشكم عمى المالئكة
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 مسأئل في الباب:
 تعريف النفاؽ. المسألة األكلى:

 في السرب كىو النفق إلى نسبةن  ذلك إف: فقيل النفاؽ، أصل في اللغة علماء اختلف
 .فيو يستتر النفق يدخل بالذم فتشبو كيغيبو، كفره يستر المنافق ألف األرض،

 يقاؿ كآخر النافقاء،: لو يقاؿ جحر لو اليربوع فإف اليربوع، نافقاء من بو سمي: كقيل
 يخرج المنافق كذا النافقاء، من فخرج قصع القاصعاء من طلب فإذا القاصعاء،: لو

 لكن أيضان، اليربوع نافقاء إلى نسبة: كقيل فيو، يدخل الذم الوجو غير من اإليماف من
 يبلغ كاد إذا حتى األرض يخرؽ أنو: كذلك يضمر، ما غير إظهاره كىو آخر كجو من

 دفع ريب رابو فإذا المخرج، ىذا مكاف يعرؼ ال حتى رقيقة قشرة ترؾ األرض ظاىر
 المنافق فكذلك حفر، كباطنو كاألرض، تراب جحره فظاىر فخرج، برأسو، ذلك

  .كفر كباطنو إيماف ظاىره
 ألف) النفق إلى النسبة من أرجحكما قاؿ المصنف  اليربوع نافقاء إلى النسبة كلعل
 ككونو النفاؽ، في الحاؿ ىو كما آخر، شيء كإبطاؿ شيء، إظهار فيو ليس النفق

 مأخوذان  كونو من أقرب يبطن، ما خبلؼ يظهر المنافق أف باعتبار النافقاء من مأخوذان 
 الشك فيو يتحقق الذم ألف فيو، دخل الذم الوجو غير من يخرج أنو باعتبار منو

 المنافق أف إلى إضافة آخر، شيء كإخفاء شيء إظهار ىو كالنفاؽ النافقاء بين الكامل
 .منو يخرج حتى حقيقيان  دخوالن  اإلسبلـ في يدخل لم
 القلب في ما بخبلؼ الفعل أك باللساف القوؿ: فهو الشرعي االصطبلح في النفاؽ أما
 كفره يستر الذم ىو أك ،(ٕٗ/ َُ) األحوذم عارضة في كما كاالعتقاد، القوؿ من

 كاف كإف بو، المخصوص بالمعنى العرب تعرفو لم إسبلمي اسم كىو إيمانو، كيظهر
 كظاىره كعبلنيتو سريرتو تختلف كأف البد كالمنافق. سبق كما معركفان  اللغة في أصلو

 قاؿ بالصدؽ، المؤمنين يصف كما بالكذب كتابو في اهلل يصفهم كلهذا كباطنو،
ا أىلًيمه  عىذىابه  كىلىهيمٍ : )تعالى انيوا ًبمى  ًإف   يىٍشهىدي  كىالل وي : )كقاؿ ،[َُ:البقرة( ]يىٍكًذبيوفى  كى
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اًذبيوفى  اٍلمينىاًفًقينى   يميز ما كأىم أخص إذا كثير، ىذا كأمثاؿ ،[ُ:المنافقوف( ]لىكى
: تعالى قاؿ كما كالحقيقة الدعول كبين كالباطن، الظاىر بين االختبلؼ المنافقين

ٍوـً  بًالل وً  آمىن ا يػىقيوؿي  مىنٍ  الن اسً  كىًمنى )  قاؿ ،[ٖ:البقرة( ]ًبميٍؤًمًنينى  ىيمٍ  كىمىا اآلًخرً  كىبًاٍليػى
 اآلية ىذه أف على التأكيل أىل جميع أجمع(: ِٖٔ/ ُ) تفسيره في الطبرم اإلماـ
 الفقهاء بعض يطلق كقد ىػ،. ا صفتهم الصفة ىذه كأف النفاؽ، أىل من قـو في نزلت
 كلما(: ُّص) األكسط اإليماف في اإلسبلـ شيخ قاؿ المنافق، على الزنديق لفظ

 الفقهاء لساف في كشاعت( الزنديق) بلفظ تكلموا المسلمين في األعاجم كثرت
 عرؼ في( الزنديق) أف: ىنا كالمقصود...  توبتو؟ تقبل ىل: الزنديق في الناس كتكلم
 أف كىو كسلم، عليو اهلل صلى النبي عهد على كاف الذم المنافق ىو الفقهاء، ىؤالء
 أك كالنصارل اليهود كدين: األدياف من دينان  أبطن سواء غيره، كيبطن اإلسبلـ يظهر

 ىػ. ا الصالحة كاألعماؿ كالمعاد، للصانع، جاحدان  معطبلن  كاف أك غيرىم،
 في المكلفين مراتب بياف في( ّْٕص) الهجرتين طريق في القيم ابن اإلماـ كقاؿ
 أظهركا قـو كىم الزنادقة، طبقة: عشر الخامسة الطبقة: كطبقاتهم اآلخرة الدار

 في كىم المنافقوف، كىؤالء كرسلو، اهلل كمعاداة الكفر كأبطنوا الرسل، كمتابعة اإلسبلـ
 ىػ. ا النار من األسفل الدرؾ

 .النفاؽ أنواع المسألة الثانية:
 اإلسبلـ، من مخرج ىو ما منها كمراتب؛ درجات كالفسق، كالشرؾ كالكفر النفاؽ
 :منو مخرج غير كمنها

 من األسفل الدرؾ في للخلود كالموجب الملة، من المخرج األكبر؛ النفاؽ: أكالن 
 كيترتب كالجوارح، اللساف على اإليماف كإظهار القلب، في الكفر إبطاف ىو: النار
 صاحبو، عن اإليماف انتفاء حيث من األكبر؛ الكفر على يترتب ما النوع ىذا على

 من األسفل الدرؾ في ألنو الكافر؛ من عذابان  أشد المنافق لكن جهنم؛ في كخلوده
 .عليو مات إذا النار
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 من الظاىرة األعماؿ كأظهر الدين، مخالفة من باطنو في ما يظهر لم إذا: كالمنافق
 الدنيا، في الظاىرة اإلسبلـ أحكاـ عليو كتجرم مسلم، الظاىر في فهو اإلسبلـ؛

 األصل في كىذا القلوب، في ما عن بالشق نؤمر لم ألننا المسلمين؛ معاملة كيعامل
 في األحكاـ عليو تجرم الذم الظاىر اإليماف ألف آدـ، ابن كقدرة نطاؽ عن خارج
 .حقان  المؤمنين من صاحبو يكوف الذم الباطن اإليماف يستلـز ال الدنيا

 لئليماف؛ المنافي األكبر النفاؽ بو المراد فإف القرآف؛ في ذكره أطلق إذا: كالنفاؽ
 كالفسق الظلم ككذلك األصغر، الكفر بمعنى - أحيانان  - يأتي فإنو الكفر بخبلؼ

 الكفار؛ أنواع كأسوأ شر كالمنافقوف األصغر، النفاؽ كرد فقد السنة في أما كالشرؾ،
 اهلل أخبرنا كلذلك للمؤمنين، كالخداع كالمراكغة الكذب كفرىم على زادكا ألنهم
 يقع ال لكي كلها؛ الشر بصفات ككصفهم بالتفصيل، القرآف في صفاتهم عن تعالى

 :صفاتهم كمن كخداعهم، حبائلهم في المؤمنوف
 .اإليماف كعدـ الكفر* 
 .كسلم عليو اهلل صلى رسولو كحكم تعالى اهلل حكم عن كاإلعراض التولي* 
 .منهم كالسخرية كأىلو بالدين االستهزاء* 
 .كالمسلمين المؤمنين على كمناصرتهم كمظاىرتهم الدين، أعداء إلى بالكلية الميل* 

 ما بعض أك اهلل، بو جاء بما مكٌذب كىو اإلسبلـ أظهر من: الكثيرة النفاؽ أنواع كمن
 الرسوؿ، بو جاء ما بعض أك كسلم، عليو اهلل صلى الرسوؿ كٌذب أك اهلل، بو جاء

 اهلل صلى الرسوؿ أبغض أك كسلم، عليو اهلل صلى طاعتو كجوب يعتقد لم من ككمثل
 الرسوؿ لدين االنتصار كره أك كسلم، عليو اهلل صلى الرسوؿ آذل أك كسلم، عليو
 بالمؤمنين؛ كالسخرية االستهزاء أك الدين، راية بكسر سيرٌ  أك كسلم عليو اهلل صلى
 كاإلعراض التولي أك كسلم، عليو اهلل صلى كلرسولو تعالى هلل كطاعتهم إيمانهم ألجل

 كىذا الملة، من المخرجة الكفرية االعتقادات من ذلك غير إلى...  الشرع عن
 .كمكاف زماف كل في موجودكف المنافقين من الصنف
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 السر كاختبلؼ العملي، النفاؽ ىو :الملة من المخرج غير األصغر؛ النفاؽ: ثانيان 
 اإليماف أصل بقاء مع المنافقين؛ أعماؿ من شيء بعمل كذلك الواجبات، في كالعبلنية

 مسمى كال اإليماف، مطلق عنو يينفى كال الملة، من يخرج ال كصاحبو القلب في
 ممن كصاحبو النار، في الخلود دكف المعاصي، كسائر للعذاب معٌرض كىو اإلسبلـ،

 .اهلل بإذف الشافعين شفاعة تنالو
 .ديدنو ككاف سلكو لمن األكبر؛ للنفاؽ كطريق مقدمة النفاؽ من النوع كىذا

 في كالفجور األمانة، كخيانة الوعد، كإخبلؼ الحديث، في الكذب: ذلك كأمثلة
 المودة كإظهار العمل، أصل في يكوف ال الذم ككالرياء بالعهود، كالغدر الخصومة،

 .النفس في عكسو إضمار مع بالخدمة لو كالقياـ للغير
 كمن خالصان، منافقان  كاف فيو كن من أربع: )كسلم كآلو عليو اهلل صلى النبي قاؿ

 كإذا خاف، اؤتمن إذا: يدعها حتى النفاؽ من خصلة فيو كانت منهن خصلة فيو كانت
 كمسلم ،(ّْ) البخارم ركاه( فجر خاصم كإذا غدر، عاىد كإذا كذب، حدث

 .عنهما اهلل رضي عمرك بن اهلل عبد حديث من(. ٖٓ)
 كإذا كذب، حدث إذا: ثبلث المنافق آية: )كسلم كآلو عليو اهلل صلى النبي كقاؿ
 أبي حديث من(. ٗٓ) كمسلم ،(ّّ) البخارم ركاه( خاف اؤتمن كإذا أخلف، كعد

 .عنو اهلل رضي ىريرة
 بغض النفاؽ كآية األنصار، حب اإليماف آية: )كسلم كآلو عليو اهلل صلى النبي كقاؿ

 .عنو اهلل رضي أنس حديث من(. ْٕ) كمسلم ،(ُٕ) البخارم ركاه( األنصار
 مات نفسو؛ بو يحدث كلم يغز، كلم مات من: )كسلم كآلو عليو اهلل صلى النبي كقاؿ
 .عنو اهلل رضي ىريرة أبي حديث من(. َُُٗ) مسلم ركاه( نفاؽ من شعبة على

 الترمذم، كاإلماـ األئمة فبعض النوعين، ىذين إيضاح في األئمة عبارات كتختلف
 نفاؽ إلى النفاؽ يقسموف حجر كابن كثير، ابن كالحافظ المالكي، العربي كابن

 في كما الترمذم اإلماـ قاؿ عملي، نفاؽ كإلى الملة من المخرج كىو اعتقادم،
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 منافقان  كاف فيو كن من أربع: )حديث على تعليقو في( ََُ/ َُ) األحوذم عارضة
 رسوؿ عهد على التكذيب نفاؽ كإنما العمل، نفاؽ العلم أىل عند ىذا معنى كإنما( 

: قاؿ أنو ىذا من شيئان  البصرم الحسن عن ركم ىكذا كسلم عليو اهلل صلى اهلل
 يظهر أف التكذيب بنفاؽ كالمقصود ىػ. ا التكذيب كنفاؽ عمل نفاؽ نفاقاف، النفاؽ

 اهلل صلى اهلل رسوؿ عهد على كالمنافقين بقلبو مكٌذب كىو فعلو أك بلسانو اإليماف
 .كسلم عليو
 القوؿ إظهار ىو النفاؽ(: ََُ/ َُ) األحوذم عارضة في كما العربي ابن كقاؿ

 :قسماف كىي كاالعتقاد القوؿ من القلب في ما بخبلؼ الفعل أك باللساف
 فإف األعماؿ، في يكوف أك كتصديقو اهلل توحيد في الفعل أك الخبر يكوف أف: أحدىما

 دكف نفاقان  ككاف معصية، كانت األعماؿ في كاف كإف صريحان، كاف التوحيد في كاف
 ىػ. ا كفر دكف كفر في القوؿ تقدـ كما نفاؽ
 الشر، كإسرار الخير إظهار ىو النفاؽ(: ْٕ/ ُ) تفسيره في كثير ابن الحافظ كقاؿ
 أكبر من كىو كعملي النار، في صاحبو يخلد الذم كىو اعتقادم،: أنواع كىو

 ىػ. ا الذنوب
 في كاف فإف للظاىر، الباطن مخالفة: لغةن  كالنفاؽ(: ٖٗ/ ُ) الفتح في الحافظ كقاؿ
 الفعل فيو كيدخل العمل، نفاؽ فهو كإال الكفر، نفاؽ فهو اإليماف اعتقاد الترؾ

 ىػ. ا مراتبو كتتفاكت كالترؾ،
 ذلك عن يعبركف رجب ابن كالحافظ القيم ابن كاإلماـ تيمية ابن كاإلماـ األئمة كبعض

 الملة، من مخرج غير أصغر نفاؽ كإلى الملة من المخرج األكبر إلى النفاؽ بتقسيم
 ما النفاؽ فمن(: ّْٓ - ّْْ/ ِٖ) الفتاكل مجموع في كما اإلسبلـ شيخ يقوؿ

 كغيره؛ أبىٌ  بن اهلل عبد كنفاؽ النار، من األسفل الدرؾ فى صاحبو يكوف أكبر، ىو
 اعتقاد عدـ أك بغضو، أك بو، جاء ما بعض جحود أك الرسوؿ تكذيب يظهر بأف

 ال مما ذلك، كنحو دينو، بظهور المساءة أك دينو، بانخفاض المسرة أك اتباعو، كجوب
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 األعماؿ فى النفاؽ فهو األصغر، النفاؽ كأما...  كرسولو هلل عدكنا إال صاحبو يكوف
 إذا يفجر أك ائتمن، إذا كيخوف كعد، إذا كيخلف حدث، إذا يكذب أف مثل كنحوىا؛

 ىػ. ا. خاصم
 كلهذا نفاؽ، دكف نفاؽ كالكفر كالنفاؽ(: ٔٔ: ص) األكسط اإليماف في أيضان  كقاؿ
 كما أصغر، كنفاؽ أكبر، كنفاؽ ينقل، ال ككفر الملة، عن ينقل كفر: يقاؿ ما كثيران 
 ىػ. ا كأكبر أصغر، شركاف الشرؾ: يقاؿ
 كىو: النفاؽ أقساـ بياف في( ّٕٔ/ ُ) السالكين مدارج في القيم ابن اإلماـ كقاؿ

 أف كىو األسفل، دركها في النار في الخلود يوجب: فاألكبر كأصغر؛ أكبر،: نوعاف
 الباطن في كىو اآلخر، كاليـو كرسلو ككتبو كمبلئكتو باهلل إيمانو للمسلمين يظهر

 .ىػ. ا بو مكٌذب كلو ذلك من منسلخ
 فلعلو االعتقادم، بالنفاؽ الملة من المخرج النفاؽ حصر فمن تقارب القولين كبين
 كاف إف أما بقلبو، مكذب كىو اإليماف يظهر أف كىو التكذيب، نفاؽ بذلك قصد
 المتعلقة األعماؿ بعض على النفاؽ كطرأ مكذب غير باهلل مؤمنان  األصل في المرء
 ذلك بحصر يقصد أف كىو آخر احتماؿ كىناؾ العمل، نفاؽ فهذا اإليماف، بفركع

 بالجانب المنافقين من الصادرة العملية المكفرات اقتراف االعتقادم بالنفاؽ
 كأصغر أكبر إلى النفاؽ تقسيم أعلم كاهلل للصواب كاألقرب الغالب، في االعتقادم،

 :لسببين
 ذكر حين كلذلك فقط، االعتقادم بالجانب يختص ال األكبر النفاؽ ألف: األكؿ

 كسخريتهم كسلم، عليو اهلل صلى للرسوؿ تنقيصهم منها ذكر المنافقين صفات القرآف
 بفساد غالبان  اقترنت كإف األمور كىذه. ذلك كنحو للكفار كمناصرتهم بالمؤمنين،

 .ببلـز ليس ذلك أف إال اعتقادم
 يسير جنس من ذلك يكوف فقد الملة، من يخرج اعتقادم نفاؽ كل ليس: الثاني
 .كنحوه الرياء
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 :النفاؽ لنوعي إيضاحا كإليك
 بن عبداهلل حديث من الصحيحين في ثبت ما ذلك في كاألصل :األصغر النفاؽأكال: 
 فعن المنافق، آية ذكر في عنهما، اهلل رضي الصحابة من كغيرىما ىريرة كأبي عمرك

 إذا: ثبلث المنافق آية: )قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي عن عنو اهلل رضي ىريرة أبي
 (.خاف ائتمن كإذا أخلف، كعد كإذا كذب، حدث

 من أربع: )قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي أف عنهما اهلل رضي عمرك بن عبداهلل كعن
 النفاؽ من خصلة فيو كانت منهن خصلة فيو كانت كمن خالصا، منافقا كاف فيو كن

 (.فجر خاصم كإذا غدر، عاىد كإذا كذب، حدث كإذا خاف، ائتمن إذا: يدعها حتى
 مما الحديث ىذا: الحديث ىذا شرح في (ْٕ - ْٔ/ ِ) مسلم شرح النوكم قاؿ
 المسلم في توجد الخصاؿ ىذه إف حيث من مشكبل العلماء من جماعة عده

 بقلبو مصدقا كاف من أف على العلماء أجمع كقد شك، فيو ليس الذم المصدؽ
 فإف النار في يخلد منافق ىو كال بكفر، عليو يحكم ال الخصاؿ ىذه كفعل كلسانو

 السلف لبعض كجد ككذا الخصاؿ ىذه جمعوا كسلم عليو اهلل صلى يوسف إخوة
 كلكن إشكاؿ، تعالى اهلل بحمد فيو ليس الحديث كىذا كلو، أك ىذا بعض كالعلماء
: المختار الصحيح كىو كاألكثركف المحققوف قالو فالذم معناه، في العلماء اختلف

 الخصاؿ ىذه في بالمنافقين شبيو كصاحبها نفاؽ، خصاؿ الخصاؿ ىذه أف معناه أف
 في موجود المعنى كىذا خبلفو، يبطن ما إظهار النفاؽ فإف بأخبلقهم، كمتخلق
 كخاصمو كائتمنو ككعده حدثو من حق في نفاقو كيكوف الخصاؿ، ىذه صاحب
 النبي يرد كلم الكفر، يبطن كىو فيظهره اإلسبلـ في منافق أنو ال الناس من كعاىده

 األسفل الدرؾ في المخلدين الكفار نفاؽ منافق أنو بهذا كقولو كسلم، عليو اهلل صلى
 الشبو شديد معناه( خالصا منافقا كاف: )كسلم عليو اهلل صلى قاؿ النار، من

 الخصاؿ ىذه كانت فيمن ىذا العلماء بعض قاؿ الخصاؿ، ىذه بسبب بالمنافقين
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 معني في المختار ىو فهذا فيو، داخبل فليس منو ذلك يندر من فأما عليو غالبة
 ا.ىػ الحديث

(: َْٕص) كالحكم العلـو جامع ك ،(ٕٔ/ ُ) السنة شرح كما في   الخطابي كقاؿ
 ىذه يعتاد أف لو كالتحذير المسلم، للمرء اإلنذار سبيل على خرج إنما القوؿ ىذا

 من شيئا فعل أك الخصاؿ، ىذه منو بدرت من أف ال النفاؽ، إلى بو فتفضي الخصاؿ،
 ا.ىػ منافق أنو اعتياد غير من ذلك
 على تدؿ فإنها بإذا، التعبير عليو كيدؿ(: َٗ/ ُ)أيضا كما في الفتح  الخطابي كقاؿ
 حذؼ إف: الكرماني قالو ما كاألكلى: فقاؿ حجر ابن الحافظ تعقبوف الفعل، تكرار

، على يدؿ( حدث) من المفعوؿ  أك فيو، كذب شيء كل في حدث إذا: أم العمـو
 غلبت من على محموؿ: كقيل كذب، الحديث ماىية كجد إذا: أم قاصرا، يصير
 فاسد كاف كذلك كاف من فإف بأمرىا، كاستخف بها كتهاكف الخصاؿ ىذه عليو

 ا.ىػ غالبا االعتقاد
 ىذه شرح بعدما (َْٔص) كالحكم العلـو جامعفي  رجب ابن الحافظ كقاؿ

 كالعبلنية السريرة اختبلؼ إلى يرجع كلو األصغر النفاؽ أف األمر كحاصل: الخصاؿ
 ا.ىػ الحسن قالو كما
 اهلل صلى النبي قاؿ المنافقين، خصاؿ من فإنو الجهاد عن اإلعراض الباب ىذا كمن
 ،(نفاؽ من شعبة على مات بالغزك نفسو يحدث كلم يغز كلم مات من: )كسلم عليو
 خرج كإذا السلطاف، ثناء من يكره ما باب) في( ُٖٕٕ) البخارم ركاه ما ذلك كمن
 لهم فنقوؿ سلطاننا على ندخل إنا): عمر بن لعبداهلل أناس قاؿ(: ذلك غير قاؿ

 الذم النفاؽ ىو كىذا( نفاقا نعدىا كنا: قاؿ عندىم، من خرجنا إذا نتكلم ما بخبلؼ
(: َْٖص) كالحكم العلـو جامعفي  رجب ابن يقوؿ أنفسهم، على الصحابة خافو
 خشي كالعبلنية السر اختبلؼ ىو النفاؽ أف عنهم اهلل رضي الصحابة عند تقرر كلما

 سماع عند كخشوعو كرقتو قلبو حضور عليو تغير إذا يكوف أف نفسو على بعضهم
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 منو ذلك يكوف أف كاألمواؿ كاألكالد باألىل كاالشتغاؿ الدنيا إلى برجوعو الذكر،
: فقاؿ يبكي، كىو بكر بأبي مر أنو: األسدم حنظلة عن مسلم صحيح في كما نفاقا،

 كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عند نكوف بكر، أبا يا حنظلة نافق: قاؿ لك؟ ما
 كثيرا، فنسينا كالضيعة األزكاج عافسنا رجعنا، فإذا عين، رأم كأنا كالنار بالجنة يذكرنا

: فقاؿ كسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إلى فانطلقنا لكذلك، إنا فاهلل: بكر أبو قاؿ
 فقاؿ بكر، ألبي قاؿ ما مثل لو كذكر اهلل، رسوؿ يا حنظلة نافق: قاؿ حنظلة؟ يا مالك
 عندم، من بها تقوموف التي الحاؿ على تدكموف لو: كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ

 ،(كساعة ساعة حنظلة يا كلكن طرقكم، كفي مجالسكم على المبلئكة لصافحتكم
: مليكة أبي ابن قالو ما النفاؽ من الصحابة خوؼ: أم المعنى ىذا في كرد كمما

 نفسو على النفاؽ يخاؼ كلهم كسلم عليو اهلل صلى النبي أصحاب من ثبلثين أدركت
في  حجر ابن الحافظ يقوؿ ،ُكميكائيل جبريل إيماف على إنو: يقوؿ أحد منهم ما
 أبي ابن أدركهم الذين كالصحابة: األثر ىذا على تعليقو في (ُُُ/ ُ) البارم فتح)

 بن كعقبة ىريرة كأبو األربعة كالعبادلة سلمة كأـ أسماء كأختها عائشة أجلهم من مليكة
 أجل جماعة بالسن أدرؾ كقد منهم، سمع ممن فهؤالء مخرمة، بن كالمسور الحارث

 يخافوف كانوا بأنهم جـز كقد كقاص، أبي بن كسعد طالب، أبي بن كعلي ىؤالء من
 ألف كذلك إجماع، فكأنو ذلك خبلؼ غيرىم عن ينقل كلم األعماؿ، في النفاؽ

 من يلـز كال اإلخبلص، يخالف مما بو يشعر ما عملو في عليو يعرض قد المؤمن
 كالتقول الورع في منهم المبالغة سبيل على ذلك بل منهم، كقوعو ذلك من خوفهم

 ا.ىػ عنهم اهلل رضي
 مما كالعبلنية السريرة بين االختبلؼ من نوع أنو: األصغر النفاؽ في القوؿ كخبلصة

 الغير مودة ككإظهار العمل، أصل في يكوف ال الذم كالرياء كذلك الكفر، دكف ىو

                                                           
 ،(=5; - >5;/ 8) السنة في الخالل موصوال ورواه ،(=9) رقم حديث قبل الجزم بصيغة معمقا البخاري رواه 0

 (.8: - 7:/ 7) التعميق تغميق وانظر(. 89;/ 7) الصالة قدر تعظيم في المروزي نصر بن ومحمد
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 شعب حديث في الواردة ككالخصاؿ إليو كاإلساءة وغضب إضمار مع بخدمتو كالقياـ
 .ذلك من شيء في الوقوع من الحذر المسلم فعلى ذلك، كنحو النفاؽ
 كيمكن النفاؽ، أنواع عن الكبلـ عند تعريفو إلى اإلشارة سبقت :األكبر النفاؽثانيا: 

( َّْص) كالحكم العلـو جامعفي  رجب ابن الحافظ ذكره بتعريف تعريفو، اختصار
 ككتبو كمبلئكتو باهلل اإليماف اإلنساف يظهر أف كىو األكبر النفاؽ: اهلل رحمو قاؿ حيث
 كاف الذم النفاؽ ىو كىذا بعضو، أك كلو ذلك يناقض ما كيبطن اآلخر، كاليـو كرسلو

 كأخبر كتكفيرىم، أىلو بذـ القرآف كنزؿ كسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عهد على
 اآلخرة، في كمصيرىم تكفيرىم، في اآليات كمن ،ا.ىػ النار من األسفل الدرؾ في أنهم
 (بمؤمنين ىم كما اآلخر كباليـو باهلل آمنا يقوؿ من الناس كمن): تعالى قولو

 ،[ُّٖ:النساء] (أليما عذابا لهم بأف المنافقين بشر): كجل عز كقولو ،[ٖ:البقرة]
 كقولو ،[ُْٓ:النساء] (النار من األسفل الدرؾ في المنافقين إف): سبحانو كقولو
 ،[ٖٔ:التوبة] (فيها خالدين جهنم نار كالكفار كالمنافقات المنافقين اهلل كعد): تعالى
 جهنم كمأكاىم عليهم كاغلظ كالمنافقين الكفار جاىد النبي أيها يا): تعالى كقولو
 إسبلمهم بعد ككفركا الكفر كلمة قالوا كلقد قالوا ما باهلل يحلفوف المصير كبئس
 أسوأ من المنافقين من طائفة عن كقولو ،[ْٕ - ّٕ:التوبة] (ينالوا لم بما كىموا
 على زادكا ألنهم النار، من األسفل الدرؾ في اآلخرة في كمصيرىم الكفار، أنواع

 حولهم الحديث القرآف فصل كلذلك للمؤمنين، كالخداع كالمراكغة الكذب كفرىم،
 .كخداعهم حبائلهم في المؤمنوف يقع ال لكي صفاتهم كحوؿ
في فقاؿ  الصور ىذه بعض اهلل رحمو تيمية ابن اإلسبلـ شيخ ذكر :األكبر النفاؽ صور

 الدرؾ في صاحبو كيكوف أكبر، ىو ما النفاؽ فمن(: ّْْ/ ِٖ) الفتاكل مجموع
 جحود أك الرسوؿ تكذيب يظهر بأف كغيره، أبي بن عبداهلل كنفاؽ النار، من األسفل

 دينو، بانخفاض المسرة أك اتباعو، كجوب اعتقاد عدـ أك بغضو، أك بو، جاء ما بعض
 كىذا كرسولو، هلل عدكا إال صاحبو يكوف ال مما: ذلك كنحو دينو، بظهور المساءة أك
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 ىو بل بعده، كمازاؿ كسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ زمن في موجودا كاف القدر
 ا.ىػ عهده على منو أكثر
 كفر في ريب ال الذم المحض النفاؽ فأما(: َُٖص) األكسط اإليماف في كقاؿ

 كال بو، أخبر فيما كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ تصديق كجوب يرل ال فإنو صاحبو،
 علما -القدر عظيم الرسوؿ أف ذلك مع اعتقد كإف بو، أمر فيما طاعتو كجوب
 كاف إذا الملل اختبلؼ يضر ال إنو: يقوؿ لكنو كطاعتو تصديقو يجوز كأنو -كعمبل

 إما متابعتو، كبغير الرسوؿ بمتابعة كالسعادة النجاة تحصيل أنو كيرل كاحدا، المعبود
 ا.ىػ كالتنصر التهود بطريق أك كالصبو، الفلسفة بطريق
 مجموعة كما في  فقاؿ اهلل رحمو عبدالوىاب بن محمد الشيخ األنواع ىذه كنقل

 أك الرسوؿ، تكذيب أنواع، ستة فهو االعتقادم النفاؽ فأما(: ٕص(( )التوحيد
 أك الرسوؿ، بو جاء ما بغض أبو الرسوؿ بغض أك الرسوؿ، بو جاء ما بعض تكذيب
 الستة األنواع فهذه الرسوؿ، دين بانتصار الكراىية أك الرسوؿ، دين بانخفاض المسرة

  ا.ىػ النار من األسفل الدرؾ أىل من صاحبها
 - المتقاربة أك المتشابهة األنواع دمج بعد - اإلماماف ىذاف ذكره مما فيتحصل

 :كىي أنواع أك صفات خمس
 .بو جاء ما بعض تكذيب أك كسلم، عليو اهلل صلى الرسوؿ تكذيب - ُ
 .بو جاء ما بغض أك كسلم، عليو اهلل صلى الرسوؿ بغض - ِ
 دين بانتصار الكراىية أك كسلم، عليو اهلل صلى الرسوؿ دين بانخفاض المسرة - ّ

 .كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ
 .أخبر فيما تصديقو كجوب اعتقاد عدـ - ْ
 .أمر فيما طاعتو كجوب اعتقاد عدـ - ٓ

 عند نواقضو خوارمو، حقيقتو، اإليماف، ككتاب االعتقادية اإليماف نواقض انظر كتاب
 .كالجماعة السنة أىل



 - 157 - 

 
 (البراءة ذكر فيها التي األحاديث من باب)

 ابن عن كضاح ابن عن خالد، بن أحمد عن إسحاؽ كحدثني :محمد قاؿ - ُٕٗ
 عن أبيو، عن عجبلف، بن محمد عن شريك، عن آدـ بن يحيى حدثنا: قاؿ شيبة أبي
 علينا شهر من): كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿرضي اهلل عنو  ىريرة أبي

 .ُ(مني فليس السبلح
، بن جرير حدثنا: قاؿ عفاف حدثنا: قاؿ شيبة أبي ابن - َُٖ  بن يعلى عن حاـز

 اهلل رسوؿ سمعت: قاؿ رضي اهلل عنو سمرة بن الرحمن عبد عن لبيد، أبي عن حكيم،
 .ِ(منا فليس نهبة انتهب من): يقوؿ كسلم عليو اهلل صلى

 بن سهيل عن ببلؿ بن سليماف عن مخلد بن خالد حدثنا: قاؿ شيبة أبي ابن - ُُٖ
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ رضي اهلل عنو ىريرة أبي عن أبيو عن صالح أبي

 .ُ(منا فليس غشنا من): كسلم

                                                           

( ==(، والداني في الفتن )رقم 967<7/ رقم <أخرجو ابن أبي شيبة في المصنف ) 0
سناده ضعيف، ومتن الحديث صحيح فقد أخرجو ابن ماجة )  أبي عن (>>:7وا 

 السالح عمينا شير من): وسمم عميو اهلل صمى  اهلل رسول قال: قال األشعري، موسى
 السالح عمينا حمل منبمفظ ) (655( ومسمم )6>5>(، وىو عند البخاري )منا فميس
 (.منا فميس

 ،(58>7) داود وأبو ،(:<<6) الدارميو  الرسالة(،-:77-89/779أخرجو أحمد ) 1
 الصحابة معجم في قانع وابن ،(6866) اآلثار مشكل شرح في والطحاوي

( والحديث لو شواىد عن عدة من الصحابة رضي اهلل عنيم، وقد =;6->;7/6)
(، وصححو لغيره ;=9>صححو بمجموع طرقو العالمة األلباني في صحيح الجامع )

 (.:89/77األرنؤوط ومن معو في تحقيق المسند )
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 أبيو عن بريدة، ابن عن ثعلبة، بن الوليد عن ككيع حدثنا: قاؿ شيبة أبي ابن -ُِٖ
 باألمانة، حلف من منا ليس): كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿرضي اهلل عنو 

 .ِ(منا ىو فليس مملوكو أك زكجتو امرئ على خبب كمن
  .مثلنا ليس األحاديث ىذه معنى: قاؿ من العلماء من: محمد قاؿ

 من كليس لنا المطيعين من فليس األفعاؿ ىذه فعل من أنو معناىا: بعضهم كقاؿ
  .أشبهها كما النعوت ىذه، شرائعنا على المحافظين من كال بنا المقتدين

 الملة أىل غير من فيكوف منو يتبرأ أف كأما فعلها، ممن التبرؤ بها المراد يكوف أف إماك 
 .فبل
: كسلم عليو اهلل صلى قولو أعلم كاهلل التأكيل ىذا صحة على كالدليل: محمد قاؿ

 (شاربو يأخذ لم من منا ليس)

                                                                                                                                                  

برقم إسناد المصنف ضعيف، والحديث صحيح فقد أخرجو من طريق آخر مسمم  0
(656.) 
 والبزار ،(87:8 رقم ، 8/778) داود أبوالرسالة(، و -7=/=8أحمد ) أخرجو 1
 حبان وابن ،(6897) اآلثار مشكل شرح في والطحاوي، (كشف - 6:55)
، (76;<6 رقم ، 65/85) الكبرى في والبييقى(، =<9/7) والحاكم ،(8;98)

صححو ابن حبان، والحاكم وأقره  والحديث (:69/8) بغداد تاريخ في والخطيب
وكذا  صحيح، إسناده(: ;86) األذكار وفي( 8<9) الرياض في النووي قالو  الذىبي،

(، وصححو العالمة ابن باز في مجموع فتاواه 8/679قال المنذري في الترغيب )
وصححو العالمة  ،(9<) الصحيحة في األلباني العالمة وصححو(، 8/699)

 في العدوي وصححو(، 9=6مسند مما ليس في الصحيحين )الوادعي في الصحيح ال
، وقال األرنؤوط ومن معو في تحقيق المسند (58;/8) كثير ابن تفسير صحيح

 الطائي ثعمبة بن الوليد غير الشيخين رجال ثقات رجالو صحيح، إسناده (:7=/=8)
 .ثقة وىو ،"والميمة اليوم عمل" في والنسائي ماجو وابن داود أبو لو روى فقد
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 أبي بن بكر أبي عن كضاح، ابن عن خالد، بن أحمد عن إسحاؽ بو كحدثني - ُّٖ
 عن يسار، بن حبيب عن صهيب بن يوسف عن سليماف، بن عبدة حدثني: قاؿ شيبة
  .ُكذكره كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: رضي اهلل عنو أرقم بن زيد

 يأخذ لم ممن التبرؤ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ على يتأكؿ أف ألحد يجوز فهل
 .شاربو

 مسئائل في الباب: 
                                                                           موانع التكفير.        

.                                                      الجهلالمانع األكؿ  :المسألة األكلى
كىو المشهور، كمنها: اعتقاد  الجهل يأتي بعدة معاني منها: خلو النفس من العلم

الشيء بخبلؼ ما ىو عليو، كمنها: فعل الشيء بخبلؼ ما حقو أف يفعل سواء اعتقد 

                                                           

 ،(8=7<6 رقم ،;;8/ 9) وأحمد ،(8<7:9 رقم ،;77/ :) شيبة أبى ابن أخرجو 0
 ،(8/788) والتاريخ المعرفة فيوالفسوي  ،(9;7 رقم ،669 ص) حميد بن وعبد

 في والعقيمي ،(68 رقم ،:6/ 6) والنسائى ،(6;>7 رقم ،8</ :) والترمذى
 ،5<7/ 67) حبان وابن ،(588: رقم ،:=6/ :) والطبرانى ،(:<9/6) الضعفاء

 ،777/ :) شعبال فى والبييقى ،(;:8 رقم ،<77/ 6) والقضاعى ،(>>9: رقم
وقال  حبان، ابن وصححو صحيح، حسن: الترمذي عنو قال والحديث( :99; رقم

ابن باز في مجموع فتاواه  (: إسناده قوي، وقال العالمة<65/89الحافظ في الفتح )
 ،(88:;) الجامع صحيح في األلباني العالمة وصححو(: إسناده صحيح، <>8/=)

(، 6;8وصححو العالمة الوادعي في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين )
 ثقات رجالو صحيح إسناده: (>/87) المسند تحقيق فيومن معو  األرنؤوط وقال
 الترمذي رجال فمن يسار بن وحبيب صييب بن يوسف غير الشيخين رجال

  .والنسائي
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بينوا أف تصيبوا قومان ، كمنو قولو سبحانو: } فتُفيو اعتقادان صحيحان أك فاسدان 
بجهالة{، كمقصود العلماء بالجهل الذم يعذر صاحبو أك ال يعذر، أف يقوؿ قوالن أك 
 يفعل فعبلن بخبلؼ ما حقو أف يفعل، أك يعتقد اعتقادان بخبلؼ ما ىو عليو من الحق.

لو حاالت، فهو يختلف باختبلؼ األزمنة كاألمكنة  –كما ىو معلـو   –كالعذر بالجهل 
خاص، كاألشخاص يختلفوف فمنهم من قامت عليو الحجة، كمنهم من لم تقم كاألش

حديث عهد بإسبلـ أك نشأ ببادية بعيدة، ككذلك الجهل  –مثبلن  –عليو باعتباره 
يختلف إف كاف جهبلن بما ىو معلـو من الدين بالضركرة أك ما دكف ذلك، كىل يفرؽ 

ليها في ىذا المبحثمن خبلؿ كل ىذه المسائل سنشير إ في ذلك بين أصوؿ كفركع؟
األدلة ككبلـ العلماء، كسنبدأ أكالن: بذكر أدلة العذر بالجهل بشكل عاـ، ثم نناقش 

:                                                             أدلة العذر بالجهل                          ىل ىذه األدلة شاملة لكل جهل، أـ ال؟
هر األدلة كأصرحها في ىذه المسألة حديث الرجل من بني إسرائيل لعل من أش -ُ

الذم أمر أىلو بإحراقو، ك إليك نصو، عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو عن النبي صلى اهلل 
عليو كسلم قاؿ: "كاف رجل يسرؼ على نفسو، فلما حضره الموت قاؿ لبنيو: إذا أنا 

فواهلل لئن قدر اهلل علي ليعذبني مت فأحرقوني، ثم اطحنوني، ثم ذركني في الريح، 
اجمعي ما فيك  عذابان ما عذبو أحدان، فلما مات فعل بو ذلك، فأمر اهلل األرض فقاؿ

منو، ففعلت فإذا ىو قائم، فقاؿ: ما حملك على ما صنعت؟ قاؿ: يا رب خشيتك، 
في قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية كمسلم عن عدة من الصحابة، ركاه البخارم ( فغفر لو

معلقان على ىذا الحديث: )فهذا الرجل ظن أف اهلل ال ( َْٗ/ُُ)جموع الفتاكل م
يقدر عليو إذا تفرؽ ىذا التفرؽ، فظن أنو ال يعيده إذا صار كذلك، ككل كاحد من 

إنكار قدرة اهلل تعالى، كإنكار معاد األبداف ك إف تفرقت كفر، لكنو كاف مع إيمانو باهلل 
لو  ىبلن بذلك، ضاالن في ىذا الظن مخطئان، فغفر اهللكإيمانو بأمره كخشيتو منو جا

ذلك، كالحديث صريح في أف الرجل طمع أف ال يعيده إذا فعل ذلك، كأدنى ىذا أف 

                                                           
 .<66/67ولسان العرب  .9=، والتعريفات 657المفردات انظر  6



 - 161 - 

يكوف شاكان في المعاد، كذلك كفر إذا قامت حجة النبوة على منكره حكم بكفره(، 
كقع لو : فهذا الرجل كاف قد (ُْٗ/ُ)مجموع الفتاكل  من كقاؿ في موضع آخر

الشك، كالجهل في قدرة اهلل تعالى على إعادة ابن آدـ بعدما أحرؽ كذرم، كعلى أنو 
أحدىما متعلق باهلل  يعيد الميت كيحشره إذا فعل بو ذلك، كىذاف أصبلف عظيماف:

"كالثاني": متعلق باليـو اآلخر، كىو  تعالى، كىو اإليماف بأنو على كل شيء قدير.
ا الميت، كيجزيو على أعمالو، كمع ىذا فلما كاف مؤمنان باهلل اإليماف بأف اهلل يعيد ىذ

في الجملة، كمؤمنان باليـو اآلخر في الجملة، كىو أف اهلل يثيب كيعاقب بعد الموت، 
كقد عمل عمبلن صالحان كىو خوفو من اهلل أف يعاقبو على ذنوبو غفر اهلل لو بما كاف فيو 

كما في الفتح   كقاؿ اإلماـ الخطابيا.ىػ  لصالحمن اإليماف باهلل كاليـو اآلخر كالعمل ا
لو كىو منكر للبعث كالقدرة على  : قد يستشكل ىذا فيقاؿ: كيف يغفر(ِّٓ/ٔ)

إحياء الموتى؟ كالجواب أنو لم ينكر البعث كإنما جهل فظن أنو إذا فعل بو ذلك ال 
كأيضان ا.ىػ  اهلليعاد فبل يعذب، كقد ظهر إيمانو باعترافو بأنو إنما فعل ذلك من خشية 

                                                               فإنو قاؿ: ليعذبني كىذا اعتراؼ منو بالعذاب في اليـو اآلخر.
: كأما جهل ىذا الرجل المذكور (ْٕ،ْٔ/ُٖ)كقاؿ الحافظ ابن عبد البر التمهيد 

فليس ذلك بمخرجو من  في ىذا الحديث بصفة من صفات اهلل في علمو كقدرتو،
عن القدر ثم  –رضي اهلل عنهم  –اإليماف( ثم استدؿ على ذلك بسؤاؿ الصحابة 

قاؿ: )كمعلـو أنهم إنما سألوه عن ذلك كىم جاىلوف بو، كغير جائز عند أحد من 
كلم يضرىم جهلهم بو قبل أف …. المسلمين أف يكونوا بسؤالهم عن ذلك كافرين، 

كقاؿ                                                                      .ا.ىػ يعلموه
في معرض حديثو عن حكم من جحد ( ّٕٔ/ُ)اإلماـ ابن القيم مدارج السالكين 

فرضان من فرائض اإلسبلـ: كأما من جحد ذلك جهبلن، أك تأكيبلن يعذر فيو صاحبو فبل 
مر أىلو أف يحرقوه كيذركه يكفر صاحبو بو، كحديث الذم جحد قدرة اهلل عليو، كأ

في الريح، كمع ىذا فقد غفر اهلل لو، كرحمو لجهلو، إذ كاف ذلك الذم فعلو مبلغ 
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 في كقاؿ ابن حـزا.ىػ          علمو كلم يجحد قدرة اهلل على إعادتو عنادان أك تكذيبان 
بعدما ذكر الحديث: فهذا إنساف جهل إلى أف مات أف اهلل عز ( ِِٓ/ّ)الفصل 
ا.ىػ                                                                    در على جمع رماده كإحيائو، كقد غفر لو إلقراره كخوفو كجهلوكجل يق

في تعليقو على الحديث: كإنما ( ّْٔ)كقاؿ ابن الوزير إيثار الحق على الخلق 
ب، كأما جهلو بقدرة اهلل أدركتو الرحمة لجهلو كإيمانو باهلل كالمعاد كلذلك خاؼ العقا

تعالى على ما ظنو محاالن فبل يكوف كفران إال لو علم أف األنبياء جاءكا بذلك كأنو 
ممكن مقدكر ثم كذبهم أك أحدان منهم لقولو تعالى: }كما كنا معذبين حتى نبعث 

إذان ا.ىػ                           كىذا أرجى حديث ألىل الخطأ في التأكيل رسوالن{
األكؿ: أف                            كن أف نستخلص من كبلـ األئمة أمرين مهمين:يم

عمل ىذا الرجل ىو كفر ألف فيو إنكاران لقدرة اهلل تعالى على إعادتو بعدما يحرؽ، 
الثاني: أف ىذا             كلكنو عذر بسبب جهلو الذم قاده إلى ىذا الظن الفاسد.

ا كاضح في الحديث، كىكذا فهم األئمة، انظر إلى قوؿ الرجل معو أصل اإليماف كىذ
فلما كاف مؤمنان باهلل في الجملة، كمؤمنان باليـو )…. شيخ اإلسبلـ في النص السابق: 

كىو  –اآلخر في الجملة، كىو أف اهلل يثيب كيعاقب بعد الموت، كقد عمل صالحان 
فيو من اإليماف باهلل كاليـو  غفر اهلل لو بما كاف –خوفو من اهلل أف يعاقبو على ذنوبو 

كقد ظهر إيمانو باعترافو بأنو إنما فعل )…. اآلخر كالعمل الصالح(، كقوؿ الخطابي: 
كقد غفر لو إلقراره : … (ِِٓ/ّ)ذلك من خشية اهلل(، كقوؿ ابن حـز الفصل 

ذكر بعض العلماء بعض التأكيبلت لهذا ا.ىػ                          كقد  كخوفو كجهلو
بخبلؼ ما سبق كلن نطوؿ بذكرىا لضعفها.                                                                الحديث

كمن األدلة أيضان حديث حذيفة بن اليماف قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو  -ِ
حتى ال يدرم ما صياـ كال صبلة كال  يدرس اإلسبلـ كما يدرس كشي الثوب )كسلم: 

كال صدقة، كليسرم على كتاب اهلل عز كجل في ليلة، فبل يبقي في األرض منو  نسك
آية، كتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير كالعجوز، يقولوف: أدركنا آباءنا على ىذه 
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ما تغنى عنهم ال إلو إال اهلل كىم ال  الكلمة: ال إلو إال اهلل فنحن نقولها" فقاؿ لو صلة
كال نسك كال صدقة؟ فأعرض عنو حذيفة ثم ردىا عليو ثبلثان   يدركف ما صبلة كال صياـ

كل ذلك يعرض عنو حذيفة، ثم أقبل عليو في الثالثة، فقاؿ: يا صلة تنجيهم من النار 
ىذا الحديث ك إف كاف يتحدث عن حاؿ الناس في آخر الزماف، حيث ال ، ُثبلثان(

ل حيث ينطبق الحديث يدرم ما صبلة كال صياـ، فإف فيو دليبلن على العذر بالجه
على بعض األمكنة أك األزمنة حيث ينتشر الجهل كيضعف نور النبوة، فتخفى على 

، كلكن البد  بعض الناس كثير من األحكاـ الظاىرة المتواترة كوجوب الصبلة كالصـو
                                          من اإلقرار الذم عليو مدار النجاة، ألنو بدكف اإلقرار ال يكونوف مسلمين.

: ككثير من الناس قد (َْٕ/ُُ)مجموع الفتاكل في شيخ اإلسبلـ ابن تيمية  قاؿ
ينشأ في األمكنة كاألزمنة الذم يندرس فيها كثير من علـو النبوات، حتى ال يبقى من 

يبلغ ما بعث اهلل بو رسولو من الكتاب كالحكمة، فبل يعلم كثيران مما بعث اهلل بو رسولو 
يكوف ىناؾ من يبلغو ذلك، كمثل ىذا ال يكفر، كلهذا اتفق األئمة على أف من نشأ كال 

ببادية بعيدة عن أىل العلم ك اإليماف، ككاف حديث العهد باإلسبلـ فأنكر ىذه 
األحكاـ الظاىرة المتواترة فإنو ال يحكم بكفره حتى يعرؼ ما جاء بو الرسوؿ، كلهذا 

ماف ال يعرفوف فيو صبلة كال زكاة" ثم ذكر بقية جاء في الحديث: "يأتي على الناس ز 
 ا.ىػ  الحديث

 فيو يعذر جهل :نوعاف الجهل (:َِْ/ُ) المفيد القوؿقاؿ العبلمة العثيمين في 
 المقتضي قياـ مع كإىماؿ تفريط عن ناشئا كاف فما فيو، يعذر ال كجهل اإلنساف،

 خبلؼ عن ناشئا كاف كما المعاصي، في أك الكفر في سواء فيو، يعذر ال فإنو للتعلم،
 بالو على يطرأ لم كاف بأف للتعلم المقتضي يقم كلم يفرط كلم يهمل لم أنو أم ذلك،

                                                           
 صححو والحديث (=7:7) شعبال في والبييقي ،(8>9/9) والحاكم ،(=8=7) البزارو  ،(<959) ماجة ابن أخرجو 0

 الفتح في الحافظ إسناده وقوى ثقات، رجالو صحيح إسناده(: >6/79) الزوائد في البوصيري وقال الذىبي، أقرهو  الحاكم
 ليس مما المسند الصحيح في العالمة الوادعي وصححو ،(>=) الصحيحة في األلباني العالمة وصححو (،;6 /68)

 .صحيح إسناده (:8>6/:، وقال األرنؤوط ومن معو في تحقيق سنن ابن ماجة )(858) الصحيحين في
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 كاف كإف يضره، لم اإلسبلـ، إلى منتسبا كاف فإف فيو يعذر فإنو حراـ الشيء ىذا أف
 القوؿ على اهلل إلى أمره اآلخرة في لكن الدنيا، في كافر فهو الكفر، إلى منتسبا

 .النار دخل عصى كإف الجنة، دخل أطاع فإف يمتحن، الراجح،
 حراـ، الشيء ىذا أف ببالو يخطر كلم علماء عنده ليس بعيد ببادية نشأ من ىذا فعلى

 :أمثلة كلو يعذر، فهذا كاجب، الشيء ىذا أف أك
 شيئا، العلم عن يسمع كلم عالم، عنده ليس بادية في كىو صغير كىو بلغ رجل: منها

 بعد فبقي سنة، عشرة خمس بلغ إذا إال العبادات عليو تجب ال اإلنساف أف كيظن
 جنابو، من يتطهر كال يصلي كال يصـو ال كىو سنة عشرة خمس لو تم حتى بلوغو
 على لو يطرأ كلم بالتعلم فيو يفرط لم الذم بجهلو معذكر ألنو بالقضاء نأمره ال فهذا
 يطرأ كلم تسأؿ من عندىا كليس صغيرة كىي الحيض أتاىا أنثى كانت لو ككذلك باؿ،
 إذا تعذر فإنها سنة، عشرة خمس لها تم إذا إال كاجب الشيء ىذا أف بالها على

 أف يستطيع المدف في كالساكن بالعكس كاف من كأما، تصلي كال تصـو ال كانت
 ىذه أف المدف في الغالب ألف يعذر، ال فهذا كغفلة، تهاكف عنده لكن يسأؿ،

 فهو سهولة، بكل يسألهم أف يستطيع علماء فيها كيوجد عليو، تخفى ال األحكاـ
 ا.ىػ بالجهل يعذر كال القضاء فيلزمو مفرط،

  إذان أمثاؿ ىؤالء عذركا بجهلهم ألف الحجة لم تقم عليهم.
  

خرجنا مع رسوؿ اهلل   ) كمن ذلك حديث أبي كاقد الليثي رضي اهلل عنو قاؿ -ّ
 -ككانوا أسلموا يـو الفتح –صلى اهلل عليو كسلم إلى حنين كنحن حديثو عهد بكفر 

ككاف   قاؿ: فمررنا بشجرة قلنا: يا رسوؿ اهلل اجعل لنا ذات أنواط كمالهم ذات أنواط
للكفار سدرة يعفكوف حولها كيعلقوف بها أسلحتهم يدعونها ذات أنواط فلما قلنا 

ي صلى اهلل عليو كسلم قاؿ اهلل أكبر قلتم كالذم نفسي بيده كما قالت بنو ذلك للنب
لتركبن سنن من   إسرائيل لموسى }اجعل لنا إلهان كما لهم آلهة قاؿ إنكم قـو تجهلوف{
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كاضح من ىذه .                                                        ُ( كاف قبلكم
صلى اهلل عليو  –ىو شرؾ، كلذلك شبهو رسوؿ اهلل  الحادثة أف الذم طلبو الصحابة

بطلب بني إسرائيل لموسى أف يجعل لهم إلهان بل كأقسم على أنو مثلو،  -كسلم
، قاؿ اإلماـ ابن القيم رحمو اهلل ِكلكنهم لم يكفركا بطلبهم ألنهم حدثاء عهد بكفر

تخاذ ىذه في تعليقو على ىذا الحديث: )فإذا كاف ا (ِِْ/ُ)إغاثة اللهفاف في 
الشجرة لتعليق األسلحة كالعكوؼ حولها اتخاذ إلو مع اهلل تعالى، مع أنهم ال يعبدكنها 

كال يسألونها، فما الظن بالعكوؼ حوؿ القبر، كالدعاء بو، كدعائو، كالدعاء عنده 
: )فانظركا رحمكم اهلل أينما كجدتم ّ؟ قاؿ بعض أىل العلم من أصحاب مالك…

ناس، كيعظمونها، كيرجوف البرء كالشفاء من قبلها، سدرة أك شجرة يقصدىا ال
كقاؿ اإلماـ     ا.ىػ كيضربوف بها المسامير كالخرؽ، فهي ذات أنواط فاقطعوىا

ككذلك ال : … (ْٔ،ْٓ)صكشف الشبهات في  المجدد محمد بن عبد الوىاب 
لو لم يطيعوه كاتخذكا  -صلى اهلل عليو كسلم –خبلؼ في أف الذين نهاىم النبي 

أنواط بعد نهيو لكفركا، كىذا ىو المطلوب، كلكن القصة تفيد أف المسلم بل  ذات
… العالم قد يقع في أنواع من الشرؾ كىو ال يدرم عنها فتفيد لزـك التعلم كالتحرز

كتفيد أيضان أف المسلم المجتهد إذا تكلم بكبلـ كفر كىو ال يدرم فنبو على ذلك 
صلى اهلل  –و إسرائيل كالذين سألوا النبي فتاب من ساعتو أنو ال يكفر كما فعل بن

كقاؿ الشيخ عبد ا.ىػ                                                      -عليو كسلم
كفيها )أم الحادثة(: أف االعتبار : … (ُْٓ)صفتح المجيد في  الرحمن بن حسن

                                                           
 مسنده في والطيالسي ،(:=666) الكبرى في والنسائي( 5=76) والترمذي ،(5:<76 رقم ،=76/ :) أحمد أخرجو 0
 وابن ،(=9= رقم ،:>8/ 7) والحميدى ،(7<87 رقم ،799/ 8) والطبرانى ،(656/ :6) شيبة أبي وابن ،(;689)

 عنو قال والحديث وغيرىم( >8/ 6) السنة في عاصم أبي وابن ،(6996) يعمى وأبو ،(57>; رقم ،9</ :6) حبان
وقال العالمة ابن باز  ثابت،( =96/ 7) الميفان إغاثة في القيم ابن وقال حبان، ابن وصححو صحيح، حسن :الترمذي

 ومن األرنؤوط وقال ،(:88:) المشكاة في األلبانيالعالمة  وصححو(: إسناده صحيح، >8/88في مجموع فتاواه )
 .الشيخين شرط عمى صحيح إسناده: في تحقيق المسند معو
 .;69حاشية فتح المجيد ( انظر كالم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في 7)

 .:65( ىو أبو بكر الطرطوشي وكالمو ىذا في كتابو الحوادث والبدع ص8)
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طلبهم   -و كسلمصلى اهلل علي –في األحكاـ بالمعاني ال باألسماء، كلهذا جعل النبي 
ذات أنواط، فالمشرؾ مشرؾ، ك سموىا كطلب بني إسرائيل، كلم يلتفت إلى كونهم 

إف سمي شركو ما سماه، كمن يسمي دعاء األموات كالذبح كالنذر لهم كنحو ذلك 
 ا.ىػ تعظيمان كمحبة، فإف ذلك ىو الشرؾ، ك إف سماه ما سماه، كقس على ذلك

كما   -إلشارة إلى أف طلب الصحابة رضي اهلل عنهمكأخيران مما ينبغي التنبيو إليو ا
ليس فيو ما يدؿ على أنهم أرادكا عبادة ىذه الشجرة من دكف اهلل كلكن  -يظهر

لحداثة عهدىم باإلسبلـ ظنوا أف اتخاذ شجرة ليتبركوا بها كيعلقوا عليها أسلحتهم ال 
ة كال صيامان كال ينافي التوحيد، )فبين لهم أف ما طلبوا من التبرؾ كلو لم يكن صبل

قاؿ                                                    ، (ُ) صدقة ىو الشرؾ بعينو(
: كلم يكن من قصدىم أف يعبدكا تلك الشجرة أك (ٗص)الدر النضيد في الشوكاني 

أف  –صلى اهلل عليو كسلم  –القبور فأخبرىم  أىليطلبوا منها ما يطلبو القبوريوف من 
ا.ىػ كىناؾ أحاديث  ذلك بمنزلة الشرؾ الصريح ك أنو بمنزلة طلب آلهة غير اهلل تعالى

 أخرل في الباب لن نطوؿ بذكرىا.
فعمـو اآليات السابقة إضافة إلى األحاديث المذكورة تقرر مسألة العذر بالجهل، 

بعض العلماء كبعض الباحثين بقولهم: إف مسائل كىذا أمر مجمع عليو، كإنما خالف 
أصوؿ الدين كخاصة التوحيد كالشرؾ ال يعذر فيها بالجهل، كسنذكر أبرز أدلتهم ثم 

 رد العلماء عليهم ممن يرل أف األدلة عامة ألصوؿ الدين كغيرىا.
 –بشيء من االختصار  –لكن قبل ذكر أدلة الفريقين كالمناقشة يحسن بنا أف نذكر 

المسائل المهمة المتعلقة بهذه القضية، ألنو باتضاحها، يمكن بناء تصور بعض 
إدراؾ كثير من أسباب اللبس في فهمها  -أيضان  –صحيح عن ىذه القضية، كيمكن 

المسألة                                                                        كاهلل أعلم.
بوب اإلماـ ابن  كاؼ في الحكم بإسبلـ الشخص:  مجرد النطق بالشهادتين األكلى:

                                                           

 .;69( حاشية فتح المجيد )سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظو اهلل(، 6)
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)ذكر ما يدؿ على أف قوؿ ال إلو إال اهلل يوجب ( ُٖٗ/ُ) منده في كتابو اإليماف
عند  اسم اإلسبلـ كيحـر ماؿ قائلها كدمو، كذكر فيو حديث المقداد رضي اهلل عنو

المشركين  رسوؿ اهلل أرأيت إف اختلفت أنا كرجل منيا قلت  ) ، قاؿالبخارم كمسلم
ضربتين فقطع يدم، فلما ىويت إليو ألضربو قاؿ: ال إلو إال اهلل، أأقتلو؟ أـ أدعو؟ 

 (.قاؿ: "بل دعو
كقد علم باالضطرار من   (:ٖٗ)صفتح المجيد كما في   قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية

كاتفقت عليو األمة، أف أصل اإلسبلـ، كأكؿ ما  –صلى اهلل عليو كسلم –دين الرسوؿ 
بو الخلق: شهادة أف ال إلو إال اهلل، كأف محمدان رسوؿ اهلل، فبذلك يصير الكافر  يؤمر

 ا.ىػ …مسلمان كالعدك كليان، كالمباح دمو كمالو: معصـو الدـ كالماؿ 
كحكم اإلسبلـ في … (:ُْٖ/ُكما في شرح مسلم للنوكم )ابن الصبلح   كقاؿ

 ا.ىػ …الظاىر يثبت بالشهادتين 
كمن المعلـو (: ِٕفي جامع العلـو كالحكم )صالحنبلي  ماـ ابن رجبإلكقاؿ ا

كاف يقبل من كل من جاءه يريد الدخوؿ   –صلى اهلل عليو كسلم  –بالضركرة أف النبي 
 ا.ىػ في اإلسبلـ الشهادتين فقط، كيعصم دمو بذلك كيجعلو مسلمان 

 ا.ىػ  : من أقر صار مسلمان حكمان (ِّ)ص كيقوؿ أيضان 
كفي حديث ابن عباس من الفوائد ]حديث (: ّٕٔ/ُّ)في الفتح الحافظ  كقاؿ

 ا.ىػ بعث معاذ إلى اليمن[. االقتصار في الحكم بإسبلـ الكافر إذا أقر بالشهادتين
]أم في الدنيا[ –أما بالنظر إلى ما عندنا : …(ُٔ/ُفي نفس المصدر ) كقاؿ أيضان 

نيا كلم يحكم فاإليماف ىو اإلقرار فقط، فمن أقر أجريت عليو األحكاـ في الد –
 ا.ىػ عليو بكفر إال إف اقترف بو فعل يدؿ على كفره كالسجود للصنم

هذه النصوص عن األئمة كاضحة في تقرير ىذا األصل، كأىمية تقرير ىذا األصل ىنا ف
تكمن في أف بعض الباحثين يخلطوف بين الحكم الدنيوم كاألخركم، فيظنوف أنو يلـز 

بالنجاة في اآلخرة، أك يظنوف أف الشركط التي  من الحكم بإسبلـ الشخص، الحكم لو
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ذكرىا العلماء لكلمة التوحيد من العلم كاالخبلص كاليقين..الخ، ال يحكم بإسبلـ 
الشخص إال بعد فهم ىذه الشركط، كلكن الحقيقة أف مجرد النطق بكلمة التوحيد ال 

 ينجي العبد عند اهلل إال باإلتياف بشركطها.
نيوم فمجرد النطق كاؼ في الحكم بإسبلـ المرء حتى يتبين لنػا أما بالنسبة للحكم الد

بعد قياـ الحجة كبػذلك نػدرؾ الخطػأ الػذم كقػع فيػو مػن يػرل أف مػن  -ما يناقض ذلك
يقعػػوف فػػػي شػػػئ مػػػن الشػػػرؾ مػػػن نػػػذر كذبػػح لغيػػػر اهلل كطػػػواؼ علػػػى القبػػػور ممػػػن شػػػهد 

 .بشهادة التوحيد كفار أصليوف باعتبارىم لم يفهموا التوحيد
خطأ التقسيم إلى أصوؿ ال يعذر بالجهل بها، كفركع يعذر الجاىل  سألة الثانية:الم

كثيران ما يقاؿ: ىذه من مسائل العقيدة التي ال يعذر من يجهلها، أك من مسائل  بها:
األصوؿ، أك ىذه مسألة قطعية ال عذر فيها كنحو ذلك، كىذا التعبير غير دقيق كغير 

ماذا تقصد  لو: األصوؿ التي ال يعذر جاىلها، يقاؿمنضبط فمن قاؿ: ىذه من مسائل 
كمسائل الفركع ىي  فإف قاؿ: مسائل األصوؿ ىي مسائل العقيدة، بمسائل األصوؿ؟

وجوب الصبلة كالزكاة كتحريم كىناؾ من مسائل العمل  : لو يقاؿ مسائل العمل،
 كال الفواحش..الخ، ما ىو أعظم من كثير من مسائل االعتقاد كأقول كأكضح دليبلن 

يعذر من يجهلها في دار اإلسبلـ كىناؾ من مسائل االعتقاد، اختلف السلف فيها 
ىل رأل محمد صلى اهلل كلم يورث اختبلفهم تضليبلن كال تبديعان كال تفسيقان، كمسألة: 

كالبدف،كىل عليو كسلم ربو ليلة اإلسراء كالعذاب في القبر على الركح كإال على الركح 
 …الخ…المبلئكةإبليس من الجن أك 

كإف قاؿ: األصوؿ ىي المسائل القطعية )أك ما ىو معلـو من الدين بالضركرة( كالفركع 
شيخ  قاؿكوف المسألة قطعية أك ظنية أمر نسبي إضافي،  ليست قطعية، فيقاؿ لو

: فكوف الشيء معلومان من الدين ضركرة أمر (ُُٖ/ُّفي مجموع الفتاكل )اإلسبلـ 
اإلسبلـ كمن نشأ ببادية بعيدة قد ال يعلم ىذا بالكلية، فضبلن إضافي، فحديث العهد ب

صلى اهلل عليو -عن كونو يعلمو بالضركرة، ككثير من العلماء يعلم بالضركرة أف النبي
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سجد للسهو، كقضى بالدية على العاقلة، كقضى أف الولد للفراش، كغير ذلك –كسلم 
 ا.ىػ و البتةمما يعلمو الخاصة بالضركرة، كأكثر الناس ال يعلم

كلكن مما ينبغي التنبيو إليو، أف ىناؾ أموران تعلم من الدين بالضركرة ببل خبلؼ، كأموران 
ال تعلم من الدين بالضركرة ببل خبلؼ، كيبقى بينهما أمور كمسائل تختلف حولها 

األنظار كاألفهاـ، كلذلك يمكن أف نقوؿ: إف ىذا التعبير غير دقيق ألننا ال نستطيع 
 حدان منضبطان ال يختلف حولو كاهلل أعلم.أف نضع 

في حاؿ حكاية مذاىب العلماء في ىذه المسألة أك في غيرىا، يجب  المسألة الثالثة:
 فمثبلن يستدؿ البعض بقوؿ عالم من العلماء: التفريق بين النصوص المطلقة كالمقيدة

خ، فيقوؿ ال…إف من نذر أك استغاث بغير اهلل فهو كافر مشرؾ حبلؿ الدـ كالماؿ 
ىذا المستدؿ إف مذىب ىذا العلم عدـ العذر بالجهل في مسائل العقيدة أك التوحيد 

تقم عليو سواء في دار اإلسبلـ أك غيرىا، كالدليل أنو قاؿ كافر، مشرؾ كلم يقل ما لم 
كليس فيو الحجة أك نحو ذلك، كقد يرد على ىذا االستدالؿ، بأف ىذا النص عاـ، 

التعيين البد من قياـ الحجة، كالعالم لم ينف ذلك،  تعيين شخص معين، فعند
كالصحيح في مثل ىذه النصوص: أنو ال يجوز نسبة قوؿ أك رأم لعالم في مسألة ما 
إال بجمع النصوص المختلفة عنو في ىذه المسألة أك تلك، ثم بعد ذلك استخبلص 

تقم عليو الحجة، كما أنو ال يلـز أف يقاؿ في كل نص من النصوص العامة: ما لم ،  رأيو
ألف العلماء في كثير من األحياف ال يذكركف األعذار، فهم حين يقولوف من فعل كذا 

الخ، كلعل ىذا يشبو  فقد كفر، ال يقولوف إال إف كاف متأكالن أك جاىبلن أك مكرىان..
قولهم: إف الزاني كالسارؽ كشارب الخمر ال يكفركف، ال يلـز أف يقاؿ في كل نص إال 

 ستحبلن كاهلل أعلم.إف كاف م
 أف قياـ الحجة يختلف باختبلؼ األزمنة كاألمكنة كاألشخاص: المسألة الرابعة:

كال تقـو  فالمسألة نسبية فقد تقـو الحجة على أىل ىذا البلد النتشار العلم كالعلماء،
على بلد آخر لضعف من يدعو كيبلغ، كقد تقـو الحجة على ىذا الشخص لعلمو 
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لى آخر لعدـ تمكنو من العلم ألنو حديث عهد بإسبلـ، أك نشأ كفهمو، كال تقـو ع
 ببادية بعيدة كنحو ذلك.

ككثير من الناس قد ينشأ في  (:َْٕ/ُُ)مجموع الفتاكم في  شيخ اإلسبلـقاؿ 
األمكنة كاألزمنة الذم يندرس فيها كثير من علـو النبوات، حتى ال يبقى من يبلغ ما 

لحكمة، فبل يعلم كثيران مما يبعث اهلل بو رسولو كال بعث اهلل بو رسولو من الكتاب كا
يكوف ىناؾ من يبلغو ذلك، كمثل ىذا ال يكفر، كلهذا اتفق األئمة على أف من نشأ 
ببادية بعيدة عن أىل العلم كاإليماف، ككاف حديث العهد باإلسبلـ، فأنكر شيئان من 

 ا.ىػ رؼ ما جاء بو الرسوؿىذه األحكاـ الظاىرة المتواترة فإنو ال يحكم بكفره حتى يع
كلهذا لو أسلم رجل كلم يعلم أف … :(َْٕ/ُُ)المرجع السابق في  كقاؿ أيضان 

الصبلة كاجبة عليو،أك لم يعلم أف الخمر يحـر لم يكفر بعدـ اعتقاد إيجاب ىذا 
 ا.ىػ كتحريم ىذا. بل كلم يعاقب حتى تبلغو الحجة النبوية

كما في شرح   إيضاحان اإلماـ الخطابي حيث قاؿكقد فصل في ىذا المعنى، كزاده 
كىل إذا أنكرت طائفة من المسلمين في زماننا فرض … : (ُّٕ/ُمسلم للنوكم )

قلنا: ال، فإف من أنكر  الزكاة، كامتنعوا عن أدائها يكوف حكمهم حكم أىل البغي؟
كأؤلئك فرض الزكاة في ىذا األزماف كاف كافران بإجماع المسلمين كالفرؽ بين ىؤالء 

أنهم إنما عذركا ألسباب كأمور ال يحدث مثلها في ىذا الزماف، منها قرب العهد 
بزماف الشريعة الذم كاف يقع فيو تبديل األحكاـ بالنسخ، كمنها أف القـو كانوا جهاالن 

بأمور الدين ككاف عهدىم باإلسبلـ قريبان فدخلتهم الشبهة فعذركا، فأما اليـو كقد شاع 
استفاض في المسلمين علم كجوب الزكاة حتى عرفها الخاص كالعاـ دين اإلسبلـ، ك 

كاشترؾ فيو العالم كالجاىل، فبل يعذر أحد بتأكؿ يتأكلو في إنكارىا، ككذلك األمر في  
كل من أنكر شيئا مما أجمعت األمة عليو من أمور الدين إذا كاف علمو منتشران  

جنابة كتحريم الزنا كالخمر كالصلوات الخمس، كصـو شهر رمضاف كاالغتساؿ من ال
كنكاح ذكات المحاـر كنحوىا من األحكاـ إال أف يكوف رجبلن حديث عهد باإلسبلـ 
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كال يعرؼ حدكده فإنو إذا أنكر شيئان منها جهبلن بو لم يكفر ككاف سبيلو سبيل أكلئك 
صة  القـو في بقاء اسم الدين عليو، فأما ما كاف اإلجماع فيو معلومان من طريق علم الخا
كتحريم نكاح المرأة على عمتها كخالتها ك أف القاتل عمدان ال يرث، ك أف للجدة 

السدس كما أشبو ذلك من األحكاـ فإف من أنكرىا ال يكفر بل يعذر فيها لعدـ 
 ا.ىػ استفاضة علمها في العامة

في حكم من جحد كجوب (: ُُ/ٗ)المغني في كمثاؿ ذلك ما قالو ابن قدامة 
ؼ بين أىل العلم في كفر من تركها جاحدان لوجوبها إذا كاف ممن ال الصبلة: كال خبل

يجهل مثلو ذلك، فإف كاف ممن ال يعرؼ الوجوب كحديث اإلسبلـ كالناشيء بغير 
دار اإلسبلـ أك بادية بعيدة عن األمصار ك أىل العلم، لم يحكم بكفره، كعرؼ ذلك 

الجاحد لها ناشئا في  كتثبت لو أدلة كجوبها فإف جحدىا بعد ذلك كفر، ك أما
األمصار بين أىل العلم فإنو يكفر بمجرد جحدىا، ككذلك الحكم في مباني اإلسبلـ  

كلها كىي الزكاة كالصياـ، كالحج ألنها مبادئ اإلسبلـ كأدلة كجوبها ال تكاد تخفى إذ  
كاف الكتاب كالسنة مشحونين بأدلتها ك اإلجماع منعقد عليها، فبل يجحدىا إال معاند 

سبلـ يمتنع من التزاـ األحكاـ غير قابل لكتاب اهلل تعالى كال سنة رسولو كال إجماع لئل
أمتو، إلى أف يقوؿ: ككذلك كل جاىل بشيء يمكن أف يجهلو ال يحكم بكفره حتى 

 ا.ىػ يعرؼ ذلك كتزكؿ الشبهة كيستحلو بعد ذلك
 كيمكن أف نستخلص من أقواؿ األئمة السابقة ما يلي:

 على أف حديث العهد باإلسبلـ أك من نشأ ببادية بعيدة يعذر بجهل.اتفاؽ األئمة  -أ
 األحكاـ الظاىرة المتواترة كوجوب الصبلة كالزكاة كتحريم شرب الخمر.. الخ.

أف مػػن أنكػػر ىػػذه األمػػور فػػي دار إسػػبلـ كعلػػم كلػػم يكػػن حػػديث عهػػد بإسػػبلـ أنػػو  -ب
 فر مطلقان.يكفر بمجرد ذلك، كبذلك ندرؾ خطأ من يظن أف الجاىل ال يك
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أف ىنػػاؾ أحكامػػان ظػػاىرة متػػواترة مجمػػع عليهػػا كمسػػائل خفيػػة غيػػر ظػػاىرة كلكنهػػا ال  -ج
تعرؼ إال من طريق الخاصة من أىل العلم. فهذه من أنكرىػا مػن العامػة ال يكفػر، كلكػن 

 إذا كاف مثلو ال يجهلها. من أنكرىا من الخاصة يكفر
ـ كمن نشأ ببادية بعيدة، من ينشأ أيضان يمكن أف يقاس على حديث العهد باإلسبل -د

في ببلد يكثر فيها الشرؾ كاالنحراؼ كتضعف بينهم دعوة التوحيد، قاؿ شيخ اإلسبلـ 
ك إف … بعدما ذكر بعض أنواع الشرؾ:  (:ّٕٔ)صابن تيمية في الرد على البكرم 

ذلك من الشرؾ الذم حرمو اهلل تعالى كرسولو كلكن لغلبة الجهل كقلة العلم بآثار 
لرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرىم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء بو ا

 ا.ىػ مما يخالفو -صلى اهلل عليو كسلم –الرسوؿ 
ك إذا كنػػا ال نكفػػر مػػن عبػػد : … (ُُ/ٗ)فتػػاكل كمسػػائل فػػي  اإلمػػاـ المجػػدد كقػػاؿ

الهمػا، الصنم الػذم علػى قبػر عبػد القػادر، كالصػنم الػذم علػى قبػر أحمػد البػدكم، كأمث
 ا.ىػ ألجل جهلهم، كعدـ من ينبههم..

، عػن (ْٕ، ْٔ)صالهديػة السػنية  في اإلماـ عبد اهلل بن محمد بن عبد الوىاب كقاؿ
بعض من يعمل الشرؾ إنو ال يكفر )لعدـ من يناضل في ىذه المسألة في كقتػو بلسػانو، 

 ا.ىػ ….كسيفو كسنانو، فلم تقم عليو الحجة كال كضحت لو المحجة
لحجة تختلف من بلد إلى آخر كمن زمن إلى آخر، ككذلك تختلف األنظار إذان ا

كاالجتهادات بالنسبة لقياـ الحجة على األشخاص، فقد يرل شخص أف الحجة قائمة 
على فبلف أك على أىل البلد الفبلني، النتشار العلماء كالدعاة كطلبة العلم كالكتب 

أنو رغم انتشار الدعاة كطلبة العلم  كاألشرطة كالمذياع كما يشبو ذلك، كقد يرل آخر
إال أنهم ال يعتنوف بمسائل التوحيد كالشرؾ، أك أنهم أنفسهم مصابوف بهذا الداء، 

 فمن أين يعرؼ أىل بلدىم حقيقة التوحيد؟
كأعظم مػا يػؤدم إلػى ىػذا االخػتبلؼ كاللػبس أمػراف أحػدىما: التقصػير فػي الػدعوة إلػى 

دء بػػاألىم فػػالمهم، كالثػػاني: عػػدـ كجػػود السػػلطة اهلل كإقامػػة الحجػػة علػػى الجهػػاؿ كالبػػ
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التػػي تقػػيم الحجػػة كتسػػتيب مػػن يصػػر، كالتػػي بهػػا يتضػػح للنػػاس مػػن قامػػت عليػػو الحجػػة 
كمن لم تقم، كلعل ىذا من أبرز أسباب كثرة الكػبلـ حػوؿ ىػذه المسػألة بػين المتػأخرين 

 كاهلل أعلم.
مت ىذه المسألة بالتفصيل كقد تقد المسألة الخامسة: كيفية قياـ الحجة على المعين:

 في األبواب السابقة. 
  المسألة الثانية:
 .الخطأالمانع الثاني: 

 المراد بو لغة كاصطبلحان:أكال: 
الخطأ كالخطاء: ضد الصواب، كقد أخطأ، قاؿ تعالى: }كليس عليكم جناح فيما 

عنو، عداه بالباء ألنو في معنى عثرتم أك غلطتم، كأخطأ الطريق، عدؿ  أخطأتم بو{
كأخطأ الرامي الغرض: لم يصبو.. كالخطأ: مالم يتعمد، كالخطأ: ما تعمد، كقاؿ 

األموم: المخطيء: من أراد الصواب فصار إلى غيره، كالخاطيء: من تعمد ما ال 
ينبغي، كالخطيئة الذنب على عمد، كالخطء: الذنب في قولو تعالى: }إف قتلهم كاف 

 : فيما حكاه عن أخوة يوسف: }إنا كنا خاطئين{خطئان كبيران{ أم إثمان، كقاؿ تعالى
: الخطأ: العدكؿ عن الجهة( (ُّٓ)ص ، كقاؿ الراغب في المفرداتُآم آثمين

ثم ذكر بعض صور الخطأ كمنها: )أف يريد ما يحسن فعلو، كلكن يقع منو خبلؼ ما 
يريد فيقاؿ أخطأ فهو خطيء، كىذا قد أصاب في اإلرادة كأخطأ في الفعل، كىذا 

من )، كبقولو: " ( رفع عن أمتي الخطأ كالنسياف) عنى بقولو صلى اهلل عليو كسلمالم
كجملة :، }كمن قتل مؤمنان خطأ فتحرير رقبة{ إلى أف يقوؿ ( اجتهد فأخطأ فلو أجر

األمر أف من أراد شيئان فاتفق منو غيره يقاؿ: أخطأ، كإف كقع منو كما أراده يقاؿ: 
 ا.ىػ ال يحسن أك أراد إرادة ال تجمل إنو أخطأأصاب، كقد يقاؿ: لمن فعل فعبل 

                                                           
، المعجـــم :7/99،9، والنيايـــة فـــي غريـــب الحـــديث 5=6، <>6، وانظـــر مختـــار الصـــحاح =;-:;/6لســـان العـــرب  6

 .6/787الوسيط 
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كالخبلصة أف معنى الخطأ في اللغة: أف يريد كيقصد أمػران، فيقػع فػي غيػر مػا يريػد، أمػا 
 الخطء: فهو اإلثم أك الذنب المتعمد كاهلل أعلم.

أما معنى الخطأ في االصطبلح: فهو قريب من المعنى اللغوم، قاؿ الحافظ ابن 
الخطأ: ىو أف يقصد بفعلو شيئان  (:ِّٓ)صـ كالحكم جامع العلو في رحب 

أك  ا.ىػ فيصادؼ فعلو غير ما قصده، مثل أف يقصد قتل كافر فصادؼ قتلو مسلمان 
التعريفات في  يظن أف الحق في جهتو، فيصادؼ غير ذلك، كقاؿ الجرجاني

: الخطأ كىو ما ليس لئلنساف فيو قصد.. كما إذا رمى شخصان ظنو صيدان (َُْ)ص
قريبة مما ذكر كحاصلها أف  كىناؾ تعريفات أخرلا.ىػ  حربيا فإذا ىو مسلم.. أك

الخطأ في االصطبلح: )كل ما يصدر عن المكلف من قوؿ أك فعل خاؿ عن إرادتو 
 .كغير مقترف بقصد منو

 الجهل يأتي بعدة معانى منها: خلو النفس من العلم الفرؽ بينو كبين الجهل: -ِ
تقاد الشيء بخبلؼ ما ىو عليو، كمنها: فعل الشيء كىو المشهور، كمنها: اع

كمنو قولو ، ُبخبلؼ ما حقو أف يفعل سواء اعتقد فيو اعتقادان صحيحان أك فاسدان 
سبحانو: }فتبينوا أف تصيبوا قومان بجهالة{. كقد سبق الكبلـ عن أدلة أىل العلم في 

 أك يعتقد العذر بالجهل، كمقصودىم بالجهل الذم يعذر صاحبو: أف يقوؿ قوالن 
اعتقادان بخبلؼ )الحق(، غير عالم كغير قاصد للمخالفة، رغم اجتهاده في رفع 
 - الجهل عن نفسو، كىو بهذا المعنى يتفق مع الخطأ حيث إف الجاىل كالمخطئ

غير قاصدين للمخالفة، لذلك كردت النصوص من الكتاب  -حسب ىذا المفهـو
في حكم من لم تقم علو  -في الحقيقة –كالسنة في إعذارىما كرفع اإلثم عنهما 

 الحجة كاهلل أعلم.
 استدؿ أىل السنة لذلك على اإلعذار بالخطأ بأدلة كثيرة، سنأخذ أىمها كمنها:

                                                           

 .<66/67، لسان العرب 657(انظر المفردات 6)
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قولو سبحانو: }ادعوىم آلباءىم ىو أقسط عند اهلل فإف لم تعلموا آبائهم األكؿ: 
لكن ما تعمدت فإخوانكم في الدين كمواليكم كليس عليكم جناح فيما أخطأتم بو ك 

: .. قاؿ ابن (ُٓٓ/ُُ) قلوبكم ككاف اهلل غفوران رحيمان{، قاؿ الحافظ في الفتح
التين: أجرل البخارم قولو تعالى: }كليس عليكم جناح فيما أخطأتم بو{، في كل 

شئ، كقاؿ غيره: ىي في قصة مخصوصة كىي: ما إذا قاؿ الرجل يا بني كليس ىو 
يما ذكر لم يمنع ذلك من االستدالؿ بعمومها، كقد كلوسلم أف اآلية نزلت ف… ابنو

 ا.ىػ أجمعوا على العمل بعمومها في سقوط اإلثم
… كاستدلوا بقولو تعالى:}كمن يقتل مؤمنان متعمدان فجزاؤه جهنم خالدان فيهاثانيا: 

كفرقت النصوص بين القتل المتعمد ، اآلية{، فقيد الوعيد على قاتل المؤمن بالتعمد
 في أحكاـ الدنيا كاآلخرة. كالقتل الخطأ

كمػػن األدلػػة المشػػهورة قولػػو تعالى:}ربنػػا ال تؤخػػذنا إف نسػػينا أك أخطأنػػا ربنػػا كال ثالثػػا: 
عنػد كثبػت فػي الحػديث الصػحيح  تحمل علينا إصران كما حملتو على الذين من قبلنػا{

 أف اهلل سبحانو استجاب لهذا الدعاء فقاؿ:فقد فعلت.مسلم 
إف اهلل ) صلى اهلل عليو كسلم  لمشهورة في العذر بالخطأ قولوكمن األحاديث ارابعا: 

في ، قاؿ الحافظ ابن رجب ُ(كضع عن أمتي الخطأ كالنسياف، كما استكرىوا عليو
                                                           

نما"  عفى"  بمفظ أجده لم ولكن. صحيح(: 678 رقم ،678/ 6) اإلرواء في األلباني العالمة قال 6  عدى ابن رواه وا 
 عباس ابن عن جبير بن سعيد عن أبى حدثنى العمى زيد بن الرحيم عبد طريق من( 6/ 867 ق" ) الكامل"  فى

 كتب فى والمشيور .ضعيف وأبوه كذاب ىذا الرحيم وعبد"  واالستكراه والنسيان الخطأ أمتى عن لى عفا"  بمفظ مرفوعا
 من( 85;/ 6) ماجو ابن أخرجو ما والمعروف سيأتى كما منكر ولكنو... "  أمتى عن رفع"  بمفظ واألصول الفقو
 والنسيان الخطأ أمتى عن وضع اهلل إن"  بمفظ مرفوعا عباس ابن عن عطاء عن األوزاعى حدثنا مسمم بن الوليد طريق
 لألصول الجامع التاج"  صاحب بظاىره اغتر وقد ثقات كميم رجالو ألن الصحة إسناده فظاىر"  عميو استكرىوا وما

 ذلك إلى أشار وقد. عباس وابن عطاء بين االنقطاع وىى عمتو عميو وخفيت" صحيح سنده(: " :7/ 6) فقال"  الخمسة
 فى نمير بن عبيد زيادة بدليل منقطع أنو والظاىر،  االنقطاع من سمم إن صحيح إسناده: )فقال الزوائد فى البوصيرى
"(.  التسوية تدليس يعنى"  يدلس كان فإنو مسمم بن الوليد جية من السقط يكون أن ببعيد وليس،  الثانى الطريق
( =<6/ 7) والحاكم( ><9) والدارقطنى( ;:/ 7" ) اآلثار معانى شرح"  فى الطحاوى أخرجو إليو المشار والطريق

 عطاء عن األوزاعى حدثنا: قاال سويد بن وأيوب بكر بن بشر طريق من( <69/ :" ) األحكام أصول"  فى حزم وابن
،  الذىبى ووافقو"  الشيخين شرط عمى صحيح: " الحاكم وقال .بو عباس ابن عن عمير بن عبيد عن رباح أبى بن
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الخطأ:ىو أف : في شرحو لهذا الحديث (ّْٓ-ِّٓ)ص جامع العلـو كالحكم
صادؼ ف يقصد قتل كافر فأيقصد بفعلو شيئان فيصادؼ فعلو غير ما قصده، مثل 

قتلو مسلمان، كالنسياف أف يكوف ذاكران الشئ فينساه عند الفعل، ككبلىما معفو عنو: 
يعني ال إثم فيو، كلكن رفع اإلثم ال ينافي أف يترتب على نسيانو حكم، كلو قتل 

مؤمنان خطأ فإف عليو الكفارة كالدية بنص الكتاب، ككذا لو أتلف ماؿ غيره خطأ بظنو 
يقوؿ:كاألظهر، كاهلل أعلم أف الناسي كالمخطئ إنما عفي  أنو ماؿ نفسو.. إلى أف

عنهما بمعنى رفع اإلثم عنهما ألف اإلثم مرتب على المقاصد كالنيات، كالناسي 
كالمخطئ ال قصد لهما فبل إثم عليهما، كأما رفع األحكاـ عنهما فليس مرادان من 

 ا.ىػ ىذه النصوص فيحتاج في ثبوتها كنفيها إلى دليل آخر
كنختم ىذه األدلة بحديث خاص بإعذار المجتهد المخطيء في األحكاـ، ا: خامس

إذا حكم الحاكم فاجتهد ): فيما ركاه البخارم كمسلم كىو قولو صلى اهلل عليو كسلم
قاؿ الخطيب البغدادم ( ثم أصاب فلو أجراف، ك إذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فلو أجر

جوز أف يكوف للمخطيء فيما أخطأ فإف قيل: كيف ي(: ُُٗ/ُ)الفقيو كالمتفقو في 

                                                                                                                                                  

 حبان ابن قبل من صححو وكذلك. اهلل رحمو شاكر أحمد العالمة المحقق عميو المعمق وصححو حزم ابن بو واحتج
 فى الحافظ وأقره: حسن حديث إنو: وغيره األربعين فى النووى وقال، الطريق ىذا من( =<69) صحيحو فى فرواه

 حاتم أبو أعمو فقد ذلك ومع، مدلس فييم وليس، ثقات كميم رجالو فإن، قالوا كما صحيح وىو(، <65 ص) التمخيص
 سمعو إنما، عطاء من الحديث ىذا األوزاعى يسمع لم: أبى وقال(: " 986/ 6) العمل فى ابنو فقال! أيضا باالنقطاع

: قمت".  إسناده يثبت وال الحديث ىذا واليصح،  مسمم بن إسماعيل أو عامر بن اهلل عبد أنو أتوىم يسمو لم رجل من
 جميال إماما كان إذا سيما ال الثقة حديث تضعيف يجوز ال فإنو،  اهلل رحمو حاتم أبو إليو ذىب ما أرى ولست

 سيما،  انقطاعو يتبين حتى الثقة حديث صحة وىو، األصل عمى فنحن ولذلك السماع عدم دعوى بمجرد، كاألوزاعى
 الدرداء وأم بكرة وأبى عمر وابن وثوبان ذر أبى حديث من وروى،  عباس ابن عن أخرى ثالث طرق من روى وقد

ن وىى .مرسال والحسن  نصب"  فى الزيمعى عمميا بين وقد بعضا يقوى فبعضيا ضعف من جميعيا تخمو ال كانت وا 
 ص) المقاصد فى السخاوى وقال،  التوسع شاء من فميراجعيا( 7>7 - 5>7" ) األربعين شرح"  فى رجب وابن"  الراية
 ابن عن وغيره( 6=/ 6) مسمم رواه ما أيضا لو يشيد ومما".  أصال لمحديث يظير الطرق ىذه ومجموع(: " 785
 من أيضا ورواه. الحديث... "  فعمت قد: تعالى اهلل قال( أخطأنا أو نسينا إن تؤاخذنا ال ربنا) نزلت لما: " قال عباس
 حكم فمو الرأى قبل من يقال ال فإنو يضره ال"  برفعو مصرحا منيما واحد وليس: " رجب ابن وقول،  ىريرة أبى حديث
 .ظاىر ىو كما المرفوع
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فيو أجر، كىو إلى أف يكوف عليو في ذلك إثم لتوانيو كتفريطو في االجتهاد حتى 
أخطأ؟ فالجواب، أف ىذا غلط ألف النبي صلى اهلل عليو كسلم لم يجعل للمخطيء 

جران على خطئو، كإنما جعل لو أجران على اجتهاده، كعفا عن خطئو ألنو لم يقصده، أ
 ا.ىػ المصيب فلو أجر على اجتهاده، كأجر على إصابتوك أما 

شيخ اإلسبلـ  قاؿمن أخطأ فحكم أك أفتى بغير علم كاجتهاد فهو آثم عاص،  (تنبيو)
.. فمن كاف خطؤه لتفريطو فيما يجب عليو من  (:ُّٕ/ّ)مجموع الفتاكم في 

اتباع القرآف ك اإليماف مثبلن، أك لتعديو حدكد اهلل بسلوؾ السبل التي نهى عنها، أك 
التباع ىواه بغير ىدل من اهلل، فهو الظالم لنفسو، كىو من أىل الوعيد، بخبلؼ 

تهاده كما أمره اهلل المجتهد في طاعة اهلل كرسولو باطنان كظاىران الذم يطلب الحق باج
، لكنو ال يكفر إف فرط في االجتهاد فوقع في ا.ىػ …..لو خطؤه كرسولو فهذا مغفور

مجموع  في شيخ اإلسبلـ قاؿالكفر خطأ، ألف الكفر يكوف بعد قياـ الحجة، 
: .. ك أما "التكفير" فالصواب أنو من اجتهد من أمة محمد (َُٖ/ُِ)الفتاكم 

الحق، فأخطأ لم يكفر، بل يغفر لو خطؤه، كمن تبين لو صلى اهلل عليو كسلم كقصد 
ما جاء بو الرسوؿ، فشاؽ الرسوؿ من بعد ما تبين لو الهدل، كاتبع غير سبيل 

المؤمنين: فهو كافر، كمن اتبع ىواه، كقصر في طلب الحق، كتكلم ببل علم فهو 
 كقاؿ عاص مذنب، ثم قد يكوف فاسقان، كقد تكوف لو حسنات ترجح على سيئاتو..،

كليس ألحد أف يكفر أحدان من المسلمين، ك  (ْٔٔ/ُِ)مجموع الفتاكم  فيأيضان 
إف أخطأ كغلط حتى تقاـ عليو الحجة، كتبين لو المحجة، كمن ثبت إسبلمو بيقين لم 

 ا.ىػ  يزؿ ذلك عنو بالشك، بل ال يزكؿ إال بعد إقامة الحجة ك إزالة الشبهة
رت النصوص من الكتاب كالسنة في إعذار قد توات كخبلصة ىذا المبحث ما يلي:

، كأف حكمو حكم الجاىل كالمتأكؿ فبل يكفر سواء في األصوؿ أك الفركع المخطيء
إال بعد قياـ الحجة عليو، كأنو إف كاف مجتهدان فيما يسوغ فيو االجتهاد فلو أجر 

 باجتهاده كلو أخطأ أما إف لم يكن مجتهدان كأخطأ فيأثم لتفريطو.
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  ثالثة:المسألة ال

                                                     .                  اإلكراه المانع الثالث:
: كقد (ّْٓ/ُّ) جاء في اللساف معنى اإلكراه في اللغة: تعريفو لغة كاصطبلحان:

  الفراءكقاؿ ا.ىػ  لغتاف، فبأم لغة كقع فجائزكالكيره ره أجمع كثير من أىل اللغة أف الكى 
: الكره، بالضم، المشقة، يقاؿ: قمت على كره: أم (ّْٓ/ُّكما في اللساف )

على مشقة، قاؿ: كيقاؿ أقامني فبلف على كره، بالفتح، إذا أكرىك عليو، كقاؿ ابن 
كجاء ا.ىػ                    سيده: الكره اإلباء كالمشقة تحتملها من غير أف تكلفها

كره الشيء كرىان ككراىة ككراىية: خبلؼ أحبو فهو  : (ُٕٗ/ِ)في المعجم الوسيط 
كريو كمكركه، كأكرىو على األمر: قهره عليو، ككره إليو األمر، صيره كريهان إليو، 

كجاء في            ا.ىػ كالمكره: ما يكرىو اإلنساف كيشق عليو، كجمعو مكاره
كقيل: بالفتح، : الكره، بالفتح، المشقة، بالضم، القهر، (ّْٔ/ِ) المصباح المنير

اإلكراه، بالضم، كالمشقة، كأكرىتو على األمر إكراىان، حملتو عليو قهران، يقاؿ: فعلتو  
ا.ىػ                                                                كرىان، بالفتح، أم إكراىان، كمنو، قولو تعالى: )طوعان ككرىان( فقابل بين الضدين

أف معاني اإلكراه، تدكر حوؿ المشقة كالقهر كاإلجبار، كمنافاة فنبلحظ مما سبق، 
المعنى أما                                                      الرضى كالمحبة كاالختيار.

عرؼ الفقهاء اإلكراه، بتعريفات كثيرة، بينها بعض االختبلفات لقد  االصطبلحي:
إلكراه كأنواعو، كسأذكر بعض التعريفات اليسيرة، بحسب اختبلفهم في بعض شركط ا

المحلى في قاؿ ابن حـز                                                      باختصار:
في اللغة إكراىان،  يفي تعريف اإلكراه: كاإلكراه ىو كل ما سم( ّّ/ٖ)البن حـز 

توعد بو، كالوعيد ما  اذفكعرؼ بالحس أنو إكراه، كالوعيد بالقتل ممن ال يؤمن منو إن
 (:ُُّ/ُِالحافظ في الفتح )كعرفو                             ا.ىػبالضرب كذلك 

في حاشيتو على تحفة الطبلب  كعرفو الشرقاكلا.ىػ  ىو إلزاـ الغير بما ال يريده بقولو:
 ا.ىػ : اإللجاء إلى فعل الشيء قهران ( بقولوَّٗ/ِ)
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تعريفان شامبلن، فقاؿ: حمل  (ِْٖ/ْ) سراركشف األفي   كعرفو عبلء الدين البخارم
الغير على أمر يمتنع عنو، بتخويف يقدر الحامل على إيقاعو، كيصير الغير خائفان 

كىذه التعريفات ا.ىػ                                             فائت الرضا بالمباشرة
جماؿ فتتفق ىذه كإف اختلفت عباراتها، إال أنها متفقة في معانيها من حيث اإل

على فعل  –بالوعيد بالقتل أك غيره  –التعريفات على أف في اإلكراه إلزامان للغير قهران 
أمر ال يريده كال يحبو، كىذه المعاني تتفق مع المعنى اللغوم، كبعض تفصيبلت 

قسم  أنواع اإلكراه: التعريف، سنتحدث عنها عند الكبلـ عن أنواع اإلكراه كشركطو.
وليين كالفقهاء كاإلكراه إلى نوعين إكراه ملجيء كىو اإلكراه التاـ، جمهور األص

اإلكراه الملجيء -أ                          كإكراه غير ملجيء، كىو اإلكراه الناقص.
كىو الذم يقع على نفس المكره كال يبقى للشخص معو قدرة كال اختيار كأف  )التاـ(:

أعضائو كيده أك رجلو، أك بضرب شديد يفضي يهدد اإلنساف بقتلو أك بقطع عضو من 
إلى ىبلكو أك بإتبلؼ جميع مالو، فمتى غلب على ظنو أف ما ىدد بو سيقع عليو، 

.                                                               جاز لو القياـ بما دفع إليو بالتهديد، باعتباره في حالة ضركرة شرعية
أك  سكىو التهديد أك الوعيد بما دكف تلف النف ملجيء )الناقص(:اإلكراه غير ال-ب

العضو، كالتخويف بالضرب أك القيد أك الحبس أك إتبلؼ بعض الماؿ، كىذا النوع 
يفسد الرضا، كلكنو ال يفسد االختيار لعدـ االضطرار إلى مباشرة ما أكره عليو لتمكنو 

التهديد بحبس األب أك االبن أك كقد يلحق بهذا النوع،  ،من الصبر على ما ىدد بو
 ُالزكجة ك األخت كاألـ كاألخ، كىناؾ نزاع في اعتبار ىذا القسم من أقساـ اإلكراه

كاألصل  –، فالقياس يقتضي عدـ اعتباره من اإلكراه ألف الضرر فيو ال يلحق بالمكره 
أف يلحق المكره بالتهديد بو، الخوؼ  –في اعتبار المكره بو )كسيلة اإلكراه( 

كالمشقة كالضيق، أما االستحساف فيعده من اإلكراه، ألف المكره يلحقو الغم 
ان من محارمو مكركه، فيندفع إلى اإلتياف بما كاالىتماـ كالحزف كالحرج إذا أصاب أحد

                                                           
ــًا، أمــا بقيــة الفقيــاء فقــد أدخمــو   6 فــي النــوعين الســابقين، انظــر  هذىــب بعــض األحنــاف إلــى اعتبــار ىــذا القســم نوعــًا ثالث

 . 6;، اإلكراه وأثره في التصرفات د. عيسى شقره 8=9/8كشف األسرار 
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المغني في ابن قدامة  قاؿ.                         أمر بو كما لو كقع الضرر بو أك أشد
كإف توعد بتعذيب كلده، فقد قيل ليس بإكراه ألف الضرر الحق بغيره، (: َُِ/ٕ)

وعيد بذلك إكراه كاألكلى أف يكوف إكراىان ألف ذلك عنده أعظم من أخذ مالو، كال
 قاؿ في اإلنصاؼا.ىػ                                            فكذلك ىذا

: ضرب كلده كحبسو كنحوىما: إكراه لوالده، على الصحيح من المذىب، (ُُْ/ٖ)
بعض المسائل المتعلقة  -ّا.ىػ  صححو في الفركع، كالقواعد األصولية، كغيرىما

                                                  بعض المسائل المهمة المتعلقة بمفهـو اإلكراه كأنواعو.سنشير بإيجاز إلى  باإلكراه:
؟ -أ نقل األئمة اإلجماع على أنو ال يحل  ما الحكم لو أكره المرء على قتل معصـو

بقتل غيره، كممن نقل ذلك اإلماـ ابن العربي كالقرطبي كابن  نفسو للمرء أف يفدم
: أجمع العلماء على أف (ُّٖ/َُفي تفسيره ) قاؿ القرطبي –رحمهم اهلل  –رجب 

من أكره على قتل غيره، أنو ال يجوز لو اإلقداـ على قتلو كال انتهاؾ حرمتو بجلد أك 
غيره، كيصبر على الببلء الذم نزؿ بو، كال يحل لو أف يفدم نفسو بغيره، كيسأؿ اهلل 

اتفق  (:ّْٓ)صاؿ ابن رجب جامع العلـو كالحكم كقا.ىػ  العافية في الدنيا كاآلخرة
العلماء على أنو لو أكره على قتل معصـو لم يصح لو أف يقتلو، فإنو إنما يقتلو 

لكن إف قتلو  ا.ىػباختياره افتداء لنفسو من القتل، ىذا إجماع من العلماء المعتد بهم 
ىذه الحاؿ : فإذا قتلو في في نفس المصدر السابق فما الحكم يقوؿ ابن رجب

الشتراكهما في  كالمكرىه هفالجمهور على أنهما يشتركاف في كجوب القود المكرً 
ه القتل، كىو قوؿ مالك كالشافعي في المشهور عنو كأحمد، كقيل يجب على المكرً 

ره صار كاآللة، كىو قوؿ أبي حنيفة كأحد قولي الشافعي، كركل عن كحده، ألف المكى 
ره لمباشرتو، كليس ىو كاآللة، ألنو آثم ب على المكى زفر كاألكؿ، كركل عنو أنو يج

ىل يفرؽ بين األقواؿ  -با.ىػ                                            باالتفاؽ 
ال خبلؼ بين الفقهاء في أف أفعاؿ القلوب كالحب كالبغض ال مجاؿ  كاألفعاؿ؟

اإلكراه أفعاؿ كمحل  (َِٖ)صاألشباه كالنظائر للسيوطي  كما في  لئلكراه فيها
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الجوارح من األقواؿ كاألفعاؿ، فهل ىناؾ فرؽ في الرخصة بين اإلكراه على القوؿ، 
، ُِٖ/َُه )القرطبي في تفسير  قاؿ                          كاإلكراه على الفعل؟

: ذىبت طائفة من العلماء إلى أف الرخصة إنما جاءت في القوؿ، كأما في ( ُّٖ
مثل أف يكرىوا على السجود لغير اهلل أك الصبلة لغير القبلة، أك الفعل فبل رخصة فيو، 

قتل مسلم أك ضربو أك أكل مالو، أك الزنى كشرب الخمر كأكل الربا، يركل ىذا عن 
الحسن البصرم، كىو قوؿ األكزاعي كسحنوف كقالت طائفة: اإلكراه في الفعل كالقوؿ 

كمكحوؿ، كىو قوؿ مالك  سواء إذا أسر اإليماف، ركل ذلك عن عمر بن الخطاب
ا.ىػ                                                                               كطائفة من أىل العراؽ

كلو أكره على شرب الخمر أك  (:ّٓٓ)صجامع العلـو كالحكم في كقاؿ ابن رجب 
                                                 غيره من األفعاؿ المحرمة، ففي إباحتو قوالف:

أحدىما: يباح لو ذلك استدالالن بقولو تعالى: )كال تكرىوا فتياتكم على البغاء إف أردف 
 تحصنان لتبتغوا عرض الحياة الدنيا كمن يكرىن فإف اهلل من بعد إكراىهن غفور رحيم (

هور عن أحمد، كركل نحوه عن كىذا قوؿ الجمهور كالشافعي كأبي حنيفة، كىو المش
                                                                الحسن كمكحوؿ كمسركؽ، كعن عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو ما يدؿ عليو.

القوؿ الثاني: أف التقاة تكوف في األقواؿ كال تقاة في األفعاؿ كال إكراه عليها، ركم 
هلل عنهما كأبي العالية كأبي الشعثاء، كالربيع بن أنس ذلك عن ابن عباس رضي ا

كالضحاؾ كىو ركاية عن أحمد، كركم عن سحنوف أيضان، كعلى ىذا لو شرب الخمر 
كالصحيح ا.ىػ                                                     أك سرؽ مكرىان حد 

من كفر باهلل من بعد إيمانو، إال عدـ التفريق بين األقواؿ كاألفعاؿ، لعمـو قولو تعالى: 
فلم يفرؽ في اآلية بين األقواؿ كاألفعاؿ، قاؿ   من أكره كقلبو مطمئن باإليماف(

: كذىب الحسن البصرم، كاألكزاعي كالشافعي (ُٕٗ/ّ)فتح القدير  في الشوكاني
كسحنوف إلى أف ىذه الرخصة المذكورة في ىذه اآلية، إنما جاءت في القوؿ، كأما 

فبل رخصة، مثل أف يكره على السجود لغير اهلل، كيدفعو ظاىر اآلية فإنها عامة الفعل 
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فيمن أكره من غير فرؽ بين القوؿ كالفعل، كال دليل لهؤالء القاصرين لآلية على 
ككذلك يقاؿ:إذا أبيح للمكره  ا.ىػ القوؿ، كخصوص السبب ال اعتبار مع عمـو اللفظ

كىو أعظم أنواع الكفر، فمن باب أكلى رفع سب اهلل كرسولو صلى اهلل عليو كسلم 
كمن األدلة على شموؿ العذر باإلكراه لؤلفعاؿ  الحرج عما دكنو من األقواؿ كاألفعاؿ.

قولو تعالى: )كال تكرىوا فتياتكم على البغاء إف أردف تحصنان لتبتغوا عرض الحياة 
 الدنيا، كمن يكرىهن، فإف اهلل من بعد إكراىهن غفور رحيم(

، حوؿ ىذه اآلية: )كىذه اآلية ُّٕٖ، ُّٖٔ/ّأحكاـ القرآف في  ن العربيقاؿ اب
تدؿ على تصور اإلكراه في الزنا، خبلفان لمن أنكر ذلك من علمائنا، كىو ابن 

الماجشوف كغيره، كال ينهى اهلل إال عن متصور، كال يقع التكليف إال بما يدخل تحت 
كراه يسقط حكم التكليف، كقولو تعالى: القدرة، لذلك قلنا: إنو ال حد عليو، ألف اإل 

ال للذم أكره  رهى )فإف اهلل من بعد إكراىهن غفور رحيم( ىذه المغفرة إنما ىي للمكي 
عليو كألجأ المكره المضطر إليو، كلذلك كاف يقرؤىا عبد اهلل بن مسعود، )فإف اهلل من 

 فضبلن من اهلل بعد إكراىهن لهن غفور رحيم(، كالمغفرة تتعلق بالمكره المضطر إليو
كالخبلصة أف الرخصة باإلكراه شاملة                                               ا.ىػ

لؤلقواؿ كاألفعاؿ، باستثناء اإلجماع على عدـ الرخصة في القتل، كالخبلؼ في مسألة 
                                                                                                     الزنا.

                               ىل يكفي التهديد كالوعيد بمفرده في اعتبار اإلكراه؟ – -ج
اتفق العلماء على أف الوعيد إف اقترف بنوع من العذاب فهو إكراىان، كإنما كقع 
ذىبوا الخبلؼ في الوعيد المجرد، فاألحناؼ كالمالكية كالشافعية، كركاية عن أحمد 

إلى أف الوعيد المجرد يعد إكراىان، كالركاية األخرل عن أحمد يذىب فيها إلى كجوب 
إحداىما: ليس بإكراه، ألف الذم كرد  اقتراف الوعيد بمفرده فعن أحمد فيو ركايتاف:

الشرع بالرخصة معو ما كرد في حديث عمار كفيو )أنهم أخذكؾ فغطوؾ في الماء(، 
كالركاية الثانية: أف الوعيد بمفرده إكراه، قاؿ في ، كاف مثلوفبل يثبت الحكم إال فيما  
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ركاية ابن منصور حد اإلكراه إذا خاؼ القتل أك ضربان شديدان، كىذا قوؿ أكثر الفقهاء 
ية كعلل ذلك نالركاية الثا :ثم رجح اإلماـ ابن قدامة ،كبو يقوؿ أبو حنيفة كالشافعي

 يكوف إال بالوعيد، فإف الماضي من : ألف اإلكراه ال(ُُٗ/ٕ)المغني في  بقولو
العقوبة ال يندفع بفعل ما أكره عليو، كال يخشى من كقوعو، كإنما أبيح لو فعل المكره 

كألنو متى توعده بالقتل كعلم أنو …عليو دفعان لما يتوعده بو من العقوبة فيما بعد،
ال يفيد ثبوت يقتلو فلم يبح لو الفعل أفضى إلى قتلو كإلقائو بيده إلى التهلكة، ك 

الرخصة باإلكراه شيئان كثبوت اإلكراه في حق من نيل بشيء من العذاب ال ينفي ثبوتو 
كفرؽ القاضي أبو يعلى بين التوعد بالقتل كالتوعد بغيره ا.ىػ             في حق غيره 

فإف كاف التوعد بالقتل، ككاف ذلك (: ُٔٓ/ِ)كتاب الركايتين كالوجهين في  فقاؿ 
إكراه، ركاية كاحدة، ألف الفعل إذا كقع لم يمكن  ودر فيجب أف يقاؿ: إنمن قاىر مقت

ا.ىػ                     رفعو، كليس كذلك، إذا كاف التوعد بضرب كحبس ألف الفعل إذا كقع يمكن رفعو
كالوعيد المخوؼ إكراه كإف  (:َُٗ/َُ) كما في تفسير القرطبيكقاؿ اإلماـ مالك  

                    ا.ىػ لم يقع، إذا تحقق ظلم ذلك المعتدم كإنفاذه لما يتوعد بو
كقد اختلف الناس في  (:ُُٕٕ/ّ)أحكاـ القرآف  في كقاؿ أبو بكر بن العربي

التهديد، ىل ىو إكراه أـ ال؟ كالصحيح أنو إكراه، فإف القادر الظالم إذا قاؿ لرجل: 
تفعل كذا كإال قتلتك، كضربتك أك أخذت مالك، أك سجنتك، كلم يكن لو من  إف لم

 قدـ على الفعل، كيسقط عنو اإلثم في الجملة، إال في القتلييحميو إال اهلل، فلو أف 
كل ما سبق يتعلق بوسيلة اإلكراه، كىناؾ جانب آخر يتعلق بالمكره عليو، نبو    ا.ىػ

: (ِٕٗ)صمجموعة التوحيد كما   هلل حيث قاؿإليو شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رحمو ا
تأملت المذاىب، فوجدت اإلكراه يختلف باختبلؼ المكره، فليس المعتبر في  

كلمات الكفر، كاإلكراه المعتبر بالهبة كنحوىا، فإف أحمد قد نص في غير موضع 
على أف اإلكراه على الكفر ال يكوف إال بالتعذيب من ضرب كقيد، كال يكوف الكبلـ 

اىان، كقد نص على أف المرأة لو كىبت زكجها صداقها بمسكنو فلها أف ترجع على إكر 
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أنها ال تهب إال إذا خافت أف يطلقها أك يسيء عشرتها، فجعل خوؼ الطبلؽ أك سوء 
العشرة إكراىان، كلفظو في موضع آخر ألنو أكرىها، كمثل ىذا ال يكوف إكراىان على 

ال يزكجوه أك أف يحولوا بينو كبين امرأتو لم  الكفر، فإف األسير إف خشي الكفار أف
يفرؽ بين اإلكراه على  –رحمو اهلل  –فشيخ اإلسبلـ  ا.ىػلو التكلم بكلمة الكفر  يبح

الكفر، كاإلكراه على غيره من األحكاـ، فمن أكره على الكفر ال يباح لو التكلم 
إذان نستنتج مما ، بذلك إال بعد التعذيب، أما غير ذلك فيكفي فيو الكبلـ كالتخويف

أف الوعيد يعتبر إكراىان، كخاصة الوعيد بالقتل، يستثنى من ذلك اإلكراه  سبق ما يلي:
على الكفر فبل يكفي فيو مجرد الوعيد إال إف كاف كعيدان بالقتل من قادر يغلب على 

 متى يكوف اإلكراه عذران )شركط                                الظن تنفيذ ما يعد بو.
ليس كل من ادعى اإلكراه يقبل منو، بل البد من شركط يجب توافرىا : اإلكراه(

ليكوف اإلكراه معتبران كمؤثران فيما يقدـ عليو المكلف من أقواؿ أك أفعاؿ أك تركؾ، 
أف يكوف المكره قادران على  -أ                                كىذه الشركط ىي:

، فإف لم يكن قادران لم يكن  بالقدرة ال يتحقق إال تحقيق ما أكعد بو، ألف اإلكراه
أف يكوف المكره  -ب                                      لئلكراه معنى كال اعتبار.

                                                                         عاجزان عن الدفع عن نفسو بالهرب أك االستغاثة أك المقاكمة كنحو ذلك.
 أف يغلب على ظنو كقوع الوعيد، إف لم يفعل ما طلب منو. -ج
أف يكوف مما يستضر بو المكره ضرران كثيران كالقتل كالضرب الشديد، كالقيد  -د

كالحبس الطويلين، فأما الشتم كالسب فليس بإكراه ركاية كاحدة، ككذلك أخذ الماؿ 
ال يبالي بو فليس بإكراه، كإف كاف  اليسير، فأما الضرر اليسير فإف كاف في حق من

من ذكم المركءات على كجو يكوف إخراقان بصاحبة كغضان لو كشهرة في حقو فهو  
كفي ىذا .                                            كالضرب الكثير في حق غيره

كالحد في الحبس الذم ىو إكراه (: ُُٗ/ٕ)المبسوط  في المعنى يقوؿ السرخسي
ما يجيء منو االغتماـ البين، كفي الضرب الذم ىو إكراه ما يجد منو األلم  في ىذا
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الشديد، كليس في ذلك حد يزاد عليو كال ينقص عنو، ألف معنى المقادير بالرأم ال 
يكوف، كلكن على قدر ما يرل الحاكم إذا رفع ذلك إليو فما رأم أنو إكراه أبطل 

الناس، فالوجيو الذم يضع الحبس من  اإلقرار بو ألف ذلك يختلف باختبلؼ أحواؿ
في حقو فوؽ تأثير حبس شهر في حق غيره فلهذا لم  يومان  جاىو، تأثير الحبس كالقيد

 ذلك على حاؿ من ابتلي بو نبنييقدر منو بشيء كجعلناه موكبلن إلى رأم القاضي لي

إذا ليس ىناؾ حد منضبط إذا كجد تحقق اإلكراه، بل ذلك بحسب الشخص  ا.ىػ
لة اإلكراه، كإنما المعتبر في ذلك كجود الضرر البدني على جسمو، كالنفسي ككسي

.                                                           من الخوؼ كالرىبة في نفسو بسبب التهديد كالوعيد كنحوه
األصل في ذلك  اإلكراه على الكفر:(: كىو ما يهمنا في ىذا المبحث: حكم فرع)

سبحانو: )من كفر من بعد إيمانو إال من أكره كقلبو مطمئن باإليماف كلكن من قولو 
كالمشهور في سبب   شرح بالكفر صدران فعليهم غضب من اهلل كلهم عذاب عظيم(

نزكلها ما ركاه أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن أبيو قاؿ: )أخذ المشركوف 
اهلل عليو كسلم كذكر آلهتهم بخير،  عمار بن ياسر فلم يتركوه حتى سب النبي صلى

ثم تركوه، فلما أتى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، قاؿ: ما كراءؾ؟ قاؿ: شر يا 
رسوؿ اهلل، ما تركت حتى نلت منك، كذكرت آلهتهم بخير قاؿ: كيف تجد قلبك، 

 قاؿ أبو بكر الجصاص.                 ُ(قاؿ: مطمئنان باإليماف، قاؿ: إف عادكا فعد
ىذا أصل في جواز إظهار كلمة الكفر في حاؿ (: ُِٗ/ّ)أحكاـ القرآف في 

بل إف ىذا أصل العذر باإلكراه في األصوؿ كالفركع، قاؿ ابن العربي  ا.ىػ اإلكراه
: لما سمح اهلل تعالى في الكفر بو، كىو أصل الشريعة، (َُُٖ/ّ)أحكاـ القرآف 

                                                           
 الحافظ في قالولكن ( ;97 - 978/ 7) األسباب بيان في اإلستيعاب في كما منيا شئ يثبت ال وجوه عده من روي 0

 بن عمار ترجمة في بن عبد البر في اإلستيعابا نقل وقد، ببعض بعضيا تقوي المراسيل وىذه :(867/ 67) الفتح
 ىذه فيو نزلت أنو عمى واتفقوا: ياسر بن عمار ترجمة في اإلصابة في الحافظ وقال عميو، التفسير أىل إجماع: ياسر
 .اآلية
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و فركع الشريعة فإذا كقع اإلكراه عليها عند اإلكراه، كلم يؤاخذ بو، حمل العلماء علي
 ا.ىػ لم يؤاخذ بو

فهو  (إال من أكره كقلبو مطمئن باإليماف(: )ٕٖٓ/ِه )قاؿ ابن كثير في تفسير 
استثناء ممن كفر بلسانو ككافق المشركين بلفظة مكرىان، لما نالو من ضرب كأذل، 

كقاؿ ابن                    ا.ىػ كقلبو يأبى ما يقوؿ كىو مطمئن باإليماف باهلل كرسولو
)كقلبو مطمئن باإليماف( أم: ساكن إليو راض بو،  (:ْٔٗ/ْ)زاد المسير في الجوزم 

)كلكن من شرح بالكفر صدران( قاؿ قتادة: من أتاه بإيثار كاختيار، كقاؿ ابن قتيبة: من 
لك، فتح لو صدره بالقبوؿ، كقاؿ أبو عبيدة: المعنى: من تابعتو نفسو، كانبسط إلى ذ

فتح في  كقاؿ الشوكاني       ا.ىػ يقاؿ: ما ينشرح صدرم بذلك، أم: ما يطيب
: )كلكن من شرح بالكفر صدران( أم اعتقد كطابت بو نفسو، (ُٔٗ/ّ)القدير 

كاطمأف إليو( إذان البد من طمأنينة القلب باإليماف، كبغض ككراىية الكفر، كىذا شرط 
كما في الفتح قاؿ ابن بطاؿ                                               .ُمجمع عليو

تبعان البن المنذر: )أجمعوا على أف من أكره على الكفر حتى خشي ( ُّْ/ُِ)
على نفسو القتل فكفر كقلبو مطمئن باإليماف أنو ال يحكم عليو بالكفر كال تبين منو 

أحكاـ القرآف  كقاؿ ابن العربي                                      ا.ىػ زكجتو
ه( بغير خبلؼ على شرط كأما الكفر باهلل، فذلك جائز لو )أم المكرى (: ُُٖٕ/ّ)

أف يلفظ كقلبو منشرح باإليماف، فإف ساعد قلبو في الكفر لسانو كاف آثمان كافران، ألف 
                                                             ا.ىػ اإلكراه ال سلطاف لو في الباطن، كإنما سلطانو على الظاىر

لكن ينبغي أف نعلم، أنو كإف جاز قوؿ الكفر أك فعلو بسبب اإلكراه إال أف الصبر 
: أجمعوا على أف من (ُّٕ/ُِكما في الفتح )أفضل كأعظم أجران، قاؿ ابن بطاؿ  
                                                           

بــالكفر  ةاشــترط بعــض الفقيــاء لمنطــق بكممــة الكفــر، أن يكــون اإلكــراه تامــًا )ممجئــا(، واشــترط آخــرون التعــريض والتوريــ 6
، حاشـية ابـن عابـدين >>6/>حال اإلكراه، ولم يسندوا كالميم بأدلة معتبرة، انظر بعض ىذه األقوال في بدائع الصـنائع 

، واإلكــراه وأثــره فــي التصــرفات، د. 9<6، 7<8/6، وأحكــام الجصــاص =>8/66بــن العربــي ، أحكــام القــرآن ال689/;
 . ;; – 8;، واإلكراه وأثره في األحكام د. عبد الفتاح الشيخ =66 – :66عيسى شقره 
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 كقاؿ ا.ىػ  ممن اختار الرخصةأكره على الكفر كاختار القتل، أنو أعظم أجران عند اهلل
إف الكفر كإف كاف باإلكراه جائزان عند (: ُُٕٗ/ّ)أحكاـ القرآف  في ابن العربي

العلماء فإف من صبر على الببلء كلم يفتتن حتى قتل فإنو شهيد، كال خبلؼ في ذلك، 
لحافظ كقاؿ اا.ىػ                            كعليو تدؿ آثار الشريعة التي يطوؿ سردىا

كاألفضل كاألكلى أف يثبت المسلم على دينو كلو (: ٖٖٓ/ِ) في تفسيرهابن كثير 
كاستدلوا لذلك بأحاديث  ا.ىػ                                           أفضى إلى قتلو

عند البخارم  –رضي اهلل عنو  –كثيرة من أشهرىا حديث خباب بن األرت 
سلم: )قد كاف من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر لو كفيو قولو صلى اهلل عليو ك ( ّْٗٔ)

في األرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار، فيوضع على رأسو فيجعل نصفين، كيمشط 
في قاؿ القرطبي   .بأمشاط الحديد من دكف لحمو كعظمو، فما يصده ذلك عن دينو(

فوصفو صلى اهلل عليو كسلم ىذا عن األمم السالفة على جهة  (:ُٖٖ/َُتفسيره )
المدح لهم، كالصبر على المكركه في ذات اهلل، كأنهم لم يكفركا في الظاىر، كتبطنوا 

اإليماف ليدفعوا العذاب عن أنفسهم، كىذه حجة من آثر الضرب كالقتل كالهواف على 
كيتأكد الصبر في حق من يفتدم بو العواـ                                 ا.ىػ الرخصة

قوالو، فلو تلفظ مثل ىذا بالكفر رخصة مع احتماؿ أف الكثير كأ وكيتبعونو في تصرفات
خبلؼ ما يبطنو، فيؤدم ىذا  همن العواـ ال يعرفوف حقيقة األمر، كىو أف ما أظهر 

التصرؼ إلى فتنتهم، بل قد يصل األمر إلى التحريم في حقو بسبب ما يسببو من 
ا في البحر المحيط كمفساد، كفي ىذا المعنى قوؿ إماـ أىل السنة أحمد بن حنبل  

حين سئل عن العالم كىل يأخذ بالتقية قاؿ: إذا أجاب العالم تقية،  (ِْْ/ِ)
 .     كالجاىل يجهل فمتى يتبين الحق؟

  المسألة الرابعة:
 المانع الرابع: التأكيل.
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 الرجوع، معنى تفيد اللغوية استعماالتها كل في( أكؿ) مادة :اللغة في بو المرادأكال: 
 أكالن  يؤكؿ الشيء آؿ: الرجوع: األكؿ: (ّْ-ِّ/ُُ) اللساف في جاء كالعود،

 من: كاأليل كاإليل ارتددت: الشيء عن كآلت رجعو، :الشيء إليو كأكؿ رجع، :كمآالن 
 فيو يتحصن الجبل إلى لمآلو بذلك سمي: الفارسي قاؿ الوعل، ىو كقيل الوحش،

 كالمصير، المرجع التأكيل: قاؿ ( (اهلل إال تأكيلو يعلم كما: )قولو في عبيد أبو كقاؿ
 اللغة تهذيب كفي ا.ىػ إليو صيرتو: كأكلتو إليو، صار أم كذا إلى يؤكؿ آؿ من مأخوذ

 رجع أم: يؤكؿ آؿ كثبلثيو تأكيبلن  يؤكؿ أكؿ من تفعيل فهو التأكيل كأما: (ّْٕ/ُٓ)
 أم: أىلو إلى الحكم أكؿ: (ُٗٓ/ُ) اللغة قاييس مفي فارس ابن كقاؿ ا.ىػ كعاد

 الباب ىذا كمن الحالة، تلك إلى رجع أم نحف، إذا الجسم كآؿ إليهم كرده أرجعو
 يـو تأكيلو إال ينظركف ىل: )تعالى قولو كذلك إليو، يؤكؿ كما عاقبتو كىو الكبلـ تأكيل
 إليو يؤكؿ ما: كيقوؿ( بالحق ربنا رسل جاءت قد قبل من نسوه الذين يقوؿ تأكيلو يأتي
 ا.ىػ كنشورىم بعثهم كقت في
 كيعود يرجع إنما كالكبلـ إليو، تأكؿ أك إليو، يؤكؿ أك إليو أكؿ ما ىو التأكيل إذا

 في الوارد المعنى ىو كىذا ،بو المقصود عين ىي التي حقيقتو إلى كيؤكؿ كيستقر
 .كالسنة الكتاب

 :معاف ثبلثة فلو العلماء، اصطبلح في التأكيل معنى أماثانيا: 
 المعنى ىو كىذا ظاىره، كافق كإف الكبلـ، إليو يؤكؿ ما حقيقة بالتأكيل يراد أف: األكؿ
 يـو تأكيلو إال ينظركف ىل: )تعالى كقولو كالسنة، الكتاب في التأكيل بلفظ يراد الذم
 عائشة قوؿ كمنو ،(بالحق ربنا رسل جاءت قد قبل من نسوه الذين يقوؿ تأكيلو يأتي

 أف يكثر كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ كاف) عند البخارم، كمسلم عنها اهلل رضي
 يتأكؿ لي، اغفر اللهم: الحمد كلك ربنا اللهم سبحانك: كسجوده ركوعو في يقوؿ

 .(القرآف



 - 211 - 

 قاؿ كلهذا المفسرين، من كثير اصطبلح كىو( التفسير: )التأكيل بلفظ يراد: الثاني
 فإنو المتشابو، تأكيل يعلموف العلم في الراسخين إف: - التفسير أىل إماـ - مجاىد

 .الراسخوف يعلمو مما كىذا معانيو، كبياف تفسيره بذلك أراد
 إلى ظاىره عليو يدؿ الذم ظاىره عن اللفظ صرؼ(: التأكيل) بلفظ يراد أف: الثالث

 لما مخالفان  إال يكوف ال التأكيل كىذا ذلك، يوجب منفصل لدليل ذلك، يخالف ما
 ىذا سمي كإنما السلف، عرؼ في يكن لم تأكيبلن  ىذا كتسمية كيبينو، اللفظ عليو يدؿ

 ىو كىذا كالكبلـ، كأصولو الفقو في الخائضين المتأخرين من طائفة تأكيبلن  كحده
 األرض، أقطار من بأىلو كصاحوا ذمو، على كأئمتها األمة سلف اتفق الذم التأكيل

 في المتأخرين من تكلم من أكثر عناه الذم التأكيل كىذا ،بالشهب آثارىم في كرموا
 .كنحوىا كالقدر الصفات مسألة

 كالباطنية الجهمية لغبلة ذريعة صار حيث كاالنحراؼ الضبلؿ أصوؿ أعظم من كىو
 تأكيل أك إسقاطها أك مقصودىا غير على الشرعية التكاليف تأكيل في كالمتصوفة

 .كالصفات األسماء جميع
 التأكيل مدعي أف (:ِٕٖ-ِٖٔ/ُّقاؿ شيخ اإلسبلـ في مجموع الفتاكل )

 تأكيلهم ىو التأكيل أف دعواىم كفي التأكيل يعلموف العلماء أف زعمهم في أخطئوا
 كصحة كالسنن بالقرآف لعلمهم األكلين فإف ؛ مواضعو عن الكلم تحريف ىو الذم

 ىؤالء يدعيو الذم التأكيل أف يقينا علموا العرب ككبلـ السلف بكبلـ كعلمهم عقولهم
 قرامطة بين ما مراتب كصاركا مواضعو عن الكلم حرفوا فإنهم ؛ القرآف معنى ىو ليس

 اهلل عن األخبار عامة يتأكلوف فبلسفة صابئة بين كما كاألكامر األخبار يتأكلوف كباطنية
 بعض يتأكلوف كمعتزلة جهمية بين كما األنبياء أحواؿ أكثر عن حتى اآلخر اليـو كعن

 بعض كافقهم كقد الصفات آيات كيتأكلوف القدر آيات كفي اآلخر اليـو في جاء ما
 اليـو في جاء ما بعض في كبعضهم الصفات بعض في جاء ما على األشعرية متأخرم
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 أيضا يتأكلوف فقد السنة عليهم تغلب كاف كإف األمة أصناؼ من كآخركف اآلخر
 ا.ىػ مواضعو عن الكلم تحريف من تأكيلهم يكوف مواضع
 بعض تأكيل على التفصيلي الرد أك كمراتبها، التأكيل فرؽ عن الكبلـ مقصودنا كليس

 بعض بسبب متأكالن  بالكفر كقع من حكم على يقتصر ىنا حديثنا كإنما النصوص،
 يعذر؟ ىل الشبو
 الخبلؼ كإنما -كالخطأ بالجهل كالعذر- األئمة عند عليو متفق بالتأكيل العذرنعم 
 .يعذر ال كالذم صاحبو يعذر الذم التأكيل حدكد في

 اهلل رسوؿ عن األمر بلغو كمن(: ُْْ)ص اعتقاده يجب فيما الدرهفي  حـز ابن قاؿ
 ما رد أك إياه، خبلفو في فتأكؿ مسلم، كىو ثابتة، طريق من كسلم، عليو اهلل صلى
 بما األخذ كفي ترؾ، ما ترؾ في خطئو في الحجة عليو تقم لم فلما آخر، بنص بلغو

 في الحجة عليو قامت كإف بو، كجهلو الحق، إلى لقصده معذكر، مأجور فهو أخذ،
 ا.ىػ الحجة قياـ بعد تأكيل فبل فعاند ذلك،
 الرجل بقصة كاستدؿ مواضع، في - اهلل رحمو - تيمية ابن اإلسبلـ شيخ ذلك كقرر

(: ُِّ/ّ) الفتاكل مجموعفي  قاؿ كغيرىا، مظعوف بن كقدامة إسرائيل، بني من
 عليو اهلل صلى الرسوؿ قالو لما تكذيبان  القوؿ كاف كإف فإنو الوعيد، من ىو كالتكفير

 يكفر ال ىذا كمثل بعيدة، ببادية نشأ أك بإسبلـ، عهد حديث الرجل يكوف فقد كسلم
 النصوص، تلك يسمع لم الرجل يكوف كقد الحجة، عليو تقـو حتى يجحده ما بجحد

 كاف كإف تأكيلها، أكجب آخر معارض عنده عارضها أك عنده، تثبت كلم سمعها أك
 إذا: )قاؿ الذم الرجل في الصحيحين في الذم الحديث أذكر دائمان  ككنت مخطئان،

 ليعذبني على اهلل قدر ألف فواهلل اليم، في ذركني ثم أسحقوني، ثم فأحرقوني، مت أنا
 ما على حملك ما لو اهلل فقاؿ ذلك، بو ففعلوا العالمين، من أحدان  عذبو ما عذابان 

 إذا إعادتو كفي اهلل، قدرة في شك الرجل فهذا(  لو فغفر خشيتك،: قاؿ فعلت،
 يعلم ال جاىبلن  كاف لكن المسلمين، باتفاؽ كفر كىذا يعاد، ال أنو اعتقد بل ذرم،
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 االجتهاد أىل من كالمتأكؿ بذلك، لو فغفر يعاقبو، أف اهلل يخاؼ مؤمنان  ككاف ذلك،
  ا.ىػ ىذا مثل من بالمغفرة أكلى كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ متابعة على الحريص

 الجهمية كمقاالت كفران  يكوف قد القوؿ إف(: ُٗٔ/ٕ) الفتاكل مجموعكقاؿ في 
 الناس بعض على يخفى قد كلكن اآلخرة، في يرل كال يتكلم ال اهلل إف: قالوا الذين

 فهو مخلوؽ القرآف قاؿ من: السلف قاؿ كما القائل، بتكفير القوؿ فيطلق كفر أنو
 حتى المعين الشخص يكفر كال كافر، فهو اآلخرة في يرل ال اهلل إف: قاؿ كمن كافر،

 الخمر كاستحل كالزكاة، الصبلة، كجوب جحد كمن تقدـ، كما الحجة عليو تقـو
 كاف فإف ىذه، ظهور من أعظم المسلمين بين األحكاـ تلك ظهور فإف كتأكؿ، كالزنا

 فعل كما - كاستتابتو لو البياف بعد إال بكفره يحكم ال تلك في المخطيء المتأكؿ
 ا.ىػ كأحرل أكلى ذلك غير ففي ،( الخمر استحلوا الذين الطائفة في الصحابة

 من إال يكفر فبل اهلل حق التكفير ككذلك(: ِٖٓ)ص البكرم على الردكقاؿ في 
 أف على موقوؼ قتلو كجواز المعين، الشخص تكفير فإف كأيضان  كرسولو، اهلل كفره
 الدين من شيئان  جهل من كل فليس كإال خالفها، من يكفر التي النبوية الحجة تبلغو

 كأصحابو مظعوف بن كقدامة كالتابعين الصحابة من طائفة استحل لما كلهذا يكفر،
 ،ُ( المائدة آية من فهموه ما على صالحان  عمل لمن تباح أنها كظنوا الخمر شرب
 على أصركا فإف يستتابوف، أنهم على كغيرىما كعلي كعمر الصحابة علماء كاتفق

 ألجل ابتداءان  باالستحبلؿ يكفركىم فلم جلدكا، بو أقركا كإف كفركا، االستحبلؿ
  ا.ىػ الحق لهم يتبين حتى لهم عرضت التي الشبهة

                                                           
ىذه  أسناد، و 8< المائدة( اآلية.. طعموا فيما جناح الصالحات وعمموا آمنوا الذين عمى ليس: ) تعالى قولو ىي اآلية 0

/ 8) المدينة تاريخ في شبة وابن ،(;>5>6 رقم ،795/ <) المصنف في الرزاق عبد اأخرجي، وقد الوقعة صحيح
 ،(<>8/ 8) والحاكم ،(:6/ <) الحمية في نعيم وأبو ،(;:/ :) الكبرى الطبقات في سعد وابن ،(<9= - 97=

 ،6;8/6) المنثور الدر في كما المنذر وابن مردويو وابن الشيخ أبو وأخرجيا( ;86 - :86/ =) الكبرى في والبييقي
 بعض وفي(، 9=/;) السنة منياج في كما والجوزجاني ،(<77 ،=8/77) اإلصابة في كما السكن وابن ،(9>6

 .يذكر لم وبعضيا ، قدامة ذكر الروايات
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 لم إذا المتواترة، الظاىرة المحرمات من محرمان  استحل من كل على الحكم ككذلك
 بعد يكوف فالتكفير لهؤالء، عرض ما جنس من شبهات لو كعرضت الحجة، عليو تقم

 .الشبهة كإزالة الحجة إقامة
 فريضة جحد من كفر بين بعدما( ّٕٔ/ُ) السالكين مدارجفي  القيم ابن اإلماـقاؿ 

 أك جهبلن، ذلك جحد من كأما: محرماتو من محـر تحريم أك اإلسبلـ، فرائض من
 عليو، اهلل قدرة جحد الذم كحديث بو، صاحبو يكفر فبل صاحبو، فيو يعذر تأكيبلن 

 إذ لجهلو، كرحمو لو، اهلل غفر فقد ىذا كمع الريح، في كيذركه يحرقوه أف أىلو أمر
 تكذيبان  أك عنادان  إعادتو على اهلل قدرة يجحد كلم علمو، مبلغ فعلو الذم ذلك كاف
 ا.ىػ

 إيثار في فقاؿ بالخطأ العذر بأدلة كاستدؿ اهلل رحمو الوزير ابن أيضان  ذلك قرر كممن
 الخطأ، عن العفو في كاألحاديث اآليات تكاثرت قد: (ّْٓ)ص الخلق على الحق

 الباطن علم من ألنو بتعمدىم العلم إلى سبيل كال أخطأكا التأكيل أىل أف كالظاىر
 جناح عليكم كليس: )خاصة اإلسبلـ أىل خطاب في تعالى، اهلل إال يعلمو ال الذم
 أك نسينا إف تؤاخذنا ال ربنا: )تعالى كقاؿ ،(قلوبكم تعمدت ما كلكن بو أخطأتم فيما

 صحيحين، حديثين في فعلت قد: قاؿ تعالى اهلل أف تفسيرىا في كصح(أخطأنا
في نفس المصدر السابق  عنهما قاؿ حيث إسرائيل بني من الرجل بقصة كاستدؿ

: تعالى بقولو كاستدؿ ،(التأكيل في الخطأ ألىل حديث أرجى كىذا :(ّْٔ)ص
 لم صدكرىم ألف كفار غير المتأكلين إف: قاؿ حيث ،(صدران  بالكفر شرح من كلكن)

 المؤمنين أمير بقوؿ استدؿ ككذلك ،(احتماالن  أك تجويزان  أك ظنان  أك قطعان  بالكفر تنشرح
 فكذلك: )فقاؿ ،(فركا الكفر من: )الخوارج عن عنو اهلل رضي طالب أبي بن على

 علم فقد ،(كالجهل البدع أفحش في كقعوا كإف الملة، أىل من التأكيل أىل جميع
 (.الخوارج حاؿ ىي ذلك في حالهم أف منهم

 .يعذر ال كالذم صاحبو يعذر الذم التأكيل(: فرع)
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 كمن الحجة، عليو تقم لم ممن فيها المتأكؿ عذر في خبلؼ ال كأصوؿ مسائل ىناؾ
 كجوب جحد أك المتواترة، الظاىرة المحرمات استحبلؿ في التأكيل ذلك أبرز

 كنحوىم كالجهمية، كالمرجئة المعتزلة تأكيبلت بعض أك المتواترة، الظاىرة الواجبات
 العذر عدـ في خبلؼ ال تأكيبلت ىناؾ ككذلك النصية، الشبو ببعض يستندكف حيث

 تختلف أصوؿ ذلك كبين الغبلة، من كغيرىم كالفبلسفة الباطنية، كتأكيبلت بها
 ،َِٓ/ٔ) األـفي  الشافعي اإلماـ يقوؿ. عدمو من العذر في كاالجتهادات األنظار
 كاستحلوا تأكلوا كإف األىواء أىل شهادة قبوؿ على اإلجماع حاكيان (: َِٔ

 رد بعدىم التابعين من كال بو، يقتدل األمة سلف من أحدان  نعلم فلم: المحرمات
 أحد شهادة كال عليو، حـر ما فيو استحل كرآه كضللو، خطأه كإف بتأكيل أحد شهادة
 المفرط أك كالماؿ الدـ استحبلؿ فيو بلغ كإف يحتملو، كجو لو كاف التأكيل من بشيء

 ككجدنا الشرؾ، بعد بها اهلل يعرض ما أعظم الدماء كجدنا أنا كذلك القوؿ، من
 يردكا كلم فيها، كخالفوىم عنها نظراؤىم لهم رغب كقد بوجوه، يستحلونها متأكلين

 ماضية فشهادتو غيره أك قوؿ من بتأكيل مستحل فكل خبلفهم من رأكا بما شهادتهم
 إعذاره على يدؿ الشافعي اإلماـ من الكبلـ كىذا ا.ىػ تأكيلو في خطأ من ترد كال

 شيخ كأطاؿ شهادتهم، تقبل لم كفاران  كانوا كلو المحرمات، يستحلوف ممن المتأكلين
 شركط بتوفر إال المعين يلحق ال الوعيد أف بياف في اهلل رحمو تيمية ابن اإلسبلـ
 ببعض الربا صور بعض استحل من منها، كثيرة أمثلة لذلك كضرب الموانع، كانتفاء

  .السلف أئمة بعض بذلك أفتى كما التأكيبلت،
 أحدان  أف يعتقد أف لمسلم يحل ال(: ِٖٔ – ِّٔ/َِ) الفتاكل مجموعفي  قاؿف

 ذلك فعلوا ألنهم الربا، آكل لعنة تبلغهم تقليده يجوز بحيث قلده من أك بعينو منهم
 األشربة بعض يستحلوف ما بعض عن قاؿ ككذلك ،ُالجملة في سائغان  تأكيبلن  متأكلين

                                                           
 وجو غير من عنو وصح( وكاتبو وشاىديو وموكمو الربا آكل اهلل لعن: ))قال أنو وسمم عميو اهلل صمى النبي عن صح 0

 وىذا الحديث،.( وىاء ىاء إال ربا، بالبر البر: )قال كما( الربا عين أوه: )بيد يدا بصاع صاعين باع لمن قال أنو
: وسمم عميو اهلل صمى النبي قول بمغيم الذين إن ثم .الحديث في النسيئة وربا الفضل ربا: الربا نوعي دخول يوجب
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 يعتقدكف الكوفيين من كعمبلن  علمان  األمة أفاضل من رجاؿ كاف كقد: الخمر جنس من
 ما مقدار إال نبيذه من يحـر ال كالتمر العنب سول ما كأف العنب، من إال خمر ال أف

 تحت مندرجوف ىؤالء إف: يقاؿ أف يجوز فبل حلو، يعتقدكف ما كيشربوف يسكر،
 صلى قولو ككذلك أخرل لموانع أك بو، تأكلوا الذم العذر من لهم كاف لما الوعيد،

 فالقاتل بسيفهما، المسلماف التقى إذا: )-عند البخارم كمسلم– كسلم عليو اهلل
 نعلم إنا ثم حق، بغير المؤمنين قتاؿ تحريم في بو العمل يجب ،(النار في كالمقتوؿ

 كحسنات القتاؿ، في كتأكيبلن  عذران  لهم ألف النار، في ليسوا كصفين الجمل أىل أف
 فيو يدخل فإنو كاسع، باب كىذا: يقوؿ أف إلى ..عملو يعمل أف المقتضى منعت
 التحريم أدلة يبلغهم لم األمة بعض كاف إذا سنة أك بكتاب المحرمة األمور جميع

 مجتهدين عليها، رجحانها رأكا أخرل أدلة عندىم األدلة تلك عارض أك فاستحلوىا،
 كالذـ التأثيم من أحكاـ لو التحريم فإف كعملهم، عقلهم بحسب الترجيح ذلك في

 ا.ىػ كموانع شركط لكن ذلك، كغير كالفسق كالعقوبة
 متأكؿ كل أف العلماء بين خبلؼ كال (:ّٖٓ/ُّ)كقاؿ ابن الملقن في التوضيح 

 لو كاف أك العرب، لساف في سائغا ذلك تأكيلو كاف إذا فيو مأثـو غير بتأكيلو معذكر
 في كعذره لهشاـ تلبيبو في عمر يعنف لم السبلـ عليو أنو ترل أال العلم، في كجو

 عذر السبلـ عليو فإنو مسعود، ابن حديث ككذا.... كاجتهاده عمر مراد لصحة ذلك؛
 ابن حديث ككذا التأكيل، في لجوازه الشرؾ بغير اآلية في الظلم تأكيلهم في أصحابو

 الشارع لهم فبين لهم، كنصيحتو للمنافقين بصحبتو نفاقو على اشتدكا فإنهم الدخشن
 كشهد تأكيلو في الشارع عذره حاطب حديث في ككذا ،تأكيلهم في يعنفهم كلم صدقو
 ا.ىػ بصدقو

                                                                                                                                                  

 ىم الذين  وأصحابو عنو، اهلل رضي عباس ابن مثل بيد، يدا بالصاع الصاعين بيع فاستحموا( النسيئة في الربا إنما)
 لعنة تبمغيم تقميده يجوز بحيث قمده من أو بعينو، منيم أحدا أن يعتقد أن لمسمم يحل ال وعمال، عمما األمة صفوة من
 أطنب وقد يسير، باختصار( 8;7/ 75) الفتاوى مجموع( الجممة في سائغا تأويال متأولين ذلك فعموا ألنيم الربا؛ آكل
 (.<=6/ 7) واالستقامة ،(=;7 - 9;7/ 75) الفتاوى مجموع انظر. عديدة أمثمة ذكر في تيمية ابن



 - 215 - 

: األزىار كتاب صاحب عبارة على (ّّٕ/ ْ) الجرار السيلفي  الشوكاني كعلق
 في اصطبلحا التأكيل كفار إدخاؿ المصنف أراد: قائبل (كفر..  كجو بأم كالمرتد)

 ال كىفوة تقاؿ، ال كعثرة كللفم، لليدين عندىا يقاؿ قدـ زلة كىذه الردة، مسمى
 ا.ىػ  مرتدين المسلمين من البسيطة ظهر على من غالب لكاف ىذا صح كلو تغتفر،

 الخمر كشرب المتواترة الظاىرة المحرمات بعض استحل ممن كأمثالهم ىؤالء إذان 
 تأكلهم بسبب غيره، أك التكفير أك اللعنة من الوارد الوعيد يلحقهم ال كالقتل كالربا

 .الشبهة عنهم كتزكؿ الحجة عليهم تقاـ حتى الشبهات ببعض كتمسكهم
 عدـ كبينا( بالجهل العذر) بحث عند األئمة، عن النقوالت بعض نقل سبق كقد

 كابن تيمية ابن من إشارة السابقة الفقرة كفي ذلك، في كاألحكاـ العقائد بين التفريق
 الحجة، عليو تقم لم إف فيها، المتأكؿ يعذر التي العقدية المسائل بعض حوؿ القيم

 الفقرة في المتأكلين، من الموقف بياف في لذلك، إيضاح من مزيد كسيأتي فلتراجع
 .التالية

 ممن كنحوىم كالفبلسفة الباطنية فتأكيبلت أصحابها، يعذر ال التي التأكيبلت أما
 بو إال الدين يقـو ال ألصل تكذيب أك كتفصيبل، جملة للدين تكذيب أمرىم حقيقة

 تأكيل أك الجزئيات، يعلم ال سبحانو اهلل إف كقولهم األجساد لحشر الفبلسفة كإنكار
 البشر بعض بألوىية االعتقاد أك كظاىرىا، حقيقتها عن يخرجها بما كاألحكاـ الفرائض

 أك القرآف، بتحريف القوؿ أك كالدركز، النصيرية عند كما بأمره الحاكم أك علي كتأليو
 من ذلك كنحو البعض عن التكاليف بسقوط القوؿ أك كالصفات األسماء جميع تأكيل

 .محتمل كجو من كلو لغوم أك نصي مستند أم على تعتمد ال التي الغالية االعتقادات
 نصراني من اإلسبلـ أىل غير من كاف من كأما(: ُْْ: ص) الدرةفي  حـز ابنقاؿ 

 أك الناس، من إنساف بإلهية القائلين الباطنية أك الملل، سائر أك مجوسي، أك يهودم أك
 أصبل، بتأكيل يعذركف فبل كسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بعد الناس، من أحد بنوة
 ا.ىػ  حاؿ كل على مشركوف كفار ىم بل
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 :(ُُٓ ،َُٓ/ ِ) المحجة بياف في الحجةفي  األصفهاني السنة قواـكقاؿ 
 بأمر تعلق قد كاف فإف تأكيلو، في نظر اإليماف، عقد أىل من ككاف أخطأ إذا المتأكؿ
 يكفر فإنو إجماع أك العذر، بها يقطع سنة أك اهلل كتاب بعض خبلؼ إلى بو يفضي

 ما ألف بها؛ يعذر قوة يقول ال ضعيفة ىذا من بها يتعلق التي الشبهة ألف يعذر؛ كال
 ىذه صاحب كاف فلما كالبياف، الوضوح غاية في فإنو األصوؿ، ىذه من أصل لو شهد

 في يعذر لم الحجة موضع بعض عنده يغمض كال الحق، درؾ عليو يصعب ال المقالة
 خبلؼ تعمد كمن كإصرار، عناد أنو على ذلك في خبلفو عمل بل الحق، عن الذىاب

 ألنو يكفر؛ ال فإنو العناد طريق من إليو يقصد لم جاىبل ككاف األصوؿ، ىذه من أصل
 كقد ذلك، غيره لو يقع فلم جهده، بلغ كقد بو، رضي كال الكفر، اختيار يقصد لم

: تعالى فقاؿ اإلنذار بعد إال يعاقب كال البياف، بعد إال يؤاخذ ال أنو سبحانو اهلل أعلم
 فكل[. ُُٓ: التوبة] يتقوف ما لهم يبين حتى ىداىم إذ بعد قوما ليضل اهلل كاف كما
 بعد إال الكفر إلى يخرج ال فإنو اإلسبلـ، عقد في كدخل كجل، عز اهلل ىداه من

 ا.ىػ البياف
 أف كىو قاعدة على التنبيو من كالبد(: ُْٕص) التفرقة فيصلفي  الغزاليكقاؿ 

 الباطنية بعض كبلـ في ما: مثالو مؤكؿ، أنو كيزعم متواترا، نصا يخالف قد المخالف
 العلم يعطى أنو بمعنى كعالم كيخلقها، الوحدة يعطي أنو بمعنى كاحد تعالى اهلل أف

 نفسو، في كاحدا يكوف أف كأما غيره، يوجد أنو بمعنى كموجود كيخلقو، لغيره
 على الوحدة حمل ألف صراح؛ كفر كىذا فبل، اتصافو معنى على كعالما كموجودا،

 ىذه فأمثلة  أصبل العرب لغة تحتملو كال شيء، في التأكيل من ليس الوحدة اتحاد
 ا.ىػ  بالتأكيبلت عنها عبر تكذيبات المقاالت

 ذلك جحد من كفر في خبلؼ ال ككذلك (:ُْٓ)ص الحق إيثارفي  الوزير ابن كقاؿ
 في كالمبلحدة تأكيلو يمكن ال فيما التأكيل باسم كتستر للجميع، ضركرة المعلـو
 البعث من األخركم كالمعاد كالشرائع القرآف جميع بل الحسنى األسماء جميع تأكيل
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 الخمسة اإلسبلـ بأركاف قاـ من تكفير في اإلشكاؿ يقع كإنما كالنار، كالجنة كالقيامة
 ال لؤلكثر أك للبعض ضركرة المعلـو خالف إذا بها قاـ من إسبلـ على المنصوص

 علينا ذلك التبس أك التكذيب قصد ما أنو أحوالو قرائن من كعلمنا كتأكؿ لو، المعلـو
 الفاحش الخطأ مع الربانية كالكتب األنبياء بجميع كالتصديق التدين كأظهر حقو في
 ا.ىػ المقدمة الزنادقة مرتبة يبلغ لم كلكن الجلية، األدلة كمضاده االعتقاد، في

 كفر جحده، أك المنزؿ اللفظ كذب من أما: (ُٕٔ/ْ) كالقواصم العواصم كقاؿ في
 اإلسبلـ طوائف في الكبلـ كإنما بالضركرة، يعلمو أنو بالضركرة يعلم ممن كاف متى

 من إال منهم يكفر ال فهؤالء التأكيل في كخالفوا بالتنزيل، اإليماف على كافقوا الذين
 الذين كالقرامطة للدين كمكيدة للمسلمين مخادعة تأكيبلن  سماه كلكن تكذيب، تأكيلو
 التي الصفات من ذلك كنحو كقادران  كعالمان  موجودان  بكونو تعالى اهلل كصف أنكركا

  ا.ىػ ظاىرىا على بها جاء كسلم عليو اهلل صلى النبي أف بالضركرة الكافة علم
 النصوص يؤكؿ من كأما: (ٗٔ)ص األكبر الفقو شرحفي  الحنفي القارم المبل كقاؿ

 لما ريكف فإنو بالجزئيات البارم كعلم العالم، كحدكث األجساد، حشر في الواردة
 في الكبائر أىل خلود عدـ في كرد ما بخبلؼ ظواىرىا على أنها الدين من قطعان  علم
  ا.ىػ حقهم في األدلة لتعارض النار

 إلى المنسوبة الغالية الطوائف لبعض كثيرة أمثلة (ُُْ/ِ) الفصلفي  حـز ابن كذكر
 فرؽ جميع أجمع من اإلسبلـ باسم تسمى كقد: فقاؿ ضبلالتها كبعض اإلسبلـ،
 ركعة الصبلة إف: فقاؿ غلوا الخوارج من طوائف مثل مسلمان، ليس أنو على اإلسبلـ
 كطوائف القرآف، من ليست يوسف سورة إف: كقالوا فقط، بالعشي كركعة بالغداة،

 تكتسب النبوة إف: قالوا كآخركف األركاح، بتناسخ فقالوا غلوا ثم المعتزلة من كانوا
 كأف األنبياء، من أفضل ىو من الصالحين في يكوف قد قالوا كآخركف الصالح، بالعمل

 بحلوؿ بعضهم كقاؿ كالشرائع األعماؿ عنهم سقطت فقد معرفتو حق اهلل عرؼ من
  ا.ىػ كغيره كالحبلج خلقو أجساـ في تعالى البارم
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 بو ثبتت لما المخالفوف المبتدعة ىؤالء(: َِٗص) اإلرشادفي  السعدمكقاؿ 
 بأف عارفا منهم كاف من أنواع، الباب ىذا في أنهم كالصحيحة، الصريحة النصوص

 اهلل كشاؽ ظهره، كراء كالسنة الكتاب كنبذ فتبعها كالسنة للكتاب مخالفة بدعتو
 راضيا منهم كاف كمن تكفيره، في شك ال فهذا الحق، لو تبين ما بعد من كرسولو
 بين الفارؽ العلم من عليو يجب ما كطلب الشرعية، األدلة طلب عن معرضا ببدعتو
 كاعتقاده كضبللو، جهلو مع كالسنة الكتاب بو جاء ما رادا لها، ناصرا كالباطل الحق

 حـر ما على كتجرئو عليو، اهلل أكجب ما تركو بحسب فاسق ظالم فهذا الحق، على أنو
 في كاجتهد الحق اتباع على حريص ىو من كمنهم ذلك، دكف ىو من كمنهم تعالى اهلل

 من صواب أنو ظانا عليو، ىو ما على فأقاـ ذلك لو يبين من لو يتيسر كلم ذلك،
 خطؤه لو مغفورا كاف ربما فهذا فعلو، كال بقولو، الحق أىل على متجرئ غير القوؿ،

 :فيقوؿ كغيرىم السائغ التأكيل أىل بين الفرؽ السعدم يكشف ثم... أعلم كاهلل
 التي التفاصيل بعض كجد ألنو المقاـ؛ ىذا في الملحظ ىذا من بد ال أنو كالمقصود

 بين كالفرؽ بها، يكفركه لم جنسها من أخر كثم بها، اتصف من فيها العلم أىل كفر
 لبعض المقيمة الشبهة كعدـ المسوغ التأكيل لعدـ بها بكفره جزموا التي أف األمرين
 ا.ىػ فيها الواقعة التأكيبلت لكثرة القوؿ، فيها فصلوا كالتي العذر،

 بها، المتأكؿ يعذر ال التي كاألصوؿ بها، المتأكؿ يعذر التي األصوؿ إلى اإلشارة كبعد
 ال كما صاحبو، يعذر ما بين بو نفرؽ منضبط حد ىناؾ ىل كىو مهم، تساؤؿ علينا يرد

  يعذر؟
 يكوف أف يمكن ضابط أك حد لي يتبين لم المحدكدة، كمطالعتي بحثي حدكد في

 العلماء، بعض بها قاؿ عمومات من إليو اإلشارة سبقت ما سول ،ذلك في فاصبلن 
 الحجة يقيم من بوجود كذلك عدمها، أك الحجة بقياـ يكوف ذلك في االعتبار كلكن
 فيحكم كباطلو ضبللة على يصر أك الحق، لو يتبين حتى المعين عن الشبهة كيزيل
 .بردتو
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 .التأكيل أىل من الموقف
 بينهم خبلؼ إلى أدل المقبوؿ، كغير المقبوؿ التأكيل حدكد في العلماء بين الخبلؼ

 كىل فرقة، كل على الحكم تفصيل نبحث لن كنحن المتأكلة، الفرؽ على الحكم في
 للمتأكلين األئمة إعذار إلى المجملة اإلشارة مقصودنا كإنما عدمو، أك تكفيرىا الراجح

 .الحجة عليهم تقم لم إذا خطؤىم بلغ مهما المعينين،
 المشهورة الفرؽ من األئمة موقف - اهلل رحمو - تيمية ابن اإلسبلـ شيخ يلخص
 فلم كاألئمة السلف كأما: (ِِٖ ،ِّٓ ،ُّٓ/ّ) الفتاكل مجموع في فيقوؿ

 نصوص تختلف كلم ذلك، كنحو المفضلة كالشيعة المرجئة تكفير عدـ في يتنازعوا
 أىل جميع تكفير في حكى من أصحابو من كاف كإف ىؤالء، يكفر ال أنو في أحمد
 ىؤالء تخليد بعضهم أطلق حتى مذىبو، في أك عنو، خبلفان  كغيرىم ىؤالء من البدع

 ىؤالء من أحدان  يكفر لم من كمنهم الشريعة، كعلى مذىبو، على غلط كىذا كغيرىم
 ال أنهم كالجماعة السنة أىل أصوؿ من أف فكما: قالوا المعاصي، بأىل إلحاقان 

 كاألئمة السلف عن كالمأثور ببدعة، أحدان  يكفركف ال فكذلك بذنب، أحدان  يكفركف
 الخوارج كأما الصفات، ينكركف الذين المحضة الجهمية بتكفير أقواؿ إطبلؽ

 الكتابة ينفوف الذين القدرية كأما كغيره، أحمد عن كتردد نزاع تكفيرىم ففي كالركافض
  ا.ىػ األفعاؿ خلق يثبت كلم العلم أثبت من يكفركا كلم فكفركىم، كالعلم

 التنازع ىذا كسبب: (ْٖٖ ،ْٕٖ/ُِ) الفتاكل مجموعفقاؿ  التنازع، سبب بين ثم
 من يركف إنهم ثم بهم، الكفر أحكاـ إلحاؽ توجب أدلة يركف فإنهم األدلة، تعارض

 كافران، يكوف أف يمتنع ما اإليماف من بو قاـ من المقاالت تلك قالوا الذين األعياف،
 كبلـ في العمـو ألفاظ في أصابوا أنهم األمر كحقيقة الدليبلف، عندىم فيتعارض

 من: قالوا رأكىم كلما الشارع، نصوص في العمـو ألفاظ في األكلين أصاب ما األئمة،
 يتدبركا كلم قالو، من لكل شامل اللفظ ىذا أف المستمع اعتقد كافر، فهو كذا قاؿ
 يستلـز ال المطلق تكفير كإف المعين، حق في تنتفي قد كموانع شركط لو التكفير أف
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 كعامة أحمد اإلماـ أف ىذا بين الموانع، انتفت الشركط كجدت إذا إال المعين، تكفير
 الكبلـ بهذا تكلم من أكثر يكفركا كلم ،ُالعمومات ىذه أطلقوا الذين األئمة،

 من أحمد اإلماـ موقف كىو - مواضع عدة في كرره مثاالن  ضرب ثم ا.ىػ..( بعينو
 يكفر لم أحمد أف مع: (َٖٓ ،َٕٓ/ٕ) الفتاكل فقاؿ مجموع الجهمية أعياف
 في الجهمية كافق من كل كال كفره، جهمي إنو: قاؿ من كل كال الجهمية، أعياف
 كعاقبوا الناس كامتحنوا قولهم، إلى دعوا الذين الجهمية خلف صلى بل بدعهم، بعض

 إيمانهم، يعتقد كاف بل كأمثالو، أحمد يكفرىم لم الغليظة، بالعقوبات يوافقهم لم من
 معهم، كالغزك كالحج خلفهم، الصبلة في بهم االئتماـ كيرل لهم، كيدعو كإمامتهم،

 القوؿ من أحدثوا ما كينكر األئمة، من ألمثالهم يراه ما عليهم الخركج من كالمنع
 على كيجاىدىم ينكره ككاف كفر، أنو ىم يعلموا لم كإف عظيم، كفر ىو الذم الباطل

 كإنكار كالدين، السنة إظهار في كرسولو اهلل طاعة بين فيجمع اإلمكاف، بحسب رده
 كانوا كإف كاألمة، األئمة من المؤمنين حقوؽ رعاية كبين الملحدين، الجهمية بدع

  ا.ىػ فاسقين كظلمة مبتدعين، جهاالن 
 شركط لو التكفير إف :(ْٖٗ - ْٕٖ/ُِ)كقاؿ شيخ اإلسبلـ في مجموع الفتاكل 

 إذا إال المعين، تكفير يستلـز ال المطلق تكفير كإف المعين، حق في تنتفي قد كموانع
 أطلقوا الذين األئمة كعامة أحمد اإلماـ أف ىذا يبين الموانع كانتفت الشركط كجدت

 قد مثبل أحمد اإلماـ فإف بعينو الكبلـ بهذا تكلم من أكثر يكفركا لم العمومات ىذه
 علماء كسائر كامتحنوه الصفات كنفي القرآف، خلق إلى دعوه الذين الجهمية باشر
 كالحبس بالضرب التجهم على يوافقوىم لم الذين كالمؤمنات المؤمنين كفتنوا كقتو،

 أيدم من تخليصهم كترؾ الشهادة كرد األرزاؽ كقطع الواليات عن كالعزؿ كالقتل
 كالقضاة الوالة من الجهمية من ذاؾ إذا األمر أكلي من كثير كاف بحيث العدك،

 القوؿ مثل الصفات، نفي على لهم موافقا جهميا يكن لم من كل يكفركف كغيرىم،

                                                           
 . ذلك ونحو كافر فيو اآلخرة في يرى ال اهلل إن:  قال ومن كافر، فيو مخموق القرآن:  قال من قوليم، مثل 0
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 من ىذا أف كمعلـو: قاؿ أف إلى... الكافر في بحكمهم فيو كيحكموف القرآف، بخلق
 من أعظم تاركها كعقوبة قائلها كإثابة قولها، من أعظم المقالة إلى الدعاء فإف التجهم،

 اإلماـ إف ثم، بالضرب العقوبة من أعظم لقائلها بالقتل كالعقوبة إليها، الدعاء مجرد
 من بو فعلوه مما كحللهم لهم كاستغفر كحبسو، ضربو ممن كغيره للخليفة دعا أحمد
 يجز لم اإلسبلـ عن مرتدين كانوا كلو كفر، ىو الذم القوؿ إلى كالدعاء الظلم

 ا.ىػ كاإلجماع كالسنة بالكتاب يجوز ال للكفار االستغفار فإف لهم، االستغفار
 رضي أحمد فاإلماـ(: ُِٔ: ص ابن) الماردينية المسائلفي  المسألة نفس عن في
 للرسوؿ مكذبوف أنهم لهم يتبين لم بأنو لعلمو لهم كاستغفر عليهم ترحم عنو تعالى اهلل
 ا.ىػ لهم ذلك قاؿ من كقلدكا فأخطئوا تأكلوا كلكن بو، جاء لما جاحدكف كال
 مجموع في ذلك اإلسبلـ شيخ فبين الجهمية، أعياف لبعض أحمد اإلماـ تكفير أما

 صريحة األئمة من غيره كمن منو كاألعماؿ األقواؿ كىذه: بقولو (ْٖٗ/ُِ) الفتاكل
 كأف مخلوؽ، القرآف: يقولوف كانوا الذين الجهمية، من المعينين يكفركا لم أنهم في
 فإما معينين، قومان  بو كفر أنو على يدؿ ما أحمد عن نقل كقد اآلخرة، في يرل ال اهلل
 من: فيقاؿ التفصيل، على األمر يحمل أك نظر، ففيو ركايتاف المسألة في عنو يذكر أف

 لم كمن موانعو، كانتفت التكفير، شركط فيو كجدت أنو على الدليل فليقاـ بعينو، كفر
 العمـو سبيل على بالتكفير قولو إطبلؽ مع ىذا حقو، في ذلك فبلنتفاء بعينو يكفره
 ا.ىػ 

 فهم على تساعدنا التي بالقاعدة، أشبو بنص اإلسبلـ، شيخ عن النقوالت ىذه كنختم
قاؿ رحمو اهلل في  التعيين، كعلى العمـو على التبديع أك التكفير في األئمة كبلـ

 فيها كفره أك مقالتو، قائل على غلط قد إمامان  رأيت فإذا: (ُٔ/ٔمجموع الفتاكل )
 يستحق الذم الشرط فيو حصل إذا إال قالها، من كل في عامان  حكمان  ىذا يعتبر فبل
 حديث ككاف الظاىرة، الشرائع من شيئان  جحد فإف لو، كالتكفير عليو، التغليظ بو

 ككذلك النبوية، الحجة تبلغو حتى يكفر ال جهل ببلد ناشئان  أك باإلسبلـ، العهد
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 بلوغ عدـ فاغتفرت، قديم إماـ من صدرت قد المخطئة، المقالة رأيت إذا العكس
  ا.ىػ لؤلكؿ اغتفر ما الحجة بلغتو لمن يغتفر فبل لو، الحجة
 الكافية توضيحفي  اهلل رحمو سعدم ابن الشيخ ذكره جيد بتفصيل الفقرة ىذه كنختم

 منهم يعذر كمن المبتدعة من السلف موقف فيو ينب (ُٖٓ - ُٔٓ: ص) الشافية
 البدع أىل جميع كمع معهم فيسلكوف كالجماعة السنة أىل أما: قاؿف يعذر، ال كمن

 كال ينصفونهم، المرضية، كالقواعد الشرعية األصوؿ على المبني المستقيم المسلك
 أكبر من كاإليماف بالكفر الحكم أف كيعتقدكف كرسولو، اهلل كفره من إال منهم يكفركف
 من متأكؿ غير بعضو جحد أك الرسوؿ بو جاء ما جحد فمن رسولو، كحقوؽ اهلل حقوؽ

 مبتدع فكل كعانده، الحق على كاستكبر كرسولو اهلل كذب ألنو كافر، فهو البدع أىل
 بو جاء لما مناقضة بدعتو أف عرؼ كنحوىم كرافضي كخارجي كقدرم جهمي من

 من كرسولو هلل مشاؽ العظيم باهلل كافر فهو كنصرىا عليها أصر ثم كالسنة الكتاب
 معظمان  كباطنان  ظاىران  كرسولو باهلل مؤمنان  البدع أىل من كاف زمن الهدل، لو تبين ما بعد
 كأخطأ الحق خالف كلكنو كسلم، عليو اهلل صلى الرسوؿ بو جاء ما ملتزمان  كرسولو هلل
 لم لو تبين الذم للهدل كجحد كفر غير من تأكيلو، في كأخطأ المقاالت بعض في

 المقالة، لخفاء عنو معفوان  أك ضاالن، مبتدعان  أك مبتدعان، فاسقان  يكوف كلكنو كافران، يكن
 كالمعتزلة الخوارج كاف كلهذا بو، يظفر لم الذم الحق طلب في اجتهاده كقوة

 كغبلة ريب ببل كافر ىو من منهم: متنوعة أقسامان  البدع أىل من كنحوىم كالقدرية
 بو جاء لما مخالفة بدعتهم أف عرفوا كقد كالصفات األسماء نفوا الذين ،ُالجهمية
 فاسق ضاؿ مبتدع ىو من كمنهم بذلك، عالموف للرسوؿ مكذبوف فهؤالء الرسوؿ،

 ضلوا كلكنهم للرسوؿ تكذيب عندىم ليس الذين كالمعتزلة المتأكلين كالخوارج
 في عنهم، اهلل رضي الصحابة اتفق كلهذا الحق، ىو عليو ىم ما أف كظنوا ببدعتهم،

 فيهم، الصحيحة األحاديث بذلك كردت كما كمركقهم الخوارج بدعة على الحكم

                                                           
 .والتعيين بالعموم التكفير بين: التفريق مع  0
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 المسلمين، دماء استحلوا أنهم معُاإلسبلـ من خركجهم عدـ على أيضان  - كاتفقوا
 من منع تأكيلهم كلكن الدينية، األصوؿ من ككثيران  الكبائر، أىل في الشفاعة كأنكركا

 كاألشعرية، ككالكبلبية القدرية من ككثير ىؤالء دكف ىو من البدع أىل كمن تكفيرىم،
 معركفة كىي كالسنة، الكتاب فيها خالفوا التي األصوؿ في ضالوف مبتدعة فهؤالء

 بغيهم كبحسب كقربهم، الحق عن بعدىم بحسب مراتب بدعهم في كىم مشهورة،
 إلى الوصوؿ على قدرتهم كبحسب كالتبديع، كالتفسيق بالتكفير الحق أىل على

  ا.ىػ جدان  يطوؿ فيو القوؿ كتفصيل ذلك، كضد فيو، كاجتهادىم الحق،
 المتأكلة الفرؽ جميع على يحكموف ال أنهم المتأكلين من السلف موقف كخبلصة
 بالكفر بعضها على حكموا كإذا عدمو، أك بالكفر عامان  حكمان  األمة، لهذه المنتسبة

 المعين، على الحكم كبين العاـ، الحكم بين فيفرقوف( الجهمية غبلة على كحكمهم)
 اجتهادىم كبحسب قيامها، عدـ أك عليهم الحجة قياـ بحسب متفاكتوف فالمعينوف
 الضاؿ، المبتدع كفيهم كالزنديق، المنافق ففيهم كجحدىم، استكبارىم أك كتأكيلهم،

 .أعلم كاهلل خطؤه لو المغفور المجتهد كفيهم الفاسق، كفيهم
 .(المذىب ببلـز) أك بالمآؿ التكفير (:فرع)
 يقوؿ أف(.َُٔٓ/ ِ) للقاضي عياض الشفا كما في  بو المقصود( بالمآؿ التكفير)

 كحاؿ إليو، قولو يؤديو بما يقوؿ ال عليو كقف إذا كىو كفر، إلى سياقو يؤديو قوال
 ا.ىػ كالمتأكلين البدع أىل بعض
 ال أنهم: بالمآؿ التكفير كمعنى(: ِْٗ/ ِ) المجتهد بدايةفي  رشد ابن كقاؿ

 يعتقدكف ال كىم الكفر عنها يلـز بأقواؿ يصرحوف كلكن كفر، ىو بقوؿ يصرحوف
 ا.ىػ اللزـك ذلك
/ ِ) الشفا في عياض القاضي ذكره ما ذلك كمن المسألة، ىذه العلم أىل بين كقد

 كنفى الوصف، أثبت من فأما :للمعطلة ذكره عند قاؿ حيث: (َُٖٔ - َُْٖ
                                                           

 الباري فتح انظر ذلك، خالف األئمة من غيرىم عن ونقل الخوارج، كفر عمى اإلجماع والخطابي الطبري اإلمام ذكر 0
يثارو  ،(=7/ 8) الفتاوى و ،(856 - <<7/ 67)  .(<;8/ 9) والقواصم العواصمو  ،(<97: ص) الحق ا 
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 في كىكذا لو، كبلـ ال كلكن كمتكلم لو، علم ال كلكن عالم: أقوؿ: فقاؿ الصفة
 إليو كيسوقو قولو، إليو يؤديو لما بالمآؿ قاؿ فمن المعتزلة، مذىب على الصفات سائر

 علم، لو من إال بعالم يوصف ال إذ عالم، كصف انتفى العلم نفى إذا ألنو كفر، مذىبو
 ألزمهم كال قولهم، بمآؿ أخذىم ير لم كمن. قولهم إليو أدل بما عنده صرحوا فكأنهم
 ليس نقوؿ ال: قالوا ىذا، على كقفوا إذا ألنهم: قاؿ إكفارىم، ير لم مذىبهم، موجب
 كفر، أنو كأنتم نحن كنعتقد لنا، ألزمتموه الذم بالمآؿ القوؿ من ننتفي كنحن بعالم،

 الناس اختلف المأخذين ىذين فعلى أصلناه ما على إليو يؤكؿ ال قولنا إف: نقوؿ بل
، ذلك في الناس الختبلؼ الموجب لك اتضح فهمتو كإذا التأكيل، أىل إكفار في

 حكم كإجراء بالخسراف، عليهم الحتم عن كاإلعراض إكفارىم ترؾ: كالصواب
 عليهم، كالصبلة كدياتهم، كمناكحتهم، ككراثاتهم، قصاصهم، في عليهم اإلسبلـ
 بدعتهم عن يرجعوا حتى كالهجر، الزجر كشديد األدب، بوجيع عليهم يغلظ كلكنهم

 ا.ىػ
 بما الناس كفر من كأما (:ِْٗ/ ّ) الفصلفي  فيقوؿ بالمآؿ الكفر حـز ابن كيبطل
 لزمو كإف بو، يقل لم ما لو كتقويل الخصم على كذب ألنو فخطأ؛ أقوالهم إليو تؤكؿ
 من فر قد إذ أحسن قد بل كفرا، ليس كالتناقض فقط، التناقض غير على يحصل فلم

 ينفع كال معتقده، كنص قولو، بنفس إال أحد يكفر ال أنو فصح: قاؿ أف إلى... الكفر
 قولو مقتضى ىو بو المحكـو لكن قبحو، بو يحسن بلفظ معتقده عن يعبر أف أحد
 ا.ىػ فقط
 نسمعو كنا كالذم (:ُٕٗ/ ِ) االعتصاـ قاؿ فيف بالمآؿ الكفر الشاطبي ينفي كما
 في بكفر ليس بالمآؿ الكفر إف) األصوؿ أىل من المحققين مذىب أف الشيوخ من

 ا.ىػ بو مخالفو كيرمي اإلنكار، أشد المآؿ ذلك ينكر كالكافر كيف( الحاؿ
 .القوؿ ببلـز بالتكفير يسمى ما بالمآؿ التكفير مسألة من قريب ىو كمما(: فرع)
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 الشيء، عن إنفكاكو يمتنع ما: للجرجاني( َُٗص)التعريفات كما في  البلـز كمعنى
 العقل جـز في ملزكمو تصور مع تصوره يكفي الذم كىو بينا، البلـز ىذا يكوف كقد

 إلى بينهما باللزـك الذىن جـز يفتقر الذم كىو بين، غير يكوف كقد. بينهما باللزـك
 ا.ىػ كسط

 اإلماـ قاؿ ككما كاختبلفا تفرقا األمة في أكرث قد مطلقا القوؿ ببلـز التكفير إف
 النظر علماء بعض أف ريب ال (:ْٖ ص) الدين ناصر البن الوافر الرد كما في  الذىبي

 نعت أك بدعة، في كقعوا حتى بزعمهم كالتنزيو كالتحريف كالرد النفي، في بالغوا
 كقبوؿ ،ُاإلثبات في بالغوا األثر، علماء من جماعة أف كما،  المعدـك بنعوت البارم

 كبدع البغضاء، ككقعت الشغب فحصل. كاإلتباع بالسنة كلهجوا كالمنكر الضعيف
 مسلما نكفر كأف الدين، في كالمراء الهول من باهلل كنعوذ ىذا ىذا ككفر ىذا، ىذا

، ذلك من يفر كىو قولو، ببلـز موحدا  .ا.ىػ الرب كيعظم كينزه البلـز
 على ذلك في كبلمهم من جملة كسنورد كأحوالها، المسألة ىذه العلماء بين كقد

 : التالي النحو
 الـز ىل(: ُِٕ/ َِ) الفتاكل مجموع كما في  تيمية ابن شيخ اإلسبلـ سئل

 اإلنساف مذىب الـز أف الصواب :يلي ما جوابو من فكاف ال؟ أـ مذىب المذىب
 كذبا إليو إضافتو كانت كنفاه، أنكره قد كاف إذا فإنو يلتزمو، لم إذا بمذىب ليس

 المذىب الـز كاف كلو. المقاؿ في كتناقضو قولو فساد على يدؿ ذلك بل عليو،
 بحقيقة، ليس مجاز أنو الصفات من كغيره االستواء عن قاؿ من كل تكفير للـز مذىبا

 ا.ىػ حقيقة كصفاتو أسمائو من شيء يكوف ال أف يقتضي القوؿ ىذا الـز فإف
 :نوعاف اإلنساف قوؿ الـز(: ُِٖ،ُِٗ: ص) النورانية القواعدكقاؿ في 

                                                           
 بأولئك العمماء ىؤالء يسوى فال اإلثبات، في بالغوا األثر عمماء بعض بأن سممنا فمو الذىبي، اإلمام عن اهلل عفا 0

 .الذىبي عبارة من شتمي كما المتكممين
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 كيجوز حق، الحق الـز فإف يلتزمو، أف عليو يجب مما فهذا الحق، قولو الـز: أحدىما
 يضيفو مما ككثير ظهوره، بعد التزامو من يمتنع ال أنو حالو من علم إذا إليو يضاؼ أف

 .الباب ىذا من األئمة مذىب إلى الناس
 قد أنو فيو ما أكثر إذ التزامو، يجب ال فهذا بحق، ليس الذم قولو الـز: كالثاني

 حالو من عرؼ إف ثم النبيين، غير عالم كل من كاقع التناقض أف بينت كقد تناقض،
 ظهر لو قوؿ، إليو يضاؼ أف يجوز فبل كإال إليو، يضاؼ فقد لو، ظهوره بعد يلتزمو أنو
 كال القوؿ ذلك بفساد يشعر لم كىو يلزمو، ما قاؿ قد لكونو يلتزمو، لم فساده لو

 .يلزمو
 ليس أك مذىب ىو ىل: المذىب الـز في الناس اختبلؼ في التفصيل كىذا

 كضوحو بعد القائل يرضاه اللواـز من كاف فما أحدىما، إطبلؽ من أجود ىو بمذىب؟
 ا.ىػ قولو فليس يرضاه ال كما قولو، فهو لو

 ىي ال؟ أـ مذىب ىو ىل: المذىب كالـز(: ْٗٓ/ ِ) االعتصاـ في الشاطبي كقاؿ
 البجائيوف شيوخنا بو يقوؿ كاف كالذم األصوؿ، أىل بين فيها مختلف مسألة

 إذا فلذلك بمذىب، ليس المذىب الـز أف أيضا المحققين رأم أنو كيركف كالمغربيوف
 ا.ىػ اإلنكار غاية أنكره عليو، قرر

: قاؿ حيث حجر ابن شيخو مقالة (ّّْ/ ُ) المغيث فتحفي  السخاكم كأكرد
 كاف من ككذا قولو، صريح الكفر كاف من بالكفر عليو يحكم الذم أف يظهر كالذم)

 كلو كافرا يكوف ال فإنو عنو كناضل يلتزمو لم من أما فالتزمو عليو كعرض قولو الـز
 ا.ىػ كفرا البلـز كاف

 ىذه في تحقيقو (ُُّ ص) الشافية الكافية توضيحفي  السعدم الشيخ كذكر
 بو يصرح لم الذم المذىب الـز أف الدليل عليو يدؿ الذم كالتحقيق: قائبل المسألو
، غير القائل ألف مذىبا؛ ليس يلتزمو كلم إليو، يشر كلم صاحبو  المخلوؽ كعلم معصـو

 كلكننا يقلو، لم ما كنقولو. يلتزمو لم بما القائل نلـز برىاف فبأم قاصر، فإنو بلغ مهما
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، فساد على البلـز بفساد نستدؿ  على األدلة جملة من األقواؿ لواـز فإف الملزـك
 تناسبو، لواـز لو يكوف كالباطل حق، الزمو الحق فإف فسادىا، كعلى كضعفها صحتها

 الملزـك فساد على بفساده القائل يعترؼ الذم البلـز خصوصا البلـز بفساد فيستدؿ
 ا.ىػ

 :حاالت ثبلث لو كالعلماء المذاىب أقواؿ الـز أف: يقاؿ أف سبق ما كخبلصة
 .لو قوال يعد فهو بو كيلتـز للقائل، البلـز يذكر أف: األكلى الحالة
، لو يذكر أف: الثانية الحالة  بل لو، قوال ليس فهذا قولو، كبين بينو التبلـز كيمنع البلـز

 .عليو كذب إليو إضافتو إف
 في فحكمو منع، كال بالتزاـ، يذكر فبل عنو؛ مسكوتا البلـز يكوف أف: الثالثة الحالة

 يمنع أك بو يلتـز أف لو ذكر لو يحتمل ألنو القائل، إلى ينسب ال أف الحاؿ ىذه
،  .قولو عن يرجع أف كبطبلنو لزكمو لو فتبين ذكر لو كيحتمل التبلـز

 بو تلبس من كاف إذا خاصة بإطبلؽ، المذىب ببلـز التكفير يصح ال أنو يعلم كبهذا
 .أعلم كاهلل عنو، يغفل أك يجهلو، كاف أك كينكره، البلـز ذلك ينفي

 االعتقادية اإليماف نواقض، ككتاب كالعملية القولية اإليماف نواقضانظر كتاب 
 .السلف عند التكفير كضوابط

  المسألة الخامسة:
 المانع الخامس: التقليد. 

 قبلدة، يسمى الشيء كذلك بو، محيطا العنق في الشيء كضع اللغة في التقليد أصل
 المجتهد فيو قلد الذم الحكم جعل المقلد فكأف الهدم، تقليد كمنو قبلئد، كالجمع

 الشخص إلى األمر تفويض في أيضا التقليد كيستعمل قلده، من عنق في كالقبلدة
 :الخنساء قالت كالقبلدة، عنقو في جعل األمر كأف

 .مولدا أصغرىم كاف كإف * نابهم ما القـو يقلده
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 قوؿ قبوؿ: كىو كاحد معنى حوؿ للتقليد العلماء تعريفات فتدكر: االصطبلح في أما
  .دليلو معرفة غير من أك حجة غير من الغير
 عنده، صح برىاف بغير المرء اعتقده ما: التقليد (:َٔ/ٔ) اإلحكاـفي  حـز ابن قاؿ
 .قالو كسلم عليو اهلل صلى النبي دكف من بعض ألف

 غير العلماء جماعة عند التقليد(: ّٕ/ِ) العلم بياف جامعفي  عبدالبر ابن كقاؿ
 ،مذىبو كصحة قولو فضل من لك ماباف على القائل تتبع أف ىو: االتباع ألف االتباع،
 .كالمعناه القوؿ كجو كال التعرفو كأنت بقولو تقوؿ أف: كالتقليد

 خويز بن عبداهلل أبو قاؿ( ُُٕ/ِ) العلم بياف جامعفي  أيضا عبدالبر ابن كقاؿ
 لقائلو حجة ال قوؿ إلي الرجوع: الشرع في معناه التقليد: المالكي البصرم منداد
 موضع في كقاؿ ،حجة عليو ماثبت: كاالتباع ،الشريعة في منو ممنوع كذلك عليو،
 ذلك يوجب لدليل قولو عليك يجب أف غير من قولو اتبعت من كل: كتابو من آخر

 اتباع الدليل عليك أكجب من ككل. صحيح غير اهلل دين في كالتقليد مقلده، فأنت
 .ممنوع كالتقليد مسوغ الدين في كاالتباع. متبعو فأنت قولو
 من القوؿ قبوؿ ىو التقليد(: ٔٔ/ ِ) كالمتفقو الفقيوفي  البغدادم الخطيب كقاؿ
 . دليل غير

(: ُِٓص) األرض إلى أخلد من على الردفي  المالكي عبدالوىاب القاضي كقاؿ
 نقلو( فساده من بصحتو علم غير من بو قاؿ قائبل ألف القوؿ اتباع ىو التقليد

 .كتابو في السيوطي
 ببل  قوؿ قبوؿ ىو التقليد(: ّٕٖص ِ) المستصفى في الغزالي حامد أبو كقاؿ

 .الفركع في كال األصوؿ في ال العلم إلى طريقا ذلك كليس حجة،
 الغير بقوؿ العمل ىو التقليد(: ِْٕ-ِْٔص) الفحوؿ إرشادفي  الشوكاني كقاؿ

 كالعمل كسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بقوؿ العمل فيخرج ،حجة غير من
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 قد فإنو ،العدكؿ شهادة إلى القاضي كرجوع المفتي، إلى العامي كرجوع باإلجماع،
 .ذلك في الحجة قامت

 ذلك على الدليل تقدـ فقد كباإلجماع كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بقوؿ العمل أما
 .اإلجماع مقصد كفي السنة مقصد في

 األمر من كالسنة الكتاب مافي عليو فالدليل الشهود قوؿ إلى القاضي رجوع كأما
 قوؿ إلى العامي رجوع كأما، ذلك على اإلجماع كقع كقد بها، كالعمل بالشهادة

 ا.ىػ ذلك على فلئلجماع المفتي
 الحجة؟ فما. حجة ببل قوؿ قبوؿ ىو التقليد أف السابقة التعريفات في كرد

 بالبرىاف أيضا كتسمى كمذىبو، قولو صحة على المرء بو يحتج ما ىي: الحجة
 .المفتي قوؿ صحة على الشرعي الدليل ىنا بها كالمقصود. كالسلطاف

 . التقليد أنواع)فرع(: 
 الشرعية، األحكاـ طرؽ يعرؼ ال الذم العامي حق في يكوف: المباح التقليد - ُ

 المفتي؛ من الشرعي الدليل طلب لو كلكن أدلتها، فهم يمكنو كال معرفتها، عن كيعجز
 .دينو أمر من يستوثق أف حقو من المسلم ألف
 جميع في العلماء من غيره دكف معين كاحد رجل تقليد ىو: المذمـو التقليد - ِ

 .فيو إال الحق يرل كال أفعالو، أك أقوالو،
 كاألحكاـ العقائد في التقليد جواز إلى كالجماعة السنة أىل أئمة جمهور ذىب

 العالم، على التقليد كيحـر، كاالستدالؿ كالنظر الحجة فهم عن يعجز كالذم للعامي،
 يقلد أف المسألة في الحق لو كباف اجتهد إذا كاالستدالؿ؛ النظر يستطيع الذم أك

 .كالمقلدين التقليد ذـ في األدلة لوركد األحكاـ؛ أك العقائد في ذلك كاف سواء غيره،
 أك الدليل يفهم ال جاىل المقلد ألف التكفير؛ موانع من التقليد أف على كاتفقوا

 . كيعلم الحجة عليو تقاـ حتى معذكر فهو فقو؛ كال لو بصيرة كال الحجة،
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 جماىير عليو كالذم :(َِْ - َِّ/ َِ) الفتاكل مجموعفي  اإلسبلـ شيخ قاؿ
 االجتهاد يوجبوف ال الجملة في كالتقليد جائز ؛ الجملة في جائز االجتهاد أف األمة
 االجتهاد كيحرموف أحد كل على التقليد يوجبوف كال التقليد كيحرموف أحد كل على
 فأما.  االجتهاد عن للعاجز جائز كالتقليد االجتهاد على للقادر جائز االجتهاد كأف

 يجوز أنو كالصحيح خبلؼ فيو ىذا ؟ التقليد لو يجوز فهل االجتهاد على القادر
 كإما االجتهاد عن الوقت لضيق كإما األدلة لتكافؤ إما:  االجتهاد عن عجز حيث
 بدلو إلى كانتقل عنو عجز ما كجوب عنو سقط عجز حيث فإنو ؛ لو دليل ظهور لعدـ
 في االجتهاد أمكنو إذا العامي ككذلك ،بالماء الطهارة عن عجز لو كما التقليد كىو

 فالعبرة كاالنقساـ التجزم يقبل منصب االجتهاد فإف االجتهاد لو جاز المسائل بعض
 على القدرة لكن بعض في عاجزا بعض في قادرا الرجل يكوف كقد كالعجز بالقدرة

 فن من كاحدة مسألة فأما المطلوب معرفة تفيد علـو بحصوؿ إال تكوف ال االجتهاد
 ا.ىػ أعلم سبحانو كاهلل فيها االجتهاد فيبعد
 من ساؽ بعدما (ُُٓ،ُُْ/ ِ) كفضلو العلم بياف جامعفي  البر عبد ابن كقاؿ

 لها البد العامة فإف العامة، لغير كلو ىذا: كفساده التقليد إبطاؿ في كاألقواؿ األدلة
 بعدـ تصل كال الحجة موقع تبين ال ألنها بها، تنزؿ النازلة عند علمائها تقليد من

 أسفلها، بنيل إال أعبلىا إلى منها سبيل ال درجات العلم ألف ذلك، علم إلى الفهم
 أف العلماء تختلف كلم أعلم، كاهلل الحجة طلب كبين العامة بين الحائل ىو كىذا
  ا.ىػ علمائها تقليد عليها العامة

 .الجائز كغير الجائز التقليد بياف في اهلل رحمو الشنقيطي األمين محمد الشيخ كفصل
 جائز، ىو ما منو التقليد أف كالتحقيق(: ْٖٗ - ْٕٖ/ ٕ) البياف أضواء في فقاؿ
 من كغيرىم الصحابة من المتقدمين المتأخركف فيو خالف ما كمنو بجائز، ليس ما كمنو

 من أحد فيو يخالف يكاد ال الذم الجائز التقليد أما المفضلة، الثبلثة القركف
 من النوع كىذا بو، نزلت نازلة في للفتيا أىبل عالما العامي تقليد فهو المسلمين
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 كاف فقد فيو، خبلؼ كال كسلم، عليو اهلل صلى النبي زمن في شائعا كاف التقليد
 النازلة حكم عن كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب من شاء من يسأؿ العامي،

 أفتاه الذم بالصحابي يرتبط لم أخرل نازلة بو نزلت كإذا بفتياه، فيعمل فيفتيو بو، تنزؿ
 يعمل ثم كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب من شاء من عنها يسأؿ بل أكال،

 لو ظهر الذم المجتهد تقليد فهو خبلؼ، ببل التقليد من يجوز ال ما كأما بفتياه،
 المجتهد أف على لئلجماع ىو، لو ظهر ما خبلؼ يرل آخر مجتهد باجتهاد، الحكم

 التقليد نوع أما لرأيو، المخالف غيره يقلد أف لو يجوز ال باجتهاده، الحكم لو ظهر إذا
 فهو بالخير، لهم المشهود القركف من كغيرىم الصحابة المتأخركف فيو خالف الذم
 بو يرد لم التقليد، من النوع ىذا فإف العلماء، جميع من غيره معين كاحد رجل تقليد
 كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب من أحد بو يقل كلم سنة، كال كتاب من نص
 األربعة األئمة ألقواؿ مخالف كىو بالخير، لهم المشهود الثبلثة القركف أحد كال

 من غيره دكف معين كاحد رجل قوؿ على بالجمود منهم أحد يقل فلم اهلل، رحمهم
 خبلؼ يدعي كمن الرابع، القرف بدع من المعين العالم فتقليد المسلمين، علماء جميع
 كلن معين كاحد رجل مذىب التـز األكلى القركف من كاحدا رجبل لنا فليعين ذلك

  ا.ىػ ألبتة يقع لم ألنو أبدا، ذلك يستطيع
 على كيحـر الحجة، فهم عن العاجز العامي يجوز التقليد أف سبق، مما كالخبلصة

 يجتهد لم إذا أما مثلو، مجتهدا يقلد أف المسألة في الحق لو كباف اجتهد إذا العالم
 .أعلم كاهلل الصحيح على معينة حاالت في التقليد لو فيجوز قدرتو مع المسألة في

 .عذرا يعتبر ىل العقيدة في التقليد )فرع(:
 جواز إلى جماىير األمة كذىب التقليد، تحريم إلى المبتدعة المتكلمين كثير ذىب
 .باختصار الرأيين ىذين إلى كسنعرض ذلك،
 عقلي: نوعاف كالعلـو(: ِٖٕ/ ٔ) المحيط البحر في الزركشي قاؿ: األكؿ الرأم

 فيها، كاختلفوا كصفاتو، البارم بوجود المتعلقة المسائل كىو العقلي،: األكؿ كشرعي،
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 منصور أبو األستاذ بو كجـز بالنظر، تحصيلها يجب بل التقليد، يجوز ال أنو كالمختار
 شرح في إسحاؽ أبو األستاذ كحكاه تعليقو، في األسفراييني حامد أبو كالشيخ
 الحسين أبو كقاؿ الطوائف، من كغيرىم الحق أىل من العلم أىل إجماع عن الترتيب

 ابن كحكاه التوحيد في التقليد امتناع في خبلفا نعلم ال: كتابو في القطاف بن
 التقليد للعامي يجوز ال: كقالوا الفقهاء من كطائفة المتكلمين، جميع عن السمعاني

 ا.ىػ بالدليل يعرفو ما يعرؼ أف كالبد فيها،
 الدين، أصوؿ في التقليد يجوز ال(: ُِٓ/ ِ) المحصوؿ كما في  الرازم الفخر كقاؿ

  ا.ىػ بجوازه الفقهاء من كثير كقاؿ للعواـ، كال للمجتهد، ال
 :يلي ما ذلك يمنع من أدلة أىم كمن

 باألدلة لذلك كاستدلوا يجوز فبل للواجب ترؾ التقليد كفي كاجب، النظر أف - ُ
 كاألرض السماكات خلق في إف): تعالى قولو مثل من ذلك في الواردة العامة

 كعلى كقعودا قياما اهلل يذكركف الذين األلباب ألكلي آليات كالنهار الليل كاختبلؼ
 فقنا سبحانك باطبل ىذا خلقت ما ربنا كاألرض السماكات خلق في كيتفكركف جنوبهم
 [.ُُٗ - َُٗ: عمراف آؿ] (النار عذاب

/ ٔ) المحيط البحر في الزركشي قاؿ اإليماف، صحة في شرطا ذلك كضع كبعضهم
 بالدليل، معرفة غير من اعتقد فلو: قاؿ ثم النظر، بوجوب منصور أبو كجـز(: ِٖٕ

 بترؾ فسق كإف الشفاعة، أىل من مؤمن إنو: األئمة أكثر فقاؿ فيو، فاختلفوا
 مؤمنا، يكوف ال: المعتزلة كجمهور األشعرم كقاؿ الحديث، أئمة قاؿ كبو االستدالؿ،

 المقالة ىذه اشتهرت كقد... ثم قاؿ الزركشي: المقلدين جملة عن فيها يخرج حتى
 أبو كالشيخ القشيرم، القاسم أبو أنكر كقد يصح، ال المقلد إيماف أف األشعرم، عن

 ا.ىػ عنو صحتو المحققين من كغيرىما الجويني محمد
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 كاليقين، العلم العقائد في المطلوب إف: كقالوا كاألحكاـ، العقائد بين كفرقوا - ِ
 من يلـز فبل الظن، فيها المطلوب فإف الفركع بخبلؼ التقليد، من يحصل ال كذلك
 .األصوؿ في جوازه الفركع في التقليد جواز
 عن كاشتهر األربعة، األئمة عن نقلقد ك  العقائد، في التقليد جواز: الثاني الرأم

 قاؿ. األمة جمهور إلى اهلل رحمو اإلسبلـ شيخ كنسبو كغيرىم كالظاىرية الحنابلة
 من فكثير األصولية المسائل في أما(: َِِ/ َِ) الفتاكل مجموعفي  اهلل رحمو

 أحد كل على كاالستدالؿ النظر يوجب من كغيرىم أصحابنا من كالفقهاء المتكلمة
 يقدر من على يجب إنما علمو كجب ما فإف ذلك، خبلؼ فعلى األمة جمهور كأما
 يكلف فكيف الدقائق، بهذه العلم عن عاجز الناس من ككثير العلم، تحصيل على
  ا.ىػ بها؟ العلم
 التقليد جاز كقد بهما، التكليف في استويا قد كالفركع األصوؿ أف: أدلتهم أىم كمن
 كفي اليقين العقائد في المطلوب بأف القوؿ أما األصوؿ، في فكذلك الفركع في

 بحديث يحتج ال: قالوا كبسببها المشهورة، المتكلمين بدع من فهذا الظن الفركع
 على دليل بلف. البدع من ذلك كغير المقلد إيماف يصح كال العقيدة، أمور في اآلحاد
 النظر أكجب أك اشترط ما على كردكا ،األصوؿ كالفركع في ىذا الحكم بين التفريق

 من ذلك كأف المسلمين، عواـ تكفير أك تضليل يقتضي ذلك بأف الجميع، على
/ ٔ) المحيط البحركما في  اهلل رحمو السمعاني بن المظفر يقوؿ يطاؽ، ال ما تكليف
 الصواب، عن جدا بعيد المتكلموف، يقولو ما على األصوؿ معرفة إيجاب: (ِٕٗ
 كيف عنو؟ عقيدتو كيصدر ذلك؟ يعرؼ من العواـ من يوجد فمتى ذلك، أكجبنا كمتى
 أف يريد ما يتلقى أف العامي غاية كإنما يفهموىا، لم األدلة تلك عليهم عرضت لو كىم

 ال كنحن: يقوؿ أف إلى ..كيقلدىم ذلك في كيتبعهم العلماء، من ربو بو كيلقى يعتقده
 إيجاب المنكر كإنما الخاطر، رد بو المسلم يناؿ ما بقدر العقلية الدالئل من ننكر
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 أف كزعموا الخلق، بو كساموا اعتقدكا، الذم بالطريق األصوؿ في العقائد إلى التوصل
 ا.ىػ أجمع العواـ تكفير إلى ذلك بهم أدل ثم تعالى، اهلل يعرؼ لم ذلك يفعل لم من

 لو أىلية ال من(: ّْٓ/ ُّ)كما في الفتح  العبلئي الدين صبلح الحافظ كقاؿ
 أك ذلك على بنشأتو إما بالمطلوب، التاـ اليقين لو كحصل أصبل األدلة من شيء لفهم
 يكتف لم األدلة لفهم أىليو فيو كمن ذلك، منو يكتفي فإنو قلبو، في اهلل يقذفو لنور
 المجملة األدلة كتكفي بحسبو أحد كل فدليل ذلك كمع دليل، عن باإليماف إال منو

 أما عنو تزكؿ أف إلى التعلم عليو كجب شبهة لو حصلت كمن نظر، بأدنى تحصل التي
 إيماف بعدـ القوؿ منو يلـز لما إليو، يلتفت فبل المقلد إيماف يكفي ال فقاؿ غبل من

 من منو يلـز لما األدلة، في النظر يجوز ال: فقاؿ أيضا غبل من ككذا المسلمين، أكثر
 ا.ىػ النظر أىل من يكونوا لم السلف أكابر أف

 منصور أبو حكاه ما على (ِٔٔ: ص) الفحوؿ إرشادفي  الشوكاني اإلماـ كرد
 من العجب فياهلل: فقاؿ االستدالؿ، تارؾ يفسقوف بأنهم الحديث أئمة عن البغدادم

 على جناية فإنها األفئدة، سماعها عند كترجف الجلود لها تقشعر التي المقالة ىذه
 كقد يطيقونو، كال كسعهم في ليس بما لهم كتكليف المرحومة، األمة ىذه جمهور

 كلم الجملي، اإليماف - قاربوىا كال االجتهاد، درجة يبلغوا لم الذين الصحابة كفى
 أخرجهم كال ذلك بمعرفة أظهرىم بين كىو كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ يكلفهم

 أبو األستاذ حكاه كما بأدلتو، بذلك العلم إلى البلوغ عن بتقصيرىم اإليماف عن
 بوجو عنهم التفسيق يصح فبل فسق من كإف مؤمن أنو من الحديث أئمة عن منصور

 كاف الذم كىو الجملي، باإليماف االكتفاء كالحقهم سابقهم مذىب بل الوجوه من
 ا.ىػ يلونهم الذين ثم يلونهم الذين ثم القركف خير عليو

 ألف فيها حجة فبل) ذلك في الواردة باآليات كاستداللهم النظر، بعضهم اشتراط أما
 النظر كجود على اإليماف توقف أنكر كإنما النظر، أصل ينكر لم النظر يشترط لم من

 (.شرطا جعلو النظر في الترغيب من يلـز ال إذا الكبلمية بالطرؽ
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 الجميع، على إيجابو أك كاالستدالؿ، النظر اشتراط بطبلف ندرؾ الرأيين بعرضكبعد 
 األصوؿ بين التفريق كىو فاسد، أصل على كلقيامو ذلك، على االستدالؿ لضعف

 كالفركع التقليد، فيها يجوز فبل كالعلم اليقين فيها يجب األصوؿ إف: كقولهم كالفركع،
 النظر يستطيع ال الذم للعامي العقائد في التقليد يجوز إذا الظن، فيها يكفي

 يجوز فبل االستدالؿ يستطيع من أما. فرؽ كال األحكاـ في ذلك كجواز كاالستدالؿ،
 إذا إال، كالمقلدين التقليد ذـ في الواردة لؤلدلة األحكاـ، أك العقائد في التقليد لو

 ،ذلك كنحو االجتهاد عن الوقت لضيق أك األدلة، لتكافؤ إما االستدالؿ عن عجز
 .أعلم كاهلل اإليماف لصحة كاالستدالؿ النظر يشترط ال لكن

 بذلك؟ يعذر ىل تقليدا، الكفر في كقع من حكم)فرع(: 
 كالجهل، بالتأكؿ العذر جنس من بالتقليد العذر أف األئمة كبلـ من يظهر الذم

 متأكال الكفر في كقع من عذر فإذا الحجة، أك الدليل يفهم ال جاىبل المقلد باعتبار
 شيخ قاؿ أكلى، باب من الجهاؿ العواـ من يقلده من فعذر كاجتهاده، علمو رغم

 أىل كضبلؿ كفر عن تكلم بعدما (ّٕٔ/ ِ) الفتاكل مجموع في تيمية ابن اإلسبلـ
: كأمثالهم الفارض كابن عربي كابن سبعين كابن المتصوفة غبلة من كاالتحاد الحلوؿ

 كإلحادا، كفرا، أظهر كاف عليو، ككافقهم المذىب، ىذا بباطن أخبر كاف من فكل
 جنس من أنو كيعتقدكف يفهمونو، كال ىؤالء بقوؿ الظن يحسنوف الذين الجهاؿ كأما

 الناس، من كثير يفهمو ال صحيح بكبلـ يتكلموف الذين العارفين المشايخ كبلـ
 التقليدم، إيمانهم بحسب كالسنة للكتاب كمتابعة كإيمانا، إسبلما فيهم تجد فهؤالء
 كضبللهم، جهلهم بحسب لهم كتسليما بهم، للظن كإحسانا لهؤالء إقرارا فيهم كتجد

 ا.ىػ ضاؿ جاىل أك ملحد، كافرا إال ىؤالء على يثني أف يتصور كال
 ىؤالء بكبلـ الظن يحسنوف الذين للجهاؿ إعذاره اإلسبلـ شيخ كبلـ من فنبلحظ

 رغم كالسنة للكتاب كمتابعة كإيمانا إسبلما فيهم إف: قاؿ حيث يفهمونو كال الغبلة
 رحمو يشير (ّْٗ/ ِّ) الفتاكل مجموع من آخر موضع كفي كجهلهم، ضبللهم



 - 216 - 

 الجهمية، بقوؿ قالوا الذين األمر كالة من اهلل رحمو أحمد اإلماـ موقف إلى اهلل
 عليهم ترحم تعالى اهلل رحمو أحمد فاإلماـ ىذا كمع) :خالفهم من كعاقبوا كامتحنوا
 جاء لما جاحدكف كال للرسوؿ، مكذبوف أنهم لهم يبين لم بأنهم لعلمو لهم، كاستغفر

 عذر اهلل رحمو أحمد فاإلماـ ا.ىػ ذلك لهم قاؿ من كقلدكا فأخطئوا، تأكلوا كلكن بو،
 بهذا اإلسبلـ شيخ استدؿ كقد العلم، أىل من يظنونهم لمن مقلدكف ألنهم ىؤالء

 كما كالجهل بالتأكيل العذر على الجهمية أتباع بعض من السنة أىل إماـ من الموقف
 كاهلل كالخطأ بالجهل العذر جنس من عنده بالتقليد العذر أف على يدؿ قد مما سبق
 .أعلم
 من بعض عذر إلى يشير (ّّ ،ِّ/ َِ) الفتاكل مجموعمن  ثالث موضع كفي
 ىذا حوؿ كبلـ بعد اهلل رحمو قاؿ الشرؾ، جنس من ىو فيما كالعلماء الشيوخ يقلد

 لكن بو، مأمور شيء فيو ليس الجنس فهذا الشرؾ، جنس من كانت كإف: الموضوع
 ألف مجتهدا، يكوف ال كىذا بو، مأمور أنو أنواعو بعض في الناس بعض يحسب قد

 يفعلها قد لكن شرعي، دليل عليها يكوف ال كىذه شرعيا، دليبل يتبع أف البد المجتهد
 قد ذلك فعلوا كالذين، كالعلماء الشيوخ من ذلك فعل لمن تقليده كىو مثلو، باجتهاد

 الحجة عليهم تقم لم إذا فهؤالء سمعوه، كذب لحديث أك ينفع، رأكه ألنهم فعلوه
 ا.ىػ يعذبوف ال بالنهي
 الشيخ إلى المنتسبوف كأما(: َُٕ - َُٔ/ ِ) الفتاكل مجموعفي  أيضا كقاؿ

 كصياـ الخمس الصلوات بوجوب يقركف ال كرسولو، باهلل كافر منهم فكثير يونس،
 الكبلـ من لهم بل كرسولو، اهلل حـر ما يحرموف كال العتيق، البيت كحج رمضاف شهر

 من فيهم كاف من أما. عرفهم من يعرفو ما كاإلسبلـ كالقرآف كرسولو اهلل سب في
 الذم المسلمين عامة إسبلـ معو يكوف فهذا كحقائقهم، أسرارىم يعرؼ ال عامتهم
 ا.ىػ منهم ال المسلمين سائر من استفاده
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 بياف في (ُٕٓ ،ُْٕ: ص) الحكمية الطرؽ في اهلل رحمو القيم ابن اإلماـ كيفصل
 مخالفوف كلكنهم اإلسبلـ، أىل الموافقوف البدع أىل كأما: فيقوؿ البدع أىل أقساـ

 فهؤالء كنحوىم، المرجئة كغبلة كالجهمية كالقدرية كالرافضة األصوؿ بعض في
 : أقساـ

 ترد كال يفسق، كال يكفر ال فهذا لو، بصيرة ال الذم المقلد الجاىل :القسم األكؿ 
 إال) المستضعفين حكم كحكمو الهدل، تعلم على قادرا يكن لم إذا شهادتو

 سبيبل يهتدكف كال حيلة يستطيعوف ال كالولداف كالنساء الرجاؿ من المستضعفين
 [.ٗٗ - ٖٗ: النساء] (غفورا عفوا اهلل ككاف عنهم يعفو أف اهلل عسى فأكلئك
 ذلك يترؾ كلكن الحق، كمعرفة الهداية كطلب السؤاؿ من المتمكن: الثاني القسم

 بترؾ آثم للوعيد مستحق مفرط فهذا ذلك، كغير كمعاشو كلذتو كرئاستو بدنياه اشتغاال
 تاركي من أمثالو حكم حكمو فهذا استطاعتو، بحسب اهلل تقول من عليو كجب ما

 كالهدل السنة من فيو ما على كالهول البدعة من فيو ما غلب فإف الواجبات، بعض
 .شهادتو قبلت كالهدل السنة من فيو ما غلب كإف شهادتو، ردت

 بغضا أك تعصبا، أك تقليدا كيتركو الهدل، لو كيتبين كيطلب يسأؿ أف: الثالث القسم
 كتفصيل اجتهاد محل كتكفيره فاسقا، يكوف أف درجاتو أقل فهذا ألصحابو، كمعاداة

 ا.ىػ
 لو بصيرة ال جاىبل كاف إف تقليدا الكفر في كقع لمن األئمة إعذار لنا يتبين سبق مما
 يكفر ال كلكنو يأثم، فإنو طلبها في كفرط الحجة فهم على قادرا كاف إف أما فقو، كال
 . أعلم كاهلل الحجة قياـ بعد إال
 

 (بو قرف أك منو أكبر بأجزاء الذنب فيها شبو التي األحاديث من باب)
 شيبة أبي ابن عن كضاح، ابن عن أحمد، عن إسحاؽ حدثني: محمد قاؿ - ُْٖ

 ابن عن شرحبيل بن عمرك عن شقيق، عن األعمش، عن نمير، ابن حدثنا: قاؿ
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 الكبائر عن يسألو رجل كسلم عليو اهلل صلى النبي أتى): قاؿ رضي اهلل عنو مسعود
 تزاني كأف معك، يطعم أف مخافة كلدؾ تقتل كأف خلقك كىو ندا هلل تدعو أف: فقاؿ

ا اىلل وً  مىعى  يىٍدعيوفى  الى  كىاىل ًذينى ) قرأ ثم جارؾ، حليلة  .اآلية ُ(آخىرىاى  ًإلىهن
 عن العصفرم سفياف حدثنا: قاؿ عبيد بن محمد كحدثني: قاؿ شيبة أبي ابن - ُٖٓ
 رسوؿ بنا صلى): قاؿرضي اهلل عنو  فاتك بن خريم عن النعماف، بن حبيب عن أبيو،
 باهلل باإلشراؾ الزكر شهادة عدلت: فقاؿ قاـ انصرؼ فلما كسلم عليو اهلل صلى اهلل

رى  لًل وً  حينػىفىاءى  اىلزُّكرً  قػىٍوؿى  كىاٍجتىًنبيوا: تبل ثم مرات ثبلث  .ِ(ًبوً  ميٍشرًًكينى  غىيػٍ

                                                           

(، كمسلم ُٖٔٔإسناد المصنف ضعيف، كلكن متن الحديث صحيح فقد أخرجو البخارم ) ُ
(ٖٔ.) 

 ،(ّٗٗٓ رقم ،َّٓ/ ّ) داكد كأبو ،(ُُٖٖٗ رقم ،ُِّ/ ْ) أحمد أخرجو أخرجو ِ
 ،(ُْْ/ ٗ) كالطبرم ،(ِِّٕ رقم ،ْٕٗ/ ِ) ماجو كابن ،(ََِّ رقم ْٕٓ/ ْ) كالترمذم
 ،(ُْٖٔ) الشعب في كالبيهقي ،(ّٓ/ ُ) قانع كابن ،(ُِْٔ رقم ،َِٗ/ ْ) كالطبرانى

/ ّ) القدير فتح في كما أحمد اإلماـ عنو قاؿ كالحديث( ْٕٕ/ ّ) الكماؿ تهذيب في كالمزم
 خريم بن أليمن نعرؼ كال عنو اختلف كقد زياد بن سفياف حديث من نعرفو إنما غريب(: ُْٔ
 قوؿ ىذا ألف قلم سبق فيو كلعل القدير، فتح في كذا قلت كسلم، عليو اهلل صلى النبي من سماعا

 في القطاف ابن كقاؿ فتنبو، أحمد اإلماـ كبلـ يشبو ال الكبلـ ىذا كأيضا الحديث، عقب الترمذم
 كقاؿ ،(ٔٗ/ ِ) الميزاف في ضعفو إلى الذىبي كأشار يصح، ال(: ْٖٓ/ ْ) كاإليهاـ الوىم بياف

 في األلباني العبلمة كضعفو مجهوؿ، إسناده(: َِٓٗ رقمَُٗ/ ْ) التلخيص في الحافظ
 كالد لجهالة ضعيف إسناده: المسند تحقيق في معو كمن األرنؤكط كقاؿ ،(َُُُ) الضعيفة

تعليقو  في مشهور الشيخ كضعفو األسدم، النعماف بن كحبيب - زياد كاسمو - العصفرم سفياف
 (.ِِّ/ ِ) على إعبلـ الموقعين

/ ِٕ) فتاكاه مجموع في تيمية ابن كقاؿ ثابت،(: َُٓ/ ٔ) اإلستذكار في فقاؿ البر عبد ابن أما
 ،(ُُٕ) الحكمية الطرؽ في بن القيما كصححو صحيح،(: ِٕٗ/ ِ) الصراط كإقتضاء( َّٓ

 .تقدـ بما متعقبوف كىم
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 حدثني: قاؿ الملك عبد عن العناقي عن فحلوف ابن عن أبي كحدثني - ُٖٔ
: قاؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف أبيو عن محمد بن المنكدر عن الماجشوف

 .ُ(كثن كعابد مات خمرا مدمنا مات من)
                                                           

 أخرجو(: ٕٕٔىذا الحديث ضعفو كثير من الحفاظ، أما العبلمة األلباني فقاؿ في الصحيحة ) ُ
 المنكدر بن محمد عن صالح ابن يعني الحسن حدثنا عامر بن أسود حدثنا(  ِِٕ/  ُ)  أحمد

 عبد ركاه ك ،فذكره:  كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ:  قاؿ أنو عباس ابن عن حدثت:  قاؿ
: قلت، بو صالح بن الحسن عن( ُ/َُٓ) الفوائد في كالخلعي( ُ/َٖ) المنتخب في حميد بن

 مسمى جاء كقد يسم لم مجهوؿ فهو المنكدر ابن شيخ غير مسلم رجاؿ ثقات رجالو إسناد كىذا
 األحاديث في المقدسي الضياء كعنو( ُّٕٗ) صحيحو في حباف ابن فأخرجو الطرؽ، بعض في

 بن العواـ حدثنا خراش بن اهلل عبد عن( ُ/َِِ) الكامل في عدم كابن( ُ/ُْٓ) المختارة
 منكر خراش بن اهلل عبد: " عدم ابن كقاؿ. نحوه بو عباس ابن عن جبير بن سعيد عن حوشب

. بو جبير بن سعيد عن جبير بن حكيم أنبأنا إسرائيل ركاه فقد بو، يتفرد كلم: قلت ". الحديث
 الحلية في نعيم أبو ككذا (ُ/ُٖٗ) الطيوريات في كالسلفي( ِٔ/ِ) حاتم أبي ابن أخرجو

 عن:  فقاؿ يونس بن أحمد ركاه ك: "  حاتم أبي ابن قاؿ .بو إسرائيل عن طرؽ من( ِّٓ/ٗ)
: أبي قاؿ. كسلم عليو اهلل صلى النبي عن عباس ابن عن جبير ابن سعيد عن ثوير عن إسرائيل
 فيهما ما:  فقاؿ ؟ ثوير أك إليك أحب جبير بن فحكيم:  ألبي قلت. أصح عندم حكيم حديث

 الطبراني أخرجو كقد ". متقارباف ىما: قاؿ ؟ إليك أحب فأيهما: قلت. التشيع في غاؿ ضعيف إال
  األمالي في بشراف كابن( ِ/ُُٔ/ّ) لكبيرا في

 زرعة أبي عن حاتم أبي ابن ركل ثم. بو فاختة أبي بن ثوير عن( ِ/ٕٖ/ِٓ)
 أبي ابن قاؿ ثم. ثوير ككذلك التقريب، في كما ضعيف كىو: قلت .حكيم حديث أيضا رجح أنو

 بن محمد عن سفياف عن إسماعيل بن المؤمل ركاه حديث عن أبي سألت(: " ّٕ/ِ) حاتم
 أبي سمعت .فذكره كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ:  قاؿ عمرك بن اهلل عبد عن المنكدر

 ابن عن حدثت: قاؿ المنكدر بن محمد عن صالح بن حسن ركاه كما ىو إنما خطأ، ىذا: يقوؿ
 ".كسلم عليو اهلل صلى النبي عن عباس
 المنتقاة الفوائد في الحربي الحسن أبو عمرك ابن حديث من أخرجو كقد: قلت

 مرفوعا ىريرة أبي حديث من شاىد للحديث ك. بو المؤمل طريق من( ِ/ُٓٓ/ّ)
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 في يشربها لم كلو فيها التمادم يعتقد شاربها يكوف أف العلم أىل عند اإلدماف كمعنى
 .مدمن فهو إليها العودة نيتو كانت إذا مرة إال السنة

 أعظم بأجزاء الذنب فيها  شبو التي األحاديث من النوع ىذا من كاف كما: محمد قاؿ
 بو شبو بمن لحق فقد الذنوب تلك من شيئا أتى من أف: فيها فالمعنى بو قرف أك منو
 .ذنبو قدر على اإلثم في منو كاحد كل أف إال بو المعصية اسم لزـك في

 في لك سطرتها التي األحاديث لهذه المعاني المضلة كاألىواء الزيغ أىل كبتحريف
 من الذنوب أىل نفوا بآرائهم لها كتفسيرىم قبلو، األربعة كاألبواب الباب ىذا

 اهلل نسأؿ كنحن، يوالوىم كلم االستغفار، كحجبوىم ككفركىم اإليماف عن المؤمنين
 .لمرضاتو كالتوفيق طاعتو على الثباتك  العصمة  كنسألو بو، ابتبلىم مما المعافاة

 فقو الباب:

                                                                                                                                                  

 الكبير التاريخ في البخارم أخرجو". كثن كعابد الخمر مدمن: " بلفظ مختصرا
 األمالي من مجلسين في الملحمي بكر كأبو(  ّّٕٓ)  ماجو كابن( ّٖٔ/ُ/ُ)
 كالضياء( ِٓٓ/ُ) الوسيط في كالواحدم( ِ/ّ) الفوائد في اآلبنوسي الحسين كأبو( ِ/ُ) 

 بن محمد عن طرؽ من( ِ/ِٖٕ) كالحساف الصحاح األحاديث من لمنتقىا في المقدسي
 قاؿ: " اآلبنوسي كقاؿ ىريرة أبي عن أبيو عن صالح أبي بن سهيل عن األصبهاني بن سليماف

 ركاية في ك: قلت ". ىريرة أبي عن أبيو عن سهيل عن سليماف بن محمد بو تفرد: الدارقطني
 اهلل صلى النبي قاؿ أبيو عن اهلل عبد بن محمد عن صالح أبي بن سهيل عن سليماف عن للبخارم

 عن الركاة كأكثر: قلت ". ىذا في ىريرة أبي حديث يصح ال ك: "  قاؿ ك فذكره...  كسلم عليو
:" الضعفاء في الذىبي قاؿ سليماف بن كمحمد .عندم األرجح ىو ك ، أكصلوه سليماف بن محمد

:  قلت. " يخطىء صدكؽ"  :التقريب في الحافظ كقاؿ".  بو يحتج ال:  حاتم أبو قاؿ ، صدكؽ
 . أعلم اهلل ك.  صحيح أك حسن طرقو بمجموع فالحديث

 من:  الخبر معنى يكوف أف يشبو: "  قاؿ أنو حباف ابن عن الضياء ذكر( :  فائدة) 
 " . الكفر حالة في الستوائهما ، كثن كعابد لقيو لشربو مستحبل خمر مدمن اهلل لقي
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 أنها تخالف ما سبقبعض أىل البدع نصوص يظن ذكر المصنف في األبواب األخيرة 
في ىذا الباب  نحراؼ أىل البدعمن أسباب ا فكالحقيقة أمن مذىب أىل السنة، 

 أحاديث النظر إلى جانب من النصوص كترؾ الجانب المقابل، فبعضهم نظر إلى
كمذىب  فقط، اديث الوعيدأح، كالبعض اآلخر نظر إلى فقط جانب الوعد كالرجاء

أىل السنة متوازف يجمع بين أطراؼ النصوص كال يضرب بعضهما ببعض، كما سنبين، 
                                               كلنأت اآلف لذكر أىم األدلة كىي أنواع، ككل نوع يحتوم على أحاديث كثيرة:

كمن أشهرىا قولو  عض الكبائر:النوع األكؿ: نصوص تنفي اإليماف عمن ارتكب ب -ُ
صلى اهلل عليو كسلم )ال يزني الزاني حين يزني كىو مؤمن، كال يسرؽ السارؽ حين 

، فهم بعض أىل البدع ُيسرؽ كىو مؤمن، كال يشرب الخمر حين يشربها كىو مؤمن(
من ىذا النص كما في معناه أف المنفي أصل اإليماف أما أىل السنة فأجمعوا على أف 

                                                          .جمعان بين ىذا النص كغيره من النصوصالواجب ىنا كماؿ اإليماف المنفي 
فالذم صح عندنا في معنى  (:ٕٔٓ/ِ)تعظيم قدر الصبلة  في المركزم اإلماـ قاؿ

: " ال يزني الزاني حين يزني كىو مؤمن " كما -صلى اهلل عليو كسلم  -قوؿ النبي 
ركم عنو من األخبار مما يشبو ىذا أف معنى ذلك كلو أف من فعل تلك األفعاؿ ال 

يكوف مؤمنان مستكمل اإليماف، ألنو ترؾ بعض اإليماف، نفى عنو اإليماف، يريد بو 
ؿ على أف اإليماف لم يزؿ كلو عنو، كال --لكامل.. كإقامة الحدكد عليو دلياإليماف ا

قاؿ ابن ا.ىػ             ك  اسمو، كلوال ذلك لوجب استتابتو، كقتلو، كسقطت الحدكد
تعليقان على ىذا الحديث: .. يريد مستكمل ( ِْْ، ِّْ/ٗ) في التمهيد عبد البر

ن فاعل ذلك بدليل اإلجماع على توريث اإليماف، كلم يرد بو نفي جميع اإليماف ع
من  –ة اإلسبلـ و إذا صلوا للقبلة كانتحلوا دع –الزاني كالسارؽ كشارب الخمر 

قرابتهم المؤمنين الذين آمنوا بتلك األحواؿ، كفي إجماعهم على ذلك مع إجماعهم 

                                                           

 .(ٕٓ) كمسلم( ٖٕٓٓ) البخارم أخرجو ُ
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على أف الكافر ال يرث المسلم، أكضح الدالئل على صحة قولنا، أف مرتكب الكبيرة 
         ا.ىػ اقص اإليماف بفعلو ذلكن

: فالقوؿ الصحيح الذم قالو المحققوف أف (ُْ/ِفي شرح مسلم )كقاؿ النوكم 
معناه ال يفعل ىذه المعاصي كىو كامل اإليماف، كىذا من األلفاظ التي تطلق على 
كال نفي الشيء كيراد نفي كمالو كمختاره كما يقاؿ ال علم إال ما نفع كال ماؿ إال اإلبل 

إذان ال مناص                                             ا.ىػ …عيش إال عيش اآلخرة 
من تفسير ىذا الحديث كما في معناه بأف المنفي كماؿ اإليماف أك اإليماف الواجب 
كليس أصل اإليماف، ألنا لو قلنا إف المنفي أصل اإليماف لوقعنا في تناقض كلضربنا 

ذ يلـز من ىذا القوؿ إسقاط الحدكد، كرد األحاديث بعض النصوص ببعض، إ
الخ ما … المصرحة بدخوؿ الموحد الجنة كإف زنى كإف سرؽ، كخركجو من النار 

                               .ُسبق بيانو
ككما أف ىذا الحديث رد على الوعيدية الذين يكفركف بالذنوب ففيو أيضان رد على 

يضر مع اإليماف ذنب، حيث بين ىذا الحديث خطورة المرجئو الذين يقولوف ال 
النوع                                              المعاصي كأثرىا في نقصاف اإليماف.

صلى اهلل عليو  -قولو  كمنها: –صلى اهلل عليو كسلم  الثاني: نصوص فيها براءة النبي
من  )عليو الصبلة كالسبلـ. كقولو ،  ِ(من حمل علينا السبلح فليس منا ): -كسلم 

يقوؿ اإلماـ أبو عبيد                                              .ّ(غش فليس مني 
تعليقان على ىذا النوع: ال نرل شيئان منها يكوف معناه ( ّٗ-ِٗفي كتاب اإليماف )ص

ليس من  التبرؤ من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كال من ملتو، إنما مذىبو عندنا أنو
. كيقاؿ فيو ما ا.ىػ المطيعين لنا، كال من المقتدين بنا كال من المحافظين على شرائعنا

                                                           

 . ِٔ – ٗٓ/ُِانظر تفسيرات أخرل لحديث )ال يزني الزاني( ال تعارض ما سبق الفتح  ُ
 (.ٖٗ)مسلم  أخرجو ِ
 (.َُِ)مسلم  أخرجو ّ
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                                                     ذكرنا في النوع األكؿ من نقص اتباعو كطاعتو بفعلو ذلك.
منها: قولو النوع الثالث: نصوص فيها إطبلؽ الكفر كالشرؾ على بعض المعاصي، ك 

 .ُ(سباب المسلم فسوؽ كقتالو كفر)صلى اهلل عليو كسلم: 
 .ِ(اثنتاف في الناس ىما بهم كفر الطعن في النسب كالنياحة على الميت )كقولو: 
 .ّ(الطيرة شرؾ، الطيرة شرؾ، كما منا إال، كلكن اهلل يذىبو بالتوكل )كقولو: 

                                                           

 رضي اهلل عنو. عن ابن مسعود( ْٔ(، كمسلم )ْٖ)البخارم  أخرجو ُ

 ( من حديث أبي ىريرة رضي اهلل عنو.ٕٔ)مسلم  أخرجو ِ

 ،(ُُْٔ) كالترمذم ،(َُّٗ) داكد كأبو ،(ّٔٓ) كالطيالسي ،(ّٖٗ/ ُ) أحمد أخرجو ّ
 في كالطحاكم ،(ُِٗٓ) يعلى كأبو ،(َٗٗ) المفرد األدب في كالبخارم ،(ّّٖٓ) ماجو كابن
 ،(ُِِٔ) حباف كابن ،(ٓٓٔ) كالشاشي ،(َّْ/ ِ) ك( ّٖٓ/ ُ) اآلثار مشكل شرح

 عنو اهلل رضي مسعود ابن حديث من( ُّٗ/ ٖ) كالبيهقي ،(ِّٕٓ) السنة شرح في كالبغوم
: الترمذم عنو قاؿ كالحديث ،(بالتوكل يذىبو اهلل كلكن إال، منا كما شرؾ، الطيرة) كلفظو مرفوعا
( ِْٗ) الصحيحة في األلباني العبلمة كصححو الذىبي، كأقره الحاكم كصححو صحيح، حسن
 (.ُِّ/ ٔ) معو كمن األرنؤكط قاؿ ككذا صحيح، إسناده: المسند تحقيق في شاكر الشيخ كقاؿ

 فيو، الكراىة قلبو إلى كيسبق التطير يعتريو من إال: معناه إال، منا كما: قولو: الخطابي قاؿ( تنبيو)
 .السامع فهم على كاعتمادا للكبلـ اختصارا فحذؼ

 ينكر حرب بن سليماف ككاف: محمد قاؿ(: ِٓٔص) الترمذم علل ترتيب في كما الترمذم قاؿ
 كأنو ىذا: يقوؿ ككاف منا كما الحرؼ لهذا كسلم عليو اهلل صلى النبي عن يكوف أف الحديث ىذا
 إال، منا كما: )كقولو(: ُِّ/ َُ) الفتح في الحافظ كقاؿ ىػ. ا قولو مسعود بن اهلل عبد عن

 شيخ حرب بن سليماف بينو كقد الخبر، في أدرج مسعود ابن كبلـ من( بالتوكل يذىبو اهلل كلكن
(: ِْٗ) الصحيحة في األلباني العبلمة كقاؿ ىػ. ا عنو البخارم، عن الترمذم حكاه فيما البخارم

 يقوؿ حرب بن سليماف كاف: يقوؿ إسماعيل بن محمد سمعت صحيح، حسن: " الترمذم قاؿ
 ،" مسعود بن اهلل عبد قوؿ عندم ىذا: قاؿ"  بالتوكل يذىبو اهلل كلكن منا كما: " الحديث ىذا في

 بتمامو السيوطي يورده لم لهذا كأنو ك مرفوعا ليس مدرج الحديث من القدر ىذا أف يعني: قلت
 تعقبو لكن: " المناكم الشارح قاؿ. حرب ابن كبلـ على اعتمادا منو األكلى الجملة أكرد إنما ك
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 .ُكقولو: )من حلف بغير اهلل فقد كفر أك أشرؾ(

                                                                                                                                                  

 ىنا حجة كال: قلت".  بحجة إال درجو دعول يقبل ال سياؽ، في مسوؽ كبلـ كل بأف القطاف ابن
 .بكاملو صحيح فالحديث اإلدراج في

 كالترمذل ،(َِٕٔ رقم ،ُِٓ/ ِ) كأحمد ،(ُٖٔٗ رقم ،ٕٓ ِ ص) الطيالسى أخرجو ُ
 رقم ،ْْ/ ْ) عوانة كأبو ،(ُِّٓ رقم ،ِِّ/ ّ) داكد كأبو ،(ُّٓٓ رقم ،َُُ/ ْ)

 كالبيهقى ،(ْٓ رقم ،ٓٔ/ ُ) كالحاكم ،(ّْٖٓ رقم ،ُٗٗ/ َُ) حباف كابن ،(ٕٔٗٓ
 عمر بن اهلل عبد حديث من كلهم( َِٓ رقم ،ُّّ/ ُ) كالضياء ،(ُُْٔٗ رقم ،ِٗ/ َُ)

 المصنف كصححو الذىبي، كأقره الحاكم كصححو الترمذم، حسنو كالحديث عنهما، اهلل رضي
 كصححو ،(ْٖٓ/ ٗ) المنير البدر في الملقن ابن كصححو ،(ُِِٗ/ ّ) الذمة أىل أحكاـ في
 كقاؿ الترمذم، صحيح في األلباني العبلمة كصححو ،(ُّْ/ ُ) الفاركؽ مسند في كثير ابن

 مجموع في باز ابن العبلمة كصححو صحيح، إسناده: المسند تحقيق في شاكر أحمد الشيخ
 ثم ،(ّْٕ) الصحيحين في ليس مما المسند الصحيح في الوادعي كصححو ،(ْٓ/ ُ) فتاكاه

 سنده إلى نظرت إذا الحديث ىذا(: ِٖٔرقم) الصحة ظاىرىا معلة أحاديث في كقاؿ عاد
 بن سعد يسمعو لم مما كىذا(: ِٗصَُ) البيهقي قاؿ منقطع كلكنو الصحيح، رجاؿ كجدتهم

 بن اهلل عبد ثنا القطيعي ىو جعفر بن أحمد أنبأ الحافظ اهلل عبد أبو أخبرنا عمر، بن من عبيدة
 كنت: قاؿ عبيدة بن سعد عن منصور عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني حنبل بن أحمد

 بن سعيد فأتيت كندة من عنده رجبل كتركت فقمت عنهما اهلل رضي عمر بن اهلل عبد عند
 كلكن ال قاؿ بالكعبة احلف فقاؿ رجل عمر بن جاء فقاؿ فزعا الكندم فجاء قاؿ المسيب

 ال كسلم آلو كعلى عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ بأبيو يحلف كاف عمر فإف الكعبة برب أحلف
 في كما الكندم محمد أنو المجهوؿ بياف كجاء. أشرؾ فقد اهلل بغير حلف من فإنو بأبيك تحلف

/ ٖ) حاتم أبي البن كالتعديل الجرح في ترجمتو الكندم كمحمد( ٗٔصِج" )أحمد مسند"
/ ٖ) المسند تحقيق في معو كمن األرنؤكط قاؿ ككذا ىػ .ا حاتم أبو قالو مجهوؿ، كىو( ُِّ
 عمر ابن من الحديث ىذا يسمع ثم عبيدة بن سعد أف إال الشيخين، رجاؿ ثقات رجالو(: َّٓ

 فسمعو المسيب، بن سعيد عند إلى سعد خرج ثم كندة من رجل مع مجلسو في كاف بل مباشرة،
 يأتي فيما المعتمر بن منصور بينو كذا عبيدة، بن سعد بو فحدث جاء ثم عمر، ابن من الكندم

 فأكىموا اختصركه، حيث كغيره األعمش صنيع من أصح ىذا كلعل ،(ّٗٓٓ) ك( ّٕٓٓ) برقم
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كىذه األحاديث استدؿ بها الخوارج على كفر مرتكب المعاصي كخركجو من الملة، 
أما أىل السنة فجمعوا بين النصوص كفسركا ىذه األحاديث كأمثالها بعدة تفسيرات، 

أشهرىا أف مرتكب ىذه المعاصي قد تشبو بالكافرين كالمشركين بأخبلقهم كسيرىم 
 يقاؿ عن بعضها كفر نعمة.. الخ.كعمل عملهم، كقد تحمل على المستحل، كقد 

قاؿ الخطابي رحمو اهلل: كقولو: )كقتالو كفر( فإنما ىو على أف يستبيح دمو، كال يرل 
أف اإلسبلـ قد عصمو منو، كحرمو عليو.. كقد يتأكؿ ىذا الحديث كما جاء في معناه 

و من األحاديث على كجو التشبيو ألفعالهم بأفعاؿ الكفار من غير تحقيق للحكم في
كىذا ال يوجب أف يكوف من فعل ذلك كافران بو خارجان عن الملة، كإنما فيو مذمة … 

بو فبل يستحلو، كمثلو في نىذا الفعل كتشبيهو بالكفر، على كجو التغليط لفاعلو، ليجت
 (ُ) الحديث كثير(

 –الحلف بغير اهلل  –سباب المسلم  –يضاؼ في الرد أف أفراد ىذه المسائل مثل 
 فرالطيرة. كقد كردت نصوص أخرل تدؿ أنها كقعت من البعض كلم يك –النياحة 

                                                                                                                                                  

 راك الخبر إسناد في يكوف منصور ركاية فعلى عمر ابن عن عبيدة، بن سعد مسموعات من أنو
 الكندم، محمدا( ّٕٓٓ) برقم ستأتي التي الركاية في سمي لكن الكندم، الرجل كىو مبهم،

 محمدا يسمى راكيا الطبقة ىذه في ُِّ/ ٖ"  كالتعديل الجرح" في حاتم أبي ابن ذكر كقد
 سمعت التوأـ، يحيى بن اهلل عبد عنو ركل مرسل، عنو، اهلل رضي علي عن ركل: كقاؿ الكندم،

 طريق من( ِٔٓٓ) ك( ِِِٓ) برقم كسيأتي مجهوؿ، ىو: يقوؿ كسمعتو ذلك، يقوؿ أبي
 بهذا حدث عندما عمر ابن مجلس في كاف األخير ىذا أف يفيد ما عبيدة بن سعد عن األعمش

 حنبل ابن أحمد كاإلمامين كالتعديل الجرح أئمة أف على اختصره، األعمش كلعل الحديث،
 بالتدليس، موصوؼ األعمش أف كما اختلفا، إذا األعمش على منصورا قدموا قد معين بن كيحيى

 الحديث بإثر" اآلثار مشكل شرح" في الطحاكم أشار سلف ما كلكل. عنعنو قد ىناؾ كىو
 بن سعد يسمعو لم مما ىذا: ِٗ/ َُ" السنن" في البيهقي كقاؿ إسناده، فساد إلى( ُّٖ)

 .عمر ابن من عبيدة

، كانظر اإليماف ألبػي عبيػد ُٕٗ، ُٖٕالبخارم للخطابي صحيح أعبلـ الحديث في شرح  (ُ)
ّٗ – ٗٔ . 
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منها. مثل قولو: )ال تحلفوا  –صلى اهلل عليو كسلم  –صاحبها، بل حذر الرسوؿ 
 بآبائكم( كقولو: )إنك امرؤ فيك جاىلية( حيث لم يرتب عليها كفران.

ب الكبيرة من كاستند أىل السنة في تأكيلهم ىذا إلى النصوص السابقة في حكم مرتك
مثل قولو تعالى: )إف اهلل ال يغفر أف يشرؾ بو كيغفر ما دكف ذلك لمن يشاء( كأحاديث 

كبما ثبت عن ابن عباس كغيره من األئمة في قولو تعالى: )كمن لم  ،الشفاعة كغيرىا
: أنو قاؿ: )ليس ىو بالكفر الذم يذىبوف (يحكم بما أنزؿ اهلل فأكلئك ىم الكافركف

 ؾ..الخ( ر : كفر دكف كفر كشرؾ دكف شإليو( فقالوا
كأكؿ بعض العلماء الكفر الوارد في األحاديث بكفر النعمة، كإف كاف األدؽ كاهلل 

أعلم أف تؤكؿ بعض النصوص كليس كلها فيها إطبلؽ الكفر على كفر النعمة مثل ما 
 جاء في حديث كفراف العشير كنحوه.

فيمن  –صلى اهلل عليو كسلم  –: كأما قولو (َٓ/ِفي شرح مسلم )قاؿ النوكم 
ادعى لغير أبيو كىو يعلم أنو غير أبيو، فقيل فيو تأكيبلف أحدىما: أنو في حق 

المستحل، كالثاني: أنو كفر النعمة كاإلحساف كحق اهلل تعالى كحق أبيو، كليس المراد 
: -صلى اهلل عليو كسلم  –الكفر الذم يخرجو من ملة اإلسبلـ كىذا كما قاؿ 

 ا.ىػ ثم فسره بكفرانهن اإلحساف ككفراف العشير)يكفرف( 
: فقرف حق الزكج على الزكجة بحق (ّٖ/ُكما في الفتح )  كقاؿ أبو بكر بن العربي

)لو  –كقد بلغ من حقو عليها ىذه الغاية  -اهلل، فإذا كفرت المرأة حق زكجها 
فذلك يطلق كاف ذلك دليبلن على تهاكنان بحق اهلل،   –أحسنت إلى إحداىن الدىر كلو( 

 ا.ىػ عليها الكفر، لكنو كفر ال يخرج من الملة
كالنوع الرابع: نصوص فيها تحريم النار على من تكلم بالشهادتين، كأخرل فيها تحريم 

مثل قولو تعالى: )كمن يقتل مؤمنان متعمدان فجزاؤه جهنم  الجنة على مرتكب الكبائر:
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 يدخل الجنة من ال يأمن جاره : )ال-صلى اهلل عليو كسلم  –كقولو  ،خالدان فيها(
 .ُبوائقو(

 ، ِكقولو: )من ادعى إلى غير أبيو كىو يعلم أنو غير أبيو فالجنة عليو حراـ(
 .ّكقولو: )من شهد أف ال إلو إال اهلل كأف محمدان رسوؿ اهلل حـر اهلل عليو النار(

يكوف صريحان في يكاد  –إذا لم يضم إليها ما يقابلها  –فاألدلة الثبلثة األكلى ظاىرىا 
مذىب الخوارج، كالدليل الرابع يكاد يكوف صريحان في مذىب المرجئة، كلكن كما  

كررنا من قبل، من أعظم أسباب ضبلؿ ىؤالء أخذىم بجانب من األدلة كتركهم 
الجانب اآلخر، أما أىل السنة فينظركف إلى جميع األدلة كاألحاديث إذا ثبت في 

بعض، ككأنها دليل كاحد، أك حديث كاحد فيحمل  مسألة معينة فيضموف بعضها إلى
كىكذا نظركا  مطلقها على مقيدىا ليحصل االعتقاد كالعمل بجميع ما في مضمونها.

في تفسير آية قتل العمد  –رحمو اهلل  –قاؿ اإلماـ الطبرم ، لهذه األدلة كما يشبهها
في ذلك بالصواب  المشار إليها بعد أف استعرض األقواؿ في تفسيرىا: )كأكلى األقواؿ

مدان، فجزاؤه جهنم خالدان فيها، كلكنو يعفو عقوؿ من قاؿ: معناه: كمن يقتل مؤمنان مت
كيتفضل على أىل اإليماف بو كبرسولو فبل يجازيهم بالخلود فيها، كلكنو عز ذكره إما 
أف يعفو بفضلو فبل يدخلو النار، كإما أف يدخلو إياىا ثم يخرجو منها بفضل رحمتو، 

المؤمنين بقولو: )قل يا عبادم الذين أسرفوا على أنفسهم  هلف من كعده عبادلما س
كقاؿ الخطابي: القرآف كلو  (،ْ)ال تقنطوا من رحمة اهلل إف اهلل يغفر الذنوب جميعان(

بمنزلة الكلمة الواحدة، كما تقدـ نزكلو كما تأخر في كجوب العمل بو سواء مالم يقع 
كبين ، جمع بين قولو: )كيغفر ما دكف ذلك لمن يشاء( بين األكؿ كاآلخر منافاة، كلو

                                                           

 من حديث أبي ىريرة رضي اهلل عنو. (ْٔ) مسلم أخرجو ُ
 (.ّٔ(، كمسلم )ٕٔٔٔالبخارم )أخرجو  ِ
 (.ِٗأخرجو مسلم ) ّ
كانظػػر كبلمػػان  ٗٔ – ُٔ/ٗ، كانظػػر األقػػواؿ فػػي تفسػػير اآليػػة ٗٔ/ٗتفسػػير الطبػػرم )شػػاكر(  (ْ)

 . ٖٗٔ/ِقريبان من ذلك في التوحيد البن حزيمة 
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كألحق بو قولو: )لمن ، قولو: )كمن يقتل مؤمنان متعمدان فجزاؤه جهنم خالدان فيها(
يشاء( لم يكن متناقضان، فشرط المشيئة قائم في الذنوب كلها ما عدا الشرؾ، كأيضان 

آلية األكلى خبر ال يقع فيو فإف قولو: )فجزاؤه جهنم( إف جازاه اهلل كلم يعف عنو، فا
 .(ِ) يرضي فيو العفو كاهلل أعلم( (ُ)الخلف، كاآلية األخرل كعيد 

: )ال يدخل الجنة( كقولو: )فالجنة عليو حراـ( -صلى اهلل عليو كسلم  –كأما قولو 
ففيو جواباف: أحدىما: أنو محموؿ على من يستحل اإليذاء مع علمو بتحريمو فهذا  

أصبلن، كالثاني: معناه جزاؤه أف ال يدخلها كقت دخوؿ الفائزين إذا كافر ال يدخلها 
 .(ّ) كقد يعفى عنو فيدخلها أكالن( لفتحت أبوابها لهم، بل يؤخر ثم قد يجاز 

إذا يمكن أف نقوؿ ال يدخل الجنة ابتداء، كالجنة عليو حراـ ابتداء كنحو ذلك. 
النار( أم حـر اهلل عليو  : )حـر اهلل عليو-صلى اهلل عليو كسلم  –ككذلك قولو 

الخلود في النار، أما دخولها إف كاف من أىل الكبائر فأمره إلى اهلل إف شاء أدخلو كإف 
ثالثان: نصوص                                                         .(ْ) شاء عفا عنو(

 :فهم ىذه األحاديثعامة لعلماء أىل السنة تبين الخبلصة في 
: كيعتقد أىل السنة أف المؤمن كإف (َٔفي عقيدة السلف )صماـ الصابوني قاؿ اإل

ر بها، إف خرج من الدنيا غير تائب منها، فأذنب ذنوبان كثيرة صغائر ككبائر، فإنو ال يك
إف شاء عفا عنو،  –عز كجل  –كمات على التوحيد كاإلخبلص، فإف أمره إلى اهلل 

ان غير مبتلى بالنار كال معاقب على ما ارتكبو كأدخلو الجنة يـو القيامة سالمان غانم
كاكتسبو ثم استصحبو إلى يـو القيامة من اآلثاـ كاألكزار، كإف شاء عفا عنو كعذبو مدة 

 ا.ىػ بعذاب النار، كإف عذبو لم يخلد فيها، بل أعتقو كأخرجو منها إلى نعيم دار القرار

                                                           

 في األصل )كعد (كالصحيح ما أثبتناه . (ُ)

 . َُّ/ِالجامع لشعب اإليماف  (ِ)

 . ِٓ/ِكانظر ص  ُٕ/ِرح النوكم مسلم بش (ّ)

 . ْٗانظر المختار من كنوز السنة  (ْ)
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السنة على أف المؤمن ال  : اتفق أىل(َُّ/ُ)شرح السنة في كقاؿ اإلماـ البغوم 
يخرج عن اإليماف بارتكاب شيء من الكبائر إذا لم يعتقد إباحتها، كإذا عمل شيئان 

منها، فمات قبل التوبة، ال يخلد في النار، كما جاء بو الحديث، بل ىو إلى اهلل، إف 
 ا.ىػ شاء عفا عنو، كإف شاء عاقبو بقدر ذنوبو، ثم أدخلو الجنة برحمتو

ال خبلؼ  –: )كقد أجمعت العلماء (ِٓٔ)الشرح كاإلبانة  في ابن بطة كقاؿ اإلماـ
أنو ال يكفر أحد من أىل القبلة بذنب كال نخرجو من اإلسبلـ بمعصية، نرجو  –بينهم 

 ا.ىػ للمحسنين، كنخاؼ على المسيء
: )كال نكفر أحدان من (ّٕٓ،  ّٓٓفي شرح الطحاكية )صكقاؿ اإلماـ الطحاكم 

... ، ما لم يستحلو، كال نقوؿ ال يضر مع اإليماف ذنب لمن عملوأىل القبلة بذنب
 ا.ىػ كأىل الكبائر في النار ال يخلدكف، إذا ماتوا كىم موحدكف

كقاؿ ابن أبي العز الحنفي في تعليقو على كبلـ اإلماـ الطحاكم )إف أىل السنة 
لية، كما قالت متفقوف كلهم على أف مرتكب الكبيرة ال يكفر كفران ينقل عن الملة بالك

الخوارج؛ إذ لو كفر كفران ينقل عن الملة لكاف مرتدان يقتل على كل حاؿ، كال يقبل 
الحدكد في الزنا كالسرقة كشرب الخمر، كىذا القوؿ  معفو كلي القصاص، كال تجر 

معلـو بطبلنو كفساده بالضركرة من دين اإلسبلـ، كمتفقوف على أنو ال يخرج من 
 ا.ىػ …يدخل في الكفر، كال يستحق الخلود مع الكافرين اإليماف كاإلسبلـ كال 

 إذان الخبلصة مما سبق من اآليات كاألحاديث ككبلـ العلماء:
 إجماع أىل السنة على عدـ كفر مرتكب الكبيرة، ما لم يستحل. -ُ
كإف شاء  –عز كجل  –إف شاء عذبو  –أنو في اآلخرة تحت المشيئة إذا لم يتب  -ِ

 عفا عنو.
 ف دخل النار فبل يخلد فيها.أنو إ -ّ
تحذير الموحدين من ارتكاب الكبائر، كيخشى على مرتكبها أف تتراكم عليو  -ْ

الذنوب فتوصلو إلى الكفر، ككذلك يخشى عليو من العقوبات المترتبة على بعض 
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أما ما يظن أنو يخالف ذلك من بعض النصوص فلو عدة تفسيرات عند  ،الذنوب
 .السلف عند التكفير كضوابط االعتقادية اإليماف ضنواق. انظر كتاب األئمة

 
 (كالوعيد الوعد في باب)

 عدلو كالوعيد كنعمتو، كجل عز اهلل فضل الوعد أف السنة أىل قوؿ كمن: محمد قاؿ
 استثناء، ببل الكافرين دار كجهنم استثناء، ببل المطيعين دار الجنة جعل كأنو حقو،ك 

 يسأؿ كال لحكمو معقب ال يحكم كاهلل شاء من العاصين المؤمنين من لمشيئتو كأرجى
  .فعلو عن

 ييٍدًخٍلوي  كىرىسيولىوي  اىلل وى  ييًطعً  كىمىنٍ ) المطيعين المؤمنين بو كعد فيما قائل من عز كقاؿ
اري  تىٍحًتهىا ًمنٍ  تىٍجًرم جىن اتو  اًلًدينى  اىأٍلىنٍػهى  (.اىٍلعىًظيمي  اىٍلفىٍوزي  كىذىًلكى  ًفيهىا خى
ا نىارنا ييٍدًخٍلوي  حيديكدىهي  كىيػىتػىعىد   كىرىسيولىوي  اىلل وى  يػىٍعصً  كىمىنٍ ): كالكافرين العصاة في كقاؿ اًلدن  خى
 (.ميًهينه  عىذىابه  كىلىوي  ًفيهىا

ا نىارنا نيٍصًليًهمٍ  سىٍوؼى  بًآيىاتًنىا كىفىريكا اىل ًذينى  ًإف  ): كقاؿ ٍلنىاىيمٍ  جيليوديىيمٍ  نىًضجىتٍ  كيل مى  بىد 
رىىىا جيليودنا ا عىزًيزنا كىافى  اىلل وى  ًإف   اىٍلعىذىابى  لًيىذيكقيوا غىيػٍ ًكيمن  كىعىًمليوا آمىنيوا كىاىل ًذينى  حى

اًلًدينى  اىأٍلىنٍػهىاري  تىٍحًتهىا ًمنٍ  تىٍجًرم جىن اتو  سىنيٍدًخليهيمٍ  اىلص اًلحىاتً  ا خى ا ًفيهى  ًفيهىا لىهيمٍ  أىبىدن
 (.ظىًليبلن  ًظبلًّ  كىنيٍدًخليهيمٍ  ميطىه رىةه  أىٍزكىاجه 
 كىييمىن يًهمٍ  يىًعديىيمٍ  ميًبيننا خيٍسرىاننا خىًسرى  فػىقىدٍ  اىلل وً  ديكفً  ًمنٍ  كىلًيًّا اىلش ٍيطىافى  يػىت ًخذً  كىمىنٍ ): كقاؿ

اعى  يىًجديكفى  كىالى  جىهىن مي  مىٍأكىاىيمٍ  غيريكرناأيكلىًئكى  ًإال   اىلش ٍيطىافي  يىًعديىيمي  كىمىا هى  كىاىل ًذينى  مىًحيصنا نػٍ
نيٍدًخليهيمٍ  اىلص اًلحىاتً  كىعىًمليوا آمىنيوا اًلًدينى  اىأٍلىنٍػهىاري  تىٍحًتهىا ًمنٍ  تىٍجًرم جىن اتو  سى ا ًفيهىا خى  أىبىدن
 (. ًقيبلن  اىلل وً  ًمنى  أىٍصدىؽي  كىمىنٍ  حىقًّا اىلل وً  كىٍعدى 
 ديكفى  مىا كىيػىٍغًفري  ًبوً  ييٍشرىؾى  أىفٍ  يػىٍغًفري  الى  اىلل وى  ًإف  ): المؤمنين من لمشيئتو المرجيين في كقاؿ
 (.يىشىاءي  ًلمىنٍ  ذىًلكى 
ٍبكيمٍ  يىشىأٍ  ًإفٍ  أىكٍ  يػىٍرحىٍمكيمٍ  يىشىأٍ  ًإفٍ  ًبكيمٍ  أىٍعلىمي  رىبُّكيمٍ ): كقاؿ  (.يػيعىذ 
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 كمن حق، كالمشركين للكفار ككعيده صدؽ، المطيعين للمؤمنين كتعالى تبارؾ فوعده
 يتسور أف ألحد كليس كخياره، مشيئتو في فهو ذنبو على مصرا المؤمنين من مات
 أف أبى كما للمصرين، يغفر أف ربك أبى فيقوؿ قضائو كبجحود غيبو علم في اهلل على

ا نػىتىكىل مى  أىفٍ  لىنىا يىكيوفي  مىا) التائبين، يعذب ا سيٍبحىانىكى  ًبهىذى  .(عىًظيمه  بػيٍهتىافه  ىىذى
 شيبة أبي ابن عن كضاح، ابن عن خالد، بن أحمد عن إسحاؽ حدثني كقد -ُٕٖ

: قاؿرضي اهلل عنو  عبادة عن إدريس أبي عن الزىرم، عن عيينة ابن حدثني: قاؿ
 كال شيئا، باهلل تشركوا ال أف على بايعوني: فقاؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بايعنا)

 فعوقب شيئا ذلك من أصاب كمن اهلل، على فأجره منكم كفى فمن تزنوا، كال تسرقوا
 كإف عذبو شاء إف اهلل إلى فذلك اهلل فستره شيئا ذلك من أصاب كمن كفارتو، فهو بو

 .ُ(لو غفر شاء
 عن سعيد، بن يحيى أخبرني: قاؿ ىاركف بن يزيد حدثنا: قاؿ شيبة أبي ابن - ُٖٖ
 من رجل المخدجي عن أخبره القرشي محيريز ابن عن أخبره حباف بن يحيى بن محمد

 اهلل رسوؿ سمعت: يقوؿ رضي اهلل عنو الصامت بن عبادة سمعت: قاؿ أنو كنانة بني
 لم بهن جاء من العباد، على اهلل كتبهن صلوات خمس): يقوؿ كسلم عليو اهلل صلى
 شيئا حقهن من انتقص كمن الجنة، يدخلو أف عهد اهلل عند كلو جاء شيئا منهن يضيع

 .ِ(الجنة أدخلو شاء كإف عهد، اهلل عند لو كليس جاء
                                                           

 (.  ْٖٕٔإسناد المصنف ضعيف، كالحديث صحيح فقد أخرجو البخارم برقم ) ُ
/ ِ) شيبة أبى كابن ،(ْٕٓٓ رقم ،ٓ/ ّ) الرزاؽ كعبد ،(ِٖٔ رقم ،ُِّ/ ُ) مالك أخرجو ِ

 ،(ُٕٕٓ رقم ،ْْٔ/ ُ) كالدارمى ،(ِِْٕٓ رقم ،ُّٓ/ ٓ) كأحمد ،(ِٖٓٔ رقم ،ُٗ
 ،ْْٗ/ ُ) ماجو كابن ،(ُْٔ رقم ،َِّ/ ُ) كالنسائى ،(َُِْ رقم ،ِٔ/ ِ) داكد كأبو
 في كالطحاكم ،(ََُّ رقم ،ِٓٗ/ ِ) الصبلة قدر تعظيم فى نصر بن كمحمد ،(َُُْ رقم

 ،ٖ/ ِ) كالبيهقى ،(ُِْٕ رقم ،ُْٕ/ ٔ) حباف كابن ،(ُّٖٔ) ك( ُّٕٔ) المشكل شرح
( ّٓ رقم ،ّْ/ ُ) الشاميين فى كالطبرانى(. ْْٗ رقم ،ّٓٔ/ ٖ) كالضياء ،(َِٖٓ رقم

 ثابت، صحيح حديث(: ِٖٖ/ ِّ) التمهيد فى البر عبد ابن عنو قاؿ كالحديث كغيرىم،
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 بن زيد عن مالك عن يحيى، بن اهلل عبيد عن مطرؼ بن أحمد كحدثني - ُٖٗ
 عن تنتهوا أف لكم آف قد الناس أيها): قاؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف أسلم

 لنا يبد من فإنو اهلل، بستر فليستتر شيئا القاذكرة ىذه من أصاب من اهلل، حدكد
 .ُ(اهلل كتاب عليو نقم صفحتو

                                                                                                                                                  

 في كالنوكم ،(ْْٕ/ ُ) العارضة في العربي ابن كصححو السكن، كابن حباف ابن كصححو
/ ٖ) المهذب في الذىبي كقاؿ ،(ّٖٗ/ ٓ) المنير البدر في الملقن كابن ،(ْٗٓ/ ُ) الخبلصة
 في األلباني كالعبلمة ،(ّْٕٗ) الصغير الجامع في السيوطي كصححو صالح، إسناده(: ِِْٗ
 ،(ِِ - ُِ/ ِ) تحقيق إعبلـ الموقعين في مشهور الشيخ كقواه ،(ِّّْ) الجامع صحيح

 (.ّٔٔ/ ّٕ) المسند تحقيق في معو كمن األرنؤكط كصححو
/ ُ) المشكل في الطحاكم أخرج(: ْٖٖ/ ّ) الموافقات على تعليقو في مشهور الشيخ قاؿ ُ

 أف عمر؛ ابن عن( َّّ/ ٖ) الكبرل في كالبيهقي ،(ِْْ/ ْ) المستدرؾ في كالحاكم ،(َِ
 نهى التي القاذكرة ىذه اجتنبوا: "فقاؿ األسلمي؛ رجم أف بعد قاـ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ

 عليو يقم صفحتو لنا يبد من فإنو اهلل؛ إلى كليتب تعالى، اهلل بستر فليستتر ألم؛ فمن عنها، اهلل
 في األلباني شيخنا كقاؿ الذىبي، ككافقو ،"الشيخين شرط على صحيح: "الحاكم قاؿ ".اهلل كتاب

 ،(ُ/ ٔٓ) حديثو في القطاف اهلل عبد أبي إلى أيضنا كعزاه قاال، كما كىو(: ّٔٔ رقم) الصحيحة
 بكر كأبي الجصاص حديث من المنتقى في الحنائي القاسم كأبي ،(َِّ) الضعفاء في كالعقيلي
 أسد أجل من حسن إسناده: قلت( ِ/ ُّٖ/ ِ) األمالي في سمعوف كابن ،(ِ/ َُٔ) الحنائي

 كلذا أحدىما، كال لو، يخرجا لم كأسد شرطهما، على المتقدمين إسناد كباقي صدكؽ، موسى، بن
 في العراقي إسناده كحسن ،"البخارم شرط على ليس(: ْٕٖ/ ُ) الفتح في حجر ابن قاؿ

 كرقم يحيى، ركاية - ِٖٓ/ ِ الموطأ في مالك كأخرجو ،(ُّٓ/ ّ) اإلحياء أحاديث تخريج"
 الشافعي طريقو كمن" الشيباني الحسن بن محمد ركاية - ٖٗٔك مصعب، أبي ركاية - ٕٗٔٔ

 ،ُْْٖٕ رقم/ ُّ) كالمعرفة ،(ِّٔ/ ٖ) الكبرل في كالبيهقي ،(ُْٓ/ ٔ) األـ" في
 اهلل، بستر فليستتر شيئنا؛ القاذكرات ىذه من أصاب من: بلفظ مرسبلن  أسلم بن زيد عن( َُٕٗٓ

 يختلف لم(: ٖٓ/ ِْ) كاالستذكار ،(ُِّ/ ٓ) التمهيد في البر عبد ابن قاؿ ... ". من فإنو
 من كمراده ،"الوجوه من كجو من اللفظ بهذا يستند أعلمو كال الحديث، ىذا إرساؿ في مالك عن

 آخر، طريق من عباس ابن عن" موطئو" في كصلو قد كىب ابن أف ذكر فقد كإال؛ مالك، حديث
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 من كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قوؿ فاعتبر كثير ىذا بمثل كالحديث: محمد قاؿ
 رحمة سعة من لو يرجو لما إال ىو ما اهلل بستر فليستتر شيئا القاذكرة ىذهمن  أصاب

 قعتف باالعتراؼ يشير أف األمين الناصح ىو إذ بو األكلى لكاف ذلك كلوال اهلل،
 كتابو في عليو اهلل حض بها كسلم عليو اهلل صلى ومعل ماك لو تطهيره كوفتف لحدكدا

  .ُعباده من األخبلؽ بمكاـر أكلى تعالى كأنو كالصفح، العفو من
 بن اهلل عبد محمد أبو حدثنا: قاؿ اهلل عوف بن أحمد جعفر أبو حدثني كقد - َُٗ
 اهلل عبد بن سوار حدثنا: قاؿ جعفر بن محمد بكر أبو حدثنا: قاؿ الورد بن جعفر

: فقاؿ عبيد بن عمرك فجاءه العبلء بن عمرك أبي عند كنا: قاؿ األصمعي حدثنا: قاؿ
 ثوابا عمل على كعد إذا أرأيت: قاؿ ال،: قاؿ ؟الميعاد اهلل يخلف ىل عمرك أبا يا

 رضي عمرك أبو فقاؿ: قاؿ عقابا، عمل على كعد إذا فكذلك: قاؿ نعم،: قاؿ؟ ينجزه
 كإنما بو، تفي فبل شرا توعد أف خلفا تعد ال العرب إف الوعيد غير الوعد إف: عنو اهلل

 :أنشد ثم بو، تفي فبل خيرا تعد أف الخلف

                                                                                                                                                  

 الحرمين؛ إماـ من كالعجب عمر، ابن حديث من -رأيت كما- موصوالن  كرد كقد آخر، كبلفظ
 الصبلح ابن منو تعجب كقد ،"صحتو على متفق حديث: "الحديث ىذا عن النهاية في قاؿ فإنو

 أف اصطبلحهم في ألف ؛"عالم كل إليها يفتقر التي الحديث بصناعة إلمامو عدـ فيو أكقعو: "كقاؿ
 .(ُْٕ/ ْ)" مالك موطأ على الزرقاني شرح: "انظر معنا، الشيخاف ركاه ما عليو المتفق

 أك اهلل بأسماء التخلق (:ُٖٓاللفظية )صقاؿ الدكتور بكر بن عبد اهلل في معجم المناىي  ُ
 : اهلل بأخبلؽ

 كأنها سديدة، غير عبارة أنها القيم ابن قرر كقد. لو أصل ال كىو( اهلل بأخبلؽ تخلقوا: )ريكم
 بن الحكم أبي عبارة: منها كأحسن: قاؿ الطاقة، قدر على باإللو بالتشبُّو الفبلسفة قوؿ من منتزعة
 للتعبد المتضمن الدعاء كىي للقرآف؛ المطابقة العبارة: منها كأحسن التعبُّد، كىي: برىاف

 .كالسؤاؿ
 التخلق،: قاؿ من عبارة منها كأحسن. التشبو كىي الفبلسفة عبارة إنكاران  أشدىا أربعة؛ فمراتبها
 .القرآف لفظ كىي الدعاء،: الجميع من كأحسن. التعبد: قاؿ من عبارة منها كأحسن
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 المتهدد خشية من أنثني كال*  صولتي كالجار العم ابن يرىب كال
 .ُموعدم نجزأك  إيعادم لمخلف*  كعدتو أك أكعدتوكإف  كإني

 بن عمر أف بلغني: قاؿ يحيى عن داكد، أبي عن علي، عن أبي كحدثني - ُُٗ
 عمل لمن النار عليها أكجب التي الموجبات اهلل أنزؿ لما) قاؿ رضي اهلل عنو الخطاب

ا ميٍؤًمننا يػىٍقتيلٍ  مىنٍ " بها،  ىذه نزلت حتى الشهادة عليو نبت كنا ذلك كأشباه" ميتػىعىم دن
 عن فكففنا" يىشىاءي  ًلمىنٍ  ذىًلكى  ديكفى  مىا كىيػىٍغًفري  ًبوً  ييٍشرىؾى  أىفٍ  يػىٍغًفري  الى  اىلل وى  ًإف  ": اآلية

 .ِ(عليهم كخفنا الشهادة
 

 كل الفقيو إف): قاؿ أنو اهلل رحمو طالب أبي بن علي عن كبلغني: يحيى - ُِٗ
 كجل عز اهلل معاصي في ىمرخص ي كلم اهلل، رحمة من الناس يؤيس لم من الفقيو

  .ّ(كتعالى سبحانو
 مسائل في الباب:

 ْاإليماف عند الوعيدية المسألة األكلى:

                                                           

 ( كىو أثر صحيح .ُٖٖ، رقم  َِّ/ُمكاـر األخبلؽ )أخرجو الخرائطي في  ُ
 ( كإسناده ضعيف.ّٕٗ/ُأخرجو المصنف في تفسيره ) ِ
 ّّٖ/ُإسناد المصنف ضعيف كما ىو بين، كقد أخرجو من طرؽ أخرل يتقوم بها الدارمي ) ّ

(، كابن ٕٕ/ُ(، كأبو نعيم في الحلية )َُْ، رقم  ُُٓ(، كأبو داكد في الزىد )صَّٓ، رقم 
(، كابن بطة ٕٔ(، كابن الضريس في فضائل القرآف )ُّْ، رقم  ّّبي خيثمة في العلم )صأ

(، كابن عبد ِٖٖ، رقم  ّّٖ(، كابن بشراف في أماليو )صََُٓ، رقم  ّٕٓ/ِفي اإلبانة )
 (.ّّٖ/ِ(، كالخطيب في الفقيو كالمتفقو )َُُٓ، رقم  ُُٖ/ِالبر في الجامع )

يغلبػػػوف جانػػػب الخػػػوؼ كالوعيػػػد علػػػى جانػػػب الرجػػػاء كالوعػػػد عنػػػد الوعيديػػػة : كيقصػػػد بهػػػم مػػػن  ْ
كأبرز من يمثل مذىبهم الخوارج كالمعتزلة، كالزيديػة كالرافضػة، كسػأركز علػى  حكمهم على الكبيرة،

إال  –نقل آراء المعتزلة كاألباضية، لسببين : األكؿ : أف الزيديػة كالرافضػة فػي عامػة أبػواب العقيػدة 
(، الثاني: أف فرؽ ُِ/ُُعلى مذىب المعتزلة )انظر العلم الشامخ  –مة في شئ من مسائل اإلما
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علػى أف اإليمػاف الشػرعي يشػمل جميػع الواجبػات مػن األقػواؿ  كالخػوارج يتفق المعتزلػة
كاألفعػػاؿ كاالعتقػػػادات كسػػػنختار بعػػض أقػػػواؿ شػػػيوخهم الدالػػػة علػػى ذلػػػك، يقػػػوؿ أبػػػو 

لػك، الحسن البسيوم: )اإليماف ىو التصديق بالطاعة كالعمل بها، فمن ترؾ شيئا مػن ذ
أك ركػػػب مػػػا حػػػـر اهلل عليػػػو، أك تػػػرؾ مػػػا أكجػػػب اهلل عليػػػو، خػػػرج مػػػن اإليمػػػاف، كلحػػػق 

 .ُبضده، فافهم ذلك إف شاء اهلل، ألف ضد اإليماف ىو الكفر(
أحد علماء األباضية: )اعلم أف لئليماف كاإلسبلـ  -كيقوؿ عبد اهلل بن حميد السالمي

أف الشرع نقلها عن معناىما في الشرع استعماالن غير االستعماؿ اللغوم، كذلك 
اللغوم فاستعملهما مترادفين في مطلق الواجب، كاف ذلك الواجب تصديقان باللساف 
فقط أك تصديقان بالجناف مع قوؿ اللساف، أك كاف معهما عمل الـز إتيانو، فمن أدل 

جميع ما كجب عليو كاف مؤمنان مسلمان عندنا، كمن أخل بشيء من الواجبات ال يسمى 
، ِمسلمان عندنا، بل يخص باسم المنافق كالفاسق كالعاصي كالكافر كنحو ذلك مؤمنان 

كيقوؿ في موضع آخر: ).. أف اإليماف عندنا فعل الواجبات فالكفر مقابلو، أم 
 . ّفالكفر ىو ترؾ شئ من الواجبات، أك فعل شيء من المحرمات من الكبائر(

و الحسػن األشػػعرل: _كاإلباضػػية كىػذا يتفػػق مػع مػػا ذكػػره علمػاء الفػػرؽ عػنهم، يقػػوؿ أبػػ
يقولػػوف: إف جميػػع مػػا افتػػرض اهلل سػػبحانو علػػى خلقػػو إيمػػاف، كإف كػػل كبيػػرة فهػػي كفػػر 

 .ْنعمة ال كفر شرؾ، كإف مرتكبي الكبائر في النار خالدين مخلدكف فيها(

                                                                                                                                                  

الخوارج األخرل ال يوجد لها كتب خاصة بهػا، كلهػذا قػاؿ ابػن حػـز كىػو يتحػدث عػن زمنػو : )كلػم 
 .َُٗ/ْيبق اليـو من فرؽ الخوارج إال األباضية كالصفرية فقط( الفصل 

 .ِّٓ/ُ مجامع أبي الحسن البسيو  ُ

 . ُٕٗ/ِوار العقوؿ مشارؽ أن ِ

 . َّْ/ِنفسو  ّ

، ُٖٖ/ ّ، كانظػػر الفصػػل فػػي الملػػل كاألىػػواء كالنحػػل البػػن حػػـز َُُمقػػاالت اإلسػػبلميين  ْ
 . َُِ/َُُاإليماف ألبي عبيد 
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مذىب المعتزلة في اإليماف فيقوؿ: )كجملة المعتزلي  كيلخص القاضي عبد الجبار
عبارة عن أداء الطاعات، الفرائض دكف  عند أبي علي، كأبي ىاشمذلك أف اإليماف 

عبارة عن أداء الطاعات الفرائض منها  النوافل، كاجتناب المقبحات، كعند أبي الهذيل
، كيبلحظ من النقل ُكالنوافل. كاجتناب المقبحات، كىو الصحيح من المذىب
وؿ عبد القاىر البغدادم: السابق اتفاؽ المعتزلة كالخوارج في مفهومهم لئليماف، يق

 .ِ…()كقالت القدرية كالخوارج برجوع اإليماف إلى جميع الفرائض مع ترؾ الكبائر 
مع مفهـو أىل السنة لئليماف، إال أف أىل السنة  –من حيث اإلجماؿ  –كىذا يتفق 

ال يكفركف من أخل بالواجبات أك ارتكب الكبائر، أما ىؤالء فيجعلوف اإليماف كبل ال 
 يتجزأ، إذا ذىب بعضو ذىب كلو.

 .قولهم في الزيادة كالنقصاف المسألة الثانية:
قولهم في الزيادة كالنقصاف فرع عن قولهم في اإليماف، فلما قالوا: إف جميع 

الطاعات داخلة في اإليماف، ظنوا أف القوؿ بالنقص يلـز منو، ذىاب جميع اإليماف، 
جانب اختبلؼ الناس في كجوب التكاليف  فنفوا نقص اإليماف، كأجازكا زيادتو من

 على بعضهم دكف البعض اآلخر.
يقػػوؿ أبػػو الحسػػن: )فػػإف قػػاؿ: اإليمػػاف يزيػػد كيػػنقص؟ قيػػل لػػو: قػػد اختلػػف النػػاس فػػي 
زيادتو، فأما نقصانو فبل نقص فيو، ألنو لو نقص من تصديقو شيء مما أمػر بػو، كأقػر بػو 

ؽ، فمػػن لػػم -ف أصػػل ذلػػك التصػػدممػػن الجملػػة النػػتقض إيمانػػو كلػػم يسػػم مؤمنػػان، أل
يصدؽ بشيء مما جاء عن اهلل لم يؤمن حتى يصدؽ بالجملة التي أقر بهػا، فأمػا زيادتػو 

 فقد قاؿ بعضهم: إف اإليماف يزيد كال ينقص(.

                                                           

شػػعرم سػػتة أقػػػواؿ ، كانظػػر مقػػاالت اإلسػػػبلميين، فقػػد ذكػػر األَٕٕشػػرح األصػػوؿ الخمسػػة :  ُ
 ماذكره عبد الجبار،  يماف، حاصلها يرجع إلى إلللمعتزلة في ا

  ِْٗأصوؿ  الدين،  ِ
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إلػػى أف يقػػوؿ: )أمػػا المؤمنػػوف فيػػزدادكف تصػػديقان كإيمانػػان بمػػا أنػػزؿ، ك أمػػا اإليمػػاف فػػبل 
المػؤمن، فػالمؤمن ىػو الػذم يػزداد، ك اإليمػاف ثابػت ال  يزداد، أال تػرل أف اإليمػاف غيػر

زيادة فيو كال نقصاف، كاهلل توفيقنا، فإف قػاؿ مػن أكجػب نقصػانو: أف مػن ركػب الكبيػرة، 
لػػػو: إف اإليمػػػاف ال يػػػنقص، كلكػػػن  كقػػػذؼ المحصػػػنات، فقػػػد نقػػػص مػػػن اإليمػػػاف؟ قيػػػل
 .ُ…(الفاسق قد خرج من اإليماف الذم صدؽ بو نفسو 

اإليماف الشرعي ال ينقص لكن يزيد ألنو )…  بن حميد السالمي: كيقوؿ عبد اهلل
عندنا ىو نفس فعل الواجبات فهي تزيد على المكلف كال تنقص، بمعنى أنها إذا 

كجبت ال يصح تنقيص شيء منها، ال بمعنى أنو إذا كجبت على العبد ال يرفع، فإف 
ماف فبل ضير فإنو سمي رفع بعض الواجبات عن بعض المكلفين نقصانان في اإلي
صلى اهلل عليو كسلم:  –خبلؼ لفظي، كقد صرح حديث ذـ النساء، بذلك في قولو 

كبين نقصاف الدين بترؾ الصبلة شطر دىرىا بسبب  ِ""ناقصات عقل كدين -
، كيقوؿ أيضان: )كنقصاف اإليماف الذم نفاه أصحابنا، ىو اإلخبلؿ بشيء ّالحيض..(

، كيلخص مفتي السلطنة أحمد الخليلي ْضات..(من الواجبات ال رفع بعض المفتر 
مذىب اإلباضية فيقوؿ: )ذىب أصحابنا رحمهم اهلل إلى أف اإليماف يزيد كال ينقص 

كىذا المذىب إذا حمل على معناه الشرعي الذم يشمل االعتقاد كالقوؿ كالعمل 
تجلت صحة ىذا المذىب من حيث إف أكؿ ما يتعبد بو اإلنساف االعتقاد، ك إذا 

عتقد ما لزمو اعتقاده، كلم يحضره فرض قولي أك عملي كاف مؤمنان كامل اإليماف، ك ا
إذا كجب عليو شيء من األقواؿ أك األفعاؿ كأداه كما كجب عليو ازداد إيمانو ك إذا 

 .ٓأخل بهذا الواجب انهدـ إيمانو كلو(
                                                           

 . ِّٗ -ِّٕ/ُجامع أبي الحسن البسيوم  ُ

 .ِٖسبق تخريجو ص ِ

 .َِٔ -َِٓ/ِمشارؽ أنوار العقوؿ  ّ

 .َِٓ/ِنفسو  ْ

 . َِْ/ِحاشية مشارؽ األنوار  ٓ
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زيػػػادة  كىػػػذا الػػػرأم يتفػػػق مػػػع رأم المعتزلػػػة، حيػػػث أجػػػازكا الزيػػػادة كالنقصػػػاف مػػػن جهػػػة
التكاليف على بعض الناس دكف بعض، يقوؿ القاضي عبد الجبػار فػي تعليقػو علػى قولػو 
تعػػػالى:} إنمػػػا المؤمنػػػوف الػػػذين إذا ذكػػػر اهلل كجلػػػت قلػػػوبهم ك إذا تليػػػت علػػػيهم آياتػػػو 
زادتهم إيمانان.. اآلية{: )إنو يدؿ علػى أف اإليمػاف يزيػد كيػنقص علػى مػا نقولػو، ألنػو إذا  

األمػػور التػػي يختلػػف التعبػػد فيهػػا علػػى المكلفػػين، فيكػػوف الػػبلـز  كػػاف عبػػارة عػػن ىػػذه
اف، كإنما كاف يمتنع ذلػك -لبعضهم أكثر مما يلـز الغير، فتجب صحة الزيادة كالنقص

اف اإليمػػػػاف خصػػػػلة كاحػػػػدة كىػػػػو القػػػػوؿ باللسػػػػاف، أك اعتقػػػػادات مخصوصػػػػة -لػػػػو ؾ
 .ُبالقلب(

عنػػػػى اإلخػػػػبلؿ بشػػػػيء مػػػػن كخبلصػػػػة مػػػػا سػػػػبق: أف الوعيديػػػػة ينفػػػػوف نقػػػػص اإليمػػػػاف بم
الواجبات، أك فعل شيء من الكبائر كيجوزكف ذلك بمعنػى سػقوط بعػض التكػاليف عػن 

 بعض المكلفين، كتفاكتهم في ذلك.
 كيقولوف بزيادة اإليماف، بمعنى، زيادة التكاليف على بعض الناس دكف بعض.

لنقص في فالخطأ عند الخوارج كالمعتزلة في حصرىم للزيادة بهذا كفي قولهم إف ا
غيره كفر، أما أىل السنة كالجماعة فيوافقونهم على أف زيادة التكاليف كاإليماف بها 

كليس المجاؿ الوحيد  –كالعمل بما يزيد اإليماف كيجعلونو من مجاالت زيادة اإليماف 
اإلجماؿ كالتفصيل (: ُِٗص)كىذه المجاالت ىي كما في اإليماف البن تيمية  –

 فيما أمركا بو.
التصديق المستلـز ك  العلم كالتصديق نفسو.ك  اؿ كالتفصيل فيما كقع منهم.اإلجمك 

 ذكر القلب لما أمر بو.ك  األعماؿ الظاىرة كالباطنة.ك  أعماؿ القلوب.ك  لعمل القلب.
 كقد سبق مناقشة ذلك تفصيبلن.

 .الفرؽ بين الكبائر كالصغائر عندىم المسألة الثالثة:

                                                           

 .ُِّ/ُمتشابو القرآف للقاضي عبد الجبار  ُ
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الذنوب إلى صغائر ككبائر كعلى تعريف الكبيرة، يتفق عامة الوعيدية على تقسيم 
كيختلفوف في الحكم على أصحابها، كسننقل رأم المعتزلة في تقسيم الذنوب كفي 

، ثم ننقل رأم ُالفرؽ بين الصغائر كالكبائر عندىم كحكمهم على مرتكب الصغائر
 الخوارج.

داللة الشرعية التي يقوؿ القاضي عبد الجبار )فإف قيل: كما تلك ال: رأم المعتزلة -أ
دلتكم على أف في المعاصي ما ىو كبير كفيها ما ىو صغير، أفي كتاب اهلل تعالى 

قيل لو: أما اتفاؽ األمة على  ذلك، أـ في سنة رسولو عليو السبلـ، أـ في اتفاؽ األمة؟
ا نتبرؾ بو كنتلو آيات فيها ذكر أن  أف أفعاؿ العباد تشتمل على الصغير كالكبير غير 

غير كالكبير كما في معناه، قاؿ سبحانو كتعالى: }ما لهذا الكتاب ال يغادر صغيرة الص
كقاؿ تعالى: }ككل صغير ككبير مستطر{ كقاؿ أيضان: }الذين  كال كبيرة إال أحصاىا{

فبلبد من أف يكوف المراد باللمم الصغائر،  يجتنبوف كبائر اإلثم كالفواحش إال اللمم{
معنى كفائدة، إذ المستثنى البد من أف يكوف غير المستثنى  ك إال ال يكوف لبلستثناء 

كبين القاضي الفرؽ بين الصغائر كالكبائر فقاؿ: )فإذا قاؿ: فما الفسق؟ (، ِ)…(منو
لو: كل معصية كجب فيها حد كعقوبة، نحو القذؼ، كنحو السرقة كالزنا، أك صح  قيل

جوز فيو أنو صغير من عن الرسوؿ أك باإلجماع أنو من الكبائر كما عدا ذلك ي
. كذكر األشعرم ثبلثة أقواؿ للمعتزلة حوؿ الفرؽ بين الصغيرة (ّ) المعاصي..(

كالكبيرة فقاؿ: ).. فقاؿ قائلوف منهم: كل ما أتى فيو الوعيد فهو كبير ككل ما لم يأت 
فيو الوعيد فهو صغير، كقاؿ قائلوف: كل ما أتى فيو الوعيد فكبير ككل ما كاف مثلو في 

                                                           

 سيأتي بحث حكمهم على مرتكب الكبيرة مفصبلن . ُ

 .ّْٔ -ّّٔ( شرح األصوؿ الخمسة ِ)

 .ُِٔ/ُ( المختصر في أصوؿ الدين، ضمن رسائل العدؿ كالتوحيد ّ)
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ثم ذكر قوالن ثالثان كىو قوؿ بعضهم: )كل مرتكب لمعصية ( ُ) ظم فهو كبير..(الع
 متعمدان لها فهو مرتكب لكبيرة(.

كالقوالف األكالف قريباف من قوؿ القاضي عبد الجبار، أما القوؿ الثالػث فيبػدك أنػو قػوؿ 
شاذ عندىم حيث لم ينسبو األشعرم إلى فرقة منهم، ك إنمػا إلػى شػخص ينسػب إلػيهم 

 (ِ) كىو، جعفر بن مبشر.
لػػو إذا  أمػػا حكمهػػم علػػى مرتكػػب الصػػغيرة، فهػػم يػػركف أف مرتكبهػػا ال يكفػػر، كأنػػو يغفػػر

إف مػػػا يسػػػتحقو )… اجتنػػػب الكبػػػائر. كفػػػي ىػػػذا المعنػػػى يقػػػوؿ القاضػػػي عبػػػد الجبػػػار: 
المرء على الكبيػرة مػن العقػاب يحػبط ثػواب طاعاتػو، كمػا يسػتحقو علػى الصػغيرة مكفػر 

 (ّ)…(الثواب  في جنب مالو من
نقل صاحب "مشارؽ أنوار العقوؿ" ما كتبو ابػن حجػر الهيتمػي فػي  رأم الخوارج: -ب

ألقواؿ فػي تعريػف الكبيػرة، ثػم خػرج بخبلصػة فػي تعريػف الكبيػرة، فقػاؿ: ا الزكاجر من
فػي الػدنيا أك عػذاب فػي فيػو حػد  )كحاصل ما ذكره أف الكبير مػن الػذنوب ىػو مػا ثبػت

: )كالكبػائر مػا (ٓ)س بن سعيد الرسػتاقي أحػد علمػاء األباضػية، كقاؿ خمي(ْ) اآلخرة(

                                                           

 . ُِٕ، َِٕ( مقاالت اإلسبلميين ُ)

حد المعتزلة البغػداديين، لػو مصػنفات أ( جعفر بن مبشر بن أحمد، أبو محمد الثقفي المتكلم، ِ)
 ُِٔ/ِ، األعبلـ ُِٔ/ٕ، انظر تاريخ بغداد -قِّْراء انفرد بها، مات في بغداد سنة كآ
. 

 . ُِٕ، كانظر أقوالهم في ذلك في مقاالت اإلسبلميين ِّٔ( شرح األصوؿ الخمسة ّ)

 .َِٕ/ِ( مشارؽ أنوار العقوؿ ْ)

كأكائػل القػرف ( ىو: خميس بن سعيد بن علي بن مسعود الثقفي، عاش فػي أكاخػر القػرف العاشػر ٓ)
الحػػادم عشػػر، عػػاش فػػي زمػػن سػػلطاف بػػن سػػيف ثػػاني إمػػاـ اليعاربػػة، ككػػاف عضػػدان كمسػػاعدان لػػو، لػػو 

 مصنفات أىمها منهاج الطالبين، في عشرين جزءان، انظر مقدمة منهاج الطالبين .
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جػػاء فيػػو كعيػػد فػػي اآلخػػرة أك حػػد فػػي الػػدنيا، كقيػػل: مػػا قػػاد أىلػػو إلػػى النػػار فهػػو كبيػػر، 
 .(ُ)…(كأما الصغير من الذنب فليس ىو بشيء محدد إال أنو قيل: ما دكف الكبائر

لى كبلـ األباضية في أما حكمهم على مرتكب الصغيرة فمتفاكت، كسنقتصر ىنا ع
ذلك باعتباره المذىب المنتشر، ثم نشير إلى آراء أخرل عند غيرىم، يلخص صاحب 
"مشارؽ األنوار" رأيهم فيقوؿ: )اعلم أف للصغائر حكمين، أحدىما أنها مغفورة بفعل 

كقاؿ  الحسنات، بشرط اجتناب الكبائر قاؿ تعالى } إف الحسنات يذىبن السيئات{
 بوا كبائر مما تنهوف عنو نكفر عنكم سيئاتكم{تعالى: }إف تجتن

 كلذلك يكفر المصر على الصغيرة( ِ)…(كالحكم الثاني: إف اإلصرار عليها كبيرة
 .(ّ)عندىم كفر نعمة

أيضان  –، كينسب ىذا القوؿ (ْ)كيذىب األزارقة إلى القوؿ بتكفير مرتكب الصغيرة
المصر على الذنب سواء كاف ، أما النجدات فيكفركف (ٓ)إلى طائفة من الصفرية –

الذنب صغيران أك كبيران، كال يكفركف غير المصر كإف عمل الكبائر إذا كاف من 
 (ٔ) موافقيهم.

فػػػي  –مػػػن حيػػػث اإلجمػػػاؿ  –ممػػػا سػػػبق نبلحػػػظ، االتفػػػاؽ بػػػين أىػػػل السػػػنة كالوعيديػػػة 
مسػػألة تقسػػيمهم الػػذنوب إلػػى صػػغائر ككبػػائر، كعلػػى تعػػريفهم الكبيػػرة، كيختلفػػوف عمػػن 

فػػػر مرتكػػػب الصػػػغيرة أك المصػػػر عليهػػػا، فػػػإذا كػػػاف أىػػػل السػػػنة ال يكفػػػركف مرتكػػػب يك
، فعػػدـ تكفيػػر المصػػر علػػى الصػػغيرة مػػن بػػاب أكلػػى. كىػػذا  الكبيػػرة، كال المصػػر عليهػػا

فػػي ىػػذه األمػػور علػػى التفصػػيل، أعنػػي  –ألىػػل السػػنة  -كاضػػح، كمػػع مخالفػػة الوعيديػػة
                                                           

 .َِٔ، كانظر جامع البسيوني َِٔ/ِ( منهج الطالبين كببلغ الراغبين ُ)

 .ِّٕ/ِ ( مشارؽ أنوار العقوؿِ)

 .ِٖٕ/ِ، كمشارؽ األنوار ُٕٗ/ِ( انظر منهاج الطالبين ّ)

 .َِّ/ِ( مشارؽ األنوار ْ)

 .ّٓ، كانظر آراء أخرل للصفرية، التبصير في الدين لئلسفراييني َُِ( اإليماف ألبي عبيد، ٓ)

 .ٖٗ، الفرؽ بين الفرؽَُٗ/ْ( الفصل ٔ)
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ؽ بػػين الكبػػائر كالصػػغائر. إال أف القضػػية مسػػألة تعريػػف اإليمػػاف، كزيادتػػو كنقصػػانو كالفػػر 
الكبػػرل التػػي ىػػي مػػدار خػػبلؼ طويػػل عػػريض بػػين أىػػل السػػنة كالجماعػػة كالوعيديػػة ىػػى 

 .مسألة الحكم على مرتكب الكبيرة، كىذا ما سنفصلو فيما يلي
 .حكم أىل الكبائر عندىم المسألة الرابعة:

يػػرة، فكبلىمػػا ال يػػرل أف فػػي الحكػػم علػػى مرتكػػب الكب يتفػػق رأم المعتزلػػة كاألباضػػية
مرتكػب الكبيػرة يخػرج مػػن الملػة فػي الػػدنيا، كيػركف خلػوده فػػي النػار فػي اآلخػػرة، ك إف 
اختلفػػػوا فػػػي اسػػػمو، حيػػػث يقػػػوؿ المعتزلػػػة بأنػػػو فػػػي "منزلػػػة بػػػين المنػػػزلتين" كىػػػو أحػػػد 

 (ُ) أصولهم الخمسة، كيقوؿ األباضية بأنو كافر كفر نعمة، فالخبلؼ بينهم لفظي.
يلخص القاضي عبد الجبار مذىب المعتزلة في مرتكب الكبيرة  عتزلة:رأم الم -أ

)..فيقوؿ: كجملة القوؿ في ذلك أف الغرض بهذا الباب أف صاحب الكبيرة ال يسمى 
مؤمنان كال كافران، كإنما يسمى فاسقان، كالذم دؿ على الفصل األكؿ، كىو الكبلـ في 

أنو يستحق بارتكاب الكبيرة الذـ  أف صاحب الكبيرة ال يسمى مؤمنان، ىو ما قد ثبت
كاللعن كاالستخفاؼ كاإلىانة، كثبت أف اسم المؤمن صار بالشرع اسمان لمن يستحق 

المدح كالتعظيم كالمواالة، فإذا قد ثبت ىذا من األصلين، فبل اشكاؿ في أف صاحب 
 الكبيرة ال يجوز أف يسمى مؤمنان.. كىذه الجملة تنبني على أف المؤمن صار بالشرع

اسمان لمن يستحق المدح كالتعظيم، ك أنو غير مبقي على موضوع اللغة، ك أما الذم 
دؿ على أنو صار بالشرع اسمان لمن يستحق المدح كالتعظيم، ىو أنو تعالى لم يذكر 

ال ترل إلى قولو تعالى: }قد أفلح أاسم المؤمن إال كقد قرف إليو المدح كالتعظيم 
كقولو: }إنما  وف الذين إذا ذكر اهلل كجلت قلوبهم{كقولو: }إنما المؤمن المؤمنوف{

المؤمنوف الذين آمنوا باهلل كرسولو ك إذا كانوا معو على أمر جامع لم يذىبوا حتى 
 إلى غير ذلك من اآليات..  يستأذنوه{

                                                           

 ( كقد صرح بذلك بعض علمائهم كما سيأتي .ُ)
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قػػد فرغنػػا مػػن الكػػبلـ فػػي أف صػػاحب الكبيػػرة ال يجػػوز أف يسػػمى مؤمنػػان كمػػا  ذاك إ
لكػػبلـ فػػي أنػػو ال يسػػمى كػػافران.. اعلػػم أف الكفػػر فػػي أصػػل يتصػػل بػػو، فإنػػا نػػذكر بعػػده ا

اللغة إنما ىو الستر كالتغطية، كمنو سػمي الليػل كػافران لمػا سػتر ضػوء الشػمس عنػا كمنػو 
أم  سػػمي الػػزارع كػػافران لسػػتره البػػذرة فػػي األرض، قػػاؿ اهلل تعػػالى: }ليغػػيظ بهػػم الكفػػار{

لكػػافر اسػمان لمػػن يسػتحق العقػػاب ع، ىػػذا فػي اللغػػة، ك أمػا فػػي الشػرع فإنػػو جعػل اا الػزر 
العظػػيم، كيخػػتص بأحكػػاـ مخصوصػػة نحػػو المنػػع مػػن المناكحػػة كالموارثػػة كالػػدفن فػػي 
مقابر المسلمين، كلو شػبو باألصػل، فػإف مػن ىػذه حالػو صػار كأنػو جحػد نعػم اهلل تعػالى 
عليو كأنكرىا كراـ سترىا، ك إذا ثبت ىذا، كمعلـو أف صػاحب الكبيػرة ممػن ال يسػتحق 

 .(ُ)…(م عليو ىذه األحكاـ فلم يجز أف يسمى كافران ر ب العظيم، كال تجالعقا
لػو اسػم بػين االسػمين،  كيلخص ىػذا الكػبلـ بعبػارة مػوجزة فيقػوؿ: ).. صػاحب الكبيػرة

كحكم بين الحكمين ال يكوف اسمو اسم الكافر، كال اسمو اسػم المػؤمن، كإنمػا يسػمى 
لػػو حكػػم  حكػػم المػػؤمن، بػػل يفػػرد فاسػػقان، ككػػذلك فػػبل يكػػوف حكمػػو حكػػم الكػػافر، كال

ثالػػػث، كىػػػذا الحكػػػم الػػػذم ذكرنػػػاه، ىػػػو سػػػبب المسػػػألة بالمنزلػػػة بػػػين المنػػػزلتين، فػػػإف 
صػػاحب الكبيػػرة لػػو منزلػػة تتجاذبهػػا ىاتػػاف المنزلتػػاف، فليسػػت منزلتػػو منزلػػة الكػػافر كال 

ممػػا  ، كىػػذه المسػػألة " المنزلػػة بػػين المنػػزلتين "(ِ) منزلػػة المػػؤمن، بػػل لػػو منزلػػة بينهمػػا(
، )كىػػذا ىػػو الػػذم امتػػازت بػػو المعتزلػػة، ك إال فسػػائر (ّ)أجمعػػت عليػػو فػػرؽ المعتزلػػة

 .(ْ)…(بدعهم قد قالها غيرىم

                                                           

، كانظػػر بشػػكل موسػػع شػػرح القاضػػي لهػػذا األصػػل َِٕ -َُٕاألصػػوؿ الخمسػػة  شػػرح (ُ)
ألبػػي الحسػػين الخيػػاط  ُٕٔ-ُْٔ( كانظػػر "االنتصػػار الػػرد علػػى ابػػن الركنػػدم" ّٖٕ-ٕٗٔ)

 المعتزلي .

 . ٕٗٔ( شرح األصوؿ ِ)

 .ُُٓ، الفرؽ بين الفرؽ ٔ، كالمنية كاألمل المرتضى صٓٔ( انظر التبصير في الدين ّ)

 .ُّْالنبوات البن تيمية ( ْ)
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يلخص صاحب "مشارؽ األنوار" رأم األباضية في ذلك، كالفرؽ  رأم األباضية: -ب
بينهم كبين المعتزلة، فيقوؿ: )كذىبت المعتزلة إلى جعل منزلة الفسق بين منزلتين 

يماف كالكفر، قالوا: ال يسمى الفاسق مؤمنان كال كافران فهو بين بين، ألف لو في اإل
الدنيا أحكاـ المؤمنين كفي اآلخرة أحكاـ الكافرين، كالخبلؼ بيننا لفظي، ألنهم 

خصوا اسم الكفر بالمشرؾ، كمنعوا إطبلقو على الفاسق، كنحن نطلقو عليو لكنا نقيده 
حكاـ المشركين، بل نقوؿ فيو إف أحكامو في الدنيا بكفر النعمة، كال نجرم عليو أ

أحكاـ المؤمنين إال في الوالية كقبوؿ الشهادة كنحوىما من األحكاـ المختصة 
بالعدكؿ، كليست التسمية بنفسها موجبة خبلفان معنويان بين الفرؽ، كإنما الموجب 

ة كالنجدات لذلك الخبلؼ بناء األحكاـ على األسماء، كما ذىبت األزارقة كالصفري
إلى تسمية صاحب الكبيرة كافران كأجركا حكم المشركين عليو كزادت األزارقة على 

 .(ُ) الطائفتين بتسمية صاحب الصغيرة كافران كإجراء حكم المشركين عليو(
أما بقية فرؽ الخوارج فتتضػارب أقػوالهم فػي ىػذه المسػألة، فالنجػدات ينقػل عػنهم فػي 

 المسألة قوالف:
، كالثاني: أف من فعل الذنب كأصر عليو (ِ)كب الكبيرة كافر كفر نعمةاألكؿ: أف مرت

، كالصفرية: (ّ)فهو مشرؾ، ك إف كاف غير مصر فهو مسلم إف كاف من موافقيهم
، كأخرل (ٓ): ففرقة تقوؿ بأف مرتكب الكبيرة كافر كمشرؾ(ْ)انقسموا ثبلث فرؽ

                                                           

، فقػد أشػار إلػى أف الخػبلؼ مػع المعتزلػة فػي َّْ، كانظر َِّ، َِِ/ِ( مشارؽ األنوار ُ)
ذلك "لفظي" أما إشارتو إلى أف جميع فرؽ الخػوارج تقػوؿ بػأف مرتكػب الكبيػرة كػافر مشػرؾ فغيػر 

 دقيق، كما سنشير بعد ذلك إلى أقوالهم في المسألة .

 .َِٓ، أصوؿ الدين للبغدادم ْٓ، التبصير ٖٔبلميين ( انظر مقاالت اإلسِ)

 .ٖٗ، كالفرؽ بين الفرؽ َُٗ/ْ( الفصل ّ)

 ، فقد ذكركا ىذه الفرؽ كأقوالها .ُٗ، الفرؽ بين الفرؽ ّٓ( التبصير ْ)

 .ُُٕ، كالفرؽ بين الفرؽ َُِ( اإليماف ألبي عبيد ٓ)
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لثة تقوؿ: كل ذنب لو حد ، كثا(ُ)تقوؿ: ال يكفر إلى أف يحده الوالي كيحكم بكفره
في الشريعة ال يسمى مرتكبو مشركان كال كافران، بل يدعى باسمو بأف يقاؿ سارؽ كقاتل 

 (ِ) كقاذؼ.. الخ ككل ذنب ليس لو حد فمرتكبو كافر.
 كمر معنا تكفير األزارقة لمرتكب الصغيرة.

 .موقفهم من نصوص الوعد كالوعيد المسألة الخامسة:
لة الجزاء كالثواب في اآلخرة، كىو ما يسمى "الوعد أكبيرة مسيترتب على ارتكاب ال

كالوعيد"، كىو أحد أصوؿ المعتزلة الخمسة، كيتفق الخوارج جميعان معهم في ىذا 
كسنذكر رأم المعتزلة ثم رأم  –كما ستبلحظ   –األصل، كتتطابق تعريفاتهم كأدلتهم 

 الخوارج، ثم نذكر أدلتهم على ىذا األصل.
ك أما علـو الوعد كالوعيد، فهو أنو )… يقوؿ القاضي عبد الجبار:  زلة:رأم المعت -أ

يعلم أف اهلل تعالى كعد المطيعين بالثواب كتوعد العصاة بالعقاب، كأنو يفعل ما كعد بو 
ما إكتوعد عليو ال محالة،كال يجوز عليو الخلف ك الكذب،كالمخالف في ىذا الباب 

يقوؿ:أنو تعالى كعد كتوعد كلكن يجوز أف أف يخالف في أصل الوعد كالوعيد،أك 
فالكبلـ عليو أف يقاؿ:إف الخلف في حق اهلل تعالى كذب لما  يخلف في كعيده،

تقدـ،كالكذب قبيح كاهلل تعالى ال يفعل القبيح لعلمو بقبحو،كلغناه عنو،كإلى ىنا أشار 
الخلف في  تعالى بقولو: }ما يبدؿ القوؿ لدم كما أنا بظبلـ للعبيد{، كبعد فلو جاز

الوعيد لجاز في الوعد، ألف الطريق في الموضعين كاحد، فإف قاؿ: فرؽ بينهما، ألف 
الخلف في الوعيد كـر كليس كذلك في الوعد، قلنا: ليس كذلك، ألف الكـر من 

المحسنات، كالكذب قبيح بكل كجو، فكيف تجعلو كرمان، أك يقاؿ إف اهلل تعالى كعد 
كالكذب، كلكن يجوز أف يكوف في عمومات الوعيد  كتوعد، كال يجوز عليو الخلف

شرطان كاستثناء لم يبينو اهلل تعالى، كالكبلـ عليو أف يقاؿ: إف الحكيم ال يجوز أف 

                                                           

 .َُٗ/ْ( الفصل ُ)

 .ُّٓ/ُ( الملل كالنحل للشهرستاني ِ)
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يخاطبنا بخطاب ال يريد بو ظاىره، ثم ال يبين مراده بو ألف ذلك يجرم مجرل األلغاز 
عمومات الوعيد لجاز في  كالتعمية، كذلك ال يجوز على اهلل تعالى، كبعد، فلو جاز في

عمومات الوعد، بل في جميع الخطاب من األكامر كالنواىي، كالمعلـو 
أيضان من مذىبهم في الوعيد، أف من دخل النار ال يخرج منها، يقوؿ ( ُ)…(خبلفو

يعلم أف كعده ككعيده حق، من أطاعو أدخلو الجنة،  يحيى بن الحسين: )ثم يجب أف
اآلبدين، ال ما يقوؿ الجاىلوف من خركج المعذبين من كمن عصاه أدخلو النار أبد 

العذاب المهين إلى دار المتقين كمحل المؤمنين، كفي ذلك ما يقوؿ رب العالمين: 
}خالدين فيها أبدان{، كيقوؿ: }كما ىم بخارجين من النار{، ففي كل ذلك يخبر أنو 

صلى  –ركا شفاعتو ، كلذلك أنك(ِ) من دخل النار فهو مقيم فيها غير خارج منها..(
لمن دخل النار من أىل الكبائر، يقوؿ القاضي عبد الجبار في  –اهلل عليو كسلم 

ذلك: )فصل في الشفاعة، ككجو اتصالو بباب الوعيد، ىو أف ىذا أحد شبو المرجئة 
الذين يوردكف علينا طعنان في القوؿ بدكاـ عقاب الفساؽ، كجملة القوؿ في ذلك، ىو 

ثابتة لؤلمة،  –صلى اهلل عليو كسلم  –ألمة في أف شفاعة النبي أنو ال خبلؼ بين ا
كإنما الخبلؼ في أنها ثبتت لمن؟ فعندنا أف الشفاعة للتائبين من المؤمنين، كعند 

 .(ّ) المرجئة أنها للفساؽ من أىل الصبلة..(
مػػػػن كػػػػل مػػػػا سػػػػبق نسػػػػتخلص، أف مػػػػذىب المعتزلػػػػة فػػػػي الوعػػػػد كالوعيػػػػد أف اهلل كعػػػػد 

يثيبهم الجنػة، أكعػد العصػاة النػار، ك أنػو يفعػل ذلػك ال محالػة، فػبل خلػف المطيعين أف 
لوعػػده كال كعيػػده، ك أف مػػن دخػػل النػػار فهػػو خالػػد مخلػػد فيهػػا، فػػبل يخػػرج منهػػا أحػػد 
ممن دخل فيها، كينكركف الشفاعة في أىل الكبائر كسنذكر أىم أدلتهم، بعد ذكػر رأم 

 الخوارج للتشابو بين أدلة الرأيين.

                                                           

 (. ّٗٔ-ُُٔ، كانظر شرح ىذا األصل مفصبلن )ُّٔ، ُّٓ( شرح األصوؿ الخمسة ُ)

 .ُٓٓ/ُ، كانظر ٕٔ/ِ( رسائل العدؿ كالتوحيد ِ)

 .ٖٖٔ، ٕٖٔ( شرح األصوؿ ّ)
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يقوؿ خميس بن سعيد الرستاقي ملخصان مذىب األباضية في  الخوارج:رأم  -ب
ذلك: ).. كالوعد: ىو ما كعد اهلل بو أىل طاعتو من الثواب في اآلخرة، كىو حق، 

كالوعيد: ما أكعد اهلل بو أىل الكفر كالمعاصي من العقاب في اآلخرة، كىو حق، كمن 
هم إياىا، فقد كذب على اهلل تعالى، زعم أف اهلل تعالى أكعد قومان النار ثم لم يدخل

كاهلل تعالى يقوؿ: } ما يبدؿ القوؿ لدم كما أنا بظبلـ للعبيد{، كقاؿ: } إف األبرار 
لفي نعيم * كإف الفجار لفي جحيم * يصلونها يـو الدين * كما ىم عنها بغائبين{، فبل 

ة أصحاب النار يجوز بطبلف قوؿ اهلل تعالى ك اهلل تعالى يقوؿ: } كنادل أصحاب الجن
أف قد كجدنا ما كعدنا ربنا حقا فهل كجدتم ما كعد ربكم حقا قالوا نعم فأذف مؤذف 

بينهم أف لعنة اهلل على الظالمين{، فهذا يدؿ على بطبلف قوؿ من يقوؿ: إف اهلل ينجز 
 .(ُ)كعده كيبطل كعيده( 

 بعمػػػل كيعبػػػر عػػػن ذلػػػك أبػػػو الحسػػػن البسػػػيوم بعبػػػارة مػػػوجزة، فيقػػػوؿ: )فمػػػن لقػػػي اهلل
الكبػػائر، ك اإلصػػرار علػػى الصػػغائر كلػػم يتػػب مػػن ذلػػك فلػػو النػػار، كمػػا قػػاؿ، ال خلػػف 

 .(ِ) لوعيده في ذلك..(
على من يقوؿ: إف إخبلؼ الوعيد قد يكوف من  كيرد أبو عمار عبد الكافي األباضي

الكـر كالجود فلماذا ال يجوز على اهلل عز كجل ذلك، فيقوؿ: )كيحك قد ناظرت ما 
نظيران، كشبهت ما ليس بشبيو، كذلك أف أحدان منا قد يعد كيوعد، كىو ال لم يكن 

علم لو بالذم تصير إليو عاقبة كعده كتوعده ثم يكوف من بعد ذلك تبدك لو أمور يتبين 
بها أف عاقبة كعيده، إذا ىو أمضاه تصير إلى فساد، كتنتهي إلى ىبلؾ، فيرل أف 

مامو، فيقصر عندما بدالو من إنجاز ما الخلف الذم توعد بو أصلح من إمضائو كإت
توعد بو، كاهلل عز كجل غير موصوؼ بأف يكوف يجهل عاقبة أمر من األمور، فيكوف 

يبدك لو ما لم يكن يعلم من ذلك، كلو كاف اهلل عز كجل يعد أحدان أك يتوعده، ثم ىو 

                                                           

 .ُِْ/ُ( منهج الطالبين ُ)

 .َِٔ/ُالحسن البسيوم  أبي( جامع ِ)
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( ُ) ال يفي لو بذلك لوقع التوىم في جميع موعوداتو، كشك في جميع أخباره..(
أيضان ينكر األباضية الشفاعة لمن دخل النار من أىل الكبائر، كيقصركنها على 

 (ِ) المؤمنين ممن أدكا الواجبات، كجانبوا المحرمات.
كبذلك يتضح لنا مػذىب األباضػية فػي الوعػد كالوعيػد حيػث إنػو ال يختلػف عػن مذىبػو 

بإيجػاز، إلػى بعػض بقية الخوارج كالمعتزلة، كقبػل ذكػر أدلػتهم علػى ىػذا األصػل، نشػير 
 الفركؽ التفصيلية بينهم في ذلك.

 الفرؽ بين الخوارج كالمعتزلة في مسألة الخلود:
قػد بينػػا فيمػػا سػػبق أنػػو لػيس ىنػػاؾ فػػركؽ فػػي أصػػل الوعيػد ألىػػل الكبػػائر فػػي اآلخػػرة، ك 
أنهم متفقوف علػى الخلػود فػي النػار، كىنػاؾ فػركؽ يسػيرة، يػذكرىا بعػض المصػنفين فػي 

كالمقاالت، ال تعارض االتفاؽ العاـ بينهم على ىػذا األصػل، مػن ذلػك، مػا ذكػره الفرؽ 
صػػػاحب مشػػػارؽ األنػػػوار مػػػن أف )أىػػػل االسػػػتقامة كيعنػػػي بهػػػم األباضػػػية( يقولػػػوف: إف 
التعػػذيب بعػػدؿ اهلل كالثػػواب بفضػػلو، كالمعتزلػػة يقولػػوف بوجػػوب ذلػػك عليػػو تعػػالى عػػن 

 .(ّ) كالتقبيح العقليين(ذلك، بناءان على أصلهم الفاسد في التحسين 
كمػػػن الفػػػركؽ مػػػا ذكػػػره األشػػػعرم فػػػي المقػػػاالت، مػػػن أف الخػػػوارج يقولػػػوف إف مرتكبػػػي 
الكبائر ممن لم يتوبوا يعذبوف عذاب الكافرين، أما المعتزلػة فيقولػوف إف عػذابهم أخػف 

 (ْ) من عذاب الكافرين.
فػرة اهلل عػز كجػل كمن ذلك ما ذكره البغدادم عن بعض شػيوخ المعتزلػة أنهػم أجػازكا مغ

، بينمػػػا لػػػم ينقػػػل عػػػن أم مػػػن فػػػرؽ الخػػػوارج أك (ُ)ذنػػػوب أىػػػل الكبػػػائر مػػػن غيػػػر توبػػػة
 شيوخهم رأيان مخالفان في ىذا.

                                                           

 .ٖٔ/ِ( الموجز ُ)

 .َِٓ/ُين ، كمنهج الطالبُِّ/ِ( انظر مشارؽ األنوار ِ)

 .ُّْ/ِ( مشارؽ أنوار العقوؿ ّ)

 .ْٓ/ُ، الملل كالنحل ُِْ( انظر مقاالت اإلسبلميين ْ)
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 .أدلة الوعيدية في مسألة الوعد كالوعيد -أ
استدلوا بأدلة كثيرة، كمن أكثر استدالالتهم، احتجاجهم بعمومات الوعيد، ليؤكدكا أف 

فهو خالد مخلد في النار كالبد فبل تشملو المغفرة،  –إف لم يتب  –صاحب الكبيرة 
كال يخرج من النار ال بشفاعة كال بغيرىا، كردكا على بعض األدلة المخالفة لمذىبهم، 

ر أىم أدلتهم على ذلك، كأىم ردكدىم، على أىل السنة كمن باب االختصار، سأختا
 كسأجمل أدلتهم بما يلي:

عمومات الوعيد: قالوا: )إف غالب آيات الوعيد نصت على الخلود في النار كلم  -ُ
تفرؽ بين المشرؾ كغيره. كال تجد بجانب ذلك في القرآف ما يشير إلى عدـ خلود 

ي ذكركا قولو تعالى: }كمن يعص اهلل ، كمن اآليات الت(ِ) أحد كلو من بعيد..(
كرسولو كيتعد حدكده يدخلو ناران خالدان فيها{ قاؿ عبد الجبار في شرحها: )فاهلل تعالى 

أخبر أف العصاة يعذبوف بالنار كيخلدكف فيها، كالعاصي اسم يتناكؿ الفاسق كالكافر 
نو، فلما لم يبينو جميعان فيجب حملو عليها، ألنو تعالى لو أراد أحدىما دكف اآلخر لبي

. كمن ذلك قولو تعالى: }كالذين ال يدعوف مع اهلل إلهان آخر (ّ) دؿ على ما ذكرناه(
كال يقتلوف النفس التي حـر اهلل إال بالحق كال يزنوف كمن يفعل ذلك يلق آثاما 

كقولو تعالى: }بلى من   يضاعف لو العذاب يـو القيامة كيخلد فيو مهانا إال من تاب{
 كأحاطت بو خطيئتو فأكلئك أصحاب النار ىم فيها خالدكف{.كسب سيئة 

قالوا: )فقد بين أف من كسب سيئة كأحاطت بو خطيئتو فهو مخلد في النار، ما لم 
 .(ْ) يلق اهلل تائبا منها(

                                                                                                                                                  

، نقػػػػل ذلػػػػك عػػػػن محمػػػػد بػػػػن شػػػػبيب البصػػػػرم، كالصػػػػالحي، ُُٔ( انظػػػػر الفػػػػرؽ بػػػػين الفػػػػرؽ ُ)
 كالخالدم .

 .ُّٖ/ِ( حاشية مشارؽ األنوار، أحمد الخليلي ِ)

 .ٕٓٔ( شرح األصوؿ الخمسة ّ)

، كانظػر شػرح مطػوؿ لهػذه اآليػة، فػي تأييػد مػذىب األباضػية، الحػق ُِّ/ُلبسػيوم ( جامع اْ)
 .َِٕ-َِِالدامغ 
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ألف  –كقاؿ القاضي عبد الجبار: )دلت اآلية على أف من غلبت كبائره على طاعتو 
ة التي -اب الخطايا، إذ أف ما سواه من اإلحاط-ىذا ىو المعقوؿ من اإلحاطة في ب
كمن أدلتهم (ُ) ىو من أىل النار مخلد فيها( –تستعمل في األجساـ مستحيل فيها 

قولو تعالى: }إف الذين يأكلوف أمواؿ اليتامى ظلمان إنما يأكلوف في بطونهم ناران 
الصبلة يقوؿ القاضي: )ك اآلية تدؿ على أف الفاسق من أىل  كسيصلوف سعيرا{.

متوعد بالنار، ك أنو سيصبلىا ال محالة ما لم يتب، ألف الذم يأكل أمواؿ اليتامى 
ليس ىو الكافر فبل يصح حملو عليو، كيجب كونو عاما في كل من ىذه 

 .(ِ)…(حالو
كمنها قولو سبحانو: } إف األبرار لفي نعيم ك إف الفجار لفي جحيم يصلونها يػـو الػدين 

قػػاؿ السػػالمي: )فلػػو كػػانوا يخرجػػوف منهػػا لػػـز أف يغيبػػوا عنهػػا،  .كمػػا ىػػم عنهػػا بغػػائبين {
 .(ّ) كالفجور شامل للشرؾ كغيره(

قولو تعالى: }كمن يقتل مؤمنان متعمدان فجزاؤه جهنم خالدان  –أيضان  –كمما استدلوا بو 
فيها كغضب اهلل عليو كلعنو كأعد لو عذابان عظيمان{ )ككجو االستدالؿ باآلية أف اهلل 

بالخلود في النار مع أف القتل كبيرة  –فيما توعده بو  –توعد فيها قاتل المؤمن  تعالى
 .(ْ) دكف الشرؾ..(

قاؿ القاضي عبد الجبار بعدما ذكر بعض آيػات الوعيػد: )كالػذم يػدؿ علػى أف الفاسػق 
يخلػػد فػػي النػػار كيعػػذب فيهػػا أبػػدان مػػا ذكرنػػاه مػػن عمومػػات الوعيػػد، فإنهػػا تػػدؿ علػػى أف 

بػػو مػػا يسػػتحقو مػػن العقوبػػة، تػػدؿ علػػى أنػػو يخلػػد، إذ مػػا مػػن آيػػة مػػن ىػػذه الفاسػػق يفعػػل 
 .(ٓ) اآليات التي مرت إال كفيها ذكر الخلود كالتأبيد أك ما يجرم مجراىا(

                                                           

 .ٕٗ/ُ( متشابو القرآف ُ)

 .ُٖٕ/ُ( متشابو القرآف، ِ)

 .ُْٓ/ِ( مشارؽ أنوار العقوؿ ّ)

 .َُِ/ُ، كانظر متشابو القرآف للقاضي عبد الجبار ُِّ( الحق الدامغ ْ)

 .ٔٔٔ( شرح األصوؿ ٓ)
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التى فيها التصريح بعدـ دخوؿ  استدلوا ببعض األحاديث أدلتهم من السنة: -ِ
: " من اقتطع حق -لم صلى اهلل عليو كس –الجنة، أك الخلود في النار مثل قولو 

كقولو عليو الصبلة كالسبلـ: " ال يدخل  (ُ)…"مسلم بيمينو حـر اهلل عليو الجنة 
، كقولو: " من قتل نفسو بحديدة فحديدتو في يده يتوجأ بها في بطنو (ِ)الجنة نماـ"

مفتي األباضية في عصرنا ىذا  –قاؿ الخليلي ( ّ) في نار جهنم خالدان فيها أبدان.."
في ذلك كثيرة، تارة تدؿ  –كما قلت   –عليقو على ىذه الركايات: كالركايات في ت –

يد، كأخرل بالتوعد بحرماف بعلى الخلود بالنص عليو، كتاره بالجمع بينو كبين التأ
الجنة أك حرماف شم ريحها، كمحصلها كاحد ك إف اختلفت ألفاظها، فإف حرماف الجنة 

 .(ْ) ما أف نفي دخولها يعم جميع األزمنة(ينافي دخولها في أم كقت من األكقات، ك
فيمن دخل  –صلى اهلل عليو كسلم  –ينكر الوعيدية شفاعتو  آيات الشفاعة: -ّ

النار من أىل الكبائر كيقصركف األدلة الواردة على الشفاعة للمتقين، يقوؿ القاضي 
اتصالو )فصل في الشفاعة، ككجو  –كقد سبق نقلو قبل قليل  –عبد الجبار، في ذلك 

الذين يوردكف علنيا، طعنان في القوؿ ( ٓ)بباب الوعيد، ىو أف ىذا أحد شبو المرجئة
بدكاـ عقاب الفساؽ، كجملة القوؿ في ذلك، ىو أنو ال خبلؼ بين األمة في أف 

ثابتة لؤلمة كإنما الخبلؼ في أنها ثبتت لمن؟  –صلى اهلل عليو كسلم  –شفاعة النبي 
 ين من المؤمنين، كعند المرجئة أنها للفساؽ من أىل الصبلة(فعندنا أف الشفاعة للتائب

(ٔ). 
                                                           

 .ُّٕركاه مسلم، كتاب اإليماف باب كعيد من اقتطع حق مسلم بيمينو فاجره بالنار رقم ( ُ)

، ّْٗ/َُ( ركاه البخػػارم كتػػاب األدب، بػػاب مػػا يكػػره مػػن النميمػػة بلفػػظ :قتػػات"، الفػػتح ِ)
 .َُٓكمسلم في اإليماف "باب بياف غلظ النميمة" رقم 

 .َُٗرقم …" اإلنساف نفسو ( ركاه مسلم كتاب اإليماف " باب غلظ تحريم قتل ّ)

 .ِِٓ( الحق الدامغ ْ)

 ( يقصد بالمرجئة ىنا : من يثبت الشفاعة ألىل الكبائر، كمنهم أىل السنة .ٓ)

 .ٖٖٔ -ٕٖٔ( شرح األصوؿ ٔ)
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صلى اهلل  –شفاعة نبينا محمد )… كقاؿ عبد اهلل السالمي أحد علماء األباضية: 
مقصورة على التقي من المكلفين، كالتقي: من جانب المحرمات كأدل  –عليو كسلم 

 } كال يشفعوف إال لمن ارتضى{ الواجبات فبل شفاعة لغيره من األشقياء، لقولو تعالى:
كقولو: } ما  كقولو: }كاتقوا يومان ال تجزل نفس عن نفس شيئان كال يقبل منها شفاعة{

كىو اسم لكل من ظلم نفسو أك ظلم غيره، فبل  للظالمين من حميم كال شفيع يطاع{
كيعضد ىذه اآليات ما سيأتي من األدلة القاطعة في … يخص المشركين كما زعموا

د أىل الكبائر فإنهم متى ثبت تخليدىم في النار بالقطعيات اآلتية، انتفت عنهم تخلي
 (.ُ) الشفاعة في الموقف ضركرة..(

 كسأقتصر على ثبلثة منها: استدلوا لذلك ببعض األدلة العقلية: -ْ
 لو لم يعاقب العصاة، القتضى ذلك الخلف كالتبديل كالكذب –سبحانو  -أنواألكؿ: 

  خبره. في
مػن  أف القوؿ بأف صاحب الكبيرة قد ال يعذب فيو إغراء بمعصية اهلل تعالى فإفي: الثان

 . علم أنو إف أتى الكبيرة ال يعذب، سارع في إتيانها(
 كمن أدلتهم العقلية على إنكار الشفاعة ألىل الكبائر ما قالو القاضي عبدالثالث: 

أىل الشفاعة، فلو كاف األمر الجبار: )..أف األمة اتفقت على قولهم: اللهم اجعلنا من 
على ما ذكرتموه لكاف يجب أف يكوف ىذا الدعاء، دعاء ألف يجعلهم اهلل تعالى من 

 . ِالفساؽ، كذلك خلف
سنركز في مناقشتنا لمذىب الوعيدية في اإليمػاف  مناقشة مذىب الوعيدية في اإليماف:

 التالية: على رأيهم في الوعد كالوعيد كاستدالالتهم عليو، كذلك لؤلسباب

                                                           

، أصػػدؽ المنػػاىج ُِٓ، َِٓ/ُ، كانظػػر مػػنهج الطػػالبين ُّّ -ُِّ/ِ( مشػػارؽ األنػػوار ُ)
 .ِٕفي تمييز األباضية من الخوارج 

كانظر ، ّٖٔ، كانظر شرح األصوؿ ُْٗ/ِ، مشارؽ األنوار ِٗٔاألصوؿ الخمسة  شرح ِ
 .ُّّ/ِ، مشارؽ األنوار ٓٔ -ّٔ/ّالتفسير الكبير للفخر الرازم 
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ألنػػو سػػبق ك أف ذكرنػػا فػػي الفصػػلين السػػابقين، مػػا يمكػػن أف نعتبػػره ردان علػػيهم فػػي  -ُ
بقية آرائهػم، حيػث ذكرنػا مػذىب أىػل السػنة فػي اإليمػاف، كدخػوؿ العمػل فػي مسػماه، 
كقولهم بزيادة اإليماف كنقصانو، كأدلتهم على عػدـ تكفيػر مرتكػب الكبيػرة، كالػرد علػى 

 بعض الشبهات في ذلك.
كألف مسألة " الوعد كالوعيد" كخاصة القوؿ بوجوب الوعيد ألىل الكبائر  -ِ

كخلودىم في النار، ىي أكبر انحراؼ كابتداع للمعتزلة كالخوارج في مسألة اإليماف، 
 كىو من أصولهم الرئيسية، لذلك كثر استداللهم لها.

إذا بينػػػا فسػػػاد حججهػػػم علػػػى ذلػػػك، سػػػقطت حججهػػػم فػػػي غيرىػػػا مػػػن مسػػػائل  -ّ
إليماف التي ىي في حقيقة األمر فرع عن ىذا األصػل، كإليضػاح ذلػك يقػاؿ: إذا ثبػت ا

أف اهلل سػبحانو يغفػر لمػن يشػاء مػن أىػل الكبػائر، ك أف مػن دخػل النػار مػنهم ال يخلػد، 
دؿ ذلػػك علػػى أف مرتكػػب الكبيػػرة لػػم يخػػرج مػػن اإليمػػاف فلػػم يحػػبط عملػػو، ك إذا لػػم 

إف إيمانػػػو سػػػيكوف أنقػػػص ممػػػن لػػػم يعملهػػػا يخػػػرج مػػػن اإليمػػػاف بارتكابػػػو المعاصػػػي فػػػ
 كىكذا..

أكالن: من                                             مناقشة أدلتهم في "الوعد كالوعيد":
أىم ما يرد عليهم بو االستدالؿ عليهم بآيات الوعد كالرجاء كالترغيب في مقابل 

الذم تتفرع عنو باقي  استداللهم بآيات الوعيد كىذا ىو الرد الرئيس، أك األصل
 الردكد فيقاؿ لهم:

إف آيات الوعيد التي احتج بها من ذىب مذىب المعتزلة كالخوارج، ال يجوز أف أكال: 
تخص بالتعلق بها دكف آيات العفو كأحاديث العفو التي احتج بها من أسقط الوعيد، 

اهلل ككلها بل الواجب جمع جميع تلك اآليات كتلك األخبار ككلها حق ككلها من عند 
مجمل تفسيرىا بآيات الموازنة كأحاديث الشفاعة التي ىي بياف لعمـو تلك اآليات 

 .(ُ) كتلك األخبار ككلها من عند اهلل(

                                                           

 .ْٖ/ُ( الفصل في الملل كاألىواء كالنحل، البن حـز ُ)
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المعتزلة تقوؿ: إف اإليماف يضيع كيحبط، كىذا خبلؼ قوؿ اهلل تعالى: إنو ال ثانيا: 
بسيئة كاحدة، كقاؿ يضيع إيماننا كال عمل عامل منا، كقالوا ىم: إف الخير ساقط 

فقالوا ىم: إف السيئات يذىبن الحسنات،  تعالى: } إف الحسنات يذىبن السيئات{
كقد نص تعالى أف األعماؿ ال يحبطها إال الشرؾ كالموت عليو، كقاؿ تعالى: }كمن 

جاء بالسيئة فبل يجزل إال مثلها{ فلو كانت كل سيئة أك كبيرة توجب الخلود في 
الحسنة، لكانت كل سيئة أك كل كبيرة كفران كلتساكت  جهنم، كتحبط األعماؿ

 (ُ) السيئات كلها كىذا خبلؼ النصوص.
قولو: )كل آية كعيد كخبر كعيد  –رحمو اهلل  –أيضان مما رد عليهم بو ابن حـز ثالثا: 

تعلق بو من قاؿ بتخليد المذنبين، فإف المحتجين بتلك النصوص ىم أكؿ مخالف لها 
ن أتى بتلك الكبائر ثم تاب سقط عنو الوعيد، فقد تركوا ظاىر ألنهم يقولوف: إف م

تلك النصوص، فإف قالوا: إنما قلنا ذلك بنصوص أخر أكجبت ذلك، قيل لهم: نعم 
كص أخر، كىي آيات الموازنة، ك أنو تعالى ال يضيع عمل عامل -ككذلك فعلنا بنص

 .(ِ) من خير أك شر كال فرؽ(
رده على دعواىم استحالة اجتماع الوالية  –اهلل  رحمو –كمن ردكده عليهم رابعا: 

كالعداكة كالحمد كالذـ في الشخص الواحد، لذلك من عمل الكبيرة كالسوء فقد 
رادان على ىذه الدعول: )ثم  –رحمو اهلل  –صار عدكان هلل، كليس كليا كىكذا، قاؿ 

المحاؿ أف يقاؿ لهم: ما تقولوف إف عارضتكم المرجئة بكبلمكم نفسو، فقالوا: من 
لو معا، ثم أرادكا  يكوف إنساف كاحد محمودان مذمومان محسنان مسيئان عدكان هلل كليا

تغليب الحمد كاإلحساف كالوالية، كإسقاط الذـ ك اإلساءة كالعداكة، كما أردتم أنتم 
بهذه القضية نفسها تغليب الذـ كاإلساءة كالعداكة، كإسقاط الحمد كاإلحساف 

المعتزلة، إف الشرط في حمده كإحسانو ككاليتو أف تجتنب كالوالية، فإف قالت 

                                                           

 .ْٗ/ُ( الفصل، ُ)

 .َٓ/ْ( الفصل ِ)
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ـ المرجئة فقالت: إف الشرط في ذمو كإساءتو كلعنو -الكبائر، قلنا لهم: فإف عارضتك
كعداكتو ترؾ شهادة التوحيد، فإف قالت المعتزلة: إف اهلل قد ذـ المعاصي كتوعد 

حمد الحسنات كالتوحيد عليها، قيل لهم فإف المرجئة تقوؿ لكم إف اهلل تعالى قد 
ككعد عليها، كأراد بذلك تغليب الحمد، كما أردتم تغليب الذـ، فإف ذكرتم آيات 

إذان كل شبهة كدعول يتعلق بها الوعيدية، فبنفس ( ُ)الوعيد ذكركا آيات الرحمة
 دعواىم كمنطقهم يرد عليهم.

النصػػوص تػػرجيح عمومػػات الوعػػد أكلػػى، ألنػػو ثبػػت فػػي  –أيضػػان  –يقػػاؿ لهػػم خامسػػا: 
، ك ألنهػا أدؿ علػى الجػػود (ِ)الصػحيحة، أف رحمػة اهلل غلبػت غضػبو أك سػػبقت غضػبو

 (ّ) كالكـر من عمومات الوعيد.
كلعلنا من باب زيػادة اإليضػاح نػذكر بعػض أدلػة الوعػد كالترغيػب المقابلػة ألدلػة الوعيػد 

 التي ذكركىا في حججهم ثم نجيب عن بعض اعتراضاتهم عليها.
 لتي استدؿ بها أىل السنة كردكدىم عليها:بعض آيات الوعد ا

منها قولػو سػبحانو كتعػالى: }مػن جػاء بالحسػنة فلػو عشػر أمثالهػا كمػن جػاء بالسػيئة فػبل 
 يجزل إال مثلها{.

كقولو سبحانو: }كمن يطع اهلل كرسولو فقد فاز فوزان عظيمان{، كقولو عز كجل: }كإف 
كال تيأسوا من ركح اهلل إنو ال كقولو عز كجل: } ربك لذك مغفرة للناس على ظلمهم{

ييأس من ركح اهلل إال القـو الكافركف{، كقولو سبحانو: }للذين أحسنوا بالحسنى 
كقولو  كزيادة كال يرىق كجوىهم قتر كال ذلة أكلئك أصحاب الجنة ىم فيها خالدكف{

عز كجل: } إف اهلل ال يظلم مثقاؿ ذرة ك إف تك حسنة يضاعفها كيؤت من لدنو أجران 

                                                           

 .ِِّ/ّ( نفسو ُ)

التوحيػػػد( بػػػاب قولػػػو تعػػػالى : } كلقػػػد سػػػبقت كلمتنػػػا لعبادنػػػا ( انظػػػر صػػػحيح البخػػػارم )كتػػػاب ِ)
 (.َْْ/ُّالمرسلين{ )الفتح 

 .ُُٕ/ّ( انظر التفسير الكبير ّ)
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ظيمان{، كغيرىا من اآليات كىي كثيرة جدان، أما ردكد الوعيدية على ىذه اآليات فهي ع
فمثبلن قولو سبحانو }من جاء بالحسنة فلو عشر  -كما سنرل  –في الغالب عمومات 

أمثالها{ قالوا: إف ذلك يكوف في حق من اتقى المعاصي كالسيئات قبل إحسانو، كمن 
اف ذلك كذلك لم يقبل إحساف مع السيئة، ألنو ركب المعاصي لم يقبل عملو فإذا ك

ال يقبل إال من المتقين، ككيف يكوف من المتقين من زنا كسرؽ كقذؼ كشرب الخمر 
 كاحتجوا بقولو تعالى: }إنما يتقبل اهلل من المتقين{. (ُ)؟…

كقد أجاب شيخ اإلسبلـ عن ذلك بجواب مطوؿ كمما قاؿ فيو: )إف المراد من اتقى 
العمل، كما قاؿ الفضيل بن عياض، في قولو تعالى: }ليبلوكم أيكم اهلل في ذلك 

أحسن عمبل{، قاؿ: أخلصو، كأصوبو، قيل: يا أبا علي! ما أخلصو كأصوبو؟ قاؿ: إف 
العمل إذا كاف خالصان كلم يكن صوابان لم يقبل، ك إف كاف صوابان كلم يكن خالصان لم 

وف هلل، كالصواب أف يكوف على يقبل، حتى يكوف خالصان صوابان، كالخالص أف يك
لم يقبل منو ذلك كما في الحديث  -كأىل الرياء  –، فمن عمل لغير اهلل (ِ)السنة

الصحيح، يقوؿ اهلل عز كجل: " أنا أغنى الشركاء عن الشرؾ، من عمل عمبلن أشرؾ 
ال يجوز أف يراد باآلية: … (ّ)معي فيو غيرم، فأنا برئ منو، كىو كلو للذم أشركو"

 ال يقبل العمل إال ممن يتقي الذنوب كلها، ألف الكافر كالفاسق حين يريد أف أف اهلل
يتوب ليس متقيان، فإف كاف قبوؿ العمل مشركطان بكوف الفاعل حين فعلو ال ذنب لو 
امتنع قبوؿ التوبة، بخبلؼ ما إذا اشترؾ التقول في العمل، فإف التائب حين يتوب 

افر إذا أسلم كعليو للناس مظالم من قتل، كغصب، أيضان فالك… يأتي بالتوبة الواجبة 
قبل إسبلمو مع بقاء المظالم عليو.. كال نعرؼ  –ككذلك الذمي إذا أسلم  –كقذؼ 

                                                           

 .ُْْ/ِ، مشارؽ األنوار ُِِ/ُ( انظر جامع البسيوم ُ)

 ، ط دار طيبة .ُٕٔ/ٖسورة الملك  –( انظر تفسير البغوم ِ)

 .ُُٓ/ُٖمسلم بشرح النوكم ( ركاه مسلم، كتاب الزىد " باب الرياء"، ّ)
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أحدان من المسلمين جاءه ذمي يسلم فقاؿ لو، ال يصح إسبلمك حتى ال يكوف عليك 
 (ُ)…(ذنب

فقالت الوعيدية  أما قولو سبحانو: } ك إف ربك لذك مغفرة للناس على ظلمهم{
عنها:)إف األخذ بظاىر اآلية مما ال يجوز باالتفاؽ، ألنو يقتضي اإلغراء على الظلم 

كذلك ال يجوز على اهلل تعالى فبلبد أف يؤكؿ، كتأكيلو ىو أنو يغفر للظالم على ظلمو 
، كيجاب عن ذلك بأنو ثبت في الصحيح، ما يدؿ على أف ال يختص (ِ) إذا تاب(

: " من كانت عنده ألخيو مظلمة من -صلى اهلل عليو كسلم  –ؿ بالتائب، حيث قا
، قبل أف ال يكوف درىم كال دينار، إف كاف لو عمل  عرض أك شيء فليتحللو منو اليـو

صالح أخذ منو بقدر مظلمتو، كإف لم يكن لو حسنات أخذ من سيئات صاحبو 
وفي منها لو حسنات يست فثبت أف الظالم( ّ)فطرحت عليو ثم ألقي في النار"

، كلو كاف عملو حابطان بالظلم، لم يأت بحسنات، كلو كاف تائبان لم يسم (ْ)حقو
ظالمان، أما القوؿ إف األخذ بظاىرىا ال يجوز باالتفاؽ فيقاؿ لو، اتفاؽ من؟ ثم، ليس 

في اآلية إغراء على الظلم، ألف األصل معاقبة الظالم على ظلمو إال أف يشاء اهلل، كما 
يات أخرل مثل قولو سبحانو: }كال تحسبن اهلل غافبلن عما يعمل دلت على ذلك آ

الظالموف{، ككذلك قولو سبحانو: }للذين أحسنوا الحسنى كزيادة{ ثم اآلية بعدىا 
}كالذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها{ إلى قولو عز كجل: }أكلئك أصحاب النار 

ملوا السيئات بالنار مخلدين فيها قالوا عنها: ).. إنو توعد الذين ع ىم فيها خالدكف{
كىذا الحكم يصدؽ على من أتى سيئة فإف السيئات جنس غير محصورة أفراده، كما  

 .(ٓ) كاف كذلك فحكمو يصدؽ على كل فرد من أفراده سلبان كإيجابان.."
                                                           

 .َْ -ّٔ( اإليماف األكسط ُ)

 .ْٖٔ( شرح األصوؿ الخمسة ِ)

 )الفتح( ّٕ/ٓ( ركاه البخارم، كتاب المظالم " باب من كانت عنده مظلمة ألخيو.." ّ)

 .ُّٔ( شرح العقيدة الطحاكية ْ)

 .ُِِ، ِِ( الحق الدامغ ٓ)
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كىػػذا الطػػػرؼ، يػػػرد عليػػػو بمػػػا يقابلػػػو فيقػػاؿ، كالحكػػػم األكؿ يصػػػدؽ علػػػى مػػػن أتػػػى أم 
 وازف كربط ذلك بالنصوص األخرل الشبيهة كالمكملة.حسنة، فبلبد من الت

في أف  –كما سبقت اإلشارة إليو   –ثانيان: كمما يرد عليهم بو بعض النصوص الصريحة 
من مات موحدان، فهو تحت المشيئة كأف مآلو إلى الجنة، من مثل حديث أبي ذر عن 

سبلـ فبشرني: أنو من : أنو قاؿ " أتاني جبريل عليو ال-صلى اهلل عليو كسلم  –النبي 
مات من أمتك ال يشرؾ باهلل شيئان دخل الجنة، قلت:كإف زنى كإف سرؽ، قاؿ ك إف 

 –كىذا من أقول النصوص في إبطاؿ مذىب الوعيدية، كلم أجد ( ُ)زنى كإف سرؽ"
 ما يردكف بو على الدليل. –حسب المراجع المتوفرة لدل 

ت المشػيئة، كممػا يعتبػر اسػتثناءان مػػن أيضػان ممػا يسػتدؿ بػو علػى أف مرتكػب الكبيػػرة تحػ
عمػػػـو الوعيػػػد قولػػػو تعػػػالى: } إف اهلل ال يغفػػػر أف يشػػػرؾ بػػػو كيغفػػػر مػػػا دكف ذلػػػك لمػػػن 

 يشاء{.
)فجعل ما دكف ذلك الشرؾ معلقان  –رحمو اهلل  –قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 

 بمشيئتو، كال يجوز أف يحمل ىذا على التائب: فإف التائب ال فرؽ في حقو بين
الشرؾ كغيره، كما قاؿ سبحانو: }قل يا عبادم الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا 

فهنا عمم كأطلق ألف المراد بو التائب،  من رحمة اهلل إف اهلل يغفر الذنوب جميعان{
 .(ِ)كىناؾ خص كعلق

كىذه اآلية، اضطرب الوعيدية في الجواب عنها كمن أشهر أجوبتهم، قوؿ بعضهم: 
ن قوؿ اهلل عز كجل: } إف اهلل ال يغفر أف يشرؾ بو كيغفر ما دكف ذلك )فإف سألوا ع

قيل لهم: فقد قاؿ اهلل أيضان: إف اهلل يغفر الذنوب جميعا{، كلم يخص  لمن يشاء{

                                                           

يشػػرؾ بالػػو شػػيئان دخػػل الجنػػة" مسػػلم بشػػرح ( ركاه مسػػلم "كتػػاب اإليمػػاف"، بػػاب مػػن مػػات ال ُ)
 .ْٗ -ّٗ/ِالنوكم 

، كانظػػػر مػػػا نقلنػػػا عػػػن اإلمػػػاـ ُُٔ/ٓكانظػػػر تفسػػػير القرطبػػػي  ِٕ،ِٔ ( اإليمػػػاف األكسػػػط ِ)
 .ُُُالمركزم، في تفسير ىذه اآلية في الفصل السابق ص
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ذنبان دكف ذنب، كال غير شرؾ من شرؾ، فيجب بهذا من قوؿ اهلل، أف يكوف يغفر 
}لمن يشاء{ فقد شاء أف يغفر  الشرؾ كغير الشرؾ.. إلى أف يقوؿ، كقولو عز كجل:

، (ُ) لمجتنب الكبائر ما دكف الكبائر، كلم يشأ أف يغفر لمرتكبها إذا لقي اهلل بها..(
األصوؿ الخمسة )اعلم أف )العلماء( رحمهم اهلل قالوا: إف  حكيقوؿ القاضي في شر 

يبين اآلية مجملة مفتقرة إلى البياف، ألنو قاؿ: }كيغفر ما دكف ذلك لمن يشاء{ كلم 
مل أف يكوف المراد بو أصحاب الصغائر، كاحتمل أف -لو، فاحت من الذم يغفر

يكوف المراد بو أصحاب الكبائر، فسقط احتجاجهم باآلية.. ككجو آخر، كىو أف 
أكثر ما في اآلية تجويز أف يغفر اهلل تعالى ما دكف الشرؾ على ما ىو مقرر في العقل، 

ف يغفر اهلل تعالى، ما دكف الشرؾ لمن يشاء إذا فلو خلينا كقضية العقل لكنا نجوز أ
سمعنا ىذه اآلية، غير أف عمومات الوعيد تنقلنا من التجويز إلى القطع على أصحاب 

 .(ِ)الكبائر يفعل بهم ما يستحقونو، ك أنو تعالى ال يغفر لهم إال بالتوبة كاإلنابة{
 كيرد على ىذا االستدالؿ بما يلي:

عػػدىا ب اهلل يغفػػر الػػذنوب جميعػػا{، النظػػر فػػي سػػياؽ اآليػػة، كمػػاقولػػو سػػبحانو: } إف  -ُ
يدؿ صراحة على أنها خاصة بالتائب، حيث قاؿ سبحانو: }قل يػا عبػادم الػذين أسػرفوا 
 على أنفسهم ال تقنطوا من رحمة اهلل{كقاؿ في اآلية بعدىا، }كأنيبػوا إلػى ربكػم كأسػلموا

ا قولػػو سػػبحانو: }إف اهلل ال يغفػػر أف لػػو مػػن قبػػل أف يػػأتيكم العػػذاب ثػػم ال تنصػػركف{، أمػػ
لػػو حتػػى ك إف  اآليػػة{، فػػبل يصػػح حملهػػا علػػى التائػػب، ألف التائػػب يغفػػر… يشػػرؾ بػػو 

إذا لقػػي اهلل سػػبحانو  -غيػػر المشػػرؾ –أشػػرؾ، فوجػػب حملهػػا علػػى أف مرتكػػب الػػذنوب 
 بدكف توبة فهو تحت المشيئة.

                                                           

 .ُٗ/ِ( الموجز ألبي عمار األباضي ُ)

، كالحػػػق الػػػدامغ ُُٓ/ُالعػػػدؿ كالتوحيػػػد ، كانظػػػر رسػػػائل ٖٕٔ( شػػػرح األصػػػوؿ الخمسػػػة ِ)
 .ُِٓ/ِ، كمشارؽ أنوار العقوؿ ُِٖ، ُِٕ
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 ر.. إلػػخ، فيقػػاؿ لكػػم: كمػػاأمػػا قػػولكم: إف اآليػػة مجملػػة فتحتمػػل الصػػغائر كالكبػػائ -ِ
 المانع من حملها على إجمالها كعمومها، على طريقتكم في االستدالؿ؟

أمػػػا دعػػػواكم، إف اآليػػػة فيهػػػا تجػػػويز المغفػػػرة لمػػػا دكف الشػػػرؾ، غيػػػر أف عمومػػػات  -ّ
الوعيػػػد تمنػػػع ذلػػػك، فػػػيمكن يقػػػاؿ لكػػػم عكػػػس ذلػػػك، أف عمومػػػات الوعيػػػد تػػػدؿ علػػػى 

، كيمكػػن أف  العقوبػػة كعػػدـ المغفػػرة كىػػذه اآليػػة تجػػوز المغفػػرة فتكػػوف مخصصػػة للعمػػـو
 كلماذا الذىاب إلى عمومات الوعيد كليس الوعد؟ -بمثل ما سبق –يقاؿ 

مػن بػاب  –ثالثان: الػرد علػى بعػض أدلػتهم التفصػيلية فػي الوعيػد، كسػنختار دليلػين منهػا 
 :-االختصار 

من كسب سيئة  من أىم استدالالتهم المذكورة استداللهم بقولو سبحانو: )بلى -ُ
كأحاطت بو خطيئتو فأكلئك أصحاب النار ىم فيها خالدكف{، كقد سبق في أكؿ 
مبحث أدلة الوعيدية ذكر كجو استداللهم بها، كقد أجاب أىل السنة عنها، بعدـ 

: )كأما -رحمو إلو  –فصلها عن النصوص األخرل المفسرة لها، يقوؿ اإلماـ الطبرم 
المكاف، فإنها الشرؾ باهلل( كنقل ىذا التفسير عن أئمة السيئة التي ذكر اهلل في ىذا 

التابعين كمجاىد كقتادة كعطاء كغيرىم، ثم قاؿ: )كإنما قلنا إف السيئة.. في ىذا 
الموضع، إنما عنى اهلل بها بعض السيئات دكف بعض، ك إف كاف ظاىرىا في التبلكة 

في النار ألىل الكفر باهلل  عامان، ألف اهلل قضى على أىلها بالخلود في النار كالخلود
بأف  –صلى اهلل عليو كسلم  –دكف أىل اإليماف بو، لتظاىر األخبار عن رسوؿ اهلل 

أىل اإليماف ال يخلدكف فيها، كأف الخلود في النار ألىل الكفر باهلل دكف أىل 
  اإليماف، فإف قاؿ لنا قائل: فإف اهلل جل ثناؤه إنما ضمن لنا تكفير سيئاتنا باجتنابنا

كبائر ما ننهى عنو، فما الداللة على أف الكبائر غير داخلة في قولو: )بلى من كسب 
سيئة(؟ قيل: لما صح أف الصغائر غير داخلة فيو، ك أف المعنى باآلية خاص دكف عاـ، 

ثبت كصح أف القضاء كالحكم بها غير جائز ألحد على أحد، إال على من كقفو اهلل 
من بلغو. كقد ثبت كصح أف اهلل تعالى ذكره قد عنى عليو بداللة من خبر قاطع عذر 
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بذلك أىل الشرؾ كالكفر بو، بشهادة جميع األمة، فوجب بذلك القضاء على أف أىل 
الشرؾ كالكفر ممن عناه اهلل باآلية، فأما أىل الكبائر، فإف األخبار القاطعة عذر من 

 (ُ) بلغتو، قد تظاىرت عندنا بأنهم غير معنيين بها..(
: أف اآليػػػة ك إف كانػػػت عامػػػة إال أنهػػػا مخصصػػػة -رحمػػػو اهلل  –كػػػبلـ الطبػػػرم   خبلصػػػة

باألخبار المتواترة الدالة على عػدـ خلػود مػن يػدخل النػار مػن أىػل الكبػائر، كممػا يؤكػد 
ذلك، أنها ال تشمل مرتكب الصغائر باتفاؽ الجميع، لذلك يقاؿ لهؤالء الوعيديػة: إذا 

؟ قلنػػػا لكػػػم، كلمػػػاذا أخػػػرجتم  أخػػػرجتم مرتكػػػب الكبػػػائراذا قلػػػتم: لمػػػ مػػػن ىػػػذا العمػػػـو
مرتكػػب الصػػغائر؟ فػػإف قػػالوا: للنصػػوص الدالػػة علػػى تكفيػػر الصػػغائر باجتنػػاب الكبػػائر، 
كفعل الحسنات، قلنا، كنحن أخرجنػا الكبػائر للنصػوص الدالػة علػى أف أىػل الكبػائر ال 

 يخلدكف في النار.
زاؤه جهنم خالدان فيها.. اآلية{ أيضان كاستدلوا بقولو تعالى }كمن يقتل مؤمنان متعمدان فج

 ىذه اآلية مخصصة باالتفاؽ، فالوعيدية يخصصونها فيقولوف:
إف ىذا جزاؤه إال من تاب، ك أىل السنة، يخصصونها بالتوبة، كبنصوص الوعد 

رحمو  –األخرل، كبنصوص خاصة في أف القاتل تحت المشيئة، قاؿ اإلماـ القرطبي 
اآلية بأكلى من األخذ بظاىر قولو: }إف الحسنات يذىبن  : )ليس األخذ بظاىر-اهلل 

، كقولو تعالى: }كىو الذم يقبل التوبة عن عباده{، كقولو: }كيغفر ما دكف  السيئات{
، كمما يدؿ على (ِ)كاألخذ بالظاىرين تناقض فبلبد من التخصيص ذلك لمن يشاء{

ال تقتلوا النفس كفيو: " ك  –رضي اهلل عنو  –التخصيص حديث عبادة بن الصامت 
التي حـر اهلل إال بالحق فمن كفى منكم فأجره على اهلل كمن أصاب شيئان من ذلك 

لو كمن أصاب شيئان من ذلك فستره اهلل عليو، فأمره إلى اهلل إف  فعوقب بو فهو كفارة

                                                           

، كفػػػػتح القػػػػدير ُِ/ِبػػػػي ط، كانظػػػػر تفسػػػػير القر ِّٖ -ُِٖ/ِ( تفسػػػػير الطبػػػػرم )شػػػػاكر( ُ)
 .َُّ/ُ، كتفسير السعدم ُُٗ/ُ، كتفسير ابن كثير َُٓ/ُ

 .ّّْ، ّّّ/ٓ( تفسير القرطبي ِ)
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فوضع أىل المعاصي، كمنهم القاتل تحت ( ُ)شاء عفا عنو، ك إف شاء عذبو"
 يث عن ذلك.المشيئة، كقد سبق الحد

: "ال يدخل -صلى اهلل عليو كسلم  –من مثل قولو  رابعان: الرد على أدلتهم من السنة:
كنحو ذلك، قد سبق الكبلـ عن مثل ىذه األحاديث عند كبلمنا عن " الجنة نماـ

حكم أىل الكبائر عند أىل السنة، كأشرنا إلى منهج أىل السنة في مثل ىذه 
يقابلها من أحاديث الوعد ككأنها دليل كاحد  األحاديث، حيث يضمونها إلى ما

فيحمل مطلقها على مقيدىا ليحصل االعتقاد كالعمل بجميع ىذه األدلة، فهذه 
األحاديث يقابلها األحاديث الدالة على أف من مات ال يشرؾ باهلل شيئان دخل الجنة، 

 كفي بعض الركايات الصحيحة التصريح بأنو يدخل الجنة " كإف زنى كإف سرؽ"
كأحاديث الشفاعة كمن قاؿ ال إلو إال اهلل مخلصان دخل الجنة كنحو ذلك، فيجب 
الجمع بين ىذه األحاديث التي قد تبدك في الظاىر متعارضة، كىذا ما فعلو أىل 
السنة: فقالوا: إف معنى ىذه األحاديث: ال يدخل الجنة ابتداءان، أك تحمل على 

 مستحل ذلك.. الخ.
قاؿ ابن الوزير رحمو اهلل: )كأحاديث الشفاعة  في الشفاعة:خامسان: مناقشة رأيهم 

المصرحة بخركج الموحدين من النار قاطعة في معناىا باإلجماع، كىي قاطعة في 
كاعترض الوعيدية على إثبات ( ِ) ألفاظها.. لوركدىا عن عشرين صحابيا أك تزيد..(

 ذلك بعدة أمور أىمها:
ة السابق ذكرىا كىػي قولػو سػبحانو: }كاتقػوا يومػان استداللهم بعمـو بعض اآليات القرآني

كقولو }ما للظالمين من حمػيم كال  ال تجزم نفس عن نفس شيئان كال يقبل منها شفاعة{
قػػػػالوا: كالظػػػػالم اسػػػػم لكػػػػل مػػػػن ظلػػػػم نفسػػػػو أك ظلػػػػم غيػػػػره كال تخػػػػص  شػػػػفيع يطػػػػاع{.

 المشركين.

                                                           

 .ين ( مضى تخريجو، كىو في الصحيحُ)

 .ُُٓ، ُُْ، كقد سبق ذكر بعض ىذه األحاديث صِٓٗ( إيثار الحق على الخلق ِ)
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ؿ: إنػو خبػر كاحػد ال قالوا عن أحاديث الشفاعة: أنها ال تصح، كمن صححها منهم قاك 
يعػارض القطعػػي، كلػػو لػم يعػػارض القطعػػي لمػػا أكجػب العلػػم فػػبل يحػػتج بػو فػػي مثػػل ىػػذه 
المسػػػائل، كبعضػػػهم قػػػاؿ: ال تصػػػح لمخالفتهػػػا مػػػا فػػػي القػػػرآف كذكػػػر بعضػػػهم ركايػػػات 

 .(ُ)تخالف ىذه الركاية كنصها: "ال تناؿ شفاعتي أىل الكبائر من أمتي"
علػى أف المػراد بػو شػفاعتي  –فرض تصحيحو لها على  –كالبعض أكؿ ىذه األحاديث 

 ، كأجاب أىل السنة عن ذلك بما يلي:(ِ)ألىل الكبائر من أمتي إذا تابوا
بالنسبة لمعارضتهم األحاديث المتواترة بعمـو اآليات مثل قولو تعالى: }كال يقبل منها 

نصوص  أجاب اإلماـ القرطبي عن ذلك فقاؿ: )فإف قالوا: قد كردت ،كغيرىا شفاعة{
من الكتاب بما يوجب رد ىذه األخبار مثل قولو: }كما للظالمين من حميم كال شفيع 
يطاع{، قالوا: كأصحاب الكبائر ظالموف، كقاؿ: }من يعمل سوءان يجز بو{ }كال يقبل 

لو، فبل  منها شفاعة{، قلنا: ليست ىذه اآليات عامة في كل ظالم، كالعمـو ال صيغة
الكافركف دكف المؤمنين  مل سوءان ككل نفس، كإنما المرادتعم ىذه اآليات كل من يع

بدليل األخبار الواردة في ذلك، ك أيضان فإف اهلل تعالى أثبت شفاعة ألقواـ، كنفاىا عن 
كقاؿ: }كال يشفعوف ، أقواـ، فقاؿ في صفة الكافرين: }فما تنفعهم شفاعة الشافعين{

لو{، فعلمنا بهذه  إال لمن أذفكقاؿ: }كال تنفع الشفاعة عنده ، إال لمن ارتضى{
الجملة أف الشفاعة إنما تنفع المؤمنين دكف الكافرين، كقد أجمع المفسركف على أف 

المراد بقولو تعالى: }كاتقوا يومان ال تجزم نفس عن نفس شيئان كال يقبل منها 
نا بعمـو العذاب لكل ظالم -النفس الكافرة ال كل نفس، كنحن ك إف قل،شفاعة{

نقوؿ: إنهم مخلدكف فيها بدليل األخبار التي ركينا، كبدليل قولو تعالى:  عاص، فبل
}كيغفر ما دكف ذلك لمن يشاء{، كقولو: }أنو ال ييأس من ركح اهلل إال القـو 

                                                           

، مشػارؽ األنػوار ُٔٗ، َٗٔ، ّٕٔ، ِٕٔ( انظر ىذه األقواؿ في شرح األصػوؿ الخمسػة ُ)
 .ُِٓ/ُ، منهج الطالبين ُّْ، ُّّ/ِ

 .ُّْ، مشارؽ األنوار ُٗٔ( انظر شرح األصوؿ ِ)
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(، كقاؿ الحافظ البيهقي في قولو تعالى: }كما للظالمين من حميم كال ُالكافركف{)
كيشهد لذلك مفتتح اآلية إذ ىي في  ـ الكافركف-شفيع يطاع{: )فالظالموف ىاىنا ق

، كقاؿ الحافظ ابن كثير في تفسيرىا: )أم ليس للذين ظلموا (ِ) ذكر الكافرين(
، كقد كرد (ّ) أنفسهم بالشرؾ باهلل، من قريب منهم ينفعهم، كال شفيع يشفع فيهم..(

 تسمية الشرؾ ظلمان كما في قولو تعالى: }إف الشرؾ لظلم عظيم{، فيكوف حمل الظلم
 ىنا على الشرؾ أكلى من حملو على الكبائر لسياؽ اآلية، كلؤلحاديث المتواترة.

أمػػػا تضػػػعيفهم لهػػػذه األحاديػػػث، فلػػػم يسػػػتندكا فػػػي ذلػػػك ألم قاعػػػدة مػػػن قواعػػػد نقػػػد 
الركاية، كال إلى كبلـ أىل العلم بالحػديث، أمػا قػولهم أنهػا لػو صػحت فهػي خبػر كاحػد 

ة الحػػػديث تػػػواتره عػػػن أكثػػػر مػػػن عشػػػرين ال يحػػػتج بػػػو، فيقػػػاؿ لهػػػم قػػػد نقلنػػػا عػػػن أئمػػػ
؟، أمػػا زعمهػػم أف خبػػر (ْ)صػػحابيان، فػػإذا لػػم يكػػن مثػػل ذلػػك متػػواتران، فمػػا ىػػو المتػػواتر

الواحد ال يحتج بو في مثل ىذه المسائل: فهذا من أصولهم الفاسدة التي ردكا بسػببها 
ره ىنػػا، أحاديػػث كثيػػرة، كىػػذا األصػػل تكلػػم عنػػو علمػػاء السػػنة كثيػػران ممػػا ال مجػػاؿ لػػذك

ال تنػػاؿ  –كىػػو  –خاصػػة ك أف الركايػػات المػػذكورة متػػواترة، أمػػا الحػػديث الػػذم ذكػػركا 

                                                           

 .ّّ/ُنظر الطبرم ، كإّٗ/ُطبي، ر ( تفسير القُ)

 .َِٓ/ُ( شعب اإليماف ِ)

 .ٕٓ/ْ( تفسير ابن كثير ّ)

( مثل ىذا القوؿ يدؿ على جهل أىل الكبلـ كأتباعهم في الحديث، كقلة العناية بو )ككثر منهم ْ)
صػػلى اهلل  –بػػل أفضػػلهم عنػػد، أصػػحابو ال يعتقػػد أنػػو ركم فػػي البػػاب الػػذم يػػتكلم فيػػو عػػن النبػػي 

يظن أف المركم فيو حديث أك حديثاف، كما يوجد ألكابر شػيوخ المعتزلػة  شيء، أك  –عليو كسلم 
كأبي الحسين البصرم، يعتقد أنو ليس في الرؤية إال حديث كاحد، كىو حديث جريػر، كلػم يعلػم 

 .ّٕٓ/ِأنو فيها ما يقارب ثبلثين حديثان( مختصر الصواعق 



 - 265 - 

)فهػو حػديث موضػوع باطػل كفػي أسػنى المطالػب فػي  –شفاعتي أىل الكبائر من أمتي 
 .(ُ) أحاديث مختلفة المراتب: أنو من أكاذيب المعتزلة(

جػاب عنػو بجػوابين األكؿ: أما قوؿ بعضػهم إف الشػفاعة لمػن تػاب مػن أىػل الكبػائر، في
أف األحاديػػث لػػيس فيهػػا ىػػذا االسػػتثناء، الثػػاني: )عنػػدكم يجػػب علػػى اهلل تعػػالى قبػػوؿ 

 (ِ) التوبة، فإذا قبل اهلل توبة المذنب فبل يحتاج إلى الشفاعة كال إلى االستغفار(
 سادسان: مناقشة بعض شبههم العقلية:

التبديل كالكذب في خبره، كالرد قولهم: لو لم يعاقب العصاة، القتضى ذلك الخلف ك 
أف اهلل عز كجل علق كعيده ألىل الكبائر بالمشيئة، فإذا أكال:  على ذلك من كجوه:

 تخلف الوعيد في حق بعضهم لم يكن في ذلك كذبان أك تبديبلن.
الخلػف كالكػذب يحصػل إذا لػم يعػذب جميػع العصػاة، ك أىػل السػنة ال يقولػوف كأيضا 

تحػػػت المشػػػيئة، فبعضػػػهم يعػػػذب، كيغفػػػر لآلخػػػرين، فهػػػم  ذلػػػك، كإنمػػػا يقولػػػوف: أنهػػػم
يقولوف بالوعيػد المجمػل، كمقتضػاه، أنػو البػد أف يػدخل بعػض أىػل الكبػائر النػار لػوركد 

)إخػػبلؼ الوعيػػد ال يػػذـ، بػػل يمػػدح، كاهلل  ثػػم يخرجػػوف منهػػا.( ّ)األحاديػػث فػػي ذلػػك
بينهمػػػا، أف  تعػػالى يجػػػوز عليػػػو إخػػػبلؼ الوعيػػػد، كال يجػػػوز عليػػػو خلػػػف الوعػػػد، كالفػػػرؽ

الوعيد حقو، فإخبلفو عفو كىبة، كإسقاط ذلك موجب كرمػو كجػوده كإحسػانو، كالوعػد 
فػػػإف قػػػالوا: الكػػػـر مػػػن ( ْ) حػػػق عليػػػو، أكجبػػػو علػػػى نفسػػػو، كاهلل ال يخلػػػف الميعػػػاد..(

المحسنات، كالكذب قبيح بكل كجو، فكيػف تجعلػو كرمػان؟ فيقػاؿ لهػم: ال نسػلم لكػم 
 ذلك. أف في ىذا كذبان، كقد بينا

                                                           

طبػع باسػم األحاديػث المشػكلة ، كانظر أسػنى المطالػب الػذم َُٗ( الشفاعة لمقبل الوادعي ُ)
 .ُٓٓفي الرتبة محمد بن دركيش الحوت ص

 َّٖ، ّٕٗ-ُ( تفسير القرطبي ِ)

( مثل حديث يخرج من النار من كاف في قلبو أدني مثقاؿ حبة خردؿ من إيماف، ركاه البخارم ّ)
 .ُُٓكمسلم كمضى تخريجو ص

 .ّٔٗ/ُ( مدارج السالكين ْ)
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قولهم: من علم أن من أتى  بيرى ال ي ربى سا عىف   تىا هترف هىفا 
 تفا  لك هغ اء لهما والجواس عن  لك من وجهرن:

األكؿ: ال أحػػد مػػن أىػػل الكبػػائر يعلػػم أنػػو ال يعػػذب، بػػل النصػػوص دالػػة علػػى دخػػوؿ 
 فأين اإلغراء؟ –بعضهم النار كما سبق 

قػاؿ: إف المػذنب بمجػرد ارتكػاب  الثاني: يمكن أف يقاؿ لكم عكس ذلك، كىو أف من
المعصية يخلد في النار إف مات غير تائب، فهذه المقالة سوؼ تفػتح أمامػو بػاب اليػأس 

  كالقنوط كمن ثم يبقى على عصيانو كمعاصيو.
أمػػا اسػػتداللهم علػػى نفػػي الشػػفاعة ألىػػل الكبػػائر، بأنػػو يلػػـز مػػن ذلػػك أف المػػرء إذا سػػأؿ 

جعلػػو مػػن الفسػػاؽ، فيػػرد علػػيهم بػػأف المػػرء إنمػػا يطلػػب اهلل الشػػفاعة كأنػػو سػػأؿ اهلل أف ي
الشفاعة )العتقاده أنو غير سػالم مػن الػذنوب كال قػائم هلل بكػل مػا افتػرض اهلل عليػو، بػل  

 .(ُ) كل كاحد معترؼ على نفسو بالنقص، فهو لذلك يخاؼ العقاب كيرجو النجاة(
 .السلف عند التكفير كضوابط االعتقادية اإليماف نواقضانظر كتاب 

 
 (كسلم عليو اهلل صلى النبي أصحاب محبة في باب)

 النبي ألصحاب المحبة المرء يعتقد أف السنة أىل قوؿ كمن: اهلل رحمو محمد قاؿ
 دار فيما الخوض عن كيمسك كفضائلهم، محاسنهم ينشر كأف كسلم عليو اهلل صلى
 .بينهم
 إليهم التشريف أكجب ثناء كتابو من موضع غير في عليهم كجل عز اهلل أثنى كقد

 ريحىمىاءي  اىٍلكيف ارً  عىلىى أىًشد اءي  مىعىوي  كىاىل ًذينى  اىلل وً  رىسيوؿي  ميحىم ده ): فقاؿ لهم كالدعاء بمحبتهم
نػىهيٍمًإلىى هيمٍ  اىلص اًلحىاتً  كىعىًمليوا آمىنيوا اىل ًذينى  اىلل وي  كىعىدى : قػىٍوًلوً  بػىيػٍ  (.عىًظيمنا كىأىٍجرنا مىٍغًفرىةن  ًمنػٍ

 اىلل وً  ًمنى  فىٍضبلن  يػىٍبتػىغيوفى  كىأىٍموىاًلًهمٍ  ًديىارًًىمٍ  ًمنٍ  أيٍخرًجيوا اىل ًذينى  اىٍلميهىاًجرًينى  لًٍلفيقىرىاءً ): كقاؿ
 (.اىٍلميٍفًلحيوفى  ىيمي  فىأيكلىًئكى : قػىٍوًلوً  ًإلىى كىًرٍضوىاننا

                                                           

 .َّٖ/ُ( تفسير القرطبي ُ)
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 ثم يلونهم، الذين ثم منهم قرني أمتي خير: كسلم عليو اهلل صلى النبي كقاؿ - ُّٗ
 عن مهدم، ابن عن الصمادحي عن كضاح ابن عن كىب بذلك حدثني، يلونهم الذين

رضي  ىريرة أبي عن شقيق، بن اهلل عبد عن إياس، بن جعفر بشر أبي عن عوانة، أبي
 .ُالحديث كذكر كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿاهلل عنو 

 اهلل عبد عن موسى بن يوسف عن الورد، بنعن   اهلل عوف بن أحمد كحدثني - ُْٗ
 بن سهل عن القرشي، عمرك بن خالد عن ربو عبد بن أحمد حدثنا: قاؿ حسن بن

 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ رجع لما): قاؿ جده عن أبيو عن مالك، بن سهل بن يوسف
إف أبا بكر الصديق لم يسؤني  الناس أيها فقاؿ يا الناس خطب الحديبية من كسلم

 كالزبير، كطلحة كعلي كعثماف، عمر عن راض إني الناس أيها يا قط، فاعرفوا ذلك لو،
 بدر ألىل غفر قد اهلل إف الناس أيها يا لهم ذلك فاعرفوا كاألنصار كالمهاجرين

 اهلل يطلبنكم ال الناس أيها كأصهارم أصحابي في تسيؤني ال الناس أيها كالحديبية
 .ِ(توىب ال مما فإنها منهم أحد بمظلمة

                                                           

 (. ِّْٓاد المصنف ضعيف، كالحديث صحيح فقد أخرجو مسلم برقم )إسن ُ

 ُٕٓ ترجمة ،ُْٕ/ ْ) كالعقيلى ،(َْٔٓ رقم ،َُْ/ ٔ) الكبير في الطبراني أخرجو ِ
 رقم ،ُِٖ/ ٓ) كالديلمى ،(ُُٗ/ ِ) تاريخو في كالخطيب ،(المسمعى يوسف بن محمد

 ِٖ - ُٖ/ ُِ) تاريخو في عساكر كابن ،(ٔٔٔ/ ِ) االستيعاب في البر عبد كابن ،(ُٕٖٖ
 اإلستيعاب في البر عبد ابن عنو قاؿ كالحديث( ّٗٔ/ ِ) الغابة أسد في األثير كابن ،(ّٖ -
 عمرك بن خالد على يدكر ضعفاء، مجهولوف إسناده كفي موضوع، منكر حديث( ِِٕ/ ِ)

 جزرة صالح كنسبو بالكذب، معين ابن رماه" قلت. الحديث متركؾ الحديث، منكر كىو القرشي،
 ضعيف فالحديث مترككو، الحديث منكر: عمرك بن خالد األثير ابن كقاؿ ،"الوضع إلى كغيره
 كقاؿ الوجو، ىذا من إال يعرؼ ال غريب حديث ىذا: منده ابن قاؿ: كقاؿ صحيح، كمعناه جدان،

(: ِّّٕ) الضعيفة في األلباني العبلمة كقاؿ أعرفهم، لم جماعة فيو(: ُٕٓ/ ٗ) الهيثمى
 .موضوع
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 معبد بن النضر حدثني: قاؿ يحيى عن داكد، أبي عن علي، عن أبي كحدثني - ُٓٗ
 اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿرضي اهلل عنو  مسعود بن اهلل عبد عن قبلبة، أبي عن

 ذكر كإذا فأمسكوا، النجـو ذكرت كإذا فأمسكوا، القدر ذكر إذا): كسلم عليو
 احفظ أيوب يا: أليوب يقوؿ قبلبة أبا كسمعت: النضر قاؿ، ُ(فأمسكوا أصحابي

 فإنك برأيك، القرآف تفسر كال منهم، تسمع كال األىواء، أىل تقاعد ال: ثبلثا مني
 كسلم عليو اهلل صلى النبي أصحاب من الرىط ىؤالء كانظر شيء، في ذلك من لست

 .ِبخير إال تذكرىم فبل
 ثبلثة): قاؿ مهراف بن ميموف عن برقاف بن جعفر كحدثنا: قاؿ يحيى - ُٔٗ

 كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب كشتم األىواء، أصحاب مجادلة ارفضوىن
 .ّ(النجـو في كالنظر
 أبي عن صالح، أبي عن األعمش، عن عياش بن بكر أبو كحدثنا: قاؿ يحيى - ُٕٗ
 لي دعوا): كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿرضي اهلل عنو  الخدرم سعيد

 مد يبلغ لم أحد مثل يـو كل أنفق لو أحدكم فإف أصحابي، تسبوا ال أصحابي،
 .ْ(نصيفو كال أحدىم

                                                           

 كثوباف، مسعود، ابن حديث من ركم(: ّْ) الصحيحة في األلباني العبلمة المرفوع قاؿ عنو ُ
 كخالفو ىػ. ا بعضا يشد بعضها كلكن األسانيد، ضعيفة ككلها مرسبل، كطاككس عمر، كابن

 القيم كابن تيميو كابن القيسراني كابن عدم كابن حباف ابن ضعفو كممن آخركف، غيرفضعفو
 .جميعا اهلل رحمهم كالسخاكم

(، كإسناده تالف، كأخرجو من كجو آخر البللكائي َُِْىذا األثر أخرجو ابن بطة في اإلبانة ) ِ
 ( كإسناده ضعيف.  ِْٔفي شرح أصوؿ السنة )

كىو أثر  (ُُِٖ) اإلبانة في بطة ابن(، ك ُٗ، رقم  َٔ/ُ) الصحابة فضائلأخرجو أحمد في  ّ
 .الحرمين أرض في الخميني اإللحادصحيح، صححو العبلمة الوادعي في كتابو 

 (.ُِْٓ(، كمسلم )ّّٕٔإسناد المصنف ضعيف، كالحديث صحيح فقد أخرجو البخارم ) ْ
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: قاؿ ملوؿ ابن حدثنا: قاؿ عثماف بن سعيد حدثني: قاؿ كىب كحدثني - ُٖٗ
: قاؿ مقاتل بن محمد عن يزيد، بن الصمد عبد حدثنا: قاؿ موسى بن عمراف حدثنا

 أكضح فقد عمر أحب كمن الدين، أقاـ فقد بكر أبا أحب من): السختياني أيوب قاؿ
 بالعركة أخذ فقد عليا أحب كمن كجل، عز اهلل بنور استنار عثماف أحب كمن السبيل،
 من برئ فقد كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب على الثناء أحسن كمن الوثقى،
 للسنة مخالف مبتدع فهو منو كاف لشيء يبغضو أك منهم أحدا ينتقص كمن النفاؽ
 جميعا يحبهم حتى السماء إلى عمل لو يرفع ال أف عليو كالخوؼ الصالح، لفاكالس

 .ُ(سليما لهم قلبو كيكوف
 رحمو مالك قاؿ: قاؿ ليباأل جعفر أبي عن كضاح ابن حدثنا: قاؿ كىب - ُٗٗ

 الفيء في كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب من أحدا انتقص لمن ليس): اهلل
 .ِ(حق

 :مسائل في الباب
 تعريف الصحابي. المسألة األكلى:

 كمقاربتو، شيء مقارنة على يدؿ كاحد أصل كالباء كالحاء الصاد أكال تعريفو في اللغة:
 ككل انقاد، إذا: فبلف أصحب: الباب كمن الصحب؛: كالجمع الصاحب، ذلك كمن

 .استصحبو فقد شيئا الئم شيء
: كالصاحب عاشره، :كصاحبو بالفتح، كصحابة بالضم، صحبة يصحبو صحبو كيقاؿ

 أم: استصحبو: كيقاؿ األصحاب؛: بالفتح كالصحابة أصحاب،: كالجمع المعاشر،
                                                           

(، ٕٖ/ٗكابن حباف في الثقات ) ،(ُّٕٕ ،ُِٕٕ/ْ) الشريعة في اآلجرم أخرجو ُ
 المحجة بياف في الحجة في كاألصبهاني ،(ِّّّ) أصوؿ اإلعتقاد شرح في كالبللكائي

 (. ُّٗ/ْٓ(، )َّٓ/ِْ(، )َِٓ/ّٗ(، كابن عساكر في تاريخ دمشق )ّٗٔ/ِ)

أصوؿ  شرح في البللكائيأسناد المصنف ضعيف، كاألثر صحيح فقد أخرجو من طرؽ أخرل  ِ
(، كابن ِّٕ/ٔ(،  كالبيهقي في الكبرل )ِّٕ/ٔكابن نعيم في الحلية ) ،(ََِْ) اإلعتقاد

 (.ُّٗ/ْْعساكر في تاريخ دمشق )
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: أم: الناقة كأصحبت انقادا،: أم: كالدابة البعير كأصحب ؛ كالزمو الصحبة إلى دعاه
 .صاحبها كتبعت كاسترسلت انقادت

 على قرأ انو المالكي اهلل عبيد بن محمد حدثني: (ََُ: ص) للخطيب الكفايةكفي 
 صحابي القوؿ اف في اللغة أىل بين خبلؼ ال قاؿ الطيب بن محمد بكر أبى القاضى

 من كل على جار ىو بل مخصوص منها قدر من بمشتق ليس كانو الصحبة من مشتق
 من مشتق كضارب كمخاطب مكلم القوؿ اف كما كثيرا أك كاف قليبل غيره صحب

 كثيرا أك كاف قليبل ذلك منو كقع من كل على كجار كالضرب كالمخاطبة المكالمة
 كدىرا حوال فبلنا صحبت يقاؿ ككذلك األفعاؿ من المشتقة األسماء جميع ككذلك

 يوجب كذلك ككثيره منها يقع ما بقليل المصاحبة اسم فيوقع كساعة كيوما كشهرا كسنة
 من ساعة كلو سلم ك عليو اهلل صلى النبي صحب من على ىذا اجراء اللغة حكم في

 ال انهم في عرؼ لبلمة تقرر فقد ذلك كمع االسم اشتقاؽ في األصل ىو ىذا نهار
 على ذلك يجركف كال لقاؤه كاتصل صحبتو كثرت فيمن اال التسمية ىذه يستعملوف

 ىذا يجرل ال اف لذلك فوجب حديثا منو كسمع خطى معو كمشى ساعة المرء لقى من
 عنو األمين الثقة خبر فاف ىذا كمع حالو ىذه من على اال االستعماؿ عرؼ في االسم
 ا.ىػ كاحدا حديثا اال منو سمع كال صحبتو تطل لم كاف بو كمعموؿ مقبوؿ

 بن أنس فذىب ،العلماء وفي اختلف ثانيا: أما تعريف الصحابي في اإلصطبلح فقد
 كسلم عليو اهلل صلى النبي رؤية أف إلى( ُُٗص) ابن الصبلح مقدمةكما في مالك  

: فقاؿ غيرؾ؟ الصحابة من أحد بقي ىل: سئل فقد صحابيا، الرجل العتبار كافية غير
 الرجل يعد لكي المسيب بن سعيد كاشترط فبل، صحبة فأما األعراب، من ناس بقي

 أك غزكة معو كيغزك ستين أك سنة كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ مع يقيم أف صحابيا
 . غزكتين
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 اسم أف يركف األصوليين أف( ُُٗ - ُُٖص) المقدمة في الصبلح ابن كيذكر
 عليو اهلل صلى للنبي صحبتو طالت من على يقع كالظاىر اللغة حيث من الصحابي

 .عنو كاألخذ التبع طريق عن لو مجالستو ككثرت كسلم
 القوؿ أف اللغة أىل بين خبلؼ ال(: "ََُص) الكفاية في كما الباقبلني قاؿ

 جار ىو بل مخصوص، منها قدر من بمشتق ليس كأنو الصحبة من مشتق" صحابي"
 فبلنان  صحبت: يقاؿ ككذلك ،...  كثيران  أك كاف قليبلن  غيره، صحب من كل على

 منها يقع ما بقليل المصاحبة اسم فيوقع كساعة، كيومان، كشهران، كسنة، كدىران، حوالن،
 عليو اهلل صلى النبي صحب من على ىذا إجراء اللغة حكم في يوجب كذلك ككثيره،
 تقرر فقد ذلك كمع االسم، اشتقاؽ في األصل ىو ىذا نهار، من ساعة كلو كسلم
 كاتصل صحبتو كثرت فيمن إال ىذىالتسمية يستعملوف ال أنهم في عرؼ لؤلئمة
 حديثان، منو كسمع خطى معو كمشى ساعة المرء لقي من على ذلك يجركف كال لقاؤه،
 ىػ.ا حالو ىذه من على إال االستعماؿ عرؼ في االسم ىذا يجرم ال أف لذلك فوجب

 إال الصحبة اسم ينطبق ال(: "ُّ/ ُ) الغابة أسد في كما الغزالي حامد أبو كقاؿ
 كلكن ساعة، كلو الصحبة الوضع حيث من االسم في يكفي ثم صحبو، من على

 ىػ. ا" صحبتو طالت بمن يخصصو العرؼ
 أسد كما أحمد اإلماـ فقاؿ الصحابة، تعريف في آخر مذىبا الحديث أىل ذىب كقد

 أك شهرا صحبو من كل كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب(: "ُّ/ ُ) الغابة
 ".رآه أك ساعة أك يوما

 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ رأل مسلم كل إف(: "ِ - ٓ) الصحيح في البخارم كقاؿ
 ".الصحابة من فهو كسلم
 تعريف من البخارم بو جـز ما كجدت كقد(: "ٓ/ ٕ) الفتح في الحافظ كقاؿ

 ابن القاسم ألبي" المستخرج" في فقرأت المديني، بن علي شيخو كبلـ في الصحابي
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 كلو رآه أك كسلم عليو اهلل صلى النبي صحب من: المديني بن علي قاؿ بسنده منده
 ىػ. ا"كسلم عليو اهلل صلى النبي أصحاب من فهو نهار من ساعة
(: ُُٗ - ُُٖ ص) الصبلح ابن مقدمة في كما السمعاني المظفر أبو كقاؿ

 كلمة، أك حديثا النبي عن ركل من كل على الصحبة اسم يطلقوف الحديث أصحاب"
 ".الصحابة من رؤية رآه من يعدكف حتى كيتوسعوف

 ذكر بعد(: ُِٓ: ص) كاإليضاح التقييد في العراقي الدين زين الحافظ قاؿ
: يقاؿ أف االعتراض من السالمة فالعبارة: "- عليها كاالعتراضات السابقة التعريفات
 ليخرج اإلسبلـ، على مات ثم مسلمان  كسلم عليو اهلل صلى النبي لقي من الصحابي

 ضبابة بن كمقيس أمية بن كربيعة خطل بن اهلل كعبد كافران  كمات ارتد من بذلك
 ".كنحوىم

 أف: ذلك من عليو كقفت ما كأصح(: ٖ - ٕ/ ُ) اإلصابة في الحافظ كقاؿ
 فيدخل اإلسبلـ، على كمات بو مؤمنان  كسلم عليو اهلل صلى النبي لقي من: الصحابي

 معو غزا كمن يرك، لم أك عنو ركل كمن قصرت، أك لو مجالستو طالت من لقيو فيمن
 .كالعمى لعارض يره لم كمن يجالسو، لم كلو رؤية رآه كمن يغز، لم أك

 .أخرل مرة بو يجتمع لم إذا ذلك بعد أسلم كلو كافران  لقيو من اإليماف بقيد كيخرج
 .البعثة قبل الكتاب أىل مؤمني من لقيو كمن بغيره، مؤمنان  لقيو من يخرج" بو: "كقولنا

 كعبيد ردتو على كمات ارتد ثم بو مؤمنأ لقيو من" اإلسبلـ على كمات: "بقولنا كيخرج
 أف قبل اإلسبلـ إلى كعاد ارتد من فيو كيدخل خطل، بن اهلل ككعبد جحش بن اهلل

 الصحيح ىو كىذا ال، أـ أخرل مرة كسلم عليو اهلل صلى بو اجتمع سواء يموت،
 ".المعتمد

 معدكد أنو فالصحيح عوده، بعد ثانيان  يره لم لكن اإلسبلـ إلى عاد ثم ارتد فلو: "كقاؿ
 تخريج كعلى الصحابة، في قيس بن األشعث عد على المحدثين إلطباؽ الصحابة في
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 أبي خبلفة في اإلسبلـ إلى عاد ثم ارتد ممن كىو كالمسانيد، الصحاح في أحاديثو
 ىػ. ا" بكر

 يعني - دفنو كسلم كقبل عليو اهلل صلى موتو بعد بو اجتمع من يشمل ىل: (فرع)
 إنو: يقوؿ من فمنهم: خبلؼ ىذا في كسلم؟ عليو اهلل صلى النبي على كصلى حضر

 ألف صحابي؛ فهو دفنو كقبل موتو بعد - كسلم عليو اهلل صلى - النبي حضر إذا
 .بموتو تنقطع ال - كسلم عليو اهلل صلى - نبوتو

 كىو - كسلم عليو اهلل صلى - بالنبي اجتمع ألنو بصحابي؛ ليس: قاؿ من كمنهم
 .ميت
 ذؤيب كأبي موتو بعد رآه ممن احتراز" حيا: "كقولنا(: ْٔٔ/ ِ) النجار ابن قاؿ

 عليو اهلل صلى النبي بمرض كأخبر أسلم لما ألنو الهذلي؛ خويلد بن خالد الشاعر
 صحابيا، يعد فلم كالدفن، عليو الصبلة فحضر مسجى ميتا فوجده ليراه، سافر: كسلم
 كمن ،"التدريب شرح" كفي. الحنيفية على مات: كقاؿ الصحابة، في منده ابن كعده
 .االصطبلحية دكف الحكمية، الصحبة فمراده الصحابة من عده

 فضل الصحابة.  المسألة الثانية:
 عليو اهلل صلى محمد أصحاب أف بطن كما منها ظهر ما الفتن، كإياؾ اهلل كقانا اعلم

 .المهديين الراشدين األربعة الخلفاء كخاصة نبي، ألفضل أصحاب أفضل ىم كسلم
 بإحساف اتبعوىم كالذين كاألنصار المهاجرين من األكلوف كالسابقوف: )تعالى اهلل قاؿ

 اهلل أخبر قد: " اهلل رحمو كثير ابن قاؿ. ََُ/التوبة( عنو كرضوا عنهم اهلل رضي
 اتبعوىم كالذين كاألنصار المهاجرين من األكلين السابقين عن رضي قد أنو العظيم

 تفسير. "انتهى"  بعضهم سب أك أبغض أك سبهم أك أبغضهم من كيل فيا بإحساف،
 الذين المهاجرين للفقراء: )المهاجرين عن تعالى اهلل كقاؿ ،(َِّ/ ْ" )كثير ابن

 أكلئك كرسولو اهلل كينصركف كرضوانا اهلل من فضبل يبتغوف كأموالهم ديارىم من أخرجوا
 كاإليماف الدار تبوءكا كالذين: )األنصار عن سبحانو كقاؿ ،ٖ/الحشر( الصادقوف ىم
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 كيؤثركف أكتوا مما حاجة صدكرىم في يجدكف كال إليهم ىاجر من يحبوف قبلهم من
 بعدىم من جاءكا الذين عن كقاؿ ،ٗ/الحشر( خصاصة بهم كاف كلو أنفسهم على
 سبقونا الذين كإلخواننا لنا اغفر ربنا يقولوف بعدىم من جاءكا كالذين: )المؤمنين من

 أما. َُ/الحشر( رحيم رءكؼ إنك ربنا آمنوا للذين غبل قلوبنا في تجعل كال باإليماف
 اعتقاد مع عنو، الكف علينا فيجب: كاالقتتاؿ االختبلؼ من الصحابة بين حصل ما

 السنة أىل كلمة تتابعت ىذا كعلى عنهم، كالترضي كمحبتهم األمة، أفضل أنهم
 .كالجماعة

 - َٖص) عقيدتو في - اهلل رحمو- أحمد اإلماـ كالجماعة السنة أىل إماـ قاؿ
 اهلل رسوؿ أصحاب محاسن ذكر المعركفة البينة الثابتة الواضحة الحجة كمن(: ُٖ

 بينهم شجرت التي مساكيهم ذكر عن كالكف أجمعين كلهم كسلم عليو اهلل صلى
 طعن أك تنقص أك منهم كاحدا أك كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب سب فمن

 ال مخالف خبيث رافضي مبتدع فهو منهم كاحدا عاب أك بعيبهم عرض أك عليهم
 كسيلة بهم كاإلقتداء قربة لهم كالدعاء سنة حبهم بل عدال كال صرفا منو اهلل يقبل

 بعد كعمر بكر أبو كسلم عليو اهلل صلى النبي بعد األمة كخير فضيلة بآثارىم كاألخذ
 خلفاء كىم عثماف على قـو ككقف عثماف بعد كعلي عمر بعد كعثماف بكر أبي

 خير األربعة ىؤالء بعد كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب ثم مهديوف راشدكف
 كال بعيب منهم أحد على يطعن كال مساكيهم من شيئا يذكر أف ألحد يجوز ال الناس
 عنو يعفو أف لو ليس كعقوبتو تأديبو السلطاف على كجب فقد ذلك فعل فمن بنقص

 الحبس في كخلده العقوبة عليو أعاد ثبت كإف منو قبل تاب فإف كيستتيبو يعاقبو بل
 ىػ. ا يراجع أك يموت حتى

 بينهم؟ كاف كما كصفين كالجمل كعثماف علي عن اهلل رحمو العزيز عبد بن عمر كسئل
 (.فيها لساني أغمس أف أكره كأنا عنها، يدم اهلل كف دماء تلك: )فقاؿ

 (.ّْٗ/ ٓ" )الكبرل الطبقات"
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 كال كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب كنحب: الطحاكية في الطحاكم كقاؿ
 الخير كبغير يبغضهم من كنبغض منهم، أحد من نتبرأ كال منهم، أحد حب في نفرط

 كنفاؽ كفر كبغضهم كإحساف، كإيماف دين كحبهم بخير، إال نذكرىم كال يذكرىم،
 ىػ.ا كطغياف

 المؤمنين، خيار على غل قلبو في يكوف ممن أضل فمن(: ْٗٔ) الطحاكية شارح قاؿ
 قيل بخصلة؛ كالنصارل اليهود فضلهم قد بل النبيين؛ بعد تعالى اهلل أكلياء كسادات

 أىل خير من: للنصارل كقيل. موسى أصحاب: قالوا ملتكم؟ أىل خير من: لليهود
 أصحاب: فقالوا ملتكم؟ أىل شر من: للرافضة كقيل. عيسى أصحاب: فقالوا ملتكم؟
 استثنوىم ممن خير ىو من سبوىم كفيمن القليل، إال منهم يستثنوا كلم محمد،

 ىػ. ا مضاعفة بأضعاؼ
 أنو الرازم زرعة أبي إلى بإسناده( ْٗ:ص) الكفاية كتابو في البغدادم الخطيب كركل

 فاعلم كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب من أحدا ينتقص الرجل رأيت إذا: قاؿ
 كإنما حق، كالقرآف حق عندنا كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف كذلك زنديق؛ أنو

 يريدكف كإنما كسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب كالسنن القرآف ىذا إلينا أدل
 ىػ. ا زنادقة كىم أكلى بهم كالجرح كالسنة، الكتاب ليبطلوا شهودنا يجرحوا أف

 أصحاب من أحدا يبغض من: مالك قاؿ(: ِِٗ/ ُ) السنة شرح في البغوم كقاؿ
 فيء في حق لو فليس غل عليو قلبو في ككاف كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ

 إلى{ القرل أىل من رسولو على اهلل أفاء ما: }كتعالى سبحانو قولو قرأ ثم المسلمين،
{ باإليماف سبقونا الذين كإلخواننا لنا اغفر ربنا يقولوف بعدىم من جاءكا كالذين: }قولو

 فقرأ - كسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ أصحاب ينتقص رجل يديو بين كذكر اآلية،
 ليغيظ: }قولو إلى{ الكفار على أشداء معو كالذين اهلل رسوؿ محمد} اآلية ىذه مالك

 النبي أصحاب من أحد على غل قلبو في الناس من أصبح من: قاؿ ثم ،{الكفار بهم
 ىػ.ا اآلية ىذه أصابتو فقد كسلم عليو اهلل صلى



 - 276 - 

 الكف كيركف: الحديث كأصحاب السلف عقيدة كتابو في الصابوني عثماف أبو كقاؿ
 ما ذكر عن األلسنة كتطهير كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب بين شجر عما

 ىػ.ا لكافتهم كالمواالة جميعهم على الترحم كيركف فيهم نقصا أك لهم عيبا يتضمن
 الصحابة من أحد إلى ينسب أف يجوز ال(: ُِّ/ ُٔ) تفسيره في القرطبي كقاؿ
 كلهم كىم كجل، عز اهلل كأرادكا فعلوه فيما اجتهدكا كلهم كانوا إذ بو، مقطوع خطأ

 لحرمة الذكر، بأحسن إال نذكرىم كأال بينهم، شجر عما بالكف تعبدنا كقد أئمة، لنا
 بالرضا كأخبر لهم، غفر اهلل كأف سبهم، عن كسلم عليو اهلل صلى النبي كلنهي الصحبة

 .ىػ. ا عنهم
 في المسلم يعتقده أف يجب لما عرضو بصدد كىو القيركاني زيد أبي ابن كقاؿ

 يذكر ال كأف: قاؿ بو يذكركا أف ينبغي كما كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب
 أحق كأنهم بينهم، شجر عما كاإلمساؾ ذكر، بأحسن إال الرسوؿ صحابة من أحد

 .ىػ.ا المذاىب أحسن بهم كيظن المخارج، أحسن لهم يلمس أف الناس
 إلى التعرض: قاؿ أنو السمعاني المظفر أبي عن( ّٓٔ/ ْ) الفتح في الحافظ كنقل

 ىػ.ا كضبللة بدعة ىو بل فاعلو، خذالف على عبلمة الصحابة جانب
 يعني) ذلك مع كىم(: ِٖ:ص) الواسطية العقيدة في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ كقاؿ
 اإلثم كبائر عن معصـو الصحابة من كاحد كل أف يعتقدكف ال( كالجماعة السنة أىل

 يوجب ما كالفضائل السوابق من كلهم الجملة، في الذنوب عليهم يجوز بل كصغائره،
 لمن يغفر ال ما السيئات من لهم يغفر إنهم حتى صدر، إف منهم يصدر ما مغفرة

 المد كأف القركف، خير أنهم كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بقوؿ ثبت كقد بعدىم،
 قد كاف إذا ثم بعدىم، ممن ذىبا أحد جبل من أفضل كاف بو تصدؽ إذا أحدىم من

 لو غفر أك تمحوه، بحسنات أتى أك منو، تاب قد فيكوف ذنب منهم أحد عن صدر
 بشفاعتو، الناس أحق ىم الذم كسلم عليو اهلل صلى محمد بشفاعة أك سابقتو، بفضل

 فكيف المحققة الذنوب في ىذا كاف فإذا عنو، بو كفر الدنيا في بببلء ابتلي أك
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 أجر فلهم أخطأكا كإف أجراف، فلهم أصابوا إف مجتهدين، فيها كانوا التي األمور
 جنب في مغمور نزر قليل بعضهم فعل من ينكر الذم القدر ثم مغفور، كالخطأ كاحد،
 كالنصرة كالهجرة سبيلو في كالجهاد كرسولو باهلل اإليماف من كمحاسنهم القـو فضائل
 عليهم اهلل من كما كبصيرة بعلم القـو سيرة في نظر كمن الصالح، كالعمل النافع كالعلم

 كأنهم مثلهم، يكوف كال كاف ال األنبياء، بعد الخلق خير أنهم يقينا علم الفضائل من
 ىػ.ا اهلل على كأكرمها األمم خير ىي التي األمة ىذه قركف من الصفوة

-عنو اهلل رضي - سفياف أبي بن معاكية في سؤاؿ على إجابتو في اإلسبلـ شيخ كقاؿ
 لعن كمن سبو، كال - كسلم عليو اهلل صلى - النبي أصحاب من أحد لعن يجوز ال: 

 أفضل ىو من أك كنحوىما، العاص، بن كعمرك سفياف، أبي بن كمعاكية منهم أحدا
 ىؤالء، من أفضل ىو من أك كغيرىما، ىريرة، كأبي األشعرم، موسى كأبي منهما

 كأبي طالب، أبي بن كعلي عفاف، بن كعثماف العواـ، بن كالزبير اهلل، عبيد بن كطلحة
 أصحاب من ىؤالء كغير المؤمنين، أـ عائشة أك الخطاب، بن كعمر الصديق، بكر

. الدين أئمة باتفاؽ البليغة للعقوبة مستحق فإنو ،- كسلم عليو اهلل صلى - النبي
 (.القتل؟ دكف بما أك بالقتل يعاقب ىل العلماء، كتنازع
 على الطعن منع كجوب على السنة أىل اتفق(: ّْ/ ُّ) الفتح في الحافظ كقاؿ
 لم ألنهم منهم؛ المحق عرؼ كلو ذلك من لهم كقع ما بسبب الصحابة من أحد

 االجتهاد في المخطئ عن تعالى اهلل عفا كقد اجتهاد، عن إال الحركب تلك في يقاتلوا
 .ىػ. ا أجرين يؤجر المصيب كأف كاحدا أجرا يؤجر أنو ثبت بل، 

 كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ سيرة مختصر في الوىاب عبد بن محمد اإلماـ كقاؿ
 كال عنهم اهلل رضي الصحابة بين شجر عما السكوت على السنة أىل أجمع( ِّٖ)

 عن خرج فقد الصحابة من غيره أك معاكية في تكلم فمن الحسنى إال فيهم يقاؿ
 .أعلم كتعالى سبحانو كاهلل اإلجماع

 (: عدالة الصحابة.فرع)
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 بل خاصة، ميزة صاحبها يمنح عظيما، شرفا للصحبة أف كالجماعة السنة أىل يعتقد
 كسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ لمشاىدة عمل، يعدلها ال الصحبة فضيلة أف يركف
 ضبط أك النصرة، أك بالهجرة، إليو كالسبق عنو، الذب لو اتفق من أما رآه، لمن ىذا

 من ما ألنو بعده، يأتي ممن أحد يعدلو ال فإنو بعده، لمن كتبليغو عنو المتلقى الشرع
 .فضلهم بذلك فظهر بعده، من بها عمل من أجر مثل لو بها سبق كالذم إال خصلة

 أصحاب تسبوا ال: )الصحابة فضائل عن يتحدث كىو عنو اهلل رضي عمر ابن قاؿ
 .ُ(عمره أحدكم عمل من خير ساعة، أحدىم فلمقاـ كسلم، عليو اهلل صلى محمد
 فأدناىم(: َُٔ/ ُ) السنة أىل اعتقاد أصوؿ شرحكما في  أحمد اإلماـ كقاؿ

 .ا.ىػ األعماؿ بجميع اهلل لقوا كلو يركه لم الذين القرف من أفضل ىو صحبة
 يوازيها ال لحظة، كلو الصحبة، كفضيلة(: ّٗ/ ُٔ)في شرح مسلم  النوكم كقاؿ

 من يؤتيو اهلل فضل ذلك بالقياس، تؤخذ ال كالفضائل بشيء، درجتها تناؿ كال عمل،
 ا.ىػ يشاء

 الحق كدين بالهدل رسولو أرسل حين تعالى اهلل أف كالجماعة السنة أىل فمذىب
 األمة ىذه أفضل ىم قوما عنو الشريعة كتلقي لصحبتو اختار كلو الدين على ليظهره

 الحياة في كخصهم كسلم، عليو اهلل صلى نبيو بصحبة فشرفهم األمم، خير ىي التي
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن بلغوا كقد حديثو، كسماع إليو، كالنظر رؤيتو بشرؼ الدنيا
 األجر لهم فكاف كأتمها، الوجوه أكمل على كالهدل النور من بو اهلل بعثو ما كسلم

 اهلل، سبيل في معو كالجهاد كسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ لصحبتهم العظيم
                                                           

،  ُِٕٗ،  َِ،  ُٓ) الصحابة فضائل في كأحمد ،(ُٖٕ/ُِ) شيبة أبي ابن أخرجو ُ
 أصوؿ شرح في كالبللكائي ،(ََُٔ) السنة في عاصم أبي كابن(، ُِّكابن ماجة ) ،(ُّٕٔ

( كالحديث قاؿ عنو البوصيرم في ِّّص) االعتقاد في ، كالبيهقي(ُِْٗ) لسنةا أىل اعتقاد
، كحسنو العبلمة األلباني في صحيح ابن ثقات رجالو صحيح هإسناد(: ِْ/ُمصباح الزجاجة )

، كقاؿ األرنؤكط كمن معو الحرمين أرض في الخميني اإللحادماجة، كصححو العبلمة الوادعي في 
  .قوم إسناده (:ُُِ/ُ) في تحقيق سنن ابن ماجة
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 بينهم الواسطة ألنهم بعدىم من أجور مثل كلهم اإلسبلـ، نشر في الجليلة كأعمالهم
 أجور مثل األجر من لو كاف ىدل إلى دعا كمن كسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ كبين
 .شيئا أجورىم من ذلك ينقص ال تبعو من

 الغالين المفرطين بين كسط كالتفريط، اإلفراط طرفي بين كسط الصحابة في كمعتقدىم
 المفرطين كبين برسلو، أك باهلل إال يليق ال ما إلى منهم يعظموف من يرفعوف الذين

 جميعا يحبونهم كالجفاة، الغبلة بين كسط فهم كيسبونهم، ينتقصونهم الذين الجافين
 ال ما إلى يرفعونهم فبل كاإلنصاؼ، بالعدؿ يستحقونها التي منازلهم كينزلونهم
 بهم البلئق الجميل بذكرىم رطبة فألسنتهم بهم، يليق عما بهم يقصركف كال يستحقوف

 إما مجتهدكف، فيو فهم خبلؼ من بينهم جرل فيما صح كما بحبهم، عامرة كقلوبهم
 االجتهاد أجر كلهم مخطئوف كإما اإلصابة، كأجر االجتهاد، أجر كلهم مصيبوف

 أكثر ما كلكن كيخطئوف، يصيبوف بشر ىم بل بمعصومين، كليسوا مغفور، كخطؤىم
 كلهم غيرىم، خطأ إلى نسب إذا خطأىم، أقل كما غيرىم، لصواب بالنسبة صوابهم

 .كالرضواف المغفرة اهلل من
 في الصحابة في معتقدىم يذكركف كالجماعة السنة أىل فإف المسألة ىذه كألىمية

 .غيرىم كبين بينهم فارقة عبلمة منها يجعلوف ككأنهم العقيدة، كتب
 العلماء كأدلة عدالتهم بذكر تكفلت فقد كاألصوؿ، الحديث مصطلح كتب أما

 فضلهم في ثبتت التي األحاديث من كبيرة جملة السنة كتب ذكرت حين في عليها،
 تخص التي اآليات تفسير عند بفضلهم التفسير كتب كنوىت عليهم، كالثناء

 .الصحابة
 إطبلؽ صاحبو على يضيف الصحبة شرؼ أف يركف كالجماعة السنة أىل فإف لذلك
 جميع بتعديل يقولوف فإنهم منهم، بو يعتد من كل قوؿ كىذا عليو، العدالة مفهـو

 كمن بعده، أسلم كمن الفتح، قبل منهم أسلم من كسلم عليو اهلل صلى النبي أصحاب
 .يبلبس لم أك الفتن البس
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 جميع تعديل على مجمعة األمة(: ُْٕ - ُْٔ: ص) المقدمةفي  الصبلح ابن قاؿ
 ا.ىػ خالفهم من بخبلؼ يعتد كال الصحابة،

 األمة سلف عليو الذم(: ِِٗ: ص) المسودة كما في  الدين تقي الشيخ كقاؿ
 لهم تعالى اهلل بتعديل عدكؿ أجمعين عنهم اهلل رضي الصحابة أف الخلف كجمهور

 ا.ىػ
 تعديل على كالجماعة السنة أىل إجماع( ٗ/ ُ) االستيعاب في البر عبد ابن كحكى

 الفحوؿ إرشاد في الشوكاني ذكره ما على أيضا الحرمين إماـ كحكاه ا.ىػ الصحابة
 .(ٗٔ: ص)

 أصحاب سيما كال مقطوعة الصحابة عدالة إف(: َُْ/ ِ) الثبوت مسلم شارح كقاؿ
 كتابو، من عديد مواضع في تعالى اهلل عليهم أثنى كقد ال كيف الرضواف، كبيعة بدر،
 ا.ىػ مرة غير فضائلهم كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ كبين
(: ْ ص) ردىم يوجب ال بما فيهم المتكلم الثقاة الركاة في الذىبي الحافظ كقاؿ
 إذ - قاؿ أف إلى - جرل ما جرل كإف مطوم فبساطهم عنهم اهلل رضي الصحابة فأما
 ا.ىػ تعالى اهلل ندين كبو العمل نقلوه ما كقبوؿ عدالتهم على
 عدكؿ كلهم الصحابة أف :(َِِ ص) الحديث علـو إختصار في كثير ابن كقاؿ
 ا.ىػ كالجماعة السنة أىل عند

 قاؿ فإذا تضر، ال الصحابي جهالة أف كالجماعة السنة أىل يرل ذلك، على كبناء
 المركم، في ذلك يؤثر لم كسلم عليو اهلل صلى النبي صحب ممن رجل عن التابعي

 .تضر ال الصحابة في الجهالة ألف
 كبين ركاه من بين إسناده اتصل حديث كل(: ّٗ ص) الكفاية في الخطيب قاؿ

 النظر كيجب رجالو، عدالة ثبوت بعد إال بو العمل يلـز لم كسلم عليو اهلل صلى النبي
 ألف كسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إلى رفعو الذم الصحابي سول أحوالهم، في
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 في لهم كاختياره طهارتهم، عن كإخباره لهم، اهلل بتعديل معلومة ثابتة الصحابة عدالة
 ا.ىػ الكريم القرآف نص

 بتعديل التعديل ىذا اكتسبوا عنهم اهلل رضي الصحابة أف كالجماعة السنة أىل كيعتقد
 كانوا التي الحاؿ كأف كسلم عليو اهلل صلى رسولو كثناء عليهم، كثنائو لهم تعالى اهلل

 .المسلمين عند عنهم اهلل رضي الصحابة عدالةانظر كتاب  .ذلك على شاىدة عليها
 .عنو اهلل رضي الصحابة سب حكم :المسألة الثالثة

 ىو: كالسبب. بو خاص حكم السب من نوع كلكل انواع، ألى الصحابة سب ينقسم
 الناس بعقوؿ السب من يفهم ما كىو كاالستخفاؼ، االنتقاص بو يقصد الذم الكبلـ

 كسب(. المسلوؿ الصاـر. )كنحوىما كالتقبيح كاللعن اعتقاداتهم، اختبلؼ على
 الفسق، أك بالكفر سب فمن بعض، من شر بعضها دركات عليهم اهلل رضواف الصحابة

 لجميعهم يكوف أف أما السب كىذا. الرأم كضعف كالبخل، دنيوية بامور سب كمن
 تواترت ممن يكوف اف إما الفرد كىذا منهم، لفرد أك لبعضهم يكوف أك أكثرىم، أك

 .قسم كل أحكاـ كبياف تفاصيل كإليك. ذلك دكف أك بفضلو النصوص
 .جميعهم الفسق، أك كالردة بالكفر الصحابة سب من*

 :أىمها من ألمور بذلك قاؿ من كفر في شك فبل
 الشك يقع كبذلك فساؽ، أك كفار كالسنة الكتاب نقلة أف المقالة ىذه مضموف إف
 .المنقوؿ في طعن النقلة في الطعن ألف كاألحاديث، القرآف في
 فالعلم) عليهم كالثناء عنهم الرضا من القرآف عليو نص لما تكذيبا ىذا في إف

 على الرد(. )قطعي فضلهم على الدالة كاألحاديث القرآف نصوص من الحاصل
 اهلل صلى لو إيذاء ذلك في إف. كفر فقد قطعي ىو ما أنكر كمن(. ُٗص الرافضة

 كال يؤذيو فيهم، كالطعن خاصتو المرء فسب كخاصتو، أصحابو ألنهم كسلم، عليو
 ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ. مقرر ىو كما كفر كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ كأذل. شك
 رسوؿ بعد ارتدكا أنهم زعم أف إلى ذلك جاكز من كأما: )القسم ىذا حكم مبينا تيمية
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 فسقوا أنهم أك نفسا، عشر بضعة يبلغوف ال قليبل نفرا إال كسلم عليو اهلل صلى اهلل
 موضع، غير في القرآف نص لما مكذب ألنو كفره، في أيضا ريب ال فهذا عامتهم،

 -. .متعين كفره فإف ىذا مثل كفر في يشك من بل عليهم، كالثناء عنهم الرضا من
 المسلوؿ الصاـر(. )اإلسبلـ دين باالضطرارمن يعلم مما ىذا ككفر - قاؿ اف إلى

 في ىو إنما - الخبلؼ أم - الكبلـ ثم: )اهلل رحمو الهيثمي كقاؿ(. ٕٖٓ - ٖٔٓ
(. ّٕٗ المحرقة الصواعق(. )كفر أنو في شك فبل جميعهم سب أما بعضهم، سب
 :منها تفصيلية، اخرل أدلة العلماء بعض ذكر السابقة، الكلية األدلة كضوح كمع
 محمد} قولو من الفتح، سورة من األخيرة لآلية العلماء تفسير من معنا مر ما: أكال

 اهلل رحمو مالك اإلماـ استنبط{ الكفار بهم ليغيظ} قولو إلى{ معو كالذين اهلل رسوؿ
 الصحابة غاظو كمن يغيظونهم، الصحابة الف الصحابة، يبغضوف من كفر اآلية ىذه من

 كثير ابن كتفسير ،ُّٕص المحرقة الصواعق. )كغيره الشافعي ككافقو كافر، فهو
ْ /َِْ.) 

: قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي أف الشيخين عند أنس حديث من ذكره سبق ما: ثانيا
 إال يحبهم ال: )ركاية كفي ،(االنصار بغض النفاؽ كآية األنصار حب اإليماف آية)

 (.منافق إال يبغضهم كال مؤمن
 آمن رجل األنصار يبغض ال: )كسلم عليو اهلل صلى النبي عن ىريرة أبي عن كلمسلم

 يؤمن ال منافقا يكوف أف فيجب بغضهم، على زاد فقد سبهم فمن ،(اآلخر كاليـو باهلل
 (.ُٖٓالمسلولص الصاـر. )اآلخر اليـو كال باهلل
 من بالدرة ضرب انو عنو، اهلل رضي الخطاب بن عمر المؤمنين أمير عن ثبت ما: ثالثا

 اهلل صلى اهلل رسوؿ بعد الناس خير كاف بكر أبو: )عمر قاؿ ثم بكر، أبي على فضلو
 على نقيم ما عليو أقمنا ىذا غير قاؿ من: )عمر قاؿ ثم ،(ككذا كذا في كسلم عليو

 الصاـر في تيمية ابن كصححو ،ََّ/ ُ أحمد لئلماـ الصحابة فضائل(. )المفترم
 (.ٖٓٓص
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 كعمر بكر أبي على أحد يفضلني ال: )طالب ابي بن علي المؤمنين أمير قاؿ ككذلك
/ ِ عاصم ابي البن كالسنة ،ّٖ/ ُ الصحابة فضائل(. )المفترم حد جلدتو إال

 انظر الحكم، بن عبيدة أبي لضعف ضعيف كسنده جحل بن الحكم طريق عن ٕٓٓ
 ابن عند علي عن علقمة طريق من أحدىما شواىد لو لكن ،ّٖ/ ُ الصحابة فضائل

 عن غفلة بن سويد عن كاألخر إسناده، االلباني حسن ،ْٖ/ ِ السنة في عاصم ابي
 (.ُِٓٗ/ ٕ االلكائي عند علي
 من المفترم حد يجلداف عنهما اهلل رضي كعلي عمر الراشداف الخليفتاف كاف فإذا

 التفضيل مجرد اف مع بكر، أبي على عمرا يفضل أك كعمر، بكر أبي على عليا يفضل
 الصاـر. )بكثير ىذا فوؽ عندىما السب عقوبة علم عيب، كال سب فيو ليس

 (.ٖٔٓ ص المسلوؿ
 ممن ككاف الفسق، أك بالكفر يتهمهم كأف دينهم في يطعن سبا بعضهم سب من*

 على يقتصر كالبعض بالخلفاء، ذلك يقيد العلماء بعض. )بفضلو النصوص تواترت
 كلعلو تواترىا، عدـ اك بفضلو النصوص تواتر باعتبار يفرؽ من العلماء كمن الشيخين،

 رميهم على ذلك يقصر الخلفاء ساب يكفر من بعض ككذلك اعلم، كاهلل األقرب
 الصحيح، على كفر فذلك(: الدين في طعن فيو سب بكل يعمموف كاآلخركف بالكفر،

 .متواتر المر تكذيبا ىذا في ألف
 كعثماف كعمر بكر أبي في قاؿ من: ))قاؿ سحنوف، عن زيد ابي بن محمد ابو ركل

 ذلك بمثل الصحابة من غيرىم شتم كمن قتل، ككفر، ضبلؿ على كانوا أنهم كعلي،
 (.َُُٗ/ ِ عياض للقاضي الشفا(. )الشديد النكاؿ نكل
 سب كمن قتل، كعمر، بكر ابا سب من: يقوؿ مالكا سمعت: )عمار بن ىشاـ كقاؿ

 لمثلو تعودكا أف اهلل يعظكم: }فيها يقوؿ تعالى اهلل ألف قتل، عنها، اهلل رضي عائشة
(. قتل القرىن خالف كمن القرآف، خالف فقد رماىا فمن{ مؤمنين كنتم إف ابدا

 (.ّْٖص المحرقة الصواعق)
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 سب كمن جلد، بكر، أبا سب كمن: )األخرل الركاية في اهلل رحمو مالك قوؿ أما
 (.القرآف خالف فقد رماىا من: قاؿ لم؟: لو قيل. قتل عائشة،
 اهلل رضي بكر أبي سب في ىنا اهلل رحمو مالك مقصود أف - اعلم كاهلل - فالظاىر

: قاؿ حيث عنها، اللع رضي عائشة عن كبلمو بقية كيوضحو الكفر، دكف ىو فيما عنو
 كل يشمل كال - صاحبو يكفر مخصوص سب فهذا( القرآف خالف فقد رماىا من)

. بكر أبي دكف ىو من كفر فيمن بالقتل القوؿ مالك عن كرد ألنو كذلك - سب
 (.َُُٗ/ ِ الشفا)

: بكر أبي سب حكم عن كبلمو عند ذلك يقارب ما إلى مشيرا الهيثمي قاؿ
 الشافعية، عند الوجهين أحد كعلى الحنفية، عند كفر بكر أبي سب اف فيتلخص)

 عنو مر ما عنو يخرج قد نعم. بكفر فليس الجلد، بو يجب أنو مالك مذىب كمشهور
 من السب على اقتصر إف: حالين على عنده المسألة فتكوف كفر، أنو الخوارج في
 (.ّٖٔ ص الصواعق((. )كفره كإال يكفره لم تكفير غير

 كسلم عليو اهلل صلى النبي لهم شهد ممن كنظرائو بكر أبي تكفير كأما: )أيضا كقاؿ
 الصواعق(. )قطعا فيها الكفر أراه كالذم الشافعي، أصحاب فيها يتكلم فلم بالجنة،

 (ّٖٓص
 أك بكر، أبي صحبة أنكر أك. . . منو اهلل برأىا بما عائشة رمى من: )الخرشي كقاؿ

(. كفر منهم، كاحدا أك األربعة، كفر أك الصحابة، جميع إسبلـ أك العشرة، إسبلـ
 (.ْٕ/ ٖ خليل مختصر على الخرشي)

 النبي لهم شهد الذين العشرة من كاحدا أكفر من كل بتكفير كقالوا: )البغدادم كقاؿ
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أزكاج جميع بمواالة كقالوا بالجنة، كسلم عليو اهلل صلى

 (.َّٔص الفرؽ بين الفرؽ(. )بعضهن أكفر أك أكفرىن، من كأكفركا كسلم،
 من تكفير بعدـ القائلوف كأما تقدـ، ما الراجح كلعل مشهور، خبلؼ فيها كالمسألة

 يستحق الذنوب، كبائر من كبيرة الرتكابو فاسق، أنو على اجمعوا فقد حالو، ىذه
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: ذلك بياف كإليك. السب كنوعية الصحابي، منزلة حسب على كالتأديب، التعزير عليو
(. فساؽ أنهم على الصحابة سب من تكفير بعدـ القائلوف أجمع: )الهيثمي قاؿ

 (.ّّٖص المحرقة الصواعق)
 الكبائر، من كعمر بكر أبي شتم: يقاؿ كاف: النخعي ابراىيم قاؿ: )تيمية ابن كقاؿ

 تعالى اهلل قاؿ التي الكبائر من كعمر بكر أبي شتم: السبيعي اسحاؽ أبو قاؿ ككذلك
 مافيو فأقل المثابة، بهذه شتمهم كاف كإذا{. عنو تنهوف ما كبائر تجتنبوا إف: }فيها

 فيو نعلم ال مما كىذا. كفارة أك حد فيها ليس معصية كل في مشركع ألنو التعزير،
 كالتابعين كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب من كالعلم الفقو أىل بين خبلفا

 عليهم الثناء الواجب أف على مجمعوف فإنهم كالجماعة، السنة أىل كسائر بأحساف،
/ ٖ البللكائي(. )القوؿ فيهم اساء من كعقوبة. . . عليهم كالترحم لهم كاالستغفار

ُِِٔ - ُِٔٔ.) 
 الجمهور كمذىب كمذىبنا الكبائر، المعاصي من أحدىم كسب: )عياض القاضي كقاؿ

 (.ّٗ/ ُٔ النوكم بشرح مسلم(. )يقتل كال يعزر أنو
 أدب منو كالبراء عثماف بغض إلى الشيعة من غبل من: )حبيب بن الملك عبد كقاؿ
 ضربو كيكرر اشد، عليو فالعقوبة كعمر، بكر أبي بغض إلى زاد كإف شديدا، أدبا

 (.َُُٖ/ ِ الشفا(. )يموت حتى سجنو كيطاؿ
 غيره، في عليو يقتصر الذم الجلد على عنو اهلل رضي بكر أبي سب في يقتصر فبل
 يقضي مما غيرىا الصحبة إلى انضاؼ فإذا الصحبة، حق لمجرد الجلد ذلك ألف

 كخبلفة الفتوح من يده على حصل كما المسلمين كجماعة الدين لنصرة اإلحتراـ،
 مزيد تقتضي األمور ىذه من كاحدة كل كاف ذلك، كغير كسلم عليو اهلل صلى النبي
 (.ّٕٖص المحرقة الصواعق. )عليو االجتراء عند العقوبة لزيادة موجب حق

 .ذلك فعل عليو يجب بل فيها، لئلماـ خيار ال إليها المشار التعزير كعقوبة
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 يطعن كال مساكئهم، من شيئا يذكر أف ألحد يجوز ال: )اهلل رحمو أحمد اإلماـ قاؿ
 كعقوبتو، تأديبو السلطاف على كجب ذلك فعل فمن بنقص، كال بعيب منهم أحد على
 عليو عاد ثبت كإف منو، قبل تاب فإف كيستتيبو، يعاقبو بل عنو، يعفو أف لو ليس

 كالصاـر ،ِْ/ ُ الحنابلة طبقات(. )يرجع أك يموت ختى الحبس كخلده بالعقوبة،
 (.المسلوؿ

 منهم، بواحد يطعن أك يعيب فيمن السنة اىل إماـ قوؿ إلى المسلم أخي فانظر
 .كتأديبو عقوبتو ككجوب

 أىل حكم فاعلو فحكم العلماء بعض عند الذنوب كبائر من المذكور سبهم كاف كلما
 .مستحلها كفر جهة من الكبائر

: الصحابة سب استحبلؿ حكم مبينا اهلل، رحمو الوىاب عبد بن محمد اإلماـ قاؿ
 كالخلفاء، ككمالو فضلو في النقل تواتر ممن كاف فإف بالسب، بعضهم خص كمن)

 صلى اهلل رسوؿ عن قطعا ثبت ما لتكذيبو كفر، فقد اباحتو أك سبو حقية اعتقد فإف
 فقد إباحتو أك سبو حقية اعتقاد غير من سبو كإف كافر، كمكذبو كسلم، عليو اهلل

 بالكفر الشيخين سب فيمن البعض حكم كقد فسوؽ، المسلم سباب ألف تفسق،
 (.ُٗص الرافضة على الرد(. )أعلم كاهلل مطلقا،

 شتم عن سئل حين اهلل رحمو أحمد اإلماـ قوؿ على تعليقا - يعلي أبو القاضي كقاؿ
 ما: قولو يحمل أف فيحتمل: )يعلي أبو قاؿ ،" اإلسبلـ على أراه ما: "فقاؿ الصحابة،

 القتل إسقاط كيحمل خبلؼ، ببل يكفر فإنو سبهم، استحل إذا اإلسبلـ، على أراه
 بقية ذكر ثم. . .( بالمعاصي يأتي كمن تحريمو، اعتقاده مع ذلك يستحل لم من على

 (.قبلها كما ُٕٓ ص المسلوؿ الصاـر. )االحتماالت
 تواترت ممن ككاف كعدالتو، دينو في يطعن سبا بعضهم سب فيمن سبق مما يتلخص

 .متواترا امرا لتكذيبو - الراجح على - يكفر انو بفضلو، النصوص
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 التعزير كيستحق الكبائر، أىل من أنو على فاجمعوا العلماء، من يكفره لم من أما
 منزلة حسب على العقوبة في كيزاد عنو، يعفو أف لئلماـ يجوز كال كالتأديب،
 .السب استحل إذا إال عندىم يكفر كال. الصحابي

 ىذا مثل فكفر كالشتم، بالسب كجل عز اهلل يتعبد كأف االستحبلؿ، على زاد من أما
 ذلك مثل في كاضحة السابقة العلماء كنصوص فيو، خبلؼ ال مما

 القوؿ اطلنا كلذلك كسهولة، يسر بكل بعده ما يتضح اهلل، بإذف النوع ىذا كباتضاح
 .فيو

 .بفضلو النقل يتواتر لم صحابي سب من*
 جهة من بفضلو النصوص تواترت صحابيا سب من تكفير رجحاف سبق فيما بينا قد

 سبو، من كفر بعدـ العلماء جمهور فقوؿ بفضلو، النصوص تتوانر لم من أما دينو،
 .الصحبة حيث من يسبو أف إال بالضركرة، الدين من معلوما إنكاره لعدـ كذلك

 ككمالو، بفضلو النقل يتواتر لم ممن كاف كإف: )الوىاب عبد بن محمد اإلماـ قاؿ
 عليو اهلل صلى اهلل لرسوؿ صحبتو حيث من يسبو أف إال فاسق، سابو أف فالظاىر

 (.ُٗص الرافضة على الرد(. )يكفر فإنو كسلم
 .كعدالتهم دينهم في يطعن ال سبا بعضهم سب من*
 العلماء ألقواؿ مطالعتي من كلكن كالتأديب، التعزير يستحق ذلك فاعل أف شك ال

 كبار بين عندىم فرؽ كال ذلك، فاعل يكفر منهم أحدا أر لم المذكورة، المراجع في
 .كصغارىم الصحابة

 دينهم، في كال عدالتهم في يقدح ال سبا سبهم إف كاما: )تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ
 فهو ذلك، كنحو الزىد عدـ أك العلم قلة أك الجبن أك بالبخل بعضهم كصف مثل

 يحمل ىذا كعلى ذلك، بمجرد بكفره يحكم كال كالتعزير، التأديب يستحق الذم
 بقلة اتهامهم ذلك على األمثلة من يعلي أبو كذكر ،(العلماء من يكفرىم لم من كبلـ

 (.ٖٔٓص المسلوؿ الصاـر. )بالسياسة المعرفة



 - 288 - 

 الدنيا، كحب كالغفلة، الشخصية، كضعف الرأم، بضعف اتهامهم ذلك يشبو كمما
 الدراسات ككذلك التاريخ، كتب بو تطفح الطعن من النوع كىذا ذلك، كنحو

انظر   .العلمي كالمنهج الموضوعية باسم السنة، ألىل المنسوبين لبعض المعاصرة
 .الصحابة في السنة أىل اعتقادكتاب 

 الصحابة رضي اهلل عنهم. سب لواـز :المسألة الرابعة
 كحذركا كسبهم، الصحابة في الطعن لخطورة عليهم اهلل رضواف الصالح السلف تيقظ

 لواـز من السب ذلك إليو يؤدم قد بما لعلمهم كذلك كمقاصدىم؛ الطاعنين من
 ... جامعة لكنها قليلة، كلمات بعضهم فقاؿ الدين، أصوؿ تناقض باطلة
 يسبوف الذين - ىؤالء عن (َٖٓص) المسلوؿ الصاـركما في  مالك اإلماـ قاؿ

 يمكنهم فلم كسلم، عليو اهلل صلى النبي في القدح أرادكا أقواـ ىؤالء إنما: الصحابة
 لكاف صالحا رجبل كاف كلو سوء، رجل يقاؿ حتى أصحابو؛ في فقدحوا ذلك،

 ا.ىػ صالحين أصحابو
 من أحدا يذكر رجبل رأيت إذا(: ُِْ/ ٖ) كالنهاية البدايةكما في  أحمد اإلماـ كقاؿ

 ا.ىػ اإلسبلـ على فاتهمو بسوء الصحابة
 من أحدا ينتقص الرجل رأيت إذا(: ٕٗ ص) الكفاية كما في  الرازم زرعة أبو كقاؿ

 اهلل صلى الرسوؿ أف كذلك زنديق، أنو فاعلم كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب
 أصحاب كالسنة القرآف ىذا إلينا أدل كإنما حق، كالقرآف حق، عندنا كسلم عليو

 الكتاب ليبطلوا شهودنا يجرحوا أف يريدكف كإنما كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 ا.ىػ زنادقة كىم أكلى، بهم كالجرح كالسنة،

 ىفوات يتتبع فبل(: ّْْ ص) الخبلفة كترتيب اإلمامة تثبيتفي  نعيم أبو كقاؿ
 في منهم يكوف ما عليهم كيحفظ كزللهم كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب

 ا.ىػ دينو في القلب مفتوف إال كالموجدة الغضب حاؿ
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 سوء من إال فيهم لسانو يبسط ال(: ّٕٔ صفي نفس المصدر السابق ) أيضا كيقوؿ
 ا.ىػ كالمسلمين كاإلسبلـ كصحابتو كسلم عليو اهلل صلى النبي في طويتو

 يذكر: )السنة أىل إماـ قوؿ كتأمل الصحابة، جميع يشمل عاـ ىنا العلماء كتحذير
 مجرد ينتقص ممن فحذركا( أحدا ينتقص: )زرعة أبي كقوؿ(. بسوء الصحابة من أحدا

 كليس منهم كاحد في ثم. التكفير أك الشتم دكف كذلك. بسوء ذكر أك انتقاص
 !أغلبهم؟ سب فيمن يقاؿ فماذا جميعهم،

 :السب لواـز لبعض إيضاح القارئ أخي كإليك
 الشك يسيرا نفرا إال فسقهم أك الصحابة معظم كارتداد بكفر القوؿ على يترتب: أكال
 المنقوؿ، في طعن النقلة في الطعن ألف كذلك النبوية، كاألحاديث الكريم القرآف في
 بعض صرح كلذلك - باهلل كالعياذ - كالمرتدكف الفسقة إلينا نقلو بكتاب نثق كيف إذ

 أخفى كالبعض للقرآف، الصحابة بتحريف الصحابة يسب ممن كالبدع الضبلؿ أىل
 عليهم اهلل رضواف الصحابة اتهم فإذا. النبوية لؤلحاديث بالنسبة األمر ككذلك. ذلك

 بعض يزعم ذلك كمع فيها، حجة ال مقطوعة مرسلة األسانيد صارت عدالتهم، في
 علمت كقد فيو، بما اإليماف بو اإليماف من يلـز: لهم فنقوؿ. بالقرآف اإليماف ىؤالء

 لم فمن إلخ،. عنهم رضي كأنو يخزيهم، ال اهلل كأف األمم، خير أنهم فيو الذم أف
 .لدعواه ناقض القرآف في لما مكذب فهو فيهم، ذلك يصدؽ

 للناس، أخرجت أمة شر - باهلل كالعياذ - األمة ىذه أف يقتضي القوؿ ىذا: ثانيا
 شر كإنهم فساقا أك كفارا عامتهم كاف األكؿ القرف كخيرىا شرارىا، األمة ىذه كسابقي
 .أفواىهم من تخرج كلمة كبرت. القركف

 أك يصفوف، عما تعالى اهلل إلى الجهل نسبة إما: أمرين أحد القوؿ ىذا من يلـز: ثالثا
 - كجل عز اهلل كاف فإف الصحابة، على فيها أثنى التي النصوص ىذه في العبث
 الحسنى ككعدىم عليهم أثنى ذلك كمع سيكفركف بأنهم عالم غير - قولهم عن تعالى
 سيكفركف بأنهم عالما كجل عز اهلل كاف كإف. محاؿ تعالى عليو كالجهل جهل، فهو
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 كيتبع، محاؿ تعالى حقو في كالعبث. عبث عنهم كرضاه بالحسنى لهم كعده فيكوف
 الصبلة عليو نبيو لصحبة كاصطفاىم اختارىم حيث كجل، عز حكمتو في الطعن ذلك

 ذا ابنتو زكج حيث لو، أصهارا كاتخذىم كنصركه كآزركه معو فجاىدكا كالسبلـ،
 فكيف عنهما، اهلل رضي كعمر بكر أبي ابنتي كتزكج عنو، اهلل رضي عثماف النورين
 !سيكفركف؟ بأنهم علمو مع كأصهارا أنصارا لنبيو يختار
 على الصحابة تربية في خارقة جهودا كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بذؿ لقد: رابعا
 خلقو في المثالي المجتمع كجل عز اهلل بفضل تكوف حتى عاما، كعشرين ثبلثة مدل

 .التاريخ في مرب أعظم كسلم عليو اهلل صلى فكاف ككرعو، كزىده كتضحياتو
 اإلسبلـ، كنبي اإلسبلـ إلى االنتماء تدعي جماعة فإف ذلك، من العكس على كلكن
 اهلل صلى النبي بها قاـ التي المجهودات تهدـ معاكسة، صورة المجتمع لهذا تقدـ
 أك مصلح أم يواجهو لم إخفاقا لو كتثبت كالتوجيو، التربية مجاؿ في كسلم عليو

 اهلل صلى اهلل رسوؿ مع الشأف كاف كما اهلل، من مأمورا يكن لم مخلص خبير مرب،
 .كسلم عليو

 لم- كسلم عليو اهلل صلى محمد بذلها التي الجبارة المجهودات أف ترل اإلمامية إف
 بعد ما إلى باإلسبلـ متمسكين ظلوا الركايات لبعض كفقا -أربعة أك ثبلثة إال تنتج
 - باهلل كالعياذ - باإلسبلـ صلتهم قطعوا فقد غيرىم أما كسلم عليو اهلل صلى كفاتو
 كتربيتو كسلم عليو اهلل صلى النبي صحبة أف كأثبتوا كسلم عليو اهلل صلى كفاتو فور

 .تأثير أم لها يعد كلم أخفقت
 اإلسبلمي المنهج في الثقة كعدـ البشرية، إصبلح من اليأس إلى يؤدم الزعم كىذا

 عليو اهلل صلى محمد نبوة في الشك كإلى األخبلؽ، كتهذيب التربية على كقدرتو
 عملية نماذج من كجيها عددا للعالم يقدـ أف يستطع لم الذم الدين أف كذلك كسلم،
 يستطيع فكيف األكؿ، رسالتو كحامل الداعي أياـ في مثاليا كمجتمعا بناءة، ناجحة
 الدعوة بهذه المؤمنوف كاف كإذا !النبوة؟ عهد على طويل كقت مضي بعد ذلك أتباعو
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 كسلم عليو اهلل صلى لنبيهم أكفياء يعودكا كلم القومية، الجادة على البقاء يستطيعوا لم
 النبي عليو ترؾ الذم المستقيم الصراط على يبق فلم األعلى، الرفيق إلى انتقالو بعد

 لتزكية يصلح الدين ىذا أف نسلم فكيف فقط، أربعة إال أتباعو كسلم عليو اهلل صلى
 كيرفعو كالشقاء، الهمجية من اإلنساف ينقذ أف يستطيع كأنو األخبلؽ؟ كبناء النفوس

 في صادقا كاف كسلم عليو اهلل صلى النبي أف لو يقاؿ ربما بل اإلنسانية؟ قمة إلى
 من ككجد القلب، صميم من بو آمن من ىناؾ ككجد تأثير، ذات تعاليمو لكانت نبوتو
 كاف فإف اإليماف، على ثبتوا الذين المئات بعض بو آمنوا ممن الهائل العدد بين

 داـ فمن - زعموا فيما - كمرتدين منافقين منهم رجاؿ بضعة سول - أصحابو
 !للعالمين؟ رحمة يكوف ككيف كسلم؟ عليو اهلل صلى بالرسوؿ انتفع كمن باإلسبلـ؟

 .الصحابة في السنة أىل اعتقادانظر كتاب 
 كجوب عدـ الخوض فيما شجر بين الصحابة رضي اهلل عنهم. :المسألة الخامسة

 اهلل رضي الكراـ الصحابة بين كقعت التي الحرب من كالجماعة السنة أىل موقف إف
 يسببو لما عنهم اهلل رضي بهم يليق فيما إال بينهم شجر عما اإلمساؾ ىو عنهم

 أعظم من كذلك الطرفين ألحد كالبغض كالحقد العداكة توليد من ذلك في الخوض
 كيترحم عنهم كيترضى الجميع يحب أف مسلم كل على يجب إنو: كقالوا الذنوب
 الذم كأف مناقبهم كينشر بسوابقهم، لهم كيعترؼ فضائلهم، لهم كيحفظ عليهم
 أف غير كالخطأ الصواب حالتي في مثابوف كالجميع اجتهاد عن كاف إنما بينهم حصل
 الصحابة من كالمقتوؿ القاتل كأف اجتهاده في المخطئ ثواب ضعف المصيب ثواب

 .بينهم شجر فيما الخوض كالجماعة السنة أىل يجوز كلم الجنة، في
 الصحابة بين شجر فيما موقفهم تبين التي السنة أىل أقواؿ من طائفة أذكر أف كقبل
 كبما االقتتاؿ من الصحابة بين كقع ما إلى اإلشارة فيها التي النصوص بعض أذكر

 :ىي النصوص كتلك فيها بو كصفوا
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 إحداىما بغت فإف بينهما فأصلحوا اقتتلوا المؤمنين من طائفتاف كإف): تعالى قاؿ -ُ
 بينهما فأصلحوا فاءت فإف اهلل أمر إلى تفيء حتى تبغي التي فقاتلوا األخرل على

 اهلل أمر اآلية ىذه ففي [.ٗ: الحجرات] (المقسطين يحب اهلل إف كأقسطوا بالعدؿ
 ال االقتتاؿ كىذا إخوة ألنهم قتاؿ بينهم جرل ما إذا المؤمنين بين باإلصبلح تعالى

 باإلصبلح كأمر مؤمنين - كجل عز - اهلل سماىم حيث اإليماف كصف عن يخرجهم
 اإليماف من ذلك يخرجهم كلم المؤمنين عمـو بين اقتتاؿ حصل كاف كإذا بينهم

 أكؿ كبعدىا الجمل موقعة في اقتتلوا الذين كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فأصحاب
 مؤمنين ربهم عند يزالوف ال فهم اآلية ىذه في ذكر الذم اإليماف اسم في يدخل من

 .اجتهاد عن كاف ألنو بحاؿ إيمانهم في شجار من بينهم حصل ما يؤثر كلم إيمانا
: قاؿ: قاؿ عنو اهلل رضي ىريرة أبي عن(ُٕٓ) كمسلم ،(ُُِٕ) البخارم ركل -ِ

 كتكوف عظيمتاف فئتاف تقتتل حتى الساعة تقـو ال: )كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 (.كاحدة كدعواىما عظيمة مقتلة بينهما

 معاكية، كجماعة علي جماعة( َّّ/ ُِ) البارم فتحال كما في  بالفئتين فالمراد
 .الحق منهما كل اعتقاد المراد كقيل الراجح على اإلسبلـ بالدعوة كالمراد

 اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عنو اهلل رضي الخدرم سعيد أبي عن (َُْٔ) مسلم كركل -ّ
 الطائفتين أكلى تقتلهم المسلمين من فرقة عند مارقة تمرؽ: )كسلم عليو اهلل صلى

 كمعاكية علي بين االختبلؼ من كاف ما ىي الحديث في إليها المشار كالفرقة( بالحق
 كأنهما مسلمتاف بأنهما معا الطائفتين كسلم عليو اهلل صلى كصف كقد عنهما اهلل رضي

 من الحديث فهذا :(ِٕٗ/ ٕ( )كالنهاية البداية، قاؿ ابن كثير في بالحق متعلقتاف
 الحكم كفيو كالسبلـ، الصبلة عليو بو أخبر ما طبق األمر كقع قد إذ النبوة دالئل

 كالجهلة الرافضة فرقة يزعمو كما ال العراؽ، كأىل الشاـ أىل الطائفتين بإسبلـ
 الحق، إلى الطائفتين أدنى علي أصحاب أف كفيو الشاـ، أىل تكفيرىم من الطغاـ،

 مجتهدا، معاكية كاف كإف المصيب ىو عليا أف كالجماعة السنة أىل مذىب ىو كىذا
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 صحيح في ثبت كما أجراف فلو اإلماـ ىو على كلكن اهلل، شاء إف مأجور كىو
 إذا»: قاؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف العاص بن عمرك حديث من البخارم

 كيفية بياف كسيأتي «أجر فلو فأخطأ اجتهد كإذا أجراف فلو فأصاب الحاكم اجتهد
 فوجد السبلـ عليو عنو أخبر الذم المخدج كصفة للخوارج، عنو اهلل رضي علي قتاؿ
 ا.ىػ للشكر كسجد عنو اهلل رضي علي بذلك ففرح أخبر كما

 عليو اهلل صلى النبي بينا: قاؿ بكرة أبي إلى بإسناده( ِّٗٔ) البخارم كركل -ْ
 اهلل كلعل سيد ىذا ابني: )كسلم عليو اهلل صلى النبي فقاؿ الحسن جاء يخطب كسلم

 اهلل صلى النبي من شهادة الحديث ىذا ففي (.المسلمين من فئتين بين بو يصلح أف
 على كاضح رد فيو كالحديث الشاـ كأىل العراؽ أىل الطائفتين بإسبلـ كسلم عليو

 الشهادة من الحديث تضمنو بما معو كمن كمعاكية معو كمن عليا كفركا الذين الخوارج
/ ٖ) للبيهقي الكبرل السنن كما في  عيينة بن سفياف يقوؿ كاف كلذا باإلسبلـ للجميع

 يعجبنا المسلمين من فئتين: )قولو (ِّّ/ ُّ) عساكر البن دمشق كتاريخ ،(ُّٕ
 عليو اهلل صلى النبي ألف أعجبهم كإنما(: ُٖٗ ص) االعتقاد في البيهقي قاؿ (.جدا

 كاف بما كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ من خبر كىذا مسلمين جميعا سماىما كسلم
ا.ىػ  سفياف أبي بن معاكية إلى األمر تسليمو في علي كفاة بعد علي بن الحسن من

 كانوا الذين العراؽ أىل إلى اإلشارة فيها كلها ذكرىا المتقدـ األحاديث الثبلثة فهذه
 النبي كصفهم كقد سفياف أبي بن معاكية مع كانوا الذين الشاـ أىل كإلى علي مع

 لم بالحق متعلقوف جميعا بأنهم كصفهم كما. ُأمتو من بأنهم كسلم عليو اهلل صلى
 كلم اإليماف على مستمركف بأنهم كسلم عليو اهلل صلى لهم شهد كما عنو يخرجوا
: تعالى قولو عمـو تحت دخلوا كقد بينهم حصل الذم القتاؿ بسبب عنو يخرجوا

 أف قدمنا كقد[ ٗ: الحجرات] (بينهما فأصلحوا اقتتلوا المؤمنين من طائفتاف كإف)

                                                           

 في يكوف: )عنو اهلل رضي الخدرم سعيد أبي حديث من( َُْٔ) صحيحو في مسلم ركلك  ُ
 (.بالحق أكالىم قتلهم يلي مارقة، بينهما من فيخرج فرقتاف؛ أمتي
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 ىم بل بقتالهم يفسقوا كلم يكفركا فلم أجمعين عنهم اهلل رضي ينتظمهم اآلية مدلوؿ
 شهد فقد عنو اهلل رضي علي ذلك قتالهم في الحكم بين كقد متأكلوف مجتهدكف
 لما عليا أف) :(ْٔٗ/ ْ)في تاريخو  الطبرم جرير ابن ركل فقد بالحسنى للفريقين

 القـو لهؤالء أترل: فقاؿ الداالني سبلمة أبو إليو فقاـ الناس خطب البصرة كصل
: قاؿ نعم: قاؿ بذلك - كجل عز - اهلل أرادكا كانوا إف الدـ ىذا من طلبوا فيما حجة
 فيو فالحكم يدرؾ ال كاف إذا الشيء إف نعم: قاؿ ذلك؟ بتأخيرؾ حجة لك فترل

 يقتل أال ألرجو إني: قاؿ غدا؟ ابتلينا إف كحالهم حالنا فما: قاؿ نفعا كأعمو أحوطو
 (.الجنة اهلل أدخلو إال اهلل قلبو نقى أحد

 قاؿ: قاؿ - الحنفية بابن المعركؼ - علي بن محمد إلى بإسناده سعد ابن كركل
 كنزعنا): - كجل عز - اهلل قاؿ الذين من كالزبير كطلحة أكوف أف ألرجو إني: )علي

 .ُ[(ْٕ:الحجر] (متقابلين سرر على إخوانا غل من صدكرىم في ما
 :صفين موقعة في الفريقين من للقتلى بالحسنى عنو اهلل رضي شهد كما
: قاؿ األصم بن يزيد إلى بإسناده (َّّ/ ُٓ)في المصنف  شيبة أبي ابن ركل فقد

 (.الجنة في كقتبلىم قتبلنا: فقاؿ صفين يـو قتلى عن علي سئل)
 البارم ألف كصدؽ حق شهادة بالجنة الفريقين من للقتلى عنو اهلل رضي علي كشهادة

 ككعده بالجنة كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب كعد بأنو أخبر - كعبل جل -
 .فيو خلف ال كصدؽ حق - سبحانو -

 من درجة أعظم أكلئك كقاتل الفتح قبل من أنفق من منكم يستوم ال): تعالى قاؿ
 في فالخطاب[ َُ:الحديد] (الحسنى اهلل كعد ككبل كقاتلوا بعد من أنفقوا الذين
 بالجنة فيها كالوعد كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ ألصحاب موجو الكريمة اآلية ىذه

 صادقة بنية كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ صحب من فكل عنهم اهلل رضي لجميعهم

                                                           

كىو أثر  (ُٓٗ ص) االعتقاد في كالبيهقي ،(ُُّ/ ّ) الكبرل الطبقات في سعد ابن ركاه ُ
 حسن.



 - 315 - 

 لتعذيب النار يدخل ال الجنة أىل من فإنو مات حتى اإليماف على كاستمر ساعة كلو
 في الفتح قبل كقاتل أسلم من يلحقوف ال كقاتلوا الفتح بعد من أسلموا الذين أف إال

 اهلل رضي علي كرع كماؿ كمن عنهم كرضي الجنة اهلل كعد ككبل الدرجة كعلو المرتبة
 كاف بل القبلة أىل من قاتلو ممن النفاؽ إلى أك الشرؾ إلى أحدا ينسب لم أنو عنو

 في عنو اهلل رضي علي معتقد ىو ذلك( علينا بغوا إخواننا ىم) عنو اهلل رضي يقوؿ
 كالمقتوؿ للقاتل شهد فقد كصفين الجمل موقعتي في عنهم اهلل رضي الصحابة قتلى
 لغرض مقاتلين يكونوا كلم كاالجتهاد الحق إال بقتالهم يقصدكا لم ألنهم بالجنة منهم

 أـ أف كذلك ثبت كقد ذلك كل من حاشاىم الحقد لدافع أك باطل إليثار أك دنيوم
 من معها قتل أك الجمل يـو قاتلها من على ترحمت عنها اهلل رضي عائشة المؤمنين
 .كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ صحابة

 كانت لما عنها اهلل رضي أنها(: ِٖٓ - ِٕٓ/ ّ) الكامل في األثير ابن ذكر فقد
 كالناس عليها كمنهم معها الناس من قتل عمن يومئذ سألت الجمل كقعة بعد بالبصرة
: قالت ذلك؟ كيف: لها فقيل اهلل يرحمو: قالت الجميع من كاحد نعي فكلما عندىا
 .(الجنة في كفبلف الجنة، في فبلف: )كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ كذلك
 لو شهد من بذلك تعني الجنة في كفبلف الجنة، في فبلف: عنها اهلل رضي كقولها
. عنهما اهلل رضي كالزبير طلحة مثل كسماه بالجنة كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 تصرفا الجمل يـو في القتلى خلفو فيما تصرؼ عنو اهلل رضي عليا أف معنا تقدـ كلقد
 بين حرب ىي كإنما مسلمين كغير مسلمين بين تكن لم الحرب تلك أف على يدؿ

 كل جمع حيث جانبو في الحق أف منهما فريق كل يرل المسلمين من فريقين
 فليأخذه شيئا عرؼ من: )كقاؿ البصرة مسجد إلى بها كبعث الجمل موقعة مخلفات

 من القتلى جميع على كصلى (.السلطاف سمة عليو الخزائن في كاف سبلحا إال
 جميعا أنهم إيمانو على دؿ ىذا عملو كل كبير قبر في منهم كثيرا كدفن الفريقين

 اهلل رضي بينهم كانت خصومة شفاء كال شهوة، كال عنادا ال اجتهادا يقاتلوف كانوا
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 من للقتلى بالجنة عنو اهلل رضي علي شهادة أف يعلم أف ينبغي كمما أجمعين عنهم
 عثماف على األكلى الفتنة إثارة في الحق عن مرؽ من فيها يدخل ال تقدـ كما الفريقين

 معها قاتل كإف بالحق متعلقتاف بأنهما كصفتا اللتين الطائفتين إحدل من يعد ال كما
 المؤمنين أمير على الظالم بالبغي كقلوبهم كنياتهم أيديهم تلوثت الذين ألف بها كالتحق
 كلي استطاع سواء عليهم الشرعي الحد إقامة استحقوا - كانوا من كائنا - عثماف
 فإف استطاعتو، عدـ حالة كفي يستطع لم أك الحد ىذا عليهم يقيم أف األمر

 على بالعـز منهم أحسوا كلما المسلمين صالحي بين الحرب نار تسعير مواصلتهم
 االستمرار على منهم إصرارا يعد كبعدىا الجمل كقعة في فعلوا كما كالتآخي اإلصبلح

 كانتا الطائفتين إف: كالجماعة السنة أىل قاؿ فإذا ذلك، على داموا ما اإلجراـ في
 في كانوا الذين كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب يريدكف فإنما الحق على

 .التابعين من كسلم عليو اهلل صلى سنتو على معهم سار كمن الطائفتين
 رضي الكراـ الصحابة بين حصل فيما اعتقاده في يسلك أف المسلم على فالواجب

 بينهم حصل عما اإلمساؾ كىو كالجماعة السنة أىل الناجية الفرقة مسلك عنهم اهلل
 .بمقامهم الئق ىو بما إال فيو يخوض كال عنهم اهلل رضي
 بين شجر عما الكف ذكر: (ِْٖٓ/ٓ) الشريعة كتاب في اآلجرم اإلماـ قاؿ

 محمد قاؿ أجمعين عليهم تعالى اهلل كرحمة كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب
 اهلل رسوؿ أصحاب فضائل من رسمناه ما تدبر لمن ينبغي: اهلل رحمو الحسين بن

 كيترحم يحبهم أف أجمعين عنهم اهلل رضي بيتو أىل كفضائل كسلم عليو اهلل صلى
 إذ العظيم اهلل كيشكر( بحبهم أم) بهم الكريم اهلل إلى كيتوسل لهم، كيستغفر عليهم

 مفتوف جاىل عارضنا فإف يبحث، كال عنو ينقر كال بينهم شجر ما يذكر كال لهذا، كفقو
. كفبلف؟ لفبلف فبلف قتل كلم لفبلف فبلف قاتل لم: فقاؿ الرشاد طريق عن بو خطئ قد

 كلم؟: قاؿ فإف. علمها إلى اضطررنا كال تنفعنا حاجة ىذا ذكر إلى كبك بنا ما: لو قيل
 أراىم ما حسب على فيها فكانوا عنهم اهلل رضي الصحابة شاىدىا فتن ألنها: لو قيل
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 ألنهم بعدىم جاء ممن سبيبل أىدل ككانوا غيرىم، من بتأكيلها أعلم ككانوا بها العلم
 معو كجاىدكا كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ كشاىدكا القرآف نزؿ عليهم الجنة، أىل

 صلى الرسوؿ لهم كشهد العظيم، كاألجر كالمغفرة بالرضواف كجل عز اهلل لهم كشهد
 عليو اهلل صلى كبرسولو أعرؼ كجل عز باهلل فكانوا. قرف خير أنهم كسلم عليو اهلل

 نحكم كبأحكامهم نعيش، قولهم كفي العلم يؤخذ كمنهم كبالسنة كبالقرآف كسلم
 لما معرفتنا من يضرنا الذم كإيش: قاؿ فإف. أمرنا كبهذا نتبع كلهم نتأدب كبأدبهم

 أكبر كانت القـو عقوؿ أف كذلك فيو شك ال ما: لو قيل. عنو؟ كالبحث بينهم جرل
 طريق عن فنزؿ بينهم شجر عما نبحث أف نأمن كال بكثير أنقص كعقولنا عقولنا، من

 .فيهم؟ أمرنا كبم: قاؿ فإف. فيهم أمرنا عما كنتخلف الحق
 ذلك على دؿ لهم، كاالتباع لهم كالمحبة عليهم كالترحم لهم باالستغفار أمرنا: قيل

 قد بينهم، جرل ما ذكر إلى حاجة بنا كما المسلمين، أئمة كقوؿ كالسنة الكتاب
 الكريم اهلل يغفر فبالصحبة كصاىركه، كصاىرىم كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ صحبوا

 اهلل لنا ذكر كقد كاحدا منهم يخزم ال أف كتابو في كجل عز اهلل ضمن كقد لهم،
 كنعتهم الوصف بأجمل فوصفهم كاإلنجيل، التوراة في كصفهم أف كتابو في تعالى

 يعذب لم عليهم تاب كإذا عليهم، تاب قد أنو الكريم موالنا كأخبرنا النعت، بأحسن
 ىم اهلل حزب إف أال اهلل حزب أكلئك عنو كرضوا عنهم اهلل رضي أبدا منهم كاحدا

 بينهم جرل بما عالما أكوف ألف ذلك من مرادم إنما: قائل قاؿ فإف. المفلحوف
 طالب أنت: لو قيل. أجهلو كال ذلك أحب ألني فيو كانوا ما علي يذىب لم فأكوف

 عليك كجل عز هلل ما بإصبلح اشتغلت كلو ينفعك كال يضرؾ عما تبحث ألنك فتنة
 في سيما كال: كقيل. بك أكلى كاف محارمو كاجتناب فرائضو أداء من بو تعبدؾ فيما

 بمطعمك اشتغالك: لو كقيل. الضالة األىواء من فيو ظهر قد ما قبح مع ىذا زماننا
 أكلى تنفقو؟ كفيما ىو؟ أين من لدرىمك كتكسبك بك، أكلى ىو؟ أين من كملبسك

 قلبك يميل أف إلى القـو بين شجر عما كبحثك بتنقيرؾ يكوف أف يأمن ال: كقيل. بك
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 اهلل أمرؾ من كتبغض فتسب الشيطاف بك كيلعب تهواه أف لك يصلح ال ما فتهول
: قاؿ فإف. الباطل طريق كتسلك الحق طريق عن فتزؿ كباتباعو لو كاالستغفار بمحبتو
 قلت ما على يدؿ ما المسلمين علماء من سلف كعمن كالسنة الكتاب من لنا فاذكر

 قد: لو قيل .عنهم اهلل رضي الصحابة بين شجر عما البحث من تهواه عما نفوسنا لترد
 بو ليتيقظ ذكرناه ما بعض كنعيد عقل، لمن كحجة ببلغ فيو مما ذكرتو لما ذكرنا تقدـ

 معو كالذين اهلل رسوؿ محمد: )كجل عز اهلل قاؿ: الحق طريق إلى المسترشد المؤمن
 كرضوانا اهلل من فضبل يبتغوف سجدا، ركعا تراىم بينهم رحماء الكفار على أشداء

 اإلنجيل في كمثلهم التوراة، في مثلهم ذلك السجود أثر من كجوىهم في سيماىم
 بهم ليغيظ الزراع يعجب سوقو على فاستول فاستغلظ فآزره شطأه أخرج كزرع

 تاب لقد: )كجل عز اهلل كقاؿ العظيم، كاألجر المغفرة ذلك بعد كعدىم ثم(. الكفار
: كجل عز كقاؿ( العسرة ساعة في اتبعوه الذين كاألنصار كالمهاجرين النبي على اهلل

( عنهم اهلل رضي بإحساف اتبعوىم كالذين كاألنصار المهاجرين من األكلوف كالسابقوف)
 يسعى نورىم معو آمنوا كالذين النبي اهلل يخزم ال يـو: )كجل عز كقاؿ اآلية، آخر إلى
 كجل عز كقاؿ. اآلية( أمة خير كنتم: )كجل عز كقاؿ اآلية،( كبأيمانهم أيديهم بين

 جاء من على أثنى كجل عز اهلل إف ثم اآلية، آخر إلى( المؤمنين عن اهلل رضي لقد)
 لهم، غبل قلبو في يجعل ال أف الكريم مواله كسأؿ للصحابة فاستغفر الصحابة بعد

 جاءكا كالذين: )كجل عز فقاؿ الثناء؛ من يكوف ما بأحسن عليو كجل عز اهلل فأثنى
 الناس خير»: كسلم عليو اهلل صلى النبي كقاؿ(. رحيم رءكؼ: )قولو إلى( بعدىم من

 عز اهلل إف»: كسلم عليو اهلل صلى كقاؿ. «يلونهم الذين ثم يلونهم الذين ثم قرني
 من لي كاختار كالمرسلين، النبيين إال العالمين جميع على أصحابي اختار كجل

 أصحابي كفي أصحابي خير فجعلهم كعليا، كعثماف كعمر بكر أبا أربعة أصحابي
 مثل إف»: كسلم عليو اهلل صلى كقاؿ. «األمم سائر على أمتي كاختار خير كلهم

 عن ىذا ركم. «بالملح إال الطعاـ يصلح ال الطعاـ في كالملح أمتي في أصحابي
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 حدث إذا الحسن فكاف: قاؿ. كسلم عليو اهلل صلى النبي عن أنس، عن الحسن،
 .نصلح؟ فكيف ملحنا ذىب قد: يقوؿ بهذا
 اهلل صلى محمد قلب فوجد العباد قلوب في نظر كجل عز اهلل إف: مسعود ابن كقاؿ
 العباد قلوب في نظر ثم برسالتو، كبعثو لنفسو، فاصطفاه العباد قلوب خير كسلم عليو
 العباد، قلوب خير أصحابو قلوب فوجد كسلم عليو اهلل صلى محمد قلب بعد

 الحسين بن محمد قاؿ دينو على يقاتلوف كسلم عليو اهلل صلى نبيو كزراء فجعلهم
: كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ كمن كجل عز اهلل من ىذا سمع لمن يقاؿ: اهلل رحمو

 لهواؾ متبعا كنت كإف بو، كجل عز اهلل كعظك بما اتعظت للخير موفقا عبدا كنت إف
 ىدل بغير ىواه اتبع ممن أضل كمن) كجل عز اهلل قاؿ ممن تكوف أف عليك خشيت

 أسمعهم كلو ألسمعهم خيرا فيهم اهلل علم كلو) كجل عز اهلل قاؿ ممن ككنت( اهلل من
 كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب إلى جاء من: لو كيقاؿ(. معرضوف كىم لتولوا
 فتنة، طالب رجل فهذا بعضا كيمدح بعضا كيذـ بعضهم كيهول بعضهم في يطعن حتى
 عنهم اهلل رضي للجميع كاالستغفار الجميع محبة عليو كاجب ألنو كقع؛ الفتنة كفي

 عما كالتنقير البحث كتدع للجميع قلبك ليسلم البياف في نزيدؾ كنحن بحبهم، كنفعنا
 ىػ.ا بينهم شجر
 المختارة الصفوة أكلئك حق في النقية الصافية عقيدتهم ببياف مملؤة السنة أىل ككتب

 .منها التي الحسنة أقوالهم في بينهم كقعت التي الحرب تلك من موقفهم حددكا كقد
 الذم القتاؿ عن (.ُّٔ ص) الشافعي مناقب كما في  العزيز عبد بن عمر سئل -ُ

 مثل لساني منها أطهر أفبل منها يدم اهلل طهر دماء تلك: )فقاؿ الصحابة بين
 (.مسها ترؾ العيوف كدكاء العيوف، مثل كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب

 العزيز عبد بن عمر قوؿ على معلقا( َّّ/ ٕ) كالنهاية البداية كما في  البيهقي قاؿ
 .(الصواب ىو يعنيو ال عما الرجل سكوت ألف جميل حسن ىذا: )تعالى اهلل رحمو
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 الصحابة بعض على كالحكم الخطأ، في الوقوع من يتحرز أف منو مطلوب كالمسلم
 .فيو مصيبا يكوف ال بما
 في (ِّّ/ ُٔ) القرآف ألحكاـ الجامع كما في  الشعبي شراحيل بن عامر قاؿ -ِ

 (.أحد من أحد يفر فلم بعضا بعضهم لقي الجنة أىل ىم: )الصحابة من المقتتلين
 قتاؿ عن (ِّّ/ ُٔ) القرآف ألحكاـ الجامعكما في  البصرم الحسن سئل -ّ

 كغبنا، كسلم عليو اهلل صلى محمد أصحاب شهده قتاؿ: )فقاؿ بينهم فيما الصحابة
 (.فوقفنا كاختلفوا فاتبعنا، كاجتمعوا كجهلنا، كعلموا
 منا فيو دخلوا بما أعلم كانوا الصحابة أف: )كما قاؿ القرطبي  ىذا الحسن قوؿ كمعنى

 رأيا نبتدع كال فيو اختلفوا عندما كنقف عليو، اجتمعوا فيما نتبعهم أف إال علينا كما
 (.الدين في متهمين غير كانوا إذ - كجل عز - اهلل كأرادكا اجتهدكا أنهم كنعلم منا،

 كقع عما (ٗٔ: ص) للباقبلني اإلنصاؼكما في  الصادؽ محمد بن جعفر سئل -ْ
 ربي يضل ال كتاب في ربي عند علمها: اهلل قاؿ ما أقوؿ: )بقولو فأجاب الصحابة بين
 [(.ِٓ: طو] ينسى كال
 أف بعد (ُْٔ ص) الجوزم البن أحمد اإلماـ مناقبكما في  أحمد اإلماـ قاؿ -ٓ

 (.الحسنى إال فيهم أقوؿ ما: )قاؿ كمعاكية علي بين كاف فيما تقوؿ ما: لو قيل
(: ُِٔص) الجوزم البن أحمد اإلماـ مناقب كما في  المركذم بكر أبو كقاؿ -ٔ

 كمعاكية أجمعين اهلل رحمهم: )فقاؿ اهلل رسوؿ أصحاب لو كذكر اهلل عبد أبا سمعت
 كتابو في تعالى اهلل كصفهم كلهم كالمغيرة األشعرم موسى كأبو العاص بن كعمرك

 .[(ِٗ: الفتح] السجود أثر من كجوىهم في سيماىم: فقاؿ
 بن أحمد حضرت(: ْْ/ ٔ) بغداد تاريخ في كما في  الفقيو آزر بن إبراىيم قاؿ -ٕ

 ىو اهلل عبد أبا يا: لو فقيل عنو فأعرض كمعاكية؟ علي بين جرل عما رجل كسألو حنبل
 ما كلكم كسبت ما لها خلت قد أمة تلك اقرأ: فقاؿ عليو فأقبل ىاشم بني من رجل

 [(.ُُْ: البقرة] يعملوف كانوا عما تسألوف كال كسبتم



 - 301 - 

 جرل ما فأما(: ٖٕص) الديانة أصوؿ عن اإلبانة في األشعرم الحسن أبو كقاؿ -ٖ
 اإلماـ كعلي كاجتهاد، تأكيل على كاف فإنما عنهم اهلل رضي كعائشة كالزبير علي بين

 كالشهادة بالجنة كسلم عليو اهلل صلى النبي لهم شهد كقد االجتهاد أىل من ككلهم
 رضي كمعاكية علي بين جرل ما ككذلك اجتهادىم في حق على كلهم أنهم على فدؿ
 في متهمين غير مأمونوف أئمة الصحابة ككل كاجتهاد، تأكيل على كاف عنهما اهلل

 كمواالتهم كتعظيمهم بتوقيرىم كتعبدنا جميعهم على كرسولو اهلل أثنى كقد الدين،
 .جميعهم عن اهلل رضي منهم أحدا ينقص ممن كالتبرم

 أف يجب لما عرضو صدد في( ٗص) الرسالة في القيركاني زيد أبي ابن كقاؿ -ٗ
 بو يذكركا أف ينبغي كما كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب في المسلم يعتقده
 شجر عما كاإلمساؾ ذكر بأحسن إال الرسوؿ صحابة من أحد يذكر ال كأف: )فقاؿ
 أحسن بهم كيظن المخارج أحسن لهم - يلتمس أف الناس أحق كأنهم بينهم

 (.المذاىب
 حق مبينا( ّّْص) الرافضة على كالرد اإلمامة في األصبهاني نعيم أبو كقاؿ -َُ

 المسلمين على فالواجب: )نحوىم عليهم يجب كما بعدىم المسلمين على الصحابة
 كشكرىم بو تعالى اهلل مدحهم ما إظهار كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب في

 الغضب حاؿ في منهم كاف عما يغضوا كأف سوابقهم كجميل أفعالهم جميل من عليو
 اهلل أخبر بما ذكرىم في كنأخذ إياىم الشيطاف استزالؿ عند منهم كفرط كاإلغفاؿ

 الذين كإلخواننا لنا اغفر ربنا يقولوف بعدىم من جاؤكا كالذين: تعالى فقاؿ بو تعالى
 ال كاإلفراط كالحدة كالغضب كالزلل الهفوة فإف اآلية[ َُ: الحشر] باإليماف سبقونا
 كلكن لهم العداكة كال منهم البراءة ذلك يوجب كال مغفور لهم كىو أحد منو يخلو
 (.الشريفة للمنقبة كيتولى الحميدة السابقة على يحب
 ص) كالديانة السنة أصوؿ على كاإلبانة الشرحفي  بطة بن اهلل عبد أبو كقاؿ -ُُ

 بين شجر عما نكف ذلك بعد كمن: )كالجماعة السنة أىل لعقيدة عرضو أثناء (ِٖٔ
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 الناس كسبقوا معو المشاىد شهدكا فقد كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب
 ذلك كفرض بمحبتهم إليو كالتقرب لهم باالستغفار كأمرؾ لهم اهلل غفر فقد بالفضل

 سائر على فضلوا كإنما سيقتتلوف كأنهم منهم سيكوف ما يعلم كىو نبيو لساف على
 (.لهم مغفور بينهم شجر ما ككل عنهم كضع قد كالعمد الخطأ ألف الخلق

 يجوز كال اعتقاده يجب فيما اإلنصاؼ في الباقبلني الطيب بن بكر أبو قاؿ -ُِ
 صلى النبي أصحاب بين جرل ما أف: يعلم أف كيجب(: ٗٔ - ٕٔ ص) بو الجهل

 كنثني الجميع على كنترحم عنو نكف المشاجرة من عنهم كرضي كسلم عليو اهلل
 عليو عليا أف كنعتقد كالجناف كالفوز كاألماف الرضواف لهم تعالى اهلل كنسأؿ عليهم
 منهم صدر ما إف عنهم اهلل رضي الصحابة كأف أجراف، كلو فعل فيما أصاب السبلـ

 رضي لقد: تعالى قولو عليو كالدليل يبدعوف كال يفسقوف كال األجر فلهم باجتهاد كاف
 عليهم السكينة فأنزؿ قلوبهم في ما فعلم الشجرة تحت يبايعونك إذ المؤمنين عن اهلل

 الحاكم اجتهد إذا: )كسلم عليو اهلل صلى كقولو[ ُٖ: الفتح] قريبا فتحا كأثابهم
 أجراف لو كقتنا في الحاكم كاف فإذا( أجر فلو فأخطأ اجتهد كإذا أجراف فلو فأصاب

 ىذا صحة على كيدؿ عنو، كرضوا عنهم اهلل رضي من باجتهاد ظنك فما اجتهاده على
 كسيصلح سيد ىذا ابني إف: )السبلـ عليو للحسن كسلم عليو اهلل صلى قولو: القوؿ

 الطائفتين من كاحدة لكل العظم فأثبت( المسلمين من عظيمتين فئتين بين بو اهلل
 بقولو صدكرىم من الغل بنزع القـو ىؤالء اهلل كعد كقد اإلسبلـ بصحة لهم كحكم
 إلى[( ْٕ: الحجر] متقابلين سرر على إخوانا غل من صدكرىم في ما كنزعنا: تعالى

 (.عنو كالسكوت بينهم شجر ما ذكر عن الكف كيجب: )قاؿ أف
 ضمن الحديث كأصحاب السلف عقيدةفي  الصابوني عثماف أبو كقاؿ -ُّ

 السلف عقيدة لعرض ذكره صدد في (.ُِٗ/ ُ) المنيرية الرسائل مجموعة
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب بين شجر عما الكف كيركف: )الحديث كأصحاب
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 على الترحم كيركف فيهم كنقصا لهم عيبا يتضمن ما ذكر عن األلسنة كتطهير كسلم
 (.لكافتهم كالمواالة جميعهم

(: ُّٔ - َّٔ/ ُٔ) كالتحصيل البياف المالكي رشد بن الوليد أبو كقاؿ -ُْ
 على يجب الذم فهذا الجنة في كالمقتوؿ منهم القاتل فعلو، ما على محمود كلهم)

 كعلى كتابو في عليهم أثنى قد تعالى اهلل ألف بينهم شجر فيما يعتقده أف مسلم كل
[ َُُ: عمراف آؿ] للناس أخرجت أمة خير كنتم: قائل من عز فقاؿ رسولو لساف
 اهلل رسوؿ كقاؿ عدكال خيارا: أم[ ُّْ: البقرة] كسطا أمة جعلناكم ككذلك: كقاؿ
 كالزبير كطلحة عليا فيهم فسمى( الجنة في قريش من عشرة) :كسلم عليو اهلل صلى

 على كانوا اتبعو كمن عنو اهلل رضي عليا إف: كالحق السنة أىل أئمة يقوؿ كالذم
 باجتهادىما ذلك رأيا أنهما إال الخطأ على كانا كالزبير طلحة كإف كالحق، الصواب

 من قلناه كالذم: )قاؿ أف إلى... (  االجتهاد أىل من ىما إذ فعبله ما فرضهما فكاف
 اعتقاده يلـز الذم الصحيح ىو كالزبير طلحة كأخطأ علي فأصاب اجتهدكا أنهم

 (.التوفيق كباهلل الجتهادىما أجر كالزبير كلطلحة باجتهاده الحق لموافقتو أجراف فلعلي
 أف يجوز ال(: )ِِّ - ُِّ/ ُٔ)في تفسيره   القرطبي اهلل عبد أبو كقاؿ -ُٓ

 فعلوه فيما اجتهدكا كلهم كانوا إذ بو، مقطوع خطأ الصحابة من أحد إلى ينسب
 بينهم شجر عما بالكف تعبدنا كقد أئمة، لنا كلهم كىم - كجل عز - اهلل كأرادكا

 عن كسلم عليو اهلل صلى النبي كلنهي الصحبة لحرمة الذكر بأحسن إال نذكرىم كأال
 طرؽ من األخبار من كرد قد ما مع ىذا عنهم بالرضا كأخبر لهم غفر اهلل كأف سبهم

 ُ(األرض كجو على يمشي شهيد طلحة أف) كسلم عليو اهلل صلى النبي عن مختلفة
                                                           

 كغيرىم( ِٖٓ/ٕ) تفسيره في كالبغوم( ِْْ/ّ) كالحاكم( ّّٕٗ) الترمذم أخرجو ُ
 تكلم كقد الصلت حديث من إال نعرفو ال غريب حسن حديث ىذا:  الترمذم عنو قاؿ كالحديث

 تفرد: الحاكم كقاؿ حفظهما قبل من موسى بن صالح كفي دينار بن الصلت في العلم أىل بعض
 الصلت:  المستدرؾ تلخيص في الذىبي كقاؿ الكتاب ىذا شرط من ليس ك دينار بن الصلت بو

 في األلباني العبلمة قاؿ لذا مختلفة بألفاظ اصحابة من عدة عن الحديث ركم كقد ، كاه
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 ما كاف لو ككذلك شهيدا فيو بالقتل يكن لم عصيانا الحرب من إليو خرج ما كاف فلو
 بقتل إال تكوف ال الشهادة ألف عليو الواجب في كتقصيرا التأكيل في خطأ إليو خرج

 من كانتشر صح قد ما ذلك على يدؿ كمما بيناه ما على أمرىم حمل فوجب طاعة في
 كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سمعت: كقولو النار، في الزبير قاتل بأف علي أخبار
 غير كالزبير طلحة أف ثبت فقد كذلك كاف كإذا ُ(بالنار صفية ابن قاتل بشر: )يقوؿ

 عليو اهلل صلى النبي يقل لم كذلك كاف لو ذلك ألف بالقتاؿ آثمين كال عاصيين
 غير قعد من ككذلك النار في الزبير قاتل أف يخبر كلم( شهيد) طلحة في كسلم

 ذلك يوجب لم كذلك كاف كإذا االجتهاد اهلل أراىم صواب بل التأكيل في مخطئ
 الدين في عنائهم كعظيم كجهادىم فضائلهم كإبطاؿ كتفسيقهم منهم كالبراءة لعنهم
 .اىػ( عنهم اهلل رضي
 إذا: )كسلم عليو اهلل صلى قولو عند (ُُ/ ُٖ)في شرح مسلم  النوكم كقاؿ -ُٔ

 جرت التي الدماء أف كاعلم ِ(النار في كالمقتوؿ فالقاتل بسيفيهما المسلماف تواجو
 كالحق السنة أىل كمذىب الوعيد ىذا في بداخلة ليست عنهم اهلل رضي الصحابة بين

 متأكلوف مجتهدكف كأنهم قتالهم كتأكيل بينهم شجر عما كاإلمساؾ بهم الظن إحساف

                                                                                                                                                  

 كىي ، الصحة درجة إلى يرتقي كالشواىد الطرؽ بهذه فالحديث كبالجملة( : ُِٔ) الصحيحة
 - ّٖٗ/  ٖ)  الفتح في الحافظ ثبتو قد ك ظاىر ىو كما كاحد فالمؤدل ألفاظها اختلفت كإف

 الصحابة فضائل من المسند الصحيح كانظر ،(ُِٓ) الصحيحة أيضا كانظر أعلم، كاهلل(  بوالؽ
 (.ُْٔ) لعدكمل

 زر عنالحديث ليس مرفوعا كما ذكر المصنف، كإنما ىو من قوؿ علي رضي اهلل عنو كلفظو  ُ
 النار، صفية ابن قاتل ليدخل: فقاؿ. الباب على الزبير قاتل إف): لو قيل عليا أف حبيش، بن

( أخرجو حوارم الزبير كإف حواريا، نبي لكل إف: " يقوؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سمعت
 ،(ٗٓٓ،  ٔٓٓ) كالبزار ،(َُٓ/ّ) سعد ابن، (ُّٔ) الطيالسيالرسالة(، -ُُٖ/ِأحمد )

 .  حسن إسناده (:ٖٗ/ِكقاؿ األرنؤكط كمنمعو في تحقيق المسند ) (ِّْ،  ِِٖ) كالطبراني

 .عنو اهلل رضي بكرة أبي حديث من( ِٖٖٖ) كمسلم ،(ُّ) البخارم أخرجو ِ
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 باغ كمخالفو المحق أنو فريق كل اعتقد بل الدنيا محض كال معصية يقصدكا لم
 في معذكرا مخطئا كبعضهم مصيبا بعضهم ككاف اهلل أمر إلى ليرجع قتالو عليو فوجب
 ىو عنو اهلل رضي علي ككاف عليو إثم ال أخطأ إذا كالمجتهد الجتهاد ألنو الخطأ
 مشتبهة القضايا ككانت السنة أىل مذىب ىذا الحركب تلك في المصيب المحق

 يتيقنوا كلم يقاتلوا كلم الطائفتين فاعتزلوا فيها تحيركا الصحابة من جماعة إف حتى
 (.منهم مساعدتو عن تأخركا ثم الصواب،

 أف الحركب تلك سبب أف كاعلم: الصحابة بين كقعت التي الحركب سبب كقاؿ
 :أقساـ ثبلثة كصاركا اجتهادىم اختلف اشتباىها فلشدة مشتبهة، كانت القضايا

 عليهم فوجب باغ، مخالفو كأف الطرؼ، ىذا في الحق أف باالجتهاد لهم ظهر: قسم
 صفتو ىذه لمن يحل يكن كلم ذلك ففعلوا اعتقدكه فيما عليو الباغي كقتاؿ نصرتو
 .اعتقاده في البغاة قتاؿ في العدؿ إماـ مساعدة عن التأخر
 عليهم فوجب اآلخر الطرؼ في الحق أف باالجتهاد لهم ظهر ىؤالء عكس: كقسم

 .عليو الباغي كقتاؿ مساعدتو
 الطرفين أحد ترجيح لهم يظهر كلم فيها كتحيركا القضية عليهم اشتبهت: ثالث كقسم

 على اإلقداـ يحل ال ألنو حقهم في الواجب ىو االعتزاؿ ىذا ككاف الفريقين فاعتزلوا
 لمواقف الصحيح التفسير ىو كىذا( لذلك مستحق أنو يظهر حتى مسلم قتاؿ

 .عنهم اهلل رضي بحالهم البلئق كىو الحركب تلك في عنهم اهلل رضي الصحابة
 عرضو صدد في( ُّٕ: ص) في الواسطية تيمية ابن اإلسبلـ شيخ كقاؿ -ُٕ

 بين شجر عما كيمسكوف: )الصحابة بين شجر فيما كالجماعة السنة أىل لعقيدة
 قد ما كمنها كذب ىو ما منها مساكيهم في المركية اآلثار ىذه إف: كيقولوف الصحابة

 مصيبوف، مجتهدكف إما معذكركف فيو ىم منو كالصحيح كجهو عن كغير كنقص فيو زيد
 .(مخطئوف مجتهدكف كإما
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 شجر مما كثير عن الكف تقرر(: ِٗ/ َُ) سيرفي الالذىبي  اإلماـ كقاؿ -ُٖ
 الدكاكين في ذلك بنا يمر زاؿ كما أجمعين عنهم اهلل رضي كقتالهم الصحابة بين

 بأيدينا فيما كىذا كذب كبعضو كضعيف، منقطع ذلك أكثر كلكن كاألجزاء كالكتب
 حب على كتتوفر القلوب، لتصفوا إعدامو بل كإخفاؤه، طيو فينبغي علمائنا كبين

 يرخص كقد العلماء كآحاد العامة عن متعين ذلك ككتماف عنهم، كالترضي الصحابة
 كما لهم يستغفر أف بشرط الهول، من العرم المنصف للعالم خلوة ذلك مطالعة في

 كإلخواننا لنا اغفر ربنا يقولوف بعدىم من جاؤكا كالذين): يقوؿ حيث تعالى اهلل علمنا
 فالقـو[ َُ: الحشر] (آمنوا للذين غبل قلوبنا في تجعل كال باإليماف سبقونا الذين

 (.ممحصة كعبادة محاء كجهاد منهم كقع لما مكفرة كأعماؿ سوابق لهم
 بينهم شجر ما أما(: )ُِٖ: ص) الحثيث الباعث في كثير ابن الحافظ كقاؿ -ُٗ
 عن كاف ما كمنو الجمل كيـو قصد غير عن كقع ما فمنو كالسبلـ الصبلة عليو بعده

 كمأجور أخطأ كإف معذكر صاحبو كلكن كيصيب يخطئ كاالجتهاد صفين كيـو اجتهاد
 (.اثناف أجراف فلو المصيب كأما: أيضا
 على الطعن من المنع كجوب على حاكيا (ّْ/ ُّ) في الفتح الحافظ كقاؿ -َِ

 كاتفق: )قاؿ حيث منهم المحق عرؼ كلو بينهم حصل ما بسبب الصحابة من كاحد
 من لهم كقع ما بسبب الصحابة من أحد على الطعن منع كجوب على السنة أىل

 بل اجتهاد عن إال الحركب تلك في يقاتلوا لم ألنهم منهم المحق عرؼ كلو ذلك
 (.أجرين يؤجر المصيب كأف كاحدا، أجرا يؤجر أنو ثبت
 كالجماعة السنة أىل أجمع(: ُّٖٗ/ّ) القبوؿ معارجفي  الحكميقاؿ  -ُِ

 الخوض عن السكوت كجوب على بإجماعهم يعتد الذين كالعقد الحل أىل ىم الذين
 عنو اهلل رضي عثماف قتل بعد عنهم اهلل رضي الصحابة بين جرت التي الفتن في

 من للقتلى كاالستغفار األمة ىذه بها أصيبت التي المصائب تلك على كاالسترجاع
 كنشر بسوابقهم لهم كاالعتراؼ الصحابة فضائل كحفظ عليهم كالترحم الطرفين
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 لنا اغفر ربنا يقولوف بعدىم من جاؤكا كالذين: كجل عز اهلل بقوؿ عمبل مناقبهم،
 مجتهد منهم الكل أف كاعتقاد اآلية،[ َُ:الحشر] باإليماف سبقونا الذين كإلخواننا

 أجر فلو أخطأ كإف إصابتو، على كأجر اجتهاده على أجر أجراف، فلو أصاب إف
 كإما مصيبوف إما مجتهدكف بل معصوموف إنهم تقوؿ كال مغفور، كالخطأ االجتهاد
 منو الكثير مساكيهم في األحاديث من ركم كما. ذلك في الخطأ يتعمدكا لم مخطئوف

 فيو ىم منو كالصحيح كجهو، عن كغير منو نقص أك فيو زيد قد ما كمنو مكذكب،
 ا.ىػ معذكركف

 فالصحابة(: ِْٖ/ ِ) الواسطية العقيدة شرح كقاؿ العبلمة العثيمين في  -ِِ
 كاشتد نزاعات، عنو اهلل رضي الخطاب بن عمر مقتل بعد بينهم كقعت عنهم اهلل رضي
 .القتاؿ إلى أدل مما كقع، ما بينهم فوقع عثماف، مقتل بعد األمر
 أنو يظن منهم كل كاجتهاد تأكيل عن شك ببل كقعت كقد مشهورة، القضايا كىذه
 عنهم اهلل رضي عليا قاتبل العواـ بن كالزبير عائشة إف: نقوؿ أف يمكن كال حق، على

 .حق على عليا كأف باطل، على أنهم يعتقدكف كىم أجمعين
 .الحق أصابوا قد يكونوا أف يستلـز ال حق على أنهم كاعتقادىم

 اجتهاد، عن إال األمر ىذا على يقدموا لن أنهم نعلم كنحن مخطئين، كانوا إذا كلكن
 أصاب، ثم فاجتهد الحاكم حكم إذا: )أنو كسلم عليو اهلل صلى النبي عن ثبت فإنو
 مجتهدكف، مخطئوف ىم: فنقوؿ ُ(أجر فلو أخطأ، ثم فاجتهد حكم كإذا أجراف، فلو

 .كاحد أجر فلهم
. الفاعل على الحكم: األكلى الجهة: جهتاف لو منو نحن موقفنا حصل الذم فهذا

 .الفاعل من موقفنا: الثانية كالجهة
 صادر فهو بينهم، جرل ما أف بو اهلل ندين ما كأف سبق، فقد الفاعل، على الحكم أما
 .لو مغفور معذكر فصاحبو الخطأ، فيو كقع إذا كاالجتهاد اجتهاد، عن

                                                           

 .عنو اهلل رضي العاص بن عمرك حديث من( ُُٕٔ) كمسلم(، ِّٕٓ) البخارم أخرجو ُ
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 فعل من نتخذ لماذا بينهم شجر عما اإلمساؾ علينا فالواجب الفاعل، من موقفنا كأما
 إما ىذا فعلنا في كنحن بيننا، كالبغضاء فيهم كالوقيعة كالشتم للسب مجاال ىؤالء
 .أبدا غانمين كلسنا سالموف كإما آثموف

 نطالع ال كأف الصحابة بين جرل عما نسكت أف األمور ىذه تجاه علينا فالواجب
 .للضركرة المراجعة إال األمور، ىذه في التاريخ أك األخبار
 فيو زيد قد ما كمنها كذب ىو ما منها مساكيهم؛ في المركية اآلثار ىذه إف: كيقولوف
 مصيبوف، مجتهدكف إما: معذكركف فيو ىم منو كالصحيح الصريح، كجهو عن كنقص

 .مخطئوف مجتهدكف كإما
 :أقساـ ثبلثة مساكيهم في المركية اآلثار المؤلف قسم

 يركيو فيما كثيرا يوجد كىذا منهم، يقع لم محض كذب ىو ما: األكؿ القسم
 .البيت آؿ غير في الركافض يركيو كما البيت آؿ في النواصب

 .كجهو عن كغير كنقص فيو زيد لكن أصل، لو شيء: الثاني القسم
 .رده يجب كبلىما القسماف كىذاف
 ىم منو كالصحيح: بقولو المؤلف بينو فيو؟ نقوؿ فماذا صحيح، ىو ما: الثالث القسم

 .مخطئوف مجتهدكف كإما مصيبوف، مجتهدكف إما: معذكركف فيو
 اهلل صلى النبي لقوؿ كاحد، أجر فلو أخطأ، كإف أجراف، فلو أصاب، إف كالمجتهد

 حكم، كإذا أجراف، فلو أصاب، ثم فاجتهد، الحاكم، حكم إذا: )كسلم كآلو عليو
 عن صادر عنهما اهلل رضي كعلى معاكية بين جرل فما (أجر فلو أخطأ ثم فاجتهد،
 نكاد قد بل معاكية، من فيو الصواب إلى أقرب عليا أف شك ال لكن، كتأكيل اجتهاد

 .مجتهدا كاف معاكية أف إال بصوابو، نجـز
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 عمارا كيح) قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي أف الصواب إلى أقرب عليا أف على كيدؿ
 باغية فئة أنها عرفنا كبهذا معاكية، أصحاب قتلو الذم فكاف ،ُ(الباغية الفئة تقتلو

 .ظنا كإما قطعا إما علي مع كالصواب متأكلوف، لكنهم اإلماـ، على خارجة
 .كصغائره اإلثم كبائر عن معصـو الصحابة من كاحد كل أف يعتقدكف ال ذلك مع كىم

: تأكيل عن كال اجتهاد عن ال حصلت سيئات من منهم كقع ما كىو: رابع قسم كىناؾ
 :بقولو المؤلف فبينو
 .كصغائره اإلثم كبائر عن معصـو الصحابة من كاحد كل أف يعتقدكف ال ذلك مع كىم

 الخطائين كخير خطاء، آدـ بني كل: )كسلم عليو اهلل صلى لقولو ذلك، يعتقدكف ال
 .ِ(التوابوف

 الذنوب كبائر من شيء على يجمعوا أف يمكن فبل إجماعهم؛ في العصمة كلكن
 .يفعلوىا أك فيستحلوىا كصغائرىا

                                                           

 .عنو اهلل رضي الخدرم سعيد أبي حديث عن (ْْٕ) البخارمأخرجو  ُ

 ص) حميد بن كعبد ،(ُٕٖ/ ُّ) شيبة أبي كابن ،(َُِّٕ رقم ،ُٖٗ/ ّ) أحمد أخرجو ِ
 رقم ،َُِْ/ ِ) ماجو كابن ،(ِْٗٗ رقم ،ٗٓٔ/ ْ) كالترمذل ،(ُُٕٗ رقم ،َّٔ

 المجركحين في حباف كابن ،(ِِِٗ) يعلى كأبو ،(ِِٕٕ رقم ،ِّٗ/ ِ) كالدارمى ،(ُِْٓ
 شعب فى كالبيهقى ،(ُٕٕٔ رقم ،ِِٕ/ ْ) كالحاكم ،(َُٖٓ/ ٓ) عدم كابن ،(ُُُ/ ِ)

 مسعدة بن علي أجل من العلماء من كثير ضعفو كالحديث( ُِٕٕ رقم ،َِْ/ ٓ) اإليماف
 كابن ،(ٕٖ/ ِ) المجركحين في حباف كابن ،(ّْٓ/ ٔ) الكامل في عدم ابن منهم ركاتو، أحد

 ،(ٓٓ/ ْ) المغني في كالعراقي المستدرؾ، تلخيص في كالذىبي ،(ِْٕ) التذكرة في القيسراني
 تعليقو في كالعدكم ،(ُّّ/ ّ) الميزاف في كمركيات أحاديث في اللطيف عبد عمرك كالشيخ

 كخالفهم ،(ّْْ/ َِ) المسند تحقيق في معو كمن كاألرنؤكط ،(َِّ/ ِ) المنتخب على
/ ِ) البلوغ في الحافظ كقاؿ ،(ُْْ/ ٓ) كاإليهاـ الوىم في القطاف ابن فصححو غيرىم
 كصححو ،(ُّٗ) الخبيث من الطيب تمييز في الديبع ابن قاؿ ككذا قوم، إسناده(: ْْٖ

 كحسنو ،(ِٕ/ ِ) فتاكاه مجموع في باز ابن كصححو ،(ِِٗٔ) الصغير الجامع في السيوطي
 (.َِِٖ) المشكاة في األلباني العبلمة
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 كحساف أثاثو بن مسطح من حصل كما الكبائر، من شيئا يفعل قد منهم الواحد كلكن
 منو تطهركا حصل الذم ىذا كلكن اإلفك، قصة في جحش بنت كحمنة ثابت بن

 .عليهم الحد بإقامة
 ما مغفرة يوجب ما كالفضائل السوابق من كلهم الجملة في الذنوب عليهم تجوز بل

 صدر إف عنهم يصدر
 كلهم: اهلل رحمو المؤلف قاؿ بما غيرىم عن يمتازكف لكن البشر، من كغيرىم: يعني
 .صدر إف منهم يصدر ما مغفرة يوجب ما كالفضائل السوابق من
 ما كىو الكبائر، أك الصغائر من فعلوه ما عنهم بها اهلل يمحو التي األسباب من ىذا
 الصبلة عليو النبي نصركا فهم أحد، فيها يلحقهم لم التي كالفضائل السوابق من لهم

 توجب فهذه اهلل، كلمة إلعبلء رقابهم كبذلوا كأنفسهم، بأموالهم كجاىدكا كالسبلـ،
 .الكفر إلى يصل لم إذا الذنوب، أعظم من كاف كلو منهم، صدر ما مغفرة
 النبي مسير عن يخبرىم قريش إلى أرسل حين: )بلتعة أبي بن حاطب قصة ذلك كمن

 الخبر، يصلهم فلم ذلك، على نبيو اهلل أطلع حتى إليهم، كسلم عليو اهلل صلى
 صلى النبي فقاؿ حاطب، عنق يضرب أف كسلم عليو اهلل صلى النبي عمر فاستأذف

: فقاؿ بدر، أىل على اطلع اهلل لعل يدريك؟ كما بدرا، شهد إنو: كسلم عليو اهلل
 .ُ(لكم غفرت فقد شئتم، ما اعملوا

 التي الحسنات من لهم ألف بعدىم، لمن يغفر ال ما السيئات من لهم يغفر إنو حتى
: كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بقوؿ ثبت كقد بعدىم، لمن ليس ما السيئات تمحو
 ذىبا أحد جبل من أفضل كاف بو تصدؽ إذا أحدىم من المد كإف القركف خير إنهم
 أتي أك منو، تاب قد فيكوف ذنب أحدىم من صدر قد كاف إف ثم بعدىم، من

 .سابقتو بفضل لو غفر أك. تمحوه بحسنات

                                                           

 .عنو اهلل رضي علي حديث من( ِْْٗ) كمسلم(، ََّٕ) البخارم أخرجو ُ
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 تسبوا ال: )قولو كفي ،ُ(قرني الناس خير: )كسلم عليو اهلل صلى قولو في كذلك
 كال أحدىم مد بلغ ما ذىبا، أحد مثل أحدكم أنفق لو بيده، نفسي فوالذم أصحابي،

 يدعوف ال كالذين: تعالى لقولو كمعرتو، كبالو عنو ارتفع منو، تاب كإذا: يعني ِ(نصيفو
 ذلك يفعل كمن يزنوف كال بالحق إال اهلل حـر التي النفس يقتلوف كال آخر إلها اهلل مع
 اهلل يبدؿ فأكلئك صالحا عمبل كعمل كآمن تاب من إال -: قولو إلى - أثاما، يلق

 الذنب من تاب كمن ،[َٕ - ٖٔ: الفرقاف] رحيما غفورا اهلل ككاف حسنات سيئاتهم
 .عليو يؤثر فبل لو، ذنب ال كمن
 [.ُُْ:ىود] السيئات يذىبن الحسنات إف: تعالى لقولو
 (.لكم غفرت فقد شئتم، ما اعملوا: )بدر أىل في القدسي الحديث في: تعالى لقولو

 بببلء ابتلي أك ّبشفاعتو الناس أحق ىم الذين كسلم عليو اهلل صلى محمد بشفاعة أك
 كانوا التي باألمور فكيف المحققة، الذنوب في ىذا كاف فإذا عنو بو كفر الدنيا في

                                                           

 .عنو اهلل رضي مسعود بن اهلل عبد حديث من( ِّّٓ) كمسلم( ، ِِٓٔ) البخارم أخرجو ُ

 .عنو اهلل رضي ىريرة أبي حديث من( َِْٓ) مسلم أخرجو ِ
 من أمتى تلقى ما أريتمرفوعا ) حبيبة أـ عن أنسيدؿ على ذلك أحاديث كثيرة منها حديث  ّ

 أف فسألتو قبلهم األمم فى سبق كما اهلل من سابقا ذلك ككاف بعض دماء بعضهم كسفك بعدل
 عاصم أبي ابنك ، (َِْٕٓ رقم ، ِْٕ/ٔ) أحمد أخرجو( ففعل القيامة يـو فيهم شفاعة يولينى

 في كالدارقطني ،(ٕٗ) الديات كفي ،(َّٕٕ) كالمثاني اآلحاد كفي ،(ََٖ،  ُِٓ) السنة في
 رقم ، ِِِ/ِّ) الكبير كفى ،(ْْٖٔ رقم ، ِٓ/ٓ) األكسط فى كالطبرانى ،(ُْٖ/ٓ) العلل
 في الترغيب المنذرلكالحديث صححو الحاكم، كقاؿ  (ِِٕ رقم ،ُّٖ/ُ) كالحاكم ،(َُْ

، كصححو العبلمة األلباني في إسناده كصحح البعث فى البيهقى ركاه(: ْٕٗٓ رقم ، ِّّ/ْ)
 صحيح، حديث (:ََْ/ْٓ(، كقاؿ األرنؤكط كمن معو في تحقيق المسند )َُْْالصحيحة )

 كما مرتين، نافع بن الحكم اليماف أبو ركاه كقد. الشيخين رجاؿ ثقات رجالو إسناد كىذا
 من محفوظا ليس الحديث ىذا أف كالدارقطني، الركاية، ىذه عقب أحمد اإلماـ ذكر... سيأتي

 إلى بإسناده نقل الحاكم لكن، حسين أبي ابن حديث من أنو فيو الصواب كأف الزىرم، حديث
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 ،مغفور كالخطأ كاحد، أجر فلهم أخطأكا كإف أجراف، فلهم أصابوا، إف: مجتهدين فيها
 القـو فضائل جنب في مغمور نزر قليل بعضهم فعل من ينكر الذم القدر إف ثم

 .كمحاسنهم
 عليو اهلل صلى النبي بذلك أخبر كما السيئات، بو اهلل يكفر الدنيا في الببلء فإف

 سيئاتو، بو اهلل حط إال سواه، فما مرض من أذل يصيبو مسلم من ما: )قولو في كسلم
 .كثيرة مشهورة ىذا في كاألحاديث. ُ(كرقها الشجرة تحط كما

 :قسماف كىي الصحابة، في القدح ترفع المؤلف ذكرىا التي األسباب فهذه
 .كالفضائل السوابق من مالهم كىو بهم، خاص: األكؿ

 كسلم، عليو اهلل صلى النبي كشفاعة الماحية، كالحسنات التوبة، كىي عاـ،: كالثاني
 .كالببلء
 في مغمور: قاؿ كلهذا القليل، أقل نزر جدا قليل بعضهم فعل من ينكر الذم القدر
 .كمحاسنهم القـو فضائل جنب

 بغير كزنى بإحصاف كزنى كقذؼ خمر كشرب سرقة بعضهم من حصل أنو شك كال
 كمحاسنهم، القـو فضائل جنب في مغمورة تكوف األشياء ىذه كل لكن إحصاف،
 .كفارة فيكوف الحدكد، فيو أقيم كبعضها

 يقينا علم الفضائل، من بو عليهم اهلل من كما كبصيرة، بعلم القـو سيرة في نظر كمن
 .األنبياء بعد الخلق خير أنهم
 القـو مساكئ من جاء ما كل تغمر مشهورة، معلومة كفضائل مناقب ىذه فكل

 .متأكلين مجتهدين فيها كانوا التي أك المحققة غير بالمساكئ فكيف المحققة،

                                                                                                                                                  

 فيو غلطت حسين أبي ابن عن بو حدثتكم كالذم الزىرم، حديث الحديث: قاؿ أنو اليماف أبي
 .أعلم كاهلل ثقة، إلى ثقة من انتقاؿ فإنو يسير، ذلك في كالخطب: قلنا، قلبتها بورقة

 .عنو اهلل رضي مسعود بن اهلل عبد حديث من( ُِٕٓ) كمسلم(، ٕٔٔٓ) البخارم أخرجو ُ
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 خير: )قولو من كسلم آلو كعلى عليو اهلل صلى النبي عن ثبت ما إلى باإلضافة ىذا
 حديث من كمسلم البخارم أخرجو(( يلونهم الذين ثم يلونهم، الذين ثم قرني، الناس

 أتباع من غيرىم على خيرتهم تثبت ىذا كعلي، عنهما اهلل رضي عمر بن اهلل عبد
 .أحوالهم في كالنظر بالنص األنبياء

 الفضائل، من اهلل أعطاىم كما القـو محاسن في كإنصاؼ كبصيرة بعلم نظرت فإذا
 عيسي، أصحاب الحواريين من خير فهم األنبياء، بعد الخلق خير أنهم يقينا علمت

 ال كغيرىم، ىود كمع نوح من آمنوا الذين من كخير موسى، أصحاب النقباء من خير
 ظاىر ىذا في كاألمر عنهم، اهلل رضي الصحابة من أفضل األنبياء أتباع في أحد يوجد

،  كخيرنا ،[َُُ:عمراف آؿ] للناس أخرجت أمة خير كنتم: تعالى لقولو معلـو
 ببل األصحاب خير فأصحابو الخلق، خير كسلم عليو اهلل صلى النبي كألف الصحابة،

 من إال الخلق، شر فهم الرافضة، عند أما كالجماعة، السنة أىل عند ىذا، شك
 ىي التي األمة ىذه قركف من الصفوة ىم كأنهم مثلهم يكوف كال كاف ال، منهم استثنوا

 .تعالى اهلل على كأكرمها األمم خير
( قرني الناس خير: )كسلم عليو اهلل صلى فلقولو األمة، قركف صفوة الصحابة كوف كأما
 التابعوف،: يلونهم كبالذين الصحابة،: بقرنو كالمراد ،(قرني أمتي خير: )لفظ كفي

 .التابعين تابعوا: يلونهم كبالذين
 كىم القرف، أىل بجمهور الثبلثة بالقركف كاالعتبار: تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ

 يكن لم إنو حتى األربعة، الخلفاء خبلفة بانقراض انقرضوا الصحابة كجمهور كسطو،
 عصر أكاخر في انقرضوا بإحساف التابعين كجمهور قليل، نفر إال بدر أىل من بقي

 أكاخر في التابعين تابعي كجمهور الملك كعبد الزبير ابن إمارة في الصحابة أصاغر
 .اىػ. العباسية الدكلة كأكائل األموية الدكلة
: كقيل الهجرة، من مائة سنة الليثي كاثلة بن عامر الطفيل أبو موتا الصحابة آخر ككاف
 .كعشر مائة
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 ممن التابعين أتباع من كاف من آخر أف على كاتفقوا: الفتح في حجر ابن الحافظ قاؿ
 ا.ىػ  كمائتين العشرين حدكد إلى عاش من قولو يقبل
 الواجب الموقف منها تبين كالجماعة السنة أىل علماء أكابر كبلـ من طائفة فهذه
 عنهم اهلل رضي الصحابة من أحد نيل على المشتملة اآلثار من يقف أف المسلم على

 بين الجمل حرب في خاصة كمقاتلة كخبلؼ شجار من بينهم كقع ما بسبب أجمعين
 كطلحة عائشة المؤمنين أـ كبين معو كمن طالب أبي بن علي المؤمنين أمير الخليفة
 كاللساف القلم صيانة كىو كمعاكية علي بين صفين حرب في كأيضا. معهم كمن كالزبير

 حقهم كمعرفة أجمعين، عنهم كالترضي بهم الظن كإحساف بهم يليق ال ما ذكر عن
 أنهم كاعتقاد بعضهم من صدكره ثبت لما المخارج أحسن كالتماس كمنزلتهم

 ما منها ذلك في المركية األخبار كأف أخطأ، إف خطؤه لو مغفور كالمجتهد مجتهدكف
 تبين كما كتشوه، أصلو عن تحرؼ حتى منو نقص أك فيو زيد قد ما كمنها كذب، ىو
 فيما كالجماعة السنة أىل الناجية الفرقة عقيدة أف ذكرىا المتقدـ النقوؿ ىذه من

 فيما الخوض عدـ كىو بينهم شجر عما اإلمساؾ كمعنى اإلمساؾ، ىو بينهم شجر
 ذلك كنشر التفصيبلت كتتبع التوسع سبيل على كالخبلفات الحركب من بينهم كقع
 من قريبا معنى تقدـ كقد ألخرل كاالنتصار لفئة بالتنقص لهم التعرض أك العامة بين

 كخبلؼ شجار من الصحابة بين حدث مما كثيرا بأف تعالى اهلل رحمو الذىبي قوؿ
 العلماء آحاد بل العامة على متعين ذلك كتماف كأف إعدامو بل كإخفاؤه طيو ينبغي
 العلمي النظر ناحية من أما ذلك، نشر كراء من علمية كال شرعية مصلحة ال ألنو

 قصد إذا يمتنع ال الموضوع ىذا في البحث فإف الشريعة بنصوص المهتدم المستقيم
 التي كالخبلفات للحركب المعتبرين العلماء ذكر كاف كما الشريعة أحكاـ تبين بو

 المواقف لبياف أك السبيل، ىذا على إال عنهم اهلل رضي الصحابة بين كقعت
 الحركب تلك في مواقفهم حوؿ أثيرت التي التاريخية األغاليط كتصحيح الصحيحة،

 خبلؼ من الصحابة بين جرل مما صح فيما يعتقد أف المسلم فعلى عنهم اهلل رضي
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 مخطئوف كإما اإلصابة، كأجر االجتهاد أجر فلهم مصيبوف إما مجتهدكف، فيو أنهم
 يصيبوف بشر ىم بل معصومين ليسوا كىم مغفور كخطؤىم االجتهاد، أجر فلهم

 نسب إذا خطأىم أقل كما غيرىم، لصواب بالنسبة صوابهم أكثر ما كلكن كيخطئوف
 كل على يجب أنو كما كالرضواف، بالمغفرة اهلل من كعدكا كقد غيرىم، خطأ إلى

 اهلل رسوؿ أصحاب على الجميل كالثناء الحسن بالذكر رطبا لسانو يكوف أف مسلم
 الحميدة كسيرتهم العظيمة محاسنهم ذكر في جهده كيحاكؿ كسلم عليو اهلل صلى

 اتخذىا كالتي األمة ىذه من األكؿ الصدر طريقة ىذه بينهم، شجر ما ذكر كيتجنب
 .جميعا عنهم اهلل رضي الصحابة نحو موقفهم في منهاجا كالجماعة السنة أىل
(: ُٓٔ ص) كالديانة السنة أصوؿ على كاإلبانة الشرح كما في  حوشب بن العواـ قاؿ

 محاسن اذكركا: لبعض يقوؿ بعضهم األمة ىذه صدر من أدركت من أدركت)
 شجر ما تذكركا كال القلوب عليها لتأتلف كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب

 (.عليهم الناس فتحرشوا بينهم
 بين جرت التي الفتن في الخوض عن السكوت كجوب على مجمعوف السنة فأىل

 فضائل كحفظ عليهم كالترحم عنو اهلل رضي عثماف قتل بعد عنهم اهلل رضي الصحابة
 . كأرضاىم عنهم اهلل رضي محاسنهم كنشر بسوابقهم لهم كاالعتراؼ الصحابة

  و.دكافع، ك كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب بين التشاجر بداية (:فرع)
 الخارجين قبل من كعدكانا ظلما عنو اهلل رضي عفاف بن عثماف الراشد الخليفة قتل إف

 كاف للهجرة كثبلثين خمس سنة البصرة كأىل الكوفة، كأىل مصر، أىل من عليو
 التواريخ لكتب كالقارئ عنهم اهلل رضي الكراـ الصحابة بين التشاجر بدء مصدر
 الخلفاء ثالث قتل بعد كاف القركف خير بين التشاجر بداية بأف منها يخرج كالسير

 .عنهما اهلل رضي الحسن أبي خبلفة كبداية الراشدين
 مطالبة إال ليس ذلك إلى لهم دافع أعظم ، فإفالصحابة بين التشاجر دكافعأما 

 اهلل رضي عثماف قتلة األشرار أكلئك من القود بأخذ اإلسراع بوجوب الرابع الخليفة
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 أـ منهم كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب من طائفة أف ذلك كأرضاه عنو
 البد أنو يركف كانوا أجمعين عنهم اهلل رضي كمعاكية كالزبير كطلحة عائشة المؤمنين

 كاف بينما اهلل أمر كما عليهم اهلل حد بإقامة اإلسراع ككجوب عثماف بدـ المطالبة من
 ليتسنى األمر لو كيستتب الشاـ أىل يبايعو حتى األمر إرجاء عنو اهلل رضي علي يرل

 قبائل كمن علي جيش في كثيرين كانوا ألنهم عليهم القبض من التمكن ذلك بعد لو
 .حينذاؾ التمكن بعض لهم ككانوا مختلفة

 بيعة أمر استقر كلما(: ِْٗ - ِْٖ/ ٕ) كالنهاية البداية في كثير ابن الحافظ قاؿ
 إقامة منو كطلبوا - عنهم اهلل رضي - الصحابة كرؤكس كالزبير طلحة عليو دخل علي

 يمكنو ال كأنو كأعواف، مدد لهم ىؤالء بأف إليهم فاعتذر عثماف بدـ كاألخذ الحدكد
 عثماف قتل ىو الصحابة بين للتشاجر البداية سبب أف يؤكد كمما اىػ ىذا يومو ذلك
 عمالو إرساؿ في شرع بالخبلفة لو بويع أف بعد عنو اهلل رضي عليا أف عنو اهلل رضي

 بلغ حتى فسار حنيف بن سهل معاكية بدؿ الشاـ إلى أرسلو من فكاف األمصار إلى
 على: قاؿ شي؟ أم على: قالوا أمير: فقاؿ أنت؟ من: فقالوا معاكية خيل فتلقتو تبوؾ

 ما أك: فقاؿ فارجع غيره كاف كإف بك فحيهبل بعثك عثماف كاف إف: فقالوا الشاـ
 - عبادة بن سعد بن قيس كأما علي، إلى فرجع بلى قالوا كاف؟ بالذم سمعتم

 قتلة نقتل حتى نبايع ال: طائفة كقالت الجمهور، لو فبايع مصر أىل عليو فاختلف
 فصده الكوفة على أميرا المبعوث شهاب بن عمارة كأما البصرة، أىل ككذلك عثماف،
 الناس في كقاـ ،فأخبره علي إلى فرجع لعثماف غضبا - األسدم - خويلد بن طليحة
 قتلو ممن عثماف، بدـ المطالبة على الناس يحرضوف معو، الصحابة من كجماعة معاكية

 بن كعمرك أمامة، كأبو الدرداء كأبو الصامت بن عبادة منهم الخوارج أكلئك من
 كعبد الخوالني، مسلم كأبو حباشة بن شريك: كالتابعين الصحابة من كغيرىم عنبسة

 مضادا الفريقين من كاحد كل رأم كاف كلما ،التابعين من كغيرىم غنم بن الرحمن
 علي من كاف فما الفتنة كانتشرت األمر، كتفاقم الكلمة اختلفت ىنا من اآلخر لرأم
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 الكتب بإرساؿ قاـ أف إال طاعتو تجب الذم الحق الخليفة كىو عنو اهلل رضي
 عنو اهلل رضي معاكية أف غير البيعة إلى فيها يدعوه عنو اهلل رضي معاكية إلى المتتابعة

 من الثالث الشهر دخل أف إلى مرارا ذلك عنو اهلل رضي علي عليو فكرر شيئا يرد لم
 على بو فدخل رجل من طومارا ذلك بعد بعث ثم عنو، اهلل رضي النورين ذم مقتل
 فقاؿ موتور كلهم القود إال يريدكف ال قـو عند من جئتك قاؿ كراءؾ؟ ما: فقاؿ علي
 دـ من إليك أبرأ إني اللهم عثماف؟ كترة موتورا ألست عثماف؟ دـ يطلبوف أمني: علي

 .عثماف
 بشير منهم بصفين كىو عنو اهلل رضي معاكية إلى جماعة عنو اهلل رضي علي كجو كقد
 كاسمعوا كالجماعة الطاعة إلى فادعوه الرجل ىذا ائتوا: لهم كقاؿ األنصارم عمرك بن
 عنك الدنيا إف معاكية يا: عمرك بن بشير لو قاؿ" معاكية على دخلوا فلما لكم يقوؿ ما

 إني يداؾ قدمت بما كمجازيك بعملك محاسبك كاهلل اآلخرة، إلى راجع كإنك زائلة،
: لو قاؿ أف إلى - بينها دماءىا تسفك كأف األمة ىذه جماعة تفرؽ ال أف اهلل أنشدؾ

 في لك كخير دنياؾ في لك أسلم فإنو مبايعتو إلى يدعوؾ - علي أم - كإنو -
 أبو دخل كقد، أبدا ذلك أفعل ال كاهلل ال عثماف؟ دـ كيبطل: معاكية فقاؿ آخرتك

 اهلل رضي سفياف أبي ابن معاكية على صفين أياـ عنهما اهلل رضي أمامة كأبو الدرداء،
 أبيك كمن منك أقدـ إنو فواهلل الرجل؟ ىذا تقاتل عبلـ معاكية يا: لو فقاال عنهما
 - منك األمر بهذا كأحق كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إلى منك كأقرب إسبلما
: لو فقوال إليو فاذىبا قتلتو آكل كأنو عثماف دـ على أقاتلو - عليهم جوابو فكاف

 تبين قبلو كما الركاية فهذه ،الشاـ أىل من يبايعو من أكؿ أنا ثم عثماف قتلة من فليقدنا
 بشرط لكن عنو اهلل رضي لعلي بالخبلفة للبيعة باذال كاف عنو اهلل رضي معاكية أف لنا

 البيعة في معاكية يدخل أف عنو اهلل رضي علي رأم ككاف عثماف قتلة من القود تعجيل
 كاإلجابة الدعول إقامة بعد الشرعي الحد عليهم كيقاـ القتلة يتتبع ذلك بعد ثم أكال
 عنهما اهلل رضي كمعاكية علي رأل لما كلكن. بو اهلل أمر كما فيهم الحكم صدكر ثم
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 علي رأل كلما الكلمة، كاختبلؼ المنازعة إلى ذلك أدل يلتقياف ال متضادين رأيين
 تشتد بدأت الفتنة إف بل شيئا تجد لم معاكية إلى كجهها التي الكتب أف عنو اهلل رضي

 يسمح كلم الشاـ بببلد عنو اهلل رضي معاكية استأثر حيث تعقيدا إال األمور تزدد كلم
 الناس على حقو من كأف النورين، ذم بعد الحق الخليفة كىو إليها يمتد أف علي ألمر

 ابنو الحسن كحاكؿ الشاـ، أىل لقتاؿ الجيش إعداد في كأخذ كيطيعوا، لو يسمعوا أف
 يسمع فلم. المسلمين دماء سفك فيو فإف ىذا دع أبتي يا: لو كقاؿ ذلك عن يثنيو أف

 الحنفية بابن المعركؼ - علي بن محمد كلده إلى اللواء كدفع الجيش ىيأ بل لقولو
 شغلو ما جاءه فإنو الشاـ ببلد إلى الجيش تسيير من قصده مما يتمكن لم أنو غير -

 البصرة إلى عنهم اهلل رضي كالزبير كطلحة عائشة المؤمنين أـ توجو كىو ذلك عن
 رأيو كغير الشاـ إلى كجهتو عن عدؿ - عنو اهلل رضي - عليا الخبر ىذا بلغ كعندما
 اهلل رضي الصحابة بين يتدرج النزاع بدأ كىكذا الشاـ من بدال البصرة إلى كتوجو
 للقتاؿ استعدادا الجيوش كتجهيز التعبئة طور إلى كالمحاكرة الكتابة طور من عنهم

 :موقعتين في ذلك تمثل كقد بالسيوؼ للضرب كالمواجهة
 .الجمل موقعة: األكلى
 .صفين موقعة: الثانية

 أـ كبين معو كمن عنو اهلل رضي علي بين فيها الحرب رحا دارت فقد الجمل موقعة أما
 قتل كقع لما: أنو كذلك عنهم اهلل رضي معهم كمن كالزبير كطلحة عائشة المؤمنين

 عليو اهلل صلى النبي أزكاج كاف - للهجرة كثبلثين خمس سنة التشريق أياـ بعد عثماف
 بلغ فلما الفتنة من فرارا العاـ ىذا في الحج إلى خرجن قد المؤمنين أمهات - كسلم
 من غفير كجم كثير خلق بمكة تجمع كقد بمكة أقمن قتل قد عثماف أف الناس

 لهما فأذف االعتمار في عليا استأذنا حيث كالزبير طلحة منهم الصحابة سادات
 يعلى اليمن كمن عمر ابن مكة إلى قدـ ككذا الناس من كثير كتبعهما مكة إلى فخرجا

 الناس يزؿ كلم البصرة على عاملو عامر بن اهلل كعبد عليها عثماف عامل أمية بن
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 اهلل رضي عائشة المؤمنين أـ فيهم قامت فيها كثركا كلما مكة على يفدكف حينذاؾ
 بلد في قتلو من أكلئك بو افتات ما كذكرت عثماف دـ بطلب القياـ على فحثتهم عنها
 الدماء سفكوا كقد كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ جوار يراقبوا كلم حراـ كشهر حراـ

 بالمصلحة األمر من تراه ما على كطاكعوىا لها الناس فاستجاب األمواؿ، كأخذكا
 التي الجهة تحديد في آراؤىم تعددت أف كبعد معك سرنا سرت حيثما: لها كقالوا

 دخولها من منعهم البصرة أتوا فلما البصرة إلى الذىاب على أجمعوا إليها يسيركف
 حتى كمحاكرة مراسلة كبينهم بينو كجرت حينذاؾ عليها علي عامل حنيف بن عثماف
 علي يقدـ أف إلى ذلك بعد اصطلحوا أف لبثوا ما ثم المشاجرة إلى بهم األمر كصل
 إلى المسير عن عدؿ أنو قريبا تقدـ ككما - إليهم متوجو أنو بلغهم ألنو عنو اهلل رضي
 في بعدىم االتجاه في فأخذ البصرة إلى عائشة المؤمنين أـ مسير بلغو أف بعد الشاـ
 فاتوه، قد أنهم علم فلما البصرة إلى كصولهم قبل يدركهم أف يرجو كىو كبير جمع

 كاتب البصرة إلى انتهى لما .العراؽ أرض من البصرة قاصدا إليهم طريقو في استمر
 الناس يستنفر أنو منو كطلب الكوفة على عاملو - عنو اهلل رضي األشعرم موسى أبا

 إلى يدعو فكاف علي رأم عكس يرل كاف عنو اهلل رضي موسى أبا أف غير بو ليلحقوا
 ذلك بمثل رده علي عند من رسوؿ جاء كلما كجعل فتنة ىي كإنما: )كيقوؿ القعود

 تثبط لم: موسى ألبي الحسن فقاؿ ياسر بن كعمار الحسن ابنو علي أرسل حتى
: فقاؿ شيء علي يخاؼ المؤمنين أمير مثل كال اإلصبلح إال أردنا ما فواهلل عنا؟ الناس

: يقوؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي سمعت مؤتمن المستشار كلكن كأمي بأبي صدقت
 خير كالماشي الماشي، من خير كالقائم القائم، من خير فيها القاعد فتنة ستكوف إنها)

 رجل قاـ كلما فكاف كأموالنا دماءنا علينا كحـر إخوانا اهلل جعلنا كقد ُ(الراكب من
 استجاب ذلك مع كلكن المنبر فوؽ من موسى أبو يثبطهم النفير على الناس فحرض

 علي على كقدموا الكوفة أىل من كبير جمع الحسن مع فخرج الناس من كثير للنفير

                                                           

 .عنو اهلل رضي ىريرة أبي حديث من( ِٖٖٔ) كمسلم ،(َُّٔ) البخارم أخرجو ُ
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 فرحب عباس ابن منهم جماعة في الطريق أثناء إلى قار بذم فتلقاىم عنو اهلل رضي
 دعوتكم كقد جموعهم كفضضتم العجم ملوؾ لقيتم أنتم الكوفة أىل يا: كقاؿ بهم

 داكيناىم أبوا كإف نريده الذم فذاؾ يرجعوا فإف البصرة، أىل من إخواننا معنا لتشهدكا
 إف الفساد فيو ما على آثرناه إال صبلح فيو أمرا ندع كلن بالظلم، يبدءكنا حتى بالرفق

 كأف عنو اهلل رضي علي المؤمنين أمير لمقصد توضيح ىذا كفي ،تعالى اهلل شاء
 نفسو إلى محبب غير كاف القتاؿ كأف اإلصبلح طلب ىو كاألخير األكؿ مقصده
 مقصد كاف كىكذا كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب البررة إخوانو مع السيما

 من البصرة إلى مكة من خركجهم من كالزبير كطلحة عنها اهلل رضي عائشة المؤمنين أـ
 بو كيحسم النزاع طرفا يرتضيو بأمر المسلمين بين اإلصبلح التماس ىو العراؽ أرض

 منهم ألحد داعين كال مقاتلين يخرجوا كلم المسلمين كلمة بو كتجتمع االختبلؼ
في  حـز بن محمد أبو قاؿ السنة، أىل من العلماء قرره ما ىذا الخبلفة ليولوه

 فما معهم كمن عنهم اهلل رضي كطلحة كالزبير المؤمنين أـ كأما(: ُٖٓ/ ْ)الفصل
 أحدثوا كال اإلمامة عن تحطو جرحة فيو ذكركا كال فيها طعنوا كال علي إمامة قط أبطلوا
 بل الوجوه من بوجو أحد يدعيو أف يقدر ال ما ىذا لغيره بيعة حددكا كال أخرل إمامة
 صحة صح فقد ىذا كل في الشك فإذ يكن لم ذلك كل أف على علم ذم كل يقطع

 كال عليو خبلفا كال علي لحرب البصرة إلى يمضوا لم أنهم فيها إشكاؿ ال ضركرية
 كال أحد فيو يشك ال مما ىذا بيعتو غير بيعة ألحدثوا ذلك أرادكا كلو لبيعتو نقصا
 قتل من اإلسبلـ في الحادث الفتق لسد البصرة إلى نهضوا إنما أنهم فصح أحد ينكره
 كال يقتتلوا كلم اجتمعوا أنهم ذلك كبرىاف ظلما، عنو اهلل رضي عثماف المؤمنين أمير

 عسكر فبيتوا عليهم كالتدبير اإلراغة أف عثماف قتلة عرؼ الليل كاف فلما تحاربوا
 علي عسكر خالطوا حتى أنفسهم عن القـو فدفع فيهم السيف كبذلوا كالزبير طلحة
 كاختلط بالقتاؿ بها بدئ األخرل أف شك كال تظن طائفة ككل أنفسهم عن أىلو فدفع
 عثماف قتلة من كالفسقة نفسو عن الدفاع من أكثر على أحد يقدر لم اختبلطا األمر
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 كمقصدىا غرضها في مصيبة الطائفتين فكلتا كإضرامها الحرب شن من يفتركف ال
 .ا.ىػ نفسها عن مدافعة

 للغرض ذكره صدد في (ُُٓ ص) القواصم من العواصمفي  العربي بن بكر أبو كقاؿ
 جمع في خرجوا أنهم كيمكن: البصرة إلى مكة من معها كمن عائشة لو خرجت الذم

 فيقتتلوا يضطربوا ال حتى كاحد قانوف إلى كردىم نشرىم كضم المسلمين طوائف
 ا.ىػ سواه شيء ال الصحيح ىو كىذا
 قولو ذكره بعد(: َّٔ/ ُٔ) كالتحصيل البياف في المالكي رشد بن الوليد أبو كقاؿ
 اآلية[ ٗ: الحجرات] بينهما فأصلحوا اقتتلوا المؤمنين من طائفتاف كإف: تعالى

 اآلية ىذه في الناس ترؾ ما رأيت ما: أعلم كاهلل بقولها عنها اهلل رضي عائشة فأرادت)
 بينهم كقعت التي الحرب في الدخوؿ عن الصحابة من أمسك من إلى التقصير نسبة

 كالواجب لهم األحظ أف كرأت بعض على بعضهم مع يكن كلم عنهم ككف كاعتزالهم
  ا.ىػ بينهم اإلصبلح يرموا أف كاف إنما عليهم
 أف على تدؿ التي األدلة لبعض ذكره صدد في :(ٔٓ/ ُّ)في الفتح  الحافظ كقاؿ

 أف ينقل لم أحدا أف لذلك كيدؿ: لئلصبلح إال خرجت ما عنها اهلل رضي عائشة
 ا.ىػ الخبلفة ليولوه منهم أحد إلى دعوا كال الخبلفة في عليا نازعوا معها كمن عائشة
 بخركجها قصدت ما عنها اهلل رضي عائشة المؤمنين أـ أف يركف كالجماعة السنة فأىل

 :منها أخبار كردت كبهذا عنها اهلل رضي بنيها بين اإلصبلح إال البصرة إلى
 لما حنيف بن عثماف أف(: ِْٔ - ُْٔ/ ْ)في تاريخو  الطبرم جرير ابن ركل -ُ

 كأبا حصين بن عمراف إليها أرسل البصرة إلى عنها اهلل رضي عائشة مجيء بلغو
 معها من كعلم علمها، فاعلما المرأة ىذه إلى انطلقا: لهما فقاؿ الدؤلي األسود
 إف: كقاال فسلما لهما فأذنت فاستأذنا بالحفير كىم الناس كإلى إليها فانتهيا فخرجا
 يسير مثلي ما كاهلل: فقالت مخبرتنا؟ أنت فهل مسيرؾ عن نسألك إليك بعثنا أميرنا
 غزكا القبائل كنزاع األمصار أىل من الغوغاء إف الخبر لبنيو يغطي كال المكتـو باألمر
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 المحدثين فيو كآككا األحداث فيو كأحدثوا كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ حـر
 كال ترة ببل المسلمين إماـ قتل من نالوا ما مع رسولو، كلعنة اهلل لعنة فيو كاستوجبوا

 الحراـ البلد كأحلوا الحراـ، الماؿ كانتهبوا فسفكوه الحراـ، الدـ فاستحلوا عذر
 لمقامهم كارىين كانوا قـو دار في كأقاموا كالجلود األعراض كمزقوا الحراـ كالشهر
 في فخرجت يأمنوف كال امتناع على يقدركف ال متقين كال نافعين غير مضرين ضارين

 في يأتوا أف لهم ينبغي كما كراءنا الناس فيو كما القـو ىؤالء أتى ما أعلمهم المسلمين
 أك معركؼ أك بصدقة أمر من إال نجواىم من كثير في خير ال كقرأت ىذا إصبلح
 . [ُُْ: النساء] الناس بين إصبلح

 بذم نزؿ لما عنو اهلل رضي عليا أف(: ْْٖ/ ْ)الطبرم في تاريخو  أيضا كركل -ِ
 ابن يا الرجلين ىذين الق: لو كقاؿ البصرة أىل إلى فأرسلو عمرك بن القعقاع دعا قار

 قدـ حتى القعقاع فخرج..  الفرقة كعظم كالجماعة األلفة إلى فادعهما الحنظلية
 كما أشخصك ما أمو أم: كقاؿ عليها فسلم عنها اهلل رضي بعائشة فبدأ البصرة
 كالزبير طلحة إلى فابعثي: قاؿ الناس بين إصبلح بني أم قالت البلدة؟ ىذه أقدمك

 ما المؤمنين أـ سألت إني: فقاؿ فجاءا إليهما فبعثت ككبلمهما كبلمي تسمعي حتى
 أمتابعاف أنتما؟ تقوالف فما الناس بين إصبلح: فقالت الببلد؟ ىذه كأقدمها أشخصها

 عرفناه لئن فواهلل اإلصبلح؟ ىذا كجو ما فأخبراني: قاؿ متابعاف: قاال مخالفاف؟ أـ
 كاف ترؾ إف ىذا فإف عنو اهلل رضي عثماف قتلة: قاال نصلح ال أنكرناه كلئن لنصلحن،

 .للقرآف تركا
 إلى عمرك بن القعقاع رجع لماأنو  (ُِٔ/ ٕ) كالنهاية البداية في كثير ابن ذكر -ّ

 أذعن إليهم بو بعثو ما إلى استجابوا الجمل أصحاب أف كأخبره عنو اهلل رضي علي
 بن القعقاع عليو فارقتم ما على كنتم إف: يقوؿ كالزبير طلحة إلى كبعث لذلك علي

 عليو فارقنا ما على إنا: )إليو فأرسبل األمر ىذا في فننظر ننزؿ حتى فكفوا عمرك
 أـ أف على كاضح دليل األخبار ىذه ففي ا.ىػ الناس بين الصلح من عمرك بن القعقاع
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 الجماعة تفريق معها كمن ىي بخركجها تقصد تكن لم عنها اهلل رضي عائشة المؤمنين
 كإنما الرافضة، من الصحابة مبغضوا ذلك يزعمو كما علي كبين بينها حقد شفاء كال

 على الثواب راجية اهلل مرضات ابتغاء الناس بين اإلصبلح تريده كانت الذم الغرض
 كانوا معهما كمن كالزبير طلحة كىم الخركج منها طلبوا الذين أف كما اهلل، من ذلك

 كلم الكلمة كجمع االختبلؼ حسم في خركجها على آماال يعلقوف ككانوا كذلك،
 .استطاعوا ما اإلصبلح إال أرادكا ما ألنهم أحد قتل بالهم على يخطر يكن
 لبياف ذكره صدد في (.ُِٓ ص) القواصم من العواصمفي  العربي بن بكر أبو قاؿ

: قائبل معها كمن ىي عنها اهلل رضي عائشة المؤمنين أـ أجلو من خرجت الذم الغرض
 إلى الناس يرجع أف رجاء عنهم اهلل رضي المؤمنين أـ كعائشة كالزبير طلحة فخرج)

 ال: تعالى اهلل بقوؿ االمتناع حاكلت عندما عليها كاحتجوا نبيهم حرمة فيراعوا أمهم
 الناس بين إصبلح أك معركؼ أك بصدقة أمر من إال نجواىم من كثير في خير

 الصلح في خرج قد كسلم عليو اهلل صلى النبي إف: لها قالوا ثم[ ُُْ: النساء]
 ا.ىػ مقاديرىا األقضية بلغت حتى كخرجت الفرصة كاغتنمت المثوبة فرجت فيو كأرسل
 إف: قاؿ من على الرد معرض في: (ُْٓفي نفس المصدر السابق )ص  أيضا كقاؿ
 رأسهم كعلى ليقاتلوىم خرجوا كالزبير كطلحة عائشة بمجيء عرفوا لما البصرة أىل

 جاءكا ما كىم يدافع؟ كاف شيء أم كعن: ىذا حكيم شأف في قاؿ جبلة بن حكيم
 خرج فمن الكلمة، تأليف في راغبين الصلح في ساعين جاءكا كإنما كالة، كال مقاتلين

 كالمقاصد األسفار سائر في يفعل كما مقصدىم عن دافعوا كقاتلهم كدافعهم إليهم
 ا.ىػ

 بطبلف بين أف بعد (.ُٖٓ/ ِ) السنة منهاج في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ كقاؿ
 كأنت عليا تقاتلين: )لعائشة قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي أف نصو الذم الحديث

 لو كال المعتمدة العلم كتب من شيء في يعرؼ ال الحديث ىذا أف بين( ظالمة
 تقاتل لم عائشة فإف: ذلك بعد قاؿ ثم أشبو الموضوعات إلى أنو كبين معركؼ إسناده
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 أمرت كال قاتلت ال...  المسلمين بين اإلصبلح بقصد خرجت كإنما لقتاؿ تخرج كلم
 ا.ىػ باألخبار المعرفة أىل من كاحد غير ذكر ىكذا بقتاؿ
 رضي عائشة أجلو من خرجت الذم القصد مبينا( َُٖ/ ٕ)في الفتح  الحافظ كقاؿ

 كطلحة ىي متأكلة كانت أنها عائشة عن ذلك في كالعذر: معها كمن ىي عنها اهلل
 رضي عثماف قتلة من القصاص كأخذ الناس بين اإلصبلح إيقاع مرادىم ككاف كالزبير

 المقتوؿ أكلياء كطلب الطاعة على االجتماع علي رأم ككاف أجمعين عنهم اهلل
 ا.ىػ بشركطو القتل عليو يثبت ممن القصاص

 من معها كمن ىي عنها اهلل رضي عائشة المؤمنين أـ خركج من إذف مقصد فبل
 كال لقتاؿ تخرج كلم المسلمين بين اإلصبلح بغية إال البصرة إلى مكة من الصحابة

 عنها اهلل رضي عائشة المؤمنين أـ عند تكن لم الصلح فكرة إف: أيضا ثم بو أمرت
 معو كمن عنو اهلل رضي علي فكر في تجوؿ: أيضا كانت بل فحسب معها كمن ىي
 اهلل رضي عليا أف قريبا معنا تقدـ كقد كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب من
 عمرك بن القعقاع عليو فارقتم ما على كنتم إف: )يقوؿ كالزبير طلحة إلى بعث عنو

 بن القعقاع عليو فارقنا ما على إنا: إليو فأرسبل األمر ىذا في فننظر ننزؿ حتى فكفوا
 بهذا عنو اهلل رضي علي على جوابهم كاف كلما( الناس بين الصلح من عمرك

 بعث أمسوا فلما الجيشين من بأصحابو فريق كل كاجتمع كسكنت النفوس اطمأنت)
 على جميعا كعولوا السجاد طلحة بن محمد إليو كبعثوا إليهم عباس بن اهلل عبد علي

 مسيطرة الصلح فكرة كانت فهكذا( للعافية بمثلها يبيتوا لم ليلة بخير كباتوا الصلح
 كقت في حتى إليو يهدفوف الذم ىدفهم كانت كما الطرفين من الجميع عقوؿ على

 .الجيوش تنظيم أثناء كفي للقتاؿ استعدادىم
 مضر نزلت كالزبير طلحة خرج كلما(: ِِْ - ُِْ/ ّ) الكاملفي  األثير ابن قاؿ

 الصلح في يشكوف ال كىم فوقهم ربيعة كنزلت الصلح، في يشكوف ال كىم جميعا
 إلى مضر فنزلت بحيالهم، علي كنزؿ الصلح في يشكوف كال منهم أسفل اليمن كنزلت
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 إال يذكركف ال بعض إلى يخرج بعضهم فكاف اليمن إلى كاليمن ربيعة، إلى كربيعة مضر
 يركا فلم فتوافقوا كالزبير كطلحة علي كخرج ألفا، عشركف علي أصحاب ككاف الصلح

 ا.ىػ ذلك على فافترقوا الحرب ككضع الصلح من أمثل أمرا
 إنما أنها تعلمو عنو اهلل رضي علي إلى عنها اهلل رضي عائشة المؤمنين أـ أرسلت كلما

 رجع كلما الصلح كىو كاحد رأم على التفاقهم كىؤالء ىؤالء فرح للصلح جاءت
 ثم الناس علي جمع) رأيهم بمثل كالزبير كطلحة المؤمنين أـ عند من عمرك بن القعقاع

 عليو اهلل صلى النبي على كصلى عليو كأثنى كجل عز - اهلل فحمد - فيهم خطيبا قاـ
 بالجماعة األمة على اهلل كإنعاـ كالسعادة كاإلسبلـ كشقاءىا، الجاىلية كذكر كسلم

 الحدث ىذا حدث ثم يليو الذم ثم كسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بعد بالخليفة
 على عليو اهلل أفاءىا من حسدكا الدنيا، ىذه طلبوا أقواـ األمة ىذه على جره الذم

 كإني أال أراد ما كمصيب أمره، بالغ كاهلل أدبارىا، على األشياء رد كأرادكا الفضيلة
 أمور من شيء في عثماف قتل على أعاف أحد معي يرتحلن كال أال فارتحلوا، غدا راحل
 ككاف عليو كاتفقوا الفريقاف يطلبو الذم المقصد ىي كانت الصلح ففكرة (الناس

 عثماف قتلة في القصاص كتنفيذ الحد إقامة كجوب على مجمعين حينئذ المسلموف
 عثماف قتلوا الذين األرض في المفسدين كلكن منهم، أحد باؿ على القتاؿ يخطر كلم

 كأيقنوا الشمل، كجمع الكلمة اتفاؽ من الحزف كأدركهم الغم أصابهم عنو اهلل رضي
 اهلل رضي كالزبير كطلحة المؤمنين كأـ علي بين عليو االتفاؽ حصل الذم الصلح أف

 فباتوا الخليفة كقصاص الحق سيف إلى رؤكسهم كسيسلم أمرىم سيكشف عنهم
 إبطاؿ على يعملوا بأف إال لنجاتهم سبيبل يجدكا فلم الظلمة شديد بليل أمرىم يدبركف
 كل كيجعل العقبلء يحير بعمل يقوموا بأف كذلك المسلمين صفوؼ كتفريق الصلح

 بذلك كاستسركا السر في الحرب إنشاب على أجمعوا فقد. باآلخر الظن يسيء فريق
 موافق فيهم علي رأم أف تيقنوا أف بعد كخاصة الشر من حاكلوا بما يفطن أف خشية
 اهلل رضي قولو مضجعهم كقض عنهم اهلل رضي عائشة المؤمنين كأـ كالزبير طلحة لرأم
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 معي يرتحلن كال أال فارتحلوا غدا راحل كإني أال: )آنفا ذكرناىا التي خطبتو في عنو
 من اجتمع ىذا قاؿ فلما( )الناس أمور من شيء في عثماف قتل على أعاف أحد

 بابن المعركؼ - سبأ بن كعبداهلل أكفى بن كشريح النخعي، كاألشتر جماعة رؤكسهم
 فيهم كليس كخمسمائة ألفين في كغيرىم الهيثم بن كعلياء ثعلبة بن كسالم -السوداء
 يطلب ممن اهلل بكتاب أعلم كاهلل كعلي الرأم؟ ىذا ما: فقالوا الحمد كهلل صحابي

 الناس، عليكم يجمع غدا سمعتم ما قاؿ كقد بذلك العمل إلى كأقرب عثماف، قتلة
 قد: األشتر فقاؿ كثرتهم؟ في قليل كعددكم بكم فكيف أنتم كلهم القـو يريد كإنما
 اصطلح كاف فإف اليـو إلى نعرفو فلم علي رأم كأما فينا كالزبير طلحة رأم عرفنا
 فرضي بعثماف عليا ألحقنا ىكذا األمر كاف فإف دمائنا، على اصطلحوا فإنما معهم
 قتلة معشر يا فإنا قتلناه لو رأيت ما بئس: السوداء ابن فقاؿ بالسكوت منا القـو

 ال آالؼ خمسة في كأصحابهما كالزبير كطلحة - كخمسمائة ألفين في - عثماف
 حتى بنا كارجعوا دعوىم: الهيثم بن علياء فقاؿ .يريدكنكم إنما كىم بهم لكم طاقة
 كاف كاهلل إذا قلت، ما بئس: السوداء ابن فقاؿ بها فنمتنع الببلد ببعض نتعلق

 فإذا الناس خلطة في عزكم إف قـو يا اهلل قبحو: السوداء ابن قاؿ ثم الناس، يتخطفكم
 معو أنتم فمن يجتمعوف، تدعوىم كال الناس بين كالقتاؿ الحرب فأنشبوا الناس التقى

 ما كيأتيهم يحبوف عما معهما كمن كالزبير طلحة اهلل كيشغل يمتنع أف من بدا يجد ال
 الخبيث بو تفوه الذم الرأم ىذا على فاجتمعوا( عليو كتفرقوا الرأم فأبصركا يكرىوف

 متسللين فخرجوا جيرانهم بهم يشعر كما الغلس مع فغدكا) اليهودم سبأ بن اهلل عبد
 يمانيهم إلى كيمانيهم ربيعهم إلى كربيعهم مضريهم، إلى مضريهم فخرج ظلمة كعليهم
 الذين أصحابهم كجوه في قـو كل كثار البصرة، أىل فثار بغتة السبلح فيهم فوضعوا
: قالوا ىذا؟ ما: فقاال البصرة أىل على االعتداء من كقع ما كالزبير طلحة كبلغ أتوىم،
 منهم ذىبت المفسدين أكلئك خطة حسب الوقت نفس كفي ليبل الكوفة أىل طرقنا
 كضعت كقد فيهم السيف بوضع علي معسكر ففاجأت الليل ظلمة في أخرل فرقة
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 ىجموا عندما الصوت علي سمع فلما يريدكف بما يخبره علي من قريبا رجبل السبئيو
 قد البصرة أىل من كقـو إال شعرنا ما: الرجل ذلك قاؿ ىذا؟ ما: قاؿ معسكره على
 منهم أحد يشعر كال الخيوؿ، كركبوا الؤلمة كلبسوا سبلحو إلى فريق كل فثار) (.بيتونا

 قدـ على الحرب كقامت مقدكرا قدرا اهلل أمر ككاف األمر نفس في عليو األمر كقع بما
 اجتمع كقد الفريقاف كتوافق الحرب فنشبت الشجعاف كجالت الفرساف، كتبارز كساؽ

 كإنا هلل فإنا ألفا ثبلثين من نحو معها كمن عائشة على كالتف ألفا، عشركف علي مع
 القتل عن يفتركف ال - اهلل قبحو - السوداء ابن أصحاب كالسبئية راجعوف إليو

 كحمي المعركة فاشتدت( أحد يسمع فبل كفوا أال كفوا، أال ينادم علي كمنادم
 كقد مدبر يتبع كال جريح على يذفف ال أنو اليـو ىذا في سنتهم من كاف كقد الوطيس

 يقوؿ كجعل الحزف أشد عنو اهلل رضي علي حزف حتى جدا كثير خلق ىذا من قتل
 أنهاؾ كنت قد أبو يا: لو فقاؿ سنة عشرين منذ مات أباؾ ليت بني يا: )الحسن البنو
 المعركة ميداف إلى بنفسو نزؿ ثم( ىذا يبلغ األمر أف أر لم إني بني يا: قاؿ ىذا عن

 خيولهم أعناؽ التقت حتى فاجتمعوا ليكلمهما كالزبير طلحة كطلب) القتاؿ إلنهاء
 رضي رجوعو أثناء كفي الجمل يـو الزبير برجوع األمر فانتهى بو ذكرىما بما فذكرىما

 فجاءه جرموز بن عمرك لو يقاؿ رجل فاتبعو السباع كادم: لو يقاؿ كاديا نزؿ عنو اهلل
 فوعظو علي بو اجتمع أف) بعد فإنو عنو اهلل رضي طلحة كأما( غيلة فقتلو نائم كىو
 رقبتو في كقيل ركبتو في فوقع غرب سهم فجاءه الصفوؼ بعض في فوقف تأخر

 كجعل يلقيو كاف حتى بو فجمح الفرس خاصرة ساقو مع السهم كانتظم أشهر، كاألكؿ
 فيها بدار فمات البصرة كأدخلو كراءه فركب لو مولى فأدركو اهلل عباد إلي: يقوؿ
 رضي طلحة كاستشهاد الزبير برجوع الجمل موقعة تنتو كلم( بالمعركة مات إنو: كيقاؿ

 اهلل رضي عائشة المؤمنين أـ أف حتى) الفريقين بين الحرب اشتدت بل عنهما اهلل
 كقالت مصحفا البصرة قاضي سور بن كعب كناكلت ىودجها في كىي تقدمت عنها

 سور بن كعب تقدـ فلما القتاؿ كحمي الحرب اشتد حين كذلك إليو ادعهم
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 ابن كىو - سبأ بن اهلل عبد ككاف الكوفيين جيش مقدمة استقبلو إليو يدعو بالمصحف
 يتوقفوف ال البصرة أىل من عليو قدركا من يقتلوف الجيش يدم بين كأتباعو - السوداء

 كاحد رجل رشقة بنبالهم رشقوه المصحف رافعا سور بن كعب رأكا فلما أحد، في
 اهلل تنادم فجعلت عنها اهلل رضي عائشة المؤمنين أـ ىودج إلى النباؿ ككصلت فقتلوه

 عثماف، قتلة من النفر أكلئك على تدعو يديها كرفعت الحساب يـو اذكركا بني يا اهلل
 أـ: فقالوا ىذا؟ ما: فقاؿ علي إلى الضجة بلغت حتى بالدعاء معها الناس فضج

 رأل كلما) (.عثماف قتلة العن اللهم: فقاؿ كأشياعهم عثماف قتلة على تدعو المؤمنين
 ال كي يقاؿ ما على بعقره أمر الجمل حوؿ حميت المعركة أف عنو اهلل رضي علي

 فيو تفانى الذم الموقف ىذا كلينفصل للرماة غرضا بقيت ألنها المؤمنين أـ تصاب
 كحملت المعركة كانتهت الناس من حولو من انهـز األرض إلى البعير سقط كلما الناس

 بن محمد أخوىا كمعها البصرة كدخلت معززة مكرمة كىي علي من بأمر المؤمنين أـ
 القتلى على صلى ثم ثبلثا البصرة بظاىر أقاـ) فإنو عنو، اهلل رضي علي كأما(. بكر أبي
 إلى يحمل أف بو كأمر المعسكر، في عائشة ألصحاب كجد ما جمع ثم الفريقين من

 عليو الخزائن في كاف سبلحا إال فليأخذه ألىلهم ىو شيئا عرؼ فمن البصرة مسجد
 خمسة آالؼ عشرة - الفريقين من الجمل يـو قتل من مجموع ككاف السلطاف سمة
 بعض سأؿ كقد منهم الصحابة عن كرضي اهلل رحمهم ىؤالء من كخمسة ىؤالء من

 كلما( )عليهم فأبى كالزبير طلحة أصحاب أمواؿ فيهم يقسم أف عليا علي أصحاب
 ما بكل عنو اهلل رضي علي إليها بعث البصرة من الخركج عائشة المؤمنين أـ أرادت
 - معها الجيش في جاء ممن نجا لمن كأذف ذلك كغير كمتاع كزاد مركب من ينبغي

 البصرة أىل نساء من امرأة أربعين لها كاختار المقاـ، يحب أف إال يرجع أف
 فيو، ارتحلت الذم اليـو كاف فلما بكر، أبي بن محمد أخاىا معها كسير المعركفات

 فودعت الهودج في الدار من كخرجت الناس كحضر الباب على فوقف علي جاء
 كبين بيني كاف ما كاهلل إنو بعض على بعضنا يعتب ال بني يا: كقالت لهم كدعت الناس
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 كاف ما كاهلل صدقت: علي فقاؿ كأحمائها المرأة بين يكوف ما إال القديم في علي
 كسار كاآلخرة الدنيا في كسلم عليو اهلل صلى نبيكم لزكجة كإنها ذاؾ إال كبينها بيني
 السبت يـو ككاف اليـو ذلك بقية معها بنيو كسرح أمياال، كمشيعا مودعا معها علي

 إلى بها فأقامت مكة، إلى ذلك سيرىا في كقصدت كثبلثين، ست سنة رجب مستهل
 بشأف ذكره تقدـ كمما( عنها اهلل رضي المدينة إلى رجعت ثم ذلك عامها حجت أف

 كال منهم قصد بدكف كاف بينهم فيما الصحابة بين كقع القتاؿ أف تبين الجمل موقعة
 ظن حتى الفريقين كبل على خفيت عثماف قتلة بها قاـ التي المؤامرة حقيقة كأف اختيار

 .بالقتاؿ قصده اآلخر الفريق أف منهما كل
 اهلل رحمهما تيمية ابن اإلسبلـ كشيخ حـز ابن العبلمة المؤامرة ىذه حقيقة كضح كقد
 الجمل أىل كأما(: ٖٓ/ ِ) األحكاـ أصوؿ في اإلحكاـ في حـز بن محمد أبو قاؿ
 قتالهم عليو اهلل رضواف علي قصد كال عليو اهلل رضواف علي قتاؿ قط قصدكا فما

 تعالى اهلل حق كإقامة عليو اهلل رضواف عثماف قتلة في للنظر بالبصرة اجتمعوا كإنما
 عظيمة أعدادا ككانوا منهم تعالى اهلل حد أخذ أنفسهم على الخائفوف فتسرع فيهم،
 إلى الفريقين من كاحد كل اضطر حتى خفية القتاؿ فأثاركا - األلوؼ من يقربوف
 ا.ىػ خالطهم قد السيف رأكا إذ أنفسهم عن الدفاع
 الجمل يـو يكن كلم(: ُٖٓ/ ِ) السنة منهاجفي  تيمية ابن اإلسبلـ شيخ كقاؿ

 كطلحة علي تراسل لما فإنو اختيارىم بغير االقتتاؿ كقع كلكن القتاؿ في قصد لهؤالء
 الفتنة أىل عثماف قتلة طلبوا تمكنوا إذا كأنهم المصلحة على االتفاؽ كقصدكا كالزبير

 ما كاهلل: فيقوؿ يحلف كاف كما عليو معينا كال عثماف بقتل راض غير علي ككاف
 يتفق أف القتلة فخشي يمينو في البار الصادؽ كىو قتلو على ماألت كال عثماف قتلت
 عليو حملوا أنهم علي فظن أنفسهم عن دفعا فحملوا القتلة إمساؾ على معهم علي

 ا.ىػ اختيارىم بغير الفتنة فوقعت نفسو عن دفعا فحمل
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 أف دكف األشرار عثماف قتلة كطلحة الزبير كأخويو علي بين الحرب أنشب فهكذا
  .كأرضاىم عنهم اهلل رضي الصحابة من األخيار أكلئك لذلك يفطن
 :صفين موقعة كأما
 أىل كبين عنو اهلل رضي علي أصحاب من العراؽ أىل بين فيها الحرب رحا دارت فقد

 عنو اهلل رضي عليا أف ذلك عنهما اهلل رضي سفياف أبي بن معاكية أصحاب من الشاـ
 لما عنها اهلل رضي عائشة المؤمنين أـ كشيع البصرة كدخل الجمل موقعة من فرغ لما

 أف نيتو في ككاف فدخلها الكوفة إلى البصرة من سار ثم مكة إلى الرجوع أرادت
 يبايع أال معاكية نية في كاف كما طاعتو في الدخوؿ على الشاـ أىل ليرغم يمضي

 دخل كلما ليقتلهم إليو يسلموا أك عنو، اهلل رضي عثماف قتلة على الحد يقاـ حتى
 فقد عنهما اهلل رضي سفياف أبي بن معاكية مراسلة في شرع الكوفة عنو اهلل رضي علي
 المهاجرين باجتماع) فيو أعلمو كتاب كمعو البجلي اهلل عبد بن جرير إليو بعث

 جرير إليو انتهى فلما الناس فيو دخل فيما الدخوؿ إلى فيو كدعاه بيعتو على كاألنصار
 الشاـ أىل كرؤكس العاص بن عمرك معاكية فطلب الكتاب أعطاه اهلل عبد بن

 كإف عثماف قتلة إليهم يسلم أف أك عثماف، قتلة يقتل حتى يبايعوا أف فأبوا فاستشارىم
 فأخبره علي إلى جرير فرجع عنو اهلل رضي عثماف قتلة يقتل حتى يبايعوه لم يفعل لم
 كبلغ بالنخيلة فعسكر الشاـ دخوؿ على عازما الكوفة من خرج كحينئذ: قالوا بما

 أيضا أنت اخرج: لو فقاؿ العاص بن عمرك فاستشار بنفسو خرج قد عليا أف معاكية
 صفين ناحية من الفرات نحو إلى: أيضا كخرجوا كتأىبوا، الشاـ أىل فتهيأ بنفسك

 من معو بمن عنو اهلل رضي علي كسار اهلل رضي طالب أبي بن علي مقدـ يكوف حيث
 الحجة ذم أكائل - صفين في الجمعاف فالتقى الشاـ أرض قاصدا النخيلة من الجنود

  (.كثبلثين ست سنة
 عمرك بن بشير علي دعا ثم معاكية، يكاتبو كال معاكية، يكاتب ال يومين علي كمكث

 ىذا ائتوا: )لهم فقاؿ التميمي ربعي بن كشبث الهمداني، قيس بن كسعيد األنصارم
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 معاكية على دخلوا فلما: لكم يقوؿ ما كاسمعوا كالجماعة الطاعة إلى فادعوه الرجل
 أنو أخبرىم أف إال معاكية من كاف فما نتيجة إلى يوصلهم لم حوار كبينهم بينو جرل

 إلى النفر أكلئك رجع كلما( مظلوما قتل الذم عثماف دـ بطلب القياـ على مصمم
 يقتل حتى يبايع لن كأنو لهم عنو اهلل رضي معاكية بجواب كأخبركه عنو اهلل رضي علي

 ذم شهر مدة كاقتتلوا الفريقين بين الحرب نشبت ذلك عند) يسلمهم أك القتلة
، كل الحجة  تحاجز المحـر شهر دخل كلما مرتين اقتتلوا ربما األياـ بعض كفي يـو

 الناس بين كالمراسلة الصلح إلى أمرىا يؤكؿ كموادعة مهادنة بينهم تقـو أف رجاء القـو
 بين تتكرر كالمراسلة الصلح مساعي بدأت الشهر ىذا خبلؿ في ثم( دمائهم كحقن

 .صلح بينهم يقع كلم اتفاؽ، أم لهم يحصل كلم المحـر شهر انسلخ كلكن الطرفين
 من التاسع ليلة كأعنفها أشدىا ككاف ثمانية أياما الطائفتين بين الحرب نشبت ثم)

 بليلة لها تشبيها( الهرير ليلة) الليلة ىذه سميت حيث كثبلثين سبع سنة صفر
( الشاـ أىل على العراؽ ألىل فيها النصر توجو حتى فيها القتاؿ اشتد القادسية
 الرماح فوؽ المصاحف الشاـ أىل رفع ذلك فعند ينهزموف ككادكا صفوفهم كتفرقت

 كمن الشاـ، أىل بعد الشاـ أىل لثغور فمن الناس فني قد كبينكم بيننا ىذا: )كقالوا
 نجيب: قالوا رفعت قد المصاحف الناس رأل فلما العراؽ، أىل بعد العراؽ أىل لثغور

 توقفت بالرماح المصاحف رفعت كلما( )إليو كننيب - كجل عز - اهلل كتاب إلى
 كانقسموا عنو اهلل رضي علي أصحاب اختلف المصاحف الشاـ أىل رفع كلما الحرب

 القتاؿ في االستمرار يرل كاف من كمنهم التحكيم، على الموافقة رأل من فمنهم عليو
 أخيرا كافق ثم األمر، بادئ في عنو اهلل رضي علي رأم كاف كىذا األمر، يحسم حتى
 كىو صفين موقعة انتهاء بعد التحكيم على الفريقين بين االتفاؽ فتم (.التحكيم على

 مصلحة فيو ما على الحكماف يتفق ثم جهتو، من رجبل منهما كاحد كل يحكم أف
 عنهم اهلل رضي األشعرم موسى أبا علي كككل العاص بن عمرك معاكية فوكل المسلمين

 آمناف أنهما كالمواثيق العهود الجندين كمن كمعاكية علي من الحكماف أخذ ثم جميعا،
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 المؤمنين كعلى عليو، يتقاضياف الذم على أنصار كاألمة كأىلهما أنفسهما على
 ذلك في ما على أنهما كميثاقو اهلل عهد - كليهما - الطائفتين من كالمسلمين

 ككتب منهما تراض فعلى ذلك يؤخرا أف أحبا كإف رمضاف إلى القضاء كأجبل الكتاب
 علي يوافي أف على كثبلثين سبع سنة صفر من خلت عشرة لثبلث األربعاء يـو في

 الحكمين من كاحد كل كمع رمضاف، في الجندؿ بدكمة الحكمين موضع كمعاكية
 كاف كلما بأذرح المقبل العاـ من اجتمعا لذلك يجتمعا لم فإف أصحابو، من أربعمائة

 عليا أف كذلك بصفين التحكيم كقت عليو تشارطوا كما االجتماع جعل رمضاف شهر
 كمعهم ىانئ بن شريح مع فارس أربعمائة بعث رمضاف مجيء كاف لما عنو اهلل رضي

 في العاص بن عمرك معاكية كبعث الصبلة، كإليو عباس، بن اهلل كعبد موسى، أبو
 بأذرح الجندؿ بدكمة فتوافوا عمر، بن اهلل عبد كمعهم الشاـ أىل من فارس أربعمائة

 - مراحل تسع البلدين من كل كبين بينها كالشاـ الكوفة بين المسافة نصف كىي
 بن الرحمن كعبد المخزكمي ىشاـ بن اهلل كعبد الناس رؤكس من جماعة معهم كشهد

 على كتراكضا الحكماف اجتمع فلما حذيفة بن جهم كأبو الزىرم، يغوث عبد
 في الفصل يكوف أف على اتفقا ثم األمور تقدير في كنظرا للمسلمين المصلحة

 صلى اهلل رسوؿ توفي الذين الصحابة ألعياف يكوف كمعاكية علي بين النزاع موضوع
 .سواه شيء ال بينهما فيما الحكماف عليو اتفق ما ىذا عنهم راض كىو كسلم عليو اهلل
 كتفاكضا الجندؿ دكمة من بأذرح اجتمعا لما الحكمين أف من المؤرخوف يذكره ما أما

 فتقدـ بالقوؿ اسبق: موسى ألبي العاص بن عمرك فقاؿ الرجلين يخلعا أف على كاتفقا
 خلعت كما ألنفسهم المسلموف كينظر األمر عن عليا فخلعت نظرت إني: فقاؿ

 عمرك كقاـ األرض، في فوضعو عنقو من كأخرجو عاتقي من أك عنقي من ىذا سيفي
 سيفي أثبت كما: األمر في معاكية فأثبت نظرت إني: كقاؿ األرض في سيفو فوضع

 على الجمع كتفرؽ اتفقنا كذلك: عمرك فقاؿ موسى أبو فأنكر كتقلده، عاتقي في ىذا
 .االختبلؼ ذلك
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 أبي قدر يعرفوف ال الذين كالبدع األىواء أىل اختبلؼ من يشبهها كما الحكاية فهذه
في  العربي بن بكر أبو قاؿ. اإلسبلـ في الرفيعة كمنزلتهما العاص بن كعمرك موسى

 جرل ما صراح كذب كلو ىذا: ذلك كذب مبينا (ُٕٕ ص) القواصم من العواصم
 فتوارثو للملوؾ التاريخية ككضعتو المبتدعة عنو أخبر شيء ىو كإنما قط، حرؼ منو

 التاريخ أىل من الواضعوف يكتف كلما.ىػ  كالبدع اهلل بمعاصي كالجهارة المجانة أىل
 منو كليتخذ كالتندر، للتفكو كسيلة منها يتخذكف بصفات الحكمين كسموا بل بهذا

 عمرك كصفوا فقد الحرجة، المواقف في اإلسبلـ ألعبلـ ىزيلة صورا اإلسبلـ أعداء
 كاف بأنو موسى أبا ككصفوا كخداع غدر صاحب كاف بأنو عنو اهلل رضي العاص بن

 الغفلة من كبير جنب على كاف بأنو كصفوه كما القوؿ في مخدكع الرأم ضعيف أبلو
 الرجلين خلع على اتفقا حيث التحكيم قضية في العاص بن عمرك خدعو كلذلك

 الذميمة الصفات ىذه كل معاكية دكف علي بخلع عمرك كاكتفى موسى أبو فخلعهما
 المسلموف اختارىما اللذين العظيمين الرجلين بهذين إلصاقها المغرضوف يحاكؿ
 أف يعلم لب ذم ككل المسلمين من اآلالؼ قتل إلى أدل كبير خبلؼ في ليفصبل

 رضي العاص بن كعمرك موسى أبي إلى األمر ىذا في الفصل يسندكف ال المسلمين
 كمن المحمدية، األمة خيار من كأنهما الفضل، من عليو ىما بما لعلمهم إال عنهما اهلل

 من بو كصفوىما بما الرجلين ىذين الغافلوف يصف فكيف كأمانة ككرعا ثقة أكثرىم
 بها تفوه بمن أليق ىي األكصاؼ تلك كلكن كالغفلة، الرأم كضعف كالخداع المكيدة

 ذكره تقدـ بما كعمرك موسى ألبي الواصفوف أكلئك تجاىل كقد األىواء، أىل من
 :ىي األمور كتلك األكصاؼ تلك ذكر من الستحيوا فيها النظر دققوا لو أمورا
 حتى يومئذ الخبلفة ادعى ىو كال خليفة يكن لم معاكية أف تجاىلوا أنهم :األكؿ األمر

 .لو تثبيتها أك عنو خلعها إلى عمرك يحتاج
 طلب فلما قتلتو من عنو اهلل رضي لعثماف الثأر أخذ ىو النزاع سبب أف :الثاني األمر
 االقتصاص إلى المبادرة كتجب مظلوما قتل عثماف بأف اعتل) معاكية من البيعة علي
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 ثم منهم يمكنو أف علي من كالتمس بذلك الطلب على الناس أقول كأنو قتلتو من
 منو طلب ألنو بالخبلفة لعلي مسلما كاف معاكية أف ىذا كمعنى (ذلك بعد لو يبايع

 رأم ككاف المؤمنين، أمير باعتباره عليهم الحد إقامة أك القتلة، تسليم الخليفة بوصفو
 ثم لو، البيعة من الناس فيو دخل فيما الشاـ أىل من معو كمن معاكية يدخل أف علي

 عثماف قتل ممن أنو بعينو أحد على ثبت فإف) إليو بالمحاكمة عثماف أكلياء يتقدـ
 (.ذلك بحسب فاختلفوا منو اقتص

 دار الذم القتاؿ أف مبينا( ُُٔ - ُٗٓ/ ْ) الفصلفي  حـز بن محمد أبو قاؿ
 رضي معاكية أمر كأما: )قاؿ حيث الخوارج علي لقتاؿ مغايرا كاف كمعاكية علي بين
 يسعو كاف ألنو بيعتو من المتناعو عنو اهلل رضي علي يقاتلو كلم ذلك فبخبلؼ عنو اهلل
 أرض جميع في أكامره إنفاذ من المتناعو قاتلو لكن كغيره عمر ابن كسع ما ذلك في

 فضل قط معاكية ينكر كلم ىذا في المصيب فعلي طاعتو الواجبة اإلماـ كىو الشاـ
 قتلة من القود أخذ تقديم رأل أف إلى أداه اجتهاده لكن الخبلفة كاستحقاقو علي

 من فيو كالكبلـ عثماف دـ بطلب أحق نفسو كرأل البيعة على عنو اهلل رضي عثماف
 رسوؿ أمر كما بذلك الطلب على كلقوتو لسنو العاص أبي بن الحكم ككلد عثماف كلد
 بخيبر المقتوؿ سهل بن اهلل عبد أخا سهل بن الرحمن عبد كسلم عليو اهلل صلى اهلل

 محيصة كتكلم الرحمن عبد فسكت كبر كبر: لو كقاؿ المقتوؿ أخو كىو بالسكوت
 يطلب فلم أخيو من أسن كانا ألنهما المقتوؿ عم ابنا كىما مسعود ابنا كحويصة

 ذكرنا الذم األثر ذلك في كأصاب يطلبو أف الحق من لو كاف ما إال ذلك من معاكية
 عليو إثم كال ذلك في االجتهاد أجر فلو فقط البيعة على ذلك تقديمو في أخطأ كإنما
 صلى اهلل رسوؿ أخبر الذين في اجتهادىم في المخطئين كسائر اإلصابة من حـر فيما
 أف علمنا كقد - قاؿ أف إلى - أجراف كللمصيب كاحدا أجرا لهم أف كسلم عليو اهلل
 كإف يقاتلو أف اإلماـ على يجب فإنو دكنو كقاتل أدائو من كامتنع كاجب حق لزمو من

 الجتهاده مأجور ىو بل فسقا لو بموجب كال كفضلو عدالتو في بمؤثر كليس منا كاف
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 كأنو إمامتو كصحة عنو اهلل رضي علي صواب على قطعنا فبهذا الخير طلب في كنيتو
 اهلل رضي معاكية أف كقطعنا اإلصابة كأجر االجتهاد، أجر أجرين لو كأف الحق صاحب

 عليو اهلل رحمة حـز فابنا.ىػ  كاحدا أجرا مأجوركف مجتهدكف مخطئوف معو كمن عنو
 عثماف قتلة شأف في ىو إنما كمعاكية علي بين كاف الذم النزاع أف النص ىذا في يقرر

 كاستحقاقو علي فضل ينكر لم عنو اهلل رضي معاكية أف إذ الخبلفة على اختبلفا كليس
 عنو اهلل رضي علي ككاف يقتلهم أك القتلة يسلمو حتى البيعة عن امتنع كإنما للخبلفة
 النزاع، محل في ىو إنما إذف فتحكيمهما ذلك كيفعل يتمكن حتى األمر في يستمهلو

 .الخبلفة أجل من كليس
 موقف من أقل يكن لم التحكيم في األشعرم موسى أبي موقف أف :الثالث األمر
 مفاخر من الموقف ىذا المنصفوف المؤرخوف عد كلذلك شيء في العاص بن عمرك

 الرمة ذك قاؿ حتى بعده من ألحفاده فخر مصدر كصار بأجياؿ موتو بعد موسى أبي
 :منها بأبيات األشعرم موسى أبي بن بردة أبي بن ببلؿ مخاطبا الشاعر

 الكسر منقطع الدين كبيت تشاءكا * بعدما كالناس الدين تبلفى أبوؾ
 ُعقر إلى لقحن قد حركبا كرد * أذرح أياـ الدين أصار فشد
 الفطنة من فيو علم لما إال التحكيم قضية في الفصل في عنو اهلل رضي يوؿ فلم

 بن كمعاذ ىو كسلم عليو اهلل صلى النبي كاله فقد المعضبلت حل على كقدرتو كالعلم
 مخبلؼ على منهما كاحد كل بعث حيث اليمن ببلد على الوداع حجة قبل جبل

 توليتو كما ِينفرا كال يبشرا كأف يعسرا كال ييسرا بأف كالسبلـ الصبلة عليو كأكصاىما
 .لئلمارة بصبلحو لعلمو إال موسى ألبي كالسبلـ الصبلة عليو
 كسلم عليو اهلل صلى النبي بعث لحديث شرحو عند (ِٔ/ ٖ) حافظ في الفتحال قاؿ
 حاذقا، فطنا عالما كاف موسى أبا أف على بو كاستدؿ: اليمن إلى كمعاذا موسى أبا

                                                           

 .(ِّٔ - ُّٔ: ص) الرمة ذم ديواف ُ

 .عنو اهلل رضي األشعرم موسى أبي حديث من( ُّّٕ) كمسلم ،(َّّٖ) البخارم أخرجو ِ
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 لم لغيره الحكم فوض كاف كلو اإلمارة، كسلم عليو اهلل صلى النبي يولو لم ذلك كلوال
 كأما علي ثم عثماف، ثم عمر، عليو اعتمد كلذلك بو، كصاه بما توصيتو إلى يحتج

 في منو صدر لما الفطنة كعدـ الغفلة إلى كنسبوه فيو فطعنوا كالركافض الخوارج
 غفلة، كال ببلىة تتخللو كلم مكر كال خداع فيو يقع لم فالتحكيم ا.ىػ بصفين التحكيم

 أبو قرره الذم غير التحكيم في يقرر كلم يخدعو كلم موسى أبا يغالط لم عمرا كأف
 الذين النفر إلى النزاع موضع في الحسم تفويض من عليو اتفقا عما يخرج كلم موسى

 راض كىو كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عنهم توفي ممن الحياة قيد على بقوا
 .عنهم
 الصحابة خيار من كانا كالحكماف(: ِْٓ/ ٔ) كالنهاية البداية في كثير ابن قاؿ

 اهلل عبد موسى أبو: كالثاني -الشاـ أىل جهة من - السهمي العاص بن عمرك: كىما
 على كيتفقا الناس بين ليصلحا نصبا كإنما العراؽ، أىل جهة من - األشعرم قيس بن
 اتفقا الذم قرارىما كاف كإذا ا.ىػ كقع ككذلك لدمائهم كحقن بالمسلمين رفق فيو أمر

 إليو أدل ما بحسب بمهمتهما قاما قد فهما منهما تقصير ذلك في فما يتم لم عليو
 لها تعرضا لما المهمة ىذه بأداء معا الطائفتاف تكلفهما لم كلو كاقتناعهما اجتهادىما

 كصفين الجمل موقعتي عن المبحث ىذا في ذكره تقدـ ما ككل فيها، رأيا أبديا كال
 كغيرىم الرافضة الشيعة دسو مما خاؿ فهو الصحابة بمقاـ البلئق ىو التحكيم كقضية

 كمما الموضوعة كاألحاديث المختلقة الحكايات من المواطن تلك في الصحابة على
 أخبارنا لنا: كقالوا أعرضوا الحق إلى دعوا إذا الصحابة أعداء أف اإلنساف لو يعجب
انظر كتاب  .الجاىلين نبتغي ال عليكم سبلـ: لهم نقوؿ حينئذ كنحن أخباركم كلكم
 . عنهم اهلل رضي الكراـ الصحابة في كالجماعة السنة أىل عقيدة

 
 (كعلي كعثماف كعمر بكر أبي ميتقد في باب)
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 صلى نبينا بعد األمة ىذه أفضل أف السنة أىل قوؿ كمن: عنو اهلل رضي محمد قاؿ
 .كعلي عثماف بعدىما الناس كأفضل كعمر، بكر أبو كسلم عليو اهلل

 الجاركد بن الرحمن عبد البشر أبو حدثنا: قاؿ العناقي عن كىب كحدثني - ََِ
 سعيد عن د،معبد بن زىرة عن يزيد بن نافع حدثنا: قاؿ صالح بن اهلل عبد حدثنا: قاؿ
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ: قاؿ: رضي اهلل عنهما اهلل عبد بن جابر عن المسيب، بن

 كاختار كالمرسلين، النبيين سول العالمين جميع على أصحابي اختار اهلل إف): كسلم
 كفي أصحابي خير فجعلهم كعليا كعثماف كعمر بكر أبا أربعة أصحابي من لي

 .ُ(األمم سائر على أمتي كاختار خير، كلهم أصحابي

                                                           

 فى كالطبرل ،(ُْ/ ِ) المجركحين في حباف كابن ،(كشف -ِّٕٔ رقم/ ّ) البزار أخرجو ُ
/ ُِّْ/ ٕ) السنة أىل اعتقاد أصوؿ شرح في كالبللكائي(، ِّ رقم ،ِّ/ ُ) السنة صريح

كالطوسي في  ،(َِٖ/ ِ) الموضح كفي ،(ُِٔ/ ّ) بغداد تاريخ في كالخطيب ،(ِّّْ رقم
 بالوضع عليو حكم كالحديث( َِٕ/ َّ) في تاريخ دمشق عساكر كابن(، ُٔٓمستخرجو )

 ينكرىا األحاديث ىذه: بقولو حباف ابن كأنكره ،(َُْ/ ُٓ) الكماؿ تهذيب في كما النسائي
 كقاؿ الخطيب، أنكره ككذا الرجاؿ، كانتقاد األخبار مسالك كعلم الحديث صناعة في أمعن من
 ىذه ركايتو في صالح بن اهلل عبد يشارؾ كلم اإلسناد، بهذا إال جابر عن يركم نعلمو ال: البزار عنو
 بن اهلل عبد على القيامة قامت كقد الميزاف في الذىبي قاؿ لذا نعلمو، أحد يزيد بن نافع عن

 كضع من ىو: كغيره الرازم، زرعة أبو قاؿ(: ُْٓ/ َُ) السير في كقاؿ الخبر، بهذا صالح
/ ُٓ) الكماؿ تهذيب فى المزل كقاؿ الشيوخ، كتب في يضع ككاف المصرم، نجيح بن خالد

 ابن الحافظ كقاؿ موضوع، بطولو الحديث(: ِِٕ/ ٓ) التهذيب تهذيب فى كالحافظ ،(َُْ
 كضعفو صالح، بن اهلل عبد على أنكر ما أحد ىو: قلت (:ّْٔ/ ِ) الزكائد مختصر في حجر

 القرطبي قوؿ الفاحش الخطأ فمن ىذا؛ علمت إذا: كقاؿ( ُِّٔ) الضعيفة في األلباني العبلمة
 الحديث، فذكر...  جابر عن صحيحا مرفوعا البزار كتاب كفي(: َّٓ/ ُّ) الجامع تفسيره في

 في الحويني كقاؿ موضوع،(: ُْٗ - َْٗ/ ّ) الموافقات على تعليقو في مشهور الشيخ كقاؿ
 .باطل(: ِٕ رقم) النافلة
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 شاذاف حدثنا: قاؿ شيبة أبي ابن حدثنا: قاؿ كضاح ابن عن كىب كحدثني - َُِ
 رضي اهلل عنهما عمر ابن عن نافع، عن اهلل، عبيد عن سلمة أبي بن العزيز عبد عن
 رسوؿ فنقوؿ متوافركف كأصحابو كسلم عليو اهلل صلى اهلل كرسوؿ نفاضل كنا): قاؿ
 .ُ(نسكت ثم كعثماف كعمر فأبوبكر كسلم عليو اهلل صلى اهلل

 إدريس سمعت: قاؿ مرزكؽ بن نصر حدثنا: قاؿ العناقي حدثنا: قاؿ كىب - َِِ
 عدة أدركت): قاؿ الحسن عن صبيح بن الربيع عن مختار بن الفضل حدثنا: يقوؿ

 .ِ(كعثماف كعمر بكر أبا يفضلوف كىم كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب من
: قاؿ أبي حدثنا: قاؿ صالح بن أحمد حدثنا: قاؿ أبي حدثنا: قاؿ العناقي - َِّ
 بكر أبي على عليا فضل فيمن تقوؿ ما لشريك قلت: قاؿ الجهني صالح أبو حدثنا
 كسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب من ألفا عشر اثني على أزرل): فقاؿ؟ كعمر

 اثني على أزرل: فقاؿ ذلك عن فسألتو الثورم سفياف إلى فورم من ذىبت ثم: قاؿ
 ال أف ىذا مع أخوفني كما كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب من ألفا عشر

 .ّ(تطوع السماء إلى لو يصعد
 ابن الحارث حدثنا: قاؿ أيمن بن الملك عبد بن محمد حدثنا: قاؿ كىب - َِْ

 سهيل حدثنا: قاؿ الخزاز عبيد بن عمر حدثنا: قاؿ المقرئ، حدثنا: قاؿ أسامة أبي

                                                           

 (.ّٕٗٔإسناد المصنف ضعيف، كلكن المتن صحيح فقد أخرجو من البخارم ) ُ
 إسناده ضعيف جدا من أجل الفضل بن المختار. ِ

رجو من طرؽ أخرل بعضها حسن الخبلؿ إسناد المصنف ضعيف، كلكن األثر صحيح فقد أخ ّ
(، كابن عساكر في ِْٗ/ْ(، كالخطيب في تاريخ بغداد )ِٖٓ،  ُٔٓ،  ُٓٓفي السنة )

 أف زعم من) :قاؿ سفياف( عن َّْٔ(، كأخرجو بلفظ قريب أبو داكد )َٔٓ/ّٗتاريخ دمشق )
 مع لو يرتفع أراه كما كاألنصار، كالمهاجرين كعمر بكر أبا خطا فقد منهما بالوالية أحق كاف عليا
 اإلسناد صحيح ( كاألثر قاؿ عنو العبلمة األلباني في صحيح أبي داكد:السماء إلى عمل ىذا

 كىو- سفياف إلى إسناده (:ِّ/ٕ، كقاؿ األرنؤكط كمن معو في تحقيق سنن أبي داكد )مقطوع
 .صحيح -الثورم
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 النبي أصحاب معشر كنا): قاؿ رضي اهلل عنو ىريرة أبي عن أبيو، عن صالح، أبي بن
 عليو اهلل صلى نبيها بعد األمة أفضل: نقوؿ متوافركف كنحن كسلم عليو اهلل صلى
 .ُ(نسكت ثم عثماف، ثم عمر، ثم بكر أبو كسلم
 أبو: لو فقلت عدم بن يوسف سألت: قاؿ كضاح ابن كحدثني: قاؿ كىب - َِٓ

 ال من إال ذلك في يختلف كليس نعم،: قاؿ؟ نبيها بعد األمة ىذه أفضل كعمر بكر
 يوسف قاؿ، قبر في نبيو مع اهلل جعلهما ما إلي فانظر فضلهما أردت كإذا بو، يعبأ

 كعمر بكر أبو: أقوؿ كأنا كعلي، عثماف بين التفضيل في االختبلؼ كقع كإنما
 سول بما القوؿ يسع كال السنة، أىل من لقينا من كرأم رأيي ىذا كعلي، كعثماف،

 .ِ(ذلك
 نعيم عن مريم أبي بن سعيد بن محمد عن كضاح ابن كحدثني: قاؿ كىب - َِٔ

 اهلل صلى النبي أصحاب بإجماع نأخذ): قاؿ أنو المبارؾ بن اهلل عبد عن حماد بن
 ىذه خير فعثماف خيرىم، عثماف أف على اجتمعوا كقد سواه، ما كندع كسلم عليو
 أصحاب األربعة ىؤالء بعد األمة ىذه خير ثم علي، كبعدىم كعمر، بكر أبي بعد األمة

 كسلم عليو اهلل صلى النبي أصحاب سائر من فاألكؿ األكؿ ثم بدر، أىل ثم الشورل،
 .ّ(سابقهم حق همنعرؼ ل
 مهدم ابن حدثنا: قاؿ موسى حدثنا: قاؿ كضاح ابن كحدثنا: قاؿ كىب - َِٕ

 عبد قدـ لما): قاؿ سبرة بن النزاؿ عن ميسرة بن الملك عبد عن شعبة حدثنا: قاؿ
 قاؿ، عثماف يعني نأؿ كلم بقي، من خير أمرنا: قاؿ عمر قتل بعد المدينة من اهلل

 .ْ(رأيي كىذا كضاح ابن لي كقاؿ: كىب
                                                           

 ( كإسناده ضعيف.ٗٓٗ(، كالحارث في مسنده )ُُٖ/ّأخرجو العقيلي في الضعفاء ) ُ

 ابن كضاح فيو ضعف، كلكنو ىنا يغتفر. ِ

 إسناده ضعيف. ّ

 كالفسوم ،(ْٕٕ رقم ،ُْٔ/ُ) الصحابة فضائل في أحمدأخرجو من طرؽ أخرل صحيحة  ْ
 ،( ّٓ رقم ،ٕٗص) عثماف فضائل في أحمد بن كعبداهلل ،(َٕٔ/ِ) كالتاريخ المعرفة في



 - 340 - 

 مسائل في الباب:
 .الصحابة بين التفاضل المسألة األكلى:

 الصحابة بين التفاضل كقوع على كالسنة الكتاب نصوص من الشرع أدلة دلت لقد
 .عليهم اهلل رضواف

 ميراث كهلل اهلل سبيل في تنفقوا أال لكم كما): تعالى قولو: الكتاب أدلة فمن
 درجة أعظم أكلئك كقاتل الفتح قبل من أنفق من منكم يستوم ال كاألرض السماكات

 (خبير تعملوف بما كاهلل الحسنى اهلل كعد ككبل كقاتلوا بعد من أنفقوا الذين من
 قبل من أنفقوا الذين كىم الصحابة من طائفة تفضيل اآلية ففي[. َُ: الحديد]

 مع كقاتلوا الفتح بعد من أنفقوا الذين كىم الصحابة من طائفة على كقاتلوا الفتح
 تنقيص إلى يفضي ال بعض على بعضهم تفضيل أف على كالتنبيو للجميع الفضل إثبات

 .الحسنى اهلل كعد ككبل إذ المفضوؿ
 بإحساف اتبعوىم كالذين كاألنصار المهاجرين من األكلوف كالسابقوف): تعالى كقاؿ
 أجمعين الصحابة على الثناء اآلية ففي[. ََُ: التوبة] (عنو كرضوا عنهم اهلل رضي

 تفضيل على دليل التعميم ثم التخصيص كىذا بالذكر، األكلين السابقين تخصيص مع
 .العمـو على بالذكر المخصصين

: األحزاب] (اتقيتن إف النساء من كأحد لستن النبي نساء يا): كتعالى سبحانو كقاؿ
 النساء من غيركن قدر مثل عندم قدركن ليس: يريد: )عباس ابن قاؿ [.ِّ

 النبي نساء تفضيل على داللة اآلية ففي(. أعظم كثوابكن علي أكـر أنتن الصالحات،
 .سائرىن على الصحابيات من كسلم عليو اهلل صلى

                                                                                                                                                  

 كالطبرانى ،(ِْٓ رقم ،ّْٖ/ِ) السنة فى كالخبلؿ ،(ِٗٗ/ِ) اآلثار تهذيب في كالطبرم
 ركاه( ٖٖ/ٗ) الهيثمى كقاؿ ،( ِْْ/ٕ) الحلية فى نعيم كأبو ،(ِْٖٖ رقم ،َُٕ/ٗ)

 .الصحيح رجاؿ أحدىا كرجاؿ بأسانيد الطبرانى



 - 341 - 

 سعيد أبي حديث من (ُِْٓ) كمسلم ،(ّّٕٔ) البخارم عليو اتفق ما: السنة كمن
 أصحابي، تسبوا ال): كسلم عليو اهلل صلى النبي قاؿ: قاؿ - عنو اهلل رضي الخدرم

 (.نصيفو كال أحدىم مد بلغ ما ذىبا أحد مثل أنفق أحدكم أف فلو
 كبين الوليد بن خالد بين كاف أنو: الحديث كركد سبب بياف لمسلم ركاية في كجاء
 كفيو. ذلك كسلم عليو اهلل صلى النبي فقاؿ خالد، فسبو شيء عوؼ بن الرحمن عبد

 ممن كطبقتو الرحمن عبد تفضيل فيو إذ بعض على الصحابة بعض تفضيل على دليل
 كقاتل الحديبية بعد أسلم ممن كطبقتو خالد على كقاتل الفتح قبل أسلم
 عليو اهلل صلى النبي زمن في الناس بين نخير كنا: )عنهما اهلل رضي عمر ابن كقاؿ
 نقوؿ كنا: )ركاية كفي (.عفاف بن عثماف ثم الخطاب بن عمر ثم بكر أبا فنخير كسلم

(. عثماف ثم عمر ثم بكر أبو كسلم عليو اهلل صلى النبي أمة أفضل: حي اهلل كرسوؿ
 إقرار فهذا (ينكره فبل ذلك كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فيسمع): ركاية في زاد

 بأعيانهم آحاد تفضيل كفيو الصحابة، بين التفاضل كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 عمر على بكر أبي تفضيل كىو صاحبو على بعينو كاحد كتفضيل، سواىم من على

 اهلل رسوؿ فضل)(: ٗ/ ُ) االستيعاب في البر عبد ابن قاؿ كقد عثماف، على كعمر
 كسمو بفضيلة منهم كاحد كل خص بفضائل أصحابو من جماعة كسلم عليو اهلل صلى

 على كاحدا منهم فضل أنو كالسبلـ الصبلة عليو عنو يأت كلم: )قاؿ( فيها كذكره بها
 عليو اهلل صلى عنو ذلك يصح لم أنو يريد لعلو: قلت( يصح كجو من بعينو صاحبو
: البر عبد ابن قاؿ ثم صحيح، عمر ابن فحديث كإال إقراره من ال قولو من كسلم

 كالدين الفضل من كمنازلهم مواضعهم على بو يستدؿ ما فضائلهم من ذكر كلكنو)
 من األخبلؽ بمحاسن كأعلم، معاشرة كأكـر أحلم كسلم عليو اهلل صلى ككاف، كالعلم

 فضل بل نفسو، في ذلك من فيجد منو أفضل غيره بأف منهم فاضبل يواجو أف
 أنفق لو: )لهم فقاؿ منازلهم ينل لم من على بو االختصاص كأىل منهم السابقين

: تعالى اهلل قوؿ معنى من كىو ،(نصيفو كال أحدىم مد بلغ ما ذىبا أحد مثل أحدكم
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 من منكم يستوم ال كاألرض السماكات ميراث كهلل اهلل سبيل في تنفقوا أال لكم كما
 ككبل كقاتلوا بعد من أنفقوا الذين من درجة أعظم أكلئك كقاتل الفتح قبل من أنفق
 عليو اهلل صلى قاتلو من يستوم أف كمحاؿ خبير، تعملوف بما كاهلل الحسنى اهلل كعد

 بدر يشهد لم من لبعض كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ كقاؿ عنو، قاتل من مع كسلم
 ألنو كىذا ُ(منك خير ىو من يدم بين تمشي: )بكر أبي يدم بين يمشي رآه كقد
 معركفة منزلة منهم طبقة كلكل كالحديبية، بدرا شهد لمن الجملة في ذلك أعلمنا كاف

 .ا.ىػ موصوفة كحاؿ
 دليل كالسنة بالكتاب طائفة على الصحابة من موصوفة طائفة تفضيل ثبوت: قلت
 الطائفة من بعينو كاحد على الفاضلة الطائفة من بعينو كاحد بتفضيل للقطع قوم

 بين نزاع كركده سبب فإف، المأخذ ىذا لصحة دليل سعيد أبي كحديث المفضولة،
 كقاتل، الفتح قبل أسلم ممن عوؼ بن الرحمن عبد كىو فاضلة طائفة من بعينو كاحد
 فقاؿ كقاتل، متأخرا أسلم ممن الوليد بن خالد كىو مفضولة طائفة من بعينو كآخر

                                                           

 أمشي كأنا سلم ك عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ رآني) قاؿ الدرداء أبي حديث بن عبد البرا يقصد ُ
 الشمس عليو طلعت من خير بكر أبا إف منك خير ىو من أماـ تمشي لم قاؿ بكر أبي يدم بين

 رقم ،ُِٓ/ُ) الصحابة فضائل فى كأحمد ،(ُِِ) حميد بن عبد أخرجو كالحديث( كغربت
 رقم ،ٕٔٓ/ ِ) السنة في عاصم أبى كابن ،(ُِٕ/ ُ) المجركحين في حباف ابنك  ،(ُّٓ

 الصحابة فضائل على زكائده في كالقطيعي ،(ِْٖ/ ُ) كاسط تاريخ في كبحشل ،(ُِِْ
 في نعيم كأبو ،(ِّّْ رقم ُّٖٓ/ ٕ) االعتقاد أصوؿ شرح في كالبللكائي ،(َٖٓ ،ُّٓ)

 الفردكس مسند في كالديلمى ،(ّْٖ/ُِ) بغداد تاريخ في كالخطيب ،(ِّٓ/ ّ) الحلية
 شرح في شاىين كابن ،(ٖٗٓ رقم ،ِٓٓص) اآلمالي في بشراف ، كابن(َُْٖ رقم ،ُّٓ/ٓ)

 ،ِِٕ/ِ) كفضلو العلم بياف جامع في البر عبد كابن ،( َٖ رقم ،ْٖص) السنة أىل مذاىب
 أبو اإلماـ عنو قاؿ كالحديث( َِٗ ،َِٖ/ َّ) دمشق تاريخ في عساكر ، كابن(ُُٗٔ رقم

 من الحديث ىذا بقية سمع موضوع، حديث ىذا(: ّّٖ/ ِ) البنو العلل في كما الرازم حاتم
 حاتم ابي ابن قاؿ. الوسط من االثنين فترؾ جريج، ابن عن الفضل، بن محمد عن الرازم، ىشاـ

 (.َّٖ/ُّ) الدارقطني علل كانظر ،الحديث متركؾ عطية بن الفضل بن كمحمد: أبي قاؿ
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 كاهلل خالد، على الرحمن عبد تفضيلو على يدؿ مما قاؿ ما كسلم عليو اهلل صلى
 الصحابيين كسلم عليو اهلل صلى النبي فيو يذكر لم كإف الحديث كىذا. أعلم

 على بعينو كاحد بتفضيل كسلم عليو اهلل صلى منو كالتنصيص أنو إال باسميهما
 ابن قاؿ كما - كسلم عليو اهلل صلى كلكنو ذلك على الوركد سبب لداللة صاحبو،

 كالمفضوؿ الفاضل يسمي أف من معاشرة كأحسن خلقا كأتم كأحلم أكـر - البر عبد
 .أعلم كاهلل الحاؿ، ىذه مثل في صريحة تسمية

 بينهم؟ نفاضل فهل عليهم اهلل رضواف الصحابة بين ثابت التفاضل: كىي: مسألة كىنا
 النبي زمن في كنا: )قاؿ عنهما اهلل رضي عمر ابن عن صحيحو في البخارم ركل
 أصحاب نترؾ ثم عثماف، ثم عمر ثم أحدا، بكر بأبي نعدؿ ال كسلم عليو اهلل صلى
 في المفاضلة حصر اللفظ ىذا ففي( بينهم نفاضل ال كسلم عليو اهلل صلى النبي

 بعض على الصحابة بعض تفضيل كالسنة بالكتاب ثبت قد كلكن غيرىم، دكف الثبلثة
(: ٖٓ/ ٕ)الحافظ في الفتح  قاؿ كلذا ذلك، كاعتقاد اهلل فضلو من تفضيل من كالبد

 من قاطبة السنة أىل عند تقرر لما ىذا عمر ابن كبلـ تأكيل على العلماء اتفق قد
 أىل تقديم كمن، غيرىم على المبشرة العشرة بقية تقديم كمن، عثماف بعد علي تقديم

 أنهم النفي بهذا أراد إنما عمر ابن أف فالظاىر ذلك كغير يشهدىا لم من على بدر
 كلم بو فيجزموف بينا ظهورا الثبلثة فضائل لهم فيظهر التفضيل في يجتهدكف كانوا

 ا.ىػ التنصيص على اطلعوا حينئذ يكونوا
 دالالت بمقتضى بعض على بعضهم الصحابة تفضيل كالجماعة السنة أىل فمذىب

 . فصلتو فيما كتفصيبل أجملتو، فيما إجماال النصوص،
 .الصحابة بين التفاضل أكجو (:فرع)

 التي كالطاعات البر أعماؿ من منهم كاحد كل من سلف ما ىو األكجو ىذه جماع
 .اهلل عند منزلتها تتفاضل
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 من أفضل اإلسبلـ إلى فالسابق اإلسبلـ إلى السبق: بينهم التفاضل أكجو فمن
 كالذين كاألنصار المهاجرين من األكلوف كالسابقوف: سبحانو قولو أفاده المسبوؽ،

 [.ََُ: التوبة] عنو كرضوا عنهم اهلل رضي بإحساف اتبعوىم
 كقاتل الفتح قبل من أنفق فمن الفتح قبل كالجهاد اإلنفاؽ: بينهم التفاضل أكجو كمن

 (.الحديد سورة) آية أفادتو كقاتلوا، بعد من أنفقوا الذين من درجة أعظم
 لعل: )كسلم عليو اهلل صلى النبي قوؿ أفاده كما بدر شهود: بينهم التفاضل أكجو كمن
 .ُ(لكم غفرت فقد شئتم ما اعملوا: فقاؿ بدر أىل على اطلع يكوف أف اهلل

 لو شهد فمن بالجنة كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ شهادة: بينهم التفاضل أكجو كمن
 .أفضل بها

 .أفضل شهدىا فمن الرضواف بيعة شهود التفاضل أكجو كمن
 .بمنقبة أحدىم كسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ تخصيص بينهم التفاضل أكجو كمن
 يختص قد المفضوؿ ككوف عليهم، اهلل رضواف بينهم التفاضل كجوه من ذلك كغير

 بن فعثماف مطلقا، بها تفضيلو يقتضي ال ذلك أف إال الفاضل في توجد ال بفضيلة
 جميع من كعمر بكر أبي بعد أفضل كلكنو ،ِبدرا يحضر لم عنو اهلل رضي عفاف

 .العقيدة في المفاضلة مباحثانظر كتاب  يحضر لم كمن بدرا حضر من الصحابة

                                                           

 .عنو اهلل رضي طالب أبي بن علي حديث من( ِْْٗ) كمسلم ،(ََّٕ) البخارم أخرجو ُ

 فرأل البيت حج مصر أىل من رجل جاء قاؿ موىب ابن عثماف( عن ّٖٗٔأخرج البخارم ) ِ
 عمر بن اهلل عبد قالوا فيهم الشيخ فمن قاؿ قريش ىؤالء فقالوا القـو ىؤالء من فقاؿ جلوسا قوما
 تعلم قاؿ نعم قاؿ أحد يـو فر عثماف أف تعلم ىل فحدثني شيء عن سائلك إني عمر ابن يا قاؿ
 نعم قاؿ يشهدىا فلم الرضواف بيعة عن تغيب أنو تعلم قاؿ نعم قاؿ يشهد كلم بدر عن تغيب أنو

 كأما لو كغفر عنو عفا اهلل أف فأشهد أحد يـو فراره أما لك أبين تعاؿ عمر ابن قاؿ أكبر اهلل قاؿ
 رسوؿ لو فقاؿ مريضة ككانت كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بنت تحتو كانت فإنو بدر عن تغيبو

 فلو الرضواف بيعة عن تغيبو كأما كسهمو بدرا شهد ممن رجل أجر لك إف كسلم عليو اهلل صلى اهلل
 عثماف كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فبعث مكانو لبعثو عثماف من مكة ببطن أعز أحد كاف
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 تفضيل الخلفاء األربعة على غيرىم.  المسألة الثانية:
 .عنو اهلل رضي علي ثم عثماف ثم عمر ثم بكر أبو الصحابة أفراد أفضل

 في أبي بكر كعمر، كقوؿ جمهورىم في عثماف كعلي. السنة أىل إجماع كىو
 ما(: "ُِٗص) االعتقاد في بإسناده البيهقي عنو ركاه فيما الشافعي اإلماـ قاؿ

 جميع على كتقديمهما كعمر بكر أبي تفضيل في كالتابعين الصحابة من أحد اختلف
 من كاحدان  نخطئ ال كنحن كعثماف عليٌ  في منهم اختلف من اختلف كإنما الصحابة
 .ىػ.ا" فعلوا فيما كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب

 ثور أبي إلى بسنده االعتقاد في البيهقي كنقل(: "ُٕ/ ٕ) الفتح في الحافظ كقاؿ
 ثم عمر ثم بكر، أبي أفضلية على كأتباعهم الصحابة أجمع: قاؿ أنو الشافعي عن

 ىػ. ا عليٌ  ثم عثماف،
 ثم بكر أبو أفضلهم أف على السنة أىل اتفق(: ُْٖ/ ُٓ) المنهاج في النوكم كقاؿ
 .ىػ. ا عمر
 السنة أىل اتفق كقد(: ِّص) الكبرل الوصية في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ كقاؿ

 أبو نبيها بعد األمة ىذه خير: قاؿ أنو طالب أبي بن علي عن تواتر ما على كالجماعة
 ىػ. عمرا ثم بكر

 عليو أطبق الذم أف كاعلم(: ٕٓص) المحرقة الصواعق الهيثمي حجر ابن كقاؿ
 اهلل رضي عمر ثم الصديق بكر أبو األمة ىذه أفضل أف األمة كعلماء الملة عظماء
 .ىػ.ا عنهما

 السنة أىل أئمة قالو ما على بناء ىو إنما اإلجماع ىذا نقلوا الذين األعبلـ كىؤالء
 كنقر(: َُٖص" )األكبر الفقو" شرح في كما حنيفة أبو اإلماـ قاؿ فقد كالجماعة

                                                                                                                                                  

 بيده كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ مكة إلى عثماف ذىب ما بعد الرضواف بيعة ككانت
 اآلف بها اذىب عمر ابن لو فقاؿ لعثماف ىذه فقاؿ يده على بها فضرب عثماف يد ىذه اليمنى
 (.معك
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 ثم عمر ثم بكر أبو كالسبلـ الصبلة أفضل عليو محمد نبيها بعد األمة ىذه أفضل بأف
 .ىػ. ا" أجمعين عنهم اهلل رضي عليٌ  ثم عثماف،

 بن مالك اإلماـ عن( َّْ/ ْ) الفتاكل مجموع في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ كنقل
 كسلم عليو اهلل صلى النبي من الشيخين منزلة عن الرشيد سألو لما: قاؿ أنو أنس
 االختصاص ككثرة ػ قاؿ ثم ػ مماتو بعد منو كمنزلتهما حياتو في منو منزلتهما: "فقاؿ

 أحق بأنهما يقضي العلم في كالمشاركة كالمحبة كاالئتبلؼ المودة كماؿ مع كالصحبة
 ىػ. ا" القـو بأحواؿ خبرة لو لمن بين ظاىر كىذا غيرىما من

 بن محمد إلى مسندان ( ّْْ - ّّْ/ ُ) الشافعي مناقب في البيهقي اإلماـ كركل
 الناس أفضل: "يقوؿ الشافعي إدريس بن محمد سمعت: قاؿ الحكم عبد بن اهلل عبد
 اهلل رضي علي ثم عثماف، ثم عمر، ثم بكر، أبو كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بعد

 ".عنهم
 أبي إلى كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بعد الناس اضطر: "تعالى اهلل رحمو أيضان  كقاؿ
 على استعملوه ذلك أجل من بكر أبي من خيران  السماء أديم تحت يجدكا فلم بكر

 .ىػ.ا" الناس رقاب
 صلى النبي بعد األمة كخير(: "َّ/ ُ) الحنابلة طبقات في كما أحمد اإلماـ كقاؿ

 عثماف بعد كعلي عمر، بعد كعثماف بكر، أبي بعد كعمر بكر، أبو كسلم عليو اهلل
 ىػ.ا" مهديوف راشدكف خلفاء كىم عثماف على قـو ككقف
 أىل مذىب مبينان ( ّْٖ/ ُ) اإلسبلميين مقاالت في األشعرم الحسن أبو كقاؿ
 ػ سبحانو ػ اهلل اختارىم الذين السلف حق كيعرفوف: "السلف في كعقيدتهم السنة

 ثم عمر، ثم بكر أبا كيقدموف بفضائلهم كيأخذكف كسلم عليو اهلل صلى نبيو لصحبة
 أفضل المهديوف الراشدكف الخلفاء أنهم كيقركف عليهم اهلل رضواف عليان  ثم عثماف،

 .ىػ.ا كسلم عليو اهلل صلى النبي بعد كلهم الناس
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 عليو اهلل صلى أمتو كأفضل(: "ِٓص) االعتقاد لمعة في المقدسي قدامة ابن كقاؿ
 المرتضى علي ثم النورين، ذك عثماف ثم الفاركؽ، عمر ثم الصديق بكر أبو: كسلم
 .ىػ.ا"عنهم اهلل رضي
 أفضل بل الصحابة كأفضل(: "ُّٖ/ص) الحثيث الباعث في كثير ابن الحافظ كقاؿ

 من ثم التيمي، قحافة أبو عثماف بن اهلل عبد بكر أبو السبلـ عليهم األنبياء بعد الخلق
 عنهم اهلل رضي طالب أبي بن علي ثم عفاف، بن عثماف ثم الخطاب بن عمر بعده

 .ىػ.ا" أجمعين
 أبو أفضلهم أف على السنة أىل كاتفق (:ُْٖ/ ُٓ)في شرح مسلم  النوكم كقاؿ
 ا.ىػ علي ثم عثماف، ثم: جمهورىم كقاؿ عمر، ثم بكر

 أىل عند اإلطبلؽ على أفضلهم إف (:ّٗ ،ّٔ/ ٕ) المواىب القسطبلني قاؿك 
 فيمن اختلفوا ثم: قاؿ أف إلى عنهما، اهلل رضي عمر ثم بكر أبو إجماعا السنة

 ا.ىػ عثماف تقديم على فالجمهور بعدىما،
 ثم بكر أبو: اإلطبلؽ على أفضلهم (:ُْٗ: ص) مقدمتو في الصبلح ابنقاؿ ك 

 أجمعين عنهم اهلل رضي - علي على عثماف تقديم على السلف جمهور إف ثم عمر،
 ا.ىػ 
 عثماف، ففضلوا الناس جمهور كأما (:َِِ/ ْ) السنة منهاج في تيمية ابن كقاؿ
 كالتصوؼ الزىد كمشايخ الحديث أىل مذىب كىو السنة، أىل أمر استقر كعليو
 كإحدل كأصحابو حنيفة كأبي كأصحابو كأحمد كأصحابو كالشافعي الفقهاء كأئمة

 كنقل الكبلـ، أىل جماىير مذىب ىو ىذا أف كذكر كأصحابو، مالك عن الركايتين
 بالمهاجرين أزرل فقد علي على عثماف يقدـ لم من: قولو السختياني أيوب أبي عن

 ا.ىػ كغيرىما كالدارقطني أحمد قاؿ كىكذا: قاؿ كاألنصار
 إسحاؽ كأبي عبيد، بن عمرك عثماف كأبي: المعتزلة من المتقدمين مذىب كىو

 عبد القاضي ذلك ذكر كما كغيرىم، الجاحظ، عثماف كأبي يسار، بن إبراىيم: النظاـ
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 المعتزلة من المتقدمين إف (:ٕٕٔ - ٕٔٔ: ص) الخمسة األصوؿ شرح في الجبار
 ثم عمر ثم بكر أبو كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بعد الناس أفضل أف إلى ذىبوا

 ا.ىػ علي ثم عثماف
 بينهم الترتيب على كاألنصار المهاجرين من الصحابة إجماع بأف :إليو ذىبوا ما كأيدكا

 كما - يعتبر ذلك على خرج كمن الفضل، في بينهم الترتيب على دليل اإلمامة، في
 في القسطبلني قاؿ كاألنصار، بالمهاجرين أزرل ممن - السختياني أيوب أبو يقوؿ

 فمنزلتهم دينو، كإقامة نبيو، لخبلفة اهلل اختارىم األربعة ىؤالء إف(: ّٗ/ ٕ) المواىب
 ا.ىػ الخبلفة في ترتيبهم بحسب عنده
 في األربعة بين الترتيب أم - ىذا(: ُّٖص) الحثيث الباعثفي  كثير ابن كقاؿ

 عمر جعل حين كاألنصار، المهاجرين رأم - الخبلفة في بينهم كالترتيب الفضل
 عبد فيهما كاجتهد كعلي، عثماف، في فانحصر ستة، بين شورل بعده من األمر

 ككاله علي، على خدكرىن في النساء سأؿ حتى بلياليها أياـ ثبلثة عوؼ بن الرحمن
 أزرل فقد عثماف على عليا قدـ من: الدارقطني قاؿ كلهذا: قاؿ قبلو، األمر

 مأكاه الفردكس جنة كجعل مثواه، كأكـر عنو اهلل رضي كصدؽ كاألنصار، بالمهاجرين
 ا.ىػ
 البخارم صحيح ففي نفسو عنو تعالى اهلل رضي علي عن مستفيضة آثار ركم كقد

 اهلل رسوؿ بعد خير الناس أم: ألبي قلت: )قاؿ أنو الحنفية بن محمد عن( ُّٕٔ)
 أف كخشيت عمر،: قاؿ من؟ ثم: قلت بكر، أبو: قاؿ ؟- كسلم عليو اهلل صلى -

في  تيمية ابن قاؿ( المسلمين من رجل إال أنا ما: قاؿ أنت؟ ثم: قلت عثماف يقوؿ
 كجها، ثمانين نحو من طالب أبي بن علي عن ىذا كركم (ِِْ/ ْ) فتاكلال مجموع

 كعمر بكر أبي على يفضلني بأحد أكتى ال: )قاؿ بل الكوفة، منبر على يقوؿ كاف كأنو
 اهلل رضي قولو بمقتضى جلد كعمر بكر أبي على فضلو فمن ،(المفترم حد جلدتو إال

 ا.ىػ سوطا ثمانين - عنو
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 كإال مكرىا ككاف تقية إال يبايع لم بأنو الرافضة قوؿ بطبلف على حجة أكبر ىذا كفي
 المنبر، على األشهاد رؤكس على أعلنو لما كذلك األمر كاف كلو منهما، أفضل فهو
 .االفتراء حد ذلك يقوؿ من جلد كلما

 .عنهما تعالى اهلل رضي كعلي عثماف بين المفاضلة المسألة الثالثة:
 قاؿ السلف بين نزاع فيها حصل كقد تلك، دكف فهذه كعلي عثماف بين المفاضلة أما
 الكوفة أىل من كطائفة الثورم سفياف فإف(: ِْٔ/ ْ) الفتاكل مجموعفي تيمية  ابن

 توقف المدينة أىل كبعض كغيره، سفياف ذلك عن رجع ثم عثماف، على عليا رجحوا
 تقديم عنو األخرل الركاية لكن مالك، عن الركايتين إحدل كىي كعلي عثماف في

 كأحمد كأصحابو، حنيفة كأبي كالشافعي األئمة سائر مذىب ىو كما علي على عثماف
 ا.ىػ اإلسبلـ أئمة من ىؤالء كغير كأصحابو،

 السير في كجاء ُ(عثماف على علي تقديم) عنو ركم فقد اهلل رحمو حنيفة أبو أما
 أبي عن مريم أبي بن نوح ركل: )الشيباني الحسن بن لمحمد( ُُُ/ ُ) الكبير
 بكر أبا تفضل أف: فقاؿ السنة أىل مذىب عن سألتو: قاؿ أنو عنو اهلل رضي حنيفة

 أىل من أحدا تكفر كال الخفين، على المسح كترل كعثماف، عليا كتحب كعمر،
: يقوؿ من الناس كمن: )الشارح قاؿ ثم( بشيء اهلل في تنطق كال بالقدر، كتؤمن القبلة،

 ثم( علي من أفضل عثماف الخبلفة كبعد عثماف، على مقدما عليا كاف الخبلفة قبل
 بما عنو اهلل رضي حنيفة أبو يرد كلم: )بقولو السابق اإلماـ كبلـ عن الشارح اعتذر

 فالواك السنة أىل مذىب من محبتهما أف مراده كلكن عثماف، على علي تقديم ذكر
 ا.ىػ الترتيب توجب ال عنده
: فقاؿ علي على عثماف بتقديم (ُْ: ص) األكبر الفقو في صرح قد بل: قلت

 الخطاب بن عمر ثم بكر، أبو كالسبلـ الصبلة عليهم النبيين بعد الناس كأفضل
 اهلل رضي المرتضى طالب أبي بن علي ثم النورين، ذك عفاف بن عثماف ثم الفاركؽ،

                                                           

 (.ْٖٔ: ص) الطحاكية العقيدة شرح ُ
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/ ُ) الكبير السير السرخسي شرح قاؿ المذىب ظاىر كىو ا.ىػ أجمعين عنهم تعالى
 قبل عليهما اهلل رضواف علي من أفضل عثماف أف عندنا المذىب فأما(: ُُُ

 ا.ىػ كبعدىا الخبلفة
 : عنو اهلل رضي علي على عثماف تفضيل أدلة
 يخالف كلم علي، على عثماف تقديم على كالجماعة السنة أىل من العظمى الغالبية أف
 :يلي ما إليو ذىبوا ما صحة على كيدؿ القليل، إال
 اهلل صلى - اهلل كرسوؿ نقوؿ كنا: عنهما اهلل رضي عمر بن اهلل عبد قوؿ من تقدـ ما

 اهلل رضي عثماف ثم عمر ثم بكر أبو نبيها بعد األمة أفضل: )حي - كسلم عليو
 ( .عنهم

 في يبق لم لما أنو( ََّٕ) البخارم صحيح في الثابتة عثماف بيعة قصة في ككذلك
 بن الرحمن عبد كبقي عوؼ، بن الرحمن عبد كالحكم كعلي، عثماف، إال الشورل

 كيشاكر بإحساف، لهم كالتابعين كاألنصار المهاجرين يشاكر بلياليها أياـ ثبلثة عوؼ
 عمر مع حجوا بالمدينة كانوا فإنهم - األمصار أمراء كيشاكر المؤمنين، أمهات

 كلو ىذا بعد( بنـو اغتمضت ما ثبلثا لي إف: )الرحمن عبد قاؿ حتى - موتو كشهدكا
 االستفتاء ىذا بعد النتيجة أعلن بايعو، من يبايع أف على منهما المواثيق أخذ كبعد
 كسائر الرحمن كعبد علي فبايعو( بعثماف يعدلوف ال الناس رأيت إني: )قولو كىي

 ابن قاؿ عليو، األفضلية في تقديمو على ذلك فدؿ كاختيار رضى بيعة المسلمين
 على عثماف تقديم على منهم إجماع كىذا(: )ِْٖ/ ْ) الفتاكل مجموع في تيمية
( ّٖٗ/ ِ) للخبلؿ السنة كما في  المبارؾ بن اهلل عبد رجل سأؿ كلما ا.ىػ( علي

 عبد كقاؿ ،(عوؼ بن الرحمن عبد ذاؾ كفانا قد: )قاؿ عثماف أك علي أفضل أيهما
 (.نأؿ كلم بقي من خير أمرنا) الخبلفة عثماف كلي حينما عنو اهلل رضي مسعود بن اهلل

(: ِْٖ/ ْ) الفتاكل مجموع كما في  كالدارقطني حنبل بن كأحمد أيوب قاؿ كلهذا
في  تيمية ابن كيفسر( كاألنصار بالمهاجرين أزرل فقد عثماف على عليا قدـ من
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 قدموه كقد بالتقديم أحق عثماف يكن لم لو: )بأنو ذلك(ِْٖ/ ْ) الفتاكل مجموع
 كمن ديني، ترجيح غير من المفضوؿ بتقديم ظالمين كإما بفضلو، جاىلين إما كانوا

 ا.ىػ (بهم أزرل فقد كالظلم الجهل إلى نسبهم
 علي على يقدموف ال عثماف، ذكر بعد التوقف يرل بعضهم كاف كإف السلف(: فرع)

 لم من(: )َِٖ/ ِ) السنة منهاج كما في  أحمد اإلماـ قاؿ كما الثبلثة، بعد أحدا
 عثماف عند التفضيل في بالتوقف قاؿ من كإنما( أىلو حمار من أضل فهو بعلي يربع
 أصحاب بقية يجملوف ثم الثبلثة فيذكركف السابق، عمر ابن بحديث االقتداء يريد

( ُٗٓ/ ُ) البللكائي عنو ذكر فقد نفسو أحمد اإلماـ عن ركاية ىي كما الشورل
 بن عمر ثم الصديق، بكر أبو - كسلم عليو اهلل صلى - نبيها بعد األمة كخير: )قولو

 - اهلل رسوؿ أصحاب قدمهم كما الثبلثة ىؤالء نقدـ. عفاف بن عثماف ثم الخطاب،
 الشورل أصحاب الثبلثة ىؤالء بعد ثم ذلك، في يختلفوا لم - كسلم عليو اهلل صلى

 كلهم كسعد عوؼ، بن الرحمن كعبد كالزبير، كطلحة، طالب، أبي بن علي: الخمسة
 - اهلل كرسوؿ نعد كنا) عمر ابن حديث إلى كنذىب إماـ، ككلهم للخبلفة يصلح
 كبنحوه( عثماف ثم عمر، ثم بكر، أبو متوافركف كأصحابو حي - كسلم عليو اهلل صلى
 . المديني بن علي عنفي نفس المصدر السابق:  تماما
 الركاية منها بعلي التربيع على فيها ينص ركايات اهلل رحمو نفسو عنو كرد كاف كإف

 حيث اإلصطخرم ركاية كمنها(. أىلو حمار من أضل فهو بعلي يربع لم من: )السابقة
 - نبيها بعد األمة كخير(: )َّ/ ُ) يعلى أبي البن الحنابلة طبقات كما في  فيها قاؿ

 بعد كعلي عمر، بعد كعثماف بكر، أبي بعد كعمر بكر، أبو: - كسلم عليو اهلل صلى
 في اهلل رحمو أحمد اإلماـ رأم خبلصة كانت كلذلك (عثماف على قـو ككقف عثماف،

 أبو: قاؿ من: )قولو من ىي -(َُْ/ ِ)في السنة  الخبلؿ يراه ما على - التفضيل
 كعمر بكر أبو: قاؿ كمن عليو، العمل الذم كىو. أصاب فقد كعثماف كعمر بكر

 (.التوفيق كباهلل بو بأس ال جيد أيضا فصحيح عنهم اهلل رضي كعلي كعثماف
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 في فقاؿ عثماف عند التوقف إلى نسبو لمن تكذيبو اهلل رحمو عنو كرد لكنو: قلت
 الناس كخير(: )ُّّ/ ُ) الحنابلة طبقات كما في  الحمصي عوؼ بن محمد ركاية
 علي، ثم عثماف، ثم عمر، ثم بكر أبو: - كسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ بعد

 كاهلل كذبوا: فقاؿ عثماف؟ على كقفت إنك: يقولوف فإنهم اهلل، عبد أبا يا لو فقلت
 اهلل صلى - النبي يقل كلم - الحديث كذكر - عمر ابن بحديث حدثتهم إنما علي،
 كقف فمن حجة، ذلك في ألحد ليس أحد، بين ىؤالء بعد تخايركا ال: - كسلم عليو
  (.جعفر أبا يا السنة غير على فهو بعلي يربع كلم عثماف على

 عثماف، عند التنصيص عن توقف كمن علي، على التربيع على نص من أف فالحاصل
 بعد عليو التنصيص عدـ من يلـز كال أحدا، الثبلثة بعد علي على يقدموف ال كلهم
 فليس(: )َِٔ/ ِ) السنة منهاج في تيمية ابن قاؿ أحدا، عليو يقدموف أنهم عثماف

 على يفضلونو بل الثبلثة، غير أحدا - علي أم - عليو يقدـ من السنة أىل في
 المهاجرين من األكلين السابقين كعلى الرضواف، بيعة كأىل بدر، أىل جمهور

 بن الرحمن كعبد كسعدا كالزبير طلحة إف: يقوؿ من السنة أىل في كما كاألنصار،
 كقد .(الشورل أىل بين التفضيل عن السكوت يقولوف ما غاية بل منو، أفضل عوؼ
 األفضلية في الخلفاء ترتيب أف على اإلجماع( ّْ/ ٕ( )في الفتح  الحافظ حكى

 ا.ىػ الخبلفة في كترتيبهم
 الخبلؿ يجيب السؤاؿ ىذا كعلى ال؟ أـ مبتدع ىو ىل عثماف على عليا قدـ من لكن
 السنة أىل إماـ عن مسنده ركايات لعدة ذكره بعد قاؿ فقد ،(.ِّٖ/ ِ) السنةفي 

 أنو اهلل عبد أبي من القوؿ فاستقر: )قاؿ عثماف على عليا قدـ فيمن حنبل بن أحمد
 كباهلل عليو ينكر لم مبتدع ىو: قائل قاؿ كإف تبديعو، في يجـز كلم القوؿ ىذا يكره

  .كالجماعة السنة أىل عند العظمى اإلمامة . انظر كتاب(التوفيق
 

 (كالطاعة السمع كجوب في باب)
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 على ير لم من كأنو األرض، في اهلل ظل السلطاف أف السنة أىل قوؿ كمن: محمد قاؿ
 ال ًذينى  يىاأىيػُّهىا): كجل عز كقاؿ السنة، خبلؼ على فهو فاجرا أك كاف رااب سلطانا نفسو
 اآلية ىذه العلم أىل كفسر( ًمٍنكيمٍ  اىأٍلىٍمرً  كىأيكًلي اىلر سيوؿى  كىأىًطيعيوا اىلل وى  أىًطيعيوا آمىنيوا

  .متعقب تعقبها إذا كاحد معنى إلى تئوؿ بتفاسير
  .ُ(العلماء ىم): يقوؿ الحسن كاف
 إذا كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ كاف السرايا أمراء ىم): يقوؿ عباس ابن ككاف
  .ِ(كيطيعوا لو يسمعوا كأف يخالفوه ال أف كأمرىم رجبل، عليهم أمر سرية بعث
 أىفٍ  يىٍأميريكيمٍ  اىلل وى  ًإف  ": فقاؿ بهم بدأ أنو ترل أال الوالة ىم: يقوؿ أسلم بن زيد ككاف
ا ًإلىى اىأٍلىمىانىاتً  تػيؤىدُّكا  جمعها على استأمنهم التي كالصدقات الفيء: يعني" أىٍىًلهى

ًإذىا" كقسمها ٍمتيمٍ  كى  علينا أقبل ثم الوالة فأمر: قاؿ" بًاٍلعىٍدؿً  تىٍحكيميوا أىفٍ  اىلن اسً  بػىٍينى  حىكى
 لم إذا" ًمٍنكيمٍ  اىأٍلىٍمرً  كىأيكًلي اىلر سيوؿى  كىأىًطيعيوا اىلل وى  أىًطيعيوا آمىنيوا ال ًذينى  يىاأىيػُّهىا": فقاؿ نحن
ٍوـً  بًالل وً  تػيٍؤًمنيوفى  كيٍنتيمٍ  ًإفٍ ": فقاؿ خرج ثم: قاؿ ماؿ، فيكم يكن ره  ذىًلكى  اآٍلًخرً  كىاٍليػى يػٍ  خى

 .ّ(عاقبة" تىٍأًكيبلن  كىأىٍحسىني 
 فلم ذاتهم في قصركا كمهما كاجب أمر األمر لوالة كالطاعة فالسمع: محمد قاؿ

 فعليهم عليو، كيدلوف بو، كيؤمركف الحق، إلى يدعوف أنهم غير عليهم، الواجب يبلغوا
 .لهم كالطاعة السمع من حملوا ما رعاياىم كعلى حملوا ما

: قاؿ شيبة أبي ابن عن كضاح ابن عن خالد، بن أحمد عن إسحاؽ كحدثني - َِٖ
رضي اهلل عنهما  عمر ابن عن أبيو، عن محمد، بن عاصم عن معاذ بن معاذ حدثنا

                                                           

(، كالطبرم ُٔٔ/ُصحيح، أخرجو من طرؽ عن الحسن رحمو اهلل عبد الرزاؽ في تفسيره ) ُ
كالطحاكم في مشكل اآلثار  (،ٖٗٗ/ّ(، كابن أبي حاتم في تفسيره )ُُٖ/ٕفي تفسيره )

 (.َُْتحفة األخيار(، كالخطيب في الفقيو كالمتفقو )-ِٔٗ/ٖ)
 (.ُّْٖ(، كمسلم )ْْٖٓأخرجو بنحوه البخارم ) ِ
 ( كإسناده ضعيف.َُٕ/ٕأخرجو الطبرم في تفسيره ) ّ
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 ما قريش في األمر ىذا يزاؿ ال): يقوؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سمعت: قاؿ
 .ُ(اثناف الناس من بقي

 زيد عن مبشر، بن اهلل عبد عن دكين بن الفضل حدثني: قاؿ شيبة أبي ابن - َِٗ
 اهلل صلى النبي قاؿ: فقاؿ المنبر علىرضي اهلل عنو  معاكية قاـ: قاؿ عتاب أبي بن

 في مىخيار  الجاىلية في مىخيار  األمر ىذا في لقريش تبع الناس): كسلم عليو
 .ِ(اإلسبلـ

 عن سماؾ، عن شعبة حدثنا: قاؿ سوار بن شبابو كحدثنا: قاؿ شيبة أبي ابن - َُِ
 رضي اهلل عنو الجعفي سلمة بن يزيد سأؿ: قاؿ أبيو عن الحضرمي كائل بن علقمة
 أمراء علينا كانت لو أرأيت: اهلل رسوؿ يا): فقاؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ

 فجذبو عنو، فأعرض سألو ثم عنو، فأعرض؟ تأمرنا فما حقنا كيمنعونا حقهم يسألونا
: كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ الثانية، في أك الثالثة في قيس بن األشعث
 . ّ(حملتم ما كعليكم حملوا ما عليهم إنما كأطيعوا، اسمعوا
 عبد عن كىب، بن زيد عن األعمش، عن ككيع كحدثنا: قاؿ شيبة أبي ابن - ُُِ

 ستكوف إنها): كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ رضي اهلل عنو مسعود بن اهلل

                                                           

(، كمسلم َُْٕ،  َُّٓإسناد المصنف ضعيف، كالحديث صحيح فقد أخرجو البخارم ) ُ
(َُِٖ.) 

 ابنك  ،(ِّّٕٖ رقم ، َِْ/ٔ) شيبة أبى كابن ،(ُُٕٗٔ رقم ، َُُ/ْ) أحمد خرجوأ ِ
: ْْْ/ُ) الفتن في الواردة السنن في الدانيك  ،(ُِٕٓ،  ُُِٗ) السنة في عاصم أبي

/ ْ) مجمعال في الهيثمي عنو قاؿكالحديث  (ُْٖ/ْ) التعليق تغليق في الحافظك  (ُٓٗ
، كفي الصحيحة (َِٓ/ ِ)ظبلؿ الجنة  في األلبانيالعبلمة  كصححو، ثقات رجالو(: ُِٕ

 إسناده (:ُِٔ/ِٖ(، كقاؿ األرنؤكط كمن معو في تحقيق المسند )ََُٕتحت الحديث )
 .صحيح

 (.ُْٖٔأخرجو مسلم ) ّ
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 الذم الحق تؤدكف: قاؿ؟ ؾاذ منا أدرؾ من تأمر فما: قلنا تنكركنها كأمور أثرة بعدم
 .ُ(لكم الذم اهلل كتسألوف عليكم
 أبي الجعد عن زيد، بن حماد عن آدـ بن يحيى حدثنا: قاؿ شيبة أبي ابن - ُِِ
 يركيو رضي اهلل عنهما عباس ابن سمع أنو يحدث العطاردم رجاء أبا سمع أنو عثماف

 ليس فإنو فليصبر يكرىو شيئا أميره من رأل من): قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي عن
 .ِ(جاىلية ات ميتةم إال فيموت شبرا الجماعة يفارؽ أحد من

 حدثنا: قاؿ مهدم ابن عن الصمادحي عن كضاح ابن عن كىب كحدثني - ُِّ
 أف حدثو سبلـ أبا أف حدثو أنو سبلـ بن زيد عن كثير، أبي بن يحيى عن يزيد بن أباف

 كأنا): قاؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف حدثورضي اهلل عنو  األشعرم الحارث
 سبيل في كالجهاد كالهجرة كالطاعة، كالسمع الجماعة؛ بهن اهلل أمرني بخمس آمركم

 ادعى كمن يرجع أف إال رأسو من اإلسبلـ خلع فقد شبر قيد الجماعة فارؽ فمن اهلل
؟ كصلى صاـ كإف: قاؿ؟ كصلى صاـ كإف رجل فقاؿ جهنم جثا من فإنو جاىلية دعول
 .ّ(اهلل عباد المؤمنين المسلمين سماكم الذم اهلل بدعول تداعوا

                                                           

 (.ُّْٖ(، كمسلم )َّّٔإسناد المصنف ضعيف، كالحديث صحيح فقد أخرجو البخارم ) ُ
 (.ُْٖٗ(، كمسلم )َْٕٓفقد أخرجو البخارم )إسناد المصنف ضعيف، كالحديث صحيح  ِ
/ ِ) تاريخو في كالبخارم ،(ُُُٔ) كالطيالسي ،(َُّ/ ْ) أحمد أخرجوجزء من حديث  ّ

 ،ِّٖٔ) كالترمذم ،(ُُٕٓ) يعلى كأبو ،(ّٗٓ/ ْ) الطبقات في سعد كابن ،(َِٔ
 ،(َُِٓ) كالمثاني اآلحاد في عاصم أبي كابن ،(ُُّْٗ) الكبرل في كالنسائي ،(ِْٖٔ

 السنة شرح في كالبغوم ،(ُُٕ/ ُ) كالحاكم ،(ِّّٔ) حباف كابن ،(َّٗ) خزيمة كابن
 في كاآلجرم ،(ُِِ رقم) اإليماف في منده كابن ،(ََِ) مشيختو في طهماف كابن ،(َِْٔ)

 محمد قاؿ غريب صحيح حسن حديث ىذا الترمذم عنو قاؿ كالحديث كغيرىم ،(ٖص) الشريعة
 مسلم بو الدارقطني اإلماـ كألـز الحديث، ىذا غير كلو صحبة لو األشعرم الحارث إسماعيل بن

 شرح في البغوم كحسنو الذىبي، كأقره الحاكم كصححو ،(َُّ) كالتتبع اإللزامات في كما
 ابن كحسنو المصنف، كصححو ،(ٖ/ ٔ) العارضة في العربي ابن كصححو ،(َّْ/ ٓ) السنة
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 عن األعلى عبد بن إبراىيم عن يونس بن إسرائيل حدثنا: قاؿ مهدم ابن - ُِْ
 بعد نلتقي ال لعلنا أدرم ال إني أمية أبا يا): فقاؿ بيدم عمر أخذ: قاؿ غفلة بن سويد
 حبشيا عبدا كاف كإف اإلماـ كأطع تراه كأنك تلقاه يـو إلى ربك اهلل اتق ىذا، يومنا

 طاعة فقل دينك ينقص بأمر أمرؾ كإف فاصبر، أىانك كإف فاصبر، ضربك إف مجدعا،
 .ُ(الجماعة تفارؽ كال ديني، دكف دميمني 

 ليزيد بويع لما): قاؿ المنكدر بن محمد عن سفياف حدثنا: قاؿ مهدم ابن - ُِٓ
 كاف كإف رضينا خيرا كاف إف: فقاؿرضي اهلل عنهما  عمر ابن ذلك ذكر معاكية بن

 .ِ(صبرنا شرا
 
 
 
 

                                                                                                                                                  

 كصححو ،(ٖٗ) المستدرؾ على المستخرج في العراقي كصححو ،(ٕٖ/ ُ) تفسيره في كثير
 ليس مما الصحيح الجامع في مقبل الشيخ كقاؿ ،(ُِْٕ) الجامع صحيح في األلباني العبلمة

 األرنؤكط كصححو مسلم، شرط على صحيح حديث ىذا :(ِْٓ - َْٓ/ ّ) الصحيحين في
 (.ِِِ/ ّ) كثير ابن تفسير صحيح في العدكم كصححو المسند، تحقيق في
(، كاآلجرم في الشريعة ِّْٕٓصحيح، أخرجو من طرؽ ابن أبي شيبة في المصنف ) ُ

 ( قاؿ اآلجرم في الشريعة:ُّْ(، كالداني في الفتن )َّ(، كابن زنجويو في األمواؿ )ّٔ)ص
 - يحتمل:  لو قيل ؟ قالو فيما عنو اهلل رضي عمر قوؿ عندؾ يحتمل الذم أين:  قائل قاؿ فاف
 فأطعو أعجمي أك أبيض أك أسود ، غيره أك عربي من عليك أمر من:  نقوؿ أف - أعلم تعالى كاهلل
 كانتهك ، لك ظلمان  ضربك كإف ، لك حقان  ظلمك كإف ، معصية فيو كجل عز هلل ليس فيما

 مع تخرج كال ، تقاتلو حتى سيفك عليو يخرج أنو على ذلك يحملك فبل ، مالك كأخذ ، عرضك
 .عليو اصبر كلكن ، عليو الخركج على غيرؾ تحرض كال ، تقاتلو حتى خارجي

(، ُِٖ/ْ(، كابن سعد في الطبقات )َُّّٗصحيح، أخرجو ابن أبي شيبة في المصنف ) ِ
 (.ُْٓ(، كالداني في الفتن )ّٓكخليفة بن خياط في تاريخو )ص
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 مسائل في الباب:
 األئمة من قريش.  المسألة األكلى:

 عليو النصوص كردت التي الشركط من -قرشيا الخليفة يكوف أف كىو- الشرط ىذا
 المسلمين، علماء جماىير عليو كأطبق عليو، كالتابعين الصحابة إجماع كانعقد صريحة

 كبعض المعتزلة كبعض كالخوارج البدع أىل من اليسير النزر إال ذلك في يخالف كلم
 .األشاعرة

 ىذا قريش في الن س ابوف كاختلف قريش، أكالد ىم قريش قبيلة قريش؟ ىم من(: فرع)
 :أقواؿ عدة على ىو؟ من

 .مضر بن إلياس بن مدركة بن خزيمة بن كنانة بن النضر: ىو قيل: األكؿ
. قرشي: فهو كلده من كاف فمن قريش، النضر(.: ّٗ/ ُ) سيرتو في ىشاـ ابن قاؿ
 في كما الشافعية بعض ذىب القوؿ ىذا كإلى .بقرشي فليس كلده من يكن لم كمن

 كفد قصة في كغيره إسحاؽ ابن ذكره ما ذلك على كيدؿ ،(ْٖٕ/ ٕ) الجمل حاشية
 آكل ابن كأنت المرار، آكل بنو نحن اهلل، رسوؿ يا) قاؿ قيس بن األشعث أف: كنده

 بن العباس النسب بهذا ناسبوا: كقاؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فتبسم المرار
 ال كنانة بن النضر بنو نحن بل. ال: لهم قاؿ ثم الحارث بن كربيعة المطلب، عبد
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 كاهلل كندة؟ معشر يا فرغتم ىل: قيس بن األشعث فقاؿ أبينا، من ننتفي كال أمنا نقفوا
 .ُ(ثمانين ضربتو إال يقولها رجبلن  أسمع ال

: ىو المرار كآكل البوادم، شجر من شجر المرار( المرار آكل) الحديث في كقولو
 عليو اهلل صلى - كللنبي كندة، بن معاكية بن عمرك بن حجر بن عمرك بن الحارث

 في كما. األشعث أراد كإياىا مرة بن كبلب أـ كىي مذكورة كندة من جدة - كسلم
 أم أبيو من كانتفى بالفجور، رماىا أم( أمنا نقفوا ال) كقولو ،(َْ/ ّ) المعاد زاد

 .أبيو غير إلى انتسب
 بن معمر عبيدة أبي اختيار كىذا(: ِٕٔ: ص) الدين أصوؿ في كما البغدادم قاؿ

 كىو كأصحابو، عنو اهلل رضي الشافعي قاؿ كبو سبلـ، بن القاسم عبيد كأبي المثنى،
 لساف في كما منظور كابن ،(ُِ: ص) العرب أنساب جمهرة في كما حـز ابن قوؿ

 ابن الحافظ كقوؿ ،(َْ/ ّ) الزاد في كما القيم ابن قوؿ كىو ،(ّّْ/ ٔ) العرب
 .تعالى اهلل رحمهم(. ّْٓ/ ٔ) الفتح في كما حجر
: قالوا(: ُِ: ص) قريش نسب في الزبيرم قاؿ مالك، بن فهر ىو قريشنا أف: الثاني
 ىػ.ا قريش من فليس فهر يلد لم كمن قريش، مالك، بن فهر اسم
 النسب أئمة عند كالصحيح(: َّ/ ِ) المتقين السادة إتحاؼ في كما الزبيدم كقاؿ

 عشر الحادم الجد: كىو قريش جماع: كىو النضر، بن مالك بن فهر: ىو قريشنا أف
 .بقرشي فليس يلده لم من فكل ،- كسلم عليو اهلل صلى - اهلل لرسوؿ

                                                           

 في سعد كابن ،(ُُْٓ رقم ،ِِِ/ ِ) كالطيالسي ،(ُِِ،ُُِ/ ٓ) أحمد أخرجو ُ
 كالحديث كغيرىم( ُِٖ/ ٕ) التاريخ في كالخطيب ،(ُِِٔ) ماجة كابن ،(ِّ/ ُ) الطبقات

 في البوصيرم كصححو قوم، جيد إسناده(: ُٖٔ/ ِ) كالنهاية البداية في كثير ابن عنو قاؿ
 تحقيق في األرنؤكط كحسنو( ِّٕٓ) الصحيحة في األلباني العبلمة كصححو الزجاجة، مصباح
 .المسند
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 أنهم العرب نسابي عن ركم كقد العكس،: كقيل. قريش: كلقبو. فهر اسمو: قيل
 كىو(: َْ/ ّ) الزاد في كما الزىرم كقاؿ قريش، من فليس فهرنا جاكز من: قالوا
 .قريش من فليس فهرنا جاكز من أف العرب نسابي من أدركت من عليو أدركت الذم
 كاف كمن نزاع، ببل قرشي فالفهرم(: ِٓ/ ُ) البياف أضواء في الشنقيطي العبلمة قاؿ
 أكالد من كاف كمن خبلؼ، ففيو كنانة بن النضر أكالد أك النضر، بن مالك أكالد من

 .نزاع ببل بقرشي فليس النضر غير من كنانة
 كسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ األسقع بن كاثلة ركاه ما ذلك على كيدؿ

 من كاصطفى كنانة من قريشنا كاصطفى إسماعيل، كلد من كنانة اصطفى اهلل إف: )-
 (.ِِٕٔ) مسلم ركاه( ىاشم بين من كاصطفاني ىاشم، بني قريش
 التجارة كالتقرش التقرش، من قريشنا قريش كسميت ضعيفة أخرل أقواؿ كىناؾ

 سميت يقاؿ(: ْٗ ،ّٗ/ ُ) ىشاـ ابن سيرة في كما إسحاؽ ابن كقاؿ كاالكتساب،
 .تفرقها بعد من لتجمعها قريشنا قريش
 فهر تسمية في بعضهم حكى كقد(: ّّٕ/ ْ) العركس تاج في كما الزبيدم كقاؿ

 ىػ. ا القاموس على شرحي في أكردتها قوالن  عشرين بقريش
 لساف ك ،(ُِ: ص) الزبيرم المصعب البن قريش نسب في تراجع ذلك غير كقيل

 (.ّْٓ/ ٔ) البارم كفتح ،(ّّٓ/ ٔ( )قرش) مادة العرب
 .القرشية اشتراط على كالجماعة السنة أىل أدلة(: فرع)

 كحكى الشرط ىذا اشتراط إلى ذىبوا قاطبة المسلمين علماء جماىير إف: قلنا
 أحمد اإلماـ فقاؿ األربعة، األئمة قاؿ كبو كالتابعين، الصحابة قبل من عليو اإلجماع

 في الخبلفة(: ِٔ/ ُ) يعلي أبي البن الحنابلة طبقات في كما اإلصطخرم ركاية في
 يخرج كال فيها ينازعهم أف الناس من ألحد ليس اثناف، الناس من بقي ما قريش

 .الساعة قياـ إلى بها لغيرىم نقر كال عليهم،
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 زرقاف ركاه ككذلك ،(ُّْ/ ُ) األـ في ىذا على عنو اهلل رضي الشافعي نص كقد
 أحكاـ كما مالك اإلماـ كقاؿ ،(ِٕٓ: ص) الدين أصوؿ في كما حنيفة أبي عن

 ال كغيره. قرشينا إال - اإلماـ أم - يكوف كال(: ُُِٕ/ ْ) العربي البن القرآف
 ىػ. ا القرشي اإلماـ إلى يدعوا أف إال لو حكم

 األشاعرة، كبعض المعتزلة كبعض الخوارج من اليسير النزر إال ذلك في يخالف كلم
 :يلي ما السنة فمن كاإلجماع السنة من صحيحة صريحة أدلة بعدة المثبتوف كاستدؿ

 حيث عنو تعالى اهلل رضي معاكية عن( ََّٓ) صحيحو في البخارم ركاه ما - ُ
 الزىرم عن شعيب أخبرنا اليماف أبو حدثنا قريش، من األمراء باب: )البخارم قاؿ
 من كفد في عنده كىم - معاكية بلغ أنو يحدث مطعم بن جبير بن محمد كاف: قاؿ

 فقاـ فغضب قحطاف من ملك سيكوف أنو) يحدث عمرك بن اهلل عبد أف - قريش
 يحدثوف منكم رجاالن  أف بلغني فإنو بعد أما: قاؿ ثم أىلو ىو بما اهلل على فأثنى

 - كسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ عن تؤثر كال اهلل كتاب في ليست أحاديث
 صلى - اهلل رسوؿ سمعت فإني أىلها، تضل التي كاألماني فإياكم جهالكم كأكلئك

 النار في اهلل كبو إال أحد يعاديهم ال قريش في األمر ىذا إف: يقوؿ - كسلم عليو اهلل
 (.الدين أقاموا ما كجهو على

 - اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عمر بن اهلل عبد عن صحتو على المتفق الحديث كمنها - ِ
 قاؿ ،(اثناف منهم بقي ما قريش في األمر ىذا يزاؿ ال: )- كسلم عليو اهلل صلى

 المراد كإنما العدد، حقيقة المراد كليس(: ُُٕ/ ُّ) الفتح في حجر ابن الحافظ
 .ىػ. ا قريش غير في األمر يكوف أف انتفاء بو
 أبي عن صحيحيهما في( ُُٖٖ) كمسلم ،(ّْٓٗ) البخارم ركاه ما كمنها - ّ

 تبع الناس: )- كسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عنو تعالى اهلل رضي ىريرة
 (.لكافرىم تبع ككافرىم لمسلمهم، تبع مسلمهم الشأف، ىذا في لقريش
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 حين ساعدة بني سقيفة إلى ذىبا لما كعمر بكر أبا أف: أحمد اإلماـ مسند كفي - ْ
 بكر أبو تكل م ،- كسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ خليفة الختيار األنصار اجتمع

 من - كسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ كذكره األنصار في أنزؿ شيئنا يترؾ كلم
 لو: قاؿ - كسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ أف علمتم كلقد: كقاؿ ذكره، إال شأنهم
 سعد يا علمت كلقد. األنصار كادم سلكت كادينا األنصار كسلكت كادينا الناس سلك

 فػىبػىرُّ  األمر ىذا كالة قريش: قاعد كأنت قاؿ - كسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ أف
 كأنتم الوزراء نحن صدقت: سعد لو فقاؿ لفاجرىم، تبع كفاجرىم لبرىم، تبع الناس

 حسن، مرسل(: ّٔٓ/ ُ) السنة منهاج في تيمية ابن عنو قاؿ كالحديث( األمراء
 من طرؼ الصحيح كفي - أحمد ركاه(: ُْٗ/ ٓ) الزكائد المجمع في الهيثمي كقاؿ
 في األلباني كقاؿ بكر، أبا يدرؾ لم الرحمن عبد بن حميد أف إال ثقات كرجالو - أكلو

 بكر أبا يدرؾ لم الرحمن عبد بن حميد أف إال ثقات رجالو(: ُُٔٓ) الصحيحة
 .شاىد كللحديث

 بكر أبي مبايعة في( َّٖٔ) البخارم صحيح في الواردة الركاية في معنا مر   كقد
 يعرؼ كلن: )قاؿ حيث بلفظو ال بمعناه الحديث لهذا ذكره عند عنو تعالى اهلل رضي
 (.قريش من الحي لهذا إال األمر ىذا

 اهلل صلى اهلل رسوؿ أف) مالك بن أنس عن بسنده أحمد اإلماـ ركاه ما كمنها - ٓ
 عليكم لهم إف قريش، من األئمة: فقاؿ فيو كنحن البيت باب على قاـ كسلم عليو
 كإف كفوا، عاىدكا كإف رحموا، استرحموا إف ما ذلك، مثل حقنا عليهم كلكم حقنا

 .ُ(أجمعين كالناس كالمبلئكة اهلل لعنة فعليو منهم ذلك يفعل لم فمن عدلوا، حكموا
                                                           

 رقم ،ْٕٔ/ ّ) الكبرل السنن في كالنسائي ،(ُِِّٗ رقم ،ُِٗ/ ّ) أحمد أخرجو ُ
 في عاصم أبي كابن ،(َُٕ - ُٗٔ/ ُِ) شيبة أبي كابن ،(ِْٖ: ص) كالطيالسي ،(ِْٗٓ

 كالطبراني ،(َُِ) كغوائلها الفتن في الداني عمرك كأبو ،(َّّْ) يعلى كأبو ،(َُُِ) السنة
( ُٕٔٓ" )المختارة" في الضياء ،(ُُّٖٔ رقم ،ُّْ/ ٖ) كالبيهقي ،(ِٕٓ رقم ،ِِٓ/ ُ)

 محجة في العراقي كصححو جيد، إسناده(: ُٖٔ/ ّ) الترغيب في المنذرم عنو قاؿ كالحديث
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 مجيء جاءت. قريش من األئمة ركاية كىذه(.: ٖٗ/ ْ) الفصل في حـز ابن قاؿ
 بن جابر كركل كمعاكية الخطاب، بن عمر بن اهلل كعبد مالك، بن أنس ركاىا التواتر

 ىػ. ا معناىا الصامت بن كعبادة سمرة، بن كجابر اهلل، عبد
 أربعين نحو عن طرقو جمعت قد(: ِّ/ ٕ) الفتح في الحافظ ذكره ما ىذا من كأكثر

. ا الصديق بكر أبي عن إال يرد لم أنو ذكر العصر فضبلء بعض أف بلغني لما صحابينا
 .الباب ىذا في الكثيرة األحاديث من ذلك غير إلى ىػ

 :اإلجماع ثانينا
 المنهاج في قاؿ حيث النوكم: منهم العلماء من كاحد غير حكاه فقد: اإلجماع أما
 ىذه: الحديث. إلخ... (  لقريش تبع الناس: )لحديث شرحو في( ََِ/ ُِ)

 ألحد عقدىا يجوز ال بقريش مختصة الخبلفة أف على ظاىر دليل كأشباىها األحاديث
 بعدىم فمن كالتابعين الصحابة زمن في اإلجماع انعقد ىذا كعلى غيرىم، من

 .ىػ. ا الصحيحة باألحاديث
 اشتراط: قولو( ََِ/ ُِ) المنهاج في النوكم عنو نقل فقد. عياض القاضي كمنهم
 بكر أبو بو احتج كقد: قاؿ. كافة العلماء مذىب: ىو قرشينا - اإلماـ أم - كونو

                                                                                                                                                  

 كخرجو ثقات، أحمد رجاؿ(: ُٓٗ/ ٓ) الزكائد المجمع في الهيثمي كقاؿ ،(ُٖٗ) القرب
 بطرقو كصححو عنو اهلل رضي موسى أبي حديث من( ِٖٖٓ) الصحيحة في األلباني العبلمة

 بطرقو صحيح حديث(: ِْٗ/ َِ) المسند تحقيق في معو كمن األرنؤكط كقاؿ كشواىده،
 الحديث ىذا(: ُِ رقم ،َْص) الصحة ظاىرىا معلة أحاديث في فقاؿ الوادعي أما كشواىده،

 بن سعد ىو كأبوه سعد بن إبراىيم ىو سعد فابن الصحيح رجاؿ كجدتهم سنده إلى نظرت إذا
" الترمذم علل شرح" في رجب ابن الحافظ كلكن عوؼ، بن عبدالرحمن بن إبراىيم

 في ليس الحديث ىذا فقاؿ الحديث ىذا عن سئل حنبل بن أحمد إف: يقوؿ( ٔٗٓصِج)
 قريش من األئمة كحديث ىذا بتصرؼ، أىػ. أصل لو يكوف أف ينبغي ال سعد ابن إبراىيم كتب

 ركل إنو الفتح في اهلل رحمو الحافظ قاؿ فقد كسلم آلو كعلى عليو اهلل صلى النبي عن صحيح
 .صحابيا أربعين قدر كسلم آلو كعلى عليو اهلل صلى النبي عن
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 كقد: القاضي قاؿ أحد، ينكره فلم السقيفة يـو األنصار على عنهما اهلل رضي كعمر
 فعل كال قوؿ فيها السلف من أحد عن ينقل كلم اإلجماع، مسائل في العلماء عدىا

 النظاـ بقوؿ اعتداد كال: قاؿ األعصار جميع في بعدىم من ككذلك ذكرنا، ما يخالف
 ضرار سخافة كال قريش، غير من كونو يجوز: أنو البدع كأىل الخوارج من كافقو كمن

 خلعو لهواف القرشي على يقدـ كغيرىم النبط من القرشي غير إف: قولو في عمرك بن
 مخالفة من عليو ىو ما مع كزخرفو القوؿ باطل من قالو الذم كىذا أمر منو عرض إف

 .ىػ. ا أعلم كاهلل المسلمين إجماع
 كاإليجي ،(ٔ: ص) السلطانية األحكاـ في الماكردم أيضنا اإلجماع ىذا حكى كممن

 في كالغزالي ،(ُْٗ: ص) المقدمة في خلدكف كابن ،(ّٖٗ: ص) المواقف في
 .كغيرىم( َُٖ: ص) الباطنية فضائح

 أما(: ُٗ: ص) العظمي اإلمامة أك الخبلفة في رضا رشيد محمد الشيخ كقاؿ
 كاستدؿ المحدثين، ثقات ركاه كالفعل، بالنقل ثبت فقد القرشية اشتراط على اإلجماع

 األنصار بتسليم العمل عليو كجرل كلهم، السنة مذاىب كفقهاء المتكلموف بو
 ىػ. ا قركف عدة األمة من األعظم السواد إذعاف ثم قريش، لبني كإذعانهم

: بقولو اإلجماع ىذا على(: ُُٗ/ ُّ) الفتح في يعترض حجر ابن الحافظ كلكن
 أخرج فقد ذلك، من عمر عن جاء ما تأكيل إلى اإلجماع نقل من كيحتاج: قلت

 عبيدة أبو مات كقد أجلي أدركني إف: )قاؿ أنو ثقات رجالو بسند عمر عن أحمد
 قريش في لو نسب ال أنصارم جبل بن كمعاذ(. الحديث...  جبل بن معاذ استخلفت

 قرشينا، الخليفة يكوف أف اشتراط على عمر بعد انعقد اإلجماع لعل: يقاؿ أف فيحتمل
 تشويش ال ىذا فعلى منقطع األثر كىذا ىػ. ا أعلم كاهلل ذلك في عمر اجتهاد تغير أك

 .الموفق كاهلل اإلجماع نقل مسالة على
 :كأدلتهم القرشية اشتراط بعدـ القائلوف(: فرع)
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 إذ عنو اهلل رضي علي على خرجوا الذين الخوارج القرشية اشتراط بعدـ قاؿ من أكؿ
 ما على الناس كعاشر برأيهم نصبوه من ككل قريش، غير في اإلمامة تكوف أف جوزكا
 (.ُُٔ/ ُ) كالنحل الملل في كما. إمامنا كاف الجور كاجتناب العدؿ من لو مثلوا
 قريش غير في تصلح اإلمامة أف أيضنا - المعتزلة شيوخ من - عمرك بن ضرار كزعم
 فيمكننا كسيلة كأضعف عددنا أقل ىو إذ النبطي قدمنا كنبطي قرشي اجتمع إذا حتى
 جوزكا كإف - جمهورىم أم - كالمعتزلة: الشهرستاني قاؿ الشريعة، خالف إذا خلعو

 الملل في كما. القرشي على النبطي تقديم يجيزكف ال أنهم إال قرشي، غير في اإلمامة
 أكلى القرشي أف( ِٕٓ: ص) الدين أصوؿ في كما الكعبي كزعم(. ُٗ/ ُ) كالنحل

 .لغيره عقدىا جاز الفتنة خافوا فإف قريش، غير من لها يصلح الذم من بها
 غياث كتابة في كما اشتراطو عدـ إلى ماؿ حيث الجويني الحرمين إماـ األشاعرة كمن

 في بو يحتج ال الباطل مذىبو على كىو اآلحاد أخبار من أنو كزعم( ُّٔ: ص) األمم
 معدكدكف الحديث ىذا نقلة فإف أكثره، ال مسلك كىذا: قاؿ حيث المسائل ىذه مثل

 ثلج أنفسنا في نجد ال أنا: ذلك في الحق يوضح كالذم التواتر عدد مبلغ يبلغوف ال
- كسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ في فلق من ىذا بصدد المثبوت كاليقين الصدكر

 العلم الحديث ىذا يقتضي ال فإذنا اآلحاد، أخبار سائر في ذلك نجد ال كما ،
 .اإلمامة في النسب باشتراط

 كلبلحتماؿ الناس، بعض فيو يخالف مما كىذا(: ِْٕ: ص) اإلرشاد كتابو في كقاؿ
 ىػ. ا بالصواب أعلم كاهلل مجاؿ، عندم فيو

( ٗٔ: ص) اإلنصاؼ كتابو في القرشية فاشترط الباقبلني، بكر أبي قوؿ اختلف كقد
 يكوف أف: منها شرائط فيو تجتمع لمن إال تصلح ال اإلمامة أف يعلم أف كيجب: فقاؿ
 (.قريش من األئمة: )- كسلم عليو اهلل صلى - لقولو قرشينا
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 تعليقو في اللطيف عبد الوىاب عبد األستاذ عن نقبلن  التمهيد كتابو في يشترطها كلم
 بكونو يقضي ال الخبر ظاىر إف: قاؿ حيث( ٗ: ص) للهيتمي المحرقة الصواعق على

 ىػ. ا يوجبو العقل كال قرشينا،
 زىرة أبو محمد الشيخ: منهم المحدثين الكتاب أكثر ذىب القرشية اشتراط نفي كإلى

 مجرد الواردة األحاديث أف إلى كذىب( َٗ/ ُ) اإلسبلمية المذاىب تاريخ كتابو في
: ص(( )اإلسبلـ في الديمقراطية كتاب في كما العقاد كمنهم حكمنا، تفيد ال أخبار
( ِْ: ص) كالخبلفة اإلسبلـ كتابو في الخربوطلي حسني علي. د كمنهم ،(ٗٔ

 كتابو في دبوس الدين صبلح. د كمنهم بالوضع، المذكورة األحاديث رمي على كتجرأ
 كمنهم أخبار، مجرد األحاديث ىذه أف إلى كذىب( َِٕ: ص) كعزلو توليتو الخليفة
 كالدكلة الحكم في اإلسبلـ نظاـ كتابو في عنو كعفا اهلل رحمو المبارؾ محمد األستاذ

 .العوامل بتغير المتغيرة الشرعية السياسة باب من كاعتبرىا( ُٕ: ص)
 :يلي بما القرشية اشتراط نفي إلى ذىب من كاستدؿ

 األنصار يكن لم فلو: قالوا( أمير كمنكم أمير منا) السقيفة يـو األنصار بقوؿ - ُ
 .ذلك قالوا لما قرشي غير اإلمامة يتولى أف يجوز أنو يعرفوف

 مالك بن أنس حديث من صحيحو في البخارم أخرجو ما أيضنا أدلتهم كمن - ِ
 كأطيعوا اسمعوا: )- كسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوا قاؿ: قاؿ عنو تعالى اهلل رضي
 إماـ لكل الطاعة أكجب فالحديث( زبيبة رأسو كأف حبشي عبد عليكم استعمل كإف
ا، كاف كإف  .القرشية اشتراط عدـ على فدؿ عبدن

 أجلي أدركني إف: )عنو تعالى اهلل رضي الخطاب بن عمر بقوؿ أيضنا كاستدلوا - ّ
 معاذ استخلفت عبيدة أبو مات كقد أجلي أدركني فإف...  استخلفتو حيٌ  عبيدة كأبو
 على فدؿ قريش في لو نسب ال أنصارم جبل بن معاذ أف كالمعركؼ( جبل بن

 ثم رجلين، أحد أدركني لو: )قاؿ أنو عنو تعالى اهلل رضي عنو ركم كما. الجواز
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 كفي( الجراح بن عبيدة كأبو حذيفة، أبي مولى سالم: بو لوثقت إليو األمر ىذا جعلت
 .فيو متكلم كىو جدعاف بن زيد بن علي إسناده

(: َّٖٔ) البخارم عند عنو تعالى اهلل رضي بكر أبي قوؿ من استنتجوا كما - ْ
 لهم العرب لطاعة تعليل ىذا أف... (  قريش من الحي لهذا إال تدين ال العرب إف)

 .االختيار موضع تغير الحاؿ تغير فإذا
 على ىي إنما السنة أىل بها يستدؿ التي األحاديث ىذه إف: قاؿ من كمنهم - ٓ

 المحدثين الكتاب بعض ذلك إلى ذىب امتثالو، يجب أمر فيها كليس اإلخبار، سبيل
 .كغيرىم دبوس، الدين صبلح. كد زىرة، أبي محمد كالشيخ

( أىتٍػقىاكيمٍ  الل وً  ًعندى  أىٍكرىمىكيمٍ  ًإف  : )تعالى بقولو أيضنا ذلك على كاستدلوا - ٔ
 كالنسب األخرل بالمعايير ال بالتقول كاإلكراـ األفضلية فجعل[ ُّ: الحجرات]

 عن كتنهى كاألحساب، باألنساب التفاخر من تحذر أحاديث كردت بل كنحوه،
 .الجاىلية العصبية
 :األدلة ىذه مناقشة

 كذلك البطبلف، فواضح( أمير كمنكم أمير منا: )األنصار بقوؿ استداللهم أما - ُ
 الوارد النص سمعوا أف بعد اللحظة تلك في القوؿ ىذا عن عنهم اهلل رضي لرجوعهم

: قولو في عنو تعالى اهلل رضي بكر أبو ركاه الذم - كسلم عليو اهلل صلى - النبي عن
 قريش: قاعد كأنت قاؿ - كسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ أف سعد يا علمت كلقد)

. صدقت: سعد لو فقاؿ. لفاجرىم تبع كفاجرىم لبرىم، تبع الناس فبر األمر، ىذا كالة
 الذم النص يعرفوا أف قبل القوؿ ىذا قالوا أنهم فيحتمل ،(األمراء كأنتم الوزراء نحن
 .الحقيقة عرفوا لما رشدىم إلى رجعوا كلهذا قريش في الخبلفة يثبت

ا كاف كإف بالطاعة األمر بأحاديث استداللهم أما - ِ  الجواب سبق فقد حبشينا، عبدن
 الواليات، بعض على الصغرل اإلمارة أك المتغلب إمامة إما المراد كأف مفصبلن  عليها

 .مثبلن  كضرىبىوي  بالطاعة األمر في المبالغة ألجل أك
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 اهلل رضي األنصارم جبل بن معاذ استخبلؼ إرادتو في عمر بقوؿ استداللهم أما - ّ
 ليختاركا: )كقاؿ اختارىم قرشيين ستة عمر رشح كإنما يتم، لم فهذا عنو تعالى

 من بلغ كإف الصحابي قوؿ على مقد ـ النص فإف ذلك ثبت لو كأيضنا ،(أحدىم
 النص، إلى عنو تراجع ثم عنو تعالى اهلل رضي عمر من اجتهاد كلعلو بلغ، ما الفضل

 :ىما باحتمالين االعتراض ىذا على( ُُٗ/ ُّ) الفتح في الحافظ أجاب كقد
 .قرشينا الخليفة يكوف أف اشتراط على عمر بعد انعقد اإلجماع يكوف أف إما -أ

 .ذلك في عمر اجتهاد تغير قد يكوف أف كإما -ب
 يشترط ال كىذا األقاليم، أحد على: أم الصغرل، الوالية ذلك قولو من يريد أف كإما
 النقطاع ضعيف فالحديث كإال الحديث، صحة افتراض على ىذا. اتفاقنا النسب فيو

 .بو لبلحتجاج يصلح فبل سنده
 إرادة فيحتمل عبيدة كأبي حذيفة أبي مولى سالم ذكر فيو كالذم الثاني الحديث أما

 مولى كىو تبناه قد القرشي حذيفة أبا ألف قرشيان، يعتبر أنو أك أيضان، الصغرل التولية
 فأصبح التبني تحريم بعد - كبير كىو - زكجو أرضعتو كقد منهم، القـو كمولى لو،
 في البر عبد ابن قاؿ كغيره، مسلم صحيح في كىي مشهورة إرضاعو كقصة لو، ابننا

 .ذكرنا لما قريش في يعد كىو(: ٕٔٓ/ ِ) االستيعاب
 حذيفة، أبو كتبناه حذيفة أبا تولى حذيفة أبي زكج موالتو أعتقتو لما ألنو: قولو كيقصد
 .باتفاؽ فقرشي عبيدة أبو أما. المهاجرين في عيد   كلذلك

...  قريش من الحي لهذا إال تدين ال العرب إف: )بكر أبي بقوؿ استداللهم أما - ْ
 االختيار، موضع تغير الحاؿ تغير فإذا لهم، العرب لطاعة تعليل ىذا بأف كقولهم( 

 دليل بحق فهو بالخبلفة قريش أحقية في ظاىر ألنو بعيد، تعليل كىو عللوه، ىكذا
 مبينة بكر أبي استدالؿ ذكرت التي كالنصوص نفيها، على ال القرشية اشتراط على
 بالطاعة تسليمهم بدليل عنهم، تعالى اهلل رضي الصحابة فهمو ما كىذا الظاىر، لهذا
 .أعلم كاهلل...  الدليل ىذا لهم بين حينما عنو اهلل رضي بكر ألبي
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 في أمر ألنها فمردكد، أمر فيها كليس اإلخبار سبيل على بأنها قاؿ من كأما - ٓ
 عليو اهلل صلى - كقولو الصريح باألمر األحاديث بعض كردت كقد الخبر، صيغة
 ركل(: ُٗٓ) اإلركاء في األلباني العبلمة قاؿ( تقدموىا كال قريشنا قدموا: )- كسلم

 طالب أبى بن كعلى السائب بن اهلل عبد حديث كمن،  مرسبلن  الزىرل حديث من
 فإف،  تعالى اهلل شاء إف صحيح الطرؽ بهذه فهو مطعم بن كجبير مالك بن كأنس
 اتفاقان  صحتو يقتضى أخرل طرؽ من اتصالو مع سبق كما صحيح بسند مرسبلن  مجيئو

( َُٓ/ ُّ) الفتح فى الحافظ أشار كقد" ،  الحديث مصطلح"  فى مقرر ىو كما
 ىػ.ا أعلم كاهلل،  الحديث صحة إلى

 .بذلك - كسلم عليو اهلل صلى - منو أمر فهذا
 لن أنو: كىو الخبر، لتحقق - كسلم عليو اهلل صلى - النبي من إخبار كاف لو أنو كما

 ذلك، غير الواقع لكن يتحقق، أف البد الصادؽ خبر ألف قرشي، إال الخبلفة يتولى
 الذم كالعبيديين قرشي أنو كذبنا يدعي من منهم القرشيين، غير الخبلفة تولى فقد

 حـز ابن قاؿ العثمانية، الدكلة كسبلطين ذلك يدع لم من: كمنهم بالفاطميين، تسموا
 عمر، ابن حديث يقصد - الخبراف ىذاف(: َّٓ/ َُ) حـز البن المحلى في

 أف جاز لو إذ مؤكد صحيح أمر فهما الخبر بلفظ كانا كإف - ذكرىما السابق كمعاكية
 كىذا - كسلم عليو اهلل صلى - النبي لخبر تكذيبنا لكاف قريش غير في األمر يوجد
 ىػ. ا أجازه ممن كفر

 سائر على معينة طائفة تسود كأف العصبية، عن نهى اإلسبلـ أف من قالوه ما كأما - ٔ
 إال عجمي كال عربي بين فرؽ ال جميعنا المسلمين بين بالمساكاة جاء كأنو المسلمين

 .إلخ...  بالتقول
 القبلية العصبية إلى داعينا بذلك يكن لم قرشينا اإلماـ يكوف أف باشتراطو اإلسبلـ إف

 على مزية أم لو ليس اإلسبلـ نظر في اإلماـ فإف موضع، من أكثر في عنها نهى التي
 أفراد من كغيره فاإلماـ غيرىم، على زائد حق أدنى ألسرتو كال األمة أفراد سائر
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 يجعلو ما كالمسؤكليات التبعات من متحمل ىو بل اإلسبلـ، نظر في سواء المسلمين
 .القيامة يـو حسابنا كأثقلهم حمبلن  الناس أشد   من

 التفاضل بل بينهم، تفاضل ال الناس أف العصبية عن نهى اإلسبلـ أف معنى كليس كىذا
 السنة كأىل. ذلك على شرعية أدلة ككردت الفطرة صميم من الدنيا في الخلق بين

 ثبت كقد غيرىم، من خير قريش جنس أف كما غيرىم، من خير العرب جنس أف على
 - كسلم عليو اهلل صلى - عنو( ِّٖٕ) كمسلم ،(ّّّٓ) البخارم صحيح في

؟ الناس أم سئل أنو) : فقاؿ نسألك، ىذا عن ليس: فقالوا. أتقاىم: فقاؿ أكـر
. اهلل خليل إبراىيم ابن اهلل، نبي إسحاؽ ابن اهلل، نبي يعقوب ابن اهلل نبي فيوسف

 الجاىلية في خيارىم تسألوني؟ العرب معادف أفعن: قاؿ نسألك، ىذا عن ليس: قالوا
 معادف الناس(: )ِّٖٔ) مسلم عند ركاية كفي(. فقهوا إذا اإلسبلـ في خيارىم

 قاؿ(. فقهوا إذا اإلسبلـ في خيارىم الجاىلية في خيارىم كالفضة الذىب كمعادف
 التفضيل عدـ إلى طائفة ذىبت(: َِٔ/ ِ) السنة منهاج في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ
 كغيره الطيب بن بكر أبي كالقاضي: الكبلـ أىل من طائفة قوؿ كىذا األجناس، بين

 .ىػ. ا البدع أىل أقواؿ من ضعيف قوؿ: كىو الشعوبية مذىب لو يقاؿ القوؿ كىذا
 من أفضل فرد كل يكوف أف يستلـز ال الجملة على الجملة تفضيل لكن: ايضا كقاؿ
 من قريش غير كفي العرب، أكثر من خير كثير خلق العرب غير في فإف فرد كل

 . قريش أكثر من خير كاألنصار المهاجرين
 اإلنس الثقلين جميع إلى - كسلم عليو اهلل صلى - أرسل أنو كالمقصود: أيضا قاؿ

 بأف قريشنا خص كلكن شرعية، بأحكاـ األمم من غيرىم دكف العرب يخص فلم كالجن
 لما قريش جنس ألف كذلك عليهم، الزكاة بتحريم ىاشم بني كخص فيهم، اإلمامة

 اإلمامة كليست اإلمكاف، مع األجناس أفضل في اإلمامة تكوف أف كجب أفضل، كانوا
 شيخ كقاؿ(. َّ/ ُٗ) الفتاكل مجموع. الناس من كاحد يتوالىا كإنما شامبلن  أمرنا

 في كتساكيا. كافر أبوه: كاآلخر. نبي أبوه: أحدىما اثنين فرضنا كإذا أيضا اإلسبلـ
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 الدنيا أحكاـ كلكن سواء، الجنة في درجتهما كانت كجو كل من كالطاعة التقول
 كقاؿ(  ذلك كنحو الصدقة كتحريم كالشرؼ، كالزكجية، اإلمامة،: في ذلك بخبلؼ

 األشراؼ في كالخير(: َّٓ: ص) للذىبي االعتداؿ منهاج من المنتقي في كما أيضا
 ىػ.ا األطراؼ في منو أكثر

 المعين للشخص كجل عز اهلل كمدح القرابة على كالعقاب الثواب ترتيب نفس أما
 التقول ىو الوحيد المؤثر كإنما النسب، فيو يؤثر ال فهذا كفضلو اهلل عند ككرامتو
 [ُّ: الحجرات] أىتٍػقىاكيمٍ  الل وً  ًعندى  أىٍكرىمىكيمٍ  ًإف  : كجل عز قاؿ كما الصالح، كالعمل

 على قريش فضل في كثيرة أحاديث - كسلم عليو اهلل صلى - النبي عن كرد كقد
 بني من كنانة اصطفى اهلل إف: )- كسلم عليو اهلل صلى - قولو منها القبائل سائر

 من كاصطفاني قريش، من ىاشم بني كاصطفى كنانة، من قريشنا كاصطفى إسماعيل،
 يفضل من كىناؾ مطلقنا، األنساب فضيلة ألغى من ىناؾ أف فالحاصل(. ىاشم بني

 قاؿ. مثلو ىو عمن فضبلن  كالتقول اإليماف في منو أعظم ىو من على بنسبو اإلنساف
 بل متقاببلف، كىما خطأ، القولين فكبل(: ُِٔ/ ِ) السنة منهاج في تيمية ابن

 باإليماف كالفضيلة كالسبب، المظنة ألجل كفضيلة جملة، فضيلة بالنسب الفضيلة
 كألف كعبلمة، سبب ألنو بو يفضل فاألكؿ كغاية، كتحقيق تعيين فضيلة كالتقول
 كالغاية، الحقيقة ألنو بو يفضل كالثاني العدد، في تساكيها جملة من أفضل الجملة

 ألف ىذا، على يقع اهلل من كالثواب اهلل، عند أكـر كاف أتقى كاف من كل كألف
 ىػ. ا بالمظنة الحكم يعلق فلم كجدت قد الحقيقة

 نهى التي القبلية بالعصبية عبلقة لو ليس اإلماـ في القرشية اشتراط أف فالمقصود
 ذاتية لو قيمة ال الشريعة أصل في ذاتو حد في النسب أف كما. ألبتة عنها اإلسبلـ

 .كماؿ صفة ىو كإنما
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 إلى انتسب من كاف كإنما قريش، من بعينو نوع على يقصركىا لم السنة كأىل ىذا
 قصرىا من المبتدعة من كىناؾ األخرل، شركطها توفرت إذا اإلمامة لو جازت قريش
 :قسمين إلى انقسموا كىؤالء ىاشم، بني على بعضهم فقصرىا معين، فرع على

 ككلده المطلب عبد بن العباس في تكوف أف يجب أنها يركف كىؤالء: الراكندية - ُ
 .المنصور جعفر أبي إلى بها ينتهوا أف إلى
 كلده في ثم عنو اهلل رضي علي في تكوف أف يجب أنها يركف كىؤالء: الرافضة - ِ

 تكوف ال أنها منهم الزيدية فزعمت شتي، مذاىب إلى ذلك بعد اختلفوا ثم بعده، من
 سيفو شاىرنا الحسين أك الحسن كلد من خرج كمن عنو، اهلل رضي علي كلد في إال

 أكالد من مخصوص كاحد في أنها اإلمامية كزعمت اإلماـ، فهو اإلمامة آالت كفيو
 الذم عشر الثاني اإلماـ العسكرم الحسن بن محمد: كىو عنو اهلل رضي علي

 في تسلسلت ثم الحسين ثم الحسن ثم علي في اإلمامة إف: قالوا حيث ينتظركنو
: الركافض من الغبلة بعض كقاؿ( المنتظر) العسكرم الحسن بن محمد إلى أبناءىم

 إما قريش، غير من جماعة إلى أخرجوىا ثم ككلده علي في األصل في اإلمامة إف
 من إلى اإلماـ من األركاح تناسخ بدعواىم كإما إليو، األئمة بعض كصية بدعواىم
 بن ىاشم أبي من اإللو ركح انتقاؿ دعواىا في كالبيانية إليو انتقلت اإلمامة أف يزعموف
 الخطاب إلى انتقلت الركح أف اد عى من ككدعول بياف، إلى الحنفية بن محمد

 اإلمامةانظر كتاب . كإمامتو العجلي منصور أبي نبوة المنصورية ككدعول األسدم،
 .كالجماعة السنة أىل عند العظمى

 .المسلمين أمر لوالة كالطاعة السمعكجوب  المسألة الثانية:
 كتاب منها يخلوا أف قل كظلموا جاركا كإف المسلمين أمر لوالة كالطاعة السمع إف
 كالطاعة بالسمع إذ شأنو، كعظيم أىميتو لبالغ إال ذاؾ كما السلفية، العقيدة كتب من
 الدين فساد فعبلن  أك قوالن  عليهم كباالفتيات معان، كالدنيا الدين مصالح تنتظم لهم

 إال جماعة كال بجماعة، إال دين ال أنو اإلسبلـ دين من بالضركرة علم كقد، كالدنيا
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 في - تعالي اهلل رحمو - البصرم الحسن يقوؿ. كطاعة بسمع إال إمامة كال بإمامة
 كالحدكد، كالثغور، كالعيد، كالجماعة، الجمعة،: خمسان  أمورنا من يلوف ىم: األمراء

 مما أكثر بهم اهلل يصلح لما كاهلل كظلموا جاركا كإف بهم، إال الدين يستقيم ال كاهلل
 ىػ. ا لكفر فرقتهم كأف لغبطة - كاهلل - طاعتهم أف مع يفسدكف،

 اىػ. يفسدكف مما أكثر بهميصلح  اهلل فقاؿ العالية، أبي عند السلطاف كذكر
 ال خاصان، اىتماما األمر ىذا يولوف - عليهم اهلل رضواف - الصالح السلف كاف لقد

 من - إغفالو أك - بو الجهل على يترتب لما نظران  الفتنة، بوادر ظهور عند سيما
 السلف كاىتماـ كالرشاد، الهدل سبيل عن كالعدكؿ كالببلد العباد في العريض الفساد

 :منها صور، على أقتصر عنهم إلينا نقلت كثيرة صور تحملو األمر بهذا
 حنبل بن أحمد اإلماـ بو قاـ ما: ذلك مثاؿ: عليو الخركج من التحذير: األكلي الصورة

 فلقد الوالة، معاملة في للسنة مثاالن  كاف حيث ،- تعالي اهلل رحمو - السنة أىل إماـ
 كالسيف، بالقوة عليو الناس كحملوا السيئة الفكرية المذاىب أحد زمنو في الوالة تبني

 الكريم القرآف بخلق القوؿ كفرض ذلك، بسبب العلماء من غفير جم دماء كأريقت
 كمع كالعظائم، الطامات من ذلك غير إلي الصبياف كتاتيب في ذلك كقرر األمة، على
 السنة، على ثبت بل العواطف تستجيشو كال ىول، ينزعو ال أحمد فاإلماـ كلو ذلك
 الشامخ كالجبل ككقف عليو العامة كجمع األمر، كلي بطاعة فأمر كأىدم خير ألنها

 العواطف كراء انسياقان  السلفية، كالسير النبوم المنهج مخالفة أراد من كجو في
 في كما حنبل يقوؿ الفاسدة، الثورية المذاىب أك كالسنة، الكتاب قيود عن المجردة
 بغداد فقهاء أجتمع(: ُّّص) للخبلؿ كالسنة ،(ُٔٗ/ُٓٗ/ ُ) الشرعية اآلداب

 - تعالي اهلل رحمو - حنبل بن أحمد اإلماـ يعني - اهلل عبد أبي إلي الواثق كالية في
 ذلك كغير القرآف، بخلق القوؿ إظهار: يعنوف - كفشا تفاقم قد األمر أف: لو كقالوا

 قلوبكم في باإلنكار عليكم: كقاؿ ذلك، في فناظرىم! سلطانو كال بإمارتو نرضي كال
 كدماء دمائكم تسفكوا كال المسلمين، عصا تشقوا كال طاعة، من يدان  تخلعوا كال
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 من كيستراح بر، يستريح حتى كاصبركا أمركم، عاقبة في كانظركا معكم المسلمين
 اىػ اآلثار خبلؼ ىذا صوابان، - طاعتو من أيديهم نزع يعني - ىذا ليس كقاؿ فاجر،
 بهذا السلف اىتماـ مدم تبين الناقلوف، نقلها التي الصور أركع من صورة فهذه

 .فيو كالجماعة السنة أىل لمذاىب العلمي التطبيق - صراحة - كتشرح الباب،
 لئلماـ السنة كتاب في جاء ما: ذلك مثاؿ :لو الدعاء على التأكيد: الثانية الصورة
 رأيت إذا: قاؿ حيث( ّٔ/ ِ) الحنابلة طبقات في كما البربهارم على بن الحسن
 يدعو الرجل سمعت كأف ىول، صاحب أنو فاعلم: سلطاف على يدعوا الرجل

 بن الفضيل يقوؿ تعالي، اهلل شاء إف - سنة صاحب أنو فاعلم بالصبلح للسلطاف
 بالصبلح، لهم ندعو أف فأمرنا السلطاف، في إال جعلتها ما دعوة لي كاف لو: عياض

 أنفسهم على كظلمهم جورىم ألف ،- كظلموا جاركا كإف - عليهم ندعو أف نؤمر كلم
 ىػ ا المسلمين كعلى

 أمور لكم استقامت إذا: يقولوف العلماء كاف: لو العذر التماس: الثالثة الصورة
 إلي كجهوه تكرىوف، ما منو جاءكم كأف كشكره، تعالي- اهلل حمد فأكثركا السلطاف،

 األمور النتشار السلطاف، عذر كأقيموا بآثامكم، كتستحقونو بذنوبكم تستوجبونو ما
 كإرضاء األعداء كاستئبلؼ المملكة، جوانب ضبط من يكابده ما ككثرة عليو،

 للطرطوشي الملوؾ سراج كتاب من ىػ ا كالطمع التدليس ككثرة الناصح كقلة األكلياء،
 (ّْص)

 كاتسعت المقاـ، لطاؿ الصالح، سلفنا عن الرائعة الصور ىذه مثل نستقصي ذىبنا كلو
 فيو تأمل فمن للمنشود، كإيضاح المقصود على تنبيو ذكرنا كفيما الكبلـ، دائرة

 قدران، لهم يرع كلم حقان، األمر لوالة ير كلم كأجحف، تعسف من غلط لو بأف كأنصف
 .الردل أىل بمذىب كتأثران  للهول اتباعان  لهم، الشارع فرضو الذم الحق عن فجردىم
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 ازدادت كلما بو االعتناء زيادة الباب ىذا في السلف قاعدة أف بو العلم يجدر كمما
 أصل ىو الذم الوالة على الخركج لطريق كإيصادان  الفتن لباب سدان  إليو، اآلمة حاجة
 .كالدين الدنيا فساد
 - تعالي اهلل رحمهم - النجدية الدعوة أئمة كتبو فيما القاعدة ىذه تجسدت كلقد

 المنتسبين من جماعة إلي فيو المنحرفة األفكار بعض تسربت عندما الباب، ىذا في
 األمر، ىذا تقرير من - تعالي اهلل رحمهم - أكثركا فلقد. كالصبلح الخير إلي

 يكتفوا كلم عليو، الواردة للشبو كاستئصاالن  اإليضاح في زيادة بيانو ككرركا فيو كأفاضوا
 بو الجهل عن ينتج بما لعلمهم الخطير األمر لهذا منهم فرد تقرير كال كاحدة بكلمة

 .المستطير كالشر الببلء من
 في الشيخ آؿ حسن بن الرحمن عبد بن اللطيف عبد الشيخ اإلماـ يقوؿ ذلك كفي

 من شيئان  يكشف متين، كبلـ( ُٖٕ - ُٕٕ/ ٕ: )النجدية األجوبة في السنية الدرر
 ىؤالء يدر كلم: الجهاؿ من أشاعها من على كيرد الباب ىذا في الملبسة الشبو

 عبد بن عمر حاشا - معاكية بن يزيد عهد من - اإلسبلـ أىل كالة أكثر أف المفتونوف
 العظاـ كالحوادث الجراءة من منهم كقع قد - أمية بني من اهلل شاء كمن العزيز

 كالسادة األعبلـ األئمة فسيرة ذلك كمع اإلسبلـ أىل كالية في كالفساد كالخركج
 من رسولو بو اهلل أمر فيما طاعة من يد ينزعوف ال مشهورة، معركفة - معهم - العظاـ
 .الدين ككاجبات اإلسبلـ شرائع

 بالظلم األمة في أمره أشتهر كقد الثقفي، يوسف بن بالحجاج مثبلن  لك كأضرب
 سادات من قتل من كقتل اهلل حرمات كانتهاؾ الدماء سفك في كاإلسراؼ كالغشم،

 كاستباح ،- الشريف بالحـر عاذ كقد - الزبير بن كحاصر جبير، بن كسعيد األمة
 مكة أىل عامة كبايعو الطاعة أعطاه قد الزبير بن أف مع - الزبير بن كقتل الحرمة

 عبد كلده عن ثم مركاف، عن نائب كالحجاج العراؽ، سواد كأكثر كاليمن، كالمدينة
 كمع ،- كالعقد الحل أىل يبايعو كلم مركاف ألي الخلفاء من أحد يعهد كلم الملك
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 من فيو طاعتو تسوغ فيما لو كاالنقياد طاعتو في العلم أىل من أحد توقف لما ذلك
 .ككاجباتو اإلسبلـ أركاف
 كسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ أصحاب من الحجاج أدرؾ كمن - عمر بن ككاف

 ككذلك. اإليماف بو كيكمل اإلسبلـ، بو يقـو فيما طاعتو من يمتنعوف كال ينازعونو، ال
 كإبراىيم سيرين، كابن البصرم كالحسن المسيب كابن التابعين، من زمنو في من

 .األمة سادات من كنظرائهم كأشباىهم التيمي،
 اهلل بطاعة يأمركف كأئمتها، األمة سادات من األمة علماء بين ىذا على العمل كاستمر
 كتب في معركؼ ىو كما - فاجر أك بر إماـ كل مع سبيلو في كالجهاد كرسولو
 بالسيف قهران  المسلمين ببلد على استولوا العباس بنوا ككذلك كالعقائد، الدين أصوؿ

 أمية بني من غفيران  كجمعان  كثيران  خلقان  كقتلوا كالدين، العلم أىل من أحد يساعدىم كلم
 أف نقل حتى مركاف، الخليفة كقتلوا العراؽ، أمير ىبيرة أبن كقتلوا كنوابهم، كأمرائهم
 جثثهم على الفرش ككضع أمية، بني من الثمانين نحو كاحد يـو في قتل السفاح
 .كالمشارب بالمطاعم كدعا عليها، كجلس

 بن كعطاء سعد، بن كالليث كالزىرم، كمالك، كاألكزاعي، األئمة فسيرة ذلك كمع
 .كإطبلع العلم في مشاركة لهم من على تخفي ال الملوؾ ىؤالء مع رباح، أبي

 بن كمحمد إسماعيل، بن كمحمد حنبل، بن كأحمد العلم، أىل من الثانية كالطبقة
 من عصرىم في كقع...  كإخوانهم راىوية، بن كأسحق نوح، بن كأحمد إدريس،
 كقتل فيو كامتحنوا ذلك، إلي كدعوا الصفات، كإنكار العظاـ البدع من كقع ما الملوؾ

 كال طاعة، من يدان  نزع منهم أحدان  أف يعلم فبل ذلك، كمع نصر، بن كأحمد قتل، من
 .ىػ ا..  عليهم الخركج رأم

 السلف مشكاة من تجده اإلنصاؼ، بعين فيو كانظر البديع الكبلـ ىذا فتأمل
 .كالتفريط اإلفراط عن بعيدان  العامة كالقواعد كالسنة الكتاب كفق على الصالح،
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 في منو طائفة ترم الباب، ىذا في كثير - تعالي اهلل رحمهم - الدعوة أئمة ككبلـ
 ضركرة يؤيد ىذا كل النجدية، األجوبة في السنية الدرر كتاب من السابع الجزء

 األفكار فشوا أك بو، الجهل غلبة عند كترسيخو العقدم، األصل بهذا االىتماـ
 أجتمع اآلف فيو نعيش الذم الزمن أف ريب كال فيو، السنة أىل منهج عن المنحرفة

 .فيو المنحرفة األفكار كفشوا األمر، بهذا الجهل غلبة: األمراف فيو
 تعالي - قولو في عليهم اهلل أخذه الذم بالميثاؽ االلتزاـ: كطلبتو العلم أىل فواجب

نػين وي } - يػ   تعالي، هلل محتسبين األصل ىذا للناس فليبينوا{ تىٍكتيميونىوي  كىالى  لًلن اسً  لىتيبػى
 بعض يركجها التي المتهافتة الشبهات تلك بيانو من يمنعهم كال أعمالهم، لو مخلصين

 األمر؟ ىذا بياف من المستفيد من بعضهم كقوؿ لو، خبلؽ من
 منشؤه إذ مبين، كضبلؿ مفرط جهل كىذا! فقط الوالة منهم المستفيد أف إلي يشير
 .فجاران  أك كانوا أبراران  األمر لوالة يجب فيما االعتقاد سوء
 قد بل - العلم أىل على يخفي ال كما كالرعية الراعي بين مشتركة الفائدة أف على

 .الرعاة من فائدة أكثر الرعية تكوف
 .كقتو ىذا ليس الموضوع ىذا في الكبلـ إف: بعضهم قوؿ أيضان  الشبو كمن

 الفوضى عمت إذا أ الدماء؟ كسفكت الرؤكس طارت إذا إذف؟ كقتو متي!        اهلل سبحاف
 كطلبة العلماء قبل من يكثف أف يجب الموضوع ىذا في الكبلـ إف األمن؟ كرفع
 ىذا في فكرم تلوث من الناس من لفئة حصل لما خاصة، األياـ ىذه في العلم

 إفساد، أيما فأفسدكا الدخيلة، االتجاىات أصحاب من شراذـ زمامو قاد الباب،
 الشبو من ألقوه بما الخطير الباب ىذا في كالجماعة السنة أىل عقيدة على كشوشو

 .الكاسدة كالحجج الفاسدة،
 يشكك لم كالطاعة كالسمع البيعة موضوع أف) كيقوؿ ىؤالء، كجود ينكر بمن تغتر كال
 أك عليو، ىم بما تصنيفهم من يخشى عليهم متستر أما: رجلين أحد فإنو( أحد فيو

 عن كلينتهوا المرجفوف، ىؤالء - تعالي - اهلل فليتقي فيو، الناس ما يدرم ال جاىل
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 بمثل الفاسدة لمذاىبهم تركيجان  أك ألحزابهم، خدمة تعالي، اهلل سبيل عن الناس صد
 النجاة لنفسو أراد من كعلى. اهلل من ىدم بغير لهؤالء إتباعان  أك الواىية، الشبة ىذه

 لها، كيذعن بها فيعمل الباب، ىذا في الواردة الشرع نصوص في يتأمل أف كالفبلح
 تبعان  ىواه يكوف حتى اإليماف حقيقة يبلغ ال العبد فإف سلطانان، عليو للهوم يجعل كال
 إتباع جراء من ىو إنما الباب ىذا في الناس فساد كأكثر المطهر، الشرع بو جاء لما

 .النقل على العقل كتقديم الهول
 سمعك، لها فأرع سلفية، كنقوؿ كشرعية، نصوص - للحق الطالب أيها - يديك فبين

 - كإياؾ - كجنبنا رفيقك، كالتسديد حليفك، التوفيق اهلل جعل بصرؾ، فيها كأمعن
 .كالفتن األىواء مضبلت

 كجوب عقد البيعة.  المسألة الثالثة:
 عنقو في ليس من على كالتغليظ المسلم، المستقرٌ  القائم لئلماـ البيعة عقد يجب
 . نقضها من كالترىيب بيعةه،
 عنو اهلل رضي عمر بن اهلل عبد أف)  صحيحو في مسلم أخرجو ما ذلك على دؿ   كقد
 فقاؿ معاكية، بن يزيد زمن كاف، ما الحر ة أمر من كاف حين مطيع بن اهلل عبد إلى جاء
، آتك لم إني: فقاؿى  كسادة، الرحمن عبد ألبي اطرحوا: مطيع بن اهلل عبد  ألجلسى

 رسوؿ سمعت يقولو، كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سمعت حديثان، ألحدثك أتيتك
 حجة ال القيامة يـو اهلل لقي طاعة، من يدان  خلع من" :يقوؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل
 سنة في العبر في الذىبي قاؿ. ( جاىلية ميتةن  مات بيعةه  عنقو في ليس مات كمن لو،

 دينًو، لقلة يزيد على خرجوا المدينة أىل أف كذلك الحر ة، كقعة كانت: " كستين ثبلث
 ". عقبة بن مسلم عليهم جيشان  لحربهم فجهز
 بسبب يثور ما ألجل خلعو، يجوز ال كالفاسق: " كالنهاية البداية في كثير ابن كقاؿ
 ". الحر ة زمن كقع كما الهرج ككقوع الفتنة، من ذلك
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 جمع معاكية، بن يزيد الناس خلع لما: " أحمد اإلماـ كمسند البخارم، صحيح كفي
 اهلل بيع على الرجل ىذا بايعنا فإنا. بعد أما: قاؿ ثم تشهد، ثم كأىلو، بنيو عمر ابن

 لو يينصبي  الغادرى  إف: " يقوؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سمعت كإني كرسولو،
 اإلشراؾ يكوف أف إال الغدر أعظم من كإف فبلفى، غدرة ىذه: يقاؿ القيامة، يـو لواء
ْى  فبل بيعتو، ينكث ثم رسولو كبيع اهلل بيع على رجبلن  رجله  يبايع أف: باهلل ٌْ ْى  يخلعىنى
، منكم أحده   ركاه" كبينو بيني الفيصلى  فيكوف األمر، في منكم أحده  يسرفن   كال يزيدى

 ىذا كفي: " الحديث على معلقان  الفتح في حجر بن الحافظ قاؿ كالترمذم، مسلم
 كلو عليو الخركج من كالمنع البيعة، لو انعقدت الذم اإلماـ طاعة كجوب الحديث

 ".بالفسقً  ينخلعي  ال كأنو حكمو، في جار
 - عنو الحديث في ثبت (:ّٗٔ/ِٓكسئل العبلمة العثيمين كما في مجموع فتاكاه )

 ميتة مات ألحد، بيعة عنقو في كليس مات من: "قاؿ أنو - كسلم عليو اهلل صلى
، المسلمين ببلد أكثر في أنو كمعلـو " جاىلية  ليس كأنو األمر، ىذا يتحقق ال اليـو

 كغيرىا، كاالنقبلبات، السياسية، االضطرابات: منها كثيرة ألسباب بيعة عنقهم في
 الوعيد؟ كىذا اإلثم ىذا من الببلد تلك في المسلموف يخرج فكيف

 المعلـو من كأف لواحد رضا منها يلـز ال البيعة أف العلم أىل عند المعركؼفأجاب: 
 الولي قهر إذا لكن عليو، كليا يكوف أف الناس من أحد يرضى ال من الببلد في أف

 حاؿ في إال عليو الخركج يجوز ال البيعة تماـ ىو فهذا السلطة، لو كسادت كسيطر
 بواحا كفرا تركا أف إال: "فقاؿ ،- كسلم عليو اهلل صلى - النبي استثناىا كاحدة
 ". برىاف اهلل من فيو عندكم

 علمية، كبالقلب بصرية بالعين الرؤيا بالقلب، أك بالعين إما كالرؤية":  تركا أف إال: "أكال
 علم نعلم أف البد بل باالحتماالت، أك بالتقديرات، أك بالظن، نعمل ال أننا بمعنى
 .اليقين
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 خمر شرب عنده اهلل عباد أفسق كاف لو الحاكم: فمثبل فسوقا ال كفرا نرل أف: ثانيا
 الخركج يجوز ال فإنو اإلسبلـ، من يخرج لم لكن فاسق، كىو المحرمات من كغيره
 ىي التي معصيتو مفسدة من بكثير أعظم عليو الخركج مفسدة ألف فسق كإف عليو،
 .بو خاصة

 فيها ليس التي الواسعة ىي: البواح كاألرض الصريح،: يعني البواح": بواحا" قاؿ: ثالثا
 ال ظاىرا بواحا الكفر يكوف أف البد للرؤية، كاضحة ىي بل جبل، كال مدر كال شجر
 أف مثل أحد، فيو يشك
 الواضح الكفر من ذلك أشبو كما الصبلة ترؾ إلى يدعو أك الشريعة، نبذ إلى يدعو
 أنو نحن نرل كنا كإف حتى عليو الخركج يجوز ال إنو حتى التأكيل، يحتمل ال الذم
 ليس ىذا ألف عليو؛ الخركج نجيز ال فإنو بكفر، ليس أنو يرل الناس كبعض كفر

 .بواحا
 بل قياس، أك اجتهاد مجرد كليس كاضح دليل أم ،" برىاف اهلل من فيو عندكم: "رابعا
 .الخركج يجوز فحينئذ كفر، أنو كاضح بين ىو

 حاؿ؟ على كاجب أك حاؿ، بكل جائز أنو الخركج جواز معنى ىل كلكن
 قدرة، من البد البواح، الكفر فيو رأينا الذم الوالي ىذا منابذة على قدرة من البد ال،
 فهذا كصواريخ، دبابات كلديو البقر، كعوامل المطبخ بسكاكين عليو نخرج أف أما

 في كضبلؿ العقل في سفو
 كلو مكة، في ضعفاء كانوا حين المسلمين على الجهاد يوجب لم اهلل ألف الدين؛

 القدرة، لعدـ بو؛ لهم يأذف كلم بهذا، يأمرىم لم لكنو كقتلوىم، كبراءىم الغتالوا شاؤا
 الذم ىذا فكيف بالعجز، تسقط -كجل عز -هلل التي الشرعية الواجبات كانت كإذا

 .دماء فيو سيكوف
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 كإذا معو، قتاؿ من البد كتذىب، تنفخها ريشة مجرد الهين، باألمر الحاكم إزالة ليس
 أك الحاكم نزيل سهولة بكل نقوؿ حتى الهين باألمر ليست كالمسألة أعواف، فلو قتل

 .القدرة من فبلبد شيء، كل كينتهي عليو نقضي
 بأيدم ليس كجل عز اهلل عند كالعلم أعلم، فيما الشعوب بأيدم ليست اآلف كالقدرة

 .بواحا كفرا فيهم نرل الذين القـو ىؤالء مثل إزالة على قدرة الشعوب
 من يتحقق من صعبة، قيود - كسلم عليو اهلل صلى - النبي ذكرىا التي القيود إف ثم

 علمنا ثم أمامنا الشمس نرل كما نراه اليقين، علم كافر أنو علمنا مثبل الحاكم ىذا
 اهلل من دليل عندنا ثم لبس، أدنى أم فيو كليس التأكيل يحتمل ال بواح، الكفر أف

 فهذا كفر، قد الحاكم أف اإلنساف يظن أف مجرد أما صعبة، قيود ىذه قاطع، برىاف
 الخلفاء عهد في ضرىا ما أكؿ األمة ضر كما الحجة إقامة من البد بصحيح، ليس

 .اإلماـ على كالخركج الفاسد التأكيل إال ،-عنهم اهلل رضي -الراشدين
 حكم ألنو: قالوا -عنو اهلل رضي -طالب أبي بن علي على خرجوا الذين فالخوارج

 كالتحاكم بالصلح رضي -كلما معاكية، جيش على معو باألكؿ كانوا القرآف، غير
 نريد كافر، فأنت بالصلح كرضيت الرجاؿ آراء حكمت اآلف أنت: قالوا بالقرآف

 بماذا؟ عليو، فانقلبوا مقاتلتك،
 شيئا أك محرما، شيئا أنت ترل قد الحق، ىو يكوف اإلنساف رآه ما كل كليس بالتأكيل
 .كذلك يراه ال كغيرؾ كفرا، شيئا أك معصية،

 ليس: يقوؿ غيرنا يأتي لكن شك، ال ذلك نرل كافر؟ الصبلة تارؾ أف نحن نرل ألسنا
 .بكفر

 ىو ىذا لكن علماء بل ىول، أىل كليسوا علماء ىم بكفر، ليس يقوؿ كالذم
 .اجتهادىم

 فما بكفر، ليس اآلخرين نظر في كفر ىو ما يركف قد الفقو أىل العلماء كاف فإذا
 .الناس عامة عند ما الجهل من عنده بعضهم يكوف قد الذم بالحكاـ بالك
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 كراء ينقاد أف لئلنساف ينبغي كال كخطيرة، صعبة مسائل المسائل ىذه إف فالمهم
 يترتب ماذا كينظر متريث، متأني فاحص بنظر ينظر أف الواجب بل التهييج، أك العاطفة

 المقصود بل فقط، غيرتو حرارة يبرد اإلنساف أف المقصود فليس الفعل، ىذا على
 يقع أك كقع، مما غيظا كيمتلئ غيرة أحيانا يلحقو اإلنساف أف شك كال الخطأ، إصبلح

 غير أخرل بطريقة المشكلة يعالج أف المصلحة من أف يرل لكن الوالة، بعض من
 كلي على الضغط يقتضي سببا ىذا يظن الناس بعض إف: لكم أقوؿ ككما التهييج،

 مثل في مناسب غير ىذا كلكن إصبلح، أنو القائل ىذا يرل ما يفعل حتى األمر،
 .ببلدنا

 حكم التغلب. المسألة الرابعة:
 منازعتيو كتحرـي  كطاعتو بيعتو تجب إماـ فهو لو، كاستتب   الحكمى  فتول ى غلب من

 عليهم، غلبى  كمن(: ِّص) السلطانية األحكاـكما في   أحمد اإلماـ قاؿ. كمعصيتيو
 باهلل يؤمن ألحدو  يحل فبل المؤمنين، أمير كىسيم ي خليفة صار حتى بالسيف الوالة: يعني
 بما أحمد اإلماـ كاحتج   ،ا.ىػ فاجران  أك كاف بر ان  إمامان  يراه كال يبيت أف اآلخر كاليـو
ْى  من كراء كأصلي: " قاؿ أنو عمر ابن عن ثبت  ". غىلىبى
 زماف في كاف عمر ابن أف جيد بسند(  ُّٗ/ْ) الطبقات في سعيد أبي أخرج كقد

 .مالو زكاة إليو كأدم خلفو، صلى إال أمير يأتي ال الفتنة
 اجتمع حيث عمر ابن شهدت: قاؿ دينار بن اهلل عبد عن البخارم، صحيح كفي

 عبد اهلل؛ لعبد كالطاعة بالسمع أيًقرُّ  إني: كتب) قاؿ مركاف بن الملك عبد على الناس
، ما رسولو كسنة اهلل سنة على المؤمنين، أمير الملك  بمثل أقرُّكا قد بني   كإف   استطعتي

 األرض في ككاف مفر قة، ذلك قبل ككانت الكلمة، اجتماع: باالجتماعً  كالمراد"( ذلك
 اهلل كعبد مركاف، بن الملك عبد كىما بالخبلفة، لو ييدعى منهما كل اثناف، ذلك قبل
 الملك، لعبد أك الزبير البن يبايع أف امتنع المدة تلك في عمر ابن ككاف الزبير، بن

 ". بايعىوي  األمر لو كاستقاـ الملك عبد غلب فلما
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 انعقدت بل بل، األئمة، عليو الذم ىو المتغلب مبايعة من عمر ابن فعلو الذم كىذا
 حكى كقد كالشافعي، مالك، اإلماـ عن ثبت ما كىذا، الفقهاء من اإلجماع عليو

 على الفقهاء أجمع كقد :فقاؿ (ٕ/ُّ)  الفتح  في الحافظ ذلك على اإلجماع
 لما عليو الخركج من خير طاعتو كأف معو، كالجهاد المتغلب السلطاف طاعة كجوب

 ا.ىػ الدىماء كتسكين الدماء، حقن من ذلك في
 كما في  فقاؿ الوىاب عبد بن محمد الشيخ اإلسبلـ شيخ أيضا اإلجماع حكى كقد

 أف على مذىب كل من مجموعوف األئمة( : ُٖٔ/ّ)  النجدية كالمسائل الرسائل
 ا.ىػ األشياء جميع في اإلماـ حكم لو - بلداف أك - بلد على تغلب من

 :في المصدر السابق الشيخ آؿ حسن بن الرحمن عبد بن اللطيف عبد الشيخ كقاؿ
 أحكامو، نفوذ يركف المعركؼ، في عليهم تغلب من طاعة على متفقوف العلم كأىل

 بالسيف عليهم الخركج من المنع كيركف اثناف، ذلك في يختلف ال إمامتو، كصحة
 ذلك في كنصوصهم بواحان  كفران  يركا لم ما فسقة األئمة كاف كإف األمة، كتفريق

 اىػ  كنظرائهم كأمثالهم كغيرىم األربعة األئمة عن موجودة
 كاستتب   التمكيني، لو كتم   اإلمامة، شركطا المتغٌلبي  يستجمعٍ  لم إذا المسألة الخامسة:

 في لما المصلحي، النظر يقتضيو ما كىذا معصيتيو، كحريمت طاعتيو، كجبت األمر، لو
 كذىاب الدماء، كسفك تطاؽ، ال التي للفتن إثارةو  من كطاعتو ببيعتو اإلقرار عدـ

 عبد بيعة ثم   كمن يزيد، ببيعة عمر بن اهلل عبد كإقرار. كالدنيا الدين كفساد األمواؿ،
 بعبد يزيد عن فضبلن  الملك عبد يقارفي  ال إذ ذلك، على دليله  فيو مركاف، بن الملك

 من يدان  ينزع كلم عليهم، يخرج لم ذلك كمع زمانو، في الصحابة شيخ عمر بن اهلل
 .ثبت كما استطاع، فيما كبنوه كأىلو ىو كالطاعة بالسمع كأقر طاعة،

 .األئمة تعددحكم  المسألة السادسة:
 ،األعظم اإلماـ حكم قطره في منهم إماـ كل كيأخذ األئمة، تعدد االضطرار في يصح
 تعدد، فكالمنقوؿ المعقوؿ جهل فقد كاالضطرار، االختيار حالي بين يفرؽ لم كمن
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 على منهم لكلو  كالطاعة كالسمع البيعة ترؾ في شرعيان  سببان  ليس كالسبلطين األئمة
 كالطاعة فالسمع قيطرو  صاحبً  كيلُّ  ككذلك كنواىيو، أكامره فيو يينفذ الذم القطر أىل

 .عليو الناس كاجتماع بيعتو بعد كاجبو قطره أىل من لو
 البلداف اتساع ك اإلسبلـ، انتشار بعد األزمنة من كثير في تجلت الصورة كىذه

 قطر كل ألىل كالطاعة السمع أف: القاعدة بهذه المتعلقة األحكاـ كمن ،كتباعدىا
 الدخوؿ كال طاعتو، األخرل األقطار أىل على تجب كال كسلطانهم، إلمامهم ىما إنما
 .حكمو كشملها عليها تغلب إذا إال كاليتو، في

(: ُٕٔ -ُٕٓ/ ّٓ) فتاكلفي مجموع ال ذلك مقرران  تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ
 عن خرجت األمة أف فرض فإذا نوابو، كالباقوف كاحد إماـ للمسلمين يكوف أف كالسنة

 كل على يجب لكاف أئمة، عدة لها فكاف الباقين من كعجز بعضها، من لمعصية ذلك
 ىػ.الحقوؽ ا كيستوفي الحدكد، يقيم أف إماـ

 األئمة :( ِّٗ/ٕ)  السنية الدار في الوىاب عبد بن محمد اإلسبلـ شيخ قاؿك 
 اإلماـ حكم لو - بلداف أك - بلد على تغلب من أف على مذىب كل من مجموعوف

 قبل - طويل زمن من الناس ألف الدنيا، استقامت ما ىذا كلوال األشياء جميع في
 العلماء من أحدان  يعرفوف كال كاحد إماـ على اجتمعوا ما - ىذا يومنا إلي أحمد اإلماـ

 .اىػ األعظم باإلماـ إال يصح ال األحكاـ من شيئاي  أف ذكر
 عنو اهلل رضي ىريرة أبي حديث شرح في ( ْٗٗ/ّ) في سبل السبلـ الصنعاني كقاؿ

 عن) قولو(  جاىلية ميتة فميتتو كمات، الجماعة كفارؽ الطاعة عن خرج من)  مرفوعان 
 من قطر أم خليفة المراد ككأف عليو، االجتماع كقع الذم الخليفة طاعة: أم(  الطاعة

 الدكلة أثناء من اإلسبلمية الببلد جميع في خليفة على الناس يجمع لم إذ األقطار،
 خليفة على الحديث حمل لو إذ بأمورىم، بقائم إقليم كل أىل استقل بل العباسية
 .فائدتو لقلت اإلسبلـ، أىل عليو أجتمع
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 انتظم إماـ طاعة على اتفقوا الذين الجماعة عن خرج: أم ( الجماعة كفارؽ)  كقولو
 .ىػ ا ( عدكىم عن كحاطهم كلمتهم بو كاجتمعت شملهم بو

 كال) األزىار صاحب شرح في (ُِٓ/ْ) الجرار السيلفي  الشوكاني العبلمة كقاؿ
 قد أنو فمعلـو أطرافو، كتباعد رقعتو كاتساع اإلسبلـ انتشار بعد كأما :(إماماف يصح
 اآلخر القطر كفي سلطاف، أك إماـ إلي الوالية - أقطار أك - قطر كل في صار

 إلى رجعت التي كأقطاره اآلخر قطر في نهي كال أمر لبعضهم ينعقد كال كذلك،
 لو البيعة بعد منهم كاحد لكل الطاعة كيجب كالسبلطين األئمة بتعدد بأس فبل، كاليتو
 قاـ فإذا، اآلخر القطر صاحب ككذلك كنواىيو، أكامره فيو ينفذ الذم القطر أىل على
 إذا يقتل أف فيو الحكم كاف أىلو، كبايعو كاليتو، فيو ثبت الذم القطر في ينازعو من
 لتباعد كاليتو، تحت الدخوؿ كال طاعتو، اآلخر القطر أىل على تجب كال، يتب لم

 قاـ من يدرم كال سلطانها، أك إمامها خبر منها تباعد ما إلي يبلغ ال قد فأنو األقطار،
 لكل معلـو كىذا، يطاؽ ال بما تكيف ىذا كالحاؿ بالطاعة فالتكليف مات، أك منهم

 الشرعية، للقواعد المناسب فإنو ىذا، فاعرؼ كالببلد العباد أحواؿ على إطبلع لو من
 ما بين الفرؽ فإف مخالفتو، في يقاؿ ما عنك كدع األدلة، عليو تدؿ لما كالمطابق

 شمس من أكضح اآلف عليو ىي كما اإلسبلـ أكؿ في اإلسبلمية الوالية عليو كانت
 .اىػ يعقلها ال ألنو بالحجة يخاطب أف يستحق كال مباىت فهو ىذا، أنكر كمن، النهار
 بيعة في األئمة تعدد صحة تقرر المجتهدين األمة علماء من ثبلثة أقواؿ فهذه

 كقد الكلية، كالمصالح المرعية كالقواعد الشرعية األدلة على كمعولها االضطرار،
 .المحققين العلماء من ثلة ىذا نحو إلي سبقهم

 إف يقوؿ فيمن رأيكم ما (:ّّٕ/ِٓكسئل العبلمة العثيمين كما في مجموع فتاكاه )
 المسلمين يقود الذم العاـ القائد إلى تنصرؼ األمر لوالة كالطاعة السمع أحاديث
 جميعا؟
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 في الرجل حتى طاعتو، تجب أمر كلي كل بل بصحيح، ليس ىذا أف رأينا فأجاب:
 الثبلثة القـو حتى اهلل، بمعصية يأمرىم لم ما طاعتو البيت أىل على يجب بيتو أىل
 أحدىم كأمركا سافركا إذا

 الخليفة إف ثم األمير، طاعة كجوب على الدالة األدلة لعمـو طاعتو، عليهم كجب
 الخلفاء انقرض حين من بعيد، عهد منذ زمنو انقضى قد ىذا األمة سائر على الواحد

 كعبد حولو، كما الشاـ في أمية فبنو األمة تمزقت عنهم، اهلل رضي األربعة الراشدكف
 اليمن، في كآخركف حولو، كما المشرؽ في كآخر حولو، كما الحجاز في الزبير بن اهلل

. كالطاعة السمع كجوب على يتكلموف الذين العلماء فكل ذلك كمع األمة، تمزقت
 ما أك إقليم ككل األمة، تفرؽ مع عهدىم في كالطاعة السمع كجوب على يتكلموف

 .بو يختص أمير فيو أشبو،
 أمر في تعيش اآلف كاألمة إماـ، ألمتنا ليس اآلف معناه الباطل الفاسد الرأم ىذا كعلى

 إف: لهؤالء نقوؿ ثم عليهم، مسلط كال سلطاف كال مأمـو كال إماـ ىناؾ ليس جاىلي،
 ظهر إذا إال اللهم يستطيعوف، ال طبعا لؤلمة، عاما إماما لنا أكجدكا صادقين كنتم

 ا.ىػ كجل عز -اهلل إلى أمره فهذا مهدم
 ال: فقاؿ الجمعة، يـو خطب عندنا إماـ (:ّٖٔ/ِٓكسئل العبلمة العثيمين أيضا )

 ىذا غير قاؿ كمن للمسلمين، عاـ إماـ كجود لعدـ اإلماـ إذف اآلف الجهاد في يشترط
 .الصواب جانب فقد

 ىذا األمة، كل على إماـ يكوف أف: بمعنى العاـ اإلماـ لكن إماـ، من البد فأجاب:
 بد ال المجاىد، ىذا إليو ينتمي الذم الخاص اإلماـ لكن طويلة، مدة منذ مضى شيء

 .لو يأذف أف
 المطلوب، على ليست نتيجتها أف اآلف تبين فقد فئات، من تكوف التي الجهادات أما
 كلهذا العصابات، تشبو كىذه عندكم، كاضح األمر ألف لكم؛ نمثلها أف يحتاج كال
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 من يقاتل الذين صار حتى اآلف، معلـو ىو ما ذلك بعد كالفساد الشر منها حصل
 .باهلل إال قوة كال حوؿ كال يقتتلوف، بأنفسهم ىم صاركا أجلهم

 تعظيم السلطاف. المسألة السابعة:
 كالعلماء، السلطاف عظ موا ما بخيرو  الناس يزاؿ ال: "التسترم اهلل عبد بني  سهلي  قاؿ
 دنياىم أفسدكا بهذين استخفوا كإف كأخراىم، دنياىم اهلل أصلح ىذين عظ موا فإف

 (.ُِٔ -َِٔ/ ٓ) القرطبي تفسير". كأخراىم
 السلف منهج فهم في اهلل فاهلل": "كالرعية الراعي حقوؽ"  في العثيمين العبلمة قاؿ

 إلثارة سبيبلن  السلطاف أخطاء من يتخذ ال كأف السلطاف، مع التعامل في الصالح
 األسس أحد ك المفسدة، عين فهذا األمور، كالة عن القلوب تنفير كإلى الناس،

 يحدث العلماء، على القلوب ملء ككذا: قاؿ الناس، بين الفتنة بها تحصل التي
 أف الواجب: قاؿ يحملونو، التي الشريعة من التقليل كبالتالي العلماء، شأف من التقليل

 يعرؼ كأف نفسو، اإلنساف يضبط كأف السلطاف، تجاه السلف سلك ماذا ننظر
ـي  إنما يثوري  من أف   ٍليػيٍعلىم ك. العواقب  كال بالثورة العبرة فليست اإلسبلـ، أعداءى  يخد
 معالجة بل الخطأ، عن السكوت بالحكمة أريد كلست. بالحكمة العبرة بل باالنفعاؿ

 األكضاع ليصلح يتكلم الذم ىو فالناصح األكضاع، لنغير ال األكضاع لنصلح الخطأ
 ". ليغيرىا ال

 اإلنكار على السلطاف. المسألة الثامنة:
 فإف للسلطاف يتعر ض ال)(: ُٕٗ/ ُ) الشرعية اآلداب فيكما  أحمد اإلماـ قاؿ

 (مسلوؿ سيفو
 كالتخويف، بالوعظ كيكوف الوالة، على اإلنكار في السلف لطريقة بياف ىذا كفي

، الخلوة في ذلك كيكوف كاآلخرة، الدنيا في العاقبة من كالتحذير  على ال كالسر 
 مثبلن، العلم كأىل عليو، تعي ن ممن الوجو ىذا على بالنصح قاـ كمن األشهاد، رؤكس

 العبلمة كصححو المسند، في أحمد اإلماـ أخرج. التبعة من ذمتو كخلت برئ فقد
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 دارا صاحبى  جىلىدى  غينمو  بن عياضى  أف  ( ِِٓ-ُِٓ/ ِ) الجنة ظبلؿ في األلباني
، مكث ثم عياضٍ  غضب حتى القوؿ، حكيم بن ىشاـ لو فأغلظ فتحت، حين  لياليى
 النبي تسمع ألم: لعياض ىشاـ قاؿ ثم إليو، فاعتذر حكيمو  بن ىشاـ فأتاه

 الدنيا في عذابان  أشدىم عذابان  الناس أشد من إف:" يقوؿ ػ كسلم عليو اهلل صلى ػ
 ما كرأينا سمعت، ما سمعنا قد! حكيم بن ىشاـ يا: غنمو  بن عياض فقاؿ ؟،"للناس
،  ينصح أف أراد من ): يقوؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ تسمع لم أكى  رأيتى

 ك فذاؾ، منو قبل فإف بو، فيخلوى  بيده ليأخذ كلكن عبلنية، لو يبد فبل بأمرو، لسلطافو 
ـي  يا كإنك ،"لو عليو الذم أدل قد كاف إال  على تجترئ إذ الجرمءي، ألنت ىشا

 (كتعالى تبارؾ اهلل سلطاف قتيل فتكوف السلطافي  يقتلك أف خشيتى  فهبٌل  اهلل، سلطاف
 بكرة أبي مع كنت: قاؿ العدكم كسيب بن زياد عن ،(ِِِٓ) ترمذمال سنن كفي

، ثياب كعليو يخطب، كىو عامر، ابن منبر تحت  مرداس كىو ػ ببلؿ أبو فقاؿ رقاؽه
: بكرة أبو فقاؿ الفساؽ، ثياب يلبس أميرنا إلى انظركا: ػ الخوارج أحد أيدية بن

 في اهلل سلطافى  أىاف من ): يقوؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سمعت اسكت،
 سلطاف أكـر من: " بلفظ الحديث( ِْ/ ٓ) أحمد اإلماـ كأخرج(  اهللي  أىانو األرض،

 كتعالى تبارؾ اهلل سلطاف أىاف كمن القيامة، يـو اهلل أكرمو الدنيا، في كتعالى تبارؾ اهلل
 (.ّٕٔ/ ٓ) الصحيحة في األلباني اإلماـ كحسنو (القيامة يـو اهلل أىانو الدنيا، في

مة قاؿ  السلطاف مخالفة فإف(: " ّّٗ:ص" )اإلسبلـ مقاصد"  في عثيمين ابن العبل 
 كالمساجد المحافل في عليو ذلك كإنكار علنان، الدين ضركريات من ليس فيما

 تغتر   فبل شيء، في النصيحة باب من ليس ذلك، كغير الوعظ، كمواضع كالصحف
 الصالح السلف عليو ما خبلؼ فإنو نية، حسن عن كاف كإف ذلك، يفعل بمن

 زيد بن أسامة عن لمسلم كاللفظ الصحيحين في ك". ىداؾ يتولى كاهلل بهم، المقتدل
 إال أكٌلميوي  ال أني أتػىرىٍكفى : " فقاؿ لتكلمو، عثماف على تدخل أال: لو قيل أنو

ـ؟ ْي  أكوف أف أحب ال أمران  أفتح أف دكف ما كبينىوي، بيني فيما كلمتو لقد اهلل ك أسمعيكي
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 يعني (:ّّٓ) مسلم مختصر على تعليقو في األلباني اإلماـ قاؿ". فتحو من أكؿ  
 عاقبتيو، ييخشى ما جهاران  اإلنكار في ألف المؤل، في األمراء على باإلنكار المجاىرة

 ".قتليو عنو نشأ إذ جهاران، عثماف على اإلنكار في اتفق كما
 :المنكر عن كنهيو بالمعركؼ، السلطاف أمر عن سيًئل عندما عباس ابن كقاؿ

 ". كبينىوي  بينك ففيما بد   كال فاعبلن  كنتى  إف" 
 األمور كالة على المنكر كانكار االلسلطاف، كنصيحة كعظ بين فرؽ ىناؾ (:تنبيو)

 عند المعلومة بشركطو المستطيع على كاجب بل مشركع فاألكؿ عليهم، الخركج كبين
 األمر كالة على المنكر كإنكار فتنبو، السنة أىل عند ممنوع محـر كالثاني العلم، أىل
 فتشمل مجاالتها كتتسع الدين، ىي الشامل بمفهومها كالنصيحة لهم، النصيحة من

 صلى الرسوؿ أخبر كما كعامتهم، المسلمين، كألئمة كرسولو، كلكتابو هلل، النصيحة
 اإلماـ مسند ففي خاصة، األمر لوالة بالنصح باألمر أحاديث ككردت كسلم، عليو اهلل

 اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عنو، اهلل رضي ىريرة، أبي حديث من ،(ٕٖٗٗ) أحمد
 تعتصموا كأف شيئا، بو تشركوا كال تعبدكه أف: ثبلثا لكم يرضى اهلل إف: "كسلم عليو

 المسند كفي... ".  أمركم اهلل كاله من تناصحوا كأف تفرقوا، كال جميعا اهلل بحبل
 صلى اهلل رسوؿ عن كغيره، عنو، اهلل رضي مالك، بن أنس حديث من ،(َُّّٓ)

 كجل، عز هلل العمل إخبلص: مسلم صدر عليهن يغل ال ثبلث: "قاؿ كسلم عليو اهلل
 قاؿ". كرائهم من تحيط دعوتهم فإف المسلمين، جماعة كلزـك األمر، أكلي كمناصحة

 كرشدىم صبلحهم فحب: المسلمين ألئمة النصيحة كأما: رجب ابن الحافظ
 بطاعتهم كالتدين عليهم، األمة افتراؽ ككراىة عليهم، األمة اجتماع كحب كعدلهم،

 اهلل طاعة في إعزازىم كحب عليهم، الخركج رأل لمن كالبغض كجل، عز اهلل طاعة في
 فيو، كطاعتهم الحق، على معاكنتهم المسلمين ألئمة كالنصيحة: كقاؿ. كجل عز

 لهم كالدعاء عليهم، الوثوب كمجانبة كلطف، رفق في كتنبيههم بو، كتذكيرىم
 كإرشادىم عليهم، الخركج ترؾ: المسلمين ألئمة كالنصح: القرطبي كقاؿ. بالتوفيق
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 بواجب كالقياـ طاعتهم كلزـك المسلمين، أمور من أغفلوه فيما كتنبيههم الحق، إلى
 .حقهم

 لقبوؿ أدعى ىذا ألف كاللين؛ الرفق مع سرا تكوف أف األمور كالة نصيحة أدب كمن
 ففي المصالح، كتحقيق كالفتن، المفاسد درء في كأجدر لو، كاالنقياد الحق

 قيل: قاؿ كائل أبي حديث من -( ِٖٗٗ) كمسلم( ِّٕٔ) البخارم -الصحيحين
 إني أسمعكم، إال أكلمو ال أني لتركف إنكم: قاؿ. فكلمتو فبلنا أتيت لو: ألسامة
 عثماف ىو المذكور كالرجل. فتحو من أكؿ أكوف ال بابا أفتح أف دكف السر في أكلمو
 بالنكير المجاىرة باب يفتح ال أنو أسامة مراد: عياض القاضي قاؿ عنو، اهلل رضي
 أجدر فذلك سرا كينصحو بو يتلطف بل ذلك، عاقبة من يخشى لما اإلماـ؛ على

 صلى الرسوؿ سمع أنو غنم، بن عياض حديث من ،(ُّّّٓ) المسند كفي بالقبوؿ
 ليأخذ كلكن عبلنية، لو يبد فبل بأمر لسلطاف ينصح أف أراد من: "يقوؿ كسلم عليو اهلل

 ابن الحافظ قاؿ". لو عليو الذم أدل قد كاف كإال فذاؾ منو قبل فإف بو، فيخلو بيده
 كعظ من: بعضهم قاؿ حتى. سرا كعظوه أحد نصيحة أرادكا إذا السلف كاف: رجب
 كقاؿ. كبخو فإنما الناس رؤكس على كعظو كمن نصيحة، فهي كبينو، بينو فيما أخاه

 اهلل رضي عباس، ابن كسئل. كيعير يهتك كالفاجر كينصح، يستر المؤمن: الفضيل
 بد كال فاعبل كنت إف: فقاؿ المنكر؟ عن كنهيو بالمعركؼ السلطاف أمر عن عنهما،

 .كبينو بينك ففيما
 كالة على اإلنكار فيرل األحواؿ بعض في كالنهي لؤلمر المتأىل العالم يجتهد كقد

 كربما أكبر، مفسدة حدكث أك الفتنة، أمن مع المصلحة لظهور كذلك عبلنية، األمر
 على خافيا يكوف فقد الحق، إظهار أجل من أك األمر، فوات خشية بسبب ذلك كاف

 كمن عبلنية، األمراء بعض على -عنهم اهلل رضي الصحابة، من عدد أنكر كقد الناس،
 مسلم صحيح ففي عنهما، اهلل رضي معاكية، على الصامت بن عبادة إنكار: ذلك

 يسار، بن مسلم فيها حلقة في بالشاـ كنت: قاؿ قبلبة أبي حديث من ،(ُٕٖٓ)
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 حدث: لو فقلت فجلس،. األشعث أبو األشعث أبو: قالوا: قاؿ. األشعث أبو فجاء
 فغنمنا معاكية، الناس كعلى غزاة، غزكنا نعم،: قاؿ. الصامت بن عبادة حديث أخانا
 أعطيات في يبيعها أف رجبل معاكية فأمر فضة، من آنية غنمنا فيما فكاف كثيرة، غنائم

: فقاؿ فقاـ عنو، اهلل رضي الصامت، بن عبادة فبلغ ذلك في الناس فتسارع الناس،
 كالفضة بالذىب، الذىب بيع عن ينهى -كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سمعت إني

 بسواء سواء إال بالملح كالملح بالتمر، كالتمر بالشعير، كالشعير بالبر، كالبر بالفضة،
 فقاـ معاكية ذلك فبلغ أخذكا، ما الناس فرد. أربى فقد ازداد أك زاد فمن بعين، عينا

 أحاديث-كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن يتحدثوف رجاؿ باؿ ما أال: فقاؿ خطيبا
 ثم القصة، فأعاد الصامت بن عبادة فقاـ! منو نسمعها فلم كنصحبو نشهده كنا قد

 أك -معاكية كره كإف كسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ من سمعنا بما لنحدثن: قاؿ
 .سوداء ليلة جنده في أصحبو أال أبالي ما -رغم كإف: قاؿ

 الحكم بن مركاف مع الخدرم سعيد ألبي حصل ما اإلنكار، في عبادة موقف كمثل
 حديث من ،(ٔٓٗ) البخارم صحيح ففي العيد، يـو الصبلة على الخطبة قدـ حينما

 الفطر يـو يخرج كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ كاف: قاؿ الخدرم سعيد أبي
 الناس مقابل فيقـو ينصرؼ ثم الصبلة، بو يبدأ شيء فأكؿ المصلى، إلى كاألضحى

 بعثا يقطع أف يريد كاف فإف كيأمرىم، كيوصيهم فيعظهم صفوفهم، على جلوس كالناس
 ذلك على الناس يزؿ فلم: سعيد أبو قاؿ. ينصرؼ ثم بو، أمر بشيء يأمر أك قطعو،

 إذا المصلى أتينا فلما فطر، أك أضحى في المدينة، أمير كىو مركاف، مع خرجت حتى
 بثوبو فجبذت يصلي، أف قبل يرتقيو أف يريد مركاف فإذا الصلت، بن كثير بناه منبر

 قد سعيد، أبا: فقاؿ. كاهلل غيرتم: لو فقلت الصبلة، قبل فخطب فارتفع فجبذني،
 يكونوا لم الناس إف: فقاؿ. أعلم ال مما خير كاهلل أعلم ما: فقلت. تعلم ما ذىب

 الحديث كفي: حجر ابن الحافظ قاؿ. الصبلة قبل فجعلتها الصبلة بعد لنا يجلسوف
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 إنكار الحديث كفي: كقاؿ. السنة يخالف ما صنعوا إذا األمراء على العلماء إنكار
 .كتدرج بلطف كالموعظة الدين أمر من يغيره ما الحاكم على العالم
 كالي سعيد بن عمرك على الخزاعي عمرك بن خويلد شريح أبي إنكار أيضا األمثلة كمن
 من ،(ُّْٓ) كمسلم ،(َُْ) البخارم -الصحيحين ففي المدينة، على يزيد

 أيها لي ائذف: مكة إلى البعوث يبعث كىو سعيد، بن لعمرك قاؿ أنو شريح أبي حديث
 سمعتو الفتح يـو من الغد -كسلم عليو اهلل صلى النبي بو قاـ قوال أحدثك األمير
 إف: "قاؿ ثم عليو كأثنى اهلل حمد بو، تكلم حين عينام كأبصرتو قلبي ككعاه أذنام

 يسفك أف اآلخر كاليـو باهلل يؤمن المرئ يحل فبل الناس، يحرمها كلم اهلل حرمها مكة
. لي ائذف: قولو: حجر ابن الحافظ قاؿ. الحديث... "  شجرة بها يعضد كال دما بها
 .لقبولهم أدعى ليكوف الجور أمراء على اإلنكار في التطلف حسن فيو

 شهاب ابن حديث من ،(ُُٔ) كمسلم( ِِٓ) البخارم أخرجو ما أيضا األمثلة كمن
 أف فأخبره الزبير بن عركة عليو فدخل يوما، الصبلة أخر العزيز عبد بن عمر أف

 األنصارم مسعود أبو عليو فدخل بالعراؽ كىو يوما الصبلة أخر شعبة بن المغيرة
 من الحديث كفي: حجر ابن الحافظ قاؿ. الحديث.....  مغيرة يا ىذا ما: فقاؿ

 السنة يخالف ما عليهم كإنكارىم األمراء على العلماء دخوؿ: الفوائد
 صلى اهلل رسوؿ أصحاب من ككاف -عمرك بن عائذ أف( َُّٖ) مسلم صحيح كفي
 اهلل رسوؿ سمعت إني بني، أم: فقاؿ زياد بن اهلل عبيد على دخل -كسلم عليو اهلل

: لو فقاؿ. منهم تكوف أف فإياؾ". الحطمة الرعاء شر إف: "يقوؿ كسلم عليو اهلل صلى
 كانت كىل: فقاؿ. كسلم عليو اهلل صلى محمد أصحاب نخالة من أنت فإنما اجلس،

 .أعلم كاهلل ىذا غيرىم، كفي بعدىم النخالة كانت إنما! نخالة لهم
 النيرة كالحدائق الناضرة الرياض - كتابو في سعدم بن عبدالرحمن العبلمة قاؿ

 األعظم السلطاف من كالتهم كىم المسلمين، ألئمة النصيحة كأما(: "ِٗص) الزاىرة
 كانت لما فهؤالء كبيرة، أك صغيرة كالية لهم من جميع إلى القاضي إلى األمير إلى
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 مراتبهم بحسب النصيحة من لهم كجب غيرىم من أعظم ككاجباتهم مهماتهم
 بالمعركؼ، طاعتهم ككجوب بواليتهم كاالعتراؼ إمامتهم باعتقاد كذلك كمقاماتهم،

 اهلل أمر يخالف الذم أمرىم كلزـك طاعتهم على الرعية كحث عليهم، الخركج كعدـ
 يحتاجوف مما عليهم ماخفي كتوضيح نصيحتهم من اإلنساف مايستطيع كبذؿ كرسولو،

 فإف كالتوفيق، بالصبلح لهم كالدعاء حالو، بحسب أحد كل رعايتهم، في إليو
 .لرعيتهم صبلح صبلحهم

 كضرران  شران  ذلك في فإف مثالبهم، كإشاعة فيهم كالقدح سبهم كاجتناب: قاؿ ثم
 .ذلك من كالتحذير الحذر نصيحتهم فمن كبيرا كفسادا

 بالمقاـ تليق كعبارة بلطف العلنا سرا ينبههم أف مااليحل منهم رأل من كعلى: قاؿ ثم
 األمور، كالة كباألخص أحد، كل حق في مطلوب ىذا فإف المقصود، بها كيحصل

 .كاإلخبلص الصدؽ عبلمة كذلك كثير، خير فيو الوجو ىذا على تنبيههم في فإف
 نصيحتك تفسد أف المحمود الوجو ىذا على لهم الناصح أيها كاحذر: قاؿ ثم

 الرياء عنواف ىذا فإف كقلت، كقلت نصحتهم إني لهم فتقوؿ الناس، عند بالتمدح
 ىػ. ا معركفة أخر أضرار كفيو اإلخبلص ضعف كعبلمة

 منهج من ىل(: َُِ/ ٖ) فتاكاه مجموع في كما اهلل رحمو باز ابن العبلمة كقاؿ
 الوالة؟ نصح في السلف منهج كما المنابر؟ فوؽ من الوالة نقد السلف
 ألف المنابر؛ على ذلك كذكر الوالة، بعيوب التشهير السلف منهج من ليس: فأجاب

 الخوض إلى كيفضي المعركؼ، في كالطاعة السمع كعدـ الفوضى إلى يفضي ذلك
 كبين بينهم فيما النصيحة: السلف عند المتبعة الطريقة كلكن ينفع، كال يضر الذم

 .الخير إلى يوجو حتى بو يتصلوف الذين بالعلماء االتصاؿ أك إليو، كالكتابة السلطاف،
 دكف من الربا كينكر الخمر، كينكر الزنا، فينكر: الفاعل ذكر بدكف المنكر إنكار أما

 من منها كالتحذير المعاصي إنكار كيكفي. األدلة لعمـو كاجب؛ فذلك فعلو، من ذكر
 .حاكم غير كال حاكما ال فعلها من يذكر أف غير
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 زيد بن ألسامة الناس بعض قاؿ: عنو اهلل رضي عثماف عهد في الفتنة كقعت كلما
 إني أسمعكم؟ إال أكلمو، ال أني تركف إنكم: فقاؿ عثماف؟ تكلم أال: )عنو اهلل رضي

 (.افتتحو من أكؿ أكوف أف أحب ال أمرا أفتتح أف دكف كبينو بيني فيما أكلمو
 على كأنكركا عنو اهلل رضي عثماف زماف في الشر باب الجهاؿ الخوارج فتح كلما

، إلى آثاره في الناس يزاؿ ال الذم كالفساد كالقتاؿ الفتنة عظمت علنا عثماف  اليـو
 بأسباب عنهما اهلل رضي كعلي عثماف كقتل كمعاكية، علي بين الفتنة حصلت حتى

 العيوب كذكر العلني، اإلنكار بأسباب كغيرىم الصحابة من كثير جمع كقتل ذلك،
 غنم ابن عياض ركل كقد كقتلوه، أمرىم كلي الناس من الكثيركف أبغض حتى علنا،

 سلطاف لذم ينصح أف أراد من: )قاؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف األشعرم،
 الذم أدل قد كاف كإال فذاؾ منو قبل فإف بو فيخلو بيده يأخذ كلكن عبلنية يبده فبل

 سميع إنو شر، كل من المسلمين كإلخواننا لنا كالسبلمة العافية اهلل نسأؿ( عليو
 ىػ. ا كصحبو كآلو محمد، سيدنا على كسلم اهلل كصلى. مجيب

 كىي الخامسة المسألة(: ِّٔص) الواسطية شرح في الشيخ آؿ صالح الشيخ كقاؿ
 المنكر عن كالنهي بالمعركؼ كاألمر الوالة نصيحة بين بالفرؽ تتعلق مهمة مسألة

 يكوف أف فيو األصل كالمنكر سران  تكوف أف فيها األصل ذكرنا كما النصيحة للوالة،
 .علنان 
 من) الصحيح الحديث في كالسبلـ الصبلة عليو قولو األصل ىذا بياف في جاء كقد
 منو قبل فإف بو، كليخلو بيده، كليأخذ عبلنية، يػيٍبًدهً  فبل سلطاف لذم ينصح أف أراد

 من ييًصبٍ  كلم قوم، إسناده الحديث كىذا( عليو الذم أد ل قد يكوف كإال فذاؾ
 في جاء ما كيؤيده الزكائد، مجمع في الهيثمي ذكرىا كثيرة شواىد كلو إسناده ضع ف

 زيد بن فأسامة عثماف، على زيد بن أسامة يػيٍنًكرى  أف أرادكا أنهم من) البخارم صحيح
 لهذا موافق كىذا( شر باب فاتح أكوف ال سران  لو بذلتو قد إني أما كقاؿ يفعل لم

 فهذا للشرع مخالفات من الوالي كالية في السلطاف كالية في يقع ما أنو كىو األصل
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 رأل من أما .لو محقق سماعو  أك لفعلو رؤيةو  جهة من بو تعلقت ما ألنها النصيحة، بابو
 .كينهاه يأمره غيره مثل فإنو منكران  يفعل بنفسو السلطاف

 أفضل) الحديث في جاء لما عنو بعيدان  يكوف ال عنده يكوف السلطاف كنهي كأمر
 (فقتلو كنهاه فأمره جائر سلطافو  إلى قاـ كرجل حمزة الشهداء

 سمعتو محققان، سماعان  منو سمعتو أك بنفسك منو رأيتو فيما يكوف السلطاف كنهي فأمر
 أك علنان  يتيسر ما بحسب القدرة بحسب اإلستطاعة، بحسب فتػيٍنًكر بأذنك منو

 .غيرىا
 .كاليتو في يجرم ما فهي النصيحة أما

 الوالية في يقع بما النصيحة بين لك، ذكرت بما المقاـ ىذا في فرقوا العلم كأىل
 .الناس بحضرة السلطاف يفعلو منكران  يكوف ما كبين
 على التابعوف فيها كأنكر الصحابة فيها أنكر كاألحاديث كاألدلة الحوادث من ككثير
 فعلو المنكر أف األمر فيها يكوف استثناء بدكف تأملتها إذا ككلها علنان، السلطاف ذكم

 .منو محققان  سماعان  سمعوه أك منو رأكه بحضرتهم،
 سيًمعى  شيء فهذا الصبلة، على العيد خطبة تقديمو في مركاف على الرجل أنكر ما مثل
 يػيٍنكىرٍ  بل سران  ىنا يقاؿ كال عليو، يػيٍنكىرٍ  فإنو ميٍنكىران  فعل إذا السلطاف كاف كلو منو،
 أك مقتلة من منو أعظم فساد ثم   يكوف أف ييؤمىنى  أف بشرط الناس بحضرة كاف كلو عليو
 .ذلك نحو أك عظيمة فتنة

 .الثوبين لبسو في عمر على اإلنكار من حصل ما ككذلك
 .كثير ذلك كأشباه معاكية، على اإلنكار من حصل ما ككذلك

 رؤية كانت سواء برؤيةو، يكوف اإلنكار باب اإلنكار، باب غير النصيحة باب فإف
 .الناس عامة من أـ السلطاف من المنكر

 .بنفسك رأيتو إذا
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 تأملتها كقد جميعان، النصوص ذلك في كتأمل الوالية، في يقع فما النصيحة باب أما
 الذم ىذا أف ككجدت للذمة، كبراءةن  المهمة المسألة ىذه في المقاـ لتحقيق رعايةن 

 شرحو في رجب ابن ميحىقىقىان  ذلك ذكر كما العلم، أىل قاؿ كما ميٍنضىًبطٍ  لك ذكرت
 قد بل الغافلين تنبيو كتابو في الن حاس ابن ذكره ككما( منكران  منكم رأل من) لحديث

 بينك فيما إال منكر عن تنهاه كال السلطاف تأمر ال) عنهما اهلل رضي عباس ابن قاؿ
 .صحيح بإسناد عبدالرزاؽ عنو ركاه( كبينو

 .اإلنكار بين كما النصيحة بين ما الفرؽ ىذا على يدكر تأملتو إذا السلف ككبلـ
 سماع أك فعل ممن برؤيةو  بقيده اإلنكار شيء، النصيحة كباب شيء اإلنكار فباب

 المعصية انفكاؾ من ذكرنا الذم التفصيل بحسب يكوف اإلنكار أف كتلحظ محقق،
 .مبلزمتها أك

 .األئمة جىٍور على الصبر المسألة التاسعة:
 السنة في مولفان  ترم تكاد ال كالجماعة السنة أصوؿ من أصل األئمة جور على الصبر
  ذلك في التواتر حد األحاديث بلغت كقد، عليو كالحض األصل، ىذا تقرير من يخلو

 من كىذا ،(ِٖ-ُٖص) بالسبلطين االتصاؿ حكم في األساطين رفع كما في
 كدرأ المصالح من يجلب كظلمهم األئمة جور على بالصبر األمر فإف الشريعة محاسن

 .كالببلد العباد صبلح بو يكوف ما المفاسد من
 كالعدؿ العلم من كاف (:ُٕٗ/ِٖفي مجموع الفتاكل ) تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ

 كالجماعة السنة أىل أصوؿ من ىو كما كجورىم األئمة ظلم على الصبر بو المأمور
 إنكم: }  قاؿ لما عنو المشهورة األحاديث في كسلم عليو اهلل صلى النبي بو أمر ككما

 أميره من رأل من: }  كقاؿ{  الحوض على تلقوني حتى فاصبركا أثرة بعدم ستلقوف
 كاسألوا لهم الذم إليهم أدكا: }  كقاؿ.  ذلك أمثاؿ إلى{  عليو فليصبر يكرىو شيئا
 المقصود الدين أصل معهم ألف كذلك ؛ صلوا ما قتالهم عن كانهوا{  لكم الذم اهلل

 ظلمهم من يقع ما كأما.  كثيرة سيئات كترؾ حسنات كمعهم كعبادتو اهلل توحيد كىو
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 ىو كما كجور ظلم من فيو لما يزاؿ أف يجوز فبل سائغ غير أك سائغ بتأكيل كجورىم
 ؛ منو أعدل ىو بما العدكاف كتزيل منو شر ىو بما الشر تزيل النفوس أكثر عادة

 يصبر كما عليو فيصبر ظلمهم من أكثر كالفساد الظلم من يوجب عليهم فالخركج
 كثيرة مواضع في كالمنهي المأمور ظلم على المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمر عند

 فاصبر: }  كقولو{  أصابك ما على كاصبر المنكر عن كانو بالمعركؼ كأمر: }  كقولو
 ا.ىػ{  بأعيننا فإنك ربك لحكم كاصبر: }  كقولو{  الرسل من العـز أكلو صبر كما

 .الناصحين األئمة كصايا كمن الدين عزائم من جاركا إذا السبلطين على صبرلفا
 بن يزيد أياـ - الحسن سمعت قاؿ أنو يزيد، بن عمر عن(: ّٖص) الشريعة في جاء

 ثم أبوابهم، عليهم كيغلقوا بيوتهم يلزموا أف فأمرىم - رىط كأتاه - يقوؿ المهلب
 - اهلل يرفع أف لبثوا ما على صبركا سلطانهم قبل من ابتلوا إذا الناس أف لو كاهلل :قاؿ
 جاؤكا ما كاهلل إليو، فيوكلوف السيف إلي يفزعوف أنهم كذلك عنهم ذلك - كجل عز
ًلمىتي  كىتىم تٍ : }  تبل ثم قط، خير بيـو ا ًإٍسرىائًيلى  بىًني عىلىى الحيٍسنىى رىب كى  كى  صىبػىريكا ًبمى

انيوا كىمىا كىقػىٍوميوي  ًفٍرعىٍوفي  يىٍصنىعي  كىافى  مىا كىدىم ٍرنىا  .{ يػىٍعًرشيوفى  كى
 ،- تعالي - اهلل نقم من نقمة الملوؾ جور أف اهلل عافاؾ أعلم: أيضان  الحسن كقاؿ
 كاإلقبلع كاإلنابة كالتوبة بالدعاء كتستدفع تتقي كإنما بالسيوؼ، تبلقي ال اهلل كنقم
 بن مالك حدثني كلقد أقطع ىي كانت بالسيوؼ لقيت متي اهلل نقم إف، الذنوب عن

 سلطانكم في اهلل أحدث ذنبان  ثم احد كلما أنكم اعلموا :يقوؿ كاف الحجاج أف دينار
 اهلل صلى - اهلل رسوؿ بأمة تفعل إنك:  للحجاج قاؿ قائبلن  أف حدثت كلقد، عقوبة
 أحدثوا لما العراؽ أىل على نقمة أنا إنما أجل،:  فقاؿ!  كيت ك كيت - كسلم عليو
 .اىػ تركوا ما - السبلـ عليو نبيهم شراع من كتركوا أحدثوا، ما دينهم في

 من إنكم اهلل رحمك تفعل ال : فقاؿ الحجاج، على يدعو رجبلن  الحسن سمع: كقيل
 .كالخنازير القردة تليكم أف:  مات أك الحجاج عزؿ إف نخاؼ إنما أتيتم، أنفسكم

 : إليو فكتب الماؿ جور إليو يشكو الصالحين بعض إلي كتب رجبلن  أف بلغني كلقد
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 عمل لمن ينبغي ليس كإنو العماؿ، جور من فيو أنتم ما تذكر كتابك كصلني!  أخي يا
  اىػ ُكالسبلـ الذنوب شـؤ من إال فيو أنتم الذم أظن كما العقوبة، ينكر أف بالمعصية

 كاالحتساب، بالصبر يقابلونو السلطاف جور من كالجماعة السنة أىل موقف فهذا
 قاؿ كما كسيئات، خطايا من أيديهم اقترفتو ما ليع بهم الجور ذلك حلوؿ كيعزكف

ًثيرو  عىن كىيػىٍعفيو أىٍيًديكيمٍ  كىسىبىتٍ  فىًبمىا مًُّصيبىةو  م ن أىصىابىكيم كىمىا}  :كعبل جبل اهلل  ،{ كى
 .ضر من بهم ما يكشف أف كعبل جل اهلل كيسألوف كاالستغفار التوبة إلي فيهرعوف

 السبلح حمل من الحاؿ ىذه في المطهر الشرع عنو نهي مما شيء على يقدموف كال
 قدر ال من إليها يفزع إنما األمور ىذه أف لعلمهم طاعة، من يد نزع أك فتنة إثارة أك

 كتتخطفهم اآلثار، ال اآلراء تسيرىم الذين األىواء أىل من قلبو في الشرع لنصوص
 .الشيطاف كيستنزلهم الشبو،

 مذاىب عن التحذير من النصوص في جاء كلقد :( ّٕص) الشريعة في اآلجرمقاؿ 
 كلم الخوارج مذىب عن - الكريم كجل عز - اهلل عصمو لمن ببلغ فيو ما الخوارج

 اهلل كساؿ بسيفو، عليهم يخرج كلم األمراء، كحيف األئمة جور على كصبر رأيهم ير
 معهم، كحج بالصلح، للوالة كدعا المسلمين، جميع كعن عنو الظلم كشف العظيم
 أمركه كإف كالعيدين الجمعة خلفهم كصلى للمسلمين، عدك كل معهم كجاىد

 لم بمعصية أمركه كإف إليهم اعتذر يمكنو لم ،كإف أطاعهم طاعتهم فأمكنتو بطاعتهم
 ،كلم فيو ىم ما يهو ،كلم كيده لسانو ككف بيتو، لـز الفتن بينهم دارت كإذا يطعهم

 كقد ا.ىػ اهلل شاء إف المستقيم الطريق على كاف كصفو ىذا كاف فمن فتنة على يعلن
 األئمة جور على بالصبر تأمر كسلم عليو اهلل صلى النبي عن كثيرة أحاديث كردت

 الحكاـ.تقدـ بعضها، كسيأتي بعضها. انظر كتاب معاملة  كظلمهم،
 (.معصية غير في) المعركؼ في كالطاعة السمع كجوب المسألة العاشرة:

                                                           

 .(َُِ - ُُٗ ص) الجوزم البن البصرم الحسن آداب كتاب ُ



 - 418 - 

 كىي السياسي، نظامو قواعد من كقاعدة اإلسبلـ في الحكم دعائم من دعامة الطاعة
 أيضنا كضركرية عاتقو، على الملقى بواجبو القياـ من اإلماـ لتمكين الضركرية األمور من

 الخطاب بن عمر عن اهلل كرضي أغراضها، كتحقيق أىدافها تنفيذ من الدكلة لتمكين
 من كإف ،(طاعة ببل أمير كال أمير، ببل جماعة كال جماعة، ببل إسبلـ ال: )يقوؿ حيث

 ذلك ىو البشر كضعها التي األرضية النظم من غيره عن اإلسبلـ نظاـ يميز ما أىم
 اهلل أف - بواجبو اإلماـ قياـ عند - يستشعر فهو المؤمن، ضمير في الديني الوازع

 الديني كازعو كيردعو ضميره فيؤنبو اإلماـ، لهذا الطاعة عليو أكجب قد كتعالى سبحانو
 التي الدكلة أمور من أمر أم على كالعصياف التمرد أك الدكلة بنظاـ اإلخبلؿ عن

 يشعر ألنو النظاـ، لهذا كالحارس الرقيب عين عنو غابت كإف األمة، لصالح كضعتها
، كال سنة تأخذه ال قيـو حيٌ  الرقيب بأف  كل في بأحوالو عالم عليو مطلع كىو نـو

 الرقيب عين يراقب منهم فكل األرضية، النظم في لو كجود ال ما كىذا. كأكاف لحظة
 فإف كالتقصير، كالغفلة الضعف البشر طبيعة كمن مثلهم، بشر كىو النظاـ، كحارس

 ىذا على التمرد من يردعو خلقي أك ديني كازع كال حارس كال رقيب فبل عنو غاب
 .حفظو المراد النظاـ
 األجر عليها فلو كعبادة، كتعالى سبحانو هلل قربة الطاعة ىذه اتخذ إذا المؤمن كذلك

 اهلل من فيرجو. ألشخاصهم ال بذلك كرسولو اهلل ألمر امتثاالن  يطيعهم ألنو الجزيل،
 الحياة ىذه في يصيبو ما إال أجر كال رجاء فبل األخرل النظم أما ذلك، على الثواب
يىاةي  كىمىا) النظم، ىذه حفظ على المترتبة النتائج كمن حطامها، من الدنيا نٍػيىا اٍلحى  ًفي الدُّ

 [.ِٔ: الرعد( ]مىتىاعه  ًإال   اآلًخرىةً 
 كاجبة كرسولو اهلل فطاعة(: ُٕ ،ُٔ/ ّٓ) الفتاكل مجموع في اإلسبلـ شيخ قاؿ
 كرسولو اهلل أطاع فمن بطاعتهم، اهلل ألمر كاجبة األمور كالة كطاعة أحد، كل على

 الوالية من يأخذه لما إال يطيعهم ال كاف كمن اهلل، على فأجره هلل األمر كالة بطاعة
 ىػ. ا خبلؽ من اآلخرة في لو فما عصاىم منعوه كإف أطاعهم أعطوه فإف كالماؿ
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 عنو اهلل رضي ىريرة أبي عن كغيرىما( َُٖ) كمسلم ،(ِِٕٔ) البخارم ركل كقد
 ينظر كال القيامة يـو اهلل يكلمهم ال ثبلثة: )قاؿ - كسلم عليو اهلل صلى - النبي عن

 ابن من يمنعو بالفبلة ماء فضل على رجل: أليم عذاب كلهم يزكيهم كال إليهم،
 فصدقو ككذا بكذا ألخذىا باهلل لو فحلف العصر بعد بسلعة رجبلن  بايع كرجل السبيل،

 يعطو لم كإف كفى منها أعطاه فإف لدنيا إال يبايعو ال إمامنا بايع كرجل ذلك، غير كىو
 الطاعات أجل من كأئمتهم المسلمين لخلفاء كالطاعة فالسمع لذلك ،(يفً  لم

 .. مسلم كل عاتق على الملقاة الواجبات كمن تعالى، اهلل عند كالقربات
 عمر سمعت: الكندم سوادة بن الصياح كقاؿ(: ّْْ/ ٓ) تفسيره كثيرفي ابن كقاؿ

: الحج] اآلية...  اأٍلىٍرضً  ًفي م ك ن اىيمٍ  ًإف ال ًذينى : يقوؿ كىو يخطب العزيز عبد بن
 عليو، كالموالى الوالي على كلكنها كحده الوالي على ليست إنها أال: قاؿ ثم[. ُْ
 الوالي على لكم إف   منو؟ عليكم للوالي كبما ذلك؛ من الوالي على لكم بما أنبئكم أال
 استطاع، ما أقـو ىي التي إلى يهديكم كأف عليكم، اهلل بحقوؽ يؤاخذكم أف ذلكم من
 عبلنيتها سرىا المخالف كال المستكرىة كال المبزكزة غير الطاعة ذلك من عليكم كإف  

 .ىػ. ا
 .السابقة المباحث في بعضها تقدـ كقد كثيرة األئمة طاعة كجوب كاألدلة
 يجعل لم المسلمين األمور كالة تطيع أف الرعية على كجل عز اهلل أكجب حينما كلكن
 عز هلل عبيد كلهم كالمحكـو الحاكم ألف كذلك قيد، كل من مطلقة الطاعة ىذه

 الرعية قصرت فإذا كحده، الحاكم ىو ألنو أكامره، كامتثاؿ طاعتو عليهم كاجب كجل،
 تستقيم حتى كالترىيب بالترغيب تقويمها الحاكم فعلى تعالى اهلل حقوؽ من حق في

 األمة على كإنما لو، طاعة كال سمع فبل بمعصية أمر إذا الحاكم ككذلك الطريق، على
 مصلحة من أعظم مفسدة ىناؾ يكوف أال شريطة الحق إلى إلرجاعو كإرشاده، نصحو

 .بأمره فيو اهلل يقضي حتى الصبر الرعية فعلى كإال تقويمو،
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ا كثيرة معصية في لو طاعة ال كأنو الحاكم سلطة تقييد على كاألدلة  منها نأخذ جدن
 :النماذج بعض
 :اهلل كتاب من: أكالن 

ا يىا: )تعالى قولو - ُ  ًمنكيمٍ  األىٍمرً  كىأيٍكًلي الر سيوؿى  كىأىًطيعيوا اهللى  أىًطيعيوا آمىنيوا ال ًذينى  أىيػُّهى
 ذىًلكى  اآلًخرً  كىاٍليػىٍوـً  بًاهللً  تػيٍؤًمنيوفى  كينتيمٍ  ًإف كىالر سيوؿً  اهللً  ًإلىى فػىريدُّكهي  شىٍيءو  ًفي تػىنىازىٍعتيمٍ  فىًإف
ره  يػٍ  [.ٗٓ: النساء( ]تىاًكيبلن  كىأىٍحسىني  خى
 كىأىًطيعيوا: قولو في الفعل أعاد: الطيبي قاؿ(: ُُِ/ ُّ) الفتح في الحافظ قاؿ

 أنو إلى إشارة األمر أكلي في يعده كلم بالطاعة، الرسوؿ استقبلؿ إلى إشارة الر سيوؿى 
 كأنو( شىٍيءو  ًفي تػىنىازىٍعتيمٍ  فىًإف: )قولو في ذلك بين ثم طاعتو، تجب ال من فيهم يوجد
. ا كرسولو اهلل حكم إلى فيو تخالفتم ما كردكا تطيعوىم فبل بالحق يعملوا لم فإف: قيل

 .ىػ
 خبلؼ كقع إذا كأنو المسلمين من يكوف أف يجب المطاع اإلماـ أف اآلية من فالشاىد

 فدؿ كبطشو، ىواه ال رسولو كسنة اهلل كتاب ىو ذلك في فالحكم رعيتو كبين بينو
 .كالسنة الكتاب بإتباع سلطتو تقييد على ذلك
 كالدين العلم أىل كأما(: ُِ/ ّٓ" )الفتاكل مجموع في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ

 كغشهم، األمور، كالة معصية من عنو اهلل نهى فيما ألحد يرخصوف فبل كالفضل
ا كالدين السنة أىل عادات من عرؼ قد كما: الوجوه من بوجو: عليهم كالخركج  قديمن

 ىػ. ا غيرىم سيرة كمن كحديثنا
 ىذا غير في كتقرر استفاض كقد(: ُِ/ ّٓ" )الفتاكل مجموع في أيضا كقاؿ

 كالصبر كمناصحتهم، اهلل؛ معصية غير في األمراء طاعة من بو، أمر قد ما الموضع
 من ذلك كنحو خلفهم، كالصبلة معهم، كالغزك كقسمهم؛ حكمهم، في عليهم

 البر على التعاكف باب من فإنو ىم؛ إال بها يقـو ال التي الحسنات في متابعتهم
 في كطاعتهم ظلمهم على كإعانتهم بكذبهم، تصديقهم من عنو نهى كما كالتقول،
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 أيضنا بو أمر كما كالعدكاف، اإلثم على التعاكف باب من ىو مما ذلك؛ كنحو اهلل معصية
 يدخل كما المشركع؛ الوجو على كلغيرىم لهم المنكر عن كالنهي بالمعركؼ األمر من
 خشية كال بخبل، كال جبنا، ذلك يترؾ ال بحيث إليهم؛ اهلل رساالت تبليغ من ذلك في

 على كال عليهم، للرئاسة أيضنا يفعل كال اهلل؛ بآيات القليل للثمن اشتراء كال لهم،
 ىو بما المنكر يزاؿ كال. للعامة كال لهم، للرياء كال للكبر كال للحسد، كال العامة،

 الذم الفساد من ذلك في لما الفتن؛ كتقاـ بالسبلح؛ عليهم يخرج بحيث منو، أنكر
 أمر ما كيفعل غيرىم، كفي فيهم اهلل يطاع بل ظلمهم؛ من يكوف ما فساد على يربى
 ىػ.ا عنو نهى ما كيترؾ بو،

 يأمر ما كل في اإلماـ طاعة يوجبوف ال(: ّٖٖ - ّٕٖ/ ّ" )السنة منهاج في كقاؿ
 في طاعتو يجوزكف فبل الشريعة، في فيو طاعتو تسوغ فيما إال طاعتو يوجبوف ال بل بو،

 يأمرىم أف مثل فأطاعوه، اهلل بطاعة أمرىم كإذا عادالن، إمامنا كاف كإف اهلل معصية
 في فهم اهلل، سبيل في كالجهاد كالحج كالعدؿ كالصدؽ الزكاة؛ كإيتاء الصبلة؛ بإقامة

 اهلل طاعة تحـر لم هلل طاعة ىو بما أمر إذا كالفاسق كالكافر اهلل، أطاعوا إنما الحقيقة
 تكذيبو يجز لم بحق تكلم إذا أنو كما بها، الفاسق ذلك أمر ألجل كجوبها يسقط كال
 األمور كالة يطيعوف ال السنة فأىل فاسق، قالو قد لكونو الحق اتباع كجوب يسقط كال

 كىأىًطيعيوا الل وى  أىًطيعيوا: )تعالى قاؿ كما الرسوؿ طاعة ضمن في يطيعونهم كإنما مطلقنا،
 الرسوؿ بطاعة كأمر مطلقنا، اهلل بطاعة فأمر ،[ٗٓ:النساء( ]ًمٍنكيمٍ  األىٍمرً  كىأيٍكًلي الر سيوؿى 

 كجعل ،[َٖ:النساء( ]الل وى  أىطىاعى  فػىقىدٍ  الر سيوؿى  ييًطعٍ  مىنٍ ) اهلل بطاعة إال أمري ال ألنو
 طاعة لهم يذكر كلم ،(ًمٍنكيمٍ  األىٍمرً  كىأيٍكًلي: )فقاؿ ذلك، في داخلة األمر أكلي طاعة
 النبي قاؿ كما بالمعركؼ، الطاعة إنما مطلقة، طاعة ييطاع ال األمر كلي ألف ثالثة،
 ،" اهلل معصية في طاعة ال: "كقاؿ ،"المعركؼ في الطاعة إنما" كسلم عليو اهلل صلى

. ا تطيعوه فبل اهلل بمعصية أمركم كمن: "كقاؿ ،"الخالق معصية في لمخلوؽ طاعة ال"ك
 .ىػ
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ا يىا: )تعالى قولو كمنها - ِ  ييٍشرًٍكنى  ال أىف عىلىى يػيبىايًٍعنىكى  اٍلميٍؤًمنىاتي  جىاءؾى  ًإذىا الن ًبيُّ  أىيػُّهى
 أىٍيًديًهن   بػىٍينى  يػىٍفتىرًينىوي  بًبػيٍهتىافو  يىاتًينى  كىال أىٍكالدىىين   يػىٍقتػيٍلنى  كىال يػىٍزنًينى  كىالى  يىٍسرًٍقنى  كىال شىٍيئان  بًالل وً 

ٍغًفرٍ  فػىبىايًٍعهين   مىٍعريكؼو  ًفي يػىٍعًصينىكى  كىال كىأىٍرجيًلًهن   ( ر ًحيمه  غىفيوره  الل وى  ًإف   الل وى  لىهين   كىاٍستػى
 .[ُِ: الممتحنة]

 تفسيره في جرير ابن ركل( مىٍعريكؼو  ًفي يػىٍعًصينىكى  كىال: )تعالى قولو اآلية من كالشاىد
 اهلل رسوؿ إف: قاؿ مىٍعريكؼو  ًفي يػىٍعًصينىكى  كىال: قولو في زيد ابن عن بسنده( َٖ/ ِٖ)

 لم بشرط، إال أمر لو يستحلٌ  لم ثم خلقو، من كخيرتو نبٌيو - كسلم عليو اهلل صلى -
 غير في يطاع أف ألحد ينبغي فكيف مىٍعريكؼو  ًفي: قاؿ حتى. كيترؾ يػىٍعًصينىكى  ال يقل

 ىػ. ا نبيو على ىذا اهلل اشترط كقد معركؼ
 اهلل صلى - الرسوؿ طاعة تقييد سبب مفسران ( ٓٗ/ ْ) الكشاؼ الزمخشريفي كقاؿ
 طاعة أف على بذلك نبو: بالمعركؼ إال يأمر ال أنو مع بالمعركؼ - كسلم عليو

 ىػ. ا كاالجتناب بالتوقي جديرة الخالق معصية في المخلوؽ
 كىال: قولو من يؤخذ(: ُّٕ/ ُٔ) التأكيل محاسن في كما الهراسي الكيا كقاؿ

 اهلل صلى - النبي كأمر: قاؿ معركؼ، غير في ألحد طاعة ال أنو مىٍعريكؼو  ًفي يػىٍعًصينىكى 
 طاعة في أحد يترخص لئبل الطاعة في شرطو كإنما بمعركؼ إال يكن لم - كسلم عليو

 .ىػ. ا. -مطلقا- السبلطين
 إذا يطاعوف إنما األمراء أف كالتحقيق(: َُ/ ُ) الموقعين إعبلـ في القيم ابن كقاؿ
 المعركؼ في تكوف إنما الطاعة فإف العلماء، لطاعة تبع فطاعتهم العلم، بمقتضى أمركا

 لطاعة تبع األمراء فطاعة الرسوؿ، لطاعة تبع العلماء طاعة أف فكما العلم، أكجبو كما
 لهم، تبعنا كلهم الناس ككاف كاألمراء، العلماء بطائفتي اإلسبلـ قياـ كاف كلما العلماء،

 بن اهلل عبد قاؿ كما بفسادىما كفساده الطائفتين، ىاتين بصبلح العالم صبلح كاف
 فسد فسدا كإذا الناس، صلح صلحا إذا الناس من صنفاف: السلف من كغيره المبارؾ
 ىػ. ا كالعلماء الملوؾ: قاؿ ىم؟ من قيل الناس،
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ا فكثيرة السنة من اإلماـ سلطة تقييد على األدلة أما  :يلي ما منها نأخذ جدن
 - اهلل رسوؿ أف عنهما اهلل رضي عمر بن اهلل عبد عن كأحمد الخمسة ركاه ما - ُ

 أف إال كره أك أحب فيما كالطاعة السمع المرء على: )قاؿ - كسلم عليو اهلل صلى
 (.ُّٖٗ) كمسلم ،(ِٓٓٗ) البخارم ركاه( طاعة كال سمع فبل بمعصية يؤمر
 ىذا كفي: الحديث ىذا على تعليقنا( َِٖ/ ٕ) السنن تهذيب في القيم ابن قاؿ

 ال ذلك كأف عاصينا، كاف اهلل معصية في األمر كالة أطاع من أف على دليل الحديث
 يرتكبها، لم األمر لوال كاف كإف بو، حق ال المعصية إثم بل اهلل، عند عذرنا لو يمهد
 .التوفيق كباهلل كجهو كىذا الحديث ىذا يدؿ ىذا كعلى

 كغيرىما( َُْٖ) كمسلم - لو كاللفظ -( ُْٕٓ) البخارم ركاه ما كمنها - ِ
 - كسلم عليو اهلل صلى - النبي بعث: )قاؿ عنو اهلل رضي طالب أبي بن علي عن

 أليس: كقاؿ عليهم فغضب يطيعوه، أف كأمرىم األنصار، من رجبلن  عليها كأم ر سريٌة،
 عليكم عزمت: قاؿ بلى،: قالوا تطيعوني؟ أف - كسلم عليو اهلل صلى - النبي أمر قد
 ىموا فلما نارنا، كأكقدكا حطبنا فجمعوا فيها، دخلتم ثم نارنا كأكقدتم حطبنا جمعتم لما

 عليو اهلل صلى - النبي تبعنا إنما: بعضهم فقاؿ بعض، إلى بعضهم ينظر فقاـ بالدخوؿ
 غضبو، كسكن النار، خمدت إذ كذلك ىم فبينما أفندخلها؟ النار من فرارنا - كسلم
 الطاعة إنما منها، خرجوا ما دخلوىا لو: فقاؿ - كسلم عليو اهلل صلى - للنبي فذيًكرى 

 حذافة بن اهلل عبد كاف أميرىا أف فيها كجاء أيضنا القصة ىذه كركيت ،(المعركؼ في
 .مهاجرينا كاف بل األنصار من يكن كلم دعابة، فيو امرءان  ككاف السهمي

 - كسلم عليو اهلل صلى - الرسوؿ أكجب كقد الدنيا، نار بدخوؿ أمرىم قد فهذا
 تكوف فكيف! المعاصي بارتكاب اآلخرة نار بدخوؿ يأمركف بالذين بالك فما عصيانو،
 .طاعتهم؟
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 - اهلل رسوؿ أف عنو اهلل رضي مالك بن أنس عن( ٔٗٔ) البخارم ركاه ما كمنها - ّ
 كأف حبشي عبد عليكم استعمل كإف كأطيعوا اسمعوا: )قاؿ - كسلم عليو اهلل صلى
 (.اهلل كتاب فيكم أقاـ ما زبيبة، رأسو
 .بمعصية يأمر ال أم بكتاب، يقود الذم لئلماـ الطاعة قيد الحديث فهذا

 عنو تعالى اهلل رضي مسعود بن اهلل عبد إلى بسنده أحمد اإلماـ ركاه ما كمنها - ْ
 رجاؿ بعدم من أمركم سيلي إنو: )- كسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ

: مسعود ابن قاؿ مواقيتها، عن الصبلة كيؤخركف البدعة، كيحدثوف السنة يطفئوف
 ثبلث قالها اهلل عصى لمن طاعة - عبد أـ ابن يا - ليس: قاؿ أدركتهم؟ إذا بي كيف
 .ُ(مرات
 يعرفونكم بعدم، أمراء سيليكم: )قاؿ عنو اهلل رضي الصامت بن عبادة ركاه ما كنحو

 عصى لمن طاعة فبل منكم ذلك أدرؾ فمن تعرفوف، ما عليكم كينكركف تنكركف، ما
 .ِ(اهلل
 لبعض بعضهم الرجاؿ كعبادة باهلل الشرؾ إلى تجرُّ  قيد كل من المطلقة الطاعة إف بل

 مىٍريىمى  اٍبنى  كىاٍلمىًسيحى  اهللً  ديكفً  م ن أىٍربىابان  كىريٍىبىانػىهيمٍ  أىٍحبىارىىيمٍ  ات خىذيكا: )كجل عز قاؿ كما

                                                           

 في كالطبراني ،(ِٖٓٔ رقم ،ٔٓٗ/ ِ) ماجو كابن ،(ّٖٖٗ رقم ،َْٗ/ ُ) أحمد أخرجو ُ
 ثقات رجالو إسناد ىذا(: ُٕٕ/ ّ) البوصيرل قاؿ ،(ُِْ/ ّ) كالبيهقى ،(َُُّٔ) الكبير

. الترؾ فاستحق اآلخر من األكؿ حديثو يتميز كلم بآخره اختلط المسعودل الرحمن عبد لكن
 تحقيقو في شاكر أحمد الشيخ إسناده كصحح ،(ِْٖٔ) الصحيحة في األلباني العبلمة كصححو
 كقاؿ ،(ِٔٓ: ص) النبوة دالئل صحيح في الوادعيالعبلمة  كصححو ،(َِّ/ ٓ) للمسند

 عبد سماع يصحح من عند حسن إسناده(: َّْ/ ٔ) المسند تحقيق في معو كمن األرنؤكط
 توفي فقد اليسير، إال أبيو من يسمع لم إنو: يقوؿ من عند ضعيف كىو اهلل، عبد أبيو من الرحمن

 .سنوات ست كعمره أبوه

 بطرقو( َٗٓ) الصحيحة في األلباني العبلمة كقواه كصححو،( َُْ/ ّ) الحاكم أخرجو ِ
 .كشواىده
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انىوي سي  ىيوى  ًإال   ًإلىوى  ال   كىاًحدان  ًإلىهان  لًيػىٍعبيديكا ًإال   أيًمريكا كىمىا  ،[ُّ: التوبة( ]ييٍشرًكيوفى  عىم ا ٍبحى
 عليو اهلل صلى - النبي على قدـ قد ككاف) عنو، اهلل رضي حاتم بن عدم حديث كفي

: قاؿ نعبدىم لسنا إنا: لو فقلت: قاؿ اآلية، ىذه يقرأ فسمعو نصراني كىو - كسلم
 بلى،: فقلت: قاؿ فتًحلُّونو؟ اهلل حر ـ ما كييحلُّوف فتحرمونو، اهلل أحل   ما يحرموف أليس
 .ُ(عبادتهم فتلك: قاؿ
 إنهم أىمىا: البخترم أبو قاؿ ككذلك(: ْٔ: ص) اإليماف كتاب في تيمية ابن قاؿ

 فجعلوا أمركىم كلكن أطاعوىم، ما اهلل دكف من يعبدكىم أف أمركىم كلو ييصىلُّوا،
 بن الربيع كقاؿ..  الربوبية تلك فكانت فأطاعوىم، حبللو، كحرامو حرامو، اهلل حبلؿ
 كانت: قاؿ إسرائيل؟ بني في الربوبية تلك كانت كيف: )العالية ألبي قلت: أنس

 أحبارنا نسبق لن: فقالوا عنو، كنهوا بو أمركا ما اهلل كتاب في كجدكا أنهم الربوبية
 كنبذكا الرجاؿ فاستنصحوا لقولهم، انتهينا عنو نهونا كما ائتمرنا بو أمركنا فما بشيء،
 إنما عبادتهم أف - كسلم عليو اهلل صلى - النبي بي ن فقد ظهورىم، كراء اهلل كتاب
 من كدعوىم لهم كصاموا لهم صىلُّوا أنهم ال الحبلؿ، كتحريم الحراـ تحليل في كانت

 .لؤلمواؿ عبادة كتلك للرجاؿ عبادة فهذه اهلل، دكف

                                                           

 جرير كابن ،(َُٔ/ُ/ ْ) التاريخ في كالبخارم ،(َّٓٗ رقم/ ِٖٕ/ ٓ) الترمذم أخرجو ُ
" الوسيط" في كالواحدم ،(ُِٖ رقم/ ِٗ/ ُٕ) الكبير في كالطبراني ،(ُٖ/ َُ) تفسيره في

 كابن ،(ُِٔ رقم) كالمدخل( ُُٔ/ َُ) كبرلال السنن في كالبيهقي ،(ُْٗ - َْٗ/ ِ)
 الدر" في كما- مردكيو كابن الشيخ، كأبو حاتم، أبي كابن المنذر، كابن حميد، بن كعبد سعد،

 حديث من إال نعرفو ال غريب، حديث ىذا: "الترمذم عنو قاؿ كالحديث( َِّ/ ِ" )المنثور
 شيخ بشواىده كحسنو ،"الحديث في بمعركؼ ليس أعين بن كغطيف حرب، بن السبلـ عبد

(: ِّّٗ) الصحيحة في األلباني العبلمة كقاؿ ،(ْٔص) اإليماف كتاب في تيمية ابن اإلسبلـ
 إلى( ّْٖ/ ِ" ) تفسيره" في كثير ابن أشار كقد تعالى، اهلل شاء إف حسن طرقو بمجموع ىو

 .تقويتو
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 في الطبرم كركل(. ِٕٖٖ) البخارم ركاه الذم( الدينار عبد تعس: )حديث يقصد
 بػىٍعضان  بػىٍعضينىا يػىت ًخذى  كىال: تعالى قولو عند جريج ابن إلى بسنده( َّْ/ ّ) تفسيره

 .اهلل معصية في بعضنا بعضنا يطع ال: قاؿ ،[ْٔ: عمراف] اآلية...  اهللً  ديكفً  م ن أىٍربىابان 
 اهلل دكف من أربابنا اتخذىم فقد هلل معصية فيو فيما كاألمراء العلماء أطاع فمن لذلك

 اإلنساف يتخذ أف من أكبر ذنب كأم اهلل، دكف من لهم كعبادة شرؾ كىذا كجل، عز
 .لو اهلل أحلٌ  ما عليو كيحـر اهلل، معصية في يطيعو ميشىر عنا ربًّا اآلخر

 ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ بو، بالكفر أيًمرنا كقد للطاغوت، طاعة المعصية في كالطاعة
 اتباع في كالمطاع اهلل معصية في كالمطاع(: َُِ/ ِٖ) الفتاكل مجموع في تيمية
 أمره مطاعنا أك اهلل لكتاب المخالف خبره مقبوالن  كاف سواء الحق كدين الهدل غير

 .ىػ.ا طاغوت ىو اهلل ألمر المخالف
 ما أما كرسولو، هلل معصية فيو ليس بما مقيدة األئمة طاعة أف يتبين سبق ما كل من

 لؤلئمة الطاعة أف كذلك لنا كيتبين. األدلة نصت كما فيو لهم طاعة فبل كذلك كاف
 تنص كما عمياء طاعة ال مبصرة طاعة ىي إنما الرعية على كأكجبها بها اهلل أمرنا التي

 الطرؽ بعض عليها تنص ككما الوضعية، النظم في العسكرية المصطلحات عليها
 إنما) فبل اإلسبلـ أما مريده، أماـ الشخص على العمياء الطاعة إيجاب من الصوفية
 - النبي كتوجيو كأميرىم السرية أصحاب قصة في معنا مرٌ  كما( المعركؼ في الطاعة
 .لهم - كسلم عليو اهلل صلى

 يحر ـ أف يعقل ال إذ اإلسبلـ، في تناقض ىناؾ لكاف المعصية في الطاعة أجيزت كلو
 .يوجبو ثم شيئنا الشارع
 السمع: )حديث على( َُّ/ ٔ) المسند حاشية في شاكر أحمد األستاذ كيعلق

 - الواجب ىذا قػىي د ثم: ... بقولو إلخ،...  ككره أحب فيما المرء على كالطاعة
 بو، كلف ما تقديره في الحق للمكلف يجعل دقيق، صحيح بقيد - الطاعة كاجب

 اهلل يعصي أف لو يجوز ال طاعة، كال سمع فبل بمعصية عليو األمر لو من أمره فإف
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 اهلل عند يعذر ال أمره، من على كاف ما اإلثم من عليو كاف فعل فإف المخلوؽ، بطاعة
 آمره شأف شأنو عملو، عن مسئوؿ مكل ف فإنو غيره، بأمر المعصية ىذه أتى بأنو

 اآلمر فيها يطيع أال المأمور على يجب التي المعصية أف بداىة المفهـو كمن سواء،
 يتأٌكؿ التي المعصية ال تحريمها، على كالسنة الكتاب يدؿٌ  التي الصريحة المعصية ىي
 لنفسو مغالطة بمعصية أمر ألنو امتنع إنما أنو نفسو يوىم حتى كيتحايل المأمور فيها

 .ىػ. ا كلغيره
 على اإلثم فيقولوف بها، أيمركا قد أنهم بحجة المعاصي يرتكبوف الذين على رد   فهذا

 أحاديث من سبق ما ككل الفاعل، كعلى اآلمر على اإًلثم أف كالحق علينا، ال أمرنا من
 .أنفسهم كمخادعتهم زعمهم على رد   للعلماء كأقواؿ

 كأف لئلماـ، المطلقة الطاعة يركف األمويين زمن الشاـ أىل من طائفة خرجت كقد ىذا
 السنة منهاج في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ سيئاتو، عن كيتجاكز حسناتو، يتقبل اهلل

 إف: يقولوف فكانوا أمية بني أتباع الشاـ غالية كأما: ... الطائفة ىذه عن( ِِّ/ ُ)
 إنو: قالوا كربما السيئات، عن لو كتجاكز الحسنات، منو تقب ل خليفة استخلف إذا اهلل
 أمير يا: فقالوا العلماء ذلك عن الملك عبد بن الوليد سأؿ كلهذا يحاسبو، ال

ًليفىةن  جىعىٍلنىاؾى  ًإن ا دىاكيكدي  يىا: لو قاؿ كقد داكد؟ أـ اهلل على أكـر أنت المؤمنين  ًفي خى
ًبيلً  عىن فػىييًضل كى  اٍلهىوىل تػىت ًبعً  كىال بًاٍلحىق   الن اسً  بػىٍينى  فىاٍحكيم األىٍرضً   ال ًذينى  ًإف   الل وً  سى
ًبيلً  عىن يىًضلُّوفى  ا شىًديده  عىذىابه  لىهيمٍ  الل وً  سى  ككذلك ،[ِٔ: ص] اٍلًحسىابً  يػىٍوـى  نىسيوا ًبمى
 فذكر المشهورة موعظتو في المدني حاـز ألبي ذلك عن الملك عبد بن سليماف سؤاؿ

(: ِّّ/ ُ) المصدر نفس في فقاؿ غلطهم تعالى اهلل رحمو بي ن ثم. اآلية ىذه لو
 طاعة الوالة يطيعوف كانوا أنهم: جهة من جهتين، من منهم غلط من غلط لكن

 إذا اهلل إف: منهم قاؿ من قوؿ: الثانية. بطاعتهم أمر اهلل إف: كيقولوف مطلقة،
 ىػ. ا السيئات عن لو كتجاكز الحسنات منو تقب ل خليفة استخلف
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 فيو كاف كلو حتى بل عادالن، اإًلماـ بكوف مشركطة ليست المعركؼ في الطاعة كىذه
 أك تعالى، اهلل حق في تقصير فيو يكوف كأف نفسو، على كالفسق الجور من شيء
 :يلي ما ذلك على يدؿ كالذم اآلدميين، حقوؽ بعض

 اهلل رضي مسعود بن اهلل عبد عن( ُّْٖ) كمسلم ،(َّّٔ) البخارم ركاه ما - ُ
 أثرة بعدم ستكوف إنها: )- كسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عنو تعالى
 الحق تؤدُّكف: قاؿ منا؟ ذلك أدرؾ من تأمر كيف اهلل رسوؿ يا: قالوا تنكركنها، كأمور
 (.لكم الذم اهلل كتسألوف عليكم الذم

 يا: فقاؿ - كسلم عليو اهلل صلى - النبي أتى رجبلن  أف) حضير بن سعيد كعن - ِ
 حتى فاصبركا أثرة بعدم ستركف إنكم: قاؿ تستعملني، كلم فبلننا استعملت اهلل، رسوؿ
 (.ُْٖٓ) كمسلم ،(ِّٕٗ) البخارم ركاه( الحوض على تلقوني

 أمراء علينا قامت إف أرأيت اهلل نبي يا: )قاؿ أنو يزيد بن سلمة حديث كمنها - ّ
 إلى...  عنو فأعرض سألو ثم عنو، فأعرض تأمرنا؟ فما حقنا كيمنعونا حقهم، يسألونا

 مسلم ركاه( حيم لتم ما كعليكم حيم لوا ما عليهم فإف   كأطيعوا اسمعوا: قاؿ أف
(ُْٖٔ.) 

 فجاء ًبشىرٌ  كنا إنا: اهلل رسوؿ يا: قلت: )قاؿ عنو اهلل رضي حذيفة حديث كمنها - ْ
 كراء كىل: قلت نعم،: قاؿ شر؟ من الخير ىذا كراء من فهل فيو، فنحن بخير اهلل
 كيف؟: قلت نعم،: قاؿ شر؟ الخير ىذا كراء فهل: قلت نعم،: قاؿ خير؟ الشر ىذا
 رجاؿ، فيكم كسيقـو بسنتي، يستنوف كال بهدم، يهتدكف ال أئمة بعدم يكوف: قاؿ

 إف اهلل رسوؿ يا أصنع كيف: قلت: قاؿ إنس، جثماف في الشياطين قلوب قلوبهم
 ركاه( كأطع فاسمع مالك كأيًخذى  ظهرؾ ضيربى  كإف كتطيع تسمع: قاؿ ذلك؟ أدركت

 (.ُْٕٖ) كمسلم ،(َّٔٔ) البخارم
 كاجبة المعركؼ في الطاعة أف على جملتها في تىديؿٌ  معناىا في كما األحاديث فهذه
 تعدل كلو بل األمواؿ، ببعض كاستأثر الحقوؽ بعض منع كإف لئلماـ، المسلم على
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 الشخصية، األمور من كنحوه الماؿ أخذ إلى أك كالضرب، بالجسم الضرر إلى ذلك
 حقو يحتسب كأف المعركؼ، في الطاعة من عليو اهلل أكجبو بما القياـ المؤمن فعلى
، تجتمع اهلل فعند كجل، عز اهلل عند ا كذلك الخصـو  كاالختبلؼ الفتن باب لفتح سدًّ

 .المذمـو
 أسوة لنفسو ال كجل، عز هلل إال ينتقم كال يغضب أال ينبغي المؤمن أف على تدؿ كما

 رسوؿ أف(: )ٖٕٔٔ) البخارم صحيح في كما - كسلم عليو اهلل صلى - بالرسوؿ
 فإذا ،(اهلل حرمات تنتهك أف إال قط لنفسو انتقم ما - كسلم عليو اهلل صلى - اهلل

 كال اهلل، طاعة في يطيعو أف فعليو الرعية ألحد الدنيا حقوؽ من حقو  في اإلماـ قصر
 كعنده نفسو، في المعاصي من شيئنا يرتكب كاف كإف الحق، ىذا منعو بسبب يعصيو
 في كطاعتو نصحو المؤمن على الحاؿ ىذه ففي الواجبات، بعض أداء في تقصير
 فهنا كجل عز هلل بمعصية يأمره كأف الدين يمس ما إلى األمر تطر ؽ إف أما اهلل، طاعة

  .العظمى اإلمامة انظر كتاب .طاعة كال سمع ال
 أنواع السمع الطاعة. المسألة الحادية عشر:

 :كالطاعة السمع من نوعين بين التفريق كىو مهم أمر إلى التنبو يجب
 ما كظلموا جاركا كإف الحكاـ على الخركج عدـ بمعنى كالطاعة السمع: األكؿ النوع

 ال) بحديث مقيدا ليس الخركج عدـ كىو النوع فهذا بواح، كفر منهم يحصل لم
 في كقعوا أف الحكاـ علي الخركج يجوز فبل( كجل عز اهلل معصية في لمخلوؽ طاعة

 أىل الحق أىل معتقد ىو كىذا البواح، الكفر تبلغ لم ما بمعصية أمركا أك معصية
 .بأدلتو تقدـ كما كاألثر، الحديث أىل كالجماعة السنة
 االنتهاء أك بو، يمر ما بفعل األمر، كلي أمر امتثاؿ بمعنى كالطاعة السمع: الثاني النوع
 (.الخالق معصية في لمخلوؽ طاعة ال) بحديث المقيد ىو النوع فهذا عنو نهى عما

 .القرآف خلق فتنة في السنة أىل إماـ عمل جرم النوعين بين التفريق ىذا كعلى
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 مع -عنو اهلل عفا- المأموف كبرىا تولى التي القرآف بخلق بالقوؿ الفتنة ظهرت فلما
 جم دماء أريقت فقد العذاب، خاصة كعلمائها عامة المسلمين فيها كساموا المعتزلة

 كقرر األمة، على الكريم القرآف بخلق القوؿ كفرض ذلك، بسبب العلماء من غفير
 ىذا كل بعد كالعظائم، الطامات من ذلك غير إلي....  الصبياف كتاتيب في ذلك

 اهلل رضي حنبل بن أحمد اإلماـ أبرزىم من األئمة بعض كصمد كثير خلق استجاب
 القرآف، بخلق يقولوا أف على الناس المأموف أجبر كقد كالجماعة، السنة أىل إماـ عنو

 كثبت كصبر أحمد اإلماـ فأبى يجيبوا، لم إذا كيقتلهم العلماء يمتحن صار إنو حتى
 إماما كجعلو ثبتو اهلل كلكن يقتل، أف كاد حتى مخلوؽ غير اهلل كبلـ القرآف أف على

 سنيا كاف كافقو فمن بو الناس يمتحنوف المحنة ظهور بعد العلم أىل صار حتى للسنة
 بخلق قاؿ من) المشهورة كلمتو الفتنة ىذه في أحمد اإلماـ كقاؿ بدعيا، كاف كإال

 أحمد فاإلماـ ذلك كمع كالجماعة، السنة أىل ذلك على كأجمع( كافر فهو القرآف
 لم الفتنة، ىذه في العظيمة المعاصي من المأموف من حصل ما مع تعالى اهلل رحمو
 أحمد فاإلماـ التأكيل، لمانع عنده يكفر لم ألنو عليو، يخرج كلم طاعة من يدان  ينزع

 فأمر كأىدم خير ألنها السنة، على ثبت بل العواطف تستجيشو كال ىول، ينزعو ال
 مخالفة أراد من كجو في الشامخ كالجبل ككقف عليو العامة كجمع األمر، كلي بطاعة

 الكتاب قيود عن المجردة العواطف كراء انسياقان  السلفية، كالسير النبوم المنهج
/ ُ) الشرعية اآلداب في كما حنبل يقوؿ الفاسدة، الثورية المذاىب أك كالسنة،

 إلي الواثق كالية في بغداد فقهاء أجتمع(: ُّّص) للخبلؿ كالسنة ،(ُٔٗ/ُٓٗ
 األمر أف: لو كقالوا - تعالي اهلل رحمو - حنبل بن أحمد اإلماـ يعني - اهلل عبد أبي
 كال بإمارتو نرضي كال ذلك كغير القرآف، بخلق القوؿ إظهار: يعنوف - كفشا تفاقم قد

 من يدان  تخلعوا كال قلوبكم في باإلنكار عليكم: كقاؿ ذلك، في فناظرىم! سلطانو
 معكم المسلمين كدماء دمائكم تسفكوا كال المسلمين، عصا تشقوا كال طاعة،
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 ىذا ليس كقاؿ فاجر، من كيستراح بر، يستريح حتى كاصبركا أمركم، عاقبة في كانظركا
 ىػ ا اآلثار خبلؼ ىذا صوابان، - طاعتو من أيديهم نزع يعني -

 بابك قتاؿ في كالمعتصم المأموف مع الجهاد على المسلمين يحث اهلل رحمو ككاف
 ىػ. ا الخرمي

 كالطاعة السمع أنواع من األكؿ النوع فيو يتضح السنة أىل إماـ من الموقف فهذؿ
 .بواح كفر منهم يحصل لم ما كظلموا جاركا كإف الحكاـ على الخركج عدـ كىو
 ما بفعل األمر، كلي أمر امتثاؿ بمعنى كىو كالطاعة السمع أنواع من الثاني النوع أما

 معصية في لمخلوؽ طاعة ال) بحديث المقيد عنو، نهى عما االنتهاء أك بو، يمر
 كإف مخلد، ابن بقي مع الفتنة أثناء في السنة، أىل إماـ موقف في فيتجلى ،(الخالق
 .السنة أىل ألصوؿ فيها ما موافقة ىو يهمنا ما كلكن ضعيفة، القصة ىذه كانت

 من العلماء بعض كنقل(: ُّٗ/ َِ) اإلسبلـ تاريخ في اهلل رحمو الذىبي اإلماـ قاؿ
 مٌكة من أبي رحل: يقوؿ أبي سمعت: بقيٌ  بن أحمد بن الرحمن عبد حفيده كتاب

 المحنة، بلغتني قربت فلٌما: قاؿ حنبل، بن أحمد مبلقاة بغيتو جل   ككاف بغداد، إلى
 أتيت ثمٌ  فندؽ، في بيتان  كاكتريت بغداد، فأحللت شديدان، غٌمان  فاغتممت. ممنوع كأنٌو

 في يتكل م برجلو  فإذا نبيلة، حلقةو  إلى فدفعت الٌناس، إلى أجلس أف أريد كأنا الجامع،
 أبا يا: فقلت إليو، كقمت فرجةن، لي ففرجت معين، بن يحيى ىذا: لي فقيل الرجاؿ،

: فقاؿ. تستجفني فبل السُّؤاؿ يحبُّ  كطنو، عن ناءو  غريب رجل - اهلل رحمك - زكريٌا
 فسألت. جر ح كبعضان  زٌكى، فبعضان  لقيتو، من فبعضان  لقيتو، من بعض عن فسألتو. قل
 كلو الثقة، كفوؽ ثقة دمشق، صبلة صاحب الوليد أبو: لي فقاؿ عٌمار، بن ىشاـ عن

 أصحاب فصاح. كفضلو لخيره شيئان  ضٌره ما كبران  كمتقلدان  كبران  ردائو تحت كاف
: - قدميٌ  على كاقف كأنا - فقلت. سؤاؿ لو غيرؾ - اهلل رحمك - يكفيك: الحلقة

 كمثلنا: لي كقاؿ كالمتعٌجب، إلي   فنظر!!! حنبل بن أحمد: كاحد رجلو  عن أكشفك
 فخرجت. كفاضلهم كأخبرىم المسلمين، إماـ ذاؾ: حنبل بن أحمد عن نكشف نحن
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 عبد ابا يا: فقلت إلي ، فخرج بابو، فقرعت. عليو فدللت أحمد، منزؿ على أستدؿٌ 
 كمقي د حديث، صاحب كأنا البلد، ىذا دخولي أكؿ كىذا الٌدار، نائي غريب رجل اهلل

. عين عليك يقع كال األسطوانة، أدخل: فقاؿ. إليك إالٌ  رحلتي تكن كلم بسٌنة،
: لو فقلت إفريقٌية؟: قاؿ. األقصى المغرب: قلت موضعك؟ كأين: لي فقاؿ. فدخلت

 لبعيد، موضعك: لو قاؿ، األندلس إفريقٌية، إلى البحر بلد من أجوز إفريقٌية، من أبعد
 قد لعٌلو بما ممتحن أنيٌ  غير مثلك، عوف أحسن أف من إلي   أحبُّ  شيء كاف كما

 فإذا عندكم، العين مجهوؿ كأنا دخولي، أٌكؿ كىذا بلغني، لقد بلى،: لو فقلت بلغلك،
 فتخرج الٌسائل، يقولو ما الباب عند فأقوؿ الٌسٌوآؿ، زمٌ  في يـو كل   آتي أف لي أذنت

. كفاية فيو لي لكاف كاحد بحديث إلى يـو كلٌ  تحدثني لم فلو الموضع، ىذا إلى
ثين عند كال الحلق، في تظهر ال أف شرط على نعم: لي فقاؿ  لك: فقلت. المحد 

: فأصيح بابو، كآتي مدنس ة بخرقةو  رأسي كألف بيدم، عودان  آخذ فكنت. شرطك
 كيحٌدثني الباب، كيغلق إلي ، فيخرج كذلك، ىناؾ كالسُّؤاؿ - اهلل رحمكم - األجر

 - الذىبي انكرىا كقد بتمامها، القصة تماـ كذكر...  كاألكثر كالثبلثة، بالحديثين،
 ابن كصل كما منكرة، كىي: فقاؿ( ِّٗ/ ُّ َ) النببلء أعبلـ سير في - اهلل رحمو
 سنة أثناء من الحديث قطع قد ككاف كمئتين، الثبلثين بعد إال أحمد االماـ إلى مخلد
 المحنة زالت كلما مات، أف إلى كاحدا حديثا كال ذلك بعد ركل كما كعشرين، ثماف
 أحاديث بنشر المحدثين كأمر المتوكل، كاستخلف الواثق، كىلك كثبلثين، اثنتين سنة

 غير شيئا عمل ما ذلك، على كصمم التحديث، من أحمد االماـ امتنع كغيرىا، الرؤية
 ثبلث منو سمع بقي كاف لو ثم كالفقو، الرجاؿ كأسماء كاالثر، بالعلم يذاكر كاف أنو
 مسنده، من مجلداف فعندم. عنو بالركاية كافتخر مسنده، بها طرز لكاف حديث، مئة
 ىػ. ا كلمة أحمد عن فيهما كما
 كلي من األمر فهذا بذلك كأمره العلم، تبليغ من العلماء بعض األمر كلي منع فإف

 أف العالم فلهذا( الخالق معصية في لمخلوؽ طاعة ال) ىنا فيقاؿ معصية، فيو األمر
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 إحداث كال خركج بدكف كلكن استطاع إف العلم كيبلغ أمر ما في األمر كلي يخالف
  .ثبوتها فرض على القصة ىذه في أحمد اإلماـ فعل كما فتنة،

 
 (الوالة خلف الصبلة في باب)

 أك بر أمير كل مع كعرفة كالعيدين الجمعة صبلة أف السنة أىل قوؿ كمن: محمد قاؿ
 مضى من جماعة من خرج فقد أعادىا ثم معهم صلى من كأف كالحق السنة من فاجر،

ا يىا): قاؿ كتعالى تبارؾ اهلل أف كذلك األمة، ىذه سلف صالح من  ًإذىا آمىنيوا ال ًذينى  أىيػُّهى
ةً  نيوًدمى   (. اٍلبػىٍيعى  كىذىريكا الل وً  ًذٍكرً  ًإلىى فىاٍسعىٍوا اٍلجيميعىةً  يػىٍوـً  ًمنٍ  لًلص بلى

 بهم يصليها أنو لها النداء كإجابة إليها السعي عليهم افترض حين ثناؤه جل علم كقد
 ما إلى السعي عباده على ليفترض يكن فلم يجهلو لم من كفساقها الوالة مجرمي من
 على استخلفوه كمن كحكامهم كقضاتهم إعادتو، عليهم كيجب شهوده يجزيهم ال

 .جائزة كراءىم كالصبلة الصبلة،
 عبد عن العناقي يحيى بن يوسف عن فحلوف بن سعيد عن أبي كحدثني -ُِٔ
 بر كل كراء جائزة الصبلة ف"إ اآلثار بو جاءت ما تفسير في: قاؿ أنو اهلل رحمو الملك
 كراءه الصبلة تكن لم لو ألنو؛ الطاعة إليو تؤدل الذم اإلماـ بذلك يراد إنما "كفاجر
 كاستباحة الدماء سفك من ذلك في لما كخلفاؤىم عليها استخلف من كراء أك  جائزة

 لوقتها، الصبلة صلوا ما كغيرىا الجمعة جائزة كراءىم فالصبلة، الفتن هيجكت الحريم
 فبل كالقدريةكالمرجئة  اإلباضية مثل للجماعة المخالفة األىواء ببعض منهم عرؼ كمن
 .ُ(السنة أىل عليو الذم كىو اهلل رحمو الملك عبد قاؿ أيضا، خلفو بالصبلة بأس

                                                           

 إسناده ضعيف، كلكن معناه صحيح. ُ
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 عن حياف بن خالد عن معبد بن علي حدثني قاؿ موسى بن أسد حدثني كقد - ُِٕ
: قاؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف رضي اهلل عنو جبل بن معاذ عن مكحوؿ

 .ُ(الوالة يعني فاجر أك بر إماـ كل خلف صلوا)
                                                           

 أحاديث أخرل ال يثبت منها شئ.إسناده ضعيف، كفي الباب  ُ
: كسلم عليو اهلل صلى قاؿ( تحت حديث ِٕٓ، رقم  َّْ/ِقاؿ العبلمة األلباني في اإلركاء )

 أخرجو، ضعيف (الكبائر عمل كإف فاجرا أك كاف برا مسلم كل خلف كاجبة المكتوبة الصبلة إف )
 عساكر كابن( ُٖٓك ُْٖ) كالدارقطني( ُُِ/ّ) البيهقي كعنو( ِّّٓك ْٗٓ) داكد أبو

 أبي من يسمع لم مكحوؿ: الدارقطني كقاؿ،  مرفوعا ىريرة أبي عن مكحوؿ عن( ُ/ّْٗ/ُّ)
 الجهاد في داكد أبو ركاه( : ِٕ/ِ" ) الراية نصب"  في الزيلعي كقاؿ .ثقات دكنو كمن ىريرة

"  المعرفة"  في البيهقي ركاه داكد أبي طريق كمن،  ىريرة أبي من يسمع لم مكحوال بأف كضعفو
 من داكد ألبي عزاه كما: قلت .ىريرة كأبي مكحوؿ بين انقطاعا فيو أف إال، صحيح إسناده: كقاؿ

 كإليو الصبلة في كال،  الثاني بالرقم رمزنا كإليو الجهاد في ال داكد أبي سنن في ليس التضعيف
 ىريرة أبي عن أخرل طريق كلو .أعلم كاهلل، داكد ألبي آخر كتاب في فلعلو،  األكؿ بالرقم الرمز

 كأطيعوا لهم فاسمعوا،  بفجوره كالفاجر، ببره البر فيليكم،  كالة بعدم سيليكم: " بلفظ مرفوعا
 ". كعليهم فلكم أسأؤكا كإف،  كلهم فلكم أحسنوا فإف كراءىم كصلوا،  الحق كافق فيما

 بن يحيى بن محمد بن اهلل عبد طريق من"  الضعفاء"  في حباف كابن( ُْٖ) الدارقطني أخرجو
 اهلل عبد آفتو، جدا ضعيف سند كىذا: قلت .عنو السماف صالح أبي عن عركة بن ىشاـ عن عركة
 كأبي عمر ابن عن الباب كفي (.ُِٓ" ) التلخيص"  في الحافظ قاؿ كما متركؾ فإنو ىذا

 .أمامة كأبي األسقع بت ككاثلة مسعود بن اهلل كعبد طالب أبي بن كعلي الدرداء
 :طرؽ عنو فلو عمر ابن حديث أما ػ ُ

 كصلوا،  اهلل إال إلو ال قاؿ من على صلوا: " بلفظ مرفوعا عنو رباح أبي بن عطاء عن: األكلى
"  أصبهاف أخبار"  في نعيم كأبو( ُْٖ) الدارقطني أخرجو ". اهلل إال إلو ال: قاؿ من خلف

 بن عثماف، جدا كاه سند كىذا: قلت .بو عطاء عن الرحمن عبد بن عثماف طريق من( ُِٕ/ِ)
 .معين ابن ككذبو متركؾ الوقاصي الزىرم ىو الرحمن عبد

 بم بكر كأبو( ِ/ُِّ/ٗ ج" ) الفوائد"  في كتماـ الدارقطني أخرجو .بو عنو مجاىد عن: الثانية
( ُ/ُِٓك ِ/ُُٖ/ُ" ) الفوائد"  في شاذاف كابن( ُ/ّٕ/ُ" ) األمالي"  في القاضي مكـر
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 المنتقى"  في المقدسي كالضياء( ُ/ِِٗ ؽ" ) األمالي من مجالس ستة"  في الرزاز جعفر كأبو
 ثنا عطية بن الفضل بن محمد عن كلهم،  الحاكم طريق من( ُ/ْٔ ؽ" ) بمرك مسموعاتو من

 كذاب كىو: قلت .عطية بن الفضل بن محمد بو تفرد: الحاكم كقاؿ،  مجاىد عن األفطس سالم
 .يأتي كما سالم عن فيو خولف كقد،  كغيره الفبلس قاؿ كما

 :طرؽ عنو كلو،  عنو نافع عن: الثالثة
 .عنو اهلل عبيد ثنا المخزكمي الوليد أبي عن -أ

 عبد بن محمد الحسن كأبو( ُ/ُِٖ/ِ" ) المنتقاة الفوائد"  في المظفر كابن الدارقطني أخرجو
 العبلء عن( ِّٗ/ُُ) كالخطيب( ُِٓ ؽ" ) الميانجي حديث غرائب"  في عثماف بن الرحمن

 إسماعيل بن خالد اسمو الوليد أبو،  جدا كاه إسناد كىذا: قلت .الوليد أبي عن سالم بن
 كىب بن كىب تابعو كقد: قلت.الثقات على الحديث يضع كاف: عدم ابن قاؿ،  المخزكمي

 .أيضا كذاب كىو القاضي
 ( .َّْ/ٔ) الخطيب أخرجو

 .بو عنو أنس بن مالك ثنا العثماني عمرك بن اهلل عبد بن عثماف عن ػ ب
( ِ/ٖٕ/ْ" ) الفوائد"  في كتماـ( ِ/ٗٔ ؽ" ) مالك غرائب"  في المظفر بن محمد أخرجو

 فإف قبلو كالذم كىذا: قلت .عنو كلهم( ِّٖ/ُُ) كالخطيب( ُ/ُِٗ ؽ) عدم كابن
 عدم ابن كقاؿ،  األحاديث من كضعو ما بعض الذىبي لو ساؽ كقد كضاع كذاب ىذا العثماني

 .مالك عن باطل: ىذا عقب
 ثنا الصامت الحريش بن نصر عن( َِّ/َُ) نعيم أبو أخرجو .عنو جبير بن سعيد عن: الرابعة

 سند كىذا: قلت .بو جبير بن سعيد عن األفطس يالم عن عمر بن سويد عن ملحاف بن المشمعل
: قاؿ أنو عنو( ِٖٔ/ُّ) الخطيب كركل،  ضعيف: الدارقطني قاؿ،  ىذا نصر،  ضعيف

 لئلسبلـ مخالف كىذا: قلت .لذلك الصامت فسمي،  أحدا فيها كلمت ما حجة أربعين حججت
 .مقيت صوفي أنو فالظاىر،  منكر عن ينو كلم بمعركؼ يأمر لم أنو معناه ألف
 بن الحجاج بن الجبار عبد أخبرني الفضل بن الوليد طريق من فهو،  الدرداء أبي حديث كأما ػ ِ

 خصاؿ أربع: " قاؿ عنو منير بن سيف عن الخثعمي حكيم بن مكـر عن الخراساني ميموف
 رسوؿ سمعت،  بهن أحدثكم فاليـو،  بهن أحدثكم لم كسلم عليو اهلل صلى رسوؿ من سمعتهن

 كصلوا،  الكبائر عملوا كإف بذنب قبلتي أىل من أحدا تكفركا ال: يقوؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل
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 بكر أبي في تقولوا ال،  كالرابعة،  أمير كل مع ػ قاتلوا: قاؿ أك ػ كجاىدكا،  إماـ كل خلف
 لها،  خلت قد أمة بلك: )قولوا،  خيرا إال علي في كال،  عثماف في كال،  عمر في كال،  الصديق

 أبي دكف من،  إسناده يثبت كال :كقاؿ( ُْٖ) الدارقطني أخرجو( كسبتم ما كلكم كسبت ما
: " بلفظ مختصرا الوجو ىذا من( ُِٔ ػ َِٔ" ) الضعفاء"  في العقيلي كأخرجو .ضعفاء الدرداء

 غير مجهوؿ إسناده ىذا الجبار عبد: كقاؿ" ،  أمير كل مع كقاتلوا،  إماـ كل خلف صلوا
 .يثبت إسناد المتن ىذا في كليس،  محفوظ

 المناكير يركم: حباف ابن قاؿ،  منو أكىى الفضل بن الوليد كىو الجبار عبد عن كالراكم: قلت
 الحديث في ستأتي أخرل طريق كلو .بو االحتجاج يجوز ال،  موضوعة أنها يشك ال التي

 .السادس
 بن محمد عن سليماف بن فرات ثنا القنسريني إسحاؽ أبي طريق من فهو،  علي حديث كأما ػ ّ

 كالجهاد،  كفاجر بر كل خلف الصبلة الدين أصل من: " بلفظ مرفوعا عنو الحارث عن علواف
( ُٖٓ) الدارقطني أخرجو ".القبلة أىل من مات من كل على كالصبلة،  أجرؾ كلك أمير كل مع

 :كجوه من ىذا كعلة: قلت .يثبت شيء فيها كليس: المتقدمة األحاديث قبلو ساؽ كقد: كقاؿ
 .بالكذب متهم كىو،  األعور كىو الحارث: األكؿ
 .مجهوؿ كىو،  علواف بن محمد: الثاني

 .معموؿ أنو يشك ال بما يأتي،  جدا الحديث منكر: حباف ابن قاؿ،  سليماف بن فرات: الثالث
 .مجهوؿ: الذىبي قاؿ،  ىذا إسحاؽ أبو: الرابع

 علقمة عن إبراىيم عن منصور عن صبح بن عمر طريق من فهو مسعود ابن حديث كأما ػ ْ
،  إثمو كعليو صبلتك لك،  إماـ كل خلف الصف: السنة من ثبلث: " بلفظ مرفوعا عنو كاألسود
 كإف،  التوحيد أىل من ميت كل على كالصبلة،  شره كعليو جهادؾ لك،  أمير كل مع كالجهاد

 كاف: حباف ابن كقاؿ: قلت .متركؾ صبح بن عمر: كقاؿ( ُٖٓ) الدارقطني أخرجو ". نفسو قاتل
 .الحديث يضع

 عن سعيد أبي عن اليقظاف بن عتبة ثنا نبهاف بن الحارث طريق من فهو،  كاثلة حديث كأما ػ ٓ
،  إماـ كل مع كصلوا،  الكبائر عملوا كإف،  ملتكم أىل تكفركا ال: " بلفظ مرفوعا عنو مكحوؿ
 ". ميت على كصلوا،  أمير كل مع كجاىدكا
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 نجدة حج): قاؿ شبيب بن سوار عن ُزيد بن الربيع حدثنيك  قاؿ أسد - ُِٖ
 يوما بالناس كىذا كليلة، يوما بالناس ىذا فصلى الزبير ابن فوادع أصحابو في الحركرم

 خلف يأتصل الرحمن عبد أبا يا: فقاؿ رجل، فاعترضو خلفهما عمر ابن فصلى كليلة،
 حي نادكا كإذا أجبنا، العمل خير على حي نادكا إذا: عمر ابن فقاؿ ؟الحركرم نجدة
 .ِ(صوتو بها كرفع ال،: قلنا نفس قتل على

                                                                                                                                                  

 كقاؿ،  قبلها كالتي األخيرة الجملة( ُِٓٓ) ماجو كابن بتمامو( ُٖٓ) الدارقطني أخرجو
 من فإنو الشامي المصلوب سعيد بن محمد أنو الظاىر: قلت .مجهوؿ سعيد أبو: الدارقطني
 المحدثين بعض جمعها كثيرة أنواع على كيقلبونو اسمو يدلسوف الركاة ككاف مكحوؿ أصحاب
 غير: النسائي قاؿ،  يقظة بن عتبة: أخرياف علتاف السند كفي .كضاع كذاب كىو! مائة فجاكزت

 .بعده تأتي أخرل طريق كللحديث .الحديث منكر: البخارم قاؿ،  نبهاف بن كالحارث .ثقة
 يزيد بن اهلل عبد عن القرقساني طريق من فهو أمامة أبي حديث كأما ػ ٔ

 أىل من صلى من مع صلوا: " بلفظ مرفوعا األسقع بن ككاثلة أمامة كأبو الدرداء أبو حدثني: قاؿ
( ِِٕ" ) جرجاف تاريخ"  في الجرجاني أخرجو ". القبلة أىل من مات من على كصلوا،  القبلة

 ىو ىذا يزيد بن اهلل عبد،  جدا كاه سند كىذا: قلت .بو القرقساني عن بسنده عدم ابن طريق من
 كفيو،  مصعب بن محمد اسمو كالقرقساني .موضوعة أحاديثو: أحمد قاؿ،  الدمشقي آدـ ابن

 .حفظو قبل من ضعف
"  في الحافظ كما جدا كاىية كلها أنها الحديث لطرؽ كالتتبع التجريح ىذا من تبين فقد

 الكثرة ىذه ألف،  طرقو كثرة مع ضعفو على يبقى فالحديث كلذلك( ، ُِٓ ص" ) التلخيص
 علم"  في مقرر ىو كما مجموعها في قوة الحديث تعطي ال مفرداتها في الضعف الشديدة
 العلم بهذا المشتغلين من يراعيها قلما التي القاعدة لهذه صالح مثل فالحديث" ،  الحديث
 .الشريف

 

 الصواب: الربيع بن بدر. ُ

 إسناده ضعيف جدا، من أجل الربيع بن زيد كالصواب ابن بدر اليميمي. ِ
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: قاؿ األعمش عن سفياف عن مهدم ابن عن الصمادحي عن كىب كحدثني - ُِٗ
 المختار مع الجمعة يصلوف-يعني ابن مسعود– اهلل عبد أصحاب كبار كاف)

 .ُ(بها كيحتسبوف
 من رجل فقلت الحسن سألت: قاؿ عطية بن الحكم عن مهدم ابن - َِِ

 .ِ(منو شر ىو من الناس أـ قد نعم،): قاؿ؟ خلفو أنصلي يؤمنا الخوارج
 ندع ىل مسكين بن حارث سألت): قاؿ كضاح ابن عن كىب كحدثني - ُِِ

 .فنعم الصبلة من غيرىا كأما فبل، خاصة الجمعة أما: فقاؿ ؟البدع أىل خلف الصبلة
 كسلم عليو اهلل صلى النبي حديث تفسير عن عدم بن يوسف كسألت كضاح ابن قاؿ

 قاؿ ؟بدعة صاحب اإلماـ كاف كإف: قلت خاصة، الجمعة: قاؿ كفاجر بر كل خلف
 .ّ(غيره في توجد ليس كاحد مكاف في الجمعة ألف؛ بدعة صاحب كاف كإف نعم،

 مسائل في الباب: 
 أبرز من ألف البدع أىل على الرد ا البابىذ من المصنف يريد المسألة األكلى:

 ال األىواء أىل غالب فإف كالمفضوؿ، الفاسق خلف الصبلة ترؾ األىواء أىل سمات
 كجمهور كالرافضة كالزيدية الخوارج مذىب كىو الفاسق، خلف الصبلة يجيزكف

 جعلوا الذين إليو المنتسبين ببعض الحديث عصرنا في اإلسبلـ ابتلي كقد المعتزلة،
 ذلك في مشترطين كالجماعة الجمعة بترؾ اهلل إلى كتقربوا ضرار، مساجد اهلل مساجد

                                                           

 ( كإسناده صحيح.  ّٕٓٓ/ رقم ُِأخرجو ابن أبي شيبة في المصنف ) ُ
 الشيعة من كثيرة جماعة حولو فالتف أكال لتشيعبا تظاىر الذم الثقفي، عبيد أبي بن ىو المختارك 

 ينزؿ السبلـ عليو جبريل أف كزعم إليو، الناس يدعو ككاف الحنفية، بن محمد بإمامة يقوؿ ككاف
 بن الحسين قاتلوا الذين من بالكوفة كاف من كل كقتل كنواحيها الكوفة على استولى كقد عليو،
 كالغلبة عليو فيها الدائرة كانت معارؾ عدة الزبير بن مصعب كبين بينو دارت كقد بكرببلء، علي

 .بذلك المسلموف كفرح المختار، فقتل لمصعب،

 إسناده حسن من أجل الحكم بن عطية، فهو صدكؽ لو أكىاـ. ِ

 إسناده فيو ضعف من أجل ابن كضاح، كلكنو ىنا يغتفر.  ّ
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 الذم الخبيث الفكر ثمرات من ثمرة الفرقة كىذه أىواؤىم، عليهم أملتها شركطان 
ا ًإال   يىٍخريجي  ال خىبيثى  كىال ًذم) كالجماعة، السنة أىل منهج عن ينحرؼ ( نىًكدن

 المسماة كىي- الخوارج فكر أعادت الخبيثة الجماعة فهذه ،[ٖٓ:األعراؼ]
 اهلل حدكد على إليها المنتسبوف اجترأ دربها على سار كمن -كالهجرة التكفير بجماعة

 عز اهلل بيوت ىي التي المساجد من موقفهم الجرأة ىذه كمن كثيران، كتعالى تبارؾ
 .المسلمين ببلد في مساجدىم في المسلمين عمـو خلف الصبلة كقضية جل،
 قوؿ على تعليقا( ِّٓ/ ِ) الطحاكية شرح في الشيخ آؿ صالح الشيخ قاؿ

 بها يريد الجملة ىذه (القبلة أىل من كفاجر بر كل خلف الصبلة كنرل: )الطحاكم
 أتباع األثر، أىل عند الصبلة أف في كالخاصة العامة األدلة عليو دلت ما تقرير

 إماـ أك األمر كلي كىو عاـ إماـ إماـ؛ كل خلف تقاـ عليهم اهلل رضواف الصحابة
 التوحيد؛ أىل من كاف إذا -فاجرا كاف أك برا أكاف سواء- المسجد إماـ كىو خاص
 .القبلة أىل من يعني
 من خلف إال يصلوا لم فيمن السلف سبيل عن ضلوا من مخالفة بو يريد كىذا

 يصلوف ال يعني الفجور، من سليما يكوف أك العمل في يماثلهم أك العقيدة في يماثلهم
 .ذلك كنحو كتقواه بره يعلموف من خلف إال

 .جميعا الفرؽ أىل من الضبلؿ من المتعصبة أنواع ككل الخوارج صنيع كىذا
 اآلخرين، خلف الصبلة يركف كال تضللها أك األخرل الفرقة تكفر الفرؽ من فرقة فكل
 أك دينو نعلم من خلف إال نصلي ال: يقولوف فإنهم فجارا، كانوا أك مبتدعة كانوا كلو

 .االعتقاد في مثلنا ىو من خلف
 ال المالكية كالحنفية الشافعية: المتبوعة المذاىب أصحاب صار حتى األمر زاد بل

 لهدم مخالف كىذا الفقهي، مذىبو مثل على كاف من خلف إال منهم أحد يصلي
 كذلك الفقو كمسائل كاالعتقاد، البدع مسائل في مخالفة أعظم في الصالح السلف

 .جدا شنيعة مخالفتها
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 .ضاؿ المبتدعال األمير خلف الصبلة حكم المسألة الثانية:
 الصلوات، من كغيرىا كاألعياد الجمع بالناس يصلي قد الخليفة أك السلطاف كاف لما
 سواء مبتدعا، كاف إذا خلفو الصبلة كىو أال اإلسبلمي، الركن ىذا أداء حكم بياف لـز

 .يظهرىا ال ببدعتو مستتران  أك داعية كاف
 كونو من المبتدع الحاكم حاؿ باختبلؼ يختلف المسألة ىذه في الحكم كتفصيل

 يجد كونو من الرعية، من المأمـو حاؿ باختبلؼ أيضان  كيختلف داعية، غير أك داعية
 الحاكم خلف الصبلة إال كاجد غير أك السلطاف، غير الصبلة تلك خلفو يصلي من

 .ببدعة المتلبس
 إقامة يمكن كلم بدعتو، إلى داعيان  المبتدع الحاكم كاف إف: نقوؿ ذلك كإليضاح

 المتولي ىو الخليفة كاف إذا غالبان  يكوف كىذا خلفو، إال كالجماعات كاألعياد الجمع
 مجزئة صحيحة الحاؿ ىذه في خلفو الصبلة فإف السابق، العهد في كما الصبلة ألمر
 في تاركها العلم أىل من عدد عد قد بل كالخلف، السلف من السنة أىل عامة عند
 األئمة كتليها الظاىرة، اإلسبلـ شعائر من الصبلة ىذه ألف كذلك مبتدعان، الحاؿ ىذه
 .بالكلية تركها إلى يفضي خلفهم فتركها غيرىم دكف
 كالتابعين كسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ صحابة عن جاء ما ذلك على يدؿ كمما
( ٓٗٔ) البخارم في جاء ما ذلك كمن األمة، ىذه سلف من بعدىم جاء كمن لهم،
 كىو عنو اهلل رضي عفاف بن عثماف على دخل أنو عنو اهلل رضي عدم بن اهلل عبيد عن

 كنتحرج، فتنة، إماـ لنا كيصلي نرل، ما بك كنزؿ عامة إماـ إنك: فقاؿ محصور،
 أساءكا كإذا معهم، فأحسن الناس أحسن فإذا الناس يعمل ما أحسن الصبلة: )فقاؿ

 باب: )بقولو األثر ىذا على اهلل رحمو البخارم اإلماـ بوب كقد (إساءتهم فاجتنب
 (.كالمبتدع المفتوف إمامة
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 بشر بن كنانة ىنا بو كالمقصود الفتنة، إماـ مع بالصبلة عنو اهلل رضي عثماف فأمر
 الحافظ ذلك رجح كما عنو اهلل رضي عثماف حاصركا الذين الخوارج رؤكس أحد كىو
 (.ُٖٗ/ ِ) الفتح في اهلل رحمو حجر ابن

 شهود على الحض األثر ىذا كفي(: َُٗ/ ِ) أيضا حجر ابن الحافظ كقاؿ
 من خلف الصبلة أف كفيو الكلمة، تفرؽ يزداد لئبل الفتنة؛ زمن في كالسيما الجماعة،

 ىػ. ا الصبلة تعطيل من أكلى خلفو الصبلة تكره
 الزبير، ابن فوادع أصحابو في الحركرم نجدة حج: قاؿ أنو شبيب بن سوار كعن

 خلفهما عمر ابن فصلى كليلة، يومان  بالناس كىذا كليلة، يومان  بالناس ىذا فصلى
 ابن فقاؿ الحركرم؟ نجدة خلف أتصلي الرحمن عبد أبا يا: فقاؿ رجل، فاعترضو

 كرفع ال،: قلنا نفس قتل إلى نادكا كإذا أجبنا، العمل خير على حي نادكا إذا: )عمر
 (.َِٗ رقم ِْٖ: ص) السنة أصوؿ في زمنين أبي ابن ركاه( صوتو بها

: كالخشبية كالخوارج الزبير ابن زمن لو قيل أنو) عنهما اهلل رضي عمر ابن عن كجاء
. الصبلة على حي: قاؿ من: فقاؿ بعضان؟ يقتل كبعضهم ىؤالء كمع ىؤالء مع أتصلي
 المسلم أخيك قتل على حي: قاؿ كمن أجبتو،. الفبلح على حي: قاؿ كمن أجبتو،
 (.َٖٖٓ رقم ُِِ/ ّ) السنن في البيهقي ركاه( ال: قلت. مالو كأخذ
 عمر بن اهلل عبد ككاف(: ُِٖ/ ّ) الفتاكل مجموع في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ

 يصلوف كالتابعوف الصحابة ككاف يوسف، بن الحجاج خلف يصلوف الصحابة من كغيره
 ىػ. ا الضبلؿ إلى كداعيان  باإللحاد متهمان  ككاف عبيد أبي ابن خلف
 فمن كفعبلن، قوالن  فقرركه ىذا، على السلف أئمة من بإحساف تبعهم كمن التابعوف كسار
 ابن يعني- اهلل عبد أصحاب كبار كاف: قاؿ أنو اهلل رحمو األعمش عن جاء ما :ذلك

 .بها كيحتسبوف المختار مع الجمعة يصلوف -مسعود
 .عبيد أبي بن المختار مع الجمعة يصلي اهلل رحمو كائل أبو كاف كقد
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: الحسن فقاؿ البدعة، صاحب خلف الصبلة عن سئل أنو اهلل رحمو الحسن كعن
 (.بدعتو كعليو خلفو، صل)

 الخوارج من رجل: كقلت الحسن سألت: قاؿ أنو اهلل رحمو عطية بن الحكم كعن
 .منو شر ىو من الناس أـ قد نعم،: )قاؿ خلفو؟ أنصلي يؤمنا،
 خلف الصبلة ندع ىل: مسكين بن الحارث سألت: قاؿ: اهلل رحمو كضاح ابن كعن
 (.فنعم الصبلة من غيرىا كأما فبل، خاصة الجمعة أما: )فقاؿ البدع؟ أىل

 عليو اهلل صلى النبي حديث تفسير عن عدم بن يوسف سألت: أيضان  كضاح ابن كقاؿ
 اإلماـ كاف كإف: قلت ،(خاصة الجمعة: )قاؿ ،(كفاجر بر كل خلف صلوا: )كسلم

 ليس كاحد مكاف في الجمعة ألف بدعة صاحب كاف كإف نعم،: )قاؿ بدعة، صاحب
 (.غيره في توجد
 ما ينفعك ال شعيب، يا: )حرب بن لشعيب كصيتو في اهلل رحمو الثورم سفياف كقاؿ

 اهلل عبد أبا يا: لسفياف شعيب قاؿ(. كفاجر بر كل خلف الصبلة ترل حتى كتبت،
 كأما أدركت، من خلف صل كالعيدين، الجمعة صبلة كلكن ال،: )قاؿ كلها؟ الصبلة

 السنة أىل من أنو كتعلم بو، تثق من خلف إال تصل ال مخير، فأنت ذلك سائر
 من البدع أىل خلف الصبلة كأف ذلك، تقرير على العلم أىل سار كىكذا (.كالجماعة

 يمكن من العدؿ أىل من ىناؾ يكن لم إف إعادتها؛ يجوز ال كصحيحة، جائزة الوالة
 صبلة ألف كذلك الجمعة؛ بصبلة ذلك تقدـ من بعض خص لهذا خلفو، الصبلة
 تصلى أف يمكن فإنها الصلوات بقية أما الوالة، خلف إال إقامتها يمكن ال الجمعة

 .بو يوثق سني خلف
 فأما(: ِِ/ ّ) المغني في قدامة ابن قاؿ فقد ذلك، في العلم أىل محققي أقواؿ أما

 مع يشهدىا أحمد كاف كقد كفاجر، بر كل خلف تصلى فإنها كاألعياد الجمع
 اإلسبلـ شعائر من الصبلة ىذه كألف عصره، في الذين العلماء ككذلك المعتزلة،
 .ىػ. ا بالكلية تركها إلى يفضي خلفهم فتركها غيرىم، دكف األئمة كتليها الظاىرة،
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 المبتدع كراء -الصبلة أم- تكره ككذا(: َُٓ/ ْ) المجموع) في النوكم كقاؿ
 كراءه الصبلة تصح ال أنو قدمنا فقد ببدعتو كفر فإف كتصح، ببدعتو، يكفر ال الذم

 الفاسق خلف الصبلة كراىة على المختصر في الشافعي كنص الكفار، كسائر
 ىػ.ا صحت فعلها فإف كالمبتدع،

 عند مقرر ىو كما العدؿ أىل من غيره خلف الصبلة أمكن إف ىي إما الكراىة كىذه
 .الشافعية

 يمكن لم إذا كأما(: َِٖ/ ّ) الفتاكل مجموع في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ
 ىناؾ كليس فاجر أك مبتدع إمامها التي كالجمعة الفاجر أك المبتدع خلف إال الصبلة
 كالجماعة، السنة أىل عامة عند كالفاجر المبتدع خلف تصلى فهذه أخرل، جمعة
 السنة، أىل أئمة من كغيرىم حنبل، بن كأحمد حنيفة، كأبي الشافعي، مذىب كىذا

 ىػ. ا عندىم خبلؼ ببل
 فهذه المبتدع خلف الصبلة كأما(: ّٓٓ/ ِّ) الفتاكل مجموع في أيضان  كقاؿ

 بمكاف إال تقاـ ال التي كالجمعة غيره إمامان  تجد لم فإذا كتفصيل، نزاع فيها المسألة
 بر كل خلف تفعل كلها فهذه الموسم، إماـ خلف الحج ككصلوات ككالعيدين كاحد،
 ىػ. ا كالجماعة السنة أىل باتفاؽ كفاجر
 إلى الدعاة البدع أئمة خلف الصبلة جواز في يختلفوف ال األئمة أف ذلك من فظهر

 .السنة أىل من غيرىم خلف إقامتها يكن لم إف بدعهم،
 الحاكم خلف صلى ذلك كمع العدؿ، أىل من إماـ خلف يصلي أف أمكنو إف كأما

 كراىية على اتفاقهم مع صبلتو، صحة في العلماء بين النزاع حصل فهنا المبتدع،
 :قوالف ذلك في كلهم ذلك،
 حنيفة، أبي مذىب كىذا مكركىة، كلكنها صحيحة الصبلة أف: األكؿ القوؿ

 العلم أىل عامة كعليو كأحمد، مالك، مذىب في القولين أحد كىو كالشافعي،
 .األربعة األئمة أصحاب كجمهور
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 يعيد أف المبتدعة الوالة خلف المصلي على كيجب تصح ال الصبلة أف: الثاني كالقوؿ
 الركاية كىذه - الجميع اهلل رحم -كأحمد، مالك، عن األخرل الركاية كىو صبلتو،

 (.ِِٓ/ ِ) اإلنصاؼ في المرداكم حكاه كما الحنابلة، عند المذىب ىي
 فهو السلف عامة قوؿ أنو إلى فباإلضافة - اهلل شاء إف - الصحيح ىو األكؿ كالقوؿ
 شرعو مما ما عمل ببطبلف الحكم فإف. الدين كقواعد الشريعة أصوؿ تقتضيو الذم

 .الشرع في لقبولو المقررة الصحة شركط أحد بانخراـ إال يكوف ال لعباده اهلل
 خلفو إال الصبلة أداء يمكن لم فإف بها، كيسر بدعتو يخفي الحاكم كاف إف أما

 أف بعد معيدىا كأف صحيحة، خلفو الصبلة أف أكلى باب فمن كالجماعات، كالجمع
 فلما ببدعتو المعلن من أخف المستتر ألف كذلك البدع، أىل من معدكد خلفو صبلىا
 .ىنا تصح أف األكلى من كاف ىناؾ صحت

 أكلى العدؿ أىل خلف الصبلة فإف العدؿ، أىل من غيره خلف تصلى أف أمكن إف أما
 المبتدع الحاكم خلف صحتها مع ببدعتو، المسر المبتدع الحاكم خلف الصبلة من

 خلف الصبلة بصحة الحكم من أكلى ىنا الصبلة بصحة فالحكم ببدعتو، المسر
 .ببدعتو المعلن

 صحت كفسوقو بدعتو يخفي ممن كاف فإف(: ِّ/ ّ) المغني) في قدامة ابن قاؿ
 ىػ. ا خلفو الصبلة

 المعلن غير ببدعتو المسر المبتدع خلف تترؾ ال الصبلة أف على التنبيو ينبغي لكن
 الساكت بها المسر أما البدعة، أظهر من على يكوف اإلنكار ألف عليو، إنكاران  لها

 .سران  يناصح بل الظاىر في عليو ينكر ال عنها،
 كأما(: ِّْ/ ِّ) الفتاكل مجموع في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ يقوؿ ذلك كفي

 كتفصيل مشهور نزاع ففيو الفجور، أىل كخلف كالبدع، األىواء أىل خلف الصبلة
 ىؤالء من الواحد تقديم أف ىؤالء في األقواؿ أكسط كلكن، بسطو موضع ىذا ليس
 يجب البدع أك للفجور مظهران  كاف من فإف غيره، على القدرة مع يجوز ال اإلمامة، في



 - 425 - 

 كبدعتو، فجوره عن لينتهي ىجره اإلنكار مراتب كأقل ذلك، عن كنهيو عليو اإلنكار
 المنكر أظهر الداعية فإف الداعية، كغير الداعية بين األئمة جمهور فرؽ كلهذا

 ينكر ال فهذا بالذنب، أسر من بمنزلة فإنو الساكت بخبلؼ عليو، اإلنكار فاستحق
 فلم أعلن إذا كلكن صاحبها، إال تضر لم خفيت إذا الخطيئة فإف الظاىر، في عليو
 اهلل إلى سرائرىم كتوكل عبلنيتهم، منهم تقبل المنافقوف كاف كلهذا العامة، ضرت تنكر
 ىػ.ا الكفر أظهر من بخبلؼ تعالى
 كاف فإذا(: ّْٓ - ّّْ/ ِّ) الفتاكل مجموع في أيضا اإلسبلـ شيخ كقاؿ
 النهي من ذلك في لما كركايتو كشهادتو كإمامتو كاليتو من منع -البدع إلى أم- داعية

 أال إلنساف أمكن فإذا كركايتو شهادتو في اتهامو أك الصبلة فساد ألجل ال المنكر عن
 عن صرفو يمكنو كلم غيره كاله إذا لكن. ذلك كجب اإلمامة في للمنكر مظهرا يقدـ

 من أظهره ما ضرر من ضررا أعظم بشر إال صرفو من يتمكن ال ىو كاف أك اإلمامة
 بتحصيل الضررين أخف دفع كال الكثير بالفساد القليل الفساد دفع يجوز فبل المنكر
 المفاسد كتعطيل كتكميلها المصالح بتحصيل جاءت الشريعة فإف الضررين أعظم

 يجتمعا أف يمكن لم إذا الخيرين خير ترجيح كمطلوبها. اإلمكاف بحسب كتقليلها
 للبدعة المظهر منع يمكن لم فإذا. جميعا يندفعا لم إذا الشرين شر كدفع جميعا

 يمكنو ال ما خلفو يصلى بل ذلك يجز لم إمامتو ضرر على زائد بضرر إال كالفجور
 كاف كلهذا غيره إماـ ىناؾ يكن لم إذا. كالجماعة كاألعياد كالجمع خلفو إال فعلها

 الجمعة كغيرىما الثقفي، عبيد أبي بن كالمختار الحجاج، خلف يصلوف الصحابة
 ال فاجر بإماـ فيهما االقتداء من فسادا أعظم كالجماعة الجمعة تفويت فإف كالجماعة

 دفع بدكف الشرعية المصلحة ترؾ فيبقى فجوره يدفع ال عنهما التخلف كاف إذا سيما
 مطلقا الجور أئمة خلف كالجماعات للجمعة التاركوف كاف كلهذا. المفسدة تلك

 كالجماعة الجمعة فعل أمكن إذا كأما. البدع أىل من كاألئمة السلف عند معدكدين
 غير من الفاجر خلف صلى فإذا كحينئذ. الفاجر خلف فعلها من أكلى فهو البر خلف



 - 426 - 

 بحيث يشرع ال ما فعل ألنو يعيد أنو: قاؿ من منهم. للعلماء اجتهاد موضع فهو عذر
 عنها منهيا خلفو صبلتو فكانت ىذا خلف بصبلتو اإلنكار من عليو يجب ما ترؾ

 من ذكر كما صحيحة نفسها في الصبلة ألف: قاؿ. يعيد ال: قاؿ من كمنهم. فيعيدىا
 .الجمعة نداء بعد البيع يشبو كىو الصبلة عن منفصل أمر ىو اإلنكار ترؾ
 فعل من كإعادتها الصبلة تعاد ال فهنا كالجمعة خلفو إال الصبلة يمكنو لم إذا كأما
 تصح ال الفاسق خلف الصبلة إف: قيل إذا أنو الفقهاء من طائفة ظن كقد البدع أىل

 ينهى حيث اإلعادة في النزاع بل. كذلك كليس تعد لم كإال خلفو الجمعة أعيدت
 لما عليو إعادة ال أنو ىنا فالصحيح خلفو بالصبلة أمر إذا فأما. الصبلة عن الرجل
 .مرتين بالصبلة يؤمر لم العبد أف من تقدـ
 صبلة نفس في تنازعوا قد فهناؾ األىواء أىل من ببدعتو يكفر من خلف الصبلة كأما

 ىػ.ا كافر خلف صبلة ألنها باإلعادة أمر يكفر إنو قاؿ كمن. خلفو الجمعة
 المأمـو علم كلو(: ّٓٓ - ِّٓ/ ِّ) الفتاكل مجموع في أيضا اهلل رحمو كقاؿ

 ال الذم الراتب اإلماـ كىو الفسق ظاىر فاسق أك بدعتو إلى يدعو مبتدع اإلماـ أف
 كنحو بعرفة الحج صبلة في كاإلماـ كالعيدين الجمعة كإماـ خلفو إال الصبلة تمكن
 أحمد مذىب كىو كالخلف السلف عامة عند خلفو يصلي المأمـو فإف. ذلك

 خلف كالعيد الجمعة يصلي إنو: العقائد في قالوا كلهذا كغيرىم، حنيفة كأبي كالشافعي
 تصلى فإنها كاحد إماـ إال القرية في يكن لم إذا ككذلك فاجرا أك كاف برا إماـ كل

 اإلماـ كاف كإف كحده الرجل صبلة من خير جماعة في الصبلة فإف الجماعات خلفو
 الجماعة بل كغيرىما كالشافعي حنبل بن أحمد: العلماء جماىير مذىب ىذا. فاسقا
 اإلماـ خلف كالجماعة الجمعة ترؾ كمن أحمد، مذىب ظاىر في األعياف على كاجبة

 رسالة في ذكره كما. السنة أئمة من كغيره أحمد اإلماـ عند مبتدع فهو الفاجر
 كانوا الصحابة فإف يعيدىا كال يصليها أنو كالصحيح. كالعطار مالك كابن عبدكس
 يصلي عمر ابن كاف كما يعيدكف كال الفجار األئمة خلف كالجماعة الجمعة يصلوف
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 الخمر يشرب ككاف عقبة بن الوليد خلف يصلوف كغيره مسعود كابن الحجاج خلف
 معك زلنا ما: مسعود ابن فقاؿ أزيدكم؟: قاؿ ثم أربعا الصبح مرة بهم صلى أنو حتى
 .عثماف إلى رفعوه كلهذا زيادة في اليـو منذ
 فسأؿ شخص بالناس صلى حصر لما عنو اهلل رضي عثماف أف) البخارم صحيح كفي

 ابن يا: فقاؿ. فتنة إماـ بالناس يصلي الذم كىذا عامة إماـ إنك: فقاؿ. عثماف سائل
 أساءكا كإذا معهم فأحسن أحسنوا فإذا الناس يعمل ما أحسن من الصبلة إف أخي

 فإذا صحيحة نفسو في صبلتو كالمبتدع كالفاسق. كثير ىذا كمثل( إساءتهم فاجتنب
 األمر ألف خلفو الصبلة كره من كره إنما لكن صبلتو تبطل لم خلفو المأمـو صلى

 يرتب ال فجورا أك بدعة أظهر من أف ذلك كمن كاجب المنكر عن كالنهي بالمعركؼ
 كاف يتوب حتى ىجره أمكن فإذا يتوب حتى التعزير يستحق فإنو للمسلمين إماما

 حتى ذلك أثر غيره خلف كصلى خلفو الصبلة ترؾ إذا الناس بعض كاف كإذا حسنا
 فيو كاف خلفو الصبلة ترؾ إذا ىذا فمثل. ذنبو مثل عن الناس ينتهي أك يعزؿ أك يتوب

 المأمـو يفوت الصبلة ترؾ كاف إذا كأما. جماعة كال جمعة المأمـو يفت كلم مصلحة
 اهلل رضي للصحابة مخالف مبتدع إال خلفهم الصبلة يترؾ ال فهنا كالجماعة الجمعة

 خلفو الصبلة ترؾ في يكن كلم األمور كالة رتبو قد اإلماـ كاف إذا ككذلك. عنهم
 أفضل األفضل اإلماـ خلف الصبلة بل خلفو الصبلة ترؾ عليو ليس فهنا مصلحة

 كبدعة كالسنة للكتاب مخالفتها تظهر بدعة أك فسق منو ظهر فيمن يكوف كلو كىذا
 .كنحوىم كالجهمية الرافضة

 .المستور خلف الصبلة حكم :المسألة الثالثة
 أصوؿ كمن(: ُِٖ - َِٖ/ ّ) الفتاكل مجموع في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ
 الجمعة يدعوف ال كالجماعات كاألعياد الجمع يصلوف أنهم كالجماعة السنة أىل

 يظهر لم مستورا اإلماـ كاف فإف كغيرىم الرافضة من البدع أىل فعل كما كالجماعة
 من كغيرىم األربعة األئمة باتفاؽ كالجماعة الجمعة خلفو صلى فجور كال بدعة منو
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 باطن علم من خلف إال الصبلة تجوز ال إنو األئمة من أحد يقل كلم المسلمين أئمة
 إذا كلكن المستور المسلم خلف يصلوف نبيهم بعد من المسلموف زاؿ ما بل أمره
 مع فاسق أك مبتدع أنو يعلم من خلف الصبلة كأمكن فجور أك بدعة المصلي من ظهر

 مذىب كىذا المأمـو صبلة يصححوف العلم أىل فأكثر غيره خلف الصبلة إمكاف
 يمكن لم إذا كأما. كأحمد مالك مذىب في القولين أحد كىو حنيفة كأبي الشافعي
 ىناؾ كليس فاجر أك مبتدع إمامها التي كالجمعة الفاجر أك المبتدع خلف إال الصبلة
. كالجماعة السنة أىل عامة عند كالفاجر المبتدع خلف تصلى فهذه أخرل جمعة
 ببل السنة أىل أئمة من كغيرىم حنبل بن كأحمد حنيفة كأبي الشافعي مذىب كىذا

 من خلف إال يصلي ال أف يحب األىواء كثرت إذا الناس بعض ككاف. عندىم خبلؼ
 كلم. سألو لمن ذلك ذكر أنو أحمد عن ذلك نقل كما االستحباب سبيل على يعرفو
 .حالو أعرؼ من خلف إال تصح ال إنو أحمد يقل
 الزماف ذلك في ملوكها ككاف مصر ديار إلى مرزكؽ بن عثماف عمرك أبو قدـ كلما

 كظهرت البدع كثرت قد ذلك بسبب ككاف مبلحدة باطنية ككانوا للتشيع مظهرين
 بعد ثم ذلك ألجل يعرفونو من خلف إال يصلوا ال أف أصحابو أمر - المصرية بالديار

 للرافضة المخالفة السنة كلمة فيها كظهرت الدين صبلح مثل السنة ملوؾ فتحها موتو
 علماء باتفاؽ جائزة المستور خلف فالصبلة. كيظهر بها يكثر كالسنة العلم صار ثم

 خالف فقد حالو يعرؼ ال من خلف باطلة أك محرمة الصبلة إف قاؿ كمن المسلمين
 من خلف يصلوف عليهم اهلل رضواف الصحابة كاف كقد كالجماعة، السنة أىل إجماع
 عقبة بن الوليد خلف الصحابة من كغيره مسعود بن اهلل عبد صلى كما فجوره يعرفوف

 عفاف بن عثماف كجلده أربعان  الصبح مرة كصلى الخمر يشرب قد ككاف معيط أبي بن
 بن الحجاج خلف يصلوف الصحابة من كغيره عمر بن اهلل عبد ككاف ذلك، على

 باإللحاد متهمان  ككاف عبيد أبي ابن خلف يصلوف كالتابعوف الصحابة ككاف يوسف،
 ىػ. ا الضبل إلى كداعيا
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 الصلوات يصلي أف للرجل كيجوز(: ُّٓ/ ِّ) الفتاكل مجموع في أيضا كقاؿ
 األئمة باتفاؽ فسقا كال بدعة منو يعلم لم من خلف ذلك كغير كالجمعة الخمس
 اعتقاد المأمـو يعلم أف االئتماـ شرط من كليس. المسلمين أئمة من كغيرىم األربعة
 .الحاؿ مستور خلف يصلي بل تعتقد؟ ماذا: فيقوؿ يمتحنو أف كال إمامو

 .األمامة تولي من كالمبتدعة الفسقة يمنع اإلختيار حالة في :المسألة الرابعة
 النبي منع فقد األمامة تولي من كالمبتدعة الفسقة يمنع كالتمكن اإلختيار حالة في

 إماما يصلي أف منعو يصلي، كىو القبلة اتجاه في بصق رجبل كسلم عليو اهلل صلى
 ىذا، من أكبر منكر ىذا يأتي بمن فكيف ،ُ(كرسولو اهلل آذيت إنك: )لو كقاؿ بقومو

 ليس كالفاسق لو، تعظيم لئلمامة تقديمو كألف ،!!اإلمامة من يمنع أف كأحق أجدر فإنو
 .التعظيم لهذا أىبل

 فكلما كإرشاداتو، توجيهاتو كيقبلوف منو، كيتعلموف الغالب في الناس بو يقتدم كاإلماـ
 .لكبلمو كقبولهم بو الناس انتفاع إلى أقرب كاف مستقيما عدال كاف

                                                           

/ ْ) حباف كابن ،(ُْٖ رقم َُّ/ ُ) داكد كأبو ،(َُُٔٔ رقم ٔٓ/ ْ) أحمد أخرجو ُ
 ابن صححو كالحديث( ُِِٔ رقم ،ُِٓ/ ٔ) األكسط فى كالطبرانى ،(ُّٔٔ رقم ُٓٓ
 سنده(: َِٓ/ ّ) ماجة ابن شرح في مغلطام كقاؿ ،(ّّٓ/ ٓ) كاإليهاـ الوىم بياف في القطاف

 في األلباني العبلمة كقاؿ جيد، إسناده(: ُّٖ/ ِ) التثريب طرح في العراقي كقاؿ صحيح،
 بن صالح غير ؛" الصحيح" رجاؿ ثقات كلهم رجالو إسناده(: ّْٖ/ ِ) األـ داكد أبي صحيح
 ثقة تابعي: " العجلي كقاؿ".  الثقات" في حباف ابن ذكره ،-بالمهملة كيقاؿ بالمعجمة؛ -خيواف

".  بو يحتج ال: "الحق عبد كقاؿ"!  بكر سول عنو ركل ما: قلت: " بقولو الذىبي كتعقبو"! 
 عبد إليو ذىب كما: قلت"!  التهذيب" في كما حديثو، كصحح القطاف، ابن عليو ذلك كعاب
 لكن. سبق قد كما لين؛ فيو حباف كابن العجلي كتوثيق ،-تعالى اهلل شاء إف -الحق ىو الحق

 أكرده عنو؛ اهلل رضي عمر بن اهلل عبد حديث من لو شاىد لوجود صحيح؛ أك حسن الحديث
".  جيد بإسناد" الكبير" في الطبراني ركاه: " قاؿ ثم بمعناه،( ُِِ/ ُ" ) الترغيب" في المنذرم

 ". ئقات كرجالو(: " َِ/ ِ" ) المجمع" في الهيثمي كقاؿ
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 .باهلل كالعياذ بعضهم، لفتنة سببا يكوف ربما بل منو، الناس يقبل لم فاسقا كاف كإذا
 كالذم قدمنا، كما ذلك في األئمة اختلف فقد الفاسق، خلف الصبلة صحة كأما

 .كراىيتها مع خلفو الصبلة صحة العلماء جمهور إليو ذىب
 يوسف بن الحجاج خلف عمر ابن صبلة(: " ُُٓ/ ْ" )المجموع" في النوكم قاؿ
 الصبلة صحة على تدؿ كثيرة أحاديث الصحيح في كغيره،  البخارم صحيح في ثابتة
 ليست صحيحة الفاسق كراء الصبلة: أصحابنا قاؿ الجائرين، كاألئمة الفساؽ كراء

 فإف، كتصح، ببدعتو يكفر ال الذم المبتدع كراء تكره ككذا،  مكركه لكنها،  محرمة
 في الشافعي كنص، الكفار كسائر كراءه الصبلة تصح ال أنو قدمنا فقد ببدعتو كفر

 .اىػ"  صحت فعلها فإف،  كالمبتدع الفاسق خلف الصبلة كراىة على المختصر
 أىل من الرجبلف كاف فإذا(: "ُّْ/ ِّ" )الفتاكل مجموع" في اإلسبلـ شيخ كقاؿ

 كاف فإف متعينا، اآلخر على تقديمو كجب كالسنة بالكتاب أعلم كاف فأيهما الديانة
 أسباب من ذلك كنحو كالخيانة بالكذب معركفا يكوف أف مثل فاجرا، أحدىما

 أىلها، من كاف إذا باإلمامة أكلى الثاني فهذا التقول، أىل من مؤمنا كاآلخر الفسوؽ،
 بعض عند تحريم نهي عنها منهي الفاسق خلف الصبلة فإف كأعلم أقرأ األكؿ كاف كإف

"  البر تولية إمكاف مع الفاسق تولية يجوز كال. . . . بعضهم عند تنزيو كنهي العلماء
 .اىػ

 الحشيشة يأكل من بالناس اإلمامة في يولى أف يجوز ال(: " ّٕٓ/ ِّ) أيضا كقاؿ
 األئمة ك. . . . منو خير ىو من تولية إمكاف مع المحرمة المنكرات من يفعل أك

. تصح ال فقيل: صحتها في اختلفوا لكن الفاسق خلف الصبلة كراىة على متفقوف
 حنيفة أبي كقوؿ تصح بل: كقيل. عنهما الركايتين إحدل في كأحمد مالك كقوؿ

 .اىػ"  توليتو ينبغي ال أنو يتنازعوا كلم عنهما األخرل كالركاية كالشافعي
 أىل كخلف كالبدع، األىواء أىل خلف الصبلة كأما(: " ِّْ/ ِّ) أيضا كقاؿ

 الواحد تقديم أف: ىؤالء في األقواؿ أكسط لكن كتفصيل مشهور، نزاع ففيو: الفجور



 - 431 - 

 أك للفجور مظهرا كاف من فإف غيره، على القدرة مع يجوز ال: اإلمامة في ىؤالء من
 عن لينتهي ىجره؛: اإلنكار مراتب كأقل ذلك، عن كنهيو عليو، اإلنكار يجب: البدع

 الداعية فإف الداعية؛ كغير الداعية بين األئمة جمهور فرؽ كلهذا كبدعتو، فجوره،
 بالذنب، أسر من بمنزلة فإنو الساكت بخبلؼ عليو، اإلنكار فاستحق المنكر أظهر
 كلكن صاحبها، إال تضر لم: خفيت إذا الخطيئة فإف الظاىر، في عليو ينكر ال فهذا

 ىػ.ا الفتاكل مجموع انتهى العامة ضرت: تنكر فلم أعلنت إذا
 الدائمة اللجنة فتاكل في جاء الفاسق، اإلماـ مع فعلو يجب فيما تفصيل العلم كألىل

 كلم ذلك تيسر إف عزلو كجب ينتصح كلم لمسجد إماما كاف إف ىذا كعلى: يلي ما
 ذلك، لو تيسر من على الصبلح أىل من غيره كراء الصبلة كجب كإال فتنة، تحدث

 غيره كراء الصبلة تتيسر لم كإف فتنة، ذلك على يترتب لم إف عليو، كإنكارا لو زجرا
 غيره كراء الصبلة من خيف كإف الجماعة، لمصلحة تحقيقا كراءه، الصبلة شرعت
 اللجنة فتاكل من انتهى( الضررين ألخف كارتكابا للفتنة درءا كراءه صلي فتنة حدكث
 (.َّٕ/ ٕ) الدائمة
: " فأجابت للناس التمائم يكتب من خلف الصبلة عن لئلفتاء الدائمة اللجنة سئلت
 لو ينبغي كال المشركعة، كاألدعية القرآف من التمائم يكتب الذم خلف الصبلة تجوز

 فبل شركية، أمور على تشتمل التمائم كانت إذا كأما تعليقها، يجوز ال ألنو يكتبها أف
 البياف عليو يجب كالذم شرؾ، ىذا أف لو يبين أف كيجب يكتبها، الذم خلف يصلى

 (.ٓٔ/ ّ" )الدائمة اللجنة فتاكل" من انتهى"  يعلمها الذم ىو
: فأجاب التمائم، يكتب من خلف الصبلة عن اهلل حفظو الفوزاف صالح الشيخ كسئل

 فيها التمائم ىذه كانت فإف: تفصيل فيها فالتمائم التمائم كتابتو من ذكرتم ما كأما" 
 كال كتابتها تجوز ال فهذه مجهولة كأسماء كجل عز اهلل لغير كدعاء شركية ألفاظ

 ىذه كانت إذا أما خلفو، يصلى ال كىذا شرؾ، ألنها العلم، أىل بإجماع استعمالها
 محل فهذه الواردة، كاألدعية المباحة األدعية كمن الكريم القرآف من مكتوبة التمائم
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 فتح في ألنو أحوط؛ كالمنع منعها من كمنهم أجازىا من منهم العلم، أىل بين خبلؼ
 الكريم القرآف كتابة في كألنو المحرمة، التمائم إلى كسيلة كتعليقها لكتابتها الباب
 دخولو يجوز ال التي المواضع كدخوؿ إلىانتو تعريض ذلك في كحركز تمائم صفة على
 .يكتبها من خلف بالصبلة بأس ال لكن بها،

 لغير بدعاء أك مجهولة بأسماء أك شركية بألفاظ كانت إف التمائم كتابة أف فالحاصل
 كالذم ككاتبها شركية ألفاظ فهذه كالجن، كالمخلوقين بالشياطين استنجاد أك اهلل

 فاألحوط الكريم القرآف من كانت إذا أما مشركا، يكوف فيها ما كيعلم يستعملها
 ".الفوزاف فتاكل من المنتقى" من انتهى"  استعمالها كعدـ كتركها تجنبها
 علما كدجاؿ، مشعوذ إماـ خلف الصبلة تجوز ىل: " اهلل رحمو باز ابن الشيخ كسئل

 .خيرا اهلل جزاكم كجهونا القرآف؟ قراءة يجيد من منهم بأف
 فبل كمنكرات، بخرافات يقـو أك الغيب علم يدعي مشعوذا اإلماـ كاف إذا: فأجاب

 اهلل نسأؿ كافر فهو الغيب علم ادعى من ألف خلفو؛ يصلى كال إماما يتخذ أف يجوز
( اهلل إال الغيب كاألرض السماكات في من يعلم ال قل: )كعبل جل يقوؿ،  العافية

 كاتبعوا: )تعالى اهلل لقوؿ الكفار حكم حكمو السحر يتعاطى من كىكذا[ ٓٔ/النمل]
 يعلموف كفركا الشياطين كلكن سليماف كفر كما سليماف ملك على الشياطين تتلو ما

 حتى أحد من يعلماف كما كماركت ىاركت ببابل الملكين على أنزؿ كما السحر الناس
 شيء عنده كاف إذا أما. َُِ/البقرة سورة من اآلية( تكفر فبل فتنة نحن إنما يقوال

 كلكن الغيب علم كدعول كالسحر الكفر أعماؿ من شيء عنده كليس المعاصي من
 أىل من غيره التماس كاألفضل صحيحة، خلفو فالصبلة المعاصي من شيء عنده

 جواز بعدـ القائلين العلماء خبلؼ من كخركجا للدين احتياطا كاالستقامة العدالة
 .خلفو الصبلة

 خلفهم الصبلة صحت أئمة كجدكا متى لكن أئمة، يتخذكا أف ينبغي فبل العصاة أما
 أك اهلل غير يدعو من أما. خلفهم للصبلة الحاجة تدعو كقد الناس بهم يبتلى قد ألنهم
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 بهذا يكوف ألنو خلفو؛ يصلى ال فهذا المدد كيطلبهم بهم كيستغيث بالموتى يستنجد
 عليو اهلل صلى النبي قاتلهم الذين المشركين عمل ىو ىذا ألف الكفار جملة من األمر
 في الفقو يمنحهم كأف المسلمين أحواؿ يصلح أف اهلل كنسأؿ. كغيرىا مكة في كسلم
" باز ابن فتاكل مجموع" من انتهى"  قريب سميع إنو خيارىم عليهم يولي كأف الدين

(ٗ /ِٕٖ.) 
 

 (الوالة إلى الزكاة دفع باب)
 جعل قد اهلل كأف جائز، الوالة إلى الصدقات دفع أف السنة أىل قوؿ كمن: محمد قاؿ

ا ًإلىى اىأٍلىمىانىاتً  تػيؤىدُّكا أىفٍ : ): قولو في إليهم ذلك  عليو اهلل صلى لنبيو قولو كفي(، أىٍىًلهى
قىةن  أىٍموىاًلًهمٍ  ًمنٍ  خيذٍ ): كسلم  (.ًبهىا كىتػيزىك يًهمٍ  تيطىه ريىيمٍ  صىدى
 بن الرحيم عبد حدثنا: قاؿ شيبة أبي ابن عن كضاح ابن عن كىب كحدثني - ِِِ

 عن القرشي مالك بن الرحمن عبد عن إسماعيل أبي بن محمد حدثنا: قاؿ سليماف
 كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إلى األعراب تجاء): قاؿ رضي اهلل عنو  جابر

 قاؿ، ظلموا كإف مصدقيكم أرضوا: فقاؿ، يظلموننا المصدقين إف اهلل رسوؿ يا: فقالوا
 .ُ(ىذا يقوؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سمعت منذ مصدقا منعت فما جابر

 أبي بن سهيل عن سعد، بن الليث عن أبيو، عن يحيى بن اهلل عبد عن كىب - ِِّ
 الخدرم سعيد كأبا كقاص أبي بن كسعد عمر بن اهلل عبد سأؿ أنو أبيو عن صالح،

                                                           

 عبداهلل بن جرير عن( ٖٗٗإسناد المصنف ضعيف، كلكن للحديث شاىد أخرجو مسلم ) ُ
 من ناسا إف فقالوا سلم ك عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إلى األعراب من ناس جاء) قاؿرضي اهلل عنو 

 جرير قاؿ مصدقيكم أرضوا سلم ك عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ قاؿ فيظلموننا يأتوننا المصدقين
 (.راض عني كىو إال سلم ك عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ من ىذا سمعت منذ مصدؽ عنى صدر ما
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 بل: قاؿ؟ الوالة إلى يدفعها أك اهلل أمر ما على أينفذىا الزكاة عنرضي اهلل عنهم )
 .ُ(الوالة إلى يدفعها
 أسد حدثنا: قاؿ الملك عبد عن العناقي عن فحلوف ابن عن أبي كحدثني - ِِْ

 من الزكاة كانت): قاؿ أنو سيرين بن محمد عن دينار بن الحسن عن موسى بن
 أبي كإلى استعمل، من كإلى كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إلى تدفع كغيره الفاجر

 فلما استعملو من كإلى عثماف كإلى استعملو من كإلى عمر كإلى استعمل من كإلى بكر
 .ِ(بها تصدؽ من كمنهم دفعها من فمنهم الناس اختلف بعده كمن معاكية كاف

 لم عدال اإلماـ كاف إذا: قاؿ أنو مالك عن مطرؼ كحدثني الملك عبد قاؿ - ِِٓ
 .اإلماـ إلى دفعها عليهم ككجب زكاتهم تفرقة يتولوا أف للناس ينبغ
 كأصحابو مالك كاف فقد الصدقات، في يعدلوف الوالة كاف فإذا: الملك عبد قاؿ

 دفع من للسبلمة يحاؿ كأف عليهم هاتستحق من بأف يأمركف العلم أىل من كغيرىم
 كىي فيها عملوا ما اإلثم كعليهم إليهم، فليدفعوىا عقوبة منهم خافوا كإف إليهم ذلك

 .ّ(منو أخذكىا عمن تجزمء
 فقو الباب: 

، الشرعية مصارفها في كصرفها الماؿ لبيت المالية الحقوؽ استيفاء من كاجبات اإلماـ
 كما أك الموارد أك المالية الحقوؽ استيفاء الجساـ كمسؤكلياتو اإلماـ كاجبات منف

 ما على كالصدقات الفيء، جباية(: ِٖ ص) السلطانية األحكاـ في يعلى أبو يقوؿ
 كالنفقات المصركفات ككذلك ا.ىػ عسف غير من كاجتهادا نصا الشرع أكجبو

                                                           

أخرم صحيحة عبد الرزاؽ إسناد المصنف ضعيف، كاألثر صحيح، فقد أخرجو بنحوه من طرؽ  ُ
(، كاألثر ُِّّ،  ُِِّ(، كابن زنجويو في األمواؿ )ٕٗٔ(، كأبو عبيد في األمواؿ )ْٔ/ْ)

 (.ِٕ) الفقر مشكلة في األلباني صححو العبلمة

إسناد المصنف ضعيف، كاألثر صحيح، فقد أخرجو بنحوه من طرؽ أخرم عبد الرزاؽ  ِ
 (.ُُِّ،  َُِّكابن زنجويو في األمواؿ )(، ٖٕٔ(، كأبو عبيد في األمواؿ )ْٕ/ْ)

 صحيح ىو كالذم قبلو. ّ
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 كما العطاء تقدير: في المصدر السابق يعلى أبي القاضي قوؿ حد كعلى كالعطاءات،
 كال فيو تقديم ال كقت في كدفعو تقصير، كال سرؼ غير من الماؿ بيت من يستحق

 ا.ىػ تأخير
 موارد، ك الفيءك  ،الغنائمك  ،العشورك  ،الخراج، ك الجزيةالزكاة، ك  الماؿ بيت مواردك 

 بالكتاب ثابتة اإلسبلـ، أركاف من الثاني الركن: كىي، كما يهمنا ىنا ىو الزكاة، األخرل
 فيما الحوؿ عليو كحاؿ نصابا ملك كمسلمة مسلم كل على تجب كاإلجماع، كالسنة
 أصناؼ من صنف كل نصاب اإلسبلمية الشريعة حددت كقد. ذلك فيو يشترط
 .المزكاة األمواؿ

 منعها كمن كفر، كجوبها أنكر فمن ىذا كعلى مانعيها، قتاؿ على الصحابة اتفق كقد
 كإف امتناعو، على كعزره جبرا منو أخذىا منو أخذىا على اإلماـ كقدر كجوبها معتقدا

 كقاؿ عنو، اهلل رضي الصديق بكر أبو فعل كما قاتلو، اإلماـ قبضة عن خارجا كاف
 رسوؿ إلى يؤدكنو كانوا - عناقا ركاية كفي - عقاال منعوني لو كاهلل: )المشهورة قولتو

 .ُ(عليو لقاتلتهم - كسلم عليو اهلل صلى - اهلل
 حق ىي كإنما أراد، من كيدعو شاء من منهم يؤديو لؤلفراد موكوال حقا ليست كىي
، لو تجب من إلى كيصرفونو عليو، تجب ممن بجبايتو فيقوموف ككالتو اإلماـ يتواله عاـ

 :منها كثيرة ذلك على كاألدلة
 كالمؤلفة عليها كالعاملين كالمساكين للفقراء الصدقات إنما): تعالى اهلل قوؿ - ُ

 عليم كاهلل اهلل من فريضة السبيل كابن اهلل سبيل كفي كالغارمين الرقاب كفي قلوبهم
 تفسيره في قااللرازم عليها كالعاملين: قولو اآلية من فالشاىد [.َٔ: التوبة] (حكيم

 كمن اإلماـ كتفرقتها أخذىا يتولى الزكاة ىذه أف على اآلية ىذه دلت(: ُُْ/ ُٔ)
 بد ال أنو على يدؿ كىذا فيها، سهما للعاملين جعل اهلل أف عليو كالدليل قبلو، من يلي

                                                           

 .عنو اهلل رضي ىريرة أبي حديث من( َِ) كمسلم ،(ِْٖٕ) البخارم أخرجو ُ
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 فدؿ الزكوات ألخذ اإلماـ نصبو الذم ىو كالعامل عامل، من الزكوات ىذه أداء في
 ا.ىػ الزكوات يأخذ الذم ىو اإلماـ أف على النص ىذا
 مثل اإلماـ، إال يصرفها أف يمكن ال المذكورة المصارؼ بعض أف أيضا ذلك يدؿ كما

. إليو دفعها استحقاؽ على فدؿ اإلماـ، إال بو يقـو ال فهذا قلوبهم، المؤلفة مصرؼ
 بتصرؼ إال ذلك تنظيم يمكن فبل اهلل سبيل في للجهاد كالعدد العدة إعداد كمثل
 .اإلماـ

 إف عليهم كصل بها كتزكيهم تطهرىم صدقة أموالهم من خذ): تعالى قولو - ِ
 عليو اهلل صلى للنبي خذ قولو في فالخطاب [َُّ: التوبة] (لهم سكن صبلتك

 عليهم اهلل رضواف الصحابة فهم كما بعده من المسلمين أمر يلي من كلكل  كسلم
 .بذلك

( ُٗ) كمسلم ،(ُْٔٗ) البخارم الصحيحين في عباس ابن ركاه ما كمنها - ّ
: ) ... لو قاؿ اليمن إلى معاذا بعث حين - كسلم عليو اهلل صلى - النبي أف( ِٗ)

 على فترد أغنيائهم من تؤخذ صدقة أموالهم في عليهم افترض اهلل أف أعلمهم
 .الحديث... (  أموالهم ككرائم فإياؾ لذلك أطاعوؾ ىم فإف فقرائهم،
 أف الحديث فبين( فقرائهم على فترد أغنيائهم من تؤخذ: )قولو الحديث من كالشاىد

 .عليو كجبت من الختيار تترؾ أف ال راد، كيردىا يأخذىا أف فيها الشأف
 قبض يتولى الذم ىو اإلماـ أف على بو استدؿ(: َّٔ/ ّ)في الفتح  الحافظ قاؿ

 ا.ىػ قهرا منو أخذت منهم امتنع فمن بنائبو كإما بنفسو إما كصرفها، الزكاة
 إلى بعثهم الذين كسلم عليو اهلل صلى النبي سعاة كالتاريخ النبوية السيرة في كمعركؼ

 ىذا في كثيرة فتاكل كللصحابة. بعد من خلفاؤه نهجو على سار ككذلك األمصار،
 ألف الصدقة ألخذ السعاة يبعث أف اإلماـ على يجب: العلماء قاؿ كلهذا الموضوع،

 في كألف السعاة، يبعثوف كانوا بعده من كالخلفاء - كسلم عليو اهلل صلى - النبي
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 يبعث أف فوجب يبخل من كمنهم فيو، عليو يجب ما يعرؼ كال الماؿ يملك من الناس
 ... . يأخذ من

 بتوزيعها المالك قياـ دكف توزيعها ثم بجمعها اإلماـ كلقياـ :لئلماـ دفعها في الحكمة
 :منها كثيرة حكم مستحقيها على بنفسو

 لمثل حقو ترؾ إذا للفقير ضماف فبل في إيمانهم ضعف، األفراد من كثيرا أف - ُ
 .ىؤالء

 لماء كصيانة لكرامتو، حفظ نفسو الغني من ال الحكومة من حقو الفقير أخذ في - ِ
 .كاألذل المن يجرحها أف لمشاعره كرعاية بالسؤاؿ، يراؽ أف كجهو

 فقير إلعطاء غني من أكثر ينتبو فقد فوضى التوزيع يجعل لؤلفراد األمر ترؾ أف - ّ
 .فقرا أشد كاف كربما أحد، لو يفطن ال آخر عن يغفل حين على كاحد،

 يقـو ثم أصحابها، من كيجبيها الزكاة يطلب أف اإلماـ على أف على يدؿ سبق ما كل
 أك إليو تدفعها أف األمة كعلى. السابقة اآلية ذكرتهم الذين مستحقيها على بتوزيعها

 .لجبايتها يرسلهم الذين عمالو إلى
 .الجور أئمة إلى دفعها(: حكم فرع)

 :الجور ألئمة الدفع يوجب أكثرىا نجد المسألة في الواردة األدلة استعراض عند
 اهلل صلى - اهلل رسوؿ إلى األعراب من ناس جاء: )قاؿ اهلل عبد بن جرير عن - ُ

 فقاؿ فيظلموننا، يأتوننا( الصدقة جباة) المصدقين من أناسا إف: فقالوا - كسلم عليو
 .ُ(مصدقيكم أرضوا: - كسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ

 كسلم عليو اهلل صلى اهلل لرسوؿ قاؿ رجبل أف) عنو اهلل رضي مالك بن أنس كعن - ِ
 إلى أديتها إذا. نعم: قاؿ كرسولو؟ اهلل إلى منها برئت فقد رسولك إلى الزكاة أديت إذا

 .ُ(بدلها من على كإثمها أجرىا كلك كرسولو، اهلل إلى منها برئت فقد رسولي

                                                           

 (.ٖٗٗ) مسلمأخرجو  ُ



 - 438 - 

 :ذلك من الفقهاء ككبلـ كالتابعين، الصحابة فتاكل ذلك على يدؿ كما - ّ
 - صدقة فيها نفقة عندم اجتمع: )قاؿ أبيو عن صالح أبي بن سهل عن ركم ما -أ

 كأبا ىريرة كأبا عمر كابن كقاص أبي بن سعد فسألت - الزكاة نصاب بلغت يعني
 إلى أدفعها أف جميعا فأمركني السلطاف؟ إلى أدفعها أك أقسمها أف الخدرم سعيد

 ما يفعل السلطاف ىذا: )لهم فقلت ركاية كفي(. أحد منهم علي اختلف ما السلطاف،
 نعم: كلهم فقالوا زكاتي؟ إليهم فأدفع - أمية بني عهد في ىذا كاف - تركف

 .ِ(فادفعها

                                                                                                                                                  

 كالطبراني ،(ِٖٖ) الباحث بغية في كما أسامة أبي ابن كالحارث ،(ُّٔ/ ّ) أحمد أخرجو ُ
 صححو كالحديث( َٕٕٓ) الكبرل في كالبيهقي ،(ّّْٕ) كالحاكم ،(َِٖٖ) األكسط في

 العبلمة كقاؿ ،(ُّْٓ/ ّ) المهذب في ضعفو فقد آخر قوؿ كللذىبي الذىبي، كأقره الحاكم
 قوؿ على بناء صححو كالمصنف بتصحيحو صرح من أر لم(: ّْٖص) المنة تماـ في األلباني

 فقد الحتماؿ صحيحا يكوف أف منو يلـز كال الهيثمي قاؿ ككذا الصحيح، رجاؿ كرجالو: المنذرم
 االتصاؿ شرط ألف كذلك ىنا كالواقع المقدمة في ذكرناه كما األخرل الصحة شركط من شرط

 من يسمع لم ىذا كسعيد أنس عن ىبلؿ أبي بن سعيد طريق من المسند في فالحديث مفقود فيو
العبلمة  كضعفو الضعيف، الحديث أقساـ من كالمنقطع منقطع فهو"  التهذيب"  في كما أنس

 في نظرت إذا الحديث ىذا: بقولو( ِّرقم ،ُْص) الصحة ظاىرىا معلة أحاديث في الوادعي
 ىبلؿ أبى ابن سعيد ركاية أف" التهذيب تهذيب" في كلكن،  الصحيح رجاؿ رجالو كجدت سنده

 ،(ِّٗ/ ٔ) تحقيق إعبلـ الموقعين في مشهور الشيخ عا باإلنقط أعلو ككذا مرسلة، أنس عن
 قيل لكن الشيخين، رجاؿ ثقات رجالو(: ّٖٔ/ ُٗ) المسند تحقيق في معو كمن األرنؤكط كقاؿ

 .مرسلة إنها: أنس عن ىبلؿ أبي بن سعيد ركاية في

(، كابن زنجويو في األمواؿ ٕٗٔ(، كأبو عبيد في األمواؿ )ْٔ/ْأخرجو من طرؽ عبد الرزاؽ ) ِ
 (.ِٕ) الفقر مشكلة في األلباني مة(، كاألثر صححو العبلُِّّ،  ُِِّ)
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 أمركم، اهلل كاله من إلى صدقاتكم ادفعوا: )قاؿ عنهما اهلل رضي عمر ابن كعن -ب
 عمر ابن أف أبيو بن زياد مولى قزعة عن ركاية كفي ُ(فعليها أثم كمن فلنفسو بر فمن
 .ِ(الخمر بها شربوا كإف إليهم ادفعوا: )قاؿ
 كيف) - بالطائف أموالو على كىو - لو لمولى قاؿ أنو شعبة بن المغيرة كعن -جػ

: قاؿ السلطاف، إلى أدفع ما كمنها بو، أتصدؽ ما منها: قاؿ مالي؟ صدقة في تصنع
 األرض بها يشتركف إنهم: فقاؿ - بنفسو يفرقها أف عليو أنكر - ذلك؟ من أنت كفيم

 - كسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ فإف إليهم، ادفعها: فقاؿ. النساء بها كيتزكجوف
 . ّ(إليهم ندفعها أف أمرنا
 البن قيل: قاؿ أنو أحمد اإلماـ عن ركم(: َٓٓ/ ِ) المغنيفي  قدامة ابن قاؿ
 ككاف: قاؿ إليهم، ادفعها: قاؿ الخمور، بها كيشربوف الكبلب، بها يقلدكف إنهم: عمر
 .ا.ىػ الحركرم نجدة أك الزبير ابن سعاة من جاءه من إلى زكاتو يدفع عمر ابن

 أجزأت قهرا الزكاة الجائر اإلماـ أخذ إف(: َّٔ/ِّكجاء في الموسوعة الفقهية )
 . إليو يدفعها لم إف الضرر فخاؼ المزكي اإلماـ أكره إف ككذا، صاحبها عن

 على أك الجائر، اإلماـ إلى دفعها عن االمتناع على قادرا كاف فيمن الفقهاء كاختلف
 : ذلك نحو أك عليو، كجوبها إنكار أك مالو، إخفاء

 كأنها ، حينئذ اإلماـ إلى دفعها جواز عدـ إلى كالمالكية الحنفية من الجمهور فذىب
 :التالي التفصيل على دافعها عن تجزئ ال

                                                           

 في النوكم عنو قاؿ كاألثر (ُّٕٔ، رقم  ُُٓ/ ْ) البيهقي ،(ْٕ/ ّ) شيبة أبي ابن أخرجو ُ
 الفقر مشكلة في األلبانيالعبلمة  كصححو حسن، أك صحيح إسناده(: ُْٔ/ ْ) المجموع

(ّٕ.) 

 إسناده(: ُْٔ/ ْ) المجموع في النوكم قاؿ( ّّٕٔ، رقم  ُُٓ/ ْ) البيهقي أخرجو ِ
 .حسن أك صحيح

 فيو إسناده(: ُِٔ/ ِ) المجموع في النوكم قاؿ( َّٕٔ، رقم  ُُٓ/ ْ) البيهقي أخرجو ّ
 (.ْٕ) الفقر مشكلة في األلبانيالعبلمة  كضعفو ضعف،
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 كزكاة الظاىرة األمواؿ زكاة الجائركف كالسبلطين الخوارج أخذ إذا: الحنفية فقاؿ
 على إعادة فبل المشركعة مصارفو في صرفوه فإف العاشر، يأخذه كما كالزركع السوائم
 كوف حالة كفي ،إخراجها إعادة تعالى اهلل كبين بينو فيما المزكي فعلى كإال المزكي،

 من يحمهم لم ألنو ؛ بها األمواؿ أصحاب يطالب أف لئلماـ ليس البغاة لها اآلخذ
 .الزكاة من أخذكه ما يعيدكا بأف البغاة كيفتى بالحماية، كالجباية البغاة،

 .ُالجائر السلطاف إلى دفعها يصح فبل الباطنة األمواؿ كأما
 لمستحقها السلطاف فدفعها اختيارا، الجائر السلطاف إلى دفعها إف: المالكية كقاؿ

 أمكن ما بها كالهرب جحدىا ربها فعلى الجائر طلبها فإف ،تجزئو لم كإال عنو، أجزأت
 من كانت كسواء صرفها، أك أخذىا في جائرا كاف إف كىذا، جاز أكرىو فإف ،

 الدفع فيجوز ، غيرىا في كجائرا فيها عادال كاف إف أما، الباطنة أك الظاىرة األمواؿ
 .ِالكراىة مع إليو
 إليو فصرفها ، الباطن الماؿ زكاة الجائر اإلماـ طلب إف أنو إلى فذىبوا الشافعية أما

 كجب طلبها إف التحفة كفي طلبها، أك يطلبها لم سواء الظاىر الماؿ زكاة ككذا أفضل،
 .ّإليو الدفع

 على غلبوا إذا كالخوارج كالبغاة الجائر اإلماـ إلى الزكاة دفع أف إلى الحنابلة كذىب
 إليهم، بدفعها المزكي كيبرأ، الباطنة أك الظاىرة األمواؿ من كانت سواء جائز البلد
 الصحابة، بعض عن ذلك في كرد بما كاحتجوا ،ال أك مصارفها في اإلماـ صرفها سواء
 .ْكغيرىم عمر كابن ىريرة كأبو كجابر كقاص أبي بن سعد منهم

 

                                                           

 . َُٗ/  ُ الهندية كالفتاكل ، ِْ/  ِ عابدين ابن كحاشية ، ُِٓ/  ُ القدير فتح ُ

 . َْٓ ، َِٓ/  ُ الدسوقي كحاشية الكبير الشرح ِ

 . ُْْ/  ُ المحتاج كمغني ، ّْْ/  ّ المحتاج كتحفة ، ّْ ، ِْ/  ِ القليوبي ّ

 . ْْٔ/  ِ كالمغني ، ُْٗ/  ُ اإلرادات منتهى شرح ْ
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 (الوالة مع كالجهاد الحج في باب)
 السنة من فاجر أك بر كل مع كالجهاد الحج إف السنة أىل قوؿ كمن: محمد قاؿ

 ًإلىٍيوً  ًاٍستىطىاعى  مىنً  اىٍلبػىٍيتً  ًحجُّ  اىلن اسً  عىلىى كىًلل وً ) :فقاؿ الحج اهلل فرض كقد كالحق،
 (. سىًبيبلن 

 يقـو ال الذين الوالة أحواؿ علم كقد كتابو، من موضع غير في الجهاد بفضل كأعلمنا
 ."نىًسيًّا رىبُّكى  كىافى  كىمىا" يبين كلم يشترط فلم بهم إال كالجهاد الحج
 حدثنا: قاؿ شيبة أبي ابن عن كضاح ابن عن خالد ابن عن إسحاؽ كحدثني - ِِٔ

 قاؿ رضي اهلل عنو مالك بن أنس عن نشبة أبي بنا عن برقاف بن جعفر عن معاكية أبو
 أف إلى اهلل بعثني منذ ماض الجهاد)ك : فيو حديثا كذكر كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 .ُ(عادؿ عدؿ كال جائر جور يبطلو ال الدجاؿ أمتي آخر يقاتل

                                                           

 كأبو ،(ِّٕٔ رقم ، ُٕٔ/ِ) منصور بن ، كسعيد(ِِّٓ رقم ، ُٖ/ّ) داكد أبو أخرجو ُ
 االعتقاد كفي ،(ُُِٖٔ رقم ، ُٔٓ/ٗ) في الكبرل كالبيهقى ،(ُُّْ رقم ، ِٕٖ/ٕ) يعلى

 رقم ، ٖٔ/ِ) كالديلمى ،(ِِْٕ،  ُِْٕ) المختارة في المقدسي كالضياء ،(ُٖٖص)
 يزيد أنس عن كالراكم: (َّٖ/ّ) سننال مختصرفي المنذرم  قاؿكالحديث قاؿ عنو ( ِْٓٔ

(: فيو يزيد لم يتكلم َّْٕ/ٕب )، كقاؿ الذىبي في المهذالمجهوؿ معنى في كىو نشبو أبي بن
، فيو يزيد بن أبي شيبة كىو مجهوؿ (:ٖٗ/ُفيو، كقاؿ المناكم في تخريج أحاديث المصابيح )

(، كضعفو العبلمة األلباني في ضغيف أبي داكد ُٖ/ّكضعفو العبلمة ابن باز في مجموع فتاكاه )
 لغيره، حسن (:ُْٖ/ْ) (، كقاؿ األرنؤكط كمن معو في تحقيق سنن أبي داكدُُّ/ِاألـ )
 إلى اهلل بعثني منذ ماض الجهاد: "لقرلو... كيشهد نشبة أبي بن يزيد لجهالة ضعيف إسناد كىذا

 اهلل صلى- قولو: منها شواىد" عادؿ عدؿ كال جائر جور يبطلو ال الدجاؿ، أمتي آخر يقاتل أف
 عمر ابن اهلل عبد حديث من ركم" القيامة يـو إلى الخير بنواصيها معقود الخيل: "-كسلم عليو
( َِٖٓ) البخارم عند الجعد بن عركة حديث كمن ،(ُُٕٖ) كمسلم ،(ِْٖٗ) البخارم عند

 ".كالمغنم األجر: " كزاد ،(ُّٕٖ) كمسلم ،(ِِٖٓ) ك
"  الفتح" في الحافظ قاؿ" كالفاجر البر مع ماض الجهاد: "بقولو الحديث لهذا البخارم ترجم كقد

 إلى الخيل نواصي في الخير بقاء ذكر جمع ألنو أحمد، اإلماـ بهذا االستدالؿ إلى سبقو: ٔٓ/ ٔ



 - 442 - 

: قاؿ أنو حبيب بن الملك عبد عن العناقي عن فحلوف ابن عن أبي كحدثني - ِِٕ
 موضعو، الخمس يضعوا لم كإف الوالة مع بالجهاد بأس ال): يقولوف العلم أىل سمعت

 معهم الغزك ترؾ للناس جاز كلو عملوا، ما عملوا كلو عاىدكا، إف بعهد يوفوا لم كإف
 الشرؾ كلعبل حريمو كاستبيح أطرافو كتخيفت اإلسبلـ، الستذؿ حالهم بسوء
 .ُ(كأىلو
 الزبيدم، عن الوليد بن بقية عن موسى بن أسد حدثنا كقد الملك عبد كقاؿ - ِِٖ

 بعدم تنشؤس): قاؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف اهلل عبد بن اهلل عبيد عن
 .ِ(اليـو معي للمجاىد ما مثل يومئذ للمجاىد الجهاد، في يشكوف شئةنا

                                                                                                                                                  

 كلم بالجهاد، الخيل من يكوف إنما باألجر المقترف كالمغنم كالمغنم، باألجر كفسره القيامة، يـو
 يكوف أف بين الفضل ىذا حصوؿ في فرؽ ال أف على فدؿ عادال، اإلماـ كاف إذا بما ذلك يقيد

 .الجائر أك العادؿ اإلماـ مع الغزك
 من جماعة استدؿ كقد: الحديث ىذا كذكر ٕٗ/ ُْ" التمهيد" في البر عبد ابن قاؿ ككذلك
 ألنو الحديث، بهذا األئمة من كفاجر بر كل راية تحت القيامة يـو إلى ماض الجهاد بأف العلماء

 ارتبطها فيمن الذـ كرد قد ألنو اهلل سبيل في الجهاد إال لذلك كجو كال" القيامة يـو إلى: "فيو قاؿ
 البخارم عند ىريرة أبى حديث الذـ بحديث يعني: قلنا اإلسبلـ ألىل كنواء كفخرا رياة كاحتبسها

 ".كزر ذلك على فهي كرياء فخرا ربطها كرجل: "كفيو( ٕٖٗ) كمسلم ،(ّٕٔٓ)
 أمتي من طائفة تزاؿ ال: "-كسلم عليو اهلل صلى- قولو أيضا" ماض الجهاد: "لقولو كيشهد
 عند سلف كقد ،"الدجاؿ المسيح آخرىم يقاتل حتى ناكأىم من يضرىم ال الحق، على يقاتلوف

 عبد بن جابر حديث كمن صحيح كإسناده( ِْْٖ) برقم حصين بن عمراف حديث من المصنف
 بن معاكية كحديث ،(ُِِٗ) كذلك مسلم عند سمرة بن جابر كحديث ،(ُٔٓ) مسلم عند اهلل
 (.ُٕٓ( )َُّٕ) عنده كذلك سفياف أبي
 إسناده فيو ضعف. ُ

 إسناده ضعيف، كما ىو بين. ِ



 - 443 - 

؟ الوالة ىؤالء مع الجهاد عن النخعي إبراىيم سئل: قاؿ مغيرة عن أسد - ِِٗ
 ال إنهم: لو فقيل جهادكم، عن يثبطكم بها نزع شيطاف نزعة إال ىي إف): فقاؿ

 .ُ(يقاتلوف ما على كالرـك الديلم علمت قد: فقاؿ، يدعوف
 أبيو عن أسلم، بن زيد بن الرحمن عبد عن الطلحي كحدثني الملك عبد قاؿ - َِّ

 القطر طرق ما خضرا حلوا الجهاد يزاؿ ال): قاؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف
 فمن جهاد، بزماف ىذا ليس: منهم قراء فيو يقوؿ زماف الناس على كسيأتي السماء من

 من نعم،: "فقاؿ ؟ذلك يقوؿ كأحد: اهلل رسوؿ يا قالوا، الجهاد زماف فنعم ذلك أدرؾ
 .ِ(أجمعين كالناس كالمبلئكة اهلل لعنة عليو
 .بأسا معهم الغزك يركف ال أصحابو جميع كرأم مالك قوؿ كىذا: الملك عبد قاؿ

 من أدركت من كاف): قاؿ عباد بن زىير عن كضاح ابن عن كىب كحدثني - ُِّ
 يحجوف كانوا كغيرىم كككيع المبارؾ كابن عياض بن كالفضيل كسفياف مالك المشايخ

 .ّ(خليفة كل مع
 مسائل في الباب:

 .كفاجر بر كل معالجهاد  المسألة األكلى:
 في أقوالهم نقل كسيأتي كفاجر، بر كل مع يكوف الجهاد أف على العلم أىل نصلقد 
 الفسق أنواع من كالبدع الفاسق، الحاكم مع الجهاد حكم عن الحديث تحت ذلك

 متلبسين كانوا إف حكامهم خلف الجهاد إقامة من الرعية تمنع ال التي كالفجور
 .بذلك

                                                           

 ( كإسناده صحيح.َُّٓ،  َُِٓأخرجو الطحاكم في شرح معاني اآلثار ) ُ

( كىو مع إرسالو إسناده ضعيف جدا، كأخرجو ابن ُّٕ/ رقم ّأخرجو الداني في الفتن ) ِ
 نس كإسناده ضعيف جدا.( من حديث إّْٔ/ّْعساكر في تاريخ دمشق )

 إسناده فيو ضعف، كلكن معناه صحيح. ّ
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 عباس ابن سألت: قاؿ حمزة أبي عن( ْٗٗ/ ُِ) المصنف في شيبة أبي ابن أخرج
 كيقاتلوف اآلخرة، من نصيبك على تقاتل: )فقاؿ أحدثوا؟ كقد األمراء، مع الغزك عن

 (.الدنيا من نصيبهم على
 الضبللة أىل أغزك: لو قلت: قاؿ جابر عن اليشكرم، سليماف عن - أيضان  - كأخرج

 (.حملوا ما كعليهم حملت، ما عليك فإنما اغز،: )قاؿ السلطاف؟ مع
 :فقاال السوء، أئمة مع الغزك عن سئبل كالحسن سيرين، ابن عن - أيضان  - كفيو

 بن الرحمن عبد بن محمد عن أيضان  كفيو(. إثمهم كعليهم كفضلو، كأجره شرفو لك)
 أدركت لقد بني يا: قاؿ تغزك؟ الحجاج إمارة في أبة يا: ألبي قلت) قاؿ النخعي، يزيد

 (.  حاؿ على الجهاد يدعوف ال ككانوا للحجاج، منكم بغضان  أشد أقوامان 
 إبراىيم: أم - سئل: )قاؿ المغيرة عن( ُّٓ/ ِ) سننو في منصور بن سعيد كأخرج
 إال بو عرض إف: )فقاؿ يصنعوف؟ ما كذكر مركاف، بني مع الغزك عن - النخعي

 (.عدكىم جهاد عن ليثبطهم الشيطاف
 يحث كاف أنو اهلل رحمو أحمد اإلماـ عن جاء ما أيضا ذلك في السلف آثار كمن
 .الخرمي بابك قتاؿ في كالمعتصم المأموف أياـ الجهاد على
/ ُ) السنة في الخبلؿ ركاه الذم المديني، بن علي إلى أحمد اإلماـ كتاب ذلك كمن

: محمد بن أحمد من اهلل عبد بن علي الحسن أبي إلى: )كنصو( ُْٖ - ُْٕ
 في إليك اهلل أحسن: بعد أما ىو إال إلو ال الذم اهلل إليك أحمد فإني عليك، سبلـ

 في بو أعنى كمن كأنا إليك كتبت برحمتو، سوء كل من كإيانا كسلمك كلها، األمور
 كتبت نعمة، كل كلي فإنو ذلك شكر أداء على العوف أسألو متظاىرة، اهلل من نعم

 قد الذم الخرمي، ىذا أمر من بلغك قد يكوف أف لعلو أمر في -اهلل رحمك- إليك
 النساء كسبي المحاـر كانتهاؾ ذلك كغير الذرية قتل من بو، ركبو قد بما اإلسبلـ ركب

 لو ممن يحضرؾ من عند ذلك منفعة رجاء إخوانك، بعض إليك الكتاب في ككلمني
 منك، يقبل أنو ترل ممن حريمهم كعن عنهم كالذب أردبيل، أىل إلى النهوض في نية
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 شفا على فإنهم ذلك، منك يقبل أنو ترل ممن حضرؾ لمن -اهلل رحمك- رأيت فإف
 عليكم كالسبلـ مهم، كل كإيانا اهلل كفاؾ المظل، العدك ىذا من كخوؼ كضيعة ىلكة

 (.كبركاتو اهلل كرحمة
 على يحرض اهلل عبد أبو جعل بابك أمر من كاف لما: قاؿ الصائغ حسين كعن

 إلى الخركج على يحرضهم البصرة كالي الوليد أبي إلى كتابان  معي ككتب إليو الخركج
 (.ُْٖ/ ُ) للخبلؿ السنة(. بابك

 حادم في كما المشهور مسائلة في ذلك، على العلم أىل إجماع حرب كحكى
 كأىل األثر، كأصحاب العلم أىل مذاىب ىذه: )فيها جاء كالتي(. ّٗٗ ص) األركاح

 عليو اهلل صلى - النبي أصحاب لدف من فيها، بهم المقتدم بها، المتمسكين السنة
 كغيرىم كالشاـ الحجاز أىل علماء من أدركت من كأدركت ىذا، يومنا إلي - كسلم
 .عليها
 مخالف فهو قائلها، عاب أك فيها، طعن أك المذاىب، ىذه من شيئان  خالف فمن

 .الحق كسبيل السنة منهج عن زائل الجماعة، عن خارج مبتدع،
 الزبير بن اهلل كعبد مخلد بن اهلل كعبد إبراىيم، بن كإسحاؽ أحمد، مذىب كىو: قاؿ

 من ككاف العلم، عنهم كأخذنا جالسنا، ممن كغيرىم منصور، بن كسعد الحميدم،
 أتقياء، عدكالن  بررة يكونوا لم كإف السلطاف، مع كالحج كالعيداف، كالجمعة قولهم
 ا  جاركا أك فيها، عدلوا إليهم، كالغنائم كالفيء، كاألعشار كالخراج الصدقات، كدفع

 ىػ
(: ُُٖص) عقيدتهما في تعالي اهلل رحمهما - زرعة كأبو حاتم أبو اإلماماف كقاؿ

 من فكاف كيمنان  كشامان  كمصران، كعراقان، حجازان  األمصار جميع في العلماء أدركنا)
 قياـ إلى كالسبلـ الصبلة عليو نبيو كجل عز اهلل بعث منذ ماض الجهاد كأف: مذىبهم
 كدفع كذلك، كالحج. شيء يبطلو ال المسلمين أئمة من األمر أكلي مع الساعة

 .ىػ ا(. المسلمين أئمة من األمر أكلي إلى السوائم من الصدقات
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 كالجهاد نصرتو كعدـ عنو للتخاذؿ سببان  يكوف ال للبدعة الحاكم ارتكاب أف فظهر
 خاصة عليهم اهلل أعداء لنصر سببان  يكوف كقد للمسلمين خذالنان  ذلك في ألف معو،

 .الكفار مواجهة في كانوا إف
 الجهاد ىو المبتدع الخليفة مع يترؾ ال الذم القتاؿ أك الجهاد أف على ىنا ينبو لكن

 في كيدخل اهلل، كلمة إعبلء سبيل في جهاد أنو على العلم أىل نص الذم الشرعي
 متابعة يحـر مما ىذا فإف الفتنة في القتاؿ أما اإلماـ، مع كالبغاة الخوارج قتاؿ ذلك

 .الخالق معصية في لمخلوؽ طاعة فبل فيو، اإلماـ
 الحج معهم. الثانية:المسألة 

 الخليفة اعتقاد كاف مهما الحج، عن يتوقفوف ال -اهلل رحمهم - الصالح السلف كاف
 ابتداع بسبب الحج عن توقف أنو السلف من أحد عن يرد كلم مسلمان، داـ ما

 .فسقو أك الخليفة
 أدركت من كاف(: )ِٖٖ ص) السنة أصوؿ في كما -اهلل رحمو- عباد بن زىير قاؿ
 كغيرىم، كككيع، المبارؾ، كابن عياض، بن كالفضيل كسفياف، مالك، المشايخ، من

 (.خليفة كل مع يحجوف كانوا
 من العلماء أجمعت كقد(: )َِٖ - ِٕٔ: ص) كاإلبانة الشرح في بطة ابن كقاؿ
 صبلة أف: ىذا كقتنا إلى األمة ىذه أكؿ من كالزىاد كالعباد كالنساؾ كالعلم الفقو أىل

 فاجر، أك بر أمير كل مع كالهدم كالجهاد كالغزك كعرفات كمنى كالعيدين الجمعة
 بنوىا التي المساجد في كالصبلة جائز، كاألعشار كالصدقات الخراج كإعطاءىم

 كالزراعة التجارة كسائر كالشراء، كالبيع عقدكىا التي كالجسور القناطر على كالمشي
 (.كالسنة الكتاب حكم على جائر أمير كل كمع عصر كل في كلها كالصنائع

 عدؿ؛ غير كاف كإف(: )ُِٖ/ ٓ) البخارم صحيح شرح في بطاؿ ابن كقاؿ
: الحدكد معو يقيموا كأف عليو الخركج ترؾ السنة أىل من العلماء عند فالواجب

 (.الزكوات إليو كتؤدل كالحج، الصلوات،
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 جور أف: أم: للسنة للبربهارم شرحو في الراجحي اهلل عبد بن العزيز عبد الشيخ كقاؿ
 كالصبلة اهلل افترضها التي فالفرائض أجورىم، من ينقص كال الرعية، يضر ال السلطاف

 كال نفسو، على فجوره كالسلطاف تاـ، كاألجر تامة الجور أئمة خلف بها أمركا التي
 أك معهم جاىدت أك العيدين أك الجمعة صليت إذا تاـ أجرؾ لكن فجوره، يضرؾ
 كال نفسو على ففجوره فاجران  كاف إذا القائد أك اإلماـ أك السلطاف كأما معهم، غزكت
 .فجوره يضرؾ
 الفسق، بمجرد يقاتلوف ال كاألئمة: قاؿ أنو اهلل رحمو تيمية ابن اإلسبلـ شيخ عن كنقل
 جاز ما كل فليس كغيره، كالزنا الفسق أنواع لبعض يقتل قد المقدكر الواحد كاف كإف
 كبير فساد من أعظم القتاؿ فساد إذ إياه، لفعلهم األئمة يقاتل أف جاز القتل فيو

 شرب إذا يده، تقطع سرؽ كإذا يجلد، أك يرجم الرعية من الزاني، األمر كلي يرتكبو
 يجلده، أحد يوجد فبل مثبلن  الخمر فشرب السلطاف فيو كقع لو لكن يجلد، الخمر

 أف كعليك السلطاف، على يجوز الرعية على جاز ما كل فليس الصبر، إال عليك فما
 على ففسوقو الجمعة، خلفو تصلي معو تحج معو تقاتل فاسقان  كاف كلو معو تجاىد
 كلكن المعصية، بمجرد عليو تخرج كال مسلم، أنو داـ ما نفسو على كفجوره نفسو

 ما أديت فقد كإال هلل، فالحمد استجاب فإف االستطاعة، بقدر مبذكلة النصيحة
 األمن، كاختبلؿ الدماء إراقة يسبب كشر؛ فساد خركجك ألف عليو؛ تخرج كال عليك،
 ىػ. ا األعداء كتدخل تسلط من يسبب كما األمة، كضياع

 فسر الشيخ: للسنة للبربهارم شرحو في العقل الكريم عبد بن ناصر الدكتور كقاؿ
 منو تحدث أك فاجران  أك فاسقان  أك ظالمان  كونو كىو السلطاف جور إف: يقوؿ القاعدة

 أف ينبغي ال ذلك كل كأنفسهم، أموالهم في عليهم كتعد العباد، حقوؽ في تجاكزات
 يصلي أف فبلبد بيعة، لو مسلمان  ماداـ شيئان  بها يقـو التي اإلسبلـ فرائض من ينقص
 دفاع جهاد سواء الجهاد، معو يقاـ أف كالبد يعينهم، الذين كأئمتو خلفائو كخلف خلفو
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 الدين شعائر كبواليتو بقراراتو تؤدل أف كالبد كجل، عز اهلل لدين نشر جهاد أك
 .إمامهم مع الناس يحج يـو كالحج كالحج،
 عليو يسير ما على الناس يسير أف البد كغيرىا كاألعياد كالصياـ الدين فرائض ككذلك

 صبلة مثل األخرل اإلسبلـ شعائر كال كالجماعة، الجمعة يتركوف فبل السلطاف،
 السمع من كالبد الفرقة، كعدـ عليو الكلمة جمع من البد النوائب كعند االستسقاء،

 .بعد فيما الشيخ سيذكر كما لو كالدعاء بالمعركؼ لو كالطاعة
 الدين شعائر من أك نفسو السلطاف حق من سواء فريضة، ينقض ال السلطاف جور: إذان 
 السلطاف مع إال تأديتها يمكن ال كاجبات ألنها العظمى؛ األمة مصالح أك أركاف من أك

 .فاجران  أك بران  كاف سواء
 

 (األىواء أىل مجالسة عن النهي باب)
 مجالستهم عن كينهوف المضلة، األىواء أىل يعيبوف السنة أىل يزؿ كلم: محمد قاؿ

 .عليهم طعنا كال لهم غيبة ذلك يركف كال هم،فبخبل كيخبركف فتنتهم همكيخوفون
 حدثنا: قاؿ مهدم ابن عن الصمادحي عن كضاح ابن عن كىب حدثني كقد - ِِّ

 أف رضي اهلل عنها عائشة عن محمد بن القاسم عن مليكة أبي ابن عن إبراىيم بن يزيد
 ًمٍنوي  اىٍلًكتىابى  عىلىٍيكى  أىنٍػزىؿى  اىل ًذم ىيوى : اآلية ىذه تبل) كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 فػىيىت ًبعيوفى  زىٍيغه  قػيليوًبًهمٍ  ًفي اىل ًذينى  فىأىم ا ميتىشىاًبهىاته  كىأيخىري  اىٍلًكتىابً  أيُـّ  ىين   ميٍحكىمىاته  آيىاته 

هياى  تىشىابىوى  مىا  .ُ(فاحذركىم منو تشابو ما يتبعوف الذين رأيتم إذا: قاؿ ثم، اآلية" ًمنػٍ
 أبي عن حماد حدثني: قاؿ يحيى عن داكد، أبي عن علي، عن أبي كحدثني - ِّّ
 درج إلى انتهينا حتى حمار على كىورضي اهلل عنو  أمامة أبي مع كنت): قاؿ غالب

: فقالوا؟ الرؤكس ىذه ما: فقاؿ منصوبة، الخوارج رؤكس من رؤكس فإذا دمشق مسجد

                                                           

(، كمسلم ْْٕٓإسناد المصنف فيو ضعف، كالحديث صحيح فقد أخرجو البخارم ) ُ
(ِٔٔٓ.) 
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 كبلب النار، أىل كبلب النار أىل كبلب: "فقاؿ. العراؽ من بها جيء خوارج رؤكس
 ظل تحت قتلى شر السماء ظل تحت قتلى شر السماء ظل تحت قتلى شر النار أىل

 أك قتلهم لمن طوبى قتلوه، أك قتلهم لمن طوبى قتلوه، أك قتلهم لمن طوبى السماء
 اإلسبلـ أىل من كانوا إنهم لهم، رحمة: قاؿ؟ يبكيك ما: قلت بكى ثم قتلوه،

 أـ ىن محكمات آيات منو الكتاب عليك أنزؿ الذمىو  قرأ ثم اإلسبلـ، من فخرجوا
 إلى كاختلفوا تفرقوا كالذين تكونوا كال قرأ ثم اآلية، آخر إلى متشابهات كأخر الكتاب

: قاؿ نعم،: قاؿ؟ أمامة أبا يا ىؤالء ىم: فقلت تكفركف كنتم بما العذاب فذكقوا قولو
 إني: فقاؿ؟ ويقول كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سمعت أـ برأيك تقولو شيء فقلت

 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ و منسمعت لقد لجرمء إذا إني لجرمء، إذا إني لجرمء إذا
 كإال: قاؿ ثم أذنيو، في أصبعو ككضع سبعا، بلغ حتى مرتين كال مرة غير كسلم

 إسرائيل بنو تفرقت: يقوؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سمعت: قاؿ ثم فصمتا،
 عليهم األمة ىذه كلتزيد: فقلت النار في كسايرىا الجنة في فواحدة فرقة، سبعين على

 بالسواد عليك: قاؿ؟ تأمرني فما: فقلت النار، في كسايرىا الجنة في فواحدة كاحدة،
 من خير كالطاعة السمع: قاؿ؛ ترل قد ما األعظم السواد في فقلت: قاؿ األعظم
 .ُ(كالمعصية الفرقة

                                                           

 المصنف في الرزاؽ كعبد ،(َّٖ-َّٕ/ُٓ) المصنف في شيبة أبي ابن أخرجو ُ
 في كأحمد ،(ُُّٔ رقم) المسند في كالطيالسي ،(َٖٗ) المسند في كالحميدم ،(ُّٖٔٔ)

 رقم) السنن في ماجو كابن ،(َََّ رقم) الجامع في كالترمذم ،(ِٔٓ ،ِّٓ/ٓ) المسند
 ،َْٖٗ ،َّٖٔ-َّّٖ رقم ِّٖ ،ِّٖ-ِّٕ/ُٓ) الكبير في كالطبراني ،(ُٕٔ

 رقم ّّٗ-ّّٖ/ٔ) اآلثار مشكل في كالطحاكم ،(ُُٕ/ِ) كالصغير كاألكسط، ،(َٖٔٓ
 أبي كابن ،(ُٕ-ُٔ ص) السنة في نصر كابن ،(ٖٔ رقم) السنة في عاصم أبي كابن ،(ُِٗٓ

(، ِّْ-ِّ/ِ) أصبهاف أخبار في نعيم أبو ،(َُٖٓ رقم ُِْٗ/ٓ) التفسير في حاتم
 في كالبللكائي ،(ُٖٖ/ٖ) الكبرل السنن في كالبيهقي ،(ّٔ-ّٓص) الشريعة في كاآلجرم

 في المنذر كابن ،(ِِٔ رقم ُّٔ/ُ) الواىيات في الجوزم كابن ،(ُِٓ ،ُُٓ) السنة
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 بن مسلمة أخبرني: قاؿ كىب ابن عن يونس عن أسلم عن إسحاؽ كحدثني - ِّْ
رضي اهلل  جبل بن معاذ أف مكحوؿ عن األيلي بن عمراف عن الزبيدم زرعة عن علي
 على كالمرجئة القدرية لعنت): قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي إلى الحديث رفععنو 

 .ُ(محمد آخرىم نبيا سبعين لساف

                                                                                                                                                  

 يخطئ؛ صدكؽ كىو غالب أبي على مداره هسنادإك  (ُِٗ/ِ) المنثور الدر في كما- التفسير
 فذكر طريقو، من َِٓ/ٓ المسند في أحمد اإلماـ أخرجو الدمشقي األموم سيار تابعو لكنو

 ،ّّٓ/ْ الثقات في حباف ابن ذكره األموم سيار سنده كفي. تقدـ مما بنحو كالقصة الحديث
 المسند في أحمد اإلماـ أخرجو سليم، بن صفواف أيضا كتابعو. صدكؽ: حجر ابن كقاؿ. ِّْ/ٔ
 أمامة أبو دخل: يقوؿ سليم بن صفواف سمعت: قاؿ عياض بن أنس شيخو طريق من ِٗٔ/ٓ

، كالحديث حسنو الترمذم، صحيح كسنده. تقدـ مما بنحو الحديث فذكر...  دمشق الباىلي
األلباني في صحيح الترمذم، كحسنو العبلمة الوادعي في الصحيح المسند مما  كحسنو العبلمة

 حديث (:ُٗٓ/ّٔ(، كقاؿ األرنؤكط كمن معو في تحقيق المسند )ْٖٔليس في الصحيحين )
- أصبهاف نزيل البصرم غالب أبي أجل من كالشواىد المتابعات في حسن إسناد كىذا صحيح،

 في بو يعتبر ممن كىو فيو، مختلف فإنو -نافع: كقيل الحزكر، بن سعيد: كقيل حزكر،: كاسمو
 .الشيخين رجاؿ ثقات رجالو كباقي توبع، كقد كالشواىد، المتابعات

( كإسناده ِٕٖ،  ِٖٔ(، كالبيهقي في القدر )ّّْأخرجو ابن أبي عاصم في السنة ) ُ
 العلل فى جوزلال ابنضعيف، كللحديث شواىد عن عن عدة من الصحابة ال يفرح بها، قاؿ 

 في لضعفو السيوطي كرمز عليو، اهلل صلى اهلل رسوؿ عن يصح ال حديث(: ُٔٓ/ ُ) المتناىية
: كقاؿ لو، المديني ابن تضعيف(: ِٕٔ/ ٓ) الفيض في المناكم كنقل ،(ِٖٕٓ) الصغير الجامع

 في العراقي قاؿ ككذا ركاتها، لضعف تثبت ال أحاديث ىذه: قاؿ ثم طرؽ عدة من الذىبي أكرده
 طرقو كل كلكن الصحابة بعض عن أخرل طرؽ عدة من جاء كالحديث ،(ُُٔ/ ُ) الميزاف ذيل

 (.ُٖٓٓ) األلباني للعبلمة الضعيفة في ذلك تفصيل كانظر ضعيفة
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 عن نزار بن حياف عن المثنى بن إسماعيل عن مسلمة كأخبرني كىب ابن - ِّٓ
 مركؽ اإلسبلـ من يمرقوف): كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ علي عن زيد

 .ُ(الرمية من السهم
 شريك بن حكيم عن دينار بن عطاء عن لهيعة ابن كأخبرني: قاؿ كىب ابن - ِّٔ

رضي اهلل  الخطاب بن عمر عن ىريرة أبي عن الجرشي ربيعة عن ميموف بن يحيى عن
 كال القدر أصحاب تجالسوا ال): قاؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف عنهما

 .ِ(الحديث تفاتحوىم

                                                           

إسناد المصنف ضعيف جدا، كالحديث صحيح فقد أخرجو من حديث على رضي اهلل عنو  ُ
 (.َُٔٔ(، كمسلم )ُُّٔالبخارم )

/ ُ) يعلى كأبو ،(َُْٕ رقم ،ِِٖ/ ْ) داكد كأبو ،(َِٔ رقم ،َّ/ ُ) أحمد أخرجو ِ
 في أحمد بن اهلل كعبد ،(َّّ رقم ،ُْٓ/ ُ) السنة في عاصم أبى كابن ،(ِْٓ رقم ،ُِِ
/ ّ) الكبير التاريخ في معلقا كالبخارم ،(ٕٗ رقم ،َِٖ/ ُ) حباف كابن ،(ّٕٖ/ ِ) السنة
 ،َِْ/ َُ) كالبيهقى ،(ِٕٖ رقم ،ُٗٓ/ ُ) كالحاكم (،ّْٓكاألجرم في الشريعة ) ،(ُٓ
 ،ِّْ/ ُ) كالضياء ،(ٔ/ِ/ ُ) الكبرل في بطة كابن ،(ُُٖ/ ُ) كالبللكائي ،(َِِٔٔ رقم
( تفاتحوىم كال القدر أىل تجالسوا ال) بلفظ مرفوعا عنو اهلل رضي عمر عن ،(َُّ رقم

 حكيم فيو(: ُِِْ/ ٖ) المهذب في الذىبي كقاؿ ضعيف، إسناده: الضياء عنو قاؿ كالحديث
 األلباني العبلمة كضعفو غريب،: بقولو( ّٓٔ/ ِ) الفاركؽ مسند في كثير ابن كضعفو يعرؼ، ال

 إسناده(: ّّّ/ ُ) المسند تحقيق في معو كمن األرنؤكط كقاؿ ،(ُّٗٔ) الجامع ضعيف في
 .الهذلي شريك بن حكيم لجهالة ضعيف

 كتصحيح جيد، غير جيد، إسناده(: َِٓ/ ُ) الشرعية اآلداب في مفلح ابن قوؿ( تنبيو)
 ،(ٕٓٗ/ ّ) القبوؿ معارج في الحكمي كمثلو ،(ُْٕٗ) الصغير الجامع في للحديث السيوطي

 .صحيح غير ،(ُُِ/ ُ) المسند تحقيق في شاكر أحمد الشيخ كمثلو



 - 452 - 

 اهلل رسوؿ أف حاـز أبي عن حميد أبي بن محمد كأخبرني: قاؿ كىب ابن - ِّٕ
 .ُ(األمة ىذه مجوس القدر أصحاب): قاؿ كسلم عليو اهلل صلى

                                                           

( ّّٖ رقم ،ُْٗ/ُ) السنة فى عاصم أبى كابن ،( ُْٗٔ رقم ،ِِِ/ْ) داكد أبو أخرجو ُ
 كالحاكم ،( ٖٔ/ِ) كأحمد ،( ُِ رقم ،ُِ/ُ) السنة صريح فى الطبرل جرير كابن ،
 رقم ،َِّ/َُ) كالبيهقى ،( َُّ/ُ) المجركحين في حباف كابن ،( ِٖٔ رقم ،ُٗٓ/ُ)

 كالديلمى ،( ِِٔ/ِ) بطة كابن ،( ّْٗ/ْ) االعتقاد أصوؿ شرح في كالبللكائي ،( َِٖٓٔ
: الحاكم عنو قاؿ كالحديث( ِِٕ) المتناىية العلل في الجوزم كابن ،( َْٕٓ رقم ،ِّٕ/ّ)

 القطاف ابن كصححو الذىبي، ككفقو عمر، ابن من سماع حاـز ألبي صح إف شرطهما على صحيح
 ىمات ابن كقاؿ ،( ْٓ) األربعين شرح في النوكم كصححو ،( ْْٓ/ٓ) كاإليهاـ الوىم بياف في

 األلباني العبلمة كحسنو الصحيح، شرط على كبعضها طرؽ من كرد( : ُٖ) التنكيت في الدمشقي
 عمر عن كىب، كابن الثورم كركاه( : ٖٗ/ْ) العلل في الدارقطني كقاؿ داكد، أبي صحيح في
 ابن كقاؿ ،.عمر ابن عن الموقوؼ كالصحيح: قاؿ ثم موقوفا، عمر، ابن عن نافع، عن محمد، بن

 بن زكريا مناكير من المجركحين في حباف ابن كعده محفوظ، غير( : ّٖٓ/ٖ) الكامل في عدم
 داكد أبي سنن مختصر" في المنذرم كقاؿ ،( ِْٕ) التذكرة في القيسراني ابن كضعفو منظور،

 الحديث ىذا ركم كقد عمر، ابن من يسمع لم دينار بن سلمة حاـز أبو منقطع، ىذا( : ٖٓ/ٕ)
 كتعقبو أيضا الموضوعات في الجوزم ابن كأكرده ،.يثبت شيء فيها ليس عمر ابن عن طرؽ، من

( ُُِْ/ٖ) المهذب في الذىبي كقاؿ الحسن، درجة إلى مجموعها ينتهي شواىد لو بأف العبلئي
 مراعاة في المباركفورم كقاؿ ،( َُِ/ُ) المشكاة تخريج في الحافظ قاؿ ككذا منقطع،: 

 الحافظ انتقدىا التي األحاديث أحد ىذا: الصعود مرقاة في السيوطي قاؿ( : ّْٔ/ُ) المفاتيح
: عليو تعقبو فيما حجر ابن الحافظ قاؿ، موضوع أنو كزعم المصابيح، على القزكيني الدين سراج

 األكلى: علتين لو أف إال الصحيح رجاؿ من كرجالو الحاكم كصححو الترمذم حسنو الحديث ىذا
، أبي بن عبدالعزيز عن ركاتو بعض في االختبلؼ  عبدالعزيز عن فركاه. منظور بن زكريا كىو حاـز

 منقطع؛ سنده أف من كغيره المنذرم ذكره ما كاألخرل. عمر ابن عن نافع عن: فقاؿ حاـز أبي بن
 الحافظ الفاسي القطاف بن أباالحسن أف الثانية عن فالجواب. عمر ابن من يسمع لم أباحاـز ألف

 في بالمعاصرة يكتفي كمسلم بالمدينة، معو فكاف عمر ابن عاصر أباحاـز إف: فقاؿ سنده، صحح
 ركايان  فأبدؿ كىم فلعلو بالوىم، كصف زكريا بأف األكؿ كعن. شرطو على صحيح فهو االتصاؿ،
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 ذكر: قاؿ المكي الزبير أبي عن خالد بن مسلم كحدثني: قاؿ كىب ابن - ِّٖ
 ما بعض لو فوصف القدر، في يتكلموف ناسا أف) رضي اهلل عمو عباس بن اهلل لعبد

 .ُ(رقبتو فأفرؾ إليو فأقـو أحد منهم البيت في أىل: فقاؿ يقولوف،

                                                                                                                                                  

 الحكم يسوغ ال ىذا تقرر كإذا شيخاف، فيو لعبدالعزيز فيكوف كىم يكوف ال أف تقدير كعلى بآخر،
 أف كجوابو مسلموف، كىو المجوس تسميتهم الوضع عليو أطلق من مستند كلعل موضوع، بأنو

 إضافتهم ساغت ثم كمن المجوس، معتقد جميع في ال فاعلين إثبات في كالمجوس أنهم المراد
 كالطبراني تاريخو في كالبخارم( ُٕ/ٖٓ) الحاكم أيضان  أخرجو كالحديث: قلت. األمة ىذه إلى
 الكتب أصحاب من أحد يخرجو لم أخرل طريق من( ٖٔص: ِج) أحمد كأخرجو األكسط في

 مرضوا إف قدر، ال يقولوف الذين أمتي كمجوس مجوس أمة لكل: ))بلفظ الطريق تلك من الستة
 تعقباتو في السيوطي ذكرىا شواىد الحديث كألصل ،(( تشهدكىم فبل ماتوا كإف تعودكىم، فبل

 الدين صبلح الحافظ عن نقبلن  كحقق( ُّٓ-ُّّص) اآللي في كألفاظها طرقها كاستوفي ،( ٓ)
 ىذا،. بوضعو للحكم كجو فبل بو، المحتج الحسن درجة إلى ينتهي بل أصبلن، للحديث أف العبلئي

 أما: فقاؿ الحافظ جواب على( ٔ:/ٖ) المسند شرح في شاكر محمد أحمد الشيخ تعقب كقد
 عدـ على صراحة يدؿ ما ىناؾ يكن لم إذا كلكن فنعم، االتصاؿ على كتحمل كافية المعاصرة إف

 بن ليحيى ابنو قاؿ فقد عمرقائم، ابن من يسمع لم أباحاـز أف على ىنا النقلي كالدليل السماع،
  .كذب فقد سعد بن سهل غير الصحابة من أحد من سمع أبي أف حدثك من: صالح

في السنة إسناد المصنف ضعيف، كاألثر صحيح فقد أخرجو بنحوه عبد اهلل بن أحمد  ُ
( كإسناده ُُّٔ(، كالبللكائي في شرح أصوؿ السنة )ْْٓ(، كاآلجرم في الشريعة )َٕٗ)

 صحيح.
 ،(ٗٓ) األكائل كفي ،(ٕٗ) السنة في عاصم أبي كابن ،( َّّ/ُ) أحمد كأخرجو من كجو آخر

 بطة كابن ،(ُُُٔ) االعتقاد أصوؿ شرح في كالبللكائي ،(ِّٖص) الشريعة في كاآلجرم
 راىويو بن إسحاؽ إلي كنسبو( ِّٔٗ) العالية المطالب في حجر ابن كأكرده ،(َِٕ/ِ)

 تحقيق في معو كمن األرنؤكط كقاؿ ،(ِٖٕص) الطحاكية في األلباني العبلمة ضعفو كالحديث
 عباس، ابن يركعن لم ىو ثم المكي، عبيد بن محمد لضعف ضعيف إسناده(: ُِٕ/ٓ) المسند

 ىو": إخوانو بعض عن: "األكزاعي بقوؿ كالمعني مجاىد، بواسطة عنو الحديث ىذا ركل كإنما
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 األىواء عن النخعي إبراىيم سأؿ رجبل أف) مهدم ابن كأخبرني كىب ابن - ِّٗ
 من زينة إال ىي كما خير، من ذرة مثقاؿ منها شيء في اهلل جعل: فقاؿ؟ خير أنها

 .ُ(األكؿ األمر إال األمر كما الشيطاف
 كتبو في يكتب كاف العزيز عبد بن عمر أف) مالك كأخبرني: قاؿ كىب ابن - َِْ

 .ِ(البعيد كالزيغ األىواء إليو التم ما أحذركم أني
: فقاؿ؟ ككبلمهم القدر أىل خصومة عن كسئل يقولو، مالكا كسمعت: كىب ابن قاؿ

 خلفهم يصلى كال بخبلقهم، كيخبر القوؿ يواضع فبل عليو ىو بما عارفا منهم كاف ما
 .ّيناكحوا أف أرل كال
 أما: قاؿ األىواء أىل بعض جاءه إذا الرجل ذلك كاف: يقوؿ كسمعتو: كىب ابن قاؿ
 .ْفخاصمو مثلك شاؾ ىو من إلى فاذىب فشاؾ أنت كأما ربي، من بينة فعلى أنا

 إسحاؽ بن زيد عن شريح بن الرحمن عبد كحدثنا: قاؿ كىبابن  – ُِْ
 رأيتم إذا: األىواء أصحاب في لجلسائو قاؿ أنو) رباح أبي بن عطاء عن األنصارم،

                                                                                                                                                  

 مجهوؿ، كىو التخريج، مصادر في ككما يليو الذم الحديث في سيأتي كما الحجاج، بن العبلء
   .األزدم كضعفو

(: ِْٗ(، كأبو الفضل الزىرم في جزئو )رقم ُِٓأخرجو بنحوه اآلجرم في الشريعة )رقم  ُ
 إسناده حسن.

 ، نظر العزيز عبد بن عمر من مالك سماع في( ك ُٕابن عبد الحكم في سيرة عمر )صأخرجو  ِ
 من كثير عند التحمل سن كلكن ، سنين ثماف مالك عمر ككاف العزيز عبد بن عمر توفي فقد

 .ذلك من أقل العلماء

 (.ّٓ/ُذكره عياض في ترتيب المدارؾ ) ّ

(، كالذىبي في السير ِّْ/ٔالحلية ) (، كأبو نعيم فيَّٕأخرجو ابن بطة في اإلبانة ) ْ
 ( كىو صحيح.ّْٗ، رقم  ُّٗ(، كفي العلو )صٗٗ/ٖ)
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 أحد منهم إليو جلس فإذا بينهم، جعلها بأمارة فأعلموني إلينا جلس قد أحدا منهم
 .ُ(قاـ ثم نعليو أخذ فأعلموه

 يزيد عن حبيب أبي بن حبيب عن صخر أبو كأخبرني: قاؿ كىب ابن - ِِْ
 منها ما كتابا كسبعين اثنين قرأت): يقوؿ منبو بن كىب سمعت: قاؿ الخراساني

 .ِ(العظيم باهلل كفر فقد اهلل قدر من شيئا نفسو إلى أضاؼ من: فيو كحذر إال كتاب
: قاؿ مهدم ابن عن الصمادحي عن كضاح ابن عن مسرة ابن كأخبرني - ِّْ
 قاؿ: قاؿ سعد بن مصعب حدثني: يقوؿ شيخا سمعت: قاؿ مسلم بن محمد حدثنا

 أف إما خصلتين، إحدل منو يخطئك ال فإنو مفتونا تجالس ال بني أم): أبي لي
 .ّ(قلبك يمرض أف كإما يستزلك،

 أبو قاؿ: قاؿ السختياني أيوب عن زيد بن حماد حدثنا: قاؿ مهدم ابن - ِْْ
 فإني تجادلوىم، كال األىواء أىل تجالسوا ال): األلباب ذكم الفقهاء من ككاف قبلبة

 .ْ(تعرفوف كنتم ما عليكم يلبسوا أك ضبللتهم في يغمسوكم أف آمن ال

                                                           

 إسناده فيو ضعف، زيد بن إسحاؽ األنصارم لم يوثقو معتبر. ُ
، رقم  ُٖٔ(، كالبيهقي في القدر )صُِٕٕ،  ُُٕٕ/ رقم ِأخرجو ابن بطة في اإلبانة ) ِ

 حسن. ( كىؤّ/ُِ(، كابن عساكر في تاريخ دمشق )ُْٕ

(، ُٔ/ٕ(، كالبيهقي في الشعب )ّّْ،  ّّٗ،  ّٖٓ/ رقم ُأخرجو ابن بطة في اإلبانة ) ّ
( من قوؿ مصعب بن سعد، ال من ٖٕٗ/ رقم ٓكأبو الفضل المقرئ في أحاديث ذـ الكبلـ )

 قوؿ أبيو، كىو أثر صحيح.

 الفريابيك  ،(ُْٖص/ٕ) الكبرل الطبقات في سعد كابن ،(ُّٗ رقم/ُ) في الدارمي أخرجو ْ
( االعتقاد) في كالبيهقي(، ُُْكاآلجرم في الشريعة )رقم  ،(َّٕرقم/ُ) القدر في

 كأبو ،( َْٔرقم/ُ) كالقدر القضاء كفي ،(ُْٔٗ: رقم ، َٔ/ٕ) الشعب كفي ،(ِّٖص)
(، كالفريابي في القضاء كالقدر )رقم ُِّكابن كضاح في البدع )رقم  ،(ِٕٖ/ِ) الحلية في نعيم

 عساكر كابن(، ّٗٔ،  ّٖٔ،  ّٓٔ،  ّْٔ/ رقم ُ(، كابن بطة في اإلبانة )َّٕ،  ّٔٔ
 .صحيح كإسناده( ِٗٗ ،ِٖٗ/ ِٖ) دمشق تاريخ في
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 بن محمد أف فعو  بن اهلل عبد عن معاذ بن معاذ حدثنا: قاؿ مهدم ابن - ِْٓ
ًإذىا) األىواء أصحاب في نزلت اآلية ىذه أف يرل كاف سيرين  يىخيوضيوفى  اىل ًذينى  رىأىٍيتى  كى

هيمٍ  فىأىٍعًرضٍ  آيىاتًنىا ًفي  .ُ(غىٍيرًهً  حىًديثو  ًفي يىخيوضيوا حىت ى عىنػٍ
 الجوزاء أبي عن مالك بن عمرك عن زيد بن حماد كحدثنا: قاؿ مهدم ابن - ِْٔ

 من رجل يجاكرني أف من إلي أحب كخنازير قردة ىذه دارم في يجاكرني لئن): قاؿ
ا يىا) اآلية ىذه في دخلوا كلقد األىواء، أىل  ًمنٍ  ًبطىانىةن  تػىت ًخذيكا الى  آمىنيوا اىل ًذينى  أىيػُّهى

 تيٍخًفي كىمىا أىفٍػوىاًىًهمٍ  ًمنٍ  اىٍلبػىٍغضىاءي  بىدىتً  قىدٍ  عىًنتُّمٍ  مىا كىدُّكا خىبىاالن  يىٍأليونىكيمٍ  الى  ديكًنكيمٍ 
 .ِ(أىٍكبػىري  صيديكريىيمٍ 

: قاؿ أنو مجاىد عن حدثت: قاؿ عيينة بن سفياف كحدثنا: قاؿ مهدم ابن - ِْٕ
 .ّ(األىواء جنبني أف أك اإلسبلـ إلى ىداني أف علي، أعظم النعمتين أم أدرم ما)

 أبي عن كاسع بن محمد عن مسكين بن سبلـ كحدثنا: قاؿ مهدم ابن - ِْٖ
 من بها فأنقذني علي أنعمها نعمة علي، أعظم النعمتين أم أدرم ما): قاؿ العالية

 .ْ(الحركرية من بها فأنقذني علي أنعمها نعمة أك الشرؾ،

                                                           

كابن  ،(ّٕٕرقم/ُ) القدر في كالفريابي(، ِْٖٕ/ رقم ْأخرجو ابن أبي حاتم في تفسيره ) ُ
 ( كىو صحيح.ْٓٓ،  ْٔٓ،  ّّٓ/ رقم ُبطة في اإلبانة )

(، ُِّ/ رقم ِكالبللكائي في شرح أصوؿ السنة ) ،(ِِْ/ٕ) الطبقات في سعد ابنأخرجو  ِ
 ْٕٔ/ رقم ُ(، كابن بطة في اإلبانة )ٕٕٔ/ رقم ْكأبو الفضل المقرئ في أحاديث ذـ الكبلـ )

 ( كىو صحيح.ْٖٔ، 
أخرجو من طرؽ أخرل ضعيفة الدارمي في مقدمة السنن )رقم  كقد إسناد المصنف ضعيف، ّ

(، ُّٗ/ رقم ْكأبو الفضل المقرئ في أحاديث ذـ الكبلـ ) ،(ُُِ/ْ) الشعب كفي(، ُّٓ
 .(ّٗ/ٕ) دمشق تاريخ في عساكر كابن

 

،  ُّ/ٓ(، كالهركم في ذـ الكبلـ )َِّ/ رقم ِأخرجو البللكائي في شرح أصوؿ السنة ) ْ
 كىو صحيح.( ّٕٗرقم 
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 عن سحنوف عن العتبي عن لبابة بن عمرك بن محمد عن إسحاؽ كحدثني - ِْٗ
 ىذه من األىواء أىل على أشد اهلل كتاب في آية ما): مالك قاؿ: قاؿ القاسم ابن

يىضُّ  يػىٍوـى " اآليات  بػىٍعدى  أىكىفىٍرتيمٍ  كيجيوىيهيمٍ  ًاٍسوىد تٍ  اىل ًذينى  فىأىم ا كيجيوهه  كىتىٍسوىدُّ  كيجيوهه  تػىبػٍ
اًنكيمٍ  ا اىٍلعىذىابى  فىذيكقيوا ًإيمى  .ُ(ىذا من أبين كبلـ فأم: مالك قاؿ" تىٍكفيريكفى  كيٍنتيمٍ  ًبمى

 .القبلة ألىل اآلية ىذه إف: مالك لي قاؿ: القاسم ابن قاؿ
 أحدكم أف أرأيت األىواء أىل مجالسة كراىية في يقوؿ غانم ابن ككاف: سحنوف قاؿ
 فدينكم فيها، ينالو أف خوفا منو بها يحترز كاف أما بضاعة كمو كفي سارؽ إلى قعد
  .نعم: قاؿ؟ منو أخرجناىم ثغر في معناىمجا كإف قيل بو، كتحفظوا تحرزكه بأف أكلى
 تجالسوىم، فبل سوء قـو: فقاؿ القدرية عن مالك سئل) أشهب كقاؿ سحنوف قاؿ
 .(نعم: فقاؿ؟ خلفهم يصلى كال قيل

 مسائل في الباب:
 حكم الهجر. المسألة األكلي:

 ما منها كثيرة، الشرع قصدىا التي للمبتدع الهجر فوائد أف ؾكإيا اهلل رحمني اعلم
 إلى يعود ما كمنها العقدية، الشرعية الوظيفة بهذه القائمين الهاجرين إلى يعود

 فالهجر كاألىواء، البدع من السنن حماية كإلى المسلمين، عامة كإلى المهجور
 الشرعية كالمقاصد الغايات متعددة زجرية عقوبة(: المبتدعة ىجر) كمنو الشرعي

 :يلي ما على كىي المحمودة،
 اهلل سبيل في الجهاد جنس من فهي للمهجور، شرعية عقوبة( بالهجر الزجر) أف - ُ

 عن كالنهي بالمعركؼ األمر لواجب كأداء العليا، ىي اهلل كلمة لتكوف
 .كتعالى سبحانو فيو كالبغض الحب بواجب تعالى اهلل إلى تقربان  المنكر،

                                                           

 الديانات كأصوؿ االعتقادات في السنة أىل لمذىب الوافية الرسالةأخرجو الداني في  ُ
 كأحكاـ ،(َٕ) البر عبد البن االنتقاء ( كإسناده مقارب، كاألثر مذكور فيَِّ، رقم  ِْٔ)ص

 (.ّّٔ - ِّٔ/ ُٔ) رشد البن كالتحصيل كالبياف ،(ِْٗ/ ُ) العربي البن القرآف
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 .كتحذيرىم البدعة ىذه في الوقوع من المسلمين نفوس في اليقظة بعث - ِ
 .البدعة انتشار تحجيم - ّ
 حصلت إذا فإنو بدعتو، نشر عن ليضعف كزجره، المبتدع قمع - ْ

 .جحره في كالثعلب بات منو كالنفرة مقاطعتو
 كتنشيط لو، تزكية فهذا: ببدعتو تحسيسو كترؾ كمخالطتو، معاشرتو أما

 من إذان  فبلبد غالبان، يقوده من بيد فهو العمى، من مشتق العامي إذ بالعامة، كتغرير
 الحجر من ألـز كىو الجماعة، كأحواؿ للديانة استصبلحان  المبتدع على الحجر

 .األبداف الستصبلح الصحي
 المبتدع، توقير عن النهي في اآلثار بعض -تعالى اهلل رحمو- الشاطبي نقل أف كبعد
 تعظيمه  لو كالتوقير إليو المشي ألف ظاىر، ذلك ككجو التوقير، يجامع اإليواء فإف: )قاؿ

 ىذا، من أشد ىو بما كإذاللو كإىانتو بزجره يأمر الشرع أف علمنا كقد بدعتو، ألجل لو
 ما على كإقباالن  اإلسبلـ، بشرع العمل عن صدكدان  توقيره فصار كالقتل، كالضرب

 .ينافيو بما كالعمل بو العمل بترؾ إال ينهدـ ال كاإلسبلـ كينافيو، يضاده
 :اإلسبلـ على بالهدـ تعوداف لمفسدتين مظنة البدعة صاحب توقير فإف كأيضان 

 أفضل أنو المبتدع في فيعتقدكف التوقير، ذلك إلى كالجهاؿ العامة التفات: أحدىما
 على اتباعو إلى ذلك فيؤدم غيره، عليو مما خير عليو ىو ما كأف الناس،
 .سنتهم على السنة أىل اتباع دكف بدعتو

 على لو المحرض كالحادم ذلك صار بدعتو أجل من كقر إذا أنو: كالثانية
 .شيء كل في االبتداع انتشار
 .اىػ بعينو اإلسبلـ ىدـ كىو السنن، كتموت البدع فتحيا حاؿ كل كعلى

 .أعلم كاهلل. السنن لصفاء كمداخلتها البدع شائبة من للسنن ضمانة إعطاء - ٓ
 :ثبلثة كىى: الهجر أنواع* 

 أىل عمل من كىو( تعالى اهلل لحق الهجر: )أم ديانة، الهجر: األكؿ
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 .عاصيان  أك مبتدعان  فاعلها، كىجر السيئة، ىجر: في التقول،
 :قسمين على للفجار الهجر من النوع كىذا

 تضره الذين السوء قرناء كىجر السيئات، ىجر بمعنى: ترؾ ىجر - ُ
 .راجحة مصلحة أك لحاجة إال صحبتهم

 ىىٍجران  كاٍىجيٍرىيمٍ : )سبحانو كقاؿ ،(فىاٍىجيرٍ  كالرٍُّجزى : )تعالى اهلل قاؿ
هيمٍ  فىأىٍعًرضٍ  آيىاتًنىا ًفي يىخيوضيوفى  الىًذينى  رىأىٍيتى  كإذىا: )تعالى كقاؿ(. جىًميبلن   حىت ى عىنػٍ

 القىٍوـً  مىعى  الذ ٍكرىل بػىٍعدى  تػىٍقعيدٍ  فىبل الش ٍيطىافي  يينًسيػىن كى  كإم ا غىٍيرًهً  حىًديثو  ًفي يىخيوضيوا
 (.الظ اًلًمينى 

ا ييٍكفىري  الل وً  آيىاتً  سىًمٍعتيمٍ  إذىا أىفٍ  الًكتىابً  ًفي عىلىٍيكيمٍ  نػىز ؿى  كقىدٍ : )تعالى كقاؿ  كييٍستػىٍهزىأي  ًبهى
 الحديث كفي ،(م ثٍػليهيمٍ  إذان  إن كيمٍ  غىٍيرًهً  حىًديثو  ًفي يىخيوضيوا حىت ى مىعىهيمٍ  تػىٍقعيديكا فىبل ًبهىا
 (.عنو اهلل نهى ما ىجر من المهاجر: )قاؿ -كسلم عليو اهلل صلى- النبي أف
 المسلم يوقعها التي التبصيرية الشرعية العقوبات من كىذا: تعزير ىجر - ِ

 للهجر، الشرعية الضوابط دائرة في التأديب، كجو على كالمبتدع، الفجار على
 .كيفيء المبتدع يتوب حتى
 .البحث عليو يدكر الذم ىو القسم كىذا
 الشرع، أصل في إيجاب أمر فيو كاألمر االعتقاد، أصوؿ من بقسميو النوع كىذا

 .كغيرىا كاالعتقاد كالتوحيد السنن كتب في كمباحثو
 قصة: الطبرم قاؿ: -تعالى اهلل رحمو- حجر ابن الحافظ قاؿ: الكافر ىجر في: تنبيو

 الفاسق ىجراف كوف استشكل كقد المعاصي، أىل ىجراف في أصل مالك بن كعب
 أىل من لكونهم منهما جرمان  أشد كىو الكافر، ىجراف يشرع كال مشركعان  المبتدع أك

 .الجملة في التوحيد
 كعليهم بشأنها أعلم كىو للعباد مصالح فيها أحكامان  هلل بأف: بطاؿ ابن كأجاب
 .معناه يعقل ال تعبد أنو إلى فجنح فيها، ألمره التسليم
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 كالهجراف بالقلب، الهجراف: مرتبتين على الهجراف بأف: غيره كأجاب
 كاف إذا سيما ال كالتناصر كالتعاكف التودد كبترؾ بالقلب الكافر فهجراف باللساف،

 بخبلؼ كفره، عن بذلك ارتداعو لعدـ بالكبلـ ىجرانو يشرع لم كإنما حربيان،
 في كالعاصي الكافر من كل كيشترؾ غالبان، بذلك ينزجر فإنو المسلم العاصي

 كإنما المنكر، عن كالنهي بالمعركؼ كاألمر الطاعة إلى بالدعاء مكالمتو مشركعية
 .اىػ"  كنحوىا بالموادة المكالمة ترؾ المشركع
 من الكافر ىجر للمسلم أف من -تعالى اهلل رحمو- النوكم قالو ما كالظاىر

 الكفار، مواالة تحريم من العاـ الشرعي األصل من معلـو ىو لما تقييد، غير
 إلى الموصلة األسباب كنصب ذلك، إلى يؤدم ما كتعظيم موادتهم من كالتحذير

 - اهلل رسوؿ أف: -عنو اهلل رضي- ىريرة أبي حديث في كما عليهم المسلم ظهور
 أحدىم لقيتم فإذا بالسبلـ، كالنصارل اليهود تبدءكا ال: " قاؿ -كسلم عليو اهلل صلى

 تحريم في كالنصوص. كغيرىما كمسلم أحمد ركاه"  أضيقو إلى فاضطركىم طريق في
 .أعلم كاهلل مشهورة، كثيرة السلف كآثار كالسنة الكتاب من الكافرين مواالة
 جاءت كفيو(: العبد لحق الهجر) أم دنيوم، أمر الستصبلح الهجر: الثاني

 عنهم، اهلل رضي الصحابة من جماعة ركاىا لياؿ، ثبلث دكف بما الهجر أحاديث
 النوع بهذا يرخص لم الشرع أف تفيد كجميعها كغيرىا، الصحيحين في بأسانيد

 غير إحداد في يرخص لم كما لياؿ، ثبلث دكف بما إال المسلمين بين الهجر من
 .ثبلث من أكثر الزكجة

 صلى النبي ىجر كقد لزكجتو، كالزكج لولده، الوالد ىجر: ىنا الهجر كمن
 اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عنو اهلل رضى أنس عن شهرا، نساءه كسلم عليو اهلل

 اهلل عباد ككونوا تدابركا، كال تحاسدكا كال تباغضوا كال تناجشوا ال: )كسلم عليو
 (.لياؿ ثبلث فوؽ أخاه يهجر أف لمسلم يحل كال إخوانان،

 :قاؿ المنع على الثبلث كراء ما أف: تعالى اهلل رحمو الخطابي بين أف كبعد
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 من أكثر يضيق فبل معناىما في كاف كمن لزكجو، كالزكج كلده الوالد ىجراف فأما)
 ىػ. ا( شهران  نساءه -كسلم عليو اهلل صلى- اهلل رسوؿ ىجر كقد ثبلث،
 .كاآلداب الرقاؽ مباحث من الهجر من النوع كىذا
 كىذا للمعتدين، التعزيزية العقوبات من كىو قضاء، الهجر: الثالث النوع
 .التعزيز باب في الفقهاء يبحثو

 :الهجر شركط الثالث المبحث* 
 من البد كالعبادة ،(عبادة) كالفساؽ المبتدعين، من للفجار الشرعي الهجر

 األعماؿ ميزاف كىو كالمتابعة، باطنها، في األعماؿ ميزاف كىو اإلخبلص،: ركنيها توفر
 .ظاىرىا في

 ينقض: النفس لهول فالهجر صوابان، خالصان : الهجر يكوف أف من فبلبد
 .أعلم كاهلل. المتابعة ينقض: األمر خبلؼ على كالهجر اإلخبلص،

 المبتدع عن بالكلية اإلعراض ىو الهجر في األصل: الهجر صفات الرابع المبحث* 
 .منو كالبراءة

 .توقيره ترؾ. مجاكرتو عن االبتعاد. مجالستو عدـ: مفرداتو كمن
 ىجر عدـ مع لو الوجو بسط عدـ. لو التسمية ترؾ. عليو السبلـ ترؾ. مكالمتو ترؾ

 الصفات من كىكذا. مشاكرتهم عدـ. كقراءتهم كبلمو سماع عدـ. كالكبلـ السبلـ
 .الشرع مقاصد كتحصل بالهجر، الزجر بها يتأدل التي

 المبتدع ىجر) اإلسبلـ علماء يؤصل: االعتقاد من الهجر منزلة الخامس المبحث* 
 مشتركة القاعدة كىذه( كالبراء الوالء قاعدة) الكبرل العقدية القاعدة تحت( ديانة
 كبين علمت، كما لديهم كحقيقتها كالجماعة السنة أىل بين لفظا

 بالبراءة إال عنهما اهلل رض كعمر بكر ألبي مواالة ال أم( ببراء إال كالء ال) الخوارج
 إم( ببراء إال كالء ال) الشيعة كبين عنهما اهلل رضي كعلي عثماف المؤمنين أميرم من
 رضي الصحابة كسائر كعثماف كعمر بكر أبي من بالبراءة إال البيت كآؿ لعلي كالء ال
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 بتزكية عنهم اهلل رضى الصحابة جميع مواالة كالجماعة السنة أىل كمعتقد عنهم اهلل
 .لهم اهلل

 من يتبرأ أف بمعنى: كجو من( كالبراء الوالء بدعية) كذلك كالجماعة السنة أىل كلدل
 رحمو بطة ابن ذكره كما كذلك، ليسوا من كيتولى كالسنة، اإلسبلـ دين على ىم قـو
 (.ِْٕ/ رقم ُّْص) كاإلبانة، الشرح: في تعالى اهلل

 في كالبغض الحب: ىو كالجماعة السنة أىل لدل الشريفة القاعدة ىذه كمفهـو
 من فيو ما بحسب ككلو  الشيطاف، أكلياء كيعادكف الرحمن، أكلياء يوالوف فهم اهلل،

 -كسلم عليو اهلل صلى- اهلل رسوؿ أف عنو اهلل رضي أنس حديث كفي كالشر، الخير
 مما إليو أحب كرسولو اهلل يكوف أف: اإليماف حبلكة كجد فيو كن من ثبلث: )قاؿ

 يكره كما الكفر في يعود أف المرء يكره كأف هلل، إال يحبو ال المرء يحب كأف سواىما،
 .عليو متفق( النار في يقذؼ أف

 هلل، أحب من: )قاؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف عنو اهلل رضي إمامة أبي كعن
 .كالضياء داكد أبو ركاه( اإليماف استكمل فقد هلل، كأعطى هلل، كأبغض

 ينقص كال بالبر، يزيد ال أف اهلل في الحب حقيقة: )معاذ بن يحيى كقاؿ
 من عليها النصوص لكثرة اإلسبلـ، في االعتقاد مسلمات من القاعدة كىذه(. بالجفاء
 .كاألثر كالسنة الكتاب

 أىل من البراءة - تاركها كيعاقب فاعلها يثاب التي - مقتضياتها أكلى كمن
 كىذا يفيئوا، حتى التأبيد على كنحوه، بالهجر كزجرىم كمعاداتهم، كاألىواء، البدع
 .كالجماعة السنة أىل اعتقاد كتب عامة في موفور

 اهلل رحمو ىػْْٗ سنة ـ الصابوني إسماعيل أبو اإلماـ أصلو بما كاكتفى
 يحبونهم كال منو، ليس ما الدين في أحدثوا الذين البدع أىل كيبغضوف: )قاؿ إذ تعالى

 كال الديني، في يجادلونهم كال يجالسونهم كال كبلمهم، يسمعوف كال يصحبونهم، كال
 قػىٌرت باآلذاف مرت إذا التي أباطيلهم سماع عن آذانهم صوف كيركف يناظركنهم،
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 ما الفاسدة كالخطرات الوساكس من إليها كجٌرت ضٌرت بالقلوب كقرت باآلذاف
أىٍعًرضٍ  آيىاتًنىا في يىخيوضيوفى  الىًذينى  رىأىٍيتى  كإذىا؟  قولو كجل عز اهلل أنزؿ كفيو جىر ت،  ْى
هيمٍ   أىل كعبلمات البدع، أىل عبلمات ذكر ثم؟.  غىٍيرًهً  حىًديثو  في يىخيوضيوا حىت ى عىنػٍ

 كإخزائهم كإذاللهم البدع أىل بقهر القوؿ على ذلك مع كاتفقوا: )قاؿ ثم السنة،
 عز اهلل إلى كالتقرب كمعاشرتهم مصاحبتهم كمن منهم كالتباعد كإقصائهم، كإبعادىم

 .اىػ... (  كمهاجرتهم بمجانبتهم كجل
 السنة أىل ينزلها التي الشرعية العقوبات إحدل للمبتدع بالهجر كالعقوبة

 إليو اإلشارة تقدمت ما كمنها بها، يتلبسوف، التي كاألىواء البدع حسب بالمبتدعة،
 .أعلم كاهلل

 أبحاث أىم من كىو( الهجر في الشرع لميزاف) بياف ىذا للهجر الشرعية الضوابط* 
 اهلل إلى يتوب حتى للمبتدع بالهجر الزجر أف علمنا فإذا: كعليو الشرعي، الواجب ىذا

 المطردة الشريعة قاعدة مفردات أكلى من كأنو بخصوصو، أدلة عليو قامت قد تعالى،
 .تعالى اهلل في كالبغض الحب أم( كالبراء الوالء)

 العامة كرجوع كتأديبو المهجور، زجر: بالهجر المقصود أف: أيضان  كعلمنا
 .تقدـ كما الهجر مشركعية من اإلسبلـ مقاصد آخر إلى حالو، مثل عن
 بالمعركؼ كاألمر الجهاد، جنس من( عبادة) تعالى اهلل لحق الشرعي الهجر كأف

 بأف أم كالمتابعة، اإلخبلص،: ركنيها توفر من بد ال كالعبادة المنكر، عن كالنهي
 ينقض( النفس ىول) كأف السنة، كفق صوابان  هلل، خالصان ( صوابان  خالصان ) الهجر يكوف
 إذا(. بو للمأمور الهجر موافقة عدـ) ينقضو المتابعة ركن أف كما ،(اإلخبلص) ركنية
 تحت الداخلة كاألحواؿ الواقعات يزف الشريف الشرع أف فليعلم: ذلك جميع تقرر

 جانبي بين عدالن  كسطان  مستقيم، كقسطاس قسط، بميزاف( كالبراء الوالء) العامة قاعدتو
 بالهجر للمبتدع العفوية فتلتقي عنو، تنقص كال حدىا عن تزيد فبل كالتفريط، اإلفراط

 قاعدة على تنزؿ أحواؿ من بذلك يحف كما مختلفة، باعتبارات بدعتو مقدار مع
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: ىو الشرع في األصل: إذان  فنقوؿ كتقليلها، المفاسد كدرء كتكثيرىا، المصالح رعاية
 الهجر كترؾ. مبتدع كلكل إنساف كل كمن حاؿ كل في عامان  ليس لكن المبتدع ىجر

 المعلـو الشرعي الواجب لهذا كىجر حاؿ، أم على تفريط بالكلية، عنو كاإلعراض
 المبنية الشرعية ضوابطو دائرة في ىي الهجر مشركعية كأف كاإلجماع، بالنص، كجوبو

 نفسها البدعة باختبلؼ يختلف مما كىذا المفاسد، كدرء المصالح رعاية على
 كالضعف، كالقوة المكاف كاختبلؼ الهاجرين، أحواؿ كاختبلؼ مبتدعها كاختبلؼ

 كميزانها الشرع يرعاىا التي كاالعتبار االختبلؼ كجوه من كىكذا كالكثرة، كالقلة
: الهجر من الشرعية المقاصد تحقق مدل: ىو المشركعية تنضبط بو الذم للمسلم

 شائبة من السنة كضماف كبدعتو المبتدع كتحجيم العامة، كرجوع كالتأديب، الزجر، من
 .البدعة

 توظيف من مسلم كل ليحذر لكن للهجر، الشرعية الضوابط محصل ىذا
 شر كىو الحق، في ىلكة ىذا فإف نفسو، على( حظوظها) كتأمير( نفسو ىول)

 للمبتدع، الشرعي الهجر بترؾ تعالى اهلل يعصي ألنو عصيانان  الهجر يترؾ ممن
 تأليف) ك( المصلحة) باسم كىمي غطاء تحت الشرع باسم الهجر ترؾ كإظهاره
 ىذا كعلى. الغير الشرعية بضوابطو للمبتدع الشرعي الهجر فالتزاـ كىكذا،( القلوب
 .كغيره أحمد كاإلماـ األئمة كلمات تتنزؿ التأصيل

 :الهجر في الحق المسلك في -تعالى اهلل رحمو- تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ
 بو، يؤمركا لم ما كاإلنكار الهجر من فاستعملوا عامان، ذلك جعلوا أقوامان  فإف)

. محرمات بو كفعلوا مستحبات أك كاجبات بو تركوا كربما يستحب، كال يجب فبل
 السيئات من بهجره أمركا ما يهجركا فلم بالكلية ذلك عن أعرضوا كآخركف
 كقد فيها، كقعوا أك الكاره، المنتهي الترؾ المعرض ترؾ تركوىا بل البدعية،
 بالهجرة يعاقبوف كال غيرىم، عنها ينهوف كال الكاره، المنتهي ترؾ يتركونها
 ما المنكر عن النهي من ضيعوا قد فيكونوف عليها، العقوبة يستحق من كنحوىا
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 فعل كذلك عنو، المنهي ترؾ أك المنكر فعل بين فهم استحبابان، أك إيجابان  بو أمركا
 كالجافي فيو المغالي بين كسط اهلل كدين ىذا، فهذا بو، أمركا ما كترؾ عنو نهوا ما

 :جهات عدة من ىو اإلثم من البدعة مرتبة اختبلؼ فاعتبار(. أعلم سبحانو كاهلل عنو،
 كالقاديانية، كالبهائية، البابية،: مثل فالمكفرة: كفر غير أك كفران  كونها جهة من* 

 .البريلوية كغبلة
 .إضافية أك كانت حقيقية العبادات في البدع عامة مثل المكفرة كغير
 لها، الداعي لبدعتو المعلن بين ففرؽ لها معلنان  أك بها مستتران  صاحبها كوف جهة كمن
 الكاتم بخبلؼ العقوبة فاستحق أظهرىا لها، كالمعلن الداعية، ألف لها الكاتم كبين
 يقبل - كسلم عليو اهلل صلى - النبي كاف الذين المنافقين من شران  ليس فإنو

 .النار من األسفل الدرؾ في كىم ىذا تعالى، اهلل إلى سرائرىم كيكل عبلنيتهم
 المحدثة التعبدية البدعة: ىي الحقيقية فالبدعة: إضافية أك حقيقية كونها جهة كمن* 

 األلفية كصبلة بالقدر، القوؿ كمثل إضافية، بدعة كليست الرغائب، كصبلة استقبلالن 
 لدل خم غدير كعيد الحكومية، كاألعياد الموالد، كبدعة شعباف، من النصف ليلة

 .كىكذا الشيعة،
 بزيادة أصبلن  مشركع ىو ما إلى مضافاي  المبتدع األمر ىي: اإلضافية كالبدعة

 بدعة جماعيان  كجعلو مشركع فالدعاء الصبلة، بعد الجماعي الدعاء: مثالو نقص، أك
 جماعة، الشكر كسجود التوقيف، على العبادات كبناء النص، بها يرد لم مضافة
 .كىكذا إليو، الحاجة عدـ مع راتبة سنة اإلماـ خلف التبليغ كاتخاذ

 متمحضة بدعة فهي المأخذ ظاىرة كونها أم مشكلة، أك بينة كونها جهة كمن
 مأخذىا، الستشباه احتماؿ فيها بدعة أك الرغائب، كصبلة كالموالد، المآتم كبدع
 عند فيها المشركع كبقي نسخ ثم كاف فإنو كالصبح العشاء صبلتي في القنوت: مثالو

 .راتبان  مشركعان  تصيره ال الخبلؼ كشبهة النوازؿ،
 بها يلحق المأخذ مشكلة البدع إذ حقيقي ال صورم: الوجو ىذا أف كالحقيقة
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 .أعلم كاهلل بينة، يجعلها ما كالتعصب اإلشاعة من
 في أمكن فالزيغ للبدعة، مفترع فالمجتهد: مقلدان  كونو أك فيها اجتهاده جهة كمن* 

 كزران، أعظم سيئة سنة سن من أثم لكن موزكران  منهما كل كاف كإف المقلد، من قلبو
 .أعلم كاهلل

 الدعوة: باب من فيجعلها عليها اإلصرار أما: عدمو أك عليها اإلصرار جهة كمن* 
 عالم، كزلة فلتة،: كونها باب من فهو اإلصرار عدـ كأما لها، معلنان  داعية فيكوف إليها
 .يعاكدىا لم ثم منو كانت إذا
 في اجتمع كإذا: )كشر خير من فيو كما المبتدع حاؿ باختبلؼ كيختلف* 

 من استحق: كبدعة كسنة كمعصية كطاعة، كفجور كشر، خير الواحد الرجل
 فيو ما بحسب كالعقاب المعاداة من كاستحق الخير، من فيو ما بقدر كالثواب المواالة

 ىذا من لو فيجتمع كاإلىانة، اإلكراـ موجبات الواحد الشخص في فيجتمع الشر، من
 ىذا لحاجتو، يكفيو ما الماؿ بيت من كيعطى لسرقتو، يده تقطع الفقير كاللص كىذا،

 ... (. كالجماعة السنة أىل عليو اتفق الذم األصل ىو
 كلم السنة أىل بعلماء يختلط لم لكنو بالبدع، نفسو تشربت عالم بين كفرؽ
 السنة أىل خالط ثم مناالن، منو فنالت المبتدعة عن تلقى عالم كبين عنهم، يتلق

 عشرات عاشرىم يكوف بل اليقين برد يحصل بمثلها مدة كجاكرىم كعلماءىم
 فهذا عليها، كيصر إليها، كيدعو يعملها، البدعية مشاربو على يبقى ىو ثم السنين،

 اهلل خلق أعظم من فهو. أبصر فما المحجة لو كاستبانت أكثر، الحجة عليو قامت
 السنة إلى للرجوع كتودده قلبو تأليف في فاألكؿ السنة، أىل على كغيضان  فجوران،
 العقوبات كإنزاؿ كإبعاده، كمنابذتو ىجره، يتعين بل كاهلل، فبل: الثاني أما مجاؿ،

 كال عليو، الخير أىل يصلي فبل حيان  ىيجر كما ميتان  ييهجر كأف عليو، للمبتدعة الشرعية
 .جنازتو يشيعوف

 العصاة بعض حق في -تعالى اهلل رحمو- تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ
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 كلم عبلنية، عليو اإلنكار كجب المنكرات، الرجل أظهر إذا كأما: )لفجورىم المظهرين
 يسلم فبل كغيره، ىجر من ذلك عن يردعو بما عبلنية يعاقب أف ككجب غيبة، لو يبق

 مفسدة غير من ذلك من متمكنان  لذلك الفاعل كاف إذا السبلـ، عليو يرد كال عليو،
 .راجحة
 كف ذلك في كاف إذا حيان، ىجركه كما ميتان، يهجركه أف كالدين الخير ألىل كينبغي
 - كسلم عليو اهلل صلى - النبى ترؾ كما جنازتو، تشييع فيتركوف المجرمين من ألمثالو

 البارحة، مات ابنك إف: جندب ابن لسمرة قيل ككما الجرائم، أىل من كاحد غير على
 نفسو، كقاتل فيكوف نفسو، قتل على أعاف ألنو يعني عليو، أصل لم مات لو: فقاؿ
 ىجر ككذلك. نفسو قاتل على الصبلة - كسلم عليو اهلل صلى - النبي ترؾ كقد

 فإذا عليهم، اهلل تاب حتى الواجب الجهاد ترؾ في ذنبهم ظهر الذين الثبلثة الصحابة
 ... (. الخير لو أظهر التوبة أظهر

 القوم فإف فيو، الضعيف كبين الدين في القوم بين: المهجور حاؿ في كفرؽ* 
 كصاحبيو مالك بن كعب قصة في كما الدين في الضعيف بو يؤاخذ مما بأشد يؤاخذ

 .-عنهم اهلل رضي-
 كثر كما البدع، فيها كثرت التي األماكن بين ففرؽ: لؤلماكن بالنسبة ككذلك* 

 .كذلك ليس ما كبين بالكوفة، كالتشيع بخراساف، كالتنجيم بالبصرة، القدر
 رعاية: األصل ىذا على بناء كغيره أحمد األئمة بو أفتى ما على كىذا

 .الشرعية المصالح
 .ككثرتهم كقلتهم كضعفهم قوتهم في أنفسهم الهاجرين باختبلؼ كيختلف* 

 قائمة المبتدع ىجر مشركعية كانت السنة ألىل كالظهور الغلبة كانت فإذا
 فبل - باهلل إال قوة كال حوؿ كال - للمبتدعة كالكثرة القوة كانت كإف أصلها، على

 الهجر يشرع لم الشرعي، المقصود يحصل كال بالهجر يرتدع غيره كال المبتدع
 .الشر زيادة خشية التأليف، مسلك ككاف
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 الجزية كأخذ تارة، كالمهادنة تارة، القتاؿ) العدك مع المشركع كحاؿ كىذا
 (.كالمصالح األحواؿ بحسب ذلك كل تارة،
 التعليم،: مثل السنة أىل لدل الواجبات كانت إذا: ىنا المهمات أىم كمن

 على يعمل فإنو بواسطتهم، إال إقامتها متعذر كنحوىا كالهندسة، كالطب، كالجهاد،
 الفتنة كاتقاء بدعتو، من الحذر مع كىكذا، التعليم كمصلحة الجهاد، مصلحة تحصيل

 .الهجر في األصل إلى السنة أىل عاد زالت فإذا الضركرة، كبقدر أمكن، ما كبها بو
 الهجر في المحرر جوابو في -تعالى اهلل رحمو- تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ

 فيو بمن إال ذلك كغير كالجهاد العلم من الواجبات إقامة تعذر فإذا: ) .. المشركع
 مع الواجب مصلحة تحصيل كاف: الواجب ذلك ترؾ مضرة دكف مضرتها بدعة

 فيو المسائل ىذه في الكبلـ كاف كلهذا العكس، من خيران  معو مرجوحة مفسدة
 (.تفصيل

 كإماتة الشناعات، من عليو ىم ما كجو من المبتدعة أحواؿ في الناظر كإف ىذا
 السنة أىل على يفسدكف كأنهم حق، لغير كالنصرة ىدل غير في كالنشاط السنن،

 أىل في -تعالى اهلل رحمو- الشافعي اإلماـ قالو لما مستحقين رآىم اإلسبلـ، صفاء
 القبائل في بهم كيطاؼ كالنعاؿ، بالجريد يضربوا أف الكبلـ أىل في حكمي: )الكبلـ

 كإذا ،(الكبلـ على كأقبل كالسنة الكتاب عن أعرض من جزاء ىذا: كيقاؿ كالعشائر،
 عليهم مستحوذ كالشيطاف عليهم، مستولية كالحيرة القدر، بعين المبتدعة إلى نظرت

 علومان، أعطوا كما فهومان  كأعطوا زكاءن، أكتوا كما ذكاءن  أكتوا بهم، كترفقت رحمتهم،
ا) كأفئدة كأبصاران  سمعان  كأعطوا هيمٍ  أىٍغنىى فىمى تػيهيم كال أىٍبصىاريىيمٍ  كال سىٍمعيهيمٍ  عىنػٍ  م ن أىٍفًئدى

انيوا إذٍ  شىٍيءو  انيوا م ا ًبًهم كحىاؽى  الل وً  بًآيىاتً  يىٍجحىديكفى  كى  (.يىٍستػىٍهزًئيوفى  بًوً  كى
 كتقرب معو، كالبراء الوالء كأعمل بدعتو، كاحذر المبتدع، احذر: كختامان 

 في كأصولها الشريعة قواعد على لو منزالن  الشرعي الهجر كبهجره بذلك، اهلل إلى
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 انطر. تركان  أك ىجران  الهول تأمير من إياؾ ثم كإياؾ المفاسد، كدفع المصالح رعاية
 .اهلل رحمو زيد أبو بكر للدكتور المبتدع ىجر

 أك بغضو يجوز أك يجب عمن (:َِّ/ِٖكسئل شيخ اإلسبلـ في مجموع الفتاكل )
 من تعالى هلل يهجره أك يبغضو الذم على يشترط كماذا ؟ تعالى هلل كبلىما أك ىجره

 الهاجر المهجور بدأ كإذا ؟ ال أـ الهجراف في السبلـ ترؾ يدخل كىل ؟ الشركط
 حتى كجل عز هلل كالهجراف البغض يستمر كىل ؟ ال أـ عليو الرد يجب ىل بالسبلـ
 ؟ معلومة مدة لذلك يكوف أـ ؟ عليها كىجره أبغضو التي المذكورة الصفة زكاؿ يتحقق

 . مأجورين أفتونا ؟ حدىا فما معلومة مدة لها كاف فإف
 العقوبة بمعنى كالثاني للمنكرات الترؾ بمعنى أحدىما نوعاف الشرعي الهجر فأجاب:

 آياتنا في يخوضوف الذين رأيت كإذا}  تعالى قولو في المذكور ىو: فاألكؿ عليها
 بعد تقعد فبل الشيطاف ينسينك كإما غيره حديث في يخوضوا حتى عنهم فأعرض
 إذا أف الكتاب في عليكم نزؿ كقد}  تعالى كقولو{ .  الظالمين القـو مع الذكرل
 حديث في يخوضوا حتى معهم تقعدكا فبل بها كيستهزأ بها يكفر اهلل آيات سمعتم

 قـو مثل حاجة لغير المنكرات يشهد ال أنو بو يراد فهذا{  مثلهم إذا إنكم غيره
 دعوتهم يجيب ال كزمر خمر فيها كليمة إلى دعوا كقـو عندىم يجلس الخمر يشربوف
 كلهذا اختياره بغير حضر أك عليهم لئلنكار عندىم حضر من بخبلؼ.  ذلك كأمثاؿ

 فبل اآلخر كاليـو باهلل يؤمن كاف من}  الحديث كفي كفاعلو المنكر حاضر يقاؿ
 نفسو اإلنساف ىجر جنس من الهجر كىذا{  الخمر عليها يشرب مائدة على يجلس

 عنو اهلل نهى ما ىجر من المهاجر}  كسلم عليو اهلل صلى قاؿ كما المنكرات فعل عن
 ىجر فإنو كاإليماف اإلسبلـ دار إلى كالفسوؽ الكفر دار من الهجرة الباب ىذا كمن{ 

 قولو ىذا كمن بو اهلل أمر ما فعل من يمكنونو ال الذين كالمنافقين الكافرين بين للمقاـ
 يظهر من ىجر كىو التأديب كجو على الهجر الثاني النوع{  فاىجر كالرجز}  تعالى

 كالمسلموف كسلم عليو اهلل صلى النبي ىجر}  كما منها يتوب حتى يهجر المنكرات
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 المتعين الجهاد ترؾ منهم ظهر حين{  توبتهم اهلل أنزؿ حتى خلفوا الذين الثبلثة
 بمنزلة ىو الهجر فهنا منافقا كاف كإف الخير أظهر من يهجر كلم عذر بغير عليهم
 الصبلة كتارؾ المحرمات كفعل الواجبات ترؾ منو ظهر لمن يكوف كالتعزير التعزير
 كالسنة للكتاب المخالفة البدع إلى كالداعي كالفواحش بالمظالم كالتظاىر كالزكاة

 كاألئمة السلف من قاؿ من قوؿ حقيقة كىذا بدع أنها ظهر التي األمة سلف كإجماع
 كال العلم عنهم يؤخذ كال خلفهم يصلى كال شهادتهم تقبل ال البدع إلى الدعاة إف

 ألف ؛ الداعية كغير الداعية بين يفرقوف كلهذا ؛ ينتهوا حتى لهم عقوبة فهذه يناكحوف
 المنافقين من شرا ليس فإنو الكاتم بخبلؼ العقوبة فاستحق المنكرات أظهر الداعية

 علمو مع اهلل إلى سرائرىم كيكل عبلنيتهم يقبل كسلم عليو اهلل صلى النبي كاف الذين
 إال تضر لم خفيت إذا المعصية أف}  الحديث في جاء كلهذا منهم كثير بحاؿ

 عليو اهلل صلى النبي ألف كذلك{  العامة ضرت تنكر فلم أعلنت إذا كلكن صاحبها
{  منو بعقاب اهلل يعمهم أف أكشك يغيركه فلم المنكر رأكا إذا الناس إف}  قاؿ كسلم

 خاصة صاحبها على عقوبتها فإف الباطنة بخبلؼ ؛ إنكارىا يجب الظاىرة فالمنكرات
 فإف ككثرتهم كقلتهم كضعفهم قوتهم في الهاجرين باختبلؼ يختلف الهجر كىذا

 المصلحة كانت فإف.  حالو مثل عن العامة كرجوع كتأديبو المهجور زجر بو المقصود
 كاف كإف مشركعا كاف كخفيتو الشر ضعف إلى ىجره يفضي بحيث راجحة ذلك في
 مفسدة يكوف بحيث ضعيف كالهاجر الشر يزيد بل بذلك يرتدع غيره كال المهجور ال

 من أنفع الناس لبعض التأليف يكوف بل ؛ الهجر يشرع لم مصلحتو على راجحة ذلك
 كسلم عليو اهلل صلى النبي كاف كلهذا ؛ التأليف من أنفع الناس لبعض كالهجر الهجر
 المؤلفة أكثر من خيرا كانوا خلفوا الذين الثبلثة أف كما آخرين كيهجر قوما يتألف

 في الدينية المصلحة فكانت عشائرىم في مطاعين سادة كانوا أكلئك كاف لما قلوبهم
 عز ىجرىم في فكاف كثير سواىم كالمؤمنوف مؤمنين كانوا كىؤالء قلوبهم تأليف
 كالمهادنة تارة القتاؿ العدك في المشركع أف كما كىذا ذنوبهم من كتطهيرىم الدين
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 كأحمد األئمة كجواب.  كالمصالح األحواؿ بحسب ذلك كل تارة الجزية كأخذ تارة
 كثرت التي األماكن بين يفرؽ كاف كلهذا األصل ىذا على مبني الباب ىذا في كغيره
 ما كبين بالكوفة كالتشيع بخراساف كالتنجيم البصرة في القدر كثر كما البدع فيها
 في سلك الشريعة مقصود عرؼ كإذا كغيرىم المطاعين األئمة بين كيفرؽ كذلك ليس

 أمر التي األعماؿ من ىي الشرعية فالهجرة ىذا عرؼ كإذا إليو الطرؽ أكصل حصولو
 فتكوف ألمره موافقة تكوف كأف هلل خالصة تكوف أف بد ال فالطاعة كرسولو بها اهلل

 عن خارجا كاف بو مأمور غير ىجرا ىجر أك نفسو لهول ىجر فمن.  صوابا هلل خالصة
 حظ ألجل كالهجر هلل طاعة تفعلو أنها ظانة تهواه ما النفوس تفعل ما أكثر كما.  ىذا

 عليو اهلل صلى النبي عن الصحيحين في جاء كما ثبلث من أكثر يجوز ال اإلنساف
 ىذا فيصد يلتقياف ؛ ثبلث فوؽ أخاه يهجر أف لمسلم يحل ال: }  قاؿ أنو كسلم
 ثبلث من أكثر الهجر ىذا في يرخص فلم{  بالسبلـ يبدأ الذم كخيرىما ىذا كيصد

 اهلل صلى عنو الصحيحين كفي.  ثبلث من أكثر الزكجة غير إحداد في يرخص لم كما
 يشرؾ ال عبد لكل فيغفر كخميس اثنين كل الجنة أبواب تفتح}  قاؿ أنو كسلم عليو
{  يصطلحا حتى ىذين أنظركا فيقاؿ شحناء أخيو كبين بينو كاف رجبل إال ؛ شيئا باهلل

 يهجر أف للزكج رخص كما بعضو في رخص كإنما حراـ اإلنساف لحق الهجر فهذا
 بين يفرؽ أف فينبغي.  الثبلث ىجر في رخص ككما نشزت إذا المضجع في امرأتو
 . نفسو لحق الهجر كبين اهلل لحق الهجر
 عليو اهلل صلى النبي قاؿ كقد إخوة المؤمنين ألف ؛ عنو منهي كالثاني بو مأمور فاألكؿ
 ككونوا تحاسدكا كال تباغضوا كال تدابركا كال تقاطعوا ال}  الصحيح الحديث في كسلم
 الذم الحديث في كسلم عليو اهلل صلى كقاؿ{  المسلم أخو المسلم إخوانا اهلل عباد
 بالمعركؼ كاألمر كالصدقة كالصياـ الصبلة درجة من بأفضل أنبئكم أال}  السنن في

 ذات فساد فإف البين ذات إصبلح قاؿ اهلل رسوؿ يا بلى:  قالوا ؟ المنكر عن كالنهي
 الحديث في كقاؿ{ .  الدين تحلق كلكن الشعر تحلق أقوؿ ال الحالقة ىي البين
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 إذ الواحد الجسد كمثل كتعاطفهم كتراحمهم توادىم في المؤمنين مثل}  الصحيح
 { . كالسهر بالحمى الجسد سائر لو تداعى عضو منو اشتكى

 كىذا اهلل سبيل في الجهاد جنس من فهو الشرعية العقوبات باب من الهجر ألف كىذا
 في يعادم أف عليو كالمؤمن هلل كلو الدين كيكوف العليا ىي اهلل كلمة تكوف ألف يفعل

 ال الظلم فإف ؛ ظلمو كإف يواليو أف فعليو مؤمن ىناؾ كاف فإف اهلل في كيوالي اهلل
 بينهما فأصلحوا اقتتلوا المؤمنين من طائفتاف كإف}  تعالى قاؿ اإليمانية المواالة يقطع

 فاءت فإف اهلل أمر إلى تفيء حتى تبغي التي فقاتلوا األخرل على إحداىما بغت فإف
 إخوة المؤمنوف إنما{  المقسطين يحب اهلل إف كأقسطوا بالعدؿ بينهما فأصلحوا
 الفرؽ المؤمن فليتدبر.  بينهم باإلصبلح كاألمر كالبغي القتاؿ كجود مع إخوة فجعلهم

 مواالتو تجب المؤمن أف كليعلم باآلخر أحدىما يلتبس ما أكثر فما النوعين ىذين بين
 اهلل فإف ؛ إليك كأحسن أعطاؾ كإف معاداتو تجب كالكافر عليك كاعتدل ظلمك كإف

 كالبغض ألكليائو الحب فيكوف هلل كلو الدين ليكوف الكتب كأنزؿ الرسل بعث سبحانو
 كإذا ألعدائو كالعقاب ألكليائو كالثواب ألعدائو كاإلىانة ألكليائو كاإلكراـ ألعدائو
 من استحق: كبدعة كسنة كمعصية كطاعة كفجور كشر خير الواحد الرجل في اجتمع

 ما بحسب كالعقاب المعادات من كاستحق الخير من فيو ما بقدر كالثواب المواالة
 من لو فيجتمع كاإلىانة اإلكراـ موجبات الواحد الشخص في فيجتمع الشر من فيو
 لحاجتو يكفيو ما الماؿ بيت من كيعطى لسرقتو يده تقطع الفقير كاللص كىذا ىذا
 كمن كالمعتزلة الخوارج كخالفهم كالجماعة السنة أىل عليو اتفق الذم األصل ىو ىذا

 فقط للعقاب مستحقا كال فقط للثواب مستحقا ال الناس يجعلوا فلم عليو كافقهم
 منها يخرجهم ثم يعذبو من الكبائر أىل من بالنار يعذب اهلل إف يقولوف السنة كأىل

 النبي عن السنة بذلك استفاضت كما رحمتو بفضل الشفاعة في لو يأذف من بشفاعة
 آلو كعلى محمد على اللهم كصل أعلم كتعالى سبحانو كاهلل كسلم عليو اهلل صلى

 .أجمعين كصحبو
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 كتاب"  في الخبلؿ كذكره - منصور بن إسحاؽ مسائل في :فصل :اهلل رحمو كقاؿ
 اهلل عبد ألبي قاؿ أنو إسحاؽ عن - مخلوؽ القرآف قاؿ من مجانبة باب في"  السنة

 أـ لهم العداكة فيظهر:  قلت.  بلية كل بو ألحق:  قاؿ ؟ مخلوؽ القرآف:  قاؿ من: 
 القدرية في قولو مع منو الجواب كىذا.  بهم يقوكف ال خراساف أىل:  قاؿ ؟ يداريهم

 في بو يعاملهم كاف ما كمع البصرة أىل أكثر عن لتركناىا القدرية عن الركاية تركنا لو: 
 كأفعالو كبلمو في ما يفسر بالحجج كمخاطبتهم أحسن ىي بالتي الدفع من:  المحنة

 من أعياف ما غير زمن في ىجر حتى كمكالمتهم مجالستهم عن كالنهي ىجرىم من
 كالعقوبة التعزير أنواع من نوع الهجرة فإف التجهم من ما لنوع بهجرىم كأمر األكابر

: }  قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النبي فإف.  السيئات ترؾ ىي التي الهجرة أنواع من نوع
 ىجرة فهذا{  عنو اهلل نهى ما ىجر من: }  كقاؿ{  السيئات ىجر من المهاجر
 المسلمين كأمر خلفوا الذين الثبلثة ىجرة:  كالجهاد التعزير ىجرة كفي.  التقول

 ىجرا كانت إذا التقول نوع من تكوف تارة فالهجرة.  عليهم تيب حتى بهجرىم
 عنهم فأعرض آياتنا في يخوضوف الذين رأيت كإذا: }  تعالى قاؿ كما.  للسيئات

 القـو مع الذكرل بعد تقعد فبل الشيطاف ينسينك كإما غيره حديث في يخوضوا حتى
{  يتقوف لعلهم ذكرل كلكن شيء من حسابهم من يتقوف الذين على كما{ }  الظالمين

 في الخوض مجالس بهجراف المأمورين كأف الظالمين خبلؼ المتقين أف سبحانو فبين
 عن كالنهي بالمعركؼ كاألمر الجهاد نوع من تكوف كتارة.  المتقوف ىم اهلل آيات

 كتعزيره الظالم كعقوبة.  ظالما ككاف اعتدل من عقوبة كىو الحدكد كإقامة المنكر
 القادر بين:  الهجرتين نوعي في الشرع حكم اختلف فلهذا ؛ بالقدرة مشركط
 بذلك الحكم يختلف كما كضعفو كقوتو ككثرتو المبتدع الظالم نوع قلة كبين كالعاجز

 ؛ ظلم فهو اهلل حرمو كلما فإف.  كالعصياف كالفسوؽ الكفر من الظلم أنواع سائر في
 الترؾ ىجر من بو أمر كما.  فيهما كإما عباده حق في كإما فقط اهلل حق في إما

 على راجحة دينية مصلحة فيو يكن لم إذا ىو إنما كالتعزير العقوبة كىجر كاالنتهاء
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 العقوبة في كاف كإذا سيئة تكن لم راجحة حسنة السيئة في كاف فإذا كإال فعلو
 لم مكافئة كانت كإف ؛ سيئة تكوف بل ؛ حسنة تكن لم الجريمة على راجحة مفسدة

 ظلم ىي التي البدعة سيئة ترؾ مقصوده يكوف قد فالهجراف سيئة كال حسنة تكن
 كعقوبة المنكر عن كالنهي الجهاد حسنة فعل مقصوده يكوف كقد كفساد كإثم كذنب

 عقوبة فإف.  أىلو عند الصالح كالعمل اإليماف كليقول.  كيرتدعوا لينزجركا الظالمين
 كالسنة اإليماف من:  ظلمو ضد فعل على كتحضها ظلمو عن النفوس تمنع الظالم
 كثير بطبلف بل ؛ أحد انتهاء كال أحد انزجار ىجرانو في يكن لم فإذا.  ذلك كنحو

 خراساف أىل عن أحمد ذكره كما بها مأمورا ىجرة تكن لم بها المأمور الحسنات من
 سقط لهم العداكة إظهار عن عجزكا فإذا.  بالجهمية يقوكف يكونوا لم أنهم:  ذاؾ إذ

 أف كلعلو الضعيف المؤمن عن الضرر دفع فيو مداراتهم ككاف الحسنة ىذه بفعل األمر
 ركاية ترؾ فلو البصرة أىل في القدر كثر لما ككذلك.  القوم الفاجر تأليف فيو يكوف

 إقامة تعذر فإذا.  فيهم المحفوظة كاآلثار كالسنن العلم ندرس ال عنهم الحديث
 ترؾ مضرة دكف مضرتها بدعة فيو بمن إال ذلك كغير كالجهاد العلم من الواجبات

 من خيرا معو مرجوحة مفسدة مع الواجب مصلحة تحصيل كاف:  الواجب ذلك
 اإلماـ أجوبة من ككثير تفصيل فيو المسائل ىذه في الكبلـ كاف كلهذا.  العكس

 خطابا خرج أك حالو المسئوؿ علم قد سائل سؤاؿ على خرج األئمة من كغيره أحمد
 عليو اهلل صلى الرسوؿ عن الصادرة األعياف قضايا بمنزلة فيكوف حالو علم قد لمعين
 من فاستعملوا عاما ذلك جعلوا أقواما فإف.  نظيرىا في حكمها يثبت إنما كسلم
 أك كاجبات بو تركوا كربما يستحب كال يجب فبل بو يؤمركا لم ما كاإلنكار الهجر

 ما يهجركا فلم بالكلية ذلك عن أعرضوا كآخركف.  محرمات بو كفعلوا مستحبات
 الكاره المنتهي ترؾ ال ؛ المعرض ترؾ تركوىا بل ؛ البدعية السيئات من بهجره أمركا

 يعاقبوف كال غيرىم عنها ينهوف كال الكاره المنتهي ترؾ يتركونها كقد فيها كقعوا أك
 ما المنكر عن النهي من ضيعوا قد فيكونوف عليها العقوبة يستحق من كنحوىا بالهجرة



 - 475 - 

 نهوا ما فعل كذلك عنو النهي ترؾ أك المنكر فعل بين فهم استحبابا أك إيجابا بو أمركا
 كاهلل.  عنو كالجافي فيو الغالي بين كسط اهلل كدين.  ىذا فهذا.  بو أمركا ما كترؾ عنو

 ا.ىػ أعلم سبحانو
 ممن الموقف عن سئل كقد( َِٓ/  ْ) إسبلمية فتاكل كما في باز بنا عبلمةال كقاؿ
 عواقبها كمن منها كتحذيره نصيحتو تجب المعاصي بهذه يتهم من :الكبائر بعض يفعل

 بها كجاىر أظهرىا من أما كموتها، كقسوتها القلوب مرض أسباب من كأنها السيئة،
 كال صحبتهم، تجوز كال األمور، كالة إلى أمره يرفع كأف حدىا، عليو يقاـ أف فالواجب

 يكوف أف إال ، بالتوبة عليهم كيمن يهديهم اهلل لعل ىجرىم يجب بل مجالستهم،
 كالنصائح الحسن باألسلوب دائما عليهم اإلنكار فالواجب شرا يزيدىم الهجر

 في يستمر أف يجب بل أصحابا، اتخاذىم يجوز كال اهلل، يهديهم حتى المستمرة
 ا.ىػ القبيحة أعمالهم من كتحذيرىم عليهم اإلنكار

 أفادنا ،«ىجره يحـر»: قولو (:ِِّ/ُِكقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )
 :أقساـ إلى ينقسم الهجر أف كذلك ىجره؛ يحـر ال من المسلمين من أف

 لم إذا بدعتو، إلى الداعي البدعة كصاحب كذلك ىجره، يجب من: األكؿ القسم
 ترؾ كىو فائدة، الهجر في ألف كجوبا؛ نهجره أف علينا يجب فإنو بالهجر، إال ينتو

 إلى أك القرآف، بخلق القوؿ إلى الناس يدعو شخصا كجدنا فإذا البدعة، إلى الدعوة
 عليو نرد كال عليو، نسلم فبل نهجره، أف علينا كجب مكاف كل في ػ تعالى ػ اهلل أف

 فيو ىنا ىجره ألف الصديق؛ حديث إليو نتحدث كال دعوتو، نجيب كال السبلـ،
 كما محرما، فعل من بهجر أمر أنو كسلم عليو اهلل صلى النبي عن ثبت كقد مصلحة،

 البدعة؛ إلى يدعو ممن أىوف المحـر كفاعل عنهم، اهلل رضي كصاحبيو كعب قصة في
 .كانتهى فعلو المحـر كفاعل إليها، بالدعوة تستمر البدعة ألف

 في كاف إذا البدعة، دكف التي المعصية فاعل ىجر كىو سنة، ىجره من: الثاني القسم
 ذلك، على أصر قد شخصا رأينا فإذا لحيتو، يحلق إنساف كهجر مصلحة، ىجره
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 يرجع، حتى سنة ىنا فالهجر السنة، حظيرة إلى الرجوع كىو مصلحة، ىجره في ككاف
 كاجب؛ إنو: نقوؿ كال ربوية، جهات في كالموظف الدخاف، شارب في يقاؿ ككذلك

، ترؾ بو نتحقق ال ألننا  .كاجبا الهجر لكاف المحـر ترؾ بو تحققنا فلو المحـر
 يهجر؛ ال فإنو مصلحة ىجره في يكن لم فإف المصلحة، بشرط سنة الهجر ىنا إذا
 أف للمسلم يحل ال»: كسلم عليو اهلل صلى لقولو حراـ المؤمن ىجر أف األصل ألف

 إال منو يحصل ال إذ حراما، الهجر صار مصلحة يكن لم فإف ،«ثبلثة فوؽ أخاه يهجر
 ىجر من دينهم على الغيورين المستقيمين اإلخوة بعض يفعلو ما كأما نريد، ما عكس

 ال»: كسلم عليو اهلل صلى النبي لقوؿ للسنة، كمخالف فغلط، مطلقا المعاصي أىل
 من فعل مهما لك أخ المعصية كفاعل ،«ثبلثة فوؽ أخاه يهجر أف للمسلم يحل

 .المصلحة لوجود إال المعاصي أىل ىجر يجوز فبل ىذا كعلى كفر، إذا إال الكبائر،
 كىو تفاىم، سوء بسبب كأخيو اإلنساف بين يحصل ما كىو مباح ىجر: الثالث القسم

 .فأقل أياـ بثبلثة مقيد
 المصلحة، تحققت حيث إال يباح كال يسن، كال يجب، ال الهجر أف الراجح كالقوؿ

 من كاف فإف تعزير، كإما دكاء إما الهجر ألف فبل؛ كإال ىجرنا مصلحة ىناؾ كاف فإذا
 تعزير، فهو كانتهت مضت معصية أجل من كاف كإف دكاء، فهو مستمرة معصية أجل

 عمومات ذلك على كالدليل الكفر، إلى يصل لم ما المؤمن أخاه يهجر أف فيحـر
 بمجرد اإليماف من يخرج ال كالمؤمن المسلم، على المسلم حقوؽ على الدالة األدلة

 المؤمنين، ىجر تحريم األصل كلذلك كالجماعة، السنة أىل عند كالعصياف الفسوؽ
: كسلم عليو اهلل صلى النبي قاؿ كقد مؤمنوف، ألنهم بها؛ كتجاىركا المعصية فعلوا كلو

 ،«عليو فسلم لقيتو إذا: كمنها ست، المسلم على المسلم كحق»
 إذا لكن اإليماف، من أكسع اإلسبلـ ألف المؤمن؛ حق: يقل كلم المسلم، حق: فقاؿ
 تقتضيو ما حسب يجب، أف كإما يسن، أف إما فإنو مصلحة الهجر في كاف

 ىجرناه إذا للحية الحالق الرجل ىذا كاف فإذا الذنب، عظم كحسب المصلحة،
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 كيعفي فيخجل سبلمو، يرد كال عليو، يسلم ال غريبا، الناس بين يمشي كصار ارتدع،
 ىجرناه إذا الرجل ىذا كاف إذا أما مفيد، ىجره ألف كاجبا؛ أك سنة ىجره كاف لحيتو،
 بل ىنا، الهجر يسن فبل بينهما، الوحشة كحصلت المؤمن، أخيو من كنفر شره، ازداد

 اللحية؛ حلق من أعظم أنو لنا يبدك كالذم بالمعصية، مجاىر لثيابو كالمسبل ينبغي، ال
 شرب أف مع الدخاف، شرب من كأعظم الذنوب، كبائر من فهو عليو، متوعد ألنو

 .كاإلسباؿ اللحية حلق من أكثر اآلف الدخاف
 كلكن كمباح، كسنة، كاجب،: أقساـ ثبلثة إلى الهجر يقسموف المذىب أف المهم

 إذا إال التحريم، الهجر في األصل كأف األقساـ، ىذه إلى ينقسم ال أنو عندنا الصحيح
 .مصلحة فيو كاف
 كانوا سواء بالسبلـ، يبدؤكف فبل المسلمين غير أما مسلما، كاف لمن بالنسبة ىذا
 كانوا أك كثنيوف، أك يهود، أك نصارل، بأنهم يصرحوا كأف لئلسبلـ، منتسبين غير

 الصبلة عليو ػ الرسوؿ ألف اإلسبلـ؛ من تخرجهم بدعتهم لكن لئلسبلـ منتسبين
 لقيتموىم كإذا بالسبلـ، كالنصارل اليهود تبدأكا ال»: الكتاب أىل في يقوؿ ػ كالسبلـ

 السبلـ: قاؿ فإف عليو، نرد علينا سلم إف لكن ،«أضيقو إلى فاضطركىم طريق في
 .كعليكم: قلنا عليكم، الساـ: قاؿ كإف السبلـ، كعليكم: قلنا عليكم،

 :احتماالت ثبلثة المسألة ففي
 كعليكم،: قلنا عليكم، الساـ: قاؿ كإف صريحا، سبلما رددنا صريحا، سبلما سلم إف

 كعليكم: نقوؿ كأدغمو عليكم، الساـ: قاؿ كإف كسلم، عليو اهلل صلى النبي قاؿ كما
 ا.ىػ

 كعن كالمعاداة؟ المواالة عن (:ُٓ/ّكسئل العبلمة العثيمين كما في مجموع فتاكه )
 المسلم؟ ىجر حكم

 اهلل في أحب من فإف كجل، عز هلل تكوف أف يجب كالمعاداة المواالة إف فأجاب:
 كالية تناؿ بها التي الطريق سلك فقد اهلل، في كعادل اهلل، في ككالى اهلل، في كأبغض
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 األعمى، للتقليد أك للهول، كبغضو كحبو كمعاداتو كاليتو كانت من أما كجل، عز اهلل
 كجل، عز اهلل أكلياء من كليا يعادم فقد كبير، أمر في يقع كربما كثيرا، خيرا حـر فقد

 أبي عن البخارم ركاه الذم الصحيح القدسي الحديث في كما تعالى، هلل حربا فيكوف
 من: كجل عز اهلل قاؿ»: قاؿ -كسلم عليو اهلل صلى- النبي أف عنو اهلل رضي ىريرة
 .الحديث" «الحرب في آذنتو فقد كليا لي عادل
 كما عظيم كخطر كبير أمر في فيقع كجل، عز اهلل أكلياء من عدكا كيوالي يحب كربما
 كرسولو اهلل حاد من يوادكف اآلخر كاليـو باهلل يؤمنوف قوما تجد ال: }تعالى اهلل قاؿ
 { .عشيرتهم أك إخوانهم أك أبناءىم أك آباءىم كانوا كلو

 كقد بالمودة إليهم تلقوف أكلياء كعدككم عدكم تتخذكا ال آمنوا الذين أيها يا: }كقاؿ
 غضب قوما تتولوا ال آمنوا الذين أيها يا: }تعالى كقاؿ ،{ الحق من جاءكم بما كفركا

 { .عليهم اهلل
 فقد أياـ، ثبلثة على زاد إذا الذنوب كبائر من بل حراـ، األصل في المسلم كىجر

 يلتقياف، ثبلثة، فوؽ أخاه يهجر أف لمسلم يحل ال»: قاؿ أنو - النبي عن صح
 داكد أبو كركل عليو، متفق.  «بالسبلـ يبدأ الذم كخيرىما ىذا، كيعرض ىذا، فيعرض

 فوؽ ىجر فمن»: كسلم البخارم شرط على إنو: المنذرم قاؿ بإسناده كالنسائي
 . «النار دخل فمات ثبلث

 
 تكن لم ما عظمت، كإف بالمعاصي اإلسبلـ عن يخرج ال المسلم أف المعلـو كمن

 مصلحة ىجرىم في يكوف أف إال المعاصي، أصحاب ىجر يحل فبل ىذا كعلى كفرا،
 أخ كبيرة معصيتو كانت كلو العاصي المسلم ألف عنها؛ غيرىم كردع عنها، بإقبلعهم

 األدلة كمن... "  ثبلث فوؽ أخاه يهجر أف لمسلم يحل ال: - قولو في فيدخل لك؛
: عمدا مؤمنا قتل فيمن تعالى قولو معصيتو عظمت كإف للمطيع، أخ العاصي أف على

 القاتل اهلل فجعل{ . بإحساف إليو كأداء بالمعركؼ فاتباع شيء أخيو من لو عفي فمن}
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 تعالى كقولو الكبائر، أعظم من -عمدا المؤمن قتل- القتل أف مع للمقتوؿ، أخا عمدا
 فأصلحوا اقتتلوا المؤمنين من طائفتاف كإف: }المؤمنين من المقتتلتين الطائفتين في

 اهلل يخرج فلم{ . أخويكم بين فأصلحوا إخوة المؤمنوف إنما: }قولو إلى{ . بينهما
 .اإليمانية األخوة من كال اإليماف، من المقتتلتين الطائفتين

 عن العاصي لغير رادعا يكوف بحيث مفسدة، زكاؿ أك مصلحة، الهجر في كاف فإف
 مطلوبا بل جائزا، حينئذ الهجر كاف معصيتو عن العاصي إلقبلع موجبا، أك المعصية

 ذلك كدليل أجلها، من ىجر التي المعصية عظم حسب فيو، مرغبا أك الزما، طلبا
 أمر فقد خلفوا؛ الذين الثبلثة كىم -عنهم اهلل رضي- كصاحبيو مالك بن كعب قصة
 إف حتى الناس، فاجتنبهم تكليمهم، عن كنهى بهجرىم، كسلم عليو اهلل صلى النبي
 أحب كىو -عنو اهلل رضي- قتادة أبي عمو ابن على دخل-عنو اهلل رضي- كعبا

 العظيمة المصلحة من الهجر بهذا فصار السبلـ، عليو يرد فلم عليو فسلم إليو، الناس
 العظيم، كاالبتبلء النصوح كالتوبة ،-كجل عز- اهلل إلى الرجوع من الثبلثة لهؤالء

 .الوصل مصلحة على الهجر مصلحة بو ترجحت ما المسلمين من كلغيرىم
، أما  في كتماديا مكابرة إال الهجر يزيدىم ال المعاصي أىل من كثيرا فإف اليـو

 كال لهم فائدة ىجرىم في يكوف فبل كاإليماف؛ العلم أىل عن كتنفيرا كنفورا معصيتهم،
 .لغيرىم
 يكن لم إذا كأما الشفاء، فيو كاف حيث يستعمل دكاء الهجر إف: فنقوؿ ىذا كعلى

 .يستعمل فبل الهبلؾ كىو إشفاء، فيو كاف أك شفاء فيو
 :ثبلث الهجر فأحواؿ

 .مطلوبا فيكوف مصلحتو تترجح أف إما
 .شك ببل عنو فينهى مفسدتو تترجح أف كإما
 عليو اهلل صلى النبي، قوؿ لعمـو عنو؛ النهي فاألقرب ىذا، كال ىذا يترجح ال أف كإما

 . «ثبلثة فوؽ أخاه يهجر أف للمسلم يحل ال»: كسلم
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 قاـ إذا يواكلوا، كال يجالسوا ال كأف عنهم، كالبعد ىجرىم فيجب المرتدكف الكفار أما
 يقر ال المرتد ألف كذلك فأبوا، اإلسبلـ إلى الرجوع إلى كدعوتهم بنصحهم اإلنساف

 على قتل كإذا قتلو، كجب أبى فإف منو، خرج ما إلى الرجوع إلى يدعى بل ردتو، على
 يرمى كإنما المسلمين، مع يدفن كال عليو، يصلى كال يكفن، كال يغسل، ال فإنو ردتو،

 .مملوؾ غير مكاف في اإلسبلمية المقابر عن بعيدا حفرة في دمو كرجس بثيابو،
: تعالى قاؿ كما القربى، ذكم من كانوا إف القرابة حق فلهم المرتدين غير الكفار كأما

 على جاىداؾ كإف: }المشركين الكافرين األبوين في كقاؿ ،{ حقو القربى ذا كآت}
 سبيل كاتبع معركفا الدنيا في كصاحبهما تطعهما فبل علم بو لك ليس ما بي تشرؾ أف
 ا.ىػ{ إلي أناب من

 ىجر (:ِْٕ ، ِّٕ/  ُ) المنتقى في - اهلل حفظو - الفوزاف صالح عبلمةال كقاؿ
 يصالح أف عليو بل ، الدنيا أمور من أمر على كاف إذا أياـ ثبلثة فوؽ يجوز ال المؤمن

 أمور من أمر على يهجر أف ابتداءا ينبغي ال أنو كمع ، لقيو إذا عليو يسلم كأف أخاه
 المراد ىو كىذا ، أياـ ثبلثة يتجاكز ال فإنو:  الهجر من شيء حصل لو كلكن ، الدنيا

 على الهجر كاف إذا:  يعني( ثبلث فوؽ أخاه يهجر أف لمؤمن يحل ال: ) بالحديث
 ككانت ، المهجور ذلك ارتكبها معصية ألجل الهجر كاف إذا أما، الدنيا أمور من أمر

 عز باهلل كتخويفو مناصحتو يجب فإنو:  يتركها كلم ، الذنوب كبائر من المعصية ىذه
 لو تعزيرا الهجر في ألف ؛ يهجر فإنو يتب كلم المعصية فعل عن يمتنع لم كإذا ، كجل

 في يزيد أف يخشى بأف ؛ محذكر ىجره في كاف إذا إال ؛ يتوب لعلو لو كردعا
 ؛ الحالة ىذه في ىجره يجوز ال فإنو ؛ أكبر مفسدة الهجر على يترتب كأف المعصية

  . أكبر مضرة عليو يترتب كال ةحمصل كرائو من كاف إذا يجوز إنما العاصي فهجر
 .البدع أىل كتبالتعامل مع   كيفية  المسألة الثانية:

ال قد  أنها مع الكتاب أىل كتب قراءة من كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ حٌذر قدل
 اهلل رضي الخطاب بن عمر أفٌ  ) عنو اهلل رضي اهلل عبد بن جابر فعن حق، من تخلو
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 فغضب، الكتاب، أىل بعض من أصابو بكتاب كسلم عليو اهلل صلى النبي أتى عنو
 نقٌية، بيضاء بها جئتكم لقد بيده؛ نفسي كالذم! الخطاب؟ ابن يا أمتهوكوف: " كقاؿ

 نفسي كالذم بو، فتصدقوا بباطل أك بو فتكذبوا بحق فيخبرككم شيء عن تسألوىم ال
 .ُ(يٌتبعني أف إال كسعو ما حيان  كاف السبلـ عليو موسى أفٌ  لو بيده؛
 في الكبلـ عن سئل لما(  َُٖ/ُ)  االستقامة كما في  خزيمة ابن اإلماـ قاؿ

 المذاىب كأرباب المسلمين أئمة يكن لم ابتدعوىا، بدعة: فقاؿ كالصفات األسماء
 كيحيى كإسحاؽ، كأحمد، كالشافعي، كاألكزاعي، كسفياف، مالك، مثل الدين، كأئمة

 كأبي الحسن، بن كمحمد حنيفة، كأبي يحيى، بن كمحمد المبارؾ، كابن يحيى، بن
 الكتاب على أصحابهم كيدٌلوف فيو، الخوض عن كينهوف ذلك، في يتكلموف: يوسف

 ا.ىػ بحاؿ كتبهم في كالنظر فيو كالخوض فإياؾ كالسٌنة،
                                                           

 عبيد كأبو ،(ُِِْٔ) المصنف في شيبة أبي كابن ،(ُُٓٗٓ رقم ،ّٕٖ/ ّ) أحمد أخرجو ُ
 ،(ِ/ ٓ) السنة في عاصم أبي كابن ،(ّْٓ) كالدارمي ،(ِٗ - ِٖ/ ّ) الحديث غريب في

 السنة شرح في كالبغوم ،(ُٕٕ) اإليماف شعب في كالبيهقي ،(األستار كشف - ُِْ) كالبزار
 ،(ِ - ٕٔ/ ْ) الكبلـ ذـ في كالهركم ،(ِْ/ ِ) العلم بياف جامع في البر عبد كابن ،(ُِٔ)

 في الجوزم ابن صححو كالحديث (ِ/ ّّ) بمرك مسموعاتو من المنتقى في المقدسي كالضياء
 شرط على إسناده(: ِٕٔ/ ِ) كالنهاية البداية في كثير ابن عنو كقاؿ ،(ِِّ/ ُ) الموضوعات

 جابر عن الشعبي عن مجالد ركاية من ىذا( ُِِ) الكاشفة األنوار في المعلمي كقاؿ مسلم،
 أجل من ضعف فيو سند كىذا( ُٖٗٓ) اإلركاء في األلباني العبلمة كقاؿ بالقوم، ليس كمجالد
 عمره، آخر في تغير كقد بالقوم ليس: التقريب في الحافظ قاؿ الهمداني سعيد ابن كىو مجالد
 في أف إال موثقوف كرجالو كالبزار شيبة أبى كابن أحمد ركاه(: ِْٖ/ ُّ) الفتح في الحافظ كقاؿ

 ثم بعضها، أذكر كثيرة شواىد لو فإف قوم الحديث لكن(: لؤللباني الكبلـ) قلت ضعفا، مجالد
 ضعيف إسناده: المسند تحقيق في معو كمن األرنؤكط كقاؿ شواىده، بعض اهلل رحمو الشيخ ذكر

/ ْ) اإلصابة من ثابت بن اهلل عبد ترجمة في حجر ابن كنقل سعيد، ابن كىو: مجالد لضعف
. يصح كال بكتاب، أتى عمر إف: جابر عن الشعبي عن مجالد قاؿ: قاؿ أنو البخارم عن( َّ
 (.ّٗ/ ٓ) للبخارم الكبير التاريخ من المطبوع في يرد لم" يصح كال: "كقولو: قلنا
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 في اإلجارات تجوز ال :( ِْٗ/ِ)  العلم بياف جامعكما في  مالك اإلماـ كقاؿ
 ا.ىػ كالتنجيم كالبدع األىواء كتب من شيء

-ِّٓ/ُ)  الرجاؿ كمعرفة العللكما في   حنبل بن أحمد بن اهلل عبد اإلماـ قاؿك 
 مهدم، ابن عنو حدثنا الثقات، من مطيع أبي بن سبلـ :يقوؿ أبي سمعت(:  ِْٓ

 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب معايب فيو كتابان  كضع عوانة أبو كاف: أبي قاؿ ثم
 الكتاب ذاؾ أعطني عوانة، أبا يا: فقاؿ مطيع أبي بن سبلـ فجاء ببليا، كفيو كسلم

 رجبلن  ككاف أيوب أصحاب من سبلـ ككاف: أبي قاؿ. فأحرقو سبلـ فأخذه فأعطاه،
 ا.ىػ صالحان 

 سبلـ فعل عن سألو رجبلن  أف( ُُٓ/ّ)  للخبلؿ السٌنةكما في   زياد بن الفضل كعن
 أبو فقاؿ اهلل؟ شاء إف شيئان  ذاؾ يضٌره ال أف أرجو: اهلل عبد ألبي فقاؿ مطيع، أبي بن

 ا.ىػ اهلل شاء إف عليو يؤجر بل!! يضره: اهلل عبد
 عبد أبا سألت(:  ْْٗ/ّ)  للفسوم كالتاريخ المعرفةكما في   زياد بن الفضل كقاؿ

 إنما:  قاؿ ثم كجهو فكلح أظهره؟ كما الكرابيسي عن - حنبل بن أحمد يعني - اهلل
 كسلم عليو اهلل صلى  اهلل رسوؿ آثار تركوا كضعوىا التي الكتب ىذه من ببلؤىم جاء

 ا.ىػ الكتب ىذه على كأقبلوا كأصحابو،
 فيو كتابان  استعرت: اهلل عبد ألبي قلت(: ّٖص) األريب هدايةكما في المركذم كقاؿ
: اهلل عبد أبو قاؿ: المركذم قاؿ. نعم: قاؿ أحرقو؟ أك أخرقو أف ترل رديئة، أشياء

 ا.ىػ التحذير أشد منها أحذر إنما كتبهم، في البدع يضعوف
 أحد عن تكتبوا أف إياكم(: ُِّ/ُُ) لسيركما في ا -أيضان - أحمد اإلماـ كقاؿ

 ا.ىػ كالسنن اآلثار بأصحاب عليكم كثيران، كال قليبلن  األىواء أصحاب من
 بن إسحاؽ قاؿ سألت إسماعيل بن حرب عن(: ُُٓ/ّ)للخبلؿ  السٌنة فيك 

. بو يرمي: قاؿ القدر؟ رأم أك جهم رأم فيو رجل من كتابان  سرؽ رجل: قلت راىوية،
 قلت عليو، قطع ال: قاؿ قطع؟ عليو ىل بو يرمي أك يحرقو أف قبل أخذ إنٌو: قلت
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 صار فلما منو فاستعرتو بدعة أك القدر أك اإلرجاء رأم فيو كتاب عنده رجل: إلسحاؽ
 ا.ىػ شيء عليك ليس: قاؿ مزقتو؟ أك أحرقتو يدم في

 لبللكائي السٌنة أىل اعتقاد أصوؿ شرحكما في   حاتم أبي ابن محمد أبو كقاؿ
 كالبدع، الزيغ أىل بهجراف يأمراف: زرعة كأبا أبي كسمعت(:  َِِ-ُٕٗ/ُ)

 عن كينهياف آثار، غير في برأم الكتب كضع كينكراف التغليظ، أشد ذلك في يغلظاف
  أبدان  كبلـ صاحب يفلح ال كيقوالف المتكلمين، كتب في كالنظر الكبلـ أىل مجالسة

 ا.ىػ
 ككجدت(:  َُٖ/ُ)  لبللكائي السنة أىل اعتقاد أصوؿ شرحكما في   أيضان  كقاؿ

 سمع مما اهلل رحمو الرازم الحنظلي المنذر بن إدريس بن محمد حاتم أبي كتب في
 كأصحابو - كسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ اتباع كاختيارنا مذىبنا: يقوؿ منو

 أىل بمذىب كالتمسك بدعهم موضع في النظر كترؾ بإحساف، بعدىم كمن كالتابعين
 في النظر كترؾ الكذابين الممخرقين المزخرفين المموىين الملٌبسين رأم كترؾ األثر
 ا.ىػ أصحابو من عنو يناضل من كمجانبة الكرابيسي كتب
 بن إبراىيم يعني - كتبو على أنفقت(:  ُٔ/ُ)  الميزافكما في  حماد بن نعيم كقاؿ
 جهم، رأم فيو ككتابان  القدر فيو كتابان  يومان  إلينا أخرج ثم دنانير خمسة - يحيى أبي

 ا.ىػ فطرحتها كتبو بعض فحرقتي . نعم: قاؿ! رأييك؟ ىذا: فقلت فعرفت، فقرأتو
 الرد في زبيد أىل إلى رسالتو في الس جزم سعيد بن اهلل عبيد نصر أبو اإلماـ عقد كقد
 الفصل :فقاؿ ذلك في فصبلن ( ِّْ-ُِّص)كالصوت  الحرؼ أنكر من على

 ألف كتاب؛ كل من كاألخذ أحد، كل إلى الركوف من الحذر في عشر الحادم
 سبحانو، اهلل كإياكم رحمنا اعلموا، انتشر قد المذاىب على كالكذب كثر قد التلبيس

 الناس على يدخل كما الببلء، لعمـو بالضبط الفصوؿ ىذه أكلى من الفصل ىذا أف
 يبيع كمن عز، قد فيهم كالمعتمد اضطربت، قد الزماف أىل أحواؿ أف كذلك بإىمالو،

 انتشر قد المذاىب على كالكذب كثر، قد يراه من إلى تحببان  أك يسير، بعرض دينو



 - 484 - 

 كل على يعتمد كال أحد كل إلى يركن ال أف الخبلص يحب مسلم كل على فالواجب
 كالسبلمة ىؤالء، من النجاة راـ فمن الموافقة لو أظهر من إلى عنانو يسٌلم كال كتاب،

 بهما عالمان  كاف فإف كيرل؛ يسمع ما كل في كاألثر الكتاب، ميزانو فليكن األىواء من
 بآية صحتو على طالبو إال قوالن  أحد من يقبل كال للسلف كاتباعو عليهما عرضو

 تغير من تصانيف كليحذر صحيح طريق من صحابي قوؿ أك ثابتة، سنة أك محكمة،
 ا.ىػ الترياؽ تعٌذر كربما العقارب فيها فإف حالهم
 زرعة ألبي الضعفاء كتابكما في    البردعي عمرك بن سعيد عثماف أبو الحافظ كقاؿ
 شهدت(: ِٔٓ-ُٔٓ/ِ) النبوية السنة في كجهوده الرازم زرعة أبو كتاب ضمن

 ىذه الكتب كىذه إياؾ: للسائل فقاؿ ككتبو المحاسبي الحارث عن سئل كقد زرعة أبا
 الكتب ىذه عن يغنيك ما فيو تجد فإنك باألثر عليك كضبلالت بدع كتب

 في لو فليس عبرة اهلل كتاب في لو يكن لم من: فقاؿ عبرة الكتب ىذه في: لو قيل
 كاألئمة كاألكزاعي الثورم كسفياف أنس بن مالك أف بلغكم عبرة، الكتب ىذه

 قـو ىؤالء! األشياء؟ كىذه كالوساكس الخطرات في الكتب ىذه صنفوا المتقدمين
 ا.ىػ البدع إلى الناس أسرع ما: قاؿ ثم العلم أىل خالفوا

 زرعة أبو رأل لو فكيف الحارث؟ مثل كأين: معلقان (ُّْ/ُ) ميزاففي ال الذىبي قاؿ
 بهجة رأل لو كيف!  القوت مثل كأين طالب، ألبي كالقوت المتأخرين تصانيف
 أبي تصانيف رأل لو كيف،  ليبُّو لطار للسلمي التفسير كحقائق جهضم، البن األسرار

 رأل لو كيف !.الموضوعات؟ من اإلحياء في ما كثرة على ذلك في الطوسي حامد
 بلى !.المكية؟ كالفتوحات الحكم فصوص رأل لو كيف!  القادر عبد للشيخ الغنية

 الحديث، في إماـ ألف معاصره كاف العصر ذلك في القـو لساف الحارث كاف لما
 الدخميس، ابن مثل الحديث أئمة صار كلما راىويو، كابن حنبل بن أحمد مثل فيهم
 العفو اهلل نسأؿ. سفياف كابن الفصوص كصاحب العارفين قطب كاف شحانة كابن

 ا.ىػ آمين كالمسامحة



 - 485 - 

 في كالجماعة السنة أىل منهجفي  اهلل حفظو - المدخلي ىادم بن ربيع الشيخ كقاؿ
"  :السابق الذىبي لكبلـ نقلو بعد( ُّٔ-ُّٓ:ص) كالطوائف كالكتب الرجاؿ نقد

 المعاني كجواىر للشعراني، الطبقات مثل رأل لو كيف الذىبي؛ اإلماـ اهلل رحم: أقوؿ
 رأل لو كيف! الفاسي؟ حراـز ابن لعلي التيجاني العباس أبي فيض في األماني كبلوغ
 لو كيف! للشلنبجي؟ األبصار نور رأل لو كيف! النازلي؟ حقي لمحمد األسرار خزينة

 كيف! للنبهاني؟ الكرامات كجامع الخلق بسيد االستغاثة جواز في الحق شواىد رأل
 رأل لو كيف! الصوفية؟ الطرؽ أصحاب مؤلفات من كأمثالو نصاب تبليغي رأل لو

 كالمتمسكين حملتها من كتسخر النبويٌة السٌنة تهاجم كىي العصر ىذا غزالي مؤلفات
 مؤلفات رأل لو كيف! األلقاب؟ كأفظع التهم بأشنع كتقذفهم السلفي الشباب من بها

 مؤلفات رأل لو كيف! كسلوكي؟ كعقلي عقدم انحراؼ من فيها كما المودكدم
 ينحى كالذم أصولها، تشرح بل لها، كتنتصر البدع أىل عن تدافع كىي القرضاكم

 على أقبلوا كقد زماننا دعاة رأل لو كيف! أخطر؟ ىو بل العصر، ىذا غزالي منحى
 المنحرفة الفرؽ مناىج على كأتباعهم شبابهم ييسٌيركف كىم المنحرفة، الكتب ىذه

 الكوثرم مصنفات رأل لو كيف! المبتدعين؟ قادتها كعن عنها كينافحوف بل الضالٌة،
 رأل لو كيف! كالمذىبية؟ الصوفٌية متعصبي كبار من كإخوانو غٌدة أبي كتبلميذه
 ابن كمدرسة التوحيد مدرسة كخصـو السٌنة خصـو من كأمثالو البوطي مصنفات

 بل السلف منهج جهلوا كقد التوحيد شباب بل األمة شباب رأل لو كيف! تيمٌية؟
 ا.ىػ !المهلكة؟ الكتب ىذه على كأقبلوا كالسٌنة الكتاب جهلوا
 كمباينتهم البدع أىل ىجراف السنة كمن :(ّّص) االعتقاد لمعةفي  قدامة ابن كقاؿ
 إلى كاإلصغاء المبتدعة، كتب في النظر كترؾ الدين، في كالخصومات الجداؿ كترؾ

 ا.ىػ بدعة الدين في محدثة كبلمهم،ككل
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 ابن على رٌده أثناء في( ُْص) الكبلـ كتب في النظر تحريم كما في  أيضان  كقاؿ
 كالتنفير منهم، كالتحذير ذٌمهم إال ذكرىم فما الكبلـ، أىل من كحزبو ىو أما: عقيل

 ا.ىػ كتبهم في النظر كترؾ كىجرانهم، بمباينتهم كاألمر مجالستهم، من
 موفق الشيخ كذكر(: ِِّ/ُ) الشرعية اآلداب كتابو في مفلح ابن العبلمة كقاؿ
 عن ينهوف السلف كاف: قاؿ المبتدعة، كتب في النظر من المنع في اهلل رحمو الدين

 ا.ىػ لكبلمهم كاالستماع كتبهم في كالنظر البدع، أىل مجالسة
 كبلـ سماع الباب ىذا كمن(:  ّّٔ/ُٓ)  الفتاكلفي مجموع  اإلسبلـ شيخ كقاؿ
 اهلل معصية كإلى سبيلهم إلى كيدعوه ذلك يضره لمن كتبهم في كالنظر البدع، أىل
 ا.ىػ

 معلقان ( ُّٔ-َّٔ/ُ) القيم ابن لنونٌية شرحو في ىراس خليل محمد الشيخ قاؿك 
 الحق، بغير نتهمهم أك القـو على نتجنى أننا أحد يظنن كال"  :األبيات ىذه على

 من فليقرأىا صدؽ، شهادة عليهم كتشهد فيها ينظر من كل عنهم تخبر كتبهم فتلك
 ىذه يقرأ ال أف أحد كل ننصح ذلك مع لكنا إليهم، نسبناه ما صحة من ليتأكد شاء

 ال األفكار، كتنميق المنطق تزكيق من فيها ما كيغٌره حبائلها في يقع ال حتى الكتب
 فهمو، منهما تمكن كال قدمو كالسنة الكتاب علـو في رسخ ممن يكن لم إذا سيما
 في يجتهد كىو غصنها، على الدكح نائحة تبكيو شباكها، أسير يقع أف يلبث ال فهذا
 على الثمرات أطيب ترؾ حيث ىو، ذنبو كالذنب يستطيع، فبل الخبلص طلب

 يتقٌمم القذارة كأمكنة المزابل إلى كىبط المأكل، طيبة المجتنى حلوة العالية أغصانها
 حاؿ - اهلل رحمو - الشيخ تشبيو أركع كما، كالحشرات الديداف تفعل كما الفضبلت

 عقلو، بها كتأثر ليبُّو بها فتن قد مزكقة ضبلالت من فيها كما الكتب ىذه أسير كقع من
 يجد فبل منو للخبلص طالبان  بجناحيو يضرب فهو غلقو أحكم قد قفص في طير بحاؿ
 الكتاب لعقائد تشبيهو أيضان  أجمل كما، فرج من العيداف بين ما لضيق منها ينفذ فرجة

 فساد إليها يصل ال بحيث عالية، أغصاف على المذاؽ كريمة شهية بثمرات كالسنة
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 ألقيت عفنة كأطعمة قذرة بفضبلت الزائغين ىؤالء لعقائد كتشبيهو تلوث، يلحقها كال
 ا.ىػ المنتكسة كالفطرة القذرة العقوؿ أصحاب إال إليها يأكم فبل المزابل، أحدل في

 الضبلؿ أىل كتب بعض ذكر أف بعد( ِّٗ-ِّٖ/ُٗ)في السير  الذىبي كقاؿ
 من بدينكم كاىربوا الكتب، ىذه من الحذارً  فالحذارً  :كأمثالها الصفا إخواف كرسائل

 كليدمن العبودية، فليلـز كالفوز النجاة راـ فمن الحيرة، في كقعتم كإال األكائل، شيبىو
 إيماف على يتوفى كأف اإلسبلـ على الثبات في مواله إلى كليبتهل باهلل، االستغاثة
 ا.ىػ الموفق كاهلل التابعين، كسادة الصحابة،

 أثناء في (َُِ-َِٗ/ّ) السنية الدرركما في  حسن بن الرحمن عبد الشيخ كقاؿ
 مصنفات، الفاسد مذىبهم على ىؤالء من المتأخركف فصنف: األشاعرة على كبلمو

 إليها، النظر يجوز ال كتعطيل، إلحاد كىي التوحيد؛ جوىرة: يسمونها التي كاألرجوزة
 كنفوا نفوىا، كمالو صفات كأكثر تعالى، الرب علو فيها نفوا أخر مصنفات كلهم

 ا.ىػ تعالى الرب حكمة
 السنة كمن(: ُٕٓص)األثر أىل عقيدة في الثمر قطففي  خاف حسن صديق كقاؿ

 محدثة ككل كالسنة، الدين في كالخصومات الجداؿ كترؾ كمباينتهم البدع أىل ىجراف
 أصوؿ في كبلمهم إلى كاإلصغاء المبتدعة كتب في النظر كترؾ بدعة، الدين في

 كالمعتزلة، كالكرامٌية كالمرجئة كالقدرية كالجهمية كالخوارج كالرافضة كفركعو، الدين
 ا.ىػ البدع كطرائق الضبللة فرؽ فهذه

 رياض بعنواف شريطكما في  اهلل رحمو باز بن العزيز عبد الشيخ سماحة سئلك 
 معاكية إف) :(ِِْ)ص كشخصيات كتب كتابو في قطب سيد مقولة عن الصالحين

 بالتصرؼ منو كأخبر النفوس، بدخائل منو أعرؼ ألنهما عليان  يغلبا لم عمران  كزميلو
 مقيد كىو سبلح كل استخداـ في طليقاف ألنهما كلكن المناسب، الظرؼ في النافع

 كالغش الكذب إلى كزميلو معاكية يركن كحين، الصراع كسائل اختيار في بأخبلقو



 - 488 - 

 الدرؾ ىذا إلى يتدلى أف علي يملك ال الذمم، كشراء كالرشوة كالنفاؽ كالخديعة
 (.نجاح كل من أشرؼ لفشل كإنو كيفشل، ينجحاف عجب فبل. األسفل

 عمرك كسبو معاكية لسٌبو قبيح كبلـ ىذا، قبيح كبلـ"  فأجاب العبلمة ابن باز بقولو:
 أخطئوا، مجتهدكف كعمرك كمعاكية منكر ككبلـ قبيح، كبلـ ىذا كل العاص، بن

 ". عنهم يعفو كاهلل. أخطئوا مجتهدكف
 الكبلـ؟ ىذا فيها التي الكتب ىذه عن ينهى ما إليك، اهلل أحسن: لو سائل فقاؿ
 ا.ىػ " تمزؽ أف ينبغي: " فقاؿ

 ترؾ البدع أىل ىجراف كمن (:َٗ-ٖٗ/ٓ)في مجموع فتاكاه  العثيمين العبلمةكقاؿ 
 مواطن عن فاالبتعاد الناس، بين تركيجها أك بها، الفتنة من خوفان  كتبهم في النظر

 عنو فلينأ بالدجاؿ سمع من) الدٌجاؿ في  كسلم عليو اهلل صلى لقولو كاجب؛ الضبلؿ
 لما أك الشبهات من بو يبعث مما فيتبعو مؤمن أنو يحسب كىو ليأتيو الرجل إف فواهلل
 بدعتهم معرفة كتبهم في النظر من الغرض كاف إذا لكن ُ(الشبهات من بو يبعث
 ككاف بو، يتحصن ما الصحيحة العقيدة من عنده كاف لمن بذلك بأس فبل عليها للرد

 الواجب يتم ال كما كاجب، البدعة رد ألف كاجبان؛ كاف ربما بل عليهم، الرد على قادران 
 ا.ىػ كاجب فهو بو إال

                                                           

/ ْ) داكد كأبو ،(ُِٗ/ ُٓ) شيبة أبي كابن ،(ُٖٖٖٗ رقم ،ُّْ/ ْ) أحمد أخرجو ُ
 كالحاكم ،(َُٕ/ ُ) الكنى في كالدكالبي ،(َّٗٓ) مسنده في كالبزار ،(ُّْٗ رقم ،ُُٔ

حصين  بن عمراف من حديث (ِٓٓ رقم ،ُِِ/ ُٖ) كالطبرانى ،(ُٖٔٔ رقم ،ٕٔٓ/ ْ)
 اآلداب في مفلح ابن كقاؿ ،(َٓ/ ُ) المحلى في حـز ابن بو احتج كالحديثرضي اهلل عنو، 

 ،(َُّٔ) الجامع صحيح في األلباني العبلمة كصححو جيد، إسناده(: َِِ/ ُ) الشرعية
 كمن األرنؤكط كقاؿ ،(َُِْ) الصحيحين في ليس مما المسند الصحيح في الوادعي كصححو

 في بصائر كتاب انظر. مسلم شرط على صحيح إسناده(: َُٕ/ ّّ) المسند تحقيق في معو
 .الفتن
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 المناىج أسئلة عن المفيدة األجوبة كما اهلل حفظو الفوزاف صالح دكتورال كسئل
 أشرطتهم؟ كسماع المبتدعة، كتب قراءة في الحق القوؿ ىو ما(: َٕص) الجديدة
 عليهم يرد أف يريد لمن إال أشرطتهم سماع كال المبتدعة كتب قراءة يجوز ال: فأجاب

 ا.ىػ ضبللهم كيبين
 يسعك فإنو كقفوا حيث فقف كمؤلفاتهم، البدع أىل يعاملوف السنة أىل كاف فهكذا

 ككسع - - كسلم عليو اهلل صلى - - اهلل رسوؿ كسع ما يسعو لم كمن، كسعهم ما
 بما كيرضى بو اكتفوا بما يكتف لم كمن عليو، اهلل كٌسع فبل بعده كاألئمة السلف

 من ليكونوا حزبو يدعوا إنما} ك الشيطاف حزب من فهو سبيلهم؛ كيسلك بو رضوا
 كمن الجحيم، صراط إلى سلك المستقيم الصراط يرض لم كمن { السعير أصحاب

 طريق عن انحرؼ فقد السٌنة عن ماؿ كمن تلفو، إلى بو أفضت سلفو طريق غير سلك
 إال الجٌنة بعد كما صعب، األمر فإف أنفسكم، على كخافوا تعالى اهلل فاتقوا، الجٌنة
 البدعة إال السٌنة بعد كال الضبلؿ، إال الحق بعد كما النار

 
 
 

 قاؿ كما كإفسادىا البدع أىل كتب إتبلؼ بوجوب قالوا السلف أف ذلك إلى أضف
 ضماف ال ككذلك  (:ِّٓ-ِّّص) الحكمٌية الطرؽ في القيم ابن اإلسبلـ شيخ

 فيو كتابان  استعرت: ألحمد قلت: المٌركذم قاؿ، كإتبلفها المضلة الكتب تحريق في
 كسلم عليو اهلل صلى النبي رأل كقد نعم،: قاؿ أحرقو؟ أك أخرقو أني ترل رديئة أشياء
 اهلل صلى  النبي كجو فتمٌعر للقرآف، موافقتو كأعجبو التوراة من اكتتبو كتابان  عمر بيدم
 اهلل صلى  النبي رأل لو فكيف فيو فألقاه التنور إلى عمر بو ذىب حتى كسلم عليو
 كاهلل كالسنة؟ القرآف في ما بعضها يعارض التي الكتب من بعده صنف ما كسلم عليو

 في مأذكف بل فيها مأذكف غير السنة لمخالفة المتضمنة الكتب ىذه ككل المستعاف
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 الكتب ىذه أف: كالمقصود: قاؿ أف إلى.. .منها أضر األمة على كما كإتبلفها محقها
 إتبلؼ من بذلك أكلى كىي كإعدامها، إتبلفها يجب كالبدعة، الكذب على المشتملة

 كسر في الضماف كما فيها، ضماف كال ىذه، ضرر من أعظم ضررىا فإف الخمر؛ آنية
 ا.ىػ زقاقها كشق الخمر أكاني
: " مالك بن كعب قوؿ عند ( ُٖٓ/  ّ)  المعاد زادفي  أيضان  القيم ابن كقاؿ

 كالمضرة الفساد منو يخشى ما إتبلؼ إلى المبادرة فيو"  :التنور بالصحيفة فتيممت
 ككالكتاب تخٌمر، إذا كالعصير كىذا يؤخره، كال بو ينتظر ال الحاـز كأف الدين، في

 ا.ىػ كإعدامو إتبلفو إلى المبادرة فالحـز كالشٌر، الضرر منو يخشى الذم
-ُٕٔ/ِ) األمين البلد تاريخ في الثمين العقد كتابو في الفاسي الدين تقي كنقل

 كلي على كيجب :نصو ما المالكي الزكاكم عيسى الدين شرؼ الشيخ عن( ُٕٕ
 كالفتوحات كالفصوص عربي ابن مؤلفات أم- التصنيف ىذا بمثل سمع إذا األمر

 بهذا اتهم من كأٌدب كإحراقها، كجدىا حيث نسخو كجمع عنو البحث -المكٌية
 عليو، يثبت لم إذا عليو، التهمة قٌوة قدر على بو، عرؼ أك إليو نسب أك المذىب

 ا.ىػ كفضلو بمٌنو الهداية كلي كاهلل كيحذركه، الناس يعرفو حتى
 الرحمن عبد يزيد أبي الشيخ عن(  ُُٖ-َُٖ/ ِ)  الثمين العقدفي  أيضان  كنقل

 المتضمنة الكتب ىذه حكم كأما :مانصو المالكي، خلدكف بابن المعركؼ محمد بن
 كالفتوحات الفصوص، مثل الناس بأيدم نيسخها من يوجد كما المضٌلة، العقائد لتلك
 بػىر جاف، البن اليقين كعين قسي، البن النعلين كخلع سبعين، البن كالبيدٌ  عربي، البن
 بهذه تيلحق أف كأمثالهما، التلمساني، كالعفيف الفارض، ابن شعر من الكثير أجدر كما

 في فالحكم الفارض، ابن نظم من التائية للقصيدة الفرغاني ابن شرح ككذا الكتب،
 بالماء، كالغسل بالنار بالتحريق كيجدت متى أعيانها إذىاب كأمثالها، كلها الكتب ىذه
 العقائد بمحو الدين، في العامة المصلحة من ذلك في لما الكتابة، أثر ينمحي حتى

 للمفسدة دفعان  الكتب ىذه إحراؽ األمر، كلي على فيتعٌين: قاؿ ثم... .المًضٌلة
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 األمر، كليٌ  فينزعها كإال لئلحراؽ، منها التمكين عنده كانت من على كيتعٌين العامة،
 ا.ىػ  العامة المصالح في يعارض ال األمر كلي ألف منعها؛ على معارضتو على كيؤدبو
 ابن الحافظ شيخو ترجمة في (ّٖٔ-ّٕٔ/ِ) كالدرر الجواىرفي  السخاكم كقاؿ
 في كجدكا أنهم: كلرسولو هلل غضبو شدة على الدالة االتفاقيات كمن: اهلل رحمو حجر
 الخركفية كشيخ التبريزم الدين نسيم الشيخ أتباع من شخصان  برسبام األشرؼ زمن

 منكرةه  اعتقادات فيو كتاب كمعو كثمانمائة عشرين سنة الزندقة على المقتوؿ
 ال أنو فحلف تأديبو، كأراد معو، الذم الكتاب الترجمة صاحب فأحرؽ فأحضركه،

 تبٌرأ أف بعد فأيطلق الرقائق، من شيئان  فيو أفٌ  فظنٌ  شخص، مع كجده كأنٌو فيو، ما يعرؼ
 ا.ىػ اإلسبلـ أحكاـ كالتـز كتشٌهد المذكور، الكتاب في مما
 الغزالي، حامد ألبي الدين علـو إحياء كتاب تاشفين بن يوسف بن علي أحرؽ كقد

 (.ُٖٓ/ُِ) المعرب المعيار. كما في عنده كانوا الذين الفقهاء بإجماع ذلك ككاف
 كالمسائل الرسائل مجموعةكما في  الرحمن عبد بن اللطيف عبد الشيخ كقاؿ

 أنو الشيخ بلغ قد ككاف معيذر، بن اهلل عبد إلى رسالتو في (ُُّ-َُّ/ّ) النجدية
 الرحمن عبد بن اللطيف عبد من  :العامة عند فيو كيقرأ للغزالي اإلحياء بكتاب يشتغل

 يشغل ما عنك بلغني فقد .كبعد، كبركاتو اهلل كرحمة عليكم سبلـه . اهلل عبد األخ إلى
 اشتغلت أنك: كذلك الحنيفية، الملة على دينية كغيرة إسبلمية، حمٌية لو من كل

 الذين كالعامة الضعفاء من لديك من عليو كجمعت للغزالي، اإلحياء كتاب في بالقراءة
 في ما كأسمعتهم كالشقاكة، الكفر ككسائل كالسعادة، الهداية مسائل بين لهم تمييز ال

 اشتملت التي كالشقاشق الخاسرة، الضالة كالتأكيبلت الجائرة، التحريفات من اإلحياء
 عباده على كأكجب تعالى اهلل أمر كقد، الدين أصل في كالفلسفة الدفين، الداء على

 اهلل دكف من الوالئج اتخاذ كحـر المؤمنين، سبيل يلتزموا كأف الرسوؿ، يٌتبعوا أف
 كقد بو، إال لئلسبلـ قواـ ال المحكم األصل كىذا المؤمنين، عباده دكف كمن كرسولو
 كأصوؿ اإللهيات مباحث من كثير في كالمتكلمين، الفبلسفة طريق اإلحياء في سلك
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 دين من بالحقائق كالجهاؿ األغمار ظنها حتى الشريعة، لحاء الفلسفة ككسا الدين،
 في كىي اإلسبلـ، في الناس بو كدخل الكتب، بو كنزلت الرسل، بو جاءت الذم اهلل

 العلم أىل سبيل سلك من كيمٌجها األبصار، أكلو يعرفها منتنة فلسفة محض الحقيقة
 كمطالعة فيها، النظر عن كالبصيرة العلم أىل حٌذر قد، كاألمصار القرل في كافة

 كثير كسماىا بالسٌنة، عيرؼ ممن المغرب علماء بتحريقها أفتى بل كباديها، خافيها
 فيو ما كزيف كالتشنيع، الذـ في قياـ أعظم عقيل ابن كقاـ الدين، علـو إماتة: منهم

 صرؼ لصاحبها يقبل ال خالصة زندقة مباحثو من كثيران  بأف كجـز كالترقيع، التمويو من
 ا.ىػ ُعدؿ كال

                                                           

 فليس اإلحياء يقرأ لم من: كقالوا مدحو في غلو حتى قـو مدحو قد الدين، علـو إحياء كتاب ُ
 طامات فيو ك نفع، فيو اإلحياء كتاب أف كالحق منعو، ك بحرقو أفتوا حتى قـو ذمو ك األحياء، من
 الفبلسفة، ك كالحلولية الصوفية عقائد على المطلع الخبير من إال قراءتو، منع توجب ببليا ك

 ننقل كنحن الكتب، من غيره في موجود الخير من فيو كما الصالح، السلف بعقيدة المتحصن
 .اإلحياء كتاب في المحققين العلماء بعض فتاكل

 عن كاإلنباء الكشف' كتاب رأيت كقد(: َّّ/ ُٗ) السير في الذىبي قاؿ: المازرم - ُ
 أكرد ثم كأزالو، الباطل كأبار كأدالو الحق أنار الذم هلل الحمد أكلو للمازرم' اإلحياء كتاب

 اإلماـ مالكا يركف مالكية قـو من أعجب كلقد: يقوؿ حامد أبي على نقده مما أشياء المازرم
 من كتحفظا تورعا ما قياس أك ما، أثر فيو كاف كإف رسما يرسم أف كيجانب التحديد من يهرب

 كفيو لو، حقيقة ال ما على مبناىا فتاكل رجل من يستحسنوف ثم عليو الناس يحمل فيما الفتول
 عن أكرد ما ككذا الثابت، بغير الثابت فيو لفق كسلم عليو اهلل صلى النبي عن اآلثار من كثير

 مزج لكن موقعو يجل ما األصفياء كنفثات األكلياء، نزغات من كأكرد كلو، ثبوتو يمكن ال السلف
 معانيها أخذت كإف لشناعتها، إطبلقها يجوز ال بعضهم عن يحكيها كإطبلقات بالضار، النافع فيو

 على بتعسف إال الحق إلى معانيها تنصرؼ كال الملحدين، قدح إلى كالرموز كانت ظواىرىا على
 الدالة المعجزات اضطرت الذم الشرع صاحب كبلـ في إال مثلو العلماء يتكلف ال مما اللفظ
 ىػ.ا التأكيل طلب إلى ككذبو جهلو من المانعة صدقو على
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/ ُٗ) السير في الذىبي قاؿ: القرطبي حمدين بن محمد اهلل عبد أبو الجماعة قاضي - ِ
 ممن يعظ من بعض إف: القرطبي حمدين بن محمد اهلل عبد أبو الجماعة قاضي كقاؿ(: ِّّ

 تشتمل كراسة أنشأ الصوفية كالنحلة الغزالية، بالشرعة شغفا منو تبرأ ثم الفقو، رسم ينتحل كاف
 أساطيره كمضاليل مناكيره شنع من ىو فأين بدعتهم، إماـ حامد أبي لكتاب التعصب معنى على

 سر على بهم الواقع المكاشفة علم إلى المفضي المعاملة علم من ىذا أف كزعم للدين، المباينة
 لهم رفع التي ضبللتو ثبج إليو تمطى من إال باطبلعو يفوز كال قناعو، عن يسفر ال الذم الربوبية،
 عقوبتو كأقل بو، التصديق العلم ىذا من النصيب كأدنى: حامد أبو قاؿ. أحكامها كشرع أعبلمها

 ألف حديث، بكتب كال قرآف بقراءة يشتغل كال قولو، على قولو فأعرض شيئا، منو المنكر يرزؽ أال
 فهو. الحق نداء فيسمع بكسائو، كالتدثر جبتو، كم في رأسو إدخاؿ إلى الوصوؿ عن يقطعو ذلك
 ككفر كسب أقذع القاضي ىذا إف ثم. بو آمركم ما كبادركا عليو، السلف كاف ما ذركا: يقوؿ

 .الهول من باهلل نعوذ كأسرؼ
 مثل قتل كرأل كفر الربوبية سر أفشى كمن األسرار، قبور األحرار كصدكر: حامد أبو كقاؿ

 لبطلت ظهر لو سر للربوبية: قاؿ بعضهم عن كنقل ألفاظا، إلطبلقو عشرة إحياء من خيرا الحبلج
 .األحكاـ لبطلت كشف لو سر كللعلم العلم لبطل كشف لو سر كللنبوة النبوة،

 ابن قاؿ. كالحراـ الحبلؿ لديهم كبطل النظاـ فحلوا أشقياء، لصوفية كشف قد العلم سر قلت
 بحق ليس قاؿ فما الضعفاء حق في النبوة إبطاؿ يرد لم إف بهذا كالقائل: الغزالي قاؿ ثم حمدين

 .كرعو نور معرفتو نور يطفئ ال من الكامل كإف يتناقض، ال الصحيح فإف
 عن المحجوبة المرموزة العلـو لو كتنكشف الحق أنوار لو فتتجلى: العارؼ في الغزالي كقاؿ

 على ال ظاىر على منها نحن التي الشريعة ألفاظ بو كردت ما كجميع النبوة معنى فيعرؼ الخلق،
 .حقيقة
 فسره ثم زنديقا قلت النهاية في رأيتو كإذا صديقا، قلت البداية في رأيتو إذا بعضهم عن كقاؿ

 كذىبت كقاؿ النوافل، بمعطل ال الفرائض بمعطل إال يلصق ال الزنديق اسم إذ: فقاؿ الغزالي
 اهلل، اهلل، اهلل،: يقوؿ الهم مجموع القلب فارغ فيجلس التعليمية دكف اإللهامية العلـو إلى الصوفية

 التـز الحد ىذا بلغ فإذا: قاؿ. حديث كتب كال بتبلكة يشتغل كال قلبو فليفرغ الدكاـ، على
 أىيػُّهىا يىا{ اٍلميد ثػ ري } أىيػُّهىا يىا الحق، نداء يسمع فحينئذ بكسائو كتدثر مظلم بيت في الخلوة

 {.اٍلميز م لي }
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ثػ ري } أىيػُّهىا يىا سمع إنما الخلق سيد: قلت  نداء يسمع لم األحمق كىذا اهلل، عن جبريل من{ اٍلميد 
 االعتصاـ في كالتوفيق دماغو، طيش من حقيقة ال شيئا سمع أك شيطانا سمع بل أبدا، الحق

 ىػ. ا كاإلجماع بالسنة
 على رد سكر بن الحسن كألبي(: ِّْ/ ُٗ) السير في الذىبي قاؿ: سكر بن الحسن أبي - ّ

 ىػ. ا اإلحياء كتاب على الرد في األحياء ميت إحياء' سماه مجلد في الغزالي
 األحاديث من ففيو اإلحياء ما(: ّّٗ/ ُٗ) السير في اهلل رحمو قاؿ: الذىبي اإلماـ - ْ

 كمنحرفي الحكماء، طرائق من كزىد كرسـو آداب من فيو ما لوال كثير خير كفيو جملة، الباطلة
 صلى الرسوؿ كفسره القرآف بو نزؿ ما ىو النافع؟ العلم ما تدرم نافعا، علما اهلل نسأؿ الصوفية،

 فليس سنتي عن رغب من: "السبلـ عليو قاؿ عنو، نهي يأت كلم كفعبل، قوال كسلم عليو اهلل
 كرياض النسائي كسنن الصحيحين في النظر كبإدماف اهلل، كتاب بتدبر أخي يا فعليك ،"مني

 الرىباف، كجوع الرياضات أىل ككظائف الفبلسفة، عباد كآراء كإياؾ كتنجح، تفلح كأذكاره النوكم
 باهلل، غوثاه فوا السمحة، الحنيفية متابعة في الخير فكل الخلوات، أصحاب رؤكس طيش كخطاب

 ىػ. ا" المستقيم صراطك إلى اىدنا اللهم
 كقوت الدين، علـو إحياء عن(: ُٓٓ/ َُ) الفتاكل في كما سئل: تيمية ابن اإلسبلـ شيخ - ٓ

 القلوب أعماؿ من يذكره فيما لو تبع اإلحياء ككتاب القلوب قوت كتاب أما فأجاب، القلوب،
 كاألثر، بالحديث أعلم طالب كأبو. ذلك كنحو كالتوحيد كالتوكل كالحب كالشكر الصبر مثل

 تحقيقا، كأجود أسد ككبلمو الغزالي، حامد أبي من كغيرىم الصوفية من القلوب علـو أىل ككبلـ
 .مردكدة كثيرة كأشياء كموضوعة، ضعيفة أحاديث القلوب قوت في أف مع البدعة عن كأبعد
 كالحسد كالرياء كالعجب الكبر على الكبلـ مثل المهلكات في الكبلـ من اإلحياء في ما كأما

 ىو ما كمنو مقبوؿ، ىو ما كمنو الرعاية، في المحاسبي الحارث كبلـ من منقوؿ فغالبو ذلك كنحو
 مواد فيو فإنو مذمومة، مواد فيو لكن كثيرة، فوائد فيو كاإلحياء. فيو متنازع ىو ما كمنو مردكد،
 بمنزلة كاف الصوفية معارؼ ذكر فإذا كالمعاد، كالنبوة بالتوحيد تتعلق الفبلسفة كبلـ من فاسدة

 في ىذا حامد أبي على الدين أئمة أنكر كقد المسلمين، ثياب ألبسو للمسلمين عدكا أخذ من
 بل ضعيفة كآثار أحاديث كفيو. الفلسفة في سينا ابن شفاء يعني' الشفاء' مرضو كقالوا كتبو

 المشايخ كبلـ من ذلك مع كفيو. كترىاتهم الصوفية أغاليط من أشياء كفيو كثيرة، موضوعة
 من ذلك غير كمن كالسنة، للكتاب الموافق القلوب أعماؿ في المستقيمين العارفين الصوفية
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 فيو اختلف فلهذا منو، يرد مما أكثر ىو ما كالسنة، للكتاب موافق ىو ما كاألدب العبادات
 ىػ. ا فيو كتنازعوا الناس، اجتهاد

 كاألندلس إفريقية أىل فتاكل عن المغرب كالجامع المعرب المعيار في جاء: القباب - ٔ
 أبي اإلماـ الشيخ كتاب في يطعنوف الطلبة من جماعة عن القباب كسئل(: ُْٖ/ ُِ) كالمغرب

 كبالغ قراءتو أراد من على اإلنكار في كيشددكف باإلحياء، المشهور عنو اهلل رضي الغزالي حامد
 ىػ. ا الدين علـو إماتة ىو كإنما الدين علـو بإحياء ذلك ليس: قاؿ أف إلى ذلك في بعضهم

 اهلل عبد أبو األستاذ بو كتب كمما(: ُٖٔ/ ُِ) المعرب المعيار في جاء: الطرطوشي - ٕ
 الرجل فرأيت الغزالي، أمر من ذكرت ما أما المظفر، بن اهلل عبد إلى الطرطوشي الوليد ابن محمد
 كالفهم العقل فيو كاجتمع فضائلو، بو نهضت قد العلم، أىل من جليبل رجبل فوجدتو ككلمتو

 في كدخل العلماء، طريق عن لو بدا ثم زمانو، معظم ذلك على ككاف عمره، طوؿ العلـو كممارسة
 ككسواس القلوب كأرباب الخواطر علـو في كدخل كأىلها، العلـو بمحير تصرؼ ثم العماؿ غمار

 كاد كلقد كالمتكلمين، الفقهاء على ينحو كجعل الحبلج، كرموز الفبلسفة برأم شابها ثم الشيطاف
 األحواؿ علـو في يتكلم عمد الدين، علـو إحياء سماه كتابو عمل فلما الدين، من ينسلخ أف

 علماء في فبل رأسو، أـ على فسقط بمعرفتها، خبير كال بها درم غير ككاف الصوفية، كمراقي
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ على بالكذب كتابو شحن استقر، الزاىدين أحواؿ في كال قر، المسلمين

 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ على كذبا أكثر علمي مبلغ في األرض بسيط على كتابا أعلم فبل كسلم،
 اكتسابا النبوة يركف قـو كىم الصفاء، إخواف رسائل كمعاني الفبلسفة بمذاىب سبكو منو كسلم
 كساس سفسافها، كجانب األخبلؽ بمحاسن تخلق فاضل شخص من أكثر زعمهم في النبي كليس
 األخبلؽ، بتلك الخلق ساس ثم أخبلقو، سوء يقهره كال شهواتو تغلبو فبل قيادىا ملك حتى نفسو

 حيل بالمعجزات كيؤيده رسوال، الخلق إلى يبعث بالصانع منهم أقر من تعالى اهلل يكوف أف كأنكركا
 .كمخاريق

 كأدلتو الواضحة بحججو الخبلئق عذر كقطع برىانو، كأقاـ حجتو كأكضح اإلسبلـ، اهلل شرؼ كلقد
 يغسل كمن إال المنطقية كآراء الفبلسفة بمذاىب اإلسبلـ دين ينصر من كما الدامغة، القاطعة

 النفوس لو تشوفت إذا حتى كيشوؽ كيمني، كيبرؽ فيو يرعد سوقا الكبلـ يسوؽ ثم بالبوؿ، الماء
: يقوؿ أك الكتاب في تسطير يجوز كال المكاشفة، علم من كراءه كما المعاملة، علم من ىذا: قاؿ

 اهلل، دين في كالدخل الدغل كأىل الباطنية فعل كىذا إفشائو، عن نهينا الذم القدر سر من كىذا
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 العبلمة الشيخ من حصل ما الذىب بماء تسطر التي البدع أىل تجاه المواقف كمن
 طالب أبو) كتاب مؤلف الخنيزم لعبداهلل تعزيره من -اهلل رحمو- إبراىيم بن محمد
 نص كإليك ككتبها، توبتو الخنيزم أعلن حتى حازمان، حكمان  فيو كأصدر( قريش مؤمن
 بن محمد الشيخ سماحة كرسائل فتاكلكما  إبراىيم ابن الشيخ اتخذه الذم القرار

 الرياض شرطة مدير المكـر إلى إبراىيم بن محمد من (:ُٖٗ-ُٕٖ/ُِ) إبراىيم
 :كبعد كبركاتو، اهلل كرحمة عليكم السبلـ اهلل سلمو

 المتعلقة ُُّٖ/ُُ/َُ كتأريخ ْْٗ برقم منكم الواردة المعاملة إلى فباإلشارة
 بها ككجدنا األساسية المعاملة على االطبلع جرل فإنو الخنيزم، عبداهلل بمحاكمة

 يعزر عليو، تقريرىم كالمتضمن إدانتو، المقتضي الثبلثة القضاة من الصادر الصك
 :أربعة بأمور

                                                                                                                                                  

 كلمة عليو لما كتوىين القلوب لعقائد تشويش فهو بالمفقود، النفوس كيكلف الموجود يستغل
 أقرب فما يعتقده ال كاف كإف تكفيره، يبعد لم كتابو في سطره ما يعتقد الرجل كاف فإف الجماعة،

 .تضليلو
 لو معرفة ال كمن الخلق، ظهور بين انتشر ترؾ إف فإنو بالنار، الكتاب إحراؽ من ذكرت ما كأما

 ما على قياسا فيحرؽ ضبلؿ ىو مما فيو سطر ما صحة يعتقدكا أف عليهم كخيف القاتلة، بسمومو
 آم، كنقص ألفاظ اختبلؼ فيها كاف التي المصحف صحائف من عنهم اهلل رضي الصحابة أحرقتو

 منها كقع ما إنساف كل لحفظ الخلق في كانتشرت الصحائف، تلك يحرقوا لم لو أنهم ترل أال
 ىفواتو، جميع فأستخرج. لو أنفرد أف عـز لعلى كإني كيتقاطعوا، فيتقاتلوا يختلفوا أف كأكشك إليو،

 كطبقات المسلمين إلخواننا ككفاية غنية الكتب من دكنو كفي حرفا، حرفا كأبينها سقطاتو، كأكضح
 .الصالحين

 كأصوؿ العقل يلـز بما لهم معرفة ال صالحوف رجاؿ الكتاب ىذا عشق في كقع من كمعظم
 الذين اإلنس شياطين يخبركف كال الصفات، حقائق يعلموف كال اإللهيات، يفهموف كال الديانات،

 يكن لم فمن المعجزات، كإفساد الصانع كتعطيل اإلسبلـ عمود كتوىين الدين، في للطعن انتدبوا
 ليس ما يقفو أف لو ينبغ لم شريعتو كنصرة تعالى، اهلل دين عن الذب من األبواب لهذه تمييز عنده

 .كالسبلـ علم غير على كيذـ علم غير على يمدح علم بو لو
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 كتب حكم في بذلك العلماء صٌرح كما كإحراقها، الكتاب نسخ مصادرة( : أكالن )
 .المبتدعة

 في جلدة عشرين شهرين كل كضربو كاملة، سنة بسجنو الكتاب جامع تعزير( : ثانيان )
 مندكب مع بالمعركؼ األمر ىيئة من مندكب بحضور إليها المشار السنة مٌدة السوؽ
 .كالمحكمة اإلمارة

 المذكور كتابو في كتبو ما ضد كتابة ككتب توبتو كأعلن تاب فإذا استتابتو؛( : ثالثان )
 كإف سراحو يطلق كال ذلك، بعد سبيلو خلي سجنو مٌدة كتمت الصحف في كنشرت

 .المادة ىذه في ذكرنا بما يقم لم ما سجنو مٌدة تمت
 من ىذا ألف الحكومية، الوظائف جميع في توظيفو كعدـ عملو، من فصلو( : رابعان )

 .التعزير
 يجرل التوبة موضوع يبقى استكمالو كبعد اللجنة، قررتو الذم بالتعزير يتعلق ما ىذا
 ا.ىػ عليكم كالسبلـ. اهلل شاء إف يلـز ما فيو

 توبتو كأعلن المذكور كتابو في يداه خطتو مما تاب قد فإنو الخنيزم لعبداهلل كإنصافان 
 الهجر على العلماء إجماعانظر كتاب  .المذكور القرار بعد مدكنة كىي ككتبها،

 . األىواء أىل من كالتحذير
 

 (تكفيرىم في العلم أىل كاختبلؼ األىواء أىل استتابة في باب)
  .األىواء أىل تكفير في العلم أىل اختلف: محمد قاؿ

 . النار في مخلدكف كفار إنهم: قاؿ من فمنهم
 عليو ىم الذين إف: كيقوؿ اإلسبلـ عن يخرجهم كال الكفر بهم يبلغ ال من كمنهم
 باألندلس، مشايخنا مذىب كىذا كالفسوؽ، المعاصي أشد أنها إال يكمعاص فسوؽ
 يعرؼ كلكن كاالحتجاج الكبلـ منو أحد يواضع ال يقولوف ككانوا فيهم يعتقدكنو كالذم

 .قتل كإال تاب فإف منو كيستتاب السوء رأم برأيو
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 أبي ابن أخبرني: قاؿ كىب ابن عن يونس عن أسلم عن إسحاؽ كحدثني - َِٓ
 يومئذ كأنا العزيز عبد بن عمر خبلفة في بالعراؽ حركرية خرجت): قاؿ أبيو عن الزناد

 بن عمر إلينا فكتب الخطاب، بن زيد بن الرحمن عبد بن الحميد عبد مع بالعراؽ
 كسلم عليو اهلل صلى نبيو كسنة اهلل بكتاب العمل إلى ندعوىم أف يأمرنا العزيز عبد
 سلفا لهم يجعل لم الحمد كلو اهلل فإف قاتلهم أف إليو كتب دعائهم في أعذر فلما

 ذلك بلغ فلما الحركرية، فهزمتهم جيشا الحميد عبد إليهم فبعث علينا، بو يحتجوف
 عبد إلى ككتب الشاـ أىل من جيش في الملك عبد بن مسلمة إليهم بعث عمر

 عبد بن مسلمة إليك بعثت كقد السوء جيش جيشك فعل ما بلغني قد أنو الحميد
 .ُ(بهم كأظفره عليهم اهلل رههفأظ مسلمة فلقيهم كبينهم بينو فخل الحميد
 العزيز عبد بن عمر سألني): قاؿ عمو عن مالك كحدثني: قاؿ كىب ابن - ُِٓ
 فأعرضهم كإال ذلك قبلوا فإف بهمتأست: فقلت القدرية؟ ىؤالء في ترل ذاما: فقاؿ
 .ِ(ذلك أرل كأنا: عمر فقاؿ السيف، على
 الخطاب بن عمر سمعت: قاؿرضي اهلل عنهما  عباس ابن عن مهراف بن يوسف عن

 كيكذبوف بالرجم، يكذبوف األمة ىذه من قـو سيكوف إنو): يقوؿ كىو المنبر على
 كيكذبوف القبر، بعذاب كيكذبوف مغربها، من الشمس بطلوع كيكذبوف بالدجاؿ،

                                                           

( كفي إسناده ّٖٓ-ّٕٓ/ٓ(، كابن سعد في الطبقات )ٓٓٓ/ٔأخرجو الطبرم في تفسيره ) ُ
 ضعف.

كالدارمي في نقضو على المريسي  ،(ِٕٓ/ِ) الموطأ في مالك أخرجو: صحيح إسناده ِ
كفي السنة  ،(أ/ُٖٔؽ) اإليماف في أحمد اإلماـ عن كالخبلؿ(، َّٗ، رقم  ٕٕٓ)ص

 ،(ْٓٔ/ْ) في شرح أصوؿ السنة كالبللكائي ،(ّٔٗ) السنة في أحمد بن اهلل كعبد(، ٕٖٔ)
 رلالكب في كالبيهقي ،(ُّْٖ) اإلبانة في بطة كابن (،ُِٓ،  ُُٓكاآلجرم في الشريعة )

(َُ/َِٓ.) 
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 ألقتلنهم أدركتهم فلئن امتحشوا، بعدما النار من يخرجوف بقـو كيكذبوف بالشفاعة،
  .ُ(كثمود عاد قتل
: ىذا حديثو في عمر ذكر مما بشيء أك القبر بعذاب كذب كمن: الملك عبد قاؿ

 .قتل كإال تاب فإف استتيب،
 قاؿ أنو) القاسم ابن عن عيسى عن العتبي عن لبابة ابن عن إسحاؽ كأخبرني - ِِٓ

 على ىو ممن اإلسبلـ أىل من أشبههم كما كاإلباضية القدرية مثل األىواء أىل في
 غير على كتأكيلو اهلل بكتاب كالتحريف البدع من المسلمين جماعة عليو ما غير

 رقابهم ضربت كإال تابوا فإف أسركه أـ ذلك أظهركا يستتابوف أكلئك فإف تأكيلو،
 عليو اهلل صلى اهلل لرسوؿ كالتابعين المسلمين جماعة كخبلفهم اهلل، كتاب لتحريفهم

 .ِ(الهدل أئمة عملت كبهذا كألصحابو، كسلم
 عرضوا كإال تابوا فإف يستتابوا أف فيهم الرأم): اهلل رحمو العزيز عبد بن عمر قاؿ كقد
 مسلموف ألنهم لورثتو فميراثو ذلك على منهم قتل كمن رقابهم، كضربت السيف على

 .ّ(السوء رأم لرأيهم قتلوا أنهم إال
 .قتل كإال تاب فإف استتيب موسى، يكلم لم اهلل إف: قاؿ كمن: عيسى قاؿ

                                                           

 أبي كابن ،(ُّّْٔ) الرزاؽ كعبد ،(ِٓ) كالطيالسي ،(ِٔٓ رقم ِّ/ُ) أحمد أخرجو ُ
 كالحديث( ُِٓ ،ُُٓ/ُ) السنة في عاصم أبي كابن ،(ُْٔ) يعلى كأبو ،(ٕٕ/َُ) شيبة
 ثقات، رجالو كبقية الحفظ سيئ كىو زيد بن علي فيو( : َُِ/ٕ) المجمع في الهيثمي عنو قاؿ

 ابن كىو زيد بن علي أجل من ضعيف إسناده(: ّّْ) الجنة ظبلؿ في األلباني العبلمة كقاؿ
،  جدعاف ابن ىو زيد بن علي طريق من(: َُ) الشفاعة كتاب في العبلمة الوادعي كقاؿ جدعاف،
(: ِٔٗ/ُ) المسند تحقيق في معو كمن األرنؤكط كقاؿ أقرب، الضعف إلى كىو، فيو مختلف
 .لين مهراف بن كيوسف ،- جدعاف ابن كىو - زيد بن علي لضعف ضعيف إسناده

 .تقدـ بما متعقب صحيح إسناده: المسند تحقيق في شاكر أحمد الشيخ الشيخ قوؿ( تنبو) 
 ( كىو حسن.ِّٕ/ِذكره عياض في الشفا ) ِ

 (.ِّٕ/ِذكره عياض في الشفا ) ّ
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 .عليو اهلل أدين الذم كىو الواجب، الحق من كأراه
 كاف كإنما بالوحي، أخطأ جبريل إف): قاؿ عمن سحنوف كسئل: العتبي قاؿ - ِّٓ
 كال يقتل أك يستتاب أىل الوحي، أخطأ جبريل أف إال طالب أبي بن عليالنبي 

  .ُقتل كإال تاب فإف يستتاب بل: قاؿ يستتاب؟

                                                           

 (.َِّ/ِذكره عياض في الشفا ) ُ
 لىإ السبلـ عليو جبريل رسلأ جل ك عز اهلل فأ زعموا فقد الشيعة من الغرابية قوؿ ىذا (:تنبيو)

 بالغراب الغراب من بو شبوأ كاف كقالوا يشبهو كاف نوأل محمد لىإ فذىب طريقو فى فغلط على
 الفرقة كىذه الرسل ىم بعده كالدهأك  الرسوؿ كافرضي اهلل عنو   عليا فأ كزعموا بالذباب كالذباب

 كفر من أشد الفرقة ىذه ككفر السبلـ عليو جبريل يعنوف "الريش صاحب العنوا" التباعها تقوؿ
 نحب ال ناإ فقالوا جبريل فقاؿ تعالى اهلل من بالوحى يأتيك من اهلل لرسوؿ قالوا الذين اليهود
 بك آلمنا بالرحمة الإ ينزؿ ال الذل ميخائيل بالوحى تاؾأ لو كقالوا بالعذاب ينزؿ نوأل جبريل

 جبريل يلعنوف ال السبلـ عليو لجبريل عداكتهم كمع صلى اهلل عليو كسلم بالنبى كفرىم مع فاليهود
 كمحمدا جبريل يلعنوف الرافضة من كالغرابية الرحمة دكف العذاب مبلئكة من نوأ يزعموف نماإك 

 اهلل فإف كميكائيل كجبريل كرسلو كمبلئكتو هلل عدكا كاف من) تعالى اهلل قاؿ كقد السبلـ عليهما
 سماىم من ادخاؿ يجوز كال المبلئكة بعض لمبغض الكافر اسم تحقيق ىذا فى (للكافرين عدك
 (.ِّٕص) الفرؽ بين فرؽلا. المسلمين فرؽ جملة فى كافرين اهلل
 أف يقولوف قـو من رقاعة كأتم عقوال بأضعف سمع فهل(: َُْ/ ْ) الفصل في حـز ابن قاؿ

 سنة أربعين ابن شبو يقع أين فياللناس طالب أبي بن علي يشبو كاف كسلم عليو اهلل صلى محمدا
 فوؽ السبلـ عليو محمد ثم السبلـ عليو جبريل بو يغلط حتى سنة عشرة إحدل ابن صبي من

 قليل كسلم عليو اهلل صلى الساقين ممتلئ العينين ادعج اللحية كث القناة قويم الطوؿ إلى الربعة
 عظيم جبر ثم كسر كأنو االنكباب شديد منكب القصر إلى الربعة دكف كعلي أفرع الجسد شعر

 عظيم أصلع الساقين دقيق العينين ثقيل التحي إذ منكب إلى منكب من صدره ملئت قد اللحية
 جاز لو ثم الطبقة ىذه لحمق فأعجبوا اللحية شعر يسير مؤخره في إال شعر رأسو في ليس الصلع

 على كتركو كتنبيهو تقويمو عن كجل عز اهلل غفل كيف األمين القدس للركح كحاشا جبريل يغلط أف
 الخرافة بهذه خرفهم كمن الخبر بهذا أخبرىم من كلو ىذا من أظرؼ ثم سنة كعشرين ثبلثا غلطو
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 عثماف أك كعمر بكر أبا كسلم عليو اهلل صلى النبي أصحاب من أحدا شتم فإف: قيل
: فقاؿ شتمهم إذا أما: لي فقاؿ ؟رضي اهلل عنهمالعاص بن عمرك أك معاكية أك عليا أك

 أف رأيت -الناس يشتم كما- ىذا بغير شتمهم كإف قتل، ككفر ضبلؿ على كانوا إنهم
 .ُشديدا نكاال ينكل

 يسأؿ العرب من مالك إلى ككتب): معن قاؿ الصمادحي قاؿك : العتبي قاؿ - ِْٓ
 قاؿ، ركعتين صبلة إال نجد ما: كيقولوا السنة كيجحدكف ركعتين يصلوف قـو عن

 .ِ(قتلوا كإال تابوا فإف يستتابوا أف أرل: مالك
 كالرسل األنبياء من أحدا سب كمن): قاؿ القاسم ابن عن عيسى، عن العتبي - ِٓٓ

 ال فلذلك توبة، لو يعرؼ ال الذم الزنديق بمنزلة كىو يستتب، كلم قتل المسلمين من
 بمنزلة كىو توبة، منو تعرؼ فبل سريرتو في ذلك كيراجع بلسانو يتوب ألنو يستتاب؛

 آمىنى ": كتابو في يقوؿ كتعالى تبارؾ اهلل ألف؛ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سب من
ًتوً  بًالل وً  آمىنى  كيل   كىاٍلميٍؤًمنيوفى  رىب وً  ًمنٍ  ًإلىٍيوً  أيٍنًزؿى  ًبمىا الر سيوؿي  ًئكى : كقاؿ"، كىريسيًلوً  كىكيتيًبوً  كىمىبلى

هيمٍ  أىحىدو  بػىٍينى  يػيفىر قيوا كىلىمٍ  كىريسيًلوً  بًالل وً  آمىنيوا كىال ًذينى "  آمىٍنتيمٍ  مىا ًبًمٍثلً  آمىنيوا فىًإفٍ ": كقاؿ" ًمنػٍ
ٍكا فػىقىدً  بًوً  ًإفٍ  اٍىتىدى ا تػىوىل ٍوا كى  "(.اٍلعىًليمي  الس ًميعي  كىىيوى  الل وي  فىسىيىٍكًفيكىهيمي  ًشقىاؽو  ًفي ىيمٍ  فىًإن مى

 فقو الباب:
 :قسمين على البدع أىل تكفيراعلم رحمني اهلل كإياؾ أف 

 .العاـ الحكم: األكؿ القسم
 كذا قاؿ كمن كافرة، كذا فرقة فيقاؿ بالكفر، الفرقة على أك المقالة على الحكم كىو
 .كافر فهو

                                                                                                                                                  

 لعنة ىؤالء فعلى خبلفو شاىد ثم السبلـ عليو لجبريل تعالى اهلل أمر شاىد من إال يعرفو ال كىذا
 .خلق عالمو في هلل داـ ما أجمعين الناس كلعنة البلعنين كلعنة اهلل
 (.َّٖ/ِذكره عياض في الشفا ) ُ
 (.  ُٔٓ-ُُٓ/ٕاإلستذكار ) ِ
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 حكم قدمنا كما الكفر ألف ؛ كالسنة بالكتاب مضبوطا يكوف كأف البد األمر ىذا
 كعلى كفر أنها مقاالت على العلماء حكم كقد كالسنة الكتاب من إال يكوف ال شرعي

 . كفر فرؽ أنها فرؽ
 . كافر فهو مخلوؽ القرآف قاؿ من الثورم كقاؿ:  البخارم قاؿ

: طو()أىنىا ًإال ًإلىوى  ال الل وي  أىنىا ًإن ًني: ) قاؿ من يقوؿ المبارؾ بن سمعت مقاتل بنا كقاؿ
 ذلك يقوؿ أف لمخلوؽ ينبغي ال كافر فهو مخلوؽ( ُْاآلية من

 في أقواؿ من أحدثوه لما الجهمية بتكفير القوؿ السلف من كثير عن كرد قدكقد 
 . محض كفر حقيقتها

 أنو مصعب بن خارجة عن( ُْْص) اإلسبلمية الجيوش اجتماعفي  القيم ابن ذكر
 تعودكا ال ، لهم يحللن ال طوالق أنهن نساءىم أبلغ كفار الجهمية:  يقوؿ كاف

 العرش على الرحمن: ) تعالى قولو إلى طو تبل ثم جنائزىم تشهدكا كال ، مرضاىم
 ىػا( . استول

 يركف األئمة كسادات األمة سلف كاف كقد (:ُْٕ/ُ)القيم ابن نونية شارح كقاؿ
 كغيرىما كالبخارم المبارؾ بن اهلل عبد قاؿ كما اليهود كفر من أعظم الجهمية كفر
 ا.ىػ

 بالكفر مقالتهم قاؿ من كعلى بالكفر الجهمية على حكموا قد العلماء أف برغمكلكن 
 .بالكفر قاؿ بذلك معينكل  على يحكموا لم لكن ؛

 أىل تكفير من الصالح السلف منهج على السائرين كالجماعة السنة أىل موقفألف 
 كاحدة درجة على ليسوا البدع أىل أف كىو  التفصيل ىو الفاسدة كالعقائد البدع

 شركط حقو في تمت ك مكفر فعل أك بقوؿ أتى كمن بتكفيرة مقطوع ىو من فمنهم
 .حقو في ذلك النتفاء بكفره يحكم ال من منهم ك موانعو أنتفت ك التكفير

 :عظيمين أصلين على مبني عمومان  كالتكفير البدع أىل تكفير في القوؿ إفٌ  ثم
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 عليو المحكـو من الصادر الفعل أك القوؿ أف على السنة ك الكتاب داللة: أحدىما
 . للتكفير موجب

 شركط تتم بحيث المعٌين الفاعل أك المعٌين القائل على الحكم ىذا انطباؽ: ثانيهما ك
 .الموانع تنتفي ك حقو في التكفير
 الفسق، أك باالبتداع عليو الحكم عند الشخص على ينطبقاف أيضان  األصبلف كىذاف

 ،بدعة عليو المحكـو من الصادر الفعل أك القوؿ أف على كالسنة الكتاب داللة كىو
 .موانعو كانتفت التبديع شركط حقو في تمت المعٌين الفاعل أك المعٌين القائل ككوف

 المسألة.كطريقو أىل السنة بخبلؼ طريقة أىل البدع في ىذه 
 التي الطريقة كىذه.. (:ّٖٓ-ّٕٕ/ُ")البكرم على رده في اإلسبلـ شيخ قاؿ

 كالظلم، الجهل بين يجمعوف الذين البدع؛ أىل طريقة ىي كأمثالو ىذا سلكها
 في خالفهم من كيٌكفيركف الصحابة كإجماع كالسنة للكتاب مخالفة بدعة فيبتدعوف
 زعمهم في المخالفة بالسنة العمل ترؾ ابتدعوا الذين المارقين كالخوارج بدعتهم،
 عفاف بن عثماف كفركا حتى خالفهم من ككفركا بالذنوب، التكفير كابتدعوا للقرآف،

 نقل المؤمنين، كسائر كاألنصار المهاجرين من كاالىما كمن طالب أبي بن كعلي
 عنو اهلل رضي علي تكفير على مجمعة الخوارج أف" المقاالت" كتاب في األشعرم
 عليو، كالنص اإلمامة في كتقديمو الثبلثة على علي تفضيل ابتدعوا الرافضة ككذلك
 حتى المؤمنين كجمهور الصحابة جمهور كىم خالفهم، من ككفركا لو، العصمة كادعوا
 أف اهلل رحمو كذكر.أئمتهم عليو الذم ىذا كالىم، كمن كعثماف كعمر بكر أبا كفركا

   ا.ىػ المسلك ىذا سلكوا كغيرىم كالقدرية الجهمية
 كأما طريق أىل السنة في ىذا الباب فيتضح بالنقوؿ اآلتية.

 الفرؽ تعيين كأما (:ّّٓ-ُّٓ/ّ) الفتاكل مجموع في تيمية ابن اإلسبلـ شيخقاؿ 
 بن عبداهلل ثم أسباط، بن يوسف تضليلهم في تكلم أنو بلغنا من فأقدـ الهالكة

: أربعة البدع أصوؿ: قاال المسلمين أئمة أجبلء من جليبلف إماماف كىما المبارؾ،
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 بأف فأجاب كالجهمية؟: المبارؾ البن فقيل كالمرجئة، كالقدرية، كالخوارج، الركافض،
 اليهود كبلـ لنحكي إنا: يقوؿ ككاف كسلم، عليو اهلل صلى محمد أمة من ليسوا أكلئك

 من طائفة عليو اتبعو قالو الذم كىذا الجهمية، كبلـ نحكي أف نستطيع كال كالنصارل
 :قالوا كغيرىم، أحمد أصحاب من العلماء

 فيهم يدخل ال كما فرقة، كالسبعين االثنتين في يدخلوف ال كفار الجهمية إف"
 "الزنادقة كىم اإلسبلـ، كيظهركف الكفر يبطنوف الذين المنافقوف

 كالسبعين االثنتين في داخلوف الجهمية بل: كغيرىم أحمد أصحاب من آخركف كقاؿ
 المبتدعة) من طائفة كل يكوف: ىؤالء قوؿ فعلى خمس، البدع أصوؿ كجعلوا فرقة

 فمن( البدع أىل تكفير) كىو آخر، أصل على يبنى كىذا، فرقة عشر اثنا( الخمسة
 أىل من يجعلهم بل البدع أىل سائر يكفر ال فإنو يكفرىم، لم منهم الجهمية أخرج
 سائر في جاء ما مثل النار، في ىو: قولو كيجعل كالعصاة، الفساؽ بمنزلة الوعيد

 اليتامى أمواؿ يأكلوف الذين إف: }تعالى قاؿ كما كغيره اليتيم ماؿ أكل مثل الذنوب،
 (َُ:النساء{ )ناران  بطونهم في يأكلوف ظلمان 
 :قولين على فهم فيهم أدخلهم كمن
 أك األئمة إلى المنسبين المتأخرين بعض قالو إنما كىذا كلهم، يكفرىم من منهم

( كالشيعة( )المرجئة) تكفير عدـ في يتنازعوا فلم كاألئمة السلف كأما، المتكلمين
 كعمر بكر أبي على عليان  فضلوا الذين األيكؿ الشيعة ىم المفضلة الشيعة) المفضلة

 طالب أبي بن علي فيهم بما جميعان  للصحابة مخالفين كانوا كإف يكفركف ال كىؤالء
 بكر، أبو نبيها بعد األمة ىذه خير: قاؿ أنو كجها ثمانين من عنو ثبت الذم نفسو
 أكثر كىم اآلخركف الشيعة كأما. المفترل حد جلدتو بكر أبي على فضلني من: كقاؿ

 إمامة على نص اهلل إف يقولوف الذين فهم عشرية، اإلثنا األمامية منهم فرقة سبعين من
 أك ثبلثة إال كالصحابة المخالفين جميع يكفركف كىؤالء أكالده، من عشر كاثنى علي

 القرآف، بتحريف كالرابع الثالث القرف في اجماعهم بل جمهورىم كيقوؿ خمسة،
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 المبلئكة، ككذلك كالمرسلين، األنبياء سائر على عشر اإلثنى االئمة ىؤالء كيفضلوف
( شاءكا ما يشرعوف التشريع في مفوضوف كأنهم كالعصمة، الغيب علم لهم كيدعوف

 أصحابو من كاف كإف ىؤالء، يكفر ال أنو في أحمد نصوص تختلف كلم ذلك، كنحو
 مذىبو، في أك عنو، خبلفان  -كغيرىم ىؤالء من- البدع أىل جميع تكفير في حكى من

 ألف) الشريعة كعلى مذىبو، على غلط كىذا كغيرىم، ىؤالء تخليد بعضهم أطلق حتى
 العذر يركف كالسلف معذكر فهو عليو، ليب س كمن كالصواب، الحق يبلغو لم الذم

 البدع ألىل إلحاقان  ىؤالء من أحدان  يكفر لم من كمنهم، كالفركع األصوؿ في بالجهل
 أحدان  يكفركف ال أنهم كالجماعة السنة أىل أصوؿ من أف فكما قالوا المعاصي، بأىل

 أقواؿ إطبلؽ كاألئمة السلف عن كالمأثور، ببدعة أحدان  يكفركف ال فكذلك بذنب
 يتكلم ال اهلل أف قولهم كحقيقة الصفات، ينكركف الذين( المحضة الجهمية) بتكفير

 بل حياة، كال بصر كال سمع كال قدرة، كال علم لو كال الخلق، يباين كال يرل، كال
، المقاالت ىذه كأمثاؿ النار، أىل يراه ال كما يركنو ال الجنة كأىل مخلوؽ، القرآف

 الذين القدرية كأما. كغيره أحمد عند كتردد نزاع تكفيرىم ففي كالركافض الخوارج كأما
 قبل الخلق أفعاؿ علم قد اهلل يكوف أف ينفي من أم) فكفركىم كالعلم( الكتابة) ينفوف

 كلم العلم أثبت من يكفركا كلم ،(الخلق قبل المقادير كتابة ينفي أك يخلقهم، أف
 ا.ىػ  األفعاؿ خلق يثبت

 كالعلماء (:ُٗٔ-ُٖٔ/ٕ) أيضا الفتاكل مجموع في تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿك 
 من إال األئمة من كما النار في كتخليدىم كاألىواء البدع أىل تكفير في تنازعوا قد

 أتباعهم بعض كصار كغيرىم، كأحمد كالشافعي كمالك،  قوالف ذلك في عنو حكى
 من كل تخليدىم التـز حتى تخليدىم، كفى البدع أىل جميع في النزاع ىذا يحكى
 .بعينو مبتدع أنو يعتقد
 من أحد كفر يطلق ال أنو يظن فصار بعضهم كقابلو يحصى، ال ما الخطأ من ىذا كفى
 .كاالتحاد التعطيل أىل كأقواؿ اإللحاد من أتوا قد كانوا كإف األىواء أىل
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 ال اهلل إف:  قالوا الذين الجهمية كمقاالت كفرا يكوف قد القوؿ أف ىذا في كالتحقيق
 القوؿ فيطلق كفر أنو الناس بعض على يخفى قد كلكن، اآلخرة في يرل كال ، يتكلم
 اهلل إف قاؿ كمن كافر، فهو مخلوؽ القرآف قاؿ من السلف قاؿ كما ؛ القائل بتكفير

 كما الحجة عليو تقـو حتى المعين الشخص يكفر كال كافر، فهو اآلخرة في يرل ال
 ظهور فإف كتأكؿ، كالزنا الخمر كاستحل كالزكاة الصبلة كجوب جحد كمن ؛ تقدـ
 في المخطئ المتأكؿ كاف فإذا ىذه، ظهور من أعظم المسلمين بين األحكاـ تلك
 الذين الطائفة في الصحابة فعل كما كاستتابتو لو البياف بعد إال بكفره يحكم ال تلك

 ا.ىػ كأحرل أكلى ذلك غير ففي الخمر استحلوا
 الجهاؿ ىؤالء من المعين فتكفير (:ََٓ/ُِ) السابق المصدر في أيضا كقاؿ

 تقـو أف بعد إال عليو اإلقداـ يجوز ال الكفار من بأنو عليو يحكم بحيث كأمثالهم،
 ىذه كانت كاف ؛ للرسل مخالفوف أنهم بها يتبين التي الرسالية الحجة أحدكم على

 ىذه بعض أف مع المعينين، جميع تكفير في الكبلـ كىكذا، كفر أنها ريب ال المقالة
 ، بعض في ليس ما اإليماف من فيو يكوف المبتدعة كبعض بعض، من أشد البدعة
 الحجة عليو تقاـ حتى كغلط اخطأ كإف المسلمين من أحدا يكفر أف ألحد فليس
 بعد إال يزكؿ ال بل ؛ بالشك عنو ذلك يزؿ لم بيقين إيمانو ثبت كمن المحبة، لو كتبين
 ا.ىػ الشبهة كإزالة الحجة إقامة
 في أحمد عن تحكى فطائفة (:ّْٗ-ّْٖ/ِّ) السابق المصدر في أيضا كقاؿ

 كالشيعة المرجئة تكفير في الخبلؼ تجعل حتى مطلقا، ركايتين البدع أىل تكفير
 كال أحمد مذىب ىذا كليس النار في كالتخليد التكفير رجحت كربما لعلى، المفضلة

 اإليماف يقولوف الذين المرجئة يكفر ال أنو قولو يختلف ال بل ؛ اإلسبلـ أئمة من غيره
 باالمتناع صريحة نصوصو بل ؛ عثماف على عليا يفضل من يكفر كال، عمل ببل قوؿ
 اهلل ألسماء المنكرين الجهمية يكفر كاف كإنما كغيرىم، كالقدرية الخوارج تكفير من

 قولهم حقيقة كألف بينة، ظاىرة الرسوؿ بو جاء لما أقوالهم مناقضة ألف ؛ كصفاتو
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 التعطيل على يدكر كأنو ، أمرىم حقيقة عرؼ حتى بهم ابتلى قد ككاف ، الخالق تعطيل
 الذم فإف أعيانهم، يكفر كاف ما لكن ؛ كاألئمة السلف عن مشهور الجهمية كتكفير

 يدعو الذم من أعظم مخالفو يعاقب كالذم بو، يقوؿ الذم من أعظم القوؿ إلى يدعو
 كالة من كانوا فالذين ىذا كمع يعاقبو، الذم من أعظم مخالفو يكفر كالذم فقط،
 كغير اآلخرة في يرل ال اهلل كأف مخلوؽ، القرآف إف الجهمية بقوؿ يقولوف األمور
 من كيكفركف يجيبوىم، لم إذا كيعاقبونهم كيمتحنونهم ذلك، إلى الناس كيدعوف ذلك،

 أف الجهمية بقوؿ يقر حتى يطلقوه لم األسير أمسكوا إذا كانوا أنهم حتى يجبهم لم
 لمن إال الماؿ بيت من رزقا يعطوف كال متوليا، يولوف كال ذلك، كغير مخلوؽ القرآف
 لعلمو لهم كاستغفر عليهم ترحم تعالى اهلل رحمو أحمد فاإلماـ ىذا كمع ذلك، يقوؿ
 تأكلوا كلكن ؛ بو جاء لما جاحدكف كال للرسوؿ مكذبوف أنهم لهم يبين لمن بأنهم

 قاؿ حين الفرد لحفص قاؿ لما الشافعي ككذلك، ذلك لهم قاؿ من كقلدكا فأخطأكا،
 حفص بردة يحكم كلم كفر، القوؿ ىذا أف لو بين العظيم، باهلل كفرت مخلوؽ القرآف
 في لسعى مرتد أنو اعتقد كلو بها، يكفر التي الحجة لو يتبين لم ألنو ؛ ذلك بمجرد

 قاؿ ككذلك ، خلفهم كالصبلة األىواء أىل شهادة بقبوؿ كتبو في صرح كقد قتلو،
 ا.ىػ كفر اهلل علم جحد إف القدرم في كأحمد كالشافعي اهلل رحمو مالك
 سلف عليو اتفق ما إال أذكر كال(: ُِّ-ِِٗ/ّ) السابق المصدر في أيضا كقاؿ
 جاء إف سنين ثبلث يخالفني من أمهل أنا:  مرة غير لهم قلت كقد كأئمتها األمة

 ما كأما بذلك أقر فأنا قلتو ما يخالف الثبلثة القركف أئمة من أحد عن كاحد بحرؼ
 عامة من إجماعهم نقل من كبألفاظ بألفاظهم الثبلثة القركف أئمة عن فأذكره أذكره

 عن نهيا الناس أعظم من أني مني ذلك يعلم جالسني كمن دائما أني مع ىذا الطوائف
 الحجة عليو قامت قد أنو علم إذا إال كمعصية، كتفسيق تكفير إلى معين ينسب أف

 اهلل أف أقرر كإني أخرل كعاصيا أخرل كفاسقا تارة كافرا كاف خالفها من التي الرسالية
 كالمسائل القولية الخبرية المسائل في الخطأ يعم كذلك خطأىا األمة لهذه غفر قد
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 منهم أحد يشهد كلم المسائل ىذه من كثير في يتنازعوف السلف زاؿ كما العملية
 عجبت بل}  قرأ من قراءة شريح أنكر كما معصية كال بفسق كال بكفر ال أحد على

 شريح إنما فقاؿ النخعي إبراىيم ذلك فبلغ ، يعجب ال اهلل إف كقاؿ{  كيسخركف
 نازعت ككما{  عجبت بل}  يقرأ ككاف منو أعلم اهلل عبد كاف.  علمو يعجبو شاعر
 ربو رأل محمدا أف زعم من:  كقالت ربو محمد رؤية في الصحابة من كغيرىا عائشة

 إنو:  لها المنازعين من كنحوه عباس البن نقوؿ ال ىذا كمع الفرية اهلل على أعظم فقد
 ببكاء الميت تعذيب كفي الحي كبلـ الميت سماع في نازعت ككما اهلل على مفتر
 أف على السنة أىل اتفاؽ مع االقتتاؿ إلى السلف بين الشر آؿ كقد ذلك كغير أىلو

 كإف المقاتل ألف لهم، الثابتة العدالة يمنع ال االقتتاؿ كأف ، مؤمنتاف جميعا الطائفتين
 عن لهم نقل أنما لهم أبين ككنت.  الفسوؽ يمنع كالتأكيل متأكؿ فهو باغيا كاف

 لكن ، حق أيضا فهو ككذا كذا يقوؿ من بتكفير القوؿ إطبلؽ من كاألئمة السلف
 مسائل من األمة فيها تنازعت مسألة أكؿ كىذه كالتعيين اإلطبلؽ بين التفريق يجب

}  كقولو مطلقة الوعيد في القرآف نصوص فإف"  الوعيد"  مسألة كىي الكبار األصوؿ
 فلو كذا فعل من:  كرد ما سائر ككذلك اآلية{  ظلما اليتامى أمواؿ يأكلوف الذين إف

:  كذا قاؿ من السلف من قاؿ من قوؿ بمنزلة كىي.  عامة مطلقة ىذه فإف.  كذا
 أك ماحية حسنات أك بتوبة:  فيو الوعيد حكم يلتغي المعين الشخص ثم.  كذا فهو

 تكذيبا القوؿ كاف كإف فإنو الوعيد من ىو كالتكفير، مقبولة شفاعة أك مكفرة مصائب
.  بعيدة ببادية نشأ أك بإسبلـ عهد حديث الرجل يكوف قد لكن الرسوؿ، قالو لما

 ال الرجل يكوف كقد الحجة عليو تقـو حتى يجحده ما بجحد يكفر ال ىذا كمثل
 أكجب آخر معارض عنده عارضها أك عنده تثبت كلم سمعها أك النصوص تلك يسمع

 ا.ىػ مخطئا كاف كإف تأكيلها،
 بكفر قاؿ أف بعد( ِْٓص) حلب أىل أسئلة في األرب قضاء في السبكيكقاؿ 
 بو، الشخص اعتراؼ المعين تكفير شرط من كأف للعلم النفاة كالقدرية الرافضة غبلة
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 ال كأنو شرطو، حصل إذا ينكر ال التكفير كأف االعتراؼ، ىذا يحصل أف يبعد كأنو
 على الجملة حيث من ييحكم كاف كإف الفرقة تلك من ىذا يقاؿ أف ذلك في يكفي

 من أنهم بهم يظن جماعة تصانيف رأيت كلقد :قاؿ أف إلى كافر أنو بمكفر اعتقد من
 كشهرة كعبادة، نسك لهم كاف كربما الحديث، ركاية من بشيء كيتعلقوف ، العلم أىل

 من تكفير على كيقدموف  العظيم جهلهم عن تنبي أشياء كرككا بأشياء، تكلموا بالعلم
 كالتعصب، الجهل فرط من عليو ىم ما إال ذلك سبب كما التكفير، يستحق ال

 حتى العلم من بشيء يشتغلوا كلم باطل، كىو سواه، يعرفوا لم شيء على كالنشأة
 ا.ىػ   الغباكة غاية في ىم بل ؛ يفهموا

 كفر عدـ على صريحة نصوصو:  شيخنا كقاؿ(: ُْٓ/ٔ) الفركع في مفلح ابن كقاؿ
 تحكي كطائفة قاؿ، أعيانهم ال الجهمية كف ر كإنما كغيرىم كالمرجئة كالقدرية الخوارج

 قاؿ لعلي المفضلة كالشيعة المرجئة حتى،  مطلقا البدع أىل تكفير في ركايتين عنو
 ا.ىػ كالعين النوع بين التفصيل على مبنية كغيره أحمد األئمة كمذاىب

: الفساؽ شهادة عن( ِٓٓ/ُ) الحكمية الطرؽ في اهلل رحمو القيم ابن اإلماـ كقاؿ
 األصوؿ بعض في مخالفوف كلكنهم، اإلسبلـ ألىل الموافقوف البدع أىل فأما

 الجاىل:  أحدىا: أقساـ فهؤالء كنحوىم المرجئة كغبلة كالجهمية كالقدرية كالرافضة
 . يفسق كال يكفر ال فهذا،  لو بصيرة ال الذم المقلد

 سألت فيما العلم كأرباب الهدل أئمة بقوؿ أعلمتك قد: -ابن أبي زمنين– محمد قاؿ
 األىواء أىل فيها خالف التي السنة أصوؿ من عنو يسأؿ مام ذلك غير كفي عنو

 العلماء أكابر أف كلوال كسلم عليو اهلل صلى كنبيو رسولو كسنة اهلل كتاب المضلة
 كضبللهم زيغهم من ألنبأتك كتاب، في كيخلد كبلمهم من شيء يسطر أف يكرىوف

 مضبلت من كإياؾ اهلل عصمنا فتنتهم من باهلل كنعوذ عنهم، الفرار في رغبة يزيدؾ بما
 .زلفا زلفا إليو كقربنا كعمبل قوال يرضيو لما ككفقنا الفتن،
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 كصلواتو كحمده هلل كحمد آخره، تسليما كسلم كآلو محمد سيدنا على اهلل كصلى
   .آمين الدين يـو إلى أبدا دائما كسلم كصحبو كآلو محمد سيدنا على
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