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 تباع مناهج أهل السنن واآل�را
 شرح

 برارألسواطع األنوار ملعرفة عقيدة سيد ا
 

مــن يهــده هللا فــال ، وســيئات أعمالنـا، ونعــوذ 5) مــن شـرور أنفســنا، ونسـتغفره حنمــده ونســتعينه، إن احلمـد )
ــه ــه، مضــل ل ــه إال هللا وحــده ال ، ومــن يضــلل فــال هــادي ل ــهوأشــهد أن ال إل ــده ، شــريك ل وأشــهد أن دمحما عب

 . ورسوله
ُتْم ُمْسِلُمونَ (  ).  ١٠٢: اآلية، آل عمران( )Sَ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اOََّ َحقَّ تـَُقاتِِه َوَال َمتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنـْ
ُهَمـا رَِجـاًال َكثِـريًا َوِنَسـاًء Sَ أَيـَُّها النَّاُس اتـَُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحدَ ( َهـا َزْوَجَهـا َوبَـثَّ ِمنـْ ٍة َوَخلَـَق ِمنـْ

 .  )١: اآلية، سورة النساء(. )َواتـَُّقوا اOََّ الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِه َواْألَْرَحاَم ِإنَّ اOََّ َكاَن َعَلْيُكْم رَِقيًبا
ُيْصِلْح َلُكـْم َأْعَمـاَلُكْم َويـَْغِفـْر َلُكـْم ُذنُـوَبُكْم َوَمـْن يُِطـِع  )٧٠(وُلوا قـَْوًال َسِديًدا Sَ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اOََّ َوقُ (

 ).  ٧١، ٧٠: اآليتان، سورة األحزاب()اOََّ َوَرُسوَلُه فـََقْد فَاَز فـَْوزًا َعِظيًما
سـلم وشـر األمـور حمـد�tا وكـل أما بعد فإن خري احلديث كتـاب هللا وخـري اهلـدي هـدي دمحم صـلى هللا عليـه و 

 . حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار
 

 .. أما بعد
والعـــامل االســـالمي خصوصـــاً يعـــيش يف ظـــالم وعمايـــة شـــاملة وجهـــل مطبـــق علـــى العقـــول ، فـــان العـــامل عمومـــا

مــن العــادات  اذ هــو مــزيج، مــن االفكــار والعقائــد واملبتــدعات وهــذا اجلهــل مركــب مــن نــوع جديــد، واالمســاع
 تنــامى وكــرب نتيجــة 5يلالغــرب يضــاف اليهــا مــوروث شــعيب عقائــدي و  الشــرق الوافــدة مــن والعقائــد والتقاليــد

، وتصـدي أ�س هلمـا وهـم لـيس مـن أهلهمـا. االبتعاد عن منهج الكتـاب والسـنةبسبب جهل تغط فيه االمة و 
وال يعرفـون اىل مـاذا  مـن الكتـاب والسـنة علـم ولـيس لـديهم أدىن، فاحتلو مكان الصـدارة يف التعلـيم والفتـوى

التغيـري  تقبـل وثوابتهمـا الـيت الواجلهـل بقواعـدمها وأصـوهلما االساسـية أحكامهمـا وال تفسـري نصوصـهما  تؤول



 ٣

وقد انتشر الكثري من هؤالء املاليل اجلهال بقصد وبدون قصد يف خمتلف األقاليم واملدن والقرى . وال التبديل
علمــون النــاس أمــور الــدين بطــرق غــري علميــة وأســاليب تشــويقية تعتمــد علــى األقاصــيص مــن عاملنــا الســالمي ي

 واخلزعبالت وما يسمى 5ملشاهدات واملكاشفات والكرامات وغريذلك من االساليب والطرق امللتويـة الـيت ال
يح الـذي اىل احلقائق العلميـة الشـرعية عـن طريقهـا ومنهجهـا وأسـلو�ا الصـح بطالب العلم tدف اىل الوصول

وعلمـاء احلـديث مثـل  )وأمحـد، والشـافعي، وأبـو حنيفـة، مالـك( رمسه لنا الفقهاء االوائـل أمثـال األئمـة االربعـة
الغـــايل  اوغـــريهم ممـــن قـــاموا جبمـــع الســـنة وبـــذلو وأبـــو داود والرتمـــذي والنســـائي وابـــن ماجـــة  البخـــاري ومســـلم

فعلينــا ان نتبــع . الينــا كاملــة غــري منقوصــة والنفــيس مــن أجــل احلفــاظ عليهــا وتــدوينها يف قراطيســها فوصــلت
ســريtم وخطــاهم يف الــتعلم والتمســك واحملافظــة علــى ديننــا وعقيــدتنا والــدفاع عنهــا ونشــرها وتعليمهــا للبشــرية 

 . وأخراجهم من التخبط يف ظلمات الشرك واجلهل والغواية اىل نور التوحيد وعبادة رب العبيد
يقــول تعـــاىل : قــال ابــن جريـــر. )٢٠(. اجلاثيـــة )اِس َوُهــًدى َوَرْمحَــٌة ِلَقـــْوٍم يُوِقنُــونَ َهـــَذا َبَصــاِئُر ِللنَّـــ(: قــال تعــاىل

ويعرفـون بـه سـبيل ، يـُْبِصـُرون بـه احلـّق مـن الباطـل )َبَصاِئَر ِللنَّاسِ (الكتاب الذي أنزلناه إليك S دمحم )َهَذا(ذكره
 .  الرشاد

َهـا وعن اْلِعْر5ََض ْبَن َسارِيََة قَاَل َوَعظََنا رَ  َها اْلُعُيوُن َوَوِجلَـْت ِمنـْ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َمْوِعَظًة َذرََفْت ِمنـْ َّOَصلَّى ا َِّOُسوُل ا
ــرَْكُتُكمْ  ــْد تـَ ــاَل َق ــا َق َن ــُد ِإلَيـْ ــاَذا تـَْعَه ــَودٍِّع َفَم ــُة ُم ــِذِه َلَمْوِعَظ ــا Sَ َرُســوَل اOَِّ ِإنَّ َه ــوُب قـُْلَن ــى اْلبَـْيَضــاِء لَيْـ اْلُقُل ــا   َعَل ُلَه

َها بـَْعـِدي ِإالَّ َهالِـٌك َوَمـْن يَِعـْش ِمـْنُكْم َفَسـيَـَرى اْخِتَالفًـا َكثِـريًا فـََعلَـْيُكْم ِمبَـ ا َعـَرفْـُتْم ِمـْن ُسـنَِّيت َكنَـَهارَِها َال َيزِيُغ َعنـْ
َــا اْلُمــْؤِمُن  َوُســنَِّة اْخلَُلَفــاِء الرَّاِشــِديَن اْلَمْهــِديَِّني َوَعلَــْيُكْم 5ِلطَّاَعــِة َوِإْن َعْبــًدا حَ  َهــا 5ِلنـََّواِجــِذ فَِإمنَّ َبِشــ̈يا َعضُّــوا َعَليـْ

َقاَد) أخرجه أمحد ُثَما اْنِقيَد انـْ  . َكاْجلََمِل اْألَِنِف َحيـْ
 والتخلـف العلمـي مـن اجلهـل اىل ان الـذي حصـل لالمـة ومـا دونـه البـاحثون املصادر التارخييـة قد كشفت لناو 

، ري املمــنهج الــذي ينــأى 5لنــاس بعيــدا عــن الطريــق الصــحيح املرســوم هلــمالفكــ والتبــديل العقائــدي والتغيــري
ونشر البدع واشاعة روح الفرقة والنزاعات الفكرية واملذهبية وزج االفكـار ، واالحنراف �م عن جادة الصواب

. نــة احلــدودة علــى ديننـا وعقيــدتنا الكاملــة الثابتــة علــى أصـوهلا الواضــحة املعــامل والبييلــوالعقائـد الفلســفية الدخ
لــيس نتيجــة عفويــة بســبب ا¬يــار الدولــة االســالمية وتــدمري كيا¬ــا وطمــس حضــارtا علــى يــد  وهــو يف حقيقتــه

ومــا تــال ذلــك مــن ويــالت علــى مــدى قــرون خلــت مــن . هوالكــو ومــن مــّده 5لعــون واملســاندة مــن الشــعوبيني
، علن والسر خمطط هلا ختطيط حمكمامنا هو هجمة منظمة وحرب يف ال، هجمات اجلالئريني والفرس والصليبني
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 دارسواملــ حلاقــدةا فــرقالغايــة منــه تغيــري البنيــة العقائديــة واالجتماعيــة واالخالقيــة هلــذه االمــة وفــق مــا تريــد ال
والـيت جتـردت مـن كـل مكـارم االخـالق ، يف ذلك الشـعوبية املقيتـةوتشد من أزرها وتساندها . بيثةاخل نصريةالع

والقــيم النبيلــة الــيت حتمــل يف طياtــا الشــرف ، وصــفات االنســان الطيبــة االصــيلة رفواملثــل العليــا ومعــاين الشــ
 . اخلبيثة العنصرية من أجل حتقيق غاtSا وأهدافها، والغرية واالنفة والرتفع عن كل ما هو دينء

ُفِسـِهْم ِمـْن بـَْعـِد َمـا   َودَّ َكِثٌري ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َلْو يـَُردُّوَنُكْم ِمْن بـَْعـِد ِإميَـاِنُكمْ قال تعاىل ( ُكفَّـارًا َحَسـًدا ِمـْن ِعْنـِد أَنـْ
 وقد اتفقت أهدافهم وغاtSم العدائية من أجل ختريب بنية هـذا الـدين. )١٠٩: سورة البقرة( )تـَبَـنيََّ َهلُُم اْحلَقُّ 

دور علـى وتطابقـت السـرائر والضـغائن الـيت يف الصـ، مـع قـوم أوغلـوا يف الشـرك ومتزيق وحـدة صـف املسـلمني
 . محاة عقيدة سيد املرسلنيومن  هذا الدين النيل من

وبكـل مـا ، وبكل ما متلـك مـن قـدرات اقتصـادية وعسـكرية، واستمرت على مر هذه احلقب بال كلل وال ملل
بـدين  من صنع أ�س ال اميان هلـم، حيمل علمائها من فلسفات مضلة وأفكار هدامة وعقائد زائغة ونقول زائفة

الرغبـــة يف االنتقــام مـــن و . والفــوز 5لشـــهوات الزائلــة منتهـــى غــاtSم، حــب الـــدنيا اكــرب مههـــم ،أو نــيب مرســـل
 . املسلمني شفاء لغليل صدورهم

واحلسـد ، والغـيظ علـى متبعـي مـنهج هـذا الـدين، وال حيملهم على سلوك هذه السبل اال احلقد على املسلمني
، يمــة الــيت أ�رت الــدنيا 5لعلــم واالميــانظرســالة العمحلــة مشــاعل هــذه ال. والغــل حلمــاة عقيــدة ســيد املرســلني

وعقائد التوحيد اليت هي دين االنبياء من آدم عليه السالم حىت دمحم بن عبد هللا خامت االنبياء واملرسلني صـلى 
وأ¬ــا الــدين احلــق الــذي جيــب أن نــدين هللا ســبحانه . وهــم املــأمورون بتبليغهــا اىل النــاس كافــة. هللا عليــه وســلم

 .  عاىل بهوت
ـَراِهيَم : قال تعاىل يف حمكم التنزيل َنا بِـِه ِإبـْ َنا ِإلَْيَك َوَما َوصَّيـْ يِن َما َوصَّى ِبِه نُوًحا َوالَِّذي َأْوَحيـْ (َشرََع َلُكْم ِمَن الدِّ

يَن َوَال تـَتَـَفرَُّقوا ِفيِه َكبُـَر َعَلى اْلُمْشرِِكَني َما تَ  ُ َجيْتَـِيب ِإلَْيـِه َمـْن َيَشـاُء َوُموَسى َوِعيَسى َأْن َأِقيُموا الدِّ َّOْدُعوُهْم ِإلَْيِه ا
 . )١٣الشورى ( )َويـَْهِدي ِإلَْيِه َمْن يُِنيبُ 

وهـي  وينفـذوا الوصـية فالواجب امللقى على عاتق العلماء والصلحاء والدعاة يف هذه االمـة ان حيفظـوا االمانـة
وكـل مـا خيـالف  والبـدع والنحـل ة ونبـذ الشـركيـ5لعبود الذي هـو توحيـد هللا سـبحانه وافـراده إقامة الدين احلق

وشـيوع  الـيت يتلـذذ االعـداء بسـماع أنباءهـا بـني أبنـاء األمـة املسـلمة وعـدم اشـاعة روح الفرقـة والنـزاع، الشرع
والتمسـك 5جلماعـة وطاعـة أوليـاء األمـور مـن ومـن واجبـاtم العمـل علـى تقويـة حلمـة ا¹تمـع املسـلم . أخبارها
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يتكفلـــوا ببيـــان عقيـــدة التوحيـــد الـــيت وردت يف الكتـــاب والســـنة للنـــاس أحســـن بيـــان أن و . والعقـــدأهـــل احلـــل 
والدفاع عنها ومحايـة جنا�ـا والتضـحية مـن أجلهـا  واحلث على التزامها والتمسك �ا، وتوضيحها خري توضيح

ملسو هيلع هللا ىلص الـذي جيـب علينـا فا¬ـا هـي العهـد الـذي عهـده الينـا رسـول هللا . 5ملال والـنفس وكـل مـا هـو غـايل ونفـيس
التمسك به واحملافظة عليه والدفاع عنه وأن نعمل مبقتضاها ونلتزم «وامرها وحنفظ جنا�ـا ونلتـزم حـدودها وال 

وتعليمهـــا ، رتك مـــا خالفهـــا مـــن البـــدع والنحـــل والعقائـــد الـــيت لـــيس هلـــا دليـــل مـــن كتـــاب أو ســـنةنـــو نتجاوزهـــا 
وان هــذا العمــل لــيس . وبــني افــراد االســرة الواحــدة، ويف التجمعــات، املــدارسوتفهيمهــا للنــاس يف املســاجد و 

والبـائع يف ، والعامـل يف عملـه، واملعلـم يف املدرسـة، امنا هـو واجـب العـامل يف املسـجد، واجب العلماء فحسب
الن . ئهمواألب واألم يف ُأسـرtما وبـني أهلهـم وأحبـا، واملثقـف واالديـب يف منتـداه، والفـالح يف حقلـه، سوقه

½ قـال  معاويـة بـن أيب سـفيانفعـن . القيام بتبليغ الرسـالة وتعلـيم العقيـدة الصـحيحة هـو جهـاد وعلـم وعمـل
ال تـزال مـن أمـيت أمَّـة قائمـة «مـر هللا ال يضـرهم َمـن َخـَذهلم وال َمـن (: مسعُت رسوَل هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقـول وهو خيطب

 . ) وهم على ذلكخاَلَفهم حىت ¿يت أمر هللا
وال تـزاُل ِعَصـابة مـن املسـلمني ، َمـن يُـِرِد هللا بـه َخـْريا يـَُفقِّْهـُه يف الـدِّين(: قـال يل رسـوُل هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ويف رواية قال

 . أخرجه البخاري ومسلم )يقاتلون على احلق ظاهرين على من �َوأُهْم إىل يوم القيامة
ال تــزال طائفــة مــن أمــيت يقــاتلون علــى احلــق ظــاهرين : (قــال رســوُل هللا ملسو هيلع هللا ىلص: قــال ½ عمــران بــن حصــنيوعــن 

 . أخرجه أبو داود. )على من �وأهم حىت يقاتل آخُرهم املسيَح الدَّجال
أُّمـيت يقـاتِلون علـى احلـق ظـاهرين ِإىل ال َتزاُل طائفة مـن (: قال رسوُل هللا ملسو هيلع هللا ىلص: قال ½ جابر بن عبد هللا وعن

تكرمـَة هللا ، ِإنَّ بعَضكم على بعض أمـراءُ ، ال: فيقول، تعاَل َصلِّ لنا: فيقول أمريُهم، فينزل عيسى، يوم القيامة
 . أخرجه مسلم. )هذه األمةَ 

يد األبرار واألدلة ملا بدأت به من Áليف لكتايب سواطع األنوار ملعرفة عقيدة س استكماال وما هذا الكتاب اال
اليت وضعتها عليه ففي هذا الشرح بينت غوامضه وفصلت جمملـه ووضـحت خمتصـر عبارتـه وذلـك عـن طريـق 
إيراد األدلة والرباهني من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم املعتـربين لينتفـع بـه املسـلمني ويسـتنري بـه الطـالبني 

جـزء مـن عمـل متواضـع أدليـت بـه  وهو. بعلومهم أمجعني هللا عناويستفيد منه الباحثني وطلبة العلم العاملني نف
وال .  انتقائـه وحتريـره وtذيبـهكتـاب عقائـدي وفـق مـنهج الكتـاب والسـنة و5لغـت يفبألرفد املكتبة االسـالمية 

إمنــا مجعتــه مبــا تعلمــت مــن كتــب أســاطني االســالم االجــالء ومحلــة االمانــة الكــربى مــن ، ادعــي الفضــل لنفســي
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ومـا كـان فيـه مـن خطـأ . فما كان فيه من حق فبفضل الكرمي الوهاب ومنته. ورثة رسالة سيد االنبياء .العظماء
وان يعـذرين أخـوة يل يف ، وأسأل هللا سبحانه ان يغفر يل ذنويب وزاليت، وزلل فمن ذنويب ونقص نفسي القاصرة

 . هللا
تبـع لكتـاب هللا سـبحانه وتعـاىل وسـنة وال أرجو مـن عملـي هـذا اال رمحـة البـاري عـز وجـل والسـالم علـى كـل م

 . رسوله ملسو هيلع هللا ىلص
 

 علي دمحم سلمان حميميد آل عسكر العبيدي
 هـ١٤٣٤شعبان  ١٣يف 

 م٢٠١٣حزيران ٢٢املوافق ليوم السبت 
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 . والقدر خريه وشره، ليوم االخرورسله وا، وكتبه، ومالئكته، من أصول التوحيد االميان 5)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِه ال نـَُفـرُِّق بـَـْنيَ آَمَن الرَُّسوُل ِمبَـا أُنـزَل ِإلَْيـِه ِمـْن رَبِّـِه َواْلُمْؤِمنُـوَن ُكـلٌّ آَمـَن O5َِِّ َوَمالِئَكتِـِه وَُكُتبِـِه َوُرُسـلِ : (قال تعاىل
 )٢٨٥: اآلية (البقرة )َأَحٍد ِمْن ُرُسِلهِ 

ـَزَل ِمـ(Sَ أَيـَُّها ا: وقال تعاىل ْن لَِّذيَن َآَمُنوا َآِمُنوا O5َِِّ َوَرُسوِلِه َواْلِكَتاِب الَِّذي نـَزََّل َعَلى َرُسوِلِه َواْلِكَتاِب الَِّذي أَنـْ
 )١٣٦نساء (ال )قـَْبُل َوَمْن َيْكُفْر O5َِِّ َوَمَالِئَكِتِه وَُكُتِبِه َوُرُسِلِه َواْليَـْوِم اْآلَِخِر فـََقْد َضلَّ َضَالًال بَِعيًدا

ِم اْآلِخـِر لَـْيَس الْـِربَّ َأْن تـَُولـُّوا ُوُجـوَهُكْم ِقبَـَل اْلَمْشـِرِق َواْلَمْغـِرِب َوَلِكـنَّ الْـِربَّ َمـْن آَمـَن O5َِِّ َواْليَــوْ (: قال هللا تعـاىل
 . أوامره وامتثال، وجل عز هللا ةطاع هو ا الربإمن: قال ابن كثري)، ١٧٧( البقرة )َواْلَمَالِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنَِّبيِّنيَ 

 الثانيـة لّينت، �مزتني أَْأَمنَ  آَمنَ  وأصل. يظلمهم أن من عباَده آَمنَ  ألنّه، املُْؤِمنُ  تعاىل وهللا. التصديقُ : اإلميان
 يثـق الـذي: ضـاً أي واَألَمنَـةُ  )نُعاسـاً  أَمنَـةً (: وجـل عـز قولـه ومنه. اَألْمنُ : 5لتحريك واَألَمَنةُ . اخلوف ضدُّ : واَألْمنُ 

ُتهُ . األَُمَنةُ  وكذلك، أحد بكلِّ  ُتهُ  كذا على وَأِمنـْ  اإلْدغام بني"  يوُسف َعلى Áََْمنَّا ال ماَلكَ "  وقرئ. مبعىنً  وائْـَتَمنـْ
 أي، إليـه واْسـَتْأمنَ  فاعلـه يسـمّ  مل مـا علـى، فـالن اْؤَمتنَ  وتقول. أحسن واإلدغام، األخفش قال. اإلظهار وبني
 يقـال وقـد: قـال. اَألْمنِ  من وهو، اآلِمنَ  يريد: األخفش قال )األمني البَـَلدُ  وَهذا(: تعاىل وقوله. هِ أمانِ  يف دخل

 .  املَْأمونُ  اَألمنيُ 
: الفرقــان( )تـَْقــِديًرا فـََقــدَّرَهُ  َشــْيءٍ  ُكــلَّ  َوَخلَــقَ (: قولــهو ). ٤٩(القمــر  )ِإ�َّ ُكــلَّ َشــْيٍء َخَلْقنَــاُه ِبَقــَدرٍ (: وقولــه تعــاىل

 قـدر: أي )٣-١: األعلـى( )فـََهـَدى قَـدَّرَ  َوالـَِّذي. َفَسـوَّى َخلَـقَ  الـَِّذي. األْعلَـى رَبِّـكَ  اْسـمَ  َسـبِّحِ (: كقولهو  )٢
، خللقــه السـابق هللا قَــَدر إثبـات علـى الســنة أئمـةُ  الكرميـة اآليــة �ـذه يســتدل وهلـذا إليـه؛ اخلالئــق وهـدى، قـدرا
 يف ورد ومــا، اآلSت مــن شــاكلها ومبــا اآليــة �ــذه ورّدوا، برئهــا قبــل هلــا وكتابتــه كو¬ــا قبــل األشــياء علمــه وهــو

 حـدثنا: أمحـد قـال. الصـحابة عصـر أواخـر يف نبغـوا الـذين الَقدريـة الفْرقـة علـى الثابتات األحاديث من معناها
: قـال ةُهَريـرَ  أيب عـن، جعفـر بـن عبـاد بـن دمحم عن، السهمي إمساعيل بن زSد عن، الثوري سفيان حدثنا، وَِكيع
 َعلَـى النَّـارِ  ِيف  ُيْسـَحُبونَ  يـَـْومَ (: فنزلـت، القـدر يف خياصـمونه وسـلم عليـه هللا صـلى النيب إىل قريش مشركو جاء

 حـديث مـن، ماجـه وابن والرتمذي مسلم رواه وهكذا). ِبَقَدرٍ  َخَلْقَناهُ  َشْيءٍ  ُكلَّ  ِإ�َّ . َسَقرَ  َمسَّ  ُذوُقوا ُوُجوِهِهمْ 
 . به، ريالثو  سفيان عن، وكيع
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بينما حنن جلوس عنـد رسـول هللا Ñ ذات يـوم إذ طلـع علينـا رجـل : (عن عمر رضي هللا تعاىل عنه أيضا قال
شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ال يرى عليه أثر السفر وال يعرفه منا أحد حىت جلس إىل النـيب صـلى 

S دمحم أخـربين عـن اإلسـالم فقـال : ركبتيه ووضع كفيه على فخذيـه وقـالهللا عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إىل 
Ñ اإلســالم أن تشــهد أن ال إلــه إال هللا وأن دمحما رســول هللا وتقــيم الصــالة وتــؤيت الزكــاة وتصــوم : رســول هللا

ــا لــه يســأله ويصــدقه: رمضــان وحتــج البيــت إن اســتطعت إليــه ســبيال قــال فــأخربين عــن : قــال صــدقت فعجبن
: صـدقت قـال: اإلميان قال أن تؤمن 5) ومالئكته وكتبه ورسله واليـوم اآلخـر وتـؤمن 5لقـدر خـريه وشـره قـال

فأخربين عن الساعة قـال مـا : فأخربين عن اإلحسان قال أن تعبد هللا كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك قال
ين عن أماراtا قال أن تلد األمة ربتها وأن ترى احلفاة العـراة العالـة فأخرب : املسئول عنها «علم من السائل قال

هللا ورسـوله : قلـت ؟رعاء الشـاء يتطـاولون يف البنيـان مث انطلـق فلبثـت مليـا مث قـال S عمـر أتـدري مـن السـائل
 . رواه مسلم )أعلم قال فإنه جربيل أÔكم يعلمكم دينكم

وهو االلـه القـادر علـيهم القـاهر . وال رب سواه، ال إله غريه، د صمدفر ، فاملؤمنون يؤمنون «ن هللا واحد أحد
فـال ، الرؤوف الرحيم الرزاق الكرمي. يعلم خائنة االعني وما ختفي الصدور، العليم �م 5طنا وظاهرا احلكيم هلم

للنجـــاة  وال يلجـــأون يف الشـــدائد اال اليــه طلبـــا، تضـــرعون 5لــدعاء اىل احـــد مـــن دونــهيوال ، يعبــدون ر5 غـــريه
وال يفرقـون ، وهم يصدقون جبميـع االنبيـاء واملرسـلني وجبميـع الكتـب الـيت أُنزلـت مـن السـماء علـيهم. والرمحة

بل يؤمنـون 5جلميـع كمـا جـاء يف كتـاب هللا . فيؤمنون ببعض منهم ويكفرون 5لبعض االخر. بني أحد من رسله
من ا¬م صـادقون ،  يف كتابه والرسول ملسو هيلع هللا ىلص يف سنتهوينزلون اجلميع منازهلم اليت ذكرها هللا جل وعال، جل وعال

وخيرجــون «ذن هللا . 5رون يهــدون اىل ســبل اخلــري والرشــاد ويــدلون اممهــم الــيت ُأرســلوا اليهــا لعبــادة رب العبــاد
ميــع ويؤمنــون «ن اجل، ويؤمنــون يكــل شــرائعهم. النــاس مــن ظلمــات اجلهــل والغوايــة اىل نــور االميــان واهلدايــة

وانه ال تـزال طائفـة مـن أمتـه . واليت ستبقى حىت قبام الساعة. نسخت بشريعة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص خامت االنبياء واملرسلني
 . والهله مناصرين على احلق ظاهرين وبه عاملني وعنه مدافعني

: الطـاغوت معـىن. )٣٦ َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوَت) (النحـل (َوَلَقْد بـََعثْـَنا ِيف ُكلِّ أُمٍَّة َرُسوًال َأِن اْعُبُدوا اOََّ : وقال تعاىل
 . مطاع أو، متبوع أو، معبود من، حده العبد به جتاوز ما
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أن يعبــد وحــده ال و ، ان يـَُوَحــد وهــو حــق هللا تعــاىل، أعلــى احلقــوق وأعظمهــاو  أوىل الفــروض 5لتقــدم وهــذا هــو
وهو خمالفة شرع هللا  وكل ما يدعو إىل الضالل. عبدوغريه ان يُ  شيطان كل طاغوت من  ن ُجيتنبوا، شريك له

 . الذي أنزله على رسله 
 النصـوص اسـتقراء حسـب ثالثـة أقسام إىل ينقسم الكتب به وأنزل الرسل به هللا بعث الذي التوحيد أن أعلم
 : املكلفني واقع وحسب والسنة الكتاب من

 ألمــور املــدبر الــرازق اخلــالق «نــه اإلميــان وهــو بحانهســ «فعالــه هللا توحيــد وهــو الربوبيــة توحيــد: األول القســم
 )َشــْيءٍ  ُكــلِّ  َخــاِلقُ  اOَُّ ( تعــاىل قــال كمــا ذلــك يف لــه شــريك ال واآلخــرة الــدنيا يف شــئو¬م يف املتصــرف خلقــه

ـــقَ  الَّـــِذي اOَُّ  رَبَُّكـــمُ  ِإنَّ (: ســـبحانه وقـــال )٦٢: الزمـــر( ـــَماَواتِ  َخَل مٍ  ِســـتَّةِ  ِيف  َواَألْرضَ  السَّ َّSـــى اْســـتَـَوى مثَُّ  َأ  َعَل
 البعـث أكثـرهم جحـد وإن األو�ن عباد املشركون به أقر قد النوع وهذا اآلية )٣: يونس( )اَألْمر يَُدبِّرُ  اْلَعْرشِ 

 إميـا¬م وعدم سبحانه معه واألو�ن األصنام وعبادtم العبادة يف 5) لشركهم اإلسالم يف يدخلهم ومل والنشور
 . وسلم آله وعلى عليه هللا صلى دمحم 5لرسول

 فيما املشركون أنكره الذي هو القسم وهذا العبادة وهي األلوهية توحيد ويسمى العبادة توحيد: الثاين القسم
ُهمْ  ُمْنــِذرٌ  َجــاَءُهمْ  َأنْ  َوَعِجبُــوا(: بقولــه ســبحانه عــنهم هللا ذكــر  لَ َأَجَعــ*  َكــذَّابٌ  َســاِحرٌ  َهــَذا اْلَكــاِفُرونَ  َوقَــالَ  ِمــنـْ
 ) العبـادة إخـالص يتضـمن القسـم وهـذا كثري وأمثاهلا )٥-٤: ص( )ُعَجابٌ  َلَشْيءٌ  َهَذا ِإنَّ  َواِحداً  ِإَهلاً  اآلِهلَةَ 
 معبـود ال معناهـا فـإن هللا إال إلـه ال معـىن هـو وهـذا 5طلـة سـواه مـا عبادة وأن هلا املستحق «نه واإلميان وحده

: احلـج( اآليـة )اْلَباِطـل ُهـوَ  ُدونِهِ  ِمنْ  َيْدُعونَ  َما َوَأنَّ  اْحلَقُّ  ُهوَ  اOََّ  «َِنَّ  َذِلكَ (: وجل عز هللا قال كما هللا إال حبق
٦٢(  . 

 الصـحيحة السـنة ويف العزيـز هللا كتـاب يف ورد مـا بكل اإلميان وهو: والصفات األمساء توحيد: الثالث القسم
 يليـق الذي الوجه على سبحانه ) وإثباtا وصفاته هللا أمساء من وسلم آله وعلى عليه هللا صلى هللا رسول عن
ــه  اOَُّ *  َأَحــدٌ  اOَُّ  ُهــوَ  قُــلْ (: ســبحانه هللا قــال كمــا متثيــل وال تكييــف غــري ومــن تعطيــل وال حتريــف غــري مــن ب

 َوُهـوَ  َشـْيءٌ  َكِمْثِلـهِ  لَـْيسَ (: بحانهسـ وقال )اإلخالص سورة( )َأَحدٌ  ُكُفواً  َلهُ  َيُكنْ  َوملَْ *  يُوَلدْ  َوملَْ  يَِلدْ  ملَْ *  الصََّمدُ 
 وقـال )١٨٠: األعـراف( )ِ�َـا فَاْدُعوهُ  اْحلُْسَىن  اَألْمسَاءُ  َوOَِِّ (: وجل عز وقال )١١: الشورى( )اْلَبِصريُ  السَِّميعُ 
 كثـرية املعىن هذا يف واآلSت )٦٠: النحل( )اْحلَِكيمُ  اْلَعزِيزُ  َوُهوَ  اَألْعَلى اْلَمَثلُ  َوOَِِّ (: النحل سورة يف سبحانه
 أصــحاب مــن واجلماعــة الســنة أهــل قــول هــو وهــذا فيــه نقــص ال الــذي األعلــى الوصــف هــو األعلــى واملثــل



 ١٠

 جــاءت كمــا وأحاديثهــا الصــفات آSت ميــرون Ùحســان وأتبــاعهم وســلم آلــه وعلــى عليــه هللا صــلى الرســول
 مــن بريئــاً  تنزيهــاً  خلقــه مشــا�ة عــن ســبحانه هللا ينزهــونو  التمثيــل مــن بريئــاً  إثبــاÔً  ســبحانه ) معانيهــا ويثبتــون
 قولـه يف املـذكورون وهـم خـالفهم مـن علـى احلجـة وتقـوم والسـنة الكتـاب مـن األدلـة جتتمـع قـالوا ومبـا التعطيـل
ُهمْ  اOَُّ  َرِضـيَ  انٍ Ùِِْحَسـ اتـَّبَـُعـوُهمْ  َوالَِّذينَ  َواألَْنَصارِ  اْلُمَهاِجرِينَ  ِمنَ  اَألوَُّلونَ  َوالسَّاِبُقونَ (: سبحانه  َعْنـهُ  َوَرُضـوا َعـنـْ

 )١٠٠: التوبة( )اْلَعِظيمُ  اْلَفْوزُ  َذِلكَ  أََبداً  ِفيَها َخاِلِدينَ  األَنـَْهارُ  َحتْتَـَها َجتِْري َجنَّاتٍ  َهلُمْ  َوَأَعدَّ 
 :  وقال ابن ايب العز احلنفي

: تـََعــاَىل  قَـالَ . اOَِّ  ِإَىل  السَّـاِلكُ  ِفيـهِ  يـَُقــومُ  َمَقـامٍ  َوَأوَّلُ ، الطَّرِيـقِ  َمنَـاِزلِ  لُ َوَأوَّ ، الرُُّســلِ  َدْعـَوةِ  َأوَّلُ  التـَّْوِحيـدَ  َأنَّ  اْعلَـمْ 
ُرهُ  ِإَلهٍ  ِمنْ  َلُكمْ  َما اOََّ  اْعُبُدوا قـَْومِ  Sَ  فـََقالَ  قـَْوِمهِ  ِإَىل  نُوًحا َأْرَسْلَنا َلَقدْ (  َوقَـالَ ، )٥٩: آيـة، اْألَْعـَرافِ  سـورة( )َغيـْ

ــَالمُ  َعَلْيــهِ  ُهــودٌ  ــُرهُ  ِإلَــهٍ  ِمــنْ  َلُكــمْ  َمــا اOََّ  اْعبُــُدوا(: ِلَقْوِمــهِ  السَّ  َعَلْيــهِ  َصــاِلحٌ  َوقَــالَ ، )٦٥: آيــة اْألَْعــَرافِ  ســورة()َغيـْ
ــَالمُ  ــُرهُ  ِإَلــهٍ  ِمــنْ  َلُكــمْ  َمــا اOََّ  اْعُبــُدوا(: ِلَقْوِمــهِ  السَّ ــَالمُ  َعَلْيــهِ  بٌ ُشــَعيْ  َوَقــالَ ، )٧٣: آيــة، اْألَْعــَرافِ  ســورة()َغيـْ  السَّ

ـُرهُ  ِإلَـهٍ  ِمـنْ  َلُكـمْ  َما اOََّ  اْعُبُدوا(: ِلَقْوِمهِ   أُمَّـةٍ  ُكـلِّ  ِيف  بـََعثْـنَـا َوَلَقـدْ (: تـََعـاَىل  َوقَـالَ ، )٨٥: آيـة، اْألَْعـَرافِ  سـورة()َغيـْ
ْبِلـكَ  ِمـنْ  َأْرَسـْلَنا َوَمـا(: تـََعـاَىل  َوقَـالَ ، )٣٦: آية، النَّْحلِ  سورة( )الطَّاُغوتَ  َواْجَتِنُبوا اOََّ  ُاْعُبُدوا َأنِ  َرُسوًال   ِمـنْ  قـَ
 .  )٢٥: آية، اْألَْنِبَياءِ  سورة( )فَاْعُبُدونِ  َأ�َ  ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  أَنَّهُ  ِإلَْيهِ  نُوِحي ِإالَّ  َرُسولٍ 
ــًدا َوَأنَّ ، اOَُّ  ِإالَّ  ِإلَــهَ  َال  َأنْ  َهُدواَيْشــ َحــىتَّ  النَّــاسَ  أُقَاتِــلَ  َأنْ  أُِمــْرتُ (: َوَســلَّمَ  َعَلْيــهِ  اOَُّ  َصــلَّى َوقَــالَ   )اOَِّ  َرُســولُ  ُحمَمَّ

 َال ، اOَُّ  ِإالَّ  ِإلَـهَ  َال  َأنْ  َشـَهاَدةُ  اْلُمَكلَّـفِ  َعلَـى جيَِـبُ  َواِجـبٍ  َأوَّلَ  َأنَّ  الصَّـِحيحُ  َكـانَ  َوِهلَـَذا. رواه البخاري ومسـلم
ــةُ  بَــلْ . اْلَمــْذُمومِ  اْلَكــَالمِ  ِألَْر5َبِ  َأقْـــَوالٌ  ِهــيَ  َكَمــا،  الشَّــكُّ  َوَال ، رِ النَّظَــ ِإَىل  اْلَقْصــدُ  َوَال ، النَّظَــرُ  ــَلفِ  أَِئمَّ  ُكلُُّهــمْ  السَّ

ــى ُمتَِّفُقــونَ  ــا َأوَّلَ  َأنَّ  َعَل ــْؤَمرُ  َم ــهِ  يـُ ــدُ  ِب ــَهاَدÔَنِ  اْلَعْب ــى َوُمتَِّفُقــونَ ، الشَّ ــنْ  َأنَّ  َعَل ــلَ  َم ــلَ  َذِلــكَ  فـََع ْب ــوغِ  قـَ ــْؤَمرْ  ملَْ  اْلبُـُل  يـُ
 َأَحـدٌ  يُوِجـبْ  َوملَْ ، َذلِـكَ  يـَـَرى َمـنْ  ِعْنـدَ  َميـَّزَ  َأوْ  بـََلغَ  ِإَذا َوالصََّالةِ  5ِلطََّهارَةِ  يـُْؤَمرُ  َبلْ ، بـُُلوِغهِ  َعِقيبَ  َذِلكَ  بَِتْجِديدِ 

ُهمْ  قْــَرارُ  َكانَ  َوِإنْ ، الشََّهاَدتـَْنيِ  بَِتْجِديدِ  ِحيَنِئذٍ  ُخيَاِطَبهُ  َأنْ  َولِيِّهِ  َعَلى ِمنـْ ، اْلُمْسـِلِمنيَ  5ِتَِّفـاقِ  َواِجبًـا 5ِلشَّـَهاَدتـَْنيِ  اْإلِ
 . َذِلكَ  قـَْبلَ  اْلَواِجبَ  َهَذا َأدَّى ُهوَ  َلِكنْ ، الصََّالةِ  ُوُجوبَ  َيْسِبقُ  َوُوُجوبُهُ 

ْسـَالمِ  َخَصـاِئصِ  ِمنْ  َذِلكَ  ِبَغْريِ  أََتى َأوْ ، َهاَدتـَْنيِ 5ِلشَّ  يـََتَكلَّمْ  َوملَْ  َصلَّى َكَمنْ  ؛اْلُفَقَهاءُ  ِفيَها َتَكلَّمَ  َمَساِئلُ  َوُهَنا ، اْإلِ
ْســـَالمِ  َخَصـــاِئصِ  ِمـــنْ  ُهـــوَ  َمـــا ِبُكـــلِّ  ُمْســـِلًما َيِصـــريُ  أَنَّـــهُ  فَالصَّـــِحيحُ  ؟َال  َأمْ  ُمْســـِلًما َيِصـــريُ  َهـــلْ  ِ�َـــا يـَـــَتَكلَّمْ  َوملَْ  . اْإلِ

َيا ِمنَ  ِبهِ  ُخيَْرجُ  َما َوآِخرُ ، ْسَالمِ اْإلِ  ِيف  يُْدِخلُ  َما َأوَّلُ  فَالتـَّْوِحيدُ  نـْ  َمـنْ (: َوَسـلَّمَ  َعَلْيـهِ  اOَُّ  َصـلَّى النَّـِيبُّ  قَـالَ  َكَمـا،  الدُّ
 .  َواِجبٍ  َوآِخرُ  َواِجبٍ  َأوَّلُ  َوُهوَ ). اْجلَنَّةَ  َدَخلَ  اOَُّ  ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  َكَالِمهِ  آِخرُ  َكانَ 

َهلِيَّةِ  تـَْوِحيدَ  َأْعِين ، َوآِخُرهُ  ْمرِ اْألَ  َأوَّلُ  فَالتـَّْوِحيدُ   . اْإلِ
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 :  أَنـَْواعٍ  َثَالثَةَ  يـََتَضمَّنُ  التـَّْوِحيدَ  فإن
َفاتِ  ِيف  اْلَكَالمُ : َأَحُدَها  دُ تـَْوِحيـ: َوالثَّالِـثُ . َشـْيءٍ  ُكـلِّ  َخـاِلقُ  َوْحـَدهُ  اOََّ  َأنَّ  َوبـََيانُ ، الرُّبُوبِيَّةِ  تـَْوِحيدُ : َوالثَّاِين . الصِّ
َهلِيَّةِ   . َلهُ  َشرِيكَ  َال  َوْحَدهُ  يـُْعَبدَ  َأنْ  َوتـََعاَىل  ُسْبَحانَهُ  اْسِتْحَقاقُهُ  َوُهوَ ، اْإلِ

ــا ــِإنَّ : اْألَوَّلُ  َأمَّ ــاةَ  َف ــَفاتِ  نـَُف ــَفاتِ  نـَْفــيَ  َأْدَخُلــوا الصِّ ــنِ  َكــاْجلَْهمِ ،  التـَّْوِحيــدِ  ُمَســمَّى ِيف  الصِّ ــهُ  َوَمــنْ  َصــْفَوانَ  ْب َق ، َوافـَ
َفاتِ  ِإثـَْباتُ : قَاُلوا نـَُّهمْ فَإِ  بَـاتَ  فَـِإنَّ ، 5ِلضَّـُرورَةِ  اْلَفَسـادِ  َمْعلُـومُ  اْلَقـْولُ  َوَهـَذا !اْلَواِجبِ  تـََعدُّدَ  َيْستَـْلزِمُ  الصِّ  َذاتٍ  ِإثـْ

يعِ  َعنْ  ُجمَرََّدةٍ  َفاتِ  مجَِ َا، اْخلَارِجِ  ِيف  ُوُجودٌ  َهلَا يـَُتَصوَّرُ  َال  الصِّ ْهنُ  َوِإمنَّ  َغايَـةُ  َوَهـَذا، َويـََتَخيـَُّلهُ  اْلُمَحالَ  يـَْفِرضُ  َقدْ  الذِّ
َـــادِ  5ِْحلُلُـــولِ  اْلَقـــْولِ  ِإَىل  ِبَقـــْومٍ  َأْفَضـــى قَـــدْ  اْلَقـــْولُ  َوَهـــَذا. التـَّْعِطيـــلِ   فَـــِإنَّ ، النََّصـــاَرى ُكْفـــرِ  ِمـــنْ  َأقْــــَبحُ  َوُهـــوَ ، َواِالحتِّ
يعَ  واَعمُّ  َوَهُؤَالءِ ، 5ِْلَمِسيحِ  َخصُّوهُ  النََّصاَرى  . اْلَمْخُلوقَاتِ  مجَِ

ميَانِ  َكاِمُلو َوقـَْوَمهُ  ِفْرَعْونَ  َأنَّ : التـَّْوِحيدِ  َهَذا فـُُروعِ  َوِمنْ   !اْحلَِقيَقةِ  َعَلى O5َِِّ  َعارُِفونَ ، اْإلِ
َـا َوأَنـَُّهـمْ ، َوالصََّوابِ  اْحلَقِّ  َعَلى اْألَْصَنامِ  ُعبَّادَ  َأنَّ : فـُُروِعهِ  َوِمنْ  ـَرهُ  ال اOََّ  ُدواَعبَـ ِإمنَّ  فـَـْرقَ  ال أَنـَّهُ : فـُُروِعـهِ  َوِمـنْ  !َغيـْ

 َعـْنيٍ  ِمـنْ  اْلُكـلُّ ، َوالنَِّكـاحِ  َوالـزِّىنَ  َواْخلَْمـرِ  اْلَمـاءِ  بـَْنيَ  فـَْرقَ  الوَ ، َواْألَْجَنِبيَّةِ  َواْألُْختِ  اْألُمِّ  بـَْنيَ  َوالتَّْحِليلِ  التَّْحِرميِ  ِيف 
 . اْلَواِحَدةُ  َعْنيُ الْ  ُهوَ  َبلْ  ال، َواِحَدةٍ 

 . النَّاسِ  َعَلى َضيـَُّقوا اْألَْنِبَياءَ  َأنَّ : فـُُروِعهِ  َوِمنْ 
 .  َكِبريًا ُعُل̈وا يـَُقوُلونَ  َعمَّا اOَُّ  تـََعاَىل 
قْـَرارِ ،  الرُّبُوبِيَّـــةِ  تـَْوِحيـــدُ  َوُهـــوَ : الثَّـــاِين  َوَأمَّـــا  ِيف  ُمَتَكاِفَئـــانِ  َصـــانَِعانِ  ِلْلَعـــاملَِ  ْيسَ لَـــ َوأَنَّـــهُ ، َشـــْيءٍ  ُكـــلِّ  َخـــاِلقُ  ِ«َنَّـــهُ  َكـــاْإلِ

َفاتِ   ِمـنَ  َوطَائَِفـةٍ  َواْلَكـَالمِ  النََّظرِ  َأْهلِ  ِمنْ  َكِثريٍ  ِعْندَ  اْلَغايَةُ  َوُهوَ ، ِفيهِ  رَْيبَ  َال  َحقٌّ  التـَّْوِحيدُ  َوَهَذا، َواْألَفْـَعالِ  الصِّ
قْــَرارِ  َعلَـى َمْفطُـورَةٌ  اْلُقلُـوبُ  بَـلِ ، آَدمَ  َبِين  ِمنْ  َمْعُروَفةٌ  طَائَِفةٌ  نَِقيِضهِ  َىل إِ  َيْذَهبْ  ملَْ  التـَّْوِحيدُ  َوَهَذا. الصُّوِفيَّةِ   بِـهِ  اْإلِ

قْـَرارِ  َعَلى َمْفُطورَةً  َكْوِ¬َا ِمنْ  َأْعَظمَ  ُهمْ  اOَُّ  َحَكـى ِفيَمـا الرُُّسـلُ  قَالَـتِ  َكَما،  اْلَمْوُجوَداتِ  ِمنَ  ِبَغْريِهِ  اْإلِ  قَالَـتْ (: َعـنـْ
ـَراِهيمَ  سورة( )َواْألَْرضِ  السََّماَواتِ  فَاِطرِ  َشكٌّ  اOَِّ  َأِيف  ُرُسُلُهمْ   َوَتظَـاُهُرهُ  َجتَاُهلُـهُ  ُعـِرفَ  َمـنْ  َوَأْشـَهرُ . )١٠: آيـة ِإبـْ
ـَزلَ  َمـا َعِلْمـتَ  َلَقـدْ (: ُموَسـى قَـالَ  َكَمـا،  اْلبَـاِطنِ  ِيف  بِـهِ  ُمْسـتَـْيِقًنا َكـانَ  َوقَـدْ ، ِفْرَعـْونُ : الصَّـاِنعِ  Ùِِْنَكارِ   ِإالَّ  َهـُؤَالءِ  أَنـْ

ــَماَواتِ  َربُّ  ــة االســراء(ســورة  )َبَصــاِئرَ  َواْألَْرضِ  السَّ ــاَىل  َوقَــالَ . )١٠٢: آي ــنْ  َعْنــهُ  تـََع  ِ�َــا َوَجَحــُدوا(: قـَْوِمــهِ  َوَع
َها َقنَـتـْ ُفُســُهمْ  َواْســتَـيـْ ــا أَنـْ ــ̈وا ظُْلًم ــة النمــل ســورة( )َوُعُل َــَذا. )١٤: آي ــالَ  ملــا َوِهل ــا: َق ــاَلِمنيَ  َربُّ  َوَم ــى ؟اْلَع  َوْجــهِ  َعَل

ْنَكـارِ  نَـُهَمــا َوَمــا َواْألَْرضِ  السَّـَماَواتِ  َربُّ (: ُموَســى لَــهُ  قَــالَ  اْلَعــاِرفِ  َجتَاُهــلَ  لَــهُ  اْإلِ ــُتمْ  ِإنْ  بـَيـْ  ِلَمــنْ  قَــالَ ()ُمــوِقِننيَ  ُكنـْ
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 َربُّ  قَـالَ ()َلَمْجنُـونٌ  ِإلَـْيُكمْ  ُأْرِسـلَ  الـَِّذي َرُسوَلُكمُ  ِإنَّ  قَالَ ()اْألَوَِّلنيَ  مُ آ5َِئكُ  َوَربُّ  رَبُُّكمْ  قَالَ ()َتْسَتِمُعونَ  َأَال  َحْوَلهُ 
نَـُهَما َوَما َواْلَمْغِربِ  اْلَمْشِرقِ  ُتمْ  ِإنْ  بـَيـْ  .  )٢٨-٢٤: اآلSت الشَُّعَراءِ  سورة( )تـَْعِقُلونَ  ُكنـْ

ـا َعْنـهُ  اْلَمْسئولَ  َوَأنَّ ، اْلَماِهيَّةِ  َعنِ  ُمْستَـْفِهًما ىُموسَ  َسَألَ  ِفْرَعْونَ  َأنَّ  طَائَِفةٌ  َزَعمَ  َوَقدْ   َعَجـزَ ، َماِهيَّـةٌ  لَـهُ  يُكـنْ  ملَْ  َلمَّ
َــا. َغلَــطٌ  َوَهــَذا !اْجلَــَوابِ  َعــنِ  ُموَســى  َأنَّ  َعلَــى اْلُقــْرآنِ  آSَتِ  َســاِئرُ  َدلَّ  َكَمــا،  َوَجْحــدٍ  ِإْنَكــارٍ  اْســِتْفَهامُ  َهــَذا َوِإمنَّ
َ  َفِلَهـَذا. ِمبَاِهيَّتِـهِ  ِلْلِعْلـمِ  طَالًِبا َلهُ  ُمْثِبًتا َيُكنْ  ملَْ ، َلهُ  َ�ِفًيا، Oَِِّ  َجاِحًدا َكانَ  ِفْرَعْونَ   َوَأنَّ ، َمْعـُروفٌ  أَنـَّهُ  ُموَسـى َهلُـمْ  بـَـنيَّ
ــَنيُ  َوَأْظَهــرُ  َأْعــَرفُ  إنــه لْ بَــ ؟ُهــوَ  ِمبَــا َعْنــهُ  ُيْســَألَ  َأنْ  ِمــنْ  َوَأْشــَهرُ  َأْظَهــرُ  رُبُوبِيَّتِــهِ  َوَدَالئِــلَ  آSَتِــهِ   بَــلْ ، ُجيَْهــلَ  َأنْ  ِمــنْ  َوأَبـْ

 .  َمْعُروفٍ  ُكلِّ  َمْعرَِفةِ  ِمنْ  َأْعَظمَ  اْلِفَطرِ  ِيف  ُمْسَتِقرَّةٌ  َمْعرِفـَُتهُ 
َفاتِ  ِيف  ُمَتَماِثَالنِ  َصانَِعانِ  َلهُ  اْلَعاملََ  ِإنَّ : قَالَ  أَنَّهُ  الطََّواِئفِ  ِمنَ  َأَحدٍ  َعنْ  يـُْعَرفْ  َوملَْ   .  َواْألَفْـَعالِ  الصِّ

ُهَما َصَدرَ  اْلَعاملََ  َوَأنَّ ، َوالظُّْلَمةِ  النُّورِ  5ِْألَْصَلْنيِ  اْلَقائِِلنيَ  َواْلَماَنِويَّةَ ، اْلَمُجوسِ  ِمنَ  الثـََّنِويَّةَ  فَِإنَّ   َأنَّ  َعلَـى ُمتَِّفُقـونَ  َعنـْ
رٌ  النُّورَ  َلهُ  َوُهوَ ، الظُّْلَمةِ  ِمنَ  َخيـْ  ِهـيَ  َهـلْ ، الظُّْلَمـةِ  ِيف  ُمتَـنَـازُِعونَ  َوُهـمْ ، َمْذُموَمـةٌ  ِشـّرِيَرةٌ  الظُّْلَمةَ  َوَأنَّ ، اْلَمْحُمودُ  اْإلِ
 . ُمَتَماثَِلْنيِ  رَبـَّْنيِ  يـُْثِبُتوا فـََلمْ  ؟ُحمَْدثَةٌ  َأوْ  َقِدميَةٌ 
َمْ ، 5ِلتـَّْثِليــثِ  اْلَقــائُِلونَ  النََّصــاَرى َوَأمَّــا َفِصــلُ  َأْر5َبٍ  َثَالثَــةَ  ِلْلَعــاملَِ  وايـُْثِبتُــ ملَْ  فَــِإ¬ِّ  ُمتَِّفُقــونَ  بَــلْ ، بـَْعــضٍ  َعــنْ  بـَْعُضــُهمْ  يـَنـْ
 ُمتَـنَـاِقضٌ  التـَّْثِليثِ  ِيف  َوقـَْوُهلُمْ . َواِحدٌ  ِإَلهٌ  اْلُقُدسِ  َوُروحِ  َواِالْبنِ  اْألَبِ  5ِْسمِ : َويـَُقوُلونَ ، َواِحدٌ  اْلَعاملَِ  َصاِنعَ  َأنَّ  َعَلى

ُهمْ  َواِحدٌ  َيَكادُ  َال ، َعْنهُ  التـَّْعِبريِ  َوِيف ، فـَْهِمهِ  ِيف  ُمْضَطرِِبنيَ  َكانُوا َوِهلََذا. ِمْنهُ  َأْفَسدُ  اْحلُُلولِ  ِيف  َوقـَْوُهلُمْ ، هِ نـَْفسِ  ِيف   ِمنـْ
 ُ َنــانِ  َيَكــادُ  َوَال ، َمْعُقــولٍ  ِمبَْعــًىن  َعْنــهُ  يـَُعــربِّ  َثَالثَــةٌ ، 5ِلــذَّاتِ  َواِحــدٌ  ُهــوَ : يـَُقولُــونَ  مْ فَــِإنـَّهُ ، َواِحــدٍ  َمْعــًىن  َعَلــى يـَتَِّفَقــانِ  اثـْ

ــانِيمُ  !5ِْألُقْـُنــومِ  ــُرونـََها َواْألََق ــَفاتِ  َوÔَرَةً ، 5ِْخلَــَواصِّ  Ôَرَةً  يـَُفسِّ ــادَ  اOَُّ  َفَطــرَ  َوَقــدْ . 5ِْألَْشــَخاصِ  َوÔَرَةً ، 5ِلصِّ  َعَلــى اْلِعَب
 . ُمَتَماثَِلْنيِ  َخاِلَقْنيِ  Ùِِثـَْباتِ  يـَُقوُلونَ  َال  فـَُهمْ  َو5ْجلُْمَلةِ . التَّامِّ  رِ التََّصوُّ  بـَْعدَ  اْألَقْـَوالِ  َهِذهِ  َفَسادِ 

 َوالنَّظَـرِ  اْلَكـَالمِ  َأْهـلِ  ِمـنْ  َكثِـريًا َأنَّ  َمـعَ ، ُمَتَماثَِلْنيِ  َصانَِعْنيِ  ِلْلَعاملَِ  يـُْثِبتُ  َمنْ  الطََّواِئفِ  ِيف  لَْيسَ  أَنَّهُ : ُهَنا َواْلَمْقُصودُ 
ُهمْ ، َوتـَْقرِيرِهِ  اْلَمْطُلوبِ  َهَذا ِإثـَْباتِ  ِيف  َتِعُبوا َواْلَفْلَسَفةِ   أَنـَّهُ  َوَزَعـمَ ، 5ِْلَعْقـلِ  َهَذا تـَْقرِيرِ  َعنْ  5ِْلَعْجزِ  اْعتَـَرفَ  َمنِ  َوِمنـْ

َباتُـهُ  النَّظَـرِ  َأْهـلِ  ِعْنــدَ  َواْلَمْشـُهورُ . السَّـْمعِ  ِمـنَ  يـُتَـَلقَّـى  َفِعْنــدَ  َصـانَِعانِ  ِلْلَعـاملَِ  َكـانَ  لَــوْ  أَنـَّهُ : َوُهـوَ ، َمـانُعِ التَّ  بِــَدلِيلِ  ِإثـْ
 َأنْ  فَِإمَّـا: ِإَماتـَتَـهُ  َواْآلَخـرُ  ِإْحيَـاَءهُ  َأَحـُدُمهَا يُرِيـدَ  َأوْ ، َتْسِكيَنهُ  َوآَخرُ  ِجْسمٍ  َحتْرِيكَ  َأَحُدُمهَا يُرِيدَ  َأنْ  ِمْثلَ  اْخِتَالِفِهَما

ُهَمــا َواِحــدٍ  ُمــَرادُ  َحيُْصــلُ  َال  َأوْ ، َأَحــِدِمهَا ُمــَرادُ  َأوْ ، ُمَراُدُمهَــا َحيُْصــلَ   بـَــْنيَ  اْجلَْمــعَ  َيْســتَـْلزِمُ  ِألَنـَّـهُ  ؛ُممْتَـنَــعٌ  َواْألَوَّلُ . ِمنـْ
ْينِ  دَّ  ُكـلٍّ  َعْجـزَ  أَْيًضـا َوَيْسـتَـْلزِمُ ، ُممْتَـنَـعٌ  َوُهـوَ ، َوالسُّـُكونِ  اْحلَرََكـةِ  َعـنِ  اجلِْْسـمِ  ُخُلوُّ  يـَْلَزمُ  ِألَنَّهُ  ؛ُممْتَـَنعٌ  َوالثَّاِلثُ ، الضِّ

ُهَما َلهَ  ُهوَ  َهَذا َكانَ ،  اْآلَخرِ  ُدونَ  َأَحِدِمهَا ُمَرادُ  َحَصلَ  َوِإَذا، ِإَهلًا َيُكونُ  َال  َواْلَعاِجزُ ، ِمنـْ  َعـاِجًزا َواْآلَخرُ ، اْلَقاِدرَ  اْإلِ
َهلِيَّةِ  َيْصُلحُ  َال   َدلِيـلَ  َأنَّ  يـَْزُعُمـونَ  النَّظَـرِ  َأْهـلِ  ِمـنْ  وََكثِـريٌ . َمْوِضـِعهِ  ِيف  َمْعـُروفٌ  اْألَْصـلِ  َهـَذا َعَلى اْلَكَالمِ  َوَمتَامُ ، ِلْإلِ

 َأنَّ  ْعِتَقـاِدِهمْ ال ؛)٢٢: آيـة اْألَْنِبيَـاءِ  سـورة( )َلَفَسـَدÔَ  اOَُّ  ِإالَّ  آِهلَـةٌ  ِفيِهَمـا َكانَ  َلوْ (: تـََعاَىل  قـَْوِلهِ  َمْعَىن  ُهوَ  التََّمانُعِ 
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َهلِيَّـةِ  تـَْوِحيـدُ  ُهـوَ  قـَرَُّروهُ  الَِّذي الرُّبُوبِيَّةِ  دَ تـَْوِحي  َولَـْيسَ ، السَّـَالمُ  َعلَـْيِهمُ  الرُُّسـلُ  ِإلَْيـهِ  َوَدَعـتْ ، اْلُقـْرآنُ  بـَيـَّنَـهُ  الـَِّذي اْإلِ
َهلِيَّـةِ  تـَْوِحيـدُ  ُهـوَ ، اْلُكتُـبُ  بِـهِ  َونـََزلَـتْ ، الرُُّسـلُ  ِإلَْيـهِ  َدَعـتْ  الـَِّذي التـَّْوِحيدُ  َبلِ ، َكَذِلكَ  اْألَْمرُ   تـَْوِحيـدَ  اْلُمَتَضـمِّنُ  اْإلِ

 َوَأنَّ ، الرُّبُوبِيَّــةِ  بِتَـْوِحيــدِ  يُِقــرُّونَ  َكــانُوا اْلَعــَربِ  ِمــنَ  اْلُمْشــرِِكنيَ  فَــِإنَّ ، لَــهُ  َشــرِيكَ  َال  َوْحــَدهُ  اOَِّ  ِعَبــاَدةُ  َوُهــوَ ، الرُّبُوبِيَّــةِ 
ُهمْ  تـََعـاَىل  َأْخبَــرَ  َكَمـا،  اِحـدٌ وَ  َواْألَْرضِ  السََّماَواتِ  َخاِلقَ   َواْألَْرضَ  السَّـَماَواتِ  َخلَـقَ  َمـنْ  َسـأَْلتَـُهمْ  َولَـِئنْ (: ِبَقْولِـهِ  َعـنـْ

ــُتمْ  ِإنْ  ِفيَهــا َوَمــنْ  اْألَْرضُ  ِلَمــنِ  قُــلْ (. )٢٥: آيــة لُْقَمــانَ  ســورة( )اOَُّ  لَيَـُقــوُلنَّ   َأفَــَال  قُــلْ  Oَِِّ  َســيَـُقوُلونَ . تـَْعَلُمــونَ  ُكنـْ
 اْألَْصـَنامِ  ِيف  يـَْعَتِقـُدونَ  َيُكونُـوا َوملَْ ، اْلُقـْرآنِ  ِيف  َكثِـريٌ  َهـَذا َوِمثْـلُ . )٨٥ -٨٤: اآليتان اْلُمْؤِمُنونَ  سورة( )َتذَكَُّرونَ 

 َواْلبَـْربَـرِ  َوالتـُّـْركِ  اْهلِْنـدِ  ِمـنَ  اْألَُمـمِ  ِكيُمْشـِر  ِمنْ  َأْمثَاهلِِمْ  َكَحالِ  ِفيَها َحاُهلُمْ  َكانَ  َبلْ ، اْلَعاملَِ  َخْلقِ  ِيف  Oَِِّ  ُمَشارَِكةٌ  أَنـََّها
 ِ�ِمْ  َويـَتَـَوسَُّلونَ ، ُشَفَعاءَ  َويـَتَِّخُذونـَُهمْ ، َوالصَّاحلِِنيَ  اْألَْنِبَياءِ  ِمنَ  َصاحلِِنيَ  قـَْومٍ  َمتَاثِيلُ  َهِذهِ  َأنَّ  يـَْعَتِقُدونَ  Ôَرَةً ، َوَغْريِِهمْ 

 َو̈دا تَـَذُرنَّ  َوَال  آِهلَـَتُكمْ  َتَذُرنَّ  َال  َوقَاُلوا(: نُوحٍ  قـَْومِ  َعنْ  ِحَكايَةً  تـََعاَىل  قَالَ ، اْلَعَربِ  ِشْركِ  لَ َأصْ  َكانَ  َوَهَذا، اOَِّ  ِإَىل 
، ريِ التـَّْفِسـ وَُكتُـبِ ، اْلُبَخـاِريِّ  َصـِحيحِ  ِيف  ثـَبَـتَ  َوَقدْ . )٢٣: آية نُوح سورة( )َوَنْسًرا َويـَُعوقَ  يـَُغوثَ  َوَال  ُسَواًعا َوَال 

ُهَمـا اOَُّ  َرِضيَ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ ، َوَغْريَِها اْألَْنِبَياءِ  َوَقَصصِ  ـْومٍ  َأْمسَـاءُ  َهـِذهِ  َأنَّ ، السَّـَلفِ  ِمـنَ  َوغَـْريِهِ ، َعنـْ  ِيف  َصـاحلِِنيَ  قـَ
ــْومِ  ــا، نُــوحٍ  قـَ ــاُتوا فـََلمَّ ــوا َم ــى َعَكُف ــورِِهمْ  َعَل َــاثِيَلُهمْ  َصــوَُّروا مثَُّ ، قـُُب ــْيِهمُ  َطــالَ  مثَُّ ، َمت ــدُ  َعَل ــُدوُهمْ  اْألََم َعَب ــِذهِ  َوَأنَّ ، فـَ  َه

َباِئلِ  ِإَىل  َصاَرتْ  ِبَعْيِنَها اْألَْصَنامَ  ُهَما اOَُّ  َرِضيَ  َعبَّاسٍ  اْبنُ  ذََكَرَها، اْلَعَربِ  قـَ  َصـِحيحِ  ِيف  ثـََبتَ  َوَقدْ . قَِبيَلةً  قَِبيَلةً  َعنـْ
ــهُ  اOَُّ  َرِضــيَ  طَاِلــبٍ  َأِيب  ْبــنُ  َعِلــيُّ  ِيل  َقــالَ : َقــالَ ، يِّ اْألََســدِ  اْهلَيَّــاجِ  َأِيب  َعــنْ  ُمْســِلمٍ  َعثُــكَ  َأَال : َعْن ــِين  َمــا َعَلــى أَبـْ  بـََعَث
ـــًرا َأدَعَ  َال  َأنْ  َأَمـــَرِين ( ؟َوَســـلَّمَ  َعَلْيـــهِ  اOَُّ  َصـــلَّى اOَِّ  َرُســـولُ  بـْ ُتهُ  ِإالَّ  ُمْشـــرِفًا قـَ  َوِيف ). هُ َطَمْســـتُ  ِإالَّ  ِمتْثَـــاًال  َوَال ، َســـوَّيـْ

َـُذوا، َوالنََّصـاَرى اْليَـُهـودَ  اOَُّ  َلَعـنَ (: َمْوتِـهِ  َمـَرضِ  ِيف  قَـالَ  أَنَّهُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اOَُّ  َصلَّى النَِّيبِّ  َعنِ  الصَِّحيَحْنيِ   قـُبُـورَ  اختَّ
رُ )، َمَساِجدَ  أَْنِبَياِئِهمْ  َها اOَُّ  َرِضيَ  َعاِئَشةُ  قَاَلتْ ، فـََعُلوا َما ُحيَذِّ ُرهُ  َألُْبِرزَ  َذِلكَ  َوَلْوَال : َعنـْ  يـُتََّخـذَ  َأنْ  ُكـرِهَ  َوَلِكـنْ ، قـَبـْ
، ِفيَهـا َوَتَصـاِويرَ  ُحْسـِنَها ِمـنْ  لَـهُ  َوذُِكـرَ ، اْحلََبَشـةِ  «َِْرضِ  َكِنيَسـةٌ  َمْوتِـهِ  َمَرضِ  ِيف  ذُِكرَ  أَنَّهُ  الصَِّحيَحْنيِ  َوِيف ، َمْسِجًدا

 ُأولَئِـكَ ، التََّصـاِويرَ  تِْلـكَ  ِفيـهِ  َوَصوَُّروا، َمْسِجًدا قـَْربِهِ  َعَلى بـَنَـْوا الصَّاِلحُ  الرَُّجلُ  ِفيِهمُ  َماتَ  َذاإِ  ُأولَِئكَ  ِإنَّ (: فـََقالَ 
ْبــلَ  قَــالَ  أَنـَّـهُ  َوَســلَّمَ  َعَلْيــهِ  اOَُّ  َصــلَّى َعْنــهُ  ُمْســِلمٍ  َصــِحيحِ  َوِيف ). اْلِقَياَمــةِ  يـَــْومَ  اOَِّ  ِعْنــدَ  اْخلَْلــقِ  ِشــَرارُ   َميُــوتَ  َأنْ  قـَ

ـــنْ  ِإنَّ (: ِخبَْمـــسٍ  َلُكمْ  َكـــانَ  َم ـــبـْ ـــورَ  يـَتَِّخـــُذونَ  َكـــانُوا قـَ ـــاِئِهمْ  قـُُب ـــَال  َأَال ، َمَســـاِجدَ  َوَصـــاِحلِيِهمْ  أَْنِبَي ـــورَ  تـَتَِّخـــُذوا َف  اْلُقُب
 ). َذِلكَ  َعنْ  أَنـَْهاُكمْ  فَِإّينِ ، َمَساِجدَ 

ْركِ  َأْسَبابِ  َوِمنْ  َاذُ ، اِكبِ اْلَكوَ  ِعَباَدةُ  الشِّ  . ِطَباِعَها ِمنْ  ِلْلَكَواِكبِ  ُمَناِسبٌ  أَنَّهُ  يَُظنُّ  َما ِحبََسبِ  اْألَْصَنامِ  َواختِّ
ــْومِ  َوِشــْركُ  ــَراِهيمَ  قـَ ــَالمُ  َعَلْيــهِ  ِإبـْ ــْركُ  وََكــَذِلكَ . اْلَبــابِ  َهــَذا ِمــنْ  يـَُقــالُ  ِفيَمــا َكــانَ  السَّ َــاذُ ، َواْجلِــنِّ  5ِْلَمَالِئَكــةِ  الشِّ  َواختِّ

 . َهلُمْ  اْألَْصَنامِ 
َـُذوا َوَلِكـنِ ، َصـانَِعانِ  ِلْلَعـاملَِ  لَـْيسَ  َوأَنـَّهُ ، 5ِلصَّـاِنعِ  ُمِقـّرِينَ  َكانُوا َوَهُؤَالءِ  ُهمْ  َأْخبَــرَ  َكَمـا،  ُشـَفَعاءَ  َهـُؤَالءِ  اختَّ  تـََعـاَىل  َعـنـْ

 َويـَْعبُـُدونَ (). ٣: آيـة الزَُّمـرِ  سـورة()زُْلَفـى اOَِّ  ِإَىل  لِيُـَقّرِبُـو�َ  ِإالَّ  ُهمْ نـَْعبُـدُ  َمـا َأْولِيَـاءَ  ُدونِهِ  ِمنْ  اختََُّذوا َوالَِّذينَ (: ِبَقْوِلهِ 
َفُعُهمْ  َوَال  َيُضـــرُُّهمْ  َال  َمـــا()اOَِّ  ُدونِ  ِمـــنْ  ـــنـْ  ِيف  يـَْعَلـــمُ  َال  ِمبَـــا اOََّ  أَتـُنَـبِّئُـــونَ  قُـــلْ  اOَِّ  ِعْنـــدَ  ُشـــَفَعاُؤ�َ  َهـــُؤَالءِ  َويـَُقولُـــونَ  يـَ



 ١٤

ــ ــا َوتـََعــاَىل  ُســْبَحانَهُ  اْألَْرضِ  ِيف  َوَال  َماَواتِ السَّ  اْألَُمــمِ  َحــالُ  َكــانَ  وََكــَذِلكَ ). ١٨: آيــة يُــوُنسَ  ســورة( )ُيْشــرُِكونَ  َعمَّ
بُوا الَِّذينَ  اْلُمْشرِِكنيَ  السَّاِلَفةِ   التِّْسـَعةِ  َعـنِ  َالمُ السَّـ َعَلْيـهِ  َصـاِلحٍ  ِقصَّـةِ  ِيف  عـنهم تـََعـاَىل  اOَُّ  َحَكـى َكَما. الرُُّسلَ  َكذَّ
 علـى O5َِِّ  َحتَـاَلُفوا اْلُمْشـرُِكونَ  اْلُمْفِسـُدونَ  فـََهـُؤَالءِ . َوَأْهلَـهُ  لَنُـبَـيِّتَـنَّـهُ ، O5َِِّ  َحتَـاَلُفوا: َأيْ ، O5َِِّ  تـََقـاَمسُوا الـَِّذينَ  الرَّْهطِ 

ُعِلـمَ . اْلُمْشـرِِكنيَ  ِإميَانَ  O5َِِّ  ْؤِمِننيَ مُ  َكانُوا أَنـَُّهمْ  بـَّني  َوَهَذا، َوَأْهِلهِ  نَِبيِِّهمْ  قـَْتلِ   تـَْوِحيـدُ  ُهـوَ  اْلَمْطلُـوبَ  التـَّْوِحيـدَ  َأنَّ  فـَ
َهلِيَّةِ  ينِ  َوْجَهكَ  فََأِقمْ (: تـََعاَىل  قَالَ . الرُّبُوبِيَّةِ  تـَْوِحيدَ  يـََتَضمَّنُ  الَِّذي، اْإلِ َها اسَ النَّ  َفَطرَ  الَِّيت  اOَِّ  ِفْطَرةَ  َحِنيًفا ِللدِّ  َعَليـْ

ْبــِديلَ  َال  ينُ  َذلِــكَ  اOَِّ  ِخلَْلــقِ  تـَ ــرَ  َوَلِكــنَّ  اْلَقــيِّمُ  الــدِّ  ِإلَْيــهِ  ُمِنيِبــنيَ ). (٣٠: آيــة الــرُّومِ  ســورة( )يـَْعَلُمــونَ  َال  النَّــاسِ  َأْكثـَ
 لَـَدْيِهمْ  ِمبَـا ِحـْزبٍ  ُكـلُّ  ِشـيَـًعا وََكـانُوا ِديـنَـُهمْ  وافـَرَّقُـ الـَِّذينَ  ِمـنَ ()اْلُمْشـرِِكنيَ  ِمـنَ  َتُكونُـوا َوَال  الصََّالةَ  َوَأِقيُموا َواتـَُّقوهُ 

ــــنيَ  رَبـَُّهــــمْ  َدَعــــْوا ُضــــرٌّ  النَّــــاسَ  َمــــسَّ  َوِإَذا()َفرُِحــــونَ  ــــهِ  ُمِنيِب ُهــــمْ  ِإَذا مثَُّ  ِإلَْي ــــهُ  َأَذاقـَ ــــقٌ  ِإَذا َرْمحَــــةً  ِمْن ُهمْ  َفرِي ــــَر�ِِّمْ  ِمــــنـْ  ِب
ــاهُ  ِمبَــا لَِيْكُفــُروا()ُيْشــرُِكونَ  َن َتَمتـَُّعــوا مْ آتـَيـْ ــا َأمْ ()تـَْعَلُمــونَ  َفَســْوفَ  فـَ َزْلَن ــْيِهمْ  أَنـْ ــَتَكلَّمُ  فـَُهــوَ  ُســْلطَا�ً  َعَل ــهِ  َكــانُوا ِمبَــا يـَ  ِب
ُهمْ  َوِإنْ  ِ�َا َفرُِحوا َرْمحَةً  النَّاسَ  َأَذقْـَنا َوِإَذا()ُيْشرُِكونَ   الـروم سـورة( )ونَ يـَْقَنطُـ ُهـمْ  ِإَذا أَْيِديِهمْ  َقدََّمتْ  ِمبَا َسيَِّئةٌ  ُتِصبـْ
َعـــاَىل  َوقَـــالَ ). ٣٦ إىل -٣١: مـــن اآلSت ـــَماَواتِ  فَـــاِطرِ  َشـــكٌّ  اOَِّ  َأِيف (: تـَ ـــَراِهيمَ  ســـورة( )َواْألَْرضِ  السَّ : آيـــة ِإبـْ

ـــــَرانِهِ  َأوْ  يـَُهوَِّدانِـــــهِ  فَـــــأَبـََواهُ ، اْلِفْطـــــَرةِ  َعَلـــــى يُولَـــــدُ  َمْولُـــــودٍ  ُكـــــلُّ (: َوَســـــلَّمَ  َعَلْيـــــهِ  اOَُّ  َصـــــلَّى َوقَـــــالَ ). ١٠  َأوْ  يـَُنصِّ
َســانِهِ   َقــالَ  َكَمــا،  ِشــرًْكا َوَال  تـَْوِحيــًدا يـَْعــِرفُ  َال  َســاِذًجا يُوَلــدُ  َمْعَنــاهُ  ِإنَّ : يـَُقــالُ  َوَال ، البخــاري ومســلم وغريمهــا)ميَُجِّ
ـــْرِوي ِفيَمـــا َوَســـلَّمَ  َعَلْيـــهِ  اOَُّ  َصـــلَّى َوِلَقْولِـــهِ ، تلـــو� ملـــا بـَْعُضـــُهمْ  ، ُحنَـَفـــاءَ  ِعَبـــاِدي َخَلْقـــتُ (: َوَجـــلَّ  َعـــزَّ  هِ رَبِّـــ َعـــنْ  يـَ

ُهمُ  مِ  اْحلَِديثِ  َوِيف . رواه مسلم اْحلَِديثَ  )الشََّياِطنيُ  فَاْجَتالَتـْ  َأوْ  يـَُهوَِّدانِـهِ (: قَـالَ  َحْيثُ ، َذِلكَ  َعَلى َيُدلُّ  َما اْلُمتَـَقدِّ
َرانِهِ  َسانِهِ  َأوْ  يـَُنصِّ  ).  اْلِملَّةِ  َهِذهِ  َعَلى(: ُأْخَرى َوِيف  )اْلِملَّةِ  َعَلى يُوَلدُ (: ِرَوايَةٍ  َوِيف . َمانِهِ َوُيْسلِ : يـَُقلْ  َوملَْ  )ميَُجِّ

َهـا. ِبِصـْدِقهِ  اْلَعْقِليَّـةُ  اْألَِدلـَّةُ  َتْشـَهدُ  الـَِّذي ُهـوَ  َوَسـلَّمَ  َعَلْيـهِ  اOَُّ  َصلَّى ِبهِ  َأْخبَـرَ  الَِّذي َوَهَذا  رَيْـبَ  َال : يـَُقـالَ  َأنْ ، ِمنـْ
ْنَســانَ  َأنَّ  ــدْ  اْإلِ ــهُ  َحيُْصــلُ  َق ــنَ  َل ــاَداتِ  ِم رَاَداتِ  اِالْعِتَق ــا َواْإلِ ــا َيُكــونُ  َم ــا َوÔَرَةً ، َح̈ق ــوَ ، 5َِطــًال  َيُكــونُ  َم ــاسٌ  َوُه  َحسَّ

رَاَدات ُمَتَحرِّكٌ  حٍ  ِمنْ  َلهُ  بُدَّ  َوَال ، َأَحِدِمهَا ِمنْ  َلهُ  بُدَّ  َوَال ، 5ِْإلِ  َأَحـدٍ  ُكـلِّ  َعلَـى ُعـِرضَ  ِإَذا أَنـَّهُ  نـَْعَلمُ وَ . ِألََحِدِمهَا ُمَرجِّ
َتِفـــعَ  ُيَصـــدِّقَ  َأنْ  َتِفـــعَ  ُيَصـــدِّقَ  َأنْ  ِإَىل  ِبِفْطَرتِـــهِ  َمـــالَ ، َويـََتَضـــرَّرَ  ُيَكـــذِّبَ  َوَأنْ  َويـَنـْ ـــذٍ ، َويـَنـْ  ِبُوُجـــودِ  َفـــاِالْعِرتَافُ  َوِحيَنِئ

ــاِنعِ  ميَــانُ  الصَّ ــهِ  اْإلِ ــا فَاِســدٌ  َوالثَّــاِين ، نَِقيُضــهُ  َأوْ  اْحلَــقُّ  ُهــوَ  ِب َ ، َقْطًع ــا اْلِفْطــَرةِ  ِيف  َيُكــونَ  َأنْ  فـََوَجــبَ ، اْألَوَّلُ  فـَتَـَعــنيَّ  َم
ميَانَ  الصَّاِنعِ  َمْعرَِفةَ  يـَْقَتِضي َفـعَ  َحمَبـَّتُـهُ  ِفْطَرتِـهِ  ِيف  يُكـونَ  َأنْ  ِإمَّـا: َذِلكَ  َوبـَْعدَ . ِبهِ  َواْإلِ  اِسـدٌ فَ  َوالثـَّاِين . َال  َأوْ  ِلْلَعْبـدِ  أَنـْ

َفُعهُ  َما َحمَبَّةُ  ِفْطَرتِهِ  ِيف  َيُكونَ  َأنْ  فـََوَجبَ ، َقْطًعا  . يـَنـْ
َها هِ  اْلَمَضارِّ  َوَدْفعِ  اْلَمَناِفعِ  َجْلبِ  َعَلى َمْفُطورٌ  أَنَّهُ : َوِمنـْ  بَِتْحِصـيلِ  ُمْسـَتِقلَّةً  َواِحـدٍ  ُكلِّ  ِفْطَرةُ  َتُكنْ  ملَْ  َوِحيَنِئذٍ . ِحبِسِّ
ٍ  َسـَببٍ  ِإَىل  تَـاجُ حيَْ  بَـلْ ، َذِلكَ  تَـَفـى، الشَّـْرطُ  ُوِجـدَ  فَـِإَذا، َوَحنْـِوهِ  َكـالتـَّْعِليمِ ،  ِلْلِفطْـَرةِ  ُمَعـنيَّ  ِلَمـا اْسـَتَجاَبتْ ، اْلَمـاِنعُ  َوانـْ
 . ِلَذِلكَ  اْلُمْقَتِضي ِمنَ  ِفيَها



 ١٥

َهــا  يُوِجــبُ  َال  َوالتَّْحِضــيضِ  التـَّْعِلــيمِ  َوُجمَــرَّدُ ، اْحلَــقِّ  َوِإرَاَدةِ  ِلْلِعْلــمِ  قَابَِلــةٌ  نـَْفــسٍ  ُكــلَّ  َأنَّ  اْلَمْعلُــومِ  ِمــنَ : يـَُقــالَ  َأنْ : َوِمنـْ
رَاَدةَ  اْلِعْلمَ  ةً  النـَّْفسِ  ِيف  َأنَّ  َلْوَال ، َواْإلِ َضـا َواْلبَـَهـاِئمُ  اْجلُهَّـال ُعلِّـمَ  فـََلوْ  َوِإالَّ ، َذِلكَ  تـَْقَبلُ  قـُوَّ  َوَمْعلُـومٌ . يـَْقـَبَال  ملَْ  َوُحضِّ

َفِصلٍ  َسَببٍ  َغْريِ  ِمنْ  ُممِْكنٌ  5ِلصَّاِنعِ  ِإقْـَرارَِها ُحُصولَ  َأنَّ   َكـانَ  فَِإَذا، َذِلكَ  ِيف  َكاِفَيةً  الذَّاتُ  َوَتُكونُ ، َخارِجٍ  ِمنْ  ُمنـْ
رَ  الــنـَّْفسِ  ِيف  قَاِئًمــا اْلُمْقَتِضــي ــاملُِ  فَاْلُمْقَتِضــي، اْلَمَعــاِرضِ  َعــَدمُ  َوقُــدِّ ُعِلــمَ ، ْقَتَضــاهُ مُ  يُوِجــبُ  اْلَمَعــاِرضِ  َعــنِ  السَّ  َأنَّ  فـَ

 . َلهُ  َعاِبَدةً  5ِلصَّاِنعِ  ُمِقرَّةً  َكاَنتْ ،  يـُْفِسُدَها َما َهلَا َحيُْصلْ  ملَْ  ِإَذا السَِّليَمةَ  اْلِفْطَرةَ 
َها  ِألَنَّ ، ِللصَّـَالحِ  ُمْقَتِضـَيةً  اْلِفطْـَرةُ  َكاَنتِ ،  اْخلَارِجُ  اْلُمْصِلحُ  َوَال ، اْخلَارِجُ  اْلُمْفِسدُ  َحيُْصلِ  ملَْ  ِإَذا أَنَّهُ ، يـَُقالَ  َأنْ : َوِمنـْ

رَاَدةِ  ِلْلِعْلمِ  ِفيَها اْلُمْقَتِضيَ  َتفٍ  َواْلَماِنعَ ، قَاِئمٌ  َواْإلِ  . ُمنـْ
 فـََقـالَ . الرُّبُوبِيَّـةِ  ْوِحيـدِ تَـ  تـَْقرِيـرِ  ِيف  َمَعـهُ  اْلَبْحـثَ  َأرَاُدوا اْلَكـَالمِ  َأْهـلِ  ِمـنْ  قـَْوًما َأنَّ : اOَُّ  َرِمحَهُ  َحِنيَفةَ  َأِيب  َعنْ  َوُحيَْكى

َتْمَتِلـئُ ، تَـْذَهبُ ، ِدْجَلةَ  ِيف  َسِفيَنةٍ  َعنْ  اْلَمْسأََلةِ  َهِذهِ  ِيف  نـََتَكلَّمَ  َأنْ  قـَْبلَ  َأْخِربُوِين : َهلُمْ   َوغَـْريِهِ  َواْلَمتَـاعِ  الطََّعـامِ  ِمـنَ  فـَ
َقــاُلوا ؟!َأَحــدٌ  يُــَدبَِّرَها َأنْ  غَـْريِ  ِمــنْ  َذلِــكَ  ُكــلُّ ،  َوتـَْرِجــعُ  تـُْفـرِغُ وَ ، بِنَـْفِســَها فـَتَـْرُســو، بِنَـْفِســَها َوتـَُعــودُ ، بِنَـْفِسـَها  َهــَذا: فـَ

 َوُحتَْكـى! !َوُسـْفِلهِ  ُعْلـِوهِ  ُكلِّـهِ  اْلَعـاملَِ  َهـَذا ِيف  َفَكْيفَ ، َسِفيَنةٍ  ِيف  ُحمَاًال  َهَذا َكانَ  ِإَذا: َهلُمْ  فـََقالَ  !أََبًدا ُميِْكنُ  َال  ُحمَالٌ 
 . َحِنيَفةَ  َأِيب  َغْريِ  َعنْ  أَْيًضا احلَِْكايَةُ  َهِذهِ 
 َغايَـةَ  َوَجيَْعُلونَـهُ ، التََّصـوُّفِ  َأْهـلِ  ِمـنْ  َكثِـريٌ  ِفيهِ  َويـَْفَىن ، النُّظَّارُ  َهُؤَالءِ  ِبهِ  يُِقرُّ  الَِّذي، الرُّبُوبِيَّةِ  بِتَـْوِحيدِ  رَُجلٌ  َأقـَرَّ  فـََلوْ 

ُرهُ  )السَّاِئرِينَ  َمَناِزلِ ( َصاِحبُ  ذََكَرهُ  َكَما،  السَّاِلِكنيَ   ِعبَـاَدةِ  ِمـنْ  َويـَتَـبَــرَّأْ  َوْحـَدهُ  اOََّ  يـَْعُبدِ  ملَْ  ِإنْ  َذِلكَ  َمعَ  َوُهوَ ، َوَغيـْ
 .  اْلُمْشرِِكنيَ  ِمنَ  َأْمثَاِلهِ  ِجْنسِ  ِمنْ  ُمْشرًِكا َكانَ  ِسَواهُ  َما

 . َلهُ  اْألَْمثَالِ  َوَضْربِ  بـََيانِهِ وَ  التـَّْوِحيدِ  َهَذا تـَْقرِيرِ  ِمنْ  َممُْلوءٌ  َواْلُقْرآنُ 
ُ ، الرُّبُوبِيَّةِ  تـَْوِحيدَ  يـَُقرِّرُ  أَنَّهُ  َذِلكَ  َوِمنْ   فـََيْجَعلُ ، اOَُّ  ِإالَّ  يـُْعَبدَ  َال  َأنْ  ُمْستَـْلزِمٌ  َذِلكَ  َوَأنَّ ، اOَُّ  ِإالَّ  َخاِلقَ  َال  أَنَّهُ  َويـُبَـنيِّ

ُ ، الثـَّاِين  ِيف  َويـُنَـازُِعونَ ، اْألَوَّلِ  يف ُيَسـلُِّمونَ  َكـانُوا ِإذْ  ،الثَّاِين  َعَلى َدلِيًال  اْألَوَّلَ  يُـبَــنيِّ ـُتمْ  ِإَذا أَنَُّكـمْ  ُسـْبَحانَهُ  َهلُـمْ  فـَ  ُكنـْ
َفُعُهمْ  ِمبَا اْلِعَبادَ  ¿َِْيت  الَِّذي ُهوَ  َوأَنَّهُ ، وحده اOَُّ  ِإالَّ  َخاِلقَ  َال  أَنَّهُ  تـَْعَلُمونَ  ُهمْ َعـ َويَـْدَفعُ ، يـَنـْ  َشـرِيكَ  َال ، َيُضـرُُّهمْ  َمـا نـْ

ــَرهُ  تـَْعبُــُدونَ  َفِلــمَ ، َذلِــكَ  ِيف  لَــهُ   ِعَبــاِدهِ  َعَلــى َوَســَالمٌ  Oَِِّ  اْحلَْمــدُ  قُــلِ (: تـََعــاَىل  َكَقْولِــهِ  ؟ُأْخــَرى آِهلـَـةً  َمَعــهُ  َوَجتَْعلُــونَ ، َغيـْ
رٌ  آOَُّ  اْصَطَفى الَِّذينَ  نَـا َمـاءً  السَّـَماءِ  ِمنَ  َلُكمْ  َوأَنـَْزلَ  َواْألَْرضَ  السََّماَواتِ  َخَلقَ  مَّنْ أَ ( ُيْشرُِكونَ  َأمَّا َما َأمْ  َخيـْ بَـتـْ  فَأَنـْ

ـْومٌ  ُهـمْ  بَـلْ  اOَِّ  َمـعَ  أَِإلَـهٌ  َشـَجَرَها تـُْنِبتُـوا َأنْ  َلُكمْ  َكانَ  َما بـَْهَجةٍ  َذاتَ  َحَداِئقَ  ِبهِ  (سـورة النمـل  اْآلSَتِ ) يـَْعـِدُلونَ  قـَ
ــولُ ). ٦٠ - ٥٩ ــاَىل  اOَُّ  يـَُق ــةٍ  ُكــلِّ  آِخــرِ  ِيف  تـََع ــهٌ (: آَي ــعَ  أَِإَل ــهٌ  َأيْ  )اOَِّ  َم ــعَ  أَِإَل ــلَ  اOَِّ  َم ــَذا فـََع ــَذا ؟َه ــِتْفَهامُ  َوَه  اْس

رُ  َذِلكَ  يـَْفَعلْ  ملَْ  ِ«َنَّهُ  ُمِقّرِينَ  َكانُوا َوُهمْ ، َذِلكَ  نـَْفيَ  يـََتَضمَّنُ ، ِإْنَكارٍ   اْلَمْعـَىن  َولَـْيسَ ، ِبَذِلكَ  ِهمْ َعَليْ  فَاْحَتجَّ ، اOَِّ  َغيـْ



 ١٦

 َكــانُوا َواْلَقــْومُ ، اْلَكــَالمِ  ِســَياقَ  يـَُناِســبُ  َال  اْلَمْعــَىن  َهــَذا ِألَنَّ  ؛بـَْعُضــُهمْ  ظَنَّــهُ  َكَمــا ؟ِإَلــهٌ  اOَِّ  َمــعَ  َهــلْ : اْســِتْفَهامٌ  أنــه
(االنعـام  )َأْشـَهدُ  َال  قُـلْ  ُأْخـَرى آِهلَـةً  اOَِّ  َمـعَ  َأنَّ  لََتْشـَهُدونَ  ُكمْ أَئِـنَّ (: تـََعـاَىل  قَـالَ  َكَمـا،  ُأْخـَرى آِهلَـةً  اOَِّ  َمـعَ  َجيَْعُلونَ 

 َكـــانُوا َمـــا َلِكـــنـَُّهمْ ، ٥ص آيـــة )ُعَجـــابٌ  َلَشـــْيءٌ  َهـــَذا ِإنَّ  َواِحـــًدا ِإَهلـًــا اْآلِهلـَــةَ  َأَجَعـــلَ (: يـَُقولُـــونَ  وََكـــانُوا، )١٩آيـــة 
ـَرارًا ْألَْرضَ ا َجَعلَ (: ِإَهلًا َمَعهُ  ِإنَّ : يـَُقوُلونَ  َهـارًا ِخَالَهلَـا َوَجَعـلَ  قـَ  )َحـاِجًزا اْلَبْحـَرْينِ  بـَـْنيَ  َوَجَعـلَ  َرَواِسـيَ  َهلَـا َوَجَعـلَ  أَنـْ

 يـَُّهـاأَ  Sَ (: تـََعـاَىل  قـَْولُهُ  وََكَذِلكَ . اْآلSَتِ  َساِئرُ  َوَهَكَذا، َهَذا فـََعلَ  َوْحَدهُ  اOََّ  «َِنَّ  ُمِقرُّونَ  ُهمْ  َبلْ ، )٦١(النمل آية 
ــُدوا النَّــاسُ  ــْبِلُكمْ  ِمــنْ  َوالَّــِذينَ  َخَلَقُكــمْ  الَّــِذي رَبَُّكــمُ  اْعُب ــَذِلكَ . )٢١(البقــرة )تـَتـَُّقــونَ  َلَعلَُّكــمْ  قـَ ــهُ  وََك ْوُل  ُســورَةِ  ِيف  قـَ

َعــامِ  ــُتمْ  قُــلْ (: اْألَنـْ ــرُ  ِإَلــهٌ  َمــنْ  قـُُلــوِبُكمْ  َعَلــى َوَخــَتمَ  َوأَْبَصــارَُكمْ  َمسَْعُكــمْ  اOَُّ  َأَخــذَ  ِإنْ  َأرَأَيـْ (االنعــام )بِــهِ  ¿َْتِــيُكمْ  اOَِّ  َغيـْ
 . َذِلكَ  َوَأْمثَالُ . )٤٦
 َداِخـًال : التـَّْوِحيـدِ  ِيف  اْلَغايَـةَ  ُهـوَ  الصُّـوِفيَّةِ  ِمنَ  َوافـََقُهمْ  َوَمنْ ، النُّظَّارُ  َهُؤَالءِ  َجيَْعُلهُ  الَِّذي، الرُّبُوبِيَّةِ  تـَْوِحيدُ  َكانَ  َوإَذا

ْلــيُـْعَلمْ ، اْلُكتُــبُ  بِــهِ  َونـََزلَــتْ ، الرُُّســلُ  بِــهِ  َجــاَءتْ  الَّــِذي يــدِ التـَّْوحِ  ِيف  َدةٌ  َدَالئَِلــهُ  َأنَّ  فـَ َبــاتِ  َكــَدَالِئلِ ،  ُمتَـَعــدِّ  الصَّــاِنعِ  ِإثـْ
 . ِخبَْلِقهِ  اOَِّ  ِمنَ  َرْمحَةً ، ْظَهرأَ  َأِدلَُّتهُ  َكاَنتْ  َأْحَوجَ  ِإلَْيهِ  النَّاسُ  َكانَ  ُكلََّما اْلِعْلمَ  فَِإنَّ ، الرَُّسولِ  ِصْدقِ  َوَدَالِئلِ 

ــْرآنُ  ــدْ  َواْلُق ــنْ  ِفيــهِ  ِللنَّــاسِ  اOَُّ  َضــَربَ  َق ــلٍ  ُكــلِّ  ِم ــايِيسُ  َوِهــيَ ، َمَث ــَدةُ  اْلَعْقِليَّــةُ  اْلَمَق يِنيَّــةِ  ِلْلَمطَاِلــبِ  اْلُمِفي  َلِكــنَّ ، الدِّ
ُ  اْلُقْرآنَ  لِيلِ  اْحلُْكمِ  ِيف  اْحلَقَّ  يـُبَـنيِّ َماتِ  ِمـنَ  َكـانَ  َوَمـا ؟الضَّـَاللُ  ِإالَّ  اْحلَـقِّ  بـَْعـدَ  َمـاَذافَ ، َوالدَّ  َضـُرورِيَّةً  َمْعُلوَمـةً  اْلُمَقـدِّ
َها ُمتـََّفًقا َها اِالْسِتْدَاللِ  ِإَىل  ُحيَْتجْ  َوملَْ ، ِ�َا اْسُتِدلَّ ، َعَليـْ  .  َعَليـْ

ِعيــهِ  َمــا ِخبِــَالفِ ، اْلُقــْرآنِ  َقــةُ َطرِي َوِهــيَ ، ُحتْــَذفَ  َأنْ  اْلبَـيَــانِ  ِيف  الفصــيَحة َوالطَّرِيَقــةُ  ــالُ  َيدَّ  َأنَّ  َيظُنُّــونَ  الـَّـِذينَ ، اْجلُهَّ
 . َعَلْيهِ  َوَيُدلُّ  يـُبَـيُِّنهُ  فَِإنَّهُ ، ِنَزاعٌ  ِفيهِ  َويـََقعُ  َيْشَتِبهُ  َقدْ  َما ِخبَِالفِ ، بـُْرَهانِيَّةٌ  َطرِيَقةٌ  ِفيهِ  لَْيسَ  اْلُقْرآنَ 

ـْركُ  َكـانَ  َوَلمَّا بَـاتِ  5ِْعِتبَـارِ ، ُكلِِّهـمْ  النَّـاسِ  ِعْنـدَ  اِالْمِتنَـاعِ  َمْعلُـومَ  الرُّبُوبِيَّـةِ  ِيف  الشِّ ـَفاتِ  ِيف  ُمَتَمـاثَِلْنيِ  َخـاِلَقْنيِ  ِإثـْ  الصِّ
َا، َواْألَفْـَعالِ   وََكَمـا، الظُّْلَمـةِ  ِيف  الثـََّنِويـَّةُ  هُ يـَُقولُـ َكَمـا،  اْلَعـاملَِ  بـَْعضَ  َخَلقَ  َخاِلًقا مثََّ  َأنَّ  ِإَىل  اْلُمْشرِِكنيَ  بـَْعضُ  َذَهبَ  َوِإمنَّ

ــَوانِ  َأفْـَعــالِ  ِيف  اْلَقَدرِيَّــةُ  يـَُقولُــهُ  ْهرِيَّــةُ  اْلَفَالِســَفهُ  يـَُقولُــهُ  وََكَمــا، اْحلَيَـ  َأوِ ، النـُُّفــوسِ  َحرََكــاتِ  َأوْ ، اْألَْفــَالكِ  َحرََكــةِ  ِيف  الدَّ
َهـا اOَِّ  ِإْحـَداثِ  بِـُدونِ  ُحمَْدثَـةً  أُُمـورًا ِبتُـونَ يـُثْ  َهـُؤَالءِ  فَِإنَّ ، الطَِّبيِعيَّةِ  اْألَْجَسامِ  َّSالرُّبُوبِيَّـةِ  بـَْعـضِ  ِيف  ُمْشـرُِكونَ  فـَُهـمْ ، ِإ ،

ًئا آِهلَِتهِ  ِيف  َيُظنُّ  َقدْ  َوَغْريِِهمْ  اْلَعَربِ  ُمْشرِِكي ِمنْ  وََكِثريٌ    .َذِلكَ  اOَُّ  َخيُْلقَ  َأنْ  ِبُدونِ ، ُضرٍّ  َأوْ  نـَْفعٍ  ِمنْ  َشيـْ
ْركُ  َهَذا َكانَ  فـََلمَّا َ ، النَّاسِ  ِيف  َمْوُجوًدا الرُّبُوبِيَّةِ  ِيف  الشِّ َـذَ  َمـا(: تـََعـاَىل  قـَْولِـهِ  ِيف  َكَما،  بُْطَالنَهُ  اْلُقْرآنُ  بـَنيَّ  ِمـنْ  اOَُّ  اختَّ
َتَأمَّـلْ ، )٩١(املؤمنـون آيـة  )بـَْعـضٍ  َعلَـى ْعُضـُهمْ بَـ  َوَلَعـَال  َخلَـقَ  ِمبَا ِإَلهٍ  ُكلُّ  َلَذَهبَ  ِإًذا ِإَلهٍ  ِمنْ  َمَعهُ  َكانَ  َوَما َوَلدٍ   فـَ
ــاِهرَ  اْلبُـْرَهــانَ  َهــَذا ــَوِجيزِ  اللَّْفــظِ  ِ�َــَذا، اْلَب ــِإنَّ . الظَّــاِهرِ  اْل ــهَ  َف َل ــا َيُكــونَ  َأنْ  بُــدَّ  َال  اْحلَــقَّ  اْإلِ ــاِعًال  َخاِلًق  ِإَىل  يُوِصــلُ ، َف
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 َوِحيَنئِـذٍ ، َوِفْعـلٌ  َخْلـقٌ  َلهُ  َلَكانَ ، ُمْلِكهِ  ِيف  ُيْشرُِكهُ  آَخرُ  ِإَلهٌ  ُسْبَحانَهُ  َمَعهُ  َكانَ  فـََلوْ ، الضُّرَّ  َعْنهُ  َوَيْدَفعُ  النـَّْفعَ  َعاِبِدهِ 
ــرَِكةَ  تِْلــكَ  يـَْرَضــى َفــَال  ــرِيكِ  َذِلــكَ  قـَْهــرِ  َعَلــى َقــَدرَ  ِإنْ  بَــلْ ، الشَّ َهلِيَّــةِ  5ِْلُمْلــكِ  َوتـََفــرُِّدهِ  الشَّ  ملَْ  ِإنْ وَ ، فـََعــلَ  ُدونَــهُ  َواْإلِ

َفـَردَ  َذلِـكَ  َعَلى يـَْقِدرْ  َفـِردُ  َكَمـا،  اْخلَْلـقِ  بِـَذِلكَ  َوَذَهـبَ  ِخبَْلِقـهِ  انـْ َيا ُملُـوكُ  يـَنـْ نـْ  ملَْ  ِإَذا، ِمبُْلِكـهِ  بـَْعـضٍ  َعـنْ  بـَْعُضـُهمْ  الـدُّ
َفِردُ  يـَْقِدرِ  ُهمْ  اْلُمنـْ  : أُُمورٍ  َثَالثَةِ  َأَحدِ  نْ مِ  بُدَّ  َفَال . َعَلْيهِ  َواْلُعُلوِّ  اْآلَخرِ  قـَْهرِ  َعَلى ِمنـْ

 .  َوُسْلطَانِهِ  ِخبَْلِقهِ  ِإَلهٍ  ُكلُّ  َيْذَهبَ  َأنْ  ِإمَّا
 .  بـَْعضٍ  َعَلى بـَْعُضُهمْ  يـَْعُلوَ  َأنْ  َوِإمَّا
 ُهــوَ  َوْحــَدهُ  َيُكــونُ  بَــلْ  ،ِفيــهِ  يـََتَصــرَُّفونَ  َوَال ، َيَشــاءُ  َكْيــفَ  ِفــيِهمْ  يـََتَصــرَّفُ  َواِحــدٍ  َمِلــكٍ  قـَْهــرِ  َحتْــتَ  َيُكونُــوا َأنْ  َوِإمَّــا
َلهُ   . َوْجهٍ  ُكلِّ  ِمنْ  اْلَمْقُهوُرونَ  اْلَمْربُوبُونَ  اْلَعِبيدُ  َوُهمُ ، اْإلِ

 َال ، َواِحـدٌ  َوَربٌّ ، َواِحـدٌ  َوَمِلـكٌ ، َواِحـدٌ  ِإلَـهٌ  ُمـَدبَِّرهُ  َأنَّ  َعلَـى َدلِيـلٍ  َأَدلِّ  ِمـنْ ، َأْمـرِهِ  َوِإْحَكـامُ  ُكلِّهِ  اْلَعاملَِ  َأْمرِ  َواْنِتظَامُ 
ـُرهُ  ِلْلَخْلقِ  ِإَلهَ  ـُرهُ  َربَّ  َال ، َواِحـدٌ  اْلَعـاملَِ  َخـاِلقَ  َأنَّ  َعلَـى التََّمـانُعِ  َدلِيـلُ  َدلَّ  قَـدْ  َكَمـا. ِسـَواهُ  َهلُـمْ  َربَّ  َوَال ، َغيـْ  َوَال  َغيـْ
َجيادِ  اْلِفْعلِ  ِيف  َمتَانُعٌ  َفَذلكَ ، ِسَواهُ  ِإَلهَ  َهلِيَّـةِ  اْلِعَباَدةِ  ِيف  َمتَانُعٌ  َوَهَذا، َواْإلِ نِ  ِلْلَعـاملَِ  َيُكـونَ  َأنْ  َيْسـَتِحيلُ  َفَكَمـا. َواْإلِ  َر5َّ

 . َمْعُبوَدانِ  ِإَهلَانِ  َهلُمْ  َيُكونَ  َأنْ  َيْسَتِحيلُ  َكَذِلكَ ،  ُمَتَكاِفَئانِ  َخاِلَقانِ 
 َفَكـَذا، بُْطَالنُـهُ  اْلَعْقلِ  ِبَصرِيحِ  َمْعُلومٌ  اْلِفَطرِ  ِيف  ُمْسَتِقرٌّ ، ِلَذاتِهِ  َتِنعٌ ممُْ  ُمَتَماثَِلْنيِ  َصانَِعْنيِ  َعنْ  اْلَعاملَِ  ُوُجودَ  «َِنَّ  فَاْلِعْلمُ 
نَـْنيِ  ِإَهلِيَّةُ  تـَْبُطلُ   ْسـتَـْلزَِمةٌ مُ  ُمْثِبتَـةٌ  َدالـَّةٌ ، الرُّبُوبِيَّـةِ  تـَْوِحيـدِ  ِمـنْ  اْلِفطَـرِ  ِيف  َواْسـتَـَقرَّ  ثـَبَـتَ  ِلَمـا ُمَواِفَقـةٌ  اْلَكِرميَةُ  فَاْآليَةُ . اثـْ

َهلِيَّةِ  لِتَـْوِحيدِ   . اْإلِ
 . )٢٢(سورة االنبياء )َلَفَسَدÔَ  اOَُّ  ِإالَّ  آِهلَةٌ  ِفيِهَما َكانَ  َلوْ (: تـََعاَىل  قـَْولُهُ  اْآليَةِ  َهِذهِ  َمْعَىن  ِمنْ  َوَقرِيبٌ 

 َعــنْ  َوَغَفلُــوا، اخل َصــانَِعانِ  ِلْلَعــاملَِ  َكــانَ  لَــوْ  أَنَّــهُ  َوُهــوَ ، ُرهُ ِذْكــ تـََقــدَّمَ  الَّــِذي التََّمــانُعِ  َدلِيــلُ  َهــَذا َأنَّ  َطَوائِــفُ  ظَــنَّ  َوقَــدْ 
ُرهُ  آِهلَةٌ  ِفيِهَما َكانَ  َلوْ  أَنَّهُ  َأْخبَـرَ  ُسْبَحانَهُ  فَِإنَّهُ ، اْآليَةِ  َمْضُمونِ   . َأْر5َبٌ : يـَُقلْ  َوملَْ ، َغيـْ

َا َهَذا فَِإنَّ  َوأَْيًضا  . َلَفَسَدÔَ  ِسَواهُ  آِهلَةٌ  َمْوُجوَدÔَنِ  َوُمهَا ِفيِهَما َكانَ  َلوْ  َوأَنَّهُ ، اُوُجوِدِمهَ  بـَْعدَ  ُهوَ  ِإمنَّ
 َأنْ  َجيُــوزُ  َال  أَنَّــهُ  َعلَــى اْآليَــةُ  َوَدلَّــتِ . يُوَجــَدا ملَْ : يـَُقــلْ  َوملَْ ، اْلُوُجــودِ  بـَْعــدَ  َفَســادٌ  َوَهــَذا)، َلَفَســَدÔَ (: قَــالَ  فَِإنَّــهُ  َوأَْيًضــا
َدةٌ  آِهلَةٌ  َماِفيهِ  َيُكونَ  َلهُ  َيُكونُ  َال  َبلْ ، ُمتَـَعدِّ لَـهُ  َهـَذا َيُكـونَ  َأنْ  َجيُوزُ  َال  أَنَّهُ  َوَعَلى، َواِحدا ِإالَّ  اْإلِ  اOَُّ  ِإالَّ  اْلَواِحـدُ  اْإلِ

َدةً  َمـاِفيهِ  اْآلِهلَـةِ  َكـْونِ  ِمـنْ  يـَْلـَزمُ  َواْألَْرضِ  السََّماَواتِ  َفَسادَ  َوَأنَّ ، َوتـََعاَىل  ُسْبَحانَهُ  لَـهِ  َكـْونِ  َوِمـنْ ، ُمتَـَعـدِّ  اْلَواِحـدِ  اْإلِ
رَ  َلهُ  َيُكونَ  «َِنْ  ِإالَّ  َهلَُما َصَالحَ  َال  َوأَنَّهُ ، اOَِّ  َغيـْ ـرُ  َال  َوْحـَدهُ  اOَُّ  ُهوَ  ِفيِهَما اْإلِ  َمْعبُـوَدانِ  ِإَهلَـانِ  ِلْلَعـاملَِ  َكـانَ  فـَلَـوْ . َغيـْ

َا ِقَياَمهُ  فَِإنَّ ، ُكلُّهُ  ِنظَاُمهُ  َلَفَسدَ   . َواْألَْرضُ  السََّماَواتُ  قَاَمتِ  َوِبهِ ، 5ِْلَعْدلِ  ُهوَ  ِإمنَّ



 ١٨

ْطَالقِ  َعَلى الظُّْلمِ  َوَأْظَلمُ  ْركُ  اْإلِ  . التـَّْوِحيدُ  اْلَعْدلِ  َوَأْعَدلُ ، الشِّ
َهلِيَّةِ  َوتـَْوِحيدُ   َال  َواْلَعـاِجزُ ، َعـاِجًزا َيُكـونُ  َخيْلُـقَ  َأنْ  َعلَـى يـَْقـِدرُ  َال  َمـنْ فَ . اْلَعْكـسِ  ُدونَ  الرُّبُوبِيَّةِ  لِتَـْوِحيدِ  ُمَتَضمِّنٌ  اْإلِ
ًئا َخيُْلقُ  َال  َما أَُيْشرُِكونَ (: تـََعاَىل  قَالَ . ِإَهلًا َيُكونَ  َأنْ  َيْصُلحُ  : تـََعـاَىل  َوقَـالَ ، )١٩١(االعراف آية )ُخيَْلُقونَ  َوُهمْ  َشيـْ

 يـَُقولُـونَ  َكَمـا آِهلَـةٌ  َمَعـهُ  َكـانَ  لَـوْ  قُـلْ (: تـََعـاَىل  وقـال، )١٧(النحـل آيـة )تَـذَكَُّرونَ  فَـَال أَ  َخيُْلقُ  َال  َكَمنْ  َخيُْلقُ  َأَفَمنْ (
تَـَغْوا ِإًذا  .  )٤٢(االسراء آية )َسِبيًال  اْلَعْرشِ  ِذي ِإَىل  َالبـْ

رِينَ  َوِفيَها  :  قـَْوَالنِ  ِلْلُمَتَأخِّ
ُقـولُ  الصَّـِحيحُ  َوُهـوَ ، َوالثـَّاِين . تِـهِ ُمَغالَبَ  ِإَىل  َسِبيًال  َالختََُّذوا: َأَحُدُمهَا  الـَِّذي َوُهـوَ ، َوغَـْريِهِ  َكَقتَـاَدةَ ،  السَّـَلفِ  َعـنِ  اْلَمنـْ

َرهُ  َيْذُكرْ  وملَْ  َجرِيرٍ  اْبنُ  ذََكَرهُ  َـذَ  اءَ َشـ َفَمـنْ  تَـْذِكَرةٌ  َهـِذهِ  ِإنَّ (: تـََعـاَىل  َكَقْولِـهِ ،  ِإلَْيـهِ  5ِلتـََّقرُّبِ  َسِبيًال  َالختََُّذوا: َغيـْ  ِإَىل  اختَّ
 لَـهُ  اْلَعـاملََ  ِإنَّ : يـَُقولُـوا ملَْ  َوُهـمْ  )يـَُقولُـونَ  َكَمـا آِهلَـةٌ  َمَعـهُ  َكـانَ  لَـوْ (: قَـالَ  أَنـَّهُ  َوَذلِـكَ ، )٢٩(االنسان آية )َسِبيًال  رَبِّهِ 

َــُذوُهمْ  آِهلـَـةً  َمَعــهُ  َجَعلُــوا بَــلْ ، َصــانَِعانِ   )٣الزمــر آيــة )(زُْلَفــى اOَِّ  ِإَىل  لِيُـَقّرِبُــو�َ  ِإالَّ  ُدُهمْ نـَْعبُــ َمــا(: َوقَــاُلوا، ُشــَفَعاءَ  اختَّ
 . اْألُوَىل  اْآليَةِ  ِخبَِالفِ 
 الُرُسلُ  ِإلَْيهِ  َدَعتْ  الَِّذي التـَّْوِحيدُ  أنواع

َبـــاتِ  ِيف  تـَْوِحيـــدٌ : نـَْوَعـــانِ  ُكتُـبُـــهُ  بِـــهِ  َونـََزلَـــتْ  هللا رســـل إليـــه دعـــت الـــذي التوحيـــد مث ثـْ  ِيف  َوتـَْوِحيـــدٌ ، فَـــةِ َواْلَمْعرِ  اْإلِ
 . َواْلَقْصدِ  الطََّلبِ 
بَـاتُ  ُهـوَ : فَاْألَوَّلُ   َكَمـا،  ُكلِّـهِ  َذلِـكَ  ِيف  َشـْيءٌ  َكِمْثِلـهِ  لَـْيسَ ، َوَأْمسَائِـهِ  َوَأفْـَعالِـهِ  َوِصـَفاتِهِ  تـََعـاَىل  الـرَّبِّ  َذاتِ  َحِقيَقـةِ  ِإثـْ
ـــْوعِ  َهـــَذا َعـــنْ  اْلُقـــْرآنُ  َأْفَصـــحَ  َوقَـــدْ . َوَســـلَّمَ  َعَلْيـــهِ  اOَُّ  َصـــلَّى َرُســـولُهُ  َأْخبَــــرَ  وََكَمـــا، نـَْفِســـهِ  َعـــنْ  بِـــهِ  َأْخبَــــرَ   ُكـــلَّ  النـَّ

ْفَصاحِ   َوُسـورَةِ  )ِعْمـَرانَ  آلِ ( َوَأوَّلِ  )السَّـْجَدةِ  تـَْنزِيـلُ  امل( َوَأوَّلِ  )احلَْْشرِ ( َوآِخرِ  )طه( وَ  )اْحلَِديدِ ( َأوَّلِ  ِيف  َكَما،  اْإلِ
ْخَالصِ (  . َذِلكَ  َوَغْريِ ، َماِهلَاِبكَ  )اْإلِ

نَـْتهُ  َمـا ِمْثلَ ، َواْلَقْصدِ  الطََّلبِ  تـَْوِحيدُ  َوُهوَ : َوالثَّاِين   اْلِكتَـابِ  َأْهـلَ  Sَ  قُـلْ ( وَ ، )اْلَكـاِفُرونَ  أَيـَُّهـا Sَ  قُـلْ ( ُسـورَةُ  َتَضـمَّ
نَـَنــا َســَواءٍ  َكِلَمــةٍ  ِإَىل  تـََعــاَلْوا ــَنُكمْ  بـَيـْ  َوَأْوَســطَُها )يُــوُنسَ ( ُســورَةِ  َوَأوَّلُ ، َوآِخُرَهــا )اْلِكَتــابِ  تـَْنزِيــلُ ( ُســورَةِ  َوَأوَّلُ ، )َوبـَيـْ

َعامِ ( ُسورَةِ  َوُمجَْلةُ ، َوآِخُرَها )اْألَْعَرافِ ( ُسورَةِ  َوَأوَّلُ ، َوآِخُرَها  ).  اْألَنـْ
َنةٌ  اْلُقْرآنِ  ُسَورِ  َوَغاِلبُ   َوَأْمسَائِـهِ  اOَِّ  َعـنِ  َخبَــرٌ  ِإمَّـا اْلُقـْرآنَ  فَـِإنَّ . اْلُقـْرآنِ  ِيف  ُسـورَةٍ  ُكـلُّ  َبلْ ، التـَّْوِحيدِ  لِنَـْوَعيِ  ُمَتَضمِّ
، ُدونِـهِ  ِمـنْ  يـُْعبَـدُ  َمـا َوَخْلـعُ ، لَـهُ  َشـرِيكَ  َال  َوْحـَدهُ  ِعَباَدتِـهِ  ِإَىل  َدْعـَوةٌ  َوِإمَّـا. اْخلَـَربِيُّ  اْلِعْلِميُّ  التـَّْوِحيدُ  َوُهوَ ، َوِصَفاتِهِ 

رَاِديُّ  التـَّْوِحيدُ  فـَُهوَ  َالتِهِ  التـَّْوِحيدِ  ُحُقوقِ  ِمنْ  َفَذِلكَ ، ِبطَاَعِتهِ  َوِإْلَزامٌ  َونـَْهيٌ  َأْمرٌ  َوِإمَّا. الطََّلِيبُّ  اْإلِ  َخبَــرٌ  َوِإمَّا. َوُمَكمِّ



 ١٩

َيا ِيف  ِ�ِمْ  فـََعلَ  َوَما، تـَْوِحيِدهِ  ِألَْهلِ  ِإْكَراِمهِ  َعنْ  نـْ  َخبَــرٌ  َوِإمَّـا. تـَْوِحيـِدهِ  َجـَزاءُ  َوُهـوَ ، َرةِ اْآلِخـ ِيف  بِـهِ  ُيْكـرُِمُهمْ  َوَما، الدُّ
ْركِ  َأْهلِ  َعنْ  َيا ِيف  ِ�ِمْ  فـََعلَ  َوَما، الشِّ نـْ  َخـَرجَ  َمـنْ  َجـَزاءُ  فـَُهـوَ  اْلَعـَذابِ  ِمنَ  اْلُعْقَىب  ِيف  ِ�ِمْ  فـََعلَ  َوَما، النََّكالِ  ِمنَ  الدُّ
 . التـَّْوِحيدِ  ُحْكمِ  َعنْ 

ـــْركِ  َشـــْأنِ  َوِيف ، َوَجَزائِـــهِ  َوُحُقوِقـــهِ  التـَّْوِحيـــدِ  ِيف  ُكلُّـــهُ  فَـــاْلُقْرآنُ   )اْلَعـــاَلِمنيَ  َربِّ  Oَِِّ  اْحلَْمـــدُ ( فَــــ. َوَجـــَزاِئِهمْ  َوَأْهِلـــهِ  الشِّ
ــَراطَ  اْهــِد�َ (، تـَْوِحيــدٌ  )الــرَِّحيمِ  الــرَّْمحَنِ (، تـَْوِحيــدٌ  نٌ  تـَْوِحيــدٌ  )اْلُمْســَتِقيمَ  الصِّ  َأْهــلِ  َطرِيــقِ  ِإَىل  ةِ اهلَِْدايَــ ِلُســَؤالِ  ُمَتَضــمِّ

 . التـَّْوِحيدَ  فَارَُقوا الَِّذينَ  )الضَّالِّنيَ  َوَال  َعَلْيِهمْ  اْلَمْغُضوبِ  َغْريِ  َعَلْيِهمْ  أَنـَْعْمتَ  الَِّذينَ (، التـَّْوِحيدِ 
 َال  أَنـَّهُ  اOَُّ  َشـِهدَ (: تـََعـاَىل  قَـالَ . َوُرُسـُلهُ  ْنِبيَـاُؤهُ َوأَ  َمَالِئَكتُـهُ  ِبهِ  َلهُ  َوَشِهَدتْ ، التـَّْوِحيدِ  ِ�ََذا لِنَـْفِسهِ  اOَُّ  َشِهدَ  وََكَذِلكَ 

ينَ  ِإنَّ  اْحلَِكـيمُ  اْلَعزِيـزُ  ُهـوَ  ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  5ِْلِقْسطِ  قَاِئًما اْلِعْلمِ  َوُأوُلو َواْلَمَالِئَكةُ  ُهوَ  ِإالَّ  ِإَلهَ  ْسـَالمُ  اOَِّ  ِعْنـدَ  الـدِّ (آل )اْإلِ
ـــاتَ  اْلَكِرميَـــةُ  اْآليَـــةُ  َهـــِذهِ  َنتْ فـََتَضـــمَّ . )١٨عمـــران  َب ـــةِ  ِإثـْ يـــعِ  َعَلـــى َوالـــرَّدَّ ، التـَّْوِحيـــدِ  َحِقيَق ـــَاللِ  َطَوائِـــفِ  مجَِ ، الضَّ

 . ِبهِ  َمْشُهودٍ  «ََِجلِّ ، َشاِهدٍ  َأَجلِّ  ِمنْ ، َوَأْصَدقـََها َوَأْعَدَهلَا َوَأْعَظَمَها َشَهاَدةٍ  َأَجلَّ  فـََتَضمََّنتْ 
ْعـَالمِ ، َواْلَقَضـاءِ ، اْحلُْكمِ  َعَلى َتُدورُ  )َشِهدَ ( ِيف  َلفِ السَّ  َوِعَبارَاتُ  ْخبَـارِ ، َواْلبَـيَـانِ ، َواْإلِ  ُكلَُّهـا اْألَقْــَوالُ  َوَهـِذهِ . َواْإلِ

نَـَها تـََناِيفَ  ال َحقٌّ   .  َوبـََيانَهُ  ِإْخَبارَهُ وَ  ِإْعَالَمهُ  َوتـََتَضمَّنُ ، َوَخبَـَرهُ  الشَّاِهدِ  َكَالمَ  تـََتَضمَّنُ  الشََّهاَدةَ  فَِإنَّ  ؛بـَيـْ
 :  َمَراِتبَ  َأْرَبعُ  فـََلَها
ـَرهُ  بِـهِ  يـُْعِلـمْ  ملَْ  َوِإنْ ، بِـَذِلكَ  َتَكلُُّمـهُ : َوَ�نِيَهـا. َوثـُُبوتِـهِ  بِـهِ  اْلَمْشُهودِ  ِلِصحَّةِ  َواْعِتَقادٌ  َوَمْعرَِفةٌ  ِعْلمٌ : َمَراتِِبَها فََأوَّلُ  ، َغيـْ

ـَرهُ  يـُْعِلمَ  َأنْ : َوَ�لِثـَُها. َيْكتُـبُـَها َأوْ  ِ�َا َويـَْنِطقُ  َويـََتذَكَُّرَها ِسهِ نـَفْ  َمعَ  ِ�َا يـََتَكلَّمُ  َبلْ   َويـُبَـيِّنُـهُ  بِـهِ  َوُخيْـِربُهُ  بِـهِ  َيْشـَهدُ  ِمبَـا َغيـْ
 . ِبهِ  َو¿َُْمَرهُ  ِمبَْضُموِ¬َا يـُْلزَِمهُ  َأنْ : َورَاِبُعَها. َلهُ 

، ُسـْبَحانَهُ  بِـَذِلكَ  ِعْلَمـهُ : اْألَْربَـعَ  اْلَمَراتِـبَ  َهـِذهِ  َتَضمََّنتْ  5ِْلِقْسطِ  َواْلِقَيامِ  5ِْلَوْحَدانِيَّةِ  ِسهِ لِنَـفْ  ُسْبَحانَهُ  اOَِّ  َفَشَهاَدةُ 
 .  ِبهِ  َوِإْلَزاَمُهمْ  َوَأْمَرُهمْ ، ِبهِ  ِخلَْلِقهِ  َوِإْخَبارَهُ ، َوِإْعَالَمهُ ، ِبهِ  َوَتَكلَُّمهُ 

نُـَها الشََّهاَدةَ  فَِإنَّ ، اْلِعْلمِ  َمْرتـََبةُ  فََأمَّا  ِإالَّ (: تـََعـاَىل  قَـالَ . بِـهِ  لَـهُ  ِعْلـمَ  َال  ِمبَـا َشـاِهًدا الشَّـاِهدُ  َكـانَ  َوِإالَّ ، َضُرورَةٌ  َتَضمُّ
 َوَأَشـارَ )، اْشـَهدْ فَ  ِمْثِلَهـا لَـىعَ (: َوَسـلَّمَ  َعَلْيـهِ  اOَُّ  َصـلَّى َوقَـالَ ، )٨٦(الزخرف آيـة )يـَْعَلُمونَ  َوُهمْ  5ِْحلَقِّ  َشِهدَ  َمنْ 
 . )◌َ  فََأْخطَأ َاْحلَاِكمُ  َوَصحََّحهُ ، َضِعيفٍ  Ùِِْسَنادٍ  َعِديٍّ  ِاْبنُ  َأْخَرَجهُ قال ابن حجر يف بلوغ املرام (. الشَّْمسِ  ِإَىل 

َبـــةُ  َوَأمَّـــا َقـــالَ ، َواْخلَـــَربِ  الـــتََّكلُّمِ  َمْرتـَ َعـــاَىل  فـَ  َخْلَقُهـــمْ  َأَشـــِهُدوا ِإَ��ً  الـــرَّْمحَنِ  ِعَبـــادُ  ُهـــمْ  الَّـــِذينَ  اْلَمَالِئَكـــةَ  َوَجَعُلـــوا(: تـَ
ُهمْ  َذلِـكَ  َفَجَعلَ . )١٩(الزخرف آية )َوُيْسأَُلونَ  َشَهاَدتـُُهمْ  َسُتْكَتبُ  ، الشَّـَهاَدةِ  بَِلْفـظِ  يـَتَـَلفَّظُـوا ملَْ  َوِإنْ ، َشـَهاَدةً  ِمـنـْ

 . َغْريِِهمْ  ِعْندَ  يـَُؤدُّوَها َوملَْ 



 ٢٠

ْخبَـارِ  ْعـَالمِ اْإلِ  َمْرتـَبَـةُ  َوَأمَّـا  Ôَرَةً . «َِْمــرٍ  ِلغَـْريِهِ  ُمْعِلـمٍ  ُكـلِّ  َشـْأنُ  َوَهـَذا. 5ِْلِفْعـلِ  َوِإْعـَالمٌ ، 5ِْلَقـْولِ  ِإْعـَالمٌ : فـَنَـْوَعـانِ  َواْإلِ
ــَتحَ  َمْســِجًدا َدارَهُ  َجَعــلَ  َمــنْ  َكــانَ  َوِهلـَـَذا، ِبِفْعــل َوÔَرَةً ، ِبَقــْولٍ  بِــهِ  يـُْعِلُمــهُ  َرَزَهــاوَ ، 5َبـََهــا َوفـَ  ِللنَّــاسِ  َوَأِذنَ  ِبَطرِيِقَهــا أَبـْ

، اْلَمَسارِّ  ِ«َنـَْواعِ  َغْريِهِ  ِإَىل  ُمتَـَقر5ًِّ  ُوِجدَ  َمنْ  وََكَذِلكَ . ِبهِ  يـَتَـَلفَّظْ  ملَْ  َوِإنْ ، َوْقفٌ  أَنـََّها ُمْعِلًما: ِفيَها َوالصََّالةِ  5ِلدُُّخولِ 
 َوبـََيانُـهُ  َوَجـلَّ  َعـزَّ  الـرَّبِّ  َشـَهاَدةُ  وََكـَذِلكَ . 5ِْلَعْكسِ  وََكَذِلكَ ، ِبَقْوِلهِ  يـَتَـَلفَّظْ  ملَْ  َوِإنْ ، بُّهُ حيُِ  أَنَّهُ  َوِلَغْريِهِ  َلهُ  ُمْعِلًما َيُكونُ 

ــهُ  ــهِ  َيُكــونُ ، َوِإْعَالُم ــهِ ، Ôَرَةً  ِبَقْوِل ــاْلَقْولُ . ُأْخــَرى َوِبِفْعِل ــا َف ــهِ  َأْرَســلَ  َم ــَزلَ  ُرُســَلهُ  ِب ــهِ  َوأَنـْ ــهُ  ِب ــا. ُكتُـَب ــهُ  بـََيانُــهُ  َوَأمَّ  َوِإْعَالُم
. ُهــوَ  ِإالَّ  ِإلَــه َال  أَنَّــهُ : َخْلِقــهِ  ِعْنــدَ  اْلُمْحَكَمــةِ  َوأُُمــورِهِ  اْلَعِجيــبِ  بَِتــْدِبريِهِ  اOَُّ  َشــِهدَ : َكْيَســانَ  اْبــنُ  قَــالَ  َفَكَمــا، ِبِفْعِلــهِ 
 : آَخرُ  َوقَالَ 
 َواِحد أَنَّهُ  َعَلى َتُدلُّ  آيَةٌ  َلهُ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َوِيف 
ــَهاَدةَ  َأنَّ  َعَلــى يَــُدلُّ  َوِممَّــا  َشــاِهِدينَ  اOَِّ  َمَســاِجدَ  يـَْعُمــُروا َأنْ  ِلْلُمْشــرِِكنيَ  َكــانَ  َمــا(: تـََعــاَىل  قـَْولُــهُ ، 5ِْلِفْعــلِ  َتُكــونُ  الشَّ
ُهمْ  َشَهاَدةٌ  فـََهِذهِ . )١٧(التوبة آية )5ِْلُكْفرِ  أَنـُْفِسِهمْ  َعَلى  . يـَْفَعُلونَهُ  ِمبَا أَنـُْفِسِهمْ  َعَلى ِمنـْ

َا َوَدَاللَتُـَها، َعَلْيهِ  َدالَّةً  اْلَمْخُلوَقةَ  آSَتِهِ  َجَعلَ  ِمبَا َيْشَهدُ  ُسْبَحانَهُ  أَنَّهُ  َواْلَمْقُصودُ   .  َوَجْعِلهِ  ِخبَْلِقهِ  ِهيَ  ِإمنَّ
ْلَزامِ  ِبَذِلكَ  اْألَْمرِ  َمْرتـََبةُ  َوَأمَّا  َعَلْيـهِ  تَـُدلُّ  اْلَمْوِضـعِ  َهـَذا ِيف  الشَّـَهاَدةَ  َلِكنَّ ، َيْستَـْلزُِمهُ  َال  لشََّهاَدةِ ا ُجمَرَّدَ  َوَأنَّ ، ِبهِ  َواْإلِ

ُنهُ   َوَقَضـى(: تـََعـاَىل  قَـالَ  َكَمـا،  بِـهِ  ِعبَـاَدهُ  َوأَلْـَزمَ  َوَأَمـرَ  َوَقَضـى، بِـهِ  َحَكـمَ  َمـنْ  َشـَهاَدةَ  بِـهِ  َشـِهدَ  ُسـْبَحانَهُ  فَِإنَّهُ  َوتـََتَضمَّ
هُ  ِإالَّ  تـَْعُبُدوا َأالَّ  رَبُّكَ  َّS٢٣(االسراء آية )ِإ( ، ََوقَال  َُّOتـََعاَىل  ا :) نَــْنيِ  ِإَهلَـْنيِ  تـَتَِّخـُذوا َال  َوقَـالَ ، )٥٢(النحـل آيـه)اثـْ
ينَ  لَـهُ  ُخمِْلِصـنيَ  اOََّ  لِيَـْعبُـُدوا ِإالَّ  أُِمـُروا َوَما(: تـََعاَىل  (التوبـة )َواِحـًدا ِإَهلًـا يَـْعبُـُدوالِ  ِإالَّ  أُِمـُروا َوَمـا(، )٥(البينـة آيـة)الـدِّ
َعــــاَىل  َوَقــــالَ ، )٢٢(االســــراء)آَخــــرَ  ِإَهلـًـــا اOَِّ  َمــــعَ  َجتَْعــــلْ  َال (: تعــــاىل وقــــال، )٣١آيــــة ــــْدعُ  َوَال (: تـَ  ِإَهلـًـــا اOَِّ  َمــــعَ  َت
 . ِبَذِلكَ  َشاِهدٌ  ُكلُّهُ  َواْلُقْرآنُ ، )٨٨(القصص آية)آَخرَ 
 َأنَّ  َوَقَضـى َوَحَكـمَ  َوَأْعَلمَ  ونّبأ َأْخبَـرَ  فـََقدْ ، ُهوَ  ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  أَنَّهُ  َشِهدَ  ِإَذا أَنَّهُ : ِلَذِلكَ  ُسْبَحانَهُ  َشَهاَدتِهِ  اْسِتْلَزامِ  َوَوْجهُ 

َهلِيَّـةُ  ْصـُلحُ تَ  َال  َكَمـا،  ِسـَواهُ  اْلِعبَـاَدةَ  َيْسـَتِحقُّ  فَـَال ، 5َِطلَـةٌ  ِسـَواهُ  َمـا ِإَهلِيَّـةَ  َوَأنَّ ، Ùِِلَـهٍ  لَـْيسَ  ِسَواهُ  َما  َوَذلِـكَ . ِلغَـْريِهِ  اْإلِ
َــاِذهِ  اْألَْمــرَ  َيْســتَـْلزِمُ  َــاذِ  َعــنِ  َوالنـَّْهــيَ ، ِإَهلـًـا َوْحــَدهُ  5ِختِّ  النـَّْفــيِ  َهــَذا ِمــنْ  اْلُمَخاطَــبُ  يـَْفَهُمــهُ  َوَهــَذا. ِإَهلـًـا َمَعــهُ  َغــْريِهِ  اختِّ

ثـَْباتِ   ُهـوَ  َمـنْ  َويَـدَعُ ، لِـَذِلكَ  َأْهـًال  لَـْيسَ  َوُهـوَ  َيْسـَتِطبُّهُ  َأوْ  َيْسَتْشـِهُدهُ  َأوْ  رَُجـًال  ِيت َيْسـتَـفْ  رَُجـًال  رَأَْيتَ  ِإَذا َكَما،  َواْإلِ
 فَـِإنَّ ، فُـَالنٌ  َوالطَِّبيـبُ ، فُـَالنٌ  َوالشَّـاِهدُ ، فُـَالنٌ  اْلُمْفـِيت ، طَِبيـبٍ  َوَال  َشـاِهدٍ  َوَال  ِمبُْفـتٍ  لَْيسَ  َهَذا: فـَتَـُقولُ ، َلهُ  َأْهلٌ 
 . َونـَْهيٌ  ِمْنهُ  َأْمرٌ  َهَذا
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 َتَضـمَّنَ ، ِلْلِعبَـاَدةِ  اْلُمْسـَتِحقُّ  َوْحـَدهُ  ُهـوَ  أَنـَّهُ  َأْخبَــرَ  فَـِإَذا. ِلْلِعبَـاَدةِ  اْلُمْسـَتِحقُّ  َوْحـَدهُ  أَنـَّهُ  َعلَـى َدلـَّتْ  فَاْآليَةُ : َوأَْيًضا
ْخَبــارُ  َهــَذا ــَزاَمُهمْ  اْلِعَبــادِ  َأْمــرَ  اْإلِ ــهِ  َخــاِلصُ  ُهــوَ  ِبــَذِلكَ  اْلِقَيــامَ  َوَأنَّ ، َعَلــْيِهمْ  تـََعــاَىل  الــرَّبُّ  ْســَتِحقُّهيَ  َمــا «ََِداءِ  َوِإْل  َحقِّ

 . َعَلْيِهمْ 
 قَـدْ وَ ، َوُحْكـمٌ ، َقِضـيَّةٌ : اْخلََربِيـَّةِ  ِلْلُجْملَـةِ  َويـَُقـالُ ، اْخلََربِيـَّةِ  اْجلُْملَـةِ  ِيف  ُيْسـتَـْعَملُ  )اْلَقَضـاءِ ( و )اْحلُْكـمِ ( فـََلْفظُ : َوأَْيًضا
 َعلَــى اْلبَـنَــاتِ  أَاْصـَطَفى َلَكــاِذبُونَ  َوِإنـَُّهـمْ  اOَُّ  َولَــدَ  لَيَـُقولُــونَ  ِإْفِكِهـمْ  ِمــنْ  ِإنـَُّهـمْ  َأَال (: تـََعــاَىل  قَــالَ . ِبَكـَذا ِفيَهــا ُحِكـمَ 
ْخبَـارَ  َهـَذا َفَجَعـلَ . )١٥٢(الصافات آيـة)َحتُْكُمونَ  َكْيفَ  َلُكمْ  َما اْلَبِننيَ  ُهمْ  دَ اْلُمَجـرَّ  اْإلِ : تـََعـاَىل  َوقَـالَ . ُحْكًمـا ِمـنـْ

 .  َمَعهُ  ِإْلَزامَ  َال  ُحْكمٌ  َهَذا َلِكنَّ . )٣٦-٣٥(القلم آية)َحتُْكُمونَ  َكْيفَ  َلُكمْ  َما. َكاْلُمْجرِِمنيَ  اْلُمْسِلِمنيَ  َأفـََنْجَعلُ (
ْلزَ  ُمَتَضمِّنٌ  ُهوَ  ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  ِ«َنَّهُ  َواْلَقَضاءُ  َواْحلُْكمُ   َوملَْ ، ِ�َـا اْلِعْلـمِ  ِمـنَ  يـََتَمكَّنُـوا ملَْ  َشَهاَدةٍ  ُجمَرَّدَ  اْلُمَرادُ  َكانَ  َوَلوْ ، امَ اْإلِ
َتِفُعوا  َأنَّ  َكَمـا ،بِـهِ  َشـِهدَ  ِمبَـا َوتـَْعـرِيَفُهمْ  َوَدَاللَتَـُهمْ  ِلْلِعَبادِ  اْلبَـَيانَ  َتَضمََّنتِ  َقدْ  َبلْ . اْحلُجَّةُ  ِ�َا َعَلْيِهمْ  تـَُقمْ  َوملَْ ، ِ�َا يـَنـْ
َها َوملَْ  َشَهاَدةٌ  ِعْنَدهُ  َكاَنتْ  ِإَذا اْلِعَبادِ  ِمنَ  الشَّاِهدَ  َتِفعْ  ملَْ ، َكَتَمَها َبلْ  يـُبَـيِّنـْ  .  ُحجَّةٌ  ِ�َا تـَُقمْ  َوملَْ ، َأَحدٌ  ِ�َا يـَنـْ

تَـَفعُ  َال  َكانَ  َوِإَذا  .  َواْلَعْقلِ ، َواْلَبَصرِ ، السَّْمعِ : َثَالثَةٍ  ِبطُُرقٍ  اْلبَـَيانِ  َغايَةَ  َهابـَيـَّنَـ  َقدْ  ُسْبَحانَهُ  فـَُهوَ ، بِبَـَياِ¬َا ِإالَّ  ِ�َا يـُنـْ
ــْمعُ  َأمَّــا ةِ  آSَتِــهِ  فَِبَســْمعِ : السَّ لُــوَّ َنــا ِلَمــا اْلُمبَـيَِّنــةِ  اْلَمتـْ هُ  َعرَّفـَ َّSَغايَــةَ ، َوَغْريَِهــا اْلَوْحَدانِيَّــةِ ، ُكلَِّهــا َكَمالِــهِ  ِصــَفاتِ  ِمــنْ  ِإ 

ـَفاتِ  بـَْعـضِ  َوُمَعطِّلَـةِ  اْلُمْعَتزَِلةِ  ِمنَ  َوافـََقُهمْ  َوَمنْ  اْجلَْهِميَّةُ  يـَْزُعُمهُ  َكَما َال ، اْلبَـَيانِ   ُتوِقـعُ  اْحِتَمـاَالتٍ  َدْعـَوى ِمـنْ  الصِّ
ــَرةِ  ِيف  ــاِيف ، اْحلَيـْ ــانَ  تـَُن ــهِ  اOَُّ  َوَصــفَ  الَّــِذي اْلبَـَي ــهُ  ِب ــزَ  ِكَتاَب ــوَلهُ  اْلَعزِي ــِرميَ  َوَرُس ــا،  اْلَك ــالَ  َكَم ــاَىل  َق ــابِ  حــم(: تـََع  َواْلِكَت

 اْلِكتَــابِ  آSَتُ  تِْلــكَ  الــر(، )٢-١(يوســف آيــة)اْلُمبِــنيِ  اْلِكتَــابِ  آSَتُ  تِْلــكَ  الــر(، )٢-١(الزخــرف آيــة)اْلُمبِـنيِ 
َـا فَـاْعَلُموا(، )١٣٨ن(آل عمـرا)ِلْلُمتَِّقـنيَ  َوَمْوِعَظةٌ  َوُهًدى ِللنَّاسِ  بـََيانٌ  َهَذا(، )٢-١(احلجر آية)ُمِبنيٍ  َوقـُْرآنٍ   َأمنَّ

َزْلَنا(، )١٢ آية والتغابن ٩٢(املائدة آية)اْلُمِبنيُ  اْلَبَالغُ  َرُسولَِنا َعَلى َ  الذِّْكرَ  ِإلَْيكَ  َوأَنـْ  ِإلَـْيِهمْ  نـُـزِّلَ  َما ِللنَّاسِ  لِتُـبَـنيِّ
 .  )٤٤(النحل آية )يـَتَـَفكَُّرونَ  َوَلَعلَُّهمْ 
ــنَّةُ  وََكــَذِلكَ   ِإَىل  َوَال ، فُــَالنٍ  رَْأيِ  ِإَىل  َوتـََعــاَىل  ُســْبَحانَهُ  رَبـَُّنــا ُحيِْوْجَنــا ملَْ ، اْلُقــْرآنُ  َعَلْيــهِ  َدلَّ  ِلَمــا َوُمَقــرِّرَةً  ُمبَـيَِّنــةً  Áَِْيت  السُّ

ــدُ  َوِهلـَـَذا. ِديِنَنــا ُأُصــولِ  ِيف  َوَوْجــِدهِ ، فُــَالنٍ  َذْوقِ  ــنَّةَ  اْلِكَتــابَ  َخــاَلفَ  َمــنْ  جتَِ  َقــالَ  َقــدْ  بَــلْ . ُمْضــَطرِِبنيَ  ُخمَْتِلِفــنيَ  َوالسُّ
ــْومَ (: تـََعــاَىل  ْســَالمَ  َلُكــمُ  َوَرِضــيتُ  نِْعَمــِيت  َعَلــْيُكمْ  َوَأْمتَْمــتُ  ِديــَنُكمْ  َلُكــمْ  َأْكَمْلــتُ  اْليَـ  َفــَال . )٣(املائــدة آيــة)ِديًنــا اْإلِ
 . َوالسُّنَّةِ  اْلِكَتابِ  َعنِ  َخارِجٍ  َأْمرٍ  ِإَىل  َتْكِميِلهِ  ِيف  َحيَْتاجُ 

ــَىن  َهــَذا ِإَىل وَ  ــْيخُ  َأَشــارَ  اْلَمْع ُــو الشَّ ــرٍ  أَب ــهِ  ِمــنْ  ¿َِْيت  ِفيَمــا الطََّحــاِويُّ  َجْعَف ــهِ  َكَالِم ــْدُخلُ  َال : ِبَقْوِل ــَأوِِّلنيَ  َذِلــكَ  ِيف  َن  ُمَت
 . َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اOَُّ  َصلَّى َوِلَرُسوِلهِ  َوَجلَّ  َعزَّ  Oَِِّ  َسلَّمَ  َمنْ  ِإالَّ  ِديِنهِ  ِيف  َسِلمَ  َما فَِإنَّهُ ، «َِْهَوائَِنا ُمتَـَومهِِّنيَ  َوَال ، åِرَائَِنا
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 َواْلَعْقلُ ، والسَّْمِعيَّةُ  اْلَقْولِيَّةُ  آSَتُهُ  َعَلْيهِ  َتُدلُّ  َما َعَلى َيُدلُّ  ِ�َا َواِالْسِتْدَاللُ  ِفيَها فَالنََّظرُ : اْخلَْلِقيَّةُ  اْلِعَيانِيَّةُ  آSَتُهُ  َوَأمَّا
 .  َواْلِفْطَرةِ  َواْلَعْقلِ  َواْلَبَصرِ  السَّْمعِ  َشَهاَدةُ  فـَتَـتَِّفقُ ، الرُُّسلُ  ِبهِ  َجاَءتْ  َما ِبِصحَّةِ  فـََيْجزِمُ ، َوَهِذهِ  َهِذهِ  بـَْنيَ  عُ َجيْمَ 

ـةِ  قَاَمـةِ َوإِ  ِلْلُعـْذرِ  َوَحمَبَّتِــهِ  َوِحْكَمتِـهِ  َوِإْحَسـانِهِ  َوَرْمحَتِـهِ  َعْدلِـهِ  ِلَكَمـالِ  ُسـْبَحانَهُ  فـَُهـوَ  َعـثْ  ملَْ  اْحلُجَّ  آيَــةٌ  َوَمَعـهُ  ِإالَّ  نَِبي̈ـا يـَبـْ
َزْلَنا 5ِْلبَـيَِّناتِ  ُرُسَلَنا َأْرَسْلَنا َلَقدْ (: تـََعاَىل  قَالَ . ِبهِ  َأْخبَـرَ  ِفيَما ِصْدِقهِ  َعَلى َتُدلُّ   لِيَـُقـومَ  َواْلِميـَزانَ  اْلِكتَـابَ  َمَعُهـمُ  َوأَنـْ

ْبِلــكَ  ِمــنْ  َأْرَســْلَنا َوَمــا(: تـََعــاَىل  َوَقــالَ ، )٢٥د آيــة(احلديــ)5ِْلِقْســطِ  النَّــاسُ   َأْهــلَ  فَاْســأَُلوا ِإَلــْيِهمْ  نُــوِحي رَِجــاًال  ِإالَّ  قـَ
ــُتمْ  ِإنْ  الــذِّْكرِ   ِمــنْ  ُرُســلٌ  َجــاءَُكمْ  قَــدْ  قُــلْ (: تـََعــاَىل  َوقَــالَ ، )٤٤-٤٣(النحــل آيــة)َوالزُّبُــرِ  5ِْلبَـيَِّنــاتِ  تـَْعَلُمــونَ  َال  ُكنـْ

ــ ْبِل ــاتِ  يقـَ ــُتمْ  َو5ِلَّــِذي 5ِْلبَـيَِّن ــالَ ، )١٨٣(آل عمــران)قـُْل ــاَىل  َوَق ــِإنْ (: تـََع ــدْ  َكــذَّبُوكَ  َف ــنْ  ُرُســلٌ  ُكــذِّبَ  فـََق ْبِلــكَ  ِم  قـَ
ـَزلَ  الـَِّذي اOَُّ (: تـََعـاَىل  َوقَـالَ ، )١٨٤(آل عمـران آيـة)اْلُمنِـريِ  َواْلِكتَـابِ  َوالزُّبُرِ  5ِْلبَـيَِّناتِ  َجاُءوا  5ِْحلَـقِّ  تَـابَ اْلكِ  أَنـْ

ــهُ  َقــالَ  َحــىتَّ ، ُهــودٍ  آSَتُ  الرُُّســلِ  آSَتِ  َأْخَفــى ِمــنْ  ِإنَّ  َحــىتَّ ، )١٧(الشــورى آيــة)َواْلِميــَزانَ   َمــا ُهــودُ  Sَ : (قـَْوُمــهُ  َل
تَـَنا بَـيِّنَـُتهُ  َهَذا َوَمعَ ، )٥٣(هود آية)بِبَـيَِّنةٍ  ِجئـْ : ِبَقْولِـهِ  ِإلَْيـهِ  َأَشارَ  َوَقدْ ، لَِتَدبُّرَِها اOَُّ  َوفـََّقهُ  ِلَمنْ  اْلبَـيَِّناتِ  َأْوَضحِ  ِمنْ  فـَ

يًعا َفِكيُدوِين  ُدونِهِ  ِمنْ  ُتْشرُِكونَ  ِممَّا َبِريءٌ  َأّينِ  َواْشَهُدوا اOََّ  ُأْشِهدُ  ِإّينِ (  َريبِّ  اOَِّ  َعلَـى تـَوَكَّْلتُ  ِإّينِ  تـُْنِظُروِين  َال  مثَُّ  مجَِ
 . )٥٦-٥٤(هود آية)ُمْسَتِقيمٍ  ِصَراطٍ  َعَلى َريبِّ  ِإنَّ  بَِناِصَيِتَها آِخذٌ  ُهوَ  ِإالَّ  َدابَّةٍ  ِمنْ  َما َورَبُِّكمْ 
ـرَ ، اخلِْطَـابِ  ِ�َـَذا َعِظيَمـةً  أُمَّةً  ُخيَاِطبُ  َواِحًدا رَْجًال  َأنَّ : اْآلSَتِ  َأْعَظمِ  ِمنْ  فـََهَذا  بَـلْ ، َخـوَّارٍ  َوَال  فَـزِعٍ  َوَال  َجـزِعٍ  َغيـْ

، َعَلْيـهِ  ُمْعَتِمـدٍ  بِـهِ  َواثِـقٍ  ِإْشـَهادَ ، َعَلْيهِ  ُهمْ  َوَما ِديِنِهمْ  ِمنْ  بـََراَءتِهِ  َعَلى َأوًَّال  اOََّ  فََأْشَهدَ ، ِبهِ  َجازِمٌ ، قَاَلهُ  امبَِ  َواِثقٌ  ُهوَ 
ــرُ  َوَ�ِصــُرهُ  َولِيُّــهُ  أَنَّــهُ  ِلَقْوِمــهِ  ُمْعِلــمٍ   ِمــنْ  بَــِريءٌ  أَنَّــهُ  5ِْلُمَخاَلَفــةِ  َهلـُـمْ  ُجمَــاِهرٍ  ِإْشــَهادَ  َأْشــَهَدُهمْ  مثَُّ . َعَلْيــهِ  َهلـُـمْ  ُمَســلِّطٍ  َوَغيـْ
َها يـَُواُلونَ  الَِّيت  َوآِهلَِتِهمُ  ِديِنِهمْ   هلـمْ  5ِِالْسِتَهانَةِ  َعَلْيِهمْ  َذِلكَ  َأكَّدَ  مثَُّ ، َهلَا ُنْصَرtِِمْ  ِيف  َوَأْمَواَهلُمْ  ِدَماَءُهمْ  َويـَْبُذُلونَ  َعَليـْ

 يقــدروا مل، ُميِْهُلونَـهُ  َوَال  يـَُعاِجُلونَـهُ  مثَُّ ، ِمْنـهُ  غَـْيِظِهمْ  َوِشـَفاءِ  َكْيـِدهِ  َعلَـى ُكلُُّهـمْ  َجيَْتِمُعـونَ  َولَـوْ  َواْزِدرَاِئِهـمْ  َواْحِتَقـارِِهمْ 
َ ، تـَْقرِيرٍ  َأْحَسنَ  َدْعَوتـَُهمْ  قـَرَّرَ  مثَُّ . عليه هللا كتبه ما إال ذلك على  بِيَـِدهِ  نـََواِصـيِهمْ  الَِّذي َورَبـَُّهمُ  تـََعاَىل  رَبَّهُ  َأنَّ  َوبـَنيَّ
ــِدهِ  بَِنْصــرِهِ  اْلَقــاِئمُ  َووَِكيُلــهُ  َولِيُّــهُ  ُهــوَ  ــلَ  َمــنْ  َخيْــُذلُ  َفــَال ، ُمْســَتِقيمٍ  ِصــَراطٍ  َعَلــى َوأَنَّــهُ ، َوÁَْيِي ــرَّ  َعَلْيــهِ  تـَوَكَّ ــهِ  َوَأقـَ  َوَال ، ِب

 . َأْعَداَءهُ  ِبهِ  ُيْشِمتُ 
 َغايَـةَ  ِلِعَباِدهِ  بـَيـَّنَـَها ُسْبَحانَهُ  اOَِّ  ِمنَ  َشَهاَدةٌ  َوِهيَ  ؟َوَأِدلَِّتِهمْ  َوبـََراِهيِنِهمْ  اْألَْنِبَياءِ  آSَتِ  ِمنْ  َأْحَسنُ  نٍ َوبـُْرَها آيَةٍ  فََأيُّ 

 .  اْلبَـَيانِ 
 َشَواِهدِ  ِمنْ  َهلُمْ  يُِقيمُ  ِمبَا الصَّاِدِقنيَ  ُيَصدِّقُ  يالَّذِ  اْلُمَصدِّقُ : التـَّْفِسريَْينِ  َأَحدِ  ِيف  َوُهوَ  )اْلُمْؤِمنُ ( تـََعاَىل  َأْمسَائِهِ  َوِمنْ 

ُ  َما َوالنـَّْفِسيَّةِ  اْألُفُِقيَّةِ  اْآلSَتِ  ِمنَ  اْلِعَبادَ  يُِريَ  َأنْ  بُدَّ  َال  فَِإنَّهُ ، ِصْدِقِهمْ  . َحـقٌّ  ُرُسـُلهُ  بـَلَّغَـهُ  الَِّذي اْلَوْحيَ  َأنَّ  َهلُمْ  يـُبَـنيِّ
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ُفِســِهمْ  َوِيف  اْآلفَــاقِ  ِيف  آSَتَِنــا رِيِهمْ َســنُ (: تـََعــاَىل  قَــالَ  َ  َحــىتَّ  أَنـْ ، اْلُقــْرآنَ  َأيِ ، )٥٣(فصــلت آيــة)اْحلَــقُّ  أَنَّــهُ  َهلـُـمْ  يـَتَـبَـــنيَّ
مُ  فَِإنَّــهُ  ْوِلــهِ  ِيف  اْلُمتَـَقــدِّ ــُتمْ  قُــلْ : (قـَ  أَنَّــهُ  ِبَربِّــكَ  فِ َيْكــ َأَوملَْ (: َقــالَ  مثَُّ ، )٥٢(فصــلت آيــة) اOَِّ  ِعْنــدِ  ِمــنْ  َكــانَ  ِإنْ  َأرَأَيـْ
 .  )٥٣(فصلت آية)َشِهيدٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلى

 ِبَذِلكَ  َيْشَهدُ  َما اْخلَْلِقيَّةِ  اْلِفْعِليَّةِ  آSَتِهِ  ِمنْ  اْلِعَبادَ  يُِري أَنَّهُ  َوَوَعدَ ، َحقٌّ  ِبهِ  َجاءَ  َما َأنَّ  ِبَقْوِلهِ  ِلَرُسوِلهِ  ُسْبَحانَهُ  َفَشِهدَ 
 ِمـنْ  فَـِإنَّ ، َشـِهيدٌ  َشـْيءٍ  ُكـلِّ  َعلَـى ِ«َنـَّهُ  ُسـْبَحانَهُ  َشـَهاَدتُهُ  َوُهـوَ ، َوَأَجـلُّ  ُكلِّـهِ  َذلِـكَ  ِمنْ  َأْعَظمُ  ُهوَ  َما ذََكرَ  مثَُّ . أَْيًضا
 َعِلـيمٌ ، لَـهُ  َشـاِهدٌ مُ  َشـْيءٍ  ُكـلِّ  َعلَـى ُمطَِّلـعٌ  ُهـوَ  بَـلْ ، َعْنـهُ  يـَْعـُزبُ  َوَال ، َشـْيءٌ  َعْنـهُ  يَِغيـبُ  َال  الَِّذي )الشَِّهيدَ ( َأْمسَائِهِ 

 اْألُفُِقيَّـــةِ  5ِْآلSَتِ  َواْســـِتْدَالله، وََكِلَماتِـــهِ  ِبَقْولِـــهِ  اْســـِتْدَاللٌ  َواْألَوَّلُ ، َوِصـــَفاتِهِ  «َِْمسَائِـــهِ  اْســـِتْدَاللٌ  َوَهـــَذا، بِتَـَفاِصـــيِلهِ 
 .  َوَخمُْلوقَاتِهِ  «َِفْـَعاِلهِ  اْسِتْدَاللٌ  َوالنـَّْفِسيَّةِ 

 ؟اِالْصِطَالحِ  ِيف  يـُْعَهدُ  َال  ِبَذِلكَ  اِالْسِتْدَاللَ  فَِإنَّ ، َوِصَفاتِهِ  «َِْمسَائِهِ  ُيْسَتَدلُّ  َكْيفَ : قـُْلتَ  فَِإنْ 
ــاْجلََوابُ  ــاَىل  اOََّ  َأنَّ : َف ــدْ  تـََع ــَنجَّسْ  ملَْ  الَّــِيت  اْلِفْطــَرةِ  ِيف  َأْودَعَ  َق  أَنَّــهُ ، التَّْمِثيــلِ وَ  5ِلتَّْشــِبيهِ  َوَال ، َوالتـَّْعِطيــلِ  5ِْجلُُحــودِ  تـَتَـ
 اْخلَْلـقِ  َعـنِ  َخِفـيَ  َوَمـا، ُرُسـُلهُ  بِـهِ  َوَوَصَفهُ  نـَْفَسهُ  ِبهِ  َوَصفَ  ِمبَا اْلَمْوُصوفُ  َوأَنَّهُ ، َوِصَفاتِهِ  َأْمسَائِهِ  ِيف  اْلَكاِملُ  ُسْبَحانَهُ 

 َال  ِحبَْيـثُ  َعَلْيـهِ  َواطَِّالُعـهُ  َشـْيءٍ  ُكـلِّ  َعلَـى َشـَهاَدتُهُ  اْلُمَقـدَّسِ  َكَمالِـهِ  َوِمنْ ، ِمْنهُ  َعَرُفوهُ  ِممَّا َوَأْعَظمُ  َأْعَظمُ  َكَماِلهِ  ِمنْ 
، بِـهِ  ُيْشـرُِكوا َأنْ  5ِْلِعبَـادِ  يَِليـقُ  َكْيـفَ  َشـْأنُهُ  َهـَذا َوَمـنْ : َوظَـاِهًرا 5َِطنًـا اْألَْرضِ  ِيف  َوَال  السَّـَماَواتِ  ِيف  َذرَّةٌ  َعْنهُ  يَِغيبُ 
 َوُخيْـِربَ ، اْلَكـِذبِ  َأْعظَـمَ  َعَلْيـهِ  َيْكـِذبُ  َمـنْ  يُِقـرَّ  َأنْ  ِبَكَمالِـهِ  يَِليـقُ  وََكْيـفَ  ؟آَخـرَ  ِإَهلًـا َمَعهُ  َوَجيَْعُلوا، َرهُ َغيْـ  يـَْعُبُدوا َوَأنْ 
 َويُْظِهـرَ ، َعـُدوَّهُ  َويـُْهِلـكَ  َوتَـهُ َدعْ  َوجيُِيـبَ ، َشـْأنَهُ  َويـُْعِلـيَ  َويـَُؤيِّـَدهُ  َذلِـكَ  َعلَـى يـَْنُصـَرهُ  مثَُّ ، َعَلْيـهِ  اْألَْمـرُ  َمـا ِخبَِالفِ  َعْنهُ 
 . ُمْفَرتٍ  َعَلْيهِ  َكاِذبٌ  َذِلكَ  َمعَ  َوُهوَ ، اْلَبَشرِ  قـَُوى َمثَِلهِ  َعنْ  يـَْعِجزُ  َما َواْلبَـَراِهنيِ  اْآلSَتِ  ِمنَ  دينه َعَلى

 َذِلكَ  َجوَّزَ  َوَمنْ ، َذِلكَ  ¿ََْىب  اْلُمَقدَّسَ  وََكَماَلهُ  َوِعزََّتهُ  َتهُ َوِحْكمَ  َوُقْدرََتهُ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلى ُسْبَحانَهُ  َشَهاَدَتهُ  َأنَّ  َوَمْعُلومٌ 
 . َمْعرِفَِتهِ  َعنْ  النَّاسِ  أَبـَْعدِ  ِمنْ  فـَُهوَ 

 َوَال  يـَْفَعَلــهُ  َأنْ  بِــهِ  ِليــقُ يَ  َوَمــا َأفْـَعالِــهِ  َعَلــى O5َِِّ  َيْســَتِدلُّونَ ، اْخلَــَواصِّ  َطرِيــقُ  َوِهــيَ ، الطَّرِيــقِ  َهــِذهِ  ِمــنْ  َممُْلــوءٌ  َواْلُقــْرآنُ 
نَـا تـََقـوَّلَ  َولَـوْ (: تـََعـاَىل  قَالَ . يـَْفَعَلهُ   ِمـنْ  ِمـْنُكمْ  َفَمـا الْـَوِتنيَ  ِمْنـهُ  َلَقَطْعنَـا مثَُّ  5ِْلَيِمـنيِ  ِمْنـهُ  َألََخـْذ�َ  اْألَقَاِويـلِ  بـَْعـضَ  َعَليـْ
 .  تـََعاَىل  اOَُّ  َشاءَ  ِإنْ  بـََيانٍ  ِزSََدةُ  َذِلكَ لِ  َوَسَيْأِيت ، )٤٧-٤٤(احلاقة آية)َحاِجزِينَ  َعْنهُ  َأَحدٍ 

ـْركِ  بُطْـَالنِ  َوَعَلى َوْحَدانِيَِّتهِ  َعَلى َوِصَفاتِهِ  «َِْمسَائِهِ  أَْيًضا َوَيْسَتِدلُّ   ِإلَـهَ  َال  الـَِّذي اOَُّ  ُهـوَ (: تـََعـاَىل  قـَْولِـهِ  ِيف  َكَمـا،  الشِّ
ــ اْلُقــدُّوسُ  اْلَمِلــكُ  ُهــوَ  ِإالَّ  ــْؤِمنُ  َالمُ السَّ ــْيِمنُ  اْلُم ــزُ  اْلُمَه ُ  اْجلَبَّــارُ  اْلَعزِي ــا اOَِّ  ُســْبَحانَ  اْلُمَتَكــربِّ (احلشــر )ُيْشــرُِكونَ  َعمَّ

َهـــا يـَْهَتـــِدي َال ، َســـاِلُكَها َقِليـــلٌ  الطَّرِيـــقُ  َوَهـــِذهِ . اْلُقـــْرآنِ  ِيف  َذلِـــكَ  َوَأْضـــَعافُ . )٢٣آيـــة  َوَطرِيَقـــةُ . اْخلَـــَواصُّ  ِإالَّ  ِإلَيـْ



 ٢٤

ــاِهَدةِ  5ِْآلSَتِ  اِالْســِتْدَاللُ  ْمُهــورِ اجلُْ  ــاُوًال  َأْســَهلُ  ِألَنـََّهــا، الشَّ َن ــلُ  ُســْبَحانَهُ  َواOَُّ . َوَأْوَســعُ  تـَ  َعَلــى َخْلِقــهِ  بـَْعــضَ  يـَُفضِّ
 . بـَْعضٍ 

لِيلُ  فَِإنـَّهُ ، غَـْريِهِ  ِيف  َجيَْتِمـعْ  ملَْ  َمـا ِفيـهِ  اْجَتَمـعَ  قَـدِ  اْلَعِظيمُ  فَاْلُقْرآنُ   قَـالَ . َواْلَمْشـُهودُ  َوالشَّـاِهدُ ، َعَلْيـهِ  َواْلَمـْدُلولُ  الـدَّ
َزْلنَـا َأ�َّ  َيْكِفِهـمْ  َأَوملَْ (: َرُسوِلهِ  ِصْدقِ  َعَلى َتُدلُّ  آيَةً  طََلبَ  ِلَمنْ  تـََعاَىل  لَـى اْلِكتَـابَ  َعَلْيـكَ  أَنـْ  َذلِـكَ  ِيف  ِإنَّ  َعلَـْيِهمْ  يـُتـْ
 . )٥١(العنكبوت)ونَ يـُْؤِمنُ  ِلَقْومٍ  َوِذْكَرى َلَرْمحَةً 
َهلِيَّــةِ  تـَْوِحيــدَ  َأنَّ  ُعــِرفَ  َوِإَذا  ِإلَْيــهِ  تـََقــدََّمتْ  َكَمــا،  اْلُكتُــبُ  بِــهِ  َوأُْنزِلَــتْ  الرُُّســلُ  بِــهِ  ُأْرِســَلتْ  الـَّـِذي التـَّْوِحيــدُ  ُهــوَ  اْإلِ

َشارَةُ   الثـَّاِينَ  َوالنـَّـْوعَ ، اْلَعامَّـةِ  تـَْوِحيدَ  النـَّْوعَ  َهَذا َوَجَعلَ ، أَنـَْواعٍ  ةِ َثَالثَ  ِإَىل  التـَّْوِحيدَ  َقسَّمَ  َمنْ  قـَْولِ  ِإَىل  يـُْلتَـَفتُ  َفَال  اْإلِ
 !اْخلَاصَّةِ  َخاصَّةِ  تـَْوِحيدُ  َوُهوَ ، 5ِْلِقَدمِ  قَاِئًما تـَْوِحيًدا الثَّاِلثَ  َوالنـَّْوعَ ، 5ِْحلََقاِئقِ  يـَثْـُبتُ  الَِّذي َوُهوَ ، اْخلَاصَّةِ  تـَْوِحيدَ 

ــاءُ  تـَْوِحيــًدا النَّــاسِ  لَ َأْكَمــ َفــِإنَّ  ــْيِهمْ  اOَِّ  َصــَلَواتُ  اْألَْنِبَي ُهمْ  َواْلُمْرَســُلونَ ، َعَل ــنـْ ــو، َذِلــكَ  ِيف  َأْكَمــلُ  ِم ــْزمِ  َوُأوُل  ِمــنَ  اْلَع
َراِهيمُ ، نُوحٌ : َوُهمْ ، تـَْوِحيًدا َأْكَمُلُهمْ  الرُُّسلِ   َوَأْكَمُلُهـمْ . َأْمجَِعـنيَ  لَـْيِهمْ عَ  اOَُّ  َصـلَّى، َوُحمَمَّـدٌ ، َوِعيَسى، َوُموَسى، َوِإبـْ
َراِهيمُ  ُحمَمَّدٌ : اْخلَِليَالنِ  تـَْوِحيًدا ُرُمهَـا بِـهِ  يـَُقـمْ  ملَْ  ِمبَـا التـَّْوِحيـدِ  ِمنَ  قَاَما فَِإنـَُّهَما، َوَسَالُمهُ  َعَلْيِهَما اOَِّ  َصَلَواتُ ، َوِإبـْ  َغيـْ

، ِإلَْيــهِ  َوَدَعــْوا، الرُُّســلُ  بِــهِ  قَاَمــتْ  الَّــِذي ِمــنَ  َأْكَمــلُ  تـَْوِحيــدَ  فَــَال ، َوِجَهــاًدا قِ ِلْلَخْلــ َوَدْعــَوةً ، َوَحــاًال ، َوَمْعرِفَــةً ، ِعْلًمــا
َراِهي ُمَناَظَرةِ  ِذْكرِ  بـَْعدَ  تـََعاَىل  قَالَ  َكَما،  ِفيهِ  ِ�ِمْ  يـَْقَتِديَ  َأنْ  نَِبيَّهُ  ُسْبَحانَهُ  َأَمرَ  َوِهلََذا. َعَلْيهِ  اْألَُممَ  َوَجاَهُدوا  قـَْوَمهُ  مَ ِإبـْ

ْركِ  بُْطَالنِ  ِيف  (االنعـام )اقْـتَـِدهِ  فَِبُهـَداُهمُ  اOَُّ  َهـَدى الـَِّذينَ  ُأولَِئكَ (: ُذرِّيَِّتهِ  ِمنْ  اْألَْنِبَياءِ  َوِذْكرِ  التـَّْوِحيدِ  َوِصحَّةِ ، الشِّ
 َعَلْيـهِ  اOَُّ  َصـلَّى وََكـانَ ، ِ�ِـمْ  يـَْقَتِديَ  َأنْ  َوَسلَّمَ  ْيهِ َعلَ  اOَُّ  َصلَّى اOَِّ  َرُسولُ  أُِمرَ  َمنْ  تـَْوِحيدِ  ِمنْ  َأْكَملَ  َفَال ، )٩٠آية

ــلَّمَ  ــمُ  َوَس ــوا َأنْ  َأْصــَبُحوا ِإَذا َأْصــَحابَهُ  يـَُعلِّ ــى َأْصــَبْحَنا(: يـَُقوُل ــَرةِ  َعَل ــَالمِ  ِفْط ْس ــةِ ، اْإلِ ْخــَالصِ  وََكِلَم ــنِ ، اْإلِ ــا َوِدي  نَِبيَِّن
ـ أَبِينَـا َوِملَّةِ ، ُحمَمَّدٍ  ـَراِهيمَ  َفِملَّـةُ . (رواه امحـد))اْلُمْشـرِِكنيَ  ِمـنَ  َكـانَ  َوَمـا ُمْسـِلًما َحِنيًفـا َراِهيمَ ِإبـْ  َوِديـنُ ، التـَّْوِحيـدُ : ِإبـْ
ْخـَالصِ  وََكِلَمـةُ . َواْعِتَقـاًدا َوَعَمـًال  قـَْوًال  اOَِّ  ِعْندِ  ِمنْ  ِبهِ  َجاءَ  َما: َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اOَُّ  َصلَّى ُحمَمَّدٍ   َأنْ ( َشـَهاَدةُ  ِهـيَ  :اْإلِ

ْسَالمِ  َوِفْطَرةُ ، )اOَُّ  ِإالَّ  ِإَلهَ  َال   َلهُ  َواِالْسِتْسَالمُ ، َلهُ  َشرِيكَ  َال  َوْحَدهُ  َوِعَباَدتِهِ  َحمَبَِّتهِ  ِمنْ  ِعَباَدهُ  َعَلْيهِ  َفَطرَ  َما ِهيَ : اْإلِ
 . َوِإَ�بَةً  َواْنِقياًدا َوُذ̈ال  ُعُبوِديَّةً 
 ِملَّـةِ  َعـنْ  يـَْرغَـبُ  َوَمـنْ (: تـََعـاَىل  قَـالَ . السُّـَفَهاءِ  َأْسـَفهِ  ِمـنْ  فـَُهوَ  َعْنهُ  َرِغبَ  َمنْ  الَِّذي، اْخلَاصَّةِ  َخاصَّةِ  تـَْوِحيدُ  فـََهَذا

َراِهيمَ  َناهُ  َوَلَقدِ  نـَْفَسهُ  َسِفهَ  َمنْ  ِإالَّ  ِإبـْ َيا ِيف  اْصـَطَفيـْ نـْ  قَـالَ  َأْسـِلمْ  رَبـُّهُ  لَـهُ  قَـالَ  ِإذْ  الصَّـاحلِِنيَ  َلِمـنَ  اْآلِخـَرةِ  ِيف  َوِإنـَّهُ  الـدُّ
 .  )١٣٢-١٣١(البقرة)اْلَعاَلِمنيَ  ِلَربِّ  َأْسَلْمتُ 



 ٢٥

 َواْصـِطَالِحِهمْ  َواْجلَـَدلِ  اْلَكـَالمِ  َأْهـلِ  َأْوَضـاعِ  ِإَىل  اِالْسـِتْدَاللِ  ِيف  َحيْتَـاجُ  ال، بِـهِ  ُميَيِّـزُ  َوَعْقـلٌ  َسـِليمٌ  ِحـسٌّ  َلهُ  َمنْ  وَُكلُّ 
َـا بَـلْ ، اْلبَـتَّةَ  َوطُُرِقِهمْ  ـَرةُ  ِ�َـا لَـهُ  َحيُْصـلُ  َوُشـَبهٍ  ُشـُكوكٍ  ِيف  ِبَسـَبِبَها يـََقـعُ  ُرمبَّ َـا التـَّْوِحيـدَ  فَـِإنَّ ، َوالّرِيبَـةِ  5ِلضَّـَاللِ  اْحلَيـْ  ِإمنَّ

َفعُ   .  ِبهِ  اOََّ  أََتى َمنْ  ِإالَّ  ْفِلحُ يُـ  َال  الَِّذي السَِّليمُ  اْلَقْلبُ  ُهوَ  َوَهَذا. َذِلكَ  ِمنْ  َصاِحِبهِ  قـَْلبُ  َسِلمَ  ِإَذا يـَنـْ
ــْوعَ  َأنَّ  َشــكَّ  َوَال  َتِهــي، اْخلَاصَّــةِ  َوَخاصَّــةِ  اْخلَاصَّــةِ  تـَْوِحيــدُ  أَنَّــهُ  ادََّعــْوا الَّــِذي، التـَّْوِحيــدِ  ِمــنَ  َوالثَّالِــثَ  الثَّــاِينَ  النـَّ  ِإَىل  يـَنـْ

رُ  الَّـــِذي اْلَفنَــاءِ  َـــادِ  ِإَىل  يـُْفِضـــي، َخِطـــرٌ  َدْربٌ  َوُهـــوَ ، ةِ الصُّـــوِفيَّ  َغالِـــبُ  ِإلَْيـــهِ  ُيَشـــمِّ  َشـــْيخُ  أَْنَشـــَده َمـــا ِإَىل  اْنظُـــرْ ، اِالحتِّ
ْسَالمِ   :  شعرا يـَُقولُ  َحْيثُ  تـََعاَىل  اOَُّ  َرِمحَهُ  ِإْمسَاِعيلَ  أَبُو اْإلِ

 َجاِحدُ  َوحََّدهُ  َمنْ  ُكلُّ  ِإذْ  َواِحدٍ  ِمنْ  اْلَواِحدَ  َوحَّدَ  َما
 اْلَواِحدُ  أَْبطََلَها َعارِيَّةٌ  نـَْعِتهِ  َعنْ  ْنِطقُ يَـ  َمنْ  تـَْوِحيدُ 

هُ  تـَْوِحيُدهُ  َّSَعُتهُ  َمنْ  َونـَْعتُ  تـَْوِحيُدهُ  ِإ  َالِحدُ  يـَنـْ
َـادَ  ِبهِ  يُِردْ  ملَْ  اOَُّ  َرِمحَهُ  قَائُِلهُ  َكانَ  َوِإنْ  َـ بِـهِ  َجَذبَـهُ  ُحمْـَتَمًال  ُجمَْمـًال  َلْفظًـا ذََكـرَ  َلِكـنْ ، اِالحتِّ  O5َِِّ  َوَأْقَسـمَ ، ِإلَْيـهِ  اِديُّ اِالحتِّ

 َحْولَـهُ  َحـامَ  الـَِّذي اْلَمْعـَىن  َأنَّ  َمـعَ ، َأَحقَّ  َكانَ  ِفيَها ِإْمجَالَ  َال  الَِّيت  الشَّْرِعيَّةَ  اْألَْلَفاظَ  َسَلكَ  َلوْ ، َمَعهُ  ِإنَّهُ  َأْميَانِهِ  َجْهدَ 
ــارِعُ  لَنَـبَّــهَ  ِمنَّــا َمْطلُــو5ً  َكــانَ  لَــوْ  َنــهُ  ِإلَْيــهِ  النَّــاسَ  َوَدَعــا َعَلْيــهِ  الشَّ  قَــالَ  فَــأَْينَ ، اْلُمِبــنيَ  اْلــَبَالغَ  الرَُّســولِ  َعَلــى فَــِإنَّ ، َوبـَيـَّ

 ؟ْعـَىن اْلمَ  َهـَذا ِمـنْ  يـَْقـُربُ  َما َأوْ  ؟اْخلَاصَّةِ  َخاصَّةِ  تـَْوِحيدُ  َوَهَذا، اْخلَاصَّةِ  تـَْوِحيدُ  َوَهَذا، اْلَعامَّةِ  تـَْوِحيدُ  َهَذا الرَُّسولُ 
 . َحاِضَرةٌ  َواْلُعُقولُ  النـُُّقولِ  َهِذهِ  إىل أشار أو

 بـَْعـدَ  اْلُقـُرونِ  َخـْريِ  َكـَالمُ  َوَهـَذا، الرَُّسـولِ  ُسنَّةُ  َوَهِذهِ ، َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اOَُّ  َصلَّى، َرُسوِلهِ  َعَلى اْلُمنَـزَّلُ  اOَِّ  َكَالمُ  فـََهَذا
ُهمْ  َأَحـدٍ  َعنْ  التـَّْقِسيمُ  َوَهَذا، اْلَفَناءِ  ِذْكرُ  َجاءَ  َهلْ ، اْألَِئمَّةِ  ِمنَ  اْلَعارِِفنيَ  َوَساَداتِ ، الرَُّسولِ  َـا ؟ِمـنـْ  َهـَذا َحَصـلَ  َوِإمنَّ

ــوِّ  ِزSََدةِ  ِمــنْ  ينِ  ِيف  اْلغُُل ــوِّ  اْلُمْشــِبهِ ، الــدِّ ــلْ ، اْخلَــَوارِجِ  ِلغُُل ــوِّ  َب ــِنِهمْ  ِيف  النََّصــاَرى ِلغُُل ــدْ . ِدي ــاَىل  اOَُّ  َذمَّ  َوَق ــوَّ  تـََع  ِيف  اْلغُُل
ينِ  َقــــالَ ، َعْنــــهُ  َونـََهــــى الــــدِّ )(النســــاء اْحلَقَّ  ِإالَّ  اOَِّ  َعلَــــى تـَُقولُــــوا َوَال  ِديــــِنُكمْ  ِيف  تـَْغلُــــوا َال  اْلِكتَــــابِ  َأْهــــلَ  Sَ (: فـَ

رَ  ِديِنُكمْ  ِيف  تـَْغُلوا َال  اْلِكَتابِ  َأْهلَ  Sَ  ُقلْ . ()١٧١آية ْبـلُ  ِمنْ  َضلُّوا َقدْ  قـَْومٍ  َأْهَواءَ  ُعواتـَتَّبِ  َوَال  اْحلَقِّ  َغيـْ  َوَأَضـلُّوا قـَ
 .  )٧٧(املائدة آية)السَِّبيلِ  َسَواءِ  َعنْ  َوَضلُّوا َكِثريًا
ُدوا َال (: َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اOَُّ  َصلَّى َوقَالَ  دَ  ُتَشدِّ َلُكمْ  َكانَ  َمنْ  فَِإنَّ ، َعَلْيُكمْ  اOَُّ  فـَُيَشدِّ ، َعلَـْيِهمْ  اOَُّ  دَّدَ َفَشـ َشـدَُّدوا قـَبـْ
Sَرَاتِ  الصََّواِمعِ  ِيف  بـََقاSَُهمْ  فَِتْلكَ  َتَدُعوَها َرْهَبانِيَّةٌ ، َوالدِّ َناَها َما ابـْ  انتهى. َداُودَ  أَبُو َرَواهُ ). َعَلْيِهمْ  َكتَـبـْ

ِـْم َوَيْسـتَـْغِفُروَن ِلَمـنْ : (وقوله تعاىل ِإنَّ : (وقولـه تعـاىل، )٥(الشـورى آيـه)ِيف اْألَْرضِ  َواْلَمَالِئَكُة ُيَسبُِّحوَن ِحبَْمِد َر�ِّ
َمـْن َكـاَن : (وقولـه تعـاىل، )٢٠٦(االعراف )الَِّذيَن ِعْنَد رَبَِّك َال َيْسَتْكِربُوَن َعْن ِعَباَدتِِه َوُيَسبُِّحونَُه َوَلُه َيْسُجُدونَ 
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وتقدم اإلميـان �ـم مـن السـنة ، )٩٨(البقرة )فَِإنَّ اOََّ َعُدوٌّ ِلْلَكاِفرِينَ َعُد̈وا Oَِِّ َوَمَالِئَكِتِه َوُرُسِلِه َوِجْربِيَل َوِميَكاَل 
قَـاَل َرُسـوُل اOَِّ : فَعـْن َعاِئَشـَة قَالَـتْ ، ويف صحيح مسلم أن هللا تعاىل خلقهم مـن نـور، يف حديث جربيل وغريه

 ). انُّ ِمْن َمارٍِج ِمْن َ�ٍر َوُخِلَق آَدُم ِممَّا ُوِصَف َلُكمْ ُخِلَقِت اْلَمالَِئَكُة ِمْن نُوٍر َوُخِلَق اجلَْ (: ملسو هيلع هللا ىلص
 
 

 5ملالئكة اِإلميان
 آَمــنَ (: تعــاىل هللا قــال، ريــب وال، شــك ِإليــه يتطــرَّق ال جازمــا إميــا� بوجــودهم اِإلميــان هــو: 5ملالئكــة اِإلميــان
 )َوُرُسِلهِ  وَُكُتِبهِ  َوَمَالِئَكِتهِ  O5َِِّ  آَمنَ  ُكلٌّ  ُنونَ َواْلُمْؤمِ  رَبِّهِ  ِمنْ  ِإلَْيهِ  أُْنِزلَ  ِمبَا الرَُّسولُ 

 فـََقـدْ  اْآلِخـرِ  َواْليَــْومِ  َوُرُسـِلهِ  وَُكُتبِـهِ  َوَمَالِئَكِتهِ  O5َِِّ  َيْكُفرْ  َوَمنْ (: تعاىل لقوله، َكَفر فقد ؛املالئكة وجود ينكر فمن
 )بَِعيًدا َضَالًال  َضلَّ 
 :  واجلماعة الُسّنة فَأهل

 وسـلم آلـه وعلـى عليـه هللا صـلى ورسـوله هللا مسّـاه وَمـن، الـدليل بـه صـح فمـا تفصـيال وَأمَّـا، ِإمجاال �م يؤمنون
 املــوت وملــك، الصــور يف 5لــنفخ املوكــل وإســرافيل، 5ملطــر املوكــل وميكائيــل، 5لــوحي املوكــل كجربيــل مــنهم
 .  ونكري منكر القرب وملكي، اجلنة خازن ورضوان، النَّار خازن ومالك، اَألرواح بقبض املوكل
 :  واجلماعة السنة وَأهل

م، بوجودهم يؤمنون  وال، معنويـة أُمـورا وليسـوا، حمسوسـة ذوات وهـم، نـور مـن هللا خلقهـم، خملوقـون عباد وَأ¬َّ
 . السَّماء يسكنون، هللا خلق من خلق وهم، خفية قوى

 مـن َأكثـر لـهُ  َمـن ومـنهم، َأربعـة له ومنهم، ثالثة له َمن ومنهم، جناحان له َمن منهم، عظيمة ِخْلقتهم واملالئكة
 . جناح ستمائة له السَّالم عليه جربيل َأن وثبت، ذلك
 تقتضـيها حسـبما ؛جسـمانية َ«شـكال والتشـُكل، اَألشياء َ«مثال التمثلِ  على قادرون، هللا جنود من جند وهم

 وال، واألنوثـة 5لـذكورة يوصـفون ال، ومكرَّمـون هللا مـن مقربـون وهـم وتعـاىل سـبحانه هللا �ـا ¿ذن الـيت احلاالت
 .  يتناسلون وال، يتناكحون
ــــا، يشــــربون وال ¿كلــــون ال واملالئكــــة ، يتعبــــون وال، يفــــرتون وال، ميلــــون وال والتهليــــل التســــبيح طعــــامهم وإمنَّ
 .  والنظام، واحلياء، واجلمال، 5حلسن ويتصفون
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 قـال، َأوامره وتنفيذ لعبادتّه هللا خلقهم، العصيان وعدم الطاعة على ُجبُلوا مَ«¬َّ  ؛البشر عن خيتلفون واملالئكة
َــذَ  َوقَــاُلوا(: عــنهم تعــاىل  )يـَْعَملُــونَ  «َِْمــرِهِ  َوُهــمْ  5ِْلَقــْولِ  َيْســِبُقونَهُ  َال ( )ُمْكَرُمــونَ  ِعَبــادٌ  بَــلْ  ُســْبَحانَهُ  َولَــًدا الــرَّْمحَنُ  اختَّ

 )٢٨-٢٦(االنبيـاء  )ُمْشِفُقونَ  َخْشَيِتهِ  ِمنْ  َوُهمْ  اْرَتَضى ِلَمنِ  ِإالَّ  َيْشَفُعونَ  َوَال  َخْلَفُهمْ  َوَما مْ أَْيِديهِ  بـَْنيَ  َما يـَْعَلمُ (
 . وخيافونه تعاىل هللا خيشون وهم، السماء يف املعمور 5لبيت ويطوفون، و¬ارا ليال هللا يسبحون واملالئكة
 : كثرية َأصناف واملالئكة

 . الَنار وخزنةُ  اجلنةِ  َخَزنَةُ  ومنهم، 5جلبال املوَكلُ  ومنهم، 5لوحي املوكُلونَ  ومنهم، العرش حبمل املوَكُلونَ  منهم
ــاد َأعمــال حبفــظ املوكَّلُــونَ  ومــنهم  َأرواح بقــبض املوَكلُــونَ  ومــنهم، املــؤمنني َأرواح بقــبض املوكَّلُــونَ  ومــنهم، العب

 . قربال يف العبد بسؤال املوَكُلونَ  ومنهم، الكافرين
، الـــذكر وحلقـــات العلـــم جمـــالس يشـــهد َمـــن ومـــنهم، وحيبـــو¬م علـــيهم ويصـــُلون للمـــؤمنني يســـتغفر َمـــن ومـــنهم

 ومـنهم، اخلـري فعـل ِإىل العبـاد يـدعو َمـن ومـنهم، يفارقـه ال لِإلنسـان قـرينٌ  هو َمن ومنهم، «جنحتهم فيحفو¬م
 . هللا َأعداء مع جهادهم يف مويُثبِّتو¬ُ  املؤمنني مع ويقاتلون، الصاحلني جنائز يشهد َمن

 . 5لعذاب املوَكُلونَ  ومنهم، كر�م وتفريج، الصاحلني حبماية املوكَُّلونَ  ومنهم
 قـال، آدم بنـو منـه يتـأذى ممّـا َويَتـأذَّْونَ ، جـرسٌ  وال، كلـبٌ  وال، صـورةٌ  وال، متثـالٌ  فيه بيتا يدخلون ال واملالئكة

 عليه هللا صلى وقال. عليه متفق )املالئكة تدخله ال ؛الصور فيه الذي يتالب ِإنَّ (: وسلم عليه هللا صلى النِيبَ 
 .  البخاري رواه )تصاوير وال كلب فيه بيتا املالئكة تدخل ال: (وسلم

 :  تعاىل قال، وجلَّ  عزَّ  هللا ِإالَّ  عددهم يعلم ال كثريون واملالئكة
 فـال ؛عنّـا تعـاىل هللا حجـبهم وقـد. ٣١، اآليـة: املـدثر )ِلْلَبَشـرِ  ِذْكـَرى الَّ إِ  ِهيَ  َوَما ُهوَ  ِإالَّ  رَبِّكَ  ُجُنودَ  يـَْعَلمُ  َوَما(

 جربيـل وسـلم عليـه هللا صـلى النـيب رأى كما،  عباده لبعض كشفهم ولكن، عليها ُخِلقوا اليت صورهم يف نراهم
 : وتعاىل تبارك هللا قال، مرتني عليها هللا خلقه اليت صورته على

. ِمبَْجنُـونٍ  َصـاِحُبُكمْ  َوَمـا(: وقـال. ١٤-١٣، اآليتـان: الـنجم سورة )املنتهى ِسْدرَةِ  ِعْندَ . ُأْخَرى ةً نـَْزلَ  رَآهُ  َوَلَقدْ (
 .  ٢٣ - ٢٢، اآليتان: التكوير سورة )اْلُمِبنيِ  5ِْألُُفقِ  رَآهُ  َوَلَقدْ 

َعـــاَىل  قَـــالَ  َكَمـــا اOَِّ  ُرُســـلُ  أَنـَُّهـــمْ  يـََتَضـــمَّنُ  َواْلَمَلـــكِ  اْلَمَالِئَكـــةِ  اْســـمَ : قـــال شـــيخ االســـالم ابـــن تيميـــة  َجاِعـــلِ (: تـَ
ــا )ُرُســًال  اْلَمَالِئَكــةِ  ــالَ  وََكَم ــا َواْلُمْرَســَالتِ (: َق ــرِهِ  تـَْنِفيــذِ  ِيف  اOَِّ  ُرُســلُ  فَاْلَمَالِئَكــةُ  )ُعْرًف ُــَدبِّرُ  الَّــِذي اْلَكــْوِينِّ  َأْم ــهِ  ي  ِب
: قَـالَ  وََكَمـا )يـَُفرِّطُـونَ  َال  َوُهـمْ  ُرُسـُلَنا تـََوفـَّْتـهُ  اْلَمـْوتُ  َأَحـدَُكمُ  َجـاءَ  إَذا َحـىتَّ (: تـََعاَىل  قَالَ  َكَما َواْألَْرضَ  السََّمَواتِ 
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يِينُّ  َوَأْمُرهُ  )َيْكتُـُبونَ  َلَدْيِهمْ  َوُرُسُلَنا بـََلى(  َأْمـرِهِ  نْ ِمـ 5ِلـرُّوحِ  اْلَمَالِئَكـةَ  يـُنَـزِّلُ (: قَالَ  فَِإنَّهُ  اْلَمَالِئَكةُ  ِبهِ  تـَْنِزلُ  الَِّذي الدِّ
 يـُْرِسـلَ  َأوْ  ِحَجـابٍ  َورَاءِ  ِمـنْ  َأوْ  َوْحيًـا إالَّ  اOَُّ  ُيَكلَِّمـهُ  َأنْ  لَِبَشـرٍ  َكانَ  َوَما(: تـََعاَىل  َوقَالَ  )ِعَباِدهِ  ِمنْ  َيَشاءُ  َمنْ  َعَلى

). النَّــاسِ  َوِمــنَ  ُرُســًال  اْلَمَالِئَكــةِ  ِمــنَ  َيْصــَطِفي اOَُّ (: تـََعــاَىل  َوقَــالَ  )َحِكــيمٌ  َعِلــيٌّ  إنَّــهُ  َيَشــاءُ  َمــا Ùِِْذنِــهِ  فـَيُــوِحيَ  َرُســوًال 
 َجَعْلنَـــا َوَمــا َمَالِئَكـــةً  إالَّ  النَّــارِ  َأْصـــَحابَ  َجَعْلنَــا َوَمـــا(: تـََعــاَىل  قَـــالَ  َكَمــا اOَُّ  إالَّ  َعـــَدَدُهمْ  ُحيِْصــي َال  اOَِّ  َوَمَالِئَكــةُ 
تـَُهمْ  َنةً  إالَّ  ِعدَّ  ُأوتُـوا الـَِّذينَ  يـَـْرÔَبَ  َوَال  إميَـا�ً  آَمنُـوا الـَِّذينَ  َويـَـْزَدادَ  اْلِكتَـابَ  ُأوتُـوا الـَِّذينَ  لَِيْستَـْيِقنَ  َكَفُروا ِللَِّذينَ  ِفتـْ

 َمــنْ  اOَُّ  ِضــلُّ يُ  َكــَذِلكَ  َمــَثًال  ِ�َــَذا اOَُّ  َأرَادَ  َمــاَذا َواْلَكــاِفُرونَ  َمــَرضٌ  قـُلُــوِ�ِمْ  ِيف  الَّــِذينَ  َولِيَـُقــولَ  َواْلُمْؤِمنُــونَ  اْلِكتَــابَ 
 اْلَمَالِئَكـةِ  ِذْكـرِ  ِمـنْ  َوالسُّـنَّةِ  اْلِكتَـابِ  ِيف  الَِّذي: َهلُمْ  َوِقيلَ ). ُهوَ  إالَّ  رَبِّكَ  ُجُنودَ  يـَْعَلمُ  َوَما َيَشاءُ  َمنْ  َويـَْهِدي َيَشاءُ 

 َمْوِضـعُ  ِفيَهـا َمـا تَـِئطَّ  َأنْ  َهلَـا َوُحـقَّ  السَّـَماءُ  َأطـَّتْ (: َوَسـلَّمَ  َعَلْيـهِ  اOَُّ  َصـلَّى النَّـِيبُّ  قَـالَ  َحىتَّ  ُحيَْصرُ  َال  َأْمرٌ  وََكثْـَرtِِمْ 
ــَماَواتُ  َتَكــادُ (: تـََعــاَىل  اOَُّ  َوقَــالَ  )َســاِجدٌ  َأوْ  ؛رَاِكــعٌ  َأوْ  قَاِعــدٌ  َأوْ  قَــاِئمٌ  َملَــكٌ  إالَّ  َأَصــاِبعَ  َأْربَــعِ   ِمــنْ  يـَتَـَفطـَّـْرنَ  السَّ

ـــْوِقِهنَّ   َفَمـــنْ ). الـــرَِّحيمُ  اْلَغُفـــورُ  ُهـــوَ  اOََّ  إنَّ  َأَال  اْألَْرضِ  ِيف  ِلَمـــنْ  َوَيْســـتَـْغِفُرونَ  َر�ِِّـــمْ  ِحبَْمـــدِ  ُيَســـبُِّحونَ  َواْلَمَالِئَكـــةُ  فـَ
َهــَذا ؛َوالنـُُّفــوسُ  اْلُعُقــولُ  ُهــمْ : َســَقرَ  َعَلــى الَّــِذينَ  َعَشــرَ  التِّْســَعةَ  َأنَّ  َزَعــمَ  َأوْ  َعَشــرَ  ِتْســَعةَ  َأوْ  َعْشــَرةً  َجَعَلُهــمْ   ِمــنْ  فـَ
ٌ  َذلِـكَ  ِيف  َوَضَاللُهُ . َوَرُسوِلهِ  اOَِّ  َعنْ  َجاءَ  ِمبَا َجْهِلهِ   َكَمـا قَـْدرِهِ  ِيف  َوَال  اْلُمَسـمَّى ِصـَفةِ  ِيف  اْألَْمسَـاءُ  تـَتَِّفـقْ  ملَْ  إَذا: بـَـنيِّ
َا. اْلُمتَـَراِدَفةُ  اْألَْلَفاظُ  َتُكونُ  ُهَما ُكلٍّ  ْونِ كَ  ِيف  اْلُمَسمََّيانِ  اتـََّفقَ  َوِإمنَّ  بـَْعـضِ  ِمـنْ  َوَهـَذا. 5ِلسَّـَمَواتِ  ُمتَـَعلًِّقـا ُروًحـا ِمنـْ

ــَمَواتِ  َمَالِئَكــةِ  ِصــَفاتِ  بَـتُــوهُ  فَاَلـَّـِذي السَّ ــَفاتِ  بـَْعــضُ  ُهــوَ  أَثـْ  اْلَمَالِئَكــةِ  إَىل  5ِلنِّْســَبةِ  َوُهــوَ  اْلَمَالِئَكــةِ  لِــبَـْعضِ  الصِّ
 ُهـمْ  إذْ  ؛اْألَْنِبيَـاءِ  إَىل  5ِلنِّْسـَبةِ  اْألَْنِبيَـاءِ  ِمـنْ  السَّـاِمَرةُ  بِـهِ  يـُـْؤِمنُ  ِممَّا َأَقلُّ  اْلِقلَّةِ  َغايَةِ  ِيف  ْعَداِدِهمْ َوأَ  َوَأْقَدارِِهمْ  َوِصَفاtِِمْ 

َفةِ  ِمنْ  ِلْلَمَالِئَكةِ  يـُْثِبُتوا ملَْ  َوُهمْ  ؟َكْيفَ . َويُوَشعَ  ُموَسى بـَْعدَ  بَِنِيبِّ  يـُْؤِمُنونَ  َال   نـُُفوِسـِهمْ  ِمـنْ  َعِلُمـوهُ  َمـا ُجمَرَّدُ  إالَّ  الصِّ
رَاِديـَّةِ  َواْحلَرََكـةِ  ِلْلُعُقـولِ  اْلِعْلمِ  ُجمَرَّدَ  رَاَداتِ  َواْألَْحـَوالِ  اْلُعلُـومِ  ِمـنْ  َهلُـمْ  اْلَمَالِئَكـةَ  َأنَّ  اْلَمْعلُـومِ  َوِمـنْ . ِللنـُُّفـوسِ  اْإلِ  َواْإلِ

 َكَمـا ُهنَـا يُـْذَكرَ  َأنْ  ِمـنْ  َأْكثـَـرُ  Oَِِّ  َواْلِعبَـاَدةِ  5ِلتَّْسـِبيحِ  اْلُقـْرآنِ  ِيف  َوَوْصـُفُهمْ  اْجلَـَاللِ  وذُ  إالَّ  ُحيِْصـيهِ  َال  َمـا َواْألَْعَمالِ 
 رَبِّــكَ  ِعْنــدَ  فَالـَّـِذينَ  اْســَتْكبَـُروا فَــِإنِ ( تـََعــاَىل  وقـَْولــه. ِآلَدمَ  5ِلسُّــُجودِ  َهلُــمْ  َوَأْمــرِهِ  ِلْلَمَالِئَكــةِ  ِخطَابِــهِ  ِيف  تـََعــاَىل  ذََكــرَ 

ــهُ  ُيَســبُِّحونَ  ــلِ  َل ــارِ  5ِللَّْي ــمْ  َوالنـََّه ــه )َيْســَأُمونَ  َال  َوُه ــاَىل  وقـَْول ــدَ  الَّــِذينَ  إنَّ ( تـََع ــنْ  َيْســَتْكِربُونَ  َال  رَبِّــكَ  ِعْن ــهِ  َع  ِعَباَدِت
ــهُ  َوُيَســبُِّحونَهُ  ــه )َيْســُجُدونَ  َوَل ــاَىل  وقـَْول ــاُلوا( تـََع ــ الــرَّْمحَنُ  اختََّــذَ  َوَق ــْبَحانَهُ  ًداَوَل ــلْ  ُس ــادٌ  َب  َيْســِبُقونَهُ  َال ( )ُمْكَرُمــونَ  ِعَب

 َخْشـَيِتهِ  ِمـنْ  َوُهـمْ  اْرَتَضـى ِلَمـنِ  إالَّ  َيْشـَفُعونَ  َوَال  َخْلَفُهـمْ  َوَمـا أَيْـِديِهمْ  بـَـْنيَ  َمـا يـَْعلَـمُ ( )يـَْعَملُـونَ  «َِْمـرِهِ  َوُهـمْ  5ِْلَقْولِ 
ُهمْ  يـَُقــلْ  َوَمــنْ () ُمْشــِفُقونَ   اOَُّ (: تـََعــاَىل  َوقـَْولُــهُ  )الظَّــاِلِمنيَ  َجنْــِزي َكــَذِلكَ  َجَهــنَّمَ  َجنْزِيــهِ  فَــَذِلكَ  ُدونِــهِ  ِمــنْ  إلَــهٌ  ّينِ إ ِمــنـْ
ِـمْ  ِحبَْمـدِ  ُيَسـبُِّحونَ  َحْولَـهُ  َوَمـنْ  اْلَعـْرشَ  َحيِْملُـونَ  الـَِّذينَ ( تـََعـاَىل  وقـَْولـه )النَّـاسِ  َوِمـنَ  ُرُسًال  اْلَمَالِئَكةِ  ِمنَ  َيْصَطِفي  َر�ِّ
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 إذْ ( تـََعـاَىل  وقـَْولـه). َوُرُسـِلهِ  وَُكُتبِـهِ  َوَمَالِئَكتِـهِ  O5َِِّ  آَمـنَ  ُكـلٌّ ( تـََعـاَىل  وقـَْوله). آَمُنوا ِللَِّذينَ  َوَيْستَـْغِفُرونَ  ِبهِ  َويـُْؤِمُنونَ 
ـــَزِلنيَ  اْلَمَالِئَكـــةِ  ِمــنَ  َالفٍ آ بَِثَالثَـــةِ  رَبُُّكــمْ  ُميِـــدَُّكمْ  َأنْ  َيْكِفـــَيُكمْ  أَلَــنْ  ِلْلُمـــْؤِمِننيَ  تـَُقــولُ   َوتـَتـَُّقـــوا َتْصـــِربُوا إنْ  بـَلَــى( )ُمنـْ

 إَىل  رَبـُّكَ  يُـوِحي إذْ ( تـََعـاَىل  وقـَْولـه). ُمَسـوِِّمنيَ  اْلَمَالِئَكـةِ  ِمـنَ  آَالفٍ  ِخبَْمَسةِ  رَبُُّكمْ  ُميِْددُْكمْ  َهَذا فـَْورِِهمْ  ِمنْ  َو¿َُْتوُكمْ 
ـَزلَ  اْلُمـْؤِمِننيَ  َوَعلَـى َرُسوِلهِ  َعَلى َسِكينَـَتهُ  اOَُّ  أَنـَْزلَ  مثَُّ ( تـََعاَىل  وقـَْوله). آَمُنوا الَِّذينَ  فـَثـَبُِّتوا َمَعُكمْ  َأّينِ  اْلَمَالِئَكةِ   َوأَنـْ

 َعلَـْيِهمْ  فََأْرَسـْلَنا ُجنُـودٌ  اَءْتُكمْ َجـ إذْ  َعلَـْيُكمْ  اOَِّ  نِْعَمـةَ  اذُْكـُروا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيـَُّها Sَ (: تـََعاَىل  َوقَالَ ). تـََرْوَها ملَْ  ُجُنوًدا
ــَرى َوَلــوْ ( تـََعــاَىل  وقـَْولــه )تـََرْوَهــا ملَْ  َوُجُنــوًدا ِرًحيــا ــَوىفَّ  إذْ  تـَ  َوَأْد5ََرُهــمْ  ُوُجــوَهُهمْ  َيْضــرِبُونَ  اْلَمَالِئَكــةُ  َكَفــُروا الَّــِذينَ  يـَتَـ

 إنَّ ( تـََعـاَىل  وقـَْولـه )َعلَـْيُكمُ  َسـَالمٌ  يـَُقولُـونَ  طَيِّبِـنيَ  اْلَمَالِئَكـةُ  تـَتَـَوفـَّاُهمُ  الـَِّذينَ ( تـََعـاَىل  وقـَْوله )اْحلَرِيقِ  َعَذابَ  َوُذوُقوا
ـــا َقـــاُلوا الَّـــِذينَ  ـــزَّلُ  اْســـتَـَقاُموا مثَُّ  اOَُّ  رَبـَُّن ـــْيِهمُ  تـَتَـنَـ ـــُتمْ كُ  الَّـــِيت  5ِْجلَنَّـــةِ  َوأَْبِشـــُروا َحتَْزنُـــوا َوَال  َختَـــاُفوا َأالَّ  اْلَمَالِئَكـــةُ  َعَل  نـْ

 َملَـكُ  يـَتَـَوفـَّاُكمْ  ُقلْ ( تـََعاَىل  وقـَْوله )يـَُفرُِّطونَ  َال  َوُهمْ  ُرُسُلَنا تـََوفـَّْتهُ  اْلَمْوتُ  َأَحدَُكمُ  َجاءَ  إَذا َحىتَّ (: َوقـَْولُهُ  )ُتوَعُدونَ 
ــاَىل  وقـَْولــه )ِبُكــمْ  وُكِّــلَ  الَّــِذي اْلَمــْوتِ  ــةٍ  ُصــُحفٍ  ِيف ( تـََع ــَرةٍ ُمطَ  َمْرُفوَعــةٍ ( )ُمَكرََّم ــِدي( )هَّ ــَررَةٍ  ِكــَرامٍ ( )َســَفَرةٍ  ِ«َْي ). بـَ
 َنْسَمعُ  َال  َأ�َّ  َحيَْسُبونَ  َأمْ ( تـََعاَىل  وقـَْوله )تـَْفَعُلونَ  َما يـَْعَلُمونَ ( )َكاتِِبنيَ  ِكَراًما( )َحلَاِفِظنيَ  َعَلْيُكمْ  َوِإنَّ ( تـََعاَىل  وقـَْوله
 تـََعـاَىل  وقـَْولـه )َعِتيدٌ  رَِقيبٌ  َلَدْيهِ  إالَّ  قـَْولٍ  ِمنْ  يـَْلِفظُ  َما( تـََعاَىل  وقـَْوله )َيْكتُـُبونَ  ِهمْ َلَديْ  َوُرُسُلَنا بـََلى َوَجنَْواُهمْ  ِسرَُّهمْ 

 )بَـنُــونَ الْ  َوَهلـُـمُ  اْلبَـنَــاتُ  أَِلَربِّــكَ  فَاْســتَـْفِتِهمْ ( تـََعــاَىل  وقـَْولــه )ِذْكــًرا فَالتَّالِيَــاتِ ( )زَْجــًرا فَــالزَّاِجَراتِ ( )َصــ̈فا َوالصَّــافَّاتِ (
 قـَْولــه إَىل  )َلَكــاِذبُونَ  َوِإنـَُّهــمْ  اOَُّ  َولَــدَ ( )لَيَـُقولُــونَ  إْفِكِهــمْ  ِمــنْ  إنـَُّهــمْ  َأَال ( )َشــاِهُدونَ  َوُهــمْ  إَ��ً  اْلَمَالِئَكــةَ  َخَلْقنَــا َأمْ (

 اOَُّ  َصـلَّى النَّـِيبِّ  َعـنْ  َمسُـَرةَ  بْـنِ  َجـاِبرِ  َعـنْ  ِحيَحْنيِ الصَّ  َوِيف ). اْلُمَسبُِّحونَ  لََنْحنُ  َوِإ�َّ ( )الصَّافُّونَ  لََنْحنُ  َوِإ�َّ ( تـََعاَىل 
َـــا ِعْنـــدَ  اْلَمَالِئَكـــةُ  َتُصـــفُّ  َكَمـــا َتُصـــفُّونَ  َأَال (: قَـــالَ  َوَســـلَّمَ  َعَلْيـــهِ  ـــونَ : قَـــالَ  ؟َر�ِّ  ِيف  َويـَتَـَراصُّـــونَ  اْألَوَّلَ  الصَّـــفَّ  يُِتمُّ

 اOَُّ  َصـلَّى النَّـِيبِّ  َعـنْ ( اْلِمْعـَراجِ  َحـِديثِ  ِيف  َصْعَصـَعةَ  بْـنِ  َمالِـكِ  َعنْ  أََنسٍ  َعنْ  ةقتاد َعنْ  الصَِّحيَحْنيِ  َوِيف  )الصَّفِّ 
 َهـَذا: فـََقـالَ  ؟ِجْربِيـلَ  َفَسـأَْلت ؛اْلَمْعُمـورُ  اْلبَـْيتُ  ِيل  فـَُرِفعَ : قَالَ  السَّاِبَعةِ  السََّماءِ  إَىل  ُصُعوَدهُ  ذََكرَ  َلمَّا َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ 
ُعونَ  يـَْومٍ  ُكلَّ  ِفيهِ  ُيَصلِّي اْلَمْعُمورُ  ْيتُ اْلبَـ  : اْلُبَخـاِريُّ  َوقَـالَ ). َعَلْيِهمْ  َما آِخرَ  يـَُعوُدوا ملَْ  َخَرُجوا إَذا ؛َمَلكٍ  أَْلفَ  َسبـْ

ــَرةَ  َأِيب  َعــنْ  احلََْســنِ  َعــنْ  قتــادة َعــنْ  َمهَّــامٌ  َوقَــالَ   اْلَقــاِرئُ  َأمَّــنَ  إَذا(: قَــالَ  أَنَّــهُ  لَّمَ َوَســ َعَلْيــهِ  اOَُّ  َصــلَّى النَّــِيبِّ  َعــنْ  ُهَريـْ
ُنوا  إَذا( الصَّـِحيَحْنيِ  ِيف  اْألُْخـَرى الرَِّوايَـةِ  َوِيف  )َذْنبِـهِ  ِمـنْ  تـََقدَّمَ  َما َلهُ  ُغِفرَ  اْلَمَالِئَكةِ  Áَِْمنيَ  Áَِْميُنهُ  َواَفقَ  َمنْ  فَِإنَّهُ  فََأمِّ

 َرُسولَ  َأنَّ  ُهَريـَْرةَ  َأِيب  َعنْ  َصاِلحٍ  َأِيب  َعنْ  أَْيًضا الصَِّحيحِ  َوِيف ). آِمنيَ : تـَُقولُ  لسََّماءِ ا ِيف  اْلَمَالِئَكةَ  فَِإنَّ  آِمنيَ : قَالَ 
 َِّOَصلَّى ا  َُّOَمامُ  قَالَ  إَذا(: قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  ا عَ : اْإلِ َدهُ  ِلَمنْ  اOَُّ  مسَِ  َمـنْ  فَِإنـَّهُ  دُ اْحلَْمـ َولَـك رَبـَّنَـا اللَُّهـمَّ : فـَُقولُـوا ؛محَِ

 اOَُّ  َصـلَّى النَّـِيبِّ  َزْوجِ  َعاِئَشـةَ  َعـنْ ( ُعْرَوةَ  َعنْ  الصَِّحيحِ  َوِيف  )َذْنِبهِ  ِمنْ  تـََقدَّمَ  َما َلهُ  ُغِفرَ  اْلَمَالِئَكةِ  قـَْولَ  قـَْولُهُ  َواَفقَ 



 ٣٠

َعتْ  أَنـََّها: َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  ْنـِزلُ  اْلَمَالِئَكـةَ  إنَّ : يـَُقـولُ  َوَسـلَّمَ  َعَلْيـهِ  اOَُّ  َصـلَّى اOَِّ  َرُسولَ  مسَِ  السَّـَحابُ  َوُهـوَ  اْلَعنَـانِ  ِيف  تـَ
َتْسـَمُعهُ  السَّـْمعَ  الشَّـَياِطنيُ  فـََتْسـَرتِقُ  السَّـَماءِ  ِيف  ُقِضـيَ  اْألَْمـرَ  فـََتْذُكرُ  ـانِ  إَىل  فـَُتوِحيـهِ  ؛فـَ َيْكـِذبُونَ  اْلُكهَّ  ِمائَـةَ  َمَعَهـا فـَ
 َمَالِئَكـةً  Oَِِّ  إنَّ (: قَـالَ  َوَسـلَّمَ  َعَلْيـهِ  اOَُّ  َصـلَّى النَِّيبِّ  َعنْ  ُهَريـَْرةَ  َأِيب  َعنْ  الصَِّحيَحْنيِ  َوِيف ). نـُْفِسِهمْ أَ  ِعْندِ  ِمنْ  ِكْذبَةٍ 
 «َِْجِنَحـِتِهمْ  بـَْعًضـا بـَْعُضـُهمْ  فَّ َوَحـ َمَعُهمْ  قـََعُدوا ِذْكرٌ  ِفيهِ  َجمِْلًسا َوَجُدوا فَِإَذا. الذِّْكرِ  َجمَاِلسَ  يـَتَِّبُعونَ  ُفَضَالءَ  َسيَّارَةً 
نَـُهمْ  َما َميَْلُئوا َحىتَّ  َيا السََّماءِ  َوبـَْنيَ  بـَيـْ نـْ َيْسـَأُهلُمْ  السَّـَماءِ  إَىل  َوَصـِعُدوا َعَرُجـوا تـََفرَّقُـوا فَـِإَذا الـدُّ  ِمـنْ  َأْعلَـمُ  َوُهـوَ  اOَُّ  فـَ
ـــنَ  ـــُتمْ  أَْي ـــونَ  ؟ِجئـْ ـــا: فـَيَـُقوُل َن ـــنْ  ِجئـْ ـــدِ  ِم ـــادٍ  ِعْن ـــك ِعَب ـــبُِّحوَنك اْألَْرضِ  ِيف  َل ـــك ُيَس ُوَن ـــُدوَنك ويهللونـــك َوُيَكربِّ  َوُحيَمِّ

 َفَكْيفَ : قَالَ  َربِّ  َأيْ  َال : قَاُلوا ؟َجنَِّيت  رََأْوا َوَهلْ : قَالَ . َجنـََّتك َيْسأَُلوَنك: قَاُلوا ؟َيْسأَُلوِين  َوَما: قَالَ . َوَيْسأَُلوَنك
 Sَ : قَـاُلوا ؟َ�ِري رََأْوا َوَهـلْ : قَـالَ . َ�ِرك ِمـنْ : قَـاُلوا ؟َيْسـَتِجريُوَنِين  َوِممَّ : قَالَ . َوَيْسَتِجريُوَنك: واقَالُ  ؟َجنَِّيت  رََأْوا َلوْ 

ــوْ  َفَكْيــفَ : َقــالَ . َال  َربِّ  يَـُقــولُ  َقــالَ . َوَيْســتَـْغِفُروَنك: َقــاُلوا ؟َ�ِري رََأْوا َل ــتهمْ  َهلـُـمْ  َغَفــْرت َقــدْ : فـَ  أَُلواَســ َمــا َوَأْعطَْي
َـا َخطَّاءٌ  َعْبدٌ  ُفَالنٌ  ِفيِهمْ  َربِّ : يـَُقوُلونَ : قَالَ  اْسَتَجاُروا ِممَّا َوَأَجْرtمْ   قَـدْ  َولَـهُ : فـَيَـُقـولُ . قَـالَ . َمَعُهـمْ  َفَجلَـسَ  َمـرَّ  إمنَّ
 ). َجِليُسُهمْ  ِ�ِمْ  َيْشَقى َال  اْلَقْومُ  ُهمْ  َغَفْرت

ثـَْتــهُ  َعاِئَشــةَ  نْ َعــ ُعــْرَوةَ  َعــنْ ( الصَّــِحيَحْنيِ  َوِيف   يـَــْومٌ  َعَلْيــك أَتَــى َهــلْ  َوَســلَّمَ  َعَلْيــهِ  اOَُّ  َصــلَّى ِللنَّــِيبِّ  قَالَــتْ  أَنـََّهــا: َحدَّ
ــْومِ  ِمــنْ  َأَشــدَّ  َكــانَ  ُهمْ  َلِقيــت َمــا َأَشــدُّ  وََكــانَ : َلِقيــت َمــا قـَْوِمــك ِمــنْ  َلِقيــت َلَقــدْ : َقــالَ  ؟ُأُحــدٍ  يـَ ــْومَ  ِمــنـْ ــةِ  يـَ  إذْ  اْلَعَقَب

 َوْجِهـي َعلَـى َمْهُمـومٌ  َوَأ�َ  فَاْنطََلْقـت َأَرْدت َمـا إَىل  جيُِْبـِين  فـَلَـمْ  كـالل َعْبدِ  ْبنِ  Sليل َعْبدِ  اْبنِ  َعَلى نـَْفِسي َرْضتعَ 
 فـَنَـاَداِين  ِجْربِيـلُ  ِفيَهـا فَِإَذا ْرتفـََنظَ  َأظَلَّْتِين  َقدْ  ِبَسَحابَةِ  َأ�َ  فَِإَذا رَْأِسي فـََرفـَْعت الثـََّعاِلبِ  ِبَقْرنِ  َوَأ�َ  إالَّ  َأْسَتِفقْ  فـََلمْ 

عَ  َقدْ  اOََّ  إنَّ : فـََقالَ   ِفيِهمْ  ِشْئت ِمبَا لَِتْأُمَرهُ  اْجلَِبالِ  َمَلكَ  إلَْيك اOَُّ  بـََعثَ  َوَقدْ  َعَلْيك َردُّوا َوَما َلك قـَْوِمك قـَْولَ  مسَِ
َناَداِين   اْألَْخَشبَـْنيِ  َعَلْيِهمْ  ُأْطِبقَ  َأنْ  ِشْئت إنْ  ِشْئت ِفيَما َذِلكَ : فـََقالَ  ُحمَمَّدُ  Sَ : قَالَ  مثَُّ  َعَليَّ  َفَسلَّمَ  اْجلَِبالِ  َمَلكُ  فـَ
 )ًئاَشـيْـ  بِـهِ  ُيْشـِركُ  َال  َوْحـَدهُ  اOََّ  يـَْعبُـدُ  َمـنْ  َأْصـَالِ�ِمْ  ِمـنْ  اOَُّ  ُخيْـرِجَ  َأنْ  َأْرُجـو بَـلْ  َوَسـلَّمَ  َعَلْيـهِ  اOَُّ  َصلَّى النَِّيبُّ  فـََقالَ 

ــَحاحِ  اْألََحاِديــثِ  َهــِذهِ  َوَأْمثَــالُ . متفــق عليــه ــَمَواتِ  ِيف  الـَّـِذينَ  اْلَمَالِئَكــةِ  ِذْكــرُ  ِفيَهــا ِممـَّـا الصِّ  اْهلَــَواءِ  َوَمَالِئَكــةِ  السَّ
 ِيف  َوَسـلَّمَ  َعَلْيـهِ  اOَُّ  َصـلَّى قـَْولِـهِ  ِمثْـلُ  آَدمَ  بَـِين  أُُمـورِ  ِيف  اْلُمَتَصـّرُِفونَ  اْلَمَالِئَكةُ  وََكَذِلكَ . َكِثريَةٌ  َذِلكَ  َوَغْريِ  َواْجلَِبالِ 

ــقِ  اْحلَــِديثِ  ــهِ  اْلُمتـََّف ــاِدقِ  َحــِديثِ  َعَلْي ــولُ  إذْ  اْلَمْصــُدوقِ  الصَّ ــثُ  مثَُّ (: يـَُق َع ــهِ  يـُبـْ ــكُ  إلَْي ــْؤَمرُ  اْلَمَل يُـ ــعِ  فـَ ــاتٍ  «َِْرَب  َكِلَم
َفخُ  مثَُّ  يدٌ َسـعِ  َأوْ  َوَشِقيٌّ  َوَأَجَلهُ  ِرْزَقهُ  اُْكُتبْ : فـَيُـَقالُ  : قَـالَ  َعـاِزبٍ  بْـنِ  اْلبَــَراءِ  َحـِديثُ  الصَّـِحيحِ  َوِيف  )الـرُّوحُ  ِفيـهِ  يـُـنـْ

ــهِ  اOَُّ  َصــلَّى النَّــِيبُّ  َقــالَ ( ــِحيحِ  َوِيف  )َمَعــك َوِجْربِيــلُ  هــاجهم َأوْ  ُاْهُجُهــمْ : حلســان َوَســلَّمَ  َعَلْي  النَّــِيبَّ  َأنَّ ( أَْيًضــا الصَّ
 أَْنظُـرُ  َكـَأّينِ (: قَـالَ  أَنَـسٍ  َعـنْ  الصَّـِحيحِ  َوِيف  )اْلُقـُدسِ  بِـُروحِ  أَيِّْدهُ  اللَُّهمَّ  َعينِّ  َأِجبْ : َلهُ  قَالَ  َوَسلَّمَ  هِ َعَليْ  اOَُّ  َصلَّى
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 Sَ : قَـالَ  ِهَشـامٍ  نَ بْـ اْحلَـاِرثَ ( َأنَّ : َعاِئَشـةَ  َعـنْ  الصَّـِحيَحْنيِ  َوِيف  )ِجْربِيـلَ  َموِْكـبِ  ُغْنمٍ  َبِين  ِسكَّةِ  ِيف  َساِطعٍ  ُغَبارٍ  إَىل 
 َوقَــدْ  َعــينِّ  فـَيَـْفِصــمُ  َعَلــيَّ  َأَشــدُّهُ  َوُهــوَ  اْجلَــَرسِ  َصْلَصــَلةِ  ِمثْــلُ  ¿َْتِيــِين  َأْحيَــا�ً : قَــالَ  ؟اْلــَوْحيُ  ¿َْتِيــك َكْيــفَ  اOَِّ  َرُســولَ 
 اOَُّ  َصــلَّى النَّــِيبِّ  إَىل  ِجْربِيــلَ  َوِإتْـَيــانُ ). يـَُقــولُ  َمــا ِعيفَــأَ  فـَُيَكلُِّمــِين  رَُجــًال  اْلَمَلــكِ  ِيل  يـََتَمثَّــلُ  َوَأْحَيــا�ً  قَــالَ  َمــا َوَعْيــت

هُ  َوِإقْـَراُؤهُ  َوُخمَاطَبَـُتهُ  اْلَكْلِيبِّ  َدْحَيةَ  ُصورَةِ  ِيف  َوÔَرَةً  َأْعَراِيبٍّ  ُصورَةِ  ِيف  Ôَرَةً  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  َّSيُـْذَكرَ  َأنْ  ِمـنْ  َأْعظَـمُ : َكثِـريًا إ 
 . ُهَنا
 َوَمَالِئَكـةٌ  5ِللَّْيـلِ  َمَالِئَكـةٌ  ِفـيُكمْ  يـَتَـَعـاقـَُبونَ ( َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اOَُّ  َصلَّى النَِّيبُّ  قَالَ : قَالَ  ُهَريـَْرةَ  َأِيب  َعنْ  الصَِّحيَحْنيِ  َوِيف 

َيْســَأُهلُمْ  يُكمْ ِفــ 5َتُــوا الَّــِذينَ  يـَْعــُرجُ  مثَُّ  َواْلَعْصــرِ  اْلَفْجــرِ  َصــَالةِ  ِيف  َوَجيَْتِمُعــونَ  5ِلنـََّهــارِ   َكْيــفَ  ِ�ِــمْ  َأْعَلــمُ  َوُهــوَ  رَبـُُّهــمْ  فـَ
نَـاُهمْ  ُيَصـلُّونَ  َوُهـمْ  تـَرَْكَناُهمْ : فـَيَـُقوُلونَ  ؟ِعَباِدي تـَرَْكُتمْ  : قَالَـتْ  َعاِئَشـةَ  َعـنْ ( الصَّـِحيَحْنيِ  َوِيف ). ُيَصـلُّونَ  َوُهـمْ  َوأَتـَيـْ

 َمـا: فـَُقْلـت َوْجُهـهُ  يـَتَـَغيـَّـرُ  َوَجَعلَ  فـََقامَ  َفَجاءَ  َمنَْرَقةٌ  َكأَنـََّها َمتَاثِيلُ  ِفيَها ِوَساَدةً  َسلَّمَ وَ  َعَلْيهِ  اOَُّ  َصلَّى ِللنَِّيبِّ  َحَشْوت
َها لَِتْضَطِجعَ  َلك َجَعْلتَها ِوَساَدةٌ : قَاَلتْ  ؟اْلِوَساَدةِ  َهِذهِ  5َلُ  َما: قَالَ  ؟اOَِّ  َرُسولَ  Sَ  لََنا  َأنَّ  ْمـتَعلِ  َأَمـا: قَـالَ  َعَليـْ

تًـــا تَـــْدُخلُ  َال  اْلَمَالِئَكــةَ   َوِيف  )َخَلْقـــُتمْ  َمـــا َأْحيُـــوا: يـَُقـــالُ  اْلِقَياَمـــةِ  يـَـــْومَ  يـَُعـــذَّبُ  الصُّــَورَ  َصـــَنعَ  َمـــنْ  إنَّ  ُصـــورَةٌ  ِفيـــهِ  بـَيـْ
ْعـت: قَـالَ  َعبَّـاسٍ  اْبنِ  َعنْ  الصَِّحيَحْنيِ  ْعـت: يـَُقـولُ  طَْلَحـةَ  َأ5َ  مسَِ  َال (: يـَُقـولُ  َوَسـلَّمَ  َعَلْيـهِ  اOَُّ  َصـلَّى اOَِّ  َرُسـولَ  مسَِ

ًتا اْلَمَالِئَكةُ  َتْدُخلُ   َوَعـدَ (: قَـالَ  ُعَمـرَ  بْـنِ  اOَِّ  َعْبـدِ  َعـنْ  الصَّـِحيَحْنيِ  ِيف  وََكـَذِلكَ ). َمتَاثِيـلَ  ُصـورَةُ  َوَال  َكْلـبٌ  ِفيـهِ  بـَيـْ
ــهِ  اOَُّ  َصــلَّى النَّــِيبَّ  ــلُ  َوَســلَّمَ  َعَلْي ــ ِجْربِي َق ــْدُخلُ  َال  إ�َّ : الَ فـَ ــا َن ًت ــِحيَحْنيِ  َوِيف  )ُصــورَةٌ  َوَال  َكْلــبٌ  ِفيــهِ  بـَيـْ  َأِيب  َعــنْ  الصَّ
هُ  ِيف  َدامَ  َمـا َأَحـدُِكمْ  َعلَـى ُتَصـلِّي اْلَمَالِئَكـةَ  إنَّ (: قَـالَ  َوَسـلَّمَ  َعَلْيـهِ  اOَُّ  َصلَّى النَِّيبِّ  َعنْ  ُهَريـَْرةَ   َصـلَّى الـَِّذي ُمَصـالَّ

 اْلَمَالِئَكــةِ  َأْصــَنافِ  ِمـنْ  ِفيَهــا يُـْذَكرُ  الَّــِيت  النُُّصــوصِ  َهـِذهِ  َوَأْمثَــالُ ). ُحيْـِدثْ  ملَْ  َمــا اْرَمحْــهُ  اللَُّهـمَّ  لَــهُ  اْغِفـرْ  لَُّهــمَّ ال: ِفيـهِ 
 اْلَعْقـلُ ( ُهـوَ  ِجْربِيلُ  َيُكونَ  َأنْ  َأوْ  )وسِ َوالنـُّفُ  اْلُعُقولِ ( ِمنْ  َيْذُكُرونَهُ  َما َعَلى َتُكونَ  َأنْ  َميَْنعُ  َما: َوَأفْـَعاهلِِمْ  َوَأْوَصاِفِهمْ 

 . َهُؤَالءِ  يـَْزُعمُ  َكَما اْلَفاِسَدةُ  اْلُقَوى ِهيَ  َوالشََّياِطنيُ  الصَّاِحلَةُ  اْلُقَوى ِهيَ  اْآلَدِميِّنيَ  َمَالِئَكةُ  َوَتُكونَ  )اْلَفعَّالُ 
ــَزْعُمُهمْ  َوأَْيًضــا ــولَ  َأنَّ  فـَ ــا الَّــِيت  َوالنـُُّفــوسَ  اْلُعُق ــا َوَزَعُمــوا اْلَمَالِئَكــةَ  َجَعُلوَه ــةٌ  أَنـََّه ــهِ  َعــنْ  َصــاِدرَةٌ  اOَِّ  َعــنْ  َمْعُلوَل  َذاِت
 َعْنـهُ  َسـهُ نـَفْ  َونـَـزَّهَ  اOَُّ  َردَّهُ  ِممَّا َوَهَذا. اْلَمَالِئَكةَ  َوَلدَ  اOََّ  َوَأنَّ . اOَِّ  َعنْ  بِتَـَولُِّدَها قـَْولٌ  ُهوَ  ِعلَِّتهِ  َعنْ  اْلَمْعُلولِ  ُصُدورَ 
َ  قَائِلَــهُ  وََكــذَّبَ   إْفِكِهــمْ  ِمــنْ  إنـَُّهــمْ  َأَال (: تـََعــاَىل  َوقَــالَ  )َأَحــدٌ  ُكُفــًوا لَــهُ  َيُكــنْ  َوملَْ . يُولَــدْ  َوملَْ  يَِلــدْ  ملَْ (: ِبَقْولِــهِ  َكِذبَــهُ  َوبـَــنيَّ

 َأمْ . تَــذَكَُّرونَ  َأفَــَال . َحتُْكُمــونَ  َكْيــفَ  َلُكــمْ  َمــا. اْلَبِنــنيَ  ىَعَلــ اْلبَـَنــاتِ  أَاْصــَطَفى. َلَكــاِذبُونَ  َوِإنـَُّهــمْ  اOَُّ  َولَــدَ . لَيَـُقولُــونَ 
ُتمْ  إنْ  ِبِكَتاِبُكمْ  فَْأُتوا. ُمِبنيٌ  ُسْلطَانٌ  َلُكمْ   بَنِـنيَ  لَـهُ  َوَخَرقُـوا َوَخَلَقُهمْ  اجلِْنَّ  ُشرََكاءَ  Oَِِّ  َوَجَعُلوا(: َوِبَقْوِلهِ  )َصاِدِقنيَ  ُكنـْ

َعـــاَىل  ُســـْبَحانَهُ  ِعْلـــمٍ  ِبغَـــْريِ  َوبـََنـــاتٍ  ـــا َوتـَ َعـــاَىل  وقـَْولـــه )َيِصـــُفونَ  َعمَّ َـــذَ  َوقَـــاُلوا( تـَ  ِعَبـــادٌ  بَـــلْ  ُســـْبَحانَهُ  َولَـــًدا الـــرَّْمحَنُ  اختَّ
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 اْرَتَضـى ِلَمنِ  إالَّ  َيْشَفُعونَ  َوَال  َخْلَفُهمْ  َوَما أَْيِديِهمْ  بـَْنيَ  َما يـَْعَلمُ . يـَْعَمُلونَ  «َِْمرِهِ  َوُهمْ  5ِْلَقْولِ  َيْسِبُقونَهُ  َال . ُمْكَرُمونَ 
 )اْلُمَقرَّبُــونَ  اْلَمَالِئَكــةُ  َوَال  Oَِِّ  َعْبــًدا َيُكــونَ  َأنْ  اْلَمِســيحُ  َيْســتَـْنِكفَ  لَــنْ (: تـََعــاَىل  َوقَــالَ  )ُمْشــِفُقونَ  َخْشــَيِتهِ  ِمــنْ  َوُهــمْ 
ـُتمْ  َلَقـدْ ) ٨٨( َولَـًدا الـرَّْمحَنُ  اختََّذَ  َوقَاُلوا: تـََعاَىل  َوقَالَ  ًئا ِجئـْ  َوتـَْنَشـقُّ  ِمْنـهُ  يـَتَـَفطـَّْرنَ  السَّـَمَواتُ  َتَكـادُ ) ٨٩( ِإ̈دا َشـيـْ

َبِغـي َوَما) ٩١( َوَلًدا ِللرَّْمحَنِ  َدَعْوا َأنْ ) ٩٠( َه̈دا اْجلَِبالُ  َوختَِرُّ  اْألَْرضُ   ُكـلُّ  ِإنْ ) ٩٢( َولَـًدا يـَتَِّخـذَ  َأنْ  ِللـرَّْمحَنِ  يـَنـْ
ــنْ  ــَماَواتِ  ِيف  َم ــرَّْمحَنِ  َآِيت  ِإالَّ  َواْألَْرضِ  السَّ ُهمْ  َأْحَصــاُهمْ  َلَقــدْ ) ٩٣( َعْبــًدا ال ــمْ ) ٩٤( َعــ̈دا َوَعــدَّ  يـَــْومَ  َآتِيــهِ  وَُكلُُّه

 مرمي) ٩٥( فـَْرًدا اْلِقَياَمةِ 

 َال  َالزًِمـــا تـََولـُّـًدا اْلُمتَـَولِّـــدِ  ُلولِ َكــاْلَمعْ  لَْيُســـوا َمْقُهــوُرونَ  َمـــِديُنونَ  مصــرفون ُمـــَذلَُّلونَ  َأيْ . ُمَعبَّــُدونَ  أَنـَُّهـــمْ  فَــَأْخبَـرَ . 
 َكَمـا 5ِْلَوالِـدِ  َواْلَوَلدُ  5ِْلِعلَّةِ  اْلَمْعُلولُ  ُيَشبَّهُ  َكَما ِبهِ  ُيَشبـَُّهونَ  َال  Oَِِّ  ِعَبادٌ  أَنـَُّهمْ  َوَأْخبَـرَ . َذِلكَ  َعنْ  يـَتَـَغيـَّرَ  َأنْ  يـَُتَصوَّرُ 
َــذَ  َوقَــاُلوا: تـََعــاَىل  قَــالَ وَ . الصَّــابُِئونَ  َهــُؤَالءِ  يـَْزُعُمــهُ  ــَماَواتِ  ِيف  َمــا لَــهُ  بَــلْ  ُســْبَحانَهُ  َولَــًدا اOَُّ  اختَّ  لَــهُ  ُكــلٌّ  َواْألَْرضِ  السَّ
َـا َأْمـًرا َقَضـى َوِإَذا َواْألَْرضِ  السَّـَماَواتِ  َبِديعُ ) ١١٦( قَانُِتونَ   فَـَأْخبَـرَ . البقـرة )١١٧( فـََيُكـونُ  ُكـنْ  لَـهُ  يـَُقـولُ  فَِإمنَّ

ــهِ  َشــْيءٍ  ُكــلَّ  يـَْقَتِضــي أَنَّــهُ  ــولِ  بِتَـَولُّــدِ  َال  )ُكــنْ ( ِبَقْوِل ــهُ  اْلَمْعُل ــَذِلكَ . َعْن ــالَ  وََك ــوا: ُســْبَحانَهُ  َق  اجلِْــنَّ  ُشــرََكاءَ  Oَِِّ  َوَجَعُل
ـا َوتـََعـاَىل  ُسـْبَحانَهُ  ِعْلـمٍ  ِبغَـْريِ  َوبـََناتٍ  بَِننيَ  َلهُ  َوَخَرُقوا َوَخَلَقُهمْ   َأىنَّ  َواْألَْرضِ  السَّـَماَواتِ  بَـِديعُ ) ١٠٠( َيِصـُفونَ  َعمَّ

 .  االنعام) ١٠١( َعِليمٌ  َشْيءٍ  ِبُكلِّ  َوُهوَ  َشْيءٍ  ُكلَّ  َوَخَلقَ  َصاِحَبةٌ  َلهُ  َتُكنْ  َوملَْ  َوَلدٌ  َلهُ  َيُكونُ 
َمتَـْنيِ  َعنْ  النَِّتيَجةُ  َتُكونُ  َكَما َأْصَلْنيِ  َعنْ  إالَّ  َيُكونُ  َال  التـََّولُّدَ  َأنَّ  فََأْخبَـرَ   اْلَمْعُلوَمـةُ  اْلَمْعلُـوَالتِ  َسـاِئرُ  وََكـَذِلكَ  ُمَقدِّ

ــْيءُ  فََأمَّــا. اْلِعلَّــةُ  بِــهِ  تَــِتمُّ  َمــا 5ِْقــِرتَانِ  إالَّ  اْلَمْعُلــولُ  َحيْــُدثُ  َال   َال  َقــطُّ  َواِلــًدا َوَال  ِعلَّــةً  َيُكــونُ  َفــَال  َوْحــَدهُ  اْلَواِحــدُ  الشَّ
 فََأمَّـا َواْألَْرضِ  َوالشَّـْمسِ  َواْحلَطَـبِ  َكالنَّـارِ  َواْلَقابِـلُ  اْلَفاِعـلُ  أَنـَُّهَمـا َولَـوْ  َأْصـَلْنيِ  َعـنْ  إالَّ  اْلَعـاملَِ  َهـَذا ِيف  َشـْيءٌ  َيُكونُ 

َ . يـَتَـَولَّدُ  َوَال  َشْيءٌ  َعْنهُ  َيْصُدرُ  َفَال  َوْحَدهُ  اْلَواِحدُ   َحْيثُ  َوالتـََّولُّدِ  اْلِعلَّةِ  ِيف  اسِ اْلِقيَ  َطرِيقَ  َأْخطَُئوا أَنـَُّهمْ  اْلُقْرآنُ  فـَبَـنيَّ
 ِخـَالفُ  )تَـذَكَُّرونَ  َلَعلَُّكمْ  َزْوَجْنيِ  َخَلْقَنا َشْيءٍ  ُكلِّ  َوِمنْ (: قَالَ  وََكَذِلكَ . َوالتـََّولُّدِ  5ِلتـَّْعِليلِ  َعْنهُ  َيْصُدرُ  اْلَعاملََ  َجَعُلوا
ــْوهلِِمْ  َنــاكَ  إالَّ  ِمبَثَــلٍ  ¿َُْتونَــكَ  َوَال (: قـَْولِــهِ  ِمــنْ  تـََعــاَىل  اOَُّ  ذََكــَرهُ  ِمبَــا فَــاءٌ وَ  َوَهــَذا. َواِحــدٌ  َعْنــهُ  الصَّــاِدرَ  إنَّ : قـَ  5ِْحلَــقِّ  ِجئـْ

 نـَـزَّلَ  الـَِّذي تـَبَـاَركَ (: تـََعـاَىل  فـََقـالَ  الرَُّسـولِ  اتِّبَـاعِ  َعـنْ  َخَرجَ  َمنْ  ُكلِّ  َحقِّ  ِيف  ِبَذِلكَ  َتَكفَّلَ  َقدْ  إذْ  )تـَْفِسريًا َوَأْحَسنَ 
 َيَديْـهِ  َعلَـى الظـَّاملُِ  يـََعـضُّ  َويـَـْومَ (: قـَْولِـهِ  إَىل  َوالرَِّسـاَلةَ  اْلَوْحَدانِيَّـةَ  فَـذََكرَ  )نَـِذيًرا ِلْلَعـاَلِمنيَ  لَِيُكـونَ  َعْبِدهِ  َعَلى اْلُفْرقَانَ 
َتــِين  Sَ  يـَُقــولُ  َــْذتُ  لَيـْ َلــَىت  Sَ  َســِبيًال  الرَُّســولِ  َمــعَ  اختَّ َتــِين  َويـْ ــ ملَْ  لَيـْ  إذْ  بـَْعــدَ  الــذِّْكرِ  َعــنِ  َأَضــلَِّين  َلَقــدْ  َخِلــيًال  فُــَال�ً  ذْ َأختَِّ
ْنَسـانِ  الشَّْيطَانُ  وََكانَ  َجاَءِين  تَـدِعُ . َذلِـكَ  ِحبََسـبِ  ظَـاملٌِ  فـَُهـوَ  الرَُّسـولِ  اتِّبَـاعِ  َعـنْ  َخـَرجَ  َمـنْ  َفُكـلُّ  )َخـُذوًال  ِلْإلِ  َواْلُمبـْ

 ِلُكـلِّ  َجَعْلَنا وََكَذِلكَ  َمْهُجورًا اْلُقْرآنَ  َهَذا اختََُّذوا قـَْوِمي إنَّ  َربِّ  Sَ  الرَُّسولُ  َوقَالَ (. ِتهِ ُسنَّ  ِمنْ  َخاَلفَ  َما ِبَقْدرِ  ظَاملٌِ 



 ٣٣

نَــْنيِ  ْنيِ َزْوَجـ َشـْيءٍ  ُكـلِّ  نـُـزِّلَ  لَـْوَال  َكَفـُروا الـَِّذينَ  َوقَـالَ . ()َوَنِصـريًا َهـاِدSً  ِبَربِّكَ  وََكَفى اْلُمْجرِِمنيَ  ِمنَ  َعُد̈وا َنِيبٍّ  ). اثـْ
 َنِظــريٌ  لَـهُ  َخمْلُـوقٍ  َفُكـلُّ  اْخلَْلـقُ  ُهـوَ  الشَّـْفعَ  َأنَّ (: َوالْـِوْترِ  الشَّـْفعِ  ِيف  َصـِحيِحهِ  ِيف  اْلُبَخـاِريُّ  َوذََكـَرهُ  ُجمَاِهـدٌ  قَـالَ  َوِهلَـَذا

 َعـنْ  الصَّـاِدرَةَ  اْآلَ�رَ  َأنَّ  َوَذِلكَ ). َصاِحَبةٌ  َلهُ  َتُكنْ  َوملَْ  َلدٌ وَ  َلهُ  َيُكونُ  َأىنَّ (: فـََقالَ  )َلهُ  َشِبيهَ  َال  الَِّذي اOَُّ  ُهوَ  َواْلِوتْـرُ 
ئَـْنيِ  ِمـــنْ  ِفيَهـــا بُـــدَّ  َال  اْلَمْوُجـــوَداتِ  ِيف  واملتولـــدات اْلِعَلـــلِ   َكـــاْألُمِّ  َيُكـــونُ : َواْآلَخـــرُ . َكـــاْألَبِ  َيُكـــونُ : َأَحـــُدُمهَا َشـــيـْ
 َواِحـدٍ  َشـْيءٍ  ُصـُدورُ  فََأمَّـا اْحلَطَـبِ  َمـعَ  َوالنَّـارِ  اْألَْرضِ  َمـعَ  َكالشَّـْمسِ  َواْلَقابِـلَ  ْلَفاِعـلَ ا َذلِـكَ  ُيَسمُّونَ  َوَقدْ . اْلَقابَِلةِ 

َهــَذا َواِحــدٍ  َشــْيءٍ  َعــنْ  ــا. َأْصــًال  اْلُوُجــودِ  ِيف  َلــهُ  ُوُجــودَ  َال  فـَ ــَعاعِ  َذِلــكَ  َتْشــِبيُهُهمْ  َوَأمَّ ــْمسِ  َمــعَ  5ِلشُّ ــْوتِ  الشَّ  َو5ِلصَّ
 نـَْفـسُ  بِـهِ  ُأرِيـدَ  إنْ  الشَُّعاعَ  َأنَّ : َوَذِلكَ . َعَلْيِهمْ  َواْلُمْؤِمِننيَ  َوَرُسوِلهِ  Oَِِّ  ُحجَّةٌ  أَْيًضا فـَُهوَ  َوالنـَّْقرِ  اْحلَرََكةِ  َمعَ  ِننيِ َكالطَّ 

. اْلَكـَالمُ  ِفيهِ  الَِّذي اْلَعاملَِ  ِمنْ  ِهيَ  َوَال  َخمُْلوَقةً  لَْيَستْ  اْخلَاِلقِ  َوِصَفاتُ  ِصَفاtَِا ِمنْ  ِصَفةٌ  َفَذِلكَ : 5ِلشَّْمسِ  يـَُقومُ  َما
َعِكسُ  َما 5ِلشَُّعاعِ  ُأرِيدَ  َوِإنْ  ئَـْنيِ  ِمنْ  ِفيهِ  بُدَّ  َال  َفَذِلكَ : اْألَْرضِ  َعَلى يـَنـْ  اْألَبِ  َجمْـَرى َجتْـِري الـَِّيت  الشَّـْمسُ  َوُمهَـا َشيـْ

ــَرى َجتْــِري الَّــِيت  َواْألَْرضِ  اْلَفاِعــلِ  ــةِ  مِّ اْألُ  َجمْ ــاِحَبةُ  َوِهــيَ . اْلَقابَِل ــْمسِ  الصَّ ــَذِلكَ . ِللشَّ ــْوتُ  وََك  َعــنْ  إالَّ  يـَتَـَولَّــدُ  َال  الصَّ
يَـتَـَولَّدُ  َعْنهُ  يـُْقِلعُ  َأوْ  اْآلَخرَ  َأَحُدُمهَا يـَْقرَعُ  ِجْسَمْنيِ   اَأَحـُدمهَُ  يـَْقـرَعُ  َأْصَلْنيِ  َعنْ  اْلَعاملَِ  َأْجَسامِ  ِيف  اْلَمْوُجودُ  الصَّْوتُ  فـَ

 بـَيَـا�ً  َوَأْحَسـنُ  تـَْفِسـريًا َوَأْحَسـنُ  اْحلَـقُّ  ُهـوَ  ِبهِ  اOَُّ  َجاءَ  فَاَلَِّذي اْلِقَياسِ  ِمنْ  ِبهِ  اْحَتجُّوا َفَمْهَما. َعْنهُ  يـُْقِلعُ  َأوْ  اْآلَخرَ 
َنــا َجيَْعُلونـََهــا َحــىتَّ  لَــهُ  َوُموِجَبــةً  لَــهُ  َوُمؤَكِّــَدةً  َحتْتَـَهــا ِلَمــا Ôَمَّــةً  ِعلَّــةً  َفَجَعَلَهــا َوأَْيًضــا. لَــهُ  وََكْشــًفا ِلْلَحــقِّ  َوِإيَضــاًحا  َمَباِدئـَ
َا َواْألُمََّهاتِ  َكاْآل5َءِ  لََنا َوَجيَْعُلونـََها َـا. اْألُمُّ  ِهـيَ  َوالـنـَّْفسُ  اْألَبُ  ُهـوَ  اْلَعْقـلَ  َجَعلُـوا َوُرمبَّ  اْلَوالِـَدانِ : بـَْعُضـُهمْ  قَـالَ  َوُرمبَّ

ُهَمـا نَِتيَجةً  ُكْنت َمنْ  َأيْ  )َوِلَواِلَديَّ  ِيل  اْغِفرْ ( نُوحٍ  قـَْولِ  ِيف  اْلُفُصوصِ  َصاِحبُ  قَالَ  َكَما ةُ َوالطَِّبيعَ  اْلَعْقلُ   َوُمهَـا َعنـْ
 . الرُُّسلُ  ِبهِ  َجاَءتْ  اِلمَ  ُخمَاِلفٌ  ُكْفرٌ  َوُهوَ . َويـَْعُبُدونـََها الصُّْغَرى َواْآلِهلَةَ  اْألَْر5َبَ  ُيَسمُّونـََها َوَحىتَّ . َوالطَِّبيَعةُ  اْلَعْقلُ 
 أَنـَُّهـمْ : قُـَدَماِئِهمْ  َعـنْ  اْلُمَعرَّبَـةِ  اْلُكتُـبِ  ِيف  وََكـَذِلكَ . اْلَمَالِئَكـةَ  يـَْعُبُدونَ  ِ«َنـَُّهمْ  الصَّابَِئةَ  السََّلفِ  بـَْعضُ  َوَصفَ  َوِ�ََذا
 َأوْ  َأْر55ًَ  َتُكـونَ  َأنْ  يـَْنِفـي َواْلُقْرآنُ . أَْيًضا اْلَكَواِكبَ  يـَْعُبُدونَ  اَكانُو  َكَما الصُّْغَرى َواْألَْر5َبَ  اْآلِهلَةَ  ُيَسمُّونـََها َكانُوا

رُ  َهلَا َوَيُكونَ  آِهلَةً  َتُكونَ  َأنْ   ِيف  لَـهُ  يـُـْؤَذنَ  َأنْ  بـَْعدَ  إالَّ  َيْشَفعُ  َوَال  ُمْرِسِلهِ  َأْمرِ  بـَْعدَ  إالَّ  يـَْفَعلُ  َال  الَِّذي ِللرَُّسولِ  َما َغيـْ
 َأنْ  ¿َُْمـرَُكمْ  َوَال (: تـََعـاَىل  فـََقـالَ  اْألَُمـمِ  ِمـنْ  َوغَـْريِِهمْ  َوالـرُّومِ  اْلَعـَربِ  ِمـنْ  َزَعَمـهُ  َمنْ  َعَلى َذِلكَ  اOَُّ  َردَّ  َوَقدْ . اَعةِ الشَّفَ 

ُتمْ  إذْ  بـَْعدَ  5ِْلُكْفرِ  َأ¿َُْمرُُكمْ  َأْر55ًَ  َوالنَِّبيِّنيَ  اْلَمَالِئَكةَ  تـَتَِّخُذوا َـذَ  َوقَـاُلوا(: تـََعـاَىل  َوقَـالَ  )ِلُمونَ ُمْسـ أَنـْ  َولَـًدا الـرَّْمحَنُ  اختَّ
 ِمـنْ  َزَعْمـُتمْ  الـَِّذينَ  اْدُعـوا قُـلِ (: تـََعـاَىل  َوقَـالَ  )يـَْعَملُـونَ  «َِْمـرِهِ  َوُهـمْ  5ِْلَقـْولِ  َيْسـِبُقونَهُ  َال  ُمْكَرُمونَ  ِعَبادٌ  َبلْ  ُسْبَحانَهُ 

ُهمْ  َلهُ  َوَما ِشْركٍ  ِمنْ  ِفيِهَما َهلُمْ  َوَما اْألَْرضِ  ِيف  َوَال  السََّماَواتِ  ِيف  َذرَّةٍ  ثْـَقالَ مِ  َميِْلُكونَ  َال  اOَِّ  ُدونِ   َوَال  َظِهريٍ  ِمنْ  ِمنـْ
َفــعُ  ــَفاَعةُ  تـَنـْ  اْلَعِلــيُّ  َوُهــوَ  اْحلَــقَّ  واقَــالُ  رَبُُّكــمْ  قَــالَ  َمــاَذا قَــاُلوا قـُلُــوِ�ِمْ  َعــنْ  فـُــزِّعَ  إَذا َحــىتَّ  لَــهُ  َأِذنَ  ِلَمــنْ  إالَّ  ِعْنــَدهُ  الشَّ
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يِينِّ  5ِلْـَوْحيِ  َأوْ  اْلَكـْوِينِّ  5ِْألَْمرِ  اOَُّ  َقَضى إَذا اْلَمَالِئَكةِ  َصْعقِ  ِيف  اْألََحاِديثِ  بـَْعضُ  تـََقدَّمَ  َوَقدْ ). اْلَكِبريُ   َوقَـالَ . الـدِّ
ــَماَواتِ  ِيف  َمَلــكٍ  ِمــنْ  وََكــمْ (: تـََعــاَىل  ًئا تُـُهمْ َشــَفاعَ  تـُْغــِين  َال  السَّ  )َويـَْرَضــى َيَشــاءُ  ِلَمــنْ  اOَُّ  ¿ََْذنَ  َأنْ  بـَْعــدِ  ِمــنْ  إالَّ  َشــيـْ
 .  اْآليَةَ  )ُمْكَرُمونَ  ِعَبادٌ  َبلْ (: تـََعاَىل  َوقَالَ 
 َوقَـالَ  )َنِسـ̈يا رَبـُّكَ  َكـانَ  َوَمـا كَ َذلِـ بـَـْنيَ  َوَمـا َخْلَفنَـا َوَمـا أَيْـِديَنا بـَـْنيَ  َمـا لَـهُ  رَبِّـكَ  «َِْمرِ  إالَّ  نـَتَـنَـزَّلُ  َوَما(: تـََعاَىل  َوقَالَ 
 يَــْدُعونَ  الَّــِذينَ  ُأولَِئــكَ  َحتْــِويًال  َوَال  َعــْنُكمْ  الضُّــرِّ  َكْشــفَ  َميِْلُكــونَ  فَــَال  ُدونِــهِ  ِمــنْ  َزَعْمــُتمْ  الَّــِذينَ  اْدُعــوا قُــلِ (: تـََعــاَىل 

تَـُغونَ   اْآليَـةُ  نـََزلَـتْ . )َحمُْذورًا َكانَ  رَبِّكَ  َعَذابَ  إنَّ  َعَذابَهُ  َوَخيَاُفونَ  َرْمحََتهُ  ونَ َويـَْرجُ  َأقْـَربُ  أَيـُُّهمْ  اْلَوِسيَلةَ  َر�ِِّمُ  إَىل  يـَبـْ
 انتهى. َوالنَِّبيِّنيَ  اْلَمَالِئَكةَ  َيْدُعونَ  الَِّذينَ  ِيف 

ميَاِن Oَِ5َِّ وَُكُتِبهِ : ابن تيمية رمحه هللا قال شيخ االسالم ميَاُن «َِنَّ : َوِمْن اْإلِ ـُر َخمْلُـوٍق  اْإلِ اْلُقـْرآَن َكـَالُم اOَِّ ُمنَــزٌَّل َغيـْ
ُ  ؛ِمْنــُه بَــَدَأ َوِإلَْيــِه يـَُعــودُ  َّOــٍد َصــلَّى ا َزلَــُه َعَلــى ُحمَمَّ َعَلْيــِه َوَأنَّ اOََّ تـََعــاَىل َتَكلَّــَم بِــِه َحِقيَقــًة َوَأنَّ َهــَذا اْلُقــْرآَن الَّــِذي أَنـْ

َوَال َجيُوُز إْطَالُق اْلَقْوِل ِ«َنَُّه ِحَكايٌَة َعْن َكَالِم اOَِّ َأْو ِعبَـارٌَة َعْنـُه بَـْل إَذا  ؛ِقيَقًة َال َكَالُم َغْريِهِ َوَسلََّم ُهَو َكَالُم اOَِّ حَ 
َـا َملْ َخيُْرْج ِبَذِلَك َعْن َأْن َيُكوَن َكَالَم اOَِّ تَـ : قـََرَأُه النَّاُس َأْو َكتَـُبوُه ِبَذِلَك ِيف اْلَمَصاِحفِ  َعاَىل َحِقيَقًة فَِإنَّ اْلَكـَالَم إمنَّ

 ًS َتِدéً َال إَىل َمْن قَاَلُه ُمبَـلًِّغا ُمـَؤدِّ لَـْيَس َكـَالُم اOَِّ  ؛ُحُروفُـُه َوَمَعانِيـهِ  ؛َوُهـَو َكـَالُم اOَِّ . ُيَضاُف َحِقيَقًة إَىل َمْن قَاَلُه ُمبـْ
 .  انتهى. ُدوَن اْحلُُروفِ اْحلُُروَف ُدوَن اْلَمَعاِين َوَال اْلَمَعاِينَ 

. االميـان 5لقـدر خـريه وشـره وحلـوه ومـره وأنـه علـم هللا الكـوين وقدرتـه: ومن أصول اميان أهل السنة واجلماعة
قبـــل ان خيلـــق الســـماوت واالرض  وأمـــره للقلـــم بكتابتـــه. وكتابـــه احملفـــوظ يف اللـــوح الـــذي ال يطلـــع عليـــه احـــد

 . خبمسني الف سنة
 
 

 : للجوهري يف الصحاحرد و لغة فقد ومعىن القدر يف ال
َلُغهُ : َقْدُر الشيءِ  أي ما عظَّموا هللا حـقَّ )، ما َقَدُروا هللا َحقَّ َقْدرِهِ (: وقال هللا تعاىل. وهو يف األصل مصدر. مبـْ

 : وأنشد األخفش. ما يـَُقدِّرُُه هللا عّز وجّل من القضاء: والَقَدُر والَقْدُر أيضاً . تعظيمه
 ولألمِر ¿يت املرَء من حيث ال يدري للنوائِب والَقْدرِ  أال S ِلقومي
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أي ، ورجـٌل ذو قُـْدرَةٍ . املَْقُدرَُة ُتذهب احلفيظة: ومنه قوهلم. أي ُقْدرَةٌ ، مايل عليه َمْقَدرٌَة وَمْقِدرٌَة وَمْقُدرَةٌ : ويقال
َقـَدرَ وقَ . من التَـْقديرِ ، وَقَدْرُت الشيَء أْقُدرُُه وأقِدرُُه َقْدراً . ذو يسارٍ  أي جـاء علـى ، َدْرُت عليـه الثـوَب قَـْدرًا فانـْ

 .  مثل ُقِرتَ ، وُقِدَر على اإلنسان رزقُُه َقْدراً . مثل قـَتَـرَ ، وَقَدَر على عياله َقْدراً . اِملْقدارِ 
 : للزبيدي Ôج العروسيف و 

: الَقـاِدرُ : قـال ابـُن األَثِـري. مـن التـَّْقـِدير مـن ِصـَفاِت هللا َعـّز وَجـلَّ يكـوَ�ن مـن الُقـْدرَة وَيُكـو�نِ : الَقِديُر والَقاِدرُ 
ويف الَبصـائر . والَقِديُر َفِعيٌل منه وهو للُمَباَلَغِة واملُْقَتِدُر ُمْفَتِعٌل من اقْـَتدر وهو أَْبلغُ  ؛اسُم فاِعل من َقَدَر ويـَْقِدرُ 

ْكَمـة ال زائـداً عليـه وال �ِقصـاً عنـه ولـذلك ال هو الَفاِعُل ِلَما َيَشاُء على َقْدِر مـا تقِضـى احلِ : الَقِديرُ : للُمَصنِّف
ـــاُه املُ  ـــُر ويكـــوُن َمْعَن ـــه الَبَش ـــه ِإالّ أَنَّـــُه قـــد يُوَصـــُف ب ـــِدُر يـَُقارُِب ـــه ِإالَّ هللاُ تعـــاىل واملُْقَت ـــف َيِصـــحُّ َأْن يُوَصـــَف ب َتَكلِّ

ـَر ّأْن هللا تعـاَىل واملُْكَتِسُب للُقْدرَِة وال َأَحَد يُوَصُف 5لُقْدرَة من َوْجٍه ِإالّ ويَ  ِصّح َأْن يُوَصَف 5لَعْجر مـن َوْجـٍه َغيـْ
َتِفى عنه الَعْجُز من كّل َوْجٍه تعاَىل َشْأنُه  .  فُهَو الَِّذي يـَنـْ

 . الشََّرف والَعَظمُة والتَّزِيُني وَحتِْسُني الصُّورَة: والَقْدرُ 
َر ِفيَهــا َأقْـَواتـََهــا. ُه َمَنــاِزلَ َوقَــدَّرَ : اجلَْعــُل والصُّــْنع ومنــه قولُــه تعــاىل: والتـَّْقــِديرُ  . َأي جعــَل لــه وكــذا قولُــه تعــاىل وقَــدَّ

ُر ال: الِعْلُم واِحلْكَمة ومنه قولُه تعاىل: والتـَّْقِديُر أَيضاً   . لَّْيَل والنـََّهاَر َأي يـَْعَلموهللاُ يـَُقدِّ
ْرَ� ِإنـََّهــا َلِمــَن الَغــاِبرِيَن قــال: ومنــه أَيضــاً قولُــه تعــاَىل  ــاج قَــدَّ وِمْقــَداُر كــّل . املَْعــَىن َعِلْمَنــا ِإنـََّهــا َلِمــَن الغــاِبرين: الزَّجَّ

 . ِمْقَياُسه كالَقْدِر والتـَّْقِدير: شْيءٍ 
 :وقولُـه. ِإ�َّ ُكـلَّ َشـْيٍء َخَلْقنَـاُه ِبقـَدر ُمثـَقَّـلٌ : وقوله. َوَما َقَدروا هللا َحقَّ َقْدرِه خفيٌف ولو ثـُقَِّل كاَن َصَوا5ً : وقولُه

 . ُمثقَّل ولو ُخفِّف كان َصوا5ً . َفَساَلْت َأْوِديٌَة ِبَقَدرَِها
 . وكتابته املطابقة ملشيئته وخلقه، هو علم هللا: فقد عرفه شيخ االسالم فقال: ويف االصطالح

 . القدر قدرة هللا: وقد عرفه االمام امحد رمحه هللا فقال
 .  هللا سبحانه ال حمال فانه منكر لقدرة. ذا رد على كل من انكر القدرـوه

وكتابتــه لــذلك يف اللــوح احملفــوظ قبــل ، انــه علــم هللا الســابق 5الشــياء قبــل وقوعهــا: وتعريفــه عنــد اهــل الســنة
فيشــمل ، أو خلقــه لكــل شــيء، وخلقــه لكــل مــا قــدر، ومشــيئته النافــذة الشــاملة لكــل شــيء، خلقهــا وإجيادهــا

Sُبين إنك لـن : قال البنه عند املوت: ½ بادة بن الصامتعفعن . والكتابة واملشيئة واخللق لكل شيء العلم
فــإين ، وأن مــا أخطــأك مل يكــن ليصــيبك، جتــَد َطْعــَم حقيقــة اِإلميــان حــىت تعلــم أن مــا أصــابك مل يكــن ليخطئــك
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عـُت رسـوَل هللا ملسو هيلع هللا ىلص : قـال ؟ومـاذا أكتـب،  ربS: قـال، اكتـب: قـال لـه، إنَّ أول مـا خلـق هللا القلـمُ (: يَقـولُ  مسَِ
عـُت رســوَل هللا ملسو هيلع هللا ىلص يَقــولُ ، Sبــينَّ ، اكتـْب مقــاديَر كــلِّ شــيء حــىت تقــوَم الســاعة مــن مــات علــى غــري هــذا : إّينِ مسَِ

 . أخرجه أبو داود). فليس مين
َفجـرى ، اكتُـبْ : فقـال لـه، القلَـمَ  اOَُّ  َخلَـقَ  اَمـ أوَّلُ (: ملسو هيلع هللا ىلص يقـول مسعت رسول هللا: قال: ½ أيب بن كعب وعن

 . أخرجه ابو داود )مبا هو كائن إىل األبدِ 
قدمت مكة فلقيت عطاء بن أيب ر5ح فقلت لـه S أ5 دمحم إن أ�سـا عنـد� : حدثنا عبد الواحد بن سليم قالو 

يب قـال مسعـت رسـول هللا صـلى يقولون يف القدر فقال عطاء لقيت الوليد بن عبادة بن الصامت قـال حـدثين أ
 اخرجه الرتمـذي. كائن إىل األبد  هللا عليه و سلم يقول إن أول ما خلق هللا القلم فقال له اكتب فجرى مبا هو

 . وقال هذا حديث حسن غريب
: ّينِ أعّلُمـَك َكِلَمـاتٍ إ، Sَ غُـالمُ : (فـََقـالَ ، ملسو هيلع هللا ىلص يومـاً  كنـت خلـف النَّـيبّ : قَـالَ ، وعن ابـِن عبـاٍس رضـي هللا عنهمـا

ــْدُه ُجتَاَهــكَ ، اْحَفــِظ َهللا َحيَْفْظــكَ  أنَّ : َواْعَلــمْ ، وِإَذا اْســتَـَعْنَت فَاْســَتِعْن 5)ِ ، ِإَذا َســأْلَت فَاســَأِل هللا، اْحَفــِظ َهللا جتَِ
َفُعـــوَك إالَّ ِبَشـــيءٍ  َفُعـــوَك ِبَشـــيٍء َملْ يـَنـْ َوِإن اجَتَمُعـــوا َعَلـــى أْن ، قَـــْد َكَتبـــُه هللاُ لَـــكَ  األُمَّـــَة لَـــْو اْجَتَمَعـــْت َعلَـــى أْن يـَنـْ

ــكَ  ــُه هللاُ َعَلْي ــْد َكتَـَب ــحفُ ، َيُضــرُّوَك ِبَشــيٍء َملْ َيُضــرُّوَك إالَّ ِبَشــيٍء َق ــِت الصُّ ــَالُم َوَجفَّ ــِت اَألْق ، رواه الرتمــذي )رُِفَع
 . حديث حسن صحيح: َوقالَ 

ــدَّةِ ، َأَماَمــكَ  اْحَفــِظ هللا جتَِــْدهُ : (ويف روايـة غــِري الرتمــذي أنَّ َمــا : َواْعلَــمْ ، َتعـرَّْف ِإَىل ِهللا يف الرََّخــاِء يـَْعرِفــَك يف الشِّ
، َوَأنَّ الَفَرَج َمـَع الَكـْربِ ، أنَّ النَّْصَر َمَع الصَّْربِ : َواْعَلمْ ، َوَما أَصاَبَك َملْ َيُكْن لُِيْخِطَئكَ ، َأْخطَأَك َملْ َيُكْن لُِيِصيبكَ 

 ). لُعْسِر ُيْسراً َوَأنَّ َمَع ا
ُ َما َعَبْدَ� ِمْن ُدونِِه ِمْن َشْيٍء َحنُْن َوَال َآ5َُؤَ� َوَال َحرَّْمنَ : (قال تعاىل َّOا ِمْن ُدونِِه ِمْن َوقَاَل الَِّذيَن َأْشرَُكوا َلْو َشاَء ا

ْبِلِهْم فـََهْل َعَلى الرُُّسِل ِإالَّ  ) َوَلَقْد بـََعثْـَنا ِيف ُكلِّ أُمٍَّة َرُسـوًال َأِن ٣٥اْلَبَالُغ اْلُمِبُني (َشْيٍء َكَذِلَك فـََعَل الَِّذيَن ِمْن قـَ
ُهْم َمْن َحقَّْت َعَلْيِه الضََّالَلُة َفِسريُ  ُ َوِمنـْ َّOُهْم َمْن َهَدى ا وا ِيف اْألَْرِض فَـاْنظُُروا  اْعُبُدوا اOََّ َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوَت َفِمنـْ

ِبَني ( َكْيَف َكاَن َعاِقبَـةُ   )) ِإْن َحتْـِرْص َعلَـى ُهـَداُهْم فَـِإنَّ اOََّ َال يـَْهـِدي َمـْن ُيِضـلُّ َوَمـا َهلُـْم ِمـْن َ�ِصـرِينَ ٣٦اْلُمَكـذِّ
 .  النحل) ٣٧(
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 : قال احلافظ ابن كثري
ُ َمـا  لَـْو َشـاءَ (: يف قـوهلم، خيرب تعاىل عـن اغـرتار املشـركني مبـا هـم فيـه مـن الشـرك واعتـذارهم حمتجـني 5لقـدر َّOا

مـن البحـائر والسـوائب والوصـائل : أي )َعَبْدَ� ِمْن ُدونِِه ِمْن َشْيٍء َحنُْن َوال آ5َُؤَ� َوال َحرَّْمَنا ِمْن ُدونِِه ِمْن َشـْيءٍ 
 .  ما مل ينزل هللا به سلطا�، أنفسهم مما كانوا ابتدعوه واخرتعوه من تلقاء، وغري ذلك

قـال هللا راًدا علـيهم . منـه ألنكـره علينـا 5لعقوبـة وملـا مكنـا، ىل كارًها ملا فعلناأنه لو كان تعا: ومضمون كالمهم
بـل ، ينكـره ليس األمر كما تزعمون أنه مل يعريه علـيكم ومل: أي )فـََهْل َعَلى الرُُّسِل ِإال اْلَبالُغ اْلُمِبنيُ (: شبهتهم

يف كـل قـرن مـن النـاس : أمـة رسـوال أي وبعـث يف كـل، و¬اكم عنه آكـد النهـي، قد أنكره عليكم أشد اإلنكار
فلـم  )َأِن ُاْعُبُدوا اOََّ َواْجَتِنُبوا الطـَّاُغوتَ (: وينهى عن عبادة ما سواه، وطائفة رسوال وكلهم يدعو إىل عبادة هللا
، يف قوم نوح الذين أرسل إلـيهم نـوح، منذ حدث الشرك يف بين آدم، يزل تعاىل يرسل إىل الناس الرسل بذلك

ول رســول بعثــه هللا إىل أهــل األرض إىل أن خــتمهم مبحمــد ملسو هيلع هللا ىلص الــذي طبقــت دعوتــه اإلنــس واجلــن يف وكــان أ
ْبِلَك ِمْن َرُسوٍل ِإال نُوِحي ِإلَْيِه أَنَُّه ال ِإلَـَه ِإال َأَ� (: وكلهم كما قال هللا تعاىل، املشارق واملغارب َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن قـَ

ْبِلَك ِمـْن ُرُسـِلَنا َأَجَعْلنَـا ِمـْن ُدوِن الـرَّْمحَِن آِهلَـًة (: وقال تعاىل، )٢٥: األنبياء( )فَاْعُبُدونِ  َواْسَأْل َمْن َأْرَسْلَنا ِمْن قـَ
 َوَلَقــْد بـََعثْـَنــا ِيف ُكــلِّ أُمَّــٍة َرُســوال َأِن ُاْعُبــُدوا اOََّ (: وقــال تعــاىل يف هــذه اآليــة الكرميــة، )٤٥: الزخــرف( )يـُْعَبــُدونَ 

ُ َمـا َعبَـْدَ� ِمـْن ُدونِـِه ِمـْن (: فكيف يسوغ ألحد من املشركني بعد هذا أن يقول )َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوتَ  َّOلَـْو َشـاَء ا
 وهــي، وأمــا مشــيئته الكونيــة، ألنــه ¬ــاهم عــن ذلــك علــى ألســنة رســله ؛فمشــيئته تعــاىل الشــرعية منتفيــة )َشــْيءٍ 

وهـو ال يرضـى ، ألنه تعاىل خلق النار وأهلها من الشياطني والكفرة هافال حجة هلم في، متكينهم من ذلك قدرا
 . وله يف ذلك حجة 5لغة وحكمة قاطعة، لعباده الكفر

ُهْم (: علـيهم 5لعقوبـة يف الـدنيا بعـد إنـذار الرسـل؛ فلهـذا قـال وأنكـر، عليهم مث إنه تعاىل قد أخرب أنه عري َفِمـنـْ
ُهْم َمــْن حَ  ُ َوِمــنـْ َّOِبنيَ َمــْن َهــَدى ا ــُة اْلُمَكــذِّ ــالَلُة َفِســريُوا ِيف األْرِض َفــاْنظُُروا َكْيــَف َكــاَن َعاِقَب ــِه الضَّ ــْت َعَلْي : أي )قَّ

ُ َعَلْيِهْم َوِلْلَكـاِفرِيَن َأْمثَاُهلَـا(عما كان من أمر من خالف الرسل وكذب احلق كيف  اسألوا َّO١٠: دمحم( )َدمََّر ا( ،
ْبِلِهْم َفَكْيَف َكاَن َنِكريِ َوَلَقْد َكذََّب الَِّذيَن مِ (  .  )١٨: امللك( )ْن قـَ

كمــا قــال ،  إذا كــان هللا قــد أراد إضــالهلم، مث أخــرب هللا تعــاىل رســوله ملسو هيلع هللا ىلص أن حرصــه علــى هــدايتهم ال يــنفعهم
ًئا(: تعاىل نَـَتُه فـََلْن َمتِْلَك َلُه ِمَن اOَِّ َشيـْ ُ ِفتـْ َّOَفُعُكْم ُنْصِحي (: وقال نوح لقومه، )٤١: دةاملائ( )َوَمْن يُِرِد ا َوال يـَنـْ

 َُّOِإْن َحتْـِرْص (: الكرميـة وقـال يف هـذه اآليـة، )٣٤: هـود( ) يُرِيُد َأْن يـُْغـِوَيُكمْ ِإْن َأَرْدُت َأْن أَْنَصَح َلُكْم ِإْن َكاَن ا



 ٣٨

ُ فَـال َهـاِدَي لَـُه َويَـَذرُُهمْ (: كمـا قـال تعـاىل  )Oََّ ال يـَْهـِدي َمـْن ُيِضـلُّ َعَلى ُهَداُهْم فَـِإنَّ ا َّOِيف طُْغيَـاِ¬ِْم  َمـْن ُيْضـِلِل ا
ِإنَّ الَّــِذيَن َحقَّــْت َعَلــْيِهْم َكِلَمــُة رَبِّــَك ال يـُْؤِمنُــوَن َولَــْو َجــاَءتْـُهْم ُكــلُّ (: وقــال تعــاىل، )١٨٦: األعــراف( )يـَْعَمُهــونَ 
ومـا مل  شـأنه وأمـره أنـه مـا شـاء كـان: أي )فَـِإنَّ اOََّ (: فقوله. )٩٧، ٩٦ :يونس( ) يـََرُوا اْلَعَذاَب األلِيمَ آيٍَة َحىتَّ 

ال أحــد : عــد هللا؟ أيمــن أضــله فمــن الــذي يهديــه مــن ب: أي )ال يـَْهــِدي َمــْن ُيِضــلُّ (: يشــأ مل يكــن؛ فلهــذا قــال
ـــْن َ�ِصـــرِينَ ( ُـــْم ِم ـــا َهل ـــه وو�قـــه ينقـــذو¬م: أي )َوَم ـــُق وَ (، مـــن عذاب ـــُه اْخلَْل ـــارَ َأال َل َب ـــُر تـَ ـــاَلِمنيَ األْم ُ َربُّ اْلَع َّOَك ا( 
 .  )٥٤: األعراف(

ـــَك َحـــقٌّ  ـــًدا َرُســـوُل اOَِّ َوَأنَّ َذِل ُ َوَأنَّ ُحمَمَّ َّOـــَه إالَّ ا ـــِه اْلُمْســـِلُموَن َأْمجَـــَع اْلُمْســـِلُموَن َعَلـــى َشـــَهاَدِة َأْن َال إَل ـــزُِم ِب َجيْ
ُ قَـــاِدرًا َعَلـــى تـَْغِيـــريِِه َويـَْقَطُعـــوَن بِـــِه َوَال يـَْرÔَبُـــوَن وَ  َّOُهـــَو يـَْقطَـــُع بِـــِه َوِإْن َكـــاَن ا ُكـــلُّ َمـــا َعِلَمـــُه اْلُمْســـِلُم َوَجـــَزَم بِـــِه فـَ

ُع بِـَذِلَك فـَلَـْيَس ُم َأَ� َأْقطَـفَاْلُمْسِلُم يـَْقَطُع ِمبَا يـََراُه َوَيْسَمُعُه َويـَْقَطُع «َِنَّ اOََّ قَاِدٌر َعَلى َمـا َيَشـاُء َوِإَذا قَـاَل اْلُمْسـلِ 
ِق َوِإْحَيــاِئِهْم ِمــْن قـُبُــورِِهْم ُمــَراُدُه َأنَّ اOََّ َال يـَْقــِدُر َعَلــى تـَْغِيــريِِه بَــْل َمــْن قَــاَل إنَّ اOََّ َال يـَْقــِدُر َعَلــى ِمْثــِل إَماتَــِة اْخلَْلــ

َواَلَِّذيَن َيْكَرُهوَن َلْفَظ اْلَقطْـِع . ُه ُيْستَـَتاُب فَِإْن Ôََب َوِإالَّ قُِتلَ َوَعَلى َتْسِيِري اْجلَِباِل َوتـَْبِديِل اْألَْرِض َغْريِ اْألَْرِض فَِإنَّ 
ـْوٌم َأْحـَدثُوا َذلِـَك ِمـْن ِعْنـِدِهْم َوَملْ َيُكـْن َهـَذا الشَّـْيُخ يـُْنِكـ َوَلِكـْن ، ُر َهـَذاِمْن َأْصَحاِب َأِيب َعْمِرو ْبِن َمـْرُزوٍق ُهـْم قـَ

يَـُقـوُل َأَحـُدُهمْ   َأْصُل َهَذا أَنـَُّهـمْ  ميَـاِن َكَمـا نُِقـَل َذلِـَك َعـْن السَّـَلِف فـَ ُ : َكـانُوا َيْسـتَـثْـُنوَن ِيف اْإلِ َّOَأَ� ُمـْؤِمٌن إْن َشـاَء ا
ِتثْـَناِء إمَّا ِلَكْونِِه َال َوُمَراُد السََّلِف ِمْن َذِلَك اِالسْ . َصلَّْيت إْن َشاَء اOَُّ . َوَيْستَـثْـُنوَن ِيف َأْعَماِل اْلِربِّ فـَيَـُقوُل َأَحُدُهمْ 

ُ َوَرُسولُُه فـََيُشـكُّ ِيف قـَبُـوِل اOَِّ لِـَذِلَك فَاْسـتَـثْـَىن َذلِـ َّOَك َأْو ِللشَّـكِّ ِيف اْلَعاِقبَـِة يـَْقَطُع ِ«َنَُّه فـََعَل اْلَواِجَب َكَما َأَمَر ا
َـا َتُكـوُن مبَِ  يَعَهـا إمنَّ َمـَع  )اْحلَـَراَم إْن َشـاَء اOَُّ  اْلَمْسـِجدَ  لَتَـْدُخُلنَّ (: اOَِّ َكَقْولِـِه تـََعـاَىل  ِشـيَئةِ َأْو َيْستَـْثِين ِألَنَّ اْألُُموَر مجَِ

ِع ِيف وََكـاَن ُأولَئِـَك َميَْتِنُعـوَن َعـْن اْلَقطْـ. َأنَّ اOََّ َعِلَم ِ«َنـَُّهْم َيْدُخُلوَن َال َشكَّ ِيف َذِلَك َأْو لَِئالَّ يـُزَكِّـَي َأَحـُدُهْم نـَْفَسـهُ 
لِـَك َأَحاِديـَث َمْكُذوبَـًة ِمْثِل َهِذِه اْألُُموِر مثَُّ َجاَء بـَْعَدُهْم قـَْوٌم ُجهَّاٌل َفَكرُِهوا َلْفَظ اْلَقْطِع ِيف ُكـلِّ َشـْيٍء َوَرَوْوا ِيف ذَ 

ُ َعَلْيــِه َوَســلََّم َأْو َعــْن َأْصــَحاِبِه َأوْ  َّOَواِحــٍد ِمــْن ُعَلَمــاِء اْلُمْســِلِمَني أَنَّــُه َكــرَِه َلْفــَظ  وَُكــلُّ َمــْن َرَوى َعــْن النَّــِيبِّ َصــلَّى ا
 . اْلَقْطِع ِيف اْألُُموِر اْلَمْجُزوِم ِ�َا فـََقْد َكَذَب َعَلْيهِ 
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وإذا وقـع القـدر فعنـد ذلـك يسـمى . والقدر اعم من القضاء الذي هو بعض مراتب القدر من حيث االطالق
 . قضاءً 

 :  وقد ورد يف القرآن على عدة معان، شيءوأما القضاء فمعناه ا¬اء ال
 ٧٢طه  )فاقض ما انت قاض(قال تعاىل : اال¬اء -أوًال 
يعـين اخـرب�هم مبـا سـيكون هلـم  )وقضـينا اىل بـين اسـرائيل(قـال تعـاىل  )اىل(وهـذا إذا ُعـدي ب: الـوحي -�نياً 

َنا ِإلَْيِه َذِلَك  ثله قوله تعاىلوم. وان هذا االمر أصبح مفروغاً منه أي انه انتهى، وذلك عن طريق الوحي (َوَقَضيـْ
 . ) احلجر٦٦()اْألَْمَر َأنَّ َداِبَر َهُؤَالِء َمْقُطوٌع ُمْصِبِحنيَ 

يَ : القــدر -�لثــاً  نـْ ــَماَء الــدُّ ــْوَمْنيِ َوَأْوَحــى ِيف ُكــلِّ َمسَــاٍء َأْمَرَهــا َوزَيـَّنَّــا السَّ  اقــال تعــاىل (فـََقَضــاُهنَّ َســْبَع َمسَــَواٍت ِيف يـَ
 . يعين قدر ذلك وخلقه واجنزه. ) فصلت١٢()ِمبََصابِيَح َوِحْفظًا َذِلَك تـَْقِديُر اْلَعزِيِز اْلَعِليمِ 

 :  وللقدر أربع مراتب
يكون وكيـف يكـون بعلمـه سـعلـم مـا كـان ومـا قـد ، فتؤمن «ن هللا تعاىل بكل شيء علـيم، العلم: املرتبة األوىل

مجيع أحوال عباده من أرزاق وأعمال وآجال وكل شأن من  علمو . ينسى شيء من ذلك العلموال ، جل وعال
ــْد (: عليــه مــن ذلــك أي شــيء قــال تعــاىلوال خيفــى . شــؤو¬م ــِديٌر َوَأنَّ اOََّ َق ــى ُكــلِّ َشــْيٍء َق لِتَـْعَلُمــوا َأنَّ اOََّ َعَل

 ).  َأَحاَط ِبُكلِّ َشْيٍء ِعْلًما
مـا هـو كـائن إىل وكـل يف اللـوح احملفـوظ  كـل مـا قـدره وقضـاه  ىل كتـبفتـؤمن «ن هللا تعـا، الكتابة: املرتبة الثانية
(َأَملْ تـَْعلَــْم َأنَّ اOََّ يـَْعلَـُم َمــا ِيف السَّـَماِء َواْألَْرِض ِإنَّ َذلِــَك ِيف  : قــال تعـاىل. وال يطلــع عليـه احــد ابـدا. يـوم القيامـة

 ِكَتاٍب ِإنَّ َذِلَك َعَلى اOَِّ َيِسٌري)
 )٧٠: (احلج
هُ (: تعاىلوقال  ُقُص اْألَْرُض ِمـنـْ َناُه ِيف وَُكـلَّ َشـْيٍء أحْ (: اىلوقـال تعـ)، ْم َوِعْنـَدَ� ِكتَـاٌب َحِفـيظٌ َقْد َعِلْمَنا َما تـَنـْ َصـيـْ

 )، ِإَماٍم ُمِبنيٍ 

«ن هللا تعـاىل قـد شـاء كـل مـا يف ونـؤمن . ان ما شـاء هللا كـان ومـا مل يشـأ مل يكـن فتؤمن، املشيئة: املرتبة الثالثة
 . ال يكون شيء إال مبشيئته، وخلقه مبشيئته وفدرته السماوات واألرض

ُ َربُّ اْلَعاَلِمنيَ َوَما َتَشاُءوَن ِإالَّ َأْن َيَشا(: وقال سبحانه َّOَء ا  .( 
 ). اOََّ يـَْفَعُل َما َيَشاءُ  ِإنَّ (: كما قال سبحانه
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رب  . ء فـال خـالق غـريه وال رب سـواه ال الـه اال هـوخـالق كـل شـيفتـؤمن «ن هللا تعـاىل ، اخللـق: املرتبة الرابعة
ُ َخـاِلُق ُكـلِّ َشـْيٍء َوُهـَو َعلَـى ُكـلِّ َشـْيءٍ : كل شيء ومليكـه َّO(الزمـر )وَِكيـٌل *لَـُه َمَقالِيـُد السَّـَماَواِت َواْألَْرضِ  (ا :

 .  )٦٣، ٦٢اآلية
فكـل ، وللعبـاد سـه وملـا يكـون مـن العبـادمـن هللا تعـاىل نف كان وسيكونملا   امعةجو  وهذه املراتب األربع شاملة

) تعـاىل فهـو معلـوم  وكـل شـيء 5طنـا أو ظـاهراً ، وحوادث من أقوال أو أفعال او حيصل هلم ما يقوم به العباد
َشـاَء (ِلَمْن َشاَء ِمْنُكْم َأْن َيْسَتِقيَم* َوَمـا َتَشـاُءوَن ِإالَّ َأْن يَ : قال تعاىل. مكتوب عنده وهللا تعاىل قد شاءه وخلقه

ُ َربُّ اْلَعــــاَلِمنيَ  َّOيـَْفَعــــُل َمــــا : وقــــال تعــــاىل. )٢٩، ٢٨: (التكــــوير )ا ََّOَمــــا اقْـتَـتَـلُــــوا َوَلِكــــنَّ ا ُ َّOَولَــــْو َشــــاَء ا)
َعُلــوُه فَــَذْرُهْم َوَمــا يـَْفتَـُروَن)(األنعــام: وقــال تعــاىل. )٢٥٣اآليــة: يُرِيــُد)(البقرة ُ َمــا فـَ َّO١٣٧اآليــة: (َولَــْو َشــاَء ا( .
ُ َخَلَقُكْم َوَما تـَْعَمُلوَن) (الصافات(: وقال تعاىل َّO٩٦: َوا(  . 

 . بل الواجب عليه ان يؤمن 5لقدر خريه وشره وال عذر الحد «ن حيتج 5لقدر
واذا احتج به فان ذلك فاسد ومردود عقال وشرعاً الن القدر اذا ُجعل حجة فانه بذلك ال يعاقب أحـد علـى 

وهــذا االمــر ممتنــع يف طبيعــة . وال يــذم الكــذاب وال الكــافر. يؤخــذ حــق املظلــوم مــن الظــامل وال. ذنــب أرتكبــه
 . البشر وحرام يف الشرع

وهـذا . وما كان اجلهاد واجبا. اليت كذبت االنبياء قواماالولو كان القدر حجة فال يالم ابليس وال فرعون وال 
 . آراء العلماء املعتربين وال تتفق على ذلك وال تستقيم عليه مصلحة. ال يقبله عقل وال منطق سليم

 . اال املشركني الذين اتبعوا الظن واتبعوا أهوائهم. وانه مل حيتج به أحد له بقية من عقل أو دين
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 . وأعماهلم ومنهم شقي أو سعيد، وأن هللا سبحانه خلق اخللق بعلمه وقدر هلم أرزاقهم وآجاهلم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْنَســاَن َونـَْعَلــُم َمــا تـَُوْســِوُس بِــِه نـَْفُســُه َوَحنْــُن َأقْـــَرُب ِإلَْيــِه ِمــْن َحْبــِل اْلَورِيــِد) (: قــال تعــاىل ِإْذ ) ١٦(َوَلَقــْد َخَلْقَنــا اْإلِ
َماِل َقِعيٌد ( ) َوَجـاَءْت ١٨ َلَدْيِه رَِقيٌب َعِتيـٌد () َما يـَْلِفُظ ِمْن قـَْوٍل ِإالَّ ١٧يـَتَـَلقَّى اْلُمتَـَلقَِّياِن َعِن اْلَيِمِني َوَعِن الشِّ
ــْوُم اْلَوِعيــِد (١٩َســْكَرُة اْلَمــْوِت 5ِْحلَــقِّ َذِلــَك َمــا ُكْنــَت ِمْنــُه حتَِيــُد ( ــوِر َذِلــَك يـَ ) َوَجــاَءْت ُكــلُّ ٢٠) َونُِفــَخ ِيف الصُّ

ــاِئٌق َوَشــِهيٌد ( ــا َس ــٍس َمَعَه ــَذا ٢١نـَْف ــْن َه ــٍة ِم ــَت ِيف َغْفَل ــْد ُكْن ــٌد ) َلَق ــْوَم َحِدي ــاَءَك فـََبَصــُرَك اْليَـ ــَك ِغَط َفَكَشــْفَنا َعْن
 . ) ق٢٢(

 : قال ابن كثري يف تفسريه
حـىت إنـه تعـاىل يعلـم مـا توسـوس بـه ، وعملـه حمـيط جبميـع أمـوره، خيرب تعاىل عن قدرته على اإلنسان «نه خالقه

جتـاوز ألمـيت مـا  إن هللا(:  أنـه قـالوقـد ثبـت يف الصـحيح عـن رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص. نفوس بين آدم من اخلـري والشـر
 .  )حدثت به أنفسها ما مل تقل أو تعمل

ومـن . إليـه مالئكتـه تعـاىل أقـرُب إىل اإلنسـان مـن حبـل وريـده: يعين )لَْيِه ِمْن َحْبِل اْلَورِيدِ َوَحنُْن َأقْـَرُب إِ (: وقوله
ولكـن اللفـظ ال ، تعـاىل هللا وتقـدس، ا منفيـان 5إلمجـاعومهـ، Áوله على العلم فإمنا فر لئال يلـزم حلـول أو احتـاد

كما قال يف   )لَْيِه ِمْن َحْبِل اْلَورِيدِ َوَحنُْن َأقْـَرُب إِ (: وإمنا قال، إليه من حبل الوريدوأ� أقرب : يقتضيه فإنه مل يقل
ِإ�َّ َحنْـُن (: ا قال تعـاىلوكم. يعين مالئكته)، ٨٥: الواقعة( )ْنُكْم َوَلِكْن ال تـُْبِصُرونَ َوَحنُْن َأقْـَرُب ِإلَْيِه مِ (: احملتضر

 وكـذلك. عـز وجـل، Ùذن هللا فاملالئكـة نزلـت 5لـذكر وهـو القـرآن)، ٩: احلجـر( )َر َوِإ�َّ َلُه َحلَاِفُظونَ نزْلَنا الذِّكْ 
سـان كمـا أن ملـك َلّمـة يف اإلنلفال، هللا هلـم علـى ذلـك املالئكة أقرب إىل اإلنسان من حبل وريـده إليـه Ùقـدار

صادق املصدوق؛ وهلـذا قـال كما أخرب بذلك ال،  شيطان جيري من ابن آدم جمرى الدمال: طان ملة وكذلكللشي
ـَماِل َقِعيـدٌ َعـِن اْلَيِمـ(. كـني اللـذين يكتبـان عمـل اإلنسـاناملل: يعـين )يـَتَـَلقَّى اْلُمتَـَلقَِّيانِ  ِإذْ (: هاهنا  )ِني َوَعـِن الشِّ

 . مرتصد: أي
ــْولٍ (ابــن آدم : أي )ظُ َمــا يـَْلِفــ( ــِه رَِقيــٌب َعِتيــدٌ ( مــا يــتكلم بكلمــة: أي )ِمــْن قـَ إال وهلــا مــن يراقبهــا : أي )ِإال َلَدْي

 يـَْعَلُمـوَن َمـا َوِإنَّ َعلَـْيُكْم َحلَـاِفِظَني ِكَراًمـا َكـاتِِبنيَ (: كمـا قـال تعـاىل،  كلمـة وال حركـة  ال يـرتك، لـذلك يكتبهـا معتد
 ).  ١٢- ١٠: اراالنفط( )تـَْفَعُلونَ 
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ــُدوِر (: َقــاَل تـََعــاَىل  ــَذاِت الصُّ ــيٌم ِب ــِه ِإنَّــُه َعِل ــْوَلُكْم َأِو اْجَهــُروا ِب ــُم َمــْن َخَلــَق َوُهــَو اللَِّطيــُف ١٣َوَأِســرُّوا قـَ ) َأَال يـَْعَل
 . ) امللك١٥ْزِقِه َوِإلَْيِه النُُّشوُر () ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْألَْرَض َذُلوًال فَاْمُشوا ِيف َمَناِكِبَها وَُكُلوا ِمْن رِ ١٤اْخلَِبُري (

 : قال ابن كثري
فينكـف عـن املعاصـي ويقـوم ، يقول تعاىل خمربًا عمـن خيـاف مقـام ربـه فيمـا بينـه وبينـه إذا كـان غائبًـا عـن النـاس

وجيــازى 5لثــواب ، يكفــر عنــه ذنوبــه: أي، «نــه لــه مغفــرة وأجــر كبــري، حيــث ال يــراه أحــد إال هللا، 5لطاعــات
: فــذكر مــنهم، )ســبعة يظلهــم هللا تعــاىل يف ظــل عرشــه يــوم ال ظــل إال ظلــه(: كمــا ثبــت يف الصــحيحني،  زيــلاجل
حــىت ال تعلــم ، ورجــال تصــدق بصــدقة فأخفاهــا، إين أخــاف هللا: رجــال دعتــه امــرأة ذات منصــب ومجــال فقــال(

 . )مشاله ما تنفق ميينه
ــْوَلُكْم َأِو اْجَهــُروا بِــِه ِإنَّــ(: ائرلــى الضــمائر والســر مث قــال تعــاىل منبًهــا علــى أنــه مطلــع ع ُه َعِلــيٌم ِبــَذاِت َوَأِســرُّوا قـَ

 . مبا خطر يف القلوب: أي )الصُُّدورِ 
َوُهـــَو (: لقولـــه،  خملوقـــه؟ واألول أوىلمعنـــاه أال يعلـــم هللا: وقيـــل. أال يعلـــم اخلـــالق: أي )؟َأال يـَْعَلـــُم َمـــْن َخَلـــقَ (

 )ِبريُ اللَِّطيُف اخلَْ 
 وال تضـطرب «ن جعلها قارة ساكنة ال متتد، على خلقه يف تسخريه هلم األرض وتذليله إSها هلم مث ذكر نعمته

ع ومواضـع وهيأهـا فيهـا مـن املنـاف، وسـلك فيهـا مـن السـبل، وأنبـع فيهـا مـن العيـون، مبا جعل فيها مـن اجلبـال
فسـافروا حيـث شـئتم مـن : أي )وا ِيف َمَناِكِبَهـاوال فَاْمُشـُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم األْرَض َذلُـ(: فقال، الزروع والثمار

واعلمــوا أن ســعيكم ال جيــدي علــيكم ، وتــرددوا يف أقاليمهــا وأرجائهــا يف أنــواع املكاســب والتجــارات، أقطارهــا
 .  فالسعي يف السبب ال ينايف التوكل )وَُكُلوا ِمْن ِرْزِقهِ (: أن ييسره هللا لكم؛ وهلذا قال إال، شيًئا
لـرزقكم كمـا ، لو أنكم تتوكلون على هللا حق توكله(: إنه مسع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول: طاب يقولعمر بن اخل عن

 .  )تـَْغُدو ِمخَاًصا وتـَُروح ِبطَا�ً ، يرزق الطري
فأثبــت هلــا رواحــا . حســن صــحيح: وقــال الرتمــذي وابــن ماجــة مــن حــديث ابــن هبــرية رواه الرتمــذي والنســائي

ر املســري املســبب، عــز وجــل، مــع توكلهــا علــى هللا ،وغــدوا لطلــب الــرزق ــِه النُُّشــورُ (. وهــو املَســخِّ : أي )َوِإلَْي
 .  املرجع يوم القيامة

الَّ يـَْعَلُمَهـا ٍة إِ َوِعْنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْيِب َال يـَْعَلُمَها ِإالَّ ُهَو َويـَْعَلُم َما ِيف اْلبَـرِّ َواْلَبْحِر َوَما َتْسـُقُط ِمـْن َورَقَـ: (َوقَاَل تـََعاَىل 
 .  ٥٩االنعام  )َوَال َحبٍَّة ِيف ظُُلَماِت اْألَْرِض َوَال َرْطٍب َوَال Sَِبٍس ِإالَّ ِيف ِكَتاٍب ُمِبنيٍ 



 ٤٣

ال خيفـى عليـه مـن  بَريهـا وحبريهـا، تجبميع املوجـودا حييط علمه الكرمي: أي )َما ِيف اْلبَـرِّ َواْلَبْحرِ  َويـَْعَلمُ (: وقوله
 : وما أحسن ما قال الّصْرَصريّ . قال ذرة يف األرض وال يف السماءوال مث، ذلك شيء

 تـََراءَى للنواظر أو تـََوارى َفال َخيَْفى عليه الذَّر إمَّا
وال ، فمـا ظنـك 5حليـوا�ت، ويعلم احلركات حىت مـن اجلمـادات: أي )ِمْن َورََقٍة ِإال يـَْعَلُمَهاَوَما َتْسُقُط (: وقوله

ــُدورُ يـَْعَلــُم َخائَِنــَة األْعــ(: كمــا قــال تعــاىل،  جــنهم وإنســهم مــنســيما املكلفــون مــنهم  : غــافر( )ُنيِ َوَمــا ُختِْفــي الصُّ
١٩(  . 

ْكِسـُب غَـًدا ِإنَّ اOََّ ِعْنَدُه ِعْلُم السَّاَعِة َويـُنَـزُِّل اْلَغْيَث َويـَْعلَـُم َمـا ِيف اْألَْرَحـاِم َوَمـا تَـْدِري نـَْفـٌس َمـاَذا تَ : (قال تعاىل
 .  ) لقمان٣٤()ْدِري نـَْفٌس «َِيِّ َأْرٍض َمتُوُت ِإنَّ اOََّ َعِليٌم َخِبريٌ َوَما تَ 

 .  وعند هللا مفاتح الغيب: يقول: أبن جرير قال أبو جعفر
ــَتح مجــع: واملفــاتح ــاح ِمْفــتح: يقــال فيــه، ِمْف ــَتح: فمــن قــال. وِمْفَت  مجعــه، مفتــاح: ومــن قــال، مفــاتح مجعــه، ِمْف
 .  مفاتيح

ــه حــدثنا أمحــد بــن ، حــدثين دمحم بــن احلســني قــال: كالــذي،  خــزائن الغيــب، وعنــده مفــاتح الغيــب: ويعــين بقول
 .  خزائن الغيب: يقول، قال، وعنده مفاتح الغيب: عن السدي، حدثنا أسباط، فضل قالامل
عـن ابـن مسـعود ، عـن عبـد هللا بـن سـلمة، عـن عمـرو بـن مـرة، عـن مسـعر، حـدثنا أيب، حدثنا ابن وكيـع قـالو 

 .  طي نبيُّكم كل شيٍء إال مفاتح الغيبأع: قال
فـإّن ، وما هم مسـتحقُّوه ومـا هـو �ـم صـانع، وهللا أعلم 5لظاملني من خلقه: فتأويل الكالم إًذا: قال أبو جعفر

ويعلـم مـا يف الـرب (ولـن يعلمـوه ولـن يـدركوه ، يـدركوه عنده علم ما غاب علمه عن خلقـه فلـم يطلعـوا عليـه ومل
. يعلمـه العبـاد، ألن ما يف الرب والبحر مما هو ظـاهر للعـني، ه علم ما مل يغب أيًضا عنكموعند: يقول، )والبحر

ممـا ال تعلمونـه ولـن تعلمـوه ممـا اسـتأثَر بعلمـه ، أيهـا النـاس، وعند هللا علـم مـا غـاَب عـنكم: فكأن معىن الكالم
ال شيَء إال ما خيفى عن الناس  ألنه، ال خيفى عليه شيء، ويعلم أيًضا مع ذلك مجيع ما يعلمه مجيُعكم، نفَسه

ا مل يكــن ومــا هــو كــائن ممــ، فــأخرب هللا تعــاىل ذكــره أن عنــده علــم كــل شــيء كــان ويكــون. أو مــا ال خيفــى علــيهم
 . وذلك هو الغيب، بعد

 : وقال ابن كثري



 ٤٤

وقــت  فــال يعلمهــا أحــد إال بعــد إعالمــه تعــاىل �ــا؛ فعلــم، هــذه مفــاتيح الغيــب الــيت اســتأثر هللا تعــاىل بعلمهــا
وكــذلك إنــزال ، )١٨٧: األعــراف( )لِّيَهــا ِلَوْقِتَهــا ِإال ُهــوَ ال جيَُ (،  يعلمــه نــيب مرســل وال ملــك مقــربالســاعة ال

وكـذلك ال . ولكن إذا أمر به علمته املالئكـة املوكلـون بـذلك وَمـْن شـاء هللا مـن خلقـه، الغيث ال يعلمه إال هللا
أو شـقيا أو سـعيدا ، ولكـن إذا أمـر بكونـه ذكـرا أو أنثـى، تعـاىل سـواه ا يف األرحام ممـا يريـد أن خيلقـه هللايعلم م

ذا تكســب غــدا يف دنياهــا وكــذلك ال تــدري نفــس مــا. وَمــْن شــاء هللا مــن خلقــه، علــم املالئكــة املوكلــون بــذلك
. بــذلك ألحــدال علــم ، يف بلــدها أو غــريه مــن أي بــالد هللا كــان )نـَْفــٌس «َِيِّ َأْرٍض َمتـُـوتُ  َوَمــا تَــْدِري(، وأخراهــا

وقـد وردت السـنة . )٥٩: األنعـام(اآليـة  )ْيـِب ال يـَْعَلُمَهـا ِإال ُهـوَ َوِعْنـَدُه َمَفـاِتُح اْلغَ (: وهذه شـبيهة بقولـه تعـاىل
 .  مفاتيح الغيب: بتسمية هذه اخلمس

 بـَُريـدةمسعـت أيب ، عبد هللا بـن بـَُريـدة حدثين، حدثين حسني بن واقد، حدثنا زيد بن احلباب: قال اإلمام أمحد
ــاَعِة َويُنــزُل (: مخــس ال يعلمهــن إال هللا عــز وجــل: هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقــول مسعــت رســول: يقــول ــُم السَّ ِإنَّ اOََّ ِعْنــَدُه ِعْل

ِإنَّ اOََّ َعِلـيٌم  وتُ اْلَغْيَث َويـَْعَلُم َما ِيف األْرَحاِم َوَما َتْدِري نـَْفٌس َماَذا َتْكِسـُب غَـًدا َوَمـا تَـْدِري نـَْفـٌس «َِيِّ َأْرٍض َمتُـ
 . )َخِبريٌ 

القمــر ) ِإ�َّ ُكــلَّ َشــْيٍء َخَلْقَنــاُه ِبَقــَدرٍ : (َوَقــاَل تـََعــاَىل  )٢(الفرقــان  )َوَخَلــَق ُكــلَّ َشــْيٍء فـََقــدَّرَُه تـَْقــِديًرا: (َقــاَل تـََعــاَىل 
َعـــاَىل . )٤٩ َعـــاَىل َوقَـــاَل . وََكـــاَن َأْمـــُر اOَِّ قَـــَدرًا َمْقـــُدورًا) َوقَـــاَل تـَ َهـــَدى)(الَّـــِذي َخَلـــَق َفَســـوَّى: (تـَ َر فـَ  )َوالَّـــِذي قَـــدَّ

ُ َعَلْيـِه َوَسـ. )٣-٢(االعلى  َّOُهَمـا َعـِن النَّـِيبِّ َصـلَّى ا ُ َعنـْ َّOْبِن َعْمٍرو َرِضـَي ا َِّOلََّم َوِيف َصِحيِح ُمْسِلٍم َعْن َعْبِد ا
ــالَ  ــاِديَر اخلَْ : (أَنَّــُه َق ُ َمَق َّOَر ا ــدَّ ــَنةٍ َق ــَف َس ــَماَواِت َواْألَْرَض ِخبَْمِســَني أَْل ــَق السَّ ــَل َأْن َخيُْل ْب ــِق قـَ ــى ، ْل ــُه َعَل ــاَن َعْرُش وََك

 ).  اْلَماءِ 
ــْمَع َواألَْبَصــاَر َوَمــْن ُخيْــرُِج اْحلَــيَّ ِمــَن اْلمَ (: وقــال تعــاىل ــَماِء َواَألْرِض َأمَّــْن َميِْلــُك السَّ ِت يِّــقُــْل َمــْن يـَــْرزُُقُكْم ِمــَن السَّ

ُ فـَُقْل َأَفال تـَتـَُّقوَن) َّOَأمَّـْن يـَْبـدأُ (: وقـال تعـاىل )٣١(يـونس َوُخيْرُِج اْلَميَِّت ِمَن اْحلَيِّ َوَمْن يَُدبُِّر اَألْمَر َفَسيَـُقوُلوَن ا
ــَماِء َواَألْرِض  ــُتْم َصــاِدِقنيَ قُــْل َهــاتُ  اOَِّ  أَِإلَــٌه َمــعَ اْخلَْلــَق مثَُّ يُِعيــُدُه َوَمــْن يـَــْرزُُقُكْم ِمــَن السَّ النمــل ( )وا بـُْرَهــاَنُكْم ِإْن ُكنـْ

٦٤(  . 
ٍم مثَُّ اْسـتَـَوى َعلَـى اْلَعـْرِش يـَْعلَـُم َمـا يَِلـُج ِيف اْألَ (: وقال تعاىل َّSْرِض ُهَو الَِّذي َخَلَق السَّـَماَواِت َواْألَْرَض ِيف ِسـتَِّة َأ

َها َوَما يـَْنِزُل ِمَن السََّماِء  ُ ِمبَا تـَْعَمُلوَن َبِصريٌ َوَما َخيُْرُج ِمنـْ َّOُتْم َوا  )٤احلديد()َوَما يـَْعُرُج ِفيَها َوُهَو َمَعُكْم أَْيَن َما ُكنـْ



 ٤٥

 َِّOثـََنا َرُسـوُل ا ثـََنا َعْبـُد اOَِّ بْـُن َمْسـُعوٍد قَـاَل َحـدَّ ثـََنا زَْيُد بْـُن َوْهـٍب َحـدَّ الصَّـاِدُق ملسو هيلع هللا ىلص َوُهـَو  َعِن اَألْعَمِش قَاَل َحدَّ
ِه َأْربَِعَني يـَْوًما مثَُّ َيُكوُن َعَلَقًة ِمْثَل َذِلَك مثَُّ َيُكوُن ُمْضَغًة ِمْثَل َذلِـَك يف  ِإنَّ َخْلَق َأَحدُِكْم ُجيَْمعُ (اْلَمْصُدوُق  َبْطِن أُمِّ

ُيْكَتــُب ِرْزقُــُه َوأَ  يُـــْؤَمُر «َِْربَــِع َكِلَمــاٍت فـَ َعــُث ِإلَْيــِه َمَلــٌك فـَ َفُخ ِفيــِه مثَُّ يـُبـْ َجلُــُه َوَعَملُــُه مثَُّ ُيْكَتــُب َشــِقىٌّ َأْو َســِعيٌد مثَُّ يـُــنـْ
نَـَهــا ِإالَّ ِذرَاٌع َأوْ  ــُه َوبـَيـْ َن ــا َيُكــوَن بـَيـْ ــِإنَّ َأَحــدَُكْم لَيَـْعَمــُل ِبَعَمــِل َأْهــِل اْجلَنَّــِة َحــىتَّ َم ــِه  الــرُّوُح َف َيْســِبُق َعَلْي ِقيــُد ِذرَاٍع فـَ

نَـُه َوبَـ  اْلِكَتاُب فـَيَـْعَملُ  َيْدُخُلَها َوِإنَّ َأَحدَُكْم لَيَـْعَمُل ِبَعَمـِل َأْهـِل النَّـاِر َحـىتَّ َمـا َيُكـوَن بـَيـْ نَـَهـا ِإالَّ ِبَعَمِل َأْهِل النَّاِر فـَ يـْ
يَـْعَمـُل ِبَعَمـِل َأْهـِل اْجلَنَّـِة فـَيَـْدُخُلَها واه البخـاري ومسـلم وأيب داود ر ). ِذرَاٌع َأْو ِقيُد ِذرَاٍع فـََيْسِبُق َعَلْيِه اْلِكتَـاُب فـَ

 . واللفظ له
 : قال يف عون املعبود

 . أي يقرر وحيرز يف رمحها )جيمع يف بطن أمه(أي مادة خلق أحدكم أو ما خيلق منه أحدكم  )أن خلق أحدكم(
مثـل (أي دمـا غليظـا جامـدا  )مث يكـون علقـة(وجيوز أن يريـد 5جلمـع مكـث النطفـة يف الـرحم : وقال يف النهاية

 )مث يبعث هللا إليـه(أي قطعة حلم قدر ما ميضغ  )مث يكون مضغة(أي مثل ذلك الزمان يعين أربعني يوما  )لكذ
«ربـــع  (أي إىل خلــق أحـــدكم أو إىل أحـــدكم يعـــين يف الطــور الرابـــع حـــني مـــا يتكامــل بنيانـــه ويتشـــكل أعضـــاؤه 

قديره قليال أو كثريا وصـفته حـالال أو املراد بكتابة الرزق ت )فيكتب رزقه وأجله وعمله(أي بكتابتها  )كلمات
أي هـو شـقي  )يكتـب شـقي أو سـعيدمث (حراما و5ألجل هل هو طويل أو قصري و5لعمل هو صـاحل أو فاسـد 

أو سعيد واملراد أنه يكتب لكل أحد إما السـعادة وإمـا الشـقاوة وال يكتبهمـا لواحـد معـا فلـذلك اقتصـر علـى 
 . أربع

مــا  أن يقــول وشــقاوته وســعادته ليوافــق مــا قبلــه فعــدل عنــه حكايــة لصــورة كــان مــن حــق الظــاهر: قــال الطيــيب
متثيـل لغايـة  )إال ذراع(أي بني الرجل وبني اجلنة  )حىت ما يكون بينه وبينها(يكتبه امللك كذا يف مبارق االزهار 

 .  أي كتاب الشقاوة )فيسبق عليه الكتاب(بكسر القاف أي قدرها  )أو قيد ذراع(قر�ا 
 

 : االسالم ابن تيمية قال شيخ
ُ ُســْبَحانَهُ  َّOُفوَســٍة قَــْد َعِلــَم ا ــِعيَد  َوَهــَذا َعــامٌّ ِيف ُكــلِّ نـَْفــٍس َمنـْ ــِقيَّ ِمــْن ِعَبــاِدِه َوالسَّ ِبِعْلِمــِه الَّــِذي ُهــَو ِصــَفٌة لَــُه الشَّ

تُـَب َحـاَل ُكـلِّ َمْولُـوٍد َمـا بـَـْنيَ َخْلـِق َجَسـِدِه َونـَْفـِخ وََكَتَب ُسْبَحانَُه َذِلَك ِيف اللَّْوِح اْلَمْحُفوِظ َو¿َُْمـُر اْلَملَـَك َأْن َيكْ 
 َُّOَوَمْن أَْنَكَر اْلِعْلَم اْلَقِدَمي ِيف َذِلَك فـَُهَو َكاِفرٌ . الرُّوِح ِفيِه إَىل ُكُتٍب ُأَخَر َيْكتُـبُـَها ا . 



 ٤٦

فضرب كتفه اليمـىن فـأخرج ذريـة بيضـاء كـأ¬م خلق هللا آدم حني خلقه (: النيب ملسو هيلع هللا ىلص قالوعن أيب الدرداء عن 
الذر وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأ¬م احلمم فقال للذي يف ميينه إىل اجلنة وال أ5يل وقال للـذي 

 رواه أمحد). كفه اليسرى إىل النار وال أ5يليف  
ُ َعلَ َكَما ِيف َصِحيِح ُمْسِلٍم َعـْن َعْبـِد اOَِّ بْـِن َعْمـٍرو َعـْن النَّـ َّOَر َمَقـاِديَر (: ْيـِه َوَسـلََّم أَنـَُّه قَـالَ ِيبِّ َصـلَّى ا إنَّ اOََّ قَـدَّ

ــَمَواِت َواْألَْرَض ِخبَْمِســَني أَْلــَف َســَنٍة وَ  ْبــَل َأْن َخيُْلــَق السَّ َوِيف َصــِحيِح اْلُبَخــاِريِّ  )َكــاَن َعْرُشــُه َعَلــى اْلَمــاءِ اْخلََالئِــِق قـَ
ُ َعَلْيـَوَغْريِِه َعْن ِعْمرَ  َّOـُرُه وََكـاَن َعْرُشـُه (: ِه َوَسـلََّم أَنـَُّه قَـالَ اَن ْبِن ُحَصـْنيٍ َعـْن النَّـِيبِّ َصـلَّى ا ُ َوَال َشـْيَء َغيـْ َّOَكـاَن ا

 ). َمَواِت َواْألَْرضَ َلَق السَّ مثَُّ خَ (: َوِيف َلْفظٍ ) َلَق السََّمَواِت َواْألَْرضَ َعَلى اْلَماِء وََكَتَب ِيف الذِّْكِر ُكلَّ َشْيٍء َوخَ 
ُ َعْنـُه قَـالَ  َوِيف الصَِّحيَحْنيِ َعْن َعِليِّ ْبِن َأِيب طَالِـبٍ  َّOَعَلْيـِه َوَسـلََّم بَِبِقيـِع (: َرِضـَي ا ُ َّOَصـلَّى ا َِّOُكنَّـا َمـَع َرُسـوِل ا

َقـاُلوا. َعـُدُه ِمـْن النَّـاِر َوَمْقَعـُدُه ِمـْن اْجلَنَّـةِ َما ِمْنُكْم َأَحٌد إالَّ قَـْد ُكتِـَب َمقْ : فـََقالَ . اْلَغْرَقِد ِيف ِجَنازَةٍ  Sَ َرُسـوَل اOَِّ : فـَ
اْعَملُـوا َفُكـلٌّ ُمَيسَّـٌر ِلَمـا ُخِلـَق لَـُه َأمَّـا َمـْن َكـاَن ِمـْن َأْهـِل السَّـَعاَدِة : قَـالَ  ؟َأَفَال نـَتَِّكُل َعَلى اْلِكتَـاِب َونَـدَُع اْلَعَمـلَ 

ـَرَأ قـَْولـه تـََعـاَىل  َأْهِل السََّعاَدِة َوَأمَّا َمْن َكاَن ِمْن َأْهِل الشََّقاَوةِ َفَسيُـَيسَُّر ِلَعَمِل  : َفَسيُـَيسَّـُر ِلَعَمـِل َأْهـِل الشَّـَقاَوِة مثَُّ قـَ
ـُرُه ِلْلُيْسـَرى( )َوَصـدََّق 5ِْحلُْسـَىن ( )َأمَّا َمْن َأْعَطى َواتـََّقـىفَ (  )َىن وََكـذََّب 5ِْحلُْسـ( )ْغَىن مَّـا َمـْن خبَِـَل َواْسـتَـ َوأَ ( )َفَسنُـَيسِّ
ُرُه ِلْلُعْسَرى( ُ ُسْبَحانَُه َوتـََعاَىل َأْعَلمُ .  )َفَسنُـَيسِّ َّOَوَا  . 

او ان يعملــوا  وهــذا هــو القــدر الســابق وهــو ان هللا ســبحانه علــم اهــل اجلنــة وعلــم اهــل النــار قبــل ان خيلقــوا
ان ان هللا علـم مـا سـيكون قبـل ان يكـون وانـه كتـب كما وجيب االميـ. به االميانوهذا حق جيب ، اعماهلم هذه

 . وجيب االميان بذلك مجلة وتفصيالً . ذلك وأخرب به قبل ان يكون
و¬ـا� مـن االتكـال علـى هـذا الكتـاب وان ال ، كمـا يف االحاديـث املتقدمـة،  فبني لنـا رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ذلـك كلـه

وأحسـن ، فهذا افضل مـا يكـون مـن التوضـيح. ل ُميسر ملا خلق لهك: وقوله. ندع العمل كما يفعله امللحدون
. وان هللا سبحانه يعلم االمور على ما هي عليه وهو قـد جعـل لكـل شـيء سـبباً يكـون بـه. ما يكون من البيان

 . واالرزاق وغري ذلك، واملوت، واحلياة، مثل ارسال الرسل، وانه يعلم ا¬ا تكون بتلك االسباب
فليس مبجـرد العمـل مـن االميـان والطاعـات والقـر5ت واداء الواجبـات ينـال العبـد السـعادة وكذلك يف االخرة 

 . النعيم بل هذه االعمال هي اسبابو 
وهـو ان يتغمـده هللا سـبحانه برمحتـه عنـدها يـدخل اجلنـة ، اما الشرط الواجب توفره هو الرمحة من هللا سبحانه

 : لقوله ملسو هيلع هللا ىلص



 ٤٧

وال (: قـال ؟وال أنتَ : قالوا). ًدا منكم َعَمُله اجلَنَّةَ َلْن يُْدِخَل أح(: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول هللا: قال ½ أبو هريرة فعن
ُدوا(وزاد مسلم  هذا للبخاري). َدِينَ هللاُ ِبَفضٍل وَرْمحَةٍ إال أْن يـَتَـَغمَّ ، أ� خـرى ويف أ. يف بعض طُرقـه. )ولكن َسدِّ

ُدوا(: ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا قال: قال. ملسلم  ؟وال أنـت: قالوا). لن يُنِجَي أحًدا منكم عمُلهُ  وْاْعَلُموا أنهُ ، قاربوا وسدِّ
 ). َدِينَ هللاُ برَمحٍة منه وَفضلإال أن يـَتَـَغمَّ ، وال أ�(: قال

نة وال بـد مـن حتقـق اي ان العمل وحده ال يكفي للدخول اىل اجل. معناه انه لن يدخل اجلنة احد بسبب عمله
ويزيـد لـه يتغمده برمحته وفضـله يضـاعف لـه اخلـريات  ذلكوبعد ، فيعفو وميحو سيئات العبد، عفو هللا ورمحته

 . فيدخل اجلنة الربكات
وبناًء على ما تقدم فال يطلنب العبد جزاًء من هللا على اعماله كمـا يطلـب االجـري اجرتـه فـان هـذا يقـود اىل ان 

 .  ى حوله وقوته وعمله وهذا من اعظم اجلهل والضاللالعبد قد اتكل عل
. وأمنـا امـرهم ملـا فيـه صـالحهم و¬ـاههم عمـا فيـه فسـادهم. فان هللا سبحانه وتعاىل مل ¿مر وينهى العباد حلاجـة

هلــم مــا كســبوا وعلــيهم مــا . علــيهمفــان احســنوا فالنفســهم وان أســاءوا ف. وهللا جــل وعــال غــين عــن العــاملني
 . اكتسبوا

 ). من عمل صاحلاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظالم للعبيد: (تعاىل قال
. فكذلك الثواب واجلزاء هو بفضله وان كان اوجب ذلك على نفسه كما حرم على نفسه الظلم ووعد بذلك

فكـل ذلـك واقـع ). وكـان حقـاً علينـا نصـر املـؤمنني: (وقـال تعـاىل). كتب ربكم على نفسه الرمحـة: (قال تعاىل
 . على احلقيقة واجب حبكم ما أوجبه الباري عز وجل �فذ كما وعد

وليس الحد حقاً عليه سبحانه الن اخللق كلهم اعجز من ذلك واقـل ، وال حيق الحد ان يوجب على هللا شيئاً 
 . وكل نقمة منه فهي عدل، وكل ما أنعم به سبحانه فهو منه فضل

ومن أعرض عن القدر وعمـل 5المـر ، ينظر اىل القدر فقد ضلومن يُعرض عن امر هللا و¬يه ووعده ووعيده و 
وعلينا احلرص على ما ينفعنا وهـو امتثـال . فنعبده اتباعاً المره ونستعني به اميا�ً بقدره. والنهي فقد ضل أيضاً 

ن فـان ظـ. وان نسـتعني 5) وهـذا يتضـمن االميـان 5لقـدر، طاعـة هللا ورسـولهامره جل وعـال 5لعبـادة الـيت هـي 
ظان انه يطيع هللا دون معونته كما يـزعم القدريـة فقـد جحـد قـدرة هللا التامـة ومشـيئته النافـذة وحكمتـه البالغـة 

 . وخلقه لكل شيء
 



 ٤٨

 وأنه ال يعلم الغيب اال هللا. اء هللا كان وما مل يشأ مل يكنوما ش
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُ َعلَـى َذلِـكَ ِإْن َيَشْأ يُْذِهْبُكْم : (قال تعاىل َّOَخـرِيَن وََكـاَن اåِ وكقولـه )١٣٣: النسـاء( )قَـِديًرا أَيـَُّها النَّاُس َو¿َِْت :

وقـال  )١٧، ١٦وفـاطر ، ٢٠، ١٩: إبـراهيم( )ِإْن َيَشْأ يُْذِهْبُكْم َو¿َِْت ِخبَْلٍق َجِديٍد َوَما َذِلَك َعَلى اOَِّ ِبَعزِيـزٍ (
َوَمــا َتَشــاُءوَن ِإالَّ َأْن : (َوقَــالَ . ٣٠االنســان  ِإنَّ اOََّ َكــاَن َعِليًمــا َحِكيًمــا) َأْن َيَشــاَء اOَُّ َوَمــا َتَشــاُءوَن ِإال : (تعــاىل

ُ َربُّ اْلَعــاَلِمنيَ  َّOَوَحَشــْرَ�  َولَــْو أَنـََّنــا نـَزَّْلَنــا ِإلَــْيِهُم اْلَمَالِئَكــَة وََكلََّمُهــُم اْلَمــْوَتى: (َوقَــاَل تـََعــاَىل . ٢٩التكــوير  )َيَشــاَء ا
 َُّOَوَلْو َشاَء رَبَُّك َما فـََعلُـوُه): (َوقَاَل تـََعاَىل . ١١١االنعام  )َعَلْيِهْم ُكلَّ َشْيٍء قـُُبًال َما َكانُوا لِيُـْؤِمُنوا ِإالَّ َأْن َيَشاَء ا 

يًعـا َولَـْو َشـاَء رَبـَُّك َآلَمـَن َمـْن ِيف اْألَْرِض ُكلُُّهـمْ : (َوقَاَل تـََعاَىل . ١١٢االنعام  َمـْن : (َوقَـاَل تـََعـاَىل . ٩٩يـونس  )مجَِ
ُ ُيْضِلْلُه َوَمْن َيَشْأ َجيَْعْلهُ  َّOَأْن َيهِديَُه َيْشـَرْح : (َوقَاَل تـََعاَىل . ٣٩االنعام  )َعَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ  َيَشِأ ا ُ َّOَفَمْن يُِرِد ا

َا َيصَّعَُّد ِيف السََّماءِ  ْل َصْدرَُه َضيًِّقاَصْدرَُه ِلْإلِْسَالِم َوَمْن يُِرْد َأْن ُيِضلَُّه َجيْعَ   .  ١٢٥االنعام  )َحَرًجا َكَأمنَّ
(ِإنَّ اOََّ ِعْنـَدُه : مث تـال قـول هللا سـبحانه، مفاتح الغيب مخـس ال يعلمهـن إال هللا(:  ملسو هيلع هللا ىلص أنه قالوعن رسول هللا

ُم َما ِيف اَألْرَحاِم َوَما َتْدِري نـَْفٌس َماَذا َتْكِسُب غَـًدا َوَمـا تَـْدِري نـَْفـٌس «َِيِّ َأْرٍض ِعْلُم السَّاَعِة َويـُنَـزُِّل اْلَغْيَث َويـَْعلَ 
 .  )٣٤: َمتُوُت ِإنَّ اOََّ َعِليٌم َخِبٌري) (لقمان

ُ الَِّذي ال ِإَلَه ِإال ُهَو َعاِملُ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة ُهَو الرَّمحَْ : (وقال تعاىل َّOُن الرَِّحيمُ ُهَو ا( 
 يـَـْوَم (َوُهَو الـَِّذي َخلَـَق السَّـَماَواِت َواْألَْرَض 5ِْحلَـقِّ َويـَـْوَم يـَُقـوُل ُكـْن فـََيُكـوُن قـَْولُـُه اْحلَـقُّ َولَـُه اْلُمْلـكُ : وقال تعاىل

َفُخ ِيف الصُّوِر َعاِملُ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة َوُهَو اْحلَِكيُم اْخلَِبُري) (  )٧٣يـُنـْ
ٍم مثَُّ اْسـتَـَوى َعلَـى اْلَعـْرِش يـَْعلَـُم َمـا يَِلـُج  وقال َّSِيف اْألَْرِض تعاىل (ُهـَو الـَِّذي َخلَـَق السَّـَماَواِت َواْألَْرَض ِيف ِسـتَِّة َأ

 َُّOـُتْم َوا َها َوَما يـَْنـِزُل ِمـَن السَّـَماِء َوَمـا يـَْعـُرُج ِفيَهـا َوُهـَو َمَعُكـْم أَيْـَن َمـا ُكنـْ ) لَـُه ٤ ِمبَـا تـَْعَملُـوَن َبِصـٌري (َوَما َخيُْرُج ِمنـْ
) يُـوِلُج اللَّْيـَل ِيف النـََّهـاِر َويُـوِلُج النـََّهـاَر ِيف اللَّْيـِل َوُهـَو َعِلـيٌم ٥ُمْلُك السََّماَواِت َواْألَْرِض َوِإَىل اOَِّ تـُْرَجُع اْألُُموُر (

 )ِبَذاِت الصُُّدورِ 
، اللهــم رب جربيــل وإســرافيل وميكائيــل( كــان إذا قــام مــن الليــل يقــول أن رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ويف صــحيح مســلم

اهــدين ملــا ، أنــت حتكــم بــني عبــادك فيمــا كــانوا فيــه خيتلفــون، عــامل الغيــب والشــهادة، فــاطر الســموات واألرض
 )إنك tدي من تشاء إىل صراط مستقيم، اخُتِلف فيه من احلق Ùذنك



 ٤٩

مسعـت عمـرو ، من حديث يعلى بن عطـاء، والنسائي، وصححه، والرتمذي ،وأبو داود، وقد روى اإلمام أمحد
، علمـين شـيئا أقولـه إذا أصـبحتُ ، S رسـول هللا: ½، قال أبو بكر الصديق: مسعت أ5 هريرة قال، بن عاصم

، عــامل الغيــب والشــهادة، فــاطر الســموات واألرض، اللهــم: قــل(: قــال. وإذا أخــذت مضــجعي، وإذا أمســيتُ 
 . )ومن شر الشيطان وشركه، أعوذ بك من شر نفسي، أشهد أن ال إله إال أنت، ّب كل شيء ومليكهر 

 : قال أبن كثري
ُ َعلَـى َذلِـَك ((: قوله َّOَخـرِيَن وََكـاَن اåِ وكقولـه )١٣٣: النسـاء( )) قَـِديًرا٣ِإْن َيَشْأ يُْذِهْبُكْم أَيـَُّها النَّاُس َو¿َِْت :

 .  )١٧، ١٦وفاطر ، ٢٠، ١٩: إبراهيم( )ُكْم َو¿َِْت ِخبَْلٍق َجِديٍد َوَما َذِلَك َعَلى اOَِّ ِبَعزِيزٍ ِإْن َيَشْأ يُْذِهبْ (
مـن : أي، أي طريقا ومسـلكا )َتْذِكَرٌة َفَمْن َشاَء اختَََّذ ِإَىل رَبِِّه َسِبيال(هذه السورة : يعىن )ِإنَّ َهِذهِ (: مث قال تعاىل

ُ ِ�ِــْم ( :كقولـه،  شـاء اهتـدى 5لقـرآن َّOوََكـاَن ا ُ َّOَفُقـوا ِممـَّا َرزَقـَُهـُم ا َوَمــاَذا َعلَـْيِهْم لَـْو آَمنُـوا O5َِِّ َواْليَــْوِم اآلِخــِر َوأَنـْ
 .  )٣٩: النساء( )َعِليًما

وال جيــر وال يــدخل يف اإلميــان ، ال يقــدر أحــد أن َيهــدي نفســه: أي )َوَمــا َتَشــاُءوَن ِإال َأْن َيَشــاَء اOَُّ : (مث قــال
ُ ِإنَّ اOََّ َكاَن َعِليًما َحِكيًما(، لنفسه نفًعا َّOيُـَيّسـرها لـه: أي )ِإال َأْن َيَشاَء ا ويقـيض ، عليم مبن يستحق اهلدايـة فـَ
: واحلجـة الدامغـة؛ وهلـذا قـال تعـاىل، ولـه احلكمـة البالغـة، ومن يسـتحق الغوايـة فيصـرفه عـن اهلـدى، له أسبا�ا

 )َعِليًما َحِكيًما ِإنَّ اOََّ َكانَ (
، يهـدي مـن يشـاء ويضـل مـن يشـاء: أي )يُْدِخُل َمـْن َيَشـاُء ِيف َرْمحَتِـِه َوالظـَّاِلِمَني َأَعـدَّ َهلُـْم َعـَذا5ً أَلِيًمـا(: مث قال

 . ومن يضلل فال هادي له، ومن يهده فال مضل له
 

 : وقال أبن جرير الطربي
فيتوب عليه حىت ميوت Ôئبـا ، يدخل ربكم من يشاء منكم يف رمحته: يقول )هِ يُْدِخُل َمْن َيَشاُء ِيف َرْمحَتِ (: وقوله

، الــذين ظلمــوا أنفســهم: يقــول )َوالظَّــاِلِمَني َأَعــدَّ َهلـُـْم َعــَذا5ً أَلِيًمــا(ويُدخلــه جنتــه، فيغفــر لــه ذنوبــه، مــن ضــاللته
ألن  )والظـَّاِملنيَ (: ونصب قولـه .وهو عذاب جهنم، أعّد هلم يف اآلخرة عذا5 مؤملا موجعا، فماتوا على شركهم
 .  وأعد للظاملني عذا5 أليما: واملعىن، الواو ظرف ألعدّ 

ُ ِإنَّ اOََّ َكــاَن َعِليًمــا َحِكيًمــا(: قَــاَل تـََعــاَىل  َّO(: َوقَــالَ  )َوَمــا َتَشــاُءوَن ِإالَّ َأْن َيَشــاَء ا ُ َّOَوَمــا َتَشــاُءوَن ِإالَّ َأْن َيَشــاَء ا
  َوَلْو أَنـََّنا نـَزَّْلنَـا ِإلَـْيِهُم اْلَمَالِئَكـَة وََكلََّمُهـُم اْلَمـْوَتى َوَحَشـْرَ� َعلَـْيِهْم ُكـلَّ َشـْيٍء قـُـُبًال َمـا(: َوقَاَل تـََعاَىل  )ِمنيَ َربُّ اْلَعالَ 



 ٥٠

 َُّOَولَـْو َشـاَء رَبـَُّك َآلَمـَن َمـْن (: َوقَـاَل تـََعـاَىل  )َوَلْو َشاَء رَبَُّك َما فـََعُلوهُ (: َوقَاَل تـََعاَىل  )َكانُوا لِيُـْؤِمُنوا ِإالَّ َأْن َيَشاَء ا
يًعا ْسـَالِم َوَمـْن يُـِرْد َأْن ُيِضـلَُّه َجيَْعـْل (: َوقَاَل تـََعـاَىل  )ِيف اْألَْرِض ُكلُُّهْم مجَِ ُ َأْن َيهِديَـُه َيْشـَرْح َصـْدرَُه ِلْإلِ َّOَفَمـْن يُـِرِد ا

ــ َصــْدرَُه َضــيًِّقا َــا َيصَّ ــَماءِ َحَرًجــا َكَأمنَّ ــَالُم ِإْذ َقــاَل ِلَقْوِمــهِ  )عَُّد ِيف السَّ ــِه السَّ ــاَل تـََعــاَىل ِحَكايَــًة َعــْن نُــوٍح َعَلْي َوَال (: َوَق
ُ يُرِيُد َأْن يـُْغِوَيُكمْ  َّOَفُعُكْم ُنْصِحي ِإْن َأَرْدُت َأْن أَْنَصَح َلُكْم ِإْن َكاَن ا ُ ُيْضـلِ (: َوقَاَل تـََعاَىل  )يـَنـْ َّOْلُه َوَمـْن َمْن َيَشِأ ا

ُ َكـاَن َوَمـا َملْ َيَشـْأ َملْ َيُكـنْ  )َعَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ  َيَشْأ َجيَْعْلهُ  َّOوََكْيـَف . ِإَىل َغْريِ َذِلَك ِمَن اْألَِدلَِّة َعلَـى أَنـَُّه َمـا َشـاَء ا
ميَـاَن ِمـَن اْلَكـاِفرِ َيُكوُن ِيف ُمْلِكِه َما َال َيَشاُء! َوَمْن َأَضلُّ َسـِبيًال َوَأْكَفـُر ِممـَّْن يـَـ َواْلَكـاِفُر َشـاَء ، ْزُعُم َأنَّ اOََّ َشـاَء اْإلِ

ُ َعمَّا يـَُقوُلوَن ُعُل̈وا َكِبريًا َّOتـََعاَىل ا !! َِّOاْلُكْفَر فـََغَلَبْت َمِشيَئُة اْلَكاِفِر َمِشيَئَة ا . 
ُ َما َأْشرَْكَنا َوَال آ5َُؤ�َ  َسيَـُقولُ (: ُيْشِكُل َعَلى َهَذا قـَْولُُه تـََعاَىل : فَِإْن ِقيلَ  َّOَوقـَْولُـُه . اْآليَةَ )، الَِّذيَن َأْشرَُكوا َلْو َشاَء ا

ُ َمـا َعبَـْدَ� ِمــْن ُدونِـِه ِمـْن َشـْيءٍ (: تـََعـاَىل  َّOَوقَـاُلوا لَـْو َشــاَء (: َوقـَْولُــُه تـََعـاَىل . اْآليَـةَ )، َوقَـاَل الـَِّذيَن َأْشـرَُكوا لَــْو َشـاَء ا
ـْرَك َكائِنًـا  )ُن َما َعَبْدَ�ُهْم َما َهلُْم ِبَذِلَك ِمْن ِعْلٍم ِإْن ُهْم ِإالَّ َخيُْرُصونَ الرَّمحَْ  ُ تـََعاَىل َحْيـُث َجَعلُـوا الشِّ َّOفـََقْد َذمَُّهُم ا

 َِّOُهْم ِمبَِشيَئِة ا ْغَواَء ِإَىل اOَِّ تَـ ، ِمنـْ َتِين َألُزَيَِّننَّ َهلُْم (: ِإْذ قَالَ ، َعاَىل وََكَذِلَك َذمَّ ِإْبِليَس َحْيُث َأَضاَف اْإلِ َربِّ ِمبَا َأْغَويـْ
 )ِيف اْألَْرِض َوَألُْغِويـَنـَُّهْم َأْمجَِعنيَ 

ــوا ِمبَِشــيَئِتِه َعَلــ: ِمــْن َأْحَســِنَها، قَــْد ُأِجيــَب َعَلــى َهــَذا «َِْجِوبَــةٍ : ِقيــلَ  ى ِرَضــاُه أَنَّــُه أَْنَكــَر َعَلــْيِهْم َذلِــَك ِألَنـَُّهــُم اْحَتجُّ
ُ َعلَـْيِهْم َذلِـكَ ، َفَجَعلُـوا َمِشـيئَـَتُه َدلِيـَل ِرَضـاهُ ، لَـْو َكـرَِه َذلِـَك َوَسـِخَطُه َلَمـا َشـاَءهُ : َوقَـاُلوا، َوَحمَبَِّتهِ  َّOَأْو أَنـَُّه . فـَـَردَّ ا

َأْو أَنَّــُه أَْنَكــَر َعَلــْيِهْم اعتقــادهم أن مشــيئة هللا دليــل  .أَْنَكــَر َعَلــْيِهُم اْعِتَقــاَدُهْم َأنَّ َمِشــيَئَة اOَِّ َدلِيــٌل َعَلــى َأْمــرِِه بِــهِ 
ـَزَل بِــِه ُكتُـبَـُه ِبَقَضـائِِه َوقَــَدرِ . علـى أمـره بــه ، هِ أو أنـه أنكـر علــيهم ُمَعاَرَضـَة َشـْرِعِه َوَأْمــرِِه الـَِّذي َأْرَسـَل بِــِه ُرُسـَلُه َوأَنـْ

ــَة َداِفَعــًة ِلْألَ  ــْم يَــْذُكُروا اْلَمِشــيَئَة َعَلــى ِجَهــِة التـَّْوِحيــدِ ، ْمــرِ َفَجَعُلــوا اْلَمِشــيَئَة اْلَعامَّ َل َــا ذََكُروَهــا ُمَعاِرِضــَني ِ�َــا ، فـَ َوِإمنَّ
اِرٌق َعلَـى َوقَـِد اْحـَتجَّ َسـ(. َواْجلُهَّاِل ِإَذا أُِمُروا َأْو نـُُهوا اْحَتجُّوا 5ِْلَقَدرِ ، َكِفْعِل الزََّ�ِدَقةِ ،  َداِفِعَني ِ�َا ِلَشْرِعهِ ، ِألَْمرِهِ 

ــُه 5ِْلَقــَدرِ  ُ َعْن َّOَوَقــَدرِهِ : فـََقــالَ ، ُعَمــَر َرِضــَي ا َِّOــَذِلَك قـَْولُــُه تـََعــاَىل ِيف اْآليَــةِ ). َوَأَ� َأْقَطــُع يَــَدَك ِبَقَضــاِء ا : َيْشــَهُد ِل
ــْبِلِهمْ ( ــْن قـَ ــَذِلَك َكــذََّب الَّــِذيَن ِم ــَراَدُهُم التَّْكــِذيبُ  )َك ــَم َأنَّ ُم ُعِل ــلِ فَـ ، فـَ ــِل اْلِفْع ْب ــْن قـَ ــَو ِم ــُه َأنَّ اOََّ َملْ ، ُه ــَن َل ــْن أَْي ِم

ْرُه؟ َأطََّلَع اْلَغْيَب؟!  يـَُقدِّ
أَتـَلُـوُمِين َعلَـى َأْمـٍر قَـْد  : ِإْذ قَـاَل لَـهُ ، َفَما يـَُقوُلوَن ِيف اْحِتَجاِج آَدَم َعَلى ُموَسى َعَلْيِهَمـا السَّـَالُم 5ِْلَقـَدرِ : فَِإْن ِقيلَ 

ُ َعَلْيِه َوَسـلََّم َأنَّ آَدَم  َكتَـَبهُ  َّOَعَليَّ قـَْبَل َأْن ُأْخَلَق «َِْربَِعَني َعاًما؟ َوَشِهَد النَِّيبُّ َصلَّى ا ُ َّOَغلَـَب : َأيْ ، َحـجَّ ُموَسـىا
ِتِه َعْن َرسُ ، نـَتَـَلقَّاُه 5ِْلَقُبوِل َوالسَّْمِع َوالطَّاَعةِ : َعَلْيِه 5ِْحلُجَِّة؟ ِقيلَ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ِلِصحَّ َّOَصلَّى ا َِّOَوَال نـَتَـَلقَّـاُه ، وِل ا



 ٥١

َعَلــِت اْلَقَدرِيَّــةُ ،  5ِلــرَّدِّ َوالتَّْكــِذيِب ِلَراِويــهِ  ــِحيُح َأنَّ آَدَم َملْ َحيْــَتجَّ 5ِْلَقَضــاِء . َوَال 5ِلتَّــْأِويَالِت اْلَبــاِرَدةِ ، َكَمــا فـَ بَــِل الصَّ
. فَِإنَّــُه 5َِطــلٌ ، بَــْل آَحــاُد بَِنيــِه ِمــَن اْلُمــْؤِمِنَني َال َحيْــَتجُّ 5ِْلَقــَدرِ ، َوُهــَو َكــاَن َأْعَلــَم ِبَربِّــِه َوَذْنِبــهِ ، َواْلَقــَدِر َعَلــى الــذَّْنبِ 

ُ َعَلْيـِه َواْجتَـبَـاُه َوُموَسى َعَلْيِه السََّالُم َكاَن َأْعَلَم ِ«َبِيِه َوِبَذْنِبِه ِمْن َأْن يـَُلوَم آَدَم َعلَـى َذنْـٍب قَـْد Ôََب ِمْنـُه وَ  َّOَب اÔَ
َا، َوَهَداهُ   َوِإمنَّ

، َال َعلَـى اْخلَِطيئَـةِ ، فَـاْحَتجَّ آَدُم 5ِْلَقـَدِر َعلَـى اْلُمِصـيَبةِ ، َوَقَع اللَّْوُم َعَلى اْلُمِصيَبِة الَِّيت َأْخَرَجـْت َأْوَالَدُه ِمـَن اْجلَنَّـةِ 
َر ِمـَن . َوَهـَذا اْلَمْعـَىن َأْحَسـُن َمـا ِقيـَل ِيف اْحلَـِديثِ . َال ِعْنَد اْلَمَعائِـبِ ، ْلَمَصاِئبِ فَِإنَّ اْلَقَدَر ُحيَْتجُّ ِبِه ِعْنَد ا َفَمـا قُـدِّ

َوِإَذا َأْذنَـَب ، َوَأمَّا الذُّنُوُب فـََلْيَس ِلْلَعْبِد َأْن يُْذِنبَ ، فَِإنَُّه ِمْن َمتَاِم الرَِّضى O5َِِّ َر5̈ ، اْلَمَصاِئِب جيَُِب اِالْسِتْسَالُم َلهُ 
َعَلْيِه َأْن َيْستَـْغِفَر َويـَُتوبَ  فَاْصِربْ ِإنَّ َوْعَد اOَِّ َحقٌّ (: قَاَل تـََعاَىل . َوَيْصِربَ َعَلى اْلَمَصاِئبِ ، فـَيَـُتوَب ِمَن اْلَمَعاِئبِ . فـَ

ًئاَيضُ  َوتـَتـَُّقوا َال ()َوِإْن َتْصِربُوا(: َوقَاَل تـََعاَىل  )َواْستَـْغِفْر ِلَذْنِبكَ   . )رُُّكْم َكْيُدُهْم َشيـْ
ــْوُل ِإْبِلــيسَ  َتِين (: َوَأمَّــا قـَ َــا ُذمَّ َعَلــى اْحِتَجاِجــِه 5ِْلَقــَدرِ ) َربِّ ِمبَــا َأْغــَويـْ َباتِــِه لَــهُ ، ِإمنَّ ِر َوِإثـْ َأَملْ . َال َعَلــى اْعِرتَاِفــِه 5ِْلُمَقــدَّ

َفعُ (: َتْسَمْع قـَْوَل نُوٍح َعَلْيِه السََّالمُ  ُ يُرِيُد َأْن يـُْغِوَيُكْم ُهَو َوَال يـَنـْ َّOُكْم ُنْصِحي ِإْن َأَرْدُت َأْن أَْنَصَح َلُكْم ِإْن َكاَن ا
 :  َوَلَقْد َأْحَسَن اْلَقاِئلُ  )رَبُُّكْم َوِإلَْيِه تـُْرَجُعونَ 

 
 َوَما ِشْئُت ِإْن َملْ َتَشْأ َملْ َيُكنْ  َما ِشْئَت َكاَن َوِإْن َملْ َأَشأْ 

  
 والضالل مسألة اهلدى 

 :  ةالطحاوي أبن أيب العز يف شرحقال 
َتِلي َعْدًال ، َوُيِضلُّ َمْن َيَشاءُ . َويـَْعِصُم َويـَُعاِيف َفْضًال ، يـَْهِدي َمْن َيَشاءُ (  ). َوَخيُْذُل َويـَبـْ

 َِّOــْوهلِِْم ِبُوُجــوِب ِفْعــِل اْألَْصــَلِح ِلْلَعْبــِد َعَلــى ا قَالَــِت . َوِهــَي َمْســأََلُة اْهلـُـَدى َوالضَّــَاللِ ، َهــَذا َردٌّ َعَلــى اْلُمْعَتزِلَــِة ِيف قـَ
ْضـَاللُ ، بـَيَـاُن َطرِيـِق الصَّـَوابِ : اْهلُـَدى ِمـَن اOَِّ : اْلُمْعَتزَِلةُ  َأْو ُحْكُمـُه تـََعـاَىل َعلَـى اْلَعْبـِد ، َتْسـِمَيُة اْلَعْبـِد َضـا̈ال : َواْإلِ

. َأنَّ َأفْـَعـاَل اْلِعبَـاِد َخمُْلوقَـٌة َهلُـمْ : َوَهـَذا َمْبـِينٌّ َعلَـى َأْصـِلِهُم اْلَفاِسـدِ .  نـَْفِسـهِ 5ِلضََّالِل ِعْنـَد َخْلـِق اْلَعْبـِد الضَّـَالَل ِيف 
لِيُل َعَلى َما قـُْلَناُه قـَْولُـُه تـََعـاَىل   َولَـْو َكـاَن اْهلُـَدى) ِإنـََّك َال تـَْهـِدي َمـْن َأْحبَـْبـَت َوَلِكـنَّ اOََّ يـَْهـِدي َمـْن َيَشـاءُ (: َوالدَّ

ُ َعَلْيـِه َوَسـلََّم بـَـنيََّ الطَّرِيـَق ِلَمـْن َأَحـبَّ َوأَبـْغَـضَ ، َلَما َصحَّ َهَذا النـَّْفُي َعْن نَِبيِّهِ  بـََياُن الطَّرِيقِ  َّOَوقـَْولُـُه . ِألَنَُّه َصلَّى ا
َنــا ُكــلَّ نـَْفــٍس ُهــَداَها(: تـََعــاَىل  َنا َآلتـَيـْ ُ َمــنْ  ُيِضــلُ ( )َولَــْو ِشــئـْ َّOيـَْهــِدي َمــْن َيَشــاءُ َيَشــاُء وَ  ا(  َِّOَولَــْو َكــاَن اْهلـُـَدى ِمــَن ا



 ٥٢

َولَــْوَال نِْعَمــُة َريبِّ َلُكْنــُت ِمــَن (: وََكــَذِلَك قـَْولُــُه تـََعــاَىل . َوُهــَو َعــامٌّ ِيف ُكــلِّ نـَْفــٍس َلَمــا َصــحَّ التـَّْقِييــُد 5ِْلَمِشــيَئةِ ، اْلبَـيَــانُ 
ــُه ) اْلُمْحَضــرِينَ  ْوُل ــْن َيَشــِأ اOَُّ (َوقـَ ــى ِصــَراٍط ُمْســَتِقيمٍ َم ــُه َعَل ــْن َيَشــْأ َجيَْعْل ــهُ  ) ُيْضــِلْلُه َوَم ْوُل ــوَن ِيف : (قـَ ــْم يـَتَـَقلَُّب وَُكلُُّه

 ). بـَْنيَ َفْضِلِه َوَعْدِلهِ ، َمِشيَئِتهِ 
ميَــاِن فَِبَفْضــِلهِ  َفَمــنْ  )ُهــَو الَّــِذي َخَلَقُكــْم َفِمــْنُكْم َكــاِفٌر َوِمــْنُكْم ُمــْؤِمنٌ (: فَــِإنـَُّهْم َكَمــا قَــاَل تـََعــاَىل  َولَــُه ، َهــَداُه ِإَىل اْإلِ

 . انتهى. َوَلُه اْحلَْمدُ ، َوَمْن َأَضلَُّه فَِبَعْدِلهِ ، اْحلَْمدُ 
 

لـيس كمثلـه ( ال يف ذاتـه وال صـفاته وال أفعالـه وأنه ال شبيه له وال مثيـل، «مسائه احلسىن وصفاته وجيب االميان
واحـد أحـد فـرد . مسيـع بصـري علـيم لطيـف خبـري. خـذه سـنة وال نـومحي قيـوم الÁ )شيء وهو السميع البصري

 . وأنه مستٍو فوق عرشه 5ئن من خلقه. صمد مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  االعراف )١٨٠)(و) األمساء احلسىن فادعوه �ا وذروا الذين يلحدون يف أمسائه سيجزون ما كانوا يعملون(
ُ الَِّذي ال ِإَلَه ِإال ُهَو َعاِملُ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة ُهَو الرَّْمحَُن الرَِّحيُم ( َّOاحلشر٢٢ُهَو ا ( . 

ُ ِمْن َوَلٍد َوَما َكاَن َمَعُه ِمْن ِإَلٍه ِإًذا َلَذَهَب ُكلُّ ِإَلٍه ِمبَا َخَلَق َوَلَعَال بـَْعُضُهمْ  َّOَعمَّا َعلَ  َما اختَََّذ ا َِّOى بـَْعٍض ُسْبَحاَن ا
 . املؤمنون )٩٢) َعاملِِ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة فـَتَـَعاَىل َعمَّا ُيْشرُِكوَن (٩١َيِصُفوَن (

 .  ) االسراء١١٠()قل ادعوا هللا أو ادعوا الرمحن أS ما تدعوا فله األمساء احلسىن: (وقال تعاىل
ُ َوَلًدا ُسبْ ( َّOَحانَُه ُهَو اْلَغِينُّ َلُه َما ِيف السََّماَواِت َوَما ِيف اْألَْرِض ِإْن ِعْندَُكْم ِمـْن ُسـْلطَاٍن ِ�َـَذا أَتـَُقولُـوَن قَاُلوا اختَََّذ ا

ــُروَن َعَلــى اOَِّ اْلَكــِذَب َال يـُْفِلُحــوَن (٦٨َعَلــى اOَِّ َمــا َال تـَْعَلُمــوَن ( ــاٌع ِيف الــدُّ ٦٩) قُــْل ِإنَّ الَّــِذيَن يـَْفتَـ َيا مثَُّ ) َمَت نـْ
َنا َمْرِجُعُهْم مثَُّ نُِذيُقُهُم اْلَعَذاَب الشَِّديَد ِمبَا َكانُوا َيْكُفُرونَ   .  يونس )٧٠()ِإلَيـْ

هو الغين عـن كـل مـا ، تقدس عن ذلك: أي )ُسْبَحانَُه ُهَو اْلَغِينُّ : (يقول تعاىل منكرًا على من ادعى أن له ولًدا
وكــل ، فكيــف يكـون لـه ولــد ممـا خلـق: أي )ا ِيف السَّـَماَواِت َوَمـا ِيف األْرضِ لَـُه َمــ، (وكـل شـيء فقــري إليـه، سـواه

لـيس عنـدكم دليـل علـى مـا تقولونـه مـن الكـذب : أي )ِإْن ِعْندَُكْم ِمـْن ُسـْلطَاٍن ِ�َـَذا(عبد له؟! ، شيء مملوك له
 وtديد شديد، إنكار ووعيد أكيد )أَتـَُقوُلوَن َعَلى اOَِّ َما ال تـَْعَلُمونَ (والبهتان! 



 ٥٣

ًئا ِإ̈دا َتَكـاُد السَّـَماَواُت يـَتَـَفطـَّْرَن ِمْنـُه َوتـَْنَشـقُّ : (قال تعاىل ـُتْم َشـيـْ َـَذ الـرَّْمحَُن َولَـًدا َلَقـْد ِجئـْ األْرُض َوختَِـرُّ َوقَـاُلوا اختَّ
َبِغي ِللرَّْمحَِن َأْن يـَتَّ  ِخـَذ َولَـًدا ِإْن ُكـلُّ َمـْن ِيف السَّـَماَواِت َواألْرِض ِإال آِيت اْجلَِباُل َه̈دا َأْن َدَعْوا ِللرَّْمحَِن َوَلًدا َوَما يـَنـْ

ُهْم َع̈دا وَُكلُُّهْم آتِيِه يـَْوَم اْلِقَياَمِة فـَْرًدا  ).  ٩٥- ٨٨: مرمي( )الرَّْمحَِن َعْبًدا َلَقْد َأْحَصاُهْم َوَعدَّ
: تنــزه عــن ذلــك علــ̈وا كبــريًا فقــالشــرع البــاري عزوجــل يف اإلنكــار علــى مــن زعــم أن لــه ولــدا تعــاىل وتقــّدس و 

ُتمْ ( ًئا ِإ̈دا، (يف قولكم هذا: أي )َوقَاُلوا اختَََّذ الرَّْمحَُن َوَلًدا * َلَقْد ِجئـْ  .  أي عظيًما): َشيـْ
ــرُّ اْجلَِبــاُل َهــ̈دا * َأْن َدَعــْوا ِللــ(: وقولــه ــَماَواُت يـَتَـَفطَّــْرَن ِمْنــُه َوتـَْنَشــقُّ األْرُض َوختَِ يكــاد : أي )رَّْمحَِن َولَــًداَتَكــاُد السَّ

إعظاًمـا للـرب وإجـالال؛ أل¬ـن خملوقـات ومؤسسـات ، هذه املقالة من فجـرة بـين آدم يكون ذلك عند مساعهن
بـل ، وال كـفء لـه، وال صاحبة له، وال نظري له وال ولد له، وأنه ال شريك له، وأنه ال إله إال هو، على توحيده

 هو األحد الصمد
 َتُدل على أنه واِحدُ  آيةٌ ويف ُكّل َشيٍء له 

ــرُّ اْجلَِبــاُل َهــ̈دا * َأْن َدَعــْوا (: قــال ابــن جريــر يف تفســري قولــه ــَماَواُت يـَتَـَفطَّــْرَن ِمْنــُه َوتـَْنَشــقُّ األْرُض َوختَِ َتَكــاُد السَّ
فكادت أن ، ومجيع اخلالئق إال الثقلني، إن الشرك فزعت منه السماوات واألرض واجلبال: قال )ِللرَّْمحَِن َوَلًدا

 ، كذلك نرجو أن يغفر هللا ذنوب املوحدين،  وكما ال ينفع مع الشرك إحسان املشرك، تزول منه لعظمة هللا
: مــن ســور األعــراف )١٨٠(اآليــة وقــد توعــد هللا امللحــدين يف أمسائــه وآSتــه «شــد الوعيــد فقــال ســبحانه يف 

إن : (وقـال تعـاىل )وْا الَِّذيَن يـُْلِحُدوَن ِيف َأْمسَآئِِه َسـُيْجَزْوَن َمـا َكـانُوْا يـَْعَملُـونَ َوOِِّ اَألْمسَاء اْحلُْسَىن فَاْدُعوُه ِ�َا َوَذرُ (
 . )سورة فصلت( )٤٠(اآلية). الذين يلحدون يف آSتنا ال خيفون علينا

ُ َال ِإلَـَه ِإالَّ ُهــَو اْحلَــيُّ اْلَقيُّـوُم َال Áَُْخــُذُه ِســَنٌة َوَال نـَـ(: قـال تعــاىل َّOْوٌم لَــُه َمــا ِيف السَّـَماَواِت َوَمــا ِيف اْألَْرِض َمــْن َذا ا
ْلِمــِه ِإالَّ ِمبَــا َشــاَء َوِســَع  الَّــِذي َيْشــَفُع ِعْنــَدُه ِإالَّ Ùِِْذنِــِه يـَْعلَــُم َمــا بـَــْنيَ أَيْــِديِهْم َوَمــا َخْلَفُهــْم َوَال حيُِيطُــوَن ِبَشــْيٍء ِمــْن عِ 

 ).  َوَال يـَُئوُدُه ِحْفظُُهَما َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَعِظيمُ  ُكْرِسيُُّه السََّماَواِت َواْألَْرضَ 
ــَنُة نُعــاًس يبــدْأ يف : قــال يف لســان العــرب ــَنُة النـَُّعــاس مــن غــري نــوم ورجــل َوْســناُن ونـَْعســاُن مبعــىن واحــد والسِّ السِّ

لــيس ُمبْســتَـْغِرٍق يف نومــه الــرْأس فــِإذا صــار ِإىل القلــب فهــو نــوم ويف احلــديث وتُــوِقظ الَوْســناَن َأي النــائم الــذي 
ــَنِة عــوض مــن الــواو احملــذوف ــُن َأول النــوم واهلــاء يف السِّ ــُن ثـَْقلَــُة النــوم وقيــل  و. والَوَس ــَنُة والَوْســَنُة والَوَس السِّ

 .  أنتهى. وَوْسنانُ  َوِسنٌ يـَْوَسُن َوَسناً فهو  َوِسنَ النُّعاس وهو َأول النوم 
َنةِ و   . أي َقرِْيُب النـَُّعاس: السِّ
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َنة، اختالط النوم 5لعني قبل استحكامه: والَوَسن  . وهي السِّ
ومنــه اللحــد يف القــرب مســي بــذلك مليلــه واحنرافــه عــن مســت احلفــر إىل ، امليــل والعــدول عــن الشــيء: اإلحلــاد لغــة
. اطـلواإلحلاد يف أمسـاء هللا وآSتـه هـو العـدول وامليـل �ـا عـن حقائقهـا ومعانيهـا الصـحيحة إىل الب. جهة القبلة

 :  واإلحلاد يف أمساء هللا وصفاته أنواع
 . ومناة من املنان، والعزى من العزيز، الت من اإللهكتسمية ال. أن تسمى األصنام �ا: النوع األول
وتسمية الفالسفة له موجًبا أو علة ، تسميته سبحانه وتعاىل مبا ال يليق به كتسمية النصارى له أ5ً : النوع الثاين

 .  فاعلة
ِإنَّ اOََّ َفِقـٌري َوَحنْـُن : (وصفه سـبحانه وتعـاىل مبـا ينـزه عنـه مـن النقـائض كقـول اليهـود الـذين قـالوا: الثالث النوع
 .  تعاىل هللا عما يقولون. وأنه اسرتاح يوم السبت )َيُد اOَِّ َمْغُلوَلةٌ : (وقوهلم )َأْغِنَياء

فالسـمع ، ا ألفاظ جمردة ال تتضمن صـفات وال معـاينإ¬: كقول اجلهمية،  جحد معانيها وحقائقها: النوع الرابع
 . وحنو ذلك. والبصري ال يدل على بصر واحلي ال يدل على حياة. ال يدل على مسع

وقـد توعـد هللا . تعـاىل هللا. كقول املمثل يده كيـدي إىل غـري ذلـك،  تشبيه صفاته بصفات خلقه: النوع اخلامس
َوOِِّ اَألْمسَـــاء : (مــن ســـور األعــراف )١٨٠(قــال ســبحانه يف اآليـــة امللحــدين يف أمسائــه وآSتـــه «شــد الوعيـــد ف

مـن سـورة  )٤٠(وقال يف اآليـة  )اْحلُْسَىن فَاْدُعوُه ِ�َا َوَذُروْا الَِّذيَن يـُْلِحُدوَن ِيف َأْمسَآئِِه َسُيْجَزْوَن َما َكانُوْا يـَْعَمُلونَ 
 ).  إن الذين يلحدون يف آSتنا ال خيفون علينا: (فصلت

 .  إخل تقدم بيان معىن التكييف والتمثيل )وال يكيفون وال ميثلون: (قوله
فإنـه سـبحانه أعلـم بنفسـه وبغـريه . ألنه سبحانه ال مسي له وال كفؤ له وال ند له وال يقاس خبلقه سبحانه وتعاىل

 . وأصدق قيًال وأحسن حديثًا من خلقه
وال يكيفون وال ميثلـون صـفاته بصـفاته : (عن أهل السنةهذا تعليل ملا سبق من قوله  )ألنه سبحانه ال مسي له(

ال نظـري : ) أيال مسي لـه. (وهو التنزيه من التسبيح، مصدر مثل غفران: سبحان )سبحانه(و  )بصفات خلقه
̈يا: (من سورة مرمي )٦٥(كقوله تعاىل يف اآلية ،  له يستحق مثل امسه  :استفهام معناه النفـي أي )َهْل تـَْعَلُم َلُه مسَِ

يف ســورة : ال مثــل لــه كقولــه تعــاىل: أي. الكفــؤ هــو املكــافئ املماثــل )وال كفــؤ لــه(ال أحــد يســاميه أو مياثلــه 
مـن سـورة  )٢٢(قـال تعـاىل يف اآليـة . هو الشبيه والنظري: الند )وال ند له( )َوَملْ َيُكن لَُّه ُكُفًوا َأَحدٌ : (اإلخالص

 ).  َفَال َجتَْعُلوْا Oِِّ أَنَداًدا: (البقرة
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مـن سـورة  ٧٤قـال سـبحانه يف اآليـة ، ال يشـبه وال ميثـل �ـم: أي، التمثيل: القياس يف اللغة )وال يقاس خبلقه(
ــالَ : (النحــل ــَال َتْضــرِبُوْا Oِِّ اَألْمَث ــه )َف ــه وصــفاته وال يف أفعال ــه وال يف أمسائ ، فــال يقــاس ســبحانه خبلقــه ال يف ذات

وهـذا ). فإنـه سـبحانه أعلـم بنفسـه وبغـريه(تعاىل هللا عن ذلك  ؟!قصوكيف يقاس اخلالق الكامل 5ملخلوق النا
فإنـه إذا كـان أعلـم بنفسـه ، تعليل ملا سـبق مـن وجـوب إثبـات مـا أثبتـه لنفسـه مـن الصـفات ومنـع قياسـه خبلقـه

 . وبغريه وجب أن يثبت له من الصفات ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله ملسو هيلع هللا ىلص
تُـَهــا َوُهــَو َأْن  :قــال شــيخ االســالم ــَفاِت ُهــَو اْلَقــْوُل ِمبَــا َكــاَن َعَلْيــِه َســَلُف اْألُمَّــِة َوأَِئمَّ َبــاِت الصِّ َوِمجَــاُع اْلَقــْوِل ِيف إثـْ

ـــِل  ـــِف َوالتَّْمِثي ـــْن التَّْحرِي ـــَك َع ـــِه َرُســـولُُه َوُيَصـــاُن َذِل َـــا َوَصـــَفُه ِب ـــِه نـَْفَســـُه َوِمب َـــا َوَصـــَف ِب ُ ِمب َّOْكِييـــِف َوالتَّ يُوَصـــَف ا
ــًال َفــِإنَّ اOََّ َلــْيَس َكِمْثِلــِه َشــْيٌء َال ِيف َذاتِــِه َوَال ِيف ِصــَفاتِِه َوَال ِيف َأفْـَعاِلــِه َفَمــْن نـََفــى ِصــَفاتِِه َكــا ؛َوالتـَّْعِطيــلِ  . َن ُمَعطِّ

َبــاُت ا ــَفاِت َونـَْفــُي ُممَاثـََلِتَهــا ِلِصــَفاِت اْلَمْخُلوقَــاِت َوَمــْن َمثَّــَل ِصــَفاتِِه ِبِصــَفاِت َخمُْلوقَاتِــِه َكــاَن ُممَــثًِّال َواْلَواِجــُب إثـْ لصِّ
َباÔً ِبَال َتْشِبيٍه َوتـَْنزِيًها ِبَال تـَْعِطيٍل َكَما قَاَل تـََعاَىل  َوُهـَو السَّـِميُع (فـََهـَذا َردٌّ َعلَـى اْلُمَمثِّلَـِة  )لَـْيَس َكِمْثِلـِه َشـْيءٌ (: إثـْ

لَــةِ  )اْلَبِصــريُ  ــُل يـَْعبُــُد َعــَدًمافَاْلُمَمثِّــُل يـَْعبُــُد َصــَنًما َوالْ  َردٌّ َعلَــى اْلُمَعطِّ  َصــَلَواُت اOَِّ َعلَــْيِهمْ  َطرِيَقــُة الرُُّســلِ وَ . ُمَعطِّ
َباُت ِصَفاِت اْلَكَماِل Oَِِّ َعَلى َوْجِه التـَّْفِصيِل َوتـَْنزِيُهُه 5ِْلَقْوِل اْلُمْطَلِق َعْن التَّْمِثيِل َفَطرِي بَـ َقتُـُهمْ إثـْ  وَ  اٌت ُمَفصَّـلٌ إثـْ

َباٌت ُجمَْملٌ  ؛فَِباْلَعْكسِ : َوَأمَّا اْلَمَالِحَدُة ِمْن اْلُمتَـَفْلِسَفِة َواْلَقَراِمَطِة َواْجلَْهِميَّة َوَحنِْوِهمْ  نـَْفٌي ُجمَْملٌ   .  نـَْفٌي ُمَفصٌَّل َوِإثـْ
ـــِه إنَّـــُه  ـــَر ِيف ِكَتاِب ـــاَىل َأْخبَـ َع ُ تـَ َّOـــَا ـــيمٌ (َف ـــْيٍء َعِل ـــِديرٌ (و  )ِبُكـــلِّ َش ـــْيٍء َق ـــلِّ َش ـــى ُك ـــيمٌ (َوأَنَّـــُه  )َعَل ـــوٌر رَِح ـــٌز ( )َغُف َعزِي

يــٌع َبِصــريٌ ()َحِكــيمٌ  ٍم مثَُّ اْســتَـَوى َعَلــى اْلَعــْرشِ ()مسَِ َّSنَـُهَمــا ِيف ِســتَِّة َأ ــَماَواِت َواْألَْرَض َوَمــا بـَيـْ ــبُّ (َوأَنَّــُه  )َخَلــَق السَّ حيُِ
َوأَنـَُّه َكلَّـَم ُموَسـى َتْكِليًمـا َوَ�َداُه  )فـَعَّـاٌل ِلَمـا يُرِيـدُ (ِنَني َويـَْغَضُب َعلَـى اْلَكـاِفرِيَن َوأَنـَُّه َويـَْرَضى َعْن اْلُمْؤمِ  )اْلُمتَِّقنيَ 

ُتْم تَـ (: ِمْن َجاِنِب الطُّوِر اْألَْميَِن َوقـَرَّبَُه جنَِ̈يا َوأَنَُّه يـَُناِدي ِعَباَدُه فـَيَـُقولُ  َوَأْمثَـاُل َذلِـَك  )ْزُعُمونَ أَْيَن ُشرََكاِئَي الَِّذيَن ُكنـْ
̈يا()لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيءٌ (: َوقَاَل تـََعاَىل  فـَبَــنيََّ بِـَذِلَك َأنَّ اOََّ َال ِمثْـَل لَـُه َوَال ). َوَملْ َيُكْن َلُه ُكُفـًوا َأَحـدٌ ()َهْل تـَْعَلُم َلُه مسَِ

ـــْن  ـــَال َجيُـــوُز َأْن َيُكـــوَن َشـــْيٌء ِم ـــًوا َف ـــيَّ َوَال ُكُف ـــاِت َوَال َأْن َيُكـــوَن مسَِ ـــْن ِصـــَفاِت اْلَمْخُلوَق َـــاِثًال ِلَشـــْيِء ِم ِصـــَفاتِِه ُمم
ــُه ِيف َشــْيٍء ِمــْن ِصــَفاتِِه ُســْبَحانَُه َوتـََعــاَىل  ــا َوَال ُمَســاِمًيا َل ــا. اْلَمْخُلــوُق ُمَكاِفًئ َقَلُبــوا اْألَْمــَر َوَأَخــُذوا  اْلَمَالِحــَدةُ  َوَأمَّ فـَ

َال َحــيَّ َوَال َميِّــَت َوَال َعــاِملَ َوَال َجاِهــَل َوَال : وَماِت َواْلُمْمَتِنَعــاِت واملتناقضــات فـَُغَالتـُُهــْم يـَُقولُــونَ ُيَشــبُِّهونَُه 5ِْلَمْعــدُ 
ــَو َشــْيٌء وَ  ــُدوَم َوَال ُه ــوَن َال َمْوُجــوَد َوَال َمْع ــْد يـَُقوُل ــْل َق ــَتَكلَِّم َوَال َأْخــَرَس َب يــَع َوَال َأَصــمَّ َوَال ُم ــيْ مسَِ . َس ِبَشــْيءِ َال َل

ُفوَن ِ�َا َال َداِخَل اْلَعاملَِ َوَال َخارَِجُه َوَال ُمَباِيَن ِلْلَعاملَِ َوَال َحالَّ ِفيِه َوَأْمثَاُل َهِذِه اْلِعَبارَاِت الَِّيت : َوآَخُروَن يـَُقوُلونَ   يـَنـْ
ُهْم َمـْن يـَُقـولُ . إنـَُّه ُوُجـوٌد ُمْطلَـقٌ : ُقوُل ُحمَقُِّقو َهُؤَالءِ اْألُُموَر اْلُمتَـَقابَِلَة الَِّيت َال ُميِْكُن اْنِتَفاُؤَها َمًعا َكَما يَـ  ُهـَو : مثَُّ ِمـنـْ



 ٥٦

ْطَالقِ  َما ُهَو َمْعُلوٌم ِلُكـلِّ  اْلَمْنِطقِ  َوأَتْـَباُعُه َمَع أَنـَُّهْم َقْد قـَرَُّروا ِيف  اْبُن ِسيَنا َكَما يـَُقولُهُ  ُوُجوٌد ُمْطَلٌق إمَّا ِبَشْرِط اْإلِ
ْطــَالِق َال َيُكــوُن َمْوُجــوًدا ِيف اْألَْعَيــانِ : ءِ اْلُعَقــَال  ــْوهلِِمْ  ؛َأنَّ اْلُمْطَلــَق ِبَشــْرِط اْإلِ إنَّ : بَــْل ِيف اْألَْذَهــاِن وََكــاَن َحِقيَقــُة قـَ

اْلُعَقـَالُء ِمـْن َأنَّ اْلُوُجـوَد َال بُـدَّ ِفيـِه اْلَمْوُجوَد اْلَواِجَب لَْيَس َمْوُجوًدا ِيف اْخلَارِِج َمَع أَنـَُّهْم ُمِقرُّوَن ِمبَـا َملْ يـَتَـنَـازَْع ِفيـِه 
ُهْم َمْن يـَُقولُ . ِمْن َمْوُجوٍد َواِجِب اْلُوُجوِد بِنَـْفِسهِ  فـََهـُؤَالِء  َكَمـا يـَُقولُـُه القونـوي َوَأْمثَالُـهُ  ُهَو ُمْطَلٌق َال ِبَشـْرطِ : َوِمنـْ

ْهِينِّ َواْخلَارِِجيِّ َواْلَقِدِمي َواْلُمْحـَدثِ  الَِّذي َيْصُدُق َعَلى اْلَواِجبِ  اْلُوُجودَ  َجيَْعُلونَهُ   ؛َواْلُمْمِكِن َواْلَواِحِد َواْلَكِثِري َوالذِّ
نُـَهـا: فـََيُكونُ  َهـا َوِإمَّـا َعيـْ ُد اْلُمَجـرََّد الـَِّذي َال يـَتَـَقيَّـ َوُأولَئِـَك َجيَْعُلونَـُه اْلُوُجـودَ . إمَّا ِصَفٌة ِلْلَمْخُلوقَاِت َوِإمَّـا ُجـْزًءا ِمنـْ

َوُهـْم يـَُقولُـوَن َمـَع َذلِـَك  ؛فـََلزَِمُهْم َأْن َال َيُكوَن َواِجًبا َوَال ُممِْكنًـا َوَال َعاِلًمـا َوَال َجـاِهًال َوَال قَـاِدرًا َوَال َعـاِجًزا ؛ِبَقْيدِ 
يَـتَـَناَقُضوَن ِيف َضَالهلِِْم َوَجيَْعُلونَ  ؛إنَُّه َعاِقٌل َوَمْعُقوٌل َوَعاِشٌق َوَمْعُشوقٌ  نَـْنيِ َواِحًدا فـَ نَـْنيِ َواِالثـْ َكَما أَنـَُّهْم   ؛اْلَواِحَد اثـْ

ْيـٍد َوُهـمْ  َخيُصُّـونَُه ِمبَـا َال َيُكـوُن ِلَسـاِئِر  َمـَع َذلِـكَ  يُرِيُدوَن َأْن يـُْثِبتُـوا ُوُجـوًدا ُجمَـرًَّدا َعـْن ُكـلِّ نـَْعـٍت ُمْطَلًقـا َعـْن ُكـلِّ قـَ
إنَّ اْلَعــاِملَ َواْلِعْلــَم َواِحــٌد َوِإنَّــُه نـَْفــُس اْلِعْلــِم فـََيْجَعلُــوَن اْلَعــاِملَ بِنَـْفِســِه ُهــَو اْلَعــاِملُ : ُهمْ اْلَمْوُجــوَداِت َوِهلـَـَذا يـَُقــوُل بـَْعُضــ

َفةُ  ْثِليِثِهمْ  َويـَتَـَناَقُضوَن َأَشدَّ ِمْن تـََناُقِض النََّصاَرى ِيف  ؛ِبَغْريِِه َواْلَمْوُصوُف ُهَو الصِّ َاِدِهمْ  تـَ ْيِن َأْفَسـُدوا ِ�َِمـا اللَّـذَ  َواحتِّ
ميَاَن 5ِلتـَّْوِحيدِ  َوَأْمثَاهلِِْم ِمـْن  ؛وََكَالُم اْبِن َسبُـَعْنيِ َواْبِن ُرْشٍد اْحلَِفيِد َواْبِن التومرت َواْبِن َعَرِيبٍّ الطَّاِئيِّ . َوالرَِّساَلةِ ، اْإلِ

َفاتِ  َاَد ِيف َكـَالِم   َقْد ُبِسَط ِيف َمْوِضِعهِ  َيُدوُر َعَلى َهَذا اْألَْصِل َكَما: اْجلَْهِميَّة نفاة الصِّ َويُوَجُد َما يـَُقاِرُب َهَذا اِالحتِّ
َــاِد َوَملْ يـَْعَلُمــوا َمــا فِ  ــْيِهْم بـَْعــُض ُشــَعِب اِالحتِّ ــْن َأْهــِل اْلَكــَالِم َوالتََّصــوُِّف الَّــِذيَن َدَخــَل َعَل ــٍري ِم . يَهــا ِمــْن اْلَفَســادِ َكِث

ــَفاتِ   َمْســأََلةِ  َواْلَقــْوُل ِيف   َكــَالِم اOَِّ تـََعــاَىل َواْضــِطَراُب النَّــاِس ِفيَهــا َمْبــِينٌّ َعَلــى َهــَذا اْألَْصــِل فَِإنـََّهــا ِمــْن َمَســاِئِل الصِّ
َفاِت َوَقْد اْضَطَرَب النَّـاُس ِفيَهـا اْضـِطَرا5ً  ا قَـْد بـَيـَّنَّـاُه  َكثِـريً َوِفيَها ِمْن التـَّْفرِيِع َما اْمَتاَزْت ِبِه َعَلى َساِئِر َمَساِئِل الصِّ

ُ َعَلْيـِه  َوبـَيـَّنَّا َأنَّ  ؛ِيف َغْريِ َهَذا اْلَمْوِضعِ  َّOبِـِه نَِبيَّـُه َصـلَّى ا ُ َّOميَـاِن الـَِّذي بـََعـَث ا تَـَها َكانُوا َعَلى اْإلِ َسَلَف اْألُمَِّة َوأَِئمَّ
َفُه بِـِه َرُسـولُُه ِمـْن غَـْريِ َحتْرِيـٍف َوَال تـَْعِطيـٍل َوِمـْن غَـْريِ َتْكِييـٍف َوَال َوَسلََّم َيِصُفوَن اOََّ ِمبَا َوَصَف بِـِه نـَْفَسـُه َوِمبَـا َوَصـ

َوَيِصُفوَن اOََّ ِمبَا َوَصَف بِـِه نـَْفَسـُه ِمـْن التَّْكِلـيِم َواْلُمَناَجـاِة َواْلُمنَـاَداِة . إنَّ اْلُقْرآَن َكَالُم اOَِّ تـََعاَىل : َويـَُقوُلونَ . َمتِْثيلٍ 
 .  ا َجاَءْت ِبِه السَُّنُن َواْآلَ�ُر ُمَواِفَقًة ِلِكَتاِب اOَِّ تـََعاَىل َومَ 

ُ َأَحدٌ : (قال تعاىل َّOالصََّمدُ  ُقْل ُهَو ا ُ َّOَوَملْ َيُكْن َلُه ُكُفًوا َأَحدٌ  َملْ يَِلْد َوَملْ يُوَلدْ  ا  .( 
وال يُطَلق هذا اللفـظ علـى ، وال شبيه وال عديلوال نديد ، الذي ال نظري له وال وزير، هو الواحد األحد: يعين

 . عز وجل؛ ألنه الكامل يف مجيع صفاته وأفعاله، أحد يف اإلثبات إال على هللا



 ٥٧

ُ الصََّمدُ : (وقوله َّOهو السيد الذي قد كمـل يف  أو. يعين الذي يصمد اخلالئق إليه يف حوائجهم ومسائلهم): ا
واحللــيم الــذي قــد كمــل يف ، والعظــيم الــذي قــد كمــل يف عظمتــه ،والشــريف الــذي قــد كمــل يف شــرفه، ســؤدده
وهــو الــذي قــد كمــل يف أنــواع . واحلكــيم الــذي قــد كمــل يف حكمتــه، والعلــيم الــذي قــد كمــل يف علمــه، حلمــه

سـبحان ، ولـيس كمثلـه شـيء، ليس لـه كـفء، هذه صفته ال تنبغي إال له، وهو هللا سبحانه، الشرف والسؤدد
كأنه . هو الذي مل يلد ومل يولد: وقال الربيع بن أنس. لهأو هو احلي القيوم الذي ال زوال . هللا الواحد القهار

 . وهو تفسري جيد، جعل ما بعده تفسريًا له
: بعد إيراده كثـريًا مـن هـذه األقـوال يف تفسـري الصـمد، وقد قال احلافظ أبو القاسم الطرباين يف كتاب السنة له

وهـو الـذي قـد انتهـى ، وهـو الـذي ُيصـَمد إليـه يف احلـوائج، عـز وجـل ،وهـي صـفات ربنـا، وكل هذه صـحيحة
وقــال البيهقــي حنــو . وهــو البــاقي بعــد خلقــه، وال ¿كــل وال يشــرب، وهــو الصــمد الــذي ال جــوف لــه، ســؤدده

 . ذلك أيضا
ًئا ِإ̈دا (٨٨َوقَاُلوا اختَََّذ الرَّْمحَُن َولَـًدا ( ـُتْم َشـيـْ َواُت يـَتَـَفطـَّْرَن ِمْنـُه َوتـَْنَشـقُّ اْألَْرُض َوختَِـرُّ ) َتَكـاُد السَّـمَ ٨٩) َلَقـْد ِجئـْ

ـــاُل َهـــ̈دا ( ـــًدا (٩٠اْجلَِب ـــًدا (٩١) َأْن َدَعـــْوا ِللـــرَّْمحَِن َوَل َبِغـــي ِللـــرَّْمحَِن َأْن يـَتَِّخـــَذ َوَل ) ِإْن ُكـــلُّ َمـــْن ِيف ٩٢) َوَمـــا يـَنـْ
 . ) (مرمي)٩٣(السََّماَواِت َواْألَْرِض ِإالَّ َآِيت الرَّْمحَِن َعْبًدا

إعظاًمـا للـرب وإجـالال؛ أل¬ـن خملوقـات ، هـذه املقالـة مـن فجـرة بـين آدم يكاد يكون ذلـك عنـد مسـاعهن: أي
وال  ، وال صـاحبة لـه، وال نظـري لـه وال ولـد لـه، وأنه ال شـريك لـه، وأنه ال إله إال هو، ومؤسسات على توحيده

 : بل هو األحد الصمد، كفء له
 َتُدل على أنه واِحدُ  ويف ُكّل َشيٍء له آيةٌ 

َتَكــاُد (: يف قولــه، عــن ابــن عبــاس، عــن علــيّ ، حــدثين معاويــة، حــدثنا عبــد هللا، حــدثين علــي: قــال ابــن جريــر
منـه  فزعـت إن الشـرك: قال )السََّماَواُت يـَتَـَفطَّْرَن ِمْنُه َوتـَْنَشقُّ األْرُض َوختَِرُّ اْجلَِباُل َه̈دا * َأْن َدَعْوا ِللرَّْمحَِن َوَلًدا

وكمـا ال ينفـع مـع ، فكـادت أن تـزول منـه لعظمـة هللا، ومجيـع اخلالئـق إال الثقلـني، السماوات واألرض واجلبال
لقنــوا مــوÔكم (: وقــال رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، كــذلك نرجــو أن يغفــر هللا ذنــوب املوحــدين،  الشــرك إحســان املشــرك
: فمن قاهلا يف صحته؟ قـال، S رسول هللا: قالوا. جبت له اجلنةفمن قاهلا عند موته و ، شهادة أن ال إله إال هللا

، ومـا بيـنهن، ومـا فـيهن لـو جـيء 5لسـماوات واألرضـني، والـذي نفسـي بيـده(: مث قال. )تلك أوجب وأوجب
 لرجحت �ن)، ووضعت شهادة أن ال إله إال هللا يف الكفة األخرى، فوضعن يف كفة امليزان، وما حتتهن



 ٥٨

 . وهللا أعلم، ويشهد له حديث البطاقة، ريرهكذا رواه ابن ج
 . من عظمة هللا يتشققن فـََرقًا: أي )َتَكاُد السََّماَواُت يـَتَـَفطَّْرَن ِمْنهُ (: وقال الضحاك

 . عز وجل، غضًبا ): أي )َوتـَْنَشقُّ األْرضُ (: وقال عبد الرمحن بن زيد بن أسلم
 . دًماه: قال ابن عباس )َوختَِرُّ اْجلَِباُل َه̈دا(

 . ينكسر بعضها على بعض متتابعات )َه̈دا(: وقال سعيد بن جبري
 . وهو يرزقهم ويعافيهم)، إ¬م جيعلون له ولدا، (ال أحد أصرب على أذى مسعه من هللا: ويف صحيح البخاري

لنــيب عـن ا، عـن أيب ُهَريــرة، عـن األعــرج، حــدثنا أبـو الــز�د، حــدثنا شـعيب، حـدثنا أبــو اليمـان: وقـال البخــاري
فأما تكذيبـه إSي ، وشتمين ومل يكن له ذلك، كذبين ابن آدم ومل يكن له ذلك: عز وجل، قال هللا: (ملسو هيلع هللا ىلص قال

. اختـذ هللا ولـًدا: وأما شتمه إSي فقولـه. وليس أول اخللق «هون علّي من إعادته، لن يُعيَدين كما بدأين: فقوله
 . يولد ومل يكن له كفًوا أحد) وأ� األحد الصمد الذي مل يلد ومل

 ) أن ادعـى ومن والدهرية األو�ن عباد من وغريهم العرب من البعث أنكر من وهم آدم بين بعض به واملراد
 وملــا. بدأتــه كمــا أعيــده لــن إين يقــول أن إSي تكذيبــه أمــا قولــه والنصــارى اليهــود ومــن أيضــا العــرب مــن ولــدا
 حمــد� مولــود كــل وكــان. واحــداثها األشــياء وجــود قبــل عاملــاً بكــل شــئخالقــاً لكــل شــئ  عزوجــل اريالبــ كــان

 فتتوالـد صـاحبة جنسـه مـن لـه يكـون حـىت جيانسـه وال خلقـه مـن أحـد يشـبهه ال كان وملا. الوالدية عنه انتفت
ــَماَواتِ  بَــِديعُ : (تعــاىل قولــه هــذا ومــن الولديــة عنــه انتفــت ــهُ  َيُكــونُ  َأىنَّ  َواألْرضِ  السَّ ــهُ  َتُكــنْ  ملَْ وَ  َوَلــدٌ  َل  َصــاِحَبةٌ  َل
 االنعام )١٠١( )َعِليمٌ  َشْيءٍ  ِبُكلِّ  َوُهوَ  َشْيءٍ  ُكلَّ  َوَخَلقَ 

 وحمـدثها ومنشـئهما وخالقهما واآلرض السموات مبدع: أي )َواألْرضِ  السََّماَواتِ  َبِديعُ : (قال احلافظ ابن كثري
 . سلف فيما هلا نظري ال ألنه بدعة؛ دعةالب مسيت ومنه. والسُّدِّي جماهد قال كما،  سبق مثال غري على

 شــيئني عـن متولـدا يكـون إمنــا والولـد: أي صـاحبة؟ لـه تكــن ومل، ولـد لـه يكـون كيــف: أي )َولَـدٌ  لَـهُ  َيُكـونُ  َأىنَّ (
 قـال كمـا،  ولـد وال لـه صـاحبة فـال، شيء كل خالق ألنه خلقه؛ من شيء يشا�ه وال يناسبه ال وهللا، متناسبني

ُتمْ  َلَقدْ  َوَلًدا الرَّْمحَنُ  اختََّذَ  واَوقَالُ (: تعاىل ًئا ِجئـْ  اْجلِبَـالُ  َوختَِـرُّ  األْرضُ  َوتـَْنَشـقُّ  ِمْنـهُ  يـَتَـَفطـَّْرنَ  السََّماَواتُ  َتَكادُ  ِإ̈دا َشيـْ
َبِغــي َوَمـا*  َولَــًدا ِللــرَّْمحَنِ  َدَعــْوا َأنْ  َهـ̈دا*  ــَماَواتِ  ِيف  نْ َمــ ُكــلُّ  ِإنْ  َولَـًدا يـَتَِّخــذَ  َأنْ  ِللــرَّْمحَنِ  يـَنـْ  آِيت  ِإال َواألْرضِ  السَّ

ُهمْ  َأْحَصاُهمْ  َلَقدْ *  َعْبًدا الرَّْمحَنِ   .  )٩٥- ٨٨: مرمي( )فـَْرًدا اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  آتِيهِ  وَُكلُُّهمْ *  َع̈دا َوَعدَّ



 ٥٩

 فكيـف، علـيم شـيء بكـل أنـهو ، شـيء كـل خلق الذي أنه تعاىل فبني )َعِليمٌ  َشْيءٍ  ِبُكلِّ  َوُهوَ  َشْيءٍ  ُكلَّ  َوَخَلقَ (
 .  كبريا علوا ذلك عن هللا تعاىل ولد؟ له يكون فأىن له نظري ال الذي وهو تناسبه؟ خلقه من صاحبة له يكون

 )٣(احلديد آية). ُهَو اْألَوَُّل َواْآلِخُر َوالظَّاِهُر َواْلَباِطُن َوُهَو ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليمٌ : (قال ُسْبَحانَهُ و 
 : ربيقال ابن جرير الط
. واآلخــر بعــد كــل شــيء بغــري ¬ايــة: يقــول )َواآلِخــرُ ، (قبــل كــل شــيء بغــري حــدّ  )ُهــَو األوَّلُ : (يقــول تعــاىل ذكــره

كمــا قــال جــّل ،  وهــو كــائن بعــد فنــاء األشــياء كلهــا، ألنــه كــان وال شــيء موجــود ســواه، وإمنــا قيــل ذلــك كــذلك
وهـو العـايل ، وهـو الظـاهر علـى كـل شـيء دونـه: يقـول )الظـَّاِهرُ وَ : (وقوله). ُكلُّ َشْيٍء َهاِلٌك ِإال َوْجَههُ : (ثناؤه

فـال شـيء أقـرب إىل شـيء ، وهـو البـاطن مجيـع األشـياء: يقول )َواْلَباِطنُ . (فال شيء أعلى منه، فوق كل شيء
 ). َوَحنُْن َأقْـَرُب ِإلَْيِه ِمْن َحْبِل اْلَورِيدِ : (كما قال،  منه

 )١٤(امللك آية). َمْن َخَلَق َوُهَو اللَِّطيُف اْخلَِبريُ  َأَال يـَْعَلمُ : (قَاَل ُسْبَحانَهُ و 
 ). َوُهَو اللَِّطيُف اْخلَِبريُ : (لقوله، واألول أوىلمعناه أال يعلم هللا خملوقه؟: يلوق. أال يعلم اخلالق: أي

ُ َعْنُه َعِن النَّـِيبِّ َصـ َصِحيِحهِ  َرَوى ُمْسِلٌم ِيف  َّOَرَة َرِضَي ا ُ َعَلْيـِه َوَسـلََّم َعْن َأِيب ُهَريـْ َّOأَنـَُّه َكـاَن يـَُقـوُل ِإَذا َأَوى (لَّى ا
ـــْبعِ  ِإَىل ِفَراِشـــهِ  ـــَماَواِت السَّ ـــَوى، َربَّ ُكـــلِّ َشـــْيءٍ ، َوَربَّ اْألَْرضِ ، اللَُّهـــمَّ َربَّ السَّ ـــْورَاِة ، فَـــاِلَق اْحلَـــبِّ َوالنـَّ ُمْنـــِزَل التـَّ

ْجنِيِل َواْلُقْرآنِ  لَـَك َشـْيءٌ ، ِمْن َشرِّ ُكلِّ ِذي َشرٍّ أَْنَت آِخـٌذ بَِناِصـَيِتهِ  َأُعوُذ ِبكَ  ؛َواْإلِ َوأَنْـَت ، أَنْـَت اْألَوَُّل فـَلَـْيَس قـَبـْ
اقْـِض َعـينِّ ، َوأَنْـَت اْلبَـاِطُن فـَلَـْيَس ُدونَـَك َشـْيءٌ ، َوأَْنَت الظَّاِهُر فـَلَـْيَس فـَْوقَـَك َشـْيءٌ ، اْآلِخُر فـََلْيَس بـَْعَدَك َشْيءٌ 

يْ   ).  َن َوَأْغِنِين ِمَن اْلَفْقرِ الدَّ
يًعـا مثَُّ اْسـتَـَوى ِإَىل السَّـَماِء َفَسـوَّاُهنَّ َسـْبَع َمسَـاَواٍت َوُهـَو بِ : (قال تعاىل ُكـلِّ ُهَو الَِّذي َخَلَق َلُكْم َما ِيف األْرِض مجَِ

ُ الَِّذي َخلَـقَ : (قوله. )٢٩: سورة البقرة( )َشْيٍء َعِليمٌ  َّOٍم مثَُّ اْسـتَـَوى  ِإنَّ رَبَُّكُم ا َّSالسَّـَماَواِت َواألْرَض ِيف ِسـتَِّة َأ
ُ الَّـــِذي َخَلـــَق : (قولـــه تعـــاىل )٥٤(االعـــراف آيـــه)َعَلـــى اْلَعـــْرِش يـُْغِشـــي اللَّْيـــَل النـََّهـــاَر َيْطُلبُـــُه َحِثيثًـــا َّOِإنَّ رَبَُّكـــُم ا

ٍم مثَُّ اْسـتَـَوى عَ  َّSالسََّماَواِت َواَألْرَض ِيف ِستَِّة َأ ُ َّOلَـى اْلَعـْرِش يُـَدبُِّر اَألْمـَر َمـا ِمـْن َشـِفيٍع ِإال ِمـْن بـَْعـِد ِإْذنِـِه َذِلُكـُم ا
ــذَكَُّروَن) ــال َت ــُدوُه َأَف ــهرَبُُّكــْم فَاْعُب ــه تعــاىلو . )٣(يونس آي ــا مثَُّ : (قول ــٍد تـََرْونـََه ــْريِ َعَم ــَماَواِت ِبَغ ــَع السَّ ُ الَّــِذي رََف َّOا

ـُل اآلSَِت َلَعلَُّكـْم بِِلَقـاِء اْستَـَوى َعَلى اْلَعرْ  ِش َوَسخََّر الشَّْمَس َواْلَقَمـَر ُكـلٌّ َجيْـِري ألَجـٍل ُمَسـ̈مى يُـَدبُِّر األْمـَر يـَُفصِّ
ِش الـرَّْمحَُن َعلَـى اْلَعـرْ  )٤(تَنـزيال ِممـَّْن َخلَـَق األْرَض َوالسَّـَماَواِت اْلُعـال(: قوله تعـاىلو  )٢(الرعد آيه)رَبُِّكْم ُتوِقُنونَ 

 . (طه))٥)(اْستَـَوى
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َعِة َمَواِضـعَ  )الرَّْمحَُن َعَلى اْلَعـْرِش اْسـتَـَوى: (َوقـَْولُهُ  ُ الـَِّذي َخلَـَق : (قـَْولُـهُ  ؛ِيف ُسـورَِة اْألَْعـَرافِ : ِيف َسـبـْ َّOِإنَّ رَبَُّكـُم ا
ٍم مثَُّ اْسـتَـَوى َعلَــى اْلَعـْرشِ  َّS(اَل ِيف ُسـورَِة يُــوُنَس َعَلْيـِه السَّــَالمُ َوقَــ)، السَّـَماَواِت َواْألَْرَض ِيف ِســتَِّة َأ : ُ َّOِإنَّ رَبَُّكــُم ا

ٍم مثَُّ اْسـتَـَوى َعلَـى اْلَعـْرشِ  َّSالـَِّذي رَفَـَع : (َوقَـاَل ِيف ُسـورَِة الرَّْعـدِ )، الَِّذي َخلَـَق السَّـَماَواِت َواْألَْرَض ِيف ِسـتَِّة َأ ُ َّOا
ــَماَواِت ِبَغــْريِ َعَمــٍد تـََروْ  )، الــرَّْمحَُن َعَلــى اْلَعــْرِش اْســتَـَوى: (َوَقــاَل ِيف ُســورَِة طــه)، نـََهــا مثَُّ اْســتَـَوى َعَلــى اْلَعــْرشِ السَّ

ـــْجَدةِ )، مثَُّ اْســـتَـَوى َعَلـــى اْلَعـــْرِش الـــرَّْمحَنُ : (َوَقـــاَل ِيف ُســـورَِة اْلُفْرَقـــانِ  ـــَق : (َوَقـــاَل ِيف ُســـورَِة امل السَّ ُ الَّـــِذي َخَل َّOا
ٍم مثَُّ اْستَـَوى َعَلى اْلَعْرشِ السََّماَوا َّSنَـُهَما ِيف ِستَِّة َأ ُهـَو الـَِّذي َخلَـَق : (َوقَاَل ِيف ُسورَِة اْحلَِديـدِ )، ِت َواْألَْرَض َوَما بـَيـْ

ٍم مثَُّ اْستَـَوى َعَلى اْلَعْرشِ  َّSالسََّماَواِت َواْألَْرَض ِيف ِستَِّة َأ .( 
َعُة الَِّيت َأْخبَـَر ِفيَها ُسـْبَحانَُه 5ِْسـِتَوائِِه َعلَـى  ؛إخل).. ْرِش اْستَـَوىالرَّْمحَُن َعَلى اْلعَ : (َوقـَْولُهُ  َهِذِه ِهَي اْلَمَواِضُع السَّبـْ

ـُل َهلَـا َر̈دا َوَال ، ِألَنـََّهــا ِمـْن ِكتَـاِب اOَِّ  ؛وَُكلَُّهـا َقْطِعيَّـُة الثـُّبُـوتِ ، اْلَعـْرشِ  َكَمـا أَنـََّهــا ،  ِإْنَكـارًافَـَال َميِْلـُك اْجلَْهِمــيُّ اْلُمَعطِّ
َي بِــ  )اْسـتَـَوى: (فَـِإنَّ َلْفـظَ ، َال َحتَْتِمُل Áَِْويـًال ، َصِرَحيٌة ِيف 5َِ�َا َال ُميِْكـُن َأْن يـُْفَهـَم ِمْنـُه ِإالَّ  )َعلَـى(ِيف اللُّغَـِة ِإَذا ُعـدِّ

َمـُة ابْـُن اْلَقـيِِّم ِيف  ؛َلِف ِهلَـَذا اللَّْفـِظ َعـْن َأْربَـِع ِعبَـارَاتٍ َوِهلَـَذا َملْ َختْـُرْج تـَْفِسـريَاُت السَّـ، اْلُعُلوُّ َواِالْرتَِفـاعُ  ذََكَرَهـا اْلَعالَّ
 :  َحْيُث قَالَ  )؛النُّونِيَّةِ (

 
َها َأْرَبعٌ  َلْت ِلْلَفاِرِس الطَّعَّانِ  فـََلُهْم ِعَبارَاٌت َعَليـْ  َقْد ُحصِّ

 الَِّذي َما ِفيِه ِمْن ُنْكَرانِ  اْرتـََفعَ  َوِهَي اْستَـَقرَّ َوَقْد َعَال وََكَذِلكَ 
َباِينِّ  وََكَذاَك َقْد َصِعَد الَِّذي ُهَو رَاِبعٌ   َوأَبُو ُعبَـْيَدَة َصاِحُب الشَّيـْ

 َأْدَرى ِمَن اْجلَْهِميِّ 5ِْلُقْرآنِ  َخيَْتاُر َهَذا اْلَقْوَل ِيف تـَْفِسريِهِ 
 

َــا أَ  ــوَن ِمب ــِة يـُْؤِمُن ــنَِّة َواْجلََماَع ــْن أَنَّــُه ُمْســَتٍو َعَلــى َعْرِشــهِ فََأْهــُل السُّ ــِه ُســْبَحانَُه َعــْن نـَْفِســِه ِم ــَر ِب ــِه ، ْخبَـ ــْن َخْلِق ــٌن ِم 5َِئ
ُرهُ   ؛5ِْلَكْيِفيَِّة الَِّيت يـَْعَلُمَها ُهَو َجلَّ َشْأنُهُ   ). َواْلَكْيُف َجمُْهولٌ ، اِالْسِتَواُء َمْعُلومٌ : (َكَما قَاَل َماِلٌك َوَغيـْ

ِألَنـَّنَـا َال نـَُقـوُل  ؛َفِهـَي َال تـَْلَزُمنَـا ؛َغُب ِبِه َأْهُل التـَّْعِطيِل ِمْن ِإيَراِد اللََّوازِِم اْلَفاِسَدِة َعَلى تـَْقرِيِر اِالْسِتَواءِ َوَأمَّا َما َيشْ 
 .  «َِنَّ فـَْوِقيـََّتُه َعَلى اْلَعْرِش َكَفْوِقيَِّة اْلَمْخُلوِق َعَلى اْلَمْخُلوقِ 
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ــا ُحيَــاِولُ  ــا َم ــى ِحــريtَِِ َوَأمَّ ــُدلُّ َعَل ــا 5ِلتَّــْأِويَالِت اْلَفاِســَدِة الَّــِيت َت ــْن َظَواِهرَِه ــِرَحيِة َع ــِذِه اْآلSَِت الصَّ ــِه َصــْرَف َه ْم وَن ِب
: ْعــَىن مبَِ  )؛اْســتَـَوى(َو )، ِإَىل (َعلَــى َمْعــَىن  )َعلَــى(َأْو َمحِْلِهــْم )، اْســتَـْوَىل (ِب  )اْســتَـَوى: (َكتَـْفِســريِِهمُ   ؛َواْضــِطَراِ�ِمْ 

ُهْم ِيف َقِليٍل َوَال َكِثريٍ ، َفُكلَُّها َتْشِغيٌب 5ِْلَباِطلِ  )َقَصدَ (  . َوتـَْغِيٌري ِيف َوْجِه اْحلَقِّ َال يـُْغِين َعنـْ
ــُة َأْن يـَُقولُــوا !َولَْيــَت ِشــْعِري َل ــُد َهــُؤَالِء اْلُمَعطِّ ــمَ : أَيُرِيــُدوَن َأْن يـَُقولُــوا ؟!َمــاَذا يُرِي ــْيَس ِيف السَّ َوَال ، اِء َربٌّ يـُْقَصــدُ َل

َوَنُسـوا َأنَّ َأْكَمـَل  )!أَيْـنَ (َوَلَعلَُّهـْم َيْضـَحُكوَن ِمنَّـا ِحـَني َنْسـَأُل َعْنـُه بِــ  ؟!فَأَْيَن َيُكـوُن ِإَذنْ  ؟!فـَْوَق اْلَعْرِش ِإَلٌه يـُْعَبدُ 
َوَرِضـَي ؟)، أَيْـَن اOَُّ : (ِحـَني قَـاَل ِلْلَجارِيَـةِ  )أَيْـنَ (َقْد َسَأَل َعْنُه بِــ  اْخلَْلِق َوَأْعَلَمُهْم ِبَر�ِِّْم َصَلَواُت اOَِّ َعَلْيِه َوَسَالُمهُ 

 . ِيف السََّماءِ : َجَوابـََها ِحَني قَاَلتْ 
ُتم َمْن يف الّسماِء أْن ْخيِسَف ِبُكُم األْرَض فإذا هي َمتُـورُ (: وقد أخرب� هللا عز وجل أنه يف السماء فقال أْم ، أأِمنـْ

تُ  إّينِ (. )١٠سورة فـاطر آيـة ()إلْيِه َيْصَعُد الكِلُم الطّّيبُ (. )١٧ – ١٦سورة امللك آية ( )م َمْن يف الْسماءأِمنـْ
ُ إلْيــه(. )٥٥ســورة آل عمــران آيــة ( )ُمتَـَوفِّيــَك ورَاِفُعــَك إيلَّ  َّOَعــُه ا خيــاُفوَن (. )١٥٨ســورة النســاء آيــة ( )بَــْل رَفـَ

 .  )٥٠نحل سورة ال( )ربـُّهم ِمْن فـَْوِقِهم
ــأََلُه بِ  ــْن َس ــَذِلَك َم ــاَب َك ــْد َأَج ــَماَواِت َواْألَْرضَ : (َوَق ــَق السَّ ــَل َأْن َخيُْل ْب ــا قـَ ــاَن رَبـَُّن ــَن َك ــاءٍ  ؟أَْي ــاَن ِيف َعَم  ..)ِ«َنَّــُه َك

 .  اْحلَِديثَ 
 . سَُّؤالِ ِإنََّك َغَلْطَت ِيف ال: َوَال قَاَل َلهُ ، َوَملْ يـُْرَو َعْنُه أَنَُّه زََجَر السَّاِئلَ 

ُهْم ِيف َهَذا اْلَبابِ  َوُهـَو اْآلَن ، مثَُّ َخَلَق اْلَمَكـانَ ، ِإنَّ اOََّ تـََعاَىل َكاَن َوَال َمَكانَ : ِإنَّ ُقَصاَرى َما يـَُقولُُه اْلُمَتَحْذِلُق ِمنـْ
 .  َعَلى َما َكاَن قـَْبَل خلق اْلَمَكانِ 

ُ َوَملْ َيُكــنْ  َفَمــاَذا يـَْعــِين َهــَذا اْلُمَخــرُِّف 5ِْلَمَكــانِ  َّOَهــْل يـَْعــِين بِــِه تِْلــَك اْألَْمِكَنــَة اْلُوُجوِديَّــَة الَّــِيت ِهــَي  ؟!الَّــِذي َكــاَن ا
َهـا، فـََهِذِه َأْمِكنَـٌة َحاِدثَـةٌ  ؟!َداِخُل حمُِيِط اْلَعاملَِ  يُط بِـِه ِإْذ َال َحيُْصـُرُه َوَال حيُِـ ؛َوَحنْـُن َال نـَُقـوُل ِبُوُجـوِد اOَِّ ِيف َشـْيٍء ِمنـْ
 .  َشْيٌء ِمْن َخمُْلوقَاتِهِ 

ِإْذ  ؛ِإنـَُّه َملْ َيُكـْن مثََّ َخْلـقٌ : فـََهـَذا َال يـَُقـالُ  ؛َوَأمَّا ِإَذا َأرَاَد ِ�َا اْلَمَكاَن اْلَعَدِميَّ الَِّذي ُهَو َخـَالٌء َحمْـٌض َال ُوُجـوَد ِفيـهِ 
ـــقُ  ـــِه اْخلَْل ـــَدِميٌّ ، َال يـَتَـَعلَّـــُق ِب ـــٌر َع ـــِإَذا ِقيـــلَ ، فَِإنَّـــُه َأْم ـــَىن : َف َـــَذا اْلَمْع ـــِه اْآلSَُت   ؛ِإنَّ اOََّ ِيف َمَكـــاٍن ِ� ـــا َدلَّـــْت َعَلْي َكَم

لَــهُ : بَــِل اْحلَــقُّ َأْن يـَُقــالَ  ؟!فَــَأيُّ َحمْــُذوٍر ِيف َهــَذا ؛َواْألََحاِديــثُ  ُ َوَملْ َيُكــْن َشــْيٌء قـَبـْ َّOــَماَواِت ، َكــاَن ا مثَُّ َخلَــَق السَّ
مٍ َواْألَْرَض ِيف  َّSــاَن َعْرُشــُه َعَلــى اْلَمــاءِ ،  ِســتَِّة َأ ــاِينِّ َال ِلُمَجــرَِّد ، مثَُّ اْســتَـَوى َعَلــى اْلَعــْرشِ ، وََك ــِب الزََّم ــا ِللتـَّْرتِي َومثَُّ ُهَن

 .  اْلَعْطفِ 
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وأنـه غـين عـنهم اليزيـدون يف ملكـه شـيئاً بطاعـة . وأنه خلق اخللق لطاعته وعبادتـه وأنـه أحصـاهم وعـدهم عـدا
 . ينقصون مبعصيةوال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :  واالحصاء يف اللغة

 .  كلَّ شيٍء َعَدًدا)  أحصى(و : ويف التنزيل. أحاط به: وأْحَصى الشيء
أي أحـاط  أحصـىأحـدمها أي : لـه معنيـان )٣٨اجلـن ( )َوَأْحَصـى ُكـلَّ َشـْيٍء َعـَدًدا(: والَعَدُد يف قوله جـًل وعـزّ 

 .  فيكون نصبه على احلال، دداً أي معدوداً علُمه بكل شيء ع
فالعـــدد أســـم مـــن العـــد أقـــيم مقـــام املصـــدر الـــذي هـــو معـــىن . أي أحصـــاه إحصـــاء(كـــل شـــيء عـــددا  أحَصـــى

 . اإلحصاء
ِعلـَم أن لـن ُحتُْصـوُه : (وقـال الفـراء يف قولـه. أي احاط علُمه 5سـتيفاء َعـَدِد كـلِّ شـىيءٍ (كل شيٍء عدداً   أحصى

أي َعِلـَم أن لـن  )عِلـَم أن لـن حتصـوه(وقال غريه معنـاه ، علم أن لْن حتفظوا مواقيت اللَّيلِ : الق )فَتاَب َعَليُكم
أن ) تسعًة وتسعني امساً من أْحصاها َدخَل اجلَنّـَة فمعنـاه وهللا أعلـم مـن أْحَصـاَها : ُتطيقوه وأما قول النيب ملسو هيلع هللا ىلص

 . ومل يرد اإلحَصاَء الذي هو الَعدّ ، هللا جّل وعزّ  ِعلماً وإميا�ً �ا ويقيناً «¬ا صفاتُ 
 : قال ابن منظور

ًة وَعـدََّده والَعـَدُد يف قولـه تعـاىل وَأْحَصـى كـلَّ شـيٍء  )عدد( الَعـدُّ ِإْحصـاُء الشـيِء َعـدَّه يـَُعـدُّه َعـّداً وتـَْعـداداً وَعـدَّ
ل يقـال عـددت الـدراهم عـّداً ومـا ُعـدَّ كل شيء معدوداً فيكون نصبه علـى احلـا  َأحصىَعَدداً له معنيان يكون 

ُفـوُض نـََفـٌض ويكـون معـىن قولـه  كـل شـيء   َأحصـىفهو َمْعدود وَعَدد كما يقال نفضت مثـر الشـجر نـَْفضـاً واملَنـْ
عددًا َأي ِإحصاء فَأقام عدداً مقام اِإلحصاء ألَنه مبعناه واالسـم العـدد والعديـد وَعـَدْدُت مـن اَألفعـال املتعديـة 

عــددتك :  بعــد اعتقــاد حــذف الوســيط يقولــون عــددتك املــاَل وعــددت لــك املــال قــال الفارســيِإىل مفعــولني
 . وعددت لك ومل يذكر املال

كلَّ شيٍء ِبِعْلِمه فال يـَُفوته َدقيق منها وال َجليل واإلْحصاُء الَعـدُّ   َأْحَصىويف َأمساء هللا تعاىل املُْحِصي هو الذي 
به ويف التنزيل وَأْحَصى كلَّ شيٍء عدداً أي َأحاط علمه سبحانه 5سـتيفاء عـدد  واِحلْفظ وَأْحَصى الشيَء َأحاَط 

 . كلِّ شيء وَأْحَصْيت الشيَء َعَددته
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 : قال يف Ôج العروس
كــل شــئ بعلمــه فــال يفوتــه دقيــق منهــا وال جليــل واالحصــاء   أحصــىوىف أمســاء هللا احلســىن احملصــى وهــو الــذى 

 .  المساء أي من أطاق العمل مبقتضاهااالحاطة واالطاقة وبه فسر حديث ا
 :  ويف النهايه

كــل شـيء بِعْلمــه وأحــاط بــه فــال يـَُفوتُــه دِقيــق منهــا وال   أْحَصــىهــو الــذي  )اْحملِصــي(يف أمســاء اOّ تعــاىل  )حصـا(
 . الَعدُّ واحلْفظ: واِإلْحصاء. َجليل

: وقيــل. أي مــن أحصــاها ِعْلمــاً �ــا وإميــا�ً  )إنَّ Oّ تســعة وتســعني اْمســاً مــن أْحصــاها دخــل اجلنَّــة(ومنــه احلــديث 
أراد َمــن اْســَتْخرجها مــن كتــاب اOّ تعــاىل وأحاديــث رســوله ألّن النــيب : وقيــل. أي َحِفَظهــا علــى قـَْلبــه: أْحصــاها

ق أراد َمــن أطــا: وقيــل. صــلى اOّ عليــه وســلم ملْ يَعــدَّها هلــم إالّ مــا جــاء يف روايــٍة عــن أيب هريــرة وَتَكلَّمــوا فيهــا
ــا ال جيــوز لــه وكــذلك 5قــي األمســاء . الَعَمــل مبقتضــاها ِمْثــل مــن يـَْعلــم أنــه مسيــع بصــري فَيُكــفُّ لســانَه وَمسْعــه عمَّ

ـــر يف َمـــْدلوهلا ُمَعظِّمـــاً ِلُمَســـمَّاها  .)أحضـــر: يف األصـــل(أراد مـــن أْخطَـــر : وقيـــل بِبالِـــه عنـــد ِذْكرهـــا معناهـــا وَتفكَّ
و5ْجلُملة ففي كلِّ اسم ُجيْرِيه علـى لسـانه ُخيِْطـُر ببالِـه الوْصـَف . وُمَتَدبِّراً راِغباً فيها وراِهباً  وُمَقدِّساً ُمْعَتِربًا مبَعانِيها

 الدَّالَّ عليه
 نَِعَمك والثناَء �ا عليك وال أْبلغ الواجَب فيه أحصيأي ال  )ثَناًء عليك ُأْحِصيال (ومنه احلديث  -
 .  أي َحِفْظت ؟)تَ أُكلَّ الُقرآن أْحَصيْ (واحلديث اآلخر  -
 . أي اْحَفظيها )أْحِصيها حىت نـَْرجعَ (وقوله للمرأة  -

ــالة(ومنــه احلــديث  ــْن ُحتُْصــوا واْعَلمــوا أنَّ خــري أْعمــاِلكم الصَّ أي اْســَتِقموا يف كــل شــيء حــىت ال  )اْســَتِقيموا َوَل
 . ُتِطيقوا َعدَّه وَضْبَطه أي لن )علم أن لن ُحتْصوه(َمتِيلوا وَلْن ُتِطيقوا االستقامة من قوله تعاىل 

 :  قال البيهقي يف االمساءوالصفات
، وإمنـا وقـع التخصـيص بــذكرها أل¬ـا أشـهر األمسـاء وأبينهــا معـاين وفيهـا ورد اخلـرب أن مــن أحصـاها دخـل اجلنــة

معناه من أطاقها : وقيل، من أحصاها من عدها: ويف رواية سفيان من حفظها وذلك يدل على أن املراد بقوله
وآمـن ، معنـاه مـن عرفهـا وعقـل معانيهـا: وقيـل، واحملافظة على حدودها يف معاملة الـرب �ـا، سن املراعاة هلاحب

 �ا وهللا أعلم
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ُهْم ِمـْن ِرْزٍق َوَمـا ُأرِيـُد َأْن يُْطِعُمـوِن * ِإنَّ : (وقال تعاىل   اOََّ َوَما َخَلْقـُت اْجلِـنَّ َواإلنْـَس ِإال لِيَـْعبُـُدوِن * َمـا ُأرِيـُد ِمـنـْ
ِة اْلَمِتنيُ   )٥٨-٥٦(الطور آيه). ُهَو الرَّزَّاُق ُذو اْلُقوَّ

 : الشيخ آل قال الشيخ عبدالرمحن بن حسن
5جلـر عطـف علـى التوحيـد؛ وجيـوز الرفـع علـى  )لِيَـْعبُـُدونِ  َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواِألْنَس ِإالَّ (: وقول هللا تعاىل: قوله

 . االبتداء
 .  )عبادة هي طاعة هللا 5متثال ما أمر هللا به على ألسنة الرسلال(: قال شيخ اإلسالم

 . )العبادة اسم جامع لكل ما حيبه هللا ويرضاه من األقوال واألعمال الظاهرة والباطنة(: وقال أيضا
 ). من كملها كمل مراتب العبودية، ومدارها على مخس عشرة قاعدة(: قال ابن القيم
ــان ذلــك ــادة منقســم: وبي واجــب : واألحكــام الــيت للعبوديــة مخســة. ة علــى القلــب واللســان واجلــوارحأن العب

 . وهن لكل واحد من القلب واللسان واجلوارح. ومستحب وحرام ومكروه ومباح
ومسيت وظائف الشرع على املكلفني عبادات؛ أل¬م يلتزمو¬ا ، أصل العبادة التذلل واخلضوع(: وقال القرطيب

 .  ) تعاىلويفعلو¬ا خاضعني متذللني )
 . فهذا هو احلكمة يف خلقهم، أن هللا تعاىل أخرب أنه ما خلق اجلن واإلنس إال لعبادته: ومعىن اآلية

 . وهي احلكمة الشرعية الدينية: قلت
وذلـك هـو حقيقـة ديـن اإلسـالم؛ ألن . وعبادتـه هـي طاعتـه بفعـل املـأمور وتـرك احملظـور(: قال العماد ابن كثـري

 . انتهى. )املتضمن غاية االنقياد والذل واخلضوع، سالم ) تعاىلاالست: معىن اإلسالم
فمــن أطاعــه . ومعــىن اآليــة أن هللا خلــق اخللــق ليعبــدوه وحــده ال شــريك لــه: وقــال أيضــا يف تفســري هــذه اآليــة

م بل هـم الفقـراء يف مجيـع أحـواهل، حمتاج إليهم وأخرب أنه غري، ومن عصاه عذبه أشد العذاب، جازاه أمت اجلزاء
إال آلمــــرهم أن يعبــــدوين وأدعــــوهم إىل (: وقــــال علــــي ابــــن أيب طالــــب ½ يف اآليــــة. وهــــو خــــالقهم ورازقهــــم

: ويــدل علــى هــذا قولــه: قــال. اختــاره الزجــاج وشــيخ اإلســالم )إال آلمــرهم وأ¬ــاهم(: وقــال جماهــد. ؟)عبــاديت
ـــَرَك ُســـدىً ( : وقـــال يف القـــرآن يف غـــري موضـــع. ال يـــؤمر وال ينهـــى: قـــال الشـــافعي. )َأَحيَْســـُب اِألْنَســـاُن َأْن يـُتـْ
وهــذا املعــىن هــو الــذي قصــد . فقــد أمــرهم مبــا خلقــوا لــه وأرســل الرســل بــذلك، )اتـَُّقــوا رَبَُّكــمُ ( )اْعبُــُدوا رَبَُّكــمُ (

 . وهو الذي يفهمه مجاهري املسلمني وحيتجون 5آلية عليه، 5آلية قطعا
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ــا َأْرَســْلَنا ِمــْن َرُســوٍل ِإال لُِيَطــاَع Ùِِْذنِ وَ (: وهــذه اآليــة تشــبه قولــه تعــاىل: قــال . مث قــد يطــاع وقــد يعصــى. )اOَِّ  َم
وهــو : إنــه فعــل األول: وهــو ســبحانه مل يقــل، مث قــد يعبــدون وقــد ال يعبــدون، وكــذلك مــا خلقهــم إال لعبادتــه

ــه: الثــاين. خلقهــم ليفعــل �ــم كلهــم ــوا هــم ، لثــاينولكــن ذكــر أنــه فعــل األول ليفعلــوا هــم ا، وهــو عبادت فيكون
مــا : ويشــهد هلــذا املعــىن. انتهــى. فيحصــل هلــم بفعلــه ســعادtم وحيصــل مــا حيبــه ويرضــاه منــه وهلــم، الفــاعلني لــه

 .  تواترت به األحاديث
 :  ما أخرجه مسلم يف صحيحه عن أنس بن مالك ½ عن النيب صلي هللا عليه وسلم قال: فمنها

: لو كانت لك الدنيا وما فيها ومثلها معهـا أكنـت مفتـدS �ـا؟ فيقـول: لنار عذا5يقول هللا تعاىل ألهون أهل ا(
 وال أدخلـك النـار: أحسبه قال أن ال تشرك، قد أردت منك أهون من هذا وأنت يف صلب آدم: فيقول. نعم

فخـالف ، امن توحيده وأن ال يشرك به شـيئ: فهذا املشرك قد خالف ما أراده هللا تعاىل منه )فأبيت إال الشرك
 .  وهذه هي اإلرادة الشرعية الدينية كما تقدم. ما أراده هللا منه فأشرك به غريه

جيتمعـــان يف حـــق املخلـــص ، فبـــني اإلرادة الشـــرعية الدينيـــة واإلرادة الكونيـــة القدريـــة عمـــوم وخصـــوص مطلـــق
5ب الكـــالم فـــافهم ذلـــك تـــنج مـــن جهـــاالت أر . وتنفـــرد اإلرادة الكونيـــة القدريـــة يف حـــق العاصـــي، املطيـــع

 . وÔبعيهم
 )٣٦(النحل آيه)َوَلَقْد بـََعثْـَنا ِيف ُكلِّ أُمٍَّة َرُسوًال َأِن اْعُبُدوا اOََّ َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوتَ (: وقوله

وقـال جـابر . الطاغوت الشيطان: قال عمر بن اخلطاب ½. وهو جماوزة احلد، مشتق من الطغيان: الطاغوت
الطاغوت كل مـا عبـد (: وقال مالك. روامها ابن أيب حامت )الطاغوت كهان كانت تنزل عليهم الشياطني(: ½

 . )من دون هللا
الطـاغوت كـل مـا جتـاوز بـه : وقد حده العالمة ابن القيم حـدا جامعـا فقـال، وذلك املذكور بعض أفراده: قلت

أو يعبدونـه ، يتحاكمون إليه غري هللا ورسـولهمن : فطاغوت كل قوم. من معبود أو متبوع أو مطاع: العبد حده
فهــذه طواغيــت . أو يطيعونــه فيمــا ال يعلمــون أنــه طاعــة )، أو يتبعونــه علــى غــري بصــرية مــن هللا، مــن دون هللا

رأيـــت أكثـــرهم أعـــرض عـــن عبـــادة هللا تعـــاىل إىل عبـــادة ، م إذا Áملتهـــا وÁملـــت أحـــوال النـــاس معهـــا، العـــال
 . هللا صلي هللا عليه وسلم إىل طاعة الطاغوت ومتابعته وعن طاعة رسول، الطاغوت
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َأِن اْعبُـُدوا اOََّ َواْجَتِنبُـوا (: فـأخرب تعـاىل أنـه بعـث يف كـل طائفـة مـن النـاس رسـوال �ـذه لكلمـة: وأما معىن اآليـة
لطـَّاُغوِت َويـُـْؤِمْن O5َِِّ َفَمـْن َيْكُفـْر 5ِ (: كمـا قـال تعـاىل،  أي أعبدوا هللا وحده واتركوا عبـادة مـا سـواه )الطَّاُغوتَ 

 .  فإ¬ا هي العروة الوثقى )ال إله إال هللا(وهذا معىن . )فـََقِد اْسَتْمَسَك 5ِْلُعْرَوِة اْلُوثـَْقى ال اْنِفَصاَم َهلَا
فلـم يـزل ، يدعو إىل عبادة هللا وينهى عـن عبـادة مـا سـواه كلهم أي الرسل: قال العماد ابن كثري يف هذه اآلية

وكـان ، انه يرسل إىل النـاس الرسـل بـذلك منـذ حـدث الشـرك يف بـين آدم يف قـوم نـوح الـذين أرسـل إلـيهمسبح
الــذي طبقــت دعوتــه ، أول رســول بعثــه هللا تعــاىل إىل أهــل األرض إىل أن خــتمهم مبحمــد صــلي هللا عليــه وســلم

ْبِلَك ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ نُوِحي ِإلَْيِه َوَما َأْرَسلْ (: قال هللا تعاىلوكلهم كما ، اإلنس واجلن يف املشارق واملغارب َنا ِمْن قـَ
َرُســوًال َأِن اْعبُــُدوا اOََّ  َوَلَقــْد بـََعثْـنَــا ِيف ُكــلِّ أُمَّــةٍ (: وقــال تعــاىل يف هــذه اآليــة الكرميــة. )أَنَّــُه ال ِإلَــَه ِإالَّ َأَ� فَاْعبُــُدونِ 

ُ َمـا َعبَـْدَ� ِمـْن ُدونِـِه ِمـْن (:  بعد هذا أن يقولفكيف يسوغ ألحد من املشركني )َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوتَ  َّOلَـْو َشـاَء ا
 وأمـا مشـيئته الكونيـة، فمشيئة هللا تعـاىل الشـرعية عـنهم منفيـة؛ ألنـه ¬ـاهم عـن ذلـك علـى ألسـن رسـله )َشْيءٍ 

وهـو ال ، فـرةفال حجة هلم فيها؛ ألنه تعاىل خلـق النـار وأهلهـا مـن الشـياطني والك وهي متكينهم من ذلك قدرا
مث إنــه تعــاىل قــد أخــرب أنــه أنكــر علــيهم ، ولــه يف ذلــك احلجــة البالغــة واحلكمــة القاطعــة، يرضــى لعبــاده الكفــر

ــالَلةُ (: فلهــذا قــال، 5لعقوبــة يف الــدنيا بعــد إنــذار الرســل ــِه الضَّ ــْت َعَلْي ــْن َحقَّ ُهْم َم ــنـْ ُ َوِم َّOــْن َهــَدى ا ُهْم َم  )َفِمــنـْ
 .  انتهى

ــالَلةُ (: وذلــك قولــه.  اآليــة الــيت قبلهــاوهــذه اآليــة تفســري ــِه الضَّ ــْت َعَلْي ُهْم َمــْن َحقَّ ــنـْ ُ َوِم َّOُهْم َمــْن َهــَدى ا  )َفِمــنـْ
 . فتدبر

والنهـي عـن عبـادة مـا ، دعوtم أممهم إىل عبـادة هللا وحـده، ودلت هذه اآلية على أن احلكمة يف إرسال الرسل
ِلُكـلٍّ َجَعْلنَـا ِمـْنُكْم ِشـْرَعًة (: كما قـال تعـاىل. ن اختلفت شريعتهموأن هذا هو دين األنبياء واملرسلني وإ، سواه

َهاجاً   . وأنه ال بد يف اإلميان من عمل القلب واجلوارح، )َوِمنـْ
ُه َو5ِْلَواِلَدْيِن ِإْحَسا�ً (: قوله تعاىل َّSرأ أيب وكذا ق. يعين وصى )قضى(: قال جماهد )َوَقَضى رَبَُّك َأالَّ تـَْعُبُدوا ِإال ِإ

 . أمر: يعين، )وقضى ربك(: والبن جرير عن ابن عباس. بن كعب وابن مسعود وغريهم
هُ (: وقوله تعاىل َّSال إله إال هللا(وهذا معىن ، أن تعبدوه وحده دون ما سواه، املعىن )َأال تـَْعُبُدوا ِإال ِإ( . 

فـال يكـون التوحيـد ، ثبـات بـدون النفـيوكـذلك اإل، والنفي احملـض لـيس توحيـدا: قال ابن القيم رمحه هللا تعاىل
 . وهذا هو حقيقة التوحيد. إال متضمنا للنفي واإلثبات
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. شـريك لـهبعبادتـه وحـده ال ، كما قضى،  أي وقضى أن حتسنوا 5لوالدين إحسا� )َو5ِْلَواِلَدْيِن ِإْحَسا�ً (: وقوله
ُلَغنَّ ِعْنَدَك الْ (اآلية األخرى كما قال تعاىل يف َهْرُمهَـا َوقُـْل ِإمَّا يـَبـْ ِكبَـَر َأَحُدُمهَا َأْو ِكالُمهَا َفال تـَُقْل َهلَُمـا ُأفٍّ َوال تـَنـْ

ــْوًال َكِرميــاًَ اْخِفــْض َهلَُمــا َجنَــاَح الــذُّلِّ ِمــَن الرَّْمحَــِة َوقُــْل َربِّ اْرَمحُْهَمــا َكَمــا رَبـَّيَــاِين َصــِغري  َأِن اْشــُكْر ِيل (. )اً َهلَُمــا قـَ
 . )اْلَمِصريُ  َوِلَواِلَدْيَك ِإَيلَّ 

َهْرُمهَا(: وقوله ُلَغنَّ ِعْنَدَك اْلِكبَـَر َأَحُدُمهَا َأْو ِكالُمهَا َفال تـَُقْل َهلَُما ُأفٍّ َوال تـَنـْ ، أي ال تسمعهما قـوال سـيئا )ِإمَّا يـَبـْ
َهْرُمهَــا(حــىت وال التــأفيف الــذي هــو أدىن مراتــب القــول الســيء  ،  بــيحأي ال يصــدر منــك إليهمــا فعــل ق )َوال تـَنـْ

 . )ال تنفض يديك عليهما(: كما قال عطاء ابن أيب ر5ح
ـْوًال َكِرميـاً (: وملا ¬اه عن الفعل القبيح والقول القبيح أمره 5لفعل احلسن والقول احلسن فقـال أي  )َوقُـْل َهلَُمـا قـَ

أي  )َوقُـْل َربِّ اْرَمحُْهَمـا(واضـع هلمـا أي ت )اْخِفْض َهلَُما َجَناَح الذُّلِّ ِمـَن الرَّْمحَـةِ (: وقوله. لينا طيبا «دب وتوقري
 .  )َكَما رَبـََّياِين َصِغرياً (يف كربمها وعند وفاtما 

 : منها، وقد ورد يف بر الوالدين أحاديث كثرية
، آمــني(: أن رســول هللا صــلي هللا عليــه وســلم ملــا صــعد املنــرب قــال احلــديث املــروي مــن طــرق عــن أنــس وغــريه

رغــم أنــف امــرئ ذكــرت ، S دمحم: أÔين جربيــل فقــال: ســول هللا علــى مــا أمنــت؟ قــالS ر : فقــالوا. آمــني، آمــني
رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان مث خـرج ومل : مث قال. آمني: فقلت، آمني: عنده فلم يصل عليك قل

: قـل، رغـم أنـف امـرئ أدرك أبويـه أو أحـدمها فلـم يـدخاله اجلنـة: مث قـال. آمـني: فقلـت، آمـني: قـل، يغفر لـه
، رغم أنف(: أمحد من حديث أيب هريرة ½ عن النيب صلي هللا عليه وسلموروى اإلمام . )فقلت آمني، آمني

ــة، أحــدمها أو كالمهــا، مث رغــم أنــف رجــل أدرك والديــه، مث رغــم أنــف : قــال العمــاد ابــن كثــري). مل يــدخل اجلن
أال أنبـــئكم «كـــرب (: ول هللا صـــلي هللا عليـــه وســـلمقـــال رســـ: صـــحيح مـــن هـــذا الوجـــه عـــن أيب بكـــرة ½ قـــال

أال وقـول : وكـان متكئـا فجلـس فقـال. وعقـوق الوالـدين، اإلشـراك 5): قال، بلى S رسول هللا: قلنا ؛الكبائر
وعــن عبــد هللا بــن . رواه البخــاري ومســلم)ليتــه ســكت: فمــا زال يكررهــا حــىت قلنــا، أال وشــهادة الــزور، الــزور

وسـخطه ، رضـى الـرب يف رضـى الوالـدين: (قال رسـول هللا صـلي هللا عليـه وسـلم: نهما قالعمرو رضي هللا ع
ــدين ــان واحلــاكم )يف ســخط الوال ــا حنــن (: عــن أســيد الســاعدي ½ قــال. رواه الرتمــذي وصــححه ابــن حب بين

بقي من بر أبوي هل ، S رسول هللا: جلوس عند النيب صلي هللا عليه وسلم إذ جاءه رجل من بين سلمة فقال
وصـلة ، وإنفـاذ عهـدمها مـن بعـدمها، الصـالة عليهمـا واالسـتغفار هلمـا، نعـم: شيء أبرمها به بعد موtما؟ فقـال
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واألحاديـث يف هـذا املعـىن كثـرية . رواه أبـو داود وابـن ماجـه )وإكـرام صـديقهما، الرحم اليت ال توصل إال �مـا
 . جدا

كمــا قــال ،  ؟قــال العمــاد ابــن كثــري رمحــه هللا أمــر بــه وتــرك مــا ¬ــى عنــه)ُكوا بِــِه َشــْيئاً اْعبُــُدوا اOََّ َوال ُتْشــِر (: وقولــه
واألمــر والنهــي الــذي هــو دينــه وجــزاؤه يــوم املعــاد الثــاين وتقــدم أن أصــله : العالمــة ابــن القــيم رمحــه هللا تعــاىل

 . وأساسه توحيد العبادة فال تغفل عما تقدم
ده بعبادته وحده ال شريك له فإنه اخلالق الرازق املتفضل على خلقـه يف مجيـع ¿مر هللا تعاىل عبا: يف هذه اآلية

 .  انتهى. وهو املستحق منهم أن يوحدوه وال يشركوا به شيئا من خملوقاته، احلاالت
 . اآلSت )اِلَدْيِن ِإْحَسا�ً ُقْل تـََعاَلْوا أَْتُل َما َحرََّم رَبُُّكْم َعَلْيُكْم َأالَّ ُتْشرُِكوا ِبِه َشْيئاً َو5ِْلوَ (: وقوله تعاىل

هلـؤالء املشـركني الـذين  قل: يقول تعاىل لنبيه ورسوله دمحم صلي هللا عليه وسلم: (قال العماد ابن كثري رمحه هللا
 )مـا َحـرََّم رَبُُّكـْم َعلَـْيُكمْ (أقـص علـيكم : أتـل. أي هلمـوا وأقبلـوا: تعالوا ،)وحرموا ما رزقهم هللا، عبدوا غري هللا

وكان يف الكـالم حمـذوفا دل عليـه  )ما َحرََّم رَبُُّكْم َعَلْيُكمْ (بل وحيا منه وأمرا من عنده ، ال خترصا وال ظنا ،حقا
 . ا هـ)َذِلُكْم َوصَّاُكْم ِبهِ (وهلذا قال يف آخر اآلية ، وصاكم أال تشركوا به شيئا: السياق تقديره
أال تشـركوا (: ويف املغين البن هشام يف قوله تعاىل، بهحرم عليكم ما وصاكم برتكه من اإلشراك : فيكون املعىن

فحذفت اجلملة ، بني لكم ذلك لئال تشركوا: ويليه، هذا الذي ذكره ابن كثري: أحسنها: سبعة أقوال )به شيئا
وهلــذا إذا ســئلوا عمــا يقــول هلــم رســول هللا . وحــرف اجلــر ومــا قبلــه مــن األخــرى )وصــاكم(: وهــي، مــن أحــدمها

كمــا قــال أبــو   )اعبــدوا هللا وال تشــركوا بــه شــيئا واتركــوا مــا يقــول آ5ؤكــم: (يقــول: وســلم قــالوا صــلي هللا عليــه
قولـوا ال (: سفيان هلرقل وهذا هو الذي فهمه أبو سفيان وغريه من قول رسول هللا صـلي هللا عليـه وسـلم هلـم!

 .  )إله إال هللا تفلحوا

اإلحســان إىل الوالــدين برمهــا وحفظهمــا وصــيانتهما وامتثــال : القــرطيب قــال )َو5ِْلَوالِــَدْيِن ِإْحَســا�ً (: وقولــه تعــاىل
و�صـبه فعـل مـن لفظـه ، نصب على املصدرية )إحسا�(و ، وترك السلطنة عليهما، وإزالة الرق عنهما، أمرمها
 . وأحسنوا 5لوالدين إحسا�: تقديره
تَـَفـرََّق ِبُكـْم َعـْن َسـِبيِلهِ  َوَأنَّ َهَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيماً فَاتَِّبُعوُه َوال(: وقوله هـذه آيـة : قـال القـرطيب )تـَتَِّبُعوا السُُّبَل فـَ

ألحاديـث الصـحيحة فإنـه ¬ـى وأمـر وحـذر عـن اتبـاع غـري سـبيله علـى مـا بينتـه ا. عظيمة عطفها على ما تقـدم
يكــون وجيــوز أن . عــن الفــراء والكســائي، أي أتلــو أن هــذا صــراطي. يف موضــع نصــب )أن(. وأقاويــل الســلف
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نصـب  مسـتقيما. والصـراط الطريـق الـذي هـو ديـن اإلسـالم: قـال. أي وصـاكم بـه و«ن هـذا صـراطي. خفضا
فأمر 5تباع طريقه الذي طرقـه علـى لسـان دمحم صـلي هللا عليـه . على احلال ومعناه مستوS قيما ال اعوجاج فيه

من خرج إىل تلك الطرق أفضت بـه و ، فمن سلك اجلادة جنا، وتشعبت منه طرق، و¬ايته اجلنة، وسلم وشرعه
 قال هللا. إىل النار

 .  انتهى. أي متيل )َوال تـَتَِّبُعوا السُُّبَل فـَتَـَفرََّق ِبُكْم َعْن َسِبيِلهِ (: تعاىل
 : عن ابن مسعود ½ قال وصححه وروى اإلمام أمحد والنسائي والدارمي وابن أيب حامت واحلاكم

مث خــط خطوطـا عـن ميــني ، هــذا سـبيل هللا مسـتقيما: مث قـال، ه وسـلم خطــا بيـدهخـط رسـول هللا صــلي هللا عليـ
َوَأنَّ َهــَذا (وهــذه ســبل لــيس منهــا ســبيل إال وعليــه شــيطان يــدعو إليــه مث قــرأ : ذلــك اخلــط وعــن مشالــه مث قــال

 .  اآلية )ِصَراِطي ُمْسَتِقيماً فَاتَِّبُعوُه َوال تـَتَِّبُعوا السُُّبلَ 
 . البدع والشهوات: قال، عوا السبلوال تتب: وعن جماهد

فإن النـاس قـد تنوعـت عبـاراtم عنـه حبسـب ، ولنذكر يف الصراط املستقيم قوال وجيزا: قال ابن القيم رمحه هللا
وال طريــق إليــه ، وهــو طريــق هللا الــذي نصــبه لعبــاده موصــال هلــم إليــه، وحقيقتــه شــيء واحــد، صــفاته ومتعلقاتــه

وجعلـه موصـال لعبــادة ، علـى اخللـق إال طريقـه الـذي نصـبه علـى ألسـن رسـلهبـل الطـرق كلهـا مسـدودة ، سـواه
فــال يشــرك بــه أحــدا يف عبادتــه وال يشــرك برســوله صــلي هللا ، وإفــراد رســله 5لطاعــة، وهــو إفــراده 5لعبــادة، هللا

 . وجيرد متابعة الرسول صلي هللا عليه وسلم وهذا كله، فيجرد التوحيد. عليه وسلم أحدا يف طاعته
: مــن أراد أن ينظــر إىل وصــية دمحم صــلي هللا عليــه وســلم الــيت عليهــا خامتــه فليقــرأ قولــه تعــاىل: ل ابــن مســعودقــا
 . اآلية )َوَأنَّ َهَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيماً (: إىل قوله )ُقْل تـََعاَلْوا أَْتُل َما َحرََّم رَبُُّكْم َعَلْيُكْم َأال ُتْشرُِكوا ِبِه َشْيئاً (

فـأي شـيء فسـر بـه الصـراط املسـتقيم فهـو داخـل يف  )وأن دمحما رسـول هللا، ال إله إال هللا شهادة أن(مضمون 
، فـال يكـون يف قلبـه موضـع إال معمـورا حببـه، أن حتبه بقلبك وترضيه جبهدك كلـه، ونكتة ذلك. هذين األصلني

والثـــاين حيصـــل ، فـــاألول حيصـــل بتحقيـــق شـــهادة أن ال إلـــه إال هللا. وال يكـــون لـــك إرادة إال متعلقـــة مبرضـــاته
وهـو معرفـة مـا ، وهـو معرفـة احلـق والعمـل بـه، وهذا هو اهلدى وديـن احلـق. بتحقيق شهادة أن دمحما رسول هللا

وقـال سـهل : قـال. ها وقطـب رحاهـاأحسـنوقل ما شئت من العبارات اليت هـذا ، بعث هللا به رسوله والقيام به
نه سيأيت عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النيب صـلي هللا عليـه فإين أخاف أ، عليكم 5ألثر والسنة(: بن عبد هللا

 . اهـ )وسلم واالقتداء به يف مجيع أحواله ذموه ونفروا عنه وتربءوا منه وأذلوه وأهانوه
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S معاذ أتدري ما حق : فقال يل، كنت رديف النيب صلي هللا عليه وسلم على محار(: وعن معاذ بن جبل قال
أن يعبـدوه وال : حـق هللا علـى العبـاد: قـال. هللا ورسـوله أعلـم: ق العباد على هللا؟ قلـتهللا على العباد؟ وما ح

أفــال أبشــر ، S رســول هللا: وحــق العبــاد علــى هللا أن ال يعــذب مــن ال يشــرك بــه شــيئا قلــت. يشــركوا بــه شــيئا
 متفق عليه. )ال تبشرهم فيتكلوا: الناس؟ قال

وحسـن   منهم من طاعته وعبادتـه وتوحيـده وتعظيمـه وخوفـه ورجائـههللا هو ما يستحقه )حق هللا على العباد(و
 . االميان والتسليم واالخالص يف كل ذلك عليهمالظن به و 

وانـه منجـز معناه أنـه متحقـق ال حمالـة؛ ألنـه قـد وعـدهم ذلـك جـزاء هلـم علـى توحيـده  )حق العباد على هللا(و 
 .  وعده ال حمال

 ) آل عمران٩()يَعادَ ِإنَّ اOََّ َال ُخيِْلُف اْلمِ (
َنا(  )١٠٤: سورة األنبياء()، ِإ�َّ ُكنَّا فَاِعِلنيَ  َوْعًدا َعَليـْ
ُ َوْعَدهُ ( َّOال ُخيِْلُف ا َِّOَوْعَد ا(  . 

كمـا ،  لـيس هـو اسـتحقاق مقابلـة، كون املطيع يستحق اجلزاء هـو اسـتحقاق إنعـام وفضـل: قال شيخ اإلسالم
إال أنــه أخــرب بــذلك ووعــده ، ال معــىن لالســتحقاق: النــاس مــن يقــول فمــن، يســتحق املخلــوق علــى املخلــوق

وََكـاَن (: قـال تعـاىل. كما دل عليه الكتاب والسنة،  ولكن أكثر الناس يثبتون استحقاقا زائدا على هذا، صدق
نَـا َنْصــُر اْلُمـْؤِمِننيَ  ى نفســه هــو الـذي كتــب علـى نفســه الرمحـة وأوجــب علـ: لكــن أهـل الســنة يقولـون )َحّقـاً َعَليـْ

وأن العبـاد هـم الـذين ، واملعتزلـة يـدعون أنـه واجـب عليـه 5لقيـاس علـى املخلـوق. مل يوجبـه عليـه خملـوق، احلق
، وغلطـوا يف ذلـك، وأ¬ـم يسـتحقون اجلـزاء بـدون أن يكـون هـو املوجـب، أطاعوه بدون أن جيعلهم مطيعـني لـه

 .  لنافيةوالقدرية ا، وهذا الباب غلطت فيه اجلربية والقدرية أتباع جهم
وأنـه ينبغـي ملـن ، مـع مـن هـو اعلـى منزلـة منـه يف العلـم فيه حسـن األدب مـن املـتعلم )هللا ورسوله أعلم(: قوله

وال . Áد5 مــع الرســول ملسو هيلع هللا ىلص ورد العلــم اىل هللا جــل وعــال واىل رســوله ملسو هيلع هللا ىلص، ســئل عمــا ال يعلــم أن يقــول ذلــك
Á يف اخلطأ عند تفسريها يقع لكي ال. ويل أمور غاب علمها عنهيذهب للقول برأيه يف . 

التوحيـد اخلـالص ) بعبادتـه وفـق مـا أمـر واالبتعـاد عـن كـل مـا ¬ـى أي  )أن يعبدوه وال يشركوا به شـيئا(: قوله
 : بتعريف جامع فقال ولقد أحسن العالمة ابن القيم رمحه هللا حيث عرف العبادة. عنه وزجر

 مع ذل عابده مها قطبان غاية حبهوعبادة الرمحن 
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 ما دار حىت قامت القطبان وعليهما فلك العبادة دائر
 ال 5هلوى والنفس والشيطان ومداره 5ألمرأمر رسوله

مـن مل يتجـرد مـن ، فال بد من التجـرد مـن الشـرك يف العبـادة، أي يوحدوه 5لعبادة )وال يشركوا به شيئا(: قوله
 : وهذا معىن قول املصنف رمحه هللا. بل هو مشرك قد جعل ) ندا،  وحدهالشرك مل يكن آتيا بعبادة هللا

، إين واجلــن واإلنــس يف نبــأ عظــيم(: ويف بعــض اآل�ر اإلهليــة، وفيــه أن العبــادة هــي التوحيــد؛ ألن اخلصــومة فيــه
، لــنعمأحتبــب إلــيهم 5، وشــرهم إيل صــاعد، خــريي إىل العبــاد �زل، وأرزق ويشــكر ســواي، أخلــق ويعبــد غــريي

 . )ويتبغضون إيل 5ملعاصي
اقتصـر علـى نفـي اإلشـراك؛ ألنـه : قـال احلـافظ )وحق العبـاد علـى هللا أال يعـذب مـن ال يشـرك بـه شـيئا(: قوله

5للزوم؛ إذ من كـذب رسـول هللا صـلي هللا عليـه وسـلم  ويستدعي إثبات الرسالة، يستدعي التوحيد 5القتضاء
أي مـع سـائر ، ومـن توضـأ صـحت صـالته: وهـو مثـل قـول القائـل، ركومن كذب هللا فهو مش، فقد كذب هللا

 . ا هـ. الشروط
وفيـه مـا كـان عليـه الصـحابة مـن االستبشـار ، فيـه اسـتحباب بشـارة املسـلم مبـا يسـره )أفال أبشر الناس(: قوله

 . قاله املصنف رمحه هللا. مبثل هذا
فـأخرب �ـا معـاذ (: ويف روايـة. تنـافس يف األعمـالأي يعتمدوا علـى ذلـك فيرتكـوا ال )ال تبشرهم فيتكلوا(: قوله

مل يكـن يكتمهـا إال عـن جاهـل حيملـه جهلـه علـى (: قال الـوزير أبـو املظفـر. أي حترجا من اإلمث )عند موته Áمثا
ورأوا أن زSدة ، فأما األكياس الذين إذا مسعـوا مبثـل هـذا زادوا يف الطاعـة، سوء األدب برتك اخلدمة يف الطاعة

احلــث علــى : ويف البــاب مــن الفوائــد غــري مــا تقــدم. )فــال وجــه لكتما¬ــا عــنهم، تدعي زSدة الطاعــةالــنعم تســ
وحتـرمي ، والتنبيـه علـى عظمـة حـق الوالـدين. بل ال تسـمى عبـادة، وأ¬ا ال تنقع مع الشرك، إخالص العبادة )

 . العلم للمصلحة وجواز كتمان. والتنبيه على عظمة اآلSت احملكمات يف سورة األنعام. عقوقهما
َمـْن َيْكُفـْر 5ِلطـَّاُغوِت َويـُـْؤِمْن (: ففيـه معـىن قولـه، املسألة الكبرية أن عبادة هللا ال حتصـل إال 5لكفـر 5لطـاغوت

 . )O5َِِّ فـََقِد اْسَتْمَسَك 5ِْلُعْرَوِة اْلُوثـَْقى
 . و أن الطاغوت عام يف كل ما عبد من دون هللا
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تَـْقُعـَد (: اإلسراء وفيها مثانية عشر مسألة بدأها هللا بقوله اآلSث احملكمات يف سورة ال َجتَْعْل َمَع اOَِّ ِإَهلاً آَخَر فـَ
ونبهنـا هللا سـبحانه  )َوال َجتَْعْل َمَع اOَِّ ِإَهلاً آَخَر فـَتُـْلَقى ِيف َجَهنََّم َمُلوماً َمْدُحوراً (: وختمها بقوله )َمْذُمومًا َخمُْذوالً 

 .  )َذِلَك ِممَّا َأْوَحى ِإلَْيَك رَبَُّك ِمَن احلِْْكَمةِ (: هذه املسائل بقولهعلى عظم شأن 
ومل يشــركوا بــه شــيئا هــم اآلمنــون يــوم ، أي هــؤالء الــذين أخلصــوا العبــادة ) وحــده: وقــال ابــن كثــري يف اآليــة

لـى فصـل القضـاء بـني هـذا مـن هللا ع: وقـال زيـد بـن أسـلم وابـن إسـحاق. املهتدون يف الـدنيا واآلخـرة، القيامة
 . إبراهيم وقومه

لـيس : فأينا مل يظلم نفسه؟ فقال رسـول هللا صـلي هللا عليـه وسـلم: ملا نزلت هذه اآلية قالوا: وعن ابن مسعود
ْرَك َلظُْلـٌم َعِظـيمٌ (: أمل تسمعوا إىل قول لقمان، بذلكم حـدثنا عمـر بـن : وسـاقه البخـاري بسـنده فقـال. )ِإنَّ الشِّ

الـَِّذيَن (ملا نزلـت : ثنا أيب حدثنا األعمش حدثين إبراهيم عن علقمة عن عبد هللا ½ قالحفص بن غياث حد
ــمٍ  مل يلبســوا ، لــيس كمــا تقولــون: أينــا ال يظلــم نفســه؟ قــال، S رســول هللا: قلنــا )آَمُنــوا َوَملْ يـَْلِبُســوا ِإميَــانـَُهْم ِبظُْل

ْرَك َلظُْلٌم َعِظيمٌ (: ان البنهأومل تسمعوا إىل قول لقم. بشرك، إميا¬م بظلم  . )Sَ بـَُينَّ ال ُتْشِرْك O5َِِّ ِإنَّ الشِّ
شـق ذلـك علـى أصـحاب ) الـَِّذيَن آَمنُـوا َوَملْ يـَْلِبُسـوا ِإميَـانـَُهْم ِبظُْلـمٍ (ملـا نزلـت : وألمحد بنحـوه عـن عبـد هللا قـال
أمل ، إنـه لـيس الـذي تعنـون:  يظلـم نفسـه؟ قـالفأينـا ال، S رسـول هللا: فقـالوا، رسول هللا صـلي هللا عليـه وسـلم

ـْرَك َلظُْلـٌم َعِظـيمٌ (: تسمعوا ما قال العبد الصـاحل وعـن عمـر أنـه . إمنـا هـو الشـرك )Sَ بـُـَينَّ ال ُتْشـِرْك O5َِِّ ِإنَّ الشِّ
، رةيف اآلخـ، أولئـك هلـم األمـن(: وقـال احلسـن والكلـيب. األمـن مـن كـل عـذاب: فيكون املعـىن، فسره 5لذنب

 . )وهم مهتدون يف الدنيا
وأنـه ال أمـن ، والذي شق عليهم أ¬م ظنوا أن الظلم املشروط عدمه هو ظلـم العبـاد نفسـه: قال شيخ اإلسالم

فبني هلم النيب صلي هللا عليـه وسـلم مـا دهلـم علـى أن الشـرك ظلـم يف كتـاب ، وال اهتداء إال ملن مل يظلم نفسه
فإن من مل يلـبس إميانـه �ـذا الظلـم كـان مـن ، ملن مل يلبس إميانه �ذا الظلم الفال حيصل األمن واالهتداء إ، هللا

َنا ِمــْن ِعَبــاِدَ� (: كمــا كــان مــن أهــل االصــطفاء يف قولــه،  أهــل األمــن واالهتــداء َنــا اْلِكَتــاَب الَّــِذيَن اْصــَطَفيـْ مثَُّ َأْورَثـْ
هُ  ُهْم ُمْقَتِصـٌد َوِمـنـْ ُهْم ظَاِملٌ لِنَـْفِسِه َوِمنـْ ـَراِت Ùِِْذِن اOَِّ َذلِـَك ُهـَو اْلَفْضـُل اْلَكبِـريُ َفِمنـْ وهـذا ال ينفـي . )ْم َسـاِبٌق 5ِْخلَيـْ

َفَمْن يـَْعَمْل ِمثْـَقاَل َذرٍَّة َخْرياً يـََرُه َوَمْن يـَْعَمـْل (: أن يؤاخذ أحدهم بظلمه لنفسه بذنب إذا مل يتب كما قال تعاىل
أينـا مل ، S رسـول هللا: أبـو بكـر الصـديق ½ النـيب صـلي هللا عليـه وسـلم فقـال وقـد سـأل )ِمثْـَقاَل َذرٍَّة َشّرًا يـَـَرهُ 
فبـني . S أ5 بكر ألست تنصب؟ ألست حتزن؟ أليس يصيبك الألواء؟ فذلك ما جتـزون بـه: يعمل سوءا؟ فقال
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جنــاس الظلــم فمــن ســلم مــن أ. أن املــؤمن الــذي إذا مــات دخــل اجلنــة قــد جيــزى بســيئاته يف الــدنيا 5ملصــائب
ومــن مل ، كــان لــه األمــن التــام واالهتــداء التــام،  وظلمــه لنفســه مبــا دون الشــرك، وظلــم العبــاد، الشــرك: الثالثــة

مبعـىن أنـه ال بـد أن يـدخل اجلنـة كمـا وعـد بـذلك يف ، يسلم من ظلمـه لنفسـه كـان لـه األمـن واالهتـداء املطلـق
وحيصــل لــه مــن نقــص ، ذي تكــون عاقبتــه فيــه إىل اجلنــةوقــد هــداه هللا إىل الصــراط املســتقيم الــ. اآليــة األخــرى

" إمنـا : وليس مراد النيب صـلي هللا عليـه وسـلم بقولـه، األمن واالهتداء حبسب ما نقص من إميانه بظلمه لنفسه
فــإن أحاديثــه الكثــرية مــع ، هـو الشــرك " أن مــن مل يشــرك الشــرك األكـرب يكــون لــه األمــن التــام واالهتـداء التــام

ــائر معرضــون للخــوفنصــوص القــرآن  ــام اللــذين  ؛تبــني أن أهــل الكب ــداء الت ــام واالهت مل حيصــل هلــم األمــن الت
بــل . مــن غــري عــذاب حيصــل هلــم ؛صــراط الــذين أنعــم هللا علــيهم، يكونــون �مــا مهتــدين إىل الصــراط املســتقيم

إمنـا (: وقولـه. نـةومعهم أصل نعمة هللا عليهم وال بد هلم مـن دخـول اجل، معهم أصل االهتداء إىل هذا الصراط
فمقصــوده أن مــن مل يكــن مــن أهلــه فهــو آمــن ممــا وعــد بــه املشــركون مــن عــذاب ، إن أراد األكــرب )هــو الشــرك

كبخلـه حلـب املـال بـبعض الواجـب هـو ،  ظلم العبد نفسه: يقال، وإن كان مراده جنس الشرك، الدنيا واآلخرة
فهـذا فاتـه مـن . بة هللا الشـرك أصـغر وحنـو ذلـكوحبه ما يبغضه هللا تعاىل حىت يقدم هواه على حم. شرك أصغر

 . انتهى ملخصا. وهلذا كان السلف يدخلون الذنوب يف هذا الشرك �ذا االعتبار، األمن واالهتداء حبسبه

قـال . )َوُهـْم ُمْهتَـُدونَ الَِّذيَن آَمنُـوا َوَملْ يـَْلِبُسـوا ِإميَـانـَُهْم ِبظُْلـٍم ُأولَئِـَك َهلُـُم اْألَْمـُن (: قوله: وقال ابن القيم رمحه هللا
ِإنَّ (: أمل تســمعوا قــول العبــد الصــاحل. ذلــك الشــرك: وأينــا S رســول هللا مل يلــبس إميانــه بظلــم؟ قــال: الصــحابة

ْرَك َلظُْلٌم َعِظيمٌ   . أن ظلم النفس داخل فيه ملا أشكل عليهم املراد 5لظلم فظنوا )الشِّ
أجـا�م صـلوات هللا وسـالمه عليـه «ن الظلـم الرافـع . مهتـدSوأن من ظلم نفسه أي ظلم كان مل يكن آمنا وال 

وهــذا وهللا هــو اجلــواب الــذي يشــفي العليــل ويــروي الغليــل؛ فــإن . لألمــن واهلدايــة علــى اإلطــالق هــو الشــرك
مهـا األمـن يف : واألمـن واهلـدى املطلـق. الظلم املطلق التام هو الشرك الذي هو وضع العبادة يف غري موضـعها

وال ، فــالظلم املطلــق التــام رافــع لألمــن ولالهتــداء املطلــق التــام. واهلــدى إىل الصــراط املســتقيم، خــرةالــدنيا واآل
 . واحلصة للحصة، فاملطلق للمطلق. فتأمله، مينع أن يكون الظلم مانعا من مطلق األمن ومطلق اهلدى

مـن شـهد أن ال إلـه إالّ هللا وحـده ال (: قال رسـول هللا صـلي هللا عليـه وسـلم: عن عبادة بن الصامت ½ قال
واجلنّــة ، وكلمتــه ألقاهــا إىل مــرمي وروح منــه، وأّن عيســى عبــد هللا ورســوله، وأّن حمّمــداً عبــده ورســوله، شــريك لــه

 . البخاري ومسلم أخرجه). أدخله هللا اجلّنة على ما كان من العمل، حّق والّنار حقّ 
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فـال بـد يف ، 5طنـا وظـاهرا، عـامال مبقتضـاها، تكلم �ـا عارفـا ملعناهـا أي من )من شهد أن ال إله إال هللا(: قوله
ِإال َمـْن (: وقولـه، )فَـاْعَلْم أَنـَُّه ال ِإلَـَه ِإال اOَُّ (: كمـا قـال هللا تعـاىل  ؛الشهادتني من العلم واليقني والعمـل مبـدلوهلا

مـن الـرباءة مـن : ملعناها وال يقـني وال عمـل مبـا تقتضـيه أما النطق �ا من غري معرفة. )َشِهَد 5ِْحلَقِّ َوُهْم يـَْعَلُمونَ 
 . وعمل القلب واجلوارح فغري �فع 5إلمجاع، قول القلب واللسان: وإخالص القول والعمل، الشرك

بــل ال بــد مــن اســتيقان ، 5ب ال يكفــي جمــرد الــتلفظ 5لشــهادتني: قــال القــرطيب يف املفهــم علــى صــحيح مســلم
. القـائلني «ن الـتلفظ 5لشـهادتني كـاف يف اإلميـان، علـى فسـاد مـذهب غـالة املرجئـة القلب هذه الرتمجة تنبيـه

بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة ملن وقف عليها؛ وألنه يلزم ، وأحاديث هذا الباب تدل على فساده
 . ا هـ. وهو 5طل قطعا. واحلكم للمنافق 5إلميان الصحيح، منه تسويغ النفاق
فــإن الشــهادة ال تصــح إال إذا كانــت عــن علــم  )مــن شــهد(: وهــو قولــه. مــا يــدل علــى هــذا ويف هــذا احلــديث

 . ويقني وإخالص وصدق
فإنـه . األحاديـث املشـتملة علـى العقائـد أو من أمجع وهو أمجع ؛هذا حديث عظيم جليل املوقع: قال النووي

 يف هذه األحرف على مـا فاقتصر ملسو هيلع هللا ىلص. وتباعدها  مجع فيه ما خيرج من ملل الكفر على اختالف عقائدهمملسو هيلع هللا ىلص
 . ا هـ. يباين مجيعهم

. و¿تيك يف قول البقاعي صـرحيا، وهو يف غري موضع من القرآن. ال معبود حبق إال هللا: )ال إله إال هللا(ومعىن 
َوِإَهلُُكْم ِإَلٌه َواِحـٌد ال (: ا قال تعاىلكم. قاله احلافظ. Áكيد للنفي) ال َشرِيَك َلهُ (Áكيد لإلثبات  )وحده: (قوله

ْبِلَك ِمْن َرُسوٍل ِإال نُوِحي ِإلَْيِه أَنـَُّه ال ِإلَـَه ِإال َأَ� فَاْعبُـُدونِ (: وقال )ِإَلَه ِإال ُهَو الرَّْمحَُن الرَِّحيمُ  ، )َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن قـَ
ـُرهُ  َوِإَىل َعاٍد َأَخاُهْم ُهودًا قَاَل Sَ قـَْومِ (: وقال قَـاُلوا (: فأجـابوه ردا عليـه بقـوهلم، )اْعُبُدوا اOََّ َما َلُكْم ِمـْن ِإلَـٍه َغيـْ

تَـَنا لِنَـْعبُـَد اOََّ َوْحـَدُه َونَـَذَر َمـا َكـاَن يـَْعبُـُد آ5َُؤ�َ  َذلِـَك «َِنَّ اOََّ ُهـَو اْحلَـقُّ َوَأنَّ َمـا يَـْدُعوَن ِمـْن (: وقـال تعـاىل، )َأِجئـْ
 .  )اْلَباِطُل َوَأنَّ اOََّ ُهَو اْلَعِليُّ اْلَكِبريُ  ُدونِِه ُهوَ 

والقـرآن مـن أولـه إىل ، وإثباtـا ) وحـده ال شـريك لـه. وهـي العبـادة، فتضمن ذلك نفي اإلهلية عمـا سـوى هللا
 . ويرشد إليه آخره يبني هذا ويقرره

وهـذا كلـه ال يسـتحقه ، تذلل رغبـا ورهبـافالعبادة جبميع أنواعها إمنا تصدر عن Áله القلب 5حلب واخلضوع وال
، فمـن صـرف مـن ذلـك شـيئا لغـري هللا فقـد جعلـه ) نـدا. كما تقدم يف أدلة هذا الباب وما قبلـه،  إال هللا تعاىل

 . فال ينفعه مع ذلك قول وال عمل
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 . )ال إله إال هللا(ذكر كالم العلماء يف معىن 
إال هللا يقتضــي أن  شــهادة أن ال إلــه: قولــه: فــر يف اإلفصــاحوقــال الــوزير أبــو املظ، قــد تقــدم كــالم ابــن عبــاس

 )إال(بعـد  )هللا(واسـم : قـال )فَـاْعَلْم أَنـَُّه ال ِإلَـَه ِإال اOَُّ (: كما قـال تعـاىل،  يكون الشاهد عاملا «نه ال إله إال هللا
أن تعلـم أن هـذه : ذلـك ومجلـة الفائـدة يف: قـال. فال يستحقها غريه سـبحانه، من حيث إنه الواجب له اإلهلية

فإنك ملا نفيت اإلهليـة وأثبـت اإلجيـاب ) سـبحانه كنـت ، الكلمة مشتملة على الكفر 5لطاغوت واإلميان 5)
 . ممن كفر 5لطاغوت وآمن 5)

بــل هــو : قــال ابــن القــيم. إن املســتثىن خمــرج مــن املســتثىن منــه: وقــال ابــن القــيم يف البــدائع ردا لقــول مــن قــال
إذ لـو كـان كـذلك مل يـدخل الرجـل يف اإلسـالم  ؛فال يكـون داخـال يف املسـتثىن، املستثىن منه وحكمه خمرج من

وهــذه أعظــم كلمــة تضــمنت 5لوضــع نفــي اإلهليــة عمــا ، ؛ ألنــه مل يثبــت اإلهليــة ) تعــاىل)ال إلــه إال هللا(: بقولــه
وال  )هللا إلــه(: ظــم مــن داللــة قولنــافــداللتها علــى إثبــات إهليتــه أع، وإثباtــا لــه بوصــف االختصــاص، ســوى هللا

 . انتهى مبعناه. يسرتيب أحد يف هذا البتة
 . أي ال معبود إال هو: )ال إله إال هللا(: وقال أبو عبد هللا القرطيب يف نفسريه

مث غلـب علـى ، يقع علـى كـل معبـود حبـق أو 5طـل، اإلله من أمساء األجناس كالرجل والفرس: وقال الزخمشري
 . املعبود حبق

وكونـه ، واملألوه هو الذي يسـتحق أن يعبـد، اإلله هو املعبود املطاع؛ فإن اإلله هو املألوه: وقال شيخ اإلسالم
املخضـوع لـه ، يستحق أن يعبد هو مبا اتصف به من الصـفات الـيت تسـتلزم أن يكـون هـو احملبـوب غايـة احلـب

وختافــه ، وختضــع لــه وتــذل لــه، القلــوب حببهــافــإن اإللــه هــو احملبــوب املعبــود الــذي Áهلــه : قــال، غايــة اخلضــوع
، وتلجـأ إليـه وتطمـئن بـذكره، وتتوكـل عليـه يف مصـاحلها، وتدعوه يف مهماtـا، وتنيب إليه يف شدائدها، وترجوه

وكـان أهلهـا أهـل هللا ، أصدق الكـالم )ال إله إال هللا(وهلذا كانت ، وليس ذلك إال ) وحده، وتسكن إىل حبه
وإذا مل ، فــإذا صــحت صــح �ــا كــل مســألة وحــال وذوق، ا أعــداءه وأهــل غضــبه ونقمتــهواملنكــرون هلــ، وحزبــه

 .  فالفساد الزم له يف علومه وأعماله يصححها العبد
وإكرامـا وتعظيمـا وذال وخضـوعا وخوفـا ، هو الـذي Áهلـه القلـوب حمبـة وإجـالال وإ�بـة )اإلله(: وقال ابن القيم
 . ورجاء وتوكال
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، وتــوكال عليــه، وحمبــة وخوفــا ورجــاء، هيبــة لــه وإجــالال، هــو الــذي يطــاع فــال يعصــى )اإللــه(: وقــال ابــن رجــب
ور الـيت فمـن أشـرك خملوقـا يف شـيء مـن هـذه األمـ، وال يصلح هذا كله إال ) عز وجـل، وسؤاال منه ودعاء له

املخلـوق  وكـان فيـه مـن عبوديـة )ال إلـه إال هللا(: ذلك قدحا يف إخالصه يف قول هي من خصائص اإلهلية كان
 . حبسب ما فيه من ذلك

أي انتفاء عظيمـا أن يكـون معبـود حبـق غـري امللـك األعظـم؛ فـإن هـذا العلـم هـو ، ال إله إال هللا: وقال البقاعي
وإمنــا يكــون �فعــا إذا كــان مــع ، وإمنــا يكــون علمــا إذا كــان �فعــا، أعظــم الــذكرى املنجيــة مــن أهــوال الســاعة

 .  فهو جهل صرفوإال، اإلذعان والعمل مبا تقتضيه
: قـال الشـارح. من أله إهلة أي عبـد عبـادة، كالكتاب مبعىن املكتوب،  فعال مبعىن مفعول )اإلله(: وقال الطييب

 . وهذا كثري يف كالم العلماء وإمجاع منهم
دون   وإثبـات اإلهليـة ) وحـده، على نفي اإلهلية عن كل ما سوى هللا تعاىل كائنا ما كـان )ال إله إال هللا(فدلت 

كمـا قـال تعـاىل ،  وهذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودل عليه القـرآن مـن أولـه إىل آخـره، كل ما سواه
ْعَنا قـُْرآ�ً َعَجبـاً يـَْهـِدي ِإَىل الرُّْشـ(: عن اجلن لَـْن ِد َفآَمنَّـا بِـِه وَ ُقْل ُأوِحَي ِإَيلَّ أَنَُّه اْسَتَمَع نـََفٌر ِمَن اجلِْنِّ فـََقاُلوا ِإ�َّ مسَِ

. واعتقـد ذلـك وقبلـه وعمـل بـه، فـال إلـه إال هللا ال تنفـع إال مـن عـرف مـدلوهلا نفيـا وإثبـاÔ، )ُنْشِرَك ِبَربَِّنا َأَحـداً 
فهـي حجـة عليـه ، فقد تقدم يف كالم العلمـاء أن هـذا جهـل صـرف، وأما من قاهلا من غري علم واعتقاد وعمل

 . بال ريب
وهــؤالء املشــركون أقــروا �ــا ، وحنــوهم جحــدوا ال إلــه إال هللا لفظــا ومعــىن ! فــإن مشــركي العــرب)ال إلــه إال هللا(

واخلــوف ، كاحلــب والتعظــيم،  فتجــد أحــدهم يقوهلــا وهــو ¿لــه غــري هللا «نــواع العبــادة، لفظــا وجحــدوها معــىن
فــإن ، بــل زاد شــركهم علــى شــرك العــرب مبراتــب. وغــري ذلــك مــن أنــواع العبــادة، والتوكــل والــدعاء، والرجــاء

خبــالف حــال ، ويعتقــدون أنــه أســرع فرجـا هلــم مــن هللا، دهم إذا وقــع يف شــدة أخلــص الــدعاء لغـري هللا تعــاىلأحـ
: كمـا قـال تعـاىل،  وأمـا يف الشـدائد فإمنـا خيلصـون ) وحـده، فـإ¬م كـانوا يشـركون يف الرخـاء ؛املشركني األولـني

يَن فـََلمَّا َجنَّاُهْم ِإَىل اْلبَــرِّ ِإَذا ُهـْم ُيْشـرُِكونَ فَِإَذا رَِكُبوا ِيف اْلُفْلِك َدَعُوا اOََّ ُخمِْلِصَني ( فبهـذا يتبـني أن . اآليـة )َلُه الدِّ
 . مشركي أهل هذه األزمان أجهل 5) وبتوحيده من مشركي العرب ومن قبلهم

ىن ومعـ، وهو معطوف على ما قبلـه علـى نيـة تكـرار العامـل، أي وشهد بذلك )وأن دمحما عبده ورسوله(: وقوله
ُ (: كمــا قــال تعــاىل،  والعبوديــة اخلاصــة وصــفه. أي أنــه مملــوك ) تعــاىل، هنــا اململــوك العابــد )العبــد( َّOــْيَس ا أَل
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فــالنيب صــلي هللا عليــه وســلم أكمــل اخللــق يف ، فــأعلى مراتــب العبــد العبوديــة اخلاصــة والرســالة )ِبَكــاٍف َعْبــَدهُ 
ال يشركه يف شيء منهما ملـك مقـرب وال ، ية فهما حق هللا تعاىلوأما الربوبية واإلهل. هاتني الصفتني الشريفتني

فـإن كثـريا ممـن يـدعي ، أتى �اتني الصفتني ومجعهما دفعا لإلفـراط والتفـريط )عبده ورسوله(: وقوله. نيب مرسل
سـف يف وتع، واعتمد على اآلراء املخالفة ملا جـاء بـه، وفرط برتك متابعته، أنه من أمته أفرط 5لغلو قوال وفعال

Áويــل أخبــاره وأحكامــه بصــرفها عــن مــدلوهلا والصــدوف عــن االنقيــاد هلــا مــع اطراحهــا؛ فــإن شــهادة أن دمحما 
وأن يعظـم  ؛االنتهـاء عمـا عنـه ¬ـى وزجـر، وطاعتـه فيمـا أمـر، رسول هللا تقتضي اإلميان به وتصديقه فيما أخرب

 انتهى. وال يقدم عليه قول أحد كائنا من كان، أمره و¬يه
ُهْم َعـ̈دا. ِإْن ُكلُّ َمْن ِيف السََّماَواِت َواْألَْرِض ِإالَّ َآِيت الرَّْمحَِن َعْبًدا(: ل تعاىلوقا وَُكلُُّهـْم َآتِيـِه . َلَقْد َأْحَصاُهْم َوَعـدَّ

 يـَْوَم اْلِقَياَمِة فـَْرًدا)
 : قال ابن كثري

وَُكلُُّهْم آتِيِه يـَـْوَم اْلِقَياَمـِة ، (وصغريهم وكبريهمَكرهم وأنثاهم ذَ ، قد علم َعَدَدهم منذ خلقهم إىل يوم القيامة: أي
وهـو العـادل الـذي ال ، فـيحكم يف خلقـه مبـا يشـاء، ال �صر له وال جمري إال هللا وحده ال شريك لـه: أي )فـَْرًدا

 .  وال يظلم أحدا، يظلم مثقال َذرّة
 

 : قال القرطيب يف تفسريه
يـوم ال (: دا) أي واحدا ال �صر لـه وال مـال معـه لينفعـه كمـا قـال تعـاىل(وكلهم آتيه يوم القيامة فر : قوله تعاىل

علـى  )وكلهم آتيـه(: ) فال ينفعه إال ما قدم من عمل وقال٣( )ينفع مال وال بنون إال من أتى هللا بقلب سليم
 . لفظ وعلى املعىن آتوه

 : وقال البغوي يف تفسريه
ــَماَواِت َواألْرضِ ( أن : ذلــيال خاضــعا يعــين )َعْبــًدا(أي إال آتيــه يــوم القيامــة  )ِإال آِيت الــرَّْمحَنِ  ِإْن ُكــلُّ َمــْن ِيف السَّ

ُهْم َعــ̈دا(. اخللــق كلهــم عبيــده . عــد أنفاســهم وأSمهــم وآ�رهــم فــال خيفــى عليــه شــيء: أي )َلَقــْد َأْحَصــاُهْم َوَعــدَّ
 .  يف اللباب وهذا قول ابن عادل. دنيا شيءوحيدا ليس معه من ال )وَُكلُُّهْم آتِيِه يـَْوَم اْلِقَياَمِة فـَْرًدا(

عن أيب ذر الغفاري رضي هللا تعاىل عنه عن النيب صلى هللا تعاىل عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه عـز وجـل 
S عبادي إين حرمت الظلم علـى نفسـي وجعلتـه بيـنكم حمرمـا فـال تظـاملوا S عبـادي كلكـم ضـال إال (: أنه قال
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أهدكم S عبادي كلكم جائع إال من أطعمته فاستطعموين أطعمكم S عبادي كلكم عار من هديته فاستهدوين 
S عبــــادي إنكــــم ختطئــــون 5لليــــل والنهــــار وأ� أغفــــر الــــذنوب مجيعــــا : إال مــــن كســــوته فاستكســــوين أكســــكم

أن فاســتغفروين أغفــر لكــم Sعبــادي إنكــم لــن تبلغــوا ضــري فتضــروين ولــن تبلغــوا نفعــي فتنفعــوين S عبــادي لــو 
S : أولكــم وآخــركم وإنســكم وجــنكم كــانوا علــى أتقــى قلــب رجــل واحــد مــنكم مــا زاد ذلــك يف ملكــي شــيئا

عبادي لـو أن أولكـم وآخـركم وإنسـكم وجـنكم كـانوا علـى أفجـر قلـب رجـل واحـد مـنكم مـا نقـص ذلـك مـن 
عطيـت كــل S عبـادي لـو أن أولكــم وآخـركم وإنسـكم وجـنكم قـاموا يف صــعيد واحـد فسـألوين فأ: ملكـي شـيئا

واحد مسـألته مـا نقـص ذلـك ممـا عنـدي إال كمـا يـنقص املخـيط إذا أدخـل البحـر S عبـادي إمنـا هـي أعمـالكم 
رواه ). أحصـيها لكـم مث أوفـيكم إSهـا فمـن وجـد خـريا فليحمــد هللا ومـن وجـد غـري ذلـك فـال يلـومن إال نفســه

 مسلم
 : قال النووي يف شرح مسلم

اليــت والظلــم مســتحيل يف حــق هللا ســبحانه وتعــاىل كيــف جيــاوز ســبحانه معنــاه تقدســت عنــه وتع: قــال العلمــاء
حدا وليس فوقه من يطيعه وكيف يتصرف يف غري ملك والعامل كله يف ملكـه وسـلطانه واصـل التحـرمي يف اللغـة 

وجعلتـه بيـنكم حمرمـا (املنع فسمي تقدسه عـن الظلـم حترميـا ملشـا�ته للممنـوع يف اصـل عـدم الشـئ قولـه تعـاىل 
هــو بفــتح التــاء أي ال تتظــاملوا واملــراد ال يظلــم بعضــكم بعضــا وهــذا توكيــد لقولــه تعــاىل S عبــادي  )تظــاملوا فــال

قــال املــازري ظــاهر هــذا  )كلكــم ضــال إال مــن هديتــه(وجعلتــه بيــنكم حمرمــا وزSدة تغلــيظ يف حترميــه قولــه تعــاىل 
هور كـل مولـود يولـد علـى الفطـرة قـال فقـد ا¬م خلقوا على الضالل إال مـن هـداه هللا تعـاىل ويف احلـديث املشـ

يكــون املــراد 5الول وصــفهم مبــا كــانوا عليــه قبــل مبعــث النــيب صــلى هللا عليــه و ســلم وا¬ــم لــو تركــوا ومــا يف 
طباعهم من ايثـار الشـهوات والراحـة وامهـال النظـر لضـلوا وهـذا الثـاين أظهـر ويف هـذا دليـل ملـذهب اصـحابنا 

تعـاىل ذلـك وأنـه سـبحانه وتعـاىل و�دي هللا اهتدى وÙرادة هللا  هو من هداه هللاوسائر اهل السنة أن املهتدي 
امنا أراد هداية بعض عباده وهم املهتدون ومل يرد هداية اآلخرين ولو أرادهـا الهتـدوا خالفـا للمعتزلـة يف قـوهلم 

مــا (ال يريــد قولــه تعــاىل  اال يقــع أو يقــع مــ الفاســد أنــه ســبحانه وتعــاىل أراد هدايــة اجلميــع جــل هللا أن يريــد مــا
املخيط بكسر امليم وفـتح اليـاء هـو االبـرة قـال  )نقص ذلك مما عندي إال كما ينقص املخيط اذا أدخل البحر

العلماء هذا تقريب إىل االفهام ومعناه ال ينقص شيئآ اصال كما قال يف احلديث اآلخر ال يغيضـها نفقـة أي ال 
ه نقــص وإمنــا يــدخل الــنقص احملــدود الفــاين وعطــاء هللا تعــاىل مــن رمحتــه ينقصــها نفقــة ألن مــا عنــد هللا ال يدخلــ
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وكرمــه ومهــا صــفتان قــدميتان ال يتطــرق اليهمــا نقــص فضــرب املثــل 5ملخــيط يف البحــر ألنــه غايــة مــا يضــرب بــه 
البـرة املثل يف القلة واملقصود التقريب إىل االفهام مبا شاهدوه فـإن البحـر مـن أعظـم املرئيـات عيـا� وأكربهـا وا

S عبـادي انكـم ختطئـون 5لليـل �ـا مـاء وهللا أعلـم قولـه تعـاىل (من أصغر املوجودات مـع أ¬ـا صـقيلة ال يتعلـق 
خيطـأ اذا فعــل مـا ¿مث بــه الروايـة املشــهورة ختطئـون بضــم التـاء وروي بفتحهـا وفــتح الطـاء يقــال خطـئ  )والنهـار

خاطئني ويقـال يف االمث أيضـا أخطـأ فهمـا صـحيحان قولـه فهو خاطئ ومنه قوله تعاىل إستغفر لنا ذنوبنا إ� كنا 
قال القاضي قيـل هـو علـى ظـاهره فيكـون  )اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة(صلى هللا عليه و سلم 

ظلمــات علــى صــاحبه ال يهتــدي يــوم القيامــة ســبيال حــىت يســعى نــور املــؤمنني بــني أيــديهم و«ميــا¬م وحيتمــل أن 
دائد وبه فسروا قوله تعاىل قـل مـن ينجـيكم مـن ظلمـات الـرب والبحـر أي شـدائدمها وحيتمـل الظلمات هنا الش

ــارة عــن األنكــال والعقــ ــه و ســلم (أ¬ــا عب واتقــوا الشــح فــإن الشــح أهلــك مــن كــان و5ت قولــه صــلى هللا علي
ا دمــاءهم قــال القاضــي حيتمــل أن هــذا اهلــالك هــو اهلــالك الــذي أخــرب عــنهم بــه يف الــدنيا 5¬ــم ســفكو  )قــبلكم

وحيتمــل أنــه هــالك اآلخــرة وهــذا الثــاين أظهــر وحيتمــل أنــه أهلكهــم يف الــدنيا واآلخــرة قــال مجاعــة الشــح أشــد 
البخل وأبلغ يف املنع من البخل وقيل هـو البخـل مـع احلـرص وقيـل البخـل يف أفـراد االمـور والشـح عـام وقيـل 

رص علـى مـاليس عنـده والبخـل مبـا عنـده قولـه البخل يف أفراد االمور والشح 5ملال واملعروف وقيل الشح احلـ
أي أعانه عليها ولطف بـه فيهـا قولـه صـلى  )من كان يف حاجة أخيه كان هللا يف حاجته( صلى هللا عليه و سلم

ومن فرج عن مسلم كربة فرج هللا عنه �ا كربة من كـرب يـوم القيامـة ومـن سـرت مسـلما سـرته (هللا عليه و سلم 
ذا فضل إعانة املسلم وتفريج الكرب عنه وسرت زالتـه ويـدخل يف كشـف الكربـة وتفرجيهـا يف ه )هللا يوم القيامة

من ازاهلا مباله أوجاهه أو مساعدته والظاهر أنه يدخل فيه من أزاهلا Ùشارته ورأيه وداللته وأمـا السـرت املنـدوب 
والفساد فأما املعـروف بـذلك  إليه هنا فاملراد به السرت على ذوي اهليئات وحنوهم ممن ليس هو معروفا 5الذى

فيستحب أن ال يسرت عليه بـل ترفـع قضـيته إىل ويل االمـر إن مل خيـف مـن ذلـك مفسـدة الن السـرت علـى هـذا 
يطمعــه يف االيــذاء والفســاد وانتهــاك احلرمــات وجســارة غــريه علــى مثــل فعلــه هــذا كلــه يف ســرت معصــية وقعــت 

فتجـب املبـادرة 5نكارهـا عليـه ومنعـه منهـا علـى مـن قـدر وانقضت أما معصية رآه عليها وهو بعـد متلـبس �ـا 
علــى ذلــك وال حيــل Áخريهــا فــان عجــز لزمــه رفعهــا إىل ويل االمــر اذا مل ترتتــب علــى ذلــك مفســدة وأمــا جــرح 
ــاء علــى الصــدقات واالوقــاف وااليتــام وحنــوهم فيجــب جــرحهم عنــد احلاجــة وال حيــل  الــرواة والشــهود واألمن

هم ما يقدح يف أهليـتهم ولـيس هـذا مـن الغيبـة احملرمـة بـل مـن النصـيحة الواجبـة وهـذا السرت عليهم اذا رأى من
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جممع عليه قال العلماء يف القسـم االول الـذي يسـرت فيـه هـذا السـرت منـدوب فلـو رفعـه إىل السـلطان وحنـوه مل 
صـلى هللا عليـه ¿مث 5المجاع لكن هذا خالف االوىل وقد يكون يف بعض صوره ما هو مكـروه وهللا اعلـم قولـه 

أن املفلــس مــن أمــيت مــن ¿يت يــوم القيامــة بصــالة وصــيام وزكــاة و¿يت قــد شــتم هــذا وقــذف هــذا إىل (و ســلم 
معنــاه أن هــذا حقيقــة املفلــس وأمــا مــن لــيس لــه مــال ومــن قــل مالــه فالنــاس يســمونه مفلســا ولــيس هــو  )آخــره

ار حيصـل لـه بعـد ذلـك يف حياتـه وامنـا حقيقـة حقيقة املفلس ألن هذا أمر يزول وينقطع مبوتـه ورمبـا ينقطـع بيسـ
املفلس هذا املذكور يف احلديث فهو اهلالك اهلالك التام واملعدوم االعدام املقطع فتؤخذ حسناته لغرمائـه فـاذا 
فرغت حسناته أخـذ مـن سـيئاtم فوضـع عليـه مث ألقـي يف النـار فتمـت خسـارته وهالكـه وافالسـه قـال املـازري 

هذا احلديث معـارض لقولـه تعـاىل وال تـزر وازرة وزر أخـرى وهـذا االعـرتاض غلـط منـه  وزعم بعض املبتدعة أن
وجهالة بينة النه إمنا عوقب بفعله ووزره وظلمه فتوجهت عليه حقوق لغرمائه فدفعت اليهم من حسـناته فلمـا 

قـدرها مـن فرغت وبقيت بقية قوبلت على حسب ما اقتضته حكمة هللا تعاىل يف خلقه وعدله يف عباده فأخذ 
سيئآت خصومه فوضع عليه فعوقب به يف النار فحقيقـة العقوبـة إمنـا هـي بسـبب ظلمـه ومل يعاقـب بغـري جنايـة 

لتـؤدن احلقـوق إىل اهلهـا يـوم . وظلم منه وهذا كله مذهب اهل السـنة وهللا اعلـم قولـه صـلى هللا عليـه و سـلم
يح حبشر البهائم يوم القيامـة واعادtـا يـوم القيامـة  هذا تصر  )القيامة حىت يقاد للشاة اجللحاء من الشاة القر�ء

كمــا يعــاد اهــل التكليــف مــن اآلدميــني وكمــا يعــاد االطفــال وا¹ــانني ومــن مل تبلغــه دعــوة وعلــى هــذا تظــاهرت 
دالئــل القــرآن والســنة قــال هللا تعــاىل وإذا الوحــوش حشــرت واذا ورد لفــظ الشــرع ومل مينــع مــن اجرائــه علــى 

يف القيامـة ا¹ـازاة  ماء وليس مـن شـرط احلشـر واالعـادةوجب محله على ظاهره قال العلظاهره عقل وال شرع 
ال تكليف عليهـا بـل  والعقاب والثواب وأما القصاص من القر�ء للجلحاء فليس هو من قصاص التكليف إذ

إن هللا ( و سـلمهو قصاص مقابلة واجللحـاء 5ملـد هـي اجلمـاء الـيت ال قـرن هلـا وهللا اعلـم قولـه صـلى هللا عليـه 
معىن ميلي ميهل ويؤخر ويطيل له يف املـدة وهـو مشـتق مـن امللـوة وهـي  )عزوجل ميلي للظامل فاذا أخذه مل يفلته

قـال أفلتـه ي: املدة والزمان بضـم املـيم وكسـرها وفتحهـا ومعـىن مل يفلتـه مل يطلقـه ومل ينفلـت منـه قـال اهـل اللغـة
 انتهى. أطلقه وانفلت ختلص منه
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 ، ¿س من رمحة هللاوأنه ال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

قطـع : وقـال ابـن فـارس اليـأس. لَيْأس الُقنوط وقيل الَيْأس نقيض الرجـاء يَـِئَس مـن الشـيء يـَْيـَأس ويـَْيـِئس �درا
ليَـَأس واملصـدر اليَـْأُس والَيآَسـة وا. وليس يف كالم العرب Sٌء يف صدر الكالم بعـدها مهـزة االهـذه: قال، االمل

أفـَلَـم يـَْيـأِس : َعِلـَم ومنـه: ويَـِئَس أيضـاً . وقد استَـْيَأَس وَأ¿َْْسته وِإنه لََياِئٌس ويَـِئس ويـَـُؤوس ويـَـُؤس واجلمـع يـُـُؤوس
جعلتُـه ): إيئاسـاً (أ�  )أ¿ْسـُته(و . منـه )َمْيئـوس(وذلـك  )Sئـسٌ (منـِه فهـو  )يَـِئس: ( قـال املطـرزي. الذين آمنـوا

 . أ� )آيْسُته(و  )أَِيسَ : (رىوفيه لغة أخ. Sئساً 
ــْأس: قــال يف لســان العــرب ــْأس وقيــل الُقنــوط الَي ــِئسَ  الرجــاء نقــيض الَي ــَأس الشــيء مــن َي ــْأسُ  واملصــدر. يـَْي  الَي

 . يـُُؤوس واجلمع ويـَُؤس ويـَُؤوس ويَِئس لََياِئسٌ  وِإنه وَأ¿َْْسته استَـْيَأسَ  وقد والَيَأس والَيآَسة
َئُسـوا َوَال  َوَأِخيـهِ  يُوُسفَ  ِمنْ  فـََتَحسَُّسوا اْذَهُبوا َبِينَّ  Sَ (: قال تعاىل ـَئسُ  َال  ِإنـَّهُ  اOَِّ  َرْوحِ  ِمـنْ  تـَيـْ  ِإالَّ  اOَِّ  َرْوحِ  ِمـنْ  يـَيـْ

 يوسف )٨٧()اْلَكاِفُرونَ  اْلَقْومُ 
 فيمـا هللا نمـ وأملهـم رجـاءهم يقطعـوا ال: أي، هللا روح مـن ييأسـوا أال وأمـرهم وبشرهم نـَّهضهم: قال ابن كثري

 .  الكافرون القوم إال هللا من اإلSس ويقطع، الرجاء يقطع ال فإنه ويقصدونه يرومونه
 إمنـا )الكـافرون القـوم ِإالَّ  هللا رَّْوحِ  ِمـن يـَْيـَأسُ  الَ  ِإنـَّهُ ( هللا رمحـة من أي )هللا رَّْوحِ  ِمن تـَْيَأُسواْ  َوالَ : (قال ابن جزي

 . ورمحته وفضله قدرته من هللا بصفات جهالً  أو الربوبية تكذيب بهسب ألن، الكافر صفة من اليأس جعل
 مــن فيــه حنــن مــا عنــا هللا يــرّوِح أن مــن تقنطــوا وال: يقــول)، هللا روح مــن تيأســوا وال(: الطــربي وقــال ابــن جريــر

 هفرجــ مــن يقــنط ال: يقــول )هللا روح مــن ييــأس ال إنــه( فريينيهمــا، عنــده مــن بفــَرجٍ  وأخيــه يوســف علــى احلــزن
 .  تكوينه شاءَ  ما على ُقدرته جيحدون الذين القوم: يعين)، الكافرون القوم إال( منه رجاءه ويقطع ورمحته

ِـْم َويـُْؤِمنُـوَن بِـِه َوَيْسـتَـْغِفُروَن ِللَّـِذي(: قال تعاىل ا َن َآَمنُـوا رَبـَّنَـالـَِّذيَن َحيِْملُـوَن اْلَعـْرَش َوَمـْن َحْولَـُه ُيَسـبُِّحوَن ِحبَْمـِد َر�ِّ
 )٧ غافر)(َوِسْعَت ُكلَّ َشْيٍء َرْمحًَة َوِعْلًما فَاْغِفْر ِللَِّذيَن Ôَبُوا َواتـَّبَـُعوا َسِبيَلَك َوِقِهْم َعَذاَب اجلَِْحيمِ 

 :  أيضا قال ابن جرير الطربي
وَن ُيَسـبِّحُ (ممن حيّف بـه مـن املالئكـة، ومن حول عرشه، الذين حيملون عرش هللا من مالئكته: يقول تعاىل ذكره

ـــهِ (يصـــلون لـــر�م حبمـــده وشـــكره: يقـــول )ِحبَْمـــِد َر�ِِّـــمْ  ـــوَن ِب ، ويقـــّرون 5) أنـــه ال إلـــه هلـــم ســـواه: يقـــول )َويـُْؤِمُن
ويســألون ر�ــم أن يغفــر للــذين : يقــول )َوَيْســتَـْغِفُروَن ِللَّــِذيَن آَمنُــوا(ال يســتكربون عــن عبادتــه، ويشــهدون بــذلك

 . فيعفوها عنهم، والرباءة من كّل معبود سواه ذنو�م، أقّروا مبثل إقرارهم من توحيد هللا
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 :  ايضا قال ابن جرير الطربيو 
 . ألهل ال اله إال هللا )َوَيْستَـْغِفُروَن ِللَِّذيَن آَمُنوا: (قوله، عن قتادة

 الكــــالم ومعـــىن ؛وهـــو يقولــــون، ويف هـــذا الكــــالم حمـــذوف)، رَبـَّنَـــا َوِســــْعَت ُكـــلَّ َشـــْيٍء َرْمحَــــًة َوِعْلًمـــا: (وقولـــه
َوِسـْعَت ُكـلَّ َشـْيٍء َرْمحَـًة (: ويعـين بقولـه. شيء رمحة وعلمـا S ربنا وسعت كلّ : ويستغفرون للذين آمنوا يقولون

ورمحـت ، فلـم خيـف عليـك شـيء، فعلمـت كـل شـيء، وسعت رمحتك وعلمك كـل شـيء مـن خلقـك): َوِعْلًما
 . ووسعتهم برمحتك، خلقك

َوُهـــَو اْلَغُفـــوُر )، (َكَتـــَب رَبُُّكـــْم َعَلـــى نـَْفِســـِه الرَّْمحَـــةَ )، (َوَرْمحَـــِيت َوِســـَعْت ُكـــلَّ َشـــْيءٍ )، (اوََكـــاَن 5ِْلُمـــْؤِمِنَني رَِحيًمـــ(
ٌر َحاِفظًا َوُهَو َأْرَحُم الرَّاِمحِنيَ ، ()الرَِّحيمُ  ُ َخيـْ َّOفَا .( 

 ).  َكاِفُرونَ إنَُّه َال يـَْيَأُس ِمْن َرْوِح اOَِّ إالَّ اْلَقْوُم الْ : (قَاَل تـََعاَىل 
نُو : (َوقَاَل تـََعاَىل  ُفِسِهْم َال تـَْقَنُطوا ِمْن َرْمحَِة اOَِّ إنَّ اOََّ يـَْغِفُر الذُّ يًعـا إنـَُّه ُقْل Sَ ِعَباِدي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى أَنـْ َب مجَِ

 . )ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ 
 : قال ابن كثري

وإن عظمـت ذنوبـه وكثـرت؛ ، عبد من رمحـة هللا وال يقنطن، ذلك مع التوبةأنه يغفر مجيع : دالة على أن املراد
، )١٠٤: التوبـة()َأَملْ يـَْعَلُموا َأنَّ اOََّ ُهَو يـَْقبَـُل التـَّْوبَـَة َعـْن ِعبَـاِدهِ (: قال هللا تعاىل، فإن 5ب التوبة والرمحة واسع

وقـال ، )١١٠: النسـاء( )مثَُّ َيْسـتَـْغِفِر اOََّ جيَِـِد اOََّ َغُفـورًا رَِحيًمـا َوَمْن يـَْعَمْل ُسـوًءا َأْو َيْظِلـْم نـَْفَسـهُ (: وقال تعاىل
ْرِك األْسَفِل ِمَن النَّاِر َولَـْن جتَِـَد َهلُـْم َنِصـريًا ِإال الـَِّذيَن Ôَبُـوا(: تعاىل يف حق املنافقني : النسـاء()ِإنَّ اْلُمَناِفِقَني ِيف الدَّ

ـا َلَقْد َكَفـ(وقال ، )١٤٥، ١٤٦ تَـُهـوا َعمَّ َر الـَِّذيَن قَـاُلوا ِإنَّ اOََّ َ�لِـُث َثالثَـٍة َوَمـا ِمـْن ِإلَـٍه ِإال ِإلَـٌه َواِحـٌد َوِإْن َملْ يـَنـْ
ُهْم َعـَذاٌب أَلِـيمٌ  ُ َأفَـال يـَُتوبُـوَن ِإَىل اOَِّ َوَيْسـتَـْغفِ (مث قـال ، )٧٣: املائـدة()يـَُقوُلوَن لََيَمسَّنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمنـْ َّOُرونَُه َوا

 .  )١٠: الربوج()ِإنَّ الَِّذيَن فـَتَـُنوا اْلُمْؤِمِنَني َواْلُمْؤِمَناِت مثَُّ َملْ يـَُتوبُوا(وقال ، )٧٤: املائدة()َغُفوٌر رَِحيمٌ 
 !. قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إىل التوبة واملغفرة، إىل هذا الكرم واجلود انظر: قال احلسن البصري

 
 : م ابن تيميةوقال شيخ االسال

يًعـا  الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعلَـى أَنُفِسـِهمْ ُقْل Sَ ِعَباِدَي (: يف قوله تعاىل َال تـَْقَنطُـوا ِمـن رَّْمحَـِة اOَِّ ِإنَّ اOََّ يـَْغِفـُر الـذُّنُوَب مجَِ
وقــد ذكــر� يف غــري موضــع أن هــذه ). ٥٤، ٥٣: الزمــر()ِإنَّــُه ُهــَو اْلَغُفــوُر الــرَِّحيُم َوأَنِيبُــوا ِإَىل رَبُِّكــْم َوَأْســِلُموا لَــهُ 
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ـــَك ِلَمـــن (: قولـــه، وأمـــا آيتـــا النســـاء، اآليـــة يف حـــق التـــائبني ـــا ُدوَن َذِل ـــُر َم ـــِه َويـَْغِف ـــُر َأن ُيْشـــَرَك ِب ِإنَّ اOَّ َال يـَْغِف
فــإن ، ا يقولــه مــن يقولــه مــن املعتزلــةمــك،  فــال جيــوز أن تكــون يف حــق التــائبني)، ١١٦، ٤٨: النســاء()َيَشــاء

، وهـذه اآليـة فيهـا ختصـيص وتقييـد. التائب من الشرك يغفر له الشرك أيًضا بنصوص القرآن واتفاق املسلمني
بــل علَّقــه ، ومــا عــداه مل جيــزم مبغفرتــه، هــذه َخــصَّ فيهــا الشــرك «نــه ال يغفــره، وتلــك اآليــة فيهــا تعمــيم وإطــالق

 ). اءَويـَْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمن َيشَ (: 5ملشيئة فقال
فهـى تـَـُردُّ أيًضـا علـى املرجئـة ، وقد ذكر� يف غري موضع أن هذه كما تـَـُردُّ علـى الوعيديـَّة مـن اخلـوارج واملعتزلـة

: فإنــه قــد قــال، وجيــوز أن يغفــر للجميــع، جيــوز أن يعــذب كــل فاســق فــال يغفــر ألحــد: الــذين يقولــون، الواقفيــة
فلـو كـان ال يغفـره ألحـد ، ت أن ما دون ذلك هو مغفور لكن ملـن يشـاءفأثب )َويـَْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمن َيَشاء(

فلمـا أثبـت أنـه يغفـر مـا )، ِلَمن َيَشـاء(: ولو كان يغفره لكل أحد بطل قوله)، َويـَْغِفُر َما ُدوَن َذِلكَ (: بطل قوله
لــبعض  لكنهــا، دل ذلــك علــى وقــوع املغفــرة العامــة ممــا دون الشــرك، دون ذلــك وأن املغفــرة هــى ملــن يشــاء

 . الناس
وهـو القطـع ، وهذا مذهب الصحابة والسلف واألئمـة، ومن مل يـُْغَفر له ُعذِّب، فمن ُغِفر له مل يُعذَّب، وحينئذ

أو ال اعتبـار ، لكن هل ذلك على وجه املوازنـة واحلكمـة، «ن بعض عصاة األمة يدخل النار وبعضهم يغفر له
هل يعترب فيهـا ، بناء على أصل األفعال اإلهلية، أصحابنا وغريهم فيه قوالن للمنتسبني إىل السنة من ؟5ملوازنة

كمــا قــد بســط يف غــري هــذا ،  فمســألة اجلــزاء فيهــا نصــوص كثــرية دلــت علــى املوازنــة، وأيًضــا ؟احلكمــة والعــدل
 . املوضع

ن رَّْمحَـِة اOَِّ ِإنَّ اOََّ يـَْغِفـُر الـذُّنُوَب Sَ ِعبَـاِدَي الـَِّذيَن َأْسـَرُفوا َعلَـى أَنُفِسـِهْم َال تـَْقَنطُـوا ِمـ(: واملقصود هنـا أن قولـه
يًعا فـال حيَِـل ألحـد أن ، وإْن َعُظَمت الذنوب وكثرت، فيه ¬ى عن القنوط من رمحة هللا تعاىل)، ٥٣: الزمر()مجَِ

يـه كـل إنَّ الفق: قـال بعـض السـلف. وال أن يـَُقـنِّط النـاس مـن رمحـة هللا، رمحـة هللا وإن َعُظَمـت ذنوبـه يقنط مـن
 . وال ُجيَّرِيهم على معاصى هللا، الفقيه الذى ال يـُْؤِيس الناس من رمحة هللا

وإمـــا «ن ، إمـــا لكونــه إذا Ôب ال يقبــل هللا توبتـــه ويغفــر ذنوبــه، والقنــوط يكــون «ن يعتقـــد أن هللا ال يغفــر لــه
فهـو ييـأس مـن توبـة ، هوالشـيطان قـد اسـتحوذ عليـ، بـل هـو مغلـوب معهـا، نفسه ال تطاوعه على التوبة: يقول
و�ـذا ، والقنـوط حيصـل �ـذا Ôرة. وهـذا يعـرتى كثـريًا مـن النـاس، وإن كان يعلم أنه إذا Ôب غفر هللا له، نفسه
ـَل بـه مائـة، كالراهب الذى أفـىت قاتـل تسـعة وتسـعني أن هللا ال يغفـر لـه: فاألول، Ôرة مث ُدلَّ علـى ، فقتلـه وَكمَّ
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، كالذى يرى للتوبة شروطًا كثرية: والثاين. واحلديث يف الصحيحني. هللا يقبل توبتهعامل فأÔه فسأله فأفتاه «ن 
هـل يصـري يف : وقـد تنـازع النـاس يف العبـد. فييأس من أن يتوب، يتعذر عليه فعلها، هلا شروط كثرية: ويقال له

، ة ممكنـة مـن كـل ذنـبأن التوبـ: والصواب الذى عليـه أهـل السـنة واجلمهـور ؟حال متتنع منه التوبة إذا أرادها
وفيهــا رد علــى طوائــف؛ رد علــى مــن ، وهــذه آيــة عظيمــة جامعــة مــن أعظــم اآلSت نفًعــا، وممكــن أن هللا يغفــره

 .  إن الداعى إىل البدعة ال تقبل توبته: يقول
وظاهر مذهبه مـع مـذاهب سـائر أئمـة املسـلمني أنـه ، وقد حكى هذا طائفة قوال يف مذهب أمحد أو رواية عنه

 . وتوبة من فنت الناس عن دينهم، وبته كما تقبل توبة الداعى إىل الكفرتقبل ت
، فذلك الغري يـَُعاَقب على ذنبه؛ لكونه قَبِـل مـن هـذا واتبعـه، وإن كان أضل غريه، فالداعى إىل الكفر والبدعة

بـه مل يبـق عليـه فـإذا Ôب مـن ذن، مـع بقـاء أوزار أولئـك علـيهم، وهذا عليه وزره ووزر من اتبعه إىل يـوم القيامـة
ولكــن توبتــه قبــل هــذا ، حــاهلم واحــد، وأمــا هــم فســواء Ôب أو مل يتــب، وزره وال مــا محلــه هــو ألْجــل إضــالهلم

وصـاروا دعـاة إىل ، كمـا Ôب كثـري مـن الكفـار وأهـل البـدع،  حتتاج إىل ضد ما كـان عليـه مـن الـدعاء إىل اهلـدى
 .  أسلموا وختم هللا هلم خبريوسحرة فرعون كانوا أئمة يف الكفر مث. اإلسالم والسنة

. وعــن أمحــد روايتــان. ال تقبــل: وقــال ابــن عبــاس. واجلمهــور علــى أ¬ــا مقبولــة. ومــن ذلــك توبــة قاتــل الــنفس
وآيــة . وهــذه اآليــة تــدل علــى ذلــك، وحــديث قاتــل التســعة والتســعني يف الصــحيحني دليــل علــى قبــول توبتــه

َــا ¿َُْكُلــوَن ِيف بُطُــوِ¬ِْم َ�رًا  ِإنَّ (: النســاء إمنــا فيهــا وعيــد يف القــرآن كقولــه الَّــِذيَن ¿َُْكلُــوَن َأْمــَواَل اْليَـَتــاَمى ظُْلًمــا ِإمنَّ
وكـل وعيـد يف القـرآن فهـو مشـروط بعـدم التوبـة . ومع هذا فهذا إذا مل يتـب)، ١٠: النساء()َوَسَيْصَلْوَن َسِعريًا

ال : ولكـن قـد يقـال، هـذا يف غايـة الضـعف ؟Ôبفبأى وجه يكـون وعيـد القاتـل الحًقـا بـه وإن ، 5تفاق الناس
وهــذا ، واملقتــول ُمطَالِبُــه حبقــه، بــل التوبــة تســقط حــق هللا، تقبــل توبتــه مبعــىن أنــه ال يســقط حــق املظلــوم 5لقتــل

الشـهيد يغفـر لـه  : (أنـه قـال ؛ملسو هيلع هللا ىلص فـإن يف الصـحيحني عـن النـىب، صحيح يف مجيع حقوق اآلدميني حـىت الـدْين
 .  لكن حق اآلدمى يـُْعطَاه من حسنات القاتل )شىء إال الدْينكل 

 . أن يستكثر من احلسنات حىت يكون له ما يقابل حق املقتول، فمن متام التوبة
ــَزَل ِمنْـ ،  إْن Oَِِّ ِمائَــَة َرْمحَــةٍ : (َوِيف اْحلَــِديثِ  ــَماِء َواْألَْرِض أَنـْ ــْنيَ السَّ َهــا ِطَبــاَق َمــا بـَ ــْنيَ ُكــلُّ َرْمحَــٍة ِمنـْ َهــا َرْمحَــًة َواِحــَدًة بـَ

ــِس َواْلبَـَهــاِئمِ  ْن ــُر َواْلُوُحــوُش َعَلــى َأْوَالِدَهــا، فَِبَهــا يـَتَـَعــاَطُفونَ ، اجلِْــنِّ َواْإلِ ــَر ، َوِ�َــا يـَتَـَراَمحُــوَن َوِ�َــا تـَْعِطــُف الطَّيـْ َوَأخَّ
 ).  ةِ ِتْسَعًة َوِتْسِعَني َرْمحًَة يـَْرَحُم ِ�َا ِعَباَدُه يـَْوَم اْلِقَيامَ 
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ِْمِذيُّ َوَحسََّنهُ   : َوَأْخَرَج الرتِّ
ُ َعْنُه قَالَ  َّOَعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقـولُ : (َعْن أََنٍس َرِضَي ا ُ َّOَصلَّى ا َِّOْعُت َرُسوَل ا ُ تـََعـاَىل : مسَِ َّOابْـَن آَدَم إنـَّك : قَـاَل ا Sَ

ــَماِء مثَُّ َمــا َدَعــْوَتِين َورََجــْوَتِين َغَفــْرُت َلــك َعَلــى َمــا َكــ ــاَن السَّ ــْو بـََلَغــْت ُذنُوبُــك َعَن اَن ِمْنــك َوَال ُأ5َِيل Sَ اْبــَن آَدَم َل
َخطَـاSَ  ِبَضـمِّ اْلَقـاِف َوَجيُـوُز َكْسـُرَها َأْي َقرِيـِب ِمْلِئَهـا Sَ اْبَن آَدَم َلْو أَتـَْيتِين ِبُقَرابَـِة اْألَْرضِ ، اْستَـْغَفْرَتِين َغَفْرُت َلك

ُتَك ِبُقَراِ�َا َمْغِفَرةً مثَُّ َلِقيتَ  ًئا َألَتـَيـْ  .  )ِين َال ُتْشِرُك ِيب َشيـْ
ُ َعَلْيــِه َوَســلََّم َدَخــَل َعَلــى َشــابٍّ َوُهــَو ِيف اْلَمــْوِت فـََقــالَ : (َوَعــْن أَنَــٍس ِبَســَنٍد َحَســنٍ  َّO؟َكْيــَف جتَِــُدك: أَنَّــُه َصــلَّى ا 

ُ َعَلْيــِه َوَســلَّمَ ، ِإّينِ َأَخــاُف ُذنُــوِيب وَ ، َأْرُجــو اSَ ََّO َرُســوَل اOَِّ : قَــالَ  َّOَقــاَل َصــلَّى ا ْلــِب َعْبــٍد ِيف : فـَ َال َجيَْتِمَعــاِن ِيف قـَ
ُ َما يـَْرُجو َوَأمََّنُه ِممَّا َخيَافُ  َّOِمْثِل َهَذا اْلَمْوِطِن إالَّ َأْعطَاُه ا  .( 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  َّOبَـْأُتُكمْ : (َم قَالَ َوَأْخَرَج َأْمحَُد أَنَُّه َصلَّى ا ُتْم أَنـْ ُ َعـزَّ َوَجـلَّ ِلْلُمـْؤِمِنَني يـَـْوَم : إْن ِشـئـْ َّOَمـا َأوَُّل َمـا يـَُقـوُل ا
 . نـََعْم Sَ َرُسوَل اOَِّ : قـُْلَنا ؟اْلِقَياَمِة َوَما َأوَُّل َما يـَُقوُلوَن َلهُ 

ُتْم ِلَقاِئيإنَّ اOََّ َعزَّ َوَجلَّ يـَُقوُل ِلْلُمْؤِمِنَني هَ : قَالَ   . نـََعْم Sَ رَبـََّنا: فـَيَـُقوُلونَ  ؟ْل َأْحبَـبـْ
 ).  َقْد َوَجَبْت َلُكْم َمْغِفَرِيت : فـَيَـُقولُ ، فـَيَـُقوُلوَن رََجْوَ� َعْفَوك َوَمْغِفَرَتك ؟ملَِ : فـَيَـُقولُ 

ُ َعزَّ َوَجلَّ : (َوالشَّْيَخانِ  َّOاْحلَِديثَ  ) َمَعُه َحْيُث َيْذُكُرِين َأَ� ِعْنَد َظنِّ َعْبِدي ِيب َوَأ�َ : قَاَل ا  . 
 ).  ُحْسُن الظَّنِّ ِمْن ُحْسِن اْلِعَباَدةِ : (َوأَبُو َداُود َواْبُن ِحبَّاَن ِيف َصِحيِحهِ 

ِْمِذيُّ َواْحلَاِكمُ   ).  إنَّ ُحْسَن الظَّنِّ Oَِ5َِّ ِمْن ُحْسِن اْلِعَباَدةِ : (َوالرتِّ
ُرُه َعْن َجا ٍم يـَُقـولُ (ِبٍر أَنَُّه َوُمْسِلٌم َوَغيـْ َّSْبـَل َمْوتِـِه بَِثَالثَـِة َأ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قـَ َّOَع النَِّيبَّ َصلَّى ا َال َميُـوَتنَّ َأَحـدُُكْم إالَّ : مسَِ

 ). َوُهَو ُحيِْسُن الظَّنَّ Oَِ5َِّ َعزَّ َوَجلَّ 
لعبــد مــا جيــب عليــه مــن اإلميــان 5لقــدر فــإذا دخلــت إســاءة الظــن 5) علــى القلــب ضــعف التوحيــد ومل حيقــق ا

 . واإلميان «فعال هللا هلالج لج
وجيب على كل مؤمن ان حيرتس من سوء الظن 5) جـل وعـال فـان الـبعض قـد يـرى انـه يسـتحق اكثـر ممـا �لـه 

 قــد حيصــل لــه مــا يكــره مــن قضــاء هللا وقــدره فــيظن انــه ال يســتحقه وال او، مــن الــرزق الــذي انعــم بــه هللا عليــه
 .  فينظر اىل قضاء هللا سبحانه وقدره على وجه االtام وسوء الظن. ينبغي ان يصاب به
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وعلــى املــؤمن ان ينقــي قلبــه مــن كــل ظــن ســيء 5) وال يظــن بــه اال احلــق حــىت لــو اصــيب «عظــم املصــائب 
ى وانــه يفعــل ذلــك مبقتضــ. وعليــه ان يعتقــد ان هــذا مــن حكمــة هللا جــل وعــال. ووقعــت عليــه أشــد الكــروب

 . مشيئته وقضائه وقدره جل وعال
 : لذلك قال جل ذكره

َر اْحلَقِّ َظنَّ اْجلَاِهِليَّةِ ( ُتْم ِبَربُِّكْم (: وقول هللا تعاىل، )١٥٤: آل عمران()َيظُنُّوَن O5َِِّ َغيـْ َوَذِلُكْم ظَنُُّكُم الَِّذي ظَنَـنـْ
 . )٦: الفتح()O5َِِّ َظنَّ السَّْوِء َعَلْيِهْم َداِئَرُة السَّْوءِ  الظَّانِّنيَ (: وقوله تعاىل، )٢٣: فصلت(: اآلية )َأْرَداُكمْ 

ــام  ــة االمــن واخلــوف والرخــاء والشــدة دليــل علــى االميــان الصــادق والتســليم الت وان حســن الظــن 5) يف حال
التوحيـد  ملنـايف حلقيقـةوهـو ضـد اليـأس والقنـوط مـن رمحـة هللا ا. رمحـة هللا جـل وعـال ابتغـاءوالتوحيـد اخلـالص و 

 .  اخلالص
وظـن املغفـرة ، وظـن القبـول عنـد التوبـة، أي ظـن اإلجابـة عنـد الـدعاء، قـال القـرطيب قيـل معـىن ظـن عبـدي يب

ويؤيـده قولـه ملسو هيلع هللا ىلص يف احلـديث ، وظن ا¹ـازاة عنـد فعـل العبـادة بشـروطها متسـكا بصـادق وعـده، عند االستغفار
موقنــا «ن هللا ، ولــذلك ينبغــي للمــرء أن جيتهــد يف القيــام مبــا عليــه )إلجابــةادعــوا هللا وأنــتم موقنــون 5(: اآلخــر

وأ¬ــا ال تنفعــه ، فــإن اعتقــد أو ظــن أن هللا ال يقبلهــا، وهــو ال خيلــف امليعــاد، ألنــه وعــد بــذلك، يقبلــه ويغفــر لــه
خريا فخري وإن ومن مات على ذلك وُكل إىل ما ظن فإن كان ، وهو من الكبائر، فهذا هو اليأس من رمحة هللا

 ..  ظن غري ذلك فله
 

 . وال أمن من مكر هللا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . اخلديعةُ االحتيال و : املكرو . االحتياُل يف خفية: املَْكرُ . اْحِتَياٌل بَغْريِ ما ُتْضِمرُ : املَْكرُ 
 . رِقُهوقد َمتَكََّر برأسه ال َيكاُد يُفا، أي ُمالزٌِم له: وهو َمُكْوٌر به

َيْت بذلك الْلِتوائها وُمُكْوِر أْغَصاِ¬ا، الواحدة َمْكَرةٌ ، َضْرٌب من النَّبات: واملَْكرُ   . ومسُِّ
 : قال يف لسان العرب

املَْكــُر احتيــال يف ُخفيــة قــال ومسعنــا َأن الكيــد يف احلــروف حــالل واملكــر يف كــل حــالل حــرام قــال هللا  )مكــر(
قـال َأهـل العلـم 5لتْأويـل املكـر مـن هللا تعـاىل جـزاء ُمسـي  )كـرًا وهـم ال يشـعرونومكـروا مكـرًا ومكـر� م(: تعاىل
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املُجاَزى كما قال تعاىل وجزاء سيئة سيئة منها فالثانية ليست بسيئة يف احلقيقة ولكنها مسيـت سـيئة  مكر5سم 
ثاين ليس بظلم ولكنه فاَألول ظلم وال )فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه: (الزدواج الكالم وكذلك قوله تعاىل

خيــادعون هللا وهــو (: مســي 5ســم الــذنب لــُيعلم أَنــه ِعقــاب عليــه وجــزاٌء بــه وجيــري َجمْــَرى هــذا القــول قولــه تعــاىل
َميُْكـُر َمْكـراً وَمَكـَر  َمَكـرَ املَْكـُر اخلَِديَعـة واالحتيـال . وهللا يستهزئ �م مما جاء يف كتاب هللا عـز وجـل )خادعهم

 .  هللا ِإيقاُع بالئه َ«عدائه دون َأوليائه َمْكرُ قال ابن األَثري  )اللهم اْمُكْر يل وال َمتُْكْر يب: (به ويف حديث الدعاء
نيا: مْكُر هللا: وقال الّراغب  .  إمهالُه العبَد ومتكيُنه من َأعراض الدُّ

 :  قال العسكري قي الفروق
عبـارة عـن إيصـال اجلـزاء  ) وهللا خـري املـاكرينومكـروا ومكـر هللا(: هللا عبـاده كمـا قـال تعـاىل مكـروال خيفى أن 

 .  ومعاملته معاملة املاكر للممكور، العبد من حيث ال يعلم واستدراجه، إىل املاكر
ــَو َشــِديُد اْلِمَحــالِ (: قــال تعــاىل ــاِكرِينَ ). (َوُه ــُر اْلَم ُ َخيـْ َّOَوا ُ َّOــَر ا ــهُ )، َوَمَكــُروا َوَمَك ْوُل ًرا َوَمَكــُروا َمْكــ(: تعــاىل َوقـَ

َأفَـَأِمُنوا َمْكـَر اOَِّ فَـَال ¿ََْمـُن ). (َوَأِكيـُد َكْيـًدا ِإنـَُّهـْم َيِكيـُدوَن َكْيـًدا: (تعـاىل َوقـَْولُـهُ )، َوَمَكْرَ� َمْكًرا َوُهْم َال َيْشـُعُرونَ 
 )َمْكَر اOَِّ ِإالَّ اْلَقْوُم اْخلَاِسُرونَ 

 
َبِغي َأْن ُيْشَتقَّ َلُه ِمنْ  َفتَـْنيِ اْسمٌ  َوَلِكْن َال يـَنـْ بَـْل يُوقَـُف ِعــْندَ َمـا َوَرَد بِـِه الـنَّصُّ  ؛وََكائِـدٌ ، َماِكرٌ : فـَيُـَقالَ ، َهاتـَْنيِ الصِّ

ُر اْلَماِكرِينَ   .  َوأَنَُّه َيِكيُد ِألَْعَدائِِه اْلَكاِفرِينَ ، ِمْن أَنَُّه َخيـْ
ِإنَّ َبطْـَش رَبِّـَك (: َكَما ِيف قـَْولِـِه تـََعـاَىل   ؛َشِديُد اْألَْخِذ 5ِْلُعُقوبَةِ : َناهُ َفَمعْ  ؛)َوُهَو َشِديُد اْلِمَحالِ (: َأمَّا قـَْولُُه ُسْبَحانَهُ 

 ). ِإنَّ َأْخَذُه أَلِيٌم َشِديدٌ )، (َلَشِديدٌ 
ةِ : (َوقَاَل ُجمَاِهدٌ )، َشِديُد اْحلَْولِ : َمْعَناهُ : (َوقَاَل اْبُن َعبَّاسٍ   . َقارِبَةٌ َواْألَقْـَواُل ُمتَـ )، َشِديُد اْلُقوَّ

ُر اْلَماِكرِينَ (: َوَأمَّا قـَْولُهُ  ُ َخيـْ َّOَفُذُهْم َوَأْسَرُعُهْم َمْكًرا: َفَمْعَناهُ  ؛)َوا  . أَنـْ
ــَلِف َمْكــَر اOَِّ ِبِعبَــاِدِه ِ«َنَّــُه اْســِتْدرَاُجُهْم 5ِلــنَِّعِم ِمــْن َحْيــُث َال يـَْعَلُمــونَ  ــَر بـَْعــُض السَّ بًــا َفُكلََّمــا أَ ، َوقَــْد َفسَّ ْحــَدثُوا َذنـْ

 ؛َأْحَدَث َهلُْم نِْعَمةً 
إذا رأيـت هللا يعطـي العبـد مـا حيـب و هـو : فعن عقبـة بـن عـامر ½ أن رسـول هللا صـلى هللا عليـه و سـلم قـال

فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حـىت : (مقيم على معصيته فإمنا ذلك منه استدراج مث قرأ
 )مبا أوتوا أخذ�هم بغتة فإذا هم مبلسونإذا فرحوا 
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 : قال ابن قاسم يف حواشيه على كتاب التوحيد
وذلــك ، كمــا أن القنــوط مــن رمحــة هللا كــذلك،  وأنــه ينــايف التوحيــد، أن األمــن مــن مكــر هللا مــن أعظــم الــذنوب

ــه الكتــاب والســنة،  يرشــد إىل أن املــؤمن يســري إىل هللا بــني اخلــوف والرجــاء ــه ســلف و ، كمــا دل علي أمجــع علي
قــال بعــض . وال يغلــب جانــب اخلــوف فييــأس مــن روح هللا، فــال يغلــب جانــب الرجــاء فيــأمن مكــر هللا، األمــة

ومـن عبـده 5لرجـاء ، ومـن عبـده 5خلـوف وحـده فهـو حـروري، من عبد هللا 5حلب وحده فهو زنديق: (السلف
تَـغُـوَن (: تعـاىلقال ). ومن عبده 5حلب واخلوف والرجاء فهو مؤمن، وحده فهو مرجئ ُأولَئِـَك الـَِّذيَن يَـْدُعوَن يـَبـْ

ومعىن اآلية أن هللا تعاىل ملا ذكر حال أهل القـرى  )ِإَىل َر�ُِِّم اْلَوِسيَلَة أَيـُُّهْم َأقْـَرُب َويـَْرُجوَن َرْمحََتُه َوَخيَاُفوَن َعَذابَهُ 
وذلـك أ¬ـم أمنـوا ، وعدم اخلوف منه ،بني أن الذي محلهم على ذلك هو األمن من مكر هللا، املكذبني للرسل

. واســتبعدوا أن يكــون ذلــك مكــرا، فتمــادوا يف املعاصــي واملخالفــات، مكــر هللا ملــا اســتدرجهم 5لســراء والــنعم
رواه أمحــد . )فإمنــا هــو اســتدراج، إذا رأيــت هللا يعطــي العبــد مــن الــدنيا علــى معاصــيه مــا حيــب(: ويف احلــديث

وفسـر السـلف املكـر 5سـتدراج هللا ).  عليه فلم ير أنه ميكر به فال رأي لـهمن وسع هللا: (وقال احلسن. وغريه
مكــر هللا هــو أنــه إذا عصــاه وأغضــبه أنعــم . وإمالئــه لــه حــىت ¿خــذه أخــذ عزيــز مقتــدر، العبــد 5لــنعم إذا عصــى

الوعيـد  وتصـديق، معرفتـه 5جلنايـة وقبحهـا: وخوف العبد ينشأ مـن أمـور. عليه «شياء يظن أ¬ا من رضاه عليه
، وكونه ال يعلم لعله مينع مـن التوبـة وحيـال بينـه وبينهـا إذا ارتكـب الـذنب، وأن هللا رتب على املعصية عقوبتها

 . فإذا عمله كان خوفه أشد، وذلك قبل الذنب، قوtا وضعفها وقوته حبسب، و�ذه الثالثة يتم له اخلوف
فهو ييأس من ، تطاوعه على التوبة بل هو مغلوب معهانفسه ال : وإما أن يقول، بكونه إذا Ôب ال يقبل توبته

 . )توبة نفسه
ْيَأُسـوا ِمـْن َرْوِح اOَِّ ِإنـَُّه (: قـال تعـاىل، فيما يرومه ويقصده وخيافـه ويرجـوه، أي قطع الرجاء واألمل من هللا َوال تـَ

ـــْوُم اْلَكـــاِفُرونَ  ـــْن َرْوِح اOَِّ ِإالَّ اْلَق ـــَأُس ِم ، وجهـــل بســـعة رمحتـــه وجـــوده ومغفرتـــه، ن 5)وذلـــك إســـاءة ظـــ )ال يـَْي
 . واإلشراك 5) يف ربوبيته أو عبادته هو أكرب الكبائر 5إلمجاع

 تـُْفِسـُدوا َوَال (ال تعـاىلقـ. وعبادة اخلوف قلبية، وفوترك عبادة اخل، ن من مكر هللا �تج عن عدم اخلوفواألم
  الـذيوهـذا اخلـوف  )٥٦( )اْلُمْحِسـِننيَ  ِمـنَ  َقرِيـبٌ  اOَِّ  َرْمحَـةَ  ِإنَّ  َوَطَمًعا اَخْوفً  َواْدُعوهُ  ِإْصَالِحَها بـَْعدَ  اْألَْرضِ  ِيف 

وسـيعظم ، فإن العبد سيسعى يف مراضـي هللا ويبتعـد عـن مناهيـه، وصفه الباري عزوجل 5لوجل كان يف القلب
 . ألن اخلوف عبادة ؛هللا جل وعال ويتقرب إليه 5خلوف
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، وعبــاده ميكــر مبــن مكــر «وليائــه وأنبيائــه جــل وعــال فــا)، ه الــيت تطلــق مقيــدةمــن صــفات ومكــر هللا جــل وعــال
وأعداء رسله وعبـاده  ميكر «عدائه: فنقول، على وجه التقييد، من صفاته اليت يتصف �ا جل وعال فمكر هللا
 . وحنو ذلك، الصاحلني

 : وقال االمام الذهيب
: أي أخـذهم عـذابنا مـن حيـث ال يشـعرون قـال احلسـن )هم بغتـةحىت إذا فرحوا مبا أوتوا أخذ�(قال هللا تعاىل 

من وسع هللا عليه فلم ير أنه ميكر به فال رأي له و من قرت عليه فلم ير أنـه ينظـر إليـه فـال رأي لـه مث قـرأ هـذه 
 :  اآلية

 )حىت إذا فرحوا مبا أوتوا أخذ�هم بغتة فإذا هم مبلسون(
 اجتهم مث أخذوارب الكعبة أعطوا حمكر 5لقوم و : و قال

 
(إذا رأيـت هللا يعطـي العبـد مـا حيـب و هـو : وعن عقبة بن عامر ½ أن رسول هللا صلى هللا عليـه و سـلم قـال

فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حـىت : (مقيم على معصيته فإمنا ذلك منه استدراج مث قرأ
 )ا هم مبلسونإذا فرحوا مبا أوتوا أخذ�هم بغتة فإذ

املــبلس : اليــأس مــن النجــاة عنــد ورود اهللكــة و قــال ابــن عبــاس أيســوا مــن كــل خــري و قــال الزجــاج: اإلبــالس
 .  الشديد احلسرة اليائس احلزين

فقيــل لــه S ، S مقلــب القلــوب ثبــت قلوبنــا علــى دينــك: (كــان النــيب صــلى هللا عليــه و ســلم يكثــر أن يقــولو 
إن القلـوب بـني إصـبعني مـن أصـابع الـرمحن : رسـول هللا صـلى هللا عليـه و سـلم فقـال ؟رسول هللا أختـاف علينـا

 . )يقلبها كيف يشاء
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 . و5ب التوبة مفتوح اىل أن تشرق الشمس من مغر�ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : قال يف القاموس احمليط
وفـََّقـه للتَّوبـِة : وÔَب هللا عليـه. رََجَع عن املَْعصَية وهو Ôِئٌب وتـَوَّابٌ : ةً Ôَب إىل هللا تـَْو5ً وتـَْوبًَة وَمتا5ً وÔبًَة وتـَْتِوبَ 

 انتهى. أو رََجَع به من التَّْشِديد إىل التَّْخفيِف أو رَجَع عليه ِبَفْضِلِه وقبوله وهو تـَوَّاٌب على عباِده
 .  التْوبَةُ : والّتابَةُ . التـَّْوبَةِ أْدَرَك فالٌن َزَمَن : يُقال، مُ اإلْسالَ : والتوبة. التوبةأراد  )وقاِبل التوب(: وقـَْوله َعزَّوَجلَّ 

 :  يف الصحاح
التَـــْوُب مجــع : وقــال األخفــش. وكــذلك التَـــْوُب مثلــه)، الَنــدُم توبَــةٌ (: ويف احلــديث. الرجــوع مــن الــذنب: التوبــة
 . سأله أن يتوب: ستتابَهُ وا. َوفـََّقُه هلا: وقد Ôب هللا عليه. وÔب إىل هللا توبًة ومتا5ً . توبَةٍ 

والّتوبـة ، يف اللغة الّندم فا) الّتائب على عبده يقبل ندمه والعبد Ôئب إىل هللا يندم على معصـيته الّتوبةوأصل 
فــال يُطلــق اســم Ôئــب إالّ علــى  )الّتــائِبون العابِــدون(رجــوع عمــا ســلف 5لّنــدم عليــه والّتائــب صــفة مــدح لقولــه 

 .  الّرجوع واألوَّاب الّراجع عن ذنبه واألْوبَة الّرجوع الّتوبةني وقيل حقيقة ُمستحق للمدح من املؤمن
 : وقي Ôج العروس

تَّْشـديد عاَد إىل ِهللا ورََجَع وَأَ�َب وÔََب هللاُ َعَلْيِه َأْي َعاد 5ملَْغِفَرِة َأْو َوفـَقَُّه للتـَّْوبَـة َأْو رََجـَع بـه ِمـن ال: َأْصُل Ôَبَ 
ــوَّاٌب يـَتُــوُب َعَلــى  إىل التَّْخِفيــف َأْو رَجــع عليــه بَفْضــِله َوقـَُبولِــه وُكلُّهــا معــاِن َصــِحيَحٌة َواِرَدٌة وُهــَو أي هللاُ تـََعــاىل تـَ

 . ِعَباِده بَفْضله إَذا Ôََب إليه مْن َذْنِبه
ـَلْت ِمـْن لَـُدْن َحِكـيٍم َخبِـٍري (: (قال تعاىل َأالَّ تـَْعبُـُدوا ِإالَّ اOََّ ِإنـَِّين َلُكـْم ِمْنـُه  )١الـر ِكتَـاٌب ُأْحِكَمـْت َآSَتُـُه مثَُّ ُفصِّ

ي َفْضـٍل ) َوَأِن اْستَـْغِفُروا رَبَُّكْم مثَُّ ُتوبُوا ِإلَْيِه ُميَتِّْعُكْم َمَتاًعـا َحَسـًنا ِإَىل َأَجـٍل ُمَسـ̈مى َويـُـْؤِت ُكـلَّ ذِ ٢َنِذيٌر َوَبِشٌري (
ـــــْوٍم َكِبـــــٍري (َفْضـــــَلُه َوِإْن تـََولَّـــــْوا َفـــــِإّينِ َأَخـــــاُف  ) ِإَىل اOَِّ َمـــــْرِجُعُكْم َوُهـــــَو َعَلـــــى ُكـــــلِّ َشـــــْيٍء ٣َعَلـــــْيُكْم َعـــــَذاَب يـَ

 (هود))٤()َقِديرٌ 
ًة إِ (: وقـال تعــاىل ـْوِم اْســتَـْغِفُروا رَبَُّكـْم مثَُّ ُتوبُــوا ِإلَْيـِه يـُْرِســِل السَّـَماَء َعلَــْيُكْم ِمـْدرَارًا َويَــِزدُْكْم قـُـوَّ ُكْم َوَال َىل قـُــوَّتِ َوSَ قـَ

 . (هود))٥٢( )تـَتَـَولَّْوا ُجمْرِِمنيَ 
 (هود))٩٠(). َواْستَـْغِفُروا رَبَُّكْم مثَُّ ُتوبُوا ِإلَْيِه ِإنَّ َريبِّ رَِحيٌم َوُدودٌ : (وقال تعاىل
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ـَر َعـْنُكْم َسـيَِّئاِتُكْم َويُـْدِخَلُكْم Sَ أَيـَُّهـا الـَِّذيَن َآَمنُـوا ُتوبُـوا ِإَىل اOَِّ تـَْوبَـًة َنُصـوًحا َعَسـى رَبُُّكـْم أَ : (وقال تعاىل ْن ُيَكفِّ
ُ النَّــِيبَّ َوالَّــِذيَن َآَمُنــوا َمَعــُه نُــورُُهْم َيْســ َّOــْوَم َال ُخيْــِزي ا َهــاُر يـَ ــْنيَ أَْيــِديِهْم َو«َِْميَــاِ¬ِْم َجنَّــاٍت َجتْــِري ِمــْن َحتِْتَهــا اْألَنـْ َعى بـَ

 (التحرمي))٨( )َرَ� َواْغِفْر لََنا ِإنََّك َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ يـَُقوُلوَن رَبـََّنا َأمتِْْم لََنا نُو 
، َوبِــِه َمْهَلَكــةٌ ، ِمــْن رَُجــٍل نـَــَزَل َمْنــزِالً ، )ُ َأفْـــَرُح بِتَـْوبَــِة َعْبــِدهِ : (قَــالَ ، َعــِن النَّــِيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص، حــديث َعْبــِد ِهللا بْــِن َمْســُعودٍ 

َها َطَعاُمُه َوَشَرابُُه فـََوَضـَع رَْأَسـهُ عَ ، َوَمَعُه رَاِحَلُتهُ  َقظَ ، فـَنَـاَم نـَْوَمـةً ، َليـْ َوقَـْد َذَهبَـْت رَاِحَلتُـُه َحـىتَّ اْشـَتدَّ َعَلْيـِه ، فَاْسـتَـيـْ
). فَـِإَذا رَاِحَلتُــُه ِعْنــَدهُ ، َســهُ مثَُّ رَفَـَع رَأْ ، فـَنَـاَم نـَْوَمــةً ، َأْرِجــُع ِإَىل َمَكـاِين فـََرَجــعَ : قَـالَ ، َأْو َمـا َشــاَء هللاُ ، اْحلَـرُّ َواْلَعطَــشُ 

 أخرجه البخاري 
ثـََنا َحاِجُب ْبُن َأْمحََد ، َأْخبَـَرَ� أَبُو َبْكٍر َأْمحَُد ْبُن احلََْسِن احلِِْرييُّ ، َأْخبَـَرَ� أَبُو َحاِمٍد َأْمحَُد ْبُن َعْبِد اOَِّ الصَّاحلِِيُّ  َحدَّ

ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن ، الطُّوِسيُّ  ثـََنا أَبُو ُمَعاِويَةَ ، َمحَّادٍ َحدَّ َعـْن َأِيب ، َعـْن َأِيب ُعبَـْيـَدةَ ، َعْن َعْمِرو ْبِن ُمرَّةَ ، َعِن اَألْعَمشِ ، َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ : قَالَ ، ُموَسى اَألْشَعِريِّ  َّOَصلَّى ا َِّOُبْسـطَاِن ِلُمِسـيِء اللَّْيـِل لِيَـتُـو : (قَاَل َرُسوُل ا َِّOَب 5ِلنـََّهـارِ َيَدا ا ،

ـِد ، َأْخَرَجـُه ُمْسـِلمٌ ، َهَذا َحِديٌث َصِحيحٌ  )َوِلُمِسيِء النـََّهاِر لِيَـُتوَب 5ِللَّْيِل َحىتَّ َتْطُلَع الشَّْمُس ِمْن َمْغِرِ�َا َعـْن ُحمَمَّ
 َعْن َعْمِرو ْبِن ُمرَّةَ ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن ُحمَمَِّد ْبِن َجْعَفرٍ ، ْبِن اْلُمثـَىنَّ 

ال يـزين (قال النيب صلى هللا عليه و سلم : ثنا آدم حدثنا شعبة عن األعمش عن ذكوان عن أيب هريرة قالحد
الــزاين حــني يــزين وهــو مــؤمن وال يســرق حــني يســرق وهــو مــؤمن وال يشــرب حــني يشــر�ا وهــو مــؤمن والتوبــة 

 رواه البخاري )معروضة بعد
 
ب ذنبـاً ويريـد ان يتـوب نـكـل مـذنب ارتكـب معصـية أو أذل5ب التوبة مفتـوح  أي ان): والتوبة معروضة بعد(

 . بعد ارتكاب ذلك احملرم )التوبة أي(فهي معروضة عليه ، منه
 ِإنَّ هللا عــز وجــل: (قَــالَ  ملسو هيلع هللا ىلص عــن النَّــيب، وعــن أيب عبــد الــرمحن عبــد هللا بــِن عَمــَر بــِن اخلطــاِب رضــَي هللاُ عنهمــا

 . (حديث حسن): َوقالَ ، ا َملْ يـَُغْرِغْر) رواه الرتمذييـَْقَبُل َتوبََة الَعْبِد مَ 
يعــين انــه عنــد الغرغــرة وهــي مــأخوذة مــن ادخــال الشــراب يف الفــم ورده اىل أصــل ): مــا مل يغرغــر: (وقولــه ملسو هيلع هللا ىلص

ي احلشـرجة والغرغـرة هـ. فيكـون مبنزلـة القـيء يتغرغـر بـه املـريض. احللق ودفعه بواسطة الزفري فال يبلغ البلعوم
وقــد غـــُلب علــى نفســه وأنــه ال ، عنــد وصــول الــروح اىل احللقــوم عنــدها يتــيقن االنســان ان املــوت قــد حــل بــه

ال¬ـا توبـة ، فـال يُعتـد 5لتوبـة يف مثـل هـذه االحـوال. يرجو حياة بعد ذلـك النـه صـار يف حيـز اليـأس مـن احليـاة
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يـَْعَملُـوَن السَّـيَِّئاِت َحـىتَّ ِإَذا َحَضـَر َأَحـَدُهُم اْلَمـْوُت قَـاَل ِإّينِ تـُْبـُت  َولَْيَسـِت التـَّْوبَـُة ِللَّـِذينَ (: قـال تعـاىل. اضطرار
 . (النساء))١٨( )اْآلََن َوَال الَِّذيَن َميُوُتوَن َوُهْم ُكفَّاٌر ُأولَِئَك َأْعَتْدَ� َهلُْم َعَذا5ً أَلِيًما
علـى ان ال يعـود الرتكـاب الـذنوب  عـزم التائـب والسر يف عدم قبوهلا حني اليأس من احلياة النـه مـن شـروطها

أمـا بعـد حصـول ، وذلـك ال يتحقـق اال حـني متكـن التائـب مـن العـيش وبيـده القـدرة علـى االختيـار. واملعاصي
 . اليأس والوصول اىل الغرغرة فيكون اوان االختيار مفقود

 وأتـوب إليـه يف اليـوم أكثـر مـن سـبعني فـإين أسـتغفر هللا، توبوا إىل ربكم، S أيها الناس(: ويف الصحيح أنه قال
 . رواه البخاري )مرة

عبـد هللا بـن سـرجس  مسعـت: حـدثنا شـعبة عـن عاصـم األحـول قـال، حـدثنا دمحم بـن جعفـر: اإلمـام أمحـد وقال
 ؟اسـتغفر لـك : غفـر هللا لـك S رسـول هللا فقلـت: (فقلـت، أتيت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فأكلت معه من طعامـه: قال

كتفـه : مث نظرت إىل نـُْغـض كتفـه األميـن أو)، َواْستَـْغِفْر ِلَذْنِبَك َوِلْلُمْؤِمِنَني َواْلُمْؤِمَناتِ (: وقرأ، ولكم، نعم: فقال
 ). فإذا هو كهيئة اجلمع عليه الثآليل األيسر شعبة الذي شك

 .  به، حولعن عاصم األ، من طرق، وابن أيب حامت، وابن جرير، والنسائي، والرتمذي، رواه مسلم
مـا جـاَء بـَك Sَ : َفقـالَ ، أْسألُُه َعن اْلَمْسِح َعَلى اخلُفَّـْنيِ  ½ أَتـَْيُت َصْفَواَن ْبَن َعسَّالٍ : قَالَ ، وعن ِزرِّ بن ُحبَـْيشٍ 

إنَّــُه قَــْد : فقلــتُ . ا يْطلُــبُ إنَّ املَالئَكــَة َتَضــُع أْجِنَحتَـَهــا لطَالــِب الِعْلــِم ِرضــًى ِمبَــ: فقــالَ ، ابِتغَــاء الِعْلــمِ : فُقْلــتُ  ؟ِزرُّ 
َفجئـُت َأْسـأَُلَك  ملسو هيلع هللا ىلص وُكْنـَت اْمـَرءًا ِمـْن َأْصـَحاِب النَّـيبِّ ، َحكَّ يف َصْدري املَْسُح َعَلى اخلُفَِّني بـَْعـَد الغَـاِئِط والبَـولِ 

ْعَتُه َيذُكُر يف ذِلَك َشيئاً  ٍم َكـاَن ¿َُْمـُر� إِ ،  نـََعمْ : قَالَ  ؟َهْل مسَِ َّSَذا ُكنَّـا َسـفراً َأْو ُمَسـاِفريَن أْن ال نـَْنـزَع ِخَفافـَنَـا َثالثَـَة َأ
ْعَتُه َيْذكُر يف اهلََوى َشيئاً : فُقْلتُ . لكْن ِمْن َغائٍط َوَبوٍل ونـَْومٍ ، َولَيالِيهنَّ إالَّ ِمْن َجَنابَةٍ  ُكّنا َمَع ،  نـََعمْ : قَالَ  ؟َهْل مسَِ

َنا َحنُْن ِعنَدُه ِإْذ َ�َداه َأعرايبٌّ بَصْوٍت َلُه َجْهَوِريٍّ ،  يف َسَفرٍ ملسو هيلع هللا ىلص رسوِل هللاِ  صـلى  فأجابـُه رسـوُل هللا، Sَ ُحمَمَّـدُ : فبَـيـْ
َوَقــْد ، ملسو هيلع هللا ىلص اْغُضــْض ِمــْن َصــوِتَك فَِإنَّــَك ِعْنــَد النَّــيب !َوْحيَــَك : (َهــاُؤْم فُقْلــُت لَــهُ : َحنْــواً ِمــْن َصــْوتِه هللا عليــه وســلم
 :  فقالَ  !ُ¬ِيَت َعْن هَذا

ــا يْلَحــْق ِ�ِــمْ : قَــاَل األعــَرايبُّ . وهللا َال أْغُضــضُ  املـَـْرُء َمــَع َمــْن َأَحــبَّ يَــوَم : (ملسو هيلع هللا ىلص قَــاَل النَّــيبُّ  ؟املـَـْرُء ُحيــبُّ الَقــْوَم َوَلمَّ
ثـَُنا َحـىتَّ ذََكـَر 55ًَ . الِقَياَمةِ  ِمـَن املَْغـِرِب َمسـريَُة َعْرِضـِه َأْو َيِسـُري الرَّاكـُب يف َعْرِضـِه أْربَعـَني َأْو َسـبعَني َفَما زَاَل ُحيَدِّ

َخَلَقُه هللا تـََعاَىل يـَْوَم َخَلَق السََّماواِت واَألْرَض َمْفتوحـاً للتـَّْوبَـِة ال يـُْغلَـُق  ِقَبَل الشَّامِ : عامًا قَاَل ُسْفياُن َأحُد الرُّواةِ 
 ). (حديث حسن صحيح: َوقالَ ، رواه الرتمذي وغريه. الشَّْمُس ِمْنهُ َحىتَّ َتْطُلَع 



 ٩٣
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ــَر َعــْنُكْم َســيَِّئاِتُكمْ (: قــال تعــاىل  َويُــْدِخَلُكْم Sَ أَيـَُّهــا الَّــِذيَن َآَمنُــوا ُتوبُــوا ِإَىل اOَِّ تـَْوبَــًة َنُصــوًحا َعَســى رَبُُّكــْم َأْن ُيَكفِّ
ــْنيَ أَْيــِديِهمْ  َجنَّــاٍت َجتْــِري ِمــنْ  ُ النَّــِيبَّ َوالَّــِذيَن َآَمُنــوا َمَعــُه نُــورُُهْم َيْســَعى بـَ َّOــْوَم َال ُخيْــِزي ا َهــاُر يـَ َو«َِْميَــاِ¬ِْم  َحتِْتَهــا اْألَنـْ

 (التحرمي))٨()يـَُقوُلوَن رَبـََّنا َأمتِْْم لََنا نُوَرَ� َواْغِفْر لََنا ِإنََّك َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ 
 : االمام الطربي يف تفسريه قال

وإىل مــا ، ارجعــوا مــن ذنــوبكم إىل طاعــة هللا: يقــول )ُتوبُــوا ِإَىل اS) َِّO أيهــا الــذين صــدقوا هللا: يقــول تعــاىل ذكــره
 . انتهى. رجوعا ال تعودون فيها أبدا: يقول )تـَْوبًَة َنُصوًحا(يرضيه عنكم

 :  وعند أهل اللغة يف مادة
، ورجٌل �ِصح اجليب. وقوٌم ُنَصحاءُ . الناِصح: والنصيح. الَنصيحة: واالسم. وَنصاَحةً  َنَصْحُتَك ُنْصحاً : نصح

وكــلُّ شــيء َخَلــَص فقــد . مثــل الناصــع، اخلــالص مــن العســل وغــريه: الناِصــحُ : قــال األصــمعيّ . أي تقــيُّ القلــب
َتَصَح فالنٌ . َنَصح  . أي قبل النصيحة، وانـْ
: ويف النهاية. ِإرادُة اَخلْريِ للَغِري وِإْرَشاُده له وهي كلمٌة جامعٌة ِإلرادِة اَخلْري : َناَصحةُ النُّْصُح والنَِّصيحُة واملُ : وقيل

النَِّصــيَحة كلمــٌة يُعــربَّ �ــا عــن ُمجلــٍة هــي ِإرادة اخلــِري للَمنصــوح لــه ولــيس ُميْكــن َأن يُعــربَّ عــن هــذا املعــَىن بكلمــٍة 
 . النَِّصيَحُة كلمٌة جامعٌة معَناَها ِحيازُة اَحلّظ للَمنصوح له :وقال اَخلطّايبّ . واحدة َجتَمع َمعناه غريها

عقــدها العبــد ) جـل وعــال علــى 5طنــه وظـاهره جازمــة علــى أفعالــه  الــيت صـادقةالتوبــة ال هــي: والتوبـة النصــوح
وتلملـم مـا تنـاثر مـن شـعث التائـب  وأحاسيسه �بعة من قلبه صـادرة مـن أعماقـه متحـو مـا قبلهـا مـن السـيئات

 .  وتكفه عما كان يرتكبه من اخلطاS وتزجره عن العودة لفعل مثلها، وجتمع عليه ما ضاع منه يف سالف عهده
ــة النصــوح هــي النــدم 5لقلــب علــى مــا فــرط فيمــا فــات ، واالقــالع عــن الــذنب، واالســتغفار 5للســان، والتوب

 . واالطمئنان اىل عدم العودة ملثله
، ووعـد� عليهـا بتكفـري السـيئات وحمـو الـذنوب والتجـاوز عنهـا، وبـة النصـوحوقد أمـر� هللا سـبحانه وتعـاىل 5لت

 . الفوز بدخول اجلنةو  غفران الذنوب وثوا�ا
 : قال ابن رجب احلنبلي

 يتـب مل ومـن جـل و عـز قـال وقـد العبـاد علـى فـرض التوبـة ألن التوبة بدون تكفر ال الكبائر أن اجلمهور قول
 مــن ومــنهم 5لنــدم التوبــة مســعود وابــن وعلــى كعمــر الصــحابة فســرت دوقــ احلجــرات الظــاملون هــم فأولئــك



 ٩٤

 الصـحابة مـن خمـالف يعلـم ال لكـن ضـعف فيـه وجـه من مرفوعا ذلك روي وقد يعود ال أن على 5لعزم فسرها
 املتضــمنة الكثــرية النصــوص وأمــا وغريمهــا واحلســن عبــدالعزيز بــن كعمــر بعــدهم ومــن التــابعون وكــذلك هــذا يف

 ســيئاتكم عــنكم ويكفــر فرقــا� لكــم جيعــل هللا تتقــوا إن تعــاىل كقولــه للمتقــني الســيئات وتكفــري الــذنوب مغفــرة
 حتتهـا مـن جتـري جنـات ويدخلـه سـيئاته عنـه يكفـر صـاحلا ويعمـل 5) يـؤمن ومـن تعاىل األنفالوقوله لكم ويغفر
 خصـال اآلSت هـذه يف يبني مل إنهف الطالق أجرا له ويعظم سيئاته عنه يكفر هللا يتق ومن وقوله التغابن األ¬ار
 آل سـورة يف بني وقد متق غري ظامل فهو يتب مل فمن النصوح التوبة ذلك مجلة ومن الصاحل العمل وال التقوى
 يضــمن فلــم اإلصــرار وعــدم االســتغفار منهــا فــذكر اجلنــة ويــدخلهم ألهلهــا يغفــر الــيت التقــوى خصــال عمــران
 ال الكبـائر أن علـى بـه يسـتدل وممـا أعلـم هللا و لـه الصـفة هـذه كانت ملن إال الذنوب ومغفرة السيئات تكفري
 و عليـه هللا صـلى هللا رسـول عند كنا قال الصامت بن عبادة حديث عليها العقوبة أو منها التوبة بدون تكفر
 جرهفــأ مــنكم ويف فمــن اآليــة علــيهم وقــرأ والتزنــوا تســرقوا وال شــيئا 5) تشــركوا ال أن علــى 5يعــوين قــال ســلم
 فهـو عليـه هللا فسـرته شـيئا ذلك من أصاب ومن له كفارة فهو به فعوقب شيئا ذلك من أصاب ومن هللا على
 عليـه فـأقيم حـدا مـنكم أتـى مـن ملسـلم رواية ويف الصحيحني يف خرجاه له غفر شاء وإن عذبه شاء إن هللا إىل

 كفــارة يكــون احلــد أن البــاب هــذا يف أمســع مل الشــافعي قــال كفــارات احلــدود أن علــى يــدل فهــذا كفارتــه فهــو
 املقـدرة احلـدود وهـي الشـرعية العقـو5ت يعـم فعوقب وقوله الصامت بن عبادة حديث من أحسن شيئا ألهله

 صـح فإنـه واآلالم واألسـقام كاملصـائب القدريـة العقـو5ت ويشـمل كـالتعزيزات املقـدرة غـري أو املقدرة غري أو
 الشــوكة حــىت حــزن وال هــم وال وصــب وال نصــب املســلم يصــيب ال قــال أن ســلم و عليــه هللا صــلى النــيب عــن

 هـذه يف الطـربي جريـر ابـن وذكـر عليه أقيم ملن كفارة احلد أن علي عن وروي خطاSه �ا هللا كفر إال يشاكها
 روي وقـد قلـت جـدا ذلك خبالف القول ووهن كفارة مبجرده احلد إقامة أن ورجح الناس بني اختالفا املسئلة

 مـن طائفـة ورجحـه التوبـة مـن معـه والبـد بكفـارة لـيس احلـد إقامـة أن سليم بن وصفوان املسيب بن سعيد عن
 جماهـد قـول واألول الظـاهري حـزم ابـن قـول وهـو تفسـرييهما يف تيميـة بـن عبـدهللا وأبو البغوي منهم املتأخرين

 خرجـه فقـد ال أم ألهلهـا رةطهـا احلـدود أدري ال املرفـوع هريـرة أيب حـديث وأمـا وأمحد والثوري أسلم بن وزيد
 فوصـله عبـدالرازق وغلـط ضـعيفة وهـي الزهـري مراسـيل هـو وإمنـا يثبـت ال وقـال البخاري وأعله وغريه احلاكم

 بكفـارة لـيس احلـد قـال مـن بـه يستدل ومما كفارات احلدود أن سلم و عليه هللا صلى النيب عن صح وقد قال
 تقـدروا أن قبل من Ôبوا الذين إال عظيم عذاب اآلخرة يف وهلم ياالدن يف خزي هلم ذلك احملاربني يف تعاىل قوله

 وعقـوبتهم الـدنيا يف عقـوبتهم ذكـر «نـه عنـه وجيـاب واآلخـرة الـدنيا عقوبـة هلـم جيتمع أنه وظاهره املائدة عليهم
 اآلخـرة عقوبـة فـإن خاصـة الـدنيا عقوبـة مـن اسـتثناه فإمنـا Ôب مـن استثناء وأما اجتماعهما يلزم وال اآلخرة يف

 عليــه هللا فســرته ذلــك مــن شــيئا أصــاب ومــن ســلم و عليــه هللا صــلى وقولــه وبعــدها القــدرة قبــل 5لتوبــة تســقط
 مشــيئته حتــت كانــت �ــا هللا لقــي مــن الكبــائر هــذه أن يف صــريح لــه غفــر شــاء وإن عذبــه شــاء إن هللا إىل فهــو



 ٩٥

 سـيما ال الفـرائض على حيافظون املسلمني عموم فإن متحوها وال تكفرها ال الفرائض إقامة أن على يدل وهذا
 مــن الدالــة 5لنصــوص عنهــا Ôب وقــد هللا لقــي مــن ذلــك مــن وخــرج ســلم و عليــه هللا صــلى النــيب 5يعهــم مــن

 وأيضـا املشـيئة حتـت داخـال يتـب مل مـن فبقـى لـه وغفر عليه هللا Ôب هللا إىل Ôب من أن على والسنة الكتاب
 الكفــارة جعــل وإمنــا واجبــة كفـارة الــدنيا يف للكبــائر جيعــل مل هللا إن األعمـال تكفرهــا ال الكبــائر أن علــى فيـدل

 . انتهى. للصغائر
 :  وقال أيضا

 قــال وســلم وآلــه عليــه هللا صــلى النــيب عــن ذر أيب عــن ســويد بــن معــرور حــديث مــن صــحيحه يف مســلم خــرج
 ميشـي أÔين ومـن 5عـا منـه تقربـت ذراعـا مـين تقـرب ومـن ذراعـا منـه تقربت شربا مين تقرب من تعاىل هللا يقول
 روايـة مـن أمحـد اإلمام وخرج مغفرة بقرا�ا لقيته شيئا يب يشرك ال خطيئة األرض بقراب لقيين ومن هرولة أتيته

 والــذي يقــول وســلم وآلــه عليــه هللا صــلى هللا رســول مسعــت فقــال أنــس علــى دخلــت قــال السدوســي أخشــن
 تضــمن وقــد لكــم لغفــر هللا اســتغفرمت مث واألرض الســماء بــني امــ خطــاSكم متــأل حــىت أخطــأمت لــو بيــده نفســي
 الـدعاء فـإن الرجـاء مـع الـدعاء أحـدها املغفـرة �ـا حيصـل الثالثـة األسباب هذه أن بذكره املبدوء أنس حديث
 عـن األربعـة السـنن ويف غافر لكم أستجب ادعوين ربكم وقال تعاىل قال كما 5إلجابة عليه وموعود به مأمور

 حـديث ويف اآليـة هـذه تال مث العباده هو الدعاء إن قال وسلم وآله عليه هللا صلى النيب عن بشري بن النعمان
 ويف لكـم أسـتجب ادعـوين يقـول تعـاىل هللا ألن اإلجابـة أعطـي الـدعاء أعطـي مـن مرفوعـا الطـرباين خرجـه آخـر

 مقــتض ســبب الــدعاء كــنل اإلجابــة 5ب عنــه ويغلــق الــدعاء 5ب عبــد علــى ليفــتح هللا كــان مــا آخــر حــديث
 موانعـه بعـض وجود أو شروطه بعض النتفاء اإلجابة تتخلف وقد موانعه وانتفاء شرائطه استكمال مع لإلجابة
 حضــور شــرائطه أعظــم ومــن العاشــر احلــديث شــرح يف وآدابــه وموانعــه شــرائطه بعــض ذكــر ســبق وقــد وآدابــه
 وآلـه عليـه هللا صـلى النـيب عـن هريـرة أيب حـديث مـن الرتمـذي خرجـه كمـا تعـاىل هللا من اإلجابة ورجاء القلب
 عـن املسـند ويف اله غافـل قلـب مـن دعـاء يقبـل ال تعـاىل هللا وإن 5إلجابـة موقنـون وأنـتم هللا ادعـوا قال وسلم

 بعـض مـن أوعـي فبعضـها أوعيـة القلـوب هـذه إن قـال وسـلم وآلـه عليـه هللا صـلى النـيب عـن عمـرو بـن عبدهللا
 وهلـذا غافـل قلـب مظهـر مـن دعـاء لعبـد يسـتجيب ال هللا فـإن 5إلجابـة موقنـون وأنـتم وهفاسـأل هللا سـألتم فـإذا
 أن و¬ـــي لـــه مكـــره ال هللا فـــإن املســـألة ليعـــزم ولكـــن شـــئت إن يل اغفـــر م هللا دعائـــه يف يقـــول أن العبـــد ¬ـــى

 إجابـة مـن اءهرجـ العبـد يقطـع ال حىت اإلجابة موانع من ذلك وجعل اإلجابة الستبطاء الدعاء ويرتك يستعجل
 حيبـه وهـو ربـه دعـا إذا العبـد إن اآل�ر يف وجـاء الـدعاء يف امللحـني حيـب سـبحانه فإنـه املـدة طالـت ولـو دعائه
 إن وطمعـا خوفـا وادعـوه(: تعـاىل وقـال صـوته أمسـع أن أحـب فـإين عبـدي حاجة بقضاء تعجل ال Sجربيل قال

 الرجاء قطع غري من اإلجابة يف ويطمع الدعاء يف يلح العبد دام فما. األعراف )احملسنني من قريب هللا رمحت
 ال مرفوعــا أنــس عــن احلــاكم صــحيح ويف لــه يفــتح أن يوشــك البــاب قــرع أدمــن ومــن اإلجابــة مــن قريــب فهــو



 ٩٦

 ذلـك يسـتلزم ومـا ذنوبـه مغفرة ربه العبد يسأل ما أهم ومن أحد الدعاء مع يهلك لن فإنه الدعاء عن تعجزوا
 اجلنـة سـؤال حـول يعـين ندنـدن حوهلـا وسلم وآله عليه هللا صلى النيب قال وقد اجلنة ودخول النار كالنجاةمن

 منهـا االسـتعاذة إىل صـرفتها إال النـار فـذكرت دعـوة يل عرضـت مـا اخلـوالين مسـلم أبو وقال النار من والنجاة
 عنـه يصـرف أن إمـا هامن خريا يعوضه عنه فيصرفها الدنيا من حباجه يدعوه العبد أن بعبده تعاىل هللا رمحة ومن

 النـيب عـن جـابر حـديث مـن والرتمذى املسند يف كما ذنبا �ا له يغفر أو اآلخرة يف له يدخرها أو سوءا بذلك
 يـدع مل مـا مثله السوء من عنه كف أو ماسأل هللا آÔه إال بدعاء يدعو أحد من ما قال سلم و عليه هللا صلى

 مـامن قـال وسـلم وآلـه عليـه هللا صـلى النـيب عن سعيد أيب عن ماحلاك وصحيح املسند ويف رحم قطيعة أو Ùمث
 دعوتــه لــه يعجــل أن إمــا ثــالث إحــدي �ــا هللا أعطــاه إال رحــم قطيعــة أو إمث فيهــا لــه لــيس بــدعوة يــدعو مســلم
 وخرجــه أكثــر هللا قــال نكثــر إذا قــالوا مثلهــا الســوء مــن عنــه يكشــف أن وإمــا اآلخــرة يف لــه يــدخرها أن وإمــا

 مـن الرتمـذي وخـرج مثلهـا السـوء مـن عنـه يكشـف أو قولـه بـدل سـلف قـد ذنبـا �ـا لـه أويغفـر عندهو  الطرباين
 تعــاىل هللا رجــاء مــع 5ملغفــرة 5لــدعاء فاإلحلــاح حــال وبكــل أيضــا ســعيد أيب حــديث حنــو مرفوعــا عبــادة حــديث
 خــريا إال 5) تظنــوا فــال روايــة ويف ماشــاء يب فلــيظن يب عبــدي ظــن عنــد أ� يقــول تعــاىل هللا و للمغفــرة موجــب
ــه القامــة يــوم 5ملــؤمن هللا ¿يت مرفوعــا عمــر ابــن عــن جبــري بــن ســعيد حــديث مــن ويــروى  يف جيعلــه حــىت فيقرب
 مينــة العبــد يلتفــت مث نعــم نعــم فيقــول أتعــرف أتعــرف ذنبــا ذنبــا فيعرفــه أقــرأ لــه فيقــول اخللــق مجيــع مــن حجابــه
 أحــد اليــوم وبينــك بيــين لــيس خلقــي مجيــع مــن ســرتي يف نــتأ Sعبــدي عليــك «س ال تعــاىل هللا فيقــول ويســرة
 ترجـو ال كنـت قـال Sرب مـاهو قـال بـه أتيتـين مـا مجيـع مـن واحـد حبـرف لـك غفرtا غريي ذنوبك على يطلع
 أنـه ويعلـم ربـه غـري مـن مغفرتـه يـرج مل ذنبـا أذنـب إذا العبد أن املغفرة أسباب أعظم فمن غريي أحد من العفو

 علـى الظلـم حرمـت إين Sعبـادي ذر أيب حديث شرح يف ذلك ذكر سبق وقد غريه �ا خذو¿ الذنوب يغفر ال
 وال وخطـاSك ذنوبـك كثـرة على يعين أ5يل وال منك كان ما لك غفرت ورجوتين دعوتين ما إنك وقوله نفسي

 فلـيعظم أحـدكم دعـا إذا قـال وسـلم وآلـه عليـه هللا صـلى النـيب عـن الصـحيح ويف أستكثره وال ذلك يتعاظمين
 فهــي وأعظــم منهــا أعظــم ومغفرتــه هللا عفــو فــإن عظمــت وإن العبــد فــذنوب شــيء يتعاظمــه ال هللا فــإن الرغبــة
 وآلــه عليــه هللا صــلى النــيب إىل جــاء رجــال أن جــابر عــن احلــاكم صــحيح ويف ومغفرتــه هللا عفــو جنــب يف صــغرية
 مـن أوسـع مغفرتك م هللا قل وسلم وآله عليه هللا صلى النيب له فقال ثال� أو مرتني واذنو5ه يقول وهو وسلم
 لـك هللا غفـر قـد قـم لـه فعـاد عـد لـه قـال مث فعـاد عـد لـه قـال مث فقاهلـا عملي من عندي أرجي ورمحتك ذنويب

 تغفـر هللا عفـو جانـب يف األشـياء أعظـم أكـرب ذنبـك مـن هللا عفـو الـذنب Sكبـري بعضـهم يقـول املعـىن هذا ويف
 ذا فمـن حمسـن إال يرجـوك ال كـان إن أعظـم عفـوك «ن علمت فلقد كثرة ينذنو  عظمت إن Sرب آخر وقال

 للمغفـــرة الثـــاين الســـبب مســـلم إين مث عفـــوك ومجيـــل الرجـــا إال وســـيلة إليـــك مـــايل ا¹ـــرم ويرجـــو يـــدعو الـــذي
 منهـا البصـر إليـه انتهـى مـا وقيـل السـحاب وهـو السـماء عنـان الكثـرة وبلغـت الذنوب عظمت ولو االستغفار



 ٩٧

 لكـــم لغفـــر هللا اســـتغفرمت مث واألرض الســـماء بـــني مـــا خطـــاSكم بلغـــت حـــىت أخطـــأمت لـــو األخـــري وايـــةالر  ويف
 فتـارة االسـتغفار ذكـر القـرآن يف كثـر وقـد سـرتها مـع الـذنوب شر وقاية هي واملغفرة املغفرة طلب واالستغفار

 وÔرة هـود إليـه توبوا مث ربكم تغفروااس وان وقوله املزمل رحيم غفور هللا إن هللا واستغفروا تعاىل كقوله به يؤمر
 أو فاحشـــة فعلـــوا إذا والـــذين(: تعـــاىل وقولـــه. عمـــران آل )5ألســـحار واملســـتغفرين( تعـــاىل كقولـــه أهلـــه ميـــدح

 يغفـر هللا أن يـذكر وÔرة. عمـران آل )هللا إال الـذنوب يغفـر ومن لذنو�م فاستغفروا هللا ذكروا أنفسهم ظلمموا
 وكثـريا. النسـاء)رحيمـا غفـورا هللا جيـد هللا يسـتغفر مث نفسه يظلم أو سوء يعمل ومن(: تعاىل كقوله استغفره ملن
 عبــارةعن والتوبــة 5للســان املغفــرة طلــب عــن عبــارة حينئــذ االســتغفار فيكــون التوبــة بــذكر االســتغفار يقــرن مــا

 احلـديث هـذا يف ذكـر كمـا املغفـرة عليـه ويرتـب االسـتغفار يفـرد وÔرة واجلـوارح 5لقلـوب الذنوب من اإلقالع
 تقيـد مطلقة املفردة كلها االستغفار نصوص إن وقيل 5لتوبة املقرتن االستغفار به أريد إنه قيل فقد أشبهه وما
 علـى يصـر ومل ذنوبـه مـن اسـتغفره ملـن 5ملغفـرة فيهـا وعـد هللا فـإن اإلصـرار عـدم من عمران آل آية يف ذكر مبا

 منـه طلـب يل اغفـر اللهم القائل قول وجمرد القيد هذا على كلها فاراالستغ يف املطلقة النصوص فتحمل فعله
 عـن خـرج إذا السـيما لصـاحبه وغفـر أجابـه هللا شـاء فـإن الدعاء سائر حكم حكمه فيكون �ا ودعاء للمغفرة

 لقمـان عـن ويـروى الصـلوات وأد5ر كاألسـحار اإلجابـة سـاعات من ساعة صادف أو 5لذنوب منكسر قلب
 مــن أكثــروا احلســن وقــال ســائال فيهــا يــرد ال ســاعات ) فــإن يل اغفــر م هللا لســانك عــود Sبــين البنــه قــال أنــه

 ميت تدرون ما فإنكم كنتم وأينما جمالسكم ويف أسواقكم ويف طرقكم ويف موائدكم وعلي بيوتكم يف االستغفار
 إذ مسـتلق رجـل بينمـا امرفوعـ هريـرة أيب حـديث مـن الظـن حسـن كتـاب يف الـدنيا أيب ابـن وخرج املغفرة تنزل
 كـان قـال مـورق وعـن لـه فغفـر يل اغفـر م هللا خالقـا ر5 لـك أن ألعلـم إين فقـال النجـوم وإيل السـماء إىل نظر
 إن فقـال ذنـويب يل اغفـر ريب فقـال عليـه مسـتلقيا فاضـطجع تـرا5 فجمع الربية إىل فخرج السيئات يعمل رجل
 م هللا فقال يوما فتذكر خبيث رجل بينما قال مسي بن مغيث وعن له فغفر ويعذب يغفر ر5 له أن ليعرف هذا

 عليـه هللا صـلى النـيب عـن هريـرة أيب عن الصحيحني يف ما هلذا ويشهد له فغفر مات مث غفرانك م هللا غفرانك
 الـذنب يغفـر ر5 لـه أن عبـدي علـم تعـاىل هللا قـال يل فـاغفر ذنبـا أذنبـت رب فقـال أذنـب عبدا إن وسلم وآله

 روايــة ويف أخــرتني مــرتني األول مثــل فــذكر آخــر ذنبــا أذنــب مث هللا شــاء مــا مكــث مث لعبــدي غفــرت هبــ و¿خــذ
 اسـتغفر أذنـب كلمـا احلـال هـذا علـى مادام واملعىن شاء ما فليعمل لعبدي غفرت قد الثالثة يف قال أنه ملسلم

 عليـه هللا صلى النيب عن لصديقا بكر أيب حديث يف وهلذا اإلصرار بعدم املقرون االستغفار مراده أن والظاهر
ــه ــو خرجــه مــرة ســبعني اليــوم يف عــاد وإن اســتغفر مــن أصــر مــا قــال وســلم وآل  واالســتغفار والرتمــذى داود أب

 اإلصـرار يكـون وقـد رده شـاء وإن أجابـه هللا شـاء إن جمـرد دعـاء فهـو الـذنب علـى القلـب إصرار مع 5للسان
 وهــم فعلــوا مــا علــى يصــرون للــذين ويــل مرفوعــا عمــر بــن عبــدهللا حــديث مــن املســند ويف اإلجابــة مــن مانعــا

 ذنـب ال كمـن الـذنب مـن التائب مرفوعا عنهما هللا رضي عباس ابن حديث من الدنيا أيب ابن وخرج يعملون



 ٩٨

 ال ثالثــة الضــحاك قــال موقــوف ولعلــه منكــر ورفعــه بربــه كاملســتهزي عليــه مقــيم وهــو ذنــب مــن واملســتغفر لــه
 فالنـة مـن أصـبت مـا يل اغفـر رب قـال شهوته منها قضي ز� امرأة على مقيما رجال منهم فذكر هلم يستجاب

 يـري قـوم مـال عنـده ورجـال لـك أغفـر ال فـإين مقيمـا عليهـا دمـت مـا وأمـا لـك وأغفـر عنها حتول الرب فيقول
 فــال مإلــيه تــرد مل مــا وأمــا لــك وأغفــر مــاهلم إلــيهم رد تعــاىل فيقــول فــالن مــن آكــل مــا اغفــريل رب فيقــول أهلــه
 املوجــب التــام فاالســتغفار يل اغفــر م هللا كقولــه فهــو مغفرتــه أطلــب معنــاه هللا أســتغفر القائــل وقــول لــك أغفــر

 يكـن مل مـن العـارفني بعـض قـال 5ملغفـرة ووعـدهم أهلـه تعـاىل هللا مـدح كمـا اإلصرار عدم قارن ما هو للمغفرة
 اســتغفار إىل حيتــاج هــذا اســتغفار� يقــول عضــهمب وكــان اســتغفاره يف كــاذب فهــو توبتــه تصــحيح اســتغفاره مثــرة
 إجـا5ت أرجـو وكيـف معناهـا خالفت بدرت لفظة من هللا أستغفر من هللا أستغفر بعضهم يقول ذلك ويف كثري

 توبـة يؤمل حينئذ وهو اإلصرار ترك به قرن ما االستغفار فأفضل. جمراها هللا عند 5لذنب سددت وقد الدعاء
 وهـو يل اغفـر م هللا يقـول كمـا 5ملغفـرة ) داع فهـو بقلبـه مقلـع غـري وهو هللا ستغفرأ بلسانه قال وإن نصوحا
 وهـذا النـاس بعـض يعتقده كما بتوبة ليس أنه فمراده الكذابني توبة Ôب من وأما اإلجابة له يرجي وقد حسن
 مصــرا يكــون أن اإحــدامه حالتــان فلــه إليــه وأتــوب هللا أســتغفر قــال وإن اإلصــرار مــع تكــون ال التوبــة فــإن حــق
 Ôئـب «نـه نفسـه عـن خيـرب أن لـه جيـوز فـال Ôئـب غـري ألنـه إليـه وأتوب قوله يف كاذب فهو املعصية على بقلبه
 فكرهـه إليـه وأتـوب قولـه جـواز يف النـاس فـاختلف بقلبـه املعصـية عـن مقلعـا يكـون أن والثانيـة Ôئـب غري وهو

 قولــه يكــون خيــثم بــن الربيــع وقــال الطحــاوي همعــن حكــاه حنيفــة أيب أصــحاب قــول وهــو الســلف مــن طائفــة
 وهـو بقلبـه يقلـع مل مـن علـى حيمـل قد وهذا علي فتب أستغفرك إين اللهم ليقل ولكن وذنبا كذبة إليه وأتوب

 وأسـأله القيـوم احلـي هـو إال إلـه ال الـذي العظـيم هللا اسـتغفر اسـتغفاره يف يقـول سـوقة بـن دمحم وكـان أشبه حباله
 رجـال مطـرف ومسـع يعـود مث هللا أسـتغفر يقـول أن الكـذب مـن حيسـب قـال أنـه حذيفـة عـن وروى نصـوحا توبة

 يقـول أن كـره إمنـا أنـه علـى يـدل ظـاهره وهـذا تفعـل ال لعلـك وقـال عليـه فتغـيظ إليه وأتوب هللا أستغفر يقول
 إليــه وأتــوب هقولــ يف كــاذ5 كــان إليــه عــاد فمــيت أبــدا الــذنب إىل يعــود ال أن النصــوح التوبــة ألن إليــه وأتــوب
 يتـأيل إمثـا منـه أعظـم مـن فقـال معصـيةأبدا إىل يعـود ال أن هللا عاهـد عمـن القرظـي كعـب بن دمحم سئل وكذلك

 ذلـك حنو عيينة بن سفيان عن وروى اجلوزي بن الفرج أبو هذا يف قوله ورجح قضاءه فيه ينفذ ال أن هللا على
 املعصـية إىل يعـود ال أن علـى ربـه العبـد يعاهـد وأن هللا إىل أتـوب التائـب يقـول أن جـواز علـى العلمـاء ومجهور

 يف وقـال مرة سبعني اليوم يف عاد ولو استغفر من أصر ما قال هلذا احلال يف عليه واجب ذلك على العزم فإن
 وقطـع إليك وأتوب اللهم أستغفرك ا¹لس كفارة حديث ويف ماشاء فليعمل لعبدي غفرت قد للذنب املعاود
 إليــه وأتــوب هللا أســتغفر فقــال إليــه وتــب هللا اســتغفر لــه قــال مث ســارق يــدي وســلم وآلــه عليــه هللا صــلى النــيب
 إليـه وأتـوب هللا أسـتغفر قولـه علـى الـزSدة السـلف مـن مجاعـة واستحب داود أبو خرجه عليه تب اللهم فقال
 ال مـن توبـة قـل Sمحيـق قـل لـه فقـال إليـه وأتوب هللا أستغفر يقول رجال مسع أنه عنه هللا رضي عمر عن فروى



 ٩٩

 هللا أســـتغفر يقـــول االســتغفار عـــن األوزاعــي وســـئل نشــورا وال حيـــاة وال مــوÔ وال ضـــرا وال نفغــا لنفســـه ميلــك
 يــتم حــىت اغفــريل رب يقــول ولكــن حلســن هــذا إن فقــال إليــه وأتــوب القيــوم احلــي هــو إال إلــه ال الــذي العظــيم

 املغفـرة هللا يسـأل مث بذنبـه 5العـرتاف يثـين مث ربه على 5لثناء العبد يبدأ أن االستغفار أنواع وأفضل االستغفار
 م هللا العبـد يقـول أن االسـتغفار سـيد قـال وسـلم وآلـه عليـه هللا صـلى النيب عن أوس بن شداد حديث كمايف
 صـنعت ما شر من بك أعوذ استطعت ما ووعدك عهدك على وأ� عبدك وأ� خلقتين أنت إال إله ال ريب أنت
 عن الصحيحني ويف البخاري خرجه أنت إال الذنوب اليغفر فإنه يل فاغفر بذنيب وأبوء على بنعمتك لك أبوء

ــن عبــدهللا ــه دعــاء علمــين هللا Sرســول قــال الصــديق بكــر أ5 أن عمــرو ب  إين اللهــم قــل قــال صــاليت يف أدعوب
 الغفــور أنــت إنــك ينوارمحــ عنــدك مــن مغفــرة يل فــاغفر أنــت إال الــذنوب يغفــر وال كثــريا ظلمــا نفســي ظلمــت
 إليـه وأتـوب القيـوم احلـي هـو إال إلـه ال الـذي العظـيم هللا أسـتغفر العبـد يقـول أن االسـتغفار أنـواع ومـن الرحيم

 داود أبـو خرجـه الزحـف مـن فـر كـان وإن لـه غفـر قالـه مـن إن وسـلم وآلـه عليه هللا صلى النيب عن روى وقد
 قـال نسـتغفر كيـف هللا Sرسـول قلـت قـال األرت بـن خبـاب عـن للنسـائي والليلـة اليـوم كتـاب ويف والرتمذى

 مارأيـت قـال عنـه هللا رضـي هريـرة أيب عـن وفيه الرحيم التواب أنت إنك علينا وتب وارمحنا لنا اغفر م هللا قل
 عمـر ابـن عـن األربعـة ويف وسـلم وآلـه عليـه صـلى هللا رسـول مـن إليـه وأتـوب هللا أسـتغفر يقـول أن أكثر أحدا
 علـى وتـب يل اغفـر رب يقـول مـرة مائـة الواحـد ا¹لـس يف سلم و عليه هللا صلى هللا لرسول لنعد كنا إن قال
 إين وهللا قال وسلم وآله عليه هللا صلى النيب عن هريرة أيب عن البخاري صحيح ويف الغفور التواب أنت إنك

 هللا صـلى النـيب عـن املـزين غـراأل عـن مسلم صحيح ويف مرة سبعني من أكثر اليوم يف إليه وأتوب هللا ألستغفر
 قلت قال حذيفة عن املسند ويف مرة مائة اليوم يف هللا ألستغفر وإين قليب على ليغان إنه قال وسلم وآله عليه

 يف هللا ألســتغفر إين االســتغفار مــن أنــت أيــن فقــال أهلــي علــى ذلــك عامــة وإن اللســان ذرب إين هللا Sرســول
 مـن أكثـر من قال وسلم وآله عليه هللا صلى النيب عن عباس ابن عن داود أيب سنن ويف مرة مائة والليلة اليوم

 إين هريـرة أبـو قـال حيتسـب ال حيـث مـن ورزقـة خمرجـا ضيق كل ومن فرجا هم كل من له هللا جعل االستغفار
 جـدو  ملـن طويب عنها هللا رضي عائشة وقالت دييت قدر على وذلك مرة ألف يوم كل إليه وأتوب هللا ألستغفر

ــه أحــب جــار مــن قــربه يف عبــد جــاور مــا املنهــال أبــو قــال كثــريا اســتغفارا صــحيفته يف  كثــري اســتغفار مــن إلي
 الــذنوب دواء وإن دواءا داء لكــل إن مرفوعــا ذر أيب حــديث مــن وروينــا االســتغفار الــذنوب فــدواء و5جلملــة

 دواؤكـــم وأمـــا فالـــذنوب كـــمداؤ  فأمـــا ودوائكـــم دائكـــم علـــى يـــدلكم القـــرآن هـــذا إن قتـــادة قـــال االســـتغفار
. االســتغفار مــن هلــا أكثــر ذنوبــه أمهتــه فمــن واالســتغفار البكــاء املــذنبني معــول إمنــا بعضــهم وقــال فاالســتغفار

 .  انتهى
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 واالميان «ن ملك املوت يقبض االرواح عندما حيني أجلها
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِـْم َكـاِفُروَن (َوقَاُلوا أَِئَذا َضَلْلنَ : (قال تعاىل ) قُـْل يـَتَـَوفـَّاُكْم ١٠ا ِيف اْألَْرِض أَئِنَّا َلِفـي َخْلـٍق َجِديـٍد بَـْل ُهـْم بِِلَقـاِء َر�ِّ

 .  السجدة)١١()َمَلُك اْلَمْوِت الَِّذي وُكَِّل ِبُكْم مثَُّ ِإَىل رَبُِّكْم تـُْرَجُعونَ 
 )األْرضِ  ِيف  َضـَلْلَنا أَِئَذا(: قالوا حيث املعاد تبعادهماس يف املشركني عن خمربًا تعاىل يقول: قال احلافظ ابن كثري

 تلــك بعــد لَنَـُعــودُ  أئنــا: أي )؟َجِديــدٍ  َخْلــقٍ  َلِفــي أَئِنَّــا(، وذهبــت األرض أجــزاء يف وتفرقــت أجســامنا متزقــت: أي
 بـدأهم الـذي ةقُـْدر  إىل 5لنسـبة ال، العـاجزة قُـْدَرtم إىل 5لنسـبة بعيـد هـو إمنـا وهـذا، ذلـك يسـتبعدون! احلال؟

 َر�ِِّــمْ  بِِلَقــاءِ  ُهــمْ  بَــلْ (: قــال وهلــذا فيكــون؛ كــن لــه يقــول أن شــيئا أراد إذا أمــره إمنــا الــذي، العــدم مــن وخلقهــم
 ).  َكاِفُرونَ 

 مـن معـني شـخص املـوت ملك أن اآلية هذه من الظاهر)، ِبُكمْ  وُكِّلَ  الَِّذي اْلَمْوتِ  َمَلكُ  يـَتَـَوفَّاُكمْ  ُقلْ (: قال مث
َهـال عـن، األعمـش حدثنا، معاوية أبو حدثنا: أمحد اإلمام قال الرباء حديث من املتبادر هو كما،  ئكةاملال  اِملنـْ
 مـن رجل جنازة يف وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مع خرجنا: قال عازب بن الرباء عن، زاذان عن، عمرو بن

ــا، األنصــار ــه وجلســنا وســلم عليــه هللا صــلى هللا رســول فجلــس، يلحــد وملــا القــرب إىل فانتهين  علــى كــأن،  حول
 أو مـرتني، القـرب عذاب من 5) استعيذوا: فقال رأسه فرفع، األرض يف به يـَْنكت عود يده ويف، الطري رءوسنا

، السـماء مـن مالئكـة إليـه نـزل اآلخرة من وإقبال الدنيا من انقطاع يف كان إذا املؤمن العبد إن: قال مث، ثال�
 منـه جيلسـوا حـىت، اجلنـة َحنُـوط مـن وَحنُـوط اجلنة أكفان من كفن معهم، الشمس ههموجو  كأن الوجوه بيض

 هللا مـن مغفرة إىل اخرجي، الطيبة النفس أيتها: فيقول، رأسه عند جيلس حىت املوت ملك جييء مث. البصر مد
َقاء ِيف  من القطرة تسيل كما تسيل فتخرج: قال. ورضوان  طرفـة يـده يف وهايـدع مل أخـذها فإذا، فيأخذها السِّ

 وجـدت مسـك نفحـة كأطيـب منهـا وخيـرج، احلنُـوط ذلـك ويف الكفـن ذلـك يف فيجعلوهـا ¿خذوها حىت، عني
 ؟ الطيـب الـروح هـذا مـا: قـالوا إال املالئكـة مـن مأل على �ا يعين ميرون فال، �ا فيصعدون. األرض وجه على

، الـدنيا السـماء إىل بـه ينتهـوا حـىت، الـدنيا يف �ـا يسـمونه كـانوا الـيت أمسائـه «حسن، فالن ابن فالن: فيقولون
 السـماء إىل �ـا ينتهـى حـىت، تليهـا الـيت السـماء إىل مقربوهـا مسـاء كـل مـن فيشـيعه، لـه فيفتح، له فيستفتحون

، أعيـدهم وفيهـا خلقـتهم منهـا فـإين، األرض إىل وأعيـدوه، ِعليـني يف عبـدي كتـاب اكتبـوا: هللا فيقول، السابعة
 . أخرى Ôرة همأخرج ومنها
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 مـا: لـه فيقـوالن. هللا ريب: فيقـول ربـك؟ مـن: لـه فيقـوالن فيجلسـانه ملكان فيأتيه جسده يف روحه فتُـَعاد: قال
 فيقـوالن. هللا رسـول هـو: فيقـول فـيكم؟ بُعث الذي الرجل هذا ما: له فيقوالن. اإلسالم ديين: فيقول دينك؟

، عبـدي صـدق أن: السـماء مـن منـاد فينـادي. وصدقت هب فآمنت، هللا كتاب قرأت: فيقول علمك؟ وما: له
 يف لـه ويفسـح، وطيبهـا َرْوِحهـا مـن فيأتيه: قال اجلنة إىل 55ً  له وافتحوا، اجلنة من وألبسوه، اجلنة من فأفرشوه

 هــذا، يســرك 5لــذي أبشــر: فيقــول، الــريح طيــب، الثيــاب حســن، الوجــه حســن رجــل و¿تيــه. بصــره مــد قــربه
. الصــاحل عملــك أ�: فيقــول. 5خلــري جيــيء الوجــه فوجهــك أنــت؟ مــن لــه فيقــول. دتوعــ كنــت الــذي يومــك
 .  ومايل أهلي إىل أرجع حىت، الساعة أقم، رب. الساعة أقم رب: فيقول

 سـود مالئكـة السـماء مـن إليـه نـزل، اآلخـرة مـن وإقبـال الـدنيا مـن انقطـاع يف كان إذا الكافر العبد وإن: قال
 أيتهــا: فيقـول، رأســه عنـد جيلـس حــىت املـوت ملـك جيــيء مث. البصـر مــد منـه لسـوافج، املُُســوح معهـم، الوجـوه
 مـن السَّـفُّود ينتـزع كمـا فينتزعهـا، جسـده يف فَتفـرق: قـال. وَغَضب هللا من َسَخط إىل اخرجي، اخلبيثة النفس

 وخيـرج. حاملسـو  تلـك يف جيعلوهـا حـىت، عـني طرفـة يـده يف يـدعوها مل أخـذها فـإذا، فيأخـذها، املبلول الصوف
: قـالوا إال املالئكـة مـن َمـأل علـى �ـا ميرون فال �ا فيصعدون، األرض وجه على وجدت جيفة ريح كأننت منها

 بـه ينتهـى حـىت الـدنيا يف �ـا يسـمونه كـان الـيت أمسائـه «قـبح، فـالن ابن فالن: فيقولون اخلبيث؟ الروح هذا ما
ــَوابُ  َهلـُـمْ  تـَُفــتَّحُ  ال(: وســلم عليــه هللا صــلى هللا رســول قــرأ مث. لــه يفــتح فــال لــه فيســتفتح الــدنيا الســماء إىل  أَبـْ

ــَماءِ   يف كتابـــه اكتبـــوا: هللا فيقــول، )٤٠: األعـــراف()اْخلِيَــاطِ  َســـمِّ  ِيف  اْجلََمـــلُ  يَِلــجَ  َحـــىتَّ  اْجلَنَّــةَ  يَـــْدُخُلونَ  َوال السَّ
َــا Oَِّ 5ِ  ُيْشــِركْ  َوَمــنْ (: قــرأ مث. طرحــا روحــه فتطــرح، الســفلى األرض يف، ســجني ــَماءِ  ِمــنَ  َخــرَّ  َفَكَأمنَّ  فـََتْخَطُفــهُ  السَّ
رُ   .  )٣١: احلج()َسِحيقٍ  َمَكانٍ  ِيف  الّرِيحُ  ِبهِ  تـَْهِوي َأوْ  الطَّيـْ
 فيقـوالن. أدري ال، هـاه هـاه: فيقـول ربـك؟ مـن: لـه ويقـوالن فيجلسـانه ملكـان و¿تيه، جسده يف روحه فتعاد

 ال، هـاه هـاه: فيقـول فـيكم؟ بعـث الـذي الرجل هذا ما: له فيقوالن. يأدر  ال، هاه هاه: فيقول دينك؟ ما: له
 حرهــا مــن فيأتيــه. النــار إىل 55 لــه وافتحــوا، النــار مــن فأفرشــوه كــذب أن: الســماء مــن منــاد فينــادي. أدري

 الــريح منــنت، الثيــاب قبــيح، الوجــه قبــيح رجــل و¿تيــه، أضــالعه فيــه ختتلــف حــىت، قــربه عليــه ويضــيق، ومسومهــا
. 5لشـر جييـئ الوجـه فوجهـك أنـت ومـن: فيقـول. توعـد كنـت الذي يومك هذا، يسوءك 5لذي أبشر: ولفيق

 والنســائي، األعمــش حــديث مــن داود أبــو ورواه. الســاعة تقــم ال، رب: فيقــول، اخلبيــث عملــك أ�: فيقــول
 . به، عمرو بن املنهال حديث من ماجة وابن
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ُتْم قَـاُلوا ُكنَّـا ُمْسَتْضـَعِفَني ِيف اْألَْرِض قَـاُلوا  ِإنَّ الَِّذيَن تـََوفَّاُهمُ : (وقال تعاىل ُفِسِهْم قَاُلوا ِفيَم ُكنـْ اْلَمَالِئَكُة ظَاِلِمي أَنـْ
 . النساء )٩٧( )َأَملْ َتُكْن َأْرُض اOَِّ َواِسَعًة فـَتُـَهاِجُروا ِفيَها فَُأولَِئَك َمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوَساَءْت َمِصريًا

ْنِزُل ِمثْـَل َمْن َأْظَلُم ِممَِّن افْـتَـَرى َعَلى اOَِّ َكـِذ5ً َأْو قَـاَل ُأوِحـَي ِإَيلَّ َوَملْ يُـوَح ِإلَْيـِه َشـْيٌء َوَمـْن قَـاَل َسـأُ وَ : (وقال تعاىل
ُ َوَلْو تـََرى ِإِذ الظَّاِلُموَن ِيف َغَمَراِت اْلَمْوِت َواْلَمَالِئَكُة 5َِسُطو أَْيِديِهْم  َّOُفَسـُكُم اْليَــْوَم ُجتْـَزْوَن َما أَنـَْزَل ا َأْخرُِجوا أَنـْ

ُتْم َعْن َآSَتِِه َتْسَتْكِربُوَن ( َر اْحلَقِّ وَُكنـْ ُتْم تـَُقوُلوَن َعَلى اOَِّ َغيـْ ُتُموَ� فـُـَراَدى َكَمـا ٩٣َعَذاَب اْهلُوِن ِمبَا ُكنـْ ) َوَلَقْد ِجئـْ
َناُكْم َورَاَء ظُُهورُِكْم َوَما نـََرى َمَعُكْم ُشـَفَعاءَُكُم الـَِّذيَن َزَعْمـُتْم أَنـَُّهـْم ِفـيُكْم ُشـرََكاُء َخَلْقَناُكْم َأوََّل َمرٍَّة َوتـَرَْكُتْم َما َخوَّلْ 

ُتْم تـَْزُعُمونَ  َنُكْم َوَضلَّ َعْنُكْم َما ُكنـْ  .  االنعام) ٩٤()َلَقْد تـََقطََّع بـَيـْ
ــــَرى َولَــــوْ : (قــــال احلــــافظ ابــــن كثــــري ، وُكُر5تــــه وغمراتــــه ســــكراته يف: أي )اْلَمــــْوتِ  َمــــَراتِ غَ  ِيف  الظَّــــاِلُمونَ  ِإذِ  تـَ

 ِإلَْيـكَ  يَـِديَ  بَِباِسـطٍ  َأ�َ  َمـا لِتَـْقتُـلَـِين  يَـَدكَ  ِإَيلَّ  َبَسـْطتَ  لَـِئنْ (: قال كما 5لضرب: أي )أَْيِديِهمْ  5َِسُطو َواْلَمالِئَكةُ (
 . )٢: املمتحنة( اآلية )5ِلسُّوءِ  َوأَْلِسنَـتَـُهمْ  أَْيِديـَُهمْ  ِإلَْيُكمْ  َويـَْبُسُطوا(: وقال، )٢٨: املائدة( اآلية )ألقْـتُـَلكَ 

ــِديِهمْ  5َِســُطو(: صــاحل وأبــو، الضــحاك وقــال ــَرى َوَلــوْ (: تعــاىل قــال وكمــا. 5لعــذاب: أي )أَْي ــَوىفَّ  ِإذْ  تـَ  الَّــِذينَ  يـَتَـ
: أي )أَيْــِديِهمْ  5َِســُطو َواْلَمالِئَكــةُ (: قــال وهلــذا ؛)٥٠: األنفــال( )َوَأْد5ََرُهــمْ  ُوُجــوَهُهمْ  َيْضــرِبُونَ  اْلَمالِئَكــةُ  َكَفــُروا

ُفَسـُكمُ  َأْخرُِجـوا(: هلـم يقولـون وهلـذا أجسـادهم؛ مـن أنفسـهم ختـرج حـىت هلم 5لضرب  إذا الكـافر أن وذلـك )أَنـْ
 ،الـرحيم الـرمحن وغضـب، واحلمـيم واجلحـيم، والسالسـل واألغالل، والنَّكال 5لعذاب املالئكة بشرته احتضر
 قـائلني، أجسـادهم مـن أرواحهـم ختـرج حـىت املالئكـة فتضر�م، اخلروج وÁىب وتعصى، جسده يف روحه فتتفرق

ُفَســُكمُ  َأْخرُِجــوا(: هلــم ــُتمْ  ِمبَـــا اْهلُــونِ  َعــَذابَ  ُجتْــَزْونَ  اْليَـــْومَ  أَنـْ ــرَ  اOَِّ  َعلَــى تـَُقولُــونَ  ُكنـْ ــُتمْ  اْحلَــقِّ  َغيـْ  آSَتِـــهِ  َعــنْ  وَُكنـْ
 واالنقيـاد، آSته اتباع عن وتستكربون، هللا على تكذبون كنتم كما،  اإلهانة غاية tانون اليوم: أي )ونَ َتْسَتْكِربُ 
 . واالدلة على ذلك يف القرآن الكرمي كثرية. لرسله

قـال رسـول هللا صـلى هللا عليـه و سـلم ملـا خلـق هللا آدم : (عن سعيد بن أيب سـعيد املقـربي عـن أيب هريـرة قـال
ــر  ــه ال ــه رمحــك هللا S آدم اذهــب إىل أولئــك ونفــخ في ــه رب ــه فقــال ل وح عطــس فقــال احلمــد ) فحمــد هللا Ùذن

املالئكــة إىل مــإل مــنهم جلــوس فقــل الســالم علــيكم قــالوا وعليــك الســالم ورمحــة هللا مث رجــع إىل ربــه فقــال إن 
ت ميـني ريب وكلتـا يـدي هذه حتيتك وحتية بنيك بينهم فقال هللا له ويداه مقبوضتان اخرت أيهما شئت قال اخـرت 

فقـال هـؤالء ذريتـك فـإذا كـل إنسـان  ؟ريب ميني مباركة مث بسطها فإذا فيها آدم وذريته فقـال أي رب مـا هـؤالء
قـال هـذا ابنـك داود  ؟مكتوب عمره بني عينيه فإذا فيهم رجل أضـوؤهم أو مـن أضـوئهم قـال S رب مـن هـذا
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ره قال ذاك الذي كتبـت لـه قـال أي رب فـإين قـد جعلـت قد كتبت له عمر أربعني سنة قال S رب زده يف عم
قال أنت وذاك قال مث أسكن اجلنة ما شاء هللا مث اهـبط منهـا فكـان آدم يعـد لنفسـه  ؟له من عمري ستني سنة

قال فأÔه ملك املوت فقال له آدم قـد عجلـت قـد كتـب يل ألـف سـنة قـال بلـى ولكنـك جعلـت البنـك داود 
قـال أبــو ). ونسـي فنســيت ذريتـه قـال فمــن يومئـذ أمــر 5لكتـاب والشــهود سـتني سـنة فجحــد فجحـدت ذريتــه

 . عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه
ثـََنا َمْعَمــٌر َعـْن َمهَّـاِم بْــِن ُمنَـبِّـٍه قَــاَل َهـَذا  ثـََنا َعْبـُد الــرَّزَّاِق َحـدَّ ـُد بْــُن رَاِفـٍع َحــدَّ ثـََنا ُحمَمَّ ـَرةَ َحـدَّ ثـََنا أَبُــو ُهَريـْ َعــْن  َمــا َحـدَّ

َها َوقَـاَل َرُسـوُل اOَِّ ملسو هيلع هللا ىلص. َرُسوِل اOَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقـاَل (: َفذََكَر َأَحاِديَث ِمنـْ َجـاَء َملَـُك اْلَمـْوِت ِإَىل ُموَسـى َعَلْيـِه السَّـَالُم فـَ
َفَقَأَهاقَاَل فـََلَطَم ُموَسى َعَلْيِه السََّالُم َعْنيَ َمَلِك ا َلُه َأِجْب رَبَّكَ  َقـاَل  قَالَ  ْلَمْوِت فـَ فـََرَجَع اْلَمَلُك ِإَىل اOَِّ تـََعـاَىل فـَ

َقـَأ َعْيـِىن قَـالَ  ُقـِل  ِإنََّك َأْرَسْلَتِىن ِإَىل َعْبٍد َلَك َال يُرِيُد اْلَمـْوَت َوقَـْد فـَ نَـُه َوقَـاَل اْرِجـْع ِإَىل َعْبـِدى فـَ ُ ِإلَْيـِه َعيـْ َّOفـَـَردَّ ا
ا َسَنًة قَـاَل فَِإْن ُكْنَت ُترِيُد اْحلََياَة َفَضْع َيَدَك َعَلى َمْنتِ ثـَْوٍر َفَما تـََواَرْت َيُدَك ِمْن َشْعَرٍة فَِإنََّك َتِعيُش �َِ  اْحلََياَة ُترِيدُ 

َســِة َرْمَيــًة ِحبَ . مثَُّ َمــْه قَــاَل مثَُّ َمتـُـوتُ  : قَــاَل َرُســوُل اOَِّ ملسو هيلع هللا ىلص. َجــرٍ قَــاَل فَــاآلَن ِمــْن َقرِيــٍب َربِّ َأِمْتــِىن ِمــَن اَألْرِض اْلُمَقدَّ
َرُه ِإَىل َجاِنِب الطَّرِيِق ِعْنَد اْلَكِثيِب اَألْمحَرِ ( ُتُكْم قـَبـْ  ). َواOَِّ َلْو َأّىنِ ِعْنَدُه َألرَيـْ

ـــال ـــيب Ñ ق  وكرامـــة فلـــيس إن املـــؤمن إذا حضـــره املـــوت بشـــر برضـــوان مـــن هللا(: ويف الصـــحيحني عـــن الن
شيءأحب إليه مما أمامـه وأحـب لقـاء هللا فأحـب هللا لقـاءه قـال ابـن مسـعود إذا جـاء ملـك املـوت لقـبض روح 
املؤمن قال له إن ربك يقرئك السالم وقـال دمحم بـن كعـب يقـول لـه ملـك املـوت السـالم عليـك Sويل هللا وهللا 

: وقـال زيـد بـن أسـلم )النحـل( ) يقولـون سـالم علـيكمالـذين تتوفـاهم املالئكـة طيبـني: (يقرئـك السـالم مث قـال
Áيت املالئكة للمؤمن إذا احتضر وتقول له ال ختف مما أنت قادم عليه فيذهب هللا خوفه وال حتـزن علـى الـدنيا 

 ). وأهلها وأبشر 5جلنة فيموت وقد جاءته البشرى
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 . هللا سبحانة إيذا�ً بقيام الساعة واالميان «ن أسرافيل عليه السالم سينفخ 5لصور عندما ¿مرة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . أيذا�ً بقيام الساعة وحساب اخللق. البوق الذي ينفخ فيه يوم القيامة )والصور(
ْبــِل َأْن ¿َِْيتَ يـَــْوٌم : (قــال تعــاىل َال بـَْيــٌع ِفيــِه َوَال ُخلَّــٌة َوَال َشــَفاَعٌة Sَ أَيـَُّهــا الـَّـِذيَن َآَمنُــوا أَْنِفُقــوا ِممـَّـا َرزَقْـنَــاُكْم ِمــْن قـَ

 )٢٥٤( )َواْلَكاِفُروَن ُهُم الظَّاِلُمونَ 
ـنَـُهْم يـَْوَمئِـٍذ َوال يـََتَسـاَءُلوَن * َفَمـْن ثـَُقلَـْت َمَوازِينُـُه فَُأولَئِـ: (وقال تعاىل َك ُهـُم فَِإَذا نُِفَخ ِيف الصُّوِر فَـال أَْنَسـاَب بـَيـْ

ُفَســـُهْم ِيف َجَهـــنََّم َخالِـــُدونَ اْلُمْفِلُحـــوَن * َوَمـــ ـــْت َمَوازِينُـــُه فَُأولَِئـــَك الَّـــِذيَن َخِســـُروا أَنـْ - ١٠١: املؤمنـــون( )ْن َخفَّ
 أن يؤيـد الصـاد وبكسـر وبـه الـواو بفـتح والقراءة الساعة لقيام )الصور ِيف  نُِفخَ  فَِإَذا: (قال البيضاوي). ١٠٣

 . الصورة مجع أيضاً  )الصور(
 ُعـِينَ  أيـُّتهمـا النفختـني مـن )الصُّـورِ  ِيف  نُِفخَ  فَِإَذا: (بقوله املعينّ  يف التأويل أهل اختلف: لطربيوقال ابن جرير ا

فقصـد ابـن جريـر يف تفسـريه هلـذه اآليـة ان الصـور هـو القـرن الـذي . األوىل النفخة �ا ُعِين : بعضهم فقال، ِ�ا
 . البيضاويخالفا ملا قاله االلوسي و . ينفخ فيه اسرافيل عليه السالم

ـــًة َواِحـــَدًة (١٣فَـــِإَذا نُِفـــَخ ِيف الصُّـــوِر نـَْفَخـــٌة َواِحـــَدٌة (: (وقـــال تعـــاىل َتا دَكَّ َلـــِت األْرُض َواْجلَِبـــاُل فَـــدُكَّ ) ١٤) َومحُِ
يَـْوَمِئٍذ َوقـََعِت اْلَواِقَعُة ( َأْرَجاِئَهـا َوَحيِْمـُل َعـْرَش  ) َواْلَملَـُك َعلَـى١٦) َواْنَشقَِّت السََّماُء َفِهـَي يـَْوَمئِـٍذ َواِهيَـٌة (١٥فـَ

 .  الواقعة) ١٨()) يـَْوَمِئٍذ تـُْعَرُضوَن ال َختَْفى ِمْنُكْم َخاِفَيةٌ ١٧رَبَِّك فـَْوقـَُهْم يـَْوَمِئٍذ َمثَانَِيٌة (
ال والــذي اصــطفى : فقــال، بينمــا يهــودّي يعــِرض ِســْلَعَتُه ُأعِطــَي �ــا شــيئا كرهــه: (وروى البخــاري يف صــحيحة

تقـول والـذي اصـطفى موسـى علـى : وقـال، فقـام فلطـم وجهـه، فسـمعه رجـل مـن األنصـار، بشرموسى على ال
فمــا 5ُل فــالن لطمــين؟ ، ِإن يل ِذمَّــة وعهــدا، S أ5 القاســم: فقــال، البشــر والنــيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص بــني أظهــر�؟ فــذهب ِإليــه

ـلوا بـني أنبيـاء هللا: مث قـال،  حىت رُِئَي يف وجههفـََغِضَب النيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص، ِملَ َلَطْمَت وجهه؟ فذكره: فقال فإنـه ، ال تُفضِّ
َفخ يف الصــور مث يُــنَفخ فيــه أخــرى فــأكون أوَل ، فَيْصــَعُق َمــن يف الســموات ومــن يف األرض ِإال مــن شــاء هللا، يـُــنـْ

ِإن أحـدا : عـث قَبلـي؟ وال أقـولأم بُ ، أُحوِسَب ِبَصـْعَقِة الطـُّور: فال أدري، فِإذا موسى آِخذ 5لعرش، َمن يُبَعثُ 
 . ومسلم، أخرجه البخاري). أفضل من يونس بن َمّىت 

 ). فِإذا موسى ُمتعّلق 5لعرش، ِإين ألوَُّل َمْن َيرفع رأسه بعد النفخة: (أن النيبَّ ملسو هيلع هللا ىلص قال: وللبخاري طرف



 ١٠٥

قـال رسـول هللا صـلى هللا : هريـرة ½ قـالحدثين دمحم أخرب� أبـو معاويـة عـن األعمـش عـن أيب صـاحل عـن أيب و 
قال أبيت قال أربعـون  ؟قال أبيت قال أربعون شهرا ؟قال أربعون يوما. ما بني النفختني أربعون: (عليه و سلم

مث ينزل هللا من السماء ماء فينبتون كما ينبـت البقـل لـيس مـن اإلنسـان شـيء إال يبلـى : قال. قال أبيت ؟سنة
 .  رواه البخاري )حدا وهو عجب الذنب ومنه يركب اخللق يوم القيامةإال عظما وا

َعـــمُ : (ملسو هيلع هللا ىلص قَـــاَل َرُســـول هللا: قَـــالَ ، ½ وعـــن َأيب ســـعيد اخلـــدري ، َوَصـــاِحُب الَقـــْرِن قَـــِد الـــتَـَقَم الَقـــْرنَ  !َكْيـــَف أنـْ
ُفخُ  يَــنـْ َقــاَل َهلُـمْ  ملسو هيلع هللا ىلص َفَكــأنَّ ذلِـَك ثـَُقـَل َعَلــى أْصـَحاِب رسـوِل هللا )َواْسـَتَمَع اإلْذَن َمـَىت يُــؤَمُر 5لـنـَّْفِخ فـَ : (ُقولُــوا: فـَ

: ُهــَو الصُّــوُر الَّــِذي قَــاَل هللا تـََعــاَىل : الَقــْرُن). ((حــديث حســٌن): َوقــالَ ، رواه الرتمــذي )َحْســبُـَنا هللا َونِْعــَم الوَِكيــلُ 
 . ملسو هيلع هللا ىلص ُسول هللاكذا فسَّره رَ   )َونُِفَخ يف الصُّورِ (

ثـََنا َأْسَلُم َعْن ِبْشـِر بْـِن َشـَغاٍف َعـْن َعْبـدِ  ْعُت َأِىب قَاَل َحدَّ ثـََنا ُمْعَتِمٌر قَاَل مسَِ ٌد َحدَّ ثـََنا ُمَسدَّ  اOَِّ بْـِن َعْمـٍرو َعـِن َحدَّ
َفُخ ِفيهِ : (النَِّىبِّ ملسو هيلع هللا ىلص قَالَ   .  رواه ابوداود). الصُّوُر قـَْرٌن يـُنـْ

َخيْــُرُج الــدَّجَّاُل يف أُمَّــِيت : (رســوُل هللا ملسو هيلع هللا ىلص: قــال: قــال، وعــن عبــد هللا بــن عمــرو بــن العــاص رضــي هللا عنهمــا
َعُث هللاُ َتعاَىل ، أو أْربَِعَني َعاماً ، َال أْدِري أْربَِعَني َيوماً أو أْربَِعَني َشْهراً ، فـََيْمُكُث أْربَِعنيَ  يَـبـْ ، ملسو هيلع هللا ىلص  ِعيَسـى ابْـَن َمـْرميََ فـَ
َيْطُلُبُه فـَيُـْهِلُكهُ  َنِني َعَداوةٌ ، فـَ رحياً 5َِرَدًة ِمْن ِقبَـِل ، مثَُّ يـُْرِسُل هللاُ عز وجل، مثَُّ َميُْكُث النَّاُس َسْبَع ِسِنَني لَيَس َبَني اثـْ

َقى َعَلى َوْجِه اَألْرِض َأَحٌد ِيف قَـ ، الشَّامِ  َحـىتَّ لـو أنَّ َأَحـدَُكْم ، ْلِبِه ِمثْـَقاُل َذرٍَّة ِمْن َخـٍري أو إميَـاٍن إالَّ قـََبَضـْتهُ َفَال يـَبـْ
َقى ِشَراُر النَّاِس يف ِخفَِّة الطـَّْريِ ، َلَدَخَلْتُه َعَليِه َحىتَّ تـَْقِبَضهُ ، َدَخَل ِيف َكِبِد َجَبلٍ  يَـبـْ ـَباعِ ، فـَ َال يـَْعرِفُـوَن ، وأْحـالِم السِّ

ــْيطَانُ ، وال يـُْنِكــُروَن ُمْنَكــراً ، َمْعُروفــاً  يَـَتَمثَّــُل َهلـُـُم الشَّ َيــأُمُرُهْم  ؟َفَمــا Áُمــُر�َ : فـَيَـُقولُــونَ  ؟أَال َتْســَتِجيُبونَ : فيَـُقــولُ ، فـَ فـَ
َفُخ يف الصُّورِ ، َحَسٌن َعيُشُهمْ ، َوُهْم يف ذِلَك َدارٌّ ِرْزقـُُهمْ ، ِبِعَباَدِة األْوَ�نِ  ُه أَحـٌد إالَّ أْصـَغى لِيتـاً َفَال َيْسَمعُ ، مثَُّ يـُنـْ

يـُْنـِزُل : مثَُّ يـُْرِسـُل هللاُ أو قـالَ ، َوأوَُّل َمْن َيْسَمُعُه رَُجٌل يـَُلوُط َحْوَض إبِِلِه فـَُيْصَعُق وُيْصَعُق النَّاُس حولـهُ ، َورََفَع لِيتاً 
ُبُت ِمنُه أْجَساُد النَّا، َمَطرًا َكأَنَُّه الطَّلُّ أو الظِّلُّ  هللاُ  تَـنـْ َفُخ ِفيِه ُأْخَرى فَـِإَذا ُهـْم ِقيَـاٌم يـَْنظُـُرونَ ، سِ فـَ : مثَُّ يُقـالُ ، مثَُّ يـُنـْ

يُـَقـالُ : مثَُّ يـَُقـالُ ، َوِقُفوُهْم إنـَُّهْم َمْسـُئوُلونَ ، S أَيـَُّها النَّاُس َهُلمَّ إَىل رَبُِّكمْ  يُـَقـالُ  ؟ِمـْن َكـمْ : أْخرُِجـوا بـَْعـَث النَّـاِر فـَ : فـَ
رواه . َوَذلِــَك يَــوَم ُيْكَشــُف َعــْن َســاٍق)، فَــَذِلَك يَــوٌم َجيَْعــُل الِوْلــَداَن ِشــيباً  ؛َعِمَئٍة َوِتْســَعًة وِتْســِعنيَ ِمــْن ُكــلِّ أْلــٍف ِتْســ

 . مسلم
 
 



 ١٠٦

 . وأن االميان قول 5للسان وتصديق 5لقلب وعمل 5جلوارح وأنه يزيد وينقص
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :  اِإلميان يف اللغةو 
واإلمياُن ضدُّ الكفر واإلميان مبعىن التصديق ضدُّه التكذيب يقال آَمَن به قوٌم وكذَّب به : يف لسان العربقال 
 . وهو مشتق من االمن، قومٌ 

اَألماُن واَألمانُة مبعىن وقد َأِمْنُت فَأ� َأِمٌن وآَمْنـُت غـريي مـن اَألْمـن واَألمـان واَألْمـُن ضـدُّ اخلـوف واَألمانـُة ضـدُّ 
 .  انةاخلِي

 : رمحه اOَّ  قال شيخ اِإلسالم ابن تيمية
ميَــاَن ُمْشــَتقٌّ ِمــْن اْألَْمــنِ  ــْؤَمتَُن َعَلْيــِه . َفــِإنَّ اْإلِ َــا ُيْســتَـْعَمُل ِيف َخــَربٍ يـُــْؤَمتَُن َعَلْيــِه اْلُمْخــِربُ َكــاْألَْمِر اْلَغائِــِب الَّــِذي يـُ فَِإمنَّ

ــْوعِ  َوِهلـَـَذا َملْ يُوَجــْد َقــطُّ ِيف  ؛اْلُمْخــِربُ  َنــاِن إَذا اْشــتَـ  ؛اْلُقــْرآِن َوَغــْريِِه َلْفــُظ آَمــَن َلــُه إالَّ ِيف َهــَذا النـَّ ــِة َواِالثـْ رََكا ِيف َمْعرَِف
فَـآَمَن (: قَـالَ  آَمَن َلُه ِألَنَُّه َملْ َيُكْن َغائِبًـا َعْنـُه ائْـَتَمنَـُه َعَلْيـِه َوِهلَـَذا: َصدََّق َأَحُدُمهَا َصاِحَبُه َوَال يـَُقالُ : يـَُقالُ  الشَّْيءِ 
ــُتْم لَــهُ (). أَنـُــْؤِمُن لَِبَشــَرْيِن ِمْثِلَنــا( )لَــُه لُــوطٌ  قـُُهْم ِفيَمــا َأْخبَـــُروا بِــهِ  )يـُــْؤِمُن O5َِِّ َويـُــْؤِمُن ِلْلُمــْؤِمِننيَ (). آَمنـْ ِممَّــا . فـَُيَصــدِّ

ٌن مَ  َكَمـا يَـُدلُّ َعَلْيـِه   ؛َع التَّْصِديِق َوَمْعَىن اِالْئِتَماِن َواْألََمانَـةِ َغاَب َعْنُه َوُهَو َمْأُموٌن ِعْنَدُه َعَلى َذِلَك فَاللَّْفُظ ُمَتَضمِّ
َأْي َال تُِقـرُّ ِخبَـَربَِ� َوَال تَثِـُق بِـِه َوَال َتْطَمـِئنُّ إلَْيـِه َولَـْو ُكنَّـا  )َوَما أَنْـَت ِمبُـْؤِمٍن لَنَـا(: اِالْسِتْعَماُل َواِالْشِتَقاُق َوِهلََذا قَاُلوا

 . فـََلْو َصَدُقوا َملْ ¿ََْمْن َهلُمْ . ِألَنـَُّهْم َملْ َيُكونُوا ِعْنَدُه ِممَّْن يـُْؤَمتَُن َعَلى َذِلكَ  ؛نيَ َصاِدقِ 
ميَاِن ِيف اللَُّغِة َملْ يـَُقاَبْل 5ِلتَّْكِذيِب َكَلْفِظ التَّْصِديِق فَِإنَُّه ِمْن اْلَمْعُلوِم ِيف ال: وقال ايضا َأنَّ ُكلَّ ُخمْـِربٍ  لَُّغةِ َأنَّ َلْفَظ اْإلِ

َناُه َوَال يـَُقــاُل ِلُكــلِّ ُخمْــِربٍ : َصــَدْقت َأْو َكــَذْبت َويـَُقــالُ : يـَُقــاُل لَــهُ  بـْ قْـَناُه َأْو َكــذَّ َناهُ : َصــدَّ بـْ َوَال يـَُقــاُل  ؛آَمنَّــا لَــُه َأْو َكــذَّ
ٌب َلهُ  ُهـَو ُمـْؤِمٌن َأْو َكـاِفٌر َواْلُكْفـُر َال : يـَُقالُ . ميَاِن َلْفُظ اْلُكْفرِ َبْل اْلَمْعُروُف ِيف ُمَقابـََلِة اْإلِ  ؛أَْنَت ُمْؤِمٌن َلُه َأْو ُمَكذِّ

ــِذيبِ  ــالَ  ؛َخيْــَتصُّ 5ِلتَّْك ــْو َق ــْل َل ــك َوَال : َب ــْل ُأَعاِديــك َوأُْبِغُضــك َوُأَخاِلُف ــك َب ــْن َال أَتَِّبُع ــُم إنَّــك َصــاِدٌق َلِك َأَ� َأْعَل
ميَاَن لَـْيَس ُهـَو  ؛ُأَواِفُقك َلَكاَن ُكْفُرُه َأْعَظمَ  فـََلمَّا َكاَن اْلُكْفُر اْلُمَقاِبُل ِلْإلِميَاِن لَْيَس ُهَو التَّْكِذيُب فـََقْط ُعِلَم َأنَّ اْإلِ

 بُـدَّ َأْن َيُكـوَن فَـَال  ؛يبٍ التَّْصِديُق فـََقْط َبْل إَذا َكاَن اْلُكْفُر َيُكوُن َتْكِذيًبا َوَيُكوُن ُخمَاَلَفًة َوُمَعاَداًة َواْمِتَناًعا ِبَال َتْكـذِ 
ميَاُن َتْصِديًقا َمَع ُمَوافـََقٍة َوُمَواَالٍة َواْنِقَياٍد َال َيْكِفي ُجمَرَُّد التَّْصِديقِ  ميَـاِن َكَمـا   ؛اْإلِ ْسـَالُم ُجـْزَء ُمَسـمَّى اْإلِ فـََيُكـوُن اْإلِ

َقـاًدا ِلْألَْمـِر َكاَن اِالْمِتَناُع ِمْن اِالْنِقَياِد َمَع التَّْصـِديِق ُجـْزَء ُمَسـمَّى الْ  ُكْفـِر فـََيِجـُب َأْن َيُكـوَن ُكـلُّ ُمـْؤِمٍن ُمْسـِلًما ُمنـْ
 . َوَهَذا ُهَو اْلَعَملُ 
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وأهــل املدينــة وأهــل ، ذهــب مالــك والشــافعي وأمحــد واألوزاعــي وإســحاق بــن راهويــه وســائر أهــل احلــديثو 
 انتهى. وعمل 5ألركان ،وإقرار 5للسان، إىل أنه تصديق 5جلنان: الظاهر ومجاعة من املتكلمني

ميَــانِ و  التصــديق وهــذا يــدل علــى ان ــاُل َواْألَقْـــَواُل َداِخلَــًة ِيف ُمَســمَّى اْإلِ  فعلــى هــذا يكــون ومتثــل معنــاه اْألَْعَم
ميَاُن قَاِبًال ِللزSََِّدِة َوالنـَّْقصِ  ُقُص 5ِْلَمْعِصـَيةِ ، اناْإلِ  ةَصـِرحيُ ال  ذلـك االدلـةأشـارت اىلَكَمـا   ؛فـَُهـَو َيزِيـُد 5ِلطَّاَعـِة َويـَـنـْ

ـــنَّةِ  تفـــاوtم بـــدرجات االميـــان قـــوال ِيف ســـلمني اِهٌر اْلمو ظَـــ معـــروف وُمشـــاهد مـــن وََكَمـــا ُهـــوَ ، ِمـــَن اْلِكَتـــاِب َوالسُّ
 .  وعمال

ميَاِن َونـَْقِصِه َأنَّ اOََّ َقسََّم اْلُمْؤِمِنَني َثَالَث طَبَـَقاتٍ  َنا اْلِكتَـاَب (: فـََقاَل ُسْبَحانَهُ ، َوِمَن اْألَِدلَِّة َعَلى ِزSََدِة اْإلِ مثَُّ َأْورَثـْ
َراِت  ُهْم َساِبٌق 5ِْخلَيـْ ُهْم ُمْقَتِصٌد َوِمنـْ ُهْم ظَاِملٌ لِنَـْفِسِه َوِمنـْ َنا ِمْن ِعَباِدَ� َفِمنـْ  ). Ùِِْذِن اOَِّ الَِّذيَن اْصَطَفيـْ

ــَراِت ُهــُم الَّــِذيَن َأدَُّوا الْ  ــاِبُقوَن 5ِْخلَيـْ َوَهــُؤَالِء ُهــُم ، َواِجَبــاِت َواْلُمْســَتَحبَّاِت َوتـَرَُكــوا اْلُمَحرََّمــاِت َواْلَمْكُروَهــاتِ فَالسَّ
 .  اْلُمَقرَّبُونَ 

ــْرِك اْلُمَحرََّمــاتِ  ُفِســِهْم ُهــُم الـَّـِذينَ . َواْلُمْقَتِصــُدوَن ُهــُم الـَّـِذيَن اقْـَتَصــُروا َعلَــى َأَداِء اْلَواِجبَــاِت َوتـَ  َوالظـَّـاِلُموَن ِألَنـْ
ميَاِن َمَعُهمْ   . اْجتَـَرُءوا َعَلى بـَْعِض اْلُمَحرََّماِت َوَقصَُّروا بِبَـْعِض اْلَواِجَباِت َمَع بـََقاِء َأْصِل اْإلِ

ميَاَن ُجمَرَُّد التَّْصِديِق 5ِْلَقْلبِ  ُر قَاِبٍل ِللزSََِّدِة َأِو النـَّْقصِ ، َوَأمَّا َمْن َذَهَب ِإَىل َأنَّ اْإلِ فـَُهَو َحمُْجوٌج ِمبَا ذََكـْرَ�  ؛َوأَنَُّه َغيـْ
ــَن اْألَِدلَّــةِ  ــَالمُ ، ِم ــِه الصــالة السَّ ــاَل الرســول َعَلْي ــْعَبةً : َق ُعوَن ُش ــبـْ ــاُن ِبْضــٌع َوَس َمي ــا ؛اْإلِ ــْولُ  َأْعَالَه ــَه ِإالَّ اOَُّ  قـَ ، َال ِإَل

 َوَأْدَ�َها ِإَماَطُة اْألََذى َعِن الطَّرِيقِ 
إال أن ، وعمــل 5جلــوارح ال يكــون مؤمنــا، وإقــرار 5للســان، ن تصــديق 5لقلــبالقــول «ن اإلميــا: قــال اآلجــري

اعملوا رمحنا هللا وإSكم أن الذي عليـه علمـاء املسـلمني : جتتمع فيه هذه اخلصال الثالث قال دمحم بن احلسني
مـوا أنـه ال مث اعل، وعمـل 5جلـوارح، وإقرار 5للسان، وهو تصديق 5لقلب، أن اإلميان واجب على مجيع اخللق

ونطــق ، وال جتــزيء معرفــة 5لقلــب، جتــزئ املعرفــة 5لقلــب والتصــديق إال أن يكــون معــه اإلميــان 5للســان نطقــا
كــان مؤمنــا دل علــى ذلــك : فــإذا كملــت فيــه هــذه الــثالث اخلصــال، حــىت يكــون عمــل 5جلــوارح، 5للســان

 .  انتهى كالم االجري. ء املسلمنيوقول علما، والسنة، القرآن
 (َوَما زَاَدُهْم ِإالَّ ِإميَاً� َوَتْسِليًما):  سبحانه وتعاىلقال هللا

 (َويـَْزَداَد الَِّذيَن آَمُنوا ِإميَاً�): وقال جل ذكره
 (فََأمَّا الَِّذيَن آَمُنوْا فـََزاَدتْـُهْم ِإميَاً�): وقال هللا تبارك وتعاىل
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 )(لِيَـْزَداُدوا ِإميَاً� مََّع ِإميَاِ¬ِمْ : وقال عز وجل
 .  أي يرفع العمل الصاحل الكالم الطيب (َواْلَعَمُل الصَّاِلُح يـَْرفـَُعُه): وقوله سبحانه وتعاىل

َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر اOُّ َوِجَلْت قـُُلوبـُُهْم َوِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم آSَتُُه زَاَدتْـُهْم إِ (: وقال تعاىل ِـِإمنَّ ْم ميَاً� َوَعَلى َر�ِّ
 ). ٤ -٢األنفال () ِئَك ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َح̈قايـَتَـوَكَُّلوَن * الَِّذيَن يُِقيُموَن الصََّالَة َوِممَّا َرزَقْـَناُهْم يُنِفُقوَن * ُأْولَ 

اللَّْغِو ُمْعِرُضوَن * َوالـَِّذيَن َقْد َأفْـَلَح اْلُمْؤِمُنوَن * الَِّذيَن ُهْم ِيف َصَالtِِْم َخاِشُعوَن * َوالَِّذيَن ُهْم َعِن : (وقوله تعاىل
َــا ــا َمَلَكــْت َأْمي ــْم أْو َم ــى َأْزَواِجِه ــُروِجِهْم َحــاِفُظوَن * ِإالَّ َعَل ــْم ِلُف ــاِعُلوَن * َوالَّــِذيَن ُه ــْم ِللزََّكــاِة َف ــُر ُه ــِإنـَُّهْم َغيـْ نـُُهْم َف

تَـَغى َورَاء َذِلَك فَُأْولَِئَك ُهُم اْلَعادُ  وَن َوالَِّذيَن ُهْم ِألََماtِ�َِْم َوَعْهـِدِهْم رَاُعـوَن * َوالـَِّذيَن ُهـْم َعلَـى َمُلوِمَني * َفَمِن ابـْ
 )٩ -١املؤمنون ( )اِفُظونَ َصَلَواtِِْم حيَُ 

 نـزل إذا كـان: يقـول اخلطـاب بـن عمـر مسعـت: قـال القـارئ عبـد بـن الـرمحن عبـد عن: قال البغوي يف تفسريه
 فنـزل: روايـة ويف سـاعة فمكثنا، النحل كدوي دوي وجهه عند يسمع الوحي وسلم عليه هللا صلى النيب على
 وأعطنـا، tنـا وال وأكرمنـا، تنقصـنا وال زد� اللهـم(: وقـال يديـه ورفع القبلة فاستقبل، ساعة فمكثنا يوما علينا
 مث، )اجلنـة دخـل أقـامهن مـن آSت عشـر علي أنزل لقد: قال مث، عنا وارض، علينا تؤثر وال وآثر�، حترمنا وال
 . آSت عشر إىل )اْلُمْؤِمُنونَ  َأفْـَلحَ  َقدْ ( قرأ

 وارض وأرضـنا حترمنـا وال وأعطنـا(: وقـالوا، الـرزاق عبـد عـن ومجاعـة، املـديين ابـن وعلي، حنبل بن أمحد ورواه
 . أخرجه الرتمذي واالمام أمحد. )عنا

ُعوَن ُشْعَبةً : َعَلْيِه َوَسلَّمَ  قَاَل َرُسوُل اOَِّ َصلَّى اOَُّ : قَالَ ، َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ  ال ِإَلَه : َوَأْفَضُلَها قـَْولُ ، اِإلميَاُن ِبْضٌع َوَسبـْ
 َُّOَعـْن ، َأْخَرَجـُه ُمْسـِلمٌ ، َواْحلََياُء ُشْعَبٌة ِمَن اِإلميَاِن َهَذا َحِديٌث َصِحيحٌ ، ِإَماَطُة اَألَذى َعِن الطَّرِيقِ : َوَأْدَ�َها، ِإال ا

 . َما يـََتَأذَّى ِبِه اْلَمارَُّة ِمْن َشْوٍك َأْو َحَجٍر َأْو َحنِْوهِ : َعْن َجرِيٍر َوَأرَاَد Ùَِِماَطِة اَألَذى َعِن الطَّرِيقِ ، َحْربٍ  زَُهْريِ ْبنِ 
ــن َحِبيــب قَــاَل  ــْن َجــّده ُعَمــْري ْب ــّي َعــْن أَبِيــِه َع ــْن َأِيب َجْعَفــر اْخلَْطِم ُقص(َع ــان َيزِيــد َويـَــنـْ َمي ــلَ . اْإلِ َوَمــا ِزSََدتــه : ِقي

ــْدَ�ُه َوَســبَّْحَناُه فَــَذِلَك ِزSََدتــه َوِإَذا َغَفْلَنــا َوَضــيـَّْعَنا وَ : قَــالَ  ؟َونـُْقَصــانه فَــَذِلَك . َنِســيَناِإَذا ذََكــْرَ� اOَّ َعــزَّ َوَجــلَّ َومحَِ
 ايب داود tذيب سنن )نـُْقَصانه

ْعت َعْبد : َعْن َعْبد اOَّ ْبن ُعَكْيم قَالَ  : اللَُّهمَّ ِزْدِين ِإميَاً� َويَِقيًنا َوِفْقًها َأْو قَالَ  اOَّ ِاْبن َمْسُعود يـَُقول ِيف ُدَعائِهِ مسَِ
 . tذيب سنن ايب داود. فـَْهًما
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ــِكيَنَة ِيف قُـ : (َوِيف تـَْفِســري َعِلــّي بْــن َأِيب طَْلَحــة َعــْن ِابْــن َعبَّــاس ِيف قـَْولــه تـََعــاَىل  ــَزَل السَّ لُــوب اْلُمــْؤِمِنَني ُهــَو الَّــِذي أَنـْ
ـــًدا َأْن َال ِإلَـــه ِإالَّ اOَّ : (قَـــالَ  )لِيَــــْزَداُدوا ِإميَـــاً� َمـــَع ِإميَـــا¬مْ  ـــا َصـــدََّق ِ�َـــا اْلُمْؤِمنُـــوَن زَاَدُهـــْم . ِإنَّ اOَّ بـََعـــَث ُحمَمَّ فـََلمَّ

ـَيام. الصََّالة ـا َصـدَُّقوا بِـ. فـََلمَّا َصدَُّقوا ِ�َا زَاَدُهْم الصِّ ـا َصـدَُّقوا ِ�َـا زَاَدُهـْم اْحلَـجّ . ِه زَاَدُهـْم الزََّكـاةفـََلمَّ ـا . فـََلمَّ فـََلمَّ
َقــالَ . َصــدَُّقوا بِــِه زَاَدُهــْم اجلَِْهــاد اْليَـــْوم َأْكَمْلــت َلُكــْم ِديــنُكْم َوَأْمتَْمــت َعلَــْيُكْم نِْعَمــِيت (: مثَُّ َأْكَمــَل َهلُــْم ِديــنهْم فـَ

ْسَالم ِديًناَورَ   . )ِضيت َلُكْم اْإلِ
ميَانِ  ميَاُن قَاِبًال ِللزSََِّدِة َوالنـَّْقصِ   ؛َوَلمَّا َكاَنِت اْألَْعَماُل َواْألَقْـَواُل َداِخَلًة ِيف ُمَسمَّى اْإلِ فـَُهَو َيزِيـُد 5ِلطَّاَعـِة ، َكاَن اْإلِ

ُقُص 5ِْلَمْعِصَيةِ  وََكَمـا ُهـَو ظَـاِهٌر ُمَشـاَهٌد ِمـْن تـََفـاُوِت اْلُمـْؤِمِنَني  ،َكَما ُهَو َصرِيُح اْألَِدلَِّة ِمـَن اْلِكتَـاِب َوالسُّـنَّةِ   ؛َويـَنـْ
 .  ِيف َعَقاِئِدِهْم َوَأْعَماِل قـُُلوِ�ِْم َوَأْعَماِل َجَوارِِحِهمْ 

وهـو ، وأصـل اإلميـان يف القلـب وهـو قـول القلـب وعملـه: يف كتـاب اإلميـان أيضـاً  قال شيخ اإلسـالم رمحـه هللا
وإذا مل ، ومـا كـان يف القلـب فالبـد أن يظهـر موجبـه ومقتضـاه علـى اجلـوارح. ادإقرار 5لتصـديق واحلـب واالنقيـ

ــه ومقتضــاه دلَّ علــى عدمــه أو ضــعفه وهلــذا كانــت األعمــال الظــاهرة مــن موجــب إميــان القلــب . يعمــل مبوجب
 .  من اإلميان املطلق وبعضُ ُ◌لهوهي شعبة ، وهي تصديق ملا يف القلب ودليل عليه وشاهد له، ومقتضاه

وملــا كــان . إذا زال أحــدمها خلفــه اآلخــر، الكفــر واإلميــان متقــابالن: ابــن القــيم رمحــه هللا يف كتــاب الصــالةقــال 
وكــذلك الزكــاة واحلــج ، فالصــالة مــن اإلميــان: وكــل شــعبة منهــا تســمى إميــا�ً ، اإلميــان أصــًال لــه شــعب متعــددة

حــىت تنتهــي هــذه الشــعب إىل ، إل�بــة إليــهوا، واخلشــية مــن هللا، والتوكــل، واألعمــال الباطنــة كاحليــاء، والصــيام
 .  إماطة األذى عن الطريق فإنه شعبة من شعب اإلميان

ومنها ما ال يزول بزواهلا كرتك إماطـة األذى عـن . وهذه الشعب منها ما يزول اإلميان بزواهلا كشعبة الشهادتني
ومنهــا مــا ، دة ويكــون إليهـا أقــربمــا يلحـق بشــعبة الشــها منهــا. وبينهمــا شــعب متفاوتــة تفـاوÔً عظيمــاً . الطريـق

فكما أن شعب اإلميـان إميـان ، وكذلك الكفر ذو أصل وشعب. يلحق بشعبة إماطة األذى ويكون إليها أقرب
والصـدق شـعبة مـن شـعب . وقلة احلياء شـعبة مـن شـعب الكفـر، واحلياء شعبة من اإلميان. فشعب الكفر كفر

والزكاة واحلج والصيام من شعب اإلميان وتركها من شـعب والصالة ، والكذب شعبة من شعب الكفر، اإلميان
واملعاصـي كلهـا مـن ، واحلكم بغـري مـا أنـزل هللا مـن شـعب الكفـر، الكفر واحلكم مبا أنزل هللا من شعب اإلميان

 .  كما أن الطاعات كلها من شعب اإلميان،  شعب الكفر
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ومـن شـعب اإلميـان القوليـة . وليـة وفعليـةق: وكذلك شعب الكفر نوعان، قولية وفعلية: وشعب اإلميان قسمان
وكــذلك شــعب ، فكــذلك مــن شــعبه الفعليــة مــا يوجــب زواهلــا زوال اإلميــان، شــعب يوجــب زواهلــا زوال اإلميــان

فكـذلك يكفـر  وهي شعبة من شـعب الكفـر فكما يكفر 5إلتيان بكلمة الكفر اختياراً . الكفر القولية والفعلية
 . فهذا أصل، واالستهانة 5ملصحف، بفعل شعبة من شعبه كالسجود للصنم

هـــو : قـــول القلـــب: والقـــول قســـمان، وهـــو أن حقيقـــة اإلميـــان مركبـــة مـــن قـــول وعمـــل: وهـــا هنـــا أصـــل آخـــر
 .  وهو التكلم بكلمة اإلسالم: وقول اللسان. االعتقاد

وإذا . الـهفإذا زالت هذه األربعة زال اإلميان بكم. وعمل اجلوارح، وهو نيته وإخالصه، عمل: والعمل قسمان
وإذا زال عمـل ، فإن تصـديق القلـب شـرط يف اعتقادهـا وكو¬ـا �فعـة، زال تصديق القلب مل تنفع بقية األجزاء

جممعــون علــى زوال : فهــذا موضــع املعركــة بــني املرجئــة وأهــل الســنة فأهــل الســنة: القلــب مــع اعتقــاد الصــدق
كمـا مل ينفـع إبلـيس وفرعـون وقومـه ،  تـه وانقيـادهوأنه ال ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو حمب، اإلميان

لــيس بكــاذب : بــل ويقــرون بــه ســراً وجهــراً ويقولــون، واليهــود واملشــركني الــذين كــانوا يعتقــدون صــدق الرســول
 .  ولكن ال نتبعه وال نؤمن به

ا إذا  وإذا كان اإلميان يزول بـزوال عمـل القلـب فغـري مسـتنكر أن يـزول بـزوال أعظـم أعمـال اجلـوارح وال سـيم
فإنـه يلـزم مـن ، والذي هو ملزم لعدم التصديق اجلازم كما تقـدم تقريـره، كان ملزوماً لعدم حمبة القلب وانقياده
ويلـزم مـن عـدم طاعتـه ، إذ لـو أطـاع وانقـاد أطاعـت اجلـوارح وانقـادت، عدم طاعة القلب عدم طاعـة اجلـوارح

وإمنـا  كمـا تقـدم فإن اإلميان ليس جمرد التصديق. وهو حقيقة اإلميان، وانقياده عدم التصديق املستلزم للطاعة
بــل هــو معرفتــه ، هــو التصــديق املســتلزم للطاعــة واالنقيــاد وهكــذا اهلــدى لــيس هــو جمــرد معرفــة احلــق وتبيينــه

كمــا أن ،  وإن مســي األول هــدى فلــيس هــو اهلــدى التــام املســتلزم لالهتــداء، املســتلزمة التباعــه والعمــل مبوجبــه
ـــيس هـــو التصـــديق املســـتلزم لإلميـــان مســـي تصـــديقاً اعتقـــاد التصـــديق وإن  فعليـــك مبراجعـــة هـــذا األصـــل . فل

 .  ومراعاته
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 . كل ذلك كتبه يف اللوح احملفوظ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــَماِء َواْألَْرِض ِإنَّ َذلِــَك ِيف ِكَتــابٍ (: قولــه تعــاىل احلــج ( )ِإنَّ َذلِــَك َعَلــى اOَِّ َيِســريٌ  َأَملْ تـَْعَلــْم َأنَّ اOََّ يـَْعلَــُم َمــا ِيف السَّ
 ).  ٧٠اآلية 

 )٢٢-٢١: سورة الربوج( )َبْل ُهَو قـُْرآٌن جمَِيٌد ِيف َلْوٍح َحمُْفوظٍ : (فقال تعاىل ذكره يف القرآن
 : )ِيف َلْوٍح َحمُْفوظٍ : (وقوله

. نقصــان منــه عمــا أثبتــه هللا فيــهمــن الــزSدة فيــه وال. هــو قــرآن كــرمي ُمثْـَبــت يف لــوح حمفــوظ: يقــول تعــاىل ذكــره 
 . وحمفوظ من التغيري والتبديل يف لوح

 .  )٧٨-٧٧: سورة الواقعة( )ِإنَُّه َلُقْرآٌن َكِرٌمي ِيف ِكَتاٍب َمْكُنونٍ : (تعاىل وقال
 . ففي اللوح احملفوظ مكتوبٌ ، فقد تبني بذلك أن كل ما فرضه علينا

َـا تـُْنـِذُر َمـِن اتـَّبَـَع الـذِّْكَر َوَخِشـَي الـرَّْمحََن ١٠تـَُهْم َأْم َملْ تـُْنـِذْرُهْم َال يـُْؤِمنُـوَن (َوَسـَواٌء َعلَـْيِهْم أَأَنْـَذرْ : وقال تعاىل ) ِإمنَّ
ْرُه ِمبَْغِفَرٍة َوَأْجٍر َكـِرٍمي ( َناُه ) ِإ�َّ َحنْـُن ُحنْيِـي اْلَمـْوَتى َوَنْكتُـُب َمـا قَـدَُّموا َوَآَ�َرُهـْم وَُكـلَّ َشـ5ِ١١ْلَغْيِب فـََبشِّ ْيٍء أْحَصـيـْ

 )١٢ِيف ِإَماٍم ُمِبٍني (
َناُه ِيف ِإَمــاٍم ُمبِــنيٍ (: وقولــه مجيــع الكائنــات مكتــوب يف كتــاب مســطور مضــبوط يف لــوح : أي )وَُكــلَّ َشــْيٍء أْحَصــيـْ
وكذا يف قوله ، وعبد الرمحن بن زيد بن أسلم، وقتادة، قاله جماهد. واإلمام املبني هاهنا هو أم الكتاب، حمفوظ

بكتاب أعماهلم الشاهد عليهم مبا عملـوه مـن خـري : أي )٧١: اإلسراء( )يـَْوَم َنْدُعوا ُكلَّ ُأَ�ٍس Ùَِِماِمِهمْ (: اىلتع
َوُوِضَع اْلِكَتاُب (: وقال تعاىل، )٦٩: الزمر()َوُوِضَع اْلِكَتاُب َوِجيَء 5ِلنَِّبيَِّني َوالشَُّهَداءِ (: كما قال تعاىل،  و شر

َلتَـنَـا َمـاِل َهـَذا اْلِكتَـاِب ال يـُغَـاِدُر َصـِغريًَة َوال َكبِـريًَة ِإالفـَتَـَرى اْلُمْجرِ  َأْحَصـاَها  ِمَني ُمْشِفِقَني ِممـَّا ِفيـِه َويـَُقولُـوَن Sَ َويـْ
 .  )٤٩: الكهف()َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحاِضًرا َوال َيْظِلُم رَبَُّك َأَحًدا

: مسعــت رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقــول: قــال رضــي هللا عنهمــا صويف صــحيح مســلم عــن عبــد هللا بــن عمــرو بــن العــا
 . )وعرشه على املاء: قال، كتب هللا مقادير اخلالئق قبل أن خيلق السماوات واألرض خبمسني ألف سنة(

عنـده  ملـا قضـى هللا اخللـق كتـب يف كتابـه فهـو(قال رسول اله صلى هللا عليه و سـلم : وعن أيب هريرة ½ قال
 . متفق عليه. )فوق العرش إن رمحيت غلبت غضيب
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أو ، ومــن اصــول التوحيــد هــو ان نعبــد هللا وحــده وال جنعــل شــريكا لــه يف ربوبيتــه وإهليتــه «ن نــدعو معــه غــريه
 .  كالذبح والنذر واخلوف والرجاء واحملبة والدعاء: أنواع العبادةيصرف له شيئا من 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : قال َطَرفة، بكثرة الوطء عليه، أي ُمّذلَّل: طريق ُمَعبَّد: أصل العبادة يف اللغة الّتذليل من قوهلم

 َوظيفاً وظيفاً فوق َمْوٍر ُمَعبَّدِ  تُباري ِعتاقاً �ِجياٍت وأتبَعتْ 
 .  ائب يف املعاينالّطريق ومنه ُأخذ العبد لذلته ملواله والعبادة واخلضوع والّتذلل واالستكانة قر : املَْور 

 . هي الطاعة مع اخلضوع العبادة: ويف tذيب اللغة واللسان
 :  قال ابن االثري

تَـَهـى عنـه 5لصـرب . مـا نـََهـت عنـه: والـورَع. ما أَمرْت به الشريعة: ُنْسٌك وَورَع فالنُّْسك: قسمان العبادة وإمنـا يـُنـْ
 .  فكاَن الصُرب نصَف اإلميان

 : قال االزهري: تعريف النذر
 ، النَّْذُر ما ينذره اإلنسان فيجعله على نفسه حنباً واجبا: قال الليث

وقـد  النَّْذُر النَّْحُب وهو ما يـَْنـِذرُه اِإلنسـان فيجعلـه علـى نفسـه َحنْبـاً واجبـاً ومجعـه نُـُذور )نذر: (قال يف اللسان
ا يُعطيـه والنَّـِذيرة االبـن جيعلـه أَبـواه قـَيِّمـاً َأو خادمـاً على نفسه ) كذا يـَْنِذُر ويـَْنـُذر نَـْذرًا ونُـُذورًا والنَّـِذيرة مـ َنَذرَ 

للَكنيسة َأو للمتعبَّد من ذكر وأُنثى ومجعه النََّذائر وقد َنَذرَه ويف التنزيل العزيز ِإين َنَذْرُت لَك ما يف بطين ُحمَرَّراً 
ْذراً ونـَذرُت مـايل فـأ� أَنـِذرُه نـْذراً رواه علـى نفسـه نَـ نَـَذرَ قالته امرَأة ِعمران ُأمُّ مرمي قـال اَألخفـش تقـول العـرب 

عن يونس عن العـرب ويف احلـديث ِذْكـُر النَّـْذِر ُمكـّررًا تقـول نـَذْرُت أَنـِذُر وأَنـُذر نـْذراً ِإذا َأوجبـَت علـى نفِسـك 
 شيئاً تربعاً من عبادة َأو صدقة َأو غِري ذلك

 : قال الفريوز آ5دي
ُ َمريضي كذا  ما كان وْعداً على شرطٍ : لنَّْذرُ ا َّOوعليَّ أن أَتَصدََّق ِبِديناٍر ليس بَِنْذرٍ  َنْذرٌ فـََعليَّ إْن َشَفى ا . 

ـَنُكْم َأال نـَْعبُـَد ِإال اOََّ َوال ُنْشـِرَك (: وقوله تعاىل نَـنَـا َوبـَيـْ بِـِه َشـْيئاً َوال ُقْل Sَ َأْهَل اْلِكَتاِب تـََعاَلْوا ِإَىل َكِلَمـٍة َسـَواٍء بـَيـْ
 )٦٤(آل عمران )َذ بـَْعُضَنا بـَْعضاً َأْر55ًَ ِمْن ُدوِن اOَِّ فَِإْن تـََولَّْوا فـَُقوُلوا اْشَهُدوا «َِ�َّ ُمْسِلُمونَ يـَتَّخِ 

َي فَــاْرَهُبونِ (: وقـال تعــاىل َّSـَـا ُهــَو ِإلَــٌه َواِحــٌد فَــِإ نَـــْنيِ ِإمنَّ ُ ال تـَتَِّخــُذوا ِإَهلـَـْنيِ اثـْ َّOال تعــاىلوقــ، )٥١(النحــل )َوقَــاَل ا :
ـَـا ِحَســابُُه ِعْنــَد رَبِّــِه ِإنَّــُه ال يـُْفِلــُح اْلَكــ( ، )١١٧(املؤمنــون )اِفُرونَ َوَمــْن يَــْدُع َمــَع اOَِّ ِإَهلــاً آَخــَر ال بـُْرَهــاَن لَــُه بِــِه فَِإمنَّ
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ْبِلـَك ِمـْن ُرُسـِلَنا َأَجَعْلنَـا ِمـْن ُدوِن الـرَّ (: وقال تعـاىل . )٤٥(الزخـرف )ْمحَِن آِهلَـًة يـُْعبَـُدونَ َواْسـَأْل َمـْن َأْرَسـْلَنا ِمـْن قـَ
َقْد َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة (: وقال. وأخرب عن كل نيب من األنبياء أ¬م دعوا الناس إىل عبادة هللا وحده ال شريك له

َراِهيَم َوالَِّذيَن َمَعُه ِإْذ قَاُلوا ِلَقْوِمِهْم ِإ�َّ بـَُرآُء ِمـْنُكْم َوِممـَّ نَـنَـا َحَسَنٌة ِيف ِإبـْ ا تـَْعبُـُدوَن ِمـْن ُدوِن اOَِّ َكَفـْرَ� ِبُكـْم َوبَـَدا بـَيـْ
ــَنُكُم اْلَعــَداَوُة َواْلبَـْغَضــاُء أَبَــداً َحــىتَّ تـُْؤِمنُــوا O5َِِّ َوْحــَدهُ  ِإنـَُّهــْم َكــانُوا ِإَذا (: وقــال عــن املشــركني، )٤(املمتحنــة )َوبـَيـْ

ُ َيْسَتْكِربُ  َّO٣٦(الصافات)َويـَُقوُلوَن أَِإ�َّ لََتارُِكو آِهلَِتَنا ِلَشاِعٍر َجمُْنونٍ  )٣٥(ونَ ِقيَل َهلُْم ال ِإَلَه ِإال ا( 
َوالَِّذيَن َآَمُنوا َأَشدُّ ُح̈با Oَِِّ َوَلْو يـَـَرى  َوِمَن النَّاِس َمْن يـَتَِّخُذ ِمْن ُدوِن اOَِّ أَْنَدادًا حيُِبُّونـَُهْم َكُحبِّ اOَِّ (: وقال تعاىل

يًعــا َوَأنَّ اOََّ َشــِديُد اْلَعــَذاِب (الَّــِذي َة Oَِِّ مجَِ ــَرْوَن اْلَعــَذاَب َأنَّ اْلُقــوَّ ) ِإْذ تـَبَـــرََّأ الَّــِذيَن اتُِّبُعــوا ِمــَن ١٦٥َن ظََلُمــوا ِإْذ يـَ
ُهْم َكَمـا ) َوقَاَل الَِّذيَن اتـَّ ١٦٦الَِّذيَن اتـَّبَـُعوا َورََأُوا اْلَعَذاَب َوتـََقطََّعْت ِ�ُِم اْألَْسَباُب ( نَـتَـبَـرََّأ ِمنـْ بَـُعوا َلْو َأنَّ لََنا َكرًَّة فـَ

ُ َأْعَماَهلُْم َحَسَراٍت َعَلْيِهْم َوَما ُهْم ِخبَارِِجَني ِمَن النَّارِ  َّO١٦٧البقرة ()تـَبَـرَُّءوا ِمنَّا َكَذِلَك يُرِيِهُم ا(  . 
 : قال احلافظ ابن كثري

أمثــاال ونظــراء : أي، حيـث جعلــوا لــه أنـداًدا، مــا هلــم يف الـدار اآلخــرةيـذكر تعــاىل حـال املشــركني بــه يف الـدنيا و 
ويف الصـحيحني . وال شـريك معـه، وال ضد له وال نـدَّ لـه، وهو هللا ال إله إال هو، يعبدو¬م معه وحيبو¬م كحبه
 . )َقكأن جتعل ) نًدا وهو خلَ (: أي الذنب أعظم؟ قال، S رسول هللا: قلت: عن عبد هللا بن مسعود قال

، ال يشركون به شـيًئا، وتوقريهم وتوحيدهم له، وحلبهم ) ومتام معرفتهم به )َوالَِّذيَن آَمُنوا َأَشدُّ ُح̈با Oَِِّ (: وقوله
الظـــاملني ، مث تـََوعَّـــَد تعـــاىل املشـــركني بـــه. ويلجـــؤون يف مجيـــع أمـــورهم إليـــه، بـــل يعبدونـــه وحـــده ويتوكلـــون عليـــه

يًعا َوَلوْ (: ألنفسهم بذلك فقال َة Oَِِّ مجَِ  ). يـََرى الَِّذيَن ظََلُموا ِإْذ يـََرْوَن اْلَعَذاَب َأنَّ اْلُقوَّ
وحـده ال  إن احلكـم لـه: أي، لو عـاينوا العـذاب لعلمـوا حينئـذ أن القـوة ) مجيًعـا: تقدير الكالم: قال بعضهم
ــَذابِ َوَأنَّ اOََّ (وأن مجيــع األشــياء حتــت قهــره وغلبتــه وســلطانه ، شــريك لــه ــٍذ ال (: كمــا قــال  )َشــِديُد اْلَع يَـْوَمِئ فـَ

ومـا حيـل ، هنالـك لـو علمـوا مـا يعاينونـه: يقـول )٢٦، ٢٥: الفجـر()يـَُعذُِّب َعَذابَُه َأَحٌد * َوال يُوِثُق َوَ�َقُه َأَحـدٌ 
 . النتهوا عما هم فيه من الضالل، �م من األمر الفظيع املنكر اهلائل على شركهم وكفرهم

ِإْذ تـَبَــرََّأ الـَِّذيَن اتُِّبُعـوا ِمـَن الـَِّذيَن اتـَّبَـُعـوا َورََأُوا (: فقـال، كفـرهم «و�¬ـم وتـربؤ املتبـوعني مـن التـابعني  مث أخرب عن
فتقول ، تربأت منهم املالئكة الذين كانوا يزعمون أ¬م يعبدو¬م يف دار الدنيا )اْلَعَذاَب َوتـََقطََّعْت ِ�ُِم األْسَبابُ 

َ� يـَْعبُـُدونَ تـَبَـ (: املالئكة َّSُسـْبَحاَنَك أَنْـَت َولِيـُّنَـا ِمـْن ُدوِ¬ِـْم بَـْل  (: ويقولـون )٦٣: القصـص()رَّْأَ� ِإلَْيَك َمـا َكـانُوا ِإ
كمـا ،  ويتنصـلون مـن عبـادtم هلـم، واجلن أيًضا تتربأ مـنهم )٤١: سبأ()َكانُوا يـَْعُبُدوَن اجلِْنَّ َأْكثـَُرُهْم ِ�ِْم ُمْؤِمُنونَ 
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غَـاِفُلوَن * َوَمْن َأَضلُّ ِممَّْن َيْدُعو ِمْن ُدوِن اOَِّ َمْن ال َيْسَتِجيُب َلُه ِإَىل يـَْوِم اْلِقَياَمِة َوُهْم َعـْن ُدَعـاِئِهْم (: ىلقال تعا
َـُذوا ِمـْن ُدوِن ( :وقـال تعـاىل )٦، ٥: األحقـاف()َوِإَذا ُحِشَر النَّاُس َكانُوا َهلُـْم َأْعـَداًء وََكـانُوا ِبِعبَـاَدtِِْم َكـاِفرِينَ  َواختَّ

ــْيِهْم ِضــ̈دا ُــوَن َعَل ــاَدtِِْم َوَيُكون ــَيْكُفُروَن ِبِعَب ــ̈زا * َكــال َس ُــْم ِع ُــوا َهل َــًة لَِيُكون وقــال اخلليــل  )٨٢، ٨١: مــرمي()اOَِّ آِهل
َا اختََّْذُمتْ ِمْن ُدوِن اOَِّ َأْوَ�ً� َمَودََّة بـَْيِنُكْم ِيف اْحلََيا(: لقومه َيا مثَُّ يـَْوَم اْلِقَياَمِة َيْكُفـُر بـَْعُضـُكْم بِـبَـْعٍض َويـَْلَعـُن ِإمنَّ نـْ ِة الدُّ

ــَرى ِإِذ الظَّــاِلُموَن (: وقــال تعــاىل )٢٥: العنكبــوت()بـَْعُضــُكْم بـَْعًضــا َوَمــْأَواُكُم النَّــاُر َوَمــا َلُكــْم ِمــْن َ�ِصــرِينَ  َولَــْو تـَ
ِــْم يـَْرِجــُع بـَْعُضــ ــُتْم َلُكنَّــا َمْوُقوفُــوَن ِعْنــَد َر�ِّ ُهْم ِإَىل بـَْعــٍض اْلَقــْوَل يـَُقــوُل الَّــِذيَن اْسُتْضــِعُفوا ِللَّــِذيَن اْســَتْكبَـُروا لَــْوال أَنـْ

ـُتْم ُجمْـُمْؤِمِنَني * قَاَل الَِّذيَن اْسَتْكبَـُروا ِللَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا َأَحنُْن َصَدْدَ�ُكْم َعِن اْهلَُدى بـَْعَد ِإْذ َجـاءَكُ  رِِمَني * ْم بَـْل ُكنـْ
ــا َأْن َنْكُفــرَ  ــَداًدا  َوَقــاَل الَّــِذيَن اْسُتْضــِعُفوا ِللَّــِذيَن اْســَتْكبَـُروا بَــْل َمْكــُر اللَّْيــِل َوالنـََّهــاِر ِإْذ Áَُْمُرونـََن ــُه أَْن O5َِِّ َوَجنَْعــَل َل

: سـبأ()اِق الَِّذيَن َكَفُروا َهْل ُجيْـَزْوَن ِإال َمـا َكـانُوا يـَْعَملُـونَ َوَأَسرُّوا النََّداَمَة َلمَّا رََأُوا اْلَعَذاَب َوَجَعْلَنا األْغالَل ِيف َأْعنَ 
َوقَاَل الشَّْيطَاُن َلمَّا ُقِضـَي األْمـُر ِإنَّ اOََّ َوَعـدَُكْم َوْعـَد اْحلَـقِّ َوَوَعـْدُتُكْم فَـَأْخَلْفُتُكْم َوَمـا  (: وقال تعاىل )٣٣-٣١

ُفَسـُكْم َمـا َأَ� ِمبُْصـرِِخُكْم َوَمـا  َكـاَن ِيل َعلَـْيُكْم ِمـْن ُسـْلطَاٍن ِإال ُتْم ِيل فَـال تـَُلوُمـوِين َوُلوُمـوا أَنـْ َأْن َدَعـْوُتُكْم فَاْسـَتَجبـْ
ُتْم ِمبُْصرِِخيَّ ِإّينِ َكَفْرُت ِمبَا َأْشرَْكُتُموِن ِمْن قـَْبُل ِإنَّ الظَّاِلِمَني َهلُْم َعَذاٌب أَلِيمٌ   .  )٢٢: إبراهيم()أَنـْ

وتقطَّعـت �ـم احليَـُل وأسـباب اخلـالص ، َعـاينوا عـذاب هللا: أي )ُوا اْلَعَذاَب َوتـََقطََّعْت ِ�ُِم األْسـَبابُ َورَأَ (: وقوله
 . ومل جيدوا عن النار َمْعدال وال َمْصرفا

 . وكذا قال جماهد يف رواية ابن أيب جنيح. املودة: قال )َوتـََقطََّعْت ِ�ُِم األْسَبابُ (: قال عطاء عن ابن عباس
ُهْم َكَمـا تـَبَــرَُّءوا ِمنَّـا(: قولهو  نَـتَـبَــرََّأ ِمـنـْ الـدار الـدنيا  إىل لـو أن لنـا َعـْودة: أي )َوقَاَل الَِّذيَن اتـَّبَـُعوا َلْو َأنَّ لََنا َكـرًَّة فـَ

بـل ، وهـم كـاذبون يف هـذا. بل نوحد هللا وحـده 5لعبـادة، فال نلتفت إليهم، حىت نـَتَـبَـرَّأ من هؤالء ومن عبادtم
ُ َأْعَمـاَهلُْم َحَسـَراٍت (: كما أخرب هللا تعاىل عنهم بذلك؛ وهلذا قال. ّدوا لعادوا ملا ¬وا عنهلو رُ  َّOَكـَذِلَك يُـرِيِهُم ا

َوقَـِدْمَنا ِإَىل َمـا َعِملُـوا ِمـْن َعَمـٍل (: تـذهب وتضـمحل كمـا قـال هللا تعـاىل: أي )َعَلْيِهْم َوَما ُهْم ِخبَارِِجَني ِمَن النَّـارِ 
ُثورًاَفَجعَ   .  )٢٣: الفرقان()ْلَناُه َهَباًء َمنـْ

، )١٨: إبـراهيم(اآليـة  )َمَثُل الَِّذيَن َكَفُروا ِبَر�ِِّْم َأْعَماُهلُْم َكَرَمـاٍد اْشـَتدَّْت بِـِه الـّرِيُح ِيف يـَـْوٍم َعاِصـفٍ (: وقال تعاىل
: وهلـذا قـال تعـاىل ؛)٣٩: النـور(اآليـة  )َسـُبُه الظَّْمـآُن َمـاءً َوالَِّذيَن َكَفُروا َأْعَماُهلُْم َكَسـَراٍب ِبِقيَعـٍة حيَْ (: وقال تعاىل

 ).  َوَما ُهْم ِخبَارِِجَني ِمَن النَّارِ (
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) (احلــج ِبــريُ َذلِــَك «َِنَّ اOََّ ُهــَو اْحلَــقُّ َوَأنَّ َمــا يَــْدُعوَن ِمــْن ُدونِــِه ُهــَو اْلَباِطــُل َوَأنَّ اOََّ ُهــَو اْلَعِلــيُّ اْلكَ (: وقــال تعــاىل
٦٢(  . 

ــَن اْلُمْشــ(: وقــال تعــاىل ــا َكــاَن ِم ــا َوَم ــَراِهيَم َحِنيًف ــا ِقَيًمــا ِملَّــَة ِإبـْ ــَداِين َريبِّ ِإَىل ِصــَراٍط ُمْســَتِقيٍم ِديًن ــْل ِإنَّــِين َه رِِكَني ُق
لَـُه َوبِـَذِلَك أُِمـْرُت َوَأَ� َأوَُّل ) َال َشـرِيَك ١٦٢) ُقْل ِإنَّ َصَالِيت َوُنُسِكي َوَحمْيَـاَي َوَممَـاِيت Oَِِّ َربِّ اْلَعـاَلِمَني (١٦١(

 .  )١٦٣ االنعام()اْلُمْسِلِمنيَ 
قرأ أهل الكوفـة والشـام قيمـا بكسـر القـاف  )ُقْل ِإنَِّين َهَداِين َريبِّ ِإَىل ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم ِديًنا ِقَيًما(: قوله عز وجل

ــاء خفيفــة ــاء مشــددا و ، وفــتح الي ، معنامهــا واحــد وهــو القــومي املســتقيموقــرأ اآلخــرون بفــتح القــاف وكســر الي
َراِهيَم َحِنيًفا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ (، وانتصابه على معىن هداين دينا قيما  )ِملََّة ِإبـْ

 : قال احلافظ ابن كثري
الـذي ، ىل صـراطه املسـتقيمتعاىل آمًرا نبيه ملسو هيلع هللا ىلص سيد املرسلني أن خيرب مبا أنعم هللا به عليه من اهلداية إ يقول هللا

ـَراِهيَم َحِنيًفـا َوَمـا َكـاَن ِمـَن اْلُمْشـرِِكنيَ (، قائًمـا �بتًـا: أي )ِديًنا ِقَيًما(: ال اعوجاج فيه وال احنراف : كقولـه  )ِملَّـَة ِإبـْ
ـَراِهيَم ِإال َمـْن َسـِفَه نـَْفَسـهُ ( ُدوا ِيف اOَِّ َحـقَّ ِجَهـاِدِه ُهـَو َوَجاِهـ: (وقولـه، )١٣٠: البقـرة()َوَمْن يـَْرَغُب َعـْن ِملَّـِة ِإبـْ

ـَراِهيمَ  يِن ِمـْن َحـَرٍج ِملَّـَة أَبِـيُكْم ِإبـْ ـَراِهيَم َكـاَن أُمَّـًة (: وقولـه، )٧٨: احلـج()اْجتَـَباُكْم َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِيف الـدِّ ِإنَّ ِإبـْ
َيا َحَسـَنًة . ِمِه اْجتَـَباُه َوَهَداُه ِإَىل ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ قَانًِتا Oَِِّ َحِنيًفا َوَملْ َيُك ِمَن اْلُمْشرِِكَني َشاِكًرا ألنـْعُ  نـْ َناُه ِيف الـدُّ َوآتـَيـْ

ــَراِهيَم َحِنيًفــا َوَمــا َكــاَن ِمــَن اْلُمْشــرِِكنيَ . َوِإنَّــُه ِيف اآلِخــَرِة َلِمــَن الصَّــاحلِِنيَ  َنــا ِإلَْيــَك َأِن اتَِّبــْع ِملَّــَة ِإبـْ : النحــل()مثَُّ َأْوَحيـْ
١٢٣_  ١٢٠(  . 

عليـه ، وليس يلزم من كونه عليه السالم أُِمَر 5تباع ملة إبراهيم احلنيفية أن يكون إبراهيم أكمل منه فيهـا؛ ألنـه
، وأكملت له إكماال Ôًما مل يسبقه أحد إىل هذا الكمال؛ وهلذا كان خـامت األنبيـاء، السالم قام �ا قياًما عظيًما

عليــه ، إليــه اخللــق حــىت إبــراهيم اخلليــل م احملمــود الــذي يرهــبوصــاحب املقــا، وســيد ولــد آدم علــى اإلطــالق
 . السالم

احلنيفيـــة (: أي األدSن أحـــّب إىل هللا؟ قـــال: قيـــل لرســـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: عـــن ابـــن عبـــاس قـــال وقـــال اإلمـــام أمحـــد
 )السمحة

 ). إين أرسلت ِحبَنيفيَّة َمسَْحة، يف ديننا ُفْسَحةً َيهوُد أن  لتعلم(: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يومئذ: إن عائشة قالتو 
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قُـْل ِإنَّ َصـالِيت َوُنُسـِكي (: وقولـه تعـاىل. والزSدة هلا شواهد من طرق عـدة، أصل احلديث ُخمَرٌَّج يف الصحيحني
أنــه ،  هللا ويــذحبون لغــري امســه¿مــره تعــاىل أن خيــرب املشــركني الــذين يعبــدون غــري )َوَحمَْيــاَي َوَممَــاِيت Oَِِّ َربِّ اْلَعــاَلِمنيَ 

َفَصـلِّ ِلَربِّـَك (: وهـذا كقولـه تعـاىل، فـإن صـالته ) ونسـكه علـى امسـه وحـده ال شـريك لـه، خمالف هلم يف ذلـك
، فــإن املشــركني كــانوا يعبــدون األصــنام ويــذحبون هلــا، وذبيحتــك أخلــص لــه صــالتك: أي )٢: الكــوثر()َواْحنَــرْ 

 . واإلقبال 5لقصد والنية والعزم على اإلخالص ) تعاىل، الحنراف عما هم فيهمبخالفتهم وا فأمره هللا تعاىل
 .  الذبح يف احلج والعمرة: النسك: قال )ِإنَّ َصالِيت َوُنُسِكي(: قال جماهد يف قوله

 .  وكذا قال السُّدِّي والضحاك. ذحبي: قال )َوُنُسِكي(: عن السُّدِّي عن سعيد بن ُجبَـْري ، وقال الثوري
: َضـحَّى رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف يـوم عيــٍد ِبَكْبَشــْنيِ وقـال حــني ذحبهمــا: عــن جــابر بـن عبــد هللا قــال، ابــن عبـاسعـن 

َوَممَـاِيت  َوُنُسِكي َوَحمْيَـايَ ِإنَّ َصالِيت (، َوجَّْهت وجهي للذي َفَطر السموات واألرض حنيًفا َوَما أ� من املشرِكني(
 ). َني ال َشرِيَك َلُه َوِبَذِلَك أُِمْرُت َوَأَ� َأوَُّل اْلُمْسِلِمنيَ Oَِِّ َربِّ اْلَعاَلمِ 

 .  أي من هذه األمة: قال قتادة )َوَأَ� َأوَُّل اْلُمْسِلِمنيَ (: وقوله
،  وأصله عبادة هللا وحده ال شـريك لـه، فإن مجيع األنبياء قبله كلهم كانت دعوtم إىل اإلسالم، وهو كما قال

ْبِلـَك ِمـْن َرُسـوٍل ِإال نُـوِحي ِإلَْيـِه أَنـَُّه ال ِإلَـَه ِإال َأَ� فَاْعبُـُدونِ وَ (: كما قال وقـد ، )٢٥: األنبيـاء( )َما َأْرَسْلَنا ِمـْن قـَ
ُتْم َفَما َسأَْلُتُكْم ِمْن َأْجٍر ِإْن َأْجِرَي ِإال َعلَـى اOَِّ َوأُِمـْرتُ (: أخرب تعاىل عن نوح أنه قال لقومه َأْن َأُكـوَن  فَِإْن تـََولَّيـْ

َناُه (: وقال تعاىل، )٧٢: يونس()ِمَن اْلُمْسِلِمنيَ  ـَراِهيَم ِإال َمـْن َسـِفَه نـَْفَسـُه َوَلَقـِد اْصـَطَفيـْ َوَمـْن يـَْرغَـُب َعـْن ِملَّـِة ِإبـْ
َيا َوِإنَُّه ِيف اآلِخَرِة َلِمَن الصَّاحلِِنيَ  نـْ ـَراِهيُم . ْمُت لِـَربِّ اْلَعـاَلِمنيَ ِإْذ قَاَل َلُه رَبُُّه َأْسـِلْم قَـاَل َأْسـلَ . ِيف الدُّ َوَوصَّـى ِ�َـا ِإبـْ

ـُتْم ُمْسـِلُمونَ  يَن َفال َمتُوُتنَّ ِإال َوأَنـْ وقـال ، )١٣٢- ١٣٠: البقـرة()بَِنيِه َويـَْعُقوُب Sَ َبِينَّ ِإنَّ اOََّ اْصَطَفى َلُكُم الدِّ
تَـِين ِمـَن اْلُمْلـِك وَ (: عليـه السـالم، يوسف َعلَّْمتَـِين ِمـْن Áَِْويـِل األَحاِديـِث فَـاِطَر السَّـَماَواِت َواألْرِض َربِّ قَـْد آتـَيـْ

َيا َواآلِخَرِة تـََوفَِّين ُمْسِلًما َوَأحلِْْقِين 5ِلصَّاحلِِنيَ  نـْ ُتْم (َوقَاَل ُموَسى ، )١٠١: يوسف()أَْنَت َولِيِّي ِيف الدُّ Sَ قـَْوِم ِإْن ُكنـْ
َعَلْيـِه تـَوَكَّ  ُتْم O5َِِّ فـَ نَـًة ِلْلَقـْوِم الظـَّاِلِمنيَ آَمنـْ ْلنَـا رَبـَّنَـا ال َجتَْعْلنَـا ِفتـْ َقـاُلوا َعلَـى اOَِّ تـَوَكَّ ـُتْم ُمْسـِلِمَني * فـَ  َوجنَِّنَـا لُـوا ِإْن ُكنـْ

ــْورَاَة ِفيَهــا ُهــًدى وَ (: وقــال تعــاىل، )٨٦- ٨٤: يــونس()ِبَرْمحَِتــَك ِمــَن اْلَقــْوِم اْلَكــاِفرِينَ  نُــوٌر َحيُْكــُم ِ�َــا ِإ�َّ أَنزْلَنــا التـَّ
 َِّOــاِب ا ــاُر ِمبَــا اْســُتْحِفُظوا ِمــْن ِكَت نِيُّــوَن َواألْحَب ، )٤٤: املائــدة(اآليــة )النَِّبيُّــوَن الَّــِذيَن َأْســَلُموا ِللَّــِذيَن َهــاُدوا َوالر5ََّّ

ـــ(: وقـــال تعـــاىل ـــوا ِيب َوِبَرُســـوِيل َق ـــُت ِإَىل اْحلَـــَوارِيَِّني َأْن آِمُن ـــا ُمْســـِلُمونَ َوِإْذ َأْوَحْي : املائـــدة()اُلوا آَمنَّـــا َواْشـــَهْد ِ«َنـََّن
١١١(  . 
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ولكـنهم متفـاوتون فيـه حبسـب شـرائعهم اخلاصـة الـيت ينسـخ بعضـها ، تعـاىل أنـه بعـث رسـله 5إلسـالم هللافأخرب 
 وأعالمهـا مشـهورة، رةقائمة منصو  وال تزال، إىل أن نسخت بشريعة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص اليت ال تنسخ أبد اآلبدين، بعًضا

فـإن أوالد . )حنن َمعاِشر األنبياء أوالد َعـالت ديننـا واحـد(: إىل قيام الساعة؛ وهلذا قال عليه الصالة والسالم
ــه، العــالت هــم األخــوة مــن أب واحــد وأمهــات َشــىتَّ  ــادة هللا وحــده ال شــريك ل وإن ، فالــدين واحــد وهــو عب

بنــو األم الواحــدة مــن آ5ء ، ا أن إخــوة األخيــاف عكــس هــذاكمــ،  تنوعــت الشــرائع الــيت هــي مبنزلــة األمهــات
 انتهى خمتصراً . وهللا أعلم، واألخوة األعيان األشقاء من أب واحد وأم واحدة، شىت

حميـاي 5لعمـل الصـاحل : وقيـل، هـو حيييـين ومييتـين: أي )Oَِِّ َربِّ اْلَعـاَلِمنيَ (، حيـايت ووفـايت: أي )َوَحمَْياَي َوَممَـاِيت (
. طاعيت يف حيايت ) وجزائي بعـد ممـايت مـن هللا رب العـاملني: وقيل،  إذا مت على اإلميان ) رب العاملنيوممايت

بفــتح اليــاء لــئال جيتمــع  )حميــاي(وقــراءة العامــة ، بفتحهــا )ممــايت(بســكون اليــاء و  )وحميــاي(: قــرأ أهــل املدينــة
 .  ساكنان

، يف القلب مع غايـة احملبـة وغايـة الـذل وغايـة االخـالص فاملقصود من ذلك هو عبادة هللا وحده عبادة راسخة
اداء االعمـال الصـاحلة مـن الطاعـات والواجبـات  مع املتابعة للكتاب والسـنة يف، يف القلب واللسان واجلوارح

مــن الصــالة والصــوم والزكــاة واحلــج وغريهــا مــن القــر5ت كالصــدقات ورعايــة الوالــدين وصــيانة حقــوق النــاس 
 . وجعله خالصاً ) وحده. اىل غري ذلك مح والتجاوز عن املسئواجلريان والتسا

مــا كــان رســوُل هللا ملسو هيلع هللا ىلص ُيِســر : فقــال، فــأÔه رجــل، كنــت عنــد علــي بــن أيب طالــب: (قــال ½ أبــو الطفيــلعــن 
مـا هـن S : قلـت، كلمـاتغـري أنـه حـدَّثين «ربـع  ، مـا كـان ُيسـرُّ إيلَّ شـيئا يكتمـه النـاسَ : وقـال، فغضـبَ  ؟إليك

لعـَن هللا مـن ، لعـَن هللا مـن أوى حمـِد�، لعـن هللا مـن لعـن والديـه، لعَن هللا من ذبـح لغـري هللا: قال ؟أمري املؤمنني
 ). َمن أحدَث حَد�(وقال يف الرابعة ، ويف رواية النسائي، أخرجه مسلم). غري منار األرض

َــذوا قبــوَر ، َلَعــَن هللا اليَـُهــوَد والنصــارى(: قــال يف مرضــه الــذي مل يـَُقــْم منــه عائشــة öأنَّ رســوَل هللا ملسو هيلع هللا ىلصوعـن  اختَّ
أخرجـه  )قالـت(ومل يـذكر  )غـري أين أخشـى أن يـُتَّخـذ مسـجدا، ولوال ذلك ألبرز قـُربه: قالت، أنبيائهم مساجدَ 
 . البخاري ومسلم
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 : وذلك ألمور، والشرك أعظم الذنوب
 . وضعهوالظلم هو وضع الشيء يف غري م، بيه للمخلوق 5خلالقألنه تش -١
 . وأنه ال يغفر ملن مل يتب منه -٢

 . وأنه خالد خملد يف �ر جهنم، وأنه حرم اجلنة على املَشرك -٣

 . والشرك حيبط مجيع األعمال -٤

 . وإن املشرك حالل الدم واملال -٥

 .  إن الشرك أكرب الكبائرو  -٦
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : وذلك ألمور، والشرك أعظم الذنوب
 . الظلم هو وضع الشيء يف غري موضعهو ، ألنه تشبيه للمخلوق 5خلالق -١

ْرَك َلظُْلٌم َعِظيمٌ : (قال تعاىل  ).  ١٣: لقمان( )ِإنَّ الشِّ
 . وأنه ال يغفر ملن مل يتب منه

 ).  ٤٨: النساء( )َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاءُ  ِإنَّ اOََّ َال يـَْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبِه َويـَْغِفرُ : (قال تعاىل
 . وأنه خالد خملد يف �ر جهنم، وأنه حرم اجلنة على املَشرك -٣

ُ َعَلْيِه اْجلَنََّة َوَمْأَواُه النَّارُ : (قال تعاىل َّOفـََقْد َحرََّم ا َِّO5ِ ٧٢: املائدة( )َوَما ِللظَّاِلِمَني ِمْن أَْنَصارٍ  ِإنَُّه َمْن ُيْشِرْك  .( 
 : ومعىن حبط يف اللغة. والشرك حيبط مجيع األعمال -٤

ــه ــَري يف َبْطِن ــَبُط َحَبطــاً ، احلَــَبُط َوَجــٌع ْ¿ُخــُذ الَبِع ــًال فأْفَســَده قيــل . َحِبَطــْت َحتْ ــُل َعَم ــَل الرَُّج ــه  َحــِبطَ وإذا َعِم َعَمُل
. واحلِْبطَـُة بَِقيَّـُة املـاِء يف احلَـْوضِ . َحِبَط َدُم الرَُّجـل َبطَـَل وَذَهـبَ و . وَحَبَط ماُء الِبْئر َقلَّ . وأْحَبَطه صاِحُبه، ُحبُـْوطاً 

 . وَحِبَط اجلُْرُح َحيَْبُط إذا بَِقَيْت له آ�ٌر بـَْعَد البُـْرءِ 
الـَبْطن؛ ألن صـاحب احلَـَبط يـَْهلـك  َحـبطالَعَمـل وبُطالنـه مـأخوذاً إال مـن  َحـْبطوال أرى : قال يف tذيب اللغة

 َمل املنافق واملُشرك َحيْبطوكذلك عَ 
عملـه حيـبط حبطـاً وحبوطـاً واحلـبط مصـدر حبطـت الشـاة حتـبط  حـبطواحلـبط مصـدر : املنطـق قال يف اصالح

 ، وهو احلندقوقي واملرط النتف، وهو أن ينتفخ بطنها عن أكل الذرق، حبطاً 
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ل عمـــل الـــرب مـــن احلســـنات أن االحبـــاط هـــو إبطـــا: الفـــرق بـــني االحبـــاط والتكفـــري: اللغويـــة قـــال يف الفـــروق
 . )وحبط ما صنعوا: (هو ومنه قوله تعاىل حبط5لسيئات وقد 

 ).  ٦٥: الزمر( )لَِئْن َأْشرَْكَت لََيْحَبَطنَّ َعَمُلَك َولََتُكوَننَّ ِمَن اْخلَاِسرِينَ (: قال تعاىل
 . وإن املشرك حالل الدم واملال -٥

 )٥: التوبة)(َوَجْدُمتُوُهمْ  فَاقْـتُـُلوا اْلُمْشرِِكَني َحْيثُ (: قال تعاىل
 .  وإن الشرك أكرب الكبائر -٦

 احلديث )اإلشراك 5) وعقوق الوالدين: قال. بلى S رسول هللا: قلنا ؟أال أنبئكم «كرب الكبائر(: قال ملسو هيلع هللا ىلص
 :  ومعىن العقوق يف اللغة

 . اشتدت مرارتهإذا ، ويقال أعقى الشئ فهو يعقى إعقاء. ُمر بئيس: َعقورجٌل 
َده يـَُعــقُّ والــ َعــقَّ . ومنــه ُعقــوق الوالــدين، الَشــقّ : قوالَعــ. أي ال أشــاقه: وال أعاقُّــه. يف معــىن عــاق: أيضــاً  َوَعــق

 . عقوقاً وَمَعقَّةً 
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وهـذا ، فمن أشرك 5) فقدنسب Oّ مـا نـزه نفسـه عنـه وإن الشرك تنقص وعيب نزه هللا سبحانه نفسه عنهما
 . و املعاندة واملشاقة Oّ ، ة احملادةغاي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :  والتنزيه يف اللغة

كَكِتــٍف وَنزِيــٌه وأرٌض نـَْزَهــٌة وُتْكَســُر   نَــزِهٌ ومكــاٌن . النـُّْزَهــُة 5لضــم: التَّباُعــُد واالســمُ : التـَّنَـــزُّهُ : قــال الفــريوز آ5دي
ِن الُقَرى وَوَمِد الِبحاِر وَفساِد اهلَواءِ  بعيدٌة عن الّرِيفِ : الزاُي وَنزِيهةٌ  َكَكُرَم وَضَرَب نـََزاهًة   نـَُزهَ . وَغَمِق اِملياِه وِذ5َّ

ــًة و الرَُّجــلُ  ــهٌ : ونـََزاِهَي ــْزهُ ورُجــٌل . تـََباَعــَد عــن كــلِّ َمْكــروٍه فهــو َنزِي ــِق وُتْكَســُر الــزاُي و�زُِه الــنـَّْفسِ  نـَ َعفيــٌف : اخلُُل
 أنتهى. وحَده وال ُخياِلُط الُبيوَت بنَـْفِسه ُمَتَكّرٌِم َحيُلُّ 

 : قال يف لسان العرب
ِم والنَّزاهُة البعد عن السوء وإن فال�ً لَنزِيٌه كرٌمي إذا كان بعيداً من اللُّْؤِم وهـو نزِيـُه اخلُلُـِق وفـالن يَتنـزَُّه عـن َمالئـ

رَفْـُعه نْفَسه عن الشيء تَكرُّماً ورغبة عنـه والتَّنزِيـُه تسـبيح هللا اَألخالق َأي يتَـَرفَُّع عما يَُذمُّ منها اَألزهري التـَّنَـزُُّه 
 . و تـَْنزِيُه هللا تبعيُده وتقديُسه عن األَنداد واَألشباه. عز وجل وإبعاُدُه عما يقول املشركون

 .  امليل والعدول: واحملادة يف اللغة
 . مالَ : يداً وُحيوداً وَحْيَدًة وَحْيدوَدةً عنه حيَِيُد َحْيداً وَحَيدا�ً وحمَ  حادَ : قال الفريوز آ5دي

وكــذلك مــن ، عوجــاِج َحْيــدوكــل ضــلع شــديد اال، واحلَْيــُد مــا َشــَخص مــن اجلََبــل واعــوجّ : قــال يف tــذيب اللغــة
 . ومجعه ُحُيودُ ، العْظم

 . حمَِيٌد عن ذلك وَماَلكَ ، مصدره َحيدوَدًة وحْيداً وَحَيدا�ً ، نه خوفاً وأنفةً عوالرجل حييد عن الشيِء إذا صّد 
 . عن الشيء والطَّرِيق حيَِيد إذا َعَدل َحادَ : قال ابن االثري

 .  معرفة احلق واالعراض عنه: والعناد يف اللغة
قال هللا تعاىل أَْلِقيا يف جهنَّم كلَّ َكفَّاٍر عنيـٍد قـال قتـادة العنيـُد املُْعـِرُض عـن طاعـة  )عند: (قال يف لسان العرب

تعاىل وخاب كلُّ َجبَّاٍر َعنيٍد َعَنَد الرجُل يـَْعُند َعْنداً وُعُنوداً وَعَنداً عتا وَطغَـا وجـاوَز قَـْدرَه ورجـل هللا تعاىل وقال 
 . َعِنيٌد عاِنٌد وهو من التجربُِّ 
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 : قال احلافظ ابن كثري
 . معارض له 5لباطل مع علمه بذلك، معاند للحق: عنيد

 .  فةهو العداوة واملخال: والشقاق يف اللغة
واملُشاقَُّة والّشقاق غلبة العـداوِة واخلـالف شـاقَُّه ُمشـاقََّة وِشـقاقاً خاَلَفـه وقـال الزجـاج يف : قال يف لسان العرب

ـقاقُ قوله تعاىل إن الظاملني لفي ِشقاٍق بَِعيـد  العـدواُة بـني فـريقني واخلـالُف بـني اثنـني مسـي ذلـك ِشـقاقاً ألن   الشِّ
َفـَرَق وتبـّدد  كل فريق من ِفْرقـََيت العدواة قصد ِشقَّاً َأي �حية غري ِشقِّ صاحبه وَشقَّ اْمـَره َيُشـقُّه َشـّقاً فاْنَشـقَّ انـْ

اختالفـاً وَشـقَّ فــالٌن العصـا أي فـارق اجلماعــة وَشـقَّ عصــا الطاعـة فاْنَشـقَّت وهــو منـه وأمـا قــوهلم َشـقَّ اخلــوارُج 
 انتهى. هو من الشَّقِّ الذي هو الصَّْدععصا املسلمني فمعناه َأ¬م فرَّقوا َمجَْعهم وكلمَتهم و 

إذا َشاقَّ . الفراُق واحملاربة: الشقاق: قال )وإن تَولوا فإمنا هم يف شقاق(: قال ابن زيد: قال الطربي يف تفسريه
: سـورة النسـاء( )َوَمـْن ُيَشـاِقِق الرَُّسـولَ : (وقرأ، ومها واحٌد يف كالم العرب، وإذا َحارب فقد شاقَّ ، فقد حارب

١١٥(  . 
إذا كَربـه ، َشـقَّ عليـه هـذا األمـر: مـأخوٌذ مـن قـول القائـل، وهللا أعلـم، عنـد� )الشـقاق(وأصـل: قال أبـو جعفـر

. وأثقلتـه َمسـاَءته، كل واحد منهمـا مـن صـاحبه مـا كَربـه وآذاه �ل: مبعىن، )شاقَّ فالٌن فال�ً (: مث قيل. وآذاه
 .  فراَق بينهما: مبعىن )٣٥: سورة النساء( )َقاَق بـَْيِنِهَماَوِإْن ِخْفُتْم شِ : (ومنه قول هللا تعاىل ذكره

ـَر َسـِبيِل اْلُمـْؤِمِنَني نـَُولِّـِه َمـا تـَـ(: قال تعاىل َوىلَّ َوُنْصـِلِه َوَمْن ُيَشاِقِق الرَُّسوَل ِمْن بـَْعـِد َمـا تـَبَــنيََّ لَـُه اْهلُـَدى َويـَتَّبِـْع َغيـْ
 )١١٥( )النساء آيةَجَهنََّم َوَساَءْت َمِصريًا

املعــاداة واملخالفــة وتبــني اهلــدى : املشــاققة )مــن بعــد مــا تبــني لــه اهلــدى ومــن يشــاقق الرســول(: قــال الشــوكاين
 انتهى. ظهوره «ن يعلم صحة الرسالة 5لرباهني الدالة على ذلك مث يفعل املشاققة

ومـن سـلك غـري طريـق الشـريعة : أي )لَـُه اْهلُـَدىِمْن بـَْعِد َمـا تـَبَــنيََّ  َوَمْن ُيَشاِقِق الرَُّسولَ (: وقوله: وقال ابن كثري
مـا ظهـر لـه احلـق وتبـني لـه  وذلك عن َعْمـد منـه بعـد، فصار يف شق والشرع يف شق، اليت جاء �ا الرسول ملسو هيلع هللا ىلص

ــَر َســِبيِل اْلُمــْؤِمِننيَ : (وقولــه. واتضــح لــه خالفــة لــنص امل ولكــن قــد تكــون، هــذا مــالزم للصــفة األوىل )َويـَتَِّبــْع َغيـْ
ــا، عليــه األمــة احملمديــة وقــد تكــون ملــا أمجعــت، الشــارع فإنــه قــد ُضــِمنت هلــم ، فيمــا علــم اتفــاقهم عليــه حتقيًق

 . ملسو هيلع هللا ىلص تشريًفا هلم وتعظيما لنبيهم، العصمة يف اجتماعهم من اخلطأ
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إذا سـلك هـذه الطريـق : أي )نََّم َوَسـاَءْت َمِصـريًانـَُولِّـِه َمـا تـَـَوىلَّ َوُنْصـِلِه َجَهـ(: وهلذا توعد تعاىل على ذلك بقوله
ُب ِ�َــَذا (: «ن حنســنها يف صـدره ونزينهــا لـه اســتدراًجا لــه كمـا قــال تعـاىل، جازينـاه علــى ذلـك فَــَذْرِين َوَمـْن ُيَكــذِّ

ـــــــُث ال يـَْعَلُمـــــــونَ  ـــــــْن َحْي ـــــــا زَاُغـــــــ(: وقـــــــال تعـــــــاىل. )٤٤: القلـــــــم()اْحلَـــــــِديِث َسَنْســـــــَتْدرُِجُهْم ِم ُ فـََلمَّ َّOوا َأزَاَغ ا
 .  )١١٠: األنعام()َوَنَذرُُهْم ِيف طُْغَياِ¬ِْم يـَْعَمُهونَ (وقوله . )٥: الصف()قـُُلوبـَُهمْ 

كمـا قـال ،  ألن مـن خـرج عـن اهلـدى مل يكـن لـه طريـق إال إىل النـار يـوم القيامـة، وجعل النـار مصـريه يف اآلخـرة
ـــوا َوَأْزَواجَ (: تعـــاىل ـــُدونَ اْحُشـــُروا الَّـــِذيَن ظََلُم ـــانُوا يـَْعُب ـــا َك ـــْم َوَم ـــُدوُهْم ِإَىل ِصـــَراِط اجلَِْحـــيمِ . ُه ـــْن ُدوِن ِهللا فَاْه  )ِم

ــــُدوا عَ (: وقــــال. )٢٣، ٢٢: الصــــافات( ــــا َوَملْ جيَِ ــــْم ُمَواِقُعوَه ــــوَن النَّــــاَر َفظَنُّــــوا أَنـَُّه ــــا َمْصــــرِفًاَورََأى اْلُمْجرُِم َه  )نـْ
 .  )٥٣: الكهف(

ـَرَة قَـالَ  ـْرِك َمـْن َعِمـَل َعَمــًال (قَـاَل َرُسـوُل اOَِّ ملسو هيلع هللا ىلص  َعـْن َأِىب ُهَريـْ ُ تـَبَـاَرَك َوتـََعــاَىل َأَ� َأْغـَىن الشُّـرََكاِء َعـِن الشِّ َّOقَـاَل ا
 ). َأْشَرَك ِفيِه َمِعى َغْريِى تـَرَْكُتُه َوِشرَْكهُ 

S عبــادي إين َحرَّمــُت الظُّلــَم (: أنــه قــال عــن هللا تبــارك وتعــاىلفيمــا روى : عــن أيب َذّر أنَّ رســوَل هللا ملسو هيلع هللا ىلص قــالو 
S ، فاْسـَتهُدوين أْهـدِكم، ُكلُّكـم ضـاّل إال َمـْن َهَديتُـه،  S عبـادي، فـال َتظَـاملوا، وجعلُته بينكم حمرَّما، على نفسي

ــــهُ ،  عبــــادي ــــْن أطعمُت ــــادي، فاســــتطِعموين ُأْطِعْمكــــم، ُكلُّكــــم جــــائع إال َم ــــْن َكســــْوتُهُكلُّكــــ،  S عب ، م عــــار إال َم
فاســتغفروين أغِفــْر ، وأ� َأْغِفــُر الــذُّنوَب مجيعــا، إنكــم ُختطئــون 5لليــل والنهــار، S عبــادي، فاستْكُســوين أْكُســُكمْ 

لو أنَّ أوََّلكم وآخرَكم ، S عبادي، ولن تبلغوا نـَْفعي فتنفعوين، إنَّكم لن تبلُغوا َضرِّي فَتُضرُّوين، S عبادي، لكم
لــو أنَّ ، S عبــادي، مــا زاد ذلــك يف ُمْلكــي شــيئا، كــانوا علــى أتْـَقــى قلــب رجــل واحــِد مــنكم،  َســكم وِجــنَّكموإنْ 

، مـا نقـص ذلـك مـن ملكـي شـيئا، على أفجِر قلب رجـل واحـد مـنكم كانوا،  وإنَسكم وِجنَّكم، أوََّلكم وآخرَكم
فأعطيــُت ُكــلَّ إنســان ، فســألوين، عيد واحــدقــاموا يف صــ، وإنَســكم وِجــنَّكم، لــو أنَّ أوَّلكــم وآخــرَكم، S عبــادي

ُقص اِملْخـــَيُط إذا ُأِدخـــَل البحـــرَ ، مســـألَتهُ  ـــنـْ إمنـــا هـــي أعمـــاُلكم ، Sعبـــادي، مـــانقص ذلـــك ممـــا عنـــدي إال كمـــا يـَ
هــا، ُأحصــيها لكــم َّSومــن وجــد غــري ذلــك فــال يـَلُــوَمنَّ إال نـَْفَســهُ ، فمــن َوَجــَد خــريا فلَيْحَمــِد هللا، مث ُأوفّــيكم إ( .

 . رجه مسلمأخ
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وهـو صـرف شـيء  وخيلـده يف النـار إذا مـات ومل يتـب منـه، شرك أكـرب خيـرج صـاحبه مـن امللـة: والشرك نوعان
. مــن أنــواع العبــادة لغــري اOّ كــدعاء غــري اOّ والتقــرب 5لــذ5ئح والنــذور لغــري اOّ مــن القبــور واجلــن والشــياطني

وه ورجــاء غــري اOّ فيمــا ال يقــدر عليــه إال اOّ مــن قضــاء واخلــوف مــن املــوتى أو اجلــن أو الشــياطني أن يضــر 
 . احلاجات وتفريج الكر5ت

 . كاحللف بغري اOّ ،  لكنه ينقص التوحيد، وشرك أصغر ال خيرج من امللة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ). ١٨: يونس( )َفُعُهْم َويـَُقوُلوَن َهُؤَالِء ُشَفَعاُؤَ� ِعْنَد اOَِّ َويـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اOَِّ َما َال َيُضرُُّهْم َوَال يـَنْـ (: قال تعاىل
ـُتْم َصـاِدقِ (: قال تعاىل ـَر اOَِّ تَـْدُعوَن ِإْن ُكنـْ َتُكْم ِإْن َأÔَُكْم َعَذاُب اOَِّ َأْو أَتـَْتُكُم السَّـاَعُة َأَغيـْ ) بَـْل ٤٠َني (ُقْل َأرَأَيـْ

ــْدُعوَن فـََيْكِشــُف  ُه َت َّSــا ُتْشــرُِكوَن (ِإ ــاَء َوتـَْنَســْوَن َم ــِه ِإْن َش ــْدُعوَن ِإلَْي ــا َت ــَك ٤١َم ْبِل ــْن قـَ ــٍم ِم ــْلَنا ِإَىل أَُم ــْد َأْرَس ) َوَلَق
ــرَّاِء َلَعلَُّهــْم يـََتَضــرَُّعوَن ( ــْوَال ِإْذ َجــاَءُهْم «َُْســَنا َتَضــرَُّعوا َوَلِكــْن َقَســْت ٤٢فََأَخــْذَ�ُهْم 5ِْلَبْأَســاِء َوالضَّ َل ــوبـُُهْم ) فـَ قـُُل

ــَواَب ُكـلِّ َشـْيٍء َحــىتَّ ِإَذا ٤٣َوزَيـََّن َهلُـُم الشَّـْيطَاُن َمــا َكـانُوا يـَْعَملُـوَن ( ــا َنُسـوا َمـا ذُكِّـُروا بِــِه فـََتْحنَـا َعلَـْيِهْم أَبـْ ) فـََلمَّ
املتصــرف يف ، ىل أنــه الفعــال ملــا يريــدخيــرب تعــا. )٤٤االنعــام ()َفرُِحــوا ِمبَــا ُأوتُــوا َأَخــْذَ�ُهْم بـَْغتَــًة فَــِإَذا ُهــْم ُمْبِلُســونَ 

بـل هـو وحـده ال شـريك ، وال يقدر أحد على صرف حكمه عـن خلقـه، وأنه ال ُمعقِّب حلكمه، خلقه مبا يشاء
ــاَعةُ (: الــذي إذا ســئل جييــب ملــن يشــاء؛ وهلــذا قــال، لــه ــْتُكُم السَّ ــَتُكْم ِإْن َأÔَُكــْم َعــَذاُب اOَِّ َأْو أَتـَ : أي )قُــْل َأرَأَيـْ
Ôـُتْم َصـاِدِقنيَ (كم هذا أو هـذا أ ـَر اOَِّ تَـْدُعوَن ِإْن ُكنـْ ال تـدعون غـريه لعلمكـم أنـه ال يقـدر أحـد علـى : أي )َأَغيـْ

ُتْم َصاِدِقنيَ (: دفع ذلك سواه؛ وهلذا قال  .  يف اختاذكم آهلة معه: أي )ِإْن ُكنـْ
ُه َتْدُعوَن فـََيْكِشُف َما َتْدُعوَن ِإلَْيِه ِإْن ( َّSيف وقت الضرورة ال تدعون أحدا : أي )َشاَء َوتـَْنَسْوَن َما ُتْشرُِكونَ َبْل ِإ

هُ (: ســواه وتــذهب عــنكم أصــنامكم وأنــدادكم كمــا قــال َّSــُكُم الضُّــرُّ ِيف اْلَبْحــِر َضــلَّ َمــْن تَــْدُعوَن ِإال ِإ  )َوِإَذا َمسَّ
 .  )٦٧: اإلسراء(اآلية 
ْبِلـَك فََأَخـْذَ�ُهْم 5ِْلَبْأَسـاءِ  َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ِإَىل أَُمـٍم ِمـنْ (: وقوله وهـي  )َوالضَّـرَّاءِ (الفقـر والضـيق يف العـيش : يعـين )قـَ

 . يدعون هللا ويتضرعون إليه وخيشعون: أي )َلَعلَُّهْم يـََتَضرَُّعونَ (األمراض واألسقام واآلالم 
َلــْوال ِإْذ َجــاَءُهْم «َُْســَنا َتَضــرَُّعوا(: قــال هللا تعــاىل  إذ ابتلينــاهم بــذلك تضــرعوا إلينــا ومتســكنوا إلينــا فهــال: أي )فـَ

ــوبـُُهمْ ( ــا َكــانُوا يـَْعَمُلــونَ (مــا رقــت وال خشــعت : أي )َوَلِكــْن َقَســْت قـُُل ــْيطَاُن َم ـُـُم الشَّ مــن الشــرك : أي )َوزَيَّــَن َهل
 . واملعاصي
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ـَواَب ُكـلِّ َشـْيءٍ (أعرضـوا عنـه وتناسـوه وجعلـوه وراء ظهـورهم : أي )فـََلمَّا َنُسوا َما ذُكِّـُروا بِـهِ (  )فـََتْحنَـا َعلَـْيِهْم أَبـْ
عيــاذا 5) مــن ، وهــذا اســتدراج منــه تعــاىل وإمــالء هلــم، فتحنــا علــيهم أبــواب الــرزق مــن كــل مــا خيتــارون: أي

علــى : يأ )َأَخــْذَ�ُهْم بـَْغتَــةً (مــن األمــوال واألوالد واألرزاق : أي )َحــىتَّ ِإَذا َفرُِحــوا ِمبَــا ُأوتُــوا(: مكــره؛ وهلــذا قــال
 . آيسون من كل خري: أي )فَِإَذا ُهْم ُمْبِلُسونَ (غفلة 

 . اآليس: املبلس: عن ابن عباس، يبقال الوال
ـُذوا قبـور أنبيـائهم مسـاجدَ ، قاتـل هللا اليهـود(: قـال النـيب ملسو هيلع هللا ىلص: قـال ½ عن أبو هريرة لعـن هللا (ويف روايـة  )اختَّ

: وقــال، وأخــرج النســائي الروايــة األوىل، ومســلم وأبــو داود، حلــديث أخرجــه البخــاريا ...)اليهــود والنصــاري
 . ...)لعن هللا(

ـُذوا ، لعـن هللا اليهـود والنصـارى(: ملسو هيلع هللا ىلص يف مرضـه الـذي مل يـَُقـْم منـه قـال رسـوُل هللا: قالـت: ö وعن عائشة اختَّ
 . )غري أنه ُخشَي أن يـُتََّخَذ مسجدا، ك أُبِرَز قربُهولوال ذل: قالت. قبور أنبيائهم مساجدَ 

 : األصغر الشرك، الشرك أنواع من الثاين النوع
 يصـل ومل شـركا تسـميته النصـوص يف جـاء مـا أو فيه للوقوع ووسيلة األكرب الشرك إىل ذريعة كان ما كل وهو
 . الكبرية مرتكب كحكم شيئةامل حتت وحكمه. اللسان وأقوال العمل هيئة يف يقع وهو، األكرب حد إىل

 :  يلي ما أمثلته ومن
 مـا أخـوف إن(: قـال أنـه وسـلم عليـه هللا صـلى النـيب عـن وغريه أمحد اإلمام رواه ما والدليل، الرSء يسري -١

 يــوم تعــاىل هللا يقــول، الــرSء(: قــال هللا رســول S األصــغر الشــرك ومــا: قــالوا، )األصــغر الشــرك علــيكم أخــاف
. )جـزاء عندهم جتدون هل فانظروا، الدنيا يف تراؤون كنتم الذين إىل اذهبوا: «عماهلم الناس ازىج إذا القيامة

 رواه أالمام أمحد وقال املنذري اسناده جيد
 هللا شاء ما تقولوا ال(: وسلم عليه هللا صلى النيب عن سننه يف داود أبو روى)، وشئت هللا شاء ما(: قول -٢

 . رواه ابو داود )فالن شاء مث هللا شاء ما قولوا ولكن، فالن وشاء
 تفسـريه يف حـامت أيب ابـن روى، ذلـك وحنو)، اللصوص أل�Ô البط لوال(: قول أو)، وفالن هللا لوال(: قول -٣

ـُتمْ  أَنْـَداًدا Oَِِّ  َجتَْعلُـوا فَـَال (: تعـاىل قولـه معىن يف عنهما هللا رضي عباس ابن عن  هـو داداألنـ(: قـال )تـَْعَلُمـونَ  َوأَنـْ
ــة S وحياتــك وهللا: تقــول أن وهــو، الليــل ظلمــة يف ســوداء صــفاة علــى النمــل دبيــب مــن أخفــى الشــرك  فالن
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: ألصحابه الرجل وقول، اللصوص ألتى الدار يف البط ولوال، اللصوص أل�Ô هذا كليبة لوال: وتقول، وحيايت
 ). شرك به كله هذا، ال�ف فيها جتعل ال، وفالن هللا لوال: الرجل وقول، وشئت هللا شاء ما

 : واألصغر األكرب الشرك بني الفرق
 :  يلي ما أمهها، عديدة فروق واألصغر األكرب الشرك بني
 . املشيئة فتحت األصغر وأما، 5لتوبة إال لصاحبه هللا يغفر ال األكرب الشرك أن - ١
 .  قارنه الذي ملالع إال حيبط فال األصغر وأما، األعمال جلميع حمبط األكرب الشرك أن -٢
 . منها خيرجه فال األصغر الشرك وأما، اإلسالم ملة من لصاحبه خمرج األكرب الشرك أن -٣
 . الذنوب من فكغريه األصغر وأما، اجلنة عليه وحمرمة النار يف خالد صاحبه األكرب الشرك أن -٤

: تعـاىل هللا قـال، تعـاىل هللا بـه راداملـ العمـل حتسـني يف الـداخل الـرSء يسـري هـو: وقال يف أعالم السـنة املنشـورة
ْليَـْعَمــلْ  رَبِّــهِ  ِلَقــاءَ  يـَْرُجــوا َكــانَ  َفَمــنْ ( ــاَدةِ  ُيْشــِركْ  َوَال  َصــاِحلًا َعَمــًال  فـَ  عليــه هللا صــلى النــيب وقــال)، َأَحــًدا رَبِّــهِ  ِبِعَب

: فقــال عنــه فســئل، الســنة شــرح يف والبغــوي أمحــد رواه )األصــغر الشــرك علــيكم أخــاف مــا أخــوف(: وســلم
 )إليـه رجـل نظـر مـن يـرى ملـا صالته فيزين فيصلي الرجل يقوم(: وسلم عليه هللا صلى بقوله فسره مث)، الرSء(

 هللا صـلى قـال، وغريهـا واألمانـة والكعبـة واألنـداد 5آل5ء كـاحللف هللا بغـري احللـف ذلـك ومن. ماجه ابن رواه
 عليــه هللا صــلى وقــال، والنســائي، داود أبــو رواه )نــداد5أل وال «مهــاتكم وال 5åئكــم حتلفــوا ال(: وســلم عليــه
 حتلفـوا ال(: وسـلم عليـه هللا صـلى وقـال. النسـائي رواه )الكعبـة ورب قولـوا ولكـن، والكعبـة تقولـوا ال(: وسلم

 عليــه هللا صــلى وقــال، داود أبــو رواه )منــا فلــيس 5ألمانــة حلــف مــن(: وســلم عليــه هللا صــلى وقــال)، 5) إال
 وقـد، والبيهقـي، واحلـاكم، والرتمـذي، داود وأبـو، أمحـد رواه )أشـرك أو كفـر فقـد هللا بغـري حلـف نمـ(: وسلم

 صـحيح حـديث هـذا: احلـاكم وقـال، حسـن حـديث هـذا: الرتمـذي اإلمـام وقـال، داود أبـو اإلمـام عنه سكت
 .  األلباين أيضا صححه وقد، الذهيب ووافقه، خيرجاه ومل الشيخني شرط على
: ذلــك قــال للــذي وســلم عليــه هللا صــلى النــيب وقــال. وشــئت هللا شــاء مــا: قولــه ومنــه). أشــركو : (روايــة ويف

 هللا لــوال: قــول ومنــه. )الكــربى يف( والنســائي، ماجــه وابــن أمحــد رواه )وحــده هللا شــاء مــا بــل نــدا ) أجعلتــين(
 تقولـوا ال(: وسـلم عليـه هللا صـلى قـال. ذلـك وحنـو، وعليـك هللا علـى داخل وأ�، وأنت هللا إال يل وما، وأنت

 أهــل قــال. والبيهقــي، داود وأبــو، أمحــد رواه )فــالن شــاء مث هللا شــاء مــا قولــوا ولكــن، فــالن وشــاء هللا شــاء مــا
 . وفالن هللا لوال جيوز وال، فالن مث هللا لوال وجيوز: العلم
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 ؟األلفاظ هذه يف ومث الواو بني الفرق
 مبشـيئة العبـد مشـيئة قـار�ً ، وشـئت هللا شـاء مـا: قـال مـن فيكـون، يةوالتسو  املقارنة يقتضي 5لواو العطف ألن
 مشــيئة «ن أقــر فقــد، شــئت مث هللا شــاء مــا: قــال فمــن، للتبعيــة املقتضــية بــثم العطــف خبــالف، �ــا مســوS هللا

 وكــذلك)، اOَُّ  َشــاءَ يَ  َأنْ  ِإالَّ  َتَشــاُءونَ  َوَمــا(: تعــاىل قــال كمــا،  بعــدها إال تكــون ال، تعــاىل هللا ملشــيئة Ôبعــة العبــد
 . البقية

 
بـل شـك وريـب أو إعـراض أو حسـد أو كـرب أو اتبـاع ، الكفر عدم اإلميان Oّ5 ورسله سواء مع تكـذيب أو ال

 . لبعض األهواء اليت تصد عن اتباع الكتاب والسنة
 :  أقسامه، كفر أكرب خيرج صاحبه من امللة: وهو نوعان

 .  كفر التكذيب -١
 . بار مع التصديقكفر األ5ء واالستك -٢

 .  كفر الظن -٣

 .  كفر االعراض -٤

 .  كفر النفاق -٥

وهــو الــذنوب الــيت وردت تســميتها يف الكتــاب  وهــو الكفــر العملــي، وكفــر أصــغر ال خيــرج صــاحبه مــن امللــة
 .  والسنة كفرا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـا َجـاَءُه أَلَـْيَس  تَـَرى َعَلى اOَِّ َكِذ5ً َأْو َكذََّب 5ِْحلَقِّ َوَمْن َأْظَلُم ِممَِّن افْـ (: والدليل قوله تعاىل كفر التكذيب -١ َلمَّ

ومـن أظلـم أيهـا النـاس ممـن اختلـق علـى : قـال ابـن جريـر الطـربي. )٦٨العنكبـوت ()ِيف َجَهنََّم َمثْـًوى ِلْلَكاِفرِينَ 
َأْو َكـذََّب 5ِْحلَـقِّ (هللا ال ¿مر 5لفحشاءو، وهللا أمر� �ا، وجد� عليها آ5ء�: فقالوا إذا فعلوا فاحشة، هللا كذ5

والـرباءة مـن اآلهلـة واألنـداد ملـا جـاءه ، أو كّذب مبا بعث هللا بـه رسـوله دمحما ملسو هيلع هللا ىلص مـن توحيـده: يقول )َلمَّا َجاَءهُ 
 . قاله البغوي، مبعىن التقرير واالستفهام هنا أَلَْيَس ِيف َجَهنََّم َمثْـًوى ِلْلَكاِفرِيَن). (هذا احلّق من عند هللا

ــُر والَعَظَمــةُ : واألُبِّيَّــةُ . االمتنــاع: اال5ء يف اللغــة. كفــر اإل5ء واالســتكبار مــع التصــديق -٢ َأىب فــالٌن ¿َْىب . الِكبـْ
 .  أن تعرض على الرجل الشيَء فيأَىب قبوَله ترفعاً : واإل5ء. 5لفتح أي امتنع
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 )اْلَكـاِفرِينَ  ا ِلْلَمَالِئَكـِة اْسـُجُدوا ِآلَدَم َفَسـَجُدوا ِإالَّ ِإْبِلـيَس َأَىب َواْسـَتْكبَـَر وََكـاَن ِمـنَ َوِإْذ قـُْلنَ (: والدليل قوله تعاىل
 ).  ٣٤: (البقرة

حدثنا دمحم بن سنان حدثنا فليح حدثنا هالل بن علي عـن عطـاء بـن يسـار عـن أيب هريـرة أن رسـول هللا صـلى 
مـن أطـاعين قـال ( ؟ا S رسـول هللا ومـن ¿ىبقـالو ). ون اجلنـة إال مـن أىبكـل أمـيت يـدخل: (هللا عليه و سلم قـال

 رواه البخاري )دخل اجلنة ومن عصاين فقد أىب
 . أي امتنع عن قبول الدعوة أو عن امتثال األمر إال من أىبقوله : قال العيين

 . أي متَّهم، ن ظَِننيوفال. التـُّْهَمة: والظنة. َيُظنُّ ظَ̈ناً  َظنَّ : الظن يف اللغة: وكفر الظن -٣
َوَمـا َأظُـنُّ . َوَدَخَل َجنـََّتُه َوُهـَو ظَـاِملٌ لِنَـْفِسـِه قَـاَل َمـا َأظُـنُّ َأْن تَِبيـَد َهـِذِه أَبَـًدا(: قوله تعاىل على كفر الظن والدليل

َقَلبًــا َهــا ُمنـْ ــًرا ِمنـْ ــاَعَة قَاِئَمــًة َولَــِئْن رُِدْدُت ِإَىل َريبِّ َألَِجــَدنَّ َخيـْ قَــاَل لَــُه َصــاِحُبُه َوُهــَو ُحيَــاِورُُه َأَكَفــْرَت 5ِلـَّـِذي . السَّ
ُ َريبِّ َوَال ُأْشـِرُك بِـَريبِّ َأَحـًدا. َخَلَقَك ِمْن تـَُراٍب مثَُّ ِمْن نُْطَفٍة مثَُّ َسوَّاَك رَُجًال  َّO٣٨ - ٣٥: الكهـف()َلِكنَّا ُهَو ا .(

 : قال احلافظ ابن كثري
َأَكَفـْرَت (: واعظًا له وزاجـًرا عمـا هـو فيـه مـن الكفـر 5) واالغـرتار، صاحبه املؤمنيقول تعاىل خمربًا عما أجابه 

الـذي ، وهذا إنكار وتعظيم ملـا وقـع فيـه مـن جحـود ربـه )؟5ِلَِّذي َخَلَقَك ِمْن تـَُراٍب مثَُّ ِمْن نُْطَفٍة مثَُّ َسوَّاَك رَُجال
َكْيـَف (: كما قـال تعـاىل،  من ساللة من ماء مهني مث جعل نسله، خلقه وابتدأ خلق اإلنسان من طني وهو آدم

ُتْم َأْمَواÔً فََأْحيَـاُكْم مثَُّ ُميِيـُتُكْم مثَُّ ُحيْيِـيُكمْ  وداللتـه ، كيـف جتَحـُدون ربكـم: أي )٢٨٠: البقـرة( )َتْكُفُروَن O5َِِّ وَُكنـْ
ال ويعلـم أنـه كـان معـدوًما مث فإنه ما من أحد من املخلوقات إ، كل أحد يعلمها من نفسه،  عليكم ظاهرة جلية

، إجيـاده إىل خالقـه وليس وجوده من نفسه وال مستنًدا إىل شيء من املخلوقات؛ ألنه مبثابته فعلم إسناد، وجد
ُ َريبِّ (: قال خالق كل شيء؛ ولذا، ال إله إال هو، وهو هللا َّOبـل أعـرتف ، أ� ال أقـول مبقالتـك: أي )َلِكنَّـا ُهـَو ا

قـــال . أنتهـــى. بـــل هـــو هللا املعبـــود وحـــده ال شـــريك لـــه: أي )َوال ُأْشـــِرُك بِـــَريبِّ َأَحـــًدا(الوحدانيـــة ) 5لربوبيـــة و 
ولــذلك رتَّــب اإلنكــار علــى ، جعــل كفــره 5لبعــث كفــًرا 5)؛ ألنــه منشــأ الشــك يف كمــال قــدرة هللا: البيضــاوي

  أنتهى. منه فإن َمْن قدر على إبداء خلقه منه قدر أن يعيده، خلقه إSه من الرتاب
 ، صّد بوجهه: أعرض. الصد: االعراض يف اللغة: وكفر اإلعراض -٤

وقد أنـزل ، عما يراد �م الهون: أي). ٣: األحقاف()َوالَِّذيَن َكَفُروا َعمَّا أُْنِذُروا ُمْعِرُضونَ (: والدليل قوله تعاىل
 . غّب ذلك وسيعلمون: أي، ذلك كله وهم معرضون عن، إليهم كتا5 وأرسل إليهم رسول
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ـــــه تعـــــاىل: وكفـــــر النفـــــاق -٥ ـــــدليل قول ـــــ(: وال ـــــى قـُُل ـــــَع َعَل ـــــُروا َفطُِب ـــــوا مثَُّ َكَف ـــــْم آَمُن ـــــَك ِ«َنـَُّه ـــــْم َال َذِل ُه وِ�ِْم فـَ
 ). ٣: املنافقون()يـَْفَقُهونَ 

وهـو الـذنوب الـيت وردت تسـميتها يف  وهـو الكفـر العملـي، اما الكفر االصغر الذي ال خيرج صاحبه من امللـة
 .  اب والسنة كفراالكت

مثـل قولـه ، وهو الذنوب العملية اليت وردت النصوص الشرعية Ùطالق الكفر عليها ومل تصـل إىل حـد األكـرب
 . أخرجه البخاري ومسلم عن ابن مسعود )وقتاله كفر، سباب املسلم فسوق(: ملسو هيلع هللا ىلص

 . بخاري ومسلم عن عبد هللا بن عمرأخرجه ال )ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض(: وقوله
 . أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر وأيب هريرة )إذا قال الرجل ألخيه S كافر فقد 5ء �ا أحدمها(: وقوله
 . أخرجه مسلم )الطعن يف النسب والنياحة على امليت: ثنتان يف أميت مها �م كفر(: وقوله

 : صغروملخص الفروق بني الكفر األكرب والكفر األ
، والكفـر األصـغر ال خيـرج مـن امللـة وال حيـبط األعمـال، أن الكفر األكرب خيرج من امللة وحيبط األعمـال - ١

 . ويعرض صاحبها للوعيد، لكن ينقصها حبسبه
وقـد . والكفر األصـغر إذا دخـل صـاحبه النـار فإنـه ال خيلـد فيهـا، أن الكفر األكرب خيلد صاحبه يف النار - ٢

 . صاحبه فال يدخله النار أصال يتوب اOّ على
 . والكفر األصغر ال يبيح الدم واملال، أن الكفر األكرب يبيح الدم واملال - ٣
فـال جيـوز للمـؤمنني حمبتـه ومواالتـه ، أن الكفر األكـرب يوجـب العـداوة اخلالصـة بـني صـاحبه وبـني املـؤمنني - ٤

بل صاحبه حيب ويواىل بقدر ما فيه من ، واالة مطلقاوأما الكفر األصغر فإنه ال مينع امل. ولو كان أقرب قريب
 . اإلميان ويبغض ويعادى بقدر ما فيه من العصيان

ُ َمَثًال قـَْريًَة َكاَنْت آِمَنًة ُمْطَمِئنًَّة ¿َْتِيَها ِرْزقـَُها َرَغًدا ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن َفَكَفـَرْت «َِ (: كما يف قوله تعاىل َّOُعـِم َوَضَرَب ا نـْ
 َِّO١١٢: النحل()ا  .( 

ُعـِم اOَِّ (هنيئهـا سـهال : أي )¿َْتِيَها ِرْزقـَُها َرَغًدا(: قال هاهنا جحـدت آالء هللا : أي )ِمـْن ُكـلِّ َمَكـاٍن َفَكَفـَرْت ِ«َنـْ
ُلوا نِْعَمـةَ (: كما قـال تعـاىل،  عليها وأعظم ذلك بعثة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص إليهم ـْوَمُهْم  َأَملْ تـَـَر ِإَىل الـَِّذيَن بَـدَّ اOَِّ ُكْفـًرا َوَأَحلُّـوا قـَ

، وهلــذا بــدَّهلم هللا حبــاليهم األولــني خالفهمــا. )٢٩، ٢٨: إبــراهيم()َداَر اْلبَـــَواِر َجَهــنََّم َيْصــَلْونـََها َوبِــْئَس اْلَقــَرارُ 
ُ لَِباَس اْجلُوِع َواْخلَْوفِ (: فقال َّOان ُجيىب إليهم مثرات كـل شـيءاجلوع بعد أن ك ألبسها وأذاقها: أي )فََأَذاقـََها ا ،
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فدعا عليهم بسبع  ، وذلك ملا استعصوا على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وأبوا إال خالفه، و¿تيها رزقها رغًدا من كل مكان
 . جيعل بدمه إذا حنروه، وبر البعري: فأكلوا الِعْلِهز وهو، أذهبت كل شيء هلم فأصابتهم سنة، كسبع يوسف

لوا «مـنهم خوفًـا مـن رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وأصـحابه وذلك «¬م )ْوفِ َواخلَْ : (وقوله مـن ، حـني هـاجروا إىل املدينـة، بُدِّ
وذلــك بســبب صــنيعهم  حــىت فتحهــا هللا علــيهم، وجعلــوا كــل مــا هلــم يف َســَفال ودمــار، ســطوة ســراSه وُجيوشــه

ُ َعلَـى اْلُمـْؤِمِنَني ِإْذ (: به عليهم يف قولهوامنت ، وبغيهم وتكذيبهم الرسول الذي بعثه هللا فيهم منهم َّOَلَقـْد َمـنَّ ا
فَاتـَُّقوا اSَ ََّO ُأوِيل األْلَباِب الـَِّذيَن آَمنُـوا قَـْد (: وقال تعاىل، )١٦٤: آل عمران()بـََعَث ِفيِهْم َرُسوال ِمْن أَنـُْفِسِهمْ 

ُ ِإلَـــْيُكْم ِذْكـــًرا َّOلُـــو َعَلـــ. أَنـــزَل ا ْيُكْم آSَِت اOَِّ ُمبَـيَِّنـــاٍت لُِيْخـــرَِج الَّـــِذيَن آَمنُـــوا َوَعِملُـــوا الصَّـــاِحلَاِت ِمـــَن َرُســـوال يـَتـْ
لُـو َعلَـْيُكْم آSَتِنَـا َويـُـزَكِّيُكْم (: وقوله )١١، ١٠: الطالق)(الظُُّلَماِت ِإَىل النُّور َكَما َأْرَسْلَنا ِفيُكْم َرُسوال ِمْنُكْم يـَتـْ

 .  )١٥٢، ١٥١: البقرة()َوال َتْكُفُرونِ : (إىل قوله )اَب َواحلِْْكَمةَ َويـَُعلُِّمُكُم اْلِكتَ 
هللا املــؤمنني مــن بعــد  بَــدَّل، وجــاعوا بعــد الرغــد، فخــافوا بعــد األمــن، وكمــا أنــه انعكــس علــى الكــافرين حــاهلم

َلة، خوفهم أمنا  . وأئمتهم وسادtم وقادtم، وجعلهم أمراء الناس وحكامهم، ورزقهم بعد الَعيـْ
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 :  والنفاق نوعان. يف الشرع فمعناه إظهار اإلسالم وإبطان الكفر والشر: النفاق
وهــذا النــوع خمــرج مــن الــدين  وهــو النفــاق األكــرب الــذي يظهــر صــاحبه اإلســالم ويــبطن الكفــر، االعتقــادي

 5لكلية إىل أعداء الدينوامليل ، والسخرية منهم، واالستهزاء 5لدين وأهله، مثل الكفر وعدم اإلميان. 5لكلية
 والسرور Ùيذائه، وكراهية االنتصار له، وبغضه وبغض ما جاء به. تكذيب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: أنواعه

وهذا ال خيرج من ، وهو عمل شيء من أعمال املنافقني مع بقاء اإلميان يف القلب النفاق العملي: النوع الثاين
 امللة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
) ُخيَاِدُعوَن اOََّ َوالـَِّذيَن َآَمنُـوا َوَمـا ٨َوِمَن النَّاِس َمْن يـَُقوُل َآَمنَّا O5َِِّ َو5ِْليَـْوِم اْآلَِخِر َوَما ُهْم ِمبُْؤِمِنَني (: (تعاىل قال

ُفَسُهْم َوَما َيْشُعُروَن ( ُ َمَرًضـا َوَهلُـْم َعـَذاٌب أَلِـيٌم ِمبَـا َكـانُوا َيْكـِذبُوَن ) ِيف قـُُلوِ�ِْم َمَرٌض فـََزاَدهُ ٩َخيَْدُعوَن ِإالَّ أَنـْ َّOُم ا
َـا َحنْـُن ُمْصـِلُحوَن (١٠( ) َأَال ِإنـَُّهــْم ُهـُم اْلُمْفِسـُدوَن َوَلِكــْن َال ١١) َوِإَذا ِقيـَل َهلُـْم َال تـُْفِسـُدوا ِيف اْألَْرِض قَــاُلوا ِإمنَّ

ُنوا َكَما َآَمَن النَّاُس قَاُلوا أَنـُْؤِمُن َكَما َآَمَن السَُّفَهاُء َأَال ِإنـَُّهْم ُهُم السَُّفَهاُء َوَلِكْن ) َوِإَذا ِقيَل َهلُْم َآمِ ١٢َيْشُعُروَن (
ا َحنُْن ُمْسـتَـْهزُِئوَن ) َوِإَذا َلُقوا الَِّذيَن َآَمُنوا قَاُلوا َآَمنَّا َوِإَذا َخَلْوا ِإَىل َشَياِطيِنِهْم قَاُلوا ِإ�َّ َمَعُكْم ِإمنََّ ١٣َال يـَْعَلُموَن (

ُهْم ِيف طُْغيَـاِ¬ِْم يـَْعَمُهـوَن (١٤( ُ َيْستَـْهِزُئ ِ�ِْم َوَميُـدُّ َّOُأولَئِـَك الـَِّذيَن اْشـتَـَرُوا الضَّـَالَلَة 5ِْهلُـَدى َفَمـا َرِحبَـْت ١٥) ا (
ُ بِنُــورِِهْم ) َمــثـَُلُهْم َكَمثَــِل الَّــِذي اْســتَـوْ ١٦ِجتَــارَتـُُهْم َوَمــا َكــانُوا ُمْهَتــِديَن ( َّOــا َأَضــاَءْت َمــا َحْولَــُه َذَهــَب ا َقَد َ�رًا فـََلمَّ

 .  البقرة) ١٨) ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي فـَُهْم َال يـَْرِجُعوَن (١٧َوتـَرََكُهْم ِيف ظُُلَماٍت َال يـُْبِصُروَن (
َــذُ (: وقــال تعــاىل ــاَب ِمــْن Sَ أَيـَُّهــا الَّــِذيَن َآَمُنــوا َال تـَتَِّخــُذوا الَّــِذيَن اختَّ ــا ِمــَن الَّــِذيَن ُأوتُــوا اْلِكَت وا ِديــَنُكْم ُهــُزًوا َوَلِعًب

ــْؤِمِنَني ( ــُتْم ُم ــاَء َواتـَُّقــوا اOََّ ِإْن ُكنـْ ــاَر َأْولَِي ــْبِلُكْم َواْلُكفَّ ــَك ٥٧قـَ ــا َذِل ــُزًوا َوَلِعًب َــُذوَها ُه ــَالِة اختَّ ــُتْم ِإَىل الصَّ ) َوِإَذا َ�َديـْ
 )٥٨املائدة )(ْعِقُلونَ ِ«َنـَُّهْم قـَْوٌم َال يَـ 

 
 : قال احلافظ ابن كثري

الـــذين يتخـــذون أفضـــل مـــا يعملـــه ، مـــن الكتـــابيني واملشـــركني، وهـــذا تنفـــري مـــن مـــواالة أعـــداء اإلســـالم وأهلـــه
ــُزًوا (يتخــذو¬ا ، أخــرويكمــة املشــتملة علــى كــل خــري دنيــوي و وهــي شــرائع اإلســالم املطهــرة احمل، العــاملون ُه

ــا ــا(، �ــا يســتهزئون: )َوَلِعًب وفكــرهم البــارد كمــا قــال ، يعتقــدون أ¬ــا نــوع مــن اللعــب يف نظــرهم الفاســد): َوَلِعًب
 :  القائل
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ُتُه ِمن اْلَفهم السَِّقيمِ  وََكْم ِمْن َعائٍب َقوال َصِحيًحا  وآفـَ
ْبِلُكْم َواْلُكفَّارَ (: وقوله فَـاْجَتِنُبوا الـّرِْجَس ِمـَن : (قولـهك،  ههنـا لبيـان اجلـنس )من( )ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن قـَ

Sَ أَيـَُّها (وقرأ آخرون 5لنصب على أنه معمول ، 5خلفض عطفا )َواْلُكفَّارَ (وقرأ بعضهم ، )٣٠: احلج( )األْوَ�نِ 
ــوا اْلكِ  ــَن الَّــِذيَن ُأوُت ــا ِم ــُزًوا َوَلِعًب ــَنُكْم ُه ــوا ال تـَتَِّخــُذوا الَّــِذيَن اختََّــُذوا ِدي ــْبِلُكمْ الَّــِذيَن آَمُن ــْن قـَ ــاَب ِم وال : تقــديره )َت

 . ال تتخذوا هؤالء وال هؤالء أولياء: أي، الكفار أولياء
Sَ أَيـَُّهـا الـَِّذيَن آَمنُـوا ال (: فيهـا رواه ابـن جريـر، وكذا وقع يف قراءة ابن مسعود، واملراد 5لكفار ههنا املشركون

ْبِلُكْم َواْلُكفَّاَر َأْولَِياءَ تـَتَِّخُذوا الَِّذيَن اختََُّذوا ِديَنُكْم ُهُزًوا وَ   . )َلِعًبا ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن قـَ
ـُتْم ُمـْؤِمِننيَ (: وقوله ـُتْم (اتقـوا هللا أن تتخـذوا هـؤالء األعـداء لكـم ولـدينكم أوليـاء : أي )َواتـَُّقـوا اOََّ ِإْن ُكنـْ ِإْن ُكنـْ

ال يـَتَِّخِذ اْلُمْؤِمُنوَن اْلَكاِفرِيَن َأْولَِياَء ِمْن ُدوِن (: كما قال تعاىل،  زًوا ولعًبابشرع هللا الذي اختذه هؤالء ه )ُمْؤِمِننيَ 
رُُكُم ا ـــاًة َوُحيَـــذِّ ُهْم تـَُق ـــنـْ ـــوا ِم ـــَن اOَِّ ِيف َشـــْيٍء ِإال َأْن تـَتـَُّق ـــْيَس ِم َل ـــَك فـَ ـــْل َذِل ـــْن يـَْفَع ـــْؤِمِنَني َوَم ُ نـَْفَســـُه َوِإَىل اOَِّ اْلُم َّO

 .  )٢٨: آل عمران( )ِصريُ اْلمَ 
ُتْم ِإَىل الصَّالِة اختََُّذوَها ُهـُزًوا َوَلِعبًـا: (وقوله تعاىل وكـذلك إذا أذنـتم داعـني إىل الصـالة الـيت هـي : أي )َوِإَذا َ�َديـْ

َـُذوَها(أفضل األعمال ملن يعقـل ويعلـم مـن ذوي األلبـاب   )ٌم ال يـَْعِقلُـونَ ُهـُزًوا َوَلِعبًـا َذلِـَك ِ«َنـَُّهـْم قـَـوْ (أيًضـا  )اختَّ
 . وهذه صفات أتباع الشيطان، َمَعاِين عبادة هللا وشرائعه

ـِر اْلُمنَـاِفِقَني «َِنَّ َهلُـْم َعـَذا5ً أَلِيًمـا ((: وقال تعاىل ) الـَِّذيَن يـَتَِّخـُذوَن اْلَكـاِفرِيَن َأْولِيَـاَء ِمـْن ُدوِن اْلُمـْؤِمِنَني ١٣٨َبشِّ
تَـُغوَن ِعْنَدُهُم اْلعِ  يًعا (أَيـَبـْ ْعـُتْم َآSَِت اOَِّ ُيْكَفـُر ١٣٩زََّة فَِإنَّ اْلِعزََّة Oَِِّ مجَِ ) َوقَـْد نـَـزََّل َعلَـْيُكْم ِيف اْلِكتَـاِب َأْن ِإَذا مسَِ

نَّ اOََّ َجـــاِمُع اْلُمَنـــاِفِقَني ِ�َـــا َوُيْســـتَـْهَزأُ ِ�َـــا فَـــَال تـَْقُعـــُدوا َمَعُهـــْم َحـــىتَّ َخيُوُضـــوا ِيف َحـــِديٍث َغـــْريِِه ِإنَُّكـــْم ِإًذا ِمـــثْـُلُهْم إِ 
يًعا  )١٤٠النساء ()َواْلَكاِفرِيَن ِيف َجَهنََّم مجَِ

ــُروِف َويـَْقِبُضــو (: قــال تعــاىلو  ــِن اْلَمْع ــْوَن َع َه ــُروَن 5ِْلُمْنَكــِر َويـَنـْ ــٍض ¿َُْم ــْن بـَْع ــاُت بـَْعُضــُهْم ِم ــاِفُقوَن َواْلُمَناِفَق َن اْلُمَن
 ََّOَنِســـيَـُهْم ِإنَّ اْلُمَنـــاِفِقَني ُهـــُم اْلَفاِســـُقوَن ( أَيْـــِديـَُهْم َنُســـوا ا ـــاَر َ�َر ٦٧فـَ ُ اْلُمَنـــاِفِقَني َواْلُمَناِفَقـــاِت َواْلُكفَّ َّOَوَعـــَد ا (

ُ َوَهلُْم َعَذاٌب ُمِقيمٌ  َّO٦٨التوبة ()َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها ِهَي َحْسبُـُهْم َوَلَعنَـُهُم ا( 
ْبِلـَك يُرِيـُدوَن َأْن يـََتَحـاَكُمو (َأَملْ تـََر : وقال تعاىل ا ِإَىل ِإَىل الَِّذيَن يـَْزُعُموَن أَنـَُّهْم آَمُنوا ِمبَا أُنِزَل ِإلَْيَك َوَما أُنِزَل ِمْن قـَ

َهلُـْم تـََعـاَلْوا ِإَىل َمـا  ) َوِإَذا ِقيـلَ ٦٠الطَّاُغوِت َوَقْد أُِمُروا َأْن َيْكُفُروا ِبِه َويُرِيـُد الشَّـْيطَاُن َأْن ُيِضـلَُّهْم َضـالًال بَِعيـداً (
ُ َوِإَىل الرَُّســوِل رَأَيْــَت اْلُمَنــاِفِقَني َيُصــدُّوَن َعْنــَك ُصــُدوداً ( َّOُهْم ُمِصــيَبٌة ِمبَــا قَــدََّمْت ٦١أَنــَزَل ا ) َفَكْيــَف ِإَذا َأَصــابـَتـْ



 ١٣٢

ُ َمـــا ِيف قـُلُــــوِ�ِْم ٦٢ َوتـَْوِفيقـــاً (أَيْـــِديِهْم مثَُّ َجـــاُءوَك َحيِْلُفـــوَن O5َِِّ ِإْن َأَرْدَ� ِإالَّ ِإْحَســــا�ً  َّOُأْولَئِـــَك الَّــــِذيَن يـَْعلَـــُم ا (
ُهْم َوِعْظُهْم َوُقْل َهلُْم ِيف أَنُفِسِهْم قـَْوًال بَِليغاً (  . )النساء() ٦٣فََأْعِرْض َعنـْ

ْم ِمبَا ِيف قـُُلوِ�ِْم ُقْل اْستَـْهزُِئوا ِإنَّ اOََّ ُخمْرٌِج َما َحتَْذُروَن (َحيَْذُر اْلُمَناِفُقوَن َأْن تـُنَـزََّل َعَلْيِهْم ُسورٌَة تـُنَـبِّئُـهُ : وقال تعاىل
َا ُكنَّا َخنُوُض َونـَْلَعُب ُقْل َأO5َِِّ َوآSَتِـِه َوَرُسـوِلِه ُكنـُتْم َتْسـتَـ ٦٤( ) ال تـَْعتَـِذُروا ٦٥ْهزُِئوَن () َولَِئْن َسأَْلتَـُهْم لَيَـُقوُلنَّ ِإمنَّ

) اْلُمَنــــاِفُقوَن ٦٦ بـَْعــــَد ِإميَــــاِنُكْم ِإْن نـَْعــــُف َعــــْن طَائَِفــــٍة ِمــــْنُكْم نـَُعــــذِّْب طَائَِفــــًة ِ«َنـَُّهــــْم َكــــانُوا ُجمْــــرِِمَني (قَــــْد َكَفــــْرمتُْ 
َهْوَن َعْن اْلَمْعُروِف َويـَْقِبُضوَن أَْيِديـَُهمْ  َنِسـيَـُهْم ِإنَّ  َواْلُمَناِفَقاُت بـَْعُضُهْم ِمْن بـَْعٍض ¿َُْمُروَن 5ِْلُمْنَكِر َويـَنـْ َنُسوا اOََّ فـَ

ُ اْلُمنَـاِفِقَني َواْلُمَناِفَقـاِت َواْلُكفَّـاَر َ�َر َجَهـنََّم َخالِـِديَن ِفيَهـا ِهـَي َحْسـبُـُهْم ٦٧اْلُمَناِفِقَني ُهْم اْلَفاِسـُقوَن ( َّOَوَعـَد ا (
ُ َوَهلُْم َعَذاٌب ُمِقيٌم ( َّOالتوبة() ٦٨َوَلَعنَـُهْم ا( . 

ُتِلــَي اْلُمْؤِمنُــوَن َوزُْلزِلُــوا زِلْــَزاًال َشــِديداً (: عــاىلوقــال ت ) َوِإْذ يـَُقــوُل اْلُمنَــاِفُقوَن َوالـَّـِذيَن ِيف قـُلُــوِ�ِْم ١١(ُهَنالِــَك ابـْ
ُ َوَرُسولُُه ِإالَّ ُغُروراً ( َّOاألحزاب() ١٢َمَرٌض َما َوَعَدَ� ا(  . 

فـَُقـوا يـَُقولُـوَن ِإلْخـَواِ¬ِْم الـَِّذيَن َكَفـُروا ِمـْن َأْهـِل اْلِكتَـاِب لَـِئْن ُأْخـرِْجُتْم لََنْخـُرَجنَّ (َأَملْ َترى ِإَىل الَِّذيَن �َ : وقال تعاىل
ُ َيْشَهُد ِإنـَُّهْم َلَكاِذبُوَن) َّO١١احلشر (. َمَعُكْم َوال نُِطيُع ِفيُكْم َأَحداً أََبدًا َوِإْن ُقوتِْلُتْم لَنَـْنُصَرنَُّكْم َوا( . 

ُ يَ : عـــاىلوقـــال ت َّOـــُم ِإنَّـــَك َلَرُســـولُُه َوا ُ يـَْعَل َّOَوا َِّOـــاُلوا َنْشـــَهُد ِإنَّـــَك َلَرُســـوُل ا ـــاِفُقوَن َق ْشـــَهُد ِإنَّ (ِإَذا َجـــاَءَك اْلُمَن
) َذلِـَك ِ«َنـَُّهـْم ٢َما َكانُوا يـَْعَمُلوَن ( ) اختََُّذوا َأْميَانـَُهْم ُجنًَّة َفَصدُّوا َعْن َسِبيِل اOَِّ ِإنـَُّهْم َساءَ ١اْلُمَناِفِقَني َلَكاِذبُوَن (

ــْم ال يـَْفَقُهــوَن ( ــوِ�ِْم فـَُه ــَع َعَلــى قـُُل ــُروا َفطُِب ــوا مثَُّ َكَف ــوا َتْســَمْع ٣آَمُن ــَك َأْجَســاُمُهْم َوِإْن يـَُقوُل ــتَـُهْم تـُْعِجُب ) َوِإَذا رَأَيـْ
ُ َأىنَّ يـُْؤَفُكـوَن ( ِلَقْوهلِِْم َكأَنـَُّهْم ُخُشٌب ُمَسنََّدٌة َحيَْسُبوَن ُكلَّ  َّOَوِإَذا ٤َصْيَحٍة َعَلْيِهْم ُهْم اْلَعُدوُّ فَاْحَذْرُهْم قَاتـََلُهْم ا (

ــتَـُهْم َيُصــدُّوَن َوُهــْم ُمْســَتْكِربُ  ــوَّْوا رُُءوَســُهْم َورَأَيـْ ــاَلْوا َيْســتَـْغِفْر َلُكــْم َرُســوُل اOَِّ َل ــْيِهْم ٥وَن (ِقيــَل َهلـُـْم تـََع ) َســَواٌء َعَل
ُ َهلُـْم ِإنَّ اOََّ ال يـَْهـِدي اْلَقـْوَم اْلَفاِسـقِ  َّOُهـْم الـَِّذيَن يـَُقولُـوَن ال ٦َني (َأْستَـْغَفْرَت َهلُـْم َأْم َملْ َتْسـتَـْغِفْر َهلُـْم لَـْن يـَْغِفـَر ا (

َفضُّـوا َوOَِِّ َخـَزاِئُن السَّـَموَ  ) ٧اِت َواَألْرِض َوَلِكـنَّ اْلُمنَـاِفِقَني ال يـَْفَقُهـوَن (تـُْنِفُقوا َعَلى َمْن ِعْنَد َرُسوِل اOَِّ َحىتَّ يـَنـْ
َهــا اَألَذلَّ َوOَِِّ اْلِعــزَُّة َوِلَرُســوِلِه وَ  ِلْلُمــْؤِمِنَني َوَلِكــنَّ اْلُمَنــاِفِقَني ال يـَُقولُــوَن لَــِئْن رََجْعَنــا ِإَىل اْلَمِديَنــِة لَُيْخــرَِجنَّ اَألَعــزُّ ِمنـْ

 . )قوناملناف(. )٨( )يـَْعَلُمونَ 
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 أنواعه وتعريفه : النفاق
 ، �فق ينافق نفاقا ومنافقة: يقال �فق: مصدر النفاق لغة: تعريفه

الريبوُع إذا دخل يف �ِفقائه وَقصَّع إذا خـرج مـن القاِصـعاء مسـي املنـافُق  �َفقَ : قال ابن منظور يف لسان العرب
كـالريبوع وهـو دخولـه �فقـاءه يقـال قـد   �فَـقَ ُمنافقـاً ألنـه ُمنافقاً للنـََّفـق وهـو السَّـَرب يف اَألرض وقيـل إمنـا مسـي 

نفق به و�َفَق وله جحر آخر يقال له القاِصعاء فإذا طِلَب َقصَّـع فخـرج مـن القاِصـعاء فهـو يـدخل يف الناِفقـاء 
م مث وخيرج من القاِصعاء أو يدخل يف القاِصعاء وخيرج من الناِفقاء فيقال هكذا يفعل املُنافق يـدخل يف اإلسـال

 .  خيرج منه من غري الوجه الذي دخل فيه
ــِن األْنبــاريّ : وقــال يف Ôج العــروس ــل الصــاغاينّ عــن اب ــافق ُمناِفقــاً  ونَق ــة أقْــواليف االعــِتالل لَتْســِمية املُن : َثالَث

 .  فيهأنّه ُمسّي به ألنّه يْسُرت ُكفَره ويُغيِّبه فُشبِّه 5لذي يْدُخل النـََّفق وهو السََّرُب يْستِرتُ : أحدها
أنّه ُمسّي به : والثاِلث. ألنه ْخيُرج من اإلميان من غِري الوْجه الذي دَخل فيه ؛كاليَـْربوع فُشبِّه به  �َفقَ أنه : والثاين

وعلــى هــذا ُحيَمــُل : قلــت. إلظهــارِه غــَري مــا ُيضــِمر تْشــبيهاً 5ليَـْربــوع فكــذلك املُنــاِفُق ظــاِهُره إميــاٌن و5طُنــه ُكْفــر
 .  ألّن ِكالُمها إظهاُر غِري ما يف الباِطن ؛ُمناِفقي هذه األّمة قـُّراؤها أراد 5لنِّفاق ُهنا الرSِّءَ  أْكثرُ : حديثُ 

فإنه إذا طلب مـن واحـد هـرب إىل اآلخـر وخـرج منـه ، أحد خمارج الريبوع من جحره: وهو مأخوذ من النافقاء
 . وهو السرب الذي يسترت فيه، وقيل هو من النفق

تَـَفقَ : َستَـَر ُكْفَرُه وأْظَهَر إميانَُه و اليَـْربوعُ : و�َفَق يف الدينِ : 5ديوقال الفريوز آ  .  أَخَذ يف �ِفقائِه كانـْ
ومــا تصــرَّف منــه اْمســا وفْعــال وهــو اســٌم إســالمي مل تـَْعرْفــه  النِّفــاق قــد تكــرر يف احلــديث ذكــر: قــال ابــن االثــري

�فـَق : يقـال. َره ويُْظهر إميانـه وإن كـان أصـُله يف اللُّغـة َمْعروفـاالعرب 5ملْعىن املْخُصوص به وهو الذي َيْسُرت ُكفْ 
أَحد ِجَحرة اليَـْربوع إذا طُِلب مـن واِحـٍد هـَرب إىل اآلَخـر وخـَرج : يـَُنافق ُمناَفقًة ونِفاقا وهو مأخوذ من النَّاِفقاء

 انتهى. َرهوهو السََّرب الذي ُيْستَـَرت فيِه ِلَسْرتِه ُكفْ : هو من النـََّفق: وقيل. منه
، مسي بذلك ألنه يدخل يف الشـرع مـن 5ب. الكفر والشر نأما النفاق يف الشرع فمعناه إظهار اإلسالم وإبطا

أي )، ٦٧: التوبــة()ِإنَّ اْلُمَنــاِفِقَني ُهــُم اْلَفاِســُقونَ (: وعلــى ذلــك نبــه اOّ تعــاىل بقولــه. وخيــرج منــه مــن 5ب آخــر
ْرِك اْألَْســـَفِل ِمـــَن (: افقني شـــرا مـــن الكـــافرين فقـــالوجعـــل اOّ املنـــ. اخلـــارجون مـــن الشـــرع ِإنَّ اْلُمَنـــاِفِقَني ِيف الـــدَّ

ُخيَــاِدُعوَن ()، ١٤٢: النســاء()ِإنَّ اْلُمَنــاِفِقَني ُخيَــاِدُعوَن اOََّ َوُهــَو َخــاِدُعُهمْ (: وقــال تعــاىل)، ١٤٥: النســاء()النَّــارِ 
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ُفَسُهْم َوَما َيْشُعُرونَ اOََّ َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَما َخيَْدُعوَن  ُ َمَرًضـا َوَهلُـْم َعـَذاٌب أَلِـيٌم . ِإالَّ أَنـْ َّOـَزاَدُهُم ا ِيف قـُُلوِ�ِْم َمـَرٌض فـَ
 ).  ١٠ - ٩: البقرة()ِمبَا َكانُوا َيْكِذبُونَ 

 :  أنواع النفاق
 :  اعتقادي وعملي: النفاق نوعان

 :  سفل من النارصاحبها من أهل الدرك األ، ستة انواع: النفاق االعتقادي
 . تكذيب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: األول
 . تكذيب بعض ما جاء به الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: الثاين

 . بغض الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: الثالث
 . بغض بعض ما جاء به الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: الرابع

 . املسرة «خنفاض دين الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: اخلامس
 . الكراهية 5نتصار دين الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: السادس

وإذا ، وإذا وعد أخلـف، إذا حدث كذب: آية املنافق ثالث: (والدليل قوله ملسو هيلع هللا ىلص: مخسة أنواع: النفاق العملي
 ). وإذا عاهد غدر، إذا خاصم فجر: (ويف رواية )ائتمن خان

، اإلسـالم بعـد هجـرة الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص صـار هنـاك ُأ�س يريـدون العـيش مـع املسـلمنيأنـه ملـا اعتـّز : وسبب النفـاق
وهــم ال يريــدون اإلســالم وال حيبُّــون ، ولكــنهم لــن يســتطيعوا أن يعيشــوا بــني املســلمني إالَّ إذا أظهــروا اإلســالم

ويبقــوا يف ، شــوا مــع املســلمنيأن ُيظهــروا اإلســالم مــن أجــل أن يعي: وهــي، فلجــأوا إىل حيلــة النفــاق، اإلســالم
 . النفاق االعتقاديهذا هو ، فسموا 5ملنافقني. قرارة نفوسهم على الكفر
لكـنهم يتصـفون بـبعض ، أن بعـض املسـلمني الـذين عقيـدtم سـليمة ومؤمنـون 5): وأما النفاق العملي فمعناه

: آية املنافق ثالث(: قال ملسو هيلع هللا ىلص، عدوإخالف الو ، والغدر يف العهد، الكذب يف احلديث: مثل، صفات املنافقني
ولكن فيـه َخْصـَلة مـن ، صاحبه مؤمن، هذا نفاق عملي )وإذا ائتمن خان، وإذا وعد أخلف، إذا حّدث كذب
 . منها رمبا أ¬ا تؤول إىل النفاق األكرب إذا مل يتب، وهي خطرية ج̈دا، خصال املنافقني

، يتّلمس معايب املسـلمني، املسلمني يسخر من، سلمني بكالمه وبتصّرفاتهأنه يضايق امل: يؤذي املؤمنني مبعىن
 .  فدّل على أن إيذاء املسلمني من النفاق. ويتتّبع العثرات، وينال من املؤمنني، ينال من الرسول ملسو هيلع هللا ىلص
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 . لمؤمن املرتكب لكبرية وهو العاصيواخلروج اجلزئي ل. اخلروج الكلي عن طاعة اOّ فهو كفر: الفسق
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
َزْلَنا ِإلَْيَك َآSٍَت بـَيَِّناٍت َوَما َيْكُفُر ِ�َا ِإالَّ اْلَفاِسُقوَن ((: قال تعاىل ) َأوَُكلََّما َعاَهُدوا َعْهـًدا نـَبَـَذُه َفرِيـٌق ٩٩َوَلَقْد أَنـْ

ُهْم َبْل َأْكثـَُرُهْم َال يُـ  ٌق ِلَمـا َمَعُهـْم نـَبَـَذ َفرِيـٌق ِمـَن الـَِّذيَن ١٠٠ْؤِمُنوَن (ِمنـْ ) َوَلمَّا َجاَءُهْم َرُسوٌل ِمْن ِعْنـِد اOَِّ ُمَصـدِّ
 . )١٠١البقرة ( )ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِكَتاَب اOَِّ َورَاَء ظُُهورِِهْم َكأَنـَُّهْم َال يـَْعَلُمونَ 

ُ ِمي(: وقال تعاىل َّOٌق ِلَمـا َمَعُكـْم َوِإْذ َأَخـَذ ا ـُتُكْم ِمـْن ِكتَـاٍب َوِحْكَمـٍة مثَُّ َجـاءَُكْم َرُسـوٌل ُمَصـدِّ ثَـاَق النَِّبيِّـَني َلَمـا َآتـَيـْ
ـــاَل فَاْشـــ ـــَرْرَ� َق ـــاُلوا َأقْـ ـــى َذِلُكـــْم ِإْصـــِري َق ـــَرْرُمتْ َوَأَخـــْذُمتْ َعَل ـــاَل أََأقْـ ـــِه َولَتَـْنُصـــُرنَُّه َق ـــْؤِمُننَّ ِب ـــَن َهُدوا َوَأَ� َمعَ لَتُـ ُكـــْم ِم

 .  )٨٢ آل عمران()) َفَمْن تـََوىلَّ بـَْعَد َذِلَك فَُأولَِئَك ُهُم اْلَفاِسُقونَ ٨١الشَّاِهِديَن (
َهــْوَن َعــِن اْلُمْنَكــِر َوتـُْؤِمنُــوَن O5َِِّ : (قــال تعــاىل ــَر أُمَّــٍة ُأْخرَِجــْت ِللنَّــاِس Áَُْمــُروَن 5ِْلَمْعــُروِف َوتـَنـْ ــُتْم َخيـْ  َولَــْو آَمــنَ  ُكنـْ

ُهُم اْلُمْؤِمنُـوَن َوَأْكثـَـُرُهُم اْلَفاِسـُقوَن ( ًرا َهلُْم ِمـنـْ ) لَـْن َيُضـرُّوُكْم ِإال َأًذى َوِإْن يـَُقـاتُِلوُكْم ١١٠َأْهُل اْلِكَتاِب َلَكاَن َخيـْ
لَّــُة أَْيــَن َمــا ثُِقُفــوا إِ ١١١يـَُولُّــوُكُم األْد5ََر مثَُّ ال يـُْنَصــُروَن ( ال ِحبَْبــٍل ِمــَن اOَِّ َوَحْبــٍل ِمــَن النَّــاِس ) ُضــرَِبْت َعَلــْيِهُم الذِّ

يـَْقتُـلُــوَن األْنِبَيــاَء ِبغَــْريِ َو5َُءوا ِبَغَضــٍب ِمــَن اOَِّ َوُضــرَِبْت َعَلــْيِهُم اْلَمْســَكَنُة َذلِــَك ِ«َنـَُّهــْم َكــانُوا َيْكُفــُروَن Sَåِِت اOَِّ وَ 
 .  )١١٢آل عمران ( )َحقٍّ َذِلَك ِمبَا َعَصْوا وََكانُوا يـَْعَتُدونَ 

قًا ِلَمـا بـَـْنيَ َيَديْـِه ِمـَن اْلِكتَـاِب َوُمَهْيِمنًـا َعَلْيـِه فَـاْحُكمْ (: وقال تعاىل َزْلَنا ِإلَْيَك اْلِكتَـاَب 5ِْحلَـقِّ ُمَصـدِّ ـنَـُهْم ِمبَـا َوأَنـْ  بـَيـْ
ُ َوَال تـَتَِّبْع َأْهَواَءُهْم َعمَّا َجـاَءَك ِمـَن اْحلَـقِّ ِلُكـ َّOَجلََعَلُكـْم أُمَّـًة أَنـَْزَل ا ُ َّOَهاًجـا َولَـْو َشـاَء ا لٍّ َجَعْلنَـا ِمـْنُكْم ِشـْرَعًة َوِمنـْ

يُـنَـبِّــئُ  يًعــا فـَ ــَراِت ِإَىل اOَِّ َمــْرِجُعُكْم مجَِ لُــوَُكْم ِيف َمــا َآÔَُكــْم فَاْســَتِبُقوا اْخلَيـْ ــُتْم ِفيــِه َختَْتِلُفــوَن َواِحــَدًة َوَلِكــْن لِيَـبـْ ُكْم ِمبَــا ُكنـْ
ُ َوَال تـَتَِّبْع َأْهَواَءُهْم َواْحَذْرُهْم َأْن يـَْفِتُنوَك َعْن بـَْعِض مَ ٤٨( َّOنَـُهْم ِمبَا أَنـَْزَل ا ُ ِإلَْيَك فَِإْن ) َوَأِن اْحُكْم بـَيـْ َّOا أَنـَْزَل ا

ــ ــبَـْعِض ُذنُــوِ�ِْم َوِإنَّ َكِث ُ َأْن ُيِصــيبَـُهْم ِب َّOــُد ا َــا يُرِي ) َأَفُحْكــَم اْجلَاِهِليَّــِة ٤٩ريًا ِمــَن النَّــاِس َلَفاِســُقوَن (تـََولَّــْوا َفــاْعَلْم َأمنَّ
ُغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اOَِّ ُحْكًما ِلَقْوٍم يُوِقُنونَ   )٥٠املائدة ()يـَبـْ

ــْوَن َعــ(: وقــال تعــاىل َه ــُروَن 5ِْلُمْنَكــِر َويـَنـْ ــٍض ¿َُْم ــْن بـَْع ــاُت بـَْعُضــُهْم ِم ــاِفُقوَن َواْلُمَناِفَق ــُروِف َويـَْقِبُضــوَن اْلُمَن ِن اْلَمْع
َنِســـيَـُهْم ِإنَّ اْلُمَنـــاِفِقَني ُهـــُم اْلَفاِســـُقوَن ( ـــاَر َ�َر ٦٧أَيْـــِديـَُهْم َنُســـوا اOََّ فـَ ُ اْلُمَنـــاِفِقَني َواْلُمَناِفَقـــاِت َواْلُكفَّ َّOَوَعـــَد ا (

ُ َوهلَُ  َّO٦٨التوبة ()ْم َعَذاٌب ُمِقيمٌ َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها ِهَي َحْسبُـُهْم َوَلَعنَـُهُم ا( . 
فسـقت الرُّطَبـة إذا خرجـت مـن : يقال منه. اخلروُج عن الشيء: يف كالم العرب الفسقوأصُل : قال أبو جعفر

، فكـذلك املنـافق والكـافر ُمسّيـا فاسـقْني ، )٤خلروجهـا عـن ُجحرهـا (، ومن ذلك ُمسّيت الفأرُة فـَُوْيِسـقة. قشرها
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ِإال ِإْبِلـيَس َكـاَن ِمـَن اْجلِـنِّ فـََفَسـَق َعـْن َأْمـِر : (ولذلك قال جل ذكره يف صفة إبليس .خلروجهما عن طاعة ر�ما
 .  يعين به خرج عن طاعته واتباع أمره، )٥٠: سورة الكهف(رَبِِّه) 

 : قال يف لسان العرب: لغة الفسق
يـَْفِســـُق ويـَْفُســـُق ِفْســـقاً  فَســـقالِفْســـق العصـــيان والـــرتك َألمـــر هللا عـــز وجـــل واخلـــروج عـــن طريـــق احلـــق  )فســـق(

وُفســـوقاً وَفُســـَق الضـــم عـــن اللحيـــاين َأي َفَجـــر قـــال رواه عنـــه اَألمحـــر قـــال ومل يعـــرف الكســـائي الضـــم وقيـــل 
إبليُس عن َأمر ربه وَفَسق عن أمر ربه َأي جار  َفَسقَ الُفسوق اخلروج عن الدين وكذلك امليل إىل املعصية كما 

قولــه عــز وجــل فـََفَســَق عــن َأمــر ربــه خــرج مــن طاعــة ربــه والعــرب تقــول إذا يف : ومــال عــن طاعتــه قــال الفــراء
خرجت الرُّطَبُة من قشرها قد َفَسَقت الرُّطَبُة من قشرها وكـَأن الفـأرة إمنـا مسيـت ُفوْيِسـقًة خلروجهـا مـن ُجْحرهـا 

عــن الطعــام أي عــن  علــى النــاس والِفْســُق اخلــروج عــن اَألمــر وَفَســَق عــن َأمــر ربــه َأي خــرج وهــو كقــوهلم اّختَــمَ 
يف قوله فـََفَسق عن أمـر ربـه قـال عـن رّده َأمـر ربـه حنـو قـول العـرب اّختَـَم عـن الطعـام أي : َمْأكله قال اَألخفش

قـال أَبـو العبـاس وال حاجـة بـه إىل هـذا ألن الُفُسـوَق معنـاه اخلـروج  َفَسـقَ عن َأكله الطعام فلمـا َرّد هـذا اَألمـر 
وقال ابن اَألعرايب مل ُيْسمع قَـطُّ يف كـالم اجلاهليـة وال يف شـعرهم فاِسـٌق قـال وهـذا عن َأمر ربه َأي خرج  َفَسقَ 

فـالن يف الـدنيا ِفْسـقاً إذا اتسـع فيهـا وَهـوََّن علـى نفسـه  َفَسـقَ عجب وهو كالم عريب وحكـى مشـر عـن قطـرب 
. نـه لِفْسـٌق َأي خـروج عـن احلـقواتسع بركوبه هلا ومل يضيقها عليه وَفَسَق فـالن مالـُه إذا َأهلكـه وأَنفقـه ويقـال إ

والِفْســُق يف قولــه أو ِفْســقاً أِهــلَّ لغــري هللا بــه روي عــن مالــك أَنــه الــذبح وقولــه تعــاىل بــئس اإلســم الُفُســوُق بعــد 
هم بعـد َأن آمنـوا وحيتمـل َأن  اإلميان َأي بئس اإلسم ن تقول له S يهودي وS نصـراين بعـد َأن آمـن َأي ال تـَُعـريِّ

قب يكرهه اإلنسان وإمنا جيب َأن خياطب املؤمُن َأخاه َ«حّب اَألمساء إليـه هـذا قـول الزجـاج ورجـل يكون كلَّ لَ 
 S يٌق وُفَسُق دائم الِفْسِق ويقال يف النداء وS ُخَبث ولألُنثى S َفَسـاِق مثـل َقطـاِم يريـد S أَيهـا  ُفَسقفَاِسٌق وِفسِّ

اخلبيــُث فينعتونــه 5ألَلــف والــالم  ُفَســقُ ذلــك َأ¬ــم يقولــون S  الَفاِســُق وS أَيهــا اخلبيــث وهــو معرفــة يــدل علــى
وَفسََّقه نسبه إىل الِفْسِق والفَواِسُق من النساء الفـواجُر والُفَوْيِسـقُة الفـأرة ويف احلـديث أَنـه َمسـَّى الفـْأرة فـَُوْيِسـقًة 

َلْت عـن َأكـل الغُـراب قالـت تصغري فاِسَقٍة خلروجها من ُجْحرها على الناس وِإفسادها ويف حديث عائشة وسـئِ 
ومن ْ¿كله بعد قوله فاِسق قال اخلطايب أراد حترمي أكلها بتَـْفِسـيقها ويف احلـديث َمخْـس فـََواِسـق يـُْقـتَـْلَن يف احلِـّل 
واحلــرم قــال َأصــل الِفْســِق اخلــروج عــن اإلســتقامة واجلــور وبــه مســي العاصــي فاســقاً وإمنــا مسيــت هــذه احليــوا�ت 

 انتهى. ستعارة خلبثهن وقيل خلروجهن عن احلرمة يف احلل واحلرم َأي ال حرمة هلن حبالفـََواِسَق على اإل
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 : قال يف Ôج العروس
ــْرُك ألْمــر هللا عــّز وجــلَّ والِعْصــياُن واخلُــروُج عــن َطريــق احلَــقِّ ســبحانَه قاَلــه الّليــث: الِفْســق 5لَكْســر أو هــو . التّـ

الِفْسـق أعـمُّ مـن الُكْفـر والِفْسـُق يقـُع : قـال األصـبهاينُّ . ْيُل اىل املَعِصـيةهو املَ : وقيل. الُفجوُر كالُفسوِق 5لّضمِّ 
وأكثـُر مـا يُقـاُل الفاِسـُق ملَـْن التَــَزم ُحكـَم الّشـرع . 5لَقليِل من الُذنُوِب و5لَكثِري ولِكن تُعـوِرَف فيمـا كـاَن بَكثـريه

للكـاِفر األصـل فاِسـق فألنّـه أَخـّل ُحبكـِم مـا ألزَمـه الَعقـل  وإذا قيـل. وأقّر بِه مث أخّل َجبميِع أحكاِمه أو ببَـْعِضـها
فقابَـَل بـه اإلميـان فالفاِسـُق  )أَفَمـْن كـاَن مؤِمنـاً كَمـْن كـان فاِسـقاً ال يْسـَتوون: (ومنه قولُـه َتعـاىل. واقَتَضْته الِفْطَرةُ 

ُخـروٌج : أي )وإنّـه لِفْسـقٌ : (لُـه تعـاىلوقو . فَسـق كَنَصـر وَضـَرب وكـُرم. أعمُّ مـن الكـاِفر والظـاِملُ أعـمُّ مـن الفاِسـق
أو ِفْسـقاً ُأِهـّل لغـِري : (والِفْسق يف قولـه تعـاىل. وقد يكوُن الُفسوُق ِشرْكاً ويكون إْمثاً : وقال أبو اهلْيثم. عن احلقِّ 

َس االسـُم أن يقـول بِـئْ : أي )بِْئَس االْسُم الُفسوُق بْعـَد اإلميـان: (وقولُه تعاىل. ُروَي عن مالك أنّه الّذْبح )ِهللا به
جـاَر : وَفَسـق. S يهوِديُّ وS َنْصراّين بعد أْن آمن وُحيَتمل أن يكون ُكـلُّ َلَقـب يكرُهـه اإلنسـان قالـه الّزّجـاج: له

فـََفَسـق عـْن : (وقولُـه تعـاىل. وماَل عن طاَعـِة ِهللا عـّز وجـّل ومنـه َفَسـقت الرّكـاب عـن قصـد الّسـبيل أي جـارت
أي عـن ردِّه أمـَر ربِّـه حنـو قـول : وَرَوى ثْعلَـٌب عـن األْخَفـش قـال. زاَد الَفّراُء عـن طاعـِة ربِّـه خَرج: أي )أْمِر ربِّه
ألّن  ؛وال حاجَة بـه اىل هـذا: قال أبو العّباس. فَسق عِن أْكِله فلّما ردَّ هذا األمر: اّختَم عن الطّعام أي: الَعَرب

َفَســَقت : وفَســقت الرُّطََبــة عــن ِقْشــرِها أي. َرجخــ: فَســَق عــن أْمــر ربّــه أي. الُفســوَق معنــاه اخلُــروج خرَجــت كانـْ
مـن اخلَـْري : ونصُّ اجلَْمَهرة. النِسالِخه عن اَخلْري : ومنه اشِتقاق الفاِسق الْنِفساِقه أي: قيل. وهذه عن ابِن ُدرَْيد

 . جاَر عن طاَعِته: فَفَسق عن أمِر ربّه أي: وقال أبو ُعَبيدة
 :  داِئُم الِفْسق وأنشَد الّليُث لُسَليمان: ّسيٌق مثل ِسكِّيتورُجٌل ُفَسٌق كُصَرد وفِ 

 انتهى. ال يُْظِهُر اجلَْوَر فيهم آِمناً ُفَسقُ  عاشوا بذلك حيناً يف ِجوارِِهمُ 
واخلـروج اجلزئـي؛ ، فاسـق: فيقـاُل للكـافر، وهـو يشـمل اخلـروج الكلـي، اخلـروج عـن طاعـة هللا: واملراد به شرًعا

 .  فاسق: تكب لكبرية من كبائر الذنوبفيقال للمؤمن املر 
: فقــد ذكــر هللا إبلــيس فقــال، فيســمى الكــافر فاســًقا، وهــو الكفــر، فســق ينقــل عــن امللــة: فالفســق فســقان

 .  منه كفًرا الفسقوكان ذلك .)، ٥٠: الكهف( )ففسق عن أمر ربه(
كلمــا أرادوا أن (: لــك قولــهدل علــى ذ، يريــد الكفــار)، وأمــا الــذين فســقوا فمــأواهم النــار(: وقــال هللا تعــاىل

 .  )٢٠: السجدة(). )٢٠خيرجوا منها أعيدوا فيها وقيل هلم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون (
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والـذين يرمـون (: قـال هللا تعـاىل، ومل خيرجـه فسـقه مـن اإلسـالم، فاسـًقا: ويسمى مرتكب الكبـرية مـن املسـلمني
). )٤م مثــانني جلــدة وال تقبلــوا هلــم أبــًدا وأولئــك هــم الفاســقون (احملصــنات مث مل ¿تــوا «ربعــة شــهداء فاجلــدوه

 )٤: النور(
 )١٩٦: البقرة(). فمن فرض فيهن احلج فال رفث وال فسوق وال جدال يف احلج(: وقال تعاىل

 . هو املعاصي: وقال العلماء يف تفسري الفسوق هنا
 :  قال شيخ االسالم
ُقـُل َعـْن اْلِملَّـِة فـَُيَسـمَّى اْلَكـاِفُر : فسقان اْلِفْسقُ  وََكَذِلكَ : قَاَل ُحمَمَُّد ْبُن َنْصرٍ  ُقُل َعْن اْلِملَِّة َوِفْسٌق َال يـَنـْ ِفْسٌق يـَنـْ

ُ إْبِليَس فـََقالَ  َّOُكْفـًرا   ِمْنـهُ  اْلِفْسـقُ وََكاَن َذلِـَك  )فـََفَسَق َعْن َأْمِر رَبِّهِ (: فَاِسًقا َواْلَفاِسُق ِمْن اْلُمْسِلِمَني فَاِسًقا ذََكَر ا
ُ تـََعاَىل  َّOُكلََّمـا َأرَاُدوا َأْن َخيُْرُجـوا (: يُرِيُد اْلُكفَّاَر َدلَّ َعَلى َذِلَك قـَْولُـهُ  )َوَأمَّا الَِّذيَن َفَسُقوا َفَمْأَواُهُم النَّارُ (: َوقَاَل ا

ُتْم بِ  َها ُأِعيُدوا ِفيَها َوِقيَل َهلُْم ُذوُقوا َعَذاَب النَّاِر الَِّذي ُكنـْ بُونَ ِمنـْ ـَي اْلَفاِسـُق ِمـْن اْلُمْسـِلِمَني فَاِسـًقا َوَملْ  )ِه ُتَكذِّ َومسُِّ
ْســَالمِ  ُ تـََعــاَىل . ُخيْرِْجــُه ِمــْن اْإلِ َّOَوالَّــِذيَن يـَْرُمــوَن اْلُمْحَصــَناِت مثَُّ َملْ ¿َْتُــوا «َِْربـََعــِة ُشــَهَداَء فَاْجِلــُدوُهْم َمثَــاِنَني (: َقــاَل ا

َفَمـْن فـَـَرَض ِفـيِهنَّ اْحلَـجَّ فَـَال رَفَـَث َوَال (: َوقَـاَل تـََعـاَىل  )ُلوا َهلُْم َشَهاَدًة أََبًدا َوُأولَئِـَك ُهـُم اْلَفاِسـُقونَ َجْلَدًة َوَال تـَْقبَـ 
ـا َكـاَن الظُّْلـُم فَـ : قَـاُلوا. ِهـَي اْلَمَعاِصـي: فـََقاَلْت اْلُعَلَماُء ِيف تـَْفِسِري اْلُفُسوِق َهاُهنَـا )ُفُسوَق َوَال ِجَداَل ِيف احلَْجِّ  َلمَّ

 :  ظلمني َواْلِفْسُق فسقني َكَذِلَك اْلُكْفُر ُكْفَرانِ 
ُقــُل َعــْن اْلِملَّــةِ ( ُقــُل َعــْن اْلِملَّــةِ (و  )َأَحــُدُمهَا يـَنـْ ــْرُك  )اْآلَخــُر َال يـَنـْ ُقــُل ): ِشــرَْكانِ (وََكــَذِلَك الشِّ ِشــْرٌك ِيف التـَّْوِحيــِد يـَنـْ

ُقُل َعْن اْلِملَِّة َوُهَو الرSَُِّء قَاَل تـََعاَىل َعْن اْلِملَِّة َوِشْرٌك ِيف ا ْليَـْعَمـْل َعَمـًال (: ْلَعَمِل َال يـَنـْ َفَمْن َكاَن يـَْرُجوا ِلَقاَء رَبِّـِه فـَ
ُ َعَلْيـِه َوَسـلَّمَ َوقَـاَل النَّـ. يُرِيُد ِبَذِلَك اْلُمَراَءاَة 5ِْألَْعَماِل الصَّـاِحلَةِ  )َصاِحلًا َوَال ُيْشِرْك ِبِعَباَدِة رَبِِّه َأَحًدا َّOِيبُّ َصـلَّى ا :

بَـٍل ِيف ُمَواَفِقيـِه ِمـْن : قَاَل ُحمَمَُّد ْبُن َنْصرٍ ). الطِّريَُة ِشْركٌ ( فـََهَذاِن َمْذَهَباِن ُمهَا ِيف اْجلُْمَلِة َحمِْكيَّاِن َعْن َأْمحَـد بْـِن َحنـْ
ــُن َســعِ  ــاِئِر َأْصــَحاِب اْحلَــِديِث َحَكــى الشــالنجي إْمسَاِعيــُل ْب ــٍل َعــْن اْلُمِصــرِّ َعَلــى اْلَكَب َب ــَن َحنـْ يٍد أَنَّــُه َســَأَل َأْمحَــد ْب

َياَم َهْل َيُكـوُن ُمِصـ̈را َمـْن َكانَـْت َهـ ُرْك الصََّالَة َوالزََّكاَة َوالصِّ ُهـَو ُمِصـرٌّ : قَـالَ  ؟ِذِه َحالُـهُ َيْطُلبُـَها ِجبُْهِدِه إالَّ أَنَُّه َملْ يـَتـْ
ــهِ  ْوِل ــَل قـَ ــْؤِمنٌ  َال (: ِمْث ــَو ُم ــْزِين َوُه ــْزِين الــزَّاِين ِحــَني يـَ ــهِ ). يـَ ْوِل ــِو قـَ ــْن َحنْ ْســَالِم َوِم ــُع ِيف اْإلِ ميَــاِن َويـََق ــْن اْإلِ َال (: َخيْــُرُج ِم

ـْوِل ابْـ )َيْشَرُب اْخلَْمَر ِحَني َيْشَربـَُها َوُهَو ُمْؤِمٌن َوَال َيْسِرُق ِحَني َيْسِرُق َوُهَو ُمـْؤِمنٌ  : ِن َعبَّـاٍس ِيف قـَْولِـهِ َوِمـْن َحنْـِو قـَ
ُ فَُأولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُرونَ ( َّOُقـُل َعـْن اْلِملَّـِة : فـََقـالَ  ؟َمـا َهـَذا اْلُكْفـرُ : فـَُقْلـت لَـهُ  )َوَمْن َملْ َحيُْكْم ِمبَا أَنـَْزَل ا ُكْفـٌر َال يـَنـْ

ميَاِن بـَْعُضُه ُدوَن بـَْعٍض وََكَذِلَك اْلُكْفُر َحىتَّ جيَِ  َبةَ . يَء ِمْن َذِلَك َأْمٌر َال َخيَْتِلُف ِفيـهِ ِمْثَل اْإلِ َال (: َوقَـاَل ابْـُن َأِيب َشـيـْ
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ميَـاِن َيُكـوُن َ�ِقًصـا ِمـْن إميَانِـِه قَـالَ  )يـَْزِين الـزَّاِين ِحـَني يـَـْزِين َوُهـَو ُمـْؤِمنٌ  َوَسـأَْلت َأْمحَـد بْـَن : َال َيُكـوُن ُمْسـَتْكِمَل اْإلِ
َبٍل َعنْ  ْسَالِم وَ  َحنـْ ميَانِ اْإلِ ْسَالُم إقْـَرارٌ : فـََقالَ  اْإلِ ميَاُن قـَْوٌل َوَعَمٌل َواْإلِ َوِبِه قَاَل أَبُو خيثمة َوقَاَل ابْـُن َأِيب : قَالَ . اْإلِ

ْسَالُم إالَّ Ùِِميَاِن َوَال إميَاَن إالَّ Ùِِْسَالمِ  َبَة َال َيُكوُن اْإلِ  .  َشيـْ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٤٠

 ، وهو ضد اهلداية. ستقيمالعدول عن الطريق امل: الضالل
 . وعلى النسيان، وعلى اخلطأ، املخالفة اليت هي دون الكفر وعلى الشرك وعلى، و يطلق على الكفر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : قال يف لسان العرب

َتَضلُّ َضالًال وَضـاللًة وقـال   والضَّاللُة ضدُّ اهلَُدى والرَّشاد َضَلْلَت َتِضلُّ هذه اللغة الفصيحة وَضِلْلتَ  الضَّاللُ 
كراع وبنو متيم يقولـون َضـِلْلُت َأَضـلُّ وَضـِلْلُت َأِضـلُّ وقـال اللحيـاين َأهـل احلجـاز يقولـون َضـِلْلُت َأَضـلُّ وَأهـل 
جند يقولون َضَلْلت َأِضلُّ قال وقد قرئ �ما مجيعاً قوله عز وجل ُقْل ِإن َضَلْلُت فِإمنا َأِضلُّ علـى نفسـي وَأهـل 

لعاليــة يقولــون َضــِلْلُت 5لكســر َأَضــلُّ وهــو ضــالٌّ Ôلٌّ وهــي الضَّــاللة والتَّاللــة وقــال اجلــوهري لغــة جنــد هــي ا
ب يقــرأ كــلَّ شــيء يف القــرآن َضــِلْلت وَضــِلْلنا بكســر الــالم ورَُجــٌل  الفصــيحة قــال ابــن ســيده وكــان حيــىي بــن َو�َّ

 . ضالٌّ 
 : قال يف Ôج العروس

ـْوَلْنيِ والضَّالَلَ  الضََّاللُ  ـلَُّة 5لَكسـِر وُمهـا ُمْفـَردا َأَضـالِيَل يف قـَ ُة والضُّلُّ وُيَضمُّ والضَّْلَضَلُة واُالْضـُلوَلُة 5لضَّـمِّ والضِّ
ـل إىل املطلــوِب وقيـلَ  الضَّــاللُ : ِضــدُّ اْهلُـَدى والرَّشــاِد وقـاَل ابــُن الَكمـالِ : والضَّـَلُل ُحمَرََّكـةً  ْقـُد مــا يـَُوصِّ ُســُلوُك : فـَ

ُل ِإىل املَْطُلوِب وقاَل الرَّاِغبُ َطرِي : هَو الُعـُدوُل عـن الطريـِق املُْسـَتِقيِم وُتَضـادُّه اِهلَدايـُة قـاَل هللاُ َتعـاىل: ٍق ال يـَُوصِّ
ا َيِضلُّ َعَلْيها( ا يـَْهَتِدي لِنَـْفِسِه وَمْن َضلَّ فَِإمنَّ عـن احلَـقِّ َعْمـداً  ٍل ، ِلُكـلِّ ُعـدُ : الضَّـاللُ : ويُقالُ  )َفَمِن اْهَتَدى فَِإمنَّ

 كـاَن أو َسـُهواً َيِسـرياً كــاَن أو كثـرياً فَـِإنَّ الطَّريــَق املُْسـَتِقيَم الـذي هــو املُْرَتَضـى َصـْعٌب ِجــداً وهلـذا قـال َصــلَّى هللاُ 
لـذلَك ُنِسـَب ِإىل ولذا َص̈ح أن ُيْسـتَـْعَمَل َلْفظُـُه فـيَمن يكـوُن منـه َخطَـأٌ مَّـا و  )اْسَتِقيُموا ولن ُحتُْصوا(: َعَليه وَسلَّم

ـــَرى أنَّـــُه قـــاَل يف الّنـــِيبِّ َصـــلَّى هللاُ  ـــْوٌن بَِعيـــٌد َأَال تـَ ـــْنيَ الّضـــالََلْني بـَ ـــاِر وِإْن كـــاَن بـَ : َعَليـــه وَســـلَّم األَْنِبيـــاِء وِإىل الُكفَّ
ِة وقاَل تعـاىل  )َوَوْجَدَك َضاالًَّ◌ فـََهَدى( ِإنـََّك (: يف يـَْعُقـوَب عليـه السـالمُ أي غَري ُمْهَتٍد ِلَما ِسيَق ِإلَْيَك من النـُّبُـوَّ

ِإَشارًَة إىل َشـَغِفِه بُيوُسـَف وَشـْوِقِه إليـه وقـاَل عـن  )ِإنَّ أ5َ� َلِفي َضَالٍل ُمِبنيٍ (: وقال أوالُدهُ  )َلِفي َضالَِلَك اْلَقِدميِ 
َعْلُتهــا ِإذاً وَأَ� ِمــَن الضَّــالِّنيَ (: موســى عليــه الســالمُ  والضَّــالُل ِمــْن َوْجــٍه : لــك منــُه َســْهٌو قــالَ تـَْنبيهــاً َأنَّ ذ )قــال فـَ

ِة وحنوِ  مهـا املُشـاِر إلْيِهمـا آَخَر َضْر5َِن َضَالٌل يف الُعُلوِم النََّظرِيَِّة كالضَّالِل يف معرَفِة َوْحَدانِيَِّتِه َتعـاىل ومعرِفَـِة النـُّبُــوَّ
وَضـَالٌل يف الُعلُـوِم  )فَقـْد َضـلَّ َضـَالًال بَِعيـداً (: إىل قـَْولِـهِ  )وُرُسـِلهِ  وَمـْن َيْكُفـْل 5ِ) وَمالَِئَكتِـِه وُكُتبِـهِ (: بقوِلِه َتعاَىل 

ــْرِعيَِّة الــيت هــي الِعبــاَداُت َضــَلْلَت كَزَلْلــَت َتِضــلُّ وتَــِزلُّ أي بفــتِح الَعــْنيِ  يف املَاِضــي الَعَمَليِّــِة َكمعرِفَــِة اَألْحكــاِم الشَّ
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الَفِصيَحُة وهي لَُغُة َجنٍْد وَضِلْلَت َتَضلُّ مثل َمِلْلَت َمتَلُّ أي ِبكسِر الَعْنيِ يف وكسرِها يف املُضارِِع وهذه هي الّلَغُة 
 املاِضي وفـَْتِحها يف املَُضارِع وهي لَُغُة اِحلجاِز والَعالَِيةِ 

 )٢٠: الشـعراء() ١( )فعلتهـا إذا وأ� مـن الضـالني(: قـال عزوجـل، ويسمى النسيان ضاللة ملـا فيـه مـن احلـرية
 .  الناسنيأي 

 ).  ١٠: السجدة() ٢( )وقالوا أئذا ضللنا يف االرض(: كما قال عزوجل،  ويسمى اهلالك ضاللة
مـن اهتـدى فإمنـا يهتـدي لنفسـه ومـن (: قـال تعـاىل، وهـو ضـد اهلدايـة، العدول عن الطريـق املسـتقيم: الضالل

 .  )١٥: اإلسراء(). ضل فإمنا يضل عليها
أءذا ضللنا (: ك ومنه قوهلم ضلت الناقة إذا هلكت بضياعها ويف القرآناهلال الضاللوأصل : قال يف الفروق

عــن الــدين أبلــغ مــن  الضــاللفالــذي يوجبــه أصــل الكلمتــني أن يكــون . أي هلكنــا بتقطــع أوصــالنا) يف االرض
 .  أيضا يف الطريق كما يستعمل يف الدين فيقال ضل عن الطريق إذا فارقه الضاللالغي فيه ويستعمل 

صـارت : ) أيَضـَلْلنا يف األْرض(أئِـَذا : املُكّذبون 5لبعـث، وقال املشركون 5): يقول تعاىل ذكره: قال الطربي
والقـراءة علـى فتحهـا وهـي ، بفتح الـالم وكسـرها. َوَضِللنا، َضَلْلَنا: حلومنا وعظامنا ترا5 يف األرض وفيها لغتان

 .  و�ا نقرأ، اجلوداء
ــُع ِضــ: قــال الفــريوز آ5دي داِهَيــٌة ال خــَري فيــه وكــذا ُضــلُّ أْضــالٍل 5لكســِر : لٍَّة 5ال ضــاَفِة و5لنـَّْعــِت أيوهــو تِْب

 . والضم
 :  والضالُل يطلق على عدة معان

ومن يكفر 5) ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر فقد ضل ضالال (: قال تعاىل، ـ فتارًة يُطلُق على الُكفر ١
 .)١٣٦: النساء(). بعيًدا

 .)١١٦: النساء(). ومن يشرك 5) فقد ضل ضالال بعيًدا(: قال تعاىل، يُطلُق على الشرك ـ وÔرة ٢
 .  أي املخالفة: الفرق الضالة: كما يقال،  ـ وÔرة يُطلُق على املخالفة اليت هي دون الكفر ٣
 .)٢٠: الشعراء(. فعلتها إًذا وأ� من الضالني)(: ومنه قوُل موسى عليه السالم، ـ وÔرة يُطلق على اخلطأ ٤
: البقـــرة(). أن تضـــل إحـــدامها فتـــذكر إحـــدامها األخـــرى(: ومنـــه قولـــه تعـــاىل، ـ وÔرًة يُطلـــُق علـــى النســـيان ٥

٢٨٢(. 
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وجيــوز أن يكــون . يقــال هــو ضــال يف قومــه أي ضــائع. ضــالة اإلبــل: ومنــه، ـ ويُطلــُق الضــالُل علــى الضــياع ٦
 يهمضاال أي يف قوم ضالني الن من أقام يف قوم نسب إل

٧- ) َأْن :)وقولــه، وال يغيــب عــن شــيء، أي ال يغيــب عنــه شــيء، ويطلــق الضــالل علــى الغيــاب ال َيضــلُّ ريبِّ
 .  أو يغيب حفظها عنها، أي تغيب عن حفظها(َتضلَّ إحدامها

ــــن جريــــر الطــــربي ــــال اب ــــَدى: (ق َه ــــاال فـَ ــــت عليــــه اليــــوم )َوَوَجــــَدَك َض ــــى غــــري الــــذي أن وعــــن . ووجــــدك عل
ووجــدك يف قــوم ضــالل : ُعــِينَ بــذلك: وقيــل. كــان علــى أمــر قومــه أربعــني عامــا: قــال )َضــاال َوَوَجــَدكَ (الســديّ 
 . فهداك

َنا ِإلَْيَك ُروًحا ِمْن َأْمِرَ� َما ُكْنَت تَـْدِري َمـا : (كقوله  )َوَوَجَدَك َضاال فـََهَدى(: وقوله: وقال ابن كثري وََكَذِلَك َأْوَحيـْ
ــاُب َوال اإلميَــاُن َوَلِكــنْ  ــَتِقيمٍ  اْلِكَت ــِدي ِإَىل ِصــَراٍط ُمْس ــاِدَ� َوِإنَّــَك لَتَـْه ــْن ِعَب ــْن َنَشــاُء ِم ــِه َم ــِدي ِب ُــورًا نـَْه ــاُه ن  )َجَعْلَن

 . شرعه الذي أمر به هللانه يهدي اىل : أي )٥٢: الشورى(
 ):  ما ضل صاحبكم وما غوى(: تفسري قوله تعاىل

«نه 5ر راشـد ، صلوات هللا وسالمه عليه، دة للرسولوهو الشها، هذا هو املقسم عليه: قال احلافظ ابن كثري
هــو العــامل 5حلــق : والغــاوي، اجلاهــل الــذي يســلك علــى غــري طريــق بغــري علــم: وهــو، لــيس بضــال، Ôبــع للحــق

الضــالل كالنصـــارى  رســوله وَشــْرَعه عــن مشـــا�ة أهــل فنــزه هللا ســبحانه وتعـــاىل، العــادل عنــه قصــًدا إىل غـــريه
ومـا بعثـه هللا بـه ، بـل هـو صـلوات هللا وسـالمه عليـه، لم الشيء وكتمانه والعمل خبالفـهع وعن، وطرائق اليهود

 . من الشرع العظيم يف غاية االستقامة واالعتدال والسداد
ولكنـه علـى اسـتقامة ، مـا حـاد صـاحبكم أيهـا النـاس عـن احلـّق وال زال عنـه: يقول تعـاىل ذكـره: قال ابن جرير

 . وسداد
وغَـِوّي ، وهـو غـاو، غَـَوَي يـَْغـوي مـن الغـيّ : يقـال ؛ولكنه رشـيد سـديد، وما صار غوS̈ ): َوىَوَما غَ (ويعين بقوله

 . إذا َبِشم يـَْغَوى من اللنب
 . وهو أن ال جيد السالك مقصده طريقا أصال، من الغي أعم الضاللالظاهر أن 
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: واقض اإلسـالم كثـرية و هـيهي الكفر بعد اإلسالم و حتصل 5رتكـاب �قـض مـن نـواقض اإلسـالم ونـ: الردة
 . ب وإال وجب قتلهواملرتد يستتا، او 5لشك يف شيء مما سبق، 5العتقاد او، او 5لفعل، الردة 5لقول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ْن َسـِبيِل اOَِّ وَُكْفـٌر بِـِه َواْلَمْسـِجِد َيْسأَُلوَنَك َعِن الشَّْهِر اْحلََراِم ِقَتاٍل ِفيـِه قُـْل ِقتَـاٌل ِفيـِه َكبِـٌري َوَصـدٌّ َعـ(: قال تعاىل

َنُة َأْكبَـُر ِمـَن اْلَقْتـِل َوَال يـََزالُـوَن يـَُقـاتِ  ُلوَنُكْم َحـىتَّ يـَـُردُّوُكْم َعـْن ِديـِنُكْم اْحلََراِم َوِإْخَراُج َأْهِلِه ِمْنُه َأْكبَـُر ِعْنَد اOَِّ َواْلِفتـْ
َيا َواْآلَِخـَرِة َوُأولَئِـَك ِإِن اْسَتطَاُعوا َوَمْن يـَْرَتِدْد مِ  نـْ ْنُكْم َعْن ِديِنِه فـََيُمْت َوُهَو َكاِفٌر فَُأولَِئَك َحِبَطْت َأْعَمـاُهلُْم ِيف الـدُّ

 ).  ٢١٧البقرة ( )َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ 
ــْنُكْم َعــْن ِديِنــ(: وقــال تعــاىل ــبـُُّهْم َوحيُِبُّونَــُه َأِذلَّــٍة َعَلــى Sَ أَيـَُّهــا الَّــِذيَن َآَمُنــوا َمــْن يـَْرَتــدَّ ِم ُ ِبَقــْوٍم حيُِ َّOِه َفَســْوَف ¿َِْيت ا

ُ  اْلُمْؤِمِنَني َأِعزٍَّة َعَلى اْلَكاِفرِيَن ُجيَاِهُدوَن ِيف َسِبيِل اOَِّ َوَال َخيَاُفوَن َلْوَمَة َالِئٍم َذِلَك َفْضلُ  َّOيـُْؤتِيـِه َمـْن َيَشـاُء َوا َِّOا
ــَالَة َويـُْؤتُــوَن الزََّكــاَة َوُهــمْ ٥٤َعِلــيٌم (َواِســٌع  ُ َوَرُســولُُه َوالَّــِذيَن َآَمُنــوا الَّــِذيَن يُِقيُمــوَن الصَّ َّOــيُُّكُم ا َــا َوِل رَاِكُعــوَن  ) ِإمنَّ

 . )٥٦ائدة امل()) َوَمْن يـَتَـَولَّ اOََّ َوَرُسوَلُه َوالَِّذيَن َآَمُنوا فَِإنَّ ِحْزَب اOَِّ ُهُم اْلَغالُِبونَ ٥٥(
 :  الردة يف اللغة

صرف الشيء ورَْجُعه والـرَّدُّ مصـدر رددت الشـيء وَردَُّه عـن وجهـه يـَـُردُّه َرّداً وَمـَرّداً وتـَـْرداداً صـرفه وهـو : الرد
 . بناء للتكثري

وفيه يـوم ال مـردَّ لـه وردَّه عن اَألمر وَلدَّه َأي صرفه عنه برفق وَأمر هللا ال مردَّ له ويف التنزيل العزيز فال مردَّ له 
قال ثعلب يعين يوم القيامة ألَنه شيٌء ال يـَُردُّ ويف حديث عائشة مـن عمـل عمـًال لـيس عليـه َأمـر� فهـو َردٌّ َأي 
مردوٌد عليه يقال َأْمٌد َردٌّ إذا كان خمالفاً ملا عليه السنَّة وهو مصـدر وصـف بـه وشـيٌء َرِديـٌد َمـْردوٌد قـال فَـًىت مل 

َعمٍّ قريبٌة فـََيْضَوى وقد َيْضَوى َرَدِيُد الَغرائب وقد ارتدَّ وارتدَّ عنه حتّول ويف التنزيل مـن يرتـدد مـنكم  تَِلْدُه بِنتُ 
عن اِإلسالم َأي الرجوع عنه وارتدَّ فالن عـن دينـه ِإذا كفـر بعـد ِإسـالمه وردَّ  الردَّةومنه  الرِّّدةعن دينه واالسم 

َخطَّـــَأه وتقـــول َردَّه ِإىل منزلـــه وَردَّ ِإليـــه جـــوا5ً َأي رجـــع والـــرِّّدة 5لكســـر  عليـــه الشـــيء ِإذا مل يقبلـــه وكـــذلك ِإذا
مصدر قولك ردَّه يـَُردُّه َرّداً وِردَّة والـرِّدَُّة االسـم مـن االرتـداد ويف حـديث القيامـة واحلـوض فيقـال ِإ¬ـم مل يزالـوا 

يُِرْد ِردََّة الكفر وهلذا قيده َ«عقا�م ألَنه مل يـَْرَتدَّ ُمْرَتدِّين على َأعقا�م َأي متخلفني عن بعض الواجبات قال ومل 
 َأحد من الصحابة بعده ِإمنا ارتد قوم من ُجفاة اَألعراب واَسَرتدَّ الشيَء واْرَتدَّه طلب َردَّه عليه

 .)٢١: املائدة(. )وال ترتدوا على أد5ركم(: قال تعاىل، الرجوع: الردةو 



 ١٤٤

ومـن يرتـدد مـنكم عـن (: قـال تعـاىل، الكفـر بعـد اإلسـالم: صطالح الشـرعي هـيوالردة يف اال، ال ترجعوا: أي
دينــــه فيمــــت وهــــو كــــافر فأولئــــك حبطــــت أعمــــاهلم يف الــــدنيا واآلخــــرة وأولئــــك أصــــحاب النــــار هــــم فيهــــا 

 .)٢١٧: البقرة()خالدون
، عـة أقسـامونـواقض اإلسـالم كثـرية ترجـع إىل أرب، الردة حتصـل 5رتكـاب �قـض مـن نـواقض اإلسـالم: أقسامها

 : هي
أو ، أو اّدعـاء علـم الغيـب. أو أحد من رسـله، أو مالئكته، أو رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، كسبِّ هللا تعاىل: ـ الردة 5لقول ١

، أو االســــتعانة بــــه فيمــــا ال يقــــدر عليــــه إال هللا، أو دعــــاء غــــري هللا. أو تصــــديق مــــن يــــدعيها، اّدعــــاء النبــــوة
 . واالستعاذة به يف ذلك

وإلقــاء املصــحف يف املــواطن . والــذبح هلــا، واحلجــر والقبــور، كالســجود للصــنم والشــجر: الــردة 5لفعــلـ  ٢
 . واحلكم بغري ما أنزل هللا معتقًدا حله، وتعلمه وتعليمه، وعمل السحر، القذرة

أن الصـالة و ، أو أن اخلبـز حـرام، أو أن الـز� واخلمـر والـر5 حـالل، كاعتقـاد الشـريك )،  ـ الـردة 5العتقـاد ٣
 . ومثله الجيهله، إمجاًعا قطعًيا، أو حرمته أو وجوبه، وحنو ذلك مما ُأمجع على حله، غري واجبة

أو ، أو يف حـل اخلبـز، أو حتـرمي الـز� واخلمـر، كمـن شـك يف حتـرمي الشـرك،  ـ الردة 5لشك يف شـيء ممـا سـبق ٤
أو يف صـالحيته هلـذا ، أو يف ديـن اإلسـالم، أو يف صـدقه، يـاءشك يف رسالة النيب ملسو هيلع هللا ىلص أو رسـالة غـريه مـن األنب

 .  الزمان
رواه  )بني العبد وبني الكفر والشرك ترك الصـالة(لقول النيب ملسو هيلع هللا ىلص ، كمن ترك الصالة متعمًدا،  ـ الردة 5لرتك ٥

 . وغريه من األدلة على كفر Ôرك الصالة. مسلم
 : ثبوtا هيوأحكامها اليت ترتتب عليها بعد 

 . فإن Ôب و رجَع إىل اإلسالم يف خالل ثالثة أSم؛ قبل منه ذلك و ترك، ـ استتابة املرتد ١
رواه البخـاري و ). مـن بَـدََّل دينـه فـاقتلوه(: ـ إذا أىب أن يتوَب؛ و جـب قتلـه؛ لقولـه صـلى هللا عليـه و سـلم ٢

 . أبو داود
، مـن حـني قتلـه، فإن أسلم فهو له؛ و إال صار فَيًئا لبيت املال ،ـ ُمينع من التصرف يف ماله يف مدة استتابته ٣

 . من حني ارتداده يصرف يف مصاحل املسلمني: و قيل. أو موته على الردة
 . ـ انقطاع التوارث بينه و بني أقاربه؛ فال يرثهم و ال يرثونه ٤



 ١٤٥

و إمنـا يُـدَفُن يف ، و ال يُدفُن يف مقابر املسـلمنيـ إذا ماَت أو قُتَل على ردته فإنَّه ال يُغسَُّل و ال ُيصلَّى عليه  ٥
 . أو يُوارى يف الرتاب يف أي مكان غري مقابر املسلمني، مقابر الكّفار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٤٦

و الســحر والكهانــة والعرافــة والتطــري . وينــايف التوحيــد ادعــاء علــم الغيــب يف قــراءة الكــف والفنجــان والتنجــيم
 . والنياحة على امليت ولطم اخلدود وشق اجليوب. واالستسقاء 5ألنواء والنشرة والرقى والتمائم

 . اS للمزارات والقبور وتعظيمهاو تقدمي القرابني والنذور واهلد
و احللــف بغــري اOّ والتوســل واالســتعانة . و احلكــم بغــري مــا أنــزل اOّ . و االســتهزاء 5لــدين واالســتهانة حبرماتــه

 ّOاه النيب صـلى هللا والتوسل جب، من األموات وطلب احلوائج والشفاعة. توسل 5لصاحلنيوال. 5ملخلوق دون ا
 . عليه وسلم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : قال اجلوهري: ومعىن الغيب يف اللغة
وُغيَّـاٌب وَغيَـٌب ومجـع الغائـب ُغيَّـٌب . غـاب عنـه َغيبـًة وَغْيبـاً وُغيـو5ً وَمغيبـاً : تقـول. كلُّ ما غاب عنك: الَغْيبُ 
أي َهْبطَــًة مــن ، وقعنــا يف َغيبــة وَغيابــة: تقــول. وكــذلك َغيابــة الــوادي. َقعــره: وَغيابــة اجلــبّ . وغيـَّْبتــه أ�. أيضــاً 

. بنــو فــالٍن يشــهدون أحيــا�ً ويتغــايبون أحيــا�ً : ابــن الســكيت. أي ُدِفــَن يف قــربه، غيَّبــه َغيابُــهُ : وقــوهلم. األرض
فهـي ُمغيبـٌة ، إذا غـاَب عنهـا زوجهـا، وأغابـت املـرأة. خـالف املخاطبـة: واملُغايبـة. تْ أي َغَربَـ، وغابت الشمس

 . ما اطمأنَّ من األرض: والغيب. وُمشْهٌد بال هاء، 5هلاء
 :  وقال ابن االثري

. لوهــو كــل مــا غــاب عــن الُعيــون وســواء كــان ُحمَّصــًال يف القلــوب أو غــْري ُحمَصَّــ: واإلميــان 5لَغيــب الَغْيــبِعْلــم 
َبة: تقول  . غاب عنه َغْيبا وَغيـْ

ا َتُكفُّ عن صاِحبها َأو َيُكفُّ �ا ما آذاه أو غري ذِلكَ : والكف يف اللغة: قراءة الكف َيْت َأل¬َّ  . الَيُد مسُِّ
واسـتكّف السـائل ، كفا ال¬ا تقبض علـى االشـياء وجتتمـع  الكفاالنقباض والتجمع ومنه مسيت  الكفوأصل 

 . َف الشيَء طلبه بكفِّه وتَكفََّفهَبسط كفَّه وتَكفَّ 
وهــو ادعــاء علــم الغيــب مــن . وواحــدها الســر، النظــر يف خطــوط الكــف الــيت تســمى االســرار: وقــراءة الكــف

 . وجيعلها الكاهن وسيلة ملعرفة االمور الغيبية حبسب ادعائه الباطل، خالل النظر يف خطوط وتقاسيم الكف
 .  قال الشاعر

 هل أنت إن أوعدتين ضائري فانظر إىل كف وأسرارها
 : قال يف الصحاح: ومعىن النجم يف اللغة



 ١٤٧

وَجنََمْت �ِمجَـٌة . وَجنَم اخلارجيُّ ، والنَـْبتُ ، والَقْرنُ ، الِسنُّ  َجنَمَ : يقال. ظهر وطلع: الشيَء يـَْنُجُم 5لضم ُجنوماً  َجنمَ 
ومنـه ، الوقـت املضـروب: والـَنْجمُ . أي معِدنـه، وفالٌن َمْنَجُم الباطـِل والضـاللِة 5لفـتح. أي نـَبَـَغتْ ، مبوضع كذا
مُ  ــي املـُـَنجِّ ُم الــذي ينظــر يف النُّجــوم َحيُْســب َمواِقيَتهــا . إذا أدَّيتــه ُجنومــاً ، َجنَّْمــُت املــال: ويقــال. مسِّ ُم واملُتَـــَنجِّ املـُـَنجِّ

 . وسريَها
ى بــنجم كــذا فمعنــاه أنـــه إذا ظهــر جنــم كــذا والتقـــ: هــو الــذي يســـتخدم علــم التنجــيم والتــأثري يقـــول: املــنجم

أو ، والفقــر، أو إذا ولــد لفــالن ولــد يف بــرج كــذا فإنــه سيحصــل كــذا وكــذا لــه مــن الغــىن، ســيحدث كــذا وكــذا
 . فيستدلون حبركة النجوم على حال األرض وحال الناس فيها، وحنو ذلك، أو الشقاوة، السعادة

م مـن علـم الكـوائن واحلـوادث الـيت سـتقع يف علـم النجـوم املنهـي عنـه هـو مـا يدعيـه أهـل التنجـي: قال اخلطايب
ومـا يف معناهـا مـن األمـور الـيت يزعمـون ، وتغـري األسـعار، وجمـيء املطـر، مستقبل الزمان؛ أوقات هبوب الرSح

وهـذا ، أ¬ا تدرك معرفتهـا بسـري الكواكـب يف جماريهـا واجتماعهـا وافرتاقهـا؛ يـدعون أن هلـا Áثـريا يف السـفليات
 .  وال يعلم الغيب سواه، وتعاط لعلم قد استأثر به هللا، بمنهم حتكم على الغي

، ورجومـــا للشـــياطني، زينـــة للســـماء: خلـــق هللا هـــذه النجـــوم لـــثالث: قـــال قتـــادة: صـــحيحه قـــال البخـــاري يف
 .  انتهى. وتكلف ما ال علم له به، وأضاع نصيبه، وعالمات يهتدى �ا؛ فمن Áول فيها غري ذلك؛ أخطأ

مـن أعـرس بـنجم  : وإن أ�سـا جهلـة «مـر هللا قـد أحـدثوا يف هـذه النجـوم كهانـة: ه قـالوأخرج اخلطيـب عنـه أنـ
ولعمــري؛ مــا مــن جنــم إال يولــد بــه ... ومــن ســافر بــنجم كــذا وكــذا؛ كــان كــذا وكــذا، كــذا وكــذا؛ كــان كــذا وكــذا

ائر بشـيء ومـا علـم هـذه النجـوم وهـذه الدابـة وهـذا الطـ، األمحر واألسود والطويـل والقصـري واحلسـن والـذميم
ولو أن أحدا علم الغيب؛ لعلمـه آدم الـذي خلقـه هللا بيـده وأسـجد لـه مالئكتـه وعلمـه أمسـاء  ، من هذا الغيب

 . انتهى. كل شيء
إن مما أخاف على أميت التصديق 5لنجوم والتكـذيب 5لقـدر وحيـف : (أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال: وعن رجاء بن حيوة

 . رواه ابن محيد). األئمة
 قال يف الصحاح: الكاهن يف اللغة

ـاُن والَكَهنَـةُ ، معروف الكاِهنُ  وإذا أردت أنـَّه صـار كاِهنـاً . إذا َتَكهَّـنَ ، َكَهـَن َيْكُهـُن ِكهانَـةً : يقـال. واجلمـع الُكهَّ
 .  كُهَن َيْكُهُن َكهانَةً : قلت

 : وقال يف لسان العرب
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ــُن وَكُهــ الكــاهنُ  )كهــن( نــاً وَتْكِهينــاً اَألخــري �در َقضــى لــه معــروف َكَهــَن لــه َيْكَهــُن ويكُه ــَن تَكهُّ ــًة وتَكهَّ َن َكهان
ـَن وَكُهـن َكهانـة  5لغيب اَألزهري قـَلَّما يقال ِإال تَكهََّن الرجـُل غـريه َكَهـن ِكهانـًة مثـل َكتَـب يكتُـب ِكتابـة ِإذا تَكهَّ

قـال  الكـاهنويف احلـديث ¬ـى عـن ُحْلـوان  ِإذا صار كاِهنـاً ورجـل كـاِهٌن مـن قـوم َكَهنـٍة وُكهَّـان وِحْرفتُـه الِكهانـةُ 
الذي يَتعاطي اخلَرب عن الكائنات يف مستقبل الزمان ويـدَّعي معرفـة اَألسـرار وقـد كـان يف العـرب َكَهنـٌة   الكاِهنُ 

م كِشقٍّ وسطيح وغريمها فمنهم من كان يـَْزُعم َأن له Ôبعاً من اجلن ورَئِّياً يُلقي ِإليه اَألخبار ومنهم مـن كـان يـزع
أَنه يعرف األُمور مبُقدِّمات َأسباب يستدل �ا على مواقعها من كالم من يسأَله َأو فعله َأو حاله وهذا ُخيصُّـونه 
5سم الَعرَّاف كالذي يدَّعي معرفة الشيء املسروق ومكان الضالة وحنومها وما كان فالٌن كاِهنـاً ولقـد َكُهـَن ويف 

قد َكَفر مبا أُنِزل على دمحم َأي مـن َصـدَّقهم ويقـال َكَهـن هلـم ِإذا قـال هلـم قـوَل احلديث من أَتى كاِهناً َأو َعرَّافاً ف
ــاً وُحِرَســت  الَكَهنــة قــال اَألزهــري وكانــت الَكهانــُة يف العــرب قبــل مبعــث ســيد� رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فلمــا بُعــث نَِبّي

وِإلقائه ِإىل الَكَهنـِة بطـل علـم الَكهانـة وَأزهـق هللا  السماء 5لشُُّهب وُمِنعت اجلنُّ والشياطُني من اسرتاق السمع
ــَرَق هللا عــز وجــل بــه بــني احلــق والباطــل وَأطلــع هللا ســبحانه نبيــه ملسو هيلع هللا ىلص 5لــَوْحيِ  ــان 5لُفْرقــان الــذي فـَ  َأ5طيــَل الُكهَّ

اليــوم حبمــد هللا وَمنِّــه وِإغنائــه علــى مــا شــاَء مــن علــم الغُيــوب الــيت َعَجــزت الَكهنــُة عــن اِإلحاطــة بــه فــال َكهانــَة 
م ويف  الكـاهن5لتنزيل عنها قال ابن األَثري وقوله يف احلديث من أَتى كاهناً يشتمل على ِإتيـان  والعـرَّاف واملُـَنجِّ

ــه مبجــّرد  ــان ِإمنــا قــال لــه ذلــك مــن َأجــل َســْجِعه الــذي َســَجع ومل يَِعْب حــديث اجلَنــني ِإمنــا هــذا مــن ِإخــوان الُكهَّ
ع دون ما تضمَّن َسْجُعه من الباطل فِإنه قـال كيـف نَـِدَي مـن ال َأَكـَل وال َشـِرب وال اْسـَتهلَّ ومثـل ذلـك السَّجْ 

يَُطّل وِإمنا ضَرب املثل 5لُكهَّان َأل¬م كانوا يـَُروِّجون َأقـاويلهم الباطلـة َ«سـجاع تـروق السـامعني ويْسـَتِميلون �ـا 
مـا ِإذا َوَضـع السَّـجع يف مواضـعه مـن الكـالم فـال ذمَّ فيـه وكيـف يُـَذمُّ وقـد القلوب وَيستصغون ِإليها اَألْمساع فأَ 

جاَء يف كالم سيد� رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كثرياً وقد تكرر ذكره يف احلديث مفـرداً ومجعـاً وامسـاً وفعـًال ويف احلـديث ِإن 
نة فَتزيُد فيه ما تزيـُد وتـَْقبلُـه الُكفَّـار مـنهم والكـاِهُن الشياطني كانت َتْسِرتُق السمَع يف اجلاهلية وتُلقيه ِإىل الَكهَ 

 . انتهى. أَيضاً يف كالم العرب
 : قال يف التعريفات

 انتهى. الكاهن هو الذي خيرب عن الكوائن يف مستقبل الزمان ويدعي معرفة األسرار ومطالعة علم الغيب
وظـاهر أن . ر الكائنة إمنا هو عن قـوة نفسـانية لـهيتميز عن املنجم بكون ما خيرب به من االمو  الكاهناعلم أن 

 . ذلك أدعى إىل فساد أذهان اخللق وإغوائهم إىل زSدة اعتقادهم فيه على املنجم
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«ن لــه قــوة علــى التــأثري يف أمــر خــارج عــن بدنــه آ�را خارجــة عــن الشــريعة  الكــاهنوأمــا الســاحر فيتميــز عــن 
أدعـى إىل فسـاد أذهـان النـاس  الكاهنوتلك زSدة شر آخر على  ،بني الزوجني وحنوه كالتفريق،  مؤذية للخلق

 . عنه خوفا ورغبة وانفعاهلم، وزSدة اعتقادهم فيه
 يـَْعَلُمَهـا ٍة ِإالَّ َوِعْنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْيِب َال يـَْعَلُمَها ِإالَّ ُهَو َويـَْعَلُم َما ِيف اْلبَـرِّ َواْلَبْحِر َوَما َتْسـُقُط ِمـْن َورَقَـ: (َوقَاَل تـََعاَىل 

 .  ٥٩االنعام  )َوَال َحبٍَّة ِيف ظُُلَماِت اْألَْرِض َوَال َرْطٍب َوَال Sَِبٍس ِإالَّ ِيف ِكَتاٍب ُمِبنيٍ 
ــْمَع َواألَْبَصــاَر َوَمــْن ُخيْــرُِج اْحلَــيَّ ِمــَن الْ (: وقــال تعــاىل ــَماِء َواَألْرِض َأمَّــْن َميِْلــُك السَّ َميِّــِت قُــْل َمــْن يـَــْرزُُقُكْم ِمــَن السَّ

ُ فـَُقْل َأَفال تـَتـَُّقونَ  َّOيونس )٣١() َوُخيْرُِج اْلَميَِّت ِمَن اْحلَيِّ َوَمْن يَُدبُِّر اَألْمَر َفَسيَـُقوُلوَن ا . 
 . وهن السواحر )َوِمْن َشرِّ النـَّفَّاَ�ِت ِيف اْلُعَقدِ (: قال جل وعال

ِمي أتـى النـيب ملسو هيلع هللا ىلص وقـال لـه إنَّ رجـاًال يـََتَكهَّنُـوَن فنهـاه وقد روى مسلٌم يف الصحيح (أنَّ معاوية بن احلكم السُّـلَ 
 النيب ملسو هيلع هللا ىلص عن ذلك)

تلــك (: قــال، إن الكهــان كــانوا حيــدثو� 5لشــيء فنجــده حقــا: S رســول هللا: عــن عائشــة قلــت يف الصــحيح
 . )ئة كذبةويزيد فيها ما، الكلمة احلق خيطفها اجلين فيقذفها يف أذن وليه

مــن أتــى كاهنــا فصــدقه مبــا يقــول فقــد كفــر مبــا أنــزل علــى دمحم (: عــن النــيب ملسو هيلع هللا ىلص، وعــن أيب هريــرة رضــي اOّ عنــه
 .  رواه أبو داود. )ملسو هيلع هللا ىلص

ار الفرق بني العراف والكـاهن أن الكـاهن امنـا يتعـاطى االخبـار عـن الكـوائن يف املسـتقبل ويـدعى معرفـة االسـر 
 .  والعراف يتعاطى معرفة الشيء املسروق ومكان الضالة وحنومها

ل هللا علـى دمحم صـلى هللا عليـه مبـا يقـول فقـد بـرئ ممـا أنـز  من أتى كاهنا فصـدقهوقال اخلطايب أيضا يف حديث 
قـي سلم قال كان يف العرب كهنة يدعون أ¬م يعرفون كثريا من األمور فمنهم من يزعم أن له رئيـا مـن اجلـن يلو 

إليــه األخبــار ومــنهم مــن يــدعي اســتدراك ذلــك بفهــم أعطيــه ومــنهم مــن يســمى عرافــا وهــو الــذي يــزعم معرفــة 
األمــور مبقــدمات أســباب اســتدل �ــا كمعرفــة مــن ســرق الشــيء الفــالين ومعرفــة مــن يــتهم بــه املــرأة وحنــو ذلــك 

كلهـم والرجـوع إىل قــوهلم ومـنهم مـن يسـمى املــنجم كاهنـا قـال واحلـديث يشــتمل علـى النهـي عـن اتيــان هـؤالء  
 . وتصديقهم فيما يدعونه هذا كالم اخلطايب وهو نفيس

إمنا ¬ي عن اتيان الكهان ال¬م يتكلمون يف مغيبات قد يصادف بعضها االصابة فيخـاف الفتنـة : قال العلماء
علـــى االنســـان بســـبب ذلـــك أل¬ـــم يلبســـون علـــى النـــاس كثـــريا مـــن أمـــر الشـــرائع وقـــد تظـــاهرت االحاديـــث 
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لصحيحة 5لنهي عن اتيان الكهـان وتصـديقهم فيمـا يقولـون وحتـرمي مـا يعطـون مـن احللـوان وهـو حـرام 5مجـاع ا
اتفــق أهــل : قــال البغــوي. املســلمني وقــد نقــل االمجــاع يف حترميــه مجاعــة مــنهم أبــو دمحم البغــوي رمحهــم هللا تعــاىل

ن فعــل الكهانــة 5طــل ال جيــوز أخــذ العلــم علــى حتــرمي حلــوان الكــاهن وهــو مــا أخــذه املــتكهن علــى كهانتــه ال
االجرة عليه وقال املاوردي رمحه هللا تعاىل يف األحكام السلطانية ومينع احملتسب الناس من التكسب 5لكهانـة 
واللهــو ويــؤدب عليــه اآلخــذ واملعطــي وقــال اخلطــايب رمحــه هللا تعــاىل حلــوان الكــاهن مــا ¿خــذه املــتكهن علــى  

 .  قال وحلوان العراف حرام أيضاكهانته وهو حمرم وفعله 5طل 
من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شـعبة مـن (: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: فعن ابن عباس رضي هللا عنهما قال

 مـن ةُ الشُّـْعل: والَقـَبس. َتعلَّْمتَـه إذا واقْـتَـَبْسُته العْلمَ  قـََبْستُ : قال ابن االثري. رواه أبو داود)، السحر زاد ما زاد
 . انتهى. منها األْخذُ : واْقِتباُسها النار

 يف تقــع مل الــيت احلــوادث معرفــة مــن أهلهــا يدعيــه مــا النجــوم علــم مــن واملنهــي: وقــال البغــوي يف شــرح الســنة
 وتغـري، والـربد احلـر وظهـور، الـثلج ووقـوع، املطـر وجمـيء، الـرSح هبـوب بوقـت إخبـارهم مثل، الزمان مستقبل
 هللا استأثر علم وهذا، وافرتاقها واجتماعها، الكواكب بسري معرفتها يستدركون أ¬م زعموني، وحنوها األسعار

 فأمـا )٣٤: لقمـان( )السـاعة علـم عنـده هللا إن: (وتعاىل سبحانه هللا قال كما،  غريه أحد يعلمه ال به وجل عز
 ¬ـي فيمـا داخـل غـري فإنـه ،القبلـة وجهـة، الـزوال به يعرف الذي النجوم علم من املشاهدة طريق من يدرك ما

: األنعــام( )والبحــر الــرب ظلمـات يف �ــا لتهتــدوا النجــوم لكـم جعــل الــذي وهــو(: وتعـاىل ســبحانه هللا قــال. عنـه
 النجـوم أن وتعـاىل سـبحانه هللا فـأخرب )١٦: النحـل( )يهتـدون هـم و5لـنجم وعالمات(: ذكره جل وقال )٩٧
 عنـه هللا رضـي عمـر عن روي، استقباهلا إىل الكعبة عن النائي هتدي مل ولوالها، واملسالك األوقات ملعرفة طرق

 يف عبـاس ابـن عـن، طـاووس عن وروي )أمسكوا مث، والطريق القبلة به تعرفون ما النجوم من تعلموا(: قال أنه
 .  انتهى. )خالق من هللا عند له ذلك فعل من أرى ما(: قال النجوم يف وينظرون، أ5جاد يكتبون قوم
 

أي مـن )، العيافة والطرية والطرق مـن اجلبـت(: مسعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول: بن قبيصة عن أبيه قال فعن قطن
أو ، والطــرق اخلــط خيــط يف األرض، والعيافــة زجــر الطــري والتفــاؤل والتشــاؤم «مسائهــا وأصــواtا وممرهــا، الســحر

 . الضرب 5حلصى وادعاء علم الغيب
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رواه  )من أتى كاهنـا فصـدقه مبـا يقـول فقـد كفـر مبـا أنـزل علـى دمحم ملسو هيلع هللا ىلص(:  عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قالعن أيب هريرة ½
 . أبو داود وأمحد واحلاكم

عــن شــيء مــن أتــى عرافــا فســأله : (لنــيب ملسو هيلع هللا ىلص أنــه قــالروى مســلم يف صــحيحه عــن بعــض أزواج النــيب ملسو هيلع هللا ىلص عــن ا
 ).  ال تقبل له صالة أربعني يوما، فصدقه

(مـا أرى مـن فعـل ذلـك لـه عنـد : وينظرون يف النجوم، قال ابن عباس رضي هللا عنهما يف قوم يكتبون أ5 جاد
 . رواه عبد الرزاق يف املصنف، )هللا من خالق

، أو سـحر أو سـحر لـه، هأو تكهن أو تكهن ل، ليس منا من تطري أو تطري له(: فعن عمران بن حصني مرفوعا
 . رواه البزار)، ومن أتى كاهنا فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أنزل على دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

ومـن ، ومـن سـحر فقـد أشـرك، من عقـد عقـدة مث نفـث فيهـا فقـد سـحر: (وللنسائي من حديث أيب هريرة ½
 ).  تعلق شيئا وكل إليه

علـى ، صـالة الصـبح 5حلديبيـة، صـلى لنـا رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: أنـه قـال، لـد اجلهـينوأخرج البخاري عن زيد بـن خا
هللا ورسـوله : قـالوا؟ أتـدرون مـاذا قـال ربكـم(: أقبـل علـى النـاس فقـال، إثر مساء كانت من الليل فلما انصرف

 ورمحتـه فـذلك مـؤمن مطـر� بفضـل هللا: وكـافر يب فأمـا مـن قـال، أصـبح مـن عبـادي مـؤمن يب: قال: أعلم قال
 .  )مؤمن 5لكواكب، فذلك كافر يب، كذا وكذا مطر� بنوء: وأما من قال، كافر 5لكواكب،  يب

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ، َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ ، َعْن أَبِيهِ ، َعِن اْلَعالِء ْبِن َعْبِد الرَّْمحَنِ  َّOَصلَّى ا َِّOال َعـْدَوى(: لَ قَـا، َأنَّ َرٍ◌ُسوَل ا ،
َأرَاَد بِـِه ، ال نـَـْوءَ : َعْن َعِلـيِّ بْـِن ُحْجـٍر قـَْولُـهُ ، َأْخَرَجُه ُمْسِلمٌ ، َهَذا َحِديٌث َصِحيحٌ  )َوال َصَفرَ ، َوال نـَْوءَ ، َوال َهاَمةَ 

ـَواِء اْلَكَواِكـِب الثََّمانِيَـِة َواْلِعْشـرِيَن الـَِّيت ِهـيَ  ُمِطـْرَ� : َوتـَُقـولُ ، َمنَـاِزُل اْلَقَمـرِ  َما َكاَنِت اْلَعـَرُب تـَْنِسـُب اْلَمطَـَر ِإَىل أَنـْ
ُ َعَلْيـِه َوَسـلَّمَ ،  فَأَْبَطَل الشَّْرُع َأْن َيُكوَن بِنَـْوِء النُُّجوِم َشْيٌء ِإال Ùِِْذِن اOَِّ ، بِنَـْوِء َكَذا َّOَكَمـا َأْخبَــَر الرَُّسـوُل َصـلَّى ا ،

: َوَمــْن َقــالَ ، َكــاِفٌر 5ِْلَكَواِكــبِ ،  فَــَذِلَك ُمــْؤِمٌن ِيب ، َ� ِبَفْضــِل اOَِّ َوِبَرْمحَِتــهِ ُمِطــرْ : ِمــْن قَــالَ : َعــْن رَبِّــِه َعــزَّ َوَجــلَّ قَــالَ 
 ُمْؤِمٌن 5ِْلَكَواِكبِ ، َفَذِلَك َكاِفٌر ِيب ، ُمِطْرَ� بِنَـْوِء َكَذا

 
 )وال صفر5ب ال عدوى وال هامة (

اد يف احلديث وذلك أ¬م كانوا يتشاءمون �ا وهي مـن قال اجلزري يف النهاية اهلامة الرأس واسم طائر وهو املر 
 . طري الليل وقيل هي البومة



 ١٥٢

وقيــل كانــت العــرب تــزعم أن روح القتيــل الــذي ال يــدرك بثــأره تصــري هامــة فتقــول اســقوين فــإذا أدرك بثــأره 
 . طارت

ســالم و¬ــاهم وقيــل كــانوا يزعمــون أن عظــام امليــت وقيــل روحــه تصــري هامــة فتطــري ويســمونه الصــدى فنفــاه اال
 انتهى. عنه

 : قال الباجي يف شرح املوطأ
ُ َعَلْيِه َوَسـلَّم  َّOـُرُه َمْعنَـاُه َأنَّ اْلَعـَرَب َكانَـْت ِيف اْجلَاِهِليَّـِة ُحتَـّرُِم َصـَفَر َعاًمـا : قَـالَ  َوَال َصـَفرَ َوقـَْولُُه َصلَّى ا َمالِـٌك َوَغيـْ
ُر ِإلَْيِه اْلُمَحرََّم وََكاَنْت  ُ َعَلْيِه َوَسلَّم َعْن َذِلكَ َوتـَُؤخِّ َّOُم اْلُمَحرََّم ِإَىل َوْقِتِه فـَنَـَهى النَِّيبُّ َصلَّى ا  حتُِلُُّه َعاًما آَخَر َوتـَُقدِّ

لـَِّيت َعـَدْت َعَلْيـِه اْبُن َوْهٍب َكاَن َأْهُل اْجلَاِهِليَّـِة يـَُقولُـوَن ِإنَّ الصُّـَفاَر الـَِّيت ِيف اْجلَـْوِف تـَْقتُـُل َصـاِحبَـَها َوِهـَي ا: َوقَالَ 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّم َوَأْكَذبـَُهْم ِفيِه َوقَالَ  َّOَصلَّى ا َِّOَأْعَلمُ : ِإَذا َماَت فـََردَّ َذِلَك َرُسوُل ا ُ َّOَال َميُوُت َأَحٌد ِإالَّ «ََِجِلِه َوَا . 

ـــِه َوَســـلَّم َوَال َحيُـــلُّ ا )َفْصـــلٌ ( ُ َعَلْي َّOـــى اْلُمِصـــحِّ َوقـَْولُـــُه َصـــلَّى ا . ُذو اْلَماِشـــَيِة اْلَمرِيَضـــةِ : اْلُمْمـــِرضُ . ْلُمْمـــِرُض َعَل
ــِحيَحةِ : َواْلُمِصــحُّ  ــاهُ : َقــالَ . ُذو اْلَماِشــَيِة الصَّ ــاٍر َمْعَن ــُن ِديَن ــهِ : ِعيَســى ْب َأْو َغَنِمــِه ، النـَّْهــُي َعــْن َأْن ¿َِْيتَ الرَُّجــُل Ùِِبِِل

ُ َعَلْيـِه َوَسـلَّم: َيٍة َصِحيَحٍة فـَيُـْؤِذيَُه ِبَذِلَك قَالَ اجلربة فـََيُحلَّ ِ�َا َعَلى َماشِ  َّOَوَلِكنَّـُه ِعْنـِدي َمْنُسـوٌخ ِبَقْولِـِه َصـلَّى ا :
ُ َعْنُه َوَهَذا الَِّذي قَالَـُه ِعيَسـى بْـُن ِدينَـاٍر ِفيـِه َنظَـرٌ : َال َعْدَوى قَالَ  َّOلَـُه َصـلَّى ِألَنَّ قـَوْ  ؛اْلَقاِضي أَبُو اْلَولِيِد َرِضي ا

ُ َعَلْيِه َوَسلَّم َال َعْدَوى ِإْن َكاَن ِمبَْعَىن اْخلََربِ َوالتَّْكـِذيِب ِبَقـْوِل َمـْن يـَْعَتِقـُد اْلَعـْدَوى فَـَال  َّOَيُكـوُن َ�ِسـًخا َوِإْن َكـاَن  ا
َر اجلربـة َوَال َمتْنَـُعـوا َذلِـَك َوَال َمتَْتِنُعـوا ِمْنـُه فَـِإ�َّ َال  ِمبَْعَىن النـَّْهِي يُرِيُد َال َتْكَرُهوا ُدُخوَل اْلَبِعِري اْجلَِرِب بـَْنيَ إبِِلُكمْ  َغيـْ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّم: نـَْعَلُم أَيـَُّهَما قَالَ  َّOَال َعْدَوى َوَرَد ِيف َأوَِّل اْحلَِديِث َفُمَحاٌل : َأوًَّال َوِإْن تـََعلَّْقَنا 5ِلظَّاِهِر فـََقْولُُه َصلَّى ا
َلهُ ، َ�ِسًخا ِلَما َوَرَد بـَْعَدهُ  َأْن َيُكونَ  َـا َيُكـوُن َ�ِسـًخا ِحلُْكـٍم قَـْد  ؛َأْو بـَْعَدهُ ، َأْو ِلَما َال َيْدِري َوَرَد قـَبـْ ِألَنَّ النَّاِسـَخ إمنَّ

َلهُ  ْعـت َأنَّ تـَْفِسـريَُه ِيف الرَُّجـِل يَ : َحيَْىي بْـُن َحيْـَىي ِيف اْلُمَزنِيَّـةِ : َوقَالَ . ثـََبَت قـَبـْ َبِغـي َأْن حيَِـلَّ مسَِ ُكـوُن بِـِه اْجلُـَذاُم فَـَال يـَنـْ
َرُسوُل اOَِّ َصـلَّى : ِألَنَُّه َوِإْن َكاَن َال يـُْعِدي فَالنـَّْفُس تـَْنِفُر ِمْنُه َوَقْد قَالَ  ؛َحمَلَُّه الصَِّحيُح َمَعُه َوَال يـَْنِزَل َعَلْيِه يـُْؤِذيَهُ 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّم إنَُّه َأًذى فَـ  َّOَعَلْيِه َوَسـلَّم َعـْن َذلِـَك لِـْألََذى َال ِلْلَعـْدَوى َوَأمَّـا ُ َّOَا نـََهى النَِّيبُّ َصلَّى ا ْنِبيٌه أَنَُّه إمنَّ ا َهَذا تـَ
ْليَـْنِزْل َحمَلََّة اْلَمرِيُض ِإْن َصبَـَر َعَلى َذِلَك َواْحَتَمَلْتُه نـَْفُسـُه ِقيـَل لَـُه َوَملْ يُـِرْد ِ�َـذَ  ، َأْن ¿َِْيتَ الرَُّجـُل Ùِِبِِلـهِ  االصَِّحيُح فـَ

ْعته َوِإّينِ َألَْكـُرُه لَـُه َأْن : َأْو َغَنِمِه اجلربة فـََيِحلَّ ِ�َا اْلُموَرَدَة َعَلى الصَِّحيِح اْلَماِشَيَة قَالَ  َلَعلَُّه َقْد ِقيَل َذِلَك َوَما مسَِ
َبِغـي َأْن حيَِـلَّ ُمـوَرَدَة اْألَِصـحَّاِء يـُْؤِذيَُه ِإْن َكاَن جيَُِد ِغًىن َعـْن َذلِـَك اْلَمـْوِرِد  وََكـَذِلَك الرَُّجـُل َيُكـوُن بِـِه اْلَمـَرُض َال يـَنـْ

َها فـََريُِدَها َوَقْد َرَوى يُوُنُس َعْن اْبِن ِشَهاٍب َعْن َأِيب َسَلَمَة َعـْن َأِيب  ـَرَة َأنَّ َرُسـوَل ِإالَّ َأْن َيُكوَن َال جيَُِد ِغًىن َعنـْ  ُهَريـْ



 ١٥٣

 َِّOَعَلْيــِه َوَســلَّم َقــالَ ا ُ َّOَعَلْيــِه َوَســلَّم َقــالَ : َصــلَّى ا ُ َّOَصــلَّى ا َِّOَال يُــوِرُد ُممْــِرٌض : َال َعــْدَوى َوُحيَــدُِّث َأنَّ َرُســوَل ا
ــَرَة بـَْعـَد َذلِــَك َعــْن قـَْولِـِه َال َعــْدَوى وَ ، أَبُــو َســَلَمةَ : َعلَـى ُمِصــحٍّ قَـالَ  َأقَــاَم َعلَـى َأْن يُــوِرَد ُممْــِرٍض مثَُّ َصـَمَت أَبُــو ُهَريـْ
ثـَُنا َمـَع َهـَذا اْحلَـِديِث َحـِديثًا : َعَلى ُمِصحٍّ فـََقالَ  ـَرَة قَـْد ُكْنـت َأْمسَُعـك ُحتَـدِّ اْحلَاِرُث بْـُن َأِيب ِرéٍَب َوُهـَو ابْـُن َأِيب ُهَريـْ

َرَة َأْن يـَْعِرَف ِيف َذلِ  َرَة فـََرَطَن آَخَر تـَُقوُل َال َعْدَوى فََأَىب أَبُو ُهَريـْ َك ِممَّا َرَواُه اْحلَاِرُث ِيف َذِلَك َحىتَّ َغِضَب أَبُو ُهَريـْ
َرَة قـُْلـت أَتـَْيـت قَـالَ : ِلْلَحاِرِث أََتْدِري َماَذا قـُْلت قَالَ : َلُه 5ِْحلََبِشيَِّة فـََقالَ  أَبُـو َسـَلَمَة َوَلَعْمـِري َلَقـْد َكـاَن : أَبُو ُهَريـْ

ــَرَة ُحيَــدِّ  ُ َعَلْيــِه َوَســلَّم قَــالَ أَبُــو ُهَريـْ َّOَصــلَّى ا َِّOــَرةَ : ثـَُنا َأنَّ َرُســوَل ا َأْو َنَســَخ ، َال َعــْدَوى فَــَال َأْدِري أََنِســَي أَبُــو ُهَريـْ
ُ َعْنُه َوَهَذا الـَِّذي قَالَـُه أَبُـو َسـَلَمةَ : َأَحُد اْلَقْوَلْنيِ اْآلَخَر قَالَ  َّOيـَْقَتِضـي َأنَّ قـَْولَـُه َصـلَّى  اْلَقاِضي أَبُو اْلَولِيِد َرِضي ا

ُ َعَلْيـِه َوَسـلَّم َال َعـْدَوى  َّOَعَلْيِه َوَسلَّم َال يُـوِرُد ُممْـِرٌض َعلَـى ُمِصـحٍّ َ�ِسـٌخ ِلَقْولِـِه َصـلَّى ا ُ َّOـْوِل َمـْن ا َوَهـَذا َعلَـى قـَ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّم َعَلى َوْجِه النـَّ : قَالَ  َّOـَرَة قَـْد َعـَرَف ِإنَّ قـَْوَلُه َصلَّى ا ْهِي َوَيِصـحُّ َعلَـى َهـَذا التَّْأِويـِل َأْن َيُكـوَن أَبُـو ُهَريـْ

ُهَما قَالَ  ُ َعَلْيـِه َوَسـلَّم: اْألَوََّل ِمنـْ َّOَال َعـْدَوى : اْلَقاِضي أَبُو اْلَولِيِد َواَلَِّذي ِعْنِدي ِيف َمْعـَىن َذلِـَك َأنَّ قـَْولَـُه َصـلَّى ا
َا نـََفى ِبِه  اًء َكَمـا َأْن َيُكوَن ِلُمَجـاَورَِة اْلَمـرِيِض Áَْثِـٌري ِيف َمـَرِض الصَّـِحيِح َوَأنَّ َذلِـَك ِمـْن ِفْعـِل اOَِّ َعـزَّ َوَجـلَّ اْبتِـدَ إمنَّ

ُ َعَلْيــِه َوَســلَّم َال يُــوِرُد ُممْــِرٌض َعَلــى ُمِصــحٍّ  َّOَعَلــُه ِيف اْألَوَِّل اْبِتــَداًء َوَأنَّ قـَْولَــُه َصــلَّى ا ُ فـَ َّOلَــْيَس ِمــْن َهــَذا اْلَمْعــَىن َوَا
َأَحُدُمهَا اْلَمْنُع ِمْن َذِلَك ِلَما ِفيِه ِمْن اْألََذى َعَلى ظَـاِهِر اْحلَـِديِث َوَهـَذا الـَِّذي يَـْذَهُب : َأْعَلُم َلِكنَُّه َحيَْتِمُل َمْعنَـيَـْنيِ 

ِرُئ تـََباَرَك َوتـََعاَىل َقْد َأْجَرى اْلَعاَدَة ِبَذِلَك َوِإْن َكاَن اْلَباِرُئ َعـزَّ َوَجـلَّ ُهـَو َوالثَّاِين َأْن َيُكوَن اْلَبا. ِإلَْيِه َحيَْىي ْبُن َحيَْىي 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّم َال َعْدَوى اْعِتَقاَد َمْن يـَْعَتِقدُ  َّOحَِّة فـَنَـَفى ِبَقْوِلِه َصلَّى ا ِل َأنَّ َذِلَك لَـْيَس ِمـْن ِفْعـ اْخلَاِلُق ِلْلَمَرِض َوالصِّ

ِألَ�َّ َال جنَِـُد َذلِـَك َجـاِرSً َعلَـى َعـاَدٍة  ؛اOَِّ َعزَّ َوَجلَّ َوأَنَُّه ُمتَـَولٌِّد ِمْن ُجمَاَورَِة اْلَمرِيِض الصَِّحيَح َولَْيَس َهـَذا ِبَواِضـحٍ 
 َُّOَعَلْيِه َوَسلَّم َوِفرَّ ِمْن اْلَمْجُذوِم ِفَراَرَك ِمـْن فـََقْد ُجيَاِوُر اْلَمرِيُض الصَِّحيَح َفَال َميَْرُض َوَقْد ُرِوَي َعْن النَِّيبِّ َصلَّى ا 

ــَر التََّكــرُِّه ِلُمَجاَورَتِــهِ  ِألَنَّــُه ِإَذا قَــَدَر َعَلــى الصَّــْربِ َعَلــى  ؛اْألََســِد َوظَــاِهُر َهــَذا يـَْقَتِضــي أَنَّــُه َيْسَتِضــرُّ بِــِه اْسِتْضــَرارًا َغيـْ
ُ َعَلْيـــِه َوَســـلَّم إنـَّــك ِإَذا ُجمَاَورَتِـــِه فَـــَال َمْعـــَىن لِنَـهْ  َّOَعَلْيـــِه َوَســـلَّم ِإالَّ َأْن يُرِيـــَد بِـــَذِلَك النَّـــِيبُّ َصـــلَّى ا ُ َّOيِـــِه َصـــلَّى ا

ُ َأْعَلمُ ، اْسَتْضَرْرت ِبَراِئَحِتِه وََكرِْهت ُجمَاَورََتُه فَِإنَُّه ُمَباٌح َأْن َتِفرَّ ِمْنُه ِفَراَرك ِمْن اْألََسدِ  َّOَحيَْىي بْـُن َحيْـَىي : َوَقْد قَالَ  َوَا
ُيْجـَذُم بـَْعُضـُهْم فـَـريَِ  يـِع َأْمرَِهـا فـَ ـْريَِتِهْم ُشـرََكاَء ِيف َأْرِضـَها َوَماِئَهـا َومجَِ ُدوَن اْلُمْسـتَـَقى åِنِيَـِتِهْم ِيف اْلَقْوِم َيُكونُـوَن ِيف قـَ

َعُهمْ  يَـَتَأذَّى ِ�ِْم َأْهُل اْلَقْريَِة َويُرِيُدوَن َمنـْ َأْو ، ِمْن َذِلَك ِإْن َكانُوا جيَُِدوَن َعـْن َذلِـَك اْلَمـاِء ِغـًىن ِمـْن غَـْريِ َضـَرٍر ِ�ِـمْ  فـَ
َباِط بِْئٍر َأْو إْجَراِء َعْنيٍ ِمْن َغْريِ َضَرٍر ِ�ِْم َوَال َفْدٍح ِ�ِْم فََأَرى َأْن يـُْؤَمرُ  وا ِبَذِلَك َوَال ُيَضـارُّوا َوِإْن  يـَْقَوْوَن َعَلى اْسِتنـْ

ُهْم اْسـتَـْنِبْط ، َكاَن َال جيَُِدوَن َعْن َذِلَك ِغًىن ِإالَّ ِمبَا َيُضرُُّهمْ  َأْو يـَْفَدُحُهْم ِقيـَل ِلَمـْن يـَتَـَأذَّى ِ�ِـْم َوَيْشـَتِكي َذلِـَك ِمـنـْ



 ١٥٤

ًرا نًـا، َهلُْم بِئـْ َباِط بِْئـرٍ َأْو َأِقـْم َمـْن َيْسـَتِقي َهلُـْم ِمـْن اْلِبْئـِر ِإْن َكـانُ ، َأْو َأْجِر َهلُـْم َعيـْ َأْو إْجـَراٍء ، وا َال يـَْقـَوْوَن َعلَـى اْسـِتنـْ
ــَع  ــَرُر ِممَّــْن َأرَاَد َأْن َميَْن ــِه َوالضَّ ــْيُكْم َوِإالَّ َفُكــلُّ اْمــِرٍئ َأَحــقُّ ِمبَاِل ــُه َوُيْكَفــْوَن َعــْن اْلــُوُروِد َعَل ــيُم َل اْمــَرًأ ِمــْن َماِلــِه َوَال يُِق

 . ِعَوًضا ِمْنهُ 
نَــُه َوبـَـْنيَ اْمَرأَتِــِه ِإْن َشـاَءْت َذلِــَك َوقَــالَ وَ  )َمْسـأََلةٌ ( نَــُه َوبـَــْنيَ َوْطِء : ابْـُن اْلَقاِســمِ : ِإَذا ُجــِذَم الرَُّجـُل فـُــرَِّق بـَيـْ ُحيَـاُل بـَيـْ

َنُه َوبـَْنيَ َوْطِء إَمائِِه َوَملْ خيَْ : رَِقيِقِه ِإْن َكاَن ِيف َذِلَك َضَرٌر َوقَالَ  ـْوِل ابْـِن َسْحُنوٌن َال ُحيَاُل بـَيـْ َتِلُفوا ِيف الزَّْوَجـِة َوْجـُه قـَ
نَـَها َكالزَّوْ  َنُه َوبـَيـْ ابْـُن اْلَقاِسـِم : َجِة َوَقْد قَـالَ اْلَقاِسِم إنـََّها اْمَرَأٌة يـَْلَحُقَها الضََّرُر ِبَوْطِء اْلَمْجُذوِم فـََوَجَب َأْن ُحيَاَل بـَيـْ

َنُه َوبـَْنيَ الزَّْوَجـِة ِإذَ  َا ُحيَاُل بـَيـْ ـا َمنَـَع إمنَّ ـْوِل َسـْحُنوٍن َأنَّ اْجلُـَذاَم ِيف اْحلُـرِّ َلمَّ ا َحـَدَث َذلِـَك بِـِه ِألَْجـِل الضَّـَرِر َوَوْجـُه قـَ
ِه َوَوْجـٌه َ�ٍن َأنَّ ْطَء اْلُمْسـَتَحقَّ بِـالزَّْوِجيََّة َونـََقَضَها َمَنَع اْلَوْطَء اْلُمْسَتَحقَّ ِ�َا َوَلمَّا َملْ َميَْنْع ِمْلـَك اْلَيِمـِني َملْ َميْنَـْع الْـوَ 

ُ َأْعلَـُم ، َعْقـِد النَِّكـاحِ َهَذا َعْقٌد ُيْستَـَباُح ِبِه اْلَوْطُء فـََوَجَب َأْن َيُكوَن Áَْثِـُري اْجلُـَذاِم ِيف َوْطئِـِه َكتَـْأِثريِِه ِيف َعْقـِدِه كَ  َّOَوَا
 . َوَأْحَكمُ 

ُمطَـرٌِّف َوابْـُن اْلَماِجُشـوِن ِيف اْلَواِضـَحِة َال ُخيَْرُجـوَن ِإْن  : َواْحلََواِضـِر قَـالَ َوَهْل ُخيَْرُج اْلَمْرَضـى ِمـْن اْلُقـَرى  )َمْسأََلةٌ (
ــِزهلُُ ، َكــانُوا َيِســريًا ــيِم َمْن ْنِع ــَد التـَّ ــَة ِعْن ُفِســِهْم َمْوِضــًعا َكَمــا َصــَنَع َمْرَضــى َمكَّ ــا َأْن يـَتَِّخــُذوا ِألَنـْ َن ــُروا رَأَيـْ ــِه َوِإْن َكثـُ ْم َوِب

ٌل ُجيْـِري َعلَـْيِهْم الـرِّْزَق ُهْم َوَال َأَرى َأْن ُميْنَـُعوا ِمْن اْألَْسَواِق لِِتَجاَرtِِْم َوالتََّطرُِّق ِلْلَمْسأََلِة ِإَذا َملْ َيُكْن إَماٌم َعدْ َمجَاَعتُـ 
َهــا ِإَىل َ�ِحَيــٍة ِبَقَضــ: َوقَــالَ  اٍء ُحيَْكــُم بِــِه َعلَــْيِهْم َوَلِكــْن ِإْن َأْجــَرى َأْصــَبُغ لَــْيَس َعلَــى َمْرَضــى اْحلََواِضــِر َأْن َخيُْرُجــوا ِمنـْ

َمــاُم ِمــْن الــرِّْزِق َمــا َيْكِفــيِهْم ُمِنُعــوا ِمــْن ُخمَاَلطَــِة النَّــاِس بُِلــُزوِم بـُُيــوtِِمْ  ــْجِن ِإْن َشــاَء َوَقــالَ ، َعَلــْيِهْم اْإلِ اْبــُن : َأْو 5ِلسَّ
 . 5ِلسَّْجِن ِإَذا َكثـُُروا َأَحبُّ إَيلَّ َوَهَذا الَِّذي َعَلْيِه النَّاسُ  َحِبيٍب َواْبُن َعْبِد اْحلََكِم َحيُْكُم َعَلْيِهمْ 

 .  ُن اْلَماِجُشونِ َوُميَْنُع اْلَمْجُذوُم ِمْن اْلَمْسِجِد َوَال ُميَْنُع ِمْن اْجلُْمَعِة َوَال ُميَْنُع ِمْن َغْريَِها قَاَلُه ُمَطرٌِّف َوابْ  )َمْسأََلةٌ (
ثـََنا قـََتادَ  ُ َعَلْيِه َوَسـلَّمَ ، َعْن أََنسٍ ، ةُ َحدَّ َّOاْلَكِلَمـُة : َوال ِطيَــَرَة َويـُْعِجبُـِين اْلَفـْألُ ، ال َعـْدَوى: قَـالَ ، َعِن النَّيبِّ َصلَّى ا

ِتهِ ، الطَّيَِّبةُ  ، َعـْن َمهَّـاِم بْـِن َحيْـَىي ، دٍ َهـدَّاُب بْـُن َخالِـ، َأْخَرَجـُه ُمْسـِلمٌ ، اْلَكِلَمُة احلََْسَنُة َهَذا َحِديٌث ُمتـََّفٌق َعلَـى ِصـحَّ
َراِهيمَ ، َوَأْخَرَجُه ُحمَمَّدٌ  َتاَدةَ ، َعْن ِهَشامٍ ، َعن ُمْسِلِم ْبِن ِإبـْ  َعْن قـَ
ــةَ  ــِن َعبَّــاسٍ ، َعــْن ِعْكرَِم ــِه َوَســلََّم يـَتَـَفــاَءلُ (: َقــالَ ، َعــِن اْب ُ َعَلْي َّOَصــلَّى ا َِّOــرُ ، َكــاَن َرُســوُل ا ــبُّ َكــاَن ،  َوال يـََتطَيـَّ حيُِ

 )االْسَم احلََْسنَ 
ه وقد روى مسلٌم يف الصحيح (أنَّ معاوية بن احلكم السُّـَلِمي أتـى النـيب ملسو هيلع هللا ىلص وقـال لـه إنَّ رجـاًال يـََتَكهَّنُـوَن فنهـا

 النيب ملسو هيلع هللا ىلص عن ذلك)



 ١٥٥

تلــك : قــال، فنجــده حقــا إن الكهــان كــانوا حيــدثو� 5لشــيء(: S رســول هللا: يف الصــحيح عــن عائشــة قلــت
 . )ويزيد فيها مائة كذبة، الكلمة احلق خيطفها اجلين فيقذفها يف أذن وليه

مــن أتــى كاهنــا فصــدقه مبــا يقــول فقــد كفــر مبــا أنــزل علــى دمحم (: عــن النــيب ملسو هيلع هللا ىلص، وعــن أيب هريــرة رضــي اOّ عنــه
 .  رواه أبو داود). ملسو هيلع هللا ىلص

من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شـعبة مـن (: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ي هللا عنهما قالفعن ابن عباس رض
 . رواه أبو داود. )السحر زاد ما زاد

أي مـن )، العيافة والطرية والطرق مـن اجلبـت(: ول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقولمسعت رس: فعن قطن بن قبيصة عن أبيه قال
أو ، والطــرق اخلــط خيــط يف األرض، زجــر الطــري والتفــاؤل والتشــاؤم «مسائهــا وأصــواtا وممرهــا والعيافــة، الســحر

 . الضرب 5حلصى وادعاء علم الغيب
 ). لَْيَس ِمنَّا َمْن َضَرَب اْخلُُدوَد َوَشقَّ اْجلُُيوَب َوَدَعا ِبَدْعَوى اْجلَاِهِليَّةِ (: َأْخَرَج الشَّْيَخانِ 

ُ َعَلْيـِه َوَسـلَّمَ (: َأِيب ُموَسى اْألَْشَعِريِّ أَنَُّه قَـالَ  َوَأْخَرَجا أَْيًضا َعنْ  َّOَصـلَّى ا َِّOإنَّ ، َأَ� بَـِريٌء ِممـَّْن بَـِرَئ ِمْنـُه َرُسـوُل ا
ُ َعَلْيــِه َوَســلََّم بَــِرَئ ِمــْن الصَّــاِلَقةِ  َّOَصــلَّى ا َِّOَأْي ِلَرْأِســَها  َواْحلَاِلَقــةِ ، لنَِّياَحــةِ َأْي الرَّاِفَعــِة َصــْوتـََها 5ِلنَّــْدِب َوا َرُســوَل ا

ُ َعَلْيـِه َوَسـلََّم (: َوِيف ِرَوايٍَة ِللنََّساِئيِّ  )َأْي لِثـَْوِ�َا: َوالشَّاقَّةِ ، ِعْنَد اْلُمِصيَبةِ  َّOَصـلَّى ا َِّOَرأُ إلَْيُكْم َكَما َبِرَئ َرُسـوُل ا أَبـْ
 ).  َصَلقَ لَْيَس ِمنَّا َمْن َحَلَق َوَال َخَرَق َوَال 

نَـَتاِن ِمْن النَّاِس ُمهَا ِ�ِْم ُكْفٌر الطَّْعُن ِيف النََّسِب َوالنَِّياَحُة َعَلى اْلَميِّتِ (: َوَأْخَرَج ُمْسِلمٌ   ).  اثـْ
َوالطَّْعـُن ِيف ، َوالنَِّياَحـةُ ، يصِ َأْي طَـْوِق اْلَقِمـ: َشـقُّ اْجلَْيـبِ : َثَالثَـٌة ِمـْن اْلُكْفـِر Oَِ5َِّ (: َواْبُن ِحبَّاَن َواْحلَاِكُم َوَصـحََّحهُ 

 ). النََّسبِ 
 . رواه مسلم، حديث صحيح )لعن هللا من ذبح لغري هللا(: وقال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص

 :  الذبح والنذر وتقريب القرابني: ومن العبادة
ذبـح لغـري هللا كمـن ومـن ، أو بنذر إال ) وحـده، أو بتقريب قر5ن، فال يصح أن يتقرب اإلنسان بسفك الدم

قُــْل ِإنَّ َصــَالِيت َوُنُســِكي َوَحمَْيــاَي (: قــال هللا تعــاىل، فقــد عبــد غــري هللا واســتحق لعنــة هللا، يــذبح للقــرب أو للجــن
ــاَلِمنيَ  ــْرتُ ()َوَممَــاِيت Oَِِّ َربِّ اْلَع ــُه َوبِــَذِلَك أُِم ــِلِمنيَ  َال َشــرِيَك َل ، ١٦٢: اآليتــان :نعــامســورة األ(. )َوَأَ� َأوَُّل اْلُمْس

١٦٣  .( 
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َزْلَنـــا ِإلَْيـــَك اْلِكَتـــاَب 5ِْحلَـــقِّ فَاْعبُـــِد اOََّ ُخمِْلصـــاً لَـــُه ١تـَْنزِيـــُل اْلِكَتـــاِب ِمـــَن اOَِّ اْلَعزِيـــِز اْحلَِكـــيِم(: قـــال تعـــاىل ) ِإ�َّ أَنـْ
يَن( َــُذوا ِمــْن ُدونِــِه ٢الــدِّ يُن اْخلَــاِلُص َوالَّــِذيَن اختَّ ُــوَ� ِإَىل اOَِّ زُْلَفــى ِإنَّ اOََّ ) َأال Oَِِّ الــدِّ ــُدُهْم ِإالَّ لِيُـَقّرِب ــاَء َمــا نـَْعُب َأْولَِي

نَـُهْم ِيف َما ُهْم ِفيِه َخيَْتِلُفوَن ِإنَّ اOََّ ال يـَْهِدي َمْن ُهَو َكاِذٌب َكفَّاٌر( (َوَأنَّ : ) وقـال تعـاىل٣-١: )(الزمـر٣َحيُْكُم بـَيـْ
(ُقْل َأَمَر َريبِّ 5ِْلِقْسِط َوَأِقيُموا ُوُجوَهُكْم ِعْنـَد  : وقال تعاىل، )١٨: ْدُعو َمَع اOَِّ َأَحدًا) (اجلـناْلَمَساِجَد Oَِِّ َفال تَ 

يَن)(ألعراف (ُقِل اْدُعوا الَِّذيَن َزَعْمُتْم ِمـْن ُدونِـِه : ) وقال تعاىل٢٩من اآلية: ُكلِّ َمْسِجٍد َواْدُعوُه ُخمِْلِصَني َلُه الدِّ
ِـــُم اْلَوِســـيَلَة أَ فَـــال ميَْ  تَـغُـــوَن ِإَىل َر�ِّ ـــرِّ َعـــْنُكْم َوال َحتْـــِويًال) ُأولَِئـــَك الَّـــِذيَن يَـــْدُعوَن يـَبـْ ـــَرُب ِلُكـــوَن َكْشـــَف الضُّ يـُُّهـــْم َأقْـ

كــان : السـلف قالــت طائفـة مـن )٥٧: َويـَْرُجـوَن َرْمحَتَـُه َوَخيَـاُفوَن َعَذابَـُه ِإنَّ َعــَذاَب رَبِّـَك َكـاَن َحمْـُذورًا) (االسـراء
يدعون املسـيح وعزيـرا واملالئكـة قـال هللا تعـاىل هـؤالء الـذين تـدعو¬م عبـادي كمـا أنـتم عبـادي ويرجـون  أقوام

 . رمحيت كما ترجون رمحيت وخيافون عذايب كما ختافون عذايب ويتقربون إيل كما تتقربون إيل

 !؟فإذا كان هذا حال من يدعو األنبياء واملالئكة فكيف مبن دو¬م

نـُـــُزًال) (َأَفَحِســـَب الَّـــِذيَن َكَفـــُروا َأْن يـَتَِّخـــُذوا ِعَبـــاِدي ِمـــْن ُدوِين َأْولِيَـــاَء ِإ�َّ َأْعتَـــْدَ� َجَهـــنََّم ِلْلَكـــاِفرِيَن : وقـــال تعـــاىل
ٍة ِيف السَّـَماَواِت َوال (ُقِل اْدُعوا الَِّذيَن َزَعْمُتْم ِمْن ُدوِن اOَِّ ال َميِْلُكوَن ِمثْـَقاَل َذرَّ : وقال تعاىل، )١٠٢: (الكهف

ُهْم ِمْن َظِهٍري) (ســبأ َفـُع الشَّـَفاَعُة ِعْنـَدُه ِإالَّ ِلَمـْن َأِذَن ٢٢: ِيف اْألَْرِض َوَما َهلُْم ِفيِهَما ِمْن ِشْرٍك َوَما َلُه ِمنـْ )(َوال تـَنـْ
املالئكــة والبشــر فبــني ســبحانه أن مــن ُدعــي مــن دون هللا مــن مجيــع املخلوقــات مــن  )٢٣مــن اآليــة: َلُه)(ســـبأ

وغريهم أ¬م ال ميلكون مثقال ذرة يف ملكه وأنه ليس له شريك يف ملكه بـل هـو سـبحانه لـه امللـك ولـه احلمـد 
وهو على كـل شـيء قـدير وأنـه لـيس لـه عـون يعاونـه كمـا يكـون للملـك أعـوان وظهـراء وأن الشـفعاء عنـده ال 

يدعون من دونـه إمـا أن يكـون مالكـا وإمـا أن  يشفعون إال ملن ارتضى فنفى بذلك وجوه الشرك وذلك أن من
ال يكون مالكا وإذا مل يكن مالكا فإما أن يكـون شـريكا وإمـا أن ال يكـون شـريكا وإذا مل يكـن شـريكا فإمـا أن 
يكــون معــاو� وإمــا أن يكــون ســائال طالبــا فاألقســام األول الثالثــة وهــي امللــك والشــركة واملعاونــة منتفيــة وأمــا 

إال من بعد إذنه كما قـال تعـاىل مـن ذا الـذي يشـفع عنـده إال Ùذنـه وكمـا قـال تعـاىل وكـم مـن الرابع فال يكون 
َـُذوا : وقـال تعـاىلملك يف السموات ال تغين شـفاعتهم شـيئا إال مـن بعـد أن ¿ذن هللا ملـن يشـاء ويرضـى  (َأِم اختَّ

يعـاً لَـُه ُمْلـُك  )٤٣: ئاً َوال يـَْعِقُلوَن) (الزمرِمْن ُدوِن اOَِّ ُشَفَعاَء ُقْل َأَوَلْو َكانُوا ال َميِْلُكوَن َشيْ  (ُقْل Oَِِّ الشَّـَفاَعُة مجَِ
ــوَن) (الزمــر ــِه تـُْرَجُع ــَماَواِت َواْألَْرِض مثَُّ ِإلَْي ــا : وقــال تعــاىل، )٤٤: السَّ ــَماَواِت َواْألَْرَض َوَم ــَق السَّ ُ الَّــِذي َخَل َّOا)
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ٍم مثَُّ  َّSنَـُهَما ِيف ِستَِّة َأ ، )٤: اْستَـَوى َعَلى اْلَعْرِش َما َلُكْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َوِيلٍّ َوال َشِفيٍع َأَفال تـََتذَكَُّروَن) (السـجدة بـَيـْ
ــْن ُدونِــِه َوِيلٌّ َوال َشــِفيٌع َلَعلَّ : وقــال تعــاىل ــْيَس َهلـُـْم ِم ــِه الَّــِذيَن َخيَــاُفوَن َأْن ُحيَْشــُروا ِإَىل َر�ِِّــْم َل ــِذْر ِب تـَُّقــوَن) ُهــْم يَـ (َوأَْن

َة مثَُّ يـَُقـوَل ِللنَّـاِس ُكونُـوا ِعبَـاداً (: وقال تعاىل، )٥١: (األنعام ُ اْلِكَتاَب َواْحلُْكَم َوالنـُّبُــوَّ َّOَما َكاَن لَِبَشٍر َأْن يـُْؤتَِيُه ا
ــاَب وَ  ــُتْم تـَُعلُِّمــوَن اْلِكَت َــا ُكنـْ نِيِّــَني ِمب ــُتْم َتْدُرُســوَن) (آل عمــرانِيل ِمــْن ُدوِن اOَِّ َوَلِكــْن ُكونُــوا َر5َّ َــا ُكنـْ ) (َوال ٧٩: ِمب

ــُتْم ُمْســلِ  ــَد ِإْذ أَنـْ ــِر بـَْع ــرُُكْم 5ِْلُكْف ــَني َأْر55ًَ َأ¿َُْم ــَة َوالنَِّبيِّ ــرَُكْم َأْن تـَتَِّخــُذوا اْلَمالِئَك فــإذا  )٨٠: ُموَن) (آل عمــران¿َُْم
 . من دو¬م من املشايخ وغريهم أر55 جعل من اختذ املالئكة والنبيني أر55 كافرا فكيف من اختذ

أن مطلـوب العبـد إن كـان مـن األمـور الـيت ال يقـدر عليهـا إال هللا تعـاىل مثـل أن يطلـب شـفاء : وتفصيل القـول
مريضه من اآلدميني والبهائم أو وفاء دينه مـن غـري جهـة معينـة أو عافيـة أهلـه ومـا بـه مـن بـالء الـدنيا واآلخـرة 

اية قلبه وغفران ذنبه أو دخوله اجلنة أو جناته من النار أو أن يتعلم العلم والقرآن أو وانتصاره على عدوه وهد
أن يصلح قلبه وحيسن خلقه ويزكي نفسه وأمثال ذلك فهـذه األمـور كلهـا ال جيـوز أن تطلـب إال مـن هللا تعـاىل 

رين علـى عـدوي وال اشـف وال جيوز أن يقول مللك وال نيب وال شيخ سواء كان حيا أو ميتا اغفر ذنيب وال انص
ومـن سـأل ذلـك خملوقـا كائنـا مـن كـان فهـو مشـرك . مريضي وال عافين أو عاف أهلي أو دابيت وما أشبه ذلك

بربــه مــن جــنس املشــركني الــذين يعبــدون املالئكــة واألنبيــاء والتماثيــل الــيت يصــورو¬ا علــى صــورهم ومــن جــنس 
ـَي  (َوِإذْ : قال هللا تعاىلدعاء النصارى للمسيح وأمه  ـُذوِين َوأُمِّ ُ Sَ ِعيَسى اْبَن َمْرَميَ أَأَْنَت قـُْلَت ِللنَّاِس اختَِّ َّOقَاَل ا

َقـ ْد َعِلْمتَـُه تـَْعلَـُم َمـا ِيف ِإَهلَْنيِ ِمْن ُدوِن اOَِّ قَاَل ُسْبَحاَنَك َما َيُكـوُن ِيل َأْن َأقُـوَل َمـا لَـْيَس ِيل ِحبَـقٍّ ِإْن ُكْنـُت قـُْلتُـُه فـَ
ُم اْلغُيُـــوِب) (املائـــدةنـَْفِســي وَ  َـــُذوا َأْحبَـــاَرُهْم : وقـــال تعـــاىل. )١١٦: ال َأْعلَـــُم َمـــا ِيف نـَْفِســـَك ِإنَّـــَك أَنْـــَت َعــالَّ (اختَّ

ــا ال ِإلَــَه إِ  َورُْهَبــانـَُهْم َأْر55ًَ ِمــْن ُدوِن اOَِّ َواْلَمِســيَح ابْــَن َمــْرَميَ َوَمــا أُِمــُروا ِإالَّ لِيَـْعبُــُدوا ِإَهلــاً َواِحــداً  الَّ ُهــَو ُســْبَحانَُه َعمَّ
 .  )٣١: ُيْشرُِكوَن) (التوبة

فيجـوز أن يطلـب منـه يف بعـض األحـوال دون بعـض فـإن مسـألة املخلـوق قـد تكـون : وأما ما يقدر عليه العبد
وأوصـى ، )٨: َوِإَىل رَبِّـَك فَاْرغَـْب) (الشـرح. (فَِإَذا فـََرْغَت فَاْنَصبْ : قال هللا تعاىلجائزة وقد تكون منهيا عنها 

ـــن عبـــاس وأوصـــى النـــيب Ñ طائفـــة مـــن  )إذا ســـألت فاســـأل هللا وإذا اســـتعنت فاســـتعن 5): (النـــيب Ñ اب
 . أصحابه أن ال يسألوا الناس شيئا فكان سوط أحدهم يسقط من كفه فال يقول ألحد �ولين إSه
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يدخل اجلنة من أمـيت سـبعون ألفـا بغـري حسـاب وهـم الـذين ال يسـرتقون : ( قالأنه Ñ: وثبت يف الصحيحني
طلـب الرقيـة وهـو مـن أنـواع الـدعاء ومـع هـذا فقـد : واإلسـرتقاء )وال يكتوون وال يتطريون وعلى ر�م يتوكلـون

ب دعوة إال وكل هللا �ـا ملكـا كلمـا دعـا ألخيـه ما من رجل يدعو له أخوه بظهر الغي: (Ñ أنه قالثبت عنه 
 ). دعوة قال امللك ولك مثل ذلك

ومن املشروع يف الدعاء دعاء غائب لغائب وهلذا أمر النيب Ñ 5لصالة عليه وطلبنا الوسيلة له وأخرب مبـا لنـا 
ملـؤذن فقولـوا مثـل مـا يقـول مث صـلوا علـي إذا مسعـتم ا(: يف ذلك من األجر إذا دعو� بذلك فقـال يف احلـديث

فإن من صلى علي مرة صلى هللا عليـه عشـرا مث اسـألوا يل الوسـيلة فإ¬ـا درجـة يف اجلنـة ال ينبغـي أن تكـون إال 
 ).  لعبد من عباد هللا وأرجو أن أكون أ� ذلك العبد فمن سأل هللا يل الوسيلة حلت له شفاعيت يوم القيامة

فمــا َوَفــْت منــا امــرأة إال : قالــت، أن ال نـَُنــوحَ  مــع البيعــة أَخــَذ علينــا رســوُل هللا ملسو هيلع هللا ىلص(:  قالــتأم عطيــة ö عــن
َرَة امــرأُة معــاذ، وُأمُّ العــالءِ ، ُأمُّ ُســَليم: مخــس وامــرأة ، وامــرأة معــاذ، أو ابنــة أيب ســربةَ . وامــرأÔن، وابنــة أيب َســبـْ
 . و داود والنسائيأخرجه البخاري ومسلم واب). أخرى

يف املعروف الذي  كان فيما أخذ علينا رسوُل هللا ملسو هيلع هللا ىلص(: أسيد بن أيب أسيد عن امرأة من املبايعات قالت وعن
أخرجـه . )وال نـَْنُشـَر شـعرا، وال َنُشـقَّ َجيبـا، وال نـدُعَو ويـال، أن ال َخنِْمـَش وجهـا: فيـه أخذ علينـا أن ال نـَْعِصـَيهُ 

  .أبوداود
، والبخـارى، أمحـدرواه  )ليس منا من لطم اخلدود وشق اجليوب ودعـا بـدعوى اجلاهليـة(: وقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 . وابن ماجه عن ابن مسعود، والنسائى، والرتمذى، ومسلم
 وشــق( املصــيبة عنــد )اخلــدود( ضــرب روايــة ويف )لطــم مــن منــا لــيس(: قــال املنــاوي يف شــرح اجلــامع الصــغري

 للتغلــيظ اجلمــع ارادة 5عتبــار واحــد وجيــب خــدان اال لالنســان يكــن مل وان واجليــوب اخلــدود مجــع )اجليــوب
 كهفـاء حنـووا نـدائهم مبثـل �دى أي )اجلاهليـة بـدعوى ودعـا( التسـخط عالمـة وهو فتحه اكمال بشقه واملراد

 انتهى. حرام فانه واسنداه واجباله
 بقيــة فضــرب وإال ذلــك يف الغالــب لكونــه بــذلك اخلــد خــص اخلــدود لطــم قولــه: وقــال احلــافظ يف فــتح البــاري

 فيــه ليــدخل الثــوب مــن يفــتح مــا وهــو واملوحــدة 5جلــيم جيــب مجــع اجليــوب وشــق قولــه ذلــك يف داخــل الوجــه
 روايـة يف اجلاهليـة بـدعوى ودعـا قولـه التسـخط عالمـات مـن وهـو آخـره إىل فتحـه إكمـال بشقه واملراد الرأس
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. والثبـور 5لويـل الـدعاء وكـذا واجـباله كقـوهلم الندبـة وكذا وحنوها النياحة من أي اهليةاجل أهل بدعوى مسلم
 انتهى

 النائحــة ولعــن وحرمهــا النياحــة عــن وســلم عليــه هللا صــلى هللا رســول ¬ــى قــد: قــال ابــن عبــد الــرب يف التمهيــد
ُفَسـُكمْ  واقُـ آَمنُـوا الـَِّذينَ  أَيـَُّهـا Sَ (: وجـل عـز هللا قـال وقد قالوا واملستمعة  َأْهلَـكَ  َوْأُمـرْ ( وقـال )َ�راً  َوَأْهِلـيُكمْ  أَنـْ

 عليـه وواجـب بـه و¿مـرهم ديـنهم أمـر مـن إليـه احلاجـة �ـم مـا أهله يعلم أن مسلم كل على فواجب )5ِلصَّالةِ 
 يـَُّهـاأَ  Sَ (: وجـل عـز هللا لقـول كلـه ذلـك ويعلمهـم منه ومينعهم عليه ويوقفهم هلم حيل ال ما كل عن ينهاهم أن

ُفَسـُكمْ  ُقوا آَمُنوا الَِّذينَ   عليـه هللا صـلى هللا رسـول عـن جـاء مـا املسـلم الرجـل علـم فـإذا قـالوا )َ�راً  َوَأْهِلـيُكمْ  أَنـْ
 فإمنــا ذلــك بعــد عليــه ونــيح أهلــه ذلــك عــن ينــه ومل فيهــا والتشــديد عنهــا والنهــي امليــت علــى النياحــة يف وســلم
 ذلــك كــان وإذا عنــه 5لكـف إSهــم وأمــره ذلـك عــن أهلــه ¬ـي مــن بــه أمـر مــا يفعــل مل ألنـه عليــه مبــانيح يعـذب
 تَـِزرُ  َوال(: وجـل عـز هللا قـول يعـارض مـا ذلـك يف ولـيس غـريه بـذنب ال وذنبـه نفسـه بفعـل يعـذب فإمنا كذلك
 انتهى. )ُأْخَرى ِوْزرَ  َواِزرَةٌ 

َرأُ ِإىل هللا أن يكـون يل (: قبل أن ميوَت خبمس وهو يقول مسعُت النيبَّ ملسو هيلع هللا ىلص: قال: ½ جندب بن عبد هللا ِإين أَبـْ
ذ ِإبراهيم خليال،  وإن هللا قد اختذين خليال، منكم خليل ـذُت أ5 ، كما اختَّ ولو كنُت متخذا من أُمَّـيت خلـيال الختَّ
َأال فـال تتخـذوا القبـور ، َأال وإنَّ َمـن كـان قـبلكم كـانوا يتخـذون قبـور أَنبيـائهم وصـاحليهم مسـاجدَ ، بكر خلـيال

 . مسلم البخاري و أخرجهمتفق عليه ). ِإين َأ¬اكم عن ذلك، مساجدَ 
ُ َعَلْيـِه َوَسـلََّم يـَُقـولُ  َّOَصـلَّى ا َِّOْعـُت َرُسـوَل ا ِإنَّ ِمـْن ِشـَراِر النَّـاِس َمـْن ُتْدرُِكـُه (: وَعْن َشِقيٍق َعْن َعْبِد اOَِّ قَـاَل مسَِ

قال العلمـاء امنـا ¬ـى النـيب صـلى هللا عليـه و سـلم . رواه أمحد. )ْم َأْحَياٌء َوَمْن يـَتَِّخُذ اْلُقُبوَر َمَساِجدَ السَّاَعُة َوهُ 
عــن اختــاذ قــربه وقــرب غــريه مســجدا خوفــا مــن املبالغــة يف تعظيمــه واالفتتــان بــه فرمبــا أدى ذلــك إىل الكفــر كمــا 

رضوان هللا عليهم أمجعني والتابعون إىل الزSدة يف مسجد الصحابة  جرى لكثري من االمم اخلالية وملا احتاجت
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم حني كثر املسلمون وامتدت الزSدة إىل أن دخلت بيوت أمهات املؤمنني فيه 

وا ومنها حجرة عائشة ö مدفن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وصاحبيه أيب بكر وعمر رضي هللا عنهما بنـ
علــى القــرب حيطــا� مرتفعــة مســتديرة حولــه لــئال يظهــر يف املســجد فيصــلي إليــه العــوام ويــؤدي احملــذور مث بنــوا 
جدارين من ركين القرب الشـماليني وحرفومهـا حـىت التقيـا حـىت ال يـتمكن أحـد مـن اسـتقبال القـرب وهلـذا قـال يف 

 .  تعاىل أعلم 5لصواباحلديث ولوال ذلك ألبرز قربه غري أنه خشي أن يتخذ مسجدا وهللا
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َــاِذ اْلُقُبــو  ــَوِر ِفيَهــا َوالنـَّْهــِى َعــِن اختِّ َــاِذ الصُّ ــاِء اْلَمَســاِجِد َعَلــى اْلُقُبــوِر َواختِّ قــال . ِر َمَســاِجدَ ويف 5ب النـَّْهــِى َعــْن بَِن
 : االمام مسلم

نَـَهـا 5ِْحلََبَشـِة ِفيَهـا َتَصـاِويُر ِلَرُسـوِل اOَِّ ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َعاِئَشَة َأنَّ ُأمَّ َحِبيَبَة َوُأمَّ َسَلَمَة ذََكَرÔَ َكِنيَسًة رَ  َقـاَل َرُسـوُل اOَِّ  أَيـْ فـَ
ُأولَئِـِك  صُّـَورَ ِإنَّ ُأولَِئِك ِإَذا َكاَن ِفيِهُم الرَُّجُل الصَّاِلُح َفَماَت بـَنَـْوا َعَلى قـَْربِِه َمْسِجًدا َوَصـوَُّروا ِفيـِه تِْلـَك ال(: ملسو هيلع هللا ىلص

 .  )ِشَراُر اْخلَْلِق ِعْنَد اOَِّ يـَْوَم اْلِقَياَمةِ 
الــذبح والنــذر علــى اســم فــالن  إن كــان: فيقــال، وأثبتــوا فيهمــا األجــور، جــوزوا الــذ5ئح والنــذوروأمــا الــذين 

: األنعـام( )Oَِّ َعَلْيـِه َوِإنـَُّه َلِفْسـقٌ َوال Áَُْكلُـوا ِممـَّا َملْ يُـْذَكِر اْسـُم ا(: ويف التنزيل، 5طالً  فيكون، وفالن فهو لغري هللا
أيهـــا ، ال Áكلـــوا، (وال Áكلـــوا ممـــا مل يـــذكر اســـم هللا عليـــه): يعـــين بقولـــه جـــل ثنـــاؤه: قـــال أبـــو جعفـــر، )١٢١

ــٌد يــدين ) بشــرائع َشــَرعها لــه يف كتــاب منــزل، ممــا مــات فلــم تــذحبوه أنــتم، املؤمنــون فإنــه حــرام ، أو يذحبــه موحِّ
 . معصية كفر: يعين، فسق فإن أكل ذلك، هلَّ به لغري هللا مما ذَحبه املشركون ألو�¬مما أُ عليكم وال 

 : قال احلافظ ابن كثري
كقولـه ،  على ما ذبـح لغـري هللا. )َوال Áَُْكُلوا ِممَّا َملْ يُْذَكِر اْسُم اOَِّ َعَلْيِه َوِإنَُّه َلِفْسقٌ : (ومحل الشافعي اآلية الكرمية

 .  )١٤٥: األنعام(. )ْو ِفْسًقا ُأِهلَّ ِلَغْريِ اOَِّ ِبهِ أَ (: تعاىل
ينهى عن ذ5ئح كانت تـذحبها قـريش : قال )َوال Áَُْكُلوا ِممَّا َملْ يُْذَكِر اْسُم اOَِّ َعَلْيهِ : (عن عطاء، وقال ابن ُجَرْيج

 . ي رمحه هللا قويوهذا املسلك الذي طرقه اإلمام الشافع، وينهى عن ذ5ئح ا¹وس، عن األو�ن
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ و  َّOَصلَّى ا َِّOِه َأنَّ َرُسوَل ا تَـغَـى بِـِه : (َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ َال نَـْذَر ِإالَّ ِفيَمـا يـُبـْ

 . رواه ابو داود. )َوْجُه اOَِّ َوَال ميََِني ِيف َقِطيَعِة رَِحمٍ 
َفُعُهْم َويـَُقولُــوَن َهــُؤالِء ُشــَفَعاُؤَ� ِعْنــَد اOَِّ قُــْل (: وقــال تعــاىل أَتـُنَـبِّئُــوَن َويـَْعبُــُدوَن ِمــْن ُدوِن اOَِّ َمــا ال َيُضــرُُّهْم َوال يـَــنـْ

 )١٨(يونس. )اOََّ ِمبَا ال يـَْعَلُم ِيف السََّماَواِت َوال ِيف اَألْرِض ُسْبَحانَُه َوتـََعاَىل َعمَّا ُيْشرُِكونَ 
 فـأخرب، هللا عنـد شـفاعُتها تـنفعهم اآلهلـة تلـك أن ظـانني، غـريه هللا مـع عبـدوا الـذين املشـركني علـى تعـاىل ينكر
 قــال وهلـذا أبـدا؛ هـذا يكــون وال، فيهـا يزعمـون ممـا شــيء يقـع وال، شـيئا متلـك وال تضــر وال تنفـع ال أ¬ـا تعـاىل
 ). األْرضِ  ِيف  َوال السََّماَواتِ  ِيف  يـَْعَلمُ  ال ِمبَا اOََّ  أَتـُنَـبُِّئونَ  ُقلْ (: تعاىل

ـــن وقـــال ـــر اب ـــاه: جري ـــزه مث األرض؟ يف وال الســـماوات يف يكـــون ال مبـــا هللا أختـــربون معن  شـــركهم عـــن نفســـه ن
 ). ُيْشرُِكونَ  َعمَّا َوتـََعاَىل  ُسْبَحانَهُ (: فقال، وكفرهم
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ـــاُكْم َأوَّلَ (: وقـــال ـــَراَدى َكَمـــا َخَلْقَن ُتُمـــوَ� فـُ ـــَرى َمَعُكـــْم  َوَلَقـــْد ِجئـْ ـــرَْكُتْم َمـــا َخوَّْلَنـــاُكْم َورَاَء ظُُهـــورُِكْم َوَمـــا نـَ َمـــرٍَّة َوتـَ
ُتْم تـَزْ  َنُكْم َوَضلَّ َعْنُكْم َما ُكنـْ  )٩٤(االنعام ). ُعُمونَ ُشَفَعاءَُكُم الَِّذيَن َزَعْمُتْم أَنـَُّهْم ِفيُكْم ُشرََكاُء َلَقْد تـََقطََّع بـَيـْ

 وتـوبيخ هلـم تقريـع )ُشـرََكاءُ  ِفـيُكمْ  أَنـَُّهـمْ  َزَعْمـُتمْ  الـَِّذينَ  ُشـَفَعاءَُكمُ  َمَعُكـمْ  نـَـَرى َوَمـا( :وقولـهقال احلـافظ ابـن كثـري 
 معاشـــهم يف تـــنفعهم تلـــك أن ظـــانني، واألو�ن واألصـــنام األنـــداد مـــن الـــدنيا الـــدار يف اختـــذوا كـــانوا مـــا علـــى

 كــانوا مــا عــنهم وضــل، الضــالل وانــزاح، ســباباأل تقطعــت القيامــة يــوم كــان فــإذا، معــاد مثََّ  كــان إن ومعــادهم
ـُتمْ  الَِّذينَ  ُشرََكاؤُُكمُ  أَْينَ (: اخلالئق رءوس على، وجل َعزَّ ، الرب ويناديهم، يفرتون  )٢٢: األنعـام( )تـَْزُعُمـونَ  ُكنـْ
ُتمْ  َما أَْينَ ( هلم وقيل َتِصـرُ  َأوْ  يـَْنُصُروَنُكمْ  َهلْ  اOَِّ  ُدونِ  ِمنْ  تـَْعُبُدونَ  ُكنـْ  قـال وهلـذا ؛)٩٣، ٩٢: الشـعراء( )ونَ يـَنـْ
 يف قســط فــيكم هلــم، العبــادة يف: أي )ُشــرََكاءُ  ِفــيُكمْ  أَنـَُّهــمْ  َزَعْمــُتمْ  الـَّـِذينَ  ُشــَفَعاءَُكمُ  َمَعُكــمْ  نـَــَرى َوَمــا(: هاهنــا

 . هلم العبادة استحقاق
ــَنُكمْ  تـََقطَّــعَ  َلَقــدْ (: تعــاىل قــال مث  مــن بيــنكم مــا انقطــع لقــد: أي، لنصــب5 وقُــرئ، مشلكــم أي، 5لرفــع قُــرئ )بـَيـْ

ُتمْ  َما( عنكم وذهب: أي )َعْنُكمْ  َوَضلَّ ( والوسائل واألسباب الُوُصالت  كمـا،  األصـنام رجـاء مـن )تـَْزُعُمونَ  ُكنـْ
 َأنَّ  لَـوْ  اتـَّبَـُعـوا الـَِّذينَ  َوقَالَ *  َبابُ األسْ  ِ�ِمُ  َوتـََقطََّعتْ  اْلَعَذابَ  َورََأُوا اتـَّبَـُعوا الَِّذينَ  ِمنَ  اتُِّبُعوا الَِّذينَ  تـَبَـرَّأَ  ِإذْ : (قال
نَـتَـبَــرَّأَ  َكــرَّةً  لَنَـا ُهمْ  فـَ  )النَّــارِ  ِمــنَ  ِخبَـارِِجنيَ  ُهــمْ  َوَمــا َعلَـْيِهمْ  َحَســَراتٍ  َأْعَمــاَهلُمْ  اOَُّ  يُـرِيِهمُ  َكــَذِلكَ  ِمنَّــا تـَبَــرَُّءوا َكَمــا ِمــنـْ
ــــ َفــــِإَذا(: تعــــاىل وقــــال، )١٦٧، ١٦٦: البقــــرة( ــــورِ  ِيف  خَ نُِف ــــنَـُهمْ  أَْنَســــابَ  َفــــال الصُّ  )يـََتَســــاَءُلونَ  َوال يـَْوَمِئــــذٍ  بـَيـْ
َــا: (وقــال، )١٠١: املؤمنــون( َــْذمتُْ  ِإمنَّ َيا اْحلََيــاةِ  ِيف  بـَْيــِنُكمْ  َمــَودَّةَ  َأْوَ��ً  اOَِّ  ُدونِ  ِمــنْ  اختَّ نـْ ــْومَ  مثَُّ  الــدُّ  َيْكُفــرُ  اْلِقَياَمــةِ  يـَ

 َوِقيـلَ : (وقـال، )٢٥: العنكبـوت( )َ�ِصـرِينَ  ِمـنْ  َلُكـمْ  َوَمـا النَّارُ  َوَمْأَواُكمُ  بـَْعًضا بـَْعُضُكمْ  ْلَعنُ َويَـ  بِبَـْعضٍ  بـَْعُضُكمْ 
َلــمْ  َفــَدَعْوُهمْ  ُشــرََكاءَُكمْ  اْدُعــوا ــْومَ (: تعــاىل وقــال، )٦٤: القصــص( اآليــة )َهلـُـمْ  َيْســَتِجيُبوا فـَ يًعــا َحنُْشــُرُهمْ  َويـَ  مثَُّ  مجَِ
ُهمْ  َوَضلَّ (: قوله إىل )َأْشرَُكوا ِذينَ ِللَّ  نـَُقولُ   كثـرية هـذا يف واآلSت، )٢٤- ٢٢: األنعـام( )يـَْفتَــُرونَ  َكانُوا َما َعنـْ
 .  انتهى. جدا

ــَياِطنيُ (: قــال تعــاىل ــْمَع َوأَ ( )تـَنَـــزَُّل َعلَــى ُكــلِّ َأفـَّـاٍك أَثِــيمٍ ()َهــْل أُنـَبِّــُئُكْم َعلَــى َمــْن تـَنَـــزَُّل الشَّ ـــُرُهْم  يـُْلُقــوَن السَّ ْكثـَ
 )٢٢٣ - ٢٢١: الشعراء( )َكاِذبُونَ 

ـَن اِإلنـِس رَ (: قال عز وجل ـَن اِإلنـِس َوقَـاَل َأْولِيَـآُؤُهم مِّ يًعـا Sَ َمْعَشـَر اْجلِـنِّ قَـِد اْسـَتْكثـَْرُمت مِّ بـَّنَـا َويـَْوَم ْحنُشـُرُهْم مجَِ
 .  )١٢٨: األنعام) (ْلَت لََنااْسَتْمَتَع بـَْعُضَنا بِبَـْعٍض َوبـََلْغَنا َأَجَلَنا الَِّذَي َأجَّ 
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َزْلَنا التـَّْورَاَة ِفيَها ُهًدى َونُوٌر َحيُْكُم ِ�َا النَِّبيُّوَن الَِّذيَن َأْسَلُموا ِللَّـِذيَن َهـاُدوا َوا(: قال تعاىل نِيُّـوَن َواْألَْحبَـاُر ِإ�َّ أَنـْ لر5ََّّ
ِه ُشَهَداَء َفَال َختَْشُوا النَّاَس َواْخَشْوِن َوَال َتْشتَـُروا Sََِåِيت َمثَنًـا َقِلـيًال َوَمـْن َملْ ِمبَا اْسُتْحِفُظوا ِمْن ِكَتاِب اOَِّ وََكانُوا َعَليْ 

ُ فَُأولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُرونَ  َّO٤٤املائدة ()َحيُْكْم ِمبَا أَنـَْزَل ا(  . 
َنا َعَلْيِهْم ِفيَهـا َأنَّ الـنـَّْفَس 5ِلـنـَّْفِس َواقال تعاىل( ـنِّ وََكتَـبـْ ـنَّ 5ِلسِّ ْلَعـْنيَ 5ِْلَعـْنيِ َواْألَنْـَف 5ِْألَنْـِف َواْألُُذَن 5ِْألُُذِن َوالسِّ

ُ فَُأولَِئـــَك ُهـــمُ  َّOـــَزَل ا ـــارٌَة لَـــُه َوَمـــْن َملْ َحيُْكـــْم ِمبَـــا أَنـْ ُهـــَو َكفَّ ) ٤٥ الظَّـــاِلُموَن (َواْجلـُــُروَح ِقَصـــاٌص َفَمـــْن َتَصـــدََّق بِـــِه فـَ
قًا ِلَما  ُ ِفيـِه َوَمـْن ٤٦بـَْنيَ َيَدْيِه ِمَن التـَّْورَاِة َوُهًدى َوَمْوِعَظًة ِلْلُمتَِّقَني (َوُمَصدِّ َّOـَزَل ا ْجنِيـِل ِمبَـا أَنـْ ) َولْـَيْحُكْم َأْهـُل اْإلِ

ُ فَُأو  َّO٤٧املائدة )(لَِئَك ُهُم اْلَفاِسُقونَ َملْ َحيُْكْم ِمبَا أَنـَْزَل ا(  . 
ذاك : قـاال يف احلكـم؟ قـال. هـي السـحت: فقـال، ابن مسعود عن الرشـوة أ¬ما سأال: وعلقمة، عن مسروقو 

ُ فَُأولَِئَك ُهُم اْلَكافِ : (اآليةالكفر! مت تال هذه  َّO٤٤: سورة املائدة( )ُرونَ َوَمْن َملْ َحيُْكْم ِمبَا أَنزَل ا(  . 
، )٦٠: النمـل( )أَِإلَـٌه َمـَع اOَِّ ( :فريده قوله تعـاىل، إن لألولياء تصرفات يف حياtم وبعد املمات: فأما من يقول

 )٤٩: الشـورى( )Oَِِّ ُمْلـُك السَّـَمَواِت َواَألْرضِ (: وقولـه تعـاىل. )٥٤: األعـراف( )َأال َلُه اْخلَْلـُق َواَألْمـرُ (: وقوله
مــا وال شــيء لغــريه يف شــيء ، والتصــرف والتقــدير، وحنوهــا مــن اآلSت الدالــة علــى أنــه املتفــرد 5خللــق والتــدبري

ومتـدَّح الـرب تعـاىل 5نفـراده ، وإحيـاًء وإماتـًة وخلقـاً ، فالكل حتت ملكه وقهـره تصـرفاً وملكـاً ، بوجٍه من الوجوه
ُر اOَِّ (: مبلكه يف آSت من كتابه كقوله تعاىل َوالـَِّذيَن تَـْدُعوَن ِمـْن ُدونِـِه (: وقولـه، )٣: فاطر( )َهْل ِمْن َخاِلٍق َغيـْ

ــْوَم اْلِقَياَمــِة َيْكُفــُرونَ َمــا َميِْلُكــوَن ِمــْن قِ  ُعــوا َمــا اْســَتَجابُوا َلُكــْم َويـَ  ْطِمــٍري * ِإْن تَــْدُعوُهْم ال َيْســَمُعوا ُدَعــاءَُكْم َولَــْو مسَِ
مــن : أي (ِمــْن ُدونِــِه): فقولــه يف اآلSت كلهــا: مث قــال، )١٤-١٣: فــاطر( )ِبِشــرِْكُكْم َوال يـُنَـبِّئُــَك ِمثْــُل َخبِــريٍ 

فإن من مل يقدر علـى نصـر نفسـه كيـف َميـد ، من ويل وشيطان تستمده، دخل فيه من اعتقدَتهفإنه عام ي، غريه
فهــو ، وأمــا القــول 5لتصــرف بعــد املمــات: إن هــذا لقــول وخــيم وشــرك عظــيم إىل أن قــال: غــريه؟! إىل أن قــال

: وقـال )٣٠: الزمـر( )َميِّتُـونَ ِإنـََّك َميِّـٌت َوِإنـَُّهـْم (: قـال جـلَّ ذكـره، أشنع وأبدع مـن القـول 5لتصـرف يف احليـاة
َهـا اْلَمـوْ ( ُ يـَتَـَوىفَّ األَنـُْفَس ِحَني َمْوtَِا َوالَِّيت َملْ َمتُْت ِيف َمَناِمَها فـَُيْمِسـُك الـَِّيت َقَضـى َعَليـْ َّOَت َويـُْرِسـُل اُألْخـَرى ِإَىل ا

ــُة اْلَمــْوتِ (: وقــال )٤٢: الزمــر( )َأَجــٍل ُمَســ̈مى ــٍس َذائَِق َــا  (: وقــال )١٨٥: آل عمــران( )ُكــلُّ نـَْف ــٍس ِمب ُكــلُّ نـَْف
 .  احلديث :)إذا مات ابن آدم انقطع عمله إالَّ من ثالث(: ويف احلديث، )٣٨: املدثر( )َكَسَبْت َرِهيَنةٌ 

وأن أعمــاهلم ، وأن أرواحهــم ُممَْســكة، دال علــى انقطــاع احلــس واحلركــة مــن امليــت: فجميــع ذلــك ومــا هــو حنــوه
فـإذا عجـز ، فـدل ذلـك علـى أنـه لـيس للميـت تصـرف يف ذاتـه فضـًال عـن غـريه، قصـانمنقطعة عن زSدة أو ن
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إن : وهؤالء امللحـدون يقولـون، عن حركة نفسه فكيف يتصرف يف غريه؟! فا) سبحانه خيرب أن األرواح عنده
ُتْم َأْعَلُم َأِم اOَُّ (، األرواح مطلقة متصرفة  .  )١٤٠: البقرة( )ُقْل أَأَنـْ

فهـو مـن املغالطـة؛ ألن الكرامـة شـيء مـن عنـد هللا ، قادهم أن هذه التصرفات هلم من الكراماتوأما اعت: قال
كمـا يف قصـة مـرمي بنـت عمـران ö و أسـيد بـن ،  وال قدرة وال علـم، ال قصد هلم فيه وال حتدٍّ ، يكرم به أولياءه

فهذا أقبح مما قبله وأبدع؛ ملصـادمته ، ائدفيستغاث �م يف الشد: وأما قوهلم: حضري و أيب مسلم اخلوالين قال
: النمـل( )َأمَّْن جيُِيُب اْلُمضَطرَّ ِإَذا َدَعاُه َوَيْكِشُف السُّوَء َوَجيَْعُلُكْم ُخَلَفـاَء اَألْرِض أَِإلَـٌه َمـَع اOَِّ (: جلَّ ذكرهقوله 
يُكْم ِمْن ظُُلَماِت اْلبَـرِّ َواْلَبْحِر تَ (: وقال )٦٢ ْدُعونَُه َتَضرَُّعاً َوُخْفيَـًة لَـِئْن َأجنَـاَ� ِمـْن َهـِذِه لََنُكـوَننَّ ِمـَن ُقْل َمْن يـَُنجِّ

َها َوِمْن ُكلِّ كَ  يُكْم ِمنـْ ُ يـَُنجِّ َّOُتْم ُتْشرُِكونَ الشَّاِكرِيَن * ُقِل ا  .  )٦٤-٦٣: األنعام( )ْرٍب مثَُّ أَنـْ
 
 نزل هللاكالم جامع يف زSرة القبور واالستشفاع �ا واحلكم بغري ما أ 

فَـالزSَِّرَُة الشَّـْرِعيَُّة . ِزSَرٌَة َشْرِعيٌَّة َوِزSَرٌَة ِبْدِعيَّـةٌ : ِزSَرَُة قـُُبوِر اْلُمْسِلِمَني َعَلى َوْجَهْنيِ : قال شيخ االسالم ابن تيمية
َعاَء ِلْلَميِّــتِ  َعاُء لَــهُ َكَمــا يـُْقَصــُد 5ِلصَّــَالِة َعلَــى   ؛َأْن َيُكــوَن َمْقُصــوُد الزَّائِــِر الــدُّ ــْربِِه ِمــْن . ِجَنازَتِــِه الــدُّ فَاْلِقَيــاُم َعلَــى قـَ

ُ تـََعـاَىل ِيف اْلُمنَـاِفِقنيَ  َّOـْربِهِ (: ِجْنِس الصَّـَالِة َعَلْيـِه قَـاَل ا ُهْم َمـاَت أَبَـًدا َوَال تـَُقـْم َعلَـى قـَ . )َوَال ُتَصـلِّ َعلَـى َأَحـٍد ِمـنـْ
ـا نـََهـى . ْم َواْلِقَياِم َعلَـى قـُبُـورِِهْم ِألَنـَُّهـْم َكَفـُروا Oَِ5َِّ َوَرُسـوِلِه َوَمـاُتوا َوُهـْم َكـاِفُرونَ فـَنَـَهى نَِبيَُّه َعْن الصََّالِة َعَلْيهِ  فـََلمَّ

َوَدلَّ . اْلِعلَّــةِ  َهــِذِه َعــْن َهــَذا َوَهــَذا ِألَْجــِل َهــِذِه اْلِعلَّــِة َوِهــَي اْلُكْفــُر َدلَّ َذلِــَك َعَلــى اْنِتَفــاِء َهــَذا النـَّْهــِي ِعْنــَد اْنِتَفــاءِ 
ـَر َمْشـرُ  ـْربِِه إْذ لَـْو َكـاَن َهـَذا َغيـْ ـَرُهْم ُيَصـلَّى َعَلْيـِه َويـَُقـاُم َعلَـى قـَ وٍع ِيف َحـقِّ َأَحـٍد َملْ َختِْصيُصُهْم 5ِلنـَّْهِي َعلَـى َأنَّ َغيـْ

ُة َعَلى اْلَمْوَتى ِمْن اْلُمْؤِمِنَني َواْلِقَياُم َعَلى قـُبُـورِِهْم ِمـْن َوِهلََذا َكاَنْت الصََّال . ُخيَصُّوا 5ِلنـَّْهِي َوَملْ يـَُعلَّْل َذِلَك ِبُكْفرِِهمْ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي َعَلى َمْوَتى اْلُمْسِلِمَني َوَشرَ  َّOَع َذلِـَك ِألُمَّتِـِه وََكـاَن إَذا ُدِفـَن السُّنَِّة اْلُمتَـَواِتَرِة فَِإنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ا

ـُرهُ  )َسُلوا لَـُه التـَّْثِبيـَت فَِإنـَُّه اْآلَن ُيْسـَألُ : (ْن أُمَِّتِه يـَُقوُم َعَلى قـَْربِِه َويـَُقولُ الرَُّجُل مَ  وََكـاَن يـَـُزوُر . َرَواُه أَبُـو َداُود َوَغيـْ
ــوَر َأْن يـَُقــ ــُم َأْصــَحابَُه إَذا زَاُروا اْلُقُب ــَهَداِء «ُُِحــٍد َويـَُعلِّ ــوَر َأْهــِل اْلَبِقيــِع َوالشُّ ــْيُكْم َأْهــَل (: وَل َأَحــُدُهمْ قـُُب ــَالُم َعَل السَّ

ُ اْلمُ  َّOـــْرَحُم ا َعـــاَىل ِبُكـــْم َالِحُقـــوَن َويـَ ُ تـَ َّOِر ِمـــْن اْلُمـــْؤِمِنَني َواْلُمْســـِلِمَني َوِإ�َّ إْن َشـــاَء اSَ ْســـتَـْقِدِمَني ِمنَّـــا َوِمـــْنُكْم الـــدِّ
ُمْسـِلٍم َعـْن  َوِيف َصـِحيحِ . )اللَُّهـمَّ َال َحتْرِْمنَـا َأْجـَرُهْم َوَال تـَْفِتنَّـا بـَْعـَدُهمْ . اْلَعاِفيَـةَ  َواْلُمْسَتْأِخرِين َنْسَأُل اOََّ لَنَـا َوَلُكـمْ 

ُ َعْنهُ  َّOَرَة َرِضَي ا ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َخَرَج إَىل اْلَمْقبَـَرِة فـََقاَل السََّالُم َعلَ (: َأِيب ُهَريـْ َّOَصلَّى ا َِّOـْوٍم َأنَّ َرُسوَل ا ْيُكْم َداَر قـَ
ُ ِبُكــْم َالِحُقــونَ  َّOرَُة ِلُقبُــوِر اْلُمــْؤِمِنَني . َواْألََحاِديــُث ِيف َذلِــَك َصــِحيَحٌة َمْعُروفَــةٌ  )ُمــْؤِمِنَني َوِإ�َّ إْن َشــاَء اSََِّهــِذِه الــز فـَ
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َعاُء َهلُمْ  ُر الزSَِّرَِة اْلُمْشتَـرََكِة الَّ . َمْقُصوُدَها الدُّ ِيت َجتُوُز ِيف قـُُبوِر اْلُكفَّاِر َكَما ثـَبَـَت ِيف َصـِحيِح ُمْسـِلٍم َوَأِيب َوَهِذِه َغيـْ
ــِن َماَجــه ــالَ  َداُود َوالنََّســاِئي َواْب ــَرَة أَنَّــُه َق ــْن َأِيب ُهَريـْ ــِه فـََبَكــى (: َع ــَر أُمِّ بـْ ــلََّم قـَ ــِه َوَس ُ َعَلْي َّOَصــلَّى ا َِّOــى َرُســوُل ا أََت

ـــُه  ـــَأذِ َوأَْبَكـــى َمـــْن َحْوَل َرَهـــا َف ـــْم ¿ََْذْن ِيل فَاْســـَتْأَذْنته َأْن َأُزوَر قـَبـْ َل َن ِيل مثَُّ َقـــاَل اْســـَتْأَذْنت َريبِّ ِيف َأْن َأْســـتَـْغِفَر َهلـَــا فـَ
َفـُع ِيف تَـْذِكِري اْلَمـْوِت تُ . )فـَُزوُروا اْلُقُبوَر فَِإنـََّها ُتذَكِّرُُكْم اْآلِخَرةَ  ْشـرَُع َولَـْو َكـاَن اْلَمْقبُـوُر َكـاِفًرا فـََهِذِه الـزSَِّرَُة الـَِّيت تـَنـْ

َعاُء ِلْلَميِِّت فَِتْلَك َال ُتْشرَُع إالَّ ِيف َحقِّ اْلُمْؤِمِنَني َوأَ  مَّا الزSَِّرَُة اْلِبْدِعيَُّة َفِهَي الَِّيت ِخبَِالِف الزSَِّرَِة الَِّيت يـُْقَصُد ِ�َا الدُّ
ــْربِِه ِلظَــنِّ يـُْقَصــُد ِ�َــا َأْن يُْطَلــَب ِمــْن اْلَميِّــ َعاُء ِعْنــَد قـَ ــَفاَعُة َأْو يـُْقَصــُد الــدُّ َعاُء َوالشَّ ِت اْحلَــَواِئُج َأْو يُْطَلــَب ِمْنــُه الــدُّ

ــَك أجــوب ِللــدَُّعاءِ  َتَدَعــٌة َملْ َيْشــَرْعَها النَّــِيبُّ َصــلَّى اOَُّ . اْلَقاِصــِد َأنَّ َذِل ــا ُمبـْ ــِذِه اْلُوُجــوِه ُكلَِّه ــالزSَِّرَُة َعَلــى َه ــِه َف  َعَلْي
ُ َعَلْيــِه َوَســلََّم َوَال ِعْنــَد غَــْريِِه وَ  َّOــْربِ النَّــِيبِّ َصــلَّى ا َعَلَهــا الصَّــَحابَُة َال ِعْنــَد قـَ ــْرِك َوَســلََّم َوَال فـَ ِهــَي ِمــْن ِجــْنِس الشِّ

ْركِ   . َوَأْسَباِب الشِّ
َعاَء ِعْنــَدُهْم ِمْثــَل َأْن يـَتَِّخــَذ َولَــْو َقَصــَد الصَّــَالَة ِعْنــَد قـُبُــوِر اْألَْنِبَيــاِء َوالصَّــاحلِِ  َني ِمــْن َغــْريِ َأْن يـَْقِصــَد ُدَعــاَءُهْم َوالــدُّ

ِه َكَمـا قَـاَل النَّـِيبُّ َصـلَّى قـُُبوَرُهْم َمَساِجَد َلَكاَن َذِلَك ُحمَرًَّمـا َمْنِهي̈ـا َعْنـُه َوَلَكـاَن َصـاِحُبُه ُمتَـَعرًِّضـا ِلَغَضـِب اOَِّ َوَلْعَنتِـ
 ُ َّOَعَلى قـَْوٍم اختََُّذوا قـُُبوَر أَْنِبَياِئِهْم َمَساِجدَ (: َعَلْيِه َوَسلَّمَ ا َِّOاْليَـُهوَد َوالنََّصاَرى : (َوقَالَ  )اْشَتدَّ َغَضُب ا ُ َّOقَاَتَل ا

ُر َما َصنَـُعوا. )اختََُّذوا قـُُبوَر أَْنِبَياِئِهْم َمَساِجدَ  َلُكْم َكـانُوا(: َوقَالَ . ُحيَذِّ ـبـْ يـَتَِّخـُذوَن اْلُقبُـوَر َمَسـاِجَد َأَال  إنَّ َمْن َكاَن قـَ
َهــاُكْم َعــْن َذلِــكَ  فَــِإَذا َكــاَن َهــَذا ُحمَرًَّمــا َوُهــَو َســَبٌب ِلَســَخِط الــرَّبِّ َوَلْعَنِتــِه ). فَــَال تـَتَِّخــُذوا اْلُقبُــوَر َمَســاِجَد فَــِإّينِ أَنـْ

َعَواِت َونـَْيـــِل  َفَكْيـــَف ِمبَـــْن يـَْقِصـــُد ُدَعـــاءَ  َعاَء ِعْنـــَدُه َوبِـــِه َواْعتَـَقـــَد َأنَّ َذلِـــَك ِمـــْن َأْســـَباِب إَجابَـــِة الـــدَّ اْلَميِّـــِت َوالـــدُّ
ــاِت َوَقَضــاِء اْحلَاَجــاتِ  ــنُ  ؟الطََّلَب ــاَل اْب ــاَدِة اْألَْوَ�ِن ِيف النَّــاِس َق ــْوِم نُــوٍح َوِعَب ــْرِك ِيف قـَ  َوَهــَذا َكــاَن َأوََّل َأْســَباِب الشِّ

ـْرُك ِبَسـَبِب تـَْعِظـيِم قـُبُـوِر َصــ: َعبَّـاسٍ  ْسـَالِم مثَُّ َظَهــَر الشِّ . اِحلِيِهمْ َكـاَن بـَـْنيَ آَدَم َونُـوٍح َعَشــَرُة قـُـُروٍن ُكلُُّهـْم َعلَـى اْإلِ
: ِص اْألَْنِبيَـاِء ِيف قـَْولـه تـََعـاَىل َوَقْد اْسـتَـَفاَض َعـْن ابْـِن َعبَّـاٍس َوغَـْريِِه ِيف َصـِحيِح اْلُبَخـاِريِّ َوِيف ُكتُـِب التـَّْفِسـِري َوِقَصـ

َأنَّ َهـُؤَالِء َكـانُوا قـَْوًمـا َصـاحلَِِني ِيف . )َوقَاُلوا َال َتَذُرنَّ آِهلََتُكْم َوَال َتَذُرنَّ َو̈دا َوَال ُسـَواًعا َوَال يـَغُـوَث َويـَُعـوَق َوَنْسـًرا(
مثَُّ َصـاَرْت َهـِذِه اْألَْوَ�ُن :  َصوَُّروا َمتَاثِيَلُهْم فـََعَبُدوُهْم قَـاَل ابْـُن َعبَّـاسٍ قـَْوِم نُوٍح فـََلمَّا َماُتوا َعَكُفوا َعَلى قـُُبورِِهْم مثَُّ 

َبائِــِل اْلَعــَربِ  ًئا آَخــَر ذََكــُروُه ِيف ِزSَرَِة اْلُقبُــ. ِيف قـَ ــْرِك َشــيـْ ْهرِيَّــِة ِللشِّ ــْوٌم ِمــْن َمَالِحــَدِة اْلَفَالِســَفِة الدَّ وِر  َوقَــْد َأْحــَدَث قـَ
ــفَ كَ  ــِب اْلَمْضــُنوِن ِ�َــا َوَغــْريِِه ذََكــُروا َمْعــَىن الشَّ ــُه َكَصــاِحِب اْلُكُت ــُن ِســيَنا َوَمــْن َأَخــَذ َعْن ــَك اْب اَعِة َعَلــى َمــا ذََكــَر َذِل

ٍم َوَال أَنـَّ َّSَخَلَق السَّـَمَواِت َواْألَْرَض ِيف ِسـتَِّة َأ ََّOُه يـَْعلَـُم اْجلُْزئِيَّـاِت َوَيْسـَمُع َأْصـَواَت َأْصِلِهْم فَِإنـَُّهْم َال يُِقرُّوَن «َِنَّ ا
ميَـاِن ِمـْن أَنـََّهـا ُدَعـاءٌ . ِعَباِدِه َوجيُِيُب ُدَعاَءُهمْ   َفَشَفاَعُة اْألَْنِبَياِء َوالصَّاحلَِِني َعَلى َأْصِلِهْم لَْيَسْت َكَما يـَْعرِفُُه َأْهُل اْإلِ



 ١٦٥

َيْســَتِجيبُ  ُ ُدَعــاَءهُ  يَــْدُعو بِــِه الرَُّجــُل الصَّــاِلُح فـَ َّOــَزاِل اْلَمطَــِر 5ِْسِتْســَقاِئِهْم لَــْيَس َســبَـُبُه   ؛ا َكَمــا َأنَّ َمــا َيُكــوُن ِمــْن إنـْ
َأْو اْلَفَلِكيَّـُة  َبْل ُهْم يـَْزُعُمـوَن َأنَّ اْلُمـَؤثَِّر ِيف َحـَواِدِث اْلَعـاملَِ ُهـَو قـُـَوى الـنـَّْفِس َأْو اْحلَرََكـاتُ . ِعْنَدُهْم إَجابََة ُدَعاِئِهمْ 

َرُه فَِإنـَُّه َحيُْصـُل ِلُروِحـِه : اْلُقَوى الطَِّبيِعيَُّة فـَيَـُقوُلونَ  ْنَساَن إَذا َأَحبَّ رَُجًال َصاِحلًا َقْد َماَت َال ِسيََّما إْن زَاَر قـَبـْ إنَّ اْإلِ
اْلَعْقـِل اْلَفعَّـاِل ِعْنـَدُهْم َأْو الـنـَّْفِس اْلَفَلِكيَّـِة  اتَِّصاٌل ِبُروِح َذِلَك اْلَميِِّت ِفيَما يَِفيُض َعَلى تِْلَك الرُّوِح اْلُمَفارِقَـِة ِمـنْ 

ــكَ  ــْن َذِل ُ ِبَشــْيِء ِم َّOــَم ا ــْريِ َأْن يـَْعَل ــْن َغ ــَرِة اْلُمْسَتْشــِفَعِة ِم ــِذِه الــرُّوِح الزَّاِئ ــى َه ــيُض َعَل ــُم الــرُّوُح  يَِف ــْد َال تـَْعَل ــْل َوَق َب
َذِلَك 5ِلشَّْمِس إَذا قَابـََلَها ِمْرآٌة فَِإنَُّه يَِفيُض َعَلى اْلِمْرآِة ِمـْن ُشـَعاِع الشَّـْمِس مثَُّ إَذا  َوَمثـَُّلوا اْلُمْسَتْشَفُع ِ�َا ِبَذِلكَ 

َهــا ِمــْن تِْلــَك اْلِمــْرآِة َوِإْن قَابَــَل تِْلــَك اْلِمــْرآَة َحــاِئٌط َأْو َمــاءٌ  ْن فَــاَض َعَلْيــِه ِمــ قَابَــَل اْلِمــْرآَة ِمــْرآٌة ُأْخــَرى فَــاَض َعَليـْ
َتِفـُع الزَّائِـُر ِعْنـَدُهمْ  ـَواِع . ُشَعاِع تِْلَك اْلِمْرآِة فـََهَكَذا الشََّفاَعُة ِعْنَدُهْم َوَعلَـى َهـَذا اْلَوْجـِه يـَنـْ َوِيف َهـَذا اْلَقـْوِل ِمـْن أَنـْ

ا ِمْن الشََّياِطِني َوِخطَـاِ�ِْم َوَتَصـرُِّفِهْم َمـا ُهـَو َوَال رَْيَب َأنَّ اْألَْوَ�َن َحيُْصُل ِعْنَدهَ . اْلُكْفِر َما َال َخيَْفى َعَلى َمْن َتَدبـََّرهُ 
ــْرِك َوِهلـَـَذا َحيُْصــُل ِعْنــَد اْلُقُبــورِ  ِلــبَـْعِض النَّــاِس ِمــْن  ِمــْن َأْســَباِب َضــَالِل بَــِين آَدَم َوَجْعــِل اْلُقُبــوِر َأْوَ�ً� ُهــَو َأوَُّل الشِّ

ـَياِطِني ِمثْـَل َأْن  ِخطَاٍب َيْسَمُعُه َوَشْخٍص يـََراُه َوَتَصرُّفٍ  َعِجيٍب َما َيُظنُّ أَنَُّه ِمْن اْلَميِِّت َوَقْد َيُكوُن ِمـْن اْجلِـنِّ َوالشَّ
َر َقْد اْنَشقَّ َوَخَرَج ِمْنُه اْلَميُِّت وََكلََّمُه َوَعانـََقـُه َوَهـَذا يـُـَرى ِعْنـَد قـُبُـوِر اْألَْنِبيَـاِء  َـا ُهـوَ يـََرى اْلَقبـْ َشـْيطَاٌن  َوغَـْريِِهْم َوِإمنَّ
ْنِس َوَيدَِّعي َأَحُدُهْم أَنَُّه النَِّيبُّ ُفَالٌن َأْو الشَّْيُخ ُفَالٌن وَ  َوِيف . َيُكـوُن َكـاِذ5ً ِيف َذلِـكَ فَِإنَّ الشَّْيطَاَن يـََتَصوَُّر ِبُصَوِر اْإلِ

َكِثريٌَة ِج̈دا َواْجلَاِهُل َيظُـنُّ َأنَّ َذلِـَك الـَِّذي رَآُه قَـْد َهَذا اْلَباِب ِمْن اْلَوقَاِئِع َما َيِضيُق َهَذا اْلَمْوِضُع َعْن ِذْكرِِه َوِهَي  
ُرُمهَــا َواْلُمــْؤِمنُ   اْلَعِظــيُم يـَْعَلــُم أَنَّــُه َشــْيطَاٌن َخــَرَج ِمــْن اْلَقــْربِ َوَعانـََقــُه َأْو َكلََّمــُه ُهــَو اْلَمْقبُــوُر َأْو النَّــِيبُّ َأْو الصَّــاِلُح َوَغيـْ

ُ َذِلَك   : ِ«ُُمورِ َويـَتَـبَـنيَّ
ــْخُص َأْو َســاَخ ِيف اْألَْرِض َأْو اْحَتَجــبَ : َأَحــُدَها َرَأَهــا تـََغيَّــَب َذلِــَك الشَّ  َولَــْو  َأْن يـَْقــَرَأ آيَــَة اْلُكْرِســيِّ ِبِصــْدِق فَــِإَذا قـَ

ـَياِطَني َكَمـا ثـَبَـَت ِيف الصَّـِحيِح ِمـنْ َكاَن رَُجًال َصاِحلًا َأْو َمِلًكا َأْو ِجنِّ̈يا ُمْؤِمًنا َملْ َتُضرَُّه آيَُة اْلُكْرِسيِّ َوإِ  َا َتُضرُّ الشَّ  منَّ
 ُّ ــُه اجلِْــينِّ ــا َقــاَل َل ــَرَة َلمَّ ــَزاُل َعَلْيــك ِمــْن اOَِّ (: َحــِديِث َأِيب ُهَريـْ ــَرْأ آيَــَة اْلُكْرِســيِّ إَذا َأَوْيــت إَىل ِفَراِشــك فَِإنَّــُه َال يـَ اقْـ

ُ َعَلْيــِه َوَســلََّم َصــَدَقك َوُهــَو َكــُذوبٌ . ُتْصــِبحَ  َحــاِفٌظ َوَال يـَْقَربُــك َشــْيطَاٌن َحــىتَّ  َّOَقــاَل النَّــِيبُّ َصــلَّى ا َهــا َأْن و ). فـَ ِمنـْ
ـَياِطَني َكانَـْت تـَْعـِرُض ِلْألَْنِبيَـاِء ِيف و . Oَِّ ِمْن الشََّياِطنيِ َيْسَتِعيَذ 5َِ  َها َأْن َيْسَتِعيَذ 5ِْلُعَوِذ الشَّـْرِعيَِّة فَـِإنَّ الشَّ  َحيَـاtِِْم ِمنـْ

ُ َعَلْيـِه َوَسـلَّمَ  َّOِبُشـْعَلِة ِمـْن النَّـاِر ُترِيـُد َأْن  َوُترِيُد َأْن تـُْؤِذيـَُهْم َوتـُْفِسَد ِعَباَدتـَُهْم َكَما َجـاَءْت اْجلِـنُّ إَىل النَّـِيبِّ َصـلَّى ا
نَـهَ  َســَأَل رَُجــٌل َعْبــَد (ا اْحلَــِديُث اْلَمــْرِويُّ َعــْن َأِيب التـَّيَّــاِح أَنَّــُه قَــاَل ُحتْرِقَــُه فَــَأÔَُه ِجْربِيــُل 5ِْلُعــوَذِة اْلَمْعُروفَــِة الَّــِيت َتَضــمَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكْيَف َصَنَع َرُسو  َّOَعَلْيـِه الرَّْمحَِن ْبَن حبيش وََكاَن َشْيًخا َكِبريًا َقْد َأْدَرَك النَِّيبَّ َصلَّى ا ُ َّOَصـلَّى ا َِّOُل ا



 ١٦٦

ـَعاِب َواْألَْوِديَـِة َوِفـيِهْم َشـْيطَاٌن َمَعـُه ُشـْعَلٌة ِمـْن َ�ٍر يُرِيـُد : قَالَ  ؟َني َكاَدْتُه الشََّياِطنيُ َوَسلََّم حِ  َحتَدََّرْت َعَلْيـِه ِمـْن الشِّ
 َُّOَصـلَّى ا َِّOَعَلْيـِه َوَسـلََّم قَـاَل فـََرَعـَب َرُسـوُل ا ُ َّOَصـلَّى ا َِّOُه ِجْربِيـُل َعَلْيـِه َأْن ُحيِْرَق ِ�َا َرُسوَل اÔََعَلْيـِه َوَسـلََّم فَـَأ 

قَـاَل قُـْل َأُعـوُذ ِبَكِلَمـاِت اOَِّ التَّامَّـاِت الـَِّيت َال ُجيَـاِوزُُهنَّ بـَـرٌّ َوَال فَـاِجٌر  ؟Sَ ُحمَمَُّد ُقْل قَـاَل َمـا َأقُـولُ : السََّالُم فـََقالَ 
َشرِّ َما يـَْنِزُل ِمْن السََّماِء َوِمْن َشرِّ َمـا يـَْعـُرُج ِفيَهـا َوِمـْن َشـرِّ َمـا َخيْـُرُج ِمـْن اْألَْرِض  ِمْن َشرِّ َما َخَلَق َوَذرََأ َوبـََرَأ َوِمنْ 

 َرْمحَُن قَـاَل ا َيْطُرُق ِخبَْريِ Sَ َوِمْن َشرِّ َما يـَْنِزُل ِفيَها َوِمْن َشرِّ ِفَنتِ اللَّْيِل َوالنـََّهاِر َوِمْن َشرِّ ُكلِّ طَاِرٍق َيْطُرُق إالَّ طَارِقً 
ُ َعـزَّ َوَجـلَّ  َّOـَرَة أَنـَُّه قَـالَ ). َفَطِفئَـْت َ�رُُهـْم َوَهـَزَمُهْم ا قَـاَل َرُسـوُل اOَِّ َصـلَّى (: َوثـَبَـَت ِيف الصَّـِحيَحْنيِ َعـْن َأِيب ُهَريـْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم إنَّ ِعْفرِيًتا ِمْن اجلِْنِّ َجاَء يـَْفِتُك ِيب اْلَبارِحَ  َّOَعزَّ َوَجلَّ ِمْنُه فذعته ا ُ َّOَة لِيَـْقَطَع َعَليَّ َصَالِيت فََأْمَكَنِين ا
ــوْ  ــِه مثَُّ ذََكــْرت قـَ ــِه َفــَأَرْدت َأْن آُخــَذُه فََأْرِبَطــُه إَىل َســارِيٍَة ِمــْن اْلَمْســِجِد َحــىتَّ ُتْصــِبُحوا فـَتَـْنظُــُروا إلَْي َل ُســَلْيَماَن َعَلْي

ــَالُم  َبِغــي ِألََحــٍد ِمــْن بـَْعــِديَربِّ اْغِفــْر (السَّ ُ تـََعــاَىل َخاِســًئا )ِيل َوَهــْب ِيل ُمْلًكــا َال يـَنـْ َّOــَردَُّه ا َأنَّ (َوَعــْن َعاِئَشــَة ). فـَ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  َّOُه الشَّْيطَاُن فََأَخَذُه َصلَّى اÔََعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ُيَصلِّي فََأ ُ َّOَعُه َفَخنَـَقـُه قَـاَل َرُسـوُل َم َفَصرَ النَِّيبَّ َصلَّى ا

ــْرَد ِلَســانِِه َعَلــى يَــِدي َولَــْوَال َدْعــَوُة ُســَلْيَماَن َألَْصــبَ  ُ َعَلْيــِه َوَســلََّم َحــىتَّ َوَجــْدت بـَ َّOَصــلَّى ا َِّOــَراُه ا َح ُمَوثـًَّقــا َحــىتَّ يـَ
َكَما ذََكَر َذِلَك أَبُو َعْبِد اOَِّ املقدسـي ِيف ُخمْتَـارِِه الـَِّذي ُهـَو   َأْخَرَجُه النََّساِئي َوِإْسَناُدُه َعَلى َشْرِط اْلُبَخاِريِّ  )النَّاسُ 

ــْن َصــِحيِح اْحلَــاِكمِ  ــٌر ِم ــْن َأِيب َســِعيٍد اخلــدري . َخيـْ ــِه َوَســلََّم َكــاَن ُيَصــلِّي َصــَالَة (َوَع ُ َعَلْي َّOَصــلَّى ا َِّOَأنَّ َرُســوَل ا
ُتُمـوِين َوِإْبِلـيَس فََأْهَويْـت بِيَـِدي َفَمـا الصُّْبِح َوُهَو َخْلَفُه فَاْلتَـَبسَ  ْت َعَلْيِه اْلِقَراَءُة فـََلمَّا فـَرََغ ِمْن ِصـَالتِِه قَـاَل لَـْو رَأَيـْ

َهـاِم َواَلـَِّيت تَِليَهـا زِْلت َأْخنُـُقُه َحىتَّ َوَجْدت بـَْرَد لَُعابِـِه بـَـْنيَ ُأْصـبُـَعيَّ َهـاتـَْنيِ  بـْ ُسـَلْيَماَن َألَْصـَبَح  َولَـْوَال َدْعـَوُة َأِخـي اْإلِ
َياُن اْلَمِدينَـِة َفَمـْن اْسـَتطَاَع َأْن َال َحيُـوَل بَـ  لَــِة َمْربُوطًـا ِبَسـارِيَِة ِمـْن َسـَواِري اْلَمْسـِجِد يـََتَالَعـُب بِـِه ِصـبـْ نَـُه َوبـَـْنيَ اْلِقبـْ يـْ

ْليَـْفَعـلْ  َمـاُم َأْمحَـُد ِيف ُمْسـَنِدِه َوأَبُـو َداُود )َأَحٌد فـَ ْرَداِء أَنـَُّه قَـالَ . ِيف ُسـَنِنهِ  َرَواُه اْإلِ : َوِيف َصـِحيِح ُمْسـِلٍم َعـْن َأِيب الـدَّ
ُ َعَلْيــِه َوَســلََّم ُيَصــلِّي َفَســِمْعَناُه يـَُقــوُل َأُعــوُذ Oَِ5َِّ ِمْنــك مثَُّ َقــاَل أَ ( َّOَصــلَّى ا َِّOثَــَالً� َقــاَم َرُســوُل ا َِّOْلَعُنــك بَِلْعَنــِة ا

ــرََغ ِمــْن َصــَالتِِه قـُْلنَــاَوَبَســَط يَــَدُه   ــا فـَ ًئا فـََلمَّ ًئا ِيف الصَّــَالِة َملْ : َكأَنـَّـُه يـَتَـنَــاَوُل َشــيـْ ْعنَــاك تـَُقــوُل َشــيـْ Sَ َرُســوَل اOَِّ مسَِ
َنــاك َبَســْطت يَــَدك ْبــَل َذِلــَك َورَأَيـْ َ�ٍر لَِيْجَعَلــُه ِيف َقــاَل إنَّ َعــُدوَّ اOَِّ إْبِلــيَس َجــاَء ِبِشــَهاِب ِمــْن . َنْســَمْعك تـَُقولُــُه قـَ

مثَُّ َأَرْدت َأْن آُخــَذُه . أَْلَعنُــك بَِلْعَنــِة اOَِّ التَّامَّــِة فَاْســَتْأَخرَ : َأُعــوُذ Oَِ5َِّ ِمْنــك ثَــَالَث َمــرَّاٍت مثَُّ قـُْلــت: َوْجِهــي فـَُقْلــت
ـَياِطُني Áَِْيت اْألَْنِبيَـاَء َعلَـْيِهْم ). لْـَداُن اْلَمِدينَـةِ َوَلْوَال َدْعَوُة َأِخيَنا ُسَلْيَماَن َألَْصَبَح ُمَوثـًَّقا يـَْلَعـُب بِـِه وِ  فَـِإَذا َكانَـْت الشَّ

ُ تـََعاَىل ِمبَا يـَُؤيُِّد ِبِه اْألَْنبِ  َّOَيْدفـَُعُهْم ا َعاِء َوالـذِّْكِر َواْلِعبَـالصََّالُة َوالسََّالُم لِتُـْؤِذيـَُهْم َوتـُْفِسَد ِعَباَدتـَُهْم فـَ اَدِة َياَء ِمْن الدُّ
نْـِس َواْجلِـنِّ ِمبَـا ؟. َفَكْيَف َمْن ُهَو ُدوَن اْألَْنِبَياءِ  ؛َوِمْن اجلَِْهاِد 5ِْلَيدِ  ُ َعَلْيـِه َوَسـلََّم َقَمـَع َشـَياِطَني اْإلِ َّOفَـالنَِّيبُّ َصـلَّى ا



 ١٦٧

َواِع اْلُعُلوِم َواْألَْعَماِل َوِمْن َأْعَظِمَها  ُ تـََعاَىل ِمْن أَنـْ َّOَعَلْيـِه . الصََّالِة َواجلَِْهادِ أَيََّدُه ا ُ َّOَوَأْكثـَُر َأَحاِديِث النَّـِيبِّ َصـلَّى ا
ُ ُسْبَحانَُه ِمبَا َنَصَر ِبِه  َّOتَـدََع ِدينًـا ملَْ . اْألَْنِبَياءَ َوَسلََّم ِيف الصََّالِة َواجلَِْهاِد َفَمْن َكاَن ُمتَِّبًعا ِلْألَْنِبَياِء َنَصَرُه ا  َوَأمَّا َمـْن ابـْ

تَـــَرَك َمــا َأَمــُروا بِــِه ِمــْن ِعَبــاَدِة اOَِّ َوْحــَدُه َال َشــرِيَك لَــُه َواتَِّبــاِع نَِبيِّــِه ِفيَمــا َشــَرَعهُ  َتــدََع اْلغُلُــوَّ ِيف  َيْشــَرُعوُه فـَ ِألُمَِّتــِه َوابـْ
ــيَ  ــْرَك ِ�ِــْم فَــِإنَّ َهــَذا تـَتَـَلعَّــُب بِــِه الشَّ إنَّــُه لَــْيَس لَــُه ُســْلطَاٌن َعَلــى الَّــِذيَن (: اِطُني قَــاَل تـََعــاَىل اْألَْنِبَيــاِء َوالصَّــاحلَِِني َوالشِّ

َا ُسْلطَانُُه َعَلى الَِّذيَن يـَتَـَولَّْونَُه َوالـَِّذيَن ُهـْم بِـِه ُمْشـرُِكونَ ()آَمُنوا َوَعَلى َر�ِِّْم يـَتَـوَكَُّلونَ  إنَّ ِعبَـاِدي (: َوقَـاَل تـََعـاَىل  )إمنَّ
َ (و ). ْلطَاٌن إالَّ َمِن اتـَّبَـَعَك ِمَن اْلَغاِوينَ لَْيَس َلَك َعَلْيِهْم سُ  َها َأْن َيْدُعَو الرَّائِـي بِـَذِلَك رَبـَُّه تـَبَـاَرَك َوتـََعـاَىل لِيُـبَــنيِّ ِمنـْ

َها َأْن يـَُقوَل ِلَذِلَك الشَّْخصِ . )َلُه اْحلَالَ  ـَوارَِع َويـُْقِسُم َعَلْيِه 5ِْألَْقَسـاِم اْلُمَعظََّمـ ؟أَأَْنت ُفَالنٌ : و ِمنـْ ِة َويـَْقـَرأُ َعَلْيـِه قـَ
َوَهـَذا َكَمـا إنَّ َكثِـريًا ِمـْن اْلِعبَـاِد يـَـَرى اْلَكْعبَـَة َتطُـوُف بِـِه . اْلُقْرآِن إَىل َغْريِ َذِلَك ِمْن اْألَْسَباِب الَِّيت َتُضرُّ الشَّـَياِطنيَ 

اًصا َتْصَعُد َوتـَْنِزُل فـََيظُنـَُّها اْلَمَالِئَكَة َوَيُظنُّ َأنَّ تِْلَك الصُّورََة َويـََرى َعْرًشا َعِظيًما َوَعَلْيِه ُصورٌَة َعِظيَمٌة َويـََرى َأْشخَ 
 َُّOُهْم َمـْن َعَصـَمُه . َوَيُكوُن َذِلَك َشْيطَا�ً  تـََعاَىل َوتـََقدَّسَ  ِهَي ا َوَقْد َجَرْت َهِذِه اْلِقصَّـُة ِلغَـْريِ َواِحـٍد ِمـْن النَّـاِس َفِمـنـْ

ُ َوَعَرَف أَ  َّOُكْنـت َمـرًَّة ِيف اْلِعبَـاَدِة فـََرأَيْـت : نـَُّه الشَّـْيطَاُن َكالشَّـْيِخ َعْبـِد اْلَقـاِدِر ِيف ِحَكايَتِـِه اْلَمْشـُهورَِة َحْيـُث قَـالَ ا
فـََقلَـْت : قَـالَ . غَـْريِكSَ َعْبَد اْلَقاِدِر َأَ� رَبُّك َوَقْد َحَلْلت َلك َما َحرَّْمت َعلَـى : َعْرًشا َعِظيًما َوَعَلْيِه نُوٌر فـََقاَل ِيل 

 َِّOَعُدوَّ ا Sَ الَِّذي َال إَلَه إالَّ ُهَو اْخَسْأ ُ َّOَعْبـَد اْلَقـاِدِر : قَالَ . َلُه أَْنَت ا Sَ فـََتَمزََّق َذلِـَك النُّـوُر َوَصـاَر ظُْلَمـًة َوقَـاَل
: َفِقيـَل لَـهُ . َلَقْد فـَتَـْنـت ِ�َـِذِه اْلِقصَّـِة َسـْبِعَني رَُجـًال . َواِلكَجنَْوت ِمينِّ ِبِفْقِهك ِيف ِديِنك َوِعْلِمك َوِمبَُنازََالِتك ِيف َأحْ 

ــْيطَانُ  ــٍد  )َحَلْلـت لَــك َمــا َحرَّْمـت َعلَــى غَـْريِك(قَـاَل ِبَقْولِــِه ِيل  ؟َكْيـَف َعِلْمــت أَنـَُّه الشَّ َوقَــْد َعِلْمـت َأنَّ َشــرِيَعَة ُحمَمَّ
ُ َعَلْيــِه َوَســلََّم َال تُـ  َّOالَّــِذي َال إلَــَه إالَّ َأ�َ َصــلَّى ا ُ َّOْنَســُخ َوَال تـَُبــدَُّل َوِألَنَّــُه قَــاَل َأَ� رَبُّــك َوَملْ يـَْقــِدْر َأْن يـَُقــوَل َأَ� ا .

ُ َوَصـــاَر ُهـــَو َوَأْصـــَحابُُه يـَْعَتِقـــُدوَن أَنـَُّهـــْم يـَـــَرْوَن ا َّOَوِمـــْن َهـــُؤَالِء َمـــْن اْعتَـَقـــَد َأنَّ اْلَمْرئِـــيَّ ُهـــَو ا ََّO َعـــاَىل ِيف اْليَـَقظَـــِة  تـَ
َوَهـَذا قَـْد َوقَـَع  . َوُهْم َصاِدُقوَن ِفيَما ُخيِْربُوَن ِبِه َوَلِكْن َملْ يـَْعَلُمـوا َأنَّ َذلِـَك ُهـَو الشَّـْيطَانُ . َوُمْستَـَنُدُهْم َما َشاَهُدوهُ 

ُهْم رََأى َمـا ظَـنَّ أَنـَُّه َكِثريًا ِلَطَواِئَف ِمْن ُجهَّاِل اْلِعَباِد َيُظنُّ َأَحُدُهْم أَنَُّه يَـ  َيا ِألَنَّ َكِثريًا ِمنـْ نـْ َرى اOََّ تـََعاَىل ِبَعْيِنِه ِيف الدُّ
َا ُهَو َشْيطَانٌ  ُ َوِإمنَّ َّOُهْم رََأى َمْن ظَـنَّ أَنـَُّه نَـِيبٌّ َأْو رَُجـٌل َصـاِلٌح َأْو اْخلَِضـُر وََكـاَن َشـْيطَا�ً . ا  َوقَـْد ثـَبَـَت ِيف . وََكِثٌري ِمنـْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَالَ  َّOَقـْد رَآِين َح̈قـا فَـِإنَّ الشَّـْيطَاَن َال يـََتَمثـَُّل  َمـْن رَآِين ِيف (: الصَِّحيِح َعْن النَِّيبِّ َصلَّى ا اْلَمنَـاِم فـَ
ُ َأْن يـََتَمثـََّل بِـِه فـََهَذا ِيف ُرْؤيَِة اْلَمَناِم ِألَنَّ الرُّْؤيََة ِيف اْلَمَناِم َتُكوُن َحق̈  )ِيف ُصوَرِيت  َّOا َوَتُكـوُن ِمـْن الشَّـْيطَاِن َفَمنَـَعـُه ا

َيا نـْ ــَراُه َأَحــٌد ِبَعْيِنــِه ِيف الــدُّ َــا ُأِيتَ ِمــْن َجْهِلــِه . ِيف اْلَمَنــاِم َوَأمَّــا ِيف اْليَـَقظَــِة فَــَال يـَ َفَمــْن ظَــنَّ َأنَّ اْلَمْرئِــيَّ ُهــَو اْلَميِّــُت فَِإمنَّ
َأْو َصـدََّق َمـْن قَـاَل أَنـَُّه  َوبـَْعـُض َمـْن رََأى َهـَذا. يـََقْع ِمْثُل َهَذا ِألََحِد ِمْن الصََّحابَِة َوالتَّـاِبِعَني َهلُـْم Ùِِْحَسـانِ َوِهلََذا َملْ 
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ُهْم َمْن يـَُقوُل َهِذِه . لِ رَآُه اْعتَـَقَد َأنَّ الشَّْخَص اْلَواِحَد َيُكوُن ِمبََكانـَْنيِ ِيف َحاَلٍة َواِحَدٍة َفَخاَلَف َصرِيَح اْلَمْعُقو  َوِمنـْ
ٌّ تَ  ُهْم َمْن َيُظنُّ . َصوََّر ِبُصورَتِهِ رَِقيَقُة َذِلَك اْلَمْرِئيِّ َأْو َهِذِه ُروَحانِيـَُّتُه َأْو َهَذا َمْعَناُه َتَشكََّل َوَال يـَْعرُِفوَن أَنَُّه ِجينِّ َوِمنـْ

 ِّ ـــُز َعـــْن اْجلِـــينِّ ـــاُل َوِفـــيِهْم اْلُمْؤِمُنـــوَن أَنَّـــُه َمَلـــٌك َواْلَمَلـــُك يـََتَميـَّ ـــاُق َواْجلُهَّ ـــاُر َواْلُفسَّ  ِ«ُُمـــوِر َكِثـــريٍَة َواْجلِـــنُّ ِفـــيِهْم اْلُكفَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َتْسِليًما َفَكِثٌري ِممـَّْن َملْ يـَْعـِرْف َأنَّ َهـُؤَالِء ِجـنٌّ  َّOَالِن َمَالِئَكـةً  َوَشـَياِطُني َأْرِسـاْلُمتَِّبُعوَن ِلُمَحمَِّد َصلَّى ا .

َرَهــا ِمــْن اْألَْوَ�ِن تـَتَـنَـــزَُّل َعَلــى َأَحــِدِهْم ُروٌح يـَُقــوُل ِهــَي ُرو  َحانِيَّــُة اْلَكَواِكــِب وََكــَذِلَك الَّــِذيَن يَــْدُعوَن اْلَكَواِكــَب َوَغيـْ
َا ُهَو ِمْن اجلِْنِّ َوالشَّيَ   . اِطِني يـُْغُووَن اْلُمْشرِِكنيَ َوَيُظنُّ بـَْعُضُهْم أَنَُّه ِمْن اْلَمَالِئَكِة َوِإمنَّ

ــْرِك َواْلُفُســوِق َواْلِعْصــَيانِ  ــَياِطُني يـَُوالُــوَن َمــْن يـَْفَعــُل َمــا حيُِبُّونَــُه ِمــْن الشِّ َتــارًَة ُخيِْربُونَــُه بِــبَـْعِض اْألُُمــوِر اْلَغائَِبــِة . َوالشَّ فـَ
 . ْتِل َوَمتْرِيٍض َوَحنِْو َذِلكَ َوÔَرًَة يـُْؤُذوَن َمْن يُرِيُد َأَذاُه ِبقَ . لُِيَكاِشَف ِ�َا

ــْرِك َواْلُفُســوِق َواْلِعْصــَيانِ  ــَياِطُني يـَُوالُــوَن َمــْن يـَْفَعــُل َمــا حيُِبُّونَــُه ِمــْن الشِّ َتــارًَة ُخيِْربُونَــُه بِــبَـْعِض اْألُُمــوِر اْلَغائَِبــِة . َوالشَّ فـَ
ْنسِ . َقْتِل َوَمتْرِيٍض َوَحنِْو َذِلكَ َوÔَرًَة يـُْؤُذوَن َمْن يُرِيُد َأَذاُه بِ . لُِيَكاِشَف ِ�َا َوÔَرًَة . َوÔَرًَة َجيِْلُبوَن َلُه َمْن يُرِيُدُه ِمْن اْإلِ

يَـْعَتِقـُد أَنـَّ لِيَـاِء ُه ِمـْن َكَراَمـاِت اْألَوْ َيْسرُِقوَن َلُه َما َيْسرُِقونَُه ِمـْن َأْمـَواِل النَّـاِس ِمـْن نـَْقـٍد َوَطَعـاٍم َوثِيَـاٍب َوغَـْريِ َذلِـَك فـَ
َا َيُكوُن َمْسُروقًا َيْذَهُبوَن ِبِه إَىل َمَكاٍن بَِعيدٍ . َوِإمنَّ ُهْم َمْن َيْذَهُبوَن ِبِه إَىل َمكََّة َعِشيََّة . َوÔَرًَة َحيِْمُلونَُه ِيف اْهلََواِء فـَ َفِمنـْ

يَـْعَتِقُد َهَذا َكَراَمًة َمَع أَنَُّه َملْ َحيُجَّ  َال َأْحَرَم َوَال َلىبَّ َوَال طَاَف 5ِْلبَـْيِت َوَال بـَـْنيَ : َحجَّ اْلُمْسِلِمنيَ  َعَرَفَة َويـَُعوُدوَن ِبِه فـَ
ـَة لَِيطُـوَف 5ِْلبَـْيـِت ِمـْن غَـْريِ ُعْمـَرٍة . الصََّفا َواْلَمْرَوِة َوَمْعُلوٌم َأنَّ َهَذا ِمْن َأْعَظِم الضََّاللِ  ُهْم َمْن يَـْذَهُب إَىل َمكَّ َوِمنـْ

ــَة َملْ َيُكــْن لَــُه َأْن ُجيَــاِوَز اْلِميَقــاَت إالَّ ُحمْرًِمــا .  َحيْــُرُم إْذ َحــاَذى اْلِميَقــاتَ َشــْرِعيٍَّة فَــَال  َوَمْعلُــوٌم َأنَّ َمــْن َأرَاَد ُنُســًكا ِمبَكَّ
ْحــ ــْأُمورًا أَْيًضــا 5ِْإلِ ــٍم َكــاَن َم ــِب ِعْل ــُه َأْو طََل ــٍب َل ــِزSَرَِة َقرِي ــْو َقَصــَدَها لِِتَجــارَِة َأْو ِل ــَك َوَل ــْل َذِل ــاِت َوَه ــْن اْلِميَق َراِم ِم

ــٌب َأْو ُمْســَتَحبٌّ  ــْوَالِن َمْشــُهورَاِن ِلْلُعَلَمــاءِ  ؟َواِج ــَذا 5ٌَب َواِســعٌ . ِفيــِه قـَ ــْد ُبِســَط . َوَه ــْحُر َواْلَكَهانَــُة َوَق ــُه السِّ َوِمْن
َتِدَعــِة َوِعْنــَد اْلُمْشــرِِكَني عُ . اْلَكــَالُم َعلَــى َهــَذا ِيف َغــْريِ َهــَذا اْلَمْوِضــعِ  بَّــاِد اْألَْوَ�ِن َوَمــْن َضــاَهاُهْم ِمــْن النََّصــاَرى َوُمبـْ

اِالْسـِتَغاثََة بِـِه نَِبي̈ـا َكـاَن َهِذِه اْألُمَِّة ِيف َذِلَك ِمْن احلَِْكاSَِت َما َيُطوُل َوْصُفُه فَِإنَُّه َما ِمْن َأَحٍد يـَْعتَـاُد ُدَعـاَء اْلَميِّـِت وَ 
َر َنِيبٍّ إالَّ  َكَمـا َأنَّ الـَِّذيَن يَـْدُعونـَُهْم ِيف َمِغيـِبِهْم َوَيْسـَتِغيُثوَن   ؛ َوَقْد بـََلَغُه ِمْن َذِلَك َما َكاَن ِمْن َأْسـَباِب َضـَالِلهِ َأْو َغيـْ

ُمُهْم َويـَْقِضـي بـَْعـَض َحـَواِئِجِهْم ِ�ِْم فـَيَـَرْوَن َمْن َيُكوُن ِيف ُصوَرtِِْم َأْو َيظُنُّوَن أَنَُّه ِيف ُصوَرtِِْم َويـَُقوُل َأَ� ُفَالٌن َوُيَكلِّ 
َــا ُهــَو  ــِه ُهــَو الَّــِذي َكلََّمُهــْم َوَقَضــى َمْطُلــوبـَُهْم َوِإمنَّ ــِإنـَُّهْم َيظُنُّــوَن َأنَّ اْلَميِّــَت اْلُمْســتَـَغاَث ِب ــَياِطنيِ َف . ِمــْن اجلِْــنِّ َوالشَّ

ُهْم َمـْن يـَُقـوُل ُهـَو َملَـٌك ِمـْن اْلَمَالِئَكـِة َواْلَمَال  َـا ُهـْم َشـَياِطُني َأَضـلُّوُهْم َعـْن َسـِبيِل َوِمنـْ ِئَكـُة َال تُِعـُني اْلُمْشـرِِكَني َوِإمنَّ
 َِّOِت الَِّيت يـَْعرِفـَُها َمْن ُهَناِلَك َوَمْن َوقـََعْت َلُه َما َيُطو . اSَْرِك ِمْن اْلَوقَاِئِع َواحلَِْكا َوَأْهـُل . ُل َوْصـُفهُ َوِيف َمَواِضِع الشِّ
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ُب ِبَذِلَك ُكلِّـهِ : ِة ِفيَها نـَْوَعانِ اْجلَاِهِليَّ  َـا َهـَذا . َونـَـْوٌع يـَْعَتِقـُد َذلِـَك َكَراَمـاٍت ِألَْولِيَـاِء اOَِّ . نـَْوٌع ُيَكذِّ فَـاْألَوَُّل يـَُقـوُل إمنَّ
ُفِسِهْم َال َحِقيَقَة َلُه ِيف اْخلَـارِِج فَـِإَذا قَـاُلوا َذلِـَك ِجلََماَعـِة بـَْعـَد مجََ  اَعـٍة َفَمـْن رََأى َذلِـَك َوَعايـَنَـُه َمْوُجـوًدا َخَياٌل ِيف أَنـْ

ــْرÔَُب ِيف ِصــْدِقِه َكــانَ  ــْن َال يـُ ــِه َم ــَرُه ِب ــْن رَآُه َمْوُجــوًدا ِيف اْخلَــارِِج َوَأْخبَـ ــَك َعمَّ ــَدُه َذِل ــَواتـََر ِعْن ــِم َأْو تـَ ــْن َأْعَظ ــَذا ِم  َه
ـــِدِعنيَ  َت ـــاِت َهـــُؤَالِء اْلُمْشـــرِِكَني اْلُمبـْ ـــاِدَقةِ َأْســـَباِب ثـََب ـــاِر الصَّ ـــِه 5ِْألَْخَب ـــَذِلَك َواْلَعـــارِِفَني ِب مثَُّ َهـــُؤَالِء .  اْلُمَشـــاِهِديَن ِل

َقاُدوا َلُه َواْعتَـَقـُدوا أَنـَّ بُوَن ِلَذِلَك َمَىت َعايـَُنوا بـَْعَض َذِلَك َخَضُعوا ِلَمْن َحَصَل َلُه َذِلَك َوانـْ ُه ِمـْن َأْولِيَـاِء اOَِّ اْلُمَكذِّ
َال اْلَفـَواِحَش َوَال  ؛ْوِ¬ِْم يـَْعَلُموَن أَنَُّه َال يـَُؤدِّي فـََراِئَض اOَِّ َحىتَّ َوَال الصََّلَواِت اْخلَْمـَس َوَال َجيَْتنِـُب َحمَـارَِم اOَِّ َمَع كَ 
ُ �َِ  ؛الظُّْلمَ  َّOميَاِن َوالتـَّْقَوى الَِّيت َوَصَف ا َعِد النَّاِس َعْن اْإلِ َأَال إنَّ َأْولِيَـاَء (: ا َأْولَِياَءُه ِيف قـَْوله تـََعاَىل َبْل َيُكوُن ِمْن أَبـْ

ميَـاِن ). الَِّذيَن آَمنُـوا وََكـانُوا يـَتـَُّقـونَ ()اOَِّ َال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَال ُهْم َحيَْزنُونَ  َعـِد النَّـاِس َعـْن اْإلِ يَــَرْوَن َمـْن ُهـَو ِمـْن أَبـْ فـَ
ُهْم َمـْن . َوالتََّصرُّفَاِت اْخلَارِقَاِت َما يـَْعَتِقُدوَن أَنَُّه ِمْن َكَراَماِت َأْولَِياِء اOَِّ اْلُمتَِّقنيَ  تِ ْقَوى َلُه ِمْن اْلُمَكاَشَفاَوالتـَّ  َفِمـنـْ

َقِلـــُب َعَلـــى َعِقبَـْيـــِه َويـَْعَتِقـــُد ِفــيَمْن َال ُيَصـــلِّي بَـــْل َوَال يـُـــْؤِمُن 5ِلرُُّســـلِ  ْســـَالِم َويـَنـْ َيُســـبُّ الرُُّســـَل  بَـــلْ  ؛يـَْرتَــدُّ َعـــْن اْإلِ
ُم إَىل اْلُكْفـِر رِْجـًال . َويـَتَـنَـقَُّص أَنَُّه ِمْن َأْعَظِم َأْولَِياِء اOَِّ اْلُمتَِّقـنيَ  ًدا َشـا̈كا ُمـْر5ًÔَ يـَُقـدِّ َقـى َحـاِئًرا ُمتَــَردِّ ُهْم َمـْن يـَبـْ َوِمـنـْ

َا َكاَن إَىل اْلُكْفِر َأقْـرَ  ْسَالِم ُأْخَرى َوُرمبَّ ميَانِ َوِإَىل اْإلِ َوَسَبُب َذلِـَك أَنـَُّهـْم اْسـَتَدلُّوا َعلَـى اْلِوَاليَـِة ِمبَـا َال . َب ِمْنُه إَىل اْإلِ
ــَياِطِني َمــْن يـَْفَعــُل  ــاَن َمَعُهــْم ِمــْن الشَّ ــَحَرَة َواْلُكهَّ ــاَر َواْلُمْشــرِِكَني َوالسَّ َهــا فَــِإنَّ اْلُكفَّ ِ�ِــْم َأْضــَعاَف َأْضــَعاِف يَــُدلُّ َعَليـْ

َوَهـُؤَالِء َال بُـدَّ َأْن َيُكـوَن . )ُل َعلَـى ُكـلِّ َأفـَّاٍك أَثِـيمٍ تـَنَــزَّ ()َهْل أُنـَبُِّئُكْم َعَلى َمـْن تـَنَــزَُّل الشَّـَياِطنيُ (: اَل تـََعاَىل َذِلَك قَ 
ْفِك ِحبََسـِب َمـا فَـارَُقوا أَ  مثِْ َواْإلِ ْمـَر اOَِّ َونـَْهيَـُه الـَِّذي بـََعـَث بِـِه نَِبيَّـُه ِفيِهْم َكِذٌب َوِفيِهْم ُخمَاَلَفٌة ِللشَّْرِع َفِفيِهْم ِمْن اْإلِ

ــِه َوَســلَّمَ  ُ َعَلْي َّOــرِِهْم َوِهــَي . َصــلَّى ا ــْدَعِتِهْم َوَجْهِلِهــْم وَُكْف ــْيطَانِيَُّة نَِتيَجــُة َضــَالهلِِْم َوِشــرِْكِهْم َوِب ــَك اْألَْحــَواُل الشَّ َوتِْل
ى اِهُل الضَّالُّ َيُظنُّ أَنـََّها نَِتيَجُة إميَاِ¬ِْم َوِوَاليَِتِهْم Oَِِّ تـََعـاَىل َوأَنـََّهـا َعَالَمـٌة َوَدَاللَـٌة َعلَـَواجلَْ . َدَالَلٌة َوَعَالَمٌة َعَلى َذِلكَ 

َأْولِيَـاِء الشَّـْيطَاِن َكَمـا قَـْد َتَكلَّْمنَـا  وَ إميَاِ¬ِْم َوِوَاليَِتِهْم Oَِِّ ُسْبَحانَُه َوَذِلَك أَنَُّه َملْ َيُكْن ِعْنَدُه فـُْرقَاٌن بـَْنيَ َأْولَِياِء الرَّْمحَنِ 
ا َدلِـيًال اْلَفـْرِق بـَـْنيَ َأْولِيَـاِء الـرَّْمحَِن َوَأْولِيَـاِء الشَّـْيطَاِن َوَملْ يـُْعلَـْم َأنَّ َهـِذِه اْألَْحـَواَل الـَِّيت َجَعَلَهـ َعَلى َذلِـَك ِيف َمْسـأََلةِ 

ــى اْلِوَاليَــِة َتُكــوُن ِلْلُكفَّــارِ  لِيُل ِمــ َعَل ْســَالِم َوالــدَّ ــِبَني إَىل اْإلِ َتِس ــَم ِممـَّـا َتُكــوُن ِلْلُمنـْ ْن اْلُمْشــرِِكَني َوَأْهــِل اْلِكتَــاِب َأْعَظ
ــِه َال يُوَجــ ــِإَذاُمْســتَـْلزٌِم ِلْلَمــْدُلوِل ُخمْــَتصٌّ ِب ــِه َف ــُدوِن َمْدُلوِل ــاِب ملَْ  ُد ِب ــاِر َواْلُمْشــرِِكَني َوَأْهــِل اْلِكَت َتُكــْن  ُوِجــَدْت ِلْلُكفَّ

ــيًال عَ  ــاْمتَـَنَع َأْن َتُكــوَن َدِل ــَذِلَك َف ــًة ِب ــْت ُخمَْتصَّ ــِة َوَال َكاَن ــْن اْلِوَالَي ميَــاِن َفْضــًال َع ــهِ ُمْســتَـْلزَِمًة ِلْإلِ ــْم . َلْي ــاُء اOَِّ ُه َوَأْولَِي
ْقـــَواُهْم َال َمثَـــ ـــْرِك َواْلِبْدَعـــِة َواْلِفْســـقِ اْلُمْؤِمُنـــوَن اْلُمتـَُّقـــوَن وََكَراَمـــاتـُُهْم َمثَـــَرُة إميَـــاِ¬ِْم َوتـَ َـــا . َرُة الشِّ ـــاِء إمنَّ َوَأَكـــاِبُر اْألَْولَِي

يِن َأْو ِحلَاَجــِة ِلْلُمْســِلِمنيَ  ــِة ِللــدِّ . َواْلُمْقَتِصــُدوَن َقــْد َيْســتَـْعِمُلونـََها ِيف اْلُمَباَحــاتِ . َيْســتَـْعِمُلوَن َهــِذِه اْلَكَراَمــاِت ِحبُجَّ



 ١٧٠

ميَاَن َوالتـَّْقَوىَوَأمَّا َمْن اْستَـَعاَن �َِ  َفَمـْن َجاَهـَد . ا ِيف اْلَمَعاِصي فـَُهَو ظَاِملٌ لِنَـْفِسِه ُمتَـَعدٍّ َحدَّ رَبِِّه َوِإْن َكاَن َسبَـبُـَها اْإلِ
َفَقَهـا ِيف طَاَعـِة الشَّـْيطَاِن فـََهـَذا اْلَمـاُل َوِإْن َ�لَـُه ِبَسـَبِب َعَمـٍل َصـالِ  َغِنَم َغِنيَمًة فَأَنـْ َفَقـُه ِيف طَاَعـِة اْلَعُدوَّ فـَ ٍح فَـِإَذا أَنـْ

ُعو إَىل ُكْفـٍر آَخـَر الشَّْيطَاِن َكاَن َو5ًَال َعَلْيِه َفَكْيَف إَذا َكاَن َسَبُب اْخلَـَواِرِق اْلُكْفـَر َواْلُفُسـوَق َواْلِعْصـَياَن َوِهـَي تَـدْ 
ْسـَالمِ َوِهلََذا َكاَن أَِئمَُّة َهُؤَالِء ُمْعَرتِِفَني «َِ . َوُفُسوٍق َوِعْصَيانٍ  َولَِبْسـِط َهـِذِه اْألُُمـوِر . نَّ َأْكثـََرُهْم َميُوتُـوَن َعلَـى غَـْريِ اْإلِ

 . َمْوِضٌع آَخرُ 
َأْو  ِن َكِإْخَباِر َعْن َغائِـبٍ َواْلَمْقُصوُد ُهَنا َأنَّ ِمْن َأْعَظِم َأْسَباِب َضَالِل اْلُمْشرِِكَني َما يـََرْونَُه َأْو َيْسَمُعونَُه ِعْنَد اْألَْو�َ 

َر اْنَشقَّ َوَخَرَج ِمْنُه َشْيٌخ �َِيٌّ َعانـََقُه َأْو َكلََّمُه ظَـنَّ  ؛َأْمٍر يـََتَضمَُّن َقَضاَء َحاَجٍة َوَحنَْو َذِلكَ  فَِإَذا َشاَهَد َأَحُدُهْم اْلَقبـْ
ُر َملْ يـَنْ  َا الشَّْيطَاُن َمثََّل َلُه َذلِـكَ  ؛َشقَّ َأنَّ َذِلَك ُهَو النَِّيبُّ اْلَمْقُبوُر َأْو الشَّْيُخ اْلَمْقُبوُر َواْلَقبـْ َكَمـا ُميَثِّـُل ِألََحـِدِهْم  َوِإمنَّ

َسـاٍن َوَأرَاُه أَنـَُّه َخـَرَج ِمـْن َأنَّ اْحلَاِئَط اْنَشقَّ َوأَنَُّه َخَرَج ِمْنُه ُصورَُة إْنَساٍن َوَيُكوُن ُهَو الشَّْيطَاُن َمتَثََّل لَـُه ِيف ُصـورَِة إنْ 
َقـى ِيف قـُبُـوِرَ� بَـْل ِمـْن : ِمْن َهُؤَالِء َمْن يـَُقـوُل لِـَذِلَك الشَّـْخِص الـَِّذي رَآُه قَـْد َخـَرَج ِمـْن اْلَقـْربِ وَ . اْحلَاِئطِ  َحنْـُن َال نـَبـْ

ُهْم َمْن يـََرى َذِلَك اْلَميَِّت ِيف اجلِْ . ِحِني يـُْقبَـُر َأَحُدَ� َخيُْرُج ِمْن قـَْربِِه َوَميِْشي بـَْنيَ النَّاسِ  نَـازَِة َميِْشـي َو¿َُْخـُذ بِيَـِدِه َوِمنـْ
بُوا ِ�َـا َوِإمَّـا َأْن َيظُنُّوَهـا ِمـْن َكَراَمـاِت َأْولِيَـاِء . إَىل أَنـَْواٍع ُأْخَرى َمْعُروَفٍة ِعْنَد َمْن يـَْعرِفـَُها َوَأْهُل الضََّالِل إمَّا َأْن ُيَكذِّ

ـــْخَص ُهـــَو نـَْفـــُس  َـــا قَـــاُلوا َهـــِذِه اOَِّ َوَيظُنُّـــوَن َأنَّ َذلِـــَك الشَّ ـــاِلِح َأْو َمَلـــٌك َعَلـــى ُصـــورَتِِه َوُرمبَّ النَّـــِيبِّ َأْو الرَُّجـــِل الصَّ
ــَرى َذِلــَك ا ــَدْت َحــىتَّ َقــْد َيُكــوُن َمــْن يـَ ُتــُه َأْو رَِقيَقُتــُه َأْو ِســرُُّه َأْو ِمثَالُــُه َأْو ُروُحــُه َجتَسَّ ــْخَص ِيف َمَكــانـَْنيِ ُروَحانِيـَّ لشَّ

لَْيَس ُهَو : هِ اجلِْْسَم اْلَواِحَد َيُكوُن ِيف السَّاَعِة اْلَواِحَدِة ِيف َمَكانـَْنيِ َوَال يـُْعَلُم َأنَّ َذِلَك ِحَني َتَصوََّر ِبُصورَتِ  فـََيُظنُّ َأنَّ 
ْنِسيَّ  ُ َأنَّ الَِّذيَن َيْدُعوَن اْألَْنِبَياَء َوالصَّاحلِِنيَ . َذِلَك اْإلِ :  بـَْعَد َمْوtِِْم ِعْنَد قـُُبورِِهْم َوَغْريِ قـُُبورِِهمْ  َوَهَذا َوَحنُْوُه ِممَّا يـُبَـنيِّ

َـُذوا اْلمَ  َر اOَِّ َكاَلَِّذيَن َيْدُعوَن اْلَكَواِكَب َواَلـَِّذيَن اختَّ َالِئَكـَة َوالنَِّبيِّـَني َأْر5ً5َ قَـاَل ُهْم ِمْن اْلُمْشرِِكَني الَِّذيَن َيْدُعوَن َغيـْ
َة مثَُّ يـَُقوَل ِللنَّـاِس ُكونُـوا ِعبَـاًدا ِيل ِمـْن ُدوِن اOَِّ  َما َكاَن لَِبَشرٍ (: تـََعاَىل  ُ اْلِكَتاَب َواْحلُْكَم َوالنـُّبُـوَّ َّOَوَلِكـْن   َأْن يـُْؤتَِيُه ا

ــُتْم َتْدُرُســونَ  ــُتْم تـَُعلُِّمــوَن اْلِكَتــاَب َوِمبَــا ُكنـْ نِيِّــَني ِمبَــا ُكنـْ ِخــُذوا اْلَمَالِئَكــَة َوالنَِّبيِّــَني َأْر5ً5َ َوَال ¿َُْمــرَُكْم َأْن تـَتَّ ()ُكونُــوا َر5َّ
ــُتْم ُمْســِلُمونَ  َكْشــَف   ِمــْن ُدونِــِه فَــَال َميِْلُكــونَ  قُــِل اْدُعــوا الَّــِذيَن َزَعْمــُتمْ (: َوَقــاَل تـََعــاَىل  )َأ¿َُْمــرُُكْم 5ِْلُكْفــِر بـَْعــَد إْذ أَنـْ

ِـُم اْلَوِسـيَلَة أَيـُُّهـْم َأقْــَرُب َويـَْرُجـوَن َرْمحَتَـُه َوَخيَـاُفوَن ُأولَئِـَك الـَِّذي) (رِّ َعْنُكْم َوَال َحتِْويًال الضُّ  تَـغُـوَن إَىل َر�ِّ َن يَـْدُعوَن يـَبـْ
رٍَّة قُـِل اْدُعـوا الـَِّذيَن َزَعْمـُتْم ِمـْن ُدوِن اOَِّ َال َميِْلُكـوَن ِمثْـَقـاَل ذَ (: َوقَـاَل تـََعـاَىل  )َعَذابَُه إنَّ َعَذاَب رَبَِّك َكاَن َحمُْذورًا

ُهْم ِمْن َظِهريٍ  َفُع الشََّفاَعُة ِعْنـَدُه إالَّ ِلَمـْن ()ِيف السََّماَواِت َوَال ِيف اْألَْرِض َوَما َهلُْم ِفيِهَما ِمْن ِشْرٍك َوَما َلُه ِمنـْ َوَال تـَنـْ
ــُر اOَِّ َال : َوِمْثــُل َهــَذا َكِثــٌري ِيف اْلُقــْرآنِ ). َأِذَن لَــهُ  َهــى َأْن يُــْدَعى َغيـْ فَــِإنَّ  ؛ِمــْن اْلَمَالِئَكــِة َوَال اْألَْنِبَيــاِء َوَال َغــْريِِهمْ يـَنـْ



 ١٧١

ـْركِ  َعاِء َوالشَّـَفاَعِة فَِإنـَُّه َال يـُْفِضـي  ؛َهَذا ِشْرٌك َأْو َذرِيَعٌة إَىل الشِّ ِخبِـَالِف َمـا يُْطلَـُب ِمـْن َأَحـِدِهْم ِيف َحَياتِـِه ِمـْن الـدُّ
ــْن اْألَ  ؛إَىل َذِلــكَ  ــِإنَّ َأَحــًدا ِم ــكَ َف ــُل َذِل ــْن يـَْفَع َهــى َم ــِه ِحبَْضــَرتِِه فَِإنَّــُه يـَنـْ ــْد ِيف َحَياِت ــاحلَِِني َملْ يـُْعَب ــاِء َوالصَّ ــَالِف  ؛ْنِبَي ِخبِ

ــْرِك ِ�ِــْم وََكــَذِلَك ُدَعــاُؤُهْم ِيف َمِغيــِبِهْم ُهــَو َذرِ  ــُدَعــاِئِهْم بـَْعــَد َمــْوtِِْم فَــِإنَّ َذلِــَك َذرِيَعــٌة إَىل الشِّ َفَمــْن . ْركِ يَعــٌة إَىل الشِّ
ـْرِك بِـِه ِخبِـَالِف َمـْن َدَعـاُه ِيف َمِغيبِـِه فَـِإنَّ  )ُادُْع ِيل (رََأى نَِب̈يا َأْو َمَلًكا ِمْن اْلَمَالِئَكِة َوقَاَل َلُه  َملْ يـُْفـِض َذلِـَك إَىل الشِّ

ــِه َكَمــا َقــْد َوَقــَع َفــِإنَّ اْلَغائِــَب َواْلَميِّــتَ  ــْرِك ِب َهــى َمــْن ُيْشــِرُك بَــْل إَذا تـََعلََّقــْت اْلُقُلــوُب  َذِلــَك يـُْفِضــي إَىل الشِّ َال يـَنـْ
ـَر ذَ  ـْربِِه َأْو ِمتْثَالِـِه َأْو َغيـْ ْرِك بِـِه فَـَدَعا َوَقَصـَد َمَكـاَن قـَ لِـَك َكَمـا قَـْد َوقَـَع ِفيـِه ِبُدَعائِِه َوَشَفاَعِتِه َأْفَضى َذِلَك إَىل الشِّ

َتِدَعِة اْلُمْسِلِمنيَ اْلُمْشرُِكوَن َوَمْن َضاَهاُهْم ِمْن أَ   . ْهِل اْلِكَتاِب َوُمبـْ
الَِّذيَن َحيِْمُلوَن اْلَعْرَش َوَمـْن َحْولَـُه ُيَسـبُِّحوَن (: َوَمْعُلوٌم َأنَّ اْلَمَالِئَكَة َتْدُعوا ِلْلُمْؤِمِنَني َوَتْستَـْغِفُر َهلُْم َكَما قَاَل تـََعاَىل 

ِللَِّذيَن آَمُنوا رَبـََّنا َوِسْعَت ُكلَّ َشـْيٍء َرْمحَـًة َوِعْلًمـا فَـاْغِفْر ِللَّـِذيَن Ôَبُـوا َواتـَّبَـُعـوا  تَـْغِفُرونَ ِحبَْمِد َر�ِِّْم َويـُْؤِمُنوَن ِبِه َوَيسْ 
ــا َوَأْدِخْلُهــْم َجنَّــاِت َعــْدٍن الَّــِيت َوَعــْدتـَُهْم َوَمــْن َصــَلَح ِمــْن آ5َِئِهــْم َوأَ ()َســِبيَلَك َوِقِهــْم َعــَذاَب اجلَِْحــيمِ  ْزَواِجِهــْم رَبـََّن

ــيمُ  ــُز اْحلَِك ــَت اْلَعزِي tِِــْم إنَّــَك أَْن َّSِّــْوُز ()َوُذر ــَو اْلَف ــَك ُه ــُه َوَذِل ــْد َرِمحَْت َق ــٍذ فـَ ــيَِّئاِت يـَْوَمِئ ــِق السَّ ــْن َت ــيَِّئاِت َوَم ــُم السَّ َوِقِه
ـْوِقِهنَّ وَ (: َوقَاَل تـََعاَىل  )اْلَعِظيمُ  ِـْم َوَيْسـتَـْغِفُروَن ِلَمـْن َتَكاُد السََّماَواُت يـَتَـَفطـَّْرَن ِمـْن فـَ اْلَمَالِئَكـُة ُيَسـبُِّحوَن ِحبَْمـِد َر�ِّ

 ََّOــْيِهْم () ُهــَو اْلَغُفــوُر الــرَِّحيمُ ِيف اْألَْرِض َأَال إنَّ ا ــَت َعَل ــْيِهْم َوَمــا أَْن ُ َحِفــيٌظ َعَل َّOــاَء ا َــُذوا ِمــْن ُدونِــِه َأولَِي َوالَّــِذيَن اختَّ
ُ َعَلْيــِه . ُة َيْســتَـْغِفُروَن ِلْلُمــْؤِمِنَني ِمــْن َغــْريِ َأْن َيْســَأَهلُْم َأَحــدٌ فَاْلَمَالِئَكــ). ِبوَِكيــلٍ  َّOوََكــَذِلَك َمــا ُرِوَي َأنَّ النَّــِيبَّ َصــلَّى ا

َرُه ِمْن اْألَْنِبَياِء َوالصَّاحلَِِني َيْدُعو َوَيْشَفُع ِلْألَْخَياِر ِمْن أُمَّتِـِه ُهـَو ِمـْن َهـ َذا اْجلِـْنِس ُهـْم يـَْفَعلُـوَن َمـا َأِذَن َوَسلََّم َأْو َغيـْ
ُ َهلُْم ِفيِه ِبُدوِن ُسَؤاِل َأَحدٍ  َّOَوِإَذا َملْ ُيْشرَْع ُدَعاُء اْلَمَالِئَكِة َملْ ُيْشرَْع ُدَعاُء َمْن َماَت ِمْن اْألَْنِبَياِء َوالصَّـاحلَِِني َوَال . ا

َعاَء َوالشََّفاَعةَ  ُهْم الدُّ ُ ِبِه ِمـْن َذلِـَك : َأَحُدُمهَا: َوِإْن َكانُوا يُْدَعْوَن َوَيْشَفُعوَن ِلَوْجَهْنيِ  َأْن َنْطُلَب ِمنـْ َّOَأنَّ َما َأَمَرُهْم ا
ُهْم َفــَال فَ  ــنـْ ــَب ِم ــْو طُِل ــِه َال يـَْفَعُلونَــُه َوَل ــْؤَمُروا ِب ــا َملْ يـُ ُهْم َوَم ــنـْ ــْب ِم ــَدَة ِيف الطَّ ُهــْم يـَْفَعُلونَــُه َوِإْن َملْ يُْطَل ُهمْ اِئ ــنـْ ــِب ِم . َل

ـْرِك ِ�ِـْم َفِفيـِه َهـِذِه اْلَمْفَسـدَ : الثَّاِين  ُهْم ِيف َهِذِه اْحلَـاِل يـُْفِضـي إَىل الشِّ َر َأنَّ ُدَعاَءُهْم َوطََلَب الشََّفاَعِة ِمنـْ ُة فـَلَـْو قُـدِّ
ُهْم ِيف َحَيـــاtِِْم  ؛َة ِفيـــهِ َأنَّ ِفيـــِه َمْصـــَلَحًة َلَكانَـــْت َهـــِذِه اْلَمْفَســـَدُة رَاِجَحـــًة َفَكْيـــَف َوَال َمْصـــَلحَ  ِخبِـــَالِف الطََّلـــِب ِمـــنـْ

ْرِك ِ�ِمْ  ؛ِفيهِ  َوُحُضورِِهْم فَِإنَُّه َال َمْفَسَدةَ  َهْوَن َعْن الشِّ َفَعٌة َوُهَو أَنـَُّهـْم يـُثَـابُوَن َويـُـْؤَجُروَن َعلَـى . فَِإنـَُّهْم يـَنـْ َبْل ِفيِه َمنـْ
اْخلَْلِق ُكلِِّهْم فَِإنـَُّهْم ِيف َداِر اْلَعَمِل َوالتَّْكِليِف َوَشَفاَعتُـُهْم ِيف اْآلِخَرِة ِفيَهـا إْظَهـاُر َكَراَمـِة  َما يـَْفَعُلونَُه ِحيَنِئٍذ ِمْن نـَْفعِ 

 . اOَِّ َهلُْم يـَْوَم اْلِقَياَمةِ 
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َيِويَّــَة الَّــِيت َال جيَِــُب َعَلــْيِهْم ِفْعُلَهــ نـْ ــاِئِل َوَال ُمْســَتَح̈با بَــْل َوَأْصــُل ُســَؤاِل اْخلَْلــِق اْحلَاَجــاِت الدُّ ا لَــْيَس َواِجًبــا َعَلــى السَّ
ــُل َعَلْيــهِ  ــِه َوالتـَّوَكُّ ــُة إلَْي ــِه ُســَؤاُل اOَِّ تـََعــاَىل َوالرَّْغَب ــُرورَِة . اْلَمــْأُموُر ِب ــيَح ِللضَّ ــِق ِيف اْألَْصــِل ُحمَــرٌَّم َلِكنَّــُه أُِب َوُســَؤاُل اْخلَْل

 َِّOَال إَىل  )َوِإَىل رَبِّـَك فَاْرغَـبْ ()فَـِإَذا فـََرْغـَت فَاْنَصـبْ (:  َأْفَضـُل قَـاَل تـََعـاَىل َوتـَرُْكُه تـَوَكًُّال َعلَـى ا َِّOَأْي اْرغَـْب إَىل ا
ُ ِمـ(: َغْريِِه َوقَاَل تـََعاَىل  َّOَسـيُـْؤتِيَنا ا ُ َّOَوَرُسـولُُه َوقَـاُلوا َحْسـبُـَنا ا ُ َّOُهـُم اÔَْن َفْضـِلِه َوَرُسـولُُه إ�َّ َوَلْو أَنـَُّهْم َرُضـوا َمـا آ
يَتاَء Oَِِّ َوالرَُّسوِل ِلَقْوِلِه تـََعاَىل  )إَىل اOَِّ رَاِغُبونَ  تَـُهوا: (َفَجَعَل اْإلِ  )َوَما آÔَُكُم الرَُّسـوُل َفُخـُذوُه َوَمـا نـََهـاُكْم َعْنـُه فَـانـْ

ُ َوَرُسـولُهُ : َال يـَُقولُـوا )َحْسـبُـَنا اOَُّ (فَـَأَمَرُهْم َأْن يـَُقولُـوا  َوَأمَّـا ِيف احلسـب. فََأَمَرُهْم Ùِِْرَضاِء اOَِّ َوَرُسـوِلهِ  َّOَحْسـبُـَنا ا .
َل تـََعـاَىل إ�َّ Oَِِّ َوَرُسوِلِه رَاِغُبوَن فَالرَّْغَبُة إَىل اOَِّ َوْحَدُه َكَمـا قَـا: َملْ ¿َُْمْرُهْم َأْن يـَُقوُلوا )إ�َّ إَىل اOَِّ رَاِغُبونَ (: َويـَُقوُلوا

َفَجَعـَل الطَّاَعـَة Oَِِّ َوالرَُّسـوِل  )َوَمْن يُِطـِع اOََّ َوَرُسـوَلُه َوَخيْـَش اOََّ َويـَتـَّْقـِه فَُأولَئِـَك ُهـُم اْلَفـاِئُزونَ (: ِيف اْآليَِة اْألُْخَرى
ُ َعَلْيــِه َوَســلََّم ِالْبــِن َعبَّــاسٍ  َوقَــْد َقــاَل النَّــِيبُّ َصــلَّى. َوَجَعــَل اْخلَْشــَيَة َوالتـَّْقــَوى Oَِِّ َوْحــَدهُ  َّOُغــَالُم إّينِ ُمَعلُِّمــك  : (ا Sَ

ِة إذَ : َكِلَمــاتٍ  ــدَّ ــْدُه ُجتَاَهــك تـََعــرَّْف إَىل اOَِّ ِيف الرََّخــاِء يـَْعرِْفــك ِيف الشِّ ا َســأَْلت اْحَفــْظ اOََّ َحيَْفْظــك اْحَفــْظ اOََّ جتَِ
َلـــْو َجِهـــَدْت اْخلَِليَقـــُة َعَلـــى َأْن َيُضـــرُّوك َملْ  ْنت فَاْســـَتِعْن Oَِ5َِّ َجـــفَّ اْلَقَلـــُم ِمبَـــافَاْســـَأْل اOََّ َوِإَذا اْســـتَـعَ  أَنْـــَت َالٍق فـَ

ُ َعَلْيك فَِإْن اْسَتَطْعت َأْن تـَْعَمَل Oَِِّ 5ِلرَِّضا َمـَع اْلَيِقـِني فَافْـَعـلْ  َّOَتْسـَتِطْع فَـِإنَّ ِيف  فَـِإْن َملْ َيُضرُّوك إالَّ ِبَشْيِء َكتَـَبُه ا
ًرا َكِثريًا إَذا َسـأَْلت (َوقـَْولُـُه . َوَلِكـْن قَـْد يـُـْرَوى ُخمَْتَصـًرا ؛َوَهَذا اْحلَـِديُث َمْعـُروٌف َمْشـُهورٌ  )الصَّْربِ َعَلى َما َتْكَرُه َخيـْ

 َِّOَِ5 َوِإَذا اْســتَـَعْنت فَاْســَتِعْن ََّOَوِيف اْلُمْســَنِد ِألَْمحَــَد َأنَّ َأ5َ َبْكــٍر الصَّــِديَق  . َي َعْنــهُ ُهــَو ِمــْن َأَصــحِّ َمــا ُروِ  )فَاْســَأْل ا
ُه َويـَُقــولُ  َّSًئا: َكـاَن َيْســُقُط السَّـْوُط ِمــْن يَـِدِه فَــَال يـَُقـوُل ِألََحــٍد َ�ِولْـِين إ . إنَّ َخِليِلـي َأَمــَرِين َأْن َال َأْسـَأَل النَّــاَس َشــيـْ

ُ َعَلْيـِه َوَسـلََّم 5َيَـَع طَائَِفـًة ِمـْن َأْصـَحاِبِه َوَأَسـرَّ إلَـْيِهْم  (: ْبِن َماِلكٍ َوِيف َصِحيِح ُمْسِلٍم َعْن َعْوِف  َّOَأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ا
ًئا: َكِلَمًة َخِفيَّةً  ْن يَـِدِه فَـَال فـََقْد رَأَْيت بـَْعَض ُأولَِئَك النـََّفِر َيْسُقُط السَّْوُط ِمـ: قَاَل َعْوفٌ . َأْن َال َتْسأَُلوا النَّاَس َشيـْ

هُ  َّSَعَلْيــِه َوَســلََّم أَنَّــُه َقــالَ ). يـَُقــوُل ِألََحــٍد َ�ِوْلــِين إ ُ َّOــِحيَحْنيِ َعــْن النَّــِيبِّ َصــلَّى ا يَــْدُخُل ِمــْن أُمَّــِيت اْجلَنَّــَة (: َوِيف الصَّ
ُعوَن أَْلًفا ِبَغْريِ ِحَساٍب َوقَالَ  ِـْم يـَتَـوَكَّلُـونَ ُهْم الَِّذيَن َال يسرتقون َوَال َيكْ : َسبـْ َفَمـَدَح  )تَـُووَن َوَال يـََتطَيـَُّروَن َوَعلَـى َر�ِّ

َعاِء فَـَال َيْطُلبُـوَن ِمـْن َأَحـٍد . َهُؤَالِء ِ«َنـَُّهْم َال يسرتقون َأْي َال َيْطُلُبوَن ِمْن َأَحٍد َأْن يـَـْرِقيَـُهمْ  َوالرُّقْـيَـُة ِمـْن ِجـْنِس الـدُّ
ُ َعَلْيـِه  )َال يـَْرُقونَ وَ (َوَقْد ُرِوَي ِفيِه . َذِلكَ  َّOُفِسـِهْم َحَسـَنٌة وََكـاَن النَّـِيبُّ َصـلَّى ا َوُهَو َغَلٌط فَِإنَّ رقيـاهم ِلغَـْريِِهْم َوِألَنـْ

ــَرُه ِمــْن ِجــْنِس الــدَُّعاءِ  ــَرُه َوَملْ َيُكــْن َيْســتَـْرِقي َفــِإنَّ رُقْـيَـَتــُه نـَْفَســُه َوَغيـْ ْفِســِه َوِلَغــْريِِه َوَهــَذا لِنَـ  َوَســلََّم يـَْرِقــي نـَْفَســُه َوَغيـْ
ُ َذِلَك ِيف ِقصَِّة آَدَم َوإِ  َّOَوَدَعْوُه َكَما ذََكَر ا ََّOَراِهيَم َوُموَسى َوَغْريِِهمْ َمْأُموٌر ِبِه فَِإنَّ اْألَْنِبَياَء ُكلَُّهْم َسأَُلوا ا  . بـْ
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لَـْيَس لَـُه  )َحْسـِيب ِمـْن ُسـَؤاِيل ِعْلُمـُه ِحبَـاِيل (َسـْل قَـاَل : اَل َلُه ِجْربِيلُ َوَما يـُْرَوى َأنَّ اْخلَِليَل َلمَّا أُْلِقَي ِيف اْلَمْنَجِنيِق قَ 
ُ َونِْعـَم اْلوَِكيـلُ (: إْسَناٌد َمْعُروٌف َوُهَو 5َِطٌل َبْل الَِّذي ثـََبَت ِيف الصَِّحيِح َعْن اْبِن َعبَّـاٍس أَنـَُّه قَـالَ  َّOقَـاَل  )َحْسـِيب ا

ــُن َعبَّــاسٍ  َــ: اْب ــٌد ِحــنيَ قَاَهل َــا ُحمَمَّ ــَي ِيف النَّــاِر َوقَاَهل ــَراِهيُم ِحــَني أُْلِق ــوا َلُكــْم (: ا إبـْ ــْد َمجَُع ُــُم النَّــاُس إنَّ النَّــاَس َق ــاَل َهل َق
َمــاُم َأْمحَــُد َوقَــْد ذََكــَر َهــَذا اْإلِ  )َأمَّــا إلَْيــك فَــَال (قَــاَل  ؟َهــْل لَــك ِمــْن َحاَجــةٍ : َوقَــْد ُرِوَي َأنَّ ِجْربِيــَل قَــالَ  )فَاْخَشــْوُهمْ 

ُرهُ  ِيب ِمْن ُسـَؤاِيل َوَأمَّا ُسَؤاُل اْخلَِليِل ِلَربِِّه َعزَّ َوَجلَّ فـََهَذا َمْذُكوٌر ِيف اْلُقْرآِن ِيف َغْريِ َمْوِضٍع َفَكْيَف يـَُقوُل َحسْ . َوَغيـْ
ُ ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم َوَقْد َأَمَر اْلِعبَـاَد «َِْن  َّOيـَْعبُـُدوُه َويـَتَـوَكَّلُـوا َعَلْيـِه َوَيْسـأَُلوُه ِألَنـَُّه ُسـْبَحانَُه َجَعـَل َهـِذِه ِعْلُمُه ِحبَاِيل َوَا

ــائِِلنيَ  َهــا ِمــْن إَ�بَــِة اْلَعابِــِديَن َوِإَجابَــِة السَّ َوُهــَو ُســْبَحانَُه يـَْعَلــُم اْألَْشــَياَء َعَلــى َمــا ِهــَي . اْألُُمــوَر َأْســَبا5ً ِلَمــا يـَُرتِّبُــُه َعَليـْ
َعاِء َوغَـْريِِه َفِعْلُمُه «َِنَّ َهَذا ُحمَْتاٌج َأْو َهَذا ُمْذِنٌب َال يـَُناِيف َأْن ¿َُْمـَر َهـَذا 5ِلتـَّْوبَـِة َواِالْسـِتْغَفاِر َو¿َْ  َعَلْيهِ  ُمـَر َهـَذا 5ِلـدُّ

َوَلِكــنَّ اْلَعْبــَد قَــْد . َعــِة الَّــِيت ِ�َــا يـََنــاُل َكَراَمَتــهُ ِمــْن اْألَْســَباِب الَّــِيت تـُْقَضــى ِ�َــا َحاَجتُــُه َكَمــا ¿َُْمــُر َهــَذا 5ِْلِعَبــاَدِة َوالطَّا
َعاِء َكَما ُرِوَي ِيف اْحلَِديثِ  َمْن َشَغَلُه ِذْكـِري َعـْن َمْسـأََلِيت (: َيُكوُن َمْأُمورًا ِيف بـَْعِض اْألَْوقَاِت ِمبَا ُهَو َأْفَضُل ِمْن الدُّ

ُ َعَلْيـِه َوَسـلََّم أَنـَُّه قَـالَ . )َأْعطَْيته َأْفَضـَل َمـا ُأْعِطـي السَّـائِِلنيَ  َّOِْمـِذيِّ َعـْن النَّـِيبِّ َصـلَّى ا َمـْن َشـَغَلُه ِقـَراَءُة (: َوِيف الرتِّ
ِْمِذيُّ َحِديٌث َحَسٌن َغرِيبٌ  )اْلُقْرآِن َعْن ِذْكِري َوَمْسأََلِيت َأْعطَْيته َأْفَضَل َما ُأْعِطي السَّائِِلنيَ   .  قَاَل الرتِّ

 . فصل يف الفرق بني زSرة املوحدين للقبور وزSرة املشركني: لقيمقال ابن ا
تــذكر اآلخــرة واالعتبــار واالتعــاظ وقــد أشــار النــيب إىل : أحــدها: فمقصــودها ثالثــة أشــياء: امــا زSرة املوحــدين

 . زوروا القبور فإ¬ا تذكركم اآلخرة: ذلك بقوله
هجره ويتناساه كما إذا ترك زSرة احلـي مـدة طويلـة تناسـاه اإلحسان إىل امليت وأن ال يطول عهده به في: الثاين

ــه قــد صــار يف دار قــد هجــر أهلهــا إخــوا¬م وأهلهــم  فــإذا زار احلــي فــرح بزSرتــه وســر بــذلك فامليــت أوىل ألن
من دعاء أو صدقة أو أهدى قربة ازداد بذلك سروره وفرحه كمـا يسـر : ومعارفهم فإذا زاره وأهدى إليه هدية

ره ويهــدي لــه وهلــذا شــرع النــيب للزائــرين أن يــدعوا ألهــل القبــور 5ملغفــرة والرمحــة وســؤال العافيــة احلــي مبــن يــزو 
 . فقط ومل يشرع أن يدعوهم وال أن يدعوا �م وال يصلي عندهم

إحسان الزائر إىل نفسـه 5تبـاع السـنة والوقـوف عنـد مـا شـرعه الرسـول فيحسـن إىل نفسـه وإىل املـزور : الثالث
 . فأصلها مأخوذ عن عباد األصنام: الشركيةوأما الزSرة 
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امليت املعظم الذي لروحه قرب ومنزلة ومزية عند هللا تعاىل ال يزال Áتيه األلطاف مـن هللا تعـاىل وتفـيض : قالوا
علــى روحــه اخلــريات فــإذا علــق الزائــر روحــه بــه وأد�هــا منــه فــاض مــن روح املــزور علــى روح الزائــر مــن تلــك 

 .  اء وحنوه على اجلسم املقابل لهما ينعكس الشعاع من املرآة الصافية واملاأللطاف بواسطتها ك
فتمام الزSرة أن يتوجه الزائر بروحه وقلبه إىل امليت ويعكف �مته عليه ويوجه قصده كلـه وإقبالـه عليـه : قالوا

وقـد  انتفاعـه بـه حبيث ال يبقى فيه التفـات إىل غـريه وكلمـا كـان مجـع اهلمـة والقلـب عليـه أعظـم كـان أقـرب إىل
إذا : ذكر هذه الزSرة على هذا الوجه ابن سينا والفـارايب وغريمهـا وصـرح �ـا عبـاد الكواكـب يف عبادtـا وقـالوا

و�ــذا الســر عبــدت الكواكــب واحتــذت هلــا  تعلقــت الــنفس الناطقــة 5ألرواح العلويــة فــاض عليهــا منهــا النــور
سدة هلا وهـذا بعينـه هـو الـذي أوجـب لعبـاد القبـور اختاذهـا اهلياكل وصنفت هلا الدعوات واختذت األصنام ا¹

أعيادا وتعليق الستور عليها وإيقاد السرج عليهـا وبنـاء املسـاجد عليهـا وهـو الـذي قصـد رسـول هللا صـلى هللا 
 عليه وسلم إبطاله وحموه 5لكلية وسد الذرائع املفضية إليه فوقف املشركون يف طريقـه و�قضـوه يف قصـده ملسو هيلع هللا ىلص

هــو الشــفاعة الــيت ظنــوا أن : وكــان يف شــق وهــؤالء يف شــق وهــذا الــذي ذكــره هــؤالء املشــركون يف زSرة القبــور
فـإن العبـد إذا تعلقـت روحـه بـروح الوجيـه املقـرب عنـد هللا : آهلتهم تنفعهم �ا وتشـفع هلـم عنـد هللا تعـاىل قـالوا

تصـال يفـيض بـه عليـه منـه نصـيب ممـا حيصـل لـه مـن هللا وتوجه �مته إليه وعكف بقلبـه عليـه صـار بينـه وبينـه ا
ــه فمــا حيصــل لــذلك مــن  وشــبهوا ذلــك مبــن خيــدم ذا جــاه وحظــوة وقــرب مــن الســلطان فهــو شــديد التعلــق ب

فهــذا ســر عبــادة األصــنام وهــو الــذي  الســلطان مــن األنعــام واإلفضــال ينــال ذلــك املتعلــق بــه حبســب تعلقــه بــه
ه وتكفري أصحابه ولعـنهم وأ5ح دمـاءهم وأمـواهلم وسـيب ذراريهـم وأوجـب هلـم بعث هللا رسله وأنزل كتبه Ùبطال

 . النار والقرآن من أوله إىل آخره مملوء من الرد على أهله وإبطال مذهبهم
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 : شفاعة منفّية وشفاعة مثَبتة: والشفاعة شفاعتان
Sَ أَيـَُّهـا الـَِّذيَن (قولـه تعـاىل : والـدليل، هللافالشفاعة املنفّية ما كانت ٌتطلـب مـن غـري هللا فيمـا ال يقـدر عليـه إالّ 

: (البقـرة)الظَّاِلُمونَ  ُهمْ َوَال ُخلٌَّة َوَال َشَفاَعٌة َواْلَكاِفُروَن  ِيتَ يـَْوٌم َال بـَْيٌع ِفيهِ آَمُنوا أَنِفُقوا ِممَّا َرزَقْـَناُكْم ِمْن قـَْبِل َأْن ¿َْ 
٢٥٤(  . 

مـن رضـَي هللاُ قولـه وعملـه : واملشـفوع لـه، والّشافع ُمْكَرٌم 5لشـفاعة، هللاليت ُتطلب من : والشفاعة املثَبتة هي
 .  )٢٥٥: (البقرة)َمْن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإالَّ Ùِِْذنِهِ (: بعد اإلذن كما قال تعاىل

 : قال ابن القيم
يعقلـون قـل ) الشـفاعة مجيعـا لـه ميلكون شـيئا وال  (أم اختذوا من دون هللا شفعاء قل أولو كانوا ال: قال تعاىل

 )٤٣: (الزمر)ملك السموات واألرض
فأخرب أن الشفاعة ملـن لـه ملـك السـموات واألرض وهـو هللا وحـده فهـو الـذي يشـفع بنفسـه إىل نفسـه لـريحم 
عبده فيأذن هو ملن يشاء أن يشفع فيه فصارت الشفاعة يف احلقيقة إمنا هي له والذي يشفع عنده إمنـا يشـفع 

لــه وأمــره بعــد شــفاعته ســبحانه إىل نفســه وهــي إرادتــه مــن نفســه أن يــرحم عبــده وهــذا ضــد الشــفاعة  Ùذنــه
واتقـوا يومـا ال : (الشركية اليت أثبتها هؤالء املشركون ومن وافقهم وهي اليت أبطلها هللا سـبحانه يف كتابـه بقولـه

(S أيهــا الــذين : وقولــه )١٢٣ :البقــرهبــل منهــا عــدل وال تنفعهــا شــفاعة) (جتــزى نفــس عــن نفــس شــيئا وال يق
: وقــال تعــاىل )٢٥٤: البقــره(آمنــوا أنفقــوا ممــا رزقنــاكم مــن قبــل أن ¿يت يــوم ال بيــع فيــه وال خلــة وال شــفاعة) 

 )٥١األنعــام((وأنــذر بــه الــذين خيــافون أن حيشــروا إىل ر�ــم لــيس هلــم مــن دونــه ويل وال شــفيع لعلهــم يتقــون) 
رض وما بينهما يف ستة أSم مث استوى علـى العـرش مـالكم مـن دونـه مـن (هللا الذي خلق السموات واأل: وقال

فأخرب سبحانه أنه ليس للعبـاد شـفيع مـن دونـه بـل إذا أراد هللا سـبحانه رمحـة  )٤: ٣٢األنعام(وىل وال شفيع) 
ي مـن ذا الـذ: وقـال )٣: يـونس((ما من شفيع إال من بعد إذنه) : عبده أذن هو ملن يشفع فيه كما قال تعاىل

فالشفاعة Ùذنه ليست شفاعة من دونه وال الشـافع شـفيع مـن دونـه بـل  )٢٥٥: البقره(يشفع عنده إال Ùذنه 
شــفاعة : والفــرق بــني الشــفيعني كــالفرق بــني الشــريك والعبــد املــأمور فالشــفاعة الــيت أبطلهــا هللا شــفيع Ùذنــه

ال يشـفع وال يتقـدم بـني يـدي مالكـه حـىت شـفاعة العبـد املـأمور الـذي : الشريك فإنه ال شريك لـه والـيت أثبتهـا
اشفع يف فالن وهلذا كان أسعد الناس بشفاعة سـيد الشـفعاء يـوم القيامـة أهـل التوحيـد الـذين : ¿ذن له ويقول

 . جردوا التوحيد وخلصوه من تعلقات الشرك وشوائبه وهم الذين ارتضى هللا سبحانه
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(يومئذ ال تنفع الشفاعة إال من أذن له الرمحن : وقال )٢٨ :األنبياء((وال يشفعون إال ملن ارتضى): قال تعاىل
 )١٠٩: طه(ورضى له قوال) 

فأخرب أنه ال حيصل يومئذ شفاعة تنفع إال بعد رضاء قول املشـفوع لـه وإذنـه للشـافع فيـه فأمـا املشـرك فإنـه ال 
رضـاه عـن املشـفوع لـه  :يرتضيه وال يرضى قوله فال ¿ذن للشفعاء أن يشـفعوا فيـه فإنـه سـبحانه علقهـا «مـرين

أن األمـر كلـه ) وحـده فلـيس ألحـد : وإذنه للشافع فما مل يوجد جمموع األمرين مل توجد الشـفاعة وسـر ذلـك
هم الرسل واملالئكـة املقربـون وهـم عبيـد حمـض ال : معه من األمر شيء وأعلى اخللق وأفضلهم وأكرمهم عنده

ن شـيئا إال بعـد إذنـه هلـم وأمـرهم وال سـيما يـوم ال متلـك نفـس يسبقونه 5لقول وال يتقدمون بني يديه وال يفعلو 
لنفس شيئا فهم مملوكون مربوبون أفعاهلم مقيدة «مره وإذنه فـإذا أشـرك �ـم املشـرك واختـذهم شـفعاء مـن دونـه 
ظنا منه أنه إذا فعل ذلـك تقـدموا وشـفعوا لـه عنـد هللا فهـو مـن أجهـل النـاس حبـق الـرب سـبحانه ومـا جيـب لـه 

عليه فإن هذا حمال ممتنع شبيه قياس الرب تعاىل على امللوك والكرباء حيث يتخذ الرجل من خواصـهم  وميتنع
وأوليائهم من يشفع له عندهم يف احلوائج و�ذا القياس الفاسـد عبـدت األصـنام واختـذ املشـركون مـن دون هللا 

 . الشفيع والويل
ملربــوب والســيد والعبــد واملالــك واململــوك والغــين والفــرق بينهمــا هــو الفــرق بــني املخلــوق واخلــالق والــرب وا

 . والفقري والذي ال حاجة به إىل أحد قط واحملتاج من كل وجه إىل غريه
هم شركاؤهم فإن قيام مصاحلهم �م وهم أعوا¬م وأنصارهم الـذين قيـام أمـر امللـوك : فالشفعاء عند املخلوقني

م يف النـاس فلحـاجتهم إلـيهم حيتـاجون إىل قبـول شـفاعتهم والكرباء �ـم ولـوالهم ملـا انبسـطت أيـديهم وألسـنته
وإن مل ¿ذنوا فيها ومل يرضـوا عـن الشـافع أل¬ـم خيـافون أن يـردوا شـفاعتهم فتنـتقض طـاعتهم هلـم ويـذهبون إىل 
غريهم فال جيدون بـدا مـن قبـول شـفاعتهم علـى الكـره والرضـى فأمـا الغـين الـذي غنـاه مـن لـوازم ذاتـه وكـل مـا 

ليــه بذاتــه وكــل مــن يف الســموات واألرض عبيــد لــه مقهــورون بقهــره مصــرفون مبشــيئته لــو أهلكهــم ســواه فقــري إ
 . مجيعا مل ينقص من عزه وسلطانه وملكه وربوبيته وإهليته مثقال ذرة

لقـد كفـر الـذين قـالوا إن هللا هـو املسـيح ابـن مـرمي قـل فمـن ميلـك مـن هللا شـيئا إن أراد أن يهلـك : (قال تعاىل
مــرمي وأمــه ومــن يف األرض مجيعــا و) ملــك الســموات واألرض ومــا بينهمــا وهللا علــى كــل شــىء  املســيح ابــن

(له ما يف السموات وما يف األرض مـن : وقال سبحانه يف سيدة آى القرآن آية الكرسي )١٧: املائده(قدير) 
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السـموات واألرض) (قـل ) الشـفاعة مجيعـا لـه ملـك : وقـال )٢٥٥: البقـره(يشفع عنـده إال Ùذنـه)  ذا الذي
 ).  ٤٤: الزمر(

فأخرب أن حال ملكه للسـموات واألرض يوجـب أن تكـون الشـفاعة كلهـا لـه وحـده وأن أحـدا ال يشـفع عنـده 
إال Ùذنه فإنه ليس بشـريك بـل مملـوك حمـض خبـالف شـفاعة أهـل الـدينا بعضـهم عنـد بعـض فتبـني أن الشـفاعة 

عة الشركية اليت يعرفها الناس ويفعلها بعضهم مع بعـض وهلـذا اليت نفاها هللا سبحانه يف القرآن هي هذه الشفا
يطلق نفيها Ôرة بناء على أ¬ا هي املعروفة املشاهدة عند الناس ويقيدها Ôرة «¬ـا ال تنفـع إال بعـد إذنـه وهـذه 
الشــفاعة يف احلقيقــة هــي منــه فإنــه الــذي أذن والــذي قبــل والــذي رضــي عــن املشــفوع والــذي وفقــه لفعــل مــا 

فمتخــذ الشــفيع مشــرك ال تنفعــه شــفاعته وال يشــفع فيــه ومتخــذ الــرب وحــده إهلــه  ق بــه الشــفاعة وقولــهيســتح
ومعبوده وحمبوبه ومرجوه وخموفه الذي يتقرب إليه وحده ويطلب رضاه ويتباعد من سخطه هو الـذي ¿ذن هللا 

كــانوا ال ميلكــون شــيئا وال (أم اختــذو مــن دون هللا شــفعاء قــل أولــو  : قــال تعــاىل ســبحانه للشــفيع أن يشــفع فيــه
(ويعبــدون مــن دون هللا مــا ال يضــرهم وال يــنفعهم : وقــال تعــاىل )٤٣: الزمــر( لشــفاعة مجيعــا)يعقلــون قــل ) ا

عــاىل عمــا ويقولــون هــؤالء شــفعاؤ� عنــد هللا قــل أتنبئــون هللا مبــا ال يعلــم يف الســموات وال يف األرض ســبحانه وت
 )١٨: يونس(يشركون) 

املتخــذين شــفعاء مشــركون وأن الشــفاعة ال حتصــل 5ختــاذهم هــم وإمنــا حتصــل Ùذنــه للشــافع  فبــني ســبحانه أن
أن شـفاعة املخلـوق للمخلـوق وسـؤاله للمشـفوع عنـده ال : ورضاه عن املشفوع له وسر الفرق بـني الشـفاعتني

ر األسـباب الـيت يفتقر فيها إىل املشفوع عنده ال خلقا وال أمرا وال إذ� بل هو سبب حمرك لـه مـن خـارج كسـائ
حتــرك األســباب وهــذا الســبب احملــرك قــد يكــون عنــد املتحــرك ألجلــه مــا يوافقــه كمــن يشــفع عنــده يف أمــر حيبــه 

يف أمــر يكرهــه مث قــد يكــون ســؤاله وشــفاعته أقــوى مــن  ويرضــاه وقــد يكــون عنــده مــا خيالفــه كمــن يشــفع إليــه
ى مــن شـفاعة الشــافع فريدهــا وال يقبلهــا املعـارض فيقبــل شــفاعة الشـافع وقــد يكــون املعــارض الـذي عنــده أقــو 

وقــد يتعــارض عنــده األمــران فيبقــى مــرتددا بــني ذلــك املعــارض الــذي يوجــب الــرد وبــني الشــفاعة الــيت تقتضــي 
هـي سـعى يف : القبول فيتوقف إىل أن يـرتجح عنـده أحـد األمـرين مبـرجح فشـفاعة اإلنسـان عنـد املخلـوق مثلـه

ولــو علــى كــره منــه فمنزلــة الشــفاعة عنــده منزلــة مــن ¿مــر غــريه أو ســبب منفصــل عــن املشــفوع إليــه حيركــه بــه 
يكرهه على الفعل إما بقوة وسلطان وإما مبا يرغبه فالبد أن حيصل للمشفوع إليـه مـن الشـافع إمـا رغبـة ينتفـع 
 �ا وإما رهبة منه تندفع عنه بشفاعته وهذا خبالف الشفاعة عند الرب سبحانه فإنه ما مل خيلق شـفاعة الشـافع
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و¿ذن له فيها وحيبها منه ويرضى عن الشافع مل ميكن أن توجد والشافع ال يشـفع عنـده حلاجـة الـرب إليـه وال 
لرهبتــه منــه وال لرغبتــه فيمــا لديــه وإمنــا يشــفع عنــده جمــرد امتثــال ألمــره وطاعــة لــه فهــو مــأمور 5لشــفاعة مطيــع 

ات ال يتحـرك بشـفاعة وال غريهـا إال مبشـيئة هللا 5متثال األمر فـإن أحـدا مـن األنبيـاء واملالئكـة ومجيـع املخلوقـ
تعاىل وخلقه فالرب سبحانه وتعاىل هو الذي حيرك الشفيع حىت يشفع والشفيع عند املخلـوق هـو الـذي حيـرك 
املشفوع إليـه حـىت يقبـل والشـافع عنـد املخلـوق مسـتغن عنـه يف أكثـر أمـوره وهـو يف احلقيقـة شـريكه ولـو كـان 

عنده حمتاج إليه فيما يناله منه مـن النفـع 5لنصـر واملعاونـة وغـري ذلـك كمـا أن الشـافع مملوكه وعبده فاملشفوع 
ومن وفقه هللا تعاىل لفهم هـذا  غريه فكل منهما حمتاج إىل اآلخر من رزق أو نصر أو: حمتاج إليه فيما يناله منه

ىل من الشفاعة وبني ما نفاه وأبطلـه املوضع ومعرفته تبني له حقيقة التوحيد والشرك والفرق بني ما أثبته هللا تعا
 . جيعل هللا له نورا فما له من نورومن مل 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َّOَثَالُث َشَفاَعاتٍ  ِيف اْلِقَياَمةِ  َوَلُه َصلَّى ا  : 
نَـُهْم بـَْعَد َأنْ : َأمَّا الشََّفاَعُة اْألُوَىل  ـَراِهيُم : تـَتَـَراَجَع اْألَْنِبيَـاءُ  فـَُيَشفَُّع ِيف َأْهِل اْلَمْوِقِف َحىتَّ يـُْقَضى بـَيـْ آَدَم َونُـوٌح َوِإبـْ

َتِهَي إلَْيِه َوَأمَّا الشََّفاَعُة الثَّانَِيةُ  فـَُيَشفَُّع ِيف َأْهـِل اْجلَنَّـِة َأْن يَـْدُخُلوا : َوُموَسى َوِعيَسى اْبُن َمْرَميَ َعْن الشََّفاَعِة َحىتَّ تـَنـْ
ــَفاَعتَ  ؛اْجلَنَّــةَ  ــَفاَعُة الثَّالِثَــةُ َوَهــاÔَِن الشَّ ــُه َوَأمَّــا الشَّ ــَتاِن َل ــَفاَعُة َلــُه : اِن َخاصَّ فـَُيَشــفَُّع ِفــيَمْن اْســَتَحقَّ النَّــاَر َوَهــِذِه الشَّ

يِقَني َوَغــْريِِهْم فـَُيَشــفَُّع ِفــيَمْن اْســَتَحقَّ النَّــاَر َأْن َال يَــْدُخَلَها َوُيَشــفَّ  ــدِّ يَمْن َدَخَلَهــا َأْن َخيْــُرَج َع ِفــَوِلَســاِئِر النَِّبيِّــَني َوالصِّ
َقـى ِيف اجلَْ  ُ تـََعاَىل ِمْن النَّـاِر َأقْـَواًمـا ِبغَـْريِ َشـَفاَعٍة بَـْل ِبَفْضـِلِه َوَرْمحَتِـِه َويـَبـْ َّOَها َوُخيْرُِج ا ـْن َدَخَلَهـا ِمـْن ِمنـْ نَّـِة َفْضـٌل َعمَّ

ُ َهلـَـا َأقْـَواًمــا فـَيُــْدخِ  َّOيُـْنِشــُئ ا َيا فـَ نـْ ــَواِب َأْهــِل الــدُّ اُر اْآلِخــَرُة ِمــْن احلَِْســاِب َوالثـَّ نَـْتُه الــدَّ ُلُهْم اْجلَنَّــَة َوَأْصــَناُف َمــا َتَضــمَّ
ْن َواْآلَ�ِر ِمـْن اْلِعْلـِم اْلَمـْأثُورَِة َعـ، َوتـََفاِصيُل َذِلَك َمْذُكورٌَة ِيف اْلُكُتِب اْلُمنَـزََّلِة ِمـْن السَّـَماءِ ، َواْلِعَقاِب َواْجلَنَِّة َوالنَّارِ 

تَـَغاُه َوَجَدهُ : َوِيف اْلِعْلِم اْلَمْوُروِث َعْن ُحمَمٍَّد ِمْن َذِلكَ ، اْألَْنِبَياءِ   . َما َيْشِفي َوَيْكِفي َفَمْن ابـْ
َمــا  ِيف ُكــلِّ  ؛إنَّــُه ُيْســتَـَغاُث ِبَشــْيِء ِمــْن اْلَمْخُلوقَــاتِ : َملْ يـَُقــْل َأَحــٌد ِمــْن ُعَلَمــاِء اْلُمْســِلِمنيَ : ، وقــال شــيخ االســالم

بَــْل َهــَذا ِممَّــا يـُْعَلــُم 5ِِالْضــِطَراِر ِمــْن ِديــِن . ُيْســتَـَغاُث ِفيــِه Oَِ5َِّ تـََعــاَىل َال بَِنــِيبِّ َوَال ِمبََلــِك َوَال ِبَصــاِلِح َوَال َغــْريِ َذِلــكَ 
ْســَالمِ  ــَل بَِنــِيبِّ : َوَملْ يـَُقــْل َأَحــدٌ . أَنَّــُه َال َجيُــوُز إْطَالقُــهُ  ؛اْإلِ ــُلوَن ِيف  ؛إنَّ التـََّوسُّ ُهــَو اْســِتَغاثٌَة بِــِه بَــْل اْلَعامَّــُة الَّــِذيَن يـَتَـَوسَّ

ــِتِهْم ِ«ُُمــوِر َكَقــْوِل َأَحــِدِهمْ  ــُل إلَْيــك 5ِللَّــْوِح َواْلَقَلــِم َأْو : َأْدِعَي ــِه َأْو أَتـََوسَّ ــْيِخ فُــَالٍن َأْو ِحبُْرَمِت ــُل إلَْيــك ِحبَــقِّ الشَّ أَتـََوسَّ
فَـِإنَّ اْلُمْسـَتِغيَث 5ِلنَّـِيبِّ  ؛ْريِ َذلِـَك ِممـَّا يـَُقوُلونَـُه ِيف َأْدِعيَـِتِهْم يـَْعَلُمـوَن أَنـَُّهـْم َال َيْسـَتِغيُثوَن ِ�َـِذِه اْألُُمـورِ 5ِْلَكْعَبِة َأْو غَ 

ُ َعَلْيـِه َوَسـلََّم طَالِـٌب ِمْنـُه َوَسـاِئٌل لَـُه َواْلُمتَـَوسَّـُل بِـِه َال يُـْدَعى َوَال يُ  َّOَـا يُْطلَـُب بِـِه َصلَّى ا ْطلَـُب ِمْنـُه َوَال ُيْسـَأُل َوِإمنَّ
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ــهِ  ــْدُعوِّ ِب ــْدُعوِّ َواْلَم ــْنيَ اْلَم ــرُِّق بـَ ــُب . وَُكــلُّ َأَحــٍد يـَُف ِة َكاِالْسِتْنَصــاِر طََل ــدَّ ــُة الشِّ ــَو إزَاَل ــْوِث َوُه ــُب اْلَغ َواِالْســِتَغاثَُة طََل
َها َكَما قَاَل تـََعاَىل  َمْخُلوُق يُْطَلُب ِمْنُه ِمْن َهِذِه اْألُُموِر َما يـَْقِدُر َعَلْيهِ النَّْصِر َواِالْسِتَعانَِة طََلُب اْلَعْوِن َوالْ  َوِإِن (: ِمنـْ

َعَلْيُكُم النَّْصرُ  يِن فـَ قَـاَل وََكَمـا  )فَاْستَـَغاثَُه الَِّذي ِمْن ِشيَعِتِه َعَلى الَِّذي ِمْن َعُدوِّهِ (: وََكَما قَالَ  )اْستَـْنَصُروُكْم ِيف الدِّ
َعـــاَىل  َعـــاَونُوا َعَلـــى اْلـــِربِّ َوالتـَّْقـــَوى(: تـَ َوِهلـَــَذا َكـــاَن  ؛فَـــَال يُْطَلـــُب إالَّ ِمـــْن اOَِّ  ؛َوَأمَّـــا َمـــا َال يـَْقـــِدُر َعَلْيـــِه إالَّ اOَُّ ). َوتـَ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَيْسَتْسُقو  َّOَأنَّ : َن ِبِه َويـَتَـَوسَُّلوَن ِبِه َكَما ِيف َصِحيِح اْلُبَخاِريِّ اْلُمْسِلُموَن َال َيْسَتِغيُثوَن 5ِلنَِّيبِّ َصلَّى ا
ُ َعْنُه اْسَتْسَقى 5ِْلَعبَّاِس َوقَالَ  َّOَنا نـَتَـَوسَُّل إلَْيك بَِنِبيَِّنا فـََتْسِقيَنا : (ُعَمَر ْبَن اْخلَطَّاِب َرِضَي ا اللَُّهمَّ إ�َّ ُكنَّا إَذا َأْجَدبـْ

ُيْسـَقْونَ  َوِإ�َّ نـَتَـَوسَّلُ  ُ َعَلْيـِه َوَسـلََّم (: َوِيف ُسـَنِن َأِيب َداُود). إلَْيك ِبَعمِّ نَِبيَِّنا فَاْسِقَنا فـَ َّOَأنَّ رَُجـًال قَـاَل ِللنَّـِيبِّ َصـلَّى ا
َذلِــَك إنَّــُه َال ُيْسَتْشــَفُع بِــِه َعَلــى  َشــْأُن اOَِّ َأْعظَــُم ِمــنْ : فـََقــالَ  ؛ُع بِــك َعَلــى اOَِّ إ�َّ َنْسَتْشــِفُع Oَِ5َِّ َعَلْيــك َوَنْسَتْشــفِ 

َوقَــْد اتـََّفــَق . فَــَأقـَرَُّه َعلَــى قـَْولِــِه َنْسَتْشــِفُع بِــك َعَلــى اOَِّ َوأَْنَكــَر َعَلْيــِه قـَْولَــُه َنْسَتْشــِفُع Oَِ5َِّ َعَلْيــك )َأَحــٍد ِمــْن َخْلِقــهِ 
ِقَياَمِة َوَأنَّ اْخلَْلَق َيْطُلُبوَن ِمْنُه الشََّفاَعَة َلِكْن ِعْنَد َأْهِل السُّنَِّة أَنـَُّه ُيَشـفَُّع ِيف اْلُمْسِلُموَن َعَلى َأنَّ نَِبيـََّنا َشِفيٌع يـَْوَم الْ 

َا ُيَشفَُّع ِيف ِزSََدِة الثـََّوابِ  : فـََقـالَ .  بَِنِيبِّ إنَّ َمْن تـََوسََّل إَىل اOَِّ : َوقـَْوُل اْلَقاِئلِ . َأْهِل اْلَكَباِئِر َوَأمَّا ِعْنَد الوعيدية فَِإمنَّ
َب َعلَـْيِهْم َفَمـا يـُْعـَرُف ، أَتـََوسَُّل إلَْيك ِبَرُسوِلك فـََقْد اْستَـَغاَث ِبَرُسوِلِه َحِقيَقةً  يـِع اْألَُمـِم قَـْد ُكـذِّ ِيف لُغَـِة اْلَعـَرِب َومجَِ

ــْنيَ اْلَمْســُئوِل َهــَذا ِيف لَُغــِة َأَحــٍد ِمــْن بَــِين آَدَم بَــْل اْجلَِميــُع يـَْعَلُمــوَن َأنَّ اْلمُ  ــِه َمــْدُعوٌّ َويـَُفّرِقُــوَن بـَ ْســتَـَغاَث َمْســُئوٌل ِب
َمـا يـَْقـِدُر َعلَـى النَّْصـِر َواْلَمْسُئوِل ِبِه َسَواٌء اْستَـَغاَث 5ِْخلَـاِلِق َأْو 5ِْلَمْخلُـوِق فَِإنـَُّه َجيُـوُز َأْن ُيْسـتَـَغاَث 5ِْلَمْخلُـوِق ِفي

: َولَـْو قَـاَل قَائِـٌل ِلَمـْن َيْسـَتِغيُث بِـهِ .  َعَلْيـِه َوَسـلََّم َأْفَضـُل َخمْلُـوٍق ُيْسـتَـَغاُث بِـِه ِيف ِمثْـِل َذلِـكَ َوالنَِّيبُّ َصلَّى اOَُّ . ِفيهِ 
َـا اْسـتَـَغاَث ِمبَـْن دَ : َأْسأَُلك ِبُفَالِن َأْو ِحبَـقِّ فُـَالٍن َملْ يـَُقـْل َأَحـدٌ  َوِهلَـَذا  ؛َعـاُه َوَسـأََلهُ إنـَُّه اْسـتَـَغاَث ِمبَـا تـََوسَّـَل بِـِه بَـْل إمنَّ

َجابَـَة : قَاَل اْلُمَصنُِّفوَن ِيف َشْرِح َأْمسَاِء اOَِّ اْحلُْسَىن  َغاثَـَة َأَخـصُّ 5ِْألَفْـَعـاِل َواْإلِ إنَّ اْلُمِغيَث ِمبَْعَىن اْلُمِجيـِب َلِكـنَّ اْإلِ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َوالتـََّوسُُّل إَىل اOَِّ ِبَغْريِ نَِبيِّنَ . َأَخصُّ 5ِْألَقْـَوالِ  َّOـَي اْسـِتَغاثًَة َأْو َملْ ُيَسـمَّ  ا َصلَّى ا َال نـَْعلَـُم َأَحـًدا  َسَواٌء مسُِّ

 َصـلَّى َوَال َرَوى ِفيِه أَثـًَرا َوَال نـَْعلَـُم ِفيـِه إالَّ َمـا َأفْــَىت بِـِه الشَّـْيُخ ِمـْن اْلَمْنـِع َوَأمَّـا التـََّوسُّـُل 5ِلنَّـِيبِّ . ِمْن السََّلِف فـََعَلهُ 
ُرُمهَـا ِْمـِذي َوَغيـْ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفِفيِه َحِديٌث ِيف السَُّنِن َرَواُه النََّساِئي َوالرتِّ َّOَعَلْيـِه (: ا ُ َّOَأنَّ َأْعَرابِي̈ـا أَتَـى النَّـِيبَّ َصـلَّى ا

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم تـََوضَّْأ َوَصلِّ إّينِ ُأِصْبت ِيف َبَصِري فَادُْع اSَ : ََّO َرُسوَل اOَِّ : َوَسلََّم فـََقالَ  َّOِيل فـََقاَل َلُه النَِّيبُّ َصلَّى ا 
ــُد إّينِ أََتَشــفَُّع بِــك ِيف َردِّ َبَصــِري: رَْكَعتَـــْنيِ مثَُّ قُــلْ  ــٍد Sَ ُحمَمَّ ــُه إلَْيــك بَِنِبيِّــك ُحمَمَّ اللَُّهــمَّ َشــفِّْع . اللَُّهــمَّ َأْســأَُلك َوأَتـََوجَّ

ُ َبَصــَرهُ : ِيفَّ َوقَــالَ  نَِبيَّــك َّOــَردَّ ا ــَك فـَ ــٌة َفِمثْــُل َذِل ــِإْن َكانَــْت لَــك َحاَج ــْيُخ ). َف َــِديِث اْســتَـثْـَىن الشَّ ــِل َهــَذا اْحل َفِألَْج
ُ  ُر بْـُن اْخلَطـَّابِ َأنَّ َهَذا التـََّوسَُّل ُهَو الَِّذي ذََكَر ُعمَ : َأَحُدُمهَا: َوِللنَّاِس ِيف َمْعَىن َهَذا قـَْوَالنِ . التـََّوسَُّل ِبهِ  َّOَرِضـَي ا



 ١٨٠

َنا نـَتَـَوسَُّل بَِنِبيَِّنا إلَْيك فـََتْسِقيَنا َوِإ�َّ نـَتَـَوسَُّل إلَْيك ِبَعمِّ نَِبيِّنَـا فَاْسـِقنَ (: َعْنُه َلمَّا قَالَ  َقـْد ذََكـَر ُعَمـرُ )اُكنَّا إَذا َأْجَدبـْ  فـَ
ُ َعْنهُ  َّOـِه اْلَعبَّـاِس بـَْعـَد َمْوتِـهِ أَنـَُّهْم َكـانُوا يـَتَـَوسَّـ: َرِضَي ا  َوتـََوسُّـُلُهمْ ، ُلوَن بِـِه ِيف َحَياتِـِه ِيف اِالْسِتْسـَقاِء مثَُّ تـََوسَّـُلوا ِبَعمِّ

َحابَُة بـَْعَد َمْوتِِه ْفَعْلُه الصَّ ِبِه ُهَو اْسِتْسَقاُؤُهْم ِبِه ِحبَْيُث َيْدُعو َوَيْدُعوَن َمَعُه فـََيُكوُن ُهَو َوِسيَلتَـُهْم إَىل اOَِّ َوَهَذا َملْ يَـ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ِيف ِمْثِل َهَذا َشاِفًعا َهلُْم َداِعًيا َهلُـْم َوِهلَـ َّOَذا قَـاَل ِيف َحـِديِث اْألَْعَمـىَوَال ِيف َمِغيِبِه َوالنَِّيبُّ َصلَّى ا :

َأنَّ التـََّوسُّـَل : َوالثـَّاِين . َعَلْيِه َوَسلََّم َشَفَع لَـُه َفَسـَأَل اOََّ َأْن ُيَشـفَِّعُه ِفيـهِ  فـََعِلَم َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى اOَُّ . اللَُّهمَّ َفَشفِّْعُه ِيفَّ 
ــِه َوَحْضــَرتِِه َوَملْ يـَُقــْل َأَحــدٌ  َقــْد َكَفــَر َوَال : َيُكــوُن ِيف َحَياتِــِه َوبـَْعــَد َمْوتِــِه َوِيف َمِغيِب َوْجــَه إنَّ َمــْن َقــاَل 5ِْلَقــْوِل اْألَوَِّل فـَ

َـا َيُكـوُن Ùِِنْ  يِن َضـُرورًَة لَِتْكِفريِِه فَِإنَّ َهِذِه َمْسأََلٌة َخِفيٌَّة لَْيَسْت َأِدلَّتُـَها َجِليًَّة ظَاِهَرًة َواْلُكْفـُر إمنَّ َكـاِر َمـا ُعِلـَم ِمـْن الـدِّ
َهــا َوَحنْــِو ذَ  ــَواِتَرِة َواْلُمْجَمــِع َعَليـْ َعاِء َوَمــا َال . ِلــكَ َأْو Ùِِْنَكــاِر اْألَْحَكــاِم اْلُمتَـ َواْخــِتَالُف النَّــاِس ِفيَمــا ُيْشــرَُع ِمــْن الــدُّ

. َولَْيَس ُهَو ِمْن َمَساِئِل السَّبِّ ِعْنـَد َأَحـٍد ِمـْن اْلُمْسـِلِمنيَ  ؛ُيْشرَُع َكاْخِتَالِفِهْم َهْل ُتْشرَُع الصََّالُة َعَلْيِه ِعْنَد الذَّْبحِ 
يِن إنَّ َمــْن نـََفــ: َوَأمَّــا َمــْن َقــالَ  ــْيِخ ِعــزِّ الــدِّ ــَل الَّــِذي َمسَّــاُه اْســِتَغاثًَة ِبَغــْريِِه َكَفــَر َوَتْكِفــُري َمــْن َقــاَل ِبَقــْوِل الشَّ ى التـََّوسُّ

ـُر ِمبِثْـِل َهـِذِه اْألُُمـوِر َيْسـَتِحقُّ ِمـْن َغِلـيِظ اْلُعقُ  ؛َوَأْمثَاِلِه فََأْظَهُر ِمْن َأْن َحيَْتاَج إَىل َجـَوابٍ  وبَـِة َوالتـَّْعزِيـِر َمـا بَـْل اْلُمَكفِّ
ُ َعَلْيـِه َوَسـ َّOـْوِل النَّـِيبِّ َصـلَّى ا يِن َال ِسيََّما َمَع قـَ َكـاِفٌر : َمـْن قَـاَل ِألَِخيـهِ (لََّم َيْسَتِحقُُّه َأْمثَالُُه ِمْن اْلُمْفَرتِيَن َعَلى الدِّ

ُ َال ُيْستَـَغاُث ِفيِه إالَّ ِبِه فـََقْد قَاَل اْحلَقَّ بَـْل لَـْو قَـاَل   َما َال يـَْقِدرُ : َوَأمَّا َمْن قَالَ ). فـََقْد 5ََء ِ�َا َأَحُدُمهَا َّOَعَلْيِه إالَّ ا
ــدَ  ــو َيزِي ــاَل أَُب ــا َق ــِد اOَِّ : َكَم ــو َعْب ــْيُخ أَُب ــاَل الشَّ ــا َق ــِق وََكَم ــِق 5ِْلَغرِي ــِتَغاثَِة اْلَغرِي ــوِق َكاْس ــوِق 5ِْلَمْخُل ــِتَغاثَُة اْلَمْخُل اْس

فَــِإنَّ ُمْطلَــَق َهــَذا . يُّ اْســِتَغاثَُة اْلَمْخلُــوِق 5ِْلَمْخلُــوِق َكاْســِتَغاثَِة اْلَمْســُجوِن 5ِْلَمْســُجوِن َلَكــاَن قَــْد َأْحَســنَ اْلُقَرِشــ
ُ َعَلْيـِه َوَسـلََّم ِالبْـِن َعبَّـا اْلَكَالِم يـُْفِهُم اِالْسِتَغاثَةَ  َّOَوِإَذا (ٍس اْلُمْطَلَقَة َكَما قَاَل النَِّيبُّ َصـلَّى ا ََّOإَذا َسـأَْلت فَاْسـَأْل ا
 َِّOَِ5 َعَلْيِه َوَسـلََّم َعـْن نـَْفِسـِه َأْمـًرا َكـاَن ُهـَو الصَّـاِدَق اْلَمْصـُدوَق ). اْستَـَعْنت فَاْسَتِعْن ُ َّOَوِإَذا نـََفى الرَُّسوُل َصلَّى ا

َقُه ِيف ُكـلِّ َمـا َأْخبَــَر بِـِه ِيف َذِلَك َكَما ُهَو الصَّاِدُق اْلَمْصُدوُق ِيف ُكلِّ َما خيُْ  نَـا َأْن ُنَصـدِّ بَـاٍت َوَعَليـْ ِربُ ِبِه ِمْن نـَْفٍي َوِإثـْ
بُوا اْلَمِسـيَح ِيف إْخبَـارِ  َباٍت َوَمْن َردَّ َخبَـَرُه تـَْعِظيًما َلُه َأْشَبَه النََّصاَرى الَِّذيَن َكـذَّ ِه َعـْن نـَْفِسـِه 5ِْلُعُبوِديـَِّة ِمْن نـَْفٍي َوِإثـْ

ُ َأْعَلمُ . ْعِظيًما َلُه َوَجيُوُز لََنا َأْن نـَْنِفَي َما نـََفاُه َولَْيَس ِألََحِد َأْن يـَُقاِبَل نـَْفَيُه بَِنِقيِض َذِلَك اْلبَـتَّةَ تَـ  َّOَوَا . 
ُ َعَلْيـِه َوَسـلََّم الشَّـاِفُع َأنَّ نَ : قَـْد ثـَبَـَت 5ِلسُّـنَِّة اْلُمْسَتِفيَضـِة بَـْل اْلُمتَــَواِتَرِة َواتَِّفـاِق اْألُمَّـةِ ، وقال ايضا َّOِبيـَّنَـا َصـلَّى ا

ِـْم َوأَنـَُّه اْلُمَشفَُّع َوأَنَُّه ُيَشفَُّع ِيف اْخلََالِئِق يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوَأنَّ النَّـاَس َيْسَتْشـِفُعوَن بِـِه َيْطُلبُـوَن ِمْنـهُ   َأْن َيْشـَفَع َهلُـْم إَىل َر�ِّ
ــنَِّة َواْجلََماَعــِة أَنَّــُه ُيَشــفَُّع ِيف َأْهــِل اْلَكَبــاِئِر َوأَنَّــُه َال ُخيَلَّــُد ِيف النَّــاِر ِمــْن َأْهــلِ مثَُّ اتـََّفــ. َيْشــَفُع َهلـُـمْ   التـَّْوِحيــِد َق َأْهــُل السُّ



 ١٨١

ــاِئِر َوَملْ يـُْنِكــُروا َشــ. َأَحــدٌ  ــأَْنَكُروا َشــَفاَعَتُه ِألَْهــِل اْلَكَب ــُة َف ــا اْخلَــَوارُِج َواْلُمْعَتزَِل َتِدَعــٌة  ؛َفاَعَتُه ِلْلُمــْؤِمِننيَ َوَأمَّ َوَهــُؤَالِء ُمبـْ
ٌل َوِيف َتْكِفريِِهْم ِنَزاٌع َوتـَْفِصيلٌ   . ُضالَّ

ــِة َوَســَواٌء َمسَّــى َهــذَ  ُهــَو َكــاِفٌر بـَْعــَد ِقَيــاِم اْحلُجَّ ْمجَــاِع فـَ ــَواُتِر َواْإلِ ــا َمــْن أَْنَكــَر َمــا ثـََبــَت 5ِلتـَّ ْو َملْ ا اْلَمْعــَىن اْســِتَغاثًَة أَ َوَأمَّ
هِ  ــِه َواِالْسِتْشــَفاِع . ُيَســمِّ ــِل ِب ــْن التـََّوسُّ ــُه ِم ــَحابَُة يـَْفَعُلوَن ــاَن الصَّ ــا َك ــَر َم ــرَّ ِبَشــَفاَعِتِه َوأَْنَك ــْن َأقـَ ــا َم ــهِ َوَأمَّ ــا َرَواُه   ؛ِب َكَم

ــاَن إَذا َقَحُطــوا ا ــَن اْخلَطَّــاِب َك ــَر ْب ــٍس َأنَّ ُعَم ــْن أََن ــِب اْلُبَخــاِريُّ ِيف َصــِحيِحِه َع ــِد اْلُمطَِّل ــِن َعْب ْسَتْســَقى 5ِْلَعبَّــاِس ْب
ــُل إلَْيــك ِبَعــمِّ نَِبيِّنَــا فَاْســِقنَ : َوقَــالَ  َتْســِقيَنا َوِإ�َّ نـَتَـَوسَّ ــُل إلَْيــك بَِنِبيِّنَــا فـَ ُيْســَقْونَ اللَُّهــمَّ إ�َّ ُكنَّــا نـَتَـَوسَّ َوِيف ُســَنِن َأِيب . ا فـَ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َجَهَدْت اْألَنـُْفُس َوَجـاَع اْلِعيَـاُل َوَهلَـَك اْلَمـاُل فَـادُْع اOََّ  َأنَّ َأْعَرابِ̈يا(َداُود َوَغْريِِه  َّOقَاَل ِللنَِّيبِّ َصلَّى ا 
ُ َعَلْيهِ . لََنا فَِإ�َّ َنْسَتْشِفُع ِبك َعَلى اOَِّ َوَنْسَتْشِفُع Oَِ5َِّ َعَلْيك َّOَصلَّى ا َِّOَوَسلََّم َحىتَّ ُعِرَف َذِلَك  َفَسبََّح َرُسوُل ا

َوذََكـَر  )َوْحيَـك إنَّ اOََّ َال ُيْسَتْشـَفُع بِـِه َعلَـى َأَحـٍد ِمـْن َخْلِقـِه َشـْأُن اOَِّ َأْعظَـُم ِمـْن َذلِـكَ : ِيف ُوُجوِه َأْصـَحاِبِه َوقَـالَ 
 يـُْنِكْر قـَْوَلُه َنْسَتْشِفُع ِبك َعَلى اOَِّ َبْل َأقـَرَُّه َعَلْيِه فـَُعِلَم َجـَوازُُه َمتَاَم اْحلَِديِث فَأَْنَكَر قـَْوَلُه َنْسَتْشِفُع Oَِ5َِّ َعَلْيك َوملَْ 

تَـدِعٌ  َوَأمَّـا َمـْن َأقـَـرَّ ِمبَـا ثـَبَـَت 5ِْلِكتَـاِب َوالسُّـنَِّة . َوِيف َتْكِفـريِِه نِـَزاٌع َوتـَْفِصـيلٌ  ؛َفَمْن أَْنَكَر َهـَذا فـَُهـَو َضـالٌّ ُخمِْطـٌئ ُمبـْ
ُ َوَأنَّ اْألُُمـوَر َوا َّOْمجَاِع ِمْن َشَفاَعِتِه َوالتـََّوسُِّل ِبِه َوَحنْـِو َذلِـَك َوَلِكـْن قَـاَل َال يُـْدَعى إالَّ ا َهـا إالَّ ْإلِ الـَِّيت َال يـَْقـِدُر َعَليـْ

ــَزا ُ َال ُتْطَلــُب إالَّ ِمْنــُه ِمْثــَل ُغْفــَراِن الــذُّنُوِب َوِهَدايَــِة اْلُقلُــوِب َوِإنـْ َّOَبــاِت َوَحنْــِو َذلِــكَ ا َبــاِت النـَّ َهــَذا : ِل اْلَمطَــِر َوِإنـْ فـَ
ُ تـََعــاَىل . ُمِصــيٌب ِيف َذلِــَك بَــْل َهــَذا ِممَّــا َال نِــَزاَع ِفيــِه بـَــْنيَ اْلُمْســِلِمَني أَْيًضــا َّOَوَمــْن يـَْغِفــُر الــذُّنُوَب إالَّ (: َكَمــا قَــاَل ا

 َُّOيـَْهـِدي َمـْن َيَشـاءُ إنََّك َال تـَْهِدي َمْن أَ (: َوقَالَ  )ا ََّOأَيـَُّهـا النَّـاُس اذُْكـُروا (: وََكَمـا قَـاَل تـََعـاَىل  )ْحبَـْبـَت َوَلِكـنَّ ا Sَ
ــَماءِ  ــْرزُُقُكْم ِمــَن السَّ ــُر اOَِّ يـَ إالَّ  َوَمــا َجَعَلــُه اOَُّ (: وََكَمــا قَــاَل تـََعــاَىل  )َواْألَْرضِ  نِْعَمــَة اOَِّ َعَلــْيُكْم َهــْل ِمــْن َخــاِلٍق َغيـْ
 َِّOإْذ َأْخَرَجــُه (: َوقَــالَ  )ُبْشــَرى َلُكــْم َولَِتْطَمــِئنَّ قـُلُــوُبُكْم بِــِه َوَمــا النَّْصــُر إالَّ ِمــْن ِعْنــِد ا ُ َّOَقــْد َنَصــَرُه ا إالَّ تـَْنُصــُروُه فـَ

نَــــْنيِ إْذ ُمهَـــا ِيف اْلغَـــاِر إْذ يـَُقـــوُل ِلَصـــاِحِبِه َال َحتْـــ فَاْلَمَعـــاِين الثَّابِتَـــُة 5ِْلِكَتـــاِب ). َزْن إنَّ اOََّ َمَعنَـــاالَّـــِذيَن َكَفـــُروا َ�ِينَ اثـْ
َباتـَُها َواْلَمَعاِين اْلَمْنِفيَُّة 5ِْلِكتَـاِب َوالسُّـنَّةِ : َوالسُّنَّةِ  بَـاÔً  ؛جيَُِب إثـْ الـَُّة َعلَـى اْلَمَعـاِين نـَْفيًـا َوِإثـْ جيَِـُب نـَْفيُـَهـا َواْلِعبَـارَُة الدَّ

ُ َعَلْيـِه َوَسـلََّم َوَجـَب إقْـَرارَُهـاإْن ُوِجَدْت ِيف  َّOَوَرُسوِلِه َصلَّى ا َِّOَوِإْن ُوِجـَدْت ِيف َكـَالِم َأَحـٍد َوَظَهـَر ُمـَراُدُه .  َكَالِم ا
ُ َعَلْيـِه َوَسـلََّم ِعبَـارٌَة َهلَـا َوَقْد َيُكوُن ِيف َكَالِم اOَِّ َوَرُسوِلِه صَ . ِمْن َذِلَك رُتَِّب َعَلْيِه ُحْكُمُه َوِإالَّ رُِجَع ِفيِه إلَْيهِ  َّOلَّى ا

ُ َعَلْيـِه َوَسـلَّ  َّOَوَرُسـوِلِه َصـلَّى ا َِّOـَر ُمـَراِد ا َم فـََهـَذا يـُـَردُّ َعَلْيـِه َمْعًىن َصِحيٌح َلِكـنَّ بـَْعـَض النَّـاِس يـَْفَهـُم ِمـْن تِْلـَك َغيـْ
ـــَراِين ِيف ُمْعَجِمـــِه الْ . فـَْهُمـــهُ  ُ َعَلْيـــِه َوَســـلََّم ُمَنـــاِفٌق يـُـــْؤِذي (َكِبـــِري َكَمـــا َرَوى الطَّبَـ َّOأَنَّـــُه َكـــاَن ِيف َزَمـــِن النَّـــِيبِّ َصـــلَّى ا

يقُ  دِّ َقـا: اْلُمْؤِمِنَني فـََقاَل أَبُو َبْكٍر الصِّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن َهـَذا اْلُمنَـاِفِق فـَ َّOَصلَّى ا َِّOَل ُقوُموا بَِنا لَِنْسَتِغيَث ِبَرُسوِل ا
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 َِّOَِ5 َا ُيْستَـَغاُث ُ َعَلْيِه َوَسلََّم إنَُّه َال ُيْستَـَغاُث ِيب َوِإمنَّ َّOَعَلْيِه َوَسلََّم  )النَِّيبُّ َصلَّى ا ُ َّOَا َأرَاَد ِبِه النَِّيبُّ َصلَّى ا فـََهَذا إمنَّ
َعاَء َوَيْسَتْسـُقوَن اْلَمْعَىن الثَّاِينَ َوُهَو َأْن يُْطَلَب ِمْنُه َما َال يـَْقِدُر َعَليْ  ُ َوِإالَّ فَالصََّحابَُة َكانُوا َيْطُلُبوَن ِمْنـُه الـدُّ َّOِه إالَّ ا
ُ : بِــِه َكَمــا ِيف َصــِحيِح اْلُبَخــاِريِّ َعــْن ابْــِن ُعَمــَر قَــالَ  َّOــاِعِر َوَأَ� أَْنظُــُر إَىل َوْجــِه النَّــِيبِّ َصــلَّى ا ــْوَل الشَّ َــا ذََكــْرت قـَ ُرمبَّ

ـَيَض ُيْسَتْسـَقى اْلَغَمـاُم ِبَوْجِهـِه ِمثَـاُل اْليَـتَـاَمى ِعْصـَمٌة : َوَسـلََّم َيْسَتْسـِقي َفَمـا يـَْنـِزُل َحـىتَّ جيَِـيَش لَـُه ِميـَزابٌ  َعَلْيهِ  َوأَبـْ
جيَُِب َعَلى ُكـلِّ ُمَكلَّـٍف َأْن يـَْعلَـَم : َىل ِلْألَرَاِمِل َوُهَو قـَْوُل َأِيب طَاِلٍب َوِهلََذا قَاَل اْلُعَلَماُء اْلُمَصنُِّفوَن ِيف َأْمسَاِء اOَِّ تـََعا

ُ َوَأنَّ ُكلَّ غَـْوٍث َفِمـْن ِعْنـِدِه َوِإْن َكـاَن َجَعـَل َذلِـ َّOْطَالِق إالَّ ا َك َعلَـى يَـَدْي غَـْريِِه َأْن َال ِغَياَث َوَال ُمِغيَث َعَلى اْإلِ
ِمْن َأْمسَائِِه تـََعاَىل اْلُمِغيُث َواْلِغَياُث َوَجاَء ِذْكُر اْلُمِغيِث ِيف َحـِديِث : قَاُلوا. ازٌ فَاْحلَِقيَقُة َلُه ُسْبَحانَُه َوتـََعاَىل َوِلَغْريِِه جمََ 

َرَة قَاُلوا َواْجَتَمَعْت اْألُمَُّة َعَلى َذِلكَ  اْلِغيَـاُث ُهـَو اْلُمِغيـُث َوَأْكثـَـُر َمـا يـَُقـاُل : َوقَاَل أَبُو َعْبـِد اOَِّ احلليمـي. َأِيب ُهَريـْ
ــبُـُهْم َوُخمَلُِّصــُهْم َوِيف  ــْوُه َوجمُِي ــَداِئِد إَذا َدَع ــاَدُه ِيف الشَّ ــْدِرُك ِعَب ــَتِغيِثَني َوَمْعنَــاُه اْلُم ــاُث اْلُمْس ــَربِ اِالْسِتْســَقاِء ِيف ِغَي  َخ

ـــِحيَحْنيِ  ـــا(: الصَّ ـــمَّ َأِغثْـَن ـــا اللَُّه ـــمَّ َأِغثْـَن ـــ )اللَُّه ـــاً� َوَغ ـــًة َوِغَي ـــُه إَغاَث ـــاُل َأَغاَث ـــَىن اْلُمِجيـــِب يـَُق ـــَذا اِالْســـُم ِيف َمْع ْوً� َوَه
َغاثََة َأَحـقُّ 5ِْألَفْـَعـاِل َواِالْسـِتَجابََة َأَحـقُّ  )إْذ َتْسَتِغيُثوَن رَبَُّكْم فَاْسَتَجاَب َلُكمْ (: َواْلُمْسَتِجيِب قَاَل تـََعاَىل  إالَّ َأنَّ اْإلِ

ُهَمـــا َمْوِقـــعَ  قَـــاُلوا اْلَفـــْرُق بـَـــْنيَ اْلُمْســـَتِغيِث َوالـــدَّاِعي َأنَّ اْلُمْســـَتِغيَث يـَُنـــاِدي . اْآلَخـــرِ  5ِْألَقْــــَواِل َوقَـــْد يـََقـــُع ُكـــلٌّ ِمنـْ
اِعَي يـَُنــاِدي 5ِْلَمــْدُعوِّ َواْلُمِغيــثِ . 5ِْلغَــْوثِ  َوَهــَذا ِفيــِه َنظَــٌر فَــِإنَّ ِمــْن ِصــيَغِة اِالْســِتَغاثَِة Oَ Sََِّ ِلْلُمْســِلِمَني َوقَــْد . َوالــدَّ

ْعـت اOََّ يـَُقـولُ  ُرِويَ  رَبَُّكـْم  إْذ َتْسـَتِغيُثونَ (: َعْن َمْعُروٍف اْلَكْرِخي أَنَُّه َكاَن ُيْكثِـُر َأْن يـَُقـوَل َوا غَـْوَ�ُه َويـَُقـوَل إّينِ مسَِ
َعاِء اْلَمْأثُورِ  )فَاْسَتَجاَب َلُكمْ  ِتك َأْسَتِغيُث َأْصِلْح ِيل َشْأِين ُكلَّـُه َوَال Sَ َحيُّ Sَ قـَيُّوُم َال إَلَه إالَّ أَْنَت ِبَرمحَْ (: َوِيف الدُّ

ـــِه ِيف اْحلَِقيَقـــِة َكَمـــا َأنَّ ). َتِكْلـــِين إَىل نـَْفِســـي َطْرَفـــَة َعـــْنيٍ َوَال إَىل َأَحـــٍد ِمـــْن َخْلِقـــك ـــِه اْســـِتَغاثٌَة ِب َواِالْســـِتَغاثَُة ِبَرْمحَِت
َأُعــوُذ (: ِقيَقــِة وََكَمــا َأنَّ اْلَقَســَم ِبِصــَفاتِِه َقَســٌم بِــِه ِيف اْحلَِقيَقــِة َفِفــي اْحلَــِديثِ اِالْســِتَعاَذَة ِبِصــَفاتِِه اْســِتَعاَذٌة بِــِه ِيف احلَْ 
َأُعـوُذ ِبِرَضـاك ِمـْن َسـَخِطك َوِمبَُعافَاتِـك ِمـْن ُعُقوبَتِـك َوبِـك ِمْنـك َال (َوِفيـِه  )ِبَكِلَماِت اOَِّ التَّامَِّة ِمْن َشرِّ َما َخَلقَ 

نَـْيت َعَلى نـَْفِسك  َعَلْيك أَْنتَ  ُأْحِصي ثـََناءً   . )َكَما أَثـْ
ــهِ  ــُر َخمُْلــوٍق ِبَقْوِل ــُة ِفيَمــا اْســَتَدلُّوا َعَلــى َأنَّ َكــَالَم اOَِّ َغيـْ ــةِ َأُعــوُذ (: َوِهلَــَذا اْســَتَدلَّ اْألَِئمَّ ــاُلوا )ِبَكِلَمــاِت اOَِّ التَّامَّ : َق

ُ َعَلْيـِه َوَسـلََّم قَـالَ . َواِالْسِتَعاَذُة َال َتْصُلُح 5ِْلَمْخُلوقِ  َّOوََكَذِلَك اْلَقَسُم َقْد ثـََبَت ِيف الصَِّحيَحْنيِ َأنَّ النَِّيبَّ َصـلَّى ا :
ِْمِذيُّ  )َمْن َحَلَف ِبَغْريِ اOَِّ فـََقْد َأْشَركَ (َوِيف َلْفٍظ  )َمْن َكاَن َحاِلًفا فـَْلَيْحِلْف Oَِ5َِّ َأْو لَِيْصُمتْ ( . َوَصحََّحهُ  َرَواُه الرتِّ

َوَحنِْو َذِلَك ِممَّا اتـََّفَق اْلُمْسِلُموَن َعَلى أَنَُّه لَْيَس ِمْن اْحلَِلـِف  َلَعْمُر اOَِّ  ِبِعزَِّة اOَِّ و اْحلَِلفُ : مثَُّ َقْد ثـََبَت ِيف الصَِّحيحِ 
ئِـُق ِمبَْنِصـِبِه َال ِبَغْريِ اOَِّ الَِّذي ¬َُِي َعْنُه َواِالْسِتَغاثَُة ِمبَْعَىن َأْن يُْطلَ  ُ َعَلْيـِه َوَسـلََّم َمـا ُهـَو الالَّ َّOَب ِمْن الرَُّسوِل َصلَّى ا



 ١٨٣

َوَأمَّـا 5ِْلَمْعـَىن . ِطـٌئ َضـالٌّ يـَُنازُِع ِفيَها ُمْسِلٌم َوَمْن َ�زََع ِيف َهَذا اْلَمْعَىن فـَُهَو إمَّا َكاِفٌر إْن أَْنَكَر َما َيْكُفـُر بِـِه َوِإمَّـا خمُْ 
بَـَت ِلغَـْريِ الَّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فـَُهَو أَْيًضـا ِممـَّا جيَِـُب نـَْفيُـَهـا َوَمـْن أَثـْ َّOَصلَّى ا َِّOِذي نـََفاُه َرُسوُل ا  َِّOِ ََّمـا َال َيُكـوُن إال َِّOا

ـُة الـَِّيت َيْكُفـُر Ôَرُِكَهـا ـْوُل َأِيب َيزِيـَد البسـطامي اْسـِتَغاثَُة  َوِمـنْ . فـَُهَو أَْيًضـا َكـاِفٌر إَذا قَاَمـْت َعَلْيـِه اْحلُجَّ َهـَذا اْلبَـاِب قـَ
ـْوُل الشَّـْيِخ َأِيب َعْبـِد اOَِّ اْلُقَرِشـيِّ اْلمَ  Sَِر اْلِمْصـرِيَّةِ اْلَمْخُلوِق 5ِْلَمْخلُـوِق َكاْسـِتَغاثَِة اْلَغرِيـِق 5ِْلَغرِيـِق َوقـَ : ْشـُهوِر 5ِلـدِّ

اللَُّهمَّ لَـك اْحلَْمـُد  َوِيف ُدَعاِء ُموَسى َعَلْيِه السََّالمُ . ُلوِق َكاْسِتَغاثَِة اْلَمْسُجوِن 5ِْلَمْسُجونِ اْسِتَغاثَُة اْلَمْخُلوِق 5ِْلَمخْ 
َة إالَّ ِبك ـا َكـاَن َهـ َوِإلَْيك اْلُمْشَتَكى َوأَْنَت اْلُمْستَـَعاُن َوِبك اْلُمْستَـَغاُث َوَعَلْيك التكالن َوَال َحْوَل َوَال قـُوَّ َذا َوَلمَّ

 َِّOَِ5 طْــَالِق وََكــاَن ُخمَْت̈صــا َهــا ِعْنــَد اْإلِ ــا ِســَواُه َوِهلـَـَذا َال يـُْعــَرُف َعــْن : اْلَمْعــَىن ُهــَو اْلَمْفُهــوَم ِمنـْ َصــحَّ إطْــَالُق نـَْفِيــِه َعمَّ
َال أَْنَكـَر َعلَـى َمـْن نـََفـى ُمْطلَـَق اِالْسـِتَغاثَِة َعـْن غَـْريِ َأَحٍد ِمْن أَِئمَِّة اْلُمْسِلِمَني أَنَُّه َجـوََّز ُمْطلَـَق اِالْسـِتَغاثَِة ِبغَـْريِ اOَِّ وَ 

 َِّOا . 
َهـا ِبَقْولِـهِ  َك (: وََكَذِلَك اِالْسِتَغاثَُة أَْيًضا ِفيَها َما َال َيْصُلُح إالَّ Oَِِّ َوِهَي اْلُمَشـاُر إلَيـْ َّSَك َنْسـَتِعنيُ إ َّSفَِإنـَُّه َال  )نـَْعبُـُد َوِإ

ُ َوقَـْد ُيْسـتَـَعاُن 5ِْلَمْخلُـوِق ِفيَمـا يـَْقـِدُر َعَلْيـِه وََكـَذِلكَ يُِعُني َعلَ  َّOَعانََة اْلُمْطَلَقـَة إالَّ ا قَـاَل . اِالْسِتْنَصـارُ  ى اْلِعَباَدِة اْإلِ
ُ تـََعاَىل  َّOَعَلْيُكُم النَّْصرُ (: ا يِن فـَ َو َخْلُق َما ِبِه يـُْغَلُب اْلَعـُدوُّ َوَال يـَْقـِدُر َوالنَّْصُر اْلُمْطَلُق هُ  )َوِإِن اْستَـْنَصُروُكْم ِيف الدِّ

 َُّOفَِإنَُّه َيُكوُن إمَّا َكاِفًرا َوِإمَّا فَاِسًقا َوِإمَّـا َعاِصـًيا إالَّ َأْن َيُكـوَن : َوَمْن َخاَلَف َما ثـََبَت 5ِْلِكَتاِب َوالسُّنَّةِ . َعَلْيِه إالَّ ا
ُلْغـُه اْلِعْلـُم الـَِّذي تـَُقـوُم َعَلْيـِه بِـِه ُمْؤِمًنا ُجمَْتِهًدا ُخمِْطًئا فـَيُـثَ  اُب َعَلى اْجِتَهاِدِه َويـُْغَفُر َلُه َخطَـُؤُه وََكـَذِلَك إْن َكـاَن َملْ يـَبـْ
ــولُ  ــِإنَّ اOََّ يـَُق ــُة َف ــَث َرُســوًال (: اْحلُجَّ َع ِبَني َحــىتَّ نـَبـْ ــذِّ ــا ُكنَّــا ُمَع ــةُ ). َوَم ــِه اْحلُجَّ ــْت َعَلْي ــا إَذا قَاَم ــاِب  َوَأمَّ ــُة 5ِْلِكَت الثَّابَِت

ُ َأْعَلمُ : َوالسُّنَِّة َفَخاَلَفَها َّOفَِإنَُّه يـَُعاَقُب ِحبََسِب َذِلَك إمَّا 5ِْلَقْتِل َوِإمَّا ِبُدونِِه َوَا . 
ًئا َوَال َواتـَُّقـوا يـَْوًمـا َال (: َكَقْولِـِه تـََعـاَىل ،  ِيف الشََّفاَعِة اْلَمْنِفيَِّة ِيف اْلُقـْرآنِ : وقال رمحه هللا  َجتْـِزي نـَْفـٌس َعـْن نـَْفـٍس َشـيـْ

َها َعْدلٌ  َها َشَفاَعٌة َوَال يـُْؤَخُذ ِمنـْ َفُعَها َشَفاَعةٌ : (وقـَْوله تـََعاَىل ). يـُْقَبُل ِمنـْ َها َعْدٌل َوَال تـَنـْ ِمـْن (: َوقـَْولِـهِ  )َوَال يـُْقَبُل ِمنـْ
ـيمٍ ( )َفَما لََنا ِمْن َشـاِفِعنيَ (: َوقـَْوِلهِ  )َوَال َشَفاَعةٌ  قـَْبِل َأْن ¿َِْيتَ يـَْوٌم َال بـَْيٌع ِفيِه َوَال ُخلَّةٌ  َمـا (: َوقـَْولِـهِ  )َوَال َصـِديٍق محَِ

يٍم َوَال َشِفيٍع يُطَاعُ  نَـا يـَْوَم ¿َِْيت Áَِْويُلُه يـَُقوُل الَِّذيَن َنُسوُه ِمْن قـَْبُل َقْد َجـاَءْت ُرُسـُل رَبِّ (: َوقـَْوِلهِ ). ِللظَّاِلِمَني ِمْن محَِ
ـَر الـَِّذي ُكنَّـا نـَْعَمـلُ  نَـْعَمَل َغيـْ َواْحـَتجَّ ِبَكثِـِري ِمْنـُه . َوَأْمثَـاِل َذلِـكَ  )5ِْحلَقِّ فـََهْل لََنا ِمْن ُشَفَعاَء فـََيْشَفُعوا لََنا َأْو نـَُردُّ فـَ

وا َأْن َيْشـَفَع ِلَمـْن َيْسـَتِحقُّ اْلَعـَذاَب َأْو َأْن َخيْـُرَج ِمـْن اْخلََوارُِج َواْلُمْعَتزَِلُة َعَلى َمْنِع الشََّفاَعِة ِألَْهـِل اْلَكبَـاِئِر إْذ َمنَـُعـ
ُفوا الشََّفاَعَة ِألَْهِل الثـََّواِب ِيف ِزSََدِة الثـََّوابِ  ِتَهـا َوَسـاِئِر َأْهـِل . النَّاِر َمْن َيْدُخُلَها َوَملْ يـَنـْ َوَمْذَهُب َسـَلِف اْألُمَّـِة َوأَِئمَّ

ْلبِـِه ِمثْـَقـاُل َذرٍَّة : ةِ السُّنَِّة َواْجلََماعَ  َباُت الشََّفاَعِة ِألَْهِل اْلَكَباِئِر َواْلَقـْوُل ِ«َنـَُّه َخيْـُرُج ِمـْن النَّـاِر َمـْن ِيف قـَ . ِمـْن إميَـانٍ إثـْ



 ١٨٤

ــَفاَعةِ : َوأَْيًضــا ُ َعَلْيــِه َوَســلََّم ِيف الشَّ َّOاْسِتْشــَفاُع َأْهــِل اْلَمْوِقــِف  يَهــافِ : فَاْألََحاِديــُث اْلُمْسَتِفيَضــُة َعــْن النَّــِيبِّ َصــلَّى ا
نَـُهْم َوِفيِهْم اْلُمْؤِمُن َواْلَكاِفُر َوَهَذا ِفيهِ  َعـْن اْلَعبَّـاِس بْـِن (َفِفـي الصَّـِحيِح : َوأَْيًضـا. نـَْوُع َشـَفاَعٍة ِلْلُكفَّـارِ  لِيُـْقَضى بـَيـْ

نـََعـْم : فَِإنـَُّه َكـاَن َحيُوطُـَك َويـَْغَضـُب لَـك قَـالَ  ؟ت َأ5َ طَالِـٍب ِبَشـْيءِ Sَ َرُسوَل اOَِّ َهـْل نـََفْعـ: َعْبِد اْلُمطَِّلِب أَنَُّه قَالَ 
ْرِك اْألَْسـَفِل ِمـْن النَّـارِ  ْعـت(: َوَعـْن َعْبـِد اOَِّ بْـِن اْحلَـاِرِث قَـالَ  )ُهَو ِيف ِضْحَضاٍح ِمْن َ�ٍر َوَلْوَال َأَ� َلَكاَن ِيف الـدَّ  مسَِ

َوَجْدتُـُه ِيف  ؛نـََعـمْ : قَـالَ  ؟Sَ َرُسوَل اOَِّ إنَّ َأ5َ طَاِلٍب َكاَن َحيُوُطَك َويـَْنُصُرَك فـََهْل نـََفَعـُه َذلِـكَ  قـُْلت: اْلَعبَّاَس يـَُقولُ 
ــُه إَىل ِضْحَضــاحٍ  ــهُ ). َغَمــَراٍت ِمــْن َ�ٍر فََأْخَرْجُت ُ َعْن َّOَصــلَّى(: َوَعــْن َأِيب َســِعيٍد اخلــدري َرِضــَي ا َِّOَأنَّ َرُســوَل ا  ُ َّOا

َفُعُه َشَفاَعِيت يـَْوَم اْلِقَياَمـِة فـَُيْجَعـُل ِيف ِضْحَضـاٍح ِمـْن النَّـاِر : ذُِكَر ِعْنَدُه َعمُُّه أَبُو طَاِلٍب فـََقالَ . َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َلَعلَُّه تـَنـْ
ُلُغ َكْعبَـْيِه يـَْغِلي ِمْنُه ِدَماُغهُ  ِيف بـَْعِض اْلُكفَّاِر َأْن ُخيَفََّف َعْنـُه اْلَعـَذاُب بَـْل  فـََهَذا َنصٌّ َصِحيٌح َصرِيٌح ِلَشَفاَعِتهِ ). يـَبـْ

ُ َعَلْيـِه َوَسـلََّم : ِيف َأْن ُجيَْعَل َأْهَوَن َأْهِل النَّاِر َعَذا5ً َكَما ِيف الصَِّحيِح أَْيًضا َعْن اْبِن َعبَّـاسٍ  َّOَصـلَّى ا َِّOَأنَّ َرُسـوَل ا
ُهَمـا ِدَماغُـهُ َأْهَوُن َأْهِل النَّاِر عَ (: قَالَ  َتِعٌل بِنَـْعَلْنيِ يـَْغِلي ِمنـْ َأنَّ : َوَعـْن َأِيب َسـِعيٍد اخلـدري). َذا5ً أَبُو طَاِلٍب َوُهَو ُمنـْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ  َّOَصلَّى ا َِّOَتِعٌل بِنَـْعلَـْنيِ ِمـْن َ�ٍر يـَْغِلـي (: َرُسوَل ا ِدَماغُـُه ِمـْن َحـَرارَِة إنَّ َأْدَىن َأْهِل النَّاِر َعَذا5ً ُمنـْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقولُ : َوَعْن النـُّْعَماِن ْبِن َبِشٍري قَالَ  )نـَْعَلْيهِ  َّOَصلَّى ا َِّOْعت َرُسوَل ا إنَّ َأْهـَوَن َأْهـِل النَّـاِر َعـَذا5ً (: مسَِ

ُهَمـا ِدَماغُـهُ  يـَْوَم اْلِقَياَمـِة َلَرُجـٌل يُوَضـُع ِيف َأْمخَـِص َقَدَمْيـِه َمجْـَرÔَنِ  ُ : َوَعْنـُه قَـالَ  )يـَْغِلـي ِمنـْ َّOَصـلَّى ا َِّOقَـاَل َرُسـوُل ا
ُهَمـا ِدَماغُـُه َكَمـا يـَْغِلـي (: َعَلْيِه َوَسلَّمَ  اْلِمْرَجـُل إنَّ َأْهَوَن َأْهِل النَّاِر َعَذا5ً َمْن َلُه نـَْعَالِن َوِشَراَكاِن ِمـْن َ�ٍر يـَْغِلـي ِمنـْ
ــَؤاُل الثَّــاِين ُيْضــِعُف َجــَواَب َمــْن Áََوََّل نـَْفــَي ). َأَحــًدا َأَشــدُّ ِمْنــُه َعــَذا5ً َوِإنَّــُه َألَْهــَونـُُهْم َعــَذا5ً  َمــا يـَــَرى َأنَّ  َوَهــَذا السُّ

 .  الشََّفاَعِة َعَلى الشََّفاَعِة ِلْلُكفَّاِر َوِإنَّ الظَّاِلِمَني ُهْم اْلَكاِفُرونَ 
يُـَقــالُ  ــَفاَعُة اْلَمنْ : فـَ ــِفيُع إَىل َغــْريِِه الشَّ ْطــَالِق َوِهــَي َأْن َيْشــَفَع الشَّ ــَفاَعُة اْلَمْعُروفَــُة ِعْنــَد النَّــاِس ِعْنــَد اْإلِ ِفيَّــُة ِهــَي الشَّ

يَـْقَبُل َشَفاَعَتُه فََأمَّا إَذا َأِذَن لَـُه ِيف َأْن َيْشـَفَع َفَشـَفعَ  َيُكـوُن ُمِطيًعـا لَـُه َأْي َملْ َيُكـْن ُمْسـَتِق̈ال 5ِلشَّـَفاَعِة بَـْل  ؛اْبِتَداًء فـَ
َوقَـْد ثـَبَـَت بِـَنصِّ اْلُقـْرآِن ِيف غَـْريِ . Ôَِبًعا َلُه ِيف الشََّفاَعِة َوَتُكوُن َشَفاَعُتُه َمْقُبوَلًة َوَيُكوُن اْألَْمُر ُكلُُّه ِلْآلِمِر اْلَمْسُئولِ 

َوَال (: َوَقــالَ  )َمــْن َذا الَّــِذي َيْشــَفُع ِعْنــَدُه إالَّ Ùِِْذنِــهِ (: اَل تـََعــاَىل َكَمــا َقــ. َأنَّ َأَحــًدا َال َيْشــَفُع ِعْنــَدُه إالَّ Ùِِْذنِــهِ : آيَــةٍ 
ــَفاَعُة ِعْنــَدُه إالَّ ِلَمــْن َأِذَن لَــهُ  َفــُع الشَّ ُ َأنَّ . َوَأْمثَــاِل َذلِــكَ  )َوَال َيْشــَفُعوَن إالَّ ِلَمــِن اْرَتَضــى(: َوقَــالَ  )تـَنـْ َواَلَّــِذي يـُبَـــنيِّ

ِـْم لَـْيَس َهلُـْم ِمـْن ُدونِـِه َوِيلٌّ َوَال (: أَنـَُّه قَـالَ : َفاَعُة اْلَمْنِفيَّـةُ َهِذِه ِهَي الشَّ  َوأَنْـِذْر بِـِه الـَِّذيَن َخيَـاُفوَن َأْن ُحيَْشـُروا إَىل َر�ِّ
ــاَل تـََعــاَىل  )َشــِفيٌع َلَعلَُّهــْم يـَتـَُّقــونَ  ــَماَواِت َواْألَْرَض َوَمــا (: َوَق ــَق السَّ ُ الَّــِذي َخَل َّOٍم مثَُّ اْســتَـَوى ا َّSنَـُهَمــا ِيف ِســتَِّة َأ بـَيـْ

َوَأمَّـا نـَْفـُي . فَـَأْخبَـَر أَنـَُّه لَـْيَس َهلُـْم ِمـْن ُدوِن اOَِّ َوِيلٌّ َوَال َشـِفيعٌ  )َعَلى اْلَعْرِش َما َلُكْم ِمـْن ُدونِـِه ِمـْن َوِيلٍّ َوَال َشـِفيعٍ 



 ١٨٥

  ؛إَذا َكاَنْت Ùِِْذنِِه َملْ َتُكْن ِمْن ُدونِِه َكَما َأنَّ اْلِوَاليََة الَِّيت Ùِِْذنِِه لَْيَسْت ِمْن ُدونِـهِ  فَِإنَّ الشََّفاَعةَ : الشََّفاَعِة ِبُدوِن إْذنِهِ 
ُ َوَرُسولُُه َوالَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن يُِقيُمـوَن الصَّـَالَة َويـُْؤتُـوَن الزََّكـاَة (: َكَما قَاَل تـََعاَىل  َّOَا َولِيُُّكُم ا َوُهـْم رَاِكُعـوَن َوَمـْن إمنَّ

َـُذوا ِمـْن ُدوِن اOَِّ ُشـَفَعاَء (: َوأَْيًضا فـََقْد قَـالَ ). يـَتَـَولَّ اOََّ َوَرُسوَلُه َوالَِّذيَن آَمُنوا فَِإنَّ ِحْزَب اOَِّ ُهُم اْلَغالُِبونَ  َأِم اختَّ
ًئا َوَال يـَْعِقُلونَ  يًعا لَـُه ُمْلـُك السَّـَماَواِت َواْألَْرضِ (). ُقْل َأَوَلْو َكانُوا َال َميِْلُكوَن َشيـْ فَـَذمَّ الـَِّذيَن  )ُقْل Oَِِّ الشََّفاَعُة مجَِ

يًعا َتِفيَـٌة َعـْن غَـْريِِه إْذ َال َيْشـَفُع َأَحـ ؛اختََُّذوا ِمْن ُدوِن اOَِّ ُشَفَعاَء َوَأْخبَـَر َأنَّ Oَِِّ الشََّفاَعَة مجَِ ٌد فـَُعِلَم َأنَّ الشََّفاَعَة ُمنـْ
َفُعُهْم َويـَُقولُـوَن َهـُؤَالِء ُشـَفَعاُؤَ� (: َوَقْد قَالَ . إالَّ Ùِِْذنِِه َوتِْلَك َفِهَي َلهُ  َويـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اOَِّ َمـا َال َيُضـرُُّهْم َوَال يـَـنـْ

ـا ُيْشـرُِكونَ ِعْنَد اOَِّ ُقْل أَتـُنَـبُِّئوَن اOََّ ِمبَـا َال يـَْعلَـُم ِيف السَّـَماَواِت َوَال ِيف ا ـُح ). ْألَْرِض ُسـْبَحانَُه َوتـََعـاَىل َعمَّ َوِممـَّا يـَُوضِّ
ْبــِل َأْن ¿َِْيتَ يـَــْوٌم َال بـَْيــٌع ِفيــِه َوَال ُخلَّــٌة َوَال َشــَفاَعٌة َواْلَكــاِفُروَن ُهــُم (: أَنـَّـُه نـََفــى يـَْوَمئِــٍذ اْخلُلَّــَة ِبَقْولِــهِ : َذلِــكَ  ِمــْن قـَ

َيا   َوَمْعلُــومٌ  )الظَّــاِلُمونَ  نـْ َفــُع الصَّــِديُق الصَّــِديَق ِيف الــدُّ َــا نـََفــى اْخلُلَّــَة اْلَمْعُروفَــَة َونـَْفَعَهــا اْلَمْعــُروَف َكَمــا يـَنـْ َكَمــا أَنَّــُه إمنَّ
ينِ (: قَالَ  ينِ ()َوَما َأْدرَاَك َما يـَْوُم الدِّ ًئا َواْألَْمـُر يـَْوَمئِـٍذ Oَِِّ يـَْوَم َال َمتِْلـُك نـَْفـٌس لِـنَـْفٍس َشـ()مثَُّ َما َأْدرَاَك َما يـَْوُم الدِّ  )يـْ

ُهْم َشْيٌء ِلَمِن اْلُمْلُك اْليَـْوَم Oَِِّ اْلَواِحِد اْلَقهَّارِ ()لِيُـْنِذَر يـَْوَم التََّالقِ (: َوقَالَ  ). يـَْوَم ُهْم 5َِرُزوَن َال َخيَْفى َعَلى اOَِّ ِمنـْ
ُء يـَْوَمئِـــٍذ بـَْعُضـــُهْم لِـــبَـْعٍض َعـــُدوٌّ إالَّ (: َعـــٌة Ùِِْذنِـــِه فَِإنـَّــُه قَـــْد قَـــالَ َملْ يـَْنـــِف َأْن َيُكـــوَن ِيف اْآلِخـــَرِة ُخلَّـــٌة َ�فِ  اْألَِخـــالَّ

ُتْم َحتَْزنُونَ ()اْلُمتَِّقنيَ  ُ َعَلْيـِه َوَسـلََّم يَـ . اْآلSَتُ  )Sَ ِعَباِد َال َخْوٌف َعَلْيُكُم اْليَـْوَم َوَال أَنـْ َّOُقـوُل َوَقْد قَـاَل النَّـِيبُّ َصـلَّى ا
ُ تـََعاَىل  َّOتـََعاَىل  )َحقَّْت َحمَبَِّيت ِلْلُمَتَحابَِّني ِيفَّ (: ا ُ َّOاْليَـْوَم ُأِظلُُّهْم ِيف ِظلِّي يـَْوَم َال  ؟أَْيَن اْلُمَتَحابُّوَن ِجبََالِيل (: َويـَُقوُل ا

َفـُع َأَحـٌد َوَال َيُضـرُّ إالَّ Ùِِْذِن اOَِّ َوأَنـَُّه َال  فـَتَـَعنيََّ َأنَّ اْألَْمَر ُكلَُّه َعائِـٌد إَىل َحتِْقيـقِ ). ِظلَّ إالَّ ِظلِّي التـَّْوِحيـِد َوأَنـَُّه َال يـَنـْ
ُر اOَِّ َوَال ُيْستَـَعاَن ِبِه ِمْن ُدوِن اOَِّ َوأَنـَُّه يـَـْوَم اْلِقَياَمـِة َيْظَهـُر  ُكلَّـُه Oَِِّ   ِجلَِميـِع اْخلَْلـِق َأنَّ اْألَْمـرَ َجيُوُز َأْن يـُْعَبَد َأَحٌد َغيـْ

َقــى َمــْن يَــدَِّعي لِنَـْفِســِه َمَعــُه ِشــرًْكا ِيف رُبُوبِيَّتِــِه َأْو إَهلِيَِّتــِه َوَال َمــْن  َويـَتَـبَـــرَّأُ ُكــلُّ ُمــدٍَّع ِمــنْ  يَــدَِّعي َدْعــَواُه اْلَباِطَلــِة فَــَال يـَبـْ
َيا نـْ ـَرُه َر5̈ َوِإَهلًـا َوادََّعـى َذلِـَك ُمـدَُّعونَ  فَِإنَُّه َوِإْن َملْ َيُكْن َربٌّ  ؛َذِلَك ِلَغْريِِه ِخبَِالِف الدُّ َـَذ َغيـْ . َوَال إَلَه إالَّ ُهَو فـََقْد اختَّ

ــَفاعَ  ــُه ِيف الشَّ َتِفــُع ِبَشــَفاَعِتِه َوِإْن َملْ َيُكــْن َأِذَن َل ــَد َغــْريِِه َويـَنـْ ــاِفُع ِعْن َيا َيْشــَفُع الشَّ نـْ ــهُ َوِيف الــدُّ ُيِعيُن  ِة َوَيُكــوُن َخِليَلــُه فـَ
َيا نـْ َتِفـُع 5ِلنـُُّفـوِس َواْألَْمـَواِل ِيف الـدُّ َقـْد يـَنـْ تَـَفـُع ِ�َـا Ôَرًَة 5ِِالْسـِتْقَالِل َوÔَرًَة ، َويـَْفَتِدي نـَْفَسـُه ِمـْن الشَّـرِّ فـَ النـُُّفـوُس يـُنـْ

ــَفاَعةُ  َعانَــِة َوِهــَي الشَّ ُ َهــِذِه اْألَقْ ، 5ِْإلِ َّOنَـَفــى ا َال َجتْــِزي نـَْفــٌس َعــْن (: َقــاَل تـََعــاَىل . َســاَم الثََّالثَــةَ َواْألَْمــَواُل 5ِْلِفــَداِء فـَ
َهـا َعـْدلٌ  َهـا َشـَفاَعٌة َوَال يـُْؤَخـُذ ِمنـْ ًئا َوَال يـُْقبَـُل ِمنـْ : َكَمـا قَـالَ   )َال بـَْيـٌع ِفيـِه َوَال ُخلَّـٌة َوَال َشـَفاَعةٌ (: َوقَـالَ  )نـَْفٍس َشيـْ

ًئاَال َجيْــِزي َوالِــٌد َعــْن َولَــِدِه َوَال َموْ ( ُ َأْعَلــمُ ). لُــوٌد ُهــَو َجــاٍز َعــْن َوالِــِدِه َشــيـْ َّOَهــَذا َهــَذا َوَا ُ ِمــْن . فـَ َّOَوَعــاَد َمــا نـََفــاُه ا
ـــْوِم اْآلِخـــِر التـَّْوِحيـــِد َواْلَمَعـــا ميَـــاُن Oَِ5َِّ َو5ِْليَـ ميَـــاِن َوِهـــَي اْإلِ ـــَفاَعِة إَىل َحتِْقيـــِق َأْصـــَلْي اْإلِ نَـ الشَّ ـــَرَن بـَيـْ ُهَمـــا ِيف ِد َكَمـــا قـَ



 ١٨٦

ُهْم ُمِصــيَبٌة (: َوقـَْولِــهِ  )َوِمــَن النَّــاِس َمــْن يـَُقــوُل آَمنَّــا O5َِِّ َو5ِْليَـــْوِم اْآلِخــرِ (: َكَقْولِــهِ . َمَواِضــَع َكِثــريَةٍ  الَّــِذيَن إَذا َأَصــابـَتـْ
ُتْم َأْمَواÔً فََأْحَياُكْم (: َوقـَْوِلهِ  )ُثُكْم إالَّ َكنَـْفٍس َواِحَدةٍ َما َخْلُقُكْم َوَال بـَعْ (: َوقـَْوِلهِ  )قَاُلوا إ�َّ Oَِِّ َوِإ�َّ إلَْيِه رَاِجُعونَ  وَُكنـْ

 . َوَأْمثَاِل َذِلكَ ). مثَُّ ُميِيُتُكْم مثَُّ ُحيِْييُكْم مثَُّ إلَْيِه تـُْرَجُعونَ 
 
 احلكم بغري ما انزل هللا 

 
 .  )٤٤: (سورة املائدة)ِئَك ُهُم اْلَكاِفُرونَ (َوَمن ملَّْ َحيُْكم ِمبَا أَنَزَل اOُّ فَُأْولَ : قال تعاىل

 .  )٤٥: (َوَمن ملَّْ َحيُْكم ِمبَا أنَزَل اOُّ فَُأْولَِئَك ُهُم الظَّاِلُموَن)(سورة املائدة: وقال تعاىل
 .  )٤٧: (َوَمن ملَّْ َحيُْكم ِمبَا أَنَزَل اOُّ فَُأْولَِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن) (سورة املائدة: وقال تعاىل
ُغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اOِّ ُحْكًما لَِّقْوٍم يُوِقُنوَن) (سورة املائدة: وقال تعاىل  .  )٥٠: (َأَفُحْكَم اْجلَاِهِليَِّة يـَبـْ
ـنَـُهْم مثَُّ َال جيَِـُدوْا ِيف أَنُفِسـهِ : وقال تعاىل ـَّا َقَضـْيَت (َفَال َورَبَِّك َال يـُْؤِمُنوَن َحىتََّ ُحيَكُِّمـوَك ِفيَمـا َشـَجَر بـَيـْ ْم َحَرًجـا ممِّ

 . )٦٥: َوُيَسلُِّموْا َتْسِليًما) (سورة النساء
يِن َما َملْ ¿ََْذن ِبِه اOَُّ : وقال تعاىل َن الدِّ  . )٢١: (سورة الشورى )(َأْم َهلُْم ُشرََكاء َشَرُعوا َهلُم مِّ
ــن بـَْعــِد َذلِــَك َوَمــا ُأْولَِئــَك 5ِْلُمــْؤِمِنَني َويـَُقولُــوَن آَمنَّــا O5َِِّ َو5ِلرَُّســوِل َوَأَطعْ : (وقــال تعــاىل ُهم مِّ ــنـْ َنــا مثَُّ يـَتَـــَوىلَّ َفرِيــٌق مِّ

ُهم مُّْعِرُضـوَن (٤٧( ـنـْ نَـُهْم ِإَذا َفرِيـٌق مِّ ُـُم اْحلَـقُّ ¿َْتُـوا ِإلَْيـِه ٤٨) َوِإَذا ُدُعوا ِإَىل اOَِّ َوَرُسوِلِه لَِيْحُكَم بـَيـْ ) َوِإن َيُكـن هلَّ
ــْذِعنِ  ــُم الظَّــ٤٩َني (ُم ــَك ُه ــْل ُأْولَِئ ــْيِهْم َوَرُســولُُه َب ُ َعَل َّOُــوا َأْم َخيَــاُفوَن َأن حيَِيــَف ا ــَرٌض َأِم اْرÔَب ــوِ�ِم مَّ اِلُموَن )َأِيف قـُُل

ــنَـُهْم َأن يـَُقوُلــ٥٠( ــَيْحُكَم بـَيـْ ــْوَل اْلُمــْؤِمِنَني ِإَذا ُدُعــوا ِإَىل اOَِّ َوَرُســوِلِه ِل َــا َكــاَن قـَ ــَك ُهــُم ) ِإمنَّ ــا َوُأْولَِئ ــا َوَأَطْعَن ْعَن وا مسَِ
 .  )٥١- ٤٧: ِلُحوَن) (سورة النوراْلُمفْ 

ــ: ويقــول ســبحانه ــَر َســِبيِل اْلُمــْؤِمِنَني نـَُولِّــِه َمــا تـَ َوىلَّ (َوَمــن ُيَشــاِقِق الرَُّســوَل ِمــن بـَْعــِد َمــا تـَبَـــنيََّ لَــُه اْهلـُـَدى َويـَتَِّبــْع َغيـْ
 . )١١٥: ْت َمِصريًا) (سورة النساءَوُنْصِلِه َجَهنََّم َوَساء

ــَر ِإَىل الَّــِذيَن : مث يبــني ســبحانه وتعــاىل زيــف زعــم مــن يــدعي اإلميــان ويريــد التحــاكم إىل الطــاغوت فيقــول (َأَملْ تـَ
ــُدوَن َأن يـََتَحــاَكُموْا ِإَىل  ــَك يُرِي ْبِل ــِزَل ِمــن قـَ ــا أُن ــَك َوَم ــِزَل ِإلَْي َــا أُن ــوْا ِمب ــْم آَمُن ــُروْا َأن يـَْزُعُمــوَن أَنـَُّه ــْد أُِم  الطَّــاُغوِت َوَق

ــْيطَاُن َأن ُيِضــلَُّهْم َضــَالًال بَِعيــًدا ( ــُد الشَّ ــِه َويُرِي ــَزَل اOُّ َوِإَىل الرَُّســوِل ٦٠َيْكُفــُروْا ِب )َوِإَذا ِقيــَل َهلـُـْم تـََعــاَلْوْا ِإَىل َمــا أَن
 . )٦١ – ٦٠ :(سورة النساء )رَأَْيَت اْلُمَناِفِقَني َيُصدُّوَن َعنَك ُصُدوًدا



 ١٨٧

وجمـاوزة اإلميـان إىل الكفـر ، وجمـاوزة احلـق إىل الباطـل، الطاغوت يف اللغة مشـتق مـن الطغيـان وهـو جمـاوزة احلـد
 . وكل طاغوت فهو كافر بال شك، والطواغيت كثريون، وما أشبه ذلك

 . والطواغيت كثريون ولكن رءوسهم مخسة كما ذكر ذلك العالمة ابن القيم وغريه
وهـو الـذي يـدعو إىل الضـالل والكفـر واإلحلـاد ويـدعو إىل النـار ، الطواغيـتفإنه رأس  لعنة هللا سإبلي: األول

 .  الطواغيتفهو رأس 
فـــإن مـــن رضـــي أن يعبـــده النـــاس مـــن دون هللا فإنـــه يكـــون ، مـــن عبـــد مـــن دون هللا وهـــو راٍض بـــذلك: والثـــاين
 ًÔُهُم اْلِقــَرَدَة َوا: (كمــا قــال تعــاىل،  طــاغو فالــذي )، ٦٠آيــة : ســورة املائــدة( )ْخلََنــازِيَر َوَعَبــَد الطَّــاُغوتَ َوَجَعــَل ِمــنـْ

 . أما إذا مل يرض بذلك فليس كذلك، يعبد من دون هللا وهو راٍض بذلك طاغوت
فمن ادعى أنـه يعلـم الغيـب فهـو طـاغوت؛ ألن الغيـب ال يعلمـه إال ، من ادعى شيًئا من علم الغيب: والثالث

والـذي )، ٦٥آيـة : سـورة النمـل( ) يـَْعَلُم َمـن ِيف السَّـَماَواِت َواَألْرِض اْلَغْيـَب ِإال اOَُّ ُقل ال: (هللا سبحانه وتعاىل
 . يدعي أنه يعلم الغيب جيعل نفسه شريًكا ) عز وجل يف علم الغيب فهو طاغوت

لــذين وهــذا كمــا يفعــل بعــض أصــحاب الطــرق الصــوفية واملخــرفني ا، مــن دعــا النــاس إىل عبــادة نفســه: والرابــع
ويسـتغل ، وأ¬ـم إىل آخـره، وجيعلون ألنفسهم مقام األلوهية يف أ¬م ينفعون ويضـرون، يسيطرون على عباد هللا

 . العباد ويرتأس عليهم 5لباطل
َأَملْ تـََر ِإَىل الـَِّذيَن يـَْزُعُمـوَن أَنـَُّهـْم : (ألن هللا سبحانه وتعاىل يقول، من حكم بغري ما أنزل هللا عز وجل: واخلامس

ْبِلــَك يُرِيـُدوَن َأن يـََتَحــاَكُموْا ِإَىل الطـَّاُغوِت َوقَــْد أُِمـُروْا أَ  ن َيْكُفــُروْا بِـِه َويُرِيــُد آَمنُـوْا ِمبَــا أُنـِزَل ِإلَْيــَك َوَمـا أُنــِزَل ِمـن قـَ
ــْيطَاُن َأن ُيِضــلَُّهْم َضــَالًال بَِعيــًدا هــو يــرى أن فالــذي حيكــم بغــري مــا أنــزل هللا ف)، ٦٠آيــة : ســورة النســاء( )الشَّ

وأنه خمـري بـني أن حيكـم مبـا أنـزل ، أو أنه مساٍو ملا أنزل هللا، حكمه بغري ما أنزل هللا أصلح للناس وأنفع للناس
 . فهذا يعترب طاغوÔً وهو كافر 5) عز وجل، أو أن احلكم بغري ما أنزل هللا جائز، هللا أو حيكم بغريه

 . وهللا تعاىل أعلم، هذه رءوس الطواغيت
 .  )٢٠: (سورة ا¹ادلة )الَِّذيَن ُحيَادُّوَن اOََّ َوَرُسوَلُه ُأْولَِئَك ِيف اَألَذلِّنيَ (ِإنَّ : د قال تعاىلولق

ومن أعظم احملادة ) ورسوله التويل عن حكم هللا وشرعه وسنة نبيه ملسو هيلع هللا ىلص وما هذه الذلة اليت يعيشها املسلمون 
وطمعت ، فهاهم أوالء اليوم كثري ولكنهم غثاء كغثاء السيل بيعية لرتك شرع هللاإال نتيجة ط اليوم يف األرض

(يوشك األمم :  حني قالولقد صدقت فيهم نبوة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، فيهم أحقر األمم وسيطرت عليهم أراذل الناس
(بل أنتم يومئذ  : الومن قلة حنن يومئذ؟ ق: أن تداعى عليكم كما تداعى األكلة إىل قصعتها) فقال قائل



 ١٨٨

وليقذفن هللا يف قلوبكم ، ولينزعن هللا من صدور عدوكم املهابة منكم، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، كثري
 . داود أبو أخرجه (حب الدنيا وكراهية املوت): وما الوهن؟ قال: S رسول هللا: الوهن) فقال قائل

  .فتجيب بعضا بعضها يدعو: أي، التتابع: التداعي: تداعى
 . آكل مجع: األكلة

 . السيل يلقيه ما: الغثاء: غثاء
علـى ، صـالة الصـبح 5حلديبيـة، صـلى لنـا رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: أنـه قـال، وأخرج البخاري عن زيد بـن خالـد اجلهـين

وله هللا ورسـ: قـالوا ؟)أتـدرون مـاذا قـال ربكـم(: أقبل على الناس فقال، انصرفإثر مساء كانت من الليل فلما 
مطـر� بفضـل هللا ورمحتـه فـذلك مـؤمن : وكـافر يب فأمـا مـن قـال، أصبح من عبادي مؤمن يب: (قال: أعلم قال

 ). مؤمن 5لكواكب، فذلك كافر يب، مطر� بنوء كذا وكذا: وأما من قال، كافر 5لكواكب،  يب
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ، َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ ، َعْن أَبِيهِ ، َعِن اْلَعالِء ْبِن َعْبِد الرَّْمحَنِ  َّOَصلَّى ا َِّOال َعـْدَوى: قَـالَ ، َأنَّ َرٍ◌ُسوَل ا) ،

َأرَاَد بِـِه ، ال نـَـْوءَ : َعْن َعِلـيِّ بْـِن ُحْجـٍر قـَْولُـهُ ، َأْخَرَجُه ُمْسِلمٌ ، َوال َصَفَر) َهَذا َحِديٌث َصِحيحٌ ، َوال نـَْوءَ ، َوال َهاَمةَ 
ـَواِء اْلَكَواِكـِب الثََّمانِيَـِة َواْلِعْشـرِيَن الـَِّيت ِهـَي َمنَـاِزُل اْلَقَمـرِ َما َكاَنِت اْلَعـَرُب تـَْنِسـُب ا ُمِطـْرَ� : َوتـَُقـولُ ، ْلَمطَـَر ِإَىل أَنـْ

ُ َعَلْيـِه َوَسـلَّمَ َكَمـا َأْخبَــَر الرَُّسـوُل َصـلَّى ،  فَأَْبَطَل الشَّْرُع َأْن َيُكوَن بِنَـْوِء النُُّجوِم َشْيٌء ِإال Ùِِْذِن اOَِّ ، بِنَـْوِء َكَذا َّOا ،
: َوَمــْن قَــالَ ، َكــاِفٌر 5ِْلَكَواِكــبِ ،  فَــَذِلَك ُمــْؤِمٌن ِيب ، ُمِطــْرَ� ِبَفْضــِل اOَِّ َوِبَرْمحَِتــهِ : (ِمــْن قَــالَ : َعــْن رَبِّــِه َعــزَّ َوَجــلَّ قَــالَ 

 ). ُمْؤِمٌن 5ِْلَكَواِكبِ ، َفَذِلَك َكاِفٌر ِيب ، ُمِطْرَ� بِنَـْوِء َكَذا
ثـََنا قـََتاَدةُ حَ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ، َعْن أََنسٍ ، دَّ َّOاْلَكِلَمـُة : َوال ِطيَـَرَة َويـُْعِجبُـِين اْلَفـْألُ ، (ال َعْدَوى: قَالَ ، َعِن النَّيبِّ َصلَّى ا

ِتهِ )اْلَكِلَمُة احلََْسَنةُ ، الطَّيَِّبةُ   . َأْخَرَجُه ُمْسِلمٌ ، َهَذا َحِديٌث ُمتـََّفٌق َعَلى ِصحَّ
ُ َعَلْيــِه َوَســلََّم يـَتَـَفــاَءلُ : (قَــالَ ، َعــِن ابْــِن َعبَّــاسٍ ، َعــْن ِعْكرَِمــةَ و  َّOَصــلَّى ا َِّOــرُ ، َكــاَن َرُســوُل ا َكــاَن حيُِــبُّ ،  َوال يـََتطَيـَّ

 )االْسَم احلََْسنَ 
َعاُء 5ِْلَويْـِل َوالثـُّبُـوِر ، َوَحْلٌق َأْو نـَْتُف الشَّـَعرِ ، َوالنَِّياَحُة َوَمسَاُعَها، َوَشقُّ َحنِْو اْجلَْيبِ ، وَمخُْش َأْو َلْطُم َحنِْو اْخلَدِّ  َوالـدُّ

 :  َأْخَرَج الشَّْيَخانِ . ِعْنَد اْلُمِصيَبةِ 
 ). لَْيَس ِمنَّا َمْن َضَرَب اْخلُُدوَد َوَشقَّ اْجلُُيوَب َوَدَعا ِبَدْعَوى اْجلَاِهِليَّةِ (

ُ َعَلْيـِه َوَسـلَّمَ : َعِريِّ أَنَُّه قَـالَ َأِيب ُموَسى اْألَشْ  َوَأْخَرَجا أَْيًضا َعنْ  َّOَصـلَّى ا َِّOإنَّ ، (َأَ� بَـِريٌء ِممـَّْن بَـِرَئ ِمْنـُه َرُسـوُل ا
ُ َعَلْيــِه َوَســلََّم بَــِرَئ ِمــْن الصَّــاِلَقةِ  َّOَصــلَّى ا َِّOَأْي ِلَرْأِســَها  َقــةِ َواْحلَالِ ، َأْي الرَّاِفَعــِة َصــْوتـََها 5ِلنَّــْدِب َوالنَِّياَحــةِ  َرُســوَل ا



 ١٨٩

ُ َعَلْيـِه َوَسـلََّم : (َوِيف ِرَوايٍَة ِللنََّساِئيِّ  )َأْي لِثـَْوِ�َا: َوالشَّاقَّةِ ، ِعْنَد اْلُمِصيَبةِ  َّOَصـلَّى ا َِّOَرأُ إلَْيُكْم َكَما َبِرَئ َرُسـوُل ا أَبـْ
 لَْيَس ِمنَّا َمْن َحَلَق َوَال َخَرَق َوَال َصَلَق)

نَـَتاِن ِمْن النَّاِس ُمهَا ِ�ِْم ُكْفٌر الطَّْعُن ِيف النََّسِب َوالنَِّياَحُة َعَلى اْلَميِّتِ : ُمْسِلمٌ َوَأْخَرَج   ).  (اثـْ
لطَّْعـُن ِيف َوا، َوالنَِّياَحـةُ ، َأْي طَـْوِق اْلَقِمـيصِ : َشـقُّ اْجلَْيـبِ : َثَالثَـٌة ِمـْن اْلُكْفـِر Oَِ5َِّ : (َواْبُن ِحبَّاَن َواْحلَاِكُم َوَصـحََّحهُ 

 ). النََّسبِ 
 ). َثَالٌث ِمْن َعَمِل اْجلَاِهِليَّةِ : (َوِيف ُأْخَرى )َثَالٌث ِهَي اْلُكْفرُ : (َوِيف ِرَوايٍَة ِالْبِن ِحبَّانَ 

ُهَما قَـالَ  ُ َعنـْ َّOِِْسَناٍد َحَسٍن َعْن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اÙ َوَأْمحَُد) : َِّOـا افْـتَــَتَح َرُسـوُل ا ـَة َلمَّ ُ َعَلْيـِه َوَسـلََّم َمكَّ َّOَصـلَّى ا
ـْرِك بـَْعـَد يـَـْوِمُكْم َهـَذا: َرنَّ إْبِليُس رَنـًَّة اْجَتَمَعـْت إلَْيـِه ُجنُـوُدُه فـََقـالَ  ـٍد َعلَـى الشِّ َوَلِكـْن ، ا¿َُْسـوا َأْن تـَـُردُّوا أُمَّـَة ُحمَمَّ

 ). اْفِتُنوُهْم ِيف ِديِنِهْم َوَأْفُشوا ِفيِهْم النـَّْوحَ 
َيا َواْآلِخَرِة ِمْزَماٌر ِعْنَد نِْعمَ (: ِبَسَنٍد ُرَواتُُه ثَِقاتٌ  َواْلبَـزَّارُ  نـْ  ). ٍة َورَنٌَّة ِعْنَد ُمِصيَبةٍ َصْوÔَِن َمْلُعوَ�ِن ِيف الدُّ

 َُّOَلى َ�ِئَحٍة َوَال ُمرِنَّةٍ َال ُتَصلِّي اْلَمَالِئَكُة عَ : (تـََعاَىل  َوَأْمحَُد ِبَسَنٍد قَاَل اْلُمْنِذِريُّ َحَسٌن إْن َشاَء ا .( 
ــــُرهُ  ــــِلٌم َوَغيـْ ــــونـَُهنَّ : (َوُمْس رُُك ــــْن اْجلَاِهِليَّــــِة َال يـَتـْ ــــٌع ِيف أُمَّــــِيت ِم ــــاِب َوالطَّْعــــُن ِيف اْألَْنَســــاِب : َأْرَب اْلَفْخــــُر ِيف اْألَْحَس

 ). َواِالْسِتْسَقاُء 5ِلنُُّجوِم َوالنَِّياَحةُ 
َهــا ِســْر5ٌَل ِمــْن َقِطــَرانٍ النَّاِئَحــُة إَذا : (َوقَــالَ  ْبــَل َمْوtَِــا تـَُقــاُم يـَــْوَم اْلِقَياَمــِة َوَعَليـْ ُحنَــاٌس : َأْي ِبَفــْتٍح َفَكْســرٍ  )َملْ تـَتُــْب قـَ

ِبلُ  ُر َذِلَك ، ُمَذاٌب َأْو َما ُتَداَوى ِبِه اْإلِ  ). َوِدرٌْع ِمْن َجَربٍ (َوِقيَل َغيـْ
ُ َهلَا ثِيَـا5ً ِمـْن َقِطـَراٍن َوِدْرًعـا ِمـْن ، ِر اْجلَاِهِليَّةِ النَِّياَحُة ِمْن َأمْ : (َواْبُن َماَجهْ  َّOَوِإنَّ النَّاِئَحَة إَذا َماَتْت َوَملْ تـَُتْب َقَطَع ا
 ).  َهلَِب النَّارِ 

ُ َعْنُه قَالَ  َّOَعَلْيِه : (َعْن َأِيب َسِعيٍد اْخلُْدِريِّ َرِضَي ا ُ َّOَصلَّى ا َِّOَوَسلََّم النَّاِئَحَة َواْلُمْسَتِمَعةَ َلَعَن َرُسوُل ا  .( 
َهـا قَالَـتْ  ُ َعنـْ َّOْتـُل زَيْـِد بْـِن َحارِثَـَة : (َوالشَّْيَخاِن َعْن َعاِئَشَة َرِضـَي ا ُ َعَلْيـِه َوَسـلََّم قـَ َّOَصـلَّى ا َِّOـا َجـاَء َرُسـوَل ا َلمَّ

ُ َعَلْيـِه َوَسـلََّم يـُْعـَرُف ِفيـِه اْحلُـْزُن قَالَـْت َوَأَ� َوَجْعَفِر ْبِن َأِيب طَاِلٍب َوَعْبِد اOَِّ ْبِن َرَوا َّOَصـلَّى ا َِّOَحَة َجَلَس َرُسوُل ا
َهـاُهنَّ فَـذَ : َأطَِّلُع ِمْن َشقِّ اْلَباِب فََأÔَُه رَُجٌل فـََقالَ  َهَب َأْي َرُسوَل اOَِّ إنَّ ِنَساَء َجْعَفٍر َوذََكَر ُبَكاَءُهنَّ فَـَأَمَرُه َأْن يـَنـْ

َقـــالَ  ُ َعَلْيـــِه َوَســـلََّم قَـــاَل فَاْحـــُث ِيف : الرَُّجـــُل مثَُّ أَتَـــى فـَ َّOنَـَنـــا فـََزَعَمـــْت َأنَّ النَّـــِيبَّ َصـــلَّى ا َنـــِين َأْو َغَلبـْ  َوَاOَِّ َلَقـــْد َغَلبـْ
ُ أَنـَْفَك فـََوَاOَِّ َما أَْنَت ِبَفا َّOَعَلْيِه َوَسـلََّم ِمـْن َأفْـَواِهِهنَّ التـَُّراَب فـَُقْلُت َوَأْرَغَم ا ُ َّOَصلَّى ا َِّOِعٍل َوَال تـَرَْكَت َرُسوَل ا

 ).  اْلَعَناءِ 



 ١٩٠

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِيف اْلَمْعـُروِف : (َوأَبُو َداُود َعْن اْمَرَأٍة ِمْن اْلُمَباِيَعاِت قَاَلتْ  َّOَصلَّى ا َِّOَنا َرُسوُل ا َكاَن ِفيَما َأَخَذ َعَليـْ
ًبا َوَال نـَْنِتَف َشَعًراالَِّذي أَ  َنا َأْن َال َخنُْمَش َوْجًها َوَال َنْدُعَو َوْيًال َوَال َنُشقَّ َجيـْ  ).  َخَذ َعَليـْ

ُ َعْنهُ  َّOَنا َماَجْه َوِحبَّاَن ِيف َصِحيِحِه َعْن َأِيب أَُماَمَة َرِضَي ا ُ َعَلْيِه َوَسلََّم : (َوابـْ َّOَصلَّى ا َِّOَلَعَن اْخلَاِمَشَة َأنَّ َرُسوَل ا
اِعَيَة 5ِْلَوْيِل َوالثـُُّبورِ  بَـَها َوالدَّ  ). َوْجَهَها َوالشَّاقََّة َجيـْ

 ).  اْلَميُِّت يـَُعذَُّب ِيف قـَْربِِه ِمبَا نِيَح َعَلْيهِ : (َوالشَّْيَخانِ 
 ).  َما نِيَح َعَلْيهِ (َوِيف ِرَوايٍَة 
 ).  ُه يـَُعذَُّب ِمبَا نِيَح َعَلْيِه يـَْوَم اْلِقَياَمةِ َمْن نِيَح َعَلْيِه فَِإنَّ : (َوَرَوSَ أَْيًضا

، َوَأنَّ َذلِـَك ُكْفـٌر َأْي يـُـَؤدِّي إلَْيـهِ ، َقْد َظَهَر ِمْن َهِذِه اْألََحاِديِث الَِّيت ذََكْرَ�َها َوَما اْشَتَمَلْت َعَلْيِه ِمْن اللَّْعنِ : تـَْنِبيهٌ 
ـُر َواِحـٍد ِمـْن َأنَّ تِْلـَك ُكلََّهـا َكبَـاِئُر  َأْو 5ِلنَِّعمِ ، َأْو ِلَمْن اْسَتَحلَّ  َواِع اْلَوِعيِد ِصحَُّة َمـا قَالَـُه َغيـْ َوِمْن َغْريِ َذِلَك ِمْن أَنـْ

 . َويـَْلَحُق ِ�َا َما ِيف َمْعَناَها
ـــَياَح َوَشـــقَّ  ـــى َأنَّ النَِّياَحـــَة َوالصِّ ِة َعَل ـــدَّ ـــْيَخْنيِ ِلَصـــاِحِب اْلُع ـــُر الشَّ ـــا تـَْقرِي ـــَغاِئِر  َوَأمَّ ـــْن الصَّ ـــِب ِيف اْلَمَصـــاِئِب ِم اْجلَْي

 . َفَمْرُدودٌ 
ُ ، َملْ َأَر َذِلــَك ِلَغــْريِهِ : َقــاَل اْألَْذَرِعــيُّ  َّOــاِئِر الــذُّنُوِب ِألَنَّــُه َصــلَّى ا ــِحيَحُة تـَْقَتِضــي َأنَّ َذِلــَك ِمــْن َكَب َواْألََحاِديــُث الصَّ

 . اْحلَِديثَ  )(لَْيَس ِمنَّا َمْن َلَطَم اْخلُُدوَد َوَشقَّ اْجلُُيوبَ : َذِلَك َوقَالَ  َعَلْيِه َوَسلََّم تـَبَـرََّأ ِمْن فَاِعلِ 
نَـَتاِن ِيف النَّاِس ُمهَا ِ�ِْم ُكْفٌر الطَّْعُن ِيف النََّسِب َوالنَِّياَحُة َعَلى اْلَميِّتِ : (َوقَالَ   . َرَواُه ُمْسِلمٌ  )اثـْ

ــْرِح ُمْســِلمٍ  ــَوِويُّ ِيف َش ــاَل النـَّ ــِن ِيف النََّســبِ  َق ــِرِمي الطَّْع ــيِظ َحتْ ــى تـَْغِل ــُدلُّ َعَل َــِديُث َي ــَذا اْحل ــِه ، َوالنَِّياَحــةِ ، َوَه ــَل ِفي ِقي
 . أَنـَُّهَما ِمْن َأْعَماِل اْلُكفَّاِر َوَأْخَالِق اْجلَاِهِليَّةِ : َأَصحَُّها: َأقْـَوالٌ 
 .  أَنَُّه يـَُؤدِّي إَىل اْلُكْفرِ : َوالثَّاِين 
ْحَسانِ : ثُ َوالثَّالِ   ، أَنَُّه ُكْفُر النِّْعَمِة َواْإلِ

تَـَهى: َوالرَّاِبعُ   .  َأنَّ َذِلَك ِيف اْلُمْسَتِحلِّ انـْ
ــَياِح َمــَع اْلِعْلــِم 5ِلتَّْحــِرِمي َواسْ  َيِجــُب اْجلَــْزُم «َِنَّ َمــْن َمجَــَع بـَــْنيَ النَِّياَحــِة َوَشــقِّ اْجلَْيــِب َوالصِّ  ِتْحَضــاِر النـَّْهــِي َعْنــهُ فـَ

ْت بِـِه َوتـََعمََّد َذِلَك َخَرَج َعْن اْلَعَداَلِة ِجلَْمِعِه بـَْنيَ َهِذِه اْلَقَباِئِح َوِإيَذاِء اْلَميِّـِت بِـَذِلَك َكَمـا َنَطَقـ، َوالتَّْشِديَداِت ِفيهِ 
 . السُّنَّةُ 

تَـَهى َكَالُم اْألَْذَرِعيِّ   . انـْ
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َوَعـــَدَم ِرًضـــا 5ِْلَمْقِضـــيِّ ، فَـــِإْن َكـــاَن َذلِـــَك َتَســـخُّطًا 5ِْلَقَضـــاءِ ، َوَمـــا بـَْعـــَدَهاَوَأمَّـــا النَِّياَحـــُة : َوقَـــاَل ِيف َمْوِضـــٍع آَخـــرَ 
ـــْعِف َعـــْن َمحْـــِل اْلُمِصـــيَبِة ِمـــْن َغـــْريِ اْسِتْحَضـــاِر َســـَخٍط َوَحنْـــِوِه ، فَالظَّـــاِهُر أَنَّـــُه َكِبـــريَةٌ  َوِإْن َكـــاَن ِلَفـــْرِط اْجلَـــزَِع َوالضَّ

 .  َفُمْحَتَملٌ 
 . ِفيِه َنَظرٌ  ؟يـُْعَذُر اْجلَاِهلُ  َوَهلْ 

تَـَهى: َوقَاَل ِيف اْخلَاِدمِ   . َوَأمَّا النَِّياَحُة َوَما بـَْعَدَها فـََقِضيَُّة اْخلََربِ 5ِلتـََّوعُِّد َعَلْيِه َأْن َيُكوَن َكِبريًَة انـْ
َوُهـَو رَفْـُع الصَّـْوِت 5ِلنَّـْدِب َوِمثْـلُـُه إفْــَراُط رَْفِعـِه  َوالنـَّـْوحُ ، َوُهـَو تـَْعِديـُد َحمَاِسـِن اْلَميِّـِت َكـَوا َجـَبَالهُ  فـََيْحُرُم النَّـْدبُ 

ــْوحٍ ، 5ِْلُبَكــاءِ  ــْدٍب َوَال نـَ ــِو اْخلَــدِّ  َوِإْن َملْ يـَْقــَرتِْن بَِن ــِو اْجلَْيــبِ ، َوَضــْرُب َحنْ ــَعرِ ، َوَشــقُّ َحنْ ُفــهُ ، َوَحْلُقــهُ ، َوَنْشــُر الشَّ ، َونـَتـْ
َعاُء 5ِْلَويْــِل َوالثـُّبُــورِ ، ِإْلَقــاُء الرََّمــاِد َعَلــى الــرَّْأسِ وَ ، َوَتْســِويُد اْلَوْجــهِ  وَُكــلُّ َشــْيٍء ِفيــِه تـَْغِيــٌري ِللــزِّيِّ  ، َأْي اْهلـَـَالكِ : َوالــدُّ

ــِه َواْخلُــُروِج بِ  ــْن لَِباِس ــْيٍء ِم ــْرِك َش ــَفِة وََكتَـ ــَك الصِّ ــى تِْل ــاُد لُْبُســُه َأْصــًال َأْو َعَل ــا َال يـُْعَت ــْبِس َم ــى ِخــَالِف َكُل ــِه َعَل ُدوِن
ُتِلَي َكِثٌري ِمْن النَّاِس بِتَـْغِيِري الزِّيِّ َمَع َمـا تـََقـرََّر ِمـْن ُحْرَمتِـِه بَـْل َكْونِـِه َكبِـريًَة َوِفْسـ، اْلَعاَدةِ  ًقا ِقَياًسـا َعلَـى تِْلـَك َوَقْد اُبـْ

ا ِمبَـا يـَُعـمُّ اْلُكـلَّ َوُهـَو َأنَّ َذلِـَك ُيْشـِعُر إْشـَعارًا ظَـاِهًرا 5ِلسَّـَخِط ِألَنـَُّهْم َعلَُّلوهَ ، اْلَمْذُكورَاِت َوِإْن َكاَنْت َأْفَحَش ِمْنهُ 
 إْن َأمَّا اْلُبَكاُء السَّاِملُ ِمْن ُكلِّ َذِلَك فـَُهَو َجاِئٌز قـَْبَل اْلَمْوِت َوبـَْعَدُه َلِكنَّ اْألَْوَىل تـَرُْكُه بـَْعَدهُ ، َوَعَدِم الرَِّضا 5ِْلَقَضاءِ 

ــِحيحِ ، َأْمَكــنَ  ــِه َوَســلََّم ِيف اْحلَــِديِث الصَّ ُ َعَلْي َّOــِه َصــلَّى ا ــاَل َمجْــٌع إنَّــُه َمْكــُروٌه ِلَقْوِل ــَال تـَْبِكــَنيَّ : (َوَق ــْت َف ــِإَذا َوَجَب َف
 ). 5َِكَيةٌ 

َلُه َعَلى َوَلِدِه َوَغْريِهِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قـَبـْ َّOَوَقْد َبَكى َصلَّى ا . 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ : انِ َأْخَرَج الشَّْيخَ  َّOَأَال : َعاَد َسْعَد ْبَن ُعَباَدَة َوَمَعُه َمجَاَعٌة فـََبَكى فـََلمَّا رََأْوُه َبَكْوا فـََقالَ : (أَنَُّه َصلَّى ا

ُب ِبَدْمِع اْلَعْنيِ َوَال ِحبُْزِن اْلَقْلِب َوَلِكْن يـَُعذُِّب ِ�ََذا، َتْسَمُعونَ   ).  َأْو يـَْرَحُم َوَأَشاَر إَىل ِلَسانِهِ  إنَّ اOََّ َال يـَُعذِّ
َقـاَل لَـُه َسـْعدٌ (أَنَُّه : َوَأْخَرَجا أَْيًضا َناُه فـَ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْبٌن لِِبْنِتِه َوُهَو ِيف اْلَمْوِت فـََفاَضْت َعيـْ َّOَمـا : رُِفَع إلَْيِه َصلَّى ا

 َِّOَرُسوَل ا Sَ تـََعاَىل قَاَل َهِذِه َرْمحٌَة جَ  ؟َهَذا ُ َّOِمْن ِعَباِدِه الرَُّمحَاءَ  َعَلَها ا ُ َّOَا يـَْرَحُم ا  ). ِيف قـُُلوِب ِعَباِدِه َوِإمنَّ
نَـا َرُسـو (َواْلُبَخاِريُّ  َراِهيَم َوُهـَو َجيُـوُد بِنَـْفِسـِه َفَجَعلَـْت َعيـْ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َدَخَل َعَلى اْبِنِه إبـْ َّOأَنَُّه َصلَّى ا َِّOَصـلَّى ِل ا 

 َِّOَرُسوَل ا Sَ َعَلْيِه َوَسلََّم َتْذرِفَاِن فـََقاَل َلُه َعْبُد الرَّْمحَِن ْبُن َعْوٍف َوأَْنَت ُ َّOابْـَن َعـْوٍف إنـََّهـا َرْمحَـةٌ : فـََقـالَ  ؟ا Sَ ، َُّمث
َقـــالَ ، أَتْـبَـَعَهـــا «ُِْخـــَرى ـــَراِهيُم إنَّ اْلَعـــْنيَ تَـــْدَمُع َواْلَقْلـــَب َحيْـــَزُن َوَال : فـَ نـَُقـــوُل إالَّ َمـــا يـُْرِضـــي رَبـََّنـــا َوِإ�َّ ِبِفَراِقـــك Sَ إبـْ

 ).  َلَمْحُزونُونَ 
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ـْوَهلُمْ  َوَمـا َمـرَّ ِيف اْألََحاِديــِث ، َدْمـُع اْلَعـْنيِ بِـَال ُبَكـاٍء َال َكَراَهـَة ِفيـِه بَـْل ُهـَو ُمبَـاحٌ : َوَأَخـَذ َأْصـَحابـَُنا ِمـْن َذلِـَك ُكلِّـِه قـَ
َوالصَّـِحيُح ِعْنـَدَ� أَنـَُّه َحمُْمـوٌل ، ِمْن َأنَّ اْلَميِّـَت يـَُعـذَُّب بُِبَكـاِء َأْهِلـِه َعَلْيـِه اْختَـَلُفـوا ِيف َمـاَذا ُحيَْمـُل َعَلْيـهِ الصَِّحيَحِة 

، َعذَُّب ِبَسَبِب َأْمـرِِه َواْمِتثَـاهلِِْم لَـهُ ِخبَِالِف َما إَذا َسَكَت فـََلْم ¿َُْمْر َوَملْ يـَْنَه َأْو َأَمَر فَِإنَُّه يُـ ، َعَلى َما إَذا َأْوَصى ِبَذِلكَ 
ْمثُ َيزِيــُد َعَلْيــِه 5ِِالْمِتثَــاِل ِمبَــا َال يُوَجــُد لَــْو َملْ ُميْتَـثَــلْ ، ِألَنَّ َمـْن َســنَّ ُســنًَّة َســيَِّئًة َعَلْيــِه ِوْزرَُهــا َوِوْزُر َمــْن يـَْعَمــُل ِ�َــا ، فَــاْإلِ

َهُهْم َعْن َحنِْو النـَّْوِح يـَُعذَُّب ِبَذِلَك أَْيًضا ِألَنَّ ُسُكوَتُه َعْن نـَْهِيِهْم ِرًضـا ِمْنـُه بِـِه فـَُعـذَِّب إنَُّه إَذا َسَكَت َوَملْ يَـ : َوِقيلَ  نـْ
َهـاُهمْ ، ِبِه َكَما َلْو َأَمرَ  َبِغي َلُه إَذا نـََزَل بِـِه َمـَرٌض َأْن يـَنـْ َعـْن بِـدَِع اْجلَنَـاِئِز  َفَمْن َأرَاَد اْخلُُروَج ِمْن َوْرَطِة َهَذا اْلَقْوِل يـَنـْ

 .  َوَغْريَِها ِمْن اْلُمَحرََّماِت الشَِّنيَعِة َواْلَقَباِئِح اْلَفِظيَعةِ 
ُرُهمْ  ُتِلَي ِمبُِصيَبٍة ِمبَيٍِّت َأْو ِيف نـَْفِسِه َأْو َأْهِلِه َأْو َماِلِه َوِإْن َخفَّْت َأْن يُ : قَاَل َأْصَحابـَُنا َوَغيـْ : ْكِثَر ِمنْ َويـََتَأكَُّد ِلَمْن اُبـْ
 .  إ�َّ Oَِِّ َوِإ�َّ إلَْيِه رَاِجُعونَ 

َها ًرا ِمنـْ  . اللَُّهمَّ اُجْرِين ِيف ُمِصيَبِيت َوَأْخِلْف ِيل َخيـْ
َهــا ــًرا ِمنـْ ُ َوَأْخَلــَف َلــُه َخيـْ َّOَذِلــَك «َِنَّ َعَلــْيِهْم َوَعــَد َمــْن َقــاَل  َوِألَنَّــُه تـََعــاَىل ، ِخلَــَربِ ُمْســِلٍم َأنَّ َمــْن َقــاَل َذِلــَك َأَجــَرُه ا

 . َأْي ِللتـَّْرِجيِع َأْو ِلْلَجنَِّة َوالثـََّوابِ ، َصَلَواٍت ِمْن َر�ِِّْم َوَرْمحًَة َوأَنـَُّهْم اْلُمْهَتُدونَ 
ُرُهْم : قَاَل اْبُن ُجبَـْريٍ   ).  َوِإ�َّ إلَْيِه رَاِجُعونَ إ�َّ Oَِِّ (َلَقْد ُأْعِطيت َهِذِه اْألُمَُّة ِعْنَد اْلُمِصيَبِة َما َملْ يـُْعَطُه َغيـْ

 ).  Sَ َأَسَفى َعَلى يُوُسفَ (َوَلْو ُأوُتوُه َلَقاَلُه يـَْعُقوُب َوَملْ يـَُقْل 
ُلُغَها إالَّ : (َوِيف اْحلَِديثِ   ).   ِ�َاَما ُأِصيَب َعْبٌد ِمبُِصيَبٍة إالَّ ِلَذْنٍب َملْ َيُكْن يـُْغَفُر إالَّ ِ�َا َأْو َدرََجٍة َملْ َيُكْن يـَبـْ

َيا بَِلْفـــظِ  نـْ ـــُن َأِيب الـــدُّ ْحـــَدى : (َوَرَواُه اْب ـــوَْكُة إالَّ ِإلِ َهـــا َحـــىتَّ الشَّ ـــٌة َفَمـــا فـَْوقـَ ـــْن اْلُمْســـِلِمَني َنْكَب ـــا َأَصـــاَب رَُجـــًال ِم َم
ًبا َملْ َيُكْن لِيُـْغَفَر لَـُه إالَّ ، َخْصَلتَـْنيِ  ُ َلُه ِمْن الذُّنُوِب َذنـْ َّOلُـَغ بِـِه ِمـْن اْلَكَراَمـِة َكَراَمـًة َملْ ، ِمبِثْـِل َذلِـكَ  إمَّا لِيَـْغِفَر ا َأْو يـَبـْ

ُلُغَها إالَّ ِمبِْثِل َذِلكَ   ). َيُكْن يـَبـْ
ــْيَخانِ  َقــ: (َوَأْخــَرَج الشَّ نَـَهــا ِيف اْلَمــْوِت فـَ ُ َعَلْيــِه َوَســلََّم َأْرَســَلْت إلَْيــِه ُختْــِربُُه َأنَّ ابـْ َّOًتــا لَــُه َصــلَّى ا ُ َأنَّ بِنـْ َّOاَل َصــلَّى ا

َهــا فََأْخِربَْهــا َأنَّ َعَلْيــِه َوَســلََّم ِللرَُّســوِل اْرِجــ Oَِِّ َمــا َأَخــَذ َولَــُه َمــا َأْعطَــى وَُكــلُّ َشــْيٍء ِعْنــَدُه «ََِجــٍل ُمَســ̈مى َفُمْرَهــا  ْع إلَيـْ
 ). فـَْلَتْصِربْ َوْلَتْحَتِسبْ 

يِن َوفـُُروِعـِه َهَذا اْحلَِديُث ِمْن َأْعظَ : قَاَل النـََّوِويُّ  ـاٍت َكثِـريٍَة ِمـْن ُأُصـوِل الـدِّ ْسَالِم اْلُمْشَتِمَلِة َعلَـى ُمِهمَّ ِم قـََواِعِد اْإلِ
َملَ ُكلَّـُه َأنَّ اْلَعـا )َأنَّ Oَِِّ َمـا َأَخـذَ (َوَمْعـَىن ، َواْألََدِب َوالصَّْربِ َعلَـى النـَّـَواِزِل ُكلَِّهـا َواْهلُُمـوِم َواْألَْسـَقاِم َوَسـاِئِر اْألَْعـَراضِ 
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َأْي َمـا َوَهبَـُه َلُكـْم إْذ َملْ َخيْـُرْج َعـْن ُمْلِكـِه  )َولَـُه َمـا َأْعطَـى(ُمْلُكُه فـََلْم ¿َُْخْذ إالَّ َما ُهَو لَـُه ِعْنـدَُكْم ِيف َمْعـَىن اْلَعارِيـَِّة 
يَـْفَعُل ِفيِه َما َشاَء   .  ِكُن تـَْقِدميُُه َعَلْيِه َوَال Áَِْخريُُه َعْنهُ َأْي َفَال ميُْ  )وَُكلُّ َشْيٍء ِعْنَدُه «ََِجٍل ُمَس̈مى(فـَ

 . َفَمْن َعِلَم َهَذا َأدَّاُه إَىل َأْن َيْصِربَ َوَحيَْتِسبَ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل ِلَمْن َشقَّ َعَلْيِه َمْوُت اْبِنِه  َّOَا َكاَن َأَحبَّ إلَْيـك َأْن متََ (َوَقْد َوَرَد أَنَُّه َصلَّى ا تَّـَع بِـِه ُعُمـَرك َأْو َال َأميُّ

يَـْفَتُحُه َلك قَـاَل ، فـََقاَل Sَ َرُسوَل اOَِّ َهَذا َأَحـبُّ إَيلَّ  ؟Áَِْيت َغًدا 5ً5َ ِمْن أَبـَْواِب اْجلَنَِّة إالَّ َوَجْدَتُه َقْد َسبَـَقك إلَْيِه فـَ
 .  فـََقاَل َبْل ِلْلُمْسِلِمَني َعامًَّة) ؟ْسِلِمَني َعامَّةً َفِقيَل Sَ َرُسوَل اOَِّ ُهَو َلُه َخاصًَّة َأْم ِلْلمُ ، ُهَو َلك

 ).  َما ِمْن ُمِصيَبٍة ُيَصاُب ِ�َا اْلُمْؤِمُن إالَّ ُكفَِّر ِ�َا َعْنُه َحىتَّ الشَّوَْكِة ُيَشاُكَها: (َوِيف َخَربِ ُمْسِلمٍ 
ْلَيْذُكْر ُمِصيبَـ (َوِيف َحِديٍث آَخَر   ). َتُه ِيب فَِإنـََّها َأْعَظُم اْلَمَصاِئبِ َمْن ُأِصيَب ِمبُِصيَبٍة فـَ

ًنا ِتنَـا وََكَأنَّ اْلَقاِضَي ُحَسيـْ جيَِـُب َعلَـى ُكـلِّ ُمـْؤِمٍن َأْن َيُكـوَن : َأَخـَذ ِمـْن َهـَذا قـَْولَـُه الـَِّذي َأقـَـرُّوُه َعَلْيـهِ  ِمْن َأَكـاِبِر أَِئمَّ
ُ َعَلْيـ َّOَيا َأْكثـَـَر ِمْنـُه َعلَـى ِفـَراِق أَبـََويْـهِ ُحْزنُُه َعَلى ِفَراِق النَِّيبِّ َصـلَّى ا نـْ َكَمـا جيَِـُب َعَلْيـِه َأْن َيُكـوَن ،  ِه َوَسـلََّم ِمـْن الـدُّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأَحبَّ إلَْيِه ِمْن نـَْفِسِه َوَأْهِلِه َوَماِلهِ  َّOَصلَّى ا  . 
َد اOََّ َواْسـتَـْرَجَع ِعْنـَد : (َوِيف َحِديثٍ  تًـا ِيف اْجلَنَّـِة َوُيَسـمُّوُه إنَّ َمْن محَِ نُـوا لَـُه بـَيـْ ُ َمَالِئَكتَـُه َأْن يـَبـْ َّOَمـْوِت َولَـِدِه َأَمـَر ا
 ).  بـَْيَت اْحلَْمدِ 

َيا مثَُّ : (َوِيف ُأْخَرى ِعْنَد اْلُبَخاِريِّ  نـْ  . )إالَّ اْجلَنَّةُ اْحَتَسَبُه  َما ِلَعْبِدي اْلُمْؤِمِن َجَزاٌء إَذا قـََبْضُت َصِفيَُّه ِمْن َأْهِل الدُّ
ُر ِعْنَد الصَّْدَمِة اْألُوَىل : (َوِيف ُأْخَرى َا الصَّبـْ يَـَقـُع  )إمنَّ ُر ِعْنـَد ُمَفاَجـَأِة اْلُمِصـيَبِة َوَأمَّـا ِفيَمـا بـَْعـُد فـَ َا ُحيَْمُد الصَّـبـْ َأْي إمنَّ

ًعا  . السُُّلوُّ طَبـْ
َبِغــي ِلْلعَ : َوِمــْن مثََّ قَــاَل بـَْعــُض اْحلَُكَمــاءِ  ِم اْلُمِصــيَبِة َمــا يـَْفَعلُــُه اْألَْمحَــُق بـَْعــَد َمخَْســِة يـَنـْ َّSاِقــِل َأْن يـَْفَعــَل بِنَـْفِســِه َأوََّل َأ

مٍ  َّSَأ . 
ــُه ِحْصــًنا ِمــْن النَّــارِ : (َوِيف َحــِديٍث آَخــرَ  ــَث َكــانُوا َل ُلُغــوا اْحلِْن ــِد َملْ يـَبـْ َم َثَالثَــًة ِمــْن اْلَوَل َقــاَل أَبُــو الــدَّ ، َمــْن َقــدَّ ْرَداِء فـَ

نَـْنيِ  نَـْنيِ قَاَل َواثـْ  ). َوَلِكنَّ َذِلَك ِيف َأوَِّل َصْدَمةٍ ، َقدَّْمت َواِحًدا قَاَل َوَواِحًدا: قَاَل آَخرُ ، َقدَّْمت اثـْ
قَـاَل َوَمـْن لَـُه  ؟فـَـَرطٌ  َوَمـْن لَـهُ : قَالَـْت َعاِئَشـةُ ، َمـْن َكـاَن لَـُه فـََرطَـاِن َأْي َولَـَداِن ِمـْن أُمَّـِيت َدَخـَل اْجلَنَّـةَ : (َوِيف ُأْخَرى

 . اْحلَِديثَ  )فـََرطٌ 
ثُـُه إالَّ َأ�َ : (َوِيف َخَربِ ُمْسِلمٍ  ـا َجـاَءْت قـَرَّبَـْت ، أَنـَُّه َمـاَت ابْـٌن ِألَِيب طَْلَحـَة ِمـْن ُأمِّ ُسـَلْيٍم فـََقالَـْت ِألَْهِلَهـا َال ُحيَدِّ فـََلمَّ

ْبــُل فـََغِشــيَـَهاإلَْيــِه َعَشــاَءُه فََأَكــَل َوَشــِرَب مثَُّ َتَصــنـَّ  ــا رََأْت أَنَّــُه قَــْد َشــِبَع ، َعْت لَــُه َأْحَســَن َمــا َكانَــْت تـََتَصــنَُّع لَــُه قـَ فـََلمَّ
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 ؟وُهمْ نَـُعــSَ َأ5َ طَْلَحــَة َأرَأَيْــت لَــْو َأنَّ قـَْوًمــا َأَعــاُروا َعــارِيـَُهْم َأْهــَل بـَْيــٍت َفطََلبُــوا َعــارِيـَّتَـُهْم َأَهلـُـْم َأْن ميَْ : َوَأَصــاَب قَالَــتْ 
َقـاَل ، قَاَلْت ُأمُّ ُسَلْيٍم فَاْحَتِسْب ابـَْنك فـََغِضبَ ، قَاَل َال  ُ َعَلْيـِه َوَسـلََّم فَـَأْخبَـَرُه فـَ َّOَصلَّى ا َِّOمثَُّ اْنطََلَق إَىل َرُسوِل ا

َلِتُكَما ُ َلُكَما ِيف لَيـْ َّOاْحلَِديثَ  )5ََرَك ا . 
ًرا َوَأْوَسَع ِمْن الصَّْربِ َما ُأْعِطَي َأَحٌد عَ : (َوِيف َحِديثٍ   ).  طَاًء َخيـْ

 
 

، والتوسـل إىل اOّ تعـاىل 5إلميـان و5ألعمـال الصـاحلة، التوسل إىل اOّ تعـاىل «مسائـه وصـفاته: والتوسل املشروع
 ، والتوسل إىل اOّ تعاىل بتوحيده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : قال اجلوهري يف الصحاح

َوسَّـَل فـالٌن إىل : يقـال. والتوسـيل والتَـَوسُّـُل واحـد. واجلمع الَوسـيُل والَوسـاِئلُ ، ما يتقرَّب به إىل الغري: الَوسيَلةُ 
 .  أي تقرَّب إليه بعمل، وتَوسََّل إليه بَوسيَلةٍ ، َوسيَلةً ربّه 

 : وقال أبن منظور
ِإذا َعِمـل عمـًال تقـرَّب  وِسـيلةً ُقْربـة وَوسَّـل فـالٌن ِإىل هللا الَوِسيلُة املَْنزِلة عند املَِلك والَوِسيلة الدَّرَجة والَوِسـيلة ال

به ِإليه والواِسل الراِغُب ِإىل هللا قال لبيد َأرى الناَس ال يَـْدروَن مـا قَـْدُر َأمـرِهم بَلـى كـلُّ ذي رَْأٍي ِإىل هللا واِسـُل 
ــه بكــذا  ــل ِإلي ــه بَعَمــل وتَوسَّ ــه بَوســيلٍة ِإذ تقــرَّب ِإلي ــل ِإلي ــيلُة وتَوسَّ ــه والَوِس ــِة آِصــرٍة تـُْعطفــه علي تقــرَّب ِإليــه ُحبْرَم

َتغون ِإىل َر�ُِِّم الَوِسيَلَة أَيـُُّهْم َأقْـَربُ   . الُوْصلة والُقْرىب ومجعها الوسائل قال هللا تعاىل ُأولئك الذين َيْدعون يـَبـْ
اللهـمَّ آِت دمحماً الَوِسـيَلة هـي يف اَألصـل  واجلمع الُوُسُل والوسائُل والتـَّْوسيُل والتَّوسُُّل واحد ويف حديث اَألذان

ما يـُتَـَوصَّل به ِإىل الشيء ويـُتَـَقرَّب به واملراد به يف احلديث الُقْرُب من هللا تعاىل وقيل هي الشـفاعُة يـوم القيامـة 
 . وقيل هي منزلة من َمناِزل اجلنة كما جاء يف احلديث

ة عربية أصيلة وردت يف القرآن والسنة وكالم العـرب مـن شـعر لفظ )التوسل(أن لفظة : وقال األلباين رمحه هللا
الراغــب : الواســل): (النهايــة(ونثــر وقــد عــين �ــا التقــرب إىل املطلــوب والتوصــل إليــه برغبــة قــال ابــن األثــري يف 

وقـــال الفـــريوزآ5دي يف  )القربـــة والواســـطة ومـــا يتوصـــل بـــه إىل الشـــيء ويتقـــرب بـــه ومجعهـــا وســـائل: والوســـيلة
معجـــم (وقـــال ابـــن فـــارس يف  )عمـــل عمـــال تقـــرب بـــه إليـــه كتوســـل: وســـل إىل هللا تعـــاىل توســـيال): (سالقـــامو (



 ١٩٥

الراغـب إىل هللا عـز وجـل وهـو يف قـول : وسـل إذا رغـب والواسـل: الرغبة والطلب يقال: الوسيلة): (املقاييس
 : لبيد

 ). أرى الناس ال يدرون ما قدر أمرهم بلى كل ذي دين إىل هللا واسل
التوصـــل إىل الشـــيء برغبـــة وهــي أخـــص مـــن الوصـــيلة : )الوســيلة): (املفـــردات(لراغـــب األصـــفهاين يف وقــال ا

مراعــاة ســبيله 5لعلــم : وحقيقــة الوســيلة إىل هللا تعــاىل )وابتغــوا إليــه الوســيلة(: لتضــمنها ملعــىن الرغبــة قــال تعــاىل
 )تعاىل الراغب إىل هللا(: ارم الشريعة وهي كالقربة والواسلوالعبادة وحتري مك

 : وقد نقل العالمة ابن جرير هذا املعىن أيضا وأنشد عليه قول الشاعر
 إذا غفل الواشون عد� لوصلنا وعاد التصايف بيننا والوسائل

هذا وهناك معىن آخر للوسيلة وهو املنزلة عند امللك والدرجة والقربة كما ورد يف احلديث تسمية أعلى منزلـة 
إذا مسعــتم املــؤذن فقولــوا مثــل مــا يقــول مث صــلوا علــي فــإن مــن صــلى علــي : (ك هــو قولــه ملسو هيلع هللا ىلصيف اجلنــة �ــا وذلــ

صالة صـلى هللا عليـه �ـا عشـرا مث سـلوا هللا إىل الوسـيلة فإ¬ـا منزلـة ال تبتغـي إال لعبـد مـن عبـاد هللا وأرجـو أن 
 . نن وغريهمرواه مسلم وأصحاب الس. )أكون أ� هو فمن سأل يل الوسيلة حلت له الشفاعة

بيان معىن التوسل هـو املعـروف يف اللغـة ومل خيـالف فيـه أحـد وبـه فسـر السـلف الصـاحل وأئمـة التفسـري اآليتـني 
ــه تعــاىل )الوســيلة(الكــرميتني اللتــني وردت فيهمــا لفظــة  ــه (: ومهــا قول ــوا اتقــوا هللا وابتغــوا إلي ــذين آمن S أيهــا ال

أولئك الـذين يـدعون يبتغـون (: وقوله سبحانه )٣٥: رة املائدةسو ()الوسيلة وجاهدوا يف سبيله لعلكم تفلحون
 ).  ٥٧: سورة اإلسراء()إىل ر�م الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رمحته وخيافون عذابه إن عذاب ربك كان حمذورا

 S أيهــا الــذين صــدقوا هللا: (فأمــا اآليــة األوىل فقــد قــال إمــام املفســرين احلــافظ ابــن جريــر رمحــه هللا يف تفســريها
أجيبـوا هللا فيمـا أمـركم و¬ـاكم : يقـول )اتقـوا هللا. (ورسوله فيما أخـربهم ووعـد مـن الثـواب وأوعـد مـن العقـاب

 . واطلبوا القربة إليه 5لعمل مبا يرضيه: يقول): وابتغوا إليه الوسيلة. (5لطاعة له يف ذلك
ها القربة ونقل مثل ذلك عـن جماهـد ونقل احلافظ ابن كثري عن ابن عباس رضي هللا عنهما أن معىن الوسيلة في

أي تقربوا إليه : (وعبد هللا بن كثري والسدي وابن زيد وغري واحد ونقل عن قتادة قوله فيها وأيب وائل واحلسن
. وهــذا الــذي قالــه هــؤالء األئمــة ال خــالف بــني املفســرين فيــه: (مث قــال ابــن كثــري )بطاعتــه والعمــل مبــا يرضــيه

 . أنتهى )ا إىل حتصيل املقصودوالوسيلة هي اليت يتوصل �
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مسعـُت رسـوَل هللا صـلى هللا عليـه : قَـالَ ، وعن أيب عبـد الـرمحن عبـِد هللا بـِن عمـَر بـن اخلطـاِب رضـَي هللاُ عنهمـا
َلُكْم َحـىتَّ آَواُهـُم املَبيـُت ِإىل غَـاٍر فَـَدخُلوهُ : (يقول، وسلم ـبـْ َصـْخَرٌة ِمـَن  فاْحنَـدَرتْ ، انطََلَق َثالثَـُة نـََفـٍر ِممـَّْن َكـاَن قـَ

 .  ِإنَُّه َال يـُْنِجيُكْم ِمْن هِذِه الصَّْخَرِة ِإالَّ أْن َتْدُعوا َهللا بَصاِلِح أْعَماِلُكمْ : َفقاُلوا، اجلََبِل َفَسدَّْت َعَلْيِهُم الَغارَ 
ُهمْ  لَ ، اللَُّهــمَّ َكـاَن ِيل أَبَـواِن َشـْيَخاِن كبــريانِ : قَـاَل رجـٌل ِمـنـْ فـَنَـَأى ِيب طَلَــب ، ُهَمـا أْهــًال وَال مـاالً وُكْنـُت ال أْغبِـُق قـَبـْ

َفَكرِْهـُت أْن ُأوِقَظُهَمـا َوَأْن ، َفَحَلْبـُت َهلَُمـا َغُبوقـَُهَمـا فـََوَجـْدتـُُهما َ�ِئَمـنيِ ، الشََّجِر يـَْوماً فلم َأرِْح َعَلْيهَما َحىتَّ َ�َما
َلُهَما أْهًال أو ماالً  َلبَـْثُت واْلَقَدُح َعَلى، أْغِبَق قـَبـْ َيُة يـََتَضـاَغْوَن  فـَ ـبـْ َيِدي أنَتِظُر اْسِتيَقاَظُهما َحـىتَّ بَـِرَق الَفْجـُر والصِّ

َقظَا َفَشِر5 َغُبوقـَُهما، ِعْنَد َقَدميَّ  َفـّرِْج َعنّـا َمـا َحنْـُن ِفيـِه ِمـْن . فاْستَـيـْ اللَُّهمَّ إْن ُكْنُت فـََعْلُت ذلِـَك ابِِتغَـاء َوْجِهـَك فـَ
 . َجْت َشْيئاً ال َيْسَتطيُعوَن اخلُروَج ِمْنهُ فانـَْفرَ ، هِذِه الصَّْخَرةِ 

َنُة َعمّ : قَاَل اآلخر ُكْنُت ُأِحبُّها كَأَشدِّ َما حيُِبُّ الّرَِجـاُل : َكاَنْت َأَحبَّ الّناِس إيلَّ ويف رواية،  اللَُّهمَّ إنَُّه كاَنْت ِيلَ ابـْ
تُـَهـا ِعْشـرِيَن َومئـَة النساَء فَأَرْدتـَُها َعلَـى نـَْفِسـَها فاْمتَـنَـَعـْت مـينِّ َحـىتَّ  ـِنَني َفَجـاءْتِين فََأْعطَيـْ  أََلمَّـْت �ـا َسـَنٌة ِمـَن السِّ
َهـا ويف روايـة، ديَناٍر َعلَـى أْن ُختَلِّـَي بـَْيـين َوبـَـْنيَ نـَْفِسـَها َففَعلَـتْ  َهـا: َحـىتَّ ِإَذا قَـَدْرُت َعَليـْ ـا قـََعـْدُت بَـَني رِْجَليـْ ، فـََلمَّ

ـــهِ اتَّـــِق َهللا َوَال تَـ : قالـــتْ  َهـــا َوهـــَي َأَحـــبُّ النَّـــاِس إيلَّ َوتـَرَْكـــُت الـــذََّهَب الَّـــِذي ، ُفـــضَّ اخلَـــاَمتَ إالّ ِحبَقِّ فَانَصـــَرْفُت َعنـْ
َفَرَجـِت الصَّـْخَرةُ ، اللَُّهمَّ إْن ُكْنُت فـََعْلُت ذِلَك اْبِتغاَء َوْجِهَك فافْـُرْج َعنَّا َما َحنُْن فيـهِ . أْعطَيُتها ـَر أَنـَُّهـْم ، فانـْ ال َغيـْ

َها  . َيْسَتِطيُعوَن اخلُُروَج ِمنـْ
تُـُهْم أْجَرُهْم غَري رَُجـل واحـٍد تـَـَرَك الـَِّذي لَـُه َوَذهـبَ : َوقَاَل الثَّاِلثُ  ـْرُت أْجـَرُه ، اللَُّهمَّ اْسَتْأَجْرُت ُأَجَراَء وَأْعطَيـْ فَثمَّ

: ُكلُّ َما تـَـَرى ِمـْن أْجـِركَ : فـَُقْلتُ ، َأدِّ ِإَيلَّ أْجِري، هللاِ  Sَ عبدَ : َفقالَ ، َفَجاءِين بَعَد ِحنيٍ ، َحىتَّ َكثـَُرْت ِمنُه األْمَوالُ 
فََأَخــَذُه ُكلَّــُه ، َال أْســتَـْهِزئ بِــكَ : فـَُقْلــتُ  !َال َتْســتَـْهِزىْء يب، Sَ عبــَد هللاِ : فقــالَ ، ِمــَن اإلبــِل َوالبَـَقــِر واْلغَــَنِم والرَّقيــقِ 

ــُرْك ِمنــُه َشــيئاً  َلــْم يتـْ َعْلــُت ذلِــَك ابِِتغَــاَء َوْجِهــَك فــافْـُرْج َعنَّــا َمــا َحنــُن ِفيــهِ الَّ . فاْســَتاَقُه فـَ َفَرَجــِت ، لُهــمَّ إْن ُكنــُت فـَ فانـْ
 . ُمتـََّفٌق عليهِ  )الصَّْخَرُة َفَخَرُجوا َميُْشونَ 

وان هللا جــل شــأنه . وم وتفــريج الكــر5تدليــل علــى قــدرة هللا ســبحانه وتعــاىل يف ازالــة اهلمــففــي هــذا احلــديث 
 . وانه يستجيب لعباده حني يدعونه ساعة الشدة والكرب، عاءمسيع الد

واالبتعـــاد عـــن الـــرSء يف ، وان االخـــالص ) ســـبحانه يف العبـــادة والطاعـــة والتوكـــل والتقـــوى واخلـــوف والرجـــاء
وفيــه دليــل علــى ان الــدعاء . العمـل ســبب عظــيم مــن أســباب اســتجابة الــدعاء وازالـة اهلمــوم وتفــريج الكــر5ت
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 والتوســل بصــاحل االعمــال مــن االمــور املســتحبة الــيت تتجلــى مــن خالهلــا عظمــة اخلــالق جــل وعــالاخلــالص ) 
 . وتظهر سحائب رمحته وعفوه وغفرانه على عباده املخلصني

وفيـه . يف احلديث استحباب الدعاء حال الكرب والتوسل بصاحل العمل كمـا تقـدم فيـه: قال يف دليل الفاحلني
وفيــه فضــل العفــاف أو ، دمتهما وإيثارمهــا علــى مــن ســوامها مــن الولــد والزوجــةفضــيلة بــّر الوالــدين وفضــل خــ

وفيــه جــواز اإلجــارة ، ال ســيما بعــد القــدرة عليهــا واهلــّم بفعلهــا وتــرك ذلــك خالصــاً . االنكفــاف عــن احملّرمــات
هــل 5لطعــام وفضــل حســن العهــد وأداء األمانــة والســماحة يف املعاملــة وإثبــات كرامــات األوليــاء وهــو مــذهب أ

وعلـى ، ويف كونـه حجـة خـالف، ألن ما ذكـر يف شـرع مـن قبلنـا، وال حجة فيه على جواز بيع الفضولية. احلق
تقـــدير احلجـــة فلعلـــه اســـتأجره «جـــرة يف الذمـــة كمـــا أشـــر� إليـــه ومل يســـلمها لـــه بـــل عرضـــها عليـــه فلـــم يقبلهـــا 

مث إن املستأجر تصرف فيه ، ض صحيحفبقيت على ملك املستأجر ألن ما يف الذمة ال يتعني إال بقب، لرداءtا
إمنـا تطـوع بـه : قال اخلطـايب، مث تربع مبا اجتمع منه على األجري برتاضيهما، لبقائه على ملكه فصح تصرفه فيه

ومل يكــن يلزمــه يف احلكــم أن يعطيــه أكثــر مــن القــدر ، ولــذا توســل بــه للخــالص، صــاحبه تقــر5ً بــه إىل هللا تعــاىل
 . وهللا أعلم، محد فعلهفلذا ، يهالذي استأجره عل
وتـوفين إذا ، وقدرتَك على اخللِق أحييين مـا علمـَت احليـاة خـريًا يل، (اللهمَّ بعلمَك الغيب: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

وأســـألَك كلمـــَة اإلخـــالِص يف الرضـــا ، اللهـــم وأســـالَك خشـــيتك يف الغيـــِب والشـــهادةِ . علمــت الوفـــاة خـــرياً يل
وأســألَك ، وأســألَك نعيمــاً ال يْنفــُد وأســألَك قــرة عــٍني ال تنقطــعُ ، لقصــَد يف الفقــر والغــينوأســألَك ا، والغضــبِ 

يف غـري ، والشـوَق إىل لقائـكَ ، وأسألَك لذَة النظِر إىل وجهـكَ ، وأسألك برد العيِش بعد املوتِ ، الرضا 5لقضاءِ 
النسائي واحلاكم عـن عمـار  رواه ُهداًة ُمهتديَن)واجعلنا ، اللهمَّ زيّنا بزينِة اإلميان. وال فتنٍة مضلةٍ ، ضراَء مضرةٍ 

 . بن Sسر
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 والتوسل إىل اOّ 5العرتاف 5لذنب واالفتقار اليه والتوسل إىل اOّ تعاىل يكون Ùظهار الضعف واحلاجة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــَك َأْن َأْســــأََلكَ (: قــــال تعــــاىل ــــوُذ ِب ــــاَل َربِّ ِإّينِ َأُع ــــَن  َق ــــْن ِم ــــْرَمحِْين َأُك ــــْر ِيل َوتـَ ــــٌم َوِإالَّ تـَْغِف ــــِه ِعْل ــــْيَس ِيل ِب ــــا َل َم
 . ) هود٤٧()اْخلَاِسرِينَ 

ُفِسـُكْم َأْو ُختُْفــوُه ُحيَاِسـْبُكْم بِــِه اOَُّ (: وقـال تعــاىل ــَماَواِت َوَمـا ِيف اْألَْرِض َوِإْن تـُْبــُدوا َمــا ِيف أَنـْ يَـْغِفــُر Oَِِّ َمـا ِيف السَّ  فـَ
ُ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر (لِ  َّOَآَمَن الرَُّسـوُل ِمبَـا أُنْـِزَل ِإلَْيـِه ِمـْن رَبِّـِه َواْلُمْؤِمنُـوَن   )٢٨٤َمْن َيَشاُء َويـَُعذُِّب َمْن َيَشاُء َوا

ــْنيَ َأَحــٍد ِمــْن ُرُســِلهِ  ْعَنــا َوَأَطْعَنــا ُغْفَرانَــَك رَبـََّنــا َوِإلَْيــَك  ُكــلٌّ َآَمــَن O5َِِّ َوَمَالِئَكِتــِه وَُكُتِبــِه َوُرُســِلِه َال نـَُفــرُِّق بـَ َوقَــاُلوا مسَِ
َهـا َمـا اْكَتَسـَبْت رَبـَّنَـا َال تـَُؤاِخـْذَ� ِإنْ ٢٨٥اْلَمِصُري ( ُ نـَْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها َهلَـا َمـا َكَسـَبْت َوَعَليـْ َّOَنِسـيَنا ) َال ُيَكلُِّف ا 

ْلنَـا َمـا َال طَاقَـَة لَنَـا بِـِه َواْعـ َأْو َأْخطَْأَ� رَبـََّنا َوَال َحتِْملْ  ْبِلنَـا رَبـَّنَـا َوَال ُحتَمِّ َنا ِإْصًرا َكَما َمحَْلَتُه َعَلى الَِّذيَن ِمـْن قـَ ُف َعَليـْ
 (البقرة))٢٨٦()َعنَّا َواْغِفْر لََنا َواْرَمحَْنا أَْنَت َمْوَالَ� فَاْنُصْرَ� َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِينَ 

) َوِإَذا َمِرْضـُت فـَُهـَو َيْشـِفِني ٧٩) َوالـَِّذي ُهـَو يُْطِعُمـِين َوَيْسـِقِني (٧٨ِذي َخَلَقـِين فـَُهـَو يـَْهـِديِن (الـَّ(: وقال تعـاىل
 (الشعراء))٨٢()) َوالَِّذي َأْطَمُع َأْن يـَْغِفَر ِيل َخِطيَئِيت يـَْوَم الدِّينِ ٨١) َوالَِّذي ُميِيُتِين مثَُّ ُحيِْيِني (٨٠(

، قــدرًا قــدر الــذي اخلــالق هــو: أي )يـَْهــِدينِ  فـَُهــوَ  َخَلَقــِين  الَّــِذي(، األشــياء هــذه يفعــل الــذي الإ أعبــد ال: يعــين
 . يشاء من وُيضل يشاء من يهدي الذي وهو، قّدر ما على جيري فكل، إليه اخلالئق وهدى

ــر ســخر مبــا، ورازقــي خــالقي هــو: أي )َوَيْســِقنيِ  يُْطِعُمــِين  ُهــوَ  َوالَّــِذي( ، واألرضــية الســماوية ســباباأل مــن وَيسَّ
 لــ زالال عـذ5ً  املـاء وأنـزل، للعبـاد رزقـا الثمـرات كل من به وأخرج، األرض به وأحيا، املاء وأنزل، املُْزنَ  فساق

َعاًما َخَلْقَنا ِممَّا ُنْسِقَيهُ (  .  )٤٩: الفرقان()َكِثريًا َوَأَ�ِسيَّ  أَنـْ
ــه ــوَ  َمِرْضــتُ  َوِإَذا(: وقول ــه وقضــائه هللا قــدر عــن كــان وإن، نفســه إىل املــرض أســند )َيْشــِفنيِ  فـَُه  ولكــن، وخَلْق
َراطَ  اْهِد�َ (: يقول أن للمصلي آمًرا تعاىل قال كما،  أد5 نفسه إىل أضافه  أَنـَْعْمتَ  الَِّذينَ  ِصَراطَ . اْلُمْسَتِقيمَ  الصِّ
 والغضـب، وتعـاىل سـبحانه، هللا إىل اإلنعـام فأسـند )٧، ٦: الفاحتـة()الضَّـالِّنيَ  َوال َعَلْيِهمْ  اْلَمْغُضوبِ  َغْريِ  َعَلْيِهمْ 
 َأرَادَ  َأمْ  األْرضِ  ِيف  ِمبَـنْ  ُأرِيـدَ  َأَشرٌّ  َنْدِري ال َوَأ�َّ (: اجلن قالت كما،  العبيد إىل الضالل وأسند، أد5ً  فاعله ُحذف



 ١٩٩

 ال فإنـه مـرض يف وقعت إذا: أي )ْشِفنيِ يَ  فـَُهوَ  َمِرْضتُ  َوِإَذا(: إبراهيم قال وهلذا ؛)١٠: اجلن()َرَشًدا رَبـُُّهمْ  ِ�ِمْ 
 . إليه املوصلة األسباب من يقدر مبا، غريه أحد شفائي على يقدر

 يبــدئ الــذي هــو فإنــه، ســواه أحــد ذلــك علــى يقــدر ال، ومييــت حييــي الــذي هــو: أي )ُحيِْيــنيِ  مثَُّ  ُميِيُتــِين  َوالَّــِذي(
 . ويعيد

ينِ  يـَْومَ  َئِيت َخِطي ِيل  يـَْغِفرَ  َأنْ  َأْطَمعُ  َوالَِّذي( ، واآلخـرة الـدنيا يف الـذنوب َغْفـر علـى يقـدر ال الـذي هـو: أي )الدِّ
 . يشاء ملا الفعال وهو، هللا إال الذنوب يغفر ومن، هو إال

ــَماَواِت َواْألَْرِض َواْخــِتَالِف اللَّْيــِل َوالنـََّهــاِر َآلSٍََت ِألُوِيل اْألَْلَبــا(: وقــال تعــاىل ) الَّــِذيَن ١٩٠ِب (ِإنَّ ِيف َخْلــِق السَّ
ــُروَن ِيف َخْلــِق الّســيَــْذُكُروَن اOََّ ِقَياًمــا َوقـُُعــوًدا َوَعَلــى ُجُنــوِ�ِْم وَ  َماَواِت َواْألَْرِض رَبـََّنــا َمــا َخَلْقــَت َهــَذا 5َِطــًال يـَتَـَفكَّ

تَـُه َوَمـا ِللظـَّاِلِمَني ِمـْن أَْنَصـاٍر () رَبـََّنا ِإنََّك َمـْن تُـْدِخِل النَّـاَر فـََقـ١٩١ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّاِر ( ) ١٩٢ْد َأْخَزيـْ
ميَـاِن َأْن َآِمنُـوا بِـَربُِّكْم َفَآَمنَّـا رَبـَّنَـا فَـاْغِفْر لَنَـا ذُ  ْعَنا ُمَناِدSً يـَُناِدي ِلْإلِ ـْر َعنَّـا َسـيَِّئاتَِنا َوتـََوفـَّنَـا َمـَع رَبـََّنا ِإنـََّنا مسَِ نُوبـَنَـا وََكفِّ

ــَراِر ( (آل )١٩٤()) رَبـََّنــا َوَآتَِنــا َمــا َوَعــْدتـََنا َعَلــى ُرُســِلَك َوَال ُختْــِزَ� يـَــْوَم اْلِقَياَمــِة ِإنَّــَك َال ُختِْلــُف اْلِميَعــادَ ١٩٣اْألَبـْ
 .  عمران)

، ال ِإلَــَه إال أنــت، ْنــَت َريبِّ اللَُّهــمَّ أ: َأو ِحــَني ُميســي، َمــْن قــال ِحــَني ُيْصــِبحُ (: أنَّ النــيبَّ ملسو هيلع هللا ىلص قــال: عــن بريــدة ½
، أَبُـوُء لَـَك بِِنعَمتِـكَ ، َأعوُذ ِبَك ِمن َشرِّ ما َصنَـْعتُ ، وأ� على َعهِدَك ووْعِدَك ما اْسَتَطعتُ ، وَأ� َعبُدكَ ، َخلْقتين

َلتِـهِ أو ِمن لَ ، َفَماَت ِمن َيوِمهِ ، فَاْغِفر يل ِإنَُّه ال يـَْغِفُر الذنوَب إال أنتَ ، وأبُوُء لك بذنيب أخرجـه . )َدَخـَل اجلَنَّـةَ ، يـْ
 . أبو داود

ــَالِة َقــالَ  َعــْن َعِلــىِّ ْبــِن َأِىب طَاِلــٍب َعــْن َرُســوِل اOَِّ ملسو هيلع هللا ىلصو  َوجَّْهــُت َوْجِهــَى ِللَّــِذى َفطَــَر (: أَنَّــُه َكــاَن ِإَذا َقــاَم ِإَىل الصَّ
اْلُمْشرِِكَني ِإنَّ َصـالَِتى َوُنُسـِكى َوَحمْيَـاَى َوَممَـاِتى Oَِِّ َربِّ اْلَعـاَلِمَني َال َشـرِيَك السََّمَواِت َواَألْرَض َحِنيًفا َوَما َأَ� ِمَن 

ى أَنْــَت َرىبِّ َوَأَ� َعْبــُدَك ظََلْمــُت نـَْفِســ. لَــُه َوبِــَذِلَك أُِمــْرُت َوَأَ� ِمــَن اْلُمْســِلِمَني اللَُّهــمَّ أَنْــَت اْلَمِلــُك َال ِإلَــَه ِإالَّ أَنْــتَ 
يًعــا ِإنـَّـُه َال يـَْغِفــُر الــذُّنُوَب ِإالَّ أَنْــَت َواْهــِدِىن َألْحَســِن األَ  ْخــَالِق َال يـَْهــِدى َواْعتَـَرفْــُت بِــَذْنِىب فَــاْغِفْر ِىل ُذنُــوِىب مجَِ

ْيـ ـُر ُكلُّـهُ َألْحَسِنَها ِإالَّ أَْنَت َواْصِرْف َعـىنِّ َسـيِّئَـَها َال َيْصـِرُف َعـىنِّ َسـيِّئَـَها ِإالَّ أَنْـَت لَبـَّ يَـَدْيَك يف  َك َوَسـْعَدْيَك َواْخلَيـْ
اللَُّهـمَّ لَـَك رََكْعـُت (َوِإَذا رََكـَع قَـاَل . )تَـْغِفُرَك َوأَُتوُب ِإلَْيكَ َوالشَّرُّ لَْيَس ِإلَْيَك َأَ� ِبَك َوِإلَْيَك تـََبارَْكَت َوتـََعالَْيَت َأسْ 

اللَُّهـمَّ رَبـَّنَـا لَـَك (َوِإَذا رَفَـَع قَـاَل ). ى َوَبَصـِرى َوخمُِّـى َوَعْظِمـى َوَعَصـِىب َوِبَك آَمْنُت َوَلَك َأْسَلْمُت َخَشَع لَـَك َمسِْعـ
نَـُهَما َوِمْلَء َما ِشْئَت ِمْن َشـْىٍء بـَْعـدُ  اللَُّهـمَّ (َوِإَذا َسـَجَد قَـاَل ). اْحلَْمُد ِمْلَء السََّمَواِت َوِمْلَء اَألْرِض َوِمْلَء َما بـَيـْ



 ٢٠٠

ُ َأْحَسـَلَك َسَجْدُت َوبِ  َّOُن َك آَمْنُت َوَلَك َأْسَلْمُت َسَجَد َوْجِهى ِللَِّذى َخَلَقُه َوَصوَّرَُه َوَشقَّ َمسَْعُه َوَبَصَرُه تـََباَرَك ا
َما َأخَّْرُت َوَمـا َأْسـَرْرُت اللَُّهمَّ اْغِفْر ِىل َما َقدَّْمُت وَ (مثَُّ َيُكوُن ِمْن آِخِر َما يـَُقوُل بـَْنيَ التََّشهُِّد َوالتَّْسِليِم ). اْخلَاِلِقنيَ 

ُر َال ِإَلَه ِإالَّ  ُم َوأَْنَت اْلُمَؤخِّ  . رواه مسلم. ) أَْنتَ َوَما َأْعَلْنُت َوَما َأْسَرْفُت َوَما أَْنَت َأْعَلُم ِبِه ِمىنِّ أَْنَت اْلُمَقدِّ
 :  قال شيخ االسالم يف التوسل والوسيلة

 . أُُمورٍ  َثَالثَةُ  ِبهِ  يـَُرادُ  َقدْ  التـََّوسُّلِ  َوَلْفظُ 
ــَرادُ  ــهِ  يـُ ــَرانِ  ِب ــقٌ  َأْم ــا ُمتـََّف ــْنيَ  َعَلْيِهَم ميَــانِ  َأْصــلُ  ُهــوَ  َأَحــُدُمهَا: اْلُمْســِلِمنيَ  بـَ ْســَالمِ  اْإلِ ــلُ  َوُهــوَ  َواْإلِ ميَــانِ  التـََّوسُّ ــهِ  5ِْإلِ  ِب

 َوَمـنْ . اْلُمْسـِلِمنيَ  5ِتَِّفـاقِ  ِفيـهِ  َوُشـفِّعَ  لَـهُ  َدَعـا َمـنْ  بِـهِ  تَـَوسَّـلُ يَـ  َ�ِفـعٌ  أَْيًضـا َوَهـَذا َوَشَفاَعُتهُ  ُدَعاُؤهُ  َوالثَّاِين . َوِبطَاَعِتهِ 
ــلَ  أَْنَكــرَ  ــلَ  َوَلِكــنَّ . ُمْرتَــ̈دا قُِتــلَ  َوِإالَّ  Ôَبَ  فَــِإنْ  ُيْســتَـَتابُ  ُمْرتَــدٌّ  َكــاِفرٌ  فـَُهــوَ  اْلَمْعنَـيَـــْنيِ  َهــَذْينِ  «ََِحــدِ  بِــهِ  التـََّوسُّ  التـََّوسُّ
ميَا ينِ  َأْصلُ  ُهوَ  َوِبطَاَعِتهِ  ِبهِ  نِ 5ِْإلِ ْسَالمِ  ِدينِ  ِمنْ  5ِِالْضِطَرارِ  َمْعُلومٌ  َوَهَذا الدِّ  َهـَذا أَْنَكـرَ  َفَمـنْ  َواْلَعامَّـةِ  ِلْلَخاصَّةِ  اْإلِ
 أَْيًضـا فـَُهـوَ  أَْنَكـَرهُ  َفَمـنْ  بِـَذِلكَ  ُمْسـِلِمنيَ الْ  َواْنِتَفـاعُ  َوَشـَفاَعُتهُ  ُدَعـاُؤهُ  َوَأمَّـا. َواْلَعامَّـةِ  ِلْلَخاصَّـةِ  ظَـاِهرٌ  َفُكْفُرهُ  اْلَمْعَىن 
 َأمَّــا. ُمْرتَــدٌّ  فـَُهــوَ  إْنَكــارِهِ  َعَلــى َأَصــرَّ  فَــِإنْ  ؛َذلِــكَ  ُعــرِّفَ  َجْهــلٍ  َعــنْ  أَْنَكــَرهُ  َفَمــنْ  اْألَوَّلِ  ِمــنْ  َأْخَفــى َهــَذا َلِكــنَّ  َكــاِفرٌ 

َيا ِيف  َوَشــَفاَعُتهُ  ُدَعــاُؤهُ  نـْ َلــمْ  الــدُّ َلــةِ  َأْهــلِ  ِمــنْ  َأَحــدٌ  ْرهُ يـُْنِكــ فـَ ــَفاَعةُ  َوَأمَّــا. اْلِقبـْ ــْومَ  الشَّ ــنَّةِ  َأْهــلِ  َفَمــْذَهبُ  اْلِقَياَمــةِ  يـَ  السُّ
ــةِ  َوَســاِئرِ  Ùِِْحَســانِ  َهلـُـمْ  َوالتَّــاِبُعونَ  الصَّــَحابَةُ  َوُهــمْ  َواْجلََماَعــةِ  ــْومَ  َعاتٍ َشــَفا لَــهُ  َأنَّ  َوَغــْريِِهمْ  اْألَْربـََعــةِ  اْلُمْســِلِمنيَ  أَِئمَّ  يـَ

َتِفـــعُ  َوَال . اْلَكَبـــاِئرِ  َأْهـــلِ  ِمـــنْ  أُمَِّتـــهِ  ِمـــنْ  ِفيـــهِ  ُيَشـــفَّعَ  َأنْ  لَـــهُ  اOَُّ  ¿ََْذنُ  ِفـــيَمنْ  ُيَشـــفَّعُ  َوأَنَّـــهُ  َوَعامَّـــةً  َخاصَّـــةً  اْلِقَياَمـــةِ   يـَنـْ
ـْركِ  َأْهلِ  ُدونَ  ؛اْلُمْؤِمُنونَ  التـَّْوِحيدِ  َأْهلُ  إالَّ  ِبَشَفاَعِتهِ  ًمـا لَـهُ  حمُِب̈ـا اْلُمْشـِركُ  َكـانَ  لَـوْ وَ  الشِّ  َشـَفاَعُتهُ  تـُْنِقـْذهُ  ملَْ  لَـهُ  ُمَعظِّ

َا النَّارِ  ِمنْ  ميَانُ  التـَّْوِحيدُ  النَّارِ  ِمنْ  يـُْنِجيهِ  َوِإمنَّ ـا َوِهلَـَذا بِـهِ  َواْإلِ ـُرهُ  طَالِـبٍ  أَبُـو َكـانَ  َلمَّ  5ِلتـَّْوِحيـدِ  يُِقـرُّوا َوملَْ  حيُِبُّونَـهُ  َوَغيـْ
ـَرةَ  َأِيب ( َعـنْ  اْلُبَخـاِريِّ  َصـِحيحِ  َوِيف . ِبَغْريَِها َوَال  ِبَشَفاَعِتهِ  النَّارِ  ِمنْ  َخيُْرُجوا َأنْ  ُميِْكنْ  ملَْ  ِبهِ  َجاءَ  لَِّذيا : قَـالَ  أَنـَّهُ  ُهَريـْ

 َال  قَـالَ  َمـنْ  اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  ِبَشَفاَعِيت  النَّاسِ  َعدُ َأسْ  فـََقالَ  اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  ِبَشَفاَعِتك َأْسَعدُ  النَّاسِ  َأيُّ  اOَِّ  َرُسولَ  Sَ  قـُْلت
ْلِبهِ  ِمنْ  َخاِلًصا اOَُّ  إالَّ  إَلهَ   نَـِيبٍّ  ِلُكـلِّ (: َوَسـلَّمَ  َعَلْيـهِ  اOَُّ  َصـلَّى اOَِّ  َرُسـولُ  قَـالَ : قَـالَ  ُمْسـِلمٍ  َصـِحيحِ  ِيف  َوَعْنـهُ ). قـَ

 تـََعـاَىل  اOَُّ  َشـاءَ  إنْ  َ�ئِلَـةٌ  َفِهـيَ  اْلِقَياَمـةِ  يـَـْومَ  َشـَفاَعةً  َدْعـَوِيت  اْختَـَبْأت َوِإّينِ  َدْعَوَتهُ  َنِيبٍّ  ُكلُّ  فـَتَـَعجَّلَ  ُمْسَتَجابَةٌ  َدْعَوةٌ 
ًئا Oَِ5َِّ  ُيْشـِركُ  َال  أُمَّـِيت  ِمنْ  َماتَ  َمنْ   ِمـنْ  آتٍ  Ôَِين أَ  اOَِّ  َرُسـولُ  قَـالَ (: قَـالَ  َمالِـكٍ  بْـنِ  َعـْوفِ  َعـنْ  السُّـَننِ  َوِيف  )َشـيـْ
 ُيْشـِركُ  َال  َمـاتَ  ِلَمـنْ  َوِهـيَ  الشَّـَفاَعةَ  فَـاْختَـْرت الشَّـَفاَعةِ  َوبـَـْنيَ  اْجلَنَّـةَ  أُمَِّيت  ِنْصفُ  َيْدُخلَ  َأنْ  بـَْنيَ  َفَخيـََّرِين  َريبِّ  ِعْندِ 
 َِّOَِ5 ًئا ئً  بِـهِ  ُيْشِركُ  َال  اOََّ  َلِقيَ  َوَمنْ ( قَالَ  َلْفظٍ  َوِيف  )َشيـْ  ُهـوَ  التـَّْوِحيـدُ  َوُهـوَ  اْألَْصـلُ  َوَهـَذا). َشـَفاَعِيت  ِيف  فـَُهـوَ  اَشـيـْ

ينِ  َأْصلُ  ـَرهُ  ِدينًـا واآلخرين اْألَوَِّلنيَ  ِمنْ  اOَُّ  يـَْقَبلُ  َال  الَِّذي الدِّ ـَزلَ  الرُُّسـلَ  اOَُّ  َأْرَسـلَ  َوبِـهِ  َغيـْ  قَـالَ  َكَمـا اْلُكتُـبَ  َوأَنـْ
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 َأْرَسـْلَنا َوَمـا(: تـََعاَىل  َوقَالَ  )يـُْعَبُدونَ  آِهلَةً  الرَّْمحَنِ  ُدونِ  ِمنْ  َأَجَعْلَنا ُرُسِلَنا ِمنْ  قـَْبِلكَ  ِمنْ  َسْلَناَأرْ  َمنْ  َواْسَألْ (: تـََعاَىل 
 َأنِ  َرُسـوًال  أُمَّـةٍ  ُكـلِّ  ِيف  نَـابـََعثْـ  َوَلَقدْ (: تـََعاَىل  َوقَالَ  )فَاْعُبُدونِ  َأ�َ  إالَّ  إَلهَ  َال  أَنَّهُ  إلَْيهِ  نُوِحي إالَّ  َرُسولٍ  ِمنْ  قـَْبِلكَ  ِمنْ 

ُهمْ  الطَّاُغوتَ  َواْجَتِنُبوا اOََّ  ُاْعُبُدوا ُهمْ  اOَُّ  َهَدى َمنْ  َفِمنـْ  َوَجـلَّ  َعـزَّ  اOَُّ  ذََكـرَ  َوقَـدْ  )الضَّـَالَلةُ  َعَلْيـهِ  َحقَّـتْ  َمـنْ  َوِمـنـْ
ُرهُ  إَلهٍ  ِمنْ  َلُكمْ  َما اOََّ  اْعُبُدوا(: ِلَقْوِمهِ  قَالَ  «َِنْ  َدْعَوَتهُ  افْـتَـَتحَ  أَنَّهُ  الرُُّسلِ  ِمنْ  ُكلٍّ  َعنْ   . انتهى. )َغيـْ
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 . طلب الغوث وهو إزالة الشدة: واالستغاثة
 . وهذا جائز، واالستغاثة 5ملخلوق فيما يقدر عليه

 ّOواالسـتعانة �ـم ، واالسـتغاثة 5ألحيـاء، كاالسـتعانة 5ألمـوات: واالستغاثة 5ملخلـوق فيمـا ال يقـدر عليـه إال ا
 . وهو شرك أكرب، من شفاء املرضى وتفريج الكر5ت ودفع الضر فهذا النوع حرام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــدِة والنِّْقَمــِة والَعــْوُن علــى الَفَكــاِك مــن الّشــداِئِد ومل : االْســتَغاثَةُ  يـَتَـَعــدَّ يف طَلــُب الَغــْوِث وهــو التَّْخِلــيُص مــن الشِّ

 : وقد يـَتَـَعدَّى 5حلَْرِف كقول الّشاعرِ  )ِإْذا َتْسَتِغيُثوَن رَبَُّكمْ (الُقرآِن ِإال بِنَـْفِسه كقوله تـََعاىل 
 من اَأل5َِطِح يف حافَاتِه البُـَركُ  َحىتَّ اْستَـَغاَث مباٍء ال ِرَشاَء لهُ 
 انتهى. 5هلمزة من اِإلَغاثَةِ  )اللَُّهمَّ َأِغثْـَنا(: ْج َعينِّ ويف احلَِديثِ َأِغْثِين َأي فـَرِّ : ويقول املضطَّرُّ الواِقُع يف بَِليَّة

الصـــارخ املســـتغيث : أبـــو عبيـــدو . اســـتغْثته فأغـــاثين واالســـم الَغـــواث والغُـــواث والِغيـــاث: ابـــن الســـكيتقـــال 
� ُمبصرِخُكم وما أنتم املغيث وهو أجود لقوله تعاىل (ما أ املستغيث واملُصرِخ: وقيل الصارخ. املغيث والّصارخ

 : املستغيث وأنشد املَنجود: ُمبصرخّي) ابن السكيت
 ولقد كان عْصرَة املنجود صادSً يستغيث غَري ُمغاث

 : قال يف Ôج العروس
قــد و : واَغــْوَ�ُه قــال شــيُخنا: تـَْغِويثــاً قــال ُضــِرَب فــالٌن فـَغَــوَّثَ : واَغــْوَ�ُه وتقــول: صــاح: الرَُّجــُل واســتغاثَ  َغــوَّثَ 

5لَفـْتح  واالسـُم الغَـْوثُ . َصرَّح أَئمَُّة النَّْحِو َ«نَّ هذا هو َأْصُله مث ِإ¬م استعَمُلوه مبعىن َصاَح وَ�َدى طََلباً للَغْوثِ 
الـَّة  ؛والُغَواُث 5لّضّم على اَألصِل وفـَْتُحه َشاٌذ َأي وارد على خالِف الِقَياس ألَنّه َدلَّ على َصْوٍت واَألفعـاُل الدَّ

ـَياِح وهـو قـوُل  على اَألصواِت ال تكون مفتوحًة أَبدًا بل مضـمومة كالصُّـَراِخ والنـُّبَـاِح َأو مكسـورة كالنِّـداِء والصِّ
 . الفّراِء كما نقَله اجلوهريُّ 

: قـال شـيُخَنا. َأي ِإغاثَـةٌ  اْسـتَـَغْثُت فُـال�ً فمـا كـاَن ِيل عنِـَده َمُغوثَـةٌ : واْستَـَغاَثِين ُفالٌن فَأَغثْـُتُه ِإَغاثًَة وَمُغوثَـًة ويقـال
دِة والنِّْقَمِة والَعـْوُن علـى الَفَكـاِك مـن الّشـداِئِد ومل يـَتَـَعـدَّ : االْستَغاثَةُ : قالوا طَلُب الَغْوِث وهو التَّْخِليُص من الشِّ

 : ِف كقول الّشاعرِ َعدَّى 5حلَرْ وقد يـَتَـ  )ِإْذا َتْسَتِغيُثوَن رَبَُّكمْ (: يف الُقرآِن ِإال بِنَـْفِسه كقوله تـََعاىل
 من اَأل5َِطِح يف حافَاتِه البُـَركُ  َحىتَّ اْستَـَغاَث مباٍء ال ِرَشاَء لهُ 
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ـَهاُب يف أَثنـاِء : وكذلك استعمله سيبويه فال ِعربََة بَتْخِطَئِه ابِن ماِلِك للنُّحاِة يف قوِهلم املُْستَـَغاُث له وبه قاله الشِّ
َفــالِ  ــّرِْج َعــينِّ ويف احلَــِديثِ : الواِقــُع يف بَِليَّــةويقــول املضــطَّرُّ . ســورِة األَنـْ 5هلمــزة مــن  )اللَُّهــمَّ َأِغثْـَنــا(: َأِغْثــِين َأي فـَ

َغاثَـه يـَُغوثُـُه غَـْو�ً : وقال ابُن ُدرَْيدٍ . وِإّمنَا هو ِمَن الَغْيِث ال اِإلَغاثَةِ : اِإلَغاثَِة ويقال فيه َغاثَُة يَِغيثُه وهو قليل قال
وَأَغاثَُه هللاُ وَغاثَـُه : وعن ابن ِسيَده. َغاثَُه يـَُغوثُه 5لواو: ومل َأَمسْع َأَحدًا يقول: وقال اَألْزَهِريُّ . يتَ هو اَألْصُل فأُمِ 

ويف . واالْسُم الِغَياُث 5لَكْسِر حكـاه ابـُن اَألْعـَراِيب فهـو ُمثـَلَّـُث اَألّوِل كمـا يف النِّهايَـة. َغْو�ً وِغيا�ً واَألّوِل َأْعَلى
صارت الواو Sًء لكسرِة ما قَبَلها وهو موجوٌد يف ُأصول الُبَخـاِرّي 5لـّرواSِت الـثَّالث وأَنكـَر الَكسـَر : حاحالصّ 

ولذا َخَلْت عنه دواويـن اللُّغَـِة والضَّـم َرَوْوه عـن َأيب َذرٍّ والفـتُح الـذي هـو شـاذٌّ َنسـبه احلـاِفَظ  ؛بعُض أَئمَِّة اللَُّغةِ 
بــه قـَيَّــَده ابــُن اَخلّشــاِب وغــريُه والكســُر : اري لَألْكثَــِر وقــال الَبــْدُر الــدَّماِميِين يف املََصــابِيحابــُن َحَجــٍر يف فــتح البــ

َر يف الُيونـَْيِنيَّة وتَِبَعُه َأهُل الُفـرُ  وع قاطبـًة  ذَكَره ابُن َقرُقول يف املَطَاِلع وشيُخه القاِضي ِعَياٌض يف املََشاِرِق وبه ُصدِّ
هــي مــن اجلُُمــوِع الَّــِيت ال : قيــل اِملَيــاهُ : واملََغــاِوثُ . مــا َأَغاثَــَك هللاُ بــهِ : الِغيــاثُ : التهــذيب ويف. كــذا نقلــه شــيُخنا

ُة الَعـْدوِ : والَغِويث كَأِمري ويف نسخٍة والتـَّْغِويُث وهو خطَأٌ . ُمْفَرَد َهلَا : الَغِويـُث أَيضـاً . ِإنّـه لَـُذو َغِويـثٍ : يقـال ِشـدَّ
وهــو اســٌم يُوَضــع َمْوِضــَع املَْصــَدِر مــن  َمسَّــْوا َغــْو�ً  قــد. مــن َطَعــاٍم أو َجنْــَدٍة نقلــه الّصــاَغاينّ  مــا َأَغْثــَت بــه املُْضــَطرَّ 

 انتهى. َأغاَث وِغَيا�ً 5لكسر وُمِغيثاً 5لضَّمّ 
 :  وقال ابن األثري

ــَواث(يف حــديث هــاَجر أّم إمساعيــل  )غــوث( ــاث 5لكســر مــن )َفهــل عنــدك َغ ــَواث 5لفــتح كالِغَي ــة الَغ : اإلَغاث
وقـد ُروي 5لضـم والكسـر وُمهـا أْكثَـر مـا َجيـيء يف األْصـوات كالنُّبـاح والنِّـداء والفـتح . اإلَعانَة وقد أَغاثَـه يُِغيثـه

 فيها َشاذّ 
ـا هـو مـن الَغْيـث ال مـن : ويقال فيه. 5هلْمزة من اِإلغاثَة )اللهم أِغْثنا(ومنه احلديث  غاثَه يَِغيثُه وهـو َقليـل وإمنَّ

 انتهى. اثَةاِإلغ
 : قال الفريوز آ5دي

ْتُحــُه شــاذٌّ : واَغــْو�ُه واالْســمُ : قــال: تـَْغويثــاً  َغــوَّثَ  واْســَتغاَثين فأَغثْـُتــُه إغاثَــًة وَمُغوثَــًة . الَغــْوُث والُغــواُث 5لضــمِّ وفـَ
ُة الَعـْدِو ومـا أَغثْـَت بـ: والَغويـثُ . اِملياهُ : واملَغاِوثُ . الِغياُث 5لكسرِ : واالْسمُ  . ه املُْضـَطرَّ مـن طعـاٍم أو جنـَدةٍ ِشـدَّ

 انتهى. ِغيا�ً وُمغيثاً : وَمسَّْوا
 : رمحه هللا تعاىل قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
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بغـريه ال  االسـتغاثةفـال جيـوز ألحـد ، فهـو غيـاث املسـتغيثني، فال ُيسـتحق إال )، والغياث، الغوث: وأما لفظ(
 ). مبلك مقرب وال نيب مرسل

ة اليت ال تصح إال 5) وهو أن يطلب من املخلوق ماال يقدر عليه إال هللا تعاىل كإزالة املـرض االستغاثة املطلق
واالنتصــار علــى العــدو وهدايــة القلــب وهــذا القــدر ميكــن املســؤول أن يتســبب فيــه «ن يــدعو هللا تعــاىل لــه و 

 . جييب هللا دعاءه
جل بل من يف كل ما يستغاث فيه 5) عز و  يتومن أعظم املبتدعني من جوز أن يستغاث 5ملخلوق احلي وامل

جـوز أن يســأل امليــت ويــدعى علــى أي وجــه كــان بــل مــن محــل ألفــاظ االســتغاثة 5لنــيب صــلى هللا عليــه و ســلم 
املراد �ا التوسل به وجعل توسل الصحابة هو توسلهم بذاته واإلقسام به على هللا تعـاىل ومل يعلـم أن املـراد �ـا 

مـن أعظـم املبتـدعني مـن جعـل التوحيـد كفـرا والشـرك إميـا� وكفـر مـن هـو أحـق 5إلميـان مـن التوسل بشـفاعته و 
فلــيس يف علمــاء املســلمني مــن يقــول إنــه  طائفتــه ونفــى الكفــر عــن طائفتــه الــذين هــم أحــق 5لكفــر ممــن كفــروه

غاث 5) فيـه يستغاث 5ملخلوق يف كل ما يستغاث هللا فيه وال من يقول إن امليت يستغاث بـه يف كـل مـا يسـت
بل قول القائل إن األمـور الـيت ال يقـدر عليهـا إال هللا تعـاىل ال تطلـب إال منـه متفـق عليـه بـني علمـاء املسـلمني 
وما علمت إىل ساعيت هـذه أحـدا مـن علمـاء املسـلمني الـذين يسـتحقون اإلفتـاء �زع يف هـذا بـل ثبـت عنـدي 

 . اقة على هذعن عامة من بلغين كالمه من علماء املسلمني املواف
ومـن زعـم أن ، وال نـيب مرسـل، ال مبلـك مقـرب، أي هللا سـبحانه وتعـاىل: بغـريه االستغاثةفال جيوز ألحد وعليه 

إىل الثالمثائـة والثالمثائـة ، ونـزول الرمحـة �ـم، أهل األرض يرفعون حوائجهم اليت يطلبون �ا كشف الضر عنهم
 إىل السـبعة والسـبعة إىل األربعـة واألربعـة إىل الغـوث فهـو كـاذب والسبعني إىل األربعني واألربعـني، إىل السبعني

وإذا مسـكم الضـر يف البحـر ضـل مـن تـدعون إال (: ضال مشرك فقد كان املشركون كما أخرب هللا عنهم بقولـه
فكيــف يكــون املؤمنــون يرفعــون إليــه حــوائجهم بعــدة وســائط مــن  )أمــن جييــب املضــطر إذا دعــاه(: وقــال )إSه

وإذا سألك عبادي عين فـإين قريـب أجيـب دعـوة الـداعي إذا دعـاين فليسـتجيبوا (: القائل تعاىل احلجاب وهو
رَبـَّنَـا ِإّينِ َأْسـَكْنُت ِمـْن ُذرِّيـَِّيت بِـَواٍد (: وقال اخلليل عليه السالم داعياً ألهل مكـة )يل وليؤمنوا يب لعلهم يرشدون

بـَّنَــا لُِيِقيُمــوا الصَّــَالَة فَاْجَعــْل َأْفئِــَدًة ِمــَن النَّــاِس تـَْهــِوي ِإلَــْيِهْم َواْرزُقْـُهــْم ِمــَن غَــْريِ ِذي َزرٍْع ِعْنــَد بـَْيتِــَك اْلُمَحــرَِّم رَ 
 رَبـََّنا ِإنََّك تـَْعَلُم َما ُخنِْفي َوَما نـُْعِلُن َوَمـا َخيَْفـى َعلَـى اOَِّ ِمـْن َشـْيٍء ِيف اْألَْرِض َوَال  )٣٧الثََّمَراِت َلَعلَُّهْم َيْشُكُروَن (

َعاِء (٣٨ِيف السَّـَماِء ( ) َربِّ ٣٩) اْحلَْمــُد Oَِِّ الَّــِذي َوَهــَب ِيل َعلَــى اْلِكـَربِ ِإْمسَاِعيــَل َوِإْســَحاَق ِإنَّ َريبِّ َلَســِميُع الــدُّ



 ٢٠٥

ـــاِء ( ـــا َوتـََقبَّـــْل ُدَع ـــْن ُذرِّيَّـــِيت رَبـََّن ـــَالِة َوِم ـــيَم الصَّ ـــِين ُمِق ـــْر ِيل َوِلَوا٤٠اْجَعْل ـــا اْغِف ـــوُم ) رَبـََّن ـــْوَم يـَُق ـــْؤِمِنَني يـَ ـــَديَّ َوِلْلُم ِل
 ).  ٤١، ٣٧ابراهيم ()٤١()احلَِْسابُ 

َراِهيُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلبَـْيِت َوِإْمسَاِعيُل رَبـََّنا تـََقبَّْل ِمنَّـا ِإنـََّك أَنْـَت السَّـِميُع ا: (وقال تعاىل ) ١٢٧ْلَعِلـيُم (َوِإْذ يـَْرَفُع ِإبـْ
ــوَّاُب ارَبـََّنــا َواْجَعْلَنــا ُمْســلِ  َنــا ِإنَّــَك أَنْــَت التـَّ لــرَِّحيُم َمْنيِ لَــَك َوِمــْن ُذرِّيَِّتَنــا أُمَّــًة ُمْســِلَمًة لَــَك َوَأِرَ� َمَناِســَكَنا َوتُــْب َعَليـْ

ُلــو َعَلــْيِهْم َآSَتِــَك َويـَُعلُِّمُهــُم اْلِكَتــاَب َواحلِْْكَمــةَ ١٢٨( ُهْم يـَتـْ َعــْث ِفــيِهْم َرُســوًال ِمــنـْ َويـُــزَكِّيِهْم ِإنَّــَك أَْنــَت  ) رَبـََّنــا َوابـْ
ــُز اْحلَِكــيُم ( َيا َوِإنَّــُه ِيف ١٢٩اْلَعزِي نـْ َناُه ِيف الــدُّ ــِد اْصــَطَفيـْ ــْن َســِفَه نـَْفَســُه َوَلَق ــَراِهيَم ِإالَّ َم ــْن يـَْرَغــُب َعــْن ِملَّــِة ِإبـْ ) َوَم

ـَراِهيُم ١٣١اَل َأْسـَلْمُت لِـَربِّ اْلَعـاَلِمَني () ِإْذ قَـاَل لَـُه رَبـُُّه َأْسـِلْم قَـ١٣٠اْآلَِخَرِة َلِمـَن الصَّـاحلَِِني ( ) َوَوصَّـى ِ�َـا ِإبـْ
ــُتْم ُمْســِلُموَن ( ُــوُتنَّ ِإالَّ َوأَنـْ ــَال َمت يَن َف ــدِّ ــِينَّ ِإنَّ اOََّ اْصــَطَفى َلُكــُم ال ــوُب Sَ َب ــِه َويـَْعُق ــَهَداَء ِإْذ ١٣٢بَِني ــُتْم ُش ) َأْم ُكنـْ

ــَراِهيَم َوِإْمسَاِعيــَل َحَضــَر يـَْعُقــوَب اْلَمــْوُت ِإْذ  ــَه َآ5َئِــَك ِإبـْ ــُد ِإَهلَــَك َوِإَل ــاُلوا نـَْعُب ــْن بـَْعــِدي َق ــُدوَن ِم ــا تـَْعُب ــاَل لَِبِنيــِه َم َق
ُتْم َوَال تُ ١٣٣َوِإْسَحاَق ِإَهلًا َواِحًدا َوَحنُْن َلُه ُمْسِلُموَن ( ْسـأَُلوَن ) تِْلَك أُمٌَّة َقْد َخَلْت َهلَا َما َكَسَبْت َوَلُكْم َمـا َكَسـبـْ

ــوَن ( ــانُوا يـَْعَمُل ــا َك ــَن ١٣٤َعمَّ ــاَن ِم ــا َك ــا َوَم ــَراِهيَم َحِنيًف ــْل ِملَّــَة ِإبـْ ــْل َب ــُدوا ُق ــوًدا َأْو َنَصــاَرى تـَْهَت ُــوا ُه ــاُلوا ُكون ) َوَق
َراِهيمَ ١٣٥اْلُمْشرِِكَني ( َنا َوَما أُْنِزَل ِإَىل ِإبـْ َوِإْمسَاِعيَل َوِإْسـَحاَق َويـَْعُقـوَب َواْألَْسـَباِط  ) ُقوُلوا َآَمنَّا O5َِِّ َوَما أُْنِزَل ِإلَيـْ

ُهْم َوَحنْــُن لَــُه ُمْســِلُموَن (َوَمــا ُأوِيتَ ُموَســى َوِعيَســى َوَمــا ُأوِيتَ النَِّبيُّــوَن  ِــْم َال نـَُفــرُِّق بـَــْنيَ َأَحــٍد ِمــنـْ ) فَــِإْن ١٣٦ِمــْن َر�ِّ
َقـــِد اْهتَـــدَ  ـــُتْم بِـــِه فـَ ـــِميُع اْلَعِلـــيُم َآَمنُـــوا ِمبِثْـــِل َمـــا َآَمنـْ ُ َوُهـــَو السَّ َّOـَــا ُهـــْم ِيف ِشـــَقاٍق َفَســـَيْكِفيَكُهُم ا ْوا َوِإْن تـََولَّـــْوا فَِإمنَّ

َغًة َوَحنُْن َلُه َعاِبُدوَن (١٣٧( َغَة اOَِّ َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اOَِّ ِصبـْ ْم ُقْل َأُحتَاجُّونـََنا ِيف اOَِّ َوُهَو رَبـُّنَـا َورَبُُّكـ) ١٣٨) ِصبـْ
 .  )١٣٩، ١٢٧ البفرة() ١٣٩ُصوَن (َولََنا َأْعَمالَُنا َوَلُكْم َأْعَماُلُكْم َوَحنُْن َلُه ُخمْلِ 

 ِإالَّ  اOَُّ  َجَعلَـهُ  َوَمـا) ٩( ُمـْرِدِفنيَ  اْلَمَالِئَكـةِ  ِمـنَ  ِ«َلْـفٍ  ُممِـدُُّكمْ  َأّينِ  َلُكـمْ  فَاْسـَتَجابَ  رَبَُّكمْ  َتْسَتِغيُثونَ  ِإذْ : وقال تعاىل
ــيُكمُ  ِإذْ ) ١٠( َحِكــيمٌ  َعزِيــزٌ  اOََّ  ِإنَّ  اOَِّ  ِعْنــدِ  ِمــنْ  ِإالَّ  النَّْصــرُ  َوَمــا قـُلُــوُبُكمْ  بِــهِ  َولَِتْطَمــِئنَّ  ُبْشــَرى  َأَمَنــةً  النـَُّعــاسَ  يـَُغشِّ

رَُكمْ  َماءً  السََّماءِ  ِمنَ  َعَلْيُكمْ  َويـُنَـزِّلُ  ِمْنهُ   بِـهِ  َويـُثـَبِّـتَ  قـُلُـوِبُكمْ  َعلَـى َولِيَــْرِبطَ  الشَّـْيطَانِ  رِْجـزَ  َعْنُكمْ  َويُْذِهبَ  ِبهِ  لُِيَطهِّ
 َكَفـــُروا الَّـــِذينَ  قـُلُـــوبِ  ِيف  َســـأُْلِقي َآَمنُـــوا الَّـــِذينَ  فـَثـَبِّتُـــوا َمَعُكـــمْ  َأّينِ  اْلَمَالِئَكـــةِ  ِإَىل  رَبُّـــكَ  يُـــوِحي ِإذْ ) ١١( اْألَْقـــَدامَ 
ُهمْ  رِبُواَواضْ  اْألَْعَناقِ  فـَْوقَ  فَاْضرِبُوا الرُّْعبَ   .  )االنفال( )١٢( بـََنانٍ  ُكلَّ  ِمنـْ

 أو احلــق ليحــق بقولــه يتعلــق: وقيــل، يعــدكم إذ مــن بــدل إذ )رَبَُّكــمْ  َتْســَتِغيُثونَ  ِإذْ : (قــال ابــن جــزي يف تفســريه
، تبعــه إذا ردفــه قولــك مــن )ُمــْرِدِفنيَ ( مكثــركم أي )ُممِــدُُّكمْ ( والنصــر 5لغــوث دعــاؤهم واســتغاثتهم مضــمر بفعــل

 قـرأه ومـن، مفعـول اسـم فهـو الـدال بفـتح قـرأه فمـن، بعضـاً  بعضـهم يتبـع: واملعـىن. إSه أتبعتـه إذا إSه واردفته
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ــزلني املالئكــة ألن القــراءتني؛ معــىن وصــح، فاعــل اســم فهــو 5لكســر  Ôبعــون فمــنهم، بعضــاً  بعضــهم يتبــع املن
 هىانت. 5ملالئكة اإلمداد على أو، الوعد على عائد الضمري )هللا َجَعَلهُ  َوَما( ومتبوعون

 الغــوث منــه وتطلبــون عــدوكم مــن بــه تســتجريون )رَبَُّكــمْ  َتْســَتِغيُثونَ  ِإذْ (: تعــاىل قولــه: تفســريه وقــال البغــوي يف
 . والنصر

 املدينــة لأهــ قــرأ )ُمــْرِدِفنيَ  اْلَمالِئَكــةِ  ِمــنَ  ِ«َْلــفٍ (، لكــم وردءا مــددا إلــيكم مرســل )ُممِــدُُّكمْ  َأّينِ  َلُكــمْ  فَاْســَتَجابَ (
: أي، الـدال بكسـر اآلخـرون وقـرأ. مـددا �ـم وجـاء املسـلمني هللا أردف: أي، الـدال بفـتح )مردفني( ويعقوب
 . أنتهى. تبعته مبعىن وردفته أردفته: يقال، بعض إثر يف بعضهم متتابعني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٠٧

والنهي عن الغلـو واإلطـراء يف ، وجيب حمبة الرسول وتعظيمه وتقدمي حمبته على املال والولد والنفس وكل شيء
وهــو املبعــوث . واالميــان مبعجزاتــه وأســرائه ومعراجــه. ، وجيــب طاعتــه واالقتــداء بــه. وبيــان منزلتــه ملسو هيلع هللا ىلص، مدحــه

 . للخلق أمجعني وأنه خامت االنبياء واملرسلني
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
وإخــوانكم وأزواجكــم وعشــريتكم وأمــوال اقرتفتموهــا وجتــارة ختشــون   قــل إن كــان آ5ؤكــم وأبنــاؤكم: (قــال تعــاىل

كســــــادها ومســــــاكن ترضــــــو¬ا أحــــــب إلــــــيكم مــــــن هللا ورســــــوله وجهــــــاد يف ســــــبيله فرتبصــــــوا حــــــىت ¿يت هللا 
 .  )٩«مره)(التوبة
 .  )٣١ آل عمران(قل إن كنتم حتبون هللا فاتبعوين حيببكم هللا ويغفر لكم ذنوبكم) : (وقال تعاىل

ال يُؤِمُن أَحدُُكم حىتَّ أكـوَن أحـبَّ إليـه مـن ، (والذي نفسي بيده: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول هللا: ½ قال بو هريرةأفعن 
 .  أخرجه البخاري والنسائي). َوَلِدِه وَواِلِدهِ 

قـل (: احدا فقال تعاىلوأن هللا تعاىل جعل حمبة هللا و رسوله و إرضاء هللا و رسوله و طاعة هللا و رسوله شيئا و 
جتـارة ختشـون كسـادها و و عشـريتكم و أمـوال اقرتفتموهـا و  إن كان آ5ؤكـم و أبنـاؤكم و إخـوانكم و أزواجكـم
 )و أطيعــوا هللا و الرســول(: قــال تعــاىلو  )٢٤: التوبــة(اآليــة  )مســاكن ترضــو¬ا أحــب إلــيكم مــن هللا و رســوله

 ). هللا و رسوله أحق أن يرضوهو(: يف مواضع متعددة و قال تعاىل )١٣٢: آل عمران(
: و قـال أيضـا )١٠: الفـتح()إن الـذين يبايعونـك إمنـا يبـايعون هللا(: فوحـد الضـمري و قـال أيضـا )٦٢: التوبة(
 )١: األنفال()يسألونك عن األنفال قل األنفال ) و الرسول(

صـــية هللا و رســـوله شـــيئا واحـــدا و جعـــل شـــقاق هللا و رســـوله و حمـــادة هللا و رســـوله و أذى هللا و رســـوله و مع
إن الــذين حيــادون (و قــال  )١٣: األنفــال()ذلــك «¬ــم شــاقوا هللا و رســوله و مــن يشــاقق هللا و رســوله(: فقــال

و مـن (: و قـال )٦٣: التوبة()أمل يعلموا أنه من حيادد هللا و رسوله(: و قال تعاىل )٢٠: ا¹ادلة()هللا و رسوله
 )١٤: لنساءا(اآلية  )يعص هللا و رسوله

ــاء أو آ5ء كــانوا وإن، بــه الكفــار مبباينــة تعــاىل هللا أمــر: قــال ابــن كثــري يف تفســريه  إذا مــواالtم عــن و¬ــى، أبن
ــدُ  ال(: تعــاىل قــال كمــا ذلــك علــى وتوعــد، اإلميــان علــى الكفــر اختــاروا: أي )اْســَتَحبُّوا(  O5َِِّ  يـُْؤِمُنــونَ  قـَْوًمــا جتَِ

ــْومِ  ــَوا اآلِخــرِ  َواْليَـ ــوْ  َوَرُســوَلهُ  اOََّ  َحــادَّ  َمــنْ  دُّونَ يـُ ــاَءُهمْ  َأوْ  آ5ََءُهــمْ  َكــانُوا َوَل َن  ُأولَِئــكَ  َعِشــريَتـَُهمْ  َأوْ  ِإْخــَوانـَُهمْ  َأوْ  أَبـْ
 .  )٢٢: ا¹ادلة( آليةا )األَنـَْهارُ  َحتِْتَها ِمنْ  َجتِْري َجنَّاتٍ  َويُْدِخُلُهمْ  ِمْنهُ  ِبُروحٍ  َوأَيََّدُهمْ  اِإلميَانَ  قـُُلوِ�ِمُ  ِيف  َكَتبَ 
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: فقــال، ســبيله يف وجهــاد رسـوله وعلــى هللا علــى وعشــريته وقرابتـه أهلــه آثــر مــن يتوعـد أن رســوله تعــاىل أمـر مث
َنــــاؤُُكمْ  آ5َؤُُكــــمْ  َكــــانَ  ِإنْ  قُــــلْ (  ااكتســــبتموه: أي )اقْـتَـَرفْـُتُموَهــــا َوَأْمــــَوالٌ  َوَعِشــــريَُتُكمْ  َوَأْزَواُجُكــــمْ  َوِإْخــــَواُنُكمْ  َوأَبـْ

 هــذه كانــت إن: أي، وحسـنها لطيبهــا حتبو¬ـا: أي )تـَْرَضــْونـََها َوَمَسـاِكنُ  َكَســاَدَها َختَْشـْونَ  َوِجتَــارَةٌ ( وحصـلتموها
ــْيُكمْ  َأَحــبَّ ( األشــياء ــنَ  ِإَل ــادٍ  َوَرُســوِلهِ  اOَِّ  ِم ــِبيِلهِ  ِيف  َوِجَه ــه مــن بكــم حيــل مــاذا فــانتظروا: أي )فـَتَـَربَُّصــوا َس  عقاب
 .  )اْلَفاِسِقنيَ  اْلَقْومَ  يـَْهِدي ال َواOَُّ  «َِْمرِهِ  اOَُّ  ¿َِْيتَ  َحىتَّ : (قال وهلذا بكم؛ ونكاله
 رسـول مـع كنـا: قـال جده عن، معبد بن زهرة عن، هليعة ابن حدثنا، سعيد بن قتيبة حدثنا: أمحد اإلمام وقال

 كـل مـن إيل أحـب هللا رسـول S ألنـت وهللا: فقال، اخلطاب بن عمر بيد آخذ وهو، وسلم عليه هللا صلى هللا
. نفسـه مـن إليـه أحـب أكون حىت أحدكم يؤمن ال(: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال نفسي من إال شيء
، البخـاري Ùخراجـه انفـرد. )عمـر S آلن: هللا رسـول فقـال. نفسـي مـن إيل أحـب وهللا اآلن فأنـت: عمـر فقال
 جـده مسـع أنـه، معبـد بـن زهـرة عقيـل أيب عن، شريح بن حيوة عن ،وهب ابن عن، سليمان بن حيىي عن فرواه
 . �ذا وسلم عليه هللا صلى النيب عن، هشام بن هللا عبد
 أحــدكم يــؤمن ال، بيــده نفســي والــذي(: قــال أنــه وســلم عليــه هللا صــلى هللا رســول عنــه الصــحيح يف ثبــت وقــد
 . )أمجعني والناس وولده والده من إليه أحب أكون حىت

 عــن، اخلراســاين عطــاء عــن، اخلراســاين الــرمحن عبــد أيب حــديث مــن لــه واللفــظ داود وأبــو، أمحــد اإلمــام وروى
 «ذ�ب وأخـذمت، 5لعينـة تبـايعتم إذا(: يقـول وسـلم عليـه هللا صـلى هللا رسـول مسعـت: قـال عمر ابن عن، �فع
 ). دينكم إىل ترجعوا حىت ينزعه ال ذال عليكم هللا سلط، اجلهاد وتركتم، 5لزرع ورضيتم، البقر

 : قال شيخ االسالم ابن تيميه يف كتابه الصارم املسلول
ممـن قالـه مالـك و الليـث و و  ) القتـلحـد مـن سـب النـيب ملسو هيلع هللا ىلص أمجع عوام أهـل العلـم علـى أن(: قال ابن املنذر

 . أمحد و إسحاق و هو مذهب الشافعي
كــذلك  جيــب قتلــه إذا كــان مســلما و علــى أن ســاب النــيب ملسو هيلع هللا ىلص التــابعنيد أمجــع الصــدر األول مــن الصــحابة و وقــ

احـد كذلك حكي عن غـري و سابه و مة على قتل متنقصه من املسلمني و أمجعت األ: قيده القاضي عياض فقال
 .  تكفريهاإلمجاع على قتله و 
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ب رسـوله هللا صـلى هللا أمجـع املسـلمون علـى أن مـن سـ: قال اإلمام إسحاق بـن راهويـه أحـد األئمـة األعـالمو 
أنـه كـافر بـذلك و إن : عليه و سلم أو دفع شيئا مما أنزل هللا عز و جـل أو قتـل نبيـا مـن أنبيـاء هللا عـز و جـل

 . مقرا بكل ما أنزل هللا
 )ال أعلم أحدا من املسلمني اختلف يف وجوب قتله(: قال اخلطايب

الوعيـد املتـنقص لـه كـافر و  صـلى هللا عليـه و سـلم و امت النـيبأمجع العلماء على أن شـ(: و قال دمحم بن سحنون
 )جار عليه بعذاب هللا له و حكمه عند األمة القتل و من شك يف كفره و عذابه كفر

 
 العصمة  

 : منها معان لعدة اللغةيف  وردت العصمة: العصمة يف اللغة
 . املنع -١
 . احلفظ -٢
 .  القالدة -٣
 . احلبل -٤
 

 احمليطقال الصاحب بن عباد يف 
ـــعُ : الِعْصـــَمةُ  ـــه اْعَتَصـــْمتَ  َشـــْيءٍ  وُكـــل. املَْن . اْلَتَجـــأ: واْستَـْعَصـــمَ . مجيعـــاً  وأْعَصـــمَ  بَكـــذا الًشـــرً  مـــن واْعَتَصـــم. ب
َقِته أي: ِبِعْصَمِتهِ  إليه وَدفـَْعُتهُ . به يـَْعَتِصم ما له َهيأت: وأْعَصْمُته  . ورًُمِته ِبرِبـْ
 . أْعَصمَ : الَوِعل ُمسَيَ  وبه. الرُّْسغ يف بَياضٌ : والُعْصَمةُ . األْعَصام ىعل وُجتَْمعُ ، الِقالَدة: والِعْصَمةُ 

 يـَْعِصـُمه َعَصـمه يُوِبُقـه ممـا يـَْعِصـَمه أن َعْبـَده هللا وِعْصـمةُ  املَْنـعُ  العرب كالم يف الِعْصمة: اللسان صاحب قالو 
 املعـىن و�ـذا املَْرحومُ  إال َمْعصومَ  ال أي. رَِحمَ  َمنْ  إال هللاِ  ْمرِ أَ  ِمنْ  اليومَ  عاِصمَ  ال التنزيل ويف وَوقَاه منَـَعه َعْصماً 
 . املطهرة والسنة الكرمي القرآنيف  الكلمة جاءت

 سـآوى قـال. الكـافرين مـع تكـن وال معنـا اركـب بـىن S(: وابنـه السـالم عليـه نـوح سيد� لسان على تعاىل قال
 )املغـرقني مـن فكان املوج بينهما وحال رحم من إال هللا أمر من اليوم عاصم ال قال املاء من يعصمىن جبل إىل

 صلى دمحم سيد� حقيف  سبحانه وقال )فاستعصم نفسه عن راودته ولقد(: العزيز امرأة لسان على تعاىل وقال
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 مـن يعصـمك وهللا رسـالته بلغـت فما تفعل مل وإن ربك من إليك أنزل ما بلغ الرسول أيها S(: وسلم عليه هللا
 احلــديث وىف )رمحــة بكــم أراد أو ســوءاً  بكــم أراد إن هللا مــن يعصــمكم الــذى ذا مــن قــل(: تعــاىل قــالو ) النــاس

 ومبــا ىب ويؤمنـوا هللا إال إلـه ال أن يشـهدوا حـىت النـاس أقاتــل أن أمـرت(: وسـلم عليـه هللا صـلى هللا رسـول قـال
 وىف، القالدة والعصمة. )هللا على وحسا�م. حبقها إال وأمواهلم دمائهم مىن عصموا ذلك فعلوا فإذا. به جئت

 . عصمه فقد شيئاً  أمسك ما وكل احلبل: العصمة أصل أيضاً  اللسان
 مــن للشــئ منــع فــاحلفظ )املنــع( هــو الــذى األول املعــىن إىل ترجــع أ¬ــا تــرى مجيعهــا املعــاىن هــذهيف  و5إلمعــان

 . والرتدى السقوط من مينع بلواحل، منها اخلرز سقوط متنع والقالدة، احملظور أو املكروهيف  الوقوع
 : معىن العصمة يف الشرع

 للقاضـى الشـفا شـرحيف  الـرSض نسـيم كتـاب صـاحب ذكره ما وأسلمها للعصمة التعريفات أحسن من ولعل
 حتقيقــاً  االختيــار بقــاء مــع الشــر عــن ويزجــره، اخلــري فعــل علــى النــىب حيمــل تعــاىل هللا مــن لطــف(: «¬ــا عيــاض

 مـن وظـواهرهم بـواطنهم لألنبيـاء وجـل عز هللا حفظ هى(: قال من أيضاً  تعريفهايف  سناملستح ومن )لالبتالء
 .  )لالبتالء حتقيقاً  االختيار بقاء مع الصغر حاليف  ولو كراهة ¬ى ولو، عنه مبنهى التلبس

 تنفــك مل اإلهليــة العنايــة وأن، والباطنــة الظــاهرة الــذنوب مواقعــة عــن ألنبيائــه تعــاىل هللا حفــظ تعــىن العصــمة إن
 حترسهم �م حميطة فهى، حتقيقه سيأتى كما املعتمد هو ما على، وبعدها النبوة قبل حياtم أطوار كليف   عنهم

 :  قال حني القائل وصدق، عقالً  أو شرعاً  عنه منهىيف  الوقوع من
 أمان كلهن فاملخاوف من عيو¬ا الحظتك العناية وإذا

اً من االنبيـاء فقـد شـيئاً مـن العصـمة فمـا أكثـر املرتبصـني واملتحينـني ولو ان نبي هلم يف حقهم والزم وهذا �بت
 .  الطاعنني من املالحدة والكافرين

 :  وتنقسم العصمة اىل عدة أقسام أمهها
 .  عصمة االنبياء عموماً  – ١
 . فهم جمبولون عليها. عصمة املالئكة - ٢
تة مع االنبيـاء عمومـاً يضـاف اليهـا عصـمته مـن القتـل وهذه تشمل عصم، عصمة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص خصوصاً  - ٣

 .  االية )وهللا يعصمك من التاس: (قال تعاىل. واليت خصه هللا �ا دون االنبياء مجيعاً 



 ٢١١

أي ال (وعصــمتهم مــن االجتمــاع علــى ضــاللة . وهــي بقــوهلم ال إلــه اال هللا. عصــمة أمــة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص عامــة – ٤
 ). ضاللة أ خمالف للسنة يقود االمة اىلأمر خط جيتمعون على

وهـي 5ملهادنـة وعـدم محـل . يف دار االسـالم أهـل الكتـاب وغـريهم، عصمة بقية االمم من غري املسـلمني – ٥
وجيـب علـيهم دفـع اجلزيـة فـإذا . أو التحـريض أو التجسـس علـيهم أو االعانـة علـيهم، السالح على املسلمني

 . وأعراضهم وأمواهلم يف دار االسالمفعلوا ذلك فهم آمنني على أنفسهم 
 عصمة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص

 أنـه علـى األئمـة اتفـق وهلذا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إال ويرتك قوله من يؤخذ أحد كل األئمة قال وقد
 يقر ال كوكذل ذلك يف اخلطأ على يقر ال أنه على انفقوا وقد ربه عن يبلغه فيما معصوم وسلم عليه هللا صلى
 متكلمـي ومجهـور والتفسـري واحلـديث الفقـه أهـل ومجهـور السـلف وأمـا. كبائرهـا وال صغائرها ال الذنوب على
 مـن النصـوص عليـه دلـت كمـا التوبـة مع كان إذا الصغرية وقوع مينعوا فلم وغريهم األشعرية من احلديث أهل

 لـنقص ال النهايـة لكمـال فـذاك منـه يتـوب مبـا األكـابر بعـض ابتلـى وإذا التـوابني حيـب هللا فإن والسنة الكتاب
 .  عليه اخللق أكرم 5لذنب ابتلى ملا إليه األشياء أحب التوبة تكن مل لو بعضهم قال كما البداية

 عنه زالت والسيئات احلسنات من فيه الناس يتفاوت وما الدرجات من إليه صاحبها ترفع وما التوبة متحوه ما
 الـذنب أن يتومهـون الغـالة فـإن والصـواب اهلـدى مـن فيهـا مـا علـى والسـنة كتـابال وأقر الباب هذا يف الشبه

 فـإن جهـل وهـذا منـه أفضـل مصـنل يسـجد مل مـن جيعلـوا حـىت ينجـرب ال حقه يف نقصا كان العبد من صدر إذا
. االسـالم علـى ولد ممن أوالدهم وغري أوالدهم من أفضل هم األمة هذه أفضل هم الذين واألنصار املهاجرين

 انتهى
ِْمِذيُّ  َواْحلَِكيمُ  اْلِعْصَمةِ  ِمنْ  ِلْألَْنِبَياءِ  يـَثْـُبتُ  َما َنِظريُ  َوُهوَ  َحمُْفوظٌ  اْلَوِيلَّ  َأنَّ  َتدَِّعي طَائَِفةٌ  َكانَ  َوِإنْ   إَىل  َأَشـارَ  َقدْ  الرتِّ
ْمجَاعِ  ِللسُّنَّةِ  ُخمَاِلفٌ  5َِطلٌ  فـََهَذا، َهَذا  قـَْولِـهِ  ِمـنْ  يـُْؤَخذُ : النَّاسِ  ِمنْ  َأَحدٍ  ُكلَّ  َأنَّ  َعَلى ْسِلُمونَ اْلمُ  اتـََّفقَ  َوِهلََذا. َواْإلِ

َركُ  َصابَةِ  َوالنُّورِ  اْهلَُدى ِيف  ُمتَـَفاِضِلنيَ  َكانُوا َوِإنْ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اOَُّ  َصلَّى اOَِّ  َرُسولُ  إالَّ  َويـُتـْ  . َواْإلِ
مثِْ  َكبَـاِئرِ  َعـنْ  َمْعُصـومٌ  الصَّـَحابَةِ  ِمنْ  َواِحدٍ  ُكلَّ  َأنَّ  يـَْعَتِقُدونَ  َال : وقال  ِيف  الـذُّنُوبُ  َعلَـْيِهمْ  َجتُـوزُ  بَـلْ  ؛َوَصـَغاِئرِهِ  اْإلِ

ُهمْ  َيْصُدرُ  َما َمْغِفَرةَ  يُوِجبُ  َما َواْلَفَضاِئلِ  السََّواِبقِ  ِمنْ  َوَهلُمْ  اْجلُْمَلةِ   يَِّئاتِ السَّـ ِمـنْ  َهلُـمْ  يـُْغَفـرُ  إنـَّهُ  َحـىتَّ  َصَدرَ  إنْ  ِمنـْ
 َرُسـولِ  ِبَقـْولِ  ثـََبتَ  َوَقدْ  بـَْعَدُهمْ  ِلَمنْ  لَْيسَ  َما السَّيَِّئاتِ  َمتُْحو الَِّيت  احلََْسَناتِ  ِمنْ  َهلُمْ  ِألَنَّ  بـَْعَدُهمْ  ِلَمنْ  يـُْغَفرُ  َال  َما

 َِّOَصلَّى ا  َُّOرُ  إنـَُّهمْ ( َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  ا  ُأُحـدٍ  َجبَـلِ  ِمـنْ  َأْفَضـلَ  َكـانَ  بِـهِ  َتَصدَّقَ  إَذا َأَحِدِهمْ  ِمنْ  اْلُمدَّ  َوِإنَّ ()اْلُقُرونِ  َخيـْ
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 ُغِفـرَ  َأوْ  َمتُْحـوهُ  ِحبََسـَناتِ  أَتَـى َأوْ  ِمْنـهُ  Ôَبَ  قَـدْ  فـََيُكونُ  َذْنبٌ  َأَحِدِهمْ  ِمنْ  َصَدرَ  َقدْ  َكانَ  إَذا مثَُّ  )بـَْعَدُهمْ  ِممَّنْ  َذَهًبا
ــدٍ  َشــَفاَعةِ بِ  َأوْ  َســاِبَقِتهِ  ِبَفْضــلِ  لَــهُ  ُتِلــيَ  َأوْ  ِبَشــَفاَعِتهِ  النَّــاسِ  َأَحــقُّ  ُهــمْ  الَّــِذي َوَســلَّمَ  َعَلْيــهِ  اOَُّ  َصــلَّى ُحمَمَّ  ِيف  بِــَبَالءِ  اُبـْ

َيا نـْ  َأَصـابُوا إنْ : َتِهـِدينَ جمُْ  ِفيَهـا َكـانُوا الـَِّيت  5ِْألُُمـورِ  َفَكْيـفَ  اْلُمَحقََّقـةِ  الـذُّنُوبِ  ِيف  َهـَذا َكانَ  فَِإَذا. َعْنهُ  ِبهِ  َكفَّرَ  الدُّ
 نـَـْزرٌ  َقِليـلٌ  بـَْعِضِهمْ  ِفْعلِ  ِمنْ  يـُْنَكرُ  الَِّذي اْلَقْدرُ  مثَُّ  ؟َهلُمْ  َمْغُفورٌ  َواْخلَطَأُ  َواِحدٌ  َأْجرٌ  فـََلُهمْ  َأْخطَُئوا َوِإنْ  َأْجَرانِ  فـََلُهمْ 

 َواْلِعْلــمِ  َوالنُّْصــَرةِ  َواهلِْْجــَرةِ  َســِبيِلهِ  ِيف  َواجلَِْهــادِ  َوَرُســوِلهِ  Oَِ5َِّ  ميَــانِ اْإلِ  ِمــنْ  َوَحمَاِســِنِهمْ  اْلَقــْومِ  َفَضــاِئلِ  َجْنــبِ  ِيف  َمْغُمــورٌ 
 ايَِقيًنــ َعِلــمَ  اْلَفَضــاِئلِ  ِمــنْ  َعَلــْيِهمْ  بِــهِ  اOَُّ  َمــنَّ  َوَمــا َوَبِصــريَةٍ  ِبِعْلــمِ  اْلَقــْومِ  ِســريَةِ  ِيف  َنظَــرَ  َوَمــنْ  الصَّــاِلحِ  َواْلَعَمــلِ  النَّــاِفعِ 
رُ  أَنـَُّهمْ  ـرُ  ِهـيَ  الـَِّيت  اْألُمَّـةِ  َهـِذهِ  قـُـُرونِ  ِمـنْ  الصَّْفَوةُ  ُهمْ  َوأَنـَُّهمْ  ِمثْـُلُهمْ  َيُكونُ  َوَال  َكانَ  َال  اْألَْنِبَياءِ  بـَْعدَ  اْخلَْلقِ  َخيـْ  َخيـْ
 .  تـََعاَىل  اOَِّ  َعَلى َوَأْكَرُمَها اْألَُممِ 
 َأْمــَرانِ  َوَال . اْحلَِقيَقــةِ  ِيف  ُمتَـَناِقَضــانِ  َخبَـــَرانِ  َعْنــهُ  َيْصــُدرَ  َأنْ  َجيُــوزُ  َفــَال . َمْعُصــومٌ  َوَســلَّمَ  هِ َعَلْيــ اOَُّ  َصــلَّى النَّــِيبَّ  َلِكــنَّ 

ـــةِ  ِيف  ُمتَـَناِقَضـــانِ  ـــا. َمْنُســـوخٌ  َواْآلَخـــرُ  َ�ِســـخٌ  َوَأَحـــُدُمهَا إالَّ  اْحلَِقيَق ـــرُ  َوَأمَّ ـــهِ  اOَُّ  َصـــلَّى النَّـــِيبِّ  َغيـْ ـــْيسَ  مَ َوَســـلَّ  َعَلْي َل  فـَ
 . 5ِلتـََّناُقضِ  َيْشُعرْ  َوملَْ  ُمتَـَناِقَضْنيِ  َوَأْمَرْينِ . ُمتَـَناِقَضْنيِ  َخبَـَرْينِ  قَالَ  َقدْ  َيُكونَ  َأنْ  فـََيُجوزُ . ِمبَْعُصومِ 

ينَ  َأْكَمــلَ  قَــدْ  تـََعــاَىل  ِ«َنَّــهُ  إْخَبــارُهُ : الرَُّســولُ  بِــهِ  َجــاءَ  َوِممَّــا: وقــال  ِديــَنُكمْ  َلُكــمْ  َأْكَمْلــتُ  اْليَـــْومَ (: َحانَهُ ُســبْ  ِبَقْولِــهِ  الــدِّ
ْسَالمَ  َلُكمُ  َوَرِضيتُ  نِْعَمِيت  َعَلْيُكمْ  َوَأْمتَْمتُ   قَـالَ  َكَمـا اْلُمبِـنيِ  5ِلْـَبَالغِ  لَـهُ  اOَِّ  َأْمـرُ  الرَُّسـولُ  بِـهِ  َجـاءَ  َوِممـَّا). ِديًنا اْإلِ

َزْلَنــا(: تـََعــاَىل  َوقَــالَ  )اْلُمِبــنيُ  غُ اْلــَبَال  إالَّ  الرَُّســولِ  َعَلــى َوَمــا(: تـََعــاَىل  َ  الــذِّْكرَ  إلَْيــكَ  َوأَنـْ  )إلَــْيِهمْ  نـُــزِّلَ  َمــا ِللنَّــاسِ  لِتُـبَـــنيِّ
 ِمـنَ  يـَْعِصـُمكَ  َواOَُّ  ِرَسـالََتهُ  بـَلَّْغـتَ  َفَمـا تـَْفَعـلْ  ملَْ  َوِإنْ  رَبِّـكَ  ِمـنْ  إلَْيـكَ  أُنْـِزلَ  َمـا بـَلِّـغْ  الرَُّسـولُ  أَيـَُّها Sَ (: تـََعاَىل  َوقَالَ 
َها َيْكُتمْ  َوملَْ  أُِمرَ  َكَما الرَِّساَلةَ  بـَلَّغَ  َقدْ  أَنَّهُ  َوَمْعُلومٌ ). النَّاسِ  ًئا ِمنـْ َزَلهُ  َما ِكْتَمانَ  فَِإنَّ  ؛َشيـْ  ُموِجبَ  يـَُناِقضُ  إلَْيهِ  اOَُّ  أَنـْ

 اْلِكْتَمـانِ  ِمـنْ  َمْعُصـومٌ  أَنـَّهُ  اْلُمْسـِلِمنيَ  ِديـنِ  ِمـنْ  اْلَمْعلُـومِ  ِمـنْ وَ . الرَِّساَلةِ  ُموِجبَ  يـَُناِقضُ  اْلَكِذبَ  َأنَّ  َكَما ؛الرَِّساَلةِ 
َ  اOَُّ  َأَمـَرهُ  َكَمـا الرَِّسـاَلةَ  بـَلَّـغَ  ِ«َنَّهُ  َلهُ  َتْشَهدُ  َواْألُمَّةُ . ِفيَها اْلَكِذبِ  ِمنْ  َمْعُصومٌ  أَنَّهُ  َكَما الرَِّساَلةِ  ِمنْ  ِلَشْيءِ   َمـا َوبـَـنيَّ
ينَ  َأْكَملَ  َقدْ  ِ«َنَّهُ  اOَُّ  َأْخبَـرَ  َوَقدْ  رَبِّهِ  ِمنْ  إلَْيهِ  أُْنِزلَ  َا ؛الدِّ ينُ  إذْ  ؛بـَلََّغهُ  ِمبَا َكُملَ  َوِإمنَّ ُعِلـمَ  بِتَـْبِليِغـهِ  إالَّ  يـُْعـَرفْ  ملَْ  الدِّ  فـَ
يــعَ  بـَلَّــغَ  أَنَّــهُ  ينِ  مجَِ ــرَْكُتُكمْ (: َوَســلَّمَ  َعَلْيــهِ  اOَُّ  لَّىَصــ قَــالَ  َكَمــا ِلِعَبــاِدهِ  اOَُّ  َشــَرَعهُ  الَّــِذي الــدِّ ُلَهــا اْلبَـْيَضــاءِ  َعَلــى تـَ  لَيـْ

َها َيزِيغُ  َال  َكنَـَهارَِها ُتُكمْ  َوقَـدْ  إالَّ  اْجلَنَّـةِ  إَىل  يـَُقـّرُِبُكمْ  َشـْيءٍ  ِمـنْ  تـَرَْكـتُ  َمـا(: َوقَـالَ ). َهالِـكٌ  إالَّ  بـَْعـِدي َعنـْ ثـْ  بِـهِ  َحـدَّ
ُتُكمْ  َوَقدْ  إالَّ  النَّارِ  َعنْ  يـُْبِعدُُكمْ  َشْيءٍ  ِمنْ  تـَرَْكتُ  َوَما ثـْ  ). ِبهِ  َحدَّ

ميَانَ  َوتـََعاَىل  ُسْبَحانَهُ  اOَُّ  ذََكرَ  َوَقدْ : وقال  O5َِِّ  آَمنَّـا ُقولُـوا(: تـََعـاَىل  َكَقْوِلهِ  َمْوِضعٍ  َغْريِ  ِيف  اْألَْنِبَياءُ  ِبهِ  َجاَءتْ  ِمبَا اْإلِ
َنا أُْنِزلَ  َوَما َراِهيمَ  إَىل  أُْنِزلَ  اَومَ  إلَيـْ  ُأوِيتَ  َوَمـا َوِعيَسـى ُموَسـى ُأوِيتَ  َوَمـا َواْألَْسـَباطِ  َويـَْعُقـوبَ  َوِإْسـَحاقَ  َوِإْمسَاِعيـلَ  إبـْ



 ٢١٣

ُهمْ  َأَحدٍ  بـَْنيَ  نـَُفرِّقُ  َال  َر�ِِّمْ  ِمنْ  النَِّبيُّونَ   ُهـًدى ِفيـهِ  رَيْـبَ  َال  ابُ اْلِكتَـ َذِلكَ  امل(: تـََعاَىل  َوقَالَ  )ُمْسِلُمونَ  َلهُ  َوَحنْنُ  ِمنـْ
 أُنْـِزلَ  َوَمـا إلَْيـكَ  أُنْـِزلَ  ِمبَـا يـُْؤِمنُـونَ  َوالـَِّذينَ  يـُْنِفُقـونَ  َرزَقْـنَـاُهمْ  َوِممَّا الصََّالةَ  َويُِقيُمونَ  5ِْلَغْيبِ  يـُْؤِمُنونَ  الَِّذينَ  ِلْلُمتَِّقنيَ 

 َأنْ  الْـِربَّ  لَـْيسَ (: تـََعاَىل  َوقَالَ  )اْلُمْفِلُحونَ  ُهمُ  َوُأولَِئكَ  َر�ِِّمْ  ِمنْ  ُهًدى ىَعلَ  ُأولَِئكَ  يُوِقُنونَ  ُهمْ  َو5ِْآلِخَرةِ  قـَْبِلكَ  ِمنْ 
 َوالنَِّبيِّــنيَ  َواْلِكَتــابِ  َواْلَمَالِئَكــةِ  اْآلِخــرِ  َواْليَـــْومِ  O5َِِّ  آَمــنَ  َمــنْ  اْلــِربَّ  َوَلِكــنَّ  َواْلَمْغــِربِ  اْلَمْشــِرقِ  ِقَبــلَ  ُوُجــوَهُكمْ  تـَُولُّــوا
ــِبيلِ  َواْبــنَ  َواْلَمَســاِكنيَ  َواْليَـَتــاَمى اْلُقــْرَىب  َذِوي ُحبِّــهِ  َعَلــى اْلَمــالَ  َوآَتــى ــائِِلنيَ  السَّ ــَالةَ  َوَأَقــامَ  الّرَِقــابِ  َوِيف  َوالسَّ  الصَّ
 َصـَدُقوا الـَِّذينَ  ُأولَئِـكَ  اْلبَـْأسِ  َوِحـنيَ  ءِ َوالضَّـرَّا اْلَبْأَسـاءِ  ِيف  َوالصَّـاِبرِينَ  َعاَهـُدوا إَذا ِبَعْهـِدِهمْ  َواْلُموُفونَ  الزََّكاةَ  َوآَتى

 لَـْيسَ  َوأَنـَّهُ  َوالسُّـنَّةِ  5ِْلِكتَـابِ  اِالْعِتَصـامُ  َعَلْيِهمْ  جيَِبُ  اOَِّ  َأْولَِياءَ  َأنَّ  ِمنْ  ذََكْرته الَِّذي َوَهَذا). اْلُمتـَُّقونَ  ُهمُ  َوُأولَِئكَ 
 َأْولِيَـاءُ  َعَلْيـهِ  اتـََّفـقَ  ِممـَّا ُهوَ  َوالسُّنَّةِ  5ِْلِكَتابِ  اْعِتَبارٍ  َغْريِ  ِمنْ  قـَْلِبهِ  ِيف  يـََقعُ  َما اتَِّباعُ  هِ ِلَغريِْ  َأوْ  َلهُ  َيُسوغُ  َمْعُصومٌ  ِفيِهمْ 
 َِّOَأْولَِياءِ  ِمنْ  فـََلْيسَ  َهَذا ِيف  َخاَلفَ  َمنْ  َوَجلَّ  َعزَّ  ا  َِّOَأَمرَ  الَِّذينَ  ُسْبَحانَهُ  ا  َُّOَكـاِفًرا َيُكـونَ  َأنْ  إمَّـا بَـلْ  ؛ِهمْ 5ِتَِّباعِ  ا 

 . اْجلَْهلِ  ِيف  ُمْفِرطًا َيُكونَ  َأنْ  َوِإمَّا
 ِســيََّما َال  ؛قـَُبولُــهُ  جيَِــبُ  َواْحلَــِديثِ  اْلُقــْرآنِ  ِمــنْ  َوَســلَّمَ  َعَلْيــهِ  اOَُّ  َصــلَّى النَّــِيبِّ  َعــنْ  الصَّــَحابَةُ  نـََقلَــهُ  َمــا َكــانَ  َوِهلَــَذا

 إَىل  رُدَّ  ِفيـهِ  تـَنَـاَزُعوا َوَمـا َمْعُصـومٌ  فَِإْمجَـاُعُهمْ  َعَلْيـهِ  َأْمجَُعـوا َفَمـا قَـاُلوهُ  َمـا َوَأمَّـا. السَُّننِ  ِمنْ  وََكِثريٌ  اْلُقْرآنِ كَ  اْلُمتَـَواِترُ 
 َِّOَوالرَُّسولِ  ا . 

ْسَالمِ  َشْيخُ  وقال  : تـَْيِميَّة اْبنُ  اْإلِ
قْـَرارِ  ِمنْ  َمْعُصوُمونَ  َعَلْيِهمْ  هُ َوَسَالمُ  اOَِّ  َصَلَواتُ  اْألَْنِبَياءُ   بِـهِ  اOَُّ  َأْخبَـرَ  ِمبَا َوُهمْ  َوِصَغارَِها ِكَبارَِها الذُّنُوبِ  َعَلى اْإلِ
ُهمْ  ــنـْ ــمُ  َدرََجــاtِِمْ  يـَْرفَــعُ  التـَّْوبَــةِ  ِمــنْ  َع ــِإنَّ  َحَســَناtِِمْ  َويـَُعظِّ ــ َوحيُِــبُّ  التـَّــوَّاِبنيَ  حيُِــبُّ  اOََّ  َف  التـَّْوبَــةُ  َولَْيَســتْ  رِينَ اْلُمَتَطهِّ
يعِ  َعَلى َواِجَبةٌ  َوِهيَ  الكماالت َأْفَضلِ  ِمنْ  ِهيَ  َبلْ  ؛نـَْقًصا ْنَسـانُ  َوَمحََلَهـا(: تـََعـاَىل  قَالَ  َكَما اْخلَْلقِ  مجَِ  َكـانَ  إنـَّهُ  اْإلِ

ــــا ــــاِفِقنيَ  اOَُّ  لِيُـَعــــذِّبَ ( )َجُهــــوًال  ظَُلوًم ــــوبَ  َواْلُمْشــــرَِكاتِ  رِِكنيَ َواْلُمْشــــ َواْلُمَناِفَقــــاتِ  اْلُمَن ــــى اOَُّ  َويـَُت  اْلُمــــْؤِمِننيَ  َعَل
ـَرارِ  َحَسـَناتُ : يـَُقـالُ  َكَمـا تـَتَـنَــوَّعُ  التـَّْوبَـةُ  مثَُّ  التـَّْوبَـةُ  ِهيَ  ُمْؤِمنٍ  ُكلِّ  فـََغايَةُ  )َواْلُمْؤِمَناتِ   َوَاOَُّ . اْلُمَقـرَِّبنيَ  َسـيَِّئاتُ  اْألَبـْ

ــَراِهيمَ  َونُــوحٍ  آَدمَ  َعــنْ : َواِالْســِتْغَفارِ  5ِلتـَّْوبَــةِ  اْألَْنِبَيــاءِ  َعامَّــةِ  نْ َعــ َأْخبَـــرَ  قَــدْ  تـََعــاَىل  : آَدمَ  فـََقــالَ . َوَغــْريِِهمْ  َوُموَســى َوِإبـْ
ُفَسَنا ظََلْمَنا رَبـََّنا(  َأْسـأََلكَ  َأنْ  بِـكَ  َأُعـوذُ  إّينِ  بِّ رَ (: نُـوحٌ  َوقَـالَ  )اْخلَاِسـرِينَ  ِمـنَ  لََنُكـوَننَّ  َوتـَْرَمحَْنا لََنا تـَْغِفرْ  ملَْ  َوِإنْ  أَنـْ
 َوِلْلُمـْؤِمِننيَ  َوِلَوالِـَديَّ  ِيل  اْغِفـرْ  رَبـَّنَـا(: اْخلَِليـلُ  َوقَالَ  )اْخلَاِسرِينَ  ِمنَ  َأُكنْ  َوتـَْرَمحِْين  ِيل  تـَْغِفرْ  َوِإالَّ  ِعْلمٌ  ِبهِ  ِيل  لَْيسَ  َما

 َمَناِسـَكَنا َوَأِر�َ  لَـكَ  ُمْسِلَمةً  أُمَّةً  ُذرِّيَِّتَنا َوِمنْ  َلكَ  ُمْسِلَمْنيِ  َواْجَعْلَنا رَبـََّنا(: يلُ َوِإْمسَاعِ  ُهوَ  َوقَالَ  )احلَِْسابُ  يـَُقومُ  يـَْومَ 
َنـــــا َوتُـــــبْ  ـــــوَّابُ  أَنْـــــتَ  إنَّـــــكَ  َعَليـْ َنـــــا أَنْـــــتَ (: ُموَســـــى َوقَـــــالَ  )الـــــرَِّحيمُ  التـَّ ـــــرُ  َوأَنْـــــتَ  َواْرَمحَْنـــــا لََنـــــا فَـــــاْغِفرْ  َولِيـُّ  َخيـْ



 ٢١٤

َيا َهِذهِ  ِيف  لََنا َواْكُتبْ ()رِينَ اْلَغافِ  نـْ ـا(: تـََعاَىل  َوقَالَ  )إلَْيكَ  ُهْد�َ  إ�َّ  اْآلِخَرةِ  َوِيف  َحَسَنةً  الدُّ  ُسـْبَحاَنكَ  قَـالَ  َأفَـاقَ  فـََلمَّ
ــكَ  تـُْبــتُ  ــْؤِمِننيَ  َأوَّلُ  َوَأ�َ  إلَْي ــدْ ). اْلُم ــرَ  َوَق ــْبَحانَهُ  اOَُّ  ذََك ــةَ  ُس ــَلْيمَ  َداُود تـَْوَب ــنْ  َوَغْريِِمهَــا انَ َوُس ــاءِ  ِم ــاَىل  َوَاOَُّ  اْألَْنِبَي  تـََع

رِينَ  َوحيُِبُّ  التـَّوَّاِبنيَ  حيُِبُّ ( ـَزلَ  َما َأَواِخرِ  َوِيف  )اْلُمَتَطهِّ  النَّـاسَ  َورَأَيْـتَ  َواْلَفـْتحُ  اOَِّ  َنْصـرُ  َجـاءَ  إَذا(: نَِبيِّـهِ  َعلَـى اOَُّ  أَنـْ
 اOَُّ  َصـلَّى النَّـِيبِّ  َعـنْ  الصَّـِحيَحْنيِ  َوِيف ). تـَـوَّا5ً  َكـانَ  إنـَّهُ  َواْستَـْغِفْرهُ  رَبِّكَ  ِحبَْمدِ  َفَسبِّحْ  فْـَواًجاأَ  اOَِّ  ِدينِ  ِيف  َيْدُخُلونَ 

ــَالةِ  اْفِتَتــاحِ  ِيف  يـَُقــولُ  َكــانَ  أَنَّــهُ  َوَســلَّمَ  َعَلْيــهِ  ــْنيَ  بـَْيــِين  5َِعــدْ  اللَُّهــمَّ (: الصَّ ــْنيَ  ْدت5ََعــ َكَمــا َخطَــاSَيَ  َوبـَ  اْلَمْشــِرقِ  بـَ
ـَيضُ  الثـَّـْوبُ  يـُنَـقَّـى َكَمـا اْخلَطَـاSَ  ِمـنْ  نـَقِّـِين  اللَُّهـمَّ  َواْلَمْغِربِ   5ِلـثـَّْلجِ  َخطَـاSَيَ  ِمـنْ  اْغِسـْلِين  اللَُّهـمَّ  الـدََّنسِ  ِمـنْ  اْألَبـْ

 أَنْــتَ  إالَّ  إلَــهَ  َال  اْلَمِلــكُ  أَنْــتَ  اللَُّهــمَّ (: اِالْســِتْفَتاحِ  َعــاءِ دُ  ِيف  يـَُقــولُ  َكــانَ  أَنَّــهُ  الصَّــِحيحِ  َوِيف  )اْلَبــاِردِ  َواْلَمــاءِ  َواْلبَـــَردِ 
يًعـا ُذنُـوِيب  ِيل  فَـاْغِفرْ  بِـَذْنِيب  َواْعتَـَرْفت نـَْفِسي ظََلْمت َعْبُدك َوَأ�َ  َريبِّ  أَْنتَ   َوِيف  )أَنْـتَ  إالَّ  الـذُّنُوبَ  يـَْغِفـرُ  َال  إنـَّهُ  مجَِ

 َعَالنِيَـتَـهُ  َوِجلَّـهُ  ِدقـَّهُ  ُكلَّـهُ  َذنْـِيب  ِيل  اْغِفـرْ  اللَُّهـمَّ (: يـَُقـولُ  َكـانَ  أَنـَّهُ  َوَسـلَّمَ  َعَلْيـهِ  اOَُّ  َصلَّى ِيبِّ النَّ  َعنْ  أَْيًضا الصَِّحيحِ 
 َوَجْهِلـي َخِطيئَـِيت  ِيل  اْغِفـرْ  ُهمَّ اللَّ (: يـَُقولُ  َكانَ  أَنَّهُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اOَُّ  َصلَّى َعْنهُ  الصَِّحيَحْنيِ  َوِيف  )َوآِخَرهُ  َأوََّلهُ  َوِسرَّهُ 

 اللَُّهـمَّ . ِعْنـِدي َذلِـكَ  وَُكلَّ  َوَعْمِدي َوَخطَِئي َوِجدِّي َهْزِيل  ِيل  اْغِفرْ  اللَُّهمَّ  ِمينِّ  ِبهِ  َأْعَلمُ  أَْنتَ  َوَما َأْمِري ِيف  َوِإْسَراِيف 
 َوأَنْـتَ  اْلُمَقـدَّمُ  أَنْـتَ  ِمـينِّ  بِـهِ  َأْعلَـمُ  أَنْـتَ  َوَمـا َأْسـَرْفت َوَما َأْعَلْنت َوَما َأْسَرْرت َوَما َأخَّْرت َوَما َقدَّْمت َما ِيل  اْغِفرْ 

 َوِلْلُمْؤِمِننيَ  ِلَذْنِبكَ  َواْستَـْغِفرْ (: تـََعاَىل  اOَُّ  قَالَ  َوَقدْ . َوالسُّنَّةِ  اْلِكَتابِ  ِيف  َكِثريٌ  َهَذا َوِمْثلُ ). أَْنتَ  إالَّ  إَلهَ  َال  اْلُمَؤخَّرُ 
 ِ�َـا يـََناُلونَ  الَِّيت  ِعَباَداtِِمْ  َوَأَجلِّ  طَاَعاtِِمْ  َوَأْكَربِ  َحَسَناtِِمْ  َأْعَظمِ  ِمنْ  ُهوَ  َواْسِتْغَفارُُهمْ  اْلُمْؤِمِننيَ  فـَتَـْوبَةُ  )اْلُمْؤِمَناتِ وَ 

ــَوابِ  َأَجــلَّ  ــَدِفعُ  الثـَّ ُهمْ  ِ�َــا َويـَْن ُعــهُ  َمــا َعــنـْ ــِإَذا. اْلِعَقــابِ  ِمــنْ  َيْدفـَ ــاءِ  َحاَجــةٍ  َأيُّ : اْلَقائِــلُ  َقــالَ  َف ــاَداتِ  إَىل  5ِْألَْنِبَي  اْلِعَب
َا ِألَنـَُّهمْ  ؛َجاِهًال  َكانَ  ؟َوالطَّاَعاتِ  َها َحيَْتاُجونَ  َال  إنـَُّهمْ : يـَُقالُ  َفَكْيفَ  َوطَاَعِتِهمْ  ِبِعَباَدtِِمْ  َ�ُلوهُ  َما َ�ُلوا إمنَّ  َفِهيَ  إلَيـْ

 الـذَّْنبُ : لَـهُ  يـلَ قِ  َكـَذِلكَ  َواِالْسِتْغَفارُ  َذْنبٍ  َعنْ  إالَّ  َتُكونُ  َال  فَالتـَّْوبَةُ : اْلَقاِئلُ  قَالَ  َوِإَذا. اَعِتِهمْ َوطَ  ِعَباَدtِِمْ  َأْفَضلُ 
 ِمْنـهُ  َأْفَضـلَ  التـَّْوبَـةِ  بـَْعدَ  َصاِحُبهُ  َيُكونُ  فـََقدْ  تـَْوبَةٌ  ِمْنهُ  َحَصلَ  َما فََأمَّا تـَْوبَةٌ  ِمْنهُ  َحيُْصلْ  ملَْ  َما ُهوَ  َصاِحَبهُ  َيُضرُّ  الَِّذي
ْبـلَ  َحـاًال  ِمْنـهُ  َأْحَسـنَ  التـَّْوبَـةِ  بـَْعـدَ  َداُود َكانَ : السََّلفِ  بـَْعضُ  قَالَ  َكَما اْخلَِطيَئةِ  قـَْبلَ   التـَّْوبَـةُ  َكانَـتْ  َولَـوْ  اْخلَِطيئَـةِ  قـَ
َـا اْألَْنِبيَـاءِ  بـَْعـدَ  اْخلَِليَقةِ  ِخَيارُ  ُهمْ  َواْألَْنَصارِ  اْلُمَهاِجرِينَ  نْ مِ  اْألَوَِّلنيَ  السَّاِبِقنيَ  فَِإنَّ  ؛َواْلَكَباِئرِ  اْلُكْفرِ  ِمنْ   َصـاُروا َوِإمنَّ

ْبـلَ  تـََقدَّمَ  َما َيُكنْ  َوملَْ  َوالذُّنُوبِ  اْلُكْفرِ  ِمنْ  َعَلْيهِ  َكانُوا ِممَّا بِتَـْوبَِتِهمْ  َكَذِلكَ  بًـا َوَال  نـَْقًصـا التـَّْوبَـةِ  قـَ ـ بَـلْ  ؛َعيـْ  Ôَبُـوا اَلمَّ
 َكَمـا اْجلَاِهِليَّةَ  يـَْعِرفْ  فـََلمْ  ؛بـَْعَدُهمْ  َجاءَ  ِممَّنْ  َوطَاَعةً  ِعَباَدةً  َوَأقْـَوى إميَا�ً  َأْعَظمَ  َكانُوا الصَّاِحلَاتِ  َوَعِمُلوا َذِلكَ  ِمنْ 

 . َعَرُفوَها



 ٢١٥

ــْبَحانَهُ  اOََّ  إنَّ  ــاَىل  ُس ــْذُكرْ  ملَْ  َوتـََع ــنْ  َي ــِيبٍّ  َع ــنْ  َن ــاءِ اْألَنْ  ِم ــا ِبَي ًب ــرَ  إالَّ  َذنـْ ــهُ  ذََك ــهُ  تـَْوبـََت َــَذا ؛ِمْن ــانَ  َوِهل  ِعْصــَمةِ  ِيف  النَّــاسُ  َك
ـْوَلْنيِ  َعلَـى اْألَْنِبَياءِ  قْــَرارِ  ِمـنْ  5ِْلِعْصـَمةِ  يـَُقولُـوا َأنْ  َوِإمَّـا ِفْعِلَهـا ِمـنْ  5ِْلِعْصـَمةِ  يـَُقولُـوا َأنْ  إمَّـا: قـَ َهـا اْإلِ  ِسـيََّما َال  ؛َعَليـْ

 يـُنَـاِقضُ  َذلِـكَ  فَـِإنَّ  َخطَـأٍ  َعلَـى ِفيـهِ  يُِقـرَّ  َأنْ  َمْعُصـومٌ  َذلِـكَ  َأنَّ  َعلَـى ُمتَِّفَقـةٌ  اْألُمَّـةَ  فَـِإنَّ  الرَِّسـاَلةِ  بِتَـْبِليـغِ  يـَتَـَعلَّـقُ  ِفيَما
 .  اْلُمْعِجَزةِ  َوَمْدُلولَ  الرَِّساَلةِ  َمْقُصودَ 
بًـا اْألَْنِبيَـاءِ  ِمـنْ  نَـِيبٍّ  َعـنْ  ِكَتابِـهِ  ِيف  ْذُكرْ يَـ ملَْ  اOََّ  َأنَّ  ُهنَـا اْلَمْقُصودَ  َوَلِكنَّ   ِقصَّـةِ  ِيف  ذََكـرَ  َكَمـا ِمْنـهُ  تـَْوبـَتَـهُ  ذََكـرَ  إالَّ  َذنـْ
ــْولَ  يـَْنُصــرُ  َمــنْ  جيُِيــبُ  َوِ�َــَذا. اْألَْنِبَيــاءِ  ِمــنْ  َوَغــْريِِهمْ  وَداُود َوُموَســى آَدمَ   ِمــنْ  َمةِ 5ِْلِعْصــ يـَُقولُــونَ  الَّــِذينَ  اْجلُْمُهــورِ  قـَ

قْـَرارِ  ـُرهُ  ِعيَـاضٌ  اْلَقاِضـي اْعَتَمـَدهُ  َمـا ُحَجِجِهمْ  َأْعَظمِ  َمنْ  َهُؤَالءِ  فَِإنَّ  ُمْطَلًقا الذُّنُوبَ  يـَْنِفي َمنْ  َعَلى اْإلِ  َحْيـثُ  َوَغيـْ
ي َمْأُموُرونَ  َحنْنُ : قَاُلوا ـي ِيف  يـَْقـَدحُ  َذلِـكَ  َوَجتْـِويزُ  اْألَفْـَعالِ  ِيف  ِ�ِمْ  5ِلتََّأسِّ ـي «َِنَّ  فَـُأِجيُبوا ؛التََّأسِّ َـا التََّأسِّ  ِفيَمـا ُهـوَ  إمنَّ
 الطَّاَعـةِ  ُوُجـوبِ  ِمـنْ  َمانًِعـا َذلِـكَ  َجتْـِويزُ  َولَـْيسَ  َوالنـَّْهـيِ  اْألَْمـرِ  ِمـنْ  يـُبَـلُِّغونَـهُ  ِفيَمـا َجـاِئزٌ  النَّْسـخَ  َأنَّ  َكَمـا َعَلْيهِ  أُِقرُّوا
َعــَدمُ  يـُْنَســخْ  ملَْ  ِفيَمــا جتَِــبُ  الطَّاَعــةَ  ِألَنَّ  ْنَكــارِ  َوَعــَدمُ  اْحلُْكــمَ  يـَُقــرِّرُ  النَّْســخِ  فـَ  ُكــلٍّ  َعــَدمُ  َواْألَْصــلُ  اْلِفْعــلَ  يـَُقــرِّرُ  اْإلِ

ُهَما  َأوْ  َعْنـهُ  يـَتُـوبُ  َمـا َأةِ اْلَمـرْ  َمـعَ  فـََعـلَ  أَنـَّهُ  اْلُقـْرآنِ  ِيف  َعْنـهُ  تـََعاَىل  اOَُّ  َيْذُكرْ  ملَْ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اOَُّ  َصلَّى يُوُسفُ  و. ِمنـْ
 اOَِّ  َرُسـولَ  َوَقعَ  أَنَّهُ  َيْذُكرُ  النَّاسِ  بـَْعضَ  َوَلِكنَّ  اْلَفاِحَشةُ  ِمْنهُ  تـََقعْ  ملَْ  أَنَّهُ  َعَلى النَّاسُ  اتـََّفقَ  َوَقدْ . َأْصًال  ِمْنهُ  َيْستَـْغِفرُ 
ْدقُ وَ  اOَِّ  َعنْ  ِبهِ  ُخيِْربُ  ِفيَما َصاِدقٌ  أَنَّهُ  يـَْقَتِضي  اْخلَطَـأُ  َعَلْيـهِ  َجـازَ  فـََلوْ . ِفيهِ  اْخلَطَأِ  َونـَْفيَ  اْلَكِذبِ  نـَْفيَ  يـََتَضمَّنُ  الصِّ

 . اOَِّ  َعنْ  ِبهِ  ُخيِْربُ  َما ُكلُّ  َيُكنْ  ملَْ  َعَلْيهِ  َوَأقـَرَّ  اOَِّ  َعنْ  ِبهِ  ُخيِْربُ  ِفيَما
ــدْ  ــالَ  َوَق ــاَىل  اOَُّ  َق ــِإنْ (: تـََع ــاَزْعُتمْ  َف َن ــُردُّوهُ  َشــْيءٍ  ِيف  تـَ ــُتمْ  إنْ  َوالرَُّســولِ  اOَِّ  إَىل  فـَ ــونَ  ُكنـْ ــْومِ  Oَِ5َِّ  تـُْؤِمُن . )اْآلِخــرِ  َواْليَـ

 .  انتهى
 

 ال فإنــه 5إلمجــاع التبليــغ يف خطــأ علــى يقــر ال أنــه عليهــا املتفــق والعصــمة 5إلتفــاق التبليــغ يف معصــوم وهــو
 ¿يت مـا بكـل واجـب اإلميـان فـإن نبيـا يكون أن إال بشر يقوله ما بكل اإلميان جيب مل وهلذا األنبياء إال معصوم

 واألسـباط ويعقـوب وإسـحاق وإمساعيـل إبـراهيم إىل انـزل ومـا إلينـا أنـزل ومـا 5) آمنا قولوا تعاىل قال النيب به
 لـيس تعـاىل وقـال مسـلمون لـه وحنـن مـنهم أحـد بني نفرق ال ر�م من النبيون أويت وما وعيسى موسى أويت وما
 والنبيني والكتاب واملالئكة اآلخر واليوم 5) آمن من الرب ولكن واملغرب املشرق قبل وجوهكم تولوا ان الرب
 سـيد أنـه اخـرب بـل وعيسـى وموسـى كـإبراهيم رسـول أنـه ذكـر دمحما أن 5لتـواتر فمعلـوم كذلك األمر كان وإذا
 كلهـم األنبيـاء علـى عـال ربـه إىل وعـرج بـه اسـري املـ وأنـه القيامـة يـوم لوائـه حتـت دونـه فمن آدم وأن آدم ولد



 ٢١٦

 اخللــق يف اآلخــرون هــم امتــه وأن بعــده نــيب ال أنــه وأخــرب وغــريهم وعيســى وحيــىي وهــرون وموســى إبــراهيم علــى
 الكتـب مـن يديـه بـني مـا علـى مهـيمن وأنـه احلـديث أحسـن إليـه انزل الذي الكتاب وأن القيامة يوم السابقون

 أنـه يعلـم وهـو القـول هـذا قـال ومـن رسـول نـيب فهـو نفسـه بصـدق عاملـا كـان فـإن وحينئـذ لذلك تصديقه مع
 شيء إليه يوح ومل إيل أوحي قال او كذ5 هللا على افرتى ممن أظلم ومن وأفجرهم الناس أظلم من فهو كاذب

 خيطـىء ان فالبـد كـذلك كـان وإذا عليـه ملبوس غالط خمطىء فهو كذلك وليس نفسه صدق يظن كان وإن
 لـه يتبـني ان بـد ال بـل هـذا علـى اسـتمراره يتصـور وال العـدل مـن بـه ¿مـر فيما ويظلم الغيوب من به خيرب فيما

 أجهـل مـن يكـون بصـادق ولـيس الـدعوى هـذه مثـل يف نفسـه صـدق ظن من فإن كاذب أو صادق أنه ولغريه
  .والشر واخلري والكذب والصدق والباطل احلق بني التمييز عن وأبعدهم وأظلمهم الناس

 معجزات الرسول ملسو هيلع هللا ىلص
 االسراء واملعراج: ومن معجزاته ملسو هيلع هللا ىلص

 :  وشرعا لغة اإلسراء تعريف
 .  كله الليل سري: وقيل. عامته أو الليل سري: وهو السرى من: اللغة يف اإلسراء
 : حسان قول ومنه. وأسريت، سريت: ويقال
 تسري تكن ومل إليك أسرت

 إىل مبكـة احلـرام املسـجد مـن وسـلم عليـه هللا صـلى هللا برسـول اإلسـراء: بـه يـراد الشـرع يف أطلـق إذا واإلسراء
 . ليلته من ورجوعه Ùيليا املقدس بيت

 : وأدلته اإلسراء حقيقة
 احلـرام املسـجد من ليال به أسري حيث اهلجرة قبل وسلم عليه هللا صلى النيب �ا هللا أيد عظيمة آية واإلسراء

 الــرباق فــربط، املقــدس بيــت وصــل حــىت الســالم عليــه جربيــل بصــحبة الــرباق علــى راكبــا األقصــى ســجدامل إىل
 لـنب مـن وإ�ء مخـر مـن �Ùء جربيـل جـاءه مث، إمامـا 5ألنبيـاء فيـه وصـلى املسـجد دخل مث، املسجد 5ب حبلقة

 . والسنة ابالكت اإلسراء على دل وقد. للفطرة هديت: جربيل له فقال اخلمر على اللنب فاختار
 لُِنرِيَـهُ  َحْولَـهُ  5َرَْكَنا الَِّذي اْألَْقَصى اْلَمْسِجدِ  ِإَىل  اْحلََرامِ  اْلَمْسِجدِ  ِمنَ  لَْيًال  ِبَعْبِدهِ  َأْسَرى الَِّذي ُسْبَحانَ (: تعاىل قال
 .  )١: اإلسراء( )اْلَبِصريُ  السَِّميعُ  ُهوَ  ِإنَّه آSَتَِنا ِمنْ 



 ٢١٧

 هللا صـلى النـيب عـن البنـاين �بت طريق من صحيحه يف مسلم أخرجه الذي مالك بن أنس حديث السنة ومن
 طرفـه منتهـى عند حافره يضع البغل ودون احلمار فوق طويل أبيض دابة وهو 5لرباق أتيت(: قال وسلم عليه
 املســجد دخلــت مث: قــال، األنبيــاء بــه يــربط الــيت 5حللقــة فربطتــه: قــال. املقــدس بيــت أتيــت حــىت فركبتــه: قــال

 فقـال. اللـنب فـاخرتت لـنب مـن وإ�ء مخر من �Ùء السالم عليه جربيل فجاءين خرجت مث، ركعتني فيه فصليت
 إىل وعروجـــه احلـــديث بقيـــة ذكـــر مث. هصـــحيحيف  مســـلم رواه)الفطـــرة اخـــرتت: وســـلم عليـــه هللا صـــلى جربيـــل
 الصــحيحني يف جــاء مــا امنهــ أحاديــث عــدة وســلم عليــه هللا صــلى هللا برســول اإلســراء علــى دل وقــد. الســماء

 الثالثـني حنـو الصـحابة مـن مجـع، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن رواه وقد وغريها السنن يف جاء ما ومنها
 .  الدين وأئمة السنة رواة من هللا إال عدهم حيصي ماال عنهم تناقلها مث رجال
 عليه هللا صلى هللا برسول اإلسراء صحة على إمجاعهم وانعقد وخلفا سلفا املسلمني علماء كلمة اتفقت وقد

 واإلسـراء. )األنوار لوامع( يف والسفاريين) الشفاء( يف عياض القاضي ذلك على اإلمجاع نقل. حق وأنه وسلم
 الصحيحة النصوص عليه دلت الذي هو فهذا. مناما ال يقظة، وجسده وسلم عليه هللا صلى النيب بروح كان

 حـديث مـن وكـان(: احلنفـي العـز أيب ابـن قـال. العلم أهل من واحملققني سنةال أهل وأئمة الصحابة عامة وعليه
 القاضـي وقـال). األقصـى املسـجد إىل احلـرام املسـجد من الصحيح على اليقظة يف جبسده أسري أنه: اإلسراء
 الســلف معظــم وذهــب(: بعــدهم فمــن الصــحابة مــن العلــم أهــل عامــة عليــه الــذي هــو هــذا أن مقــررا عيــاض

، وحذيفـة، وأنـس، وجـابر عبـاس ابـن قـول وهـو، احلـق هـو وهـذا، اليقظـة ويف 5جلسد إسراء أنه إىل واملسلمني
، جبـــري بـــن وســـعيد، والضـــحاك، مســـعود وابـــن، البـــدري حبـــة وأيب، صعصـــعة بـــن ومالـــك، هريـــرة وأيب، وعمـــر
، جـريج وابن، وعكرمة، وجماهد، ومسروق، وإبراهيم، واحلسن، زيد وابن، شهاب وابن، املسيب وابن، وقتادة

 مـن املتـأخرين أكثـر وقـول، املسلمني من عظيمة ومجاعة حنبل وابن الطربي قول وهو، عائشة قول دليل وهو
 . )واملفسرين واملتكلمني واحملدثني الفقهاء

 أن النقـل أئمـة عليـه الـذي والصـواب(: مـرÔن اإلسـراء أن زعـم مـن لقـول نقـده يف األفـذاذ احملققـني أحد وقال
 أنـه يظنـوا أن هلـم سـاغ كيـف مـرارا أنـه زعمـوا الذين هلؤالء عجبا وS. البعثة بعد مبكة واحدة مرة كان اإلسراء

 أمضــيت(: يقــول مث مخســا تصــري حــىت موســى وبــني ربــه بــني يــرتدد مث مخســني الصــالة عليــه تفــرض مــرة كــل يف
 .  )شراع عشرا حيطها مث، مخسني إىل الثانية املرة يف يعيدها مث) عبادي عن وخففت فريضيت
 : وحقيقته املعراج
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 املناســب مــن كــان ولــذا العلــم أهــل وكــالم النصــوص يف اإلســراء عــن احلــديث قــرين هــو املعــراج عــن احلــديث
 .  للفائدة تتميما به التعريف
. كيفيتــه نعلــم ال لكــن الســلم منزلــة وهــو. يصــعد أي، فيهــا يعــرج الــيت اآللــة أي. العــروج مــن مفعــال: واملعــراج

 السـالم عليـه جربيل بصحبة وسلم عليه هللا صلى النيب صعود هو: الشرع يف اإلطالق عند ج5ملعرا  واملقصود
 علـى السـماوات يف األنبيـاء ورؤيـة السـابعة السـماء إىل السـماوات 5قي مث الدنيا السماء إىل املقدس بيت من

 الــيت الصــورة علــى نــدهاع جربيــل ورؤيتــه، املنتهــى ســدرة إىل صــعوده مث، بــه وتــرحيبهم علــيهم وتســليمه منــازهلم
. األرض إىل نزولــه مث بــذلك لــه هللا وتكلــيم الليلــة تلــك اخلمــس الصــلوات عليــه هللا فــرض مث، عليهــا هللا خلقــه
 .  الصحيح على اإلسراء ليلة املعراج وكان
 الـيت العظيمـة اآلSت بعـض ذكـر فيـه جاء فقد الكتاب أما. املعراج على والسنة الكتاب من األدلة دلت وقد

ُتَماُرونَـــهُ (: تعـــاىل كقولـــه املعـــراج ليلـــة وســـلم عليـــه هللا صـــلى للنـــيب صـــلتح  نـَْزلَـــةً  رَآهُ  َوَلَقـــدْ ()يـَـــَرى َمـــا َعَلـــى َأفـَ
تَـَهى ِسْدرَةِ  ِعْندَ ()ُأْخَرى ْدرَةَ  يـَْغَشى ِإذْ ()اْلَمْأَوى َجنَّةُ  ِعْنَدَها()اْلُمنـْ  َقـدْ لَ ()َطغَـى َوَمـا اْلَبَصـرُ  زَاغَ  َمـا()يـَْغَشى َما السِّ

َرى رَبِّهِ  آSَتِ  ِمنْ  رََأى  أكـرم الـيت العظيمـة اآلSت السـياق هـذا يف تعـاىل هللا فـذكر. )١٨-١٢: الـنجم( )اْلُكبـْ
 ســدرة ورؤيتــه، املنتهــى ســدرة عنــد الســالم عليــه جربيــل كرؤيتــه املعــراج ليلــة وســلم عليــه هللا صــلى رســوله �ــا

 ). ذهب من فراش غشيها(: ومسروق عباس بنا قال. هللا أمر من غشاها ما غشاها وقد املنتهى
 والـذي اإلسـراء قصـة يف املتقـدم أنس حديث منها حديث من أكثر يف مفصال املعراج خرب السنة يف جاء وقد
. جربيـل فاسـتفتح السـماء إىل بنـا عـرج مث(: وسلم عليه هللا صلى النيب قال مث منه 5إلسراء يتعلق ما نقل سبق
 ففـتح. إليـه بعـث قـد: قـال ؟إليـه بعـث وقـد: قيـل. دمحم: قـال ؟معك ومن: قيل. لجربي: قال ؟أنت من: فقيل

 مث(: )قـال أن إىل األنبيـاء ومالقاتـه السـماوات إىل عروجـه ذكـر مث(). خبـري يل ودعـا يب فرحب åدم أ� فإذا لنا
 غشـيها مـا هللا من اغشيه فلما: قال. كالقالل مثارها إذا، الفيلة كآذان ورقها وإذا املنتهى سدرة إىل يب ذهب
 مخسـني علـي ففـرض. أوحـى مـا إيل هللا فـأوحى. حسـنها مـن ينعتهـا أن يستطيع هللا خلق من أحد فما. تغريت
: قلـت ؟أمتـك علـى ربـك فـرض مـا: فقـال. وسـلم عليـه هللا صـلى موسـى إىل فنزلـت، وليلـة يـوم كـل يف صالة

 إسـرائيل بـين بلـوت قـد فإين، ذلك يطيقون ال أمتك فإن التخفيف فاسأله ربك إىل ارجع: قال. صالة مخسني
. موســى إىل فرجعــت. مخســا عــين فحــط. أمــيت علــى خفــف رب S: فقلــت. ريب إىل فرجعــت: قــال. وخــربtم
 أزل فلــم: قــال. التخفيــف فاســأله ربــك إىل فــارجع ذلــك يطيقــون ال أمتــك إن: قــال. مخســا عــين حــط: فقلــت
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 لكل وليلة يوم كل صلوات مخس إ¬ن. دمحم S: قال حىت سالمال عليه موسى وبني وتعاىل تبارك ريب بني أرجع
 حـديث مـن متقاربـة «لفـاظ املعـراج خـرب جـاء وقـد مسـلم أخرجـه. احلديث )صالة مخسون فذلك عشر صالة
 .  وغريمها الصحيحني يف عباس وابن ذر وأيب صعصعة بن مالك

 
 : تنبيه

 اعتقـاد املسلم على والواجب وسلم عليه هللا صلى نبيه �ا هللا أكرم اليت العظيمة اآلSت من واملعراج اإلسراء
 للمسلم يشرع وال الرسل بني من وسلم عليه هللا صلى نبينا �ما هللا اختص عظيمتان منقبتان وأ¬ما صحتهما
 كـل بـل، املسـلمني عـوام بعـض يفعلـه كمـا خاصـة صالة هلما تشرع ال كما واملعراج اإلسراء بذكرى االحتفال

 يقتـدي ممن أحد �ا يقل ومل السلف من أحد يفعلها ومل وسلم عليه هللا صلى النيب يشرعها مل نكرةم بدع ذلك
 . العلم يف به

 أحـدثت الـيت البدع من(: وأمثاهلا رجب شهر من وعشرين سبع ليلة صالة أن السنة أهل من العلماء بني وقد
 قــال وقــد. )مبتــدع جاهــل إال هــذا مثــل نشــئي وال اإلســالم أئمــة 5تفــاق مشــروع غــري عمــل وأنــه، هللا ديــن يف

رواه مســـلم يف . عليـــه مـــردود أي )رد فهـــو منـــه لـــيس مـــا هـــذا أمـــر� يف أحـــدث مـــن(: وســـلم عليـــه هللا صـــلى
 . صحيحه

 وعلـى عليـه هللا صـلى نبيَّـهُ  أَيـدَ  تعـاىل هللا «نَّ  يؤمنون: واجلماعة الُسنَّة وَأهل: قال يف الوجيز يف عقيدة السلف
 بــه هللا حتــدى الــذي القــرآن وَأعظمهــا املعجــزات تِلــكَ  ومــن: البــاهرة واآلSت الظــاهرة 5ملعجــزات وســَلم آلــه

َلَغَهــا األُم َأفصـح  عليــه هللا صــلى نبيَّــه هللا أَيـَّدَ  الــيت القــرآن بعــد املعجـزات أكــرب ومــن. املْنِطــقِ  علـى وَأْقــَدَرها َوأَبـْ
 يف بـه ُعـرِجَ  وسـلم عليـه هللا صلى النيب َأن يؤمنون: الُسنة هلفأَ . واملعراج اِإلسراءِ  معجزة ؛�ا وسلم آله وعلى
 املسـجد ِإىل احلـرام املسـجد مـن ليال به ُأسري وقد، اِإلسراء ليلة يف وذلك، السماء ِإىل وجسده بروحه اليقظة

 .  القرآن بنص اَألقصى
 لُِنرِيَـهُ  َحْولَـهُ  5َرَْكَنا الَِّذي اْألَْقَصى اْلَمْسِجدِ  ِإَىل  اْحلََرامِ  اْلَمْسِجدِ  ِمنَ  لَْيًال  ِبَعْبِدهِ  َأْسَرى الَِّذي ُسْبَحانَ (: تعاىل قال
 . (االسراء))اْلَبِصريُ  السَِّميعُ  ُهوَ  ِإنَّه آSَتَِنا ِمنْ 
 حيث ذلك فوق مث، السابعة السماء حىت صعد حيث، السماء إىل وسلم آله وعلى عليه هللا صلى به ُعرج مث

 . املأوى جَنة عندها املنتهى سدرة عند ذلك وكان، الُعال من هللا شاء
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، عليهـا فـاطلع اجلنـة ودخـل، والليلـة اليـوم يف صـلوات مخـس لـه وشرع، وكَلمه ِإليه وَأوحى شاء مبا هللا وأكرمه
 فــؤاد كــذب ومــا، عليهــا هللا خلقــه الــيت احلقيقيــة صــورته علــى جربيــل ورَأى، املالئكــة ورَأى، النَّــار علــى واطلــع

 علـى وتشـريفا لـه تعظيمـا، حقـا رأسـه بعيـَينْ  رآه مـا كـلُّ  كـان بل، رَأى ما وسلم آله وعلى عليه هللا ىصل النيب
 وصـلى املقـدس بيـت نـزل مث، اجلميـع فـوق وسـلم آلـه وعلـى عليـه هللا صـلى مقامـه لعلو وإظهارا األَنبياء سائر
 .  الفجر قبل مكة ِإىل عاد مث والسالم الصالة عليهم 5ألَنبياء إماما
ُتَماُرونَــهُ (: تعــاىل قــال ــَرى َمــا َعَلــى َأفـَ تَـَهــى ِســْدرَةِ  ِعْنــدَ ()ُأْخــَرى نـَْزلَــةً  رَآهُ  َوَلَقــدْ ()يـَ  ِإذْ ()اْلَمــْأَوى َجنَّــةُ  ِعْنــَدَها()اْلُمنـْ

ْدرَةَ  يـَْغَشى َرى رَبِّهِ  آSَتِ  ِمنْ  رََأى َلَقدْ ()َطَغى َوَما اْلَبَصرُ  زَاغَ  َما()يـَْغَشى َما السِّ  )اْلُكبـْ
 :  وسلم آله وعلى عليه هللا صلى ؛أَيضا معجزاته ومن

 يف ذلـك وكـان، نربتـه علـى دلـيال وسـلم آلـه وعلـى عليـه هللا صلى لنبيِّه هللا َأعطاها عظيمة آية: القمر انشقاق
 . آية منه املشركون طلب حينما مكة

 . مرة من أكثر وسلم آله وعلى عليه هللا صلى منه هذا وقع وقد، له الطعام تكثري
 مــن كثــريا الشــيء هــذا وقــع وقــد، يُؤكــل وهــو لــه الطعــام وتســبيح، الشــريفة َأصــابعه بــني مــن ونبعــه املــاء تكثــري

 . وسلم عليه هللا صلى الرسول
 . حسي دواء بدون وسلم آله وعلى عليه هللا صلى يديه على َأصحابه بعض وشفاء، املرضى ِإبراء
 . عليه وسالمه هللا صلوات ؛عليه اَألحجار تسليمو ، ِإليه اَألشجار وإذعان، معه احليوان َأدب

 . وسلم عليه هللا صلى وعانده خانه َمن بعض من العاجل االنتقام
 مل غيبية أُمورٍ  عن وإخباره، وقوعها فور عنه بعيدا وقعت اليت األُمور عن وإخباره، الغيبية األُمور ببعض ِإخباره
 . وسلم آله وعلى عليه هللا صلى به َأخرب كما ذلك بعد فحدثت، حدثت تكن
 .  عامة وسلم آله وعلى عليه هللا صلى دعائه ِإجابة

 أَبـو قـال(: قـال عنـه هللا رضـي هريرة َأيب عن، عنه اَألعداء وكف وسلم آله وعلى عليه هللا صلى له هللا وِحْفظُ 
 َألطَـَأنٌ  ذلـك يفعـل رأيتـه لـئن والعـزى والـالت: قال !نعم: فقيل: قال ؟َأظهركم بني وجهه دمحم يـَُعفِّرُ  هل: جهل
 لََيطـأُ  زعـم يصلي وهو وسلم وآله عليه هللا صلَّى هللا رسولَ  فَأََتى: قال. الرتاب يف وجهه ُألَعفَِّرنَّ  أو رقبته على
 ِإنَّ : فقال لك؟ ما: له فقيل: قال، بيديه ويتقي عقبيه على ينكص وهو ِإالِّ  ؛منه فجأهم فما: قال، رقبته على



 ٢٢١

 َالْخَتَطفتـهُ ، َد� لَـوْ : وسـلم آلـه وعلـى عليـه هللا صلى هللا رسول فقال. وأجنحة وَهْوال �رٍ  من ندقاخل وبينه بيين
 . مسلم رواه). ُعْضوا ُعْضوا ؛املالِئَكةُ 

 :  وقال العلماء األجالء
 يف لبـاقيا، والتبـديل التغيـري مـن احملفـوظ هللا كـالم،  العظـيم القـرآن وهـو آيـة وأظهـر معجـزة «عظـم أيده هللا أن

نْـسُ  اْجَتَمَعـتِ  لَـِئنِ  ُقلْ (: تعاىل قال. إليه برفعه هللا ¿ذن أن إىل األمة  اْلُقـْرآنِ  َهـَذا ِمبِثْـلِ  ¿َْتُـوا َأنْ  َعلَـى َواْجلِـنُّ  اْإلِ
ــوْ  ِمبِْثِلــهِ  ¿َْتُــونَ  َال  ــبَـْعضٍ  بـَْعُضــُهمْ  َكــانَ  َوَل ــا َأ�َّ  ِفِهــمْ َيكْ  َأَوملَْ (: تعــاىل وقــال. )٨٨: اإلســراء( )َظِهــريًا ِل َزْلَن  َعَلْيــكَ  أَنـْ

َلى اْلِكَتابَ   حـديث من الصحيحني ويف. )٥١: العنكبوت( )يـُْؤِمُنونَ  ِلَقْومٍ  َوِذْكَرى َلَرْمحَةً  َذِلكَ  ِيف  ِإنَّ  َعَلْيِهمْ  يـُتـْ
 مثلـه مـا تاآلS مـن أعطـي إال نيب األنبياء من ما(: قال أنه وسلم عليه هللا صلى النيب عنه هللا رضي هريرة أيب

 رواه )القيامـة يـوم Ôبعـا أكثـرهم أكـون أن فـأرجو، إيل هللا أوحـاه وحيـا أوتيته الذي كان وإمنا، البشر عليه آمن
 . ومسلم، البخاري

ـُتمْ (: تعـاىل قـال. اجلنـة أهل وأكثر األمم خري أمته أن ـرَ  ُكنـْ  َهـْونَ َوتـَنْـ  5ِْلَمْعـُروفِ  Áَُْمـُرونَ  ِللنَّـاسِ  ُأْخرَِجـتْ  أُمَّـةٍ  َخيـْ
 النـيب مسـع أنـه عنـه هللا رضـي القشريي حيدة بن معاوية وعن. )١١٠: عمران آل( )O5َِِّ  َوتـُْؤِمُنونَ  اْلُمْنَكرِ  َعنِ 

ُتمْ : (تعاىل قوله يف يقول وسلم عليه هللا صلى رَ  ُكنـْ  أنـتم أمة سبعني تتمون إنكم(: قال )ِللنَّاسِ  ُأْخرَِجتْ  أُمَّةٍ  َخيـْ
 وسـلم عليـه هللا صـلى النـيب مـع كنـا(: قـال مسعود بن هللا عبد عن الصحيحني ويف). هللا على وأكرمها خريها

). اجلنــة أهــل ثلــث تكونــوا أن أترضــون(: قــال. نعــم: قلنــا). اجلنــة أهــل ربــع تكونــوا أن أترضــون: (فقــال قبــة يف
 أن ألرجـو إين بيـده دمحم نفـس والـذي: (قـال. نعـم: قلنـا). اجلنة أهل شطر تكونوا أن أترضون: (قال. نعم قلنا

 كالشــعرة إال الشــرك أهــل يف أنــتم ومــا مســلمة نفــس إال يــدخلها ال اجلنــة أن وذلــك اجلنــة أهــل نصــف تكونــوا
 )األمحر الثور جلد يف السوداء كالشعرة أو، األسود الثور جلد يف البيضاء

 يتـدافعها أن بعـد ر�ـم بيـنهم يقضـي أن يف املوقـف ألهـل يشـفع عنـدما وذلـك العظمـى الشـفاعة صـاحب أنهو 
َعَثــكَ  َأنْ  َعَســى(: تعــاىل قولــه يف املــذكور احملمــود املقــام وهــي الرســل أفضــل : اإلســراء( )َحمُْمــوًدا َمَقاًمــا رَبُّــكَ  يـَبـْ

 هريـرة وأبـو وأنـس وسـلمان حذيفـة مـنهم والتـابعني الصـحابة من مجع 5لشفاعة احملمود املقام فسر وقد. )٧٩
 املقـام يـرون العلـم أهل كان(: قتادة وقال. وغريهم وقتادة وجماهد عباس وابن هللا عبد بن وجابر مسعود وابن

 املوقـف أهـل يف وسـلم عليـه هللا صـلى شـفاعته على كذلك السنة دلت وقد). القيامة يوم شفاعته هو احملمود
 هللا صـلى النـيب عـن هريـرة أيب حـديث مـن الشـيخان أخرجـه الـذي الطويـل الشفاعة حديث يف ذلك جاء كما
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 لسـت(: يقـول وكلهـم الشـفاعة قبـول عـن عيسـى مث موسـى مث إبـراهيم مث نـوح مث آدم اعتـذار ذكـر وسـلم عليه
 ســاجدا لــه وقعــت ريب رأيــت فــإذا، عليــه يل فيــؤذن ريب علــى فأســتأذن، فــأنطلق فيــأتونين(: قــال أن إىل) هنــاك

 ريب فأمحـــد تشـــفع واشـــفع، تعطـــه وســـل، يســـمع قـــل، دمحم ارفـــع: يل يقـــال مث، يـــدعين أن هللا شـــاء مـــا فيـــدعين
 . ) ١٩٣( برقم ومسلم، )٣٣٤٠( برقم البخاري صحيح )أشفع مث علمنيها مبحامد

 واخـتص رايتـه وحتـت لـه تبعـا الناس ويكون، القيامة يوم حبمله خيتص حقيقي لواء وهو احلمد لواء صاحب أنه
 �ـذه اختصاصـه علـى السـنة دلـت قـدو . العلـم أهـل بعض هذا ذكر. غريه �ا حيمده مل مبحامد هللا محد ألنه به

 سـيد أ�(: وسـلم عليـه هللا صـلى هللا رسـول قـال: قـال عنه هللا رضي اخلدري سعيد أيب فعن. العظيمة الفضيلة
 وأ�، لـوائي حتـت إال، سـواه فمـن آدم يومئـذ نـيب مـن ومـا، فخـر وال احلمـد لـواء وبيـدي، القيامـة يـوم آدم ولد
 . )فخر وال األرض عنه تنشق من أول
 عبـد فعن. اجلنة درجات أعلى وهي، واحد لعبد إال تكون ال، اجلنة يف عالية درجة وهي، الوسيلة صاحب أنه
 املــؤذن مسعـتم إذا(: يقـول وسـلم عليـه هللا صـلى هللا رسـول مســع أنـه عنهمـا هللا رضـي العـاص بـن عمـرو بـن هللا

ــه، علــي صــلوا مث يقــول مــا مثــل فقولــوا ــهعل صــلى صــالة علــي صــلى مــن فإن  يل هللا ســلوا مث، عشــرا �ــا هللا ي
 الوســيلة يل ســأل فمــن هــو أ� أكــون أن وأرجــو، هللا عبــاد مــن لعبــد إال تنبغــي ال اجلنــة يف منزلــة فإ¬ــا، الوســيلة

 .  )الشفاعة له حلت
 يف مكانتـه ومسـو، ربـه عنـد درجتـه علـو علـى الدالـة، وسـلم عليـه هللا صلى ومناقبه خصائصه من ذلك غري إىل

 . جدا كثرية وهي، واآلخرة الدنيا
 حقـوق مـن األمـة علـى جيـب فيمـا بعضـها ذكـر تقـدم وقـد كثـرية أمتـه علـى وسـلم عليـه هللا صـلى النـيب حقـوق

 : وهي، أمته على اخلاصة حقوقه لبعض عرض يلي وفيما. قاطبة الرسل جتاه عامة
 تصـديقه: ذلـك ومقتضـى. لسابقةا الرساالت جلميع رسالته نسخ واعتقاد ورسالته بنبوته املفصل اإلميان - ١

 ذلـك علـى دلـت وقـد. شرع مبا إال هللا يعبد ال وأن، وزجر عنه ¬ى ما واجتناب، أمر فيما وطاعته، أخرب فيما
َزْلنَـا الـَِّذي َوالنُّـورِ  َوَرُسـوِلهِ  O5َِِّ  فَـآِمُنوا(: تعـاىل قـال. والسـنة الكتـاب من األدلة : تعـاىل وقـال. )٨: التغـابن( )أَنـْ

يِّ  النَِّيبِّ  َوَرُسوِلهِ  O5َِِّ  آِمُنوافَ (  وقـال. )١٥٨: األعـراف( )تـَْهتَـُدونَ  َلَعلَُّكـمْ  َواتَِّبُعـوهُ  وََكِلَماتِـهِ  O5َِِّ  يـُْؤِمنُ  الَِّذي اْألُمِّ
تَـُهوا َعْنهُ  نـََهاُكمْ  َوَما َفُخُذوهُ  الرَُّسولُ  آÔَُكمُ  َوَما(: وجل عز  عنهمـا هللا رضـي مـرع ابـن وعن. )٧: احلشر( )فَانـْ
 دمحما وأن، هللا إال إلــه ال أن يشــهدوا حــىت النــاس أقاتــل أن أمــرت(: قــال وســلم عليــه هللا صــلى هللا رســول أن



 ٢٢٣

 اإلســالم حبــق إال وأمــواهلم دمــاءهم مــين عصــموا ذلــك فعلــوا فــإذا، الزكــاة ويؤتــوا، الصــالة ويقيمــوا، هللا رســول
 . )هللا على وحسا�م

 خري من فما، لألمة ونصح، األمانة وأدى، الرسالة بلغ وسلم عليه هللا صلى الرسول «ن اإلميان وجوب - ٢
 َلُكـمْ  َأْكَمْلـتُ  اْليَــْومَ (: تعـاىل قال. منه وحذرها عنه األمة و¬ى إال شر من وما، فيه ورغبها عليه األمة ودل إال

 هللا صـلى النـيب عـن الـدرداء أيب وعـن. )٣: املائـدة( )ِديًنا َالمَ اْإلِسْ  َلُكمُ  َوَرِضيتُ  نِْعَمِيت  َعَلْيُكمْ  َوَأْمتَْمتُ  ِديَنُكمْ 
 5لـبالغ للنـيب شـهد وقـد. )سـواء و¬ارهـا ليلهـا، البيضـاء مثـل علـى تركتكم لقد هللا وأمي: (قال أنه وسلم عليه

 ومـا علـيهم هللا أوجـب مـا هلـم فبـني البليغـة خطبتـه الـوداع حجـة يف خطـبهم أن يـوم هلـم جممع أكرب يف أصحابه
 قـد أنك نشهد: قالوا). قائلون أنتم فما عين تسألون وأنتم(: هلم قال أن إىل هللا بكتاب وأوصاهم عليهم حرم

 اللهــم اشــهد اللهــم(: النــاس إىل وينكتهــا الســماء إىل يرفعهــا الســبابة Ùصــبعه فقــال. ونصــحت وأديــت بلغــت
 جناحيـه طـائر حيرك وما وسلم عليه هللا صلى دمحم تركنا لقد(: عنه هللا رضي ذر أبو وقال). مرات ثالث اشهد

 . هللا رمحهم السلف عن كثرية هذا يف واآل�ر. املسند يف أمحد أخرجه) علما منه أذكر� إال السماء يف
 لعمــوم واجبــة كانــت وإن واحملبــة. اخللــق وســائر الــنفس علــى حمبتــه وتقــدمي وســلم عليــه هللا صــلى حمبتــه - ٣

 علـى مقدمـة حمبتـه تكـون أن وجـب ولـذا �ا اختصاص مزيد وسلم عليه هللا صلى بينالن أن إال والرسل األنبياء
 َكانَ  ِإنْ  ُقلْ (: تعاىل قال. لنفسه املرء حمبة على مقدمة بل األقارب وسائر واآل5ء األبناء من كلهم الناس حمبة

ـــمْ  ـــاؤُُكمْ  آ5َؤُُك َن ـــَواُنُكمْ  َوأَبـْ ـــَوالٌ  َوَعِشـــريَُتُكمْ  َوَأْزَواُجُكـــمْ  َوِإْخ ـــا َوَأْم  َوَمَســـاِكنُ  َكَســـاَدَها َختَْشـــْونَ  َوِجتَـــارَةٌ  اقْـتَـَرفْـُتُموَه
ــْيُكمْ  َأَحــبَّ  تـَْرَضــْونـََها ــوِلهِ  اOَِّ  ِمــنَ  ِإَل ــِبيِلهِ  ِيف  َوِجَهــادٍ  َوَرُس ــِدي َال  َواOَُّ  «َِْمــرِهِ  اOَُّ  ¿َِْيتَ  َحــىتَّ  فـَتَـَربَُّصــوا َس  اْلَقــْومَ  يـَْه
 مالــه كــان مــن وتوعــد وجــل عــز مبحبتــه وســلم عليــه هللا صــلى رســوله حمبــة هللا فقــرن. )٢٤: لتوبــةا( )اْلَفاِســِقنيَ 

 اْلَقــْومَ  يـَْهــِدي َال  َواOَُّ  «َِْمــرِهِ  اOَُّ  ¿َِْيتَ  َحــىتَّ  فـَتَـَربَُّصــوا(: بقولــه توعــدهم ورســوله هللا مــن إليــه أحــب وولــده وأهلــه
 يـؤمن ال(: وسـلم عليـه هللا صـلى النـيب قـال: قـال عنـه هللا رضـي أنـس حـديث من الصحيحني ويف). اْلَفاِسِقنيَ 

 صـلى للنـيب قـال أنـه عنـه هللا رضـي عمـر وعن. )أمجعني والناس وولده والده من إليه أحب أكون حىت أحدكم
: وسـلم عليـه هللا صـلى النـيب فقـال. نفسـي مـن إال شـيء كـل مـن إيل أحب أنت هللا رسول S: وسلم عليه هللا
 من إيل أحب ألنت وهللا اآلن فإنه: عمر له فقال). نفسك من إليك أحب أكون حىت بيده نفسي والذي ال(

 بــرقم هشــام بــن هللا عبــد حــديث مــن البخــاري رواه )عمــر S اآلن(: وســلم عليــه هللا صــلى النــيب فقــال. نفســي
)٦٦٣٢(  . 
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 الـيت وسـلم عليـه هللا صـلى لنـيبا حقوق من هذا فإن. وإجالله وتوقريه وسلم عليه هللا صلى النيب تعظيم - ٤
 فَالـَِّذينَ (: تعـاىل وقـال. )٩: الفـتح( )َوتـُـَوقُِّروهُ  َوتـَُعـزُِّروهُ  َوَرُسـوِلهِ  O5َِِّ  لِتُـْؤِمنُـوا(: تعـاىل قـال. كتابـه يف هللا أوجبها
 ابـن قـال. )١٥٧: األعـراف( )اْلُمْفِلُحـونَ  ُهـمُ  كَ ُأولَئِـ َمَعـهُ  أُنْـِزلَ  الـَِّذي النُّـورَ  َواتـَّبَـُعـوا َوَنَصـُروهُ  َوَعزَُّروهُ  ِبهِ  آَمُنوا
 وقال). بتسويده هللا أمر: وتوقروه. تنصروه: تعزروه(: قتادة وقال). تعظموه: وتوقروه. جتلوه: تعزروه(: عباس
ُموا َال  آَمُنوا الَِّذينَ  أَيـَُّها Sَ (: تعاىل  ُدَعاءَ  َجتَْعُلوا َال (: وجل عز قالو . )١: احلجرات( )َوَرُسوِلهِ  اOَِّ  َيَديِ  بـَْنيَ  تـَُقدِّ

ــَنُكمْ  الرَُّســولِ  ــُدَعاءِ  بـَيـْ  لــني يف هللا رســول S يــدعوه أن أمــرهم(: جماهــد قــال. )٦٣: النــور( )بـَْعًضــا بـَْعِضــُكمْ  َك
 تعظـيم يف األمثـال أروع وسـلم عليـه هللا صـلى النـيب أصـحاب ضـرب وقد). جتهم يف دمحم S يقولوا وال وتواضع

 كأمنـا حولـه وأصـحابه وسـلم عليـه هللا صـلى النـيب أتيـت(: شـريك بـن أسـامة قـال. وسـلم عليـه هللا صـلى النيب
 القاضـي قـال. حياتـه يف كتعظيمـه موتـه بعـد واجـب وسـلم عليـه هللا صـلى النـيب وتعظيم). الطري رؤوسهم على

، حياتـه حـال كـان كمـا الزم، وتعظيمـه وتـوقريه، موته بعد وسلم عليه هللا صلى النيب حرمة أن واعلم(: عياض
 وتعظـيم، وعرتتـه آلـه ومعاملـة، وسريته امسه ومساع، وسنته حديثه وذكر، وسلم عليه هللا صلى ذكره عند وذلك

 ). وصحابته بيته أهل
: تعـاىل قـال. بـذلك هللا أمـر كمـا ذلـك مـن واإلكثـار وسـلم عليـه هللا صـلى النـيب على والتسليم والصالة - ٥
 قـال. )٥٦: األحـزاب( )َتْسـِليًما َوَسـلُِّموا َعَلْيـهِ  َصـلُّوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيـَُّها Sَ  النَِّيبِّ  َعَلى ُيَصلُّونَ  َكَتهُ َوَمَالئِ  اOََّ  ِإنَّ (

 هللا عبـد وعـن). هللا مـن للرمحـة واستدعاء رقة املالئكة ومن. رمحة هللا من فهي. الرتحم: الصالة أصل(: املربد
 هللا صـلى صالة علي صلى من(: قال أنه وسلم عليه هللا صلى النيب عن عنهما هللا رضي العاص بن عمرو بن

 الـذي البخيـل(: قـال أنـه وسـلم عليـه هللا صلى النيب عن عنه هللا رضي علي وعن. مسلم رواه )عشرا �ا عليه
 والصــالة. املســند يف وأمحــد صــحيح حســن حــديث وقــال الرتمــذي رواه )علــي يصــل فلــم عنــده ذكــرت مــن

 وسـلم عليـه هللا صـلى نبينـا حق يف متأكدة فهي تقدم كما كلهم األنبياء حق يف مشروعة كانت وإن والسالم
 وقـد. أمتـه علـى اخلاصـة حقوقـه مجلـة مـن هنـا ذكر�هـا ولـذا علـيهم واجبـة وهـي أمتـه علـى حقوقـه أعظـم ومن

 القاضـي قال. ذلك على اإلمجاع بعضهم ونقل وسلم عليه هللا صلى النيب على الصالة بوجوب العلماء صرح
 تعـاىل هللا ألمـر بوقـت حمـدد غري، اجلملة على فرض وسلم عليه هللا صلى النيب على الصالة أن اعلم(: عياض

 ). عليه وأمجعوا الوجوب على والعلماء األئمة ومحله، عليه 5لصالة



 ٢٢٥

 مـا علـى الرفيعـة ليـةالعا والـدرجات السـامية واخلصـائص اجلليلـة املناقـب مـن حقـه يف ثبـت مبـا لـه اإلقرار - ٦
 عليـه والثناء ذلك بكل والتصديق. النصوص عليه دلت مما ذلك وغري املبحث هذا أول يف بعضها بيان تقدم

 . وجل عز ربه عند اجلليل قدره ومعرفة وتعظيمه حمبته على وتنشئتهم للصغار وتعليمه، الناس يف ونشره به
 نبيه آمًرا تعاىل قال. وسلم عليه هللا صلى له األذية ظمأع ذلك يف فإن ذلك من واحلذر فيه الغلو جتنب - ٧

َا ُقلْ (: بقوله األمة خياطب أن وسلم عليه هللا صلى َا ِإَيلَّ  يُوَحى ِمثْـُلُكمْ  َبَشرٌ  َأ�َ  ِإمنَّ  َكـانَ  َفَمنْ  َواِحدٌ  ِإَلهٌ  ِإَهلُُكمْ  َأمنَّ
ْليَـْعَمــلْ  رَبِّــهِ  ِلَقــاءَ  يـَْرُجــوا  َأقُــولُ  َال  قُــلْ (: وبقولــه. )١١٠: الكهــف( )َأَحــًدا رَبِّــهِ  ِبِعَبــاَدةِ  ُيْشــِركْ  َوَال  َصــاِحلًا َعَمــًال  فـَ

 .  )٥٠: األنعام( )ِإَيلَّ  يُوَحى َما ِإالَّ  أَتَِّبعُ  ِإنْ  َمَلكٌ  ِإّينِ  َلُكمْ  َأُقولُ  َوَال  اْلَغْيبَ  َأْعَلمُ  َوَال  اOَِّ  َخَزاِئنُ  ِعْنِدي َلُكمْ 
 هـو ولـيس شـيء الربوبيـة مقـام مـن له ليس هللا من مرسل أنه لألمة يقرر أن وسلم عليه هللا صلى نبيه هللاّ  فأمر
 إطرائـه يف والتجـاوز فيـه الغلـو مـن أمتـه وسـلم عليـه هللا صـلى النـيب حـذر كمـا. ووحيـه ربـه أمـر يتبـع إمنا مبََلك

 أنـه وسـلم عليـه هللا صـلى النيب عن عنه هللا رضي اخلطاب بن عمر حديث من البخاري صحيح ففي. ومدحه
. البخــاريرواه  )ورســوله هللا عبــد: فقولــوا، عبــده أ� فإمنــا مــرمي ابــن النصــارى أطــرت كمــا تطــروين ال(: قــال

: قـال عنهمـا هللا رضـي عبـاس ابـن وعـن. األثـري ابـن ذكـره املـدح يف احلـد وجمـاوزة 5لباطـل املـدح هو: واإلطراء
 هللا رسـول فقـال! وشـئت هللا شـاء مـا: فقـال الكـالم بعـض يف فراجعه وسلم عليه هللا صلى النيب إىل رجل جاء

 عليـه هللا صـلى النـيب فحـذر. رواه االمـام أمحـد)وحـده هللا شـاء مـا بـل نـ̈دا ) أجعلتـين(: وسـلم عليـه هللا صلى
 أنـواع مـن ذكـر مـا غري إىل تنبيه هذا ويف. وجل عز الرب به خيتص مما، منزلته فوق وإنزاله فيه الغلو من وسلم

 . وأشكاله صوره بشىت حمرم وسلم عليه هللا صلى النيب يف الغلو فإن غلوال
 S: القائـل فيقـول 5لـدعاء له التوجه، الشرك حدّ  إىل تصل اليت وسلم عليه هللا صلى النيب يف الغلو صور ومن

 فيـه لغلـوا صـور ومـن. هللا لغـري صـرفها يصـح ال عبـادة والـدعاء دعـاء هـذا فإن. وكذا كذا يل افعل هللا رسول
 حمـرم هـذا فكـل عبـادة أو بصـالة قربه استقبال أو بقربه الطواف أو له النذر أو له الذبح وسلم عليه هللا صلى
 ِإنَّ  ُقــلْ (: وجــل عــز فقــال املخلــوقني مــن ألحــد العبــادة أنــواع مــن شــيء صــرف عــن هللا ¬ــى وقــد عبــادة ألنــه

ــايَ  َوُنُســِكي َصــَالِيت  ــاَلِمنيَ  بِّ رَ  Oَِِّ  َوَممَــاِيت  َوَحمَْي ــهُ  َشــرِيكَ  َال ()اْلَع ــَذِلكَ  َل ــْرتُ  َوِب : األنعــام( )اْلُمْســِلِمنيَ  َأوَّلُ  َوَأ�َ  أُِم
١٦٣، ١٦٢(  . 

 
 



 ٢٢٦

وتفضــيل أهــل البيــت وتــوقريهم وحــبهم ومــا . ونتــوىل زوجاتــه وهــن أمهــات املــؤمنني وزوجاتــه يف الــدنيا واالخــرة
 . عاديهم ويكرههموالرباء ممن ي. جيب هلم من غري جفاء وال غلو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مــن واحلــذر مجيًعــا ومــواالtم وأزواجــه بيتــه وأهــل أصــحابه حمبــة وســلم عليــه هللا صــلى النــيب حقــوق ومــن - ٨

 مـن ونـدب نبيـه أصـحاب مـواالة األمـة هـذه علـى أوجب قد هللا فإن بشيء فيهم الطعن أو سبهم أو تنقصهم
 املهـــاجرين ذكـــر أن بعـــد فقـــال. هلـــم غـــال قلـــو�م يف جيعـــل ال أن هللا وســـؤال هلـــم فاراالســـتغ إىل بعـــدهم جـــاء

ــنْ  َجــاُءوا َوالَّــِذينَ (: واألنصــار ــِدِهمْ  ِم ــونَ  بـَْع ــا يـَُقوُل ــرْ  رَبـََّن ــا اْغِف ــا لََن ْخَوانَِن ــبَـُقو�َ  الَّــِذينَ  َوِإلِ ميَــانِ  َس ــلْ  َوَال  5ِْإلِ  ِيف  َجتَْع
 عليـه هللا صلى رسوله قرابة حق يف تعاىل وقال. )١٠: احلشر( )رَِحيمٌ  رَُءوفٌ  ِإنَّكَ  رَبـََّنا آَمُنوا ِللَِّذينَ  ِغ̈ال  قـُُلوبَِنا
 قل(: اآلية تفسري يف جاء. )٢٣: الشورى( )اْلُقْرَىب  ِيف  اْلَمَودَّةَ  ِإالَّ  َأْجًرا َعَلْيهِ  َأْسأَُلُكمْ  َال  ُقلْ (: بيته وأهل وسلم

 من صحيحه يف مسلم وأخرج). قرابيت تودوا أن إال أجًرا به جئتكم ما على لكمأسأ ال املؤمنني من اتبعك ملن
 أال بعـد أمـا(: فقال الناس يف خطيًبا قام وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عنه هللا رضي أرقم بن زيد حديث

 اهلــدى فيــه تـابك أوهلمــا: ثقلـني فــيكم Ôرك وأ� فأجيـب ريب رســول ¿يت أن يوشـك بشــر أ� فإمنـا. النــاس أيهـا
 هللا أذكركم بييت وأهل(: قال مث فيه ورغب هللا كتاب على فحث). به واستمسكوا هللا بكتاب فخذوا. والنور

 وسـلم عليـه هللا صـلى النـيب فأمر. رواه مسلم )بييت أهل يف هللا أذكركم، بييت أهل يف هللا أذكركم. بييت أهل يف
 عليـه هللا صـلى النـيب أوصـى كمـا. وشـرفهم منـه لقر�م، وحقهم قدرهم هلم يعرف وأن بيته أهل إىل 5إلحسان

 عليـه هللا صـلى النـيب عـن عنه هللا رضي اخلدري سعيد أيب فعن وتنقصهم سّبهم عن و¬ى خريًا «صحابه وسلم
 أخرجــه )نصــيفه وال أحــدهم مــد بلــغ مــا ذهًبــا أحــد مثــل أنفــق أحــدكم أن فلــو أصــحايب تســبوا ال(: قــال وســلم

 صـلى هللا رسـول أصـحاب حمبـة كلمـتهم عليـه اجتمعت اليت السنة أهل أصول أعظم من كان دوق. الشيخان
 إذا(: زرعـة أبـو قـال. والضـالل الزيـغ عالمـة إال فـيهم الطعن يعدون كانوا وما وأزواجه وقرابته وسلم عليه هللا

 رجــًال  رأيــت إذا(: أمحــد اإلمــام وقــال). زنــديق أنــه فــاعلم هللا رســول أصــحاب مــن أحــًدا ينــتقص الرجــل رأيــت
 ). اإلسالم على فاtمه) بسوء أي( وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب من أحًدا يذكر

 ؛حباً مجاً ال يدانيه حب أحد من العاملني بعد األنبياء واملرسلني حيبوَن َأهَل بيِت النيبوأهل السنة واجلماعة 
Ñ األسقع بن واثلةعن و . رواه مسلم)أذَكِّرُُكم َهللا يف َأْهِل بـَْيِيت ، َهللا يف َأْهِل بـَْيِيت أذَكِّرُُكُم (: عمال بقوله 

، ِإمساعيل َوَلد من ِكَنانَةَ  اصطفى هللا ِإنَّ (: يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسولَ  مسعتُ : قال: عنه هللا رضي
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، مسلم أخرجه. )هاشم بين من واصطفاين، هاشم بين قريش من واصطفى، كنانة من قريشا واصطفى
 . والرتمذي
 ...)كنانة بين ِإمساعيل ولد من واصطفى، ِإمساعيل ِإبراهيم ولد من اصطفى هللا ِإنَّ (: أخرى يف وللرتمذي

 . الباقي وذكر
مسـلٍم  وكـلُّ ، وهـم أزواُجـه وذريـَّتُـه، هـم َمـن َحتـُرم علـيهم الصَّـدقةُ  آل بيت النَّـِيبِّ و : قال دمحم بن العباد البدر

: وهم بُنو هاِشم بن عبـد َمنـاف؛ قـال ابـن حـزم يف مجهـرة أنسـاب العـرب (ص، ومسلمٍة من َنْسل عبداملطلب
وَمل يْبـَق هلاشـم َعِقـٌب إالَّ ، وفيـه العمـود والشَّـرف، وهـو عبـداملطلب، شـيبةُ : (ُوِلد هلاشـم بـن عبـد منـاف: )١٤

 .  ِمن عبداملطلب فقط)
ويـدلُّ  فـتح البـاري يف وابـن حجـر منهـاج السـنةيف  بن تيميةوأ أنساب القرشيِّني التبيني يفيف  وذكره ابن قدامة

) عن عبداملطلب بن ربيعـة بـن احلـارث ١٠٧٢لدخول بِين أعمامه يف أهل بيته ما أخرجه مسلم يف صحيحه (
ولِّيهمـا يطلبـان منـه أن يُ  وسـلم صـلى هللا عليـهبن عبداملطلب أنَّه ذهـب هـو والفضـل بـن عبـاس إىل رسـول هللا 

ـا هـي أوسـاُخ : (فقال هلمـا ، على الصَّدقِة لُيصيَبا ِمن املال ما يتزوَّجان به إنَّ الصَّـدقة ال تنبغـي آلل دمحم؛ إمنَّ
 .  مثَّ أمر بتزوجيهما وإصداقهما من اخلمس، )الناس

ــدقة  وقــد أْحلَــق بعــُض أهــل العلــم مــنهم الشــافعي وأمحــد بــِين املطلــب بــن عبــد َمنــاف بَبــِين هاشــم يف حتــرمي الصَّ
هــم يف إعطــائهم مــن مخــس اخلُمــس؛ وذلــك للحــديث الــذي رواه البخــاري يف صــحيحه  َّSعلــيهم؛ ملشــاركِتهم إ

لبَـِين هاشـم وبـِين املطلـب دون إخـواِ¬م مـن بـِين  الـذي فيـه أنَّ إعطـاَء النَّـِيبِّ ، ) عن ُجبري بن ُمطعم٣١٤٠(
 . شيئاً واحداً  عبد مشس ونوفل؛ لكون بِين هاشم وَبِين املطلب

 :  كما قال هللا تبارك وتعاىل،  رآنرضي هللا عنُهن وهن ُأمهات املؤمنني بنص الق ومن َأهل بيته َأزواجه
َيْطَمـَع الـَِّذي ( ُنتَّ َفَال َختَْضْعَن 5ِْلَقـْوِل فـَ ْلبِـِه َمـرَ Sَ ِنَساَء النَِّيبِّ َلْسُنتَّ َكَأَحٍد ِمَن النَِّساِء ِإِن اتـََّقيـْ ـْوًال ِيف قـَ ٌض َوقـُْلـَن قـَ

َـا َوقـَْرَن ِيف بـُُيوِتُكنَّ َوَال تـَبَـرَّْجَن تـَبَـرَُّج اْجلَاِهِليَِّة اْألُوَىل َوَأِقْمَن الصََّالَة وآِتَني الزََّكاَة َوأَ ()َمْعُروفًا ِطْعـَن اOََّ َوَرُسـوَلُه ِإمنَّ
ُ لِيُـــْذِهَب َعـــْنُكُم الـــّرِْجَس َأْهـــَل اْلبَـْيـــِت  َّOـــرَُكْم َتْطِهـــريًايُرِيـــُد ا َلـــى ِيف بـُيُـــوِتُكنَّ ِمـــن َءاSَِت ِهللا  َويَُطهِّ َواذُْكـــْرَن َمـــا يـُتـْ

 .  )٣٤- ٣٢(االحزاب )َواِحلْكَمِة ِإنَّ َهللا َكاَن َلِطيًفا َخِبريًا
جـاء يف وال يُنـايف ذلـك مـا ، هذه اآليَة تدلُّ على دخـوِهلنَّ حتمـاً؛ ألنَّ سـياَق اآلSت قبلهـا وبعـدها خطـاٌب هلـنَّ 

ا قالت٢٤٢٤صحيح مسلم ( ، غداًة وعليه ِمْرٌط ُمَرحَّل مـن َشـعر أسـود (خرج النَِّيبُّ : ) عن عائشة ö أ¬َّ
، مثَّ جـاء علـيٌّ فأدخلـه، مث جاءت فاطمـُة فأدخلهـا، مثَّ جاء احلُسني فدخل معه، فجاء احلسن بن علي فأدخله
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َــا يُرِيــُد هللاُ لِ (: مثَّ قــال ــرَُكْم َتْطِهــريًاِإمنَّ ؛ ألنَّ اآليــَة دالَّــٌة علــى دخــوِهلنَّ؛ )ُيــْذِهَب َعــنُكُم الــّرِْجَس َأْهــَل البَـْيــِت َويَُطهِّ
ودخوُل عليٍّ وفاطمة واحلسن واحلسـني û يف اآليـِة دلـَّت عليـه السُّـنَُّة يف هـذا ، لكون اخلطاِب يف اآلSت هلنَّ 

ؤالء األربعــة û يف هــذا احلــديث ال يــدلُّ علــى َقْصــِر أهــل بيتــه علــيهم دون هلــ وختصــيُص النَّــِيبِّ ، احلــديث
م ِمن أخصِّ أقاربه، القرا5ت األخرى ا يدلُّ على أ¬َّ  .  وإمنَّ

 يف آله وداللة حديث عائشة ö املتقدِّم على دخـول علـيٍّ  ونظُري داللة هذه اآلية على دخول أزواج النَِّيبِّ 
ـَس َعلَـى التـَّْقـَوى ِمـْن (: نظُري ذلك داللُة قول هللا عـزَّ وجـلَّ ، وفاطمة واحلسن واحلُسني û يف آله َلَمْسـِجٌد ُأسِّ

) ١٣٩٨وداللـة السُّـنَّة يف احلـديث الـذي رواه مسـلم يف صـحيحه (، على أنَّ املـراَد بـه مسـجد قبـاء )َأوَِّل يـَْومٍ 
س على التقوى مسجُده على أنَّ املراَد 5ملسجد  وقد ذكر هذا التنظَري شيُخ اإلسالم ابـن تيميـة ، الذي ُأسِّ

 .  )٢١ـ  ٢٠: رمحه هللا يف رسالة (فضُل أهل البيت وحقوُقهم) (ص
ـٍد وال آلل حممَّـد): لقولـه  ؛داخـالٌت حتـت لفـظ (اآلل) وزوجاتُه  ويـدلُّ لـذلك ، (إنَّ الصَّـدقَة ال َحتـلُّ حملمَّ

ـــنَّ يُ  ) Ùســـناٍد صـــحيح عـــن ابـــن أيب ٣/٢١٤وأيضـــاً مـــا رواه ابـــن أيب شـــيبة يف مصـــّنفه (، عطَـــْني مـــن اخلُمـــسأ¬َّ
ــٍد : وقالــت، (أنَّ خالــد بــَن ســعيد بعــث إىل عائشــَة ببقــرٍة مــن الصَّــدقِة فردtَّْــا: ُمَليكــة ال َحتــلُّ لنــا  إ�َّ آَل حممَّ

 . الصَّدقة)
يف  ) لالحتجـاج للقـائِلني بـدخول أزواجـه ٣٣٣ـ  ٣٣١: األفهـام) (صوِممَّا ذكره ابن القيِّم يف كتابه (جالء 

ا دخل األزواُج يف اآلل وخصوصاً أزواُج النَّـِيبِّ : قال هؤالء: آل بيته قوله تشـبيهاً لـذلك 5لنََّسـب؛ ألنَّ  وإمنَّ
، وهـنَّ زوجاتُـه يف الـدنيا واآلخـرة، اتِـهوهنَّ حمرَّماٌت علـى غـريِه يف حياتِـه وبعـد ممََ ، غُري مرتفع اتِّصاَهلُنَّ 5لنَِّيبِّ 

وهلـذا كـان القـوُل ، علـى الصـالِة علـيهنَّ  وقـد نـصَّ النَّـِيبُّ ، قـائٌم مقـاَم النََّسـب فالسَّبُب الـذي هلـنَّ 5لنَّـِيبِّ 
ـا أوسـاُخ النـاسِ  صـان هللاُ  وقـد، الصحيح ـ وهـو منصـوص اإلمـام أمحـد رمحـه هللا أنَّ الصَّـدقَة حتـُرُم علـيهنَّ؛ أل¬َّ

 . وآَله ِمن كلِّ أوساِخ َبِين آَدم، سبحانه ذلك اجلََناَب الرَّفيع
: وقولـه يف األضـحية، (اللَّهـمَّ اجعـل رزَق آل حممَّـد قـوÔً): وS ) العجب! كيـف ال يـدخُل أزواُجـه يف قولـه 

ــرٍّ) ســول هللا (مــا شــبع آُل ر : ويف قــول عائشــة ½، (اللَّهــمَّ هــذا عــن دمحم وآل دمحم) ويف قــول ، مــن ُخبــز بـُ
ـــه، (اللَّهـــمَّ صـــلِّ علـــى دمحم وعلـــى آل دمحم): املصـــلِّي ـــدُخْلَن يف قول ـــد وال آلل : وال َي ـــدقة ال َحتـــلُّ حملمَّ (إنَّ الصَّ
يانِة عنها والُبعِد منها؟! فأزواُج رسوِل هللا ، مع كوِ¬ا من أوساِخ الناس، حممَّد)  أوىل 5لصِّ

ـا حُرمـت علـى بَـِين هاِشـم حُرَمـت ،  كانت الصَّدقُة حراماً عليهنَّ َحلَُرمت على مواليهنَّ لو  : فإن قيل ـا َلمَّ كمـا أ¬َّ
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وهــي مــوالٌة ، وَمل ُحيّرِمــه النَّــِيبُّ ، وقــد ثبــت يف الصــحيح أنَّ بريــرَة ُتُصــدِّق عليهــا بَلحــٍم فأكلتــه، علــى مــوالِيهم
ö لعائشة . 

 . ن أ5َحها ألزواج النَِّيبِّ هذا هو شبهُة مَ : قيل
ـا هـو تـَبَـٌع لَتحرميهـا عليـه ، ليس بطريق األصالةِ  وجواُب هذه الشُّبهِة أنَّ حترَمي الصَّدقِة على أزواِج النَِّيبِّ  وإمنَّ

 ،فـرُع التَّحـرِمي  والتحـرُمي علـى املـوَىل ، فهـنَّ فـرٌع يف هـذا التحـرميِ ، وإالَّ فالصَّدقُة حالٌل هلنَّ قبـل اتِّصـاِهلنَّ بـه
وَلمَّا كان التَّحـرُمي علـى أزواِج النَّـِيبِّ ، فلمَّا كان التَّحرُمي على َبِين هاِشم أصًال استتَبع ذلك مواليهم، على سيِِّده

  ٍَباِع مواليهنَّ؛ ألنَّه فرٌع عن فرع  . تـََبعاً َمل يـَْقَو ذلك على اسِتتـْ
وسـاق  )نَِّيبِّ َمن ¿َِْت ِمـنُكنَّ ِبَفاِحَشـٍة ُمبَـيِّنَـٍة ُيَضـاَعْف َهلَـا اْلَعـَذاُب ِضـْعَفْنيِ Sَ ِنَسآَء ال(: وقد قال هللا تعاىل: قالوا

ـــوِتُكنَّ ِمـــن َءاSَِت ِهللا َواِحلْكَمـــةِ (: اآلSت إىل قولـــه تعـــاىل ـــى ِيف بـُُي َل ـــا يـُتـْ ـــْرَن َم فـــدَخْلَن يف أهـــل : مث قـــال، )َواذُْك
 . وهللا أعلم)، فال جيوز إخراُجهنَّ ِمن شيٍء منه، اق ِذكرهنَّ البيت؛ ألنَّ هذا اخلطاَب كلَّه يف سي

ــدقة علــى مــواِيل بَــِين هاِشــم مــا رواه أبــو داود يف ســننه ( ، )٦٥٧والرتمــذي (، )١٦٥٠ويــدلُّ علــى حتــرمي الصَّ
دقة بعـث رجـًال علـى الصَّـ أنَّ النَّـِيبَّ : () Ùسـناٍد صـحيح واللفـظ أليب داود عـن أيب رافـع٢٦١١والنسائي (

ــِين خمــزوم فــأÔه ، فأســأله حــىت آِيت رســوَل هللا : قــال، اْصــَحبِين فإنَّــك ُتصــيُب منهــا: فقــال أليب رافــع، ِمــن َب
 انتهى. )وإ�َّ ال حتَِلُّ لنا الصَّدقة، موَىل القوم ِمن أنفِسهم: فقال، فسأله
وُأم ، زينـب بنـت خزميـةو ، وحفصة بنت عمر بـن اخلطـاب، وعائشة بنت َأيب بكر، خدجية بنت خويلد: فمنهن

، وزينـب بنـت جحـش، وسودة بنت زمعـة بـن قـيس، وُأم سلمة بنت َأيب أُمية بن املغرية، حبيبة بنت َأيب سفيان
 .  وصفية بنت حيي بن َأخطب،  ضراروجويرية بنت احلارث بن َأيب، وميمونة بنت احلارث

 . ý َأمجعني ؛نيا واآلخرةوهن زوجاته يف الد، ويعتقدون َأ¬نَّ مطهرات مربآت من كلِّ سوء
فمـن  ؛وعائشـة الصـديقة بنـت الصـديق الـيت بَرأهـا هللا يف كتابـه العزيـز، ويرون َأن َأفضلهن خدجية بنـت خويلـد

َفْضـُل عاِئَشـَة َعلَـى (: قال النيب صـلى عليـه وعلـى آلـه وسـلم، وخرج من امللة قذفها مبا برأها هللا منه فقد كفر
 رواه البخاري )الثَّريِد َعَلى َساِئر الطعام النساِء َكَفْضلِ 

إن الــذين يــؤذون هللا (: رســوله و بــني أذى املــؤمنني فقــال تعــاىلقــد نــص علــى الفــرق بــني أذى هللا و  القــرآنو 
كتسـبوا املؤمنـات بغـري مـا ا الذين يـؤذون املـؤمنني و مهينا و  أعد هلم عذا5لعنهم هللا يف الدنيا و اآلخرة و رسوله و 

فال جيوز أن يكون جمرد أذى املؤمنني بغري حق موجبا للعنـة هللا  )٥٨: األحزاب()إمثا مبينالوا �تا� و فقد احتم
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يف الدنيا و اآلخرة و للعذاب املهني إذ لو كان كذلك مل يفـرق بـني أذى هللا و رسـوله و بـني أذى املـؤمنني و مل 
املؤمنني أنه احتمل �تـا� و إمثـا مبينـا كمـا قـال جيعل جراء مؤذي هللا و رسوله 5للعنة املذكورة و خيصص مؤذي 
  )١١٢: النسـاء()و من يكسب خطيئة أو إمثا مث يـرم بـه بريئـا فقـد احتمـل �تـا� و إمثـا مبينـا(: يف موضع آخر

كيف و العليم احلكيم إذا توعد على اخلطيئة زاجرا عنها فال بد أن يذكر أقصى مـا خيـاف علـى صـاحبها فـإذا 
امها أكرب من األخرى متوعدا عليهما زاجرا عنهما مث ذكر يف إحدامها جزاء عنها و ذكر يف ذكر خطيئتني إحد

األخرى مـا هـو دون ذلـك مث ذكـر هـذه اخلطيئـة يف موضـع آخـر متوعـدا عليهـا 5لعـذاب األدىن بعينـه علـم أن 
 . جزاء الكربى ال يستوجب بتلك اليت هي أدىن منها

الدنيا و اآلخـرة و إعـداده العـذاب املهـني ال يسـتوجبه جمـرد القـذف الـذي  فهذا دليل يبني لك أن لعنة هللا يف
 . سالمتها عن النقصله و هذا كاف يف اطراد الداللة و ليس فيه أذى هللا و رسو 

 :  أما اجلواب املفصل فمن ثالثة أوجهو 
 لعلمأن هذه اآلية يف أزواج النيب صلى هللا عليه و سلم خاصة يف قول كثري من أهل ا: أحدمها

فسـر ابـن عبـاس سـورة النـور فلمـا أتـى : فروى هشـيم عـن العـوام بـن خوشـب حـدثنا شـيخ مـن بـين كاهـل قـال
هــذه يف : قــال )٢٣: النــور(إىل آخــر اآليــة  )إن الــذين يرمــون احملصــنات الغــافالت املؤمنــات(علــى هــذه اآليــة 

ا توبة و من قـذف امـرأة مؤمنـة شأن عائشة و أزواج النيب صلى هللا عليه و سلم خاصة و هي مبهمة ليس فيه
إال الـذين Ôبـوا (: إىل قولـه )و الـذين يرمـون احملصـنات مث مل ¿تـوا «ربعـة شـهداء(: فقد جعـل هللا لـه توبـة مث قـرأ

فهم رجـل أن يقـوم فيقبـل : فجعل هلؤالء توبة و مل جيعل ألولئك توبة قال )٥: النور()من بعد ذلك و اصلحوا
 . رأسه من حسن ما فسر

إن الـذين (حـدثنا عبـد هللا بـن خـراش عـن العـوام عـن سـعيد بـن جبـري عـن ابـن عبـاس : أبو سعيد األشج قالو 
 .  نزلت يف عائشة ö خاصة و اللعنة يف املنافقني عامة )يرمون احملصنات الغافالت

 :  آل الشيخ يف شرح الطحاوية ال صاحلق
ö يف وصـف املنـافق  عز وجل َها هللا منه فإنَّ نفاقه حينئٍذ نفاق اعتقادي كما قالمبا بـَرَّأَ  ومن َطَعْن يف عائشة

ُهْم َلُه َعَذاٌب َعِظيمٌ ( َرُه ِمنـْ  .  )١١: النور) (َوالَِّذي تـََوىلَّ ِكبـْ
، وآيــة النفــاق بـُْغــْض الصــحابة، وقــد يكــون نفاقــاً عمليــاً حبســب إســاءة الظــن؛ ألنَّ آيــة اإلميــان ُحــْب الصــحابة

فـإنَّ املهـاجرين  )آيـة اإلميـان حـب األنصـار وآيـة النفـاق بغـض األنصـار: (ن النـيب ملسو هيلع هللا ىلص قـال يف األنصـاروإذا كا
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كــذلك زوجــات النــيب ملسو هيلع هللا ىلص وعامــة الصــحابة هلــم يف ،  فلهــم احلــق أعظــم، أفضــل مــن حيــث اجلــنس مــن األنصــار
 .  ذلك املقام األعظم

ملــي قــد يــدخل إىل القلــب يف اإلســاءة يف القــول أو يف الظــن يف صــحابة رســول هللا هلــذا نقــول إنَّ النفــاق الع
 . ملسو هيلع هللا ىلص أو زوجاته أو ذرSته
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وأtم خري االمة بعـد . والنهي عن سبهم أو اخلوض يف ما شجر بينهم. وحب الصحابة وما جيب اعتقاده فيهم
وان خـريهم بعـد النـيب أيب بكـر مث عمـر مث عثمـان مث علـى مث . هللا ورسوله هلموأ¬م كلهم عدول بتعديل . نبيهم

وأ¬ــم خــري االمــة بعــد ، مث أهــل أحــد، مث أهــل بــدر مث الــذين 5يعــوا حتــت الشــجرة بقيــة العشــرة املبشــرين 5جلنــة
 . ملا هلم من الفضل 5لسبق يف االميان واهلجرة والنصرة واجلهاد نبيهم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :  َأهل السنة واجلماعة ؛ومن ُأصول عقيدة السلف الصاحل
َأل¬م كـانوا أكمـل  ؛ُحب َأصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم وسالمة قلو�م وأَلسنتهم جتاههم

عليــه  وقــد اختــارهم هللا واصــطفاهم لصــحبة نبيــه صــلى هللا، وَأعظمهــم طاعــة وجهــادا، وإحســا�، النــاس ِإميــا�
ــه وســلم ــازوا بشــيء مل يســتطع َأن يدركــه َأحــد ممــن بعــدهم مهمــا بلــغ مــن الرفعــة وعلــى آل َأال وهــو  ؛وقــد امت

 . التشرف برؤية النَّيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم ومعاشرته
وهــم ، وخريتــه مــن خلقــه، وهــم َأوليــاُء هللا وأصــفياؤه، والصــحابة الكــرام كلهــم ُعــدوٌل بتعــديل هللا ورســوله هلــم

َوالسَّاِبُقوَن اْألَوَُّلوَن ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن (: َأفضل هذه األُمة بعد نبيها صلى هللا عليه وعلى آله وسلم قال هللا تعاىل
ُهْم َوَرُضوا َعْنُه َوَأَعـدَّ َهلُـْم َجنَّـاٍت َجتْـرِ  ُ َعنـْ َّOِِْحَساٍن َرِضَي اÙ َهـاُر َخالِـِديَن ي حتَْ َواْألَْنَصاِر َوالَِّذيَن اتـَّبَـُعوُهْم تَـَهـا اْألَنـْ

 .  )التوبة١( )ِفيَها أََبًدا َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 
وبغضــهم كفــٌر ، وحمبــتهم ديـن وإميــان، والشـهادة هلــم 5إلميــان والفضـل َأصــل قطعــي معلــوم مـن الــدِّين 5لضــرورة

صلى هللا عليه فقال ، حبهم وَأوصى حببهمَألن َرُسول هللا أَ  ؛وَأهُل السنة واجلماعة ال يذكرو¬م ِإال خبري، ونفاق
َغَضـُهْم ، َفَمـْن َأحـبُهم فَِبحـيب َأَحـبُهم ؛َهللا َهللا يف َأْصـَحايب َال تَتخـُذوُهم َغَرضـا بـَْعـِدي(: وعلى آله وسلم وَمـْن أبـْ

َغَضـــُهم َقـــْد آَذاِين ، فَِببُـْغِضـــي أبـْ َقـــْد آَذى هللاَ ، َوَمـــْن آذاُهـــم فـَ ). َذى َهللا يُوِشـــُك َأْن َ¿ُخـــَذهوَمـــْن آ، وَمـــْن آَذاِين فـَ
ــن رَأى رســول هللا صــلى هللا عليــه . ضــعيف إســناده األرنــؤوط وقــال شــعيب. أخرجــه الرتمــذي وأ محــد وكــل َم

، َأو يومـا، َأو شـهرا، وإن كانـت صـحبته سـنة، فهـو مـن الصـحابة ؛وعلى آله وسلم وآمن به ومات على ذلـك
وكانوا أكثر من ألـف ، بل قد û ورضوا عنه ؛ابة 5يع حتت الشجرةوال يدخل النَّار َأحد من الصح. َأو ساعة
 .  وَأربعمائة

أخرجـه مسـلم وأبـو ). 5َيـع َحتْـَت الشـَجَرة ممـن َال َيْدُخل الناَر َأَحد(: قال النِيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم
 . داود والرتمذي
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فمـن كـان مـنهم مصـيبا كـان  ؛ويوكلون َأمـرهم ِإىل هللا، زاعيكفون عما شجر بينهم من ن: وَأهل السنة واجلماعة
 . وخطؤه مغفور له ِإن شاء هللا، ومن كان منهم خمطئا فله َأجر واحد، له َأجران

 ، بل يذكرو¬م مبا يستحقون من الثناء اجلميل ؛وال يسبون َأحدا منهم
 : لقوله صلى هللا عليه وعلى آله وسلم

َفَق ِمْثَل أُحد َذَهبا َما َأْدَرَك ُمّد  ؛َتسبوا َأْصَحاِيب  َال َتسبوا َأْصَحاِيب َال ( فـََوالِذي نـَْفِسي بَِيِدِه َلْو َأن َأَحدَُكم أَنـْ
 نصف: والنصيف. الصاع ربع: املد. والرتمذي، داود وأبو، ومسلم، البخاري أخرجه )َوال َنِصيَفه، أَحِدِهم

 . نصفه وال، فضلهم من اليسري الَقْدر هذا بلغ ما: والتقدير، املدِّ 
، وأما َأفرادهم فغري معصـومني، يعتقدون «ن الصحابة معصومون يف مجاعتهم من اخلطأ: وَأهل السنة واجلماعة

وَأن هللا تعاىل حفظ جمموع األمة عـن ، والعصمة عند َأهل السُّنة من هللا تعاىل ملن يصطفي من رسله يف التبليغ
 .  ال اَألفراد ؛اخلطأ

أخرجــة  )ِإَن هللا َال َجيَْمــُع أمَّــِيت َعَلــى َضــالَلة َويَــُد ِهللا مــع اجلماَعــة(: هللا عليــه وعلــى آلــه وســلم قــال النــيب صــلى
 . الرتمذي

 : قال السفاريين يف لوامع االنوار البهية
والــذي أمجــع عليــه أهــل الســنة واجلماعــة أنــه جيــب علــى كــل أحــد تــز كيــة مجيــع الصــحابة «ثبــات العدالــة هلــم 

علـى أنـه ، يف عـدة آSت مـن كتابـه العزيـز الطعن فيهم والثناء عليهم فقد أثـىن هللا سـبحانه علـيهموالكف عن 
لو مل يرد عن هللا وال عن رسوله فيهم شـئ ألوجبـت احلـال الـيت كـانوا عليهـا مـن اهلجـرة واجلهـاد ونصـرة الـدين 

ميــــان واليقــــني القطــــع بتعــــديلهم وبــــذل املهــــج واالمــــوال وقتــــل اآل5ء واألوالد واملناصــــحة يف الــــدين وقــــوة األ
، هـذا مـذهب كافـة األمـة ومـن عليـه املعـول مـن األئمـة، واألعتقاد لنزاهتهم وا¬م أفضل مجيع األمة بعد نبيهم

وهلـذا قـال األمـام . وأما من شذ من أهل الزيغ واالبتـداع ممـن ضـل وأضـل فـال التفـات الـيهم وال معـول علـيهم
م إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فـاعلم أنـه من أجل شيوخ مسل، أبو زرعة العراقي

زنديق وذلك أن القرآن حق والرسول حق وما جاء به حق وما أدى الينا ذلك كله إال الصحابة فمـن جـرحهم 
وقـال ابـن . قإمنا أراد ابطال الكتاب والسنة فيكون اجلرح بـه أليـق واحلكـم عليـه 5لزندقـة والضـالل أقـوم وأحـ

أولئـك  ال يستوي منكم مـن أنفـق مـن قبـل الفـتح وقاتـل: (الصحابة كلهم من أهل اجلنة قطعاً قال تعاىل: حزم
 ). أعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكال وعد هللا احلسىن
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. اجلنــة فثبــت أن مجــيعهم مــن أهــل). ان الــذين ســبقت هلــم منــا احلســىن أولئــك عنهــا مبعــدون: (وقــال تعــاىل
قـال . واحلاصل انه ال يهجر الصحابة ويعاديهم اال عدو ) مبعود من رمحة هللا خبيث زنديق وهللا ويل التوفيق

: وعنـه، من سب أحدا من الصـحابة مسـتحًال كفـر وان مل يسـتحل فسـق: العالمة ابن محدان يف ¬اية املبتدئني
 انتهى. وهللا تعاىل أعلم، رأو كفرهم كف وان فسقهم أو طعن يف دينهم، يكفر مطلقاً 
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 : يعتقدون وَأهل السُّنَّة واجلماعة
ونـــرى  وان االخــوة االميانيــة �بتــة مــع املعاصــي وبغــض أهــل الشــرك ومعــاداtم، حمبــة أهــل التوحيــد ومــوالtم
 والصالة على من مات منهم الصالة خلف كل بر وفاجر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــاء(: قــال تعــاىل ــوا ال تتخــذوا عــدوي وعــدوكم أولي ــذين آمن ــة  )S أيهــا ال (َال تـَتَِّخــُذوْا : قــال تعــاىل) ١(املمتحن

 ََّOُهْم ِإنَّ ا ــــنـْ ــــنُكْم فَِإنَّــــُه ِم ُم مِّ ــــَوهلَّ ــــن يـَتَـ ــــٍض َوَم ــــاُء بـَْع ــــاَء بـَْعُضــــُهْم َأْولَِي ــــوَد َوالنََّصــــاَرى َأْولَِي ــــْوَم اْليَـُه ــــِدي اْلَق  َال يـَْه
 .  وال نكفر أحدًا من أهل القبلة مبطلق معصية فعلها أو كبرية إقرتفها. )٥١لظَّاِلِمَني)(املائدة ا

ميَانِيَّــــُة َ�بِتَــــٌة َمــــَع اْلَمَعاِصــــي ُة اْإلِ َفَمــــْن ُعِفــــَي لَـــُه ِمــــْن َأِخيــــِه َشــــْيٌء فَاتِّبَــــاٌع (: َكَمـــا قَــــاَل ُســــْبَحانَهُ   ؛اي ان اْألُُخـــوَّ
نَـُهَمــا فَــِإْن بـَغَــْت ِإْحــَداُمهَا (: َوقَــالَ ، )١٧٨ (البقــرة)5ِْلَمْعــُروفِ  َوِإْن طَائَِفَتــاِن ِمــَن اْلُمــْؤِمِنَني اقْـتَـتَـلُــوا فََأْصــِلُحوا بـَيـْ

نَـُهَمـا 5ِلْ  َأْقِسـُطوا ِإنَّ اOََّ َعـْدِل وَ َعَلى اْألُْخَرى فـََقاتُِلوا الَِّيت تـَْبِغي َحىتَّ َتِفـيَء ِإَىل َأْمـِر اOَِّ فَـِإْن فَـاَءْت فََأْصـِلُحوا بـَيـْ
َــا اْلُمْؤِمنُــوَن ِإْخــَوٌة فََأْصــِلُحوا بـَــْنيَ َأَخــَوْيُكمْ ، ()حيُِــبُّ اْلُمْقِســِطنيَ   - ٩(احلجــرات  )تـُْرَمحُــونَ  َلَعلَُّكــمْ  اOََّ  َواتـَُّقــوا ِإمنَّ

١٠(  . 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َّOَوَال َيْسِرُق السَّاِرُق ِحَني َيْسِرُق َوُهَو ُمـْؤِمنٌ ، ْزِين َوُهَو ُمْؤِمنٌ َال يـَْزِين الزَّاِين ِحَني يَـ (: َوقـَْوِلِه َصلَّى ا ،

َتِهُب نـُْهَبًة َذاَت َشَرٍف يـَْرفَـُع النَّـاُس ِإلَْيـِه ِفيَهـا أَْبَصـاَرُهْم ِحـَني ، َوَال َيْشَرُب اْخلَْمَر ِحَني َيْشَربـَُها َوُهَو ُمْؤِمنٌ  َوَال يـَنـْ
َتِهبُـَها َوُهَو   . متفق عليه). ُمْؤِمنٌ يـَنـْ

ميَـــانِ  ُيْســـَلُب ُمْطَلـــَق  الوَ ، فَـــَال يـُْعطَـــى اِالْســـَم اْلُمْطَلـــقَ ، َأْو ُمـــْؤِمٌن Ùِِميَانِـــِه فَاِســـٌق ِبَكِبريَتِـــهِ ، فُهـــَو ُمـــْؤِمٌن َ�ِقـــُص اْإلِ
 ).  اِالْسمِ 

 : قال شيخ االسالم أبن تيمية
لَـةِ  َأْهـلُ  ِفيَهـا تـَنَـازَعَ  الـَِّيت  َكاْلَمَسـاِئلِ  ِفيـهِ  َأْخطَأَ  ِخبَطَأِ  َوَال  َلهُ فـَعَ  ِبَذْنبِ  اْلُمْسِلمِ  َتْكِفريُ  َجيُوزُ  َوَال   تـََعـاَىل  اOََّ  فَـِإنَّ  اْلِقبـْ
 ِمـنْ  َأَحـدٍ  بـَـْنيَ  نـَُفرِّقُ  َال  َوُرُسِلهِ  وَُكُتِبهِ  َوَمَالِئَكِتهِ  O5َِِّ  آَمنَ  ُكلٌّ  َواْلُمْؤِمُنونَ  رَبِّهِ  ِمنْ  إلَْيهِ  أُْنِزلَ  ِمبَا الرَُّسولُ  آَمنَ ( قَالَ 

ْعَنا َوقَاُلوا ُرُسِلهِ   الدَُّعاءَ  َهَذا َأَجابَ  تـََعاَىل  اOََّ  َأنَّ  الصَِّحيحِ  ِيف  ثـََبتَ  َوَقدْ  )اْلَمِصريُ  َوِإلَْيكَ  رَبـََّنا ُغْفَراَنكَ  َوَأَطْعَنا مسَِ
ـــهِ  اOَُّ  َصـــلَّى النَّـــِيبُّ  َأَمـــرَ  الَّـــِذينَ  ُقونَ اْلَمـــارِ  َواْخلَـــَوارِجُ . َخطَـــَأُهمْ  ِلْلُمـــْؤِمِننيَ  َوَغَفـــرَ   َأِمـــريُ  َقـــاتـََلُهمْ  ِبِقَتـــاهلِِمْ  َوَســـلَّمَ  َعَلْي

ينِ  أَِئمَّةُ  ِقَتاهلِِمْ  َعَلى َواتـََّفقَ . الرَّاِشِدينَ  اْخلَُلَفاءِ  َأَحدُ  طَاِلبٍ  َأِيب  ْبنُ  َعِليُّ  اْلُمْؤِمِننيَ   َوَمـنْ  نيَ َوالتَّـاِبعِ  الصََّحابَةِ  ِمنْ  الدِّ
ُرُمهَـا َوقـَّاصٍ  َأِيب  بْـنُ  َوَسْعدُ  طَاِلبٍ  َأِيب  ْبنُ  َعِليُّ  ُيَكفِّْرُهمْ  َوملَْ . بـَْعَدُهمْ   َمـعَ  ُمْسـِلِمنيَ  َجَعلُـوُهمْ  بَـلْ  الصَّـَحابَةِ  ِمـنْ  َوَغيـْ
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َقـاتـََلُهمْ  اْلُمْسـِلِمنيَ  َأْمـَوالِ  َلىعَ  َوَأَغاُروا اْحلََرامَ  الدَّمَ  َسَفُكوا َحىتَّ  َعِليٌّ  يـَُقاتِْلُهمْ  َوملَْ  ِقَتاهلِِمْ   َوبـَْغـِيِهمْ  ظُْلِمِهـمْ  لِـَدْفعِ  فـَ
ْمجَـاعِ  5ِلـنَّصِّ  َضـَالُهلُمْ  ثـََبتَ  الَِّذينَ  َهُؤَالءِ  َكانَ  َوِإَذا. َأْمَواَهلُمْ  يـَْغَنمْ  َوملَْ  َحِرميَُهمْ  َيْسبِ  ملَْ  َوِهلََذا. ُكفَّارٌ  ِألَنـَُّهمْ  َال   َواْإلِ
 َغِلـطَ  َمَسـاِئلَ  ِيف  اْحلَـقُّ  َعلَـْيِهمْ  اْشـتَـَبهَ  الـَِّذينَ  اْلُمْخَتِلِفـنيَ  5ِلطََّوائِـفِ  َفَكْيـفَ  ِبِقتَـاهلِِمْ  َوَرُسـوِلهِ  اOَِّ  َأْمـرِ  َمعَ  فَُّرواُيكَ  ملَْ 

ُهمْ  َأْعَلــمُ  ُهــوَ  َمــنْ  ِفيَهــا ــلُّ  فَــَال  ؟ِمــنـْ ــرَ  َأنْ  الطََّوائِــفِ  َهــِذهِ  ِمــنْ  ِألََحــدِ  حيَِ  َوِإنْ  َوَماَهلـَـا َدَمَهــا َتْســَتِحلَّ  َوَال  ْألُْخــَرىا ُتَكفِّ
َتِدَعـةً  َهلَا اْلُمَكفَِّرةُ  َكاَنتْ  إَذا َفَكْيفَ  ُحمَقََّقةٌ  ِبْدَعةٌ  ِفيَها َكاَنتْ   َواْلَغالِـبُ  َأْغلَـظَ  َهـُؤَالءِ  ِبْدَعـةُ  َتُكـونُ  َوقَـدْ  ؟أَْيًضـا ُمبـْ
يًعا أَنـَُّهمْ   بـَْعِضـِهمْ  ِمـنْ  ُحمَرََّمـةٌ  َوَأْعَراَضـُهمْ  َوَأْمـَواَهلُمْ  اْلُمْسـِلِمنيَ  ِدَمـاءَ  َأنَّ  َواْألَْصلُ . ِفيهِ  َتِلُفونَ خيَْ  َما ِحبََقاِئقِ  ُجهَّالٌ  مجَِ
ــا َوَســلَّمَ  َعَلْيــهِ  اOَُّ  َصــلَّى النَّــِيبُّ  قَــالَ . َوَرُســوِلهِ  اÙ  َِّOِِْذنِ  إالَّ  حتَِــلُّ  َال  بـَْعــضٍ  َعلَــى ــةِ حَ  ِيف  َخطَــبَـُهمْ  َلمَّ  إنَّ (: اْلــَوَداعِ  جَّ

 ُكـلُّ (: َوقَـالَ  )َهـَذا َشـْهرُِكمْ  ِيف  َهـَذا بـَلَـدُِكمْ  ِيف  َهـَذا يـَـْوِمُكمْ  َكُحْرَمـةِ  َحـَرامٌ  َعلَـْيُكمْ  َوَأْعَراَضـُكمْ  َوَأْمـَواَلُكمْ  ِدَماءَُكمْ 
َلتَـنَـا َواْسـتَـْقَبلَ  َصـَالتـََنا َصـلَّى نْ َمـ(: َوقَـالَ ). َوِعْرُضـهُ  َوَمالُـهُ  َدُمـهُ : َحـَرامٌ  اْلُمْسـِلمِ  َعلَـى اْلُمْسِلمِ   َذبِيَحتَـنَـا َوَأَكـلَ  ِقبـْ

َفْيِهَما اْلُمْســِلَمانِ  اْلتَـَقــى إَذا(: َوقَــالَ  )َوَرُســوِلهِ  اOَِّ  ِذمَّــةُ  لَــهُ  اْلُمْســِلمُ  فـَُهــوَ   Sَ  ِقيــلَ  النَّــارِ  ِيف  َواْلَمْقتُــولُ  فَاْلَقاتِــلُ  ِبَســيـْ
ْتـلَ  َأرَادَ  إنـَّهُ : قَـالَ  ؟اْلَمْقُتولِ  5َلُ  َفَما ِتلُ اْلَقا َهَذا اOَِّ  َرُسولَ   َيْضـِربُ  ُكفَّـارًا بـَْعـِدي تـَْرِجُعـوا َال (: َوقَـالَ  )َصـاِحِبهِ  قـَ

 ِيف  ُكلَُّهـا يـثُ اْألََحادِ  َوَهـِذهِ  )َأَحُدُمهَا ِ�َا 5َءَ  فـََقدْ  َكاِفرُ  Sَ  ِألَِخيهِ  اْلُمْسِلمُ  قَالَ  إَذا(: َوقَالَ  )بـَْعضٍ  رِقَابَ  بـَْعُضُكمْ 
َحاحِ   ِحلَاِطـبِ  اْخلَطـَّابِ  بْـنُ  ُعَمـرُ  قَـالَ ( َكَمـا بِـَذِلكَ  ُيَكفَّـرْ  ملَْ  التَّْكِفريِ  َأوْ  اْلِقَتالِ  ِيف  ُمَتَأوًِّال  اْلُمْسِلمُ  َكانَ  َوِإَذا. الصِّ

 بَـْدرًا َشـِهدَ  قَـدْ  إنَّهُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اOَُّ  َصلَّى النَِّيبُّ  الَ فـَقَ  اْلُمَناِفقِ  َهَذا ُعُنقَ  َأْضِربُ  َدْعِين  اOَِّ  َرُسولَ  Sَ : بلتعة َأِيب  ْبنِ 
ُتمْ  َمـا اْعَملُـوا فـََقـالَ  بَـْدرٍ  َأْهـلِ  َعَلى اطََّلعَ  َقدْ  اOََّ  َأنَّ  يُْدرِيك َوَما . الصَّـِحيَحْنيِ  ِيف  َوَهـَذا ؟)َلُكـمْ  َغَفـْرت فـََقـدْ  ِشـئـْ

فْــكِ  َحــِديثِ  ِمــنْ : أَْيًضــا َوِفيِهَمــا  َعــنْ  ُجتَــاِدلُ  ُمنَــاِفقٌ  إنـَّـك: عبــادة بْــنِ  ِلَســْعدِ  قَــالَ . احلضــري بْــنَ  أســيد َأنَّ (: اْإلِ
نَـُهمْ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اOَُّ  َصلَّى النَِّيبُّ  فََأْصَلحَ  اْلَفرِيَقانِ  َواْخَتَصمَ  اْلُمَناِفِقنيَ   رَ ِآلَخـ قَـالَ  َمنْ  ِفيِهمْ  اْلَبْدرِيُّونَ  فـََهُؤَالءِ ). بـَيـْ

ُهمْ   ثـَبَـتَ  وََكَذِلكَ . 5ِْجلَنَّةِ  ِلْلَجِميعِ  َشِهدَ  َبلْ  َهَذا َوَال  َهَذا َال  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اOَُّ  َصلَّى النَِّيبُّ  ُيَكفِّرْ  َوملَْ  ُمَناِفقٌ  إنَّك: ِمنـْ
 َوَسـلَّمَ  َعَلْيـهِ  اOَُّ  َصـلَّى النَّـِيبُّ  َوَعظـَّمَ  اOَُّ  إالَّ  إلَـهَ  َال  قَـالَ  َما بـَْعدَ  رَُجًال  قـََتلَ  أَنَّهُ  زَْيدٍ  ْبنِ  ُأَساَمةَ ( َعنْ  الصَِّحيَحْنيِ  ِيف 

تَـْلته ُأَساَمةُ  Sَ  َوقَالَ  َأْخبَـَرهُ  َلمَّا َذِلكَ   َأّينِ  َمتَنـَّْيـت: ُأَسـاَمةُ  قَالَ  َحىتَّ  َعَلْيهِ  َذِلكَ  وََكرَّرَ  ؟اOَُّ  إالَّ  إَلهَ  َال  قَالَ  َما بـَْعدَ  َأقـَ
ْتـلِ  َجـَوازَ  ظَـنَّ  ُمتَـَأوًِّال  َكـانَ  ِألَنـَّهُ  َكفَّـارَةً  َوَال  ِديَةً  َوَال  قـََوًدا َعَلْيهِ  يُوِجبْ  ملَْ  َهَذا َوَمعَ ). يـَْوَمِئذٍ  إالَّ  َأْسَلْمت نْ َأكُ  ملَْ   قـَ

 وَُكلُُّهـمْ  َوَحنْـِوِهمْ  وصـفني اْجلََمـلِ  َأْهـلِ  ِمـنْ  ًضـابـَعْ  بـَْعُضُهمْ  قَاَتلَ  السََّلفُ  فـََهَكَذا. تـََعوًُّذا قَاَهلَا أَنَّهُ  ِلظَنِّهِ  اْلَقاِئلِ  َذِلكَ 
نَـُهَمــا فََأْصـِلُحوا اقْـتَـتَـلُــوا اْلُمــْؤِمِننيَ  ِمــنَ  طَائَِفتَــانِ  َوِإنْ (: تـََعـاَىل  قَــالَ  َكَمــا ُمْؤِمنُــونَ  ُمْسـِلُمونَ   إْحــَداُمهَا بـَغَــتْ  فَــِإنْ  بـَيـْ

نَـُهَمـا فََأْصـِلُحوا فَـاَءتْ  فَـِإنْ  اOَِّ  َأْمـرِ  إَىل  َتِفـيءَ  َحىتَّ  تـَْبِغي الَِّيت  فـََقاتُِلوا اْألُْخَرى َعَلى  اOََّ  إنَّ  َوَأْقِسـُطوا 5ِْلَعـْدلِ  بـَيـْ
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َ  فـََقدْ  )اْلُمْقِسِطنيَ  حيُِبُّ  ْصـَالحِ  َوَأَمرَ  ُمْؤِمُنونَ  إْخَوةٌ  بـَْعضٍ  َعَلى بـَْعِضِهمْ  َوبـَْغيِ  اْقِتَتاهلِِمْ  َمعَ  أَنـَُّهمْ  تـََعاَىل  اOَُّ  بـَنيَّ  5ِْإلِ
نَـُهمْ  ينِ  ُمَواَالةَ  بـَْعًضا بـَْعُضُهمْ  يـَُواِيل  اِالْقِتَتالِ  َمعَ  السََّلفُ  َكانَ  َوِهلََذا. 5ِْلَعْدلِ  بـَيـْ  اْلُكفَّـارِ  َكُمَعاَداةِ  يـَُعاُدونَ  َال ، الدِّ
يَـْقَبـــلُ   ِمبَُعاَمَلـــةِ  َويـَتَـَعـــاَمُلونَ  َويـَتَـَنـــاَكُحونَ  َويـَتَـَوارَثُـــونَ  بـَْعـــضٍ  َعـــنْ  اْلِعْلـــمَ  بـَْعُضـــُهمْ  َو¿َُْخـــذُ  بـَْعـــضٍ  َشـــَهاَدةَ  بـَْعُضـــُهمْ  فـَ

نَـُهمْ  َكانَ  َما َمعَ ، بـَْعضٍ  َمعَ  بـَْعِضِهمْ  اْلُمْسِلِمنيَ   َأنَّ  الصَّـِحيحِ  ِيف  ثـَبَـتَ  َوقَـدْ . َذلِـكَ  َوغَـْريِ  َوالـتََّالُعنِ  اْلِقتَـالِ  ِمـنْ  بـَيـْ
 َعلَـْيِهمْ  ُيَسـلِّطَ  َال  َأنْ  َوَسـأََلهُ  َذلِـكَ  فََأْعطَـاهُ  َعامَّـةٍ  ِبَسـَنةِ  أُمَّتَـهُ  يـُْهِلـكَ  َال  َأنْ  رَبـَّهُ  َسـَألَ  مَ َوَسـلَّ  َعَلْيهِ  اOَُّ  َصلَّى النَِّيبَّ (

ــُد̈وا ــنْ  َع ــْريِِهمْ  ِم ــاهُ  َغ ــكَ  فََأْعَط ــأََلهُ  َذِل ــلَ  َال  َأنْ  َوَس ــنَـُهمْ  «ََْســُهمْ  َجيَْع ــمْ  بـَيـْ َل ــكَ  يـُْعــطَ  فـَ ــرَ  )َذِل  ُيَســلِّطُ  َال  اOََّ  َأنَّ  َوَأْخبَـ
 ِيف  َوثـَبَــتَ . بـَْعًضــا َيْســِيب  َوبـَْعُضــُهمْ  بـَْعًضــا يـَْقتُــلُ  بـَْعُضــُهمْ  َيُكــونَ  َحــىتَّ  ُكلَُّهــمْ  يـَْغِلــبُـُهمْ  غَــْريِِهمْ  ِمــنْ  َعــُد̈وا َعلَــْيِهمْ 

َعثَ  َأنْ  َعَلى اْلَقاِدرُ  ُهوَ  ُقلْ (: تـََعاَىل  قـَْوله نـََزلَ  َلمَّا الصَِّحيَحْنيِ   ِبَوْجِهـك َأُعـوذُ  قَالَ  )فـَْوِقُكمْ  ِمنْ  َعَذا5ً  َعَلْيُكمْ  يـَبـْ
). َأْهـَونُ  َهـاÔَنِ  قَـالَ  )بـَْعـضٍ  «َْسَ  بـَْعَضـُكمْ  َويُـِذيقَ  ِشيَـًعا يـَْلِبَسُكمْ  َأوْ ( ِبَوْجِهك َأُعوذُ  قَالَ  )َأْرُجِلُكمْ  َحتْتِ  ِمنْ  َأوْ (

 وََكـانُوا ِديـنَـُهمْ  فـَرَّقُـوا الـَِّذينَ  إنَّ (: َوقَـالَ  َواِالْخـِتَالفِ  اْلِبْدَعـةِ  َعـنْ  َونـََهـى االئـتالفو  5ِْجلََماَعةِ  َأَمرَ  اOََّ  َأنَّ  َمعَ  َهَذا
ُهمْ  َلْستَ  ِشيَـًعا  )اَعـةِ اْجلَمَ  َعلَـى اOَِّ  يَـدَ  فَـِإنَّ  5ِْجلََماَعـةِ  َعلَـْيُكمْ (: َوَسـلَّمَ  َعَلْيـهِ  اOَُّ  َصـلَّى النَّـِيبُّ  َوقَـالَ  )َشـْيءٍ  ِيف  ِمـنـْ
نَـْنيِ  ِمنْ  َوُهوَ  اْلَواِحدِ  َمعَ  الشَّْيطَانُ (: َوقَالَ  ْنَسانِ  ِذْئبُ  الشَّْيطَانُ (: َوقَالَ  )أَبـَْعدُ  اِالثـْ َا َوالذِّْئبُ  اْلَغَنمِ  َكِذْئبِ  اْإلِ  إمنَّ
 ). اْلَغَنمِ  ِمنْ  َوالنَّائَِيةَ  اْلَقاِصَيةَ  ¿َُْخذُ 
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ولـزوم . والصالة على من مات منهم ونرى الصالة خلف كل بر وفاجر ملعاصيوان االخوة االميانية �بتة مع ا
واحلــج ، لســمع والطاعــة لــويل االمــر وان جــاروا. واالجتمــاع يف الــدين وعــدم التفــرق فيــه. اجلمعــة واجلماعــات

 . واجلهاد معه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

(إنـَُّه ُيْسـتَـْعَمُل َعلَـْيُكْم أَُمـَراُء : أنـه قَـالَ ، ملسو هيلع هللا ىلص عـن النَّـيبّ ، ة öعن ُأمِّ املؤمنني أم سلمة هنـد بنـت َأيب أميـة حذيفـ
أال ، Sَ َرُسـول هللاِ : قَـالوا )َوَلِكْن َمْن َرِضَي َوÔََبعَ ، َوَمْن أْنَكَر فـََقْد َسِلمَ ، َفَمْن َكرَِه فـََقْد َبِرئَ ، فـََتعرُِفوَن وتـُْنِكُرونَ 

 . رواه مسلم )َما َأقَاُموا فيُكُم الصَّالةَ ، ال: (قَالَ  ؟لهمنـَُقاتِ 
ــْوِم اْجلُُمَعــِة فَاْســَعْوا ِإَىل ِذْكــِر اOَِّ َوَذُروا الْ  ــٌر َلُكــْم ِإْن  Sَ أَيـَُّهــا الَّــِذيَن َآَمنُــوا ِإَذا نُــوِدَي ِللصَّــَالِة ِمــْن يـَ بَـْيــَع َذِلُكــْم َخيـْ

ـُتْم تـَْعَلُمــوَن ( تَـغُــوا ِمــْن َفْضـِل اOَِّ َواذُْكــُروا اOََّ َكثِــريًا َلَعلَُّكــْم ) فَــِإَذا ٩ُكنـْ َتِشــُروا ِيف اْألَْرِض َوابـْ ُقِضــَيِت الصَّـَالُة فَانـْ
ٌر ِمَن ا١٠تـُْفِلُحوَن ( َها َوتـَرَُكوَك قَاِئًما ُقْل َما ِعْنَد اOَِّ َخيـْ للَّْهِو َوِمـَن التَِّجـارَِة ) َوِإَذا رََأْوا ِجتَارًَة َأْو َهلًْوا انـَْفضُّوا ِإلَيـْ

ُر الرَّازِِقَني ( ُ َخيـْ َّO(اجلمعة))١١َوا  . 
، مث راح فكأمنا قرب بدنـه، من اغتسل يوم اجلمعة ُغسَل اجلنابة(: إن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال، ½، وعن أيب ُهَريرة

ومـن راح يف ، الساعة الثالثة فكأمنا قرب كبًشـا أقـرن ومن راح يف، ومن راح يف الساعة الثانية فكأمنا قرب بقرة
فـــإذا خـــرج اإلمـــام ، ومـــن راح يف الســـاعة اخلامســـة فكأمنـــا قـــرب بيضـــة، الســـاعة الرابعـــة فكأمنـــا قـــرب دجاجـــة

 . رواه البخاري ومسلم )حضرت املالئكة يستمعون الذكر
ــِن ُعَمــرَ  ــِد ِهللا ْب ــالَ َأنَّ َرُســوَل ِهللا ملسو هيلع هللا ىلص، عــن َعْب ــةً : ( َق ــذِّ ِبَســْبٍع َوِعْشــرِيَن َدرََج ــِة تـَْفُضــُل َصــَالَة اْلَف  )َصــَالُة اْجلََماَع

 . أخرجه البخاري
ــَرةَ و  آُمــَر مثَُّ ، َوالَّــِذي نـَْفِســي بَِيــِدِه َلَقــْد َمهَْمــُت َأْن آُمــَر ِحبَطَــٍب فـَُيْحطَــبَ (: َأنَّ َرُســوَل ِهللا ملسو هيلع هللا ىلص قَــالَ ، عــن َأِيب ُهَريـْ

َوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه ، مثَُّ ُأَخاِلَف ِإَىل رَِجاٍل فَُأَحرَِّق َعَلْيِهْم بـُُيوتـَُهمْ ، مثَُّ آُمَرُ رَُجًال فـَيَـُؤم النَّاسَ ، 5ِلصََّالِة فـَيُـَؤذََّن َهلَا
يًنا  . أخرجه البخاري ) َلَشِهَد اْلِعَشاءَ َأْو ِمْرَماتـَْنيِ َحَسنَـتَـْنيِ ، َلْو يـَْعَلُم َأَحُدُهْم أَنَُّه جيَُِد َعْرقًا مسَِ

َقـَل َعلَـى اْلُمنَـاِفِقَني ِمـَن اْلَفْجـِر َواْلِعَشـاءِ (: قَاَل النَِّيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص: قَالَ ، عن َأِيب ُهَريـَْرةَ و  َولَـْو يـَْعَلُمـوَن َمـا ، لْيَس َصَالٌة أَثـْ
ـًوا ُيِقـيَم مثَُّ آُمـَر رَُجـًال يـَـُؤمُّ النَّـاسَ َلَقـْد َمهَْمـ، ِفيِهَما ألَتـَْوُمهَا َولَـْو َحبـْ َن فـَ مثَُّ آُخـُذ ُشـَعًال ِمـْن َ�ٍر ، ُت َأْن آُمـَر اْلُمـَؤذِّ

 . أخرجه البخاري )فَُأَحرَِّق َعَلى َمْن َال َخيُْرُج ِإَىل الصََّالِة بـَْعدُ 
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ــى فَاْلَواِجــبُ  ــِلمِ  َعَل ــةٍ  ِيف  َصــارَ  إَذا اْلُمْس ــنْ  َمِديَن ــَداِئنِ  ِم ــِلِمنيَ الْ  َم ــمْ  ُيَصــلِّيَ  َأنْ  ُمْس ــةَ  َمَعُه ــةَ  اْجلُُمَع ــَواِيلَ  َواْجلََماَع  َويـُ
 ُيَكلِّـفُ  فَـَال  َوِإالَّ  َذلِـكَ  فـََعـلَ  َويـُْرِشـَدهُ  يـَْهِديَـهُ  َأنْ  َوَأْمَكـنَ  َغاِوSً  َأوْ  َضا̈ال  بـَْعَضُهمْ  رََأى َوِإنْ  يـَُعاِديـَُهمْ  َوَال  اْلُمْؤِمِننيَ 

 َُّOــاِدرًا َكــانَ  َوِإَذا ُوْســَعَها إالَّ  نـَْفًســا ا َ  َأنْ  َعَلــى َق ــَويلِّ هُ  اْألَْفَضــلَ  اْلُمْســِلِمنيَ  إَماَمــةِ  ِيف  يـُ ــَدرَ  َوِإنْ  َوالَّ ــعَ  َأنْ  َق  َمــنْ  َميَْن
 إَىل  اْألَْسـَبقِ  نَِبيِّـهِ  َوُسـنَّةِ  اOَِّ  ِبِكتَـابِ  اْألَْعلَـمِ  َخْلـفَ  فَالصَّـَالةُ  َذِلكَ  َعَلى يـَْقِدرْ  ملَْ  َوِإنْ . َمنَـَعهُ  َواْلُفُجورَ  اْلِبدَعَ  يُْظِهرُ 
ــةِ  ــا َأْفَضــلُ  َوَرُســوِلهِ  اOَِّ  طَاَع ــالَ  َكَم ــهِ  اOَُّ  َصــلَّى النَّــِيبُّ  َق ــِحيحِ  اْحلَــِديثِ  ِيف  َوَســلَّمَ  َعَلْي ــُؤمُّ (: الصَّ ــْومَ  يـَ ــَرُؤُهمْ  اْلَق  َأقْـ

 َكـانُوا فَِإنْ . ِهْجَرةً  فََأْقَدُمُهمْ  َسَواءً  السُّنَّةِ  ِيف  َكانُوا فَِإنْ  5ِلسُّنَّةِ  فََأْعَلُمُهمْ  َسَواءً  اْلِقَراَءةِ  ِيف  َكانُوا فَِإنْ ، اOَِّ  ِلِكَتابِ 
 رَ َهَجـ َكَمـا َهَجـَرهُ  رَاِجَحـةٌ  َمْصـَلَحةٌ  َواْلُفُجورِ  اْلِبْدَعةِ  ِلُمْظِهرِ  َهْجرِهِ  ِيف  َكانَ  َوِإنْ ). ِس̈نا فََأْقَدُمُهمْ  َسَواءً  اهلِْْجَرةِ  ِيف 

ـَرهُ  َوىلَّ  إَذا َوَأمَّـا. َعلَـْيِهمْ  اÔَ  َُّOبَ  َحـىتَّ  ُخلُِّفـوا الـَِّذينَ  الثََّالثَـةَ  َوَسـلَّمَ  َعَلْيـهِ  اOَُّ  َصلَّى النَِّيبُّ   ِيف  َولَـْيسَ  إْذنِـهِ  ِبغَـْريِ  َغيـْ
ــْركِ  ــةِ  ةِ اْجلُُمَعــ َهــِذهِ  تـَْفِويــتُ  َكــانَ  َشــْرِعيَّةٌ  َمْصــَلَحةٌ  َخْلَفــهُ  الصَّــَالةِ  تـَ ــانَ  َوَضــَالًال  َجْهــًال  َواْجلََماَع  ِبْدَعــةً  َردَّ  قَــدْ  وََك

ــُرُهمْ  وََكرَِهَهــا الصَّــَالةَ  إَعاَدتِــهِ  ِيف  النَّــاسُ  اْختَـَلــفَ  اْلَفــاِجرِ  َخْلــفَ  اْجلُُمَعــةَ  اْلُمَصــلِّيَ  إنَّ  َحــىتَّ . بِِبْدَعــةِ   قَــالَ  َحــىتَّ  َأْكثـَ
َبلٍ  ْبنُ  َأْمحَدُ  َتدِعٌ  فـَُهوَ  َأَعاَدَها َمنْ : وسعبد ِرَوايَةِ  ِيف  َحنـْ  يُِعيـُدونَ  َيُكونُـوا ملَْ  الصََّحابَةَ  ِألَنَّ  اْلَقْوَلْنيِ  َأْظَهرُ  َوَهَذا. ُمبـْ

 اْسـِتطَاَعِتهِ  بِ ِحبََسـ َأَمـرَ  َكَما َصلَّى إَذا َأَحًدا َقطُّ  تـََعاَىل  اOَُّ  ¿َُْمرْ  َوملَْ  َواْلِبدَعِ  اْلُفُجورِ  َأْهلِ  َخْلفَ  َصلَّْوا إَذا الصََّالةَ 
ــَالةَ  يُِعيــدَ  َأنْ  ــْوَيلْ  َأَصــحُّ  َكــانَ  َوِهلَــَذا. الصَّ مَ  َحــىتَّ  يُِعيــدَ  َال  َأنْ  اْســِتطَاَعِتهِ  ِحبََســبِ  َصــلَّى َمــنْ  َأنَّ  اْلُعَلَمــاءِ  قـَ ــَيمِّ  اْلُمتَـ

ــْردِ  ِخلَْشــَيةِ  ــَرابَ  اْلَمــاءَ  َعــِدمَ  َوَمــنْ  اْلبَـ ــاَدةِ  النَّــاِدرَةِ  اْألَْعــَذارِ  وذووا َواْلَمْحُبــوسُ  َحاِلــهِ  ِحبََســبِ  َصــلَّى إَذا َوالتـُّ  َواْلُمْعَت
َقِطَعةِ  َواْلُمتَِّصَلةِ  ُهمْ  َأَحدٍ  َعَلى جيَِبُ  َال  َواْلُمنـْ  ثـَبَـتَ  َوقَـدْ . اْسـِتطَاَعِتهِ  ِحبََسـبِ  اْألُوَىل  َصـلَّى إَذا الصَّـَالةَ  يُِعيـدَ  َأنْ  ِمنـْ

ـا تـََيمُّمٍ  َوَال  َماءٍ  ِبَغْريِ  ْواَصلَّ  الصََّحابَةَ  َأنَّ  الصَِّحيحِ  ِيف   َعَلْيـهِ  اOَُّ  َصـلَّى النَّـِيبُّ  ¿َُْمـْرُهمْ  َوملَْ  ِعْقـَدَها َعاِئَشـةُ  فـََقـَدتْ  َلمَّ
َعاَدةِ  َوَسلَّمَ  ُركُ  َكانَ  َمنْ  َأنَّ  َذِلكَ  ِمنْ  أَبـَْلغُ  َبلْ  5ِْإلِ ـارٌ  فـََعْمـرٌ  َقَضـاءِ 5ِلْ  ¿َُْمـْرهُ  ملَْ  ِبُوُجوِ�َـا َجْهـًال  الصََّالةَ  يـَتـْ ـا َوَعمَّ  َلمَّ
ـارٌ  ُيَصـلِّ  ملَْ  َوَعْمـرٌ  َأْجنَـَبا ابـَّةُ  تـََتَمـرَّغُ  َكَمـا َمتَـرَّغَ  َوَعمَّ ـا َذرٍّ  َوأَبُـو 5ِْلَقَضـاءِ  ¿َُْمْرُمهَـا ملَْ  الدَّ  ملَْ  ُيَصـلِّي َوَال  ُجيْنِـبُ  َكـانَ  َلمَّ
َها ُمْنَكَرةً  َشِديَدةً  َحْيَضةً  اْسَتَحاَضتْ  َلمَّا َواْلُمْسَتَحاَضةُ  5ِْلَقَضاءِ  ¿َُْمْرهُ  . 5ِْلَقَضـاءِ  ¿َُْمْرَهـا ملَْ  َوالصَّـْومَ  الصََّالةَ  َمنَـَعتـْ

َ  َحـىتَّ  َرَمَضـانَ  ِيف  َأَكُلوا َواَلَِّذينَ  ـَيضُ  اْحلَْبـلُ  ِألََحـِدِهمْ  يـَتَـبَــنيَّ  قَـدْ  وََكـانُوا 5ِْلَقَضـاءِ  ¿َُْمـْرُهمْ  ملَْ  اْألَْسـَودِ  اْحلَْبـلِ  ِمـنْ  اْألَبـْ
َ  َحىتَّ (: تـََعاَىل  قـَْوله َأنَّ  َفظَنُّوا اْآليَةِ  َمْعَىن  ِيف  َغِلُطوا  ُهـوَ  )اْلَفْجـرِ  ِمنَ  اْألَْسَودِ  اْخلَْيطِ  ِمنَ  اْألَبـَْيضُ  اْخلَْيطُ  َلُكمُ  يـَتَـبَـنيَّ
َـا(: َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اOَُّ  َصلَّى النَِّيبُّ  فـََقالَ  اْحلَْبلُ   َواْلُمِسـيءُ ، 5ِْلَقَضـاءِ  ¿َُْمـْرُهمْ  َوملَْ  )النـََّهـارِ  َوبـَيَـاضُ  اللَّْيـلِ  َوادُ َسـ ُهـوَ  إمنَّ

ـةَ  اْلَمْقـِدسِ  بـَْيـتِ  إَىل  َصـلَّْوا َواَلـَِّذينَ  الصَّـَلَواتِ  ِمـنْ  تـََقـدَّمَ  َما Ùَِِعاَدةِ  ¿َُْمْرهُ  ملَْ  َصَالتِهِ  ِيف   بـَْعـدَ  َوَغْريِِمهَـا َواْحلََبَشـةِ  ِمبَكَّ
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 َمـا Ùَِِعـاَدةِ  ¿َُْمـْرُهمْ  ملَْ  النَّْسـخُ  بـََلَغُهـم َحـىتَّ  الصَّـْخَرةِ  إَىل  ُيَصـلُّونَ  َوَصـاُروا اْلَكْعبَـةِ  إَىل  5ِلصَّـَالةِ  5ِْألَْمرِ ( ُنِسَختْ  َأنْ 
 . َمْنُسوخٍ  ِبَشْرعِ  لَِتَمسُِّكِهمْ  َغْريِِهمْ  ِمنْ  َأْعَذرَ  َهُؤَالءِ  َكانَ  َوِإنْ  َصلَّْوا
 ِيف  َأقْـَوالٍ  َثَالثَةِ  َعَلى ؟اْلَبَالغِ  قـَْبلَ  اْلَعِبيدِ  َحقِّ  ِيف  ُحْكُمهُ  يـَثْـُبتُ  َهلْ  َوَرُسوِلهِ  اOَِّ  ِخطَابِ  ِيف  اْلُعَلَماءُ  َلفَ اْختَـ  َوَقدْ 

َتــَدأُ  يـَثْـُبــتُ  َوِقيــلَ  يـَثْـُبــتُ  َال  َوِقيــلَ  يـَثْـُبــتُ  ِقيــلَ . َوَغــْريِهِ  َأْمحَــدَ  َمــْذَهبِ  ــِحيحُ . النَّاِســخِ  ُدونَ  اْلُمبـْ  َعَلْيــهِ  َدلَّ  َمــا َوالصَّ
ِبنيَ  ُكنَّــا َوَمــا(: تـََعــاَىل  قـَْولــه ِيف  اْلُقــْرآنُ  َعــثَ  َحــىتَّ  ُمَعــذِّ ــةٌ  اOَِّ  َعَلــى ِللنَّــاسِ  َيُكــونَ  لِــَئالَّ ( َوقـَْولِــهِ  )َرُســوًال  نـَبـْ  بـَْعــدَ  ُحجَّ
 َذلِــكَ  َأْجــلِ  ِمــنْ  اOَِّ  ِمــنْ  اْلُعــْذرُ  إلَْيــهِ  َأَحــبُّ  َأَحــدٌ  َمــا(: َوَســلَّمَ  هِ َعَلْيــ اOَُّ  َصــلَّى النَّــِيبِّ  َعــنْ  الصَّــِحيَحْنيِ  َوِيف  )الرُُّســلِ 
رِينَ  الرُُّسلَ  َأْرَسلَ   َجَعـلَ  قَـدْ  بَـلْ  َواْلَفـاِجرِ  اْلُمَعانِـدِ  ُحْكمَ  ُحْكُمهُ  لَْيسَ  اْلَمْعُذورُ  َواْجلَاِهلُ  فَاْلُمَتَأوِّلُ ). َوُمْنِذرِينَ  ُمَبشِّ

 َُّOَقْدرًا َشْيءٍ  ِلُكلِّ  ا . 
 . واالجتماع يف الدين وعدم التفرق فيه

ُتْم ُمْسِلُموَن ((: قال تعاىل ) َواْعَتِصُموا ِحبَْبـِل اOَِّ Sَ١٠٢ أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اتـَُّقوا اOََّ َحقَّ تـَُقاتِِه َوَال َمتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنـْ
يًعا َوَال تـََفرَُّقوا َواذُْكـُروا  ـمجَِ ـُتْم َأْعـَداًء فَـأَلََّف بـَـْنيَ قـُلُـوِبُكْم فََأْصـَبْحُتْم بِِنْعَمتِـِه ِإْخـَواً� وَُكنـْ ُتْم نِْعَمـَة اOَِّ َعلَـْيُكْم ِإْذ ُكنـْ

ُ َلُكْم َآSَتِِه َلَعلَُّكْم تـَْهَتُدونَ  َّOا ُ َها َكَذِلَك يـُبَـنيِّ  .  (آل عمران))١٠٣()َعَلى َشَفا ُحْفَرٍة ِمَن النَّاِر فَأَنـَْقذَُكْم ِمنـْ
 وأن، يـُْنَســى فــال يُــْذَكر وأن، يـُْعَصــى فــال يُطــاع أن: قــال )تـَُقاتِــهِ  َحــقَّ  اOََّ  اتـَُّقــوا( مســعود ابــن هــو هللا عبــد عــن

 .  ُيْكَفر فال ُيْشَكر
 . مسعود ابن عن ميمون بن عمرو عليه مرة Ôبع وقد، موقوف صحيح إسناد وهذا
 عـن، زُبـَْيـد عـن، الثـوري سـفيان عـن، َوْهـب ابـن عـن، األعلـى عبـد بن يونس ثحدي من َمْرُدويه ابن رواه وقد
، يـُْعَصــى َفــال يُطَــاعَ  أن )تـَُقاتِــهِ  َحــقَّ  اOََّ  اتـَُّقــوا: (وســلم عليــه هللا صــلى هللا رســول قــال: قــال هللا عبــد عــن، ُمــرَّة

 . يـُْنَسى َفال ويُْذَكر، ُيْكَفرَ  َفال َوُيْشَكرَ 
 مث. فـذكره مرفوعـا، مسـعود ابـن عـن، ُمـرَّة عـن، زُبـَْيـد عـن، ِمْسـَعر حـديث مـن، مسـتدركه يف احلـاكم رواه وكذا
 . أعلم وهللا موقوف أنه واألظهر. قال كذا. خيرجاه ومل الشيخني شرط على صحيح: قال

، النََّخعـي وإبـراهيم، ميمـون بـن وعمـرو، ُخثَـيم بـن والربيـع، اهلَْمـداين ُمـرة عـن حنـوهُ  وُروي: حامت أيب ابن قال مث
 . ذلك حنوُ ، والسُّدِّي، ِسنان وأيب، وقتادة، واحلسن، وطاووس

 .  لسانه من خيزن حىت تقاته حق هللا العبد يتقي ال: قال أنه أنس عن وروي
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 والسُّـدِّي، أسلم بن وزيد، َحّيان بن ومقاتل، وقتادة، أنس بن والربيع، العالية وأبو، ُجَبري بن سعيد ذهب وقد
 .  )١٦: التغابن( )اْسَتَطْعُتمْ  َما اOََّ  فَاتـَُّقوا(: تعاىل بقوله منسوخة اآلية هذه نأ إىل وغريهم

 )تـَُقاتِـهِ  َحـقَّ ( ولكـن، تـُْنسـخ مل: قـال )تـَُقاتِـهِ  َحـقَّ  اOََّ  اتـَُّقـوا(: قولـه يف عبـاس ابـن عـن، طَْلحة أيب بن علي وقال
 وآ5ئهـم أنفسـهم علـى ولـو 5لِقْسـط ويقومـوا، الئـم ْوَمـةلَ  هللا يف Áخذهم وال، جهاده حق سبيله يف جياهدوا أن

 .  وأبنائهم
ُتمْ  ِإال َمتُوُتنَّ  َوال(: وقوله ، عليـه لتموتـوا وسـالمتكم صـحتكم حـال يف اإلسالم على حافظوا: أي )ُمْسِلُمونَ  َوأَنـْ
، عليــه بُعـث شــيء علـى مـات ومــن، عليـه مـات شــيء علـى عــاش مـن أنـه بكرمــه عادتـه أجـرى قــد الكـرمي فـإن

 . ذلك خالف من 5) فعياًذا
 يطوفـــون كـــانوا النـــاس أنّ ، جماهـــد عـــن، ســـليمان مسعـــتُ : قـــال ُشـــْعبة حـــدثنا، َرْوح حـــدثنا: أمحـــد اإلمـــام قـــال

 آَمُنــوا الَّــِذينَ  أَيـَُّهــا Sَ : (وســلم عليــه هللا صــلى هللا رســول قــال: فقــال، ِحمَْجــن معــه جــالس عبــاس وابــنُ ، 5لبيــت
ـُتمْ  ِإال َمتُـوُتنَّ  َوال تـَُقاتِـهِ  َحقَّ  اOََّ  اتـَُّقوا  األْرضِ  أْهـلِ  َعلَـى ألَمـّرتْ  ُقِطـَرتْ  الزَّقـُّومِ  ِمـنَ  َقطْـَرةً  أنَّ  َولَـوْ  )ُمْسـِلُمونَ  َوأَنـْ

 . الزَّقُّومُ  إال َطَعامٌ  َلهُ  لَْيسَ  ِمبَنْ  َفَكْيفَ  ِعيَشتَـُهمْ 
 عــن طــرق مـن، مســتدركه يف واحلــاكم، صـحيحه يف ِحبَّــان وابـن، ماجــة وابــن، والنسـائي، الرتمــذي رواه وهكـذا

 .  خيرجاه ومل، الشيخني شرط على: احلاكم وقال. صحيح حسن: الرتمذي وقال. به، شعبة
، الكعبـة رب عبـد بـن الـرمحن عبـد عـن، َوْهـب بـن زيـد عـن، األعمـش حـدثنا، وَِكيـع حدثنا: أمحد اإلمام وقال
 َويَــْدُخلَ  النَّــار َعــنِ  يـَُزْحــَزحَ  أنْ  َأَحــبَّ  َمــنْ : (وســلم عليــه هللا ىصــل هللا رســول قــال: قــال َعْمــرو بــن هللا عبــد عــن

ْلُتْدرِْكهُ ، اْجلَنَّةَ   ).  إلَْيهِ  يُؤَتى أنْ  حيُِبُّ  َما النَّاسِ  إَىل  و¿َِْيت ، اآلِخرِ  َواْليَـْومِ  5ِ)ِ  يـُْؤِمنُ  َوُهوَ ، َمِنيـَُّتهُ  فـَ
 هللا رسـول مسعـت: قال جابر عن، سفيان أيب عن، األعمش دثناح، معاوية أبو حدثنا: أيًضا أمحد اإلمام وقال
 ورواه). َوَجــلَّ  َعــزَّ  5ِ)ِ  الظَّــنَّ  ُحيِْســنُ  َوُهــوَ  إال أَحــدُُكمْ  َميـُـوَتنَّ  ال: (بــثالث موتــه قبــل يقــول وســلم عليــه هللا صــلى
 .  به، األعمش طريق من مسلم
 هللا رسـول عـن، هريـرة أيب عـن، يونس أبو حدثنا، يعةهلَِ  ابن حدثنا، موسى بن حسن حدثنا: أمحد اإلمام وقال
ــِدي َظــنِّ  ِعْنــدَ  أ�َ : قــال هللاَ  إنَّ (: قــال أنــه وســلم عليــه هللا صــلى ــًرا ِيب  َظــنَّ  فــإنْ ، ِيب  َعْب َلــهُ  َخيـْ  َشــرا َظــنَّ  َوإنْ ، فـَ

 .  )فـََلهُ 
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 عليـه هللا صـلى هللا رسـول قـال: قـال هريـرة أيب عـن، آخـر وجـه مـن الصـحيحني يف �بـت احلـديث هـذا وأصل
 . )ِيب  َعْبِدي َظنِّ  ِعْندَ  أ�َ  وجل عز هللاُ  يـَُقولُ : (وسلم
 وأحسـبه �بـت عـن، سليمان بن جعفر حدثنا، الُقَرشي امللك عبد بن دمحم حدثنا: البّزار بكر أبو احلافظ وقال
 السـوق يف فوافقـه ،يَعـوُده وسـلم عليـه هللا صـلى النـيب فجـاءه، مريًضـا األنصـار مـن رجـل كـان: قـال أنـس عن

 هللا رسـول فقـال. ذنـويب أخـاف هللا أرجـو، هللا رسول S خبري قال )ُفالُن؟ Sَ  أْنتَ  َكْيفَ (: له فقال، عليه فسلَّم
 ).  َخيَافُ  ممَّا وآَمَنهُ  يـَْرُجو َما هللاُ  أْعطَاهُ  إال اْلَمْوِطنِ  َهَذا ِيف  َعْبدٍ  قـَْلبِ  ِيف  َجيَْتِمَعانِ  ال: (وسلم عليه هللا صلى

 مــن ماجــة وابــن، والنســائي، الرتمــذي رواه وهكــذا. ســليمان بــن جعفــر غــري �بــت عــن رواه نعلــم ال: قــال مث
 . مرسال �بت عن بعضهم رواه وقد. غريب: الرتمذي قال مث، حديثه
 بــن يوســف عــن، ِبْشــر أيب عــن، ُشــعبة حــدثنا، جعفــر بــن دمحم حــدثنا: أمحــد اإلمــام رواه الــذي احلــديث فأمــا

 ورواه. قائمــا إال أِخــرَّ  أال علــى وســلم عليــه هللا صــلى هللا رســولَ  5يعــتُ : قــال ِحــَزام بــن حكــيم عــن، َماُهــك
 5ب(: فقــال عليــه وتــرجم، بــه، شــعبة عــن، احلــارث بــن خالــد عــن، مســعود بــن إمساعيــل عــن ســننه يف النســائي

 إال أُقتـل أال علـى: معنـاه: وقيـل، مسـلًما إال أمـوت أال علـى: معنـاه: فقيـل مثلـه سـاقه مث )للسـجود خير كيف
 .  األول إىل يرجع وهو، ُمدِبر غري ُمقِبال
يًعـــا اOَِّ  ِحبَْبـــلِ  َواْعَتِصـــُموا(: وقولـــه : بعـــدها اآليـــة يف قـــال كمـــا،  هللا بعهـــد: أي )اOَِّ  ِحبَْبـــلِ ( قيـــل )تـََفرَّقُـــوا َوال مجَِ

لَّــةُ  َعَلــْيِهمُ  ُضــرَِبتْ (  وذمــة بعهــد أي )١١٢: عمــران آل( )النَّــاسِ  ِمــنَ  َوَحْبــلٍ  اOَِّ  ِمــنَ  ْبــلٍ ِحبَ  ِإال ثُِقُفــوا َمــا أَيْــنَ  الذِّ
 ُهـوَ (: القـرآن صـفة يف مرفوعـا عِلـيّ  عـن، األعـور احلـارث حـديث يف كمـا،  القرآن: يعين )اOَِّ  ِمنَ  ِحبَْبلٍ (: وقيل
 . )اْلُمْسَتِقيمُ  َوِصَراطُهُ ، اْلمِتنيُ  هللاِ  َحْبلُ 
 حيــىي بــن ســعيد حــدثنا: الطــربي جعفــر أبــو احلــافظ اإلمــام فقــال، املعــىن �ــذا خــاص حــديث ذلــك يف َوَردَ  وقــد

 قـال: قـال سـعيد أيب عـن عطيـة عـن، الَعْرَزمـي سـليمان أيب بـن امللـك عبـد عن، دمحم بن أسباط حدثنا، األموي
رواه الرتمــذي . )األْرضِ  إَىل  اءِ السَّــمَ  ِمــنَ  اْلَمْمــُدودُ  هللاِ  َحْبــلُ  هــو، هللاِ  ِكتَــابُ : (وســلم عليــه هللا صــلى هللا رســول
 . وأمحد
: قـال، عنـه هللا رضـي هللا عبـد عـن، األْحـَوص أيب عـن، اهلََجـريّ  مسـلم بـن إبراهيم طريق من َمْرُدويَه ابن وروى
ــ وُهــوَ  املبــني النــور وهــو، اْلمِتــنيُ  هللاِ  َحْبــلُ  هــو اْلُقــْرآنَ  َهــَذا إنَّ (: وســلم عليــه هللا صــلى هللا رســول قــال  َفاءُ الشِّ

 .  )اتـَّبَـَعهُ  ِلَمنِ  وَجنَاةٌ ، ِبهِ  متََسَّكَ  ِلَمنْ  ِعْصمةٌ ، النَّاِفعُ 



 ٢٤٣

 عبـد قـال: قـال وائـل أيب عـن األعمـش حـدثنا: وَِكيـع وقـال. ذلـك حنو أرقم بن وزيد حذيفة حديث من ُوروي
 هللا حببـل اعتصـمواف، الطريـق إىل هلـم الطريـق �ـذا، هللا عبـد S، الشـياطني حتضره حمتضر الصراط هذا إن: هللا
 .  القرآن هللا حبل فإن

 التفــرق عــن 5لنهــي املتعــددة األحاديــثُ  وردت وقــد التفرقــة عــن و¬ــاهم 5جلماعــة أَمــَرُهم )تـََفرَّقُــوا َوال: (وقولــه
 هريـرة؛ أيب عـن، أبيـه عن، صاحل أيب بن ُسَهيل حديث من مسلم صحيح يف كما واالئتالف 5الجتماع واألمر

 أنْ : َلُكــمْ  يـَْرضــى، َثــال�ً  َلُكــمْ  َوَيْســَخطُ ، َثــال�ً  َلُكــمْ  يـَْرَضــى هللاَ  إنَّ : (قــال وســلم عليــه هللا لىصــ هللا رســول أن
ًئا بِـــهِ  ُتْشـــرُِكوا َوال تـَْعبـــُدوهُ  يًعـــا هللاِ  ِحبَْبـــلِ  تـَْعَتِصـــُموا وأنْ ، َشـــيـْ  أْمـــرَُكْم؛ هللاُ  َوالهُ  َمـــنْ  تـَُناِصـــُحوا وأنْ ، تـََفرَّقُـــوا َوال مجَِ

 ).  اْلَمالِ  وِإَضاَعةَ ، السَُّؤالِ  وََكثْـَرةَ ، َوقَالَ  قيلَ : َثال�ً  َلُكمْ  ْسَخطُ َويَ 
 وِخيــفَ ، أيًضــا املتعــددة األحاديــث بــذلك وردت كمــا،  اخلطــأ مــن، اتفــاقهم عنــد، الِعْصــمةُ  هلــم ُضــِمنتْ  وقــد

 فرقــة منهــا، فرقــة وســبعني ثــالث علــى فــافرتقوا األمــة هــذه يف ذلــك وقــع وقــد، واالخــتالف، االفــرتاق علــيهم
 وســلم عليــه هللا صــلى هللا رســولُ  عليــه كــان مــا علــى الــذين وهــم، النــار عــذاب مــن وُمَســلمة اجلنــة إىل �جيــة

 .  وأصحابه
ُتمْ  ِإذْ  َعَلْيُكمْ  اOَِّ  نِْعَمةَ  َواذُْكُروا(: وقوله ـُتمْ  ا�ً ِإْخـوَ  بِِنْعَمتِـهِ  فََأْصَبْحُتمْ  قـُُلوِبُكمْ  بـَْنيَ  فَأَلَّفَ  َأْعَداءً  ُكنـْ  َشـَفا َعلَـى وَُكنـْ
ــَرةٍ  ــنَ  ُحْف َقــذَُكمْ  النَّــارِ  ِم ــا فَأَنـْ َه ــه، واخلَــْزرَج األْوس شــأن يف الســياق وهــذا، اآليــة آخــر إىل )ِمنـْ  بيــنهم كانــت فإن

 فلمـا، بيـنهم والوقـائع قتـاهلم بسـببها طـال وُذُحـول وإَحـنٌ ، وضغائن شديدة وعداوة، اجلاهلية يف كثرية ُحروبٌ 
، هللا ذات يف متواصـــلني، هللا جبـــالل متحـــابني إخـــوا� صـــاروا، مـــنهم دخـــل مـــن فيـــه فـــدخل إلســـالم5 هللا جـــاء

َفْقـتَ  لَـوْ  قـُلُـوِ�ِمْ  بـَـْنيَ  َوأَلـَّفَ  َو5ِْلُمـْؤِمِننيَ  بَِنْصـرِهِ  أَيـََّدكَ  الـَِّذي ُهـوَ (: تعاىل هللا قال، والتقوى الرب على متعاونني  أَنـْ
يًعا األْرضِ  ِيف  َما ـنَـُهمْ  أَلـَّفَ  اOََّ  َوَلِكـنَّ  قـُلُـوِ�ِمْ  بـَـْنيَ  أَلَّْفـتَ  َما مجَِ  علـى وكـانوا )٦٢: األنفـال()َحِكـيمٌ  َعزِيـزٌ  ِإنـَّهُ  بـَيـْ

 هللا رسـولُ  بـذلك علـيهم امـنت وقـد. لإلميـان َهـَداُهم أنْ : منها هللا فأبعدهم، كفرهم بسبب النار من ُحْفرة شفا
، هللا أراه مبـا الِقْسـَمة يف علـيهم َفضَّـل ملّـا مـنهم عتـب مـن َفعتَـبَ ، نَــْنيٍ حُ  غنـائم َقَسـم يـوم وسـلم عليه هللا صلى

ـُتمْ ، ِيب  هللاُ  فـََهـَداُكمُ  ُضـالال أجـْدُكمْ  أملَْ ، األْنَصـارِ  َمْعَشـرَ  Sَ (: فقـال فخطبهم  َوَعالَـةً ، ِيب  هللاُ  فَـألََّفُكمُ  ُمتَـَفـّرِِقنيَ  وَُكنـْ
 . أمنّ  ورسوله هللا: الواق شيئا قال كلما )ِيب  هللاُ  فأْغَناُكمْ 

َر َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن (: وقال تعاىل ) َوَجاِهُدوا Sَ٧٧ أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ارَْكُعوا َواْسُجُدوا َواْعُبُدوا رَبَُّكْم َوافْـَعُلوا اْخلَيـْ
ي ـَراِهيَم ُهـَو َمسـَّاُكُم اْلُمْسـِلِمَني ِيف اOَِّ َحقَّ ِجَهاِدِه ُهَو اْجتَـَباُكْم َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِيف الـدِّ ِن ِمـْن َحـَرٍج ِملَّـَة أَبِـيُكْم ِإبـْ



 ٢٤٤

ــَالَة  ــَأِقيُموا الصَّ ــْيُكْم َوَتُكونُــوا ُشــَهَداَء َعَلــى النَّــاِس َف ــُل َوِيف َهــَذا لَِيُكــوَن الرَُّســوُل َشــِهيًدا َعَل ْب َوَآتُــوا الزََّكــاَة ِمــْن قـَ
 . (احلج))٧٨ُكْم فَِنْعَم اْلَمْوَىل َونِْعَم النَِّصُري (َواْعَتِصُموا O5َِِّ ُهَو َمْوالَ 

فمـن أراد أن يفـرَِّق أَمـر هـذه األُمَّـِة ، ستكوُن َهنات َوهنات: (عن عرفجة ½ مسعت رسول هللا قاله ملسو هيلع هللا ىلص يقول
 . )وهي مجيع فاضُربوُه 5لسيف كائنا من كان

ــة  ــُت النــيب ملسو هيلع هللا ىلص علــى املنــرب (: ولــه يف أخــرى قــال. النســائيو  وابــو داود. مســلمأخرجــه  )فــاقتلوه(ويف رواي رأي
ا ستكوُن بعدي َهنات َوهنات: فقال، َخيُْطُب النَّاس فمن رأيتموه فَاَرَق اجلماعـة أو يريـد أن يفـرق أُمـَة دمحم  ، إ¬َّ

 . )مع من فارق اجلماعة يرُكضُ  والشيطانُ ، فإن َيَد هللا على اجلماعة، كائنا من كان فاقتلوه
 .  واحلج واجلهاد معه، والسمع والطاعة لويل االمر وان جار

صلى لنـا رسـول هللا صـلى هللا عليـه و سـلم الفجـر مث أقبـل علينـا فوعظنـا موعظـة : عن العر5ض بن سارية قال
موعظـة مـودع فأوصـنا قـال بليغة ذرفت هلا األعني ووجلـت منهـا القلـوب قلنـا أو قـالوا S رسـول هللا كـان هـذه 

اوصــيكم بتقــوى هللا والســمع والطاعــة وان كــان عبــدا حبشــيا فإنــه مــن يعــش مــنكم يــرى بعــدي اختالفــا كثــريا 
فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني وعضوا عليها 5لنواجذ وإSكم وحمد�ت األمور فان كل حمدثـة 

 .  مسندهرواه االمام أمحد يف. بدعة وان كل بدعة ضاللة
ـــْمعِ  َعلـــى وســـلم عليـــه هللا صـــلى النَّـــِيبَّ  5يـَْعـــتُ  َقـــالَ  هللاِ  َعْبـــدِ  ْبـــنِ  َجريـــرِ  حـــديثو   ِفيمـــا فـََلقََّنـــين، َوالطَّاَعـــةِ  السَّ

 .  البخاري أخرجه. ُمْسِلمٍ  ِلكلِّ  َوالنُّْصحِ ، اْسَتَطْعتُ 
ينُ  وسـلم يـهعل هللا صـلى قَـالَ : (قَـالَ  عنـه هللا رضي الدَّاِريِّ  َمتِيمٍ  َوَعنْ   َرُسـولَ  Sَ  ِلَمـنْ : قـُْلنَـا. ثَـَال�ً  اَلنَِّصـيَحةُ  اَلـدِّ
 َِّOقَالَ ؟ َا : َِّOِ  ِـةِ  َوِلَرُسـوِلهِ  َوِلِكَتاِبه  أي النصـيحة الـدين: قـال املنـاوي. ُمْسـِلمٌ  َأْخَرَجـهُ  )َوَعـامَِّتِهمْ  اَْلُمْسـِلِمنيَ  َوِألَِئمَّ

 . إSها كله الدين جعل حىت فيه بولغ مؤمننيولل ولرسوله ) النصيحة وقوامه عماده
 مـن مجاعـات قالـه مـا وأما شرحه من سنذكره كما االسالم مدار وعليه الشأن عظيم حديث هذا: قال النووي

 بــل قــالوه كمــا فلــيس االســالم أمــور جتمــع الــىت االربعــة االحاديــث أحــد أى االســالم أر5ع أحــد أن العلمــاء
 صلى النىب عن البخارى صحيحيف  الدارى لتميم وليس مسلم أفراد من ديثاحل وهذا وحده هذا على املدار

 بيـــان الكتـــاب مقدمـــة آخـــريف  تقـــدم وقـــد احلـــديث هـــذا غـــري عنـــه مســـلميف  لـــه وال شـــيء ســـلم و عليـــه هللا
 هللا رمحـه اخلطـاىب سـليمان أبـو االمـام فقال احلديث هذا شرح وأما أوديرى دارى وأنه متيم نسبةيف  االختالف

 الكــالم وخمتصــر االمســاء وجيــز مــن هــو ويقــال قــال لــه للمنصــوح احلــظ حيــازة معناهــا جامعــة كلمــة نصــيحةال
يف   لـيس الفـالحيف  قـالوا كمـا الكلمـة هـذه املعـىن عـن العبـارة �ـا يسـتوىف مفـردة كلمـة العـرب كالميف   وليس
 خاطـه اذا ثوبـه الرجـل نصـح نمـ مأخوذة النصيحة وقيل قال منه واآلخرة الدنيا خلري أمجع كلمة العرب كالم



 ٢٤٥

 مـن مـأخوذة ا¬ا وقيل قال الثوب خلل من يسده مبا له املنصوح صالح من يتحراه فيما الناصح فعل فشبهوا
 ومعـىن قـال اخللـط من العسل بتخليص الغش من القول ختليص شبهوا الشمع من صفيته اذا العسل نصحت
 النصــيحة تفســري وأمــا عرفــة ومعظمــه عمــاده أى ةعرفــ احلــج كقولــه النصــحية وقوامــه الــدين عمــاد احلــديث
 أمــا قــالوا خمتصــرا بعــض إىل بعضــه أضــم أ� نفيســا كالمــا فيهــا العلمــاء مــن وغــريه اخلطــاىب ذكــر فقــد وأنواعهــا
 بصـفات ووصـفه صـفاته يف االحلـاد وتـرك عنه الشريك ونفى به االميان إىل منصرف فمعناها تعاىل ) النصيحة
 فيـه واحلـب معصـيته واجتنـاب بطاعته والقيام النقائص مجيع من وتعاىل سبحانه وتنزيهه كلها واجلالل الكمال

 عليهـــا وشـــكره بنعمتـــه واالعـــرتاف بـــه كفـــر مـــن وجهـــاد عصـــاه مـــن ومعـــادة أطاعـــه مـــن ومـــواالة فيـــه والـــبغض
 او سالنــا مجيـع يف والتلطـف عليهـا واحلـث املـذكورة االوصـاف مجيـع إىل والـدعاء االمـور مجيـع يف واالخـالص

 تعـاىل فـا) نفسـه نصـحه يف العبد إىل راجعة االضافة هذه وحقيقة هللا رمحه اخلطاىب قال عليها منهم أمكن من
 يشــبهه ال وتنزيلــه تعــاىل هللا كــالم «ن فاإلميــان وتعــاىل ســبحانه لكتابــه النصــيحة وأمــا الناصــح نصــح عــن غــين
 واخلشـوع وحتسـينها تالوتـه حـق وتالوتـه تعظيمـه مث اخللـق مـن أحـد مثلـه علـى يقـدر وال اخللـق كـالم من شيء

 مـع والوقـوف فيـه مبـا والتصـديق الطـاعنني وتعـرض احملـرفني لتأويـل عنه والذب التالوة يف حروفه واقامة عندها
 ملتشـــا�ه والتســـليم مبحكمـــه والعمـــل عجائبـــه يف والتفكـــر مبواعظـــه واالعتبـــار وأمثالـــه علومـــه وتفهـــم أحكامـــه
 وأمـا نصـيحته مـن ذكر�ه ما واىل إليه والدعاء علومه ونشر ومنسوخه و�سخه صهوخصو  عمومه عن والبحث
 امـرهيف  وطاعتـه بـه جـاء مـا جبميـع واالميـان الرسـالة علـى فتصديقه سلم و عليه هللا صلى هللا لرسول النصيحة

 وبـث وسـنته يقتـهطر  واحيـاء وتـوقريه حقـه واعظام وااله من ومواالة عاداه عن ومعاداة وميتا حيا ونصرته و¬يه
 تعلمهـا يف والتلطـف اليهـا والـدعاء معانيهـا يف والتفقـه علومها واستثارة عنها التهمة ونفى شريعته ونشر دعوته

 أهلهـــا واجـــالل علـــم بغـــري فيهـــا الكـــالم عـــن واالمســـاك قراءtـــا عنـــد والتـــأدب واجالهلـــا واعظامهـــا وتعليمهـــا
 أوتعـرض سـنتهيف  ابتـدع مـن وجمانبـة وأصـحابه بيتـه أهـل وحمبة åدابه والتأدب 5خالقه والتخلق اليها النتسا�ا

 بــه وأمـرهم فيـه وطــاعتهم احلـق علـى فمعــاونتهم املسـلمني ألئمـة النصــيحة وأمـا ذلـك وحنــو أصـحابه مـن ألحـد
 علـيهم اخلـروج وتـرك املسـلمني حقـوق مـن يـبلغهم ومل عنـه غفلـوا مبـا واعالمهـم ولطـف برفق وتذكريهم وتنبيهم
 وأداء معهــم واجلهــاد خلفهــم الصــالة هلــم النصــيحة ومــن هللا رمحــه اخلطــاىب قــال لطــاعتهم النــاس قلــوب وÁلــف

 5لثنـــاء يغـــروا ال وأن عشـــرة ســـوء أو حيـــف مـــنهم ظهـــر اذا علـــيهم 5لســـيف اخلـــروج وتـــرك الـــيهم الصـــدقات
 يقـوم ممـن هموغـري  اخللفـاء املسـلمني «ئمـة املـراد ان علـى كلـه وهـذا 5لصـالح هلـم يـدعى وأن عليهم الكاذب

 علـى ذلـك يتـأول وقـد قـال مث اخلطـاىب ايضـا وحكـاه املشهور هو وهذا الوالSت اصحاب من املسملني «مور
 وأمـا �ـم الظن واحسان االحكام يف وتقليدهم رووه ما قبول نصيحتهم من وأن الدين علماء هم الذين االئمة

 عـنهم األذى وكـف ودنيـاهم آخـرtم يف صـاحلهممل فارشـادهم االمـر والة عـدا مـن وهـم املسلمني عامة نصيحة
 عـنهم املضـار ودفـع خالtـم وسـد عـوراtم وسـرت والفعـل 5لقـول عليـه ويعيـنهم ديـنهم مـن جيهلونـه ما فيعلمهم
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 ورمحـة كبـريهم وتـوقري علـيهم والشـفقة واخـالص برفـق املنكـر عـن و¬ـيهم 5ملعروف وأمرهم هلم املنافع وجلب
 مـا هلـم ويكـره اخلـري من لنفسه جيب ما هلم حيب وأن وحسدهم غشهم وترك احلسنة 5ملوعظة وختوهلم صغريهم

 علـى وحـثهم والفعـل 5لقـول أحـواهلم مـن ذلـك وغـري وأعراضـهم أمـواهلم عـن والـذب املكـروه مـن لنفسـه يكره
 هللا رضــى الســلف يف كــان وقــد الطاعــات إىل مهمهــم وتنشــيط النصــيحة أنــواع مــن ذكــر�ه مــا جبميــع التخلــق

 بـنا قـال النصـيحة تفسـري يف تلخـص مـا آخـر هـذا اعلـم وهللا بـدنياه االضـرار إىل النصـيحة بـه تبلـغ مـن همعن
 علـى يقـع كمـا العمـل علـى يقـع الـدين وان واسـالما دينـا تسـمى النصـيحة ان احلـديث هـذايف  هللا رمحه بطال
 الطاقـة قـدر علـى الزمـة حةوالنصـي قـال البـاقني عـن ويسـقط بـه قـام مـن فيه جيزى فرض والنصيحة قال القول

يف  فهــو أذى نفســه علــى خشــى فــان املكــروه نفســه علــى وامــن امــره ويطــاع نصــحه يقبــل انــه الناصــح علــم اذا
 . اعلم وهللا سعة
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 . واالميان بكرامات االولياء
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجـع كرامـة وهـي : الكرامـات )امـات األوليـاءالتصـديق بكر (من أصول عقيدtم : أي )ومن أصول أهل السنة(
واألوليـاء . ملـألوف اآلدميـني: أي. أمر خارق للعـادة: فالكرامة )ما جيري هللا على أيديهم من خوارق العادات(

الـَِّذيَن آَمنُـوْا  َأال ِإنَّ َأْولِيَـاء اOَِّ َال َخـْوٌف َعلَـْيِهْم َوَال ُهـْم َحيَْزنُـونَ (: وهـو املـؤمن املتقـي كمـا قـال تعـاىل، مجع ويل
: فـويل هللا، مسي ولًيا اشتقاقًا من الوالء وهو احملبة والقـرب). من سورة يونس ٦٣، ٦٢ اآليتان()وََكانُوْا يـَتـَُّقونَ 

 . من واىل هللا مبوافقته يف حمبو5ته والتقرب إليه مبرضاته
والنــاس يف  . عــن الصــحابة والتــابعنيوقــد دل عليهــا الكتــاب والســنة واآل�ر املتــواترة ، وكرامــات األوليــاء حــق

 :  كرامات األولياء على ثالثة أصناف
أن اخلــوارق لــو جــاز : وشــبهتهم، مــن ينفيهــا مــن املبتدعــة كاملعتزلــة واجلهميــة وبعــض األشــاعرة: الصــنف األول

 . لعادةإذ الفرق بني النيب وغريه هو املعجزة اليت هي خرق ا، ظهورها على أيدي األولياء اللتبس النيب بغريه
من يغلو يف إثبات الكرامة من أصحاب الطرق الصوفية والقبوريني الذين يدجلون علـى النـاس : الصنف الثاين

وغــري ذلــك ممــا يدعونــه ، كــدخول النــار وضــرب أنفســهم 5لســالح وإمســاك الثعــابني،  و¿تــون خبــوارق شــيطانية
 . ألصحاب القبور من التصرفات اليت يسمونه كرامات

وهــم أهــل الســنة واجلماعــة فيؤمنــون بكرامــات األوليــاء ويثبتو¬ــا علــى مقتضــى مــا جــاء يف  :الصــنف الثالــث
«ن هنــاك فــوارق عظيمــة بــني : ويــردون علــى مــن نفاهــا حبجــة منــع االشــتباه بــني النــيب وغــريه. الكتــاب والســنة

اليـة وصـار مـدعيا  وأن الـويل ال يـدعي النبـوة ولـو ادعاهـا خلـرج عـن الو . األنبياء وغـريهم غـري خـوارق العـادات
ويـردون علـى مـن غـال . كمـا حصـل ملسـيلمة الكـذاب وغـريه،  ومن سنة هللا أن يفضح الكـاذب، كذا5ً ال ولًيا

وإمنــا هــم أوليــاء للشــيطان ومــا جيــري ، «ن هــؤالء ليســوا أوليــاء هللا، يف إثباtــا فادعاهــا للمشــعوذين والــدجالني
ولشــيخ اإلســالم ابــن تيميــة يف هــذا . وهللا أعلــم، ســتدراجأو فتنــة هلــم ولغــريهم وا، علــيهم إمــا كــذب وتــدجيل
 ).  الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان: (املوضوع كتاب جليل امسه

إشــارة إىل أن الكرامــة منهــا مــا يكــون مــن  )يف أنــواع العلــوم واملكاشــفات وأنــواع القــدرة والتــأثريات: (ويف قولــه
أو يعلـم مـا ال . ال يسمعه غريه أو يرى ما ال يراه غريه يقظة أو مناًمـا 5ب العلم والكشف «ن يسمع العبد ما

 . ومنها ما هو من 5ب القدرة والتأثري. يعلمه غريه



 ٢٤٨

وإخبــار أيب بكــر «ن بــبطن . وســارية يف املشــرق، S ســارية اجلبــل وهــو 5ملدينــة: قــول عمــر: مثــال النــوع األول
 .  وقصة صاحب موسى وعلمه حبال الغالم. يكون عادًال وإخبار عمر مبن خيرج من ولده ف. زوجته أنثى

وقصـة أهـل . قصة الذي علم من الكتـاب وإتيانـه بعـرش بلقـيس إىل سـليمان عليـه السـالم: ومثال النوع الثاين
 . الكهف وقصة مرمي وقصة خالد بن الوليد ملا شرب السم ومل حيصل له منه ضرر

وعــن صــدر هــذه األمــة مــن الصــحابة والتــابعني ، هــف وغريهــااألمــم يف ســورة الك فواملــأثور عــن ســال: (وقولــه
يشـــري بـــذلك إىل الكرامـــات الـــيت وقعـــت وذكـــرت يف القـــرآن الكـــرمي وغـــريه مـــن النقـــول  )وســـائر فـــرق األمـــة

وما ذكر يف ، األمم مما ذكره هللا عن محل مرمي بال زوج ففمما ذكره هللا يف القرآن الكرمي عن سال، الصحيحة
 . ة أصحاب الكهف وقصة صاحب موسى وقصة ذي القرننيسورة الكهف من قص

أوهلـا مـن الصـحابة والتـابعني كرؤيـة عمـر : أي )صـدر هـذه األمـة(املنقول 5لسند الصحيح عن : أي، وكاملأثور
فسـمعه سـارية ، S سـارية اجلبـل: جليش سارية وهو على منرب املدينة وجيش سـارية بنهاونـد 5ملشـرق وندائـه لـه

ال تـزال الكرامـات : أي )وهي موجودة فيها إىل يوم القيامـة: (وقوله. توجيه وسلم من كيد العدووانتفع �ذا ال
 . موجودة يف هذه األمة إىل يوم القيامة ما وجدت فيهم الوالية بشروطها وهللا أعلم
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 . وأن االنبياء أفضل من االولياء
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

: فقــال عمــرو )وال ينــام قلبــه، تنــام عينــاه ِإن رســوَل هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ِإن �ســا يقولــون: ت لعمــروقلــ: قــال(عــن ســفيان 
 .  )١٠٢: الصافات()ِإّينِ َأَرى يف املََناِم َأّينِ َأْذَحبُكَ (: مث قرأ، وحي األنبياءرؤS : مسعُت ُعَبيَد بَن ُعَمْري يقول

، َضـَربَه قوُمـُه فـأْدَمْوهُ  األنبياءكأين أنظُر ِإىل رسوِل هللا ملسو هيلع هللا ىلص ْحيِكي نبّيا من (: الق: ½ عبد هللا بن مسعود وعن
 . ومسلم، أخرجه البخاري. )فإ¬م ال يعلمونَ ، اللهم اغفر لقومي: ويقول، وهو َميَْسُح الدََّم عن وجهه

ـَر الَربِيـَّةِ : فقـال لـه، جـاء رجـل ِإىل رسـوِل هللا ملسو هيلع هللا ىلص: قـال: أنس بـن مالـك ½ ذاك : فقـال رسـوُل هللا ملسو هيلع هللا ىلص، S َخيـْ
 . وأبو داود، والرتمذي، أخرجه مسلم. ِإبراهيم خليُل هللا
ُوا بني : (قال رسوُل هللا ملسو هيلع هللا ىلص: قال ½ أبو سعيد اخلدري  . داودأخرجه أبو . )األنبياءال ُختَريِّ

، وفيـه قُـِبضَ ، فيـه ُخِلـَق آدمُ ، إن من أفضـل أSمكـم يـوَم اجلُُمَعـةِ : (قال رسوُل هللا ملسو هيلع هللا ىلص: قال ½ أوس بن أوس
، S رسـول هللا: فقـالوا، فإنَّ صالتكم َمْعُروضة علـيَّ ، فأكثروا عليَّ من الصالة فيه، وفيه الصَّْعَقةُ ، وفيه النـَّْفَخةُ 

إن هللا حـرَّم علـى األرض أن Áكـَل أجسـاد : بليت قال: يقولون: قال ؟يف تُعرُض صالتُنا عليك وقد أرِْمتَ وك
 . أخرجه أبو داود والنسائي )األنبياء

مث األمثــُل ، األنبيــاءُ : قــال ؟أيُّ النــاس أَشــدُّ بــالء، S رســول هللا(: قلــت: قــال ½ عــن أبيــه: مصــعب بــن ســعد
تَـَلى الرَُّجُل على َحْسِب ِدينهيُـ ، فاألمثلُ  وإن كان يف ِدينه رِقـَّة علـى َحسـِب ، فإن كان ِديُنُه ُصْلبا اشَتدَّ بالؤه، بـْ

َرُح البالُء 5لعبد حىت يرتَكُه َميِْشي على األرض وما عليه خطيئة، ِدينه  . أخرجه الرتمذي )فما يـَبـْ
ــى بـَْعــضٍ  ــْلَنا بـَْعَضــُهْم َعَل ــَك الرُُّســُل َفضَّ ــْرَميَ  تِْل ــَن َم ــا ِعيَســى اْب َن ــاٍت َوَآتـَيـْ ــَع بـَْعَضــُهْم َدرََج ُ َورََف َّOــْن َكلَّــَم ا ُهْم َم ــنـْ ِم

ُ َمــا اقْـتَـَتــَل الَّــِذيَن ِمــْن بـَْعــِدِهْم ِمــْن بـَْعــِد َمــا َجــ َّOاَءتْـُهُم اْلبَـيَِّنــاُت َوَلِكــِن اْلبَـيَِّنــاِت َوأَيَّــْدَ�ُه بِــُروِح اْلُقــُدِس َولَــْو َشــاَء ا
ُ َما اقْـتَـتَـُلوا َوَلِكنَّ اOََّ يـَْفَعُل َما يُ اخْ  َّOُهْم َمْن َكَفَر َوَلْو َشاَء ا ُهْم َمْن َآَمَن َوِمنـْ  .  (البقرة))٢٥٣رِيُد (تَـَلُفوا َفِمنـْ

يف  وهـم اخلمسـة املـذكورون نصـا، وأن أويل العزم منهم أفضلهم، وال خالف أن الرسل أفضل من بقية األنبياء
ـــَراِهيَم َوُموَســـى : (قـــرآن يف ســـورة األحـــزابآيتـــني مـــن ال َوِإْذ َأَخـــْذَ� ِمـــَن النَِّبيِّـــَني ِميثَـــاقـَُهْم َوِمْنـــَك َوِمـــْن نُـــوٍح َوِإبـْ

 )٧: األحزاب( )َوِعيَسى اْبِن َمْرميََ 



 ٢٥٠

نَـا ِإلَ : (ويف الشورى يف قولـه،  يِن َمـا َوصَّـى بِـِه نُوًحـا َوالـَِّذي َأْوَحيـْ ـَراِهيَم َشـرََع َلُكـْم ِمـَن الـدِّ َنا بِـِه ِإبـْ ْيـَك َوَمـا َوصَّـيـْ
ــوا ِفيــهِ  يَن َوال تـَتَـَفرَُّق مث ، وال خــالف أن حممــًدا ملسو هيلع هللا ىلص أفضــلهم). ١٣: الشــورى()َوُموَســى َوِعيَســى َأْن َأِقيُمــوا الــدِّ

َنا َداُوَد زَبُورًا(: وقوله، مث موسى على املشهور، بعده إبراهيم  . وشرفه تنبيه على فضله )َوآتـَيـْ
ْسَالمِ  َشْيخُ  قَالَ   : اOَُّ  رمحه اْإلِ

ــوِفيَّةِ  ِمــنْ  طَائَِفــةٌ  َتَكلَّــمَ  َفْصــلٌ  ــاءِ  َخــامتَِ ( ِيف  الصُّ ِْمــِذيِّ  َكــاْحلَِكيمِ  َأْمــَرهُ  َوَعظَُّمــوا )اْألَْولَِي  َفــِإنَّ  ؛َغَلطَاتِــهِ  ِمــنْ  َوُهــوَ  الرتِّ
حَّةُ  َكَالِمهِ  َعَلى اْلَغاِلبَ  َادِ  ِيف  ِسيََّما َال  التَّْخِليطِ  َكِثريُ  فَِإنَّهُ  َعَرِيبٍّ  ْبنِ ا ِخبَِالفِ  الصِّ  َوادََّعى َوَغْريِِهمْ  َعَرِيبٍّ  َواْبنُ  اِالحتِّ
َــا َعــَرِيبٍّ  َكــاْبنِ  ُهــوَ  أَنَّــهُ  َواِحــدٍ  ُكــلُّ  َمجَاَعــةٌ   لِــَئالَّ  ؛َذلِــكَ  َحنْــوِ  َأوْ  ةِ اْلَكاِمَلــ َأوْ  اْلُمَحمَِّديَّــةِ  اْلِوَاليَــةِ  َخــْتمُ  ِ«َنَّــهُ  قـَيَّــَدهُ  َوُرمبَّ
َــا َوِيلٌّ  Oَِِّ  بـَْعـَدهُ  ُخيْلَــقَ  َال  َأنْ  يـَْلَزَمـهُ   ِخلَــامتَِ  اْلبَــاِطنِ  ِيف  ُممِـ̈دا َفَجَعلُــوهُ  ُفُصوِصـهِ  ِيف  َعــَرِيبٍّ  ابْــنُ  فـََعـلَ  َكَمــا ِفيـهِ  َغلَــْوا َوُرمبَّ

ةِ  فـَـْوقَ  اْلِوَاليَـةَ  َجيَْعُلونَ  دْ قَ  َحْيثُ  اْلَباِطلِ  ِلغُُلوِِّهمْ  تـَبَـًعا اْألَْنِبَياءِ   َجيَْعلُـونَ  قَـدْ  الـَِّذينَ  اْلُمتَـَفْلِسـَفةِ  ِلغُـَالةِ  ُمَوافـََقـةً  النـُّبُــوَّ
َلُسوفَ  ـُلونَ  قَـدْ  واليونسـية َواْألَْمحَِديـَّةِ  اْلَقَدرِيـَّةِ  ُجهَّـالُ  وََكـَذِلكَ . النَِّيبِّ  فـَْوقَ  اْلَكاِملَ  اْلَفيـْ  النَّـِيبِّ  لَـىعَ  َشـْيَخُهمْ  يـَُفضِّ

َا اْألَْنِبَياءِ  ِمنْ  َغْريِهِ  َأوْ  َهلِيَّةِ  ِمنْ  نـَْوًعا َشْيِخِهمْ  ِيف  ادََّعْوا َوُرمبَّ ـُلونَ : السَّـْعِديَّةِ  ِمـنْ  طَائَِفةٌ  وََكَذِلكَ . اْإلِ  َعلَـى الْـَوِيلَّ  يـَُفضِّ
َمـامَ  َجيَْعلُـونَ  قَـدْ  الـَِّذينَ  الرَّاِفَضـةِ  َغالِيَـةُ  وََكـَذِلكَ  َوُعَمـرُ  َبْكـرٍ  أَبُـو يـَُقلَّـدُ  َوَال  الشَّاِفِعيُّ  يـَُقلَّدُ  بـَْعُضُهمْ  َوقَالَ . النَِّيبِّ   اْإلِ
ـلَ  َحـىتَّ  النَِّيبِّ  َغْريِ  َوِيلِّ  ِيف  اْلغُُلوُّ  فََأمَّا. إَهلًا َجيَْعُلونَهُ  َقدْ  َكَما اْلَباِطنِ  ِيف  ِللنَِّيبِّ  ممُِ̈دا َكانَ  ـيَ  َواءٌ َسـ النَّـِيبِّ  َعلَـى يـَُفضِّ  مسُِّ
َلُسوفًا َأوْ  إَماًما َأوْ  َولِ̈يا َتَظرِ  َواْنِتظَارُُهمْ  فـَيـْ  اْرتِبَـاطِ  َنِظـريُ  َجْعَفـرٍ  بْـنُ  إْمسَاِعيـلُ  َأوْ . احلََْسـنِ  بْـنُ  ُحمَمَّدُ : ُهوَ  الَِّذي ِلْلُمنـْ

 إْمجَـاعُ  َعَلْيـهِ  َوَمـا َوالسُّـنَّةِ  اْلِكتَـابِ  ُنُصـوصِ  ِمنْ  ُعِلمَ  ِمبَا رٌ ظَاهِ  فـَُبْطَالنُهُ  اْألَْولَِياءِ  َخامتَِ  َوَعَلى اْلَغْوثِ  َعَلى الصُّوِفيَّةِ 
يِقنيَ  النَِّبيِّنيَ : َأْربـََعةً  َعَلْيِهمْ  أَنـَْعمَ  الَِّذينَ  َجَعلَ  اOََّ  فَِإنَّ  اْألُمَّةِ  دِّ  َأنْ  النَّـِيبِّ  بـَْعـدَ  َمـنْ  فـََغايَـةُ  َوالصَّاحلِِنيَ  َوالشَُّهَداءَ  َوالصِّ

يًقا ونَ َيكُ  رُ  َكانَ  َكَما ِصدِّ يًقا نَِبيَِّها بـَْعدَ  اْألُمَّةِ  َهِذهِ  َخيـْ  اْلَمِسـيحُ  َمـا(: قـَْولِـهِ  ِيف  َذِلكَ  َمْرميََ  َغايَةُ  َكاَنتْ  َوِهلََذا ؛ِصدِّ
ْبِلهِ  ِمنْ  َخَلتْ  َقدْ  َرُسولٌ  إالَّ  َمْرميََ  اْبنُ  يَقةٌ  َوأُمُّهُ  الرُُّسلُ  قـَ  َكاْلَقاِضـي: طَائَِفـةٌ  ذََكـَرهُ  َمـا َعلَـى ْدَلْلتاْسـتَ  َوِ�َـَذا). ِصدِّ
ْمجَـاعِ  ِمـنْ  البـاقالين َوَأظُـنُّ  اْلَمَعـاِيل  َوَأِيب  َأْصَحابَِنا ِمنْ  َوَغْريِهِ  يـَْعَلى َأِيب   َكَراَمـاتِ  لِيُـَقـرُِّروا نَِبيَّـةً  َتُكـنْ  ملَْ  أَنـََّهـا َعلَـى اْإلِ

 ِ�َـِذهِ  ُخمَـاِطِيب  فـََفـرِحَ  اْآليَـةِ  ِ�َـِذهِ  فَاْسـَتْدَلْلت نَِبيَّـةً  َكانَـتْ  أَنـََّها َزَعمَ  النَّاسِ  بـَْعضَ  فَِإنَّ  َيَديـَْها َعَلى َجَرى ِمبَا اْألَْولَِياءِ 
 أَنـَّهُ  رَُجـلٍ  ِيف  ىادََّعـ ِلَمـنْ  يـَُقـالُ  َكَمـا ؛ِفيَهـا النََّصـاَرى ِلغُُلوِّ  َدفْـًعا َفْضِلَها َغايَةِ  بـََيانِ  ِيف  َذِلكَ  ذََكرَ  اOََّ  فَِإنَّ  ؛اْحلُجَّةِ 
يُـَقـالُ  َذلِـكَ  َوَحنْـوِ  اْألَْغِنيَـاءِ  ِمـنْ  غَـِينٌّ  َأوْ  ؛اْلُملُـوكِ  ِمـنْ  َمِلكٌ   فـَيَـْذُكرُ  ُبْسـَتانٍ  َصـاِحبُ  َأوْ  قـَْريَـةٍ  رَئِـيسُ  إالَّ  ُهـوَ  َمـا: فـَ
 َوِهلََذا. َلذُِكَرتْ  الصديقية فـَْوقَ  َمْرتـََبةُ  َأوَُّهلَا الرَِّساَلةِ  ْوقَ فَـ  َمْرتـََبةٌ  ِلْلَمِسيحِ  َكانَ  فـََلوْ  َواْلَمالِ  الرéََِّسةِ  ِمنْ  َلهُ  َما َغايَةَ 
ــوِّ  َأْصــلُ  َكــانَ  ــةُ  بـَْعِضــهِ  ِيف  َوُيَشــاِ�ُُهمْ  النََّصــاَرى ِيف  اْلغُُل ــيَعةِ  اْلُمَتَصــوَِّفةِ  َغالَِي ــنْ  َوالشِّ ــْيِهمْ  اْنَضــمَّ  َوَم ــنْ  إَل ــابَِئةِ  ِم  الصَّ



 ٢٥١

 َسـيَِّدا َهـَذانِ : َوُعَمـرَ  َبْكـرٍ  َأِيب  ِيف  َوَسـلَّمَ  َعَلْيـهِ  اOَُّ  َصـلَّى النَّـِيبُّ  َوقَـالَ (. َواِحـَدةٍ  ِجَهـةٍ  ِمنْ  َعَلْيِهمْ  دُّ فَالرَّ  اْلُمتَـَفْلِسَفةِ 
ـرُ  َمْوِضـعٌ  ِحَهاِلَشـرْ  اْلَمْسـأََلةُ  فـََهـِذهِ  )َواْلُمْرَسـِلنيَ  النَِّبيِّـنيَ  إالَّ  واآلخرين اْألَوَِّلنيَ  ِمنْ  اْجلَنَّةِ  َأْهلِ  ُكُهولِ   َوِهـيَ  َهـَذا َغيـْ

َا. ُدونـَُهمْ  اْألَْنِبَياءِ  ِسَوى َمنْ  ُكلَّ  َأنَّ  نَـُقـولُ  اْألَْولِيَـاءِ  َخـامتَِ  ِمنْ  َيْذُكُرونَهُ  ِفيَما ُهَنا اْلَكَالمُ  َوِإمنَّ  5َِطلَـةٌ  َتْسـِمَيةٌ  َهـِذهِ : فـَ
 َحْيـثُ  ِمـنْ  يـُْعلَـمُ  َلِكـنْ  ؛َعا̈مـا قـَبُـوًال  اْألُمَّـةِ  ِعْنـدَ  َمْقبُـولٌ  ُهـوَ  َعمَّـنْ  َمـْأثُورٍ  َكـَالمٍ  َوَال  ُسنَّةٍ  َوَال  ِكَتابٍ  ِيف  َهلَا َأْصلَ  َال 

 َأوْ  لِيَـاءِ اْألَوْ  آِخـرَ  إنَّ : َ�نِيًـا َونـَُقـولُ . اOَِّ  َأْولَِياءِ  آِخرُ  فـَُهوَ  اْلَعاملِِ  ِيف  اْلُمتَِّقنيَ  اْلُمْؤِمِننيَ  ِمنْ  بَِقيَ  َمنْ  آِخرَ  َأنَّ  اْجلُْمَلةِ 
 َأنْ  َعـنْ  َفْضـًال  اْألَْولِيَـاءِ  ِمـنْ  غَـْريِهِ  ِمـنْ  َأْفَضـلَ  َيُكـونَ  َأنْ  جيَِـبُ  لَـْيسَ . ُمَقـدَّرٌ  فـَـْرضٌ  َأوْ  اْلُمَحقِّقُ  َكانَ  َسَواءٌ  َخاَمتَُهمْ 
َا َأْفَضَلُهمْ  َيُكونَ  ـا. يَـاءِ اْألَْنبِ  َخـامتَِ  َعلَـى اْلِقيَـاسِ  ُجمَـرَّدِ  ِمنْ  َهَذا َنَشأَ  َوِإمنَّ ُـوا. َسـيُِّدُهمْ  ُهـوَ  اْألَْنِبيَـاءِ  َخـامتََ  رََأْوا َلمَّ  تـََومهَّ

 فَـِإنَّ  ؛اِالْسـِتْدَاللِ  ِيف  َخطَـأٌ  َوَهـَذا. َأْفَضُلُهمْ  اْألَْولَِياءِ  َخامتَُ : فـََقاُلوا. َخامتٍَ  َلْفظِ  ِيف  اِالْشِرتَاكِ  ِمبَُجرَّدِ  ِقَياًسا َذِلكَ  ِمنْ 
 َأوَّلُ  بَــلْ : نـَُقــولُ  مثَُّ  َذلِــكَ  َعَلــى َدلَّــتْ  ُأْخــَرى ِألَِدلَّــةِ  بَــلْ . َخاَمتًــا َكْونِــهِ  ِلُمَجــرَّدِ  َيُكــنْ  ملَْ  َعَلــْيِهمْ  ِبَيــاءِ اْألَنْ  َخــامتَِ  َفْضــلَ 

 َخـامتَِ  إَىل  َسـاِبُقُهمْ  اْألَْولِيَـاءِ  َوَأْفَضـلُ . اْألَْنِبَياءِ  َخامتَُ  اْألُمَّةِ  َأْفَضلَ  فَِإنَّ  َأْفَضُلُهمْ  ُهوَ  َوَساِبُقُهمْ  اْألُمَّةِ  َهِذهِ  ِيف  اْألَْولَِياءِ 
 َكـانَ  َعْنـهُ  بـَُعـدَ  وَُكلََّمـا َأْفَضـلَ  َكانَ  النَِّيبِّ  ِمنْ  قـَُربَ  َفُكلََّما. َلهُ  َوÔَِبعٌ  النَِّيبِّ  ِمنْ  ُمْسَتِفيدٌ  اْلَوِيلَّ  ِألَنَّ  َوَذِلكَ  ؛اْألَْنِبَياءِ 

َـا اْسـِتَفاَدَتهُ  فَِإنَّ  ْنِبَياءِ اْألَ  َخامتَِ  ِخبَِالفِ . 5ِْلَعْكسِ  ـرِهِ  ِيف  فـَلَـْيسَ . اOَِّ  ِمـنْ  ِهـيَ  إمنَّ ـرَ  يُوِجـبُ  َمـا َزَمـا�ً  Áََخُّ . َمْرتـََبتِـهِ  Áََخُّ
 ُهـمْ  اْألَْولِيَـاءِ  ِمـنْ  السَّـاِبِقنيَ  َأنَّ  ِمـنْ  ذََكـْرَ�هُ  الـَِّذي اْألَْمـرُ  فـََهـَذا اْألَْنِبيَـاءِ  ِمـنْ  غَـْريِهِ  ِيف  فـَرَّقَـهُ  َمـا لَـهُ  اOَُّ  َجيَْمـعُ  قَـدْ  َبلْ 

ــُرُهمْ  ــَننُ  اْلِكتَــابُ  َعَلْيــهِ  َدلَّ  الـَّـِذي ُهــوَ . َخيـْ  ِمــنْ  َأنَّ  َطَوائِــفَ  ظَــنُّ  ِ�َــَذا َويـَتَِّصــلُ  السَّــَلفِ  َوِإْمجَــاعُ  اْلُمتَـــَواِتَرةُ  َوالسُّ
رِينَ  ــ َأفَاِضــلِ  ِمــنْ  َأْفَضــلَ  َيُكــونُ  َقــدْ  َمــنْ  اْلُمَتــَأخِّ َتِســِبنيَ  ِيف  َهــَذا َويُوَجــدُ  َحابَةِ الصَّ  َوِإَىل  اْلِعَبــاَدةِ  َوِإَىل  اْلِعْلــمِ  إَىل  اْلُمنـْ

َمارَةِ  اجلَِْهادِ   الشَّـاِفِعيُّ  يـَُقلَّـدُ  بـَْعُضـُهمْ  َوقَـالَ . َعِلـيٍّ  ِمنْ  َأفْـَقهُ  َحِنيَفةَ  أَبُو: قَالَ  َمنْ  اْلُمتَـَفقَِّهةِ  ِيف  َحىتَّ . َواْلُمْلكِ . َواْإلِ
ِري َأنَّ  ِجَهـةِ  ِمـنْ  َذْوِقيَّـةٍ  َأوْ  َعْقِليَّـةٍ  ِبُشـَبهِ  Ôَرَةً  َويـََتَمسَُّكونَ  َوُعَمرُ  َبْكرٍ  أَبُو يـَُقلَّدُ  َوَال   َأْكثـَـرَ  َحيُْكُمونَـهُ  فَـنٍّ  ُكـلِّ  ُمتَـَأخِّ
ِمنيَ  ِمنْ   احلَِْسـابِ  َأْهـلِ  ِيف  َمْوُجـودٌ  ُهـوَ  َكَمـا ِ�َـا اْخَتصُّـوا الـَِّيت  اْلُعلُـومِ  َمـعَ  اْألَوَّلِـنيَ  ُعلُـوَّ  َيْسَتِفيُدونَ  فَِإنـَُّهمْ . اْلُمتَـَقدِّ

ِمنيَ  والطبائعيني  العرفانيـة اْلُمَشـاَهَداتِ  ِمنْ  الصَّاحلِِنيَ  ِألََواِخرِ  َوَجُدوهُ  َما َوُهوَ  الذَّْوقِ  ِجَهةِ  َوِمنْ . َوَغْريِِهمْ  َواْلُمَنجِّ
َقــلْ  ملَْ  َمــا اْخلَارِقَــةِ  َواْلَكَراَمــاتِ  ــَلفِ  َعــنْ  ِمثْـلُــهُ  يـُنـْ ُهمْ  ِلْلَعاِمــلِ (: قـَْولِــهِ  ِمْثــلِ  نـَْقِليَّــةٍ  ِبُشــَبهِ  َيْســَتِدلُّونَ  َوÔَرَةً  السَّ  َأْجــرُ  ِمــنـْ

ـرٌ  َأوَّلُـهُ  يُْدَرى َال  َكاْلَغْيثِ  أُمَِّيت ( ؛َوقـَْولُهُ  )ِمْنُكمْ  َمخِْسنيَ   النَّـِيبِّ  َعـنْ  اْلُمتَــَواِتَرةِ  السُّـَننِ  ِخـَالفُ  َوَهـَذا )؟آِخـُرهُ  َأمْ  َخيـْ
ــِحيَحْنيِ  ِيف  ُهــوَ  ِممَّــا وَ  ُحَصــْنيٍ  ْبــنِ  َوِعْمــَرانَ  َمْســُعودٍ  اْبــنِ  َحــِديثِ  ِمــنْ  َوَســلَّمَ  َعَلْيــهِ  اOَُّ  َصــلَّى  ِمــنْ  َأَحــِدِمهَا َأوْ  الصَّ
رُ (: قـَْوِلهِ   بِيَـِدهِ  نـَْفِسـي َواَلـَِّذي(: َوقـَْولُـهُ  )يـَلُـونـَُهمْ  الـَِّذينَ  مثَُّ  يـَلُـونـَُهمْ  الـَِّذينَ  مثَُّ  ِفـيِهمْ  بُِعثْـت الَِّذي اْلَقْرنُ  اْلُقُرونِ  َخيـْ

 إْمجَـاعِ  َوِخـَالفُ . اْألََحاِديـثِ  ِمـنْ  َذلِـكَ  َوغَـْريِ  )َنِصـيَفهُ  َوَال  َأَحـِدِهمْ  ُمـدَّ  بـَلَـغَ  َمـا: َذَهبًـا ُأُحـدٍ  ِمثْـلُ  َأَحـدُُكمْ  أَنـَْفقَ  َلوْ 



 ٢٥٢

ـرَ  ُحمَمَّـدٍ  قـَْلـبَ  فـََوَجـدَ : اْلِعبَـادِ  قـُلُـوبِ  ِيف  َنَظرَ  اOََّ  إنَّ (: َمْسُعودٍ  اْبنِ  َكَقْولِ : السََّلف  ِيف  َنظَـرَ  مثَُّ  اْلِعبَـادِ  قـُلُـوبِ  َخيـْ
ــادِ  قـُُلــوبِ  ــدَ  اْلِعَب ــدٍ  قـَْلــبِ  بـَْع ــرَ  َأْصــَحاِبهِ  قـُُلــوبَ  فـََوَجــدَ  ُحمَمَّ ــادِ  قـُُلــوبِ  َخيـْ ــْولِ  )اْلِعَب ــةَ  َوقـَ َف ــرَّاءِ  َمْعَشــرَ  Sَ ( ُحَذيـْ  اْلُق

َلُكمْ  َكــانَ  َمــنْ  َســِبيلَ  َوُخــُذوا. َتِقيُموااْســ ــبـْ ــَوَاOَِّ  قـَ ــِئنْ  فـَ ًقا َســبَـْقُتمْ  َلَقــدْ  اتـَّبَـْعُتُمــوُهمْ  َل ــِئنْ  )بَِعيــًدا َســبـْ ــا َأَخــْذمتُْ  َوَل  َميِيًن
ــْولِ  بَِعيــًدا َضــَالًال  َضــَلْلُتمْ  َلَقــدْ  َوِمشَــاًال  ْلَيْســَنتَّ  اُمْســتَـن̈  ِمــْنُكمْ  َكــانَ  َمــنْ (: َمْســُعودٍ  اْبــنِ  َوقـَ  ُأولَِئــكَ  َمــاتَ  َقــدْ  ِمبَــنْ  فـَ

ـْومٌ  َتَكلًُّفـا َوَأقـَلَُّهـا ِعْلًمـا َوَأْعَمُقَهـا قـُلُـو5ً  اْألُمَّـةِ  َهـِذهِ  أَبـَـرُّ  ُحمَمَّدٍ  َأْصَحابُ   ِدينِـهِ  َوِإقَاَمـةِ  نَِبيِّـهِ  ِلُصـْحَبةِ  اOَُّ  اْختَـاَرُهمْ  قـَ
ــُكو  َحقَُّهــمْ  َهلـُـمْ  فَــاْعرُِفوا ــْولِ  )اْلُمْســَتِقيمِ  اْهلـَـْديِ  َعَلــى َكــانُوا فَــِإنـَُّهمْ  ِ�َــْدِيِهمْ  اَومتََسَّ  َكِثــريٌ  ُهــوَ  ِممَّــا َوَغــْريِهِ  ُجْنــُدبٍ  َوقـَ
: لِـهِ َوقـَوْ . اْآليَـةَ  )اْألَوَّلُـونَ  َوالسَّـاِبُقونَ (: قـَْولِـهِ  ِمثْـلِ  ِيف  اْلُقـْرآنِ  ُنُصـوصِ  ِخـَالفُ  بَـلْ  اْلَمْوِضـعِ  َهـَذا غَـْريِ  ِيف  َمْكُتوبٌ 

 ؛َذلِـكَ  َوغَـْريِ  اْآليَةَ  )بـَْعِدِهمْ  ِمنْ  َجاُءوا َوالَِّذينَ (: َوقـَْوِلهِ . اْآليَةَ  )َوقَاَتلَ  اْلَفْتحِ  قـَْبلِ  ِمنْ  أَنـَْفقَ  َمنْ  ِمْنُكمْ  َيْسَتِوي َال (
َـا اْلَمْسـأََلةَ  َهـِذهِ  اْلَمْوِضـعِ  ِ�َـَذا اْلَغَرضُ  َيُكنْ  ملَْ  فَِإنَّهُ   ظَـنُّ  َهـَذا ُيْشـِبهُ  َوِممـَّا اْألَْولِيَـاءِ  َخـامتَِ  َعلَـى اْلَكـَالمُ : اْلغَـَرضُ  َوِإمنَّ

رَ  الشَّـْيءَ  َأنَّ : والتلمسـاين والنفري َسْبِعنيَ  َواْبنِ  ُهودٍ  َكاْبنِ  طَائَِفةٍ  َبِغـي اْلُمتَـَأخِّ مِ  ِمـنْ  َأْفَضـلَ  َيُكـونَ  َأنْ  يـَنـْ  ؛اْلُمتَـَقـدِّ
 بـَْعـدَ  يـَْنُمـو الـَِّذي َوالنـََّباتِ  ِصَغرِهِ  بـَْعدَ  َيْكبُـرُ  الَِّذي َكالصَِّيبِّ  اِالْنِتَهاءِ  إَىل  اِالْبِتَداءِ  ِمنْ  نَـقِّلٌ ُمتَـ  اْلَعاملََ  َأنَّ  ِالْعِتَقاِدِهمْ 

نُــونَ  َضــْعِفهِ  ــ بـَْعــدَ  َجيَْعلُــوا َأنْ  إَىل  َذلِــكَ  َويـُْبِعــُدونَ  ُموَســى ِمــنْ  َأْفَضــلُ  اْلَمِســيحَ  َأنَّ  َذلِــكَ  َعَلــى َويـَبـْ  ِمــنْ  َواِحــًدا دٍ ُحمَمَّ
ـرَ  َمـنْ  ُكـلَّ  َأنَّ . َأْصـًال  َدلِيـلٌ  َهـَذا َعلَـى فـَلَـْيسَ  َواْلَباِطِنيَّـةُ  َواْلَقَراِمطَـةُ  اإلمساعيليـة تـَُقولُـهُ  َكَمـا ِمْنهُ  َأْكَملَ  اْلَبَشرِ   Áََخَّ
َعِكسٌ ُمـ َوَال  ُمطـَِّردٌ  ُهـوَ  فَـَال  النـَّـْوعِ  َذلِـكَ  َأْفَضلَ  َيُكونُ  نـَْوعٍ  ِمنْ  َزَمانُهُ  ـَراِهيمُ  بَـلْ . نـْ  النَّـِيبِّ  ِبَقـْولِ  ثـَبَـتَ  قَـدْ  اْخلَِليـلُ  إبـْ
رُ  أَنَّهُ ( َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اOَُّ  َصلَّى لُ  َال (: خيثم ْبنُ  الرَّبِيعُ  قَالَ  وََكَذِلكَ . النَِّيبِّ  بـَْعدَ  َأيْ  )اْلَربِيَّةِ  َخيـْ  َأَحـًدا نَِبيِّنَـا َعَلى أَُفضِّ

ــلُ  َوَال  ــَراِهيمَ  ىَعَلــ أَُفضِّ ــا بـَْعــدَ  إبـْ يــعُ  َوبـَْعــَدهُ  َأَحــًدا نَِبيَِّن ــاءِ  مجَِ ــهِ  اْلُمتَِّبِعــنيَ  اْألَْنِبَي  )َوَغْريِِمهَــا َوِعيَســى ُموَســى ِمْثــلِ  ِلِملَِّت
 َأنَّ  َعلَـى: َوالنََّصاَرى َواْليَـُهودِ  اْلُمْسِلِمنيَ  ِمنْ  اْلِمَللِ  َأْهلُ  َأْمجَعَ  َوَقدْ  ُموَسى بـَْعدَ  ُكلِِّهمْ  إْسَرائِيلَ  َبِين  أَْنِبَياءُ  وََكَذِلكَ 
 آيـَتَــْنيِ  ِيف  َشـِهدَ  قَـدْ  َواْلُقـْرآنُ . اْلَمِسـيحِ  ِمـنْ  ِفيـهِ  يـَتَـنَـاَزُعونَ  َمـا إالَّ  إْسـَرائِيلَ  بَـِين  أَْنِبيَـاءِ  ِمـنْ  غَـْريِهِ  ِمنْ  َأْفَضلُ  ُموَسى
َقــالَ  اْلَعــْزمِ  ِألُوِيل  ْوِلــهِ  ِيف  فـَ ــَراِهيمَ  نُــوحٍ  َوِمــنْ  َوِمْنــكَ  ِميَثــاقـَُهمْ  النَِّبيِّــنيَ  نَ ِمــ َأَخــْذ�َ  َوِإذْ (: قـَ  اْبــنِ  َوِعيَســى َوُموَســى َوِإبـْ
ينِ  ِمــنَ  َلُكــمْ  َشــرَعَ (: َوَقــالَ  )َمــْرميََ  ــا الــدِّ ــى َم ــهِ  َوصَّ ــا َوالَّــِذي نُوًحــا ِب َن َنا َوَمــا إلَْيــكَ  َأْوَحيـْ ــيـْ ــهِ  َوصَّ ــَراِهيمَ  ِب  َوُموَســى إبـْ

ــُؤَالءِ  )َوِعيَســى ــوا اْخلَْمَســةُ  فـََه ــْزمِ  ُأوُل ــمْ  اْلَع ــدْ  الَّــِذينَ  َوُه ــتَ  َق ــَفاَعةِ  َأَحاِديــثِ  ِيف  ثـََب ــَحاحِ  الشَّ ــمْ : الصِّ ــَرادُّونَ  أَنـَُّه  يـَتَـ
مِ  تـَْفِضـيلٌ  َوِفيـهِ  بَنِـيِهمْ  َعلَـى تـَْفِضـيُلُهمْ  فـََيِجـبُ  آَدمَ  بـَْعـدَ  اْلَمْوِقفِ  َأْهلِ  ِيف  الشََّفاَعةَ  رٍ ُمتَـأَ  َعلَـى ِلُمتَـَقـدِّ رِ  خِّ  َوِلُمتَـَأخِّ

مٍ  َعَلــى  ِيف  5ِلتـََّقــدُّمِ  اْألَُمــَراءِ  َأوْ  اْلُعَلَمــاءِ  َأوْ  اْألَْولَِيــاءِ  َأوْ  اْألَْنِبَيــاءِ  تـَْفِضــيلَ  َأنَّ : اْلَبــابِ  َهــَذا ِيف  اْلَغَلــطِ  َوَأْصــلُ . ُمتَـَقــدِّ
مِ  ِيف  اْلَفْضـلُ  َيُكونُ  فـََتارَةً  5َِطلٌ  َأْصلٌ  التََّأخُّرِ  َأوْ  الزََّمانِ  رِ  ِيف  َوÔَرَةً  النـَّـْوعِ  ُمتَـَقـدِّ  َأْهـلِ  ِيف  يُوَجـدُ  َوِهلَـَذا ؛النـَّـْوعِ  ُمتَـَأخِّ



 ٢٥٣

مُ  ِفيهِ  يـَُفضَّلُ  َما َواحلَِْسابِ  َوالطِّبِّ  النَّْحوِ   َأنَّ  تـَـَومهُُُّهمْ  َوَأمَّـا. 5ِْلَعْكـسِ  َوÔَرَةً  وبقـراط َوِسيبَـَوْيهِ  َكَبْطَلْيُموسَ  اْلُمتَـَقدِّ
ِريُمتَ  ِميـهِ  ِمـنْ  َأْحـَذقُ  فَـنٍّ  ُكـلِّ  َأخِّ ـتَـَقضٌ  فـََهـَذا َكمَّلُـوهُ  ِألَنـَُّهـمْ  ؛ُمتَـَقدِّ  ِيف  ِسـيبَـَوْيهِ  ِكتَـابَ  فَـِإنَّ  ِمبُطـَِّردِ  لَـْيسَ : َأوًَّال  ُمنـْ

َهـا َأْكَمـلُ  بـَْعـَدَها َصـنَّفْ يُ  ملَْ  بقـراط ُنُصـوصُ  بَـلْ  َبْطَلْيُمـوس وَِكتَـابُ  بَـلْ  ِمثْـلُـهُ  بـَْعَدهُ  ُيَصنَّفْ  ملَْ  اْلَعَربِيَّةِ   نـَُقـولُ  مثَُّ . ِمنـْ
 َمـنْ  َفُكـلُّ  اْألَْنِبيَـاءِ  5ِتِّبَـاعِ  اْلُمتَـَعلَِّقـةُ  اْلَفَضـاِئلُ  َأمَّـا. َواْحلِيلَـةِ  َوالـرَّْأيِ  5ِْلِقيَـاسِ : تـُنَـالُ  الـَِّيت  اْلُفنُـونِ  ِيف  ُيَسـلِّمُ  قَـدْ  َهَذا
ُهمْ  تـََلقِّيــهِ  َكــانَ : ِفْطَرتِــهِ  َكَمــالِ  عَ َمــ َأقْـــَربَ  اْألَْنِبَيــاءِ  إَىل  َكــانَ  يِنيَّــةِ  اْلَفَضــاِئلِ  ِمــنْ  ُهــوَ  ِفيــهِ  َحيُْســنُ  َوَمــا َأْعظَــمَ  َعــنـْ  الدِّ

َتَدَعـةِ  ِمـنْ  ُهـوَ  َذِلكَ  ُخيَاِلفُ  َمنْ  َكانَ  َوِهلََذا ؛اْألَْنِبَياءِ  َعنْ  اْلَمْأُخوَذةِ   لَـهُ  َأنَّ  ُمْعَتِقـدِ الْ  اْألَْنِبيَـاءِ  ُسـَننِ  َعـنْ  اْخلَـارِجِ  اْلُمبـْ
ةِ  َكانَ  َمنْ  َفُكلُّ  اْألَْنِبَياءِ  َطْورِ  َعنْ  َخارًِجا َواْألَْحَوالِ  اْلُعُلومِ  ِمنْ  َنِصيًبا  َهِذهِ  ِيف  ُرُسوُخهُ  َكانَ : َأْعَظمَ  َوَقْدرَِها 5ِلنـُّبُـوَّ

َها َواْلَكَراَماتُ  اْألَْذَواقُ  َوَأمَّا. َأَشدَّ  اْلَمْسأََلةِ   َشـكٍّ  بِـَال  َوَأْفَضـلَ  َأْكَمـلَ  ِللسَّـَلفِ  َكـانَ  ِمْنـهُ  َواْحلَـقُّ  5َِطـلٌ  ُهوَ  َما َفِمنـْ
 لَـهُ  َخْرقـََهـا فَـِإنَّ  اْلَعـاَدةُ  تِْلـكَ  لَـهُ  ُختْـَرقُ  َال  ِمْنـهُ  َأْفَضـلَ  َيُكونُ  َوَقدْ  َذِلكَ  إَىل  اْلَعْبدِ  ِحلَاَجةِ  َيُكونُ  Ôَرَةً : اْلَعاَدةِ  َوَخْرقُ 
 َفَمـا َهـَذا َوَمعَ  ِ�َا اْلَمْقُصوَدةِ  اْلَغايَةِ  تِْلكَ  إَىل  َحيَْتاجُ  َال  َوَقدْ  السََّببِ  َذِلكَ  َعنْ  يـَْرَتِقي َقدْ  فَاْلَكاِملُ  ايَةٌ غَ  َوَلهُ  َسَببٌ 

رِينَ  َها َأْكَملُ  ُهوَ  َما نـَْوِعَها ِمنْ  َوِللسََّلفِ  إالَّ  َكَراَمةٌ  ِلْلُمَتَأخِّ  جتَِـُدونَ  ِألَنَُّكمْ  ِمْنُكمْ  َمخِْسنيَ  َأْجرُ  َهلُمْ (: قـَْولُهُ  َوَأمَّا. ِمنـْ
رِينَ  ِمنْ  اْلَواِحدُ  َعِملَ  إَذا َصِحيحٌ  فـََهَذا )َأْعَوا�ً  اْخلَْريِ  َعَلى جيَُِدونَ  َوَال  َأْعَوا�ً  اْخلَْريِ  َعَلى  َعِملَـهُ  َعَمـلٍ  ِمثْـلَ  اْلُمتَـَأخِّ

ِمنيَ  بـَْعــضُ  رِينَ  بـَْعــضَ  َأنَّ  يـَُتَصــوَّرُ  َال  َلِكــنْ  ؛َمخِْســنيَ  َأْجــرُ  َلــهُ  َكــانَ  اْلُمتَـَقــدِّ  َأَكــاِبرِ  بـَْعــضِ  َعَمــلِ  ِمْثــلَ  يـَْعَمــلُ  اْلُمَتــَأخِّ
َعثُ  بَِقيَ  َما فَِإنَّهُ  َوُعَمرَ  َبْكرٍ  َكَأِيب  ؛السَّاِبِقنيَ   َعَلْيـهِ  اOَُّ  َصـلَّى ُحمَمَّدٍ  َمعَ  َعِمُلوا ِمثْـَلَما َمَعهُ  يـَْعَملُ  ُحمَمَّدٍ  ِمْثلُ  َنِيبٌّ  يـُبـْ

رٌ  َأوَّلُهُ  يُْدَرى َال  َكاْلَغْيثِ  أُمَِّيت (: قـَْولُهُ  َوَأمَّا. َوَسلَّمَ  رِينَ  ِيف : َفَمْعَناهُ  لِيًنا ِفيهِ  َأنَّ  َمعَ  )آِخُرهُ  َأمْ  َخيـْ  ُيْشـِبهُ  َمـنْ  اْلُمتَـَأخِّ
ِمنيَ  َقـى َحـىتَّ  َويـَُقـارِبـُُهمْ  اْلُمتَـَقدِّ ةِ  يـَبـْ ـرٌ  َأَهـَذا إلَْيـهِ  يـَْنظُـرُ  الـَِّذي يَـْدِري َال  ُمَقارَنَـةِ َوالْ  اْلُمَشـابـََهةِ  ِلُقـوَّ  َوِإنْ  ؟َهـَذا َأمْ  َخيـْ

ــًرا اْألَْمــرِ  نـَْفـسِ  ِيف  َأَحــُدُمهَا َكـانَ  رِينَ  ُبْشـَرى ِفيــهِ  فـََهـَذا. َخيـْ  ِيف  َجــاءَ  َكَمــا السَّـاِبِقنيَ  يـَُقــاِربُ  َمـنْ  ِفــيِهمْ  «َِنَّ  ِلْلُمتَــَأخِّ
ــرُ خَ (: اْآلَخــرِ  اْحلَــِديثِ   َأَوَلْســَنا: قَــاُلوا إْخــَواِين  رَأَيْــت َأّينِ  َوِدْدت. ِعــَوجٌ  َأوْ  ثـَــْبجٌ  َذلِــكَ  َوبـَــْنيَ . َوآِخُرَهــا َأوَُّهلـَـا أُمَّــِيت  يـْ
ــُتمْ : قَــالَ  ؟إْخَوانَــك ــْحَبةِ  ُخُصوِصــيَّةَ  َهلـُـمْ  فَــِإنَّ  ِللصَّــَحابَةِ  تـَْفِضــيلٌ  ُهــوَ  )َأْصــَحاِيب  أَنـْ  ُجمَــرَّدِ  ِمــنْ  َأْكَمــلُ  ِهــيَ  الَّــِيت  الصُّ
ْخــَوةِ  ــْومٌ (: قـَْولِــهِ  إَىل  )إميَــا�ً  َأْعَجــبُ  النَّــاسِ  َأيُّ (: قـَْولُــهُ  وََكــَذِلكَ . اْإلِ  ُهــوَ  )اْلُمَعلَّــقِ  5ِْلــَوَرقِ  يـُْؤِمنُــونَ  بـَْعــِدي ¿َْتُــونَ  قـَ

 ذََكـُروا أَنـَُّهـمْ  اْحلَـِديثِ  ِيف  فَـِإنَّ . َأْفَضـلُ  أَنـَُّهـمْ  َعَلى َيُدلُّ  َوَال  َغْريِِهمْ  إميَانِ  ِمنْ  َأْعَجبُ  َعَجبٌ  إميَانـَُهمْ  َأنَّ  َعَلى َيُدلُّ 
 اْلُفَقــَراءِ  َكــْونُ  َوَنِظــريُهُ . اْلُمَعلَّــقِ  5ِْلــَوَرقِ  يـُْؤِمنُــونَ  الَّــِذينَ  َهــُؤَالءِ  ِمــنْ  َأْفَضــلُ  اْألَْنِبَيــاءَ  َأنَّ  َوَمْعلُــومٌ  َواْألَْنِبَيــاءَ  اْلَمَالِئَكــةَ 
يـعِ  ِمـنْ  َمْرتـَبَـةً  َأْرفَـعَ  َيُكونُـونَ  الـدُُّخولِ  بـَْعـدَ  أَنـَُّهـمْ  َعَلى َيُدلُّ  َال  فَِإنَّهُ  اْألَْغِنَياءِ  قـَْبلَ  ةَ اْجلَنَّ  َيْدُخُلونَ  َـا اْألَْغِنيَـاءِ  مجَِ  َوِإمنَّ



 ٢٥٤

ــَواعِ  بـَــْنيَ  التـَّْفِضــيلِ  5َبُ  َوَهــَذا. احلَِْســابِ  ِمــنْ  ِلَســَالَمِتِهمْ  َســبَـُقوا ــَفاتِ  َواْألَْعَمــالِ  اْألَْعيَــانِ  ِيف  اْألَنـْ  بـَــْنيَ  َأوْ  َوالصِّ
َراطِ  َسَواءَ  يـَْهِديَنا َوَاOَُّ  َكِثريٌ  َخْلقٌ  ِفيهِ  يـَْغَلطُ  َعِظيمٌ  5َبٌ  النـَّْوعِ  َأْشَخاصِ   .  الصِّ

ــدُ  اOَِّ  َعْبــدِ  أَبُــو َتَكلَّــمَ  َفْصــلٌ  ِْمــِذيُّ  اْحلَِكــيمُ  َعِلــيٍّ  بْــنُ  ُحمَمَّ  ُخمَــاِلفٍ  َمــْرُدودٍ  ِبَكــَالمِ ): اْلِوَاليَــةِ  َخــْتمِ ( ِكتَــابِ  ِيف  الرتِّ
ــنَّةِ  ِلْلِكتَــابِ  ــةِ  السَّــَلفِ  َوِإْمجَــاعِ  َوالسُّ  َوِعْصــَمةِ  اْألَْولِيَــاءِ  َخــامتَِ  ِمــنْ  ذََكــَرهُ  َوَمــا اْلِوَاليَــةِ  ِذْكــرِ  ِيف  غَــَال  َحْيــثُ  َواْألَِئمَّ
َمــةٌ  ُهــوَ  ِممَّــا َذلِــكَ  َوَحنْــوِ  اْألَْولَِيــاءِ   َواْلُعــْدَوانِ  5ِْلَباِطــلِ  اْلَبــابِ  َهــَذا ِيف  َتَكلَُّمــوا الَّــِذينَ  َوَأْمثَالِــهِ  َعــَرِيبٍّ  ابْــنِ  َاللِ ِلَضــ ُمَقدِّ

َهــا يُـَقــالُ : قـَْولُــهُ  ِمنـْ ــْدقِ  َجمُْهــودَ  اْســتَـْفَرُغوا إَذا اْألَْولَِيــاءِ  َمنَــاِزلَ  لََنــا ِصــفْ : اْلِمْســِكنيِ  ِهلـَـَذا فـَ  ؟َمَنــاِزهلِِمْ  َعــَددُ  َكــمْ  الصِّ
تَـَهـاُهمْ  أَيْـنَ  َوِإَىل  ؟َجـاَزْوا َشـْيءٍ  «َِيِّ ؟. اْلَعَسـاِكرَ  َجـاَزْوا الـَِّذينَ  َوأَيْـنَ  ؟اْلِفْريَةِ  َأْهلِ  َمَناِزلُ  َوأَْينَ   َأْهـلِ  َمَقـامُ  َوأَيْـنَ  ؟ُمنـْ

ِـ َعَلى َهَذا اْستَـْوَجُبوا َشْيءٍ  َو«َِيِّ  ؟َعَدُدُهمْ  وََكمْ  ؟َواْحلَِديثِ  اْلَمَجاِلسِ   َشـْيءٍ  َو«َِيِّ  ؟َوَجنْـَواُهمْ  َحـِديثـُُهمْ  َوَمـا ؟مْ َر�ِّ
 َيْسـَتِحقُّ  الـَِّذي َذا َوَمـنْ  ؟َسـْريِِهمْ  ِصـَفةُ  َيُكـونُ  وََكْيـفَ  ؟َخيَـاُفونَ  َوَمـاَذا ؟َخيِْتُمونـََهـا َشـْيءٍ  َو«َِيِّ  ؟اْلُمَناَجاةَ  يـَْفَتِتُحونَ 

ةِ  َخامتََ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اOَُّ  لَّىصَ  ُحمَمَّدٌ  اْسَتَحقَّ  َكَما اْلِوَاليَةِ  َخامتََ   ؟لِـَذِلكَ  اْلُمْسـَتِحقُّ  َذلِـكَ  َيُكـونُ  ِصـَفةٍ  َو«َِيِّ  ؟النـُّبُـوَّ
ــا ــمْ  ؟َســَببُ  َوَم ــِذهِ  َجمَــاِلسُ  وََك ــَدانِ  َه ــَردَّ  َحــىتَّ  اْألَْب ــكِ  إَىل  تـُ ــكِ  َماِل ــريَةٍ  ُأَخــرَ  َمَســاِئلَ  إَىل  ؟اْلُمْل ــا َكِث ــنْ  ذََكَرَه ــَذا ِم  َه

ــنََّمطِ ا ــا. ل َه ــهِ  َوِمنـْ ــالَ  ِفي ــهُ  َق ــلٌ  َل ــلْ : قَاِئ ــَذا ِيف  َيُكــونَ  َأنْ  َجيُــوزُ  فـََه ــانِ  َه ــنْ  الزََّم ــَواِزي َم ــرَ  َبْكــرٍ  َأ5َ  يـُ  اOَُّ  َرِضــيَ  َوُعَم
ُهَمــا ــرُ  الــدَّرََجاتِ  ِيف  تـَْعــِين  ُكْنــت َوِإنْ  فَــَال  اْلَعَمــلِ  ِيف  تـَْعــِين  ُكْنــت إنْ : قَــالَ  ؟َعنـْ  الــدَّرََجاتِ  َأنَّ  َوَذلِــكَ  عٍ َمــْدُفو  فـََغيـْ
 َال  َحــىتَّ  الزََّمــانِ  َهــَذا َأْهــلِ  َعــنْ  اOَِّ  َرْمحَــةَ  َحــوَّلَ  الَّــِذي َفَمــنْ  5ِْألَْعَمــالِ  الــدَّرََجاتِ  ِيف  َمــا َوَتْســِمَيةُ  اْلُقلُــوبِ  ِبَوَســاِئلِ 
َنــةِ  ِيف  فـَُهــوَ  ؟الزََّمــانِ  آِخــرِ  ِيف  َكائًِنــا اْلَمْهــِديُّ  َأَولَــْيسَ . ُمْصــَطًفى َوَال  ُجمْتَـــًىب  َوَال  ُمَقــرَّبٌ  َوَال  َســاِبقٌ  ِفــيِهمْ  َيُكــونَ   اْلِفتـْ
َهـا يـَْعِجـزُ  فَـَال  ؛5ِْلَعْدلِ  يـَُقومُ  ـةُ  َوُهـوَ  ؟اْلِوَاليَـةِ  َخـْتمُ  لَـهُ  َمـنْ  الزََّمـانِ  آِخـرِ  ِيف  َكائِنًـا َأَولَـْيسَ . َعنـْ يـعِ  َعلَـى اOَِّ  ُحجَّ  مجَِ

ةِ  َخـْتمَ  فَـُأْعِطيَ  اْألَْنِبيَـاءِ  آِخـرُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اOَُّ  َصلَّى ُحمَمًَّدا َأنَّ  َفَكَما ؟َمْوِقفِ الْ  يـَْومَ  اْألَْولَِياءِ  ـةُ  َوُهـوَ  النـُّبُــوَّ  اOَِّ  ُحجَّ
يعِ  َعَلى  َصـلَّى النَّـِيبِّ  َحـِديثُ  فَـأَْينَ : قَائِـلٌ  لَـهُ  قَـالَ . الزََّمـانِ  آِخـرِ  ِيف  اْألَْولِيَـاءِ  آِخرُ  اْلَوِيلُّ  َهَذا َفَكَذِلكَ . اْألَْنِبَياءِ  مجَِ
 َُّOمثَُّ . 5ِْألُمَّـةِ  فـََرَجْحـت ِكفَّـةٍ  ِيف  َوأُمَّـِيت  ِكفَّـةٍ  ِيف  فـَُوِضـْعت 5ِْلِميـَزانِ  فَأُتِيـت اْجلَنَّـةِ  5َبِ  ِمـنْ  َخَرْجت( َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  ا 

 َال  ؛اْألَْعَمـالِ  َوْزنُ  َهـَذا فـََقـالَ  )5ِْألُمَّـةِ  فـَـَرَجحَ  َبْكـرٍ  َأِيب  َمَكانَ  ُعَمرُ  ُوِضعَ  مثَُّ . 5ِْألُمَّةِ  فـََرَجحَ  َمَكاِين  َبْكرٍ  أَبُو ُوِضعَ 
 ِمـنْ  َخَرْجـت: يـَُقـولُ  أَنـَّهُ  تـَـَرى َأَال . َأفْـَهـاِمُكمْ  َغَباَوةِ  ِمنْ  إالَّ  َهَذا َما ؟َعَجمُ  Sَ  ِبُكمْ  َيْذَهبُ  أَْينَ  اْلُقُلوبِ  ِيف  َما َوْزنُ 
 يـَتَِّســعُ  َال  اْلِميــَزانَ  إنَّ  ؛اْلُقُلــوبِ  ِيف  ِلَمــا َال  ؛ِلْألَْعَمــالِ  َواْلــَوْزنُ  ؛ِلْلُقُلــوبِ  َوالــدَّرََجاتُ  ؛ِلْألَْعَمــالِ  َواْجلَنَّــةُ  ْجلَنَّــةِ ا 5َبِ 
ـا مثَُّ : ِفيـهِ  َوقَالَ . اْلُقُلوبِ  ِيف  ِلَما  بـَْيتِـهِ  َأْهـلُ  فـَُهـمْ  اْألَْرضُ  تـَُقـومُ  ِ�ِـمْ  ؛يًقاِصـدِّ  َأْربَِعـنيَ  ِفـيِهمْ  َصـيـَّرَ  نَِبيَّـهُ  اOَُّ  قـَـَبضَ  َلمَّ

ُهمْ  َمـاتَ  َفُكلََّما ؛آلُهُ  َوُهمْ  َقـَرضَ  إَذا َحـىتَّ . َمَقاَمـهُ  يـَُقـومُ  َمـنْ  َخَلَفـهُ  رَُجـلٌ  ِمـنـْ َيا َزَوالِ  َوقْـتُ  َوأَتَـى َعـَدُدُهمْ  انـْ نـْ  ؛الـدُّ



 ٢٥٥

ـةَ  فـََيُكـونُ  اْلِوَاليَـةِ  ِخبَـامتَِ  َوَخصَّـهُ  اْألَْولِيَـاءَ  َأْعطَـى َمـا َوَأْعطَـاهُ  َوَأْدَ�هُ  رَّبَـهُ َوقَـ  َواْجتَـَباهُ  اْصَطَفاهُ  َولِ̈يا اOَُّ  بـََعثَ   اOَِّ  ُحجَّ
 َصـلَّى ُحمَمَّـدٍ  ِعْنـدَ  ُوِجـدَ  َمـا َسـِبيلِ  َعلَـى اْلِوَاليَـةِ  ِصـْدقُ  اْخلَـْتمُ  َذِلكَ  ِعْنَدهُ  فـَُيوَجدُ . اْألَْولَِياءِ  َساِئرِ  َعَلى اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ 
 َُّOَهـا اْألَْخـذِ  إَىل  َسـِبيًال  الـنـَّْفسُ  َوَجـَدتْ  َوَال  اْلَقـَدرُ  يـَنَـْلهُ  ملَْ  ؛النـُّبُـوَّةِ  ِصْدقُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  ا  بـَـَرزَ  فَـِإَذا اْلِوَاليَـةِ  ِمـنْ  ِحبَظِّ

ــْومَ  اْألَْولَِيــاءُ   َفَكــانَ  ؛َمتَاًمــا اْلِوَاليَــةَ  َخــَتمَ  الَّــِذي َهــَذا ِعْنــدَ  أُُلوفًــا َوَجــدَ  ؛ُبوِديَّــةِ َواْلعُ  اْلِوَاليَــةِ  ِصــْدقَ  َوأُْقِبُضــوا اْلِقَياَمــةِ  يـَ
ــةَ  ــِدينَ  َســاِئرِ  َوَعَلــى َعَلــْيِهمْ  اOَِّ  ُحجَّ  اْألَْولَِيــاءَ  َســادَ . َســيُِّدُهمْ  فـَُهــوَ  ؛اْلِقَياَمــةِ  يـَــْومَ  َشــِفيَعُهمْ  وََكــانَ  بـَْعــِدِهمْ  ِمــنْ  اْلُمَوحِّ
 ِمبََحاِمـدَ  َوَحيَْمـُدهُ  ثـَنَـاءً  اOَِّ  َعلَـى َويـُثْـِين  الشَّـَفاَعةِ  َمَقـامُ  لَـهُ  فـَيُـْنَصـبُ  اْألَْنِبَياءَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اOَُّ  َصلَّى ُحمَمَّدٌ  َسادَ  َكَما
 اْلِعْلـمِ  ِيف  َوَأوًَّال  الذِّْكرِ  ِيف  َأوًَّال  اْلَبْدءِ  ِيف  َأوًَّال  ْذُكورًامَ  اْلَوِيلُّ  َهَذا يـََزلْ  فـََلمْ  Oَِ5َِّ  اْلِعْلمِ  ِيف  َعَلْيِهمْ  ِبَفْضِلهِ  اْألَْولَِياءُ  يُِقرُّ 
 ِيف  اْألَوَّلُ  مثَُّ  اْلِميثَــــــاقِ  ِيف  اْألَوَّلُ  مثَُّ  اْلَمْحُفــــــوظِ  اللَّــــــْوحِ  ِيف  اْألَوَّلُ  مثَُّ  اْلُمَوازَنَــــــةِ  ِيف  اْألَوَّلُ  مثَُّ  اْلَمْســــــأََلةِ  ِيف  اْألَوَّلُ  مثَُّ 

 مثَُّ  الـدَّارِ  ُدُخـولِ  َوِيف  اْجلَـَوازِ  ِيف  اْألَوَّلُ  مثَُّ  الشََّفاَعةِ  ِيف  اْألَوَّلُ  مثَُّ  اْلِوفَاَدةِ  ِيف  اْألَوَّلُ  مثَُّ  اخلِْطَابِ  ِيف  اْألَوَّلُ  مثَُّ  ؛رِ احلَْشْ 
 ِمـنْ  فـَُهـوَ  اْألَْنِبيَـاءِ  َأوَّلَ  َوَسـلَّمَ  َعَلْيـهِ  اOَُّ  َصـلَّى مَّـدٌ حمَُ  َكـانَ  َكَمـا اْألَْولِيَـاءِ  َأوَّلُ  َمَكانٍ  ُكلِّ  ِيف  فـَُهوَ  الزSَِّرَةِ  ِيف  اْألَوَّلُ 
. َوَجنْـَواهُ  اOَِّ  ُمْلـكِ  ِيف  َيَديْـهِ  بـَـْنيَ  َمَقاِمـهِ  ِعْنـدَ  فـََهـَذا. اْلَقَفـا ِعْنـدَ  َواْألَْولِيَـاءُ  اْألُُذنِ  ِعْنـدَ  َوَسـلَّمَ  َعَلْيـهِ  اOَُّ  َصـلَّى ُحمَمَّدٍ 
ــِتهِ  ِيف  فـَُهــوَ  اْألَْعظَــمِ  اْلَمْجِلــسِ  ِيف  ِمثَــالٌ  ــْنيَ  ِمثَــالٌ  اْألَْنِبَيــاءِ  َوَمَنــاِزلُ  َدرََجــةً  َدرََجــةً  َخْلِفــهِ  ِمــنْ  َواْألَْولَِيــاءُ  ِمَنصَّ نَـْيــهِ  بـَ  َعيـْ

َا النََّسبِ  ِمنْ  َأْعِين  َوَلْست. بـَْيِتهِ  َأْهلُ  ُهمْ  َوْقتٍ  ُكلِّ  ِيف  اْألَْربـَُعونَ  فـََهُؤَالءِ   . الذِّْكرِ  بـَْيتِ  ْهلُ أَ  إمنَّ
ــالَ  َفْصــلٌ  ُــو اْلَقاِضــي َق ــى أَب ــونِ  ِيف  يـَْعَل ــو )َمْســأََلةٌ (: اْلَمَســاِئلِ  ُعُي ــوَّاتِ  َوُمْثِبُت ُــمْ  َحَصــلَ  النـُّبُـ ــةُ  َهل ــاَىل  Oَِ5َِّ  اْلَمْعرَِف  تـََع

ةِ  بِثـُبُــوتِ  ــْوهلِِمْ  ِيف  ِلْألَْشــَعرِيَّةِ  ِخَالفًــا اْلُعُقــولِ  َدَالئِــلِ  ِيف  َواْســِتْدَاللٍ  َنظَــرٍ  غَــْريِ  ِمــنْ  النـُّبُـــوَّ  تـَْنظُـــرَ  َحــىتَّ  َحتُْصــلُ  َال : قـَ
َـا بِـهِ  اْلَمْعرَِفةِ  ُحُصولَ  َمنَْنعُ  َوَال  النََّظرِ  ِصحَّةَ  َمنَْنعُ  َال  َحنْنُ : َوقَالَ . اْلُعُقولِ  ِبَدَالِئلِ  َوَتْسَتِدلَّ   َحتُْصـلُ  َهـلْ  ِخَالفـُنَـا َوِإمنَّ

 إالَّ  نَـِيبٌّ  ُهنَـاكَ  َيُكـونُ  َال  إذْ  ؛َأْرَسـَلهُ  ُمْرَسـًال  ُهنَـاكَ  َأنَّ  َعِلْمنَـا اْلُمْعِجـَزةِ  ِبِقيَـامِ  ثـَبَـتَـتْ  إَذا النـُّبُـوَّةَ  «َِنَّ  لَّ َواْسَتدَ  ؛ِبَغْريِهِ 
َباتِهِ  َعَلى اْلُعُقولِ  َدَالِئلِ  ِيف  َواِالْسِتْدَاللِ  النََّظرِ  َعنْ  َذِلكَ  َأْغَىن  ُمْرَسلٌ  ُهَناكَ  َأنَّ  ثـََبتَ  َوِإَذا ُمْرَسلٌ  َوُهَناكَ   َوقَالَ . إثـْ

 ِيف  َحبَـثَ  َمـنْ  بـَْعـضُ  َسـَلكَ  َوقَـدْ  َوَأْهِلـهِ  اْلَكـَالمِ  َعـنْ  الغنيـة ِيف  أَْيًضـا اخلطـايب ذََكـَرهُ  َمـا اِالْعِتَقادِ  ِكَتابِ  ِيف  البيهقي
َماتِ ِمبَُقـ اِالْسِتْدَالل َطرِيقَ  اْلَعاملَِ  َوُحُدوثِ  الصَّاِنعِ  إثـَْباتِ  ةِ  دِّ  ِمـنْ  َمـْأُخوَذةٌ  َدَالئَِلَهـا ِألَنَّ  ؛الرَِّسـاَلةِ  َوُمْعِجـَزاتِ  النـُّبُــوَّ
َهـا غَـابَ  ِلَمـنْ  اْخلَـَربِ  اْسِتَفاَضـةِ  َطرِيـقِ  َوِمنْ . َشاَهَدَها ِلَمنْ  احلِْسِّ  َطرِيقِ  ـا ؛َعنـْ ةُ  ثـَبَـتَـتْ  فـََلمَّ  ِيف  َأْصـًال  َصـاَرتْ  النـُّبُــوَّ

 َجْعَفـرٍ  ِقصَّـةَ : َوذََكـرَ  ؛ِللرَُّسـولِ  اْلُمْسـَتِجيِبنيَ  َأْكثَـرِ  إميَـانُ  َكـانَ  اْلَوْجـهِ  َهـَذا َوَعَلى ؛النَِّيبُّ  إلَْيهِ  َعادَ  َما قـَُبولِ  ُوُجوبِ 
ـرَ  السََّماءَ  َخَلقَ  َمنْ : قَالَ  الَِّذي اْألَْعَراِيبِّ  َوِقصَّةَ  النََّجاِشيِّ  َمعَ  َوَأْصَحاِبهِ   اْلُمَتَكلِِّمـنيَ  ِمـنْ  َكثِـريٌ : قـُْلـت ؟َذلِـكَ  َوَغيـْ

 تـََعـذَّرَ  َوِإالَّ  اْلُمْعِجـَزةَ  َويُْظِهـرُ  ُهـوَ  أَنـَّهُ  ِ�َـا يـَْعلَـمُ  الـَِّيت  َوِصـَفاتِهِ  الرَّبِّ  بِثـُُبوتِ  َأوًَّال  اْلَمْعرَِفةُ  تـَتَـَقدَّمَ  َأنْ  بُدَّ  َال : يـَُقوُلونَ 
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ُمونَ  ذََكَرَها الَِّيت  الطَّرِيَقةُ  َوَأمَّا. الرَّبِّ  ُوُجودِ  َعنْ  َفْضًال  الرَُّسولِ  ِصْدقِ  َعَلى ِ�َا اِالْسِتْدَاللُ   إَذا َفَصـِحيَحةٌ  اْلُمتَـَقـدِّ
 َرُسـولُ  إ�َّ  فـَُقـوَال  ِفْرَعـْونَ  فَْأتِيَـا(: تـََعـاَىل  قَـالَ . ِللرَّبِّ  ُمْنِكًرا َكانَ  فَِإنَّهُ  ِفْرَعْونَ  ِقصَّةِ  ِيف  ِ�َا اْلُقْرآنُ  َجاءَ  َوَقدْ  ُحرَِّرتْ 

 َربُّ  َوَمــــا ِفْرَعــــْونُ  قَــــالَ ( قـَْولِــــهِ  إَىل  )َولِيــــًدا ِفيَنــــا نـَُربِّــــكَ  َأملَْ  قَــــالَ ()إْســــَرائِيلَ  بَــــِين  َمَعَنــــا َأْرِســــلْ  َأنْ ()اْلَعــــاَلِمنيَ  َربِّ 
نَـُهَما َوَما َواْألَْرضِ  السََّماَواتِ  َربُّ  قَالَ ()اْلَعاَلِمنيَ  ُتمْ  إنْ  بـَيـْ  رَبُُّكـمْ  قَالَ ()َتْسَتِمُعونَ  َأَال  ْوَلهُ حَ  ِلَمنْ  قَالَ ()ُموِقِننيَ  ُكنـْ

نَـُهَمـا َوَمـا َواْلَمْغـِربِ  اْلَمْشـِرقِ  َربُّ  قَـالَ ()َلَمْجنُـونٌ  إلَـْيُكمْ  ُأْرِسلَ  الَِّذي َرُسوَلُكمُ  إنَّ  قَالَ ()اْألَوَِّلنيَ  آ5َِئُكمُ  َوَربُّ   بـَيـْ
ُتمْ  إنْ  تُـكَ  َأَولَـوْ  قَـالَ ()اْلَمْسـُجوِننيَ  ِمـنَ  َألَْجَعَلنَّـكَ  ْريِيغَ  إَهلًا اختََّْذتَ  لَِئنِ  قَالَ ()تـَْعِقُلونَ  ُكنـْ  قَـالَ ()ُمبِـنيٍ  ِبَشـْيءٍ  ِجئـْ

). ِللنَّـاِظرِينَ  بـَْيَضـاءُ  ِهـيَ  فَـِإَذا يَـَدهُ  َونـَـزَعَ ()ُمبِـنيٌ  ثـُْعبَـانٌ  ِهـيَ  فَـِإَذا َعَصـاهُ  فَـأَْلَقى()الصَّـاِدِقنيَ  ِمـنَ  ُكْنـتَ  إنْ  ِبهِ  فَْأتِ 
 َأنَّ  َوِيف . اْلَعـاَلِمنيَ  َربِّ  َرُسـولَ  َكْونِـهِ  ِيف  ِصـْدِقهِ  َعَلى َدلِيًال  َجَعَلَها الَِّيت  اْلبَـيَِّنةَ  اْحلُجَّةَ  ُموَسى َعَلْيهِ  َعَرضَ  َقدْ : فـَُهَنا

رَ  إَهلًا َلهُ  َـا وافَـاْعَلمُ  َلُكـمْ  َيْسـَتِجيُبوا ملَْ  فَـِإنْ (: تـََعـاَىل  قَـالَ  وََكَذِلكَ . يـَتَِّخُذهُ  ِفْرَعْونَ  َغيـْ  إلَـهَ  َال  َوَأنْ  اOَِّ  ِبِعْلـمِ  أُنْـِزلَ  َأمنَّ
َ  )ُهوَ  إالَّ   َتُدلُّ  ِلْلَعاَدةِ  َخاِرقٌ  ِفْعلٌ  ِهيَ  الَِّيت  اْلُمْعِجَزةَ  ِألَنَّ  ؛َوَذِلكَ  َوالرَِّساَلةِ  اْلَوْحَدانِيَّةِ  َعَلى َتُدلُّ  اْلُمْعِجَزةَ  َأنَّ  فـَبَـنيَّ

ــى بِنَـْفِســَها ــوتِ  َعَل ــا ثـُُب ــلْ  اْحلَــَواِدثِ  َكَســاِئرِ  ِنعِ الصَّ ــنْ  َأَخــصُّ  ِهــيَ  َب ــاَدةَ  اْحلَــَواِدثَ  ِألَنَّ  ؛َذِلــكَ  ِم  ِيف  لَْيَســتْ  اْلُمْعَت
ــةِ  َالَل ــاْحلََواِدثِ  الدَّ ــةِ  َك َــَذا ؛اْلَغرِيَب ــرَّبُّ  ُيَســبَّحُ  َوِهل ــَدَها ال ــدُ  ِعْن ــا َويـَُعظَّــمُ  َوميَُجَّ ــدَ  َيُكــونُ  َال  َم ــادِ  ِعْن  ِيف  لُ َوَحيُْصــ اْلُمْعَت
 َعَلــى ِبظُُهورَِهــا َوتَــُدلُّ  َحقََّهــا فـَتُـْعطَــى َجِديــَدةٌ  آSَتٌ  ِهــيَ  إذْ  ِلْلُمْعتَــادِ  َحيُْصــلُ  َال  َمــا َعَظَمِتــهِ  ِذْكــرِ  ِمــنْ  ِذلَّــةٌ  النـُُّفــوسِ 
َ  َوِإَذا الرَُّسولِ  قْـَرارِ  إَىل  َتْدُعو أَنـََّها تـَبَـنيَّ تَـتَـَقرَّ . اOَِّ  َرُسولُ  ِ«َنَّهُ  اْإلِ  يـَُقـولُ  َمـنْ  ِعْنـدَ  ِسـيََّما َال  َوالرَِّسـاَلةُ  الرُّبُوبِيَّـةُ  ِ�َا رُ فـَ

 َوَطَوائِـفَ  َكاْجلَـاِحظِ : اْلُمْعَتزِلَـةِ  ُمَتَكلِِّمـي ِمـنْ  طَائَِفـةٍ  قـَـْولُ  ُهـوَ  َكَمـا َضـُرورِيَّةٌ  الرَُّسـولِ  ِصـْدقِ  َعلَـى اْلُمْعِجَزةِ  َدَالَلةُ 
َبِليَّةِ  َكاْألَْشَعرِيَّةِ  َغْريِِهمْ  ِمنْ  ـْحرِ  اْلُمْعِجـَزةِ  بـَـْنيَ  اْلَفـْرقُ  َحيُْصـلُ : يـَُقوُلونَ  الَِّذينَ  َواْحلَنـْ  َوَمـنْ . 5ِلضَّـُرورَةِ  َواْلَكَراَمـةِ  َوالسِّ

ــُرورَةِ  َمْعُلــومٌ  النَّــِيبِّ  ِصــْدقِ  َعَلــى اْلُمْعِجــَزةِ  َشــَهاَدةَ  إنَّ : يـَُقــولُ  َبِليَّــةِ  اْألَْشــَعرِيَّةِ  ِمــنْ  َكِثــريٌ  َوُهــمْ  5ِلضَّ  ِمــنْ  وََكِثــريٌ  َواْحلَنـْ
ـْدقِ  َعلَـى َدَاللَِتَهـا َعـَدمَ  ِألَنَّ : يـَُقـولُ  َهُؤَالءِ   فَـِألَنَّ : اْلُمْعَتزِلَـةُ  َوَأمَّـا. ِسـَواَها َطرِيـقَ  َال  إذْ  اْلبَـاِرئِ  َعْجـزَ  ُمْسـتَـْلزِمٌ  الصِّ

 غَـْريِ  ِيف  بـَيـَّْنـت َوقَـدْ  ِجـ̈دا َكثِـريَةٍ  َكـأُُمورِ  لَـْيسَ : يـَُقوُلونَ  َواْألَوَُّلونَ . هُ ِفْعلُ  اْلَبارِّي ِمنْ  َجيُوزُ  َال  قَِبيحٌ  َذِلكَ  َأنَّ  ِعْنَدُهمْ 
 . ُمجُْهورُ  َعَلْيهِ  الَِّذي َوُهوَ  َضُروِريٌّ  َمْوُجودٌ  اْلِعْلمَ  َأنَّ  اْلَمْوِضعِ  َهَذا
 
 واألولياء األنبياء بني املفاضلة  

 . األولياء مجيع من أفضل واحد نيب ونقول السالم عليهم األنبياء من أحد على األولياء من أحد نفضل وال
 .  األولياء من خري واحد نيب: نقول بل واحد نيب على األولياء من أحدا نفضل ال، نعم
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 أفضـل فالرسـل، أفضـلهم والرسـل النـاس أفضـل األنبيـاء، واألوليـاء األنبيـاء بـني املفاضـلة تسمى املسألة وهذه
 اخلمسـة العـزم أولـو وأفضلهم، ودمحم وعيسى وموسى وإبراهيم نوح: اخلمسة العزم أولوا الرسل وأفضل، الناس

 مث إبـراهيم جـده يليـه مث وسـلم عليه هللا صلى دمحم نبينا اخلليلني وأفضل السالم عليهما ودمحم إبراهيم: اخلليالن
 مث الشــهداء مث الصــديقون مث.. نياملــؤمن ســائر مث، األنبيــاء مث، الرســل مث، العــزم أولــوا بقيــة مث، الكلــيم موســى
 . النصوص عليه تدل الذي هو هذا. املؤمنني سائر

 مــن أفضــل والنــيب، النــيب مــن أفضــل الــويل: ويقولــون األنبيــاء علــى األوليــاء تفضــيل إىل الصــوفية بعــض وذهــب
 هموبعضـ، عكسـوا درجـة آخـر الرسـول مث النـيب مث أفضـل الـويل أن عنـدهم الـدرجات عكسـوا هكذا، الرسول

 وأنـه، والنوم والشراب الطعام وتغريه الناس عن واعتزاله وجتويعه نفسه برتويض الوالية درجة إىل يصل أنه يظن
 . األنبياء من أفضل ويكون الوالية درجة إىل يصل
 مـن األنبيـاء إليـه وصـلت مـا إىل نفسـه بتصـفية العبـاده يف واجتهـاده برSضته يصل أنه يظن الصوفية من فكثري

 درجـة فـوق الواليـة ودرجـة وليا صار ألنه األنبياء؛ من أفضل صار قد أنه يظن من ومنهم، لطريقتهم اعاتب غري
 مــن أفضــل األوليــاء: يقولــون الطــائي عــريب ابــن ورئيســهم، الوجــود وحــدة أهــل االحتاديــة مــذهب وهــذا، النبــوة

 .  ااألنبياء
: فيقـول األوليـاء خـامت أنـه لنفسـه ويـدعي، ليـاءاألو  خـامت مشـكاة مـن 5) العلـم ¿خـذون األنبيـاء إن: ويقولون

: عـريب ابـن يقـول، األوليـاء خـامت فهـو ختـتم مل الواليـة لكـن مبحمد ختمت النبوة الوجود وحدة رئيس عريب ابن
 . الرسول على نفسه يفضل، األنبياء خامت من أفضل األولياء خامت لكن، األنبياء خامت ودمحم األولياء خامت إنه

 مــن أفضــل األوليــاء: ويقــول األوليــاء خــامت فهــو ختــتم مل الواليــة ولكــن مبحمــد ختمــت النبــوة: ليقــو  عــريب ابــن
، األولياء خامت نفسه مسى عريب ابن هو يعين األولياء خامت مشكاة من 5) العلم ¿خذون األنبياء ألن األنبياء؛
 اللــوح علــى يطلعــون أ¬ــم فيــدعون ،األوليــاء خــامت مشــكاة، مشــكاته مــن 5) العلــم ¿خــذون األنبيــاء: ويقــول
 . هللا عن األخذ يباشرون وأ¬م احملفوظ
 هـذا، بنفسـه واجـب املشـهود الوجـود هـذا أن وهـو، فرعـون قـول حقيقـة هـو ¿خـذه الـذي العلم ذلك ويكون
 وفرعــون هللا هــو الوجــود هــذا: يقــول عــريب ابــن ولكــن، خــالق لــه ولــيس، صــانع لــه لــيس، بنفســه واجــب العــامل
 وبيــان، الوجــود وحــدة طائفــة مــن 5) أعــرف البــاطن يف فرعــون لكــن النــاس علــى متويهــا 5لكليــة كــارهإن أظهــر
َها ِ�َـا َوَجَحـُدوا: تعـاىل هللا قـال ) مثبتـا يعـين البـاطن يف للصـانع مثبتا كان فرعون أن ذلك َقنَـتـْ ُفُسـُهمْ  َواْسـتَـيـْ  أَنـْ
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 عـريب ابـن مـذهب وهـذا، احلـق الوجـود هو املخلوق الوجود أن فمذهبهم الوجود وحدة أهل وأما َوُعُل̈وا ظُْلًما
 .  والتلمساين والطولوي سبعني كابن وأمثاله

 لكـن ختمـت النبـوة: قـال تغيـريه إىل سـبيل ال الرسـل بـه جـاءت مـا وهـو، الظاهر الشرع أن رأى ملا عريب وابن
 األنبيـاء وأن، واملرسـلني لألنبيـاء يكـون ومـا النبـوة مـن أعظـم هـو مـا الواليـة مـن لنفسـه وادعـى، ختـتم مل الوالية

 كمـا عـريب ابـن عنـد الرسـالة مـن درجـة أعلـى والنبـوة، النبـوة مـن درجـة أعلـى فالواليـة، الواليـة مـن مستفيدون
 النبـوة مقـام عكـس، الرسـول مث النـيب مث أعلـى الـويل إذن، الـويل ودون الرسول فويق برزخ يف النبوة مقام: قال
 .  الويل دونو  الرسول فويق برزخ يف

 الفتوحــات( مســاه كتــاب ومنهــا )احلكــم فصــوص( مســاه كتــاب منهــا كتــب ولــه مؤلفــات لــه هــذا عــريب وابــن
 . هللا يف ما هو اهلو إال يف ما الذكر هذا يقول )اهلو اهلو اهلو( كتاب مساه كتاب ومنها )امللكية
 ال العامـة ذكـر: يقـول كـالكالب وهـو، الصـوفية املالحـدة ذكر وهو، هو هو. هو هو اهلاء Áخذ الذكر ولكن

 ال اخلاصـة خاصـة هللا هللا هللا هللا اجلاللـة لفـظ Áخـذ اخلاصـة مث، عامـة والرسـل العامـة يسـمو¬م هذا هللا إال إله
 هللا نســأل، هللا ذكــر هــذا هــو هــو هــو هــو هــو هــو اجلاللــة لفــظ مــن اهلــاء Áخــذ اجلاللــة لفــظ Áخــذ أن حيتــاج

 .  والعافية السالم
 َوَمـا: تعـاىل هللا قـول وهـو القـرآن من دليال عندي إن ويقول )اهلو( كتاب مساه كتا5 ألف عريب ابن ىمس وهلذا
 اهلـاء لكانـت املالحـدة أيهـا تقولـون كمـا كـان لـو هلـم: قلـت تيميـة ابـن اإلسـالم شـيخ قال اOَُّ  ِإالَّ  Áَِْويَلهُ  يـَْعَلمُ 

 إثبـات يريـد لكـن 5لقـرآن يؤمنـون ال وهـم، Áويله يف تصلةم اهلاء لكن، هو Áويل يعلم وما: اآلية عن مفصولة
 .  قوله
 فرآهـا اللـنب مـن 5حلـائط النبـوة وسـلم عليـه هللا صـلى النـيب مثـَّل ملـا)احلكم فصوص( كتاب يف عريب ابن يقول

 ســبق الــذي احلــديث إىل يشــري يعــين اللبنــة تلــك وســلم عليــه هللا صــلى هــو فكــان، لبنــة موضــع إال كملــت قــد
 فكـان اللبنـة فـأ� زاويـة مـن لبنـة موضـع إال وأمجلـه فأحسـنه بيتـا بـىن رجـل كمثـل قبلـي من األنبياء مثلو  مثلي
 . النبيني خامت وأ� اللبنة تلك فأ� اللبنة تلك لوال: ويقولون ويعجبون به يطوفون الناس

 اللـنب مـن 5حلـائط نبـوةال وسـلم عليـه هللا صـلى النـيب مثل وملا: كتابه يف أيش: يقول احلديث يعارض عريب ابن
 بـد فال نفسه يعين األولياء خامت وأما، اللبنة تلك وسلم عليه هللا صلى فكان لبنة موضع إال كملت قد فرآها

 وواحـدة فضة واحدة لبنتني موضع يف احلائط ويرى وسلم عليه هللا صلى النيب مثله ما فريى الرؤية هذه من له
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 ولبنـة، األولياء خامت تعين هذه الذهب فلبنة، فضة ولبنة ذهب لبنة: لبنتني من مكون احلائط ألن يعين؛ ذهب
 .  األنبياء خامت تعين الفضة
 خــامت ألنــه الــذهب؛ لبنــة نفســه وجعــل األنبيــاء خــامت ألنــه فضــة؛ لبنــة وســلم عليــه هللا صــلى الرســول فجعــل
 مـن وواحـدة فضـة مـن احـدةو  لبنتـني موضـع احلـائط ويـرى وسـلم عليـه هللا صـلى النـيب مثلـه مـا فـريى، األولياء
 . احلائط فتكمل اللبنتني موضع يف تنطبع نفسه ويرى، ذهب

 البيـت ظـاهر هـي الفضـة واللبنة، ذهب من ولبنة فضة من لبنة احلائط أن لبنتني يراها لكونه املوجب والسبب
 5ألحكـام جـاء الـذي وسـلم عليـه هللا صـلى الرسـول متثـل فهـي األحكـام من فيه عريب ابن يتبعه وما احلائط أو

 .  الظاهرة
 يـرى عـريب ابن إن: يقول يعين للرسول متبع الظاهرة الصورة يف هو ما السر يف هللا عن أخذ عريب ابن أن كما
 5طـن هـذه الـذهب ولبنـة اجلـدار ظـاهر هـذه الفضـة فلبنـة، فضـة ولبنـة ذهـب لبنـة لبنتني من مكون احلائط أن

، الظــاهرة األحكــام مــن بــه جــاء ومــا دمحما متثــل هــذه الفضــة نــةلب أن ذلــك يــرى لكونــه: يقــول والســبب، اجلــدار
 األنبيـاء خلـامت Ôبـع األوليـاء خامت عريب ابن: فيقول، الباطنة أحكام من به جاء وما عريب ابن متثل الذهب ولبنة

 .  الباطن يف األولياء خلامت Ôبع األنبياء وخامت، الظاهر يف
 يف هو ما السر يف هللا عن أخذ عريب ابن أن كما،  الظاهرة حكام5أل جاء الذي الرسول متثل فهي يقول هكذا

 ويف، للرســول متبــع هــو الظــاهر يف لكــن الســر يف هللا عــن أخــذ عــريب ابــن، للرســول فيــه متبــع الظــاهرة الصــورة
 وهـو، هكـذا يـراه أن بـد فـال عليـه هـو مـا علـى األمر يرى ألنه أحد؛ إىل حيتاج وال، مباشرة هللا عن أخذ السر

 الــذي امللــك منــه ¿خــذ الــذي املعـدن مــن ¿خــذ فإنــه البــاطن يف الذهبيــة اللبنـة موضــع األوليــاء خــامت عــريب نابـ
 حيتـاج فـال مباشـرة هللا وعـن احملفـوظ اللوح من ¿خذ فهو، غريه وال جربيل إىل حيتاج ال فهو، للرسول به يوحي

 . جربيل إىل
 العلـم لك حصل فقد إليه أشر� ما فهمت فإن: كتابه يف لقا امللك وهو، واسطة حيتاج هذا األنبياء خامت أما

 .  النافع
 كــل فوجــود، املمكــن الوجــود عــني هــو الواجــب الوجــود وأن، واحــد الوجــود أن هــو: عــريب ابــن أصــل: مســألة
 كفــرا؟ أشــد أيهمــا، عنــده هللا وجــود هــو املخلوقــات هــذه مــن شــيء كــل وجــود، عنــده احلــق وجــود عــني شــيء
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 قـوهلم اجلهميـة من كثري قول وهو، مكان كل يف بذاته هللا أن يزعمون الذين وهم احللولية، ةواحللولي االحتادية
 .  أخف االحتادية قول من كفرا أقل
 االحتاديـة عنـد تثنيـة وهـذا، احلـال غـري احملـل «ن: قـال فقـد املخلوقات يف حيل هللا إن: قال من ألن ذلك وجه

 Ùثبـــات يقـــرون ال واالحتاديـــة، احملـــل املخلـــوق وجـــود والثـــاين ،احلـــال احلـــق وجـــود أحـــدمها: لوجـــودين وإثبـــات
 عـن خـارج قـوهلم معرفـة عـن حمجـو5 رآه 5حللـول قـائلون هـم: قـال أو حلوليـة مسـاهم مـن وهلـذا ألبتة؛ وجودين
 :  يقول الشعر هذا عريب ابن مذهب عن املتفرعة األقوال ومن أمرهم 5طن إىل الدخول

 املكلف من عريش ليت S رب والعبد عبد الرب
 يكلف أىن رب قلت أو ميت فذاك عبد قت إن
 موجــود العبــد فــإن، 5طــل وكالمهــا خملــوق وجــود عنــدهم لــه لــيس العبــد ألن نفــي؛ فــذاك الــرواSت بعــض ويف

 . �بتا موجودا جعله الذي هو هللا ولكن، ومنتف مبعدوم ليس و�بت
 ماذا؟ وعن، هو إال مث وما ماذا؟ على العلي يـَُعرِّف مث ،العلي احلسىن هللا أمساء من: يقول عريب ابن كالم ومن
 مـن؟ علـى غـريه إال يف مـا مـن؟ علـى العلـي، العلـي احلسـىن هللا أمسـاء مـن، هـو إال يف ما العلي، هو إال هو وما
 هو إال هو وما ماذا؟ وعن، هو إال مث وما

 شـئت حيـث سـر ويقـول الـوهم ةوالكثـر  فقـط والعبـد، ذلـك وأنـتم هالـك وعبـد مالك رب: يقول كلماته ومن
 تلبيسـهم ومـن الكـالم هـذا يقولـون يعـين الز�دقـة املالحـدة هـؤالء، هللا فالواسـع فيـه شئت ما وقل، مثََّ  هللا فإن
 هـو مـا، حجـاب الكـالم هـذا فهـم وبـني بينك أنت احلجاب خترق حىت الكالم هذا تفهم ال إنك: يقولون أ¬م

 احلجاب؟
 تفهم مث، جمنو� تكون حىت العقل وألغ الشرع ألغ يعين الشرع وحجاب، لالعق حجاب، العقل حجاب اخرق

، الكـالم هـذا تفهـم حـىت تلغيـه هـذا كـل،  أيضـا احلـس وحجـاب العقـل وحجـاب الشـرع حجـاب يعـين كالمهم
 كل يف وموجودة وحتقق صقيلة «وراق تطبع مؤلفات، عنه يدافعون �س وفيه مؤلفات وله موجود الكالم هذا

 الرســائل ألصــحاب خــاص مكــان يف عنــد� توضــع املكتبــات يف وموجــودة العربيــة الــدول ويف، صــرم يف مكــان
 . موجودة عليهم يرد أن الرد يريدون الذين العلمية
 شـيخ طريقـة ولكـل، طريقـة مائـة بلـد كـل يف طريقـة شـيخ لكـل، وطوائـف وأنصـار أتباع وهلم يدافع من وهناك

 . موجودة كلها اهباملذ هذه يعتنق ومن مؤلفات موجودة هذه
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 : والصوفية االحتادية على الرد
 النبـوة مـن أعظم أ¬ا الوالية يف اعتقادهم، للشريعة قلب هذا يف النبوة من أعظم الوالية يف اعتقادهم أن: أوال
 َعلَــْيِهمْ  َخـْوفٌ  ال اOَِّ  َأْولِيَـاءَ  ِإنَّ  َأال: تعـاىل قــال كمـا املتقـني للمـؤمنني �بتـة الواليــة فـإن للشـريعة؛ قلـب هـذا يف
 . يـَتـَُّقونَ  وََكانُوا آَمُنوا الَِّذينَ  َحيَْزنُونَ  ُهمْ  َوال

 الواليـة مث النبـوة مث شـيء أعلـى فالرسـالة، النبـوة مـن أخـص والرسـالة احلـق أهـل عنـد الوالية من أخص والنبوة
 . البصري السميع هوو ، شيء كمثله ليس وأنه، عرشه على مستو خلقه من 5ئن هللا أن االحتادية على ويرد
 بـه جـاء ملـا خـرق الـدعوة هـذه «ن الرسـالة درجـة مـن أفضـل هـو مـا الواليـة مـن هلـم «ن 5دعـائهم عليهم ويرد

 يعمـل كـان وسـلم عليـه هللا صـلى الرسول به جاء الذي لألمر متبعا يكن مل ومن وسلم عليه هللا صلى الرسول
 الـذين بقـول شـبيه فإنـه الكـرب من وهو، النفس غش وهذا، هللا من هدى بغري هلواه متبعا فيكون، نفسه Ùرادة
 مقـالتهم علـى ردا هللا فقـال اOَِّ  ُرُسـلُ  ُأوِيتَ  َمـا ِمثْـلَ  نـُـْؤَتى َحىتَّ  اOَِّ  ُرُسلُ  ُأوِيتَ  َما ِمْثلَ  نـُْؤَتى َحىتَّ  نـُْؤِمنَ  َلنْ : قالوا

ــالوا أن يف ألطمــاعهم وقطعــا ــمُ َأعْ  اOَُّ : الرســل �ل مــا مثــل ين ــثُ  َل ــلُ  َحْي ــالََتهُ  َجيَْع  مــن كــال أن الشــبه ووجــه ِرَس
 . منهم أحق أ¬ا وادعت الرسل على تعالت الطائفتني

 وأمثاله عريب ابن االحتادية حكم حكمهم؟ ما واآلخرة الدنيا يف الوجود وحدة أهل من وشيعته عريب ابن حكم
 بلبنـة املثـل لنفسـه ضـرب ممن أكثر ومن، فركا عريب ابن حكم اآلخرة؟ يف حكمهم وما الدنيا؟ يف حكمهم ما

 .  الرسول من وأفضل أعلى نفسه فيجعل فضة بلبنة املثل وللرسول ذهب
 كفـر فـوق وأمثالـه عـريب ابـن كفـر إن بـل، كالمـه هـذا مـن كفـر خيفـى كيـف كفـره هـذا مـن كفـر خيفـى وكيف
 . اOَِّ  ُرُسلُ  ُأوِيتَ  َما ِمْثلَ  نـُْؤَتى َحىتَّ  نـُْؤِمنَ  َلنْ : قالوا الذين

 مؤمنـا مـات فرعـون إن: يقولـون الربوبيـة ادعـى الـذي فرعـون أن أقـواهلم أخـف من أن بكفرهم معرفة ويكفيك
Sُعبَّـاد جيعلـون كمـا الربوبيـة دعـواه يف مصـيبا كـان وأنـه، احملققـني العـارفني كبار من جيعلونه بل الذنوب من بر 

 .  مكان كل يف إنه: قالوا ملا اجلهمية كفروا مةواألئ السلف إن بل للعجل عبادtم يف مصيبني العجل
 عـن هللا تعـاىل واألخبيـة؟ واحلشـوش البطـون يف يكـون كيـف،  تعـاىل هللا يكـون كيـف أنه عليهم أنكروه مما وكان
 عــريب ابــن يقـول كمــا،  واألقـذار والنجاســات واألخبيـة واحلشــوش البطـون وجــود نفـس جيعلــه مبـن فكيــف ذلـك
 . 5) نعوذ
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مة هةاملشبِّ  وأين  الوجـود جيعلـون وهـؤالء، املخلوقـات مثـل جيعلـوه أن كفرهم غاية هؤالء فإن هؤالء من وا¹سِّ
: فقال ُنَصْريِّي؟ أنت: لرئيسهم قيل ملا وهلذا االحتادية؛ كفر من جزء كافر كل كفر بل، واحدا وخملوقا خالقا
رٌ   مـن أحـد عـن قـال مـن أن املرسـلني دين من 5الضطرار والنصارى واليهود املسلمون علم وقد مين جزء ُنَصيـْ
 . امللل مجيع يف كافر فإنه، هللا من جزء إنه: البشر
 النار من األسفل الدرك يف واالحتادية ز�دقة منافقون وأمثاله عريب ابن ولكن واآلخرة الدنيا يف االحتادية حكم

 واملنــافقون املنــافقني معاملــة االحتاديــة يعامــل الــدليل؟ مــع الــدنيا يف 5الحتاديــة يفعــل مــا، ذلــك علــى مــاتوا إذا
 صـلى النـيب حيـاة يف اإلسـالم املنـافقون يظهـر كـان كما الدنيا يف اإلسالم إلظهارهم املسلمني معاملة يعاملون

 مؤلفـــات هلـــم كفـــرهم خيفـــون االحتاديـــة ألن مـــنهم؛ يظهـــر ملـــا املســـلمني معاملـــة يعـــاملهم وهـــو وســـلم عليـــه هللا
 وهـو، املرتـد حكـم عليـه ألجـرى الكفـر من يبطنه ما منهم أحد أظهر ولو الناس؛ مع يصلون قد أ¬م يظهرون

 . املسلمني مع ودفنه تغسيله وعدم القتل
 زنـديق واالحتـادي الزنـديق توبة قبول يف توبته؟ تقبل فهل زنديق االحتادي، والزنديق االحتادي توبة قبول حكم
 حكـم عليـه جيـرى أن بـد ال عليـه قـبض أخـذ إذا، التوبـة قبـل أخـذ إذا منهم أحد توبة تقبل وال، خالف منافق
 . منه يقبل وال املرتد
 يف وهـذا، حنيفـة أيب عـن املعلـى روايـة وهـي توبتـه تقبـل: قـال بعضـهم، خـالف ففيهـا التوبـة بعـد أخـذ إذا وأما

 . املسلمني مقابر يف يدفن وال كفرا يقتل املرتد حكم وحكمه الدنيا أعمال
 أو الرسـول وسـب هللا سـب مـن وتوبـة املنـافق توبـة تقبـل ال: قـال مـن العلمـاء ومـن، قبـلت قال من العلماء من

 اآلخـــرة يف أمـــا، الـــدنيا يف تـــوبتهم تقبـــل وال يقتلـــون هـــؤالء كـــل،  والســـاحر بدينـــه أو 5لرســـول أو 5) اســـتهزء
 منــه يعلــم مل وإن، هتوبتــ قبلــت خملصــا كــان فــإن اآلخــرة يف وأمــا، هللا صــدقه هللا مــع صــدق مــن هللا إىل فــأمرهم

 . توبته تقبل مل إخالصه
 هذا اخلالف ففيه نفسه سلم مث التوبة ادعى إذا أما، التوبة قبل أخذ إذا املرتد معاملة يعامل فإنه الدنيا يف أما

 .  يقبلها أال وإما توبته يقبل أن إما، احلاكم اجتهاد حسب على
 ال الــوحي طريــق عــن الشــرع ومتابعــة العلــم مبتابعــة يوصــون االســتقامة أهــل: وأدلــتهم االســتقامة أهــل مــذهب
 وال، ويل نــيب وكــل نــيب رســول فكــل النبــوة مــن أخــص والرســالة الواليــة مــن أخــص النبــوة أن ويعتقــدون الــوهم
 أوال الرسـل متابعـة اخللـق علـى أوجـب هللا أن علـى أدلـتهم، نبيـا ويل كـل ولـيس رسـوال نـيب كـل فلـيس عكـس
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ُفَسـُهمْ  ظََلُمـوا ِإذْ  أَنـَُّهـمْ  َولَـوْ  اÙ  َِّOِِْذنِ  لُِيطَـاعَ  ِإال َرُسـولٍ  ِمـنْ  َسـْلَناَأرْ  َوَما: تعاىل هللا قول  اOََّ  فَاْسـتَـْغَفُروا َجـاُءوكَ  أَنـْ
ــوَّا5ً  اOََّ  َلَوَجــُدوا الرَُّســولُ  َهلـُـمُ  َواْســتَـْغَفرَ  ــنَـُهمْ  َشــَجرَ  ِفيَمــا ُحيَكُِّمــوكَ  َحــىتَّ  يـُْؤِمُنــونَ  ال َورَبِّــكَ  َفــال رَِحيًمــا تـَ  ال مثَُّ  بـَيـْ

 .  َتْسِليًما َوُيَسلُِّموا َقَضْيتَ  ِممَّا َحَرًجا أَنـُْفِسِهمْ  ِيف  جيَُِدوا
 النـزاع يف الرسـول ُحيَكِّـم مل مـن أن وأخـرب منه االستغفار بطلب وأمر الرسول طاعة أوجب هللا أن: الداللة وجه

 . مبؤمن فليس
ـُتمْ كُ  ِإنْ  قُـلْ : تعـاىل هللا قـول: �نيا  وجـه رَِحـيمٌ  َغُفـورٌ  َواOَُّ  ُذنُـوَبُكمْ  َلُكـمْ  َويـَْغِفـرْ  اOَُّ  ُحيْبِـْبُكمُ  فَـاتَِّبُعوِين  اOََّ  حتُِبُّـونَ  نـْ

 . الرسول مبتابعة إال حتصل ال هللا حمبة أن أخرب هللا أن االستدالل
 

 سنة أوليت ليس هلا أصل من كتاب ا، وجيب عليناانكار البدع احملدثة يف الدين
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :  يعّرِفون البدعةوأهل السنة واجلماعة 
وهـي كـل َأمـٍر مل ¿ِت علـى ، ومـا ابتُـدَع مـن الـدِّين بعـد الكمـال، َ«¬ا ما استحِدَث بعد النَّـيب Ñ مـن اَألهـواء

ــنَّة ا ُأْحــِدَث يف الــدين مــن طريقــة تضــاهي الشــريعة بقصــد وهــي أَيضــا مــ، فعلــه دليــل َشــرعي مــن الكتــاب والسُّ
 . غري َأن السُّنة هدى والبدعة ضَالل، التَعبد والتَقرب ِإىل هللا ولذا فالبدعة تقابل السُّنة

والبدعــة وســيلة مــن وســائل . ونــوع معصــية منافيــة لكمــال التوحيــد، نــوع شــرك وكفــر ؛عنــدهم نوعــان: والبدعــة
وكـلُّ ذريعـة ِإىل الشـرك يف ، والوسـائل هلـا حكـم املقاصـد، تعـاىل بغـري مـا شـرع بـه وهي قصد عبادة هللا، الشرك

اْليَـــْوَم َأْكَمْلــُت َلُكــْم ِديــَنُكْم (: قــال تعــاىل، َألن الــدِّين قــد اكتمــل ؛عبــادة هللا َأو االبتــداع يف الــدِّين جيــب ســدها
ْسَالمَ   .  )٣(املائدة )ِديًنا َوَأْمتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِيت َوَرِضيُت َلُكُم اْإلِ
. متفــق غليــه )مــْن َأْحــَدَث يف َأْمــِر� َهــَذا َمــا َلــْيَس ِمْنــه فـَُهــَو َرد(: وقــال النــِيب صــلى هللا عليــه وعلــى آلــه وســلم

ــِه َأْمــُر� فـَُهــَو َرد(: وقــال ــَر احلَــِديِث كتــاُب هللاِ (: رواه مســلم وقــال )َمــْن َعِمــَل َعَمــال َلــْيس َعَلْي ــرَ ، فــِإن َخيـْ  َوَخيـْ
 . رواه مسلم )وُكل ِبْدَعة َضاللة، َوَشر األُموِر ُحمَْد�tُا، اهلَدي َهدي ُحممد

َمــا ِمــْن نَــّيب بـََعثَــُه هللاُ يف أمــٍة قـَْبلــي ِإَال كــاَن لَــُه ِمــْن أمَّتــِه َحواريــون (: قــال النَّــِيب صــلى هللا عليــه وعلــى آلــه وســلم
َويـَْفَعلُـوَن َمـا ، مثَُّ ِإ¬ا َختلُف ِمن بَعِدهم ُخُلوٌف يـَُقولوَن مـا ال يـَْفَعلُـون ؛ِ«ْمرِه َوَأْصَحاٌب َ¿ُخُذوَن ِبُسنَِّتِه َويـَْقتُدونَ 
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ــْؤَمُرون ُهــَو ُمــؤِمن ؛ال يـُ ــِدِه فـَ ُهــَو ُمــْؤِمن، َفَمــْن َجاَهــَدُهْم بَِي ــِه فـَُهــَو ، َوَمــْن َجاَهــَدُهم بِِلســانِه فـَ َوَمــْن َجاَهــَدُهْم ِبَقْلِب
 رواه ابوداود )راَء َذِلَك ِمن اِإلمياِن َحبُة َخْرَدلَولَْيَس وَ ، ُمْؤِمنٌ 
 . رواه مسلم)فَِإSُكم َوِإSُهم، َسَيُكوُن يف آِخِر أميت أ�س ُحيَدثُوَنُكم َما َملْ َتْسَمعوا أَنُتم وال آ5ؤُُكم(: وقال

، صـدقة وال، ماصـيا وال، صـالة بدعـة ذي مـن هللا يقبـل ال(: يقـول العلـم أهل بعض كان: قال األوزاعي عنو 
 منهم وتشمئز، ألسنتهم عليهم تشتد أسالفكم وكانت. عدال وال، صرفا وال، عمرة وال، حجا وال، جهادا وال

 عـنهم يهتـك أن ألحـد كـان مـا الناس دون ببدعتهم مسترتين كانوا ولو: قال بدعتهم الناس وحيذرون، قلو�م
 ودعـاtم دعـوtم وكثـرت، �ـا جهـروا إذا فأمـا، عليهـا توبـةو5ل �ا 5ألخذ أوىل هللا، عورة منهم يظهر وال، سرتا
 . )ملحد مصر على �ا يعتصم رمحة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن والبالغ، حياة العلم فنشر ؛إليها
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ع مــن مــات اىل واالميــان بعــدم رجــو . واالميــان 5حليــاة الربزخيــة. واالميــان بعــذاب القــرب ونعيمــه وســؤال امللكــني
، ونـزول عيسـى أبـن مـرمي عليـه السـالم مـن السـماء، ونـؤمن «شـراط السـاعة مـن خـروج الـدجال. احلياة الـدنيا

 ، وأن املسلمني سيقاتلون اليهود وينتصرون عليهم، وظهور املهدي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأرواح أهــل ، ادة 5قيــة منعمــة إىل يــوم القيامــةفــأرواح أهــل الســع، وأن اخللــق ميتــون åجــاهلم: قــال ابــن القــيم
ني معّذبـة إىل يـوم القيامـة وأن ، حـق عـذاب القـربوأن ، وأن الشـهداء أحيـاء عنـد ر�ـم يرزقـون، الشقاء يف ِسـجِّ

ُ منطــق مــن أحــب تثبيتــه، ويضــغطون ويســألون، املــؤمنني يفتنــون يف قبــورهم َّOوأنــه يــنفخ يف الصــور ، ُويثـَبِّــت ا
كمــا ،  مث يــنفخ فيــه أخــرى فــإذا هــم قيــام ينظــرون، َمــْن يف الســموات ومــن يف األرض إال مــن شــاء اOّ فـَُيْصــَعُق 

، وأن األجسـاد الـيت أطاعـت أو عصـت هـي الـيت تبعـث يـوم القيامـة لتجـازى، حفـاَة عـراًة غُـْرالً : بدأهم يعـودن
وم القيامـة علـى مـن تشـهد عليـه واجللود اليت كانت يف الدنيا واأللسنة واأليـدي واألرجـل الـيت تشـهد علـيهم يـ

 أنتهى. منهم
اإلميــان بنعــيم القــرب ألهــل الطاعــة وبعــذاب القــرب ملــن كــان مســتحقا لــه مــن أهــل املعصــية والفجــور مــن أصــول 

 . اإلميان اليت دلت عليها نصوص الكتاب والسنة
ُ الـَِّذيَن آمَ (: فمن أدلة الكتاب على نعيم القرب قول هللا تعاىل َّOَيا َوِيف يـُثـَبِّـُت ا نـْ نُـوا 5ِْلَقـْوِل الثَّابِـِت ِيف اْحلَيَـاِة الـدُّ

فدلت اآلية على تثبيت هللا تعاىل للمؤمنني عند السـؤال يف القـرب ومـا يتبـع ذلـك مـن ، )٢٧: (إبراهيم )اْآلِخَرةِ 
ُ َعَلْيـهِ . النعيم َّOَوَسـلِّم أنـه قـال أخرج البخاري من حديث الرباء بن عازب رضي هللا عنهما عـن النـيب َصـلَّى ا :

ُ الَّـــِذيَن (: إذا أقعـــد املـــؤمن يف قـــربه أيت مث شـــهد أن ال إلـــه إال هللا وأن دمحما رســـول هللا فـــذلك قولـــه( َّOيـُثـَبِّـــُت ا
نَّـاُر ال()َوَحـاَق åِِل ِفْرَعـْوَن ُسـوُء اْلَعـَذابِ (: من القرآن قول هللا تعاىل عذاب القربودليل . )آَمُنوا 5ِْلَقْوِل الثَّاِبتِ 

َها ُغُد̈وا َوَعِشـ̈يا َويـَـْوَم تـَُقـوُم السَّـاَعُة َأْدِخلُـوا آَل ِفْرَعـْوَن َأَشـدَّ اْلَعـَذابِ  قـال ، )٤٦، ٤٥: (غـافر )يـُْعَرُضوَن َعَليـْ
وقــال احلــافظ . )عــذاب القــرب(اجلمهــور علــى أن هــذا العــرض يكــون يف الــربزخ وهــو حجــة يف تثبيــت : القــرطيب
عـذاب كما دل علـى  أصل كبري يف استدالل أهل السنة على عذاب الربزخ يف القبور) (وهذه اآلية: ابن كثري

بـُُهْم َمرَّتـَْنيِ مثَُّ يـَُردُّوَن ِإَىل َعَذاٍب َعِظيمٍ (: من القرآن أيضا قوله تعاىل القرب فقد اسـتدل ، )١٠١: (التوبة )َسنُـَعذِّ
مث : قـال، (5جلـوع وعـذاب القـرب: تفسـري اآليـةفعـن جماهـد أنـه قـال يف ، عذاب القـرب�ا كثري من السلف على 
(عــذاب الــدنيا وعــذاب القــرب مث يــردون إىل عــذاب : وعــن قتــادة قــال. يــوم القيامــة) يــردون إىل عــذاب عظــيم
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عـذاب اإلمـام البخـاري يف ترمجتـه لألحاديـث يف  عذاب القربوقد استدل �ذه اآلية واليت قبلها على ، عظيم)
 .  القرب

ســنة مــن األدلــة علــى نعــيم القــرب وعذابــه فكثــري جــدا مــن ذلــك مــا جــاء يف الصــحيحني مــن وأمــا مــا جــاء يف ال
ــِه َوَســلِّم قــال ُ َعَلْي َّOإن أحــدكم إذا مــات (: حــديث عبــد هللا بــن عمــر رضــي هللا عنهمــا أن رســول هللا َصــلَّى ا

هـل النـار فمـن أهـل عرض عليه مقعده 5لغداة والعشي إن كـان مـن أهـل اجلنـة فمـن أهـل اجلنـة وإن كـان مـن أ
ويف صحيح مسلم من حديث أنس ½ عن النيب َصلَّى . )النار فيقال هذا مقعدك حىت يبعثك هللا يوم القيامة

ُ َعَلْيِه َوَسلِّم قال َّOواألدلـة علـى هـذا كثـرية . )عـذاب القـربلوال أن ال تدافنوا لدعوت هللا أن يسمعكم مـن (: ا
 . وهللا أعلم، ونعيمه عذاب القربرت ما يستدل به يف إثبات من الكتاب والسنة وقد ذك

 : وقوع نعيم القرب وعذابه على الروح واجلسد معا: املطلب الثاين
فتـنعم الـروح أو تعـذب متصـلة 5لبـدن فيكـون النعـيم والعـذاب ، نعيم القرب وعذابه يكون للـروح والبـدن مجيعـا

فيكـون النعـيم أو العـذاب للـروح ، أحيـا� منفصـلة عـن البـدن عليهما مجيعـا كمـا أنـه قـد تـنعم الـروح أو تعـذب
خالفا ملـن زعـم أن عـذاب ، وقد دلت على هذا النصوص وعليه اتفق أهل السنة واجلماعة. منفردا عن البدن

 . القرب ونعيمه يكون للروح فقط على كل حال وال يتعلق 5لبدن
ُ َعَلْيِه َوَسـلِّم قـالفمن األدلة على ذلك حديث أنس بن مالك الذي أخرجه البخ َّOاري أن رسول هللا َصلَّى ا :

مـا كنـت : إن العبد إذا وضع يف قربه وتوىل عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعاهلم أÔه ملكان فيقعدانه فيقوالن(
ُ َعَلْيــِه َوَســلِّم) فأمــا املــؤمن فيقــول(تقــول يف هــذا الرجــل  َّOله فيقــال لــه أشــهد أنــه عبــد هللا ورســو : حملمــد َصــلَّى ا

وأمـا املنـافق والكـافر فيقـال لـه مـا  . انظر إىل مقعدك من النار قد أبـدلك هللا بـه مقعـدا مـن اجلنـة فريامهـا مجيعـا
ويضـرب ، ال دريت وال تليت: فيقال، ال أدري كنت أقول ما يقول الناس: فيقول ؟كنت تقول يف هذا الرجل

 . )ري الثقلنيمبطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غ
 ُ َّOويف حــديث الــرباء بــن عــازب الطويــل الــذي أخرجــه أمحــد وأبــو داود واحلــاكم وغــريهم مرفوعــا للنــيب َصــلَّى ا

فتعــاد روحــه يف جســده فيأتيــه (: َعَلْيــِه َوَســلِّم قــال بعــد أن ذكــر خــروج الــروح وصــعود روح املــؤمن إىل الســماء
 . وقد صحح هذا احلديث احلاكم وغريه، احلديث )ملكان فيجلسانه فيقوالن له من ربك

ُ َعَلْيـِه  َّOفدل احلديثان على وقوع النعيم أو العذاب يف القرب على الروح واجلسد مجيعا ففي قـول النـيب َصـلَّى ا
، داللــة ظــاهرة علــى هــذا إذ لفــظ (العبــد) مســمى للــروح واجلســد مجيعــا )إن العبــد إذا وضــع يف القــرب(: َوَســلِّم
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Ù عــادة الــروح إىل اجلســد عنــد الســؤال كمــا يف حــديث الــرباء بــن عــازب هــذا مــع مــا جــاء يف وكــذلك تصــرحيه
ويضـرب مبطـارق (، (فيقعدانـه) )يسـمع قـرع نعـاهلم(: احلديثني من األلفاظ الـيت هـي مـن صـفات اجلسـد كقولـه

لــروح فــإن هــذا كلــه يفيــد أن مــا حيصــل يف القــرب مــن النعــيم أو العــذاب متعلــق 5)، فيصــيح صــيحة()مــن حديــد
 . واجلسد مجيعهما

هــذا مــع أنــه قــد جــاء يف بعــض النصــوص مــا يفيــد أن النعــيم أو العــذاب قــد يقــع علــى الــروح منفــردة يف بعــض 
ــِه : األحــوال علــى مــا جــاء يف حــديث عبــد هللا بــن عبــاس رضــي هللا عنهمــا قــال ُ َعَلْي َّOقــال رســول هللا َصــلَّى ا

جعل هللا أرواحهم يف أجواف طري خضر ترد أ¬ار اجلنة وÁكـل مـن  ملا أصيب إخوانكم يعين يوم أحد(: َوَسلِّم
 ). مثارها وÁوي إىل قناديل من ذهب يف ظل العرش

قال . فتلخص من هذا أن النعيم والعذاب يقع على الروح واجلسد مجيعا يف القرب وقد تنفرد الروح �ذا أحيا�
(والعذاب والنعيم على النفس والبدن مجيعا 5تفاق أهـل : بعض األئمة احملققني يف السنة يف تقرير هذه املسألة

فيكـون ، وتعـذب متصـلة 5لبـدن والبـدن متصـل �ـا، تـنعم الـنفس وتعـذب منفـردة عـن البـدن، السنة واجلماعة
 . النعيم والعذاب عليهما يف هذه احلال جمتمعتني كما يكون للروح منفردة عن البدن)

 : ر ونكرياإلميان 5مللكني منك: املطلب الثالث
تقدم يف مبحث املالئكـة ذكـر منكـر ونكـري وأ¬مـا امللكـان املـوكالن بسـؤال امليـت يف قـربه يف معـرض احلـديث 

والقصد هنا تقرير اإلميان �ما إميا� مفصال وما حيصل منهما من فتنة املقبورين إذ تقريـر . عن وظائف املالئكة
 .  جلملةهذا هنا فرع عن اإلميان بنعيم القرب وعذابه يف ا

وقــد دلــت األحاديــث الصــحيحة علــى وصــف هــذين امللكــني وســؤاهلما أهــل القبــور بعــد الــدفن كمــا جــاء يف 
ُ َعَلْيـِه َوَسـلِّم: احلديث الذي أخرجه الرتمذي وابن حبان عن أيب هريرة ½ قال َّOإذا (: قال رسـول هللا َصـلَّى ا

فيقـوالن مـا كنـت ، أزرقـان يقـال ألحـدمها املنكـر واآلخـر النكـريأÔه ملكان أسـودان  قرب امليت أو قال أحدكم
أشـــهد أن ال إلـــه إال هللا وأن دمحما عبـــده ، مـــا كـــان يقـــول هـــو عبـــد هللا ورســـوله: فيقـــول، تقـــول يف هـــذا الرجـــل

وإن كـان منافقـا ، قد كنا نعلـم أنـك تقـول هـذا مث يفسـح لـه يف قـربه سـبعون ذرعـا يف سـبعني: فيقوالن، ورسوله
فيقال لألرض التئمي ، قد كنا نعلم أنك تقول ذلك: فيقوالن: مسعت الناس يقولون فقلت مثله ال أدري: قال

وقــد دل علــى . )عليــه فتلتــئم عليــه فتختلــف أضــالعه فــال يــزال فيهــا معــذ5 حــىت يبعثــه هللا مــن مضــجعه ذلــك
 .  سؤال امللكني أيضا حديث أنس املتقدم يف املطلب السابق
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ت عليه األحاديث من اسم امللكني ووصفهما وسؤاهلما املقبورين وكيفية ذلـك ومـا جييـب فيجب اإلميان مبا دل
بـــه املـــؤمن ومـــا جييـــب بـــه املنـــافق ومـــا يعقـــب ذلـــك مـــن النعـــيم أو العـــذاب علـــى التفصـــيل الـــذي جـــاءت بـــه 

 .  األحاديث
ام يف كـل األمـم  وقد اختلف العلماء هل السؤال يف القرب خاص �ذه األمة كما ذهـب لـذلك الـبعض أم أنـه عـ

والذي يظهر من النصوص عدم اختصاص هذه األمة بـه بـل هـو عـام ، كما هو قول فريق آخر من أهل العلم
 .  يف كل األمم وعلى هذا أكثر احملققني من أهل العلم وهللا تعاىل أعلم

 :  وقال ابن ايب العز احلنفي
ـْربِه َعـْن رَبِّـه َوِدينِـه َونَِبيِّـهَوسُ ، َوِبَعَذاِب اْلَقْربِ ِلَمْن َكاَن له َأْهًال : (قوله علـى َمـا َجـاَءْت بـه ، َؤاِل ُمْنَكٍر َوَنِكٍري يف قـَ

ــه َوَســلَّمَ  ــْن َرُســوِل هللا صــلى هللا علي ــاُر َع ــْيِهمْ ، اْألَْخَب ــَحابَة ِرْضــَواُن هللا َعَل ــِن الصَّ ــْن ِرSَِض . َوَع ــُر َرْوَضــة ِم َواْلَقبـْ
 ).  ِر النِّريَانِ َأْو ُحْفَرة ِمْن ُحفَ ، اْجلَنَّة

َهـا غُـُد̈وا َوَعِشـ̈يا َويـَـْوَم تـَُقـوُم السَّـاَعُة َأْدِخلُـوا ()َوَحاَق åِِل ِفْرَعـْوَن ُسـوُء اْلَعـَذابِ (: قَاَل تعاىل النَّـاُر يـُْعَرُضـوَن َعَليـْ
ُهْم  ()الـَِّذي ِفيـِه ُيْصــَعُقونَ فَـَذْرُهْم َحـىتَّ ُيَالقُــوا يـَـْوَمُهُم (: َوقَــاَل تعـاىل. )آَل ِفْرَعـْوَن َأَشـدَّ اْلَعـَذابِ  يـَـْوَم َال يـُْغـِين َعــنـْ

ًئا َوَال ُهْم يـُْنَصـُرونَ  َوَهـَذا ُحيَْتَمـُل . )َوِإنَّ ِللَّـِذيَن ظََلُمـوا َعـَذا5ً ُدوَن َذلِـَك َوَلِكـنَّ َأْكثـَـَرُهْم َال يـَْعَلُمـونَ ()َكْيُدُهْم َشيـْ
َيا َأْن يـَُراَد به َعَذابـُُهْم 5ِْلَقْتِل وغريه يف نـْ ُهْم َمـاَت ، َوُهَو َأْظَهـرُ ، َوَأْن يـَُراَد به َعَذابـُُهْم يف اْلبَـْرزَخِ ، الدُّ ِألَنَّ َكثِـريًا ِمـنـْ

َيا نـْ  . َأِو اْلُمَراُد َأَعمُّ ِمْن َذِلكَ ، َوَملْ يـَُعذَّْب يف الدُّ
ــِن َعــاِزٍب ½ ــَراِء ْب َقَعــَد ، َفــَأÔََ� النــيب صــلى هللا عليــه َوَســلَّمَ ، يــِع اْلَغْرَقــدِ ُكنَّــا يف ِجَنــازَة يف بَقِ (: َقــالَ ، َوَعــِن اْلبَـ فـَ

ـرَ ،  َوقـََعْدَ� َحْوَله مثَُّ ، ثَـَالَث َمـرَّاتٍ ، أُعـوُذ 5) ِمـْن َعـَذاِب اْلَقـْربِ : فـََقـالَ ، َوُهـَو يـُْلَحـُد لـه، َكَأنَّ على ُرُؤوِسَنا الطَّيـْ
ــالَ  ــْؤِمَن ِإَذا َكــ: َق ــَد اْلُم َياِإنَّ اْلَعْب نـْ ــَن الــدُّ ــاٍع ِم ــَن اْآلِخــَرة َواْنِقَط ــاٍل ِم ــْت إليــه اْلَمَالِئَكــة، اَن يف ِإقْـَب َكــَأنَّ علــى ،  نـََزَل

مثَُّ جيَِـيُء ، َفَجَلُسـوا منـه َمـدَّ اْلَبَصـرِ ، َوَحنُـوٌط ِمـْن َحنُـوِط اْجلَنَّـة، َمَعُهْم َكَفـٌن ِمـْن َأْكَفـاِن اْجلَنَّـة، ُوُجوِهِهُم الشَّْمسَ 
يَـُقــولُ ، اْلَمــْوِت حــىت َجيِْلــَس ِعْنــَد رَْأِســهَمَلــُك  ، اْخُرِجــي إىل َمْغِفــَرة ِمــَن هللا َوِرْضــَوانٍ ، Sَ أَيـَّتُـَهــا الــنـَّْفُس الطَّيَِّبــة: فـَ

ــَقاءِ : قَــالَ  َتْخــُرُج َتِســيُل َكَمــا َتِســيُل اْلَقطْــَرة ِمــْن يف السِّ َيْأُخــُذَها، فـَ ، يَــِده َطْرفَــة َعــْنيٍ  فَــِإَذا َأَخــَذَها َملْ يَــَدُعوَها يف، فـَ
َها َكَأْطَيِب نـَْفَحـة ِمْسـٍك ُوِجـَدْت علـى َوْجـه ، حىت ¿َُْخُذوَها فـََيْجَعُلوَها يف َذِلَك اْلَكَفِن َوَذِلَك اْحلَُنوطِ  َوَختُْرُج ِمنـْ

 ؟َمــا هــذه الــرُّوُح الطَّيَِّبــة: ِإالَّ قَــاُلوا، ةيعــين علــى َمــَألٍ ِمــَن اْلَمَالِئَكــ، فَــَال َميـُـرُّوَن ِ�َــا، فـََيْصــَعُدوَن ِ�َــا: قَــالَ ، اْألَْرضِ 
َيا، فُــَالُن ابْــُن فُــَالنٍ : فـَيَـُقولُــونَ  نـْ ــَماءِ ، «َِْحَســِن َأْمسَائِــه الــيت َكــانُوا ُيَســمُّونَه ِ�َــا يف الــدُّ تَـُهــوا ِ�َــا إىل السَّ ، حــىت يـَنـْ
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يُـْفَتُح له، فـََيْستَـْفِتُحوَن له تَـَهـى ِ�َـا إىل السَّـَماِء ، إىل السََّماِء اليت تَِليَها، اٍء ُمَقرَّبُوَهافـَُيَشيُِّعه ِمْن ُكلِّ مسََ ، فـَ حـىت يـُنـْ
َهـا َخَلْقـتُـُهمْ ، َوَأِعيـُدوه إىل اْألَْرضِ ، اْكتُـبُـوا ِكتَـاَب َعْبـِدي يف ِعلِّيِّـنيَ : فـَيَـُقوُل هللا َعزَّ َوَجلَّ ، اليت فيها هللا ، فَـِإّينِ ِمنـْ

َها ُأْخرُِجُهْم Ôَرَة أخرىَومِ ، َوِفيَها ُأِعيُدُهمْ  تُـَعاُد ُروُحه يف َجَسِده: قَالَ . نـْ َيْأتِيه َمَلَكـانِ ، فـَ يَـُقـوَالِن ، فـَُيْجِلَسـانِه، فـَ فـَ
يَـُقـوَالِن لـه، َريبِّ هللا: فـَيَـُقـولُ  ؟َمْن رَبـُّكَ : له ْسـَالمُ : فـَيَـُقـولُ  ؟َمـا ِدينُـكَ : فـَ يَـُقـوَالِن لـه، ِديـِين اْإلِ ُل َمـا َهـَذا الرَُّجـ: فـَ

 ُهوَ : فـَيَـُقولُ  ؟الذي بُِعَث ِفيُكمْ 
يُـَناِدي ُمنَـاٍد ِمـَن السَّـَماءِ ، قـََرْأُت ِكَتاَب هللا َفآَمْنُت به َوَصدَّْقتُ : فـَيَـُقولُ  ؟َما ِعْلُمكَ : فـَيَـُقوَالِن له، َرُسوُل هللا : فـَ

َيْأتِيه ِمْن َرْوِحَها َوِطيِبَها: قَالَ ، اْجلَنَّة َوافْـَتُحوا له 5ً5َ إىل، فََأْفِرُشوه ِمَن اْجلَنَّة، َأْن َصَدَق َعْبِدي َويـُْفَسـُح لـه يف ، فـَ
َهَذا ، أَْبِشْر 5ِلَِّذي َيُسرُّكَ : فـَيَـُقولُ ، طَيُِّب الّرِيحِ ، َحَسُن الثَِّيابِ ، َو¿َْتِيه رَُجٌل َحَسُن اْلَوْجه: قَالَ ، قـَْربِه َمدَّ َبَصرِه

يَـُقـــولُ ، فـََوْجُهـــَك اْلَوْجـــه الـــذي جيَِـــيُء 5ِْخلَـــْريِ  ؟َمـــْن أَنْـــتَ : ُقـــوُل لـــهفـَيَـ ، يـَْوُمـــَك الـــذي ُكْنـــَت ُتوَعـــدُ  َأَ� َعَملُـــَك : فـَ
َوِإنَّ اْلَعْبـَد اْلَكـاِفَر ِإَذا َكـاَن يف اْنِقطَـاٍع : قَـالَ . َأِقِم السَّاَعة حىت َأْرِجَع إىل َأْهِلي َوَمـاِيل ، Sَ َربُّ : فـَيَـُقولُ ، الصَّاِلحُ 
نْـ  فـََيْجِلُسـوَن منـه َمـدَّ ، َمَعُهـُم اْلُمُسـوحُ ، نـََزَل إليه ِمَن السََّماِء َمَالِئَكة ُسـوُد اْلُوُجـوه، َيا َوِإقْـَباٍل ِمَن اْآلِخَرةِمَن الدُّ
ي إىل َسـَخٍط ِمـَن هللا اْخُرجِ ، أَيـَّتُـَها النـَّْفُس اْخلَِبيَثة: فـَيَـُقولُ ، مثَُّ جيَِيُء َمَلُك اْلَمْوِت حىت َجيِْلَس ِعْنَد رَْأِسه، اْلَبَصرِ 

تَـتَـَفــرَُّق يف َجَســـِده: قَــالَ ، َوَغَضــبٍ  لُــولِ ، فـَ تَــــزَُع السُّــفُّوُد ِمــَن الصُّـــوِف اْلَمبـْ َتزُِعَهــا َكَمــا يـُنـْ يَـنـْ َيْأُخــُذَها، فـَ فَـــِإَذا ، فـَ
َهــا َكــأَنـَْنتِ رِيــٍح َخِبيثَــة ُوِجــَدْت َوَخيْــ، حــىت َجيَْعُلوَهــا يف تِْلــَك اْلُمُســوحِ ، َأَخــَذَها َملْ يَــَدُعوَها يف يَــِده َطْرفَــة َعــْنيٍ  ُرُج ِمنـْ

 ؟الــرُّوُح اْخلَِبيــثُ  َمــا َهــَذا: َفــَال َميُــرُّوَن ِ�َــا علــى َمــَألٍ ِمــَن اْلَمَالِئَكــة ِإالَّ َقــاُلوا، فـََيْصــَعُدوَن ِ�َــا، علــى َوْجــه اْألَْرضِ 
َيا«َِقْـــَبِح َأْمسَائِــه الــيت  ، فُــَالُن ابْــُن فُــَالنٍ : فـَيَـُقولُــونَ  نـْ َيا، َكــاُن ُيَســمُّى ِ�َــا يف الــدُّ نـْ ــَماِء الــدُّ تَـَهــى ِ�َــا إىل السَّ ، حــىت يـُنـْ

ـَواُب السَّـَماِء َوَال يَـْدُخُلوَن (: مثَُّ قـََرَأ َرُسوُل هللا صلى هللا عليه َوَسلَّمَ ، َفَال يـُْفَتُح له، فـَُيْستَـْفَتُح له َال تـَُفتَُّح َهلُـْم أَبـْ
يَـُقــوُل هللا َعــزَّ َوَجــلَّ ، )اْجلََمــُل ِيف َســمِّ اْخلَِيــاطِ  اْجلَنَّــَة َحــىتَّ يَِلــجَ  نيٍ (اْكتُـبُــوا ِكَتابَــه يف : فـَ ــْفَلى، )ِســجِّ ، يف اْألَْرِض السُّ

ـَرأَ ، فـَُتْطَرُح ُروُحـه َطْرًحـا ـُر َأْو تَـ (: مثَُّ قـَ َـا َخـرَّ ِمـَن السَّـَماِء فـََتْخَطُفـُه الطَّيـْ ْهـِوي بِـِه الـّرِيُح ِيف َوَمـْن ُيْشـِرْك O5َِِّ َفَكَأمنَّ
تُـَعاُد ُروُحه يف َجَسِده، )َمَكاٍن َسِحيقٍ  يَـُقـوَالِن لـه، فـَُيْجِلَسـانِه َو¿َْتِيه َمَلَكـانِ ، فـَ ، َهـاه َهـاه: فـَيَـُقـولُ  ؟َمـْن رَبـُّكَ : فـَ

يَـُقـــوَالِن لـــه، َال َأْدِري يَـُقـــولُ ، َمـــا َهـــَذا الرَُّجـــُل الـــذي بُِعـــَث ِفـــيُكمْ : فـَ يُـَنـــاِدي ُمَنـــاٍد ِمـــَن ،  َأْدِريَال ، َهـــاه َهـــاه: فـَ فـَ
ــَماءِ  ــَن النَّــارِ ، َأْن َكــَذبَ : السَّ ــا، َوافْـَتُحــوا لــه 5ً5َ إىل النَّــارِ ، فَاْفِرُشــوه ِم ــا َوَمسُوِمَه ــْن َحّرَِه ــه ِم َيْأتِي َوَيِضــيُق عليــه ، فـَ

ـــُره بـْ يَـُقـــولُ ، ُمْنـــِنتُ الـــّرِيحِ ، الثِّيَـــابِ  قَِبـــيحُ ، َو¿َْتِيـــه رَُجـــٌل قَبِـــيُح اْلَوْجـــه، حـــىت َختَْتِلـــَف َأْضـــَالُعه، قـَ أَْبِشـــْر 5ِلَّـــِذي : فـَ
َأَ� َعَملُـَك : فـَيَـُقـولُ ، فـََوْجُهـَك اْلَوْجـه جيَِـيُء 5ِلشَّـرِّ ، َمـْن أَنْـتَ : فـَيَـُقـولُ ، َهَذا يـَْوُمَك الـذي ُكْنـَت ُتوَعـدُ ، َيُسوُءكَ 
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ــاَعة، اْخلَِبيــثُ  ــِم السَّ ــوُل َربِّ َال تُِق يَـُق ُــو َداُودَ رواه ). فـَ ــاُم َأْمحَــُد َوأَب َم ــه، اْإلِ ــُن َماَجــه َأوََّل ورواه ، وروى النســائي َواْب
ْسِفَرائيِين يف َصِحيَحْيِهَما اْحلَاِكمُ   .  َواْبُن ِحبَّانَ ، َوأَبُو َعَوانَة اْإلِ

يُع َأْهِل السنة َواْحلَِديثِ   . الصَِّحيحِ  وله َشَواِهُد ِمنَ ، َوَذَهَب إىل ُموَجِب َهَذا اْحلَِديِث مجَِ
ِإنَّ اْلَعْبـَد (: َأنَّ َرُسـوَل هللا صـلى هللا عليـه َوَسـلََّم قَـالَ ، َفذََكَر البخاري رمحه هللا َعـْن َسـِعيٍد َعـْن قـَتَـاَدة َعـْن أَنَـسٍ 

َيْأتِيه َمَلَكانِ ، أنه لََيْسَمُع قـَْرَع نَِعاهلِِمْ ، ِإَذا ُوِضَع يف قـَْربِه َوتـََوىلَّ عنه َأْصَحابُه يُـْقِعَدانِه، فـَ َمـا ُكْنـَت : فـَيَـُقوَالِن لـه، فـَ
ـٍد صـلى هللا عليـه َوَسـلَّمَ ، تـَُقوُل يف َهـَذا الرَُّجـلِ  يَـُقـوُل ، َأْشـَهُد أنـه َعْبـُد هللا ورسـوله: فََأمَّـا اْلُمـْؤِمُن فـَيَـُقـولُ  ؟ُحمَمَّ فـَ

ــًدا ِمــنَ : لــه ــَدَلَك هللا بــه َمْقَع ــَن النَّــاِر أَْب ــِدَك ِم ــا، اْجلَنَّــة اْنظُــْر إىل َمْقَع يًع ــاَدة. )فـَيَـَراُمهَــا مجَِ َت ــاَل قـَ ــا: َق أنــه : َوُرِوي لََن
 .  َوذََكَر اْحلَِديثَ ، يـُْفَسُح له يف قـَْربِه

ُهَمــا ــَرْينِ َأنَّ النــيب صــلى هللا عليــه َوَســلَّ (: ويف الصَّــِحيَحْنيِ َعــِن ابْــِن َعبَّــاٍس رضــي هللا َعنـْ ِإنـَُّهَمــا : فـََقــالَ ، َم َمــرَّ ِبَقبـْ
، َوَأمَّــا اْآلَخــُر َفَكــاَن َميِْشــي 5ِلنَِّميَمــة، َأمَّــا َأَحــُدُمهَا َفَكــاَن َال َيْســَتربُئ ِمــَن اْلبَـــْولِ ، َوَمــا يـَُعــذ5ََِّن يف َكِبــريٍ ، َعــذ5ََّنِ لَيُـ 

ــة ــَدة َرْطَب ــَدَعا ِجبَرِي َبَســ: َوَقــالَ ، َفَشــقََّها ِنْصــَفْنيِ ، َف ــا َملْ يـَيـْ ُهَمــا َم ــُف َعنـْ ويف َصــِحيِح أيب َحــامتٍِ َعــْن أيب ). اَلَعلَّــه ُخيَفَّ
ْنَسانُ ، ِإَذا ُقِربَ أحدكم(: قَاَل النيب صلى هللا عليه َوَسلَّمَ : قَالَ ، هريرة يـَُقاُل ، َأÔَه َمَلَكاِن َأْسَوَداِن َأْزرَقَانِ ، َأِو اْإلِ

 . َوذََكَر اْحلَِديَث ِإخلَْ )، النَِّكريُ : َوِلْآلَخرِ ، ِألََحِدِمهَا اْلُمْنَكرُ 
،  ِلَذِلَك َأْهـًال َوَقْد تـََواتـََرِت اْألَْخَباُر َعْن َرُسوِل هللا صلى هللا عليه َوَسلََّم يف ثـُُبوِت َعَذاِب اْلَقْربِ َونَِعيِمه ِلَمْن َكانَ 

ميَـاُن بـه، َوُسَؤاِل اْلَمَلَكـْنيِ  ِإْذ لَـْيَس ِلْلَعْقـِل ُوقُـوٌف علـى  ، تِـهَوَال يـَـَتَكلَُّم يف َكْيِفيَّ ، فـََيِجـُب اْعِتَقـاُد ثـُبُـوِت َذلِـَك َواْإلِ
ــه ــَد لــه بــه يف هــذه الــدَّارِ ، َكْيِفيَِّت ــه َال َعْه ــه اْلُعُقــولُ ، ِلَكْوِن ــْرُع َال ¿يت ِمبَــا حتُِيُل َــا َحتَــاُر فيــه ، َوالشَّ ــْد ¿يت ِمب َوَلِكنَّــه َق
ــْيَس علــى اْلَوْجــه. اْلُعُقــولُ  ــْوَد الــرُّوِح إىل اجلََْســِد َل ــِإنَّ َع َيا َف نـْ ــوِد يف الــدُّ ــَر ، اْلَمْعُه ــاَدة َغيـْ ــه ِإَع ــاُد الــرُّوُح إلي ــْل تـَُع َب

َيا نـْ َعاَدة اْلَمْأُلوَفة يف الدُّ  .  اْإلِ
 :  ُمتَـَغاِيَرة اْألَْحَكامِ ، فَالرُّوُح َهلَا 5ِْلَبَدِن َمخَْسة أَنـَْواٍع ِمَن التـََّعلُّقِ 

 . ِنيًناتـََعلُُّقَها به يف َبْطِن اْألُمِّ جَ : َأَحُدَها
 .  تـََعلُُّقَها به بـَْعَد ُخُروِجه إىل َوْجه اْألَْرضِ : الثاين

 . َوُمَفارََقة ِمْن َوْجه، فـََلَها به تـََعلٌُّق ِمْن َوْجه، تـََعلُُّقَها به يف َحاِل النـَّْومِ : الثَّاِلثُ 
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َقـى َهلَـا إليـه فَِإنـََّها َوِإْن فَارَقـَْته َوَجتَـ، تـََعلُُّقَها به يف اْلبَـْرزَخِ : الرَّاِبعُ  رََّدْت عنـه فَِإنـََّهـا َملْ تـَُفارِقْـه ِفَراقًـا ُكلِّي̈ـا ِحبَْيـُث َال يـَبـْ
َوَهــَذا ، َوَوَرَد أنـه َيْسـَمُع َخْفــَق نَِعـاهلِِْم ِحـَني يـَُولـُّوَن عنـه، فإنـه َوَرَد َردَُّهـا إليـه َوْقــَت َسـَالِم اْلُمَسـلِّمِ ، اْلِتَفـاٌت أَْلبَـتَّـة

 .  َال يُوِجُب َحَياة اْلَبَدِن قـَْبَل يـَْوِم اْلِقَياَمة، ة َخاصَّةالرَّدُّ ِإَعادَ 
َواِع تـََعلُِّقَها 5ِْلَبَدنِ ، تـََعلُُّقَها به يـَْوَم بـَْعِث اْألَْجَسادِ : اْخلَاِمسُ  ـَواِع التـََّعلُّـِق ، َوُهَو َأْكَمُل أَنـْ َوَال ِنْسَبة ِلَما قبله ِمْن أَنـْ

َتَأمُّـُل َهــَذا يُـزُِح َعْنــَك . فَــالنـَّْوُم َأُخـو اْلَمــْوتِ ،  يـَْقبَــُل اْلبَـَدُن معــه َمـْوÔً َوَال نـَْوًمــا َوَال َفَسـاًداِإْذ ُهــَو تـََعلُّـٌق َال ، إليـه فـَ
 .  ِإْشَكاَالٍت كثرية

ــَؤاُل يف اْلَقــْربِ ِللــرُّوِح َوْحــَدَها ــْوُل َمــ، َكَمــا قَــاَل ابْــُن َحــْزٍم وغــريه،  َولَــْيَس السُّ أنــه ِلْلَبــَدِن بِــَال : ْن قَــالَ َوَأْفَســُد منــه قـَ
 .  َواْألََحاِديُث الصَِّحيَحة تـَُردُّ اْلَقْوَلْنيِ  !ُروحٍ 

يًعـا 5ِتَِّفـاِق َأْهـِل السـنة َواْجلََماَعـة َعُم الـنـَّْفُس َوتـَُعـذَُّب ُمْفـَرَدة ، وََكَذِلَك َعَذاُب اْلَقـْربِ َيُكـوُن ِللـنـَّْفِس َواْلبَـَدِن مجَِ ـنـْ تـَ
 . ُمتَِّصَلة بهَعِن اْلَبَدِن وَ 

قُـِربَ َأْو َملْ ، َفُكـلُّ َمـْن َمـاَت َوُهـَو ُمْسـَتِحقٌّ ِلْلَعـَذاِب َ�لَـه َنِصـيُبه منـه، َواْعَلْم َأنَّ َعـَذاَب اْلَقـْربِ ُهـَو َعـَذاُب اْلبَــْرزَخِ 
َباُع َأِو اْحتَـَرَق حىت َصاَر َرَماًدا َوُنِسَف يف اْهلََواءِ ، يـُْقبَـرْ  َوَصَل إىل ُروِحـه  ْو ُصِلَب َأْو َغِرَق يف اْلَبْحرِ أَ ، َأَكَلْته السِّ

 . َوَبَدنِه ِمَن اْلَعَذاِب َما َيِصُل إىل اْلَمْقُبورِ 
فـََيِجُب َأْن يـُْفَهـَم َعـِن الرَُّسـوِل صـلى هللا عليـه َوَسـلََّم ُمـَراُده  َوَما َوَرَد ِمْن ِإْجَالِسه َواْخِتَالِف َأْضَالِعه َوَحنِْو َذِلكَ 

، َوَال يـَُقصَُّر به َعـْن ُمـَراِد َمـا َقَصـَده ِمـَن اْهلُـَدى َواْلبَـيَـانِ ، َفَال ُحيَمَُّل َكَالُمه َما َال َحيَْتِمُله، ْريِ ُغُلوٍّ َوَال تـَْقِصريٍ ِمْن غَ 
َبْل ُسوُء اْلَفْهـِم . َلُمه ِإالَّ هللاَما َال يـَعْ  َفَكْم َحَصَل Ùِِْمهَاِل َذِلَك َواْلُعُدوِل عنه ِمَن الضََّالِل َواْلُعُدوِل َعِن الصََّوابِ 

ْســَالمِ  َوَال ، َوُهــَو َأْصــُل ُكــلِّ َخطَــٍأ يف اْلُفــُروِع َواْألُُصــولِ ، َعــِن هللا ورســوله َأْصــُل ُكــلِّ ِبْدَعــة َوَضــَالَلة َنَشــَأْت يف اْإلِ
 . وهللا اْلُمْستَـَعانُ . ِسيََّما ِإْن ُأِضيَف إليه ُسوُء اْلَقْصدِ 

ــةفَاْحلَاِصــُل  ــدُّوَر َثَالَث َيا: َأنَّ ال نـْ ــْرزَخِ ، َداُر الــدُّ ــَرارِ ، َوَداُر اْلبَـ ــَها. َوَداُر اْلَق ــا َختُصُّ ــَل هللا ِلُكــلِّ َداٍر َأْحَكاًم ــْد َجَع ، َوَق
ْنَســاَن ِمــْن بَــَدٍن َونـَْفــسٍ  ــَب َهــَذا اْإلِ َيا علــى اْألَبْــَدانِ ، َورَكَّ نـْ َوَجَعــَل َأْحَكــاَم ، َبعــا َهلـَـاَواْألَْرَواُح تَـ ، َوَجَعــَل َأْحَكــاَم الــدُّ

َصـاَر اْحلُْكـُم  فَـِإَذا َجـاَء يـَـْوُم َحْشـِر اْألَْجَسـاِد َوِقيَـاِم النَّـاِس ِمـْن قـُبُـورِِهمْ ، َواْألَْبَداُن تـََبعـا َهلَـا، اْلبَـْرزَِخ على اْألَْرَواحِ 
يًعا َظَهـَر لَـَك َأنَّ َكـْوَن اْلَقـْربِ ، ا Áََمَّْلَت َهـَذا املعـىن َحـقَّ التََّأمُّـلِ فَِإذَ . َوالنَِّعيُم َواْلَعَذاُب على اْألَْرَواِح َواْألَْجَساِد مجَِ
َوبِـَذِلَك يـََتَميـَّـُز اْلُمْؤِمنُـوَن ، وأنـه َحـقٌّ َال ِمْريَـة فيـه، ُمطَـاِبٌق ِلْلَعْقـلِ  َرْوَضة ِمْن ِرSَِض اْجلَنَّة َأْو ُحْفَرة ِمْن ُحَفـِر النَّـارِ 

 . ِهمْ 5ِْلَغْيِب ِمْن َغريِْ 
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ــَم َأنَّ النَّــاَر الــيت يف اْلَقــْربِ َوالنَِّعــيمَ  ــُب َأْن يـُْعَل َيا َوَال نَِعيِمَهــا، َوجيَِ نـْ َوِإْن َكــاَن هللا تعــاىل ، لَْيَســت ِمــْن ِجــْنِس َ�ِر الــدُّ
َياَحيِْمي عليه التـَُّراَب َواحلَِْجارَة اليت فـَْوَقه َوَحتَْته حىت تُكـوَن َأْعظَـَم َحـ̈را ِمـْن َمجْـ نـْ َيا َملْ ، ِر الـدُّ نـْ َولَـْو َمسَّـَها َأْهـُل الـدُّ

َوَهـَذا يف ، َوَهَذا يف ُحْفَرة ِمَن النَّـارِ ، َبْل َأْعَجُب ِمْن َهَذا َأنَّ الرَُّجَلْنيِ يُْدَفُن َأَحُدُمهَا إىل َجْنِب َصاِحِبه. حيُِسُّوا ِ�َا
. َوَال ِمـْن َهـَذا إىل َجـارِه َشـْيٌء ِمـْن نَِعيِمـه، إىل َجارِه َشْيٌء ِمْن َحـرِّ َ�رِه َال َيِصُل ِمْن َهَذا، َرْوَضة ِمْن ِرSَِض اْجلَنَّة

َوقَـْد َأرَاَ� هللا يف هـذه . َوَلِكنَّ النـُُّفوَس ُموَلَعة 5ِلتَّْكِذيِب ِمبَا َملْ حتُِْط به ِعْلًما، َوُقْدرَة هللا َأْوَسُع ِمْن َذِلَك َوَأْعَجبُ 
اِر ِمـْن َعجَ  لَـُغ ِمـْن َهـَذا ِبَكثِـريٍ الدَّ َوِإَذا َشـاَء هللا َأْن يُْطِلـَع علـى َذلِـَك بـَْعـَض ِعبَـاِده َأْطَلَعـه . ائِـِب ُقْدرَتِـه َمـا ُهـَو أَبـْ

ميَـاِن 5ِْلَغْيـ َوَلْو َأْطلَـَع هللا علـى َذلِـَك اْلِعبَـاَد ُكلَُّهـْم َلَزالَـْت ِحْكَمـة، َوَغيـََّبه َعْن غريه َوَلَمـا تَـَداَفَن ، بِ التَّْكِليـِف َواْإلِ
لَـْوَال َأْن َال تَـَدافـَُنوا لَـَدَعْوُت هللا َأْن ُيْسـِمَعُكْم ِمـْن َعـَذاِب (: َكَما يف الصَِّحيِح عنه صلى هللا عليـه َوَسـلَّمَ ،  النَّاسُ 

َعتْ . )اْلَقْربِ َما َأْمسَعُ  َتِفَية يف َحقِّ اْلبَـَهاِئِم مسَِ  . َوَأْدرَكتْ  َوَلمَّا َكاَنْت هذه احلِْْكَمة ُمنـْ
ــة َأْم َال : َوِللنَّــاِس يف ُســَؤاِل ُمْنَكــٍر َوَنِكــريٍ  ــَوالٍ : َهــْل ُهــَو َخــاصٌّ ِ�َــِذه اْألُمَّ ــْوُل ، الثَّاِلــُث التـََّوقُّــفُ : َثَالثَــة َأقْـ َوُهــَو قـَ

ُهْم أَبُـو ُعَمـَر بْـُن َعْبـِد اْلبَــرِّ ، َمجَاَعة أنـه ، َعـِن النـيب صـلى هللا عليـه َوَسـلَّمَ  ويف َحـِديِث زَيْـِد بْـِن َ�بِـتٍ : فـََقـالَ ، ِمـنـْ
تَـَلى يف قـُُبورَِها(: قَالَ  ُهْم َمْن يـَْرِويـه )ِإنَّ هذه اْألُمَّة تـُبـْ وعلـى َهـَذا اللَّْفـِظ ُحيَْتَمـُل َأْن َتُكـوَن هـذه اْألُمَّـة ، ُتْسـَألُ  ِمنـْ

 . وهللا َأْعَلمُ ، ُم اِالْخِتَصاصِ َوَيْظَهُر َعدَ ، َوَهَذا َأْمٌر َال يـُْقَطُع به، َقْد ُخصَّْت ِبَذِلكَ 
َقِطعُ . وََكَذِلَك اْخُتِلَف يف ُسَؤاِل اْألَْطَفاِل أَْيًضا  :  َجَوابُه أنه نـَْوَعانِ  ؟َوَهْل َيُدوُم َعَذاُب اْلَقْربِ َأْو يـَنـْ

َهـا غُـُد̈وا َوَعِشـي̈ (: َكَمـا قَـاَل تعـاىل،  منه َما ُهـَو َدائِـمٌ  ا َويـَـْوَم تـَُقـوُم السَّـاَعُة َأْدِخلُـوا آَل ِفْرَعـْوَن النَّـاُر يـُْعَرُضـوَن َعَليـْ
مثَُّ يـُْفَتُح له 5ٌَب إىل النَّاِر فـَيَـْنظُُر إىل َمْقَعِده (: وََكَذا يف َحِديِث اْلبَـَراِء ْبِن َعاِزٍب يف ِقصَّة اْلَكاِفرِ . )َأَشدَّ اْلَعَذابِ 

َماُم َأمحَْ )، ِفيَها حىت تـَُقوَم السَّاَعة  . ُد يف بـَْعِض طُُرِقهرواه اْإلِ
َقِطعُ : َوالنـَّْوُع الثاين يُـَعـذَُّب ِحبََسـِب ُجْرِمـه، الـَِّذيَن َخفَّـْت َجـَراِئُمُهمْ  َوُهَو َعـَذاُب بـَْعـِض اْلُعَصـاة، أنه ُمدَّة مثَُّ يـَنـْ ، فـَ
َصاِت اْلَعْشرة،  مثَُّ ُخيَفَُّف عنه  .  َكَما تـََقدََّم ذكره يف اْلُمَمحِّ

 :  َف يف ُمْستَـَقرِّ اْألَْرَواِح َما بـَْنيَ اْلَمْوِت إىل ِقَياِم السَّاَعةَوَقِد اْخُتلِ 
 .  َوَأْرَواُح اْلَكاِفرِيَن يف النَّارِ ، َأْرَواُح اْلُمْؤِمِنَني يف اْجلَنَّة: َفِقيلَ 
 . ْوِحَها َونَِعيِمَها َوِرْزِقَها¿َْتِيِهْم ِمْن رَ ، ِإنَّ َأْرَواَح اْلُمْؤِمِنَني ِبِفَناِء اْجلَنَّة على 5َِ�َا: َوِقيلَ 
 . على َأْفِنَية قـُُبورِِهمْ : َوِقيلَ 

 . َتْذَهُب َحْيُث َشاَءتْ ، بـََلَغِين َأنَّ الرُّوَح ُمْرَسَلة: َوقَاَل َماِلكٌ 
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 . َوَملْ َيزِيُدوا على َذِلكَ ، َبْل َأْرَواُح اْلُمْؤِمِنَني ِعْنَد هللا َعزَّ َوَجلَّ : َوقَاَلْت طَائَِفة
 !َوَأْرَواَح اْلَكاِفرِيَن بِبَـَرُهوَت بِْئٍر ِحبَْضَرَمْوتَ ، ِإنَّ َأْرَواَح اْلُمْؤِمِنَني 5ِْجلَابَِية ِمْن ِدَمْشقَ : َوِقيلَ 

َني يف، َأْرَواُح اْلُمْؤِمِنَني يف ِعلِّيَِّني يف السََّماِء السَّاِبَعة: َوقَاَل َكْعبٌ  اْألَْرِض السَّاِبَعة َحتْـَت  َوَأْرَواُح اْلَكاِفرِيَن يف ِسجِّ
 !َخدِّ ِإْبِليسَ 

 . َوَأْرَواُح اْلَكاِفرِيَن بِِبْئِر بـََرُهوتَ ، َأْرَواُح اْلُمْؤِمِنَني بِِبْئِر َزْمَزمَ : َوِقيلَ 
 .  َوَأْرَواُح اْلُكفَّاِر َعْن ِمشَاِله، َأْرَواُح اْلُمْؤِمِنَني َعْن ميَِِني آَدمَ : َوِقيلَ 

 . ُمْستَـَقرَُّها َحْيُث َكاَنْت قـَْبَل َخْلِق َأْجَساِدَها: ٍم وغريهقَاَل اْبُن َحزْ 
 . َوَأْرَواُح َعامَّة اْلُمْؤِمِنَني على َأْفِنَية قـُُبورِِهمْ ، َأْرَواُح الشَُّهَداِء يف اْجلَنَّة: َوقَاَل أَبُو ُعَمَر ْبُن َعْبِد اْلبَـرِّ 

، تـَْغُدو َوتـَـُروُح إىل ِرSَِض اْجلَنَّـة، نَّ َأْرَواَح الشَُّهَداِء َكَطْريٍ ُخْضٍر ُمَعلََّقة 5ِْلَعْرشِ بـََلَغِين أَ : َوَعِن اْبِن ِشَهاٍب أنه قَالَ 
 . Áيت رَبـََّها ُكلَّ يـَْوٍم ُتَسلُِّم عليه

ـْوُل َمـْن يـَُقـولُ . ُمْسـتَـَقرَُّها اْلَعـَدُم اْلَمْحـضُ : َوقَاَلْت ِفْرَقة َكَحَياتِـه ،  ٌض ِمـْن َأْعـَراِض اْلبَـَدنِ ِإنَّ الـنـَّْفَس َعـرَ : َوَهـَذا قـَ
 . َوقـَْوُهلُْم ُخمَاِلٌف ِلْلِكَتاِب والسنة !َوِإْدرَاِكهِ 

ــة ــْت ِفْرَق َها يف َحــاِل َحَياtَِــا: َوقَاَل ــا َوِصــَفاtَِا الــيت اْكَتَســبَـتـْ َه ــَداٌن ُأَخــُر تـَُناِســُب َأْخَالقـَ ــَد اْلَمــْوِت أَْب ، ُمْســتَـَقرَُّها بـَْع
ـْوُل التـََّناُسـِخيَّة ُمْنِكـِري اْلَمَعـادِ  !لُّ ُروٍح إىل َبَدِن َحيَـَواٍن ُيَشاِكُل تِْلَك الرُّوحَ فـََتِصُري كُ  ـْوٌل َخـارٌِج ، َوَهـَذا قـَ َوُهـَو قـَ

ْسَالِم ُكلِِّهمْ  َهاَوَيِضيُق َهَذا اْلُمْخَتَصُر َعْن َبْسِط َأِدلَّة هذه اْألَقْـَواِل َواْلَكَالِم َعلَ . َعْن َأْهِل اْإلِ  . يـْ
 :  َأنَّ اْألَْرَواَح يف اْلبَـْرزَِخ ُمتَـَفاِوَتة َأْعَظَم تـََفاُوتٍ : َويـَتَـَلخَُّص ِمْن َأِدلَِّتَها

ـــا َه ـــنيَ : َفِمنـْ ـــى ِعلِّيِّ ـــى، َأْرَواٌح يف َأْعَل ـــَألِ اْألَْعَل ـــَالُمه، يف اْلَم ـــْيِهْم َوَس ـــاِء َصـــَلَواُت هللا َعَل ـــْم ، وهـــي َأْرَواُح اْألَْنِبَي َوُه
 . َفاِوُتوَن يف َمَناِزهلِِمْ ُمتَـ 

َها َبْل ، َال ُكلِِّهمْ ، وهي َأْرَواُح بـَْعِض الشَُّهَداءِ ، َتْسَرُح يف اْجلَنَّة َحْيُث َشاَءتْ ، َأْرَواٌح يف َحَواِصِل َطْريٍ ُخْضرٍ : َوِمنـْ
َأنَّ رَُجـًال (: يف اْلُمْسَنِد َعْن َعْبِد هللا ْبِن َجْحشٍ َكَما . ِمَن الشَُّهَداِء َمْن ُحتَْبُس ُروُحه َعْن ُدُخوِل اْجلَنَّة ِلَدْيٍن عليه

ـا )، اْجلَنَّـة(: قَـالَ  ؟َمـا ِيل ِإْن قُِتْلـُت يف َسـِبيِل هللا: Sَ َرُسـوَل هللا: فـََقـالَ ، َجاَء إىل النيب صـلى هللا عليـه َوَسـلَّمَ  فـََلمَّ
 .  )ِجْربِيُل آنفا َسارَِّين به، ِإالَّ الدَّْينَ : قَالَ ، َوىلَّ 

ــْن َيُكــوُن َحمُْبوًســا علــى 5َِب اْجلَنَّــة ــَن اْألَْرَواِح َم ــاَل فيــه َرُســوُل هللا صــلى هللا عليــه ،  َوِم َكَمــا يف اْحلَــِديِث الــذي َق
 ). رَأَْيُت َصاِحَبُكْم َحمُْبوًسا على 5َِب اْجلَنَّة(: َوَسلَّمَ 
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ُهْم َمْن َيُكوُن َحمُْبوًسا يف قـَْربِه  .  َوِمنـْ
ُهمْ   . َحمُْبوًسا يف اْألَْرضِ  َمنْ  َوِمنـْ

َها َأْرَواٌح يف تـَنُّوِر الزَُّ�ة َوالزََّواِين  ِم َتْسَبُح فيه َوتـُْلَقُم احلَِْجارَة، َوِمنـْ ، ُكلُّ َذِلَك َتْشَهُد له السنة،  َوَأْرَواٌح يف نـَْهِر الدَّ
 . وهللا َأْعَلمُ 

َوَال َحتَْسـَنبَّ الـَِّذيَن قُِتلُـوا ِيف َسـِبيِل اOَِّ (: يف قولـه تعـاىل، اْمتَـاَز ِ�َـا َعـْن غـريهَوَأمَّا اْحلََياة اليت اْخُتصَّ ِ�َـا الشَّـِهيُد وَ 
 َوَال تـَُقولُـوا ِلَمـْن يـُْقتَـُل ِيف َسـِبيِل اOَِّ َأْمـَواٌت بَـْل َأْحيَـاٌء َوَلِكـنْ (: وقوله تعـاىل، )َأْمَواÔً َبْل َأْحَياٌء ِعْنَد َر�ِِّْم يـُْرزَُقونَ 

أنـه ، َكَما يف َحـِديِث َعْبـِد هللا بْـِن َعبَّـاسٍ . َأنَّ هللا تعاىل َجَعَل َأْرَواَحُهْم يف َأْجَواِف َطْريٍ ُخْضرٍ : فهي )َال َتْشُعُرونَ 
َحُهـْم يف َأْجـَواِف َجَعـَل هللا َأْرَوا يعين يـَْوَم ُأُحدٍ  َلمَّا ُأِصيَب ِإْخَواُنُكمْ (: قَاَل َرُسوُل هللا صلى هللا عليه َوَسلَّمَ : قَالَ 

َهاَر اْجلَنَّة، َطْريٍ ُخْضرٍ  َناِديَل ِمْن َذَهـٍب ُمظلَّلَـة يف ِظـلِّ اْلَعـْرشِ ، َوÁَُْكُل ِمْن ِمثَارَِها، َتِرُد أَنـْ اْحلَـِديَث )، َوÁَِْوي إىل قـَ
َماُم َأْمحَُد َوأَبُو َداُودَ   . ه ُمْسِلمٌ روا، َوِمبَْعَناه يف َحِديِث اْبِن َمْسُعودٍ ، رواه اْإلِ

ــا بَــَذُلوا أَبْــَدانـََهْم ) َعــزَّ َوَجــلَّ حــىت أَتْـَلَفَهــا َأْعــَداُؤه فيــه َهــا، فَــِإنـَُّهْم َلمَّ ــًرا ِمنـْ َهــا يف اْلبَـــْرزَِخ أَبْــَداً� َخيـْ ، َأَعاَضــُهْم ِمنـْ
َهاَوَيُكوُن نـَّعُيُمَها ِبَواِسَطة تِْلَك اْألَْبدَ ، َتُكوُن ِفيَها إىل يـَْوِم اْلِقَياَمة  . اِن َأْكَمَل ِمْن تـَنَـعُِّم اْألَْرَواِح اْلُمَجرََّدة َعنـْ

ففي ، َوÁََمَّْل َلْفَظ اْحلَِديثـَْنيِ . َوَنَسَمة الشَِّهيِد يف َجْوِف َطْريٍ ، َأْو َكَطْريٍ ، َوِهلََذا َكاَنْت َنَسَمة اْلُمْؤِمِن يف ُصورَة َطْريٍ 
ِإنَّ َنَسَمة اْلُمْؤِمِن طَاِئٍر يـَْعَلُق (: قَالَ ، َن ُحيَدُِّث َأنَّ َرُسوَل هللا صلى هللا عليه َوَسلَّمَ اْلُمَوطَِّأ َأنَّ َكْعَب ْبَن َماِلٍك َكا

َعثُـه، يف َشَجِر اْجلَنَّة مثَُّ َخـصَّ ، تـَُعـمُّ الشَّـِهيَد وغـريه )َنَسـَمة اْلُمـْؤِمنِ (: فقولـه )؛حىت يـُْرِجَعه هللا إىل َجَسِده يـَْوَم يـَبـْ
ـرٌ )، هي يف َجْوِف َطْريٍ ُخْضرٍ (: «َِْن قَالَ  الشَِّهيدَ  َهـا أَنـََّهـا طَيـْ ، َوَمْعُلوٌم أَنـََّهـا ِإَذا َكانَـْت يف َجـْوِف طَـْريٍ َصـَدَق َعَليـْ

ِصـيِب غَـْريِِهْم ِمـَن فـََنِصـيبُـُهْم ِمـَن النَِّعـيِم يف اْلبَــْرزَِخ َأْكَمـُل ِمـْن نَ ، فـََتْدُخُل يف ُعُموِم اْحلَِديِث اْآلَخِر ِ�ََذا اِالْعِتبَـارِ 
ُهمْ ، اْألَْمَواِت على فـُُرِشِهمْ  فله نَِعـيٌم َخيْـَتصُّ بـه َال ُيَشـارُِكه ، َوِإْن َكاَن اْلَميُِّت على فراشه َأْعَلى َدرََجة ِمْن َكِثٍري ِمنـْ

ــه ــَو ُدوَن ــْن ُه ــه َم ــمُ ، في ــَل َأْجَســادَ . وهللا َأْعَل ــاءِ  َوَحــرََّم هللا علــى اْألَْرِض َأْن Áَُْك ــَننِ ،  اْألَْنِبَي ــا ُرِوي يف السُّ ــا . َكَم َوَأمَّ
ــرْ  ــه َكَمــا ُهــَو َملْ يـَتَـَغيـَّ ــْن َدْفِن ــَدٍد ِم ــَد ُم ُهْم بـَْع ــنـْ ــْد ُشــوِهَد ِم َق ــَهَداُء فـَ ــْوِم ، الشُّ ــه إىل يـَ ــاُؤه َكــَذِلَك يف تـُْربَِت ُيْحَتَمــُل بـََق فـَ

َلى َمَع ُطوِل اْلُمدَّة، َحمَْشرِه َوالشَّـِهيُد ، ُكلََّما َكانَـِت الشَّـَهاَدة َأْكَمـلَ  وهللا َأْعَلمُ  وََكأَنَّه. وهللا َأْعَلمُ  ،َوُحيَْتَمُل أنه يـَبـْ
 . َكاَن بـََقاُء َجَسِده َأْطَولَ ،  َأْفَضلَ 

  



 ٢٧٥

 االدلة يف السنة على عذاب القرب  
د يف القـرآن فقد وردت يف السنة أحاديث كثرية ومتواترة يف احاديث عذاب القرب وهي شارحة ومفصـلة ملـا ور 

 : ومنها. الكرمي
ومـا يعـذ5ن يف كبـري أمـا ، فقـال إ¬مـا ليعـذ5ن، أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص مر بقـربين: (عن ابن عباس الصحيحني ما ورد يف

فقـال ، فشـقها نصـفني، وأما اآلخر؛ فكان ميشي 5لنميمة مث دعـا جبريـدة، أحدمها؛ فكان ال يستربئ من البول
 ). ما مل ييبسالعله خيفف عنهما 

وحنــن ، بينمــا رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف حــائط لبــين النجــار علــى بغلتــه: (عــن زيــد بــن �بــت؛ قــال صــحيح مســلم يف. 
 ؟فقـال مـن يعـرف أصـحاب هـذه القبـور، فإذا أقرب ستة أو مخسـة أو أربعـة، فكادت تلقيه، معه؛ إذ حادت به

فلــوال أن ال ، اإلشــراك فقــال إن هــذه األمــة تبتلــى يف قبورهــاقــال يف  ؟فقــال رجــل أ� قــال فمــىت مــات هــؤالء
 .  ) احلديثعكم من عذاب القرب الذي أمسع منهتدافنوا؛ لدعوت هللا أن يسم

إذا فــرغ أحــدكم مــن التشــهد األخــري؛ : (أن النــيب ملسو هيلع هللا ىلص قــال: عــن أيب هريــرة الســنن ومجيــع صــحيح مســلم يفو 
ــة احمليــا واملمــات، ومــن عــذاب القــرب، اب جهــنمفليتعــوذ 5) مــن أربــع مــن عــذ ــة املســيح ، ومــن فتن ومــن فتن

 ).  الدجال
فقـال يهـود تعـذب ، فسـمع صـوÔ، خرج النيب ملسو هيلع هللا ىلص وقد وجبت الشمس: (عن أيب أيوب؛ قال الصحيحني ويف

 ). يف قبورها
فقالـت إن أهـل القبـور ، جائز يهـود املدينـةدخلت عليَّ عجوز من ع: (عن عائشة ö؛ قالت الصحيحني ويف

فقلت S ، ودخل علي رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ومل أنعم أن أصدقها قالت فخرجت، يعذبون يف قبورهم قالت فكذبتها
قـال  ؟إن عجوزا من عجـائز يهـود أهـل املدينـة دخلـت فزعمـت أن أهـل القبـور يعـذبون يف قبـورهم !رسول هللا

 )ون عذا5 تسمعه البهائم كلها قالت فما رأيته بعد يف صالة إال يتعوذ من عذاب القربصدقت؛ إ¬م يعذب
 

 : تنبيه هام
وهو مـا بـني ، ولو مل يدفن؛ فهو اسم لعذاب الربزخ ونعيمه، وعذاب القرب وسؤال امللكني يناالن كل من مات

ـــدنيا واآلخـــرة ـــوْ (: قـــال تعـــاىل، ال ـــْرزٌَخ ِإَىل يـَ ـــْم بـَ ـــْن َورَاِئِه ـــونَ َوِم َعُث ـــب؛ )، ِم يـُبـْ ـــار الغال ومســـي عـــذاب القـــرب 5عتب
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، فاملصلوب واحملرق واملغرق وأكيل السباع والطيور له من عـذاب الـربزخ ونعيمـه قسـطه الـذي تقتضـيه أعمالـه
 . وإن تنوعت أسباب النعيم والعذاب وكيفياtما

البحـر وبعضـه يف الـرب يف يـوم فقد ظن بعض األوائـل أنـه إذا حـرق جسـده 5لنـار وصـار رمـادا وذري بعضـه يف 
وأمـر الـرب ، فـأمر هللا البحـر فجمـع مـا فيـه، فأوصـى بنيـه أن يفعلـوا بـه ذلـك، شديد الريح؛ أنه ينجو من ذلـك

 خشـيتك S: فقـال ؟مـا محلـك علـى مـا فعلـت: فسـأله، فإذا هو قائم بني يدي هللا !قم: مث قال، فجمع ما فيه
 . األجزاء اليت صارت يف هذه احلال اب الربزخ ونعيمه هلذهفلم يفت عذ. فرمحه هللا. وأنت أعلم !رب

، حىت لو علق امليت على رءوس األشجار يف مهاب الرSح؛ ألصاب جسده مـن عـذاب الـربزخ حظـه ونصـيبه
فيجعـل هللا ، ولو دفن الرجل الصاحل يف أتون من النار؛ ألصاب جسـده مـن نعـيم الـربزخ وروحـه نصـيبه وحظـه

 . واهلواء على ذلك �را أو مسوما، وسالماالنار على هذا بردا 
بـل ، وال يستعصـي منهـا شـيء أراده، فعناصر العامل ومواده منقادة لر�ا وفاطرها وخالقها؛ يصـرفها كيـف يشـاء

هي طوع أمره ومشيئته منقادة لقدرته؛ فغري ممتنـع أن تـرد الـروح إىل املصـلوب والغريـق واحملـرق وحنـن ال نشـعر 
نوع آخر غري املعهود؛ فهـذا املغمـى عليـه واملسـكور واملبهـوت أحيـاء وأرواحهـم معهـم وال �ا؛ ألن ذلك الرد 

ومـن تفرقـت أجـزاؤه ال ميتنـع علـى مـن هـو علـى كـل شـيء قـدير أن جيعـل للـروح اتصـاال بتلـك ، تشعر حبيـاtم
 . ويكون يف تلك األجزاء شعور بنوع من األمل واللذة، األجزاء على تباعد ما بينها وقربه

وتسـجد ، وتسقط احلجارة مـن خشـيته، إذا كان هللا تعاىل قد جعل يف اجلمادات شعورا وإدراكا تسبح ر�ا بهو 
َوِإْن ِمـْن َشـْيٍء ِإالَّ ُيَسـبُِّح ِحبَْمـِدِه َوَلِكـْن (: وتسبحه احلصى واملياه والنبـات؛ كمـا قـال تعـاىل، له اجلبال والشجر

ت هـــذه األجســـام فيهـــا اإلحســـاس والشـــعور؛ فاألجســـام الـــيت كانـــت فيهـــا فـــإذا كانـــ )؛َال تـَْفَقُهـــوَن َتْســـِبيَحُهمْ 
 . األرواح واحلياة أوىل بذلك

وقد أشهد هللا سبحانه عباده يف هذه الدار إعـادة حيـاة كاملـة إىل بـدن قـد فارقتـه الـروح فـتكلم ومشـى وأكـل 
 : وشرب وتزوج وولد له

ُ ُموُتوا مثَُّ َأْحَياُهمْ َأَملْ تـََر ِإَىل الَِّذيَن َخَرُجوا (: قال سبحانه َّOرِِهْم َوُهْم أُُلوٌف َحَذَر اْلَمْوِت فـََقاَل َهلُُم اSَِمْن ِد .( 
ُ بـَْعَد َمْوtَِا فَ (: وقال سبحانه َّOَأْو َكالَِّذي َمرَّ َعَلى قـَْريٍَة َوِهَي َخاِويٌَة َعَلى ُعُروِشَها قَاَل َأىنَّ ُحيِْيي َهِذِه ا َُّOَأَماتَـُه ا 

 ). ِماَئَة َعاٍم مثَُّ بـََعَثُه قَاَل َكْم لَِبْثَت قَاَل لَِبْثُت يـَْوًما َأْو بـَْعَض يـَْومٍ 
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فأمــاtم هللا مث بعــثهم مــن بعــد  )لَــْن نـُــْؤِمَن لَــَك َحــىتَّ نـَــَرى اOََّ َجْهــَرةً (: وكقبيــل بــين إســرائيل الــذين قــالوا ملوســى
 . موtم

 .  وكأصحاب الكهف
 . لطيور األربعةوكقصة إبراهيم يف ا

فإذا أعاد احلياة التامة إىل هذه األجساد بعدما بردت 5ملوت؛ فكيف ميتنـع علـى قدرتـه البـاهرة أن يعيـد إليهـا 
وهـل إنكـار  ؟!بعد موtا حياة ما غـري مسـتقرة يقضـي �ـا أمـره فيهـا ويسـتنطقها �ـا ويعـذ�ا أو ينعمهـا «عماهلـا

 ؟!ذلك إال جمرد تكذيب وعناد وجحود
 كرون لعذاب القرب ونعيمه وشبهتهم والرد عليهماملن

فــال جنــد فيــه مالئكــة يضــربون ، إ� نكشــف القــرب: وقــالوا، أنكــرت املالحــدة والز�دقــة عــذاب القــرب ونعيمــه
وكيــف يفسـح لــه مــد بصـره أو يضــيق عليــه وحنـن جنــده حبالــه  !وال نـريان Áجــج، وال ثعــابني، وال حيــات، املـوتى

وكيف يصري القرب روضة من رSض اجلنة أو حفـرة مـن  ؟حفر�ه له ومل يزد ومل ينقصوجند مساحته على حد ما 
 ؟حفر النار

 : وجوابنا على ذلك من وجوه
وال يكون خربهم حماال يف العقول أصال؛ فال بد من ، أن حال الربزخ من الغيوب اليت أخربت �ا األنبياء: أوال

 . تصديق خربهم
ضرة ليست من �ر الـدنيا وال مـن زروع الـدنيا فيشـاهد ذلـك مـن شـاهد �ر الـدنيا أن النار يف القرب واخل: �نيا

وهــي أشــد مــن �ر الــدنيا؛ فــال حيــس �ــا أهــل الــدنيا؛ فــإن هللا ، وإمنــا هــي مــن �ر اآلخــرة وخضــرها، وخضــرها
ولـو مسـها  ،حىت يكـون أعظـم َحـ̈را مـن مجـر الـدنيا، سبحانه حيمي عليه ذلك الرتاب واحلجارة اليت عليه وحتته

 . وقدرة الرب أوسع من ذلك وأعجب، أهل الدنيا؛ مل حيسوا بذلك
وغيبــه عــن غــريه؛ إذ لــو أطلــع العبــاد كلهــا؛ ، وإذا شــاء هللا أن يطلــع بعــض العبــاد علــى عــذاب القــرب؛ أطلعــه

لـه يف احلديث الـذي مـر مـن قو  الصحيحني وملا تدافن الناس؛ كما يف، لزالت حكمة التكليف واإلميان 5لغيب
وملـا كانـت هـذه احلكمـة منتفيـة )، لوال أن ال تدافنوا؛ لدعوت هللا أن يسمعكم من عذاب القرب ما أمسع: (ملسو هيلع هللا ىلص

يف حــق البهــائم؛ مسعــت ذلــك وأدركتــه؛ كمــا حــادت برســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بغلتــه وكــادت تلقيــه ملــا مــر مبــن يعــذب يف 
 .  قربه
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 .  كرؤية املالئكة واجلن؛ تقع أحيا� ملن شاء هللا أن يريه ذلكفرؤية هذه النار يف القرب
وكيف يستنكر من يعرف هللا سبحانه ويقر بقدرته أن حيدث حوادث يصرف عنهـا أبصـار بعـض خلقـه حكمـة 

 ؟!منه ورمحة �م أل¬م ال يطيقون رؤيتها ومساعها؛ والعبد أضعف بصرا ومسعا أن يثبت ملشاهدة عذاب القرب
وهللا ، ألة أن هــذه الســعة والضــيق واإلضــاءة واخلضــرة والنــار لــيس مــن جــنس املعهــود يف هــذا العــاملوســر املســ

فأمـا مـا كـان مـن أمـر اآلخـرة؛ فقـد أسـبل عليـه ، سبحانه إمنا أشـهد بـين آدم يف هـذه الـدار مـا كـان فيهـا ومنهـا
اء؛ صار عيا� مشـاهدا؛ فلـو كـان الغطاء؛ ليكون اإلقرار به واإلميان به سببا لسعادtم؛ فإذا كشف عنهم الغط

وجييبهمـا مـن ، امليت بني الناس موضوعا؛ مل ميتنع أن ¿تيه امللكان ويسأاله من غري أن يشعر احلاضرون بـذلك
وهذا الواحد منا ينام إىل جنب صـاحبه . ويضر5نه من غري أن يشاهد احلاضرون ضربه، غري أن يسمعوا كالمه

 . ويتأمل وليس عند املستيقظ خرب من ذلك ألبتة فيعذب يف النوم ويضرب، املستيقظ
فأما أحاديث عذاب القرب ومسألة منكر ونكري؛ فكثرية متواترة عـن النـيب صـلى : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

فقـال إ¬مـا ، أن النـيب ملسو هيلع هللا ىلص مـر بقـربين: (الصحيحني عن ابن عباس رضي هللا عنهمـا هللا عليه وسلم؛ مثل ما يف
وأمـا اآلخـر؛ فكـان ال يسـترت مـن بولـه مث دعـا ، وما يعذ5ن يف كبري أما أحدمها؛ فكان ميشي 5لنميمة، ليعذ5ن

قـال لعلـه خيفـف  ؟مل فعلـت هـذا !فقـالوا S رسـول هللا، مث غرز يف كل قـرب واحـدة، فشقها نصفني، جبريدة رطبة
 ). عنهما ما مل ييبسا

إذا فرغ أحـدكم مـن التشـهد األخـري؛ : (أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال: رة ½السنن عن أيب هري وسائر صحيح مسلم ويف
ومـن فتنـة املسـيح ، ومـن فتنـة احمليـا واملمـات، ومـن عـذاب القـرب، فليقل أعوذ 5) من أربـع مـن عـذاب جهـنم

 )الدجال
ن رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف ثبــوت وقــد تــواترت األخبــار عــ: وســاق الشــيخ أحاديــث كثــرية يف هــذا البــاب إىل أن قــال

وال نــتكلم عــن  ، عــذاب القــرب ونعيمــه ملــن كــان لــذلك أهــال وســؤال امللكــني؛ فيجــب اعتقــاد ذلــك واإلميــان بــه
، والشرع ال ¿يت مبـا حتيلـه العقـول، كيفيته؛ إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته؛ لكونه ال عهد له يف هذه الدار

بـل تعـاد ، فيـه العقـول؛ فـإن عـود الـروح إىل اجلسـد لـيس علـى الوجـه املعهـود يف الـدنياولكنـه قـد ¿يت مبـا حتـار 
 .  الروح إليه إعادة غري اإلعادة املألوفة يف الدنيا

واعلم أن عذاب القرب هو عذاب الربزخ؛ فكل من مات وهو مستحق للعـذاب �لـه نصـيبه منـه؛ : إىل أن قال
حىت صار رمـادا ونسـف يف اهلـواء أو صـلب أو غـرق يف البحـر؛ وصـل  أكلته السباع أو احرتق، قرب أو مل يقرب
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وما ورد من إجالسه واخـتالف أضـالعه وحنـو ذلـك؛ فيجـب ، إىل روحه وبدنه من العذاب ما يصل إىل املقبور
عــن  وال يقصــر بــه، أن يفهــم عــن الرســول ملسو هيلع هللا ىلص مــراده مــن غــري غلــو وال تقصــري؛ فــال حيمــل كالمــه مــا ال حيتملــه

مــراده ومــا قصــد مــن اهلــدى والبيــان؛ فكــم حصــل مــن إمهــال ذلــك والعــدول عنــه مــن الضــالل والعــدول عــن 
 . الصواب ما ال يعلمه إال هللا

وقد جعل هللا لكـل دار أحكامـا ، ودار القرار، ودار الربزخ، دار الدنيا: فاحلاصل أن الدور ثالث: إىل أن قال
وجعــل ، وجعــل أحكــام الــدنيا علــى األبــدان واألرواح تبــع هلــا، وركــب هــذا اإلنســان مــن بــدن ونفــس، ختصــها

أحكــام الــربزخ علــى األرواح واألبــدان تبــع هلــا؛ فــإذا جــاء يــوم حشــر األجســاد وقيــام النــاس مــن قبــورهم؛ صــار 
فإذا Áملت هذا املعىن حق التأمل؛ ظهـر لـك أن كـون . احلكم والنعيم والعذاب على األرواح واألجساد مجيعا

ــار مطــابق للعقــلالقــرب روضــ ــة أو حفــرة مــن حفــر الن ــه، ة مــن رSض اجلن ــة في ــه حــق ال مري ــز ، وأن ــذلك يتمي وب
 . املؤمنون 5لغيب من غريهم

وإن كـان هللا تعـاىل حيمـي ، وجيب أن يعلم أن النار الـيت يف القـرب والنعـيم لـيس مـن جـنس �ر الـدنيا وال نعيمهـا
مل ، ولـو مسـها أهـل الـدنيا، ىت يكـون أعظـم حـرا مـن مجـر الـدنياحـ، عليه الرتاب واحلجارة اليت فوقه واليت حتتـه

وهـذا يف ، وهذا يف حفرة من النـار، بل أعجب من هذا أن الرجلني يدفن أحدمها إىل جنب صاحبه، حيسوا �ا
، وال مـن هـذا إىل جـاره شـيء مـن نعيمـه، ال يصل من هذا إىل جاره شيء من حـر �ره، روضة من رSض اجلنة

 .  ولكن النفوس مولعة 5لتكذيب مبا مل حتط به علما، وسع من ذلك وأعجبوقدرة هللا أ
وإذا شـاء هللا أن يطلـع علـى ذلـك ، وقد أرا� هللا يف هذه الدار من عجائب قدرته مـا هـو أبلـغ مـن هـذا بكثـري

ان ولو أطلع هللا على ذلـك العبـاد كلهـم؛ لزالـت حكمـة التكليـف واإلميـ، وغيبه عن غريه، بعض عباده؛ أطلعه
ــدافن النــاس؛ كمــا يف الصــحيح عنــه ملسو هيلع هللا ىلص، 5لغيــب ــدافنوا؛ لــدعوت هللا أن يســمعكم مــن : (وملــا ت لــوال أن ال ت

 ). عذاب القرب ما أمسع
 :  أسباب عذاب القرب

 : جممل ومفصل: األسباب اليت يعذب �ا أصحاب القبور على قسمني: قال العالمة السفاريين
ذبون علــى جهلهــم 5) وعــدم إطــاعتهم ألمــره وارتكــا�م معاصــيه؛ فــال يعــذب هللا روحــا أمــا ا¹مــل؛ فــإ¬م يعــ

وال بــد� كانــت فيــه أبــدا؛ فــإن عــذاب القــرب وعــذاب اآلخــرة أثــر ، عرفتــه وأحبتــه وامتثلــت أمــره واجتنبــت ¬يــه
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مات على غضب هللا وسخطه على عبده؛ فمن أغضب هللا وأسخطه يف هذه الدار 5رتكاب مناهيه ومل يتب و 
 . ومصدق ومكذب، ذلك؛ كان له من عذاب الربزخ بقدر غضب هللا وسخطه عليه؛ فمستقل ومستكثر

أن أحـدمها كـان ميشـي : اللـذين رآمهـا يعـذ5ن يف قبورمهـا وأما املفصـل؛ فقـد أخـرب رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عـن الـرجلني
ومــن مــر ، ذكــر مــن يعــذب لكونــه صــلى بغــري طهــور مث، واآلخــر كــان ال يســترت مــن البــول، 5لنميمـة بــني النــاس

وتعـذيب الـز�ة والـزواين ، ومـن يقـرأ القـرآن مث ينـام عنـه 5لليـل وال يعمـل بـه يف النهـار، على مظلوم فلم ينصـره
والذين يوقدون الفتنـة بـني ، وتعذيب الذين مينعون الزكاة، وأكلة الر5 والذين تتثاقل رءوسهم عن صالة الفجر

 .  ارين واملتكربين واملرائني واهلمازين واللمازينواجلب، الناس
وقد أنكـر املالحـدة والز�دقـة عـذاب القـرب ونعيمـه اعتمـادا علـى عقـوهلم وحواسـهم؛ أل¬ـم ال يشـاهدون شـيئا 

 .  انتهى. من ذلك
ولـيس للعقــل وال ، ونـرد علـيهم «ن عـذاب القـرب مـن علـم الغيـب الـذي يعتمـد فيـه علـى النصـوص الصـحيحة

وعــدم إدراك اإلنســان للشــيء ال يــدل علــى عــدم ، وأحــوال اآلخــرة ال تقــاس «حــوال الــدنيا، خــل فيــهالفكــر د
 . وهللا أعلم. وجوده

 
 الفرق بني النفس والروح  

ْو ِجْســٌم أَ  ؟َأْو َعــَرٌض ِمــْن َأْعَراِضــه ؟َوَهــْل هــي ُجــْزٌء ِمــْن َأْجــَزاِء اْلَبــَدنِ  ؟َوَقــِد اْخُتِلــَف يف َحِقيَقــة الــنـَّْفِس َمــا هــي
ُرَهـا ؟َأْو َجـْوَهٌر ُجمَـرَّدٌ  ؟ُمَساِكٌن لـه ُمـودٌَع فيـه نـَْفـٌس  َواْلُمْطَمِئنَّـة، َواللَّوَّاَمـة، َوَهـِل اْألَمَّـارَة ؟َوَهـْل هـي الـرُّوُح َأْو َغيـْ

َوَلِكـْن ، هـذه املسـألة َحتَْتِمـُل ُجمَلَّـًداو  ؟َأِو اْلَمـْوُت ِلْلبَـَدِن َوْحـَده، َوَهْل َمتُوُت الـرُّوحُ  ؟َأْم هي َثَالثَة أَنـُْفسٍ ، َواِحَدة
َها ُخمَْتَصًرا  :  ِإْن َشاَء هللا تعاىل، ُأِشُري إىل اْلَكَالِم َعَليـْ

5ِلضَّـُرورَة َوَهـَذا َمْعلُـوٌم . َوَقْد َأْمجََعِت الرُُّسُل على أَنـََّها ُحمَْدثَة َخمُْلوَقة َمْصُنوَعة َمْربُوبَة ُمَدبـََّرة، الرُّوُح َقِدميَة: َفِقيلَ 
ــِنِهمْ  ــْن ِدي ــَدثٌ ، ِم ــاَملَ ُحمْ ــَحابَة َوالتَّــاِبُعونَ ، َأنَّ اْلَع ــَذا الصَّ ــه يف ، َوَمَضــى علــى َه ــة ِممَّــْن َقُصــَر فـَْهُم ــْت َ�ِبَغ حــىت نـَبَـَغ

ـُر ، َواْحَتجَّ ِ«َنـََّها ِمْن َأْمِر هللا، فـََزَعَم أَنـََّها َقِدميَة، اْلِكَتاِب والسنة : َو«َِنَّ هللا َأَضـافـََها إليـه بقولـه !َخمْلُـوقٍ َوَأْمُره َغيـْ
ــه َوَمسَْعــه َوَبَصــَره ،  )َونـََفْخــُت ِفيــِه ِمــْن ُروِحــي(: َوِبَقْوِلــه، )قُــِل الــرُّوُح ِمــْن َأْمــِر َريبِّ ( َكَمــا َأَضــاَف إليــه ِعْلَمــه َوُقْدرََت

 . َوتـََوقََّف آَخُرونَ . َوَيَده
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ْمجَـاَع علـى َذلِـكَ . ة أَنـََّها َخمُْلوَقةَواتـََّفَق َأْهُل السنة َواْجلََماعَ  ـُد بْـُن َنْصـٍر اْلَمـْرَوِزي: َوِممَّْن نـََقَل اْإلِ بَـة ، ُحمَمَّ َوابْـُن قـُتَـيـْ
ُرُمهَا  .  َوَغيـْ

ُ َخاِلُق ُكلِّ َشْيءٍ (: قوله تعاىل، َوِمَن اْألَِدلَّة على َأنَّ الرُّوَح َخمُْلوَقة َّOَوَال ، َص فيـه ِبَوْجـه َمـافـََهَذا َعامٌّ َال َختِْصي، )ا
ــَك ِصــَفاُت هللا تعــاىل ــْدُخُل يف َذِل ــه، َي ــة يف مســمى امسِْ ــا َداِخَل ــه اْلَمْوُصــوُف ِبِصــَفاِت . فَِإنـََّه َل فــا) تعــاىل ُهــَو اْإلِ

يُع ِصَفاتِه، اْلَكَمالِ  ـه َفِعْلُمه َوُقْدرَتُه َوَحَياتُه َوَمسُْعه َوَبَصُره َومجَِ فـَُهـَو سـبحانه ِبَذاتِـه َوِصـَفاتِه  َداِخـٌل يف مسـمى امسِْ
ـــوقٌ ، اْخلَـــاِلقُ  ـــا ِســـَواه َخمُْل ـــا َأنَّ الـــرُّوَح لَْيَســـت هـــي هللا، َوَم ـــوٌم َقْطًع ـــْن ِصـــَفاتِه، َوَمْعُل ـــْن ، َوَال ِصـــَفة ِم َـــا هـــي ِم َوِإمنَّ

َها قوله تعاىل. َمْصُنوَعاتِه ْهرِ (: َوِمنـْ ْنَساِن ِحٌني ِمَن الدَّ ًئا َمْذُكورًا َهْل أََتى َعَلى اْإلِ : وقوله تعاىل ِلزََكـِرSَّ  )َملْ َيُكْن َشيـْ
ًئا( ْنَسـاُن اْسـٌم ِلُروِحـه َوَجَسـِده )َوَقْد َخَلْقُتَك ِمْن قـَْبُل َوَملْ َتُك َشيـْ َوالـرُّوُح ، ِلُروِحـه َوَبَدنِـه، َواخلِْطَـاُب ِلزََكـِرSَّ ، َواْإلِ

ْمَساكِ  ْرَسالِ  ُتوَصُف 5ِْلَوفَاة َواْلَقْبِض َواْإلِ  .  َوَهَذا َشْأُن اْلَمْخُلوِق اْلُمْحَدثِ ، َواْإلِ
َواْلَمْصـَدُر يُـْذَكُر ، َبِل اْلُمَراُد به اْلَمْأُمورُ ، فـََلْيَس اْلُمَراُد ُهَنا 5ِْألَْمِر الطََّلبَ  )ِمْن َأْمِر َريبِّ (: َوَأمَّا اْحِتَجاُجُهْم بقوله
 . ا َمْعُلوٌم َمْشُهورٌ َوَهذَ ، َويـَُراُد به اْسُم اْلَمْفُعولِ 
َبِغي َأْن يـُْعَلَم َأنَّ اْلُمَضاَف إىل هللا تعاىل ِمَن نـَْوَعانِ  )ِمْن ُروِحي: (َها إليه بقولهَوَأمَّا اْسِتْدَالُهلُْم Ùَِِضافَتِ  يَـنـْ  :  فـَ

ُفِســَها ــْمِع َوالْ ،  ِصــَفاٌت َال تـَُقــوُم ِ«َنـْ ، فهــذه ِإَضــاَفة ِصــَفة إىل اْلَمْوُصــوِف ِ�َــا، َبَصــرِ َكــاْلِعْلِم َواْلُقــْدرَة َواْلَكــَالِم َوالسَّ
 .  وََكَذا َوْجُهه َوَيُده سبحانه، َفِعْلُمه وََكَالُمه َوُقْدرَتُه َوَحَياتُه ِصَفاٌت له

َفِصَلة عنه: والثاين ، اَفة َخمْلُـوٍق إىل َخاِلِقـهفهـذه ِإَضـ، َكاْلبَـْيـِت َوالنَّاقَـة َواْلَعْبـِد َوالرَُّسـوِل َوالـرُّوحِ ،  ِإَضاَفة َأْعَياٍن ُمنـْ
 .  يـََتَميـَُّز ِ�َا اْلُمَضاُف َعْن غريه، َلِكنـََّها ِإَضاَفة تـَْقَتِضي َختِْصيًصا َوَتْشرِيًفا

َم ِعْنَد ِذْكِر الْ  ؟َهْل هي َخمُْلوَقة قـَْبَل اجلََْسِد َأْم بعده: َواْخُتِلَف يف الرُّوحِ  َشارَة إىل َوَقْد تـََقدَّ  . َذِلكَ ِميثَاِق اْإلِ
 ؟َأَجــْوَهٌر َأْم َعــَرضٌ ، َال نَــْدِري َمــا الــرُّوحُ : َوِقيــلَ ، َعــَرضٌ : َوِقيــلَ ، هــي ِجْســمٌ : ِقيــلَ  ؟َمــا هــي: َواْخُتِلــَف يف الــرُّوحِ 

ــَر ِمــَن اْعتِــَداِل الطَّبَــاِئِع اْألَْربَــعِ : َوِقيــلَ  ًئا َأْكثـَ ُم الصَّــاِيف اْخلَــا: َوِقيــلَ ، لَــْيَس الــرُّوُح َشــيـْ ِلُص ِمــَن اْلَكــَدرِة هــي الــدَّ
َبعـــثٌّ يف اْلَعـــاملَِ كلـــه ِمـــَن : َوِقيـــلَ ، وهـــي اْحلََيـــاة، هـــي اْحلَـــَرارَة اْلَغرِيزِيَّـــة: َوِقيـــلَ ، َواْلُعُفـــوَ�تِ  ُهـــَو َجـــْوَهٌر َبِســـيٌط ُمنـْ

ْعَماِل له َوالتَّـْدِبريِ ، اْحلَيَـَوانِ  َقِسـَمة الـذَّاِت  وهـي علـى َمـا ُوِصـَفْت ِمـْن اِالْنِبَسـاِط يف، على ِجَهة اْإلِ ـُر ُمنـْ اْلَعـاملَِ َغيـْ
َية رُ ، َواْلِبنـْ ، الـنـَّْفُس هـي النَِّسـيُم الـدَّاِخُل َواْخلَـارُِج 5ِلتـَّـنَـفُّسِ : َوِقيـلَ ، َوأَنـََّها يف ُكلِّ َحيَـَواِن اْلَعاملَِ مبعىن َواِحٍد َال َغيـْ

ُر َذِلكَ   . َوِقيَل َغيـْ
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ْنَســانِ (َوِللنَّــاِس يف مســمى  ــَو الــرُّوُح فـََقــطْ َهــ): اْإلِ ــَدُن فـََقــطْ ، ْل ُه ــا، َأِو اْلَب ــا، َأْو َجمُْموُعُهَم ُهَم وهــذه  ؟َأْو ُكــلٌّ ِمنـْ
ُهَمــا، َأْو ُمهَــا، َأِو املعــىن فـََقــطْ ، َهــْل ُهــَو اللَّْفــظُ : اْألَقْـــَواُل اْألَْربـََعــة َهلـُـْم يف َكَالِمــه ــنَـ  ؟َأْو ُكــلٌّ ِمنـْ ُهْم يف َفــاخلَِْالُف بـَيـْ

ْنَساَن اْسٌم َهلَُما: َواْحلَقُّ . نُْطِقهالنَّاِطِق وَ   .  وََكَذِلَك اْلَكَالمُ ، رِيِنةَوَقْد يُْطَلُق على َأَحِدِمهَا ِبقَ ، َأنَّ اْإلِ
َذا اجلِْْسـِم َأنَّ النـَّْفَس ِجْسٌم ُخمَاِلٌف 5ِْلَماِهيَّة ِهلَـ: والذي َيُدلُّ عليه اْلِكَتاُب والسنة َوِإْمجَاُع الصََّحابَة َوَأِدلَّة اْلَعْقلِ 

ُفـُذ يف َجــْوَهِر اْألَْعَضـاءِ ، َخِفيـٌف َحــي ُمَتَحـرِّكٌ ، َوُهـَو ِجْســٌم نُـورَاِين ُعْلــِوي، اْلَمْحُسـوسِ  َوَيْســِري ِفيَهـا َســَرSََن ، يـَنـْ
تُــونِ ، اْلَمـاِء يف اْلــَوْردِ  ْهِن يف الزَّيـْ اْألَْعَضـاُء َصــاِحلَة ِلَقبُــوِل اْآلَ�ِر َفَمـا َداَمــْت هــذه . َوالنَّـاِر يف اْلَفْحــمِ ، َوَسـَرSََن الــدُّ

َهــا ِمــْن َهــَذا اجلِْْســِم اللَِّطيــفِ  َوإفَاَدtَــا هــذه ، بَِقــي َذلِــَك اجلِْْســُم اللَِّطيــُف َســاِرSً يف هــذه اْألَْعَضــاءِ ، اْلَفاِئَضــة َعَليـْ
رَاِديَّة، اْآلَ�رُ  َهـابِ ، َوِإَذا َفَسَدْت هذه، ِمَن احلِْسِّ َواْحلَرََكة اْإلِ َوَخَرَجـْت َعـْن ، َسَبِب اْسِتيَالِء اْألَْخَالِط اْلَغِليَظة َعَليـْ

 .  َوانـَْفَصَل إىل َعاملَِ اْألَْرَواحِ ، فَاَرَق الرُّوُح اْلَبَدنَ ، قـَُبوِل تِْلَك اْآلَ�رِ 
لِيُل علــى َذلِــَك قولــه تعــاىل ــدَّ ُفــَس ِحــَني َمْوtَِــا(: َوال ُ يـَتَـــَوىفَّ اْألَنـْ َّOــة، )ا ْخبَــاُر بِتَـَوفِّيَهــا َوِإْمَســاِكَها  .اآلي َفِفيَهــا اْإلِ

ُفَسـُكمُ (: وقوله تعاىل. َوِإْرَساِهلَا  )َوَلْو تـََرى ِإِذ الظَّاِلُموَن ِيف َغَمَراِت اْلَمْوِت َواْلَمَالِئَكُة 5َِسُطو أَيْـِديِهْم َأْخرُِجـوا أَنـْ
ْخَراِج َواْخلُُروجِ ، اَفِفيَها َبْسُط اْلَمَالِئَكة أَْيِديـَُهْم لِتَـَناُوهلَِ  ْخَباُر ِبَعَذاِ�َا َذِلَك اْليَـْومَ ، َوَوْصُفَها 5ِْإلِ ْخبَـاُر َعـْن ، َواْإلِ َواْإلِ

َــا َعــُثُكْم ِفيــهِ ()َوُهــَو الَّــِذي(: وقولــه تعــاىل. جمَِيِئَهــا إىل َر�ِّ . اآليــة، )يـَتَـَوفَّــاُكْم 5ِللَّْيــِل َويـَْعلَــُم َمــا َجــَرْحُتْم 5ِلنـََّهــاِر مثَُّ يـَبـْ
ــَويفِّ الــنـَّْفِس 5ِللَّْيــلِ  ــاُر بِتَـ ْخَب ــَد اْلَمــْوتِ ، َوبـَْعِثَهــا إىل َأْجَســاِدَها 5ِلنـََّهــارِ ، َفِفيَهــا اْإلِ ــَويفِّ اْلَمَالِئَكــة َهلَــا ِعْن وقولــه . َوتـَ

ــنـَّْفُس اْلُمْطَمِئنَّــةُ (: تعــاىل ــا ال ــي ِإَىل رَبِّــِك رَاِضــَيًة َمْرِضــيَّ ( )Sَ أَيـَّتُـَه ــاِدي()ةً اْرِجِع ــاْدُخِلي ِيف ِعَب ــي َجنَّــِيت ()َف ). َواْدُخِل
ففيـه ). ِإنَّ الرُّوَح ِإَذا قُـِبَض تَِبَعـه اْلَبَصـرُ (: َوقَاَل صلى هللا عليه َوَسلَّمَ . َوالرَِّضا َفِفيَها َوْصُفَها 5ِلرُُّجوِع َوالدُُّخولِ 

ــَراه، َوْصــُفه 5ِْلَقــْبضِ  ــَبَض َأْرَواَحُكــمْ (: هللا عليــه َوَســلََّم يف َحــِديِث بِــَاللٍ َوَقــاَل صــلى . َوَأنَّ اْلَبَصــَر يـَ ِحــَني َشــاَء  قـَ
وهناك َأِدلَّة  ). َنَسَمة اْلُمْؤِمِن طَاِئٌر تـَْعَلُق يف َشَجِر اْجلَنَّة(: َوقَاَل صلى هللا عليه َوَسلَّمَ . )َوَردََّها َعَلْيُكْم ِحَني َشاءَ 

ـَقاءِ ، اكثرية ِمْن ِخطَاِب َمَلِك اْلَمْوِت هلََ  َوأَنـََّهـا َتْصـَعُد َويُوَجـُد ، َوأَنـََّها َختْـُرُج َتِسـيُل َكَمـا َتِسـيُل اْلَقطْـَرة ِمـْن يف السِّ
َها َفاتِ ، َوِمَن اْلَكاِفِر َكأَنـَْنتِ رِيحٍ ، َكَأْطَيِب رِيحٍ  ِمَن اْلُمْؤِمنِ  ِمنـْ وعلى َذِلَك َأْمجََع السََّلُف . إىل َغْريِ َذِلَك ِمَن الصِّ
ــَبه اْلَفاِســَدة، َولَــْيَس َمــَع َمــْن َخــاَلَف ِســَوى الظُّنُــوِن اْلَكاِذبَـة، لَّ اْلَعْقـلُ َودَ  الــيت َال يـَُعــاَرُض ِ�َــا َمــا َدلَّ عليــه ، َوالشُّ

 .  ُنُصوُص اْلَوْحي َواْألَِدلَّة اْلَعْقِليَّة
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 الرجعة 
 
أو إىل التوبـة حـىت ، إىل الـدنيا الرجعـة أو تبقـى يف عـدم، كل قريـة أهلكـت تبقـى يف اهلـالك حـىت قيـام السـاعةف

َوَحَراٌم َعَلى قـَْريٍَة َأْهَلْكَناَها أَنـَُّهْم (: وهي قوله تعاىل وهذه األقوال ُمفرعة على معىن اآلية السابقة، قيام الساعة
 .  )َال يـَْرِجُعونَ 

ــوَن ( ــْم َال يـَْرِجُع ــا أَنـَُّه ــٍة َأْهَلْكَناَه ْرَي ــى قـَ ــَراٌم َعَل ــَدٍب ) َحــىتَّ ٩٥َوَح ــلِّ َح ــْن ُك ــْم ِم ــْأُجوُج َوُه  ِإَذا فُِتَحــْت ¿َُْجــوُج َوَم
َلَنا َقْد ُكنَّا ِيف َغْفَلٍة مِ ٩٦يـَْنِسُلوَن ( ْن َهَذا َبْل  ) َواقْـتَـَرَب اْلَوْعُد اْحلَقُّ فَِإَذا ِهَي َشاِخَصٌة أَْبَصاُر الَِّذيَن َكَفُروا Sَ َويـْ

 )٩٧ُكنَّا ظَاِلِمَني (
 : كثري يف تفسريه  قال احلافظ ابن

نَـُهمْ (: وقوله : فمـن بـني ُمَصـدق هلـم ومكـذب؛ وهلـذا قـال، اختلفت األمم على رسلها: أي )َوتـََقطَُّعوا َأْمَرُهْم بـَيـْ
َنا رَاِجُعونَ ( : وإن شـًرا فشـر؛ وهلـذا قـال، إن خـريًا فخـري، فيجـاَزى كـل حبسـب عملـه، يوم القيامة: أي )ُكلٌّ ِإلَيـْ
: كقولـه)،  فَـال ُكْفـَراَن ِلَسـْعِيهِ (، وعمـل عمـال صـاحلا، قلبه مصـدق: أي )الصَّاِحلَاِت َوُهَو ُمْؤِمنٌ  َفَمْن يـَْعَمْل ِمنَ (
فـال يظلـم ، بـل ُيْشـَكر، وهـو عملـه، ال ُيْكَفـر سـعُيه: أي )٣٠: الكهـف()ِإ�َّ ال ُنِضيُع َأْجـَر َمـْن َأْحَسـَن َعَمـال(

 . فال َيضيع عليه منه شيء، ُيكتب مجيُع عمله: أي )ونَ َوِإ�َّ َلُه َكاتِبُ (: مثقال ذرة؛ وهلذا قال
َوُهــْم ِمــْن ُكــلِّ َحــَدٍب  َحــىتَّ ِإَذا فُِتَحــْت ¿َُْجــوُج َوَمــْأُجوجُ ) ٩٥َوَحــَراٌم َعَلــى قـَْريَــٍة َأْهَلْكَناَهــا أَنـَُّهــْم ال يـَْرِجُعــوَن ((

َلَنا َقْد ُكنَّا ِيف َغْفَلٍة ِمْن َهَذا َبْل  ) َواقْـتَـَرَب اْلَوْعُد اْحلَقُّ فَِإَذا ِهَي شَ ٩٦يـَْنِسُلوَن ( اِخَصٌة أَْبَصاُر الَِّذيَن َكَفُروا Sَ َويـْ
 ).  )٩٧ُكنَّا ظَاِلِمَني (

قريـة أهلكـوا أ¬ـم ال  أن أهـل كـل قـدرًا ُمَقـدرًا: يعـين، وجـب: قـال ابـن عبـاس )َوَحـَراٌم َعلَـى قـَْريَـةٍ (: يقول تعـاىل
 . وغري واحد، وقتادة، وأبو جعفر الباقر، هكذا صرح به ابن عباس. يامةيرجعون إىل الدنيا قبل يوم الق

 .  ال يتوبون: أي )أَنـَُّهْم ال يـَْرِجُعونَ (: ويف رواية عن ابن عباس
 . وهللا أعلم، والقول األول أظهر

. امــا مــا ورد يف قصــة اســتيقاظ أصــحاب الكهــف ونــزول املســيح مــن الســماء يف آخــر الزمــان وظهــور املهــدي
 .  هذه االمور ليس فيها دليل على أحياء املوتى ورجوعهم اىل احلياة الدنيا فكل

 :  قال تعاىل. واما ما ورد من قصة بين أسرائيل وموtم واحيائهم
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ـُتْم تـَْنظُـُرو ( ) مثَُّ بـََعثْـنَــاُكْم ٥٥َن (َوِإْذ قـُْلـُتْم Sَ ُموَسـى لَـْن نـُــْؤِمَن لَـَك َحـىتَّ نـَــَرى اOََّ َجْهـَرًة فََأَخـَذْتُكُم الصَّــاِعَقُة َوأَنـْ
 .  )٥٦()ِمْن بـَْعِد َمْوِتُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ 

لكـم  مما ال يسـتطاع، إذ سألتم رؤييت جهرة عيا�ً ، واذكروا نعميت عليكم يف بعثي لكم بعد الصعق: يقول تعاىل
ْم Sَ ُموَسى َلْن نـُْؤِمَن َلَك َحـىتَّ نـَـَرى َوِإْذ قـُْلتُ (: قال ابن عباس يف هذه اآلية، كما قال ابن جريج،  وال ألمثالكم

 .  عالنية: قال )اOََّ َجْهَرةً 
أنـه قـال يف قـول هللا ، عـن ابـن عبـاس، عـن أيب احلـويرث، وكذا قـال إبـراهيم بـن طهمـان عـن عبـاد بـن إسـحاق

  .أي حىت نرى هللا، أي عالنية )َلْن نـُْؤِمَن َلَك َحىتَّ نـََرى اOََّ َجْهَرةً (: تعاىل
 . أي عيا� )َحىتَّ نـََرى اOََّ َجْهَرةً (: والربيع بن أنس، وقال قتادة

، فسـمعوا كالمـا: قـال. هـم السـبعون الـذين اختـارهم موسـى فسـاروا معـه: وقال أبو جعفر عن الربيع بـن أنـس
 .  ماتوا :يقول، فسمعوا صوÔً فصعقوا: قال )َلْن نـُْؤِمَن َلَك َحىتَّ نـََرى اOََّ َجْهَرةً (: فقالوا

 .  صيحة من السماء: الصاعقة: فيما خطب به على منرب مكة، وقال مروان بن احلكم
 . �ر: الصاعقة )فََأَخَذْتُكُم الصَّاِعَقةُ (: وقال السدي يف قوله

ــُتْم تـَْنظُــُرونَ (: وقــال عــروة بــن رومي يف قولــه مث بعــث هــؤالء وصــعق ، فصــعق بعضــهم وبعــض ينظــرون: قــال )َوأَنـْ
 . هؤالء

ــاِعَقةُ (: ال الســديوقــ مــاذا أقــول لبــين ، رب: ويقــول، فقــام موســى يبكــي ويــدعو هللا، فمــاتوا )فََأَخــَذْتُكُم الصَّ
ـــَفَهاُء (إســـرائيل إذا أتيـــتهم وقـــد أهلكـــت خيـــارهم  َعـــَل السُّ َي أَتـُْهِلُكَنـــا ِمبَـــا فـَ َّSْبـــُل َوِإ لَـــْو ِشـــْئَت َأْهَلْكـــتَـُهْم ِمـــْن قـَ

مث إن هللا أحيـاهم فقـاموا ، هللا إىل موسى أن هؤالء السبعني ممـن اختـذوا العجـل فأوحى. )١٥٥: األعراف()ِمنَّا
ــِد (: فــذلك قولــه تعــاىل: كيــف حييــون؟ قــال: ينظــر بعضــهم إىل بعــض، رجــٌل رجــلٌ  وعاشــوا ــْن بـَْع ــاُكْم ِم مثَُّ بـََعثْـَن

 )َمْوِتُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ 
 . وكذا قال قتادة. فبعثوا من بعد املوت ليستوفوا آجاهلم، كان موtم عقوبة هلم: وقال الربيع بن أنس

ملـا رجـع موسـى إىل : قـال، عن دمحم بن إسحاق، حدثنا سلمة بن الفضل، حدثنا دمحم بن محيد: وقال ابن جرير
اختـار ، وَحّرق العجل وَذرّاه يف الـيم، وقال ألخيه وللسامري ما قال، قومه فرأى ما هم عليه من عبادة العجل

َ فاخلري منهم سبعنيموسى  انطلقـوا إىل هللا وتوبـوا إىل هللا ممـا صـنعتم وسـلوه التوبـة علـى مـن : وقال، رجال اَخلريِّ
، مليقــات وقـََّتــه لــه ربــه فخــرج �ــم إىل طــور ســيناء. صــوموا وتطهــروا وطهــروا ثيــابكم، تــركتم وراءكــم مــن قــومكم
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، حني صنعوا ما أمروا بـه وخرجـوا للقـاء هللا، ا ذكر يلفيم، فقال له السبعون، وكان ال ¿تيه إال Ùذن منه وِعْلم
وقــع عليــه ، فلمــا د� موســى مــن اجلبــل. أفعــل: فقــال، اطلــب لنــا إىل ربــك نســمع كــالم ربنــا، S موســى: قــالوا

وقع علـى  وكان موسى إذا كلمه هللا. ادنوا: وقال للقوم، ود� موسى فدخل فيه، الغمام حىت تغشى اجلبل كله
 ، عجبهته نور ساط

ود� القــوم حــىت إذا دخلــوا يف الغمــام ، 5حلجــاب فضــرب دونــه، ال يســتطيع أحــد مــن بــين آدم أن ينظــر إليــه
فلمـا فـرغ إليـه مـن أمـره انكشـف عـن . افعـل وال تفعـل: فسمعوه وهو يكلم موسى ¿مره وينهاه وقعوا سجودا
ــْن نـُــْؤِمَن لَــَك َحــىتَّ (: فقــالوا ملوســى، فأقبــل إلــيهم، موســى الغمــام وهــي ، فأخــذtم الرجفــة )نـَــَرى اOََّ َجْهــَرةً  َل

َربِّ لَــْو ِشــْئَت َأْهَلْكــتَـُهْم ِمــْن (: ويقــول، وقــام موســى يناشــد ربــه ويــدعوه ويرغــب إليــه. فمــاتوا مجيًعــا، الصــاعقة
يَ  َّSإن: أفتهلك من ورائي من بين إسرائيل مبـا يفعـل السـفهاء منـا؟ أي، قد سفهوا )١٥٥: األعراف()قـَْبُل َوِإ 

أرجع إلـيهم ولـيس معـي مـنهم رجـل واحـد! فمـا الـذي ، اخرتُت منهم سبعني رجال اَخلريِّ فاخلري. هذا هلم هالك
، فلم يزل موسى يناشد ربه عـز وجـل )١٥٦: األعراف()ِإ�َّ ُهْدَ� ِإلَْيكَ (يصدقوين به و¿منوين عليه بعد هذا؟ 
ال؛ إال أن : فقــال، بــين إســرائيل مــن عبــادة العجــلوطلــب إليــه التوبــة ل، ويطلــب إليــه حــىت رّد إلــيهم أرواحهــم

 . يقتلوا أنفسهم
 .  هذا سياق دمحم بن إسحاق

ملا Ôبـت بنـو إسـرائيل مـن عبـادة العجـل وÔب هللا علـيهم بقتـل : وقال إمساعيل بن عبد الرمحن السدي الكبري
يعتـذرون إليـه مـن عبـادة ، لأمـر هللا موسـى أن ¿تيـه يف كـل أ�س مـن بـين إسـرائي، بعضـهم بعضـا كمـا أمـرهم بـه

 . وساق البقية. مث ذهب �م ليعتذروا، فاختار موسى قومه سبعني رجال على َعينه، ووعدهم موسى، العجل
َوِإْذ قـُْلُتْم Sَ ُموَسى َلْن نـُْؤِمَن لَـَك َحـىتَّ نـَـَرى (: وهذا السياق يقتضي أن اخلطاب توجه إىل بين إسرائيل يف قوله

وقد أغـرب فخـر الـدين الـرازي ، ومل حيك كثري من املفسرين سواه، املراد السبعون املختارون منهمو  )اOََّ َجْهَرةً 
إنك ال تطلـب مـن هللا شـيئا ، S موسى: أ¬م بعد إحيائهم قالوا: يف تفسريه حني حكى يف قصة هؤالء السبعني

إذ ال يعـرف يف زمـان ، يـب جـداوهـذا غر ، فـدعا بـذلك فأجـاب هللا دعوتـه، فادعه أن جيعلنا أنبياء، إال أعطاك
وقــد غلــط أهــل الكتــاب أيًضــا يف دعــواهم أن هــؤالء رأوا هللا عــز ، موســى نــيب ســوى هــارون مث يوشــع بــن نــون

 قد سأل ذلك فمنع منه فكيف يناله هؤالء السبعون؟، عليه السالم، فإن موسى الكليم، وجل



 ٢٨٦

قـال هلـم موسـى ملـا رجـع مـن عنـد : فسري هذه اآليةالقول الثاين يف اآلية قال عبد الرمحن بن زيد بن أسلم يف ت
فتـــاب هللا ، ففعلـــوا، فـــأمرهم بقتـــل أنفســهم، فوجـــدهم يعبـــدون العجــل، قــد كتـــب فيهـــا التــوراة، ربــه 5أللـــواح

: فقـالوا. أمـركم الـذي أمـركم بـه و¬ـيكم الـذي ¬ـاكم عنـه فيـه، إن هـذه األلـواح فيهـا كتـاب هللا: فقـال، عليهم
فمـا لـه ، هذا كتايب فخـذوه: يطلع هللا علينا فيقول حىت، وهللا حىت نرى هللا جهرة ؟ الومن ¿خذه بقولك أنت

ــَرى اOََّ َجْهــَرةً (: ال يكلمنــا كمــا يكلمــك أنــت S موســى! وقــرأ قــول هللا ــْؤِمَن َلــَك َحــىتَّ نـَ ــْن نـُ فجــاءت : قــال )َل
، مث أحيــاهم هللا مــن بعــد مــوtم: لقــا. فصــعقتهم فمــاتوا أمجعــون، فجــاءtم صــاعقة بعــد التوبــة، غضــبة مــن هللا
ال : فقــالوا. خــذوا كتــاب هللا: فقــال هلــم موســى )مثَُّ بـََعثْـَنــاُكْم ِمــْن بـَْعــِد َمــْوِتُكْم َلَعلَُّكــْم َتْشــُكُرونَ (: وقــرأ قــول هللا

مالئكة  فبعث هللا. ال: قالوا. خذوا كتاب هللا: قال. أصابنا أ� متنا مث َحِيينا: أي شيء أصابكم؟ فقالوا: فقال
 .  فنتقت اجلبل فوقهم

أنــه ســقط : أحــدمها: وقــد حكــى املــاوردي يف ذلــك قــولني. وهــذا الســياق يــدل علــى أ¬ــم كلفــوا بعــد مــا أحيــوا
أ¬ــم مكلفــون لــئال خيلــو : التكليــف عــنهم ملعــاينتهم األمــر جهــرة حــىت صــاروا مضــطرين إىل التصــديق؛ والثــاين

ح ألن معـاينتهم لألمـور الفظيعـة ال متنـع تكلـيفهم؛ ألن بـين وهذا هو الصـحي: قال القرطيب، عاقل من تكليف
 . وهللا أعلم، وهم يف ذلك مكلفون وهذا واضح، إسرائيل قد شاهدوا أمورًا عظاًما من خوارق العادات

مــا هــي اال اثبــات لنبوتــه ولكــي يصــدقه اهــل زمانــه مــن انــه  وامــا معجــزة املســيح عليــه الســالم يف احيــاء املــوتى
 . هللا اليهممرسل من عند 

 ال تقــوم الســاعة حــىت تقــاتلوا اليهــود خيتــيبء: (قــال رســول هللا صــلى هللا عليــه و ســلم: عــن أيب هريــرة قــالو 
 ). اليهودي وراء احلجر فيقول احلجر S عبدهللا S مسلم هذا يهودي من ورائي فتعال فاقتله

حـىت ، التقوم الساعُة حىت يقاتَل املسلمون اليهـود فيقـتلهم املسـلمون :قال(أن رسوَل هللا ملسو هيلع هللا ىلص : أبو هريرة ½
، َخْلفـي هـذا يهـوِديُّ ، Sعبـد هللا، Sمسـلم: فيقـول احلجـُر أو الشـجرُ ، خيتبئ اليهوديُّ من وراء احلَجر والشجرِ 

 . فإنَّه من شجر اليهود)، تعال فاقتلُه إال الَغْرَقدَ 
ا فاملراد بقتـال اليهـود وقـوع ذلـك إذا خـرج الـدجال ونـزل عيسـى وكمـا وعلى هذ: قال احلافظ يف فتح الباري

وقع صرحيا يف حديث أيب أمامة يف قصة خروج الدجال ونزول عيسى وفيه وراء الـدجال سـبعون ألـف يهـودي  
كلهم ذو سيف حملي فيدركه عيسى عند 5ب لد فيقتله وينهزم اليهـود فـال يبقـى شـيء ممـا يتـوارى بـه يهـودي 
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. فتعـال فاقتلـه إال الغرقـد فإ¬ـا مـن شـجرهم هـذا يهـوديهللا ذلـك الشـيء فقـال S عبـد هللا للمسـلم إال أنطق 
 انتهى
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واخلسـوف ، والـدخان، وخـروج دابـة االرض مـن موضـعها، وطلوع الشمس من مغر�ـا، وظهور ¿جوج ومأجوج
 . والنار اليت خترج من قعر عدن، الثالثة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــْوًال ٩٢(مثَُّ أَتْـبَــَع َســبَـًبا (: قــال تعــاىل ْيِن َوَجــَد ِمــْن ُدوِ¬َِمــا قـَْوًمــا َال َيَكــاُدوَن يـَْفَقُهــوَن قـَ ) َحــىتَّ ِإَذا بـَلَــَغ بـَــْنيَ السَّــدَّ
نَـنَـا ) قَاُلوا Sَ َذا اْلَقـْرنـَْنيِ ِإنَّ ¿َُْجـوَج َوَمـْأُجوَج ُمْفِسـُدوَن ِيف اْألَْرِض فـََهـْل َجنَْعـ٩٣( ُل لَـَك َخْرًجـا َعلَـى َأْن َجتَْعـَل بـَيـْ

ــنَـُهْم َســ̈دا ( ــنَـُهْم َرْدًمــا (٩٤َوبـَيـْ ــَنُكْم َوبـَيـْ ٍة َأْجَعــْل بـَيـْ ــٌر فَــَأِعيُنوِين ِبُقــوَّ ــينِّ ِفيــِه َريبِّ َخيـْ ) َآتُــوِين زُبـَــَر ٩٥) قَــاَل َمــا َمكَّ
 )٩٦(). انـُْفُخوا َحىتَّ ِإَذا َجَعَلُه َ�رًا قَاَل َآُتوِين أُْفرِْغ َعَلْيِه ِقْطًرااْحلَِديِد َحىتَّ ِإَذا َساَوى بـَْنيَ الصََّدفـَْنيِ قَاَل 

) َواقْـتَــَرَب اْلَوْعـُد اْحلَـقُّ فَـِإَذا ٩٦َحىتَّ ِإَذا فُِتَحْت ¿َُْجوُج َوَمْأُجوُج َوُهـْم ِمـْن ُكـلِّ َحـَدٍب يـَْنِسـُلوَن (: (وقال تعاىل
َلَنا َقْد ُكنَّا ِيف َغْفَلٍة ِمْن َهَذا َبْل ُكنَّا ظَاِلِمنيَ ِهَي َشاِخَصٌة أَْبَصاُر الَّذِ   .  )٩٧، ٩٦: (األنبياء )يَن َكَفُروا Sَ َويـْ

 ؟ما تذاكرون: فقال، اطََّلَع رسوُل هللا ملسو هيلع هللا ىلص علينا وحنن نتذاكر: (قال ½ عن حذيفة بن أسيد الغفاري
 .  نذكر الساعةَ : قلنا
ــَرْوا قبلهــا َعْشــَر آSتإ¬ــ: قــال ــدُّخانَ ، ا لــن تقــوَم حــىت تـَ ــدَّجَّالَ ، فــذكر ال ابـَّـةَ ، وال وطلــوَع الشــمس مــن ، والدَّ

، وخســـف 5ملغـــرب، خْســـف 5ملشـــرق: وثالثـــَة خســـوف، و¿جـــوَج ومـــأجوجَ ، ونـــزوَل عيســـى بـــن مـــرمي، مغر�ـــا
 ). وآِخر ذلك �ر تْطُرد الناس إىل ْحمَشرهم، وخسف جبزيرة العرب

 مل حـديثا وسـلم عليه هللا صلى هللا رسول من حفظت(: قال عنهما هللا رضي عمرو بن هللا عبد حديث نهاوم 
 مــن الشــمس طلــوع خروجــا اآلSت أول إن: يقــول وســلم عليــه هللا صــلى هللا رســول مــن مسعــت، بعــد أنســه
 ). قريبا إثرها على فاألخرى صاحبتها قبل كانت ما وأيتهما، ضحى الناس على الدابة وخروج، مغر�ا

 .  والغرائب العجائب حيوي معينا مشخصا حيوا� وليستوالدابة هي اسم جنس لكل ما يدب على االرض  
 أ¬ا العريب 5لقول صرحية واآلية: هللا رمحه شاكر أمحد الشيخ قال: قال عبد هللا بن سليمان يف أشراط الساعة

، فعلهـــا بعـــض احلـــديث بـــني وقـــد، Áويـــل إىل حيتـــاج ال، واضـــح معـــروف العـــرب لغـــة يف الدابـــة ومعـــىن)، دابــة(
 أخر آ�ر ووردت، الزمان آخر خترج وأ¬ا، اآلية الدابة هذه خبروج وغريها الصحاح يف كثرية أحاديث ووردت

 أن علينــا فــال، كتابــه آSت واملبــني ربــه عــن املبلــغ وســلم عليــه هللا صــلى هللا رســول إىل تنســب مل صــفتها يف
 .  ندعها
، الـرأي مـن والباطـل، القـول مـن املنكـر فـيهم فشـا الـذين، اإلسـالم إىل املنتسـبني مـن عصر� أهل بعض ولكن
 معلمـــوهم هلـــم رمسهـــا الـــيت املـــادة حـــدود عنـــد يقفـــوا أن إال يريـــدون وال، 5لغيـــب يؤمنـــوا أن يريـــدون ال الـــذين

 يؤمنـوا أن يسـتطيعون ال ءفهـؤال، وديـن خلـق كـل من املتحللني، اإل5حيني الوثنيني أور5 ملحدي من وقدوtم



 ٢٨٩

 فيخرجـون يتـأولون مث، ويـداورون وحيـاورون فيجمجمـون، صـرحيا إنكـارا ينكـروا أن يسـتطيعون وال، به نؤمن مبا
 مــن أنفســهم يف وقــر ملــا، 5لرمــوز أشــبه جيعلونــه، العــرب لغــة يف لأللفــاظ الصــحيح الوضــعي معنــاه عــن الكــالم
 .  !يبطنون الذي اإلنكار

، مبــني عــدو لــه وهــي، لإلســالم تنتسـب طائفــة مــن أنــه معــروف هنــدي رجـل عــن التأويــل للينقــ بعضــهم إن بـل
 ال هللا Såت «¬م ذلك ؟يقتحمون �ر وأي ؟ويصرفون يرتددون أىن إليهم فانظر! !املستعمرين ألعدائه وعبيد
 . هـ. أ يوقنون

 تكلمهـم النـاس يعتـاده ملـا خمالفـة دابـة للنـاس سـيخرج وتعاىل سبحانه هللا «ن اإلميان مؤمن كل على فالواجب
 . املؤمنني به هللا مدح الذي 5لغيب اإلميان من وهذا، 5إلميان املؤمن وعلى 5لكفر الكافر على وختتم
 الزمــان آخـر يف ختــرج الـيت املشــهورة الدابـة هــي الدابـة وهــذه: هللا رمحـه ســعدي بـن الــرمحن عبـد العالمــة يقـول

 ذكـر وإمنـا، الدابـة هـذه كيفيـة ورسـوله هللا يـذكر ومل األحاديث بذلك اثرتتك كما،  الساعة أشراط من وتكون
 وحـني، النـاس علـى القـول يقـع حـني للعادة خارقا كالما الناس تكلم هللا آSت من وأ¬ا، منها واملقصود أثرها

 . املعاندين على وحجة للمؤمنني وبرها� حجة فتكون هللا Såت ميرتون
 الدابة خروج مكان 

 :  أقوال عدة إىل الدابة خروج مكان يف العلماء فاختل
 . املكرمة مبكة احلرام املسجد من أو الصفا جبل من خترج أ¬ا: األول القول
 يتصــدع، مبكــة الصــفا جبــل مــن ختــرج: عمــر بــن هللا عبــد فقــال، ختــرج موضــع أي مــن واختلــف: القــرطيب قــال

 . لفعلت خروجها موضع على قدمي أضع أن شئت لو: قال، حنوه عمرو بن هللا عبد وقال، منه فتخرج
 رفعــه أراه أســيد بــن حذيفــة عــن األوســط يف الطــرباين أخرجــه مــا، املســاجد أعظــم مــن خروجهــا علــى يــدل وممــا
 ابــن قــال). تصــدعت إذ كــذلك هــم فبينــا األرض دبــت إذ هــم فبينــا، املســاجد أعظــم مــن الدابــة ختــرج(: قــال

 .  خترج مل الدابة أن الناس ليخرب سابقا جعل مناوإ، اجلمع اإلمام يسوي حني خترج: عيينة
 . املشهور وهو: خان حسن صديق دمحم قال

 ويصــدق، tامــة أوديــة بعــض مــن ختــرج مث، ختتفــي مث، الباديــة أقصــى مــن األوىل، خرجــات هلــا أن: الثــاين القــول
 يف األقـوال بـني جيمـع ذيالـ هـو األخـري القـول وهذا. مكة من خترج األخرية املرة ويف، مكة وراء من أنه عليها

 . خروجها
 مـن فمـرة، الـدهر مـن خرجات ثالث املوقوفات أو املرفوعات بعض يف كما وخترج: هللا رمحه السخاوي يقول

 فيعلـو تلـك دون أخـرى مـرة ختـرج مث طـويال زمـا� تكمـن مث، مكـة يعين، القرية ذكرها يدخل وال البادية أقصى
 .  ، مكة يعين، لقريةا ذكرها ويدخل البادية أهل يف ذكرها
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 يف جـــاء مبـــا األقـــوال هـــذه بـــني وجيمـــع: الدابـــة خـــروج يف لألقـــوال ذكـــره بعـــد خـــان حســـن صـــديق دمحم ويقـــول
ـــث ـــالث ختـــرج أ¬ـــا مـــن وغـــريه الســـخاوي قـــال كمـــا واملوقوفـــة املرفوعـــة األحادي  كـــالم ذكـــر مث، خرجـــات ث
 .  السابق السخاوي

 الدابة عمل 
: الـرواSت بعـض يف جـاء إنـه حىت، والكافر املؤمن الناس تسم أ¬ا حاديثاأل به جاءت كما الدابة هذه عمل

 الكــافر املــؤمن يعــرف، األمصــار يف ويصــطحبون األقــوال يف النــاس ويشــرتك، وجهــه يف فتســمه املــؤمن فتلقــى
 . و5لعكس

 ؤمناملـ جبـني وعلـى، كـافر الكـافر جبـني على تكتب يعين، جترحهم، تكلمهم: عباس ابن وعن: كثري ابن قال
 . أعلم تعاىل وهللا، جامع حسن قوي وهو مذهبني من ينتظم القول وهذا، وخترجهم، ختاطبهم ومنه، مؤمن

 :  التالية األمور يف الدابة عمل ويتلخص
 .  الناس تكلم دابة أ¬ا - ا

 . ينري حىت وجهه وجتلو بعالمة املؤمن تسم أ¬ا - ٢
 .  األنف خطم هي: قيل بعالمة الكافر تسم أ¬ا - ٣

 .  اخلطام أثر مثل أثرا له فتجعل تصيبه يعين: األثري ابن قال
 الزمان آخر يف يكون الذي الدخان

 العالمة هذه على الكالموسنقتصر يف . الساعة قيام قبل دخان ظهور العظمى وأشراطها الساعة عالمات من
 : التالية املسائل تضمنمن االدلة وت صح على ما
 والسنة الكتاب من األدلة: األوىل املسألة

 اْلَعَذابَ  َعنَّا اْكِشفْ  رَبـََّنا()أَلِيمٌ  َعَذابٌ  َهَذا النَّاسَ  يـَْغَشى()ُمِبنيٍ  ِبُدَخانٍ  السََّماءُ  Áَِْيت  يـَْومَ  فَاْرَتِقبْ (: تعاىل قال
 . )ُمِبنيٌ  َرُسولٌ  َجاَءُهمْ  َوَقدْ  الذِّْكَرى َهلُمُ  َأىنَّ ()ُمْؤِمُنونَ  ِإ�َّ 
 : كثرية فهي األمر هذا على سنةال من األدلة أما

 نتذاكر وحنن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول علينا اطلع(: قال، املتقدم الغفاري أسيد بن حذيفة حديث منها
 الدخان فذكر َآSت عشر قبلها تروا حىت تقوم لن إ¬ا: قال، الساعة نذكر: قلنا ؟ تذاكرون ما: فقال الساعة

  .احلديث ...)والدابة والدجال
 طلوع: ستا 5ألعمال 5دروا(: قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عنه هللا رضي هريرة أيب حديث ومنها

 . احلديث ...)الدجال أو الدخان أو مغر�ا من الشمس
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 قرب وسيقع، بعد Áت مل اليت املنتظرة اآلSت من هو الدخان أن إىل وخلفا سلفا العلماء من كثري ذهب 
 وكثري، وغريهم عنهم هللا رضي اخلدري سعيد وأبو عباس وابن طالب أيب بن علي ذهب هذا وإىل ،القيامة يوم
 . التابعني من
 هـذه علـى االسـتدالل عنـد ذكرهـا سـبق الـيت 5ألحاديـث مسـتدال، هـذا هللا رمحـه كثـري ابـن احلـافظ رجـح وقد

 مليكــة أيب بــن هللا عبــد عــن وغــريه رجريــ ابــن أخرجــه مبــا وأيضــا، األحاديــث مــن وبغريهــا)، الــدخان آيــة( اآليــة
 ؟مل: قلــت، أصــبحت حــىت البارحــة منــت مــا(: فقــال يــوم ذات عنهمــا هللا رضــي عبــاس ابــن علــى غــدوت: قــال
 . )أصبحت حىت منت فما، طرق قد الدخان يكون أن فخشيت، الذنب ذو الكوكب طلع: قالوا: قال
 حرب عنهما هللا رضي عباس ابن إىل صحيح نادإس وهذا(: األثر هلذا ذكره بعد هللا رمحه كثري ابن قال

 من املرفوعة األحاديث مع عنهم هللا رضي والتابعني الصحابة من وافقه من قول وهكذا، القرآن وترمجان
 أنه مع املنتظرة اآلSت من الدخان أن على ظاهرة وداللة مقنع فيه مما أوردوها اليت وغريها واحلسان الصحاح

، أحد كل يراه، واضح بني أي )ُمِبنيٍ  ِبُدَخانٍ  السََّماءُ  Áَِْيت  يـَْومَ  فَاْرَتِقبْ (: وتعاىل تبارك هللا قال، القرآن ظاهر
 قوله وهكذا، واجلهد اجلوع شدة من أعينهم يف رأوه خيال هو إمنا عنه هللا رضي مسعود ابن به فسر ما وعلى
 . )وتوبيخا تقريعا ذلك هلم يقال أي )يمٌ أَلِ  َعَذابٌ  َهَذا(: تعاىل وقوله)، النَّاسَ  يـَْغَشى(: تعاىل

 ميأل بقي والذي، أحدمها مضى قد دخا�ن مها(: يقول مسعود ابن كان: جماهد قال: هللا رمحه القرطيب قال 
 . )مسامعه فتثقب الكافر وأما، كالزكمة إال املؤمن جيد وال واألرض السماء بني ما

 �ذا توعدهم الذين 5لكفار أحل يكون أن منكر غري فإنه عدوب(: هللا رمحه الطربي جرير ابن اإلمام وقال
 هللا رسول عن األخبار به جاءت ما على دخا� åخرين بعد يستأنف فيما حمال ويكون، توعدهم ما الوعيد
 ذلك «ن تظاهرت قد وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن األخبار ألن ؛كذلك عند� وسلم عليه هللا صلى
 عليه هللا صلى هللا رسول عن روS اللذين اخلربين فكال، مسعود بن هللا عبد عنه روى ما كان قد فإنه، كائن
 . )صحيح وسلم
 . اآل�ر هذه بني للجمع دخا�ن أ¬ما وحيتمل: تعاىل هللا رمحه النووي وقال

 . أسلم إليه مالعلْ  ورد، أعلم تعاىل وهللا حينئذ الرأيني بني منافاة وال الطرق أفضل هو اجلمع أن شك وال
: يَقولُ ، َوْجُههُ  ُحمَْمرَّا، َفزِعاً  يوماً  َخَرجَ  وسلم عليه هللا صلى النيبَّ  أنَّ : عنها هللا رضي َجْحشٍ  بنتِ  زَيـَْنبَ  عنْ و 
: Ùْصبَـَعْيهِ  قَ وحلَّ . هِذه ِمْثلُ  ومْأجوجَ  ¿جوجَ  َرْدمِ  ِمن اليومَ  فُِتحَ : اقْـتَـَربَ  َقدِ  َشر ِمنْ  للَعَربَ  َوْيلٌ . هللاُ  إال إلهَ  ال

 . اخلََبثُ  َكثـُرَ  إذا نـََعمْ : قال ؟الصَّاِحلون وِفينا أنـَْهِلكُ : هللا رسول S: فُقلتُ : قالت. َتليها واليت اإلْ�امِ 
 . رواه البخاري
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 قـد َشـرّ  مـن بِ ِلْلَعـرَ  ويَـلٌ ، اOّ  إال إلـه ال(: يقـول َفزِعـا َعَلْيهـا َدَخـلَ  وسلم عليه هللا صلى النيبَّ  أنَّ : ها أيضاعنو 
 بنـتُ  زينـب فقالـت )تَلِيهـا والـيت اإل�ـام: «ْصـَبِعهِ  وَحلَّـقَ  هـذه مثـلُ  ومـأجوجَ  ¿جوجَ  َرْدم من اليوم فُِتحَ ، اقْـتَـَرب
ــكُ  اOّ  رســول S: فقلــت: َجْحــشٍ  ــثُ  َكثـُــرَ  إذا، نعــم: قــال ؟الصــاحلون وفينــا أَنـَْهِل ــة هــذه. اْخلََب ، البخــاري رواي
 . ومسلم

َقظَ : قالت رتمذيال رواية ويف  إال إلـه ال(: يقول، َوْجُههُ  ُحمَْمّرّ◌ا النَّومِ  ِمنَ  وسلم عليه هللا صلى هللا رسولُ  اْستَـيـْ
 ّOَعْشرا َوَعَقدَ ( وفيه. حنوه وذكر ...)ا( . 
، ُكـمْ ربَّ  اتـَُّقـوا النـاسُ  أيُّهـا S( نزلـت ملا قال وسلم عليه هللا صلى النيبَّ  أن( عنه هللا رضي حصني بن عمران عن
 هـذه عليـه أنزلت: قال )٢و١ اآلية: احلج( )شديد هللا عذابَ  وَلِكنَّ (: قوله إىل )َعِظيم َشْيء السَّاَعةِ  زَْلَزَلةَ  إنَّ 

: آلدم هللا يقــول يــوم ذلــك: قــال، أعلــم ورســوله هللا: قــالوا ؟ذاك يــوم أيُّ  أتــدرون: فقــال، ســفر يف وهــو اآليــة
، اجلنـة إىل وواحـد، النـار إىل وتسـعون وتسـعة تسـعمائة: قـال ؟النـار بعـثُ  ومـا، ربّ  S: قال، النار بـَْعثَ  ابـَْعثْ 
 بـني كـان إال قـطُّ  نـُبُــوَّة تكن مل فإنَّه، وَسدِّدوا قاربُوا: وسلم عليه هللا صلى النيبُّ  فقال، يبكون املسلمون فأنشأ
 إال األمــم ومثــل َمــثـَُلكم ومــا، افقنياملنــ مــن كملــت وإال متــت فــإن، اجلاهليــة مــن الِعــدَّة فتؤخــذ، جاِهليَّــة يــديها
ــلِ  ــة َكَمَث ــة ذراع يف الرَّْقَم ــع تكونــوا أن ألرجــو إين: قــال مث، البعــري جنــب يف كالشــامة أو، الداب ــة أهــل رب ، اجلن
وا وا، اجلنــة أهــل ثلــث تكونــوا أن ألرجــو إين: قــال مث، فكــربَّ  أهــل نصــف تكونــوا أن ألرجــو إين: قــال مث، فكــربَّ

وا، اجلنة  . )؟ال أم، الثـُُّلثني أقال: أدري وال: قال، فكربَّ
 هللا رســولُ  فرفــع، الســري يف أصــحابه فتفــاوت، ســفر يف وســلم عليــه هللا صــلى النــيبِّ  مــع كنــا(: قــال روايــة ويف

 قولـه إىل عظـيم شـيء السـاعة زلزلـة إنَّ ، ربَّكـم اتـَُّقـوا، النَّـاسُ  أيُّهـا S اآليتـني �ـاتني صـوته وسـلم عليـه هللا صلى
 يــوم أيّ  أتــدرون: فقــال، يقولــه قــول عنــد أنَّــه وعرفــوا، املطــيَّ  حثُّــوا أصــحابُه ذلــك مســع فلمــا شــديد هللا عــذابَ 

 بعـثَ  ابعـثْ ، آدم S: فيقـول، ربـه فيناديـه، آدم فيـه هللا ينـادي يـوم ذلـك: قال، أعلم ورسوله هللا: قالوا ؟ذلك
 إىل وواحـد، النـار إىل وتسـعون وتسـعة تسـعمائة ألـف كـلِّ  مـن: فيقـول ؟النـار بعـثُ  ومـا ربّ  أيْ : فيقول، النار
: قـال، «صـحابه الـذي وسـلم عليـه هللا صـلى هللا رسـولُ  رأى فلمـا، بضـاحكة أْبَدْوا ما حىت القوم فَيِئس، اجلنة

، ومـأجوج ¿جـوج كثـَّرÔه إال شـيء مـع كانتـا مـا، َخِليَقتَـْني  َلَمع إنكم، بيده دمحم نفس فوالذي، وأْبِشُروا اْعَملوا
 فوالـذي، وأْبِشـروا اعملـوا: قال، جيدون الذي بعضُ  القوم عن فُسرِّي إبليس بين ومن، آدم بين من مات ومن
 . الرتمذي أخرجه )الدابة ذراع يف كالرَّّقَمةِ  أو، البعري جنب يف كالشَّامة إال الناس يف أنتم ما، بيده دمحم نفس
 S: القيامـة يوم وجل عز هللا يقول(: وسلم عليه هللا صلى النيبُّ  قال: قال عنه هللا رضي اخلدري سعيد أبو عن
 مــن ُختْــرِجَ  أن ¿مــركَ  هللا إن: بصــوت فُينــاَدى يــديك يف واخلــريُ : روايــة يف زاد )وســعديك لَبـَّْيــك: فيقــول، آدم

 حينئــذف، وتســعون وتســعة تســُعمائة ألــف كــل مــن: قــال ؟النــار بَعــثُ  ومــا، رب S: قــال، النــار إىل بـَْعثــا ُذرِّيَّتِــك



 ٢٩٣

: احلـج)(شـديد هللا عذابَ  ولكنَّ ، بسكارى هم وما، ُسَكارى الناسَ  وترى( الوليدُ  ويشيبُ ، محَلها احلامل َتَضعُ 
ت حىت الناس على ذلك فشقَّ  )٢ اآلية  . وجوههم تغريَّ
 ¿جــوج مـن(: وسـلم عليــه هللا صـلى هللا رسـولُ  فقـال ؟الرجــل ذلـك أيُّنـا، هللا رســول S: قـالوا: الـرواة بعـضُ  زاد

، األبـيض الثـور جنـب يف السـوداء كالشـعرة الناس يف أنتم مث واحد ومنكم، وتسعون وتسعة تسعمائة ومأجوج
 . )األسود الثور جنب يف البيضاء كالشعرة أو

ــوا أن ألرجــو وإين احلمــار ذراع يف كالرَّْقمــةِ  أو(: روايــة ويف ــعَ  تكون ــة أهــل رب �، اجلن ــثَ : قــال مث، فكــربَّ  أهــل ثُل
�، اجلنة أهل َشْطر: قال مث، فكّرب�، اجلنة  . للبخاري واللفظ، ومسلم البخاري أخرجه )فكربَّ

، البيــتُ  هــذا َلــيَحجَّنَّ (: وســلم عليــه هللا صــلى هللا رســولُ  قــال: قــال عنــه هللا رضــي اخلــدري ســعيد أبــو وعــن 
 السَّـاَعةُ  تقـومُ  ال(: شـعبة عـن هديم بن الرمحن عبد قال: البخاري قال )ومأجوجَ  ¿جوجَ  خروج بعدَ  ولَيُـْعَتَمَرنَّ 

 .  أكثر واألوَّلُ : البخاري قال )البَـْيتُ  ُحيجَّ  ال حىت
، غَــداة ذاتَ  الــدَّجالَ  وســلم عليــه هللا صــلى هللا رســولُ  ذََكــرَ (: قــال: عنــه هللا رضــي مسعــان بــن النــواس عــن 

 S: قلنـا ؟شـأنكم مـا: فقـال، فينـا ذلـك فَ َعـرَ  ِإليـه رُْحنَـا فلمـا، النخـل طائفـة يف ظننـاه حىت، ورَفَّع فيه فخفَّضَ 
 الـدجال غـريُ : فقـال، النخـل طائفـة يف ظننـاه حـىت، ورّفعـتَ ، فيه َفَخفَّْضتَ ، الغداةَ  الدجال ذكرتَ ، هللا رسول

 وهللا، نفسـه حجـيج فـامرؤ فـيكم ولسـت خيـرجْ  وِإن، دوَنكـم حجيُجه فأ� فيكم وأ� خيرجْ  ِإن، عليكم أخوُفين
 أدركــه فمــن، )َقطَــن بــن الُعــَزى عبــد( ب ُأَشــبِّهه كــأين،  طافئــة عينُــه، َقطَــط شــابّ  ِإنــه، ســلمم كــل علــى خليفــيت

 S، مشـاال وعـاث، ميينـا فعـاث، والعـراق، الشـام بـني َخلَّـة خـارج ِإنـه، )الكهـف سـورة( فـواتح عليه فليقرأ منكم
ُبتوا، عبادهللا  .  فاثـْ

ثُـهُ  ومـا، هللا رسـول S: قلنـا  وســائر، كجمعـة ويـوم، كشـهر ويـوم، كَسـنة يـوم: يومــا أربعـون :قـال ؟األرض يف لَبـْ
 لــه اقــُدروا، ال: قــال ؟يــوم صــالة فيــه أتكفينــا: كســنة الــذي اليــوم فــذاك، هللا رســول S: قلنــا، كــأSمكم أSمــه
 همفيـدعو ، القـوم علـى فيأيت، الريحُ  استدبـََرته كالغيث: قال ؟األرض يف ِإسراعه وما، هللا رسول S: قلنا، َقْدره

 كانـت مـا أطـولَ  سـارَِحتهم علـيهم فـرتوح، فـَتُـْنِبتُ  واألرضَ ، فُتْمِطرُ  السماء فيأمر، له ويستجيبونَ ، به فيؤمنون
 فيصـبحون، عـنهم فينصـرف، قوله عليه فريدُّون، فيدعوهم القومَ  ¿يت مث، َخواِصر وَأَمدَّه، ُضروعا وَأْسبَـُغه، َدرّا

بَـُعـه كنـوزك اخرِجـي: هلـا فيقـول، 5خلَرِبـة وَميُـرُّ ، مأمـواهل مـن شـيء «يديهم ليس، ُممِْحلني تَـتـْ  كيعاسـيب كنوزُهـا فـَ
 ويتهلـل، فيقبـل يـدعوه مث، الغَـَرض َرْميَـةَ ، ِجْزلَتني فيقطعه، 5لسيف فيضربه، شبا5 ممتلئا رجال يدعو مث، النحل
 شـرقي البيضاء املنارة عند فينزل، السالم عليه مرمي بن املسيح هللا بعث ِإذ كذلك هو فبينما، يضحك وجهه

 مجــان منــه َحتــدَّر رفعــه وِإذا، َقَطــر رأســه طأطــأ ِإذا، َمَلكــني أجنحــة علــى َكفَّيــه واضــعا، َمْهــُروَدتني بــني، دمشــق
 ببـاب يدركـه حـىت فيطلبـه، َطْرفُـه ينتهي حيث ينتهي ونـََفُسه، مات ِإال نـََفِسهِ  ريح جيد لكافر حيل فال، كاللؤلؤ

ثهم، وجــوههم عــن فيمســح، منــه هللا عصــمهم قــد قــوم مــرمي بــن عيســى يت¿ مث، فيقتلــه، لُــدّ   يف بــدرجاtم وحيــدِّ
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 ألحـد يَـدانِ  ال، يل عبـادا أخرجـت قـد إين: مـرمي بن عيسى ِإىل وجل عز هللا أوحى ِإذ كذلك هو فبينما، اجلنة
 أوائلهــم فيمــرُّ ، يـَْنِســلون َحــَدب كــل مــن وهــم، ومــأجوج ¿جــوج هللا ويبعــث، الطــور ِإىل عبــادي َفحــرِّزْ ، بقتــاهلم

 عيسـى هللا نـيبُّ  وُحيَْصـرُ ، مـاء مـرَّة �ـذه كـان لقـد: فيقولـون، آخـرهم وميـرُّ ، فيهـا مـا فيشـربون، َطَربِيـَّةَ  حبرية على
 عليــه عيســى هللا نــيب فَريغــبُ ، دينــار مائــةِ  مــن خــريا ألحــدهم الثــور رأسُ  يكــون حــىت، وأصــحابه، الســالم عليــه

 نـيبُّ  يهـبط مث، واحـدة نـَْفـس كمـوت،  فـَْرَسـى فيصبحون، رقا�م يف النـََّغفَ  عليهم هللا سلفريُ ، وأصحابه السالم
ــُنهم َزَمهُهــم َمــَألهُ  ِإال ِشــْرب  موِضــعَ ، األرض يف جيــدون فــال، األرض ِإىل وأصــحابه الســالم عليــه عيســى هللا ، ونـَتـْ

 شــاء حيثمــا فتطــرحهم فــتحملهم، الُبْخــتِ  كأعنــاق طــريا هللا فريســل، هللا ِإىل وأصــحابه عيســى هللا نــيب فَريَغــبُ 
: لـَألرض يقـال مث، كالزََّلَفـة يرتكهـا حـىت األرض فيغسل، َوَبر وال، َمَدر بـَْيتُ  منه َيُكنُّ  ال مطرا هللا يرسل مث، هللا

 ِإن حـىت، ْسلِ الرِّ  يف ويباَرك، ِبِقْحِفها ويستظلُّون، الرُّمَّانة من العصابةُ  Áكل فيومئذ، بركتك ورُدِّي، مثرتك أْنبيت
 الغــنم مــن واللقحــة، النــاس مـن القبيلــة لتكفــي البقــر مـن واللِّْقحــة، النــاس مــن الفئـام لتكفــي اِإلبــل مــن اللْقَحـةَ 
 كـلِّ  ُروحَ  فتقبض، آ5طهم حتت فتأخذهم، طيبة رحيا هللا بعث ِإذ، كذلك هم فبينما، الناس من الَفِخذَ  لتكفي
 ).  الساعة تقوم فعليهم، احلُُمرِ  tارُج فيها ارجونيته، الناس شرارُ  ويبقى، ومسلم مؤمن

 جبـل وهـو اخلََمـر جبـل ِإىل ينتهـوا حـىت يسـريون مث(: )مـاء مـرة �ـذه كان لقد(: قوله بعد وزاد، حنوه رواية ويف
َتلنــا لقــد: فيقولــون املقــدس بيــت ــا�م فريمــون، الســماء يف َمــنْ  فلنقتــل َهلُــمَّ ، األرض يف َمــنْ  قـَ ، ســماءال ِإىل بُِنشَّ
 . مسلم أخرجه. )َدما خمضوبة ُنشَّاَ�م عليهم هللا فريدُّ 

 هللا صــلى هللا رســول عنــد مــن فانصــرفنا(: قــال، )النخــل طائفــة يف(: قولــه بعــد أولــه يف وزاد، الرتمــذي وأخرجــه
 . )َخلَّة(: يقل ومل، )طافئة( بدل. )قائمة عينه(: فيه وقال، )ِإليه رُْحنا مث، وسلم عليه
بونه، فيدُعَوهم القوم يتفيأ(: وقال  لـيس وُيصـبحون، أمـواهلم فتتبعـه عـنهم فينصرف، قوَله عليه ويردُّون، فيكذِّ

ــديهم ــه فيســتجيبون فيــدعوهم القــومَ  ¿يت مث، شــيء «ي ــأمر، وُيَصــدِّقونه، ل ــر ُمتِطــر أن الســماء في ُتْمِط  و¿مــر، فـَ
تُـْنِبــت تـُْنِبــتَ  أن األرض ه، َدرّا كانــت مــا كــأطول ســارحُتهم علــيهم فــرتوح، فـَ  مث، ُضــُروعا وَأَدرِّه، َخَواصــر وَأَمــدِّ

 مـا بنحـو احلـديث وذكـر... النحـل كيعاسـيب فتتبعـه، عنهـا فينصـرف، كنـوَزكِ  أخرجي: هلا فيقول، اخلَرِبة ¿يت
 . ماء مرة �ذه كان لقد: قوله ِإىل سبق
 يف مـن فلنقتـل فـََهلُـمَّ ، األرض يف َمـن نـاقـََتل لقد: فيقولون، املقدس بيت جبل ِإىل ينتهوا حىت يسريون مث: وقال

ــا�م فريمــون، الســماء ــاَ�م علــيهم هللا فــريدُّ ، الســماء ِإىل بُنشَّ  وأصــحابه مــرمي بــنُ  عيســى وُحياَصــر، َدمــا ُحمَْمــرا ُنشَّ
 . احلديث وذكر. ...)اليوم ألحدكم دينار مائة من هلم خريا يومئذ الثور رأسُ  يكون حىت

ــهُ  قــد(: وقــال ــُنهم ُتهمَزَمهــ مألْت  طــريا علــيهم هللا فريســل وأصــحابه هللا ِإىل عيســى فريغــب: قــال، وِدمــاؤهم ونـَتـْ
، سـنني َسـْبعَ  وِجعـا�م وُنّشـا�م ِقِسـيِّهم مـن املسـلمون ويسـتوِقدُ ، 5ملَْهَبلِ  فتطرحهم فتحملهم، الُبْخت كأعناقِ 
يَـْغِســـ، مـــدر وال وبـــر بيـــتُ  منـــه َيُكـــنُّ  ال مطـــرا علـــيهم هللا ويرســـل  يقـــال مث: قـــال، كالزََّلفـــة فيرتكهـــا األرضَ  لفـَ
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 الُرْسـلِ  يف ويبـارك، بِقحِفهـا ويسـتِظلُّون، الرُّمَّانـة العصـابة Áكـلُ  فيومئـذ، بركَتكِ  وردِّي، مثرَتك اخرجي: لألرض
 الفخــذ وإن، البقــر مــن 5للقحــة ليكتفــون القبيلــة وِإن، اِإلبــل مــن 5للِّقحــة ليكتفــون النــاس مــن الفئــام ِإن حــىت

 سائر ويبقى، مؤمن كل روح فقبضت، رحيا عليهم هللا بعث ِإذ، كذلك هم فبينما، الغنم من 5للقحة ليكتفون
 .  )الساعة تقوم فعليهم، احلمر يتهارج كما يتهارجون الناس

 فَأ�َ  فيكم وأ� خيرجْ  ِإن: فقال، الدجال وسلم عليه هللا صلى هللا رسولُ  ذكر(: قال، ُخمتصرا داود أبو وأخرجه
 أدركــه فمــن، مســلم كــلِّ  علــى خليفــيت وهللا، نفســه حجــيج فــامُرؤ، فــيكم ولســتُ  خيــرجْ  وإن، دوَنكــم حجيُجــه

ا، الكهف سورة فواتح عليه فليقرأ منكم ثُـهُ  ومـا: قلنا، فتنته من ِجوارُكم فِإ¬َّ ، يومـا أربعـون: قـال األرض؟ يف لَبـْ
 كسـنة الـذي اليـوم هـذا، هللا رسـول S: فقلنـا، مكـأSمك أSمـه وسـائر، كجمعـة ويـوم، كشهر ويوم، كسنة يوم

، ِدمشــق شــرقي البيضــاء املنــارة عنــد عيســى ينــزل مث، قــدره لــه اْقــُدروا، ال: قــال وليلــة؟ يــوم صــالة فيــه أيكفينــا
 ). فيقتله، ُلدّ  5ب عند فيدركه

 أمامـة أيب عـن هللا عبـد بـن عمـرو عـن الشـيباين عـن ضـمرة حـدثنا: قال، دمحم بن عيسى وحدثنا: داود أبو قال
 . حنوه وسلم عليه هللا صلى النيبِّ  عن

 الثالثة اخلسوفات 
 وقـد، الثالثة اخلسوفات الزمان آخر يف حبدوثها وسلم عليه هللا صلى الرسول أخرب اليت الكربى العالمات من

 هعليــ هللا صــلى هللا رســول أن وفيــه ذكــره ســبق وقــد عنــه هللا رضــي أســيد بــن حذيفــة حــديث هــذا علــى دلــت
 وخسـف، 5ملشـرق خسـف: خسـوف ثالثـة منهـا وذكـر، آSت عشـر قبلها تروا حىت تقوم لن إ¬ا(: قال وسلم

 . )العرب جبزيرة وخسف، 5ملغرب
 بعــدي ســيكون(: يقــول وســلم عليــه هللا صــلى رســول مسعــت: قالــت عنهــا هللا رضــي ســلمة أم حــديث ومنهــا

 وفيهـــا 5ألرض أخيســـف هللا رســـول S: قلـــت، العـــرب جزيـــرة يف وخســـف 5ملغـــرب وخســـف 5ملشـــرق خســـف
 . )اخلبث أهلها أكثر إذا: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول هلا قال ؟الصاحلون

 الــيت اخلســوفات غــري وهــي، الزمــان آخــر يف إال تظهــر ال الــيت الكــربى األشــراط مــن الثالثــة اخلســوفات فهــذه
 فهـي الثالثـة اخلسـوفات هذه أما، الصغرى الساعة أشراط من هذه ألن ؛متعددة أماكن ويف املاضي يف وقعت

 . عظيمة خسوفات
 الثالثـة 5خلسوف املراد يكون أن حيتمل ولكن، مواضع يف اخلسف وجد وقد: هللا رمحه حجر ابن احلافظ قال
 .  قدرا أو مكا� منه أعظم يكون كأن،  وجد ما على زائدا قدرا

 الناس حتشر اليت النار 
 حتشـر �ر خـروج القيامـة بقيـام املؤذنـة اآلSت وأول السـاعة ألشـراط العظمـى والعالمات الكربى اآلSت آخر

 :  مسائل عدة يف عليها والكالم، حمشرهم إىل الناس
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 خروجها على األدلة: األوىل املسألة
 مـن ختـرج «¬ـا أخـرى رواSت وجـاءت، عـدن قعـرة من اليمن من يكون النار هذه خروج «ن الرواSت جاءت

 : ذلك تبني اليت األحاديث منو ، حضرموت حبر
 �ر ذلــك وآخــر(: وســلم عليــه هللا صــلى قولــه وآخــره الســاعة أشــراط ذكــر يف أســيد بــن حذيفــة حــديث - ١

 .  )الناس ترحل عدن قعرة من خترج �ر(: رواية ويف)، حمشرهم إىل الناس تطرد اليمن من خترج
ـــن حـــديث - ٢ ـــه هللا صـــلى هللا رســـول قـــال: قـــال عنهمـــا هللا رضـــي عمـــر اب  مـــن �ر ســـتخرج(: وســـلم علي

 . )الناس حتشر القيامة يوم قبل حضرموت حبر من أو حضرموت
 مسـائل عـن وسلم عليه هللا صلى النيب سأل أسلم ملا سالم بن هللا عبد أن(: عنه هللا رضي أنس حديث - ٣

 من الناس حتشر فنار عةالسا أشراط أول أما: وسلم عليه هللا صلى النيب فقال ؟الساعة أشراط أول ما: ومنها
 . )املغرب إىل املشرق

 احلشر مكان 
 : منها الكثرية األحاديث بذلك صحت كما الشام هو الزمان آخر يف إليه احلشر يكون الذي املكان

 إنكــم(: يقــول وســلم عليــه هللا صــلى هللا رســول مسعــت: قــال جــده عــن أبيــه عــن حكــيم بــن �ــز حــديث - ١
 . )الشام إىل بيده وأومأ، هنا ها وجوهكم على رونوجت، وركبا� رجاال حمشورون

 إىل) واملنشـر احملشـر أرض الشـام(: قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عنه هللا رضي ذر أيب حديث - ٢
 .  األحاديث من ذلك غري
 شـراحمل أن شـك مـن(: عنهمـا هللا رضـي عبـاس ابـن عـن عيينـة ابـن تفسري ويف: هللا رمحه حجر ابن احلافظ قال
: قـالوا، اخرجـوا يومئـذ: وسـلم عليـه هللا صـلى هللا رسـول هلـم قـال، احلشر سورة أول فليقرأ، الشام يعين، ههنا
 . )احملشر أرض إىل: قال ؟أين إىل

 وقـد، 5لشام يكون الزمان آخر يف الفنت تقع حني واإلميان األمن أن احملشر أرض هي الشام كون يف والسبب
 . )ميننا يف لنا 5رك اللهم، شامنا يف لنا 5رك اللهم(: فقال 5لربكة للشام وسلم هعلي هللا صلى النيب دعا
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وأن هللا سيبعث من يف القبور ويسوقهم اىل احملشر للعـرض ، وجيب علينا االميان 5لبعث الذي هو يوم القيامة 
 ، االكرب واحلساب واجلزاء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 البعث والنشور

اعلم أن وقوع البعث من القبور قد دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة؛ أخرب هللا عنـه يف كتابـه 
وقد أخربت عنه مجيـع األنبيـاء ، ورد على منكريه يف آSت كثرية من القرآن العظيم، وأقام عليه الدليل، العزيز
وكـان قـد بعـث هـو والسـاعة كهـاتني؛ ، وملا كان نبينا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص خامت األنبياء، ميان بهوطالبت املنكرين 5إل، أممها

 .  بني تفصيل اآلخرة تفصيال ال يوجد يف شيء من كتب األنبياء قبله
علــيهم . والقيامــة الكــربى معروفــة عنــد مجيــع األنبيــاء مــن آدم إىل نــوح إىل إبــراهيم وموســى وعيســى وغــريهم

 .  والسالم الصالة
َوقـُْلنَـا اْهِبطُـوا بـَْعُضـُكْم لِـبَـْعٍض َعـُدوٌّ َوَلُكـْم ِيف اْألَْرِض (: فقـال تعـاىل: وقد أخرب هللا من حني أهبط آدم 5لقيامة

َهـا ُختَْرُجـونَ (: وقال). ٣٦البقرة ()ُمْستَـَقرٌّ َوَمَتاٌع ِإَىل ِحنيٍ  . )٢٥(االعـراف ).قَاَل ِفيَها َحتْيَــْوَن َوِفيَهـا َمتُوتُـوَن َوِمنـْ
َعُثوَن قَاَل فَِإنـََّك ِمـَن اْلُمْنظَـرِيَن ِإَىل يـَـْوِم اْلَوقْـِت اْلَمْعلُـومِ (: وملا قال إبليس اللعني ). قَاَل َربِّ فَأَْنِظْرِين ِإَىل يـَْوِم يـُبـْ

 .  )٣٦(احلجر 
بَـَتُكْم ِمَن اْألَْرِض نـََباÔً مثَُّ (: وقال نوح عليه السالم لقومه ُ أَنـْ َّO١٨(نوح. )يَها َوُخيْرُِجُكْم ِإْخَراًجايُِعيدُُكْم فِ  َوا(  . 

ينِ (: وقال إبراهيم عليه السالم  .  )٨٢(الشعراء). َوالَِّذي َأْطَمُع َأْن يـَْغِفَر ِيل َخِطيَئِيت يـَْوَم الدِّ
َهـا  ِإنَّ السَّاَعَة آتَِيٌة َأَكاُد ُأْخِفيَها لُِتْجَزى ُكلُّ (: وموسى عليه السالم قال هللا له نـَْفٍس ِمبَا َتْسَعى َفَال َيُصدَّنََّك َعنـْ

َيا َحَسـَنًة َوِيف (: وقال موسى يف دعائه. )١٥(طه). َمْن َال يـُْؤِمُن ِ�َا َواتـََّبَع َهَواُه فـَتَـْرَدى نـْ َواْكُتْب لََنا ِيف َهِذِه الـدُّ
 .  )١٥٦(االعراف). اْآلِخَرِة ِإ�َّ ُهْدَ� ِإلَْيكَ 

َملْ ¿َِْتُكـْم أَ (: الكفار إذا أدخلوا النـار يقـرون أن رسـلهم أنـذرtم هـذا اليـوم؛ كمـا يف قولـه تعـاىلوقد أخرب هللا أن 
ُلوَن َعَلْيُكْم آSَِت رَبُِّكْم َويـُْنِذُروَنُكْم ِلَقاَء يـَْوِمُكْم َهَذا قَاُلوا بـََلى َوَلِكْن َحقَّ  ْت َكِلَمُة اْلَعَذاِب َعلَـى ُرُسٌل ِمْنُكْم يـَتـْ

 . فجميع الرسل أنذروا مبا أنذر به خامتهم عليهم مجيعا صلوات هللا وسالمه. )٧١(الزمر). ِفرِينَ اْلَكا
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مثَُّ نُِفـَخ ِفيـِه (: وقد أخرب هللا تعاىل أن املـوتى يقومـون مـن قبـورهم إذا نفـخ يف الصـور النفخـة الثالثـة؛ قـال تعـاىل
ِــْم (: وقــال تعــاىل. )٦٨(الزمــر). ُأْخــَرى فَــِإَذا ُهــْم ِقَيــاٌم يـَْنظُــُرونَ  َونُِفــَخ ِيف الصُّــوِر فَــِإَذا ُهــْم ِمــَن اْألَْجــَداِث ِإَىل َر�ِّ

 .  )٥١(يس). يـَْنِسُلونَ 
ُ َمْن َميُوُت بـََلى َوْعًدا َعَلْيِه َح̈قا َوَلِكـنَّ َأْكثـَـرَ ( َّOَعُث ا ) ٣٨(النَّـاِس ال يـَْعَلُمـوَن  َوَأْقَسُموا O5َِِّ َجْهَد َأْميَاِ¬ِْم ال يـَبـْ

َ َهلُُم الَِّذي َخيَْتِلُفوَن ِفيِه َولِيَـْعَلَم الَِّذيَن َكَفُروا أَنـَُّهْم َكانُوا َكاِذِبَني ( َا قـَْولَُنا ِلَشـْيٍء ِإَذا َأَرْدَ�ُه َأْن نـَُقـوَل ٣٩لِيُـبَـنيِّ ) ِإمنَّ
 .  (النحل))٤٠()َلُه ُكْن فـََيُكونُ 

ــَد َأْميَــاِ¬ِمْ (موا أ¬ــم حلفــوا فأقســ: يقــول تعــاىل خمــربا عــن املشــركني اجتهــدوا يف احللــف وغلظــوا : أي )O5َِِّ َجْه
ُ َمْن َميُوتُ (األميان على أنه  َّOَعُث ا وحلفـوا ، الرسل يف إخبارهم هلـم بـذلك فكذبوا، استبعدوا ذلك: أي )ال يـَبـْ

ال بـد : أي )َلْيـِه َح̈قـاَوْعـًدا عَ (، بلى سيكون ذلك: أي )بـََلى(: فقال تعاىل مكذ5 هلم وردا عليهم. على نقيضه
 .  خيالفون الرسل ويقعون يف الكفر َفِلَجْهلهم: أي )َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس ال يـَْعَلُمونَ (، منه

َ َهلُـمُ (: فقال، مث ذكر تعاىل حكمته يف املعاد وقيام األجساد يوم التناد  )الـَِّذي َخيَْتِلُفـوَن ِفيـهِ (للنـاس : أي )لِيُـبَــنيِّ
، )٣١: الـــنجم( )الَّـــِذيَن َأَســـاُءوا ِمبَـــا َعِملُـــوا َوَجيْـــِزَي الَّـــِذيَن َأْحَســـُنوا 5ِْحلُْســـَىن  لَِيْجـــِزيَ (و ، شـــيءمـــن كـــل : أي
ال يبعـث هللا مـن ميـوت؛ وهلـذا يـدعون يـوم : يف أميا¬م وأقسـامهم: أي )َولِيَـْعَلَم الَِّذيَن َكَفُروا أَنـَُّهْم َكانُوا َكاِذِبنيَ (

ــة وتقــول، هــنم دعــاالقيامــة إىل �ر ج ــُتْم ال (: هلــم الز5ني ــَذا َأْم أَنـْ بُوَن َأَفِســْحٌر َه َــا ُتَكــذِّ ــُتْم ِ� ــِذِه النَّــاُر الَّــِيت ُكنـْ َه
ُتْم تـَْعَمُلونَ  َا ُجتَْزْوَن َما ُكنـْ  .  )١٦- ١٤: الطور()تـُْبِصُروَن اْصَلْوَها فَاْصِربُوا َأْو ال َتْصِربُوا َسَواٌء َعَلْيُكْم ِإمنَّ

أراد شـيًئا  وإمنا أمـره إذا، وأنه ال يعجزه شيء يف األرض وال يف السماء، على ما يشاء خرب تعاىل عن قدرتهمث أ
كمـا ،  فيكـون كمـا يشـاء، واملعـاد مـن ذلـك إذا أراد كونـه فإمنـا ¿مـر بـه مـرة واحـدة، فيكـون، كـن: أن يقول لـه

َمـــــا َخْلُقُكـــــْم َوال بـَْعـــــُثُكْم ِإال َكـــــنَـْفٍس (: وقـــــال )٥٠: لقمـــــرا()َوَمـــــا َأْمـــــُرَ� ِإال َواِحـــــَدٌة َكَلْمـــــٍح 5ِْلَبَصـــــرِ ( قـــــال
ــة الكرميــة، )٢٨: لقمــان()َواِحــَدةٍ  ــُه ُكــْن فـََيُكــونُ (: وقــال يف هــذه اآلي ــوَل َل ــا ِلَشــْيٍء ِإَذا َأَرْدَ�ُه َأْن نـَُق َــا قـَْولَُن  )ِإمنَّ

 : شاعركما قال ال،  واحدة فإذا هو كائن أن ¿مر به دفعة: أي، )٤٠: النحل(
 قولة فيكون، كن: يقول له إذا ما أراد هللا أمًرا فإمنا

، الواحـد القهـار العظـيم ألنـه هـو، فإنه تعاىل ال ميانع وال خيالف، أنه تعاىل ال حيتاج إىل Áكيد فيما ¿مر به: أي
 . فال إله إال هو وال رب سواه، الذي قهر سلطانه وجربوته وعزته كل شيء
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أنـه مسـع أ5 : أخربين عطاء، عن ابن ُجَرْيج، حدثنا حجاج، احلسن بن دمحم بن الصباح رذك: وقال ابن أيب حامت
، وكذبين ومل يكن ينبغي لـه أن يكـذبين، َسبَّين ابن آدم ومل يكن ينبغي له أن يسبين: قال هللا تعاىل: هريرة يقول

ُ َمـْن َميُـوتُ  َوَأْقَسُموا O5َِِّ َجْهـَد َأْميَـاِ¬ِْم ال(: فأما تكذيبه إSي فقال َّOَعـُث ا بـَلَـى َوْعـًدا َعَلْيـِه (: وقلـت: قـال )يـَبـْ
ــَر النَّــاِس ال يـَْعَلُمــونَ  قُــْل (: وقلــت، )٧٣: املائــدة()ِإنَّ اOََّ َ�لِــُث َثالثَــةٍ (: وأمــا ســبه إSي فقــال )َح̈قــا َوَلِكــنَّ َأْكثـَ
ُ الصََّمُد َملْ يَِلْد َوَملْ يُ  َّOَأَحٌد ا ُ َّOسورة اإلخالص()وَلْد َوَملْ َيُكْن َلُه ُكُفًوا َأَحدٌ ُهَو ا(   

ولــيس مــن ، فينبتــون كمــا ينبــت البقــل، ينــزل مــن الســماء مــاء: (وأخــرج الشــيخان مــن حــديث أيب هريــرة ½
ويف رواSت ). منـه يركـب اخللـق يـوم القيامـة، وهـو عجـب الـذنب، اإلنسان شيء إال يبلى؛ إال ُعَ◌ظيم واحـد

أي عظــم هــو S : قــالوا. منــه يركــب اخللــق يــوم القيامــة، إن يف اإلنســان عظمــا ال Áكلــه األرض أبــدا: (مســلم
 ).  عجب الذنب: قال ؟رسول هللا

 .  وعجب الذنب هو العظم احلديد الذي يكون يف أسفل الصلب: قال العلماء
 . وقد جاء يف احلديث أنه مثل حبة اخلردل؛ منه ينبت جسم اإلنسان

 . فأنكروا البعث والنشور، ملشركون إعادة الناس يف حياة أخرى بعد املوتوقد استبعد ا
َوقَـاَل الـَِّذيَن َكَفـُروا َال Áَْتِينَـا السَّـاَعُة (: فقـال تعـاىل: وأنـه كـائن ال حمالـة، فأمر هللا نبيه أن يقسم بـه علـى وقوعـه

ــُتْم (: اىلوقــال تعــ)، قُــْل بـَلَــى َوَريبِّ لَتَــْأتِيَـنَُّكْم َعــاملِِ اْلَغْيــبِ  َوَيْســتَـْنِبُئوَنَك َأَحــقٌّ ُهــَو قُــْل ِإي َوَريبِّ ِإنـَّـُه َحلَــقٌّ َوَمــا أَنـْ
َعُثنَّ مثَُّ لَتُـنَـبـَُّؤنَّ ِمبَا َعِمْلُتْم َوَذلِـ(: وقال تعاىل)، ِمبُْعِجزِينَ  َعُثوا ُقْل بـََلى َوَريبِّ لَتُـبـْ َك َعلَـى َزَعَم الَِّذيَن َكَفُروا َأْن َلْن يـُبـْ

 َِّOَيِسريٌ ا  .( 
ــاَعُة َواْنَشــقَّ اْلَقَمــرُ (: فقــال، وأخــرب عــن اقــرتاب ذلــك ــَرَب ِللنَّــاِس ِحَســابـُُهْم َوُهــْم ِيف َغْفَلــٍة ()، اقْـتَـَربَــِت السَّ اقْـتَـ

 ). ُمْعِرُضونَ 
بُوا بِِلَقـاِء اOَِّ َوَمـا َكـانُوا ُمْهتَـدِ (: فقـال، وذم املكذبني 5لبعث َأَال ِإنَّ الـَِّذيَن ُميَـاُروَن ِيف ()، ينَ قَـْد َخِسـَر الـَِّذيَن َكـذَّ

َوَحنُْشُرُهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َعَلى ُوُجوِهِهْم ُعْمياً َوُبْكماً َوُصّماً مَّْأَواُهْم َجَهنَُّم ُكلََّمـا َخبَـْت ()، السَّاَعِة َلِفي َضَالٍل بَِعيدٍ 
ُعوثُـوَن َخْلقـاً َجِديـداً َذِلَك َجَزآُؤُهم ِ«َنـَُّهْم َكَفرُ . ِزْدَ�ُهْم َسِعرياً  َأَوَملْ . وْا Sَåِتَِنا َوقَاُلوْا أَِئَذا ُكنَّا ِعظَامـاً َورُفَـاÔً أَِإ�َّ َلَمبـْ

ــًال الَّ  ُــْم َأَج ــَل َهل ــثْـَلُهْم َوَجَع ــَق ِم ــى َأن َخيُْل ــاِدٌر َعَل ــَماَواِت َواَألْرَض َق ــَق السَّ ــَرْوْا َأنَّ اOَّ الَّــِذي َخَل ــِه يـَ ــَب ِفي ــَأَىب  رَْي َف
ُعوثُوَن َخْلقـاً َجِديـداً (: وقال، )الظَّاِلُموَن َإالَّ ُكُفوراً  : فـرد هللا علـيهم بقولـه، )َوقَاُلوْا أَِئَذا ُكنَّا ِعظَاماً َورُفَاÔً أَِإ�َّ َلَمبـْ

َّا َيْكبُـُر ِيف ُصُدورُِكْم َفَسـيَـُقوُلونَ . ُقل ُكونُوْا ِحَجارًَة َأْو َحِديداً ( َمـن يُِعيـُدَ� قُـِل الـَِّذي َفطَـرَُكْم َأوََّل َمـرٍَّة  َأْو َخْلقاً ممِّ
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ــَو قُــْل َعَســى َأن َيُكــوَن َقرِيبــاً  ــُهْم َويـَُقولُــوَن َمــَىت ُه َتْســَتِجيُبوَن ِحبَْمــِدِه . َفَسيُـْنِغُضــوَن ِإلَْيــَك ُرُؤوَس ــْدُعوُكْم فـَ يـَــْوَم َي
 ). َوَتظُنُّوَن ِإن لَِّبثْـُتْم ِإالَّ َقِليالً 

فتأمــل مــا أجيبــوا بــه عــن كــل ســؤال علــى التفصــيل؛ فــإ¬م : علــى هــذه اآلSت الكرميــة الطحاويــة شــرح يف قــال
ُعوثُـوَن َخْلقـاً َجِديـداً (: قالوا أوال إن كنـتم : فقيـل هلـم يف جـواب هـذا السـؤال ؟!)أَئِـَذا ُكنَّـا ِعظَامـاً َورُفَـاÔً أَِإ�َّ َلَمبـْ

خلقــا ال يفنيـه املـوت كاحلجـارة واحلديـد ومـا هـو أكــرب يف  تزعمـون أنـه ال خـالق لكـم وال رب لكـم؛ فهـال كنـتم
فمـا الـذي حيـول بـني خـالقكم . كنا ُخِلْقنا على هذه الصفة الـيت ال تقبـل البقـاء: فإن قلتم !صدوركم من ذلك

لـو كنـتم حجـارة أو حديـدا أو خلقـا أكـرب : وللحجـة تقـدير آخـر هـو ؟!ومنشئكم وبـني إعـادتكم خلقـا جديـدا
ومن يقدر علـى التصـرف يف هـذه ، در على أن يفنيكم وحييل ذواتكم وينقلها من حال إىل حالمنهما؛ فإنه قا

مث أخـرب أ¬ـم يسـألون سـؤاال  ؟!األجسام مع شـدtا وصـالبتها 5إلفنـاء واإلحالـة؛ فمـا الـذي يعجـزه فيمـا دو¬ـا
فلمـا )، ي َفطَـرَُكْم َأوََّل َمـرَّةٍ قُـِل الـَّذِ (: فأجـا�م بقولـه !إذا فنيـت جسـومنا واسـتحالت )مـن يعيـد�(: آخر بقولـه

قُـْل (: فأجـا�م بقولـه )!مـىت هـو(: وهـو قـوهلم، أخذtم احلجة؛ انتقلوا إىل سؤال آخر يتعللون به تعلل املنقطع
 ).  َعَسى َأْن َيُكوَن َقرِيًبا

 عظيمـة وشـدائد واعلـم أن ليـوم الوقـوف أهـواال: قال اإلمـام السـفاريينفقد . اإلميان مبا يكون يوم القيامة واما
ورد به الكتاب والسنة وانعقـد عليـه ، وهو حق �بت. د وتذهل املراضع وتشيب األوالدجسيمة تذيب األكبا

 . وهو يوم القيامة، اإلمجاع
 : وقد اختلف يف تسمية ذلك اليوم بيوم القيامة

لوجـود أمـور : وقيـل). َداِث ِسـَراًعايـَـْوَم َخيُْرُجـوَن ِمـَن اْألَْجـ(: لكون الناس يقومون مـن قبـورهم؛ قـال تعـاىل: قيل
صــحيحه عــن ابــن عمــر  كمــا روى مســلم يف. لقيــام النــاس لــرب العــاملني: وقيــل. احملشــر والوقــوف وحنوهــا فيــه

 . يقوم أحدهم يف رشحه إىل نصف أذنيه: قال )؛يـَْوَم يـَُقوُم النَّاُس ِلَربِّ اْلَعاَلِمنيَ (: رضي هللا عنهما مرفوعا
عـن أيب سـعيد اخلـدري ½ عـن رسـول هللا  صـحيحه اإلمام أمحـد وأبـو يعلـى وابـن حبـان يفوروى : إىل أن قال

والــذي : (فقــال النــيب ملسو هيلع هللا ىلص !مــا أطــول هــذا اليــوم: فقيــل). يومــا كــان مقــداره مخســني ألــف ســنة: (أنــه قــال: ملسو هيلع هللا ىلص
 ). أخف من صالة مكتوبة نفسي بيده؛ إنه ليخفف على املؤمن حىت يكون عليه

 . )يـَْوَم يـَُقوُم الرُّوُح َواْلَمَالِئَكُة َص̈فا(: إمنا مسي يوم القيامة لقيام املالئكة والروح فيه صفا؛ قال تعاىل: وقيل
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يعــرق النــاس يــوم القيامــة حــىت يــذهب عــرقهم يف : (وأخــرج الشــيخان عــن أيب هريــرة ½ مرفوعــا: إىل أن قــال
 ).  ويلجمهم حىت يبلغ آذا¬م ويف بعض ألفاظ الصحيح سبعني عاما،  ذراعااألرض سبعني

إذا كـان يـوم القيامـة؛ أدنيـت الشـمس مـن : (مسعت رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقـول: فأخرج مسلم عن املقداد ½؛ قال
منهم من ، رق كقدر أعماهلمفيكونون يف الع، فتصهرهم الشمس: (قال). العباد حىت تكون قدر ميل أو ميلني

 ).  ومنهم من يلجمه إجلاما، ومنهم من ¿خذه إىل حقويه، ¿خذه إىل عقبيه
ـا Sَ١ أَيـَُّهـا النَّـاُس اتـَُّقـوا رَبَُّكـْم ِإنَّ زَْلَزلَـَة السَّـاَعِة َشـْيٌء َعِظـيٌم (: (قال تعاىل ) يـَـْوَم تـََرْونـََهـا تَـْذَهُل ُكـلُّ ُمْرِضـَعٍة َعمَّ
 )٢( )َوَتَضـُع ُكـلُّ َذاِت َمحْـٍل َمحَْلَهـا َوتـَـَرى النَّـاَس ُسـَكاَرى َوَمـا ُهـْم ِبُسـَكاَرى َوَلِكـنَّ َعـَذاَب اOَِّ َشـِديدٌ َأْرَضَعْت 

 .  احلج
ــيٍم : قــال تعــاىل ــْن محَِ ــا ِللظَّــاِلِمَني ِم ــاِجِر َكــاِظِمَني َم ــَدى اْحلََن ــوُب َل ــِة ِإِذ اْلُقُل ــْوَم اْآلَزَِف ــِذْرُهْم يـَ ــاُع (َوأَْن َوَال َشــِفيٍع يَُط

ُ يـَْقِضــي 5ِْحلَــقِّ َوالَّــِذيَن يَــْدُعوَن ِمــْن ُدونِــِه َال يـَْقُضــوَن ١٩) يـَْعَلــُم َخائَِنــَة اْألَْعــُنيِ َوَمــا ُختِْفــي الصُّــُدوُر (١٨( َّOَوا (
 . غافر)٢٠()ِبَشْيٍء ِإنَّ اOََّ ُهَو السَِّميُع اْلَبِصريُ 

 .  )٥٨، ٥٧: (النجم )لَْيَس َهلَا ِمْن ُدوِن اOَِّ َكاِشَفةٌ . َفةُ َأزَِفِت اآلزِ : (كما قال تعاىل
: ) وقــال١: (االنبيـاء )اقْـتَـــَرَب ِللنَّـاِس ِحَسـابـُُهمْ : (وقـال، )١: (القمـر )اقْـتَـَربَـِت السَّـاَعُة َواْنَشــقَّ اْلَقَمـرُ : (وقـال

َلمَّا رََأْوُه زُْلَفًة ِسيَئْت ُوُجوُه الـَِّذيَن َكَفـُروا َوِقيـَل َهـَذا الـَِّذي  فَـ : () وقال١: (النحل )أََتى َأْمُر اOَِّ َفال َتْستَـْعِجُلوهُ (
ُتْم ِبِه َتدَُّعونَ   .  )٢٧: (امللك )ُكنـْ

يـَْوًمـا تـَتَـَقلَّـُب ِفيـِه (رَِجاٌل َال تـُْلِهيِهْم ِجتَارٌَة َوَال بـَْيٌع َعْن ِذْكِر اOَِّ َوِإقَاِم الصَّـَالِة َوِإيتَـاِء الزََّكـاِة َخيَـاُفوَن : وقال تعاىل
ـــوُب َواْألَْبَصـــاُر ( ـــْريِ ٣٧اْلُقُل ـــْن َيَشـــاُء ِبَغ ـــْرُزُق َم ُ يـَ َّOـــْن َفْضـــِلِه َوا ـــَدُهْم ِم ـــوا َوَيزِي ـــا َعِمُل ُ َأْحَســـَن َم َّOلَِيْجـــزِيـَُهُم ا (

 . النور. )٣٨ِحَساٍب)(
: أي، يوم القيامة الذي تتقلب فيه القلوب واألبصـار: أي )َصارُ َخيَاُفوَن يـَْوًما تـَتَـَقلَُّب ِفيِه اْلُقُلوُب َواألبْ : (وقوله

 ، من شدة الفزع وعظمة األهوال
ُرُهْم لِيَــْوٍم َتْشـَخُص ِفيـِه األْبَصـارُ : (وقال تعاىل َا يـُـَؤخِّ َويُْطِعُمـوَن الطََّعـاَم َعلَـى : (وقـال تعـاىل، )٤٢: (إبـراهيم )ِإمنَّ

َا نُْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اOَِّ ال نُرِيُد ِمْنُكْم َجَزاًء َوال ُشُكورًا ِإ�َّ َخنَاُف ِمْن رَبَِّنا يـَْوًما َعبُ ُحبِِّه ِمْسِكيًنا َويَِتيًما َوَأِسريً  وًسـا ا ِإمنَّ
ُ َشــرَّ َذلِــَك اْليَـــْوِم َوَلقَّــاُهْم َنْضــَرًة َوُســُرورًا َوَجــَزاُهْم ِمبَــا َصــبَـُروا َجنَّــًة وَ  َّO٨: (اإلنســان )َحرِيــًراَقْمَطرِيــًرا فـََوقَــاُهُم ا-

١٢(  . 
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 . طويال )َقْمَطرِيًرا، (ضيقا )َعُبوًسا: (عن ابن عباس
ـــا( ـــَب ِفيَه ـــٌة ال رَْي ـــاَعَة آتَِي ـــورِ َوَأنَّ اOََّ ، (كائنـــة ال شـــك فيهـــا وال مريـــة: أي )َوَأنَّ السَّ ـــْن ِيف اْلُقُب َعـــُث َم : ) أي يـَبـْ

َوَضـَرَب لَنَـا َمـَثال َوَنِسـَي َخْلَقـُه : (كمـا قـال تعـاىل،  د العـدمويوجـدهم بعـ، يعيدهم بعد ما صـاروا يف قبـورهم رممـا
الـَِّذي َجَعـَل َلُكـْم ِمـَن . ُقْل ُحيِْييَها الَِّذي أَْنَشَأَها َأوََّل َمرٍَّة َوُهَو ِبُكلِّ َخْلٍق َعِليمٌ . قَاَل َمْن ُحيِْيي اْلِعظَاَم َوِهَي َرِميمٌ 

ُتْم ِمْنُه ُتوِقُدونَ الشََّجِر األْخَضِر َ�رًا فَِإَذا   )٨٠- ٧٨: يس( )أَنـْ
ــزَّْت َورَبَــْت ِإنَّ الَّــِذي أَ : (وقــال تعــاىل َهــا اْلَمــاَء اْهتَـ ــا َعَليـْ َزْلَن ــِإَذا أَنـْ ــَرى اْألَْرَض َخاِشــَعًة َف ْحَياَهــا َوِمــْن َآSَتِــِه أَنَّــَك تـَ

 .  فصلت)٣٩()َلُمْحِيي اْلَمْوَتى ِإنَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ 
َــا ِعْلُمَهــا ِعْنــَد َريبِّ َال ُجيَلِّيَهــا ِلَوْقِتَهــا ِإال ُهــوَ : (فقــال تعــاىل َن ُمْرَســاَها قُــْل ِإمنَّ َّSــاَعِة َأ ثـَُقَلــْت ِيف  َيْســأَُلوَنَك َعــِن السَّ

َـ َها ُقْل ِإمنَّ ا ِعْلُمَهـا ِعْنـَد اOَِّ َوَلِكـنَّ َأْكثـَـَر النَّـاِس السََّماَواِت َواألْرِض َال Áَْتِيُكْم ِإال بـَْغَتًة َيْسأَُلوَنَك َكأَنََّك َحِفيٌّ َعنـْ
 .  )١٨٧: (سورة األعراف )َال يـَْعَلُمونَ 

 َهـَذا َمـَىت  َويـَُقولُـونَ (: تعـاىل قـال كمـا بوجودهـا؛ وتكـذيًبا، لوقوعهـا اسـتبعاًدا، السـاعة وقت عن يسألون وكانوا
ــُتمْ  ِإنْ  اْلَوْعــدُ   آَمنُــوا َوالـَّـِذينَ  ِ�َــا يـُْؤِمنُــونَ  ال الـَّـِذينَ  ِ�َــا َيْســتَـْعِجلُ (: تعــاىل قــالو ، )٣٨: األنبيــاء( )َصــاِدِقنيَ  ُكنـْ

َها ُمْشِفُقونَ   )١٨: الشورى( )بَِعيدٍ  َضاللٍ  َلِفي السَّاَعةِ  ِيف  ُميَاُرونَ  الَِّذينَ  ِإنَّ  َأال اْحلَقُّ  أَنـََّها َويـَْعَلُمونَ  ِمنـْ
نَ (: وقولــه َّSن حمطهــا؟ مــىت: أي منتهاهــا: عبــاس ابــن عــن، طلحــة أيب بــن علــي قــال )ُمْرَســاَها َأSمــدة آخــر وأ 
 الساعة؟ وقت أول هو الذي الدنيا

َــا قُــلْ (  وقــت عــن ســئل إذا وســلم عليــه هللا صــلى نبيــه تعــاىل أمــر )ُهــوَ  ِإال ِلَوْقِتَهــا ُجيَلِّيَهــا ال َريبِّ  ِعْنــدَ  ِعْلُمَهــا ِإمنَّ
 علـى يكـون ومـىت، أمرهـا جليـة يعلـم: أي، لوقتهـا جيليهـا الـذي هـو فإنـه تعـاىل؛ هللا إىل علمهـا يُردَّ  أن، الساعة

 )َواألْرضِ  السََّماَواتِ  ِيف  ثـَُقَلتْ (: قال وهلذا تعاىل؛ هو إال أحد ذلك يعلم ال أي، التحديد
 أهـل علـى علمهـا ثقـل: قـال )َواألْرضِ  السَّـَماَواتِ  ِيف  ثـَُقلَـتْ (: قولـه يف قتادة عن، َمْعَمر عن، الرزاق عبد قال

 الســـماوات أهـــل علـــى ثقلـــت، جـــاءت إذا: احلســـن قـــال: معمـــر قـــال. يعلمـــون ال أ¬ـــم واألرض الســـماوات
ــَرت: يقــول، واألرض ــَماَواتِ  ِيف  ثـَُقَلــتْ : (قولــه يف عبــاس ابــن عــن، الضــحاك وقــال. علــيهم َكبُـ  )َواألْرضِ  السَّ

 . القيامة يوم ضرر من يصيبه إال اخللق من شيء ليس: قال
 وكـورت، النجـوم وانتثـرت السـماء انشـقت جاءت إذا: قال )َواألْرضِ  السََّماَواتِ  ِيف  ثـَُقَلتْ : (ُجَرْيج ابن وقال

 .  ثقلها فذلك وجل عز هللا قاله ما وكان، اجلبال وسريت، الشمس
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 .  قتادة قال كما،  واألرض السماوات أهل على وقتها علم ثـَُقلَ : املراد أن: هللا رمحه، جرير ابن واختار
، واألرض السـماوات أهـل علـى جميئهـا ثقـل ذلـك ينفـي وال )بـَْغتَـةً  ِإال Áَْتِيُكمْ  ال: (تعاىل كقوله،  قااله كما ووه

 . أعلم وهللا
 يعلـم فـال، واألرض السـماوات يف خفيـت: يقـول )َواألْرضِ  السََّماَواتِ  ِيف  ثـَُقَلتْ : (تعاىل قوله يف السدي وقال

 . مرسل نيب وال، مقرب ملك تقوم حني قيامها
 .  غفلة على Áتيهم، قيامها يبغتهم قال )بـَْغَتةً  ِإال Áَْتِيُكمْ  ال(

 هللا نـيب أن لنـا وذكـر: قـال )بـَْغتَـةً  ِإال Áَْتِـيُكمْ  ال( أ¬ـا هللا قضـى )بـَْغتَـةً  ِإال Áَْتِيُكمْ  ال(: تعاىل قوله يف قتادة وقال
 والرجـل، ماشـيته يسـقي والرجـل، حوضـه يصـلح جـلوالر ، 5لنـاس tـيج السـاعة إن: قال وسلم عليه هللا صلى
 . ويرفعه ميزانه وخيفض السوق يف سلعته يقيم
 رسـول أن هريـرة؛ أيب عـن، الـرمحن عبـد عـن الز�د أبو حدثنا، شعيب أنبأ�، اليمان أبو حدثنا: البخاري وقال

 النــاس فرآهــا طلعــت افــإذ، مغر�ــا مــن الشــمس تطلــع حــىت الســاعة تقــوم ال(: قــال وســلم عليــه هللا صــلى هللا
 ولتقــومن، خــريا إميا¬ــا يف كســبت أو قبــل مــن آمنــت تكــن مل إميا¬ــا نفًســا ينفــع ال حــني فــذلك، أمجعــون آمنــوا

 بلـنب الرجـل انصـرف وقـد السـاعة ولتقوَمنّ . يطوSنه وال يتبايعانه فال، بينهما ثو�ما الرجالن نشر وقد الساعة
 أكلتـه رفـع قـد والرجل الساعة ولتقوَمنّ . فيه يسقي فال حوضه يَِليط وهو عةالسا ولتقوَمنّ . َيْطَعُمه فال لْقَحته

 ).  يطعمها فال فيه إىل
 أيب عن، األعرج عن، الز�د أيب عن، عيينة بن سفيان حدثنا، حرب بن زهري حدثين: صحيحه يف مسلم وقال
 فيـه إىل اإل�ء يصـل فمـا، للِّْقَحـةا حيلـب والرجـل السـاعة تقـوم(: قال وسلم عليه هللا صلى النيب به يبلغ هريرة
 حـىت يصـدر فمـا حوضـه يلـوط والرجـل. تقـوم حـىت يتبايعانـه فمـا الثـوب يتبايعـان والرجالن. الساعة تقوم حىت
 ). تقوم

َهــا َحِفــيٌّ  َكأَنَّــكَ  َيْســأَُلوَنكَ : (تعــاىل وقولــه  عــن العــويف قــال كمــا: معنــاه: فقيــل، معنــاه يف املفســرون اختلــف )َعنـْ
َها َحِفيٌّ  َكأَنَّكَ  َيْسأَُلوَنكَ (: عباس ابن  ، مودة وبينهم بينك كأن: يقول )َعنـْ

 قـوم سـؤال سـألوه، الساعة عن وسلم عليه هللا صلى حممًدا الناس سأل ملا: عباس ابن قال. هلم صديق كأنك
 ملًكـا عليهـا هللا يطلـع فلـم، بعلمهـا اسـتأثر، عنـده علمهـا إمنـا: إليـه هللا فـأوحى، �ـم حفي دمحما أن يرون كأ¬م
 . رسوال وال مقر5ً 
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 فقـال. السـاعة مـىت إلينـا فأسـرّ ، قرابـة وبينـك بيننـا إن: وسـلم عليـه هللا صـلى حملمـد قـريش قالـت: قتـادة وقال
َها َحِفيٌّ  َكأَنَّكَ  َيْسأَُلوَنكَ (: وجل عز، هللا  )َعنـْ

 أيب ابـن روايـة مـن- جماهـد عـن حوالصـحي. قـول وهذا، والسُّدِّي، مالك وأيب، وعكرمة، جماهد عن روي وكذا
َها َحِفيٌّ  َكأَنَّكَ  َيْسأَُلوَنكَ : (وغريه جنَِيح  . وقتها علمت حىت، السؤال عنها اسَتْحَفيت: قال )َعنـْ
َها َحِفيٌّ  َكأَنَّكَ  َيْسأَُلوَنكَ (: عباس ابن عن، الضحاك قال وكذا  قُـلْ (، تعلمهـا لست، �ا عامل كأنك: يقول )َعنـْ
َا  )اOَِّ  ِعْندَ  َهاِعْلمُ  ِإمنَّ

َها َحِفيٌّ  َكأَنَّكَ (: بعضهم عن، معمر وقال  .  �ا عامل كأنك )َعنـْ
َهـا َحِفـيٌّ  َكأَنـَّكَ (: أسـلم بـن زيـد بن الرمحن عبد وقال ، خلقـه علـى علمهـا هللا أخفـى وقـد، �ـا عـامل كأنـك )َعنـْ
 .  )٣٤: لقمان( اآلية )السَّاَعةِ  ِعْلمُ  ِعْنَدهُ  اOََّ  ِإنَّ (: وقرأ
َـا ُقلْ (: قال وهلذا أعلم؛ وهللا، األول من املعىن يف أرجح القول وهلذا  ال النَّـاسِ  َأْكثـَـرَ  َوَلِكـنَّ  اOَِّ  ِعْنـدَ  ِعْلُمَهـا ِإمنَّ

 .  )يـَْعَلُمونَ 
 هللا صـلى هللا رسـول مـن فجلـس، ديـنهم أمـر الناس يعلم، أعرايب صورة يف، السالم عليه، جربيل جاء ملا وهلذا
 فمــىت: قــال مث، اإلحســان عــن مث، اإلميــان عــن مث، اإلســالم عــن وســأله، املسرتشــد الســائل جملــس لموســ عليــه

 �ــا أعلــم لســت: أي الســائل مــن «علــم عنهــا املســئول مــا: وســلم عليــه هللا صــلى هللا رســول لــه قــال الســاعة؟
 )السَّاَعةِ  ِعْلمُ  ِعْنَدهُ  اOََّ  ِإنَّ (: وسلم عليه هللا صلى النيب قرأ مث، أحد من �ا أعلم أحد وال منك
 كلــه هــذا ويف، اآليــة هــذه وقــرأ. هللا إال يعلمهــن ال مخــس يف: قــال مث، الســاعة أشــراط عــن فســأله: روايــة ويف

 قـال انصرف ملا مث، ويصدقه يسأله السائل هذا من الصحابة عجب وهلذا صدقت؛: جواب كل بعد له يقول
 . دينكم يعلمكم أÔكم جربيل هذا: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 . هذه صورته إال، فيها عرفته إال صورة يف أÔين وما: قال رواية ويف
 صـــحيح شـــرح أول يف، واملســـانيد واحلســـان الصـــحاح مـــن وألفاظـــه بطرقـــه احلـــديث هـــذا احلـــافظ ذكـــر وقـــد

 . واملنة احلمد و)، البخاري
 هــاء: وسـلم عليـه هللا صـلى هللا رســول لـه قـال، دمحم S: فقـال جهـوري بصــوت و�داه األعـرايب ذلـك سـأله وملـا

 الســاعة إن وحيــك: وســلم عليــه هللا صــلى هللا رســول لــه قــال الســاعة؟ مــىت، دمحم S: قــال صــوته مــن حنــو علــى



 ٣٠٥

 رسـول لـه فقـال. ورسـوله هللا أحـب ولكـين، صـيام وال صـالة كبري هلا أعددت ما: قال هلا؟ أعددت فما، آتية
 . احلديث �ذا فرحهم بشيء املسلمون فرح فما. )أحب من مع املرء(: وسلم عليه هللا صلى هللا

 وسـلم؛ عليـه هللا صـلى هللا رسـول عـن، الصـحابة مـن مجاعـة عن وغريمها الصحيحني يف متعددة طرق له وهذا
 . املتقنني احلفاظ من كثري عند متواترة وهي )أحب من مع املرء: (قال أنه

 يف األهــم هــو مــا إىل أرشــدهم، علمــه إىل حيتــاجون ال الــذي هــذا عــن ســئل إذا كــان،  الســالم عليــه، أنــه ففيــه
 . وقته تعيني يعرفوا مل وإن، نزوله قبل له والتهيؤ، ذلك لوقوع االستعداد وهو، حقهم
 عـن، هشـام عـن، أسامة أبو حدثنا قاال كريب وأبو شيبة أيب بن بكر أبو حدثنا: صحيحه يف مسلم قال وهلذا
، وســلم عليــه هللا صــلى هللا رســول علــى قــدموا إذا األعــراب كانــت: قالــت، عنهــا هللا رضــي، عائشــة عــن، أبيــه

 قامـت حـىت اهلرم يدركه مل هذا يعش إن: فقال منهم إنسان أحدث إىل فنظر الساعة؟ مىت: الساعة عن سألوه
 . اآلخرة الدار برزخ يف احلصول إىل �م يفضي الذي موtم بذلك يعين ساعتكم عليكم

 أنـس؛ عـن، �بـت عن، سلمة بن محاد عن، دمحم بن يونس حدثنا، شيبة أيب بن بكر أبو وحدثنا: مسلم قال مث
 فقــال، دمحم لــه يقــال األنصــار مــن غــالم وعنــده، الســاعة عــن وســلم عليــه هللا صــلى هللا رســول ســأل رجــال أن

 بــه انفــرد. )الســاعة متقــو  حــىت اهلـَـَرم يدركــه أال فعســى الغــالم هــذا يعــش إن(: وســلم عليــه هللا صــلى هللا رســول
 مسلم

ُتْم َأْمَواÔً فََأْحَياُكْم مثَُّ ُميِيُتُكْم مثَُّ ُحيِْييُكْم مثَُّ ِإلَْيِه تـُْرَجعُ : وقال تعاىل  .  (البقرة))٢٨(. وَن)(َكْيَف َتْكُفُروَن O5َِِّ وَُكنـْ
ْبِلَك َو5ِْآلَِخَرِة ُهْم يُوِقُنونَ (َوالَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن ِمبَا أُْنِزَل ِإلَْيَك َوَما أُْنزِ : وقال تعاىل  )٤البقرة (). َل ِمْن قـَ

 ، أي 5لبعث والقيامة واجلنة والنار واحلساب وامليزان: )َو5ِآلِخَرِة ُهْم يُوِقُنونَ (
) ٤جَّـِت اْألَْرُض رَ̈جـا () ِإَذا رُ ٣) َخاِفَضـٌة رَاِفَعـٌة (٢) لَـْيَس ِلَوقْـَعِتَهـا َكاِذبَـٌة (١(إَذا َوقـََعـِت اْلَواِقَعـُة (: قـال تعـاىل

ــاُل َب̈ســا ( ــِت اْجلَِب ــا (٥َوُبسَّ بَـ̈ث ــاًء ُمنـْ ــْت َهَب ــًة (٦) َفَكاَن ــُتْم َأْزَواًجــا َثَالَث ــا َأْصــَحاُب ٧) وَُكنـْ ــِة َم ) فََأْصــَحاُب اْلَمْيَمَن
ـــاِبقُ ٩) َوَأْصـــَحاُب اْلَمْشـــَأَمِة َمـــا َأْصـــَحاُب اْلَمْشــَأَمِة (٨اْلَمْيَمنَــِة ( ـــاِبُقوَن () َوالسَّ ) ُأولَئِـــَك اْلُمَقرَّبُـــوَن ١٠وَن السَّ

 ).  (الواقعة)١٢()) ِيف َجنَّاِت النَِّعيمِ ١١(
َعـــــِت : (كمـــــا قـــــال،  مسيـــــت بـــــذلك لتحقـــــق كو¬ـــــا ووجودهـــــا، مـــــن أمســـــاء يـــــوم القيامـــــة: الواقعـــــة يَـْوَمِئـــــٍذ َوقـَ فـَ
 )١٥: (احلاقة)اْلَواِقَعةُ 
 ، وال دافع يدفعها، ليس لوقوعها إذا أراد هللا كو¬ا صارف يصرفها: يأ )لَْيَس ِلَوقْـَعِتَها َكاِذبَةٌ : (وقوله
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َتا دَكًَّة َواِحَدًة (١٣(فَِإَذا نُِفَخ ِيف الصُّوِر نـَْفَخٌة َواِحَدٌة (: قال تعاىل َلِت اْألَْرُض َواْجلَِباُل َفدُكَّ يَـْوَمِئٍذ ١٤) َومحُِ ) فـَ
ــ١٥َوقـََعــِت اْلَواِقَعــُة ( ) َواْلَمَلــُك َعَلــى َأْرَجاِئَهــا َوَحيِْمــُل َعــْرَش رَبِّــَك ١٦َماُء َفِهــَي يـَْوَمِئــٍذ َواِهَيــٌة () َواْنَشــقَِّت السَّ

 (الواقعة) )١٨()) يـَْوَمِئٍذ تـُْعَرُضوَن َال َختَْفى ِمْنُكْم َخاِفَيةٌ ١٧فـَْوقـَُهْم يـَْوَمِئٍذ َمثَانَِيٌة (
َقاَهلَــا (١(ِإَذا زُْلزِلَــِت اْألَْرُض زِْلَزاَهلَــا : وقــال تعــاىل ْنَســاُن َمــا َهلَــا (٢) َوَأْخَرَجــِت اْألَْرُض أَثـْ ) يـَْوَمئِــٍذ ٣) َوقَــاَل اْإلِ

ُث َأْخَباَرَها ( ) َفَمـْن يـَْعَمـْل ِمثْـَقـاَل ٦) يـَْوَمِئٍذ َيْصُدُر النَّاُس َأْشَتاÔً لِيُــَرْوا َأْعَمـاَهلُْم (٥) «َِنَّ رَبََّك َأْوَحى َهلَا (٤ُحتَدِّ
 (الزلزلة))٨) َوَمْن يـَْعَمْل ِمثْـَقاَل َذرٍَّة َش̈را يـََرُه (٧ًرا يـََرُه (َذرٍَّة َخيْـ 

عـن ، عـن وكيـع بـن ُحـُدس، أنبـأ� يعلـى عـن عطـاء: حـدثنا محـاد بـن سـلمة قـال، حدثنا َ�ز: وقال اإلمام أمحد
وجـل يـوم القيامـة؟ ومـا أكلنـا يـرى ربـه عـز ، S رسـول هللا: عمه أيب َرزين العقيلي وامسه َلِقيط بن عامر أنـه قـال

. فـا) أعظـم: قـال. بلـى: قلنـا أليس كلكم ينظر إىل القمـر ُخمْليـا بـه؟: آية ذلك يف خلقه؟ فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 أمـا مـررت بـوادي أهلـك حمـال: ومـا آيـة ذلـك يف خلقـه؟ قـال، كيف حييي هللا املوتى،  S رسول هللا: قلت: قال
 . وذلك آيته يف خلقه، فكذلك حييي هللا املوتى: قال. بلى: قال. ت به يهتز خضرا؟مث مرر : قال. بلى: قال

 .  به، من حديث محاد بن سلمة، ورواه أبو داود وابن ماجه
أمـا عنـد ، S عائشـة: هـل يـذكر احلبيـب حبيبـه يـوم القيامـة؟ قـال، S رسـول هللا: قلـت: قالـت ö عن عائشةو 

ــ ــه أو يعطــى . فــال، زان حــىت يثقــل أو خيــفثــالث فــال أمــا عنــد املي وأمــا عنــد تطــاير الكتــب فإمــا يعطــى بيمين
، وكلـت بثالثـة: ويقـول ذلـك العنـق، ويتغـيظ علـيهم، وحني خيرج ُعنُـق مـن النـار فينطـوي علـيهم. فال، بشماله

ووكلـت  ،ووكلـت مبـن ال يـؤمن بيـوم احلسـاب، وكلت مبن ادعـى مـع هللا إهلـا آخـر: وكلت بثالثة، وكلت بثالثة
، وجلهنم جسر أدق من الشعر وأحـد مـن السـيف، ويرميهم يف غمرات، فينطوي عليهم: بكل جبار عنيد قال

، وكأجاويد اخليل والركاب، والناس عليه كالطرف وكالربق وكالريح، عليه كالليب وحسك ¿ُخْذَن من شاء هللا
 . ومَكّور يف النار على وجهه، وخمدوش مسلم، فناج مسلم. َسلِّم، َسلِّم، رب: واملالئكة يقولون

 
 
 
 
 



 ٣٠٧

 ، و شفاعتة للموحدين من أمته، الكوثر من شرب منه ال يظمأ بعده أبداوعلينا االميان أن للرسول حوض 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

أغفــى رســول هللا : عــن أنــس بــن مالــك قــال، عــن املختــار بــن فـُْلُفــل، حــدثنا دمحم بــن فضــيل: قــال اإلمــام أمحــد
إنه أنزلت علـيَّ : مل ضحكت؟ فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: إما قال هلم وإما قالوا له، فرفع رأسه مبتسما، ملسو هيلع هللا ىلص إغفاءة
َنــاَك اْلَكــْوثـَرَ (﷽�ــþÿ : فقــرأ. آنفــا ســورة ، ؟هــل تــدرون مــا الكــوثر: قــال، حــىت ختمهــا )ِإ�َّ َأْعطَيـْ

تـرُد عليـه أمـيت يـوم ، عليـه خـري كثـري، يف اجلنـة، عـز وجـل، هـو ¬ـر أعطانيـه ريب: قـال. هللا ورسوله أعلـم: قالوا
إنــك ال تــدري مــا : فيقــال. إنــه مــن أمــيت، S رب: ُخيْــتَـَلج العبــد مــنهم فــأقول، آنيتــه عــدد الكواكــب، القيامــة

 . أحدثوا بعدك
مـا : قلنـا، إذ أغفى إغفاءة مث رفع رأسه مبتسـما،  بني أظهر� يف املسجدبينا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: (ولفظ مسلم قال

َناَك اْلَكْوثـََر َفَصلِّ : فقرأ، أنزلت علي آنفا سورة: أضحكك S رسول هللا؟ قال ﷽�þÿ (ِإ�َّ َأْعطَيـْ
تَـرُ  فإنـه ¬ـر َوَعدنيـه : قـال. هللا ورسـوله أعلـم: درون ما الكوثر؟ قلناأت: مث قال )ِلَربَِّك َواْحنَْر ِإنَّ َشانَِئَك ُهَو األبـْ

، آنيته عدد النجوم فَيختلُج العبـد مـنهم، هو حوض َتِرُد عليه أميت يوم القيامة، عليه خري كثري، عز وجل، ريب
 . إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك): فيقول. رب إنه من أميت: فأقول

ْعَوِة التَّامَّـِة َوالصَّـَالِة : (هللا ملسو هيلع هللا ىلص قـال أن رسـولُ  ½ وعن جـابر َمـْن قَـاَل ِحـَني َيْسـَمُع النِّـَداَء اللَُّهـمَّ َربَّ َهـِذِه الـدَّ
َعثْـــُه َمَقاًمــا َحمُْمــوًدا كمــا َوَعْدتَــهُ  ــًدا اْلَوِســيَلَة َواْلَفِضــيَلَة َوابـْ لَّــْت لَـــُه حَ  الــذي وعدتــه: ويف روايـــة اْلَقاِئَمــِة آِت ُحمَمَّ

 .  أخرجه البخاري والرتمذي وأبو داود والنسائي )يـَْوَم اْلِقَياَمةِ  َشَفاَعِيت 
لقـد : (من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: قلت S رسول هللا: عن أيب هريرة ½ قال

أسـعد . حد أول منك ملـا رأيـت مـن حرصـك علـى احلـديثظننت S أ5 هريرة أن ال يسألين عن هذا احلديث أ
 .  ) رواه البخاريإال هللا خالصاً من قلبه أو نفسهالناس بشفاعيت يوم القيامة من قال ال إله 

(مــن شــهد أن ال إلــه إال هللا وحــده ال شــريك لــه وأن دمحماً : وعــن عبــادة بــن الصــامت ½ عــن النــيب ملسو هيلع هللا ىلص قــال
واجلنة حق والنـار حـق أدخلـه هللا ، وأن عيسى عبد هللا ورسوله وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح منه، ه ورسولهعبد

 . رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري )اجلنة على ما كان من عمل
فانتهينـا ، بثابـتوتشـفَّعنا ، (انطلقنـا إىل أنـس بـن مالـك: قال مْعبَـُد بـن هـالل الَعنـِزي: قال ½ أنس بن مالك

S أ5 : وأجَلــَس �بتــا معــه علــى ســريره فقــال لــه، فــدخلنا عليــه، فاســتأذَن لنــا �بــت، إليــه وهــو يصــلِّي الضــحى
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ثَهم حــديث الشــفاعة، محــزة إذا  : قــال، حــدَّثنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: فقــال، إن إخوانــَك مــن أهــل البصــرة يســألونك أن ُحتــدِّ
ولكـّن ، فيقول لسـت هلـا، اشفع لذرِّيَّتك: فيقولون، فيأتون آدم، ُس بعضهم إىل بعضكان يوُم القيامة ماَج النا

، فإنــه كلــيم هللا، ولكــن علــيكم مبوســى، لســت هلــا: فيقــول، فيــأتون إبــراهيم، فإنــه خليــل هللا، علــيكم Ùبــراهيم
لسـُت : فيقـول ،فيـؤتى عيسـى، فإنـه ُروح هللا وكلمتـه، ولكـن علـيكم بعيسـى، لسـُت هلـا: فيقول، فيؤتى موسى

، فــأقوم بــني يديــه، فيــؤذَن يل، مث أنطِلــُق فأســتأِذُن علــى ريب، أ� هلــا: فــأوتى فــأقول، ولكــن علــيكم مبحمــد، هلــا
وقل ُيْسـَمع ، ارفع رأسكَ ، S دمحم: فيقول، مث أخرُّ لربنا ساجدا، فأمحده مبحامد ال أقدر عليها إال أن يُلهَمنيها

فمـن كـان يف قلبـه مثقـال حبـة مـن ، انطلق: فيقول، S رب أُمَِّيت أُمَّيت: فأقول، واشفع ُتَشفَّع، وسْل تـُْعَطه، لك
مث أخـــرُّ لـــه ، مث أرجـــُع إىل ريب فأمحـــده بتلـــك احملامـــد، فـــأنطَِلُق فأفعـــل، بـُـــرَّة أو شـــعرية مـــن إميـــان فأخرِجـــه منهـــا

أُمَّـيت ، S ربِّ : فـأقول، َشـفَّعواْشـَفع تُ ، وسـل تـُْعطـه، وقـل ُيْسـَمع لـك، ارفـع رأسـك، S دمحم: فيقـال يل، ساجدا
، S دمحم: فيقــال يل، مث أخــرُّ لــه ســاجدا، مث أعــود إىل ريب أمحــده بتلــك احملامــد، انطلــق فأفعــل: فيقــال يل، أُمَّــيت

فمـن ، انطِلـق: فيقـال يل، أُمَّـيت أُمَّـيت، S ربِّ : فـأقول، واشفع ُتَشفَّع، وَسْل تُعَطه، ارفع رأسك وقُل ُيسَمُع لك
هــذا ). فــأنطلق فأفعــل،  قلبــه أدىن أدىن أدىن مــن مثقــال حبَّــة مــن خــردل مــن إميــان فأخرِجــه مــن النــاركــان يف

 . حديث أنس الذي أنبأ� به
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 ، والصراط، ونؤمن 5مليزان
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــْوِم اْلِقَياَمــِة فَــال(: وقولــه تعــاىل ًئا) َوَنَضــُع اْلَمــَوازِيَن اْلِقْســَط لِيَـ ونضــع املــوازين العــدل ليــوم : أي ُتْظَلــُم نـَْفــٌس َشــيـْ
 . وإمنا مجع 5عتبار تعدد األعمال املوزونة فيه، األكثر على أنه إمنا هو ميزان واحد. القيامة

نَـُهْم يـَْوَمِئٍذ َوَال يـََتَساَءُلوَن ((: قال تعاىل ثـَُقلَـْت َمَوازِينُـُه فَُأولَئِـَك  ) َفَمـنْ ١٠١فَِإَذا نُِفَخ ِيف الصُّوِر َفَال أَْنَساَب بـَيـْ
ُفَسـُهْم ِيف َجَهـنََّم َخالِـُدوَن (١٠٢ُهُم اْلُمْفِلُحوَن ( ) تـَْلَفـُح ١٠٣) َوَمْن َخفَّـْت َمَوازِينُـُه فَُأولَئِـَك الـَِّذيَن َخِسـُروا أَنـْ

  (املؤمنون) )١٠٤()ُوُجوَهُهُم النَّاُر َوُهْم ِفيَها َكاِحلُونَ 
ْنَسـانَ  َخلَـقَ ) ٢( اْلُقـْرَآنَ  َعلَّمَ ) ١( نُ الرَّمحَْ : قال تعاىل ) ٥( ِحبُْسـَبانٍ  َواْلَقَمـرُ  الشَّـْمسُ ) ٤( اْلبَـيَـانَ  َعلََّمـهُ ) ٣( اْإلِ

 الْـَوْزنَ  َوَأِقيُمـوا) ٨( اْلِميـَزانِ  ِيف  َتْطغَـْوا َأالَّ ) ٧( اْلِميـَزانَ  َوَوَضـعَ  رَفـََعَهـا َوالسََّماءَ ) ٦( َيْسُجَدانِ  َوالشََّجرُ  َوالنَّْجمُ 
 )الرمحن( )٩( اْلِميَزانَ  ُختِْسُروا َوَال  5ِْلِقْسطِ 

 ، العدل: يعين )َوالسََّماَء رَفـََعَها َوَوَضَع اْلِميَزانَ : (وقوله
َوازِينُـُه فَُأولَئِـَك ) َوَمـْن َخفَّـْت مَ ٨(َواْلَوْزُن يـَْوَمئِـٍذ اْحلَـقُّ َفَمـْن ثـَُقلَـْت َمَوازِينُـُه فَُأولَئِـَك ُهـُم اْلُمْفِلُحـوَن (: قال تعاىل

ُفَسُهْم ِمبَا َكانُوا Sََِåتَِنا َيْظِلُمونَ   (االعراف))٩()الَِّذيَن َخِسُروا أَنـْ
 يوم القيامة لألعمال: أي )َواْلَوْزن(

ًئا َوِإْن َكـاَن مِ : (قال تعاىل نَـا َوَنَضُع اْلَمَوازِيَن اْلِقْسَط لِيَـْوِم اْلِقَياَمِة فَـال ُتْظلَـُم نـَْفـٌس َشـيـْ ثْـَقـاَل َحبَّـٍة ِمـْن َخـْرَدٍل أَتـَيـْ
ــِبنيَ  ــا َحاِس ــى بَِن َــا وََكَف ــاء( )ِ� ــَنًة ُيَضــاِعْفَها : (وقــال تعــاىل )٤٧: األنبي ــُك َحَس ــاَل َذرٍَّة َوِإْن َت ــُم ِمثْـَق ِإنَّ اOََّ ال َيْظِل

ْن ثـَُقَلْت َمَوازِيُنُه فـَُهَو ِيف ِعيَشٍة رَاِضَيٍة * َوَأمَّـا فََأمَّا مَ : (وقال تعاىل )٤٠: النساء( )َويـُْؤِت ِمْن َلُدْنُه َأْجًرا َعِظيًما
فَـِإَذا نُِفـَخ ِيف : (وقال تعـاىل )١١-٦: القارعة( )َك َما ِهَيْه * َ�ٌر َحاِمَيةٌ َمْن َخفَّْت َمَوازِيُنُه فَأُمُُّه َهاِويٌَة * َوَما َأْدرَا

ــنَـُهْم يـَْوَمِئــٍذ َوال  يـََتَســاَءُلوَن * َفَمــْن ثـَُقَلــْت َمَوازِينُــُه فَُأولَِئــَك ُهــُم اْلُمْفِلُحــوَن * َوَمــْن َخفَّــْت الصُّــوِر فَــال أَْنَســاَب بـَيـْ
ُفَسُهْم ِيف َجَهنََّم َخاِلُدونَ   ).  ١٠٣- ١٠١: املؤمنون( )َمَوازِيُنُه فَُأولَِئَك الَِّذيَن َخِسُروا أَنـْ

إال أن هللا تعــاىل يقلبهــا يــوم القيامــة ، نــت أعراًضــااألعمــال وإن كا: والــذي يوضــع يف امليــزان يــوم القيامــة قيــل
 .  أجساما

ــوم : قــال البغــوي يــروى هــذا عــن ابــن عبــاس كمــا جــاء يف الصــحيح مــن أن (البقــرة) و (آل عمــران) ¿تيــان ي
مــن ذلــك يف الصــحيح قصــة القــرآن وأنــه ¿يت . القيامــة كأ¬مــا غمامتــان أو غَيايَتــان أو ِفْرقَــان مــن طــري َصــَوافّ 



 ٣١٠

أ� القــرآن الــذي أســهرت ليلــك وأظمــأت : مــن أنــت؟ فيقــول: فيقــول، يف صــورة شــاب شــاحب اللَّــونصــاحبه 
مــن : فيقــول، (فيــأيت املــؤمن شــابٌّ حســن اللــون طّيــب الــريح: يف قصــة ســؤال القــرب، ¬ــارك ويف حــديث الــرباء

 . أ� عملك الصاحل) وذكر عكسه يف شأن الكافر واملنافق: أنت؟ فيقول
يف الرجـل الـذي يـؤتى بـه ويوضـع لـه يف ِكفَّـة تسـعة ، كمـا جـاء يف حـديث البطاقـة،  األعمـاليوزن كتاب : وقيل

ومـا هـذه ، S رب: (ال إلـه إال هللا) فيقـول: مث يـؤتى بتلـك البطاقـة فيهـا، وتسعون سجال كل ِسـِجّل َمـّد البصـر
قـال رسـول . يف كفـة امليـزانفتوضع تلك البطاقة . إنك ال ُتظَلم: البطاقة مع هذه السجالت؟ فيقول هللا تعاىل

 .  وثـَُقَلِت البطاقة)، (َفطاَشت السجالت: هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 . رواه الرتمذي بنحو من هذا وصححه

ــِمني: (كمــا يف احلــديث،  يــوزن صــاحب العمــل: وقيــل فــال يَــِزن عنــد هللا َجَنــاح ، يُــؤَتى يــوم القيامــة 5لرجــل السَّ
 ).  ١٠٥: الكهف( )َهلُْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوْز�ً َفال نُِقيُم : (بـَُعوَضة) مث قرأ

فوالــذي ، (أتعجبــون مــن ِدقَّــة ســاقـَْيهِ : ويف مناقــب عبــد هللا بــن مســعود أن رســول هللا صــلى عليــه وســلم قــال
 نفسي بيده هلما يف امليزان أثقل من ُأُحٍد)

وÔرة ، وÔرة تـوزن حماهلـا، عمـالفتـارة تـوزن األ، وقد ميكن اجلمع بني هذه اآل�ر «ن يكون ذلـك كلـه صـحيحا
 . وهللا أعلم، يوزن فاعلها

عـن أيب ، عـن األعـرج، حدثنا أبو الـزَِّ�دِ ، أخرب� شعيب، حدثنا أبو اليمان: وقال البخاري يف تفسري هذه اآلية
(يـد هللا مـألى ال يَغيضـها : وقـال. أنِفـق أُنفـْق عليـك): (قال هللا عز وجل: ½؛ أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال، هريرة
، فإنــه مل يَغــض مــا يف يــده، مــا أنفــق منــذ خلــق الســموات واألرض ســحَّاَء الليــَل والنهــار) وقــال (أفــرأيتم، نفقــة

 . وبيده امليزان خيفض ويرفع)، وكان عرشه على املاء
عـن أيب مالـك ، عـن جـده ممطـور، عـن زيـد بـن سـالم، من حـديث حيـىي بـن أيب كثـري، وروى مسلم يف صحيحه

وســبحان هللا واحلمــد ) ، امليــزانواحلمــد ) متــأل ، (الطَّهــور َشــْطر اإلميــان: األشــعري؛ أن رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قــال
ـة لـك أو عليـك، والصـرب ضـياء، والصـدقة بُرهـان، والصالة نـور، متآلن ما بني السماء واألرض ،  والقـرآن ُحجَّ

 .  أو ُموِبُقَها)، سه َفمعِتقَهافبائع نف، كل الناس يـَْغُدو
عـن أيب سـالم عـن مـوىل لرسـول ، عـن زيـد، حـدثنا حيـىي بـن كثـري، حدثنا أ5ن، حدثنا عفان: وقال اإلمام أمحد

، ان هللاوسـبح، وهللا أكـرب، ال إلـه إال هللا: امليزان(بخ بخ خلمس ما أثقلهن يف : هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال
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دخــل ، (بــخ بــخ خلمــس مــن لقــي هللا مســتيقًنا �ــن: وقــال. والــده) والولــد الصــاحل يتــوىف فيحتســبه، واحلمــد )
 )و5حلساب، و5لبعث بعد املوت، و5جلنة و5لنار، واليوم اآلخر، يؤمن 5): اجلنة

، امليـزانثقيلتـان يف ، خفيفتـان علـى اللسـان (كلمتـان: قال رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ويف الصحيحني عن أيب هريرة قال
 . سبحان هللا العظيم)، سبحان هللا وحبمده، حبيبتان إىل الرمحن

 .  الطريق: و الصراط لغة
 . اجلسر املمدود على جهنم ليعرب الناس عليه إىل اجلنة: وشرعاً 

 . وقول السلف، والسنة، وهو �بت 5لكتاب
وزيـــد بـــن أســـلم 5ملـــرور علـــى ، وقتـــادة، فســـرها عبـــدهللا بـــن مســـعود. )دهـــا(وإن مـــنكم إال وار : قـــال هللا تعـــاىل

 . الصراط
 . وفسرها مجاعة منهم ابن عباس 5لدخول يف النار لكن ينجون منها

 . متفق عليه. اللهم سلم سلم): مث يضرب اجلسر على جهنم وحتل الشفاعة ويقولون: (ملسو هيلع هللا ىلص، وقال النيب
 .  لى إثباتهواتفق أهل السنة ع

 صفة الصراط
 :  عن الصراط فقال، ملسو هيلع هللا ىلص، سئل النيب

: يقــال هلــا، تكــون بنجــد، وحســكة مفلطحــة هلــا شــكوة عقيفــاء، عليــه خطــاطيف وكالليــب، (مدحضــة مزلــة
 رواه البخاري. السعدان)

 .  وبه كالليب مثل شوك السعدان): (وله من حديث أيب هريرة
 . مها إال هللا خيطف الناس «عماهلمغري أ¬ا ال يعلم قدر عظ

 . وأحد من السيف، بلغين أنه أدق من الشعر: ويف صحيح مسلم من حديث أيب سعيد ½ قال
 .  وروى اإلمام أمحد حنوه عن عائشة ö مرفوعاً 

 العبور على الصراط وكيفيته
 : وفيه، ملسو هيلع هللا ىلص، يب سعيد ½ عن النيبال يعرب الصراط إال املؤمنون على قدر أعماهلم حلديث أ

وخمـدوش ، فنـاج مسـلم، وكأجاويـد اخليـل والركـاب، وكـالطري، وكـالريح، وكـالربق، فيمر املؤمنون كطرف العني(
 . متفق عليه). مرسل ومكدوس يف جهنم
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 : ويف صحيح مسلم
حـىت تعجـز أعمـال العبـاد حـىت جيـيء ، سـلم سـلم Sرب: ونبيكم قائم علـى الصـراط يقـول، جتري �م أعماهلم(

 ).  الرجل فال يستطيع السري إال زحفاً 
 : ويف صحيح البخاري

 ). حىت مير آخرهم يسحب سحباً (
فــأكون أ� وأمــيت أول مــن (: ملسو هيلع هللا ىلص، ومــن األمــم أمتــه لقــول النــيب، ملسو هيلع هللا ىلص، وأول مــن يعــرب الصــراط مــن األنبيــاء دمحم

 . رواه البخاري). يزها وال يتكلم يومئذ إال الرسل ودعاء الرسول يومئذ اللهم سلم سلمجي
وأقصد «هـل اإلسـالم كـل مـن كـان مسـلماً سـواء مـن ، والصراط إمنا مير ويسري عليه أهل اإلسالم دون غريهم

يصــار �ــم إىل النــار بــل ، فأهــل الكفــر ال جيــوزون الصــراط وال ¿تــون إليــه، هــذه امللــة أو مــن األنبيــاء مــن قبــل
مــن  : أنــه ينــادى يف النــاس يــوم القيامــة فيقــال: (كمــا يف حــديث أيب ســعيد و أيب موســى يف الصــحيحني،  ابتــداءً 

ويتبــع عبــاد الطواغيــت ، ويتبــع عبــاد القمــر القمــر، ؛ فيتبــع عبــاد الشــمس الشــمس)كــان يعبــد شــيئاً فليتبعــه
َفُكْبِكبُـوا ِفيَهـا ُهـْم َواْلغَـاُووَن * (: كمـا قـال هللا عـز وجـل،  يكبكبـونويصريون إىل النار يلقـون فيهـا ، الطواغيت

 .  فيلقون فيها إلقاءً ، )٩٥-٩٤: (الشعراء )َوُجُنوُد ِإْبِليَس َأْمجَُعونَ 
، ومــنهم كــالريح الشــديدة، فمــنهم كــالربق: (النــاس يف عبــورهم علــى الصــراط يتفــاوتون كمــا وضــحت الســنةو 

ومـنهم مـن ، ومـنهم مـن يزحـف زحفـاً ، ومـنهم ميشـي علـى رجليـه، ب اإلبـلومـنهم كركـا، ومنهم كأجاويـد اخليـل
مث كأجاويــد ، مث كــالريح الشــديدة، مث بعــد ذلــك كــالربق، أســرعهم مــن ميــر كلمــح البصــر)، ختطفــه الكالليــب

وهــذا التفــاوت يف الســري علــى الصــراط �شــئ عــن ، علــى حســب الرتتيــب الســابق، مث كأجاويــد اإلبــل، اخليــل
 .  )١٠: (الواقعة) َوالسَّاِبُقوَن السَّاِبُقونَ : (قال هللا عز وجل، عملالتفاوت يف ال
). يـوم تـُبَـدَُّل األرُض غـَري األرض والسـمواتُ : (سألُت رسـوَل اOّ ملسو هيلع هللا ىلص عـن قولـه تعـاىل: قالت: ö وعن عائشة

 . والرتمذي، أخرجه مسلم). الصراطِ على : (قال ؟أْيَن َيُكوُن النَّاُس يومئذ S رسول اOّ : قلت )٤٨: (إبراهيم
هــل ، S رســوَل هللا: (أنَّ النــاس قــالوا: أنَّ أ5 هريــرة أخربمهــا: وعطــاء بــن يزيــد الليثــي، وعــن ســعيد بــن املســيب

: قـال، ال S رسـوَل هللا: قـالوا ؟هل متارون يف القمـر ليلـة البـدر لـيس دونـه َسـحاب: قال ؟نرى ربَّنا يوم القيامة
، ُحيَشـر النـاس يـوم القيامـة، فـإنكم ترونـه كـذلك: قـال، ال: قـالوا ؟فهل متارون يف الشمس لـيس دو¬ـا سـحاب

ومـــنهم مـــن يتبـــع ، ومـــنهم مـــن يتَّبـــع القمـــر، فمـــنهم مـــْن يتبـــع الشـــمس، مـــن كـــان يْعُبـــُد شـــيئا فيلتَّبـــع: فيقـــول
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هـذا مكانُنـا حـىت ¿تينـا : فيقولـون، أ� ربُّكـم :فيقـول، فيـأتيهم هللا، وتبقى هذه األمَُّة فيها منافقوهـا، الطواغيت
بـني  الصـراطويضـرب ، فيـدعوهم ؟أنـت ربُّنـا: فيقول، أ� رُبكم: فيأتيهم هللا فيقول، فإذا جاء ربُّنا عرفناه، ربُّنا

: ِل يومئـذوكـالم الرُُّسـ، وال يـتكّلم يومئـذ أحـد إال الرُّسـلُ ، فأكون أوَل من ُجيوُز من الرُّسِل «ُّمته، ظهراين جهنم
فإ¬ـا : قـال، نعـم: قـالوا ؟هل رأيـتم شـوك السـعدان، مثل شوِك السَّعدان، ويف جهنم كالليب، اللهم سّلم َسّلم

فمــنهم مــن يوبــق ، ختَطــُف النــاس «عمــاهلم، غــري أنّــه ال يعلــم قــْدَر ِعَظِمهــا إال هللا تعــاىل، مثــُل َشــوك الســعدان
فمـنهم املـؤمن بقـي : ويف روايـة، أراد هللا رمحـة مـن أراد مـن أهـل النـارحىت إذا ، مث ينجو، ومنهم ُخيَْرَدلُ ، بعمله
وأراد أن ُخيـرج برمحتـه مـن أراد مـن ، حىت إذا فـرغ هللا مـن القضـاء بـني العبـاد ومنهم ا¹ازي حىت يـَُنجَّي، بعمله

وحــرَّم هللا علــى  ،ويعرفــو¬م �åر الســجود، أمــر املالئكــة أن خيرجــوا مــن كــان يعبــد هللا فيخرجــو¬م، أهــل النــار
فيخرجـون مـن ، إال أثـر السـجود، فكـلُّ ابـن آدَم Áكلـه النـار، فُيخرجون من النار، النار أن Áكل أثر السجود

ــُت احلبَّــُة يف محيــل الســيل، فُيَصــبُّ علــيهم مــاء احليــاة، النــار قــد امُتِحُشــوا ُب ــوَن كمــا تـَنـْ مث يفــرغ هللا مــن ، فيَـْنبُت
، مقبـل بوجهـه ِقبَـل النـار وهـو آخـر أهـِل النـار دخـوال اجلنـة، جل بني اجلنة والنارويبقى ر ، القصاص بني العباد

 فيــدعو هللا مبــا شــاَء أن يــدعوه وأحــرقين ذَكاهــا، قــد قَشــبين رُحيهــا، S ربِّ اصــرف وجهــي عــن النــار: فيقــول
اَء هللا مـن عهـد فيعطـي هللا مـا شـ، ال وِعزَّتِـكَ : فيقـول ؟هل عسيَت إن أفعل ذلك أن تسأَل غري ذلـك: فيقول

ســكَت مــا شــاء هللا أْن ، ورأى ْ�َجتهــا، فــإذا أقبــل بوجهــه علــى اجلنــة، فيصــرُف هللا وجهــه عــن النــار، وميثــاق
ألــيس قــد أعطيــَت العهــود واملواثيــق أن ال : فيقــول هللا لــه، قــدِّمين عنــد 5ب اجلنــة، S ربِّ : مث قــال، يســكت

فمـا َعسـيَت إن أعطْيـَت ذلـك : فيقـول، أكون أشـقى خْلقـكَ S رب ال : فيقول ؟تسأَل غري الذي كنَت سألتَ 
مــه إىل ، فيعطــي ربَّــه مــا شــاء مــن عهــد وميثــاق، ال أســألك غــري هــذا، ال وِعزَّتِــكَ : فيقــول ؟أن تســأل غــريه فيقدِّ

 . وما فيها من النُّْضرة والسُّرور، رأى زهرtا، فإذا بلغ �5ا، 5ب اجلنة
فسكت مـا شـاء هللا أن ، فرأى ما فيها من احلربة والسرور، نة انفَهقْت له اجلنةفإذا قام إىل 5ب اجل: ويف رواية
ألـيس قـد أعطيـت العهـود  ؟S ابـَن آدم مـا أْغـَدَركَ  !وحيـك: فيقـول هللا، S رب أدخلـين اجلنـة: فيقول، يسكتَ 

مث ¿ذُن له يف ، فيضحك هللا منه، ال جتعلين أشقى خْلِقكَ ، S رب: فيقول ؟أن ال تسأل غري الذي قد ُأعطيت
حـىت  يُـذكِّره ربـُّه وكـذا، متـَّن مـن كـذا: قـال هللا تعـاىل، حىت إذا انقطع أمنيتُـهُ ، فيتمىن: متَنَّ : فيقول، دخول اجلنة

 ). لك ذلك ومثله معه: إذا انتهت به األماين قال هللا
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ــرة رضــي هللا عنهمــا ــو ســعيد اخلــدري أليب هري ــَك ذلــك وعشــرة : قــال هللا: ( قــالإنَّ رســوَل هللا ملسو هيلع هللا ىلص: قــال أب َل
إين مسعـُت : قال أبو سـعيد )لك ذلك ومثله معه: (مل أْحَفْظ من رسوِل هللا ملسو هيلع هللا ىلص إال قوله: قال أبو هريرة )أمثاله

 . دخوال اجلنةوذلك الرجل آخُر أهل النار : قال أبو هريرة، لك ذلك وعشرة أمثاله: رسوَل هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول
 . وأخرجه مسلم عن عطاء بن يزيد، أخرجه البخاري

أ� فاعـل إن شـاء : فقـال، سألُت رسوَل هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن يشفَع يل يوم القيامـة(: قال: قال ½ وعن أنس بن مالك
فاطلبين : قال ؟الصراطعلى فإن مل ألقَك : قلتُ ، الصراطما تطلبين على  لأو : قال ؟فأين أطُلبك: قلت، هللا

 )فإين ال أخطيء هذه الثالثة مـواطن، فاطلبين عند احلوض: قال ؟فإن مل ألقك عند امليزان: قلتُ ، عند امليزان
 . أخرجه الرتمذي
ــابَ : (قــال هللا: مسعــت رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقــول: قــال، ½، عــن أيب الــدرداء ــا اْلِكَت َن ــْن  مثَُّ َأْورَثـْ َنا ِم الَّــِذيَن اْصــَطَفيـْ

 َِّOِِْذِن اÙ ـَراِت ُهْم َسـاِبٌق 5ِْخلَيـْ ُهْم ُمْقَتِصٌد َوِمنـْ ُهْم ظَاِملٌ لِنَـْفِسِه َوِمنـْ فأمـا الـذين سـبقوا فأولئـك الـذين )، ِعَباِدَ� َفِمنـْ
ظلمـوا أنفسـهم  وأمـا الـذين، حسـا5 يسـرياوأما الـذين اقتصـدوا فأولئـك حياسـبون ، يدخلون اجلنة بغري حساب

اْحلَْمــُد Oَِِّ الَّــِذي : (فهــم الــذين يقولــون، مث هــم الــذين تالفــاهم برمحتــه، فأولئــك الــذين حيبســون يف طــول احملشــر
ـَنا ِفيَهـا ِفيَهـا نَ َأْذَهَب َعنَّا اْحلََزَن ِإنَّ رَبـََّنا َلَغُفوٌر َشُكوٌر الَِّذي َأَحلََّنا َداَر اْلُمَقاَمِة ِمْن َفْضِلِه ال َميَسَُّنا  َصـٌب َوال َميَسُّ

 . رواه امحد )لُُغوبٌ 
 

وكرمــة وال خيلــد أحــدا مــن  ونــؤمن 5ن هللا ســبحانه سيحاســب املــؤمنني حســا5ً يســريًا ويتغمــدهم برمحتــه ورأفتــه
 . وأن اجلنة دار املؤمنني وأ¬م سريون ر�م عيا�ً . عصاة املوحدين يف النار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـال رسـول هللا : عن عائشة قالت، عن عبد هللا بن أيب ُمَلْيكة، أخرب� أيوب، حدثنا إمساعيل: ال اإلمام أمحدق

ليس : قال)؟، َفَسْوَف ُحيَاَسُب ِحَسا5ً َيِسريًا: (أليس قال هللا: فقلت: قالت. من نُِوقش احلساب ُعذِّب: (ملسو هيلع هللا ىلص
 . ن نوقش احلساب يوم القيامة عذب)م، ذاك 5حلساب ولكن ذلك الَعْرض

 به، من حديث أيوب السختياين، وهكذا رواه البخاري ومسلم والرتمذي والنسائي وابن جرير
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قـالوا وال أنـت S . لن ينجـي أحـدا مـنكم عملـه(قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : عن أيب هريرة ½ قال
صــد هللا برمحــة ســددوا وقــاربوا واغــدوا وروحــوا وشــئ مــن الدجلــة والق مــدينإال أن يتغوال أ� : (قــال ؟رســول هللا

 . مسلمرواه البخاري و  )القصد تبلغوا
ُدوا َوقَارِبُوا َوأَْبِشُروا: َعِن النَِّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص قَالَ ، حديث َعاِئَشةَ و  َال أَنْـَت وَ : فَِإنَُّه َال يُْدِخُل َأَحـًدا اْجلَنَّـَة َعَملُـُه قَـاُلوا، َسدِّ

 متفق عليه. هللاُ ِمبَْغِفَرٍة َوَرْمحَةٍ  ِإالَّ َأْن يـَتَـَغمََّدِين َوَال َأَ� : Sَ َرُسوَل ِهللا قَالَ 
 أخرِجـوا مـن النـار: وقـال شـعبة َخيْـُرُج مـن النـار(: قـال هشـام: أن رسـوَل هللا ملسو هيلع هللا ىلص قـال ½ أنس بن مالكوعن 

وكـان ، ال إلـه إال هللا: مـن قـال أخرجوا من النـار، وكان يف قلبه من اخلري ما َيِزن شعرية، إال هللاال إله : من قال
. )وكـان يف قلبـه مـن اخلـري مـا يـزن َذرَّة، ال إلـه إال هللا: مـن قـال أخرجوا من النـار، يف قلبه من اخلري ما يزن بـُرَّة

 . )تاب القيامةك(وقد أخرجه البخاري ومسلم يف مجلة حديث طويل يرد يف 
 . أخرجه الرتمذي. خمففة )ما يزن ُذرَة(: وقال شعبة

أو خـافين يف ، َمـْن ذَكـرين يومـا أْخرُِجـوا مـن النـار: يقول هللا(: ½ أن رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلمقال أنس
 أخرجه الرتمذي. )مقام

ٌر ُمْسـتَـَق̈را َوَأْحَسـُن َمِقـيالَأْصَحاُب اْجلَنَِّة يـَْوَمِئٍذ خَ (: عن ابن عباس يف قوله ، قـالوا يف الغـرف مـن اجلنـة: قـال )يـْ
 . مأوى ومنزال: أي وقال قتادة، وذلك احلساب اليسري، ُعرضوا على ر�م عرضة واحدة وكان حسا�م أن

َهـاُر ِيف  ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت يـَْهِديِهْم رَبـُُّهْم Ùِِميَاِ¬ِمْ (: قال تعاىل النَِّعـيِم  َجنَّـاتِ َجتِْري ِمْن َحتْـِتِهُم األنـْ
ــتُـُهْم ِفيَهــا َســالٌم َوآِخــُر َدْعــَواُهْم َأِن اْحلَْمــُد Oَِِّ َربِّ الْ  ، ٩: يــونس()َعــاَلِمنيَ * َدْعــَواُهْم ِفيَهــا ُســْبَحاَنَك اللَُّهــمَّ َوحتَِيـَّ

١٠(  . 
ـــَرى اْلُمـــؤْ (: وقـــال يف حـــق املـــؤمنني ِمِنَني َواْلُمْؤِمنَـــاِت َيْســـَعى نُـــورُُهْم بـَـــْنيَ أَيْـــِديِهْم َو«َِْميَـــاِ¬ِْم ُبْشـــَراُكُم اْليَــــْوَم يـَـــْوَم تـَ

ُ النَِّيبَّ َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه نُـورُُهْم َيْسـَعى بـَـْنيَ أَيْـِديِهْم (: وقال تعاىل، )١٢: احلديد(اآلية  )َجنَّاتٌ  َّOيـَْوَم ال ُخيِْزي ا
 . )٨: التحرمي( )اِ¬ِْم يـَُقوُلوَن رَبـََّنا َأمتِْْم لََنا نُوَرَ� َواْغِفْر لََنا ِإنََّك َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ َو«َِميَْ 

َهاُر ُكلََّما ُرزِ  ِر الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َأنَّ َهلُْم َجنَّاٍت َجتِْري ِمْن َحتِْتَها اْألَنـْ َهاَوَبشِّ ِمْن َمثََرٍة ِرْزقًا قَـاُلوا  ُقوا ِمنـْ
 )٢٥( َهَذا الَِّذي ُرزِقْـَنا ِمْن قـَْبُل َوأُُتوا ِبِه ُمَتَشاِ�ًا َوَهلُْم ِفيَها َأْزَواٌج ُمَطهََّرٌة َوُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ 
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َهـارُ (ومعىن  ارهـا جتـري مـن أن أ¬: وقـد جـاء يف احلـديث، مـن حتـت أشـجارها وغرفهـا: أي )َجتِْري ِمْن َحتِْتَها األنـْ
ــؤ ا¹ــوف، غــري أخــدود ــاب اللؤل ــه قب ، وطينهــا املســك األذفــر، وال منافــاة بينهمــا، وجــاء يف الكــوثر أن حافتي

 . إنه هو الرب الرحيم نسأل هللا من فضله وكرمه، وحصباؤها اللؤلؤ واجلوهر
ِـ ـَرٌة ُقْل َأُؤنـَبُِّئُكْم ِخبَْريٍ ِمْن َذِلُكْم ِللَِّذيَن اتـََّقْوا ِعْنَد َر�ِّ َهـاُر َخالِـِديَن ِفيَهـا َوَأْزَواٌج ُمَطهَّ ْم َجنَّـاٌت َجتْـِري ِمـْن َحتِْتَهـا اْألَنـْ

ُ َبِصٌري 5ِْلِعَباِد ( َّOَوا َِّO١٥َوِرْضَواٌن ِمَن ا( 
ــى بـَْعُضــ َث ــٍر َأْو أُنـْ ــْن ذََك ــْنُكْم ِم ــٍل ِم ــَل َعاِم ــْم َأّينِ َال ُأِضــيُع َعَم ُــْم رَبـُُّه ــاَجُروا فَاْســَتَجاَب َهل ــٍض فَالَّــِذيَن َه ــْن بـَْع ُكْم ِم

ُهْم َسيَِّئاtِِْم َوَألُْدخِ  َلنـَُّهْم َجنَّاٍت َجتِْري ِمْن َحتِْتَهـا َوُأْخرُِجوا ِمْن ِدSَرِِهْم َوُأوُذوا ِيف َسِبيِلي َوقَاتـَُلوا َوقُِتُلوا َألَُكفَِّرنَّ َعنـْ
 َُّOَوا َِّOَهاُر ثـََوا5ً ِمْن ِعْنِد ا  )١٩٥ ِعْنَدُه ُحْسُن الثـََّواِب (اْألَنـْ

َهـاُر َخالِـِديَن ِفيَهـا نـزال( َوَمـا (ضـيافة مـن عنـد هللا : أي )َلِكِن الَِّذيَن اتـََّقْوا رَبـَُّهـْم َهلُـْم َجنَّـاٌت َجتْـِري ِمـْن َحتِْتَهـا األنـْ
َرارِ  ٌر ِلألبـْ  . )ِعْنَد اOَِّ َخيـْ

) ََّOَوَمْن يُِطِع ا َِّOَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم تِْلَك ُحُدوُد ا  َوَرُسوَلُه يُْدِخْلُه َجنَّاٍت َجتِْري ِمْن َحتِْتَها األنـْ
 )١٤( )) َوَمْن يـَْعِص اOََّ َوَرُسوَلُه َويـَتَـَعدَّ ُحُدوَدُه يُْدِخْلُه َ�رًا َخاِلًدا ِفيَها َوَلُه َعَذاٌب ُمِهنيٌ ١٣(

َهــاُر َخالِــِديَن ِفيَهــا أَبَــًدا َوْعــَد َوالَّــِذيَن آَ  اOَِّ َح̈قــا َمنُــوا َوَعِملُــوا الصَّــاِحلَاِت َســُنْدِخُلُهْم َجنَّــاٍت َجتْــِري ِمــْن َحتِْتَهــا اْألَنـْ
 )١٢٢َوَمْن َأْصَدُق ِمَن اOَِّ ِقيًال (

ُ ِإّينِ َمَعُكــمْ (: وقولــه تعــاىل َّOــُتْم َلــ(حبفظــي وَكــالءيت ونصــري : أي )َوَقــاَل ا ــُتُم الزََّكــاَة َوآَمنـْ ِئْن َأَقْمــُتُم الصَّــالَة َوآتـَيـْ
ــِلي ــه مــن الــوحي : أي )ِبُرُس ُــوُهمْ (صــدقتموهم فيمــا جييئــونكم ب نصــرمتوهم وآزرمتــوهم علــى احلــق : أي )َوَعزَّْرُمت

ذنـوبكم : أي )َعـْنُكْم َسـيَِّئاِتُكمْ  ألَكفِّـَرنَّ (اإلنفـاق يف سـبيله وابتغـاء مرضـاته : وهـو )َوَأقْـَرْضُتُم اOََّ قـَْرًضا َحَسًنا(
ــارُ (وال أؤاخــذكم �ــا ، أحموهــا وأســرتها َه ــِري ِمــْن َحتِْتَهــا األنـْ ، أدفــع عــنكم احملــذور: أي )َوألْدِخلَــنَُّكْم َجنَّــاٍت َجتْ

 . وأحصل لكم املقصود
ــِويٌّ (: كمــا قــال تعــاىل ــِلي ِإنَّ اOََّ َق ــَنبَّ َأَ� َوُرُس ُ ألْغِل َّOــَب ا ــزٌ َكَت ــْوِم اآلِخــِر . َعزِي ــوَن O5َِِّ َواْليَـ ــا يـُْؤِمُن ــُد قـَْوًم ال جتَِ

َنــاَءُهْم َأْو ِإْخــَوانـَُهْم َأْو َعِشــريَتـَُهمْ   ُأولَِئــَك َكَتــَب ِيف قـُلُــوِ�ُِم يـُــَوادُّوَن َمــْن َحــادَّ اOََّ َوَرُســوَلُه َولَــْو َكــانُوا آ5ََءُهــْم َأْو أَبـْ
ُهْم َوَرُضـوا َعْنـهُ اإلميَاَن َوأَيََّدُهْم ِبرُ  ُ َعـنـْ َّOَهـاُر َخالِـِديَن ِفيَهـا َرِضـَي ا  وٍح ِمْنـُه َويُـْدِخُلُهْم َجنَّـاٍت َجتْـِري ِمـْن َحتِْتَهـا األنـْ

 .  )٢٢، ٢١: ا¹ادلة( )ُأولَِئَك ِحْزُب اOَِّ َأال ِإنَّ ِحْزَب اOَِّ ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 
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 ولكتابـــه لـــه النصـــرة «ن، يبـــدل وال، ُميـــانع وال ُخيـــاَلف ال الـــذي رهوقَـــدَ  األول كتابـــه يف وكتـــب حكـــم قـــد: أي
 آَمنُـوا َوالَِّذينَ  ُرُسَلَنا لَنَـْنُصرُ  ِإ�َّ (: تعاىل قال كما،  للمتقني العاقبة وأن، واآلخرة الدنيا يف املؤمنني وعباده ورسله

َيا اْحلََياةِ  ِيف  نـْ َفعُ يَـ  ال يـَْومَ  األْشَهادُ  يـَُقومُ  َويـَْومَ  الدُّ ، ٥١: غـافر( )الـدَّارِ  ُسوءُ  َوَهلُمْ  اللَّْعَنةُ  َوَهلُمُ  َمْعِذرَتـُُهمْ  الظَّاِلِمنيَ  نـْ
ــا هــا وقــال )٥٢ ــِلي َأ�َ  ألْغِلــَنبَّ  اOَُّ  َكتَــبَ ( هن ــزٌ  قَــِويٌّ  اOََّ  ِإنَّ  َوُرُس ــز القــوي كتــب: أي )َعزِي  الغالــب أنــه العزي

 .  واآلخرة الدنيا يف للمؤمنني والنصرة اقبةالع أن، مربم وأمر حمكم قدر وهذا. ألعدائه
ــدُ  ال(: تعــاىل قــال مث ــا جتَِ ــونَ  قـَْوًم ــْومِ  O5َِِّ  يـُْؤِمُن ــَوادُّونَ  اآلِخــرِ  َواْليَـ ــنْ  يـُ ــوْ  َوَرُســوَلهُ  اOََّ  َحــادَّ  َم ــانُوا َوَل ــمْ  َك  َأوْ  آ5ََءُه

َناَءُهمْ   يـَتَِّخـذِ  ال(: تعـاىل قـال كمـا،  األقـربني مـن كـانوا ولو احملادين ونيواد ال: أي )َعِشريَتـَُهمْ  َأوْ  ِإْخَوانـَُهمْ  َأوْ  أَبـْ
ُهمْ  تـَتـَُّقـوا َأنْ  ِإال َشـْيءٍ  ِيف  اOَِّ  ِمـنَ  فـَلَـْيسَ  َذلِـكَ  يـَْفَعلْ  َوَمنْ  اْلُمْؤِمِننيَ  ُدونِ  ِمنْ  َأْولَِياءَ  اْلَكاِفرِينَ  اْلُمْؤِمُنونَ   تـَُقـاةً  ِمـنـْ
رُُكمُ  َناؤُُكمْ  آ5َؤُُكمْ  َكانَ  ِإنْ  ُقلْ (: تعاىل وقال، اآلية )٢٨: عمران آل( )نـَْفَسهُ  اOَُّ  َوُحيَذِّ  َوَأْزَواُجُكـمْ  َوِإْخَواُنُكمْ  َوأَبـْ

 َوِجَهـادٍ  وِلهِ َوَرُسـ اOَِّ  ِمنَ  ِإلَْيُكمْ  َأَحبَّ  تـَْرَضْونـََها َوَمَساِكنُ  َكَساَدَها َختَْشْونَ  َوِجتَارَةٌ  اقْـتَـَرفْـُتُموَها َوَأْمَوالٌ  َوَعِشريَُتُكمْ 
 )٢٤: التوبة( )اْلَفاِسِقنيَ  اْلَقْومَ  يـَْهِدي ال َواOَُّ  «َِْمرِهِ  اOَُّ  ¿َِْيتَ  َحىتَّ  فـَتَـَربَُّصوا َسِبيِلهِ  ِيف 

 يف رهـاآخ إىل )اآلِخرِ  َواْليَـْومِ  O5َِِّ  يـُْؤِمُنونَ  قـَْوًما جتَِدُ  ال( اآلية هذه أنزلت: وغريه العزيز عبد بن سعيد قال وقد
، عنـه هللا رضـي، اخلطـاب بـن عمـر قـال وهلـذا بـدر؛ يـوم أ5ه قتـل حـني، اجلراح بن هللا عبد بن عامر عبيدة أيب

 . )الستخلفته ح̈يا عبيدة أبو كان ولو(: عنهم هللا رضي، الستة أولئك يف بعده شورى األمر جعل حني
نَـاَءُهمْ  َأوْ ( بـدر يوم أ5ه قتل دهعبي أيب يف نزلت )آ5ََءُهمْ  َكانُوا َوَلوْ (: قوله يف وقيل  يومئـذ َهـمَّ ، الصـديق يف )أَبـْ
 يف )َعِشـريَتـَُهمْ  َأوْ ( يومئـذ عمـري بـن عبيـد أخاه قتل، عمري بن مصعب يف )ِإْخَوانـَُهمْ  َأوْ (، الرمحن عبد ابنه بقتل
، يومئـذ عتبة بن والوليد وشيبة عتبة قتلوا، احلارث بن وعبيدة وعلي محزة ويف، أيًضا يومئذ له قريبا قتل، عمر
 . أعلم وهللا
 «ن الصـديق فأشـار، بـدر أسـارى يف املسـلمني وسـلم عليـه هللا صـلى هللا رسـول استشـار حني القبيل هذا ومن

 ال: عمـر وقـال. يهـديهم أن هللا ولعـل، والعشـرية العـم بنـو وهـم، للمسلمني قوة منهم يؤخذ ما فيكون، يفادوا
 مـن فـال�ً  ومتكـن، عقيـل مـن عليًـا ومتكـن، فأقتلـه لعمـر قريـب فـالن مـن متكـين هـل، هللا رسول S رأى ما أرى

 . للمشركني هوادة قلوبنا يف ليست أنه هللا ليعلم، فالن
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 ورسـوله هللا حـاد مـن يـواد ال «نـه اتصـف مـن: أي )ِمْنـهُ  بِـُروحٍ  َوأَيـََّدُهمْ  اإلميَـانَ  قـُلُـوِ�ِمُ  ِيف  َكَتبَ  ُأولَِئكَ (: وقوله
 اإلميـان وزين قلبه يف وقررها السعادة له كتب: أي، اإلميان قلبه يف هللا كتب ممن فهذا، أخاه أو أ5ه كان ولو
 . بصريته يف

 .  اإلميان قلو�م يف جعل )اإلميَانَ  قـُُلوِ�ِمُ  ِيف  َكَتبَ (: السدي وقال
 . قواهم: أي )ِمْنهُ  ِبُروحٍ  َوأَيََّدُهمْ (: عباس ابن وقال
َهـارُ  َحتِْتَهــا ِمــنْ  َجتْـِري َجنَّــاتٍ  مْ َويُــْدِخُلهُ (: وقولـه ُهمْ  اOَُّ  َرِضـيَ  ِفيَهــا َخالِــِدينَ  األنـْ  تقــدم هــذا كــل )َعْنـهُ  َوَرُضــوا َعــنـْ

 . مرة غري تفسريه
ُهمْ  اOَُّ  َرِضيَ (: قوله ويف  عوضهم هللا يف والعشائر القرائب على سخطوا ملا أنه وهو، بديع سر )َعْنهُ  َوَرُضوا َعنـْ
 . العميم والفضل، العظيم والفوز، املقيم النعيم من أعطاهم مبا عنه وأرضاهم، عنهم لرضا5 هللا

 . كرامته وأهل هللا عباد: أي، هللا حزبُ  هؤالء: أي )اْلُمْفِلُحونَ  ُهمُ  اOَِّ  ِحْزبَ  ِإنَّ  َأال اOَِّ  ِحْزبُ  ُأولَِئكَ (: وقوله
 مـا مقابلـة يف، واآلخـرة الـدنيا يف ونصـرهم وسـعادtم بفالحهـم تنويـه )ْفِلُحـونَ اْلمُ  ُهـمُ  اOَِّ  ِحْزبَ  ِإنَّ  َأال(: وقوله
 )اْخلَاِسُرونَ  ُهمُ  الشَّْيطَانِ  ِحْزبَ  ِإنَّ  َأال(: قال مث. الشيطان حزب «¬م أولئك عن أخرب
ُهمْ (: تعــاىل قــال ــاِدَ� َفِمــنـْ َنا ِمــْن ِعَب ــاَب الَّــِذيَن اْصــَطَفيـْ ــا اْلِكَت َن ُهْم َســاِبٌق  مثَُّ َأْورَثـْ ــنـْ ُهْم ُمْقَتِصــٌد َوِم ــنـْ َظــاِملٌ لِنَـْفِســِه َوِم

َراِت Ùِِْذِن اOَِّ َذِلَك ُهَو اْلَفْضُل اْلَكبِـُري َجنَّـاُت َعـْدٍن يَـْدُخُلونـََها والصـحيح أن . )٣٣، ٣٢: فـاطر(اآليـة  )5ِْخلَيـْ
 . األقسام الثالثة من هذه األمة يدخلون اجلنة

ــُزًال (ِإنَّ الَّــِذيَن َآمَ ( ــاِحلَاِت َكانَــْت َهلـُـْم َجنَّــاُت اْلِفــْرَدْوِس نـُ َهــا ١٠٧ُنــوا َوَعِمُلــوا الصَّ غُــوَن َعنـْ ) َخاِلــِديَن ِفيَهــا َال يـَبـْ
 )١٠٨()ِحَوًال 

 . اجلنة سرة: الفردوس وقال أبو أمامة
 . ربوة اجلنة وأوسطها وأفضلها: الفردوس: وقال قتادة

ــُر أ¬ــار ، اجلنــة فإنــه أعلــى اجلنــة وأوســط، ة فاســألوه الفــردوسإذا ســألتم هللا اجلنــ(: ويف الصــحيحني ومنــه تـَُفجَّ
 . )اجلنة
 . فإن النزل هو الضيافة، أي ضيافة )نزال(: وقوله
َهـــا ِحـــَوال(، ال يظعنـــون عنهـــا أبـــًدا، فيهـــا مقيمـــني ســـاكنني: أي )َخالِـــِديَن ِفيَهـــا(: وقولـــه غُـــوَن َعنـْ ال : أي )ال يـَبـْ

 كما قال الشاعر،  بون سواهاوال حي، غريها خيتارون
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 سواها وال َعْن ُحّبها أَحتّولُ  َفحَّْلت ُسَويدا الَقْلب ال أَ� 5َغًيا
َهــا ِحــَوال(: ويف قولـه غُــوَن َعنـْ فــيمن هــو مقــيم يف  مــع أنــه قــد يتــوهم، وحــبهم هلــا، تنبيــه علــى رغبــتهم فيهــا )ال يـَبـْ

ال خيتـارون عـن مقـامهم ذلـك ، لـدوام واخللـود السـرمديفأخرب أ¬ـم مـع هـذا ا، املكان دائًما أنه يسأمه أو ميله
)، َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ (: قال هللا تعاىل يف اجلنة وال بدال وال رحلة متحوال وال انتقاال وال ظعًنا

َهــا ِمبُْخــَرِجنيَ (: وقــال تعــاىل ــرَ (عَ : وقــال تعــاىل فيهــا)، َوَمــا ُهــْم ِمنـْ َال َمْقُطوَعــٍة َوَال (: وقــال تعــاىل)، َجمْــُذوذٍ  طَــاًء َغيـْ
َال (: إىل قولـه )ِإنَّ اْلُمتَِّقـَني ِيف َمَقـاٍم َأِمـنيٍ (: وقـال تعـاىل)، ِإنَّ َهَذا َلِرْزقـُنَـا َمـا لَـُه ِمـْن نـََفـادٍ (: وقال تعاىل)، َممُْنوَعةٍ 

وعـدم ، فـأخرب تعـاىل «بـديتها وأبديـة حيـاة أهلهـا، هـا مـن اآلSتوغري )، َيُذوُقوَن ِفيَها اْلَمـْوَت ِإالَّ اْلَمْوتَـَة اْألُوَىل 
 . انقطاعها عنهم وعدم خروجهم منها

 ليلـةَ  القمـر إىل فنظـرَ ، وسـلم عليـه هللا صـلى هللا رسـولِ  عنـد ُكنَّـا: قـال: عنـه هللا رضـي هللا عبـد بـن جريروعن 
 ال أن اســتطعتم فــإن، رؤيتــه يف تضــامون ال، القمــر هــذا تــرون كمــا،  عيــا� ربكــم ســتَـَرونَ  إنكــم: وقــال، البــدر
 الشَّـْمسِ  طُلُـوعِ  قبـلَ  ربِّـكَ  حبمـد وسـبِّح(: قـرأ مث، فـافعلوا، غرو�ـا وقبـل الشـمس طلـوع قبـل صـالة عن تـُْغَلبوا
 .  )٣٩: ق()الُغروب وقْبلَ 

 ). عشرة أرَبع ليلةَ (: وقال، داود أبو وأخرجه، والرتمذي ومسلم البخاري أخرجه
، الصـبح صـالة هـي): الشـمس طلـوع قبـل(، فصـلّ  أي): ربـك حبمـد وسـبح(:  البحـر احملـيطقال ابو حيـان يف

 . واجلمهور زيد وابن قتادة قاله، العصر صالة هي): الغروب وقبل(
 جل و عز به خمليا القيامة يوم هللا يرون املؤمنني مجيع أن: قال ابن خزمية يف كتاب التوحيد

 بـن هللا عبد حدثنا ورؤية ونظرا عيا� الدنيا يف عليه يدرك مبا اليوم ذلك همخالق القمر برؤية النيب تشبيه وذكر
 قلـت قـال رزيـن ابـن عـن حـدس بن وكيع عن عطاء ابن يعلى عن شعبة عن عدي أيب ابن ثنا قال الزهرى دمحم
S ليلـة القمـر يـرى كلكـم ألـيس قـال هللا خلـق يف ذلك آية وما قال نعم قال به خمليا هللا نرى أكلنا هللا رسول 

 .  وأعظم اجل فا) هللا خلق من خلق هو وإمنا البدر
 إىل �ضـرة يومئـذ وجـوه(: قوله يف هاذكر  اليت هيو  القيامة يوم أولياءه �ا خيتص اليت سبحانه هي هللا رؤية نوا

 متهـودو  مشـرك مـن إليـه النظـر عن أعدائه مجيع وحيجب املؤمنني من أولياءه الفضيلة �ذه ويفضل )�ظرة ر�ا
 إىل هللا أوليــاء نظــر وهــذا حملجوبــون يومئــذ ر�ــم عــن إ¬ــم كــال قولــه يف أعلــم كمــا ومنــافق ومــتمجس ومتنصــر
 إحسـانه إىل وإحسـا� كرامـة املـؤمنني هللا فيزيـد النـار النـار وأهل اجلنة اجلنة أهل دخول بعد ثناؤه جل خالقهم
 هللا صــلى النــيب عــن صــهيب عــن. أعدائــه مجيــع ذلــك عــن وحيجــب إليــه النظــر إSهــم Ùذنــه وجــودا منــه تفضــال

 تبـيض أمل يقولـون أزيـدكم شـيئاً  تريـدون وتعـاىل تبـارك هللا يقـول قـال اجلنـة اجلنـة أهـل دخـل إذا قـال وسلم عليه



 ٣٢٠

 إىل النظـر مـن إلـيهم أحـب شـيئاً  أعطـوا فمـا احلجـاب فيكشـف قـال النـار مـن وتنجنـا اجلنـة تـدخلنا أمل وجوهنا
 )◌ٌ  وزSدة احلســىن أحســنوا للــذين( اآليــة هــذه تــال مث ســلمة بــن محــاد عــن هــارون بــن يــديز  روايــة يف زاد ر�ــم

 . يونس
 

 . والنار دار الكافرين أعاذ� هللا منها
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــا َمـــْن ُأوِيتَ ِكَتابَـــُه َورَاَء َظْهـــرِِه (( ) ِإنَّـــُه َكـــاَن ِيف َأْهِلـــِه ١٢ريًا () َوَيْصـــَلى َســـعِ ١١) َفَســـْوَف يَـــْدُعو ثـُُبـــورًا (١٠َوَأمَّ
 (االنشقاق). )١٥()) بـََلى ِإنَّ رَبَُّه َكاَن ِبِه َبِصريًا١٤) ِإنَُّه َظنَّ َأْن َلْن َحيُوَر (١٣َمْسُرورًا (

) َخالِـِديَن ِفيَهـا َال ١٦١النَّـاِس َأْمجَِعـَني (ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَماُتوا َوُهْم ُكفَّاٌر ُأولَئِـَك َعلَـْيِهْم َلْعنَـُة اOَِّ َواْلَمَالِئَكـِة وَ (
ُهُم اْلَعَذاُب َوَال ُهْم يـُْنَظُرونَ   ).  البقرة. ()١٦٢()ُخيَفَُّف َعنـْ

نْـ( نْـِس َوقَـاَل َأْولِيَـاُؤُهْم ِمـَن اْإلِ يًعـا Sَ َمْعَشـَر اْجلِـنِّ قَـِد اْسـَتْكثـَْرُمتْ ِمـَن اْإلِ ا اْسـَتْمَتَع بـَْعُضـَنا ِس رَبـَّنَـَويـَْوَم َحيُْشُرُهْم مجَِ
 َُّOْلـــَت لَنَـــا قَـــاَل النَّـــاُر َمثْــــَواُكْم َخالِـــِديَن ِفيَهـــا ِإالَّ َمـــا َشـــاَء ا ِإنَّ رَبـَّــَك َحِكـــيٌم  بِـــبَـْعٍض َوبـََلْغنَـــا َأَجَلنَـــا الـَّــِذي َأجَّ

 .  (االنعام). )١٢٨()َعِليمٌ 
 . ماكثني مكثًا خملًدا إال ما شاء هللا: أي )َخاِلِديَن ِفيَها( .مأواكم ومنزلكم أنتم وأولياؤكم: أي )النَّاُر َمثْـَواُكمْ (

وقيل غري ذلـك مـن . هذا رد إىل مدة الدنيا: وقال بعضهم. االستثناء إىل الربزخ يرجع معىن هذا: قال بعضهم
 األقوال اليت سيأيت تقريرها إن شاء هللا

َهْوَن َعِن اْلَمْعـُروِف َويـَْقِبُضـوَن أَيْـِديـَُهْم َنُسـوا اOََّ  اْلُمَناِفُقوَن َواْلُمَناِفَقاُت بـَْعُضُهْم ِمْن بـَْعضٍ ( ¿َُْمُروَن 5ِْلُمْنَكِر َويـَنـْ
َنِســيَـُهْم ِإنَّ اْلُمَنــاِفِقَني ُهــُم اْلَفاِســُقوَن ( ــاَر َ�َر َجَهــنََّم َخالِــِديَن ِفيَهــا٦٧فـَ ُ اْلُمَنــاِفِقَني َواْلُمَناِفَقــاِت َواْلُكفَّ َّOَوَعــَد ا ( 

ُ َوَهلُْم َعَذاٌب ُمِقيمٌ  َّO(التوبة))٦٨()ِهَي َحْسبُـُهْم َوَلَعنَـُهُم ا . 
ُ اْلُمَناِفِقَني َواْلُمَناِفَقاِت َواْلُكفَّاَر َ�َر َجَهنَّمَ ( َّOِهـَي َحْسـبُـُهمْ (، على هذا الصـنيع الـذي ذكـر عـنهم: أي )َوَعَد ا( 

 ، كفايتهم يف العذاب: أي
) َخالِـِديَن ِفيَهـا َمـا َداَمـِت السَّـَمَواُت َواْألَْرُض ِإالَّ َمـا ١٠٦ُقوا َفِفي النَّاِر َهلُْم ِفيَهـا زَِفـٌري َوَشـِهيٌق (فََأمَّا الَِّذيَن شَ (

 . (هود))١٠٧()َشاَء رَبَُّك ِإنَّ رَبََّك فـَعَّاٌل ِلَما يُرِيدُ 
ملـا هـم فيـه ، خـذهم الـنفس شـهيقوأ، تنفسـهم زفـري: والشهيق يف الصدر أي، الزفري يف احللق: قال ابن عباس

 . عياذا 5) من ذلك، من العذاب
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ــاَعَة َتُكــوُن َقرِيبًــ( ـَـا ِعْلُمَهــا ِعْنــَد اOَِّ َوَمــا يُــْدرِيَك َلَعــلَّ السَّ ــاَعِة قُــْل ِإمنَّ ) ِإنَّ اOََّ َلَعــَن ٦٣ا (َيْســأَُلَك النَّــاُس َعــِن السَّ
ــْوَم تـَُقلَّــُب ُوُجــوُهُهْم ِيف ٦٥) َخالِــِديَن ِفيَهــا أَبَــًدا َال جيَِــُدوَن َولِ̈يــا َوَال َنِصــريًا (٦٤اْلَكــاِفرِيَن َوَأَعــدَّ َهلـُـْم َســِعريًا ( ) يـَ

تَـنَـا َأَطْعنَـا اOََّ َوَأَطْعَنــا الرَُّسـوَال ( ــِبيَال ) َوقَـاُلوا رَبـَّنَـا ِإ�َّ َأَطْعنَــا َسـاَدتـََنا وَُكبَــَراَءَ� فََأَضـلُّ ٦٦النَّـاِر يـَُقولُـوَن Sَ لَيـْ وَ� السَّ
ُهْم َلْعًنا َكِبريًا٦٧(  .  (االحزاب))٦٨()) رَبـََّنا َآtِِْم ِضْعَفْنيِ ِمَن اْلَعَذاِب َواْلَعنـْ
 )ال جيَُِدوَن َولِي̈ـا َوال َنِصـريًا(، فال خروج هلم منها وال زوال هلم عنها، ماكثني مستمرين: أي )أََبًدا َخاِلِديَن ِفيَها(

 . وال معني ينقذهم مما هم فيهوليس هلم مغيث : أي
َوابـَُهــا َوقَــاَل َهلُـْم َخَزنـَتُـَهــا أَ ( َملْ ¿َِْتُكـْم ُرُســٌل ِمــْنُكْم َوِسـيَق الَّــِذيَن َكَفـُروا ِإَىل َجَهــنََّم زَُمــًرا َحـىتَّ ِإَذا َجاُءوَهــا فُِتَحـْت أَبـْ

ُلوَن َعَلْيُكْم َآSَِت رَبُِّكْم َويـُْنِذُروَنُكْم ِلَقاَء يـَوْ  ِمُكْم َهـَذا قَـاُلوا بـَلَـى َوَلِكـْن َحقَّـْت َكِلَمـُة اْلَعـَذاِب َعلَـى اْلَكـاِفرِيَن يـَتـْ
ِينَ ٧١(  . (الزمر) )٧٢()) ِقيَل اْدُخُلوا أَبـَْواَب َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها فَِبْئَس َمثْـَوى اْلُمَتَكربِّ

اشـتكت النـار إىل ر�ـا عـز (: وقـال ملسو هيلع هللا ىلص، البخـاري )هـنمفإن شدة احلر من فيح ج، أبردوا 5لصالة(: وقال ملسو هيلع هللا ىلص
فأشـد مـا جتـدون ، ونفـس يف الصـيف، نفس يف الشـتاء: فأذن هلا بنفسني، ريب أكل بعضي بعضا: وجل فقالت

 )اءاحلمـــى مـــن فـــيح جهـــنم فأبردوهـــا 5ملـــ(: وقـــال ملسو هيلع هللا ىلص، البخـــاري )وأشـــد مـــا جتـــدون مـــن الزمهريـــر، مـــن احلـــر
. البخــاري )اذهــب فــانظر إليهــا: ملــا خلــق هللا اجلنــة والنــار أرســل جربيــل إىل اجلنــة فقــال(: وقــال ملسو هيلع هللا ىلص، البخــاري
ويف ذلــك مــن ، وقــد عرضــتا عليــه ملسو هيلع هللا ىلص يف مقامــه يــوم كســفت الشــمس وعرضــت عليــه ليلــة اإلســراء، احلــديث

 . األحاديث الصحيحة ما ال حيصى
 : ابن كثري يف تفسريهقال 

) َخالِـِديَن ِفيَهـا َمـا َداَمـِت السَّـَماَواُت َواألْرُض ِإال َمـا ١٠٦فََأمَّا الَِّذيَن َشُقوا َفِفي النَّاِر َهلُْم ِفيَها زَِفٌري َوَشِهيٌق ((
 .  )١٠٧()َشاَء رَبَُّك ِإنَّ رَبََّك فـَعَّاٌل ِلَما يُرِيدُ 

مـن عـادة العـرب إذا أرادت أن : قال اإلمام أبو جعفـر بـن جريـر )سََّماَواُت َواألْرضُ َخاِلِديَن ِفيَها َما َداَمِت ال(
هـو 5ق مـا اختلـف : وكـذلك يقولـون، )هذا دائم دواَم السـموات واألرض(: تصف الشيء 5لدوام أبًدا قالت

فخـاطبهم جـل ثنـاؤه ، )داأبـ(: يعنـون بـذلك كلمـة. «ذ��ـا ومـا ألألت الُعْفـر، وما مسر ابنا َمسري، الليُل والنهار
 ). َخاِلِديَن ِفيَها َما َداَمِت السََّماَواُت َواألْرضُ (: فقال، مبا يتعارفونه بينهم

،  اجلـنس؛ ألنـه ال بـّد يف عـامل اآلخـرة مـن مسـوات وأرض: وحيتمل أن املراد مبا دامت السـموات واألرض: قلت
ـَر األرْ (: كما قـال تعـاىل ؛ وهلـذا قـال احلسـن البصـري يف )٤٨: إبـراهيم()ِض َوالسَّـَماَواتُ يـَـْوَم تـُبَـدَُّل األْرُض َغيـْ
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فمـا دامـت ، وأرض غري هذه األرض، هذه السماء تبدل مساء غري: قال )َما َداَمِت السََّماَواُت َواألْرضُ (: قوله
 . تلك السماء وتلك األرض

َمــا َداَمــِت (: عبــاس قولــهعــن ابــن ، عــن جماهــد، عــن احلكــم، ذكــر عــن ســفيان بــن حســني: وقــال ابــن أيب حــامت
 . لكل جنة مساء وأرض: قال )السََّماَواُت َواألْرضُ 

 . والسماء مساءً ، ما دامت األرض أرًضا: وقال عبد الرمحن بن زيد بن أسلم
ُ ِإنَّ  النَّـاُر َمثْــَواُكْم َخالِـِدينَ (: كقوله تعاىل  )ِإال َما َشاَء رَبَُّك ِإنَّ رَبََّك فـَعَّاٌل ِلَما يُرِيدُ (: وقوله َّOِفيَهـا ِإال َمـا َشـاَء ا

 .  )١٢٨: األنعام()رَبََّك َحِكيٌم َعِليمٌ 
حكاها الشيخ أبـو الفـرج بـن اجلـوزي يف  ، على أقوال كثرية، وقد اختلف املفسرون يف املراد من هذا االستثناء

يف كتابـه ، رمحـه هللا، جريـر ر بـنونقـل كثـريًا منهـا اإلمـام أبـو جعفـ، وغريه من علماء التفسري )زاد املسري(كتابه 
ورواه ابـن أيب حـامت عـن ابـن عبـاس ، وأيب ِسـَنان، وقتـادة، والضـحاك، واختار هو ما نقله عن خالـد بـن َمْعـَدان

، ممن خيرجهم هللا من النار بشـفاعة الشـافعني، أن االستثناء عائد على الُعصاة من أهل التوحيد: واحلسن أيًضا
فتخــرج مــن ، مث Áيت رمحــة أرحــم الــرامحني، حــني يشــفعون يف أصــحاب الكبــائر، ننيمــن املالئكــة والنبيــني واملــؤم

كمـــا وردت بـــذلك األخبـــار الصـــحيحة . ال إلـــه إال هللا: وقـــال يومـــا مـــن الـــدهر، النـــار مـــن مل يعمـــل خـــريا قـــط
وغـريهم مـن ، رةوأيب هريـ، وأيب سـعيد، وجـابر، املستفيضة عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مبضـمون ذلـك مـن حـديث أنـس

وهذا الذي عليه كثري . وال يبقى بعد ذلك يف النار إال من وجب عليه اخللود فيها وال حميد له عنها، الصحابة
 .  هللا أعلم بثنياه: وقال قتادة. من العلماء قدميا وحديثا يف تفسري هذه اآلية الكرمية

 .  )٥٧: لنساءا()َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا(: هي منسوخة بقوله: وقال السدي
 : قال يف اعالم السنة

ِإنَّ اOََّ َلَعــــَن اْلَكــــاِفرِيَن َوَأَعــــدَّ َهلـُـــْم (: وقــــال تعــــاىل)، ِإالَّ َطرِيــــَق َجَهــــنََّم َخالِــــِديَن ِفيَهــــا أَبَــــًدا(: قــــال تعــــاىل فيهــــا
َوَمـْن يـَْعـِص اOََّ َوَرُسـوَلُه فَـِإنَّ لَـُه َ�َر َجَهـنََّم ( :وقـال تعـاىل)، َخالِـِديَن ِفيَهـا أَبَـًدا َال جيَِـُدوَن َولِي̈ـا َوَال َنِصـريًا()َسِعريًا

ُهْم َوُهـْم ِفيـِه ُمْبِلُسـونَ (: وقال تعاىل)، َوَما ُهْم ِخبَارِِجَني ِمَن النَّارِ (: وقال تعاىل)، َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا )، َال يـَُفتـَُّر َعنـْ
ُهْم ِمْن َعَذاِ�َا َال يـُْقَضى َعَلْيِهْم فـََيُموُتوا(: وقال تعاىل ِإنَُّه َمـْن ¿َِْت رَبـَُّه ُجمْرًِمـا فَـِإنَّ (: وقال تعاىل)، َوَال ُخيَفَُّف َعنـْ

فـأخرب� تعـاىل يف هـذه اآلSت وأمثاهلـا أن أهـل النـار ، اآلSت وغـري ذلـك مـن)، َلُه َجَهنََّم َال َميُوُت ِفيَها َوَال َحيَْيا
ُهـْم َوَمـا (: فنفـى تعـاىل خـروجهم منهـا بقولـه، أ¬ـم خالـدون فيهـا أبـدا، االذين هم أهلهـا خلقـت هلـم وخلقـوا هلـ
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ُهمْ (: ونفى انقطاعها عنهم بقوله، )ِخبَارِِجَني ِمَن النَّارِ  مثَُّ َال َميُـوُت ِفيَهـا (: ونفى فنـاءهم فيهـا بقولـه)، َال يـَُفتـَُّر َعنـْ
. مســـلم رواه)لنـــار الـــذين هـــم أهلهـــا فـــإ¬م ال ميوتـــون فيهـــا وال حييـــونأمـــا أهـــل ا(: وقـــال النـــيب ملسو هيلع هللا ىلص)، َوَال َحيَْيـــا
إذا صــار أهــل اجلنــة إىل اجلنــة وأهــل النــار إىل النــار جــيء 5ملــوت حــىت جيعــل بــني اجلنــة (: وقــال ملسو هيلع هللا ىلص، احلــديث

هــل اجلنــة فرحــا إىل فيــزداد أ، S أهــل النــار ال مــوت، S أهــل اجلنــة ال مــوت: والنــار مث يــذبح مث ينــادي منــادٍ 
مث قـرأ رسـول هللا : ويف روايـة، )كـل خالـد فيمـا هـو فيـه(: ويف لفـظ )ويزداد أهل النار حز� إىل حـز¬م، فرحهم

يف ذلــك و ، وهــي يف الصــحيح)، َوأَنْــِذْرُهْم يـَــْوَم احلَْْســَرِة ِإْذ ُقِضــَي اْألَْمــُر َوُهــْم ِيف َغْفلَــٍة َوُهــْم َال يـُْؤِمنُــونَ (: ملسو هيلع هللا ىلص
 . أحاديث غري ما ذكر�

 
واسال الباري عزوجـل أن . وما هللا بظالم للعبيد. وكفر به من كفر، آمن به من آمن، كل ذلك يف كتاب مبني

وان جيعلهـا حجـة يل ال حجـة علـّي يـوم . يكون ما كتبتـه ديـين وعقيـديت الـيت أتعبـد وأتقـرب �ـا اىل هللا سـبحانه
  .القيامة انه هو السميع ا¹يب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، كل ذلك يف كتاب مبني

ٍة ِإالَّ يـَْعَلُمَهـا َوَال َحبَّـٍة ِيف َوِعْنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْيِب َال يـَْعَلُمَهـا ِإالَّ ُهـَو َويـَْعلَـُم َمـا ِيف اْلبَــرِّ َواْلَبْحـِر َوَمـا َتْسـُقُط ِمـْن َورَقَـ
 )٥٩َوَال Sَِبٍس ِإالَّ ِيف ِكَتاٍب ُمِبٍني (ظُُلَماِت اْألَْرِض َوَال َرْطٍب 

إال هللا (، وال يف األمصـار والقـرى، وال تسـقط ورقـٌة يف الصـحاري والـرباري: يقـول تعـاىل ذكـره: قال أبو جعفـر
وال شــيء أيًضــا ممــا هــو : يقــول، )يف كتــاب مبــنييعلمهــا وال حبــة يف ظلمــات األرض وال رطــب وال Sبــس إال 

ومرســوم عــدُده ، مكتــوٌب ذلــك فيــه، إال وهــو مثبــت يف اللــوح احملفــوظ، وجد ومل يوجــد بعــدأو ممّــا ســي، موجــود
 . واحلاُل اليت يفىن فيها، والوقت الذي يوجد فيه، ومبلغه

 . ه على ما ُرسمبوجود ما ُرسم في، أنه يبني عن صحة ما هو فيه، )مبني(: ويعين بقوله
 .  وكفر به من كفر، آمن به من آمن

ْلَيْكُفـْر ِإ�َّ َأْعتَـْدَ� ِللظـَّاِلِمَني َ�رًا َأَحـاَط ِ�ِـَوُقِل احلَْ (  ْليُــْؤِمْن َوَمـْن َشـاَء فـَ ْم ُسـَراِدقـَُها َوِإْن قُّ ِمْن رَبُِّكـْم َفَمـْن َشـاَء فـَ
 ).  ٢٩ الكهف(. )َيْسَتِغيُثوا يـَُغاثُوا ِمبَاٍء َكاْلُمْهِل َيْشِوي اْلُوُجوَه بِْئَس الشََّراُب َوَساَءْت ُمْرتـََفًقا



 ٣٢٤

ْليُـــْؤِمن َشــآءَ  َفَمــن( احلــق هــو هــذا أي )رَّبُِّكــمْ  ِمــن احلــق َوقُــلِ : (قــال ابــن جــزي يف تفســريه : وختيــري أمــر لفظــه )فـَ
 ففــي، يهلكــه الــذي الباطــل أو، ينجيــه الــذي احلــق إمــا: لنفســه إنســان كــل فليخــرت ظهــر قــد احلــق أن ومعنــاه
 جهــنم ســرادق وأمــا، واجلــدار كالســور 5لشــيء أحــاط مــا: لغــةال يف الســرداق )ُســَراِدقـَُها( tديــد ذلــك ضــمن
 هللا صـلى النـيب عـن ذلـك روي حره انتهى إذ الزيت دردي وهو )كاملهل( دخان: وقيل، �ر من حائط: فقيل
 يرتفـق: وقيـل، الرفـق مـن فهـو، بـه يرتفـق شـيء أي )ُمْرتـََفقـاً ( وشـبهه الرصـاص من أذيب ما: وقيل وسلم عليه
 انتهى. االتكاء مبعىن رتفاقاال من فهو عليه

 جئـتكم الـذي هـذا: للنـاس دمحم S وقل: وسلم عليه هللا صلى دمحم لرسوله تعاىل يقول: قال ابن كثري يف تفسريه
ْليُـْؤِمنْ  َشاءَ  َفَمنْ ( شك وال فيه مرية ال الذي احلق هو ربكم من به ْلَيْكُفرْ  َشاءَ  َوَمنْ  فـَ  التهديـد 5ب من هذا )فـَ

 َ�رًا( وكتابــه ورســوله 5) الكــافرون وهــم )ِللظَّــاِلِمنيَ ( أرصــد�: أي )َأْعَتــْد�َ  ِإ�َّ (: قــال وهلــذا ديد؛الشــ والوعيــد
 . سورها: أي )ُسَراِدقـَُها ِ�ِمْ  َأَحاطَ 
ــَرابُ  ِبــْئسَ  اْلُوُجــوهَ  َيْشــِوي َكاْلُمْهــلِ  ِمبَــاءٍ  يـَُغــاثُوا َيْســَتِغيُثوا َوِإنْ (: وقولــه : عبــاس ابــن قــال )تـََفًقــاُمرْ  َوَســاَءتْ  الشَّ

 . الزيت دردي مثل غليظ ماء: )املهل(
 شـيء كـل هـو: آخـرون وقـال: َحـّره انتهـى الـذي الشـيء هـو: عكرمـة وقـال. والقـيح كالـدم هو: جماهد وقال
 .  أذيب
 . 5ملهل شيء أشبه هذا: قال وأزبد امناع فلما، أخدود يف الذهب من شيًئا مسعود ابنُ  أذاب: قتادة وقال
 فـإن، اآلخـر ينفـي منها شيء ليس األقوال وهذه. سود وأهلها سوداء وهي، أسود جهنم ماء: الضحاك لوقا

 مـن: أي )اْلُوُجـوهَ  َيْشـِوي(: قـال وهلـذا حـار؛ غلـيظ منـنت أسـود فهـو، كلها الرذيلة األوصاف هذه جيمع املهل
 . فيه ههوج جلد يسقط حىت شواه، وجهه من وقـَّربه يشربه أن الكافر أراد إذا، حره

، وجـوههم جلـود فاختلسـت منهـا فـأكلوا، الزقـوم بشـجرة اسـتغاثوا النـار أهـل جـاع إذا: جبـري بـن سـعيد وقال
 مبـاء فيغـاثون. فيسـتغيثون العطـش علـيهم يصـب مث. فيهـا وجـوههم جلـود لعـرف، يعـرفهم �ـم مـرً  مـار̈ا أن فلو

 سـقطت قـد الـيت وجـوههم حلـوم حـره مـن اشـتوى أفـواههم مـن أدنوه فإذا، حره انتهى قد الذي وهو، كاملهل
 . اجللود عنها



 ٣٢٥

ــَرابُ  بِــْئسَ (: القبيحــة الذميمــة الصــفات �ــذه الشــراب هــذا وصــفه بعــد تعــاىل قــال وهلــذا  هــذا بــئس: أي )الشَّ
يًمـا َمـاءً  َوُسـُقوا(: األخـرى اآلية يف قال كما الشراب  ِمـنْ  ُتْسـَقى(: تعـاىل وقـال )١٥: دمحم()َأْمَعـاَءُهمْ  فـََقطـَّعَ  محَِ

يمٍ  َوبـَْنيَ (: قال كما،  حارة: أي )٥: الغاشية()آنَِيةٍ  َعْنيٍ   )٤٤: الرمحن()آنٍ  محَِ
 )٥٧()ُقْل َما َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر ِإالَّ َمْن َشاَء َأْن يـَتَِّخَذ ِإَىل رَبِِّه َسِبيًال (

 َمـن ِإالَّ ( منفعـة وال أجرة اإلميان على أسئلكم ال أي )رٍ َأجْ  ِمنْ  َعَلْيهِ  َأْسأَُلُكمْ  َمآ ُقلْ : (ابن جزي يف تفسريهقال 
 هــذا علــى فاالســتثناء، 5لصــدقة ســبيالً  ربكــم إىل تتخــذوا أن أســألكم إمنــا معنــاه )َســِبيالً  رَبِّــهِ  إىل يـَتَِّخــذَ  َأن َشــآءَ 

 انتهى. ذلك وشبه شاء من سؤال إال: تقديره حمذوف الكالم ويف، أظهر واألول، متصل
 أموالنـا دمحم يطلـب إمنـا فتقولـوا )َأْجـرٍ  ِمـنْ (، الـوحي تبليـغ علـى )َعَلْيـهِ  َأْسأَُلُكمْ  َما ُقلْ (: وي يف تفسريهوقال البغ

 مـن لكـن: جمـازه، املنقطـع االسـتثناء مـن هـذا )َسـِبيال رَبِّـهِ  ِإَىل  يـَتَِّخـذَ  َأنْ  َشـاءَ  َمـنْ  ِإال(، نتبعـه فال إليه يدعو� مبا
 ال ولكـن أجـًرا لنفسـي أسـألكم ال: واملعـىن، ذلـك فعل سبيله يف ماله من 5إلنفاق سبيال ربه إىل يتخذ أن شاء
 انتهى. جنته إىل السبيل واختاذ هللا مرضاة طلب يف املال إنفاق من أمنع

 بهاأطل أجرة من اإلنذار وهذا البالغ هذا على: أي )َأْجرٍ  ِمنْ  َعَلْيهِ  َأْسأَُلُكمْ  َما ُقلْ (: وقال ابن كثري يف تفسريه
 َأنْ  َشـاءَ  َمـنْ  ِإال()٢٨: التكـوير()َيْسـَتِقيمَ  َأنْ  ِمـْنُكمْ  َشـاءَ  ِلَمـنْ (، هللا وجـه ابتغـاء ذلـك أفعـل وإمنـا، أمـوالكم من

 . انتهى. به جئت مبا فيها ُ◌يقتدى ومنهجا ومسلكا طريقا: أي )َسِبيال رَبِّهِ  ِإَىل  يـَتَِّخذَ 
 . وما هللا بظالم للعبيد

َلُهُم اْألَنْ َلَقـْد (: قال تعاىل  ـتـْ ـْوَل الـَِّذيَن قَـاُلوا ِإنَّ اOََّ َفِقـٌري َوَحنْـُن َأْغِنيَـاُء َسـَنْكُتُب َمـا قَـاُلوا َوقـَ ُ قـَ َّOـَع ا ِبيَـاَء ِبغَـْريِ مسَِ
َمْت أَيْــِديُكْم َوَأنَّ اOََّ لَــْيَس ِبظَــالَّ ١٨١َحــقٍّ َونـَُقــوُل ُذوقُــوا َعــَذاَب اْحلَرِيــِق ( (آل )١٨٢ٍم ِلْلَعِبيــِد () َذلِــَك ِمبَــا قَــدَّ

 .  عمران)
ــَوىفَّ الَّــِذيَن َكَفــُروا اْلَمَالِئَكــُة َيْضــرِبُوَن ُوُجــوَهُهْم َوَأْد5ََرُهــْم َوُذوُقــوا َعــَذاَب احلَْ (: وقــال تعــاىل ــَرى ِإْذ يـَتَـ ــْو تـَ ــِق َوَل رِي

ٍم لِ ٥٠( َمْت أَْيِديُكْم َوَأنَّ اOََّ لَْيَس ِبَظالَّ  .  (االنفال) )٥١()ْلَعِبيدِ ) َذِلَك ِمبَا َقدَّ
 . )٤٦: فصلت()َوَما رَبَُّك ِبَظالٍم ِلْلَعِبيدِ : (وقال تعاىل
ٍم ِلْلَعِبيدِ (: وقال تعاىل َمْت َيَداَك َوَأنَّ اOََّ لَْيَس ِبَظالَّ  .  (احلج))١٠()َذِلَك ِمبَا َقدَّ
 )٢٩: ق()ِلْلَعِبيدِ  َما يـَُبدَُّل اْلَقْوُل َلَديَّ َوَما َأَ� ِبَظالمٍ : (وقال تعاىل

 .  وإرسال الرسول إليه، وال يعذب أحدا إال بعد قيام احلجة عليه، ال يعاقب أحدا إال بذنب: أي




