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هلل ٨تمده ونستعينو ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، وسيئات  إف اٟتمد

أعمالنا، من يهده اهلل فبل مضل لو، ومن يضلل فبل ىادي لو، وأشهد أف ال إلو إال 
اهلل عليو وسلم  صلى_اهلل وحده ال شريك لو، وأشهد أف ٤تمدًا عبده ورسولو 

 :أما بعد_ تسليماً كثَتاً 
، وأجلها قدراً فإف علم ا والدعوة إليها  تعلُّم العقيدة،، وإف لعقيدة أشرؼ العلـو

 .ألىم ا١تهمات، وأوجب الواجبات
فبل صبلح، وال عز، وال فبلح لؤلفراد واٞتماعات إال بفهم العقيدة الصحيحة، 

 .وٖتقيقها
وال أدؿ على ذلك من حاؿ األمة اإلسبلمية يف ماضيها وحاضرىا؛ فلما كانت 

عزَّ شأُُنا، وِىْيَب جنأّا، وعلت بُت األمم _ ينها، ٤تققة لتوحيد رّٔا متمسكة بد
 .رايتها

ىبطت من عليائها، _ و١تا رؽَّ دينها، وخفَّ وزُف العقيدة يف نفوس أىلها 
وىوت من شامخ عزىا، فلقيت صغارًا بعد مشم، وٜتواًل بعد نباىة، وجهبًل بعد 

 .علم، وبطالة بعد نشاط
أف تبُت معا١تها، وأف تنشر ٤تاسنها، وأف يقرب فهم العقيدة  وإف ٦تا يعُت على

 .للناس فهمها
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؛ ألستعُت بعَض الرسائل يف العقيدة يف فًتات متباعدة ولقد يسر اهلل أف كتبتُ 
مفردة   ّٔا على إلقاء بعض الدروس يف اٞتامعة أو غَتىا، مث خرجت تلك الرسائل

 .كل واحدة منها على حدة
َر بعد أف خرجْت ُأشِ و  عليَّ كثَتًا أف ُٕتمع؛ فكاف أف نُػقّْحت، وُٚتعت يف  يػْ

وزِيد فيو  ،قّْحكتاب واحد حوى عددًا من الرسائل، مث أُعيد طبعو مرة ثانية، ونػُ 
 .، وُحذؼ منومث أُعيد طبعو ثالثة، ونُػقّْح، وزيد فيو عدد من الرسائل،

، وىذه الرسائل ليست على وتَتة واحدة من جهة العرض، واالستيعاب
والتفصيل؛ إذ بعضها مفصٌَّل، وبعضها ٣ُتْمٌل، وأكثرىا مشتمل على العزو 
والتخريج، وقليٌل منها جاء ُغْفبًل من ذلك؛ لكوُنا اختصارًا ألحد الكتب ا١تطولة 

عقيدة أىل )و( اإلٯتاف بالقضاء والقدر)و( اليـو اآلخر)اليت كتبتها يف العقيدة كػ 
ُكتبت حينها ٥تتصرة جداً، فجاءت كما ُكتبت   أو لكوف الرسالةِ ( السنة واٞتماعة

 .يف األصل
  :على الرسائل التاليةمشتمل وىذا الكتاب 

 .٥تتصر عقيدة أىل السنة واٞتماعة؛ ا١تفهـو وا٠تصائص_ ٔ
 .اإلٯتاف باهلل_ ٕ
 شروطها_ فضائلها _ أركاُنا _ معناىا : ال إلو إال اهلل_ ٖ
 .توحيد الربوبية_ ٗ
 .توحيد األلوىية_ ٘
 .توحيد األٝتاء والصفات_ ٙ
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 .اإلٯتاف با١تبلئكة_ ٚ 

 .اإلٯتاف بالكتب_ ٛ
 .اإلٯتاف بالرسل_ ٜ
 .خبلصة اإلٯتاف باليـو اآلخر_ ٓٔ
 .٥تتصر اإلٯتاف بالقضاء والقدر_ ٔٔ
 .والرجاء ،وا٠توؼ ،يف احملبةمسائل _ ٕٔ
 .والتمائم، والتربؾ الشفاعة، والشرؾ، يف٥تتصرة  نبذةٌ _ ٖٔ
 .ر بُت ا١تاضي واٟتاضرالسح_ ٗٔ
 .الطََّْتة_ ٘ٔ
 .وما يتعلق بو من مسائل حقيقتو،: اإلٯتاف_ ٙٔ
 .الصحابة واآلؿمعامل يف _ ٚٔ
 .اإلمامة وا٠تبلفة_ ٛٔ

؛ فأسأؿ اهلل بأٝتائو اٟتسٌت رسالةٍ  عشرةَ  تسعؤّذا يكوف ٣تموع الرسائل 
الكرًن، وصلى اهلل وصفاتو العلى أف ينفع ّٔذا العمل، وأف ٬تعلو خالصًا لوجهو 

 .وسلم على نبينا ٤تمد وآلو وصحبو أٚتعُت
 ٤تمد بن إبراىيم اٟتمد. د

 ٓٙٗ: ب.ص: الزلفي
 ىػٖٓٗٔ/ٙ/ٚ: ٖط
 _ والدراسات اإلسبلميةكلية الشريعة _جامعة القصيم 

www.toislam.net 
alhamad@toislam.net 
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 الرسالة األوىل
 

 ٥تتصر عقيدة أىل السنة واٞتماعة
 فهـو وا٠تصائصا١ت
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 : اٟتمد هلل، والصبلة والسبلـ على رسوؿ اهلل أما بعد

 : فلقد يسر اهلل تعاىل أف كتبت كتاباً بعنواف
 عقيدة أىل السػنة واٞتماعة

 خصائص أىلها_ خصائصها _ مفهومها 
 . ×بن بازاوقد حظي ذلك الكتاب بتقريظ ٝتاحة الشيخ عبدالعزيز بن عبد اهلل 

 . الكتاب يف ٣تلد، وطبع عدة مرات، ولقي قبوالً وهلل اٟتمدوقد جاء ذلك 
و٢تذا رأت بعض اٞتهات ا٠تَتية اختصار ذلك الكتاب؛ ليتسٌت طبعو، وتوزيعو 
على نطاؽ أكرب؛ فكاف أف اختصر يف ىذه الرسالة اليت جاءت حاملة العنواف 

 : التايل
 (٥تتصر عقيدة أىل السنة واٞتماعة ا١تفهـو وا٠تصائص)

فمن أراد  ؛حذؼ من ىذه الرسالة أكثر اٟتواشي وا٢توامش، والتفصيبلتوقد 
 .االستزادة فلَتاجع األصل، واهلل ا١تستعاف وعليو التكبلف

 .وصلى اهلل وسلم على نبينا ٤تمد
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اٟتمد هلل وحده والصبلة والسبلـ على من ال نيب بعده نبينا ٤تمد وآلو وصحبو، أما 
 : بعد

بو أخونا الكرًن صاحب الفضيلة الشيخ ٤تمد بن إبراىيم فقد اطلعت على ما كت
والعمل  ،اٟتمد يف بياف عقيدة أىل السنة واٞتماعة، وما خصهم اهلل بو من العلم النافع

 .وا٠تصاؿ اٟتميدة، واألخبلؽ الكرٯتة ،الصاحل
 (خصائص أىلها_ خصائصها _ عقيدة أىل السنة واٞتماعة مفهومها ): وقد ٝتاه

اً قيماً ومفيداً وموضحاً لعقيدة أىل السنة واٞتماعة وأخبلقهم؛ فجزاه اهلل فألفيتو كتاب
 . خَتاً، وضاعف مثوبتو، وزادنا وإياه من العلم النافع والعمل الصاحل

وإين أنصح كل من اطلع عليو بقراءتو، واالستفادة منو؛ لعظم فائدتو، وشرحو 
 . ألحواؿ أىل السنة

ا١تسلمُت للعلم النافع والعمل الصاحل، وأف يصلح والة  واهلل ا١تسؤوؿ أف يوفقنا وٚتيع
ع من مضبلت الفنت؛ إنو ٝتع أمور ا١تسلمُت، وٯتنحهم الفقو يف الدين، وأف يعيذ اٞتمي

 . وصلى اهلل وسلم على نبينا ٤تمد وآلو وصحبوقريب، 
 

 ىػ٘ٔٗٔ/ ٔٔ/ ٜ :حرر يف
 عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز

 يـة السـعوديةمفتي عـام المملكة العرب
 ورئيس ىيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية واإلفتاء

 َكس١َ مساح١ ايؿٝذ عبسايععٜع بٔ باظ ألصٌ ايهتاب
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، واٟتكم القاطع : تعريف العقيدة في االصطبلح العام :أوالً  ىي اإلٯتاف اٞتاـز

الذي ال يتطرؽ إليو شك، وىي ما يؤمن بو اإلنساف، ويعقد عليو ضمَته، ويتخذه 
 . عدمهامذىباً وديناً، بغضّْ النظر عن صحتو من 

ىي اإلٯتاف اٞتاـز باهلل، ومبلئكتو، وكتبو، ورسلو، : العقيدة اإلسبلمية :ثانياً 
واليـو اآلخر، والقدر خَته وشره، وبكل ما جاء يف القرآف الكرًن، والسنة الصحيحة 
من أصوؿ الدين، وأموره، وأخباره، وما أٚتع عليو السلف الصاحل، والتسليم هلل 

 . بالطاعة والتحكيم واالتباع" مر، والقدر، والشَّرع، ولرسولوأليف اٟتكم، وا_ تعاىل_
اسم  _ٔتفهـو أىل السنة واٞتماعة_العقيدة : موضوعات علم العقيدة: ثالثاً 

َعَلم على الِعْلم الذي يُدرس ويَػَتناوؿ جوانب التوحيد، واإلٯتاف، واإلسبلـ، وأمور 
القطعية، وما أٚتع عليو  الغيب، والنبوات، والقدر، واألخبار، وأصوؿ األحكاـ

السلف الصاحل من أمور العقيدة، كالوالء والرباء، والواجب ٕتاه الصحابة، وأمهات 
 . _رضواف اهلل عليهم أٚتعُت_ا١تؤمنُت 

ويدخل يف ذلك الرد على الكفار، وا١تبتدعة، وأىل األىواء، وسائر ا١تلل 
م، إىل غَت ذلك من والنحل، وا١تذاىب ا٢تدامة، والفرؽ الضالة، وا١توقف منه

 . مباحث العقيدة
 : أسماء علم العقيدة عند أىل السنة والجماعة :رابعاً 
 .العقيدة واالعتقاد، والعقائد_ ٔ
 .الشريعة_ ٗ.              الُسنة_ ٖ             .التوحيد_ ٕ

 َفّٗٛ ايعكٝس٠ اإلغال١َٝ



 

 خمتصط عكٝس٠ أٌٖ ايػ١ٓ ٚادتُاع١ ــ املفّٗٛ ٚارتصا٥ص9 األٚىل ايطغاي١

 
01 

 .أصوؿ الدين، أو أصوؿ الديانة_ ٙ          .     اإلٯتاف_ ٘
 "ىػم من كاف على مثل ما كاف عليو النيب: جماعةأىل السنة وال: خامساً 

وىم الصحابة، والتابعوف، وأئمة ا٢تُدى " وأصحابو، وىم ا١تتمسكوف بسنة النيب
، وىم الذين استقاموا على االتباع، وجانبوا االبتداع يف أي بإحساف عوف ٢تما١تتَّبِ 

 . مكاف وزماف، وىم باقوف منصوروف إىل يـو القيامة
واجتماعهم على األخذ ّٔا ظاىراً وباطناً، يف  "النتسأّم لسنة النيبوُٝتوا بذلك 

 . القوؿ، والعمل، واالعتقاد
ألىل السنة واٞتماعة أٝتاء  :أسماء أخرى ألىل السنة والجماعة :سادساً 

 : أخرى يعرفوف ّٔا، منها
 .أىل السنة_ ٕ  .أىل السنة واٞتماعة_ ٔ
 .السلف الصاحل_ ٗ  .اٞتماعة_ ٖ
 .أىل اٟتديث_ ٙ  .ىل األثرأ_ ٘
 .الطائفة ا١تنصورة_ ٛ  .الفرقة الناجية_ ٚ
   .أىل االتباع_ ٜ
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خصائص عديدة، ال _ عقيدة أىل السنة والجماعة_للعقيدة اإلسبلمية 
توجد يف أي عقيدة أخرى، وال غرو يف ذلك؛ إذ إف تلك العقيدة ُتسَتمد من 

 . يديو وال من خلفوالوحي الذي ال يأتيو الباطل من بُت 
 : ومن تلك الخصائص مايلي

وذلك باعتمادىا على الكتاب والسنة، وإٚتاع  :سبلمة مصدر التلقي_ ٔ
السلف الصاحل، فهي مستقاة من ذلك النبع الصايف، بعيدًا عن كدر األىواء 

 . والشبهات
 وىذه ا٠تصيصة ال توجد يف شىت ا١تذاىب وا١تلل والنحل غَت العقيدة اإلسبلمية

 . _عقيدة أىل السنة واٞتماعة_
وذلك ألُنا غيب،  ":ولرسولو  _تعالى_أنها تقوم على التسليم هلل _ ٕ

 . والغيب يقـو على التسليم
فالتسليم بالغيب من أعظم صفات ا١تؤمنُت اليت مدحهم اهلل ّٔا، كما يف قولو 

[ الَِّذيَن يُػْؤِمُنوَف بِاْلَغْيبِ ( ٕ)َذِلَك اْلِكَتاُب ال َرْيَب ِفيِو ُىًدى لِْلُمتَِّقَُت : ]_تعاىل_
 (. ٖ_ٕ:البقرة)

ذلك أف العقوؿ ال تدرؾ الغيب، وال تستقل ٔتعرفة الشرائع؛ لعجزىا وقصورىا؛ 
فكذلك عقلو؛ فَػتَػَعُتَّ _ فكما أف ٝتع اإلنساف قاصر، وبصره كليل، وقَػوََّتو ٤تدودة 

 . _عز وجل_اإلٯتاف بالغيب والتسليم هلل 

 خصا٥ص ايعكٝس٠ اإلغال١َٝ
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فعقيدة أىل السنة واٞتماعة  :للِفطرة القويمة، والعقل السليمموافقتها _ ٖ
 . مبلئمة للفطرة السليمة، موافقة للعقل الصريح، ا٠تايل من الشهوات والشبهات

: قواًل، وعمبًل، واعتقاداً  والسلف الصالح "اتصال سندىا بالرسول_ ٗ
أصل  _ْتمد اهلل_وىذه ا٠تصيصة قد اعًتؼ ّٔا كثَت من خصومها؛ فبل يوجد 

ليس لو أصل أو مستند من الكتاب  عتقاد أىل السنة واٞتماعةمن أصوؿ ا
 . والسنة، أو عن السلف الصاحل، ٓتبلؼ العقائد األخرى ا١تبتدعة

فهي عقيدة سهلة واضحة وضوح الشمس : الوضوح والسهولة والبيان_ ٘
، يف رابعة النهار، فبل لبس فيها، وال غموض، وال تعقيد؛ فألفاظها واضحة

فهي تستمد من الكتاب  ؛ومعانيها بينة، يفهمها العامل والعامي، والصغَت والكبَت
والسنة، وأدلة الكتاب والسنة كالغذاء ينتفع بو كل إنساف، بل كا١تاء الذي ينتفع 

 . بو الرضيع، والصيب، والقوي، والضعيف
فبل مكاف فيها لشيء من : السبلمة من االضطراب والتناقض واللبس_ ٙ
 . مطلقاً، كيف ال وىي وحي ال يأتيو الباطل من بُت يديو وال من خلفو؟ذلك 

 . فاٟتق ال يضطرب، وال يتناقض، وال يلتبس
َوَلْو َكاَف ِمْن ِعْنِد َغَْتِ اللَِّو َلَوَجُدوا ]و بعضاً ؽ بعضُ بل يشبو بعُضو بعضاً، ويصدّْ 

 (. ٕٛ: النساء[)ِفيِو اْخِتبلفاً َكِثَتاً 
ففي العقيدة اإلسبلمية : بالمحار، ولكن ال تأتي بالمحالأنها قد تأتي _ ٚ

ما يبهر العقوؿ، وما قد ٖتار فيو األفهاـ، كسائر أمور الغيب؛ من عذاب القرب 
 . _عز وجل_ونعيمو، والصراط، واٟتوض، واٞتنة والنار، وكيفيػة صفات اهلل 

ا، ولكنها كيفياهتبل تعجز عن إدراؾ  فالعقوؿ ٖتار يف فهم حقيقة ىذه األمور، 



 

 04 خمتصط عكٝس٠ أٌٖ ايػ١ٓ ٚادتُاع١ ــ املفّٗٛ ٚارتصا٥ص9 ايطغاي١ األٚىل
ألف ذلك صدر عن الوحي ا١تنزؿ،  ؛بل تسلّْم لذلك، وتنقاد، وتذعن ،ال ٖتيلها 

 . الذي ال ينطق عن ا٢توى
ٟتة لكل زماف فهي عامة، شاملة، صا: العموم والشمول والصبلح_ ٛ

 . بل إف اٟتياة ال تستقيم إال ّٔاومكاف، وحاؿ، وأمة، 
ثابتة، مستقرة خالدة، فلقد  فهي عقيدة :الثبات واالستقرار والخلود_ ٜ

ثبتت أماـ الضربات ا١تتوالية اليت يقـو ّٔا أعداء اإلسبلـ؛ من اليهود، والنصارى، 
 . وآّوس، وغَتىم

فما إف يعتقد ىؤالء أف عظمها َقْد َوَىن، وأف جذوهتا قد خبت، ونارىا قد 
وظة ْتفظ فهي ثابتة إىل قياـ الساعة، ٤تف ؛انطفأت حىت تعود جذعة ناصعة نقيػة

تتناقلها األجياؿ جيبًل بعد جيل؛ ورعيبًل بعد رعيل، مل يتطرؽ إليها _ تعاىل_اهلل 
 التحريف، أو الزيادة، أو النقصاف، أو التبديل 

ومل يكل ذلك  ،ىو الذي تكفل ْتفظها، وبقائها_ عز وجل_واهلل  ،كيف ال
 . إىل أحد من خلقو

 (. ٜ:اٟتجر[ )ذّْْكَر َوِإنَّا لَُو َٟتَاِفظُوفَ ِإنَّا ٨َتُْن نَػزَّْلَنا ال: ]_تعاىل_قاؿ 
فذلك ال يكوف إال ألىل  :أنها سبب للنصر والظهور والتمكين_ ٓٔ

ال ": =العقيدة الصحيحة، فهم الظاىروف، وىم الناجوف، وىم ا١تنصوروف كما قاؿ
تزال طائفة من أمتي ظاىرين على الحق ال يضرىم من خذلهم حتى يأتي أمر 

 .أخرجو مسلم +لكاهلل وىم كذ
 . فمن أخذ بتلك العقيدة أعزه اهلل، ومن تركها خذلو اهلل

حاؽ ّٔم _ وقد َعِلم ذلك كلُّ من قرأ التاريخ، فمىت حاد ا١تسلموف عن دينهم 
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 . ما حاؽ، كما حدث ٢تم يف األندلس وغَتىا
فمن اعتقدىا، وزاد علمًا ّٔا، وعمبًل ٔتقتضاىا،  :أنها ترفع قدر أىلها_ ٔٔ
أعبل اهلل قدره، ورفع لو ذكره، ونشر بُت الناس فضلو، فرداً كاف _ وة للناس إليها ودع

ما اكتسبتو القلوب، وخَت ما أدركتو  أو ٚتاعة؛ ذلك أف العقيدة الصحيحة أفضلُ 
 .العقوؿ؛ فهي تثمر ا١تعارؼ النافعة، واألخبلؽ العالية، والربكات ا١تتنوعة

النجاة، فمن ٘تسك ّٔا سلم و٧تا، فالسنة سفينة  :السبلمة والنجاة_ ٕٔ
 . _عليو السبلـ_ومن تركها غرؽ وىلك، وكاف السلف يسموف السنة سفينة نوح 

فما اٖتد ا١تسلموف، وما اجتمعت كلمتهم : أنها عقيدة األلفة واالجتماع_ ٖٔ
إال بتمسكهم بعقيدهتم، وأخذىم ّٔا، وما تفرقوا _ يف ٥تتلف األعصار واألمصار 

 . لبعدىم عنهاواختلفوا إال 
فهي عقيدة متميزة ال تشتبو ّٔا العقائد األخرى، وال األىواء : التميز_ ٗٔ
 . ا١تتفرقة

فا١تنهج واحد، : أنها تحمي معتنقيها من التخبط والفوضى والضياع_ ٘ٔ
وا١تبدأ واضح ثابت ال يتغَت، فيسلم معتنقها من اتباع ا٢توى، ويسلم من التخبط 

، واحملبة والبغضاء، بل تعطيو معيارًا دقيقًا ال ٮتطىء أبداً، يف توزيع الوالء والرباء
فيسلم من التشتت والتشرد والضياع، فيعرؼ من يوايل، ويعرؼ من يعادي، 

 . ويعرؼ ما لو وما عليو
فبل قلق يف النفس، وال : أنها تمنح معتنقيها الراحة النفسية والفكرية_ ٙٔ

فَتضى بو _ عز وجل_١تؤمن ٓتالقو اضطراب يف الفكر؛ ألف ىذه العقيدة تصل ا
ربًا مدبراً، وحاكمًا مشرعاً، فيطمئن قلبو بقدره، وينشرح صدره ٟتكمو، ويستنَت 
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 . فكره ٔتعرفتو 

ْتيث َيْسَلُم معتنقها من اال٨تراؼ يف عبادة اهلل  :سبلمة القصد والعمل_ ٚٔ
 . فبل يعبد غَت اهلل، وال يرجو سواه_ عز وجل_

فهي تأمر أىلها بكل خَت،  :واألخبلق والمعاملةتؤثر في السلوك _ ٛٔ
 . وتنهاىم عن كل شر، فتأمرىم بالعدؿ واالعتداؿ، وتنهاىم عن الظلم واال٨تراؼ

 . تدفع معتنقيها إلى الحزم والجد في األمور_ ٜٔ
ألنو يعلم أف الكتاب  :تبعث في نفس المؤمن تعظيم الكتاب والسنة_ ٕٓ

 . فينبعث بذلك إىل تعظيمهما، واألخذ ّٔماوالسنة حق وصواب، وىدى ورٛتة؛ 
ففي ظل العقيدة اإلسبلمية يتحقق  :َتْكُفل لمعتنقيها الحياة الكريمة_ ٕٔ

األمن واٟتياة الكرٯتة؛ ذلك أُنا تقـو على اإلٯتاف باهلل، ووجوب إفراده بالعبادة 
 سبب األمن وا٠تَت والسعادة يف الدارين؛ فاألمن_ببل شك_دوف من سواه، وذلك

الَِّذيَن آَمُنوا وملَْ يَػْلِبُسوا : ]_تعاىل_قرين اإلٯتاف، وإذا فقد اإلٯتاف فقد األمن، قاؿ 
 (. األنعاـ[)(ٕٛ)ِإٯتَانَػُهْم ِبظُْلٍم أُْولَِئَك ٢َتُْم األَْمُن َوُىْم ُمْهَتُدوَف 

فأىل التقوى واإلٯتاف ٢تم األمن التاـ، واالىتداء التاـ يف العاجل واآلجل، وأىل 
لشرؾ وا١تعصية ىم أىل ا٠توؼ وأوىل الناس بو، فهم مهددوف بالعقوبات ا

 . والنقمات يف سائر األوقات
فالعقيدة اإلسبلمية ٖتًـت العقػل السػوي، : تعترف بالعقل وتحدد مجالو_ ٕٕ

وترفع من شأنو، وال ٖتجر عليو، وال تنكر نشاطو، واإلسبلـ ال يرضى من ا١تسلم أف 
 . كن إىل التقليد األعمى يف مسائل االعتقاد وغَتىايطفىء نور عقلو، وير 

فالعواطف : تعترف بالعواطف اإلنسانية، وتوجهها الوجهة الصحيحة_ ٕٗ
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أمر غريزي، وال يتجرد منو أي إنساف سوي، والعقيدة اإلسبلمية ليست عقيدة 
ىامدة جامدة، بل ىي عقيدة حيَّة، تعًتؼ بالعواطف اإلنسانية، وتقدرىا حق 

ويف الوقت نفسو ال تطلق العناف ٢تا، بل تُقوّْمها، وتسمو ّٔا، وتوجهها  قدرىا،
الوجهة الصحيحة، اليت ٕتعل منها أداة خَت وتعمَت بداًل من أف تكوف معوَؿ ىدـٍ 

 . وتدمَت
سواء مشكبلت  :العقيدة اإلسبلمية كفيلة بحل جميع المشكبلت_ ٕ٘

أو مشكبلت اٞتهل وا١ترض  الفرقة والشتات، أو مشكبلت السياسة واالقتصاد،
فلقد ٚتع اهلل ّٔا القلوب ا١تشتتة، واألىواء ا١تتفرقة، وأغٌت ّٔا  ذلك؛ والفقر، أو غَت

َلة، وعّلمهم ّٔا بعد اٞتهل، وبّصرىم بعد العمى، وأطعمهم من  ا١تسلمُت بعد الَعيػْ
 . جوع، وآمنهم من خوؼ
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_ ّٔا عن غَتىا من العقائد ٘تتاز  كما أف لعقيدة أىل السنة واٞتماعة ميزاتٍ 
فكذلك ألىل السنة خصائص وميزات ٯتتازوف ّٔا عن غَتىم من أىل ا١تلل 

أطر نفسو عليها، حىت والنحل، و٬تدر بكل من انتسب إليهم أف يأخذ ّٔا، وي
 .من خَت وفضل أسبلفو ويناؿ ما نال

 : فمن تلك ا٠تصائص اليت ٘تيز ّٔا أىل السنة واٞتماعة ما يلي
فهم ينهلوف من ىذا ا١تنهل : تصار في التلقي على الكتاب والسنةاالق_ ٔ

العذب عقائَدىم، وعباداهتم، ومعامبلهتم، وسلوَكهم، وأخبلقهم، فكل ما وافق 
 . الكتاب والسنة قبلوه وأثبتوه، وكل ما خالفهما ردوه على قائلو كائناً من كاف

فهم  :التسليم لنصوص الشرع، وفهمها على مقتضى منهج السلف_ ٕ
يسلّْموف لنصوص الشرع، سواء فهموا اٟتكمة منها أـ ال، وال يعرضوف النصوص 
على عقو٢تم، بل يعرضوف عقو٢تم على النصوص، ويفهموُنا كما فهمها السلف 

 . الصاحل
فهم ال يقدموف بُت يدي اهلل ورسولو، وال يرفعوف  :االتباع وترك االبتداع_ ٖ

ألحد كائنًا من كاف أف يرفع صوتو فوؽ وال يرضوف "أصواهتم فوؽ صوت النيب
 ". صوت النيب

فهم يهتموف بالقرآف حفظًا وتبلوة، وتفسَتاً، : االىتمام بالكتاب والسنة_ ٗ
 . وباٟتديث دراية ورواية

ٓتبلؼ غَتىم من ا١تبتدعة الذي يهتموف بكبلـ شيوخهم أكثر من اىتمامهم 

 خصا٥ص أٌٖ ايػ١ٓ ٚادتُاع١
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 . بالكتاب والسنة
سواء : رك التفريق بين المتواتر واآلحاداحتجاجهم بالسنة الصحيحة وت_ ٘

ولو كاف "يف األحكاـ أو العقائد، فهم يروف حجية اٟتديث إذا صح عن رسوؿ اهلل
 . آحاداً 
ليس لهم إمام معظم يأخذون كبلمو كلو، ويدعون ما خالفو إال _ ٙ

فإُنم يعرضوف كبلمو على الكتاب والسنة، فما "أما غَت الرسػوؿ ": الرسول
إال  دُّ رَ يؤخذ من قولو ويػُ  أحدٍ  ِبل، وما ال فبل، فهم يعتقدوف أف كلَّ وافقهما قُ 
 ". الرسوؿ 

فإُنم يأخذوف كبلـ _ أما غَتىم من الفرؽ األخرى، ومن متعصبة ا١تذاىب 
 . أئمتهم كلو حىت ولو خالف الدليل

فهم يعلموف ىديو، وأعمالو، وأقوالو، ": ىم أعلم الناس بالرسول_ ٚ
 . فهم أشد الناس حباً لو، واتباعاً لسنتووتقريراتو؛ لذلك 

ٓتبلؼ غَتىم من أىل البدع الذي يعرفوف عن أئمتهم ما ال يعرفونو عن رسوؿ 
 ". اهلل

فهم يدخلوف يف الدين كلو، ويؤمنوف بالكتاب  : الدخول في الدين كلو_ ٛ
ْلِم َكافَّةً  يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْدُخُلوا يف : ]_تعاىل_ كلو؛ امتثااًل لقولو : البقرة[ )السّْ

ٕٓٛ .) 
 . ٓتبلؼ الذين فرقوا دينهم، وكانوا شيعاً كل حزب ٔتا لديهم فرحوف

وٓتبلؼ الذين نسوا حظًا ٦تا ذكروا بو، والذين جعلوا القرآف عضُت؛ فآمنوا 
 . ببعض الكتاب، وكفروا ببعض
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ىل وىم أ فأىل السنة يعظموف السلف الصاحل: تعظيم السلف الصالح_ ٜ 

، ويقتدوف ّٔم، ويهتدوف ّٔديهم، ويروف أف القروف ا١تفضَّلة، ومن تبعهم بإحساف
 . طريقتهم ىي األسلم، واألعلم، واألحكم

الجمع بين النصوص في المسألة الواحدة، ورد المتشابو إلى _ ٓٔ
فهم ٬تمعوف بُت النصوص الشرعية يف ا١تسألة الواحدة، ويردوف ا١تتشابو  :المحكم
 . م؛ حىت يصلوا إىل اٟتق يف ا١تسألةإىل احملك
ٓتبلؼ غَتىم، فإما أف يشتغل بالعبادة عن : الجمع بين العلم والعبادة_ ٔٔ

 . العلم، أو بالعلم عن العبادة، أما أىل السنة واٞتماعة فيجمعوف بُت األمرين
فهم ال ينكروف : الجمع بين التوكل على اهلل واألخذ باألسباب_ ٕٔ

ىا إذا ثبتت شرعًا أو قدراً، وال َيَدُعوف األخذ باألسباب، ويف األسباب، وال تأثَت 
 . الوقت نفسو ال يلتفتوف إليها

وال يروف أف ىناؾ تنافيًا بُت التوكل على اهلل واألخذ باألسباب؛ ألف نصوص 
الشرع حافلة باألمر بالتوكل على اهلل، واألخذ باألسباب ا١تشروعة أو ا١تباحة يف 

، فقد أمرت بالعمل، والسعي يف طلب الرزؽ، والتزود ٥تتلف شؤوف اٟتياة
 . لؤلسفار، واٗتاذ العدد يف مواجهة العدو

فأىل السنة واٞتماعة ال  :الجمع بين التوسع في الدنيا والزىد بها_ ٖٔ
ينكروف على من يتوسع يف الدنيا، ويسعى يف كسب الرزؽ، بل يروف أنو ينبغي 

ستغٍت عن الناس، ويقطع الطمع ٦تا يف لئلنساف أف يكفي نفسو ومن يعوؿ، وي
أيديهم، على أال تكوف الدنيا أكرب ٫تو، وال مبلغ علمو، وعلى أال يكتسب ا١تاؿ من 
غَت حلو، كما ال يعيبوف على من آثر الكفاؼ، ورضي بالقليل من متاع الدنيا، 
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ألُنم يروف أف الزىد إ٪تا ىو زىد القلب، وىو أف يًتؾ اإلنساف ما ال ينفع يف 
 . اآلخرة

أما إذا توسع العبد يف الدنيا، وجعلها يف يده ال يف قلبو، يرفد ّٔا اإلخواف، 
فذلك من فضل _ ويتصدؽ على الفقراء وا١تساكُت، ويعُت ّٔا على نوائب اٟتق 

اهلل الذي يؤتيو من يشاء؛ كما ىو حػاؿ الصديق، وعمر، وعثماف، وعلي، وعبد 
رضي اهلل _صحابة من ا١تهاجرين واألنصار الرٛتن بن عوؼ، وغَتىم من أثرياء ال

 . _عنهم
فلقد كاف من أغٌت أىل زمانو، وىو يف الوقت نفسو من × وكحاؿ ابن ا١تبارؾ 

 . أزىدىم إف مل يكن أزىدىم
فأىل السنة واٞتماعة ٬تمعوف  :الجمع بين الخوف والرجاء والحب_ ٗٔ

 . بُت ىذه األمور، ويروف أنو ال تنايف وال تعارض بينها
ِإنػَُّهْم َكانُوا : ]يف وصف عباده األنبياء وا١ترسلُت _سبحانو وتعاىل_ اهلل قاؿ

 (. ٜٓ:األنبياء[)ُيَسارُِعوَف يف ا٠ْتَيػْرَاِت َوَيْدُعونَػَنا َرَغباً َوَرَىباً وََكانُوا لََنا َخاِشِعُتَ 
 تَػَتَجاََف ُجُنوبُػُهْم َعنْ : ]وقاؿ يف معرض الثناء على سائر عباده ا١تؤمنُت
َناُىْم يُنِفُقوفَ   (. ٙٔ:السجدة[)اْلَمَضاِجِع َيْدُعوَف َربػَُّهْم َخْوفاً َوَطَمعاً َو٦تَّا َرَزقػْ

من عبد اهلل باٟتب وحده : =وىناؾ مقولة مشهورة عند السلف، وىي قو٢تم
ومن عبده بالرجاء وحده فهو  (ٔ)فهو زنديق، ومن عبده با٠توؼ فهو حروري

 +. اٟتب، والرجاء فهو مؤمن موحّْدمرجىء، ومن عبده با٠توؼ، و 

                                                 

 .ْوب١ إىل سلٚكا٤ َـ١ٜٓ يف ايعلام ٖٚٞ َٛطٔ اـٛاكز ا٭ٚا٥ٌ _1
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ٓتبلؼ غَتىم ٦تن يأخذ : الجمع بين الرحمة واللين والشدة والغلظة_ ٘ٔ 

جانبًا من ىدي السلف ويدع اٞتانب اآلخر، فيأخذوف بالشدة يف ٚتيع أحوا٢تم، 
 . أو باللُت يف ٚتيع أحوا٢تم

تضيو أما أىل السنة فيجمعوف بُت ىذا وىذا، وكل يف موضعو، حسب ما تق
، وإف كاف األصل يف معاملتهم لزـو الرفق، واألخذ ا١تصلحة، ومقتضيات األحواؿ

 . باللُت
فعقو٢تم راجحة، وعواطفهم صادقة،  :الجمع بين العقل والعاطفة_ ٙٔ

ومعايَتىم منضبطة، فلم يغلّْبوا جانب العقل على العاطفة، وال جانب العاطفة 
ل وجو وأ٘تو، فمع أف عواطفهم قوية على العقل، وإ٪تا ٚتعوا بينهما على أكم

 . مشبوبة إال أف تلك العواطف تضبط بالعقل، وذلك العقل يضبط بالشرع
 (. ٖ٘:النور[ )نُوٌر َعَلى نُوٍر يَػْهِدي اللَُّو لُِنورِِه َمْن َيَشاءُ ] 

فالعدؿ من أعظم ا١تميزات ألىل السنة واٞتماعة، فهم أعدؿ  :العدل_ ٚٔ
يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا قَػوَّاِمَُت : ]_عز وجل_ؿ قوؿ اهلل الناس، وأوالىم بامتثا
 (. ٖ٘ٔ:النساء[)بِاْلِقْسِط ُشَهَداَء لِلَّوِ 

 (. ٕ٘ٔ: األنعاـ[ )َوِإَذا قُػْلُتْم فَاْعِدُلوا َوَلْو َكاَف َذا قُػْرَب : ]وقولو
 . حىت إف الطوائف األخرى إذا تنازعت احتكمت إىل أىل السنة

فاألمانة زينة العلم، وروحو الذي ٬تعلو زاكي الثمر،  :األمانة العلمية_ ٛٔ
 . لذيذ ا١تطعم، وأىل السنة ٢تم الِقدُح ا١تعلى يف ذلك الشأف

األمانة يف النقل، والبعد عن التزوير، _ ومن مظاىر األمانة العلمية عندىم 
٢تم نقلوا كبلمو وٖتريفها، فإذا نقلوا عن ٥تالف أوقلب اٟتقائق، وبًت النصوص، 
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تاّماً، فبل يأخذوف منو ما يوافق ما يذىبوف إليو، ويدعوف ما سواه؛ كي يدينوا 
، وإ٪تا ينقلوف كبلمو تاّماً، فإف كاف حقًا أقّروه، وإف كاف باطبًل رّدوه، خالف ٢تما١ت

وإف كاف فيو وفيو، قبلوا اٟتق ورّدوا الباطل، كل ذلك بالدليل القاطع، والربىاف 
  .الساطع

ومن مظاىر األمانة العلمية عندىم أُنم ال ٭تّملوف الكبلـ ما ال ٭تتمل، وأُنم 
يذكروف ما ٢تم وما عليهم، وأُنم يرجعوف للحق إذا تبُّت، وال يفتوف وال يقضوف 

 . إال ٔتا يعلموف
كما أُنم أحرص الناس على نسبة الكبلـ إىل قائلو، وأبعدىم من نسبتو إىل 

 . غَت قائلو
 (. ٖٗٔ:البقرة[)وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطاً :]_تعاىل_قاؿ  :يةالوسط_ ٜٔ

 . فالوسطية من أعظم ما يتميز بو أىل السنة واٞتماعة
فكما أف أمة اإلسبلـ وسط بُت األمم اليت ٕتنح إىل الغلو الضار، واألمم اليت 

طوف بُت فرؽ فكذلك أىل السنة واٞتماعة؛ فهم متوس_ ٘تيل إىل التفريط ا١تهلك 
 . األمة ا١تبتدعة اليت ا٨ترفت عن الصراط ا١تستقيم

وتتجلى وسطية أىل السنة واٞتماعة يف شىت األمور؛ سواء يف باب العقيدة، أو 
 . األحكاـ، أو السلوؾ، أو األخبلؽ، أو غَت ذلك

فالسلف الصاحل ال  :عدم االختبلف في أصول االعتقاد_ ٕٓ
أصوؿ الدين، وقواعد االعتقاد؛ فقو٢تم يف أٝتاء يف أصل من _ْتمد اهلل_ٮتتلفوف

ومسائلو واحد، وقو٢تم يف  حقيقتواهلل وصفاتو وأفعالو واحد، وقو٢تم يف اإلٯتاف و 
 . القدر واحد، وىكذا يف باقي األصوؿ
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ألف  :ترك الخصومات في الدين، ومجانبة أىل الخصومات_ ٕٔ 

واتباع ا٢توى، ومطيٌة لبلنتصار ا٠تصومات مدعاٌة للفرقة والفتنة، و٣تلبٌة للتعصب 
 . للنفس، والتشفي من اآلخرين، وذريعة للقوؿ على اهلل بغَت علم

فإنو  ؛إياكم وا١تراءَ : =أنو قاؿ × بسنده عن مسلم بن يسار × أخرج اآلجري
 +. ساعة جهل العامل، ؤّا يبتغي الشيطاف زلتو

لخصومات أكثر من جعل دينو غرضاً ل: =قاؿ ×وأخرج أف عمر بن عبدالعزيز 
 +. التنقل

؛ فإُنا تشغل القلب وتورث إياكم وا٠تصوماتِ : =×وقاؿ جعفر بن ٤تمد 
  .+النفاؽ

فهم حريصوف كل : الحرص على جمع كلمة المسلمين على الحق_ ٕٕ
اٟترص على وحدة ا١تسلمُت، وملّْ شعثهم، وٚتع كلمتهم على اٟتق، وإزالة أسباب 

عز _االجتماع رٛتة، وأف الفرقة عذاب؛ وألف اهلل  النزاع والفرقة بينهم؛ لعلمهم أف
يَا أَيػَُّها : ]_تعاىل_عن االختبلؼ كما يف قولو أمر باالئتبلؼ، وُنى  _وجل

َواْعَتِصمػوا ( ٕٓٔ)الَِّذيَن آَمُنوا اتػَُّقوا اللََّو َحقَّ تُػَقاتِِو َوال َ٘تُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنْػُتْم ُمْسِلُموَف 
 (. ٖٓٔ، ٕٓٔ:آؿ عمراف[ )يعاً َوال تَػَفرَُّقواِْتَْبِل اللَِّو ٚتَِ 

ٓتبلؼ الذين يسعوف للفرقة بُت ا١تسلمُت، ويبذروف بذور الشقاؽ يف صفوفهم، 
فيفرقوُنم عند أدىن نازلة، و٭تزبوُنم، ويؤلبوف بعضهم على بعض، ويُػْغُروف بعضهم 

 . ببعض
هم با٠تبلؼ فهم أوسع الناس أفقاً، وأبعدىم نظراً، وأرحب :سعة األفق_ ٖٕ

 . صدراً، وأكثرىم للمعاذير التماساً 
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وىم ال يأنفوف من ٝتاع اٟتق، وال ٖترج صدورىم من قبولو، وال يستنكفوف من 
 . الرجوع إليو، واألخذ بو

مث إُنم ال يُلزموف الناس باجتهاداهتم، وال يضللوف كل من خالفهم، وال تضيق 
 . ها أفهاـ الناسأعطاُنم يف األمور االجتهادية، اليت ٗتتلف في

ومن مظاىر سعة األفق عندىم بعدىم عن التعصب ا١تقيت، والتقليد األعمى، 
 . واٟتزبية الضيقة

فأىل السنة أحسن الناس خلقاً، وأكثرىم حلمًا وٝتاحة  :حسن الخلق_ ٕٗ
 . وتواضعاً، وأحرصهم دعوة إىل مكاـر األخبلؽ، و٤تاسن األعماؿ

م يدعوف إىل دين اإلسبلـ، باٟتكمة فه :ىم أىل الدعوة إلى اهلل_ ٕ٘
وا١توعظة اٟتسنة، وآّادلة باليت ىي أحسن، ويسلكوف يف ذلك شىت الطرؽ 

 . ا١تشروعة وا١تباحة؛ حىت يعرؼ الناس رّٔم، ويعبدوه حق عبادتو
 . فبل أحد أحرص منهم على ىداية ا٠تلق، وال أحد أرحم منهم بالناس

 . ا أفسد الناس، وَيصُلحوف إذا فسد الناسالذين ُيْصلُحوَف م :ىم الغرباء_ ٕٙ
اليت تنجو من البدع والضبلالت يف ىذه الدنيا،  :ىم الفرقة الناجية_ ٕٚ

 . وتنجو من عذاب اهلل يـو القيامة
 . ألف اهلل معهم، وىو مؤيدىم وناصرىم :وىم الطائفة المنصورة_ ٕٛ
وف ألنفسهم، فبل ينتصر  :ال يوالون وال يعادون إال على أساس الدين_ ٜٕ

وال يغضبوف ٢تا، وال يوالوف لُِعبػّْيَّة جاىلية، أو عصبية مذىبية، أو راية حزبية، وإ٪تا 
 . يوالوف على الدين، فوالُؤىم هلل، وبراؤىم هلل، ومواقفهم ثابتة، ال تتبدؿ وال تتغَت

فأىل السنة سا١توف من ذلك،  :سبلمتهم من تكفير بعضهم لبعض_ ٖٓ
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منهم، ويوضحوف اٟتق للناس، فهم ٮُتطّْئوف،  ولو كاف الففهم يردوف على ا١تخ 

 . وال يكفروف، وال يبدعوف، وال يفسقوف إال من استحق ذلك
ٓتبلؼ غَتىم من الطوائف األخرى كا٠توارج الذي يكثر فيهم االختبلؼ 
والتضليل والتكفَت؛ و٢تذا ٕتدىم يكفر بعضهم بعضًا عند أقل نازلة تنزؿ ّٔم من 

 . وصغارىا دقائق الفتيا
فقلؤّم عامرة ْتبهم، ": سبلمة قلوبهم وألسنتهم ألصحاب الرسول_ ٖٔ

وألسنتهم تلهج بالثناء عليهم، فأىل السنة يروف أف الصحابة خَت القروف؛ ألف 
 ". زكاىم وكذلك رسولو_عز وجل_اهلل

فأىل السنة  :سبلمتهم من الحيرة واالضطراب، والتخبط والتناقض_ ٕٖ
لناس رضًا ويقيناً، وطمأنينة، وإٯتاناً، وأبعدىم عن اٟتَتة واٞتماعة أكثر ا

 . واالضطراب، والتخبط والتناقض
حىت إنو ليوجد عند عواـ أىل السنة من بَػْرِد اليقُت، وحسن ا١تعتقد، والبعد عن 

ما ال يوجد عند علماء الطوائف األخرى من أىل الكبلـ وغَتىم ٦تن _ اٟتَتة 
وا، وتعبوا وأتعبوا اضطربوا يف تقرير عقائدىم  . فحاروا وحَتَّ

 :يدينون بالنصيحة هلل، ولكتابو، ولرسولو، والئمة المسلمين وعامتهم_ ٖٖ
: قال ١تن يا رسوؿ اهلل؟: قالوا+ الدين النصيحة":=منطلقُت بذلك من قوؿ النيب 

 .+هلل ولكتابو، ولرسولو، والئمة المسلمين، وعامتهم=
 .ياماً ْتقو، وعبودية لو ظاىراً وباطناً فهم ينصحوف هلل إٯتاناً بو، وق

وينصحوف لكتاب اهلل باإلقباؿ عليو تبلوة وحفظًا وتدبرًا وتعلمًا أللفاظو  
 . ومعانيو، وعمبل بو، ودعوة للناس إليو
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ديو، ّٔٔتحبتو، وتعظيمو، وتوقَته، واإلقتداء بو، واالىتداء "وينصحوف للرسوؿ
 .حد من البشرأوتقدًن قولو على قوؿ كل تباع سنتو، والذب عنو، ونصرة دينو، او 

من اإلماـ األعظم إىل من دونو ٦تن ٢تم والية _ئمة ا١تسلمُت وينصحوف أل
باعتقاد واليتهم، وبالسمع والطاعة ٢تم با١تعروؼ، وببذؿ _ خاصة أو عامة

ا فيو صبلحهم وصبلح األمة ٚتعاء، م على ا١تستطاع إلرشادىم، وتنبيههم
 .عليهم وعلى األمة وٖتذيرىم ٦تا فيو ضرر

ٓتبلؼ  :التثبت في األخبار، وعدم التسرع في إطبلق األحكام _ٖٗ
الذين يسارعوف يف إطبلؽ األحكاـ، ويتهافتوف على إلصاؽ التهم باألبرياء، 

 . فَػيُػَفسُّْقوف، ويبدعوف، ويكفروف بالتهمة والظنة، من غَت ما برىاف أو بينة
ٯتاُنم باهلل، واستقامتهم على وذلك إل :حصول البشرى عند الممات_ ٖ٘

ِإفَّ الَِّذيَن قَاُلوا َربػَُّنا اللَُّو مُثَّ اْستَػَقاُموا تَػتَػنَػزَُّؿ َعَلْيِهْم اْلَمبلِئَكُة َأالَّ :]_تعاىل_أمره، قاؿ 
 (. ٖٓ:فصلت[ )َٗتَاُفوا َوال َٖتَْزنػُوا َوأَْبِشُروا بِاْٞتَنَِّة الَّيِت ُكْنُتْم ُتوَعُدوفَ 

فمن أسباب مضاعفة  :الحسنات، ورفعة الدرجات مضاعفة_ ٖٙ
صحُة العقيدة، وقوة _ بل ىو أساسها وأصلها_اٟتسنات، ورفعة الدرجات 

 . اإلٯتاف
وأىل السنة واٞتماعة أصح الناس عقيدًة، وأقواىم إٯتاناً؛ ولذلك فأعما٢تم 

كهم تضاعف مضاعفة كبَتة، ودرجاهتم ترفع وتعلو ُعلوًا ال يدانيو أحد، وال يشار 
 . فيو إال من كاف على مثل ما ىم عليو من العقيدة واإلٯتاف

أىل السنة واٞتماعة إف قعدت ّٔم أعما٢تم قامت :=و٢تذا كاف السلف يقولوف
 +. ّٔم عقائدىم، وأىل البدع إف كثرت أعما٢تم قعدت ّٔم عقائدىم
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وىذه بعض خصائصهم اليت ٘تيزوا ّٔا على  ىذه مآثر أىل السنة والجماعة، 

_ رٛتهم اهلل ورضي عنهم_ىم، وتلك ىي ا٠تصاؿ اليت طبقها سلفنا الصاحل غَت 
 . فنالوا ا٠تَتات، وحصلوا على الربكات

ال، بل إف منهجهم ىو  وليس معنى ذلك أن أىل السنة معصومون؟
، وٚتاعتهم ىي ا١تعصومة  . ا١تعصـو

 . أما آحادىم فقد يقع منو الظلم والبغي، والعدواف، وارتكاب ا١تخالفات
ولكن ذلك قليل بالنسبة إىل غَتىم، وال يُػَقرُّ من فعل ذلك منهم، بل يبتعد 

 . عن السنة بقدر ٥تالفتو
مث إف ما عند أىل السنة من ٥تالفات وأخطاء فعند غَتىم أكثر ٦تا عندىم، 

 . وما عند غَتىم من فضل وعلم وكماؿ فعند أىل السنة أكملو وأ٘تو
ف نأخذ ٔتنهج أىل السنة، وأف نوطن أنفسنا أ_ معاشر ا١تسلمُت_فما أجدرنا 

أف نقـو بالسنة حق القياـ، وأف نقتدي _ ٨تن أىل السنة_ على ذلك، وما أحرانا
ولنعطي صورة مشرقة عن _ جل وعبل_بسلفنا الصاحل يف كل أمورنا؛ لنرضي ربنا 

اإلسبلـ الصحيح النقي؛ ليقبل الناس عليو، و٭ترصوا على الدخوؿ فيو، ولئبل 
فتنة لغَتنا من الكفار وا١تبتدعة، فإذا رأوا ما عليو بعض أىل السنة من بعد  نصبح

إذا كاف خاصة ا١تؤمنُت ّٔذه ا١تثابة فبل لـو علينا وال تثريب، : قالوا_ عن ا١تنهج 
 . وبذلك تندرس معامل اٟتق، وتنطمس أنوار ا٢تدى

نا النعمة وا١تنة، ٨تمد اهلل أف جعلنا من أىل السنة، ونسألو أف يتم علي: وأخَتاً 
 . وأف يرزقنا لزـو السنة، والعمل بالسنة، وأف يتوفانا على السنة

وآخر دعوانا أف اٟتمد هلل رب العا١تُت، وسبلـ على ا١ترسلُت، واهلل أعلم، 
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أما والسبلـ على رسوؿ اهلل، وعلى آلو وصحبو ومن وااله، اٟتمد هلل، والصبلة 
 .بعد

، وأجلها قدراً، وأ٫تها على اإلطبلؽ  .فإف علم العقيدة أشرؼ العلـو
 ._عز وجل_ وأشرؼ وأجل وأىم ما يف ىذا العلم مبحث اإلٯتاف باهلل

ة، بل ركٍن من أركاف اإلٯتاف الست وأىم فاإلٯتاف باهلل أصل األصوؿ، وىو أوؿ
 .ٚتيع األركاف راجعة إليو، متفرعة عنو إف

فما أنزلت الكتب، وال  وخَت؛ رأس كل فبلح_ عز وجل_ واإلٯتاف باهلل
 . أرسلت الرسل إال ألجل تقريره وتثبيتو يف النفوس

وفيما يلي من صفحات سيكوف اٟتديث عن اإلٯتاف باهلل وذلك من خبلؿ 
 : ا١تباحث التالية

 .باهلل، وٙتراتو، وأدلتو مفهـو اإلٯتاف :المبحث األول
 .داللة الفطرة، والشرع، والعقل على الوحدانية :المبحث الثاني

 .داللة اٟتس على الوحدانية :المبحث الثالث
 .مضادة اإلٯتاف باهلل :المبحث الرابع

فهذه ا١تباحث، وما يندرج ٖتتها ىي مدار اٟتديث فيما يأيت من صفحات، 
 .واهلل ا٢تادي إىل سواء السبيل

 

 املكس١َ
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 وما يتضمنو ٯتاف باهللاإلمفهـو  :أوالً 
لئلٯتاف باهلل وتوحيده عدة تعريفات، تتفق يف ا١تعٌت ورٔتا اختلفت ألفاظها، فمن 

 : تلك التعريفات مايلي
 . ىو إفراد اهلل ٔتا يستحق _ٔ
 . إفراد اهلل ْتقوقوىو  _ٕ
ربوبيتو، وتوحيده بألوىيتو، و  _تعاىل_ اهللالتصديق اٞتاـز بوجود ىو  _ٖ

  .(ٔ)وأٝتائو وصفاتو
ومليكو، وأنو ا٠تالق وحده،  االعتقاد اٞتاـز بأف اهلل رب كل شيءىو _ ٗ

ا١تدبر للكوف كلو، وأنو ىو الذي يستحق العبادة وحده ال شريك لو، وأف كل 
متصف بصفات الكماؿ _ سبحانو_ وأنو، معبود سواه فهو باطل، وعبادتو باطلة

 . ل نقص وعيبونعوت اٞتبلؿ، منزه عن ك
 : من خبلل ما مضى يتبين أن اإليمان باهلل يتضمن أموراً أربعة

وذلك باعتقاد وجوده وجودًا كامبًل مل يسبق بعدـ،  :اإليمان بوجود اهلل_ ٔ
  .وال ينتهي بفناء

بأفعالو، وأنو ال  _عز وجل_وذلك باعتقاد انفراده  :اإليمان بربوبيتو_ ٕ
 .َته، وغَت ذلك من مقتضيات الربوبيةشريك لو يف خلقو، وملكو، وتدب
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وذلك باعتقاد أف لو األٝتاء اٟتسٌت،  :اإليمان بأسمائو وصفاتو_ ٖ 

 .العلى من غَت ٘تثيل وال تعطيل وال تكييف والصفات
 ؼُ رَ صْ بأفعاؿ العباد؛ فبل يُ _ عز وجل_وذلك بإفراده  :إليمان بألوىيتوا _ٗ
 ._وتعاىلتبارؾ _من أنواع العبادة لغَته  نوعٍ  أيُّ 

 

 ٙترات اإلٯتاف باهلل :نياً ثا
 : منها لئلٯتاف باهلل ٙترات جليلة، وفوائد ٚتة، وفضائل كثَتة،

فبحسب اإلٯتاف ٭تصل األمن واالىتداء يف  :األمن التام واالىتداء التام _ٔ
ظُْلٍم الَِّذيَن آَمُنوا وملَْ يَػْلِبُسوا ِإٯتَانَػُهْم بِ : ]_وجل عز_ الدنيا والربزخ واآلخرة قاؿ

 (. ٕٛ: األنعاـ[ )أُْولَِئَك ٢َتُْم اأَلْمُن َوُىْم ُمْهَتُدوفَ 
فاهلل أمرنا باإلٯتاف بو، وطاعتُو  :_عز وجل_ اإليمان باهلل طاعة هلل _ٕ

َنا َوَما : ]_تعاىل_ واجبٌة، وىي أصل كل خَت، قاؿ ُقوُلوا آَمنَّا بِاللَِّو َوَما أُنزَِؿ إِلَيػْ
 (. ٖٙٔ: البقرة[ )يَم َوِإْٝتَاِعيَل َوِإْسَحَق َويَػْعُقوَب َواأَلْسَباطِ أُنزَِؿ ِإىَل ِإبْػرَاىِ 

: _عز وجل_ قاؿ :االستخبلف في األرض والتمكين والعزةحصول  _ٖ
َوَعَد اللَُّو الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاِٟتَاِت لََيْسَتْخِلَفنػَُّهم يف اأَلْرِض َكَما ]

لَنػَُّهْم ِمْن اْسَتْخَلَف الَّ  ِذيَن ِمْن قَػْبِلِهْم َولَُيَمكَّْننَّ ٢َتُْم ِدينَػُهْم الَِّذي اْرَتَضى ٢َتُْم َولَيَُبدّْ
 (. ٘٘: النور[ )بَػْعِد َخْوِفِهْم أَْمناً 

ِإفَّ اللََّو يُْدِخُل : ]_تعاىل_ قاؿ :دخول الجنان والنجاة من النيران _ٗ
 (. ٕٔ: ٤تمد[ )اِت َجنَّاٍت َٕتْرِي ِمْن َٖتِْتَها األَنْػَهارُ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاٟتَِ 

إ٪تا ىي ٙترة من  فاٟتياة الطيبة اٟتافلة بكل ما ىو طيب: الحياة الطيبة _٘
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َمْن َعِمَل َصاِٟتًا ِمْن ذََكٍر َأْو أُنَثى َوُىَو ُمْؤِمٌن ] _عز وجل_ ٙترات اإلٯتاف باهلل
 (. ٜٚ: النحل[ )َبةً فَػَلُنْحِييَػنَُّو َحَياًة طَيّْ 
١تن عمل  _تعاىل_ وىذا وعد من اهلل: =يف شرح ىذه اآلية × قاؿ ابن كثَت

من ذكر أو أنثى من  " وسنة نبيو _تعاىل_ وىو العمل ا١تتابع لكتاب اهلل ،صاٟتاً 
بأف  _ بٍت آدـ، وقلبو مؤمن باهلل ورسولو، وأف ىذا ا١تأمور بو مشروع من عند اهلل

 . طيبة يف الدنيا، وأف ٬تزيو بأحسن ما عملو يف اآلخرة٭تييو اهلل حياة 
 . (ٔ)+واٟتياة الطيبة تشتمل على وجوه الراحة من أي جهة كانت

َوَلْو َأفَّ أَْىَل اْلُقَرى : ]_تعاىل_ اهلل قاؿ: حلول الخيرات ونزول البركات _ٙ
بُوا َفَأَخْذنَاُىْم ٔتَا   آَمُنوا َواتػََّقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم بَػرََكاٍت ِمْن السََّماءِ  َواأَلْرِض َوَلِكْن َكذَّ

 (. ٜٙ: األعراؼ) [َكانُوا َيْكِسُبوفَ 
 [َوَمْن يُػْؤِمْن بِاللَِّو يَػْهِد قَػْلَبوُ : ]_تعاىل_ اهلل قاؿ :الهداية لكل خير _ٚ

 (.ٔٔ:التغابن)
 (.ٜ:يونس[ )بػُُّهْم بِِإٯتَاُِنِمْ ِإفَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِٟتَاِت يَػْهِديِهْم رَ : ]وقاؿ

فا١تؤمنوف يتقلبوف من نعمة إىل نعمة،  :زيادة اإليمان والثبات عليو _ٛ
وأعظم نعمة ٬تدوُنا من اإلٯتاف باهلل ىي أف يثبتهم اهلل على اٟتق، ويزيد إٯتاُنم، 

ْم ُىًدى َوالَِّذيَن اْىَتَدْوا زَاَدىُ : ]_تعاىل_ فالثبات على اإلٯتاف سبب لزيادتو قاؿ
 (.ٚٔ: ٤تمد[ )َوآتَاُىْم تَػْقواُىمْ 

: _تعاىل_ وأكـر ّٔا من والية، قاؿ :_عز وجل_ الفوز بوالية اهلل _ٜ
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 (.٤تمد[ ) (ٔٔ)َذِلَك بَِأفَّ اللََّو َمْوىَل الَِّذيَن آَمُنوا َوَأفَّ اْلَكاِفرِيَن ال َمْوىَل ٢َتُْم ] 

ِإفَّ اإِلنَساَف َلِفي ( ٔ)َعْصِر َوالْ : ]_تعاىل_ قاؿ :السبلمة من الخسارة _ٓٔ
([ ٖ)قّْ َوتَػَواَصْوا بِالصَّرْبِ ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِٟتَاِت َوتَػَواَصْوا بِاٟتَْ ( ٕ)ُخْسٍر 

 (.العصر)
ِإفَّ اللََّو ] :_عز وجل_ قاؿ :اإليمان باهلل سبب لدفاع اهلل عن أىلو _ٔٔ

 (.ٖٛ: اٟتج[ )ُنوايَُداِفُع َعْن الَِّذيَن آمَ 
َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِٟتَاِت : ]_تعاىل_ قاؿ :تكفير السيئات _ٕٔ

ُهْم َسيَّْئاهِتِْم َوَأْصَلَح بَا٢َتُمْ  ْم َكفََّر َعنػْ [ َوآَمُنوا ٔتَا نُػزَّْؿ َعَلى ٤ُتَمٍَّد َوُىَو اٟتَْقُّ ِمْن َرِّّْٔ
 (.ٕ:٤تمد)

يَػْرَفْع اللَُّو الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن ] :_تعاىل_ قاؿ :الرفعة والعلو _ٖٔ
 (.ٔٔ: آّادلة[ )أُوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاتٍ 

فبل ٯتكن للعبد أف يقـو باإلخبلص هلل، ولعباد اهلل،  :إخبلص العمل _ٗٔ
 .ونصيحتهم على وجو الكماؿ إال باإلٯتاف

َوَمْن ]قوة التوكل على اهلل،  فاإلٯتاف باهلل يوجب للعبد :قوة التوكل _٘ٔ
 (.ٖ:الطبلؽ[ )يَػتَػوَكَّْل َعَلى اللَِّو فَػُهَو َحْسُبوُ 

فاإلٯتاف باهلل يبعث على الشجاعة واإلقداـ؛ ألنو ٯتؤل قلب  :الشجاعة _ٙٔ
 .ا١تؤمن با٠توؼ من اهلل، وا٠تشية لو، وتعظيمو، وإجبللو

ء من جنس العمل؛ وإذا كاف كذلك ذىب خوؼ ا٠تلق من قلبو كليًة؛ فاٞتزا
 .فمن خاؼ اهلل آمنو من كل شيء، وجعل ٥تاوفو أمناً والعكس

فاإلٯتاف يدعو إىل حسن ا٠تلق مع ٚتيع طبقات الناس، : حسن الخلق _ٚٔ
وإذا ضعف اإلٯتاف أو نقص أو ا٨ترؼ أثَّر ذلك يف أخبلؽ العبد ا٨ترافًا ْتسب 
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 .بُػْعده عن اإلٯتاف
اإلٯتاف أكرب عوف على ٖتمل ا١تشاؽ، ف :اإلعانة على تحمل المشاق _ٛٔ

 .والقياـ بالطاعات، وترؾ الفواحش وا١تنكرات
فاإلٯتاف يوجب لصاحبو أف يكوف معتربًا عند ا٠تلق : الذكر الحسن _ٜٔ
 .أميناً 

فاإلٯتاف يوجب للعبد العفة، وعزة النفس، والًتفع عن : عزة النفس _ٕٓ
 .إراقة ماء الوجو؛ تذلبلً للمخلوقُت

وىو إليمان ىو السبب الوحيد للقيام بذروة سنام اإلسبلم أن ا _ٕٔ
 .اٞتهاد البدين وا١تايل والقويل يف سبيل اهلل

ىذا شيء من ٙترات اإلٯتاف، وباٞتملة فخَت الدنيا واآلخرة كلو فرع عن 
 .(ٔ)اإلٯتاف، ومًتتب عليو، وا٢تبلؾ والنقصاف إ٪تا يكوف بفقد اإلٯتاف، أو نقصو

 

 _سبحانو وتعاىل_ى وحدانية اهلل األدلة عل :لثاً ثا
لنفسو  _عز وجل_ ويكفي منها شهادتو ،األدلة على وحدانية اهلل كثَتة جداً 

َشِهَد اللَُّو أَنَُّو ال إِلََو ِإالَّ ُىَو َواْلَمبلِئَكُة َوأُْوُلوا اْلِعْلِم قَاِئمًا بِاْلِقْسِط ال : ]حيث قاؿ
 (. آؿ عمراف[ )( ٛٔ) إَِلَو ِإالَّ ُىَو اْلَعزِيُز اٟتَِْكيمُ 

 : وصدؽ من قاؿ
 آيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةٌ  لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوُ  شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيءٍ  ويف كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلِ 

 
 الواحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدُ  علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوُ  ؿُ دُ تَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 اإللػػػػػػػػػػوُ  عصػػػػػػػػػػىعجبػػػػػػػػػػاً كيػػػػػػػػػػف يُ  فػػػػػػػػػػوا 
 

 أـ كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ٬تحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده اٞتاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدُ  
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 ةٍ يف كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل ٖتريكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ وهللِ  

 
 شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىدُ  أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداً  ةٍ وتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكين 

لرزؽ، وأنو وحده ا١تستحق على وحدانية اهلل، وعلى تفرده با٠تلق وا ولقد دؿَّ  
 .، والحسالعقل، و الشرع، و الفطرة _ عبادةلل

وىذه األدلة ٔتجموعها تدؿ على وجود اهلل، وتدؿ على أنواع التوحيد الثبلثة؛ 
توحيد الربوبية، وتوحيد األلوىية، وتوحيد : وىيذلك أف أنواع التوحيد الثبلثة 

 . متبلزمة، ومن أشرؾ يف واحد منها فهو مشرؾ يف البقيةاألٝتاء والصفات 
َصَرفَػَها  من دعا غَت اهلل فيما ال يقدر عليو إال اهلل فدعاؤه عبادةٌ  :ؿ ذلكمثا

 . لغَت اهلل، وىذا شرؾ يف األلوىية
وىذا الدعاء لغَت اهلل متضمن العتقاد الداعي أف ا١تدعو متصرؼ مع اهلل، 

 .وقادر على قضاء ذلك، وىذا شرؾ يف الربوبية
، وىذا شرؾ يف األٝتاء والصفات؛ و إال العتقاده أنو يسمعومث إنو مل يدعُ 

ومن  ،العتقاده أف للمدعو ٝتعًا ٤تيطًا ّتميع ا١تسموعات ال ٭تجبو قرب وال بعد
 .(ٔ)ىنا ٧تد أف الشرؾ يف األلوىية مستلـز الشرؾ يف الربوبية واألٝتاء والصفات

 .التالية احثىذا وسَتد تفصيل ألدلة الوحدانية يف ا١تب
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 ة على الوحدانيةداللة الفطر : أوالً 
 .قةلْ ىي ا٠تِ  :الفطرة في اللغة
فهي اإلسبلـ على القوؿ الراجح كما رجح ذلك شيخ  :أما في الشرع

 ._رٛتهما اهلل تعاىل_ (ٔ)اإلسبلـ ابن تيمية وتلميذه ابن القيم
وذكروا عن عكرمة، و٣تاىد، واٟتسن، وإبراىيم، =: × قاؿ ابن القيم

َها] :_لعز وج_ والضحاؾ، وقتادة يف قولو  [ِفْطَرَة اللَِّو الَّيِت َفطََر النَّاَس َعَليػْ
لدين : قالوا :(ال تبديل لخلق اهلل)دين اإلسبلـ  :(فطرة اهلل): قالوا( ٖٓ:الرـو)
  .(ٕ)+اهلل
وال  ،طر على اإلٯتاف ٓتالقو من غَت سبق تفكَت أو تعليموكل ٥تلوؽ قد فُ = 

 . (ٖ) +قلبو ما يصرفوينصرؼ عن مقتضى ىذه الفطرة إال من طرأ على 
ما من مولود إال يولد على الفطرة، فأبواه يهودانو، أو =":  قاؿ النيب

 . +ينصرانو، أو يمجسانو

                                                 

، ٚاْعل ؿك٤ تعاكض ايعكٌ ٚايٓكٌ يٌٝؽ 575_ 572اْعل ًفا٤ ايعًٌٝ ٫بٔ ايكِٝ، ْ _1 

 .  8/371اٱه٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ 

 .8/376 ، ٚاْعل ؿك٤ تعاكض ايعكٌ ٚايٓك573ٌ_572ًفا٤ ايعًٌٝ ْ   _2

 .11ْبق٠ يف ايعكٝـ٠ اٱه١َٝ٬، يًٌٝض قُـ بٔ عجُٝني ْ_  3

 ٢ً ايٛحسا١ْٝزالي١ ايفطط٠، ٚايؿطع، ٚايعكٌ ع9 املبخح ايجاْٞ
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 .(ٔ)+إال على الملة=ويف رواية  +إال على ىذه الملة=: ويف رواية 

يف  _تعاىل_اهلل  يقوؿ": قاؿ رسوؿ اهلل : قاؿ ÷ ويف حديث عياض بن ٛتار
ني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين وإ=: اٟتديث القدسي

  .(ٕ)+فاجتالتهم عن دينهم
عند الشدائد، فإذا _ تبارؾ وتعاىل_ مث إف اإلنساف مفطور على اللجوء إىل ربو

 يف شدة، أو أحدؽ بو خطر حىت الكافر ا١تلحد_ أي إنساف_ ما وقع اإلنساف
ليصيح بأعلى  ؛قى ما فطر عليوتتطاير من ذىنو، ويب وىاـَ واأل فإف ا٠تياالتِ _ 

كربتو و٫تو، ويلجأ إليو   جَ رّْ فَ يػُ صوتو، ومن قرارة نفسو، وعميق قلبو، مناديًا ربو؛ لِ 
  .(ٖ) وحده دوف سواه
فَِإَذا رَِكُبوا يف اْلُفْلِك َدَعْوا اللََّو ٥ُتِْلِصَُت لَُو : ]إذ يقوؿ _تعاىل_ وصدؽ اهلل

يَن فَػَلمَّا ٧َتَّاُىْم ِإىَل   (. ٘ٙ: العنكبوت[ )اْلبَػرّْ ِإَذا ُىْم ُيْشرُِكوفَ  الدّْ
سبحانو _ وليس ا١تراد بأنو يولد على الفطرة أنو يولد عا١تاً بأمور اإلسبلـ؛ فاهلل

[ َواللَُّو َأْخَرَجُكْم ِمْن بُطُوِف أُمََّهاِتُكْم ال تَػْعَلُموَف َشْيئاً : ]يقوؿ_ وتعاىل
 (. ٛٚ:النحل)

" ألف الرسوؿ ؛جاً ال يعرؼ شركاً وال توحيداً يولد ساذَ أنو _ أيضاً _ وليس ا١تراد
 . +على ىذه الملة=: ويف رواية +إال ويولد على الملة=: قاؿ

بل ا١تراد أف كل مولود يولد على ٤تبتو لفاطره، وإقراره لو بربوبيتو، وادعائو لو 
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 اإلميإ باهلل9 ايجا١ْٝايطغاي١ 

 
31 

لد بالعبودية، فلو ُخلّْي وعدـَ ا١تعارض مل يعدؿ عن ذلك إىل غَته، كما أنو يو 
على ٤تبة ما يبلئم بدنو من األغذية، واألشربة، فيشتهي اللنب الذي يناسبو 

 . (ٔ) ويغذيو
 .+فأبواه يهودانو أو ينصرانو أو يمجسانو=: " ولذلك قاؿ

ومل يقل يسلمانو؛ ألنو باٍؽ على األصل، فاعتناؽ غَت اإلسبلـ يعد خروجاً عن 
 . األصل والقاعدِة بأسباب خارجة

 
 الشرع على الوحدانية داللة: ثانياً 

فواضحة معلومة؛ فما جاءت بو الرسل ونزلت  على الوحدانية أما داللة الشرع
بو الكتب يدؿ داللة قاطعة على وحدانية اهلل، فالكتب السماوية كلها تنطق 
بذلك، وما جاءت بو من األحكاـ ا١تتضمنة ١تصاحل العباد يف دنياىم وأخراىم؛  

غَتىا، وما جاءت بو من األخبار الكونية، وا١تغيبات كالصبلة، والزكاة، واٟتج، و 
كل ذلك يدؿ على أُنا من ربٍّ حكيٍم عليٍم _  اليت شهد الواقع بصدقها

 .(ٕ)مستحٍق للعبادة وحده ال شريك لو
ىذه  باحثمذلك يف كثَت من لواألدلة على ذلك ال تكاد ُٖتصى، وسَتد ذكر 

 .الرسالة
 

 (ٖ) و على الوحدانيةداللة أٝتاء اهلل وصفات: ثالثاً 
                                                 

 . 579_578اْعل ًفا٤ ايعًٌٝ ْ _1 

 .12_11اْعل ْبق٠ يف ايعكٝـ٠ اٱه١َٝ٬ ْ_  2
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كيف ُيْسَتدؿ : وىذه ىي طريقة ا٠تواص يستدلوف باهلل على أفعالو، فإف قيل 

 بأٝتائو وصفاتو على استحقاقو للوحدانية، فإف ذلك ال يعهد يف االصطبلح؟ 
والتعطيل، وال  ف اهلل قد أودع الفطرة اليت مل تتنجس باٞتحودأ: فاٞتواب
الكامل يف أٝتائو وصفاتو، وأنو ا١توصوؼ ٔتا  _سبحانو_ والتمثيل أنو بالتشبيو

وصف بو نفسو، ووصفو بو رسُلو، وما خفي عن ا٠تلق من كمالو أعظُم ٦تا عرفوه 
 . منو

كمالو ا١تقدس شهادتُو على كل شيء، واطّْبلعو عليو؛ ْتيث ال يغيب   نْ ومِ 
 . يف السموات وال يف األرض باطناً وظاىراً  عنو ذرةٌ 

يليق بالعباد أف يشركوا بو، وأف يعبدوا غَته، و٬تعلوا معو ومن ىذا شأنُو كيف 
 !إ٢تاً آخر؟

يكذب عليو أعظم الكذب، وٮترب عنو ٓتبلؼ  نْ مَ  رَّ قِ وكيف يليق بكمالو أف يُ 
ما األمر عليو، مث ينصره على ذلك، ويؤيده، ويعلي شأنو، و٬تيب دعوتو، ويهلك 

عجز عن مثلو قوى البشر، وىو عدوه، ويظهر على يديو من اآليات والرباىُت ما ي
 !مع ذلك كاذب عليو مفًٍت؟

لتقرير ( الشهيد)فأنت ترى من خبلؿ ما مضى أف االستدالؿ جرى باسم اهلل 
 . الوحدانية وصدؽ الرسل
عز _ فإف اإلٯتاف باسم الشهيد يقتضي ا١تراقبة الدائمة هلل أما تقرير الوحدانية

يعلم أف اهلل مطلع عليو يف كل فكيف يليق بالعبد أف يعصي اهلل وىو  _وجل
 أحوالو؟

 . وىذه ا١تراقبة ىي أعلى مراتب الدين؛ ألُنا مرتبة اإلحساف
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 ْن كماؿو أفَّ مِ هُ جْ وَ فػَ  (الشهيد)أما صدؽ الرسل من خبلؿ اإلٯتاف ّٔذا االسم 
عنو شيٌء، فكيف يليق ٔتن ىذا شأنو أف يقر من  يَػْعُزبُ أنو ال  _سبحانو_ اهلل

 !ويؤيده وينصره ويهلك عدوه، بل ويعلي ذكره ودعوتو؟يكذب عليو؟ بل 
ىذا ال يليق، فلو كاف الرسل كاذبُت ألخذىم اهلل كما أخذ الدجالُت يف 

 . القادياين وغَت٫تاأٛتد و  الكذاب ا١تاضي واٟتاضر كمسيلمة
 .(الشهيد)ومن ىنا نعلم صدؽ الرسل من خبلؿ اإلٯتاف باسم 

 . جحد للرب بالكلية " ار رسالة الرسوؿإف إنك :و٢تذا قاؿ بعض أىل العلم
 . وىذا باب من أبواب االستدالؿ على وحدانية اهلل

ُىَو اللَُّو : ]_تعاىل_ والقرآف ٦تلوء من ىذه الطريق، ومن األمثلة على ذلك قولو
يُز اْٞتَبَّاُر اْلُمَتَكبػُّْر الَِّذي ال إَِلَو ِإالَّ ُىَو اْلَمِلُك اْلُقدُّوُس السَّبلـُ اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمُن اْلَعزِ 

 (.ٖٕ: اٟتشر[ )ُسْبَحاَف اللَِّو َعمَّا يُْشرُِكوفَ 
 

 داللة العقل على الوحدانية: رابعاً 
أما داللة العقل على وحدانية اهلل فؤلف ا١تخلوقاِت ٚتيَعها البد ٢تا من ُموِجد 

دفة؛ فهذه وخالق؛ إذ ال ٯتكن أف توِجد نفَسها بنفِسها، وال ٯتكن أف توَجَد ص
ا١تخلوقات ال ٯتكن أف تُوِجد نفسها بنفسها؛ ألف الشيء ال ٮتلق نفسو؛ ألنو 

، فكيف يكوف خالقاً؟   قبل وجوده معدـو
كذلك ال ٯتكن أف توجد صدفة؛ ألف كل حادث البد لو من ٤ُتِدٍث، وألف 
وجودىا على ىذا النظاـ ا١تتسق البديع ا١تتآلف، واالرتباط ا١تلتحم بُت األسباب 

ٯتنع منعًا باتًا أف يكوف وجوُدىا _  وا١تسببات وبُت الكائنات بعضها مع بعض
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 . (ٔ)صدفةً  

أضف إىل ذلك ما ٕتده من افتقار ا١تخلوؽ الشديد؛ فاالفتقار وصف ذايت 
للمخلوؽ مبلـز لو؛ ٦تا يدؿ على أنو البد من وجود خالق، كامل، غٍت عما 

 . سواه، وىو رب العا١تُت
ىذا الدليل العقلي والربىاف القاطع يف سورة  _انو وتعاىلسبح_ وقد ذكر اهلل
ـْ ُخِلُقوا ِمْن َغَْتِ َشْيٍء أَ : ]الطور، حيث قاؿ  (. ٖ٘:الطور[ )ـْ ُىْم ا٠ْتَالُِقوفَ َأ

يعٍت أُنم مل ٮُتلقوا من غَت خالٍق، وال ىم الذين خلقوا أنفسهم، فتعُت أف 
 . _تبارؾ وتعاىل_ يكوف خالقهم ىو اهلل

 يقرأ سورة الطور فبلغ قولو " رسوؿ اهلل ÷ ١تا ٝتع جبَت بن مطعمو٢تذا 
ـْ ُىْم ا٠ْتَالُِقوَف : ]_تعاىل_ ـْ ُخِلُقوا ِمْن َغَْتِ َشْيٍء َأ وكاف يومئٍذ _ [اآلية... َأ

رواه  +كاد قليب أف يطَت، وذلك أوؿ ما وقر اإلٯتاف يف قليب: =قاؿ_ مشركاً 
 . (ٕ) البخاري ُمَفرَّقاً 

 كثَتًا يف كتابو على التعقل والتبصر  ٭تثُّ  _سبحانو وتعاىل_ اهلل ففإو٢تذا 
َلَعلَُّكْم [ ]تَػْعِقُلوفَ  أََفبل] :ُٗتَْتُم ٔتثل قولو اليت وال أدؿ على ذلك من كثرة اآليات

ألف اإلنساف إذا تفكر تذكر، وعرؼ اٟتق، وإذا تذكر خاؼ واتقى  [تَػْعِقُلوفَ 
 . وانقاد

يصلوف إليو، ويوفقوف لو، _  ادين الباحثُت عن اٟتقو٢تذا ٧تد أف العقبلء اٞت
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وليس أدؿ على ذلك من حاؿ العقبلء يف اٞتاىلية أمثاؿ ُقس بن ساعدة اإليادي، 
  غضوففنجد يف  ÷وزيد بن عمرو بن نفيل والد سعيد بن زيد وعم عمر بن ا٠تطاب

عج باٞتهل مع أُنما يعيشاف يف ٣تتمع ي _عز وجل_ كبلمهما اإلقرار بوحدانية اهلل
 . والشرؾ

أيها الناس اٝتعوا : =س يف خطبتو ا١تشهورة اليت ألقاىا يف سوؽ عكاظيقوؿ قُ 
ومن مات فات، وكل ما ىو آٍت آٍت، ليل داج، وُنار  ،من عاش مات ،وعوا

ساج، وٝتاء ذات أبراج، و٧تـو تُزىر، وْتار تْزَخر، وجباؿ مرساة، وأرض مدحاة، 
وإف يف األرض لعرباً، ما باؿ الناس يذىبوف فبل  ،٠ترباً وأُنار ٣تراة، إف يف السماء 

 ركوا فناموا؟ يرجعوف؟ أرضوا يف ا١تقاـ فأقاموا؟ أـ تُ 
يقسم ُقسّّ باهلل قسمًا ال إمث فيو أف هلل دينًا ىو أرضى لو وأفضل من دينكم 

 :الذي أنتم عليو، إنكم لتأتوف من األمر منكراً، مث أنشأ يقوؿ
 يف الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاىبُت األوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػن مػػػػػػػػػػػػػػػػػن القػػػػػػػػػػػػػػػػػروف لنػػػػػػػػػػػػػػػػػا بصػػػػػػػػػػػػػػػػػائر 

 ١تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رأيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوارداً  
 

 للقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس ٢تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادر 
 ورأيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػومي ٨توىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 
 ٯتضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي األكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابر واألصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاغر 

 ال يرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع ا١تاضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَّ وال مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاقُت َغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابر 
 أيقنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت أين ال ٤تالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 
 (ٔ)حيػػػػػػػػػػػػػػػػػػث صػػػػػػػػػػػػػػػػػػار القػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو صػػػػػػػػػػػػػػػػػػائر 

 :ويقوؿ زيد بن عمرو يف شعره ا١تشهور 
 أسػػػػػػػػػػػػػػػلمت وأسػػػػػػػػػػػػػػػلمت وجهػػػػػػػػػػػػػػػي ١تػػػػػػػػػػػػػػػن

 
 لػػػػػػػػػػػػػػػو األرض ٖتمػػػػػػػػػػػػػػػل صػػػػػػػػػػػػػػػخراً ثقػػػػػػػػػػػػػػػاال 

  
 ثقاالً 

 دحاىػػػػػػػػػػػػػػػػػا فلمػػػػػػػػػػػػػػػػػا اسػػػػػػػػػػػػػػػػػتوت شػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّىا
 

 ٚتيعػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً وأرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػى عليهػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اٞتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػاال 
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 وأسػػػػػػػػػػػػػػػلمُت وجهػػػػػػػػػػػػػػػي ١تػػػػػػػػػػػػػػػن أسػػػػػػػػػػػػػػػلمت 

 
 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ا١تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزُف ٖتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذباً زالال 

 إذا ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيقت إىل بلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدةٍ  
 

 (ٔ)أطاعػػػػػػػػػػػت فصػػػػػػػػػػػبت عليهػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػجاال 
 :ويقوؿ 

 ربٍّ  أربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً واحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداً أـ ألػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفَ 
 

 األمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورُ أديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن إذا تقسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمت  
 ىجػػػػػػػػػػػػػػػػرت الػػػػػػػػػػػػػػػػبلت والعػػػػػػػػػػػػػػػػزى ٚتيعػػػػػػػػػػػػػػػػاً  

 
 

 كػػػػػػػػػػػػػػػػػذلك يفعػػػػػػػػػػػػػػػػػل اٞتلػػػػػػػػػػػػػػػػػُد الصػػػػػػػػػػػػػػػػػبورُ  
بل إف كثَتًا من كبار ا١تفكرين الغربيُت اىتدوا إىل اٟتق بسبب إجالِتهم  

 . وْتثهم عن اٟتق ،أفكاَرىم
وقد كتبو ثبلثوف من علماء  _( اهلل يتجلى يف عصر العلم)ومن نظر يف كتاب 

كريسي )ومثلو كتاب _  ليهم الرياسة يف ىذه األمورالطبيعة والفلك ٦تن انتهت إ
وترجم إىل ( اإلنساف ال يقـو وحده)رئيس أكادٯتية العلـو بنيويورؾ ( موريسوف

يدرؾ أف العامِلَ اٟتقيقيَّ ال يكوف _ ( العلم يدعو إىل اإلٯتاف)العربية ٖتت عنواف 
والكفر ال يكوف إال من إال مؤمناً، وأف العاميَّ ال يكوف إال مؤمناً، وأف اإلٟتاد 

أنصاؼ العلماء وأرباع العلماء؛ ٦تن تعلم قليبًل من العلم، وخسر بذلك الفطرة 
 . (ٕ) ا١تؤمنة، ومل يصل إىل العلم الذي يدعو إىل اإلٯتاف

                                                 

 .ٚتٓوب ٖقٙ ا٭بٝات ٭١َٝ ابٔ أبٞ ايًِت _1

، تأيٝف (اهلل ٜتذ٢ً يف عِل ايعًِ)ْاُل ايكفاكٟ، ٚاْعل نتاب . َقنل٠ يًٌٝؽ ؿ َوتفاؿ َٔ_  2

دٕٛ : نب١ َٔ ايعًُا٤ ا٭َلٜهٝني مبٓاهب١ ايو١ٓ ايـٚي١ٝ يطبٝعٝات ا٭كض، أًلف ع٢ً ؼلٜلٙ

قُـ مجاٍ ايـٜٔ . ؿ. ايـَلؿاَ عبـاجملٝـ هلسإ، كادع٘ ٚعًل عًٝ٘.نًٛفلَْٛوُٝا،تلمج١ ؿ

نلٜوٞ َٛكٜوٕٛ، تلمج١ قُـ ُاحل ايفًهٞ، : نتاب ايعًِ ٜـعٛ يٲميإ، تأيٝفايفٓـٟ،ٚاْعل 

 .ٚايهتابإ َٔ ٌَٓٛكات ؿاك ايكًِ، بريٚت
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 . _عز وجل_ ؤّذا يتبُت لنا أف العقل يدؿ على وحدانية اهلل
 :صدؽ من قاؿأما إذا أنكر العقل ذلك فإف ا٠تلل يف العقل نفسو، و 

 إذا ادعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى عقلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك إنكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاره
 
 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأنكر العقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل ودعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواه 
لصدفة، أو أف إف ىذا الكوف نشأ با: ومن ىنا يتبُت لنا بطبلف قوؿ من قاؿ 

إف ىذه الدعاوى ليست إال مكابرًة وعنادًا ١تا ىو متقرر ؛ الطبيعة ىي ا٠تالق
: يقاؿ لو إف ىذا الكوف نشأ عن طريق الصدفة: با١تعقوؿ وا١تنقوؿ، فمن قاؿ

 ! كيف نشأ ىذا الكوف الفسيح العظيم ا١تتسق ا١تتناسق عن طريق الصدفة؟
كريسي )وخذ ىذا ا١تثاؿ الذي نقلو وحيد الدين خاف عن العامل األمريكي 

لو تناولت عشرة : =يبُت فيو استحالة القوؿ بوجود الكوف مصادفة قاؿ( موريسوف
ة، مث رميتها يف جيبك وخلطتها وكتبت عليها األعداد من واحد إىل عشر  ،دراىم

جيداً، مث حاولت أف ٗترج من الواحد إىل العشرة بالًتتيب العددي، ْتيث تلقي كل 
درىم يف جيبك بعد تناولو مرة أخرى، فبإمكانك أف تتناوؿ الدرىم ا١تكتوب عليو 

وإمكاف أف ٗترج الدراىم  ،واحد يف احملاولة األوىل ىي واحد يف ا١تائة
ف اإلمكاف يف أف تنجح إًتتيب ىو واحد يف عشرة آالؼ، حىت بال( ٗ_ٖ_ٕ_ٔ)

 . (ٔ)+بالًتتيب واحٌد يف ببليُت من احملاوالت( ٓٔ_ٔ)يف تناوؿ الدراىم من 
 .وعلى ذلك فكم يستغرؽ بناء ىذا الكوف لو نشأ با١تصادفة واالتفاؽ؟

إف حساب ذلك بالطريقة نفسها ٬تعل ىذا االحتماؿ خيااًل يصعب حسابو 
 . عن تصوره فضبلً 

                                                 

 . 75_74اْعل ايعكٝـ٠ يف اهلل، يًٌٝؽ عُل ا٭ًكل ْ _1
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إف ما يف ىذا الكوف ٭تكي أنو إ٬تاد موجد حكيم عليم خبَت، لكن اإلنساف  

ِمْن نُْطَفٍة ( ٛٔ)ِمْن َأيّْ َشْيٍء َخَلَقُو ( ٚٔ)قُِتَل اإِلْنَساُف َما َأْكَفَرُه ] ظلـو جهوؿ
َرهُ   . (ٔ)( عبس[ )َخَلَقُو فَػَقدَّ

ال دليل عليها، وهتافتها  أما القوؿ بأف الطبيعة ىي ا٠تالق فتلك فرية عظيمة
 بل إف تصور ذلك كاٍؼ يف الرد على أصحابو ،بُتّْ ال ٭تتاج إىل أي رد واضحٌ 

(ٕ) . 
اليت حاوؿ أصحأّا أف يعللوا ّٔا وجود ( داروف)نظرية  ىومن تلك الدعاو 

األحياء، وتزعم ىذه النظرية أف أصل اإلنساف حيواف صغَت نشأ من ا١تاء، مث 
عليو من التغيَتات يف تكوينو، ٦تا أدى إىل نشوء صفات أخذت البيئة تفرض 

جديدة يف ىذا الكائن، وأخذت ىذه الصفات ا١تكتسبة تورَّث يف األبناء حىت 
ٖتوؿ ٣تموع ىذه الصفات الصغَتة الناشئة من البيئة عرب مبليُت السنُت إىل نشوء 

ر ذلك صفات كثَتة راقية جعلت ذلك ا١تخلوؽ البدائي ٥تلوقًا أرقى، واستم
النشوء للصفات بفعل البيئة واالرتقاء يف ا١تخلوقات حىت وصل إىل ىذه 

 . ا١تخلوقات اليت انتهت باإلنساف
 . (ٖ) ىذا ىو ملخص تلك النظرية، وعوارىا وزيفها واضح بُتّْ 

                                                 

 . 75_74اْعل ايعكٝـ٠ يف اهلل ْ _1

عًِ ٜتربأ َٔ ْعل١ٜ اي: ، ٚاْعل إىل نتاب98_74اْعل تفٌِٝ فيو يف امللدع ايوابل، ْ _2

 . ؿاكٕٚ، ينٜاؿ أبٛ غ١ُٝٓ

ففٝ٘ تفٌِٝ ايلؿ ع٢ً تًو ايـع٣ٛ، ٚاْعل ايعًِ ٜتربأ َٔ (  92_79)اْعل ايعكٝـ٠ يف اهلل ْ _1

 . ْعل١ٜ ؿاكٕٚ
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 .وقد ثبت بطبلُنا حىت عند أىلها
أنو على فرض صحتها فمن الذي أنشأ ذلك اٟتيواف  :و٦تا يقاؿ يف ذلك

 ! ؟غَت؟ ومن الذي جعلو يتطور حىت وصل إىل ما وصل إليوالص
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 . _سبحانو وتعاىل_ ة اهللوحدانيفاٟتس يدؿ بوضوح على 
 : ما يلي واألدلة الحسية على ذلك كثيرة جدًَّا، ومنها

 

 إجابة الدعوات :أوالً 
 ّٔا إجابة دعوات ا١تلهوفُت وا١تكروبُت وغَتىم، ٦تن يدعوف اهلل ٌَت عْ ويػُ 
 . فيستجاب ٢تم، و٭تصل مقصودىم _نو وتعاىلسبحا_

 واألمثلة على ذلك ال ٖتصى وال ٖتصر، سواء كاف ذلك يف حق األنبياء
 . يف حق غَتىم أو_ عليهم السبلـ_

َفَدَعا َربَُّو : ]_عليو السبلـ_عن نوح _ سبحانو وتعاىل_ومن ذلك ما قالو اهلل 
َهِمٍر  فَػَفَتْحَنا( ٓٔ)َأينّْ َمْغُلوٌب فَانْػَتِصْر  َوَفجَّْرنَا ( ٔٔ)أَبْػَواَب السََّماِء ٔتَاٍء ُمنػْ

 (. القمر) [(ٕٔ) اأَلْرَض ُعُيوناً فَاْلتَػَقى اْلَماءُ َعَلى أَْمٍر َقْد ُقِدرَ 
فَػَناَدى يف الظُُّلَماِت ] :_عليو السبلـ_ عن يونس _سبحانو_ وما َقصَُّو اهلل

 فاستجاب( ٚٛ: األنبياء[ )ينّْ ُكنُت ِمْن الظَّاِلِمُتَ َأْف ال إِلََو ِإالَّ أَْنَت ُسْبَحاَنَك إِ 
 . اه من بطن اٟتوتدعاءه، و٧تَّ  اهلل

َواذُْكْر َعْبَدنَا أَيُّوَب ِإْذ نَاَدى َربَُّو َأينّْ َمسٍَِّت ] :_عليو السبلـ_ وقاؿ عن أيوب
( ٕٗ)بَارٌِد َوَشرَاٌب  ارُْكْض ِبرِْجِلَك َىَذا ُمْغَتَسلٌ ( ٔٗ)الشَّْيطَاُف بُِنْصٍب َوَعَذاٍب 

َنا لَُو أَْىَلُو َوِمثْػَلُهْم َمَعُهْم َرْٛتًَة ِمنَّا َوذِْكَرى أُلْويل األَْلَبابِ   (. ص[ )(ٖٗ)َوَوَىبػْ
 إن أعرابيًَّا دخل يوم الجمعة والنبي: =قاؿ ÷ ويف صحيح البخاري عن أنس

 زالي١ اذتؼ ع٢ً ايٛحسا9١ْٝ  املبخح ايجايح
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، فرفع يا رسول اهلل ىلك المال، وجاع العيال، فادع لنا :يخطب فقال "
حتى   يديو، فدعا، فثار السحاب كأمثال الجبال، فلم ينزل عن منبره " النبي

 . رأيت المطر يتحادر على لحيتو
يا رسول اهلل تهدم : وفي الجمعة الثانية قام ذلك األعرابي أو غيره فقال

اللهم حوالينا وال علينا، : البناء، وغرق المال؛ فادع اهلل لنا، فرفع يديو وقال
  .(ٔ) +شير إلى ناحية إال انفرجتفما ي

وما زالت إجابة الداعُت أمرًا مشهودًا إىل ىذا اليـو ١تن أتى بشرائط اإلجابة، 
ٮترجوا من ا١تسجد إذا ىم وكثَتًا ما نسمع أف الناس ذىبوا لبلستسقاء وقبل أف 

  ._وجل عز_ فإجابة الدعاء دليل قاطع على وحدانية اهلل؛ ٯتطروف
 

 _عليهم السبلـ_ سلصدؽ الر  :ثانياً 
قد و ىم أكمل البشر،  _عليهم السبلـ_ وىذا دليل حسي واضح، فالرسل

بلَّغوا عن اهلل رساالتو، وقد اصطفاىم اهلل، واختارىم من بُت ا٠تلق، وأيَّدىم 
 . باآليات البينات، ونصرىم، وجعل الغلبة ٢تم، والدولة على أعدائهم

يقطع بصدقهم؛ إذ إف دعوى النبوة فاإلنساف إزاء األنبياء ال ٯتلك إال أف 
فاألنبياء ىم أصدؽ  ؛أعظم الدعاوى، وال يدعيها إال أصدؽ الناس أو أكذّٔم

الناس على اإلطبلؽ؛ فظهور ا١تعجزات على أيديهم، وتأييد اهلل ٢تم، وخذالنو 
كل ذلك يدؿ _  ألعدائهم، وما جبلوا عليو من كرًن ا٠تبلؿ، وٛتيد ا٠تصاؿ

حق، _ سبحانو_ وأنو ، نعلم أُنم مبعوثوف من عند اهللعلى صدقهم، وبالتايل
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 . وعبادتو حق 

 

 داللة األنفس :ثالثاً 
 لقد صور اهلل اإلنساف على أحسن صورة، وَخَلَقُو يف أحسن تقوًن؛ كما قاؿف
 (.ٖ: التغابن[)َوَصوَّرَُكْم َفَأْحَسَن ُصَورَُكمْ ] :_سبحانو وتعاىل_

 (.ٗ: التُت[)َنا اإِلنَساَف يف َأْحَسِن تَػْقِوًنٍ َلَقْد َخَلقْ ]:_عز وجل_ وكما قاؿ
ولو أف اإلنساف أمعن النظر يف نفسو وما فيها من عجائب صنع اهلل، ونظر 

ألدرؾ أف وراء  _ ظاىره وما فيو من كماؿ خلقو، وأنو متميز عن سائر اٟتيوانات
بَت اإلنساف ذلك ربًا خالقًا حكيمًا يف خلقو، ولعلم أف ىذا ا٠تالق ىو ا١تنفرد بتد

 .(ٔ)وتصريفو
 يف تقرير ىذا ا١تعٌت عند قولو × الرٛتن بن سعدي يقوؿ الشيخ عبد

وعلى كلٍّ فالنفس آيٌة كبَتة من : =(ٚ:الشمس[)َونَػْفٍس َوَما َسوَّاَىا:]_تعاىل_
آيات اهلل اليت ٭تق اإلقساـ ّٔا؛ فإُنا يف غاية اللطف، وا٠تفة، سريعة التنقل، 

التأثر، واالنفعاالت النفسية من ا٢تمة، واإلرادة، والقصد، واٟتركة، والتغَت، و 
 . واٟتب

وىي اليت لوالىا لكاف البدف ٣ترد ٘تثاٍؿ ال فائدة فيو، وتسويُتها على ما ىي 
 . عليو آيٌة من آيات اهلل العظيمة

وا١تقصود أف نفس اإلنساف من أعظم األدلة على وجود اهلل وحده، ومن مث 
                                                 

ـك عبـ ايلمام ايعباؿ ايب.ايٌٝؽ عبـ ايلمحٔ ايوعـٟ ٚدٗٛؿٙ يف تٛٓٝض ايعكٝـ٠، ؿ :اْعل نتاب _1
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 . (ٔ)+تفرده بالعبادة
 

 ىداية ا١تخلوقات :رابعاً 
فلقد  _عز وجل_ وىذا مشهد من مشاىد اٟتس الدالة على وحدانية اهلل

ناطقو ؤّيمو، وطَته ودوابو، وفصيحو وأعجمو إىل ما فيو  :ىدى اهلل اٟتيواف
 . صبلُح معاشو وحالو
 [َىَدى َربػَُّنا الَِّذي أَْعَطى ُكلَّ َشْيٍء َخْلَقُو مُثَّ ] :_تعاىل_ ويدخل ٖتت قولو

 . _عز وجل_ إال اهللبو  يطمن العجائب والغرائب ما ال ٭ت (ٓ٘:طو)
ومن الذي  َفَمن الذي ىدى اإلنسان ساعة والدتو إلى التقام ثدي أمو؟

 متواليةً  أودع فيو معرفة عملية الرضاع؟ تلك العملية الشاقة اليت تتطلب انقباضاتٍ 
للفك األسفل، والتنفس  اصلةً متو  وحركاتٍ  واللساف، والعنق، من عضبلت الوجو،

وبدوف سبق علم أو ٕتربة، فمن الذي  ،مع األنف، كل ذلك يتم ّٔداية تامة
 ([. ٓ٘) َربػَُّنا الَِّذي أَْعَطى ُكلَّ َشْيٍء َخْلَقُو مُثَّ َىَدى]أ٢تمو ذلك؟ إنو 

مث إف ىدايتو بعد أف يكرب إىل السعي يف مصاٟتو من الضرب يف األرض، 
 . ذلك من ا٢تداية التامة العامة للمخلوقات والسَت فيها، كل

فحدث وال حرج، فلقد ىداىا اهلل إىل  _ أما ىداية الطَت، والوحش، والدواب
 . األفعاؿ العجيبة اليت يعجز عنها اإلنساف

أمورًا عجيبة من ( شفاء العليل)في كتابو  × وقد ذكر العبلمة ابن القيم
برب  اإلٯتافا يأخذ باأللباب، ويزيد فقد ٖتدث عن ىداية النحل ٔت ىذا القبيل،
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 . (ٔ)األرباب 

حيث ٖتدث عن اٗتاذىا اليعسوَب أمَتاً، وعن طريقة والدهتا، ورعيها، ودقة 
وال تفارقو، ومنها  ةتنظيمها، وتوزيعها ا١تهاـ على فرؽ شىت، فمنها فرقة تلـز ا١تلك

اخ واٞتيف الشمع وتصنعو، وفرقة تكنس ا٠تبليا وتنظفها من األوس هتيئفرقة 
 . والزبل

عليهن  تُػْفِسدَ وإذا رأت النحل بينها ٨تلًة مهينًة بطالًة قطََّعْتها، وقتلتها؛ حىت ال 
 . بقيَة العماؿ، وتُػْعديِهنَّ ببطالتها ومهانتها

مث يأخذف يف ابتناء البيوت : فقاؿ عن طريقة بنائها البيوت، × ثم تحدث
بٍت بيوهتا مسدسًة متساويَة ، وتعلى خطوط متساوية، كأُنا سكٌك و٤تاؿّّ 

حىت عرفت أوفق األشكاؿ لبيوهتا؛ ألف  +إقليدس=األضبلع، كأُنا قرأت كتاب 
 .ا١تطلوب من بناء الدُّور ىو الوثاقة والسعة

ا١تسدس دوف سائر األشكاؿ إذا انضمت بعض أشكالو إىل بعض  والشكلُ 
خلل، ويشد بعضو  صار شكبًل مستديرًا كاستدارة الرحى، وال يبقى فيو فروج وال

بعضًا حىت يصَت طبقًا واحدًا ٤تكماً، ال يدخل بُت بيوتو رؤوس اإلبر، فتبارؾ 
 . الذي أ٢تمها أف تبٍت بيوهتا ىذا البناَء احملكمَ 

، وادخارىا للكسب لمرعى،إلى اعن طريقة خروجها  ابن القيم ثم تحدث
ـٌ ٢تا سعٌي و٫تٌة، واجتهاٌد، وفيها ل: =قاؿف ئاـٌ كساىل قليلُة النفع ويف النحل كرا

 +. مؤثرٌة للبطالة؛ فالكراـ دائماً تطردىا وتنفيها عن ا٠تلية
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وأبركها، قد  و١تا كانت النحل من أنفع اٟتيوانات: =ويف ختاـ حديثو عنها قاؿ
وىدايتو ٔتا مل َيْشرَْكها فيو غَتُىا، وكاف ا٠تارج  _تعاىل_ ُخصت من وحي الرب

ألسقاـ والنور الذي يضيء يف الظبلـ ٔتنزلة ا٢تداة من من بطوُنا مادة الشفاء من ا
كاف أكثر اٟتيواف أعداءىا، وكاف أعداؤىا من أقل اٟتيوانات منفعة  _ األناـ

 +. وبركة، وىذه سنة اهلل يف خلقو وىو العزيز اٟتكيم
وىدايتها من أعجب = :قائبلً  (ٔ)عن ىداية النمل _أيضاً _ ثم تحدث

َة ٗترج من بيتها وتطلب قُػْوهَتا، وإف بعدت عليها شيٍء؛ فإف النملَة الصغَت 
الطريق، فإذا ظفرت بو ٛتلتو، وساقتو يف طرؽ معوجة بعيدٍة ذاِت صعوٍد وىبوٍط 

فيها أقواهتا وقت اإلمكاف، فإذا  فتخزفَ  ،يف غاية التوعر، حىت تصَل إىل بيوهتا
اف ينبت مع خزنتها عمدت إىل ما ينبت منها ففلقتو فلقتُت؛ لئبل ينبت، فإف ك

فَػْلِقِو باثنتُت فَػَلَقْتو بأربع، فإذا أصابو بلل، وخافت عليو العفن والفساد انتظرت بو 
 . فنشرتو على أبواب بيوهتا، مث أعادتو إليها ،يوماً ذا مشس، فخرجت بو

 . ٦تا ٚتعو غَتىا وال تتغذى منو ٪تلةٌ 
النملة اليت ٝتع يف القرآف عن  _سبحانو_ ويكفي يف ىداية النمل ما قالو اهلل

يَا أَيػَُّها النَّْمُل اْدُخُلوا َمَساِكَنُكْم ال ]سليماف كبلمها وخطأّا ألصحأّا بقو٢تا 
 (. ٛٔ: النمل[)٭َتِْطَمنَُّكْم ُسَلْيَماُف َوُجُنوُدُه َوُىْم ال َيْشُعُروفَ 

فاستفتحت خطأّا بالنداء الذي يسمعو َمْن خاطبتو، مث باالسم ا١تبهم، مث 
، مث أمرهتم أف يدخلوا مساكنهم  أتبعتو ٔتا يثبتو من اسم اٞتنس؛ إرادة للعمـو

                                                 

 . 151_147اْعل ًفا٤ ايعًٌٝ، ْ _1
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فيتحصنوا من العسكر، مث أخربت عن سبب الدخوؿ؛ خشية أف تصيبهم معرُة  

ه، مث اعتذرت عن نيب اهلل وجنوده بأُنم ال وجنودُ  سليمافُ  مْ هُ مَ طِ حْ يَ اٞتيش، فػَ 
 . يشعروف بذلك

د ا٢تمة، عْ ، وبػُ مّْ صو ا١تثل، و٢تا صدؽ الشَّ والنمل من أحرص اٟتيواف، ويضرب ْتر 
 . وشدة اٟترص، واٞترأة على ٤تاولة نقل ما ىو أضعاؼ أضعاؼ وزُنا

وليس للنمل قائد ورئيس يدبرىا كما يكوف للنحل، إال أف ٢تا رائدًا يطلب 
الرزؽ، فإذا أوقف عليو أخرب أصحابو، فيخرجن ٣تتمعاٍت، وكل ٪تلة ٕتتهد يف 

 . شيئاً لنفسها دوف صواحبها بّْ ها غَت ٥تتلسة من اٟتَ صبلح العامة من
، وأبصره ٔتواضع ا١تاء ٖتت األرض، وال يراه وىذا الهدىد من أىدى الحيوان

 . غَته
عليو _ ومن ىدايتو ما قصو اهلل عنو يف كتابو؛ ٦تا قالو ا٢تدىد لسليماف

سليماف  وقد فقده، وتوعده، فلما جاءه بادره بالعذر قبل أف ينذره _السبلـ
َأَحطُت : ]بالعقوبة، وخاطبو خطابًا َىيَّجو بو على اإلصغاء إليو والقبوؿ منو فقاؿ

حطُت بو، وىو ويف ضمن ىذا أين أتيتك بأمر قد عرفػُْتُو ْتيث أَ [ ٔتَا ملَْ ٖتُِْط ِبوِ 
 (. ٕٕ: النمل[ )َوِجْئُتَك ِمْن َسَبٍإ بَِنَبٍإ يَِقُتٍ : ]خرب عظيم لو شأف؛ فلذلك قاؿ

شأف، والنفوس متطلعة إىل معرفتو، مث وصفو بأنو نبأ لو لنبأ ىو ا٠ترب الذي وا
يقُت الشك فيو وال ريب، فهذه مقدمة بُت يدي إخباره لنيب اهلل بذلك النبأ 
خرَب لتلقي ا٠ترب، وأْوَجَبْت لو التشوَؽ إىل ٝتاعو ومعرفتو، وىذا 

ُ
اْستَػْفَرَغْت قَػْلَب ا١ت

 . طاب التهييجنوع من براعة االستهبلؿ، وخ
بطبلف ما ىم عليو من عبادة  وبَػُتَّ مث أخرب بباقي القصة عن بلقيس وقومها، 
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 . الشمس
 . أعقل الطَت: ، قاؿ الشافعيوىذا الحمام من أعجب الحيوان ىدايةً 

وبُػُرُد اٟتماـِ ىي اليت ٖتمل الرسائل والكتب، ورٔتا زادت قيمة الطَت منها على 
الغرض الذي ٭تصل بو ال ٭تصل ٔتملوؾ وال ْتيواف  قيمة ا١تملوؾ والعبد؛ فإف

 . غَته
واإللف  نِ مْ وىداية اٟتماـ على قدر التعليم والتوطُت، وىو موصوؼ باليُ 

للناس، و٭تب الناس و٭تبونو، ويألف ا١تكاف، ويثبت على العهد والوفاء لصاحبو 
شَر حجٍج فًتؾ وطنو ع ؛وإف أساء إليو، ويعود إليو مسافات بعيدة، ورٔتا ُصدَّ 

 . وىو ثابت على الوفاء حىت إذا وجد فرصة واستطاعًة عاد إليو
فهي من أعجب _  أما طريقة ِسفاده وٚتعو ِعشَّو، واعتنائو ببيضو وصغاره

كثَتة بُت اإلنساف   شبوٍ  وَ أوجُ ( شفاء العليل)العجب، وقد ذكر ابن القيم يف كتابو 
 . واٟتماـ

حتى  أُْلِقَي لو حبٌّ لم يأكْلو ومن عجيب ىداية الديك الشاب أنو إذا
: حىت إذا ىـر وشاخ أكلو من غَت تفريق، كما قاؿ ا١تدائٍت ،يفرِّقو بين دجاجاتو

ينبغي أف يكوف ىرماً؛  :فقاؿ ،ر حبًَّا وال يفرقونقُ بديك يَ  رَّ إف إياس بن معاوية مَ 
فإف الديك الشاب يفرؽ اٟتب؛ ليجتمع الدجاج فتصيب منو، وا٢تـر قد فنيت 

 . وإال نفسَ  فليس لو ٫تةٌ  ؛غبتور 
أف ذئبًا أكل أوالده وكاف للذئب أوالد، وىناؾ  ومن عجيب أمر الثعلب
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فعمد الثعلب وألقى نفسو فيها، وحفر فيها سردابًا ٮترج منو، مث عمد إىل  (ٔ)زبية 

ْعَلُتو ظر الذئب، فلما أقبل وعرؼ أُنا فػَ أوالد الذئب، فقتلهم وجلس ناحية ينت
ام و وىو يتبعو فألقى نفسو يف الزبية، مث خرج من السرداب، فألقى الذئب ىرب ُقدَّ

 . نفسو وراءه، فلم ٬تده ومل يطق ا٠تروج، فقتلو أىل الناحية
أنو رأى رجبًل ومعو دجاجتاف، فاختفى لو،  _أي الثعلب_ ومن عجيب أمره

عيد، وخطف إحدا٫تا، وفَػرَّ مث أعمل فكره يف أخذ الثانية، فًتاءى لصاحبها من ب
ويف فمو ما يشبو الطائر، وأطمعو يف استعادهتا بأف تركو وفر، فظن الرجل أُنا 

 . الدجاجة، فأسرع ٨توىا، فخالفو الثعلب إىل أختها فأخذىا وذىب
أف الرجل يسَت بو، ويأيت بو  _وىو من أبلد الحيوان_ ومن ىداية الحمار

 . ُخلّْي جاء إليو إىل منزلو يف البعد يف ليلة مظلمة، فيعرؼ ا١تنزؿ، فإذا
مث إنو يُفرّْؽ بُت الصوت الذي ُيْستَػْوَقُف بو، وبُت الصوت الذي ٭ُتث بو على 

 . السَت
أُنا إذا شربت من الزيت الذي يف أعلى اٞترة فَػنَػَقَص،  ومن عجيب أمر الفأرة
َوَصبَّْتُو يف اٞترة؛ حىت  اً ذىبت وٛتلت يف أفواىها ماء_  وَعزَّ عليها الوصوُؿ إليو

 . والزيت فتشربَ  يرتفعَ 
من اٟتيوانات البهم أمورًا تنفعو يف معاشو وأخبلقو،  وكثير من العقبلء يتعلم

 . وصناعتو، وحربو، وحزمو، وصربه

                                                 

ٍ ،        :اينب١ٝ _1 ٖٞ اؿفل٠ اييت ؼفل يٮهـ، أٚ ايعق٥ب، فٝٴِعطاؿإ بٗعا، ٫ٚ ؼفعل إ٫ يف َهعإ ععا

 .14/353اْعل يوإ ايعلب . ٚتطًل ع٢ً اؿفل٠ اييت ٜوترت فٝٗا ايِا٥ـ
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ـْ َٖتَْسُب َأفَّ َأْكثَػَرُىْم : ]_تعاىل_ وىداية اٟتيواف فوؽ ىداية أكثر الناس، قاؿ َأ
 (. ٗٗ:الفرقاف[ )ْم َأَضلُّ َسِبيبلً َكاألَنْػَعاـِ َبْل ىُ   َيْسَمُعوَف َأْو يَػْعِقُلوَف ِإْف ُىْم ِإالَّ 

واهلل ما اقتصر على تشبيههم باألنعاـ حىت جعلهم : =قاؿ أبو جعفر الباقر
 +. أضل سبيبلً منها
 ؟َمْن علمك البكور يف حوائجك أوؿ النهار ال ٗتل بو: قيل لرجل

اهتا على قرّٔا وبعدىا تغدو ٜتاصاً كل بكرة يف طلب أقو  م الطيرَمْن علَّ : قاؿ
 . ال تسأـ ذلك، وال ٗتاؼ ما يعرض ٢تا يف اٞتو واألرض

َمْن َعلَّمك السكوَف، والتحفظ، والتماوت حىت تظفر بإربك، فإذا : وقيل آلخر
 ظفرت بو وثبت وثوب األسد على فريستو؟

، وال تتلوى، وال فبل تتحرؾَ  ،م الهرة أن ترصد جحر الفأرةالذي علَّ : فقاؿ
 . َوثَػَبْت عليها كاألسد ، حىت كأُنا ميتة، حىت إذا برزت الفأرةُ ٗتتلج

 َمْن َعلَّمك حسن اإليثار والبذؿ والسماحة؟: وقيل آلخر
يصادؼ اٟتبة يف األرض وىو ٭تتاج إليها وال يأكلها،  م الديكَمْن علَّ : قاؿ

ا بل يستدعي الدجاج، ويطلبهن طلبًا حثيثًا حىت ٕتيء الواحدُة منهن، فتلقطه
 فَػرَّقو ىا ىنا الكثَتُ  لو اٟتبُّ  ُوِضعَ وىو مسرور بذلك طيب النفس بو، وإذا 

وىا ىنا وإف مل يكن لو دجاج؛ ألف طبعو قد ألف البذؿ واٞتود؛ فهو يرى أنو من 
 . اللـؤ أف يستبد وحده بالطعاـ

وخاؼ أف يُػْقتَػَفى أثره ويُطلب؟ َعفَّى ِمْشَيتو  وَمْن علَّم األسد إذا مشى
 !و؟بذنب

أف ال تأكل إال من فريستها، وإذا مر  ومن ألهم كرام األسود وأشرافها
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 !بفريسة غَته مل يدف منها ولو جهده اٞتوع؟ 

َوْقُت والدهتا أف تأيت إىل ا١تاء، فتلَد فيو؛  م األنثى من الفيلة إذا دناومن علَّ 
ٟتيواف، ألُنا دوف اٟتيوانات ال تلد إال قائمة؛ ألف أوصا٢تا على خبلؼ أوصاؿ ا

وسطاً  ، فتأيت ماءً ، أو ينشقَّ فينصدعَ  ،وىي عالية، فتخاؼ أف تسقطو على األرض
 !تضعو فيو يكوف كالفراش اللُت والوطاء الناعم؟

إذا سقط يف مائع أف يتقي باٞتناح الذي فيو الداء دوف  م الذبابوَمْن علَّ 
 !اآلخر؟

بإحدا٫تا حىت  ، فيناـَ عينيو م الذئب إذا نام أن يجعل النوم نـَُوباً بينوَمْن علَّ 
 :إذا نعست األخرى ناـ ّٔا، وفتح النائمة حىت قيل فيو

 ينػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بإحػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى مقلتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ويتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
 
 
 

 بػػػػػػػػػػػأخرى ا١تنايػػػػػػػػػػػا فهػػػػػػػػػػػو يقظػػػػػػػػػػػاف نػػػػػػػػػػػائم 
اً، ويكفي فيو قولو  َوَما ِمْن َدابٍَّة يف : ]_سبحانو وتعاىل_ وىذا باب واسع جدَّ

[ ْيِو ِإالَّ أَُمٌم أَْمثَاُلُكْم َما فَػرَّْطَنا يف اْلِكَتاِب ِمْن َشْيءٍ اأَلْرِض َوال طَائٍِر َيِطَُت ِّتََناحَ 
 (. ٖٛ: األنعاـ)

 .أصناؼ مصنفة تُػْعرؼ بأٝتائها +مكُ الُ ثَ أمْ  مٌ مَ أُ =: قاؿ ٣تاىد
 مٌ مَ أُ =: يف أُنا تبعث، وقاؿ بن قتيبة +مكُ الُ ثَ أمْ  مٌ مَ أُ =: وقاؿ الزجاج

 .اء الرزؽ وتَػَوقّْي ا١تهالكيف طلب الغذاء وابتغ +مكُ الُ ثَ أمْ 
ما يف األرض آدمي إال وفيو شبو من البهائم؛ فمنهم : وقاؿ سفياف بن عيينة

يعدو كعدو الذئب، ومنهم من ينبح نباح من من يهتصر اىتصار األسد، ومنهم 
الكلب، ومنهم من يتطوس كفعل الطاووس، ومنهم من يشبو ا٠تنازير اليت لو 

، فإذا قاـ الرجل من رجيعو ولغت فيو؛ فلذلك وُ تْ افػَ عَ لَ ألقي إليها الطعاـ الطيب 
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وإف أخطأ  ،ٕتد من اآلدميُت من لو ٝتع ٜتسُت حكمًة مل ٭تفظ منها واحدة
 . رجٌل ترّواه وحفظو

وعلى إتقاف  _سبحانو وتعاىل_ وىذا كلو من أدؿ الدالئل على ا٠تالق ٢تا
ن غرائب ا١تعارؼ، حكمتو؛ فإف فيما أودعها م وعجيب تدبَته، ولطيف ،صنعو

ما يستنطق األفواه بالتسبيح،  _ وحسن التدبَت، والتَّأيت ١تا تريده وغوامض اٟتيل،
وٯتؤل القلوب من معرفتو، ومعرفة حكمتو، وقدرتو، وما يعلم بو كل عاقل أنو مل 
ٮتلق عبثاً، ومل يًتؾ سدًى، وأف لو حكمًة باىرًة، وآيًة ظاىرة، وبرىاناً قاطعاً، يدؿ 

و رب كلّْ شيٍء ومليُكو، وأنو ا١تنفرد بكل كماٍؿ دوف خلقِو، وأنو على كل على أن
 .(ٔ)شيء قدير، وبكل شيء عليم

 

 داللة اآلفاؽ: خامساً 
يراىا كل أحٍد؛ العامل واٞتاىل، ا١تؤمن والكافر، فلو تأمل اإلنساف فاآلفاؽ 

ذلك إىل ألدرؾ عظمة َمْن أنشأىا، وَلَدعاه  _ بعُت البصَتة والتدبر والتفكر
 . عبادتو وحده ال شريك لو

َسُنرِيِهْم آيَاتَِنا يف : ]_تعاىل_عند قولو  × قاؿ الشيخ عبدالرٛتن بن سعدي
فإنو أرى عباده من  _تعاىل_ وقد فعل= :(ٖ٘:فصلت[ )اآلفَاِؽ َويف أَنْػُفِسِهمْ 

ن اآليات ما بو تبُت أنو اٟتق، ولكن اهلل ىو ا١توفق لئلٯتاف من شاء، ا٠تاذؿ ١ت
  .(ٕ)+يشاء
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كلما تدبر العاقل يف ىذه ا١تخلوقات، : =_أيضاً _ يف موطن آخر × وقاؿ 

علم أُنا خلقت للحق باٟتق، وأُنا صحائف  _ وتغلغل فكره يف بدائع الكائنات
آيات، وكتب براىُت، ودالالت على ٚتيع ما أخرب بو عن نفسو ووحدانيتو، وما 

برات، مسخرات، ليس ٢تا تدبَت وال أخربت بو الرسل عن اليـو اآلخر، وأُنا مد
استعصاء على مدبرىا ومصرفها، فتعرؼ أف العامَل العلويَّ والسفلي كلَّهم إليو 
مفتقروف، وإليو صامدوف، وأنو الغٍت بالذات عن ٚتيع ا١تخلوقات، فبل إلو إال ىو 

 . (ٔ)+ وال رب سواه
َلٍة أنو يُري عن أمور ُمْستَػْقبػَ  _تعاىل_ فهذا خربه: =يف موطن آخر×  وقاؿ

عباده من اآليات والرباىُت يف اآلفاؽ ويف األنفس ما يد٢تم على أف القرآف حق، 
 . (ٕ)+والرسوؿ حق، وما جاء بو ىو اٟتق

ويف كل عصر من العصور يُطلع اهلل عباده على أمور عظيمة يف ىذا الكوف 
 . الفسيح

واٟتقائق  ويف العصور ا١تتأخرة ظهر العديد من االكتشافات وا١تخًتعات
العلمية، وال يزاؿ الباحثوف يكتشفوف يف كل يـو سرًا من أسرار ىذا الكوف 
العظيم، ٦تا جعلهم يقفوف حائرين واٚتُت معًتفُت بالتقصَت والعجز، وأف ىناؾ 

 . كتشف بعدعواملَ أخرى ٣تهولًة، وأخرى مل تُ 
د وخبلصة القوؿ يف ىذا أف كل ما يف اآلفاؽ يدؿ داللة قاطعة على وجو 

 : مدبر حكيم، رب عليم، مستحق للعبادة، ولكن
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 يكػػػػػػػػػػػػن للمػػػػػػػػػػػػرء عػػػػػػػػػػػػُت صػػػػػػػػػػػػحيحة إذا مل
 

 مسفر فبل غرو أف يرتاب والصبح 
 

 (ٔ) بودية الكائناتع: سادساً 
ها، ها، ومبلئكِ ها، وجنّْ إنسِ  :قد خلق ٚتيع الكائنات _سبحانو_ فاهلل

وفطرىا  _حانوسب_ لعبادتو؛ وحيواُنا، وٚتادىا، ونباهتا، وغَتىا من الكائنات
على توحيده، واالعًتاؼ بألوىيتو، واإلقرار بفقرىا وحاجتها وخضوعها وصموِدىا 

 . _جل وعبل_ لو
وال ٮتُِلُّ بذلك إال اإلنساف  _عز وجل_ فكل ىذه الكائنات تقـو بعبادة اهلل

ا١تخالف لنظاـ ىذا الكوف احملكم  _سبحانو وتعاىل_ ا١تعاند الزائغ عن شرع اهلل
 . لذي ما قاـ إال على عبودية اهللالبديع؛ ا

 . ىذا وٗتتلف العبوديات من ٥تلوؽ إىل ٥تلوؽ
 . فهي أشرفها وأفضلها عبودية اإلنس،: فمن تلك العبوديات

وقيامهم بالدعوة واٞتهاد وغَت ذلك،  وأشرف ما فيها عبوديُة األنبياء لربهم،
 . مث عبودية أتباعهم وأتباع أتباعهم

 . وىذا ليس بمستغرب ئكة، والجنعبودية المبل: ومن ذلك
اليت يعتقد كثَت من  أما الغريب حقًَّا فهو عبودية الجمادات والحيوانات،

 . الناس أُنا ال تعقل وال تدرؾ، وليس ٢تا أيُّ عبودية هلل
إف ىذا الكوف الواسع ٔتا فيو من الكائنات كّلو ٮتضع ٠تالقو وبارئو، ويؤدي 

د ثبت ٢تذه الكائنات يف الكتاب والسنة فلق _سبحانو وتعاىل_ عبودية لو
                                                 

 . 245، 234ٚاْعل عبٛؿ١ٜ ايها٥ٓات يلب ايعاملني، يًٌٝؽ فلٜـ ايتْٛٞ، ؿاك ائٝا٤، ْ _1
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واإلسبلـ، واإلشفاؽ، ر، طاعاٌت كثَتٌة كالسجود، والتسبيح، والصبلة، واالستغفا 

 . وغَتىا
َأفَّ اللََّو َيْسُجُد لَُو  َأملَْ تَػرَ : ]_عز وجل_ فعن سجود ىذه الكائنات يقوؿ اهلل

َواْلَقَمُر َوالنُُّجوـُ َواْٞتَِباُؿ َوالشََّجُر  َمْن يف السََّمَواِت َوَمْن يف اأَلْرِض َوالشَّْمسُ 
 (. ٛٔ: اٟتج[ )َوالدََّوابُّ وََكِثٌَت ِمْن النَّاِس وََكِثٌَت َحقَّ َعَلْيِو اْلَعَذابُ 

وليس بالضرورة أف يكوف ىذا السجود مثل سجود اآلدميُت من ا١تسلمُت؛ 
 . فسجود كلّْ أحٍد ْتسبو

ُتَسبُّْح لَُو السََّمَواُت : ]_تعاىل_ ما يف قولووأما عن تسبيح الكائنات فذلك ك
السَّْبُع َواأَلْرُض َوَمْن ِفيِهنَّ َوِإْف ِمْن َشْيٍء ِإالَّ ُيَسبُّْح ِْتَْمِدِه َوَلِكْن ال تَػْفَقُهوَف 

 (. ٗٗ: اإلسراء[ )َتْسِبيَحُهْم ِإنَُّو َكاَف َحِليماً َغُفوراً 
 نفقهو ٨تن البشر، وعدـ معرفتنا بو فالكائنات كلها تسبح خالقها تسبيحًا ال

ليس دليبًل على نفيو؛ فلقد خص اهلل بعض خلقو باالطبلع على تسبيح بعض 
 . _عليو السبلـ_ الكائنات، وأفهمو تسبيحها كداود

َأفَّ اللََّو يَُسبُّْح َلُو َمْن يف السََّمَواِت  َأملَْ تَػرَ : ]_تعاىل_ أما صبلهُتا فقد قاؿ اهلل
ُر َصافَّاٍت ُكلّّ َقْد َعِلَم  َواأَلْرضِ   (. ٔٗ:النور[ )َصبلتَُو َوَتْسِبيَحوُ َوالطَّيػْ

 . فكلها يصلي، ويسبح هلل، وليس بالضرورة أف نفهم ذلك
 :يقوؿ " ٝتعت رسوؿ اهلل: قاؿ ÷ أما عن استغفارىا ففي حديث أيب الدرداء

ي وإن طالب العلم يستغفر لو من في السماء واألرض حتى الحيتان ف=
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 . (ٔ)+الماء
ُغوَف : ]_عز وجل_ فقد قاؿ _تعاىل_ أما عن إسبلمها هلل َر ِديِن اللَِّو يَػبػْ أَفَػَغيػْ

آؿ ) [َوَلُو َأْسَلَم َمْن يف السََّمَواِت َواأَلْرِض َطْوعًا وََكْرىًا َوِإلَْيِو يُػْرَجُعوفَ 
 (. ٖٛ:عمراف

  .(ٕ) لذكرىاإىل غَت ذلك من العبوديات ا١تتنوعة اليت ال يتسع ا١تقاـ 
حيث تكلم مؤلفو  (ٖ)(عبودية الكائنات لرب العالمين)وىناؾ كتاب بعنواف 

سجود الدواب، : م عليولعلى عبودية الكائنات بالتفصيل، ومن ضمن ما تك
وإشفاقها من يـو القيامة، وراحتها من موت الفاجر، وعن كبلـ الدواب، كالبقرة، 

 . لفرس، والنمل، وا٢تدىدواٞتمل، واٟتيتاِف، والديك، والذئب، وا
كما ٖتدث عن عبودية الشجر، وسجودىا، وٝتاعها ألذاف ا١تؤذف، وتلبيتها يف 
 " اٟتج أو العمرة، وعن والء الشجر وبرائو، وعن موقف الشجرة من النيب

 بالتوحيد، ومواقفها مع هللوسبلمها عليو، وانقيادىا لو، وحنينها إليو، وشهادهتا 
ن عبودية اٞتباؿ، وسجودىا هلل، وتسبيحها لو، وعن ا١تسلمُت، كما ٖتدث ع

تلبية اٟتجر، وٝتاعو لؤلذاف، وعن خشية اٞتباؿ، وخوفها، وعرض األمانة عليها، 
 وسرورىا، وفرحها ٔتن يذكر اهلل عليها، وعن مواقف اٞتباؿ مع بعض األنبياء

 . _عليهم السبلـ_
إنكارىا قوؿ كما ٖتدث عن عبودية السموات واألرض وتسبيحها هلل، و 
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 . إف ا١تسيح ابن اهلل، وبكائها على فراؽ ا١تؤمنُت الصاٟتُت: النصارى 

عن عبودية ا١تبلئكة واإلنس واٞتن، كل ذلك مقروف باألدلة  _أيضاً _وٖتدث 
 . من الكتاب والسنة

وأف فقَرىا = _سبحانو وتعاىل_ ومن ىنا يتبُت لنا أف ا١تخلوقاِت مفتقرٌة إىل اهلل
و وصٌف ذايٌت ٢تذه ا١توجودات ا١تخلوقة، كما أف الغٌت وصف ذايت ها إلياَجتَ وحَ 

 . (ٔ)+للرب ا٠تالق
 فصمود الكائنات كلها وفقرىا إىل اهلل يدؿ داللة واضحة على وحدانيتو

 . _سبحانو وتعاىل_
 

 ـو واأللواف والروائح يف النباتاختبلؼ الطع :سابعاً 
 والطعمِ  من السماء عدًن اللوفِ وىذا دليل حسي على وحدانية اهلل؛ فا١تاء ينزؿ 

من َجرَّاء ذلك نباتاٌت  _بإذف اهلل_ جرُ ، ينزؿ على األرض اٞترداء، مث ٮتَْ والرائحةِ 
٥تتلفة يف اللوف، والطعم، والرائحة، فبعضها حلو، وبعضها حامض، وبعضها ُمزّّ، 

 . وبعضها أخضُر، وبعضها أصفُر، وبعضها أسود
مار متنوع تنوعًا عجيباً؛ ومن ذلك على بل إف النوع الواحد من بعض الث

فمنو جنات معروشات وغَت معروشات، ومنو اٟتلو، ومنو ( العنب)سبيل ا١تثاؿ 
اٟتامض، ومنو اٟتامض اٟتلو، ومنو األخضر، ومنو األٛتر، ومنو األسود، ومنو 

 . الطويل، ومنو ا١تدور إىل غَت ذلك
راً أكثَر من حبلوتو رطباً كوف حبلوتو بسيوقل مثل ذلك يف النخل؛ فمنها ما 

والعكس، ومنو األسود، ومنو األصفر، ومنو الطويل، ومنو ا١تدور، كل ذلك وىو 

                                                 

 . 2/9فُٛع ايفتا٣ٚ ٫بٔ ت١ُٝٝ  _1
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 . يسقى ٔتاء واحد
فمن الذي فضَّل بعضها على بعض يف األكل؟ ومن الذي أودعها ىذه ا١تزايا 

 ؟من األلواف واألطعمة
َر فَػَهَدى ] إنو اهلل  َفَجَعَلُو ُغثَاًء َأْحَوى( ٗ)َج اْلَمْرَعى َوالَِّذي َأْخرَ ( ٖ)الَِّذي َقدَّ

 (. األعلى[ )(٘)
 

 اختبلؼ األلسن :ثامناً 
فنحن نرى اختبلؼ األلسن واللغات من شعب إىل شعب، ومن إنساف إىل 
إنساف، فمن الذي علم اإلنساف البياف؟ ومن الذي يعلم تلك اللغات ٚتيعاً، 

األلسن آية  فاختبلؼ ؛لواحد األحدإنو اهلل ا و٭تصي ما يقولوف فبل ٗتتلط عليو؟
 . (ٔ) _سبحانو وتعاىل_ تدؿ على وحدانيتو عظيمة

                                                 

 .ؿاك ايوعاؿ٠ ٫بٔ ايكِٝ َفتاغاْعل تفاٌُٝ َا ٢َٔ يف اؾن٤ ا٭ٍٚ َٔ _  1
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بأي  الكفر أو _عز وجل_و الكفر ب _سبحانو وتعاىل_ يضاد اإلٯتاف باهلل
 . ناقض من نواقض اإلسبلـ اإلنساف أيَّ  يرتكبنوع من أنواع التوحيد، أو أف 

اىرة خطَتة تنايف اإلٯتاف باهلل، ويف ىذا ا١توضع سيكوف اٟتديث عن ظ
  .وتعارضو معارضة كلية، أال وىي ظاىرة اإلٟتاد، تلك الظاىرة القدٯتة اٞتديدة
 فما معٌت اإلٟتاد؟ وما أسبابو؟ وكيف دخل ببلد ا١تسلمُت؟ وما آثاره؟

 

 (ٔ)معٌت اإلٟتاد: أوالً 
 . ىو ا١تيل: يف لغة العرب اإللحاد

 . اعتقاده أو عملوىو ا١تيل عما ٬تب  :وفي الشرع
الكفر باهلل، وا١تيل عن طريق أىل اإلٯتاف والرشد،  :المقصود باإللحاد ىنا

والتكذيب بالبعث، واٞتنة، والنار، وتكريس اٟتياة كلها للدنيا فقط، وتكذيب 
 . _تبارؾ وتعاىل_ الرسل، وإنكار وجود الرب

 

 ظاىرة اإلٟتاد: ثانياً 
وإف كاف _ فالعامل الغريب يف أوربا وأمريكااإلٟتاد اليـو أصبح ظاىرة عا١تية، 

يف _ ىو وارثًا يف الظاىرة للعقيدة النصرانية اليت تؤمن بالبعث واٞتنة والنار
وأصبح إٯتاف الناس ىناؾ باٟتياة الدنيا فحسب،  ،ترؾ ىذه العقيدةقد  _األغلب

                                                 

 . 9_8اٱؿاؿ أهباب ٖقٙ ايعاٖل٠ ٚطلم ع٬دٗا، يًٌٝؽ عبـايلمحٔ عبـ اـايل، ْاْعل  _1

 َضاز٠ اإلميإ باهلل9 املبخح ايطابع
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ي الرٝت ىو الدينَ  اإلٟتادُ  وصارتراٍث تافٍو جداً؛  ٣تردَ  وأصبحت الكنيسةُ 
ا١تنصوص عليو يف كل دساتَت البلداف األوروبية واألمريكية، ويعرب عن ذلك 

 . أخرى تارة بالعلمانية تارة، وبالبلدينية
أما يف الشرؽ فقد قامت أكرب دولة على اإلٟتاد، وىي الدولة الروسية، اليت 

 ،لهاإىل اٟتياة ك الغيب، والنظرَ  ىا رفضَ بنودُ  تتضمنٖتمل العقيدة الشيوعية، اليت 
 .ويف ٚتيع اٞتوانب من منظور مادي ْتت
 

 (ٔ)أسباب انتشار اإلٟتاد: ثالثاً 
لقد انتشر اإلٟتاد ومد رواقو يف كثَت من بلداف العامل، ومنذ مائيت عاـ مل تكن 
مشكلة اإلٟتاد ّٔذه اٟتدة واالنتشار، ولكن يف القرنُت األخَتين ظهرت عوامل 

 . عامَّاً منتشراً  عديدٌة جعلت من اإلٟتاد والكفر ديناً 
منها ما يعود إىل و  ،وتلك العوامل منها ما يعود إىل آّتمع الذي عاشت فيو

 . شخصيات مؤسسيها ا١تنحرفة
ـَ َبْسِطها،  وفيما يلي ذكٌر لشيء من تلك األسباب بإٚتاؿ؛ إذ ا١تقاـ ليس مقا

 : فمن ذلك
رب الذي حارب العلم، وحا أنها كانت ردة فعل للطغيان الكنسي، _ٔ

                                                 

بعض أهباب اٱؿاؿ ٚأثل اٱميإ باهلل تعاىل، : ، ٚاْعل نتاب18_10اْعل امللدع ايوابل، ْ _1

، 40ْكـ أٍُٛ ايٌٝٛع١ٝ، يًٌٝؽ ُاحل بٔ هعـ ايًشٝـإ، ْ: يًـنتٛك عبـ اؿًِٝ أمحـٟ، ٚاْعل

، ٚسهِ 32_31ػ١ُ٬ ٓلٚب ايهفل ٚاملٛبكات، ٭محـ عبـ ايػفٛك عطاك، ْٚايٌٝٛع١ٝ 

 .، ٚاْعل ايٌٝٛع١ٝ يًهاتب58ا٫ًرتان١ٝ يف اٱه٬ّ، يًٌٝؽ عبـ ايعنٜن ايبـكٟ، ْ
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العقل، وأعاف اٟتكاـ الظلمة، وَمكََّن للخرافة، وفرض على الناس الضرائب  

 . والعشور، وما إىل ذلك ٦تا قامت بو الكنيسة األوروبية
فكاف أف قامت اٟتركة اإلٟتادية الشيوعية كردة م الرأسمالي، نظامظالم ال _ٕ
 . للرأٝتالية _أيضاً _ فعل

وفقداف التوازف فيو اجتماعياً ي، كثرة المشكبلت في المجتمع األوروب _ٖ
 . واقتصادياً خصوصاً يف القرنُت السابَع عشَر والثامَن عشرَ 

وىو دين اإلسبلـ عن الساحة اليت نشأ فيها  :غياب المنهج الصحيح _ٗ
اإلٟتاد، وتقصَت ا١تسلمُت يف أداء رسالتهم يف قوامة آّتمع البشري، وانتشالو من 

 . سبلـبدين اإل ، وتعريفوا٢تاوية
اليت وجدت يف آّتمع  ءىكثرة االتجاىات، والنظريات، والمباد _٘

 . األورويب
إذ الكنيسة ال تقدـ منهجًا يزكي النفس،  الخواء الروحي لدى أوروبا؛ _ٙ

و٬تلب السعادة والطمأنينة لؤلفراد وآّتمعات؛ ٦تا جعل النفوس تتعلق ٓتيط 
ىي فيو من اٟتَتة، واالضطراب،  العنكبوت، وتتشبث بعود الثماـ؛ لتنجو ٦تا

 . والقلق
فلو أثره الواضح يف ا٨تطاط الشعوب  االستعمار وما خلَّفو من دمار؛ _ٚ

ا١تستعمرة، وذلك عن طريق الكتب، وقفل باب اٟترية، األمر الذي أفسح آّاؿ 
 .لئلٟتاد
دًا للسيطرة هيوتآمره عليو إلفساده؛ ٘ت المكر اليهودي على العالم كلو، _ٛ
 .ليو، حيث استغلوا ىذه ا١تذاىب ومكنوا ٢تاع

وما يقـو بو الشيوعيوف من ْتٍث علميٍّ جادٍّ مستنٍد  االنقبلب الصناعي، _ٜ
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 .بأف الدين خرافة: على أدلٍة مغريٍة تقوؿ
ونسياف ا٠تالق؛ فلقد فتح العلُم ملذات الحياة، ومباىج الحضارة،  _ٓٔ

ية والًتؼ، فا١تراكب الفارىة الفخمة؛ من ا١تاديُّ أبوابًا عظيمًة من أبواب الرفاى
 .سيارات، وقطارات، وبواخَر وطائراتٍ 

كذلك ا١تبلبس، وا١تطاعم، ووسائل التسلية، كل ذلك جعل الغفلة تستحكم 
 .وال تشعر بالعاقبة، ٦تا فتح آّاؿ لًتويج أي مبدأ ،على النفوس

على _ وشذوذىم؛ فهذا ماركس اليهودي انحراف مؤسسي الشيوعية، _ٔٔ
كاف حربًا يهودياً، وكاف ٥ُتففًا يف شؤوف حياتو ا٠تاصة، وكاف ذا  _سبيل ا١تثاؿ

 .طبيعة ميالة للهدـ والفساد
أضف إىل ذلك ما كاف عليو من فساٍد خلقي وسلوكي، كذلك موت ابنتيو 
، فأخرجت أكَلها الننَت  منتحرتُت، كل ىذه العوامل ٖتركت يف نفس ىذا آّـر

 .القبيحَ 
لينُت، وستالُت،  :كػذلك أو أشد يف شأف زعماء الشيوعية   وقل مثل

 .وخرتشوؼ، وغَتىم
باٞتملة فأقل ما يقاؿ عن اإلٟتاد أنو عقوبٌة إ٢تيٌة للبشرية بسبب ٘تاديها يف  و

 .الغواية والضبلؿ
 

  اإلٟتاد ببلد ا١تسلمُت دخوؿ :رابعاً 
دخل، إال أف ىناؾ من ببلد ا١تسلمُت وما كاف لو أف ي اً لقد دخل اإلٟتاد كثَت 

 :أسباباً عديدة مكنت لدخولو منها
ا ذُكّْروا بو، ٦تونسياُنم حظًَّا انحراف كثير من المسلمين عن دينهم،  _ٔ
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َوِإْف َتْصربُوا َوتَػتػَُّقوا ال َيُضرُُّكْم  ]وإال فإف الصرب والتقوى كفيبلف برد كل باطل  

 (.ٕٓٔ:آؿ عمراف[ )َكْيُدُىْم َشْيئاً 
كاد األوروبيوف  فمالم اإلسبلمي أمام الهجمة األوروبية، ىزيمة العا _ٕ

حىت إتهوا إىل دوؿ  _ ٯتتلكوف القوة ا١تادية، ويستخدموف اآللة، ويبنوف ا١تصانع
، وجلبًا للمواد ا٠تاـ ةالعامل الثالث؛ ْتثًا عن األسواؽ لبيع منتجاهتم الصناعي

 . البلزمة للصناعة
وؿ على ما تريد بأٓتس األٙتاف، أو ببل و١تا كانت ىذه الدوؿ تطمع يف اٟتص

 . فإُنا استخدمت قوهتا العسكرية _ ٙتن أصبلً 
مل  _ و١تا كاف العامل اإلسبلمي يف غاية التخلف عسكرياً، وسياسيًا وصناعياً 

يصمد أماـ تلك ا٢تجمة، وكاف للهزٯتة العسكرية أثرُىا يف زعزعة العقيدة، ووجود 
 _لفرط جهلهم_ والتشبو بأخبلقو؛ ظنًا منهم الشعور بالنقص، وتقليد الغالب،

 .أف أوروبا مل تتطور إال عندما اعتنقت اإلٟتاد، ورفضت الدين
فلقد عاىن ا١تسلموف من  االستعمار الغربي لكثير من ببلد المسلمين؛ _ٖ

 .االستعمار وويبلتو، حيث امتص الغرب دماء ا١تسلمُت، وخَتاهتم، وأوطاُنم
واإلعبلـ، وا١ترأة، وتشويو صورة علماء اد التعليم، تركيز الغرب على إفس _ٗ

ا١تسلمُت، مع اٟترص على نشر الفوضى اٞتنسية، واإلباحية والعري، حيث غرؽ  
 . كثَت من الشباب يف ىذا ا١تستنقع اآلسن، واإلٟتاُد ال يُػَفرَّخ إال يف مثل ىذا اٞتو

ا١تخذلة؛ اليت  والطرؽ الصوفية ، والفرؽ الضالة،انتشار المذاىب الهدامة _٘
تقـو على الدجل، وا٠ترافة، وعبادة القبور وا١تبالغة يف قصص الكرامات، كل ذلك 

 . استغلو ا١تبلحدة، ونفذوا من خبللو إىل الطعن يف الدين
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حيث يذىب إىل ببلد الكفر َمْن ىو  االبتعاث وما فيو من مفاسد؛ _ٙ
، وال تقوى تردعو، فيعيش خايل الوفاض يف الغالب، فبل علم لديو، وال ورع يزمُّو

يف تلك الببلد ويتأثر ٔتا فيها من أفكار وأخبلؽ، ورٔتا رجع بشهادة الدكتوراه بعد 
 . (ٔ)أف يفقد شهادة أف ال إلو إال اهلل

 

 آلثار ا١تًتتبة على اإلٟتادا: خامساً 
 . لئلٟتاد والكفر آثار سيئة، وٙترات منتنة على األفراد واٞتماعات

عيش حياة صعبة معقدة، وال ٬تدوف حبًل ١تشكبلهتم، فهم فاألمم الكافرة ت
يعاقبوف يف ىذه الدنيا أشد أنواع العقوبات باإلضافة إىل ما سيلقونو يـو القيامة 

 . _إف ماتوا على كفرىم_ من النكاؿ والعذاب وا٠تلود يف النار
 : وفيما يلي إجمال لآلثار المترتبة على اإللحاد

اب، واٟترماف من طمأنينة القلب، وسكوف واالضطر  القلق النفسي، _ٔ
 . النفس
َوَمْن أَْعَرَض َعْن ذِْكرِي فَِإفَّ لَُو َمِعيَشًة َضنكاً َو٨َتُْشرُُه : ]_سبحانو وتعاىل_ قاؿ

 (. ٕٗٔ:طو[)يَػْوـَ اْلِقَياَمِة أَْعَمى
ويف داخل كل إنساف أسئلة ٤تَتة؟  والقلقُ  والغمُّ  ا٢تمُّ  كيف ال يصيب ا١تبلحدةَ 

ْن َخَلق اٟتياة؟ وما ُنايتها؟ وما بدايتها؟ وما سر ىذه الروح اليت لو خرجت مَ 
 ألصبح اإلنساف ٚتاداً؟

                                                 

، ٚاٱؿاؿ أهباب ٖقٙ ايعاٖل٠ 106_99عبـ اهلل عناّ، َٔ ْ. اْعل ايولطإ ا٭محل، ؿ _1

 . ايل، ٚايٌٝٛع١ٝ يًهاتبٚطلم ع٬دٗا يًٌٝؽ عبـ ايلمحٔ عبـاـ
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 من ٬تيب عن تلك التساؤالت؟ آلشيوعية؟ أىن ٢تا؟ 

مث إف ىذه األسئلة قد هتدأ يف بعض األحياف بسبب مشاغل اٟتياة إال أُنا ما 
ات، وإدماف ا١تخدرات دليل على تلبث أف تعود، وما نراه اليـو من كثرة االنتحار 

 . ذلك
نظرًا الشتغاؿ كل فرد بنفسو؛ فبل رٛتة وال شفقة وال  األنانية والفردية؛ _ٕ

 عطف وال حناف؛ أين ذلك كلو من الرٛتة يف اإلسبلـ؟ 
ال يؤمن أحدكم حتى يحب : =_عليو الصبلة والسبلـ_ كما قاؿ النيب

 . (ٔ)+ألخيو ما يحب لنفسو
اٟتياة يف الغرب،  عُ اقِ وَ فػَ  ؛وىذا ال ٭تتاج إىل دليل حب الجريمة؛ _ٖ

 . شاىد على ذلك ومعدالت السرقة وا٠تطف
وذلك أف األسرة الكافرة تعيش يف تفكك وتشرذـ  ىدم النظام األسري؛ _ٗ
 . وضياع
 . ف فساده من فساد األسرةإإذ  فساد المجتمع؛ _٘
  .ٗتلصاً من اٟتياةالرغبة في االنتحار؛  _ٙ

يف األمر أف أكثرية ا١تنتحرين ليسوا من الفقراء حىت يقاؿ بسبب  والغريب
فقرىم، بل من األغنياء ا١تًتفُت، ومن األطباء، بل ومن األطباء النفسانيُت الذي 

 !يظن ّٔم أُنم ٬تلبوف السعادة للناس
والغريب أف االنتحار يف بعض بلداف الغرب لو مؤيدوف، وىناؾ كتب تعُت 

                                                 

 (. 45)، َٚوًِ كقِ (13)كٚاٙ ايبؼاكٟ كقِ  _1
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 .(ٔ) !ار، وتبُت ٢تم الطرؽ ا١تناسبةالذين يريدوف االنتح
 . والظمأ النفسي للتشفي من كل موجود إرادة االنتقام، _ٚ
 .شيوع الكراىية والبغضاء _ٛ
فكل شخص ٮتاؼ من أقرب الناس إليو، وال  انعدام الثقة بين الناس؛ _ٜ

أدؿ على ذلك ٦تا حصل يف أ١تانيا الشرقية عندما اُنارت فيها الشيوعية، حيث 
لناس إىل أقساـ الشرطة؛ لينظروا ما كتب عنهم من تقريرات من خبلؿ ذىب ا

و أو أخُتو أو العمليات التجسسية، فوجد كثَت منهم أف الذي كتب عنو التقرير أمُّ 
 .كل ذلك بقوة النظاـ  ،زوجُتو أو صديُقو

 . شيوع األوىام والمخاوف _ٓٔ
ف األخبلؽ وىو من أعظم آثار اإلٟتاد؛ ذلك أ: اإلجرام السياسي _ٔٔ

دفعتو إىل تطبيق  _ ء بالقسوةىا١تادية اإلٟتادية اليت جعلت قلب اإلنساف ٯتتل
ْستَػْعَمرة من اإلىانة،  ؛ذلك عملياً 

ُ
لذلك رأينا الدوؿ الكربى كيف تفعل بالدوؿ ا١ت

 . واإلذالؿ، والقتل، والتشريد
ا١تدة وال أدؿ على ذلك ٦تا فعلو ستالُت إبَّاف فًتة حكمو؛ حيث قتل يف تلك 

 . أكثر من ثبلثُت مليوناً 
 . ىذا شيء من آثار اإلٟتاد ا١تدمرة

ومن خبلؿ ذلك يتبُت لنا مدى ما تصل إليو البشرية عندما تبتعد عن وحي 
مدى حاجتها إىل ا١تنهج الصحيح الذي يقودىا إىل  _أيضاً _ السماء، ويتبُت لنا

                                                 

 . ايتٛب١ ٚظٝف١ ايعُل يًهاتب، ففٝ٘ تفٌِٝ يقيو: اْعل إىل نتاب _1
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 . سعادة الدارين 

لدعوة إىل اهلل، وبياف ٤تاسن اإلسبلـ، وال يتم ذلك إال باٞتد، واالجتهاد يف ا
والتصدي لشبهات ا١تبلحدة، مع العناية بًتبية الناس على العقيدة الصحيحة، 
واألخبلؽ القوٯتة ا١تستمدة من مشكاة الوحي، فيهدي اهلل بذلك من شاء ىدايتو 

 . (ٔ)٦تن سبقت لو اٟتسٌت

                                                 

َٚا بعـٖا، ٚاٱؿاؿ أهباب  553اْعل ايهٝـ ا٭محل يًٌٝؽ عبـ ايلمحٔ سبٓه١ املٝـاْٞ، ْ _1

 . 33_20بـاـايل، ْٖقٙ ايعاٖل٠ ٚطلم ع٬دٗا يًٌٝؽ عبـايلمحٔ ع
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 رسالة الثالثةال
 

 ال إلو إال اهلل
 شروطها_ فضائلها _ ا أركاُن_ معناىا 
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اٟتمد هلل والصبلة والسبلـ على رسوؿ اهلل نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو ومن 
 :، أما بعدوااله

اس الدين، وحصنو اٟتصُت، وطريقو سىي أ _ال إلو إال اهلل_ فإف كلمة التوحيد
 . القوًن، وصراطو ا١تستقيم

فهي أوؿ ركن من أركاف  و٢تذه الكلمة ا١تكانُة العظمى يف دين اإلسبلـ؛
اإلسبلـ، وأعلى شعبة من شعب اإلٯتاف، وىي أوؿ واجب على ا١تكلف، وآخر 

 .واجب عليو، وقبوؿ األعماؿ متوقف على النطق ّٔا، والعمل ٔتقتضاىا
وفيما يلي من صفحات سيكوف اٟتديث عن ىذه الكلمة وذلك من خبلؿ 

 :التالية ١تباحثا
 .اهلل، وأركاُنا معٌت ال إلو إال :المبحث األول
 .فضائل ال إلو إال اهلل :المبحث الثاني

 .شروط ال إلو إال اهلل :المبحث الثالث
فإىل تلك ا١تباحث، وما يندرج ٖتتها، وصلى اهلل وسلم على نبينا و٤تمد وعلى 

 .آلو وصحبو وسلم

 املكس١َ
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 ال إلو إال اهلل: معٌت: أوالً 
 :والعدوؿ عنو فه ٬توزأما معناىا اٟتق الذي ال 

 ال معبود حق إال اهلل
إف معناىا ال خالق إال اهلل، أو ال قادر على االخًتاع إال اهلل، :يُقاؿوال ٬توز أف 

 :أو ال موجود إال اهلل، وذلك ألمور منها
عند العرب ِفعاٌؿ ٔتعٌت مفعوؿ، كِغراس ٔتعٌت مغروس، + إلو=أف كلمة _ ٔ

أي مألوه،  :عاؿ ٔتعٌت مفعوؿفِ  :وِفراش ٔتعٌت مفروش، وكتاب ٔتعٌت مكتوب؛ فإلو
ومنو قوؿ رؤبة  ،معبود :والتألو يف لغة العرب معناه التنسك والتعبد، فمعٌت مألوه

 :بن العجاج
 الَغانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِت ا١تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده لِلّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِو ُدرُّ 

 
 (ٔ)سػػػػػػػػػبَّْحَن واْسػػػػػػػػػَتَ رََّجْعَن مػػػػػػػػػن تػػػػػػػػػأ٢تي 

 :رثوقد ٝتَّت العرب الشمس ١تا عبدوىا إ٢تًة، وقالت مية بنت أـ عتبة ابن اٟت 
  عصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراً  اللعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء تروحنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

 
 (ٕ)فأعجلنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اإل٢تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة أف تؤوبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  

أف كفار قريش وا١تشركُت يف اٞتاىلية ال ينكروف أنو ال خالق إال اهلل، أو ال  _ٕ 
َولَِئْن َسأَْلتَػُهْم َمْن َخَلَق ]:يف شأُنم _تعاىل_ قادر على االخًتاع إال اهلل، قاؿ

 . (ٕ٘:لقماف[)اللَّوُ  َواأَلْرَض لَيَػُقوُلنَّ  السََّمَواتِ 
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 72 ال إي٘ إال اهلل ــ َعٓاٖا ــ أضناْٗا ــ فضا٥ًٗا ــ ؾطٚطٗا9 اايجايج١ايطغاي١ 
ومن ذلك قوؿ زىَت  _أعٍت توحيد الربوبية_وأشعارىم مليئة باإلقرار ّٔذا األمر  

 :ابن أيب سلمى
 فػػػػػػػػػػػػػبل تكػػػػػػػػػػػػػُتُمن اهلل مػػػػػػػػػػػػػا يف نفوسػػػػػػػػػػػػػكم

 
 لُِيْخَفػػػػػػػػػػػػػػػي ومهمػػػػػػػػػػػػػػػا ُيْكػػػػػػػػػػػػػػػتِم اهلُل يعلػػػػػػػػػػػػػػػمِ  

 فيُػػػػػػػػػػػػػدََّخر كتػػػػػػػػػػػػػاب يف يُػػػػػػػػػػػػػؤخر فُيوَضػػػػػػػػػػػػػعْ  
 

 (ٔ) اٟتسػػػػػػػػػػاب أو يعجػػػػػػػػػػل فيػػػػػػػػػػنقمِ  ليػػػػػػػػػػـو 
 :وؿ حامت الطائيومنو ق 

 هغػػػػػػػػػػػػػَتُ  السػػػػػػػػػػػػرَّ  ال يعلػػػػػػػػػػػػػم والػػػػػػػػػػػػذي أمػػػػػػػػػػػػا
 

 (ٕ)وىػػػػػػػػي رمػػػػػػػػيم البػػػػػػػػيضَ  و٭تيػػػػػػػػي العظػػػػػػػػاـَ  
قالوا كما + ال إلو إال اهلل:قولوا= :" أف كفار قريش ١تا قاؿ ٢تم الرسوؿ _ٖ 

 [َأَجَعَل اآل٢ِتََة ِإ٢َتًا َواِحدًا ِإفَّ َىَذا َلَشْيٌء ُعَجابٌ :]عنهم _تعاىل_ أخرب اهلل
 . (٘:ص)

 أف يقولوا ال إلو إال اهلل؟"ا الذي فهمو كفار قريش عندما أمرىم النيبفم
 ىل فهموا من ال إلو إال اهلل أف معناىا ال خالق أو ال قادر على االخًتاع إال اهلل؟ 

ا هلل وحده ػادة كلهػاٞتواب ال؛ ألُنم ال ينكروف ذلك، إ٪تا أنكروا أف تكوف العب
  .ريك لوػال ش

ألف + حق=ال معبود حق إال اهلل، وتُػَقدَّر كلمة :إال اهللإذًا فمعٌت ال إلو 
 . ا١تعبودات كثَتة، ولكن ا١تعبود اٟتق ىو اهلل وحده ال شريك لو

َذِلَك بَِأفَّ اللََّو ُىَو اٟتَْقُّ َوَأفَّ َما َيْدُعوَف ِمْن ُدونِِو ُىَو ]:_تعاىل_ قاؿ
 . (ٕٙ:اٟتج)[اْلَباِطلُ 

 هللال إلو إال ا: أركاف: ثانياً 
 :للشهادة ركناف
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 . +إال اهلل= :إثبات في قول _ٕ        .  +ال إلو= :نفي في قول_ ٔ
أثبتت األلوىية ( إال اهلل: )وى اهلل، وػة عن كل ما سػت األلوىيػنف( وـال إل: )ػف

 . هلل وحده ال شريك لو
وىذا األسلوب يعرؼ بأسلوب القصر، وىو أسلوب عريب معروؼ، وٚتلة 

 . ٚتلتُت، إحدا٫تا مثبتة، واألخرى منفيةالقصر يف قوة 
ره يف ػوتقري ،لتمكُت الكبلـ ؛وىذا األسلوب من أقوى األساليب اليت يؤتى ّٔا

 . الذىن؛ لدفع ما فيو من إنكار أو شكٍّ 
 . النفي واالستثناء:وطريُق القصر يف كلمة التوحيد
( ٘:الفاٖتة[)إِيَّاَؾ َنْسَتِعُتُ ِإيَّاَؾ نَػْعُبُد وَ ] :_تعاىل_ وال إلو إال اهلل يف قوة قولو

 . (ٜٕ:ا١تلك) [ُقْل ُىَو الرَّْٛتَُن آَمنَّا بِِو َوَعَلْيِو تَػوَكَّْلَنا]:وقولو
فطريق القصر يف اآليتُت تقدًن ما حقو التأخَت؛ ففي آية الفاٖتة قدـ ا١تفعوؿ 

 (. نعبد)الفعل  على( إياك)بو 
 (.توكلنا)الفعل  على( وعليو)ويف آية ا١تلك قدـ اٞتار وآّرور 

 

(ٔ) ال إلو إال اهلل:ػىل يكفي ٣ترد النطق ب: ثالثاً 
 

ىو ال معبود حق إال اهلل، فبل يعبد إال اهلل، وال  معٌت الشهادة أف بنا مر كما
٬توز أف ُيصرؼ أيُّ نوع من أنواع العبادة لغَت اهلل؛ فمن قاؿ ىذه الكلمة عا١تاً 

الشرؾ، وإثبات الوحدانية، مع االعتقاد اٞتاـز ٔتعناىا، عامبًل ٔتقتضاىا؛ من نفي 
١تا تضمنتو والعمل بو فهو ا١تسلم حقاً، ومن عمل ّٔا من غَت اعتقاد فهو ا١تنافق، 

 .ومن عمل ٓتبلفها من الشرؾ فهو ا١تشرؾ الكافر وإف قا٢تا بلسانو
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 (ٔ) ال إلو إال اهلل:فضائل: ا١تبحث الثاين

 

 

عديدة،  ، وٙتراتٌ ٚتةٌ  فضائلُ ( ال إلو إال اهلل)لقد اجتمع لكلمة اإلخبلص 
ولكثرة فضائلها كثرت أٝتاؤىا، وما ذلك إال لعظم ما ٖتملو تلك الكلمة يف 

م، ونفعها عميم، وفضائلها يقصر فشأُنا عظي ؛طياهتا من عمق يف ا١تعٌت وا١تدلوؿ
 . دوُنا اٟتصر والعد

غَت أف ىذه الفضائل ال تنفع قائلها ٔتجرد النطق ّٔا فقط، وال تتحقق إال ١تن 
 . _كما مر_ قا٢تا مؤمناً ّٔا، عامبلً ٔتقتضاىا

وفيما يلي ذكر لبعض ما ىو مثبوت يف كتب أىل العلم يف فضل تلك الكلمة، 
 . وبياف أ٫تيتها

على عباده؛ حيث ىداىم  _عز وجل_ ها أعظم نعمة أنعم اهلل بهاأن_ ٔ
إليها؛ و٢تذا ذكرىا يف سورة النحل، اليت ىي سورة النّْعم، فقدمها على كل نعمة 

يُػنَػزُّْؿ اْلَمبلِئَكَة بِالرُّوِح ِمْن أَْمرِِه َعَلى َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َأْف أَنِذُروا أَنَُّو ال إِلََو ]:فقاؿ
 . (ٕ:النحل) [الَّ أَنَا فَاتػَُّقوفِ إِ 

َفَمْن َيْكُفْر بِالطَّاُغوِت َويُػْؤِمْن بِاللَِّو فَػَقْد اْسَتْمَسَك ]:وىي العروة الوثقى _ٕ
                                                 

سٝـ ن١ًُ اٱػ٬ْ ٫بٔ كدب اؿٓبًٞ سكك٘ بٌري قُـ عٕٝٛ، ٚاْعل إىل نتاب ايتٛ :اْعل _1 

يٲَاّ امُلذـؿ قُـ بٔ عبـايٖٛاب ػُِّٛا باب فٌٔ ايتٛسٝـ َٚا ٜهفل َٔ ايقْٛب، ٚباب َٔ سكل 

ايتٛسٝـ ؿػٌ اؾ١ٓ بػري سواب، ٚاْعل إىل ًلغ ٖقٜٔ ايبابني يف تٝوري ايعنٜن اؿُٝـ يًٌٝؽ هًُٝإ 

غريٖا َٔ ايٌلٚغ، بٔ عبـاهلل ٚفتض اجملٝـ يًٌٝؽ عبـايلمحٔ بٔ سؤ ٚايكٍٛ ايوـٜـ ٫بٔ هعـٟ ٚا

  .ٚاْعل إىل نتاب َعاكز ايكبٍٛ يًٌٝؽ سافغ اؿهُٞ يف اؿـٜح عٔ فٔا٥ٌ ن١ًُ ايٌٗاؿ٠ اؾن٤ ا٭ٍٚ



 

 76 ال إي٘ إال اهلل ــ َعٓاٖا ــ أضناْٗا ــ فضا٥ًٗا ــ ؾطٚطٗا9 اايجايج١ايطغاي١ 
يٌع َعِليمٌ   ـَ ٢َتَا َواللَُّو ٝتَِ  . (ٕٙ٘:البقرة) [بِاْلُعْرَوِة اْلُوثْػَقى ال انِفَصا

 . قالو سعيد بن جبَت والضحاؾ
ال ٯَتِْلُكوَف الشََّفاَعَة و ]:إذ يقوؿ _عز وجل_ لذي ذكره اهللوىي العهد ا _ٖ

 . ( ٚٛ:مرًن[ )ِإالَّ َمْن اٗتَََّذ ِعْنَد الرَّْٛتَِن َعْهداً 
 شهادة أف ال إلو إال اهلل، ويربأ :العهد= :_رضي اهلل عنهما_ قاؿ ابن عباس

  .( ٔ)+_عز وجل_ باهلل، وال يرجو إال اهلل إال القوة اٟتوؿ و من اهلل إىل
َوَصدََّؽ ( ٘)َفَأمَّا َمْن أَْعَطى َواتػََّقى ]:يف قولو اليت ذكرىا اهللوىي الحسنى _ ٗ

 . (ٚ_٘:الليل[ )َفَسنُػَيسّْرُُه لِْلُيْسَرى( ٙ)بِاٟتُْْسٌَت 
 . (ٕ)_رضي اهلل عنهما_ الرٛتن السلمي، والضحاؾ عن ابن عباس قالو أبو عبد

ِإالَّ َمْن َشِهَد بِاٟتَْقّْ َوُىْم ]:_اىلتع_ كما يف قولو  وىي كلمة الحق _٘
 . (ٙٛ:الزخرؼ[)يَػْعَلُموفَ 
َوأَْلَزَمُهْم َكِلَمَة التػَّْقَوى وََكانُوا ]:اليت ذكرىا اهلل يف قولو وىي كلمة التقوى _ٙ

 . (ٕٙ:الفتح[)َأَحقَّ َِّٔا َوأَْىَلَها
َن آَمُنوا بِاْلَقْوِؿ الثَّاِبِت يُػثَبُّْت اللَُّو الَِّذي]:_تعاىل_ ، قاؿوىي القول الثابت _ٚ

نْػَيا َويف اآلِخَرةِ   . (ٕٚ:إبراىيم[ )يف اْٟتََياِة الدُّ
َأملَْ تَػَر َكْيَف َضَرَب ] :_تعاىل_ ا١تضروبة مثبًل يف قولو وىي الكلمة الطيبة _ٛ

 . (ٕٗ:إبراىيم) [ا يف السََّماءِ اللَُّو َمَثبلً َكِلَمًة طَيَّْبًة َكَشَجَرٍة طَيَّْبٍة َأْصُلَها ثَاِبٌت َوفَػْرُعهَ 
 صاعٌد إىل اهلل _يف العمل الصاحل_ فأصلها ثابت يف قلب ا١تؤمن، وفرعها
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 . _عز وجل_
 . والشجرة الطيبة ىي النخلة ،فالكلمة الطيبة ىي كلمة اإلخبلص

 :كلمة اإلخبلص بالنخلة ألمور منها _سبحانو وتعالى_ وقد شبو اهلل
 . عرٍؽ راسخ، وأصٍل قائم، وفرٍع عاؿٍ :ثبلثة أشياء أف النخلة البد ٢تا من_ أ

تصديق بالقلب، وقوؿ باللساف، وعمل :كذلك اإلٯتاف البد لو من ثبلثة أشياء
 . باٞتوارح
أف النخلة ال تنبت يف كل أرض، كذلك كلمة التوحيد ال تستقر يف كل _ ب

 . قلب، بل يف قلب ا١تؤمن فقط
رعها مرتفع، كذلك كلمة التوحيد أف النخلة عرقها ثابت باألرض، وف_ ج

فبل ٖتجب  ،وعمل ٔتقتضاىا عرجت ،أصُلها ثابت يف قلب ا١تؤمن، فإذا تكلم ّٔا
 . _عز وجل_ حىت تنتهي إىل اهلل

 . (ٓٔ:فاطر) [ِإلَْيِو َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّيُّْب َواْلَعَمُل الصَّاِلُح يَػْرفَػُعوُ ]:_تعاىل_ قاؿ
 . بلً وُنارىاً، صيفاً وشتاًء، ٘تراً، أو بسراً، أو رطباً أف النخلة يؤكل ٙترىا لي_ د

إٯتانو ال تنقطع أبداً، بل  ه، وبركةُ النهار، وآخرَ  كذلك عمل ا١تؤمن يصعد أوؿَ 
 . ( ٔ)تصل إليو يف كل وقت

َفَمْن ُزْحزَِح َعْن النَّاِر َوأُْدِخَل ]، والنجاة من النار وىي سبيل الفوز بالجنة _ٜ
 . (٘ٛٔ:آؿ عمراف[)ْد فَازَ اْٞتَنََّة فَػقَ 

وأن محمدًا عبده  ،من شهد أن ال إلو إال اهلل=وكما يف اٟتديث ا١تتفق عليو 
ورسولو، وأن عيسى عبداهلل ورسولو، وكلمتو ألقاىا إلى مريم، وروح منو، 
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 . ( ٔ)+أدخلو اهلل الجنة على ما كان من العمل _ والجنة حق، والنار حق 

كما يف حديث   في النار لمن استحق دخولها؛أنها سبب مانع للخلود  _ٓٔ
أخرجوا من النار من قال ال إلو إال اهلل، وكان في قلبو مثقال ذرة من = الشفاعة

 . ( ٕ)+إيمان
فإُنم  ال إلو إال اهلل: حقوؽبتقصَتىم يف  النار افأىل ال إلو إال اهلل وإف دخلو 

ال إلو إال  :من قاليخرج من النار : =البد أف ٮترجوا منها كما يف الصحيحُت
ال إلو إال اهلل وفي :شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال اهلل وفي قلبو وزنُ 

ال إلو إال اهلل وفي قلبو وزن :بـُرٍَّة من خير، ويخرج من النار من قال قلبو وزنُ 
 . ( ٖ)+َذرَّة من خير

كما فإن اهلل يحرمو على النار،  _ أن من قالها يبتغي بذلك وجو اهلل_ ٔٔ
ال إلو إال  :فإن اهلل قد حرم على النار من قال= يف حديث عتباف ا١تتفق عليو

 . ( ٗ)+اهلل يبتغي بذلك وجو اهلل
َوَما َخَلْقُت ] :_عز وجل_ قاؿ اهلل:وألجلها خلقت الجن واإلنس _ٕٔ

  (. ٙ٘:الذاريات[)اٞتِْنَّ َواإِلنَس ِإالَّ لِيَػْعُبُدوفِ 
الَِّذيَن آَمُنوا ومََلْ ]:_عز وجل_ قاؿ اهلل :ارينوىي سبيل السعادة في الد _ٖٔ
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 (.60)َاد٘ 

 (.193)، َٚوًِ (44)ايبؼاكٟ  _3 

 .(263) َٚوًِ ( 1186) ايبؼاكٟ _4 
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 . (ٕٛ:األنعاـ) [يَػْلِبُسوا ِإٯتَانَػُهْم ِبظُْلٍم أُْولَِئَك ٢َتُْم اأَلْمُن َوُىْم ُمْهَتُدوفَ 
أمرت أن أقاتل الناس حتى ": = قاؿ وىي أول واجب على المكلف_ ٗٔ

 . (ٔ)+يشهدوا أن ال إلو إال اهلل
 _ فمن كانت آخر كبلمو من الدنيا :ى المكلفوىي آخر واجب عل _٘ٔ

من كان آخر كبلمو ال إلو إال اهلل دخل =÷  دخل اٞتنة كما جاء يف حديث معاذ
 . (ٕ)+الجنة
َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن ] وىي التي ألجلها أرسلت الرسل، وأنزلت الكتب _ٙٔ

 . (ٕ٘:األنبياء[)ِإالَّ أَنَا فَاْعُبُدوفِ  قَػْبِلَك ِمْن َرُسوٍؿ ِإالَّ نُوِحي إِلَْيِو أَنَُّو ال إَِلوَ 
دعوا إليها ٚتيعاً،  _عليهم السبلـ_ فالرسل :وىي مفتاح دعوة الرسل _ٚٔ

 . (ٖٚ:األعراؼ[)اْعُبُدوا اللََّو َما َلُكْم ِمْن إَِلٍو َغيػْرُهُ ] فكلهم يقوؿ لقومو
 علمٍت عمبلً  :قلت يا رسوؿ اهلل ÷ أبوذر قاؿ :الحسنات أفضل وىي _ٛٔ

 ؛إذا عملت سيئة فاعمل حسنة: =قاؿ ؛ويباعدين من النار ،يقربٍت من اٞتنة
 . + فإنها عشر أمثالها

 أِمَن اٟتسنات ال إلو إال اهلل؟ :قلت يا رسوؿ اهلل :قاؿ
 . ( ٖ)+ىي أفضل الحسنات: =قاؿ
َمْن َجاَء بِاٟتََْسَنِة فَػَلُو َعْشُر ] :_تعاىل_ قاؿ اهلل :وىي الحسنة _ٜٔ

                                                 

 (.20)، َٚوًِ (25)كٚاٙ ايبؼاكٟ كقِ _ 1 

٘ ايقٖيب، ُٚشش٘ ، ُٚشش٘ ٚٚافك1/351،ٚاؿانِ يف املوتـكى (3116)كٚاٙ أبٛ ؿاٚؿ _ 2 

 (.6479)ا٭يباْٞ يف ُشٝض اؾاَع 

، ُٚشٝض اؾاَع (1373)، ُٚشش٘ ا٭يباْٞ يف ايِشٝش١ 5/169كٚاٙ اٱَاّ أمحـ يف املوٓـ _ 3 

(690.) 
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 . ؛ إذ ىي أفضل اٟتسنات كما مر(ٓٙٔ:األنعاـ[)اأَْمثَا٢تَِ  

أفضل ما ": = كما قاؿ النيب :_عز وجل_ ذكر اهلل بو ما وىي أفضل _ٕٓ
 . ( ٔ)+ قلت أنا والنبيون من قبلي ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو

 كما يف ا١تسند عن عبداهلل بن عمر :وىي أثقل شيء في الميزان_ ٕٔ
: قاؿ البنو عند موتو _عليو السبلـ_ أف نوحاً " ن النيبع _رضي اهلل عنهما_
 آمرك=
فإن السموات السبع واألرضين السبع لو وضعت في كفة،  ؛اهلل ال إلو إال: ـب

ووضعت ال إلو إال اهلل في كفة رجحت بهن ال إلو إال اهلل، ولو أن السموات 
  .( ٕ)+السبع، واألرضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن ال إلو إال اهلل

، وترجح بصحائفها، وتثقل ا١تيزاف، كما وىي تطيش بسجبلت الذنوب _ٕٕ
إن اهلل سيخلُِّص رجبًل من أمتي = ":قاؿ رسوؿ اهلل، يف حديث صاحب البطاقة

على رؤوس الخبلئق يوم القيامة، فَيْحُشُر عليو تسعة وتسعين سجبًل، كل 
أظلمك كتبتي  ؟أتنكر من ىذا شيئاً :سجلٍّ مثل مدِّ البصر، ثم يقول

، فيقول:فيقول ؟الحافظون  . ال يا ربِّ :َأفـََلَك عذر؟ فيقول:ال يا ربِّ
بلى، إن لك عندنا حسنًة؛ فإنو ال ظلم اليوم، فتخرج بطاقة  :فيقول

أحضر :أشهد أن ال إلو إال اهلل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسولو، فيقول:فيها

                                                 

ٖٚقا إهٓاؿ َلهٌ ُشٝض، ٚقـ ًُٚ٘ ابٔ عـٟ : ٚقاٍ ا٭يباْٞ 1/422كٚاٙ َايو يف املٛطأ  _1 

 (.1503)اْعل ايِشٝش١ . َلفٛعّا÷ٚايبٝٗكٞ يف ايٌعب عٔ أبٞ ٖلٜل٠ 

 (.134) ، ٚهٓـٙ ُشٝض، قاي٘ ا٭يباْٞ يف هًو١ً ا٭ساؿٜح ايِشٝش١ 2/170كٚاٙ أمحـ  _2 
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 . وزنك
 السجبلت؟  يا ربِّ ما ىذه البطاقة مع ىذه :فيقول
  .إنك ال ُتْظلم :فقال
فتوضع السجبلت في كفٍة، فطاشت السجبلت، وثقلت البطاقة، فبل  :قال

 . ( ٔ)+يثقل مع اسم اهلل شيء
 ÷وذلك ١تا ورد يف الصحيحُت عن أيب ىريرة :وىي أعلى شعب اإليمان _ٖٕ
 ؛اإليمان بضع وسبعون، أو بضع وستون شعبة= ": قاؿ رسوؿ اهلل :قاؿ

  .(ٕ)اٟتديث +ا قول ال إلو إال اهللفأفضله
وىي أفضل األعمال واألذكار، وأكثرىا تضعيفاً، وتعدل عتق _ ٕٗ

عن  ÷ كما ورد يف الصحيحُت عن أيب ىريرة:الرقاب، وتكون حرزًا من الشيطان
من قال ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، لو الملك ولو = :أنو قاؿ"النيب

كانت لو َعْدل عشر  _ في يوم مائة مرة الحمد وىو على كل شيء قدير
رقاب، وكتب لو مائة حسنة، ومحيت عنو مائة سيئة، وكانت لو حرزًا من 
الشيطان يومو ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد أفضل مما جاء بو إال رجل 

 . (ٖ)+عمل أكثر منو

                                                 

، ُٚشش٘ (2523)، ٚابٔ سبإ (4300)ابٔ َاد٘ ٚ ،، ٚسوٓ٘(2639)كٚاٙ ايرتَقٟ  _1 

 ( .1776)ا٭يباْٞ يف ُشٝض اؾاَع بلقِ 

 (.35)َٚوًِ  (9)ايبؼاكٟ  _2 

 (.2691)َٚوًِ  (3293،6403،6405)يبؼاكٟ ا _3 



 

 82 ال إي٘ إال اهلل ــ َعٓاٖا ــ أضناْٗا ــ فضا٥ًٗا ــ ؾطٚطٗا9 اايجايج١ايطغاي١ 
من قال = ": عن النيب ÷ عن أيب أيوب األنصاري _أيضاً _ويف الصحيحُت  

 اهلل وحده ال شريك لو، لو الملك ولو الحمد وىو على كل شيء ال إلو إال
  .( ٔ)+كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل  تقدير عشر مرا

 :كما جاء يف صحيح مسلم:أنها تفتح لقائلها أبواب الجنة الثمانية _ٕ٘
الوضوء ثم يقول أشهد أن ال  _أو فيسبغ_ ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ=

لو أبواب الجنة الثمانية  إال فتحت اهلل ورسولو وأن محمدًا عبد اهلل،إلو إال 
 . ( ٕ)+يدخل من أيها شاء

فَػَوَربَّْك ] :_تعاىل_ قاؿ :وىي التي يكون السؤال عنها يوم القيامة _ٕٙ
 (. ٖٜ، ٕٜ:اٟتجر[ )َعمَّا َكانُوا يَػْعَمُلوفَ ( ٕٜ)لََنْسأَلَنػَُّهْم َأْٚتَِعَُت 

 [َلَنْسأََلنَّ الَِّذيَن أُْرِسَل إِلَْيِهْم َولََنْسأََلنَّ اْلُمْرَسِلُتَ فػَ ] :_تعاىل_ وقاؿ
 . (ٙ:األعراؼ)

َولَُو اْلَمَثُل ]:يف قولو _عز وجل_ الذي ذكره اهلل :األعلى لُ وىي المثَ  _ٕٚ
 . (ٕٚ:الرـو[ )َواأَلْرضِ  اأَلْعَلى يف السََّمَواتِ 

هلل ىو أنو ال إلو إال ىو؛   فا١تثل األعلى ىو الوصف الكامل، وأعظم وصف
 . (ٕ٘٘:البقرة[)اللَُّو ال إَِلَو ِإالَّ ُىوَ ]:كما جاء ذلك يف آية الكرسي

  .وفي شأنها تكون السعادة والشقاوة _ٕٛ
  .وبها تؤخذ الكتب باليمين أو الشمال _ٜٕ

                                                 

 (.2693)َٚوًِ  (6404)ايبؼاكٟ  _1 

 ( .234)َوًِ  _2 
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اْليَػْوـِ ال ٕتَُِد قَػْومًا يُػْؤِمُنوَف بِاللَِّو وَ ]وألجلها يفّرق بين القريب والقريب  _ٖٓ
اآلِخِر يُػَوادُّوَف َمْن َحادَّ اللََّو َوَرُسولَُو َوَلْو َكانُوا آبَاَءُىْم َأْو أَبْػَناَءُىْم أَْو ِإْخَوانَػُهْم أَْو 

 . (ٕٕ:آّادلة[ )َعِشَتَتَػُهمْ 
  .وألجلها خلقت الدنيا واآلخرة والجنة والنار_ ٖٔ
رتو، وعمود ، وأساسو، ورأس أمره، وساؽ شجوىي أصل الدين _ٕٖ

فسطاطو، وبقية األركاف والفرائض متفرعة عنها، متشعبة منها، مكمبلت ٢تا، 
 . مقيدة بالتزاـ معناىا، والعمل ٔتقتضاىا

  .وىي األمان من وحشة القبور، وىول المحشر _ٖٖ
  .أن قبول األعمال متوقف عليها وعلى تحقيقها_ ٖٗ
يتعلق العبد ّٔم، وال فبل :وىي أعظم سبب للتحرر من رق المخلوقين _ٖ٘

 . ٮتافهم وال يرجوىم، وال يعمل ألجلو
 . وىذا ىو العز اٟتقيقي، والشرؼ العايل، الذي بو يتم فبلحو، ويتحقق ٧تاحو

 [تُػْؤيت ُأُكَلَها ُكلَّ ِحُت]:وىي أصل كل خير ديني أو دنيوي _ٖٙ
 . ٕ٘:إبراىيم
يف وصف  _ىلتعا_ قاؿ :، والبعد عن األثرةالنفس لصفاء سبب وىي _ٖٚ
 . (ٜ:اٟتشر) [َويُػْؤثُِروَف َعَلى أَنْػُفِسِهْم َوَلْو َكاَف ِِّْٔم َخَصاَصة]:أىلها
 . وىي أعظم سبب لتحرير العقل من الخرافات واألوىام واألباطيل _ٖٛ
ُقْل يَا أَْىَل اْلِكَتاِب تَػَعاَلْوا ِإىَل َكِلَمٍة ]:_تعاىل_ قاؿ:وىي كلمة السواء _ٜٖ
نػَ  َنُكْم َأالَّ نَػْعُبَد ِإالَّ اللََّو َوال ُنْشرَِؾ بِِو َشْيئاً َسَواٍء بَػيػْ  . ٗٙ:آؿ عمراف [َنا َوبَػيػْ
فكلما ازداد اإلنساف علمًا ّٔا، وعمبلً  :وىي سبب للشجاعة واإلقدام _ٓٗ
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 . ازداد بذلك شجاعة وإقداماً يف اٟتق _ ٔتقتضاىا 

وكذلك حاؿ  _سبلموصلوات اهلل عليهم و _ وال أدؿ على ذلك من حاؿ األنبياء
 . أتباعهم من الصديقُت، والشهداء، والصاٟتُت، وآّاىدين يف كل زماف ومكاف

فأعلى ا٢تمم الوصوُؿ إىل رضا اهلل  :أنها أعظم سبب لعلو الهمة_ ٔٗ
 . ودخوؿ اٞتنة

 . وصاحبها القائم ّٔا أعَظُم ٫تّْو ىو ذلك األمر
َولِلَِّو اْلِعزَُّة َولَِرُسولِِو ] :_تعاىل_ قاؿ :وىي أعظم مصدر للعزة والكرامة _ٕٗ

 . ٛ:ا١تنافقوف [َولِْلُمْؤِمِنَُت َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقَُت ال يَػْعَلُموفَ 
 [َوالَِّذي َجاَء بِالصّْْدِؽ َوَصدََّؽ بِوِ ]:_تعاىل_ كما يف قولو:وىي الصدق _ٖٗ
 . ٖٖ:الزمر

اهلل  قاؿ :وىي التي ألجلها جردت سيوف الجهاد_ ٗٗ
يُن ُكلُُّو لِلَّوِ ]:_تعاىل_ َنٌة َوَيُكوَف الدّْ  . ٜٖ:األنفاؿ[ َوقَاتُِلوُىْم َحىتَّ ال َتُكوَف ِفتػْ

 . ودعاء ا١تسألة ،دعاء العبادة :وىي مشتملة على نوعي الدعاء _٘ٗ
لتفريج كربات الدنيا  فمن فضائلها أُنا السبب األعظم :تفريج الكربات _ٙٗ
يف بطن اٟتوت،  _عليو السبلـ_ ا كاف يونس، ودفع عقوبتهما، ولذا ١تواآلخرة

[ فَػَناَدى يف الظُُّلَماِت َأْف ال إِلََو ِإالَّ أَْنَت ُسْبَحاَنَك ِإينّْ ُكنُت ِمْن الظَّاِلِمُتَ ]
 . وفرج كربتو ،استجاب اهلل لو( ٚٛ:األنبياء)

ولُت اٞتانب، وكـر النفس، واالرتفاع  :أنها أعظم سبب لحسن الخلق _ٚٗ
 . ايا، و٤تقرات األمورعن الدن
اهلل  اوالتوحيد ىو السبب األعظم لنيل رض :أنها ىي كلمة التوحيد _ٛٗ

 [َوِإ٢َتُُكْم إِلٌَو َواِحٌد ال إَِلَو ِإالَّ ُىَو الرَّْٛتَُن الرَِّحيمُ ] :_تعاىل_ وثوابو قاؿ
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 . (ٖٙٔ:البقرة)
الصًا من إلو إال اهلل خ ال :قال من " فاعة محمدـاس بشـأن أسعد الن _ٜٗ

أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من = :قولو " عن النيب÷ فعن أيب ىريرة :قلبو
 . ( ٔ)+قال ال إلو إال اهلل خالصاً من قلبو

 ، وعمل ٔتقتضاىاأن من َكُمَل التوحيد في قلبو، وعرف معنى الشهادة _ٓ٘
لص هلل سهل عليو فعل ا٠تَتات، وترؾ ا١تنكرات، وىانت عليو ا١تصيبات؛ فا١تخ _

ٗتف عليو الطاعات؛ ١تا يرجو من ثواب ربو ورضوانو، ويهوف عليو ترؾ ما هتواه 
النفس من ا١تعاصي؛ ١تا ٮتشى من سخطو وأليم عقابو، ويتسلى عند ا١تصائب؛ 
لعلمو أُنا من عند اهلل، وكل ما يصيبو من اهلل فهو خَت لو يف دينو ودنياه، علم 

 . مل يعلم وحكمة ذلك أ
ب اهلل لصاحبها والعمل ٔتقتضاىا حبَّ ، ا اكتملت المعرفة بهاأنها إذ_ ٔ٘

 . ه إليو الكفر والفسوؽ والعصياف، وجعلو من الراشديننو يف قلبو، وكرَّ يَّ اإلٯتاف، وزَ 
أن التوحيد إذا كمل وتم في القلب، وتحقق تحققًا كامبًل باإلخبلص  _ٕ٘

أقوالو بغَت حصر وال صار القليل من عملو كثَتاً، وتضاعفت أعمالو و  _التام
 . حساب
والعز والشرؼ ، أن اهلل تكفل ألىلها بالفتح والنصر في الدنيا _ٖ٘

وحصوؿ ا٢تداية والتيسَت لليسرى، وإصبلح األحواؿ والتسديد يف األقواؿ 
 . واألفعاؿ

                                                 

 ( .99)كٚاٙ ايبؼاكٟ  _1 
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ِإفَّ اللََّو ]:_تعاىل_قاؿ :الدنيا واآلخرة شرور أىلها عن يدفع اهلل أن_ ٗ٘ 

 . (ٖٛ:اٟتج) [ِذيَن آَمُنوايَُداِفُع َعْن الَّ 
يعاً ] :_تعاىل_ قاؿ :وىي حبل اهلل المتين _٘٘ آؿ ) [َواْعَتِصُموا ِْتَْبِل اللَِّو ٚتَِ
 . (ٖٓٔ:عمراف
 . فاٟتياة الطيبة إ٪تا ىي ألىل اإلٯتاف والتوحيد ا٠تالص :الحياة الطيبة _ٙ٘
ى َوُىَو ُمْؤِمٌن فَػَلُنْحِييَػنَُّو َحَياًة َمْن َعِمَل َصاِٟتًا ِمْن ذََكٍر َأْو أُنثَ ]:_عز وجل_ قاؿ
 . (ٜٚ:النحل) [طَيَّْبة

لو البشرى  تفمن استقاـ عليها حصل :حصول البشرى عند الممات_ٚ٘
 . عند ا١تمات

ِإفَّ الَِّذيَن قَاُلوا َربػَُّنا اللَُّو مُثَّ اْستَػَقاُموا تَػتَػنَػزَُّؿ َعَلْيِهْم اْلَمبلِئَكُة َأالَّ ]:_تعاىل_ قاؿ
 . (ٖٓ:فصلت) [َٗتَاُفوا َوال َٖتَْزنُوا َوأَْبِشُروا بِاْٞتَنَِّة الَّيِت ُكْنُتْم ُتوَعُدوفَ 

 . فهم أىل ال إلو إال اهلل :وىي شعار المؤمنين الموحدين _ٛ٘
فبمجرد اإلٯتاف ّٔا ينتسب اإلنساف إىل  :وىي الرابطة بين المؤمنين _ٜ٘

أباؾ، وأزواُج النيب أمهاِتك، وباقي  _عليو السبلـ_ أشرؼ نسب؛ فيصبح إبراىيم
 . ا١تؤمنُت إخوًة لك

 . (ٛٚ:اٟتج[)ِملََّة أَبِيُكْم ِإبْػرَاِىيمَ ]:_تعاىل_ قاؿ
 [النَّيبُّ َأْوىَل بِاْلُمْؤِمِنَُت ِمْن أَنْػُفِسِهْم َوأَْزَواُجُو أُمََّهاتُػُهمْ ] :_تعاىل_ وقاؿ

َا اْلُمْؤِمُنوَف ِإخْ ]:وقاؿ (ٙ:األحزاب)  . (ٓٔ:اٟتجرات[ )َوةٌ ِإ٪تَّ
أىل ال إلو _ فا١تبلئكة تستغفر للمؤمنُت :وىي سبب استغفار المبلئكة _ٓٙ
 . (ٚ:غافر) [َوَيْستَػْغِفُروَف لِلَِّذيَن آَمُنوا]:_تعاىل_ قاؿ _إال اهلل
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فَاْعَلْم أَنَُّو ال إَِلَو ِإالَّ اللَُّو ] :_تعاىل_ قاؿ :سبب استغفار المؤمنين وىي_ ٔٙ
 . (ٜٔ:٤تمد[ )ِفْر ِلَذْنِبَك َولِْلُمْؤِمِنَُت َواْلُمْؤِمَناتِ َواْستَػغْ 

فكل مؤمن يستغفر للمؤمنُت ينالك أيها ا١توحد نصيب من بركة ذلك 
 . االستغفار
 . ألف عمل القلب ىو األصل :وىي كلمة اإلخبلص _ٕٙ
 [ْحَسافُ َىْل َجزَاُء اإِلْحَساِف ِإالَّ اإلِ ] :_تعاىل_ قاؿ :وىي كلمة اإلحسان _ٖٙ

 . (ٕٙ:يونس[)لِلَِّذيَن َأْحَسُنوا اٟتُْْسٌَت َوزِيَاَدةٌ : ]_تعاىل_ قاؿ، و (ٓٙ:الرٛتن)
 . ( ٔ)ال إلو إال اهلل :قالوا: يعٍت
 . (ٗٔ:الرعد[ )َلُو َدْعَوُة اٟتَْقّْ ] :_ تعاىل_ قاؿ :وىي دعوة الحق_ ٗٙ

 . (ٕ)+ىي ال إلو إال اهلل: =قاؿ ابن عباس
 . _تعاىل_ د اٟتصر أي ال يقاؿ ال إلو إال اهلل إال يف حقووتقدًن ا٠ترب يفي

 [ِإفَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإِلْحَسافِ ] :_تعاىل_ اليت قاؿ:وىي كلمة العدل _٘ٙ
 . (ٜٓ:النحل)

 . (ٖ)+ شهادة أف ال إلو إال اهلل: العدؿ: =قاؿ ابن عباس
 [ِإىَل الطَّيِّْب ِمْن اْلَقْوؿِ  َوُىُدوا] :_تعاىل_ قاؿ:وىي الطيب من القول _ٙٙ

 . (ٕٗ:اٟتج)
 . دوا إىل كل طيب، فبل أطيب وال أطهر من ىذه الكلمةأي ىُ 
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فالتوحيد ال يزوؿ بكل معصية، ولكن كل معصية  :وىي الكلمة الباقية _ٚٙ 

َوِإْذ قَاَؿ ]:_عليو السبلـ_ تزوؿ بسبب التوحيد وتفٌت، قاؿ تعاىل عن إبراىيم
ِإالَّ الَِّذي َفطََرين فَِإنَُّو َسيَػْهِديِن ( ٕٙ)بِيِو َوقَػْوِمِو ِإنٍَِّت بَػرَاٌء ٦تَّا تَػْعُبُدوَف ِإبْػرَاِىيُم ألَ 

 . (ٕٛ_ٕٙ:الزخرؼ)[َوَجَعَلَها َكِلَمًة بَاِقَيًة يف َعِقِبوِ ( ٕٚ)
ٔتعٌت ال [ بَػرَاٌء ٦تَّا تَػْعُبُدوفَ ]:بعد ذكر معٌت الشهادة فقولو _عز وجل_ فذكرىا

 . ٔتعٌت إال اهلل [ِإالَّ الَِّذي َفطََرين ]، إلو
َوَجَعَل َكِلَمَة الَِّذيَن َكَفُروا السُّْفَلى ] :_تعاىل_ قاؿ:وىي كلمة اهلل العليا _ٛٙ

 . ( ٓٗ:التوبة) [وََكِلَمُة اللَِّو ِىَي اْلُعْلَيا
 . ها على ما قبلهافْ طِ عْ فكلمة اهلل عليا على الدواـ؛ و٢تذا مل يػَ 

َويَا قَػْوـِ َما يل أَْدُعوُكْم ِإىَل ]كما يف قوؿ مؤمن آؿ فرعوف  :لنجاةوىي ا _ٜٙ
 . (ٔٗ:غافر) [النََّجاِة َوَتْدُعوَنٍِت ِإىَل النَّارِ 

 . والنجاة ىي ال إلو إال اهلل، وال تكوف النجاة إال ّٔا
 [َقاُمواِإفَّ الَِّذيَن قَاُلوا َربػَُّنا اللَُّو مُثَّ اْستػَ ]:وىي كلمة االستقامة _ٓٚ

 . (ٖٓ:فصلت)
فكلمة التوحيد ىي أساس توحيد  :وىي سبب االجتماع واأللفة_ ٔٚ

الكلمة، وال يكوف االجتماع إال عليها، فلقد امنت اهلل على ا١تؤمنُت ّٔا، فجمع ّٔا 
 . مشلهم بعد الشتات، وملَّ شعثهم بعد التفرؽ

ِإْذ ُكْنُتْم أَْعَداًء َفأَلََّف بَػُْتَ قُػُلوِبُكْم َواذُْكُروا نِْعَمَة اللَِّو َعَلْيُكْم ] :_تعاىل_ قاؿ
  . (ٖٓٔ:آؿ عمراف) [َفَأْصَبْحُتْم بِِنْعَمِتِو ِإْخَواناً 

يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتػَُّقوا ] :_تعاىل_ كما يف قولو :وىي القول السديد _ٕٚ
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 . (ٓٚ:األحزاب) [اللََّو َوُقوُلوا قَػْوالً َسِديداً 
لَْيَس اْلربَّ َأْف تُػَولُّوا ُوُجوَىُكْم ِقَبَل اْلَمْشرِِؽ ]:_تعاىل_ قاؿ :بر  وىي ال _ٖٚ

 . (ٚٚٔ:البقرة[)َواْلَمْغِرِب َوَلِكنَّ اْلربَّ َمْن آَمَن بِاللَِّو َواْليَػْوـِ اآلِخرِ 
يُن ا٠ْتَاِلصُ : ]_تعاىل_ كما قاؿ :وىي الدين_ ٗٚ ( ٖ:الزمر) [َأال لِلَِّو الدّْ
 . ا٠تضوع هلل، ودؿ على أنو ال إلو سواه، وال معبود إال إياهَفُحِصَر 
 [اْىِدنَا الصّْرَاَط اْلُمْسَتِقيمَ ] :_تعاىل_ قاؿ :وىي الصراط المستقيم _٘ٚ

 . (ٙ:الفاٖتة)
َوِإنََّك لَتَػْهِدي ]:وقاؿ( ٖ٘:األنعاـ) [َوَأفَّ َىَذا ِصرَاِطي ُمْسَتِقيمًا فَاتَِّبُعوهُ ]:وقاؿ

 . (ٕ٘:الشورى) [ُمْسَتِقيمٍ  ِإىَل ِصرَاطٍ 
يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا : ]_تعاىل_ قاؿ :داءـوىي سبب النصر على األع _ٙٚ

وال إلو إال ، (٘ٗ:األنفاؿ) [ِإَذا َلِقيُتْم ِفَئًة فَاثْػبُُتوا َواذُْكُروا اللََّو َكِثَتًا َلَعلَُّكْم تُػْفِلُحوفَ 
 . راهلل أعظم ذك

َوَعَد اللَُّو الَِّذيَن آَمُنوا ] :_تعاىل_ قاؿ :في األرضوىي سبب التمكين  _ٚٚ
ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاِٟتَاِت لََيْسَتْخِلَفنػَُّهم يف اأَلْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلِهْم 

 . (٘٘:النور) [َولَُيَمكَّْننَّ ٢َتُْم ِدينَػُهْم الَِّذي اْرَتَضى ٢َتُمْ 
وسلماف  ،ّٔا ببلؿ اٟتبشي فلقد عزَّ  :فعة والعلووىي سبب للر  _ٛٚ
 . بسبب تركها أشراؼ قريش وذؿَّ _ رضي اهلل عنهما_ الفارسي

 لقػػػػػػػػػػد رفػػػػػػػػػػع اإلسػػػػػػػػػػبلـ سػػػػػػػػػػلماف فػػػػػػػػػػارسٍ 
 

 كمػػػػػػا وضػػػػػػع الكفػػػػػػُر الشػػػػػػريَف أبػػػػػػا ٢تػػػػػػب 
أمرت أن أقاتل = ": النيب قاؿ :وىي سبب لعصمة الدماء واألموال _ٜٚ 

 اهلل، وأن محمدًا رسول اهلل، ويقيموا الناس حتى يشهدوا أن ال إلو إال
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ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءىم وأموالهم إال بحق  ،الصبلة 

  .(ٔ)+اإلسبلم
َشِهَد اللَُّو أَنَُّو ال ِإَلَو ِإالَّ ُىَو ]:_تعاىل_ قاؿ :هادةـة الشـوىي كلم _ٓٛ

 . (ٛٔ:آؿ عمراف)[ِقْسِط ال ِإَلَو ِإالَّ ُىَو اْلَعزِيُز اٟتَِْكيمُ َواْلَمبلِئَكُة َوأُْوُلوا اْلِعْلِم قَاِئماً بِالْ 
َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَف ِإىَل ]:_تعاىل_ قاؿ :وىي المعروف األكبر_ ٔٛ

َهْوَف َعْن اْلُمْنَكرِ  َْتِ َويَْأُمُروَف بِاْلَمْعُروِؼ َويَػنػْ  . (ٗٓٔ:آؿ عمراف[)ا٠تَْ
 . كرب، كما أف الشرؾ ىو ا١تنكر األكربفالتوحيد ىو ا١تعروؼ األ

 "عندما بعثو الرسوؿ÷يف حديث معاذكما  :وىي أول شيء يدعى إليو _ٕٛ
  .( ٕ)+فليكن أول ما تدعوىم إليو شهادة أن ال إلو إال اهلل= :إىل اليمن فقاؿ

ِملََّة أَبِيُكْم ] :_تعاىل_ قاؿ :_عليو السبلم_ وىي ملة أبينا إبراىيم _ٖٛ
 . ٛٚ:اٟتج [يَم ُىَو َٝتَّاُكْم اْلُمْسِلمُتَ ِإبْػرَاىِ 

الَِّذيَن ال يُػْؤُتوَف الزََّكاَة ( ٙ)َوَوْيٌل لِْلُمْشرِِكَُت ] :_تعاىل_ قاؿ :وىي الزكاة_ ٗٛ
 (.ٚ، ٙ:فصلت) [َوُىْم بِاآلِخَرِة ُىْم َكاِفُروفَ 

ىي التوحيد؛  :بعدىم ومن السلف من قاؿ أكثر ا١تفسرين= × قاؿ ابن القيم
يزكو القلب؛ فإنو يتضمن نفي إ٢تية ما  بو الذي أف ال إلو إال اهلل، واإلٯتاف هادةش

وىو أصل كل  _سبحانو_ وإثبات إ٢تيتو ،سوى اٟتق من القلب، وذلك طهارتو
 . ( ٖ)+زكاء و٪تاء
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فتبيض وجوه أىلها أىل الطاعة  :وبسببها تبيض وجوه وتسود وجوه _٘ٛ
يَػْوـَ ] :_تعاىل_ ن أىل الكفر والعصياف، قاؿوجوه أعدائها م واإلٯتاف، وتسودُّ 

 . (ٙٓٔ:آؿ عمراف) [تَػبػَْيضُّ ُوُجوٌه َوَتْسَودُّ ُوُجوه
 . يض من فضائلها وٙتراهتا العظيمةغيض من فىذا 
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 (ٔ) شروط ال إلو إال اهلل: ا١تبحث الثالث
      

ذكر العلماء لكلمة اإلخبلص شروطًا سبعة ال تصح إال إذا اجتمعت، 
 . ستكملها العبد، والتزمها بدوف مناقضة لشيء منهاوا

وليس ا١تراُد من ذلك عدَّ ألفاِظها وِحْفَظَها؛ فكم من عامي اجتمعت فيو، 
 . َعدّْْدىا مل ٭تسن ذلك :والتزمها ولو قيل لو

 . وكم من حافظ أللفاظها ٬تري فيها كالسهم، وتراه يقع كثَتاً فيما يناقضها
 ×تتبع واالستقراء، وقػد نظمهػا الشػيخ حػافظ اٟتكمػيوىذه الشروط مأخوذة بال

 :بقولو
 العلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُم واليقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُُت والقبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿُ 

 
 واالنقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُد فَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاْدِر مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ 

 والصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدُؽ واإلخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلص واحملبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةْ  
 

 (ٕ)وفَّقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَك اهلُل ١تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أحبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
 :بقولوونظمها بعضهم  

 مػػػػػػػع صػػػػػػػدقك و وإخػػػػػػػبلص يقػػػػػػػُت علػػػػػػػم
 

 ٢تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا والقبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ وانقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد ٤تبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 :ثامناً ونظمو بقولو وأضاؼ بعضهم شرطاً  

                                                 

ًلٚغ نتاب ايتٛسٝـ تٝوري ايعنٜن اؿُٝـ، ٚفتض اجملٝـ، ٚسا١ًٝ ابٔ قاهِ يف ًلغ باب : اْعل _1 

، ٚايٌٗاؿتإ 284_273ٚاْعل َعاكز ايكبٍٛ يًٌٝؽ سافغ اؿهُٞ ْ ،تفوري ًٗاؿ٠ إٔ ٫ إي٘ إ٫ اهلل

، ٚا٭دٛب١ املفٝـ٠ ملُٗات ايعكٝـ٠ يًٌٝؽ عبـايلمحٔ ايـٚهلٟ 85_77يًٌٝؽ عبـاهلل ابٔ دربٜٔ ْ

، ٫ٚ إي٘ إ٫ اهلل قُـ كهٍٛ اهلل تفوري ٚتٛٓٝض يًـنتٛك ايٌلٜف محـإ بٔ كادض 26_ 24ْ

، ٚغريٖا َٔ ايهتب اييت 102_99، ٚكتِل َعاكز ايكبٍٛ هلٌاّ آٍ عكـ٠ 40ْ_36اهلذاؿٟ ْ

 .٠ٛتهًُت ع٢ً فيو ػُِّٛا نتب أ١ُ٥ ايـع

 .23َٓع١َٛ هًِ ايٍُٛٛ إىل عًِ ا٭ٍُٛ ْ _2
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 وزيػػػػػػػػػػػػد ثامُنهػػػػػػػػػػػػا الكفػػػػػػػػػػػػراف منػػػػػػػػػػػػك ٔتػػػػػػػػػػػػا
 

 سػػػػػػػػػوى اإللػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػن األوثػػػػػػػػػاف قػػػػػػػػػد أ٢تػػػػػػػػػا 
من قال ال إلو إال اهلل وكفر بما يعبد من = :" وىذا الشرط مأخوذ من قولو 

 . (ٔ)+دون اهلل حرم مالو ودمو
ىي شروط كلمة التوحيد على هذه الشروط السبعة مع زيادة الشرط الثامن ف

 :وإليك تفصيلها ٚتاؿ،سبيل اإل
 

 العلم: الشرط األوؿ
وا١تراد بو العلم ٔتعناىا نفيًا وإثباتاً، وما تستلزمو من عمل، فإذا علم العبد أف 

ىو ا١تعبود وحده، وأف عبادة غَته باطلة، وعمل ٔتقتضى ذلك  _عز وجل_ اهلل
 . فهو عامل ٔتعناىا _ العلم

اهلل بالعبادة، كأف يرى جواز  وضد العلم اٞتهل؛ ْتيث ال يعلم وجوب إفراد
 . عبادة غَت اهلل مع اهلل

 . (ٜٔ:٤تمد[)فَاْعَلْم أَنَُّو ال إَِلَو ِإالَّ اللَّوُ ] :_تعاىل_ قاؿ
 . (ٙٛ:الزخرؼ[)ِإالَّ َمْن َشِهَد بِاٟتَْقّْ َوُىْم يَػْعَلُموفَ ] :وقاؿ

 . لسنتهمال إلو إال اهلل وىم يعلموف بقلؤّم ما نطقوا بو بأ: ػأي من شهد ب
 قَاِئماً  َشِهَد اللَُّو أَنَُّو ال إَِلَو ِإالَّ ُىَو َواْلَمبلِئَكُة َوأُْوُلوا اْلِعْلمِ ] :_تعاىل_ وقاؿ
 . (ٛٔ:آؿ عمراف) [إَِلَو ِإالَّ ُىَو اْلَعزِيُز اٟتَِْكيمُ  ال بِاْلِقْسطِ 
َا يَػَتذَكَُّر ُقْل َىْل َيْسَتِوي الَِّذيَن يَػْعَلُموَف َوالَِّذيَن ]:_تعاىل_ وقاؿ ال يَػْعَلُموَف ِإ٪تَّ

 . (ٜ:الزمر)[أُْوُلوا األَْلَبابِ 
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َا ٮَتَْشى اللََّو ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماءُ ] :_تعاىل_ وقاؿ   (. ٕٛ:فاطر[)ِإ٪تَّ

 [َوتِْلَك اأَلْمثَاُؿ َنْضرِبُػَها لِلنَّاِس َوَما يَػْعِقُلَها ِإالَّ اْلَعاِلُموفَ ] :_تعاىل_ وقاؿ
 . (ٖٗ:العنكبوت)

من مات وىو يعلم = :" قاؿ رسوؿ اهلل :قاؿ ÷ عن عثماف صحيح مسلمويف 
 . (ٔ)+أنو ال إلو إال اهلل دخل الجنة

 

 اليقُت: الشرط الثاين
وىو أف ينطق بالشهادة عن يقُت يطمئن إليو قلبو، دوف تسرب شيء من 

 . يقيناً جازماً الشكوؾ اليت يبذرىا شياطُت اٞتن واإلنس، بل يقو٢تا موقناً ٔتدلو٢تا 
 بد ١تن أتى ّٔا أف يوقن بقلبو، ويعتقد صحة ما يقولو من أحقية إ٢تية اهلل فبل

وبطبلف إ٢تية من عداه، وأنو ال ٬توز أف ُيصرؼ لغَته شيٌء من أنواع  _تعاىل_
 . التألو والتعبد

أجـز  :فإف شك يف شهادتو، أو توقف يف بطبلف عبادة غَت اهلل؛ كأف يقوؿ
 . ومل تنفعو ،بطلت شهادتُو _ ، ولكنٍت مًتدد ببطبلف إ٢تية غَتهبألوىية اهلل
َوالَِّذيَن يُػْؤِمُنوَف ٔتَا أُْنزَِؿ إِلَْيَك َوَما أُْنزَِؿ ِمْن ]:مثنيًا على ا١تؤمنُت _تعاىل_ قاؿ

 . (ٗ:البقرة[)قَػْبِلَك َوبِاآلخَرِة ُىْم يُوِقُنوفَ 
ا اْلُمْؤِمُنوَف الَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّو َوَرُسولِِو ِإ٪تََّ ] :بقولو _يضاً أ_ وقد مدح اهلل ا١تؤمنُت

 (. ٘ٔ:اٟتجرات[)مُثَّ ملَْ يَػْرتَابُوا
 . (٘ٗ:التوبة) [َواْرتَاَبْت قُػُلوبُػُهْم فَػُهْم يف َريِْبِهْم يَػتَػَردَُّدوفَ ] :وذـ ا١تنافقُت بقولو

هد أن ال أش= :" قاؿ رسوؿ اهلل :قاؿ ÷ وروى مسلم يف صحيحو عن أيب ىريرة
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إلو إال اهلل، وأني رسول اهلل، ال يلقى اهلل بهما عبد غير شاك فيهما إال دخل 
  .(ٔ)+الجنة

من لقيت وراء ىذا الحائط يشهد أن ال إلو إال = :قاؿ " أف النيب ÷ وعنو
  .(ٕ)+فبشِّْرُه بالجنة _ اهلل مستيقناً بها قلبو

 

 القبوؿ: الشرط الثالث
ما اقتضتو ىذه الكلمة بقلبو ولسانو، ويؤمن بكل ما  والقبوؿ يعٍت أف يقبل كلَّ  

يقبل ذلك كلو، وال يرد منو شيئاً، وال ٬تٍت على ف"  جاء عن اهلل وعن رسولو
النصوص بالتأويل الفاسد، والتحريف الذي ُنى اهلل عنو، بل يصدؽ ا٠ترب، وٯتتثل 

نينة، وانشراح ، وطمأاألمر، ويقبل كل ما جاءت بو ىذه الكلمة واقتضتو بكل رضاً 
 . صدر
آَمَن الرَُّسوُؿ ٔتَا ] :واصفًا ا١تؤمنُت بامتثا٢تم، وقبو٢تم، وعدـ ردىم _تعاىل_ قاؿ

َأَحٍد  أُنزَِؿ إِلَْيِو ِمْن َربِّْو َواْلُمْؤِمُنوَف ُكلّّ آَمَن بِاللَِّو َوَمبلِئَكِتِو وَُكتُِبِو َوُرُسِلِو ال نُػَفرُّْؽ بَػُْتَ 
ْعَنا َوَأطَْعَنا ُغْفرَاَنَك َربػََّنا َوإِلَْيَك اْلَمِصَتُ ِمْن ُرُسِلِو َوقَالُ   . (ٕ٘ٛ:البقرة[ )وا ٝتَِ

َنا] :_تعاىل_ وقاؿ  . (ٖٙٔ:البقرة) [ُقوُلوا آَمنَّا بِاللَِّو َوَما أُنزَِؿ إِلَيػْ
ويوقن ٔتدلو٢تا، ولكنو  ،، فإف ىناؾ من يعلم معٌت الشهادةالرد :وضد القبول
  .يردىا كرباً وحسداً 

َناُىْم ]:عنهم _تعاىل_ وىذه حاؿ علماء اليهود والنصارى كما قاؿ الَِّذيَن آتَػيػْ
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ُهْم لََيْكُتُموَف اٟتَْقَّ َوُىْم   اْلِكَتاَب يَػْعرُِفونَُو َكَما يَػْعرُِفوَف أَبْػَناَءُىْم َوِإفَّ َفرِيقًا ِمنػْ

 . (ٙٗٔ:البقرة[)يَػْعَلُموفَ 
َ ٢َتُْم اٟتَْقُّ َحَسدًا ِمْن ِعْنِد أَن: ]_تعاىل_ وقاؿ  [ُفِسِهْم ِمْن بَػْعِد َما تَػبَػُتَّ

 . (ٜٓٔ:البقرة)
"  وكذلك كاف ا١تشركوف يعرفوف معٌت ال إلو إال اهلل، وصدؽ رسالة ٤تمد

ِإنػَُّهْم َكانُوا ِإَذا ِقيَل ] :عنهم _تعاىل_ كما قاؿ قبوؿ اٟتق ولكنهم يستكربوف عن
 . (ٖ٘:الصافات) [وفَ ٢َتُْم ال إَِلَو ِإالَّ اللَُّو َيْسَتْكربُِ 

بُوَنَك َوَلِكنَّ الظَّاِلِمَُت بِآيَاِت اللَِّو ] :عنهم _تعاىل_ وقاؿ فَِإنػَُّهْم ال ُيَكذّْ
 . (ٖٖ:األنعاـ) [٬َتَْحُدوفَ 

 . _عليو السبلـ_ وكذلك كاف شأف فرعوف مع موسى
ويدخل يف الرد وعدـ القبوؿ من يعًتض على بعض األحكاـ الشرعية، أو 

كالذين يعًتضوف على حد السرقة، أو الزنا،  _عز وجل_ اليت حدىا اهللاٟتدود 
أو على تعدد الزوجات، أو ا١تواريث، وما إىل ذلك، فهذا كلو داخل يف الرد وعدـ 

 . (ٕٛٓ:البقرة) [يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْدُخُلوا يف السّْْلِم َكافَّةً : ]القبوؿ؛ ألف اهلل يقوؿ
اَف ِلُمْؤِمٍن َوال ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اللَُّو َوَرُسولُُو أَْمرًا َأْف َيُكوَف ٢َتُْم َوَما كَ ]:ويقوؿ

 . (ٖٙ:األحزاب)[ا٠ْتِيَػَرُة ِمْن أَْمرِِىمْ 
من يعطل أٝتاء اهلل وصفاتو، أو ٯتثلها بصفات  _أيضاً _ ويدخل يف الرد

 . ا١تخلوقُت
 

 االنقياد: الشرط الرابع
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 . لت عليو كلمة اإلخبلصوذلك بأف ينقاد ١تا د
 . ولعل الفرؽ بُت االنقياد والقبوؿ أف القبوؿ إظهار صحة معٌت ذلك بالقوؿ

 . أما االنقياد فهو االتباع باألفعاؿ، ويلـز منهما ٚتيعاً االتباع
 . فاالنقياد ىو االستسبلـ، واإلذعاف، وعدـ التعقب لشيء من أحكاـ اهلل

 . (ٗ٘:الزمر[ )َربُّْكْم َوَأْسِلُموا َلوُ َوأَنِيُبوا ِإىَل ] :_تعاىل_ قاؿ
 . (ٕ٘ٔ:النساء) [َوَمْن َأْحَسُن ِديناً ٦تَّْن َأْسَلَم َوْجَهُو لِلَِّو َوُىَو ٤ُتِْسنٌ ] :وقاؿ
 [َوَمْن ُيْسِلْم َوْجَهُو ِإىَل اللَِّو َوُىَو ٤ُتِْسٌن فَػَقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوثْػَقى]:وقاؿ

 . (ٕٕ:لقماف)
ِإْذ قَاَؿ َلُو َربُُّو َأْسِلْم قَاَؿ ] :_عليو السبلـ_ مثنيًا على إبراىيم _تعاىل_ وقاؿ

 . (ٖٔٔ:البقرة) [َأْسَلْمُت لَِربّْ اْلَعاَلِمُتَ 
رضاً، وعمبًل دوف  " أف ينقاد العبد ١تا جاء بو النيب _أيضاً _ ومن االنقياد

 . تعقب أو زيادة أو نقصاف
نَػُهْم مُثَّ ال َفبل َورَ ] :_تعاىل_ قاؿ بَّْك ال يُػْؤِمُنوَف َحىتَّ ٭ُتَكُّْموَؾ ِفيَما َشَجَر بَػيػْ

 . (٘ٙ:النساء) [٬تَُِدوا يف أَنُفِسِهْم َحَرجاً ٦تَّا َقَضْيَت َوُيَسلُّْموا َتْسِليماً 
وإذا علم أحد معٌت ال إلو إال اهلل، وأيقن ّٔا، وقبلها، ولكنو مل ينقد ٢تا، ومل يعمل 

فإف ذلك ال ينفعو، كما ىي حاؿ أيب طالب، فهو يعلم أف دين ٤تمد  _ ٔتقتضاىا
 ":حق، بل إنو ينطق بذلك ويعًتؼ، حيث يقوؿ مدافعاً عن الرسوؿ

 واهلل لػػػػػػػػػػػػػػػن يصػػػػػػػػػػػػػػػلوا إليػػػػػػػػػػػػػػػك ّتمعهػػػػػػػػػػػػػػػم
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػوَ حػػػػػػػػػػػػػػػػػػىت أُ    دفينػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػػػػػػًتاب يف دَ سَّ
 غضاضػػػػػػػػػػػة عليػػػػػػػػػػػك ال بػػػػػػػػػػػأمرؾ فاصػػػػػػػػػػػدع 
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 مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػبةٍ  ا١تبلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػُة أو ِحػػػػػػػػػػػػػػػػػػذارُ  لػػػػػػػػػػػػػػػػػوال 

 
 لوجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدتٍت ٝتحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاؾ مبينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 . فما الذي نقص أبا طالب؟ الذي نقصو ىو اإلذعاف واالستسبلـ 
وف باإلسبلـ، ويوقنوف جبوكذلك اٟتاؿ بالنسبة لبعض ا١تستشرقُت؛ فهم يع

 . ويعًتفوف بذلك ،بصحتو
 . م ويقيَنهم واعًتاَفهم ال يكفي، بل البد من االنقيادإعجأَّ  ولكنَّ 

واستبدا٢تا بالقوانُت  _عز وجل_ ومن عدـ االنقياد ترؾ التحاكم لشريعة اهلل
 . وغَتىاأ ،والسويسريةأواإل٧تليزية، أالوضعية، الفرنسية، 

 

 الصدؽ: الشرط ا٠تامس
و، صادقًا يف وىو الصدؽ مع اهلل، وذلك بأف يكوف العبد صادقًا يف إٯتان 

 . عقيدتو
 ".  ذلك فإنو سيكوف مصدقاً ١تا جاء يف كتاب ربو، وسنة نبيوكومىت كاف  

اٞتهد  يبذؿ وأف يف دعوتو، َيْصُدؽَ فالصدؽ أساس األقواؿ، ومن الصدؽ أف 
يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتػَُّقوا اللََّو وَُكونُوا ] :_تعاىل_ يف طاعة ربو، وحفظ حدوده، قاؿ

 . (ٜٔٔ:التوبة[ )َع الصَّاِدِقُتَ مَ 
 [رَِجاٌؿ َصَدُقوا َما َعاَىُدوا اللََّو َعَلْيوِ ] :يف وصف الصحابة _تعاىل_ وقاؿ

 . (ٖٕ:األحزاب)
 (. ٖٖ:الزمر[)َوالَِّذي َجاَء بِالصّْْدِؽ َوَصدََّؽ ِبوِ ] :وقاؿ

من قال ال إلو = :"حيث قاؿ ؛يف اٟتديث الصحيح وقد ورد اشًتاط الصدؽ



 

 ال إي٘ إال اهلل ــ َعٓاٖا ــ أضناْٗا ــ فضا٥ًٗا ــ ؾطٚطٗا9 ايجايج١ايطغاي١ 

 
001 

 .(ٔ)+ اهلل صادقاً من قلبو دخل الجنةإال
وضد الصدؽ الكذب، فإف كاف العبد كاذباً يف إٯتانو فإنو ال يعد مؤمناً، بل ىو 
منافق؛ وإف نطق بالشهادة بلسانو، وحالو ىذه أشد من حاؿ الكافر الذي يظهر  

 . كفره
، بل وأنكر مدلو٢تا بقلبو فإف ىذه الشهادة ال تنجيو ،فإف قاؿ الشهادة بلسانو

َنْشَهُد ِإنََّك َلَرُسوُؿ ] :يدخل يف عداد ا١تنافقُت، الذين ذكر اهلل عنهم أُنم قالوا
َواللَُّو يَػْعَلُم ِإنََّك َلَرُسولُُو ] :فرد اهلل عليهم تلك الدعوى بقولو (ٔ:ا١تنافقوف) [اللَّوِ 

 . (ٔ:ا١تنافقوف) [َواللَُّو َيْشَهُد ِإفَّ اْلُمَناِفِقَُت َلَكاِذبُوفَ 
َوِمْن النَّاِس َمْن يَػُقوُؿ آَمنَّا بِاللَِّو َوبِاْليَػْوـِ اآلِخِر ] :يف شأف ىؤالء _تعاىل_ وقاؿ

 . (ٛ:البقرة) [َوَما ُىْم ٔتُْؤِمِنُتَ 
نْػَيا َوُيْشِهُد اللََّو َعَلى َما يف ] :وقاؿ َوِمْن النَّاِس َمْن يُػْعِجُبَك قَػْولُُو يف اْٟتََياِة الدُّ
ـِ قَػْلِبِو َوىُ    ( ٕٗٓ:البقرة) [َو أََلدُّ ا٠تَِْصا

وىي مبسوطة يف أوائل سورة البقرة، ويف سورة  ،واألدلة يف ذلك كثَتة جداً 
 . وغَتىا ،التوبة

و على عقيدة سليمة كاف اإلٯتاف قوياً اإلنساف واعتقاداتُ  فإذا قامت أعماؿُ 
 . سليماً، وبالتايل يكوف العمل مقبوالً بإذف اهلل، والعكس

 . الناس يتفاوتوف يف الصدؽ تفاوتاً عظيماً  مث إف
أو تكذيب بعض ما  "الشهادة تكذيب ما جاء بو الرسوؿ يف الصدؽ ينايف و٦تا
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أمرنا بطاعة الرسوؿ وتصديقو، وقرف ذلك بطاعتو  _سبحانو_ جاء بو؛ ألف اهلل 

 . (ٓٛ:النساء[)َمْن يُِطْع الرَُّسوَؿ فَػَقْد َأطَاَع اللَّوَ ]:_تعاىل_ قاؿ
إف :لذا يقاؿ ؛يلتبس على بعض الناس األمر يف موضوع اليقُت والصدؽ وقد

مصدؽ  اليقُت أعم من التصديق، وعلى ذلك يكوف كلُّ موقن مصدقاً، وليس كلُّ 
موقناً؛ أي بينهما عمـو وخصوص كما يقوؿ أىل األصوؿ؛ أي أف ا١توقن قد مر 

 . ٔترحلة التصديق
 

 اإلخبلص: الشرط السادس
 . و بصاحل النية من ٚتيع شوائب الشرؾعملَ  نسافِ اإل وىو تصفيةُ  

األقواؿ واألفعاؿ خالصة لوجو اهلل، وابتغاء مرضاتو،  وذلك بأف تصدر منو ٚتيعُ 
ليس فيها شائبة رياء، أو ٝتعة، أو قصد نفع، أو غرض شخصي، أو شهوة ظاىرة 
أو خفية، أو أف يندفع للعمل حملبة شخص، أو مذىب، أو مبدأ، أو حزب 

 . سلم لو بغَت ىدى من اهلليست
فبل ٬تعل دعوتو حرفة  _تعاىل_ واإلخبلص كذلك مهم يف الدعوة إىل اهلل

 . لكسب األمواؿ، أو وسيلة للتقرب إىل غَت اهلل، أو الوصوؿ للجاه والسلطاف
بقلبو إىل  اآلخرة، وال يلتفتَ  اهلل والدارَ  مبتغيًا بدعوتو وجوَ  بل البد أف يكوفَ 

 . أو شكوراً  اً يد منو جزاءأحد من ا٠تلق ير 
والقرآف والسنة حافبلف بذكر اإلخبلص، واٟتث عليو، والتحذير من ضده، 

يُن ا٠ْتَاِلصُ ]:_تعاىل_ ومن ذلك قولو َوَما أُِمُروا ِإالَّ ]:وقولو، (ٖ:الزمر[)َأال لِلَِّو الدّْ
ينَ  اللََّو َأْعُبُد ٥ُتِْلصًا لَُو  لِ قُ ]:وقولو، (٘:البينة[)لِيَػْعُبُدوا اللََّو ٥ُتِْلِصَُت َلُو الدّْ
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 . (ٗٔ:الزمر[)ِديٍِت 
أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من = :أنو قاؿ " عن النيب ÷ وعن أيب ىريرة

 .  (ٔ)+قال ال إلو إال اهلل خالصاً من قلبو
فإن اهلل حرَّم على النار من قال ال إلو = ويف الصحيحُت من حديث عتباف

 . ( ٕ)+اهلل إال اهلل يبتغي بذلك وجو
وذلك باالقتصار على سنتو  " ويدخل يف ذلك اإلخبلُص يف اتباع ٤تمد

وٖتكيمو، وترؾ البدع، وا١تخالفات، ونبذ ما ٮتالف شرعو من التحاكم إىل ما وضعو 
 . البشر من عادات، وقوانُت؛ فإف رضيها أو حكم ّٔا مل يكن من ا١تخلصُت

 . وجو اهلل وضد اإلخبلص الشرؾ، والرياء، وابتغاء غَت
 :_تعاىل_ فإف فقد العبد أصل اإلخبلص فإف الشهادة ال تنفعو أبداً، قاؿ

 . (ٖٕ:الفرقاف) [َوَقِدْمَنا ِإىَل َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلَناُه َىَباًء َمْنُثوراً ]
ِإفَّ اللََّو ال ] :_تعاىل_ ألنو فقد األصل، قاؿ يعملو؛ عمل أيُّ  حينئذٍ  فبل ينفعو

ِفُر َأْف ُيْشَرَؾ ِبِو َويَػْغِفُر َما ُدوَف َذِلَك ِلَمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْشرِْؾ بِاللَِّو فَػَقْد افػْتَػَرى ِإْٙتاً يَػغْ 
 . ( ٛٗ:النساء[ )َعِظيماً 
أنا أغنى = :_تبارؾ وتعاىل_ قاؿ اهلل ": قاؿ رسوؿ اهلل :قاؿ ÷ أيب ىريرة وعن

 . (ٖ)+عي غيري تركتو وشركوأشرك فيو م الشركاء عن الشرك، من عمل عمبلً 
 . ذلك العمل َأْجرُ وإف فقد اإلخبلص يف عمل من األعماؿ ذىب 
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ما  ٯتازجو ال وباٞتملة فاإلخبلص ىو تصفية العمل من كل شوب؛ ْتيث 

إما طلب التزين يف قلوب ا٠تلق، وإما  :أو إرادة النفس ،يشوبو من شوائب الشرؾ
هم، أو طلب أموا٢تم أو ٤تبتهم، طلب مدحهم وا٢ترب من ذمهم، أو طلب تعظيم

أو خدمتهم، إىل غَت ذلك من الشوائب اليت َعْقُد متفرقها إرادُة ما سوى اهلل 
 . بالعمل

 . أمر اهلل على العمل أوالً امتثاؿَ  فمدار اإلخبلص على أف يكوف الباعثُ 
وال حرج بعد ىذا على من يطمح إىل شيء آخر، كالفوز بنعيم اآلخرة، أو 

 . أليم عذأّاالنجاة من 
بل ال يذىب باإلخبلص بعد ابتغاء وجو اهلل أف ٮتطر يف باؿ العبد أف للعمل 

، وصيانتها من ؼا١تخاو الصاحل آثارًا يف ىذه اٟتياة، كطمأنينة النفس، وأمنها من 
من ا٠تَتات اليت تعقب العمل الصاحل، ويزداد بو  ذلكمواقف ا٢تواف، إىل غَت 

 . قوة على قوةإقباؿ النفوس على الطاعات 
 

 احملبة: الشرط السابع
، "أي احملبة ٢تذه الكلمة العظيمة، و١تا دلت عليو واقتضتو، فيحب اهلل ورسولو 

ويقدـ ٤تبتهما على كل ٤تبة، ويقـو بشروط احملبة ولوازمها، فيحب اهلل ٤تبة مقرونة 
 باإلجبلؿ والتعظيم وا٠توؼ والرجاء، فيحب ما ٭تبو اهلل من األمكنة؛ كمكة

واألزمنة؛ كرمضاف، وعشر ذي  _عموماً _ ة، وا١تساجدنبويا١تكرمة، وا١تدينة ال
اٟتجة، وغَتىا، وما ٭تبو من األشخاص كاألنبياء، والرسل، وا١تبلئكة، والصديقُت، 
والشهداء، والصاٟتُت، وما ٭تبو من األفعاؿ كالصبلة، والزكاة، والصياـ، واٟتج، 
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 . واألقواؿ كالذكر وقراءة القرآف
تقدًن ٤تبوبات اهلل على ٤تبوبات النفس وشهواهتا ورغباهتا،  _أيضاً _ من احملبةو 

 . وذلك ألف النار حفت بالشهوات، واٞتنة حفت با١تكاره
ومن لواـز تلك احملبة أف يكره ما يكرىو اهلل ورسولو؛ فيكره الكفار، ويكره 

 . الكفر، والفسوؽ، والعصياف
يَن آَمُنوا َمْن يَػْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن ِديِنِو َفَسْوَؼ يَْأيت اللَُّو يَا أَيػَُّها الَّذِ : ]_تعاىل_ قاؿ

ِو ِبَقْوـٍ ٭تُِبػُُّهْم َو٭تُِبُّونَُو أَِذلٍَّة َعَلى اْلُمْؤِمِنَُت َأِعزٍَّة َعَلى اْلَكاِفرِيَن ٬ُتَاِىُدوَف يف َسِبيِل اللَّ 
 . (ٗ٘:ا١تائدة) [َوال ٮَتَاُفوَف َلْوَمَة الِئمٍ 

ال ٕتَُِد قَػْوماً يُػْؤِمُنوَف بِاللَِّو َواْليَػْوـِ اآلِخِر يُػَوادُّوَف َمْن َحادَّ اللََّو َوَرُسولَُو َوَلْو  ] :وقاؿ
 . (ٕٕ:آّادلة) [َكانُوا آبَاَءُىْم َأْو أَبْػَناَءُىْم أَْو ِإْخَوانَػُهْم أَْو َعِشَتَتَػُهمْ 

اؤُُكْم َوِإْخَوانُُكْم َوأَْزَواُجُكْم َوَعِشَتَُتُكْم ُقْل ِإْف َكاَف آبَاؤُُكْم َوأَبْػنَ ] :_تعاىل_ وقاؿ
تَػَرفػُْتُموَىا َوِٕتَاَرٌة َٗتَْشْوَف َكَساَدَىا َوَمَساِكُن تَػْرَضْونَػَها َأَحبَّ إِلَْيُكْم ِمْن اللَِّو  َوأَْمَواٌؿ اقػْ

ْمرِِه َواللَُّو ال يَػْهِدي اْلَقْوـَ َوَرُسولِِو َوِجَهاٍد يف َسِبيِلِو فَػتَػَربَُّصوا َحىتَّ يَْأيتَ اللَُّو بِأَ 
 . (ٕٗ:التوبة) [اْلَفاِسِقُتَ 
أن يكون اهلل رسولو  :ثبلث من كن فيو وجد بهن حبلوة اإليمان= ": وقاؿ

  .(ٔ)+أحب إليو مما سواىما
ُقْل ِإْف ُكْنُتْم ] :_تعاىل_ قاؿ " ٤تمد االنقياد لشرع اهلل واتباع وعبلمة ىذه احملبة

 . (ٖٔ:آؿ عمراف) [للََّو فَاتَِّبُعوين ٭ُتِْبْبُكْم اللَُّو َويَػْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكمْ ٖتُِبُّوَف ا

                                                 

 (.16)ايبؼاكٟ  _1 



 

 004 ال إي٘ إال اهلل ــ َعٓاٖا ــ أضناْٗا ــ فضا٥ًٗا ــ ؾطٚطٗا9 اايجايج١ايطغاي١ 
وضد احملبة الكراىية ٢تذه الكلمة، و١تا دلت عليو وما اقتضو، أو ٤تبة غَت اهلل  

 . مع اهلل
 . (ٜ:٤تمد)[مْ َذِلَك بِأَنػَُّهْم َكرُِىوا َما أَنَزَؿ اللَُّو َفَأْحَبَط أَْعَما٢تَُ ] :_تعاىل_ قاؿ

َوِمْن النَّاِس َمْن يَػتَِّخُذ ِمْن ُدوِف اللَِّو أَنَداداً ٭تُِبُّونَػُهْم َكُحبّْ ] :_تعاىل_ وقاؿ اهلل
ظََلُموا ِإْذ يَػَرْوَف اْلَعَذاَب َأفَّ اْلُقوََّة لِلَِّو  اللَِّو َوالَِّذيَن آَمُنوا َأَشدُّ ُحبّاً لِلَِّو َوَلْو يَػَرى الَِّذينَ 

 . (٘ٙٔ:البقرة[)يعاً َوَأفَّ اللََّو َشِديُد اْلَعَذابِ ٚتَِ 
شأُنم يف ىذه اآلية ٭تبوف اهلل، ولكنهم  _جل وعبل_ فهؤالء الذين بَػُتَّ اهلل

٭تبوف معو غَته مثل ٤تبتو على أحد التفسَتين، ومع ذلك ٝتاىم اهلل ظا١تُت، 
َوَما ُىْم ِٓتَارِِجَُت ] :تليهايف اآلية اليت  _تعاىل_ والظلم ىنا ٔتعٌت الشرؾ بدليل قولو

 . (ٚٙٔ:البقرة[)ِمْن النَّارِ 
فكيف ٔتن  _ فإذا كاف ىذا ىو شأف من أحب اهلل، وأحب معو غَته مثل حبو

سبحانو _ وكيف ٔتن أحب غَت اهلل ومل ٭تب اهلل ؟أحب غَت اهلل أكثر من حبو هلل
  ؟_وتعاىل

 !؟_سبحانو وتعاىل_ بل كيف ٔتن أحب غَت اهلل، وكره اهلل، وحارب اهلل
أو بغض ما جاء بو الرسوؿ، أو بغض  "بغض الرسوؿ _أيضاً _ و٦تا ينايف احملبة
 . _عليو الصبلة والسبلـ_ بعض ما جاء بو

 . و٦تا ينافيها مواالة أعداء اهلل من اليهود، والنصارى، وسائر الكفار وا١تشركُت
 . معاداة أولياء اهلل ا١تؤمنُت _أيضاً _ و٦تا ينافيها

 . ا ا١تعاصي والذنوبُ ٦تا ينايف كما٢تَ و 
أف يرزقنا حبو وحب من ٭تبو والعمل الذي يقربنا  _سبحانو وتعاىل_ نسأؿ اهلل

 . إنو على ذلك قدير، وباإلجابة جدير ،إىل حبو
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 .وصلى اهلل وسلم على نبينا ٤تمد وآلو وصحبو أٚتعُت
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 توحيد الربوبية
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.. والصبلة والسبلـ على رسوؿ نبينا ٤تمد وآلو وصحبو ومن وااله  اٟتمد هلل،
 :أما بعد

فإف توحيد الربوبية مبحث مهم من مباحث العقيدة؛ ذلك أنو متعلق بأصل 
فمما يتضمنو اإلٯتاف  _عز وجل_األصوؿ، وأوجب الواجبات وىو اإلٯتاف باهلل 
 .لتدبَتباهلِل اإلٯتاُف بربوبيتو، وتفرده با٠تلق، والرزؽ، وا

و٦تا يدؿ على أ٫تية توحيد الربوبية ما يثمره من الثمرات العظيمة؛ فالعلم بو، 
وا٠توؼ منو إىل  ،واإلٯتاف ٔتقتضاه يثمر إجبلؿ الرب، وتعظيمو، ورجاءه، و٤تبتو

 .من مقتضيات الربوبية غَت ذلك
كتب أىل   تضاعيف منيف  ثو ثواٟتديث يف ىذا النوع من أنواع التوحيد مب

ولكن ال تكاد ٕتده مفردًا يف كتاب واحد؛ فهذا ٦تا دعا إىل كتابة ىذه  العلم،
الرسالة؛ فلعل فيما يلي من صفحات إيضاحًا ٢تذا ا١توضوع، وذلك من خبلؿ 

 :التالية باحثا١ت
 .مفهـو الربوبية :المبحث األول
 .أدلة توحيد الربوبية، وآثاره :المبحث الثاني

 .الربوبيةد يالضبلؿ يف توح :المبحث الثالث
فإىل تفاصيل ذلك، واهلل من تلك ا١تباحث ٚتلة من ا١تسائل؛  وٖتت كلّْ مبحث
 .ا١تستعاف، وعليو التكبلف

 املكس١َ
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 معٌت كلمة الرب: أوالً 
 :كلمة الرب في اللغة تطلق على عدة معانٍ 

الرب يطلق يف اللغة على ا١تالك، والسيد، وا١تدبّْر، وا١تريب، = :قاؿ ابن منظور
 +.وا١تنعموالقيّْم، 
وإذا أطلق على غَته _ عز وجل_وال يطلق غَت مضاؼ إال على اهلل = :وقاؿ

 +.ربُّ كذا: أضيف، فقيل
وليس بالكثَت، ومل يذكر _ تعاىل_وقد جاء يف الشعر مطلقاً على غَت اهلل :=وقاؿ

 .(ٔ)+يف غَت الشعر
 .صاحبو: مالكو ومستحقو، وقيل: ورب كل شيء= :وقاؿ
 .الشيء أي ِمْلُكو لو فبلف رب ىذا: ويقاؿ

ىو ربُّ الدابة، ورب الدار، وفبلف رب : وكل من ملك شيئًا فهو ربو، يقاؿ
 .(ٕ)+ البيت، وىن ربات اٟتجاؿ

من لو ا٠تلق واألمر وا١تلك،  :أما الرب من حيث إنو اسم من أسماء اهلل فمعناه
 (.ٗ٘: األعراؼ[ )َأال َلُو ا٠ْتَْلُق َواأَلْمرُ :]_تعاىل_قاؿ 

 (.ٖٔ:فاطر[)َذِلُكْم اللَُّو َربُُّكْم َلُو اْلُمْلكُ : ]وقاؿ
ىو رب كل شيء، أي مالكو، ولو _ عز وجل_ىو اهلل : الرب: =قاؿ ابن منظور
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 َفّٗٛ ايطبٛب9١ٝ املبخح األٍٚ



 

 010 تٛحٝس ايطبٛب9١ٝ ايطابع١ايطغاي١ 
الربوبية على ٚتيع ا٠تلق ال شريك لو، وىو رب األرباب، ومالك ا١تلوؾ  

 .(ٔ)+واألمبلؾ
 

 تعريف توحيد الربوبية: ثانياً 
 وحده ربُّ كلّْ شيٍء ومليكو، وأنو ا٠تالق للعامل، بأف اهلل ىو اإلقرار الجازم

احمليي ا١تميت، الرزاؽ ذو القوة ا١تتُت، مل يكن لو شريك يف ا١تلك، ومل يكن لو ويل 
من الذؿ، ال رادَّ ألمره، وال معقب ٟتكمو، وال مضاد لو، وال ٦تاثل، وال ٝتي، وال 

 .(ٕ)وصفاتو منازع لو يف شيء من معاين ربوبيتو ومقتضيات أٝتائو
 .توحيد اهلل بأفعالو: وىناك تعريف آخر مختصر وىو

 

 أٝتاء توحيد الربوبية: ثالثاً 
 :لهذا النوع من التوحيد أسماء أخرى منها

التوحيد  _ٖ      .التوحيد العلمي _ٕ     ._كما سبق_توحيد الربوبية  _ٔ
 .ا٠تربي
 .قاديالتوحيد االعت _٘          .توحيد ا١تعرفة واإلثبات _ٗ
 

 أنواع ربوبية اهلل على خلقو: رابعاً 
 :ربوبية اهلل على خلقو على نوعين
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، ٚأع٬ّ ايو١ٓ املٌٓٛك٠ يًٌٝؽ 34_33اْعل تٝوري ايعنٜن اؿُٝـ يًٌٝؽ هًُٝإ بٔ عبـاهلل، ْ_ 2

 .16، ٚاْعل اٱكًاؿ إىل ُشٝض ا٫عتكاؿ يًٌٝؽ ُاحل ايفٛمإ، 55ْسافغ اؿهُٞ ْ
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وىي ٞتميع الناس؛ بَػرّْىم وفاجرِىم مؤمِنهم وكافرِىم؛ وىي  :الربوبية العامة_ ٔ
 .َخلقو للمخلوقُت، ورزُقهم، وىدايتهم ١تا فيو مصاٟتهم اليت فيها بقاؤىم يف الدنيا

يتو ألوليائو ا١تؤمنُت، فَتبيهم باإلٯتاف، ويوفقهم وىي ترب :الربوبية الخاصة _ٕ
 .لو، ويكملهم، ويدفع عنهم الصوارؼ والعوائق اٟتائلة بينهم وبينو

ولعل ىذا ا١تعٌت ىو السر يف كوف أكثر أدعية األنبياء بلفظ الرب؛ فإف مطالبهم  
 .(ٔ)كلَّها داخلٌة ٖتت ربوبيتو ا٠تاصة

 

 يف التوحيد ايةَ توحيد الربوبية ليس ىو الغ: خامساً 
توحيد الربوبية حق، وأمره عظيم، وال يصح إٯتاف العبد إذا مل يؤمن بو، ولكن 
ىذا النوع من أنواع التوحيد ليس ىو الغايَة اليت جاءت ّٔا الرسل، وأنزلت من 
أجلها الكتب، وليس الغايَة اليت من جاء ّٔا فقد جاء بالتوحيد وكمالو؛ ذلك أف 

ىي كماؿ النفوس وصبلحها وغايتها، ومل يقتصد على ٣ترد  اهلل أمر بعبادتو اليت
 .(ٕ)اإلقرار بو كما ىو غاية الطريقة الكبلمية

ومع ذلك مل يدخلهم يف اإلسبلـ؛  ،إىل ذلك أف ا١تشركُت كانوا مقرين بو ُيضاؼ
 .ألف اإلقرار بتوحيد الربوبية ال يكفي وحده، بل ال بد من توحيد األلوىية

اف ىو الغاية ١تا كاف ىناؾ ية مركوز يف الفطر كلها، فلو كمث إف توحيد الربوب
 .رساؿ الرسل وإنزاؿ الكتبحاجة إل
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 أدلة توحيد الربوبية: أوالً 

أدلة توحيد الربوبية كثَتة متنوعة، تدؿ على تفرد اهلل بالربوبية على خلقو 
َلَدلَّتػُْهْم _ أٚتعُت؛ فقد جعل اهلل ٠تلقو أمورًا لو تأملوىا حق التأمل وتفكروا ّٔا 

 .إىل أف ىناؾ خالقاً مدبراً ٢تذا الكوف
اٟتَْْمُد لِلَِّو :]_تعاىل_والقرآف مليء بذكر األدلة على ربوبية اهلل، فمن ذلك قولو 

ِإفَّ اللََّو ُىَو الرَّزَّاُؽ ُذو اْلُقوَِّة ]، وقولو (ٕ:الفاٖتة[)َربّْ اْلَعاَلِمُتَ 
َا أَْمرُُه ِإَذا أَرَاَد َشػْيئًا َأْف يَػُقوَؿ لَُو ُكْن فَػَيُكوُف إِ :]، وقولو(ٛ٘:الذاريات[)اْلَمِتُتُ  ٪تَّ

، (يس([ )ٖٛ)َفُسْبَحاَف الَِّذي بَِيِدِه َمَلُكوُت ُكلّْ َشْيٍء َوِإلَْيِو تُػْرَجُعوَف ( ٕٛ)
ْلِك الَّيِت َٕتْرِي َواأَلْرِض َواْخِتبلِؼ اللَّْيِل َوالنػََّهاِر َواْلفُ  ِإفَّ يف َخْلِق السََّمَواتِ ] :وقولو

يف اْلَبْحِر ٔتَا يَنَفُع النَّاَس َوَما أَنَزَؿ اللَُّو ِمْن السََّماِء ِمْن َماٍء َفَأْحَيا بِِو اأَلْرَض بَػْعَد 
َمْوهِتَا َوَبثَّ ِفيَها ِمْن ُكلّْ َدابٍَّة َوَتْصرِيِف الرّْيَاِح َوالسََّحاِب اْلُمَسخَِّر بَػُْتَ السََّماِء 

اللَُّو الَِّذي َخَلَقُكْم :]_تعاىل_، وقولو (ٗٙٔ:البقرة) [ْرِض آليَاٍت لَِقْوـٍ يَػْعِقُلوفَ َواألَ 
مُثَّ َرَزَقُكْم مُثَّ ٯُتِيُتُكْم مُثَّ ٭ُتِْييُكْم َىْل ِمْن ُشرََكاِئُكْم َمْن يَػْفَعُل ِمْن َذِلُكْم ِمْن َشْيٍء 

 (.ٓٗ:ـالرو [ )ُسْبَحانَُو َوتَػَعاىَل َعمَّا يُْشرُِكوفَ 
 :ومن الدالالت على ربوبية اهلل على خلقو ما يلي

فطر خلقو على اإلقرار بربوبيتو، _ سبحانو_ذلك أف اهلل  :داللة الفطرة _ٔ
وأنو ا٠تالق، الرازؽ ا١تدبر، احمليي ا١تميت؛ فاإلٯتاف بالربوبية أمر جبلي مركوز يف 

 .فطرة كل إنساف، وال يستطيع أحد دفعو وال رفعو

 أزي١ تٛحٝس ايطبٛب١ٝ، ٚآثاض9ٙ املبخح ايجاْٞ
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كل ": =اإلقرار بالصانع فطريّاً كما قاؿو١تا كاف :=×إلسبلـ ابن تيمية قاؿ شيخ ا
فإف الفطرة تتضمن اإلقرار باهلل، واإلنابة _ اٟتديث  (ٔ)+مولود يولد على الفطرة

 .(ٕ)+إليو، وىو معٌت ال إلو إال اهلل، فإف اإللو ىو الذي يُػْعَرُؼ ويُػْعَبدُ 
 .رين بتوحيد الربوبية مع شركهم باأللوىيةو٢تذا فإف ا١تشركُت يف اٞتاىلية كانوا مق
 :أشعارىم، ومن ذلك قوؿ عنًتة غضوفو٦تا يدؿ على ذلك ما ىو مبثوث يف 

 مهػػػػػػػػػػػػريب ا١تنيػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػن أيػػػػػػػػػػػػن يػػػػػػػػػػػا عبػػػػػػػػػػػل
 

 (ٖ)إف كػػػػػػػػػػػػػػاف ريب يف السػػػػػػػػػػػػػػماء قضػػػػػػػػػػػػػػاىا 
 :وقوؿ زىَت ابن أيب سلمى 

 فػػػػػػػػػػػػػبل تكػػػػػػػػػػػػػُتُمنَّ اهلل مػػػػػػػػػػػػػا يف نفوسػػػػػػػػػػػػػكم
 

 يعلػػػػػػػػػػػػػػػمِ  اهلل ُيْكػػػػػػػػػػػػػػػتم ومهمػػػػػػػػػػػػػػػا ليخفػػػػػػػػػػػػػػػى 
 يُػػػػػػػػػػػػػػَؤخر فَػُيوَضػػػػػػػػػػػػػْع يف كتػػػػػػػػػػػػػاب فيُػػػػػػػػػػػػػدَّخرْ  

 
ػػػػػػػػػػػْل فيػػػػػػػػػػػنقمِ    (ٗ)ليػػػػػػػػػػػـو اٟتسػػػػػػػػػػػاب أو يُػَعجَّ

َولَِئْن َسأَْلتَػُهْم ] :ذلك يف القرآف كما يف قولو_ سبحانو وتعاىل_لقد بُت اهلل و  
 [َفُكوفَ َواأَلْرَض َوَسخََّر الشَّْمَس َواْلَقَمَر لَيَػُقوُلنَّ اللَُّو َفأَنَّا يُػؤْ  َمْن َخَلَق السََّمَواتِ 

 (.ٔٙ:العنكبوت)
فالنفس آيٌة كبَتٌة من آيات اهلل الدالة على ربوبيتو، ولو : داللة األنفس_ ٕ

أمعن اإلنساف النظر يف نفسو وما فيها من العجائب لعلم أف وراء ذلك رباً حكيماً 
 .خالقاً قديراً 
، (ٖ:التغابن)[ َوَصوَّرَُكْم َفَأْحَسَن ُصَورَُكْم َوإِلَْيِو اْلَمِصَتُ :]_تعاىل_قاؿ 
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 .(ٚ: الشمس)([ٚ)َونَػْفٍس َوَما َسوَّاَىا :]وقاؿ 

َسُنرِيِهْم آيَاتَِنا يف اآلفَاِؽ َويف :]_سبحانو_كما قاؿ   :داللة اآلفاق_ ٖ
َ ٢َتُْم أَنَُّو اٟتَْقُّ َأوملَْ َيْكِف ِبَربَّْك أَنَُّو َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َشِهيدٌ  [ أَنْػُفِسِهْم َحىتَّ يَػَتبَػُتَّ

فلو تأمل اإلنساف اآلفاؽ وما أودع اهلل فيها من الغرائب والعجائب ( ٖ٘:فصلت)
 .(ٔ)ألدرؾ أف ىناؾ خالقاً ٢تذه األكواف، وأنو عليم حكيم_ 

 

 آثار توحيد الربوبية وٙتراتو: ثانياً 
، فإذا أيقن ا١تؤمن أف لو ربًّا خالقاً لئليمان بالربوبية آثار عظيمة، وثمرات كثيرة

وىو مصرؼ  ،وأف ىذا الرب ىو رب كلّْ شيٍء ومليُكو_ تبار ؾ وتعاىل_ىو اهلل 
يف السموات  ذرةٍ  األمور، وأنو ىو القاىر فوؽ عباده، وأنو ال يعزب عنو مثقاؿُ 

أَِنَست ُروُحو باهلل، واطمأنت نفسو بذكره، ومل تزلزلو األعاصَت والفنت، _ واألرض 
عاذة، وكاف دائمًا خائفًا من تقصَته، وتوجو إىل ربو بالدعاء، وااللتجاء، واالست

وذنبو؛ ألنو يعلم قدرة ربو عليو، ووقوعو ٖتت قهره وسلطانو، فتحصل لو بذلك 
 .(ٕ)التقوى، والتقوى رأس األمر، بل ىي غاية الوجود اإلنساين

وباإلسبلم ديناً، وبمحمٍد  ذاق طعم اإليمان من رضي اهلل ربَّاً ":=و٢تذا قاؿ
 .(ٖ)+رسوالً 
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أف اإلنساف إذا علم أف اهلل ىو الرزاؽ، وآمن بذلك، وأيقن أف اهلل  اتوومن ثمر 
قطع _ بيده خزائن السموات واألرض، ال مانع ١تا أعطى، وال معطي ١تا منع 

الطمع من ا١تخلوقُت، واستغٌت عما بأيديهم، وانبعث إىل إفراد اهلل بالدعاء واإلرادة 
 .والقصد

يت، النافع الضار، وأف ما أصابو مل يكن أف اهلل ىو احمليي ا١تم ثم إذا علم
انبعث إىل اإلقداـ  _ ليخطئو، وما أخطأه مل يكن ليصيبو، وأف أمره كلَّو بيد اهلل

والشجاعة غَت ىياب، وٖترر من رؽ ا١تخلوقُت، ومل يعد يف قلبو خوؼ من سوى 
 ._عز وجل_اهلل 

 .وىكذا ٧تد أف توحيد الربوبية مستلـز لتوحيد األلوىية
وما تثمره من ٙترات يفوؽ اٟتصر  ،ملة فإف الكبلـ يف مقتضيات الربوبيةوباٞت

 .والعد، وما مضى إ٪تا ىو إشارات عابرة
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 مضادة توحيد الربوبية: أوالً 
 ._عز وجل_اإلٟتاد، وإنكار وجود الرب  يضاد توحيد الربوبية

 يف أي شيء؛ من تدبَت_ عز وجل_اعتقاد متصرؼ مع اهلل _ أيضاً _ويضاده 
الكوف، من إ٬تاد، أو إعداـ، أو إحياء، أو إماتة، أو جلب خَت، أو دفع شر، أو 
غَت ذلك من معاين الربوبية، أو اعتقاد منازع لو يف شيء من مقتضيات أٝتائو 

 .(ٔ)وصفاتو، كعلم الغيب، أو كالعظمة، والكربياء، و٨تو ذلك
و الرب وحده، ألنو ى_ عز وجل_اعتقاد مشرع مع اهلل _ أيضاً _وكما يضاده 

 .وربوبيتو شاملة ألمره الكوين والشرعي
 

 إنكار الربوبية: ثانياً 
إال طائفة من الشذاذ ا١تكابرين ا١تعاندين  مل ينكْر توحيَد الربوبية أحٌد من البشر

ا١تنكرين ١تا ىو متقرر يف فطرىم؛ فإنكارىم إ٪تا كاف بألسنتهم مع اعًتافهم بذلك 
 .يف قرارة أنفسهم
كما أخرب اهلل _ن عرؼ بذلك فرعوف؛ الذي قاؿ لقومو ومن أشهر م

 [َما َعِلْمُت َلُكْم ِمْن إَِلٍو َغَْتِي: ]وقاؿ (ٕٗ:النازعات[)أَنَا رَبُُّكْم اأَلْعَلى:]_عنو
 (.ٖٛ: القصص)
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وكبلمو ىذا ٣ترد دعوى مل يَػُقْم عليها بينٌة، وال دليٌل، بل كاف ىو نفُسو غَت 
 .مؤمن ٔتا يقوؿ

َلَقْد َعِلْمَت َما أَنَزَؿ َىُؤالء ِإالَّ : ]_عليو السبلـ_على لساف موسى  _تعاىل_قاؿ 
 (.ٕٓٔ:اإلسراء) [َواأَلْرِض َبَصائَِر َوِإينّْ أَلظُنَُّك يَا ِفْرَعْوُف َمْثُبوراً  َربُّ السََّمَواتِ 
أف كبلـ فرعوف ودعواه مل _ وىو العليم بذات الصدور _ عز وجل_وأخرب 

َوَجَحُدوا َِّٔا :]_تعاىل_ُت، وإ٪تا ىو مكابرة وعناد، قاؿ يكن عن عقيدة ويق
َها أَنْػُفُسُهْم ظُْلماً َوُعُلّواً  َقَنتػْ  (.ٗٔ: النمل) [َواْستَػيػْ

الشيوعيوف، فلقد أنكروا ربوبية اهلل، بل أنكروا وجوده _ أيضاً _و٦تن أنكر ذلك 
على الكفر  بناءًا على عقيدهتم ا٠تبيثة الفاجرة اليت تقـو_ سبحانو وتعاىل_

 .بالغيب، واإلٯتاف با١تادة وحدىا
وىم يف اٟتقيقة مل يزيدوا على أف ٝتوا اهلل بغَت اٝتو، ْتيث أ٢تَّوا الطبيعة، 

الطبيعة : فقالوا_ عز وجل_ونعتوىا بنعوت الكماؿ اليت ال تليق بأحد إال اهلل 
 .حكيمة، الطبيعة ٗتلق، إىل غَت ذلك

أصحاب ىذا ا١تبدأ انشقوا على أنفسهم، وكبلمهم ىذا باطل متهافت، بل إف 
 .(ٔ)ولعن بعُضهم بعضاً، وَكَفَر بعُضهم ببعض
 

 (ٕ)الفرؽ اليت أشركت بالربوبية: ثالثاً 

 :ىناك أقواٌم أشركوا بالربوبية، وِفَرٌق أشركت بو، ومن ىؤالء
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إف النور : النور والظلمة، وقالوا: قالوا باألصلُت+ األصلية= :المجوس _ٔ 

 .لظلمة ٤تدثةأزيلّّ، وا
الذين يزعموف أف النور والظلمة  :+أصحاب االثنُت األزليُّت = :الثنوية _ٕ

أزلياف قدٯتاف، ٓتبلؼ آّوس الذين قالوا ْتدوث الظبلـ، لكن قالوا باختبلفهما 
يف اٞتوىر، والطبع، والفعل، وا٠ترب، وا١تكاف، واألجناس، واألبداف، واألرواح، ومل 

 .لصفات واألفعاؿ، كما ترى، وإف قالوا بتساويهما يف القدـيقولوا بتماثلهما يف ا
إف الَعامَلَ مصنوع من أصلُت : قالوا+: أصحاب ماين بن فاتك= :المانوية _ٖ

 .قدٯتُت، ولكن قالوا باختبلفهما يف النفس، والصورة، والفعل، والتدبَت
أرباب  فالنصارى مل يثبتوا للعامل ثبلثة+: القائلوف بالتثليث: =النصارى _ٗ

باسم : ينفصل بعضها عن بعض، بل ىم متفقوف على أنو صانع واحد يقولوف
 .واحد بالذات ثبلثة باألقنـو: األب واالبن وروح القدس إلو واحد، ويقولوف

 .أما األقانيم فإُنم عجزوا عن تفسَتىا
وقو٢تم ىذا متناقض أٯتا تناقض وتصوره كاٍؼ يف رده، قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن 

إف عامة مقاالت الناس ٯتكن تصورُىا إال :و٢تذا قاؿ طائفة من العقبلء= :×تيمية 
مقالة النصارى وذلك أف الذين وضعوىا مل يتصوروا ما قالوا، بل تكلموا ّتهل، 

لو اجتمع عشرة نصارى : وٚتعوا يف كبلمهم بُت النقيضُت و٢تذا قاؿ بعضهم
 .لتفرقوا عن أحَد عشَر قوالً 

لنصارى وامرأتو وابنو عن توحيدىم لقاؿ الرجل لو سألت بعض ا :وقال آخر
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 .(ٔ)+قواًل، وامرأتو قوالً آخر، وابنو قوالً ثالثاً 
أما خرب ما عندكم أنتم فبل نعلم أمًة :=يف معرض رده عليهم× وقاؿ ابن القيم 

أشدَّ اختبلفًا يف معبودىا منكم؛ فلو سألت الرجل، وامرأتو، وابنتو، وأمو، وأباه، 
 .(ٕ)+بك كلّّ منهم بغَت جواب اآلخرعن دينهم ألجا
لو توجهت إىل أي نصراين على وجو األرض، وطلبت منو أف :=بل قيل فيهم

١تا استطاع  _ يصور لك حقيقة دينو، وما يعتقده يف طبيعة ا١تسيح تصويرًا دقيقاً 
 .(ٖ)+ذلك

ما عندىم من ( إظهار اٟتق)ا٢تندي يف كتابو  رٛتة اهللىذا وقد بُتَّ الشيخ 
 (.٤تاضرات يف النصرانية)ناقض، وكذلك الشيخ ٤تمد أبو زىرة يف كتابو الت

ىم يف اٟتقيقة مشركوف يف الربوبية، وىذا الـز ١تذىبهم؛ ألُنم  :القدرية _٘
 .يروف أف اإلنساف خالٌق لفعلو، فهم أثبتوا لكل أحد من الناس َخْلَق فعلو

 [لَُّو َخَلَقُكْم َوَما تَػْعَمُلوفَ َوال:]_تعاىل_وا٠تلق إ٪تا ىو ٦تا اختص اهلل بو، قاؿ 
 (.ٜٙ: الصافات)

 .(ٗ)_عز وجل_ وأفعاؿ العباد ال ٮترجها شيء من عمـو خلقو
يف قو٢تم يف حركة األفبلؾ بأُنا تسعة، وأف التاسع  :الفبلسفة الدىرية _ٙ

منها وىو األطلس ٭ترؾ األفبلؾ كلها، فجعلوه مبدأ اٟتوادث، وزعموا أف اهلل 
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 .ره يف األرض٭تدث ما يقد 

٦تن كانوا يعتقدوف أف : عبدة األصنام من مشركي العرب وغيرىم _ٚ
 .األصناـ تضر وتنفع، فيتقربوف إليها، وينذروف ٢تا، ويتربكوف ّٔا

لغلوىم يف األولياء، وزعِمهم أُنم يضروف، وينفعوف، : غبلة الصوفية _ٛ
د، وربوبيِة كلّْ ويتصرفوف يف األكواف، ويعلموف الغيب، ولقو٢تم بوحدة الوجو 

 .(ٔ)شيءٍ 
لقو٢تم بأف الدنيا واآلخرة لئلماـ، يتصرؼ ّٔا كيف يشاء، وأف : الشيعة _ٜ

إف أئمتهم : تراب اٟتسُت شفاٌء من كل داء، وأماٌف من كل خوؼ، ولقو٢تم
 .يعلموف الغيب، ويعلموف مىت ٯتوتوف، وال ٯتوتوف إال بإذُنم

 .(ٕ)بل إف فساده يغٍت عن إفسادهوىذا باطل، وبطبلنو ال ٭تتاج إىل دليل، 
وبأنو ا١تتصرؼ بالكوف، ÷ لقو٢تم بألوىية علي بن أيب طالب : النصيرية _ٓٔ

مع اختبلؼ  _عز وجل_لوصفهم إياه بأوصاؼ ال ٬توز أف يوصف ّٔا أحد إال اهلل 
 .الشمسية: إنو يسكن يف الشمس وُيَسمَّوف بػ: ىذا؛ فبعضهم يقوؿ أقوا٢تم يف

 .القمرية: إنو يسكن يف القمر، وُيَسمَّوف بػ :وبعضهم يقولوف
السبلـ : إنو يسكن يف السحاب، ولذا إذا رأوا السحاب قالوا: وبعضهم يقولوف
 .(ٖ)عليك يا أمَت النحل

                                                 

 .133ٚ 38_35اْعل ٖقٙ ٖٞ ايِٛف١ٝ يعبـ ايلمحٔ ايٛنٌٝ، ْ_ 1

، ٚاْعل َوأي١ ايتكلٜب 69قُـ َاٍ اهلل، ْ: اْعل اـطٛط ايعل١ٜٔ حملب ايـٜٔ اـطٝب، ؼكٝل_ 2

 .66ٱسوإ إهلٞ ظٗري، ْ، ٚايٌٝع١ ٚايو١ٓ 1/290ْاُل ايكفاكٟ، ز.بني أٌٖ ايو١ٓ ٚايٌٝع١، ؿ

، ٚؿكاهات يف 341قُـ بٔ أمحـ اـطٝب، ْ.اْعل اؿلنات ايباط١ٝٓ يف ايعامل اٱه٬َٞ، ؿ_ 3

، ٚايبانٛك٠ ايوًُٝا١ْٝ يف نٌف 103_93هٗري ايفٌٝ،ْ.، ٚايِٓري١ٜ، ؿ42ايفلم يِابل طع١ُٝ، ْ

كها٥ٌ يف ا٭ؿٜإ ٚايفلم ٚاملقاٖب أهلاك ايـٜا١ْ ايِٓري١ٜ يوًُٝإ ا٭فْٞ، ٚكهاي١ ايِٓري١ٜ يف نتاب 

 .يًهاتب
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لقو٢تم بألوىية اٟتاكم بأمر اهلل العبيدي، وغلوىم فيو، ووصِفو  :الدروز_ ٔٔ
و يعلم خائنة األعُت وما ٗتفي إن: =بأوصاٍؼ ال تليق إال باهلل وحده، كقو٢تم عنو

 .(ٔ)+الصدور
وذلك كحاؿ الذين  :من يعتقدون تأثير النجوم والكواكب واألسماء_ ٕٔ

إذا ولد فبلف يف الربج الفبلين أو الشهر  _رٚتًا بالغيب_ يتتبعوف األبراج ويقولوف
فسيصيبو كذا _ الفبلين أو اليـو الفبلين، أو كاف اٝتو يبدأ ْترؼ كذا أو كذا 

ِمْن شهر ميبلدؾ تعرؼ حظك، أو من : كذا، ويضعوف عليها دعاياٍت تقوؿو 
 .اٝتك تعرؼ حظك

كل ذلك شرؾ يف الربوبية؛ ألنو ادعاٌء لعلم الغيِب، والغيُب ال يعلمو إال اهلل 
 .وحده ال شريك لو

الذين َيصدوف ويصدفوف عن شرع اهلل، والذين ٭تكموف  :القانونيون_ ٖٔ
 .ية، اليت ىي من ٨تاتة أفكارىم، وزبالة أذىاُنمالناس بالقوانُت الوضع

 .(ٕ)وحكمو وشرعو  ربوبيتو يف لو هلل، منازعوف ٤تاربوف فهؤالء
 

                                                 

، ٚاْعل اؿلنات 117قُـ بٔ أمحـ اـطٝب، ْ.اْعل عكٝـ٠ ايـكٚم، علض ْٚكض ؿ _1

 .238_233ايباط١ٝٓ، ْ

 .×اْعل كهاي١ ؼهِٝ ايكٛاْني يوُاس١ ايٌٝؽ قُـ بٔ إبلاِٖٝ  _2
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اٟتمد هلل، والصبلة والسبلـ على رسوؿ اهلل، نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو ومن 
 .وااله، أما بعد

نده أدىن إ١تاـ بعلم العقيدة ما لتوحيد األلوىية من فغَت خاٍؼ على من ع
 _عز وجل_ األ٫تية؛ فهو توحيد العبادِة، والعبادُة ىي الغاية ا١ترضية واحملبوبة هلل

، وا١تقصود األٝتى؛ فؤلجلها أنزلت الكتب، وأرسلت الرسل ،وىي الغاية العظمى
 .وخلقت اٞتنة والنار

بياء وا١ترسلُت، ومن اقتفى أثرىم من مث إف توحيد األلوىية دعوة ٚتيع األن
 .العلماء، والدعاة وا١تصلحُت

وفيما يلي من صفحات سيكوف اٟتديث عن توحيد األلوىية، وذلك من 
 :ا١تباحث التاليةخبلؿ 

 .مفهـو توحيد األلوىية :المبحث األول
 .أ٫تية توحيد األلوىية، وأدلتو، ووقوع الضبلؿ فيو :المبحث الثاني

 .عبلقة توحيد األلوىية بتوحيد الربوبية :المبحث الثالث
 .طرؽ الدعوة إىل توحيد األلوىية يف القرآف الكرًن :المبحث الرابع

 .مفهـو العبادة :المبحث الخامس
 .شروط قبوؿ العبادة، وأ٫تية ذلك :المبحث السادس

 .تغليب بعضها على بعضحكم أركاف العبادة، و  :المبحث السابع
فأسأؿ اهلل بأٝتائو اٟتسٌت، وصفاتو  ؛يده يف ىذا البابىذا ما تيسر ٚتعو وتقي

 املكس١َ
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 .العلى أف ينفع ّٔذه الصفحات، وأف ٬تعلها خالصة لوجهو الكرًن
 .واهلل أعلم،وصلى اهلل وسلم على نبينا ٤تمد وآلو وصحبو
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 تعريف توحيد األلوىية: أوالً 
 أطوؿ يكوف دق عرؼ العلماء توحيد األلوىية بتعريفات متقاربة، إال أف بعضها

 : يلي التعريفات ما فمن تلك بعض، من
 .ىو إفراد اهلل بأفعاؿ العباد _ٔ
 .ىو إفراد اهلل بالعبادة _ٕ
ّتميع أنواع العبادة؛ الظاىرة، والباطنة، قوالً،  _تعاىل_ ىو إفراد اهلل _ٖ

 .(ٔ)كائناً من كاف _تعاىل_ كل من سوى اهلل عن وعمبًل، ونفي العبادة
، هبتعريف جامع ذكر فيو حدَّ  × الرٛتن بن سعدي خ عبدوعرفو الشي _ٗ

فأما حدُّه، وتفسَته، وأركانو فهو أف يعلم، ويعًتؼ : =وتفسَته، وأركانو، فقاؿ
على وجو العلم، واليقُت أف اهلل ىو ا١تألوه وحده ا١تعبود على اٟتقيقة، وأف صفات 

 تحقها إال اهللاأللوىية ومعانيها ليست موجودة بأحد من ا١تخلوقات، وال يس
 ._تعاىل_

فيقـو  ؛والباطنة الظاىرة، :فإذا عرؼ ذلك واعًتؼ بو حقًَّا أفرده بالعبادة كلها
، واٟتج، واٞتهاد، واألمر : بشرائع اإلسبلـ الظاىرة كالصبلة، والزكاة، والصـو

با١تعروؼ، والنهي عن ا١تنكر، وبر الوالدين، وصلة األرحاـ، والقياـ ْتقوؽ اهلل، 
 .لقووحقوؽ خ
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ويقـو بأصوؿ اإلٯتاف باهلل، ومبلئكتو، وكتبو، ورسلو، واليـو اآلخر، والقدر خَته 
 .وشره هلل

ال يقصد بو غرضًا من األغراض غَت رضا ربّْو، وطلب ثوابو، متابعًا يف ذلك 
 ". رسوؿ اهلل

فعقيدتو ما دؿ عليو الكتاب والسنة، وأعمالو وأفعالو ما شرعو اهلل ورسولو، 
 .(ٔ)+يف ىديو، وٝتتو، وكل أحوالو " آدابو االقتداُء بنبيووأخبلقو، و 

عن ىذا النوع يف منظومتو سلم الوصوؿ إىل علم  × قاؿ الشيخ حافظ اٟتكمي
 :األصوؿ يف التوحيد
 نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي التوحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدِ  ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا وثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاينْ 

 
 إفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراُد ربّْ العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرش عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن نديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 

 إ٢تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً واحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداً  أف تعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد اهللَ  
 

 (ٕ)معًتفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً ْتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ال جاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا 
 
 

 

 أٝتاء توحيد األلوىية: انياً ث
 

 :توحيد األلوىية يسمى بعدة أسماء منها
وٝتي بذلك باعتبار إضافتو إىل اهلل، أو  _كما مر_ توحيد األلوىية _ٔ

د، وألنو مبٍت على إخبلص التألو، وىو أشد احملبة هلل وحده، وذلك باعتبار ا١توحَّ 
 .يستلـز إخبلص العبادة

                                                 

، 11_10، ٚايفتا٣ٚ ايوعـ١ٜ ٫بٔ هعـٟ 113ْ_112اْعل اؿل ايٛآض املبني ٫بٔ هعـٟ  _1
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إضافتو إىل ا١توحّْد وىو العبد، ولتضمنو إخبلص ؛ باعتبار توحيد العبادة _ٕ 

 .العبادة هلل وحده
؛ لتضمنو اإلخبلص، وتوحيد اإلرادة وا١تراد، فهو مبٍت على توحيد اإلرادة _ٖ

 .إرادة وجو اهلل باألعماؿ
؛ ألنو مبٍتّّ على إخبلص القصد ا١تستلـز إلخبلص العبادة توحيد القصد _ٗ

 .هلل وحده
 .لتضمنو الطلب، والدعاء من العبد هلل؛ التوحيد الطلبي _٘
 .القلوب واٞتوارح ؛ لتضمنو أفعاؿَ التوحيد الفعلي _ٙ
 .(ٔ)؛ ألنو مبٍت على إخبلص العمل هلل وحدهتوحيد العمل _ٚ
 

 أركاف توحيد األلوىية: ثالثاً 
 :توحيد األلوىية يقـو على أركاف ثبلثة ىي

ف للعبد مراٌد غَت مراد ويسمى توحيد ا١تراد، فبل يكو  :توحيد اإلخبلص _ٔ
 .فبل يزاٛتو مراٌد آخر _سبحانو وتعاىل_واحد وىو اهلل 

ويسمى توحيد إرادة العبد، وذلك بأف يبذؿ جهده  :توحيد الصدق _ٕ
 .وطاقتو يف عبادة ربو

 ". وىو ا١تتابعة للرسوؿ :توحيد الطريق _ٖ
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 :× قاؿ ابن القيم
 فلواحػػػػػػػػػػػػػػٍد كػػػػػػػػػػػػػػن واحػػػػػػػػػػػػػػداً يف واحػػػػػػػػػػػػػػدٍ 

 
 واإلٯتػػػػػػػػػػػػػػػػػاف أعػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت سػػػػػػػػػػػػػػػػػبيل اٟتػػػػػػػػػػػػػػػػػق 

 .أي هلل، وىذا ىو توحيد ا١تراد: (فلواحدٍ : )فقولو 
يف عزمك، وصدقك، وإرادتك، وىذا ىو توحيد : ( كن واحداً  ) :وقولو
 .اإلرادة

الذي ىو طريق اٟتق واإلٯتاف، فهذا ىو " ىو متابعة الرسوؿ: (يف واحد)وقولو 
 .(ٔ)توحيد الطريق

َوَما ]:_تعاىل_ فمن أدلة اإلخبلص قولو واألدلة على ىذه األركاف الثبلثة كثَتة،
ينَ    .(٘: البينة)[أُِمُروا ِإالَّ لِيَػْعُبُدوا اللََّو ٥ُتِْلِصَُت َلُو الدّْ

، (ٕٔ: ٤تمد)[٢َتُمْ  فَػَلْو َصَدُقوا اللََّو َلَكاَف َخَْتاً ]:_تعاىل_ ودليل الصدؽ قولو
، ودليل (ٜٔٔ: التوبة)[ الصَّاِدِقُتَ  َمعَ  ُكونُوايَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتػَُّقوا اللََّو َو ]:وقولو
: آؿ عمراف)[ ُقْل ِإْف ُكْنُتْم ٖتُِبُّوَف اللََّو فَاتَِّبُعوين ٭ُتِْبْبُكْم اللَّوُ ] :_تعاىل_ قولو ا١تتابعة
ٖٔ.) 

فمن اجتمعت لو ىذه الثبلثة نال كل كمال وسعادة وفبلح، وال ينقص كمال 
 .(ٕ)ه األشياءالعبد إال بنقص واحد من ىذ

                                                 

 .2/134ًلغ ايكِٝـ٠ اي١ْٝٛٓ ٫بٔ ايكِٝ، ًلغ ايٌٝؽ قُـ ػًٌٝ ٖلاي  : اْعل _1

، ٚا٭ه١ً٦ ٚا٭دٛب١ 152اْعل ايٌٝؽ عبـايلمحٔ بٔ هعـٟ ٚدٗٛؿٙ يف تٛٓٝض ايعكٝـ٠، ْ _2

 .43_42يوًُإ ْا٭ُٛي١ٝ ع٢ً ايعكٝـ٠ ايٛاهط١ٝ يًٌٝؽ عبـ ايعنٜن ا
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 أ٫تية توحيد األلوىية: أوالً 
 :لتوحيد األلوىية أ٫تية عظمى، وتتجلى تلك األ٫تية يف أمور منها

 ،فمن أجل ٖتقيقو أرسلت الرسل :توحيد األلوىية أىم أنواع التوحيدأن _ ٔ
 .وأنزلت الكتب، وسلت سيوؼ اٞتهاد، وفرؽ بُت ا١تؤمنُت والكافرين

 :ٟتكمي عن أ٫تيتو يف منظومتويقوؿ الشيخ حافظ ا
 وىػػػػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػػػػػذي بػػػػػػػػػػػػػو اإللػػػػػػػػػػػػػو أْرسػػػػػػػػػػػػػبل

 
 و يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدعوف إليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو أواللَ رْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 وأنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزؿ الكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَب والتبيانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن أجلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو وفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّؽ الفرقانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 وكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف اهلل الرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوَؿ آّتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 

 
 تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىل وأب وُ ْنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعَ  نْ َمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿَ  

 حػػػػػػػػػػػىت يكػػػػػػػػػػػوَف الػػػػػػػػػػػديُن خالصػػػػػػػػػػػاً لػػػػػػػػػػػو 
 

 وو وجلَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدقَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ وجهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراً  اً سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّ  
 تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد كلفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواوىكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا أم 

 
 (ٔ)بػػػػػػػػػػذا ويف نػػػػػػػػػػص الكتػػػػػػػػػػاب وصػػػػػػػػػػفوا 

وذلك أف العبادة : =مبينًا أ٫تية توحيد العبادة×  وقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 
 قاؿ اهلل كما_ هلل ىي الغاية احملبوبة لو، وا١ترضية لو، اليت خلق ا٠تلق ٢تا

 (.ٙ٘: ذارياتال)[َوَما َخَلْقُت اٞتِْنَّ َواإِلنَس ِإالَّ لِيَػْعُبُدوفِ ]:_تعاىل
اْعُبُدوا اللََّو َما َلُكْم ِمْن إِلٍَو ] :ؤّا أرسل ٚتيع الرسل كما قاؿ نوح لقومو

رُهُ   (.ٜ٘: األعراؼ)[َغيػْ
َوَلُو َمْن يف ] :_تعاىل_ وبذلك وصف مبلئكتو وأنبياءه فقاؿ: =× إىل أف قاؿ

( ٜٔ)ِعَباَدتِِو َوال َيْسَتْحِسُروَف َواأَلْرِض َوَمْن ِعْنَدُه ال َيْسَتْكربُوَف َعْن  السََّمَواتِ 
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 (.األنبياء)([ ٕٓ) ُيَسبُّْحوَف اللَّْيَل َوالنػََّهاَر ال يَػْفتُػُروفَ 
َوقَاَؿ َربُُّكْم اْدُعوين َأْسَتِجْب َلُكْم ِإفَّ الَِّذيَن ]:وذـ ا١تستكربين عنها بقولو

 (.ٓٙ: غافر)[ رِينَ َيْسَتْكربُوَف َعْن ِعَباَديت َسَيْدُخُلوَف َجَهنََّم َداخِ 
َعْينًا َيْشَرُب َِّٔا ِعَباُد اللَِّو :]_تعاىل_ ونعت صفوة خلقو بالعبودية لو فقاؿ

 .(ٙ:اإلنساف)[ يُػَفجُّْرونَػَها تَػْفِجَتاً 
َوِعَباُد الرَّْٛتَِن الَِّذيَن ٯَتُْشوَف َعَلى اأَلْرِض َىْونًا َوِإَذا َخاطَبَػُهْم اْٞتَاِىُلوَف ]:وقاؿ
 .(ٔ)+(ٖٙ: الفرقاف)[بلماً قَاُلوا سَ 
واعلم أف فقر العبد إىل اهلل أف يعبد اهلل ال يشرؾ بو : =يف موطن آخر × وقاؿ

شيئًا ليس لو نظَت فيقاس عليو، لكن يشبو من بعض الوجوه حاجة اٞتسد إىل 
 .الطعاـ والشراب، وبينهما فروؽ كثَتة

ا اهلل الذي ال إلو إال هإ٢تفإف حقيقَة العبِد قلُبو وروُحو، وىي ال صبلح ٢تا إال ب
طمئن بالدنيا إال بذكره، وىي كادحة إليو كدحًا فمبلقيتو، والبد ٢تا من تىو، فبل 

  .لقائو
وال صبلح ٢تا إال بلقائو، ولو حصل للعبد لذاٌت أو سروٌر بغَت اهلل فبل يدـو 
ذلك، بل ينتقل من نوع إىل نوع، ومن شخص إىل شخص، ويتنعم ّٔذا يف وقت 

غَت منعٍم وال _ عض األحواؿ، وتارة أخرى يكوف ذلك الذي يتنعم بو والتذ ويف ب
 .ملتٍذ لو، بل قد يؤذيو اتصالُو بو، ووجوده عنده، ويضره ذلك

وأما إ٢تو فبلبد لو منو يف كل حاؿ، وكل وقت، وأينما كاف فهو معو، و٢تذا قاؿ 
 (.ٙٚ: األنعاـ)[ال ُأِحبُّ اآلِفِلُتَ ]": إمامنا إبراىيم ا٠تليل

: البقرة) [اللَُّو ال إَِلَو ِإالَّ ُىَو اٟتَْيُّ اْلَقيُّوـُ ]:وكاف أعظم آية يف القرآف الكرًن
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 ٕ٘٘)+(ٔ). 

فليس يف الكائنات ما يسكن العبد إليو، ويطمئن بو، ويتنعم : =× وقاؿ
  ._سبحانو_بالتوجو إليو إال اهلل 

_ لدنيا، ونوع من اللذةيف اٟتياة اومن عبد غَت اهلل وإف أحبو، وحصل بو مودة 
 .(ٕ)+كل الطعاـ ا١تسمـوآفهو مفسدة لصاحبو أعظم من مفسدة التذاذ 

واعلم أف كل من أحب شيئًا لغَت اهلل فبل بد أف يضره ٤تبوبو، : =× وقاؿ
 .(ٖ)+ويكوف ذلك سبباً لعذابو

فمن أحب شيئاً لغَت اهلل فالضرر حاصل لو إف وجد أو فقد، فإف فقد : =وقاؿ
الفراؽ وتأمل، وإف وجد فإنو ٭تصل لو من األمل أكثُر ٦تا ٭تصل لو من ُعذّْب ب

 .اللذة، وىذا أمر معلـو باالعتبار باالستقراء
وكل من أحب شيئًا دوف اهلل لغَت اهلل فإف مضرتو أكثُر من نفعو؛ فصارت 

 .ا١تخلوقات وباالً عليو، إال ما كاف هلل ويف اهلل؛ فإنو كماؿ وٚتاؿ للعبد
ملعون ما فيها إال ذكر  الدنيا ملعونة: =أنو قاؿ" ما يروى عن النيب وىذا معٌت
 .(٘()ٗ)+اهلل وما وااله

وىذا األصل أعظم األصوؿ : =مبيناً أ٫تية ىذا النوع × وقاؿ الشيخ ابن سعدي
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على اإلطبلؽ، وأكملها، وأفضلها، وأوجبها، وألزمها لصبلح اإلنسانية، وىو 
  .وألجلو، وخلق ا١تخلوقات، وشرع الشرائَع لقيامالذي خلق اهلل اٞتنَّ واإلنَس 

وبوجوده يكوف الصبلح، وبفقده يكوف الشر والفساد، وٚتيع اآليات القرآنية 
إما أمر ْتق من حقوقو، أو ُني عن ضده، أو إقامة حجة عليو، أو بياف جزاء 

 .(ٔ)+ؽ بينهم وبُت ا١تشركُترْ أىلو يف الدنيا واآلخرة، أو بياف الفَ 
فهي متوقفة : عليو ميع األقوال واألعمال الظاىرة والباطنة متوقفةأن ج _ٕ
قبو٢تا، ويف كما٢تا، ويف ترتب الثواب عليها على التوحيد؛ فكلما قوي التوحيد  يف

 .واإلخبلص كملت ىذه األمور و٘تت
وإذا كمل يف قلب صاحبو ُحبَّْب إليو فعل ا٠تَتات، وترؾ ا١تنكرات، وصار من 

 .الراشدين
مرَّ ذكر بعضها،  وقد :يترتب عليو من الفضائل، والثمرات الجليلةما  _ٖ

 .من رؽ ا١تخلوقُت، ومن التعلق ّٔم خوفاً ورجاءً  يتحرر ومنها أف العبد
 .وىذا ىو العزُّ اٟتقيقي، والشرؼ العايل

القلب صار القليل من العمل كثَتاً؛ ْتيث تضاعف أجور صاحبو  يف وإذا كمل
 .أضعافاً كثَتة

 

 أدلة توحيد األلوىية: ثانياً 
لقد تظاىرت األدلة من الكتاب والسنة، وتنوعت داللتها يف وجوب إفراد اهلل 
بالعبادة؛ فتارة تأيت نصوص الكتاب آمرًة بتوحيد اهلل أمرًا مباشراً، وتارة تأيت مبينًة 
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ساؿ الرسل وإنزاؿ ر من إ غايةَ من خلق اٞتن واإلنس، وتارة تأيت موضحًة ال دؼا٢ت 

، وتارة تأيت ٤تذرًة من ٥تالفتو، وتارة تأيت لبياف ثواب من عمل بو يف الدنيا الكتب
 .واآلخرة، وتارة لبياف عقوبة من تركو، وٗتلى عنو، أو ناوأه، وحارب أىلو

 فمن تلك األدلة من الكتاب والسنة على وجود إفراد اهلل بالعبادة قولو
َخَلَقُكْم َوالَِّذيَن ِمْن قَػْبِلُكْم َلَعلَُّكْم  ْم الَِّذييَا أَيػَُّها النَّاُس اْعُبُدوا َربَّكُ ]:_تعاىل_

 .(ٕٔ: البقرة)[تَػتػَُّقوفَ 
 .(ٖٕٔ:ىود)[فَاْعُبْدُه َوتَػوَكَّْل َعَلْيوِ ]:وقولو
  .(ٖ:قريش)[فَػْليَػْعُبُدوا َربَّ َىَذا اْلبَػْيتِ ]:وقولو
ُقْل تَػَعاَلْوا أَْتُل َما ]:وقولو( ٖٙ:ءالنسا[)َواْعُبُدوا اللََّو َوال ُتْشرُِكوا ِبِو َشْيئاً ]:وقولو

َوَقَضى َربَُّك َأالَّ ]:وقولو( ٔ٘ٔ:األنعاـ) [َحرَّـَ َربُُّكْم َعَلْيُكْم َأالَّ ُتْشرُِكوا بِِو َشْيئاً 
َوَما َخَلْقُت اٞتِْنَّ َواإِلنَس ِإالَّ ]:وقولو  (ٖٕ:اإلسراء) [تَػْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاهُ 

َوال َٕتَْعْل َمَع اللَِّو ِإ٢َتاً آَخَر فَػتُػْلَقى يف َجَهنََّم َمُلوماً ]:وقولو (ٙ٘:اتالذاري)[لِيَػْعُبُدوفِ 
َوَما :]وقولو( ٘:الفاٖتة) [ْسَتِعُتُ نِإيَّاَؾ نَػْعُبُد َوإِيَّاَؾ ]:وقولو (ٜٖ:اإلسراء)[َمْدُحوراً 

[  إِلََو ِإالَّ أَنَا فَاْعُبُدوفِ أَْرَسْلَنا ِمْن قَػْبِلَك ِمْن َرُسوٍؿ ِإالَّ نُوِحي إِلَْيِو أَنَُّو ال
َولََقْد بَػَعثْػَنا يف ُكلّْ أُمٍَّة َرُسواًل َأْف اُْعُبُدوا اللََّو َواْجَتِنُبوا ]:وقولو( ٕ٘:األنبياء)

 (.ٖٙ:النحل)[ الطَّاُغوتَ 
 كنت رديف النيب: قاؿ÷  ومن السنة ما رواه البخاري ومسلم وغَت٫تا عن معاذ

يا معاذ أتدري ما حق اهلل على العباد؟ وما حق العباد =: على ٛتار فقاؿ يل "
  .+على اهلل؟
 .اهلل ورسولو أعلم: قلت
حق اهلل على العباد أن يعبدوه وال يشركوا بو شيئاً، وحق العباد على =: قال



 

 تٛحٝس األي9١ٖٝٛ ارتاَػ١ايطغاي١ 

 
035 

 .+اهلل أن ال يعذب من ال يشرك بو شيئاً 
 أفبل أبشر الناس؟: قلت
 .(ٔ)+فيتكلوا ،ال تبشرىم=: قال

 .أيت مزيد بياف ٢تذه األدلة يف مباحث آتيةىذا وسي
 

 مضادة توحيد األلوىية :ثالثاً 
اليت تذىب  والبدعالذي يذىب بو بالكلية،  الشرك: يضاد توحيد األلوىية

 .وتنقص ثوابو ،اليت تقدح فيو والمعاصي بكمالو الواجب،
 

 الفرؽ اليت أشركت يف توحيد األلوىية: رابعاً 
 :النوع من التوحيد كثَتة منها الفرؽ اليت أشركت يف ىذا

 فا١تاؿ والدينار؛ الذين عبدوا العجل، وال يزالوف يعبدوف الدرىم :اليهود _ٔ
 .معبودىم ىو

 .لو وعبادهتم _عليو السبلـ_الدعائهم ألوىية ا١تسيح  :النصارى _ٕ
 .وغَت٫تا من آؿ البيت _رضي اهلل عنهما_لدعائهم علياً، والعباس  :ةشيعال _ٖ

 .(ٕ)وزعمهم أنو اإللو÷  لعبادهتم علياً  :ريةالنصي _ٗ
 .(ٔ)لقو٢تم بألوىية اٟتاكم بأمر اهلل العبيدي :الدروز _٘
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يوًُٝإ أفٓـٟ ا٭فْٞ، ؿاك ( ايع١ًٜٛ)اْعل ايبانٛك٠ ايوًُٝا١ْٝ يف نٌف أهلاك ايـٜا١ْ ايِٓري١ٜ  _2

 .48_47يوٗري ايفٌٝ، ؿاك املٓاك، ْ، ٚاْعل ايِٓري١ٜ 36ايِش٠ٛ، ْ
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لغلوىم يف األولياء، وصرؼ النذور،  :الصوفية، وعباد القبور غبلة _ٙ 

والقرابُت ألصحاب القبور، وطوافهم حوؿ القبور إىل غَت ذلك من القربات اليت 
 .ألصحأّا تصرؼ

 

________________________ 

 

، ؿاك عامل 135_117قُـ أمحـ اـطٝب، ْ. عكٝـ٠ ايـكٚم، علض ْٚكض ؿ: اْعل إىل _1

 .ايهتب
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شيء من ل بياف، وفيما يلي أنواع التوحيد متبلزمة، وبعضها مرتبط ببعض
 :عبلقة توحيد األلوىية؛ بتوحيد الربوبية والعكس

ٔتعٌت أف اإلقرار بتوحيد الربوبية  :توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد األلوىية _ٔ
ره، وقد يوجب اإلقرار بتوحيد األلوىية؛ فمن عرؼ أف اهلل ربو وخالقو ومدبر أمو 

دعاه ىذا ا٠تالق إىل عبادتو وجب عليو أف يعبده وحده ال شريك لو؛ فإذا كاف ىو 
 .ا٠تالق الرازؽ النافع الضار وحده لـز إفراده بالعبادة

ٔتعٌت أف توحيد الربوبية يدخل  :توحيد األلوىية متضمن لتوحيد الربوبية _ٕ
يك لو فبلبد أف يكوف معتقداً ضمناً يف توحيد األلوىية، فمن َعَبَد اهلل وحده ال شر 

 .أنو ربو وخالقو ورازقو؛ إذ ال يعبد إال من بيده النفع والضر، ولو ا٠تلق واألمر
، ولذا ٝتي توحيد ا١تعرفة الربوبية عمل قلبي ال يتعدى القلب توحيد _ٖ

 .واإلثبات، أو التوحيد العلمي
القلب، بل ، فبل يكفي فيو عمل األلوىية فهو عمل قلبي وبدنيتوحيد أما 

 .يتعداه إىل السلوؾ والعمل قصداً هلل وحده ال شريك لو
ذلك ألف توحيد الربوبية مركوز يف  :أن توحيد الربوبية ال يكفي وحده _ٗ

الفطر، فلو كاف كافيًا ١تا احتاج الناس إىل بعثة الرسل، وإنزاؿ الكتب، فبل يكفي أف 
 .وأنو الرب ا٠تالق وحدهمن الصفات،  _تعاىل_ الرب ويقر اإلنساف ٔتا يستحق

بأف اهلل ىو ا١تألوه ويعلم وال يكوف موحداً إال إذا شهد أف ال إلو إال اهلل، فيقر 
 .ىذا اإلقرار والعلما١تعبود وحده، ويعبده ٔتقتضى 

 ١ تٛحٝس األي١ٖٝٛ بتٛحٝس ايطبٛب١ٝعالق9 املبخح ايجايح
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وىو الذي حصل بو النزاع  :توحيد األلوىية ىو الذي جاءت بو الرسل _٘ 

 :عندما قاؿ ٢تم _عليو السبلـ_ود وبُت أ٦تهم، كما قاؿ قـو ىود لنبيهم ى همبين
قَاُلوا َأِجْئتَػَنا لِنَػْعُبَد اللََّو َوْحَدُه ]( ٜ٘: األعراؼ) [اْعُبُدوا اللََّو َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍو َغيػْرُهُ ]

 (.األعراؼ)([ ٓٚ)َوَنَذَر َما َكاَف يَػْعُبُد آبَاُؤنَا
َجَعَل اآل٢ِتََة ِإ٢َتًا َواِحدًا ِإفَّ أَ ]:وكما قاؿ كفار قريش ١تا أُِمروا بإفراد اهلل بالعبادة

 (.٘: ص) [َىَذا َلَشْيٌء ُعَجابٌ 
قَاَؿ َربّْ ٔتَا ] فإُنم مل ينكروه، بل إف إبليس مل ينكره أما توحيد الربوبية

 (.ٜٖ: اٟتجر) [أَْغَويْػَتٍِت 
ومعٌت ذلك أُنما إذا ذكرا  :اجتمعا فترقاا افترقا، وإذا اجتمعا إذا أنهما _ٙ
قولو ، كما يف يف سياؽ واحد صار لكل واحد منهما معٌت خاص يُراد بوٚتيعًا 

 (.الناس)([ ٖ)إَِلِو النَّاسِ ( ٕ)َمِلِك النَّاِس ( ٔ)ُقْل َأُعوُذ ِبَربّْ النَّاِس : ]_تعاىل_
ىو ا١تالك ا١تتصرؼ، وىذا توحيد الربوبية، ويكوف معٌت : فيكون معنى الرب

 .دة دوف سواه وىذا توحيد األلوىيةا١تعبود ْتق ا١تستحق للعبا: اإللو
فيجتمعاف يف ا١تعٌت؛ كما يف قوؿ  وتارة يذكر أحدىما مفردًا عن اآلخر

قولو من إ٢تك؟ وكما يف : ومعناه ،+من ربك؟: =ا١تلكُت للميت يف القرب
 [اللَّوُ  الَِّذيَن ُأْخرُِجوا ِمْن ِديَارِِىْم ِبَغَْتِ َحقٍّ ِإالَّ َأْف يَػُقوُلوا َربػَُّنا] :_تعاىل_
َر اللَّوِ ] :، وقولو(ٓٗ:اٟتج) عن ا٠تليل : ، وقولو(ٗٙٔ: األنعاـ)[َربّاً  أَْبِغي ُقْل أََغيػْ
قولو وكما يف  ،(ٕٛ٘: البقرة)[ َوٯُتِيتُ  ٭ُتِْيي الَِّذي َريبّْ ] :_السبلـعليو _
ُلُكْم ُخَلَفاَء اأَلْرِض أَمَّْن ٬تُِيُب اْلُمضطَرَّ ِإَذا َدَعاُه َوَيْكِشُف السُّوَء َو٬َتْعَ ] :_تعاىل_
 (.ٕٙ: النمل) [َمَع اللَِّو قَِليبلً َما َتذَكَُّروفَ  إَلوٌ أَ 
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 .(ٔ)البد لسبلمة التوحيد، والفوز بالدارين من تحقيق ىذين األمرين _ٚ

                                                 

 .23_21اْعل اٱكًاؿ ْ _1



 

 040 تٛحٝس األي9١ٖٝٛ ارتاَػ١ايطغاي١ 
  

 

  

 
وقد مرَّت تنوعت طرؽ الدعوة إىل توحيد األلوىية وأساليبها يف القرآف الكرًن، 

 :ك، وفيما يلي مزيد بسط ٢تذا األمراإلشارة إىل شيء من ذل
َواْعُبُدوا اللََّو َوال ُتْشرُِكوا ِبِو ] :_تعاىل_قاؿ  :بعبادتو _سبحانو_ اهلل أمر _ٔ
 (.ٖٙ:النساء) [َشْيئاً 

َفبل : ]_تعاىل_قولو كما يف   :عن عبادة َمْن سواه _عز وجل_نهي اهلل  _ٕ
 (.ٕٕ: البقرة) [وفَ َٕتَْعُلوا لِلَِّو أَنَداداً َوأَنْػُتْم تَػْعَلمُ 

 :كما يف قولو  :أنو خلق الخلق لعبادتو _سبحانو وتعالى_ إخبار اهلل _ٖ
 (.الذاريات)([ ٙ٘)َوَما َخَلْقُت اٞتِْنَّ َواإِلنَس ِإالَّ لِيَػْعُبُدوفِ ]

  :غيره والنهي عن عبادة أنو أرسل الرسل بالدعوة إلى عبادتو اهلل إخبار _ٗ
 [ثْػَنا يف ُكلّْ أُمٍَّة َرُسواًل َأْف اُْعُبُدوا اللََّو َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوتَ َوَلَقْد بَػعَ ] :كما يف قولو

 (.ٖٙ: النحل)
 _تعاىل_ فإذا كاف اهلل :االستدالل بتوحيد الربوبية على توحيد األلوىية _٘

لغَته، وال  وَ لَّ أَ تَ يػُ أف ال  وجبىو ا٠تالق الرازؽ الذي مل يشاركو يف ذلك مشارؾ 
يَا أَيػَُّها النَّاُس اْعُبُدوا :]_تعاىل_قاؿ بالتوحيد كما  صَّ ٮتَُ سواه، ولـز أف  دَ بَّ عَ تػَ يػُ 

 (.ٕٔ: البقرة) [َربَُّكْم الَِّذي َخَلَقُكْم َوالَِّذيَن ِمْن قَػْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تَػتػَُّقوفَ 
 :االستدالل على وجوب عبادتو بكونو النافع، الضار، المعطي، المانع _ٙ

 .الصفات فهو ا١تعبود ْتق وال معبود ْتق سواه فمن اتصف ّٔذه
وانتفاء ذلك االستدالل على وجوب عبادتو بانفراده بصفات الكمال،  _ٚ

 يف ايكطإٓ ايهطِٜ ططم ايسع٠ٛ إىل تٛحٝس األي9١ٖٝٛ املبخح ايطابع
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فَاْعُبْدُه َواْصَطربْ لِِعَباَدتِِو َىْل تَػْعَلُم َلُو ] :_تعاىل_قولو عن آ٢تة ا١تشركُت، كما يف 
ّياً   (.٘ٙ: مرًن) [ٝتَِ

 (.األعراؼ)([ ٓٛٔ) اٟتُْْسٌَت فَاْدُعوُه َِّٔا َولِلَِّو اأَلْٝتَاءُ ] :وقولو
ِإْذ قَاَؿ ألَبِيِو يَا أََبِت مِلَ تَػْعُبُد ] :أنو قاؿ ألبيو_ عليو السبلـ_وقولو عن خليلو 

 (.ٕٗ:مرًن) [َما ال َيْسَمُع َوال يُػْبِصُر َوال يُػْغٍِت َعْنَك َشْيئاً 
ر العاقل ذلك، فكلما تدب :االستدالل على وجوب عبادتو بدقة صنعو _ٛ

 .وتغلغل فكره فيو، وازداد تأملو يف ذلك علم أنو ىو ا١تستحق للعبادة
أف ما بالعباد من  ُعِلمَ فإذا  :االستدالل على وجوب عبادتو بتعدد نعمو _ٜ

وأف أحداً من ا١تخلوقُت ال ينفع أحداً إال بإذف اهلل، وأف اهلل  ،نعمة فمن اهلل وحده
 .هلل ىو ا١تستحق للعبادة وحده ال شريك لوعلم أف ا_ ىو النافع الضار 

أَُيْشرُِكوَف َما اَل ٮَتُْلُق ] :_تعاىل_ كقولو  :آللهة المشركين اهلل تعجيز _ٓٔ
([ ٕٜٔ)َواَل َيْسَتِطيُعوَف ٢َتُْم َنْصرًا َواَل أَنُفَسُهْم يَنُصُروفَ ( ٜٔٔ)َشْيئًا َوُىْم ٮُتَْلُقوَف 

ِذيَن َزَعْمُتْم ِمْن ُدونِِو َفبل ٯَتِْلُكوَف َكْشَف الضُّرّْ ُقْل اْدُعوا الَّ ] :وقولو (األعراؼ)
يَا أَيػَُّها النَّاُس ُضِرَب َمَثٌل فَاْسَتِمُعوا َلُو ِإفَّ ]: وقولو( ٙ٘:اإلسراء) [َعنُكْم َوال َٖتْوِيبلً 

بَاُب الَِّذيَن َتْدُعوَف ِمْن ُدوِف اللَِّو َلْن ٮَتُْلُقوا ُذبَابًا َوَلْو اْجَتَمُعوا لَ  ُهْم الذُّ ُو َوِإْف َيْسلُبػْ
 (.ٖٚ:اٟتج)[ َشْيئاً ال َيْسَتنِقُذوُه ِمْنُو َضُعَف الطَّاِلُب َواْلَمْطُلوبُ 

 :_تعاىل_قولو كما يف  :اهلل يعبدون غير تسفيو المشركين الذين _ٔٔ
ُأؼٍّ َلُكْم َوِلَما ( ٙٙ)أَفَػتَػْعُبُدوَف ِمْن ُدوِف اللَِّو َما ال يَنَفُعُكْم َشْيئًا َوال َيُضرُُّكْم ]

َوَمْن يَػْرَغُب َعْن ِملَِّة ] :، وقولو(األنبياء)([ ٚٙ)تَػْعُبُدوَف ِمْن ُدوِف اللَِّو أََفبل تَػْعِقُلوفَ 
 (.ٖٓٔ:البقرة) [ِإبْػرَاِىيَم ِإالَّ َمْن َسِفَو نَػْفَسوُ 
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وبياف مآ٢تم مع من  :بيان عاقبة المشركين الذين يعبدون غير اهلل _ٕٔ 

 :_تعاىل_قاؿ حيث تتربأ منهم تلك ا١تعبوداُت يف أحرج ا١تواقف كما  ؛عبدوىم
َوِمْن النَّاِس َمْن يَػتَِّخُذ ِمْن ُدوِف اللَِّو أَنَدادًا ٭تُِبُّونَػُهْم َكُحبّْ اللَِّو َوالَِّذيَن آَمُنوا َأَشدُّ ]

يعًا َوَأفَّ اللََّو َشِديُد  ظََلُموا ِإْذ يَػَرْوَف اْلَعَذابَ  ُحبًّا لِلَِّو َوَلْو يَػَرى الَِّذينَ  َأفَّ اْلُقوََّة لِلَِّو ٚتَِ
ِإْذ تَػبَػرََّأ الَِّذيَن اتُِّبُعوا ِمْن الَِّذيَن اتػَّبَػُعوا َورََأْوا اْلَعَذاَب َوتَػَقطََّعْت ِِّْٔم ( ٘ٙٔ)اْلَعَذاِب 
ُهْم َكَما تَػبَػرَُّءوا ِمنَّا  َوقَاَؿ الَِّذيَن اتػَّبَػُعوا َلْو َأفَّ لََنا َكرًَّة فَػنَ ( ٙٙٔ)اأَلْسَباُب  َتبَػرََّأ ِمنػْ

([ ٚٙٔ) َكَذِلَك يُرِيِهْم اللَُّو أَْعَما٢َتُْم َحَسرَاٍت َعَلْيِهْم َوَما ُىْم ِٓتَارِِجَُت ِمْن النَّارِ 
 .(البقرة)

 (.ٗٔ: فاطر)[ َويَػْوـَ اْلِقَياَمِة َيْكُفُروَف ِبِشرِْكُكْم َوال يُػَنبُّْئَك ِمْثُل َخِبَتٍ ] :وقولو
عن  اهلل كما قاؿ  :بيان مصير الموحدين وعاقبتهم في الدنيا واآلخرة _ٖٔ

نْػَيا َوِإنَُّو يف اآلِخَرِة َلِمْن ] :_السبلـعليو _إمامهم إبراىيم  َناُه يف الدُّ َوَلَقْد اْصطََفيػْ
 .(ٖٓٔ:البقرة)[ الصَّاِٟتُِتَ 
[ ْم ِبظُْلٍم أُْولَِئَك ٢َتُْم اأَلْمُن َوُىْم ُمْهَتُدوفَ الَِّذيَن آَمُنوا وملَْ يَػْلِبُسوا ِإٯتَانَػهُ ] :وقولو

 (.ٕٛ: األنعاـ)
بأف الشفاعة رده على المشركين باتخاذ الوسائط بينهم وبين اهلل  _ٗٔ
 دَ عْ وبػَ ، بإذنو إال ال تطلب من سواه، وال يشفع أحد عنده _سبحانو_ملك لو 

ـْ اٗتََّذُ ] :_سبحانو_قاؿ  ا١تشفوع لو، عن رضاه وا ِمْن ُدوِف اللَِّو ُشَفَعاَء ُقْل َأَوَلْو  َأ
يعاً لَُو ُمْلُك السََّمَواتِ ( ٖٗ)َكانُوا ال ٯَتِْلُكوَف َشْيئاً َوال يَػْعِقُلوَف   ُقْل لِلَِّو الشََّفاَعُة ٚتَِ

 .(الزمر)([ ٗٗ)َواأَلْرضِ 
 (.ٕ٘٘:البقرة)[ َمْن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإالَّ بِِإْذنِوِ ] :وقاؿ
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بيان أن ىؤالء المعبودين من دون اهلل ال يحصل منهم نفع لمن  _٘ٔ
ُقْل اْدُعوا الَِّذيَن َزَعْمُتْم ِمْن ُدوِف ] :_تعاىل_قاؿ كما عبدىم من جميع الوجوه 

َوَما  َوال يف اأَلْرِض َوَما ٢َتُْم ِفيِهَما ِمْن ِشْرؾٍ  اللَِّو ال ٯَتِْلُكوَف ِمثْػَقاَؿ َذرٍَّة يف السََّمَواتِ 
ُهْم ِمْن َظِهٍَت   (.سبأ) ([ٖٕ)َوال تَنَفُع الشََّفاَعُة ِعْنَدُه ِإالَّ ِلَمْن أَِذَف َلوُ ( ٕٕ)َلُو ِمنػْ

٦تا  ذكر البراىين واألمثلة الدالة على بطبلن الشرك، وسوء عاقبتو، _ٙٔ
َا َخرَّ ِمْن َوَمْن ُيْشرِْؾ بِاللَِّو َفَكأَ ] :_تعاىل_قاؿ ٬تعل النفوس السليمة تنفر منو،  ٪تَّ

ُر َأْو تَػْهِوي بِِو الرّْيُح يف َمَكاٍف َسِحيقٍ   .(ٔ) (ٖٔ:اٟتج) [السََّماِء فَػَتْخطَُفُو الطَّيػْ

                                                 

، ٚاٱكًاؿ ْ 45_39، ٚؿع٠ٛ ايتٛسٝـ يًٗلاي، 39_38اْعل تٝوري ايعنٜن اؿُٝـ ْ _1

 .156_154يف تٛٓٝض ايعكٝـ٠ ْ، ٚايٌٝؽ عبـ ايلمحٔ بٔ هعـٟ ٚدٗٛؿٙ 28_25



 

 044 تٛحٝس األي9١ٖٝٛ ارتاَػ١ايطغاي١ 
  

 

 
 
 

 

 تعريف العبادة لغًة، واصطبلحاً : أوالً 
بعَت معبد أي مذلل،  :فيقاؿ ،ىي التذلل وا٠تضوع :تعريف العبادة لغةً _ ٔ

 .قداـوطريق معبد أي مذلل، ذللتو األ
 :ومنو قوؿ طرفة بن العبد يف معلقتو ا١تشهورة يصف ناقتو

 تبػػػػػػػػػػػػاري عتاقػػػػػػػػػػػػاً ناجيػػػػػػػػػػػػات وأتبعػػػػػػػػػػػػت
 

 (ٔ)فوؽ مور معبد وظيفاً  وظيفاً  

أي فوؽ طريق مذلل من كثرة السَت عليو، فا١تور ىو : فوؽ مور معبد: فقولو
 .الطريق
عرفت العبادة يف االصطبلح بعدة  :تعريف العبادة في االصطبلح_ ٕ

 :تعريفات، ومنها ما يلي
لكل ما ٭تبو اهلل  جامعٌ  اسمٌ : =بأُنا × عرفها شيخ اإلسبلـ ابن تيمية _أ

 .(ٕ)+ويرضاه من األقواؿ واألعماؿ الباطنة والظاىرة
 .+كماؿ احملبة مع كماؿ الذؿ: =وعرفها ابن القيم بأُنا _ب

 :وقاؿ يف النونية
 وعبػػػػػػػػػػػػػػػػػادة الػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٛتن غايػػػػػػػػػػػػػػػػػػة حبػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

 
 (ٖ)بػػػػػػػػػػػػػػافمػػػػػػػػػػػػػػع ذؿ عابػػػػػػػػػػػػػػده ٫تػػػػػػػػػػػػػػا قط 

 
                                                 

 .97ًلغ املعًكات ايعٌل يًنٚمْٞ، ْ _1

 (.38)ايعبٛؿ١ٜ، ْ _2

 .32ايهاف١ٝ ايٌاف١ٝ يف ا٫ْتِاك يًفلق١ ايٓاد١ٝ، ْ _3

 َفّٗٛ ايعباز9٠ املبخح ارتاَؼ



 

 تٛحٝس األي9١ٖٝٛ ارتاَػ١ايطغاي١ 

 
045 

العبادة روُحها = :تعريفات منها قولو بعدة × ابن سعدي وعرفها الشيخ _ج
وحقيقُتها ٖتقيُق اٟتبّْ وا٠تضوع هلل؛ فاٟتب التاـ وا٠تضوع الكامل هلل ىو حقيقة 
العبادة، فمىت خلت العبادة من ىذين األمرين أو من أحد٫تا فليست عبادة؛ فإف 

يكوف ذلك إال مع ٤تبتو احملبة التامة اليت تتبعها  حقيقتها الذؿ واالنكسار هلل، وال
 .(ٔ)+احملاب كلها

العبادة والعبودية هلل اسم جامٌع لكل ما ٭تبو : =وعرفها بتعريف ثاٍف فقاؿ _د
فكل ما يقرب إىل اهلل  ؛اهلل ويرضاه من العقائد، وأعماؿ القلوب، وأعماؿ اٞتوارح

تارؾ ا١تعصية هلل متعبدًا متقربًا إىل ربو و٢تذا كاف  ؛من األفعاؿ، والًتوؾ فهو عبادة
 .(ٕ)+بذلك

  (ٖ):و٦تا ينبغي التنبيو عليو أف العبادة تطلق إطبلقُت
 .الفعل الذي ىو التػََّعبُّد :األوؿ
ُتَػَعبَُّد بو أو القربة :الثاين

 .ا١تفعوؿ وىو ا١ت
مثاؿ ذلك الصبلة ففعلها عبادة وىو التعبد، وىي نفسها عبادة وىي ا١تتعبد 

 .وب
فعلى اإلطبلؽ الثاين تُػَعرَّؼ العبادة بتعريف شيخ اإلسبلـ، وعلى اإلطبلؽ 

 .األوؿ تُػَعرَّؼ بالتعريف الثاين والثالث
 لِ أما التعريف الرابع الذي ىو تعريف ابن سعدي فإنو يشمل اإلطبلقُت الفع
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 .وا١تفعوؿِ  

 َؤدَّى هللاألعماؿ الصاٟتة اإلرادية اليت تػُ = :_أيضاً _ لعبادةومن التعريفات ل
 .(ٔ)+ويفرد ّٔا _تعاىل_

 ._أيضاً _وىذا يشمل اإلطبلقُت 
 .ظاىر؛ فالعبادة ىي ذات القربة أو فعلها الفرق بين العبادة وتوحيد العبادة

 .أما توحيدىا فصرفها هلل وحده ال شريك لو
 

 أنواع العبادة: ثانياً 
 اهلل، وبعضها فعلي؛  العبادة ٢تا أنواع كثَتة، فبعضها قويل؛ كشهادة أف ال إلو إال

كاٞتهاد يف سبيل اهلل، وإماطة األذى عن الطريق، وبعضها قليب؛ كاٟتياء، واحملبة، 
 .فإُنا ٕتمع ذلك كلو ،وا٠توؼ، والرجاء، وغَتىا، وبعُضها مشًتؾ كالصبلة مثبلً 

الزكػػػػاة، والصػػػػياـ، واٟتػػػػج، وصػػػػدؽ : _زيػػػػادة علػػػػى ماسػػػػبق_ومػػػػن أنػػػػواع العبػػػػادة 
انػػػػػة، وبػػػػػر الوالػػػػػدين، وصػػػػػلة األرحػػػػػاـ، والوفػػػػػاء بػػػػػالعهود، واألمػػػػػر اٟتػػػػػديث، وأداء األم

١تنػػػػافقُت والكفػػػار، واإلحسػػػاف إىل اٟتيػػػػواف، اوالنهػػػي عػػػػن ا١تنكػػػر، وجهػػػاد  ،بػػػا١تعروؼ
واأليتاـ، وا١تساكُت، وابن السػبيل، وا١تملػوؾ مػن اآلدميػُت، والػدعاء، والػذكر، وكػذلك 

 .عانة، والتوكل، والتوبة، واالستغفارالذبح، والنذر، واالستعاذة، واالستغاثة، واالست
 .(ٕ)وىذه العبادات ال ٬توز صرفها إال هلل، ومن صرفها لغَته فقد أشرؾ
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 عبودية ا٠تلق هلل: ثالثاً 
 :تنقسم عبودية ا٠تلق هلل إىل ثبلثة أقساـ

 .ويشًتؾ فيها كافة ا٠تلق؛ برىم وفاجرىم، مؤمنهم وكافرىم :عبودية عامة _ٔ
: مرًن)[ َواأَلْرِض ِإالَّ آيت الرَّْٛتَِن َعْبداً  ُكلُّ َمْن يف السََّمَواتِ ِإْف  :]_تعاىل_قاؿ 

ٜٖ.) 
 .كلهم عبيد هلل مربوبوف لو_ ّٔذا االعتبار_ق لفا٠ت ؛فهذه عبودية الربوبية

وىي عبودية األلوىية، وىي عبودية عباد اهلل الصاٟتُت  :خاصةعبودية  _ٕ
 .لص يف عبادتود هلل بشرعو، وأخعبَّ من تَ  وىم كلُّ 
 (.ٖٙ:الفرقاف)[ َوِعَباُد الرَّْٛتَِن الَِّذيَن ٯَتُْشوَف َعَلى اأَلْرِض َىْوناً ] :_تعاىل_ قاؿ

و٢تذا أضافهم إىل اٝتو إشارة إىل أُنم وصلوا إىل ىذه اٟتاؿ بسبب رٛتتو، 
 .وىذه إضافة التشريف

نبياء عبودية األلوىية، وىي لؤل_ أيضاً _وىي  :خاصة الخاصةعبودية  _ٖ
َواذُْكْر : ]_تعاىل_قاؿ وا١ترسلُت الذين ال يباريهم وال يدانيهم أحد يف عبادهتم هلل، 

، وقاؿ عن (ٖ: اإلسراء)[ِإنَُّو َكاَف َعْبدًا َشُكوراً ]:وقاؿ عن نوح( ٘ٗ:ص)[ ِعَباَدنَا
وقاؿ عن ( ٚٔ:ص)[ َواذُْكْر َعْبَدنَا َداُووَد َذا األَْيِد ِإنَُّو أَوَّابٌ : ]_السبلـعليو _داود 
ـَ َعْبُد اللَِّو ] :، وقاؿ(ٔ:اإلسراء)[ ُسْبَحاَف الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدهِ ] ": ٤تمد َوأَنَُّو َلمَّا قَا

 .(ٔ) (ٜٔ:اٞتن)[ َيْدُعوُه َكاُدوا َيُكونُوَف َعَلْيِو لَِبداً 

                                                 

 .29_1/28 يًٌٝؽ قُـ بٔ عجُٝني اْعل ايكٍٛ املفٝـ _1



 

 048 تٛحٝس األي9١ٖٝٛ ارتاَػ١ايطغاي١ 
  

 

 
 

 شروط قبوؿ العبادة: أوالً 
 :فر فيها شرطافاال تقبل العبادة إال إذا تو 

 .اإلخبلص هلل _ٔ
 ". المتابعة للرسول _ٕ

أف ال نعبد إال اهلل، وال : وٚتاع الدين أصبلف: =× قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية
َفَمْن َكاَف يَػْرُجوا ِلَقاَء َربِّْو ] :_تعاىل_ نعبده إال ٔتا شرع، ال نعبده بالبدع، كما قاؿ

 (.ٓٔٔ:الكهف) [َربِّْو َأَحداً  فَػْليَػْعَمْل َعَمبًل َصاِٟتاً َوال ُيْشرِْؾ ِبِعَباَدةِ 
وذلك ٖتقيق الشهادتُت، شهادة أف ال إلو إال اهلل، وشهادة أف ٤تمدًا رسوؿ 

أف ٤تمدًا ىو رسولو ا١تبلغ عنو؛ : أف ال نعبد إال إياه، ويف الثانية: اهلل؛ ففي األوىل
 .(ٔ)+فعلينا أف نصدؽ خربه، ونطيع أمره

: ولساف حالو يقوؿ ،الشرطُت ذينىفر افمن أراد عبادة اهلل فبلبد لو من تو 
 (.إياؾ أريد ٔتا تريد)

ُلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَمبلً :]_تعاىل_ يف قولو × قاؿ الفضيل بن عياض [ لَِيبػْ
 (.ٕ: ا١تلك)

 .أخلصو وأصوبو: قاؿ
 يا أبا علي ما أخلصو وما أصوبو؟: قالوا
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بل، وإذا كاف صوابًا ومل إف العمل إذا كاف خالصًا ومل يكن صوابًا مل يق: قاؿ
يكن خالصاً مل يقبل، حىت يكوف خالصاً صواباً، وا٠تالص أف يكوف هلل، والصواب 

 .(ٔ)أف يكوف على السنة
 .فإذا فُِقد الشرطاف أو أحُد٫تا بطلت العبادة

وعلى صفة غَت الصفة  ،لو أف شخصاً صلى لغَت اهلل: وتوضيح ذلك با١تثاؿ اآليت
 .ألنو فقد الشرطُت معاً  لردت عبادتو، ١تاذا؟" اهلل اليت علمنا إياىا رسوؿ

  الظاىرة يصلي؛ ْتيث أتى بصفة الصبلة " كذلك لو صلى كما كاف الرسوؿ
، واهلل فقد اإلخبلص ألنو كاملة، ولكنو صرفها لغَت اهلل لبطلت عبادتو، ١تاذا؟

 [ُر َما ُدوَف َذِلَك ِلَمْن َيَشاءُ ال يَػْغِفُر َأْف ُيْشَرَؾ بِِو َويَػْغفِ  ِإفَّ اللَّوَ : ]يقوؿ_ سبحانو_
 .(ٛٗ:النساء)

ُهْم َما َكانُوا يَػْعَمُلوفَ ] :_تعاىل_ وقاؿ  (.ٛٛ:األنعاـ)[ َوَلْو َأْشرَُكوا َٟتَِبَط َعنػْ
؛ " ولكن على صفة غَت الصفة اليت علمنا إياىا الرسوؿ ،كذلك لو صلى هلل

يقوؿ يف  " ابعة، والرسوؿْتيث ابتدع صفة من عنده بطلت عبادتو؛ ألنو فقد ا١تت
 .(ٕ)+من عمل عمبلً ليس عليو أمرنا فهو رد: =اٟتديث ا١تتفق عليو

حاكماً )متعلق ٔتحذوؼ تقديره  +عليو= :أي مردود، واٞتار وآّرور يف قولو
 (.أو مهيمناً 

من أحدث في أمرنا ىذا ما ليس منو فهو =ويف رواية أخرى للحديث 
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 .(ٔ)+رد 

 "النيب عَ بَ تَّ يػُ فإف من اإلخبلص هلل أف  يقة متبلزماف؛الشرطاف يف اٟتق وىذاف
 .مستلـز لئلخبلص _عليو الصبلة والسبلـ_اُعو بَ واتػّْ 

 

 أ٫تية اإلخبلص وا١تتابعة: ثانياً 
لئلخبلص وا١تتابعة اللذين ٫تا شرطا قبوؿ العبادة أ٫تية عظمى، وتتجلى ىذه 

 :األ٫تية يف أمور منها
َواْدُعوُه ٥ُتِْلِصَُت َلُو : ]_تعاىل_ قاؿ :ة لوأن اهلل أمر بإخبلص العباد _ٔ
ينَ   (.ٜٕ: األعراؼ)[ الدّْ
فهو حقو وحده، ومن تَػَعبَّد  :اختص نفسو بالتشريع _تعالى_ أن اهلل _ٕ

َشرََع َلُكْم :]_تعاىل_ يف تشريعو، قاؿ _عز وجل_اهلل بغَت ما شرع فقد شارؾ اهلل 
يِن َما َوصَّى ِبِو نُوحاً وَ  َنا إِلَْيكَ ِمْن الدّْ  (.ٖٔ: الشورى)[ الَِّذي أَْوَحيػْ

َوَأفَّ َىَذا ِصرَاِطي ُمْسَتِقيمًا فَاتَِّبُعوُه َوال تَػتَِّبُعوا السُُّبَل فَػتَػَفرََّؽ ِبُكْم َعْن ]:وقاؿ
 (.ٖ٘ٔ: األنعاـ)[ َسِبيِلوِ 
ـْ ٢َتُْم :]_تعاىل_ قاؿ :ع من عند نفسوأن اهلل أنكر على من يشرِّ  _ٖ َأ
يِن َما ملَْ يَْأَذْف ِبِو اللَّوُ ُشرََكاُء   (.ٕٔ: الشورى) [َشَرُعوا ٢َتُْم ِمْن الدّْ
اْليَػْوـَ َأْكَمْلُت َلُكْم : ]_تعاىل_ قاؿ :أن اهلل أكمل لنا الدين، ورضيو لنا _ٗ

 (.ٖ:ا١تائدة) [ِديَنُكْم َوأَْ٘تَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَميِت َوَرِضيُت َلُكْم اإِلْسبلـَ ِديناً 
واهتاـ  " وعلى رسولو ،اع يف الدين إ٪تا ىو يف اٟتقيقة استدراؾ على اهللفاالبتد
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 .للدين بالنقص
لو جاز للناس أف يتعبدوا ٔتا ف :العباد في تقربهم إلى اهلل َضْبُط أمورِ  _٘
وا ألصبح لكل إنساف طريقُتو ا٠تاصة بالعبادة، وألصبحت حياُة ؤ وا، كيفما شاؤ شا

ود التناحر والتنافر؛ الختبلؼ األذواؽ، ٦تا يؤدي الناس جحيمًا ال يطاؽ؛ إذ يس
  .إىل الشقاؽ واالفًتاؽ

 .تباُع وترؾ االبتداع أعظُم سبٍب لبلئتبلؼ واالجتماعواال
لو جاز للناس أف يعبدوا اهلل ف :ظهور الحاجة إلى ما جاءت بو الرسل _ٙ
ال يقوؿ وا لًتتَّب على ذلك عدـ حاجة الناس إىل الرسل، و ؤ وا كيفما شاؤ ٔتا شا

 .ّٔذا عاقل
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 أركاف العبادة: أوالً 
 :للعبادة ثبلثة أركاف، ىي

 الرجاء _ٖ الخوف _ٕ الحب _ٔ
 : وجعلها بعض أىل العلم أربعة

 .الحب، والتعظيم، والخوف، والرجاء
وال تعارض بُت األمرين؛ فإف الرجاء ينشأ من اٟتب، فبل يرجو اإلنساف إال من 

 .التعظيم، فبل ٮتاؼ اإلنساف إال من عظيم ٭تب، وكذلك ا٠توؼ ينشأ من
ِإنػَُّهْم َكانُوا ]:فقاؿ ،وقد أثٌت اهلل على أىل ا٠توؼ والرجاء من النبيُت وا١ترسلُت
 (.ٜٓ: األنبياء)[ ُيَسارُِعوَف يف ا٠ْتَيػْرَاِت َوَيْدُعونَػَنا َرَغباً َوَرَىباً وََكانُوا لََنا َخاِشِعُتَ 

أَمَّْن ُىَو قَاِنٌت آنَاَء اللَّْيِل َساِجداً ]:عباده، فقاؿومدح القائمُت بذلك من سائر 
  .(ٜ: الزمر)[َوقَاِئماً ٭َتَْذُر اآلِخَرَة َويَػْرُجو َرْٛتََة رَبّْوِ 

 .(ٚ٘:اإلسراء) [َويَػْرُجوَف َرْٛتََتُو َوٮَتَاُفوَف َعَذابَوُ ] :_سبحانو وتعاىل_ وقاؿ
َناُىْم تَػَتَجاََف ُجُنوبُػُهْم َعْن اْلَمضَ ] :وقاؿ اِجِع َيْدُعوَف َربػَُّهْم َخْوفًا َوَطَمعًا َو٦تَّا َرَزقػْ
 (.ٙٔ: السجدة)[ يُنِفُقوفَ 

[ َواْدُعوُه َخْوفًا َوَطَمعاً ] :باستحضار ذلك وقْصِده فقاؿ_ عز وجل_كما أمر 
 (.ٙ٘: األعراؼ)

 ىذه ىي عبادة األنبياء وا١ترسلُت، وعباد اهلل ا١تؤمنُت، فمن ذا الذي ىو أحسن
 منهم؟ وأكمل من ىديهم؟ وىل تقبل دعواه؟

 تػًٝب بعضٗا ع٢ً بعضحهِ أضنإ ايعباز٠، 9ٚ املبخح ايػابع
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فا٠توؼ والرجاء متبلزماف؛ فكبل٫تا بريد الفوز باٞتنة، والنجاة من  ؛ال: اٞتواب
مل : فقلت لو ؛عليومن ا١تؤمنُت مثبًل مع قدرتو  يأكل الرباالنار، فلو سألت من ال 

 .إين أخاؼ اهلل، وأرجو ثوابو: ؟ لبادر بقولوترايبال 
 ...خوفاً من اهلل وطمعاً يف ثوابو، وىكذا: لي مِلَ تصلي؟ لقاؿولو سألت ا١تص

 .ولكن ال ٭ُتب ،ولكن ال ٮُتاؼ منو، وقد ٮُتاؼ منو ،اهلل قد ٭ُتَبُّ  رُ يػْ غَ فػَ 
فيجتمع األمراف يف حقو؛ فُيخاؼ و٭تب، فبلبد للمؤمن _ عز وجل_أما اهلل 

 .من اٞتمع بُت اٟتب، وا٠توؼ، والرجاء، والتعظيم _إذاً _
وليست صحيحة؛ ألُنا ال تتضمن تعظيماً  ا العبادة بالحب وحده فبل تكفي،أم

ٔتنزلة الوالد والصديق، فبل  _سبحانو_هلل، وال خشيًة منو؛ إذ إف صاحبها ٬تعل اهلل 
ْتجة أف اٟتبيب ال يعذب حبيبو، كما  ؛يتورع من اقًتاؼ احملرمات، بل يستهُت ّٔا

 .(ٛٔ:ا١تائدة) [اُء اللَِّو َوَأِحبَّاُؤهُ ٨َتُْن أَبْػنَ :]قالت اليهود والنصارى
وال طمعاً يف ثوابو،  ،٨تن نعبد اهلل ال خوفاً من عقابو: وكما يقوؿ غبلة الصوفية

 :إ٪تا نعبد اهلل حباً لو كما عرب بذلك كثَت منهم كرابعة العدوية اليت تقوؿ
 أحبػػػػػػػػػػػػػػػػك حبػػػػػػػػػػػػػػػػػُت حػػػػػػػػػػػػػػػػبَّ ا٢تػػػػػػػػػػػػػػػػػوى

  
 

 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاكا ألنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك أىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلٌ  اً وحبَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 ب ا٢تػػػػػػػػػػػػوى فأمػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػذي ىػػػػػػػػػػػػو حػػػػػػػػػػػػ 

 
 فشػػػػػػػػػػػػػػػػػغلي بػػػػػػػػػػػػػػػػػذكرؾ عمػػػػػػػػػػػػػػػػػن سػػػػػػػػػػػػػػػػػواكا 

 وأمػػػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػػػذي أنػػػػػػػػػػػػػػػت أىػػػػػػػػػػػػػػػل لػػػػػػػػػػػػػػػو  
 

 (ٔ) حػػػػػػػػػىت أراكػػػػػػػػػا فكشػػػػػػػػػفك يل اٟتجػػػػػػػػػبَ  
 
 

 :وكما قاؿ ابن عريب
 توجهػػػػػػػػػػػت أديػػػػػػػػػػػن بػػػػػػػػػػػدين اٟتػػػػػػػػػػػب أىن

 
 (ٕ)ركائبػػػػػػػػػػػػػو فاٟتػػػػػػػػػػػػػب ديػػػػػػػػػػػػػٍت وإٯتػػػػػػػػػػػػػاين 

                                                  

 .257ايِٛف١ٝ يف ْعل اٱه٬ّ، ؿكاه١ ٚؼًٌٝ يوُٝض عاطف اينٜٔ، ْ _1

 .172قُـ بٔ هعـ ابٔ سوني، ْ.ايٌعل ايِٛيف إىل َطًع ايكلٕ ايتاهع يًٗذل٠، ؿ _2
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فاسدة، ٢تا آثار وخيمة منها األمن من  ةوال شك أف ىذا مسلك باطل، وطريق 

روج من ا١تلة؛ فالذي يتمادى يف التفريط وا٠تطايا ويرجو رٛتة مكر اهلل، وغايتو ا٠ت
 .ربو ببل عمل يقع يف الغرور، واألماين الباطلة، والرجاء الكاذب

دوف اٟتب والرجاء ليست صحيحة، بل ىي  كذلك العبادة با٠توؼ وحده
بل باطلة فاسدة، وىي طريقة ا٠توارج الذين ال ٬تعلوف تعبدىم هلل مقرونًا باحملبة، ف

٬تدوف للعبادة لذة، وال إليها رغبة، فتكوف منزلة ا٠تالق عندىم كمنزلة سلطاف 
 .جائر، أو ملك ظامل

، وغايتو الكفر باهلل، وإساءة الظن رٛتة اهللوىذا ٦تا يورث اليأس أو القنوط من 
 .بو

وأنا معو حيث  ،أنا عند ظن عبدي بي: يقول اهلل عز وجل": = قاؿ
 .(ٔ)+يذكرني

ال يموتن = :يقوؿ قبل وفاتو بثبلث " ٝتعت رسوؿ اهلل: قاؿ ÷وعن جابر 
 .(ٕ)+_عز وجل_أحدكم إال وىو يحسن الظن باهلل 

وحسن الظن ىو الباعث على العمل؛ الذي يلـز منو ٖتري اإلجابة عند 
 .واإلثابِة عند العمل ،الدعاء، والقبوؿ عند التوبة، وا١تغفرِة عند االستغفار

بة واإلثابة مع اإلصرار على الذنوب والتقصَت يف العمل أما ظن ا١تغفرة واإلجا
 .وغرور فليس من حسن الظن يف شيء، بل ىو َسفٌو وجهلٌ 

                                                 

 (. 2675)، َٚوًِ (7405)كٚاٙ ايبؼاكٟ  _1

 (.2877)كٚاٙ َوًِ  _2
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 للعابد أف يكوف اهلل أحبَّ إليو من كل شيء، وأف يكوف اهللُ  _إذاً _ فبلبد
أعظَم عنده من كل شيء؛ فالرجاء يستلـز ا٠توؼ، ولوال ذلك لكاف أمناً، وا٠توؼ 

اء، ولوال ذلك لكاف قنوطًا ويأساً، وكل أحد إذا خفتو ىربت منو إال يستلـز الرج
 :_تعاىل_قاؿ  ،ىارب إليو اهلل فررت إليو، فا٠تائف من خفتو اهلل؛ فإنك إذا

 (.ٓ٘:الذاريات) [َفِفرُّوا ِإىَل اللَّوِ ]
من َعَبَد اهلل باٟتب وحده = :وىناؾ مقولة مشهورة عند السلف، وىي قو٢تم

من عبده با٠توؼ وحده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو فهو زنديق، و 
 .(ٔ)+مرجىء، ومن عبده با٠توؼ، والرجاء، واٟتب، فهو مؤمن موحد

 

 تغليب أركاف العبادة على بعضحكم : ثانياً 
 .ىناك سؤال يدور كثيراً وىو، أيهما يـَُغلَّب؟ الخوف أو الرجاء

 :اأنو اختُلف يف ذلك على أقواؿ منه :الجواب
ينبغي أف يغلّْب اإلنساف جانب ا٠توؼ؛ ليحملو ذلك على فعل : قيل _ٔ

 .الطاعة وترؾ ا١تعصية
كاف يعجبو  " والرسوؿ ،يغلّْب جانب الرجاء؛ ليكوف متفائبلً : وقيل _ٕ
 .الفأؿ
يف فعل الطاعة يغلب الرجاء؛ لينبعث إىل العمل؛ فالذي منَّ عليو : وقيل _ٖ

إذا وفقك اهلل للدعاء : بوؿ، و٢تذا قاؿ بعض السلفبالطاعة َسَيُمنُّ عليو بالق
 (.ٓٙ:غافر)[اْدُعوين َأْسَتِجْب َلُكمْ ]:فانتظر اإلجابة؛ ألنو يقوؿ

                                                 

 .128اْعل ايعبٛؿ١ٜ، ْ _1
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 ،ويف فعل ا١تعصية يغلب جانب ا٠توؼ؛ ألجل أف ٯتنعو ذلك من فعل ا١تعصية 

 (.٘ٔ:األنعاـ)[ ُقْل ِإينّْ َأَخاُؼ ِإْف َعَصْيُت َريبّْ َعَذاَب يَػْوـٍ َعِظيمٍ :]_تعاىل_قاؿ 
 :_تعاىل_بقولو وىذا قريب ولكن ليس بالقرب الكامل، إذ قد يُػْعًَتض عليو 

 (.ٓٙ: ا١تؤمنوف)[ َوالَِّذيَن يُػْؤُتوَف َما آَتوا َوقُػُلوبُػُهْم َوِجَلةٌ ]
 .يغلب جانب ا٠توؼ يف الصحة، وجانب الرجاء يف ا١ترض: وقيل _ٗ
إىل اهلل ّتناحُت ٫تا الرجاء  ٫تا كجناحي الطائر، فا١تؤمن يسَت: وقيل _٘

وا٠توؼ، فإذا استويا مت طَتانو، وإذا نقص أحد٫تا وقع فيو النقص، وإذا ذىبا صار 
 .الطائر يف حد ا١توت

 .وقيل ٮتتلف من شخص إىل شخص، ومن حاؿ إىل حاؿ _ٙ
اعتداؿ الرجاء وا٠توؼ، وغلبة اٟتب؛ فاحملبة ىي : أكمل األحواؿ: وقيل_ ٚ

رَْكُب، والر 
َ
ُوصل ٔتنّْو وكرموا١ت

 (ٔ).جاء حاٍد، وا٠توؼ سائق، واهلل ا١ت

                                                 

، 165_2/164، 52ٚ_1/51، ٚايكٍٛ املفٝـ 32_2/30اْعل اٯؿاب ايٌلع١ٝ ٫بٔ َفًض  _1

 .احملب١، ٚاـٛف، ٚايلدا٤ يًهاتبايلهاي١ ايجا١ْٝ عٌل٠ َوا٥ٌ يف ٚاْعل 



 

 تٛحٝس األي9١ٖٝٛ ارتاَػ١ايطغاي١ 

 
057 



 

 058 تٛحٝس األمسا٤ ٚايصفات9 ايػازغ١ايطغاي١ 
  

 
 
 
 
 
 السادسةالرسالة 
 

 توحيد األٝتاء والصفات
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اٟتمد هلل، والصبلة والسبلـ على رسوؿ اهلل، وعلى آلو وصحبو ومن وااله، أما 
 .بعد

تو فإف العلم بأٝتاء اهلل وصفاتو أشرؼ ما اكتسبتو القلوب، وأزكى ما أدرك
العقوؿ؛ فهو زبدة الرسالة اإل٢تية، وىو الطريق إىل معرفة اهلل وعبادتو وحده ال 

 . شريك لو
وفيما يلي من صفحات سيكون الحديث عن ىذا النوع من أنواع التوحيد 

 : التالية الفصولمن خبلل 
 .مفهـو توحيد األٝتاء والصفات، وطريقة أىل السنة فيو :الفصل األول
 .اعد يف أٝتاء اهلل وصفاتوقو  :الفصل الثاني

 .الضبلؿ يف توحيد األٝتاء والصفات :الفصل الثالث
 .الكلمات آّملة وطريقة أىل السنة يف التعامل معها :الفصل الرابع

 .دراسة ١تصطلح آّاز :الفصل الخامس
فهذه الفصوؿ، وما يدخل ٖتتها من مباحث ىي ٤تور الكبلـ يف ىذا 

 .ليو التكبلفالبحث، واهلل ا١تستعاف، وع

 املكس١َ
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 :وتحتو
 .توحيد األٝتاء والصفات، وأ٫تيتو، وٙتراتو تعريف :المبحث األول
 .طريقة أىل السنة يف أٝتاء اهلل وصفاتو :المبحث الثاني

 .األدلة على صحة مذىب السلف يف أٝتاء اهلل وصفاتو :المبحث الثالث

 الفصل األول

 

َفّٗٛ تٛحٝس األمسا٤ ٚايصفات، 

 ٚططٜك١ أٌٖ ايػ١ٓ فٝ٘
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 تعريف توحيد األٝتاء والصفات: أوالً 

من "اإلٯتاف ٔتا وصف اهلل بو نفَسو يف كتابو، أو َوَصَفو بو رسولو :ىو _ٔ
 األٝتاء اٟتسٌت والصفات العلى وإمرارىا كما جاءت على الوجو البلئق بو

 . (ٔ)_سبحانو وتعاىل_
بالكماؿ ا١تطلق من ٚتيع الوجوه  _عز وجل_اعتقاد انفراد اهلل  :أو ىو _ٕ

 . بنعوت العظمة، واٞتبلؿ، واٞتماؿ
من األٝتاء والصفات،  " ك بإثبات ما أثبتو اهلل لنفسو، أو أثبتو لو رسولووذل

 . (ٕ)ومعانيها وأحكامها الواردة بالكتاب والسنة
توحيد = :بتعريف جامع حيث قال×وعرفو الشيخ عبدالرحمن بن سعدي _ٖ

بالكماؿ ا١تطلق من ٚتيع  _جل جبللو_وىو اعتقاد انفراد الرب : األٝتاء والصفات
ه بنعوت العظمة، واٞتبلؿ، واٞتماؿ اليت ال يشاركو فيها مشارؾ بوجو من الوجو 
 . الوجوه

من ٚتيع األٝتاء، "وذلك بإثبات ما أثبتو اهلل لنفسو، أو أثبتو لو رسولو
والصفات، ومعانيها، وأحكامها الواردة يف الكتاب والسنة على الوجو البلئق 

 . عطيل، وال ٖتريف، وال ٘تثيلبعظمتو وجبللو، من غَت نفي لشيء منها، وال ت
                                                 

 .56هُٞ، ْاْعل أع٬ّ ايو١ٓ املٌٓٛك٠، يًٌٝؽ سافغ اؿ _1

 .42_41اْعل ا٭ه١ً٦ ٚا٭دٛب١ ا٭ُٛي١ٝ ع٢ً ايعكٝـ٠ ايٛاهط١ٝ، يًٌٝؽ عبـ ايعنٜن ايوًُإ، ْ _2

 عطٜف تٛحٝس األمسا٤ ٚايصفات، ٚأُٖٝت٘، ٚمثطات٘ت9 املبخح األٍٚ
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من النقائص والعيوب ومن كل "ونفي ما نفاه عن نفسو، أو نفاه عنو رسولو
 . (ٔ)+ما ينايف كمالو

 

 أ٫تية توحيد األٝتاء والصفات: ثانياً 
للعلم بتوحيد األٝتاء والصفات واإلٯتاف بو أ٫تية عظيمة، و٦تا يدؿ على أ٫تيتو 

 : مايلي
إذ ال يستقيم اإلٯتاف باهلل  _عز وجل_يف اإلٯتاف باهلل  أف اإلٯتاف بو داخل _ٔ

 . حىت يؤمن العبد بأٝتاء اهلل وصفاتو
أف معرفة توحيد األٝتاء والصفات واإلٯتاف بو كما آمن السلف الصاحل عبادة  _ٕ
 . فاهلل أمرنا بذلك، وطاعتو واجبة _عز وجل_هلل 

ن اال٨تراؼ والزلل الذي اإلٯتاف بو كما آمن السلف الصاحل طريق سبلمة م _ٖ
 . وقع فيو أىل التعطيل، والتمثيل، وغَتىم ٦تن ا٨ترؼ يف ىذا الباب

َوَذُروا :]_تعاىل_اإلٯتاف بو على الوجو اٟتقيقي سبلمة من وعيد اهلل، قاؿ  _ٗ
 (. ٓٛٔ: األعراؼ[ )الَِّذيَن يُػْلِحُدوَف يف َأْٝتَائِِو َسُيْجَزْوَف َما َكانُوا يَػْعَمُلوفَ 

، وأجلها على اإلطبلؽ؛ فاالشتغاؿ بفهمو،  _٘ أف ىذا العلم أشرؼ العلـو
 . والبحث فيو اشتغاؿ بأعلى ا١تطالب، وأشرؼ ا١تواىب

 ؛ىي آية الكرسي، وإ٪تا كانت أعظم آية الكرًن أف أعظم آية يف القرآف _ٙ
 . الشتما٢تا على ىذا النوع من أنواع التوحيد

عز _ف؛ ألُنا أخلصت يف وصف اهلل أف سورة اإلخبلص تعدؿ ثلث القرآ _ٚ
 . _وجل

                                                 

 .فُٛع١ ابٔ هعـٟ 3/10ايكٍٛ ايوـٜـ يف َكاُـ ايتٛسٝـ  _1
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يثمر ٙترات عظيمة، وعبودياٍت متنوعًة، ويتبُت  أٝتاء اهلل وصفاتوأف اإلٯتاف ب _ٛ 
 . لنا شيء من ذلك عند اٟتديث عن ٙترات اإلٯتاف بتوحيد األٝتاء والصفات

 

 ٙترات اإلٯتاف بتوحيد األٝتاء والصفات: ثالثاً 
   

، وتدبرىا، وفهمها على مراد اهلل أىم العلـو وأشرفها  العلم بأٝتاء اهلل وصفاتو
 . كما مر؛ ١تا يثمره من الثمرات العظيمة النافعة ا١تفيدة

ولقد اعتٌت علماء اإلسبلـ قدٯتًا وحديثًا يف بياف أٝتاء اهلل وصفاتو، وشرحها، 
ا وإيضاحها، وبياف ٙترات اإلٯتاف ّٔا، فمن الثمرات اليت ٖتصل من جراء اإلٯتاف ّٔ

 : ما يلي
 : العلم بأسماء اهلل وصفاتو ىو الطريق إلى معرفة اهلل _ٔ

فاهلل خلق ا٠تلق ليعرفوه، ويعبدوه، وىذا ىو الغاية ا١تطلوبة منهم؛ فاالشتغاؿ 
بذلك اشتغاؿ ٔتا ُخلق لو العبد، وتركو وتضييعو إ٫تاؿ ١تا ُخلق لو، وقبيح بعبد مل تزؿ 

 . اىبلً بربو، معرضاً عن معرفتونَِعُم اهلل عليو متواترة أف يكوف ج
وإذا شاء العباد أف يعرفوا رّٔم فليس ٢تم سبيل إىل ذلك إال التعرؼ عليو من 
خبلؿ النصوص الواصفِة لو، ا١تصرّْحِة بأفعالو وأٝتائو، كما يف آية الكرسي، وآخر 

 . سورة اٟتشر، وسورة الصمد، وغَتىا
وإخبلص  ،ورجائو ،خوفوو  ،وخشيتو ،أن معرفة اهلل تدعو إلى محبتو _ٕ

وىذا ىو عُت سعادة العبد، وال سبيل إىل معرفة اهلل إال ٔتعرفة أٝتائو  :العمل لو
 . وصفاتو والتفقو ٔتعانيها، وأحكامها، ومقتضياهتا

فالشريعة : تزكية النفوس وإقامتها على منهج العبودية للواحد األحد _ٖ
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وطريُق الصبلح ىو إقامة العباد ا١تنزلة من عند اهلل هتدؼ إىل إصبلح اإلنساف، 
يعصم بإذف  على منهج العبودية هلل وحده ال شريك لو، والعلُم بأٝتاء اهلل وصفاتو

اهلل من الزلل، ويفتح للعباد أبواب األمل، ويثبت اإلٯتاف، ويعُت على الصرب، فإذا 
امتؤل عرؼ العبد ربو بأٝتائو وصفاتو، واستحضر معانيها أثّر ذلك فيو أٯتا تأثَت، و 

 . قلبو بأجل ا١تعارؼ واأللطاؼ
 . فمثبلً أٝتاء العظمة ٘تؤل القلب تعظيماً وإجبلالً هلل

، وشوقًا إليو، وأٝتاء اٞتماؿ والرب واإلحساف والرٛتة واٞتود ٘تؤل القلب ٤تبة هلل
 . ورغبة ٔتا عنده، وٛتداً وشكراً لو

 ،وخشوعاً  هلل، اً وأٝتاء العزة، واٟتكمة، والعلم، والقدرة ٘تؤل القلب خضوع
 . _عز وجل_وانكساراً بُت يديو 

ة، واإلحاطة، وا١تراقبة، وا١تشاىدة ٘تؤل القلب مراقبًة هلل يف رَ بػْ وأٝتاء العلم، وا٠تُ 
يف اٞتلوات وا٠تلوات، وحراسًة للخواطر عن األفكار الرديئة، و اٟتركات والسكنات 
 . واإلرادات الفاسدة

ب افتقاراً، واضطراراً، والتفاتًا إليو يف كل وقت وأٝتاء الغٌت، واللطف، ٘تؤل القل
 . وحاؿ
ذلك أف النفوس قد هتفو إىل مقارفة ا١تعاصي،  :االنزجار عن المعاصي _ٗ

وتذكر وقوفها بُت يديو، فتنزجر  ،فتذكر أف اهلل يبصرىا، فتستحضر ىذا ا١تقاـ
 . وترعوي، وٕتانب ا١تعصية

تتطلع وتتشوؽ  ؛النفوس طُلَعةأف ذلك : السبلمة من االعتراض والحسد _٘
فعندما  ؛إىل ما يف أيدي اآلخرين، ورٔتا وقع فيها شيء من االعًتاض أو اٟتسد
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واٟتكيم ىو الذي يضع الشيء يف موضعو عندئٍذ  (اٟتكيم)تتذكر أف اهلل من أٝتائو  

 . ، وتنأى عن اعًتاضهاتكف عن حسدىا، وتنقدع عن شهواهتا، وتنفطم عن غّيها
فتضيق عليو األرض  أف العبد يقع يف ا١تعصية،ذلك : بواب األملانفتاح أ _ٙ

أف من أٝتاء  اإلنساف ٔتا َرُحبت، ويأتيو الشيطاف؛ ليجعلو يسيء ظنو بربو، فيتذكر
فبل يتمادى يف خطيئتو، بل ينزع عنها، ويتوب إىل  (الرحيم، التواب، الغفور)اهلل 

 . ربو، ويستغفره فيجده غفوراً تواباً رحيماً 
فيلجأ إىل الركن الركُت، واٟتصن ن العبد تتناوشو المصائب، والمكاره، إ ثم

 . اٟتصُت، فيذىب عنو اٞتزع وا٢تلع، وتنفتح لو أبواب األمل
وأعداء دين اهلل من الكفار والفجار، فيجدُّوف يف عداوتو، ويقارع األشرار، 

بيد اهلل وحده، وأذيتو، ومنع الرزؽ عنو، وقصم عمره، فيعلم أف األرزاؽ واألعمار 
 . وذلك يُثمر لو الشجاعة، وعبودية التوكل على اهلل ظاىراً وباطناً 

ورٔتا استعصت وعزَّ عبلجها، ورٔتا استبد بو األمل، ودب وتصيبو األمراض، 
اليأس إىل قلبو، وذىب بو كل مذىب، حينئٍذ يتذكر أف اهلل ىو الشايف، فَتفع 

بواب األمل، ورٔتا شفاه اهلل من مرضو، أو ويسألو الشفاء، فتنفتح لو أ ،يديو إليو
صرؼ عنو ما ىو أعظم، أو عوضو عن ذلك صربًا وثباتًا ويقينًا ىو عند العبد 

 . أفضل من الشفاء
حىت إف العارؼ بو حقيقة  :أصل األشياء كلها _تعالى_أن العلم بو  _ٚ

حكاـ؛ ألنو ا١تعرفة يستدؿ ٔتا علم من صفاتو وأفعالو على ما يفعلو ويشرعو من األ
ال يفعل إال ما ىو مقتضى أٝتائو وصفاتو؛ فأفعالو دائرة بُت العدؿ، والفضل، 

 . والرٛتة، واٟتكمة
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لو باب التوحيد ا٠تالص،  حَ تِ لو ىذا الباب باب األٝتاء والصفات فُ  فُِتحَ  منو 
 . الذي ال ٭تصل إال للُكّمل من ا١توحدين

تو من أعظم أسباب زيادة اإلٯتاف، فالعلم بأٝتاء اهلل وصفا: زيادة اإليمان _ٛ
وذلك ١تا يورثو يف قلوب العابدين من احملبة، واإلنابة، واإلخبات، والتقديس، 

[ َوالَِّذيَن اْىَتَدْوا زَاَدُىْم ُىًدى َوآتَاُىْم تَػْقواُىمْ ] _جل وعبل_والتعظيم للباري 
 (. ٚٔ:٤تمد)

 قاؿالجنة، أن من أحصى تسعة وتسعين اسمًا من أسماء اهلل دخل  _ٜ
إن هلل تسعة وتسعين اسمًا مائة إال واحدًا من أحصاىا دخل = :"النيب

 . (ٕ)(ٔ)+الجنة
 .ىذا وسيأيت معٌت إحصائها عند اٟتديث عن قواعد يف األٝتاء

                                                 

 (.2677)، َٚوًِ نتاب ايقنل ٚايـعا٤ (6410)كٚاٙ ايبؼاكٟ، نتاب ايـعٛات  _1

عًٞ . مسا٤ اهلل ُٚفات٘ ع٢ً ا٫تفام ٚايتفلؿ ٫بٔ َٓـ٠ ؼكٝل ايٌٝؽ ؿاْعل نتاب ايتٛسٝـ َٚعلف١ أ _2

، 2/9091،  َٚفتاغ ؿاك ايوعاؿ٠ ٫بٔ ايكِٝ 37_24ٚايتفوري ايكِٝ ٫بٔ ايكِٝ ْ 19_2/18ايفكٝٗٞ، 

عًٞ ايفكٝٗٞ .أمحـ ايػاَـٟ ٚؿ. ٚايِٛاعل املٓني١ ع٢ً ايطا٥ف١ اؾ١ُٝٗ ٚاملعط١ً ٫بٔ ايكِٝ، ؼكٝل ؿ

، ٚايكٍٛ ايوـٜـ ٫بٔ هعـٟ 85_82، ٚطلٜل اهلذلتني ٚباب ايوعاؿتني ٫بٔ ايكِٝ 62ْ_1/59

، ٚايٌٝؽ 39_18عُل ا٭ًكل ْ. ، ٚا٭مسا٤ ٚايِفات يف َعتكـ أٌٖ ايو١ٓ ٚاؾُاع١، ؿ163_161ْ

، ٚايٓٗر 101_100عبـ ايلمحٔ بٔ هعـٟ ٚدٗٛؿٙ يف تٛٓٝض ايعكٝـ٠ يًٌٝؽ عبـ ايلمام ايعباؿ، ْ

 .ًلغ أمسا٤ اهلل اؿو٢ٓ يًٌٝؽ قُـ اؿُٛؿ ا٭مس٢ يف
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والعمل ّٔا "أىل السنة واٞتماعة ىم الذين اجتمعوا على األخذ بسنة النيب
 . عتقادظاىراً وباطناً يف القوؿ والعمل واال

 : وطريقتهم في أسماء اهلل وصفاتو كما يأتي
من "يثبتوف ما أثبتو اهلل لنفسو يف كتابو أو على لساف رسولو :في اإلثبات _ٔ

 . غَت ٖتريف، وال تعطيل، ومن غَت تكييف، وال ٘تثيل
مع "ينفوف ما نفاه اهلل عن نفسو يف كتابو أو على لساف رسولو :في النفي _ٕ

إذ إف كل ما نفاه اهلل عن نفسو فهو  _تعاىل_اؿ ضده هلل اعتقادىم ثبوت كم
صفات نقص تنايف كمالو الواجب؛ فجميع صفات النقص كالعجز والنـو وا١توت 

لوجوب كمالو، وما نفاه عن نفسو فا١تراد بو انتفاء تلك  _تعاىل_٦تتنعة على اهلل 
على الكماؿ الصفة ا١تنفية، وإثبات كماؿ ضدىا؛ وذلك أف النفي احملض ال يدؿ 

ال تَْأُخُذُه : ]_تعاىل_متضمنًا لصفة ثبوتية ٭ُتمد عليها كما يف قولو  إال إذا كاف
 (. ٖٛ: ؽ[ )َوَما َمسََّنا ِمْن لُُغوبٍ : ]، وقولو(ٕ٘٘: البقرة[ )ِسَنٌة َوال نَػْوـٌ 
لكماؿ ( السنة والنـو)يف آية الكرسي نفي عن نفسو  _سبحانو وتعاىل_فاهلل 

وىو التعب؛ لكماؿ قوتو ( اللغوب)، ويف اآلية الثانية نفى نفسو حياتو وقيوميتو
 . وقدرتو، فالنفي ىنا متضمن لصفة كماؿ

قوؿ  يف أما النفي احملض فليس بكماؿ، وقد يكوف سببو العجز أو الضعف كما
 : الشاعر النجاشي يهجو بٍت العجبلف

 ططٜك١ أٌٖ ايػ١ٓ ٚادتُاع١ يف أمسا٤ اهلل ٚصفات9٘ املبخح ايجاْٞ
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 قُػبَػيػّْلَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌة ال يغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدروف بذمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
     

 (ٔ)دؿيظلمػػػػػػػػػػػػػػػػوف النػػػػػػػػػػػػػػػػاس حبػػػػػػػػػػػػػػػػة خػػػػػػػػػػػػػػػػر وال  
 . فنفى عنهم الظلم ال ١تدحهم، ولكن لذمهم؛ ألُنم عاجزوف عنو أصبلً  

 : وكذلك قوؿ اآلخر
 ُعػػػػػػػػػػػػػػػػػَددٍ لكػػػػػػػػػػػػػػػػن قػػػػػػػػػػػػػػػػػومي وإف كػػػػػػػػػػػػػػػػػانوا ذوي 

 
 ليسػػػػػػػػػػػػوا مػػػػػػػػػػػػن الشػػػػػػػػػػػػر يف شػػػػػػػػػػػػيء وإف ىانػػػػػػػػػػػػا 

فهو ال ٯتدحهم لقلة شرىم، ولكنو يذمهم لعجزىم، و٢تذا قاؿ يف البيت الذي  
 : بعده

 افليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت يل ّٔػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم قومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً إذا ركبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
 

 شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنوا اإلغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة فرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانا وركبانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
  

 

اٞتدار : )فبل يقتضي مدحاً، كما لو قلت ؛القابليةِ  عدـَ  النفيِ  وقد يكوف سببُ 
 (. ال يظلم

ؿ إال إذا تضمن إثبات  ومن ىنا يتبُت لنا أف النفي احملض ال يدؿ على الكما
ليس وينبغي أف يعلم أف النفي : =×قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية كماؿ الضد، 

فيو مدح وال كماؿ إال إذا تضمن إثباتاً، وإال فمجرد النفي ليس فيو مدح وال  
كماؿ؛ ألف النفي احملض عدـ ٤تض، والعدـ احملض ليس بشيء، وما ليس بشيء 

وألف النفي بًل عن أف يكوف مدحًا أو كماالً، ليس بشيء، فض: فهو كما قيل
، وا١تمتنع  .احملض يوصف بو ا١تعدـو

 . (ٕ)+متنع ال يوصف ٔتدح وال كماؿوا١تعدـو وا١ت
وذلك فيما مل يرد إثباتو أو نفيو ٦تا تنازع الناس فيو كاٞتسم مثبلً،  :التوقف_ٖ
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 072 تٛحٝس األمسا٤ ٚايصفات9 ايػازغ١ايطغاي١ 
واٟتيز، واٞتهة و٨تو ذلك، فطريقتهم فيو التوقف يف لفظو فبل يثبتونو وال ينفونو،  

 . لعدـ ورود النص بذلك
يُػنَػزَُّه اهلل عنو َردَّوه، وإف أُريد  أما معناه فيستفصلوف عنو، فإف أُريد بو معٌت باطل

 . بو معًٌت حقّّ ال ٯتتنع على اهلل قبلوه
مثبًل يتوقفوف يف اللفظ، أما ا١تعٌت فيستفصلوف، فإف أُريد بو + اٞتسم=فلفظة 

الشيء احملدث ا١تركب ا١تفتقر كل جزء منو إىل اآلخر فهذا ٦تتنع على الرب اٟتي 
 . القيـو

قـو بنفسو، ويتصف بو ٔتا يليق بو فهذا غَت ٦تتنع على وإف أُريد باٞتسم ما ي
 . اهلل؛ فإنو سبحانو قائم بنفسو، متصف بالصفات الكاملة اليت تليق بو

يتوقفوف يف اللفظة، أما ا١تعٌت فإف أُريد ّٔا + للجهة=وكذلك اٟتاؿ بالنسبة 
تنع فإف اهلل منزّه عن ذلك، وإف أُريد جهة علو ُٖتيط بو فهذا ٦ت ُسْفلٍ جهة 

ال ُٖتيط بو فهذا ثابت  علوٍّ  يف جهةِ  ، َأيْ أيضاً، وإف أُريد ّٔا أف اهلل يف جهة
هلل، وىكذا شأُنم يف األلفاظ آّملة كما سيأيت بياف ذلك عند اٟتديث عن 

 .(ٔ) األلفاظ آّملة
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طريقة السلف الصاحل أىل السنة واٞتماعة ىي الطريقة الواجبة يف أٝتاء اهلل 

، وىي األسلم واألعلم واألحكم، وليس ىناؾ طريقة أخرى صحيحة يف وصفاتو
ىذا الباب باب األٝتاء والصفات إال طريقتهم يف إثباهتا وإمرارىا كما جاءت، وقد 

 : (ٔ)دؿ على ذلك أدلة كثَتة منها
فمن أدلة الكتاب قولو : أن طريقة السلف دل عليها الكتاب والسنة _ٔ
اُء اٟتُْْسٌَت فَاْدُعوُه َِّٔا َوَذُروا الَِّذيَن يُػْلِحُدوَف يف َأْٝتَائِِو َولِلَِّو اأَلٝتَْ : ]_تعاىل_

 .(ٓٛٔ:األعراؼ[ )َسُيْجَزْوَف َما َكانُوا يَػْعَمُلوفَ 
 .(ٔٔ:الشورى[ )لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيٌء َوُىَو السَِّميُع الَبِصَتُ : ]وقولو
 (. ٖٙ:اإلسراء[ )َوال تَػْقُف َما لَْيَس َلَك ِبِو ِعْلمٌ : ]وقولو

دلت على وجوب اإلثبات من غَت ٖتريف، وال تعطيل؛ ألُنما  :فاآلية األولى
 . _عز وجل_من اإلٟتاد يف أٝتائو 

 .دلت على وجوب نفي التمثيل :واآلية الثانية
دلت على وجوب نفي الكيفية، وعلى وجوب التوقف فيما مل  :واآلية الثالثة
 . يرد إثباتو وال نفيو

اللهم أنت األول فليس قبلك : ="السنة فاألدلة كثَتة منها قولوأما من 
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 074 تٛحٝس األمسا٤ ٚايصفات9 ايػازغ١ايطغاي١ 
شيء، وأنت اآلخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاىر فليس فوقك شيء،  

 +. (ٔ)وأنت الباطن فليس دونك شيء
فالعقل يدؿ على صحة مذىب السلف، ووجو داللتو أف تفصيل  :العقل _ٕ

 _الكتاب والسنة_َرؾ إال بالسمع القوؿ فيما ٬تب، و٬توز، وٯتتنع على اهلل ال يُدْ 
فوجب اتباع السمع يف ذلك، وذلك بإثبات ما أثبتو، ونفي ما نفاه، والسكوت 

 . عما سكت عنو
أما داللة الفطرة على صحة مذىب السلف فؤلفَّ النفوس  :الفطرة _ٖ

السليمة ٣تبولة ومفطورة على ٤تبة اهلل وتعظيمو وعبادتو، وىل ٖتب وتعظم وتعبد 
  ؟عرفت أنو متصف بصفات الكماؿ، منزه عن صفات النقص إال من
فمن تتبع طريقة السلف بعلم وعدؿ وجدىا  :مطابقتها للكتاب والسنة _ٗ

ليّدبر  ؛مطابقة ١تا يف الكتاب والسنة ٚتلة وتفصيبًل؛ ذلك ألف اهلل أنزؿ الكتاب
 . راً الناس آياتو، ويعملوا ّٔا إف كانت أحكاماً، ويصدقوا ّٔا إف كانت أخبا

أن السلف الصالح من الصحابة والتابعين ىم ورثة األنبياء  _٘
 بُِلَغةِ فقد تلقوا علومهم من ينبوع الرسالة اإل٢تية؛ فالقرآف نزؿ  :والمرسلين

الصحابة، ويف عصرىم، وىم أقرب الناس إىل معُت النبوة الصايف، وىم أصفاىم 
م تنزيلو، وأثٌت عليهم، وعلى قر٭تًة، وأقلهم تكلفاً، كيف وقد زكاىم اهلل يف ٤تك

َوالسَّابُِقوَف اأَلوَُّلوَف ِمْن اْلُمَهاِجرِيَن : ]_كما قاؿ تعاىل_التابعُت ٢تم بإحساف 
ُهْم َوَرُضوا َعْنُو َوأََعدَّ ٢َتُْم َجنَّاٍت  َواألَنَصاِر َوالَِّذيَن اتػَّبَػُعوُىْم بِِإْحَساٍف َرِضَي اللَُّو َعنػْ
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 (. ٓٓٔ: التوبة[)َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أََبداً َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ َٕتْرِي َٖتْتَػَها األَنػْ 
عز _وقد تهدد رب العزة الذين يتبعون غير سبيلهم بالعذاب األليم فقال 

َر َسِبيِل ] :_وجل َ َلُو ا٢ْتَُدى َويَػتَِّبْع َغيػْ َوَمْن ُيَشاِقْق الرَُّسوَؿ ِمْن بَػْعِد َما تَػبَػُتَّ
 (. ٘ٔٔ: النساء[)َُت نُػَولِّْو َما تَػَوىلَّ َوُنْصِلِو َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصَتاً اْلُمْؤِمنِ 

وال ريب أف سبيل ا١تؤمنُت ىو سبيل الصحابة من ا١تهاجرين واألنصار ومن 
 . اتبعهم بإحساف

فإذا كاف األمر كذلك فمن احملاؿ أف يكوف خَت الناس، وأفضل القروف قد 
 . ة أو نقصافقصروا يف ىذا الباب بزياد

الذين لهم لسان صدق من سلف األمة  _تعالى_أن صفوة أولياء اهلل  _ٙ
أىل اإلثبات لؤلٝتاء والصفات،  وخلفها ىم على مذىب أىل السنة والجماعة،

 . (ٔ)وىم أبعد الناس عن مذاىب أىل اإلٟتاد
فهذا ٦تا يدؿ على صحة  :تناقض علماء الكبلم وحيرتهم واضطرابهم _ٚ

ف؛ فلو كاف مذىب ا٠تلف حّقاً ١تا تناقضوا، و١تا اضطربوا، و١تا ٖتَتوا مذىب السل
 . وحَتوا
فهناؾ من  :رجوع كثير من أئمة الكبلم إلى الحق وإلى مذىب السلف _ٛ

أرباب علم الكبلـ الذين بلغوا الغاية فيو رجعوا إىل مذىب السلف، وتربؤا من علم 
أئمة علم الكبلـ ينوح على أكابر حد الكبلـ، وأعلنوا توبتهم منو، فهذا الرازي أ

 : نفسو، ويبكي عليها، ويقوؿ
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 076 تٛحٝس األمسا٤ ٚايصفات9 ايػازغ١ايطغاي١ 
 ُنايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُة إقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداـِ العقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوِؿ عقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿُ  

 
 وأكثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعي العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا١تُت ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلؿ 

  وأرواحنػػػػػػػػػػػػػػػػػا يف وحشػػػػػػػػػػػػػػػػػٍة مػػػػػػػػػػػػػػػػػن جسػػػػػػػػػػػػػػػػػومنا 
 

 وغايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة دنيانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أذى ووبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ 
 ومل َنْسػػػػػػػػػػػػػػَتِفْد مػػػػػػػػػػػػػػن ْتثنػػػػػػػػػػػػػػا طػػػػػػػػػػػػػػوؿ عمرنػػػػػػػػػػػػػػا 

 
 سػػػػػػػػػػػػػػػػوى أف ٚتعنػػػػػػػػػػػػػػػػا فيػػػػػػػػػػػػػػػػو قيػػػػػػػػػػػػػػػػل وقػػػػػػػػػػػػػػػػاؿُ  

  اؿ ودولػػػػػػػػػػػػػةوكػػػػػػػػػػػػػم قػػػػػػػػػػػػػد رأينػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػن رجػػػػػػػػػػػػػ 
 

 مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرعُت وزالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا فبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادوا ٚتيعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً  
   وكػػػػػػػػػػػػم مػػػػػػػػػػػػن جبػػػػػػػػػػػػاؿ قػػػػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػػػػبل شػػػػػػػػػػػػرفاهِتا 

 
 رجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ فزالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا واٞتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ جبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ 

أخربين القطب الطوغائي مرتُت أنو ٝتع فخر الدين الرازي = :وقال ابن الصبلح 
 +. وبكى، يا ليتٍت مل اشتغل بعلم الكبلـ: يقوؿ

فقاؿ ابن أيب  ،ا١تشكلة ا١تتعارضة واألمور، ةوقد اعًتؼ أكثر ا١تتكلمُت بالوقوع باٟتَت 
 : اٟتديد وىو من كرباء ا١تعتزلة بعد عظيم توغلو يف علم الكبلـ

 فػػػػػػػػػػػػإذا الػػػػػػػػػػػػذي اسػػػػػػػػػػػػتكثرت منػػػػػػػػػػػػو ىػػػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػػػػػ
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاين علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى عظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائم احملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن 
 فظللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت يف تيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل َعلَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم 

     
 وغرقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت يف ْتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفن 

، السلف أبو ا١تعايل اٞتويٍتومن الذين خاضوا يف علم الكبلـ ورجعوا إىل منهج  
 . (ٔ)وأبو حامد الغزايل، وشاىي وا٠تسر

بل وقعوا يف ، ومل يرجعوا منو بفائدة ،ومن ا١تتأخرين الذين خاضوا يف علم الكبلـ
وأوضح ، ىا أنا أخربؾ عن نفسي: =فإنو حدَّث عن نفسو فقاؿ×اإلماـ الشوكاين اٟتَتة

وعنفواف الشباب شغلت ّٔذا العلم الذي فإين يف أياـ الطلب ؛ لك ما وقعت فيو أمس
وأكببت على ، وتارة علم أصوؿ الدين، وتارة علم التوحيد، ّٝتوه تارة علم الكبلـ

فلم أظفر بغَت ، والعود بعائدة، وُرْمت الرجوع بفائدة، مؤلفات الطوائف ا١تختلفة منهم
                                                 

، 162_1/159، ٚؿك٤ تعاكض ايعكٌ ٚايٓكٌ 11_5/10، 75ٚ_4/72اْعل فُٛع ايفتا٣ٚ _ 1

 210_208، ًٚلغ ايعكٝـ٠ ايطشا١ٜٚ ٫بٔ أبٞ ايعن اؿٓفٞ 295ْ_1/292ٚنتاب ايِفـ١ٜ ٫بٔ ت١ُٝٝ 

، ٚايهٛاًف اؾ١ًٝ عٔ َعاْٞ ايٛاهط١ٝ يًٌٝؽ 44_34ب ايوًف يًٌٛناْٞ ْٚايتشف يف َقاٖ

 .222_210عُل ا٭ًكل ْ. ، ٚا٭مسا٤ ٚايِفات ؿ514_511عبـايعنٜن ايوًُإ ْ
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على أين كنت وكاف ذلك من األسباب اليت حّببت إيلَّ مذىب السلف ، ا٠تيبة واٟتَتة
وقلت عند ذلك يف تلك ، ولكن أردت أف أزداد منو بصَتة وبو شغفاً ، قبل ذلك عليو

 : ا١تذاىب
 مػػػػػػػػػػػػػػػػا حّصػػػػػػػػػػػػػػػػلتو مػػػػػػػػػػػػػػػػن مبػػػػػػػػػػػػػػػػاحثي وغايػػػػػػػػػػػػػػػػةُ 

 
 التََّبصُّػػػػػػػػػػػرومػػػػػػػػػػػن نظػػػػػػػػػػػري مػػػػػػػػػػػن بعػػػػػػػػػػػد طػػػػػػػػػػػوؿ  

 حػػػػػػػػػػػَتة ىػػػػػػػػػػػو الوقػػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػُت الطػػػػػػػػػػػريقُت 
 

 فمػػػػػػػػػػػػا علػػػػػػػػػػػػم مػػػػػػػػػػػػن مل يلػػػػػػػػػػػػق غػػػػػػػػػػػػَت التحػػػػػػػػػػػػَت 
 علػػػػػػػػػػػى أنػػػػػػػػػػػٍت قػػػػػػػػػػػد خضػػػػػػػػػػػت منػػػػػػػػػػػو غمػػػػػػػػػػػاره 

 
 (ٔ)عػػػػػػػػػػػػػت نفسػػػػػػػػػػػػػي بغػػػػػػػػػػػػػَت التبحػػػػػػػػػػػػػرومػػػػػػػػػػػػػا قن 

 . ؤّذا يتبُت لنا صحة مذىب السلف يف باب األٝتاء والصفات 

                                                 

 .38_37ايتشف يف َقاٖب ايوًف ْ _1
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 :وتحتو
 ._عز وجل_قواعد يف أٝتاء اهلل  :المبحث األول
 ._تعاىل_قواعد يف صفات اهلل  :المبحث الثاني

 الفصل الجاىي

 

 قٛاعس يف أمسا٤ اهلل ٚصفات٘
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  (ٔ) قواعد يف أٝتاء اهلل ػػ عز وجل ػػ: ا١تبحث األوؿ

 

  :كلها حسنى_ تعالى_ أسماء اهلل :وىلالقاعدة األ
[ َولِلَِّو اأَلْٝتَاُء اٟتُْْسٌَت : ]_تعاىل_أي بالغة يف اٟتسن غايتو، قاؿ اهلل 

 (. ٓٛٔ:األعراؼ)
وذلك ألُنا متضمنة لصفات كماؿ ال نقص فيها بوجو من الوجوه، ال احتماالً 

فهذه ينزه مطلقاً؛  تدؿ على معٌت ناقص نقصاً  األلفاظ إما أفأف  كلذ ؛وال تقديراً 
فهذه ىي الدالة على أٝتاء اهلل  ؛اهلل عنها، وإما أف تدؿ على غاية الكماؿ

لكن  ،وصفاتو، وإما أف تدؿ على كماؿ لكنو ٭تتمل النقص فهذا ال ُيسّمى اهلل بو
 . ا١تتكلم، الشائي: ٮُترب بو عنو، مثل

بو، لكن كذلك ما يدؿ على نقص من وجو وكماؿ من وجو ال ُيسّمى اهلل 
 . ا١تاكر: ٮُترب بو عن اهلل مثل

وىو اسم من أٝتاء اهلل متضمن للحياة الكاملة  (اٟتي)ومثاؿ األٝتاء اٟتسٌت 
 ،اليت مل ُتسبق بعدـ، وال يلحقها زواؿ، اٟتياة ا١تستلزمة لكماؿ الصفات من العلم

 . وغَتىا ،والبصر ،والسمع ،والقدرة

                                                 

، ٚبـا٥ع ايفٛا٥ـ ٫بٔ ايكِٝ 2/27، ٚنتاب ايتٛسٝـ ٫بٔ َٓـ٠ 6/71اْعل فُٛع ايفتا٣ٚ  _1

، ٚاؿل ايٛآض املبني ٫بٔ هعـٟ 132، ٚتٛٓٝض ايهاف١ٝ ايٌاف١ٝ ٫بٔ هعـٟ 170ْ_1/159

، ًٚلغ نتاب ايتٛسٝـ َٔ ُشٝض ايبؼاكٟ 26_9، ٚايكٛاعـ املج٢ً يًٌؽ قُـ بٔ عجُٝني 108ْْ

، 14_12ٚؿع٠ٛ ايتٛسٝـ ْ 221_12ًٚلغ نتاب ايتٛسٝـ ْ 77_1/75يًٌٝؽ عبـاهلل ايػُٓٝإ 

 .1/71 َٚعاكز ايكبٍٛ يًشهُٞ
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ضمن للعلم الكامل، الذي مل ُيسبق من أٝتاء اهلل مت (العليم)ومثاؿ آخر 
 . ّتهل، وال يلحقو نسياف

[ قَاَؿ ِعْلُمَها ِعْنَد َريبّْ يف ِكَتاٍب ال َيِضلُّ َريبّْ َوال يَنَسى: ]_تعاىل_قاؿ اهلل 
 (.ٕ٘:طو)

العلم الواسع بكل شيء ٚتلة وتفصيبًل، سواء ما يتعلق بأفعالو أو أفعاؿ  
 . العباد

والبصَت، والرٛتن، والعزيز، واٟتكيم وغَتىا من  وقل مثل ذلك يف السميع،
 . األٝتاء اٟتسٌت

  :أعبلم وأوصاف_ تعالى_أسماء اهلل  :القاعدة الثانية 
 . باعتبار ما دلت عليو من ا١تعاين وأوصافباعتبار داللتها على الذات،  أعبلم

عز _لداللتها على مسمى واحد وىو اهلل  وىي باالعتبار األول مترادفة؛
 . _وجل

لداللة كل واحد منها على معناه ا٠تاص؛ فمثبلً  وباالعتبار الثاني متباينة؛
كلها أٝتاء ١تسمى واحد   (اٟتي، القدير، السميع، البصَت، الرحيم، العزيز، اٟتكيم)

غَت  (العليم)ومعٌت  (العليم)غَت معٌت  (اٟتي)لكن معٌت  _سبحانو وتعاىل_وىو اهلل 
 ...وىكذا (القدير)معٌت 
إن دلت على وصٍف متعدٍّ تضمنت _ تعالى_أسماء اهلل  :اعدة الثالثةالق

 : ثبلثة أمور
  .ثبوت ذلك االسم :أحدىا
  ._عز وجل_ ثبوت الصفة التي تضمنها ذلك االسم هلل :الثاني
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 . _أي األسماء_ ثبوت حكمها ومقتضاىا :الثالث 

وإثبات  _تعاىل_اٝتًا هلل  (السميع)فهو يتضمن إثبات  (السميع)مثاؿ ذلك 
 صفة لو، وإثبات حكم ذلك ومقتضاه، وىو أنو يسمع السر والنجوى، (السمع)

يٌع َبِصَتٌ : ]_تعاىل_كما قاؿ   والعبلنية، : آّادلة[ )َواللَُّو َيْسَمُع َٖتَاُورَُكَما ِإفَّ اللََّو ٝتَِ
ٔ .) 

 . وقل مثل ذلك يف العليم والرحيم، وغَتىا من األٝتاء ا١تتعدية
 : تضمن أمرينغير متعٍد  لى وصٍف الزمٍ وإن دلت ع

 . ثبوت ذلك االسم :أحدىا
 . _عز وجل_ثبوت الصفة التي تضمنها هلل  :الثاني

وإثبات  _عز وجل_هلل  (اٟتي)فهو يتضمن إثبات اسم  (اٟتي)مثل اسم 
 . (لعظيم واٞتليلا)صفة لو، ومثل ذلك اسم  (اٟتياة)

علــــى ذاتــــو وصــــفاتو تكـــــون _ لىتعــــا_داللــــة أســــماء اهلل  :القاعػػػػدة الرابعػػػػة
  .بالمطابقة، وبالتضمن، وبااللتزام

 . تفسَت االسم ّتميع مدلولو، أو داللتو على ٚتيع معناه :فمعنى داللة المطابقة
 . تفسَت االسم ببعض مدلولو، أو ّتزء معناه :ومعنى داللة التضمن
يت يتوقف االستدالؿ باالسم على غَته من األٝتاء ال :ومعنى داللة االلتزام

 . ىذا االسم عليها، أو على الـز خارج عنها
با١تطابقة، ويدؿ  (ا٠تلق)يدؿ على ذات اهلل، وعلى صفة  (ا٠تالق): مثاؿ ذلك

 . بااللتزاـ (العلم والقدرة)على الذات وحدىا بالتضمن، ويدؿ على صفيت 
ال وذلك ألف ا٠تالق ال ٯتكن أف ٮتلق إال وىو قادر، وكذلك ال ٯتكن أف ٮتلق إ



 

 تٛحٝس األمسا٤ ٚايصفات9 ايػازغ١ايطغاي١ 

 
083 

 . (ٔ)وىو عامل
 : أسماء اهلل توقيفية ال مجال للعقل فيها :القاعدة ا٠تامسة

ومعٌت ذلك أف نتوقف على ما جاء يف الكتاب والسّنة، فبل نسّمي اهلل 
ألف العقل ال ٯتكنو إدراؾ ما "إال ٔتا ٝتَّى بو نفسو، أو ٝتّاه بو رسولو _تعاىل_

 . من األٝتاء _تعاىل_يستحقو اهلل 
                                                 

 .ٖقٙ ا٭ْٛاع ايج٬ث١ تو٢ُ أْٛع ايـ٫ي١ ايًفع١ٝ ايٛٓع١ٝ _1

 .ٚإيٝو بعض ايتفٌِٝ يف ٖقٙ ا٭ْٛاع مٜاؿ٠ ع٢ً َا ٢َٔ; يتتٔض بِٛك٠ أد٢ً    

 ٖٚٞ ؿ٫ي١ ايًفغ ع٢ً متاّ َا ٚٓع ي٘ َٔ سٝح إْ٘ ٚٓع ي٘، ٚفيو َجٌ ؿ٫ي١ :ايـ٫ي١ املطابك١ٝ_ 1 

 .وكف َعّاع٢ً اؾـاك ٚاي( ايبٝت)يفغ 

 ع٢ً فات اهلل ٚعًُ٘، أٟ ؿ٫ي١( ايعًِٝ)ع٢ً اؿٝٛإ ايٓاطل، ٚؿ٫ي١ اهِ ( إْوإ)ٚؿ٫ي١ يفغ 

 .ا٫هِ ع٢ً املو٢ُ، ٚايِف١ املٌتك١ َٔ ا٫هِ ْفو٘

 . ٚتٛافكُٗا يف ايـ٫ي١ ٚمسٝت َطابك١ٝ; يتطابل ايًفغ ٚاملع٢ٓ،

 .ع ي٘ يف ُٓٔ نٌ املع٢ٖٓٚٞ ؿ٫ي١ ايًفغ ع٢ً دن٤ َا ٚٓ :ايـ٫ي١ ايت١ُٝٓٔ_ 2

 .َجٌ ؿ٫ي١ ايبٝت ع٢ً اؾـاك ٚسـٙ، ٚع٢ً ايوكف ٚسـٙ

 .٭ْٗا عباك٠ عٔ فِٗ دن٤ َٔ ايهٌ; فاؾن٤ ؿاػٌ ُٓٔ ايهٌ، أٟ يف ؿاػً٘ ;ٚمسٝت ت١ُٝٓٔ

 ع٢ً فات اهلل ٚسـٖا، ٚع٢ً ُف١ ايوُع ٚسـٖا،( ايوُٝع)َٚٔ ٖقا ايٓٛع َج٬ّ ؿ٫ي١ اهِ اهلل 

 .تعُاٍ اؾن٤ ٚايهٌ، بٌ ٜكاٍ ع٢ً ايِف١ ٚاملُٛٛفبِلف ايٓعل عٔ اه

 .ٖٞ ؿ٫ي١ ايًفغ ع٢ً ػاكز عٔ َعٓاٙ ايقٟ ٚٓع ي٘ :ايـ٫ي١ ا٫يتنا١َٝ_ 3

 ._تعاىل_ع٢ً ُف١ اؿٝا٠، ٚع٢ً ايعًِ ٚغريُٖا َٔ ُفات اهلل ( ايكـٜل)َجٌ ؿ٫ي١ اهِ اهلل 

 ١ٝ ايعُّٛ ٚاـِْٛ املطًل; فإفا ٚدـتإٕ بني ايـ٫ي١ املطابك١ٝ ٚايـ٫ي١ ايتُٔٓ: ٜكٍٛ املٓاطك١

 .ايت١ُٝٓٔ ٚدـت املطابك١ٝ ؿٕٚ ايعهى، أٟ ٫ ًٜنّ َٔ ٚدٛؿ املطابك١ٝ ٚدٛؿ ايت١ُٝٓٔ

عٛض اهلل داؿ سذامٟ، ٚايِفات اٱهل١ٝ . اْعل امللًـ ايوًِٝ إىل املٓطل اؿـٜح ٚايكـِٜ ؿ

 .179_178قُـ أَإ ْ.ؿ
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يف  ٔتا مل يسمّْ بو نفسو، أو إنكار ما ٝتَّى بو نفسو جنايةٌ  _تعاىل_ وتسميتوُ  

 . فوجب سلوؾ األدب، والوقوؼ مع النص _تعاىل_حقو 
 : أسماء اهلل غير محصورة بعدد معين :القاعدة السادسة

أسألك بكل اسم ىو لك سّميت بو نفسك، =: يف اٟتديث ا١تشهور"لقولو
حدًا من خلقك، أو استأثرت بو في علم أو أنزلتو في كتابك، أو علمتو أ

 . (ٔ)+الغيب عندك
 . وما استأثر اهلل تعاىل بو يف علم الغيب ال ٯتكن أحداً َحْصرُه، وال اإلحاطة بو

أي انفردت بعلمو، وليس ا١تراد +: =استأثرت بو: ="يف قولو×قاؿ ابن القيم
 . (ٕ)+أنزؿ ّٔا كتابوانفراده بالتسمي بو؛ ألف ىذا االنفراد ثابت يف األٝتاء اليت 

إن هلل تسعة وتسعين : =يف اٟتديث الذي رواه البخاري ومسلم"وأما قولو
فبل يدؿ على حصر األٝتاء  (ٖ)+اسمًا مائة إال واحدًا من أحصاىا دخل الجنة
إف أٝتاء اهلل تسعة وتسعوف اٝتاً =ّٔذا العدد، ولو كاف ا١تراد اٟتصر لكانت العبارة 

 . +دخل اٞتنةأحصاىا  من
 : يف بياف مراتب إحصاء أٝتاء اهلل اليت من أحصاىا دخل اٞتنة×قاؿ ابن القيم

 . إحصاء ألفاظها وعددىا :المرتبة األولى=
 . فهم معانيها ومدلو٢تا :المرتبة الثانية
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َولِلَِّو اأَلْٝتَاُء اٟتُْْسٌَت فَاْدُعوُه : ]_تعاىل_دعاؤه ّٔا كما قاؿ  :المرتبة الثالثة
 (. ٓٛٔ: اؼاألعر [)َِّٔا

 . (ٔ)+دعاء طلب ومسألة: دعاء ثناء وعبادة، والثاين: وىو مرتبتاف، إحداىا
ما يطلق عليو مفردًا ومقترناً _ تعالى_أن من أسماء اهلل  :لقاعدة السابعةا

 : بغيره، ومنها ما ال يطلق إال مقترناً بُمقابلو
دير، والسميع، فغالب األٝتاء يطلق مفردًا ومقًتنًا بغَته من األٝتاء، كالق

 . والبصَت، والعزيز، واٟتليم
فهذه األٝتاء وما جرى ٣تراىا يسوغ أف يدعى ّٔا مفردة، ومقًتنة بغَتىا، 

 . يا عزيز، يا حليم، يا غفور، يا رحيم: فنقوؿ
أو يا عزيز  يا حليم، أو يا غفور،: أو أف يفرد كل اسم على ِحَدٍة فنقوؿ

 ... وىكذا
ليو ٔتفرده، بل مقرونًا ٔتقابلو، كا١تانع، والضار، ومن األٝتاء ما ال يطلق ع

 . وا١تنتقم، وا١تذؿ
أف يفرد ىذا عن مقابلو؛ فإنو مقروف با١تعطي، والنافع والَعُفو وا١تعز؛  يسوغفبل 

فهو ا١تعطي ا١تانع، الضار النافع، ا١تنتقم العفو، ا١تعز ا١تذؿ؛ ألف الكماؿ يف اقًتاف  
ا١تنفرد بالربوبية، وتدبَت ا٠تلق،  وو يراد بو أنكل اسم من ىذه ٔتا يقابلو؛ ألن

 . والتصرؼ فيهم عطاًء ومنعاً، ونفعاً وضراً، وعفواً وانتقاماً، وعزَّاً وذالً 
 . وأما أف يُثٌت عليو ٔتجرد ا١تنع، واالنتقاـ، واإلضرار فبل يسوغ
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رى األٝتاء منها ٣ترى االسم الواحد الذي ٯتتنع فهذه األٝتاء ا١تزدوجة ٕتُ  

٣ترى االسم  جاريةٌ  _وإف تعددت_و عن بعض؛ فهي حروفِ  بعضِ  صلُ ف
يا مذؿ، : الواحد، ولذلك مل ٕتىء مفردة، ومل ُتطلق عليو إال مقًتنة؛ فلو قلت

مل تكن مثنياً عليو وال حامداً لو حىت تذكر _ وأخربت بذلك  ،يا ضار، يا مانع
 .مقابلها
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 (ٔ) ػػ اىلتع ػػقواعد يف صفات اهلل : ا١تبحث الثاين

 

صفات اهلل كلها صفات كمال ال نقص فيها بوجو من  :القاعدة األوىل
كاٟتياة، والعلم، والقدرة، والسمع، والبصر، والرٛتة، والعلو، والعظمة،   :هو الوج

 . السمُع والعقُل، والفطرة: وغَت ذلك، وقد دؿ على ىذا
اآلِخَرِة َمَثُل السَّْوِء َولِلَِّو اْلَمَثُل لِلَِّذيَن ال يُػْؤِمُنوَف بِ : ]أما السمع فمنو قولو تعاىل

 (. ٓٙ: النحل[)اأَلْعَلى
 . الوصف األعلى الكامل :والمثل األعلى

إما صفة  : أف كل موجود حقيقًة البد أف تكوف لو صفة :وأما العقل فوجهو
كماؿ، وإما صفة نقص، والثاين باطل بالنسبة إىل الرب الكامل ا١تستحق للعبادة، 

 . ألوؿفتعُت ا
 ، وُمْعطي الكماؿِ كماؿٍ   مث إنو قد ثبت باٟتس وا١تشاىدة أف للمخلوؽ صفاتِ 

 . أوىل بو
 . فؤلف النفوس السليمة ٣تبولة على ٤تبة اهلل، وتعظيمو، وعبادتو :وأما الفطرة

وىل ٖتب، وتعظم، وتعبد إال من علمت أنو متصف بصفات الكماؿ البلئقة 
 بربوبيتو وألوىيتو؟ 

صفات ما ىو كماؿ على اإلطبلؽ كالصفات السابقة، فهذه ثابتة هلل ال من مث إف
 . _تعاىل_
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ومنها ما ىو نقص على اإلطبلؽ فهذه منفية عن اهلل، كاٞتهل، والعمى،  

 . والصمم
ومنها ما ىو كماؿ من وجو ونقص من وجو، فهذه يوصف اهلل ّٔا يف حاؿ  

 ّٔا وصفًا مقيداً مثل كما٢تا، وٯتتنع وصفو ّٔا يف حاؿ نقصها، ْتيث يوصف اهلل
 . ا١تكر، والكيد وا١تخادعة

 اسمٍ  وذلك ألف كلَّ  :باب الصفات أوسع من باب األسماء :القاعدة الثانية
متضمن لصفة كما سبق يف القاعدة الثالثة من قواعد األٝتاء، وألف من الصفات 

 . ال منتهى ٢تا _عز وجل_ما يتعلق بأفعاؿ اهلل، وأفعالو 
َعُة وَ : ]قاؿ تعاىل ُه ِمْن بَػْعِدِه َسبػْ َا يف اأَلْرِض ِمْن َشَجَرٍة أَْقبلـٌ َواْلَبْحُر ٯَتُدُّ َلْو أ٪تَّ

 (. ٕٚ: لقماف[ )َأْْتٍُر َما نَِفَدْت َكِلَماُت اللَِّو ِإفَّ اللََّو َعزِيٌز َحِكيمٌ 
آّيَء واألخَذ، واإلتياف، واإلمساؾ،  اهللِ  ومن أمثلة ذلك أف من صفاتِ 

: ؿيقأّا، فبل  يسمىصف اهلل ّٔذه الصفات على الوجو الوارد، وال يو ، فوالبطش
، واآليت، والباطش، واآلخذ، وا١تمسك، والنازؿ، وا١تريد، و٨تو إف من أٝتائو اٞتائيَ 

 . ذلك، وإف كنا ٩ُترب بذلك عنو، ونصفو بو
: فالثبوتية: وسلبيةثبوتية  :صفات اهلل تنقسم إلى قسمين :القاعدة الثالثة

وكلها صفات كماؿ ال "أو على لساف رسولو ،ىي ما أثبتو اهلل لنفسو يف كتابو
نقص فيها بوجو من الوجوه، كاٟتياة، والعلم، والقدرة، واالستواء، واليدين، 
والوجو، فيجب إثباهتا هلل على الوجو البلئق بو، وقد تقدـ ذلك يف اٟتديث عن 

 . توطريقة أىل السنة واٞتماعة يف أٝتاء اهلل وصفا
فهي ما نفاه اهلل عن نفسو يف كتابو، أو على لساف  :وأما السلبية أو المنفية
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، وغَت ذلك من صفات النقص، فيجب نفيها عن اهلل "رسولو مثل الصمم، والنـو
 . _كما مر_

الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت  :القاعدة الرابعة
و٢تذا كانت : ا ىو أكثروتنوعت داللتها ظهر من كمال الموصوف بها م

الصفات الثبوتية اليت أخرب اهلل ّٔا عن نفسو أكثر من الصفات السلبية؛ فالقاعدة 
لذاتو، أما النفي فلم  مقصودٌ  ؛ فاإلثباتُ آّملُ  ، والنفيُ ا١تفصلُ  يف ذلك اإلثباتُ 

 : يذكر غالباً إال على األحواؿ التالية
لَْيَس َكِمْثِلِو ] :_تعالى_بيان عموم كمالو كما في قولو  _أ 
 . (ٗ: اإلخبلص)[ وملَْ َيُكْن َلُو ُكُفواً َأَحدٌ ]وقولو  (ٔٔ:الشورى)[َشْيءٌ 

َأْف َدَعْوا لِلرَّْٛتَِن َوَلداً ] :نفي ما ادعاه في حقو الكاذبون كما في قولو_ ب
  .(ٕٜ _ ٜٔ: مرًن)[ َوَما يَػْنَبِغي لِلرَّْٛتَِن َأْف يَػتَِّخَذ َوَلداً ( ٜٔ)

َوَما ] :فع توىم نقص من كمالو فيما يتعلق بهذا األمر كما في قولود_ ج
نَػُهَما الِعِبُتَ  َخَلْقَنا السََّمَواتِ  َوَلَقْد َخَلْقَنا : ]وقولو (ٖٛ: الدخاف)[ َواأَلْرَض َوَما بَػيػْ

نَػُهَما يف ِستَِّة أَيَّاـٍ َوَما َمسََّنا ِمْن لُُغوبٍ  السََّمَواتِ   . (ٖٛ:ؽ)[ َواأَلْرَض َوَما بَػيػْ
مث إف النفي مع أنو ٣تمل بالنسبة لئلثبات إال أف فيو تفصيبًل وإٚتااًل بالنسبة 

 . لنفسو
ما يضاد كمالو من أنواع  كلُّ   _عز وجل_عن اهلل  يُػْنفىفاإلٚتاؿ يف النفي أف 

 (. ٔٔ:الشورى) [لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيءٌ : ]_تعاىل_العيوب والنقائص، كما يف قولو 
ّياً ىَ : ]وقولو  (. ٘ٙ:مرًن) [ْل تَػْعَلُم َلُو ٝتَِ
 (. ٓٛٔ:الصافات) [ُسْبَحاَف رَبَّْك َربّْ اْلِعزَِّة َعمَّا َيِصُفوف: ]وقولو
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 صعن كل واحد من العيوب والنقائ وأما التفصيل يف النفي فهو أف ينزهَ  

، وغَت ذلك ٦تا ينزه ا فَػيُػَنزهَ ٓتصوصو،   . هلل عنوعن الولد، والصاحبة، والسّْنة، والنـو
 : فعليةو ذاتية :الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين :القاعدة ا٠تامسة

ىي اليت مل يزؿ اهلل وال يزاؿ متصفًا ّٔا، وىي اليت ال تنفك عنو  :الذاتية_أ 
كالعلم، والقدرة، والسمع، والبصر، والعزة، واٟتكمة، والوجو، _ سبحانو_

 . واليدين
يارية، وىي اليت تتعلق ٔتشيئة اهلل، إف وتسمى الصفات االخت :الفعلية_ ب

مل يفعلها، وتتجدد حسب ا١تشيئة كاالستواء على العرش،  يشأ مل شاء فعلها، وإف
 . والنزوؿ إىل السماء الدنيا

، كالكبلـ؛ فإنو باعتبار أصلو صفة وقد تكون الصفة ذاتية وفعلية باعتبارين
ار آحاد الكبلـ صفة فعلية؛ ألف ذاتية؛ ألف اهلل مل يزؿ وال يزاؿ متكلماً، وباعتب
 .الكبلـ يتعلق ٔتشيئتو، يتكلم مىت شاء ٔتا شاء

فإُنا تابعة ٟتكمتو، وقد تكوف اٟتكمة  _تعاىل_وكل صفة تعلقت ٔتشيئتو 
ال  _سبحانو_معلومة لنا، وقد نعجز عن إدراكها، لكننا نعلم علم اليقُت أنو 

َوَما َتَشاُءوَف ِإالَّ : ]_تعاىل_يو قولو إال وىو موافق ٟتكمتو، كما يشَت إل شيئاً  يشاء
 (. ٖٓ:اإلنساف[ )َأْف َيَشاَء اللَُّو ِإفَّ اللََّو َكاَف َعِليماً َحِكيماً 

  :الصفات الذاتية والفعلية تنقسم إلى قسمين :القاعدة السادسة
 : خبرية، وعقلية

يل وىي اليت يشًتؾ يف إثباهتا الدليل الشرعي السمعي، والدل :عقلية_ أ 
 . العقلي، والفطرة السليمة



 

 تٛحٝس األمسا٤ ٚايصفات9 ايػازغ١ايطغاي١ 

 
111 

مثل صفة السمع، والبصر، والقوة، والقدرة،  _تعاىل_وىي أغلب صفات اهلل 
 . وغَتىا
وتسمى النقلية، والسمعية، وىي اليت ال تعرؼ إال عن طريق  :خبرية_ ب
فطريق معرفتها النص فقط، مع أف العقل السليم ال ينافيها، مثل صفة  ؛النص

 .  السماء الدنيااليدين، والنزوؿ إىل
 : صفات اهلل توقيفية :القاعدة السابعة

 . "فبل َنِصُف اهلل إال ٔتا وصف بو نفسو يف كتابو، أو على لساف رسولو
 : ولداللة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثبلثة أوجو

فَِإفَّ : ]_تعاىل_ كالعزة، والقوة، والرٛتة، كما يف قولو  :التصريح بالصفة_ أ
يعاً  اْلِعزَّةَ  ِإفَّ اللََّو ُىَو الرَّزَّاُؽ ُذو اْلُقوَِّة : ]وقولو( ٜٖٔ:النساء) [لِلَِّو ٚتَِ
 (. ٖٖٔ:األنعاـ[ )َوَربَُّك اْلَغٍِتُّ ُذو الرَّْٛتَةِ : ]وقولو (ٛ٘:الذاريات[)اْلَمِتُتُ 
الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت : ]_تعاىل_كالعزيز والغفور، قاؿ   :تضمن االسم لها _ب
ُلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَمبًل َوُىَو اْلَعزِيُز اْلَغُفورُ َواْٟتَيَ  فالعزيز متضمن ( ٕ: ا١تلك[)اَة لَِيبػْ

 . لصفة العزة، والغفور متضمن لصفة ا١تغفرة
التصريح بفعل أو وصف دال عليها، كاالستواء على العرش، _ ج

 (. ٘:طو[ )َوىالرَّْٛتَُن َعَلى اْلَعْرِش اْستػَ ] :_تعالى_اهلل  والمجىء قال
 (. ٕٕ:الفجر[ )َوَجاَء َربَُّك َواْلَمَلُك َصّفاً َصّفاً : ]وقاؿ

المضافات إلى اهلل إن كانت أعيانًا فهي من جملة  :القاعدة الثامنة
  :المخلوقات، وإن كانت أوصافاً فهي من صفات اهلل

 : وبياف ذلك أف ا١تضافات إىل اهلل على نوعُت
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عبداهلل، ناقة اهلل، فهذه من ٚتلة ا١تخلوقات،  :أعيان قائمة بذاتها مثل_أ  
بيت : وإضافتها إىل اهلل من باب إضافة ا١تخلوؽ ٠تالقو، وقد تقتضي تشريفًا مثل

 . أرض اهلل، ٝتاء اهلل: اهلل، وناقة اهلل، وقد ال تقتضي تشريفاً مثل
 َٝتْع اهلل، قدرة اهلل، :أن يكون المضاف أوصافًا غير قائمة بذاتها مثل_ ب

بصر اهلل، فهذه اإلضافة تقتضي أف ىذه الصفة قائمة باهلل، وأف اهلل متصف ّٔا، 
 . وىذا من باب إضافة الصفة إىل ا١توصوؼ

  :القول في بعض الصفات كالقول في بعض :القاعدة التاسعة
فأثبت بعضها، ونفى بعضها،  ؛وىي قاعدة يُردُّ ّٔا على من فرَّؽ بُت الصفات

 . أثبتها ٚتيعاً، أو اْنِفها ٚتيعاً : فيقاؿ ١تن فعل ذلك
ومن أثبت بعض الصفات، ونفى بعضها فهو مضطرب متناقض، وتناقض 

 . القوؿ دليل على فساده وبطبلنو
  :القول في الصفات كالقول في الذات :القاعدة العاشرة
ليس كمثلو شيء ال يف ذاتو وال يف صفاتو، وال يف _ سبحانو_وذلك أف اهلل 

اف لو ذات حقيقية ال ٘تاثل الذوات فالذات متصفة بصفات حقيقية أفعالو، فإذا ك
 . ال ٘تاثل الصفات

ظواىر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار،  :القاعدة اٟتادية عشرة
 : ومجهولة لنا باعتبار

فباعتبار ا١تعٌت معلومة، وباعتبار الكيفية ٣تهولة؛ كاالستواء مثبًل، فمعناه معلـو 
 . و، واالرتفاع، والصعود، واالستقرارلنا فهو ٔتعٌت العل

أما كيفيتو فمجهولة؛ ألف اهلل أخربنا بأنو استوى، ومل ٮتربنا عن كيفية استوائو، 
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 . وىكذا يقاؿ يف باقي الصفات
  :في العبلقة بين الصفات والذات :القاعدة الثانية عشرة

؛  وخبلصة القوؿ يف ىذه ا١تسألة أف العبلقة بُت الصفات والذات عبلقة تبلـز
 وجودُ  يُػَتَصوَّرفاإلٯتاف بالذات يستلـز اإلٯتاف بالصفات، وكذلك العكس؛ فبل 

٣تردة عن الصفات يف ا٠تارج، كما ال يتحقق وجود صفة من الصفات يف  ذاتٍ 
 . (ٔ)ا٠تارج إال وىي قائمة بالذات

في عبلقة الصفات بعضها ببعض من حيث اآلثار  :القاعدة الثالثة عشرة
 : والمعاني

 . أما بالنسبة لبعضها فقد تكوف مًتادفة من حيث ا١تعٌت أو متقاربة
 . مثل احملبة، والرٛتة، والفرح، والتعجب، والضحك

وىناؾ صفات متقابلة كالرفع وا٠تفض، والظاىرية والباطنية، والنفع والضر، 
 . والقبض والبسط

وىناؾ صفات متضادة من حيث معانيها، مثل الغضب والسخط مع الرضا، 
 . . . ومثل الكراىية مع اٟتب، وىكذا

ّٔذه الصفات ا١تزدوجة ا١تأخوذة من أٝتائو ا١تتقابلة،  _عز وجل_فاتصافو 
وبالصفات ا١تتضادة يف معناىا على ما تقدـ، وا١تًتادفة باعتبار الذات، وا١تتباينة 

دليل على الكماؿ الذي ال يشاركو فيو أحد؛  _ باعتبار ما بينها يف الغالب
اٟتكمة البالغة، والتفرد بشؤوف الكوف  و و على مشوؿ القدرة الباىرة، لداللت

                                                 

 .341قُـ أَإ ْ. اْعل ايِفات اٱهل١ٝ ؿ _1
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 :وتحتو
 .ما ُيضاد توحيد األٝتاء والصفات :المبحث األول
 .الِفَرؽ اليت ضلت يف باب األٝتاء والصفات :المبحث الثاني

 .سنةصفة من الصفات الثابة بالكتاب وال ُحْكُم من نفى :المبحث الثالث

 الفصل الجالح

 

 ايضالٍ يف تٛحٝس األمسا٤ ٚايصفات
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يضاد توحيد األسماء، والصفات اإللحاُد فيها، ويدخل في اإللحاد 
 . التعطيُل، والتمثيُل، والتكييف، والتفويض، والتحريف، والتأويل

ا١تيل، ومنو اللحد يف القرب، ومنو قوؿ : اإلٟتاد يف اللغة ىو: اإللحاد :أوالً 
 : _رضي اهلل عنو_ بن معدي كرب الزبيدياعمرو 

 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف يل ماجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍ   أخٍ  نْ كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  

 

 أٟتدتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو يف يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديَّ الثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى 
 : وقوؿ جرير 

  دعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوت ا١تلحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدين أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا خبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب
     

 (ٔ)ٚتاحػػػػػػػػػػػػاً ىػػػػػػػػػػػػل شػػػػػػػػػػػػفيت مػػػػػػػػػػػػن اٞتمػػػػػػػػػػػػاح 
 . ا١تائلُت عن اٟتق :ويُقصد بالملحدين 

 . (ٕ)فهو العدوؿ عما ٬تب اعتقاده أو عملو :أما في االصطبلح
 . ئقها ومعانيها عن اٟتق الثابت ٢تاالعدوؿ ّٔا وْتقا: واإلٟتاد يف أٝتاء اهلل ىو

 : (ٖ)أنواع اإللحاد في أسماء اهلل وصفاتو 
 . ٦تا دلت عليو من الصفات كفعل ا١تعطلة ءٌ شي رَ كَ نْ أف يػُ  _ٔ
 . دالة على تشبيو اهلل ٓتلقو، كفعل أىل التمثيل ُٕتعلأف  _ٕ
كتسمية   ٔتا مل ُيسمّْ بو نفسو؛ ألف أٝتاء اهلل توقيفية، اهللُ  أف ُيسمى _ٖ

                                                 

 .74ؿٜٛإ دلٜل ْ _1

 .18اْعل فتض كبِّ ايرب١ٜ بتؼًّٝ اؿ١ُٜٛ، ْ _2

 .19اْعل امللدع ايوابل، ْ _3

َا ٜضاز تٛحٝس األمسا٤ ٚايصفات9 املبخح األٍٚ  
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مهندس ) ػأو تسميتو ب (علة فاعلة)وتسمية الفبلسفة إياه  (أباً )النصارى لو 
 . أو غَت ذلك (العقل ا١تدبر)أو  (الكوف
+ اإللو=من + البلت=من أٝتائو أٝتاء لؤلصناـ، كاشتقاؽ  قَّ تَ شْ أف يُ  _ٗ

 +. العزيز=والُعزَّى من 
اهلل َتِعَب  إف: كقوؿ اليهودٔتا ال يليق بو، ؤتا ينزه عنو،   _تعاىل_وصفو  _٘

 . إف اهلل فقَت: من خلق السموات واألرض، واسًتاح يـو السبت، أو قو٢تم
مأخوذ من العطل، الذي ىو ا٠تلو والفراغ  :اللغةالتعطيل يف  :التعطيل :ثانياً 

أ٫تلها أىلها، وتركوا : ، أي(٘ٗ: اٟتج[ )َوبِْئٍر ُمَعطََّلةٍ : ]والًتؾ، ومنو قولو تعاىل
 . (ٔ)ىاورد

من األٝتاء والصفات، أو  _تعاىل_ىو إنكار ما ٬تب هلل  :وفي االصطبلح
 : إنكار بعضو، وىو نوعاف

كتعطيل اٞتهمية الذين أنكروا الصفات، وغبلهتم ينكروف   :تعطيل كلي _أ
 . _أيضاً _ األٝتاء
كتعطيل األشعرية الذين ينكروف بعض الصفات دوف   :تعطيل جزئي_ ب

 . (ٕ)ذلك من ىذه األمة اٞتعد بن درىمب رؼبعض، وأوؿ من عُ 
اعتقاد أف صفات : إثبات مثيل للشيء، ويف االصطبلح: ىو :التمثيل :ثالثاً 

 . أو مثل أيدينا ،يديمثل  هلل يدٌ : اهلل مثل صفات ا١تخلوقُت، كأف يقوؿ الشخص
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 السماء يد اهلل أو نزولو إىل: حكاية كيفية الصفة كقوؿ القائل: التكييف :رابعاً  

: ػالدنيا كذا وكذا، أو يده طويلة، أو غَت ذلك، أو أف يسأؿ عن صفات اهلل ب
 . كيف

ىو اٟتكم بأف معاين نصوص الصفات ٣تهولة غَت معقولة  :التفويض :خامساً 
 . (ٔ)ال يعلمها إال اهلل

 . _عز وجل_وتفويض معناىا وكيفيتها إىل اهلل  ،أو ىو إثبات الصفات
عز _نيها، أما كيفيتها فيفوض علمها إىل اهلل واٟتق أف الصفات معلومة معا

 . _وجل
تغيَت النص لفظاً : التغيَت، ويف االصطبلح: التحريف لغة :التحريف :سادساً 
 . أو معٌت

 : والتغيَت اللفظي قد يتغَت معو ا١تعٌت، وقد ال يتغَت، فهذه ثبلثة أقساـ
وََكلََّم : ]_تعاىل_و كتحريف بعضهم قولَ   :تحريف لفظي يتغير معو المعنى_أ 

إىل نصب لفظ اٞتبللة؛ ليكوف التكليم من ( ٗٙٔ: النساء[ )اللَُّو ُموَسى َتْكِليماً 
 . _عليو السبلـ_موسى 
: _تعاىل_كفتح الداؿ من قولو   :تحريف لفظي ال يتغير معو المعنى_ ب

 .+. . .اٟتمَد هلل: =لك بأف يقوؿ، وذ(ٕ: الفاٖتة[ )اٟتَْْمُد لِلَِّو َربّْ اْلَعاَلِمُتَ ]
 . وىذا يف الغالب ال يقع إال من جاىل؛ إذ ليس فيو غرض مقصود لفاعلو غالباً 

وىو صرؼ اللفظ عن ظاىره ببل دليل كتحريف معٌت : تحريف معنوي_ جـ

                                                 

 .567أمحـ ايكآٞ ْ .ؿاْعل َقٖب ايتفٜٛض يف ِْْٛ علض ْٚكـ  _1
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 . ا١تضافتُت إىل اهلل إىل القوة والنعمة و٨تو ذلك+ اليدين=
ها الرجوع، والعاقبة، التأويل يف اللغة يدور حوؿ عدة معاٍف، من :التأويل :سابعاً 

 . وا١تصَت، والتفسَت
أما يف االصطبلح فيطلق على ثبلثة معاٍف، اثناف منهما صحيحاف مقبوالف 

 . معلوماف عند السلف، والثالث مبتدع باطل
 : وإليك بياف ىذه ا١تعاين

 . التفسَت، وىو إيضاح ا١تعٌت، وبيانو: المعنى األول
تأويل ىذه : ير وغَته، فًتاىم يقولوفوىذا اصطبلح ٚتهور ا١تفسرين كابن جر 

 . اآلية كذا وكذا، أي تفسَتىا
اٟتقيقة اليت يؤوؿ إليها الشيء، وىذا ىو ا١تعروؼ من معٌت التأويل يف  :الثاني

: وقولو( ٖ٘:األعراؼ[ )َىْل يَنظُُروَف ِإالَّ تَْأِويَلوُ : ]_تعاىل_الكتاب والسنة، كما قاؿ 
ٌر َوَأْحَسُن تَأْ ] : _عليو السبلـ_، وقولو عن يوسف (ٖ٘: اإلسراء[ )ِويبلً َذِلَك َخيػْ
 . [لُ بْ قػَ  نْ مِ  ايَ يَ ؤْ رُ  لُ يْ وِ أْ ا تَ ذَ ىَ ]

 . صرؼ اللفظ عن ظاىره إىل معٌت ٮتالف الظاىر :الثالث
 . وىذا ما اصطلح عليو ا١تتأخروف من أىل الكبلـ وغَتىم

 . كتأويلهم االستواء باالستيبلء، واليد بالنعمة
 . (ٔ)ي ذمو السلفوىذا ىو الذ

                                                 

يف نتاب َِطًشات يف نتب ايعكا٥ـ  عَُّٛا، ٚايتأٌٜٚ ايباطين ل تفٌِٝ اؿـٜح عٔ ايتأٌٜٚاْع_ 1
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 (ٔ)الفرؽ اليت ضلت يف باب األٝتاء والصفات: ا١تبحث الثاين

 
 : ىناؾ فرؽ عديدة ضلت يف ىذا الباب منها

 . وىم أتباع اٞتهم بن صفواف، وىم ينكروف األٝتاء والصفات :الجهمية _ٔ
وىم أتباع واصل بن عطاء، وعمرو بن عبيد، وىم يثبتوف  :المعتزلة _ٕ

 . (ٕ)ينكروف الصفات، معتقدين أف إثباهتا يؤدي إىل تعدد القدماءاألٝتاء، و 
وىم أتباع أيب اٟتسن األشعري، وىم يثبتوف األٝتاء، وبعض  :األشاعرة _ٖ

اٟتياة، والعلم، =ىي + معاين=إف هلل سبع صفات عقلية يسموُنا : الصفات، فقالوا
 :يف قوؿ القائلوىي ٣تموعة + والقدرة، واإلرادة، والسمع، والبصر والكبلـ

 حػػػػػػػػػػػػػػػػػػي علػػػػػػػػػػػػػػػػػػيم قػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير والكػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
 

 إرادة وكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذؾ السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمع والبصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
    

 . (ٖ)يف اٞتملة وإثباهتم ٢تذه الصفات ٥تالف لطريقة السلف
وىم أتباع أيب منصور ا١تاتريدي، وىم يثبتوف األٝتاء وبعض  :الماتريدية _ٗ

 . (ٗ)يف اٞتملة الصفات، وإف كاف ىذا اإلثبات ٥تالفاً لطريقة السلف
وىم الذين أثبتوا الصفات، وجعلوىا ٦تاثلة لصفات ا١تخلوقُت،  :الممثلة _٘

 .وقيل إف أوؿ من قاؿ بذلك ىو ىشاـ بن اٟتكم الرافضي
 

 

                                                 

 .15اْعل فتض كب ايرب١ٜ، ْ _1

 .84عٛاؿ املعتل، ْ. عتني١، ٚأُٛهلِ اـُو١، َٚٛقف أٌٖ ايو١ٓ َٓٗا ؿْعل امل _2

 .60اؿٛايٞ، ْ هفل. َٓٗر ا٭ًاعل٠ يف ايعكٝـ٠، ؿ _3

 .234اْعل املاتلؿ١ٜ ؿكاه١ ٚتكٛميّا، يًٌٝؽ أمحـ بٔ عٛض اهلل اؿلبٞ، ْ _4

 حهِ َٔ ْف٢ صف١ َٔ ايصفات ايجابت١ هلل بايهتاب ٚايػ9١ٓ املبخح ايجايح
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 . ىذا األمر ٭تتاج إىل تأفٍّ وتريث، مث تفصيل
بالنصوص القطعية ال ٮتلو هلل إف الذي ينفي صفة من الصفات الثابتة  :فيقال

 . حواؿمن أحد ثبلثة أ
كتابًا كاف أو   ا١تنفيةُ  أف يكوف النايف عا١تًا بالنص الذي ثبتت بو الصفةُ  :أولها

وإ٪تا نفى لعناده، وفساد  ،و للنصمفهومَ  تُػَغَتّْ سنة، وال توجد لديو شبهات قد 
 . و للرسوؿ من بعد ما تبُت لو اٟتققصده، ومرض قلبو، ومشاقتَّ 
 . "رسولو ـَ أو كبل ،اهلل فهذا كافر؛ لتكذيبو كبلـَ 

 ،أف يكوف النايف ٣تتهدًا يف طلب اٟتق، معروفًا بالنصيحة والصدؽ :الثاني
فحكمو أنو ؛ ٞتهلو بالنص، أو لعدـ علمو با١تفهـو الصحيح ؛ولكنو أخطأ وتأوؿ

 . معذور، وخطؤه مغفور؛ ألف نفيو ناتج عن تأويل، ال عن عناد وفساد قصد
اه، مقصرًا يف طلب اٟتق، متكلمًا ببل علم، ٢تو  ُمتَِّبعاً أف يكوف النايف  :الثالث

، فحكمو أنو عاٍص مذنبٌ  ؛ولكنو ال يقصد مشاقة الرسوؿ، ومل يتبُت لو اٟتق ٘تاماً 
 . وقد يكوف فاسقاً 

وأما التكفَت فالصواب أنو من اجتهد من أمة : =×قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 
 .فأخطأ مل يكفر، بل يغفر لو خطؤه د اٟتقَّ صَ وقَ "٤تمد

ومن تبُت لو ما جاء بو الرسوؿ فشاؽَّ الرسوؿ من بعد ما تبُت لو ا٢تدى واتبع 
 .غَت سبيل ا١تؤمنُت فهو كافر

ومن اتبع ىواه، وقصَّر يف طلب اٟتق، وتكلم ببل علم فهو عاٍص مذنب، وقد 
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يكوف فاسقاً، وقد تكوف حسناتو ترجح على سيئاتو؛ فالتكفَت ٮتتلف باختبلؼ  

يكوف كافراً،  ، وال ضاؿٍ وال جاىلٍ  ،، وال مبتدعٍ ٥تطىءٍ  لُّ حاؿ الشخص؛ فليس ك
 . (ٔ)+بل وال فاسقاً، بل وال عاصياً 

ىذا مع أنٍت دائماً ومن جالسٍت يعلم ذلك مٍت أين من أعظم الناس : =×وقاؿ 
ٌ ُنيًا عن أف  إىل تكفَت، وتفسيق ومعصية إال إذا ُعِلم أنو قد قامت  يُػْنَسَب ُمَعُتَّ
لرسالية اليت من خالفها كاف كافرًا تارة، وفاسقًا أخرى، وعاصياً عليو اٟتجة ا

 .أخرى
وإين أقرر أف اهلل قد غفر ٢تذه األمة خطأىا، وذلك يعم ا٠تطأ يف ا١تسائل 

 . ا٠تربية القولية، وا١تسائل العملية
منهم على  أحدٌ  َيْشَهدْ ومل  ،وما زاؿ السلف يتنازعوف يف كثَت من ىذه ا١تسائل

 . +فر، وال بفسق، وال ٔتعصيةأحد ال بك
وكنت أبُتّْ أف ما نقل عن السلف، واألئمة من إطبلؽ القوؿ : =إىل أف قاؿ
 . كذا وكذا فهو أيضاً حق: بتكفَت من يقوؿ

 . (ٕ)+لكن ٬تب التفريق بُت اإلطبلؽ، والتعيُت
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 تمهيد

 .اٞتهة واٟتد: دراسة لكلميت :المبحث األول
 .األعراض، واألبعاض: دراسة لكلميت :لثانيالمبحث ا

 ._تعاىل_األغراض، وحلوؿ اٟتوادث باهلل : دراسة لكلميت :الثالمبحث الث
 .التسلسل: دراسة لكلمة :المبحث الرابع

 

 الرابعالفصل 

 

ايهًُات اجمل١ًُ، ٚططٜك١ أٌٖ ايػ١ٓ يف 

 ايتعاٌَ َعٗا
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 ٘تهيد
 (. الكلمات آّملة)يَرُِد يف كتب العقائد مصطلح 

وما الذي دعى  ؟من إطبلقهاوما ا١تراد  ؟وما معٌت كوُنا ٣تملة ؟فما ا١تقصود ّٔا
وما طريقة أىل السنة يف التعامل مع  ؟وىل وردت يف الكتاب والسنة ؟إىل إطبلقها
  ؟ىذه األلفاظ

 : واإلجابة عن ىذه األسئلة تكوف على النحو التايل
 . أُنا ألفاظ يطلقها أىل التعطيل :المقصود بالكلمات المجملة_أ
 . ها أىل الكبلـثىي مصطلحات أحد: أو
 . أُنا ٖتتمل حقاً وباطبلً  :ومعنى كونها مجملة_ ب

فاء أو يقاؿ ٠ت. ألُنا ألفاظ ُمشًتكة بُت معاٍف صحيحة، ومعاٍف باطلة: أو يقاؿ
 . اللفظ إال بعد االستفصاؿ واالستفسار ا١تراد منها؛ ْتيث ال يدرؾ معٌت

التوصل إىل نفي الصفات عن اهلل  :ومراد أىل التعطيل من إطبلقها_ ج
 . ْتجة تنزيهو عن النقائص _اىلتع_

عجزىم عن مقارعة أىل السنة باٟتجة؛ فلجؤوا  :والذي دعاىم إلى ذلك_ د
 . إىل ىذه الطريقة؛ ليخفوا عوارىم، وزيفهم

بل ىي من  وىذه األلفاظ لم ترد ال في الكتاب، وال في السنة؛_ ىـ
 . إطبلقات أىل الكبلـ

 ططٜك١ أٌٖ ايػ١ٓ يف ايتعاٌَ َعٗاايهًُات اجمل١ًُ، 9ٚ ايفصٌ ايطابع
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أُنم يتوقفوف يف ىذه  :الكلماتوطريقة أىل السنة في التعامل مع ىذه _ و
 . األلفاظ؛ ألنو مل يرد نفيها وال إثباهتا يف الكتاب والسنة؛ فبل يثبتوُنا، وال ينفوُنا

طبلً م يستفصلوف عنو، فإف كاف معٌت باأما ا١تعٌت الذي ٖتت ىذه األلفاظ فإُن
واستعملوا اللفظ يُػنَػزَّه اهلل عنو َردُّوه، وإف كاف معٌت حقًا ال ٯتتنع على اهلل قبلوه، 

 . الشرعي ا١تناسب للمقاـ
 :وأشهر األلفاظ آّملة وروداً يف كتب العقائد ما يلي

 . اٞتهة _ٔ
 . اٟتدَّ  _ٕ
 . األعراض _ٖ
 . األبعاض أو األعضاء واألركاف واٞتوارح _ٗ
 . _تعاىل_ حلوؿ اٟتوادث باهلل _٘
 . التسلسل _ٙ

 .ك األلفاظ آّملةوسَتد يف ا١تباحث التالية دراسة وٖتليل لتل
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 اٞتهة: دراسة لكلمة: أوالً 
ىذه اللفظة من الكلمات آّملة اليت يطلقها أىل التعطيل، فما معناىا يف اللغة؟ 

ىي ثابتة هلل، أو منفية  لوما مرادىم من إطبلقها؟ وما التحقيق يف تلك اللفظة؟ وى
 عنو؟ 
ي تتوجو إليو، وتقصده، على الوضع الذ اٞتهة تطلق :ة في اللغةمعنى الجه_أ

 . (ٔ)وتطلق على الطريق، وعلى كل شيء استقبلتو، وأخذت فيو
نفي صفة العلو عن اهلل  :ومراد أىل التعطيل من إطبلق لفظ الجهة_ ب

 . _عز وجل_
إف إطبلؽ لفظ اٞتهة يف حق اهلل : أف يقاؿ :والتحقيق في ىذه اللفظة_ ج
تاب وال السنة، وال عن أحد من أمر مبتدع مل يرد يف الك _سبحانو وتعاىل_

 . سلف ىذه األمة
ال نفيًا وال إثباتاً،  _عز وجل_على ىذا ال يصح إطبلؽ اٞتهة على اهلل  وبناءً 

 . بل البد من التفصيل؛ ألف ىذا ا١تعٌت ٭تتمل حقاً و٭تتمل باطبلً 
 فإف أريد ّٔا جهة سفل فإُنا منتفية عن اهلل، و٦تتنعة عليو أيضا؛ فإف اهلل أعظم
 وأجل من أف ٭تيط بو شيء من ٥تلوقاتو، كيف وقد وسع كرسيو السموات واألرض؟ 

                                                 

 .560_13/555اْعل يوإ ايعلب  _1

 ادت١ٗ ٚاذتس9 زضاغ١ يهًُيت9 املبخح األٍٚ
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و بذاتو يف كل ، وأنو حاؿّّ يف خلقو، وأنتأريد باٞتهة أنو يف ٚتيع اٞتها وإن
 . ٦تتنع على اهلل، منتٍف يف حقو مكاف فإف ذلك

 إف اهلل: حيث يقولوف ؛وإف أريد نفي اٞتهة عن اهلل كما يقوؿ أىل التعطيل
، وال متصل، ف، فهو ال داخل العامل، وال خارجوليس يف جهة، أي ليس يف مكا
٦تتنع على اهلل منتٍف يف  _أيضاً _فإف ذلك  _ وال منفصل، وال فوؽ، وال ٖتت

 . حقو؛ إذ إف ذلك وصف لو بالعدـ احملض
وإف أريد باٞتهة أنو يف جهة علوٍّ تليق ّتبللو، وعظمتو من غَت إحاطة بو، ومن 

فإف ذلك حق ثابت لو، ومعٌت صحيح  _ أف يكوف ٤تتاجًا ألحد من خلقوغَت 
 . دلت عليو النصوص، والعقوؿ، والفطر السليمة

ٔتعٌت على، أي على + يف=ومعٌت كونو يف السماء، أي يف جهة العلو، أو أف 
أي على ( ٔٚ: طو[)َوألَصلّْبَػنَُّكْم يف ُجُذوِع النَّْخلِ : ]السماء، كما قاؿ تعاىل

 . وع النخلجذ
 . ؤّذا التفصيل يتبُت اٟتق من الباطل يف ىذا اإلطبلؽ

أما بالنسبة للفظ فكما سبق ال يثبت وال ينفي، بل ٬تب أف يستعمل بداًل عنو 
 . (ٔ)اللفظ الشرعي، وىو العلو، والفوقية

 

 اٟتد: دراسة لكلمة: ثانياً 
                                                 

. 171_166، ٚايتشف١ املٗـ١ٜ ًلغ ايلهاي١ ايتـَل١ٜ 221ْاْعل ًلغ ايعكٝـ٠ ايطشا١ٜٚ ْ _1
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  .من األلفاظ آّملة اليت يطلقها أىل التعطيل_ أيضاً _ وىذا 

وما شبهتهم يف  ؟وماذا يريد أىل التعطيل من إطبلقو ؟فما معٌت اٟتد يف اللغة
  ؟وما جواب أىل السنة ؟ذلك
يطلق على الَفْصل، وا١تنع، واٟتاجز بُت الشيئُت  :معنى الحد في اللغة_ أ

 . الذي ٯتنع اختبلط أحد٫تا باآلخر
 . حددت كذا، جعلت لو حداً ٯتيزه: يقاؿ
 زُ الوصف احمليط ٔتعناه، ا١تميػّْ : تميز بو عن غَتىا، وحد الشيءالدار ما ت دُّ وجَ 

 . (ٔ)لو عن غَته
نفي استواء اهلل على ( اٟتد)يريدوف من إطبلؽ لفظ  وأىل التعطيل_ ب
 . عرشو
لو أثبتنا استواء اهلل على عرشو للـز أف : أُنم يقولوف :وشبهتهم في ذلك_ ج

ف ٤تدوداً؛ فاإلنساف مثبًل إذا استوى يكوف ٤تدوداً؛ ألف ا١تستوى على الشيء يكو 
 . _أيضاً _على البعَت صار ٤تدوداً ٔتنطقة معينة، ٤تصوراً ّٔا، وعلى ٤تدود 

عز _وبناء على ذلك فهم ينفوف استواء اهلل على عرشو ويروف أُنم ينزىوف اهلل 
 . عن اٟتد، أو اٟتدود _وجل
مل يرد يف  (اٟتد)إف لفظ : أىل السنة يقولوف :جواب أىل السنة _ د

 . الكتاب، وال يف السنة

                                                 

، ٚاملِباغ املٓري يًفَٝٛٞ 108اْعل َعذِ َفلؿات أيفاظ ايكلإٓ يًلاغب ا٭ُفٗاْٞ ْ _1

ْ68. 
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ال نفياً، وال "وليس لنا أف نصف اهلل ٔتا مل يصف بو نفسو، وال وصفو بو رسولو
 . إثباتاً، وإ٪تا ٨تن متبعوف ال مبتدعوف

 . ىذا بالنسبة للفظ
  ؟ماذا تريدوف باٟتد :ونقوؿ _كعادتنا_أما بالنسبة للمعٌت فإننا نستفصل 

٤تدود، أي متميز عن خلقو، منفصل عنهم،  _عز وجل_ إف أردمت باٟتد أف اهلل
 . مباين ٢تم فهذا حق ليس فيو شيء من النقص، وىو ثابت هلل ّٔذا ا١تعٌت

وأنتم تريدوف نفي ذلك عنو بنفي  ،وإف أردمت بكونو ٤تدودًا أف العرش ٤تيط بو
مستٍو على  _تعاىل_فهذا باطل وليس ببلـز صحيح؛ فإف اهلل  _ استوائو عليو

 . أكرب من العرش ومن غَت العرش _عز وجل_رشو، وإف كاف ع
عز _وال يلـز من كونو مستويًا على العرش أف يكوف العرش ٤تيطًا بو؛ ألف اهلل 

أعظم من كل شيء، وأكرب من كل شيء، واألرض ٚتيعًا قبضتو يـو  _وجل
 . (ٔ)القيامة، والسموات مطويات بيمينو

                                                 

 ×، ًٚلغ ايعكٝـ٠ ايٛاهط١ٝ يًٌٝؽ قُـ بٔ عجُٝني 219اْعل ًلغ عكٝـ٠ ايطشا١ٜٚ ْ _1
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 األعراض: دراسة لكلمة: أوالً 
: ىػػذا اللفػػظ مػػن األلفػػاظ آّملػػة الػػيت يطلقهػػا أىػػل الكػػبلـ ومػػن أقػػوا٢تم يف ذلػػك

مػػػػػػػػن األعػػػػػػػراض واألغػػػػػػػػراض، واألبعػػػػػػػػاض، واٟتػػػػػػػػدود،  _تعػػػػػػػػاىل_٨تػػػػػػػن نُػنَػػػػػػػػػزّْه اهلل =
 +. واٞتهات

 +. سبحاف من تنزه عن األعراض واألغراض واألبعاض: =ويقولوف
لفاظ فسيأيت ذكرىا أما بقية األ( األعراض)ىهنا سيكوف حوؿ لفظ واٟتديث 

 . فيما بعد
 األعراض ٚتع َعَرض، والَعرض ىو ما ال ثبات :تعريف األعراض في اللغة_ أ
 . لو

 . ما ليس ببلـز للشيء: أو ىو
 . (ٔ)ما ال ٯتتنع انفكاكو عن الشيء: أو ىو

 لو، الفرح بالنسبة لئلنساف فهو َعَرض؛ ألنو ال ثبات: ومن األمثلة على ذلك
 . ض ويزوؿبل ىو عارض يعر 

 . وكذلك الغضب، والرضا
الَعَرض عند ا١تتكلمُت : =قاؿ الفيومي :الَعَرض في اصطبلح المتكلمين_ ب

                                                 

 .154_153اْعل ايتعلٜفات يًذلداْٞ ْ _1

 األعطاض ٚاألبعاض9 زضاغ١ يهًُيت9 املبخح ايجاْٞ
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 . (ٔ)+ما ال يقـو بنفسو، وال يوجد إال يف ٤تل يقـو بو
والعرض ما ال يكوف لو ثبات، ومنو استعار : =وقاؿ الراغب األصفهاين

 . (ٕ)+طعملوىر كاللوف واا١تتكلموف الَعَرض ١تا ال ثبات لو إال باٞت
مرادىم من +: إف اهلل منزه عن األعراض= :مراد المتكلمين من قولهم_ ج

 . ألف األعراض عندىم ىي الصفات _تعاىل_ذلك نفي الصفات عن اهلل 
، ألف األعراض ال تقـو إال باألجساـِ : يقولوف :في ذلك شبهتهم_ د

 .جسم، واهلل منزه عن ذلك متماثلة؛ فإثبات الصفات يعٍت أف اهلل واألجساـُ 
بنفي الصفات؛ ألنو يًتتب على إثباهتا التجسيم، وىو وصف  عليو نقوؿ وبناءً 

 . هذه ىي شبهة ا١تتكلمُتفاهلل بأنو جسم، والتجسيم ٘تثيل، وىذا كفر وضبلؿ، 
 : الرد عليهم من وجوه :الرد على أىل الكبلم في ىذه المسألة_ ـ ى
ال نفيًا وال  في الكتاب وال في السنة لم ترد+ األعراض=أن لفظة  _ٔ

 . إثباتاً، ومل ترد كذلك عن سلف األمة
وطريقة أىل السنة ا١تعهودة يف مثل ىذه األلفاظ التوقف يف اللفظ، فبل نثبت 

 . األعراض، وال ننفيها
إف أردمت باألعراض ما : أما معناىا فُيستَػْفَصل عن مرادىم يف ذلك ويقاؿ ٢تم

كاٟتزف، والندـ، وا١ترض، وا٠توؼ، فإف ا١تعٌت   _تعاىل_اهلل  يقتضي نقصًا يف حق
 . صحيح، واهلل منزه عن ذلك؛ ألنو نقص، ال ألُنا أعراض
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من الصفات  "وإف أردمت نفي ما أثبتو اهلل لنفسو يف كتابو أو على لساف رسولو 

فإف ذلك باطل مردود، _  كالغضب، والفرح، والرضا، و٨توىا ْتجة أُنا أعراض
 . ـ من إثباهتا أي الـزوال يلز 
إف بعضها أعراض كالفرح،  بلأن الصفات الربانية ليست كلها أعراض،  _ٕ

وبعضها ليست أعراضاً، كبعض الصفات الذاتية كاليد، والوجو، والغضب، 
 . والقدـ، والساؽ؛ فهذه ليست أعراضاً، بل الزمة للذات ال تنفك عنها

فاألعراض قول باطل؛ + سمإن األعراض ال تقوم إال بج: =أن قولكم _ٖ
ليل، والليل : ػطويل، وصف ل: ليل طويل، فقولنا: قد تقـو بغَت اٞتسم كما يقاؿ

 . حر شديد، ومرض مؤمل، وبرد قارس: ليس ّتسم، ومثل ذلك
فاألجساـ غَت متماثلة ال أن القول بتماثل األجسام قول باطل؛  _ٗ

لف الذرَّة عن اٞتمل، ويف بالذوات وال بالصفات، وال باٟتدوث؛ ففي اٟتجم ٗتت
الوزف ٮتتلف جسم القَتاط عن جسم القنطار، ويف ا١تلمس ٮتتلف ا٠تشن عن 

 . الناعم، واللُت عن القاسي، وىكذا
وىذا اللفظ كقاعدة األلفاظ إحداث المتكلمين،  نْ أن لفظ الجسم مِ  _٘

 لـز منو أف يكوف جسمًا يف مفهومك فليسيآّملة؛ فإف كاف إثبات الصفات 
 . ذلك يضَتنا

لكن إف أردت باٞتسم الشيء القائم بنفسو ا١تتصف ٔتا يليق بو فهذا حق ألننا 
 . نؤمن بأف هلل ذاتاً موصوفة بالصفات البلئقة ّٔا

 . فإف أردت باٞتسم ىذا ا١تعٌت فيصح
وإف أردت باٞتسم الشيء ا١تكوَّف من أعضاء، وٟتم ودـ ا١تفتقر بعضو إىل 
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. غَت صحيح؛ ألنو يلـز أف يكوف اهلل حادثًا أو ٤ُتَْدثاً  بعض وما أشبو ذلك فباطل
وىذا أمر مستحيل، على أننا ال نوافق على إثبات اٞتسم، وال نفيو؛ ألنو ٭تتمل 

 . حقاً وباطبلً 
 

 األبعاض: دراسة لكلمة: ثانياً 
وىذه أيضًا من الكلمات : األعضاء، أو األركاف، أو اٞتوارح: ويقاؿ األبعاض،
تطلق وٖتتمل حقًا وباطبًل؛ فإليك نبذة يف معانيها، ومقصود أىل  آّملة اليت

 . التعطيل من إطبلقها وجواب أىل السنة على تلك الدعوى
 . معاين ىذه الكلمات متقاربة من بعض :معاني ىذه الكلمات_ أ

بعض الشيء أي جزؤه، وبّعْضُت كذا : ٚتع لكلمة بعض، يقاؿ :فاألبعاض_ 
 . (ٔ)أي جعلتو أبعاضاً 

ٚتع ركن، وركن الشيء قوامو، وجانبو القوي الذي يتم بو،  :واألركان_ 
 . ويسكن إليو

 .ٚتع جزء، واٞتزء ما يًتكب الشيء عنو وعن غَته :واألجزاء_ 
 . الشيء ما يتقـو بو ٚتلُتو كأجزاء السفينة، وأجزاء البيت وجزءُ 

د والطيور مفردىا اٞتارحة، وتسمى الصائدة من الكبلب والفهو  :والجوارح_ 
 . جارحة؛ إما ألُنا ٕترح، وإما ألُنا تكسب
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 . (ٔ)وٝتيت األعضاء الكاسبة جوارح تشبيهاً ّٔا ألحد ىذين 

 . األعضاء، واألدوات، و٨توىا: ويشبو ىذه األلفاظ لفظ_ 
مقصودىم نفي بعض الصفات  :مقصود أىل التعطيل من إطبلقها_ ب

 . (ٕ)الوجو، والساؽ، والقدـ والعُتالذاتية الثابتة باألدلة القطعية، كاليد، و 
الذي دعاىم إىل نفي تلك الصفات ىو  ما الذي دعاىم إلى نفيها؟_ ج

اعتقادىم أُنا بالنسبة للمخلوؽ أبعاض، وأعضاء، وأركاف، وأجزاء، وجوارح 
أف إثبات تلك الصفات هلل يقتضي  _بزعمهم_فَتوف  ؛وأدوات و٨تو ذلك

 .فيها قراراً من ذلكالتمثيل، والتجسيم؛ فوجب عندىم ن
 . ويلقى القبوؿ ،ألجل أف يروج كبلمهم ؛وقد ٞتؤوا إىل تلك األلفاظ آّملة

إف ىذه الصفات وإف كانت تعد يف : أىل السنة يقولوف :جواب أىل السنة_ د
 حق ا١تخلوؽ أبعاضاً، أو أعضاًء، وجوارح و٨تو ذلك لكنها تعدُّ يف حق اهلل صفاتٍ 

فبل ٩توض فيها بآرائنا وأىوائنا، بل نؤمن ّٔا و٪ُترُّىا  "ا لو رسولوأثبتها لنفسو، أو أثبته
لعدـ معرفتنا ٟتقيقة  _عز وجل_ض كنهها وحقيقتها إىل اهلل كما جاءت ونفوّْ 

 ،الذات؛ ألف حقيقة معرفة الصفة متوقفة على معرفة حقيقة الذات كما ال ٮتفى
قد تشًتؾ مع  _ت اهللأعٍت اليد، والساؽ و٨توىا وكثَت من صفا_ وىذه الصفات

 . صفات خلقو يف اللفظ، ويف ا١تعٌت العاـ ا١تطلق قبل أف تضاؼ
، وصفات ا١تخلوؽ با١تخلوؽ؛ با٠تالق ؤتجرد إضافتها ٗتتص صفات ا٠تالق

 . فصفات ا٠تالق تليق ّتبللو وعظمتو وربوبيتو، وقيومتو
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 . (ٔ)وصفات ا١تخلوؽ تليق ْتدوثو، وضعفو، و٥تلوقيتو
إف أردت أف : لك يقاؿ ١تن يطلق تلك األلفاظ آّملة السالفةعلى ذ وبناءً 

 _ ذلك ، و٨توَ وأعضاءً  ،أف يكوف جسماً، وجثةً  _عز وجل_تنفي عن اهلل 
 . فكبلمك صحيح، ونفيك يف ٤تلو

واليت ظننت أف إثباهتا يقتضي  ،وإف أردت بذلك نفي الصفات الثابتة لو
 . إف قولك باطل، ونفيك يف غَت ٤تلوف_ التجسيم، و٨تو ذلك من اللواـز الباطلة 

 . ىذا بالنسبة للمعٌت
أما بالنسبة للفظ فيجب أال تْعِدؿ عن األلفاظ الشرعية يف النفي أو اإلثبات؛ 

 . لسبلمتها من االحتماالت الفاسدة
ولكن ال يقاؿ ٢تذه الصفات إُنا أعضاء، أو جوارح، : =×يقوؿ شارح الطحاوية 

ىو األحد، الصمد، ال  _تعاىل_لركن جزء ا١تاىية، واهلل أو أدوات، أو أركاف؛ ألف ا
تعاىل اهلل عن ذلك،  (ٕ)يتجزأ سبحانو وتعاىل واألعضاء فيها معٌت التفريق والتعضية

 (.ٜٔ:اٟتجر) [الَِّذيَن َجَعُلوا اْلُقْرآَف ِعِضُتَ : ]_تعاىل_ومن ىذا ا١تعٌت قولو 
األدوات ىي اآلالت اليت واٞتوارح فيها معٌت االكتساب واالنتفاع؛ وكذلك 

 . ينتفع ّٔا يف جلب ا١تنفعة ودفع ا١تضرة
و٢تذا مل يرد ذكرىا يف صفات اهلل  _تعاىل_وكل ىذه ا١تعاين منتفية عن اهلل 

فاأللفاظ الشرعية صحيحة ا١تعاين، سا١تة من االحتماالت الفاسدة،  _تعاىل_
 لئبل يثبت معٌتً  ؛باتاً وال إث ،فكذلك ٬تب أف ال يُعدؿ عن األلفاظ الشرعية نفياً 
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 . صحيحٌ  ى معٌتً فَ نػْ ، وأف يػُ فاسدٌ  

ُ  قّْ حِ للمُ  ةٌ ضَ رْ وكل ىذه األلفاظ آّملة عُ 
 . (ٔ)+لِ طِ بْ وا١ت
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 األغراض: دراسة لكلمة :أوالً 
 . من إطبلقات ا١تتكلمُت، وإليك بعض التفصيل يف ىذا اللفظ ىذه الكلمة

فيو، أو  ا٢تدؼ الذي يُرمىع غرض، والغرض ىو ٚت :األغراض في اللغة_ أ
 . ى فيومفَتُ  ،نصبىو ا٢تدؼ الذي يُ 

 . (ٔ)على اٟتاجة، والبغية، والقصد _أيضاً _والغرض يطلق يف اللغة 
قيل ىو ما ألجلو يصدر الفعل من  :الغرض في اصطبلح علماء الكبلم_ ب
 . (ٕ)الفاعل

عل، وىو الغرض ىو األمر الباعث للفاعل على الف: =× ينالدوا ؿوقاؿ اٞتبل
 . (ٖ)+احملرؾ األوؿ، وبو يصَت الفاعل فاعبلً 

وبذلك نرى توافق ا١تعٌت اللغوي واالصطبلحي للغرض، وأنو غاية الفاعل من 
 . (ٗ)فعلو، وىو الباعث لو على فعلو

عز _يريدوف إبطاؿ اٟتكمة يف أفعاؿ اهلل  :أىل الكبلم بهذه اللفظةمراد _ ج
 . وشرعو _وجل
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 :_وعلى وجو ا٠تصوص األشاعرة_ؿ ا١تتكلموف يقو  :حجتهم في ذلك_ د 

إننا ننزه اهلل عن األغراض فبل يكوف لو غرض فيما شرعو أو خلقو؛ فأبطلوا اٟتكمة 
من ذلك، وقرروا أف اهلل مل يشرع إال ّٓرد مشيئتو فحسب؛ فإذا شاء ٖترًن شيء 

 . حرَّمو، أو شاء إ٬تابو أوجبو
 : لوقعنا يف ٤تذورين لو قررنا أف لو حكمة فيما شرعو: وقالوا
أنو إذا كاف هلل غرض فإنو ٤تتاج إىل ذلك الغرض؛ ليعود عليو من ذلك  :األول

 . منفعة، واهلل منزه عن ذلك
أننا إذا عللنا األحكاـ أي أثبتنا اٟتكمة والعلة لـز أف نوجب على اهلل  :والثاني

ا١تعتزلة من ع فيما وقع فيو قما تقتضيو اٟتكمة؛ ألف اٟتكم يدور مع علتو، فن
إ٬تاب الصبلح واألصلح على اهلل؛ ألف الغرض عند ا١تعتزلة ٔتعٌت الغاية اليت فعل 

 . (ٔ)وىم يوجبوف أف يكوف فعلو معلبلً باألغراض ،٢تا
 : الرد عليهم_ ـ ى
لم يرد ال في الكتاب وال في  _األغراض أو الغرض_أن ىذا اللفظ  _ٔ

 مُ ىِ وْ وأتباعهم؛ ألف ىذه الكلمة قد تػُ  وال أطلقو أحد من علماء اإلسبلـ السنة،
واألوىل أف  ،من التفصيل _إذاً _، ونفيها قد يفهم منو نفي اٟتكمة؛ فبلبد النقص

 . اٟتكمة، والرٛتة، واإلرادة، و٨تو ذلك ٦تا ورد بو النص: يعرب بلفظ
أن الغرض الذي ينزه اهلل عنو ما كان لدفع ضرر، أو جلب مصلحة  _ٕ

مل ٮتلق، ومل يشرع ألف مصلحة ا٠تلق واألمر تعود إليو، وإ٪تا  _سبحانو_فاهلل  لو،
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 . ذلك ١تصلحة ا٠تلق
آؿ ) [ِإنػَُّهْم َلْن َيُضرُّوا اللََّو َشْيئاً : ]_تعاىل_وال ريب أف ذلك كماؿ ٤تض، قاؿ 

 .( ٙٚٔ:عمراف
 (.ٚ:الزمر[ )َو َغٍِتّّ َعْنُكمْ ِإْف َتْكُفُروا فَِإفَّ اللَّ ]: وقاؿ

يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا =: قدسيويف اٟتديث ال
 . (ٔ)+ضري فتضروني

 . وىذا أمر مستقر يف الفطر
 ،أن إيجاب حصول األشياء على اهلل متى وجدت الحكمة حق صحيح _ٖ

لكنو ٥تالف ١تا يراه ا١تعتزلة من جهة أف اهلل عز وجل ىو الذي أوجب ىذا على 
[ َكَتَب َربُُّكْم َعَلى نَػْفِسِو الرَّْٛتَةَ : ]_عز وجل_كما قاؿ   ومل يوجبو عليو أحد، ،نفسو

 .(ٗ٘:األنعاـ)
َنا َنْصُر اْلُمْؤِمِنُتَ : ]وكما قاؿ  (. ٚٗ:الرـو[ )وََكاَف َحّقاً َعَليػْ

أتدري : =على ٛتار فقاؿ"١تا كاف رديف النيب÷وكما يف حديث معاذ بن جبل
 . اهلل ورسولو أعلم: قاؿ معاذ+ ؟ى اهللما حق اهلل على العباد، وما حق العباد عل

حق اهلل على العباد أن يعبدوه وال يشركوا بو شيئاً، وحق العباد على : =قاؿ
 . (ٕ)اٟتديث+ اهلل أن ال يعذب من ال يشرك بو
 .وهلل أف يوجب على نفسو ما يشاء فهذا حق أوجبو اهلل على نفسو،

                                                 

 (2577)كٚاٙ َوًِ  _1

 .(2856)َٚوًِ  (7373)كٚاٙ ايبؼاكٟ  _2



 

 124 تٛحٝس األمسا٤ ٚايصفات9 ايػازغ١ايطغاي١ 
وؿ البشر، ومقاييسهم بل مث إف مقياس الصبلح واألصلح ليس راجعًا إىل عق 

فقد تكوف على خبلؼ ما يراه  _تعاىل_إف ذلك راجع إىل ما تقتضيو حكمة اهلل 
قد  _على سبيل ا١تثاؿ_ ا٠تلق باديء الرأي يف عقو٢تم القاصرة؛ فانقطاع ا١تطر

بينما قد يكوف ىو األصلح لكنو مراد  ،يبدو لكثَت من الناس أنو ليس األصلح
َهَر اْلَفَساُد يف اْلبَػرّْ َواْلَبْحِر ٔتَا َكَسَبْت أَْيِدي النَّاِس لُِيِذيَقُهْم ظَ : ]لغَته لقولو تعاىل

 (. ٔٗ:الرـو) [بَػْعَض الَِّذي َعِمُلوا َلَعلَُّهْم يَػْرِجُعوفَ 
وكذلك استدراج الكفار بالنعم، وابتبلء ا١تسلمُت با١تصائب كل ذلك ٭تمل يف 

 . قوؿ البشر إال بأقل القليل منهاطياتو ضروباً من اٟتكم اليت ال ٖتيط ع
بل إف خلق إبليس، وتقدير ا١تعاصي، وتقدير اآلالـ يتضمن حكمًا تبهر 

 . (ٔ)العقوؿ وتُبُت عن عظيم حكمة أحكم اٟتاكمُت
 

 _تعاىل_حلوؿ اٟتوادث باهلل  :ثانياً 
ىذا اللفظ من إطبلقات أىل الكبلـ، وإليك بعض التفصيل يف معناه، 

 . ـ منو، والرد على ذلكومقصود أىل الكبل
اٟتلوؿ ىو عبارة عن كوف أحد اٞتسمُت ظرفاً  (:حلول)معنى كلمة _ أ

 . (ٕ)لآلخر، كحلوؿ ا١تاء يف الكوز
اٟتوادث ٚتع حادث، وىو الشيء ا١تخلوؽ  :(الحوادث)معنى كلمة  _ب

 . ا١تسبوؽ بالعدـ، ويسمى حدوثاً زمانياً 
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 . يسمى حدوثاً ذاتياً وقد يعرب عن اٟتدوث باٟتاجة إىل الغَت، و 
 . ىو كوف الشيء مفتقراً يف وجوده إىل الغَت: واٟتدوث الذايت
 . (ٔ)سبقاً زمانياً ىو كوف الشيء مسبوقاً بالعدـ : واٟتدوث الزماين

أي قيامها باهلل، ووجودىا فيو  (:_تعالى_ حلول الحوادث باهلل)معنى _ ج
 . _تعاىل_

مقصودىم نفي اتصاؼ اهلل  :مقصود أىل التعطيل من ىذا اإلطبلق_ د
بالصفات االختيارية الفعلية، وىي اليت يفعلها مىت شاء، كيف شاء، مثل اإلتياف 

 . لفصل القضاء، والضحك، والعجب، والفرح؛ فينفوف ٚتيع الصفات االختيارية
وحجتهم يف ذلك أف قياـ تلك الصفات باهلل يعٍت  :حجتهم في ذلك_ ـ ى

 . خلوقة ا١توجودة باهللقياـ اٟتوادث أي األشياء ا١ت
أف تكوف  يعٍت ذلك وإذا قامت بو أصبح ىو حادثًا بعد أف مل يكن، كما

 . ، فهذه ىي حجتهمفيو، وىذا ٦تتنع ا١تخلوقات حالَّةً 
إف ىذا اإلطبلؽ مل يَرْد يف كتاب : أىل السنة يقولوف :جواب أىل السنة_ و

 . اً عند سلف األمةوال سنة، ال نفياً وال إثباتاً، كما أنو ليس معروف
أف ال ٭َتُلَّ  فإن أريد بنفي حلول الحوادث باهللأما ا١تعٌت فيستفصل عنو؛ 

مل يكن لو  متجددٌ  بذاتو ا١تقدسة شيء من ٥تلوقاتو احملدثة، أو ال ٭تدث لو وصفٌ 
من قبل فهذا النفي صحيح؛ فاهلل عز وجل ليس ٤َتَبًل ١تخلوقاتو وليست موجودة 

 . ف متجدد مل يكن لو من قبلفيو، وال ٭تدث لو وص
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أفعالو االختيارية اليت يفعلها مىت شاء كيف شاء   :وإن أريد بالحوادث 
فهذا  _كالنزوؿ، واالستواء، والرضا، والغضب، وآّيء لفصل القضاء و٨تو ذلك

 . النفي باطل مردود
 مثبٌت ما أثبتو _يف اٟتقيقة_إف تلك الصفات ثابتٌة، وإف ُمثبَتها  :بل يقال لو

 . "اهلل لنفسو يف كتابو، أو على لساف رسولو
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 . وىو أحد األلفاظ آّملة اليت يطلقها ا١تتكلموف :التسلسل
وألجل أف يتضح مفهـو ىذه اللفظة، ومدلو٢تا، ووجو الصواب وا٠تطأ يف 

 . إطبلقها إليك ىذا العرض ا١توجز
َت التسلسػػػػػل ىػػػػػو ترتيػػػػػب أمػػػػػور غػػػػػ: =قػػػػػاؿ اٞترجػػػػػاين :تعريـــــف التسلســـــل_ أ

 . (ٔ)+متناىية
ٝتي بذلك أخذًا من السلسلة؛ فهي قابلة لزيادة  :سبب تسميتو بذلك_ ب

اٟتَِلق إىل ما ال ُناية؛ فا١تناسبة بينهما عدـ التناىي بُت طرفيهما؛ ففي السلسلة 
 . مبدؤىا ومنتهاىا، وأما التسلسل فطرفاه الزمن ا١تاضي وا١تستقبل

مرادىم ٮتتلف باختبلؼ  :لفظةمراد أىل الكبلم من إطبلق ىذه ال_ ج
سياؽ الكبلـ، وباختبلؼ ا١تتكلمُت؛ فقد يكوف مرادىم نفي قدـ اتصاؼ اهلل 

وقد يكوف  ،ببعض صفاتو، وقد يكوف مرادىم نفي دواـ أفعاؿ اهلل ومفعوالتو
 . مرادىم نفي أبدية اٞتنة والنار، وقد يكوف غَت ذلك

و أطلقها أحد من أئمة أ ىل وردت ىذه اللفظة في الكتاب أو السنة،_ د
 . ال: اٞتواب ؟السلف

طريقتهم كطريقتهم يف  :طريقة أىل السنة في التعامل مع ىذا اللفظ_ ـ ى
فبل يثبتونو، وال + التسلسل=سائر األلفاظ آّملة، حيث إُنم يتوقفوف يف لفظ 
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 . ينفونو، ألنو لفظ مبتدع ٣تمل ٭تتمل حقاً وباطبلً، وصواباً وخطأ 

 . لفظىذا بالنسبة ل
أما بالنسبة للمعٌت فإُنم يستفصلوف، فإف أريد بو حق قبلوه، وإف أريد بو باطل 

 . ردوه
: فإنو ينظر يف ىذا اللفظ، وتطبق عليو ىذه القاعدة وبناء على ذلك_ و

 : فيقاؿ ١تن أطلقوا ىذه اللفظ
فذلك معٌت  _(ٕ)وأبداً  (ٔ)أزالً _ دواـ أفعاؿ الرب :إذا أردتم بالتسلسل _ٔ

: _تعاىل_دؿ عليو العقل والشرع؛ فإثباتو واجب، ونفيو ٦تتنع، قاؿ اهلل صحيح 
 (. ٚٓٔ: ىود) [فَػعَّاٌؿ ِلَما يُرِيدُ ]

والفعاؿ ىو من يفعل على الدواـ، ولو خبل من الفعل يف أحد الزمانُت مل يكن 
 . فعااًل، فوجب دواـ الفعل أزالً وأبداً 

ولو خبل الرب منو ٠تبل من  ل ٦تن ال يتصف بو، ممث إف ا١تتصف بالفعل أك
 . وىذا ٦تتنع ،كماؿ ٬تب لو

حي، فهو  _تعاىل_وألف الفعل الـز من لواـز اٟتياة، وكل حي فهو فعاؿ، واهلل 
 . فعاؿ وحياتو ال تنفك عنو أبداً وأزالً 

ه وُّ لُ وخُ  ،فبلبد أف يكوف فاعبلً  ؛، واهلل حيّّ الفعلُ  وا١تيتِ  وألف الفرؽ بُت اٟتيّْ 
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 . فوجب دواـ فعلو أزالً وأبداً  ؛ا١تاضي وا١تستقبل ٦تتنع: أحد الزمانُتمن الفعل يف 
 فخبلصة ىذه ا١تسألة أنو إذا أريد بالتسلسل دواـ أفعاؿ الرب فذلك معٌتً 

 . صحيح واجب يف حق اهلل، ونفيو ٦تتنع
كاف معطبًل عن الفعل مث فعل، أو أنو   _تعاىل_أنو : وإذا أريد بالتسلسل _ٖ

لصفات بعد أف مل يكن متصفًا ّٔا، أو أنو حصل لو الكماؿ اتصف بصفة من ا
 . ال ٬توز باطلٌ  فذلك معٌتً  _ بعد أف مل يكن

 الذات، وصفاتِ  مل يزؿ متصفًا بصفات الكماؿ صفاتِ  _عز وجل_فاهلل 
وال ٬توز أف يُعتقد أف اهلل اتصف بصفة بعد أف مل يكن متصفًا ّٔا؛ ألف  ،الفعل

دىا صفة نقص؛ فبل ٬توز أف يكوف قد ، وفقُ صفات كماؿ _سبحانو_صفاتو 
 . حصل لو الكماؿ بعد أف كاف متصفاً بضده

ما زاؿ بصفاتو قدٯتاً قبل خلقو مل يزدد بكوُنم شيئاً : =×قاؿ اإلماـ الطحاوي 
 . مل يكن قبلهم من صفتو

 . +وكما كاف بصفاتو أزلياً كذلك ال يزاؿ عليها أبدياً 
 . مل يزؿ متكلماً إذا شاء _ز وجلع_مثاؿ ذلك صفة الكبلـ؛ فاهلل 

الكبلـ يف وقت، ومل يكن معطبًل عنها يف وقت، بل ىو  ومل ٖتدث لو صفةُ 
 . متصف ّٔا أزالً وأبداً 

 . وكذلك صفة ا٠تلق، فلم ٖتدث لو ىذه الصفة بعد أف كاف معطبلً عنها
 _عز وجل_يف مفعوالت اهلل  التسلسلَ   ِ وإذا كان المقصود بالتسلسل _ٗ
، صحيحٌ  فذلك معٌتً  _ ا زاؿ وال يزاؿ ٮتلق خْلقًا بعد خلق إىل ما ال ُنايةوأنو م

 . ، وىو جائز يف الشرع والعقل٦تكنٌ  وتسلسلٌ 
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 [أَفَػَعِييَنا بِا٠ْتَْلِق اأَلوَِّؿ َبْل ُىْم يف لَْبٍس ِمْن َخْلٍق َجِديدٍ : ]_تعاىل_قاؿ اهلل  

 (. ٘ٔ:ؽ)
تب الثاين على األوؿ وىكذا؛ فما وير  ،ما زاؿ ٮتلق خلقاً  _عز وجل_مث إنو 

 . زاؿ اإلنساف واٟتيواف منذ خَلَقُو اهلل يًتتب خلقو على خلق أبيو وأمو
التسلسل با١تؤثّْرين، أي بأف يؤثّْر الشيء بالشيء إىل : وإن أريد بالتسلسل _٘

 _ ما ال ُناية، وأف يكوف مؤثروف كلُّ واحد منهم استفاد تأثَته ٦تا قبلو ال إىل غاية
خالق كل  _عز وجل_وقوعو؛ فاهلل  ةذلك تسلسل ٦تتنع شرعًا وعقبًل؛ الستحالف

شيء، وإليو ا١تنتهى؛ فهو األوؿ فليس قبلو شيء، وىو اآلخر فليس بعده شيء، 
 .وىو الظاىر فليس فوقو شيء، وىو الباطن فليس دونو شيء

حَدثِ إوالقوؿ بالتسلسل يف ا١تؤثرين يؤدي 
ُ
 ِدثٍ من ٤تُْ  وا١تخلوؽِ  ىل خلو ا١ت

 . _جل وعبل_وينتهي بإنكار ا٠تالق  ،وخالقٍ 
 : خبلصة القول في مسألة التسلسل عموماً 

 . أف التسلسل ىو ترتيب أمور غَت متناىية، وأنو ٝتي بذلك أخذاً من السلسلة_ 
كما _وأف التسلسل من األلفاظ آّملة اليت البد فيها من االستفصاؿ _ 

 . _مر
دواـ أفعاؿ الرب ومفعوالتو، وأنو متصف بصفات  :وأنو إف أريد بالتسلسل_ 

 . الكماؿ أزالً وأبداً فذلك حق صحيح، يدؿ عليو الشرع والعقل
كاف معطبًل عن أفعالو وصفاتو، مث   _عز وجل_أنو : وأنو إف أريد بالتسلسل_ 

فعل، واتصف فحصل لو الكماؿ بعد أف مل يكن متصفًا بو، أو أريد 
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 . (ٔ)ثرين فذلك معٌت باطل مردود بالشرع والعقلالتسلسل يف ا١تؤ : بالتسلسل

                                                 

، ٚتٛٓٝض املكاُـ 135_130اْعل تفٌِٝ اؿـٜح عٔ ايتوًوٌ يف ًلغ ايعكٝـ٠ ايطشا١ٜٚ، ْ _1

، ٚايكٛاعـ ايه١ًٝ يٮمسا٤ ٚايِفات عٓـ 1/370ٚتِشٝض ايكٛاعـ ًلغ اي١ْٝٛٓ يًٌٝؽ أمحـ بٔ عٝو٢ 

 .214_208إبلاِٖٝ ايربٜهإ ْ. ايوًف ؿ
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 :وتحتو
 تمهيد

 .مفهـو اٟتقيقة وآّاز :المبحث األول
 .ا٠تبلؼ يف أصل وقوع آّاز :المبحث الثاني

 .اٞتمع بُت األقواؿ يف آّاز :لثالمبحث الثا
 

 الفصل اخلامس
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 ٘تهيد
باب األسماء المجاز مصطلح يرد كثيرًا في كتب العقائد خصوصًا في 

 .وذلك أف كثَتاً من أىل التعطيل اٗتذوه مطية لنفي الصفات اإل٢تية والصفات؛
، واألصوؿ ويرد  والببلغة، اللغةو  ، واٟتديث،التفسَت معروؼ عند أىل كما أنو

 . كثَتاً يف كتبهم
وحقيقة فهذا عرض ٣تمل ميسر يبُت معامل آّاز، وألجل أف تتضح صورة آّاز 

 . وما جرى ٣ترى ذلك ،ا٠تبلؼ فيو
 اٟتديث عن آّاز ٭تسن الوقوؼ عند مصطلح تضاعيفوقبل الدخوؿ يف 

 . قسيم اٟتقيقة _عند من يقوؿ بو_ ؛ وذلك ألف آّاز(اٟتقيقة)
 . حىت يتبُت األمر ؛فالكبلـ ينقسم إىل حقيقة و٣تاز؛ فإىل تفصيل اٟتديث

 زضاغ١ ملصطًح اجملاظ9 ايفصٌ ارتاَؼ
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ا ىي موضوعة لو من غَت تأويل ىي الكلمة ا١تستعملة فيم :تعريف اٟتقيقة: أوالً 
 .يف الوضع
 . استعماؿ اللفظ فيما وضع لو يف األصل: أو ىي

تدؿ على : (الشمس) وكلمة، تدؿ على اٟتيواف ا١تعروؼ: (أسد) مثل كلمة
وىكذا ؛ تدؿ على ا١تاء العظيم ا١تلح: (البحر) وكلمة، الكوكب العظيم ا١تعروؼ

 . ٚتيع ألفاظ اللغة
 .وا١تزار ،اسم مكاف كا١تطاؼ: آّاز يف اللغة :زتعريف آّا: ثانياً 

 . ىو مصدر ميمي: وقيل، واأللف فيو منقلبة عن واو
ىو استعماؿ اللفظ يف غَت ما وضع لو يف األصل؛ لعبلقة  :وفي االصطبلح

 . بُت ا١تعنيُت اٟتقيقي وآّازي مع قرينة مانعة من إرادة ا١تعٌت اٟتقيقي
أي ا١تعٌت : (يف غَت ما وضع لو): قولو :ّٓازشرح مفردات تعريف ا: ثالثاً 

الوضعي للَّفظ، ويسمى اٟتقيقي أو األصلي الذي ذكرتو معاجم اللغة، كوضع  
 . كلمة األسد للحيواف ا١تعروؼ الكاسر، وكذلك القمر

ىي الشيء الذي يربط بُت ا١تعٌت األصلي للفظ، : العبلقة: (لِِعبلقة): قولو 
 .رأيت أسداً يكرُّ بسيفو: يف قولك وا١تعٌت آّازي، كالشجاعة

فاألسد ىنا ال يقصد بو اٟتيواف؛ وإ٪تا يقصد بو الرجل الشجاع، إذاً فقد انتقل 
 . من معناه اٟتقيقي إىل ا١تعٌت آّازي، والعبلقة ىي الشجاعة

ىي اليت ٘تنع الذىن من أف ينصرؼ إىل ا١تعٌت الوضعي : القرينة( القرينة): قولو 

 َفّٗٛ اذتكٝك١ ٚاجملاظ9 املبخح األٍٚ
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ألف ( رأيت أسداً يكر بسيفو): يف قولك( يكر بسيفو: )ثل قولكاألصلي للفظ، م 

األسد ال يكر بالسيف؛ فَػُعلم أف ا١تقصود باللفظ ٣تازه ال حقيقتو؛ ألف األسد ال 
 . ٭تمل السيف

جاء البحر، و٨تو ذلك من األمثلة ٦تا سيأيت : وكذلك قولك يف الرجل الكرًن
 . (ٔ)ذكره 
قاؿ أىل : ق الذي يبُت لك ما ذكر بصورة أجلىإليك ىذا التطبي :تطبيق: رابعاً 

 : ١تا قدـ من تبوؾ ىو وأصحابو"ا١تدينة يف استقبا٢تم للنيب
 

وىذا استعماؿ " حيث يريدوف بو النيب ( البدر)فآّاز يف ىذا البيت واقع يف لفظ 
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٪تا ىو الكوكب العظيم الذي يكوف يف ٣تازي؛ ذلك ألف االستعماؿ اٟتقيقي للبدر إ
 .السماء ليبلً 

والعبلقة بُت ا١تعنيُت اٟتقيقي وآّازي ىي اٟتسن واإلشراؽ؛ فالبدر َحَسٌن مشرؽ، 
 ". النيب  وجو وكذلك

فهي ( من ثنيات الوداع): والقرينة ا١تانعة من إرادة ا١تعٌت األصلي اٟتقيقي ىي
لبدر اٟتقيقي ال يظهر بُت ثنيات الوداع اليت أثبتت ٣تازية البدر، والسبب أف ا

؛ فعلم بذلك أف اللفظ  وىي اٞتباؿ الصغَتة، وإ٪تا يظهر يف السماء كما ىو معلـو
 . أريد بو ٣تازُه ال حقيقتو

 : أمثلة أللفاظ يتبُت فيها اٟتقيقة من آّاز: خامساً 
إحدا٫تا حقيقية وىي داللة الكوكب العظيم  :الشمس لها داللتان_ ٔ 
 . عروؼا١ت

 . الوجو ا١تليح: واألخرى ٣تازية وىي
 . وىي داللتو على ا١تاء العظيم ا١تلحية، إحدا٫تا حقيق :البحر لو داللتان_ ٕ

زير ، أو العامل الغداللتو على الرجل اٞتواد الكثَت العطاء: واألخرى ٣تازية وىي
 . العلم
: كما تقوؿ،  وىي اٞتارحة ا١تعروفةية، إحدا٫تا حقيق :اليد لها داللتان_ ٖ

 . كتبت بيدي
 . نعمة: أي، لفبلٍف عليَّ يدٌ  :كما تقوؿ،  واألخرى ٣تازية ٔتعٌت النعمة

 :بُت اٟتقيقة وآّاز التفريق: سادساً 
إف كبل الداللتُت : وال ٯتكن أف يقاؿ، وقرائن األحواؿ، يفرؽ بسياؽ الكبلـ
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إف : كأف يقاؿ،  اً اٟتقيقية وآّازية سواء؛ ْتيث إذا أطلق اللفظ دؿ عليهما مع 

وأف البحر حقيقة يف ا١تاء ، الشمس حقيقية يف داللتها على الكوكب والوجو ا١تليح
 . (ٔ) بد من قرينة ٗتصص ا١تعٌت ا١تراد العظيم ا١تلح والرجل اٞتواد؛ بل ال

 :آّاز ّٔذا االسمسبب تسمية : سابعاً 
 . ٗتطاه إليوإذا ، جاز ىذا ا١توضع إىل ىذا ا١توضع: ألنو مأخوذ من قو٢تم

 . وأشباىهما ،وا١تعاج، از فيو كا١تزاراسم للمكاف الذي ٬تُ  _إذاً _ فآّاز
ل ذلك لنقل األلفاظ من ٤تل إىل عِ جُ االنتقاؿ من مكاف إىل مكاف؛ فَ : وحقيقتو

وقد ، واألسد ىو ذاؾ اٟتيواف ا١تعروؼ ،زيد أسد؛ فإف زيدًا إنساف: كقولنا،  ٤تل
لة بينهما اىا إىل األسدية؛ ِلُوصْ نَ رْ بػَ اىا وانتقلنا منها وعَ ٗتطين: ُجْزنا اإلنسانية أي

ىي صفة الشجاعة؛ فهذا ىو سبب تسمية آّاز ّٔذا  ةُ لَ صْ وتلك الوُ _ أي عبلقة_
 . االسم

 ولعلك تشمُّ ، مأخوذة من كلمة حقَّ وىو الشيء الثابت :أما الحقيقة فهي
ي، لشيءتُت؛ فاٟتقيقة ثبوت ارائحة التضاد بُت ىاتُت الكلم  . (ٕ)و وآّاز تَػَعدّْ

 ىل كل ٣تاز لو حقيقة، وكل حقيقة ٢تا ٣تاز؟ : ثامناً 
أف كل ٣تاز لو حقيقة؛ ألنو مل يطلق عليو لفظ ٣تاز إال لنقلو عن : واٞتواب

 . وحقيقة موضوع
 . (ٖ) حقيقة أف يكوف ٢تا ٣تاز كلّْ   ضرورةِ  نْ وليس مِ 
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 از؟ ىل األصل يف الكبلـ اٟتقيقة أو آّ: تاسعاً 
وال ينصرؼ الكبلـ عن حقيقتو إىل ٣تازه إال ، أف األصل فيو اٟتقيقة: واٞتواب

 . _كما مر يف األمثلة ا١تاضية_ بقرينة
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اختلف العلماء يف أصل وقوع : بلؼ العلماء يف أصل وقوع آّازاخت: أوالً 

 : على ثبلثة أقواؿ، آّاز وثبوتو يف اللغة والقرآف
، وىذا مذىب ٚتاىَت العلماء :في اللغة والقرآنأن المجاز واقع _ ٔ

وغَتىم؛ بل حكى اإلٚتاع على ، والببلغيُت، واللغويُت، واألصوليُت، وا١تفسرين
غَت أف يف تلك الدعوى توسعاً؛  (ٔ)(الطراز) ذلك ٭تِت بن ٛتزة العلوي يف كتابو

 . لوجود ا١تخالف ا١تعترب
وقد ذىب إىل ذلك أبو إسحاؽ  :إنكار المجاز مطلقاً في اللغة والقرآن_ ٕ

على ما _ ابن القيمتلميذه وتبعو على ذلك شيخ اإلسبلـ ابن تيمية و ، االسفراييٍت
 . _سيأيت تفصيل ذلك

د وقد ذىب إىل ذلك داو  :أن المجاز واقع في اللغة دون القرآن_ ٖ
ومنذر بن ، وابن خويز منداد ا١تالكي ،وابن القاّص الشافعي، وابنو ٤تمد، الظاىري

 . ومن ا١تعاصرين الشيخ العبلمة ٤تمد األمُت الشنقيطي، سعيد البلوطي
 : آّاز حجة القائلُت ٔتنع: ثانياً 

                                                 

أمجع أٌٖ ايتشكٝل َٔ عًُا٤ ايـٜٔ ٚايٓټعاك : =قاٍ×، ٚإيٝو ّْ ن1/83َ٘٬اْعل ايطلام _ 1
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أو يف القرآف وحده ٭تتجوف على ذلك ، القائلوف ٔتنع آّاز يف اللغة والقرآف
 : ْتجج منها

فيلـز على القوؿ بأف يف القرآف ٣تازًا أف : أن كل مجاز كذب يجوز نفيو_ ٔ
وأوضح =: × قاؿ الشيخ العبلمة ٤تمد األمُت الشنقيطي، القرآف ما ٬توز نفيويف 

، دليل على منعو يف القرآف إٚتاع القائلُت بآّاز على أف كل ٣تاز ٬توز نفيو
ليس ىو : رأيت أسدًا يرمي: ويكوف نافيو صادقًا يف نفس األمر؛ فتقوؿ ١تن يقوؿ

بأف يف القرآف ٣تازاً أف يف القرآف ما بأسد وإ٪تا ىو رجل شجاع؛ فيلـز على القوؿ 
 . (ٔ)+ وال شك أنو ال ٬توز نفي شيء من القرآف، ٬توز نفيو

قاؿ الشيخ  :نفي الصفات اإللهية وتأويلها ىأن القول بالمجاز ذريعة إل_ ٕ
وىذا اللزـو اليقيٍت الواقع بُت القوؿ بآّاز يف القرآف =: × ٤تمد األمُت الشنقيطي

وأنو كاف ذريعة إىل ، عض الصفات قد شوىدت يف ا٠تارج صحتووبُت جواز نفي ب
 . نفي كثَت من صفات الكماؿ واٞتبلؿ الثابتة هلل يف القرآف العظيم

، وال استواء، ال يد: فقالوا، وعن طريق القوؿ بآّاز توصل ا١تعطلوف لنفي ذلك
ْد ألف ىذه الصفات مل تُػرَ  ؛و٨تو ذلك يف كثَت من آيات الصفات، وال نزوؿ

، أو القدرة، حقائقها؛ بل ىي عندىم ٣تازات؛ فاليد مستعملة عندىم يف النعمة
والنزوؿ نزوؿ أمره و٨تو ذلك؛ فنفوا ىذه الصفات الثابتة ، واالستواء يف االستيبلء

 . بالوحي عن طريق القوؿ آّاز
مع أف اٟتق الذي ىو مذىب أىل السنة واٞتماعة إثبات ىذه الصفات اليت 
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وال تعطيل وال ، واإلٯتاف ّٔا من غَت تكييف وال تشبيو، لنفسو _اىلتع_أثبتها  

 . (ٔ)+٘تثيل
ىو من أعظم  _نفي الصفات عن طريق القوؿ بآّاز وىو_ فهذا السبب

 . األسباب اليت دعت القائلُت بإنكار آّاز إىل ذلك
ادعاء أن األلفاظ كلها حقيقة والجزم بأن تقسيمها إلى حقيقة ومجاز _ ٖ
: عن آّاز×  قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية :م حادث لم تعرفو العربتقسي
 .ولكن ا١تشهور أف اٟتقيقة وآّاز من عوارض األلفاظ=

وبكل حاؿ فهذا التقسيم ىو اصطبلح حادث بعد انقضاء القروف الثبلثة، مل 
يتكلم بو أحد من الصحابة وال التابعُت ٢تم بإحساف، وال أحد من األئمة 

يف العلم كمالك، والثوري، واألوزاعي، وأيب حنيفة، والشافعي، بل وال  ا١تشهورين
 . (ٕ)+تكلم بو أئمة اللغة والنحو كا٠تليل، وسيبويو، وأيب عمرو بن العبلء، و٨توىم

ويف األٝتاء ، خصوصًا يف كتابو اإلٯتاف، ذلك يف مواضع من كتبو×  وقد كرر
 . والصفات من ٣تموع الفتاوى

: از في القرآن يفضي ويؤدي إلى وصف اهلل بالُمَتَجوِّزأن إطبلق المج_ ٗ
 . وذلك ٦تا مل يرد اإلذف بو؛ ذلك أف أٝتاء اهلل وصفاتو توقيفية كما ىو معلـو

 :مناقشة مثبيت آّاز ١تنكريو: ثالثاً 
 :ناقش مثبتوا آّاز منكريو، وردوا عليهم ٔتا ملخصو ما يلي
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وإ٪تا يكوف  :و ليس صحيحاً أن القول بأن كل مجاز كذب يجوز نفي_ ٔ
 أي أنو إذا أطلق القمر، ثبت ا١تعٌت على التحقيق ال على آّازآّاز كذبًا لو أُ 

الطلعة يكوف كذبًا لو ادُّعي أنو القمر الذي يف السماء  على إنساف ّٔيّْ _ مثبلً _
 . حقاً 

، واٟتسن وإ٪تا ا١تراد تشبيهو بو يف البهاء، وال ريب أف ىذا ليس ٔتراٍد يف آّاز
 ! ؟فأين الكذب

وإال  ،ليس ا١تقصود بأنو ٛتار يف الشكل وا٠تلقة( ٛتار: )وكذلك قولنا للبليد
على  ليس ىو ْتمار بل ىو إنساف؛ فالنفي ىنا ُمنصبّّ : لصح أف ينفى ويقاؿ

وىذا ال يسمى كذباً؛ ألف ا١تتكلم جاء بقرينة ، إرادة اٟتقيقة ال على ا١تعٌت آّازي
 .ترفع اللبسو ، تبُت مراده
ف الببلغيُت حرصوا يف مصنفاهتم على أف يبينوا الفرؽ بُت آّاز والكذب؛ إمث 

فهم متفقوف على أف آّاز ليس كذباً؛ ألف التجوُّز يضع بُت يدي آّاز قرينة 
 . عن إرادة ا١تعٌت األصلي للفظ ؼُ رِ صْ تَ 

ب الذي أما الكذب فإف الكاذب ٭ترص فيو على إخفاء حالو؛ ترو٬تًا للكذ
 . يريده

وفصلوا ، واستنبطوىا من كبلـ العرب، ولقد عٍت الببلغيوف بالقرائن عناية بالغة
 . لعدـ داللتو ؛فيها القوؿ تفصيبًل؛ فإذا خبل آّاز من القرائن كاف الكبلـ فاسداً 

 _ بأن المجاز ذريعة إلى نفي الصفات اإللهية، وتأويلها: أن القول_ ٕ
ذلك أنو ال حجة ٢تؤالء النفاة ا١تعطلة فيما ذىبوا  ؛ليس مسوغًا لنفي المجاز

 . إليو
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كل صعب   ، ومن كانت ىذه حالو ركبوإ٪تا ىم أصحاب ىوى وضبلؿ 

، فاستدال٢تم بآّاز على نفي الصفات استدالؿ فاسد، وذلوؿ يف سبيل ىواه
 إف األصل يف الكبلـ: فنحن ٧تعلو حجة عليهم ال ٢تم؛ فيقاؿ ٢تؤالء النفاة ا١تعطلة

ما مل تقم قرينة توجب صرفو عن ىذه  ا١تتبادرِ  وظاىرهِ  أف ٭تمل على حقيقتوِ 
 . لنا وذلك الظاىرِ ، اٟتقيقةِ 

 . مث إف الناس متعبدوف باعتقاد الظاىر من أدلة الكتاب والسنة ما مل ٯتنع مانع
إف النصوص الصحيحة القطعية أثبتت : وبناءًا على ذلك يقاؿ ٢تؤالء النفاة

كصفة الكبلـ، واليد، واالستواء، والنزوؿ، والعلو، _ تعاىل_هلل صفات الكماؿ 
 . والساؽ، والَقدـ، والضحك، واألصابع

والنصوص الواردة يف ذلك ال تظفر فيها بأي قرينة تنقلها عن معانيها اٟتقيقية 
 . بو على ما يليق_ سبحانو_ية ثابتة للرب اليت دلت عليها؛ فهي صفات حقيق

وأف القرينة ا١تانعة من ، لة أف إثبات الصفات يلـز منو التمثيلوادعاء ىؤالء ا١تعط
عن ٦تاثلة ا١تخلوقُت ادعاء باطل  _سبحانو_ إرادة ا١تعٌت اٟتقيقي ىي تنزيو اهلل

ظاىر السقوط؛ إذ ال يلـز من إثبات الصفات هلل ٘تثيلو وتشبيهو ٓتلقو؛ ، متهافت
 . ليق بووللمخلوؽ صفات ت، تليق بو صفاتٌ  _سبحانو_ فللخالق

 ،مث إف ٣تيء نصوص الصفات متكاثرة يقطع بأف ا١تراد منها معانيها اٟتقيقية
ويدرأ عن تلك النصوص أف تكوف ٣تازية أُنا ال تقبل دعوى آّاز من جهة اللغة 

 . وتراكيب الكلم فيها؛ فهي تأب أف تبارح ا١تعٌت اٟتقيقي، نفسها
[ لَّػػػػػػػَم اللَّػػػػػػػُو ُموَسػػػػػػػى َتْكِليمػػػػػػػاً وَكَ ]: _سػػػػػػػبحانو_و٪تثػػػػػػػل ّٔػػػػػػػذا ا١تثػػػػػػػاؿ وىػػػػػػػو قولػػػػػػػو 

 (. ٗٙٔ:النساء)
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ُأكّْد ( كلَّم) ألف الفعل، إف الكبلـ يف ىذه اآلية ٣تازي: فبل ٬توز أبداً أف يقاؿ
 . الداؿ على النوع( التكليم) با١تصدر

إٚتاع النحاة على أف الفعل إذا أكد ( ٖٖٛت ) وقد نقل أبو جعفر النحاس
 . و حقيقة قطعاً بل ى، با١تصدر مل يكن ٣تازاً 

: األعراؼ) [َوَلمَّا َجاَء ُموَسى ِلِميَقاتَِنا وََكلََّمُو َربُّوُ ]: _تعاىل_قاؿ  كيف وقد
 !؟(ٖٗٔ

ِلَما َخَلْقُت : ]_سبحانو وتعاىل_يف قولو × و٦تا ذكره شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 
 ٬توز أف يراد بو ال[ ِلَما َخَلْقُت بَِيَديَّ : ]_تعاىل_فقولو : =أنو قاؿ ٘ٚ:ص[ بَِيَديَّ 

 .القدرة؛ ألف القدرة صفة واحدة، وال ٬توز أف يعرب باالثنُت عن الواحد
وال ٬توز أف يراد بو النعمة؛ ألف نعم اهلل ال ٖتصى؛ فبل ٬توز أف يعرب عن النعم 

 .اليت ال ٖتصى بصيغة التثنية
ىل اليد؛ ألُنم إذا أرادوا ذلك أضافوا الفعل إ( ١تا خلقت أنا)وال ٬توز أف يكوف 

 ٓٔ: اٟتج[ ٔتَا َقدََّمْت َيَداؾَ : ]فتكوف إضافتو إىل اليد إضافة إىل الفعل، كقولو
 .ٔٚ: يس[ َقدََّمْت أَْيِديُكمْ ]و

ِلَما : ]أما إذا أضاؼ الفعل إىل الفاعل وعدَّى الفعل إىل اليد ْترؼ الباء كقولو
و؛ و٢تذا ال ٬توز ١تن تكلم أو مشى فإنو نصّّ يف أنو فَػَعل الِفْعَل بيدي[ َخَلْقُت بَِيَديَّ 

فَػَعْلَت  : ىذا فعلتو يداؾ؛ ألف ٣ترََّد قولِو: فعلت ىذا بيديك، ويقاؿ: أف يقاؿ
كاٍؼ يف اإلضافة إىل الفاعل؛ فلو مل يُرد أنو فعلو باليد حقيقة كاف ذلك زيادة 

 .٤تضة من غَت فائدة
: أف فصيحًا يقوؿ_ إف شاء اهلل تعاىل_ولست ٕتد يف كبلـ العرب وال العجم 
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فعلت ىذا بيدي، أو فبلف فعل ىذا بيديو إال ويكوف فعلو بيديو حقيقة، وال ٬توز  

 .أف يكوف ال يد لو، أو أف يكوف لو يد والفعل وقع بغَتىا
ؤّذا الفرؽ احملقق تتبُت مواضع آّاز ومواضع اٟتقيقة، ويتبُت أف اآليات ال 

 . (ٔ)+تقبل آّاز البتة من جهة نفس اللغة
من خبل٢تا يظهر أف نصوص ، و فاألمثلة على ىذا النحو كثَتة جداً ، وباٞتملة

 . _عز وجل_ وإضافتها إىل اهلل، وتركيبها، الصفات ال تقبل آّاز من جهة نظمها
كيف وأىل السنة ٣تمعوف على اإلقرار بأٝتاء اهلل تعاىل وصفاتو وٛتلها على 

 ! ؟اٟتقيقة ال آّاز
أللفاظ كلها حقيقة أو أن تقسيمها إلى حقيقة ومجاز أما القول بأن ا_ ٖ

فإف أريد بذلك أف  تقسيم حادث لم تعرفو العرب فذلك يحتاج إلى نظر؛
 . العرب مل يضعوا ىذا ا١تصطلح فنعم

بل الشواىد من  ، نو ال يوجد يف كبلمهم ٣تاز فهذا غَت صحيحأوإف أريد 
ك ٦تا استفاض بو النقل عن وذل، كبلمهم على استعماؿ آّاز أكثر من أف ٖتصر

 . علماء اللغة
مث إف القوؿ إف ىذا االصطبلح مل يعرؼ إال بعد القروف الثبلثة ا١تفضلة غَت 

، فقد تكلم بآّاز غَت واحد من علماء اللغة يف أوقات القروف ا١تفضلة؛ ُمَسلَّم بو
 . ىػٓٚٔسنة  ومن ىؤالء أبو زيد القرشي ا١تتوَف

 (. التوسع والسعة يف الكبلـ): ػعن آّاز بومن أىل اللغة من يعرب 
وأما القول بأن إطبلق المجاز يفضي إلى وصف اهلل بالمتجوز وذلك _ ٗ
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 . ألف ىذا اإلطبلؽ ال يكوف إال بدليل ؛بأنو ال يلـز ذلك :ال يصح فيجاب عنو
وال يلـز إضافة ، مث إف إطبلؽ آّاز على اللفظ يف بعض استعماالتو اصطبلح

فهل يقاؿ ، وأمثاؿ، وإال ففي القرآف سجع _تعاىل_الصطبلحية إىل اهلل ا١تعاين ا
 ؟ وا١تمثل، الساجع: _تعاىل_يف حق اهلل 

 . ىذه بعض حجج القائلُت ٔتنعو ورد القائلُت بو على سبيل اإل٬تاز
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وما جاء يف ا٠تبلؼ حوؿ إثباتو أو عد أف وقفت على شيء من أمر آّاز، وب
أعظم األسباب اليت دعت إىل نفيو وإنكاره أف أىل التعطيل  يتبُت لك أف _ نفيو

 . اٗتذوه مطية لتحريف بعض نصوص الشرع السيما يف باب الصفات
 . فهذا ىو الذي دعا بعض العلماء أف يشدد يف النكَت على القائلُت بآّاز

وإال لو كاف األمر ٣ترد اصطبلح لغوي ال يًتتب عليو خوض يف مسائل 
 .حصل فيو كبَت خبلؼ ، و١تاا٠تطب الشريعة ٢تاف

ولكن ١تا أدرؾ بعض العلماء خطورة ذلك وكثرة ا١تبتدعُت بو سارعوا إىل 
يف مواطن كثَتة ×  رأس ىؤالء شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ، وعلىإنكاره؛ سداً للذريعة

، على ، ويف بعض كتبووإف كاف قد قاؿ بآّاز يف إحدى مراحل عمره، من كتبو
  .ف ذلكما سيأيت بيا

يف مقدمة ٥تطوطة لو عن  _حفظو اهلل_عبداحملسن العسكر . ديقوؿ الشيخ 
وأحسب أف شيخ اإلسبلـ ابن تيمية قد قاؿ بآّاز يف إحدى مراحل =: آّاز
ما ( ىػٕٖٖٔت ) ٞتماؿ الدين القاٝتي( ٤تاسن التأويل) فقد رأيت يف، عمره

 : ىذا نصو
وبالتأويل ، قوؿ بآّاز الذي قاـ دليلو٨تن ن: قاؿ ابن تيمية يف بعض فتاواه= 

ومل يوجد يف شيء من كبلمنا وكبلـ أحد منا أنا ال نقوؿ اٞتاري على ُنج السبيل، 
ولكن ننكر من ذلك ما خالف اٟتق ، واهلل عند لساف كل قائل، بآّاز والتأويل

واللحاؽ ٔتُحرّْفة أىل ، وما فتح بو الباب إىل ىدـ السنة والكتاب، والصواب

 ادتُع بني األقٛاٍ يف اجملاظ9 املبخح ايجايح
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 . الكتاب
ومل ، وا١تنصوص عن اإلماـ أٛتد وٚتهور أصحابو أف القرآف مشتمل على آّاز

 . رؼ عن غَته من األئمة نص يف ىذه ا١تسألةعْ يػُ 
، كأيب بكر بن أيب داود،  وقد ذىب طائفة من العلماء من أصحابو وغَتىم

ف يكوف وابن حامد وغَتىم إىل إنكار أ، وأيب الفضل التميمي، وأيب اٟتسن ا٠ترزي
 . يف القرآف ٣تاز

قابلوا ، وإ٪تا دعاىم إىل ذلك ما رأوه من ٖتريف احملرفُت للقرآف بدعوى آّاز
 . (ٔ)+واالقتصاد، وخيار األمور التوسط، الضبلؿ ْتسم ا١تواد

أنٍت مل أىتد إىل ىذه ومع =: وبعد أف نقل الشيخ العسكر ىذه الفتوى قاؿ
فات شيخ اإلسبلـ وفتاواه فإف عدـ اىتدائي ظاُنا من ا١تطبوع من مؤلالفتوى يف م

 . ىذا ال ينفي وجودىا يف كتابات الشيخ مطلقاً 
وذلك ١تا ×  بَػْيَد أين مطمئن غَت مرتاب يف نسبة ىذا الكبلـ إىل شيخ اإلسبلـ

 : يلي
أف ا١تطبوع من أعماؿ شيخ اإلسبلـ ال ٯتثل إال القليل ٦تا كتب يف حياتو  _ ٔ
 . كلها

: حىت قاؿ الذىيب، ومكثر من الكتابة جداً ، احب قلم سياؿوأنت خبَت أنو ص
 +. جاوزت فتاوى ابن تيمية ثبلٙتائة ٣تلد=

أف من لو أدىن صلة بًتاث شيخ اإلسبلـ ال ينازع يف أف ىذا النػََّفَس _ ٕ
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وقد وقفت على ىذه الفتوى بعض العلماء فأجابوا ، واألسلوب أسلوبو، نَػَفُسو 

أحسن _وشيخنا عبدالرٛتن الرباؾ ×  مد العثيمُتمنهم فضيلة الشيخ ٤ت ،بذلك
 . _اهلل إليو
أف الذي نقل ىذه الفتوى من أعظم الناس اطبلعًا يف ىذا العصر على  _ ٖ

، وكاف يعيش يف ببلد الشاـ ببلد الشيخُت، كتابات الشيخ وتلميذه ابن القيم
 . ومؤلفات القاٝتي وخاصة تفسَته طافحة بالنقوالت الكثَتة عنهما

وأوذي يف ، ومناصرتو، إنو أحد القلة يف عصره الذين ُنضوا با١تنهج السلفيمث 
 . ذلك أذًى كثَتاً 

انتهى  +وما كاف الشيخ ليلصق بشيخ اإلسبلـ قواًل يتطرؽ الشك يف نسبتو إليو
 . كبلـ الدكتور العسكر

ىادي أٛتد فرحاف . د ولقد توصل إلى تلك النتيجة بصورة أوضح وأجلى
الدراسات اللغوية والنحوية يف مؤلفات شيخ اإلسبلـ )يف كتابو الشجَتي، وذلك 

 (.ابن تيمية وأثرىا يف استنباط األحكاـ الشرعية
 .وىذا الكتاب رسالة ناؿ ّٔا ا١تؤلف درجة الدكتوراة من كلية اآلداب جامعة بغداد

ابن تيمية فيو، ومن ضمن فقرات ذلك  وآراءُ  وكاف ٦تا درسو يف ْتثو آّازُ 
إف ا١تتتبع : =موقف ابن تيمية من آّاز، حيث قاؿ فيها: فقرة عنواُنا ا١تبحث

لكبلـ ابن تيمية يف مؤلفاتو ا١تختلفة سيتبُت لو بيسر وسهولة أف لو موقفُت من 
ويبدو أف ىذا ا١توقف كاف السابق يف حياتو  أولهما موقف من اإلقرار بو،آّاز، 

 .و ومؤلفاتوالعلمية، وىو الذي درج عليو يف غالب أحوال
وىو موقف النايف للمجاز يف اللغة فقد ذكره مفصبًل فيما  موقفو اآلخرأما 
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 .ٟتَِْظُتو بعد طوؿ معاينة، وكثرة تتبع يف موضعُت
 .وىو موقٌف نابع عن فكر، وتأمل، وروية

ويبدو أنو كاف آخر ما استقر عليو، وإف كنا ال ٪تلك من أدلة التوثيق التأرٮتية 
نا يف ىذا اٟتكم، ولكن طبيعة ذكر األدلة والتفصيل، ونقد مفاىيم ما يكوف عوناً ل

كلها _ آّاز، وتبٍت تلميذه ا١تقرب ابن قيم اٞتوزية ٢تذا ا١توقف، ودفاعو عنو 
 .(ٔ)+ترجح أنو آخر ما استقر عليو رأي ابن تيمية

لقد وقف ابن تيمية مقراً (: =موقف ا١تقر بآّاز)مث قاؿ ٖتت فقرة عنواُنا 
از مدافعًا عن العقيدة مع إقراره بآّاز، وٯتكن أف يتبُت ىذا ا١توقف من خبلؿ بآّ

 :صور متعددة
النصوص الكثَتة ا١تبثوثة يف مواضع متفرقة من كتبو واليت تدؿ تصر٭تًا أو : أوالً 

 .تلو٭تاً على إقراره بآّاز
وىي يف حقيقتها  ومن صور إقراره بآّاز، قولو باٟتقائق الشرعية والعرفية، :ثانياً 

 .نوع من التغَت الداليل الذي أصاب اللفظ آنفاً 
 .ذكره بعض أنواع آّاز :ثالثاً 
 .ذكره بعض عبلمات آّاز :رابعاً 

 .من خبلؿ تعبَتاتو ومعاٞتاتو لبعض األمثلة :خامساً 
و٦تا يدخل يف ىذا ا١توقف عمومًا قولو بآّاز ا١تنضبط خاصة يف باب  :سادساً 
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 .(ٔ)+الصفات 

 .وٖتت ىذه العناصر ذكر ٪تاذج من كبلـ ابن تيمية، وأحاؿ على مواضع أخرى
وقبض اليد عبارة عن : =قوؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية: ومن األمثلة اليت ذكرىا
َوال َٕتَْعْل َيَدَؾ َمْغُلوَلًة ِإىَل ُعُنِقَك َوال تَػْبُسْطَها  : ]_تعاىل_اإلمساؾ، كما يف قولو 

 [.ُكلَّ اْلَبْسطِ 
َوقَاَلْت اْليَػُهوُد يَُد اللَِّو َمْغُلوَلٌة ُغلَّْت أَْيِديِهْم َولُِعُنوا ٔتَا قَاُلوا َبْل َيَداُه : ] قولوويف

 [.َمْبُسوطََتاِف يُنِفُق َكْيَف َيَشاءُ 
 .(ٕ)+وىي حقيقة عرفية ظاىرة من اللفظ، أو ىي ٣تاز مشهور

ها، ولعل اإلشارة إىل نقواًل أخرى ال يتسع آّاؿ لبسطالشجَتي . دمث نقل 
 .(ٖ)مواضعها تكفي

                                                 

 .202_198ايـكاهات ايًػ١ٜٛ يف َ٪يفات ًٝؽ اٱه٬ّ ْ_ 1

 .20_19اقتٔا٤ ايِلاط املوتكِٝ _ 2

، 220ٚ 129_128ٚ  130_129، ٚايتوع١ٝٓٝ 2/411ْٚ 2/26اْعل بٝإ تًبٝى اؾ١ُٝٗ _ 3

 12/296ٚ 10/46ٚ 271ٚ 7/14ٚ 95_5/94ٚ 5/106، ٚفُٛع ايفتا٣ٚ 4/362ٚايتفوري ايهبري 

ٚ31/66ٚ92 32/34ٚ35ٚ86 ٚ33/106 ٚ21/222 ٚ22/322_323 ٚ29/68 . 
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 الرسالة السابعة
 

 اإلٯتاف با١تبلئكة
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والسبلـ على رسوؿ اهلل، نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو ومن  اٟتمد هلل، والصبلة
 .وااله، أما بعد

اإلٯتاف با١تبلئكة ىو الركن الثاين من أركاف اإلٯتاف، والكبلـ على ىذا الركن فإف 
 :ا سيكوف يف ا١تسائل التاليةىهن

 .تعريف ا١تبلئكة :أوالً 
 .ما يتضمن اإلٯتاف با١تبلئكة :ثانياً 
 .ٙترات اإلٯتاف با١تبلئكة :ثالثاً 
 .ا١تبلئكة أجساـ :رابعاً 

 .عبلقة ا١تبلئكة ببٍت آدـ عموماً  :خامساً 
 .ا١تفاضلة بُت ا١تبلئكة وصاٟتي البشر :سادساً 

 . ا١تستعاف، وعليو التكبلففإىل تفصيل تلك ا١تسائل، واهلل

 املكس١َ
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أصل ىذه الكلمة أََلَك، أي أرسل، ومنو ا١تألوكة، وىي  :التعريف اللغوي_ أ

 :أرسلٍت ومنو قوؿ الشاعر: الرسالة، ومعٌت ألكٍت
 أَِلْكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍَت إليهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَت الرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

 
 ؿ أعلمهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم بنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواحي ا٠تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب 

 .فا١تلك يف اللغة ىو ا١ترسل 
ا١تبلئكة عامل غييب ٥تلوقوف من نور  :التعريف االصطبلحي للمبلئكة_ ب

٢تم من خصائص الربوبية، وال األلوىية شيء، أي أُنم وليس _ تعاىل_عابدوف هلل 
 . ، أو من دوف اهللُلقوف، وال يَرزُقوف، وال ٬توز أف يعبدوا مع اهللال ٮتَْ 

 .التاـ ألمره، والقوة على تنفيذهاالنقياد  _عز وجل_ وقد منحهم اهلل
 .(ٔ)عددىم كثَت، وال ٭تصيهم إال اهلل وا١تبلئكة

 
 

 :يلي يتضمن ما با١تبلئكةاإلٯتاف 
 . اإليمان بوجودىم _ٔ
كجربيل، ومن مل نعلم اٝتو نؤمن   اإليمان بما علمنا اسمو منهم باسمو _ٕ

 . بو إٚتاالً، أي نؤمن بأف هلل مبلئكة كثَتين، وال يلـز معرفة أٝتائهم
أنو رآه "كصفة جربيل؛ فقد أخرب النيبهم، اإليمان بما علمنا من صفات _ٖ

 . على صفتو اليت خلقو اهلل عليها، ولو ستمائة جناح قد سدَّ األُفق
وقد يتحوؿ ا١تلك بأمر اهلل إىل ىيئة رجل، كما حصل ٞتربيل حُت أرسلو اهلل 

                                                 

 .19اْعل كها٥ٌ يف ايعكٝـ٠ يًٌٝؽ قُـ بٔ عجُٝني، ْ_  1

 عريف املالئكةت: أواًل

 

 ما يتضنً اإلمياٌ باملالئكة: ثاىيًا
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 .(ٚٔ:مرًن) [فَػَتَمثََّل ٢َتَا َبَشراً َسوِيّاً ]: _عليهما السبلـ_ إىل مرًن أـ ا١تسيح 

وىو جالس بُت أصحابو بصورة رجل شديد بياض الثياب،  "وحُت جاء إىل النيب
شديد سواد الشعر، ال يُػَرى عليو أثُر السفر، وال يعرفو أحٌد من أصحاب رسوؿ 

وأسند ركبتيو إىل ركبتو، ووضع كفيو على فخذيو، وسأؿ "فجلس إىل رسوؿ اهلل"اهلل
مث قاؿ بعد أف "ساعة، وأماراهتا، فأجابو النيبعن اإلسبلـ، واإلٯتاف، واإلحساف، وال"النيب
 .(ٔ)+ىذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم: =وىلَّ 

على  _عليهما السبلـ_ وكذلك ا١تبلئكة الذين أرسلهم اهلل إىل إبراىيم ولوط
 . ىيئة رجاؿ

كتسبيح اهلل، وعبادتو اإليمان بما علمنا من أعمالهم التي يقومون بها،  _ٗ
 . ملل وال فتورليبلً وُناراً دوف 

األمُت على وحي اهلل يرسلو اهلل + جربيل= ػوقد يكوف لبعضهم أعماؿ خاصة، ك
ا١توكل بالقطر أي النبات، ومثل + ميكائيل=بالوحي إىل األنبياء والرسل، ومثل 

 .(ٕ)، وغَتىم كثَتا١توكل بالنار، ومثل ا١تبلئكة ا١توكلُت ْتفظ بٍت آدـ+ مالك=
 

 
 :مر ٙترات جليلة منهااإلٯتاف با١تبلئكة يث

فإف عظمة ا١تخلوؽ من : وقوتو، وسلطانو _تعالى_العلم بعظمة اهلل  _ٔ
 . عظمة ا٠تالق

                                                 

 (.8)كٚاٙ َوًِ _  1

 .20_19اْعل كها٥ٌ يف ايعكٝـ٠ يًٌٝؽ قُـ بٔ عجُٝني ْ_  2

 مثرات اإلمياٌ باملالئكة: ثالجًا
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حيث وكل ّٔم من ىؤالء ا١تبلئكة من شكر اهلل على عنايتو ببني آدم  _ٕ
 .ة أعما٢تم، وغَت ذلك من مصاٟتهميقوموف ْتفظهم، وكتاب

 .اموا بو من مراضي اهللعلى ما قالتقرب إلى اهلل بحب المبلئكة  _ٖ
 

 
لقد صرحت النصوص بأف ا١تبلئكة أجساـ خبلفًا ١تن ضل يف ىذا الباب من 

عن قوى ا٠تَت  ارةٌ بَ إُنم عِ  :وقالوا ،أىل الزيغ الذي أنكروا كوف ا١تبلئكة أجساماً 
 .الكامنة يف ا١تخلوقات

 .وإٚتاع ا١تسلمُت "وسنة رسولو  _تعاىل_وىذا تكذيب لكتاب اهلل 
اٟتَْْمُد لِلَِّو فَاِطِر السََّمَواِت َواأَلْرِض َجاِعِل اْلَمبلِئَكِة ُرُسبلً ]: _تعاىل_اهلل قاؿ 

 .[أُويل َأْجِنَحٍة َمثْػٌَت َوُثبلَث َورُبَاعَ 
 .[َوَلْو تَػَرى ِإْذ يَػتَػَوَفَّ الَِّذيَن َكَفُروا اْلَمبلِئَكُة َيْضرِبُوَف ُوُجوَىُهْم َوأَْدبَاَرُىمْ ]: وقاؿ
َوَلْو تَػَرى ِإْذ الظَّاِلُموَف يف َغَمرَاِت اْلَمْوِت َواْلَمبلِئَكُة بَاِسطُوا أَْيِديِهْم ]: ؿوقا

 .[َأْخرُِجوا أَنُفَسُكمْ 
َحىتَّ ِإَذا فُػزَّْع َعْن قُػُلؤِِّْم قَاُلوا َماَذا قَاَؿ َربُُّكْم قَاُلوا اٟتَْقَّ َوُىَو اْلَعِليُّ ]: وقاؿ
 .[اْلَكِبَتُ 

َواْلَمبلِئَكُة يَْدُخُلوَف َعَلْيِهْم ِمْن ُكلّْ بَاٍب َسبلـٌ َعَلْيُكْم ٔتَا ]: ىل اٞتنةوقاؿ يف أ
 .[َصبَػْرمُتْ فَِنْعَم ُعْقَى الدَّارِ 

إذا أحب اهلل العبد نادى =: قاؿ "عن النيب  ÷عن أيب ىريرة  الصحيحُتويف 
يف أىل السماء أف اهلل  فينادي جربيل ،جربيل أف اهلل ٭تب فبلناً فأحبو، فيحبو جربيل

 املالئكة أجساو: رابعًا
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 .(ٔ)+مث يوضع لو القبوؿ يف األرض ،فيحبو أىل السماء ،٭تب فبلناً فأحبوه 

إذا كاف يـو اٞتمعة  =: "قاؿ النيب : قاؿ ÷أيب ىريرة  عنصحيح البخاري  ويف
فإذا جلس  ؛كاف على كل باب من أبواب ا١تسجد ا١تبلئكة يكتبوف األوؿ فاألوؿ

 .(ٕ)+ا يستمعوف الذكروجاءو  ،اإلماـ طووا الصحف
 ،وىذه النصوص صر٭تة يف أف ا١تبلئكة أجساـ ال قوى معنوية كما قاؿ الزائغوف

 .(ٖ)وعلى مقتضى ىذه النصوص أٚتع ا١تسلموف
 

 
 :عبلقة وثيقة، ومن مظاىر تلك العبلقة ما يلي عبلقة ا١تبلئكة ببٍت آدـ

ن أيب ذر، فقد روى مسلم يف صحيحو ع: قيامهم على اآلدمي عند خلقو_ ٔ
إذا مّر بالنطفة اثنتاف وأربعوف ليلة، بعث اهلل إليها : =يقوؿ" ٝتعت رسوؿ اهلل : قاؿ

أي : ملكاً، فصورىا، وخلق ٝتعها وبصرىا، وِجْلَدىا، وٟتمها، وعظاَمها، مّث قاؿ
َلك: ربّ 

َ
 .(ٗ)+أذكر أـ أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب ا١ت

إف =: وىو الصادؽ ا١تصدوؽ قاؿ " حدثنا رسوؿ اهلل :قاؿ ÷وعن ابن مسعود 
أحدكم ٬تمع خلقو يف بطن أمو أربعُت يوماً، مّث يكوف علقة مثل ذلك، مّث يكوف 

اكتب : مضغة مثل ذلك، مث يبعث اهلل إليو ملكًا يؤمر بأربع كلمات، ويقاؿ لو

                                                 

 (.2637)َٚوًِ ( 7485)ايبؼاكٟ _  1

 (.3039)ايبؼاكٟ _  2

 .21_20ؽ قُـ بٔ عجُٝني ْاْعل كها٥ٌ يف ايعكٝـ٠، يًٌٝ_  3

 (.2645)َوًِ _  4

 عالقة املالئكة ببين آدو عنومًا: خامسًا
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 .(ٔ)+وشقي أو سعيد، مث ينفخ فيو الروحعملو ورزقو، 
َسَواٌء ِمْنُكْم َمْن َأَسرَّ اْلَقْوَؿ َوَمْن : ]_اىلتع_قاؿ اهلل : حفظهم البن آدم_ ٕ

لَُو ُمَعقَّْباٌت ِمْن بَػُْتِ َيَدْيِو ( ٓٔ)َجَهَر بِِو َوَمْن ُىَو ُمْسَتْخٍف بِاللَّْيِل َوَساِرٌب بِالنػََّهاِر 
 . (ٔٔ_ٓٔ :الرعد) [َوِمْن َخْلِفِو ٭َتَْفُظونَُو ِمْن أَْمِر اللَّوِ 

أف ا١تعقبات من اهلل ىم  _رضي اهلل عنهما_ ف ابن عباسوقد بُت ترٚتاف القرآ
 ليحفظوا اإلنساف من أمامو ومن ورائو، فإذا جاء قدر اهلل ؛ا١تبلئكة جعلهم اهلل

 .خلوا عنو _الذي قّدر أف يصل إليو_
اهلل أف جربيل ٮتتص ّٔذه وقد أعلمنا  :أنهم سفراء اهلل إلى رسلو وأنبيائو_ ٖ
قًا ِلَما بَػُْتَ  ُقْل َمْن َكافَ ] :ا١تهمة َعُدّوًا ِٞتِرْبِيَل فَِإنَُّو نَػزَّلَُو َعَلى قَػْلِبَك بِِإْذِف اللَِّو ُمَصدّْ
 .(ٜٚ:البقرة) [َيَدْيوِ 

[ (ٜٗٔ)َعَلى قَػْلِبَك لَِتُكوَف ِمْن اْلُمنِذرِيَن ( ٖٜٔ)نَػَزَؿ بِِو الرُّوُح اأَلِمُُت : ]وقاؿ
 .الشعراء
بكل إنساف قريناً فقد وكَّل اهلل : لعبادتحريك بواعث الخير في نفوس ا_ ٗ

قاؿ رسوؿ  :من ا١تبلئكة، وقريناً من اٞتّن، ففي صحيح مسلم عن ابن مسعود قاؿ
 +.و من اٞتن، وقرينو من ا١تبلئكةّكل بو قرينُ ما منكم من أحد إال وقد ُو =: "اهلل 

لم، فبل وإياي، إال أف اهلل أعانٍت عليو فأس=: وإياؾ يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ :قالوا
 .(ٕ) +يأمرين إال ٓتَت

                                                 

 (.2643)، َٚوًِ (3208)ايبؼاكٟ كٚاٙ _  1

 (.2814)َوًِ _  2
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ا١تبلئكة الذين أمروا ْتفظ أعمالو، قيَّضو اهلل  غَتُ  ولعّل ىذا القرين من ا١تبلئكة 

 .ويرشده ،ليهديو ؛لو
وقرين اإلنساف من ا١تبلئكة وقرينو من اٞتّن يتعاوراف اإلنساف، ىذا يأمره بالشر 

 "أف رسوؿ اهلل : ÷ن مسعود ويرغبو فيو، وذاؾ ٭تثو على ا٠تَت ويرغبو فيو، فعن اب
فإيعاد بالشر،   ، فأّما ١تة الشيطافإف للشيطاف ١تة بابن آدـ، وللملك ١تة=: قاؿ

فإيعاد با٠تَت، وتصديق باٟتق، فمن وجد من ذلك  وتكذيب باٟتق، وأّما ١تة ا١تلك
شيئًا فليعلم أنّو من اهلل، وليحمد اهلل، ومن وجد األخرى، فليتعوذ باهلل من 

الشَّْيطَاُف يَِعدُُكْم اْلَفْقَر َويَْأُمرُُكْم بِاْلَفْحَشاِء َواللَُّو يَِعدُُكْم ]: الرجيم، مث قرأ الشيطاف
 (. ٕٛٙ:البقرة[ )َمْغِفَرًة ِمْنُو َوَفْضبلً َواللَُّو َواِسٌع َعِليمٌ 

ىكذا رواه الًتمذي والنسائي يف كتايب =: قاؿ ابن كثَت، بعد إيراده ٢تذا اٟتديث
 .من سننهما ٚتيعاً، عن ىناد بن السريالتفسَت 

وأخرجو ابن حباف يف صحيحو، عن أيب يعلى ا١توصلي، عن ىناد بو، وقاؿ 
 .+...حسن غريب، وىو حديث أيب األحوص، يعٍت سبلـ بن سليم : الًتمذي

ْتفظ أعماؿ بٍت آدـ فهناؾ مبلئكة موكلوف : تسجيل أعمال بني آدم_ ٘
( ٓٔ)َوِإفَّ َعَلْيُكْم َٟتَاِفِظُتَ ]: _تعاىل_وف بقولو من خَت وشّر، وىؤالء ىم ا١تعني

 .نفطار اإل [(ٕٔ)يَػْعَلُموَف َما تَػْفَعُلوَف ( ٔٔ)اتِِبُتَ ِكرَاماً كَ 
وقد وكل اهلل بكل إنساف ملكُت حاضرين، ال يفارقانو، ٭تصياف عليو أعمالو 

ُس بِِو نَػْفُسُو َو٨َتُْن أَقْػَرُب إِلَْيِو ِمْن َحْبِل َوَلَقْد َخَلْقَنا اإِلْنَساَف َونَػْعَلُم َما تُػَوْسوِ : ]وأقوالو
َما يَػْلِفُظ ِمْن ( ٚٔ)ِإْذ يَػتَػَلقَّى اْلُمتَػَلقَّْياِف َعْن اْلَيِمُِت َوَعْن الشَّْماِؿ َقِعيٌد ( ٙٔ)اْلَورِيِد 

 .ؽ[ (ٛٔ)قَػْوٍؿ ِإالَّ َلَدْيِو َرِقيٌب َعِتيٌد 
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 .مًتصد أي :ومعٌت قعيد
 .لذلك ال يًتؾ كلمة تفلت ُمِعدّّ مراقب  أي :ورقيب عتيد

فقد اختص اهلل بعض مبلئكتو بنزع : نزع أرواح العباد عندما تنتهي آجالهم_ ٙ
ُقْل يَػتَػَوفَّاُكْم َمَلُك : ]_تعاىل_أرواح العباد عندما تنتهي آجا٢تم اليت قدرىا اهلل ٢تم، قاؿ 

 (.ٔٔ:السجدة[ )ْم تُػْرَجُعوفَ اْلَمْوِت الَِّذي وُكَّْل ِبُكْم مُثَّ ِإىَل رَبّْكُ 
َوُىَو اْلَقاِىُر فَػْوَؽ ِعَباِدِه َويُػْرِسُل َعَلْيُكْم : ]والذين يقبضوف األرواح أكثر من ملك

مُثَّ ُردُّوا ِإىَل اللَِّو ( ٔٙ)َحَفظًَة َحىتَّ ِإَذا َجاَء َأَحدَُكْم اْلَمْوُت تَػَوفػَّْتُو ُرُسلَُنا َوُىْم ال يُػَفرّْطُوَف 
 .األنعاـ[ (ٕٙ)ْم اٟتَْقّْ َأال َلُو اٟتُْْكُم َوُىَو َأْسرَُع اْٟتَاِسِبَُت َمْوالىُ 

َوَلْو تَػَرى : ]وتنزع ا١تبلئكة أرواح الكفرة وآّرمُت نزعاً شديداً عنيفاً ببل رفق وال ىوادة
ُجوا أَنُفَسُكْم اْليَػْوـَ ُٕتَْزْوَف ِإْذ الظَّاِلُموَف يف َغَمرَاِت اْلَمْوِت َواْلَمبلِئَكُة بَاِسطُوا أَْيِديِهْم َأْخرِ 

 (.ٖٜ:األنعاـ[ )َعَذاَب ا٢ْتُوفِ 
َوَلْو تَػَرى ِإْذ يَػتَػَوَفَّ الَِّذيَن َكَفُروا اْلَمبلِئَكُة َيْضرِبُوَف ُوُجوَىُهْم َوأَْدبَاَرُىْم َوُذوقُوا : ]وقاؿ

 (.ٓ٘:األنفاؿ[ )َعَذاَب اٟتَْرِيقِ 
 (.ٕٚ:٤تمد[ )ْم اْلَمبلِئَكُة َيْضرِبُوَف ُوُجوَىُهْم َوأَْدبَاَرُىمْ َفَكْيَف ِإَذا تَػَوفػَّتػْهُ : ]وقاؿ

 .أما ا١تؤمنوف فإف ا١تبلئكة تنزع أرواحهم نزعاً رفيقاً 
 وذلك ٔتحبتهم، وتسديدىم، والصبلة عليهم: إقبالهم على المؤمنين_ ٚ

صف كصبلهتم على معلم ا٠تَت، والذين ينتظروف صبلة اٞتماعة، والذين يصلوف يف ال
" األوؿ، والذين يسدوف الفرج بُت الصفوؼ، والذين يتسحروف، ويصلوف على النيب

 .والذين يعودوف ا١ترضى
ومن إقبا٢تم على ا١تؤمنُت تأمينهم على دعائهم، واستغفارىم ٢تم، وشهودىم ٣تالس 

كر، وتسجيل الذين ٭تضروف اٞتمعة، وتنز٢تم عند من يُقرأ القرآف، العلم وِحَلق الذّْ 
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 (ٔ).لتهم مع ا١تؤمنُت يف اٟتروب إىل غَت ذلك من األعماؿومقات 

فا١تبلئكة ال ٭تبوف الكفرة الظا١تُت، بل يعادوُنم و٭تاربوُنم، : بغضهم للكافرين_ ٛ
 .ويزلزلوف قلؤّم، ويلعنوُنم

 

 
وكثرت فيها األقواؿ، وٖتقيق القوؿ وخبلصتو  ،ىذه ا١تسألة وقع ا٠تبلؼ فيها قدٯتاً 

صالحي البشر أفضل من أف  × ما ذكره شيخ اإلسبلـ ابن تيميةيف ىذه ا١تسألة 
وذلك إ٪تا يكوف إذا دخلوا اٞتنة، ونالوا الزلفى، وسكنوا الدرجات  باعتبار كمال النهاية

العبل، وحياىم الرٛتن، وخصهم ٔتزيد قربو، وٕتلى ٢تم، يستمتعوف بالنظر إىل وجهو 
 . الكرًن، وقامت ا١تبلئكة يف خدمتهم بإذف رّٔم

فإف ا١تبلئكة اآلف يف الرفيق األعلى، منزىوف عّما  ؛والمبلئكة أفضل باعتبار البداية
 .يبلبسو بنو آدـ، مستغرقوف يف عبادة الرب

 .وال ريب أف ىذه األحواؿ اآلف أكمل من أحواؿ البشر
  كلّّ ؤّذا التفصيل يتبُت سّر التفضيل، وتتفق أدلة الفريقُت، ويصاحلَ : قاؿ ابن القيم

 .هم على حقومن
 .(ٕ)واهلل أعلم بالصواب

 

                                                 
 .76_59عُل ا٭ًكل ْ. اْعل عامل امل٥٬ه١ ا٭بلاك، ؿ_  1
، 338، ًٚلغ ايعكٝـ٠ ايطشا١ٜٚ 2/368ْ، ٚيٛاَع ا٭ْٛاك ايب١ٝٗ يًوفاكٜين 11/350اْعل فُٛع ايفتا٣ٚ _  2

 .96، ٚاْعل عامل امل٥٬ه١ ا٭بلاك 251ْ_203ايوٝٛطٞ اؿبا٥و يف أػباك امل٥٬و ٚفٝ٘ َبشح طٌٜٛ يف فيو َٔ ْٚنتاب 

 املفاضلة بني املالئكة وصاحلي البشر: سادسًا
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 الرسالة الثامنة
 

 لكتباإلٯتاف با
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 .اٟتمد هلل، والصبلة والسبلـ على رسوؿ اهلل، أما بعد
اإلٯتاف بالكتب ىو الركن الثالث من أركاف اإلٯتاف، والكبلـ على ىذا الركن فإف 

 :التالية ا١تباحثىهنا سيكوف يف 
 .اإلٯتاف بالكتب، وما يتعلق بو مفهـو :المبحث األول
 .مواضع االتفاؽ واالختبلؼ بُت الكتب السماوية :المبحث الثاني

 .القرآف، والتوراة، واإل٧تيل :المبحث الثالث
فهذه ا١تباحث، وما يندرج ٖتتها من مسائل ىي ٤تور اٟتديث يف الصفحات 

 .التالية، فإىل تفاصيل ذلك
 

 املكس١َ
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 رعاً وش تعريف الكتب لغةً : أوالً 
ٚتع كتاب ٔتعٌت مكتوب، مثل فراش ٔتعٌت مفروش، وإلو  :الكتب في اللغة

 . ٔتعٌت مألوه، وغراس ٔتعٌت مغروس
الكاتب كاتباً؛ ألنو ٬تمع  وٝتيتدور حوؿ اٞتمع والضم، ( كتب) ومادة
 . ويضم بعضها إىل بعض ،اٟتروؼ

إىل بعض، ومنو الكتيبة من اٞتيش ٝتيت كتيبًة؛ الجتماعها، وانضماـ بعضها 
ومنو تسمية ا٠تياط كاتباً؛ ألنو ٬تمع أطراؼ الثوب إىل بعض، كما يف مقامات 

 : حيث قاؿ ملغزاً  (ٔ)اٟتريري
 وكػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتبُت ومػػػػػػػػػػػػػػػػػػا خطػػػػػػػػػػػػػػػػػػت أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػاملهم

 
 يف الكتػػػػػػػػػػب طَّ حرفػػػػػػػػػاً وال قػػػػػػػػػػرأوا مػػػػػػػػػػا ُخػػػػػػػػػػ 

 . ويَػْقصُد ّٔم ا٠تياطُت 
رسلو؛ رٛتة على  _تعاىل_ فا١تراد ّٔا الكتب اليت أنز٢تا اهلل= :أما في الشرع

 . (ٕ)+للخلق، وىداية ٢تم؛ ليصلوا ّٔا إىل سعادة الدنيا واآلخرة
 

 ما يتضمن اإلٯتاف بالكتب: ثانياً 
 . اإلٯتاف بأُنا أنزلت من عند اهلل حقَّاً  _ٔ
والتوراة  "اإلٯتاف ٔتا علمنا اٝتو منها باٝتو كالقرآف الذي نُػزّْؿ على ٤تمد _ٕ

                                                 

 .286َكاَات اؿلٜلٟ، ْ_  1

 .23كها٥ٌ يف ايعكٝـ٠ يًٌٝؽ قُـ بٔ عجُٝني، ْ_  2

 َفّٗٛ اإلميإ بايهتب، َٚا ٜتعًل ب9٘ املبخح األٍٚ
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 _عليو الصبلة والسبلـ_ لذي نزؿ على عيسىواإل٧تيل ا"اليت أُنزلت على موسى
 . _عليو السبلـ_والزبور الذي أوتيو داود

 . وأما ما مل نعلمو من الكتب ا١تنزلة فنؤمن بو إٚتاالً 
تصديق ما صح من أخبارىا، كأخبار القرآف، وأخبار ما مل يبدؿ، أو  _ٖ

 . ٭ترؼ من الكتب السابقة
مل  ولتسليم بو، سواء فهمنا حكمتو أالعمل ٔتا مل ينسخ منها، والرضا، وا _ٗ

 . نفهمها
َوأَنَزْلَنا ِإلَْيَك ]: _تعاىل_ اهلل قاؿوٚتيع الكتب السابقة منسوخة بالقرآف العظيم، 

قاً ِلَما بَػُْتَ َيَدْيِو ِمْن اْلِكَتاِب َوُمَهْيِمناً َعَلْيوِ   (. ٛٗ:ا١تائدة) [اْلِكَتاَب بِاٟتَْقّْ ُمَصدّْ
ى ىذا فبل ٬توز العمل بأي حكم من أحكاـ الكتب أي حاكمًا عليو، وعل

 . (ٔ)السابقة إال ما صح وأقره القرآف
 

 أ٫تية اإلٯتاف بالكتب: ثالثاً 
 :لئلٯتاف بالكتب أ٫تية ُعظمى تتجلى يف أمور منها ما يلي

وركن من أركاف اإلٯتاف، وال  اإليمان بالكتب أصل من أصول العقيدة،_ ٔ
 . _عليهم السبلـ_ بالكتب اليت أنز٢تا اهلل على رسلويصح إٯتاف أحد إال إذا آمن 

 ؛على الرسل الذين يبلغون عن اهلل رساالتو أثنى _عز وجل_ اهلل أن_ ٕ
 [الَِّذيَن يُػبَػلُّْغوَف رَِساالِت اللَِّو َوٮَتَْشْونَُو َوال ٮَتَْشْوَف َأَحدًا ِإالَّ اللَّوَ ]: _عز وجل_ فقاؿ
 (. ٜٖ: األحزاب)

                                                 

 .23ْ كها٥ٌ يف ايعكٝـ٠اْعل _  1
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 آمنوا ٔتا أنزؿ من عند اهلل من  ُتوا١تؤمن " أف الرسوؿ _انوسبح_ كما أخرب 

آَمَن الرَُّسوُؿ ٔتَا أُنزَِؿ إِلَْيِو ِمْن َربِّْو َواْلُمْؤِمُنوَف ُكلّّ آَمَن بِاللَِّو ]: _تعاىل_ كتب، قاؿ
 (. ٕ٘ٛ: البقرة) [َوَمبلِئَكِتِو وَُكتُِبِو َوُرُسِلوِ 

ُقوُلوا ]: _تعاىل_ كما يف قولو  بما أنزلو أن اهلل أمر المؤمنين بأن يؤمنوا _ٖ
َنا َوَما أُنزَِؿ ِإىَل ِإبْػرَاِىيَم َوِإْٝتَاِعيَل َوِإْسَحَق َويَػْعُقوَب َواأَلْسَباطِ   آَمنَّا بِاللَِّو َوَما أُنزَِؿ إِلَيػْ

ْم ال نُػَفرُّْؽ بػَ  ُهْم َو٨َتُْن َلُو َوَما أُويتَ ُموَسى َوِعيَسى َوَما أُويتَ النَِّبيُّوَف ِمْن َرِّّْٔ ُْتَ َأَحٍد ِمنػْ
 (. ٖٙٔ: البقرة)[ ُمْسِلُموفَ 

كما أخرب اهلل عن صاحل   أن اهلل أىلك األمم بسبب تكذيبهم برساالتو، _ٗ
ُهْم َوقَاَؿ يَا قَػْوـِ َلَقْد أَبْػَلْغُتُكْم رَِسالََة َريبّْ َوَنَصْحُت َلُكْم َوَلِكْن ال ]: بقولو فَػتَػَوىلَّ َعنػْ
 (. ٜٚ: األعراؼ)[ النَّاِصِحُتَ  ٖتُِبُّوفَ 
َوَمْن ]: _تعاىل_قاؿ كما   من أنكر شيئًا مما أنزل اهلل فهو كافرأن _ ٘

[ َيْكُفْر بِاللَِّو َوَمبلِئَكِتِو وَُكتُِبِو َوُرُسِلِو َواْليَػْوـِ اآلِخِر فَػَقْد َضلَّ َضبلاًل بَِعيداً 
 (. ٖٙٔ:النساء)

 

 ٙترات اإلٯتاف بالكتب: رابعاً 
 : ٯتاف بالكتب يثمر ٙتراٍت جليلًة منهااإل
 . العلم بعناية اهلل؛ حيث أنزؿ لكل قـو كتاباً يهديهم بو _ٔ
 . العلم ْتكمة اهلل؛ حيث شرع لكل قـو ما يناسبهم، ويبلئم أحوا٢تم _ٕ
 . التحرر من زباالت أفكار البشر ّٔدي السماء _ٖ



 

 اإلميإ بايهتب9 ايجا١َٓايطغاي١ 

 
171 

 . ا وال اعوجاجالسَت على طريٍق مستقيمٍة واضحٍة ال اضطراب فيه _ٗ
ُقْل ِبَفْضِل اللَِّو َوِبَرْٛتَِتِو فَِبَذِلَك فَػْليَػْفَرُحوا ُىَو ]الفرح بذلك ا٠تَت العظيم  _٘

ٌر ٦تَّا ٬َتَْمُعوفَ   (. ٛ٘: يونس)[َخيػْ
 . شكر اهلل على ىذه النعمة العظيمة _ٙ
 . (ٔ)التحرر من التخبط الفكري والعقدي _ٚ

 

 أدلة اإلٯتاف بالكتب: خامساً 
لو فمن ذلك قو  ،لقد تظاىرت األدلة من الكتاب والسنة على اإلٯتاف بالكتب

يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا آِمُنوا بِاللَِّو َوَرُسولِِو َواْلِكَتاِب الَِّذي نَػزََّؿ َعَلى َرُسولِِو ]: _تعاىل_
َوُقْل آَمْنُت ٔتَا ]: _تعاىل_لو وقو ( ٖٙٔ: النساء)[ َواْلِكَتاِب الَِّذي أَنَزَؿ ِمْن قَػْبلُ 

 (. ٘ٔ: الشورى)[ أَنْػَزَؿ اللَُّو ِمْن ِكَتابٍ 
كما يف حديث جربيل ا١تشهور عندما سألو عن  _عليو الصبلة والسبلـ_ وقاؿ

 .(ٕ)اٟتديث+أن تؤمن باهلل ومبلئكتو وكتبو ورسلو:=اإلٯتاف قاؿ
 

 الغاية من إنزاؿ الكتب: سادساً 
ٍة واحدٍة، وىدؼ واحد وىو أف يُػْعَبَد اهلل أنزلت الكتب السماوية كلُّها لغاي

وحده ال شريك لو، ولتكوف منهج حياة للبشر الذين يعيشوف يف ىذه األرض، 
تقودىم ٔتا فيها من ىداية إىل كل خَت، ولتكوف روحًا ونورًا ٖتيي نفوسهم، 

                                                 

 .23كها٥ٌ يف ايعكٝـ٠ اٱه١َٝ٬، ْ: اْعل_  1

 (.8)َٚوًِ ( 50)ٙ ايبؼاكٟ كٚا_  2
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 . (ٔ)وتكشف ظلماهتا، وتنَت ٢تم دروب اٟتياة كلها 

 

 بما يضاد اإلٯتاف بالكت: سابعاً 
 . يضاد اإليمان بالكتب تكذيبها، والكفر بها، وتحريفها

اإلعراُض عن القرآف، وادعاء نسخو، والتحاكم إىل غَته، وادعاء  :كما يضادىا
 . نقصو، ومضاىاتو، ومعارضتو

 الطوائف اليت ضّلت يف باب اإلٯتاف بالكتب: ثامناً 
 : ضلت يف ىذا الباب منها كثَتةً   ىناؾ طوائفَ ىذا وإف 

هم للقرآف، وتكذيُبهم للقرآف ىو يف اٟتقيقة وذلك بتكذيبِ : يهودال _ٔ
 . تكذيب ٞتميع الكتب السماوية

 . يقاؿ عنهم ما قيل عن اليهود، وقد مر اٟتديث عنهما: النصارى _ٕ
وذلك بادعائها أف القرآف ناقص و٤تّرؼ، وأف القرآف الكامل مع  :شيعةال _ٖ

 ! رداب سامراءالغائب الذي سيخرج يف آخر الزماف من س
يف اٞتفر واٞتامعة مصدرًا للتلقي  ما مث إُنم ضلوا يف ىذا الباب بسبب جعلهما

 . عندىم
 . (ٕ)يف تأويل القرآف حيث أغرقوا يف الباطنية يف تأويلو _أيضاً _وضلوا 

وذلك بادعائها نسخ القرآف الكرًن، والشريعة اإلسبلمية  :البابية والبهائية _ٗ

                                                 

 .235عُل ا٭ًكل، ْ. اْعل ايلهٌ ٚايلها٫ت، ؿ_  1

بط٬ٕ عكا٥ـ ايٌٝع١، حملُـ عبـايوتاك : ، ٚاْعل78اْعل ايٌٝع١ ٚايو١ٓ، ٱسوإ إهلٞ ظٗري، ْ_  2

 .215_1/212ْاُل ايكفاكٟ . ، َٚوأي١ ايتكلٜب بني أٌٖ ايو١ٓ ٚايٌٝع١، ؿ35ايتْٛوٞ، ْ
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 . (ٔ)ءبشريعة الباب والبها
على  _كصبلة الفاتح_ وذلك بتفضيلها أوراَدىا وأذكاَرىا :التيجانية _٘

إف قراءة صبلة الفاتح مرة واحدة أفضل من قراءة : حيث قالوا ؛القرآف الكرًن
 . (ٕ)القرآف ستة آالؼ مرة

وذلك بادعائهم العلم اللَُّدينّْ الذي يوحى إليهم،  :غبلة الصوفية عموماً  _ٙ
 . رآف كما يزعموفويغنيهم عن الق

مث إف مصدر التلقي عندىم ليس القرآف والسنة بل يقـو على الرؤى واألحبلـ، 
 .٦تا ٮتالف ما جاء يف القرآف (ٖ)والكشف، وغَت ذلك

وذلك با٨ترافهم يف تأويل  :النصيرية والدروز وسائر الفرق الباطنية _ٚ
عانيو وحقائقو القرآف، وإغراقهم يف التأويل الباطٍت، وإخراج القرآف عن م

الصحيحة، وكذلك ادعاء بعضهم نسخ اإلسبلـ كما يقوؿ علي بن الفضل 
 : _قبحو اهلل_ الباطٍت

 تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػويل نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيب بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت ىاشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم
 

 وىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيب بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت يعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب 
 لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيب مضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرعةٌ  

 
 وىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريعة ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيب 

 فقػػػػػػػػػػػػػد حػػػػػػػػػػػػػط عنػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػروض الصػػػػػػػػػػػػػػبلة 
 

 وفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرض الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياـ فلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم نتعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب 
 

                                                 

ٚايباب١ٝ يًهاتب، ٚايبا١ٝ٥ ْكـ ٚؼًٌٝ،  ١ٝ104 علض ْٚكـ، ٱسوإ إهلٞ ظٗري، ْاْعل ايباب_  1

 .ٚايبٗا١ٝ٥ يًهاتب 222ٱسوإ إهلٞ ظٗري، ْ

 .123-116اْعل ايتٝذا١ْٝ، يعًٞ ايـػٌٝ اهلل، ْ_  2

، ٖٚقٙ ٖٞ ايِٛف١ٝ، 275-260اْعل ايتِٛف املٌٓأ ٚاملِاؿك، ٱسوإ إهلٞ ظٗري، _  3

 .70ايٛنٌٝ، ْيًٌٝؽ عبـايلمحٔ 
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 . (ٔ)واحإىل آخر ذلك الكفر الصراح الب 

الذين أعرضوا عن ٖتكيم القرآف، وعارضوه  :المشرعون والقانونيون _ٛ
 . بزباالت أفكارىم، زاعمُت أنو ال يناسب العصر اٟتديث، وال يفي ْتاجاتو

 

                                                 

، ٚاؿلنات ايباط١ٝٓ، 50نٌف أهلاك ايباط٫،١ٝٓبٔ أبٞ ايفٔا٥ٌ اؿُاؿٟ ايُٝين، ْ: اْعل_  1

، ٚايبانٛك٠ ايوًُٝا١ْٝ 87هٌٗ ايفٌٝ، ْ. ، ٚايِٓري١ٜ، ؿ349ٚ 66قُـ بٔ أمحـ اـطٝب، ْ. ؿ

 .50-48يف نٌف أهلاك ايـٜا١ْ ايِٓري١ٜ يوًُٝإ ا٭فْٞ، ْ
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 مواضع االتفاؽ بُت الكتب السماوية: أوالً 
 : تتفق الكتب السماوية يف أمور عديدة منها

 :_تعاىل_قاؿ فهي منزلة من عند اهلل،  فمصدرىا واحد؛ :وحدة المصدر _ٔ
قاً ِلَما ( ٕ)اللَُّو ال إَِلَو ِإالَّ ُىَو اٟتَْيُّ اْلَقيُّوـُ ( ٔ)امل ] نَػزََّؿ َعَلْيَك اْلِكَتاَب بِاٟتَْقّْ ُمَصدّْ

يَل  آؿ [)ُفْرقَافَ ِمْن قَػْبُل ُىًدى لِلنَّاِس َوأَنْػَزَؿ الْ ( ٖ)بَػُْتَ َيَدْيِو َوأَنْػَزَؿ التػَّْورَاَة َواإِل٧تِْ
 . (ٗ_ٔ:عمراف
فالكتب السماوية غايتها واحدة، فهي كلها تدعو إىل  :وحدة الغاية _ٕ

عبادة اهلل وحده ال شريك لو، وإىل دين اإلسبلـ؛ فاإلسبلـ ىو دين ٚتيع الرسل، 
 [ِنُبوا الطَّاُغوتَ َوَلَقْد بَػَعثْػَنا يف ُكلّْ أُمٍَّة َرُسواًل َأْف اُْعُبُدوا اللََّو َواْجتَ ]:_تعاىل_ قاؿ
 (. ٖٙ: النحل)

يَن ِعْنَد اللَِّو اإِلْسبلـُ ]: _تعاىل_ وقاؿ  (. ٜٔ: آؿ عمراف) [ِإفَّ الدّْ
ِإْذ قَاَؿ َلُو َربُُّو َأْسِلْم ]: _عليو السبلـ_ واإلسبلـ ىو الدين الذي أُِمر بو إبراىيم

 (. ٖٔٔ: البقرة) [قَاَؿ َأْسَلْمُت لَِربّْ اْلَعاَلِمُتَ 
يَا قَػْوـِ ِإْف ُكْنُتْم آَمْنُتْم بِاللَِّو فَػَعَلْيِو تَػوَكَُّلوا ]: لقومو _عليو السبلـ_ ؿ موسىوقا

 (. ٗٛ: يونس) [ِإْف ُكْنُتْم ُمْسِلِمُتَ 
آؿ )[ آَمنَّا بِاللَِّو َواْشَهْد بِأَنَّا ُمْسِلُموفَ ]: _عليو السبلـ_ واٟتواريوف قالوا لعيسى

 (. ٕ٘: عمراف
ىي الدعوة إىل دين اإلسبلـ، وإىل عبادة اهلل وحده ال شريك  _إذاً _ فالغاية

 َٛاضع االتفام ٚاالختالف بني ايهتب ايػُا9١ٜٚ املبخح ايجاْٞ
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 . لو 

فالكتب اشتملت على اإلٯتاف بالغيب، ومسائل  :مسائل العقيدة _ٖ
 . العقيدة، كاإلٯتاف بالرسل، والبعث والنشور، واإلٯتاف باليـو اآلخر إىل غَت ذلك

 . فمسائل العقيدة من باب األخبار اليت ال تنسخ
فالكتب السماوية تقرر القواعد العامة، اليت البد أف  :العامةالقواعد  _ٗ

تعيها البشرية؛ كقاعدة الثواب والعقاب، وىي أف اإلنساف ٭تاسب بعملو، فيعاقب 
قاؿ بذنوبو وأوزاره، وال يؤاخذ ّتريرة غَته، ويثاب بسعيو، وليس لو سعي غَته كما 

ـْ ملَْ يُػَنبَّْأ ٔتَا يف ُصُحِف مُ ]: _تعاىل_ َأالَّ ( ٖٚ)َوِإبْػرَاِىيَم الَِّذي َوَفَّ ( ٖٙ)وَسى َأ
َوَأفَّ َسْعَيُو َسْوَؼ ( ٜٖ)َوَأْف لَْيَس ِلئِلنَساِف ِإالَّ َما َسَعى ( ٖٛ)َتزُِر َوازَِرٌة ِوْزَر ُأْخَرى 

 (. ٔٗ_ٖٙ: النجم)[ مُثَّ ٬ُتْزَاُه اٞتَْزَاَء اأَلْوَفَ ( ٓٗ)يُػَرى 
، وبياف أف الفبلح اٟتقيقي ال يتحقق إال ومن ذلك اٟتث على تزكية النفس

 . بتزكية النفس بالطاعة هلل، والعبودية لو، وإيثار اآلجل على العاجل
َبْل ( ٘ٔ) َوذََكَر اْسَم َربِّْو َفَصلَّى( ٗٔ)َقْد أَفػَْلَح َمْن تَػزَكَّى ]: _تعاىل_قاؿ 

نْػَيا  ٌر َوأَ ( ٙٔ)تُػْؤثُِروَف اْٟتََياَة الدُّ ِإفَّ َىَذا َلِفي الصُُّحِف اأُلوىَل ( ٚٔ)بْػَقى َواآلِخَرُة َخيػْ
 (. ٜٔ_ٗٔ: األعلى)[ ُصُحِف ِإبْػرَاِىيَم َوُموَسى( ٛٔ)

ومن تلك القواعد أف الذي يستحق وراثة األرض ىم عباد اهلل الصاٟتوف؛ 
َنا يف الزَّبُوِر ِمْن بَػْعِد الذّْْكِر َأفَّ اأَلْرَض يَرِثُػَها ِعَباِدي] : األنبياء) [الصَّاِٟتُوفَ  َوَلَقْد َكَتبػْ

ٔٓ٘ .) 
[ َواْلَعاِقَبُة لِلتػَّْقَوى]: _تعاىل_ ومن ذلك أف العاقبة للتقوى وللمتقُت، كما قاؿ

 (. ٕٛٔ: األعراؼ)[ َواْلَعاِقَبُة لِْلُمتَِّقُتَ ]: وقاؿ( ٕٖٔ: طو)
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ٛتلوا ميزاف العدؿ  _عليهم السبلـ_ فجميع األنبياء :العدل والقسط _٘
َلَقْد أَْرَسْلَنا ُرُسَلَنا بِاْلبَػيػَّْناِت َوأَنْػزَْلَنا َمَعُهْم اْلِكَتاَب ]: _تعاىل_ ؿوالقسط، قا

 (. ٕ٘: اٟتديد) [َواْلِميزَاَف لِيَػُقوـَ النَّاُس بِاْلِقْسطِ 
وىذا ما اتفقت عليو الرساالت؛ سواء كاف : محاربة الفساد واالنحراف _ٙ

ن الفطرة، أو عدوانًا على البشر، أو تطفيفاً الفساد عقديًا أو خلقياً، أو ا٨ترافًا ع
 . يف الكيل وا١تيزاف، أو غَت ذلك

فالكتب كلها دعت إىل مكاـر األخبلؽ،  : الدعوة إلى مكارم األخبلق _ٚ
كالعفو عن ا١تسيء، وكالصرب على األذى، وكالقوؿ اٟتسن، وبر الوالدين، والوفاء 

ع، والعطف على ا١تساكُت، إىل بالعهد، وصلة األرحاـ، وإكراـ الضيف، والتواض
 . غَت ذلك من مكاـر األخبلؽ

فكثَت من العبادات اليت نقـو ّٔا كانت معروفة عند  :كثير من العبادات _ٛ
َنا إِلَْيِهمْ ]: _تعاىل_قاؿ الرسل وأتباعهم، كالصبلة، والزكاة،  ِفْعَل ا٠ْتَيػْرَاِت  َوَأْوَحيػْ

ـَ   (. ٖٚ: األنبياء)[ ةِ الصَّبلِة َوِإيَتاَء الزََّكا َوِإقَا
وقاؿ ( ٘٘:مرًن)[ َكاَف يَْأُمُر َأْىَلُو بِالصَّبلِة َوالزََّكاةِ ]: _عليو السبلـ_ وإٝتاعيل
 وقاؿ عيسى( ٗٔ:طو)[ فَاْعُبْدين َوأَِقْم الصَّبلَة ِلذِْكرِي]: _عليو السبلـ_ اهلل ١توسى

[ َوالزََّكاِة َما ُدْمُت َحّياً  َوأَْوَصاين بِالصَّبلةِ ]: كما أخرب اهلل عنو  _عليو السبلـ_
 (. ٖٔ:مرًن)

 مفروض علينا كما ىو مفروض على من قبلنا، قاؿ _كذلك_ والصـو
ـُ َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن ]: _تعاىل_ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكْم الصَّْيا

 (. ٖٛٔ: البقرة) [قَػْبِلُكمْ 
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َوأَذّْْف يف ]: _عليو السبلـ_ إلبراىيم _تعاىل_ ؿ اهللواٟتج كذلك، كما يف قو  

 (. ٕٚ: اٟتج) [النَّاِس بِاٟتَْجّْ يَْأُتوَؾ رَِجاالً 
َوِلُكلّْ أُمٍَّة َجَعْلَنا ]: _عز وجل_ وقد جعل اهلل لكل أمة مناسكها وعبادهتا، قاؿ

ـِ َمْنَسكاً لَِيْذُكُروا اْسَم اللَِّو َعَلى َما َرَزقَػُهْم ِمْن َِّٔ   . (ٔ)(ٖٗ:اٟتج)[يَمِة األَنْػَعا
 

 بُت الكتب السماوية مواضع االختبلؼ: ثانياً 
 ٗتتلف الكتب السماوية يف الشرائع، فشريعة عيسى ٗتالف شريعة موسى

 ٗتالف شريعة موسى وعيسى"يف بعض األمور، وشريعة ٤تمد _عليهما السبلـ_
 . يف أمور _عليهما السبلـ_

َهاجاً ِلُكلٍّ َجَعلْ ]:_تعاىل_قاؿ   (. ٛٗ: ا١تائدة)[َنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمنػْ
وليس معٌت ذلك أف الشرائع ٗتتلف اختبلفًا كلياً؛ فالناظر يف الشرائع ٬تد أُنا 
متفقة يف ا١تسائل األساسية، وقد مر بنا شيء من ذلك، فاالختبلؼ بينها إ٪تا 

 . يكوف يف التفاصيل
ر الزكاة، ومواضع النسك، و٨تو فعدد الصلوات، وأركاُنا، وشروطها، ومقادي

قد ٗتتلف من شريعة إىل شريعة، وقد ٭تُِل اهلل أمراً يف شريعة ٟتكمة، و٭ترمو _ذلك
وال يلـز أف نعلمها، ومن األمثلة على _عز وجل_يف شريعة أخرى ٟتكمة يعلمها

 : ذلك مايلي
فقد كاف الصائم يفطر يف غروب الشمس، ويباح لو الطعاـ،  :الصوم _ٔ
ب، والنكاح إىل طلوع الفجر ما مل ينم، فإف ناـ قبل الفجر حـر عليو ذلك  والشرا
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وأحلو من كلو إىل غروب الشمس من اليـو الثاين، فخفف اهلل عن ىذه األمة، 
َلَة الصَّْياـِ ]: _تعاىل_قاؿ مل ينم،  وناـ أ الغروب إىل الفجر، سواء ُأِحلَّ َلُكْم لَيػْ
لَِباٌس َلُكْم َوأَنْػُتْم لَِباٌس ٢َتُنَّ َعِلَم اللَُّو أَنَُّكْم ُكنُتْم َٗتَْتانُوَف  الرََّفُث ِإىَل ِنَساِئُكْم ُىنَّ 

أَنُفَسُكْم فَػَتاَب َعَلْيُكْم َوَعَفا َعْنُكْم فَاآلَف بَاِشُروُىنَّ َوابْػتَػُغوا َما َكَتَب اللَُّو َلُكْم وَُكُلوا 
َ َلُكْم ا٠ْتَْيُط ا : البقرة) [ألَبْػَيُض ِمْن ا٠ْتَْيِط اأَلْسَوِد ِمْن اْلَفْجرِ َواْشَربُوا َحىتَّ يَػَتبَػُتَّ

ٔٛٚ .) 
مل يكن واجبًا عند بٍت إسرائيل، ففي  :ستر العورة حال االغتسال _ٕ

كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر = :اٟتديث الذي رواه البخاري ومسلم
 . (ٔ)+بعضهم إلى بعض، وكان موسى يغتسل وحده

فمما أحلو اهلل آلدـ تزويج بناتو من بنيو، مث حـر اهلل  :مةاألمور المحر  _ٖ
 . ىذا بعد ذلك

وكاف التسري على الزوجة مباحًا يف شريعة إبراىيم، وقد فعلو إبراىيم يف ىاجر 
 . ١تا تسرى ّٔا على سارة

 . وقد حرَـّ اهلل مثل ىذا على بٍت إسرائيل يف التوراة
: وقد فعلو يعقوب فتزوج بابنيت خالووكذلك اٞتمع بُت األختُت كاف سائغاً، 

 . مث ُحرّْـَ عليهم يف التوراة ،ليَّا، وراحيل؛ و٫تا أختاف
: _تعاىل_قاؿ و٦تا حرَّمو اهلل على اليهود ما قصو علينا يف سورة األنعاـ، 

َعَلْيِهْم ُشُحوَمُهَما  َوَعَلى الَِّذيَن َىاُدوا َحرَّْمَنا ُكلَّ ِذي ظُُفٍر َوِمْن اْلبَػَقِر َواْلَغَنِم َحرَّْمَنا]
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ِإالَّ َما َٛتََلْت ظُُهور٫ُُتَا أَْو اٟتََْوايَا َأْو َما اْختَػَلَط ِبَعْظٍم َذِلَك َجَزيْػَناُىْم بِبَػْغِيِهْم َوإِنَّا  

 (. ٙٗٔ: األنعاـ) [َلَصاِدُقوفَ 
 . فأحل لبٍت إسرائيل بعض ما حـر عليهم_عليو السبلـ_ مث جاء عيسى

 . ا٠تبائث إحبلؿ الطيبات وٖترًن: لتكوف القاعدة ،ا٘تةوجاءت الشريعة ا٠ت
و٦تا ٘تيزت بو الشريعة ا٠تا٘تة أُنا عامة ٞتميع الناس إىل قياـ الساعة، ٓتبلؼ 

، أو فًتة دوف فًتة  . (ٔ)الشرائع األخرى، فهي خاصة بقـو دوف قـو
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 من الكتب ا١تتقدمة  ومنزلتو القرآف: أوالً 
وية وىو خا٘تها، وىو أطو٢تا، وأمشلها، وىو اٟتاكم القرآف آخر الكتب السما

 . عليها
قًا ِلَما بَػُْتَ َيَدْيِو ِمْن ]: _تعاىل_ قاؿ اهلل َوأَنزَْلَنا إِلَْيَك اْلِكَتاَب بِاٟتَْقّْ ُمَصدّْ

 (. ٛٗ: ا١تائدة) [اْلِكَتاِب َوُمَهْيِمناً َعَلْيوِ 
يُػْفتَػَرى ِمْن ُدوِف اللَِّو َوَلِكْن َتْصِديَق  َوَما َكاَف َىَذا اْلُقْرآُف َأفْ ]: _تعاىل_قاؿ و 

 (. ٖٚ: يونس) [الَِّذي بَػُْتَ َيَدْيِو َوتَػْفِصيَل اْلِكَتاِب ال َرْيَب ِفيِو ِمْن َربّْ اْلَعاَلِمُتَ 
َما َكاَف َحِديثاً يُػْفتَػَرى َوَلِكْن َتْصِديَق الَِّذي بَػُْتَ َيَدْيِو َوتَػْفِصيَل ُكلّْ َشْيٍء ]: وقاؿ

 (. ٔٔٔ: يوسف) [ُىًدى َوَرْٛتًَة لَِقْوـٍ يُػْؤِمُنوفَ وَ 
مهيمنًا وشاىدًا على ما : [َوُمَهْيِمنًا َعَلْيوِ ]: _تعاىل_لو قاؿ أىل التفسَت يف قو 

قبلو من الكتب، ومصدقًا ٢تا؛ يعٍت يصدؽ ما فيها من الصحيح، وينفي ما وقع 
 . أو التقريرفيها من ٖتريف، وتبديل، وتغيَت، و٭تكم عليها بالنسخ 

و٢تذا ٮتضع لو كل متمسك بالكتب ا١تتقدمة ٦تن مل ينقلب على عقبيو كما 
َناُىْم اْلِكَتاَب ِمْن قَػْبِلِو ُىْم ِبِو يُػْؤِمُنوَف ]: _تبارؾ وتعاىل_ قاؿ َوِإَذا ( ٕ٘)الَِّذيَن آتَػيػْ

 [نَّا ُكنَّا ِمْن قَػْبِلِو ُمْسِلِمُتَ يُػتػَْلى َعَلْيِهْم قَاُلوا آَمنَّا ِبِو ِإنَُّو اٟتَْقُّ ِمْن َربػَّْنا إِ 
 (.  ٖ٘ _ ٕ٘:القصص)

ِإنَّا ٨َتُْن ]ْتفظو  _سبحانو_ فالقرآف ىو رسالة اهلل ٞتميع ا٠تلق، وقد تكفل
 (. ٜ: اٟتجر)[ نَػزَّْلَنا الذّْْكَر َوِإنَّا لَُو َٟتَاِفظُوفَ 

 ايكطإٓ، ٚايتٛضا٠، ٚاإلجن9ٌٝ املبخح ايجايح
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  .(ٔ)وال يقبل اهلل من أحد ديناً إال ما جاء يف ىذا القرآف العظيم 

أي = :[َوُمَهْيِمنًا َعَلْيوِ ]: _تعاىل_لو يف قو ×  بن سعديعبدالرٛتن قاؿ الشيخ 
مشتمبًل على ما اشتملت عليو الكتب السابقة وزيادة يف ا١تطالب اإل٢تية، 
واألخبلؽ النفسية؛ فهو الكتاب الذي يتبع كل حق جاءت بو الكتب، فأمر بو، 

 . وحث عليو، وأكثر من الطرؽ ا١توصلة إليو
وىو الكتاب الذي فيو نبأ السابقُت والبلحقُت، وىو الكتاب الذي فيو اٟتكم 
واٟتكمة، واألحكاـ الذي عرضت عليو الكتب السابقة، فما شهد لو بالصدؽ 
فهو ا١تقبوؿ، وما شهد لو بالرد فهو مردود قد دخلو التحريف والتبديل، وإال لو  

 . (ٕ)+كاف من عند اهلل مل ٮتالفو
 

 اةالتور : ثانياً 
 :التوراة في األصل_ ٔ

 _عليو السبلـ_ ىي الكتاب الذي أنزلو اهلل على موسى _يف األصل_ التوراة
ِإنَّا أَنزَْلنَا ]: _تعاىل_ والتوراة كتاب عظيم اشتمل على النور وا٢تداية كما قاؿ
لِلَِّذيَن َىاُدوا َوالرَّبَّانِيُّوَف التػَّْورَاَة ِفيَها ُىًدى َونُوٌر ٭َتُْكُم َِّٔا النَِّبيُّوَف الَِّذيَن َأْسَلُموا 

 (. ٗٗ: ا١تائدة)[ َواأَلْحَباُر ٔتَا اْسُتْحِفظُوا ِمْن ِكَتاِب اللَّوِ 
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َنا ُموَسى اْلِكَتاَب َ٘تَامًا َعَلى الَِّذي َأْحَسَن َوتَػْفِصيبلً ]: _تعاىل_ وقاؿ مُثَّ آتَػيػْ
ْم يُػْؤِمُنوفَ ِلُكلّْ َشْيٍء َوُىًدى َوَرْٛتًَة لََعلَُّهْم بِِلقَ   (. ٗ٘ٔ: األنعاـ)[ اِء َرِّّْٔ

يف القرآف بُت التوراة والقرآف؛ وذلك ألُنما  _عز وجل_ وكثَتًا ما يقرف اهلل
 . أفضل كتابُت أنز٢تما اهلل على خلقو

 . _عليو السبلـ_ ىذه باختصار ىي حقيقة التوراة اليت أنزلت على موسى
 : (ٔ)التوراة الموجودة اليوم_ ٕ

وراة ا١توجودة اليـو فهي ما يطلق على الشريعة ا١تكتوبة، كما يطلق لفظ أما الت
 . على الشريعة الشفهية( التلمود)

 : والتوراة ا١توجودة اليـو تشتمل على ٜتسة أسفار وىي
ويتحدث ىذا السفر عن خلق العامل، وظهور اإلنساف،  :سفر التكوين: األول

 . _عليو الصبلة والسبلـ_ وطوفاف نوح، ووالدة إبراىيم إىل موت يوسف
ويتحدث عن حياة بٍت إسرائيل يف مصر، منذ أياـ : سفر الخروج: الثاني

 . يعقوب إىل خروجهم إىل أرض كنعاف مع موسى ويوشع بن نوف
نسبة إىل الوي بن يعقوب، ويف ىذا السفر حديث  :سفر البلويين: الثالث

 . عظيم ىاروف وبنيوعن الطهارة، والنجاسة، وتقدًن الذبائح، والنذر، وت
٭تصي قبائل بٍت إسرائيل منذ يعقوب، وأفراَدىم  :سفر العدد: الرابع
 . ومواشيهم

وفيو أحكاـ، وعبادات، وسياسة، واجتماع، واقتصاد،  :سفر التثنية: الخامس

                                                 

 .كاك١ْ بني ايكلإٓ ٚايتٛكا٠ حملُـ ايِٜٛاْٞاْعل َ_  1
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 . _عليو السبلـ_ وثبلثة خطابات ١توسى 

، وكل عاقل منصف  _لم ا١تؤمنفضبًل عن ا١تس_ ىذه ىي التوراة ا١توجودة اليـو
٦تا ىو موجود يف  _عليو السبلـ_ يعلم براءة التوراة اليت أنز٢تا اهلل على موسى

، وذلك ألمور عديدة منها  : التوراة اليـو
ما حصل للتوراة من الضياع والنسخ والتحريف والتدمَت، فلقد ُحرّْؼ فيها،  _أ

عليو _ وبُدّْؿ، وضاعت، وتعرضت لسبع تدمَتات، منذ عهد سليماف
ـ ٦تا يدؿ ٖٔٙقبل ا١تيبلد إىل أف حصل التدمَت السابع عاـ ( ٜ٘ٗ)_لسبلـا

 . على ضياعها وانقطاع سندىا
ما تشتمل عليو من عقائد باطلة ال ٘تت إىل ما جاء بو ا١ترسلوف بأدىن  _ب
 . صلة
وتشبيهو با١تخلوقُت، ومن ذلك  _جل وعبل_ اشتما٢تا على تنقص الرب _ج
 . +يعقوب ليلة كاملة فصرعو يعقوبإف اهلل تصارع مع :=قو٢تم

إف اهلل ندـ على خلق البشر ١تا رأى من معاصيهم، وأنو = :ومن ذلك قو٢تم
 . +بكى حىت رمد فعادتو ا١تبلئكة

 . تعاىل اهلل عما يقوؿ الظا١توف علّواً كبَتاً 
إف نيب اهلل :=اشتما٢تا على سب األنبياء والطعن فيهم، ومن ذلك قو٢تم _د

 . +، وعبده مع بٍت إسرائيلىاروف صنع عجبلً 
إف لوطًا شرب ٜترًا حىت سكر، مث قاـ على ابنتيو فزىن ّٔما الواحدة = :وقو٢تم

 . +تلو األخرى
ارتد يف آخر عمره، وَعَبَد األصناـ، وبٌت  _عليو السبلـ_ إف سليماف= :وقو٢تم
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 . (ٔ)+٢تا ا١تعابد، إىل غَت ذلك من ٥تازي إخواف القردة
 . لى ا١تغالطات وا١تستحيبلت وا١تتناقضاتاشتما٢تا ع _ىػ 
أف ا١تعركة اليت قامت بُت التوراة وحقائق العلم اٟتديث أثبتت ما يف التوراة  _و

 . من األخطاء العلمية
( أصل اإلنسان: )ومن تلك الكتب اليت تكلمت على ىذا ا١توضوع كتاباف ٫تا

حيث ( موريس بوكاي)لعامل فرنسي اٝتو ( والعلم التوراة واإلنجيل والقرآن)و
أثبت وجود أخطاء علمية يف التوراة واإل٧تيل، وأثبت يف الوقت نفسو عدـ تعارض 
القرآف مع العلم اٟتديث وحقائقو، بل سجل شهادات تفوؽ سبق القرآُف فيها العلَم 

 . (ٕ)بألف وأربعمائة عاـ
 

 اإل٧تيل: ثالثاً 
 :اإلنجيل في األصل_ ٔ

متممًا للتوراة،  _عليو السبلـ_ هلل على عيسىىو الكتاب العظيم الذي أنزلو ا
ومؤيداً ٢تا، وموافقاً ٢تا يف أكثر األمور الشرعية، يهدي إىل الصراط ا١تستقيم، ويبُت 

 . اٟتق من الباطل، ويدعو إىل عبادة اهلل وحده دوف من سواه
 . _عليو السبلـ_ ىذا ىو اإل٧تيل الذي أنزؿ على عيسى

دخل التحريف اإل٧تيل فَػُغَتّْ فيو، وبدّْؿ،  _ـعليو السبل_ وبعد موت عيسى
 . وزيد فيو، ونقص
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 : _عليو السبلم_ اإلنجيل بعد عيسى_ ٕ 

 . واألناجيل، ورسائل الرسل ،الكتاب ا١تقدس لدى النصارى يشمل التوراة
 . اٞتديد العهدَ  الرسلِ  ، ورسائلَ القدًن، وتسمى األناجيلُ  العهدَ  وتسمى التوراةُ 
ىو الذي يشتمل على أناجيلهم، واألناجيل ا١تعتربة عند  _إذاً _ فالعهد اٞتديد
 : النصارى أربعة ىي

 .إنجيل مرُقس: الثاني         . إنجيل يوحنَّا: األول
 .إنجيل ُلوقا: الرابع          . إنجيل َمتَّى: الثالث

 . وىناؾ أناجيل أخرى مثل إ٧تيل برنابا، وأناجيل أخرى أ٫تلت
 من العلماء ا١تسلمُت قدٯتًا وحديثًا ومن علماء النصارى ىذا وقد بُتَّ كثَت

عدـ صحة ىذه  _ الذين دخلوا يف اإلسبلـ، أو ا١تتحررين منهم من ربقة التقليد
األناجيل ا١توجودة يف أيدي النصارى، ووجهوا إليها انتقادات كثَتة، ومن ىؤالء 

ب الصحيح ١تن بدؿ اٞتوا: يف كتابو _رٛتو اهلل تعاىل_ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية
ىداية اٟتيارى يف أجوبة : يف كتابو _رٛتو اهلل تعاىل_ دين ا١تسيح، وابن القيم

 . اليهود والنصارى
 
ُ
: يف كتابو _رٛتو اهلل تعاىل_ ثُت الشيخ رٛتة اهلل ا٢تنديدَ حْ ومن العلماء ا١ت

٤تاضرات يف : يف كتابو _رٛتو اهلل تعاىل_ إظهار اٟتق، والشيخ ٤تمد أبو زىرة
: النصرانية، ومن علماء النصارى الذين أسلموا إبراىيم خليل أٛتد كما يف كتابو

 . ٤تاضرات يف مقارنة األدياف
وفيما يلي إجمال لبعض األمور التي تبين بطبلن األناجيل الموجودة بأيدي 

 : النصارى اليوم وعدم صحتها
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ومل  _و السبلـعلي_ أف ىذه األناجيل اليت بأيدي النصارى مل ٯُتِْلها عيسى _أ
 . تنزؿ عليو وحياً، ولكنها كتبت بعده

 . ما وقع يف األناجيل من تبلعب النساخ، وتبديلهم وٖتريفهم _ب
اشتما٢تا على ا١تتناقضات، واالختبلفات، وقد أحصى الشيخ رٛتة اهلل  _ج
 . أكثر من مائة اختبلؼ بُت ىذه األناجيل _يف آخر كتابو إظهار اٟتق_ ا٢تندي
 . السند يف نسبتها لكتأّا انقطاع _د
 وعلى نسبة القبائح لؤلنبياء _جل وعبل_ اشتما٢تا على تنقص الرب _ىػ
 . _عليهم السبلـ_

 . اشتما٢تا على العقائد الباطلة ا١تخالفة للنقل والعقل _و
تعارضها مع اٟتقائق العلمية، كما أثبت ذلك عدد من العلماء؛ منهم  _ز

 . قريباً  موريس بوكاي وقد مر معنا ذلك
ٗتلو من أي تصور  _وبغض النظر عن كوُنا ٤ترفة_ أف تلك األناجيل _ح

 . ٤تدد لنظاـ سياسي، أو اجتماعي، أو اقتصادي، أو علمي
الذي أُنزؿ على  اإل٧تيلَ  ت ىيوباٞتملة فإف األناجيل ا١توجودة اليـو ليس

انية، خليط من ديانات ووثنيات ىندية، ويون يوإ٪تا ى_ عليو السبلـ_عيسى 
 .ومصرية قدٯتة

 .صورة ١تا صنعو بولس شاؤؿ الذي غَتَّ دين النصارى_ كذلك_وىي 
كاف ذلك ال يثبت يف   فوال يعٍت أف اإل٧تيل ٮتلو من كلمات للمسيح، وإ

 .ما يف القرآف يؤيده، ويصدقوميزاف النقد العلمي، وإ٪تا يُقاؿ ذلك ألف 
 

 يل بعد نزوؿ القرآف؟ألحد اتباع التوراة أو اإل٧ت ٬توزىل : رابعاً 
 _وعلى فرض صحتها_ ال يسوغ ألحد ذلك؛ لبلعتبارات السابقة، وألُنا
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 . كانت خاصة ألمة معينة، ولفًتة ٤تددة، وألُنا نسخت بالقرآف الكرًن 

ومن ىنا يتبُت بطبلف ىذه الكتب، وعدـ جواز العمل ّٔا إال ما أقره القرآف، 
 ":النيب مزاعمهم، كيف وقد قاؿ ويتبُت لنا ضبلؿ اليهود والنصارى وبطبلف

ال يسمع بي أحد من ىذه األمة يهودي وال نصراني ثم يموت ولم يؤمن =
 . (ٔ)+بالذي أرسلت بو إال كان من أصحاب النار
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 اإلميإ بايطغ9ٌ ايتاغع١ايطغاي١ 

 
211 

 
 
 
 

 الرسالة التاسعة
 

 الرسلاإلٯتاف ب
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اٟتمد هلل، والصبلة والسبلـ على رسوؿ اهلل، نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو ومن 
 .ه، أما بعدواال

اإلٯتاف بالرسل ىو الركن الرابع من أركاف اإلٯتاف، والكبلـ على ىذا الركن فإف 
 :اآلتية ا١تباحثىهنا سيكوف من خبلؿ 

 .مفهـو النبوة والرسالة :المبحث األول
 .حقيقة األنبياء والرسل، وعصمتهم، وٙترات اإلٯتاف ّٔم :المبحث الثاني

 .وة، وما يتعلق ّٔاعقيدة ختم النب :المبحث الثالث
فهذه ا١تباحث، وما ٖتتها ىي مدار اٟتديث يف الصفحات التالية؛ فإىل 

 .تفاصيل ذلك

 املكس١َ
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 تعريف النبوة والرسالة يف اللغة: أوالً 
النبوة يف اللغة ٢تا ثبلثة اشتقاقات؛ فهي إما  :تعريف النبوة في اللغة_ أ

 .كوف النبوة ٔتعٌت اإلخبارا٠ترب الذي لو خطب وشأف؛ فت: مأخوذة من النبأ وىو
َوة وكبل٫تا يدؿ على االرتفاع؛ فتكوف  وإما أف تكوف مأخوذة من النباوة، أو النَّبػْ

 .ٔتعٌت الرفعة والعلو
وإما أف تكوف مأخوذة من النَّيب، وىو ٔتعٌت الطريق؛ فتكوف النبوة ٔتعٌت الطريق 

 (ٔ)._عز وجل_إىل اهلل 
إذ النبوة إخبار عن اهلل  ل ىذه المعاني؛والحقيقة أن النبوة الشرعية تشمل ك

وىي رفعة لصاحبها؛ ١تا فيها من التشريف والتكرًن، وىي الطريق _ جلو عز _
 ._سبحانو_ا١توصلة إىل اهلل 

ومع ذلك فإف أوىل ىذه ا١تعاين بلفظ النبوة والنيبّْ ىو اشتقاقها من النبأ؛ ألف النيب 
ن اهلل، وتتحقق نبوتو ٔتجرد ذلك، ؤّذا من اهلل، وىو كذلك ينبئ الناس ع أٌ بَّ نَ مُ 

 ._عز وجل_التحقق تثبت لو أوصاؼ العلو واالرتفاع، وكونو طريقاً إىل معرفة اهلل 
ونرى مصداؽ ذلك ما يًتدد يف القرآف من اطبلؽ النبأ على ا٠ترب، فمثبًل يقوؿ 

 (.ٜٗ:اٟتجر[ )يمُ نَػبّْْئ ِعَباِدي َأينّْ أَنَا اْلَغُفوُر الرَّحِ : ]_سبحانو وتعاىل_اهلل 
 (.ٖ:التحرًن[ )نَػبََّأين اْلَعِليُم ا٠ْتَِبَتُ :]أنو قاؿ"ويقوؿ حكاية عن رسوؿ اهلل

 .وغَت ذلك عشرات اآليات كلها تذكر اإلنباء ٔتعٌت اإلخبار
ولعل ذلك يؤكد لنا أف النبوة مشتقة من النبأ، وىو اإلخبار؛ فيكوف معٌت النيب 
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ْخبَػُر من اهلل: ىو
ُ
ُْخربُ عن اهللأو ا ،ا١ت

 (ٔ)._جلَّ وعبل_ ١ت
 (.رسل)الراء والسُت والبلـ : أصل ىذه ا١تادة: تعريف الرسالة في اللغة_ ب

أخذًا من قو٢تم  ؛والرسوؿ مأخوذ من اإلرساؿ، وىو التوجيو، أو من التتابع
و إما أف يكوف مأخوذًا من كونو يوجّْ _ إذاً _إذا تتابع دره؛ فالرسوؿ : رسل اللنب
 .(ٕ)أو من كوف الوحي يتتابع عليوالناس، 

 .فهذا ىو ا١تعٌت اللغوي للنيب الرسوؿ
 

 تعريف النبوة والرسالة يف الشرع: ثانياً 
ىي صفٌة َٖتُْدُث يف : يمكن تعريف النبوة والرسالة في الشرع بأن يقال

 .فيخربه ٓترب السماء، ويأمره بتبليغو_ عز وجل_الشخص بعد أف يصطفيو اهلل 
سالة تتحقق ٔتجرد اصطفاء اهلل للشخص بالوحي بغض النظر عما فالنبوة والر 

على ما سيأيت  (ٖ)يدور من ا٠تبلؼ حوؿ الفرؽ بُت النيب والرسوؿ، والنسبة بينهما
 .بيانو يف الفقرة التالية

 

 الفرؽ بُت النيب والرسوؿ: ثالثاً 
 كبلـ منهما كل مسمى وٖتديد والرسوؿ، النيب بُتللعلماء يف ٖتديد الفرؽ 

 فرقاً  ىناؾ أف العلم أىل من كثَت عند الراجح األمر لكن ،نقد من يسلم ال كثَت
 .منهما بكل ا١تراد ٖتديد يف اختلفوا وإف ،الرسوؿ ومسمى ،النيب مسمى بُت

 .رسوالً  نيبٍّ  كلُّ  وليس ،نيب رسوؿ فكل ؛الرسالة من أعم النبوة فإف وأيضاً 
 أىل بو ينذر سابق بشرع اهلل هأَ بَّ نػَ  من ىو :النبي أف _أعلم واهلل_ يظهر والذي
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 وا١تواعظ الوصايا أو معينة، قضية يف األوامر بعض بتبليغ يؤمر وقد ،الشرع ذلك 

 بشرع منهم أحد يأتِ  ومل ،التوراة شريعة على كانوا إذ ؛إسرائيل بٍت كأنبياء وذلك
 .ابقُتالس الرسل لتعاليم آّدد ٔتنزلة حينئذ منزلتو فتكوف ،للتوراة ناسخ جديد
 سواء ،أوامره خالفوا من إىل بتبليغو وأمره بشرع اهلل بعثو من فهو الرسول أما
 بنسخ أتى ورٔتا ،إليهم بعث ١تن بالنسبة أو ،نفسو يف جديداً  الشرع ىذا كاف
 .(ٔ)قبلو من شريعة أحكاـ بعض
 

 دالئل النبوة :رابعاً 
 .و أصدقهمالنبوة من أعظم الدعاوى، وال يدَّعيها إال أكذب الناس، أ

والنبوة تثبت بدالئل كثَتة أعظمها اآليات اليت تسمى با١تعجزات، وتثبت 
 .باألعماؿ العظيمة، واألخبلؽ الفاضلة، والسَت اٟتميدة

فمن ادعى النبوة، وأيده اهلل با١تعجزات، واشتهر بالصدؽ، واألمانة، واألخبلؽ 
 .اهللفهو نيب موحى إليو، مؤيد من _ الفاضلة، والسَتة اٟتميدة 

وإف كاف ٓتبلؼ ذلك فهو كاذب دجاؿ مدٍَّع للنبوة، وال بد أف يفضحو اهلل 
 ._عز وجل_
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، ٚايلهٌ 15يعبـايل٩ٚف قُـ عجُإ ْ بني ا٫تباع ٚا٫بتـاع" ، ٚقب١ ايله16ٍٛ_15ْ

 .15_14عُل ا٭ًكل ْ. ٚايلها٫ت ؿ
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 حقيقة األنبياء والرسل: أوالً 
ليس ٢تم من خصائص الربوبية و  ى إليهم،حاألنبياء والرسل بشر مخلوقون يو 

وىو سيد الرسل وأعظمهم  "عن نبيو ٤تمد _تعاىل_قاؿ اهلل  ،واأللوىية شيء
ُقْل ال أَْمِلُك لِنَػْفِسي نَػْفعاً َوال َضرّاً ِإالَّ َما َشاَء اللَُّو َوَلْو ُكنُت أَْعَلُم ]: عند اهلل جاىاً 

َْتِ َوَما َمسٍَِّت السُّوُء ِإْف أَنَا ِإالَّ َنِذيٌر َوَبِشٌَت لَِقْوـٍ يُػْؤِمُنوفَ  [ اْلَغْيَب الْسَتْكثَػْرُت ِمْن ا٠تَْ
 (.ٛٛٔ:األعراؼ)

ُقْل ِإينّْ َلْن ٬تَُِتين ( ٕٔ)ُقْل ِإينّْ ال أَْمِلُك َلُكْم َضرّاً َوال َرَشدًا ]: _تعاىل_وقاؿ 
 .اٞتن[(ٕٕ)ِمْن اللَِّو َأَحٌد َوَلْن َأِجَد ِمْن ُدونِِو ُمْلَتَحداً 

،من ا١ترض وتلحقهم خصائص البشرية واٟتاجة إىل الطعاـ  ،وا١توت ، والنـو
يف  _عليو الصبلة والسبلـ_عن إبراىيم  _ىلتعا_وغَت ذلك، قاؿ اهلل  ،والشراب

َوِإَذا َمِرْضُت فَػُهَو َيْشِفُِت ( ٜٚ)َوالَِّذي ُىَو ُيْطِعُمٍِت َوَيْسِقُِت ]: _تعاىل_وصفو لربو 
 .الشعراء[ (ٔٛ)َوالَِّذي ٯُتِيُتٍِت مُثَّ ٭ُتِْيُِت ( ٓٛ)

ؽ الثناء ويف سيا ،ايف أعلى مقاماهت بالعبودية لو _تعالى_وقد وصفهم اهلل 
[ ِإنَُّو َكاَف َعْبدًا َشُكوراً ]: _عليو السبلـ_يف نوح  _تعاىل_عليهم فقاؿ 

 (.ٖ:اإلسراء)
تَػَباَرَؾ الَِّذي نَػزََّؿ اْلُفْرقَاَف َعَلى َعْبِدِه لَِيُكوَف لِْلَعاَلِمَُت َنِذيراً ]: "وقاؿ يف ٤تمد

 .الفرقاف[ (ٔ)
ِإنَّػػػػػػػا ( ٘ٗ)يْػػػػػػػِدي َواألَْبَصػػػػػػػاِر أُْويل األَ ] :وقػػػػػػػاؿ يف إبػػػػػػػراىيم وإسػػػػػػػحاؽ ويعقػػػػػػػوب

 حكٝك١ األْبٝا٤ ٚايطغٌ، ٚعصُتِٗ، ٚمثطات اإلميإ ب9ِٗ املبخح ايجاْٞ
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اِر   َوِإنػَُّهػػػػْم ِعْنػػػػَدنَا َلِمػػػػْن اْلُمْصػػػػطََفُْتَ اأَلْخيَػػػػاِر ( ٙٗ)َأْخَلْصػػػػَناُىْم ِٓتَاِلَصػػػػٍة ذِْكػػػػَرى الػػػػدَّ

 .ص [(ٚٗ)
ِإْف ُىَو ِإالَّ َعْبٌد أَنْػَعْمَنا َعَلْيِو َوَجَعْلَناُه ]: _عليو السبلـ_وقاؿ يف عيسى بن مرًن 

 (ٔ).الزخرؼ[ (ٜ٘)َبٍِت ِإْسرَائِيَل َمَثبلً لِ 
 .من اهلل ال تأيت باالكتساب، وآّاىدة والرسالة اصطفاء

 .، وصفوهتم، وخبلصتهموالرسل خير البشر
 

 عصمة األنبياء والرسل: ثانياً 
اتفقت األمة على أف األنبياء والرسل معصوموف يف ٖتمُّل الرسالة، وفيما يبلغوف 

 ._جل وعبل_بو عن رّٔم 
شيئاً ٦تا أوحاه اهلل إليهم، وال ينسوف شيئاً من ذلك إال ما كاف قد  فَ وْ صُ قِ نْ  يػُ فبل
 .نسخ

بأف يقرئو فبل ينسى شيئاً ٦تا أوحى إليو إال شيئاً أراد " وقد تكفل اهلل لنبيو ٤تمد
[ ِإالَّ َما َشاَء اللَّوُ ( ٙ)َسنُػْقرُِئَك َفبل تَنَسى : ]_عز وجل_اهلل أف ينسيو إياه، قاؿ 

 .ألعلىا
معصوموف يف التبليغ؛ فبل يكتموف شيئًا من الوحي، ذلك أف _ كذلك_والرسل 

َنا : ]_تعاىل_الكتماف خيانة، والرسل يستحيل ذلك يف حقهم، قاؿ  َوَلْو تَػَقوََّؿ َعَليػْ
 .اٟتاقة[ (ٙٗ)مُثَّ َلَقطَْعَنا ِمْنُو اْلَوِتَُت ( ٘ٗ)أَلَخْذنَا ِمْنُو بِاْلَيِمُِت ( ٗٗ)بَػْعَض األَقَاِويِل 

أوجس _ عليو السبلـ_أما األعراض اٞتبلية البشرية فبل تنايف العصمة؛ فإبراىيم 
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يف نفسو خيفة عندما رأى أيدي ضيفو ال ٘تتد إىل الطعاـ الذي قدمو ٢تم، ومل 
 .يكن يعلم أُنم مبلئكة

غضب غضبًا شديداً، وأخذ برأس أخيو ٬تره إليو، _ عليو السبلـ_وموسى 
عندما عاد إىل قومو بعد أف مت ميقات ربو، _ ح ويف نسختها ىدى وألقى األلوا 

 .فوجدىم يعبدوف العجل
يف غَت الببلغ، ويف غَت أمور التشريع؛ كما يف " ومن ذلك نسياف الرسوؿ

 .يف الصبلة_ عليو الصبلة والسبلـ_حديث ذي اليدين عندما سها 
: عادة البشر فقاؿبطروء النسياف عليو ك_ عليو الصبلة والسبلـ_بل قد صرح 

 .(ٔ)+إ٪تا أنا بشر أنسى كما تنسوف، فإذا نسيت فذكروين=
واألنبياء قد ٮتطئوف يف إصابة اٟتق يف القضاء، وقد تقع منهم الصغائر، 

عز _ولكنهم ال يقروف على ذلك، ويوفقوف لؤلوبة وتدارؾ ا٠تطأ؛ ٔتعٌت أف اهلل 
الصواب، ويوفقهم للتوبة ال يقرىم على الذنب وا٠تطأ، بل يوحي إليهم ب_ وجل

 .بعد الذنب؛ فتكوف حا٢تم بعد ذلك أكمل منها قبلها
 .أما القبائح وكبائر الذنوب فهم معصوموف منها باتفاؽ األمة

فهذا ىو خبلصة القوؿ يف مسألة عصمة األنبياء، وىناؾ تفصيبلت ليس ىذا 
 .(ٕ)٣تاؿ بسطها

 

 ما يتضمنو اإلٯتاف بالرسل: ثالثاً 
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 :ل يتضمن أربعة أموراإلٯتاف بالرس 

فمن كفر برسالة واحد  _تعالى_اإليمان بأن رسالتهم حق من اهلل  :األول
َبْت قَػْوـُ نُوٍح اْلُمْرَسِلُتَ ]: _تعاىل_كما قاؿ اهلل   ّٔم ٚتيعاً منهم فقد كفر   [.َكذَّ

 .فجعلهم اهلل مكذبُت ٞتميع الرسل مع أنو مل يكن رسوؿ غَته حُت كذبوه
بن مرًن اومل يتبعوه ىم مكذبوف للمسيح "الذين كذبوا ٤تمداً  وعلى ىذا فالنصارى

 ."رىم ٔتحمد ال سيما وأنو قد بشَّ  _أيضاً _غَت متبعُت لو 
ويهديهم  ،وال معٌت لبشارهتم بو إال أنو رسوؿ إليهم ينقذىم اهلل بو من الضبللة

 .إىل صراط مستقيم
إبراىيم وموسى مثل ٤تمد و  اإليمان بمن علمنا اسمو منهم باسمو: الثاني

 ._عليهم الصبلة والسبلـ_ونوح وعيسى 
يف موضعُت  _تعاىل_وىؤالء ا٠تمسة ىم أولو العـز من الرسل، وقد ذكرىم اهلل 

َوِإْذ َأَخْذنَا ِمْن النَِّبيَُّْت ِميثَاقَػُهْم َوِمْنَك َوِمْن ]: من القرآف يف سورة األحزاب يف قولو
 .[َسى اْبِن َمْرًنََ نُوٍح َوِإبْػرَاِىيَم َوُموَسى َوِعي

يِن َما َوصَّى بِِو نُوحًا َوالَِّذي ]: ويف سورة الشورى يف قولو َشرََع َلُكْم ِمْن الدّْ
يَن َوال تَػتَػَفرَُّقوا  َنا بِِو ِإبْػرَاِىيَم َوُموَسى َوِعيَسى َأْف أَِقيُموا الدّْ َنا إِلَْيَك َوَما َوصَّيػْ َأْوَحيػْ

 .[ِفيوِ 
َوَلَقْد أَْرَسْلَنا ]: _تعاىل_قاؿ اهلل  هم فنؤمن بو إٚتاالً وأما من مل نعلم اٝتو من

ُهْم َمْن ملَْ نَػْقُصْص َعَلْيَك  ُهْم َمْن َقَصْصَنا َعَلْيَك َوِمنػْ [ ُرُسبًل ِمْن قَػْبِلَك ِمنػْ
 .(ٛٚ:غافر)

 .تصديق ما صح عنهم من أخبار :الثالث



 

 اإلميإ بايطغ9ٌ ايتاغع١ايطغاي١ 

 
201 

ا١ترسل إىل ٚتيع  "د وىو خا٘تهم ٤تم العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم: الرابع
نَػُهْم مُثَّ ]: _تعاىل_الناس قاؿ اهلل  َفبل َوَربَّْك ال يُػْؤِمُنوَف َحىتَّ ٭ُتَكُّْموَؾ ِفيَما َشَجَر بَػيػْ

 .(ٔ)النساء [(٘ٙ)ال ٬تَُِدوا يف أَنُفِسِهْم َحَرجاً ٦تَّا َقَضْيَت َوُيَسلُّْموا َتْسِليماً 
 

 رسلٙترات اإلٯتاف باألنبياء وال: رابعاً 
 :اإلٯتاف باألنبياء والرسل يثمر ٙترات جليلة منها

 ؛حيث أرسل إليهم الرسل ؛وعنايتو بعباده _تعاىل_العلم برٛتة اهلل : األولى
ألف العقل البشري  ؛ويبينوا ٢تم كيف يعبدوف اهلل _تعاىل_ليهدوىم إىل صراط اهلل 
 .ال يستقل ٔتعرفة ذلك

 .الكربى على ىذه النعمة _تعاىل_شكره : الثانية
والثناء عليهم ٔتا  ،وتعظيمهم _الصبلة والسبلـ معليه_٤تبة الرسل : الثالثة
وألُنم قاموا بعبادتو وتبليغ رسالتو والنصح  _تعاىل_ألُنم رسل اهلل  ؛يليق ّٔم
 .(ٕ)لعباده
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 عقيدة ختم النبوةمفهـو : أوالً 

 .(ٔ)وحي السماء انتهاء إنباِء اهلِل الناَس، وانقطاع :المقصود بختم النبوة
وأف وحي السماء " قد ختمت بنبوة النيب ٤تمد أف النبواتِ  ومعنى ذلك اعتقاد

ن وأف ذلك من صميم عقيدة ا١تسلمُت، وأف م_ عليو الصبلة والسبلـ_انقطع ٔتوتو 
 ".مكذب لنبيوادعى خبلؼ ذلك فهو كافر باهلل 

 .وقد دؿ على ذلك الكتاب والسنة واإلٚتاع
من القرآن الكريم على عقيدة ختم النبوة بصور عدة، وقد وردت األدلة 

 :منها
َما َكاَف ٤ُتَمٌَّد أَبَا َأَحٍد ِمْن رَِجاِلُكْم : ]_تعاىل_قاؿ  التصريح بالختم،_ أ

 (.ٓٗ:األحزاب[ )َوَلِكْن َرُسوَؿ اللَِّو َوَخامَتَ النَّبِيُّْتَ 
، فبل نيب بعده وال لؤلنبياء قبلو" ففي ىذه اآلية الكرٯتة تصريح ٓتا٘تية ٤تمد

 .رسوؿ
من عصر صدر اإلسبلـ إىل _ تعاىل_وىذا ىو ما فهمو ا١تفسروف لكتاب اهلل 

 .(ٕ)يومنا ىذا
وذلك يف عدد من  :تقرير تلك العقيدة بطريق االستلزام العقلي_ ب
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ُقْل يَا : ]_تعاىل_كقولو " اآليات، كاآليات الدالة على عمـو رسالة نبينا ٤تمد 
يعاً أَيػَُّها النَّ   (.ٛ٘ٔ:األعراؼ[ )اُس ِإينّْ َرُسوُؿ اللَِّو إِلَْيُكْم ٚتَِ

 .ْتفظ كتابو _عز وجل_وكاآليات الدالة على تعهد اهلل 
َوأُوِحَي ِإيَلَّ َىَذا اْلُقْرآُف ]وكاآليات اليت تقرر حجية القرآف على كلّْ َمْن بَػَلغ 

 (.ٜٔ:األنعاـ[ )ألُنِذرَُكْم ِبِو َوَمْن بَػَلغَ 
اليت تطالب الناس باإلٯتاف بالرسل السابقُت، والكتب السماوية  وكاآليات

 .(ٔ)السابقة فحسب، دوف أف تطالبهم باإلٯتاف بغَتىم
مهتمًا بتقرير عقيدة ختم النبوة، وتأكيدىا، "  فقد كاف النيب أما داللة السنة

ْتيث إنو قد قررىا ٔتختلف األساليب البيانية، ويف سائر ا١تناسبات ا٠تاصة 
 .هتا إال وأزا٢تا حىت تركها واضحة جليةر عامة، ومل يًتؾ شبهة ٯتكن أف تغبّْش صو وال

 ةالنبوة بعبارات متنوع تميةَ ت خَ دَ كَّ يرى أُنا قد أَ " وا١تتتبع ألحاديث الرسوؿ
 .يصل بعضها إىل حد التواتر

" لنيبي ٣تااًل للشك أو الًتدد يف كوف اقِ بْ وىي يف ٚتلتها متواترة تواتراً قطعياً ال يػُ 
 .(ٕ)األنبياء خامتََ 

د أٛتد بن سعد الغامدي يف كتابو ختم النبوة ٜتسة وستُت حديثاً .وقد ساؽ أ
 .يف ذلك الشأف
وإنو سيكوف من أميت كذابوف كلهم يزعم أنو نيب، وأنا خامت ": =ومنها قولو
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 .(ٔ)+النبيُت ال نيب بعدي 

 

 ا١تعجزة، والكرامة، واألحواؿ الشيطانيةمفهـو : ثانياً 
 .أمر خارؽ للعادة ٬تريو اهلل على يد نيب من أنبيائو، تأييداً لو، وتصديقاً  :١تعجزةا

 .اآلية: وتسمى المعجزة
ىو ما يكوف على خبلؼ مألوؼ اآلدميُت، وما   :ومعنى األمر الخارق للعادة

 .كاف خارجاً عن طاقتهم
معونة لو على ىي أمر خارؽ للعادة ٬تريو اهلل على يد ويل من أوليائو؛  :والكرامة

 .أمر ديٍت أو دنيوي
ُتَِّبع للشرع

 .وتكوف على يد ا١تؤمن الويل التقي ا١ت
 .معجزة لنبيو؛ ألُنا مل تقع إال بسبب اتباعو لو_ يف اٟتقيقة_وىي 

ومن تلك الكرامات قصة العبلء بن اٟتضرمي وأصحابو حُت مشوا على ا١تاء، 
: نداؤه ألمَت اٞتيش وىو بنهاوندورؤية عمر ٞتيش سارية وىو على منرب ا١تدينة، و 

يا سارية اٞتبل؛ ٖتذيراً لو من العدو مع بعد ا١تسافة، ونزوؿ ا١تبلئكة على أسيد بن 
 .اٟتضَت لسماع قراءتو
أمور خارقة للعادة ٕتري على يد ُمْعِرض عن الشرع، صادٍّ  :واألحواؿ الشيطانية

ّٔا الشياطُُت الناَس عن  دُّ صُ عن اٟتق؛ متلبس با١تعاصي؛ فذلك من األحواؿ اليت تَ 
اتباع اٟتق، كدخو٢تا يف األصناـ، وتكليم عابديها، أو اٟتكم بينهم، أو قضاء 
بعض حوائجهم، وقد ترفع بعض الضُّبلَّؿ يف ا٢تواء مث تعيده، أو تنقلو من بلد بعيد 
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 .وىكذا
ٕتتمع يف كوُنا  _المعجزة، والكرامة، واألحوال الشيطانية_وىذه الثبلثة 

ًة للعادة، وتنفرد ا١تعجزة بكوُنا واقعة على يد نيب؛ فيؤيده اهلل ويظهره، وتنفرد خارق
الكرامة بكوُنا على يد ويلٍّ متبع، وتنفرد األحواؿ الشيطانية بكوُنا واقعة على يِد 

 .َدعيٍّ ٥تالف ضاؿ
لو صحت ألشبهت ا١تعجزة، وألدى _ بزعمهم_وا١تعتزلة أنكروا الكرامة ألُنا 

 ._بزعمهم_باس النيب بالويل، وذلك ال ٬توز ذلك إىل الت
وىذا باطل، وفيو إنكار للمحسوسات، ودعواىم إ٪تا تصح إذا ادعى من يأيت 

 .با٠تارِؽ النبوةَ 
 .(ٔ)وىذا ال يقع من الويل، ولو ادعى ذلك مل يكن ولياً، بل كاف متنبئاً كذاباً 

 

 ادعاء النبوة: ثالثاً 
يف العصر اٟتديث حركات التنبؤ اليت ظهرت يف العصور اإلسبلمية األوىل و 

يدعي أصحأّا أُنم أنبياء، وقامت تلك اٟتركات مدفوعة بأسباب كثَتة يأيت على 
 .اٞتهل، والعصبية القبلية، والعصبية الشعوبية، واٟتقد اليهودي والصلييب: رأسها

زد على ذلك اال٨تراَؼ يف الفكر الشيعي خصوصًا يف مسألة اإلمامة وعصمة 
، وآّاىدات الصوفية الغالية، والظروؼ السيئة اليت مرت ّٔا األمة خصوصاً األئمة

 .يف العصور ا١تتأخرة
بن ااألسود العنسي، وطليحة : يف عصر صدر اإلسبلـ ومن أشهر المتنبئين

                                                 

 .17_16اْعل َقنل٠ يف ايتٛسٝـ يًٌٝؽ قُـ بٔ قاهِ ْ_  1
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 .وسجاح التغلبية ،خويلد، ومسيلمة 

بن اا١تختار بن عبيد، واٟتارث  :وأشهرىم في العصرين األموي والعباسي
بن اد، وبياف ابن ٝتعاف، وا١تغَتة العجلي، وأبو ا٠تطاب األسدي، وعلي سعي

 .الفضل اٟتمَتي
فقد ادعى النبوة كثَتوف، وأشهر ىؤالء ٤تمد بن علي  أما في العصر الحديث

الشَتازي زعيم الدعوة البابية، وحسُت بن علي ا١تازندراين زعيم الدعوة البهائية، 
 .قاديانيةوأٛتد القادياين زعيم الدعوة ال

وآّاؿ ال يتسع لذلك، بل إف  ،واٟتديث عن بطبلف تلك الدعاوى يطوؿ
 .(ٔ)فسادىا يغٍت عن إفسادىا

 

 "خصائص نبينا ٤تمد : رابعاً 
ٓتصائص كثَتة، وآّاؿ ال يتسع إلحصائها، ومنها على " نبينا ٤تمدٌ  صَّ تُ اخْ 

 :سبيل اإلٚتاؿ ما يلي
ُقْل يَا أَيػَُّها النَّاُس ِإينّْ َرُسوُؿ اللَِّو : ]_عز وجل_يقوؿ اهلل  ":عموم رسالتو_ ٔ

يعاً   (.ٛ٘ٔ:األعراؼ[ )إِلَْيُكْم ٚتَِ
إىل الناس ٚتيعاً، وىذه ىي إحدى " فهذه اآلية الكرٯتة تدؿ على عمـو رسالتو

عن األنبياء قبلو؛ إذ كاف النيب إ٪تا بعث إىل قومو خاصة، " ا٠تصائص اليت انفرد ّٔا
 ._عز وجل_ اجاً إىل من يبلغو أمر اهللمث يبقى غَتىم ٤تت

سبحانو _بُتَّ اهلل _ عليو الصبلة والسبلـ_ىذا يف رسولنا  مَ ىَّ وَ تػَ ولئبل يػُ 

                                                 

، ٚاْعل كها٥ٌ يف ا٭ؿٜإ ٚايفلم ٚاملقاٖب يًهاتب 271_170اْعل عكٝـ٠ ػتِ ايٓب٠ٛ ْ_  1

ْ223_315. 
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 .(ٔ)عمـو رسالتو إىل الناس ٚتيعاً _ وتعاىل
وكاف النيب يُبعث إىل قومو خاصة، وبُعثت : =_عليو الصبلة والسبلـ_وقاؿ 

 .(ٕ)+إىل الناس كافة
قاؿ اهلل  :تكفل بإظهار دينو على جميع األديان_ لعز وج_أن اهلل _ ٕ
يِن ُكلِّْو : ]_عز وجل_ ُىَو الَِّذي أَْرَسَل َرُسوَلُو بِا٢ْتَُدى َوِديِن اٟتَْقّْ لُِيْظِهَرُه َعَلى الدّْ

 .التوبة[ (ٖٖ)َوَلْو َكرَِه اْلُمْشرُِكوَف 
 ":تكفل بحفظ الكتاب الذي أنزل على محمد_ عز وجل_أن اهلل _ ٖ

 .اٟتجر([ ٜ)ِإنَّا ٨َتُْن نَػزَّْلَنا الذّْْكَر َوِإنَّا لَُو َٟتَاِفظُوَف : ]_تبارؾ وتعاىل_اؿ ق
 كامل صالح لكل زمان ومكان_ عليو الصبلة والسبلم_أن دينو _ ٗ
اْليَػْوـَ َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأَْ٘تَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَميِت : ]_عز وجل_قاؿ اهلل  :وأمة
 (.ٖ:ا١تائدة...[ )يُت َلُكْم اإِلْسبلـَ ِديناً َوَرضِ 

نصر بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لو _ عليو الصبلة والسبلم_أنو _ ٘
، وأيما رجل من أمتو أدركتو الصبلة الغنائم، وجعلت لو األرض مسجدًا وطهوراً 

 .(ٖ)"كما صح بذلك اٟتديث عنو   ،فليصل
 .رة المتنوعةما أظهر اهلل على يديو من المعجزات الكثي_ ٙ
 .أنو أكثر الناس تابعاً يوم القيامة_ ٚ

                                                 

 .24عكٝـ٠ ػتِ ايٓب٠ٛ ْ_  1

 (.438)أػلد٘ ايبؼاكٟ _  2

 (.438)أػلد٘ ايبؼاكٟ _ 3



 

 206 اإلميإ بايطغ9ٌ ايتاغع١ايطغاي١ 
أنو يشفع للخبلئق الشفاعة الكبرى يوم القيامة إذا تخلى األنبياء عن _ ٛ 

 .ذلك
 .أنو أول من يستفتح باب الجنة، وأن أمتو أول األمم دخوالً للجنة_ ٜ

 ._عليو الصبلة والسبلـ_إىل غَت ذلك ٦تا اختص بو 
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 ةالرسالة العاشر 
 

 خبلصة اإلٯتاف باليـو اآلخر
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 خالص١ اإلميإ بايّٝٛ اآلخط9 ايعاؾط٠ايطغاي١ 

 
211 

 
 

 بسم اهلل الرٛتن الرحيم
 .اٟتمد هلل، والصبلة والسبلـ على رسوؿ اهلل، وبعد

كاف من _ فلما أََرْدُت َٚتَْع ما كتبتو من رسائل يف العقيدة يف كتاب واحد 
 :ضمن تلك الرسائل كتاب عنوانو

 اإلٯتاف باليـو اآلخر
 أحواؿ القيامة_ أشراط الساعة _ أحواؿ الربزخ 

ولكنٍت ترددت يف ذلك كثَتاً؛ ألف الكتاب ا١تذكور يقع يف مائة وأربعة وٙتانُت 
 .صفحة من القطع الكبَت

 .ولو أضيف إىل ىذا آّموع لكرب حجمو، زيادة على كربه، ىذا من جهة
ومن جهة أخرى كنت أرغب يف إضافتو؛ ألف ىذا آّموع ٭تتوي على ٚتيع 

 .ا اإلٯتاف باليـو اآلخرأركاف اإلٯتاف عد
مث استقر األمر على اختيار بعض ا١تسائل من ذلك الكتاب؛ لتضاؼ إىل ىذا 
آّموع مع مراعاة االختصار، والتخفف من العزو؛ فمن أراد االستزادة من ذلك 

 .فلَتاجع األصل؛ فإىل تلك ا١تسائل، واهلل ا١تستعاف، وعليو التكبلف

 املكس١َ
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 اآلخرتعريفات حوؿ اليـو : أوالً 

ىو يـو القيامة الذي يبعث فيو الناس للحساب : تعريف اليوم اآلخر _ٔ
 . واٞتزاء

ألنو ال يـو بعده؛ حيث يستقر أىل اٞتنة يف مناز٢تم، وأىل : بذلك وسمي
 . النار يف مناز٢تم

التصديق اٞتاـز بإتيانو، وّتميع تفاصيلو، : معنى اإليمان باليوم اآلخر _ٕ
 . والعمل ٔتوجب ذلك

اإلٯتاف باليـو اآلخر يشمل كل ما ورد يف : مفهوم اإليمان باليوم اآلخر _ٖ
، وما يتعلق بو؛ فيدخل يف ذلك اإلٯتاف بأشراط الساعة وأماراهتا  أخبار ذلك اليـو
اليت تكوف قبلها، وبا١توت وما بعده من فتنة القرب، وعذابو، ونعيمو، وبالنفخ بالصور، 

اء، واٟتساب، وما يف موقف القيامة من األىواؿ، وخروج ا٠تبلئق من القبور، وباٞتز 
واألفزاع، وتفاصيل احملشر، ونشر الصحف، ووضع ا١توازين، وبالصراط، والقنطرة، 

عز _واٟتوض، والشفاعة، وغَتىا، وباٞتنة ونعيمها، الذي أعبله النظر إىل وجو اهلل 
  ._عز وجل_وبالنار وعذأّا الذي أشده حجب أىلها عن رّٔم  _وجل
عدد بعض العلماء أٝتاء اليـو اآلخر، ومن ىؤالء : أسماء اليوم اآلخر _ٗ

 . حيث ذكر ما يزيد على ٜتسُت اٝتاً؛ وشرع يف شرحها× القرطبػي 
  .حيث ذكر لليـو اآلخر أكثر من ٙتانُت اٝتاً × ومنهم ابن كثػَت 

يـو ، و يـو الوعيد، و يـو القيامة، و الساعة :ومن أشهر تلك األسماء _ ٙ
 . يـو اٞتمع، و يـو التناد، و الدار اآلخرة، و يـو اٟتسرة، و ينالد

 تعطٜفات َٚكسَات9 متٗٝس
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 أ٫تية اإلٯتاف باليـو اآلخر: ثانياً 
 : لئلٯتاف باليـو اآلخر أ٫تية عظمى، و٦تا يدؿ على ذلك ما يلي

كثرة وروده في نصوص  _ ٕ            .أنو أحد أركان اإليمان الستة _ ٔ
  .الشرع
كثرة الثناء على   _ ٗ   ._تعالى_هلل كثرة ارتباطو باإليمان با _ ٖ

 _ ٙ .كثرة المؤلفات التي تحدثت عنو _ ٘ .المؤمنين بو، والذم للكافرين بو
 .كثرة أسماء اليوم اآلخر

  .ما يترتب على اإليمان بو من الثمرات الجليلة، واآلثار العظيمة _ ٚ
 

 ٙترات اإلٯتاف باليـو اآلخر: ثالثاً 
ٙتراٍت جليلًة، وأخبلقًا ٚتيلة، وعبوديات متنوعة،  اإلٯتاف باليـو اآلخر يثمر

 . وآثاراً ٛتيدة تعود على الفرد واٞتماعة يف الدنيا واآلخرة
 : ومن ذلك ما يلي

  .زيادة اإليمان _ ٔ
 .انبعاث الرجاء والخوف _ ٕ
 .العلم بفضل اهلل، وعدلو، وحكمتو _ ٖ
 .االعتدال في حال السراء والضراء _ ٗ
 .ق الجميلةقيام األخبل _ ٘
 .تسلية المؤمن عما يفوتو في ىذه الدنيا بما يرجوه من نعيم اآلخرة _ ٙ
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 ا١تػػػوت: أوالً 
 . ا١توت ضد اٟتياة، ونقيضها: تعريف الموت_ أ

ا١توت ليس بعدـٍ ٤َتْض، وال فناء : قاؿ العلماء: =يف تعريفو× قاؿ القرطيب 
ومفارقتو، وحيلولة بينهما، وتَػَبدُّؿ  ِصْرؼ، وإ٪تا ىو انقطاع تعُلق الروح بالبدف،

  .+حاٍؿ، وانتقاؿ من دار إىل دار
وأٚتعت األمة على أف ا١توت ليس : =×قاؿ القرطيب : الموت يأتي فجأة_ ب

، وال مرض معلـو ، وال زمن معلـو وذلك ليكوف ا١ترء على أىبة من . لو سٌن معلـو
 .  +ذلك، مستعداً لذلك

 

 الػبػػرزخ: ثانياً 
 . الربزخ يف كبلـ العرب ىو اٟتاجز بُت الشيئُت: فو في اللغةتعري_ أ

نَػُهَما بَػْرَزخاً ]: _تعاىل_قاؿ اهلل   . حاجزاً  :أي ،ٖ٘: الفرقاف [َوَجَعَل بَػيػْ
 . ىو الدار اليت تعقب ا١توت إىل البعث :البرزخ في الشرع _ب
َعُثو ]: _تعاىل_قاؿ   . ٓٓٔ: ا١تؤمنوف [فَ َوِمْن َورَاِئِهْم بَػْرزٌَخ ِإىَل يَػْوـِ يُػبػْ

 . ىو ما بُت ا١توت والبعث: قاؿ ٣تاىد
 

 القػبػر: ثالثاً 
القرب مدفن اإلنساف، وٚتعو قبور، وا١تقُبَ رُة بفتح الباء وضمها : تعريفو _أ

  .موضع القرب: موضع القبور، وا١تقرَب 

 املٛت، ٚايربظر، ٚايكرب
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  .الفتنػة تطلػق على عػدة معػاف، منها االختبار واالمتحاف: فتنة القبر _ب 
 . ىي سؤاؿ ا١تلكُت ا١تيَت بعد دفنو عن ربو، ودينو، ونبيو: نة القبروفت
إذا دفن ا١تيت يف قربه تُعاُد لو الروح، فَػُيسأؿ، ويقاؿ : صفة فتنة القبر _جـ 

 َمْن ربُّك، وما دينك، ومن نبيك؟: لو
 . ريب اهلل، وديٍت اإلسبلـ، ونبيي ٤تمد: فيقوؿ ا١تؤمن

 . ىاه، ىاه ال أدري: كافرويضل اهلل الظا١تُت، فيقوؿ ال
 . ال أدري، ٝتعت الناس يقولوف شيئاً فقلتو: ويقوؿ ا١تنافق أو ا١ترتاب

جاء يف بعض األحاديث وصف ا١تلكُت : وصف الملكين وتسميتها _د 
 . ا١توكلُت بفتنة القرب، وتسميتها

أتاه  _أو اإلنسان  _إذا قبر أحدكم " =قاؿ النيب : قاؿ÷ فعن أيب ىريرة 
 ( ٔ) .+النكير: المنكر، ولآلخر: أسودان أزرقان، يقال ألحدىما ملكان
قاؿ  ؟ىل تفتن األمم السابقة في قبورىا أو أن ذلك خاص بهذه األمة _ىـ 

ْتجة أُنا رفضت االستجابة  إف األمم السابقة ال تفنت يف قبورىا؛: بعض العلماء
اب، وبعث لرسلها، فعوجلت بالعذاب وأف ىذه األمة قد أُمسك عنها العذ
 . الرسوؿ بالسيف فمن دخل اإلسبلـ ٥تافة القتل مث نافق عذب يف قربه

وىذا القوؿ ٤تل نظر، والصحيح أف األمم السابقة تفنت يف قبورىا، وتعذب أو 
 .تنعم

                                                 

قاٍ ( 864)لٜب، ٚابٔ أبٞ عاُِ يف ايو١ٓ ٚقاٍ سؤ غ ،(1071)أػلد٘ ايرتَقٟ _ 1

  .+ٚفٝ٘ كؿ ع٢ً َٔ أْهل َٔ املعاُلٜٔ تو١ُٝ املًهني مبٓهل ْٚهري ،ٚاهٓاؿٙ سؤ:=ا٭يباْٞ



 

 214 خالص١ اإلميإ بايّٝٛ اآلخط9 ايعاؾط٠ايطغاي١ 
الصحيح أنو يفنت، فالفتنة عامة للكافر  ؟ىل يفتن الكافر في قبره _و  

ىاه ىاه =ا١تنافق يقوؿ إذا ُسئل  يف األحاديث من أف الكافر أو جاءوغَته، كما 
 +.ال أدري

اٞتواب أف ىذه ا١تسألة قد اختلف  ؟ىل األطفال يمتحنون في قبورىم _ز 
 : فيها على قولُت

إُنم يسألوف، وحجة أولئك أنو يشرع الصبلة عليهم، : قوؿ من قاؿ: األول
 . وسؤاؿ اهلل أف يقيهم عذاب القرب وفتنة القرب

ُنم ال يسألوف؛ ألف السؤاؿ إ٪تا يكوف ١تن عقل الرسوؿ قوؿ من قاؿ بأ: الثاني
ْرِسل، فيسأؿ

ُ
 . ىل آمن بالرسوؿ وأطاعو أـ ال: وا١ت

  كيف يسأؿ؟  _أما الطفل الذي ال ٘تييز لو بوجو ما 
أُنما ٯتيبلف إىل  _رٛتهما اهلل  _والذي يظهر من كبلـ ابن تيمية، وابن القيم 

 . القوؿ األوؿ
 . قرة التاليةوىذا ما سيتضح يف الف

 . اٞتواب أف ىذه ا١تسالة قد اختلف فيها ؟ىل يفتن غير المكلف _ح 
يف ىذه " وقد تواترت األحاديث عن النيب : =×قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 

رضي _ أنس بن مالك، وأيب ىريرة وغَتىمالفتنة من حديث الرباء ابن عازب، و 
 . _اهلل عنهم

فقد اختلف فيهم، وكذلك اختلف يف غَت وىي عامة للمكلفُت إال النبيُت 
ا١تكلفُت كالصبياف وآّانُت؛ فقيل يفتنوف وقيل ال يفتنوف؛ ألف احملنة إ٪تا تكوف 

 . للمكلفُت، وىذا قوؿ القاضي وابن عقيل
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 . وعلى ىذا فبل يلقنوف بعد ا١توت
 . _أيضاً _وقيل يلقنوف، ويفتنوف 

قلو عن أصحابو، وىو وىذا قوؿ أيب حكيم، وأيب اٟتسن بن عبدوس، ون
إُنم يكلفوف يـو القيامة كما ىو قوؿ أكثر أىل العلم، : مطابق لقوؿ من يقوؿ

عن ÷ وأىل السنة من أىل اٟتديث والكبلـ، وىو الذي ذكره أبو اٟتسن األشعري
  +.أىل السنة، واختاره، وىو مقتضى نصوص اإلماـ أٛتد

ق بعد أف ذكر حجة وقاؿ يف موضع آخر بعد كبلـ قريب من الكبلـ الساب
يستدؿ ٔتا يف ا١توطأ عن أيب ىريرة : ومن قاؿ باألوؿ=القائلُت بالقوؿ بأُنم يفتنوف 

اللهم قو عذاب القبر وفتنة : =أنو صلى على صغَت مل يعمل خطيئة قط فقاؿ÷ 
 . وىذا يدؿ على أنو يفنت +القبر
دنيا يكلفوف يف فهذا مبٍتّّ على أف أطفاؿ الكفار الذين مل يكلفوا يف ال أيضاً و 

 . اآلخرة، كما وردت بذلك أحاديث متعددة
وىو القوؿ الذي حكاه أبو اٟتسن األشعري عن أىل السنة واٞتماعة؛ فإف 

الوقف يف أطفاؿ ا١تشركُت كما ثبت يف : النصوص عن األئمة كاإلماـ أٛتد وغَته
 . +اهلل أعلم بما كانوا عاملين=: أنو سئل عنهم فقاؿ" الصحيحُت عن النيب 

 . وثبت يف صحيح البخاري أف منهم من يدخل اٞتنة
 . وثبت يف صحيح مسلم أف الغبلـ الذي قتلو ا٠َتِضر طُِبَع يـو طُِبَع كافراً 

فإف كاف األطفاؿ وغَتىم منهم شقي وسعيد فإذا كاف ذلك المتحاُنم يف 
 . الدنيا مل ٯتنع امتحاُنم يف القبور

معُت من أطفاؿ ا١تؤمنُت بأنو يف اٞتنة، لكن ىذا مبٍت على أنو ال ُيشهد لكل 
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وإف ُشهد ٢تم مطلقاً، ولو شهد ٢تم مطلقا؛ فالطفل قد يكوف منافقًا بُت مؤمنُت،  

  .+واهلل أعلم
فليس ا١تراد بعذاب القرب فيو ÷ ( ٔ)وأما حديث أيب ىريرة=: ×قاؿ ابن القيم 

ذب أحدًا ببل عقوبة على الطفل على ترؾ طاعة، أو فعل معصية؛ فإف اهلل ال يع
 . ذنب عملو

بل عذاب القرب قد يراد بو األمل الذي ٭تصل للميت بسبب غَته، وإف مل يكن 
 . عقوبة على عمل عملو

أي يتأمل، ويتوجع منو، ال أنو  +إن الميت ليعذب ببكاء أىلو=": ومنو قولو 
 . +تزر وازرة وزر أخرى وال=يعاقب بذنب اٟتي 
 . +عة من العذابالسفر قط=": وىذا كقوؿ النبػي 

 . فالعذاب أعم من العقوبة
وال ريب أف يف القرب من اآلالـ وا٢تمـو واٟتسرات ما قد يسري أثره إىل الطفل؛ 

لو أف يقيو ذلك العذاب،  _تعاىل_فيتأمل بو؛ فيشرع للمصلي عليو أف يسأؿ اهلل 
 .+واهلل أعلم

                                                 

٢ًُ عًع٢ ُعػري مل ٜعُعٌ    "ٜعين اؿـٜح ايقٟ ٢َٔ فنلٙ قبٌ قًٌٝ،سـٜح أبٞ ٖلٜل٠ أْ٘ _ 1

 +.ايًِٗ ق٘ عقاب ايكرب ٚفت١ٓ ايكرب:=ػط١٦ٝ قط،فكاٍ
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جة لفتنة القرب؛ فنعيم القرب ىو اسم لنعيم الربزخ وعذابو، وىو نتي: تعريفو :أوالً 
 . للمؤمنُت الصادقُت، وعذابو للظا١تُت من ا١تنافقُت والكافرين

لقد : يقوؿ شارح الطحاوية: تواتر األخبار في نعيم القبر وعذابو: ثانياً 
يف ثبوت عذاب القرب ونعيمو ١تن كاف أىبل " تواترت األخبار عن رسوؿ اهلل 

  .+بو لذلك؛ فيجب اعتقاد ذلك، واإلٯتاف
نعيم القرب وعذابو يف الربزخ : نعيم القبر وعذابو في القران الكريم: ثالثاً 

 . مذكور يف غَت ما آية؛ حيث وردت إشارات يف القرآف تدؿ على وقوعو
باب ما جاء يف =: يف كتاب اٞتنائز لعذاب القرب، فقاؿ× وقد ترجم البخاري 

 . +عذاب القرب
َوَلْو تَػَرى ِإْذ الظَّاِلُموَف يف َغَمَراِت اْلَمْوِت ] :_تعاىل_مث ساؽ يف الًتٚتة قولو 

: األنعاـ[ َواْلَمبلِئَكُة بَاِسطُوا أَْيِديِهْم َأْخرُِجوا أَنُفَسُكْم اْليَػْوـَ ُٕتَْزْوَف َعَذاَب ا٢ْتُوفِ 
ٜٖ . 

بعد أف × قاؿ شارح الطحاوية : اإليمان بعذاب القبر ونعيمو ببل كيفية: رابعاً 
فيجب اعتقاد ذلك، واإلٯتاف =: اتر األخبار يف عذاب القرب ونعيموتكلم على تو 

بو وال نتكلم يف كيفيتو؛ إذ ليس للعقل وقوؼ على كيفيتو؛ لكونو ال عهد لو بو يف 
 . ىذه الدار

والشرع ال يأيت ٔتا ٖتيلو العقوؿ، ولكن قد يأيت ٔتا ٖتار فيو العقوؿ؛ فإف عودة 
ود يف الدنيا، بل تعاد الروح إليو إعادة غَت الروح للجسد ليس على الوجو ا١تعه

 ْعِٝ ايكرب ٚعصاب٘
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 .+اإلعادة ا١تألوفة يف الدنيا 

 ؟ىل عذاب القبر ونعيمو خاص بمن دفن في قبر، أو ىو شامل: خامساً 
واٞتواب عن ذلك أف عذاب القرب ونعيمو شامل ١تن دفن يف قرب أو غَته؛ فكل من 

قرب أـ مل يقرب، وسواء   مات وىو مستحق للعذاب أو النعيم نالو نصيبو منو، سواء
كاف يف فبلة، أو يف مكاف ٭تفظ فيو كالثبلجة، أو أنو قد أكلتو السباع، أو احًتؽ 
حىت صار رمادًا ونسف با٢تواء، أو صلب، أو غرؽ يف البحر، أو غَت ذلك؛ 

 . فالعذاب أو النعيم يصل إليو كما يصل إىل ا١تقبور
  .واألصل وإ٪تا ٝتي عذاب القرب ونعيمو باعتبار الغالب

ىل يـَْفَهم فتنَة القبر، ويجيب عن سؤال الملكين َمْن ال يعرف : سادساً 
من ربك؟، وما دينك، : فقد مر بنا أف سؤاؿ الناس يف قبورىم يكوف بصيغة ؟العربية

 وما نبيك؟
 : واٞتواب عن ىذا اإلشكاؿ

 .ىو أف اإلنساف يفهم السؤاؿ، و٬تيب عنو، ولو مل يكن يعرؼ العربية
اٞتواب أف  ؟ىل عذاب القبر ونعيمو على البدن أو على الروح: سابعاً 

 . عذاب القرب ونعيمو يكوف على البدف والروح معاً 
مذىب سلف األمة، وأئمتها أف ا١تيت إذا مات يكوف يف : =×قاؿ ابن تيمية 

نعيم أو عذاب، وأف ذلك ٭تصل لروحو ولبدنو، وأف الروح تبقى بعد مفارقة البدف 
 .+ذبًة، وأُنا تتصل بالبدف أحياناً، فيحصل لو معها النعيم والعذابمنعمًة أو مع

 : عذاب القرب على نوعُت ىل عذاب القبر دائم أو منقطع؟: ثامناً 
َها ُغُدّواً ]: _تعاىل_دائم، ويدؿ على ىذا قولو : أحد٫تا النَّاُر يُػْعَرُضوَف َعَليػْ
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  . ٙٗ: غافر [آَؿ ِفْرَعْوَف َأَشدَّ اْلَعَذابِ َوَعِشّياً َويَػْوـَ تَػُقوـُ السَّاَعُة أَْدِخُلوا 
ثم =وكذلك يف حديث الرباء بن عازب يف قصة سؤاؿ الكافر يف قربه، وفيو 

 . +يفتح لو باب إلى النار، فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة
وىو عذاب بعض العصاة الذين خفت : أنو إلى مدة ثم ينقطع: النوع الثاني

ْتسب جرمو، مث ٮتفف عنو، كما يعذب يف النار مدة مث يزوؿ  جرائمهم، فيعذب
 . عنو العذاب

وقد ينقطع عنو العذاب بدعاء، أو صدقة، أو ثواب حج يصلو من بعض 
  .أقاربو، أو غَتىم
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اختلف الناس يف حقيقػة الروح اليت يف البػدف  :حقيقة الروح التي في البدن: أوالً 

يف كتابو الروح؛ حيث  ×قيل يف ذلك؛ ما ذكره ابن القيم اختبلفػًا كثَتاً، وأحسن ما 
نو أ: السادس= :ساؽ ستة أقواؿ يف الروح نقلها عن الرازي، واختار آخرىا، وقاؿ

جسم ٥تالف با١تاىية ٢تذا اٞتسم احملسوس، وىو جسم نوراين، علوي، خفيف، 
وسرياف  حي، متحرؾ ينفذ يف جوىر األعضاء، ويسري فيها سرياف ا١تاء يف الورد،

 . +الدىن يف الزيتوف، والنار يف الفحم
 . ألف ّٔا حياة البدف لم سميت الروح بهذا االسم؟: ثانياً 
الروح اليت يف البػدف  ىل الروح والنفس شيء واحد أو أنهما متغايران؟: ثالثاً 

ىي النفس؛ فهذا ا١تخلوؽ الذي تكػوف بو اٟتياة، وتفقد بفقده يسمى روحاً، 
ذا االعتبار مًتادفاف، يُػَعربَّ بكل واحد منهما عن اآلخر، ويدؿ ونفساً؛ فهما ّٔ

عليو، وال ٯتنع أف يكوف لكل واحد منهما إطبلقات؛ فالنفس تطلق على الروح، 
ولكن غالبًا ما تسمى بو نفسًا إذا كانت متصلة بالبدف، أما إذا أخذت ٣تردة 

 .فتسمية الروح أغلب عليها
 . مسكن الروح، وىي تسري يف اٞتسد كلو اٞتسد ىو: مسكن الروح: رابعاً 

ال اختصاص للروح بشيء من اٞتسد؛ بل =: ×قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 
ىي سارية يف اٞتسد، كما تسري اليت ىي َعَرض يف ٚتيع اٞتسد؛ فإف اٟتياة 
مشروطة بالروح، فإذا كانت الروح يف اٞتسد كاف فيو حياة، وإذا فارقتو الروح 

  .+فارقتو اٟتياة

 ايــطٚح
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فاٟتق الذي ال ٬توز العدوؿ عنو أف الروح ٥تلوقة، : الروح مخلوقة: خامساً 
 .  وقد دؿ على ذلك الكتاب والسنة واإلٚتاع

روح اآلدمي مبدعة باتفاؽ سلف األمة، =× شيخ اإلسبلـ ابن تيمية : قاؿ
 . +وأئمتها، وسائر أىل السنة

 ذلك، والصواب  اٞتواب أف الناس قد اختلفوا يف ىل تموت الروح؟: سادساً 
موت النفوس ىو مفارقتها ألجسادىا، وخروجها =أف يقاؿ × كما قاؿ ابن القيم 

 .  منها، فإف أريد ٔتوهتا ىذا القدر فهي ذائقة ا١توت
فهي ال ٘توت ّٔذا  _وإف أريد أُنا تَػْعَدـ، وتضمحل، وتصَت عدمًا ٤تضًا 

  .+االعتبار، بل ىي باقية بعد خلقها يف النعيم أو العذاب

 مستقرىا يف الربزخ األرواح متفاوتة يف: مستقر األرواح في البرزخ: سابعاً 
ومنها أرواح يف أسفل سافلُت، ومنها  ،فمنها أرواح يف أعلى عليُت، أعظم تفاوت

 .ما ىو بُت ذلك؛ فالناس يتفاوتوف ْتسب إٯتاُنم، وأعما٢تم
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وىم عذاب القرب، وسعتو، أنكر بعض الزائغُت من ا١تبلحدة والزنادقة ومن ٨تا ٨ت

وضيقو، وكونو حفرة من حفر النار، أو روضة من رياض اٞتنة، وكوف ا١تيت ال 
 .٬ُتلس، وال يقعد

فهي مزاعم باطلة مردودة بالشرع،  _ْتمد اهلل_واٞتواب عن ىذه ا١تزاعم يسَت  
 . واٟتس، والعقل، وإليك بعض الوجوه اليت يرد ّٔا على تلك ا١تزاعم

وقد مضى ذكر لبعض تلك : القبر ونعيمو ثابت بالشرعأن عذاب  _ٔ
 .النصوص، بل إف أحاديث ىذا الباب متواترة كما يف فقرة سابقة

فبل ٬توز معارضتها ّٔذه الشبو : أنو يجب التأدب مع نصوص الشرع _ٕ
الفاسدة الداحضة اليت لو تأمل ا١تعارض ّٔا ما جاء يف الشرع حق التأمل لعلم 

ففي الشرع ما قد ٖتار فيو العقوؿ، ولكن ليس فيو ما ٖتيلو بطبلف ىذه الشبو؛ 
 . العقوؿ
ولو كانت : أن أحوال البرزخ من أحوال الغيب التي ال يدركها الحس _ٖ

تدرؾ باٟتس لفاتت فائدة اإلٯتاف بالغيب، ولتساوى ا١تؤمنوف بالغيب، واٞتاحدوف 
 . يف التصديق ّٔا

النائم يرى يف منامو أنو يف ف: أن الحس يدل على وقوع عذاب القبر _ٗ
مكاف فسيح ّٔيج يتنعم فيو، ويرى أنو يف مكاف ضيق موحش يتأمل منو، ورٔتا 

راشو يستيقظ أحيانا ٦تا رأى، ورٔتا يرى أثرًا لؤلمل يف بدنو، وىو مع ذلك يف ف
 .والنـو أخو ا١توت، داخل حجرتو على ما ىو عليو

 ٚايطز ع٢ً َٔ ظعِ شيو إْهاض عصاب ايكرب ْٚعُٝ٘
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أف النائم يف  _أيضاً _ذلك من و : أن العقل يدل على وقوع عذاب القبر _٘
على صفتو، ومن رآه على "منامو يرى الرؤيا اٟتق ا١تطابقة للواقع، ورٔتا رأى النيب

 . صفتو فقد رآه حقاً 
 . ومع ذلك فإف النائم يف حجرتو على فراشو بعيداً عما رأى

 فإذا كاف ىذا ٦تكناً يف أحواؿ الدنيا أفبل يكوف ٦تكنا يف أحواؿ اآلخرة؟
يم، والعذاب، وسعة القبر، وضيقو إنما يدركها الميت دون أن النع_ ٙ
أف النائم يرى يف منامو أنو يف مكاف ضيق  _مضى_ونظَت ذلك كما : غيره

موحش، أو يف مكاف واسع ّٔيج، وىو بالنسبة لغَته مل يتغَت حالو، فهو يف منامو 
 .وبُت فراشو وغطائو
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 : قواعد عامة مجملة: أوالً 
 .  ٘ٔ: طو [ِإفَّ السَّاَعَة آتَِيةٌ ]: _تعاىل_ة ال ريب فيها، قاؿ الساعة آتي _ ٔ
تَػَرَبْت السَّاَعُة َواْنَشقَّ اْلَقَمرُ ]:_تعاىل_الساعة قريبػة، قاؿ  _ ٕ  .  ٔ: القمر [اقػْ
َيْسأَُلوَنَك َعْن السَّاَعِة ]: _عزوجل  _ال يعلم وقت الساعة إال اهلل قاؿ  _ ٖ

َا ِعْلُمَها ِعْنَد َريبّْ ال ٬ُتَلّْيَها ِلَوْقِتَها ِإالَّ ُىوَ  أَيَّاَف ُمْرَساَىا ُقلْ   .  ٚٛٔ: األعراؼ[ ِإ٪تَّ
 . الساعة غيب، واإلٯتاف ّٔا من ٚتلة اإلٯتاف بالغيب _ ٗ
 . ال ٬توز االشتغاؿ بتحديد زمن الساعة _ ٘
 . للساعة أمارات تدؿ على قرّٔا، ووقوعها _ ٙ

 : راط الساعةالموقف الصحيح من أش: ثانياً  
أف نؤمن ٔتا جاء من النصوص يف شأُنا، وأال نكلف أنفسنا يف استدعائها 

 . وطلبها وتنزيلها على الواقع
بل ندع تفسَتىا للواقع؛ حىت ال نرجم بالغيب، ونْقُفَو ما ليس لنا بو علم؛ اقتداء 
 بالسلف الصاحل الذين آمنوا بتلك النصوص، وأدوىا إلينا بكل صدؽ وأمانة، ومل

 . يقحموا الظنوف يف تعيينها، وترتيب بعضها على بعض ٔتجرد الرأي
وبذلك نسلم من صنيع بعض الناس الذين ربطوا بُت النصوص الواردة يف 
أحواؿ آخر الزماف وأشراط الساعة وبُت حاؿ العامل يف زماننا ىذا، فرتبوا بعضها 

 . اؾ للحرماتعلى بعض، وبنوا على ذلك أموراً نتج عنها فنت عظيمة، وانته
أف نؤمن بتلك النصوص، وندع تفسَتىا : وخبلصة ذلك القوؿ يف ىذه ا١تسألة

 أؾطاط ايػاع١
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  .للواقع
ألف : اإليمان بأشراط الساعة ال يعني البطالة، وترك األخذ باألسباب: ثالثاً 

 .تلك األشراط أمػور قدريػة كونية، و٨تن مأموروف شرعاً ودينا بالتكاليف الشرعية
  .ىي الوقت الذي تقـو فيو القيامة: الصطبلح الشرعيالساعة في ا :رابعاً 

إما لقرّٔا؛ فإف كل آٍت قريب، أو لسرعة اٟتساب : سميت الساعة بذلك
فيها، أو ألُنا تأيت بغتة يف ساعة، أو لسعي األرواح إىل األجساد بسرعة يف ذلك 

، أو لغَت ذلك   .اليـو
ا اليت تسبقها، وتدؿ ىي عبلماهتا، وأعبلمه: تعريف أشراط الساعة :خامساً 

  .على قرّٔا، وقيامها، و٣تيء الساعة بعدىا، وانتهاء الدنيا وانقضائها
 : تنقسم إىل قسمُت: أقسام أشراط الساعة :سادساً 

وىي اليت تتقدـ الساعة بأزماف متطاولة، وتكوف من نوع : أشراط صغرى _ ٔ
يف البنياف، و٨تو  ا١تعتاد، كقبض العلماء، وظهور اٞتهل، وشرب ا٠تمر، والتطاوؿ

 . ذلك كما سيأيت بيانو
 . وقد يكوف بعضها مصاحبا لؤلشراط الكربى

وىي األمور العظاـ اليت تظهر قرب قياـ الساعة، وتكوف غَت : أشراط كبرى _ ٕ
معتادة الوقوع، كظهور الدجاؿ، ونزوؿ عيسى، وخروج يأجوج ومأجوج، وطلوع 

  .الشمس من مغرّٔا
: ×قاؿ القرطيب :الناس عليها يم أشراط الساعة وداللةالحكمة في تقد :سابعاً 

واٟتكمة يف تقدًن األشراط،وداللة الناس عليها تنبيو الناس من رقدهتم، وحثهم =
على االحتياط ألنفسهم بالتوبة واإلنابة؛ كي ال يباغتوا باٟتوؿ بينهم وبُت تدارؾ 
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اعة قد نظروا العوارض منهم؛ فينبغي للناس أف يكونوا بعد ظهور أشراط الس 

 +.ألنفسهم، وانقطعوا عن الدنيا، واستعدوا للساعة ا١توعود ّٔا، واهلل اعلم
لقد جاءت األحاديث اليت نصت على : ترتيب أشراط الساعة الكبرى :ثامناً 

أشراط الساعة الكربى ٣تموعة غَت مرتبة؛ إذ كاف ترتيبها يف الذكر ال يقتضي 
 . ها بالواو، وذلك ال يقتضي الًتتيبترتيبها يف الوقوع؛ فقد جاء العطف في

  .ومن النصوص مػا خالف ترتيػب األشراط فيها ترتيبها يف نص آخر
وىذه ٚتلة من األحاديث اليت تعرضت لذكر األشراط الكربى ٚتلة، أو ذكر 

 .بعضها
" اطلع النيب: روى اإلماـ مسلم يف صحيحو عن حذيفة بن أسيد الغفاري قاؿ

إنها لن = :نذكر الساعة، قاؿ: قالوا +؟ما تذاكرون=: قاؿعلينا، و٨تن نتذاكر، ف
 .+تقوم حتى ترو قبلها عشر آيات

فذكر الدخاف، والدجاؿ، والدابة، وطلوع الشمس من مغرّٔا، ونزوؿ عيسى بن 
خسف با١تشرؽ، : ويأجوج ومأجوج، وثبلثة خسوؼ _عليو السبلـ_مرًن 

ٗترج من اليمن تطرد  وخسف با١تغرب، وخسف ّتزيرة العرب، وآخر ذلك نار
 ( ٔ).الناس إىل ٤تشرىم

كاف : خر، قاؿ أسيدآوروى مسلم ىذا اٟتديث عن حذيفة بن أسيد بلفظ 
. قلنا الساعة+؟ما تذكرون=: يف غرفة، و٨تن أسفل منو، فاطلع إلينا فقاؿ" النيب 
خسف بالمشرق، : إن الساعة ال تكون حتى تكون عشر آيات=: قاؿ

                                                 

 ( .2901)اٙ َوًِ كٚ_ 1
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جزيرة العرب، والدخان، والدجال، ودابة  وخسف بالمغرب، وخسف في
األرض، ويأجوج ومأجوج، وطلوع الشمس من مغربها، ونار تخرج من قعرة 

 .+عدن ترحل الناس
 .نزوؿ عيسى ابن مرًن : ويف رواية يف العاشرة

 ( ٔ).وريح تلقي الناس يف البحر: ويف رواية
بادروا = :قاؿ" أف رسوؿ اهلل ÷ عن أيب ىريرة  _ أيضاً  _وروى مسلم 

باألعمال ستاً، طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، 
 ( ٕ).+أو خاصة أحدكم، أو أمر العامة

الدجال، والدخان، ودابة األرض، : بادروا باألعمال ستاً =: ويف لفظ آخر
 ( ٖ). +وطلوع الشمس من مغربها، وأمر العامة، وخويصة أحدكم

حفظت من رسوؿ اهلل حديثًا مل أُْنَسُو بعد، : قاؿ ÷وعن عبداهلل بن عمرو
إن أول اآليات خروجًا طلوع الشمس من مغربها، : =يقوؿ" ٝتعت رسوؿ اهلل 

وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فاألخرى 
 ( ٗ). +على إثرىا قريباً 

شراط من والذي ٯتكن معرفتو من خبلؿ ىذه األحاديث ىو ترتيب بعض األ
خبلؿ حدوث بعضها إثر بعض؛ ألف الًتتيب جاء بلفظُت ٥تتلفُت يف ترتيب 

                                                 

 ( .2901)كٚاٙ َوًِ _ 1

 ( .2947)كٚاٙ َوًِ _ 2

 .امللدع ايوابل _ 3

 ( .2941)كٚاٙ َوًِ _ 4
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و٫تا ال ( الواو)ومرة بػ ،(أو)بعض األشراط، ويف أداة العطف؛ حيث جاء مرة بػ 

  .يدالف على الًتتيب
بُت × و٢تذا اختلف العلماء يف ترتيب األشراط، وقد ٚتع اٟتافظ ابن حجر 

الذي يًتجح من ٣تموع =: وج الشمس من مغرّٔا، فقاؿأولية الدجاؿ، وأولية خر 
األخبار أف خروج الدجاؿ أوؿ اآليات العظاـ ا١تؤذنة بتغَت األحواؿ العامة يف 

 . _عليو السبلـ_معظم األرض، وينتهي ذلك ٔتوت عيسى 
وأف طلوع الشمس من مغرّٔا ىو أوؿ اآليات العظاـ ا١تؤذنة بتغَت العامل 

 . قياـ الساعةالعلوي، وينتهي ذلك ب
  +ولعل خروج الدابة يقع يف ذلك اليـو الذي تطلع فيو الشمس من ا١تغرب

واٟتكمة يف ذلك أنو عند طلوع الشمس من ا١تغرب يغلق باب : =مث قاؿ
التوبة؛ فتخرج الدابة؛ ٘تيز ا١تؤمن من الكافر؛ تكميبًل للمقصود من إغبلؽ باب 

 . التوبة
  .+ة النار اليت ٖتشر الناسوأوؿ اآليات ا١تؤذنة بقياـ الساع

 . اآليات أمارات للساعة، إما على قرّٔا، وإما على حصو٢تا=× وقاؿ الطيبػي 
 . الدجاؿ، ونزوؿ عيسى، ويأجوج ومأجوج، وا٠تسف: فمن األوؿ
الدخاف، وطلوع الشمس من مغرّٔا، وخروج الدابة، والنار اليت : ومن الثاين
  .+ٖتشر الناس

 .وىذا تقسيم حسن دقيق
بغض النظر عن ترتيب األشراط الكربى؛ : تتابع ظهور األشراط الكبرى: تاسعاً  

فإُنا إذا ظهر منها أوؿ عبلمة تتابعت اآليات كتتابع ا٠ترز يف النظاـ، يتبع بعضها 
  .بعضاً، وال يكاد يفصل بينها فاصل
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خروج اآليات =: قاؿ" عن النيب ÷ روى الطرباين يف األوسط عن أيب ىريرة 
 ( ٔ).+على إثر بعض، يتتابْعن كما تتابع الخرز في النظام بعضها

اآليات خرزات =":قاؿ رسوؿ اهلل : وروى اإلماـ أٛتػد عن عبداهلل بن عمرو، قاؿ
 ( ٕ). +منظومات في سلك؛ فإن يقطع السلك يتبْع بعضها بعضاً 

أف ا١تراد ّٔذه اآليات ىي عبلمات الساعة  _واهلل أعلم  _والذي يظهر 
  .فإف ظاىر ىذه األحاديث يدؿ على تقارب ظهورىا تقارباً شديداً  الكربى؛

وقد ثبت أف اآليات العظاـ مثل السلك إذا انقطع تناثر =: ×قاؿ ابن حجر 
 .+ا٠ترز بسرعة وىو عند أٛتد

                                                 

شٝض غعري عبعـاهلل بعٔ أمحعـ بعٔ      كٚاٙ ايطرباْعٞ يف ا٭ٚهعط، ٚكدايع٘ كدعاٍ ايِع     =قاٍ اهلٝجُعٞ  _ 1

ُععشٝش٘ اؾععاَع يف  ،ٚقععاٍ ا٭يبععا7/331ْٞفُععع اينٚا٥ععـ  +، ٚؿاٚؿ اينٖلاْععٞ، ٚن٬ُٖععا ثكعع١سٓبععٌ

 +.ُشٝض= (:3222)

 +.إهٓاؿٙ ُشٝض=ٚقاٍ  ،ؼكٝل أمحـ ًانل( 7040)املوٓـ _ 2
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ىو مسيح الضبللة الذي ٮترج يف آخر الزمػاف،  :المسيح الدجالتعريف : أوالً 

ه من اآليػات وا٠تػوارؽ كإنػزاؿ ا١تطر، وإحياء األرض والذي يفنت الناس ٔتا يعطػا
 . بالنبات، و٨تو ذلك

الدجاؿ رجل من بٍت آدـ لو صفات كثَتة جاءت ّٔا  :صفة الدجال :ثانياً 
األحاديث؛ لتعريف الناس بو، وٖتذيرىم من شره؛ حىت إذا خرج عرفو ا١تؤمنوف؛ فبل 

 . يفتنوف بو، بل يكونوف على بَػيّْنة من أمره
ذه الصفات ٘تيزه عن غَته من الناس؛ فبل يغًت بو إال اٞتاىل الذي غلبت وى

 . عليو الشقوة
أنو رجل شاب، أٛتر، قصَت، أفحج، جعد الرأس، : ومن صفات الدجال

أي _، أجلى اٞتبهة، عريض النحر، ٦تسوح العُت اليمٌت، وىذه العُت ليست بناتئة
عنبة طافئة، وعينو اليسرى عليها كأُنا  _أي غائرة منجحرة _  وال جحراء _بارزة

بدوف ( كافر)باٟتروؼ ا١تقطعة، أو ( ؾ ؼ ر)ظفرة غليظة، ومكتوب بُت عينيو 
 . تقطيع، يقرؤىا كل مسلم كاتب وغَت كاتب

  .ومن صفاتو أنو عقيم ال يولد لو
 ( ٔ).ىذه بعض صفاتو اليت صرحت ّٔا األحاديث

                                                 

، 2940ٚ2941،2942)َٚوًِ  (1882ٚ7132)اْعل ع٢ً هبٌٝ املجاٍ ُشٝض ايبؼاكٟ _ 1

 . 11/443ٚهٓٔ أبٞ ؿاٚٚؿ (  2944،2945ٚ2946،2947ٚ

 املػٝح ايسداٍ
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رؽ من خراساف، من يهودية ٮترج الدجاؿ من جهة ا١تش: مكان خروجو: ثالثاً 
 . أصبهاف
بعد أف ٮترج الدجاؿ يسَت يف األرض فبل  :سرعة انتقالو في األرض :رابعا

 . يدع بلداً إال دخلو إال مكػة وا١تدينة فبل يستطيع دخو٢تما؛ ألف ا١تبلئكة ٖترسهما
 . الدجاؿ يدعي النبوة، مث يدعي الربوبية، واأللوىية :دعاوى الدجال: خامساً 
الدجاؿ يدعو إىل فتنة الناس، وصدىم عن دينهم،  :ما يدعو إليو :اً سادس

ويدعو إىل تصديقو، واإلٯتاف بأنو الرب اإللو، وذلك بسبب ما يعطاه من اآليات 
 . وا٠توارؽ
أو من أعظم الفنت منذ خلق اهلل  ،فتنة الدجاؿ أعظم الفنت :عظم فتنتو :سابعاً 

ق اهلل معو من ا٠توارؽ العظيمة اليت تبهر آدـ إىل قياـ الساعة؛ وذلك بسبب ما ٮتل
 . العقوؿ، وٖتَت األلباب

فقد ورد أف معو جنًة وناراً، وجنتو ناره، وناره جنتو، وأف معو أُنار ا١تاء، وجباؿ 
 . ا٠تبز، وأنو يأمر السماء أف ٘تطر فتمطر، واألرض أف تنبت فتنبت

مة كسرعة الغيث إذا وورد أف كنوز األرض تتبعو، وأنو يقطع األرض بسرعة عظي
مث ٭تييو إىل غَت  يواف يستجيب لو، وأنو يقتل شاباً استدبرتو الريح، وأف اٞتماد واٟت

 .اليت جاءت ّٔا األحاديث الصحيحةذلك من ا٠توارؽ 
" ومن أجل ذلك فإف ٚتيع األنبياء حذروا أقوامهم من فتنة الدجاؿ، ورسولنا

  .كاف أشدىم؛ ٖتذيراً منو
 "ٝتعت رسوؿ اهلل: =قاؿ÷عن عمراف بن حصُت جاء يف صحيح مسلم
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 . ( ٔ)+ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال _يقوؿ_ 

ما بُعث نبي إال أنذر أمتو األعور =÷ وجاء يف صحيح البخاري عن أنس 
 . (ٕ)+الكذاب، أال إنو أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإن بين عينيو مكتوب كافر

أكثر أتباع الدجاؿ من اليهود، والعجم، والًتؾ، وأخبلط الناس،  :أتباعو: ثامناً 
 . وغالبهم األعراب والنساء

يتبع الدجال من يهود =: قاؿ" أف رسوؿ اهلل ÷ روى مسلم عن أنس بن مالػك 
 . ( ٖ)+أصبهان سبعون ألفاً عليهم الطيالسة

أرض  الدجال يخرج من: =قاؿ" حدثنا رسوؿ اهلل: قاؿ÷وعن أيب بكر الصديق
 . (٘)+(ٗ)قةرَ خراسان، يتبعو أقوام كأن وجوىم الَمجان  الُمطْ :بالمشرق يقال لها
 .+أف ا١تراد ىؤالء الًتؾ أنصار الدجاؿ _أعلم_واهلل  والظاىر: =×قاؿ ابن كثَت 

أما األعراب فؤلف  ؟ما وجو كون أكثر أتباعو من األعراب والنساء: تاسعاً 
وإن من ": =ديث أيب أمامة الطويل من قولو اٞتهل غالب عليهم، و١تا جاء يف ح

أن يقول لؤلعرابي أرايت إن بعثت لك أباك وأمك  _أي الدجال_فتنتو 
 أتشهد أني ربك؟

                                                 

 ( .2946) كٚاٙ َوًِ_ 1

 ( .1317) كٚاٙ ايبؼاكٟ_ 2

 ( .4492)َوًِ  كٚاٙ_ 3

اجملإ مجع فٔ ٖٚٛ ايرتي، ٚاملطلق١ ٖٞ عٛيٝت بطلام، ٖٚٛ اؾًـ ايقٟ ٜػٌعاٙ،  : اجملإ املطلق١_ 4

 . 675ع 674اْعل ايتقنل٠ ْ. سٝح ًبٻ٘ ٚدِٖٛٗ يف علٓٗا ٚغًعٗا، ْٚت٤ٛ ٚدٓاتٗا بايرتي املطلق١

 ( .3398)اْعل ُشٝض اؾاَع +ُشٝض:=،ٚقاٍ ا٭يبا6/495ْٞكٚاٙ ايرتَقٟ _ 5
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!: يا بني: نعم، فيتمثل لو شيطانان في صورة أبيو وأمو، فيقوالن: فيقول
 ( ٔ).+اتبعو؛ فإنو ربك

ن، وغلبة اٞتهل وأما النساء فحا٢تن أشد من حاؿ األعراب؛ لسرعة تأثرى
ينزل ": =قاؿ النيب : قاؿ _رضي اهلل عنهما_عليهن؛ ففي اٟتديث عن ابن عمر 
فيكون أكثر من يخرج إليو النساء، حتى  (ٕ)الدجال في ىذه السبخة بمرقناة

إن الرجل يرجع إلى حميمو، وإلى أمو، وابنتو وأختو وعمتو فيوثقها رباطاً؛ 
 . ( ٖ)+مخافة أن تخرج إليو

ٯتكث يف األرض أربعُت يوماً، يـو كسنة، ويـو   :مكثو في األرض :عاشراً 
كشهر، ويـو كأسبوع، وسائر أيامو كسائر أيامنا؛ فمجموع مكثو يف األرض 

  .بأيامنا ىذه أربعة عشر شهراً، وأربعة عشر يوماً تقريباً 
يا =: يف ذكر الدجاؿ أف الصحابة قالوا÷ جاء يف حديث النواس بن ٝتعاف 

قال أربعون يوماً، يوم كسنة، ويوم كشهر، = ؟وما لبثو يف األرض! رسوؿ اهلل
 . ( ٗ)+ويوم كجمعة، وسائر أيامو كأيامكم

أمتو إىل ما يعصمها " لقػد أرشػد النيب  :الوقاية من فتنة الدجال: حادي عشر
من فتنة ا١تسيح الدجاؿ، وإليك بعض اإلشارات ا١توجزة اليت تعصم من تلك الفتنة 

                                                 

 .1363ع 2/1359كٚاٙ ابٔ َاد٘ _ 1

اْعل . ٚاؿٺ باملـ١ٜٓ ٜأتٞ َٔ ايطا٥ف ٚميل بطلم ايكـّٚ يف أٌُ قبٛك ايٌٗـا٤ يف أسـ : َلقٓا٠_ 2

 .4/401َعذِ ايبًـإ 

 +.إهٓاؿٙ ُشٝض: =ؼكٝل أمحـ ًانل ٚقاٍ 7/190كٚاٙ أمحـ _ 3

 ( .2937)كٚاٙ َوًِ _4
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 ( ٔ). العظيمة 

 :_تعالى_قال  _جل وعبل_واالعتصام باهلل  التمسك باإلسبلم، _ٔ
 . ٔٓٔ: آؿ عمراف [َوَمْن يَػْعَتِصْم بِاللَِّو فَػَقْد ُىِدَي ِإىَل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيمٍ ]

اليت ال يشاركو فيها أحد؛ فيعلم أف الدجاؿ : العلم بأسماء اهلل وصفاتو _ ٕ
منزه من ذلك،  _تعاىل_ري البشر، وأف اهلل َبَشػر يأكػل ويشػرب، ويعًتيو ما يعتػ

وأف الدجاؿ أعور، واهلل ليس بأعور، وأنو ال أحد يرى ربو حىت ٯتػوت، والدجاؿ 
 . يراه النػاس عند خروجو مؤمنهم وكافرىم

وخاصة يف الصبلة، وقد جاءت : التعوذ باهلل من فتنة الدجال _ ٖ
 . األحاديث الصحيحة يف ذلك

كاف " أف رسوؿ اهلل  _رضي اهلل عنها_يخاف عن عائشة ومن ذلك ما رواه الش
اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة : =يدعو يف الصبلة
 . ( ٕ)+المسيح الدجال

بقراءة فواتح سورة " فقد أمػر النبػي : حفظ آيات من سورة الكهف _ ٗ
ة عشر آيات من الكهف على الدجاؿ، ويف بعض الروايات خواتيمها، وذلك بقراء

 . أو٢تا أو آخرىا
من أدركو منكم =جاء يف صحيح مسلم من حديث النواس بن ٝتعاف الطويل 

                                                 

 .325واع١ يًٛابٌ ْاْعل تفٌِٝ فيو يف أًلاط اي _1

 ( .589)َٚوًِ ( 2397،833،832)كٚاٙ ايبؼاكٟ  _2



 

 خالص١ اإلميإ بايّٝٛ اآلخط9 ايعاؾط٠ايطغاي١ 

 
235 

 . ( ٔ)+فليقرأ عليو فواتح سورة الكهف
من حفظ عشر =: قاؿ" عن أيب الدرداء أف النيب  _ أيضاً  _وجاء يف مسلم 

 . أي من فتنتو+آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال
 . ( ٕ)+من أوؿ الكهف: من آخر الكهف، وقاؿ ٫تاـ: قاؿ شعبة=:قاؿ مسلم

وذلك بسبب ما معو من الشبهات : الفرار من الدجال واالبتعاد عنو _ ٘
وا٠توارؽ العظيمة اليت ٬تريها اهلل على يديو؛ فتنة للناس؛ فإنو يأتيو الرجل وىو يظن 

 . يف نفسو اإلٯتاف والثبات، فيتبع الدجاؿ
ن سمع بالدجال فلينأ عنو؛ فواهلل إن الرجل ليأتيو وىو م": =قاؿ النيب 

يحسب أنو مؤمن، فيتبعو مما يبعث بو من الشبهات، أو لما يبعث بو من 
 ( ٖ). +الشبهات

يكوف ىبلؾ الدجاؿ على يدي عيسى بن مرًن  :ىبلك الدجال :ثاني عشر
 . كما دلت على ذلك األحاديث الصحيحة  _عليو السبلـ_

يظهر على األرض كلها إال مكة وا١تدينة، ويكثر أتباعو وتعم وذلك أف الدجاؿ 
 . فتنتو، وال ينجو منها إال قلة من ا١تؤمنُت

على ا١تنارة الشرقية بدمشق، ويلتف  _عليو السبلـ_وعند ذلك ينزؿ عيسى 
حولو عباد اهلل ا١تؤمنوف، فيسَت ّٔم قاصدًا ا١تسيح الدجاؿ، ويكوف الدجاؿ عند 

                                                 

 ( .2937)كٚاٙ َوًِ _ 1

 ( .809)كٚاٙ َوًِ _ 2

ٚههت +ٖقا سـٜح ُشٝض اٱهٓاؿ ع٢ً ًلط َوًِ ٚمل ىلد٘:=،ٚقا4/531ٍأػلد٘ اؿانِ _ 3

 .عٓ٘ ايقٖيب 
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 ( . لػدّ )٨تو بيت ا١تقدس، فيلحق بو عيسى عند باب  نزوؿ عيسى متوجهاً  

: _عليو السبلـ_فإذا رآه الدجاؿ ذاب كما يذوب ا١تلح، فيقوؿ لو عيسى 
 . إن لي فيك ضربة لن تفوتني=

فيتداركو عيسى، فيقتلو بحربتو، وينهزم أتباعو، فيتبعهم المؤمنون، فيقتلونهم، 
ىذا يهودي خلفي فاقتلو، إال ! يا عبداهلل! يا مسلم: حتى يقول الشجر والحجر

 .( ٔ)+شجر الغرقد؛ فإنو من شجر اليهود
 _إذاً  _ففتنة الدجاؿ  :فتنة الدجال فتنة شخص، وفتنة جنس :ثالث عشر
 : على نوعُت
وا١تقصود ّٔذه الفتنة الدجاؿ الذي ٮترج يف آخر  :فتنة شخص: أحدىما

 . الزماف كما مر اٟتديث عنو
قصود ّٔا كل فتنة يقارُنا ٘تويهات، ويقًتف ّٔا شبهات؛ وا١ت: فتنة جنس: الثاني

 .فإُنا من جنس فتنة الدجاؿ
 : خبر ابن صياد وىل ىو الدجال األكبر: رابع عشر

 . اٝتو صايف، وقيل عبداهلل بن صياد، أو صائد :تعريف بابن صياد _ٔ
 . دينةا١ت" كاف من يهود ا١تدينة، وقيل من األنصار، وكاف صغَتاً عند قدـو النيب

وذكر ابن كثَت أنو أسلم، وكاف ابنو عمارة من سادات التابعُت، روى عنو اإلماـ 
 . مالك وغَته

ومن ولده عمارة بن عبداهلل بن صياد وكاف من =: وقاؿ× وترجم لو ابن حجر 

                                                 

 ( .2937)اْعل ُشٝض َوًِ_ 1
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 . +خيار ا١تسلمُت من أصحاب سعيد بن ا١تسيب، روى عنو مالك وغَته
كاف يتكهن أحياناً، فيصُدؽ، ويكذب، كاف دجاالً، و   :أحوال ابن صياد _ٕ

 . فانتشر خربه بُت الناس، وشاع أنو الدجاؿ
واٞتواب أف  ؟ىل ابن صياد ىو الدجال الذي يخرج في آخر الزمان _ٖ

العلماء من الصحابة وَمن بعد ىم قد اختلفوا يف أمره اختبلفًا كثَتاً، فمنهػم من 
 . ػة الكهنة وا١تمخرقُت الكذابُتإنو من ٚتل: إنػو الدجػاؿ، ومنهم من قاؿ: قاؿ

أنو ليس الدجاؿ األكرب، وإ٪تا ىو من ٚتلة  _واهلل أعلم_ولعل الصواب 
 .الدجاجلة
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صفتو اليت جاءت ّٔا الروايات أنو رجل : _عليو السبلم_صفة عيسى  :أوالً 

مربوع القامة، ليس بالطويل وال بالقصَت، أٛتر، جعد الرأس، عريض الصدر، سبط 
لو ِلمٌَّة قد رجَّلها ٘تؤل ما بُت  _أي ٛتاـ  _كأ٪تا خرج من دٯتاس   الشعر،
 .( ٔ)منكبيو
يستخلص من النصوص الواردة يف شأف عيسى  :تواتر األخبار في نزولو :ثانياً 

أنو نازؿ ال ٤تالة، وأف النصوص بذلك متواترة؛ فالتكذيب بنزولو  _عليو السبلـ_
 ". تكذيب للرسوؿ 

 ._عليو السبلـ_الكرًن الذي دؿ على نزوؿ عيسى  بل ىو تكذيب للقرآف
بعد خروج الدجاؿ، وإفساده يف األرض يبعث اهلل عيسى : صفة نزولو :ثالثاً 

فينزؿ إىل األرض، ويكوف نزولو عند ا١تنارة البيضاء شرقي دمشق  _عليو السبلـ_
ر، ، واضعًا كفيو على أجنحة ملكُت، إذا طأطأ رأسو قط(ٕ)الشاـ وعليو مهرودتاف

وإذا رفعو ٖتدَّر منو ٚتاٌف كاللؤلؤ، وال ٭تل لكافر ٬تد ريح نَػَفسو إال مات، ونػَفُسو 
 . ينتهي حيث ينتهي طَْرفػو

ويكوف نزولو على الطائفة ا١تنصورة اليت تقاتل على اٟتق، وتكوف ٣تتمعة لقتاؿ 
 الدجاؿ؛ فينزؿ وقت إقامة صبلة الفجر، ويصلي خلف أمَت تلك الطائفػة، بعد أف

                                                 

 ( .168)َٚوًِ  ( 3437ٚ3438)اْعل ُشٝض ايبؼاكٟ  _1

 .18/67اْعل ًلغ ايٟٓٛٚ ملوًِ .ثِ معفلإ  أٟ ثٛبني َِبٛغني بٛكي، :َٗلٚؿتإ_ 2

 ْعٍٚ عٝػ٢ بٔ َطِٜ ـ عًٝ٘ ايػالّ ـ
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ال؛ إن بعضكم على بعض : =_عليو السبلـ_تعاؿ صل لنا، فيقػوؿ : يقػاؿ لو
 . ( ٔ)+أمراء؛ َتْكرِمة اهلل ىذه األمة

لقد تلمس : دون غيره _عليو السبلم_الحكمة من نزول عيسى  :رابعاً 
 : بعض العلماء حكمة ذلك، ومن األوجو اليت قيلت ما يلي

 .لو؛ لدنو أجلو؛ ليدفن في األرضأن إنزا _ ٕ      .الرد على اليهود _ ٔ
وجد فضل أمة محمد في اإلنجيل كما  _عليو السبلم_أن عيسى  _ ٖ

يِل َكَزرٍْع َأْخرََج َشْطأَُه َفآَزَرُه فَاْستَػْغَلَظ ]: _تعالى_في قولو  َوَمثَػُلُهْم يف اإِل٧تِْ
 .  ٜٕ: الفتح [فَاْستَػَوى َعَلى ُسوِقوِ 

أن خصوصيتو بذلك لقول النبي  _ ٘    .أنو ينزل مكذبا للنصارى _ ٗ
 .( ٕ)+أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا واآلخرة": =

عليو _مر عند اٟتديث عن الدجاؿ أف عيسى : قتلو للدجال :خامساً 
 ._عليو السبلـ_يقتل الدجاؿ، فتكوف ُناية الدجاؿ على يد عيسى  _السبلـ

سوؼ  _عليو السبلـ_ فعيسى: حكمو بالقسط بشريعة اإلسبلم :سادساً 
فلن ينزؿ بشرع جديد؛ ألف دين " ٭تكم بالشريعة احملمدية، ويكوف من أتباع ٤تمد 

 . اإلسبلـ خامت األدياف
عليو _وىو عاـ ٞتميع ا٠تلق، باٍؽ إىل قياـ الساعة ال ينسخ؛ فيكوف عيسى 

 ". مدحاكماً من حكاـ ىذه األمة، و٣تدداً ألمر اإلسبلـ؛ إذ ال نيب بعد ٤ت _السبلـ
 _وىو رمز النصرانية احملرفة  _وإذا نزؿ عيسى حكم بالقسط، وكسر الصليب 

                                                 

 ( .155)َٚوًِ  (3449)اْعل ُشٝض ايبؼاكٟ _ 1

 ( .3443)كٚاٙ ايبؼاكٟ _ 2
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وقَػَتل ا٠تنزير الذي َحرَّمو اإلسبلـ، ووضع اٞتزية؛ فبل يقبل من اليهود والنصارى  

 .والكفار عموماً إال اإلسبلـ
جاء يف بعض الروايات أنو ٯتكث سبع سنُت، : مدة بقائو بعد نزولو :سابعاً 
رضي اهلل  _ا أربعُت سنة؛ ففي رواية اإلماـ مسلم عن عبداهلل بن عمرو ويف بعضه
فيبعث اهلل عيسى بن مريم، ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين =: _عنهما 

اثنين عداوة، ثم يرسل اهلل ريحًا باردة من قبل الشام، فبل يبقى على وجو 
  .( ٔ)+األرض أحد في قلبو مثقال من خير أو إيمان إال قبضتو

فيمكث في األرض أربعين سنة، ثم : =ويف رواية اإلماـ أٛتد وأيب داود
 . ( ٕ)+يتوفى، ويصلي عليو المسلمون

وكبل ىاتُت الروايتُت صحيحة، وىذا مشكل إال أف ُٖتَْمل رواية السبع سنُت 
على مدة إقامتو بعد نزولو، ويكوف ذلك مضافًا إىل مكثو يف األرض قبل رفعو إىل 

 .عمره إذ ذاؾ ثبلثا وثبلثُت سنة على ا١تشهور، واهلل أعلم السماء، وكاف

                                                 

 ( .2940)كٚاٙ َوًِ_ 1

، ٚهٓٔ 493/ 6،+ُشٝض:=،بٗاٌَ٘ َٓتؼب ايهٓن،قاٍ بٔ سذل2/406َوٓـ اٱَاّ أمحـ _ 2

 .َع عٕٛ املعبٛؿ 11/456بٞ ؿاٚٚؿ أ



 

 خالص١ اإلميإ بايّٝٛ اآلخط9 ايعاؾط٠ايطغاي١ 

 
241 

 
  

: ٫تا اٝتاف عربياف، وقيل: قيل :يأجوج ومأجوج: التعريف اللغوي لـ _أوالً 
 . أعجمياف، وقد قرأ٫تا عاصم با٢تمز، والباقوف بغَت ٫تز

 . أصل يأجوج ومأجوج من البشر، ومن ذرية آدـ وحواء :أصلهم :ثانيا
أما صفتهم اليت جاءت ّٔا األحاديث فهي أُنم يشبهوف أبناء  :همصفت :ثالثاً 

ا١تغوؿ، صغار العيوف، ذلف األنوؼ،  _أي العجم_ جنسهم من الًتؾ الغتم
طْ 
ُ
َجافُّ ا١ت

َ
قة على أشكاؿ الًتؾ رَ صهب الشعور، عراض الوجوه، كأف وجوىهم ا١ت

 .  وألواُنم
 .اء ال طاقة ألحد بقتا٢تموالذي تدؿ عليو الروايات الصحيحة أُنم رجاؿ أقوي

إذا خرج يأجوج ومأجوج حصل على أيديهم أذى كبَت، وفتنة  :فسادىم :رابعاً 
 . عظمى، وشر مستطَت

وىم ٚتوع كثَتة حىت إُنم؛ لكثرهتم إذا مر أو٢تم على ْتَتة طربية عند خروجهم 
 .ة ماءشربوا ا١تاء الذي فيها َٚتيَعو؛ فإذا مر آخرىم قالوا قد كاف يف ىذه البحَت 

يكوف بعد أف يقتل عيسى الدجاَؿ، حيث يهلك اهلل يأجوج : ىبلكهم: خامساً 
كما جاء يف حديث النواس بن ٝتعاف   _عليو السبلـ_ومأجوج بربكة دعاء عيسى 

فَتغب نيب اهلل عيسى وأصحابو إىل اهلل؛ فَتسل اهلل طَتًا كأعناؽ : =الطويل، وفيو
 .(ٔ)+هم حيث شاء اهللفتحملهم، فتطرح_ غبلظ اإلبل _ الُبخت 

                                                 

 (.2937)كٚاٙ َوًِ _  1

 خطٚج ٜأدٛج َٚأدٛج
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 الدخػػاف: أوالً 

فظهور الدخاف يف آخر الزماف من عبلمات الساعة الكربى اليت دؿ عليها 
  .الكتاب والسنة

 : أدلة ظهوره من الكتاب والسنة
فَاْرَتِقْب يَػْوـَ تَْأيت السََّماُء ]: _تعاىل_قاؿ اهلل  :أدلة ظهوره من الكتاب _أ 

 . ٔٔ _ٓٔ: الدخاف[  يَػْغَشى النَّاَس َىَذا َعَذاٌب أَلِيمٌ ( ٓٔ)ِبُدَخاٍف ُمِبٍُت 
 : وللعلماء يف ا١تراد ّٔذا الدخاف قوالف

أف ىذا الدخاف ىو ما أصاب قريشًا من الشدة واٞتوع عندما دعا  :أحدىما
 . حُت مل يستجيبوا لو؛ فأصبحوا يروف يف السماء كهيئة الدخاف" عليهم النيب 

 .  وتبعو ٚتاعة من السلف÷ ابن مسعود  وإىل ىذا القوؿ ذىب
أف ىذا الدخاف من اآليات ا١تنتظرة اليت مل ٕتيء بعد، وسيقع قرب قياـ  :الثاني
 .  وإىل ىذا القوؿ ذىب ابن عباس وبعض الصحابة والتابعُت، الساعة
مضى ذكر بعض األحاديث يف ذلك، ومنها ما : أدلة ظهوره من السنة _ب 

: بادروا باألعمال ستاً =: قاؿ" أف رسوؿ اهلل ÷ ىريرة  جاء صحيح مسلم عن أيب
 . اٟتديث( ٔ)+الدجال، والدخان

 .( ٕ)+والدخاف: =وجاء يف حديث حذيفة يف أشراط الساعة الكربى
 

                                                 

 ( .2947)كٚاٙ َوًِ_ 1

 .٢َٔ ؽله٘_ 2

 أؾطاط ايػاع١ ايهرب٣ ايساي١ ع٢ً حصٛهلا
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 طلوع الشمس من مغرّٔا: ثانياً 
 . فطلوع الشمس من مغرّٔا من عبلمات الكربى، وىو ثابت بالكتاب والسنة 

ـَ يَْأيت بَػْعُض آيَاِت َربَّْك ال يَنَفُع نَػْفسًا ِإٯتَانُػَها ملَْ َتُكْن يَػوْ ]_تعاىل_قاؿ اهلل 
 .  ٛ٘ٔ: األنعاـ [ آَمَنْت ِمْن قَػْبُل َأْو َكَسَبْت يف ِإٯتَاُِنَا َخَْتاً 

فقد دلت األحاديث الصحيحة أف ا١تراد ببعض اآليات ا١تذكورة يف اآلية طلوع 
 .  فسرينالشمس من مغرّٔا، وىو قوؿ أكثر ا١ت
ال تقوم الساعة =: قاؿ" أف رسوؿ اهلل ÷ وجاء يف الصحيحُت عن أيب ىريرة 

حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا اطلعت، فرآىا الناس آمنوا أجمعون؛ 
فذاك حين ال ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها 

 . ( ٔ)+خيراً 
: بادروا باألعمال ستاً =: قاؿ" هلل أف رسوؿ ا÷ وروى مسلم عن أيب ىريرة 

 . ( ٕ)اٟتديث +طلوع الشمس من مغربها
؟ قاؿ ما العلة من كون اإليمان ال ينفع إذا طلعت الشمس من مغربها

إٯتاُنا عند طلوعها من مغرّٔا؛ ألنو  وإ٪تا ال ينفع نفساً : قاؿ العلماء=: ×القرطيب
شهوات النفس، وتفًت كل  خلص إىل قلؤّم من الفزع ما ٗتمد معو كل شهوة من

قوة من قوى البدف، فيصَت الناس كلهم؛ إليقاُنم بدنو القيامة يف حاؿ من حضرة 
ا١توت من انقطاع الدواعي إىل أنواع ا١تعاصي عنهم، وبطبلُنا من أبداُنم؛ فمن تاب 

 .( ٖ)+يف مثل ىذه اٟتاؿ مل تقبل توبتو كما ال تقبل توبة من حضره ا١توت
 

                                                 

 ( .157)َٚوًِ ( 7121ٚ 6506ٚ 4635ٚ 4635)ايبؼاكٟ _ 1

 ( .2947)َوًِ _ 2

 .794ايتقنل٠ يًكلطيب ْ_ 3
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 ػػةالدابػ: ثالثاً  

ظهور دابة األرض يف آخر الزماف من أشراط الساعة الكربى الثابتة بالكتاب 
 . والسنة
َوِإَذا َوَقَع اْلَقْوُؿ َعَلْيِهْم َأْخَرْجَنا ]: _تعاىل_قاؿ اهلل  :األدلة من الكتاب _أ 

 . ٕٛ: النمل[ ِقُنوفَ ٢َتُْم َدابًَّة ِمْن اأَلْرِض ُتَكلُّْمُهْم َأفَّ النَّاَس َكانُوا بِآيَاتَِنا ال يُو 
فهذه اآلية الكرٯتة صرحت ٓتروج الدبة، وأف ذلك يكوف عند فساد الناس، 
وتركهم أوامر اهلل، وتبديلهم الدين اٟتق، فيخرج اهلل ٢تم دابة من األرض تكلمهم 

 . على ذلك
، وقد مضى شيء منها، ومن ذلك ما وأما األدلة من السنة فكثيرة _ب 

ثبلث إذا ": =قاؿ رسوؿ اهلل : قاؿ÷ أيب ىريرة  رواه مسلم يف صحيحة عن
: خرجن ال ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أوكسبت في إيمانها خيراً 

 . ( ٔ)+طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة األرض
٢تا ثبلث : يف مكة من أعظم ا١تساجد، وقيل: قيل :مكان خروج الدابة_ ج

لبوادي، مرة يف بعض القرى، مث تظهر يف ا١تسجد خرجات، فمرة ٗترج يف بعض ا
 . اٟتراـ

 .  وىناؾ أقواؿ أخرى غالبها يدور على أف خروجها من اٟتـر ا١تكي
 . إذا خرجت الدابة العظيمة فإُنا تسم ا١تؤمن والكافر: عمل الدابة _ د

 . فأما ا١تؤمن؛ فإُنا ٕتلو وجهو حىت يشرؽ، ويكوف ذلك عبلمة إٯتانو
 . فإُنا ٗتطمو على أنفو؛ عبلمة على كفره وأما الكافر

 

                                                 

 ( .158)َوًِ _ 1
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 النار اليت ٖتشر الناس: رابعاً 
جاءت الروايات بأف خروجها يكوف من اليمن من قعرة  :مكان خروجها _أ 

 عدف، وٗترج من ْتر حضرموت كما جاء يف روايات أخرى
جاء يف حديث حذيفة بن أسيد يف صحيح مسلم يف ذكر أشراط الساعة 

 . +لك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرىموآخر ذ": =قولو
ونار تخرج من قعرة عدن ترحل : =_ أيضاً  _ويف رواية ١تسلم عن حذيفة 

 . +الناس
عند ظهور ىذه النار العظيمة من اليمن تنتشر يف  :كيفية حشرىا  _ب 

 : األرض، وتسوؽ الناس إىل أرض احملشر، والذين ٭تشروف على ثبلثة أفواج
 . وج راغبوف، طاعموف، كاسوف، راكبوفف :األول
 . فوج ٯتشوف تارة، ويركبوف أخرى، يعتقبوف على البعَت الواحد :الثاني

ٖتشرىم النار، فتحيط ّٔم من ورائهم، وتسوقهم من كل جانب إىل  :الثالث
 . أرض احملشر، ومن ٗتلف أكلتو النار
 .  وقد صحت بذلك األحاديث

 الشاـ يف أخر الزماف، وىي أرض ٭تشر الناس إىل: أرض المحشر _ج 
 .  احملشر، كما جاءت بذلك األحاديث الصحيحة

وليس ا١تراد بو حشر الناس بعد البعث من  :ىذا الحشر في الدنيا _د 
 .القبور
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 النفخ يف الصور: أوالً 

ىو نفخ إسرافيل يف القرف الذي التقمو : النفخ في الصور في الشرع_ ٔ
 . ت قياـ الساعةووكل إليو النفخ فيو وق

 : األدلة على النفخ في الصور_ ٕ
 : دؿ على النفخ يف الصور الكتاب والسنة واإلٚتاع

َونُِفَخ يف الصُّوِر َفَصِعَق ]: _تعاىل_قاؿ  :األدلة من القرآن على النفخ _أ 
ـٌ  َوَمْن يف اأَلْرِض ِإالَّ َمْن َشاَء اللَُّو مُثَّ نُِفَخ ِفيوِ  َمْن يف السََّمَواتِ  ُأْخَرى فَِإَذا ُىْم ِقَيا

 . ٛٙ: الزمر [يَػْنظُُروفَ 
َوَمْن يف  َويَػْوـَ يُنَفُخ يف الصُّوِر فَػَفزَِع َمْن يف السََّمَواتِ ]:_عز وجل_وقاؿ 

 .  ٚٛ: النمل [اأَلْرِض ِإالَّ َمْن َشاَء اللَّوُ 
ْم يَنِسُلوفَ  َونُِفَخ يف الصُّوِر فَِإَذا ُىْم ِمْن اأَلْجَداِث ِإىَل ]: وقاؿ  . ٔ٘:يس[ َرِّّْٔ
رضي  _جاء يف صحيح مسلم عن عبداهلل بن عمرو  :األدلة من السنة _ب 

ثم ينفخ في الصور فبل يسمعو أحد إال ": =قاؿ رسوؿ اهلل : قاؿ _اهلل عنهما 
ثم ال يبقى أحد إال صعق، ثم ينزل اهلل مطراً كأنو الطل أو  (ٔ)أصغى لِيتاً ورفع ليتاً 

فتنبت منو أجساد الناس، ثم ينفخ فيو أخرى فإذا ىم قيام ( الراويشك )الظل 
 .( ٕ)+ينظرون

                                                 

 .إَايت٘: ٚإُػا٩ٙ،ُفش١ ايعٓل:ايِّٝت_ 1

 ( .294)َوًِ_ 2

 َٔ أحٛاٍ ايكٝا١َ ٚأخباضٖا
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عدد النفخات اليت ينفخ فيها إسرافيل يف الصور : عدد النفخات_ ٖ
 : نفختاف

 . وىي النفخة اليت ينفخ فيو فيفزع الناس، ويصعقوف :نفخة الصعق _أ 
ن األجداث أحياًء وىي النفخة اليت يقـو الناس فيها م :نفخة البعث _ب 

 . لرب العا١تُت
 : وقد ذىب بعض أىل العلم إىل أف النفخات ثبلث ىي

 . نفخة الصعق _ب                          . نفخة الفزع بدوف الصعق _أ  
 . نفخة البعث والقياـ لرب العا١تُت _ج 
فمن فسر الفزع بالصعق فهما اثنتاف عنده، ومن فسر الفزع بغَت الصعق فهي  
 . ثبلث

 

 ثػػعػبػال: ثانياً 
ىو اإلرساؿ، والنشر، والتحريك، و٨تو ذلك من  :تعريف البعث في اللغة _ٔ
 .  ا١تعاين
ىو ا١تعاد اٞتسماين، وإحياء األموات يـو القيامة؛  :البعث في الشرع _ٕ

 .  ٟتسأّم والقضاء بينهم
والفطرة دؿ عليو الكتاب والسنة، واإلٚتاع، والعقل،  اإليمان بالبعثو _ ٖ

السليمة، وىو مقتضى اٟتكمة؛ حيث تقتضي أف ٬تعل اهلل ٢تذه ا٠تليقة معاداً 
 . ٬تازيهم فيو على ما كلفلَّهم بو على ألسنة رسلو

 

 اٟتسػػػػاب: ثالثاً 
ىو إطػبلُع اهلل ِعباَده على أعما٢تم يـو القيامة،  :الحساب في الشرع_ ٔ
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 .  وإنباؤىم ٔتا قدموه من خَت وشر 

اٟتساب ثابت بالكتاب والسنة، وإٚتاع  :ة على إثبات الحساباألدل_ ٕ
 . ا١تسلمُت

دلت نصوص الشرع على كيفية اٟتساب،  :كيفية الحساب وصفتو_ ٖ
 . وصفتو

يوقف عباده بُت يديو،  _عزوجل_إف اهلل : وٯتكن إٚتاؿ ذلك أف يقاؿ
اليت قالوىا، فيقررىم بذنؤّم اليت ارتكبوىا، وبأعما٢تم اليت عملوىا، وبأقوا٢تم 

ويعرفهم ٔتا كانوا عليو يف الدنيا ومن كفرو إٯتاف، وطاعة وعصياف، واستقامة 
 . وا٨تراؼ، وما يستحقونو على ما قدموه من مثوبة أو عقوبة

واٟتساب شامل ١تا يقولو الرب ٢تم، وما يقولوف لو، وما يعتذروف بو من 
ناؾ من شهادة معاذير، وما يقيمو عليهم من حجج وبراىُت، وما يكوف ى

 . الشهود، ووزف األعماؿ، وما جرى ٣ترى ذلك
اٟتساب منو العسَت، ومنو اليسَت، ومنو حساب التقرير : أنواع الحساب_ ٗ

والتكرًن، ومنو حساب التوبيخ والتقريع، ومنو الفضل والصفح، ومنو ا١تؤاخذة 
 . مُتوآّازاة، ومتويل ذلك أكـر األكرمُت، وأرحم الراٛتُت، وأحكم اٟتاك

اٟتساب عاـ ٞتميع الناس،  :عموم الحساب، ومن ال حساب عليهم_ ٘
 .كما يف حديث السبعُت ألفاً " إال من استثناىم النيب 

و٭تاسب اهلل =× قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية  :كيفية محاسبة الكفار_ ٙ
 . ا٠تبلئق، وٮتلو بعبده ا١تؤمن، فيقرره بذنوبو كما وصف ذلك يف الكتاب والسنة

أما الكفار فبل ٭تاسبوف ٤تاسبة من توزف حسناتو وسيئاتو؛ فإنو ال حسنات ٢تم، و 
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 . +عليها، ويقرروف ّٔا، وٮتزوف ّٔا ولكن تعد أعما٢تم، وٖتصى، فيوقفوف
 ".أوؿ من ٭تاسب من األمم أمة ٤تمد  :أول من يحاسب من األمم_ ٚ
لو، الصبلة؛ فإف صلحت صلح سائر عم :أول ما يحاسب عليو العبد_ ٛ

 . ( ٔ)"وإف فسدت فسدت سائر عملو؛ كما جاء عن النيب 
وأما أوؿ ما يقضي بُت الناس فهو يف الدماء؛ : أول ما يـُْقَضى بين الناس_ ٜ

 .( ٕ)متفق عليو +أول ما يقضي بين الناس يوم القيامة في الدماء": =لقوؿ النيب 
 
 ا١تػيػػػػزاف: رابعاً 

اء لكسر ما قبلها، وٚتعو وانقلبت الواو ي أصلو ِمْوزاف، :الميزان في اللغة_ ٔ
وا١تيزاف اسم لآللة اليت يوزف ّٔا األشياء، أو ىو ما تقدر بو األشياء خفًة ، موازين
 .  وثقبلً 
 .  ىو ما يضعو اهلل يـو القيامة لوزف أعماؿ العباد :الميزان في الشرع_ ٕ
 . واإلٚتاعدؿ على ا١تػيزاف الكتاب، والسنة،  :أدلة إثبـات الميزان _ٖ
َوَنَضُع اْلَمَوازِيَن اْلِقْسَط لِيَػْوـِ ] :_تعالى_فمن أدلة الكتاب العزيز قولو  

َنا َِّٔا وََكَفى بَِنا  اْلِقَياَمِة َفبل ُتْظَلُم نَػْفٌس َشْيئًا َوِإْف َكاَف ِمثْػَقاَؿ َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍؿ أَتَػيػْ
 .ٚٗ: األنبياء [َحاِسِبُتَ 

كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على =": لنيب قاؿ ا :ومن أدلة السنة
متفق  +سبحان اهلل وبحمده، سبحان اهلل العظيم: اللسان ثقيلتان في الميزان

                                                 

 ( . 2020)ُشش٘ ا٭يباْٞ يف ُشٝض اؾاَع ( 1426)ٚابٔ َاد٘ ( 413)ايرتَقٟ ْعل هٓٔا _1
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 . ( ٔ)عليو 

 .  فقد أٚتع السلف على ثبوت ذلك :وأما اإلجماع
ا١تيزاف الذي توزف بو األعماؿ حسي  :ىل الميزان حسي أو معنوي_ ٗ 

 . افحقيقي، لو كفتاف، ولس
 ._عز وجل_إظهار عدؿ اهلل : اٟتكمة ؟ما الحكمة من نصب الميزان_ ٘

 

 نشر كتب األعماؿ: خامساً 

 . ىي الدواوين، والصحائػف اليت أحصيت فيها األعماؿ :كتب األعمال_ ٔ
إظهارىا يـو القيامة، وتوزيعها؛ فآخذ بيمينو،  :ومعنى نشر كتب األعمال_ ٕ

 . وآخذ بشمالو وراء ظهره
لقد دؿ على نشر كتب األعماؿ الكتاب، والسنة،  :دلة على ذلكاأل_ ٖ

 . وإٚتاع األمة
َفَسْوَؼ ٭ُتَاَسُب ِحَساباً ( ٚ)َفَأمَّا َمْن أُويتَ ِكَتابَُو بَِيِميِنِو :]_تعاىل_قاؿ اهلل 

( ٓٔ)اَء َظْهرِِه َوأَمَّا َمْن أُويتَ ِكَتابَُو َورَ ( ٜ)َويَنَقِلُب ِإىَل َأْىِلِو َمْسُرورًا ( ٛ)َيِسَتًا 
  .االنشقاؽ [(ٕٔ)َوَيْصَلى َسِعَتاً ( ٔٔ)َفَسْوَؼ َيْدُعو ثُػُبوراً 
 ىل تذكروف أىليكم؟ " أُنا سألت النيب  _رضي اهلل عنها  _وعن عائشة 

عند الميزان، حتى يـَْعلم :أحداً  دأما في ثبلثة مواطن فبل يذكر أح=:قاؿ
ف حتى يعلم أين يقع كتابو في يمينو وعند تطاير الصح أيِخف  ميزانو أم يثقل،

                                                 

 ( .2694)َٚوًِ( 7563)ايبؼاكٟ _1
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أم في شمالو أم وراء ظهره، وعند الصراط إذا وضع بين ظهراني جهنم حتى 
 .(ٔ)+يجوز
ا١تؤمن يأخذ كتابو بيمينو يؤتاه من أمامو، فيفرح  :صفة أخذ الكتاب _ٗ

َرُءوا ِكَتابَِيوْ ]:ويستبشر ويقوؿ  .ٜٔ: اٟتاقة [َىاُؤـْ اقػْ
: ويؤتاه من وراء ظهره، فيدعو بالويل والثبور، ويقوؿوالكافر يأخذه بشمالو، 

 .اٟتاقة[(ٕٙ)وملَْ أَْدِر َما ِحَسابَِيْو ( ٕ٘)يَا لَْيَتٍِت ملَْ أُوَت ِكَتابَِيْو ]
 

 اٟتوض: سادساً 
ىو حوض ا١تاء النازؿ من الكوثر يف عرصات  :الحوض في الشرع_ ٔ

 .  "القيامة للنيب 
 . تاب والسنة، وإٚتاع أىل السنةدؿ على اٟتوض الك :أدلتــو _ٕ

َناَؾ اْلَكْوثَػرَ ]":لنبيو _ عزوجل_ أما الدليل من الكتاب فقولو   . [إِنَّا أَْعطَيػْ
 . أما من السنة فقد تواترت األحاديث في ذلك

األحاديث الواردة يف ذكر اٟتوض تبلغ حد التواتر، : =×قاؿ شارح الطحاوية 
 .  +ياً رواىا من الصحابة بضع وثبلثوف صحاب
إني فرطكم على الحوض من مرَّ ": =ومن األحاديث الواردة يف ذلك قولو 

عليَّ شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدًا، لََيرَِدنَّ عليَّ أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم 

                                                 

ُشٝض إهٓاؿٙ ع٢ً ًلط ايٌٝؼني ي٫ٛ :=،ٚقا4/578ٍٚاؿانِ ( 4755)أػلد٘ أبٛؿاٚؿ _ 1

 . ٚٚافك٘ ايقٖيب+ إكهاٍ فٝ٘ بني اؿؤ ٚعا١ٌ٥
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 .( ٔ)متفق عليو +يحال بيني وبينهم 

الواردوف للحوض ىم ا١تؤمنوف،  :الواردون للحوض، والمردودون عنو_ ٖ
ُْحِدثوف، ا١تبدّْلوف الناكصوف على أعقأّم الصادقوف،

 .ا١تتبعوف وا١تردودوف عنو ىم ا١ت
 

 الصػػػراط: سابعاً 
ىو اٞتسر ا١تمدود على جهنم؛ ليعرب الناس عليو إىل  :الصراط في الشرع_ ٔ
 .  اٞتنة
 .  الصراط ثابت بالكتاب، والسنة، واتفاؽ أىل السنة :أدلة ثبوتو_ ٕ

َوِإْف ِمْنُكْم ِإالَّ َوارُِدَىا َكاَف َعَلى َربَّْك ]: _تعاىل_قولو : فمن األدلة من الكتاب
 . ٔٚ: مرًن [َحْتماً َمْقِضّياً 

فسرىا ٚتاعة من السلف با١ترور على الصراط، وفسرىا ٚتاعة منهم بالدخوؿ يف 
 . النار لكن ينجوف منها

جاء يف الصحيحُت من حديث أيب سعيد ا٠تدري ومن األدلة من السنة ما 
: ثم يضرب الجسر على جهنم، وتحل الشفاعة، ويقولون: =وفيو الطويل،

 .( ٕ)+اللهم سلم سلم
ورودىم عليو يعٍت مرورىم عليو، وورودىم : ورود الناس على الصراط_ ٖ

 .عليو على قدر أعما٢تم

                                                 

 ( .2290)َٚوًِ  ،(6583ٚ7050)ايبؼاكٟ_ 1

 ( .183)َٚوًِ( 4581ٚ4919)ايبؼاكٟ_ 2
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ومن األمم ، "وؿ من يعربه من األنبياء ٤تمد أ ؟من أول من يعبر الصراط_ ٗ
 ". أمتو 
الذي دلت عليو األحاديث أف الصراط إ٪تا  ؟الكفار بالصراطىل يمر _ ٘

ينصب للمؤمنُت، وفيهم ا١تنافقوف، وعصاة ا١تؤمنُت؛ فهؤالء ىم الذين ينصب ٢تم 
 . الصراط

واعلم أف الناس منقسموف إىل مؤمن يعبد اهلل ال يشرؾ بو : =×قاؿ ابن رجب 
ال ٯتروف على الصراط، وإ٪تا شيئا، ومشرؾ يعبد مع اهلل غَته؛ فأما ا١تشركوف فإُنم 

 .  +يَػَقعوف يف النار قبل وضع الصراط
 وىي اليت بُت اٞتنة والنار، ويسميها بعض العلماء الصراط الثاين :القنطـرة_ ٙ

. 
 

 اٞتنة والنار: ثامناً 
ىي دار النعيم اليت أعدىا اهلل يف اآلخرة للمؤمنُت  :الجنة في الشرع_ ٔ

 . بعُت لرسلوا١تتقُت، ا١تخلصُت هلل، ا١تت
العذاب اليت أعدىا اهلل يف اآلخرة للكافرين  ىي دار :في الشرعالنار _ ٕ

 .  وعصوا رسلو الذين كفروا باهلل،
فأىل اٞتنة تتفاوت درجاهتم يف النعيم  :الجنة درجات، والنار دركات_ ٖ

 . ْتسب أعما٢تم الصاٟتة
 . ئةوأىل النار تتفاوت دركاهتم يف العذاب ْتسب أعما٢تم السي

: يف اٞتنة _تعاىل_قاؿ اهلل  :الجنة والنار مخلوقتان موجودتان اآلن_ ٗ
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 . ٕٗ: البقرة [أُِعدَّْت لِْلَكاِفرِينَ ]: وقاؿ يف النار ٖٖٔ: آؿ عمراف[أُِعدَّْت لِْلُمتَِّقُتَ ] 

 .التهيئة: واإلعداد
ْم َجنَّاُت َجزَاُؤُىْم ِعْنَد َرِّّْٔ ] :_تعالى_قال اهلل : الجنة والنار ال تفنيان_ ٘

 .ٛ: البينة [ َعْدٍف َٕتْرِي ِمْن َٖتِْتَها األَنْػَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أََبداً 
ِإالَّ طَرِيَق َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها ( ٛٙٔ)َوال لِيَػْهِديَػُهْم طَرِيقًا ]: _تعاىل_وقاؿ 

 .النساء[أََبداً 
ـز بوجود٫تا، وأُنما معناه التصديق اٞتا ما معنى اإليمان بالجنة والنار؟_ ٙ

 . ٥تلوقتاف اآلف، وأُنما باقيتاف بإبقاء اهلل ٢تما، ال تفنياف أبداً وال تبيداف
ويدخل يف ذلك اإلٯتاف بكل ما احتوت عليو اٞتنة من النعيم، وما احتوت 

 .( ٔ)عليو النار من العذاب األليم
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 الرسالة اٟتادية عشرة
 

 ٥تتصر اإلٯتاف بالقضاء والقدر
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 . اٟتمد هلل والصبلة والسبلـ على رسوؿ اهلل، أما بعد

فإف لئلٯتاف بالقدر مكانة عالية يف دين اإلسبلـ؛ فهو أحد أركاف اإلٯتاف الستة، 
 . وىي اإلٯتاف باهلل، ومبلئكتو، وكتبو، ورسلو، واليـو اآلخر والقدر خَته وشره

بو وما يًتتب على اإلٯتاف  و٦تا يدؿ على أ٫تيتو كثرة وروده يف نصوص الشرع،
من الثمرات العظيمة، وما يًتتب على الكفر بو والضبلؿ يف فهمو من الشقاء 

 . والعذاب يف الدنيا واآلخرة
 . من األ٫تية ٔتكاف_ ولو على سبيل اإلٚتاؿ_و٢تذا فإف فهم ىذا الباب 

 . واإلٯتاف بالَقَدر أمر فطري ومع ذلك فهو أصعب أبواب العقيدة
ن أف يفهم فهمًا سليمًا خاليًا من الضبلؿ والتعقيد إال كما جاء يف وال ٯتك

 . األمة الكراـىذه القرآف الكرًن والسنة النبوية ا١تطهرة، كما فهمو سلف 
وقد تكـر بقراءتو  (اإلٯتاف بالقضاء والقدر)عنوانو  ٣تلدٍ  كتابةولقد يسر اهلل يل  

 . ×العزيز بن عبداهلل بن بازشيخ عبدإلماـ العبلمة الشيخنا اوتقدٯتو ٝتاحة 
 . ، وهلل اٟتمدمراراً وقد طبع ذلك الكتاب 

ورغبة يف تقريبو، وزيادة نشره وتداولو، وحرصًا على أف يًتجم إىل لغات 
غَت واحد من  ذلكجاءت فكرة اختصاره، وتلخيصو؛ حيث أشار ب_أخرى

 . الفضبلء
، وٖتل بعض وإليك أيها القارىء ىذه الصفحات اليت تبُت مفهـو القدر

 . ٙترات اإلٯتاف بو وضحاإلشكاالت فيو، وت

 املكس١َ
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من  اً وألجل أال يكرب حجم ىذا الكتاب حذفت حواشيو، وتركت كثَت 
التفصيبلت؛ فمن أراد االستزادة، وذكر اٟتواشي فلَتجع إىل الكتاب األصل؛ فإىل 
ينا ٤تتويات ىذا الكتيب، واهلل ا١تستعاف، وعليو التكبلف، وصلى اهلل وسلم على نب

 . ٤تمد
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 قصة يف اإلٯتاف بالقدر
دع القلق وابدأ : )يف كتابو الذائع الصيت( ديل كارنيجي) أورد الكاتب ا١تشهور 

الذي ( بوديل.س.ف.ر)للكاتب ا١تشهور  (اهلل عشت يف جنة: )مقالة بعنواف_( اٟتياة
 . وأربعة عشر كتاباً ( الرسوؿ)و( رياح على الصحراء: )ألف كتايَب 
ـ وليت ظهري العامل الذي عرفتو طيلة حيايت، ٜٛٔٔيف عاـ : =بوديليقوؿ 

وٯتمت شطر أفريقيا الشمالية الغربية، حيث عشت بُت األعراب يف الصحراء، 
وقضيت ىناؾ سبعة أعواـ وأتقنت خبل٢تا لغة البدو، وكنت أرتدي زيهم، وآكل من 

ماً، وأناـ كما يناموف طعامهم، وأٗتذ مظاىرىم يف اٟتياة، وغدوت مثلهم أمتلك أغنا
عنوانو "نٍت ألفت كتابًا عن ٤تمدإيف ا٠تياـ، وقد تعمقت يف دراسة اإلسبلـ، حىت 

وكانت تلك األعواـ السبعة اليت قضيتها مع ىؤالء البدو الرُّحل من أمتع ( الرسوؿ)
 . سٍت عمري، وأحفلها بالسبلـ، واالطمئناف، والرضا باٟتياة

يف أتغلب على القلق؛ فهم بوصفهم وقد تعلمت من عرب الصحراء ك
أماف،  مسلمُت يؤمنوف بالقضاء والقدر، وقد ساعدىم ىذا اإلٯتاف على العيش يف

وأخذ اٟتياة مأخذًا سهبًل َىيّْناً، فهم ال يتعجلوف أمراً، وال يلقوف بأنفسهم بُت 
 . براثن ا٢تم قلقاً على أمر

 . لن يصيبو إال ما كتب اهلل لوإُنم يؤمنوف بأف ما ُقدّْر يكوف، وأف الفرد منهم 

 َسخٌ
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وليس معٌت ىذا أُنم يتواكلوف أو يقفوف يف وجو الكارثة مكتويف األيدي،  
 +. كبل

َىبَّت ذات يـو عاصفة : ودعٍت أضرب لك مثااًل ١تا أعنيو: =مث أردؼ قائبلً 
 ّٔا وادي تْ مَ ّٔا البحر األبيض ا١تتوسط، ورَ  تْ رَ بػَ وعَ  ،الصحراء رماؿَ  تْ لَ عاتية ٛتََ 

حارًة شديدة اٟترارة، حىت أحسست أف شعر  يف فرنسا، وكانت عاصفةً ( الروف)
رأسي يتزعزع من منابتو؛ لفرط اٟتر، وأحسست من فرط القيظ كأنٍت مدفوع إىل 

 . اٞتنوف
: ولكنَّ العرب مل يشكوا إطبلقاً، فقد ىزوا أكتافهم، وقالوا كلمتهم ا١تأثورة

 (. قضاء ومكتوب)
عاصفة حىت اندفعوا إىل العمل بنشاط كبَت، فذْتوا صغار لكنهم ما إف مرت ال

 . ْتياهتا، مث ساقوا ا١تاشية إىل اٞتنوب ٨تو ا١تاء القيظُ  يَ دِ وْ ا٠تراؼ قبل أف يػُ 
 . فعلوا ىذا كلو يف صمت وىدوء، دوف أف تبدو من أحدىم شكوى

د  مل نفقد الشيء الكبَت؛ فقد كنا خليقُت أف نفق: _الشيخ_قاؿ رئيس القبيلة 
أربعُت يف ا١تائة من ماشيتنا،  وَ ٛتدًا هلل وشكراً؛ فإف لدينا ٨تَْ  نْ كِ كل شيء، ولَ 

 +. وباستطاعتنا أف نبدأ العمل من جديد
وٙتة حادثة أخرى، فلقد كنا نقطع الصحراء بالسيارة يوماً، : =مث قاؿ بوديل

ين وانفجر أحد اإلطارات، وكاف السائق قد نسي استحضار إطار احتياطي، وتوال
 ماذا عسى أف نفعل؟ : الغضب، وانتابٍت القلق وا٢تم، وسألت صحيب من األعراب

فذكروين أف االندفاع إىل الغضب لن ٬تدي فتيبًل، بل ىو خليق أف يدفع 
 . اإلنساف إىل الطيش واٟتمق
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ومن مث درجت بنا السيارة وىي ٕتري على ثبلث إطارات ليس إال، ولكنها ما  

 . وعلمت أف البنزين قد نفدلبثت أف كفت عن السَت، 
مل تثر ثائرة أحٍد من رفاقي األعراب، وال فارقهم ىدوؤىم، _ أيضاً _وىنالك 

 +.بل مضوا يذرعوف الطريق سَتاً على األقداـ
قد أقنعتٍت : =وبعد أف استعرض بوديل ٕتربتو مع عرب الصحراء علق قائبلً 

أفَّ ا١تلتاثُت، ومرضى _لرُّحل األعواـ السبعة اليت قضيتها يف الصحراء بُت األعراب ا
ين الذين ٖتفل ّٔم أمريكا وأوربا ما ىم إال ضحايا ا١تدنية اليت َت النفوس، والسّْكّْ 

 . تتخذ السرعة أساساً ٢تا
وإنٍت مل أعاِف شيئًا من القلق قط وأنا أعيش يف الصحراء، بل ىنالك يف جنة 

 +.اهلل وجدت السكينة، والقناعة، والرضا
أنٍت بعد انقضاء سبعة عشر عاماً : وخبلصة القوؿ: =وكبلمو بقولوأخَتًا ختم  

مازلت أٗتذ موقف العرب حياؿ قضاء اهلل، فأقبل _على مغادريت الصحراء 
 . اٟتوادث اليت ال حيلة يل فيها با٢تدوء واالمتثاؿ، والسكينة

ولقد أفلحت ىذه الطباع اليت اكتسبتها من العرب يف هتدئة أعصايب أكثر ٦تا 
  .ىػ_ أ +ؼ ا١تسكنات والعقاقَت الطبيةح آالتفل

، إليك أيها القارئ تفصيبًل ميسرًا موجزًا عن اإلٯتاف ىذه القصةَ  قرأتَ  فْ وبعد أَ 
 .بالقدر وبعض مسائلو، وٙتراتو وغَت ذلك يف الصفحات التالية
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 تعريف اإلٯتاف بالقدر: أوال

 :ٯتكن أف يعرؼ بأحد التعريفات التالية
تقدير اهلل للكائنات حسب ما سبق بو علمو، واقتضتو اف باإلٯتىو _ ا

 . حكمتو
 . يءلكل ش علم اهلل احمليط، وكتابتو، ومشيئتو وخلقواإلٯتاف بىو _ ب

 

 مراتب القدر وأركانو: ثانياً 
ف القدر يقـو على مراتب أربع تسمى أركاف أمضى يتبُت لنا  من خبلؿ ما

 . مراتبو القدر أو
ال بتحقيقها  إاإلٯتاف بو  يصحوال  ،دخل لفهم باب القدروىذه األركاف ىي ا١ت

 : كلها، وىي
 ماضياً  وتفصيبلً  ٚتلةً  يءىو اإلٯتاف بأف اهلل عامل بكل شو  :العلم: المرتبة األولى

بأفعاؿ عباده، أو ٔتا ٬تري يف  ، سواء كاف ذلك ٦تا يتعلق بأفعالو، أوومستقببلً 
 .لوكاف كيف يكوف وما مل يكن فعلمو ٤تيط ٔتا كاف، وما سيكوف،؛ الكوف

رزاقهم، وآجا٢تم، وأعما٢تم، وٚتيع أيعلم خلقو قبل أف ٮتلقهم، ويعلم  وكما أن
 . حركاهتم وسكناهتم

َعاملِِ اْلَغْيِب ال يَػْعُزُب : ]_تعاىل_، قاؿ اهلل واألدلة على ىذا ا١ترتبة كثَتة جداً 
اأَلْرِض َوال َأْصَغُر ِمْن َذِلَك َوال َأْكبَػُر ِإال يف   َعْنُو ِمثْػَقاُؿ َذرٍَّة يف السََّماَواِت َوال يف 

 . ٖ: سػبأ[ ِكَتاٍب ُمِبُتٍ 

 تعطٜف اإلميإ بايكسض َٚطاتب٘
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وىي اإلٯتاف بأف اهلل كتب ما سبق بو علمو من  :الكتابة: المرتبة الثانية 

 . مقادير ا٠تبلئق يف اللوح احملفوظ
سََّماِء َواأَلْرِض ِإفَّ َذِلَك يف  َأملَْ تَػْعَلْم َأفَّ اللََّو يَػْعَلُم َما يف ال:]_تعاىل_قاؿ اهلل 

 . ٓٚ: اٟتج[ِكَتاٍب ِإفَّ َذِلَك َعَلى اللَِّو َيِسَتٌ 
_ رضي اهلل عنهما_ بن عمرو بن العاص وروى مسلم يف صحيحو عن عبد اهلل

كتب اهلل مقادير ا٠تبلئق قبل أف ٮتلق السموات =: يقوؿ" قاؿ ٝتعت رسوؿ اهلل 
 +.واألرض ٓتمسُت ألف سنة

إال  ،ال وقد كتب اهلل مكاُنا من اٞتنة أو النارإ ما من نفس منفوسة": = وقاؿ
 . رواه مسلم+ وكتبت شقية أوسعيدة

وىذه ا١ترتبة تقتضي اإلٯتاف ٔتشيئة اهلل النافذة، وقدرتو  :المشيئة: المرتبة الثالثة
نو ال حركة وال سكوف وال ىداية، أالشاملة؛ فما شاء كاف، وما مل يشأ مل يكن، و 

 . ضبلؿ إال ٔتشيئتوإوال 
 . ٛٙ: القصص[ َورَبَُّك ٮَتُْلُق َما َيَشاُء َوٮَتَْتارُ : ]_عزوجل_ قاؿ اهلل
 . ٜٕ: التكوير[ َوَما َتَشاُءوَف ِإال َأْف َيَشاَء اللَُّو َربُّ اْلَعاَلِمُتَ : ]وقاؿ

إف قلوب بٍت آدـ كلها بُت أصبعُت من أصابع الرٛتن كقلٍب ": =وقاؿ النيب
 . رواه مسلم+ فها حيث يشاءرّْ صَ يُ  واحد

ف ٚتيع الكائنات ٥تلوقة أوىذه ا١ترتبة تقتضي اإلٯتاف ب :الخلق: المرتبة الرابعة
د من جَ وْ ف كل من سوى اهلل ٥تلوؽ مُ أبذواهتا وصفاهتا، وحركاهتا، وأفعا٢تا، وب

 . ـ، كائن بعد أْف مل يكندالع
اٟتَْْمُد لِلَِّو الَِّذي : ]_تعاىل_ ؿ اهلل، منها قو واألدلة على ىذه ا١ترتبة كثَتة جداً 
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 . ٔ: األنعاـ[ َخَلَق السََّماَواِت َواأَلْرَض َوَجَعَل الظُُّلَماِت َوالنُّور
ُلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَمبلً : ]وقاؿ  . ٕ:ا١تلك[ الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواْٟتََياَة لَِيبػْ
عز _خلقو  يف عمـو ة؛ فهي داخلفعاؿ العبادأا يدخل يف ىذه ا١ترتبة و٦ت
فهي من اهلل خلقًا وإ٬تادًا وتقديراً، وىي من العباد ِفعبًل وكسباً، فاهلل ىو _ وجل

 .ا٠تالق ألفعا٢تم، وىم الفاعلوف ٢تا
 .ٙٔ: الرعد[ اللَُّو َخاِلُق ُكلّْ َشْيءٍ : ]_تعاىل_قاؿ اهلل 

 .اىذه ىي مراتب القدر اليت ال يتم اإلٯتاف بالقدر إال ّٔ
 
 

اإلٯتاف بالقدر من أىم مباحث العقيدة، فهو ركن من أركاف اإلٯتاف، واإلٯتاف 
بو ٘تاـ التوحيد، وكتب السلف الصاحل يف العقيدة اىتمت بو، وأطنبت يف ذكره، 

وما  والناس على اختبلؼ طبقاهتم يشغلهم موضوع القدر؛ الرتباطو ْتياهتم اليومية
، وفقر وغٌت، وموت وحياة، وسعادة ومرضفيها من تقلبات األحواؿ من صحة، 

 .وشقاء، وما جرى ٣ترى ذلك
 

 

ىناؾ مسألة تُثار قدٯتاً، وحديثًا مفادىا أنو ال ينبغي اٟتديث عن القدر، 
واٟتَتة، وأف ىناؾ نصوصًا ُنت عن ومسائلو؛ ْتجة أف ذلك يبعث على الشك 

 .ا٠توض يف ذلك
 "أسئلة وحوارات جرت بُت النيبكما أنو يف مقابل ذلك ورد نصوص عن القدر، و 

 .يف أدؽ مسائل القدر، وكذلك سَتة السلف الصاحل يف ىذه ا١تسألة وأصحابو

 أ١ُٖٝ اإلميإ بايكسض

 

 حهِ اذتسٜح عٔ ايكسض
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فما التوجيو لذلك، وما الجواب الذي يحل ىذا اإلشكال، ويبيِّن حكم  

 الحديث عن القدر؟
اٟتديث عن القدر ال ٯُتنع بإطبلؽ، وال يُفتح بإطبلؽ، أف  :الجواب أن يُقال

مر فيو تفصيل، فإف كاف اٟتديث عن القدر با١تنهج العلمي الصحيح بل إف األ
فإنو _ ا١تعتمد على الكتاب والسنة، وكاف اٟتديث عنو مراداً بو الوصوؿ إىل اٟتق 

 . ال ٯتنع وال يُنهى عنو، بل قد ٬تب
وإف كاف اٟتديث عنو خوضًا بالباطل، واعتمادًا يف فهمو على العقل آّرد أو  

 .أو التنازع أو التعنت فإنو ال ٬توز البتة كاف لبلعًتاض
 
 

 .ينقسم التقدير اإل٢تي باعتبار عمومو وخصوصو إىل أربعة أقساـ 
 .وىو تقدير الرب ٞتميع الكائنات ٔتعٌت علمو ّٔا وكتابتو ٢تا :التقدير العام_ ٔ

للََّو يَػْعَلُم َأملَْ تَػْعَلْم َأفَّ ا: ]_تعاىل_كثَتة، منها قولو   لةٌ ويدؿ على ىذا النوع أد
 .ٓٚ:اٟتج[ َما يف السََّماِء َواأَلْرِض ِإفَّ َذِلَك يف ِكَتاٍب ِإفَّ َذِلَك َعَلى اللَِّو َيِسَتٌ 

كتب اهلل مقادير ا٠تبلئق قبل أف ٮتلق السموات واألرض ": =وقاؿ النيب 
 .رواه مسلم+. ٓتمسُت ألف سنة

عبد يف حياتو إىل ُناية وىو تقدير كل ما ٬تري على ال :التقدير العمري_ ٕ
 .أجلو، وكتابُة شقاوتو أو سعادتو

مع خلقو يف بطن أمو أربعُت إف أحدكم ٬تُ ": =وقد دؿ على ذلك قوؿ النيب 
يوماً، مث يكوف علقة مثل ذلك، مث يكوف مضغة مثل ذلك، مث يرسل ا١تلك؛ فينفخ 

 أقػاّ ايتكسٜط
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رواه  +.بكتب رزقو، وأجلو، وشقي أو سعيد: فيو الروح، ويؤمر بأربع كلمات
 .البخاري ومسلم

وذلك يف ليلة القدر من كل سنة، ويدؿ عليو قولو  :التقدير السنوي_ ٖ
 .ٗ:الدخاف[ ِفيَها يُػْفَرُؽ ُكلُّ أَْمٍر َحِكيمٍ : ]_تعاىل_

ْم ِمْن ُكلّْ أَْمرٍ : ]_عز وجل_وقولو   (ٗ)تَػنَػزَُّؿ اْلَمبلِئَكُة َوالرُّوُح ِفيَها بِِإْذِف َرِّّْٔ
 .٘:القدر[ (٘)ىتَّ َمْطَلِع اْلَفْجرِ َسبلـٌ ِىَي حَ 

ما ٭تدث يف السنة من موت، _ أي يف ليلة القدر_يكتب فيها : قيل يف تفسرىا
 .٭تج فبلف، و٭تج فبلف: وحياة، وعز، وذؿ، ورزؽ، ومطر حىت اٟتجاج يقاؿ

 [ُكلَّ يَػْوـٍ ُىَو يف َشْأفٍ : ]_تعاىل_ويدؿ عليو قوؿ اهلل  :التقدير اليومي. ٗ
 .ٜٕ: الرٛتن

ض، ويعطي وٯتنع، ويغٍت ، ويرفع وٮتفِ يُِعزَّ ويُِذؿَّ شأنو أف : قيل يف تفسَتىا
 .ويُفقر، ويضحك ويبكي، وٯتيت و٭تيي إىل غَت ذلك

 
 

الكتاب، والسنة، واإلٚتاع،  _دؿ على ىذا الركن العظيم من أركاف اإلٯتاف 
 . والفطرة، والعقل، واٟتس

دًا وقد مر شيء من ذلك، ومن تلك األدلة فكثَتة ج :أما أدلة القرآن الكريم
، ٖٛ:األحزاب[ وََكاَف أَْمُر اللَِّو َقَدرًا َمْقُدوراً : ]_تعاىل_قولو _ زيادة على ما مضى_

َوِإْف ِمْن َشْيٍء ِإال ِعْنَدنَا : ]، وقولوٜٗ: القمر[ِإنَّا ُكلَّ َشْيٍء َخَلْقَناُه ِبَقَدرٍ : ]وقولو
 . ٕٔ: اٟتجر[ُو ِإال ِبَقَدٍر َمْعُلوـٍ َخزَائُِنُو َوَما نُػنَػزّْلُ 

 أزي١ اإلميإ بايكسض
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وتؤمن : =_عليو السبلـ_كما يف حديث جربيل " فكما قاؿ : وأما السنة 

 .رواه مسلم +.بالقدر خَته وشره
أصحاب رسوؿ أدركت ناسًا من : =عن طاووس قاؿ_ أيضاً _وروى مسلم 

 كل شيء: وٝتعت عبداهلل بن عمر يقوؿ: كل شيء بقدر، قاؿ: يقولوف" اهلل
 +.بقدر حىت العجز والكْيس، أو الكيس والعجز

: وإف أصابك شيء فبل تقل لو أين فعلت كاف كذا وكذا، ولكن قل": =وقاؿ 
 . رواه مسلم+ َقَدُر اهلِل وما شاء فعل

فقد أٚتع ا١تسلموف على وجوب اإلٯتاف بالقدر خَته وشره من : أما اإلٚتاع
قطعيات من الكتاب، والسنة، وإٚتاع وقد تظاىرت األدلة ال: =×اهلل، قاؿ النووي 

على إثبات قدر اهلل  _الصحابة، وأىل اٟتل والعقد من السلف وا٠تلف 
 +._سبحانو وتعاىل_

ف قاطبة أف األمور كلها بتقدير اهلل لومذىب الس: =×وقاؿ ابن حجر 
 +._تعاىل_

نكره إال فإف اإلٯتاف بالقدر أمر معلـو بالفطرة قدٯتًا وحديثاً، ومل ي :أما الفطرة
الشواذ من ا١تشركُت من األمم، ومل يقع ا٠تطأ يف نفي القدر وإنكاره، وإ٪تا وقع يف 

َسيَػُقوُؿ الَِّذيَن ]ن ا١تشركُت ع_ سبحانو_فهمو على الوجو الصحيح؛ و٢تذا قاؿ 
 .ٛٗٔ: األنعاـ[َأْشرَُكوا َلْو َشاَء اللَُّو َما َأْشرَْكَنا َوال آبَاُؤنَا

هلل، ولكنهم احتجوا ّٔا على الشرؾ، مث بُتَّ اهلل أف ىذا ىو فهم أثبتوا ا١تشيئة 
 . ٛٗٔ: األنعاـ[ َكَذِلَك َكذََّب الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلِهمْ : ]شأُف من كاف قبلهم، فقاؿ

وكانت العرب يف اٞتاىلية تعرؼ القدر وال تنكره، ومل يكن ىناؾ من يرى أف 
 . األمر مستأنف
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، كما صرح بذلك أحد كبار علماء العربية، ومل يقل أحد منهم بنفيو إطبلقاً 
يقع : ال اعلم عربيًا قدرياً، قيل لو: =بقولو× العباس أٛتد بن ٭تِت ثعلب أبو وىو 

معاذ اهلل، ما يف العرب إال مثبت القدر خَته : يف قلوب العرب القوؿ بالقدر؟ قاؿ
 +.وشره أىل اٞتاىلية واإلسبلـ، وكبلمهم كثَت بُتّْ 

فهي أف العقل الصحيح يقطع بأف اهلل ىو خالق ىذا الكوف،  :لأما أدلة العق
تآلف، التناسق ا١تو ومدبره، ومالكو، وال ٯتكن أف يوجد على ىذا النظاـ البديع، 

واالرتباط ا١تلتحم بُت األسباب وا١تسببات ىكذا صدفة؛ إذ ا١توجود صدفة ليس لو 
 ؟بقائو وتطورهمع نظاـ يف أصل وجوده، فكيف يكوف منتظماً 

فإذا تقرر عقبًل أف اهلل ىو ا٠تالق لـز أال يقع شيء يف ملكو إال ما قد شاءه 
 .وقدَّره

اهلل الذي َخَلَق َسْبَع َٝتَاواٍت وِمَن : ]_تعاىل_و٦تا يدؿ على ىذا التقرير قولو 
نَػُهنَّ لِتَػْعَلُموا أفَّ اهلَل َعَلى ُكِل َشيٍء  قِديٌر وأفَّ اهلَل َقْد األْرض ِمثْػَلُهنَّ يَػتَػنَػزَُّؿ األْمُر بَػيػْ

 .ٕٔالطبلؽ [ أَحاَط ِبُكلّْ َشيٍء ِعلما
مث إف تفاصيل القدر ال ينكرىا العقل، بل ىي ٦تا يتفق معو ٘تاـ االتفاؽ، كما 

 .سيمر بنا قريباً 
فنحن نشاىد ونسمع، ونقرأ أف الناس تستقيم أمورىم  :أما داللة الحس

ك عند اٟتديث عن ٙترات اإلٯتاف شيء من ذل وسيمرباإلٯتاف بالقضاء والقدر، 
بالقدر، فا١تؤمنوف بو حقًا ىم أسعد الناس وأصربىم، وأشجعهم، وأكرمهم، 

 .وأكملهم، وأعقلهم
_ رضي اهلل عنهما_كما قاؿ ابن عباس + ىو نظاـ التوحيد=مث إف القدر 
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 .والتوحيد ال يستقيم إال باإلٯتاف بالقضاء والقدر 

من أمور الغيب ا١تستقبلية اليت وقعت، كما جاء "  مث إف فيما أخربنا اهلل ورسولو
 .دليبلً حسياً واضحاً على أف اإلٯتاف بالقدر حق وصدؽ_ا٠ترب 
 

 
أف يؤمن بقضاء اهلل، وقدره، وأف يؤمن  الواجب على اإلنسان في ىذا الباب

 . بشرع اهلل، وأمره وُنيو، فعليو تصديق ا٠ترب، وطاعة األمر
وإذا أساء استغفر اهلل، وعلم أف ذلك كلو بقضاء اهلل فإذا أحسن ٛتََِد اهلل، 

اَّ أذنب تاب، فاجتباه ربو وىداه، وإبليس أصرَّ _ عليو السبلـ_وقدره؛ فإف آدـ 
َ
١ت

واحتج بالقدر فلعنو اهلل وأقصاه، فمن تاب كاف آدمياً، ومن أصرَّ واحتجَّ بالقدر 
 . يتبعوف عدوىم إبليسصار إبليسياً، فالسعداء يتبعوف أباىم آدـ، واألشقياء 

فعلى اإلنساف أف يؤمن ٔتراتب القدر األربع السابقة؛ وأنو ال يقع  وبالجملة
بأف اهلل أمر _ أيضاً _شيء إال وقد علمو اهلل، وكتبو، وشاءه، وخلقو، ويؤمن 

بطاعتو، وُنى عن معصيتو، فيفعل الطاعة، ويًتؾ ا١تعصية، فإذا وفقو اهلل لفعل 
فليحمِد اهلل، وليستمر على ذلك، وإف ُخِذؿ ووُكل إىل نفسو الطاعة وترؾ ا١تعصية 

 . فَػَفعل ا١تعصية، وترؾ الطاعة فعليو أف يستغفر ويتوب
أف يسعى يف مصاٟتو الدنيوية، ويسلك الطرؽ _ أيضاً _ ثم إن على العبد

الصحيحة ا١توصلة إليها، فيضرب يف األرض، وٯتشي يف مناكبها، فإف أتت األمور 
ٛتد اهلل، وإف أتت على خبلؼ ما يريد تعزى بقدر اهلل، وعلم أف على ما يريد 

وأف ما أصابو مل يكن ليخطئو، وما أخطأه _ عز وجل_ذلك كلو واقع بقدر اهلل 

 ايٛادب ع٢ً اإلْػإ يف باب ايكسض
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 . مل يكن ليصيبو
وإذا علم العبد من حيث اٞتملة أف هلل فيما خلق وما أمر بو حكمة عظيمة  

و من حكمة اهلل ورٛتتو ما يبهر عقلو، كفاه ىذا، مث كلما ازداد علماً وإٯتاناً ظهر ل
 . ويبُت لو تصديق ما أخرب اهلل بو يف كتابو

وال يلـز كل أحد أف يعلم تفاصيل اٟتديث عن اإلٯتاف بالقدر، بل يكفي ىذا 
 .اإلٯتاف آّمل

مقتضى األدلة الشرعية، والفطرية، والعقلية، واٟتسية، ال _ وهلل اٟتمد_وىو 
 . تناقض فيو، وال لبس

 
 

يثمر ٙتراٍت جليلة، وأخبلقاً _ على الوجو الصحيح_اإلٯتاف بالقضاء والقدر 
ٚتيلة، وعبودياٍت متنوعة، يعود أثرىا على الفرد واٞتماعة يف الدنيا واآلخرة، فمن 

 : تلك الثمرات ما يلي
فاإلٯتاف بالقدر ٦تا تَػَعبَّدنا اهلل بو، وكماؿ  :_عز وجل_أداء عبادة اهلل _ ٔ

ٖتقيقو العبودية لربو، وكلما ازداد ٖتقيقًا للعبودية ازداد كمالُو، وعلت  ا١تخلوؽ يف
درجُتو، وكاف كلُّ ما ٬تري عليو ٦تا يكرىو خَتًا لو، وحصل لو من َجرَّاء ذلك 

 . اإلٯتاِف عبودياٌت كثَتة، سيأيت ذكٌر لشيء منها
ث فاإلٯتاف بالقدر ٭تمل صاحبو على اإلخبلص، فيكوف الباع: اإلخبلص_ ٕ

لو يف ٚتيع أعمالو امتثاؿ أمر اهلل؛ ذلك أف ا١تؤمن بالقدر يعلم أف األمر أمر اهلل، 
وأف ا١تلك ملكو، وأف ما شاءه اهلل كاف، وما مل يشأه مل يكن، ال راد لفضلو، وال 
معقب ٟتكمو، فيقوده ذلك إىل إخبلص العمل هلل، وتصفيتو من كل شائبة 

 مثطات اإلميإ بايكسض
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  .تشوبو 

 ىو ُلبُّ العبادة، وال يصح التوكل وال يستقيم إال فالتوكل على اهلل: التوكل_ ٖ
 . قدر على الوجو الصحيحل١تن آمن با

ولذلك ال يصح التوكل : _×يعٍت ابن تيمية _قاؿ شيخنا : =×قاؿ ابن القيم 
وال يتصور من فيلسوؼ، وال من القدرية النفاة القائلُت بأنو يكوف يف ملكو ما ال 

_ جل جبللو _ ن اٞتهمية النفاة لصفات الرب م_ أيضًا _ يشاء، وال يستقيم 
 +.وال يستقيم التوكل إال من أىل اإلثبات

والتوكل يف لساف الشرع إ٪تا يراد بو توجو القلب إىل اهلل حاؿ العمل، واستمداد 
 . ا١تعونة منو، واالعتماد عليو وحده، فذلك سر التوكل وحقيقتو

ًا على خوٍؼ من اهلل، وعلى فا١تؤمن بالقدر ٕتده دائم :الخوف من اهلل_ ٗ
 . حذر من سوء ا٠تا٘تة؛ إذ ال يدري ما يُفعل بو، وال يأمن مكر اهلل

ومن ىنا يستقل عملو، وال يغًت بو مهما كاف؛ فإف القلوب بُت أصبعُت من 
 . _عز وجل_أصابع الرٛتن، يقلبها حيُث شاء، وا٠تواتيم علمها عند اهلل 

فا١تؤمن بالقدر َحَسُن الظن باهلل، قويُّ  :قوة الرجاء وإحسان الظن باهلل_ ٘
 . الرجاء بو؛ لعلمو بأف اهلل ال يقضي قضاًء إال وفيو ٘تاـ العدؿ والرٛتة واٟتكمة

فاإلٯتاف بالقدر يثمر لصاحبو عبودية الصرب على  :الصبر وقوة االحتمال_ ٙ
ده اٞتمَّة، األقداِر ا١تؤ١تِة، والصرُب من ٚتيل ا٠تبلؿ، ومن ٤تمود ا٠تصاؿ، لو فوائ

 . وعوائده الكرٯتة، ولو عواقبو اٞتميلة، وآثاره اٟتميدة
 . و٢تذا ٕتد ا١تؤمن بالقدر صبوراً متجلداً، يتحمل ا١تشاؽ، ويقـو باألعباء

فالذين ال يؤمنوف بالقدر ٬تزعوف ألتفو األسباب، بل رٔتا أدى ّٔم اٞتزع إىل 
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 . اٞتنوف، والوسوسة، وتعاطي ا١تخدرات، وقتل النفس
ولذلك يكثر االنتحار يف الببلد اليت ال يؤمن أىلها بالقضاء والقدر، كأمريكا، 
والسويد، والنرويج، وغَتىا، بل لقد وصل األمر ببعض الببلد إىل فتح مستشفيات 
لبلنتحار، والعجيب يف األمر أف يكوف لبلنتحار أنصار يؤيدوف حق الراغبُت 

 .يسَتة غَت ا١تؤ١تةبذلك، ويسعوف يف تقدًن الطرؽ ا١تناسبة ال
ولو ْتثنا عن أسباب انتحارىم لوجدناىا تافهًة جداً، ال تستدعي سوى التغافل 

عنها؛ فبعضهم ينتحر؛ لتخلي خطيبتو عنو، وبعضهم بسبب رسوبو  الطرؼوغض 
يف االمتحاف، وبعضهم بسبب وفاة ا١تطرب الذي ٭تبو، أو الشخص الذي يعجبو، 

 ... إليو، وىكذا أو بسبب ىزٯتة الفريق الذي ٯتيل
وقد يكوف االنتحار ٚتاعياً، والعجيب يف األمر أف أغلبية ا١تنتحرين ليسوا من 

 . انَتَحروا؛ لضيق ا١تعيشة: طبقة الفقراء حىت يقاؿ
بل إُنم من الطبقة الغنية ا١تغرقة يف النعيم، بل ويقع االنتحار من ا١تشاىَت، بل 

 ! ٬تلبوف السعادة، و٭تلوف ا١تشكبلتيَُظنُّ أُنم  نومن األطباء النفسيُت الذي
عو وْ فالذي ال يؤمن بالقدر يصيبو اليأس ويِدبُّ إىل رُ  :محاربة اليأس_ ٙ

القنوط؛ فإذا أصيب ببلية ظن أُنا قاصمة ظهره، وإذا نزلت بو نازلة حسب أُنا 
 . الزب لن تبارحو ةُ ضرب

ٚتيع أحوالو، منتظراً  متفائبًل يف إال أما ا١تؤمن بالقدر فبل يعرؼ اليأس، وال تراه
 . الفرج من ربو، عا١تاً بأف النصر مع الصرب، وأف مع العسر يسراً 

فا١تؤمُن بالقدِر قد َتسُمو بِو اٟتاؿ فيصل إىل منزلة الرضا، فمن  :الرضا_ ٚ
رضي عن اهلل رضي اهلل عنو، بل إف رضا العبد عن اهلل من نتائج رضا اهلل عنو؛ 
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رضاً قبلو أوجب لو أف يرضى عنو، ورضاً : ن عبدهفهو ٤تفوؼ بنوعُت من رضاه ع 

 . بعده ىو ٙترة رضاه عنو
فا١تؤمن بالقدر يعلم أف ما بو من نعمة فهي من اهلل وحده، وأف  :الشكر_ ٛ

اهلل ىو الدافع لكل مكروه ونِْقَمة، فيبعثو ذلك إىل إفراد اهلل بالشكر؛ فإذا نزؿ بو 
تفضل، وإذا نزؿ بو ما يكرىو شكر اهلل ما ٭تب شكر اهلل عليو؛ إذ ىو ا١تنعم ا١ت

على ما قدره عليو؛ كظمًا للغيظ، وسًتاً للشكوى، ورعاية لؤلدب، وسلوكاً ١تسلك 
العلم؛ فإف العلم باهلل واألدب مع اهلل يأمراف بشكر اهلل على احملاب وا١تكاره، وإف  

 . كاف الشكر على ا١تكاره أشقَّ وأصعَب؛ ولذلك كاف الشكر أعلى من الرضا
فا١تؤمن بالقدر يفرح ّٔذا اإلٯتاف الذي حـر منو أكثر ا٠تلق، قاؿ  :الفرح_ ٜ
ٌر ٦تَّا ٬َتَْمُعوفَ : ]تعاىل  . ٛ٘: يونس[ ُقْل ِبَفْضِل اللَِّو َوِبَرْٛتَِتِو فَِبَذِلَك فَػْليَػْفَرُحوا ُىَو َخيػْ

فيما  مث إف ا١تؤمن بالقدر قد يرتقي بو اٟتاؿ من الرضا بقضاء اهلل والشكر لو
 . يقضيو عليو، و يُػقَّدره حىت يصل إىل منزلة الفرح، فيفرح بكل ما يقدره اهلل

فاإلٯتاف بالَقَدر ٭تمل صاحبو على التواضع مهما أويت من  :التواضع_ ٓٔ
قوة، أوماؿ، أو جاه، أو علم أو شهرة، أو ٨تو ذلك؛ لعلمو بأف ما أوتيو إ٪تا ىو 

 . تزعو منولو شاء الن_ عز وجل_بقدر اهلل، وأنو 
ذلك أف ا١تؤمن بالقدر يعلم علم اليقُت بأف اهلل ىو  :الكرم والسخاء_ ٔٔ

الرزاؽ، وىو الذي قسم بُت ا٠تلق معيشتهم؛ فكل لو نصيبو، ولن ٘توت نفس 
 . _عز وجل_حىت تستويف رزقها وأجلها، ولن يفتقر أحد إال بقدر اهلل 

َت، فيؤثرىا ّتانب من وىذا اإلٯتاف يشرح صدر صاحبو لئلنفاؽ يف وجوه ا٠ت
 .باإلنفاؽ_ عز وجل_مالو ولو كاف بو خصاصة؛ ثقة باهلل، واستجابة ألمره 
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فاإلٯتاف بالقدر ٯتؤل قلب  :الشجاعة واإلقدام، واطرح الخور والجبن_ ٕٔ
صاحبو شجاعًة وإقداماً، ويُػْفرُِغو من كل خور وجنب؛ ألف ا١تؤمن بالقدر يعلم أنو 

يصيبو إال ما ُكتب لو، وأف األمة لو اجتمعوا على أف لن ٯتوت قبل يومو، ولن 
 . يضروه بشيء لن يضروه إال بشيء قد كتبو اهلل لو

فا١تؤمن بالقدر يعلم بأف رزقو مكتوب، وأنو لن : القناعة وعزة النفس_ ٖٔ
ٯتوت حىت يستوفيو، وأف الرزؽ ال ٬تلبو حرص حريص، وال ٯتنعو َحَسُد حاسٍد، 

َعُو عنو فلن يستطيعوا إال بشيء وأف ا٠تلق مهما حاولو  ا إيصاَؿ الرزِؽ إليو، أو َمنػْ
 . قد كتبو اهلل لو

ومن ىنا ينبعث إىل القناعة ٔتا أويت، وإىل عزة النفس واإلٚتاؿ يف الطلب، وإىل 
 . التحرر من رؽ ا٠تلق ومنَِّتهم

فعلو ا٢تمة يعٍت استصغار ما دوف النهاية من معايل األمور،  :علو الهمة_ ٗٔ
دنو ا٢تمة بالعكس من ذلك؛ فهو إيثار الدَّعة، والرّْضا بالدُّوف، والقعود عن معايل و 

 . األمور
واإلٯتاف بالقدر ٭تمل أىلو على علو ا٢تمم، وينأى ّٔم عن القعود، واإلخبلد 

 . إىل األرض، واالستسبلـ لؤلقدار
ه ر طِ بْ ال تػُ فا١تؤمن بالقدر حقيقة  :االعتدال حال السراء والضراء_ ٘ٔ

النعمة، وال تُػَقنّْطو ا١تصيبة؛ فبل تطيش بو الوالية يف زىو، وال ينزؿ بو العزؿ يف 
 . حسرة، وال ٭تملو الغٌت على األشر والبطر، وال ينحط بو الفقر إىل الذلة وا٠تضوع

فا١تؤمنوف بالقدر حقيقة يتلقوف ا١تسارَّ واحملابَّ بقبوؿ ٢تا، وشكر هلل عليها، 
ر الدين والدنيا، فيحصل ٢تم من جراء ذلك من ا٠تَتات واستعانة ّٔا على أمو 
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 . والربكات ما تتضاعف بو مسراهتم 

فاإلٯتاف بالقدر يقضي على كثَت من  :السبلمة من الحسد واالعتراض_ ٙٔ
األمراض اليت تفتك بآّتمعات، وتزرع األحقاد بينها، وذلك مثل رذيلة اٟتسد، 

آتاىم اهلل من فضلو؛ إلٯتانو بأف اهلل ىو الذي فا١تؤمن بالقدر ال ٭تسد الناس على ما 
رزقهم وقدر ٢تم أرزاقهم، فأعطى من شاء، ومنع من شاء، ابتبلًء، وامتحاناً، وبذلك 

 . يدرؾ ا١تؤمن أنو حُت ٭تسد غَته إ٪تا يعًتض على قدر اهلل
فإذا آمن بالقدر َسِلم من اٟتسد، وَسِلم من االعًتاض على أحكاـ اهلل 

 . داره الكونية، وَسلَّم هلل يف ٚتيع أمورهالشرعية، وأق
فاإلٯتاف بالقدر على وجو اٟتقيقة  :_عز وجل_العلم بحكمة اهلل _ ٚٔ

فيما يقدره من خَت أو شر، فيعلم أف وراء _ عز وجل_يكشف لئلنساف حكمة اهلل 
 . تفكَته، وٗتيبلتو من ىو أعظم وأعلم، وأحكم
خَت لنا؛ وكثَتًا ما نرى الشيء مصلحة و٢تذا كثَتًا ما يقع الشيء فنكرىو وىو 

 .ظاىرة فنحبو، ونرغب فيو، ولكن اٟتكمة ال تقتضيو
من يندـ ويتحسَُّر إذا فاتو موعد إقبلع _ على سبيل ا١تثاؿ_فكم من الناس 

 . الطائرة، وما ىي إال مدة يسَتة، مث يُػْعلن عن سقوط الطائرة، ووفاة ٚتيع ركأّا
 . ق صدره؛ لفوت ٤تبوب؛ أو نزوؿ مكروبوكم من الناس من يترـب ويضي

ويستبُت سرُّ القدر إال وٕتده جذالً مسروراً؛ ألف العاقبة   ،وما إف ينكشف األمر
 . كانت ٛتيدة بالنسبة لو

فمن بدىيات اإلٯتاف بالقدر  :تحرير العقول من الخرافات وألباطيل_ ٛٔ
عز _ا ىو بقدر اهلل اإلٯتاف بأف ما جرى وما ٬تري، وما سيجري يف ىذا الكوف إ٪ت
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وأف قدر اهلل سرّّ مكتوـٌ، ال يعلمو إال ىو، وال يُْطِلع عليو أحدًا إال من _ وجل
 . ارتضى من رسوؿ؛ فإنو يسلك من بُت يديو ومن خلفو رصداً 

ومن ىذا ا١تنطلق ٕتد ا١تؤمن بالقدر ال يعتمد على الدجالُت وا١تشعوذين، وال 
ُت؛ فبل يعتد بأقوا٢تم، وال ينطلي عليو زيفهم يذىب إىل الكهاف وا١تنجمُت والعراف

ودجلهم؛ فيعيش سا١تًا من زيف ىذه األقاويل متحررًا من ٚتيع تلك ا٠ترافات 
 . واألباطيل

فهذه األمور من ٙترات  :سكون القلب وطمأنينة النفس، وراحة البال_ ٜٔ
لٌب اإلٯتاف بالقدر، وىي داخلة يف كثَت ٦تا مضى ذكره من الثمرات، وىي مط

يف األرض يبتغيها، ويبحث عنها،  نُمِلحّّ، وىدؼ منشود وغاية ُمْبَتغاٌة؛ فكل م
 : ويسعى ٢تا سعيها، ولكن كما قيل

 كػػػػػػػل مػػػػػػػن يف الوجػػػػػػػود يطلػػػػػػػب صػػػػػػػيداً 
 

 غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَت أف الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباؾ ٥تتلفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتُ  
إال من آمن باهلل _ فبل يدرؾ ىذه األمور، وال ٬تد حبلوهتا، وال يعلم ٙترهتا 

من بالقدر ساكن القلب، مطمئن النفس، مرتاح الباؿ، ال يفكر  وقضائو وقدره؛ فا١تؤ 
حمل ذلك بثبات تكثَتًا يف احتماؿ الشر، مث إف وقع مل َيِطْر لو قَػْلبو َشَعاعاً، بل ي

وصرب؛ إْف مرَض مل ُيَضاعف مرضو بو٫تو، وإف نزؿ بو مكروه قابلو ّتأش رابط 
فسو بُت األمل بتوقع الشر، فخفف ِحدَّتو؛ فمن اٟتكمة أال ٬تمع اإلنساف على ن

 . واألمل ْتصوؿ الشر
بل يسعد ما دامت أسباب اٟتزف بعيدة عنو، فإذا حدثت قابلها بشجاعة 

 . واعتداؿ
وإنك لتجد عند خواصّْ ا١تسلمُت من العلماء العاملُت والعباد القانتُت ا١تتبعُت 
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يشبهو  من سكوف القلب وطمأنينة النفس ما ال ٮتطر بباؿ، وال يدور حوؿ ما 

 . خياؿ؛ فلهم يف ذلك الشأف الِقْدُح ا١تعلى، والنصيب األوَف
أصبحت : =يقوؿ_ رٛتو اهلل ورضي عنو_فهذا أمَت ا١تؤمنُت عمر بن عبدالعزيز 

 +.وما يل سرور إال يف القضاء والقدر
من  إف يف الدنيا جنةً : =يقوؿ× وىذا شيخ اإلسبلـ أبو العباس أٛتد بن تيمية 

 +.دخل جنة اآلخرةمل يدخلها مل ي
ما يصنع أعدائي يب؛ أنا : =ويقوؿ مقولتو ا١تشهورة عندما زجَّ بو يف السجن

جنيت وبستاين يف صدري؛ أين ُرْحت فهي معي ال تفارقٍت، أنا حبسي خلوة، 
 +.وقتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سياحة

قُت بل إنك واجد عند عواـ ا١تسلمُت من سكوف القلب وراحة الباؿ، وبرد الي
األطباء من غَت ا١تسلمُت؛ فكم من و ما ال ٕتده عند كبار ا١تفكرين والكتاب 

بو العجب   َمْن يَػْعَجب، َوَيْذَىبُ _ على سبيل ا١تثاؿ_األطباء من غَت ا١تسلمُت 
كل مذىب إذا ىو أشرؼ على عبلج مريض مسلم، وتبُت لو انو مصاب بداء 

يؤخر أخرى، وٕتده ٯتهد الطريق، فًتاه يقدّْـ رِجبًل و _ كالسرطاف مثبلً _خطَت 
 . ويضع ا١تقدمات، كل ذلك خشيًة من شدة تأثر ا١تريض بسماع ىذا ا٠ترب

يفاجأ بأف ىذا ا١تريض يستقبل و إال _وما إف يُعِلمُو ٔترضو، ويصارحو بعلتو 
 . ا٠ترب بنفس راضية، وصدر رحب، وسكينة عجيبة

لمُت بالقضاء والقدر، فكتبوا يف ا١تس كثَتًا من غَت ا١تسلمُت إٯتافُ   أَْدَىشَ لقد 
ىذا الشأف معربين عن دىشتهم، مسجلُت شهاداهتم بقوة عزائم ا١تسلمُت، وكرب 

 . نفوسهم، وحسن استقبا٢تم لصعوبات اٟتياة



 

 خمتصط اإلميإ بايكضا٤ ٚايكسض9 اذتاز١ٜ عؿط٠ايطغاي١ 

 
281 

 . فهذه شهادة حق من قـو حرموا اإلٯتاف باهلل، وبقضائو وقدره
ق، أال وىو وما منعهم من ذلك إال إعراضهم عن رّٔم، وبعدىم عن الدين اٟت

 .اإلسبلـ الذي ارتضاه اهلل لعباده، وختم بو األدياف السماوية
 
 

ف من أىل الكبلـ و ا١تسلم اليت قاؿ ّٔا الفبلسفةُ ال يوجد مذىب من ا١تذاىب 
، اوالتصوؼ إال وقد قاؿ ٔتثلها غَتىم ٦تن سبقهم، ويقوؿ ّٔا بعض علماء أورب

 . وفبلسفة الغرب عموماً 
 :مل تتغَت قبل أو بعد، فهي ترجع إىل ثبلثة أقواؿ_ بإٚتاؿ_واألقواؿ يف القدر 

على أفعالو، وليس لو  ٣ُتْبَػرٌ إف اإلنساَف : الذين يقولوف :قول أىل الجبر_ ٔ
 .إرادة وال قدرة

وٯتثل ىذا يف الفرؽ اإلسبلميِة اٞتهميُة وَمْن وافقهم، وىو ما ُيسمَّى يف العصور 
 .ا١تتأخرة با١تذىب اٟتتمي

واستقبلؿ اإلنساف يف أفعالو عن خالقو، وأفَّ  ل حريَِّة اإلرادة،قول أى_ ٕ
 .اإلنساَف لو إرادة مستقلة عن إرادة اهلل، وأنو ىو الذي ٮتلق أفعالو

 .القدرية، ومن وافقهم وٯتثل ىذا ا١تذىَب ا١تعتزلةُ 
حيث يثبت القائلوف بو القدر، وأفَّ اهلل  قوٌل وسط بين ىؤالء وىؤالء؛_ ٖ

إفَّ لئلنساف قدرًة يفعل ّٔا، ومشيئًة ٮتتار : _مع ذلك_شيء، ويقولوف خالق كلّْ 
 .و تابعتاف ٢تما، ومشيئتِ اهللِ  ّٔا، وقدرتو ومشيئتو واقعتاف بقدرةِ 

 .وىذا ىو قوؿ السلف، وأتباع األنبياء
وبُت ىذه الطوائف الثبلثة قد تنشأ فرؽ أخرى ٘تيل يف بعض ا١تسائل إىل 

رى إىل طائفة أخرى، ويكوف اٟتكم عليها ْتسب ما طائفة، ويف ا١تسائل األخ

 األقٛاٍ يف ايكسض
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 .يغلب على مذىبها 

 
 

 .أيُّ افًتاؽ، أو ابتداع يف أمور العقيدة ومنها القدر" مل يقع يف عهد النيب 
 ".وىذا ال ينايف وقوع بعض األسئلة اليت يأيت جوأّا حاٝتاً من الرسوؿ 

 .ركُتكما ال ينايف وقوع ا١تخاصمة من جانب اليهود أو ا١تش
 .وقد مرَّ شيٌء من ذلك عند اٟتديث عن مسألة حكم اٟتديث يف القدر

_ وبعدما انطوى عهد النبوة، وكثرت الفتوحات، واختلط ا١تسلموف بغَتىم 
 .ظهرت بدعة القدرية اليت تُعد أوؿ شرؾ يف اإلسبلـ

وكاف أوؿ ظهورىا يف البصرة ودمشق، ومل تظهر يف مكة وال ا١تدينة؛ النتشار 
 .مالعل

بن اوقد ظهرت يف أواخر عهد الصحابة كابن عباس، وابن عمر، وأنس 
فاشتد نكَتىم على تلك البدعة _ رضي اهلل عنهم_مالك، وجابر بن عبداهلل 

 .وأصحأّا
وتكاد مصادر أىل السنة ٕتمع على أف أوؿ من تكلم بالقدر رجل من أىل 

وبعضهم + سيسويو=وبعضهم يسميو + سنسويو: =البصرة يعمل بقااًل ويقاؿ لو
 +.سوسن=يسميو 

 .غيبلف الدمشقي اٞتهٍت، وأخذ عن معبدٍ  َمْعَبدٌ مث تلقفها عنو 
من نطق يف القدر رجل من  ؿأو : =×إماـ أىل الشاـ  قاؿ اإلماـ األوزاعي

كاف نصرانيًا فأسلم، مث تنصر، فأخذ عنو معبد + سوسن: =أىل العراؽ يقاؿ لو

 ْؿأ٠ ايكٍٛ بايكسض يف اإلغالّ
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 +.اٞتهٍت، وأخذ غيبلف عن معبد
عد معبد وغيبلف ظهر رؤوس االعتزاؿ كواصل بن عطاء، وعمرو ابن عبيد، وب

 ._كما سيأيت بياف ذلك عند اٟتديث عن القدرية_فنقلوا ىذه ا١تقاالت ونشروىا 
 .وا١تقصود بالكبلـ يف القدر يف بداية األمر إ٪تا ىو نفي القدر

 .ىذا ىو ا١تشهور من األقواؿ يف بداية القوؿ بالقدر
ظهر أناس غلو يف اإلثبات؛ حيث نشأ يف آخر عهد لقدرية النفاة وكردة فعل ل

بٍت أمية أقواـ قالوا باٞترب، وزعموا أفَّ العبد ليس لو خيار فيما يأخذ أو يدع، 
 .وبعضهم يثبت للعبد قدرة غَت مؤثرة

اٞتهم بن صفواف، وتفرع عن ىذه البدعة : وأوؿ من أظهر ىذا القوؿ الشنيع
 .بَتأقواؿ شنيعة، وضبلؿ ك

ىذه ىي بدايات القوؿ بالقدر، وقبل الدخوؿ يف تفاصيل أقواؿ الفرؽ يف 
 :القدر ٭تسن ٖتديد ا٠تبلؼ يف القدر بإ٬تاز، فا٠تبلؼ فيو يدور حوؿ أمرين

العلم، : وذلك يف مراتب القدر األربع :_تعالى_ما يتعلق باهلل : أحدىما
 ._تعاىل_ والكتابة، وا١تشيئة، وا٠تلق اليت يثبتها أىل السنة هلل

ىل لو إرادة ومشيئة أَْو ال؟ وىل لو قدرة َأْو ال؟ وىل  :ما يتعلق بالعبد: الثاني
 فاعل لفعلو حقيقة َأْو ال؟زلىو 

والطوائف ما بُت غاٍؿ يف إثبات القدر هلل إىل حد أف قالوا باٞترب ونفي القدرة 
 .، وإثباتو للعبدواإلرادة عن العبد، وُمفرٍط يف القدر إىل حدّْ نفي بعضو عن اهلل

 .وأىل السنة وسط بُت ىاتُت الطائفتُت
 .وسيأيت يف بعض ا١تسائل بياف لضبلؿ تلك الطائفتُت القدرية، واٞتربية
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ال ينايف أف يكوف للعبد مشيئة يف أفعالو االختيارية، _ على ما مرَّ _اإلٯتاف بالقدر 

  .وأف يكوف لو قدرة عليها، فقد دؿ على ذلك الشرع والواقع
َفَمْن َشاَء : ]_تعاىل_فاألدلة على ذلك كثَتة جدًا ومنها قولو  :أما الشرع

 . ٖٕٕ:البقرة[َفْأُتوا َحْرَثُكْم َأىنَّ ِشْئُتمْ : ]وقولو ٜٖ: النبأ[ اٗتَََّذ ِإىَل َربِّْو َمآباً 
فكل إنساف يعلم أف لو مشيئًة، وقدرة يفعل ّٔا ويًتؾ، ويفرؽ بُت  :أما الواقع
 . دتو، كا١تشي، وما يقع بغَت إرادتو كاالرتعاشما يقع بإرا

ِلَمْن َشاَء : ]_تعاىل_لكنَّ مشيئتو، وقدرتو واقعتاف ٔتشيئة اهلل وقدرتو، لقولو 
 . التكوير [ٜٕ]َوَما َتَشاُءوَف ِإال َأْف َيَشاَء اللَُّو َربُّ اْلَعاَلِمُتَ [ٕٛ]ِمْنُكْم َأْف َيْسَتِقيمَ 

 
 

ٯتاف بالقدر، بل إف مباشرهتا من ٘تاـ اإلٯتاف بالقضاء فعل األسباب ال ينايف اإل
 . والقدر

االجتهاُد يف العمل، واألخذ _ مع اإلٯتاف بالقدر_و٢تذا ٬تب على اإلنساف 
بأف ييسر لو أسباب السعادة وأف _ تعاىل_بأسباب النجاة، وااللتجاء إىل اهلل 

 . يعينو عليها
األسباب ا١تشروعة يف ٥تتلف ونصوص الكتاب والسنة حافلة باألمر باٗتاذ 

شؤوف اٟتياة؛ فقد أََمرْت بالعمل، والسعي يف طلب الرزؽ، واٗتاذ العدد ١تواجهة 
 . األعداء، والتزود لؤلسفار، وغَت ذلك

، ٓٔ:اٞتمعة[ فَِإَذا ُقِضَيِت الصَّبلُة فَانْػَتِشُروا يف اأَلْرضِ : ]_تعاىل_قاؿ 

 اإلميإ بايكسض َٚؿ١٦ٝ ايعبس ٚاختٝاضٙ

 

 فعٌ األغباب ٚاإلميإ بايكضا٤ ٚايكسض
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َوأَِعدُّوا ٢َتُْم َما اْسَتطَْعُتْم ِمْن قُػوٍَّة : ]، وقاؿ٘ٔ: ا١تلك[فَاْمُشوا يف َمَناِكِبَها:]وقاؿ
، وأمر ا١تسافرين للحج ٓٙ:ألنفاؿا[َوِمْن رِبَاِط ا٠ْتَْيِل تُػْرِىُبوَف بِِو َعُدوَّ اللَِّو َوَعُدوَُّكمْ 

َر الزَّاِد التػَّْقَوى: ]بالتزود، فقاؿ ء ، وأمر بالدعاٜٚٔ: البقرة[َوتَػَزوَُّدوا فَِإفَّ َخيػْ
: ، وقاؿٓٙ: فرغا[ َوقَاَؿ َربُُّكُم اْدُعوين َأْسَتِجْب َلُكمْ : ]واالستعانة، فقاؿ

 . ٘ٗ: البقرة[ َواْسَتِعيُنوا بِالصَّرْبِ َوالصَّبلةِ ]
وأمر باٗتاذ األسباب الشرعية اليت تؤدي إىل رضوانو، وجنتو، كالصبلة، والزكاة، 

 . والصياـ، واٟتج، وغَت ذلك
أصحابو، بل حياة ا١تسلمُت ٚتيعاً، والسائرين على ُنجهم و " وحياة الرسوؿ 

 . كلها شاىدة على أخذىم باألسباب، واٞتد، واالجتهاد_
 
 

 . فعل احملرمات، وترؾ الواجباتاإلٯتاف بالقدر ال ٯتنح العاصي حجة على 
وليس ألحد أف ٭تتج بالقدر على الذنب : =×قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 

، وسائر أىل ا١تلل، وسائر العقبلء؛ فإف ىذا لو كاف مقبوالً باتّْفاؽ ا١تسلمُت
ألمكن كل أحد أف يفعل ما ٮتطر لو من قتل النفوس، وأخذ األمواؿ وسائر أنواع 

 . الفساد يف األرض، و٭تتج بالقدر
ونفَُّس احملتجّْ بالقدر إذا اعُتدي عليو، واحتج ا١تعتدي بالقدر مل يُػْقَبل منو، بل 

ض القوؿ يدؿ على فساده، فاالحتجاج بالقدر معلـو الفساد يف يتناقض، وتناق
 +. بداية العقوؿ

و٦تا يؤيد ما ذكر ويؤكده أننا نرى اإلنساف ٭ترص على ما يبلئمو يف أمور دنياه 
 . حىت يدركو، وال يعدؿ عنو إىل ما ال يبلئمو مث ٭تتج على عدولو بالقدر

 االحتذاج بايكسض ع٢ً فعٌ احملطَات، ٚتطى ايٛادبات
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 ! ما يضره مث ٭تتج بالقدر؟فِلَما ذا يعدؿ عما ينفعو يف أمور دينو إىل  

لو أراد إنساف السفر إىل بلد، وىذا البلد لو طريقاف، : وإليك مثااًل يوضح ذلك
أحد٫تا آمن مطمئن، واآلخر كلو فوضى واضطراب، وقتل، وسلب، فأيهما 

 سيسلك؟ 
ال شك أنو سيسلك الطريق األوؿ، فلماذا ال يسلك يف أمر اآلخرة طريق اٞتنة 

 دوف طريق النار؟ 
و٦تا ٯتكن أف يردُّ بو على احملتج بالقدر على ترؾ الواجبات، وفعل ا١تعاصي 

ال تتزوج؛ فإف كاف اهلل قد قضى لك ِبَولد : أف يقاؿ لو_ بناء على مذىبو_
فسيأتيك، وإال فلن، وال تأكل وال تشرب؛ فإف قدَّر اهلل لك شبعًا وريًا فسيكوف، 

نو؛ فإف قدَّر اهلل لك النجاة فستنحو، وإال فلن، وإذا ىاٚتك أسد ضاٍر فبل تفر م
وإف مل يقدرىا لك فلن ينفعك الفرار، وإذا َمِرْضت فبل تتداَو؛ فإف قدَّر اهلل لك 

 ...ِشفاًء ُشفيت، وإال فلن ينفعك الدواء، وىكذا
فهل سيوافقنا على ىذا القوؿ َأْو ال؟ إف وافقنا َعِلْمنا فساد عقلو، وإف خالفنا 

 . بطبلف حجتوعلمنا فساد قولو، و 
وباٞتملة فإف االحتجاج بالقدر على فعل ا١تعاصي، أو ترؾ الطاعات احتجاج 

 . باطل يف الشرع، والعقل، والواقع
ىؤالء القـو إذا أصروا : =عن احملتجُّْت بالقدر×قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 

 +.على ىذا االعتقاد كانوا كانوا أكفر من اليهود والنصارى
 
 

ج بالقدر عند ا١تصائب اليت ٖتل باإلنساف كالفقر، وا١ترض، يسوغ االحتجا 
 الحتذاج بايكسضايصٛض٠ ادتا٥ع٠ املػٛغ١ ي
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وفقد القريب، وتلف الزرع، وخسارة ا١تاؿ، وقتل ا٠تطأ، و٨تو ذلك؛ فهذا من ٘تاـ 
الرضا باهلل ربَّاً، فاالحتجاج إ٪تا يكوف على ا١تصائب، ال ا١تعائب، فالسعيد يستغفر 

فَاْصربْ ِإفَّ َوْعَد اللَِّو َحقّّ ] :_تعاىل_من ا١تعائب، ويصرب على ا١تصائب، كما قاؿ 
 . ٘٘: غافر[ َواْستَػْغِفْر ِلَذْنِبَك 

 . والشقي ٬تزع عند ا١تصائب، و٭تتج بالقدر على ا١تعائب
لو أف رجبًل قتل آخر عن طريق ا٠تطأ، مث المو من : ويوضح ذلك ا١تثاؿ اآليت

 . ذلك من أف يؤاخذالمو، واحتج القاتل بالقدر، لكاف احتاجو مقبوالً، وال ٯتنع 
ولو قتل رجٌل رجبًل عن طريق العمد مث قُػرّْع القاتل وُوبّْخ على ذلك، مث احتج 

 . بالقدر، مل يكن االحتجاج منو مقبوالً 
 
 

؟: ىناؾ سؤاؿ يرد كثَتاً، وىو قو٢تم  ىل اإلنساف مسَتَّ أو ٥تَتَّ
نساف مسَت ال ٬تيب على ىذا السؤاؿ بأف اإل نهذا السؤاؿ يرد كثَتاً، وىناؾ مف

 . ٥تَت، كما أف ىناؾ من ٬تيب بأنو ٥تَت ال ُمَسَتَّ 
واٟتقيقة أف اإلجابة عن ىذا السؤاؿ ّٔذا اإلطبلؽ خطأ؛ ذلك أف اإلجابة 

 . ٖتتاج إىل بعض التفصيل
تكمن فيما يَرُِد على + بأف اإلنساف مسَت ال ٥تَت=: ووجو ا٠تطأ يف اإلجابة

كيف ٭تاسب وىو : إنو مسَت بإطبلؽ قيل :ىذه اإلجابة من إشكاؿ؛ فإذا قيل
مسَت؟ وكيف يكوف مسَتًا و٨تن نرى أف لو مشيئًة وقدرًة واختياراً؟ وما العمل 

 بالنصوص اليت تثبت لو ا١تشيئة، والقدرة، واالختيار؟ 
اً و٨تن نرى أنو قد : فيقاؿ+ ٥تَت ال مسَت=أما إذا أجيب بأنو  كيف يكوف ٥ُتََتَّ

 اإلْػإ بني ايتػٝري ٚايتدٝري
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رض بغَت اختياره؟ وٯتوت بغَت اختياره؟ إىل غَت ذلك من ولد بغَت اختياره؟ وٯت 

 . األمور ا٠تارجة عن إرادتو
وأفعالو ا٠تتيارية  : قيل+ ٥تَت يف أفعالو اليت تقع بإرادتو واختياره=إنو : فإذا قيل

كذلك؛ فقد يريد أمراً، ويعـز على فعلو، وىو قادر على ذلك فيفعلو، وقد ال 
 . إذاً فليس كل ما أراد ِفْعَلو فَػَعَلُو؛ وىذا شيء مشاىد يفعلو؛ فقد يعوقو ما يعوقو؛

ًا بإطبلؽ  ومن ىنا يتبُت لنا وجو ا٠تطأ يف ىذا اٞتواب؛ فلو كاف اإلنساف ُمَسَتَّ
١تا كاف لو قدرٌة ومشيئٌة، ولو كاف ٥تَتًا بإطبلؽ لفعل كل ما شاءه؛ فمن قاؿ 

ا إفَّ العبد ٣تبور على فعلو، بالتسيَت بإطبلؽ فهو ألصق ٔتذىب اٞتربية الذين قالو 
 . وأنكروا أف يكوف لو قدرة ومشيئة وفعل

بأف : ومن قاؿ بالتخيَت بإطبلؽ فهو ألصق ٔتذىب القدرية النفاة الذين قالوا
 . األمر أُُنٌف، وأف العبد ىو خالق فعلو، وأنو مستقل باإلرادة والفعل

 اإلشكاؿ؟ عن ىذا السؤاؿ؟ وما ا١تخرج من ىذا _ إذاً _فما اٞتواب 
أف اٟتق وسط بُت القولُت، وىدى بُت ىاتُت الضبللتُت؛ فيقاؿ : اٞتواب

إف اإلنساف ٥تَتَّ باعتبار، ومسَتَّ باعتبار؛ فهو ٥تَت باعتبار أف : _وباهلل التوفيق_
َفَمْن َشاَء فَػْليُػْؤِمْن َوَمْن َشاَء ] :_تعاىل_لو مشيئًة ٮتتار ّٔا، وقدرة يفعل ّٔا؛ لقولو 

َفْأُتوا : ]، وقولوٓٔ: البلد[َوَىَديْػَناُه النَّْجَدْينِ :]، وقولوٜٕ: الكهف[ ُفرْ فَػْلَيكْ 
: آؿ عمراف[َوَسارُِعوا ِإىَل َمْغِفَرٍة ِمْن َربُّْكْم : ]، وقولوٖٕٕ:البقرة[َحْرَثُكْم َأىنَّ ِشْئُتمْ 

ٖٖٔ . 
 +...احرص على ما ينفعك واستعن باهلل وال تعجز: =فيما رواه مسلم" ولقولو 
 . اٟتديث
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: قاؿ يف الثالثة+ صلوا قبل ا١تغرب: =وقولو يف اٟتديث الذي رواه البخاري
 . ، إىل غَت ذلك من األدلة الكثَتة يف ىذا ا١تعٌت+١تن شاء=

وىو مسَت باعتبار أنو يف ٚتيع أفعالو داخل القدر، راجع إليو؛ لكونو ال ٮترج 
ُىَو الَِّذي : ]_تعاىل_اهلل؛ لقولو  عما قدَّره اهلل لو؛ فبل ٮترج يف ٗتيَت عن قدرة

َورَبَُّك ٮَتُْلُق َما َيَشاُء َوٮَتَْتاُر َما َكاَف : ]، وقولوٕٕ: يونس[ ُيَسيػّْرُُكْم يف اْلبَػرّْ َواْلَبْحرِ 
 . ٛٙ: القصص[ ٢َتُُم ا٠ْتِيَػَرُة ُسْبَحاَف اللَِّو َوتَػَعاىَل َعمَّا ُيْشرُِكوفَ 

بلئق قبل أف ٮتلق السماوات واألرض ٓتمسُت كتب اهلل مقادير ا٠ت": =ولقولو 
 +. ألف سنة

 . إىل غَت ذلك من األدلة ّٔذا ا١تعٌت
_ كوف اإلنساف ٥تَتاً باعتبار ومسَتاً باعتبار_و٢تذا ٚتع اهلل بُت ىذين األمرين 

 َوَما َتَشاُءوَف ِإال أَفْ [ ٕٛ]ِلَمْن َشاَء ِمْنُكْم َأْف َيْسَتِقيمَ : ]_تعاىل_كما يف قولو 
 .التكوير[ ٜٕ] َيَشاَء اللَُّو َربُّ اْلَعاَلِمُتَ 

أف للعبد مشيئة، وبُتَّ أف مشيئة العبد تابعة ١تشيئة اهلل، _ عز وجل_فأثبت 
 . واقعة ّٔا

ما منكم من نفس إال وقد علم منز٢تا من : =كما يف قولو" وكذلك الرسوؿ 
 +. اٞتنة والنار
ال، اعملوا فكل ميسر ١تا : =نتكل؟ قاؿفَِلَم نعمل؟ أفبل : يا رسوؿ اهلل: قالوا
 +. خلق لو

+ اعملوا" =فهذا اٟتديث دليل ١تا سبق، فهو يدؿ على أف اإلنساف ٥تَت؛ لقوؿ 
 +. فكل ميسر ١تا خلق لو: =وعلى أنو ال ٮترج يف ٗتيَته عن قدر اهلل؛ لقولو
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 . ىذا مقتضى أدلة الشرع والواقع يف ىذه ا١تسألة 

 . ابة شافية، وٚتعاً بُت النصوص يف ىذه ا١تسألةفلعل يف ىذا التقرير إج
 
 

فهو منزه عن الشر، وال يفعل إال ا٠تَت، _ سبحانو_الشر ال ينسب إىل اهلل 
والقدر من حيث نسبُتو إىل اهلل ال شر فيو بوجو من الوجوه؛ فإف علم اهلل، وكتابتو، 

يف القضاء، ويف ومشيئتو، وخلقو، وذلك خٌَت ٤تٌض؛ فالشر إ٪تا ىو يف ا١تقضي ال 
 . _عز وجل_مفعوالت اهلل ال يف أفعالو 

كاف يثٍت على ربو بتنزيهو عن الشر " و٢تذا ثبت يف صحيح مسلم أف النيب 
لبيك وسعديك، وا٠تَت كلو يف يديك، والشر ليس : =بدعاء االستفتاح بقولو

 +.إليك
 
 

حيد ا١تتعلقة وإثبات اٟتكمة فيها من أجل مسائل التو  ،مسألة تعليل أفعاؿ اهلل
 .با٠تلق واألمر، والشرع والقدر

 .واٟتديث يف ىذا ا١تقاـ ال يسمح بالتفصيل
 .وقد اختلف الناس فيها على أقواؿ شىت، ولكنَّها ترجع إىل قولُت

قوؿ نفاة اٟتكمة، وىو قوؿ األشاعرة ومن وافقهم ٦تن يرى أف اهلل : أحد٫تا
ة، أو حكمة، بل فعل ذلك قدر ا١تقادير، وشرع الشرائع لغَت عل_ عز وجل_

 .حملض ا١تشيئة، وصرؼ اإلرادة
قوؿ اٞتمهور الذين يثبتوف اٟتكمة، وأفَّ هلل يف كل ما يقضيو حكمًة : الثاين

 ْػب١ ايؿط إىل اهلل ــ عع ٚدٌ ــ

 

 اذته١ُ ٚايتعًٌٝ يف أفعاٍ اهلل
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 .ورٛتة
 :وىذه اٟتكمة تتضمن شيئُت

 .٭تبها ويرضاىا_ تعاىل_حكمة تعود إليو : أحد٫تا
 .لتذوف ّٔاحكمة تعود إىل عباده، فهي نعمة عليهم يفرحوف، وي: والثاين

 .وىذا يكوف يف ا١تأمورات، وا١تخلوقات
ولو : =فيما يقدره ويشرعو_ تبارؾ وتعاىل_مقرراً حكمة اهلل × يقوؿ ابن القيم 

ذىبنا نذكر ما يطلع عليو أمثالُنا من حكمة اهلل يف خلقو لزاد ذلك على عشرة 
ي علـو آالؼ موضع مع قصور أذىاننا، ونقص عقولنا ومعارفنا، وتبلشيها، وتبلش

ا٠تبلئق ٚتيعهم كتبلشي ضوء السراج يف عُت الشمس، وىذا تقريب وإال فاألمر 
 +.فوؽ ذلك
وكيف يتوىم ذو فطرة صحيحة خبلؼ ذلك، وىذا الوجود شاىد : =×وقاؿ 

ْتكمتو، وعنايتو ٓتلقو أمت عناية، وما يف ٥تلوقاتو من اٟتكمة، وا١تصاحل، وا١تنافع، 
أعظم من أف ٭ُتيَط بو وصٌف، أو ٭تصرَه _ اٟتميدة والغايات ا١تطلوبة، والعواقب 

 +.!عقل؟
يف كل فعل من أفعالو، وقد  البالغةَ  اٟتكمةَ  _عز وجل_وىكذا يتبُتَّ لنا أف هلل 

يف كل _ عز وجل_تظهر لنا اٟتكمُة، وقد ٗتفى، وال يلـز أف ندرؾ حكمتو 
 . شيء، أو أف يدرؾ ذلك كل أحد
ق ا١تصائب واآلالـ؛ فكثَت من الناس ال يدرؾ وإليك مثااًل يسَتًا أال وىو خل

اٟتكمة من ذلك مع أف فيو حكمًا عظيمة كثَتة منها حصوؿ األجر، وتكفَت 
السيئات، وتقوية ا١تبتلى، وزيادة إٯتانو، وحصوؿ اإلخبلص، وحصوؿ رٛتة أىل 
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ىل الببلء، والسبلمة من الغرور والكرب، ومعرفة قدر العافية، والعلم ْتقارة الدنيا، إ 

 . غَت ذلك من اٟتكم
ىذا وسيأيت مزيد بياف ٢تذه ا١تسألة يف الفقرة التالية عند اٟتديث عن ٙترات 

 .اإلٯتاف بالقدر
 

 
 

مسألة ا٢تداية واإلضبلؿ مسألة عظيمة يطوؿ الكبلـ فيها، وخبلصة الكبلـ أف 
وقوعها،  والطاعة وا١تعصية ٔتشيئة اهلل، واإلنساف سبب يفإف ا٢تداية واإلضبلؿ : يُقاؿ

ومسؤوؿ عنها؛ فذلك من األصوؿ القطعية عند أىل السنِة، والقاعدُة اليت يتفق 
عليها العقبلء أف القطعيات ال تتناقض يف نفسها وإف بدت لنا متناقضة؛ لقصور 
إدراكنا؛ فحسبنا أف نقف عند ىذه القطعيات، ونؤمن ّٔا ٚتيعاً، وال نرد منها شيئاً 

مسألة القضاء والقدر ٢تا تعلق بصفات اهلل؛ فالقدر قدرة  ولو مل ٨تط ّٔا علماً؛ ألف
اهلل، وقدرة اهلل كعلمو وحكمتو وإرادتو وسائر صفاتو من جهة كوُنا معلومة ا١تعٌت 
٣تهولة الكيفية؛ فكما أننا نعجز عن اإلحاطة بصفات اهلل فكذلك نعجز عن 

عد وأشقى، وأمات اإلحاطة بسر القدر اإل٢تي، ومن أسراره أف أضل اهلل وىدى، وأس
 .وأحيا، وغَت ذلك؛ ٟتكمة يعلمها وال نعلمها، وىو العليم اٟتكيم

وال يضَت ا١ترء يف إٯتانو عجزه عن معٌت اإلحاطة بسر القدر؛ ألف ذلك ليس 
 .ٔتستطاع، وال يكلف اهلل نفساً إال وسعها

ولكن الذي يضَته أف يبٍت على عجزه أحكاماً، ويتصرؼ على غَت ىدى، ويرد 
 .األصوؿ القطعية، ويضرب النصوص بعضها ببعض بعض

 اهلسا١ٜ ٚاإلضالٍ
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و٦تا ال نزاع فيو بُت العقبلء أف للمالك أف يتصرؼ يف ملكو كيف يشاء، وال 
يلـز ليكوف تصرفو سليمًا أف يُدرؾ غَتُه اٟتكمة يف تصرفاتو، وليس ألحد حق 

 .االعًتاض عليو يف تصرفو إذا مل يعلم السر يف أفعالو
، أو فن من الفنوف، أو صنعة من وال نزاع بينهم أف البا رع يف علم من العلـو

الصنائع أنو قد يعمل أعمااًل ال تدركها عقوؿ الذين مل يقفوا على أسرار ذلك 
 .العلم، أو الفن، أو الصنعة

ـُ إدراكهم لذلك القدَح يف ذلك العلم، أو الفن، أو الصنعة  .وال يعٍت عد
تهم، فكيف بأحكم اٟتاكمُت، ىذا بالنسبة للبشر القاصرين يف علمهم وحكم

 !ؤتن وسع كل شيء رٛتة وعلماً؟
فإف حاولنا كشف ما طُوي عنا من أسرار القدر ٦تا استأثر اهلل بعلمو كاف ذلك 

 :تكلفاً ببل نتيجة، ومن حاوؿ إدراؾ غَت ا١تستطاع فنتيجة ٤تاولتو أف يكوف
 كنػػػػػػػػػػػػػػػػػاطٍح صػػػػػػػػػػػػػػػػػخرًة يومػػػػػػػػػػػػػػػػػاً ليوىنهػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 
 فلػػػػػػػػػػػػػم يضػػػػػػػػػػػػػرىا وأوىػػػػػػػػػػػػػى قرنَػػػػػػػػػػػػػو الوعػػػػػػػػػػػػػلُ  

؛ فاهلل أعلم حيث ٬تعل ىدايتو كما أنو فا٢تداية واإلضبلؿ هلل وحده وباٞتملة 
 .أعلم حيث ٬تعل رسالتو

نصب أسباباً، وجعلها طريقاً  _عز وجل_وال يعٍت ذلك تعطيل األسباب؛ فاهلل 
للوصوؿ إىل ا٢تدى، وحذَّر من أسباب اإلضبلؿ، وبُتَّ أُنا موصلة للردى، ويبقى 

فبل ُيسأؿ عما يفعل  _عز وجل_ر أف ذلك كلو بيد اهلل بعد ذلك أف نستحض
 .وىم ُيسألوف عما يفعلوف
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 وا٠توؼ والرجاء
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 .أما بعد، والصبلة والسبلـ على رسوؿ اهلل اٟتمد هلل،

احملبة،  فإف احملبة ركن العبادة األعظم، فالعبادة تقـو على أركاف ثبلثة، ىي
 . وا٠توؼ، والرجاء

، وذلك من ىذا الركن األعظم، وىو احملبة واٟتديث فيما يأيت سيكوف عن
 :خبلؿ ا١تسائل التالية
 .تعريف احملبة، وحدُّىا :المسألة األولى
 .أقساـ احملبة :المسألة الثانية
  .فضائل ٤تبة اهلل :ةالمسألة الثالث

 .صفات احملبوبُت هلل :المسألة الرابعة
 .األسباب اٞتالبة حملبة اهلل: المسألة الخامسة

 

 َػا٥ٌ يف احملب9١ أٚاًل



 

 316 َػا٥ٌ يف احملب١ ٚارتٛف ٚايطدا9٤ ايجا١ْٝ عؿط٠ايطغاي١ 
  

 
 

ال ُٖتَدُّ احملبُة ْتدٍّ أوضَح منها؛ فاٟتدود ال تزيدىا إال خفاًء، =: ×قاؿ ابن القيم
 . وجفاًء، فحدُّىا ُوُجوُدىا، وال توصف احملبة بوصٍف أظهَر من احملبة
اىدىا، وٙتراهتا، وإ٪تا يتكلم الناس يف أسبأّا، وموجباهتا، وعبلماهتا، وشو 

وأحكامها؛ فحدودىم، ورسومهم دارت على ىذه الستة، وتنوعت ّٔم العبارات، 
 . (ٔ)+ وكثرت اإلشارات ْتسب إدراؾ الشخص، ومقامو، وحالو، وِمْلِكِو للعبارة

 : (ٕ)و٦تا قيل يف حد احملبة وتعريفها ما يلي
 . ا١تيل الدائم بالقلب ا٢تائم_ ٔ
 . يع ا١تصخوبإيثار احملبوب على ٚت_ ٕ
 . موافقة اٟتبيب يف ا١تشهد وا١تِغيب_ ٖ
 . مواطأة القلب ١ترادات احملبوب_ ٗ
 . استكثار القليل من جنايتك، واستقبلؿ الكثَت من طاعتك_ ٘
 . سقوط كل ٤تبة من القلب إال ٤تبة اٟتبيب_ ٙ
ميلك للشيء بكليتك، مث إيثارؾ لو على نفسك، وروحك، ومالك، مث _ ٚ

 . سراً، وجهراً، مث علمك بتقصَتؾ يف حبو موافقتك لو
 . الدخوؿ ٖتت رؽ احملبوب وعبوديتو، واٟترية من اسًتقاؽ ما سواه_ ٛ
 . سفُر القلب يف طلب احملبوب، و٢تُج اللساف بذكره على الدواـ_ ٜ
 . احملبة أف يكوف ُكلَُّك باحملبوب مشغواًل، وذلُّك لو مبذوالً _ ٓٔ
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ُحبّْ من وىي ٤تب: محبة عبادة_ ٔ
ة التذلل، والتعظيم، وأف يقـو بقلب ا١ت

 . إجبلؿ احملبوب، وتعظيمو ما يقتضي امتثاؿ أمره، واجتناب ُنيو
وىذه احملبة أصل اإلٯتاف والتوحيد، وىي اليت يًتتب عليها من الفضائل ما ال 

 . ٯتكن حصرُُه وعدُّهُ 
َت اهلل فقد وقع يف وَمْن صرؼ تلك احملبة هلل فهو ا١تؤمن ا١توحد، ومن صرفها لغ

 . _عز وجل_احملبة الشركية؛ حيث أشرؾ باهلل 
وذلك كمحبة ا١تشركُت الذين ٭تبوف آ٢تتهم، وأندادىم كمحبة اهلل، من شجر، 

كمحبة اهلل أو أكثر؛ فهذه   ؛ حيث ٭تبوُناأو حجر، أو بشر، أو ملك أو غَتىا
 . احملبة أصل الشرؾ، وأساسو

 ا ٭تبػػػػو اهلل مػػػػن األمكنػػػػة، واألزمنػػػػة،كمحبػػػػة مػػػػ: _عــــز وجــــل_محبــــة هلل _ ٕ
 . واألشخاص، واألعماؿ، واألقواؿ، و٨تو ذلك؛ فهذه احملبة تابعة حملبة اهلل

 : ويدخل ٖتت ىذه احملبة ما يلي: الطبيعية المحبة_ ٖ
 . كمحبة الوالد لولده، وكمحبة ا١ترضى، والضعفاء  :محبة إشفاق ورحمة _أ

حبة الولد لوالده، وكمحبة التلميذ كم  :إجبلل وتعظيم دون عبادة محبة_ ب
 . ١تعلمو وشيخو، و٨تو ذلك

كمحبة الطعاـ، والشراب، والنكاح، واللباس،   :اإلنسان ما يبلئمو محبة_ ج
 . واألصدقاء، وا٠تلطاء، و٨تو ذلك

فهذه احملاب داخلة يف احملبة الطبيعية ا١تباحة، فإف أعانت على ٤تبة اهلل وطاعتو 
إف صدت عن ٤تبة اهلل، وتُػَوسّْل ّٔا إىل ما ال ٭تبو اهلل دخلت يف باب الطاعة، و 
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 . دخلت يف ا١تنهيات، وإف مل تُِعن على طاعة، وال معصية فهي يف دائرة ا١تباحات 

 
 

أشرؼ ا١تكاسب، وأعظم ا١تواىب، وفضائلها ال تُعد وال  _عز وجل_٤تبة اهلل 
 : ٖتصى، ومن تلك الفضائل ما يلي

أصل : =×قاؿ الشيخ عبد الرٛتن بن سعدي: حوأنها أصل التوحيد ورو _ ٔ
التوحيد، وروحو إخبلص احملبة هلل وحده، وىي أصل التألُِّو، والتعبد، بل ىي حقيقة 
، وتَػْغِلبها،  العبادة، وال يتم التوحيد حىت تكمل ٤تبُة العبد لربو، وتسبق ٚتيَع احملابّْ

ًا ٢تذه احملبة اليت ّٔا ويكوف ٢تا اٟتكم عليها؛ ْتيث تكوف سائر ٤تاب العبد تبع
 . (ٔ)+ سعادة العبد وفبلحو

: أن الحاجة إليها أعظم من الحاجة إلى الطعام، والشراب، والنكاح_ ٕ
ففي قلوب بٍت آدـ ٤تبة ١تا يتأ٢تونو ويعبدونو، : =×قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية

ونو، وذلك قواـ قلؤّم، وصبلح نفوسهم، كما أف فيهم ٤تبًة ١تا يطعمونو، وينكح
 . وبذلك تصلح حياهتم، ويدـو مشلهم

وحاجتهم إىل التألو أعظم من حاجتهم إىل الغذاء؛ فإف الغذاء إذا فُِقد يَػْفُسد 
 . (ٕ)+ اٞتسم، وِبَفْقِد التألو تفسد النفس

فكيف باحملبة اليت ىي حياة القلوب، وغذاء األرواح، : =× وقاؿ ابن القيم
 . ح، وال حياة إال ّٔاوليس للقلب لذة، وال نعيم، وال فبل
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إذا  وإذا فقدىا القلب كاف أ١تو أعظَم من أمل العُِت إذا فقدت نورىا، واألذفِ 
  !؟إذا فقد نُْطَقو فقدت ٝتعها، واألنِف إذا فقد مشّو، واللسافِ 

بل فساد القلب إذا خبل من ٤تبة فاطره، وبارئو، وإ٢تو اٟتق أعظم من فساد 
 . البدف إذا خبل من الروح

 . (ٔ)+ األمر ال يصدّْؽ بو إال َمْن فيو حياٌة، وما ِٞتُرٍْح ٔتيت إيبلـ وىذا
فإف احملب ٬تد من : =×قاؿ ابن القيم: تسلي المحب عند المصائب_ ٖ

لذة احملبة ما ينسيو ا١تصائب، وال ٬تد ِمْن مسّْها ما ٬تد غَتُه، حىت كأنو قد اكتسى 
 . طبيعًة ثانيًة ليست طبيعَة ا٠تلق

ى سلطاُف احملبِة حىت يلتذَّ احملبُّ بكثَت من ا١تصائب اليت يصيبو ّٔا بل يَػْقوَ 
 . ْتظوظو وشهواتو( العاري من احملبة)حبيبو أعظم من التذاذ ا٠تليّْ 

 . (ٕ)+ والذوُؽ، والَوْجُد شاىد بذلك، واهلل أعلم
يف معرض ×قاؿ ابن القيم: أنها من أعظم ما يحمل على ترك المعاصي_ ٗ

وىي من أقوى األسباب يف الصرب عن ٥تالفتو، : =بة اهللحديث لو عن ٤ت
ومعاصيو؛ فإف احملب ١تن ٭تب مطيع، وكلما قوي سلطاُف احملبِة يف القلب كاف 

 . اقتضاؤه للطاعة، وترؾ ا١تخالفة أقوى
 . وإ٪تا تصدر ا١تعصية وا١تخالفة ِمْن َضْعِف احملبة، وسلطاُِنا

يده َخْوفُو من سوطو وعقوبِتِو، وبُت من وفْرٌؽ بُت من ٭تملو على ترؾ معصية س
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 . +٭تملو على ذلك حبُّو لسيده 

 . فاحملب الصادؽ عليو رقيٌب من ٤تبوبو يرعى قَػْلَبو، وجوارَحو: =×إىل أف قاؿ
 . وعبلمُة صدِؽ احملبة شهوُد ىذا الرقيِب ودواُمو

ثر ما مل وىا ىنا لطيفة ٬تب التنبو ٢تا، وىي أف احملبة آّردة ال توجب ىذا األ
تقًتف بإجبلؿ احملبوب وتعظيمو؛ فإذا قارُنا اإلجبلؿ والتعظيم أوجبت ىذا اٟتياَء 
والطاعَة، وإال فاحملبة ا٠تالية عنهما إ٪تا توجب نوَع أنٍس، وانبساط، وتذكر، 

 . واشتياؽ
فَتى نوع ٤تبة هلل، ولكن ال  ،و٢تذا يتخلف أثرىا وُموَجُبها، ويفتش العبد قلبو

ترؾ معاصيو، وسبب ذلك ٕتّردىا عن اإلجبلؿ والتعظيم؛ فما َعَمَر ٖتملو على 
 . القلَب شيٌء كاحملبة ا١تقًتنة بإجبلؿ اهلل وتْعظيمو

وتلك من أفضل مواىب اهلل للعبد، أو أفضُلها، وذلك فضل اهلل يؤتيو من 
 . (ٔ)+يشاء
 فبُت احملبة، والوساوس تناقض: =×قاؿ ابن القيم: أنها تقطع الوساوس_ ٘

شديد كما بُت الذكر والغفلة؛ فعزٯتة احملب تنفي تردد القلب بُت احملبوب وغَته، 
 . وذلك سبب الوساوس

وىيهات أف ٬تد احملب الصادؽ فراغًا لوسواس الغَت؛ الستغراؽ قلبو يف حضوره 
 . بُت يدي ٤تبوبو

ومن أين ٬تتمع  _تعاىل_وىل الوسواس إال ألىل الغفلة واإلعراض عن اهلل 
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 والوسواس؟ اٟتبُّ 
 ال كػػػػػػػػاف َمػػػػػػػػْن لسػػػػػػػػواؾ فيػػػػػػػػو بقيػػػػػػػػةٌ 

 
ػػػػػػػػػػم ِفْكػػػػػػػػػَرُه ويوسػػػػػػػػػػوسُ    (ٔ)فيهػػػػػػػػػا يُػَقسّْ

فبل  _عز وجل_فذلك ال ٭تصُل إال ٔتحبة اهلل : تمام النعيم، وغاية السرور_ ٙ 
عز _، واإلقباؿ عليو ٤تبة اهللوال يشبُع جوعتو إال  ،يغٍت القلَب، وال َيُسدُّ خلََّتو

 . _عز وجل_ لتذ بو مل يأنس ومل يطمئن إال ٔتحبة اهللولو حصل لو كل ما ي _وجل
فشأُنا غَت الشأف؛ فإنو ال شيء  _سبحانو_وأما ٤تبُة الرب : =×قاؿ ابن القيم

ا،  أحب إىل القلوب من خالقها، وفاطرىا، فهو إ٢تها، ومعبودىا، ووليها، وموالىا، ورُّّٔ
فوس، وحياة األرواح، وسرور ومدبرىا، ورازقها، و٦تيتها، و٤تييها؛ فمحبتو نعيم الن

النفوس، وقوُت القلوب، ونور العقوؿ، وقرة العيوف، وعمارة الباطن؛ فليس عند القلوب 
، وال  السليمة، واألرواح الطيبة، والعقوؿ الزاكية أحلى، وال ألذُّ، وال أطيُب، وال أسرُّ

 . أنعُم من ٤تبتو، واألنس بو، والشوؽ إىل لقائو
ا١تؤمن يف قلبو فوؽ كل حبلوة، والنعيم الذي ٭تصل لو واٟتبلوة اليت ٬تدىا 

 + . بذلك أمتُّ من كل نعيم، واللذة اليت تنالو أعلى من كل لذة
ووَجَداُف ىذه األمور، وذوُقها ىو ْتسب قوة احملبة، وضعفها، : =إىل أف قاؿ

 . وْتسب إدراؾ ٚتاؿ احملبوب، والقرب منو
بوب أمت، والقرب منو أوفر كانت اٟتبلوُة، وكلما كانت احملبُة أكمَل، وإدراؾ احمل

 . واللذُة، والنعيُم أقوى
وأٝتائو وصفاتو أعرؼ، وفيو أرغب، ولو أحب،  _سبحانو_فمن كاف باهلل 

وإليو أقرب وجد من ىذه اٟتبلوة يف قلبو ما ال ٯتكن التعبَت عنو، وال يُػْعَرؼ إال 
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 . بالذوؽ والَوْجد 

 . ُو أف يقدّْـ عليو ُحبَّاً لغَته، وال أنساً بوومىت ذاؽ القلب ذلك مل ٯُتِْكنْ 
وكلما ازداد لو حبًا ازداد لو عبودية، وذاًل، وخضوعاً، ورِقًَّا لو، وحرية من رؽ 

 . (ٔ)+غَته
 

 
َفَسْوَؼ يَْأيت اللَُّو ِبَقْوـٍ ٭تُِبػُُّهْم ]: _تعاىل_، قاؿ اهلل ٭تُِبُّ و٭ُتَبُّ  _عز وجل_اهلل 
 (. ٗ٘: ائدةا١ت) [ُُ َو٭تُِبُّونَو

وإليك فيما يلي إٚتااًل لبعض وقد جاء النصوص مصرحة ٔتحبة اهلل ٢تم، 
 : صفات الذين خصهم اهلل باحملبة

، ا١تقسطوف، و ا١تتوكلوف، و الصابروف، و احملسنوف، و ا١تتقوف، و ا١تتطهروف، و ابوفالتو 
األعزة  األذلة على ا١تؤمنُت، و الذين يقاتلوف يف سبيلو صفًَّا كأُنم بيناف مرصوصو 

ا١تتقربوف ، و الذين ال ٮتافوف لومة الئم، و آّاىدوف يف سبيل اهلل، و على الكافرين
 . بالنوافل بعد الفرائض

 

 
 . قراءة القرآف بالتدبر، والتفهم ١تعانيو، وما أريد بو_ ٔ
 . التقرب إىل اهلل بالنوافل بعد الفرائض_ ٕ
ـُ ذكِر اهلل على كل حاؿ باللساف، والقلب،_ ٖ  . والعمل، واٟتاؿ دوا
 . إيثاُر ٤تابّْ اهلل على ٤تابّْ النفس عند غلبات ا٢توى_ ٗ
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 صفات احملبوبني هلل: املسألة الرابعة

 

 سباب اجلالبة حملبة اهللاأل: املسألة اخلامسة
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 . مطالعة القلب ألٝتاء اهلل وصفاتو، ومشاىدهتا، ومعرفتها_ ٘
 . مشاىدة برّْه، وإحسانو، وآالئو، ونعمو الظاىرة، والباطنة_ ٙ
 . _تعاىل_إنكسار القلب بكلّْيتو بُت يدي اهلل _ ٚ
وقَت النزوِؿ اإل٢تي؛ ١تناجاتو، وتبلوة كبلمو، والوقوؼ بالقلب،  ا٠تلوة باهلل_ ٛ

 . والتأدب بآداب العبودية بُت يديو، مث ختم ذلك باالستغفار والتوبة
٣تالسة احملبُت الصادقُت، والتقاط أطايب ٙترات كبلمهم كما ينتقى أطايُب _ ٜ

ف فيو مزيداً ٟتالك، الثمر، وأال تتكلم إال إذا ترجحت مصلحة الكبلـ، وَعِلْمَت أ
 . ومنفعة لغَتؾ

 . (ٔ)مباعدُة كلّْ سبٍب ٭توؿ بُت القلب، وبُت اهلل عز وجل_ ٓٔ
 . اللهم إنا نسألك حبك، وحبَّ من ٭تبك، وحبَّ العمل الذي يقربنا إىل حبّْك

 .وصلّْ اللهم وسلم على نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو وسلم
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 (ٔ)يف ا٠توؼ مسائل: ثانياً 
 

 : أما بعد، هلل والصبلة والسبلـ على رسوؿ اهللاٟتمد 
من أجلّْ منازؿ العبودية، وأنفعها، وىي فرض  ركن العبادة، ومنزلة فإف ا٠توؼ
 . على كل أحد
: آؿ عمراف)[َفبل َٗتَاُفوُىْم َوَخاُفوين ِإْف ُكْنُتْم ُمْؤِمِنُتَ ]: _تعاىل_قاؿ اهلل 

ـَ َربّْ ]: ، وقاؿ(٘ٚٔ  (. ٙٗ: الرٛتن)[ِو َجنََّتافِ َوِلَمْن َخاَؼ َمَقا
 :واٟتديث عن ىذا الركن العظيم سيكوف من خبلؿ ا١تسائل التالية

 

 
 . ا٠توؼ توقع العقوبة على ٣تاري األنفاس: قيل_ ٔ
 . ا٠توؼ قوة العلم ٔتجاري األحكاـ: وقيل_ ٕ
 . ا٠توؼ ىرب القلب من حلوؿ ا١تكروه عند استشعاره: وقيل_ ٖ
 . يلحق النفس؛ لتوقع مكروها٠توؼ غّم : وقيل_ ٗ

 

 
ا٠توؼ سراج يف : قاؿ أبو حفص عمر بن مسلمة اٟتداد النيسابوري_ ٔ

إال اهلل  القلب، بو يبصر ما فيو من ا٠تَت والشر، وكل أحد إذا خفتو ىربت منو
 . فا٠تائف من ربو ىارب إليو ؛فإنك إذا خفتو ىربت إليو _عز وجل_
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 .(ىٛف أٚيٝا٤ٙإمنا فيهِ ايٌٝطإ ) باب يًٌٝؽ قُـ بٔ عبـايٖٛاب،

 تعريف اخلوف: املسألة األوىل

 

 أقوال يف اخلوف: املسألة الجاىية
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 . ؼ قلباً إال خربما فارؽ ا٠تو : وقاؿ أبو سليماف_ ٕ
إذا سكن ا٠توؼ القلوب أحرؽ مواضع : وقاؿ إبراىيم بن سفياف_ ٖ

 . الشهوات منها، وطرد الدنيا عنها
الناس على الطريق ما مل يَػُزْؿ عنهم ا٠توؼ؛ فإذا زاؿ : وقاؿ ذو النوف_ ٗ

 . ا٠توؼ ضّلوا الطريق
 

 
عز _هلل ىو ما حاؿ بُت صاحبو وبُت ٤تاـر ا: الخوف المحمود الصادق

 . فإذا ٕتاوز ذلك ِخْيَف منو اليأس والقنوط _وجل
 . صدؽ ا٠توؼ ىو الورع عن اآلثاـ ظاىراً، وباطناً : قاؿ أبو عثماف اِٟتَْتي

 . +ا٠توؼ احملمود ما حجزؾ عن ٤تاـر اهلل=: وقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية
 

 
 . ىو ما ٛتل على فعل الواجبات، وترؾ احملرمات: الخوف الواجب

 . ىو ما ٛتل على فعل ا١تستحبات، وترؾ ا١تكروىات: الخوف المستحبو 
 

 
ال بّد للعبد من اٞتمع بُت ىذه األركاف الثبلثة؛ ألف عبادة اهلل با٠توؼ وحده 
طريقة ا٠توارج؛ فهم ال ٬تمعوف إليو اٟتبَّ والرجاء؛ و٢تذا ال ٬تدوف للعبادة لذة، 

 . طاف جائروال إليها رغبة، فيجعلوف ا٠تالق ٔتنزلة سل
وىذا يورث اليأس والقنوط من رٛتة اهلل، وغايتو إساءُة الظن باهلل، والكفر بو 

 داخلوف احملنو: املسألة الجالجة

 

 اجلنع بني اخلوف والرجاء واحلب: املسألة اخلامسة

 

 اخلوف الواجب واخلوف املستحب: ملسألة الرابعةا
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 .  _سبحانو_ 

وعبادة اهلل بالرجاء وحده طريقة ا١ترجئة الذين وقعوا يف الغرور واألماين الباطلة، 
 . وترؾ العمِل الصاحِل، وغايُتو ا٠تروُج من ا١تلة
نعبد اهلل ال خوفاً : ة الصوفية الذين يقولوفوعبادة اهلل باٟتب وحده طريقة غبل

 . من ناره، وال طمعاً يف جنتو، وإ٪تا حبَّاً لذاتو
وىذه طريقة فاسدة، و٢تا آثار وخيمة، منها األمن من مكر اهلل، وغايُتو الزندقُة، 

 . وا٠تروج من الدين
َمْن عبَد اهلل باٟتب : =كلمة مشهورة وىي  _رٛتهم اهلل_و٢تذا قاؿ السلف 

ومن  _أي خارجي_وحده فهو زنديق، ومن عبده با٠توؼ وحده فهو حرورٌي 
عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده با٠توؼ واٟتب والرجاء فهو مؤمن 

 + . موحّْد
ٔتنزلة الطائر؛ فاحملبة  _عز وجل_القلب يف سَته إىل اهلل : =×قاؿ ابن القيم

س واٞتناحاف فالطائر جيُّْد رأسو، وا٠توؼ، والرجاء جناحاه؛ فمىت سلم الرأ
اٞتناحاف فهو عرضة لكل صائٍد  فُِقدَ الطَتاف، ومىت قطع الرأس مات الطائر، ومىت 

 + . وكاسر
 

 
السلف استحبوا أف يُػَقوّْي يف الصحة جناح ا٠توؼ على : =×قاؿ ابن القيم

جناح الرجاء، وعند ا٠تروج من الدنيا يقوي جناح الرجاء على جناح ا٠توؼ، ىذه 
 . ريقة أيب سليماف وغَتهط

 الرجاء واخلوف أ: أيَنا ُيغلَّب: املسألة السادسة
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 . ينبغي للقلب أف يكوف الغالب عليو ا٠توؼ، فإذا غلب الرجاء َفَسدَ : وقاؿ
أكمل األحواؿ اعتداؿ الرجاء وا٠توؼ، وغلبُة اٟتب؛ فاحملبة ىي : وقاؿ غَته

 + . ا١ترَْكُب، والرجاء حاٍد، وا٠توؼ سائق، واهلل ا١توصل ٔتنّْو وكرمو
 

 
التَّأَلُّو، والتعبد، والتقرب، وىو الذي يزجر وىو خوؼ : خوف السر_ ٔ

صاحبو عن معصية َمْن ٮتافو؛ خشيًة من أف يصيبو ٔتا شاء من فقر، أو قتل، أو 
 . غضب، أو سلب نعمة، و٨تو ذلك بقدرتو ومشيئتو

وَصْرفُو لو يعد من أجل  _عز وجل_فهذا القسم ال ٬توز أف يصرؼ إال هلل 
قلب، بل ىو ركن من أركاف العبادة، ومن خشي العبادات، ومن أعظم واجبات ال

 . اهلل على ىذا الوجو فهو ٥تلص موحّْد
ومن صرفو لغَت اهلل فقد أشرؾ شركًا أكرب؛ إذ جعل هلل نِدًا يف ا٠توؼ، وذلك  
كحاؿ ا١تشركُت الذين يعتقدوف يف آ٢تتهم ذلك االعتقاد، و٢تذا ٮُتَوّْفوف ّٔا أولياء 

الذين ذكر اهلل عنهم أُنم خوفوا ىوداً  _ليو السبلـع_الرٛتن، كما قاؿ قـو ىود 
 (. ٗ٘: ىود)[ِإْف نَػُقوُؿ ِإالَّ اْعتَػرَاَؾ بَػْعُض آ٢ِتَِتَنا ِبُسوءٍ ]: فقالوا ،بآ٢تتهم

وكحاؿ عباد القبور؛ فإُنم ٮتافوف أصحاب القبور من الصاٟتُت، بل من 
ى أحدىم اليمُُت باهلل الطواغيت كما ٮتافوف اهلل، بل أشد؛ و٢تذا إذا توجََّهْت عل

أعطاؾ ما شئت من األٯتاف صادقًا أو كاذباً، فإف كانت اليمُت بصاحب الًتبة مل 
 . يُػْقِدـ على اليمُت إف كاف كاذباً 

 . وما ذاؾ إال ألف ا١تدفوف يف الًتاب أخوؼ عنده من اهلل
وكذا إذا أصاب أحدًا منهم ظلٌم مل يطلب كشفو إال من ا١تدفونُت يف الًتاب، 

 أقساو اخلوف: املسألة السابعة
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وإذا أراد أحدىم أف يظلم أحدًا فاستعاذ ا١تظلـو باهلل مل يُعذه، ولو استعاذ  

ـْ عليو بشيء، ومل يتعرض لو باألذى  . بصاحب الًتبة أو بًتبتو مل يُػْقِد
الذي توعد بو العصاة، وىذا ا٠توؼ من أعلى : الخوف من وعيد اهلل_ ٕ

 . ره قبل قليل مراتب اإلٯتاف، وىو درجات، ومقامات، وأقساـ كما مضى ذك
وىو أف يًتؾ اإلنساف ما ٬تب عليو من اٞتهاد، واألمر : الخوف المحرم_ ٖ

 . با١تعروؼ، والنهي عن ا١تنكر بغَت عذر إال ٠توؼ الناس
، ولكنو ال  وكحاؿ من يفر من الزحف؛ خوفًا من لقاء العدو؛ فهذا خوؼ ٤تـر

 . يصل إىل الشرؾ
، أو ىدـ، أو غرؽ، و٨تو  كا٠توؼ من َسُبع، أو: الخوف الطبيعي_ ٗ عدوٍّ

ُـّ  وىو الذي ذكره اهلل عن موسى  ،ذلك ٦تا ٮتشى ضرره الظاىري؛ فهذا ال يَُذ
َها َخائِفًا يَػتَػَرقَّبُ ]: _عز وجل_يف قولو  _عليو السبلـ_ : القصص)[َفَخرََج ِمنػْ
 (. ٚٙ: طو)[َفَأْوَجَس يف نَػْفِسِو ِخيَفًة ُموَسى]: ، وقولو(ٕٔ

لقسم ا٠توؼ الذي يسبق لقاء العدو، أو يسبق إلقاء ا٠تطب ويدخل يف ىذا ا
يف بداية األمر؛ فهذا خوؼ طبيعي، و٭تمد إذا ٛتل صاحبو على أخذ األىبة 

 . واالستعداد، ويذـ إذا رجع بو إىل االُنزاـ وتْرِؾ اإلقداـ
كا٠توؼ الذي ليس لو سبب أصبًل، أو لو سبب : الخوف الوىمي_ ٘

، ويدخل صاحبو يف وصف اٞتبناء، وقد تعوذ ضعيف جداً؛ فهذا خوؼ م ذمـو
 . من اٞتنب؛ فهو من األخبلؽ الرذيلة"النيب

و٢تذا كاف اإلٯتاف التاـ، والتوكل الصحيح أعظَم ما يدفع ىذا النوع من ا٠توؼ، 
وٯتؤل القلب شجاعة؛ فكلما قوي إٯتاف العبد زاؿ من قلبو ا٠توؼ من غَت اهلل، 
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 . خوفو من غَت اهللوكلما ضعف إٯتانو زاد وقوي 
و٢تذا فإف خواص ا١تؤمنُت وأقوياءىم تنقلب ا١تخاوؼ يف حقهم أمنًا وطمأنينة؛ 

الَِّذيَن قَاَؿ ٢َتُْم النَّاُس ِإفَّ النَّاَس َقْد ] لقوة إٯتاُنم، ولسبلمة يقينهم، وكماؿ توكلهم
فَانْػَقَلُبوا ( ٖٚٔ)ا اللَُّو َونِْعَم اْلوَِكيُل َٚتَُعوا َلُكْم فَاْخَشْوُىْم فَػزَاَدُىْم ِإٯتَانًا َوقَاُلوا َحْسبُػنَ 

 (. ٗٚٔ ،ٖٚٔ :آؿ عمراف)[بِِنْعَمٍة ِمْن اللَِّو َوَفْضٍل ملَْ ٯَتَْسْسُهْم ُسوءٌ 
 .اللهم ارزقنا خشيتك يف الغيب والشهادة، وصلّْ اللهم وسلم على نبينا ٤تمد
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 : داٟتمد هلل، والصبلة والسبلـ على رسوؿ اهلل، أما بع
 . فإف الرجاء ركن من أركاف العبادة؛ فالعبادة تقـو على اٟتب، وا٠توؼ، والرجاء

والرجاء عمل عظيم من أعماؿ القلوب، والنصوص الشرعية متضافرة على 
 . ذكره، والثناء يف أىلو

ْم اْلَوِسيَلَة ]: _تعاىل_قاؿ اهلل  أَيػُُّهْم أَقػَْرُب أُْولَِئَك الَِّذيَن َيْدُعوَف يَػْبتَػُغوَف ِإىَل َرِّّْٔ
 (. ٚ٘: اإلسراء)[َويَػْرُجوَف َرْٛتََتُو َوٮَتَاُفوَف َعَذابَوُ 

فابتغاء الوسيلة إليو طلب القرب منو بالعبودية واحملبة؛ َفذََكَر مقاماِت اإلٯتاف 
 . اٟتب، وا٠توؼ، والرجاء :الثبلثة

 (. ٘:العنكبوت) [اللَِّو آلتٍ  َمْن َكاَف يَػْرُجو ِلَقاَء اللَِّو فَِإفَّ َأَجلَ ]: _تعاىل_وقاؿ 
 [َواللَُّو َغُفوٌر َرِحْيٌم  اللَّوِ يَػْرُجوَف َرْٛتَت أُْولَِئَك ]: وقاؿ

ال يموتن أحدكم إال وىو : =_عليو الصبلة والسبلـ_ويف صحيح مسلم قاؿ 
 .  +يحسن الظن بربو

أنا عند ظن عبدي، فليظن : =_عز وجل_يقوؿ اهلل ": =ويف الصحيح قاؿ
 .  +شاءبي ما 

 .وفيما يلي مسائل يف باب الرجاء
 

 
الرجاء حاٍد ٭تدو القلوب إىل ببلد احملبوب، وىو اهلل والدار اآلخرة، : قيل _ٔ

 . ويُطَيّْب ٢تا السَت
واالرتياح ١تطالعة   _تبارؾ وتعاىل_ىو االستبشار ّتود فضل الرب : وقيل_ ٕ
 ._سبحانو_كرمو 

 َػا٥ٌ يف ايطدا9٤ ثايجًا

 الرجاء حد: املسألة األوىل
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 . _تعاىل_ىو الثقة ّتود الرب : قيلو  _ ٖ
 .اهلل ىو النظر إىل سعة رٛتة: وقيل _ٗ

 

 
البّد للعبد من سَته إىل اهلل من اٞتمع بُت األركاف الثبلثة؛ فاٟتب ٔتنزلة الرأس 
للطائر، وا٠توؼ والرجاء جناحاه؛ فمىت سلم الرأس واٞتناحاف فالطائر جيد 

لكل صائٍد  الطَتاف، ومىت ُقطع الرأس مات الطائر، ومىت فُِقد اٞتناحاف فهو عرضة
 . ×وكاسر كما قاؿ ابن القيم

 

 
؛  رجاُء رجٍل : فاألوالنأنواع الرجاء ثبلثة، نوعاف ٤تموداف، ونوٌع غرور مذمـو

عمل بطاعة اهلل على نور من اهلل؛ فهو راٍج لثوابو، ورجل أذنب ذنوبًا مث تاب 
مو، وعفوه، وإحسانو، وجوده، وحلمو، وكر  _تعاىل_منها، فهو راٍج ١تغفرة اهلل 

 . فهذاف النوعاف ٤تموداف
متماٍد يف التفريط، وا٠تطايا يرجو رٛتة اهلل ببل عمل؛ فهذا  رجلٍ  رجاءُ  :والثالث

 . الكاذب ىو الغرور، والتمٍت، والرجاءُ 
 

 
الفرؽ بينهما أف التمٍت يكوف مع الكسل، وال يسلك صاحبو طريق اٞتد، 

 . واالجتهاد
 . توكلوالرجاء يكوف مع بذؿ اٞتهد، وحسن ال

 . كحاؿ من يتمٌت أف يكوف لو أرض يبذرىا، ويأخذ زرعها: فاألول
 . كحاؿ من يشق أرضو، ويفَلحها، ويبذرىا، ويرجو طلوع الزرع: والثاني

 اجلنع بني اخلوف والرجاء واحلب: املسألة الجاىية

 

 أىواع الرجاء: املسألة الجالجة

 

 الفرق بني الرجاء والتنين: املسألة الرابعة
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رجاُء احملسِن ثواَب إحسانو، أو رجاء ا١تسيء التائب مغفرَة ربّْو، : أيهما أكمل

 . وعفوه؟
؛ فطائفة رجَّحت رجاء احملسن؛ لقوة أف ىذه ا١تسألة وقع فيها خبلؼ: واٞتواب

أسباب الرجاء معو، وطائفة رّجحت رجاء ا١تذنب التائب؛ ألف رجاءه ٣ُتَرٌَّد عن 
 . علة رؤية العمل، مقروف باالنكسار، وذلة رؤية الذنب

 

 
 . فقد أٚتع العلماء على أف الرجاء ال يصح إال مع العمل

ًا على رٛتة اهلل، وحسن الظن بو أما ترؾ العمل، والتمادي يف الذنوب؛ اعتماد
 . فليس من الرجاء يف شيء _عز وجل_

بل ىو جهل، وسفو، وغرور؛ فرٛتة اهلل قريب من احملسنُت ال من ا١تفرطُت، 
ُِصرّْين

 . ا١تعاندين، ا١ت
وىذا : =يف شأف ا١تتمادين يف الذنوب؛ اتكااًل على رٛتة اهلل×قاؿ ابن القيم

الرجاء، واتَّكل عليها، وتعلق بكلتا يديو، وإذا  الضرب يف الناس قد تعلق بنصوص
عوتب على ا٠تطايا، واالُنماؾ فيها سرد لك ما ٭تفظو من سعة رٛتة اهلل، 

 . ومغفرتو، ونصوص الرجاء
 . (ٔ)+ وللجهاؿ من ىذا الضرب من الناس يف ىذا الباب غرائب وعجائب

                                                 

 .68_67اؾٛاب ايهايف ٫بٔ ايكِٝ ْ _1

 تساؤل: املسألة اخلامسة

 

 الرجاء ال يصح إال مع عنل: املسألة السادسة
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 . أمثلة عديدة ١تا جاء عن أولئك×مث ساؽ
 

 
فحسن الظن إ٪تا يكوف مع انعقاد أسباب النجاة، وأما على : =×قاؿ ابن القيم

 . انعقاد أسباب ا٢تبلؾ فبل يتأتَّى إحساف الظن
بل يتأتى ذلك، ويكوف مستنُد حسِن الظنّْ سعَة مغفرِة اهلل، ورٛتتو، : فإف قيل

 . وعفوه، وجوده، وأفَّ رٛتََتو سبقت غضَبو، وأنو ال تنفعو العقوبة، وال يضره العفو
، وأجود، وأرحم، وإ٪تا يضع ذلك : يلق األمر ىكذا، واهلل فوؽ ذلك أجلُّ، وأكـر

موصوؼ باٟتكمة، والعزة، واالنتقاـ، وشدة  _سبحانو_يف ٤تلو البلئق بو؛ فإنو 
البطش، وعقوبة من يستحق؛ فلو كاف ُمَعوَُّؿ حسِن الظن على صفاتو، وأٝتائو 

كافر، ووليو وعدوُّه؛ فما ينفع آّرـَ أٝتاؤه، الشًتؾ يف ذلك الربُّ والفاجر، وا١تؤمن وال
وصفاتو، وقد باء بسخطو، وغضبو، وتعرض للْعنتو، ووقع يف ٤تارمو، وانتهك 

 ! حرماتو؟
بل حسن الظن ينفع َمْن تاب، وندـ، وأقلع، وبدَّؿ السيئة باٟتسنة، واستقبل 

ظن، واألوؿ بقية عمره با٠تَت والطاعة، مث حسَّن الظن بعدىا؛ فهذا ىو حسن ال
 . (ٔ)+ غرور، واهلل ا١تستعاف

 
 

وبعد أف تبُت لنا حدُّ الرجاء، وضوابُطو فهذه نبذه عن فوائده، وفضائلو؛ 
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 ضابط حسً الظً: املسألة السابعة

 

 ئد الرجاءفوا: املسألة الجامية
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فالرجاء إذا كاف يف ٤تلو، وعلى وجهو الصحيح يثمر ٙتراٍت عظيمًة؛ فمن فضائل  

 : الرجاء، وٙتراتو ما يلي
العبد من ربو، ويستشرفو  والفاقة، واٟتاجة إىل ما يرجوه إظهار العبودية،_ ٔ

 . من إحسانو، وأنو ال يستغٍت عن فضلو، وإحسانو طرفة عُت
٭تب من عباده أف يرجوه،  _عز وجل_فاهلل  أن الرجاء محبوٌب هلل؛_ ٕ

ويأملوه، ويسألوه من فضلو؛ ألنو ا١تلك اٟتق اٞتواد؛ فهو أجود من سئل، وأوسع من 
 . أعطى

 . وأحب ما إىل اٞتواد أف يُرجى، ويُؤمل، وُيسأؿ
فمن مل يسأؿ اهلل يغضب اهلل عليو، والسائل  التخلص من غضب اهلل؛_ ٖ

 . راٍج، وطالبٌ 
ويطيُّْب لو ا١تسَت، و٭تثو  أن الرجاء حاٍد يحدو بالعبد في سيره إلى اهلل،_ ٗ

٠توؼ وحده ال ٭ترؾ عليو، ويبعثو على مبلزمتو؛ فلوال الرجاء ١تا سار أحد؛ فإف ا
 . العبد، وإ٪تا ٭تركو اٟتب، ويزعجو ا٠توؼ، و٭تدوه الرجاء

فإنو كلما اشتّد رجاؤه،  على عتبة المحبة؛ العبد أن الرجاء يطرح_ ٘
 . وشكراً لو، ورضاً بو، وعنو _تعاىل_وحصل لو ما يرجوه ازداد حباً هلل 

الذي ىو  وىو مقاـ الشكر لى أعلى المقامات،إ العبد أنو يبعث_ ٙ
 . ه كاف أدعى لشكرهخبلصة العبودية؛ فإنو إذا حصل لو مرجوُّ 

وأٝتائو، ومعانيها، والتعلق ّٔا؛  المزيد من معرفة اهلل، لراجيأنو يوجب ل_ ٚ
 . فإف الراجي متعلق بأٝتائو اٟتسٌت، متعبٌد، وداٍع ّٔا

 . فكل واحد منهما ٯتد اآلخر، ويقويو أن المحبة ال تنفك عن الرجاء؛_ ٛ
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والرجاء مستلـز للخوؼ؛ فكل راٍج خائٌف،  أن الخوف مستلزم للرجاء،_ ٜ
 . وكل خائف راجٍ 

فأعطاه ما رجاه كاف ذلك ألطَف  أن العبد إذا تعلق قلبو برجاء ربِّو،_ ٓٔ
 . موقعاً، وأحلى عند العبد، وأبلغ من حصوؿ ما مل يَػْرُجو

فضل اهلل ما يوجب والًتقب، والتوقع ل أن في الرجاء من االنتظار،_ ٔٔ
تعلق القلب بذكره، ودواـ االلتفات إليو ٔتبلحظة أٝتائو، وصفاتو، وتنقُُّل القلب 

 . يف رياضها األنيقة، وأخذه بنصيبو من كل اسم، وصفة
اللهم إنا نسألك حبك، وخوفك، ورجاءؾ، وصلّْ اللهم وسلم على نبينا 

 .٤تمد
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 ة عشرةثالثالرسالة ال
 

الشفاعة والشرؾ  يف٥تتصرة  نبذةٌ 
 والتمائم والتربؾ
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 ْبص٠ خمتصط٠ عٔ ايؿفاع١، ٚايؿطى، ٚايتُا٥ِ، ٚايتربى9 ايجايج١ عؿط٠ايطغاي١ 
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 تعريف الشفاعة: أوالً 

الشفاعة يف اللغة من الشفع، وىو ضد الوتر؛ ألف ا١تشفوع لو صار ِشفعاً 
 . بالشفع

 . سؤاؿ الشافع ا٠تََت لغَته _ٔ :وتعريفها عرفاً وشرعاً ىو
 . ، أو رفعوالشافع لغَته ّتلب نفع أو دفع ضرٍّ توسط : أو _ٕ
 . ىي السؤاؿ يف التجاوز عن الذنوب واٞترائم: أو _ٖ

 

 أقساـ الناس يف الشفاعة: ثانياً 
 : الناس يف الشفاعة على ثبلثة أقساـ

وىم النصارى، وا١تشركوف، وغبلة الصوفية،  :قسم غبل في إثباتها _ٔ
والقبوريوف؛ حيث جعلوا شفاعة من يعظمونو عند اهلل يـو القيامة كشفاعتو يف 

 . تقدوا أف ىؤالء ا١تعظمُت يشفعوف استقبلالً الدنيا؛ حيث اع
وغَته  "ا٠توارج؛ حيث أنكروا شفاعة النيبكا١تعتزلة و : قسم أنكر الشفاعة _ٕ

ألف إثبات الشفاعة  ؛ألىل الكبائر، وقصروا الشفاعة على التائبُت من ا١تؤمنُت
١تن  للفساؽ ينايف مبدأ الوعيد يف مذىبهم الباطل؛ فهم يروف وجوب إنفاذ الوعيد

 . وال من غَته"استحقو، وال يروف الشفاعة لو ال من النيب 
وىم أىل السنة واٞتماعة؛ فلم ينفوا كل شفاعة، ومل يثبتوا   :قسم توسط _ٖ

 . كل شفاعة

 ْبص٠ يف ايؿفاع9١ أٚاًل



 

 320 ا٥ِ، ٚايتربىْبص٠ خمتصط٠ عٔ ايؿفاع١، ٚايؿطى، ٚايت9ُ ايجايج١ عؿط٠ايطغاي١ 
بل أثبتوا من الشفاعة ما دؿَّ عليو الدليل من الكتاب والسنة، ونفوا منها ما  

وىي  _عز وجل_تطلب من اهلل نفاه الدليل؛ فالشفاعة ا١تثبتة عندىم ىي اليت 
 ورضاه عن ا١تشفوع لو؛ فبل تطلب من ،اليت تكوف للموحدين بعد إذف اهلل للشافع

 . ورضاه اهلل غَت اهلل، وال تكوف إال بعد إذف
 . فهذه الشفاعة يثبتها أىل السنة بأنواعها، ٔتا يف ذلك الشفاعة ألىل الكبائر

ليت نفاىا الشرع، وىي اليت تطلب من أما الشفاعة ا١تنفية عند أىل السنة فهي ا
 . غَت اهلل استقبلاًل، ومل تتوافر فيها شروط الشفاعة

 

 نوعا الشفاعة: ثالثاً 
 : من خبلؿ ما مضى يتبُت لنا أف الشفاعة نوعاف

 . وىي اليت توافرت فيها شروط الشفاعة: مثبتة _ٔ
 . وىي اليت مل تتوافر فيها تلك الشروط: منفية _ٕ

 

 ط الشفاعةشرو : رابعاً 
 : و٫تا: للشفاعة ا١تثبتة شرطاف

 [َمْن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإالَّ بِِإْذنِوِ ] :_تعاىل_ف اهلل للشافع، قاؿ إذ_ٔ
 (. ٕ٘٘: البقرة)

 [َوال َيْشَفُعوَف ِإالَّ ِلَمْن اْرَتَضى]: _تعاىل_قاؿ اهلل : رضاه عن ا١تشفوع لو_ٕ
 . (ٕٛ: األنبياء)

 : طُت و٫تاوبعضهم يزيد شر 
يف حق الشافع الذي يُطلب  _تعاىل_قدرة الشافع على الشفاعة، كما قاؿ _ٖ
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 [َوال ٯَتِْلُك الَِّذيَن َيْدُعوَف ِمْن ُدونِِو الشََّفاَعَة ِإالَّ َمْن َشِهَد بِاٟتَْقّْ َوُىْم يَػْعَلُموفَ ]: منو
 (. ٙٛ: الزخرؼ)

 . فُعلم أف طلبها من األموات طلب ٦تن ال ٯتلكها
يٍم َوال َشِفيٍع ]: _تعاىل_إسبلـ ا١تشفوع لو، قاؿ  _ٗ َما لِلظَّاِلِمَُت ِمْن ٛتَِ
 (.ٛٔ: غافر)[يُطَاعُ 

 . الكافروف، ويستثٌت منهم أبو طالب: وا١تراد بالظا١تُت ىنا
يدخبلف يف الشرطُت األولُت؛ فبل يَػْقِدر على  _يف اٟتقيقة_وىذاف الشرطاف 

 .  ُيشفع إال ١تسلمالشفاعة إال من أذف لو اهلل، وال
 

 أنواع الشفاعة ا١تثبتة: خامساً 
يعاً ] :_تعاىل_قاؿ اهلل   (. ٗٗ: الزمر)[ُقْل لِلَِّو الشََّفاَعُة ٚتَِ

 : فهذه اآلية تدؿ على أف للشفاعة أنواعاً متعددة، وفيما يلي ذكر لتلك األنواع
 تنتهي إىل اليت يتأخر عنها أولو العـز من الرسل، حىتوىي  ،الشفاعة الكربى _ٔ
ليشفعوا ٢تم عند رّٔم؛  ؛حُت هترع ا٠تبلئق إىل األنبياء +أنا لها=: فيقوؿ"النيب 

 . لَت٭تهم من مقامهم يف ا١توقف، ويقضي بينهم
 ". وىذه الشفاعة خاصة بالنيب

 ". خاصة بالنيب _أيضاً _ألىل اٞتنة بدخو٢تا، وىذه "شفاعة النيب _ٕ
ٮتفف عنو من عذاب النار، وىذه لعمو أيب طالب بأف "شفاعة النيب _ٖ

 ". خاصة بالنيب
قد استوجبوا النار، فيشفع ٢تم "الشفاعة لقـو من العصاة من أمة ٤تمد _ٗ
 . أال يدخلوىا"النيب
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 . ولغَته من ا١تبلئكة، وا١تؤمنُت"وىذه للنيب 

الشفاعة للعصاة من أىل التوحيد الذين يدخلوف النار بذنؤّم بأف ٮترجوا  _٘
 . وغَته"للنيبمنها، وىذه 

وىذه . الشفاعة لقـو من أىل اٞتنة يف زيادة ثوأّم، ورفع درجاهتم _ٙ
 . وغَته"للنيب
 . شفاعة األفراط لوالديهم ا١تؤمنُت _ٚ
 . شفاعة الشهداء لذويهم من ا١تؤمنُت _ٛ
 . شفاعة ا١تؤمنُت بعضهم لبعض _ٜ
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 . ن حقوقوىو أف يشرؾ مع اهلل غَته يف حق م :تعريف الشرك: أوالً 

أو ىو أف يعبد ا١تخلوؽ كما يعبد اهلل، أو أف يُعظَّم كما يعظم اهلل، أو أف 
 . ُيصَرؼ لو نوع من أنواع األلوىية أو الربوبية

 . شرؾ أصغر _ٕ   .شرؾ أكرب _ٔ  :أقسام الشرك: ثانياً 
ىو اٗتاذ العبد ندًا من دوف اهلل يسوّْيو بربّْ  :تعريف الشرك األكبر: ثالثاً 

 . ا١تُتالع
ؾ، ومل يصل إىل حد ما أتى يف النصوص أنو شر : تعريف الشرك األصغر: رابعاً 

 .الشرؾ األكرب
 . أو ىو الذرائع والوسائل ا١توصّْلة للشرؾ األكرب

 . الذبح لغَت اهلل _ٔ : أمثلة للشرك األكبر: خامساً 
 . النذر لغَت اهلل _ٕ
 . من دوف اهلل الطواؼ بالقبور، ودعاء أىلها _ٖ
 . _عز وجل_دعاء األموات والغائبُت كما يُدعى اهلل  _ٗ
 . ٤تبة غػَت اهلل كحبّْ اهلل _٘
 . ا٠توؼ من غَت اهلل كا٠توؼ من اهلل _ٙ
 . االستعاذة واالستغاثة بغَت اهلل فيما ال يقدر عليو إال اهلل _ٚ
 . ويتوكل عليهم ،جعل العبد وسائط بينو وبُت اهلل يدعوىم _ٛ

 . اٟتلف بغَت اهلل _ٔ : شرك األصغرأمثلة لل: سادساً 

 ْبص٠ يف ايؿطى9 ثاًْٝا
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 . تعظيم ا١تخلوؽ تعظيًما ال يبلغ رتبة العبادة _ٕ 

 . تعليق التمائم واٟتروز؛ بزعم أُنا تدفع العُت و٨تو ذلك _ٖ
 . الصبلة هلل عند القبور _ٗ

 : ىناؾ فروؽ عديدة منها: الفروق بين الشرك األكبر والشرك األصغر: سابعاً 
 . يف كما مرَّ ٮتتلفاف يف التعر  _ٔ
النار، أما  يفالشرؾ األكرب ٤تكـو على صاحبو با٠تروج من ا١تلة، والتخليد  _ٕ

 . األصغر فبخبلؼ ذلك
 . األكرب ٭تبط ٚتيع األعماؿ، واألصغر ٭تبط العمل الذي قارنو _ٖ
واهلل _األكرب ال يغفره اهلل إال بالتوبة، أما األصغر ففيو خبلؼ، والصحيح  _ٗ
 . ا١تشيئةأنو ٖتت  _أعلم

 : ضوابط في تمييز الشرك األصغر من األكبر: ثامناً 
 . +إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك األصغر=": صريح النص كقولو _ٔ
 . +إن الرقى والتمائم والتولة شرك=: أف يأيت منكَّراً  _ٕ
ما يفهمو الصحابة من النص أنو أصغر؛ فهم أعلم الناس ٔتعاين نصوص  _ٖ

 . الكتاب والسنة
 . اإلعجاب، والتعظيم _ٕ    . اٞتهل _ٔ :  أسباب وقوع الشرك: سعاً تا
 . ا٢توى، والشهوات _ٗ            . ا١تيل إىل األمور احملسوسة _ٖ
 . علماء السوء، وجهلة الُعبَّاد _ٙ  . التقليد األعمى لآلباء واألجداد _٘
 . وجود طواغيت يصدوف النػاس عن عبػادة اهلل _ٚ
 . الكرب _ٜ    .  لشهرة واٞتاهحب ا١تاؿ وا _ٛ
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 . التقصَت يف جانب الدعوة إىل اهلل، واألمر با١تعروؼ والنهي عن ا١تنكر _ٓٔ
 . أنو السبب األعظم يف دخوؿ النار وا٠تلود فيها _ٔ : أضرار الشرك: عاشراً 

السبب األعظم ٟتبوط أنو  _ٖ   . أنو السبب األعظم ٟترماف اٞتنة _ٕ
 . العمل
ىو أعظم سبب للشقاء يف  _٘               . ئ نور الفطرةالشرؾ يطف _ٗ
 . الدنيا
 . الشرؾ يقضي على عزة النفس، وعلى األخبلؽ الفاضلة _ٙ
 . سبب للفرقة والتناحر، وفقداف األمن _ٚ
 . سبب للهزائم وتسلط األعداء _ٜ    . سبب للتخلف يف شػىت ا١تيادين _ٛ
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يمة، وىي ما يُػَعلَّق على األعناؽ أو ا١تراكب أو التمائم ٚتع ٘ت :تعريفها: أوالً 

البيوت، أو غَتىا؛ ٞتلب نفع، أو دفع ضر، أورفعو، سواء كانت من القرآف، 
 . أوا٠تيوط، أوا٠ترز، أواٟتصى، أو غَتىا

 : للتمائم أٝتاء أخرى منها :أسماؤىا األخرى: ثانياً 
 . اٟتجب _ٕ         . اٟتروز _ٔ
 . الودع _ٗ        . التعاليق _ٖ

َوِإْف ]: _تعاىل_التمائم ٤ترمة بالكتاب والسنة، قاؿ  :م التمائمتحري: ثالثاً 
ٯَتَْسْسَك اللَُّو ِبُضرٍّ َفبل َكاِشَف َلُو ِإالَّ ُىَو َوِإْف ٯَتَْسْسَك ِٓتََْتٍ فَػُهَو َعَلى ُكلّْ َشْيٍء 

 (. ٚٔ:األنعاـ) [َقِديرٌ 
+ لو، ومن تعّلق ودعة فبل ودع اهلل لو من تعلق تميمة فبل أتمَّ اهلل=": وقاؿ

 . رواه أٛتد، واٟتاكم، وصححو، ووافقو الذىيب
 . ١تا فيها من تعلُّق القلب بغَت اهلل _ٔ : أسباب تحريمها: رابعاً 
ألُنا ليست سببًا شرعيًا وال قدرياً، واعتقاُد أُنا سبب تشريٌع مع اهلل،  _ٕ

 . ومنازعة لو يف خلقو وأمره
 . ح على العبد باب ا٠ترافة، وتقوده إىل الشرؾأُنا تفػت _ٖ
 . أُنا سبب للخذالف؛ ألف من تعلق شيئاً وُكل إليو _ٗ

 : اٞتواب كما يليىل التمائم من الشرك األصغر أو من األكبر؟ : خامساً 
فهذا شرؾ أكرب ببل  _إذا كانت التميمة صنماً، أو رقية شركية، أو صليبًا  _ٔ

 ْبص٠ٌ يف ايتُا9ِ٥ ثايجًا
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 . ريب
يوط، أو ا٠ترز، أو ٨تو٫تا، واعتمد عليها العبد اعتماداً  إذا كانت من ا٠ت _ٕ

 . فهذا أيضاً شرؾ أكرب _كلياً، وقاـ بقلبو أُنا تؤثر بنفسها استقبلالً 
إذا كاف من ا٠تيوط، أو ا٠ترز، و٨تو٫تا، واعتػقد أُنا ٣ترد سبب، ومل يعتمد  _ٖ

 . فهذا شرؾ أصغر _عليها اعتماداً كلياً 
الصحيح أنو : ق إذا كان من القرآن أو األدعية النبويةحكم المعلَّ : سادساً 

 : ال ٬توز لؤلسباب اآلتية
 . سداً للذرائع ا١توصلة للشرؾ _ٔ
 . لعمـو النهي يف التمائم _ٕ
ألنو قد يفضي إىل امتهاف القرآف واألدعية النبوية، وذلك بالدخوؿ ّٔا يف  _ٖ

 . ا٠تبلء، وبتعريضها لؤلوساخ
الُت؛ كي يكتبػوا آيػة أو سورة أو بسملة، مث يضعوا ٖتتها ألنو ذريعة للدجَّ  _ٗ

 . طبلسم شيطانية واستغاثات شركية
 . ألنو قد يكوف مدعاة ٢تجر القرآف، والدعاء؛ اكتفاًء ٔتا ُعلّْق _٘

 . ما يُعلَّق على األطفاؿ؛ خشية العُت _ٔ : نماذج للتمائم الموجودة: سابعاً 
التقاء  ؛ضعو يف غرفتها، أو ٖتت وسادهتاما تُعلّْقو بعض النساء، أو ت _ٕ

 . العُت، أو للحفظ من األذى أو ٞتلب ٤تبة الزوج، و٨تو ذلك
، أو خرز، أو غَت ذلك _ٖ  . لدفع العُت ؛ما يعلق على السيارات من رسـو
ما يعرؼ بالدنبوشي عند بعض العيب الكرة؛ حيث يضعوف على سواعدىم  _ٗ

ؾ، ورٔتا كاف ا١تعلق مشتمبًل على آيات قرآنية لفة معينة، أو يعلقوُنا على الشبا
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كل ذلك من األمور   !توضع ٖتت حذاء البلعبُت؛ زعمًا منهم أف ذلك ٬تلب الفوز 

 . الشركية احملرمة
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التربؾ ىو طلب الربكة من الزيادة يف ا٠تَت واألجر، وكلّْ ما ٭تتاجو  :تعريفو: أوالً 

، أو زماف أو مكاف مبارؾ، وتكوف ىذه العبد يف دينو ودنياه، بسبب ذات مباركة
 ". الربكة قد ثبتت ثبوتاً شرعياً، وثبتت الكيفية اليت تناؿ ّٔا عن النيب

أف الربكة كلَّها من اهلل، كما أف  _ٔ: قواعد عامة مجملة في التبرك: ثانياً 
 . الرزؽ، والنصر، والعافية من اهلل؛ فبل تطلب إال من اهلل، وطلبها من غَته شرؾ

أف ما ورد شرعاً أف فيو بركًة من األعياف، واألقواؿ، واألفعاؿ إ٪تا ىو سبب  _ٕ
 . للربكة، وليس ىو مْصَدَرىا

أف الذي يدؿ على وجود الربكة من عدمها بسبب شيء أو يف شيء إ٪تا  _ٖ
 . ىو الدليل الشرعي فحسب

  .وآثاره"التبرك بذات النبي  _ٔ : نماذج للتبرك المشروع: ثالثاً 
فإذا جاء ا١تسلم ّٔا  :برك باألفعال واألقوال، والهيئات المشروعةالت _ٕ

حصل لو من ا٠تَت والربكة بقدر نيتو  _ملتمسًا ا٠تَت بسببها، متبعًا السنة بفعلها 
 . واجتهاده

ذكر اهلل، وقراءة القرآف، واالجتماع على الذكر، والتقدـ يف  :ومن ذلك
 . ساحات الوغى جهاداً يف سبيل اهلل

االجتماع على الطعاـ، واألكل من جوانب القصعة، ولعق األصابع  :لكومن ذ
 . بعد االنتهاء من الطعاـ

كالتربؾ با١تساجد عموماً، وبا١تسجد اٟتراـ   :التبرك المشروع باألمكنة _ٖ
وا١تسجد النبوي وا١تسجد األقصى ومسجد قباء خصوصاً، فلهذه ا١تساجد مزيّة 

 ىْبص٠ٌ يف ايترب9 ضابعًا
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 . على غَتىا 

لتربؾ يف غَتىا ال بد فيو من اإلخبلص وا١تتابعة، فمما والتربؾ با١تساجد كا
 . ٖتصل بو الربكة يف ا١تساجد االعتكاؼ، والصبلة، والذكر، وغَت ذلك

 . مكة، وا١تدينة، والشاـ: ومن األمكنة ا١تباركة أيضاً 
مثل رمضاف، وليلة القدر، وثلث الليل اآلخر، واٞتمعة،  :التبرك باألزمنة _ٗ

 . ، وعشر ذي اٟتجةواالثنُت، وا٠تميس
كالتربؾ بزيت الزيتوف، واللنب،   :التبرك بالمطعومات وما في حكمها _٘

 . والتمر، واٟتبة السوداء، والكمأة، وأكلة السََّحر، وكالعسل، وماء زمـز
 . ا٠تيل، والغنم؛ ففي تربيتها بركة: ويلحق ٔتا سبق

 . طهاوكل ما مضى وردت بو األدلة الشرعية، وا١تقاـ ال يتسع لبس
َوَلْو َأفَّ أَْىَل اْلُقَرى آَمُنوا ]وباٞتملة فأعظم سبب للربكات ىو اإلٯتاف والتقوى 

 (. ٜٙ: األعراؼ)[َواتػََّقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم بَػرََكاٍت ِمْن السََّماِء َواأَلْرضِ 
ىو ما مل يرد فيو نص، أو ما ورد النص يف النهي عن : التبرك الممنوع: رابعاً 
فيو، كالتربؾ بالطواؼ بالقبور، ودعاء األموات والغائبُت، وكالتربؾ باألشجار،  التربؾ

واألحجار، والغَتاف، وغَتىا، وكالتربؾ بذوات العلماء والصاٟتُت؛ فإف ىذا ال ٬توز، 
 .وإ٪تا تلتمس الربكة بأخذ العلم عنهم، وباالستفادة من ٝتتهم وىديهم
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 عشرة رابعةالرسالة ال
 

 السحر

 ا١تاضي واٟتاضر بُت
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 بسم اهلل الرٛتن الرحيم
 .اٟتمد هلل وحده، والصبلة والسبلـ على رسوؿ اهلل، وبعد

فإف السحر ينتشر ويتفاوت انتشاره من زماف إىل زماف، ومن مكاف إىل مكاف، 
 .ومن أشخاص إىل أشخاص ْتسب تفاوت األسباب

نوعت األساليب؛ تبعاً ويف العصور ا١تتأخرة زاد انتشار السحر والشعوذة، وت
 .لتقارب الزماف، واندراس كثَت من معامل السنن وا٢تدى

وفيما يلي من صفحات بياف ١توضوع السحر بشيء من التيسَت واإلٚتاؿ، 
 :وعرض ١تا كاف عليو يف ا١تاضي واٟتاضر، وذلك خبلؿ الفصوؿ التالية

 .مفهـو السحر، وأنواعو :الفصل األول
 .لق بالسحر والسحرةأحكاـ تتع :الفصل الثاني

 (.النشرة)حل السحر عن ا١تسحور  :الفصل الثالث
 .أسباب انتشار السحر، وبطبلف زيف السحرة :الفصل الرابع

 .السحر يف العصر اٟتاضر وا١توقف من السحرة :الفصل الخامس
 .وتشتمل على خبلصة موجزة ألىم ما ورد يف البحث :الخاتمة

ن ا١تباحث؛ فإىل تفاصيل ذلك، واهلل وٖتت كل فصل من ىذه الفصوؿ عدد م
 .ا١تستعاف، وعليو التكبلف

 .وصلى اهلل وسلم على نبينا ٤تمد، وعلى آلو وصحبو أٚتعُت
 

 املكس١َ
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 :وتحتو ثبلثة مباحث
 .مفهـو السحر لغة واصطبلحاً  :المبحث األول
 .الفعل ا١تستطاع للساحر :المبحث الثاني

 .أنواع من السحر :المبحث الثالث

 ولالفصل األ

 

 َفّٗٛ ايػخط، ٚأْٛاع٘
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السحر يف اللغة يدور حوؿ عدة معاٍف؛ فيطلق على صرؼ  :السحر لغة_ ٔ

الشيء عن حقيقتو إىل غَته، ويطلق على ا٠تداع، وعلى إخراج الباطل يف صورة 
 (ٔ).اٟتق، وعلى كل ما َلُطَف، ودؽ مأخذه

السحر ليس نوعًا واحدًا َيْشملو حدّّ جامع : السحر في االصطبلح_ ٕ
 .ع الداخلة ٖتتومانع؛ لكثرة األنوا 

 (ٕ).ومن ىنا اختلفت عبارات العلماء يف حده اختبلفاً متبايناً 
 : وفيما يلي شيء من تلك التعريفات اليت تُػَقرُّْب مفهوـَ السحر

كلُّ أمٍر َخِفَي سبُبُو، وُٗتُيّْل على غَت حقيقتو، : =بقولو× عرفو اٞتصاص_ أ
 (ٖ)+.و٬تري ٣ترى التمويو وا٠تداع

_ تعاىل_ىو كبلـٌ ُمَؤلٌف يُػَعظَُّم فيو غَت اهلل : =بقولو× العريبوعرفو ابن _ ب
 (ٗ)+.وتنسب إليو فيو ا١تقاديُر والكائنات

عزائُم ورقًى وُعقٌد تؤثر يف األبداف والقلوب، : =بقولو×  وعرفو ابُن قدامةَ _ ج

                                                 

، 225، ٚاملفلؿات يف غلٜب ايكلإٓ يٮُفٗاْٞ 1035ْاْعل أع٬ّ اؿـٜح يًؼطابٞ ْ_  1

 .16_16/11ٚيوإ ايعلب ٫بٔ َٓعٛك 

 .4/444اْعل أٓٛا٤ ايبٝإ يًٌٓكٝطٞ _  2

 .1/51أسهاّ ايكلإٓ يًذِاْ _  3

 .1/31أسهاّ ايكلإٓ ٫بٔ ايعلبٞ _  4

 َفّٗٛ ايػخط9 بخح األٍٚامل
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 (ٔ)+.فيمرض، ويقتل، ويُػَفرّْؽ بُت ا١ترء وزوجو، ويأخذ أحد الزوجُت عن صاحبو
ىو علٌم بكيفيِة استعداداٍت تَػْقَتِدُر النفوُس : =بقولو× وعرفو ابن خلدوف_ د

البشريُة ّٔا على التأثَتات يف عامل العناصر إما بغَت ُمِعٍُت، أو ٔتعُت من األمور 
 (ٕ)+.السماوية
بعد أف ساؽ عددًا من _ حفظو اهلل_وعرفو الدكتور أٛتد اٟتمد _ ىػ 

السحر ىو ا١تخادعة أو التأثَت يف : =قصور بقولوالتعريفات، وبُت ما فيها من ال
من اٞتن أو بأدوية؛ أَثَػَر استعدادات  عامل العناصر ٔتقتضى القدرة احملدودة ٔتُعُتٍ 

 (ٖ)+.لدى الساحر
وأرى يف ىذا مشواًل ١تا كاف من السحر عن طريق : =مث قاؿ بعد ىذا التعريف

مة، أو ٔتُعُت من الشياطُت، أو التخييل وا١تخادعة، وما كاف منو حقيقة يؤثر با٢ت
 (ٗ)+.بدعوى موافقة مزاج األفبلؾ والعناصر، أو ٨تو ذلك، واهلل أعلم

                                                 

 .4/164ايهايف ٫بٔ قـا١َ _  1

 .496املكـ١َ ْ_  2

أمحـ اؿُـ، ٖٚٛ َٔ أسؤ َا ُنتب يف ٖقا ايباب . ايوشل بني اؿكٝك١ ٚاـٝاٍ يًٌٝؽ ايـنتٛك_  3

ْ17. 

 .17ايوشل بني اؿكٝك١ ٚاـٝاٍ ْ_  4
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اْختُلف يف مقدار ما يبلغو الساحر بسحره تأثَتاً على غَته، أو فعبًل يفعلو ىو، 

 .أو يفعلو يف غَته
 :ا٠تبلؼ يف تأثَت السحر عند مثبيت حقيقتو بأمرين×وقد صور ابن حجر

أف يبلغ السحر من األثر ما تبلغو األمراض من تغَت ا١تزاج وفساده؛ : ألولا
 .فيكوف نوعاً من أنواعها، ال يتجاوز ذلك

 .أف يصل إىل إحالة الطبائع ْتيث يصَتّْ اٞتماد حيواناً، واٟتيواف ٚتاداً : الثاني
ة فلم يذىب إليو إال طائف: الثانيىو ما عليو اٞتمهور، وأما : األولويرى أف 

قليلة، وأف من يدعي ذلك ال يستطيع إقامة الدليل عليو إال إف كاف بالنظر إىل 
على كل شيء _ تعاىل_القدرة اإل٢تية، فهو ُمَسلَّم؛ إذ ال خبلؼ يف أف اهلل 

 (ٔ).قدير
مبينًا القدر للحد الذي ٯتكن  ×قال الشيخ العبلمة محمد األمين الشنقيطي

ال  اً طرف: اعلم أف ٢تذه ا١تسألة واسطة وطرفُت=: أف يبلغو تأثَت السحر يف ا١تسحور
خبلؼ يف أف تأثَت السحر يبلغو، كالتفريق بُت الرجل وامرأتو، وكا١ترض الذي 

 .يصيب ا١تسحور، و٨تو ذلك، ودليل ذلك القرآف، والسنة الصحيحة
ال خبلؼ يف أف تأثَت السحر ال ٯتكن أف يبلغو كإحياء ا١توتى، وفلق  اً وطرف

 ..ذلكالبحر، و٨تو 
                                                 

 .111_94بني اؿكٝك١ ٚاـٝاٍ ْ، ٚ ايوشل 10/222اْعل فتض ايباكٟ ٫بٔ سذل _  1

 ايفعٌ املػتطاع يًػاحط9 املبخح ايجاْٞ
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وأما الواسطة فهي ٤تل خبلؼ بُت العلماء، وىي ىل ٬توز أف ينقلب بالسحر 
 اإلنساف ٛتاراً مثبلً، واٟتمار إنساناً؟

و حىت يدخل من كوة جسمُ  َيْسَتِدؽَّ وىل يصح أف يطَت الساحر يف ا٢تواء، وأف 
على رأس قصبة، و٬تري على خيط مستدؽ، وٯتشي على ا١تاء،  ضيقة، وينتصبَ 

 .؟الكلب، و٨تو ذلكويركب 
 +.فبعض الناس ٬تيز ىذا

أما بالنسبة إىل أف اهلل قادر : _عفا اهلل عنو وغفر لو_قاؿ مقيده : =مث قاؿ
على أف يفعل ٚتيع ذلك، وأنو يسبب ما شاء من ا١تسببات على ما شاء من 

فبل مانع من _ األسباب، وإف مل تكن ىناؾ مناسبة عقلية بُت السبب وا١تسبب 
[ َوَما ُىْم ِبَضارّْيَن ِبِو ِمْن َأَحٍد ِإالَّ بِِإْذِف اللَّوِ : ]يقوؿ_ عز وجل_ ذلك، واهلل

 (.ٕٓٔ:البقرة)
وأما بالنسبة إىل ثبوت وقوع مثل ذلك بالفعل فلم يقم عليو دليل مقنع؛ ألف 
غالب ما يستدؿ بو قائلو حكايات مل تثبت عن عدوؿ، و٬توز أف يكوف ما وقع 

واألخذ بالعيوف، ال قلب اٟتقيقة مثبًل إىل حقيقة أخرى، منها من جنس الشعوذة، 
 (ٔ)+.أعلم_ تعاىل_وىذا ىو األظهر عندي، واهلل 

                                                 

 .468_4/466أٓٛا٤ ايبٝإ _  1
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ىناؾ أعماؿ ٯتكن إٟتاقها بالسحر ١تا بينهما من التشابو واالشًتاؾ يف ادعاء 

 .علم الغيب، أو سلوؾ الطرؽ احملرمة يف الوصوؿ إىل ذلك
والعرافة، والتنجيم، والطيرة، والخط على  الكهانة: ومن أشهر تلك األنواع

 .الرمل وما يلحق بو
 :وفيما يلي من صفحات بياف لتلك األنواع، وما يتعلق ّٔا من أحكاـ

 

 الكهانة والعرافة: أوالً 
إُنما ٔتعٌت واحد يطلقاف على اٟتازي، : قيل: مفهوم الكهانة والعرافة_ ٔ

 (ٔ).والطبيِب، وكلّْ َمْن يتعاطى علماً دقيقاً 
إف الكاىن ىو َمْن يتعاطى ا٠ترب عن الكائنات يف مستقبل الزماف، : وقيل

ويدَّعي معرفة األسرار سواء كاف لو تابع من اٞتن، ورئيّّ يلقي إليو األخبار، أو كاف 
٦تن يزعم أنو يعرؼ األمور ٔتقدمات ُيْسَتَدؿُّ ّٔا على مواقعها ِمْن كبلـِ َمْن يسألو، 

 .أو فعلو، أو حالو
بل ىذا األخَت ىو العراؼ الذي يدعي معرفة الشيء ا١تسروؽ، ومكاف : لوقي

 .الضالة، و٨توىا

                                                 

، ٚاملِباغ املٓري 11/142، 245ٚ_17/244( علف)، َٚاؿ٠ (نٗٔ)اْعل يوإ ايعلب َاؿ٠ _  1

2/53. 

 أْٛاع َٔ ايػخط9 املبخح ايجايح
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الكاىن َمْن ٮترب عن الغيب ا١تاضي وا١تستقبل، والعراؼ من ٮترب عن : وقيل
 (ٔ).ا١تاضي

ىو العراؼ الذي : ىو الساحر، وقيل: الكاىن قيل: =×يقوؿ ابن عابدين
 .٭ُتدّْث ويتخرص

 (ٕ)+.اٞتن َمْن يأتيو باألخبار َمْن لو ِمنَ : وقيل
أٟتقت الكهانة والعرافة بالسحر : وجو إلحاق الكهانة والعرافة بالسحر_ ٕ

 :ألمور، منها
 .لكوُنما مشأُّت لو من جهة اإلخبار ٔتا ٮتفى على اآلخرين_ أ

 .أف فيهما ادعاًء لعلم الغيب كحاؿ السحر_ ب
 (ٖ).إىل ا١تغيبات أُنما سبيل لسلوؾ الطرؽ احملرمة للوصوؿ_ جػ 
 ._جل وعبل_أُنما طريق لفتح باب ا٠ترافة، والدجل، والتعلق بغَت اهلل _ د

 التنجيم: ثانياً 
٧َتََّم، مأخوذ من : مصدر الفعل: التنجيم في اللغة_ أ: مفهوم التنجيم_ ٔ

 (ٗ).النجم، وىو الكوكب، وىو اسُم علٍم على الثريا

                                                 

بٔ ا، ٚتٝوري ايعنٜن اؿُٝـ يًٌٝؽ هًُٝإ 443_442اْعل املفلؿات يف غلٜب ايكلإٓ ْ_  1

، ٚأٓٛا٤ ايبٝإ 39_38ٝـ يًٌٝؽ عبـايلمحٔ بٔ سؤ ْ، ٚفتض اجمل412_411ٚ 406عبـاهلل 

 .176_175، ٚايوشل بني اؿكٝك١ ٚاـٝاٍ 4/455

 .بتِلف ٜوري 4/240سا١ًٝ ابٔ عابـٜٔ _  2

 .176اْعل ايوشل بني اؿكٝك١ ٚاـٝاٍ ْ_  3

 .5/239اْعل ايِشاغ يًذٖٛلٟ _  4
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 (ٔ).و٭تسب مواقيتها وسَتىا ،ـالذي ينظر يف النجو  :والمنجم والمتنجم 

ىو ادعاُء معرفِة أحكاـِ النجـو ا١تتعلقة بالعامل : التنجيم في االصطبلح_ ب
 (ٕ).السفلي، وتأثَتات النجـو فيو

ىو االستدالؿ على اٟتوادث األرضية : =بقولو ×وعرفو شيخ اإلسبلم ابن تيمية
 (ٖ)+.ل األرضيةباألحواؿ الفلكية، والتمزيج بُت القوى الفلكية، والقواب

ما يزعمو أصحاب ىذه الصناعة من أُنم يعرفوف : =بقولو ×وعرفو ابن خلدون
الكائنات يف عامل العناصر قبل حدوثها من ِقبل معرفة قوى الكواكب وتأثَتىا يف 
ا١تولّْدات العنصرية مفردة و٣تتمعة، فتكوف لذلك أوضاع األفبلؾ والكواكب دالة على 

 (ٗ)+.الكلية والشخصية اع الكائناتما سيحدث من نوع من أنو 
دراسة ىذا العلم من جهة معرفة خصائص : وجو إلحاق التنجيم بالسحر_ ٕ

 .األجراـ العلوية، وأبعادىا، وحركاهتا ليس داخبلً يف موضوع السحر
وإ٪تا يدخل يف السحر، وكونِو َأَحَد أنواعو من جهة سحر الذين كانوا يعبدوف 

ا١تدبرة ٢تذا العامل، ومنها تصدر ا٠تَتات والشرور،  الكواكب، ويزعموف أُنا ىي
 .والسعادة والنحوسة

مبطبًل ١تقالتهم، وىؤالء _ عليو السبلـ_وىؤالء ىم الذين بعث اهلل ٢تم إبراىيم 

                                                 

 .2/115اْعل مجٗل٠ ايًػ١ ٫بٔ ؿكٜـ _  1

، ٚاْعل ايتٓذِٝ ٚاملٓذُٕٛ ٚسهُ٘ يف اٱه٬ّ 35/192يفتا٣ٚ ٫بٔ ت١ُٝٝ اْعل فُٛع ا_  2

 .31عبـاجملٝـ املٌعيب ٖٚٛ َٔ أسؤ َا نتب يف ٖقا ايباب ْ.يًٌٝؽ ؿ

 .35/192اْعل فُٛع ايفتا٣ٚ _  3

 .520_519َكـ١َ ابٔ ػًـٕٚ ْ_  4
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وحانيًة، إذا قوبلت ٔتا يناسب روحانيَتها من يعتقدوف أف ٢تذه الكواكب إدراكاٍت رُ 
 .ذلك، عاملًة لو ما يريد البخور واللباس كانت مطيعًة ١تن صنع

وال شك بأف ىذا االعتقاد باطل، وشرؾ، وىو ا١تنحى الذي يتوارثو السحرة؛ 
ليضللوا بو ا٠تلق، ويوحوا إليهم بأف ىذه األجراـ العلوية تتصرؼ يف العامل 

 (ٔ).السفلي، وأُنا فاعلة ١تا ٭تدث فيو
ا اقتبس رجل م": =و٢تذا قاؿ رسوؿ اهلل فهذا وجو إلحاق التنجيم بالسحر،

 (ٕ)+.علماً من النجوم إال اقتبس بها شعبة من السحر زاد ما زاد
ٔتعٌت أف ىذا االقتباس الذي يكوف سحرًا ىو ما يدعيو ا١تنجموف، وال ٯتكن 
؛ ألف معرفة صفاهتا  ٛتل االقتباس على أنو إدراؾ علم صحيح عن أحواؿ النجـو

ليست ىي ما _ ىيأىا ٢تا عليها، وخصائصها اليت _ تعاىل_اليت خلقها اهلل 
يعتقده السحرة فيها من كوُنا مؤثرًة، وعلًة تامًة تستلـز معلو٢تا، بل الباطل احملذور 

 ._تعاىل_ىو ما يدعيو أولئك من الباطل الداعي إىل عبادة غَت اهلل 
أما ىي فبعض ٥تلوقات اهلل العليم اٟتكيم الذي مل ٮتلق شيئًا عبثاً، بل خلق 

و؛ فهو يسَت بنظاـ ٤تكم دقيق َوْفَق ما أراد، فما ترى يف خلق الرٛتن بَ تػَّ رَ العامل وَ 
ها ىو اهلل ها كلّْ قُ الِ باهتا، وخَ من تفاوت، ْتيث رُتّْبت فيو األسباب، وربطت ٔتسبَّ 

 (ٖ)._تعاىل_

                                                 

، ٚ ايوشل بني 1/635، ٚتفول ايتشلٜل ٚايتٜٓٛل 54_1/52اْعل أسهاّ ايكلإٓ يًذِاْ _  1

 .183_182اؿكٝك١ ٚاـٝاٍ 

 (.793)، ُٚشش٘ ا٭يباْٞ يف ايِشٝش١ (3771)، ٚابٔ َاد٘ (3905)أػلد٘ أبٛ ؿاٚؿ _  2

 .183اْعل ايوشل بني اؿكٝك١ ٚاـٝاٍ ْ_  3
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ىناؾ أمور يظنها بعض الناس من التنجيم، وىي ليست منو، كالعلم  :ملحوظة 

ين كما يعلم طلوع ْتادثيت الكسوؼ وا٠تسوؼ، فيمكن  العلم بذلك ْتساب النَتّْ
 .ا٢تبلؿ والبدر ْتسأّما

وكذلك توقع حالة اٞتو؛ فهو قائم على دراسة معينة، وبواسطة آالت خاصة 
بذلك، وقد تصيب تلك التوقعات، وقد ٗتطئ، ولكنها ليست من جنس أخبار 

 (ٔ).ا١تنجمُت
 يرةالطِّ : ثالثاً 

واحد؛  الطَتة، والتطَت ٔتعٌتً  :ة لغةتعريف الطير _ أ: مفهوم الطيرة_ ٔ
 . فالتطَت مصدر الفعل تطَت يتطَت، والطَتة اسم ا١تصدر

ت من الشػيء، وبالشيء: َتًة، ويقػاؿمثل ٗتػَت يتخػَت ٗتػَتاً، وخِ   .(ٕ)تطػَتَّ
  .(ٖ)التشاـؤ من الشيء ا١ترئي، أو ا١تسموع :ىي في االصطبلح والطيرة_ ب

مشؤوماً، أي يكوف وجوده سببًا يف وجود ما ٭تزف ىو َعدُّ الشيء  :والتشاؤم
 .( ٗ)ويضر
 : الطَتة مشتقة من أحد أمرين: اشتقاق الطيرة، وسبب تسميتها بذلك _جػ

 : يطَت، كما قاؿ بعضهم_فكأف الذي يرى ما يكره أو يسمع: إما من الطيران

                                                 

 .325ٚ 320_303اْعل ايتٓذِٝ ٚاملٓذُٕٛ ْ_  1
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 إذ عػػػػػػوىلػػػػػػذئب باعػػػػػػوى الػػػػػػذئب فاستأنسػػػػػػت 
 

 (ٔ)ت إنسػػػػػػػػػػػػػػػػاف فكػػػػػػػػػػػػػػػػدت أطػػػػػػػػػػػػػػػػَتوصػػػػػػػػػػػػػػػػوَّ  
وىذا ىو األصل، وا١تختار من الوجهُت؛ إذ كانت العرب تزجر  :من الطير وإما 

 . الطَت والوحش، أي تُػنَػفّْرىا، وترسلها، وتتفاءؿ أو تتشاءـ ّٔا
 . احتج بأف الوحش يُتطَتَّ بو، وُزِجرت مع الطَت فمن قال باألول

ش، إ٪تا كاف األصل يف الطَت، مث صار يف الوح :ومن قال بالقول الثاني قال
وقد ٬توز أف يُػَغلَّب أحد الشيئُت على اآلخر؛ فيذكر دونو، ويراداف ٚتيعاً، كما 

 :قيل
 مػػػػػػػػػػا يعيػػػػػػػػػػف اليػػػػػػػػػػـو يف الطػػػػػػػػػػَت الػػػػػػػػػػدََّوح

 
 بػػػػػػػػػػػػرح مػػػػػػػػػػػػن غػػػػػػػػػػػػراب البػػػػػػػػػػػػُت أو تػػػػػػػػػػػػيس 

 

                                                 

 .ٖقا ايبٝت ٜٴٓوب يًٌٓفل٣، ٚيتأبط ًلّا، ٚيػريُٖا_  1

 .يفلغٚبعض ايٓاي ٜفِٗ ٖقا ايبٝت بعهى َعٓاٙ; فٝعٔ إٔ ايكا٥ٌ ناؿ ٜطري َٔ ًـ٠ ا

 :ٚايِشٝض أْ٘ ناؿ ٜطري َٔ اهلِ، ٚاـٛف بـيٌٝ أْ٘ قاٍ يف ايبٝت ايقٟ ًٜٝ٘

 يررررررررررل اهلل أىررررررررري ل ىررررررررريس لكرررررررررارٌ 

 

 وتبغضررررررَه لرررررري مكلررررررة  وضررررررن    

 .ٚبـيٌٝ إٔ ٖقا ايبٝت ٜٴٓوب ٭سـ ايِعايٝو إَا ايٌٓفل٣، أٚ تأبط ًلّا، أٚ غريُٖا 

يف ايعٍٝ يف ايِشاك٣، ٚإٜجاك يًٛسـ٠  ٫ٚ ىف٢ إٔ ايِعايٝو فٚٚ غاكات، ٚكاطلات، ٚكغب١

 :ٚايبعـ عٔ ايٓاي نُا قاٍ ايٌٓفل٣ يف ٫َٹٝٻتٹ٘

 ولررررري دوىكررررره أٍلررررروٌ س ررررريٌد ع ن لَّرررررسٌ 

 

 وأرقرررررط  ٍلرررررول وعرفررررراء جيرررررأل     

 أولئرررررررو ال مسرررررررتودع السرررررررر  ائرررررررع    

 

 لديَه وال اجلاىي مبرا ج رري ُيلر لُ    

ائبع، ٜلٜـ إٔ ايعٍٝ َع : ل، ٚايعلفا٤ايُٓ: ايق٥ب ايكٟٛ، ٚا٭كقط: ٜٚكِـ بايوِّٝـ ايعًُى 

 .تًو اؿٝٛاْات ػريٷ ي٘ َٔ ايعٍٝ َع ايبٌل
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 (. ٔ)فجعل التيس من الطَت؛ إذ قدـ ذكر الطَت، وجعلو من الطَت ٔتعٌت التطَت 

 مث أطلق على كل ما يتوىم أنو مأخوذ من الطَت يف األصل، _إذاً _ فالتطير
كاف مسموعاً، أو مرئياً، أو معلوماً، وسواء كاف طَتاً، أو   الشر، سواء سبب يف ٟتاؽ

 .حيواناً، أو ٚتاداً، أو زماناً، أو مكاناً، أو شخصاً، أو نباتاً، أو عدداً، أو ٨تو ذلك
ف، الفعل عاؼ يعي رُ دَ صْ مَ : ُ ، وىيومما يدخل في مبحث الطيرِة العيافة

 . وا١تصدر عيافة
زجر الطَت، وتنفَتىا، وإرسا٢تا، والتفاؤؿ، أو التشاـؤ بأٝتائها، : والعيافة ىي

 .وأصواهتا، و٦تراهتا؛ فعن العيافة يكوف الفأؿ، أو التشاـؤ
إن : =_عليو الصبلة والسبلـ_قاؿ : َوْجُو كوِن الطيرِة من السحر_ ٕ

 .(ٕ)+العيافة، والطرق، والطيرة من الجبت
قاؿ : والجبتا٠تط يف األرض، : والَطْرقزجر الطَت، : العيافة: =عوؼ قاؿ
 (ٖ).+إنو الشيطاف: اٟتسن

ىو الكاىن، : ىو كل ما عبد من دوف اهلل، وقيل: قيل في تفسير الجبت
 (ٗ).والساحر، والسحر

قاؿ الدكتور أٛتد اٟتمد مبينًا وجو كوف الطَتة من السحر من خبلؿ اٟتديث 
 اٞتبت كلها صادقة يف العيافة، والطرؽ، والطَتة ْتسب إف معاين: =ا١تاضي

                                                 

 .264_2/259اْعل ايعُـ٠ ٫بٔ كًٝل ايكريٚاْٞ _  1

 (.1670)، ٚسوٓ٘ إهٓاؿٙ ايٟٓٛٚ يف كٜاض ايِاؿني (3907)أػلد٘ أبٛ ؿاٚؿ_  2

 +.شٝض َكطٛعُ: =، ٚقاٍ ا٭يباْٞ يف ُشٝض هٓٔ أبٞ ؿاٚؿ(3908)أبٛ ؿاٚؿ_  3

 .2/325، ٚيوإ ايعلب 5/249، ٚاؾاَع ٭سهاّ ايكلإٓ يًكلطيب 85اْعل املفلؿات ْ_  4
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 .أحوا٢تا، وكل تلك ا١تعاين دالة على ِعَظِم ُجْرـ فاعلها
 .فإف كانت سحراً فلها أحكامو، وما قيل فيو يقاؿ فيها

وال شك بأف اعتقاد أف تلك األفعاؿ ُمْنِبَئٌة عن ما سيحصل من الغيب، أو أف 
شرؾ، _ تقاَد أُنا ٕتلب لو النفع، أو تدفع عنو الضرركفٌر، واع_ ىذا الفعل مباح 
 .فهذا نوع عبادة ٢تا

ساحر، وإقدامو على الفعل _وفاعل ىذه األمور، ومفسرىا لنفسو أو للناس 
١تا صح عن _ تعاىل_عبادة لغَت اهلل _ تبعًا لذلك، أو امتناعو، أو طاعة غَته لو 

سنده عن عبداهلل بن مسعود عن روى أبو داود بفقد أف الطَتة شرؾ، " رسوؿ اهلل
وما منا إال، ولكن اهلل يذىبو  +ثبلثاً =الطيرة شرك : =قاؿ" رسوؿ اهلل

 (ٔ)+.بالتوكل
وإف كاف صاحب تلك األعماؿ ال يعتقدىا فهو كذب، وغش، ؤّتاف، ووسيلة 
إىل الشرؾ ٦تن قد يصدقو، وْتسب حالو يكوف حكمو من الكفر،أو الفسوؽ 

                                                 

، ُٚشش٘، ٚدعٌ آػلٙ َٔ قٍٛ ابٔ َوعٛؿ، (1614)، ٚايرتَقٟ (3910)كٚاٙ أبٛ ؿاٚؿ _  1

 .، ُٚشش٘، ٚٚافك٘ ايقٖيب1/17ٚأػلد٘ اؿانِ يف املوتـكى

ُلٜض يف ؼلِٜ ايطري٠، ٚأْٗا َٔ ايٌلى; ملا فٝٗا  ٖٚقا: =×قاٍ ايٌٝؽ عبـايلمحٔ بٔ سؤ

 ._تعاىل_ َٔ تعًل ايكًب ع٢ً غري اهلل

: يف اؿـٜح إُٓاكٷ، ٚايتكـٜل: قاٍ أبٛ ايكاهِ ا٭ُبٗاْٞ، ٚاملٓقكٟ+ َٚا َٓا إ٫=: قٛي٘: =ٚقاٍ

 . اْت٢ٗ. َٚا َٓا إ٫ ٚقـ ٚقع يف قًب٘ ٤ًٞ َٔ فيو

 . ٜتُٔٓ٘ َٔ اؿاي١ املهل١ٖٚ، ٖٚقا َٔ أؿب ايه٬ّسقف املوتج٢ٓ; ملا : ٚقاٍ اـًؼايٞ

أٟ ملا تٛنًٓا ع٢ً اهلل يف دًب ايٓفع، أٚ ؿفع ائل أفٖب٘ اهلل عٓا : +ٚيهٔ اهلل ٜقٖب٘ بايتٛنٌ=: قٛي٘

 .524_2/523اْعل فتض اجملٝـ +. بتٛنًٓا عًٝ٘ ٚسـٙ
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يتظاىر بتلك األعماؿ كذبًا من غَت اعتقاد، وال استعانة  والعصياف؛ فالفاسق من 

 .بالشياطُت، وجعِل تلك األمور وسيلة ظاىرة يضلل ّٔا
والكافر ىو فاعلها معتقدًا إباحتها، أو صدقها وداللتها، أو ا١تستعُت بالشياطُت 

َعو  (ٔ)+.على كشف بعض األمور، واٗتاذ تلك وسيلة ٮتفي ّٔا ُصنػْ
لطَتة بالسحر أف أىل اٞتاىلية كانوا يقصدوف بالسؤاؿ عن و٦تا يؤكد عبلقة ا

ر عندىم بإحساف الزجر، والطَتة، هِ تُ اشْ  َمنِ _ حوادثهم، وما أَمَّلوه ِمْن أعما٢تم 
 .وٝتوه عائفاً، وعرافاً 

بن يزيد، او٦تن اشتهر بذلك عرَّاؼ اليمامة، واألبلق األسدي، واألجلح، وعروة 
ذلك، ويعملوف بو، ويتقدموف، ويتأخروف يف ٚتيع وغَتىم؛ فكاف العرب ٭تكموف ب

ما يتقلبوف فيو، ويتصرفوف؛ يف حاؿ األمن، وا٠توؼ، والسعة، والضيق، واٟترب، 
والسلم؛ فإف أ٧تحوا فيما يتفاءلوف بو مدحوه، وداوموا عليو، وإف عطبوا فيو تركوه 

 (ٕ).وذموه
 الخط على الرمل، وما يلحق بو: رابعاً 

العيافة والطيرة والطرق من ": =و الطرؽ الوارد يف قولوى: الخط على الرمل
 .(ٖ)+الجبت

 .وقد مضى وجو كونو ملحقاً بالسحر يف الفقرة ا١تاضية عند اٟتديث عن الطَتة
أف الذين يتعاطوُنا من ا١تنجمُت جعلوا من النقط  وطريقة ىذه الصناعة

                                                 

 .182_181ايوشل بني اؿكٝك١ ٚاـٝاٍ ْ_  1

 .، ٚاْعل تفٌِٝ ايه٬ّ يف ايطِّري٠ يف كهاي١ ايطري٠ يًُ٪يف230_2/229ؿ٠ اْعل َفتاغ ؿاك ايوعا_  2

 .٢َٔ ؽله٘_  3
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ن غَتىا، وا٠تطوط ستة عشر شكبًل، وميزوا كبًل منها باسم وشكل ٮتتلف ع
 .وقسَّموىا إىل سعود و٨توس

وشأُنم يف ذلك شأُنم يف الكواكب، ومسائل ىذه الصناعة ٗتمينية يزعموف 
، ويقولوف إف الربوج االثٍت عشر يقتضي  : أُنا مبنية على ٕتارب، ويربطوُنا بالنجـو

إنو حُت السؤاؿ : كل منها شكبًل معينًا من األشكاؿ اليت اصطلحوا عليها، وقالوا
ا١تطلوب تقتضي أوضاع الربوج قوى الشكل ا١تعُت الذي يرٝتو الرّماؿ على عن 

 (ٔ).الرمل، وتلك األشكاؿ تدؿ على أحكاـ ٥تصوصة تناسب أوضاع الربوج
وىو علم باحث  ومما يدخل في علم الرمل، ويأخذ حكمو علم األسارير،

تقاطع يف االستدالؿ با٠تطوط ا١توجودة يف األكف واألقداـ واٞتباه ْتسب ال
والتباين والطوؿ والعرض والقصر، وْتسب ما بينها من الفروج ا١تتسعة، أو 
ا١تتضايقة على أحواؿ اإلنساف من طوؿ األعمار وقصرىا، والسعادة والشقاوة، 

 .والغٌت والفقر، وما شابو ذلك
 (ٕ).ما يسمى بقراءة الفنجان_ أيضاً _ويلحق بو 

ومن تقريرات " ظهر من أقوالو وقد: =×قاؿ ٝتاحة الشيخ عبدالعزيز بن باز
، وا٠تط على الرمل، وما _ األئمة من العلماء، وفقهاء ىذه األمة أف علم النجـو

يسمى بالطالع، وقراءة الكف، وقراءة الفنجاف، ومعرفة ا٠تط، وما أشبو ذلك كلها 
من علـو اٞتاىلية، ومن الشرؾ الذي حرمو اهلل ورسولو، ومن أعما٢تم اليت جاء 
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إبطا٢تا، والتحذير من فعلها، أو إتياف من يتعاطاىا وسؤالو عن شيء اإلسبلـ ب 

منها، أو تصديقو فيما ٮترب بو من ذلك؛ ألنو من علم الغيب الذي استأثر اهلل 
 (ٔ)+.بو
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 :وتحتو سبعة مباحث
 .حكم تعلم السحر وتعليمو: المبحث األول
 .حكم الساحر: المبحث الثاني

 .لساحرحد ا: المبحث الثالث
 .توبة الساحر: المبحث الرابع

 .حكم الذىاب للسحرة وسؤا٢تم، وتصديقهم فيما يقولوف: المبحث الخامس
 .اٟتكمة من النهي عن إتياف السحرة والكهاف و٨توىم: المبحث السادس

 .حكم األجرة ا١تأخوذة عن السحر والكهانة و٨تو٫تا: المبحث السابع
 

 الجاىيالفصل 

 

 أحهاّ تتعًل بايػخط ٚايػخط٠



 

 ايػخط بني املاضٞ ٚاذتاضط9 ايطابع١ عؿط٠ايطغاي١ 

 

353 



 

 

 354 ايػخط بني املاضٞ ٚاذتاضط9 ايطابع١ عؿط٠ايطغاي١ 
  

 
ذلك يف كتابو العزيز؛ _ عز وجل_م، فقد بُت اهلل لَّ عَ تػَ السحر ٦تا يُػْعلم ويػُ 

فأخرب عن فرعوف وقومو يف آيات كثَتة َوْصَفُهُم الساحَر بكونو عليماً، وأف السحر 
 .٦تا يعلم ويتعلم
ُلو الشََّياِطُُت َعَلى ُمْلِك ُسَلْيَماَف َوَما َكَفَر : ]_عز وجل_قاؿ اهلل  َواتػَّبَػُعوا َما تَػتػْ
نَّ الشََّياِطَُت َكَفُروا يُػَعلُّْموَف النَّاَس السّْْحَر َوَما أُنزَِؿ َعَلى اْلَمَلَكُْتِ بَِباِبَل ُسَلْيَماُف َوَلكِ 

َنٌة َفبل َتْكُفْر فَػَيتَػَعلَُّموَف  َا ٨َتُْن ِفتػْ َىاُروَت َوَماُروَت َوَما يُػَعلَّْماِف ِمْن َأَحٍد َحىتَّ يَػُقوال ِإ٪تَّ
ُهَما َما يُػَفرُّْقوَف بِوِ  بَػُْتَ اْلَمْرِء َوَزْوِجِو َوَما ُىْم ِبَضارّْيَن ِبِو ِمْن َأَحٍد ِإالَّ بِِإْذِف اللَِّو  ِمنػْ

َويَػتَػَعلَُّموَف َما َيُضرُُّىْم َوال يَنَفُعُهْم َوَلَقْد َعِلُموا َلَمْن اْشتَػرَاُه َما لَُو يف اآلِخرَِة ِمْن 
 (.ٕٓٔ:البقرة[ )ْو َكانُوا يَػْعَلُموفَ َخبلٍؽ َولَِبْئَس َما َشَرْوا ِبِو أَنُفَسُهْم لَ 

[ َقاَؿ اْلَمؤل ِمْن قَػْوـِ ِفْرَعْوَف ِإفَّ َىَذا َلَساِحٌر َعِليمٌ : ]وقاؿ عن قـو فرعوف
 (.ٜٓٔ:األعراؼ)

يَْأُتوَؾ ِبُكلّْ ( ٔٔٔ)قَاُلوا أَْرِجِو َوَأَخاُه َوأَْرِسْل يف اْلَمَداِئِن َحاِشرِيَن : ]وقاؿ عنهم
 .األعراؼ[ (ٕٔٔ)يٍم َساِحٍر َعلِ 
 (.ٔٚ:طو[ )ِإنَُّو َلَكِبَتُُكْم الَِّذي َعلََّمُكْم السّْْحرَ : ]وقاؿ

 يتهيأُ وبناًء على ذلك فالسحر مقدور عليو؛ فهو ٦تا يتعلم، و٭تصَّل ْتسب ما 
 .لطالبو

، وٚتهورىم يراه مكفراً، ونصوص والسحر حرام ببل خبلف بين أىل العلم
َوَلَقْد َعِلُموا َلَمْن اْشتَػرَاُه َما َلُو يف : ]_تعاىل_حرمتو، قاؿ الكتاب والسنة صر٭تة يف 
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 (.ٕٓٔ:البقرة[ )اآلِخَرِة ِمْن َخبلؽٍ 
لقد علم أىل الكتاب فيما عهد إليهم أف الساحر ال : إف معٌت اآلية: فقيل

 (ٔ).خبلؽ لو يف اآلخرة، أو ال دين لو
اجتنبوا السبع : =قاؿ "عن النيب÷ وجاء يف الصحيحُت من حديث أيب ىريرة

 +.الموبقات
 .(ٕ) اٟتديث..+ الشرك باهلل والسحر: =يا رسوؿ اهلل وما ىن؟ قاؿ: قالوا

وبناًء على ذلك فإنو ال ٬توز تعلم السحر؛ ألنو ال ٮترج عن كونو مبنيًا على 
الشرؾ، أو الكذب، أو ا٠تداع والغش، و٨تو ذلك ٦تا ىو ضار بالفرد واٞتماعة، قاؿ 

 (.ٕٓٔ:البقرة[ )َويَػتَػَعلَُّموَف َما َيُضرُُّىْم َوال يَنَفُعُهمْ : ]_وجلعز _اهلل 
فبل نفع يف السحر البتة، وما ال نفع فيو، وكاف ضرره متحتمًا ال ٬توز تعلمو 

َوال يُػْفِلُح السَّاِحُر : ]عن الساحر بقولو_ عز وجل_ْتاؿ، كيف وقد أخرب اهلل 
 (.ٜٙ:طو[ )َحْيُث أََتى

و الفبلُح فبل يرجى نفعو أبداً، كما ال ٯتكن أف يكوف نصر اٟتق ومن نُِفَي عن
 .من ىذا الطريق

وقد ذىب اٞتمهور إىل عدـ جواز تعلم السحر من غَت عمل بو، وروي عن 
 (ٖ).اإلماـ مالك تكفَته

                                                 

ٝـ يًٌٝؽ عبـايلمحٔ ، ٚفتض اجمل383اْعل تٝوري ايعنٜن اؿُٝـ يًٌٝؽ هًُٝإ بٔ عبـاهلل ْ_  1

 .147_145، ٚ ايوشل بني اؿكٝك١ ٚاـٝاٍ 315ْبٔ سؤ ْا

 (.89)َٚوًِ ( 6857)ٚ(  2766)ايبؼاكٟ _  2

 .8/63اْعل اـلًٞ ع٢ً كتِل ػًٌٝ _  3
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كما أف اٞتمهور ذىبوا إىل تكفَت الساحر مطلقاً، وُمتَػَعلّْمو ألي غرض ىو  

كما حر،  م؛ فبل يكوف ساحٌر بالفعل إال من تعلم السساحر، فيعد داخبًل يف اٟتك
ذريعٌة _ يف األقل_ال يكوف كاتٌب إال من تعلم الكتابة؛ فالتعلم ٤تـر لذاتو، أو ىو 

، والذريعة إىل احملـر ٬تب سدُّىا  .إىل احملـر
يف نفس اآلية عن ا١تلكُت اللذين _ تعاىل_و٦تا يؤكد ُكْفَر متعلم السحر قولو 

َنٌة َفبل َتْكُفرْ : ]السحر ١تن جاء متعلماً  يعلماف الناس َا ٨َتُْن ِفتػْ  (.ٕٓٔ:البقرة[ )ِإ٪تَّ
ـٌ   (ٔ).أي بتعلم السحر؛ ٢تذا كاف رأي اٞتمهور أف تَػَعلَُّم السحِر حرا
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مل ٮتتلف العلماء كثَتًا يف حكم الساحر، وذلك راجع إىل وضوح الرؤية يف أمر 
لِة مع أف االختبلؼ يف ٖتديد ماىية السحر السحر والسحرة من حيُث صراحُة األد

واسع جداً، ٦تا يتسع معو ا٠تبلؼ عادة لوال صراحة النهي العاـ عن السحر 
 .والتحذير منو

غَت أف ٖتديد ا١تعٌت الدقيق الذي يصدؽ عليو لفظ السحر ٔتعناه االصطبلحي 
 .ا١تقروف بالكفر يضيّْق ا٠تبلؼ، ويبقى ٖتديد السحر ىو ا١تهم يف األمر

ُلو الشََّياِطُُت َعَلى ُمْلِك : ]_تعاىل_ومن أجلى تلك النصوص قولو  َواتػَّبَػُعوا َما تَػتػْ
 .اآلية....[ ُسَلْيَمافَ 

 :وفي ىذه اآلية الكريمة االستدالل على كفر الساحر من أوجو كثيرة
يف معرض اهتامو بالسحر يف قولو _ عليو السبلـ_نفي الكفر عن سليماف _ ٔ
 [.ا َكَفَر ُسَلْيَمافُ َومَ : ]_تعاىل_

 .التصريح بكفر الشياطُت منوطاً بتعليمهم الناَس السحرَ _ ٕ
 .ٖتذيُر ا١تلكُت طالَب تَػَعلُِّم السحِر بأنو كفر_ ٖ
نفُي النصيِب عن متخذه، ونفُي النصيِب بالكلية ال يكوف إال للكافر _ ٗ
 ._عياذاً باهلل_

[ ال يُػْفِلُح السَّاِحُر َحْيُث أََتىوَ : ]_تعاىل_ومن النصوص الواردة يف ذلك قولو 
 (.ٜٙ:طو)

 .ويف ىذه اآلية نَػْفُي الفبلح عن الساحر يف أي مكاف كاف، وىذا دليل على كفره
أمرين يدالن على أن نفي × وقد ذكر الشيخ محمد األمين الشنقيطي

 حهِ ايػاحط9 املبخح ايجاْٞ
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 :الفبلح في اآلية دال على كفره 

 .على كفر الساحر داللة آية سورة البقرة السابق ذكرىا :األمر األول
يُراد بو  +ال يفلح= :أنو ُعرؼ باستقراء القرآف أف الغالب فيو أف لفظ :الثاني
 .الكافر

 (ٔ).أمثلة على ذلك× مث ضرب
َعدَّه من السبع ا١توبقات، " ومن النصوص الصر٭تة يف شأف السحر أف الرسوؿ

 +.اجتنبوا السبع الموبقات: =فقاؿ
 .(ٕ) اٟتديث....+الشرك باهلل والسحر: =ؿيا رسوؿ اهلل وما ىن؟ قا: قالوا

وىناؾ أحاديُث أخرى كثَتة يف النهي عن السحر تؤيد معٌت اٟتديث، 
وأحاديُث يف النهي عن إتياف الكهاف، والعرافُت، وبياف حكم آتيهم، ومصدقهم، 

 ._كما سيأيت_داخل يف السحر ُملحٌق بو _ الكهانة والعرافة_وأف ذلك الصنيع 
 .شأف ا١تلحق فكيف با١تلحق بووإذا كاف ذلك 

٢تذه النصوص الصر٭تة من الكتاب والسنة اتفق العلماء على كفر الساحر 
الذي يعتقد أف الكواكب مدبرة مع اهلل، أو أف الساحر قادر على خلق األجساـ، 

 .أو اعتقد أف فعلو مباح
 ويكوف ا١تسلم ّٔذا كا١ترتد ُيستتاب؛ فإف تاب وإال قُتل عند بعضهم، ويرى
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 (ٔ).آخروف قتلو ببل استتابة
إىل القوؿ _ رٛتهم اهلل_أبو حنيفة ومالك وأٛتد : كما ذىب األئمة الثبلثة

 (ٕ).بكفر الساحر مطلقاً 
إىل عدـ التكفَت بالسحر لذاتو؛ فإذا مل يكن الساحر × وذىب اإلماـ الشافعي

فعلو مباح  معتقداً يف الكواكب أُنا مدبرة، أو أنو قادر على خلق األجساـ، أو أف 
 (ٖ).كاف ِفْعُلو معصيًة كبَتة

: بعد أف ساؽ كبلـ اإلماـ الشافعي_ حفظو اهلل_يقوؿ الدكتور أٛتد اٟتمد 
غفل عن أنواع من السحر تأثَتىا ٭تصل بوساطة ُمعُت × وكأين باإلماـ الشافعي=

 (ٗ)+.من الشياطُت ٔتقابل ما يُػَقدّْـ ٢تم الساحر من طاعة وخضوع يف ٥تالفة الشرع

                                                 

، ًٚلغ 48_2/47، ٚاؾاَع ٭سهاّ ايكلإٓ يًكلطيب 1/63ّ ايكلإٓ يًذِاْ ْاْعل أسها_  1

 .14/176ايٟٓٛٚ ع٢ً َوًِ 

، ٚايهايف ٫بٔ قـا١َ 1/33، ٚأسهاّ ايكلإٓ ٫بٔ ايعلبٞ 63_1/62اْعل أسهاّ ايكلإٓ يًذِاْ _  2

 .4/462، ٚأٓٛا٤ ايبٝإ 4/240، ٚسا١ًٝ ابٔ عابـٜٔ 10/224، ٚفتض ايباكٟ ٫بٔ سذل 4/165

، ًٚلغ ايٟٓٛٚ ع٢ً 1/31، ٚأسهاّ ايكلإٓ ٫بٔ ايعلبٞ 1/63اْعل أسهاّ ايكلإٓ يًذِاْ _  3

 .162_161، ٚايوشل بني اؿكٝك١ ٚاـٝاٍ 10/124ْ، ٚفتض ايباكٟ 14/176َوًِ 

 .162ايوشل بني اؿكٝك١ ٚاـٝاٍ ْ_  4
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ترجع إىل ما  حد الساحر، وخبلصتوكبلـ طويل يف _ رٛتهم اهلل_للعلماء 

 :يلي
يقتل عند القائلُت بكفره باعتباره مرتداً، وكذا عند من _ أ: حاالت القتل_ ٔ

 .عدوا الساحر كافراً مطلقاً 
ويقتل عند أيب حنيفة لكونو ٚتع إىل الردِة السعَي باألرض بالفساد، وىذا 

 (ٔ).لذين ورد عنهم قتل الساحرموافق ١تذىب ا
إذا قَػَتَل بسحره إنسانًا قتل حدًا عند اإلماـ أيب حنيفة، واإلماـ مالك، _ ب

 .واإلماـ أٛتد
، أو  ويشًتط أبو حنيفة أف يتكرر منو ذلك، أو يُِقرَّ  بو يف حق شخص ُمَعُتَّ

 .عليو شاىداف يشهدَ 
 (ٕ).ويقتل قصاصاً عند اإلماـ الشافعي

إىل عدـ قتل الساحر × ذىب اإلماـ الشافعي_ أ: القتلحاالت عدم _ ٕ
الذي مل يشتمل سحره على اعتقاد كوف الكواكب مدبرة، أو كوف الساحر قادراً 

 .على خلق األجساـ، أو أف فعلو مباح
                                                 

لإٓ ٫بٔ ايعلبٞ ، ٚأسهاّ ايك63_1/61اْعل تفٌِٝ فيو يف أسهاّ ايكلإٓ يًذِاْ _  1

، ٚ ايوشل بني 598، ًٚلغ ايعكٝـ٠ ايطشا١ٜٚ 1/212ْ، ٚتفوري ايكلإٓ ايععِٝ ٫بٔ نجري 1/31

 .171_163اؿكٝك١ ٚاـٝاٍ ْ

، ٚاؾاَع ٭سهاّ 3/215، ٚايتفوري ايهبري يًلامٟ 1/63اْعل أسهاّ ايكلإٓ يًذِاْ  _2

 .166ل بني اؿكٝك١ ٚاـٝاٍ ْ، ٚ ايوش14/176ايكلإٓ يًكلطيب، ًٚلغ ايٟٓٛٚ ع٢ً َوًِ 

 حس ايػاحط9 املبخح ايجايح
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واستدؿ على ذلك بأدلة أبرزىا أف السحر إذا مل يشتمل على تلك األمور 
بل عاصياً، و٣ترد ا١تعصية غَت مكفر،  ،ال يعد صاحبو كافراً _ كما يرى_ا١تكفرة 

 (ٔ).وغَت مبيح للدـ، ودماء ا١تسلمُت ٤تظورة
وىذا صحيح، دماء : =_رٛتهما اهلل_ معلقًا على كبلـ الشافعي يقوؿ القرطيب

 (ٕ)+.ا١تسلمُت ٤تظورة ال تستباح إال بيقُت، وال يقُت مع االختبلؼ
× ما يراه اإلماـ الشافعي معلقًا على_ حفظو اهلل_يقوؿ الدكتور أٛتد اٟتمد 

دليل حرمة دماء ا١تسلمُت، وأُنا ال تستباح إال بيقُت، وال = :×وعلى كبلـ القرطيب
ىذا صحيح من حيُث اٟتكُم العاـ، أما اٟتالة ا٠تاصة معنا _ يقُت مع االختبلؼ 

وتركًا للجماعة؛  ،يف أمر السحر فاٞتمهور على أف السحر يعد مروقًا من الدين
نكر أحد من الصحابة على من قتل الساحر منهم؛ فيعد ىذا ٔتنزلة ٢تذا مل ي

 (ٖ)+.اإلٚتاع على العمل ٔتا ورد خاصة يف الساحر، وا٠تاص يقضي على العاـ
إذ  (٘)، وصاحب الطّّْلسم(ٗ)ذىب بعض األحناؼ إىل عدـ قتل ا١تشعوذ_ ب

                                                 

 .216_3/215، ٚايتفوري ايهبري يًلامٟ 1/63اْعل أسهاّ ايكلإٓ يًذِاْ _  1

 .2/48أسهاّ ايكلإٓ _  2

 .168ايوشل بني اؿكٝك١ ٚاـٝاٍ ْ_  3

َيعٹبٷ غف١ ٜل٣ اٱْوإ َٓ٘ اي٤ٌٞ غ٬ف َا عًٝ٘ أًُ٘ يف كأٟ ايعني، أٟ : ايٌعٛف٠ أٚ ايٌعبق٠_  4

 .1/337، ٚاملِباغ املٓري يًفَٝٛٞ 5/29اْعل يوإ ايعلب َاؿ٠ ًعق . يٝى ي٘ سكٝك١ ٜل٣ َا

ٖٛ يفغ ْٜٛاْٞ، ٖٚٛ يف عًِ ايوشل ػطٛط ٚأعـاؿ ٜنعِ ناتبٗا أْ٘ ٜلبط بٗا : ايّطًوِ_  5

اْعل املعذِ ايٛهٝط َاؿ٠ . كٚساْٝات ايهٛانب ايع١ًٜٛ بايطبا٥ع ايوف١ًٝ; ؾًب قبٛب أٚ ؿفع أف٣

  .2/568طًوِ 

ٖٛ ايعٌُ ايقٟ ٜكّٛ ب٘ ايواسل مبواعـ٠ ايٌٝطإ أٚ بٓا٤ٶ : ايطًِّوِ: =ٚقاٍ قُـ قُـ دعفل    =

_ نايٌُع ٚايطني_ع٢ً أَلٙ ع٢ً ايٛكم أٚ ايكُاَ أٚ املعـٕ أٚ اـٌب أٚ ا٭سذاك ايهلمي١ أٚ املعذٕٛ 

= 
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 (ٔ).ال يعدوف فاعل ىذا ساحراً  

أف من سحر بأدوية وتدخُت كما ذىب بعض أصحاب اإلماـ أٛتد إىل 
وسقي شيٍء يضر، ومن يعـز على اٞتن، ويزعم أنو ٬تمعها وتطيعو، وا١تشعوذ 

ال يعد كافراً _ وقائل بزجر الطَت، وضارب باٟتصى، والشعَت، والقداح، و٨تو ذلك
 .إذا مل يعتقد اإلباحة، أو أنو يعلم الغيب

 (ٕ).وجو وىذا موافق ١تا ذىب إليو اإلماـ الشافعي وأصحابو من
موضحًا وجو االختبلؼ واٞتمع بُت مذىب × قاؿ الشيخ سليماف بن عبداهلل

 :اٞتمهور ومذىب اإلماـ الشافعي ومن وافقو يف بعض أنواع السحر
وعند التحقيق ليس بُت القولُت اختبلؼ؛ فإف من مل ُيَكفّْر؛ لظنو أنو يتأتَّى =

من قبل الشياطُت إال بدوف الشرؾ، وليس كذلك، بل ال يتأتَّى السحر الذي 
 ...بالشرؾ وعبادة الشياطُت والكواكب

وإف ٝتي سحرًا فعلى سبيل  ،وأما سحر األدوية والتدخُت و٨توه فليس بسحر
 .آّاز كتسمية القوؿ البليغ والنميمة سحراً 

 (ٖ)+.ولكنو يكوف حراماً ١تضرتو يعزر من يفعلو تعزيراً بليغاً 
: ى ما ذكر يف أحواؿ عدـ قتل الساحرقاؿ الدكتور أٛتد اٟتمد معلقًا عل

________________________ 

 

...+. ِ٘ أٚ َا ميًه٘بٌهٌ كِْٛ يف ٚقت كِْٛ ٚعذِ ُٚٛك٠ َع١ٓٝ; ئلك ْفل أٚ أنجل يف ًؼ

 .215اْعل نتاب ايوشل حملُـ قُـ دعفل ْ

 .4/240اْعل سا١ًٝ ابٔ عابـٜٔ _  1

 .384، ٚتٝوري ايعنٜن اؿُٝـ 395ْ_3/394اْعل ًلغ َٓت٢ٗ اٱكاؿات _  2

 .384تٝوري ايعنٜن اؿُٝـ ْ_  3
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إف السحر أنواع كثَتة ٗتتلف يف أحكامها ْتسب ما يصاحبها من : وأقوؿ=
االعتقاد، وإف مشلها اسم السحر من حيث اإلطبلؽ؛ إلمكاف أف يعمل أعماؿ 
السحرة َمْن ليس ساحراً؛ فيتسمى بذلك، وال يتأتَّى لو، ومنو ما يتأتى من السحرة 

ؿ، بل قد يكوف منو أعماؿ يلتبس أمرُىا على الرائي، وصاحب و٢تم يف كل حا
ىذا ساحر؛ ألنو أتى بأمور ٗتفى على الكثَتين من حيث الشكل وا٢تيئة اليت ظهر 

أي أنو ٯتكن أف يعمل شخص نوعًا من أنواع _ّٔا، ال من حيث الواقع واٟتقيقة 
فهو ال يعظم _ قيالسحر ا١تكفر بصورتو وىيئتو، لكنو ليس ساحرًا با١تعٌت اٟتقي

أحدًا سوى اهلل، وال ينسب شيئًا ٦تا ىو لغَته، إ٪تا استعمل تلك الطرؽ احتيااًل؛ 
فهذا ال ٬تعلنا ٨تكم على ذلك النوع بأنو غَت مكفر مطلقاً؛ ألف األصل يف تلك 

 .األعماِؿ السحُر با١تعٌت الشرعي احملذور
ال من حيث اٟتكم  ومن ٭تاكيو مع ٥تالفة اٟتاؿ ٮتتلف عنو من حيث ا١تآؿ،

العاـ؛ ألف الصورة الظاىرة واحدة، وحكُم الناِس على الظاىر، والبواطن أمرىا إىل 
 ._تعاىل_اهلل 

لكن من ُخرب أْمرُه، وُعِلَم أف ما يستعملو خاٍؿ من االعتقاد الباطل، وإ٪تا خفُة 
حركٍة، أو حدٌس وٗتمٌُت يربطو ّتنس أفعاؿ السحرة من خط باألرض، أو زجر 

لطَت، أو ضرب بالقداح، أو ٨تو ذلك من االستقساـ ا٠تايل من االستعانة ل
بالشياطُت، ومن ادعاء علم الغيب، أو كاف باستعماؿ خاصٍة من خواص ا١تواد 

فحكم مثل ىذا ىو ما أشار إليو بعض األحناؼ، _بطرٍؽ ٗتفى على اآلخرين 
باطلة من الغش، وبعض اٟتنابلة بأنو ال يعترب مكفراً، وإف اشتمل على أمور 
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 (ٔ)+.وا٠تداع، والكذب، و٨تو ذلك؛ فهي ال تبلغ درجة الكفر، واهلل أعلم 

                                                 

 .172_171ايوشل بني اؿكٝك١ ٚاـٝاٍ ْ_  1
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 :اختلف العلماء يف قبوؿ توبة الساحر، وخبلصة ذلك يرجع إىل ما يلي
إىل عدـ _ ذىب اإلماـ أبو حنيفة، واإلماـ مالك، واإلماـ أٛتد يف رواية _ ٔ

 .قبوؿ توبة الساحر
 :ة من الصحابة والتابعُت، وعلل بتعليبلتوىذا مروي عن ٚتاع

أف الردة بفعل السحر باطنة، وا١ترتد باطنًا ال تعرؼ توبتو بإظهاره : منها
 .اإلسبلـ
 .أف علم السحر ال يزوؿ بالتوبة: ومنها
 .أنو ٚتع إىل الردِة السعَي يف األرض بالفساد: ومنها

ل أف يشهد عليو هد عليو بذلك، أما إذا تاب قبوىذا يف حالة ما إذا شُ 
ِإالَّ الَِّذيَن تَابُوا ِمْن قَػْبِل َأْف تَػْقِدُروا َعَلْيِهْم : ]_تعاىل_بالسحر قبلت توبتو لقولو 
 (.ٖٗ:ا١تائدة[ )فَاْعَلُموا َأفَّ اللََّو َغُفوٌر َرِحيمٌ 

 (ٔ).فحكم الساحر يكوف كذلك
لساحر؛ ألف ذىب اإلماـ الشافعي، واإلماـ أٛتد يف رواية إىل قبوؿ توبة ا_ ٕ

فإف تاب قبلت توبتو وُخلّْي سبيُلو؛  ؛دينو ال يزيد على الشرؾ، وا١تشرؾ يستتاب
                                                 

، ٚايهايف ٫بٔ 3/215، ٚايتفوري ايهبري يًلامٟ 63_1/61اْعل أسهاّ ايكلإٓ يًذِاْ _  1

، 14/176، ًٚلغ ايٟٓٛٚ ع٢ً َوًِ 2/47، ٚاؾاَع ٭سهاّ ايكلإٓ يًكلطيب 4/165قـا١َ 

، ًٚلغ َٓت٢ٗ اٱكاؿات 236_10/224، ٚفتض ايباكٟ 1/212ٚتفوري ايكلإٓ ايععِٝ ٫بٔ نجري 

 .173_172، ٚ ايوشل بني اؿكٝك١ ٚاـٝاٍ 395ْ_3/390

 تٛب١ ايػاحط9 ابعاملبخح ايط
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 .فكذلك الساحر 

وعلمو بالسحر ال ٯتنع توبتو بدليل ساحر أىل الكتاب إذا أسلم، ولذلك صح 
 (ٔ).إٯتاف سحرة فرعوف، وتوبتهم

                                                 

، ٚاؾاَع ٭سهاّ ايكلإٓ يًكلطيب 196_4/195، ٚايهايف 3/215اْعل ايتفوري ايهبري يًلامٟ _  1

، ٚايوشل بني اؿكٝك١ 3/395، ًٚلغ َٓت٢ٗ اٱكاؿات 1/212، ٚتفوري ايكلإٓ ايععِٝ 2/48

 .173ٚاـٝاٍ ْ
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لعرافُت، الذىاب للسحرة، ومن يف حكمهم من ا١تنجمُت، والكهاف، وا
، معدود يف كبائر الذنوب، بل قد _ وسؤا٢تم، وتصديقهم ٔتا ٮتربوف بو  فعل ٤تـر
 .يصل إىل حد الكفر، والشرؾ األكرب

وقد تظاىرت األدلة على ذلك، ومنها ما رواه مسلم عن معاوية بن اٟتكم 
إين حديث عهد ّتاىلية، وقد جاء اهلل باإلسبلـ، ": أنو قاؿ لرسوؿ اهلل÷ السلمي

 .ف منا رجاالً يأتوف الكهافوإ
 (ٔ).اٟتديث+ فبل تأتهم: =قاؿ

من أتى عرافًا فسألو عن شيء : =قاؿ" وما رواه مسلم عن بعض أزواج النيب
 (ٕ)+.لم تقبل لو صبلة أربعين ليلة

من أتى  : =قاؿ" عن رسوؿ اهلل÷ وما رواه اإلماـ أٛتد وغَته عن أيب ىريرة
 (ٖ)+.قد كفر بما أنزل على محمدكاىناً أو عرافاً فصدقو بما يقول ف

 

 أحواؿ الذىاب للسحرة، وسؤا٢تم، وتصديقهم
من خبلؿ األحاديث السابقة الدالة على حرمة الذىاب للسحرة ومن يف 

                                                 

 (.537)َوًِ _  1

 (.2230)َوًِ _  2

إهٓاؿٙ : =ٚقاٍ ايقٖيب+ ع٢ً ًلطُٗا: =، ٚقا8ٍ_1/7 ، ٚاؿانِ يف املوتـكى2/429املوٓـ _  3

 (.4599)ُٚشش٘ ا٭يباْٞ يف ٌَها٠ املِابٝض + قٟٛ

 ٚتصسٜكِٗ فُٝا ٜكٛيٕٛ حهِ ايصٖاب يًػخط٠، ٚغؤاهلِ،9 املبخح ارتاَؼ
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 :حكمهم وسؤا٢تم وتصديقهم يتبُت لنا التفصيل يف ذلك، وٯتكن إٚتالو فيما يلي 

عن شيء فصدقو  أف من سأؿ الساحر، أو الكاىن، أو ا١تنجم، أو العراؼ_ ٔ
خرب أف معرفتو بذلك عن 

ُ
ٔتا ٮترب فقد كفر؛ العتقاده أنو يعلم الغيب سواء ادعى ا١ت

، أو غَت ذلك  .طريق الشياطُت، أو عن طريق النجـو
ْقو سواء كاف ذلك السؤاؿ استهزاًء، أو تسلية، أو _ ٕ إذا سألو، ومل يصدّْ

فبل يكفر السائل بذلك، _ لك استطبلعاً، أو مقابلة صحفية، أو تلفازية أو ٨تَو ذ
وإ٪تا ال تقبل لو صبلٌة أربعُت ليلة؛ فإف اٟتديث الذي فيو الوعيد بذلك ليس فيو 

 .ذكر تصديقو، وإ٪تا ٣ترد سؤالو
 .واألحاديث اليت فيها إطبلؽ الكفر مقيدة بتصديقو

إذا سألو ٤تتسبًا عليو؛ ليمتحن حالو، وٮتتربه، ويفضحو، ويبُت زيفو، وٯتيز _ ٖ
رضي اهلل _فهذا جائز، كما جاء يف الصحيحُت عن ابن عمر _ قو من كذبو صد

يف رىط ِقَبل ابن صياد، حىت وجدوه يلعب مع " مع النيبأف عمر انطلق _ عنهما
وقد قارب ابن صياد اٟتلَم، فلم يشعر حىت ضرب  (ٔ)الصبياف عند أُطُم بٍت َمغػالة

 . +اهلل تشهد أني رسول: =بيده مث قاؿ البن صياد" النيب
 . أشهد أنك رسوؿ األميُت: فنظر إليو ابن صياد فقاؿ
آمنت باهلل : =وقاؿ( ٕ)أتشهد أين رسوؿ اهلل؟ فرفضو": فقاؿ ابن صياد للنيب

 . +وبرسلو

                                                 

 .3/262اْعل ايفتض . بطٔ َٔ ا ٭ِْاك: اؿِٔ، َٚػاي١: ا٭طِ_  1

ُٻ٘=أٟ تلن٘، ٚيف كٚا١ٜ : فلفٔ٘_  2  .3/262اْعل ايفتض .أٟ ٓػط٘ ِٚٓ بعٔ٘ إىل بعض +: فل
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 . +ماذا ترى: =فقاؿ لو
 . يأتيٍت صادؽ وكاذب: قاؿ ابن صياد

 . +ُخلِّط عليك األمر": =فقاؿ النيب
 . +بأت لك خبيئاً إني قد خ": =مث قاؿ لو النيب
 . ىو الدخُّ : فقاؿ ابن صياد

 . +اخسأ؛ فلن تعدو قدرك: =فقاؿ
 . دعٍت يا رسوؿ اهلل أضرب ُعنُػَقو: ÷فقاؿ عمر
 إن يكنو فلن تسلط عليو، وإن لم يكنو فبل خير لك في": =فقاؿ النيب

 (ٔ).+قتلو
مـو لو بالدخاف؛ ليتعرؼ حقيقة أمره؛ فهذا اٟتديث ٥تصص لع" فامتحاف النيب
 (ٕ).األحاديث السابقة

و٦تا ٖتسن اإلشارة إليو أف الذىاب إىل السحرة و٨توىم ال يقتصر على  :تنبيو
٣ترد اإلتياف إليهم ومقابلتهم وجهًا لوجو، وإ٪تا يتعدى ذلك إىل أمور أخرى قد ال 
َتِقلُّ عن ا١تقابلِة الشخصيِة والسؤاِؿ؛ حيث إف السحرة وا١تشعوذين والكهاف يف 

ا١تاضية ال يظهروف أماـ الناس، بل ٮتتفوف يف سراديب، وأماكن ال يعلم  األزماف
 .عنهم إال القليل

أما يف ىذا العصر فقد تعددت أساليبهم، وصاروا ٬تاىروف بسوء صنيعهم؛ 

                                                 

 ( .2930)َٚوًِ (1254)ايبؼاكٟ_  1

 .278_277اْعل ايتٓذِٝ ٚاملٓذُٕٛ ْ_  2



 

 

 370 ايػخط بني املاضٞ ٚاذتاضط9 ايطابع١ عؿط٠ايطغاي١ 
حيث َأْشرَع ٢تم اإلعبلـُ أبوابَو؛ فصاروا يظهروف على أعمدة الصحف، ويف مواقع  

يف برامج مباشرة، وغَت مباشرة، وصار ا١تتابعوف اإلنًتنت، وعرب القنوات الفضائية 
٢تم يسألوُنم، و٭تاوروُنم؛ فصارت الفتنة ّٔم أشد وأنكى من ذي قبل؛ لذا فإف 
اٟتكم يف مثل ىذه األحواؿ يأخذ حكم الذىاب إليهم، وسؤا٢تم، وتصديقهم؛ 
ألف علَّة النهي عن اإلتياف متحققة يف مثل األحواؿ ا١تذكورة، بل رٔتا تكوف 

، وذلك من جهة وقوع احملاذير السابقة، ومن األساليب األخَتة أعظم وأشد خطراً 
 .جهة تعدي الضرر إىل ا١تتابعُت ١تا يدور يف تلك الوسائل



 

 ايػخط بني املاضٞ ٚاذتاضط9 ايطابع١ عؿط٠ايطغاي١ 

 

371 

 
  
 

ما احملذور من إتياف السحرة، والكهاف و٨توىم، وما ا١تانع من : قد يقاؿ
ال يرى أُنم يعلموف ٤تادثتهم وسؤا٢تم إذا كاف اآليت والسائل ال يعتقد صدقهم، و 

 الغيب، بل يرى سوء صنيعهم، وقباحة فعلهم؟
 :والجواب أن يقال ما يلي

 .عن إتياُنم، وسؤا٢تم" أف التحرًن حاصل بنهي النيب_ ٔ
 .أف ذلك اعًتاؼ بصنيعهم، ومدعاة للتعلق ّٔم، أو وسيلة إىل ذلك_ ٕ
 (ٔ).همأف السحرة والكهاف و٨توىم دعاة الشياطُت، الناطقوف بألسنت_ ٖ
 .أف الشَُّبو خطافة، والفتنة غَت مأمونة ١تن سعى إليها، واقًتب من ٛتاىا_ ٗ

إ٪تا ُني عن إتياف الكهاف؛ ألُنم يتكلموف يف : قاؿ العلماء: =×قاؿ النووي
مغيبات قد يصادؼ بعضها اإلصابة، فيخاؼ الفتنة على اإلنساف، بسبب ذلك؛ 

وقد تظاىرت األحاديث  ،شرائعألُنم يلبسوف على الناس كثَتًا من أمر ال
 (ٕ)+.الصحيحة بالنهي عن إتياف الكهاف وتصديقهم

                                                 

 .178اْعل ايوشل بني اؿكٝك١ ٚاـٝاٍ ْ_  1

 .5/22ًلغ ايٟٓٛٚ ع٢ً ُشٝض َوًِ _  2

 ٚايهٗإ ٚحنِٖٛ اذته١ُ َٔ ايٓٗٞ عٔ إتٝإ ايػخط9٠ املبخح ايػازؽ
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أٚتع ا١تسلموف على ٖترًن أخذ ودفع األجرة اليت يأخذىا الكاىن على كهانتو؛ 
، وألنو أكٌل ١تاؿ الناس بالباطل  .ألنو عوض عن ٤تـر

ك، ٦تا ويأخذ حكم الكهانة ما جرى ٣تراىا من السحر، والتنجيم و٨تو ذل
أف ÷١تا رواه البخاري ومسلم عن أيب مسعود األنصاري (ٔ)يستطلع الغيب نْ يتعاطاه مَ 
 (ٖ)+.الكاىن( ٕ)ُنى عن ٙتن الكلب، ومهر البغي، وحلواف": =رسوؿ اهلل

( حبلوتو)حلواف الكاىن الذي تسميو العامة : =×قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية
صاحب األزالـ اليت يستقسم ّٔا، مثل ويدخل يف ىذا ا١تعٌت ما يعطيو ا١تنجم، و 

والضارب باٟتصى و٨توىم، فيما يعطى + أ، ب، ج، د=ا٠تشبة ا١تكتوب عليها 
حراـ، وقد حكى اإلٚتاع على ٖترٯتو غَت واحد من العلماء كالبغوي، _ ىؤالء 

 .والقاضي عياض، وغَت٫تا
على الدافع ويتبُت بذلك أف األجرة ا١تأخوذة على ذلك، وا٢تبة، والكرامة حراـ 

واآلخذ، وأنو ٭تـر على ا١تبلَّؾ، والنُّظار، والوكبلء، إكراء اٟتوانيت ا١تملوكة، أو 
ا١توقوفة، أو غَتىا من ىؤالء الكفار والفساؽ ّٔذه ا١تنفعة، إذا َغَلَب على ظنهم 

                                                 

 .279اْعل ايتٓذِٝ ٚاملٓذٕٛ ْ_  1

ٛٵتٴ٘ سًٛاّْا: اؿًٛإ_  2 ًٴبِّ٘ باي٤ٌٞ اؿًٛ َٔ دٗ: َِـك سٳًَ ١ أْ٘ إفا أعطٝت٘، ٚأًُ٘ َٔ اؿ٠ٚ٬; سٝح 

 .4/427اْعل فتض ايباكٟ ٫بٔ سذل . ٜأػقٙ ه٬ّٗ ب٬ نًف١ ٫ٚ ٌَك١

 (.1567)َٚوًِ ( 2237)ايبؼاكٟ _  3

 ٚايهٗا١ْ ٚحنُٖٛا األدط٠ املأخٛش٠ ع٢ً ايػخط حه9ِ املبخح ايػابع
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 (ٔ)+.أُنم يفعلوف فيها ىذا اٞتبت ا١تلعوف
كاف : =قالت_ رضي اهلل عنها_وقد جاء يف صحيح البخاري عن عائشة 

، وكاف أبو بكر يأكل من خراجو، فجاء يوماً بشيء لو ا٠تراجَ  جُ ِر أليب بكر غبلـ ٮتُْ 
: وما ىو؟ قاؿ: أتدري ما ىذا؟ فقاؿ أبو بكر: فأكل منو أبو بكر، فقاؿ لو الغبلـ

كنت تكهنت إلنساف يف اٞتاىلية، وما ُأْحِسُن الكهانة إال أين خدعتو فأعطاين 
 (ٕ)+.أكلت منو، فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء يف بطنوفهذا الذي  ؛بذلك

ما استجد من أساليب الكهاف و٨توىم يف العصر  ومما ينبغي التنبيو عليو
اٟتاضر من دفع األمواؿ من قبل ا١تتعاملُت مع الكهاف، وأخذىا ِمْن ِقَبل الكهاف 

و للكاىن وَمْن يف حكمهم؛ حيث إف األمر قد اتسع؛ فصار بعض الناس يبذؿ مال
مباشرة، أو يبذلو يف سبيل االتصاؿ عليو عرب ا٢تاتف، أو عرب قناة فضائية، أو عرب 

 .اإلنًتنت، أو عرب ا١تراسلة؛ فكلُّ ماٍؿ يُػْبَذُؿ يف ذلك السبيل فهو حراـ
وكذلك اٟتاؿ بالنسبة ١تن أخذه مقابل كهانتو، أو إعانة على ذلك كحاؿ من 

 .، أو عموداً يف صحيفة مث ٮتصصو للدجل، والتكهنيفتح قناًة، أو موقعاً إلكًتونياً 
وكذلك من أعاف على االتصاؿ، أو أعاف على إخراج الربنامج تصويراً، أو 

كل أولئك داخل _ إخراجاً، أو دعاية، أو إجراء مقابلة مع الكاىن أو الساحر 
ح يف النهي الشديد، وكلهم داخل يف التعاوف على اإلمث والعداوف يف صورة من أقب

٥تتصًا با١تعطي، والكاىن _ إذاً _صوره، وأشدىا ضرراً، وأعظمها إٙتاً؛ فليس األمر 

                                                 

 .195_35/194فُٛع ايفتا٣ٚ _  1

 (.3629)ايبؼاكٟ _  2
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 .فحسب 

كما ٬تب على كل من بسط اهلل يده، وجعل لو القدرة والسلطة أف ٯتنع ىؤالء 
الدجالُت، وأال ٯتكن ٢تم ٦تارسة باطلهم؛ فذلك من أعظم الرب، وأجل صور إنكار 

 .ا١تنكر



 

 ايػخط بني املاضٞ ٚاذتاضط9 ايطابع١ عؿط٠ايطغاي١ 

 

375 



 

 

 376 ايػخط بني املاضٞ ٚاذتاضط9 ايطابع١ عؿط٠ايطغاي١ 
  

 
 
 
 
 
 
 

 :ة مباحثوتحتو أربع
 .تعريف النُّْشرة :المبحث األول
 .إمكانية عبلج السحر :المبحث الثاني

 .طرؽ نافعة مباحة لعبلج ا١تسحور :المبحث الثالث
 .حل السحر عن ا١تسحور بالسحر :المبحث الرابع

 الجالحالفصل 

 

ُّ)حٌ ايػخط عٔ املػخٛض   (ط٠ِؿاي
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النُّْشرة مأخوذة من النَّْشر، وىذه ا١تادة تدور حوؿ عدة  :الن شرة في اللغة_ أ

: النشر، وتطلق على البسط، يقاؿ :ق على الرائحة الطيبة، يقاؿ ٢تامعاف؛ فتطل
نشره اهلل، أي : أي بسطو، وتطلق على اإلحياء بعد اإلماتة، يقاؿ: نشر ا١تتاع

 (ٔ).أحياه
 .ىي رقية يعاجل ّٔا ا١تريض و٨توه :الن شرة في االصطبلح_ ب

بو من كاف يظن أف  النشرة بالضم من الرقية والعبلج يعاجل: =×قاؿ ابن األثَت 
 (ٕ)+.بو مساً من اٞتن

النشرة حل السحر عن ا١تسحور، وال يكاد يقدر عليو إال : =×وقاؿ ابن اٞتوزي
 (ٖ)+.من يعرؼ السحر

ٝتيت نشرة؛ ألنو يُػْنَشر ّٔا عنو ما : =قاؿ ابن األثَت :سبب التسمية_ جـ 
 (ٗ)+.أي يكشف ويزاؿ: خامره من الداء

                                                 

، 2/742، ٚايٓٗا١ٜ يف غلٜب اؿـٜح ٫بٔ ا٭ثري 2/408اْعل غلٜب اؿـٜح ٫بٔ اؾٛمٟ _  1

 .7/65ك ٚيوإ ايعلب ٫بٔ َٓعٛ

 .2/742ايٓٗا١ٜ _  2

 .2/408غلٜب اؿـٜح ٫بٔ اؾٛمٟ _  3

 .2/742ايٓٗا١ٜ _  4

ُِّؿط9٠ املبخح األٍٚ  تعطٜف اي
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_ يؤثر، فيمرض األبداف، ويقتل، ويفرؽ بُت ا١ترء وزوجو  ١تا كاف السحر داءً 
اقتضى أف ُيسعى يف عبلجو، ويؤخذ باألسباب ا١تؤدية إىل الشفاء؛ ألف اهلل 

 (ٔ).وأمر بذلك" جعل لكل داٍء دواًء، كما أرشد إىل ىذا ىادي األمة_ تعاىل_
عن أيب  ما رواه اإلماـ البخاري بسنده: ىذا الشأفومن األحاديث الواردة يف 

 .(ٕ)+إال أنزل لو شفاءً  ما أنزل اهلل داءً : =قاؿ" عن النيب÷ ىريرة
لكل : =أنو قاؿ" عن رسوؿ اهلل ÷ما رواه اإلماـ مسلم بسنده عن جابر: ومنها

 .(ٖ)+_عز وجل_برأ بإذن اهلل _ داٍء دواء، فإذا أصيب دواُء الداء 
قالت : =ك قاؿما رواه اإلماـ الًتمذي بسنده عن أسامة بن شري: ومنها
فإن اهلل لم ؛ نعم، يا عباد اهلل تداووا: =يا رسوؿ اهلل أال نتداوى؟ قاؿ: األعراب

 +.، إال داًء واحداً ، أو قال دواءً يضع داًء إال وضع لو شفاءً 
 .(ٗ)+الهرم: =يا رسوؿ اهلل وما ىو؟ قاؿ: قالوا

 .واألحاديث يف ىذا ا١تعٌت كثَتة جداً 
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عبلج ا١تسحور ٦تكن، ويكوف بالرقى الشرعية، أو  بناًء على ما مضى فإف

بالتماس األدوية النافعة، سواء كاف باٟتجامة، أو بتناوؿ ما يصفو أىل ا١تعرفة ٦تا ىو 
عند " نافع من األدوية، وقد جاء يف بعض روايات حديث سحر لبيد لرسوؿ اهلل

أي : أفبل: فقلت: قالت_ رضي اهلل عنها_البخاري قوؿ أـ ا١تؤمنُت عائشة 
أما واهلل فقد شفاني، وأكره أن أثير على أحد من الناس : =تَػَنشَّرت؟ فقاؿ

 .(ٔ)+شراً 
تعلم أف السحر يُعاجل _ رضي اهلل عنها_وىذا يدؿ على أف أـ ا١تؤمنُت 

بالنشرة، وال ٯتكن أف تكوف ٕتهل حالة النشرة؛ من اٞتواز وعدمو، كما مل ينكر 
على كونو ليس ُمْنَكراً، وإ٪تا أجأّا بأف اهلل قد  ذلك القوؿ، ٦تا يدؿ" عليها الرسوؿ

 .عافاه، فبل داعي ٢تا؛ حيث متَّ الشفاء
" كما أف ما ورد يف أف سبب نزوؿ ا١تعوذتُت ما كاف من سحر لبيد لرسوؿ اهلل

 .(ٕ)وأف التعوذ ّٔما ٦تا يقي منو
من تصبَّح بسبع تمرات عجوة لم يضره سمٌّ وال : =وأيضًا حديث

 .(ٖ)+سحر
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فهي ٦تا ينفع _ وإذا كانت تلك األمور رقية، أو تناواًل ٦تا يقي من السحر
 .عبلجاً غالباً 

أحد٫تا : =ُتيف عبلج ىذا ا١ترض نوع" وقد ذكر ابن القيم يف ذكر ىديو
يف _ سبحانو_أنو سأؿ ربو " استخراجو وتبطيلو كما صح عنو_ وىو أبلغهما_

 مشط ومشاطة، وَجفّْ طَْلَعٍة ذََكر، ذلك َفُدؿَّ عليو؛ فاستخرجو من بئر؛ فكاف يف
 .(ٔ)فلما استخرجو ذىب ما بو، حىت كأ٪تا نشط من عقاؿ

 .فهذا من أبلغ ما يعاجل بو ا١تطبوب
 .وىذا ٔتنزلة إزالة ا١تادة ا٠تبيثة، وقلعها من اٞتسد باالستفراغ

االستفراغ يف احملل الذي يصل إليو أذى السحر، فإف للسحر : والنوع الثاني
ًا يف الطبيعة، وىيجاف أخبلطها، وتشويش مزاجها، فإذا ظهر أثره يف عضو، تأثَت 

 .وأمكن استفراغ ا١تادة الرديئة من ذلك العضو نفع جداً 
لو بإسناده عن عبدالرٛتن بن أيب ( غريب اٟتديث)وقد ذكر أبو عبيد يف كتاب 

 .(ٕ)+بَّ احتجم على رأسو بقرف حُت طُ " أف النيب: =ليلى
 (ٖ)+.أي سحر: طب: معٌت= :قاؿ أبو عبيد

األدوية  ومن أنفع عبلجات السحر: =يف عبلج السحر_ أيضاً _وقاؿ ابن القيم 
اإل٢تية، بل ىي أدويتو النافعة بالذات؛ فإنو من تأثَتات األرواح ا٠تبيثة السفلية، ودفع 
تأثَتىا يكوف ٔتا يعارضها ويقاومها من األذكار واآليات والدعوات اليت تبطل فعلها 
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تأثَتىا، وكلما كانت أقوى وأشد كانت أبلغ يف النشرة، وذلك ٔتنزلة التقاء جيشُت مع  و  

فالقلب إذا   ؛كل واحد منهما ُعدَّتو وسبلحو، فأيُّهما غلب اآلخر قهره وكاف اٟتكم لو
كاف ٦تتلئاً من اهلل، مغموراً بذكره، ولو من التوجهات، والدعوات، واألذكار، والتعوذات 

كاف ىذا من أعظم األسباب اليت ٘تنع إصابة _ بو يطابق فيو قلبو لسانو  ِوْرٌد ال ٮتلّ 
 (ٔ)+.السحر لو، ومن أعظم العبلجات لو بعد ما يصيبو

ويف كتاب وىب : =من عبلج السحر ما ُروي عن ابن بطَّاٍؿ قاؿ ×وذكر القرطيب
١تاء، و بُت حجرين، مث يضربو باذ سبع ورقات من سدٍر أخضر، فيدقَّ أف يأخ بن منبو

فإنو يذىب عنو   ؛ويقرأ عليو آية الكرسي، مث ٭تسو منو ثبلث حسوات، ويغتسل بو
 (ٕ)+.وىو جيٌّْد للرجل إذا ُحِبَس عن أىلو_ إف شاء اهلل تعاىل_كل ما بو 

من النشرة اٞتائزة، أف يقرأ يف إناٍء فيو ماء، مث × وذكر الشيخ سليماف بن عبداهلل
فَػَلمَّا أَْلَقْوا قَاَؿ ُموَسى َما ِجْئُتْم بِِو : ]_تعاىل_ قوؿ اهلل: (ٖ)يصب على رأس ا١تسحور

َو٭تُِقُّ اللَُّو اٟتَْقَّ ( ٔٛ)السّْْحُر ِإفَّ اللََّو َسُيْبِطُلُو ِإفَّ اللََّو ال ُيْصِلُح َعَمَل اْلُمْفِسِديَن 
 .يونس[ (ٕٛ)ِبَكِلَماتِِو َوَلْو َكرَِه اْلُمْجرُِموَف 

فَػُغِلُبوا ُىَناِلَك َوانَقَلُبوا َصاِغرِيَن ( ٛٔٔ)قُّ َوَبَطَل َما َكانُوا يَػْعَمُلوَف فَػَوَقَع اٟتَْ : ]وقولو
[ (ٕٔٔ)قَاُلوا آَمنَّا ِبَربّْ اْلَعاَلِمَُت ( ٕٓٔ)َوأُْلِقَي السََّحَرُة َساِجِديَن ( ٜٔٔ)

 .األعراؼ
َا َصنَػُعوا َكْيُد َساِحٍر َوال يُػْفِلُح السَّاِحُر حَ : ]وقولو  (.ٜٙ:طو[ )ْيُث أََتىِإ٪تَّ
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 .مر يف ا١تبحث ا١تاضي أف السحر ٭تل باألدوية النافعة ا١تباحة وا١تشروعة
أما حل السحر ٔتثلػو فػبل ٬تػوز؛ ١تػا يف ذلػك مػن التقػرب إىل الشػياطُت، ومعاونػة 

 .السحرة
 ؛٭تػػـر حػل السػػحر عػن ا١تسػػحور بسػحر مثلػػو: =×يقػوؿ الشػيخ حػػافظ اٟتكمػي

 ؛إىل الشػػيطاف بػػأنواع الُقػػػَرب وتَػَقػػرُّبٌ ، وإقػػرار لػػو علػػى عملػػو، فإنػػو معاونػػة للسػػاحر
و٢تػػذا ... ال ٭تػػلُّ السػػحر إال سػػاحر: ليبطػل عملػػو عػػن ا١تسػػحور، و٢تػػذا قػػاؿ اٟتسػػن

تػرى كثػَتاً مػػن السػحرة الفجػرة يف األزمػػاف الػيت ال سػيف فيهػػا يػردعهم يتعمػد سػػحر 
ليتوصل بذلك إىل أمػواؿ  ؛حلَّوالناس ٦تن ٭تبو أو يبغضو؛ ليضطرَّه بذلك إىل سؤالو 

 (ٔ)+.فيستحوذ على أموا٢تم ودينهم ؛الناس بالباطل
حيػػث فهمػػوا مػػن كػػبلـ سػػعيد بػػن  ؛وقػد ذىػػب بعػػض أىػػل العلػػم إىل جػػواز ذلػػك

أُنمػػا أجػػازا ذلػػك، واسػػتندوا إىل مػػا جػػاء يف _ رٛتهمػػا اهلل_ا١تسػػيب، واإلمػػاـ أٛتػػد 
أو  (ٕ)رجػػل بػػو طَػػبّّ : سػػيبقلػػت لسػػعيد بػػن ا١ت: صػػحيح البخػػاري عػػن قتػػادة قػػاؿ

 عن امرأتو َأَو ٭ُتَلُّ عنو أو يُػَنشَّر؟( ٖ)يؤخَّذ
 (ٗ)+.ال بأس بو، إ٪تا يريدوف اإلصبلح؛ فأما ما ينفع فلم يُػْنَو عنو: قاؿ
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رخػػػص فيػػػو =: وقػػد سػػػئل اإلمػػػاـ أٛتػػػد عمػػػن يطلػػػق السػػحر عػػػن ا١تسػػػحور فقػػػاؿ 

 (ٔ).+بعض الناس
لػػػى النُّشػػػرة بػػػالقرآف والػػػذكر، والكػػػبلـ وكػػػبلـ ابػػػن ا١تسػػػيب واإلمػػػاـ أٛتػػػد ٭تمػػػل ع

 .(ٕ)فيحمل كبلـ من أجاز النشرة ٔتا ىو مشروع وجائز ،الذي ال بأس بو
 :_رٛتهم اهلل_يقوؿ الشيخ سليماف بن عبداهلل بن ٤تمد بن عبدالوىاب 

حػلُّ السػػحر : نوعـانالنشػرة حػػلُّ السػحر عػن ا١تسػحور، وىػػي : قػاؿ ابػن القػيم=
فيتقػػرب الناشػػػر  ؛اٟتسػػن قػػوؿُ  ٭ُتَْمػػلالشػػيطاف، وعليػػو ٔتثلػػو، وىػػو الػػذي مػػن عمػػل 
 .فيبطل عملو عن ا١تسحور ؛وا١تنتشر إىل الشيطاف ٔتا ٭تب

 +.النشرة بالرقية والتعوذات واألدوية ا١تباحة فهذا جائز: والثاني
ىػػذا الثػػاين ىػػو الػػذي ٭تمػػل : =قػػاؿ الشػػيخ سػػليماف معلقػػاً علػػى الكػػبلـ ا١تاضػػي

 و على نوع ال يُْدَرى ىل ىو من السحر أـ ال؟عليو كبلـ ابن ا١تسيب، أ
إجػػازة النشػػرة؛ فإنػػو ٤تمػػوؿ علػػى ذلػػػك،  نْ عػػن اإلمػػاـ أٛتػػد ِمػػػ يَ وِ وكػػذلك مػػا رُ 

وغلط من ظن أنو أجاز النُّشرة السػحرية، ولػيس يف كبلمػو مػا يػدؿ علػى ذلػك، بػل 
 .قد رخص فيو بعض الناس: ١تا سئل عن الرجل ٭تلُّ السحر قاؿ

ال أدري مػػػا : الطنجػػػَت مػػػاًء ويغيػػػب فيػػػو، فػػػنفض يػػػده، وقػػػاؿ إنػػػو ٬تعػػػل يف: قيػػػل
 .ىذا

 .ال أدري ما ىذا: أترى أف يؤتى مثل ىذا؟ قاؿ: قيل لو
 .وىذا صريح يف النهي عن النشرة على الوجو ا١تكروه
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 ؟وكيف ٬تيزه، وىو الذي روى اٟتديث أُنا من عمل الشيطاف
 مػن عمػل الشػيطاف، ورأوه قػد لكن ١تا كاف لفظ النشرة مشًتكاً بػُت اٞتػائزة والػيت

 (ٔ)+.ظنوا أنو أجاز الذي من عمل الشيطاف، وحاشاه من ذلك_ أجاز النشرة 
روى بسػػنده عػػن جػػابر بػػن × أف اإلمػػاـ أٛتػػد× و٦تػػا يُػَقػػوي كػػبلـ الشػػيخ سػػليماف

 .(ٕ)+من عمل الشيطان: =عن النشرة فقاؿ" سئل النيب: عبداهلل قاؿ
العهدية اليت ىي للعهد الػذىٍت أي النشػرة  (أؿ)ىي : واأللف والبلـ يف اٟتديث

ا١تعهػػػػودة أي ا١تعروفػػػػػة عنػػػػػد أىػػػػػل اٞتاىليػػػػػة، والػػػػػيت تكػػػػػوف بالسػػػػػحر، أو باسػػػػػتخداـ 
 .الشياطُت

٬تػوز : قػاؿ بعػض اٟتنابلػة: =×ويقوؿ ٝتاحة الشيخ ٤تمد بن إبػراىيم آؿ الشػيخ
 .اٟتل بسحٍر ضرورًة، والقوؿ اآلخر أنو ال ٭تل، وىذا الثاين ىو الصحيح

وحقيقتػػو أنػػو يتقػػرب الناشػػر وا١تنتشػػر إىل الشػػيطاف ٔتػػا ٭تػػب مػػن ذبػػح شػػيء، أو 
أو غػػػَت ذلػػػك، فػػػإذا فعػػػل ذلػػػك سػػػاعد الشػػػيطاف، وجػػػاء إىل إخوانػػػو  ،السػػػجود لػػػو

 .الشياطُت الذين عملوا ذلك العمل، فيبطل عملو عن ا١تسحور
تػاج وكبلـ األصحاب ىنا بُت أنو حراـ وال ٬توز إال لضرورة فقط، ولكػن ىػذا ٭ت

 .إىل دليل، وال دليل إال كبلـ ابن ا١تسيب
وَمَعنػػا حػػديث جػػابر يف ذلػػك، وقػػوؿ ابػػن مسػػعود، وقػػوؿ اٟتسػػن ال ٭تػػلُّ السػػحر 
إال ساحر، وىو ال يتوصل إىل حلّْو إال بسحر، والسحر حراـ وكفر، أفيفعػل الكفػر 
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 386 ايػخط بني املاضٞ ٚاذتاضط9 ايطابع١ عؿط٠ايطغاي١ 
لتحيػػػا نفػػػوس مريضػػػة أو مصػػػابة؟ مػػػع أف الغالػػػب يف ا١تسػػػحور أنػػػو ٯتػػػوت أو ٮتتػػػل  

منػػػػػػػػع وسػػػػػػػػػدَّ البػػػػػػػػاب، ومل يُػَفصّْػػػػػػػػل يف عمػػػػػػػػل الشػػػػػػػػػيطاف وال يف "قلػػػػػػػػو، فالرسػػػػػػػػوؿع
 (ٔ)+.ا١تسحور
ّٔػػػػذا : =أٛتػػػػد اٟتمػػػػد بعػػػػد أف سػػػػاؽ األقػػػػواؿ الػػػػواردة يف النشػػػػرة الػػػػدكتوروقػػػػاؿ 

وما سبق ذكره من اٟتل والنشرة ٭تمل عليو قوؿ آّيزين من السلف، ال ما   (ٕ)النوع
حيػػػث إُنػػػا ال تكػػػوف إال مػػػن  ؛أىػػػل اٞتاىليػػػةكػػػاف معلومػػػاً مػػػن النشػػػرة الػػػيت عليهػػػا 

 .السحرة، وأمثا٢تم
وسبب ذلك أف اإلصابة بالسحر تكوف خفية، وٖتصل غالباً بوسػاطة معػُت مػن 
الشياطُت، فيصعب ٖتديد ا١ترض، ومعرفػُة السػحر مػن غػَته علػى مػن لػيس سػاحراً، 

األمل، وغػَت  أو مستعيناً بالشياطُت؛ الشتباه اإلصػابة بػالعُت ٔتػا ٭تصػل بالسػحر مػن
 يَػْلَجػػأُ ذلػػك مػػن األمػػراض، فجػػاء التحػػذير مػػن النشػػرة لػػيس لػػذات العػػبلج، وإ٪تػػا ١تػػا 

منػػػو مػػػن الػػػذىاب إىل السػػػحرة؛ الستكشػػػاؼ مػػػا ّٔػػػم مػػػن  صػػػيبهم شػػػيءٌ َمػػػْن يُ إليػػػو 
مرض وعبلجػو؛ ألف كثػَتاً منػو يعػاجل بػإتبلؼ السػحر وحلػو، كالػذي وضػعو لبيػد ١تَّػا 

 ؛قػػد ال ٗتفػػى علػػى الشػػياطُت ياء ا١تختفيػػة عػػن األعػػُتيف البئػػر، واألشػػ" سػػحر النػػيب
فاالسػػتعانة ّٔػػم لبلىتػػداء إىل مػػا أخفػػاه السػػحرة ال ٖتصػػل إال ٔتػػا تػػتم بػػو االسػػتعانة 
ّٔم يف األمور األخرى السحرية، ٢تذا جاء التحذير من إتياف السحرة ٟتػل السػحر، 

 (ٖ)+.اليت ىي من عمل الشيطاف( النشرة)وىو ما يسمى 
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 : وتحتو مبحثان
 .أسباب انتشار السحر :المبحث األول
 .بطبلُف زيِف السحرة، وفساُد صناعتهم :المبحث الثاني
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 410 ايػخط بني املاضٞ ٚاذتاضط9 ايطابع١ عؿط٠ايطغاي١ 
  

 
يف ىذا ا١تبحث ذكر لبعض األسباب اليت ساعدت على انتشار السحر، مع 

خل يف بعض، وأف منها ما يعود إىل السحرة وا١تشعوذين، مبلحظة أف بعضها دا
 .ومنها ما يعود إىل ا١تتلقُت وا١تخدوعُت، ومنها أسباب خارجة عن ذلك

ؤتجموع تلك األسباب تنتشر ا٠ترافة، ويستطَت شر السحر والدجل؛ فإىل 
 :تلك األسباب

؛ فهو على رأس األسباب اليت ٘تكن للخرافة والسحر والسحرة :الجهل_ ٔ
فتجد من ا١تخدوعُت من ٬تهل حكم الشرع يف الذىاب إىل الكهاف والسحرة، 
و٬تهل ُحْكَم سؤا٢تم وتصديقهم، و٬تهل عواقب األمور، و٬تهل األسباب اٟتقيقية 

 .الصحيحة للشقاء والسعادة، وٖتصيل ا٠تَت
وٕتد منهم من ٬تهل حقيقة السحرة وا١تشعوذين والكهاف، وتراه يغًت ببعض ما 

بو من ٥تاريق وأمور خارجة عن العادة، ويغًت ٔتا يشاع عنهم من أخبار  يقوموف
 .تفيد أُنم يعاٞتوف، أو ٬تلبوف السعادة، أو ما يدَّعونو من العلم، والوالية، والديانة

وإذا عرؼ أف الناس فيهم أولياء الرٛتن : =×يقوؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية
وىؤالء، كما فرؽ اهلل ورسولو بينهما،  وأولياء الشيطاف فيجب أف يفرَّؽ بُت ىؤالء
َأال ِإفَّ َأْولَِياَء اللَِّو ال َخْوٌؼ : ]_تعاىل_فأولياء اهلل ىم ا١تؤمنوف ا١تتقوف، كما قاؿ 

 (ٔ).يونس[ (ٖٙ)الَِّذيَن آَمُنوا وََكانُوا يَػتػَُّقوَف ( ٕٙ)َعَلْيِهْم َوال ُىْم ٭َتَْزنُوَف 
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ا١توضع، فيظن يف شخص أنو ويل هلل،  وكثَت من الناس يغلط يف ىذا: =×وقاؿ
ويظن أف ويل اهلل يُقبل منو كل ما يقولو، ويسلّْم إليو كلَّ ما يقولو، ويسلّْم إليو كل 

 (ٔ)+.ما يفعلو، وإف خالف الكتاب والسنة
يف ذلك ١تن يظن أنو  ٦تا جاء بو الرسوؿ مقلداً  وكل من خالف شيئاً : =وقاؿ

 .ف يف شيءيل هلل، وأف ويل اهلل ال ٮتالُ ويل هلل فإنو بٌت أمره على أنو و 
ولو كاف ىذا الرجل من أكرب أولياء اهلل كأكابر الصحابة والتابعُت ٢تم بإحساف 

 !مل يقبل منو ما خالف الكتاب والسنة، فكيف إذا مل يكن كذلك؟
هلل أنو قد صدر عنو مكاشفة  من ىؤالء عمدهتم يف اعتقاد كونو ولياً  وٕتد كثَتاً 
مور أو بعض التصرفات ا٠تارقة للعادة مثل أف يشَت إىل شخص يف بعض األ

، أو ٯتؤل أو ٯتشي على ا١تاء أحياناً  ،أو غَتىا ،فيموت، أو يطَت يف ا٢تواء إىل مكة
عن أعُت  أو أف ٮتتفي أحياناً  ،من ا٢تواء، أو ينفق بعض األوقات من الغيب إبريقاً 

ميت فرآه قد جاءه فقضى  أو ،الناس، أو أف بعض الناس استغاث بو وىو غائب
أو مريض أو ٨تو ذلك  ،حاجتو، أو ٮترب الناس ٔتا سرؽ ٢تم، أو ْتاؿ غائب ٢تم

 .من األمور
وليس يف شيء من ىذه األمور ما يدؿ على أف صاحبها ويل هلل، بل قد اتفق 

بو حىت  رّ تػَ غْ أو مشى على ا١تاء مل يػُ  ،أولياء اهلل على أف الرجل لو طار يف ا٢تواء
 (ٕ).+وموافقتو ألمره وُنيو "ر متابعتو لرسوؿ اهلل ظنْ يػُ 
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 412 ايػخط بني املاضٞ ٚاذتاضط9 ايطابع١ عؿط٠ايطغاي١ 
أعظم من ىذه األمور، وىذه  _تعاىل_وكرامات أولياء اهلل : =إىل أف قاؿ 

 ؛هلل هلل فقد يكوف عدواً  وإف كاف قد يكوف صاحبها ولياً  ،األمور ا٠تارقة للعادة
 ،نافقُتوا١ت ،وأىل الكتاب ،وا١تشركُت ،فإف ىذه ا٠توارؽ تكوف لكثَت من الكفار

فبل ٬توز أف يظن أف كل من كاف لو  ،وتكوف من الشياطُت ،وتكوف ألىل البدع
وأحوا٢تم  ،وأفعا٢تم ،شيء من ىذه األمور أنو ويل هلل، بل يعترب أولياء اهلل بصفاهتم

وْتقائق اإلٯتاف  ،ويعرفوف بنور اإلٯتاف والقرآف ،اليت دؿ عليها الكتاب والسنة
 . الظاىرة  وشرائع اإلسبلـ ،الباطنة

ويكوف  ،مثاؿ ذلك أف ىذه األمور ا١تذكورة وأمثا٢تا قد توجد يف أشخاص
 ،للنجاسات مبلبساً  أحدىم ال يتوضأ، وال يصلي الصلوات ا١تكتوبة، بل يكوف

وا١تزابل، رائحتو خبيثة  ،وا١تقابر ،والقمامُت ،للكبلب، يأوي إىل اٟتمامات معاشراً 
 (ٔ)+.تنظفال يتطهر الطهارة الشرعية، وال ي

للنجاسات وا٠تبائث اليت ٭تبها  فإذا كاف الشخص مباشراً : =إىل أف قاؿ
أو يأكل  ،واٟتشوش اليت ٖتضرىا الشياطُت ،أو يأوي إىل اٟتمامات ،الشيطاف
أو يشرب  ،والزنابَت، وآذاف الكبلب اليت ىي خبائث وفواسق ،والعقارب ،اٟتيات
فيستغيث  ،أو يدعو غَت اهلل ،طافو٨توه من النجاسات اليت ٭تبها الشي ،البوؿ

وال ٮتلص الدين لرب  ،أو يسجد إىل ناحية شيخو ،با١تخلوقات ويتوجو إليها
أو  ،أو يأوي إىل ا١تزابل وا١تواضع النجسة ،أو النَتاف ،أو يبلبس الكبلب ،العا١تُت

و أ ،أو ا١تشركُت ،يأوي إىل ا١تقابر، وال سيما إىل مقابر الكفار من اليهود والنصارى
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 ايػخط بني املاضٞ ٚاذتاضط9 ايطابع١ عؿط٠ايطغاي١ 

 

413 

ويؤثر ٝتاع مزامَت  ،ويقدـ عليو ٝتاع األغاين واألشعار ،يكره ٝتاع القرآف وينفر عنو
فهذه عبلمات أولياء الشيطاف ال عبلمات أولياء  _ الشيطاف على ٝتاع كبلـ الرٛتن

 (ٔ)+.الرٛتن
يف حق الذين يؤثروف _ عز وجل_قاؿ اهلل  :ضعف اإليمان والتقوى _ٕ
ا َيُضرُُّىْم َوال يَنَفُعُهْم َوَلَقْد َعِلُموا َلَمْن اْشتَػرَاُه َما َلُو يف اآلِخرَِة َويَػتَػَعلَُّموَف مَ : ]السحر

 (.ٕٓٔ:البقرة[ )ِمْن َخبلٍؽ َولَِبْئَس َما َشَرْوا ِبِو أَنُفَسُهْم َلْو َكانُوا يَػْعَلُموفَ 
وا١تراد أُنم آثروا السحر على =: يف بياف معٌت ىذه اآلية× قاؿ ابن رجب

واإلٯتاف؛ ١تا رجوا فيو من منافع الدنيا ا١تعجلة مع علمهم أُنم يفوهتم بذلك  التقوى
 .ثواب اآلخرة

وىذا جهل منهم؛ فإُنم لو علموا آلثروا اإلٯتاف والتقوى على ما عدا٫تا، فكانوا 
٭ترزوف أجر اآلخرة، ويأمنوف عقأّا، ويتعجلوف عز التقوى يف الدنيا، ورٔتا وصلوا 

إىل خَت منو وأنفع؛ فإف أكثر ما يطلب بالسحر قضاُء حوائَج  إىل ما يأملونو أو
 ._عز وجل_٤ترمٍة أو مكروىة عند اهلل

وا١تؤمن ا١تتقي يعوضو اهلل يف الدنيا خَتًا ٦تا يطلبو الساحر ويؤثره مع تعجيلو  
عز التقوى وشرفها، وثواب اآلخرة وعلو درجاهتا؛ فتبُت ّٔذا أف إيثار ا١تعصية على 

ا ٭تمل عليو اٞتهل؛ ولذلك كاف كل من عصى اهلل جاىبًل، وكل من الطاعة إ٪ت
 .(ٕ)+أطاعو عا١تاً، وكفى ٓتشية اهلل علماً، وباالغًتار بو جهبلً 
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 414 ايػخط بني املاضٞ ٚاذتاضط9 ايطابع١ عؿط٠ايطغاي١ 
مبيناً فضل التقوى، وأُنا سبب للوالية، وأف من  × وقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 

 .كاف ولياً هلل أمكنو التفريق بُت الصادؽ والكاذب
بُت حاؿ فرَّؽ _ يعٍت من أولياء اهلل ا١تتقُت_العبد من ىؤالء  فإذا كاف: =قاؿ

 ،ؽ الصَتيف بُت الدرىم اٞتيد والدرىم الزيفرّْ فَ كما يػُ   ،أولياء الرٛتن وأولياء الشيطاف
 وكما يفرؽ من يعرؼ ،وكما يفرؽ من يعرؼ ا٠تيل بُت الفرس اٞتيد والفرس الرديء

وبُت ا١تتنبئ  ،ب الفرؽ بُت النيب الصادؽوكما أنو ٬ت ،الفروسية بُت الشجاع واٞتباف
 ،وا١تسيح ،وموسى ،فيفرؽ بُت ٤تمد الصادؽ األمُت رسوؿ رب العا١تُت ؛الكذاب
واٟتارث  ،وطليحة األسدي ،وبُت مسيلمة الكذاب، واألسود العنسي ،وغَتىم

 الدمشقي، وباباه الرومي، وغَتىم من الكذابُت، وكذلك يفرؽ بُت أولياء اهلل ا١تتقُت
 (ٔ)+.وأولياء الشيطاف الضالُت

كثرة الوسائل المعينة على انتشار السحر، وسهولة الوصول إلى _ ٖ
حيث يوجد من القنوات الفضائية، والصحف، وآّبلت، والكتب،  :السحرة

ما يعُت على انتشار السحر، ونَػَفاِؽ _  ومواقع اإلنًتنت، وشركات االتصاالت
 .سوقو
سواء كاف ذلك من قبل السحرة، أو  :المالالطمع، والرغبة في كسب  _ٗ

ِقبل القنوات الفضائية اليت ُ٘تكّْن ٢تم، أو من قبل شركات االتصاؿ، أو الصحف 
 .أو غَت ما ذكر

_ فإذا اجتمع إىل ذلك ضعُف اإلٯتاف أو انعدامو، وقلة ا١تباالة ٔتصدر الكسب 
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 .فبل تسل عما سيحدث من شرخ وببلء
فذلك يبعث إىل البحث، والسؤاؿ؛  :تقبلالرغبة في استشراف المس_ ٘

 .فالنفس اإلنسانية مولعة ٔتعرفة الغيب
إىل عواقب  التََّشوُّؼَ اعلم أفَّ من خواص النفوس البشرية : =×يقوؿ ابن خلدوف

أمورىم، وِعْلِم ما ٭تدث ٢تم من حياة وموت، وخَت وشر، سيما اٟتوادث العامة  
 .الدوؿ أو تفاوهتا كمعرفة ما بقي من الدنيا، ومعرفة ُمَدد

والتطلُع إىل ىذا طبيعُة البشر، ٣تبولوف عليها، ولذلك ٧تد الكثَت من الناس 
 (ٔ)+.يتشوفوف إىل الوقوؼ على ذلك يف ا١تناـ

قاد إىل استشراؼ _ التقوى  ، وضعفُ ، والفراغُ فإذا اجتمع إىل ذلك اٞتهلُ 
 .الغيب من أي مصدر ولو كاف عرب السحر والشعوذة

الشرائع اإل٢تية، والرسل ا١تبعوثوف من عند اهلل ىذه النزعة البشرية  ولقد أشبعت
_ عز وجل_يف النفس اإلنسانية، فحدَّثت عن عامل الغيب، كاٟتديث عن اهلل 

وأٝتائو وصفاتو، وعن عامل ا١تبلئكة واٞتن، وعن ا١توت وسكراتو، والقرب وفتنتو، 
 .والبعث والنشور واٞتنة، والنار

من اٟتوادث ا١تستقبلية كأشراط الساعة الصغرى والكربى  وكاٟتديث عن كثَت
 (ٕ).إىل غَت ذلك من أخبار الغيب اليت امتدح اهلل ا١تؤمنُت ّٔا، وذـ ا١تكذبُت ّٔا

فهذا مريض مرضاً استعصى على العبلج، وذاؾ  :كثرة األمراض واألوىام_ ٙ

                                                 

 .587َكـ١َ ابٔ ػًـٕٚ ْ_  1

 .266_263عُل ا٭ًكل ْ. ٌعٛف٠ ؿاْعل ايوشل ٚاي_  2



 

 

 416 ايػخط بني املاضٞ ٚاذتاضط9 ايطابع١ عؿط٠ايطغاي١ 
 .يعيش أوىاماً تقض مضجعو، وتؤرؽ جفنو، وىلم جرا 

ٕتعل ا١تصاب يتعلق بأدىن  قد بلج، والشفاء من تلك األمراضفالرغبة يف الع
 .شيء يوصلو إىل ذلك

ففي كثَت من البلداف يسرح فيها  :قلة العقوبات الرادعة للسحرة_ ٚ
 .السحرة، وٯترحوف، ويزاولوف أعما٢تم دوف رقيب عليهم

 .بل رٔتا وجدوا اٟتماية، والتصريح ٢تم بفتح مراكز تعلم السحر، والكهانة
كبعض   :مشاىدة الصغار لؤلفبلم الكرتونية المشتملة على الخرافة_ ٛ

ألعاب الببليستيشن وغَتىا، ٦تا ٭تتوي على ٦تارسات ا١تشعوذين والدجالُت، ٦تا 
 .٬تعل ا١تشاىد يستمرئ ما يراه يف صغره؛ فبل يكاد ينكره حاؿ كربه

ذلك؛ مليئة ب_ بطبيعتها_فاٟتياة : كثرة المشكبلت وتعقيدات الحياة_ ٜ
فهذه زوجة تعاين من ظلم زوجها، وإعراضو، وذاؾ يعاين من البطالة، والفقر، 
وثالث يواجو ا٢تم والغم وا١ترض، ورابع قد خسر أموالو يف تلك ا١تسا٫تة أو غَتىا، 

 .إىل غَت ذلك من ا١تشكبلت والتعقيدات
مل يباؿ أولئك _ فإذا اجتمع إىل ذلك اٞتهُل، ورقُة الدين، وقلة الناصح 

وأمثا٢تم بالركوف إىل أىل الدجل وا٠ترافة ٦تا ٯتنوُنم باألماين الباطلة، والوعود 
 .الكاذبة
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بطبلف زيف السحرة واضح لكل ذي لب، وفساد صناعتهم يغٍت عن إفسادىا 
 .ودحضها، وإذا اجتمع إىل ذلك بياف لباطلهم فهو زيادة يف التنفَت منهم

 .لك على سبيل البسطواٟتديث فيما سيأيت بياف لشيء من ذ
فالسحرة والدجالوف يسعوف  :قيام صناعتهم على الكذب والدجل_ ٔ

إلضبلؿ الناس، وُنب أموا٢تم ِبُشَبٍو تروج على السُّذج، وأوىاـ يوحوف ّٔا أُنا من 
من أسراِر الغواية، وأكرِب األدلة على بطبلف _ يف اٟتقيقة_وىي  ،أسرار اٟتكمة

التشريع مع زعمهم أف ما ىم عليو ىو اٟتقُّ، وأف ما صناعتهم، وبُػْعدىا عن منهج 
 .يقولونو ىو الطريق السوي ا١توصل إىل السعادة واٟتق

يف خا٘تة كتابو مشس ا١تعارؼ ا١تليء بالدجل والسحر والشر،  (ٔ)يقوؿ البوين
فإنو نعم الرفيق، ونعم األنيس الشفيق، ونعم : =يقوؿ ٥تربًا عن ىذا الكتاب

ل الطريقة واٟتقيقة، ونعم السبلح للمجاىدة، ونعم الرماح اٞتليس الصديق ألى
ين ما نطقت عن ا٢توى، بل ىي نار اقتبستها من أٯتن وادي أللمشاىدة حىت 

 .السعادة أشعلتو من وادي طور النور على أغصاف شجرة اٟتضور
واعلم أف كتايب ىذا ال يأتيو الباطل من بُت يديو ومن خلفو ٭تفظونو من أمر 

                                                 

ٖٛ أمحـ بٔ عًٞ بٔ ٜٛهف أبٛ ايعباي ايبْٛٞ، َتِٛف َػلبٞ ا٭ٌُ ي٘ َِٓفات عـٜـ٠ _  1

دعًٗا يف اي٫٬ٔت َٓٗا مشى املعاكف، ٚايًُع١ ايٓٛكا١ْٝ، َٚٓبع أٍُٛ اؿه١ُ، ٚايوًو ايناٖل، 

، ٚا٭ع٬ّ يًنكنًٞ 2/1062ٝف١ اْعل نٌف ايعٕٓٛ ؿادٞ ػً. 622ٚغريٖا، تٛيف يف ايكاٖل٠ ه١ٓ 

 .203، ٚايوشل يًشُـ 1/174ْ

 

ُٕ ظِٜف ايػخط٠، ٚفػاُز صٓاعت9ِٗ املبخح ايجاْٞ  بطال



 

 

 418 ايػخط بني املاضٞ ٚاذتاضط9 ايطابع١ عؿط٠ايطغاي١ 
َلُو ُمَعقَّْباٌت ِمْن بَػُْتِ َيَدْيِو َوِمْن َخْلِفِو ٭َتَْفظُونَُو ِمْن أَْمِر : ]_تعاىل_قاؿ  اهلل كما 

 (+.ٔٔ:الرعد[ )اللَّوِ 
فما وجدتو فيو فاعلم أف األمر فيو كما وجدتو، وباهلل أقسم ال ألقيو لك إال 

 (ٔ)+.ظاىراً، وال أدعك فيو متفكراً 
كاٟتلف بغَت اهلل،   :رعية العظيمةأن كتبهم مليئة بالمخالفات الش_ ٕ

عز _وتعظيم من ليسوا على دين صحيح، وإلغاء معٌت التكليف واالبتبلء من اهلل 
 .وإسناد ما ٬تري إىل أسباب يروُنا موجبة ١تا ٭تدث_ وجل

ضمنوا اٟتكمة النفس اٟتية، ونزىوىا من : يا معشر اإلخواف: =يقوؿ البوين
يفتقر إىل غَته، بل اضمنوا ما الغَت مفتقر  الصحف، والقراطيس، وال تضمنوا ما

إليو، فأوىل الفنوف بالتضمن فن البسط، والتكسَت؛ إذ عليو أعماؿ الكوف أٚتعو، 
ومنو الطبلسم الدائمة إىل يـو البعث والنشور، والتأثَت الذي ال ينكر، والسر الذي 

 (ٕ)..+.ال ٬تحد
ولو على فهرس كتاب من  ومن اطلع : =_حفظو اهلل_يقوؿ الدكتور أٛتد اٟتمد 

أدرؾ أُنم يروف أف كل حادث يف الكوف من خصائص ما _ كتب ىؤالء القـو 
١تا وصفوه من علم اٟترؼ، واألوقات ا١تختارة لؤلعماؿ،  طََبِعيَّةٍ  ذكروه، ونتيجةٍ 

والطبائع األربعة، والكواكب، وطبائعها، ومعادُنا، وحروفها، وأفبلكها، وأعواُنا، 
كسر، والبسط، وكيفية استخداـ األفبلؾ العلوية، واألرواح وخدمها، وعلم ال

 .السفلية، وغَت ىذا من مذىبهم، وشروطهم
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العبادة لو؛  وإخبلصِ _ تعاىل_البشر عن التعلق باهلل  إبعادُ  ُمَؤدَّاه وىذا، و٨توهُ 
إذا علم وباشره ا١تتعلق ٔتا يناسبو  األٝتاء ناؿ من أسرار تلكَ العتقادىم أف ما يُ 

أثره، وكأف األمر حتمي، ال ارتباط لو با٠تالق ا١تتصرؼ الذي يعطي  حصل لو
 .وٯتنع، ويقبل ويرد

وما قرره الشارع اٟتكيم من طلب اإلخبلص يف العبادة، والتضرع، وا٠تيفة يف 
الدعاء، مع ما أرشد إليو من سلوؾ مسببات إجابة الدعاء من إطابة ا١تطعم 

 .بطل ما وصفوهيرد ما ذكروه، وي_ وا١تشرب، و٨تو ذلك 
ليعلم ٘تاـ العلم أف ما يذكره ىؤالء _ حىت وإف قل علمو بالشرع_وإف اللبيب 

بعيد عن الصواب؛ الختبلؼ األحداث، وتباين الظواىر الكونية يف كل األعواـ، ولو  
كاف األمر كما يذكر أولئك ٟتصل التشابو بُت اٟتوادث، أو كاف ما ٭تصل متقارباً 

: عنو بقولو_ تعاىل_مر العصور واألياـ، فاٟتق ما أخرب اهلل  يف ٚتيع األعواـ، وعلى
َنا تُػْرَجُعوفَ ] َنًة َوِإلَيػْ ُلوُكْم بِالشَّرّْ َوا٠تََْْتِ ِفتػْ  (ٔ)(.ٖ٘:األنبياء[ )َونَػبػْ

خصوصًا من يروف تأثَت  :أن ىناك أمورًا كثيرة ترد مزاعم أولئك_ ٖ
 :الكواكب من ا١تنجمُت وغَتىم، ومن ذلك ما يلي

، ولو ُعِمَلْت دراسة على ا١تواليد أن آالف الناس يولدون في دقيقة واحدة _أ
من واقع سجبلت ا١تستشفيات الكربى يف أي قطر من العامل َلُوِجَد من الفروؽ ما 
يكذب ما يدعيو ا١تنجموف الذين يروف أف من ولد يف ذلك الوقت أو الربج 

 .سيكوف حالو كذا وكذا
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 :، والثقافة، والصداقة على سلوك البشرما يرى من آثار التربية_ ب 
: قاؿ÷ فالناس كلهم يولدوف على الفطرة، كما جاء يف الصحيحُت عن أيب ىريرة

ما من مولود إال يولد على الفطرة؛ فأبواه يهودانو، أو ": =قاؿ رسوؿ اهلل
 .(ٔ)+ينصرانو، أو يمجسانو

وىي اإلسبلـ  ،ففي ىذا اٟتديث دليل على أف ٚتيع البشر يولدوف على الفطرة
 .الدين اٟتق

عن الفطرة إ٪تا ىو بسبب أثر الًتبية  خارجٍ  سلوؾٍ  َوتَػَغَتُِّ  وأف ما ٭تصل من فسادٍ 
من الوالدين وا١تعلمُت واألصدقاء وغَتىم؛ فبل أثر لوقت الوالدة من الطوالع، أو 

 (ٕ).ياة اإلنسافحَ  َسَْتِ أحرؼ االسم، أو غَت ذلك يف 
فقد روى : من نسب المطر إلى األنواء حكم بكفر" أن الرسول_ جـ

صبلة " صلى لنا رسوؿ اهلل: عن زيد بن خالد اٞتهٍت أنو قاؿ ومسلم البخاري
 ،فلما انصرؼ أقبل على الناس ،الصبح باٟتديبية على إثر ٝتاء كانت من الليلة

أصبح من : =اهلل ورسولو أعلم، قاؿ: قالوا+ ؟ىل تدرون ماذا قال ربكم: =فقاؿ
مطرنا بفضل اهلل ورحمتو، فذلك مؤمن : ن بي وكافر، فأما من قالعبادي مؤم

بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن  :بي وكافر بالكواكب، وأما من قال
 .(ٖ)+بالكواكب

بُتَّ " فاٟتديث دليل على بطبلف أثر الكواكب يف نزوؿ ا١تطر، حيث إف الرسوؿ
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 (ٔ).فهو ا١تؤمن_ عز وجل_ أف من نسب ذلك إليها فهو كافر، ومن أضافو إىل اهلل
فهي تنيب عن بطبلف دعاواىم، وٗترب عن  :حال السحرة والمشعوذين_ ٗ

 .فساد صناعتهم؛ إذ لو كاف ما يدعونو حقاً لنالوا ا٠تَتات، ولسلموا من السيئات
ولكن واقعهم عكس ذلك؛ فالغالب على أحوا٢تم الفقر، والتعاسة، واٟترماف، 

 (ٕ).كوالتاريخ أكرب شاىد على ذل
اعتراف كثير من زعمائهم بأن ىذه الصناعة تقوم على التخرص _ ٘

واعلم أنك لو قلبت : =يقوؿ أبو نصر الفارايب :والتوىم وأنها ال تفيد العلم ألبتة
أوضاع ا١تنجمُت؛ فجعلت السعد ٨تساً، والنحس سعداً، واٟتار بارداً، والبارد 

لكانت أحكامك من جنس _حاراً، والذكر أنثى، واألنثى ذكراً، مث حكمت 
 (ٖ)+.أحكامهم تصيب تارة، وٗتطئ تارة

إذ إف كل فريق ٭تكم  :أن ىؤالء القوم أنفسهم أقروا بفساد صناعتهم_ ٙ
بفساد أصوؿ الفريق اآلخر، وكلما جاءت أمة نقضت أصوؿ من سبقها، وادعت 

 .أف أصو٢تا ىي الصحيحة دوف من سواىا
 (ٗ).إف ىي إال ٤تض دجل، وحدسوىذا يربىن على أف أصو٢تم ا١تزعومة 

 :أن دعاوى السحرة، والمنجمين مما أنكره الناس على مر العصور_ ٚ
                                                 

 .208اْعل ايوشل بني اؿكٝك١ ٚاـٝاٍ ْ_  1

 .197، ٚايتٓذِٝ ٚاملٓذُٕٛ 208ْاْعل ايوشل بني اؿكٝك١ ٚاـٝاٍ ْ_  2

ٚقـ فنل ، 185، ٚاْعل ايتٓذِٝ ٚاملٓذُٕٛ 1/332ْفُٛع ايفتا٣ٚ املِل١ٜ ٫بٔ ت١ُٝٝ _  3

 .187_185اْعل ْ. ُاسب ٖقا ايهتاب عـؿّا َٔ أقٛاهلِ

 .190_187اْعل ايتٓذِٝ ٚاملٓذُٕٛ ْ_  4



 

 

 402 ايػخط بني املاضٞ ٚاذتاضط9 ايطابع١ عؿط٠ايطغاي١ 
حيث أدركوا ضبلؿ ىذا العلم، وكذب أىلو، حىت صار ّٔتاُنم مشهوراً بُت الناس   

 .كافة من كثرة ما قيل فيو
 :يقوؿ قسُّ بن ساعدة

 علػػػػػػػػػػػم النجػػػػػػػػػػػـو علػػػػػػػػػػػى العقػػػػػػػػػػػوؿ وبػػػػػػػػػػػاؿ
 

 ضػػػػػػػػػػػػػػبلؿوِطػػػػػػػػػػػػػػبلُب شػػػػػػػػػػػػػػيٍء ال ينػػػػػػػػػػػػػػاؿ  
 مػػػػػػػػػػاذا ِطبلبػػػػػػػػػػك ِعلػػػػػػػػػػػَم شػػػػػػػػػػيٍء ُغيّْبػػػػػػػػػػػتْ  

 
 مػػػػػػػػػػػػػن دونػػػػػػػػػػػػػو ا٠تضػػػػػػػػػػػػػراُء لػػػػػػػػػػػػػيس ينػػػػػػػػػػػػػاؿ 

 ىيهػػػػػػػػػػػات مػػػػػػػػػػػا أحػػػػػػػػػػػد بغػػػػػػػػػػػامِض فطنػػػػػػػػػػػةٍ  
 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدري كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِم األرزاؽ واآلجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ 
 إال الػػػػػػػػػػػػػػذي فػػػػػػػػػػػػػػوؽ السػػػػػػػػػػػػػػماء مكانػػػػػػػػػػػػػػػو 

 
 (ٔ)فَِلَوْجِهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو اإلكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراـ واإلجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلؿ 

اف وقد أودع كثَت من العلماء يف مصنفاهتم كثَتًا من الشواىد واألقواؿ على بي 
 .دجل الكهاف وا١تنجمُت

ومن ىؤالء العلماء ابن القيم يف كتابو مفتاح دار السعادة؛ حيث ذكر كثَتاً من 
 .األدلة على فساد أقوا٢تم

 .فهم إذا أٚتعوا على وقوع شيء فإنو ال يقع غالباً  :فساد إجماعاتهم_ ٛ
 .وىذا دليل على فساد صناعتهم، وعلى أف أحكامهم ٣ترد ظنوف كاذبة

 .ٛتل لنا التاريخ قصصاً كثَتة يف ىذا السياؽوقد 
ومن أشهر ذلك ما زعمو ا١تنجموف من أف ا١تعتصم ال يفتح عمورية، وراسلتو 
الرـو بأنا ٧تد يف كتبنا أنو ال تُفتح مدينتنا إال يف وقت التُت والعنب، وبيننا وبُت 

ف ينصرؼ، ذلك الوقت شهور ٯتنعك من ا١تقاـ ّٔا الربد والثلج؛ فأب ا١تعتصم أ
وأصرَّ على فتحها، وأبطل ما قالوا؛ فأنشأ أبو ٘تاـ قصيدتو ا١تشهورة اليت مدح فيها 
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 :ا١تعتصم، ويبََّ ف كذَب ا١تنجمُت، وفساَد علومهم، فقاؿ
 مػػػػػػػػػػن الكتػػػػػػػػػػب نبػػػػػػػػػػاءً أ أصػػػػػػػػػػدؽُ  السػػػػػػػػػػيفُ 

 
 واللعػػػػػػػػػػػػبِ  بػػػػػػػػػػػػُت اٞتػػػػػػػػػػػػدّْ  يف حػػػػػػػػػػػػده اٟتػػػػػػػػػػػػدُّ  

 ك والػػػػػػػػػػػػػػػػػػريبِ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػتوُنن جػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلء الػػػػػػػػػػػػػػػػػػش  بيض الصفائح ال سود الصحائف يف 
 األرمػػػػػػػػػػاح المعػػػػػػػػػػة هبِ ػُ فػػػػػػػػػػػي ُشػػػػػػػػػػ مُ لْ والػػػػػػػػػػػعِ  

 
 بػػػػػػػػػػػػُت ا٠تميسػػػػػػػػػػػػُت ال يف السػػػػػػػػػػػػبعة الشػػػػػػػػػػػػهبِ  

 أيػػػػػػػػػػػن الػػػػػػػػػػػرواية بػػػػػػػػػػػل أيػػػػػػػػػػن النجػػػػػػػػػػـو ومػػػػػػػػػػا 
 

 صػػػػػػػػػاغوه مػػػػػػػػػن زخػػػػػػػػػرٍؼ فيهػػػػػػػػػا ومػػػػػػػػػن كػػػػػػػػػذب 
 ٗترصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً وأحاديثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً ملفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةً  

 
 ليسػػػػػػػػػػػػػػت بنبػػػػػػػػػػػػػػع إذا عػػػػػػػػػػػػػػدت وال غػػػػػػػػػػػػػػرب 

 لةً فعػجػػػػػػػػػػػػػػػػػػائباً زعػػػػػػػػػػػػػػػػػػموا األيػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػج 
 

 صػػػػػػػػػػػػفار أو رجػػػػػػػػػػػػبِ عػػػػػػػػػػػػػنهن يف صػػػػػػػػػػػػفر األ 
 مظلمػػػػػػػػػػػةٍ  وخػػػػػػػػػػػّوفوا الػػػػػػػػػػػناس مػػػػػػػػػػػن دىيػػػػػػػػػػاءَ  

 
 إذا بػػػػػػػػػػػػدا الػػػػػػػػػػػػكوكُب الغػػػػػػػػػػػريب ذو الػػػػػػػػػػػذنبِ  

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةً تَّ رَ وصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَّتوا األبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَُج الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعليا مُ  
 

 أو غػػػػػػػػػػػػػػَت منقلػػػػػػػػػػػػػبِ  منقلبػػػػػػػػػػػػػاً مػػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػػاف  
 يػػػػػػػػػػػقضوف بػػػػػػػػػػػاألمر عنهػػػػػػػػػػا وىػػػػػػػػػػي غافلػػػػػػػػػػةٌ  

 
 مػػػػػػػػػػػػا دار فػػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػػلٍك منهػػػػػػػػػػػا ويف قطػػػػػػػػػػػبِ  

 قعػػػػػػػػػػػوِ لػػػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػػػينت قػػػػػػػػػػػػط أمػػػػػػػػػػػػراً قبػػػػػػػػػػػل مو  
 

 (ٔ)ماحػػػػػػػل باألوثػػػػػػػاف والصػػػػػػػلبِ  فِ لػػػػػػػػم ُٗتْػػػػػػػ 

يف كتابو التنجيم _ حفظو اهلل_وقد ذكر الشيخ الدكتور عبدآّيد ا١تشعيب  
 (ٕ).وا١تنجموف عدداً من القصص يف ىذا القبيل

وصدؽ اهلل  :أن صناعة السحر والدجل بأنواعها ضرر على من يتطلبها_ ٜ
 [.رُُّىْم َوال يَنَفُعُهمْ َويَػتَػَعلَُّموَف َما َيضُ : ]إذ يقوؿ

َتوقَّع، وحرقة 
ُ
وذلك أف متوقع السعادة من تلك الصناعة ٭تصل لو من قلق ا١ت

_ وىذا ىو األغلب_االنتظار ما يقطعو عن مصاٟتو؛ فإذا تأخر السعد أو ٗتلَّف 
                                                 

 .1/24ًلغ ؿٜٛإ أبٞ متاّ يًتربٜنٟ _  1

 .196_193اْعل ايتٓذِٝ ٚاملٓذُٕٛ ْ_  2



 

 

 404 ايػخط بني املاضٞ ٚاذتاضط9 ايطابع١ عؿط٠ايطغاي١ 
؛ فآؿ إىل ضرر ٤تض   .وقع يف حسرات وندامات على ما فاتو من السعد ا١توىـو

و حاصل لو قبل وقوعو؛ فيبقى يف غم، ويف انتظار غم؛ أما متوقع النحس فه
 (ٔ).حيث ٚتع إىل انتظار ا٠توؼ خوفاً؛ فانتظار الشر أشد من وقوع الشر

ومن خبلؿ ما ذُِكَر وما مل يذكر يتبُت فساد ىذه الصناعة، وضررىا احملض على 
 .الدين والدنيا، وا١تقاـ ال ٭تتمل مزيداً من التفصيل

                                                 

 .197ل ايتٓذِٝ ٚاملٓذُٕٛ ْاْع_  1



 

 ايػخط بني املاضٞ ٚاذتاضط9 ايطابع١ عؿط٠ايطغاي١ 

 

405 



 

 

 406 ايػخط بني املاضٞ ٚاذتاضط9 ايطابع١ عؿط٠ايطغاي١ 
  

 
 

 
 
 
 
 

 :ربعة مباحثوتحتو أ
وفيو حديث عن مظاىر السحر : اٟتاضر العصر السحر يف :المبحث األول

 .اٟتديثة، والوسائل ا١تستخدمة يف نشر السحر والكهانة
 .اٗتاذ السبل الواقية من السحر والعُت :المبحث الثاني

 .العناية بفقو الرقية الشرعية :المبحث الثالث
 .الوقوؼ يف وجو السحرة :المبحث الرابع

 الفصل اخلامس
 

ايػخط يف ايعصط اذتاضط، ٚاملٛقف 

 َٔ ايػخط٠



 

 ايػخط بني املاضٞ ٚاذتاضط9 ايطابع١ عؿط٠ايطغاي١ 

 

407 



 

 

 408 ايػخط بني املاضٞ ٚاذتاضط9 ايطابع١ عؿط٠ايطغاي١ 
  

 
انتشرت صناعة السحر بكافة صورىا يف العصر اٟتاضر، وبلغت أوجها؛ 

وسيلة من _ يف أغلب صوره_وأخذت مظاىر كثَتة، وصوراً شىت، وأصبح السحر 
 .أعظم وسائل الصدّْ عن ا٢تدى، وأكل أمواؿ الناس بالباطل

أحواؿ على التمويو على الناس، ودراسة _ غالباً _وِفْعُل أولئك األفاكُت يقـو 
الضحية ٔتا يتضح من شكلها، ؤتا ينطق بو لساُُنا من خبلؿ استدراج ذكي، يُرتَّب 

يف حياتو اليومية، وتتفق مع _ غالباً _عليو إخبار بأمور عامة يتعرض ٢تا اإلنساف 
 .دراستهم السابقة ٟتالو كاألمور العاطفية، وا١تالية، والصحية، و٨تو ذلك

ووافق ٘تويهات ذلك األفاؾ ُشهر بُت الناس؛ ما ٭تصل للمرء عادة،  وقعفإذا 
فصار الزور والبهتاف يغزو العقوؿ ا٠تاوية من العلم والبصَتة، ويعمل عملو يف 
القلوب ا٠تالية من اإلٯتاف وا٢تدى؛ فَػَيبػُْعد ِصْيُت أولئك الفجرة، ويروج إفكهم، 

 .فيكوف ٢تم زبائن ومروجوف
على أناس ٤تدودين يف أماكن مقصورًا _ بكافة صوره_وبعد أف كاف السحر 
صار لو يف عصرنا اٟتاضر رواج، وأخذ مظاىر كثَتة، _ أقرب للسرية وا٠تصوصية 

وأساليب متنوعة، وسا٫تت وسائل اإلعبلـ يف انتشار تلك الظاىرة، فصار التعامل 
 (ٔ).مع السحرة سهبلً ميسوراً 

ر وفيما يلي ذكر لبعض المظاىر، والوسائل المستخدمة في نشر السح

                                                 

 .135اْعل ايتٓذِٝ ٚاملٓذُٕٛ ْ_  1

 ايعصط اذتاضط ايػخط يف9 املبخح األٍٚ



 

 ايػخط بني املاضٞ ٚاذتاضط9 ايطابع١ عؿط٠ايطغاي١ 

 

411 

 :والكهانة
وتعد ىذه الوسيلة أوسع : انتشار السحر والدجل عبر القنوات الفضائية_ ٔ

 .طرؽ انتشار السحر والدجل
 :ومن أبرز ا١تظاىر واألساليب يف ىذا الباب ما يلي

، ظهر يف بعض القنوات الفضائية كالربنامج ا١تسمى بعلم اٟتجارة الكرٯتةما _ أ
ومن خبل٢تا ٯتكن استشراؼ ، اٟتجارةحيث ٭ُتدد لكل متصل نوٌع من ىذه 

 .مستقبلو
يف الكهانة والسحر والشعوذة، وجعلت ُجلَّ  ظهرت قنوات متخصصة_ ب

 .وقتها لبث مثل ىذه األفكار، وجذب ا١تشاىدين ٢تا
، بعض ىذه القنوات قد ال يظهر السحر والشعوذة فيها بالصورة الواضحة_ جػ

ا٠تادـ )كطريقة ، حرة وطرقهملكنهم يف اٟتقيقة يستفيدوف من وسائل الس
 (.والتابع

كالرقية الشرعية، وىي ، وبعضهم ٯترر بعض أفكاره بأشكاؿ وقوالب شرعية
 .بعيدة كل البعد عن ذلك

بعض ىذه القنوات يظهر على شاشتها من يكتب األحراز والتعاويذ على _ د
راز وأغلب ىذه التعاويذ واألح، ويأمر ا١تشاىدين بكتابتها، لوحة يف القناة

 (ٔ).ِطلّْْسمات أقرب ما تكوف لِطلّْْسمات السحرة وا١تشعوذين
حيث يوجد بعض : عناية بعض المواقع اإللكترونية بالسحر والدجل_ ٕ

                                                 

ٚقـ عكـت يف ( ايوشل ٚايهٗا١ْ يف ثٛبٗا اؾـٜـ: )ٖقٙ ايفكل٠ َوتفاؿ٠ َٔ سًك١ ْكاَ بعٓٛإ_  1

 .ٖع17/6/1428ايًكا٤ ايٌٗلٟ يكوِ ايعكٝـ٠ به١ًٝ ايٌلٜع١ ٚأٍُٛ ايـٜٔ ظاَع١ ايكِِٝ 



 

 

 410 ايػخط بني املاضٞ ٚاذتاضط9 ايطابع١ عؿط٠ايطغاي١ 
ا١تواقع عرب الشبكة العا١تية اإلنًتنت وىي ٘تارس الشعوذة والكهانة، وتُػَعلّْم الناس  

 .ذلك اإلفك
ا١تشعوذين بأرقاـ غَت  حيث يتصل بعض :االتصال الهاتفي العشوائي_ ٖ

إنك مريض، أو مسحور، وإف لدي عبلجاً : مقصودة، مث يقوؿ للُمتََّصل عليو
١تشكبلتك الصحية والنفسية؛ فما عليك إال أف تتواصل معي، وترسل يل مبلغاً 

 .معيناً من ا١تاؿ، وسًتى الصحة والعافية، والسعادة
وىذا من  :نشر الدجل والسحر والشعوذة عبر الصحف والمجبلت_ ٗ

األبراج، أو اٟتظ واألبراج، : أوسع الطرؽ انتشاراً، ويكوف التنجيم فيها ٖتت عنواف
، أو ما شاكل ىذه العنوانات  .أو حظك والنجـو

ويستخدـ كتأُّا طريَق التمويو، والكبلـ آّمل الذي َيْصُدُؽ على كثَت من 
 .الناس

: اٟتظ والنجـو يقوؿ احملررٖتت برنامج ( كل العرب)وإليك ىذا ا١تثاؿ من ٣تلة 
على تيار عاطفي، قد يؤدي إىل النجاح أو السعادة، رغم : العشر األوؿ: اٟتمل=

 .نزعة بالغة ٨تو الًتدد أو اإل٫تاؿ، أو ا٢تجومية يف الكبلـ، اىدأ
ٍد يف ىذه األياـ، وقد تكوف أىدافك يف متناوؿ اليد، اندفاعك ٣تُْ : العشر الثاين

 .(ٔ)+نتائج مادية واضحة ملموسةومبادراتك مثمرة مع 
ويتضح من ىذا ا١تثاؿ طريقة ىؤالء يف التمويو والكبلـ آّمل، وباإلضافة إىل ما 
ذكر فإف أحكاـ بروجهم ا١تزعومة متناقضة فيما بينها، ولعل ٧تومهم تديل لكل منهم 

                                                 

 .69ْ 370ف١ً نٌ ايعلب ايعـؿ _  1



 

 ايػخط بني املاضٞ ٚاذتاضط9 ايطابع١ عؿط٠ايطغاي١ 

 

411 

ر ْتكم ٮتتلف عن اٟتكم الذي تديل بو لآلخر، فنجد احملرر يف آّلة السابقة الذك
وما سيحدث ٢تم ( أغسطس ٖٕيوليو إىل  ٕٗ)يذكر صفات مواليد برج األسد من 

أجواء قد تكوف مبلئمة على الصعيد : العشر األوؿ: =يف مستقبل أيامهم فيقوؿ
الفكري أو الدراسي، مع سهولة يف االبتكار أو الكتابة، قد تشعر بأف الظروؼ 

 .َتاً يف مشاريعكليست مائة يف ا١تائة يف صاٟتك، ٦تا قد يسبب تأخ
على تيار عصيب مع نزعة خفيفة ٨تو : جدي، العشر الثالث: العشر الثاين

 (ٔ)+.خوض ا١تعارؾ كبلمياً 
حافظ على أسرار الناس، : =أما يف ٣تلة الصياد، ويف نفس ا١تواليد يقوؿ احملرر

وال ٗتن األصدقاء، وتضعهم يف موقف حرج، استمتع بكل ٟتظة من حياتك ىذا 
ألُنا قد تبعدؾ عن اٞتو لفًتة طويلة، خطر يهدد حياتك العاطفية، ال األسبوع؛ 

 (ٕ)+.تًتدد يف قوؿ اٟتقيقة
ا١تبلئمة على الصعيد الفكري والدراسي مع وجود  كيف تنفق األجواءُ   يُدرىوال 

؟ أـ كيف تتفق اٞتدية مع خيانة األصدقاء، وإفشاء أخطار على اٟتياة العاطفية
 أسرار الناس؟
تَػَتبَُّع ىذه الفجوات لوجدَت أف جدراُنم كلَّها مهلهلة من كثرة  ولو أردتَ 

ا٠ترـو والفجوات، ولطاؿ بك ا١تقاـ، وىو ال ٭تتمل اإلطالة، وما أشَت إليو فيو  
 (ٖ).كفاية عن ذكر أمور ال ٗترج عن ذلك

حيث يُػْنَشر السحُر وا٠ترافة عرب الكتب ا١تؤلفة يف  :تأليف الكتب ونشرىا_ ٘
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 412 ايػخط بني املاضٞ ٚاذتاضط9 ايطابع١ عؿط٠ايطغاي١ 
مع سهولة بيعها وشرائها، وتداو٢تا؛ ٦تا ٯُتَكّْن للخرافة،   كثَت من الببلدىذا الفن يف 

 .و٬تعل ٢تا أرضاً خصبة تنمو فيها، وتثمر
ويوجد مكتباٌت تتبٌت طباعة مثل ىذه الكتب ونشرىا، كمكتبة اٞتمهورية العربية 

ية يف ٔتصر، ومطبعة دار الطباعة احملمدية ٔتصر، وا١تكتبة اٟتديثة وا١تكتبة األىل
 .بَتوت

بغية الطالب يف معرفة الضمَت )أما الكتب اليت تُنشر فمنها ما ىو قدًن ككتاب 
( مشس ا١تعارؼ)أليب معشر الفلكي، وكتاب ( للمطلوب والطالب وا١تغلوب والغالب

 .وكبل٫تا ألٛتد البوين( منبع أصوؿ اٟتكمة)وكتاب 
( حظك معك)وكتاب ( مفاتيح اٟتظ)ومنها ما ىو مؤلٌف حديثًا ككتاب 

 (ٔ).وكبل٫تا ألٛتد الصباحي
( من شهر ميبلدؾ تعرؼ حظك)وكتاب ( من اٝتك تعرؼ حظك)وكتاب 

 .وثبلثتها ١تن يسمى عميد الفلكيُت العرب ٛتيد األزري( التنوًن ا١تغناطيسي)و
كما تصدر اآلف بانتظاـ آالؼ الكتب حوؿ كيفية االستفادة من التنجيم يف 

 (ٕ).السفر، والزواجمسائل ا١تاؿ، واألعماؿ، و 
: وجود معاىد تقوم بتعليم التنجيم، وإعطاء المتعلمين شهاداٍت بذلك_ ٙ

وذلك منتشر يف كثَت من أ٨تاء العامل، وىذه ا١تعاىد تتيح للباحث دراساٍت جادًة يف  
ـ رسالة دكتوراه ٜٓٙٔكيفية صناعة التنجيم، حىت إف جامعة ىارفارد قبلت عاـ 

 .التنجيم، وأنشئت يف بريطانيا كلية الدراسات التنجيمية تقدـ ّٔا طالب يف موضوع
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كما أنشئ يف مصر معهد للغرض نفسو يسمى ٔتعهد الفتوح الفلكي العاـ 
١تصر واألقطار الشرقية، ويقـو ا١تعهد بتدريس العلـو الفلكية الروحانية داخل ا١تعهد 

ذلك بإرساؿ وخارجو، ويتم تدريس الذين ىم خارج ا١تعهد عن طريق ا١تراسلة، و 
برامج الدروس إىل عملو، أو منزلو، أو بلده، أو دولتو، وتقع ىذه الدروس يف مائيت 
درس مشتملة على دراسة ا١تسائل الشخصية والطوالع ا١تيبلدية، واألحواؿ اٞتوية 
وتأثَتىا على األرض، واألحواؿ الزراعية، والتخرص بغبلئها ورخصها، وكثرهتا، 

، وغَت ذلك من مسائل التنجيم، فإذا اجتاز الطالب وقلتها يف أي زماف ومكاف
 (ٔ).ىذه ا١تراحل منح شهادًة على ذلك

حيث أنشئ يف العامل أكثر من اٖتاد  :إنشاء اتحاد للمنجمين_ ٚ
للمنجمُت، ولكن أشهرىا وأوسعها صيتًا ىو االٖتاد العا١تي للفلكيُت الروحانيُت 

 (ٖ)كرئيس ٢تذا االٖتاد، واأللوسي  (ٕ)رييف فرنسا، والذي يقـو على إدارتو ٛتيد األز 
نائبًا عنو، ويضم ىذا االٖتاد ٜتسة وٜتسُت ألف عضو ال يؤخذ منهم رسوـٌ 
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اْعل . هلقا ا٫ؼاؿ ٖٓاى، ٚقـ ًٖو قلٜبّا ٌْأ يف بػـاؿ، ثِ كسٌ إىل باكٜى، سٝح أُبض ك٥ٝوّا_  2

، ٚاْعل ايتٓذِٝ ٚاملٓذُٕٛ 9_8ْ 36، ٚدلٜـ٠ املوًُٕٛ عـؿ 59ْ 575_49ف١ً ايٛطٔ ايعلبٞ عـؿ 

ْ140. 

أًٗل ايفًهٝني ايلٚساْٝني يف يٓـٕ، ْٚا٥ب ا٭مكٟ، ٜـعٞ أْ٘ ٜعًِ سكٝك١ ايلٚغ، ٚأْ٘ ٜعًِ _  3

٪َٔ بتٓاهؽ ا٭كٚاغ، ٚإٔ َا وـخ يف ٖقا ايعامل َٔ اْفذاكات ايػٝب، َٚت٢ ميٛت نٌ إْوإ، ٚأْ٘ ٜ

ٚسلٚب ٚاغتٝا٫ت إمنا ٖٛ بوبب يعٓت٘ عًِٝٗ، ٜٚكِٝ اٯٕ يف دٓاغ ػاْ بفٓـم اْرتنْٛتٝٓٓتاٍ، أسـ 

. أًٗل ايفٓاؿم اٱلًٝن١ٜ، ٚكٚاؿٙ َٔ ايفٓاْني ٚاملطلبني ٚايٌؼِٝات ايعا١َ، ٜٚلأي ف١ً ايبًٛك٠ ايوشل١ٜ

 .140، ٚاْعل ايتٓذِٝ ٚاملٓذُٕٛ 1ْْ 36، ٚعـؿ 1،7، 32ْٜـ٠ املوًُٕٛ عـؿ اْعل دل



 

 

 414 ايػخط بني املاضٞ ٚاذتاضط9 ايطابع١ عؿط٠ايطغاي١ 
 .لبلشًتاؾ، ويًتدد عليهم أناس من طبقات ٥تتلفة، ومن جنسيات متنوعة 

والشيء الذي يؤكد كذب ىؤالء وبطبلف ادعاءاهتم أف الرئيس ونائبو عندما 
العلم صرح الرئيس بأنو عن طريق اٞتن، وصرح اآلخر أنو بل عن مصدر ىذا ئِ سُ 

أخذه عن طريق الوراثة، وىل ٝتَِْعَت من قبل أف العلـو تنتقل عن طريق الوراثة إال 
 !من ىذا؟

% ٔمن السحرة دجالوف، لكن ىناؾ % ٜٜبل اعًتؼ رئيس االٖتاد بأف 
 .مصادؽ حسب زعمو، ولفظ السحرة يريد بو ا١تنجَم والعراَؼ و٨تَوى

ومن غَت شك أنو يُْدِخُل نفسو ضمن النزر القليل الذين استثناىم من 
الدجالُت، بل يَػُعدُّ نفسو أنو أفضلهم؛ فإذا أثبتنا أنو من ضمن الدجالُت كملت 
النسبة؛ حيث إف أقوالو اشتملت على تناقضات كثَتة ٦تا يبُت أف صناعتهم ىذه 

ـ ىي اليت دلت على ىذه قائمة على الكذب على الناس وإيهامهم أف النجو 
أف قراءة : =األحكاـ، والنجـو بريئة من ذلك، فمثبًل ذكر األزري يف موضع

تعود إىل حسابات فلكية، وتعود إىل أمور تعلمناىا _ يعٍت ا١تغيبات_األشياء ىذه 
 +.بعوف اهلل

عندما كاف : =وذكر يف موضع آخر أف معرفتو ىذه كانت عن طريق اٞتن فقاؿ
قف : سنة، كنت أسَت يف أحد أزقة بغداد، وإذا بصوت يقوؿ عمري ٜتس عشرة

! يا ٛتيد قف: فمشيت فإذا بالصوت يقوؿ.. ووقفت فلم أجد أحداً ! يا ٛتيد
وضعت جلبايب يف فمي، وحاولت اٞتري، فَػَوقَػَفْت قدماي ٘تامًا ١تدة .. ارتبكت

 !!سبع ثواف، فإذ ٔتاء يسقط
إنو : فأقوؿ عنو ،إىل شخص ويف يـو ثاف حدثت أمور ثانية، وكنت أنظر
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غداً : سيموت، وبالفعل ٭تدث ذلك، فخفت من ذلك، كنت أقوؿ لنفسي
 !سيحدث كذا، فإذا بو ٭تدث

أال تعرؼ إنسانًا يعرؼ : وقاؿ يل! مث بعد فًتة قابلت شخصًا أشك أنو جٍت
تعاؿ، وعندما أمسكت : أنا أعرؼ، فقاؿ: قراءة الكف؟ مث أعاد السؤاؿ، فقلت

 +.يف حالة من الغيبوبة، فإذا يب أذكر لو كل شيء عنو َكفَّو رحت
أنو ذكر كل شيء عنو وما زاؿ يشك ىل ىو _ أيضاً _والذي يدؿ على دجلو 

 ال؟ وْ جٍت أ
أما األلوسي نائبو فهو أشد تناقضاً، وأكثر جرأة يف الباطل؛ إذ إنو تارة يدعي 

، وتارة يدعي أنو يغمض عينيو ويستطيع أف ٮترب  معرفة مستقبل الدوؿ من النجـو
بكل ما سيحدث، وتارة يدعي أنو يستطيع أف ٮترب بكل ما سيحدث عن طريق 
ا١تراسلة من الشخص السائل، وقد أتى ٔتا مل تأت بو األوائل؛ فإذا كانت ىذه 

 (ٔ)أحواؿ رؤسائهم، فما بالك ٔتن ٖتتهم؟
تتمثل يف وجود منجمُت دجالُت يعملوف ألنفسهم،  :الجهود الشخصية_ ٛ
 .ف أف تكوف ٢تم مشاركة مع غَتىم من ا١تنجمُتدو 

يف ٚتيع أرجاء العامل إما متسًتين أو ظاىرين ْتسب _ تقريباً _وىؤالء ينتشروف 
 .٤تاربة الدولة ٢تم أو سكوهتا عنهم

ويعلن ىؤالء عن أنفسهم يف اٞترائد وآّبلت، ويقوموف أحياناً بالدعاية ألنفسهم 
طات اٟتافبلت، وقطارات األنفاؽ، وقد يوزعوف يف دليل ا٢تاتف، وأحيانًا يف ٤ت
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منشورات تشرح ا٠تدمات اليت يقدموُنا، ويزعموف فيها أُنم أفضل من منافسيهم،   

 .كما ىو اٟتاؿ يف أمريكا وا١تغرب ومصر وغَتىا من البلداف
: وبعض ا١تشعوذين يستخدموف نساًء للًتويج ٢تم يف األماكن العمومية

 (ٔ).ستشفيات مقابل عمولة نقديةكاٟتمامات، واألسواؽ، وا١ت
كاستخداـ ا١تخابرات   :استخدام بعض الدول للتنجيم في األمور السياسية _ٜ

األمريكية التنجيم يف ىذا الغرض، حيث نقلت جريدة ا١تدينة عن مدير سابق لوكالة 
أف علم التنجيم والطوالع  : =ا١تخابرات ا١تركزية األمريكية، وىو مايلز كوبلند أنو ذكر

اف يقع ضمن اىتمامات الوكالة ا١تركزية خبلؿ الفًتة اليت عمل فيها بالوكالة يف ك
الستينات، وقاؿ يف رسالة نشرهتا لو صحيفة التاٯتز الربيطانية يف عددىا الصادر ىنا 
أمس األوؿ يف باب رسائل من القراء أف الوكالة كانت تنظم يف عهده دورات 

لتدريب عمبلئها يف ىذا  ؛لتنجيم اٟتديثةمنتظمة، وخاصة حوؿ ما أٝتاه بفنوف ا
آّاؿ، وأضاؼ أف الوكالة ا١تركزية قامت يف السابق بزرع ا١تتخرجُت من ىذه الدورات 

 (ٕ)+.يف قصور عدد كبَت من زعماء العامل الثالث
ويبلحظ ا١تتابعوف ألخبار االنتخابات يف العامل الغريب أف ا١تتنبئُت وا١تتنبئات 

يكوف الرئيس ا١تقبل، كما تكثر سنتخابات يف التنبؤ فيمن ينشطوف يف فًتة اال
 (ٖ).التنبؤات فيما سيكوف عليو مستقبل الببلِد، واألخباُر يف ذلك كثَتٌة جداً 

وىي تقـو على استحضار األرواح : ظهور ما يسمى بالروحية الحديثة_ ٓٔ
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، ويدعي أصحأّا أُنم يستحضروف أرواح ا١توتى من مسلمُت، ويهود، ونصارى
وبوذيُت، وأىل جاىلية على تباين ٨تلهم، ويزعموف أُنم يعيشوف ٚتيعًا يف سعادة 

 .وىناء
أف السعادة وا٢تناء ال تتوقف على الدين الذي ٮتتاره الناس : ومعنى ذلك

 .ألنفسهم، وذلك يؤدي إىل االستخفاؼ باألدياف
، والذين يتبنوف ىذه الدعوة يزعموف استدعاء أرواح من مات، ومناجاهتم

واستفتاءىم يف مشكبلت الغيب ومعضبلتو، واالستعانة ّٔم يف عبلج مرضى 
األبداف والنفوس، ويف اإلرشاد إىل آّرمُت، ويف الكشف عن الغيب، والتنبؤ عن 

 .ا١تستقبل
وقد اجتذبت ىذه الدعوة كثَتين، فظنوا أُنم على اٟتق ٖتت تأثَت ما يصوره 

 (ٔ).٢تم الوىم، وما قد يقع ٢تم من الغرائب
وقد َلِقَيْت ىذه ا١تزاعم فوؽ ما يتوقعو أصحأّا : =×٤تمد ٤تمد حسُت.قاؿ د

من رواج، حىت تسابقت إىل تتبع أخبارىا ونشر دعاواىا صحف و٣تبلت مل تكن 
من قبل تنشط لشيء ٯتس الروح أو اٟتياة اآلخرة، ومل تكن يف يـو من األياـ داعية 

 ٦تا تنشره تلك الصحف وآّبلت يف ىذا إىل الدين أو اإلٯتاف باهلل، وكاف كثَت
 .الباب أدىن إىل الدعاية منو إىل ا٠ترب

وىي فيما أعلم ويعلم القراء أبعد شيء عن شؤوف _فنشرت ٣تلة صباح ا٠تَت 
                                                 

قُـ قُـ . ؿـٜج١ ؿع٠ٛ ٖـا١َ ؼٔري ا٭كٚاغ ًُٚت٘ باي١ِْٝٛٝٗ ايعامل١ٝ ؿاْعل ايلٚس١ٝ ا_  1

يف ٖقا ايهتاب ػ١ُ٬ ػلبت٘ َع ٖقٙ اـلاف١، ٚبٝٸٔ بط٬ْٗا × ، ٚقـ بٝٸ13ٔٚ 9ٚ 6ٚ 5سوني ْ

 .ٚمٜفٗا با٭ؿي١ ايعك١ًٝ ٚايٓك١ًٝ



 

 

 418 ايػخط بني املاضٞ ٚاذتاضط9 ايطابع١ عؿط٠ايطغاي١ 
: ٖتت عنواف ـٜٛ٘ٔسبتمرب عاـ  ٗمقااًل يف عددىا الصادر يف _ الروح كلها 

 +.مدرس بكلية العلـو يشتغل يف ٖتضَت األرواح=
وت فيو عن الدكتور علي راضي ا١تدرس بكلية العلـو ّتامعة عُت مشس كبلماً  ر 

كلو خلط وٗتريف وتزييف للحقائق الدينية، وتلبيس ٢تا يف أذىاف الناس يؤدي إىل 
إف عطارد مهبط األرواح : =زعزعتها، واضطراب مفاىيمها، فمن ذلك مثبًل قولو
، فجهنم موجودة يف ىذا ا٠تاطئة، تذىب يف أوؿ األمر؛ لتكفر عن ذنؤّا

 +.الكوكب
ما رواه الدكتور راضي حُت _ مثبلً _ومن ىذا ا٠تلط واالفًتاء ا١تضل ا١تفسد 

إف أكرب وسيط عا١تي قد حضر إىل القاىرة منذ عدة أشهر، إنو أمريكي ال : =قاؿ
سنة، وتسميو بعض الصحف األمريكية نيب القرف العشرين؛ ٕٔيزيد عمره عن 

كتبُت ورقة ألمي أسأ٢تا عن حا٢تا، وَأْحَضَر ... ١تعجزاتلكثرة ما أتى من ا
 +.الوسيط الرد كتابة باللغة العربية رغم أنو ال يعرؼ منها حرفاً 

وأغرب : =وٯتضي يف سرد ىذه الشعوذات حىت يلقي بفريتو الكربى حُت يقوؿ
 ٔما حدث يف ىذه اٞتلسة ىو ما أعلنتو الروح الكربى سوزاف؟

ومل يعرؼ أحد من ىو جربيل، .. ف جربيل معناوفجأة أعلنت سوزاف أ
 !أال تعرفوف جربيل الذي كاف ينزؿ بالقرآف على ٤تمد؟: فضحكت وقالت

 +.إنو يبارؾ ىذا االجتماع
وأكثر من ىذا جرأة وأوغل منو يف التدليس ما روتو الصحيفة عقب ىذا ا٠ترب 

اؾ آلة اللتقاط من أف الدكتور علي راضي قد أبدى أسفو؛ ألنو مل يكن ٯتلك وقتذ
عليو _صور باألشعة ٖتت اٟتمراء؛ لكي يلتقط ّٔا صورة سيدنا جربيل 



 

 ايػخط بني املاضٞ ٚاذتاضط9 ايطابع١ عؿط٠ايطغاي١ 

 

421 

 !!_السبلـ
بالدعاية ٞتمعيتو _ أو ٗتتمو لو آّلة_وٮتتم الدكتور علي راضي حديثو 

واليت مت تسجيلها فيما روت ( ٚتعية األىراـ الروحية)الروحية اٞتديدة اليت ٝتاىا 
، وقد اختَت ىو رئيسًا ٢تا، واختَت حسن عبدالوىاب الصحيفة وقتذاؾ منذ أسابيع

 .مدير السكرتارية واحملفوظات بوزارة الشؤوف البلدية والقروية سكرتَتاً ٢تا
وضمت إليها عددًا كبَتًا من ا١تثقفُت فيما يروي رئيسها بُت مهندس وطبيب 

 (ٔ)+.وقاٍض وسفَت ووزير سابق
ر التأثَت، وكثَتًا ما يستعمل وىو نوع من سح :الدنبوشي: ما يسمى بـ_ ٔٔ

 .يف األوساط الرياضية؛ للتأثَت على نتيجة مباراة قادمة، أو ١تعرفة الفائز فيها
 .فهذه بعض مظاىر السحر والدجل ا١توجودة يف عصرنا

                                                 

 .18_16ايلٚس١ٝ اؿـٜج١ ْ_  1
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ما من ريب أف أعظم مرتادي السحرة ىم من أصيب بتلك ا١تصائب أو تَػَوىَّم 
من الوقوع بتلك اآلفات، _ بإذف اهلل_عاصم  ذلك؛ لذا فإف اٗتاذ سبل الوقاية

 .ومنٍج من الًتدد على السحرة
 :ما يلي_ ومن تلك السبل على سبيل اإلجمال 

بإذف _؛ فذلك حصن حصُت سبلمة العقيدة من التلبُّس بالشرؾ والبدع _ٔ
ويعٍت ذلك ابتعاد ا١تسلم عن كل ما يضعف إٯتانو ويقينو، أو يتسبب يف _ اهلل

 .ئرة اإلسبلـخروجو عن دا
فالتوكل من  ؛قوة التوكل على اهلل، واليقُت بأنو وحده ىو النافع الضار _ٕ

: الطبلؽ) [َوَمْن يَػتَػوَكَّْل َعَلى اللَِّو فَػُهَو َحْسُبوُ ]أعظم األسباب لدفع الببليا ورفعها 
ٖ.) 

فالتوكل من أعظم األسباب اليت يدفع ّٔا العبد ما ال يطيق من أذى ا٠تلق، 
 .ىو حسبو وكافيو_ م؛ فإف اهلل وعدواُن

ومن كاف اهلل كافيو، وواقيو فبل مطمع فيو لعدوه، ال يضره إال أذًى ال بد منو  
 ._×كما قاؿ ابن القيم_كاٟتر، والربد، واٞتوع، والعطش 

ِإنَُّو لَْيَس َلُو ُسْلطَاٌف َعَلى الَِّذيَن : ]عن الشيطاف وسلطانو_ عز وجل_قاؿ اهلل 
ْم يَػتَػوَكَُّلوَف  آَمُنوا َوَعَلى َا ُسْلطَانُُو َعَلى الَِّذيَن يَػتَػَولَّْونَُو َوالَِّذيَن ُىْم بِِو ( ٜٜ)َرِّّْٔ ِإ٪تَّ
 .النحل[ (ٓٓٔ)ُمْشرُِكوَف 

 اختاش ايػبٌ ايٛاق١ٝ َٔ ايػخط، ٚايعني،9 املبخح ايجاْٞ

 ٚاملؼ،  ٚاذتػس، َٚا ؾانًٗا
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 . ٕتريد ا٠توؼ هلل وحده، وترؾ ا٠توؼ من غَته _ٖ
 . ٕتنُّب االسًتساؿ مع األوىاـ وا٠تياالت _ٗ
 . اٟترص على االستعاذة باهلل _٘
 . فاء القلب، وسبلمة النية، والبعد عن الِغلّْ للمسلمُتص _ٙ
وأداؤىا كما ينبغي؛ فًتكها  ،احملافظة على الصلوات يف أوقاهتا مع اٞتماعة _ٚ

 . أو التهاوف ّٔا سبب لتسلُّط الشياطُت
 . كثرة ذكر اهلل، والتحرُّز باألوراد يف الصباح وا١تساء _ٛ
 . تعويذ األوالد _ٜ
ستغفار؛ فما يصيب العبد من ببلء إ٪تا ىو بسبب ذنوبو، فإذا التوبة، واال _ٓٔ

 . تاب ُصرؼ عنو ذلك
 . الطهارة؛ فإف الشياطُت تنفر منها ومن أىلها _ٔٔ
سًت احملاسن على أال يًتتب على ذلك ترؾ طاعة ٬تب إظهارىا، أو فعل  _ٕٔ
 . معصية
، ة الفسادتطهَت ا١تنزؿ من التماثيل، والكبلب، وآالت اللهو، وأجهز  _ٖٔ

 .وسائر ا١تنكرات
 . الدعاء؛ فإنو ينفع ٦تا نزؿ و٦تا مل ينزؿ _ٗٔ
 . كثرة قراءة القرآف يف ا١تنزؿ وغَته وخصوصاً سورة البقرة _٘ٔ
: أف يقوؿ اإلنساف إذا رأى ما يعجبو من نفسو أو من ولده أو غَت ذلك _ٙٔ

 . تبارؾ اهلل، ما شاء اهلل، ال قوة إال باهلل
: وقيل ،رات عجوة، وىو نوع من أجود أنواع التمر با١تدينةأكل سبع ٘ت _ٚٔ
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 . سبع ٘ترات من أي ٘تر 

فمن حفظ اهلل  ؛حفظ اهلل ػ عز وجل ػ بامتثاؿ أوامره، واجتناب نواىيو _ٛٔ
 .حفظو اهلل
 ._جل وعبل_الصرب، واالحتساب، وانتظار الفرج، وإحساف الظن باهلل _ ٜٔ
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دواء، كالسحر، والعُت، والضيق، واالكتئاب، وما قد يبتلى اإلنساف بشيء من األ
أف  جرى ٣ترى ذلك؛ فبل بأس على من أصيب ٔتثل ىذه األمور، أو توىم ذلك

يأخذ باألسباب ا١تباحة وا١تشروعة؛ فيعرض نفسو على األطباء، سواء كانوا من 
يتوىم األطباء النفسيُت أو غَتىم؛ لعلو ٬تد عندىم دواءه؛ إذ كثَت من األمراض اليت 

 .أو عُت قد ال تكوف كذلك أُنا سحر
بإذف _الرقية الشرعية فبل بأس بذلك؛ فالرقية الشرعية نافعة األخذ بوإذا أراد 

 ._اهلل
 :وفيما يلي نبذة عن الرقية وبعض ضوابطها

ىي القراءة على ا١تريض، وتكوف من العُت، واللدغة، : تعريف الرقية: أوالً 
ض، وا٢تم، والغم، وا١تس، واٞتنوف، والفزع، والصرع، والسحر، والسم، واألمل، وا١تر 

 . وغَت ذلك
 :شروط الرقية: ثانياً 
أف تكػوف بكػبلـ اهلل أو باألدعية الشرعية، أو باألدعية اليت ال تصادـ _ٔ

 . األدعية الشرعية
 . أف تكوف باللساف العريب إال إذا مل ٯتكن ذلك_ٕ
 . دي، وقد ال ٕتديأال يُعتمد عليها بنفسها؛ فهي سبب فقد ٕت_ٖ
 . أف تكوف واضحة ا١تعٌت_ٗ
 . أال تشتمل على شيء من دعاء غَت اهلل_٘
 . أال تشتمل على شيء من عبارات ٤ترمة كالسبّْ أو الشتم _ٙ

 

 ايعٓا١ٜ بفك٘ ايطق١ٝ ايؿطع9١ٝ املبخح ايجايح
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أال تكوف ّٔيئة ٤ترَّمة كفعل بعض القراء؛ حيث يَػتَػَقصَّد حالة كوف ا١تريض _ٚ 

ة أو غَت ذلك من األمور ا١تريبة جنباً، أو يف مقربة، أو يف حالة تلطُّخو بنجاس
 . الغريبة

أف يكوف معروفًا بصبلح العقيدة، وباالستقامة، واحملافظة : آداب الراقي: ثالثاً 
على الصلوات مع ٚتاعة ا١تسلمُت، وأف يكوف ذا نفس مشرقة، مفعمة باألمل 
وقوة الرجاء، بعيدًا عن اليأس والقنوط، حافظًا ألسرار ا١ترضى، وأف يكوف قوي 

 . الشخصية، رابط اٞتأش؛ حىت ال تتبلعب بو الشياطُت
٬توز ذلك بالشروط السابقة، ولكن : حكم طلب الرقية من اآلخرين: رابعاً 

األوىل أف يقرأ اإلنساف على نفسو أو على مريضو؛ فذلك أكمل لتوحيده، مث إنو 
قرب فرجو،  مريضو، فكلما اشتد اضطرارهو  نفسو أحرص من غَته على شفاء

 . ، وليثق باهلل، وال يستعجل النتائجفلَتؽَ 
 :الذىاب للعرافين والسحرة لبلستشفاء عندىم: خامساً 

كاىناً   من أتى=": ال ٬توز؛ ألف اهلل مل ٬تعل شفاء األمة فيما حـر عليها، قاؿ
 (ٔ).+عرافاً فصدقو بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد أو

 (ٕ)+.ل لو صبلة أربعين ليلةلم تقب فسألو عن شيء من أتى عرافاً =: وقاؿ
فواجب على ا١تسلم أف ٭تذر من الذىاب ٢تؤالء، وحري بو أف يأخذ باألسباب 
ا١تشروعة وا١تباحة، ويستحضر أف الشفاء قد يتأخر ٟتكمة، وأف بعض األمراض قد 

                                                 

ٚٚافك٘ ايقٖيب، ُٚشش٘ + ع٢ً ًلطُٗا=، ٚقاٍ 8_1/7كى ، ٚاؿانِ يف املوتـ2/429كٚاٙ أمحـ _  1

 (.4599)ا٭يباْٞ يف ٌَها٠ املِابٝض 

 .(2230)كٚاٙ َوًِ _  2
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 . ويتأخر شفاؤىا ،تستعصي
 : بعض عبلمات السحرة والعرافين والدجالين: سادساً 

ا١تريض أو أمو أو والده؛ ليستعُت بذلك على معرفة أف يسأؿ عن اسم _ٔ
الطبيب؛ ألنو ال يُرّتب على  يف ذلك سؤاؿُ  لُ خُ دْ ا١تريض عن طريق الشياطُت، وال يَ 
 . االسم شيء سوى تنظيم العمل

أو صورة، أو غَت  ،أف يأخذ أو يطلب أثراً من آثار ا١تريض كشعر، أو ثوب_ٕ
 . ذلك
 . أف يعطيو حرزاً يف كتابات_ٖ
 . أف تكوف قراءتو غَت مفهومة_ٗ
 . أف يطلب من ا١تريض أف يذبح حيواناً، وقد يأمره بأال يذكر اسم اهلل عليو_٘
 . قد يطلب من ا١تريض أال ٯتس ا١تاء مدة معينة_ٙ
 . وقد يعطيو أشياء يدفنها يف األرض_ٚ
 . ويتبخَّر ّٔا ،وقد يعطيو أوراقاً؛ ليحرقها_ٛ
 . وٮتربه بعلتو اليت جاء من أجلها ،سم أموقد ٮترب ا١تريض باٝتو وا_ٜ
 . قد يطلب من ا١ترأة أف تتكشف، وتتربج أمامو_ٓٔ
 . يا بدوح و٨تو ذلك: أف يشتمل كبلمو على استغاثات باٞتن كأف يقوؿ_ٔٔ

 .وأخَتاً فإنو ٭تسن باإلنساف أال يستعجل بوصف الراقي بالسحر، أو الشعوذة
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واجب شرعي، ال يسع أحدًا يقدر عليو أف الوقوؼ يف وجو السحر والسحرة 

اٞتهود يف سبيل الوقوؼ أماـ ذلك  تتضافرأف _ إذاً _يتنصل منو؛ فالواجب 
 .السيل اٞتارؼ الذي يسعى للقضاء على األدياف، واألمواؿ، والصحة، والعقوؿ

 :(ٔ)وفيما يلي ذكر لبعض تلك السبل على سبيل اإلجمال
عقيدة، والوعيد ا١تًتتب على إتياف بياف خطورة ىذه األعماؿ على ال_ ٔ

 .السحرة، والكهاف
فضح السحرة، وا١تشعوذين، وإسقاط ثقة اٞتمهور ّٔم ببياف كذّٔم، _ ٕ

 .وافًتائهم
تقوية العلم الشرعي، وزيادة نشره بكافة الوسائل ا١تمكنة كوسائل اإلعبلـ _ ٖ

 .اتا١تسموعة وا١ترئية وا١تقروءة، وعن طريق الدروس وا٠تطب، وا١تؤلف
دعم ا١تناىج التعليمية ٔتا يقوي اٞتانب اإلٯتاين يف مثل ىذه القضايا، _ ٗ

 .والتحذير من مغبتها على أمن آّتمع ودينو، وأفراده
 .أف يكوف للمعلمُت وا١تعلمات دور يف مثل ىذه القضايا بالتوعية والتوجيو_ ٘
ات وا٢تيئات نشر البيانات والفتاوى ا١تنددة بتلك األعماؿ من قبل ا١تؤسس_ ٙ

 .الشرعية

                                                 

ايوشل )أنجل َا يف ٖقا املبشح َوتفاؿ َٔ ايٛكق١ املعـ٠ َٔ قبٌ سًك١ ايٓكاَ اييت ٖٞ بعٓٛإ _  1

٠ يف ن١ًٝ ايٌلٜع١ ٚأٍُٛ ايـٜٔ يف ٚفيو يف ايًكا٤ ايٌٗلٟ يكوِ ايعكٝـ( ٚايهٗا١ْ يف ثٛبٗا اؾـٜـ

 .ٖع17/5/1428داَع١ ايكِِٝ 

 ايٛقٛف يف ٚد٘ ايػخط ٚايػخط9٠ املبخح ايطابع
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العناية بًتسيخ اإلٯتاف بالغيب، وأف اهلل ىو ا١تتفرد با٠تلق، ا١تتصرؼ _ ٚ
 .بالكوف، والعامل بالغيب وحده

القياـ با١تستطاع من األسباب اليت تقطع دابر السحرة، وتقف يف سبيل _ ٛ
 .الوصوؿ إليهم، والتمكُت ٢تم

بلت والصحف وا١تواقع اليت ٘تكن ا١تكاتبة، وا١تناصحة ١تبلؾ القنوات وآّ_ ٜ
 .للسحرة وا١تشعوذين

 .و٭تسن ىذا من ذوي اٞتاه، وا١تنزلة؛ فذلك أدعى للقبوؿ



 

 

 428 ايػخط بني املاضٞ ٚاذتاضط9 ايطابع١ عؿط٠ايطغاي١ 
 

 

 ارتامت١
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 :اٟتمد هلل الذي بنعمتو تتم الصاٟتات، وبعد
 :ففي ُناية البحث ىذه خبلصة ألىم ما ورد فيو

 السحر يف اللغة يُطلق على ا٠تداع، وعلى صرؼ الشيء عن حقيقتو،_ ٔ
 .وعلى إخراج الباطل يف صورة اٟتق، وعلى كل ما َلُطَف ودؽَّ مأخُذه

السحر ليس نوعًا واحدًا يشملو حدّّ جامٌع مانٌع؛ لكثرة األنواع الداخلة _ ٕ
 .ٖتتو، ومن ىنا اختلفت عبارات العلماء يف حدّْه اختبلفاً متبايناً 

خادعة أو التأثَت يف ىو ا١ت: ومن التعريفات اليت ٯتكن أف يُعرَّؼ ّٔا أف يُقاؿ
عامل العناصر ٔتقتضى القدرة احملدودة ٔتُِعُْتٍ من اٞتن أو بأدوية؛ أثر استعدادات 

 .لدى الساحر
اختلف العلماء يف مقدار ما يبلغو الساحر بسحره تأثَتًا على غَته، أو _ ٖ

 .فعبلً يفعلو ىو، أو يفعلو يف غَته، وقد ورد يف البحث بياٌف لشيء من ذلك
ؾ أعماؿ ٯتكن إٟتاقها بالسحر؛ ١تا بينهما من التشابو، واالشًتاؾ يف ىنا_ ٗ

ادعاء علم الغيب، أو سلوؾ الطرؽ احملرمة يف الوصوؿ إىل ذلك، ومن أشهر تلك 
 :األنواع اليت ذكرت يف البحث ما يلي

ويُطلقاف على من يتعاطى ا٠ترب من الكائنات يف مستقبل : الكهانة والعرافة_ أ
 .عي معرفة األسرارالزماف، ويدَّ 

وىو ادعاء معرفة أحكاـ النجـو ا١تتعلقة بالعامل السفلي، : التنجيم_ ب

 ارتامت١
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 .وتأثَتات النجـو فيو
 .وىي التشاـؤ من الشيء ا١ترئي أو ا١تسموع: الطَتة_ جػ 

عدُّ الشيء مشؤوماً، أي يكوف وجوده سببًا يف وجود ما ٭تزف، : والتشاـؤ
 .ويضر
 .حق بوا٠تط على الرمل وما يل_ د 

 .وقد بُػُتّْ يف البحث وجو إٟتاؽ ىذه األنواع بالسحر
السحر حراـ ببل خبلؼ عند أىل العلم، وٚتهورىم يراه مكفراً، ونصوص _ ٘

 .الكتاب والسنة صر٭تة يف حرمتو
 .وٚتهور أىل العلم على أف تعلم السحر حراـ، وأف الساحر كافر مطلقاً 

ورد يف البحث شيء من  للعلماء كبلـ طويل يف حد الساحر، وقد_ ٙ
 .التفصيل يف ذلك

اختلف العلماء يف توبة الساحر؛ فمنهم من يرى عدـ قبو٢تا، ومنهم من _ ٚ
 .يرى قبو٢تا، وىو الراجح

الذىاب للسحرة ومن يف حكمهم ٤تـر معدود يف كبائر الذنوب، بل قد _ ٛ
 .ؿيصل إىل الكفر والشرؾ األكرب؛ وقد ورد يف البحث تفصيٌل لتلك األحوا

أٚتع ا١تسلموف على ٖترًن أخذ أو دفع األجرة اليت يأخذىا الكاىن على  _ ٜ
، وألُنا أكل ألمواؿ الناس بالباطل  .كهانتو؛ ألنو عوض عن ٤تـر

ويأخذ حكم الكهانة ما جرى ٣تراىا من السحر والتنجيم، و٨تو ذلك ٦تا 
 .يتعاطاه من يتطلع الغيب

ما استجد من _ يأخذىا الكاىن ويدخل يف ٖترًن أخذ أو دفع األجرة اليت 
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أساليب الكهاف و٨توىم يف ىذا العصر سواء كاف ذلك مباشرة، أو عرب ا٢تاتف،  

 .أو االنًتنت، أو القنوات الفضائية
 .ويدخل يف ذلك من أعاف على ذلك بأي نوع من اإلعانة

طلق رقيٌة يُعاجل ّٔا ا١تريُض، ومن يُظن أف بو مسًا من اٞتنوف، وتُ : النُّْشَرة_ ٓٔ
على حل السحر عن ا١تسحور؛ ألنو ينشر ّٔا عنو ما خامره من الداء، أي 

 .ُيكشف ويُزاؿ
عبلج ا١تسحور ٦تكن، ويكوف بالرقى الشرعية، أو بالتماس األدوية _ ٔٔ

 .النافعة ا١تباحة؛ وىذه ىي النُّْشرة ا١تباحة
 .وزأما حل السحر عن ا١تسحور بالسحر فتلك النُّْشرة احملرمة اليت ال ٕت

اٞتهل، : ورد يف البحث تفصيٌل لبعض أسباب انتشار السحر، ومنها_ ٕٔ
وضعف اإلٯتاف والتقوى، وكثرة الوسائل ا١تعينة على انتشار السحر، وسهولة 
الوصوؿ إىل السحرة، والطمع والرغبة يف كسب ا١تاؿ، والرغبة يف استشراؼ 

، ومشاىدة الصغار لؤلفبلـ ا١تستقبل، وكثرة األوىاـ، وقلة العقوبات الرادعة للسحرة
 .الكرتونية ا١تشتملة على ا٠ترافة، وكثرة ا١تشكبلت وتعقيدات اٟتياة

بطبلُف زيف السحرة واضح لكل ذي لب، وفساد صناعتهم يُغٍت عن _ ٖٔ
أف صناعتهم قائمة : إفسادىا، وقد ورد يف البحث بياف لشيء من ذلك، و٦تا ورد

ا١تخالفات الشرعية، وأف أحواؿ السحرة على الكذب والدجل، وأف كتبهم مليئة ب
تُنيب عن بطبلف دعاواىم، وأف كثَتًا من زعمائهم يعًتؼ بأف صناعتهم تقـو على 

 .التخرص
انتشرت صناعة السحر بكافة صورىا يف العصر اٟتاضر، وبلغت أوجها، _ ٗٔ
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وأخذت مظاىر كثَتة، وصورًا شىت، وقد ذُكر يف البحث بعض ا١تظاىر، والوسائل 
 .ستخدمة يف نشر السحر والكهانةا١ت

ورد يف البحث ذكٌر لبعض السبل الواقية من السحر، والعُت، وا١تس، _ ٘ٔ
 .واٟتسد وما َشاَكَلها

 .ورد يف البحث نبذة عن فقو الرقية الشرعية_ ٙٔ
 .ورد يف البحث ذكٌر لبعض عبلمات السحرة_ ٚٔ
 .سحر والسحرةورد يف البحث ذكٌر لبعض السبل اليت تقف يف وجو ال_ ٛٔ

فهذه خبلصة البحث، واهلل ا٢تادي إىل سواء السبيل، وصلى اهلل وسلم على 
 .نبينا ٤تمد
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 عشرة امسةا٠تالرسالة 
 

 ةرَ يػَ الطّْ 
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 بسم اهلل الرٛتن الرحيم

اٟتمد هلل الذي ىدانا لئلسبلـ، وما كنا لنهتدي لوال أف ىدانا اهلل، والصبلة 
 . نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو ومن واالهوالسبلـ على خَت األناـ 

 :أما بعد
فإف دين اإلسبلـ دين الكماؿ والسمو، ودين العزة والسعادة؛ فما من خَت إال  

 . ودؿَّ عليو وأمر بو، وما من شر إال وحذر منو، وُنى عن سلوؾ سبيلو
 استعماَؿ الفأِؿ، وترَؾ الطَتة؛ ذلك أف _ وإف ٦تا دؿ عليو اإلسبلـ، وأمر بو

 . الفأؿ مقوٍّ للعزائم، حاضّّ على البغية، فاتٌح أبواَب ا٠تَت
 . ٓتبلؼ الطَتة؛ فهي تكسر النية، وتصد عن الوجهة، وتفتح أبواب الشر
 . بل ىي نقص يف العقل، وا٨تراؼ يف ا١تعتقد، وضبلؿ عن سواء الصراط
زاؿ باقية ومع أف الطَتة سنة جاىلية جاء اإلسبلـ بنفيها، وإبطا٢تا إال أُنا ال ت

 . تعمل عملها، وتفري فريها يف قلوب كثَت من الناس
وفيما يلي من صفحات ٚتع لبعض ما تناثر يف باب الطَتة؛ رغبة يف إلقاء 

 :من خبلؿ ا١تباحث التالية ا١تسلك، وتبياف ضرره، وعبلجو االضوء حوؿ ىذ
 .مفهـو الطَتة :المبحث األول
 .وٖترٯتو ٢تاإبطاؿ اإلسبلـ للطَتة،  :المبحث الثاني

 .أشياء يُػَتَطَتَّ ّٔا قدٯتاً وحديثاً  :المبحث الثالث
 .إشكاالت يف الطَتة :المبحث الرابع

 املكس١َ
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 .أحواؿ ا١تتطَتين، وا١تتفائلُت :المبحث الخامس
 .عبلج الطَتة :المبحث السادس

فهذه ا١تباحث، وما يندرج ٖتتها من مسائل ىي مدار اٟتديث يف الصفحات 
 .تعاف، وعليو التكبلفالتالية، واهلل ا١تس
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 تعريف الطّْيَػرَة: أوالً 

الطَتة، والتطَت ٔتعٌت واحد؛ فالتطَت مصدر الفعل تطَت يتطَت، والطَتة اسم 
 . ا١تصدر

ت من الشػيء، وبالشيء: مثل ٗتػَت يتخػَت ٗتػَتاً، وخَتًة، ويقػاؿ   .(ٔ) تطػَتَّ
  .(ٕ) أو ا١تعلـو، التشاـؤ من الشيء ا١ترئي، أو ا١تسموع :والطيرة ىي

ىو َعدُّ الشيء مشؤوماً، أي يكوف وجوده سببًا يف وجود ما ٭تزف  :والتشاؤم
 . (ٖ) ويضر
  :اشتقاق الطيرة، وسبب تسميتها بذلك 

 :الطَتة مشتقة من أحد أمرين
يطَت، كما قاؿ  _ فكأف الذي يرى ما يكره أو يسمع: إما من الطيران_ ٔ 

 : بعضهم
 عػػػػػػػوى لػػػػػػػذئب إذباعػػػػػػوى الػػػػػػػذئب فاستأنسػػػػػػت 

 
 ت إنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف فكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدت أطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَتوصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوَّ  

وىذا ىو األصل، وا١تختار من الوجهُت؛ إذ كانت العرب  :وإما من الطير_ ٕ 
 . تزجر الطَت والوحش، أي تُػنَػفّْرىا، وترسلها، وتتفاءؿ أو تتشاءـ ّٔا

                                                 

 .513_4/512اْعل يوإ ايعلب ٫بٔ َٓعٛك  _1

 .363_3/357، ٚاٯؿاب ايٌلع١ٝ ٫بٔ َفًض 2/246اْعل َفتاغ ؿاك ايوعاؿ٠ ٫بٔ ايكِٝ  _2

 .5/66اْعل تفوري ايتشلٜل ٚايتٜٓٛل يًٌٝؽ قُـ ايطاٖل بٔ عاًٛك  _3

َٝط9٠ املبخح األٍٚ  َفّٗٛ ايطِّ
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 . احتج بأف الوحش يُتطَتَّ بو، وُزِجرت مع الطَت فمن قال باألول
إ٪تا كاف األصل يف الطَت، مث صار يف الوحش،  :ي قالومن قال بالقول الثان

وقد ٬توز أف يُػَغلَّب أحد الشيئُت على اآلخر؛ فيذكر دونو، ويراداف ٚتيعاً، كما 
 :قيل

 مػػػػػػػػػػػػا يعيػػػػػػػػػػػػف اليػػػػػػػػػػػػـو يف الطػػػػػػػػػػػػَت الػػػػػػػػػػػػدََّوح
 

 مػػػػػػػػػػػػػػن غػػػػػػػػػػػػػػراب البػػػػػػػػػػػػػػُت أو تػػػػػػػػػػػػػػيس بػػػػػػػػػػػػػػرح 
 .(ٔ) فجعل التيس من الطَت؛ إذ قدـ ذكر الطَت، وجعلو من الطَت ٔتعٌت التطَت 

مأخوذ من الطَت يف األصل، مث أطلق على كل ما يتوىم أنو  _ إذاً  _ فالتطير
سبب يف ٟتاؽ الشر، سواًء كاف مسموعاً، أو مرئياً، أو معلوماً، وسواء كاف طَتاً، 
أو حيواناً، أو ٚتاداً، أو زماناً، أو مكاناً، أو شخصاً، أو نباتاً، أو عدداً، أو ٨تو 

 . ذلك
ىو تَػَفعٌُّل من = :عن التطير × لشيخ محمد الطاىر بن عاشورقال العبلمة ا

اسم الطَت، كأُنم صاغوه على وزف التفعل؛ ١تا فيو من تكلف معرفة حظ ا١ترء 
ٝتي ّٔا؛ ١تا ٭تصل من االنفعاؿ من إثر  (ٕ)بداللة حركات الطَت، أو ىو مطاوعة

 . (ٖ)+طَتاف الطَت

                                                 

 .264_2/259ُـ٠ ٫بٔ كًٝل ايكريٚاْٞ اْعل ايع _1

: إٔ ايتا٤ يف ايتطري ٖٞ تا٤ املطاٚع١ املعلٚف١ عٓـ ايٓشا٠، َٚع٢ٓ املطاٚع١: َطاٚع١: ٜكِـ بكٛي٘ _2

عٳَُّت٘ فتٳعٳًَِّ، : املٛافك١، ٚايتا٤ َٔ أسلف اينٜاؿ٠ اييت تعين عٓـ مٜاؿتٗا يف ايفعٌ سـٚخ املٛافك١، َجٌ

 .ٚنوٻلت٘ فتَهوٻل

 .5/65ايتشلٜل ٚايتٜٓٛل  _3
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؛= :وقال  ألف لؤلثر اٟتاصل من داللة  إ٪تا غلب لفظ الطَتة على التشاـؤ

الطَتاف على الشـؤ داللًة أشد على النفس؛ ألف توقع الضر أدخل يف النفوس من 
 . (ٔ)+رجاء ا٠تَت

الطَتة يف األصل تكلف معرفة داللة الطَت على خَت = :وقال في موضع آخر
أو شر؛ من تَػَعرُّض نوع الطَت، من صفة اندفاعو، أو ٣تيئو، مث أطلق على كل 

 . (ٕ)+يتَوىَّم منو أحٌد أنو كاف سبباً يف ٟتاؽ شرٍّ بو، فصار مرادفاً للتشاـؤ حدث
  :تعريف العيافة 

 . ىي مصدر الفعل عاؼ يعيف، وا١تصدر عيافة
زجر الطَت، وتنفَتىا، وإرسا٢تا، والتفاؤؿ، أو التشاـؤ بأٝتائها، : والعيافة ىي

 . التشاـؤوأصواهتا، و٦تراهتا؛ فعن العيافة يكوف الفأؿ، أو 
 

 فروؽ بُت الطَتة والعيافة، وبُت الطَتة والفأؿ: ثانياً 
 : فروق بين الطيرة والعيافة _ٔ
 . _كما مر_ ٮتتلفاف يف التعريف _أ

،  العيافة _ب  أما الطيرةقد ينشأ عنها تفاؤؿ وتَػَيمٌُّن، وقد ينشأ عنها تشاـؤ
 . فبل ينشأ عنها إال تشاـؤ

فتكوف بالطَت، والوحش، والزماف،  ما الطيرةأتكوف بالطَت فقط،  العيافة _ج
 . وا١تكاف، واألشخاص، واألرقاـ، وغَت ذلك

قد ال يعمد إليها اإلنساف، بل قد توافيو، وتصادفو دوف أف يعمد  الطيرة _د
                                                 

 .5/66ايتشلٜل ٚايتٜٓٛل  _1
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؛ فإُنا تقصد؛ حيث تُػْزَجر الطَُت، وينشأ عن ذلك ما ينشأ العيافةإليها، ٓتبلؼ 
 . من تفاؤؿ، أو تشاـؤ

أو  اً يتفقاف يف تأثَت٫تا يف القلوب؛ فهما قد يوجباف إمضاء افة والطيرةالعي _ىػ 
 . َرداً 

  :(ٔ) فروق بين الطيرة والفأل _ٕ
 . بأف ٢تما تأثَتاً يف القلوب يتفقان _أ

با١تقاصد، ويفًتقاف با١تذاىب؛ فما كاف ٤تبوبًا تفاءلوا بو، وٝتوه  يختلفان _ب
 . الفأؿ، وأحبوه، ورضوا بو

كروىًا قبيحًا منفرًا تشاءموا بو، وكرىوه، وتطَتوا منو، وٝتوه طَتة؛ وما كاف م
 . تَػْعرَِفًة بُت األمرين، وتفصيبلً بُت الوجهُت

تقوية للعزائم، وٖتضيض على البغية، وإطماع يف النية، ورجاء  الفأل _ج
 . للخَت

، تكسر النية، وتصد عن الوجهة، وتثٍت عن العزٯتة، وٕتلب سوَء الظنّْ  والطيرة
 . وتوقَُّع الببلء

، فرجع ّٔا من سفره، وامتنع ّٔا ٦تا عـز ن اإلنسان إذا استعمل الطيرةأ _د
عليو فقد قرع باب الشرؾ، بل وٞتو، وبرئ من التوكل على اهلل، وفتح على نفسو 

بغَت اهلل، فَػيَػْفُسد عليو قلبو، وإٯتانو، وحالو، ويبقى ىدفاً  والتعلقِ  باب ا٠توؼِ 

                                                 

، ٚايكعٍٛ ايوعـٜـ ٫بعٔ هععـٟ     2/245، َٚفتعاغ ؿاك ايوععاؿ٠   2/259اْعل ايعُـ٠ ٫بٔ كًٝل  _1

ْ89_90. 
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من ذلك ما يفسد  ، ويساؽ إليها من كل طريق، ويقيّْض لو الشيطافُ لسهاـ الطَتة 

 . وخسر الدنيا واآلخرة ،عليو دينو ودنياه، وكم ىلك بذلك من ىلك
ار للقلوب، ا١تؤيد لآلماؿ، الفاتح أبواب الرجاء، ، السَّ بخبلف الفأل الصالح

ل عليو، ا١تسكن للخوؼ، الرابط للجأش، الباعث على االستعانة باهلل، والتوك
واالستبشاِر ا١تقوي ألملو، السار لنفسو؛ فهذا ضد الطَتة؛ فالفأؿ يفضي بصاحبو 

 . إىل الطاعة والتوحيد
الفأؿ،  "والطَتُة تفضي بصاحبها إىل ا١تعصية والشرؾ؛ فلهذا استحب النيب 

 . وأبطل الطَتة
 

 حدُّ الطّْيَػرَة ا١تنهي عنها: ثالثاً 
": قوؿ النيب_ رضي اهلل عنهما_ باسجاء عند أٛتد من حديث الفضل بن ع

 . (ٔ)+إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك=
ىذا حد الطَتة =: في شرح ىذا الحديث × قال الشيخ سليمان بن عبداهلل

ا١تنهي عنها بأُنا ما أوجب لئلنساف أف ٯتضي ١تا يريده، ولو من الفأؿ؛ فإف الفأؿ 
  .إ٪تا يستحب؛ ١تا فيو من البشارة وا١تبلءمة للنفس

فإف ذلك من  _ فأما أف يعتمد عليو، وٯتضي ألجلو مع نسياف التوكل على اهلل
 . الطَتة ا١تنهي عنها
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 فإف ذلك؛ وكذلك إذا رأى، أو ٝتع ما يكره؛ فتشاءـ بو، أو رده عن حاجتو
 . (ٔ)+من الطَتة _أيضاً _

 

 وجو كوف الطَتة من الشرؾ: رابعاً 
 : ٯتكن إٚتالو فيمايليمرَّ شيء من بياف كوف الطَتة من الشرؾ، و 

١تا فيها من ادعاء علم الغيب، و١تا فيها من  أن فيها شركًا بالربوبية؛ _ٔ
 . اعتقاد جلب النفع، ودفع الضر

١تا فيها من تعلق القلب بغَت اهلل، فيما ال  أن فيها شركًا في األلوىية؛ _ٕ
 . يقدر عليو إال اهلل

ا٠توؼ من غَت اهلل، وتقوده وتفتح عليو باب  أنها تضعف قلب اإلنسان، _ٖ
 . إىل الدجل وا٠ترافة

 . أن فيها اعتماداً على ما ليس سبباً ال شرعاً، وال قدراً  _ٗ
 

 الطَتة عند العرب وسبب اختبلفهم فيها: خامساً 
اشتهر العرب بالتطَت يف اٞتاىلية، واشتهر عندىم أناس كثَتوف بالزجر، واشتهر 

، والتفاؤؿ؛ حيث اختلفوا  اختلفت عندىم أشياء يُتطَت ّٔا، و مذاىبهم يف التشاـؤ
 . يف مراتب الطَتة، ومذاىبها

أُنا كانت خواطَر، وحدوساً، وٗتميناٍت ال أصل ٢تا؛ فمن تربؾ  وسبب ذلك
 . بشيء مدحو، ومن تشاءـ بشيء ذمو
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وَمن اشتهر بإحساف الزجر عندىم، ووجوىو حىت قصده الناس بالسؤاؿ عن  

 . َٝتَّوه عائفاً، وَعرّافاً  _ ن أعما٢تمحوادثهم، وما أمَّلوه م
بن يزيد، او٦تن اشتهر بذلك عرَّاؼ اليمامة، واألبلق األسدي، واألجلح، وعروة 

موف بذلك، ويعملوف بو، ويتقدموف، ويتأخروف يف ٚتيع كُ وغَتىم؛ فكاف العرب ٭تَْ 
ب، ما يتقلبوف فيو، ويتصرفوف؛ يف حاؿ األمن، وا٠توؼ، والسعة، والضيق، واٟتر 

حوه، وداوموا عليو، وإف عطبوا فيو تركوه دَ والسلم؛ فإف أ٧تحوا فيما يتفاءلوف بو مَ 
 . (ٔ)وذموه
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بنفي الطَتة، وٖترٯتها، وبياف ضررىا، وبياف أُنا من صنيع  اإلسبلملقد جاء 
 . أعداء الرسل

ولقد صرَّحت نصوص الوحيُت بذلك، وتظاىرت أقواؿ أىل العلم يف بيانو، 
 .ذكٌر لشيء من ذلك وفيما يلي

 
 ٖترًن الطَتة يف القرآف الكرًن: أوالً 

 :لقد تظاىرت آيات الكتاب العزيز يف إبطاؿ الطََّْتة، وذمها، ومن ذلك ما يلي
فَِإَذا َجاَءتْػُهْم اٟتََْسَنُة قَاُلوا لََنا َىِذِه ] :عن قـو فرعوف _تبارؾ وتعاىل_ قاؿ_ ٔ

ُهْم َسيَّْئٌة َيطَّيػَّ  َا طَائِرُُىْم ِعْنَد اللَِّو َوَلِكنَّ َأْكثَػَرُىْم َوِإْف ُتِصبػْ ُروا ٔتُوَسى َوَمْن َمَعُو َأال ِإ٪تَّ
 (. ٖٔٔ: األعراؼ) [ال يَػْعَلُموفَ 

 أي ا٠ِتَصب، والسعة، والعافية: أف آؿ فرعوف إذا أصابتهم اٟتسنة :والمعنى
قيقوف بو، أي ٨تن اٞتديروف، واٟت+ لنا ىذه: =قالوا _كما فسره ٣تاىد وغَته_

  .و٨تن أىلو
ىذا : اأي ببلء، وقحط يطََّتوا ٔتوسى، ومن معو، فيقولو : وإف تصبهم سيئةٌ 

 . بسبب موسى وأصحابو، أصابنا بشؤمهم
َا طَائِرُُىْم ِعْنَد اللَّوِ ]:_تعاىل_ فقاؿ اهلل  . [َأال ِإ٪تَّ

 . وقدَّر ٢تم ،ما قضى عليهم :طائرىم :_ رضي اهلل عنهما _ قال ابن عباس
إ٪تا جاءىم الشـؤ من قبلو؛  أي: شؤمهم عند اهلل، ومن ِقَبِلو :وفي رواية

 . بكفرىم، وتكذيبهم بآياتو، ورسلو
أف أكثرىم جهاؿ ال يدروف، ولو : أي: [َوَلِكنَّ َأْكثَػَرُىْم ال يَػْعَلُموفَ ]: وقولو

 إبطاٍ اإلغالّ يًطري٠، ٚحتطمي٘ هلا9 املبخح ايجاْٞ
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إال ا٠تَت،  _عليو السبلـ_ فهموا، وعقلوا لعلموا أنو ليس فيما جاء بو موسى 

  .(ٔ) الربكة، والسعادة، والفبلح ١تن آمن بوو 
عٍت ي_ وا١تراد بو= :في تفسير اآلية السابقة ×ر قال الشيخ ابن عاشو 

يف اآلية أُنم يتشاءموف ٔتوسى ومن معو، فاستعمل التطَت يف التشاـؤ  _التطَت
بدوف داللة من الطَت؛ ألف قـو فرعوف مل يكونوا ٦تن يزجر الطَت فيما علمنا من 

اؿ تارٮتهم، ولكنهم زعموا أف دعوة موسى فيهم كانت سبب مصائب َحلَّْت أحو 
 +. ّٔم، فَػُعربّْ عن ذلك بالتطَت على طريقة التعبَت العريب

٭تسبوف حلوؿ ذلك ّٔم ُمَسبَّبًا عن [ َيطَّيػَُّروا ٔتُوَسى]فمعٌت = :إلى أن قال
ؿ دينهم، وجود موسى ومن آمن بو، وذلك أف آؿ فرعوف كانوا متعلقُت بضبل

وكانوا ٭تسبوف أُنم إذا حافظوا على اتّْباعو كانوا يف سعادة عيٍش؛ فحسبوا وجوَد 
من ٮتالف دينهم بينهم سبباً يف حلوؿ ا١تصائب، واإلضرار ّٔم؛ فتشاءموا ّٔم، ومل 
يعلموا أف سبب ا١تصائب ىو كفرىم وإعراضهم؛ ألف حلوؿ ا١تصائب ّٔم يلـز أف 

 . ب فيهم ال يف غَتىميكوف ُمَسبَّباً عن أسبا
 ؛وىذا من العماية يف الضبللة، فيبقوف منصرفُت عن معرفة األسباب اٟتقيقية

ألنو مبٍت عن نسبة ا١تسببات لغَت  ؛ولذلك كاف التطَت من شعار أىل الشرؾ
 .(ٕ)+أسبأّا، وذلك من ٥تًتعات الذين وضعوا ٢تم ديانة الشرؾ وأوىامها

 :عن أصحاب القرية اليت جاءىا ا١ترسلوف (يس)يف سورة  _تعاىل_ اهلل وقاؿ_ ٕ
قَاُلوا ( ٛٔ)قَاُلوا ِإنَّا َتطَيػَّْرنَا ِبُكْم لَِئْن ملَْ تَنتَػُهوا لَنَػْرُٚتَنَُّكْم َولََيَمسَّنَُّكْم ِمنَّا َعَذاٌب أَلِيٌم ]
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ْرمُتْ َبْل أَنْػُتْم قَػْوـٌ ُمْسرُِفوفَ   (. يس) ([ٜٔ)طَائِرُُكْم َمَعُكْم أَِئْن ذُكّْ
حظكم وما نابكم من شرٍّ بسبب أفعالكم، وكفركم، : _واهلل أعلم_ والمعنى

و٥تالفتكم الناصحُت، ليس ىو من أجلنا، وال بسببنا، بل ببغيكم، وعداوتكم؛ 
فهو سببو اٞتالب لو، وذلك بقضاء  من الشرور بو معو؛ فما وقع الظاملِ  الباغيْ  فطائرُ 

فَػَنْجَعُل اْلُمْسِلِمَُت َكاْلُمْجرِِمَُت أَ ]:_اىلتع_ اهلل، وقدره، وحكمتو، وعدلو كما قاؿ
 (. القلم)([ٖٙ)َما َلُكْم َكْيَف َٖتُْكُموفَ ( ٖ٘)

راجع عليكم؛ فالتطَت الذي : أي [طَائِرُُكْم َمَعُكمْ ]: و٭تتمل أف يكوف ا١تعٌت
عليو _ حصل لكم إ٪تا يعود عليكم، وىذا من باب القصاص يف الكبلـ، ونظَته قولو

  .(ٔ)+وعليكم: إذا سلم عليكم أىل الكتاب فقولوا: =_السبلـالصبلة و 
رناكم، وأمرناكم بتوحيد اهلل قابلتمونا ا ذكَّ أنَّ  لِ جْ أَ  نْ مِ : أي[ أَِئْن ذُكّْْرمتُْ ]:وقولو

 . [َبْل أَنْػُتْم قَػْوـٌ ُمْسرُِفوفَ ] ّٔذا الكبلـ
  .(ٕ)+أئن ذكرناكم باهلل تطَتمت بنا؟= :× وقال قتادة

 

 ٖترًن الطَتة يف السنة النبوية: ثانياً 
 _ تحريم الطيرة، ونفيها، وبيان ضررىالأما األحاديث النبوية التي تطرقت 

 . فكثيرة جداً 
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ال عدوى وال : =قاؿ"  عن النيب ÷ ففي الصحيحُت من حديث أيب ىريرة 

  .(ٔ)+حب الفأل الصالحطيرة، وأُ 
 . +ال عدوى وال طيرة، ويعجبني الفأل= ": و٢تما عن النيب

  .(ٕ)+الكلمة الطيبة: =وما الفأؿ؟ قاؿ: قيل: قاؿ
 . +الكلمة الحسنة، الكلمة الطيبة: =ويف رواية

الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إال، ولكن : =وعن ابن مسعود مرفوعاً 
 .(ٖ)+اهلل يذىبو بالتوكل

وىذا صريح يف ٖترًن الطَتة، وأُنا من = :× قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن
  .(ٗ)+_تعاىل_ ؾ؛ ١تا فيها من تعلق القلب على غَت اهللالشر 

يف اٟتديث : قاؿ أبو القاسم األصبهاين، وا١تنذري+ وما منا إال=قولو : =وقاؿ
 . ىػ.ا. وما منا إال وقد وقع يف قلبو شيء من ذلك: إضماٌر، والتقدير

ن حذؼ ا١تستثٌت؛ ١تا يتضمنو من اٟتالة ا١تكروىة، وىذا م :وقال الخلخالي
 . أدب الكبلـ

أي ١تا توكلنا على اهلل يف جلب النفع، أو دفع  :ولكن اهلل يذىبو بالتوكل: قولو
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  .(ٔ)+الضر أذىبو اهلل عنا بتوكلنا عليو وحده
 . +من ردَّتو الطيرة عن حاجتو فقد أشرك: =وألٛتد من حديث ابن عمرو

، وال طير اللهم ال خير إال خيرك: أن تقول: =وما كفارة ذلك؟ قاؿ: قالوا
  .(ٕ)+إال طيرك، وال إلو غيرك

بن اأمتو يف الطَتة؛ ففي صحيح مسلم من حديث معاوية  " ولقد شفى النيب
 . ومنا أناس يتطَّتوف !يا رسوؿ اهلل: أنو قاؿ ÷ اٟتكم السلمي

  .(ٖ)+همنَـّ ذاك شيء يجدونو في صدورىم؛ فبل يصدَّ : =فقاؿ
، وتشاؤمو بالتطَت إ٪تا ىو يف نفسو وعقيدتو فأخرب أف تََأذّْيَوُ = :×قال ابن القيم 
ه، ويصده، ال ما رآه وٝتعو؛ و، وإشراكُ وفُ و، وخَ ٫تُْ وَ ال يف ا١تتطَت بو؛ فػَ  و ىو الذي يَُطَتّْ

مل ٬تعل  _سبحانو_ ألمتو األمر، وبُتَّ ٢تم فساد الطَتة؛ ليعلموا أف اهلل " فأوضح
بًا ١تا ٮتافوف، و٭تذرونو؛ لتطمئن ٢تم عليها عبلمة، وال فيها داللة، وال نصبها سب

 . (ٗ)+_تعاىل_ قلؤّم، ولتسكن نفوسهم إىل وحدانيتو
 . +إذا تطيرت فبل ترجع: =ويف أثر: وقاؿ
  .(٘)+ك عنو الطَتةُ نَّ  امض ١تا قصدت، وال يصدَّ : أي

ومعناه = :بن الحكمافي الحديث السابق حديث معاوية  × وقال ابن مفلح
يف نفوسكم ضرورًة، وال تكليف بو، لكْن ال ٘تنعوا بسببو  أف الطَتة شيٌء ٕتدونو
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 . (ٔ)+من التصرؼ؛ ألنو مكتسب، فيقع بو التكليف 

أحسنها : =فقاؿ "الطَتة عند رسوؿ اهلل  ذُكرت:قاؿ ÷عامر بن وعن عروة
اللهم ال يأتي : الفأل، وال ترد مسلماً؛ فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل

ع السيئات إال أنت، وال حول وال قوة إال بالحسنات إال أنت، وال يدف
 . (ٕ)+بك

كنا جلوسًا عند ابن عباس فمر طائر يصيح، فقاؿ رجل من = :×قال عكرمة
 . ال خَت، وال شر: خَت، خَت، فقاؿ ابن عباس: القـو

 . (ٖ)+لئبل يعتقد أف لو تأثَتاً يف ا٠تَت، أو الشر ؛فبادره ابن عباس باإلنكار عليو
خَت، =: احب لو يف سفر، فصاح غراب، فقاؿ الرجلوخرج طاووس مع ص

 .(ٗ)+واهلل ال تصحبٍت ؟وأي خَت عنده: فقاؿ طاووس
 

 (٘) إنكار الطَتة عند بعض العرب: ثالثاً 
من العرب من أنكر الطَتة بعقلو، وأبطل تأثَتىا بنظره، وذَـّ من اغًتَّ ّٔا، 

 . واعتمد عليها، وتوىم تأثَتىا
 :قاؿ أحدىم

 كنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت الولقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدوت و 
  
 

 وحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامت أغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدو علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى واؽٍ  
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإذا األشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائم كاأليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 
 

 كاألشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائم  واأليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامنُ  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنِ  
 وكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاؾ ال خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَت وال 

 
 شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى أحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدائم 
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 ال ٯتنعنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن بغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 
 

 اد التمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائمَقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعْ ء ا٠تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَت تػَ  
 ال والتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـؤ بالعطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 
 

 با١تقاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم وال التيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامنُ  سِ  
 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط ذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك يف السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطو 

  
 

 (ٔ)القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدائميَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات لِ ر األوَّ  
 :وقاؿ جهم ا٢تذيل 

  أمل تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر أف العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائفُت وإف جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرت
 
 

 عميػػػػػػػػػػػػػػافِ  لػػػػػػػػػػػػػػك الطػػػػػػػػػػػػػػَت عمػػػػػػػػػػػػػػا يف غػػػػػػػػػػػػػػدٍ  
 يظنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف ظنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة ٮتطيانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 

  
 

 وأخػػػػػػػػػػرى علػػػػػػػػػػى بعػػػػػػػػػػػض الػػػػػػػػػػذي يصػػػػػػػػػػػفاف 
 قضػػػػػػػػػػػػى اهلل َأْف ال يعلػػػػػػػػػػػػم الغيػػػػػػػػػػػػب غػػػػػػػػػػػػَته 

 
 (ٕ)فففػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أي أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر اهلل ٯتًتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 :÷وقاؿ لبيد بن أيب ربيعة  
 رب باٟتصىلعمرؾ ما تدري الضوا

 
 

 ت الطػػػػػػػػػػػػػػػَت مػػػػػػػػػػػػػػػا اهلل صػػػػػػػػػػػػػػػانعُ اوال زاجػػػػػػػػػػػػػػػر  
 َسُلوُىنَّ إف كذَّبتموين مىت الفىت 

 
 

 (ٖ)واقػػػػػػػػػػع يػػػػػػػػػذوؽ ا١تنايػػػػػػػػػا أو مػػػػػػػػػىت الغيػػػػػػػػػثُ  
 :قاؿ آخر 

 تَػَعلَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْم أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ال طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَت إال
  
 

 علػػػػػػػػػػػػػػى متطػػػػػػػػػػػػػػَت وىػػػػػػػػػػػػػػي الثبػػػػػػػػػػػػػػور 
 

 
 بلػػػػػػػػى شػػػػػػػػيء يوافػػػػػػػػق بعػػػػػػػػض شػػػػػػػػيء

 
 (ٗ)وباطلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَت يينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً اأح 

 :قاؿ آخرو  
 تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرد قضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءً  طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَتة النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس ال

 
 

 و بلػػػػػػػػػػػػػػػػػػوـِ بْ ُشػػػػػػػػػػػػػػػػػػفاعػػػػػػػػػػػػػػػػػػذر الػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىر ال تَ  
 ٗتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو بسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعود أي يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوـِ  

 
 

 وا١تنايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزلن يف كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو 
 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو إال وفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعود 

 
 (٘)و٨تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوس لقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو وقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو 
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 (ٔ)أشياء يتطَت ّٔا قدٯتاً وحديثاً : ا١تبحث الثالث
 

 

شياء كثَتة، وكانوا يتطَتوف من أ _كما مر_ اشتهرت العرب يف اٞتاىلية بالتطَت
وسَتد فيما يلي ذكر لبعض ما يتطَتوف بو، كما سَتد ذكر لبعض ما يتطَت بو 

 : الناس إىل يومنا ىذا؛ فمن ذلك
 . وسبب تطَتىم منو دابٌة يكرىوُنا يقاؿ ٢تا العاطوس :العطاس _ٔ

: ُعْمراً، وشباباً، وإذا عطس من يبغضونو قالوا: وكانوا إذا عطس من ٭تبونو قالوا
كالسُّعاؿ وزناً : داء يصيب الكبد فيفسدىا، والُقحاب: ، وُقحاباً، والوريَوْرياً 

 . ومعٌت
وقد أبطل اإلسبلـ ىذا الدعاء، وشرع بأف ٬تعل مكانو اٟتمد من العاطس، 

 . والدعاء لو ٦تن يسمع
 :قاؿ امرؤ القيس متطَتاً من العطاس
 وقػػػػػػػػػػد أغتػػػػػػػػػػدي قبػػػػػػػػػػل العطػػػػػػػػػػاس ّٔيكػػػػػػػػػػل

 
 

نطَّػػػػػػػػػقِ  شػػػػػػػػػديٍد ِمَشػػػػػػػػػكّْ اٞتنػػػػػػػػػب فَػْعػػػػػػػػػم 
ُ
 (ٕ)ا١ت

أراد أنو ينتبو للصيد قبل أف ينتبو الناس من نومهم؛ لئبل يسمع َعطَّاساً،  
 . فيتشاءـ بعطاسو

 . وَشػبَّو جواده با٢تيكل ا١تبٍت؛ الستحكاـ خلقو
 : الناطح _٘. القعيد _ٗ. البارح _ٖ. السانح _ٕ
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ها وأخذ ذات وأصل ذلك أُنم يزجروف الطَت، والوحش، ويثَتوُنا؛ فما تيامن من
اليمُت ٝتوه سا٨تاً، وما تياسر منها ٝتوه بارحاً، وما استقبلهم منها فهو الناطح، 

 . وما جاءىم من خلفهم ٝتوه القعيد
 . فمن العرب من يتشاءـ بالبارح، ويتربؾ بالسانح، ومنهم من يرى خبلؼ ذلك

يامنو، ما والؾ م: قاؿ ؟ما السانح: سألت رؤبة بن الَعجَّاج= :قال المدائني
والذي ٬تيء من قدامك فهو : ما والؾ مياسره، قاؿ: فما البارح؟ قاؿ: قلت: قاؿ

 . الناطح والنطيح، والذي ٬تيء من خلفك فهو القاعد والقعيد
البارح ما يأتيك عن اليمُت يريد يسارؾ، والسانح ما  :وقال المفضل الضبي

 . (ٔ)+يأتيك عن اليسار فيمر على اليمُت
السانح يتيمن بو أىل ٧تد، ويتشاءموف بالبارح، وٮتالفهم = :وقال ابن دريد

 . (ٕ)+أىل العالية؛ فيتشاءموف بالسانح، ويتيمنوف بالبارح
وىو أعظم ما يتطَتوف بو، والقوؿ فيو أكثر من أف يطلب عليو  :الغراب _ٙ

حا٘تاً؛ ألنو ٭تتم  _ أيضاً  _ شاىد؛ فاٝتو يوحي ٢تم بالغربة والبُت، ويسمونو
 . الفراؽعندىم ب

: ويسمونو األعور على جهة التطَت بذلك؛ إذ كاف أصح الطَت بصراً، ويقاؿ
 _على ىذا_ عوَّرت الرجػل عن حاجتو، إذا رددتو عنها؛ فالغراب: ٝتي أعور؛ لقو٢تم

 . يعوّْر اٟتاجة، ويصد عن الوجهة
 :ومن أقوا٢تم اليت يتطَتوف فيها من الغراب قوؿ النابغة الذبياين

                                                 

 .263_2/262، ٚاْعل ايعُـ٠ 2/229َفتاغ ؿاك ايوعاؿ٠  _1

 .2/263ايعُـ٠  _2
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 أف رحلتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداً  حُ زعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوار  

 
 

 األسػػػػػػػػػػػػػػودُ ( ٔ) خربنػػػػػػػػػػػػػػا الغػػػػػػػػػػػػػػداؼ اؾوبػػػػػػػػػػػػػػذ 
 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو أىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلً  وال بغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍ  مرحبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً  ال 

 
 

 (ٕ) دِ َغػػػػػػػػػػػػػػ يف األحبػػػػػػػػػػػػػػة إف كػػػػػػػػػػػػػػاف تفريػػػػػػػػػػػػػػق 
 :ويروى الشطر الثاين من البيت األوؿ 

 . . . . . . . . . . . . . . . .          
 
 

 (ٖ)األسػػػػػػػػػػػػػػودِ  الغػػػػػػػػػػػػػػرابِ  ؾ تنعػػػػػػػػػػػػػػابُ اوبػػػػػػػػػػػػػػذ 
 :وقاؿ علقمة بن عبدة 

 يزجرىػػػػػػػػػػػػػػػػػػا للغربػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػرض ومػػػػػػػػػػػػػػػػػػن
 
 

 (ٗ)مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤـو البػػػػػػػػػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلمتو علػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 
 
 

 :وقاؿ آخر
 يبشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرين الغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب ببػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُت أىلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

  
 

 بشػػػػػػػػػػػػػػػَت نْ ِمػػػػػػػػػػػػػػػ كَ تُػػػػػػػػػػػػػػػلْ كِ ثَ : فقلػػػػػػػػػػػػػػػت لػػػػػػػػػػػػػػػو 
 :وقاؿ آخر 

 ليسػػػػػػػػػػػػػػوا مصػػػػػػػػػػػػػػلحُت عشػػػػػػػػػػػػػػَتةً  شػػػػػػػػػػػػػػائيمُ م
 

 (٘) غرأّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ببػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُت إال وال ناعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبٍ  
 :وقد اعتذر أبو الشيص للغراب، وتطَت باإلبل، فقاؿ 

    غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا يَػْلَحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس
 

 جهلػػػػػػػػػػػػػوا ١تػػػػػػػػػػػػػا البػػػػػػػػػػػػػُتِ  بَ  
 را ومػػػػػػػػػػػػػػا علػػػػػػػػػػػػػػى ظهػػػػػػػػػػػػػػر ُغػػػػػػػػػػػػػػ 

 
 لَحػػػػػػػالرّْ ى تطػػػػػػػو  البػػػػػػػُت ب 

 
                                                 

 .ايػلاب: ايػـاف _1

 .105ؿٜٛإ ايٓابػ١ ايقبٝاْٞ ْ _2

ايلٚا١ٜ ا٭ٚىل ٜهٕٛ يف ايبٝت عٝب علٚٓٞ ٖٚٛ اٱقٛا٤، ٖٚٛ ا٫ْتكاٍ علنع١ ايعلٟٚ املطًعل    ع٢ً  _3

َٔ ايهول إىل ائِ أٚ ايعهى، ٜٚل٣ٚ إٔ ايٓابػ١ نإ ي٘ قـك ٚد٬ي١ يف اؾاًٖٝع١; فاهعتشٝٛا إٔ ٜٛادٗعٛٙ    

ري يف ايبٝعت ستع٢ أُعبض    غط٦٘، فًُا قـّ املـ١ٜٓ، أَلٚا داك١ٜ إٔ تٌٓـ فيو أَاَ٘، ففطٔ ملا ٚقع فٝ٘، فػع 

 .نُا ٖٛ َقنٛك يف ايلٚا١ٜ ايجا١ْٝ َٙٓاهبّا ملا قبً٘ َٚا بعـ

 .401املفًٔٝات يًُفٌٔ ائيب، ؼكٝل أمحـ ًانل، ٚعبـايو٬ّ ٖاكٕٚ ْ _4

ٖټ _5 املعطٛفع١ عًع٢ ػعرب    _ ْاععب  _ ِ، سٝح دٴلٻت ن١ًُ ٖقا ايبٝت ٜوتٌٗـ ب٘ ايٓشا٠ ع٢ً عطف ايتٛ

 .ع٢ً تِٖٛ إٔ ايبا٤ ؿػًت ع٢ً ػرب يٝى، فعطف باؾل ع٢ً تِٖٛ فيو( ًَِشني)يٝى ٖٚٞ ن١ًُ 
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 بعػػػػػػػػػػػػ مػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػرَّؽ األحبػػػػػػػػػػػابَ 
 

 اإلبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل إالاهلل  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
 ومػػػػػػػػػػػػػػػػا غػػػػػػػػػػػػػػػػػراب البػػػػػػػػػػػػػػػػػُت إال 

 
 (ٔ)ٚتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل أو ناقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

ابن فقد كاف أىل اٞتاىلية يتشاءموف ّٔا، وقد جاء اٟتديث عن : الهامة _ٚ 
  .(ٕ)+طيرة، وال ىامة، وال صفر ال عدوى، وال= :مرفوعاً ÷ مسعود 

بتخفيف ا١تيم على  +وال ىامة: =قولو: =×قاؿ الشيخ عبدالرٛتن بن حسن 
 . ا٢تامة طَت من طيور الليل كأنو يعٍت البومة: الصحيح، قاؿ الفراء
: كانوا يتشاءموف ّٔا إذا وقعت على بيت أحدىم، يقوؿ: قاؿ ابن األعرايب

 . (ٖ)+أىل داري؛ فجاء اٟتديث بنفي ذلك وإبطالو نَػَعْت إيلَّ نفسي أو أحداً من
 :وىو الصرد، قاؿ أحدىم ٯتدح منكر الطَتة: الواق _ٛ

 ّٔيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب إذا شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد رحلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس
 

 وحػػػػػػػػػػػػػػػػػامتُ  يقػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ عػػػػػػػػػػػػػػػػدا يف اليػػػػػػػػػػػػػػػػـو واؽٍ  
 ولكنػػػػػػػػػػػػػػػو ٯتضػػػػػػػػػػػػػػػي علػػػػػػػػػػػػػػػى ذاؾ مقػػػػػػػػػػػػػػػدماً  

 
 ا٠تتػػػػػػػػػػػارـُ  نػػػػػػػػػػػاتِ إذا حػػػػػػػػػػػاد عػػػػػػػػػػػن تلػػػػػػػػػػػك ا٢تِ  

 . (ٗ)عيف الرأي ا١تتطَتالعاجز الض: الصرد، وا٠تتاـر :ويعٍت بالواؽ 
  :قاؿ الكميت ينفي الطَتة عن نفسو :القرن المكسور الثور _ٜ

 و٫َتُّػػػػػػػػػػػػػ ومػػػػػػػػػػػػػا أنػػػػػػػػػػػػػا ٦تػػػػػػػػػػػػػن يزجػػػػػػػػػػػػػر الطػػػػػػػػػػػػػَتَ 
 

 أـ تعػػػػػػػػػػػػػػػػػرض ثعلػػػػػػػػػػػػػػػػػب ابٌ أصػػػػػػػػػػػػػػػػػاح غػػػػػػػػػػػػػػػػػرَ  
 

                                                 

، ٚاحملاهٔ ٚاملوا٨ٚ 2/261، ُٓع٘ عبـ اهلل اؾبٛكٟ، ٚايعُـ٠ 96_95ؿٜٛإ أبٞ ايٌّٝ ْ _1

 .381ٱبلاِٖٝ ايبٝٗكٞ ْ

، ٚأػلدع٘ أمحعـ َعٔ    (5182)، ٚأبٛ ٜع٢ً يف املوٓـ (2144)، ٚايرتَقٟ 1/440كٚاٙ أمحـ  _2

 (.2220)، َٚوًِ 5775_5770_5717، ٚأًُ٘ عٓـ ايبؼاكٟ 2/327بٞ ٖلٜل٠ سـٜح أ

 .515_2/514فتض اجملٝـ  _3

 .2/230َفتاغ ؿاك ايوعاؿ٠  _4
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 وال السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا٨تات البارحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات عشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية 

  
 

 (ٔ) ضػػػػػػػػػػبعالقػػػػػػػػػػرف أـ مػػػػػػػػػػرَّ أ أمػػػػػػػػػػرَّ سػػػػػػػػػػليمُ  
ا ٝتع سفرجبًل، أو فبعضهم إذ :التطير ببعض األسماء، وذوي العاىات _ٓٔ 

سفٌر وجبلٌء، وإذا رأى ياٝتيناً، أو ٝتع اٝتو تطَت بو، : وقاؿ ،أىدي إليو تطَت بو
سوٌء يبقى سنة، وإذا خرج من : ، أو ٝتعها قاؿيأٌس وَمُْتٌ، وإذا رأى سوسنةً : وقاؿ

 . داره فاستقبلو أعور، أو أعمى، أو أشل، أو صاحب آفة تطَت بو، وتشاءـ من يومو
حيث كاف بعضهم يتشاءـ ببعض األياـ  : شاؤم باأليام والشهورالت _ٔٔ

 :كيـو األربعاء، كما قاؿ أحدىم
 يػػػػػػػػػػػػػػػا للرجػػػػػػػػػػػػػػػاؿ ليػػػػػػػػػػػػػػػـو األربعػػػػػػػػػػػػػػػاء أمػػػػػػػػػػػػػػػا

 
 
 

 ينفػػػػػػػػػػػك ٭تػػػػػػػػػػػدث يل بعػػػػػػػػػػػد النهػػػػػػػػػػػى طربػػػػػػػػػػػا 
 يف بعض ا١تناطق الزواجُ  لُّ قِ وكتشاـؤ بعض العامة بالزواج ليلة األحد؛ و٢تذا يَ  

 . اً أحد ليلة األحد ال يريد أحدٌ : حيث يقولوف ليلة األحد؛ ٢تذه ا٠ترافة الدارجة؛
تطَت بعض الناس يف بعض ا١تناطق باليـو اٟتادي والعشرين  ومن التطير باأليام

من الشهر؛ حيث يزعموف أنو نكد على ا١تسافر، أو ُمْؤذٌف ٔتوتو، ويتطَتوف با١تولود 
ؿ والعياؿ، إذا ولد يـو اٟتادي والعشرين من الشهر زاعمُت أنو شـؤ ٯتحق ا١تا

حادية؛ ٔتعٌت أنو يُػْهِلُك ما كاف ِقبَػَلو، وكلما أصيب أحد والديو ٔتصيبة : فيلقبونو
 . !من ىذا الولد ا١تشؤـو: يف نفس أو ماؿ، أو عياؿ قاؿ

تطَتىم بكنس دار ا١تسافر يـو سفره، أو سفر أحد عيالو، أو  ومن ذلك
  !مواشيو؛ زاعمُت أف ذلك سبب يف ىبلكو

س الدار ليبًل أو ُناراً؛ زاعمُت أف ذلك سبب يف ٤تق الربكة ويتطَتوف بكن

                                                 

 .2/230، ٚاْعل َفتاغ ؿاك ايوعاؿ٠ 44ًلغ ٖامشٝات ايهُٝت ْ _1
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  .(ٔ)والرزؽ
ومن التشاـؤ بالشهور تشاـؤ أىل اٞتاىلية بشهر صفر، وبشهر شواؿ يف 

 .(ٕ) النكاح خاصة
ال عدوى وال =مرفوعًا ÷  وقد أبطل اإلسبلـ ىذا الزعم، فعن ابن مسعود
، وكتب حياتها، ومصائبها، طيـرة، وال ىامة، وال صفر، خلق اهلل كل نفـس

 . (ٖ)+ورزقها
بفتح الفاء، روى أبو  +وال صفر: =قولو: ×قاؿ الشيخ عبدالرٛتن بن حسن 

ىي حية تكوف يف البطن تصيب : عبيدة يف غريب اٟتديث عن رؤبة أنو قاؿ
 . ا١تاشية والناس، وىي أعدى من اٞترب عند العرب

 . من العدوىما كانوا يعتقدونو : وعلى ىذا فا١تراد بنفيو
 . و٦تن قاؿ ّٔذا سفياف بن عيينة، واإلماـ أٛتد، والبخاري، وابن جرير

ا١تراد بو شهر صفر، والنفي ِلَما كاف أىل اٞتاىلية يفعلونو يف : وقاؿ آخروف
 . و٭ترموف صفراً مكانو، وىو قوؿ مالك ،النسيء، وكانوا ٭تلوف احملـر

إف أىل اٞتاىليػة : وؿوروى أبو داود عن ٤تمد بن راشد عمن ٝتعو يق
 .(ٗ) ذلك"فأبطػل النيب  ؛إنو شهر مشؤـو :يتشاءموف بصفر، ويقولػوف
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ولعل ىذا القوؿ أشبو األقواؿ، والتشاـؤ بصفر ىو من جنس : ×قاؿ ابن رجب 

الطَتة ا١تنهي عنها، وكذلك التشاـؤ بيـو من األياـ كيـو األربعاء، وتشاـؤ أىل 
 .(ٔ)+اٞتاىلية بشواؿ يف النكاح خاصة

وكما أف ىناؾ من يتطَت بشهر صفر فهناؾ من يعكس ذلك، فًتاه إذا ذكر 
 . صفر ا٠تَت: شهر صفر قاؿ

واٟتقيقة أف الباطل ال يرد بباطل؛ فصفر كغَته ال يقاؿ يف حقو صفر الشر، وال 
 . صفر ا٠تَت

ْحدَ : التشاؤم ببعض األرقام _ٕٔ
ُ
ثُت وخاصة عند وىذا معروؼ عند ا١ت

الرقم يتشاءموف من بعض األرقاـ، وأشهر رقم يتشاءموف بو ىو الغربيُت، حيث 
ولذلك حذفتو بعض شركات الطَتاف من ترقيم ا١تقاعد، وحذفتو بعض ، ٖٔ

 . العمارات من أرقاـ الشقق؛ ألف الناس يتشاءموف من ذلك الرقم
عليو _ إف قصة ذلك سببها خرافة نصرانية تزعم أف حواريّْي عيسى: ويقاؿ
م اثنا عشر حوارياً، فانضم إليو يهوذا األسخريوطي فصاروا ثبلثة عددى _السبلـ
 . عشر

وتسبب يف صلبو؛ فلذلك  _عليو السبلـ_ وىذا األخَت ىو الذي وشى بعيسى
 . يكرىوف ىذا الرقم، ويتشاءموف منو

 وىذه خرافة ظاىر بطبلُنا؛ ذلك أف األرقاـ ال تقدـ وال تؤخر، وألف عيسى
 .بل رفعو اهلل إليو ،ومل يقتل مل يصلب، _عليو السبلـ_
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  .(ٔ)إف ٢تذه ا٠ترافة أسباباً أخرى غَت الذي ذكر :ويقاؿ
فالشيعة يكرىوف التكلم بلفظ  ؛ٓٔ ومن األرقاـ اليت يتشاءـ ّٔا اٞتهلة الرقم

العشرة، أو فعل شيء يكوف عشرة، حىت يف البناء ال يبنوف على عشرة أعمدة، وال 
يبغضوف خيار الصحابة، وىم العشرة ا١تشهود  بعشرة جذوع و٨تو ذلك؛ لكوُنم
 . ÷٢تم باٞتنة إال علي بن أيب طالب 

ومعلـو أنو لو كاف يف العامل عشرة من أكفر الناس مل ٬تب ىجر ىذا االسم 
 . لذلك السبب

 ومن العجب أُنم يوالوف لفظ التسعة، وىم يبغضوف التسعة من العشرة إال علياً 

(ٕ). 
عض الطوائف الضالة تعظم بعض األرقاـ وتقدسها؛ ٧تد أف ب وفي مقابل ذلك

فهم يقدسونو، و٬تعلوف  ؛ٜٔفمن معتقدات الفرقة البابية الضالة تقديس الرقم 
 . يوماً  ٜٔشهراً، وعدد أياـ الشهر  ٜٔعدد الشهور 

يومًا وليلة، وتفرض زيادة  ٜٔوالبابية تأمػر معتنقيها بإبقاء األموات يف البيت 
 . عنها أحد من أىل بيتها على ذلك أال يبتعد
يومًا من كل سنة يف شهر العبلء،  ٜٔركعة، والصياـ  ٜٔوالصبلة عندىم 

مثقااًل من الذىب إىل  ٜٔيوماً، ويدفع  ٜٔوحد السارؽ أف ٖتـر عليو زوجتو 
 . علماء البابية؛ ليقدموىا إىل ا١تسروؽ منو
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 .(ٔ) يوماً  ٜٔوُمدَّتو  ،والعيد عندىم ىو عيد النَتوز 

وىذا نوع من التطَت، حيث يفتح أحدىم ا١تصحف؛ : فتح اآلي _ٖٔ
فيتفاءؿ، أو يتشاءـ بأوؿ آية يراىا؛ فإذا رأى آية وعيد وعذاب تشاءـ، وإذا رأى 

 . آية رٛتة أو جنة تفاءؿ
وحكي أف الوليد بن يزيد ابن عبدا١تلك تفاءؿ يومًا يف = :× قال الماوردي
 [ْستَػْفَتُحوا َوَخاَب ُكلُّ َجبَّاٍر َعِنيدٍ َوا]: _تعاىل_ قولو لو جا١تصحف، فخر 

 :فمزَّؽ ا١تصحف، وأنشأ يقوؿ( ٘ٔ:إبراىيم)
  عنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍ  جبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارٍ  أتوِعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُد كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلَّ 

 
 
 

 عنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدُ  فهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاؾ جبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارٌ  
 إذا مػػػػػػػػػػػػػػا جئػػػػػػػػػػػػػػت ربػػػػػػػػػػػػػػك يػػػػػػػػػػػػػػـو حشػػػػػػػػػػػػػػر 

  
 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزقٍت الوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدُ  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاربّْ : فقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل 
لى سور فلم يلبث إال أيامًا حىت قُتل شر قتلة، وصلب رأسو على قصره، مث ع 

ومكائده، وىو حسبنا، وعليو  و، والشيطافِ عِ ارِ صَ بلده، فنعوذ باهلل من البغي، ومَ 
  .(ٕ)+توكلنا

كحاؿ كثَت من أعداء اإلسبلـ من ا١تلحدين : التطير بأىل الصبلح _ٗٔ
وا١تنافقُت قدٯتًا وحديثاً؛ حيث يظنوف أف ما يصيبهم من ببلء وشر إ٪تا ىو بسبب 

عن أوائلهم أُنم تطَتوا با١ترسلُت   _عز وجل_ ا أخرب اهللأىل ا٠تَت والصبلح، كم
قَاُلوا ِإنَّا َتطَيػَّْرنَا ِبُكْم ]:عن أصحاب القرية اليت جاءىا ا١ترسلوف _تعاىل_ كما يف قولو

ُكْم أَِئْن قَاُلوا طَاِئرُُكْم َمعَ ( ٛٔ)لَِئْن ملَْ تَنتَػُهوا لَنَػْرُٚتَنَُّكْم َولََيَمسَّنَُّكْم ِمنَّا َعَذاٌب أَلِيٌم 
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ْرمُتْ َبْل أَنْػُتْم قَػْوـٌ ُمْسرُِفوفَ    .(يس)[(ٜٔ)ذُكّْ
 . ىذا وقد مر تفسَت اآلية عند اٟتديث عن إبطاؿ اإلسبلـ للطَتة

فمن الناس من إذا أصيب ٔتصيبة أو بلية : التطير بالمصائب والببليا _٘ٔ
 اره، وأُنمهما كاف نوعها من مرض، أو خسارة، أو ٨تو ذلك ظن أُنا قاصمة ظه

 . ضربة الزب لن تبارحو
ظن أف ذلك ا١ترض لن يشفى منو، وقاـ أ_ ا مَ  وإذا أصيب بعض ولده ٔترضٍ 

يف وجهو، وأف العيش سيضيق عليو، وأف الشفاء  دُّ وَ سْ تَ يف قلبو شعور أف األياـ سَ 
 . بعيد كل البعد عنو

فتصدىا عن  إىل غَت ذلك من األوىاـ اليت تقـو يف األذىاف اٟتائرة ا١تبلبلة،
 . ا٠تَت، وٖتوؿ بينها وبُت السعادة

نافذ، وأنو لن ٘توت نفس حىت  اهللِ  رَ دَ وإال فإف العاقل الرشيد يعلم أف قَ 
 . تستكمل رزقها وأجلها، وأف الذي ابتلى بالضر قادر على كشفو

فمن الناس من إذا رأى ما عليو : التشاؤم من أحوال المسلمين المزرية _ٙٔ
، وجولة، وما عليو أىل اٟتق من ضعف وٗتاذؿ، وحطة، وذلة، الباطل من صولة
من ذلك، وتشاءـ من ا١تستقبل، ويأس من إصبلح األحواؿ،  رَ يػَّ طَ تَ  _ وتبعية لؤلعداء

 . وأف اٟتق وأىلو إىل زواؿ واضمحبلؿ، وظن أف الباطل سيستمر
 ، وىو ٦تا يعًتي النفوس اليت ضعف إٯتاُنا، وقلخطَتٍ  دُّ وىذا ا١تسلك جِ 

 . يقينها
وىو ٥تالف ١تا جاء بو الشرع ا١تطهر، ومناقض ١تا أخرب اهلل بو من أف العاقبة 
للتقوى وللمتقُت؛ فمن ظن تلك الظنوف فقد ظن بربو السوء، ونسبو إىل خبلؼ 
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ما يليق ّتبللو، وكمالو، وصفاتو؛ فإف ٛتده، وعزتو، وحكمتو، وإ٢تيتو تأب ذلك،  

 . تكوف النصرة والغلبة ألعدائووتأب أف يذؿ حزبو وجنده، وأف 
ومن ظن تلك الظنوف فما عرؼ اهلل حقاً، وال عرؼ ربوبيتو، وملكو، وعظمتو؛ 
إذ ال ٬توز يف حقو شرعًا وال عقبًل أف يظهر الباطل على اٟتق، بل إنو يقذؼ 

 . (ٔ)باٟتق على الباطل فإذا ىو زاىق
إال متفائبًل يف ٚتيع أحوالو،  فا١تؤمن باهلل وقدره، العامِلُ بسننو يف كونو ال تراه

منتظرًا الفرج من ربو، عا١تًا بأف النصر مع الصرب، وأف مع العسر يسراً؛ فبل يتسلل 
اليأس إليو مهما احلولكت ظلمة الباطل؛ فاعتماد القلب على قدرة اهلل، ولطفو، 
وكرمو يستأصل جراثيم اليأس، ومنابت الكسل، ويشد ظهر األمل الذي يلج بو 

 . أغوار البحار العميقة، ويقارع بو السباع الضارية يف فلواهتا الساعي
كيف ال وىو يعلم بأنو اهلل قد كتب النصر يف األزؿ، وأف كلمتو قد سبقت 
بأف العاقبة للتقوى وللمتقُت، وأف جنده ىم الغالبوف، وىم ا١تنصوروف، وأف األرض 

 !؟يرثها عباده الصاٟتوف
واستعبلئهم فإ٪تا ذلك استعبلء استثنائي،  أما ما ُيشاىد من تسلط الكػفار

 . من اهلل ٢تم، وعقوبة لؤلمة ا١تسلمة؛ بسبب بعدىا عن دينها واستدراج وإمبلءٌ 
 (. ٖٕٔ: النساء[ )َمْن يَػْعَمْل ُسوءاً ٬ُتَْز ِبوِ ]: مث إف سنة اهلل ماضية فػ

، ؛ كي تعود إىل رشدىامتنوعةً  وىذه األمة تذنب، وتعاقب بذنؤّا عقوباتٍ 
 [َولِلَِّو اْلِعزَُّة َولَِرُسولِِو َولِْلُمْؤِمِنُتَ ]ب إىل رّٔا؛ فتأخذ مكاُنا البلئق ّٔا و وتؤ 
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 (. ٛ: ا١تنافقوف)
مرحومة؛ تعاقب يف ىذه الدنيا حىت ٮتف العذاب  أمةٌ _ كذلك_وىذه األمة 

 . عنها يف اآلخرة، أو يغفر ٢تا بسبب ما أصأّا من ببلء
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َٝط٠إؾهاالت يف اي9 املبخح ايطابع  طِّ

  

 

 
 

  ١تا يقع من الطَتةالتوجيو : أوالً 
، أو ُتُطَتّْ لو،  إف ىناؾ وقائعَ  :فقد يقول قائل تدؿ على وقوع الطَتة ١تن َتَطَتَّ
  ؟فما التوجيو لذلك

 . أف الوقائع اليت تذكر، وتدؿ على وقوع الطَتة صحيحة كثَتة :والجواب
،وألف ل با١تنطقوكَّ القضاء ٢تذه األسباب؛ وذلك ألف الببلء مُ  ر موافقةُ كَ نْ وال يػُ 

نصب ٢تا أسبابًا تدفعها من التوكل عليو،  _عز وجل_ الطَتة على من تطَت، واهلل
 . وحسن الظن بو، وإعراض القلب عن غَته

مث إف أكثر ما يتطَت بو ال يقع، ولكن الناس ينقلوف ما صح وما وقع، ويعتنوف 
 . (ٔ)بو؛ فَُتى كثَتاً مع أف الكاذب أكثر من أف ينقل

 

 ...(إذا كاف الشـؤ ففي ثبلث : )ٟتديث التوجيو: ثانياً 
  .(ٕ) متفق عليو+ الشؤم في الدار، والمرأة، والفرس= ":قاؿ النيب 

: ال عدوى، وال طيرة، وإنما الشؤم في ثبلثة: =ويف لفظ يف الصحيحُت
 . (ٖ)+المرأة، والفرس، والدار
إن يكن من الشؤم شيء حقًا ففي الفرس، : =_أيضاً _ وجاء يف الصحيحُت
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 . (ٔ)+المرأة، والدارو 
وقد وردت أحاديث كثَتة على ىذا النحو، واألحاديث ا١تذكورة جاءت على 

 : وجهُت
 . باٞتـز كما يف اٟتديث األوؿ والثاين :أحدىما
 . جاء بصيغة الشرط كما يف اٟتديث الثالث :وثانيهما

وىذه األحاديث ال تدؿ على الطَتة، وال تعارض األحاديث اليت جاءت بنفي 
 . لطَتةا

  :(ٕ) ومما قالو العلماء في توجيو ىذه األحاديث ما يلي
وشـؤ الفرس أال  .شـؤ الدار ضيقها و٣تاورة جار السوء: قالت طائفة _ٔ

  .حراُنا، وغبلء ٙتنها: يُػْغزى عليها يف سبيل اهلل، وقيل
 . ضها للريبوشـؤ ا١ترأة عدـ والدهتا، وسبلطة لساُنا، وسوء خلقها، وتعرُّ 

ىذا مستثٌت من الطَتة، أي أف الطَتة منهي عنها إال أف  :الت طائفةوق _ٕ
يكوف لو دار يكره سكناىا، أو امرأة يكره صحبتها، أو فرس أو خادـ؛ فليفارؽ 

 . اٞتميع بالبيع، والطبلؽ، و٨توه، وال يقيم على الكراىة والتأذي؛ فإنو شـؤ
تشاءـ ّٔا وتطَت؛ الشـؤ يف ىذه الثبلثة إ٪تا يلحق من  :وقالت طائفة _ٖ

مل تكن  _ فيكوف شؤمها عليو، ومن توكل على اهلل، ومل يتشاءـ، ومل يتطَت
 . مشؤومة عليو
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 . +الطيرة على من تطير= :ويدؿ عليو حديث أنس: قالوا 
بو،  وقد ٬تعل اهلل تطَت العبد وتشاؤمو سببًا ٟتلوؿ ا١تكروه كما ٬تعل الثقةَ 

من أعظم األسباب اليت يدفع ّٔا الشر  الرجاءِ ، و ه با٠توؼِ عليو، وإفرادَ  والتوكلَ 
 
ُ
 .  بوَتَّ طَ تَ ا١ت

إخباره عن األسباب ا١تثَتة للطَتة، الكامنة : معٌت اٟتديث :وقالت طائفة _ٗ
 . يف الغرائز

 . يعٍت أف ا١تثَت لغرائز الناس ىي ىذه الثبلثة؛ فأخربنا ّٔذا؛ لنأخذ اٟتذر منها
بالشـؤ أنو يكوف يف ىذه الثبلثة  " ارهوباٞتملة فإخب= :×قال ابن القيم  _٘

 . ليس فيو إثبات الطَتة اليت نفاىا
قد ٮتلق منها أعيانًا مشؤومة على من قارّٔا،  _سبحانو_ وإ٪تا غايتو أف اهلل

 . وسكنها، وأعياناً مباركة ال يلحق من قارّٔا منو شـؤ وال شر
َت على وجهو، الوالدين ولدًا مباركًا يرياف ا٠ت _سبحانو_ وىذا كما يعطي

 . ويعطي غَت٫تا ولداً مشؤوماً نذالً يرياف الشر على وجهو
 . وكذلك ما يعطاه العبد من والية أو غَتىا فكذلك الدار، وا١ترأة، والفرس

خالق ا٠تَت والشر، والسعود والنحوس، فيخلق بعض ىذه  _سبحانو_ واهلل
 . لُيْمن لو، والربكةاألعياف سعوداً مباركة، ويقضي سعادة من قارُنا، وحصوؿ ا

 . س ّٔا من قارُناحَّ نَ تػَ وٮتلق بعض ذلك ٨توساً يػَ 
وكل ذلك بقضاء اهلل وقدره؛ كما خلق األسباب، وربطها ٔتسبباهتا ا١تتضادة 
ا١تختلفة؛ فكما خلق ا١تسك وغَته من حامل األرواح الطيبة، وَلذَّذ ّٔا من قارُنا 

 . من قارُنا من الناسخلق ضدىا، وجعلها سبباً إليذاء  _ من الناس
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والفـرق بين ىذين النوعين يدرك بالحـس؛ فكذلك في الديار، والنساء، 
 . (ٔ)+والخيل؛ فهذا لون، والطيرة الشركية لون آخر

 

 والذي يسلم منها ،لذي تضره الطَتةا: ثالثاً 
وأما من  ،واعلم أف التطَت إ٪تا يضر من أشفق منو، وخاؼ= :×قال ابن القيم 

ويعبأ بو شيئًا مل يضره البتة، وال سيما إذا قاؿ عند رؤية ما يتطَت بو أو  مل يباؿ بو
اللهم ال طير إال طيرك، وال خير إال خيرك، وال إلو غيرك، اللهم ال : =ٝتاعو

يأتي بالحسنات إال أنت، وال يذىب بالسيئات إال أنت، وال حول وال قوة إال 
 . +بك

، ويعظُم ربف، وٗتويفو، ووسوستو يكالشيطا فالطَتة باب من الشرؾ، وإلقاءِ 
 . وأكثر العناية ّٔا ،و، واشتغل ّٔاها نفسَ عَ بػَ تػْ شأُنا على من أَ 

وتذىب وتضمحل عمن مل يلتفت إليها، وال ألقى إليها باَلو، وال شغل ّٔا 
 +. نفَسو وفكَره
واعلم أف من كاف معنيًا ّٔا، قائبًل ّٔا كانت إليو أسرع من = :قال إلى أن
ىل منحدره، وتفتَّحت لو أبواب الوساوس فيما يسمعو، ويراه، ويعطاه، السيل إ

ويفتح لو الشيطاف فيها من ا١تناسبات البعيدة يف اللفظ وا١تعٌت ما يفسد عليو ديَنو، 
 +. وينكَّد عليو عيَشو

ومن كاف ىكذا فالببليا إليو أسرع، وا١تصائب بو أعلق، واحملن = :إلى أن قال

                                                 

 . 2/257َفتاغ ؿاك ايوعاؿ٠  _1 



 

 

ََٝط9٠ ارتاَػ١ عؿط٠ايطغاي١   468 ايطِّ
، ٔتنزلة صاح  والُقرحِة الذي يُهدى إىل قرحتو كلُّ مؤٍذ، وكل  (ٔ)ب الّدمَّلِ بو ألـز

 . (ٕ)+ـ من جسده، أو يصاب غَتىادَ صْ مصادـ؛ فبل يكاد يُ 
ن عارضتو واعلم أنو قلما ٮتلو من الطَتة أحد السيما م= :×وقال الماوردي 

َبتو؛ فهو يرجو واليأس عليو أغلب، ويأمل وا٠توؼ إليو ا١تقادير، وصدتو عن طل
قرب؛ فإذا عاقو القضاُء، وخانو الرجاء جعل الطَتَة عُػْذَر خيبتِو، وَغَفػل عن قضاء أ

 . ومشيئتو _عز وجل_ اهلل
فإذا تطَت أحجم عن اإلقداـ، ويئس من الظفر، وظن أف القياس فيو مطَّرد، 
وأف العربة فيو مستمرة، مث يصَت ذلك لو عادة؛ فبل ينجح لو سعي، وال يتم لو 

 . قصد
من ساعدتو ا١تقادير، ووافقو القضاء فهو قليل الطَتة؛ إلقدامو؛ ثقة بإقبالو، فأما 

وتعويبًل على سعادتو؛ فبل يصده خوؼ، وال يكفو حزف، وال يؤوب إال ظافراً، وال 
يعود إال ُمْنِجحاً؛ ألف الُغْنم باإلقداـ، وا٠تيبة مع اإلحجاـ؛ فصارت الطَتة من ٝتات 

ت اإلقباؿ؛ فينبغي ١تن ُمٍت ّٔا وبُلي أف يصرؼ عن نفسو اإلدبار، واطراحها من أمارا
ودواعي ا٠تيبة، وذرائع اٟترماف، وال ٬تعل للشيطاف سلطانًا يف  (ٖ)وساوس النوكى

عليو غالب، وأف رزقو  _تعاىل_ نقض عزائمو، ومعارضتو خالقو، ويعلم أف قضاء اهلل
٥تلوقاً، وال يدفع مقدوراً، لو طالب، إال أف اٟتركة سبب؛ فبل يثنيو عنها ما ال يضر 
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 . (ٔ)+إف أعطى، وراضياً بو إف منع _تعاىل_ وليمض يف عزائمو، واثقاً باهلل
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َُتَطَتّْ : أوالً 
 حالة ا١ت

إنساف ضيّْق الصدر، مغلق النفس، فاتر ا٢تمة، ثقيل الظل، كسوؿ  المتطير
 . متبلد، ال ٖتدوه غاية، وال يدفعو ىدؼ

ف رعديد، يشتد فزعو من اٟتوادث التافهة، ويغضب ضيق األفق، جبا يروالمتط
 . أشد الغضب ألدىن تصرؼ ال يروقو

ويشعر دائمًا با٠تيبة،  ،يعيش يف عامل ا٠تياؿ، واألحبلـ واألوىاـ والمتطير
 . وا٠تسارة وا٠تذالف

مولع بالعبوس، ُمغرًى بالنكد؛ فإذا ٝتع كلمة سيئة أو٢َّتا أسوأ تأويل،  والمتطير
أسوأ ٤تمل، فًتاه بعد ذلك وقد اسودت الدنيا يف نظره، مث ىو يسوّْدىا وٛتلها على 
 . على من حولو

لديو قدرة على ا١تبالغة يف الشر؛ فًتاه ٬تعل من اٟتبة قبة، ومن البذرة  والمتطير
شجرة، وليس عنده قدرة على ا٠تَت، وال على ٖترّْيو، فبل تراه يفرح ٔتا أويت ولو كاف  

 . ا ناؿ ولو كاف عظيماً كثَتاً، وال ينعم ٔت
وا١تتطَت متعب القلب، ُمَنكَّد الصدر، كاسف الباؿ، سيئ =: × يقول ابن القيم

ا٠تلق، يتخيل من كل ما يراه أو يسمعو، أشدُّ الناس خوفاً، وأنكدىم عيشاً، وأضيق 
ـ الناس صدراً، وأحزُنم قلباً، كثَت االحًتاز وا١تراعاة ١تا ال يضره وال ينفعو، وكم قد حر 

 . (ٔ)+نفسو بذلك من حظ، ومنعها من رزؽ، وقطع عليها من فائدة
 

ْحدثُت: ثانياً 
ُ
 ٪توذج من شعر التشاـؤ عند ا١ت
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، واإلغراؽ يف النظر إىل اٞتانب ا١تظلم من  يكثر يف شعر احملدثُت نزعة التشاـؤ
 . اٟتياة، وتظهر ىػذه النزعة عنػد شعراء االٕتاه الرومانسي

ومن قصائده  × ة يف العصر اٟتديث الشاعر ٛتد اٟتجيومن اشتهر ّٔذه النزع
يف ىذا الشأف قولو يف ىذه القصيدة اليت يبُت فيها ما جرَّه عليو التشاـؤ من البؤس 

 :والشقاء، يقولو
 أأبقػػػػػػػػى علػػػػػػػػى كػػػػػػػػرّْ اٞتديػػػػػػػػدين يف جػػػػػػػػوىً 

  
 

ـٌ    وىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم نظرائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ويسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعد أقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا
  ألسػػػػػػػػػػػت أخػػػػػػػػػػػػاىم قػػػػػػػػػػػػد ُفِطرنػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػويةً  

 
 

 ة شػػػػػػػػػػػػػػػقائيفكيػػػػػػػػػػػػػػػف أتػػػػػػػػػػػػػػػاين يف اٟتيػػػػػػػػػػػػػػػا 
 أرى َخلقهػػػػػػػػػػػم مثلػػػػػػػػػػػي وخْلقػػػػػػػػػػػَي مػػػػػػػػػػػثلهم 

 
 رت يب ٫تػػػػػػػػػػػػػػػػيت وذكػػػػػػػػػػػػػػػػائيومػػػػػػػػػػػػػػػػا قصَّػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 يسػػػػػػػػػػػػػػػَتوف يف درب اٟتيػػػػػػػػػػػػػػػاة ضػػػػػػػػػػػػػػػواحكاً  
 

 منػػػػػػػػو ردائػػػػػػػػي ابتػػػػػػػػلَّ  علػػػػػػػػى حػػػػػػػػُت دمعػػػػػػػػيْ  
 أكػػػػػػػػػػػػػػاف لسػػػػػػػػػػػػػػاين إذ نطقػػػػػػػػػػػػػػت ُمَلعَثمػػػػػػػػػػػػػػاً  

 
 إذا نػػػػػػػػػػػػػػاجوا مػػػػػػػػػػػػػػن الفصػػػػػػػػػػػػػػػحاء اوكػػػػػػػػػػػػػػانو  

 وىػػػػػػل كنػػػػػػت إمػػػػػػا أشػػػػػػكل األمػػػػػػر عػػػػػػاجزاً  
 

 اءى مػػػػػػػػػػػن اٟتكمػػػػػػػػػػػلَّػػػػػػػػػػػوكػػػػػػػػػػػانوا لػػػػػػػػػػػدى اٞتُ  
 :ىل أف يقوؿإ 

 وىػػػػػػػػػػػػل ضػػػػػػػػػػػػربوا يف األرض شػػػػػػػػػػػػرقاً ومغربػػػػػػػػػػػػاً 
  
 

 وائيثُػػػػػػػػػػػ طػػػػػػػػػػػوؿَ  اليػػػػػػػػػػػوـَ  تُ ْلػػػػػػػػػػػلَ وكنػػػػػػػػػػػت مَ  
 وىػػػػػػػػػػل كلهػػػػػػػػػػم أوفػػػػػػػػػػػوا بكػػػػػػػػػػل عهػػػػػػػػػػػودىم 

 
 وفػػػػػػػػائي مػػػػػػػػاءُ  ومػػػػػػػػن بيػػػػػػػػنهم قػػػػػػػػد غػػػػػػػػاضَ  

 بلػػػػػػػػػػػػػى أخػػػػػػػػػػػػػذوا يستبشػػػػػػػػػػػػػروف بعيشػػػػػػػػػػػػػهم 
 

 ببلئػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػواي فقػػػػػػػػػػػد عاينػػػػػػػػػػػت قػػػػػػػػػػػربَ  
 وىػػػػػػػػػػم نظػػػػػػػػػػروا يف الكػػػػػػػػػػوف نظػػػػػػػػػػرَة عػػػػػػػػػػابرٍ  

 
 ف عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءٯتػػػػػػػػػػػػػػػػػػر علػػػػػػػػػػػػػػػػػػى األشػػػػػػػػػػػػػػػػػػياء دو  

 اٟتيػػػػػػػػػػػاة مفكػػػػػػػػػػػراً  يوأصػػػػػػػػػػػبحت يف ىػػػػػػػػػػػذ 
 

 فجانبػػػػػػػػػػػػػػػػػػت فيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػػػػػػػذيت وىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػائي 
، حاثًا على التفاؤؿ، والنظر إىل اٞتانب   مث يقوؿ بعَد ذلك ٤تذرًا من التشاـؤ

 :ا١تشرؽ من اٟتياة
 التفكَت يومًا ٔتا أرى لِ طِ يُ  نْ ومَ 
  
 

 ونػػػػػػػػػػػاؿ جزائػػػػػػػػػػػي حْ تَ رْ مػػػػػػػػػػػن النػػػػػػػػػػػاس مل يَػػػػػػػػػػػػ 
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 هراً فوؽ األرض جذالف مظ ومن ٯتشِ  

 
 واءِ بكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل رُ  رْ رُ بشاشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتو ٯَتْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 تُغػػػػػػػػػػػػٍت علػػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػػدَّوح الَوريػػػػػػػػػػػػق ٛتامػػػػػػػػػػػػةٌ  
 

 ءِ بكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نَ فيحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػبو احملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزوف َٟتْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 وتبكػػػػػػػي علػػػػػػػى الغصػػػػػػػن الرطيػػػػػػػب يظنهػػػػػػػا 

 
 شػػػػػػػػػػجي الػػػػػػػػػػورى بغنػػػػػػػػػػاءِ حليػػػػػػػػػػف ا٢تنػػػػػػػػػػا تُ  

 أال إ٪تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر اٟتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة تفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؤؿٌ  
 

 (ٔ) يف زمػػػػػػػػػػػػرة السػػػػػػػػػػػػعداء شْ عِػػػػػػػػػػػػتَ  ؿْ ءتفػػػػػػػػػػػػا 
 :ويقوؿ يف قصيدة أخرى 

 ي أظلػػػػػػػػػػػػم الكػػػػػػػػػػػػوف فلػػػػػػػػػػػػميػػػػػػػػػػػػا إ٢تػػػػػػػػػػػػ
 
 
 

 (ٕ)اعيػػػػػػػػػػػػػػػٍت يف دجػػػػػػػػػػػػػػػاه ألقػػػػػػػػػػػػػػػ تػػػػػػػػػػػػػػػرَ  
 ير٘تػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ٮتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػو وقلػػػػػػػػػػػػػػػػػػبٌ  أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػلٌ  

 
 فػػػػػػػػػػوؽ أشػػػػػػػػػػواؽ الضػػػػػػػػػػٌت منسػػػػػػػػػػحقا 

 ومسػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء لػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ٧تمػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
 

 نػػػػػػػػػػػػػػػػػدفقااوصػػػػػػػػػػػػػػػػػباح نبعػػػػػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػػػػػا  
 مػػػػػػػػا فيهػػػػػػػػا سػػػػػػػػوى اليػػػػػػػػأسِ  ظلمػػػػػػػػاتُ  

 
 ٚتػػػػػػػػػػػػػػػرة فيهػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػؤادي احًتقػػػػػػػػػػػػػػػا 

 أعشػػػػػػػػػق الشػػػػػػػػػمس فيػػػػػػػػػا ويػػػػػػػػػح فػػػػػػػػػىت 
 

 للضػػػػػػػػػػػػحى قػػػػػػػػػػػػد عشػػػػػػػػػػػػقا يف بػػػػػػػػػػػػبلدٍ  
 صػػػػػػػػػػػػػراع وا١تػػػػػػػػػػػػػٌتسػػػػػػػػػػػػػوؼ ٭تيػػػػػػػػػػػػػا يف  

 
 والػػػػػػػػػػػردى عػػػػػػػػػػػن دربػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػا افًتقػػػػػػػػػػػا 

 مػػػػػػػػػن تصػػػػػػػػػاريف النػػػػػػػػػوى يػػػػػػػػػا لعيػػػػػػػػػٍتْ  
 

 يػػػػػػػػا لروحػػػػػػػػي مػػػػػػػػن تبػػػػػػػػاريح الشػػػػػػػػقى 
ػػػػػػػػػػكَ    ٍت يػػػػػػػػػػا مشػػػػػػػػػػس مػػػػػػػػػػٍت ىػػػػػػػػػػيكبلً فّْ

 
 ٤تًتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيكبلً  وِ ْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنِ فّْ كَ  

 وادفنيػػػػػػػػػػػػػػو جانػػػػػػػػػػػػػػب النهػػػػػػػػػػػػػػر فقػػػػػػػػػػػػػػد 
 

 مورقػػػػػػػػػػػػػا الصػػػػػػػػػػػػػبح غصػػػػػػػػػػػػػناً  ىلقػػػػػػػػػػػػػتي 
 إيػػػػػػػو يػػػػػػػا دنيػػػػػػػا اعبسػػػػػػػي أو فابسػػػػػػػمي 

 
 (ٖ)قػػػػػػػػػػاهِ باألسػػػػػػػػػػى قػػػػػػػػػػد فَ  إف كأسػػػػػػػػػػاً  
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 ياحيػػػػػػػػػايت مػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػذي فيػػػػػػػػػِك يػػػػػػػػػرى
 

 (ٔ)يػػػػػػػػػػبهج الػػػػػػػػػػنفس ويغػػػػػػػػػػري بالبقػػػػػػػػػػا 
 :ويقوؿ يف قصيدة أخرى 

  اً طريػػػػػػػػػػػػػػػػاً إف نظػػػػػػػػػػػػػػػػرُت اٞتمػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ غضَّػػػػػػػػػػػػػػػػ
 
 

 يتجلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى يف ا١تنظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ا٠تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلب 
 الح يل أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػود ا١تصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَت كمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكَ مُ  الليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايل دّْ    ر األنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابشَّ

 :إىل أف يقوؿ 
  أٟتػػػػػػػػػػػػػػػػظ القػػػػػػػػػػػػػػػػامت ا١تريػػػػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػػػػن العيػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 

 ى الضػػػػػػػػػػػياء ا٠تػػػػػػػػػػػايبعلػػػػػػػػػػػ يػػػػػػػػػػػػش وأبكػػػػػػػػػػػ 
 وإذا الح يْل البهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء وضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيئاً  

 
 يػػػػػػػػػادىر لػػػػػػػػػيس ذا مػػػػػػػػػن حسػػػػػػػػػايب: قلػػػػػػػػػت 

 وإذا أُعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيء 
 

 منػػػػػػػػػػػػػػػػػػو يف موقػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ا١ترتػػػػػػػػػػػػػػػػػػابِ  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػتُّ  
 ىكػػػػػػػػػػػػػػػػذا أصػػػػػػػػػػػػػػػػحب اٟتيػػػػػػػػػػػػػػػػاَة فػػػػػػػػػػػػػػػػؤادي 

 
 يف عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء وللشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقاء ذو تصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايب 

 إف تغنػػػػػػػػػػػػػػػػػت ٛتػػػػػػػػػػػػػػػػػائم ملػػػػػػػػػػػػػػػػػت عنهػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 مث أرىفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمعي للغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرابِ  
  شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً ال أرى يف ا٢تضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب إال وحو  

 
 

 (ٕ) أيػػػػػػػػن مػػػػػػػػٍت مػػػػػػػػا يزدىػػػػػػػػي يف ا٢تضػػػػػػػػاب 
 . إىل آخر ما قاؿ يف قصيدتو الطويلة اليت يدور أكثرىا حوؿ ىذه ا١تعاين 

 

 حالة ا١تتفائل: ثالثاً 
ويدعو إىل اطراح الكسل، وإىل اإلقباؿ على  يبعث ا٢تمة، _كما مرَّ _ التفاؤل
 . اٞتد والعمل

ي الهمة، موفور النشاط؛ والمتفائل واسع النظرة، فسيح الصدر، عال
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فتفاؤلو يزيده قوة إلى قوتو؛ فيكون أقدر على الجد، وحسن اإلنتاج، ومقابلة  

 . الصعاب من الرجل المتشائم المنقبض الصدر، الممتلئ بالهم، والغم
والتجربة خَت شاىد على أف ا١تتفائلُت خَت الناس صحة، وأقدرىم على اٞتد 

فبلح، وأكثرىم سعادة، واستفادة ٦تا يف أيديهم والنشاط، وأقرّٔم إىل النجاح وال
 . ولو كاف قليبلً 

فالتفاؤؿ يضيء اٟتياة، ويعُت على احتماؿ متاعبها؛ فالعمل الشاؽ العسَت 
 . ٮتَِفُّ ِٛتُْلو بالنفس ا١تشرقة ا١تتفائلة

ومن النعم الكبرى على اإلنسان أن يعتاد النظر إلى الجانب المشرق في 
 . ها، وأن يمنح القدرة على السرور والتفاؤلالحياة ال المظلم من

مث إف ا١تتفائلُت ليسوا أسعد الناس حااًل ألنفسهم ومن حو٢تم فحسب، بل ىم 
مع ذلك أقدر على العمل، وأكثر احتمااًل للمسؤولية، وأصلح ١تواجهة الشدائد، 
و ومعاٞتة الصعاب، وأجدر باإلتياف بعظائم األمور اليت تنفعهم وتنفع الناس؛ فذ

النفس ا١تشرقة يرى الصعاب، فيلذه التغلب عليها، ينظرىا فيبتسم، ويعاٞتها 
 . فيبتسم، وينجح فيبتسم، وٮتفق بعد فعل األسباب فيبتسم

 :ومن أحكم ما قالتو العرب
 ولرٔتػػػػػػػػػػػػػػا ابتسػػػػػػػػػػػػػػم الكػػػػػػػػػػػػػػرًن مػػػػػػػػػػػػػػن األذى

 
 هُ يتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأوَّ  هِ رّْ وفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤاده مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن َحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

مث إف وقع مل يطر  ،شر كثَتاً وا١تتفائل رجل شجاع؛ فبل تراه يفكر يف احتماؿ ال 
 . لو قلبو شعاعاً 

بل يصرب، ويتحملو بثبات، إف مرض مل يضاعف مرضو بو٫تو، وإف نزؿ بو 
مكروه قابلو ّتأش رابط فخفَّف حدَّتو؛ فمن اٟتكمة والعقل أال ٬تمع اإلنساف 
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على نفسو بُت األمل بتوقع الشر، واألمل ْتصوؿ الشر؛ فليسعد ما دامت أسباب 
  .(ٔ)اعتداؿ بعيدة عنو، فإذا حدثت فليقابلها بشجاعة و اٟتزف

 :قاؿ أبو علي الشبل
 ودع التوقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع للحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوادث إُنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 
 (ٕ)للحػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػن قبػػػػػػػػػػػل ا١تمػػػػػػػػػػػات ٦تػػػػػػػػػػػاتُ  
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داء عضاؿ، وسمّّ قتَّاؿ؛ ١تا ٢تا من األثر على عقل ا١تتطَت، ودينو،  الطيرة
 . وخلقو

 . ميسور ١تن أراده، وسعى لو سعيو _د اهللْتم_ ولكن عبلجها
الصفحات ا١تاضية، وفيما يلي ذكر لبعض  غضوفولقد مرَّ شيء من ذلك يف 
 . العبلجات ١تن وقع يف الطَتة

فهي نقص يف العقل، وفساد يف التصور، : استحضار ضرر الطيرة _ٔ
 . ء الصراطاوا٨تراؼ عن سو 

 . وات ا٠تَتوىي موجبة النقباض النفس، وسوء ا٠تلق، وف
 . وىي من كيد الشيطاف، وٗتويفو، ووسوستو، وإغوائو

 . وىي مفسدة للتدبَت، منغصة للعيش، مسببة للخذالف
وأعظم من ذلك أف الطَتة باب إىل الشرؾ؛ إذ ىي منازعة هلل يف شرعو وقدره، 

 . وىي مفضية إىل أبواب الدجل وا٠ترافة
 . ومل يعد يلتفت إليهافإذا استحضر العاقل ضرر الطَتة أقصر عنها، 

 . فقد تكوف الطَتة مستحكمة يف اإلنساف، متمكنة من عقلو: المجاىـدة _ٕ
وعبلج ذلك بآّاىدة، وترؾ االسًتساؿ مع ما يلقيو الشيطاف يف ُروعو، 

 . وبتكلف ذلك مرة إثر مرة حىت يزوؿ أثر الطَتة من قلبو
علم اليقُت بأف ما  وذلك بأف يعلم اإلنساف :اإليمان بالقضاء والقدر _ٖ

أصابو مل يكن ليخطئو، وما أخطأه مل يكن ليصيبو، وأنو لن يصيبو إال ما كتب لو؛ 

 عالج ايطري9٠ املبخح ايػازؽ
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فذلك ٭تسم مادة الطَتة، ويزيل أثرىا من القلب؛ فمن سلم هلل، واستسلم لو مل 
 . يبق للخوؼ يف قلبو موضع

قد أودعها هلل ف نفسو مفائدة لطيفة، وىي أنو إذا سلَّ  _ أيضاً  _ ويف التسليم= 
عنده، وأحرزىا يف حرزه، وجعلها ٖتت كنفو؛ حيث ال تنا٢تا يُد عدوٍّ عاٍد، وال 

 . (ٔ)+بغي باٍغ عاتٍ 
 فذلك موجػب لراحة القلب، وطمأنينة النفس، فاهلل: إحسان الظن باهلل _ٗ
عز _ عند ظن العبد بو؛ فا١تؤمن اٟتق ٭تسن ظنو بربو، ويعلم بأنو _عز وجل_

إال وفيو ٘تاـ العدؿ، والرٛتة، واٟتكمة؛ فبل يتهم ربَّو فيما  ءً ال يقضي قضا _وجل
 . ٬تريو عليو من أقضيتو وأقداره

وذلك يوجب لو استواء اٟتاالت عنده، ورضاه ٔتا ٮتتار لو سيده، كما يوجب 
 . وبَ انتظار الفرج، وترقػُّ 

د وذلك ٮتفف ٛتل ا١تشقة، وال سيما مع قوة الرجاء، أو القطع بالفرج؛ فإنو ٬ت
يف حشو الببلء من َرْوح الفرج ونسيمو وراحتو ما ىو من خفي األلطاؼ، وما ىو 

 . فرج ُمَعجَّل
والتوكل يف لساف الشرع إ٪تا يراد بو توجو : _عز وجل_ التوكل على اهلل _٘

القلب إىل اهلل حاؿ العمل، واستمداد ا١تعونة منو، واالعتماد عليو وحده؛ فذلك 
 . سر التوكل وحقيقتو

شريعة أمرت العامل بأف يكوف قلبو مطويًا على سراج من التوكل والتفويض، وال
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 . والذي ٭تقق التوكل ىو القياـ باألسباب ا١تأمور ّٔا؛ فمن عطَّلها مل يصحَّ توكلو 

أمده اهلل بالقوة،  _ فإذا توكل العبد على ربو، وسلم لو، وفوض إليو أمره
وأراه  ي ُعْرضُة اختيار العبد لنفسو،والعزيمة، والصبر، وصرف عنو اآلفات التي ى

 . من حسن عواقب اختياره لو ما مل يكن ليصل إىل بعضو ٔتا ٮتتاره ىو لنفسو
وىذا ير٭تو من األفكار ا١تتعبة يف أنواع االختيارات، ويفرغ قلبو من التقديرات، 

 . والتدبَتات اليت يصعد منها يف عقبة، وينزؿ يف أخرى
اكتنفػو يف ا١تقدوِر العطُف عليو، واللطف فيو؛ ومىت صح تفويضػو، ورضاه 

 . فيصَت بُت عطفو ولطفو؛ فعطفو يقيو ما ٭تذره، ولطفو يهوّْف عليو ما قدّْر لو
ومع ىذا فبل خروج للعبد عما قدر عليو؛ فلو رضي باختيار اهلل أصابو القدر 

 . (ٔ)وىو ٤تمود، مشكور، ملطوؼ بو
 . ملطوؼ بووإال جرى عليو القدر وىو مذمـو غَت 

آؿ ) [فَِإَذا َعَزْمَت فَػتَػوَكَّْل َعَلى اللَِّو ِإفَّ اللََّو ٭تُِبُّ اْلُمتَػوَكِّْلُتَ ]: وصدؽ اهلل إذ يقوؿ
 (. ٜ٘ٔ: عمراف
فإذا ؛ من وساوس الشيطاف، وٗتويفو _كما مر_ فالطَتة :االستعاذة باهلل _ٙ

 . من كيده ووسوستواستعاذ اإلنساف باهلل من الشيطاف أعاذه اهلل منو، ووقاه 
َزَغنََّك ِمْن الشَّْيطَاِف نَػزٌْغ فَاْسَتِعْذ بِاللَِّو ِإنَُّو ُىَو السَِّميُع ]: _تعاىل_ قاؿ َوِإمَّا يَػنػْ
 (. ٖٙ:فصلت)[اْلَعِليمُ 
فاالستخارة عبلج نبوي ناجع ١تن تعارضت عنده : استعمال االستخارة _ٚ
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إلقداـ على أمر يًتتب عليو ما األمور، وصعب عليو االختيار؛ فحري ٔتن أراد ا
يًتتب أال يستهُت بأمر االستخارة؛ فهي تفتح لو األبواب، وتزيل عنو اٟتَتة، 

أقدـ ونفسو مطمئنة، وإذا أحجم  _ والًتدد واالضطراب؛ فإذا أقدـ على أمره
 . أحجم وقد طابت نفسو منو

 . يعلم أصحابو االستخارة"و٢تذا كاف النيب 
يعلمنا االستخارة يف األمور كلها كالسورة من " النيبكاف : =قاؿ ÷ عن جابر
إذا ىمَّ أحدكم باألمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم : =القرآف يقوؿ

اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك : يقول
العظيم؛ فإنك تقدر وال أقدر، وتعلم وال أعلم، وأنت عبلم الغيوب، اللهم إن  

: تعلم أن ىذا األمر خير لي في ديني، ومعاشي، وعاقبة أمري، أو قال كنت
 . فاقدره لي _ في عاجل أمري وآجلو

وإن كنت تعلم أن ىذا األمر شرٌّ لي في ديني ومعاشي، وعاقبة أمري، أو 
فاصرفو عني، واصرفني عنو، واقدر لي الخير  _ في عاجل أمري وآجلو: قال

 . (ٔ)+مي حاجتوحيث كان، ثم َرضِّني بو، ويس
االستخارة ىي استفعاؿ من ا٠تَت، أو من ا٠ِتََتة بكسر = :× قال ابن حجر

 . خار اهلل لو: اسم من قولك: أولو وفتح ثانيو بوزف الِعنبة
 . أعطاه ما ىو خَت لو: طلب منو ا٠ِتََتة، وخار اهلل لو: واستخار اهلل
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 . (ٔ)+وا١تراد طلب خَت األمرين ١تن احتاج إىل أحد٫تا 

تستحب االستخارة بالصبلة، والدعاء : وقاؿ العلماء= :× قال النووي
ا١تذكور، وتكوف الصبلة ركعتُت من النافلة، والظاىر أُنا ٖتصل بركعتُت من السنن 

ُقْل يَا ]: الرواتب، وبتحية ا١تسجد، وغَتىا من النوافل، ويقرأ يف األوىل بعد الفاٖتة
 . [ُقْل ُىَو اللَُّو َأَحدٌ ]: ة، ويف الثاني[أَيػَُّها اْلَكاِفُروفَ 

 . (ٕ)+ولو تعذرت عليو الصبلة استخار بالدعاء
 . الكافروف، واإلخبلص: وأفاد النووي أنو يقرأ يف الركعتُت: =× قاؿ ابن حجر

مل أقف على دليل ذلك، ولعلو أٟتقهما بركعيت : قاؿ شيخنا يف شرح الًتمذي
 . الفجر، والركعتُت بعد ا١تغرب

مناسبة باٟتاؿ؛ ١تا فيهما من اإلخبلص والتوحيد، وا١تستخَُت ٤تتاٌج و٢تما  :قال
 . (ٖ)+لذلك

اٟتكمة يف تقدًن الصبلة على الدعاء : قاؿ ابن أيب ٚترة= :×وقال ابن حجر 
أف ا١تراد باالستخارة حصوؿ اٞتمع بُت خَتي الدنيا واآلخرة؛ فيحتاج إىل قرع 

الصبلة؛ ١تا فيها من تعظيم اهلل،  باب ا١تلك، وال شيء لذلك أ٧تع وال أ٧تح من
 . (ٗ)+والثناء عليو، واالفتقار إليو مآالً وحاالً 

مث إف االستخارة مستحبة يف ٚتيع األمور، كما صرح بو = :×قال النووي 
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نص ىذا اٟتديث الصحيح، وإذا استخار مضى بعدىا ١تا ينشرح لو صدره، واهلل 
 . (ٔ)+أعلم

 . ج الطَتة، بل والوقاية منها ١تن مل يقع فيهاىذه بعض األمور ا١تعينة على عبل
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ىػي التشاـؤ من الشئ ا١ترئي، أو : والطيرةٔتعٌت واحػد،  الطـيرة، والتطير _ٔ

 . ، أو ا١تعلـوا١تسموع
ألف العرب كانت تزجر الطَت، أي ترسلها،  ؛إما من الطَت سميت بذلك _ٕ

 . وتتفاءؿ يف أصواهتا، و٦تراهتا
كأنو يطَت  _ ؛ وذلك ألف اإلنساف إذا ٝتع أو رأى ما يكرهوإما من الطَتاف

 . بسبب ذلك
 . مث أطلق التطَت على كل ما يتوىم أنو سبب يف ٟتاؽ الشر أياً كاف

ىي زجر الطَت، وتنفَتىا، وإرسا٢تا، والتفاؤؿ بأٝتائها، وأصواهتا، :العيافة _ٖ
 . و٦تراهتا؛ فعن العيافة يكوف الفأؿ، أو الطَتة

 . يقوي العزائم، و٭تض على البغية، ويفتح أبواب ا٠تَت الفأل _ٗ
والطَتة تكسر النية، وتصد عن الوجهة، وتفتح أبواب الشر، وىذا من الفروؽ 

 . بينهما
جاء اإلسبلـ بنفي الطَتة، وٖترٯتها، وبياف ضررىا، وبياف أُنا من صنيع  _٘

 . أعداء الرسل
وذلك بإحساف الظن باهلل،  جاء اإلسبلـ بالوقاية والعبلج من الطَتة، _ٙ

 . وصدؽ التوكل عليو، وترؾ االلتفات إىل الطَتة
 . َردَّهحد الطَتة ا١تنهي عنها أُنا ما أمضى اإلنساف، أو  _ٚ
الطَتة شرؾ بالربوبية؛ ١تا فيها من اعتقاد جلب النفع، ودفع الضر؛ وشرؾ  _ٛ

 خالص١ ايبخح
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 . و إال اهللباأللوىية؛ ١تا فيها من التعلق بغَت اهلل فيما ال يقدر علي
الطَتة كانت معروفة عنػد العرب، وكانػوا ٥تتلفُت يف مذاىبها ومراتبها؛ ألُنا   _ٜ

 . كانت خواطَر، وحدوساً، وٗتميناٍت ال أصل ٢تا
كانت العرب تتطَت بأشياء كثَتة؛ فكانت تتطَت بالعطاس، وبالغراب،   _ٓٔ

بعض األٝتاء، وذوي وبالسوانح، والبوارح، وبالصرد، وبالثور ا١تكسور القرف، وب
 . العاىات، وبعض األياـ، والشهور

من العرب من أنكر الطَتة بعقلو، ونفى تأثَتىا بنظره، وذـ من اغًتَّ ّٔا،  _ٔٔ
 . واعتمد عليها، وتوىم تأثَتىا

 . ىناؾ وقائع تذكر، وتدؿ على وقوع الطَتة _ٕٔ
بلء قد يكوف وتوجيو ذلك أنو ال ينكر موافقة القضاء ٢تذه األسباب؛ ألف الب

نصب ٢تا أسباباً  _عز وجل_ موكبًل با١تنطق، وألف الطَتة على من تطَت، واهلل
 . تدفعها من التوكل عليو، وإحساف الظن بو، وإعراض القلب عن غَته

مث إف أكثر ما يُتطَت بو ال يقع، ولكن الناس ينقلوف ما صح، وما وقع، ويُػْعَنوف 
 . ثر من أف ينقلبو، فَػيُػَرى كثَتاً مع أف الكاذب أك

الطَتة تضر من أشفق منها، وخاؼ، وأتبعها نفسو، وأكثر العناية ّٔا، أما  _ٖٔ
: من مل يباؿ ّٔا فبل تضره شيئاً، والسيما إذا قاؿ عند رؤية ما يتطَت بو، أو ٝتاعو

اللهم ال طير إال طيرك، وال خير إال خيرك، وال إلو غيرك، اللهم ال يأتي =
 . +ال يذىب بالسيئات إال أنت، وال حول وال قوة إال بكبالحسنات إال أنت، و 

ا١تتطَت إنساف ضيق الصدر، مغلق النفس، فاتر ا٢تمة، ثقيل الظل،   _ٗٔ
  .؛ جباف رعديدكسوؿ متبلد



 

 

ََٝط9٠ ارتاَػ١ عؿط٠ايطغاي١   484 ايطِّ
 . ا١تتفائل واسع النظرة، فسيح الصدر، عايل ا٢تمة، موفور النشاط _٘ٔ 

 . لشيء منهاىناؾ أمور كثَتة ُتدفع ّٔا الطَتة، وقد ورد ذكر  _ٙٔ
ىذا ملخص ألىم ما ورد يف البحث، وأخَتاً أسأؿ اهلل بأٝتائو اٟتسٌت، وصفاتو 

 . العلى أف يرزقنا خوفو، وخشيتو، والتوكل عليو
وآخر دعوانا أف اٟتمد هلل رب العا١تُت، وصلى اهلل وسلم على نبينا ٤تمد وآلو 

 وصحبو أٚتعُت
 



 

ََٝط9٠ ارتاَػ١ عؿط٠ايطغاي١   ايطِّ

 

485 
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 الرسالة السادسة عشرة
 

 قتوحقي: اإلٯتاف
 وما يتعلق بو من مسائل
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 بسم اهلل الرٛتن الرحيم
أما ، اٟتمد هلل، والصبلة والسبلـ على رسوؿ اهلل وعلى آلو وصحبو ومن وااله

 .بعد
فإف باب اإلٯتاف وما يتعلق بو من مسائل يعد من أعظم أبواب العقيدة، 

؛ فهو الفاصل بُت أىل وأجلّْها قدراً؛ وذلك ١تا لئلٯتاف من أ٫تية بالغة، وٙترات يانعة
وإف كثرت  بوجوده تقبل األعماؿ وإف قلت، وبعدمو تُػَردُّ و السعادة وأىل الشقاوة؛ 

ده مل يُػْقَبل منو عدؿ قَ ا٠تَت، وإذا فػَ  لت منو أعماؿُ بِ وتنوعت؛ فإذا كاف مع العبد قُ 
وال صرؼ؛ فاإلٯتاف الصحيح عنواف سعادة العبد، وسبيل فبلحو يف العاجل 

 .عليو عن اإلٯتاف، ومًتتبٌ  و فرعٌ  الدنيا واآلخرة كلُّ واآلجل؛ فخَت
لنقص إ٪تا ىو بسبب فَػْقِدِه، أو نقِصو؛ لذا فإف العنايَة بباب اإلٯتاف، وا٢تبلؾ وا

من األ٫تية ٔتكاف؛ _ ولو على سبيل اإلٚتاؿ_والوقوَؼ على مسائلو، وفَػْهَمها 
٨تراؼ يف العمل، وقائد إىل رضواف اهلل، وعاصم من اال_ بإذف اهلل_فذلك موصٌل 

 .إىل االعتداؿ يف األحكاـ بعيداً عن إفراط الغالُت، وتفريط اٞتافُت
 .وكم ضلَّ بسبب اٞتهل واال٨تراؼ فيو من أفهاـ، وزؿَّ من أقداـ

 ىذا موجزة يف ذٍ بَ على خبلصات ٥تتصرة، ونػُ  والكبلـ يف ىذا الكتاب مشتمل
 :يت، وقد جاء عنوانو حامبلً ا١تسمَّى اآلبابال

 .(وما يتعلق بو من مسائل حقيقتو،: اإلٯتاف)
وسيكوف البحث فيو من خبلؿ مدخٍل، وستة فصوؿ، وخا٘تة، وذلك على 

 :النحو التايل
 مدخل_ 

 املكس١َ
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5
 .مفهـو اإلسبلـ واإلٯتافو  اإلٯتاف، ٙترات: األول فصلال 11

 .زيادة اإلٯتاف ونقصانو، ومراتبو: الثاني فصلال
 .ٯتافاالستثناء يف اإل: الثالث فصلال
 .يف الكفر والتكفَت: الرابع فصلال

 .موانع التكفَت: الفصل الخامس
 .الصغائر والكبائر، وموانع إنفاذ الوعيد: السادس فصلال

 .وٖتتوي على ملخص ألىم ما ورد يف البحث: الخاتمة
فهذه الفصوؿ وما يندرج ٖتتها من مباحث ستكوف ٤تور اٟتديث يف الصفحات 

 .مع أكثر ما تناثر من مسائل اإلٯتاف بشيء من اإل٬تازالتالية اليت آمل أف ٕت
، بكل مسألة على حدةنيت ومن أراد التفصيل يف ىذا الباب فهناؾ كتب عُ 

 .يف تضاعيف ىذا الكتاب وقد ذكر شيء منها
وقد يسر اهلل تقييد ىذه ا١تسائل؛ لكي تكوف معينًة يل على إلقاء بعض الدروس 

بأٝتائو اٟتسٌت _فأسأؿ اهلل  ا؛ رجاء عمـو النفع؛يف ىذا الباب، مث رغبت يف نشرى
 .أف ينفع ّٔذا العمل، وأف ٬تعلو خالصاً لوجهو الكرًن_ وصفاتو العلى

 .وصلى اهلل وسلم على نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت
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يف ا١تقدمة من أعظم أبواب العقيدة، وىو مشتمل _ كما مر_باب اإلٯتاف 
من خبلؿ استعراض فصوؿ الكتاب،  ا يف ا١تقدمةكرت أصو٢تُ ائل كثَتة ُذ على مس

 .وسَتد ذكر تفاصيلها يف تضاعيفو
سلم الوصوؿ إىل )وللعبلمة الشيخ حافظ اٟتكمي منظومة يف العقيدة اٝتها 

 .بيتاً  ٜٕٓوعدد أبياهتا ( علم األصوؿ يف التوحيد
بشرح سلم الوصوؿ إىل معارج القبوؿ )وقد شرحها يف كتاب عظيم نافع اٝتو 

 (.علم األصوؿ يف التوحيد
وىذه ا١تنظومة حوت مباحث العقيدة عموماً، ويف ضمنها تسعة أبيات تَػَعرََّض 
من خبل٢تا ٞتملة من أىم مسائل اإلٯتاف؛ فرغبت يف أف تكوف تلك األبيات 
مدخبًل ٢تذا الكتاب؛ ليسهل على القارئ حفظها، واستحضار تلك ا١تسائل من 

 .خبل٢تا
 :×يقوؿ 

 إٯتانُنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُد بالطاعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتِ 
 

 ونقُصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو يكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالزالتِ  
 وأىلُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى تفاضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلِ  

 
 ىػػػػػػػػػػػػػػل أنػػػػػػػػػػػػػػػَت كػػػػػػػػػػػػػػاألمبلِؾ أو كالرُُّسػػػػػػػػػػػػػػػلِ  

 والفاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُق ا١تلّْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيُّ ذو العصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيافِ  
 

 مل يُػْنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَف عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو مطلَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُق اإلٯتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافِ  
 لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػْن بقػػػػػػػػػػػػػػػػػػدِر الكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػِر وا١تعاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 
 إٯتانُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا زاؿ يف انتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاصِ  
 النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارِ  وال نقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوُؿ إنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو يف 

 
 ٥تلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌد بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُه للبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري 

 ٖتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَت مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيئِة اإللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِو النافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذهْ  
 

 إف َشػػػػػػػػػػػػا عفػػػػػػػػػػػػا عنػػػػػػػػػػػػو وإف َشػػػػػػػػػػػػا آخػػػػػػػػػػػػذه 
 

 َسخٌ
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 بقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدِر ذنبِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو وإىل اٞتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافِ  13
 

 ٮُتْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَُج إف مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى اإلٯتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافِ  
 وال ُنَكفَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْر با١تعاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مؤمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 
 إال مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتحبللِو ١تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌَت  

 وتُػْقبَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُل التوبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُة قبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل الَغْرَغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَرهْ  
 

ػػػػػػػػػػػػػػػْرَعِة ا١تطهػػػػػػػػػػػػػػػرهْ  كمػػػػػػػػػػػػػػػا أتػػػػػػػػػػػػػػػى   (ٔ)يف الشّْ
  

 

                                                 

 .ؼكٝل ايٌٝؽ قُـ ُبشٞ بٔ سؤ س٬م 1/70َعاكز ايكبٍٛ _  1
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 :وٖتتو
 .ٙترات اإلٯتاف :المبحث األول
 .مفهـو اإلسبلـ واإلٯتاف :المبحث الثاني

 .العبلقة بُت اإلسبلـ واإلٯتاف :المبحث الثالث

 الفصل األول

 

مثطات اإلميإ، َٚفّٗٛ اإلغالّ 

 ٚاإلميإ
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ت اإلٯتاف، وال ريب أف أ٫تية ا٣تمل لبعض ٙتر  رٌ كْ مر يف مقدمة الكتاب ذِ 
 .التجلي ٔتعرفة ٙتراتو، وفوائدهالشيء تتجلى أعظم 

تيسَت اللطيف ا١تناف يف )يف كتابو القيم × وقد عقد الشيخ عبدالرٛتن السعدي 
فصبًل خاصًا بثمرات اإلٯتاف، وقد ذكر ٖتتو ٚتلة نافعة يف ( خبلصة تفسَت القرآف

 (ٔ).ىذا الشأف
٭تِت وبو  ،اعلم أف خَت الدنيا واآلخرة من ٙترات اإلٯتاف الصحيح: =×قاؿ 

 ،وبو ٗتف الشدائد ،وبو ينجو من ا١تكاره والشرور ،العبد حياة طيبة يف الدارين
فإف معرفة  ؛إىل ىذه الثمرات على وجو التفصيل رْ شِ نُ وُتْدَرؾ ٚتيع ا١تطالب، ولْ 

 . (ٕ)+ٙتراتو من أكرب الدواعي إىل التزود منوو  فوائد اإلٯتاف
 :، وإليك ملخصها فيما يلييف ذكر تفاصيل ٙترات اإلٯتاف وفوائده×مث شرع

 .اهلل الذي ىو أكرب شيء رضاأنو سبب  _ٔ
إ٪تا  ،أف ثواب اآلخرة ودخوؿ اٞتنة والتنعم بنعيمها، والنجاة من النار وعقأّا _ٕ

 .يكوف باإلٯتاف
 .أف اهلل يدفع ويدافع عن الذين آمنوا شرور الدنيا واآلخرة _ٖ
 .والتأييد بالنصر حقيقةً  أف اهلل وعد ا١تؤمنُت القائمُت باإلٯتاف _ٗ

                                                 

عبـايلمام ايبـك . ٝض ايعكٝـ٠ يًٌٝؽ ؿاْعل ايٌٝؽ عبـايلمحٔ ايوعـٟ، ٚدٗٛؿٙ يف تٛٓ_  1

ْ296_298. 

 .130تٝوري ايًطٝف املٓإ يف ػ١ُ٬ تفوري ايكلإٓ ْ_  2

 مثطات اإلميا9ٕ ٍٚاملبخح األ
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 ،و١تعرفة اٟتق وسلوكو ىي ْتسب اإلٯتافِ  ،أف ا٢تداية من اهلل للعلم والعمل_ ٘ 17

 .ْتقوقو والقياـِ 
 .وأعمالو الظاىرة والباطنة ،أف اإلٯتاف يدعو إىل الزيادة من علومو _ٙ
 ،أعظم الناس يقيناً _  ه٣تدو  ،وكربيائو ،وعظمتو ،وبكمالو ،أف ا١تؤمنُت باهلل _ٚ

 .وب ثقةً و  وتوكبلً على اهلل، ،وطمأنينةً 
نصيحتهم على و  ،ولعباد اهلل ،أنو ال ٯتكن للعبد أف يقـو باإلخبلص هلل_ ٛ

 .إال باإلٯتاف _ وجو الكماؿ
وعدـ  ،والنصح ،وتقـو إال على الصدؽ ،متِ بُت ا٠تلق ال تَ  أف ا١تعامبلتِ _ ٜ
 .إال ا١تؤمنوف حقيقةً  بذلكيقـو  الو  ،الغش
على ٖتمل ا١تشقات، والقياـ بأعباء الطاعات،  عوفٍ  كربُ أ اإلٯتافَ  فأ_ ٓٔ

فبل تتم ىذه األمور إال بقوة  ؛إىل فعلها ترؾ الفواحش اليت يف النفوس داٍع قويّّ و 
 .اإلٯتاف
من األمواؿ  واٞتوع، ونقصٍ  ،ف العبد البد أف يصاب بشيء من ا٠توؼِ أ_ ٔٔ

 .على ٖتمل ىذه ا١تصائب عوفٍ  أكربُ  واإلٯتافُ  ،واألنفس والثمراتِ 
التوكل على اهلل؛ لعلمو وإٯتانو أف األمور   أف اإلٯتاف يوجب للعبد قوةَ _ ٕٔ

 .قدرهو  يف قضائو ومندرجةٌ  ،إىل اهلل ها راجعةٌ كلَّ 
نو العتماده على اهلل إويزيد الشجاع شجاعة؛ ف ،ف اإلٯتاف يشجع العبدأ_ ٖٔ

على  ـُ دِ قْ هتوف عليو ا١تشقات، ويػُ _ ه وطمعو فيما عند ،ولقوة رجائو ،العزيز اٟتكيم
 .٠توفو من ا١تخلوقُت ؛من نزولو من عينو راىباً  ،لو راجياً  ،بربو ا١تخاوؼ واثقاً 

 لتعلق القلب باهلل يف ٚتيع مطالبو الدينية ؛ف اإلٯتاف ىو السبب األعظمأ_ ٗٔ



 

 

 

 518 حكٝكت٘، َٚا ٜتعًل ب٘ َٔ َػا9ٌ٥ ميإاإل9 ايػازغ١ عؿط٠ايطغاي١ 
 .الدنيويةو  

 ،اإلٯتافوإذا ضعف  أف اإلٯتاف يدعو إىل حسن ا٠تلق مع ٚتيع الناس،_ ٘ٔ
 .أثّر ذلك يف أخبلؽ العبد ا٨ترافاً ْتسب بُعده عن اإلٯتاف _ أو ا٨ترؼ ،أو نقص
أف اإلٯتاف الكامل ٯتنع من دخوؿ النار بالكلية، كما منع صاحبو يف _ ٙٔ

 .الدنيا من عمل ا١تعاصي، واإلٯتاف الناقص ٯتنع ا٠تلود يف النار
ًا عند ا٠تلق أميناً، ويوجب أف اإلٯتاف يوجب لصاحبو أف يكوف ُمْعَتربَ _ ٚٔ

 .وأعراضهم ،وأموا٢تم ،للعبد العفة عن دماء الناس
 واستحبلءِ  ،وطعمِ  ولذةِ  ،اإلٯتاف ٬تد يف قلبو من ذوؽ حبلوتو أف قويَّ _ ٛٔ

 وحقوؽ عباده اليت ىي موجب اإلٯتاف ،وأداء حقوقو ،ربو عبادةب آثاره، والتلذذِ 
 .وحبلوتو ا١تتنوعة ،فا١تؤمن يتقلب يف لذات اإلٯتاف ؛أثرهو 

أف اإلٯتاف ىو السبب الوحيد للقياـ بذروة سناـ الدين، وىو اٞتهاد _ ٜٔ
 .يف سبيل اهلل والقويل ،وا١تايل ،البدين

وىذا كلو =: بعد ذكره ٢تذه اٞتملة الكبَتة النافعة من ٙترات اإلٯتاف× مث قاؿ 
 .ومن ٘تامو وكمالو ،من ٙترات اإلٯتاف

مًتتب عليو، وا٢تبلؾ و  اآلخرة كلو فرع عن اإلٯتافو  و باٞتملة فخَت الدنيا
 .(ٔ)+والنقص إ٪تا يكوف بفقد اإلٯتاف ونقصو
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01  
  

 مفهـو اإلسبلـ: أوالً 
 (ٔ).ىو االستسبلـ، واالنقياد، وإظهار ا٠تضوع، والقبوؿ :اإلسبلم لغة_ أ

ىو إظهار ا٠تضوع هلل، وإظهار الشريعة، والتزاـ ما : اإلسبلم في الشرع_ ب
 (ٕ)".بو النيب أتى
 .ىو استسبلـ العبد هلل ظاىراً وباطناً، بفعل أوامره، واجتناب نواىيو: أو

َوَرِضيُت َلُكُم : ]_تعاىل_وعلى ىذا يكوف اإلسبلـ شامبًل للدين كلو، قاؿ اهلل 
 .ٖ:ا١تائدة[ اإلسبلـ ِديناً 
يَن ِعْنَد اللَِّو اإلسبلـ: ]_عز وجل_وقاؿ   .ٜٔ:آؿ عمراف[ ِإفَّ الدّْ
َر اإلسبلـ ِديناً فَػَلْن يُػْقَبَل ِمْنوُ : ]وقاؿ  (ٖ).٘ٛ: آؿ عمراف[َوَمْن يَػْبَتِغ َغيػْ

 مفهـو اإلٯتاف: ثانياً 
 :لئلٯتاف يف لغة العرب استعماالف: اإليمان في اللغة_ أ

أف يتعدى لفظ اإلٯتاف بنفسو؛ فيكوف ٔتعٌت التأمُت، أي إعطاء : أحدىما
 .ضد أخفتو: األماف، وآمنتو

 .ٗ:قريش[ َوآَمنَػُهْم ِمْن َخْوؼٍ : ]_تعاىل_قولو  ومنو

                                                 

 .294_12/293اْعل يوإ ايعلب ٫بٔ َٓعٛك _  1

 .12/293اْعل يوإ ايعلب _  2

 .94ني ْاْعل فتض ايرب١ٜ بتًؼّٝ اؿ١ُٜٛ يًٌٝؽ قُـ بٔ عجُٝ_  3

 َفّٗٛ اإلغالّ ٚاإلميا9ٕ املبخح ايجاْٞ

 



 

 

 

 500 حكٝكت٘، َٚا ٜتعًل ب٘ َٔ َػا9ٌ٥ ميإاإل9 ايػازغ١ عؿط٠ايطغاي١ 
: _تعاىل_؛ فيكوف معناه التصديق، كما يف قولو ْترؼ اٞترأف يتعدى : والثاني 

 (ٔ).، أي ٔتصدؽٚٔ:يوسف[ َوَما أَْنَت ٔتُْؤِمٍن لََنا]
: ذىب عامة أىل السنة إىل أف اإلٯتاف الشرعي: اإليمان في الشرع_ ب

 .اعتقاد، وقوؿ، وعمل
 .قوؿ، وعمل: وبعضهم يقوؿ
 .قوؿ، وعمل، ونية: وبعضهم يقوؿ
 .عقيدةو قوؿ، وعمل، : وبعضهم يقوؿ
 .ىو التصديق بالقلب، والعمل باألركاف: وقاؿ بعضهم

 .إف اإلٯتاف قوؿ وعمل: والنصوص عن األئمة كثَتة جداً يف قو٢تم
يف  × كابن عبدالرب   موقد حكى اإلٚتاع على ذلك غَت واحد من أىل العل

 (ٕ).كتابو التمهيد
وال فرؽ بُت تلك األقواؿ السابقة؛ فكل ذلك من باب اختبلؼ التنوع ال 

 القلبِ  إف اإلٯتاف قوؿ وعمل أراد قوؿَ : اختبلؼ التضاد؛ فمن قاؿ من السلف
 .واٞتوارحِ  القلبِ  ، وعملَ واللسافِ 

 يَ شِ لظاىر، أو خَ ومن زاد االعتقاد رأى أف َلْفَظ القوِؿ ال يُػْفَهُم منو إال القوُؿ ا

                                                 

، ْٚٛاقض اٱميإ ا٫عتكاؿ١ٜ ٚٓٛابط ايتهفري 71_1/69اْعل ايٓٗا١ٜ يف غلٜب اؿـٜح ٫بٔ ا٭ثري _  1

 .34_1/31قُـ ايٖٛٝيب . عٓـ ايوًف ؿ

، ٚاْعل 12/472ٚ 7/308، ٚاْعل فُٛع ايفتا٣ٚ ٫بٔ ت١ُٝٝ 9/238اْعل ايتُٗٝـ ٫بٔ عبـايرب _  2

، ًٚلغ أٍُٛ اعتكاؿ أٌٖ ايو١ٓ ي٬يها٥ٞ 1/47كٟ ٫بٔ سذل ، ٚفتض ايبا1/39تفوري ابٔ نجري 

4/832. 



 

 

 حكٝكت٘، َٚا ٜتعًل ب٘ َٔ َػا9ٌ٥ اإلميا9ٕ ايػازغ١ عؿط٠ايطغاي١ 
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 .ذلك؛ فزاد االعتقاد بالقلب 01

وقوَؿ ( قوؿ القلب)قوؿ وعمل ونية، أراد أف القوؿ يتناوؿ االعتقاَد : ومن قاؿ
 .اللساف

 (ٔ).وأما العمل فقد ال يفهم منو النية اليت ىي عمل القلب؛ فزاد ذلك
أنها حقيقة مركبة من قول، : وخبلصة ما سبق من حقيقة اإلٯتاف الشرعي

 .ملوع
 .وىو إقراره، واعتقاده: قول القلب: والقول قسمان
وىو التكلم بكلمة اإلسبلـ، أي النطق بالشهادتُت، واإلقرار : وقول اللسان

 .بلوازمهما
وىو نيُتو وإخبلصو، و٤تبتو، وانقياده، و٨توىا  :عمل القلب: والعمل قسمان

، شوع، والتوكلمن القربات اليت ىي من عمل القلب، كا٠تشية، واإلنابة، وا٠ت
 .واحملبة، وا٠توؼ، والرجاء

وذلك كثَت جداً؛ فعمل اللساف ىو سائر القربات : وعمل اللسان والجوارح
 .اليت ال تؤدى إال بو كتبلوة القرآف، وسائر األذكار، و٨تو ذلك ٦تا طريقو اللساف

 ىو ٦تا ال يُػؤَّدى إال ّٔا كالقياـ، والركوع، والسجود، وا١تشي: وعمل الجوارح
 (ٕ).إىل مراضي اهلل كا٠تطا إىل ا١تساجد، وإىل اٟتج، و٨تو ذلك

أن اإليمان اسم جامع لعقائد القلب، وأعمالو، وأعمال : وبهذا يتبين لنا

                                                 

 .1/36اْعل ْٛاقض اٱميإ ا٫عتكاؿ١ٜ _  1

 .54اْعل اي٠٬ِ ٚسهِ تاكنٗا ٫بٔ ايكِٝ ْ_  2



 

 

 

 502 حكٝكت٘، َٚا ٜتعًل ب٘ َٔ َػا9ٌ٥ ميإاإل9 ايػازغ١ عؿط٠ايطغاي١ 
 .الجوارح، وأقوال اللسان؛ فجميع الدين أصولو، وفروعو داخل في اإليمان 

لوب، فهو شامل للعقائد، وأعماؿ الق ؛فهذا ىو اإلٯتاف الشرعي عند السلف
 .وأعماؿ اٞتوارح

 (ٔ).ويف ىذا من النصوص ما ال يعد وال ٭تصى
": ومن أجلى األدلة على ذلك ما جاء يف حديث جربيل ا١تشهور، قاؿ النيب

أف تؤمن باهلل، ومبلئكتو، وكتبو، ورسلو، واليـو اآلخر، والقدر خَته : اإلٯتاف=
 (ٕ)+.وشره

اإلٯتاف بضع وسبعوف : =يف حديث الشعب_ عليو الصبلة والسبلـ_وقاؿ 
ال إلو إال اهلل، وأدناىا إماطة األذى عن الطريق، واٟتياء : شعبة، فأعبلىا قوؿ

 (ٖ)+.شعبة من اإلٯتاف
 .اعتقاد القلب.....: فاإلٯتاف باهلل ومبلئكتو
 .قوؿ اللساف: وقوؿ ال إلو إال اهلل

 .عمل اٞتوارح: وإماطة األذى عن الطريق
 .عمل القلب: واٟتياء
 .تعريف اإليمان يمكن تنزيلو على جميع األعمال الصالحةبل إن 

الصبلة؛ فالصبلة تشتمل على قوؿ القلب من جهة أف : ومن األمثلة على ذلك
 .ا١تؤمن يُِقرُّ بقلبو بوجؤّا وفرضيتها
                                                 

 .17، ٚايفتا٣ٚ ايوعـ١ٜ 8ْاْعل تٛٓٝض ايهاف١ٝ ايٌاف١ٝ ٫بٔ هعـٟ ْ_  1

 (.8)أػلد٘ َوًِ _  2

 (.35)وًِ َٚ( 9)أػلد٘ ايبؼاكٟ _  3
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وتشتمل على قوؿ اللساف من جهة أف ا١تؤمن يقوؿ ذلك بلسانو؛ ْتيث لو  03

 .سئل لقاؿ بوجؤّا
لقلب من جهة أف ا١تؤمن يؤدي الصبلة بنية، وإخبلص وتشتمل على عمل ا

 ._عز وجل_ورغبة فيما عنده، وخوفاً من عقابو  ،بة هلل٤توخشوع، و 
وتشتمل على عمل اللساف من جهة أف ا١تصلي يؤدي بلسانو ٚتيع أقواؿ 

 .الصبلة من أذكار، وتبلوة، وأدعية
، ويقعد،  ويركع ويسجد، وتشتمل على عمل اٞتوارح من جهة أف ا١تصلي يقـو

 .و٭ترؾ سائر جوارحو يف الصبلة
عز _وىكذا انطبق تعريف اإلٯتاف على الصبلة؛ و٢تذا ٝتيت إٯتانًا كما قاؿ اهلل 

 .ٖٗٔ:البقرة[ َوَما َكاَف اللَُّو لُِيِضيَع ِإٯتَاَنُكمْ : ]_وجل
 .أي صبلتكم إىل بيت ا١تقدس

لقربات؛ حيث ٯتكن واألمثلة على ذلك كثَتة جدًا كالصياـ، واٟتج، وسائر ا
 .تنزيُل تعريف اإلٯتاف عليها



 

 

 

 504 حكٝكت٘، َٚا ٜتعًل ب٘ َٔ َػا9ٌ٥ ميإاإل9 ايػازغ١ عؿط٠ايطغاي١ 
  

 
من خبلؿ ما مضى يتبُت لنا أف اإلسبلـ يشمل الدين كلو، واإلٯتاف يشمل 
الدين كلو، وذلك حينما ينفرد أحد٫تا عن اآلخر، أما إذا اقًتف أحد٫تا باآلخر 

 الذي ىو قوؿ اللساف، وعمل اٞتوارح، فإن اإلسبلم يفسر باالستسبلم الظاىر
 .وَيْصُدُر من ا١تؤمن كامل اإلٯتاف، وضعيف اإلٯتاف

قَاَلِت اأَلْعرَاُب آَمنَّا ُقْل ملَْ تُػْؤِمُنوا َوَلِكْن ُقوُلوا َأْسَلْمَنا َوَلمَّا : ]_تعاىل_قاؿ اهلل 
 .  ٗٔ:اٟتجرات[ َيْدُخِل اأِلٯتَاُف يف قُػُلوِبُكمْ 

 .ولكنو كافر باطناً  من ا١تنافق لكن ُيسّمى مسلماً ظاىراً،_ كذلك_يصدر و 
الذي ىو إقرار القلب، وعملو، وال يصدر  ويفسر اإليمان باالستسبلم الباطن

َا اْلُمْؤِمُنوَف الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر اللَُّو َوِجَلْت : ]_تعاىل_إال من ا١تؤمن حقِّا، كما قاؿ  ِإ٪تَّ
ْم يَػتَػوَكَُّلوفَ قُػُلوبُػُهْم َوِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم آيَاتُُو زَاَدتْػُهْم ِإٯتَ  الَِّذيَن يُِقيُموَف ( ٕ)اناً َوَعَلى َرِّّْٔ

َناُىْم يُػْنِفُقوفَ   .األنفاؿ( [ ٖ)الصَّبلَة َو٦تَّا َرَزقػْ
 (ٔ).ؤّذا ا١تعٌت يكوف اإلٯتاف أعلى، فكل مؤمن مسلم؛ وال عكس

و فإف اإلسبلـ واإلٯتاف إذا أطلق أحد٫تا مشل الدين كلَّو أصولَو وفروعَ  وبالجملة
من اعتقاداتِو، وأقوالِو، وأفعالِو؛ فيكوناف ّٔذا االعتبار مًتادفُت يدؿ أحُد٫تا على 

 .اآلخر
أما إذا ُقرَِف بينهما، وذُِكرا معًا يف سياؽ واحد فإُنما ّٔذا االعتبار يفًتقاف، 
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 متباينُت؛ فَتاد باإلسبلـِ حينئٍذ األعماُؿ واألقواُؿ الظاىرُة، ويراد باإلٯتافِ  فويكونا
 .االعتقاداتُ 

بُت اإلسبلـ واإلٯتاف   ومن تأمل النصوَص الواردة يف ذلك تبُت لو ىذه العبلقةُ 
ِإفَّ اْلُمْسِلِمَُت َواْلُمْسِلَماِت :]_تعاىل_كما يف النصوص اليت مرت، وكما يف قولو 

 .ٖ٘:األحزاب[ َواْلُمْؤِمِنَُت َواْلُمْؤِمَناتِ 
ما اإلسبلـ، وما : =÷عمر  رواه الذي_ عليو السبلـ_وكما يف حديث جربيل 

 +.اإلٯتاف
اعلم أف : =مقررًا ىذا األصل× يقوؿ العبلمة الشيخ عبدالرٛتن السعدي 

اإلٯتاف الذي ىو تصديق القلب التاـ ّٔذه األصوؿ، وإقراره ا١تتضمن ألعماؿ 
 .القلوب واٞتوارح

كلها؛ يدخل فيو اإلسبلـ، وتدخل فيو األعماؿ الصاٟتة  _ ّٔذا االعتبار_وىو 
 .فهي من اإلٯتاف، وأثر من آثاره؛ فحيث أطلق اإلٯتاف دخل فيو ما ذكر

 .وكذلك اإلسبلـ إذا أطلق دخل فيو اإلٯتاف
فإذا قرف بينهما كاف اإلٯتاف اٝتًا ١تا يف القلب من اإلقرار، والتصديق، واإلسبلـُ 

 .(ٔ)+اٝتاً لؤلعماؿ الظاىرة
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 :وٖتتو
 .ة اإلٯتاف ونقصانوزياد :المبحث األول
 .ا١تخالفوف يف باب اإلٯتاف :المبحث الثاني

 .مراتب اإلٯتاف، وطبقات الناس فيو :المبحث الثالث
 .أسباب زيادة اإلٯتاف :المبحث الرابع

 .أسباب نقص اإلٯتاف :المبحث الخامس

 جاىيالفصل ال

 

 ظٜاز٠ اإلميإ ْٚكصاْ٘، َٚطاتب٘
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أف اإلٯتاف يزيد وينقص، وقد دؿ على ذلك : من أصوؿ أىل السنة واٞتماعة
 .ب والسنةالكتا

 .ٗ:الفتح[ لِيَػْزَداُدوا ِإٯتَاناً َمَع ِإٯتَاُِنِمْ : ]_تعاىل_فمن أدلة الكتاب، قولو 
ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذىب : =يف النساء" ومن أدلة السنة، قولو 

 .(ٔ)+لُِلبّْ الرجل اٟتاـز من إحداكن
 .ففي اآلية إثبات زيادة اإلٯتاف، ويف اٟتديث إثبات نقص الدين

وكلُّ نصٍّ يدؿ على زيادة اإلٯتاف فإنو يتضمن الداللة على نقصو، وبالعكس؛ 
 (ٕ).ألف الزيادة والنقص متبلزماف، ال يُػْعَقل أحد٫تا دوف اآلخر

َوِإَذا َما أُنزَِلْت ُسورٌَة : ]_تعاىل_ومن األدلة على زيادة اإلٯتاف ونقصانو قولو 
ُهْم َمْن يَػُقوُؿ أَيُُّكْم زَاَدْتوُ  َىِذِه ِإٯتَانًا َفَأمَّا الَِّذيَن آَمُنوا فَػزَاَدتْػُهْم ِإٯتَانًا َوُىْم  َفِمنػْ

َوأَمَّا الَِّذيَن يف قُػُلؤِِّْم َمَرٌض فَػزَاَدتْػُهْم رِْجسًا ِإىَل رِْجِسِهْم َوَماُتوا ( ٕٗٔ)َيْسَتْبِشُروَف 
ُكلّْ َعاـٍ َمرًَّة َأْو َمرَّتَػُْتِ مُثَّ ال يَػُتوبُوَف َأَوال يَػَرْوَف أَنػَُّهْم يُػْفتَػُنوَف يف  ( ٕ٘ٔ)َوُىْم َكاِفُروَف 

 .التوبة[ (ٕٙٔ)َوال ُىْم َيذَّكَُّروَف 
ويف ىذه اآليات دليل : =قاؿ الشيخ عبدالرٛتن السعدي يف تفسَت ىذه اآليات
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 ظٜاز٠ اإلميإ ْٚكصا9ْ٘ املبخح األٍٚ
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على أف اإلٯتاف يزيد وينقص، وأنو ينبغي للمؤمن أف يتفقد إٯتانو، ويتعاىده،  11

 .(ٔ)+وف دائماً يف صعودفيجدده، وينميو؛ ليك
[ َويَزِيُد اللَُّو الَِّذيَن اْىَتَدْوا ُىًدى: ]_تعاىل_عند تفسَته لقولو × وقاؿ 

 .ويف ىذا دليل على زيادة اإلٯتاف ونقصو كما قاؿ السلف الصاحل: =ٙٚ:مرًن
ا تُِلَيْت َوِإذَ ]، ٖٔ:ا١تدثر[ َويَػْزَداَد الَِّذيَن آَمُنوا ِإٯتَاناً : ]_تعاىل_ويدؿ عليو قولو 

 .ٕ:األنفاؿ[ َعَلْيِهْم آياتُُو زَاَدتْػُهْم ِإٯتَانَاً 
الواقع؛ فإف اإلٯتاف قوؿ القلب واللساف، وعمل القلب  _أيضاً _ويدؿ عليو 
 .واللساف واٞتوارح

 .(ٕ)+وا١تؤمنوف متفاوتوف يف ىذه األمور أعظم تفاوت
رؼ منهم ٥تالف وقد ثبت لفظ الزيادة والنقص يف اإلٯتاف عن الصحابة، ومل يع

 .فيو، وٚتهور السلف على ذلك
لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء باألمصار؛ فما : =×قاؿ اإلماـ البخاري 

 .(ٖ)+رأيت أحداً ٮتتلف يف أف اإلٯتاف قوؿ وعمل يزيد وينقص

                                                 

 .3/317تفوري ايوعـٟ _  1

 .5/33تفوري ايوعـٟ _  2

، 1180_3/1177، ٚاْعل إىل َعاكز ايكبٍٛ يًٌٝؽ سافغ اؿهُٞ 1/47فنلٙ اؿافغ يف ايفتض _  3

سٝح أٚكؿ  149_  123ٚمٜاؿ٠ اٱميإ ْٚكِاْ٘ ٚسهِ ا٫هتجٓا٤ فٝ٘ يًٌٝؽ ايـنتٛك عبـايلمام ايبـك ْ

 .ْك٫ّٛ نجري٠ عٔ ايوًف يف ٖقا ايوٝام، ٚايهتاب املقنٛك ٜهاؿ ٜهٕٛ أسؤ َا نتب يف باب٘

 .93_1/82ٚاْعل نقيو إىل نتاب ْٛاقض اٱميإ ا٫عتكاؿ١ٜ 



 

 

 

 510 حكٝكت٘، َٚا ٜتعًل ب٘ َٔ َػا9ٌ٥ ميإاإل9 ايػازغ١ عؿط٠ايطغاي١ 
  

 
 :خالف في باب اإليمان طائفتان أشهر من

ن أخرجوا أىل الكبائر من ، الذي(ٕ)والمعتزلة (ٔ)الخوارج من الوعيدية: ألولىا
إف اإلٯتاف إما أف يوجد كلو، وإما أف يعدـ كلو، ومنعوا من : اإلٯتاف، وقالوا

 .(ٖ)تفاضلو
إف اإلٯتاف إقرار القلب، وزعموا أف : الذين يقولوف الخالصة (ٗ)المرجئة: ثانيةال

                                                 

ٖع، سٝح اعرتٓٛا ع٢ً قبٍٛ 37عاّ ÷ ظٗلت يف عٗـ عًٞ بٔ أبٞ طايب فلق١ : اـٛاكز_  1

 .املِاسف÷ ايتشهِٝ َع أِْٗ ِٖ ايقٜٔ أنلٖٛا عًٝٻّا ع٢ً قبٛي٘ عٓـَا كفع أُشاب َعا١ٜٚ 

ٔٻ فيو نإ َٓٻا نفلّا; فكـ تبٓا إىل اهلل : =ٚملَّا فنَّلِٖ بإنلاِٖٗ ي٘، قايٛا َٓ٘; فتب نُا _ عن ٚدٌ_ٚيه

 +.اٜعٵوتبٓا ْب

 .ثِ بعـ فيو ػلدٛا عٔ مجاع١ املوًُني، ُٚاكٚا ٜهفِّلٕٚ بايهبا٥ل ٚيٛ ناْت ؿٕٚ ايٌلى

، 1/56، ٚاملكا٫ت 1/114اْعل املًٌ ٚايٓشٌ يًٌٗلهتاْٞ . ٚناْت َكايتِٗ أٍٚ َكاي١ فلٻقت ا٭١َ

 .72ٚ 66ٚ 1/57ٚتاكٜؽ ايطربٟ 

سني اْفٌِ ٚاٌُ بٔ عطا٤ عٔ اؿؤ  ٖع،110_ ٖع 105فلق١ ٌْأت َا بني ه١ٓ : املعتني١_  2

ٔٳ يف سهِ َلتهب ايهبري٠، ٚمعِ أْ٘ يف َٓني١ بني املٓنيتني ٫ َ٪َٔ ٫ٚ  ايبِلٟ، سني ػايف اؿو

ُٹِٗ  ٍِ ا٭١َ يف سهِ َلتهب ايهبري٠، ٚمع ٔٳ، ٚقٛ ِّٞ ٖٛ َٚٔ تابع٘ املعتني١; ٫عتنايٹِٗ اؿو نافل، فوٴ

، ٚاملعتني١ ٚأُٛهلِ 21_20اْعل ايفلم بني ايفلم ْ. امل٪َٓنيإٔ ُاسب ايهبري٠ قـ اعتنٍ ايهافلٜٔ ٚ

 .283عٛاؿ بٔ عبـاهلل املعتل ْ. اـُو١، َٚٛقف أٌٖ ايو١ٓ َٓٗا، ؿ

 .97اْعل فتض كب ايرب١ٜ ْ_  3

ُټٛا بقيو: امللد١٦_  4 َٔ اٱكدا٤، ٖٚٛ تأػري ايعٌُ عٔ َو٢ُ اٱميإ، ٚأٍٚ َا ظٗل اٱكدا٤  هٴ

ٞٻ بٔ أبٞ طايبإمنا نإ كؿٻ فعٌ   .يًؼٛاكز عٓـَا نفَّلٚا اؿهُني، ٚعً

= 

 املدايفٕٛ يف باب اإلميا9ٕ املبخح ايجاْٞ
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 .إقرار القلب ال يتفاوت؛ فالفاسق والعدؿ عندىم سواء يف اإلٯتاف 11

ا١ترجئة يروف أف اإلٯتاف حقيقة واحدة، إما أف يوجد كلو، أو أف و  فالوعيدية
 .يذىب كلو

يروف أنو ال بد يف اإلٯتاف  فالوعيديةولكنهم اختلفوا يف كيفية وجوده وعدمو؛ 
اإلتياف ّتميع الواجبات، وترؾ ٚتيع احملرمات؛ فإذا ٗتلف شيء من ذلك  من

 .ذىب اإلٯتاف
 .اف معصية كما ال ينفع مع الكفر طاعةيروف أنو ال يضر مع اإلٯت والمرجئة

مبيناً مذىب الوعيدية من ا٠توارج وا١تعتزلة يف باب × يقوؿ الشيخ حافظ اٟتكمي 
 ،وما ٘تسك بو ا٠توارج وا١تعتزلة وأضرأّم من التشبث بنصوص الكفر: =اإلٯتاف

 ،اسدةُ هم الفأفهامُ  وُ تْ نَ فذلك ٦تا جَ  _ واستدال٢تم بو على األكرب ،والفسوؽ األصغر
واتبعوا ما  ،ها ببعضفضربوا نصوص الوحي بعضَ  ؛م الغلفُ وقلؤُّ  ،م البعيدةوأذىاُنُ 
 وابتغاء تأويلو ،منو ابتغاء الفتنة ؛تشابو

  :فقالت الخوارج
ُ
 ،مرتدٌ  كافرٌ   _ أو رباً  ،ٜترٍ  أو شربِ  ،على كبَتة من زناً  رُّ صِ ا١ت

ولو أقر هلل  ،ن يف مقابر ا١تسلمُتدفوال يُ  ،ى عليولَّ صَ من الدين بالكلية ال يُ  خارجٌ 
 .وجاىد ،وحجَّ  ،وزكى ،وصاـ ،وصلى ،بالببلغ"بالتوحيد وللرسوؿ _تعاىل_

________________________ 

 

ٔٵ 99اؿؤ بٔ قُـ بٔ اؿٓف١ٝ املتٛف٢ عاّ : ٚأٍٚ َٔ تهًِ يف اٱكدا٤   = َٳ ٌٻ  ، ٚقـ فنل فيو ن

َٹتټ، ٚمل أنتب٘: =ٜكٍٛ× تلدِ ي٘، ٚنإ   +.يٛؿؿت أْٞ نٓت 

ىل أَ٘، ٖٚٞ َٔ بين سٓٝف١، ٚنإ ٖٚٛ قُـ بٔ اؿؤ بٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب، ٚقـ اًتٗل بايٓوب١ إ

، ٚايَفلٵم بني ايفٹلٳم 5/328اْعل طبكات ابٔ هعـ . َٔ أعًِ ايٓاي با٫ػت٬ف، ٚنإ َٔ أٚثل ايٓاي

 .2/320، ٚايتٗقٜب ٫بٔ سذل 202يًبػـاؿٟ 
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 ومع فرعوف وىاماف وقاروف ،مع إبليس وجنوده وىو ٥تلد يف النار أبداً  

 ؛يهم فاسقُتسمّْ ولكن نُ  ،ليسوا مؤمنُت وال كافرين العصاةُ  :وقالت المعتزلة
ولكنهم مل ٭تكموا بو ٔتنزلة يف اآلخرة بُت  ،بُت ا١تنزلتُت ةً منزل قَ سْ فجعلوا الفِ 
 ،بل قضوا بتخليده يف النار أبدا كاالذين قبلهم فوافقوا ا٠توارج مآالً  ،ا١تنزلتُت

 .(ٔ)+٥تطئُت ضبلالً  وكاف الكلُّ  ،وخالفوىم مقاالً 
ا١ترجئة؛ _ أي ضبلؿ ا٠توارج_وقابل ذلك = :مقررًا مذىب المرجئة× وقال 

 وال يدخل النار أحدٌ  ،ال منافاةٍ و  ،بنقصٍ  ا١تعاصي مع اإلٯتاف الال تضر : افقالو 
وال تفاضل عندىم بُت إٯتاف الفاسق ا١توحد وبُت إٯتاف  ،بذنب دوف الكفر بالكلية

ال وال فرؽ عندىم بُت  ،حىت وال تفاضل بينهم وبُت ا١تبلئكة ،أيب بكر وعمر
 .(ٕ)+بالشهادتُت طقِ الن إذ الكل مستويف ؛ا١تؤمنُت وا١تنافقُت

فهذه ىي خبلصة مذاىب المخالفين في باب اإليمان من الوعيدية، 
 .والمرجئة

أف اإلٯتاف حقيقة مركبة؛ فليس كل ذنب _ كما مر_فَتوف  أما أىل السنة
يذىب باإلٯتاف؛ بل ىناؾ من الذنوب ما يُْذِىُب أصَل اإلٯتاف، وىناؾ ما يُْذِىُب  

 .ْذِىُب كماَلو ا١تستحبَّ كماَلُو الواجب، وىناؾ ما يُ 
 .ويروف أف اإلٯتاف يتفاوت؛ فليس على درجة واحدة
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: بعد إيراده كبلـ ا١ترجئة والوعيدية×يقوؿ الشيخ العبلمة ٤تمد بن عثيمُت 13
 .وكل من ىاتُت الطائفتُت ٤تجوج بالسمع والعقل=

 .أما السمع فقد تقّدـ يف النصوص ما دؿ على إثبات زيادة اإلٯتاف ونقصو
إف اإلٯتاف ىو إقرار القلب، وإقرار القلب : قولكم :ا العقل فنقول للمرجئةوأم

 .ال يتفاوت، ٦تنوع يف ا١تقدمتُت ٚتيعاً 
فتخصيصكم اإلٯتاف بإقرار القلب ٥تالف ١تا دّؿ عليو : أما المقدمة األولى

 .الكتاب والسنة من دخوؿ القوؿ والعمل يف اإلٯتاف
إقرار القلب ال يتفاوت ٥تالف للحس؛ فإف  إف: فقولكم: وأما المقدمة الثانية

من ا١تعلـو لكل أحد أف إقرار القلب إ٪تا يَػْتَبُع العلَم؛ وال ريب أف العلَم يتفاوت 
بتفاوت طرقو؛ فإف خرب الواحد ال يفيد ما يفيده خرُب االثنُت وىكذا، وما أدركو 

درجاٌت متفاوتٌة،  اإلنساُف با٠ترب ال يساوي يف العلم ما أدركو با١تشاىدة؛ فاليقُت
 .وتفاوُت الناس يف اليقُت أمٌر معلوـٌ 

بل اإلنساف الواحد ٬تد من نفسو أنو يكوف يف أوقات وحاالت أقوى منو يقيناً 
 +.يف أوقات وحاالت أخرى

كيف يصح لعاقل أف ٭تكم بتساوي رجلُت يف اإلٯتاف : =قائبلً × ويضيف 
فلها، متباعد عن ٤تاـر اهلل، فرضها ون _تعاىل_مثابر على طاعة اهلل : أحدىما

 .وإذا بدرت منو ا١تعصية بادر إىل اإلقبلع عنها والتوبة منها
ُمضّيع ١تا أوجب اهلل عليو، ومنهمك فيما حرـّ اهلل عليو، غَت أنو مل : والثاني

 !يأت ما يكفره، كيف يتساوى ىذا وىذا؟
إلٯتاف ٥تالف إف فاعل الكبَتة خارج من ا: قولكم: فنقوؿ ٢تم ،وأما الوعيدية 



 

 

 

 514 حكٝكت٘، َٚا ٜتعًل ب٘ َٔ َػا9ٌ٥ ميإاإل9 ايػازغ١ عؿط٠ايطغاي١ 
١تا دؿ عليو الكتاب والسنة، فإذا تبُت ذلك فكيف ٨تكم بتساوي رجلُت يف  

 .مقتصد فاعل للواجبات، تارؾ للمحّرمات: أحدىمااإلٯتاف؟ 
ظامل لنفسو يفعل ما حـر اهلل عليو، ويًتؾ ما أوجب اهلل عليو من غَت : والثاني

 !أف يفعل ما يكفر بو؟
ا فاعل الكبَتة من اإلٯتاف، فكيف ٯتكن أف ٨تكم ىب أننا أخرجن :ونقول ثانياً 

على رجلُت بتساويهما يف اإلٯتاف وأحد٫تا مقتصد، واآلخر سابق با٠تَتات بإذف 
  (ٔ).!+اهلل؟

ىذا وسيأيت مزيد بياف ٢تذه ا١تسألة يف ا١تبحث التايل عند اٟتديث عن مراتب 
 .اإلٯتاف، وطبقات الناس فيو
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؛ فمنهم وتفاضل و على طبقات، وىم فيو على تفاوتاإلٯتاف مراتب، والناس في
 .من ليس معو إال أصُل اإلٯتاف، واٟتدُّ األدىن منو

ومنهم من بلغ فيو درجات الكماؿ الواجب أو ا١تستحب، وفيما يلي بياف 
 .بإ٬تاز ١تراتب اإلٯتاف، وطبقات الناس فيو

ىن من اإلٯتاف وا١تقصود بو اٟتد األد: اإليمان المجمل، أو مطلق اإليمان_ ٔ
الذي ىو شرُط صحِة اإلٯتاف، والنجاِة من ا٠تلود يف النار يف اآلخرة إف مات 

 .صاحبو على ذلك
وحدود، وذبائح،  ومواريث، وحقوؽ، ،وبو تثبت األحكاـ من فرائض

 .و٨تو ذلك ومناكحة،
مسلم، : اإلسبلـ، أو اإلٯتاف ا١تقيّْد، فيقاؿ: وىذه ا١ترتبة يُطلق على صاحبها اسم

فاسق؛ فيدخل ٖتت ىذه ا١ترتبة أىل الكبائر عموماً، : أو مؤمن ناقص اإلٯتاف، أو
 (ٔ).وكذلك َمْن َأْسَلَم ِمْن أىل الطاعة ٦تن مل تدخْل حقائُق اإلٯتاف قلؤّم

 .مرتبة الظامل لنفسو: أف يطلق على من كاف من أىل تلك ا١ترتبة حُّ صِ ويَ 
ٯتاف الكامل الواجب، أو اإلٯتاف ويقاؿ عنو اإل: اإليمان المطلق الواجب_ ٕ

 .ا١تفصَّل، أو حقيقة اإلٯتاف
ويكوف صاحبو ٦تن يؤدي الواجبات، و٬تتنب الكبائر، وىو ٦تن وعد باٞتنة ببل 
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 .عذاب 

وأىل ىذه ا١ترتبة متفاوتوف على حسب تورعهم عن الصغائر اليت ُتَكفَُّر بفعل 
الصغائر كاف أكمل  اٟتسنات، واجتناب الكبائر؛ فمن كاف أحرص على اجتناب

 (ٔ).٦تن يغشاىا
 .وىذه ا١ترتبة يصح أف تسمى مرتبة ا١تقتصدين األبرار

وىي مرتبُة اإلٯتاف الكامل با١تستحبات، : اإليمان المطلق المستحب_ ٖ
 .ومرتبُة اإلحساف، ومرتبُة ا١تقربُت السابقُت با٠تَتات

، بل يضيف وصاحب ىذه ا١تنزلة ال يكتفي بفعل الواجبات، وترؾ احملرمات
 .إليها فعل ا١تستحبات، وترؾ ا١تكروىات

، واٟتج، وغَته  .وىذا حالُو يف عامة األعماؿ، كالصبلة، والصدقة، والصـو
فمن َقصَّر بالواجبات فهو الظامل لنفسو، ومن أتى  فهذه مراتب اإليمان؛

بالواجبات فحسب فهو من أىل اإلٯتاف الواجب، ومن زاد على ذلك فأتى 
 .وَٕتَنََّب ا١تكروىاِت فهو من أىل اإلٯتاف ا١تستحب با١تستحبات،

: _تعاىل_وقد ورد يف القرآف الكرًن اإلشارة إىل ذلك يف عدة مواطن كما يف قولو 
ُهْم ُمْقَتِصٌد ] َنا ِمْن ِعَباِدنَا َفِمنػُْهْم ظَامِلٌ لِنَػْفِسِو َوِمنػْ مُثَّ أَْوَرثْػَنا اْلِكَتاَب الَِّذيَن اْصَطَفيػْ

ُهمْ   (ٕ).ٕٖ:فاطر[ َساِبٌق بِا٠ْتَيػْرَاِت بِِإْذِف اللَِّو َذِلَك ُىَو اْلَفْضُل اْلَكِبَتُ  َوِمنػْ
: قسم اهلل ا١تؤمنُت إىل ثبلث طبقات: =×قاؿ الشيخ عبدالرٛتن السعدي 
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وىم الذين أدوا الواجبات، وا١تستحبات، وتركوا احملرمات : سابقون بالخيرات
 .وا١تكروىات؛ فهؤالء ىم ا١تقربوف

 .وىم الذين أدوا الواجبات، وتركوا احملرمات :مقتصدونو 
وىم الذين ٕترؤوا على بعض احملرمات، وقصروا يف بعض : وظالمون ألنفسهم

 .(ٔ)+الواجبات على بقاء أصل اإلٯتاف معهم
على الطبقات الثبلث ا١تاضية، فتنزؿ  ويمكن أن تنزل مراتب الدين الثبلث

 ._طبقِة أىل اإلٯتاف آّمل أو مطلق اإلٯتاف_مرتبة اإلسبلـ على الطبقة األوىل 
 ._طبقِة أىل اإلٯتاف ا١تطلق الواجب_وتنزؿ مرتبة اإلٯتاف على الطبقة الثانية 

طبقِة أىل اإلٯتاف ا١تطلق _وتنزؿ مرتبة اإلحساف على الطبقِة الثالثة 
 ._ا١تستحب

ٚتلػة  يف كتابػو القػيم معػارج القبػوؿ بعػد أف سػاؽ× قاؿ الشػيخ حػافظ اٟتكمػي 
من اآليات، واألحاديث، واآلثار عػن الصػحابة والتػابعُت يف بيػاف تفاضػل النػاس يف 

واآليػات واألحاديػث وآثػار الصػحابة والتػابعُت : =اإلٯتاف، وكوُنم فيػو علػى طبقػات
 .(ٕ)+يف ىذا الباب أكثر من أف ٖتصر وأشهر من أف تذكر

ن بتفػػاوت اإلٯتػػػاف يف وا١تقصػػود بيػػاف بػػأف النػػاس متفػػاوتوف يف الػػدي: =×مث قػػاؿ 
قلػػؤّم، متفاضػػػلوف فيػػػو ْتسػػب ذلػػػك؛ فأفضػػػلهم وأعبلىػػػم أولػػو العػػػـز مػػػن الرسػػػل، 
َخلّْطوف من أىػل التوحيػد، وبػُت ذلػك مراتػب، ودرجػات ال ٭تػيط ّٔػا إال 

ُ
وأدناىم ا١ت
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 518 حكٝكت٘، َٚا ٜتعًل ب٘ َٔ َػا9ٌ٥ ميإاإل9 ايػازغ١ عؿط٠ايطغاي١ 
 (ٔ).الذي خلقهم ورزقهم_ عز وجل_اهلل  

كـذلك يتفـاوتون ن بعـد ذلـك أن النـاس كمـا يتفـاوتون فـي اإليمـان فـإنهم  ثم بيَّ 
وكمػػا يتفػػاوتوف يف مبلػػغ اإلٯتػػاف مػػن قلػػؤّم =: ×قػػاؿ  فــي أعمــال اإليمــان الظــاىرة،

بل واهلل يتفاضلوف يف عمل واحد يعملو كلهم يف  ،يتفاوتوف يف أعماؿ اإلٯتاف الظاىرة
 ،وف كلهػػم يف رأي العػػُتفػػإف اٞتماعػػة يف الصػػبلة صػػافُّ  ؛ويف مكػػاف واحػػد ،آف واحػػد

 ،والتحميػػػػػد ،والتكبػػػػػَت ،والرفػػػػػع ،وا٠تفػػػػػض ،والسػػػػػجود ،والركػػػػػوع ،مسػػػػػتووف يف القيػػػػػاـ
والسػػػػكنات يف مسػػػػجد  ،واٟتركػػػػات ،وسػػػػائر األذكػػػػار ،والػػػػتبلوة ،والتهليػػػػل ،والتسػػػػبيح

 ؛والتفاضل ما ال ٭تصى وبينهم من التفاوت ،وخلف إماـ واحد ،ووقت واحد ،واحد
يرى نفسػو يف أضػيق سػجن  رُ وآخ ،هها ما داـ عمرَ إطالتَ  فهذا قرة عينو يف الصبلة يودُّ 

بػل يتنػدـ علػى الػدخوؿ  ،أو يػود ا٠تػروج منهػا ،يود انقضاءىا يف أسرع مػن طرفػو عػُت
 .فيها

 .وىذا يعبد اهلل على وجو اٟتضور وا١تراقبة كأنو يشاىده
حػػىت ال  ،وتفرقػػت بػػو الطرقػػات ،يعاتبت بػػو الضَّػػوآخػػر قلبػػو يف الفلػػوات قػػد تشػػعَّ 

 . كم صلىيدري ما يقوؿ وال ما يفعل وال
عػػػز _ج بػػػالنور حػػػىت ٗتػػػًتؽ السػػػموات اىل عػػػرش الػػػرٛتن ىَّ وَ تَػػػػو تػَ فػػػع صػػػبلتُ رْ وىػػػذا تػُ 

 ._وجل
 فُّ لَػػػفتلػػػف كمػػػا يػُ  ؛فتغلػػػق أبػػػواب السػػػماء دوُنػػػا ؛لظلمػػػة قلبػػػو وىػػػذا ٗتػػػرج مظلمػػػةً 

 .صاحبها ّٔا وجوُ  بُ رَ ضْ يُ فػَ  ،قُ لِ الثوب ا٠تَ 
 .مضاعفةٌ  ها وأضعاؼٌ وىذا يكتب لو أضعافُ 
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 .إال عشرىا ،إال ٙتنها ،إال ربعها ،نها وما كتب لو إال نصفهاوىذا ٮترج م 21

 .ومل يكتب لو منها شيء ،رىا صورةً ضُ وىذا ٭تَْ 
 .وال يؤمن باهلل واليـو اآلخر ،وىذا منافق يأتيها رئاء الناس

ولػػو كشػػف لػػو اٟتجػػاب لػػرأى مػػن  ،وىػػذا والنػػاظر إلػػيهم يػػراىم مسػػتوين يف فعلهػػا
 اهلل الرقيب علػى كػل نفػس ٔتػا كسػبت الػذي أحػاط بكػل الفرقاف ما ال يقدر قدرة إال

 .(ٔ)+ال ٗتفى عليو خافية شيء علماً 
ذاكػػػراً بعػػػض األعمػػػاؿ الػػػيت يتفاضػػل أصػػػحأّا فيهػػػا مػػػع أف صػػػورهتا  ×إىل أف قػػاؿ 

ويقػاتلوف  ،وكذلك اٞتهاد ترى األمػة مػن النػاس ٮترجػوف فيػو مػع إمػاـ واحػد: =واحدة
 فهػػذا يقاتػػل ٛتيػػةً  ؛يف القػػوى والعػػدد سػػاوين ظػػاىراً مت ،علػػى ديػػن واحػػدٍ  واحػػداً  عػػدواً 

وىػذا يقاتػل للمغػنم  ،ورى مكانُػويُػ ،وشػجاعتُ  مَ لَ عْ تػُ لِػ ؛وىذا يقاتل رياء وٝتعػة ،وعصبيةً 
وذا ىػو آّاىػد يف سػبيل  ،اهلل ىػي العليػا لتكػوف كلمػةُ  ؛وىذا يقاتل ،ليس لو ىم غَته

 أو ٥تمصػػةٍ  أو نصػػبٍ  أو سػػكوفٍ  حركػػةٍ  وىػػذا ىػػو الػػذي يكتػػب لػػو بكػػلّْ  ،اهلل ال لغػػَته
 .صاحلٌ  عملٌ 

وٚتيع أعماؿ  ،عن ا١تنكر والنهيُ  ،عروؼبا١ت واألمرُ  ،واٟتجُ  ،والصوـُ  ،وىكذا الزكاةُ 
ْتسػػب مػػا وقػػر يف قلػػؤّم مػػن العلػػم  والتفاضػػلِ  فيهػػا علػػى ىػػذا التفػػاوتِ  النػػاسُ  اإلٯتػػافِ 

وعلػى  ،ا١توقػف ؽِ رَ يف َعػوعلى قدره يقفػوف  ،وعليو يبعثوف ،واليقُت وعلى ذلك ٯتوتوف
قسػم األنػوار علػى الصػراط وْتسػب ذلػك ٯتػروف وعلػى ذلػك تُ  ،والصػحفُ  ذلك الػوزفُ 
 (ٕ)+بو عملو مل يسرع بو نسبو يُػَبطّْئْ عليو ومن 
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 520 حكٝكت٘، َٚا ٜتعًل ب٘ َٔ َػا9ٌ٥ ميإاإل9 ايػازغ١ عؿط٠ايطغاي١ 
يف الػػػدنيا  مث خػػػتم كبلمػػػو مبينػػػاً أف ذلػػػك التفاضػػػل بػػػُت أىػػػل اإلٯتػػػاف كمػػػا يكػػػوف 

وعلػػػى  ، دخػػػوؿ اٞتنػػػةوبػػػذلك يتسػػػابقوف يف=: ×يكػػػوف كػػػذلك يف اآلخػػػرة، فقػػػاؿ 
يف يػػـو  _تبػػارؾ وتعػػاىل_وبقػػدره تكػػوف مقاعػػدىم مػػن رّٔػػم  ،حسػػبو رفػػع درجػػاهتم

واهلل ٮتػتص برٛتتػو مػن يشػاء واهلل ذو  ،ونعػيمهم ،ا١تزيػد ؤتقػدار ذلػك ٦تػالكهم فيهػا
 (ٔ)+الفضل العظيم
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تقدـ أف اإلٯتاف يزيد وينقص، واٟتديث ىهنا سيكوف عن أسباب زيادة اإلٯتاف 
ونقصانو؛ فهناؾ أسباب كثَتة إذا صدرت من العبد زاد إٯتانو، وسار يف طريق 

 .الكماؿ
كما أف ىناؾ أسبابًا أخرى إذا فعلها العبد نقص إٯتانو، وضعف، وأوشك أف 

 .ينحط يف مهاوي الردى
ومعرفة أسباب زيادة اإلٯتاف ونقصانو من األ٫تية ٔتكاف؛ فاٟتاجة إليها ماسة، بل 

ة؛ ألف اإلٯتاف ىو كماؿ العبد، وسبيل سعادتو وفبلحو يف الدنيا الضرورة ُمِلحَّ 
 .واآلخرة

 .ونقُص اإلٯتاف أو زوالُو سبُب شقائو يف الدارين
وا١توفق كل التوفيق ىو من يسعى يف ٖتقيِق اإلٯتاف، وفروعو، والَتحقُِّق ّٔا علماً، 

 .وعمبًل، وحاالً 
و، أو يُػْنِقُصو من الفنت يف دفع ما ينايف ذلك، ويَػنػُْقضُ _ كذلك_ويسعى 

الظاىرة والباطنة، و٭ترص كل اٟترص على مداواة ما َقصَّر فيو من الطاعات، وٕترأ 
عليو من ا١تعاصي بالتوبة النصوح، وتدارؾ ما فات من األمر؛ فتحقيُق اإلٯتاف 

 .وتقويتو يكوف ٔتعرفة أسباب زيادتو؛ والقياـ ّٔا
كوف ٔتعرفة أسباب نقصو، واٟتذر من والسعُي يف دفع ما ينافيو أو يضاده ي

 (ٔ).الوقوع فيها

                                                 

، ٚمٜاؿ٠ اٱميإ ْٚكِاْ٘ 38ٱميإ يًٌٝؽ عبـايلمحٔ ايوعـٟ ْاْعل ايتٛٓٝض ٚايبٝإ يٌذل٠ ا_  1

ْ181. 

 أغباب ظٜاز٠ اإلميا9ٕ املبخح ايطابع
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 :منها على سبيل اإل٬تاز ما يلي اً لزيادة اإلٯتاف أسبابىذا وإف  

ا١تستمد من الكتاب والسنة؛ فمن وّفق لذلك ُوفّْق  :تعلم العلم النافع_ ٔ
 .ألعظم سبب من أسباب زيادة اإلٯتاف

ـُ  ومن تأمل نصوص الوحيُت، وكبلـ العلماء يف ذلك الشأف أدرؾ ذلك، وا١تقا
 (ٔ).ال يسمح بالتفصيل

، فإف العبد كلما ازداد معرفة ّٔا ؤتقتضياهتا، معرفة أسماء اهلل وصفاتو_  ٕ
 .ازداد إٯتاناً بربو، وحبّاً، وتعظيماً لو_ وآثارىا 

فإف العبد كلما نظر فيها، وتأمل ما  :النظر في آيات اهلل الكونية_  ٖ
 .رة الباىرة، واٟتكمة البالغة، ازداد إٯتاناً ويقيناً ببل ريباشتملت عليو من القد

َواأَلْرِض َواْخِتبلِؼ اللَّْيِل َوالنػََّهاِر  ِإفَّ يف َخْلِق السََّمَواتِ : ]_تعاىل_قاؿ اهلل 
ِمْن َماٍء َفَأْحيَا  َواْلُفْلِك الَّيِت َٕتْرِي يف اْلَبْحِر ٔتَا يَنَفُع النَّاَس َوَما أَنَزَؿ اللَُّو ِمْن السََّماءِ 

ِبِو اأَلْرَض بَػْعَد َمْوهِتَا َوَبثَّ ِفيَها ِمْن ُكلّْ َدابٍَّة َوَتْصرِيِف الرّْيَاِح َوالسََّحاِب اْلُمَسخَِّر 
 .ٗٙٔ:البقرة[ بَػُْتَ السََّماِء َواأَلْرِض آليَاٍت لَِقْوـٍ يَػْعِقُلوفَ 

أبواب العلم ا١تؤدية إىل فإف ذلك من أعظم  :قراءة القرآن الكريم وتدبره_ ٗ
 .زيادة اإلٯتاف، وثباتو، وقوتو

متحدثاً عن القرآف، وكونو من أعظم أسباب × قاؿ الشيخ عبدالرٛتن السعدي 
ويُػَقّويو من وجوه كثَتة؛ فا١تؤمن ٔتجرد ما يتلو آيات اهلل، ويعرؼ : =تقوية اإلٯتاف

ل لو من أمور اإلٯتاف ما رُكّْب عليو من األخبار الصادقة، واألحكاـ اٟتسنة ٭تص
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 .(ٔ)+خَت كثَت؛ فكيف إذا أحسن تََأمَُّلُو، وفَػْهَم مقاصِده وأسراره 23

فإف اإلٯتاف يزداد بذلك ْتسب : _تعالى_فعل الطاعة تقربًا إلى اهلل _  ٘
حسن العمل، وجنسو، وكثرتو؛ فكلما كاف العمل أحسن كانت زيادُة اإلٯتاِف بو 

 .خبلص وا١تتابعةأعظم، وحسُن العمل يكوف ْتسب اإل
وأما جنس العمل فإف الواجب أفضل من ا١تسنوف، وبعض الطاعات أوكد وأفضل 

 .من بعضها اآلخر، وكلما كانت الطاعة أفضل كانت زيادة اإلٯتاف ّٔا أعظم
وأما كثرة العمل فإف اإلٯتاف يزداد ّٔا؛ ألف العمل من اإلٯتاف فبل جـر أف يزيد 

 .بزيادتو
زيادة على ما _طاعة، ويعظم أثرىا يف زيادة اإلٯتاف و٦تا يرفع من شأف ال

 ثارىاآمراعاة األسباب واألعماؿ اليت يضاعف بسببها الثواب، وتًتؾ _ مضى
 (ٕ).على القلوب، وىي كثَتة مبسوطة يف كتب أىل العلم الطيبة
ألف ا١تعصية تضعف القلب،  :_عّز وجل_ترك المعصية خوفًا من اهلل _ ٙ

 ._جل وعبل_ وتعطل سَته إىل اهلل
وكلما قوي الداعي إىل فعل ا١تعصية كانت زيادة اإلٯتاف بًتكها أعظم؛ ألف 
تركها مع قوة الداعي إليها دليل على قوة إٯتاف العبد، وتقدٯتو ما ٭تبو اهلل ورسولو 

 (ٖ).على ما هتواه نفسو
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 كما أف لئلٯتاف أسبابًا تزيده، وتنميو فكذلك ىناؾ أسباب تنقصو، وتضعفو،

 .بل قد تذىب بو
وكما أف ا١تسلم مطالب ٔتعرفة أسباب زيادة اإلٯتاف؛ فهو كذلك مطالب ٔتعرفة 

 .أسباب نقصو؛ ليحذرىا
 :وفيما يلي ذكر لبعض تلك األسباب على سبيل اإلٚتاؿ

_ عز وجل_فاٞتهل باهلل : وأسمائو وصفاتو_ تعالى_الجهل باهلل _  ٔ
 .، والعواقب الوخيمةأساس كل شر؛ فهو ٬تر صاحبو إىل الويبلت

اٞتهل ٓتالق األرض والسموات، وبأٝتائو، ومقتضياهتا، : وأعظم الجهل
 .وآثارىا
، الغفلة واإلعراض عن النظر في آيات اهلل وأحكامو الكونية والشرعية_  ٕ

 .فإف ذلك يُوجب مرض القلب، أو موتو باستيبلء الشهوات والشبهات عليو
ْتسب جنسها، وقدرىا، والتهاوف ّٔا، فينقص اإلٯتاف : فعل المعصية_  ٖ

 .وقوة الداعي إليها، أو ضعفو
فإف نقص اإلٯتاف بالكبائر أعظم من نقصو بالصغائر،  وقدرىا فأما جنسها

، ونقصو  ونقص اإلٯتاف بقتل النفس احملرمة أعظم من نقصو بأخذ ماؿ ٤تًـت
 .ٔتعصيتُت أكثر من نقصو ٔتعصية واحدة، وىكذا

إف ا١تعصية إذا صدرت من قلٍب متهاوٍف ٔتن عصاه ضعيِف ف وأما التهاون بها
ا٠توؼ منو كاف نقص اإلٯتاف ّٔا أعظم من نقصو إذا صدرت من قلٍب معظٍم هلل 

 أغباب ْكص اإلميا9ٕ املبخح ارتاَؼ
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 .شديِد ا٠توؼ منو، لكن فَػَرَطْت منو ا١تعصية_ تعاىل_

فإف ا١تعصية إذا صدرت ٦تن ضعفت منو دواعيها كاف  وأما قوة الداعي إليها
 أعظم من نقصو إذا صدرت ٦تن قويت منو دواعيها، ولذلك كافنقص اإلٯتاف ّٔا 

زنا الشاب، وكذب  إٙتًا من أعظمَ  _ استكباُر الفقَتِ و  ، وكذب ا١تلك،الشيخ ازن
ثبلثة ال ُيكّلمهم اهلل، وال ينظر إليهم يـو : =استكبار الغٍت، كما يف قولوو  السوقة،

ملٌك كذاٌب، وعائل شيخ زاٍف، و  القيامة، وال يزكيهم، و٢تم عذاب أليم
 .(ٔ)+مستكرب

 .وما ذلك إال لقلة دواعي تلك ا١تعاصي يف األصناؼ ا١تذكورة
فإف اإلٯتاف ينقص بو، والنقص بو على حسب تَأكُّد الطاعة، ترك الطاعة؛ _  ٗ

فكلما كانت الطاعة أوكد كاف نقص اإلٯتاف بًتكها أعظم، ورٔتا فقد اإلٯتاف كلو  
 .كًتؾ الفرائض

ترؾ : نوع يعاقب عليو، وىو: إلٯتاف بًتؾ الطاعة على نوعُتمث إف نقص ا
 .، كًتؾ الصبلة ا١تفروضة بدوف عذرالواجب ببل عذر

كًتؾ ا١ترأة  ترؾ الواجب لعذر شرعي، أو حسي: ونوع ال يعاقب عليو وىو
 .كًتؾ صبلة الضحى وترؾ ا١تستحب ،الصبلة أياـ اٟتيض

لى إٯتاف اإلنساف، وسلوكو، فهم أضرُّ ما يكوف ع :صحبة قرناء السوء_ ٘
 .وأخبلقو؛ فمخالطتهم سبب عظيم من أسباب نقص اإلٯتاف، وضعفو، أو تبلشيو

_ فمىت قويت رغبة العبد يف الدنيا، وسكونو إليها  :االنهماك في الدنيا_ ٙ
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 (ٔ).زاد تعلقو ّٔا، وقلت رغبتو يف الطاعة 

 .وذلك من أعظم أسباب نقص اإلٯتاف
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 :وٖتتو
 .مفهـو االستثناء يف اإلٯتاف، ومنشؤه :المبحث األول
 .األقواؿ يف مسألة االستثناء يف اإلٯتاف :المبحث الثاني

 .اآلثار الواردة عن السلف يف االستثناء، وتوجيهها :المبحث الثالث

 

 الجالحالفصل 

 

 االغتجٓا٤ يف اإلميإ
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 مفهـو االستثناء يف اإلٯتاف: أوالً 
باب اإلٯتاف، وصورهتا أف االستثناء يف اإلٯتاف إحدى ا١تسائل اليت تبحث يف 

 .أنا مؤمن إف شاء اهلل: يقوؿ اإلنساف
 ؟مؤمن ىل أنت: أو أف ُيسأؿ أحٌد، فيقاؿ لو

أنا : بصيغة من إحدى صيغ متعددة تشعر بعدـ القطع كأف يقوؿفيجيب 
أرجو، أو آمنت باهلل، أو ٨تو ذلك من الصيغ : مؤمن إف شاء اهلل، أو أف يقوؿ

 .اليت تشعر بعدـ اٞتـز
ىذه ا١تسألة تبحث يف كتب االعتقاد بعد مسألة زيادة اإلٯتاف ونقصانو؛ و 

لبلرتباط بُت ا١تسألتُت، ولتعلق نتائج كل واحدة باألخرى، وألف كبلِّ منهما حدث 
 (ٔ).ا٠توض فيو يف وقت واحد

 

 منشأ القوؿ باالستثناء يف اإلٯتاف: ثانياً 
ب اإلرجاء الذي حدث يف نشأ القوؿ باالستثناء يف اإلٯتاف أوؿ ما نشأ بسب

 .١ترجئة ىم أوؿ من خاض يف مسألة االستثناء يف اإلٯتافااألمة؛ ف
 .(ٕ)+أوؿ اإلرجاء ترؾ االستثناء: =×قاؿ عبدالرٛتن بن مهدي 

 .(ٖ)+إين مؤمن: أصل اإلرجاء من قاؿ: =ويف لفظ آخر
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 .3/598كٚاٙ اـ٬ٍ يف ايو١ٓ _  2

 (.1023)كٚاٙ ايطربٟ يف تٗقٜب ا٭ثاك _  3
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ويكرىوف اٞتواب عن ذلك؛ ألف ىذه بدعة أحدثها ا١ترجئة؛ ليحتجوا ّٔا على 
قو٢تم؛ فإف الرجل يعلم من نفسو أنو ليس بكافر، بل ٬تد قلبو مصدقًا ٔتا جاء بو 

 (ٔ).وال ٬تـز بأنو فعل ما أمر بو من فعل الطاعات وترؾ ا١تعاصي" الرسوؿ 

أو يفصلوف فيو، بل فلما علم السلف مقصدىم صاروا يكرىوف اٞتواب، 
يعدوف ذلك السؤاؿ بدعة؛ فصاروا يعاملونو معاملة الكلمات آّملة اليت ٖتتمل 

 .حقاً وباطبلً؛ فاحتاجت إىل االستفصاؿ
 ._على ما سيأيت تفصيُلو_مث ١تَّا شاعت صاروا يقولوف يف االستثناء 
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 :أقواؿ الناس يف مسألة االستثناء تنحصر إٚتااًل يف ثبلثة أقواؿ

وىو قوؿ ا١ترجئة، واٞتهمية و٨توىم من : تحريم االستثناء: القول األول
 .ا١تاتريدية، وبعض اٟتنفية
أف اإلٯتاف شيء واحد يعلمو اإلنساف من نفسو، وىو : ومأخذ ىذا القوؿ

التصديق الذي يف القلب، فإذا استثٌت فيو كاف دليبًل على شكو يف إٯتانو، ولذلك  
 +.ُشكَّاكاً =ف يف اإلٯتاف كانوا يسموف الذين يستثنو 

بل لقد غبل بعضهم يف ذلك؛ فمنع تزويج من يستثٍت يف إٯتانو، أو َأْكَل ذبيحتو، 
أنا مؤمن إف شاء اهلل فهو كافر ال ٕتوز : من قاؿ: =كما قاؿ أبو بكر الفضلي

 +.ا١تناكحة معو
ال ينبغي : =وقاؿ أبو حفص السفكردري، وبعض أئمة خوارـز من اٟتنفية

أف يزوج بنتو من رجل شافعي ا١تذىب، ولكن يتزوج من الشافعية؛ تنزيبلً ٢تم  للحنفي
منزلة أىل الكتاب؛ ْتجة أف الشافعية يروف جواز االستثناء يف اإلٯتاف، وىو  

 .(ٔ)+كفر
وىذا القوؿ ال يقوؿ بو ٚتيع اٟتنفية، بل منهم من أنكر ذلك، كما قاؿ الفرىاري 

ىذه عظيمة، وتعصب ال يرضاه اٟتق = :معلقًا على كلمة الفضلي السابقة
 .(ٕ)+_سبحانو_

وأشهر من ذىب إىل ذلك، وانتصر لو : وجوب االستثناء :القول الثاني
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 :الُكبلَّبية، واألشعرية وىذا القوؿ لو مأخذاف 33

؛ فاإلنساف إ٪تا يكوف مؤمنًا وكافراً أن اإليمان ىو ما مات اإلنسان عليو_ ٔ
؛ فبل ٬توز اٞتـز بو ْتسب ا١توافاة، وىذا شيء مستقبل  .غَت معلـو

 .وىذا مأخذ كثَت من ا١تتأخرين من الكبلبية وغَتىم
لكن ىذا ا١تأخذ مل يُػْعَلْم أف أحدًا من السلف علل بو، وإ٪تا كانوا يُعللوف 

 :با١تأخذ الثاين وىو
أن اإليمان المطلق يتضمن فعل جميع المأمورات، وترك جميع _ ٕ

اإلنساف من نفسو، ولو جـز لكاف قد زكى نفسو، ، وىذا ال ٬تـز بو المحظورات
وشهد ٢تا بأنو من ا١تتقُت األبرار، وكاف ينبغي على ىذا أف يشهد لنفسو بأنو من 

 .أىل اٞتنة، وىذه لواـز ٦تتنعة
فإف كاف االستثناء صادرًا عن شك يف وجود أصل : التفصيل :القول الثالث

، بل كفر؛ ألف اإلٯتاف ج ، والشك يُنافيواإلٯتاف فهذا ٤ُترـّ  .ـز
وإف كاف صادرًا عن خوِؼ تزكيِة النفس والشهادِة ٢تا بتحقيق اإلٯتاف قوالً، 

 .فهذا واجب؛ خوفاً من ىذا احملذور_ وعمبًل، واعتقاداً 
وإف كاف ا١تقصود من االستثناء التربَؾ بذكر ا١تشيئة، أو بياف التعليل، وأف ما قاـ 

 .ذا جائزفه_ بقلبو من اإلٯتاف ٔتشيئة اهلل 
َعلَِّق؛ فإنو _ أعٍت بياف التعليل_والتعليق با١تشيئة على ىذا الوجو 

ُ
ال ينايف َٖتَقَُّق ا١ت

لََتْدُخُلنَّ : ]_تعاىل_قد ورد التعليق على ىذا الوجو يف األمور احملققة، كقولو 
ـَ ِإْف َشاَء اللَُّو آِمِنَُت ٤ُتَلِّْقَُت ُرُؤوَسُكْم َومُ   ٕٚ: الفتح[ َقصّْرِيَن ال َٗتَاُفوفاْلَمْسِجَد اٟتَْرَا

. 
ؤّذا ُعِرَؼ أنو ال يصح إطبلؽ اٟتكم على االستثناء، بل ال بد من التفصيل 
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 . السابق 

ىو الذي عليو السلف الصاحل؛ فهم يروف أف االستثناء _ أعٍت الثالث_وىذا 
جائز مشروع على ىذا النحو؛ فهذا مأخذ عامة السلف الذي كانوا يستثنوف؛ ألف 

 .كل ٬تـز أنو أتى بو_ الذي ىو االعتقاد _ اإلٯتاف عندىم قوؿ وعمل، والقوؿ 
 .وأما العمل فبل؛ إذ الناس متفاوتوف فيو تفاوتاً عظيماً 

وسَتد يف ا١تبحث اآليت ذكر لشيء منها  (ٔ)وأقواؿ السلف يف ىذا كثَتة جداً 
 .مع توجيو ما ورد عنهم يف ذلك
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يروف االستثناء _ رضي اهلل عنهم_ف السلف الصاحل مرَّ بنا يف ا١تبحث ا١تاضي أ

 .يف اإلٯتاف، وقد ورد عنهم آثار كثَتة يف ذلك
وقد يرُد إشكاؿ عند بعض الناس يف كوف بعض السلف يروف االستثناء، وبعضهم 

 .ال يرونو
 .وفيما يلي ذكر لبعض تلك اآلثار مع توجيهها

أصحابنا، وال بلغنا إال على  ما أدركت أحداً من: =×قاؿ ٭تِت بن سعيد القطاف 
 .(ٔ)+االستثناء

ومالك بن أنس، _ يعٍت األوزاعي_ٝتعت أبا عمرو : =×وقاؿ الوليد بن مسلم 
أنا : أنا مؤمن، ويأذنوف يف االستثناء أف يقوؿ: وسعيد بن عبدالعزيز ينكروف أف يقوؿ

 .(ٕ)+مؤمن إف شاء اهلل
صحاب اٟتديث كابن وأما مذىب سلف أ: =وقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية

مسعود وأصحابو، والثوري، وابن عيينة، وأكثر علماء الكوفة، و٭تِت بن سعيد 
القطاف فيما يرويو عن علماء البصرة، وأٛتد بن حنبل، وغَتىم من أئمة السنة؛ 

 .(ٖ)+فكانوا يستثنوف يف اإلٯتاف، وىذا متواتر عنهم
العمل؛ ألف القوؿ قد جئنا  إ٪تا نصَت إىل االستثناء على: =×وقاؿ اإلماـ أٛتد 

 +.بو
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ذىب إىل حديث ابن مسعود يف االستثناء يف اإلٯتاف؛ ألف اإلٯتاف أ: =وقاؿ 

الفعل؛ فقد جئنا بالقوؿ، و٩تشى أف نكوف قد فرطنا يف : قوؿ وعمل، والعمل
 .(ٔ)+أنا مؤمن إف شاء اهلل: العمل؛ فيعجبٍت أف نستثٍت يف اإلٯتاف بقوؿ

إف اإلٯتاف قوؿ مث استثٌت بَػْعُد على : ما تقوؿ ا١ترجئةلو كاف القوؿ ك: =وقاؿ
ال إلو إال اهلل إف شاء اهلل، ولكن االستثناء على : القوؿ لكاف ىذا قبيحًا أف تقوؿ

 .(ٕ)+العمل
 ×ترؾ االستثناء كما جاء عن إبراىيم التيمي (ٖ)ىذا وقد ورد عن بعض السلف

 لئن كاف صادقًا ال يعذبو اهلل أنا مؤمن؛ فواهلل: وما على أحدكم أف يقوؿ: =قاؿ
 .(ٗ)+ا دخل عليو من الكفر أشد عليو من الكذبمَ على صدقو، وإف كاف كاذباً لَ 

اَ : =أصل اإلٯتاف، كما يدؿ على ذلك آخر قولو+ أنا مؤمن: =ومراده بقولو
َ
١ت

 ...+.دخل عليو من الكفر
بل يشك أمؤمن أنت ف: إذا سئل أحدكم: =قاؿ× وعن أيب عبدالرٛتن السلمي 

 .(٘)+يف إٯتانو
فهذه اآلثار وغَتىا ال َتْشِكُل؛ فإف من استثٌت من السلف يف إٯتانو إ٪تا قصد بو 

 .اإلٯتاف التاـ الكامل ا١تقبوؿ عند اهلل
ومن مل يستثِن َقَصَد اإلٯتاَف الباطَن الذي ىو أصل اإلٯتاف وأساسو، وىذا ال 
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 .استثناء فيو 37

ؤمن َأْو ال؟ أف يستفصل ِمن السائل ماذا ىل ىو م: وعلى ىذا ينبغي ١تن سئل
يريد من اإلٯتاف؛ فإف أراد اإلٯتاف الكامل فبل بد من االستثناء، وإف أراد الثاين وىو 

 (ٔ).أصل اإلٯتاف فبل استثناء
بعد أف ساؽ ٚتلة من األثار _ حفظو اهلل_يقوؿ الشيخ الدكتور عبدالرزاؽ البدر 
ولكن ١تا كاف ترؾ : =ر توجيَو تلك األثارعن السلف يف االستثناء وعدمو، وذَكَ 

وىذا منهي عنو _االستثناء شعارًا للمرجئة، ومتضمنًا لتزكية النفس والثناء عليها 
ال يًتؾ االستثناء إال إذا بُػُتّْ أفإين أرى أف لزـو االستثناء أوىل وأكمل، و _ شرعاً 

 .ا١تقصود وا١تراد
 .(ٕ)+ناءاالستث و٢تذا كاف اإلماـ أٛتد ال يعجبو ترؾُ 

ينكر على من ترؾ االستثناء إذا مل يكن قصده × ومل يكن أٛتد : =إىل أف قاؿ
 .قصد ا١ترجئة أف اإلٯتاف ٣ترد القوؿ

إذا  : فكأنك ال ترى بأسًا أف ال يستثٍت؟ فقاؿ: قلت أليب عبداهلل: قاؿ األثـر
 +.اإلٯتاف قوؿ وعمل فهو أسهل عندي: كاف ٦تن يقوؿ

 +.ف قوماً تضعف قلؤّم عن االستثناء؛ فتعجب منهمإ: =مث قاؿ أبو عبداهلل
.(ٖ)+فبهذا التفصيل عن السلف يستبُت السبيل يف مسألة االستثناء يف اإلٯتاف
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 :وٖتتو
 .مفهـو الكفر والتكفَت :المبحث األول
 .التكفَت ا١تطلق، وتكفَت ا١تعُت :المبحث الثاني

 .ضوابط يف التكفَت :المبحث الثالث

 

 رابعالفصل ال

 

 يف ايهفط ٚايتهفري
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 تعريف الكفر يف اللغة: أوالً 

أصل صحيح يدؿ على معٌت واحد، وىو السًت ( كفر)الكاؼ، والفاء، والراء 
 .قد كفر درعو: ن َغطَّى درعو بثوب١توالتغطية، يقاؿ 

 .شيء ويسمى الليل كافراً لتغطيتو كلَّ 
 :يقوؿ لبيد بن ربيعة يف معلقتو ا١تشهورة

 حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىت إذا ألقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداً يف كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافر
 

 ورات الثغػػػػػػػػػػػػػػػػػور ظبلمهػػػػػػػػػػػػػػػػػاوأجػػػػػػػػػػػػػػػػػن عػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
يعٍت بذلك الشمس، والكافر الليل، أو مغيب الشمس، أو البحر، وكل ىذه  

 .األشياء تسًت الشمس عن األعُت
 :يف معلقتو يف وصف البقرة الوحشية مع ا١تطر _أيضاً _ويقوؿ 

 يعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو طريقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة متنهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا متػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواترٌ 
 

 يف ليلػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػر النجػػػػػػػػػػػػػػػػػػوـَ غماُمهػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 .يف األرض يتو اٟتبوٝتى الَفبلَُّح كافراً لتغط 

 .ومن ذلك الكفارة؛ لتغطيتها اإلمث
أي َنَسَب أحداً إىل الكفر، وحكم : مصدر الفعل َكفَّر ُيَكفّْر تكفَتاً : والتكفير

 .عليو بو؛ فالتكفَت نسبة اإلنساف إىل الكفر، واٟتكم عليو بو
 .، وسًتهوالكفر ضد اإلٯتاف، ٝتّْي؛ ألنو تغطية اٟتق

؛ ألنو سًت آيات اهلل، وغطى دالئل التوحيد واإلٯتاف ّتحده، وٝتي الكافر كافراً 
 (ٔ).وعناده

                                                 

، ٚاملفلؿات يٮُفٗاْٞ 147_5/144، ٚيوإ ايعلب 192_5/191اْعل َعذِ َكاٜٝى ايًػ١ _  1

ْ653_655. 

 َفّٗٛ ايهفط ٚايتهفري9 ٍٚاملبخح األ
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 الكفر يف اصطبلح الشرع: ثانياً  41

تنوعت عبارات العلماء يف تعريف الكفر يف الشرع، وفيما يلي إيراد لبعض تلك 
 :التعريفات

الكفر عدـ اإلٯتاف باتفاؽ ا١تسلمُت سواء اعتقد : =×يقوؿ ابن تيمية _ ٔ
 .(ٔ)+كلم بو، أو مل يعتقد شيئاً ومل يتكلم بونقيضو وت

الكفر عدـ اإلٯتاف باهلل ورسلو، سواء كاف معو تكذيب، أو مل : =وقاؿ_ ٕ
يكن معو تكذيب، بل شك وريب، أو إعراض عن ىذا كلو حسداً، أو كرباً، أو 

 .(ٕ)+اتباعاً لبعض األىواء الصارفة عن اتباع الرسالة
صفة َمْن َجَحَد شيئاً : وىو يف الدين: =قولوالكفر ب× ويعرؼ ابن حـز _  ٖ

اإلٯتاف بو بعد قياـ اٟتجة عليو ببلوغ اٟتق إليو بقلبو دوف  _تعاىل_٦تا افًتض اهلل 
لسانو، وبلسانو دوف قلبو، أو ّٔما معاً، أو عمل عمبًل جاء النص بأنو ٥ترج لو 

 .(ٖ)+بذلك عن اسم اإلٯتاف
وحد الكفر اٞتامع ٞتميع : =بقولو× وعرفو الشيخ عبدالرٛتن السعدي _ ٗ

 .(ٗ)+أجناسو، وأنواعو وأفراده ىو جحد ما جاء بو الرسوؿ، أو جحد بعضو
: ٯتكن أف يعرؼ الكفر الذي ال ٬تامع اإلٯتاف بأنو ومن خبلل ما مضى

اعتقادات، وأقوال، وأفعال حكم الشارع بأنها تناقض اإليمان وىو على 
 (٘).شعب، ومراتب متفاوتة

 

                                                 

 .20/86تا٣ٚ فُٛع ايف_  1

 .12/335فُٛع ايفتا٣ٚ _  2

 .1/45ا٭سهاّ _  3

 .204_203اٱكًاؿ إىل َعلف١ ا٭سهاّ ْ_  4

 .46اْعل ْٛاقض اٱميإ ايكٛي١ٝ ٚايفع١ًٝ ْ_  5



 

 

 

 542 حكٝكت٘، َٚا ٜتعًل ب٘ َٔ َػا9ٌ٥ ميإاإل9 ايػازغ١ عؿط٠ايطغاي١ 
 أنواع الكفر :ثالثاً  

 :وٯتكن إرجاعها إىل نوعُتكفر شعب متعددة، ولو مراتب كثَتة، ال
وىو ا١تخرج من ا١تلة، وىو ما ارتكب صاحبو ما يوجب  :كفر أكبر_ ٔ

 ".خروجو من الدين كالتكذيب هلل، ورسولو 
وىو غَت ٥ترج من ا١تلة، كاالقتتاؿ بُت ا١تسلمُت، والنياحة،  :كفر أصغر_ ٕ

 .نسبوالتربؤ من ال
وإذا تقرر ىذا فبل يلـز َمْن قاـ بو شعبة من شعب الكفر أف يصَت كافراً الُكْفَر 

 .ا١تطلَق، حىت تقـو بو حقيقة الكفر
كما أنو ال يلـز َمْن قاـ بو شعبة من شعب اإلٯتاف أف يصَت مؤمناً حىت يقـو بو 

 (ٔ).أصل اإلٯتاف
َُعرَّؼ بالبل: =×يقوؿ ابن تيمية 

ليس بُت ": =ـ كما يف قولو فرؽ بُت الكفر ا١ت
 .(ٕ)+العبد وبُت الكفر والشرؾ إال ترؾ الصبلة

 .وبُت ُكْفٍر ُمَنكٍَّر يف اإلثبات
بُت معٌت االسم ا١تطلق إذا قيل كافر، أو مؤمن، وبُت ا١تعٌت _ أيضاً _وفرؽ 

ال ترجعوا بعدي كفارًا يضرب : =ا١تطلق لبلسم يف ٚتيع موارده كما يف قولو

                                                 

، ْٚٛاقض 60، ٚنتاب اي٠٬ِ ٫بٔ ايكِٝ 1/208ْاْعل اقتٔا٤ ايِلاط املوتكِٝ ٫بٔ ت١ُٝٝ _  1

 .46اٱميإ ايكٛي١ٝ ٚايع١ًُٝ ْ

بني : =ٚبًفغ+ إٕ بني ايلدٌ ٚبني ايٌلى ٚايهفل تلَى اي٠٬ِ: =بًفغ( 82)كٚاٙ َوًِ _  2

 ...+.ايلدٌ
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 .(ٔ)+ضبعضكم رقاب بع 43

تفسَت الكفار يف ىذا ا١توضع، وىؤالء +: يضرب بعضكم رقاب بعض: =فقولو
كافر، : يسموف كفارًا تسمية مقيدة، وال يدخلوف يف االسم ا١تطلق إذا قيل

 .(ٕ)+مؤمن

                                                 

 (64ٚ 16)َٚوًِ ( 7076)أػلد٘ ايبؼاكٟ _  1

 .209_1/208اقتٔا٤ ايِلاط املوتكِٝ _  2



 

 

 

 544 حكٝكت٘، َٚا ٜتعًل ب٘ َٔ َػا9ٌ٥ ميإاإل9 ايػازغ١ عؿط٠ايطغاي١ 
  

 
 

 التكفَت ا١تطلق، وتكفَت ا١تعُتَّ : أوالً 
طبلؽ، كفر اإل: _أيضاً _ىذه مسألة التكفَت ا١تطلق، وتكفَت ا١تعُت، ويقاؿ 

 .وكفر التعيُت
ىو  فالتكفير المطلقوأىل السنة يُػَفرّْقوف بُت التكفَت ا١تطلق، وتكفَت ا١تعُت؛ 

، ْتيث يقاؿ  .من قاؿ كذا، أو فعل كذا فهو كافر، أو فَػَقْد كفر: التكفَت بالعمـو
كافر _ كذا، أو فعل كذا : إف فبلنًا الذي قاؿ: أف يقاؿ: وتكفير المعين

 .بعينو
 .وىو التكفَت ا١تطلق ال بأس بو، بل ٬تب القوؿ بعمومو، وإطبلقو_ فاألوؿ 

وأما تكفَت ا١تعُت، واٟتكم عليو بأنو كافر فبل ٬توز ذلك إال إذا اجتمعت يف 
 .حقو الشروط، وانتفت عنو ا١توانع؛ فعندئٍذ تقـو عليو اٟتجة اليت ُيَكفَّر تارُكها

وإف أخطأ _ ا١تسلمُت  وليس ألحد أف يكفر أحدًا من: =×يقوؿ ابن تيمية 
 .حىت تقاـ عليو اٟتجة، وتبُت لو احملجة_ وغلط 

ومن ثبت إسبلمو بيقُت مل يَػُزْؿ عنو بالشك، بل ال يزوؿ إال بعد إقامة اٟتجة، 
 .(ٔ)+وإزالة الشبهة
 .إف التكفَت لو شروط وموانع قد تنتفي يف حق ا١تعُت: =مث يقوؿ

                                                 

 .12/266فُٛع ايفتا٣ٚ ايه١ْٝ٬ٝ _  1

ايتهفري املطًل، ٚتهفري املعني، ٚاذتهِ األخطٟٚ املطًل، 9 املبخح ايجاْٞ

َّٔ ٚع٢ً  املع
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 . إال إذا وجدت الشروط وانتفت ا١توانعوإف تكفَت ا١تطلق ال يستلـز تكفَت ا١تعُت
يبُت ىذا أف اإلماـ أٛتد وعامة األئمة الذين أطلقوا ىذه العمومات مل يكفروا 

 .(ٔ)+أكثر من تكلم ّٔذا الكبلـ بعينو
األقواؿ اليت يكفر : =وَيْذُكُر ابُن تيمية بعَض األعذاِر الواردِة على ا١تعُت، فيقوؿ

ُلْغُو النصوُص ا١توجبُة ١تعرفة اٟتق، وقد تكوف عنده ومل قائلها قد يكوف الرجل مل تَػبػْ 
تثبت عنده، أو مل يتمكن من فهمها، وقد يكوف عرضت لو شبهات يَػْعُذرُه اهلل 
ّٔا؛ فمن كاف من ا١تؤمنُت ٣تتهدًا يف طلب اٟتق وأخطأ فإف اهلل يغفر لو خطاياه  

ا الذي عليو أصحاب كائنًا من كاف، سواء يف ا١تسائل النظرية، أو العملية، ىذ
 .(ٕ)+وٚتاىَت أئمة اإلسبلـ" النيب 

وبهذا يتضح لنا الفرق بين التكفير العام المطلق، والحكم على المعين بأنو  
؛ فالكفر من الوعيد الذي نطلق القوؿ بو، ولكن ال ٨تكم على ا١تعُت كافر

قتضي الذي ال معارض لو
ُ
 .بدخولو يف ذلك ا١تطلق العاـ حىت يقـو فيو ا١ت

وإذا ظهر لنا الفرؽ بُت التكفَت ا١تطلق وتكفَت ا١تعُت، فسيتبُت خطُأ فريقُت من 
الناس؛ فريٍق غبل؛ فادعى تكفَت ا١تعُت بإطبلؽ دوف النظر إىل اجتماع الشروط 

 .وانتفاء ا١توانع

                                                 

 .54اقض اٱميإ ايكٛي١ٝ ٚايع١ًُٝ ْ، ٚاْعل 488ْٛ_12/487فُٛع ايفتا٣ٚ ايه١ْٝ٬ٝ _  1

 .23/326فُٛع ايفتا٣ٚ _  2



 

 

 

 546 حكٝكت٘، َٚا ٜتعًل ب٘ َٔ َػا9ٌ٥ ميإاإل9 ايػازغ١ عؿط٠ايطغاي١ 
 (ٔ).وفريٍق آخر امتنع عن تكفَت ا١تعُت بإطبلؽ؛ فأغلق باب الردة 

 وعلى ا١تعُتَّ اٟتكم األخروي ا١تطلق، : ثانياً 
الشهادة ألحٍد باٞتنة أو النار، فهناؾ فرؽ بُت : وا١تقصود من ىذه ا١تسألة

 .الشهادة واٟتكم بالعمـو باٞتنة أو النار وبُت الشهادة ألحد معُتَّ بذلك
 :ويتضح ذلك من خبلؿ ما يلي

ال ُيشهد ألحد ُمَعُتّْ من أىل القبلة : الشهادة ألحد بالجنة أو النار _ٔ
على  ذلك أف الشهادة باٞتنة أو النار موقوفةٌ  ؛أو النار إال عن طريق النص باٞتنة

الشرع، وليس للعقل فيها مدخل؛ فمن شهد لو الشارع بذلك شهدنػا لو، وما ال 
  .(ٕ)ءاؼ على ا١تسيفبل، لكننا نرجو للمحسن، و٩ت

تنقسم الشهادة باٞتنة أو النار إىل : أقسام الشهادة بالجنة أو النار _ٕ
 :عامة، وخاصة: سمُتق

ىي ا١تعلقة بالوصف، كأف نشهد لكل مؤمن بأنو يف اٞتنة، أو لكل   :فالعامة
كافر بأنو يف النار، أو ٨تو ذلك من األوصاؼ اليت جعلها الشارع سببًا لدخوؿ 

 .اٞتنة أو النار
ىي ا١تعلقة بشخص، مثل أف نشهد لشخص معُت بأنو يف اٞتنة،  :والخاصة

 ".يف النار؛ فبل نعُت إال ما عينو اهلل ورسولوأو لشخص معُت بأنو 
أبو بكر، وعمر، : العشرة ا١تبشروف باٞتنة: أمثلة للمعينين من أىل الجنة_ ٖ

                                                 

عبـاهلل بٔ عبـايعنٜن . ، ٚٓٛابط تهفري املعني ؿ54_53اْعل ْٛاقض اٱميإ ايكٛي١ٝ ٚايع١ًُٝ ْ_  1

 .اؾربٜٔ

 .144ْ يًٌٝؽ قُـ بٔ عجُٝني ٚملع١ ا٫عتكاؿ ،378اْعل ًلغ ايعكٝـ٠ ايطشا١ٜٚ ْ_  2
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بن عوؼ، اوعثماف، وعلي، وسعيد بن زيد، وسعد بن أيب وقاص، وعبد الرٛتن 
 رضي اهلل_وطلحة بن عبيداهلل، وأبو عبيدة عامر بن اٞتراح، والزبَت بن العواـ 

 ._عنهم
ن قيس بن مشاس، وعكاشة بن ٤تصن وكذلك اٟتسن، واٟتسُت، وثابت ب

 .(ٔ)_رضي اهلل عنهم_
أبو ٢تب عبدالعزى بن عبدا١تطلب، وامرأتو : أمثلة للمعينين من أىل النار _ٗ

 .أـ ٚتيل أروى بنت حرب أخت أيب سفياف
 .(ٕ)وكذلك أبو طالب، وعمرو بن ٟتي ا٠تزاعي، وغَتىم

وف بالنار، ومن جاء قبلهم من ا١تبشرين باٞتنة جاء النص يف فهؤالء ا١تبشر 
 .شأُنم

                                                 

 .147_145، ٚملع١ ا٫عتكاؿ 378ْٝـ٠ ايطشا١ٜٚ ْاْعل ًلغ ايعك_  1

 .امللدع ايوابل_  2



 

 

 

 548 حكٝكت٘، َٚا ٜتعًل ب٘ َٔ َػا9ٌ٥ ميإاإل9 ايػازغ١ عؿط٠ايطغاي١ 
  

 
 .ىو نسبة اإلنساف إىل الكفر، واٟتكم عليو بو: مر بنا أف التكفَت

الفرؽ بُت التكفَت ا١تطلق، وتكفَت ا١تعُت، وأف تكفَت ا١تعُت _ كذلك_ومر بنا 
 .ال بد فيو من اجتماع شروط، وانتفاء موانع

عن بعض الضوابط يف التكفَت، وذلك من خبلؿ ا١تسائل واٟتديث ىهنا 
 :التالية
وىذه من  :أن الحكم على الناس إنما يكون بالظاىر من أحوالهم_ ٔ

 مبنياً ا١تسائل العظيمة يف مذىب أىل السنة يف اٟتكم على الناس، فليس ذلك 
 .على ظنوف، وأوىاـ، أو دعاوى دوف بينات

 .ه عليهم، ومن باب تكليفهم ما يطيقوفوىذا من رٛتة اهلل بعباده، وتيسَت 
وا١تقصود من اٟتكم على الناس إ٪تا ىو اٟتكم الدنيوي على ا١تعُت بالكفر أو 

 .اإلسبلـ
 (ٔ).فبل سبيل إليو ةأما اٟتكم على اٟتقيق

يَا أَيػَُّها : ]_تعاىل_واألدلة على ىذا األصل العظيم كثَتة جداً، ومنها قولو 
َضَربْػُتْم يف َسِبيِل اللَِّو فَػَتبَػيػَُّنوا َوال تَػُقوُلوا ِلَمْن أَْلَقى إِلَْيُكْم السَّبلـَ الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا 

نْػَيا َلْسَت ُمْؤِمناً تَػْبتَػُغوَف َعَرَض اْٟتََياةِ   .ٜٗ:النساء[ الدُّ
ال تقولوا ١تن ألقى بيده إليكم، واستسلم لست : وا١تراد ىنا: =×قاؿ الشوكاين 

                                                 

 .1/201اْعل ْٛاقض اٱميإ ا٫عتكاؿ١ٜ _  1

 ضٛابط يف ايتهفري9 املبخح ايجايح
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 .لسبلـ ٔتعٌت االستسبلـمؤمناً؛ فالسلم وا
 .٫تا ٔتعٌت اإلسبلـ: وقيل

 .السبلـ عليكم لست مؤمناً : أي ال تقولوا ١تن ألقى إليكم التسليم، فقاؿ
وا١تراد ُني ا١تسلمُت عن أف يهملوا ما جاء بو الكافر ٦تا يستدؿ بو على 

 .(ٔ)+إ٪تا جاء بذلك تعوذاً وتقية: إسبلمو، ويقولوا
هدوا شأمرت أف أقاتل الناس حىت ي: =_ة والسبلـ عليو الصبل_ ومنها قولو 

أف ال إلو إال اهلل، وأف ٤تمدًا رسوؿ اهلل، ويقيموا الصبلة، ويؤتوا الزكاة؛ فإف فعلوا 
 .(ٕ)+ذلك عصموا مٍت دماَءىم وأموا٢َتم، إال ْتق اإلسبلـ، وحسأّم على اهلل

 .+وحسأّم على اهلل: =والشاىد من اٟتديث قولو
إ٪تا عليك تذكَتىم باهلل، : وا١تعٌت: =يف شرح اٟتديث× بن رجب قاؿ اٟتافظ ا
 .ودعوهتم إليو

 .(ٖ)+ولست ُمَسلَّطاً على إدخاؿ اإلٯتاف يف قلؤّم قهراً، وال مكلفاً بذلك
أي أمر سرائرىم، وفيو دليل على قبوؿ األعماؿ : =×قاؿ اٟتافظ ابن حجرو 

 .(ٗ)+الظاىرة، واٟتكم ٔتا يقتضيو الظاىر
ومن األدلة  :اإلسبلم يثبت بأدنى بينة، والتكفير ينتفي بأدنى شبهةأن _ ٕ

على ذلك حديث أسامة بن زيد ا١تشهور ١تا صبحوا اٟترقات من جهينة وىو ما 
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 550 حكٝكت٘، َٚا ٜتعًل ب٘ َٔ َػا9ٌ٥ ميإاإل9 ايػازغ١ عؿط٠ايطغاي١ 
" بعثنا رسوؿ اهلل: قاؿ_ رضي اهلل عنهما_جاء يف الصحيحُت عن أسامة بن زيد  

أنا ورجل  تُ قْ وٟتَِ  ،فهزمناىم ،قـونا الحْ بَّ صَ فَ يف سرية َفَصبَّْحنا اٟتُرُقات من جهينة، 
 ،فكف عنو األنصاري ،ال إلو إال اهلل :فلما غشيناه قاؿ ،منهم من األنصار رجبلً 

يا أسامة = :فقاؿ يل "فلما قدمنا بلغ ذلك النيب :قاؿ ،حىت قتلتو ؛وطعنتو بر٤تي
 +.؟أقتلتو بعد ما قاؿ ال إلو إال اهلل

 .وذاً يا رسوؿ اهلل إ٪تا كاف متع :قلت :قاؿ
 ؛فما زاؿ يكررىا علي :قاؿ +؟أقتلتو بعد ما قاؿ ال إلو إال اهلل= :فقاؿ :قاؿ

 .(ٔ) حىت ٘تنيت أين مل أكن أسلمت قبل ذلك اليـو
قتلو ذلك الرجل ÷ على أسامة _ عليو الصبلة والسبلـ _ فانظر كيف أنكر 

أنو _ كما تبادر إىل ذىن أسامة _ الذي نطق بالشهادة، مع أنو يظهر من حالو 
 .إ٪تا قاؿ ذلك تعوذاً، وتقية

 .وبأدىن بينة من أحوا٢تم ،يثبت بالظاىر من الناس_ كما مر_ولكن اإلسبلـ 
وىو ما جاء يف صحيح مسلم من حديث معاوية ابن  ،وكذلك حديث اٞتارية

، ةيل قبل أحد واٞتوانيَّ  ترعى غنماً  كانت يل جاريةٌ : =قاؿ ÷اٟتكم السلمي 
وأنا رجل من بٌت آدـ  ،من غنمها الذيب قد ذىب بشاةٍ  اطلعت ذات يـو فإذاف

 ،م ذلك عليفعظَّ  "فأتيت رسوؿ اهلل  ،ةً لكٍت صككتها صكَّ  ،آسف كما يأسفوف
أين = :فقاؿ ٢تا ،فأتيتو ّٔا +ائتٍت ّٔا= :قاؿ ؟يا رسوؿ اهلل أفبل أعتقها :قلت
أعتقها = :اؿق ،أنت رسوؿ اهلل :قالت +؟من أنا= :قاؿ ،يف السماء :قالت +؟اهلل
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 .(ٔ) +فإُنا مؤمنة
مع اٞتارية، وَحدَّثها ٔتا _ عليو الصبلة والسبلـ_ؿ النيب زَّ نػَ ففي ىذا اٟتديث تػَ 

؛ +من أنا=و +أين اهلل: =تعقل، وسأ٢تا عن أمرين من أعظم أمور الدين، و٫تا
 .رسوؿ اهلل" فأجابت بأف اهلل يف السماء، وأف ٤تمداً 

من الوضوح والبياف ٔتكاف؛ حيث إُنما أمراف  ومع عظم ىذين األمرين فَػُهما
يدركاف بالفطرة، وببادئ الرأي، وأوؿ النظر؛ فبل ٭تتاجاف إىل كبَت فهم، أو إعماؿ 

 .للذىن
 ؛ها للعتقة إٯتاُنا، واستحقاقَ لذا أجابتو اٞتارية على الفور؛ فكاف ذلك عبلمَ 

 .حيث ثبت إٯتاُنا بأدىن بينة
فإف التكفَت _ كما يف ا١تثالُت ا١تاضيُت_ينة وكما أف اإلسبلـ يثبت بأدىن ب

موانع _كما سيأيت أمثلة على ذلك يف ا١تبحث اآليت _ينتفي بأدىن شبهة 
 ._التكفَت

فبل بد فيو من توافر  مذىب أىل السنة االحتياط في تكفير المعين_ ٖ
اف كما سيأيت بي_واًل، وال مكرىًا أشروط، وانتفاء موانع؛ فبل يكوف جاىبًل، وال مت

 ._ذلك
فإذا أتى ٔتَُكفّْر، وتوافرت فيو الشروط وانتفت يف حقو ا١توانع ُحكم بردتو؛ 

 .وإال قتل ، فإف تابفيستتاب
على الشخص ا١تعُت ليس كؤًل مباحاً، وإ٪تا ىو شأف أىل  بالكفر مث إف اٟتكم
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 .العلم، والبصَتة، واٟتلم، واٟتكمة 

 .أحد، وإ٪تا ىي شأف اٟتاكم ا١تسلمواستتابتو، وإقامة اٟتدّْ عليو ليست شأف كل 
و٢تذا التـز أىل السنة االحتياط يف التكفَت بعكس الفرؽ األخرى اليت تتهافت 

 (ٔ).عليو
ومن خبلؿ ما مضى يتبُت لنا أنو ال ٬توز التساىل يف تكفَت ا١تسلم؛ ألف يف 
َز ذلك افًتاَء الكذب على اهلل يف اٟتكم، وعلى احملكـو عليو يف الوصف الذي نُبِ 

َكفَّر سا١تًا منو؛
ُ
َكفّْر إذا كاف ا١ت

ُ
ففي  (ٕ)فيو، و١تا يف ذلك من رجوع التكفَت على ا١ت

إذا َكفَّر : =قاؿ" أف النيب_ رضي اهلل عنهما_صحيح مسلم عن عبداهلل بن عمر 
 + .الرجل أخاه فقد باء ّٔا أحد٫تا

 .(ٖ)+إف كاف كما قاؿ، وإال رجعت عليو: =ويف رواية
عدو اهلل وليس كذلك : ومن دعا رجبًل بالكفر، أو قاؿ: =÷ر وفيو عن أيب ذ

 .(ٗ)+إال حار عليو
فبل مؤاخذة قبل  أن التكفير والتعذيب ال يكون إال بعد قيام الحجة؛_  ٗ

وعدلو أنو ال يُعذَّْب أحدًا إال بعد قياـ _ عز وجل_ حكمة اهللاإلنذار؛ فمن ٘تاـ 
ِبَُت َحىتَّ نَػبػَْعَث َرُسوالً َوَما ُكنَّ : ]_تعاىل_اٟتجة عليو كما قاؿ   .٘ٔ:اإلسراء[ ا ُمَعذّْ
والذي نفسي بيده ال يسمع يب أحٌد من ىذه األمة يهوديّّ وال ": =وقاؿ الرسوؿ 
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 .(ٔ)+إال كاف من أصحاب النار _ نصراين، مث ٯتوت ومل يؤمن بالذي أرسلت بو
يعذب أحدًا إال الكتاب والسنة قْد دالَّ على أف اهلل ال : =×يقوؿ ابن تيمية 

ُلْغُو ٚتلًة مل يعذبو رأساً، ومن بلغتو ٚتلًة دوف بعض  بعد إببلغ الرسالة؛ فمن مل تَػبػْ
 .(ٕ)+التفصيل مل يعذبو إال على إنكار ما قامت عليو اٟتجة الرسالية

وغَته يتقرر أف العذاب وا١تؤاخذة ال يقع إال بعد النذارة  ومن خبلل ما مضى
فًتة ومن يف حكمهم ٯتتحنوف يـو القيامة كما جاءت وقياـ اٟتجة، وأف أىل ال

 .(ٖ)بذلك األحاديث، واهلل أعلم
الكفر على الشخص ا١تعُت إذا ارتكب  وجَّويت :نالمعي إلى توج و الكفرِ _ ٘

كاف عا١تًا ٔتخالفتو، وكاف قاصدًا للمعٌت الكفري إذا كاف اللفظ و أمرًا مكفراً، 
ومل يكن ٣تتهداً _ كما مر_لى فاعلو ٭تتمل أكثر من معٌت، وقامت اٟتجة ع

 .٥تطئاً، وال جاىبًل، وال مكرىاً، وال عاجزاً عن أداء ما أوجبو اهلل
أو انتفى شيء من الشروط انتفى التكفَت؛  ،فإذا وجد شيء من ىذه ا١توانع

 (ٗ) .ينتفي بأدىن شبهة_ كما مر_فالتكفَت 
 إخباره ٔتا أخرب بو فقياـ اٟتجة يف حق ا١تسلم يعٍت :معنى قيام الحجة_  ٙ
وأف قيامها يشًتط فيمن كاف قريب عهد باإلسبلـ، أو فيمن نشأ يف بادية " النيب 

بعيدة، أو يف بلد قد اندرست فيو تعاليم اإلسبلـ، ىذا إذا كاف األمر الشرعي 
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 554 حكٝكت٘، َٚا ٜتعًل ب٘ َٔ َػا9ٌ٥ ميإاإل9 ايػازغ١ عؿط٠ايطغاي١ 
 .الذي أنكره ا١تعُت ظاىراً ِعْلُمو، ال ٮتفى على أحد غالباً كالصبلة مثبلً  

ن نشأ ببلد علٍم، وأموُر الشرع منتشرٌة مشهورٌة فيو بُت وال يشًتط ذلك فيم
 .عامة الناس وخاصتهم

فيشًتط قياـ _ أما إذا كاف األمر الشرعي خفياً، أو كانت أدلتو غَت ظاىرة 
 .اٟتجة فيو على كل حاؿ

 (ٔ).إف وجدت شبههاوقياـ اٟتجة يشمل توضيحها، وكشف 
أُنم  عليها عند أىل السنة فمن األصوؿ آّمع :عدم التكفير بكل ذنب_ ٚ

 .يستحلو ال يكفروف أحداً بذنب ما مل
الذنب الذي ىو دوف الكفر، والذي ال يكفر صاحبو بو،   :ويقصدون بالذنب

 .كفعل الكبائر اليت ىي دوف الشرؾ
فأىل السنة ال يكفروف بكل ذنب كما تفعل ا٠توارج، وفرٌؽ بُت النفي العاـ، 

؛  يفهم منو عدـ تكفَت ا١تعُت مطلقًا مهما عمل من  قد فالنفي العامونفي العمـو
 .الذنوب ولو عمل النواقض

فيفهم منو أُنم يكفروف ببعض الذنوب، وال يكفروف ببعضها؛  أما نفي العموم
 .نواقُض اإلسبلـ الكربى ا١تعلومة: فمن الذنوب اليت ُيَكفَّر ُمْرَتِكُبها

 التكفَت بًتؾ األركاف، ا٠تبلؼ ا١تشهور عند أىل السنة يف _أيضاً _ومن ذلك 
 (ٕ).وخاصة الصبلة
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ىنػػػاؾ أفعػػػاؿ، وأقػػػواؿ، واعتقػػػادات يطلػػػق  :األمـــور التـــي يطلـــق عليهـــا الكفـــر_ ٛ

مػػن : عليهػػا الكفػػر، وُيَكفَّػػُر مرتكبهػػا بعػػد اسػػتيفاء الشػػروط، وانتفػػاء ا١توانػػع، ومنهػػا
شػرع اهلل،  جعل بينو وبُت اهلل وسػائط يػدعوىا، وتػارؾ أركػاف اإلسػبلـ بالكليػة، ورادُّ 

أو اسػػػػػتهزأ بػػػػو أو بآياتػػػػو، وَمػػػػن سػػػػب أحػػػػػد _ تعػػػػاىل_أو بعضػػػػو، وَمػػػػْن َسػػػػبَّ اهلل 
األنبيػػاء، أو اسػػتهزأ بػػو، أو َكفَّػػره، ومػػن اسػػتحل اٟتكػػم بغػػَت مػػا أنػػزؿ اهلل، ومػػن نفػػى 
صػػفات اهلل، أو َشػػبَّو اهلل ٓتلقػػو، أو أثبػػت لغػػَت اهلل مػػا ال يكػػوف إال هلل، وَمػػْن َتَشػػبَّو 

لقاً، أو واالىم والًء مطلقاً، أو مل يكفػر الكػافرين، او شػك يف كفػرىم، بالكفار مط
أو سػػػوَّغ اتبػػػاع ديػػػنهم، ومػػػن اسػػػتحل قتػػػل ا١تسػػػلم، إىل غػػػَت ذلػػػك مػػػن األمػػػور الػػػيت 

 .(ٔ)يطوؿ شرحها وتفصيلها
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 :وٖتتو
 تمهيد_ 

 .مانع اٞتهل :المبحث األول
 .مانع ا٠تطأ :المبحث الثاني

 .مانع اإلكراه :المبحث الثالث
 .مانع التأويل :المبحث الرابع

 .مانع التقليد :المبحث الخامس
 .مانع العجز :المبحث السادس

 

 الفصل اخلامس

 

 َٛاْع ايتهفري
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 558 حكٝكت٘، َٚا ٜتعًل ب٘ َٔ َػا9ٌ٥ ميإاإل9 ايػازغ١ عؿط٠ايطغاي١ 
  

  
 .ىي الصوارؼ اليت ٘تنع من اٟتكم على ا١تعُت بالكفر :موانع التكفير

 .ىو اٟتكم بالكفر_ كما مر_والتكفَت 
 .ن ا١توانعوالتكفَت ينتفي بانتفاء شيء من الشروط، أو وجود شيء م

وموانع التكفَت تكاد تنحصر يف ستة موانع، وىي اٞتهل، وا٠تطأ، واإلكراه، 
 .والتأويل، والتقليد، والعجز

 (ٔ).وبعضهم يدخل بعض ىذه ا١توانع يف بعض
فهذه أوضح، وأشهر موانع التكفَت، ويدخل ٖتتها من التفاصيل ما يطوؿ 

 .وانعتوضيح موجز ٢تذه ا١ت من ا١تباحث ذكره، وفيما يلي
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 .فاٞتهل مانع من إٟتاؽ التكفَت با١تعُت

ىو أف يقوؿ، أو : أْو ال يعذرومقصود العلماء بالجهل الذي يعذر صاحبو 
 .يفعل، أو يعتقد خبلؼ اٟتق

ْؤَمن بو 
ُ
واٞتهل ٯتنع من التكفَت؛ ألف اإلٯتاف متعلق بالعلم، ووجود العلم با١ت

 .شرط من شروط اإلٯتاف
ىم االعتقادية حصل لبعض الصحابة، ومع ذلك مل يكفر  واٞتهل ببعض األمور

 .مْ هُ بل ومل يؤٙتّْْ " النيب 
فهو ٮتتلف باختبلؼ األزمنة، واألمكنة، من  والعذر بالجهل لو حاالت؛

 .حيث انتشار العلم، أو عدـ انتشاره
واألشخاص ٮتتلفوف من جهة قياـ اٟتجة عليهم وعدـ قيامها؛ فمنهم من 

حديث عهد بإسبلـ، _ مثبلً _نهم من مل تقم عليو باعتباره قامت عليو اٟتجة، وم
 .أو نشأ ببادية بعيدة

وكذلك اٞتهل ٮتتلف إف كاف جهبًل ٔتا ىو معلـو من الدين بضرورة، أو ما 
 دوف ذلك، وىل يفرؽ بُت أصوؿ وفروع؟

ما ثبت يف الصحيحُت عن أيب ولعل من أظهر األدلة يف اعتبار اٞتهل عذراً، 
: ويف رواية_ قاؿ رجل مل يعمل خَتًا قط ألىلو =: "قاؿ رسوؿ اهلل  :قاؿ ÷ىريرة 

إذا مات فحرقوه، مث اذروا  _أسرؼ رجل على نفسو فلما حضره ا١توت أوصى بنيو 
فو اهلل لئن قدر اهلل عليو ليعذبنو عذابًا ال يعذبو  ؛ونصفو يف البحر ،نصفو يف الرب

، فأمر اهلل البحر فجمع ما فيو، وأمر الرب فلما مات فعلوا ما أمرىم ؛أحداً من العا١تُت

 َاْع ادت9ٌٗ املبخح األٍٚ
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 ؛وأنت أعلم ،من خشيتك يا رب: مل فعلت ىذا؟ قاؿ: فجمع ما فيو، مث قاؿ لو 

 . (ٔ)+فغفر لو
وىذا رجل مؤمن باهلل، مقر بو، خائف : =عن ىذا اٟتديث× يقوؿ ابن قتيبة 

و يفوت لو، إال أنو جهل صفة من صفاتو، فظن أنو إذا ُأحرؽ وُذري يف الريح أن
لو ٔتعرفتو ما بنيتو، ؤتخافتو من عذابو جهَلو ّٔذه _ تعاىل_فغفر اهلل _ تعاىل_اهلل 

 .(ٕ)+الصفة من صفاتو
فهذا رجل شك يف .. وكنت دائمًا أذكر ىذا اٟتديث: =×ويقوؿ ابن تيمية 

 .قدرة اهلل، ويف إعادتو إذا ُذرَي، بل اعتقد أنو ال يعاد
ن كاف جاىبًل ال يعلم ذلك، وكاف مؤمنًا ٮتاؼ وىذا كفر باتفاؽ ا١تسلمُت، لك

 .(ٖ)+اهلل أف يعاقبو؛ فغفر لو بذلك
فهذا الرجل كاف قد وقع لو الشك واٞتهل يف : =ويفصل ابن تيمية ذلك بقولو

وعلى أنو يعيد ا١تيت ، يرِ وذُ  ،على إعادة ابن آدـ بعدما أحرؽ _تعاىل_قدرة اهلل 
 :عظيمافوىذاف أصبلف ، و٭تشره إذا فعل بو ذلك

 .وىو اإلٯتاف بأنو على كل شيء قدير :_تعالى_متعلق باهلل  :أحدىما
و٬تزيو على  ،وىو اإلٯتاف بأف اهلل يعيد ىذا ا١تيت :متعلق باليوم اآلخر :والثاني

 .أعمالو
وىو ، باليـو اآلخر يف اٞتملة ومؤمناً  ،باهلل يف اٞتملة ومع ىذا فلما كاف مؤمناً 
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 . 136تأٌٜٚ كتًف اؿـٜح ْ_  2

ِٳٌ ٫بٔ 410_11/409، 28/501، ٚاْعل فُٛع ايتفا٣ٚ 3/231فُٛع ايفتا٣ٚ _  3 ، ٚاْعل ايفٹ

 .3/296ّ سن
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وىو خوفو من اهلل أف  صاٟتاً  وقد عمل عمبلً  ،ا١توت أف اهلل يثيب ويعاقب بعد
والعمل  ،واليـو اآلخر ،غفر اهلل لو ٔتا كاف منو من اإلٯتاف باهلل _ يعاقبو على ذنوبو

 .(ٔ)+الصاحل
فإف ىذا الرجل جهل قدرة اهلل : =ويضيف ابن تيمية يف بياف ىذا اٟتديث قائبلً 
 .بو من اإلعادة على إعادتو، ورجا أف ال يعيده ّتهل ما أخرب

وأمره وُنيو، ووعده ووعيده، خائفًا من عذابو،  ،ومع ىذا ١تا كاف مؤمنًا باهلل
 .غفر اهلل لو _ وكاف جهلو بذلك جهبلً مل تقم عليو اٟتجة اليت توجب كفر مثلو

كاف ٮترب بأخبار األولُت؛ ليكوف ذلك " ومثل ىذا كثَت يف ا١تسلمُت، والنيب 
 .(ٕ)+عربة ٢تذه األمة

باٞتملة فمسألة العذر باٞتهل من ا١تسائل اليت يكثر فيها الكبلـ، وتتداخل و 
الف فيها، إذا كاف يسَت جزئياهتا؛ فبل ينبغي تضخيم ىذه القضية، وتضليل ا١تخ

 .الشرعي وفق الدليل
 (ٖ).وا١تقاـ ىنا ال يسمح بالتفصيل

                                                 

 .342ْ ٫بٔ ت١ُٝٝ، اْعل ايوبع١ٝٓٝ 12/491فُٛع ايفتا٣ٚ _  1

، ٚإٜجاك اؿل ع٢ً اـًل ٫بٔ ايٛمٜل 339_1/338، ٚاْعل َـاكز ايوايهني 1/233ايِفـ١ٜ _  2

بٔ ا، ٚفُٛع فتا٣ٚ ٚكها٥ٌ ايٌٝؽ قُـ 3/11، ٚفُٛع١ َ٪يفات ايٌٝؽ قُـ بٔ عبـايٖٛاب 436ْ

 .3/605عجُٝني 

عبـايعنٜن ايعبـايًطٝف يف نتاب٘ ْٛاقض اٱميإ ايكٛي١ٝ ٚايع١ًُٝ . َٔ أسؤ َٔ تهًِ يف ٖقٙ املوأي١ ؿ_  3

َٓٗر ابٔ ت١ُٝٝ يف اْعل ، 301ٚ_1/235قُـ ايٖٛٝيب يف نتاب٘ ْٛاقض اٱميإ ا٫عتكاؿ١ٜ . ، ٚؿ70_59ْ

 .261_1/251َوأي١ ايتهفري 
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َت مقًتف وىو كل ما يصدر عن ا١تكلف من قوؿ، أو فعل خاٍؿ عن إرادتو، وغ

 (ٔ).بقصد منو
 .ا٠تطأ من ا١تسلم مانع من تكفَته إذا وقع يف ُمَكفّْرقوع فو 

وخبلصة القوؿ يف ىذا ا١تانع أف النصوص من الكتاب والسنة قد تواترت يف 
إعذار ا١تخطئ، وأفَّ ُحْكَمُو حكُم اٞتاىل، أو ا١تتأوؿ؛ فبل ُيكفَّر إال بعد قياـ اٟتجة 

 .فيما َيُسوُغ فيو االجتهاُد فلو أجٌر باجتهاده ولو أخطأ عليو، وأنو إف كاف ٣تتهداً 
 .أما إف مل يكن ٣تتهداً، وأخطأ فيأمث؛ لتفريطو

وأما التكفَت فالصواب أف من اجتهد من : =×يقوؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 
 .مل ُيَكفَّر، بل يُػْغَفُر لو خطؤه_ وقصد اٟتق فأخطأ " أمة ٤تمد 

رسوؿ، فشاؽ الرسوؿ من بعد ما تبُت لو اٟتق، واتبع ومن تبُت لو ما جاء بو ال
 .فهو كافر_ غَت سبيل ا١تؤمنُت 

فهو عاٍص مذنٌب، _ ومن اتبع ىواه، وقصر يف طلب اٟتق، وتكلم ببل علم 
 .(ٕ)+قد يكوف لو حسنات ترجح على سيئاتو

ىذا مع أين دائماً ومن جالسٍت يعلم ذلك مٍت أين من أعظم الناس : =×وقاؿ 
ٌ عَ عن أف ينسب مُ ُنيًا  ومعصية، إال إذا علم أنو قد قامت  ،وتفسيق ،إىل تكفَت ُتّْ
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 .12/180فُٛع ايفتا٣ٚ _  2

 َاْع ارتطأ9 املبخح ايجاْٞ
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وذلك يعم ا٠تطأ يف ا١تسائل  ،وإين أقرر أف اهلل قد غفر ٢تذه األمة خطأىا
 .وا١تسائل العملية ،ا٠تربية القولية

منهم على  ا زاؿ السلف يتنازعوف يف كثَت من ىذه ا١تسائل، ومل يشهد أحدٌ وم
 .(ٔ)+وال ٔتعصية ،وال بفسق ،أحد ال بكفر

وليس ألحد أف ُيَكفّْر أحدًا من ا١تسلمُت، وإف أخطأ وغلط، حىت : =×وقاؿ 
ََحجَّة

 .تقاـ عليو اُٟتجة، وتبُت لو ا١ت
لشك، بل ال يزوؿ إال بعد إقامة ومن ثبت إسبلمو بيقُت مل يَػُزْؿ ذلك عنو با

 .(ٕ)+اٟتجة، وإزالة الشبهة
َربػََّنا ال تُػَؤاِخْذنَا ِإْف َنِسيَنا أَْو : ]_تعاىل_ومن األدلة ا١تشهورة يف ىذا الشأف قولو 

َنا ِإْصراً َكَما َٛتَْلَتُو َعَلى الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلَنا  .ٕٙٛ:البقرة[ َأْخطَْأنَا َربػََّنا َوال َٖتِْمْل َعَليػْ
قد : =استجاب ىذا الدعاء، فقاؿ_ وسبحان_وثبت يف صحيح مسلم أف اهلل 

 .(ٖ)+فعلت
أف يستغلق على  ومن الخطأ الوارد المانع من إلحاق التكفير بالمعين

 .أو ٨تو ذلك ،فبل يدري ما يقوؿ لشدة فرح، أو حزف، أو خوؼ ؛هرُ كْ اإلنساف فِ 
": قاؿ رسوؿ اهلل: قاؿ÷  ودليلو ما ثبت يف صحيح مسلم عن أنس بن مالك

وب إليو من أحدكم كاف على راحلتو بأرض تهلل أشد فرحًا بتوبة عبده حُت ي=
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 .12/466فُٛع ايفتا٣ٚ _  2

 (.126)َوًِ _  3
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فبلة، فانفلتت منو، وعليها طعامو، وشرابو، فأيس منها، فأتى شجرة، فاضطجع  

يف ظلها، قد أيس من راحلتو؛ فبينا ىو كذلك إذا ىو ّٔا قائمة عنده، فأخذ 
اللهم أنت عبدي، وأنا ربك، أخطأ من شدة : لفرحٓتطامها، مث قاؿ من شدة ا

 .(ٔ)+الفرح
وكنت دائًما أذكر اٟتديث الذي يف : =×يقوؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 

إذا أنا مت فأحرقوين، مث اسحقوين، مث ذروين : =الصحيحُت يف الرجل الذي قاؿ
 .عا١تُتيف اليم، فواهلل لئن قدر اهلل علي ليعذبٍت عذابًا ما عذبو أحًدا من ال

خشيتك، فغفر : ما ٛتلك على ما فعلت؟ قاؿ: ففعلوا بو ذلك، فقاؿ اهلل لو
 .(ٕ)+لو

فهذا رجل شك يف قدرة اهلل، ويف إعادتو إذا ُذرَي، بل اعتقد أنو ال يعاد، وىذا  
كفر باتفاؽ ا١تسلمُت، لكن كاف جاىبًل ال يعلم ذلك، وكاف مؤمنًا ٮتاؼ اهلل أف 

" ١تتأوؿ من أىل االجتهاد اٟتريص على متابعة الرسوؿ يعاقبو، فغفر لو بذلك، وا
 .(ٖ)اىػ+أوىل با١تغفرة من مثل ىذا
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 .وىو أحد موانع إٟتاؽ التكفَت با١تعُت
 (ٔ).لو واإلكراه يف األصل إلزاـ شخص بأمر ىو كارهٌ 

ىو كل ما أدى بشخص لو مل يفعل ا١تأموَر بو إىل ضرب،  :وفي االصطبلح
 .، أو قطِع رزٍؽ يستحقو، أو ٨تو ذلكأو حبس، أو أخِذ ماؿٍ 
على فعل ما يوجب الكفر، ففعلو _ على ىذا النحو_فإذا أكره شخص 

 (ٕ).فإف ذلك مانع من موانع التكفَت_ لداعي اإلكراه ال اطمئناناً بو 
 :ويشًتط يف اإلكراه أربعة شروط

الدفع  أف يكوف اآلمر قادرًا على إيقاع ما ىدد بو، وا١تأمور عاجز عن :األول
 .عن نفسو
ْكَره وقوع ما ُىدّْد بو إذا امتنع :الثاني

ُ
 .أف يغلب على ظن ا١ت

 .أف يكوف ما ىدد بو فورياً، أو قريباً  :الثالث
ْكَرِه اختياٌر، أو رضاً ّٔذا الفعل :الرابع

ُ
 (ٖ).أال يظهر من ا١ت

: _تعاىل_والدليل على أف اإلكراه مانع من موانع إٟتاؽ التكفَت با١تعُت قولو 
َمْن َكَفَر بِاللَِّو ِمْن بَػْعِد ِإٯتَانِِو ِإالَّ َمْن ُأْكرَِه َوقَػْلُبُو ُمْطَمِئنّّ بِاإِلٯتَاِف َوَلِكْن َمْن َشرََح ]

                                                 

 .12/311، ٚفتض ايباكٟ ٫بٔ سذل 13/535وإ ايعلب اْعل ي_  1

 .150، ٚايكٛاعـ املج٢ً 1/56ْاْعل فُٛع١ ايفتا٣ٚ املِل١ٜ ٫بٔ ت١ُٝٝ _  2

 .1/270اْعل َٓٗر ابٔ ت١ُٝٝ يف َوأي١ ايتهفري _  3

 َاْع اإلنطا9ٙ املبخح ايجايح

 



 

 

 

 566 حكٝكت٘، َٚا ٜتعًل ب٘ َٔ َػا9ٌ٥ ميإاإل9 ايػازغ١ عؿط٠ايطغاي١ 
 .ٙٓٔ:النحل[ بِاْلُكْفِر َصْدراً فَػَعَلْيِهْم َغَضٌب ِمْن اللَِّو َو٢َتُْم َعَذاٌب َعِظيمٌ  

كراه أف ينطق الرجل بالكفر عند اإل _ سبحانو_فأباح : =×قاؿ ابن تيمية 
 .بلسانو إذا كاف قلبو مطمئناً باإلٯتاف، ٓتبلؼ من شرح بالكفر صدراً 
 .وأباح للمؤمنُت أف يتقوا من الكافرين تقاًة مع ُنيهم عن مواالهتم

 +.إف التقية باللساف: =وعن ابن عباس قاؿ
 
ُ
ْكَره بغَت و٢تذا مل يكن عندنا نزاع يف أف األقواؿ ال يثبت حكمها يف حق ا١ت

 .(ٔ)+ا١تكره بغَت حق، وال إٯتاف ا١تكره بغَت حق رُ فْ كُ   حُّ صِ حق؛ فبل يَ 
 وىناؾ مسألة يف اإلكراه، وىي ىل يشمل اإلكراه األفعاؿ كما يشمل األقواؿ؟

_ كما يقوؿ ابن تيمية _ أف ىذه ا١تسألة ٥تتلف فيها على قولُت : واٞتواب
 ...شامل لؤلقواؿ واٞتمهور على أنو شامل لؤلفعاؿ كما أنو

 (ٕ).×وىذا ىو الذي ماؿ إليو 
 .فهذه خبلصة موجزة ١تسألة اإلكراه، وكونو مانعاً من موانع التكفَت

 (ٖ).وىناؾ تفصيبلت أخرى يف ىذه ا١تسألة يطوؿ ذكرىا، وا١تقاـ ال ٭تتملها
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 حكٝكت٘، َٚا ٜتعًل ب٘ َٔ َػا9ٌ٥ اإلميا9ٕ ايػازغ١ عؿط٠ايطغاي١ 

 

5
6
7 

 
 

 .فالعذر بالتأويل أحد موانع إٟتاؽ التكفَت با١تعُت
 .باٞتهل وا٠تطأ رعند األئمة كالعذ والعذر بالتأويل متفق عليو

 (ٔ).وإ٪تا وقع ا٠تبلؼ يف حدود التأويل الذي يعذر صاحبو، والذي ال يعذر
وىو ُمْسِلٌم،  من طريق ثابتة"ومن بلغو األمر عن رسوؿ اهلل =: ×يقوؿ ابن حـز 

فتأوََّؿ يف خبلفو إياه، أو ردَّ ما بلغو بنص آخر، فما مل تقم عليو اٟتجة يف خطئو 
فهو مأجور معذور؛ لقصده إىل اٟتق، _  ترؾ ما ترؾ، ويف األخذ ٔتا أخذ يف

 .(ٕ)+وجهلو بو، وإف قامت عليو اٟتجة يف ذلك، فعاند فبل تأويل بعد قياـ اٟتجة
يف مواضع، واستدؿ بقصة الرجل من بٍت  ×وقرر ذلك شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 

فإنو وإف   ؛َت ىو من الوعيدفوالتك=: ×إسرائيل، وقدامة بن مظعوف وغَتىا، قاؿ 
فقد يكوف الرجل حديث عهد بإسبلـ، أو  "كاف القوؿ تكذيبًا ١تا قالو الرسوؿ 

نشأ ببادية بعيدة، ومثل ىذا ال يكفر ّتحد ما ٬تحده حىت تقـو عليو اٟتجة، وقد 
يكوف الرجل مل يسمع تلك النصوص، أو ٝتعها ومل تثبت عنده، أو عارضها عنده 

 .(ٖ)تأويلها، وإف كاف ٥تطئاً معارض آخر أوجب 
إف : إف القوؿ قد يكوف كفرًا كمقاالت اٞتهمية الذين قالوا=: _أيضاً _وقاؿ 
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 َاْع ايتأ9ٌٜٚ املبخح ايطابع
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 .ى يف اآلخرةرَ وال يػُ  ،اهلل ال يتكلم 

فيطلق القوؿ بتكفَت القائل، كما  ؛ولكن قد ٮتفى على بعض الناس أنو كفر
هلل ال يرى يف إف ا: القرآف ٥تلوؽ فهو كافر، ومن قاؿ :من قاؿ: قاؿ السلف

  _كما تقدـ_اآلخرة فهو كافر، وال يكفر الشخص ا١تعُت حىت تقـو عليو اٟتجة 
فإف ظهور تلك  ؛كمن جحد وجوب الصبلة، والزكاة، واستحل ا٠تمر والزنا وتأوؿ

ء يف تلك ىظهور ىذه، فإف كاف ا١تتأوؿ ا١تخطاألحكاـ بُت ا١تسلمُت أعظم من 
كما فعل الصحابة يف الطائفة الذين   _واستتابتو ال ٭تكم بكفره إال بعد البياف لو 

 .(ٕ)+…ففي غَت ذلك أوىل وأحرى  _(ٔ)استحلوا ا٠تمر
 .فبل يكفر إال من كفره اهلل ورسولو ،وكذلك التكفَت حق اهلل=: ويقوؿ

وأيضًا فإف تكفَت الشخص ا١تعُت، وجواز قتلو موقوؼ على أف تبلغو اٟتجة 
جهل شيئًا من الدين يكفر،  نْ مَ  ال فليس كلُّ النبوية اليت يكفر من خالفها، وإ

و٢تذا ١تا استحل طائفة من الصحابة والتابعُت كقدامة بن مظعوف وأصحابو شرب 
واتفق  (ٖ)وظنوا أُنا تباح ١تن عمل صاٟتًا على ما فهموه من آية ا١تائدة  ،ا٠تمر

علماء الصحابة كعمر وعلي وغَت٫تا على أُنم يستتابوف، فإف أصروا على 
ألجل ؛ اً الستحبلؿ كفروا، وإف أقروا بو جلدوا، فلم يكفروىم باالستحبلؿ ابتداءا

                                                 

، 242، 9/240ك٣ٚ فيو عبـ ايلمام يف املِٓف  _كٓٞ اهلل عِٓٗ_نكـا١َ بٔ َععٕٛ ٚأُشاب٘  _  1
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، ٚاؾٛمداْٞ نُا يف 229، 3/228، ٚابٔ ايوهٔ نُا يف اٱُاب١ 174، 3/161نُا يف ايـك املٓجٛك 

 . ٚبعٔٗا مل ٜقنل ،، ٚيف بعض ايلٚاٜات فنل قـا6/84١ََٓٗاز ايو١ٓ 

 . 7/619فُٛع ايفتا٣ٚ  _  2
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 .(ٔ)+الشبهة اليت عرضت ٢تم حىت يتبُت ٢تم اٟتق 71

استحل ٤ترمًا من احملرمات الظاىرة ا١تتواترة إذا مل  نْ على كل مَ  مُ كْ وكذلك اٟتُ 
فالتكفَت يكوف  ؛س ما عرض ٢تؤالءنْ جِ  نْ مِ  لو شبهاتٌ  تْ ضَ رَ تقم عليو اٟتجة، وعَ 

 .بعد إقامة اٟتجة وإزالة الشبهة
فرائض اإلسبلـ،  نْ حد فريضة مِ جَ  نْ مَ  رَ فْ  كُ ُتَّ بعدما بػَ  ×يقوؿ اإلماـ ابن القيم 

 وأما من جحد ذلك جهبًل، أو تأويبًل يعذر فيو صاحبو=: من ٤ترماتو ـٍ رَّ ٤تَُ  أو ٖترًنَ 
ليو، أمر أىلو أف ٭ترقوه فبل يكفر صاحبو بو، كحديث الذي جحد قدرة اهلل ع _

إذ كاف ذلك الذي فعلو  ؛ويذروه يف الريح، ومع ىذا فقد غفر اهلل لو، ورٛتو ٞتهلو
 .(ٕ)+مبلغ علمو، ومل ٬تحد قدرة اهلل على إعادتو عناداً أو تكذيباً 

إف ا١تتأولُت غَت كفار؛ ألف صدورىم مل تنشرح بالكفر : =×وقاؿ ابن الوزير 
 .(ٖ)+يزاً، أو احتماالً قطعاً، أو ظناً، أو ٕتو 
من الكفر : =عن ا٠توارج÷أمَت ا١تؤمنُت علي بن أيب طالب واستدؿ بقوؿ 

 +.فروا
فكذلك ٚتيع أىل التأويل من أىل ا١تلة، وإف وقعوا يف : =فقاؿ ابن الوزير

 (ٗ)+.أفحش البدع، واٞتهل؛ فقد علم منهم أف حا٢تم يف ذلك ىي حاؿ ا٠توارج

                                                 

 . 258ايلؿ ع٢ً ايبهلٟ _  1

 . 1/367َـاكز ايوايهني  _  2

 .437إٜجاك اؿل ْ_  3

 .، ففٝ٘ تفٌِٝ هلقٙ املوأي30١_2/23ْعل ْٛاقض اٱميإ ا٫عػتكاؿ١ٜ ، ٚا437إٜجاك اؿل ْ_  4
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 .ٟتاؽ التكفَت با١تعُتفالتقليد أحد موانع إ

ه، أو اتباع ذِ خَ أْ مَ  دوف ِعْلمِ ىو قبوؿ قوؿ القائل،  :والتقليد في االصطبلح
 (ٔ).قوؿ من ليس ْتجة

أنو ٬توز التقليد يف _  وخبلصُة مسألِة التقليِد، وكونِو أحَد موانِع التكفيرِ 
 .اـالعقائد للعامي الذي ال يستطيع النظر واالستدالؿ، كجواز ذلك يف األحك

أما َمْن يستطيع االستدالؿ فبل ٬توز لو التقليد يف العقائد واألحكاـ، لكن ال 
 .يشًتط النظر، واالستدالؿ؛ لصحة اإلٯتاف

وبناءاً على ذلك يتبُت لنا إعذاُر األئمة ١تن وقع يف الكفر تقليداً إف كاف جاىبلً 
 .ال بصَتة لو، وال فقو

ط يف طلبها فإنو يأمث، ولكنو ال ُيَكفَّر أما من كاف قادرًا على فهم اٟتجة، وفَػرَّ 
 .(ٕ)واهلل أعلم_ إال بعد قياـ اٟتجة 
وأما أىل البدع ا١توافقوف : =مبينًا ومفصبًل أقساـ أىل البدع× يقوؿ ابن القيم 

 ،واٞتهمية ،والقدرية ،ولكنهم ٥تالفوف يف بعض األصوؿ كالرافضةأىل اإلسبلـ، 
 :قساـفهؤالء أ _ و٨توىم ،وغبلة ا١ترجئة
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 : أحدىا
ُ
 دُّ رَ ق، وال تػُ سَّ فَ وال يػُ  ،رفَّ كَ لو، فهذا ال يُ  د الذي ال بصَتةَ لّْ قَ اٞتاىل ا١ت

 .شهادتو إذا مل يكن قادراً على تعلم ا٢تدى
ا١تستضعفُت من الرجاؿ والنساء والولداف الذين ال يستطيعوف حيلة  مُ كْ حُ  وُ وحكمُ 

 .هم وكاف اهلل غفوراً رحيماً فأولئك عسى اهلل أف يعفو عن ؛وال يهتدوف سبيبلً 
يًتؾ  ية ومعرفة اٟتق، ولكنْ اوطلب ا٢تد ،ا١تتمكن من السؤاؿ: القسم الثاني

مستحق  طٌ رّْ فَ فهذا مُ  ؛ومعاشو وغَت ذلك ،ولذتو ،ورئاستو ،اشتغااًل بدنياه ؛ذلك
فهذا حكمو حكم  ؛آمث بًتؾ ما وجب عليو من تقوى اهلل ْتسب استطاعتو ،للوعيد

فإف غلب ما فيو من البدعة وا٢توى على ما فيو  ؛اركي بعض الواجباتأمثالو من ت
 .ت شهادتولَ بِ قُ من السنة وا٢تدى ردت شهادتو، وإف غلب ما فيو من السنة وا٢تدى 

ويتبُت لو ا٢تدى، ويًتكو تقليدًا أو تعصباً،  ،ويطلب ،أف يسأؿ: القسم الثالث
يكوف فاسقاً، وتكفَته ٤تل فهذا أقل درجاتو أف  _ أو بغضًا ومعاداة ألصحابو

 .(ٔ)+…اجتهاد وتفصيل 
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ويعده بعض العلماء مانعًا من موانع إٟتاؽ التكفَت با١تعُت، وبعضهم يلحقو 

 .بغَته من ا١توانع اليت مرت
: _تعاىل_والذين جعلوا العجز مانعًا من موانع التكفَت انطلقوا من مثل قولو 

ال ُيَكلُّْف اللَُّو نَػْفساً ِإالَّ َما : ]، وقولوٕٙٛ:البقرة[ ُوْسَعَهاال ُيَكلُّْف اللَُّو نَػْفساً ِإالَّ ]
 .ٚ:الطبلؽ[ آتَاَىا

حيث َعدَّ العجز عن أداء ما شرع اهلل × ومن ىؤالء شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 
من ا١توانع اليت ٘تنع التكفَت؛ فمن عجز عن ذلك، واتقى اهلل ما _ عز وجل_

 .(ٔ)على ما تركو فإنو معذور غَت مؤاخذ استطاع
لبعض الكفار، وىم يف دار كفر، فعلموا أنو " وذلك كأف تبلغ دعوة النيب 

رسوؿ اهلل فآمنوا بو، وآمنوا ٔتا أنزؿ عليو، واتقوا اهلل ما استطاعوا، ومل يتمكنوا من 
ا٢تجرة إىل دار اإلسبلـ، وال االلتزاـ ّتميع شرائع اإلسبلـ؛ لكوُنم ٦تنوعُت من 

عُت من إظهار دين اهلل، وليس عندىم َمْن يُػَعلّْمهم ٚتيع شرائع ا٢تجرة، و٦تنو 
 (ٕ).فهؤالء مؤمنوف من أىل اٞتنة_ اإلسبلـ 

فمن ترؾ بعض اإلٯتاف =: مبينًا ىذا ا١تانع ابن تيمية قاؿ شيخ اإلسبلـ
الواجب؛ لعجزه عنو، إما لعدـ ٘تكنو من العلم، مثل أال تبلغو الرسالة، أو لعدـ 
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العمل مل يكن مأمورًا ٔتا يعجز عنو، ومل يكن ذلك من اإلٯتاف والدين ٘تَِكُّنو من  73

الواجب يف حقو، وإف كاف من الدين واإلٯتاف الواجب يف األصل، ٔتنزلة صبلة 
ا١تريض، وا٠تائف، وا١تستحاضة، وسائر أىل األعذار، الذين يعجزوف عن إ٘تاـ 

روا إذ ذاؾ، وإف  الصبلة؛ فإف صبلهتم صحيحة ْتسب ما قدروا عليو، وبو أم
ا١تؤمن القوى ": =كانت صبلة القادر على اإل٘تاـ أكمل وأفضل، كما قاؿ النيب 

 .(ٕ()ٔ)+خَت وأحب إىل اهلل من ا١تؤمن الضعيف، ويف كل خَت
 :على ذلك بما يأتي ابن تيمية واستدل شيخ اإلسبلم

دخوؿ يف و يف الف ملك النصارى، فلم ُيِطْعُو قومُ أف النجاشي كا :الدليل األول
" اإلسبلـ، ومل يدخْل معو سوى نفٍر َيسٍَت منهم، فلما مات، صلى عليو النيب

با١تدينة، خرج با١تسلمُت إىل ا١تصلى، فصفهم صفوفاً، وصلى عليو، وأخربىم ٔتوتو 
 (ٖ)+.فصلوا عليو ؛قد تويف اليـو رجل صاحل من اٟتبش، فَػَهلُّمَ : =يـو مات، فقاؿ

 يكن دخل فيها؛ لعجزه عن ذلك، فلم يهاجر، ومل وكثٌَت من شرائع اإلسبلـ مل
٬تاىد، بل قد روي أنو مل يصلّْ الصلوات ا٠تمس، وال يصـو شهر رمضاف، وال 

 .الزكاة الشرعية؛ ألف ذلك كاف يظهر عند قومو؛ فينكرونو، وال ٯتكنو ٥تاَلَفُتهم يؤدي
؛ ألف قومو ال يُِقرُّونو ُنُو أف ٭تكَم بينهم ْتكم القرآفقطعاً أنو مل يكْن ٯُتْكِ  ويُعلم

قاؿ اهلل " و٢تذا جعل اهلل ىؤالء من أىل الكتاب الذين آمنوا بالنيب على ذلك،
َوِإفَّ ِمْن َأْىِل اْلِكَتاِب َلَمْن يُػْؤِمُن بِاللَِّو َوَما أُْنزَِؿ إِلَْيُكْم َوَما أُْنزَِؿ إِلَْيِهْم : ]_تعاىل_

                                                 

 (.2664)اؿـٜح كٚاٙ َوًِ_  1

 .479_12/478فُٛع ايفتا٣ٚ _  2

 (.952)، َٚوًِ (1320)كٚاٙ ايبؼاكٟ _  3



 

 

 

 574 حكٝكت٘، َٚا ٜتعًل ب٘ َٔ َػا9ٌ٥ ميإاإل9 ايػازغ١ عؿط٠ايطغاي١ 
ْم ِإفَّ اللََّو َخاِشِعَُت لِلَِّو ال َيْشتَػُروَف بِآيَ   اِت اللَِّو َٙتَنًا قَِليبًل أُْولَِئَك ٢َتُْم َأْجرُُىْم ِعْنَد َرِّّْٔ

 .ٜٜٔ:آؿ عمراف[َسرِيُع اٟتَِْسابِ 
: إُنا نزلت يف النجاشي، ومنهم من قاؿ: وىذه اآلية قد قاؿ طائفة من السلف

 (ٔ).فيو، ويف أصحابو
تَػَوفَّاُىْم اْلَمبلِئَكُة ظَاِلِمي أَنُفِسِهْم  ِإفَّ الَِّذينَ : ]_تعاىل_قولو  :الدليل الثاني

قَاُلوا ِفيَم ُكنُتْم قَاُلوا ُكنَّا ُمْسَتْضَعِفَُت يف اأَلْرِض قَاُلوا َأملَْ َتُكْن أَْرُض اللَِّو َواِسَعًة 
َتْضَعِفَُت ِمْن ِإالَّ اْلُمسْ ( ٜٚ)فَػتُػَهاِجُروا ِفيَها َفُأْولَِئَك َمْأَواُىْم َجَهنَُّم َوَساَءْت َمِصَتًا 

َفُأْولَِئَك ( ٜٛ)الرَّْجاِؿ َوالنَّْساِء َواْلوِْلَداِف ال َيْسَتِطيُعوَف ِحيَلًة َوال يَػْهَتُدوَف َسِبيبًل 
ُهْم وََكاَف اللَُّو َعُفّواً َغُفوراً   .النساء[(ٜٜ)َعَسى اللَُّو َأْف يَػْعُفَو َعنػْ

اعة من ا١تؤمنُت كانوا ذكر شيخ اإلسبلـ ابن تيمية أف ىذه اآليات يف ٚت
 (ٕ)._تعاىل_يستخفوف بإٯتاُنم ٔتكة، وىم عاجزوف عن ا٢تجرة؛ فعذرىم اهلل 

َوَما َلُكْم ال تُػَقاتُِلوَف يف َسِبيِل اللَِّو َواْلُمْسَتْضَعِفَُت : ]_تعاىل_قولو  :الدليل الثالث
َربػَّنَػا َأْخرِْجنَػا ِمػْن َىػِذِه اْلَقْريَػِة الظَّػاملِِ َأْىُلَهػا ِمْن الرَّْجاِؿ َوالنَّْسػاِء َواْلِولْػَداِف الَّػِذيَن يَػُقولُػوَف 

 .٘ٚ:النساء [َواْجَعل لََنا ِمْن َلُدْنَك َولِّياً َواْجَعل لََنا ِمْن َلُدْنَك َنِصَتاً 
فأولئك كانوا : =مبينًا َوْجَو الداللِة من ىذه اآلية ابن تيمية قاؿ شيخ اإلسبلـ

د سقط ما عجزوا عنو، فإذا كاف ىذا فيمن كاف فق ؛عاجزين عن إقامة دينهم
                                                 

بٔ دلٜر، ، ٚا٭ٍٚ َلٟٚ عٔ دابل بٔ عبـاهلل ٚأْى، ٚا219_19/217اْعل فُٛع ايفتا٣ٚ _ 1

، َٚٓٗر ابٔ ت١ُٝٝ يف 2/113، ٚايـك املٓجٛك 219_4/218ٚاٯػل َلٟٚ عٔ قتاؿ٠، اْعل تفوري ايطربٟ 

 .264_1/263َوأي١ ايتهفري 

 .1/264، ٚاْعل َٓٗر ابٔ ت١ُٝٝ يف َوأي١ ايتهفري 19/220اْعل فُٛع ايفتا٣ٚ _  2
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 (ٔ)+.؟مشركاً وآمن، فما الظن ٔتن كاف من أىل الكتاب وآمن
ما أخرب بو عن حاؿ مؤمن آؿ فرعوف مع قـو فرعوف، وعن  :الدليل الرابع

فإُنم كانوا  مع أىل مصر؛ _عليو السبلـ_حاؿ امرأة فرعوف، وكما كاف يوسف 
يفعَل معهم كلَّ ما يعرفو من دين اإلسبلـ؛ ألنو دعاىم إىل  كفاراً، ومل ٯُتِْكْنُو أف

 (ٕ).التوحيد واإلٯتاف فلم ٬تيبوه

 

                                                 

 .265_1/264وأي١ ايتهفري ، ٚاْعل َٓٗر ابٔ ت١ُٝٝ يف 221َ_19/220فُٛع ايفتا٣ٚ _  1

 .1/265، ٚاْعل َٓٗر ابٔ ت١ُٝٝ يف َوأي١ ايتهفري 19/217اْعل املِـك ايوابل _  2
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 :وٖتتو
 تمهيد_ 

 .تقسيم الذنوب :المبحث األول
 .ماىية الصغائر والكبائر :المبحث الثاني

 .تكفَت األعماؿ الصاٟتة للصغائر والكبائر :المبحث الثالث
 .انع إنفاذ الوعيدمو  :المبحث الرابع

 .وسطية أىل السنة يف باب اإلٯتاف :المبحث الخامس

 الفصل السادس

 

ايصػا٥ط ٚايهبا٥ط،َٚٛاْع إْفاش 

 ايٛعٝس
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 578 حكٝكت٘، َٚا ٜتعًل ب٘ َٔ َػا9ٌ٥ ميإاإل9 ايػازغ١ عؿط٠ايطغاي١ 
  

  
مصطلح الكبائر والصغائر يرد يف كتب العقائد، وذلك إذا ٖتدثوا عن الذنوب، 

 ...وتقسيمها، وحكم مرتكب الكبَتة يف الدنيا واآلخرة، وىكذا
هة حكم مرتكب ومسألة الصغائر والكبائر ٢تا ارتباط وثيق بباب اإلٯتاف؛ من ج

 ._كما مر_الكبَتة، وا٠تبلؼ فيو 
وكذلك اٟتاؿ بالنسبة ١تسألة موانع إنفاذ الوعيد، فلها ارتباط بباب اإلٯتاف 

 ._على ما سيأيت بيانو_
وكذلك وسطية أىل السنة واٞتماعة يف باب اإلٯتاف؛ فهي خبلصٌة لكثَت من 

 .مسائل ىذا الكتاب
 صغائر وكبائر، واألدلة على ذلك، مع وفيما يلي نبذة عن تقسيم الذنوب إىل

بياف ماىية الصغائر والكبائر سواء عند من حصروا الكبائر بعدد، أو َحدُّوىا ِْتَدٍّ، 
مث ينتقل اٟتديث إىل مسألة تكفَت الكبائر باألعماؿ الصاٟتة، وىل ىذا ٦تكن؟ أو 

 .التفصيل يف ذلك الشأف أنو ال بد من التوبة؟ فإىل
ٟتديث إىل مسألة إنفاذ الوعيد، مث إىل وسطية أىل السنة يف وبعد ذلك ينتقل ا

 .باب اإلٯتاف

 متٗٝس
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نقسم ت اعلم أف الذنوب: =×الذنوب تنقسم إىل صغائر وكبائر، قاؿ الغزايل 

ال صغَتة وال  : إىل صغائر وكبائر، وقد كثر اختبلؼ الناس فيها؛ فقاؿ قائلوف
 .كبَتة، بل كل ٥تالفة هلل فهي كبَتة

َهْوَف َعْنُو ُنَكفّْْر َعْنُكْم ]: _تعاىل_ ؛ إذ قاؿوىذا ضعيف ِإْف َٕتَْتِنُبوا َكَبائَِر َما تُػنػْ
الَِّذيَن ٬َتَْتِنُبوَف َكَبائَِر ]: _تعاىل_ وقاؿ ،ٖٔ:النساء [َسيَّْئاِتُكْم َونُْدِخْلُكْم ُمْدَخبًل َكرٯتاً 

 .ٕٖ:النجم [اإِلمثِْ َواْلَفَواِحَش ِإالَّ اللََّممَ 
الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة يكفرن ما بينهن إن = ":وقاؿ

 .(ٔ)+كفارات لما بينهن إال الكبائر: =ويف لفظ آخر+ اجتنبت الكبائر
: الكبائر: =_رضي اهلل عنهما_ فيما رواه عبداهلل بن عمرو بن العاص"وقد قاؿ

 .(ٖ()ٕ)+اإلشراك باهلل، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس
وقد دؿ القرآف والسنة وإٚتاع الصحابة والتابعُت بعدىم : =× اؿ ابن القيموق

 .(ٗ)+واألئمة على أف من الذنوب كبائَر وصغائر
بالنسبة _ الذنوب كلها: والذين مل يقسموىا إىل كبائر وصغائر قالوا: =× وقاؿ

ُعصي كبائر؛ فالنظر إىل من  _إىل اٞتراءة على اهلل سبحانو ومعصيتو و٥تالفة أمره
                                                 

 .(233)كٚاٙ َوًِ _ 1

 ( .6656)كٚاٙ ايبؼاكٟ _ 2

 .4/17إسٝا٤ عًّٛ ايـٜٔ _ 3

 .306اؾٛاب ايهايف ْ_ 4

 تكػِٝ ايصْٛب9 املبخح األٍٚ
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أمرُه، وانُتهك ٤تارمو يوجب أف تكوف الذنوب كلها كبائر، وىي مستوية يف ىذه  

 .(ٔ)+ا١تفسدة
: _إف الذنوب كلها كبائر :بعد أف ساؽ بعض ما أورده َمْن قاؿ_وقاؿ 

فالشرؾ أظلم الظلم، والتوحيد أعدؿ العدؿ؛ فما كاف أشدَّ منافاة ٢تذا ا١تقصود =
 درجاهتا ْتسب منافاهتا لو، وما كاف أشدَّ موافقة فهو أكرب الكبائر، وتفاوهتا يف

٢تذا ا١تقصود فهو أوجب الواجبات، وأفرض الطاعات؛ فتأمل ىذا األصل حق 
التأمل، واعترب تفاصيلو تعرؼ بو حكمة أحكم اٟتاكمُت، وأعلم العا١تُت فيما 

 .(ٕ)+فرضو على عباده، وحرمو عليهم، وتفاوَت مراتب الطاعات وا١تعاصي
َ أف الذنوب تنقسم إىل كبائر وصغائر ينتقل اٟتديث إىل بياف وبعد  أف تبُتَّ

 .ماىية الصغائر والكبائر

                                                 

 .309اؾٛاب ايهايف ْ _ 1

 .312اؾٛاب ايهايف _ 2
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 ما ىية الصغائر والكبائر عند من حصروىا بعدد: أوالً 

 : (ٔ)اْختُِلَف يف ٖتديد الكبائر وحصرىا؛ فقيل يف ذلك أقواؿ منها
 .ىي أربع: ÷قاؿ عبداهلل بن مسعود_ ٔ
 .ىي سبع: _رضي اهلل عنهما_ بن عمروقاؿ عبداهلل_ ٕ
 .ىي تسع: _رضي اهلل عنهما_ وقاؿ عبداهلل بن عمرو بن العاص_ ػ ٖ
الكبائر سبع : إذا بلغو قوؿ ابن عمر _رضي اهلل عنهما_ وكاف ابن عباس_ ٗ
 .ىن إىل سبعُت أقرب منها إىل سبع: يقوؿ
 .ىي إحدى عشرة: وقاؿ آخر_  ٘
يف القلب  تها من أقواؿ الصحابة فوجدهتا أربعةً ٚتع: وقاؿ أبو طالب ا١تكي_ ٙ
اإلشراؾ باهلل، واإلصرار على ا١تعصية، والقنوط من رٛتة اهلل، واألمن من مكر : وىي
 .اهلل

شهادة الزور، وقذؼ احملصنات، واليمُت الغموس، : يف اللساف، وىي وأربعةً 
 .(ٕ)والسحر
 .كل الرباشرب ا٠تمر، وأكل ماؿ اليتيم، وأ: يف البطن وثبلثةً 

 .الزنا، واللواط: واثنُت يف الفرج

                                                 

 .309_308، ٚاؾٛاب ايهايف 18_4/17ّٛ ايـٜٔ اْعل إسٝا٤ عً_ 1

 .ايوشل ٫ ٜكتِل ع٢ً ايًوإ، بٌ تٌرتى اؾٛاكغ يف عًُ٘_ 2

 ١ٝ ايصػا٥ط ٚايهبا٥طَا9ٖ املبخح ايجاْٞ
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 .و٫تا القتل والسرقة :واثنُت يف اليدين 

 .وىو الفرار من الزحف :وواحداً يف الرجلُت
 .وىو عقوؽ الوالدين :وواحداً يتعلق ّتميع اٞتسد

 .أقواؿ الذين حصروىا بعدد خبلصة ىذه
 

 ماىية الكبائر والصغائر عند من َحدُّوىا ْتدٍّ : ثانياً 
فقد اختلفوا يف ذلك على  ، وإ٪تا حدوىا ْتدبعدد ا الكبائروأما الذين مل ٭تصرو 

 : أقواؿ منها
فهو كبَتة،  _ ما اقًتف بالنهي عنو وعيد من لعن، أو غضب، أو عقوبةأف _ ٔ

 .وما مل يقًتف بو شيء فهو صغَتة
، فهو كبَتة _ كل ما ترتب عليو حد يف الدنيا، أو وعيد يف اآلخرة: وقيل_ ٕ

 .(ٔ) وما مل يرتب عليو ال ىذا وال ىذا فهو صغَتة
كل ما اتفقت الشرائع على ٖترٯتو فهو من الكبائر، وما كاف ٖترٯتو : وقيل_  ٖ

 .يف شريعة دوف شريعة فهو صغَتة
 .كل ما لعن اهلل ورسولو فاعلو فهو كبَتة: وقيل_ ٗ
َٕتَْتِنُبوا َكَبائَِر َما ِإْف ]: ىي كل ما ذكر من أوؿ سورة النساء إىل قولو: وقيل_ ٘

َهْوَف َعْنُو ُنَكفّْْر َعْنُكْم َسيَّْئاِتُكمْ   .ٖٔ: النساء [تُػنػْ

                                                 

: 11/650، ٚقاٍ يف 11/650يف فُٛع ايفتا٣ٚ ×  ٖٚقا َا كدش٘ ًٝؽ اٱه٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ_ 1

أٚىل َٔ ها٥ل تًو  إٕ ٖقا ائابط: ٚإمنا قًٓا: =11/654ٚقاٍ يف  ،+إْ٘ أَجٌ ا٭قٛاٍ يف ٖقٙ املوأي١=

 .ثِ فنل مخو١ ٚدٛٙ. . .+ ائٛابط املقنٛك٠ يٛدٛٙ 
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 :ىذا ا١تبحث يدور حوؿ سؤاؿ مفاده
 وْ أَ  ،ىل الحسنات واألعمال الصالحة تكفر الصغائر والكبائر على حد سواء

 ال بد في الكبائر من التوبة؟
 : اختلف فيها على قولُت ذلك أف ىذه ا١تسألة قد عنواٞتواب 

ىل تكفر األعماؿ : إحدا٫تا: وقد اختلف يف مسألتُت: =×قاؿ ابن رجب 
 الصاٟتة الكبائر والصغائر؟ أو ال تكفر سوى الصغائر؟

وغَته من السلف ، وقد روي ىذا عن عطاء، ال تكفّْر سوى الصغائر: فمنهم قاؿ
إنو يكفر اٞتراحات : الوضوء وقاؿ سلماف الفارسي يف، يف الوضوء أنو يكفر الصغائر

، والصبلة تكفر أكرب من ذلك، وا١تشي إىل ا١تساجد يكفر أكرب من ذلك، الصّْغار
 .خرجو ٤تمد بن نصر ا١تروزي

وجعل من مل يتب ، وأما الكبائر فبل بد ٢تا من التوبة؛ ألف اهلل أمر العباد بالتوبة 
ولو  ،  تؤدى إال بنية وقصدوالفرائض ال، واتفقت األمة على أف التوبة فرض، ظا١تاً 

مل ٭تتج _ وأداء بقية أركاف اإلسبلـ ، والصبلة، كانت الكبائر تقع مكفرة بالوضوء
 .(ٔ)+وىذا باطل باإلٚتاع، إىل التوبة

 .ٚتلة من األقواؿ واآلثار يف تأييد ىذا القوؿ× مث ساؽ 
ن أىل وذىب قـو م: =فقاؿ، القوؿ الثاين يف ىذه ا١تسألة إىلوانتقل بعد ذلك 

، ومنهم ابن حـز الظاىري ،وغَتىم إىل أف ىذه األعماؿ تكفر الكبائر، اٟتديث
قد كنت أرغب : =وقاؿ، بالرد عليو( التمهيد)وإياه عٌت ابن عبد الرب يف كتاب 
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وخشيت أف يغًت بو ، بنفسي عن الكبلـ يف مثل ىذا الباب لوال قوؿ ذلك القائل 

، ى أُنا تكفرىا الصلوات دوف الندـفينهمك يف ا١توبقات؛ اتكااًل عل، جاىل
 (ٔ)ىػ . ا+واالستغفار والتوبة

إف الكبائر ال تكفَّر بدوف التوبة؛ : والصحيح قوؿ اٞتمهور: =×مث قاؿ ابن رجب 
 .(ٕ)+ألف التوبة فرض على العباد

 .مث ساؽ ٚتلة من اآلثار اليت تؤيد ىذا القوؿ
عٍت مسألة تكفَت الكبائر أ_ واهلل أعلم يف ىذه ا١تسألة_واألظهر : =مث قاؿ
وتقع الكبائر ُمكفَّرة ، أنو أريد أف الكبائر ٘تحى ٔتجرد اإلتياف بالفرائض_ باألعماؿ

 .فهذا باطل_ بذلك كما تكفر الصغائر باجتناب الكبائر 
فتمحى الكبَتة ، وإف أريد أنو يواَزف يـو القيامة بُت الكبائر وبُت بعض األعماؿ

 .(ٖ)+سقط العمل؛ فبل يبقى لو ثواب فهذا يقعوي، ٔتا يقابلها من العمل
مث تسقط ، وظاىر ىذا أنو تقع ا١تقاصَُّة بُت اٟتسنات والسيئات: =إىل أف قاؿ

 .وينظر إىل ما يَػْفُضل بعد ا١تقاصة، اٟتسنات ا١تقابلة للسيئات
وىذا يوافق قوؿ من قاؿ بأف من رجحت حسناتو على سيئاتو ْتسنة واحدة 

 .كأُنا مل تكن، وسقط باقي حسناتو يف مقابل سيئاتو، اصةأثيب بتلك اٟتسنة خ
أمػػػػػػػا الصػػػػػػػغائر فإُنػػػػػػػا ٘تحػػػػػػػى باألعمػػػػػػػاؿ الصػػػػػػػاٟتة مػػػػػػػع بقػػػػػػػاء ، وىػػػػػػػذا يف الكبػػػػػػػائر

 (ٗ).ىػ.ا+ثوأّا
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أن الحسنات الماحية تكفر الكبائر × ىذا وقد رجح شيخ اإلسبلم ابن تيمية 
 .بدون التوبة

اليت تزوؿ ّٔا عن العبد عقوبة بعد أف ذكر السبب الثالث من األسباب × قاؿ 
اٟتسنات : وسؤا٢تم على ىذا الوجو أف يقولوا: =وىو اٟتسنات ا١تاحية قاؿ، الذنوب

 .إ٪تا تكفر الصغائر فقط
ما اجتنبت : =أما الكبائر فبل تغتفر إال بالتوبة كما جاء يف بعض األحاديث

 (ٔ).ىػ . ا+ فيجاب عن ىذا بوجوه+ الكبائر
 .بُتَّ من خبل٢تا أف اٟتسنات تكفّْر الكبائرٜتسة وجوه × مث ذكر 
 : من الوجوه اليت أيَّد ّٔا كبلمو ما يلي× و٦تا قاؿ 

كالصلوات ، جاء يف الفرائض_ يعٍت ما اجتنبت الكبائر_أف ىذا الشرط  :ىما=
ِإف َٕتَْتِنُبوْا َكَبآئَِر : ]يقوؿ_ تعاىل_وذلك أف اهلل ، وصياـ رمضاف، واٞتمعة، ا٠تمس
 .ٖٔ: النساء[ َهْوَف َعْنُو ُنَكفّْْر َعنُكْم َسيَّْئاِتُكمْ َما تُػنػْ 

وأما األعماؿ الزائدة من ، فالفرائض مع ترؾ الكبائر مقتضية لتكفَت السيئات
َفَمن يَػْعَمْل : ]يقوؿ_ سبحانو_التطوعات فبل بد أف يكوف ٢تا ثواب آخر؛ فإف اهلل 

 . الزلزلة([ ٛ)َمْل ِمثْػَقاَؿ َذرٍَّة َشرّاً يَػرَهُ َوَمن يَػعْ ( ٚ) ِمثْػَقاَؿ َذرٍَّة َخَْتاً يَػَرهُ 
أنو قد جاء التصريح يف كثَت من األحاديث بأف ا١تغفرة قد تكوف مع  :الثاني
 +.غفر لو وإف كاف فر من الزحف": =كما يف قولو ، الكبائر

أعتقوا عنو : =فقاؿ، يف صاحب لنا قد أوجب" أتينا رسوؿ اهلل : =ويف السنن
 +.نو بكل عضو عضواً من الناريعتِق اهلل ع
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 +.وإن زنا وإن سرق: =ويف الصحيحُت من حديث أيب ذر 

إف + اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم: =أف قولو ألىل بدر و٨توىم :الثالث
أو على ا١تغفرة مع التوبة مل يكن فرؽ بينهم وبُت غَتىم؛ فكما ، ٛتُِل على الصغائر

ال ٬توز _ ُعِلَم أف الكفر ال يغفر إال بالتوبة  ال ٬توز ٛتل اٟتديث على الكفر؛ ١تا قد
َكفَّرِة باجتناب الكبائر

ُ
 +.ٛتلو على الصغائر ا١ت

 .وأطاؿ فيهما، وا٠تامس، الوجهُت الرابع× مث ذكر 
وإ٪تا ا١تقصود ىو الوقوؼ على رأي شيخ اإلسبلـ ابن ، وا١تقاـ ال يتسع إليراد٫تا

 .تيمية يف ىذه ا١تسألة
وأف ، بعض أقواؿ أىل العلم يف ىذه ا١تسألة_ خبلؿ ما مضىمن _وبعد أف تبُت 

واألعماؿ ، يرى أف اٟتسنات ا١تاحية_ ومنهم شيخ اإلسبلـ ابن تيمية_بعضهم 
يف ىذا  فإنو يحسن الوقوف على مسالة مهمة_ الصاٟتة تكفر الكبائر بدوف التوبة

 : الباب تتبُت من خبلؿ التساؤؿ اآليت
 لى تكفير الكبائر بإطبلق؟ىل األعمال الصالحة تقوى ع

الكبائر؛ ذلك أف  تكفَت أف األعماؿ الصاٟتة قد ال تقوى على: واٞتواب
وْتسب ما يقـو بالقلب من حقائق ، األعماؿ إ٪تا تتفاضل ْتسب إحساف العمل
 .ونقصانو، اإلٯتاف؛ فتكفَت العمل للسيئات ْتسب كمالو

تعطل سَته إىل اهلل والدار و ، وال ريب أف الكبائر والذنوب عمومًا تضعف القلب
ضعيفة ال تقاـو الكبائر؛ وال ، وعلى ىذا فقد تكوف األعماؿ الصاٟتة ناقصة، اآلخرة

 .تقوى على تكفَتىا
وال يَرُِد على ىذا أف بعض النصوص صرحت بأف ىناؾ أعمااًل غفر اهلل 
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وحديث صاحب ، (ٔ)كما يف حديث البغي، ألصحأّا بسبب عمل صاحل
وال تكوف قاعدة مطردة بكل حاؿ؛  ،ك أف اٟتاالت ا٠تاصة ال تعمم؛ ذل(ٕ)البطاقة

تنفعو  + ال إلو إال اهلل: =وليس كل من قاؿ، فليس كل امرأة بغي تسقي كلباً يغفر ٢تا
 .كما نفعت صاحب البطاقة

                                                 

بلن١ٝ _ ٜـٚك_بُٝٓا نًب ٜطٝف ": =قاٍ ايٓيب (: 2245)َٚوًِ ( 3467)ؼاكٟ ٖٚٛ َا كٚاٙ ايب_  1

ٌّ َٔ بػاٜا بين إهلا٥ٌٝ; فٓنعت َٛقٗا _ ب٦ل_ ٚاهعتكت يع٘ بع٘، فوعكت٘     _ ػفٗا_ناؿ ٜكتً٘ ايعطٍ; إف كأت٘ بػ

 +.إٜاٙ; فػٴفل هلا ب٘

 .فٗقٙ امللأ٠ قاّ بكًبٗا َٔ اٱػ٬ْ، ٚتٛابع٘ َا نإ هببّا ملػفل٠ فْٛبٗا

ٚقلٜب َٔ ٖقا َا قاّ بكًعب  =: َكلكّا ٖقا املع٢ٓ 1/341يف نتاب٘ َـاكز ايوايهني × قاٍ ابٔ ايكِٝ 

َعع ععـّ اٯيع١،    _ايبػٞ اييت كأت فيو ايهًب، ٚقـ اًتـ ب٘ ايعطٍ ٜأنٌ ايجل٣، فكاّ بكًبٗا فيو ايٛقعت 

نٍٚ ايب٦ل، ٤ٌَٚ املا٤ يف ػفٗا، َا محًٗا ع٢ً إٔ َغلٻكٳت بٓفوٗا يف ْ_ٚعـّ املعني، ٚعـّ َٔ تلا٥ٝ٘ بعًُٗا

ٞټ َٔ ايب٦ل، ثِ تٛآععٗا هلعقا    ُٵًٹٗا ػٴفَّٗا بفٝٗا ٖٚٛ َٰٕ، ست٢ أَهٓٗا ايلق ٚمل تعبأ بتعلٓٗا يًتًف، ٚسٳ

املؼًٛم ايقٟ دلت عاؿ٠ ايٓاي بٔلب٘، فأَوهت ي٘ اـف بٝـٖا ست٢ ًلب َٔ غري إٔ تلدعٛ َٓع٘ دعنا٤    

 .َٔ ايتٛسٝـ َا تكـّ َٓٗا َٔ ايبػا٤، َفػٴفل هلا ٫ٚ ًهٛكّا; فأسلقت أْٛاك ٖقا ايكـك

ايهُٝاٟٚ ايقٟ إفا ٚٓع َٓ٘ َجكاٍ  فٗهقا ا٭عُاٍ ٚايعُاٍ عٓـ اهلل، ٚايػافٌ يف غف١ً َٔ ٖقا اٱنوري

 +.فك٠ ع٢ً قٓاطري َٔ ماي ا٭عُاٍ قًبٗا فٖبّا ٚاهلل املوتعإ

إْٗا إفا ٚٓعت َع املعاؿٕ غري : اؿ٠ ٜكاٍاٱػ٬ْ، ٚاٱنوري َ+: اٱنوري ايهُٝاٟٚ: =ٜٚٴكِـ بكٛي٘

 .ايقٖب سٛيتٗا إىل فٖب

ٌٴلٴ ": =ٖٛ َا دا٤ يف قٛي٘ _  2 ّٴ كد٬ّ َٔ أَيت ع٢ً ك٩ٚي اـ٥٬ل ّٜٛ ايكٝا١َ، َفٝشٵ إٕ اهلل هٝؼِّ

ِّ ايبِل، ثِ ٜكٍٛ ٍّ َجٌ َ أظًُو نتبيت  ؟أتٓهل َٔ ٖقا ٦ًّٝا:عًٝ٘ توع١ ٚتوعني هذ٬ّ، نٌ هذ

 . ٫ ٜا كبِّ:َأَفًََو عقك؟ فٝكٍٛ:٫ ٜا كبِّ، فٝكٍٛ:فٝكٍٛ ؟اؿافعٕٛ

أًٗـ إٔ ٫ إي٘ إ٫ اهلل، :ب٢ً، إٕ يو عٓـْا سو١ّٓ; فإْ٘ ٫ ظًِ ايّٝٛ، فتؼلز بطاق١ فٝٗا :فٝكٍٛ

 . أسٔل ٚمْو:ٚأًٗـ إٔ قُـّا عبـٙ ٚكهٛي٘، فٝكٍٛ

 . تٴِعًِ إْو ٫ :فكاٍ َا ٖقٙ ايبطاق١ َع ٖقٙ ايوذ٬ت؟ ٜا كبِّ  :فٝكٍٛ

 +.فتٛٓع ايوذ٬ت يف نف١ٺ، فطاًت ايوذ٬ت، ٚثكًت ايبطاق١، ف٬ ٜجكٌ َع اهِ اهلل ٤ًٞ :قاٍ

ُٚشش٘، ٚا٭يباْٞ يف ( 2523)ٚابٔ سبإ ( 4300)ٚسوٻٓ٘، ٚابٔ َاد١ ( 2639)كٚاٙ ايرتَقٟ 

 (.1776)ُشٝض اؾاَع 
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كما _٢تذه ا١تسألة ارتباط بباب اإلٯتاف؛ ذلك أف الوعيدية من ا٠توارج وا١تعتزلة 

بد من إنفاذ الوعيد على من تَػَلبَّس بالكبائر؛ ألنو خارج عن ا١تلة  يروف أنو ال_ مر
 ._بزعمهم_

وا١ترجئة ال يروف أف مرتكب الكبَتة خارج عن ا١تلة، بل ىو مؤمن كامل اإلٯتاف؛ 
ألف اإلٯتاف عندىم ىو ٣ترد التصديق بالقلب؛ _ كما يزعموف_فبل وعيد عليو 

 .فطا١تا أنو موجود فبل يضر معو معصية
سألة موانع إنفاذ الوعيد ترد يف كتب العقائد خصوصًا يف باب اإلٯتاف، وم

 .وحكم مرتكب الكبَتة، وعند مناقشة الوعيدية كا٠توارج وا١تعتزلة
األسباب التي تندفع بها : ، وتسمى بػموانع إنفاذ الوعيد: وىذه ا١تسألة تسمى

 .العقوبة
دخوؿ النار، إف الذنوب موجبة ل: ومما يوضح ىذه المسألة أن يقال

وصاحبها متوعد بالعذاب إال أف ىناؾ أسبابًا تندفع ّٔا العقوبة، وينتفي بسببها 
 .الوعيد، ويزوؿ موجب الذنوب

وىذه األسباب تسمى موانع إنفاذ الوعيد، أي موانع إيقاع العذاب على 
 .مستحقو؛ ألف الوعيد إ٪تا يكوف بالشر

 .ب والسنةوىذه األسباب عشرة عرفت باالستقراء من الكتا
والسنة على أف وقد دلت نصوص الكتاب : =×قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 

التوبة، وىذا متفق : أحدىا: عقوبة الذنوب تزوؿ عن العبد بنحو عشرة أسباب

 فاش ايٛعٝسَٛاْع إ9ْ املبخح ايطابع
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 . (ٔ)+عليو بُت ا١تسلمُت 1

 . يف ذكر باقي ا١توانع بالتفصيل ×مث شرع 
ها تندفع عنو بعشرة وا١تؤمن إذا فعل سيئة فإف عقوبت=: موضع آخروقاؿ يف 

 : أسباب
 . أف يتوب فيتوب اهلل عليو؛ فإف التائب من الذنب كمن ال ذنب لو _ٔ
 . أو يستغفر، فيغفر اهلل لو _ٕ
 . أو يعمل حسناٍت ٘تحوىا؛ فإف اٟتسنات يذىنب السيئات _ٖ
 . أو يدعو لو إخوانو ا١تؤمنوف، ويستغفروف لو حياً وميتاً  _ٗ
 . أعما٢تم ما ينفعو اهلل بوأو يهدوف لو من ثواب  _٘
 . "أو يشفع فيو نبيو ٤تمٌد  _ٙ
 . أو يبتليو اهلل ػ تعاىل ػ يف الدنيا ٔتصائب تكفَّر عنو _ٚ
 . أو يبتليو يف الربزخ بالصعقة، فيكفر ّٔا عنو _ٛ
 . أو يبتليو يف عرصات القيامة من أىوا٢تا ٔتا يكفّْر عنو _ٜ
 . أو يرٛتو أرحم الراٛتُت _ٓٔ

فيما يرويو عنو  _تعاىل_طأتو ىذه العشرة فبل يلومن إال نفسو، كما قاؿ فمن أخ
يا عبادي إ٪تا ىي أعمالكم أحصيها لكم، مث أوفيكم أياىا؛ فمن وجد = "رسوؿ اهلل 

 (ٖ()ٕ)+.خَتاً فليحمد اهلل، ومن وجد غَت ذلك فبل يلومن إال نفسو
ُد يسقط عنهم عذأُّا إما فإف الذنوب اليت يُبتلى ّٔا العبا= :وقاؿ يف االستقامة

بتوبة َٕتُبُّ ما قبلها، وإما باستغفار، وإما ْتسنات ماحية يذىنب السيئات، وإما 
                                                 

 .7/487فُٛع ايفتا٣ٚ _ 1

 (.2577)كٚاٙ َوًِ  _2

 .46_10/45 ا٣ٚفُٛع ايفت _3



 

 

 

 610 حكٝكت٘، َٚا ٜتعًل ب٘ َٔ َػا9ٌ٥ ميإاإل9 ايػازغ١ عؿط٠ايطغاي١ 
وغَته  "بدعاء ا١تسلمُت وشفاعتهم، أو ٔتا يفعلونو لو من الرب، وإما بشفاعة النيب  

 . (ٔ)+فيو يـو القيامػة، وإما أف يكفّْر اهلل عنو خطاياه ٔتا يصيبػو من ا١تصائب
وحدىا ىي اليت يزوؿ ّٔا موجب  ومما يحسن التنبيو عليو ىهنا أن التوبة

 .الذنوب للمؤمن والكافر، أما باقي ا١توانع فهي خاصة با١تؤمن
مث إف الوعيدية ال يروف من ىذه ا١توانع إال التوبة، وأما باقي ا١توانع فبل يروف أُنا 

أف يعاقب من _ ز وجلع_٘تنع من إنفاذ الوعيد، بل يروف أنو ٬تب على اهلل 
 .عصاه، كما ٬تب عليو أف يثيب من أطاعو، ومل يلتفتوا إىل باقي ا١توانع

أما أىل السنة فهم يروف ىذه ا١توانع؛ وذلك ألُنم ينظروف إىل النصوص كافة، 
 .و٭ترصوف على اٞتمع بينها

                                                 

 .185_2/184ا٫هتكا١َ  _1
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ط الوسطية من أعظم ما ٯتيز أىل السنة واٞتماعة، فكما أف أىل أمة اإلسبلـ وس

فكذلك _ بُت األمم اليت ٕتنح إىل الغلو الضار، واألمم اليت ٘تيل إىل التفريط ا١تهلك
 .أىل السنة واٞتماعة وسط بُت فرؽ األمة ا١تبتدعة اليت ا٨ترفت عن الصراط ا١تستقيم

وتتجلى ىذه الوسطية يف شىت األمور سواء يف باب العقيدة أو األحكاـ، أو 
 .السلوؾ، أو غَتىا
مظاىر تلك الوسطية وسطيتها يف باب العقيدة، ومن ذلك ولعل أجلى 

وسطيتها يف باب اإلٯتاف ومسائلو، وقد مر شيء من ذلك بإ٬تاز، وفيما يلي ذكر 
 :لبعض تلك ا١تظاىر

فالمرجئة : وسط في باب الوعد والوعيد بين المرجئة وبين الوعيدية_ ٔ
اعة، وزعموا أف اإلٯتاف مع الكفر ط عمع األٯتاف ذنب، كما ال ينف رال يض: قالوا

٣ترد التصديق بالقلب، وأف مل ينطق بو، وأخروا األعماؿ عن اإلٯتاف، وجوَّزوا أف 
 .يعذب اهلل ا١تطيعُت، ويُػنَػعّْم العاصُت

فهم القائلوف باف اهلل ٬تب عليو عقبًل أف يعذب العاصي كما ٬تب  أما الوعيدية
عندىم أف يغفر  زتب منها ال ٬تو عليو أف يثيب ا١تطيع؛ فمن مات على كبَتة، ومل ي

 .اهلل لو
فوسط بُت نفاة الوعيد من ا١ترجئة، وبُت موجبيو من الوعيدية؛  أما أىل السنة

فمن مات على كبَتة دوف الشرؾ عندىم َفَأْمرُه مفوَّض إىل اهلل، إف شاء عاقبو، 

 ٚغط١ٝ أٌٖ ايػ١ٓ يف باب اإلميإ َٚػا9ً٘٥ املبخح ارتاَؼ
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لنار، خلود الكفار، بل ٮترج من ا دوإف شاء عفا عنو، وإذا عاقبو ّٔا فإنو ال ٮتل 

 (ٔ).ويدخل اٞتنة
فبينما ٧تَِد فريقًا يتسرعوف يف إطبلؽ الكفر، : وسط في مسألة التكفير_ ٕ

بإسبلـ َمْن نطق بالشهادتُت، وصلى، وصاـ، وأدى  ففيكفروف بالكبَتة، وال ٭تكمو 
فرائض اإلسبلـ ػ ما مل يتحققوا إسبلمو بشروط َحدَّدوىا مل َترِْد يف الكتاب وال السنة 

حاؿ ا٠توارج ومن سار على ُنجهم ػ ٧تد فريقًا آخر فَػرَّط أٯتا تفريط، فمنع ػ وذلك ك
إنو ال :التكفَت البتة، ورأى أف من تلفظ بالشهادتُت ال ٯتكن تكفَته ْتاؿ، بل قالوا

 .وإ٪تا إطبلؽ الكفر يكوف على األعماؿ ، تكفَت شخص بعينو ز٬تو 
رتدين، ومدعي النبوة، وجاحدي أحدًا أبدًا حىت ا١ت فومن ىنا فَػُهْم ال يكفّْرو  

وجوب الصبلة، و٨تو ذلك من األمور اليت اٚتع أىل العلم على خروج أصحأّا 
 .من دائرة اإلسبلـ 

أما أىل السنة فقد ىداىم اهلل ١تا اختلف فيو من اٟتق بإذنو؛ اللتزامهم بالدليل 
إف : ولواوال يكفروف بكل ذنب، ومل يق التكفَت بإطبلؽ، ففهم ال ٯتنعو  ؛الشرعي

تكفَت ا١تعُت غَت ٦تكن، ومل يقولوا بالتكفَت بالعمـو دوف ٖتقق شروط التكفَت، 
وانتفاء موانعو يف حق ا١تعُت، ومل يتوقفوا يف إثبات وصف اإلسبلـ ١تن دخل فيو، 

 .أو ظهر منو إرادة الدخوؿ فيو
بل ٭تسنوف الظن بأىل القبلة ا١توحدين، ؤتن دخل يف اإلسبلـ، أو أراد 

  .خوؿ فيوالد
فيو الشروط، وانتفت يف حقو ا١توانع ػ فإُنم ال  تومن أتى ٔتكفر، واجتمع
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من تكفَته؛ ألُنم يروف أف التكفَت ليس حقًا ألحد، وإ٪تا ىو حق هلل  فيتحرجو  3

ورسولو، فبل يكفروف إال من كفره اهلل ورسولو، على أُنم ال يروف أف تنزيل أحكاـ 
 (ٔ).ألىل العلم والبصَتة، والرزانة، والركانة التكفَت كؤلٌ مباح، بل ىو مًتوؾ

ـ وسط في باب أسماء الدين واإليمان، أو مسألة األسماء واألحكام بين ٖ
أٝتاء الدين، : وا١تراد باألٝتاء ىنا: والجهمية ةالخوارج والمعتزلة وبين المرجئ

 .مؤمن، ومسلم، وكافر، وفاسق: مثل
 .نيا واآلخرةوا١تراد باألحكاـ أحكاـ أصحأّا يف الد

ذىبوا إىل أنو ال يستحق اسم اإلٯتاف إال من _ كما مر _ فا٠توارج وا١تعتزلة 
 .صدؽ ّتنانو، وأقر بلسانو، وقاـ ّتميع الواجبات، واجتنب ٚتيع ا١تنهيات

وعلى ىذا فمرتكب الكبَتة خرج من اإلٯتاف، ومل يدخل يف الكفر، فهو ٔتنزلة 
 .بُت ا١تنزلتُت

ة فاتفق الفريقاف على أف من مات على كبَتة ومل يتب منها أما يف أحكاـ اآلخر 
 .ػ فهو ٥تلد يف النار 

أما ا١ترجئة فكما سبق بياف مذىبهم، وىو أنو ال يضر مع اإلٯتاف معصية،  
 .فمرتكب الكبَتة عندىم مؤمن كامل اإلٯتاف، وال يستحق دخوؿ النار 

ىبُت، فمرتكب الكبَتة أما أىل السنة واٞتماعة فمذىبهم وسط بُت ىذين ا١تذ 
أو يسمُّونو  أو ىو مؤمن ناقص اإلٯتاف، عندىم مؤمن بإٯتانو، فاسق بكبَتتو،

                                                 

ْ  . ، ٚٓٛابط ايتهفري ؿ508_28/500اْعل فُٛع ايفتا٣ٚ _  1 ، ٚظعاٖل٠  10_9عبعـاهلل ايكلْعٞ 

 .7ع٬دٗا يٮَني اؿاز قُـ أمحـ ْ_ أهبابٗا _ ػطلٖا _ ايتهفري تاكىٗا 



 

 

 

 614 حكٝكت٘، َٚا ٜتعًل ب٘ َٔ َػا9ٌ٥ ميإاإل9 ايػازغ١ عؿط٠ايطغاي١ 
قد نقص إٯتانو بقدر ما ارتكب من معصية، فبل ينفوف عنو اإلٯتاف  فاسقًا ِملّْيَّاً  

بأنو كامل : كا٠توارج وا١تعتزلة، وال يقولوف  إنو خرج من ا١تلة: ، وال يقولوفأصبلً 
 .كا١ترجئة اإلٯتاف  

وحكمو يف اآلخرة عندىم أنو قد يتجاوز اهلل عنو فيدخل اٞتنة ابتداًء، أو يعذبو  
 (ٔ).ويدخلو اٞتنة كما سبق بقدر معصيتو مث ٮترجو،
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 616 حكٝكت٘، َٚا ٜتعًل ب٘ َٔ َػا9ٌ٥ ميإاإل9 ايػازغ١ عؿط٠ايطغاي١ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ارتامت١



 

 

 حكٝكت٘، َٚا ٜتعًل ب٘ َٔ َػا9ٌ٥ اإلميا9ٕ ايػازغ١ عؿط٠ايطغاي١ 

 

61
7 



 

 

 

 618 حكٝكت٘، َٚا ٜتعًل ب٘ َٔ َػا9ٌ٥ ميإاإل9 ايػازغ١ عؿط٠ايطغاي١ 
  

  
 اٟتمد هلل الذي بنعمتو تتم الصاٟتات، وبعد

 :ففي خا٘تة البحث ىذا ملخص ألىم ما ورد فيو
العقيدة،  أبوابيُعدُّ من أعظم  يتعلق بو من مسائل باب اإليمان، وما_ ٔ

 .وأ٫تها، وأجلها قدراً 
فخَت الدنيا واآلخرة إ٪تا ىو بسبب  لئليمان الصحيح ثمراٌت عظيمٌة؛_ ٕ

اإلٯتاف؛ فبو ٭تِت العبُد حياًة طيبة، وبو ينجو من ا١تكاره والشرور، وبو ٗتف 
 .ن أكرب الدواعي إىل التزود منوالشدائد، وُتدرؾ ٚتيع ا١تطالب؛ فمعرفة ٙتراتو م

 .وقد ورد يف البحث ذكٌر لكثَت من تلك الثمرات
 .االستسبلـ، واالنقياد، وإظهار ا٠تضوع، والقبوؿ: ىو اإلسبلم في اللغة_ ٖ

استسبلـ العبد هلل ظاىراً، وباطناً، بفعل أوامره، واجتناب : ىو وفي الشرع
 .نواىيو
أحد٫تا ٔتعٌت التأمُت، أي إعطاء  :اإليمان في اللغة لو استعماالن_ ٗ

 .األماف، والثاين ٔتعٌت التصديق
 .قوؿ، وعمل يزيد بالطاعة، وينقص با١تعصية: وفي الشرع

 .إذا أطلق أحد٫تا مشل الدين كلو أصولو وفروعو اإلسبلم واإليمان_ ٘
وإذا قرف بينهما، وذُِكرَا يف سياؽ واحد ُفسّْر اإلسبلـ باألعماؿ واألقواؿ 

 .ة، وفسر اإلٯتاف باالعتقادات الباطنةالظاىر 
وقد خالف يف ىذا  من أصول أىل السنة أن اإليمان يزيد وينقص،_ ٙ

 ارتامت١
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 .وا١ترجئة ا٠تالصة الوعيدية من ا١تعتزلة وا٠توارج،: األصل 1

، والناس فيو على تفاوت وتفاضل؛ فمنهم من ليس معو اإليمان مراتب _ٚ
 .إال أصل اإلٯتاف واٟتد األدىن منو

 .من بلغ فيو درجات الكماؿ الواجب أو ا١تستحب ومنهم
ىو اٟتد األدىن من اإلٯتاف الذي ىو : اإليمان المجمل أو مطلق اإليمان_ ٛ

شرط صحة اإلٯتاِف والنجاِة من ا٠تلود يف النار يف اآلخرة إف مات صاحبو على 
 .ذلك

 .وبو تثبت األحكاـ من فرائض، ومواريث، وحقوؽ
اإلٯتاف ا١تفصَّل، أو حقيقة اإلٯتاف، : ويقاؿ عنو: باإليمان المطلق الواج_ ٜ

 .أو اإلٯتاف الكامل الواجب، أو مرتبة ا١تقتصدين األبرار
 .ويكوف صاحبو ٦تن يؤدي الواجبات، و٬تتنب الكبائر

وىو مرتبة اإلٯتاف الكامل با١تستحبات، : اإليمان المطلق المستحب_ ٓٔ
 .با٠تَتات ومرتبة اإلحساف، ومرتبة ا١تقربُت السابقُت

وصاحب ىذه ا١ترتبة ال يكتفي بفعل الواجبات، وترؾ احملرمات، بل يضيف إىل 
 .ذلك فعل ا١تستحبات، وترؾ ا١تكروىات

، وسار يف طريق ىناك أسباٌب كثيرة إذا صدرت من العبد زاد إيمانو_ ٔٔ
آيات اهلل تعلُم العلِم النافع، ومعرفُة أٝتاِء اهلل وصفاتِو، والنظُر يف : الكماؿ، ومنها

_ عز وجل_الكونية، وقراءُة القرآف الكرًن وتدبػُّرُه، وفعُل الطاعِة؛ تقربًا إىل اهلل 
 ._تبارؾ وتعاىل_وترُؾ ا١تعصيِة؛ خوفاً من اهلل 

: ، أو َتْذَىب بو، ومنهاىناك أسباٌب إذا فعلها العبد تنقص إيمانو_ ٕٔ



 

 

 

 600 حكٝكت٘، َٚا ٜتعًل ب٘ َٔ َػا9ٌ٥ ميإاإل9 ايػازغ١ عؿط٠ايطغاي١ 
عراُض عن النظر يف آيات اهلل وبأٝتائو وصفاتو، والغفلُة واإل_ تعاىل_اٞتهُل باهلل  

 .وأحكامو، وفعُل ا١تعصيِة، وصحبُة قرناِء السوء، واالُنماُؾ يف الدنيا
أنا مؤمٌن إف شاء اهلل، أو : أف يقوؿ اإلنساف: االستثناُء في اإليمان_ ٖٔ

: ىل أنت مؤمن؟ فيجيب بصيغة تشعر بعدـ القطع، كأف يقوؿ: ٬تيب إذا قيل لو
 .أو أرجو، أو آمنت بو أنا مؤمن إف شاء اهلل،

اإلرجاء؛ فا١ترجئة ىم أوؿ من تكلم يف  :منشأ القول في االستثناء_ ٗٔ
 .مسألة االستثناء يف اإلٯتاف

ٖترًن : أحدىا: يف اإلٯتاف تنحصر يف ثبلثة األقواُل في مسألة االستثناء_ ٘ٔ
 .التفصيل: وجوبو، والثالث: االستثناء، والثاين

 .لكوقد ورد يف البحث بياف لذ
 .يدؿ على معٌت واحد، وىو السًت، والتغطية: الكفر في اللغة_ ٙٔ

 .نسبة اإلنساف إىل الكفر، واٟتكم عليو بو: والتكفير
اعتقادات، وأقواؿ، وأفعاؿ، حكم الشارع بأُنا : الكفر في الشرع_ ٚٔ

 .تناقض اإلٯتاف، وىو على شعب، ومراتب متفاوتة
 :وعُت، وٯتكن إرجاعو إىل نالكفر أنواع_ ٛٔ
خرج من ا١تلة، وىو ما ارتكب صاحبو ما يوجب خروجو : كفر أكبر_ أ

ُ
وىو ا١ت

 ".من الدين كالتكذيب باهلل، ورسولو 
وىو غَت ٥ترج من ا١تلة، كاالقتتاؿ بُت ا١تسلمُت، والنياحة : كفر أصغر_ ب

 .على ا١تيت
ال يلزم من قام بو شعبة من شعب الكفر أن يكون كافرًا الُكْفَر _ ٜٔ

حىت تقـو بو حقيقُة الكفِر، كما ال يلـز من قاـ بو شعبة من شعب  طلَق،الم
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 .اإلٯتاف أف يصَت مؤمناً حىت يقـو بو أصُل اإلٯتاف 1

، كأف يقاؿ: التكفير المطلق، أو كفر اإلطبلق_ ٕٓ : ىو التكفَت بالعمـو
 .كذا وكذا، أو فعل كذا وكذا فهو كافر، أو فَػَقْد َكَفرَ : من قاؿ

 . بأس بإطبلقو، بل ٬تب القوؿ بعمومووىذا النوع ال
كذا، أو فعل  : إف فبلناً الذي قاؿ: أف يقاؿ: وتكفير المعين، أو كفر التعيين

 .كافر بعينو_ كذا 
الشروط، وانتفت يف _ أي ا١تعُت _ وىذا النوع ال ٬توز إال إذا اجتمعت فيو 

 .حقو ا١توانع
هادة ألحٍد باٞتنة ىو الش: الحكم األخروي المطلق، وعلى المعيَّن_ ٕٔ

والنار، وىناؾ فرؽ بُت الشهادة واٟتكم بالعمـو باٞتنة والنار وبُت الشهادة ألحد 
ٍ بذلك  .معُتَّ

 .يف النار كافرٍ   وكلَّ  ،فُيشهد بالعمـو أفَّ كلَّ مؤمٍن يف اٞتنة
ٍ باٞتنة أو النار إال عن طريق النص  .ولكن ال ُيشهد ١تعُتَّ

وىناؾ  التي يجب تعلُمها وفهُمها، التكفير من أعظم المسائل_ ٕٕ
 :ضوابط يف التكفَت، وقد ورد يف البحث ذكر لبعضها، ومن ذلك

 .أف اٟتكَم على الناس إ٪تا يكوف بالظاىر من أحوا٢تم_ أ
 .أف اإلسبلـ يثبت بأدىن بيّْنة، والتكفَت ينتفي بأدىن شبهة_ ب
يو من اجتماِع أف مذىَب أىِل السنِة االحتياُط يف التكفَت؛ فبل بد ف_ ج

الشروط، وانتفاِع ا١توانع، واستحضاِر أف ذلك ىو شأف أىل العلم، والبصَتة، 
 .والعقل
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 أُنم ال يكفروف أحداً بذنب ما مل من األصوؿ آّمع عليها عند أىل السنة_ ىػ 
 .يستحلو

ذنب الذي ىو دوف الكفر، والذي ال َيْكُفر صاحبو  ال: ويقصدوف بالذنب
 .كفعل الكبائر اليت ىي دوف الشرؾ

ويكفر مرتكبها  ىناك أفعال، وأقوال، واعتقادات يطلق عليها الكفر،_ ٖٕ
إذا اجتمعت فيو الشروط، وانتفت ا١توانع، وذلك كحاؿ َمْن جعل بينو وبُت اهلل 

شرع اهلل، أو بعضو، ومن  لية، ورادّ رؾ أركاف اإلسبلـ بالكوسائط يدعوىا، وكتا
 .استهزأ باهلل أو آياتو

ىي الصوارؼ اليت ٘تنع من اٟتكم على ا١تعُت بالكفر؛  :موانع التكفير_ ٕٗ
 .فالتكفَت ينتفي بانتفاء شيء من الشروط، أو وجود شيء من ا١توانع

اٞتهل، وا٠تطأ، واإلكراه، : ، وىيتكاد تنحصر في ستة موانُع التكفيرِ _ ٕ٘
 .والتأويل، والتقليد، والعجز

 .وقد ورد يف البحث تفصيل لكل واحد من ىذه ا١توانع
، وقد ورد يف البحث بياف لذلك، تنقسم الذنوب إلى صغائر، وكبائر_ ٕٙ

 .وتوضيح ١تا ىية الصغائر، والكبائر
ورد يف البحث مسألة إمكاف تكفَت اٟتسنات للصغائر والكبائر على _ ٕٚ

 .حد سواء
ىي األسباب اليت تندفع ّٔا العقوبة، ويزوؿ ُموَجب : إنفاذ الوعيد موانع_ ٕٛ

الذنوب، وىي عشرة أسباب عرفت باالستقراء من الكتاب والسنة، وقد ورد يف 
 .البحث بياف ٢تا
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، فهم وسط يف باب الوعد أىل السنة وسط في باب اإليمان ومسائلو_ ٜٕ 3

لتكفَت، ووسط يف باب أٝتاء والوعيد بُت ا١ترجئة والوعيدية، ووسط يف مسألة ا
 .الدين واإلٯتاف

 .ىذا ىو أىم ما ورد يف البحث، واٟتمد هلل رب العا١تُت
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 .اٟتمد هلل، والصبلة والسبلـ على رسوؿ اهلل، نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو ومن وااله
 الصحابة الكراـ األخيار، وآؿ البيت السادة األطهار، يتبُت من فهذه معامل يف: أما بعد

خبل٢تا شيء من معٌت الصحبة واآلؿ، وما ٢تم من الفضائل واٟتقوؽ، وما جرى ٣ترى ذلك 
 :من ا١تسائل اليت تتعلق ّٔذا الباب، وذلك من خبلؿ ا١تباحث التالية

 .يهممفهـو الصحابة، وفضلهم، واالعتقاد اٟتق ف :المبحث األول
 .فضلهم، وتفاضلهم: ا٠تلفاء الراشدوف :المبحث الثاني

 .مسائل يف ا١تفاضلة بُت عثماف وعلي، ويف ا١تبشرين باٞتنة :المبحث الثالث
 .فضائل الصحابة، ومراتبهم، وأسس البحث يف تارٮتهم :المبحث الرابع

 .مفهـو اآلؿ، وعقيدهتم :المبحث الخامس
 . آؿ البيتعقيدة ا١تسلمُت يف :المبحث السادس

 .دعوى اتّْباع آؿ البيت، والعبلقة بُت اآلؿ واألصحاب: المبحث السابع
فهػػذه ا١تباحػػث، ومػػا ينػػدرج ٖتتهػػا ىػػي ٤تػػور اٟتػػديث يف الصػػفحات التاليػػة، واهلل ا١تسػػتعاف، 

 .وعليو التكبلف
 

 املكس١َ
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 تعريف الصحايب: أوالً 
 .مؤمناً بو، ومات على اإلسبلـ" الصحايب ىو من لقي النيب 
وأصحُّ ما وقفت عليو من ذلك أف الصحايب من لقي = :×قال الحافظ ابن حجر 

مؤمناً بو، ومات على اإلسبلـ؛ فيدخل فيمن لقيو من طالت ٣تالستو لو، أو قصرت، " النيب 
ومن روى عنو أو مل يرِو، ومن غزا معو، أو مل يَػْغُز، ومن رآه رؤية ولو مل ٬تالسو، ومن مل يره 

 .(ٔ)+لعارض كالعمى
وىذا التعريف مبٍت على األصح ا١تختار عند احملققُت كالبخاري، وشيخو : =إىل أف قاؿ

 .(ٕ)+أٛتد بن حنبل، ومن تبعهما، ووراء ذلك أقواؿ أخرى شاذة
 

 : فضل الصحابة، ومنزلتهم يف األمة: ثانياً 
 ._ـعليهم السبل_أفضل جيل، وأكـر رعيل، وصفوة ا٠تلق بعد األنبياء " صحابة رسوؿ اهلل 

ومن استقرأ أحواؿ العامل يف ٚتيع الفرؽ تبُت لو أنو = :×قال شيخ اإلسبلم ابن تيمية 
من _ مل يكن قط طائفة أعظم اتفاقًا على ا٢تدى، وأبعد عن الفتنة والتفرؽ واالختبلؼ 

ُكْنُتْم : ]_تعاىل_الذين ىم خَت ا٠تلق بشهادة اهلل بذلك؛ إذ يقوؿ " أصحاب رسوؿ اهلل 
َر أُمَّ  َهْوَف َعْن اْلُمنَكِر َوتُػْؤِمُنوَف بِاللَّوِ َخيػْ آؿ [ )ٍة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس تَْأُمُروَف بِاْلَمْعُروِؼ َوتَػنػْ
 .(ٖ) (ٓٔٔ:عمراف

ولقد شهدت نصوص القرآف بعدالتهم وفضلهم، وتواترت السنة بالثناء عليهم، كما 
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 .شهدت لكثَت منهم على وجو التخصيص بالعدالة، والفضل 

 .رت وتظاىرت النصوص عن السلف الصالح في بيان ذلك كلوكما تكاث
نَػُهْم : ]_عز وجل_قاؿ اهلل  اُء َعَلى اْلُكفَّاِر ُرَٛتَاُء بَػيػْ ٤ُتَمٌَّد َرُسوُؿ اللَِّو َوالَِّذيَن َمَعُو َأِشدَّ

ُجوِىِهْم ِمْن أَثَِر السُُّجوِد َذِلَك تَػرَاُىْم رُكَّعاً ُسجَّداً يَػْبتَػُغوَف َفْضبًل ِمْن اللَِّو َورِْضَواناً ِسيَماُىْم يف وُ 
يِل َكَزرٍْع َأْخرََج َشْطَأُه َفآَزرَُه فَاْستَػْغَلَظ فَاْستَػَوى َعَلى  ُسوِقِو َمثَػُلُهْم يف التػَّْورَاِة َوَمثَػُلُهْم يف اإِل٧تِْ

ُهْم َمْغِفَرًة َوَأْجراً  يُػْعِجُب الزُّرَّاَع لَِيِغيَظ ِِّْٔم اْلُكفَّاَر َوَعَد اللَُّو الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِٟتَاِت ِمنػْ
 (.الفتح[ )(ٜٕ)َعِظيماً 

َوالسَّابُِقوَف اأَلوَُّلوَف ِمْن اْلُمَهاِجرِيَن َواألَنَصاِر َوالَِّذيَن اتػَّبَػُعوُىْم بِِإْحَساٍف : ]_تعاىل_وقاؿ 
ُهْم َوَرُضوا َعْنُو َوأََعدَّ ٢َتُْم َجنَّ  اٍت َٕتْرِي َٖتْتَػَها األَنْػَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أَبَدًا َذِلَك َرِضَي اللَُّو َعنػْ

 (.التوبة[ )(ٓٓٔ)اْلَفْوُز اْلَعِظيُم 
َلَقْد َرِضَي اللَُّو َعْن اْلُمْؤِمِنَُت ِإْذ يُػَبايُِعوَنَك َٖتَْت الشََّجرَِة فَػَعِلَم : ]_سبحانو وتعاىل_وقاؿ 

 .الفتح[(ٛٔ)ِكيَنَة َعَلْيِهْم َوأَثَابَػُهْم فَػْتحاً َقرِيباً َما يف قُػُلؤِِّْم فَأَنْػَزَؿ السَّ 
ال َيْسَتِوي ِمْنُكْم َمْن أَنْػَفَق ِمْن قَػْبِل اْلَفْتِح َوَقاَتَل أُْولَِئَك َأْعَظُم َدَرَجًة :]وقاؿ

ُو ٔتَا تَػْعَمُلوَف َخِبٌَت ِمْن الَِّذيَن أَنْػَفُقوا ِمْن بَػْعُد َوَقاتَػُلوا وَُكبلِّ َوَعَد اللَُّو اٟتُْْسٌَت َواللَّ 
 (.اٟتديد[ )(ٓٔ)

 .(ٔ)+خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم": =وقاؿ النيب 
ال تسبوا أصحابي؛ فوالذي نفسي بيده لو ": =قاؿ رسوؿ اهلل : قاؿ÷ وعن أيب ىريرة 

 .(ٕ)+أن أحدكم أنفق مثل أحد ذىباً ما أدرك ُمدَّ أحدىم وال نصيفو
وسبب التفاوت ما يقارف األفضل من مزيد اإلخبلص، وصدؽ : =×ؿ البيضاوي قا
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 .(ٔ)+النية
السبب يف التفاضل أف تلك النفقة أٙترت يف فتح اإلسبلـ، وإعبلء كلمة اهلل ما ال : وقيل

 .يثمر غَتىا
وكذلك اٞتهاد بالنفوس ال يصل ا١تتأخروف فيو إىل فضل ا١تتقدمُت؛ لقلة عدد ا١تتقدمُت، 

 .(ٕ)أنصارىم، فكاف جهادىم أفضل وقلة
ُقْل اٟتَْْمُد لِلَِّو َوَسبلـٌ : =]_عز وجل_يف قوؿ اهلل _ رضي اهلل عنهما_وعن ابن عباس 

 .(ٖ)"+ىم أصحاب ٤تمد : قاؿ[ َعَلى ِعَباِدِه الَِّذيَن اْصطََفى
خَت قلوب " إف اهلل نظر يف قلوب العباد، فوجد قلب ٤تمد : =÷وقاؿ ابن مسعود 

د؛ فاصطفاه لنفسو؛ فابتعثو برسالتو، مث نظر يف قلوب العباد بعد قلب ٤تمد، فوجد العبا
 .(ٗ)+قلوب أصحابو خَت قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيو يقاتلوف عن دينو

وباٞتملة فاآليات، واألحاديث، واآلثار الواردة يف الثناء عليهم، وتعداد فضائلهم ال تكاد 
 .(٘)ٖتصر

 
 اٟتق فيهماالعتقاد : ثالثاً 
حبهم، والًتضي  يتلخص يف: _رضي اهلل عنهم_االعتقاد اٟتق يف الصحابة الكراـ 

عنهم، واعتقاد عدالتهم، واالعًتاؼ بسابقتهم، واٟترص على نشر فضائلهم، والكف عما 
 .(ٙ)شجر بينهم، والتربؤ من طريقة الذين يبغضوُنم ويسبوُنم
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 .يء من البسط يف ذلك يف الفقرات التاليةفهذا ىو ٣تمل االعتقاد اٟتق فيهم، وسيأيت ش 

 

  "وسطية أىل السنة يف أصحاب رسوؿ اهلل : رابعاً 
رضي اهلل _بُت من يسبوف الصحابة " أىل السنة واٞتماعة وسط يف أصحاب رسوؿ اهلل 

مع سبهم لكثَت من _ويلعنوُنم، ورٔتا كفروىم، أو كفروا بعضهم، والغالبية منهم _ عنهم
 .ويعتقدوف فيهم اإل٢تية_ رضي اهلل عنهم_يغلوف يف علي وأوالده _ ءالصحابة وا٠تلفا

وبُت ا٠توارج الذين كفروا عليًَّا ومعاوية، ومن معهم من الصحابة، وقاتلوىم، واستحلوا 
 .دماءىم وأموا٢تم

وأما أىل السنة واٞتماعة فكانوا وسطًا بُت غلو ىؤالء، وجفاء ىؤالء، فهداىم اهلل إىل 
الصحابة، وأُنم أكمل األمة إٯتانًا وإسبلمًا وعلمًا وحكمة، ولكنهم مل يغلوا  االعًتاؼ بفضل

فيهم، ومل يعتقدوا عصمتهم، بل أحبوىم ٟتسن صحبتهم، وعظم سابقتهم، وحسن ببلئهم يف 
 .(ٔ)"نصرة اإلسبلـ، وجهادىم مع رسوؿ اهلل 

 
 حكم سب الصحابة أو تكفَتىم: خامساً 
 :كما يلي  ىذه ا١تسألة فيها تفصيل، وذلك

فهو كافر ببل ريب؛ ألنو مكذب لكبلـ اهلل _ من زعم أُنم ارتدوا إال قليبًل منهم _ ٔ
 ._كما سيأيت بيانو_بالرضا عنهم، والثناء عليهم، وتزكيتهم " وكبلـ رسولو _ عز وجل_

 ._أيضاً _من زعم فسق عامتهم فبل ريب يف كفره _ ٕ
 .فيحكم بكفره _من سبهم سبَّاً يقدح يف عدالتهم ودينهم _ ٖ
مثل وصف بعضهم بالبخل، أو _من سبهم سباً ال يقدح يف عدالتهم وال يف دينهم _ ٗ

فهذا يستحق التعزير والتأديب، وال ٭ُتكم بكفره ٔتجرد _ اٞتنب، أو قلة العلم، أو عدـ الزىد
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 .(ٔ)ذلك
 

 لواـز سبّْ الصحابة وتكفَتىم: سادساً 
 :باطلة منهايلـز من سب الصحابة، أو تكفَتىم لواـز 

الشك يف القرآِف، واٟتديِث، وديِن اإلسبلـ؛ ألف الطعن يف الناقل طعن يف ا١تنقوؿ؛ _ ٔ
 .ىم الذين نقلوا ذلك إلينا_ رضي اهلل عنهم_فالصحابة 

أف ذلك يقتضي أف ىذه األمة شر أمة أُخرجت للناس، وخَُت ىذه األمة ىم أو٢ُتا؛ _ ٕ
 .األمة شر األمم فإف كانوا كفاراً أو فّساقاً فإف ىذه

 ._تعاىل_نسبة اٞتهل إىل اهلل  :أولهماأحد أمرين، _ أيضاً _يلـز من ذلك _ ٖ
 .العبث بالنصوص اليت فيها ثناء على الصحابة :ثانيها
ألصحابو؛ فإذا كاف عجز ىو عن تربيتهم وىو ا١تؤيد " الشك يف تربية الرسوؿ _ ٗ

اليأس من إصبلح الناس، والشك يف فإف ىذا يقود إىل _ بالوحي والكماالت و٨تو ذلك 
 .(ٕ)تربية اإلسبلـ ألتباعو
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 :ا٠تلفاء الراشدوف أفضل الصحابة: أوالً 

ىم أفضل الناس بعد األنبياء، وأفضل الصحابة ا١تهاجروف؛ _ كما مر_الصحابة 
 :ٞتمعهم بُت ا٢تجرة والنصرة، مث األنصار، وأفضل ا١تهاجرين ا٠تلفاء األربعة الراشدوف

 ._رضي اهلل عنهم_ر، وعمر، وعثماف، وعلي أبو بك
 :وإليك نبذة يسيرة عنهم

عبداهلل بن عثماف بن عامر من بٍت تيم بن مرة ابن كعب، أوؿ  :أبو بكر الصديق_ ٔ
من الرجاؿ، وصاحبو يف ا٢تجرة، ونائبو يف الصبلة واٟتج، وخليفتو يف " من آمن برسوؿ اهلل 

عثماف، والزبَت، وطلحة، وعبدالرٛتن بن : ن باٞتنةأمتو، أسلم على يديو ٜتسة من ا١تبشري
 .عوؼ، وسعد بن أيب وقاص

 .سنة ٖٙىػ عن ٖٔتويف يف ٚتادى اآلخرة سنة 
وىؤالء ا٠تمسة مع أيب بكر وعلي بن أيب طالب وزيد بن حارثة ىم الثمانية الذين سبقوا 

 .الناس باإلسبلـ
 .قالو ابن إسحاؽ، يعٍت من الذكور بعد الرسالة

ىو أبو حفص الفاروؽ عمر بن ا٠تطاب من بٍت عدي ابن   :ر بن الخطابعم_ ٕ
كعب بن لؤي، أسلم يف السنة السادسة من البعثة بعد ٨تو أربعُت رجبًل وإحدى عشرة 

 .امرأة، ففرح ا١تسلموف بو وظهر اإلسبلـ ٔتكة بعده
ًا يف ذي استخلفو أبو بكر على األمة، فقاـ بأعباء ا٠تبلفة خَت قياـ إىل أف قتل شهيد

 .سنة ٖٙىػ عن ٖٕاٟتجة سنة 
ىو أبو عبداهلل ذو النورين عثماف بن عفاف من بٍت أمية بن عبد  :عثمان بن عفان_ ٖ

 .مشس بن عبد مناؼ
دار األرقم كاف غنيًا سخيًا توىل ا٠تبلفة بعد عمر ابن ا٠تطاب " أسلم قبل دخوؿ النيب 

سنة على أحد  ٜٓىػ عن ٖ٘ة سنة باتفاؽ أىل الشورى إىل أف قتل شهيدًا يف ذي اٟتج

 فضٌ ايصخاب١، ٚتفاض9ًِٗ املبخح ايجاْٞ
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 .األقواؿ
وىو أبو اٟتسن علي بن أيب طالب، واسم أيب طالب عبد  :علي بن أبي طالب_ ٗ

الراية يـو خيرب؛ ففتح " مناؼ بن عبد ا١تطلب، أوؿ من أسلم من الغلماف، أعطاه رسوؿ اهلل
ىو ا٠تليفة شرعاً فكاف _ رضي اهلل عنهما_اهلل على يديو، وبويع با٠تبلفة بعد قتل عثماف 

 .(ٔ)سنة ٖٙىػ عن  ٓٗإىل أف قتل شهيداً يف رمضاف سنة 
 

 ا١تفاضلة بُت ا٠تلفاء الراشدين: ثانياً 
قبل الدخوؿ يف تفاصيل ا١تفاضلة بُت ا٠تلفاء الراشدين ٭تسن اإلجابة ١تن قد يعًتض 

 .ٚتيعاً، وال نفاضل بينهم" األوىل أف ٨تب أصحاب رسوؿ اهلل : على ذلك، ويقوؿ
إف السػػػػنة ىػػػػي ا١تفاضػػػػلة بيػػػػنهم علػػػػى مػػػػا جػػػػاءت بػػػػو األحاديػػػػث : ويقػػػػاؿ ٢تػػػػذا

الصحيحة، ودرج عليو السلف الصاحل من تفضيل أيب بكر، مث عمر، مث عثماف، مث 
 ._رضي اهلل عنهم أٚتعُت_علي 

وال يفضل بعضهم على " عن رجل ٭تب أصحاب رسوؿ اهلل  وقد سئل اإلمام أحمد
 .(ٕ)+ة أف يفضل أبا بكر، وعمر، وعثماف وعلياً من ا٠تلفاءالسن: =بعض، وىو ٭تبهم قاؿ

وإ٪تا الذي ذمو السلف ىو التعرض ١تا شجر بُت الصحابة من قتاؿ وفنت بعد مقتل 
 ._رضي اهلل عنهما_عثماف، مث النزاع الذي حصل بُت علي ومعاوية 

ماف، مث علي أبو بكر، مث عمر، مث عث" وبناءاً على ما مضى فإف أفضل األمة بعد نبيها 
 ._رضي اهلل عنهم_

فهذا متفق عليو بُت أئمة ا١تسلمُت ا١تشهورين = :×قال شيخ اإلسبلم ابن تيمية 
 .باإلمامة يف العلم والدين من الصحابة، والتابعُت وتابعيهم
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وىو مذىب مالك، وأىل ا١تدينة، والليث بن سعد، وأىل مصر، واألوزاعي، وأىل الشاـ،  

حنيفة، وٛتاد بن زيد، وٛتاد بن سلمة، وأمثا٢تم من أىل العراؽ، وىو وسفياف الثوري، وأيب 
 .مذىب الشافعي، وأٛتد، وإسحاؽ، وأيب عبيد وغَت ىؤالء من األئمة

ما أدركت أحدًا ٦تن يقتدى بو يشك : وحكى مالك إٚتاع أىل ا١تدينة على ذلك فقاؿ
 .(ٔ)+يف تقدـ أيب بكر وعمر

ٔتا تواتر بو النقل عن أمَت ا١تؤمنُت علي بن أيب _ أي أىل السنة_ويقروف : =×وقاؿ 
وغَته من أف خَت ىذه األمة بعد نبيها أبو بكر، مث عمر، ويثلثوف بعثماف، ويربّْعوف ÷ طالب 
كما دلت عليو اآلثار، وكما أٚتع الصحابة على تقدًن عثماف يف _ رضي اهلل عنهم_بعلي 
 .(ٕ)+البيعة

يف مسألة التفضيل كثَتة منها ما رواه  لمذكورونواألدلة على ما ذىب إليو األئمة ا
كنا ٩ُتََتَّ بُت الناس يف زمن : قاؿ_ رضي اهلل عنهما_البخاري عن نافع عن عبداهلل بن عمر 

 .(ٖ)+_رضي اهلل عنهم_فنخَتّْ أبا بكر، مث عمر بن ا٠تطاب، مث عثماف ابن عفاف " النيب
بكر أحداً، مث عمر، مث عثماف، مث نًتؾ أصحاب ال نعدؿ بأيب " كنا يف زمن النيب : =ويف رواية

 .(ٗ)+نفاضل بينهم" النيب 
 .وكبل اٟتديثُت نص يف ا١تسألة

نفسو؛ ففي صحيح البخاري عن ٤تمد بن اٟتنفية ÷ وقد روي آثار مستفيضة عن علي 
: أبو بكر، قلت مث من؟ قاؿ: قاؿ" أي الناس خَت بعد رسوؿ اهلل : قلت أليب: =أنو قاؿ

 .(٘)+ما أنا إال رجل من ا١تسلمُت: مث أنت؟ قاؿ: يت أف يقوؿ عثماف قلتعمر، وخش
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وقد روي ىذا عن علي بن أيب طالب من ٨تو ٙتانُت : =×قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 
ال أُوتى بأحد يفضلٍت على أيب بكر : وجهاً، وأنو كاف يقولو على منرب الكوفة، بل كاف يقوؿ

ٙتانُت ÷ ن فضَّلو على أيب بكر وعمر جلد ٔتقتضى قولو وعمر إال جلدتو حد ا١تفًتي؛ فم
 .(ٔ)+سوطاً 

؛ : =قاؿ_ رضي اهلل عنهما_وجاء يف الصحيحُت عن ابن عباس  إين لواقف يف قـو
فدعوا اهلل لعمر بن ا٠تطاب، وقد وضع على سريره، إذا رجل من خلفي قد وضع ِمْرفقو على 

لك اهلل مع صاحبيك؛ ألين كثَتًا ما كنت رٛتك اهلل، إف كنُت ألرجو أف ٬تع: منكيب يقوؿ
كنت وأبو بكر وعمر، وفعلت وأبو بكر وعمر، وانطلقت وأبو : =يقوؿ" أٝتع رسوؿ اهلل 

 +.بكر وعمر
 .(ٕ)+فإف كنُت ألرجو أف ٬تعلك اهلل معهما؛ فالتفتُّ فإذا ىو علي بن أيب طالب

 
 ترتيب ا٠تلفاء يف ا٠تبلفة: ثالثاً 

ألنو أفضلهم وأسبقهم إىل اإلسبلـ، ÷ أبو بكر" ٠تبلفة بعد النيبأحق ا٠تلفاء األربعة با
أٚتعوا على تقدٯتو _ رضي اهلل عنهم_قدمو يف الصبلة، وألف الصحابة " وألف النيب 

ألنو أفضل الصحابة بعد أيب بكر، وألف أبا ÷ ومبايعتو، وال ٬تمعهم اهلل على ضبللة، مث عمر
فضلو، وتقدًن أىل الشورى لو، وىم ا١تذكوروف يف ىذا ل÷ بكر عهد با٠تبلفة إليو، مث عثماف 

 :البيت
 علــــــــــــــــي وعثمــــــــــــــــان وســــــــــــــــعد وطلحــــــــــــــــة

 
ـــــــــر وذو عـــــــــوف رجـــــــــال المشـــــــــورة   زبي

 .لفضلو، وإٚتاع أىل عصره عليو÷ مث علي  
 ":وىؤالء األربعة ىم ا٠تلفاء الراشدوف ا١تهديوف الذين قاؿ فيهم النيب 

 .(ٔ)+بعدي َعض وا عليها بالنواجذعليكم ِبُسنَّتي وسنة الخلفاء الراشدين من =
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خبلفة النبوة ثبلثون سنة، ثم يؤتي اهلل الملك من : =_عليو الصبلة والسبلـ_وقاؿ  

 .(ٕ)+يشاء، أو ملكو من يشاء
وكأنو جعل خبلفة اٟتسن تابعة ألبيو × فكاف آخرىا خبلفة علي ىكذا قاؿ ابن قدامة 

 .(ٖ)تنازؿ عنها÷ أو مل يعتربىا حيث إنو 
ىػ إىل ٔٔربيع األوؿ سنة  ٖٔسنتاف وثبلثة أشهر وتسع لياؿ من ÷ ة أيب بكر فخبلف

 .ىػٖٔٚتادى اآلخرة سنة  ٕٕ
ىػ ٖٔٚتادى اآلخرة سنة  ٖٕعشر سنوات وستة أشهر وثبلثة أياـ من ÷ وخبلفة عمر 

 .ىػٖٕذي اٟتجة سنة  ٕٙإىل 
ذي  ٛٔىػ إىل ٕٗة ٤تـر سن ٔاثنتا عشرة سنة إال اثٍت عشر يومًا من ÷ وخبلفة عثماف 

 .ىػٖ٘اٟتجة سنة 
رمضاف  ٜٔىػ إىل ٖ٘ذي اٟتجة سنة  ٜٔأربع سنوات وتسعة أشهر من ÷ وخبلفة علي 

 .ىػٓٗسنة 
 .(ٗ)فمجموع خبلفة ىؤالء األربعة تسع وعشروف سنة وستة أشهر وأربعة أياـ

________________________ 
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 +.سؤ ُشٝض(: =3882)، ٚقاٍ ا٭يباْٞ يف ُشٝض هٓٔ أبٞ ؿاٚؿ (4646)أػلد٘ أبٛ ؿاٚؿ _  2

 .143_142ـ بٔ عجُٝني ْاْعل ملع١ ا٫عتكاؿ ٫بٔ قـا١َ، ًلغ ايٌٝؽ قُ_  3

 .143_142اْعل ملع١ ا٫عتكاؿ ٫بٔ قـا١َ، ًلغ ايٌٝؽ قُـ بٔ عجُٝني ْ_  4



 

 

 َعامل يف ايصخاب١ ٚاآل9ٍ ايػابع١ عؿط٠ايطغاي١ 

 

617 

 
 

 ا١تفاضلة بُت عثماف وعلي: أوالً 
رضي اهلل _بعد نبيها أبو بكر مث عمر على أف أفضل األمة _ كما مر_أٚتع السلف 

 ._عنهما
 .أما علي وعثماف فقد اختلفوا يف أيهما أفضل، وىذه مسألة ال يضلل فيها ا١تخالف

بعد _ رضي اهلل عنهما_وقد اختلفوا يف عثماف وعلي : =×قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 
كتوا، وربَّعوا بعلي، اتفاقهم على تقدًن أيب بكر وعمر أيهما أفضل؛ فقدـ قـو عثماف، وس

 .(ٔ)+وقدَّـ قوـٌ علياً، وقـو توقفوا، لكن استقر أىل السنة على تقدًن عثماف مث علي
تقدًن عثماف، تقدًن علي، التوقف يف تقدًن أحد٫تا : ىذا حاصل ا٠تبلؼ يف ا١تسألة

 .على اآلخر
 :مورإىل ترجيح الرأي األوؿ وىو تقدًن عثماف أل× وأشار شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 

 .÷أف ىذا ىو الذي دلت عليو اآلثار الواردة يف مناقب عثماف  :أحدىا
إٚتاع الصحابة على تقدًن عثماف يف البيعة، وما ذاؾ إال ألنو أفضل؛ فًتتيبهم يف  :الثاني

 .الفضل كًتتيبهم يف ا٠تبلفة
من أُنم _ كما سبق_أنو استقر أمر أىل السنة على تقدًن عثماف مث علي  :الثالث

 .(ٕ)موه يف البيعة، وكاف علي من ٚتلة من بايعو، وكاف يقيم اٟتدود بُت يديوقد
 
 

- رضي اهلل عنهما-حكم تقدًن علي على عثماف : ثانياً 
بعد أف تبُت رجحاف القوؿ بتقدًن عثماف مث علي، واستقرار أمر أىل السنة على ذلك 
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 ىل يضلل من يقدـ علياً على عثماف؟: ِلسائل أف َيْسَأؿ فيقوؿ 

 .واٞتواب ال؛ فهذه مسألة ال يضلل من ٮتالف فيها؛ نظراً الختبلؼ أىل السنة
بعد أف ذكر ا٠تبلؼ يف ىذه ا١تسألة واستقرار أمر أىل × قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 

وإف كانت ىذه ا١تسألة : =قاؿ_ رضي اهلل عنهما_السنة على تفضيل عثماف مث علي 
اليت ُيَضلَُّل ا١تخالف فيها عند ٚتهوِر أىِل  ليست من األصوؿ_ مسألة عثماف وعلي_

 .(ٔ)+السنة
 

 حكم تقدًن علي على غَته من ا٠تلفاء الثبلثة يف ا٠تبلفة: ثالثاً 
على غَته من ا٠تلفاء الثبلثة ÷ ىذه ا١تسألة ٦تا يضلل ّٔا ا١تخالف؛ إذ ال ٬توز تقدًن علي

 .يف ا٠تبلفة، أو ادعاء أنو أوىل منهم فيها
يعٍت أبا _من زعم أف علياً كاف أحق بالوالية منهما : =أنو قاؿ× الثوري روي عن سفياف 

وما _ رضي اهلل عن ٚتيعهم_فقد خطَّأ أبا بكر وعمر وا١تهاجرين واألنصار _ بكر وعمر
 .(ٕ)+أراه يرتفع لو مع ىذا عمل إىل السماء

اهلل  رضي_بعد أف ذكر مسألة تفضيل عثماف على علي × قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 
: وأُنا ليست من األصوؿ اليت يضلل ا١تخالف فيها عند ٚتهور أىل السنة قاؿ_ عنهما

أبو " لكن اليت يضلل فيها مسألة ا٠تبلفة، وذلك ألُنم يؤمنوف أف ا٠تليفة بعد رسوؿ اهلل =
 .بكر، مث عمر، مث عثماف، مث علي

 .(ٖ)+ومن طعن يف خبلفة أحد من ىؤالء فهو أضل من ٛتار أىلو
 :صة القول في مسألة تقديم علي على غيره من الخلفاء الثبلثة ما يليوخبل
 .من قدمو يف ا٠تبلفة على َأيٍّ من الثبلثة فهو ضاؿ_ ٔ
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 ._أيضاً _من قدمو يف الفضيلة على أيب بكر وعمر فهو ضاؿ _ ٕ
 .(ٔ)من قدمو يف الفضيلة على عثماف فبل يضلل، وإف كاف خبلؼ الراجح_ ٖ

 
 ١تبشروف باٞتنةالعشرة ا: رابعاً 

َُعيػَُّنوَف من أىل اٞتنة كثَتوف، ومنهم العشرة ا١تبشروف باٞتنة
 .ا١ت

أبو بكر في الجنة، : =ٚتعهم يف حديث واحد فقاؿ" وخصوا ّٔذا الوصف ألف النيب 
وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في 

الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن الجنة، وعبدالرحمن بن عوف في 
 .(ٕ)+زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة

 :وقد سبق الكبلـ على ا٠تلفاء األربعة، وأما الباقوف فجمعوا يف ىذا البيت
ـــــــــُن عـــــــــوٍف وطلحـــــــــةٌ   ســـــــــعيٌد وســـــــــعٌد واب

 
 وعـــــــــــــامُر ِفْهـــــــــــــٍر والزبيـــــــــــــُر الُمَمـــــــــــــدَّح 

بٍت تيم بن مرة أحد الثمانية السابقُت إىل اإلسبلـ قتل يـو ىو ابن عبيداهلل من : فطلحة 
 .سنة ٗٙىػ عن ٖٙاٞتمل يف ٚتادى اآلخرة سنة 

انصرؼ يـو " ىو ابن العواـ من بٍت قصي بن كبلب ابن صفية عمة رسوؿ اهلل : والزبير
 .سنة ٚٙىػ عن ٖٙاٞتمل عن قتاؿ علي، فلقيو ابن جرموز فقتلو يف ٚتادى األوىل سنة 

سنة ودفن  ٕٚىػ عن ٕٖمن بٍت زىرة بن كبلب تويف سنة : دالرحمن بن عوفوعب
 .بالبقيع

ىو ابن مالك من بٍت عبد مناؼ ابن زىرة أوؿ من رمى بسهم يف : وسعد بن أبي وقاص
 ٕٛىػ عن ٘٘سبيل اهلل مات يف قصره بالعقيق على عشرة أمياؿ من ا١تدينة، ودفن بالبقيع سنة 

 .سنة
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بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي ابن عم عمر بن ا٠تطاب كاف ىو ا: وسعيد بن زيد 

 .ىػ عن بضع وسبعُت سنةٔ٘من السابقُت إىل اإلسبلـ تويف بالعقيق، ودفن با١تدينة سنة 
ىو عامر بن عبداهلل بن اٞتراح من بٍت فهر من السابقُت إىل اإلسبلـ تويف يف : أبو عبيدة

 .(ٔ)سنة ٛ٘ىػ عن ٛٔاألردف يف طاعوف َعمواس سنة 
رضي اهلل _اٟتسن، واٟتسُت، وثابت بن قيس بن مشاس  :بالجنة"وممن شهد لو النبي

 ._عنهم
 .(ٕ)+الحسن والحسين سيدا شباب أىل الجنة": =قاؿ النيب 
إنك لست من أىل النار، ولكنك من أىل : =يف ثابت بن قيس" وقاؿ 

 .(ٖ)+الجنة
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 فضائل الصحابة ومراتبهم: أوالً 
 .لك يف فقرة ماضية، وفيما يلي مزيد بياف لذلكمر شيء من ذ

ويقبلوف ما جاء : =يف معرض كبلـ لو عن اعتقاد أىل السنة× قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 
وىو _بو الكتاب والسنة واإلٚتاع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلوف من أنفق من قبل الفتح 

 .وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل_ صلح اٟتديبية
وكانوا ثبلٙتائة _لوف ا١تهاجرين على األنصار، ويؤمنوف بأف اهلل قاؿ ألىل بدر ويفض

 .(ٔ)+اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم: =_وبضعة عشر
 ".وبأنو ال يدخل النار أحد بايع ٖتت الشجرة كما أخرب النيب

 .(ٕ)+بل لقد رضي اهلل عنهم ورضوا عنو، وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة
 :يتضمن عدداً من المسائل× امع من شيخ اإلسبلم ابن تيمية وىذا النص الج

ويقبلون ما جاء بو الكتاب والسنة واإلجماع من فضائلهم =: قولو: األولى
 .+ومراتبهم
 .أي أىل السنة: +ويقبلون=: قولو
 .ٚتع فضيلة، وىي ما يفضل بو ا١ترء غَته، ويُػَعدُّ منقبًة لو: +الفضائل=و 
 .ألف الصحابة درجات ومراتب الدرجات؛: +المراتب=و 

وقاتل _ وىو صلح الحديبية_ويـَُفضِّلون من أنفق من قبل الفتح =: قولو: الثانية
 .+على من أنفق من بعد وقاتل

بئر قرب مكة، وقعت عنده البيعة ٖتت شجرة ىناؾ حينما صد ا١تشركوف : +الحديبية=

                                                 

 (.2494)، َٚوًِ (3007)كٚاٙ ايبؼاكٟ _  1

 .171ايعكٝـ٠ ايٛاهط١ٝ ْ_  2

 فضا٥ٌ ايصخاب١، َٚطاتبِٗ، ٚأغؼ ايبخح يف تاضخي9ِٗ املبخح ايطابع



 

 

 َعامل يف ايصخاب١ ٚاآل9ٍ ابع١ عؿط٠ايػايطغاي١ 

 

622 
يت ىذه البيعة فتحاً؛ ١تا وأصحابو عن دخوؿ مكة، فبايعوه على ا١توت، وٝت" رسوؿ اهلل  

 .حصل بسببها من ا٠تَت والنصر للمسلمُت
ال َيْسَتِوي ِمْنُكْم َمْن أَنْػَفَق ِمْن قَػْبِل اْلَفْتِح َوقَاَتَل : ]_تعاىل_والدليل على تفضيل ىؤالء قولو 

 (.ٓٔ: الفتح[ )َوَعَد اللَُّو اٟتُْْسٌَت  أُْولَِئَك أَْعَظُم َدَرَجًة ِمْن الَِّذيَن أَنْػَفُقوا ِمْن بَػْعُد َوقَاتَػُلوا وَُكبلِّ 
: _وكانوا ثبلثمائة وبضعة عشر_ويؤمنون بأن اهلل قال ألىل بدر =: قولو: الثالثة

 .+اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم=
 .يشَت بذلك إىل مرتبة أىل بدر، وأُنا من أعلى مراتب الصحبة

ة، وكانت يف السنة الثانية من وبدر ىو ا١تكاف ا١تعروؼ الذي كانت فيو الغزوة ا١تشهور 
 .يـو الفرقاف: يومها_ تعاىل_ا٢تجرة يف رمضاف، وٝتى اهلل 

فأىل بدر ىم الذين جعل اهلل على أيديهم ىذا النصر ا١تبُت، والفرقاف الذي ىاب العرب 
اطلع _ عز وجل_وأصحابو، وكاف ٢تم منزلة عظيمة بعد ىذا النصر؛ فإف اهلل " بو رسوؿ اهلل 
 :ؿعليهم وقا

 +.اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم=
، ومن أحسن من تكلم يف وقد اختلف العلماء بالمراد بالمغفرة في ىذا الحديث

وما يدريك أن اهلل اطَّلع على : =لعمر" قوؿ النيب : =قاؿ× توجيو ذلك العبلمُة ابن القيم 
 +.اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم: أىل بدر، فقال

معناه؛ فإف ظاىره إباحة كل األعماؿ ٢تم، وٗتيَتىم فيما  أشكل على كثَت من الناس
 .شاؤوا منها، وذلك ٦تتنع

االستقباؿ، وإ٪تا ىو + اعملوا=ليس ا١تراد من قولو : فقالت طائفة، منهم ابن اٞتوزي
 .َأيُّ عمٍل كاف لكم فقد غفرتو: للماضي، وتقديره

 :ويدؿُّ على ذلك شيئاف: قاؿ
 +.فسأغفر لكم: =ل كاف جوابو قولوأنو لو كاف للمستقب: أحدىما
 .أنو كاف يكوف إطبلقاً يف الذنوب وال وجو لذلك: والثاني
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 .أين قد غفرت لكم ّٔذه الغزوة ما سلف من ذنوبكم: وحقيقة ىذا اٞتواب
 :لكنو ضعيف من وجهُت

قد غفرت : =يأباه؛ فإنو لبلستقباؿ دوف ا١تاضي، وقولو+ اعملوا: =أف لفظ: أحدىما
ٖتقيق لوقوع ا١تغفرة + قد غفرت: =مثلو؛ فإف قولو+ اعملوا: =جب أف يكوفال يو + لكم

 .، ونظائره(ٕٕ:الفجر[ )َوَجاَء َربُّكَ ]، (ٔ:النحل[ )أََتى أَْمُر اللَّوِ : ]يف ا١تستقبل كقولو
وذلك " أف اٟتديث نفسو يرّده؛ فإف سببو قصة حاطب، وٕتسُّسو على النيب : الثاني

 .ال قبلها، وىو سبب اٟتديث؛ فهو مراد منو قطعاً ذنب واقع بعد غزوة بدر 
أُنم ال _ سبحانو_أف ىذا خطاب لقـو قد علم اهلل _ واهلل أعلم_فالذي نظن يف ذلك 

يفارقوف دينهم، بل ٯتوتوف على اإلسبلـ، وأُنم قد يقارفوف بعض ما يقارفو غَتىم من 
وفّْقهم لتوبة نصوح، مصرّْين عليها، بل ي_ سبحانو_الذنوب، ولكن ال يًتكهم اهلل 
 .واستغفار، وحسنات ٘تحو أثر ذلك

ويكوف ٗتصيصهم ّٔذا دوف غَتىم؛ ألنو قد ٖتقق ذلك فيهم، وأُنم مغفور ٢تم، وال ٯتنع 
ذلك كوف ا١تغفرة حصلت بأسباب تقـو ّٔم، كما ال يقتضي ذلك أف يعطلوا الفرائض وثوقاً 

القياـ باألوامر ١تا احتاجوا بعد ذلك با١تغفرة؛ فلو كانت قد حصلت بدوف االستمرار على 
 .إىل صبلة، وال صياـ، وال حج، وال زكاة، وال جهاد، وىذا ٤تاؿ

وِمْن أوجب الواجبات التوبة بعد الذنب؛ فضماف ا١تغفرة ال يوجب تعطيل أسباب 
أي رب، أذنبت ذنباً : أذنب عبٌد ذنبًا فقال: =ا١تغفرة، ونظَت ىذا قولو يف اٟتديث اآلخر

أي : لي، فغفر لو، ثم مكث ما شاء اهلل أن يمكث، ثم أذنب ذنبًا آخر فقال فاغفره
رب أصبت ذنبًا فاغفره لي، فغفر لو، ثم مكث ما شاء اهلل أن يمكث ثم أذنب ذنباً 

علَم عبدي أنَّ لو ربًا يغفُر الذنب : رب أصبت ذنبًا فاغفره لي، فقال اهلل: آخر فقال
 .(ٔ)+ما شاءويأخذ بو، قد غفرت لعبدي فليعمل 
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لو يف احملرمات واٞترائم، وإ٪تا يدؿ على أنو يغفر _ سبحانو_فليس يف ىذا إطبلؽ وإذف منو  

 .لو ما داـ كذلك إذا أذنب تاب
_ واختصاُص ىذا العبد ّٔذا؛ ألنو قد علم أنو ال يصرُّ على ذنب، وأنو كلما أذنب تاب 

لو بذلك كما قطع بو ألىل  حكٌم يعّم كل من كانت حالو حالو، لكن ذلك العبد مقطوع
 .بدر

باٞتنة، أو أخربه بأنو مغفور لو مل يَػْفهم منو ىو وال " وكذلك كلُّ َمْن َبشَّرَه رسوؿ اهلل 
غَته من الصحابة إطبلؽ الذنوب وا١تعاصي لو، ومسا٤تتو بًتؾ الواجبات، بل كاف ىؤالء 

 .ا١تشهود ٢تم باٞتنة أشد اجتهاداً وحذراً وخوفاً بعد البشارة منهم قبلها، كالعشرة
وقد كاف الصدّْيق شديد اٟتذر وا١تخافة، وكذلك عمر؛ فإُنم علموا أف البشارة ا١تطلقة 
مقيَّدة بشروطها واالستمرار عليها إىل ا١توت، ومقيَّدة بانتفاء موانعها، ومل يَػْفَهم أحٌد منهم 

 .(ٔ)+من ذلك اإلطبلؽ اإلذف فيما شاؤوا من األعماؿ
 .+بأنو ال يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة=: قولو: الرابعة

ىذا الكبلـ يف شأف أصحاب الشجرة، وىم أىل بيعة الرضواف، وىي البيعة اليت حصلت يف 
 :وقد ذكر ٢تم شيخ اإلسبلـ ابن تيمية مزيتُت_ كما سبق اٟتديث عنو قريباً _اٟتديبية 

حيح مسلم عن جابر أف ال يدخل النار أحد منهم، ودليل ذلك ما جاء يف ص: إحداىما
ال يدخل النار : =يقوؿ عند حفصة" أخربتٍت أـ مبشر أُنا ٝتعت النيب : =بن عبداهلل يقوؿ

 .(ٕ)+من أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها_ إن شاء اهلل_
َلَقْد َرِضَي : ]_تعاىل_أف اهلل قد رضي عنهم، وىذ صريح القرآف كما يف قولو : األخرى

 (.ٛٔ:الفتح[)ِنَُت ِإْذ يُػَبايُِعوَنَك َٖتَْت الشََّجرَةِ اللَُّو َعْن اْلُمْؤمِ 
× ، و٦تا جاء يف ذلك ما أورده اإلماـ البخاري وممن لهم سابقة وفضل ومزية أىل أحد
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الذين استجابوا هلل : =باب: يف صحيحو حيث عقد بابًا يف كتاب ا١تغازي قاؿ فيو
 +.والرسوؿ

_ رضي اهلل عنهما_أبيو عن عائشة  حدثنا ٤تمد، حدثنا أبو معاوية عن ىشاـ عن
ُهْم َواتػََّقْوا ] َأْجٌر الَِّذيَن اْسَتَجابُوا لِلَِّو َوالرَُّسوِؿ ِمْن بَػْعِد َما َأَصابَػُهْم اْلَقرُْح لِلَِّذيَن َأْحَسُنوا ِمنػْ

 (.آؿ عمراف[ )(ٕٚٔ)َعِظيٌم 
ما " ب رسوؿ اهلل الزبَت وأبو بكر، ١تا أصا: يا ابن أخيت كاف أبواؾ منهم: قالت لعروة

 +.من يذىب في إثرىم: =أصاب يـو أحد، وانصرؼ عنو ا١تشركوف خاؼ أف يرجعوا، قاؿ
 .(ٔ)+كاف فيهم أبو بكر والزبَت: فانتدب منهم سبعوف رجبلً قاؿ

 
 أسس البحث يف تاريخ الصحابة: ثانياً 

رضي اهلل _يقـو البحث يف تاريخ الصحابة، وما جرى بينهم من الفنت بعد استشهاد عثماف 
 :على عدة أسس تتلخص فيما يلي_ رضي اهلل عنهما_وما حصل بُت علي ومعاوية _ عنهم
 ".زكَّاىم، وكذلك رسولو_ عز وجل_أف نعتقد أف الصحابة خَت القروف؛ ألف اهلل _ ٔ
أف الكبلـ فيما شجر بينهم ليس ىو األصل، بل األصل االعتقادي عند أىل السنة _ ٕ

 .اإلمساؾ عما شجر بينهم؛ ليسلم ا١ترء من الوقيعة فيهم أو انتقاصهمواٞتماعة ىو الكفُّ و 
إذا دعت اٟتاجة إىل ذكر ما شجر بينهم، فبل بد من التحقق والتثبت يف الروايات _ ٖ

ا١تذكورة حوؿ الفنت اليت وقعت بُت الصحابة؛ ذلك أف ىذه الروايات دخلها الكذب 
 .والتحريف؛ فوجب التحقق والتثبت

الرواية يف ميزاف اٞترح والتعديل يف شأف الصحابة، وكاف يف ظاىرىا  إذا صحت_ ٗ
 .فَػْلُيْحَمْل ذلك على أحسن احملامل، َوْليُػْلَتَمْس ٢تم أحسن ا١تخارج وا١تعاذير_ القدح فيهم 

ىم فيو ٣تتهدوف؛ _ أف ما ثبت يف ميزاف النقد العلمي فيما شجر بُت الصحابة _ ٘
 :فلشدة اشتباىها تباينت اجتهاداهتم على ثبلثة أقساـ ذلك أف القضايا كانت مشتبهة،
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قسم ظهر لو باالجتهاد أف اٟتق مع ىذا الطرؼ، وأف ٥تالِفو باٍغ؛ فوجب على من _ أ 

 .ظهر لو ذلك نصرُة احملق؛ بناء على ما ترجح عنده
قسم َعْكُس ىؤالء؛ حيث ظهر ٢تم باالجتهاد أف اٟتق مع الطرؼ اآلخر؛ فوجب _ ب

 .، وقتاؿ الباغي عليوعليو نصرتو
قسم اشتبهت عليو القضية، ومل يتبُت لو وجو الصواب؛ فاعتزؿ الفريقُت، وىذا ىو _ ج

 .الواجب يف حقو؛ ألنو ال ٭تل اإلقداـ على قتل ا١تسلم حىت يظهر أنو مستحق لذلك
فتلخَّص من ذلك كلو أُنم ما بُت ٣تتهٍد مصيب فلو أجراف، و٣تتهٍد ٥تطئ فلو أجر، 

 .اشتبو عليو اٟتق؛ فآثر االعتزاؿوثالٍث 
قد حزنوا حزنًا شديداً، وندموا ١تا آؿ _ مع اجتهادىم فيها وتأو٢تم_أف الصحابة _ ٙ

 .إليو األمر؛ إذ مل ٮتطر ببا٢تم أنو سيصل إىل ما وصل إليو
أف الصحابة خَت الناس حىت يف حاؿ القتاؿ، والفتنة، واالختبلِؼ، فربغم ما حصل _ ٚ

م مل يكفّْروا بعضاً، بل كاف بعضهم يًتحَّم على بعض، ويأخذ العلم من بعض، بينهم إال أُن
 .بل كانوا يثنوف على بعض، ويلتمسوف ا١تعاذير لبعض

أُنم ال يعتقدوف أف كل _ وىو اٟتق_منهج أىل السنة واٞتماعة يف باب الصحابة _ ٛ
الذنوب يف اٞتملة،  واحٍد من الصحابة معصـو من كبائر الذنوب وصغائرىا، بل ٕتوز عليهم

 .ولكن ٢تم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم
 .وما يُنَكر على بعضهم فهو جزء يسَت ينغمر يف ْتر حسناهتم

ىذا يف الذنوب احملققة، فكيف باألمور االجتهادية اليت إف أصابوا فيها فلهم أجراف، وإف 
 أخطأوا فلهم أجر واحد؟
 .(ٔ)أسس البحث يف تاريخ الصحابةىذه نبذة يسَتة حوؿ 
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 مفهـو اآلؿ: أوالً 
 .إف أصلها أىل، مث قلبت ا٢تاء ٫تزة فقيل آؿ( آؿ)قيل يف كلمة : مفهـو اآلؿ يف اللغة -أ

: ىنرت الثوب وأنرتو: أىيل؛ فكأف ا٢تمزة ىاء كقو٢تم: واحتجوا بأف اآلؿ إذا ُصغّْرت قيل
 .إذا جعلت لو علماً 

ىم األتباع من قرابة أو غَتىا، وىم : القرابة، واآلؿ: ، فاألىلبل ٫تا أصبلف: وقيل
 .(ٔ)ذو قرابتو ُمتَِّبعاً أو غَت ُمتَِّبع_ أيضاً _

 .أَُوْيل: وقد روى الفراء عن الكسائي يف تصغَت آؿ: =×قاؿ ابن منظور 
 .(ٕ)+فقد زالت تلك العلة، وصار اآلؿ واألىل أصلُت ١تعنيُت: قاؿ أبو العباس

 ".اآلؿ يف االصطبلح ىم آؿ بيت النيب: اآلؿ يف االصطبلحمفهـو  -ب
 :وقد اْخُتلف يف مفهـو اآلؿ، وأصح ما قيل يف ذلك أُنم

 .(ٖ)وأزواجو، وأقاربو ممن تحرم عليهم الصدقة" ذرية النبي
 .ويدؿ على ىذا القوؿ أدلة كثَتة تفيد ٔتجموعها ا١تقصود بآؿ البيت

يوماً  قاـ رسوؿ اهلل : زيد بن أرقم قاؿعن ومن ذلك ما رواه مسلم يف صحيحو 
رَةَ فقاؿ حصُت بن  _ثبلثًا  _أذكركم اهلل يف أىل بييت : وذكر اٟتديث وفيو _خطيبًا  : َسبػْ

ولكن أىل  ،إف نساءه من أىل بيتو: ومن أىل بيتو يا زيد؟ أليس نساؤه من أىل بيتو؟ قاؿ

                                                 

، ٚاْعل د٤٬ ا٭فٗاّ يف اي٠٬ِ ٚايو٬ّ ع٢ً ػري ا٭ْاّ (أٍٚ)َاؿ٠  11/38اْعل يوإ ايعلب ٫بٔ َٓعٛك _  1

 .٫104بٔ ايكِٝ ْ

 .11/38يوإ ايعلب _  2

، ٚاْعل د٤٬ ا٭فٗاّ يف اي٠٬ِ ٚايو٬ّ ع٢ً ػري ا٭ْاّ ٫بٔ 1/105ْاُل ايكفاكٟ . اْعل َوأي١ ايتكلٜب ؿ_  3

-5، ٚآٍ كهٍٛ اهلل ٚأٚيٝا٩ٙ عح ـِ٘ َٔ َٓٗاز ايو١ٓ ايٌٝؽ قُـ بٔ عبـايلمحٔ قاهِ 109ْ_104ايكِ ْ

 .14-13، ٚايٌٝع١ ٚأٌٖ ايبٝت ٱسوإ إهلٞ ظٗري 6ْ

 َفّٗٛ اآلٍ، ٚعكٝست9ِٗ ارتاَؼاملبخح 
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 ،وآؿ جعفر ،وآؿ عقيل ،عليىم آؿ : ومن ىم؟ قاؿ: قاؿ (ٔ)بيتو من حـر الصدقة بعده 

 .(ٕ)..نعم: أُكّل ىؤالء حـر الصدقة؟ قاؿ: وآؿ العباس، قاؿ
 .وىذا يدؿ على دخوؿ أقاربو وزوجاتو يف مفهـو أىل البيت

وروى مسلم من حديث ابن شهاب عن عبداهلل بن اٟتارث بن نوفل ا٢تامشي أف عبدا١تطلب 
رضي _بن العباس ابد ا١تطلب بن ربيعة وللفضل بن ربيعة أخربه أف أباه ربيعة بن اٟتارث قاؿ لع

فذكر اٟتديث  _استعملنا يا رسوؿ اهلل على الصدقات : فقوال لو "ائتيا رسوؿ اهلل : _اهلل عنهما
وال آلؿ  ،إف ىذه الصدقة إ٪تا ىي أوساخ الناس، وإُنا ال ٖتل حملمد=: وفيو فقاؿ لنا _

 .(ٖ)+٤تمد
 .+اآلؿ=وىذا يدؿ على دخوؿ قرابتو يف مدلوؿ 

يا رسوؿ اهلل كيف الصبلة : فقلنا" سألنا رسوؿ اهلل: قاؿ ÷ويف حديث كعب بن عجرة
 .(ٗ)+اللهم َصلّْ على ٤تمد وعلى آؿ ٤تمد: قولوا: =قاؿ.. عليكم أىل البيت؟

يا رسوؿ اهلل كيف نصلي عليك؟ فقاؿ رسوؿ : ويف حديث أيب ٛتيد الساعدي أُنم قالوا
 .(٘)+..على ٤تمد وأزواجو وذريتو اللهم َصلّْ : =قولوا "اهلل 

 .(ٙ)ويبُت أف آؿ ٤تمد يشمل أزواجو وذريتو ،فهذا اٟتديث يفسر الذي قبلو
يف خطاب  _تعاىل_قولو _ عليو السبلـ_و٦تا يدؿ على دخوؿ أزواجو يف أىل بيتو 

وىَل َوأَِقْمَن الصَّبلَة َوآِتَُت الزََّكاَة َوقَػْرَف يف بُػُيوِتُكنَّ َوال تَػبَػرَّْجَن تَػبَػرَُّج اْٞتَاِىِليَِّة األُ ] "نساء نبيو 
َا يُرِيُد اللَُّو لُِيْذِىَب َعْنُكْم الرّْْجَس أَْىَل اْلبَػْيِت َويَُطهّْرَُكْم َتْطهِ   [َتاً َوأَِطْعَن اللََّو َوَرُسوَلُو ِإ٪تَّ

                                                 

 . أٟ إفا نإ أمٚاد٘ َٔ أٌٖ بٝت٘ فكلابت٘ أسل بٗقٙ ايتو١ُٝ_  1

 .(2408) َوًِ_  2
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 . ٖٖاألحزاب 
الذي ال =: ×ابن كثَتمن أىل بيتو، و٢تذا قاؿ  هذه اآلية ظاىرة الداللة على أف زوجاتو ف

َا يُرِيُد اللَُّو لُِيْذِىَب ]: _تعاىل_داخبلت يف قولو " يشك فيو من تدبر القرآف أف نساء النيب  ِإ٪تَّ
بعد  _تعاىل_و٢تذا قاؿ  ؛عهنػفإف سياؽ الكبلـ م [َعْنُكْم الرّْْجَس َأْىَل اْلبَػْيِت َويَُطهّْرَُكْم َتْطِهَتاً 

 .(ٔ)ٖٗ األحزاب [تػَْلى يف بُػُيوِتُكنَّ ِمْن آيَاِت اللَِّو َواٟتِْْكَمةِ َواذُْكْرَف َما يػُ ] :ىذا كلو
 .(ٖ)وغَتىم، (ٕ)وقاؿ بدخو٢تن يف ذلك ٚتع كبَت من ا١تفسرين

من آ٢تما وأىل بيتهما بداللة القرآف الكرًن؛ _ عليهما السبلـ_مث إف امرأة إبراىيم ولوط 
 !من آلو وأىل بيتو؟" فكيف ال يكوف أزواج ٤تمد

عليو مرط  غداة" خرج النيب= :قالت _ رضي اهلل عنها_ ويف صحيح مسلم أف عائشة 
مث  ،فدخل معو ،مث جاء اٟتسُت ،فأدخلو ،من شعر أسود فجاء اٟتسن بن علي (ٗ)مرّحل

َا يُرِيُد اللَُّو لُِيْذِىَب َعْنُكْم الرّْْجَس ]: مث قاؿ ،فأدخلو ،مث جاء علي ،جاءت فاطمة فأدخلها ِإ٪تَّ
 .(٘)[+ْىَل اْلبَػْيِت َويَُطهّْرَُكْم َتْطِهَتاً أَ 

٢تم بعد نزوؿ اآلية، أحب أف يدخلهم يف اآلية اليت  "فهذه دعوة من النيب =: ×قاؿ القرطيب
 .(ٙ)+خوطب ّٔا األزواج

                                                 

 .3/506 تفوري ابٔ نجري_  1

تفوري أبٞ ٚ، 3/260 ايهٌاف يًنكٌلٟ ٚاْعل ،7/232 ايبشل احملٝط ٫بٔ سٝإ، 184ٚ _ 14/182ايكلطيب: اْعل_  2

 . 25/209 َفاتٝض ايػٝب، ٚ 4/417 ايوعٛؿ

آ١ٜ ايتطٗري بني = عًٞ ايوايٛي. ؿ: ، ٚاْعل3/395 ايـٜٔ اـايّ، 169ٚ _ 168املٓتك٢ ، 4/21َٚٓٗاز ايو١ٓ اْعل_  3

 . «أَٗات امل٪َٓني ٚأُشاب ايهوا٤

ًٻ :ٖٛ ايهوا٤، ٚامللسٌ: امللط _ 4 ع٢ً ُشٝض  ًلغ ايٟٓٛٚاْعل . املٓكَٛ عًٝ٘ ُٛك كساٍ اٱبٌ ٢ٖٛ املٛ

 . 15/194 َوًِ

 .(2424)َوًِ _  5

 .14/184 تفوري ايكلطيب_  6
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فمن جعل اآلية خاصة بأحد = (ٔ)فعلى ىذا تشمل اآلية الزوجات وأصحاب الكساء 

 .(ٕ)+مالو، وأ٫تل ما ال ٬توز إ٫تالوالفريقُت فقد أعمل بعض ما ٬تب إع
 .وغَتىم (٘)، وابن حجر(ٗ)، وابن كثَت(ٖ)ؤّذا قاؿ ٚتاعة من احملققُت كالقرطيب
وكذلك  (ٚ)وأقاربو ٦تن ٖتـر عليهم الصدقة " ذريتو (ٙ)فعلى ىذا يشمل مفهـو أىل البيت

 . "وكذلك أزواجو 
٭تصرىم يفًتقوف عمن و ، ّٔذا ا١تفهـو الواسع الرحب ألىل البيت يأخذ أىل السّنة

ْتجة  ؛ويتناوؿ بعض الصلحاء من أىل البيت بالسب والذـ واللعن بسبعة، أو اثٍت عشر،
أوصافًا تتجاوز ّٔم  +األئمة= :ويعطي من يسميهم بػ، أُنم تطاولوا على منصب اإلمامة
 ._ كما سيأيت_ منزلة البشر إىل منزلة خالق البشر 

 

 عقيدة آؿ البيت: ثانياً 

                                                 

 ص..إمنا ٜلٜـ اهلل يٝقٖب عٓهِ ايلدى أٌٖ ايبٝتط: يف بٝيت ُأْنيت: ك٣ٚ ايبٝٗكٞ بوٓـٙ عٔ أّ ه١ًُ قايت_  1

كهٍٛ اهلل أَا أْا ٜا : فكًت: ٖ٪٤٫ أًٖٞ قايت: ٚاؿؤ ٚاؿوني فكاٍ =إىل فاط١ُ ٚعًٞ  فأكهٌ كهٍٛ اهلل : قايت

، 164ا٫عتكاؿ ْ +. ٖقا سـٜح ُشٝض هٓـٙ، ثكات كٚات٘=: قاٍ ايبٝٗكٞ« ب٢ً إٕ ًا٤ اهلل: َٔ أٌٖ ايبٝت؟ قاٍ

 . املطبٛع َع تفوري ابٔ نجري ،552 _ 6/551 «َعامل ايتٓنٌٜ= ايبػٟٛ: ٚاْعل

 .4/280 فتض ايكـٜل_  2

 .184 _ 14/182 تفوري ايكلطيباْعل _  3

 .3/506 تفوري ابٔ نجرياْعل _  4

 ، ٚاْعل11/160 فتض ايباكٟ +فبقيو هُع بني ا٭ساؿٜح: =قاٍ ابٔ سذل عٔ ٖقا ايتفوري ٭ٌٖ ايبٝت _ 5

 . 3/299 ايتوٌٗٝ ٫بٔ دنٟ

اْعل أبٛ . أٚ ا٭تكٝا٤ َٔ أَت٘ _ عًٝ٘ اي٠٬ِ ٚايو٬ّ_ ِٖ أتباع٘  "بآي٘ .. ٚقـ فٖب بعض أٌٖ ايعًِ بإٔ امللاؿ _ 6

 "ٚقـ كؿ ٖقا ابٔ ايكِٝ; ٭ٕ كهٍٛ اهلل . 119-109ْ  +:د٤٬ ا٭فٗاّ: =ابٔ ايكِٝٚ، 257ْ  +املعتُـ= ٜع٢ً

د٤٬ ا٭فٗاّ ْ اْعل . سـؿ أٌٖ ايبٝت بأُٚاف نشل١َ ايِـق١ عًِٝٗ ٚغريٖا، ٖٚقا ٫ هٛم إٔ ٜلاؿ ب٘ عُّٛ ا٭١َ=

109-119 . 

 . 109ْ : د٤٬ ا٭فٗاّ لاْع. اػتًف أٌٖ ايعًِ فُٝٔ ؼلّ عًِٝٗ ايِـق١ _ 7
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البيت متبعوف ال مبتدعوف، فهم يسَتوف على وفق ما جاء يف كتاب اهلل، وسنة رسولو أئمة آؿ 
." 

_ وأبناؤه اٟتسن واٟتسُت وابن عباس ÷ وعلى رأس ىؤالء أمَت ا١تؤمنُت علي بن أيب طالب 
ومن بعدىم من أئمة البيت األطهار كاإلماـ السجاد، واٟتسن ا١تثٌت بن _ رضي اهلل عنهم 

أيب طالب، وأيب عبداهلل جعفر بن ٤تمد الصادؽ وغَتىم كثَت ٦تن ساروا  اٟتسن بن علي بن
 ".على ُنج جدىم رسوؿ اهلل

متفقوف على ما اتفق عليو سائر الصحابة، والتابعُت ٢تم _ رضي اهلل عنهم_فهم 
بإحساف يف مسائل االعتقاد، والتوحيد، واإلٯتاف، وإنكار الشرؾ، والتحذير منو، وما جرى 

 .٣ترى ذلك
الكتب ا١تشتملة على ا١تنقوالت الصحيحة ٦تلوءة بذلك، كشرح اعتقاد أىل السنة و 

 .واٞتماعة لئلماـ البللكائي وغَته من الكتب اليت ذكرت عقائد أىل البيت بأسانيدىا
من _ وليس يف أئمة أىل البيت مثل علي بن اٟتسُت، وأيب جعفر الباقر وابنو جعفر 

، وال بعصمة األئمة االثٍت عشر، وال من يسب ينكر الرؤية، وال من يقوؿ بالنص  على عليٍّ
 ._رضي اهلل عنهما_أبا بكر وعمر 

إثبات خبلفة ا٠تلفاء _ رضي اهلل عنهم_بل إف الثابت عن علي وأئمة أىل البيت 
 .(ٔ)_رضي اهلل عنهما_الثبلثة، وإثبات فضيلة أيب بكر وعمر 

                                                 

يًٌٝؽ قُـ بٔ قاهِ، ٚفُٛع١ ايلها٥ٌ ٚاملوا٥ٌ ايٓذـ١ٜ يًٌٝؽ  12اْعل آٍ كهٍٛ اهلل ٚأٚيٝا٩ٙ ْ_  1

 .، ٚعكٝـ٠ أٌٖ ايبٝت يًٌٝؽ عبـاهلل بٔ دٛكإ اـٔري79_78عبـايلمحٔ بٔ قاهِ ْ
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األنساب واألحساب، و٤تبة ا١تؤمنُت لبٍت ا٢تامشية أشرؼ  (ٔ)٦تا ال شك فيو أف األرومة

فهي فرض واجب يؤجر ا١تسلم عليو؛ إلسبلـ آؿ البيت، وفضلهم، " ىاشم تبع حملبة النيب
 .ووصايتو ّٔم" وٟتث النيب" وسابقتهم، وقرّٔم من النيب

والناس ينقسموف فيهم ما بُت ُمفِرط وُمفرّْط، والقوؿ الرشيد فيهم إ٬تاب ٤تبتهم، وىي 
 .بعيداً عن اإلفراط والتفريط؛ فكبل جانيب الغلو ذميم" النيب من ٤تبة

 .ومنهم أمهات ا١تؤمنُت أزواجو يف الدنيا واآلخرة
يوجد من ىو أفضل _ وإف كانوا ذوي فضائل عظيمة، ومناقب جسيمة _ وآؿ البيت 

 ".منهم لبعض االعتبارات؛ ألنو ال عصمة ألحد بعد رسوؿ اهلل 
 :من أىمها ىذا وإن لواليتهم شروطاً 

 .أف يكونوا مستقيمُت على اإلسبلـ، فإف كانوا كفاراً فبل ٤تبة، وال والية ٢تم_ 
 .ولو أغنت القرابة وحدىا ألغنت عن أيب ٢تب

أال إّف آؿ أيب فبلف : =كما جاء يف صحيح مسلم" أف يكونوا متبعُت ٢تدي النيب _ 
 .(ٕ)+ليسوا بأوليائي، إ٪تا َولِيّْيَّ اهلل وصاحل ا١تؤمنُت

وقد نص علماء السنة على ىذا الوجوب يف كتب العقائد، ومنهم اإلماـ الطحاوي يف 
+ ٖٓٙ=، واآلجري يف الشريعة ت +ٜٕٖ=واإلماـ الربّٔاري ت + ٕٖٔ=عقيدتو ت 

وقوؿ ا١توفق ابن قدامة ا١تقدسي + ٖٚٛ=والقحطاين يف نونيتو ت + ٔٚٗ=واإلسفراييٍت ت 
وابن كثَت + ٕٛٚ=اإلسبلـ ابن تيمية يف الواسطية ت  يف ١تعة االعتقاد، وشيخ+ ٕٓٙ=ت 

يف إيثار + ٓٗٛ=يف تفسَته، و٤تمد بن إبراىيم الوزير اليماين ت + ٗٚٚ=الدمشقي ت 
يف الدين ا٠تالص، وعبدالرٛتن ابن + ٖٚٓٔ=اٟتق على ا٠تلق، وصديق حسن خاف ت 

                                                 

 .ايٌذل٠: ا٭ك١َٚ_  1

 (.125)َوًِ _  2

 عكٝس٠ املػًُني يف آٍ ايبٝت9 ايػازؽاملبخح 
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 .(ٔ)يف التنبيهات اللطيفة وغَتىم كثَت+ ٖٙٚٔ=ناصر السعدي ت 
 ويتولوُنم و٭تفظوف فيهم وصية "٭تبوف أىل بيت رسوؿ اهلل  : =ذا فإف أىل السنةو٢ت

وما صح  (ٖ()ٕ)+يف أىل بييت، أذكركم اهلل يف أىل بييت أذكركم اهلل= :حيث قاؿ"رسوؿ اهلل 
 .يف ىذا من األحاديث

أحب إيّل أف أصل  "والذي نفسي بيده لقرابة رسوؿ اهلل = :÷الصديق  أبو بكر يقوؿ
 .(ٗ)+قرابيت من

 .(٘)+ارقبوا ٤تمداً يف أىل بيتو= :ويقوؿ
: نظرة أىل السّنة إىل آحاد أىل البيت فيقوؿ × ويشرح اإلماـ عبدالقاىر البغدادي

  "ٔتواالة اٟتسن واٟتسُت وا١تشهورين من أسباط رسوؿ اهلل  _يعٍت أىل السّنة_وقالوا =
زين العابدين، و٤تمد بن علي بن  كاٟتسن بن اٟتسن وعبداهلل بن اٟتسن وعلي بن اٟتسُت

وجعفر بن ٤تمد ا١تعروؼ بالصادؽ، وموسى بن جعفر، وعلي بن .. اٟتسُت ا١تعروؼ بالباقر
موسى الرضا، وكذلك قو٢تم يف سائر أوالد علي من صلبو كالعباس، وعمر، و٤تمد بن 

أو الرفض  اٟتنفية، سائر من درج على سنن آبائو الطاىرين دوف من ماؿ منهم إىل االعتزاؿ
 .(ٙ)+وأسرؼ يف عدوانو وظلمو ،ودوف من انتسب إليهم

آؿ بيت =: فيقوؿ "ويقوؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية مبيناً مذىب أىل السّنة ٨تو أىل بيتو 
 ،٢تم حقًا يف ا٠تمس والفيء جعل فإف اهلل ؛٢تم من اٟتقوؽ ما ٬تب رعايتها "رسوؿ اهلل 

                                                 

 اٯٍ ٚا٭ُشاب، إعـاؿ َلنن ايـكاهات ٚايبشٛخ يف َرب٠ اٯٍ ٚا٭ُشاب يف ايهٜٛت اْعل ايجٓا٤ املتباؿٍ بني_  1

ْ18_19. 

: ÷باب فٔا٥ٌ عًٞ "ٖقا دن٤ َٔ سـٜح كٚاٙ َوًِ عٔ مٜـ بٔ أكقِ يف فٔا٥ٌ أُشاب ايٓيب _  2

(2408 .) 

 . 68ْ : يًباق٬ْٞ +اٱِْاف فُٝا هب اعتكاؿٙ= ، ٚاْعل(3/154: )ايفتا٣ٚفُٛع _  3

 (. 3712) "، باب َٓاقب قلاب١ كهٍٛ اهلل"كٚاٙ ايبؼاكٟ يف فٔا٥ٌ أُشاب ايٓيب _  4

 (. يف املٛٓع ايوابل)كٚاٙ ايبؼاكٟ _  5

 .360ايفلم بني ايفلم ْ _  6
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اللهم َصلّْ على ٤تمد : قولوا= :، فقاؿ لنا"ؿ اهلل وأمر بالصبلة عليهم مع الصبلة على رسو  

وعلى آؿ ٤تمد كما صليت على إبراىيم وعلى آؿ إبراىيم إنك ٛتيد ٣تيد، وبارؾ على ٤تمد 
 .(ٔ)++وآؿ ٤تمد كما باركت على إبراىيم وعلى آؿ إبراىيم إنك ٛتيد ٣تيد

ويؤمنوف  ،ن حقوقهنويعرفوف ٢ت ،ويًتضوف عنهن "وأىل السنة يتولوف أزواج رسوؿ اهلل 
 .أزواجو يف اآلخرة _رضي اهلل عنهن  _بأُنن 

أمهات ا١تؤمنُت ا١تطهرات  "ومن السّنة الًتضي عن أزواج رسوؿ اهلل =: × قاؿ ابن قدامة
ا١تربّآت من كل سوء، أفضلهن خد٬تة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق اليت برأىا 

 .(ٕ)+واآلخرة، فمن قذفها ٔتا برّأىا اهلل منو فقد كفر يف الدنيا "اهلل يف كتابو زوج النيب 
اليعتقدوف أف ىذا اٟتبَّ يسقط عمن _ وىم ٭تبوف أىل البيت، ويتولوُنم_وأىل السنة 
فالقرآف مل يربط  ؛ا١تنجي يف اآلخرة الوحيدَ  الشرعية، أو يكوف ىو السببَ ٭تبهم التكاليف 

َوَمْن يُِطْع اللََّو ]: _تعاىل_هلل ورسولو، قاؿ النجاة وا٢تبلؾ ْتب فبلف أو بغضو بل بطاعة ا
يِقَُت َوالشَُّهَداِء َوالصَّ  اٟتَُِِت َوالرَُّسوَؿ فَأُْولَِئَك َمَع الَِّذيَن أَنْػَعَم اللَُّو َعَلْيِهْم ِمْن النَِّبيَُّْت َوالصّْدّْ

ْسَلَم َوْجَهُو لِلَِّو َوُىَو ٤ُتِْسٌن بَػَلى َمْن أَ ]: _ سبحانو_ وقاؿ  ،ٜٙ:النساء [َوَحُسَن أُْولَِئَك َرِفيقاً 
 .ٕٔٔ :البقرة [فَػَلُو َأْجرُُه ِعْنَد َربِّْو َوال َخْوٌؼ َعَلْيِهْم َوال ُىْم ٭َتَْزنُوفَ 

 .واآليات يف ىذا ا١تعٌت كثَتة والسّنة زاخرة ٔتا يؤكد ىذا و٭تتمو
أحب من  وقد ُعلم باالضطرار من دين اإلسبلـ أف الشرؾ يضر صاحبو ولو أحب من

 .أىل البيت أو الصحابة
+ ..حبُّ علّي حسنة ال يضر معها سيئة: =قاؿ ابن تيمية ػ يف رده للحديث ا١توضوع

ىذا القوؿ كفر ظاىر يستتاب صاحبو، وال ٬توز أف يقوؿ ىذا من يؤمن باهلل واليـو : ×قاؿ

                                                 

 .298 _ 1/297 اي١ُٝٛ ايهرب٣، فُٛع١ ايلها٥ٌ ايهرب٣، ايلهاي١ ايوابع١_  1
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 .(ٔ)اآلخر
 .تقد اٟتق فيهمومن خبلؿ ما مضى يتبُت شيء من مفهـو آؿ البيت، وعقائدىم، وا١تع

ويتبُت خطأ من ٭تصروف أىل البيت يف علي، وفاطمة، واٟتسن، واٟتسُت، وٮترجوف 
وٮترجوف من ال يوافق ىواىم من أوالد _ رضي اهلل عنهما_أوالد علي غَت اٟتسنُت 

 (ٕ).اٟتسُت
ويف التعبَت الصحيح الصريح أف ىؤالء ال يروف أىل البيت إال نصف شخصية فاطمة، 

علي، ونصف شخصية اٟتسن، وبقية األئمة التسعة عندىم من اٟتسُت  ونصف شخصية
، ا١تزعـو الذي مل يولد قطعاً   .(ٖ) إىل اٟتسن العسكري العاشر ا١تولود ا١توىـو

÷ أىل بيت النبوة، بل يقصدوف بذلك عليًا _ إذًا فهؤالء ال يقصدوف بأىل البيت 
 .وأوالده ا١تخصوصُت ا١تعدودين

                                                 

 .3/17 َٓٗاز ايوٓٸ١_  1
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 باع آؿ البيتدعوى اتّْ : أوالً 

ال يكفي ٣ترد دعوى اتباع آؿ البيت، بل ال بد أف تكوف تلك الدعوى حقيقة ماثلة ال  
 .كلمات تًتدد على األلسنة دوف أف يكوف ٢تا رصيد يف الواقع

عليو الصبلة _ ىل كاف أىل البيت يبغضوف أصحاب نبيهم : وبناءًا على ذلك يقاؿ
 .؟_والسبلـ 

 .وُنم، ويتربؤوف منهم؟وىل كانوا يشتموُنم، ويكفر 
اٞتواب الصحيح عكس ذلك، فلقد كانوا يوالوُنم، ويودوُنم، ويبايعوُنم على إمرهتم، 

 .و٬تاىدوف ٖتت رايتهم، ويأخذوف من الغنائم اليت ٖتصل من جراء جهادىم
بل ويتصاىروف معهم؛ يتزوجوف منهم، ويزوجوُنم، ويسموف أبناءىم ّٔم، ويذكروف 

 ._كما سيأيت يف الفقرة التالية _ علم عنهم فضائلهم، ويتلقوف ال
 .؟_عز وجل_ مث ىل كاف أئمة أىل البيت يقولوف بالبداء على اهلل

 .وىل كانوا يقولوف بالغيبة، والرجعة، والتَِّقيَّة وغَتىا من العقائد الباطلة؟
اٞتواب ال؛ فأئمة أىل البيت مربؤوف من ذلك كلو، وإ٪تا ذلك من صنع الذين جعلوا 

 .أىل البيت دثاراً يتدثروف بو، وستاراً يأخذوف بو بألباب السذج ُحبَّ 
وإال فكيف يزعموف والية أىل البيت، وىم ٮتالفوف أوامرىم، ويأتوف مناىيهم، ويبغضوف 

 !.أحباءىم، ويتوددوف إىل أعدائهم؟

 بني اآلٍ ٚاألصخاب ، ٚايعالق١ُايبٝتآٍ  باِعزع٣ٛ ات9ِّ املبخح ايػابع
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 العبلقة بُت اآلؿ واألصحاب: ثانياً 
على ذلك ىم من ٚتلة الصحابة، وآمن بو، ومات " آؿ البيت النبوي ٦تن لقي النيب

÷ وأكابرىم؛ فهم آؿ بيت باعتبار، وصحابة باعتبار كأمَت ا١تؤمنُت علي بن أيب طالب
 ._رضي اهلل عنهم أٚتعُت_وكابنيو اٟتسن واٟتسُت، وابن عباس 

 ".مث من جاء بعدىم من آؿ البيت ٦تن كانوا على منهج جدىم رسوؿ اهلل 
لصحابة قائمة على أعلى ما ٯتكن أف تقـو عبلقة بُت كل أولئك كانت عبلقتهم ببقية ا

البشر من أتباع األنبياء؛ فهي عبلقة ودٍّ حقيقية ماثلة للعياف، وليست حديثًا تتمضمض بو 
 .األفواه دوف أف تتخلل منها مسلك الروح

و٦تا يشهد لتلك العبلقة ا١تتينة ما كاف بُت اآلؿ واألصحاب من اٟتب يف اهلل، والًتاحم، 
تزوار، والتذمم، وا١تصاىرة، وحفظ اٟتقوؽ، والثناء ا١تتبادؿ، والوفاء ا١تنقطع النظَت، وتسمية وال

 .بعضهم بأٝتاء بعض، واعًتافهم لبعض يف السابقة والفضل
وىذه الصلة ثابتة يف اعتقاد أىل السنة، وقد نقلوا يف دواوينهم أخبارًا يطوؿ ذكرىا يف 

: وضوع بتأليف خاص كالدار قطٍت يف كتابوىذا الشأف، بل قد خص بعضهم ىذا ا١ت
 .وىو ٥تطوط+ فضائل الصحابة ومناقبهم وقول بعضهم في بعض=

وىو + إرشاد الغبي لمذىب أىل البيت في صحب النبي: =والشوكاين يف كتابو
 .٥تطوط

 :ويف عصرنا اٟتاضر ألفت كتب يف ىذا الشأف، ومنها
ؿ بعض ما جاء من الًتاحم بُت وىذا الكتاب يدور حو +: رحماء بينهم: =كتاب_ ٔ

لفضيلة الشيخ القاضي صاحل بن عبداهلل _ رضي اهلل عنهم _ والصحابة " آؿ بيت النيب
 .صفحة ٚٙالدرويش، ويقع يف 

من إعداد مركز الدراسات +: الثناء المتبادل بين اآلل واألصحاب: =كتاب_ ٕ
 .صفحة ٘ٚوالبحوث يف مربة اآلؿ واألصحاب يف الكويت، ويقع يف 

رضي اهلل عنهم _ األسماء والمصاىرات بين أىل البيت، والصحابة : =كتاب_ ٖ
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 .صفحة ٕٕٔتأليف الشيخ أيب معاذ السيد بن أٛتد بن إبراىيم، ويقع يف + _ 

كل ذلك يفند ما يشاع من العداوة، والقطيعة بُت اآلؿ واألصحاب، وينفي دسائس 
ّٔا افتعاؿ الفجوة واٞتفوة بُت اآلؿ التفرقة بُت األمة، تلك الدسائس اليت حاوؿ أصحا

 .واألصحاب؛ ألجل تفرقة األمة، و٘تزيق أوصا٢تا، وقطع حاضرىا عن ماضيها
، ولكنهم نالوا الِقْدَح ا١تعلَّى من ثم إن اآلل واألصحاب بشر يعتريهم ما يعتري البشر

َجادة، وحسن التعامل حىت يف حاؿ ا٠تبلؼ
َ
 .الكماؿ، والسؤدد، وا١ت

يف وصفهم لآلؿ السنة يف موقفهم السامي من القرابة والصحابة ال ٮَتْرجوف  لذا فإف أىل
 .فبل يغالوف يف أوصافهم، وال يعتقدوف عصمتهم ؛والصحب عن ا١تشروع

ذلك أف الرعيل األوؿ كانوا  ؛واألحاديث الصحيحة يف دواوين السّنة شاىدة على ىذا
وأف منشأ  ،ر ٔتا فيها من قوة وضعففهم مل يتخلوا عن طبيعة البش ؛بشرًا وليسوا مبلئكة

امتيازىم أُنم بلغوا يف بشريتهم ىذه أعلى قمة مهيأة لبٍت اإلنساف يف االحتفاظ ٓتصائص 
 .(ٔ)البشر يف األرض مع االستمساؾ بعروة السماء

                                                 

  .1/170اْعل َوأي١ ايتكلٜب _  1



 

 

 َعامل يف ايصخاب١ ٚاآل9ٍ ايػابع١ عؿط٠ايطغاي١ 

 

641 



 

 

 اإلَا١َ ٚارتالف9١ ايجا١َٓ عؿط٠ايطغاي١ 

 

640 
  

 
 
 
 

 الرسالة الثامنة عشرة
 

 اإلمامة وا٠تبلفة



 

 

 اإلَا١َ ٚارتالف9١ ايجا١َٓ عؿط٠ايطغاي١ 

 

641 



 

 

 اإلَا١َ ٚارتالف9١ ايجا١َٓ عؿط٠ايطغاي١ 

 

642 
  

 

 

 ،لػػػى آلػػػو وصػػػحبو ومػػػن واالهوالصػػػبلة والسػػػبلـ علػػػى رسػػػوؿ اهلل، وع ،اٟتمػػػد هلل
 :وبعد

فلقد جاء اإلسبلـ بنظاـ كامل شامل للحكم، صاحل لكل زماف ومكاف وحاؿ 
وأمة؛ فاإلسبلـ ىو الرسالة األخَتة، الباقية إىل قياـ الساعة، اليت ال تصلح األحواؿ 

 .واألمم إال ّٔا
 يف خلقو أف جعل أمور الناس ال تستقيم إال _عز وجل_وإف من سنن اهلل 

، وسائس ومسوس  حاكمٍ : باإلمامة والوالية وا٠تبلفة؛ فبل بد من حاكم و٤تكـو
يرعى مصاحل العباد، و٭تكمهم بشرع رب العباد، ويسَت ّٔم على الطريقة اليت  سائسٍ 

 .ٖتقق العدؿ، وتستقيم ّٔا األمور
 ._عز وجل_إليو من أوامر يف غَت معصية اهلل  وُ جَّ وَ تثل ما يػُ ٯتَ  َمُسوسٍ  و٤تكوـٍ 

 .ؤّذا ضمن اإلسبلـ للناس صبلح معاشهم ومعادىم
 :ا يلي معامل يف اإلمامة وا٠تبلفة، وذلك من خبلؿ ا١تباحث التاليةوفيم

 .مفهـو اإلمامة وا٠تبلفة، وحكمها، وصلتها بالعقيدة :المبحث األول
 .منزلة اإلمامة، ومقاصدىا :المبحث الثاني

 .مسائل يف نظاـ اإلمامةخبلفة ا٠تلفاء الراشدين، و  :المبحث الثالث
 .وسطية أىل السنة يف التعامل مع األئمة :المبحث الرابع

 .إنكار اإلمامة :المبحث الخامس
فهذه ا١تباحث، وما ٖتتها من مسائل ىي ٤تور الكبلـ يف ىذا البحث؛ فإىل 

 .تفصيل تلك ا١تباحث

 املكس١َ



 

 

 اإلَا١َ ٚارتالف9١ ايجا١َٓ عؿط٠ايطغاي١ 

 

643 

 
 

 

 مفهـو اإلمامة وا٠تبلفة: أوالً 
َـّ  في اللغة اإلمامة :تعريفهما في اللغة_ أ : أمَّهم ؤِّم: تقوؿ: مصدر الفعل أ

 .(ٔ)تقدَّمهم، وىي اإلمامة، واإلماـ كلُّ ما أمُت بو من رئيس وغَته
 فبلنًا إذا كاف خليفةً  فبلفٌ  خلف: مادة خلف، تقوؿ :وأصل الخبلفة في اللغة

 .جعلو مكانو: فبلناً  استخلف فبلفٌ : ، ويقاؿلو
 .قبلو نْ الذي ٮتلف مَ : وا٠تليفة
 .(ٕ)السلطاف األعظم: اإلمارة، وا٠تليفة: وا٠تبلفة

قبل الدخوؿ يف التعريف االصطبلحي ٭تسن التنبيو  :التعريف االصطبلحي_ ب
فهما يؤدياف إىل معٌت واحد، وقد أشار إىل  اإلمامة والخبلفة مترادفان؛على أف 

 .(ٖ)اوغَت٫ت _رٛتهما اهلل_ ذلك غَت واحد من العلماء كالنووي وابن خلدوف
 .وعلى ىذا فتعريف أيٍّ منهما تعريف لآلخر

فقد عرفت بتعريفات عديدة متقاربة منها : التعريف االصطبلحي لئلمامةأما 
 :ما يلي
 اإلمامة موضوعة ٠تبلفة النبوة يف حراسة= :بقولو× عرفها الماوردي _ ٔ
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 .(ٔ)+الدين وسياسة الدنيا بو 

تامة، وزعامة تتعلق با٠تاصة اإلمامة رياسة = :بقولو× وعرفها الجويني _ ٕ
 .(ٕ)+والعامة يف مهمات الدين والدنيا

ىي َٛتُْل الكافة على ُمْقتضى النظر =: بقولو× وعرفها ابن خلدون _ ٖ
الشرعي يف مصاٟتهم األخروية والدنيوية الراجعة إليها؛ إذ أحواؿ الدنيا ترجع كلها 

يقة خبلفة عن صاحب عند الشارع إىل اعتبارىا ٔتصاحل اآلخرة؛ فهي يف اٟتق
 .(ٖ)+الشرع يف حراسة الدين، وسياسة الدنيا بو

 .ويكاد يكوف تعريف ابن خلدوف أمشل، وأعم
 

 حكم اإلمامة وبياف ما تثبت بو: ثانياً 
 .والقواعد الشرعية ،اإلمامة ثابتة الوجوب بالكتاب والسنة، واإلجماع

١تمثلُت لؤلمة، متوجو إىل أىل اٟتل والعقد باعتبارىم ا وىو وجوب كفائي
 .النائبُت عنها يف ىذه ا١تهمة العظيمة

وإذا تقاعس أىل اٟتل والعقد عن ذلك ٟتََِق اإلمُث ِبُكلّْ َمْن لو قدرٌة واستطاعة 
 .حىت يسعى إلقامة ىذا الواجب ْتسب وسعو

وَؿ َوأُْويل يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّو َوَأِطيُعوا الرَّسُ : ]_عز وجل_قاؿ اهلل 
 (.ٜ٘:النساء[ )ِمْنُكم اأَلْمرِ 
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أوىل األقواؿ يف ذلك بالصواب قوؿ من : =يف تفسَت ىذه اآلية× قاؿ الطربي 
 .(ٔ)+ىم األمراء والوالة فيما كاف لو طاعة، وللمسلمُت مصلحة: قاؿ

أوجب على ا١تسلمُت _ عز وجل_أف اهلل : ووجو االستدالؿ من ىذه اآلية
 .ر منهم، وىم األئمةطاعة أويل األم

ال يأمر _ تعاىل_واألمر بالطاعة دليل على وجوب َنْصب ويل األمر؛ ألف اهلل 
بطاعِة َمْن ال وجود لو، وال يَػْفِرُض طاعَة َمْن وجوُده مندوٌب إليو؛ فاألمر بطاعتو 

 .(ٕ)يقتضي األمر بإ٬تاده؛ فدؿ على أف إ٬تاَد إماـٍ للمسلمُت واجٌب عليهم
من مات وليس يف عنقو بيعة مات : =قاؿ" مسلم عن النيب وجاء يف صحيح 

 .(ٖ)+ميتًة جاىلية
أي بيعة اإلماـ، وىذا واضح الداللة على وجوب نصب اإلماـ؛ ألنو إذا كانت 

فإف َنْصَب اإلماـ _ البيعة واجبة يف عنق ا١تسلم، والبيعة ال تكوف إال إلماـ 
 .(ٗ)واجب

 .، وا١تقاـ ال يسمح بالتفصيلواألدلة من الكتاب والسنة كثَتة جداً 
فقد نقلو عدد غَت قليل من العلماء،  أما اإلجماع على وجوب نصب اإلمام

بعد " على تعيُت خليفة للنيب _ رضواف اهلل عليهم_وأوؿ ذلك إٚتاع الصحابة 
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 .وفاتو قبل ٕتهيزه ودفنو 

أٚتعوا _ رضواف اهلل عليهم_اعلم أف الصحابة : =×قاؿ ابن حجر ا٢تيتمي 
ى أف نصب اإلماـ بعد انقراض زمن النبوة واجب، بل جعلوه أىم ا١تهمات؛ عل

 .(ٔ)+_عليو السبلـ_حيث اشتغلوا بو عن دفن رسوؿ اهلل 
، ومن أصرح القواعد يف أما القواعد الشرعية فدلت على وجوب اإلمامة

 .+ما ال يتم الواجب إال بو فهو واجب=: ذلك القاعدة القائلة
٬تب أف يُػْعَرَؼ أف والية أمر الناس من : =×ن تيمية يقوؿ شيخ اإلسبلـ اب

أعظم واجبات الدين، بل ال قياـ للدين إال ّٔا؛ فإف بٍت آدـ ال تتم مصلحتهم إال 
 .(ٕ)+باالجتماع؛ ٟتاجة بعضهم إىل بعض

ألف اهلل أوجب األمر با١تعروؼ والنهي عن ا١تنكر، وال : =ويقوؿ معلبًل ذلك
وكذلك سائر ما أوجبو من اٞتهاد، والعدؿ، وإقامة  يتم ذلك إال بقوة وإمارة،

، وإقامة اٟتدود ال يتم إال بالقوة  اٟتج، واٞتمع، واألعياد، ونصر ا١تظلـو
 .(ٖ)+واإلمارة

 

 ة وا٠تبلفة بالعقيدةصلة اإلمام: ثالثاً 
، والذي يعنينا يف ىذا الصدد، ما يتعلق اإلسبلم شريعة وعقيدة، وكلٌّ ال يتجزأ

 من موضوعات الفقو؟ ومة، وىل ىي من موضوعات العقيدة أٔتوضوع اإلما
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، والحق أن لها جوانَب عقديًة، ولها جوانب فقهية، ولها جوانب تاريخية
، فبل عند ذكرىم لعقائدىم يذكروف ذلك_ رٛتهم اهلل_ولذلك فعلماء السلف 

يبهم نكاد ٧تد أحدًا ذكر عقيدتو إال وينص على الًتبيع با٠تلفاء األربعة، وأف ترت
يف ا٠تبلفة على ترتيبهم يف الفضل، وينصوف على الصبلة خلف كل إماـ بر أو 
فاجر، وعلى اٞتهاد واٟتج معو، وعلى ٖترًن ا٠تروج على األئمة، وعلى السمع 

 .والطاعة ٢تم يف غَت معصية
وىذه كلها من مباحث اإلمامة، ولذلك ٧تد ا١تؤلفُت يف العقيدة يَنصوف على 

 .اخر كتبهم يف العقيدةباب اإلمامة يف أو 
كما أف العلماء يوردوف ذلك يف مسائل العقيدة للرد على اال٨ترافات والبدع اليت 
نشأت حوؿ ىذا ا١توضوع، كبدعة الروافض واعتقاداهتم الفاسدة يف اإلمامة، وأُنا 

الرجعة، وعلم الغيب و٨تو ذلك يف الغيبة، و من أركاف الدين، واعتقاد العصمة، و 
 .رىا علماء السلف للرد عليهم، وتبيُت ٥تالفتهم يف ذلكأئمتهم؛ فيذك

 .ويذكروف بدعة ا٠توارج يف وجوب ا٠تروج على األئمة الفسقة، و٨تو ذلك
و٦تا ٬تعلها من ا١تسائل ا١تتعلقة بالعقيدة يف العصر اٟتاضر ىو إنكار بعض 

كما _ا١تنتسبُت للدين أُنا من الدين، وىذه من أخطر ا١تسائل الفكرية ا١تعاصرة 
 ._سيأيت اٟتديث عنها يف فقرة آتية

من ذلك شروط األئمة،  :أما الجوانب الفقهية في موضوع اإلمامة فكثيرة
وكيفية اختيار إماـ ا١تسلمُت، وأىل اٟتل والعقد، وشروطهم، وعددىم، والشورى 

 .وأحكامها، والبيعة وأحكامها، و٨تو ذلك
ا١توضوع من ناحية سَتة  فهو دراسة :أما الجوانب التاريخية في الموضوع
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واألحداث اليت حصلت يف _ رضواف اهلل عليهم_ا٠تلفاء الراشدين، مث َمْن بَػْعَدىم  

 .عهودىم، والنتائج والعرب واألحكاـ ا١تستخلصة من ذلك
ولذلك فموضوع اإلمامة ىذا من أدلة الًتابط والتبلـز بُت األحكاـ العقدية 

عز _وقائم عليو، ولذلك فقد جعل اهلل والفقهية، وأف كبًل منها مبلـز لآلخر 
من _ طاعة األئمة والنصح ٢تم وترؾ ا٠تروج عليهم بغَت مسوغ شرعي _ وجل

 .العبادة اليت يثاب فاعلها، ويعاقب تاركها بالعذاب األخروي يـو القيامة
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 وسيلة ال غاية_ يف حد ذاهتا_اإلمامة : أوالً 
ا٠تَت، والعدؿ، ٖتق اٟتق، وتبطل فهي وسيلة إىل إقامة أمة تقف نفسها على 

 .الباطل، وتأمر با١تعروؼ، وتنهى عن ا١تنكر، وتؤمن باهلل
 

 اإلمامة ليست من أصوؿ الدين: ثانياً 
فأىل السنة يروف أف مسألة اإلمامة ليست من أصوؿ الدين اليت ال يسع 

َكلََّف اٞتهُل ّٔا
ُ
 .ا١ت

فاإلمامة _ مثبلً _مامية ٓتبلؼ مفهـو اإلمامة عند بعض الطوائف كالشيعة اإل
ىي األصل الذي تدور عليو أحاديثهم، وترجع إليو عقائدىم، وتَػْلَمُس أثره يف 

يروف أف _ على سبيل ا١تثاؿ_فقههم، وأصو٢تم، وتفاسَتىم، وسائر علومهم؛ فهم 
ويروف عصمة األئمة، "بعد النيب÷اإلمامة َمْنِصٌب إ٢تيّّ كالنبوة، وأُنا تثبت لعلي

 :باثٍت عشر إماماً وىم وحصر اإلمامة
 .ولد قبل البعثة بعشر سنوات، واستشهد سنة أربعُت÷علي بن أيب طالب_ ٔ
 ( .ىػٓ٘_  ٖ( ) الزكي)اٟتسن بن علي _ ٕ
 (.ىػٔٙ_  ٗ( )سيد الشهداء)اٟتسُت بن علي _ ٖ
 (.ىػ ٜ٘_  ٖٛ( )زين العابدين)أبو ٤تمد علي بن اٟتسن _ ٗ
 (.ىػ ٗٔٔ_  ٚ٘) (الباقر)أبو جعفر ٤تمد بن علي _ ٘
 (.ىػ ٛٗٔ_  ٖٛ( )الصادؽ)أبو عبداهلل جعفر بن ٤تمد _ ٙ
 (.ىػٖٛٔ_  ٕٛٔ( )الكاظم)أبو إبراىيم موسى بن جعفر _ ٚ
 (.ىػ ٖٕٓأو  ٕٕٓ_  ٛٗٔ( )الرضا)أبو اٟتسن علي بن موسى _ ٛ
 (.ىػ ٕٕٓ_  ٜ٘ٔ( )اٞتواد)أبو جعفر ٤تمد بن علي _ ٜ

 َٓعي١ اإلَا١َ، َٚكاصسٖا9 بخح ايجاْٞامل
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 (.ىػٕٗ٘_  ٕٕٔ( )ديا٢تا)أبو اٟتسن علي بن ٤تمد _ ٓٔ 

 (.ىػٕٓٙ_  ٕٖٕ( )العسكري)أبو ٤تمد اٟتسن بن علي _ ٔٔ
 (.ا١تهدي)أبو القاسم ٤تمد بن اٟتسن _ ٕٔ

ىػ، وغاب غيبة صغرى ٕٙ٘ويروف أنو ولد سنة _ بزعمهم_وىذا ىو اٟتجة 
ىػ، وسيظل حياً إىل يـو القيامة؛ حىت ال ٗتلو ٜٕٖىػ، وغيبة كربى سنة ٕٓٙسنة 

 .ة وإال لساخت األرض من حج
حي غائب _ ويعتقدوف بأف اإلماـ الثاين عشر ٤تمد بن اٟتسن العسكري 

منتظر، وسيعود ليمؤل األرض عداًل ومعروفًا وإحسانًا كما ملئت ظلمًا وجوراً 
 .وطغياناً 

 .ويروف أف اإلمامة ركن من أركاف الدين كالشهادتُت والصبلة والزكاة
باإلمامة، بل يروف أف ُمْنِكَر اإلمامِة شرّّ من  كما أُنم ال يروف إٯتاف من ال يقر

اليهود والنصارى، وأنو ال َيَسُع أحدًا العذُر باٞتهل باألئمة، بل يذىبوف إىل أبعد 
 ._عز وجل_من ذلك، فَتوف أف من مل يعرؼ إمامو مل يعرؼ اهلل 
ـٌ ىادٍ   .ويروف أنو ال بد أف يكوف يف كل عصر إما

 .(ٔ)ألمر الذين أمر اهلل بطاعتهمويروف أف األئمة ىم أولو ا
 

 مقاصد اإلمامة: ثالثاً 

                                                 

اْعل كتِل ايتشف١ ا٫ثين عٌل١ٜ، ؼكٝل ٚتعًٝل قب ايـٜٔ اـطٝب _  1

، ٚعكٝـ٠ اٱَا١َ عٓـ ايٌٝع١ ا٫ثين عٌل١ٜ، ؿكاه١ يف ٤ٛٓ ايهتاب 123_116ْ

علفإ . ، ْٚعل١ٜ ١ٜ٫ٚ ايفكٝ٘، ؿكاه١ ٚؼًٌٝ ْٚكـ ؿ33_28عًٞ ايوايٛي ْ.ؿٚايو١ٓ 

، ٚايٌٝع١ 657_2/653ْاُل ايكفاكٟ .، ٚأٍُٛ َقٖب ايٌٝع١ ؿ14_10عبـايفتاغ ْ

 .173_163ٚ 142_135اٱَا١َٝ ا٫ثٓا عٌل١ٜ يف َٝنإ اٱه٬ّ كبٝع بٔ قُـ ْ
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مر يف الفقرة ا١تاضية أف اإلمامة وسيلة ال غاية؛ فهي وسيلة إىل مقاصَد معينٍة 
أف ٭تقق ما يعجز عن بلوغو آحاُد _ ٔتا لو من صبلحيات خاصة_يستطيع اإلماـ 

 .ا١تسلمُت
 :_ف بعضها داخل يف بعضمع مبلحظة أ_وٯتكن إٚتاؿ مقاصد اإلمامة ٔتا يلي 

 .يف األرض على الوجو الذي شرع_ عز وجل_إقامة أمر اهلل _ ٔ
 .حفظ الدين، ونشره، والدعوة إليو_ ٖ. األمر با١تعروؼ والنهي عن ا١تنكر_ ٕ
 .وٖتصُت الثغور( اٟتوزة)ٛتاية البيضة _ ٘.   دفع الشبو والبدع واألباطيل_ ٗ
 .سياسة الدنيا بالدين_ ٚ. إقامة اٟتدود، وتنفيذ األحكاـ_ ٙ
 .ٚتع الكلمة، ونبذ الفرقة_ ٜ.          نشر العدؿ، ورفع الظلم_ ٛ
 .نشر األمن، وتأمُت السبل_ ٓٔ
القياـ بعمارة األرض، واستغبلؿ خَتاهتا فيما ىو صاحل لئلسبلـ _ ٔٔ

 .بث العلم، ورفع اٞتهل_ ٕٔ.                                         وا١تسلمُت
 .(ٔ)ذه ىي مقاصد اإلمامة على وجو اإلٚتاؿ، أما التفصيل فبل يتسع لو ا١تقاـى

                                                 

 .112_79اْعل اٱَا١َ ايعع٢ُ ْ_  1
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 ÷ الصديق خبلفة أيب بكر: أوالً 
ثبتت باختيار ا١تسلمُت، ومبايعتهم لو؛ فكثَت من النصوص ÷ خبلفة أيب بكر

دلت على أف ا١تسلمُت اختاروه، ومل ٮتتاروا غَته، ودلت على رضا اهلل ورسولو 
 .ت على أنو أفضل األمة بعد نبيهابذلك، ودل

دؿ ا١تسلمُت على " التحقيق أف النيب : =×قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 
استخبلؼ أيب بكر، وأرشدىم إليو بأمور متعددة من أقوالو وأفعالو، وأخرب ٓتبلفتو 
ِإْخباَر راٍض بذلك حامد لو، وعـز على أف يكتب بذلك عهدًا مث علم أف 

عليو؛ فًتؾ الكتاب اكتفاءًا بذلك؛ فلو كاف التعيُت ٦تا يشتبو ا١تسلمُت ٬تتمعوف 
بياناً قاطعاً للعذر، لكن ١تا د٢تم دالالت متعددة على " على األُمة لبيَّنو رسوؿ اهلل 

أف أبا بكر ىو ا١تتعُت، وفهموا ذلك حصل ا١تقصود، و٢تذا قاؿ عمر ابن ا٠تطاب 
وليس فيكم من تقطع : =نصاريف خطبتو اليت خطبها ٔتحضر من ا١تهاجرين واأل

 .(ٔ)...+رواه البخاري ومسلم+ إليو األعناؽ مثل أيب بكر
فخبلفة أيب بكر الصديق دلت النصوص الصحيحة على صحتها : =إىل أف قاؿ

لو ّٔا، وانعقدت ٔتبايعة ا١تسلمُت لو، واختيارىم إياه  "ورسوؿ اهلل وثبوهتا ورضا اهللِ 
موه من تفضيل اهلل ورسولو ّٔا، وأُنا حق، وأف اهلل أمر اختيارًا استندوا فيو إىل ما عل

ّٔا وقدَّرىا، وأف ا١تؤمنُت ٮتتاروُنا، وكاف ىذا أبلغ من ٣ترد العهد ّٔا؛ ألنو حينئذ 
                                                 

 .1/139و١ٓ َٓٗاز اي_  1

 خالف١ ارتًفا٤ ايطاؾسٜٔ، َٚػا٥ٌ يف ْظاّ اإلَا9١َ املبخح ايجايح
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 .يكوف طريق ثبوهتا العهد
وأما إذا كاف ا١تسلموف قد اختاروه من غَت عهد، ودلت النصوص على صوأّم 

كاف ذلك دليبًل على أف الصديق كاف فيو _ بذلك فيما فعلوه، ورضا اهلل ورسولو 
من الفضائل اليت باف ّٔا عن غَته ما علم ا١تسلموف بو أنو أحقهم با٠تبلفة؛ فإف 

 .(ٔ)+ذلك ال ٭تتاج إىل عهد خاص
مل ُيْصِدْر عنو أمر إىل ا١تسلمُت بأف " يرى أف الرسوؿ _ إذاً _× فابن تيمية 

أف ا١تسلمُت _ سبحانو_إ٪تا علم من اهلل يكوف أبو بكر ىو ا٠تليفة من بعده، و 
 .(ٕ)سيختارونو؛ ١تزاياه اليت يتمتع ّٔا، ويفوؽ ّٔا غَته

 

 ÷خبلفة علي بن أيب طالب : ثانياً 
ثبتت باختيار ا١تسلمُت، ومبايعتهم لو، وليست ÷ خبلفة أمَت ا١تؤمنُت علي 

ة؛ فالشيعة يروف أف َنصّْيَّة، ومل َيدَِّع ىو ذلك، بل ىو براء ٦تا تنسبو إليو الشيع
 .÷مباشرًة ببل َفْصٍل وال تراٍخ لعلي " اإلمامة تثبت بعد النيب

عدـ شرعية إمامة ا٠تلفاء الراشدين _ وإف مل ُيَصرَّح بو_ومقتضى ىذا األصل 
الذين سبقوا عليَّاً يف منصب ا٠تبلفة واإلمامة؛ باعتبار أف خبلفتهم ثبتت بالشورى 

ما ُعلم من الدين _ أصبلً _ليٌل ظٍتّّّْ ال يثبت بو د_ كما يروف_واالنتخاب، وىو 
 .بالضرورة، وىي مسألة اإلمامة

                                                 

 .141_1/139َٓٗاز ايو١ٓ _  1

 .132اْعل اٱَا١َ ايعع٢ُ ْ_  2
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أف أية خبلفة سياسية غَت تلك اليت ىي _ تارٮتياً _وقد ترتب على ىذا األصل  

 .(ٔ)إ٪تا ىي خبلفة باطلة، وسلطة جائرة_ لئلماـ ا١تعصـو ا١تعُتَّ إ٢تياً 
 

 شرعية تولية ا٠تلفاء الراشدين: ثالثاً 
، ٦تا ال مرية فيو ثبوت شرعية الطرؽ اليت ٘تت ّٔا مبايعة وتولية ا٠تلفاء الراشدين

 ._رضي اهلل عنهما_فخبلفة عمر كانت بنص من أيب بكر 
 .÷وخبلفة عثماف كانت باجتماع من أىل اٟتل والعقد ا١تعيَّنُت من قبل عمر

 .كانت باجتماع من أىل اٟتل والعقد غَت ا١تعينُت÷ وخبلفة علي 
 

 مسائل يف اإلمامة: رابعاً 
 .فيما يلي ذكٌر لبعض ا١تسائل يف اإلمامة على سبيل اإلٚتاؿ

أىل الحل _أن الذي يقوم باختيار اإلمام ىم عقبلء األمة، وعلماؤىا _ ٔ
 .فبل دخل للعامة، والد٫تاء يف االختيار_ والعقد

 .(ٕ)طَتولذلك ال ٮتتار العقبلء عادًة إال األعقل واألصلح ٢تذا ا١تنصب ا٠ت
فمن طرؽ انعقاد اإلمامِة العهُد من ا٠تليفة مشروعية االستخبلف؛ _ ٕ

السابق إىل من ٮتتاره من ا١تسلمُت، ويراه الئقًا ّٔذا ا١تنصب من بعده؛ فإذا أحس 
ا٠تليفة بقرب أجلو، وأراد أف يستخلف على القـو أحدىم فإنو يقـو ٔتشاورة أىل 

رأيو على شخص معُتَّ يصلح ٢تذا ا١تقاـ، اٟتل والعقد فيمن ٮتتاره؛ فإذا وقع 
                                                 

 .566اْعل اٱَا١َ ايعع٢ُ ْ_  1
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 .(ٔ)ووافقو أىل اٟتل والعقد فإنو يعهد إليو من بعده
باِيِع على السمع والطاعة لؤلمَت من غَت : البيعة_ ٖ

ُ
تعٍت إعطاء الَعْهِد من ا١ت

معصية، يف ا١تنشط وا١تكره، ويف العسر واليسر، وترؾ منازعتو، وتفويض األمور 
 .(ٕ)إليو

البيعة واجبة يف عنق ا١تسلم مىت وجد اإلماـ ا١تستحق ٢تا، : يعةنكث الب_ ٗ
وىي داخلة يف العقود والعهود اليت نصَّت الشريعة على وجوب الوفاء ّٔا؛ وبناًء 

 .(ٖ)على ذلك فإنو ال ٬توز نكث البيعة
 .وسيأيت مزيد بياف لذلك عند اٟتديث عن ا٠تروج على األئمة

وإ٪تا تنعقد ّٔا اإلمامة؛ : الطرق الشرعيةطريق القهر والغلبة ليست من _ ٘
نظرًا ١تصلحة ا١تسلمُت؛ كما يف خبلفة عبدا١تلك بن مرواف حُت قتل ابن الزبَت، 

 .(ٗ)و٘تت لو ا٠تبلفة
فبل يشًتط يف اإلماـ أف : يجوز إمامة المفضول مع وجود األفضل_ ٙ

 .يكوف أفضل أىل زمانو، وإ٪تا ذلك من باب األوىل
مامة األفضل ال يشًتط كذلك العصمة يف اإلماـ من باب وكما ال يشًتط إ

 .(٘)أوىل
                                                 

 .184اْعل اٱَا١َ ايعع٢ُ ْ_  1

ْ  8/26اْعععل يوععإ ايعععلب   _  2 ، ٚاٱَاَعع١ ايععُعع٢  209، َٚكـَعع١ ابععٔ ػًععـٕٚ 

ْ199. 

 .210اْعل اٱَا١َ ايعع٢ُ ْ_  3

 .222اْعل اٱَا١َ ايعع٢ُ ْ_  4

 .308_296اْعل اٱَا١َ ايعع٢ُ ْ_  5
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 واجبات اإلماـ: خامساً  

وقد مر شيء من ذلك عند اٟتديث عن مقاصد  على اإلمام واجبات كثيرة
 .اإلمامة

 :_زيادة على ما مضى_ومنها 
 .استيفاء اٟتقوؽ ا١تالية، وصرفها يف مصارفها الشرعية_ ٔ
 .صب القياديةاختيار األكفياء للمنا_ ٕ
 .اإلشراؼ على تدبَت األمور وتفقد أحواؿ الرعية_ ٖ
 .(ٔ)الرفق بالرعية، والنصح ٢تم، والبعد عن تتبع عوراهتم_ ٗ

 

 حقوؽ اإلماـ: سادساً 
 :، ومنهالئلمام على رعيتو حقوق كثيرة تعينو على القيام بواجباتو

عز _معصية اهلل السمع والطاعة يف ا١تنشط وا١تكره، وحُت األثرة يف غَت _ ٔ
 ._وجل

وىذه الطاعة ليست مشروطة بكونو عاداًل، بل ولو كاف فيو فسق، وفجور، 
 .وجور
 .النصرة، والتقدير، وإنزالو منزلتو البلئقة بو_ ٕ
ا١تناصحة للوالة، والدعاء ٢تم بالصبلح، ومداراهتم، والبعد عن مداىنتهم _ ٖ

 .وإغراقهم باإلطراء الكاذب
 .الرب والتقوى التعاوف معهم على_ ٗ

                                                 

 .420_336_334اْعل اٱَا١َ ايعع٢ُ، ْ_  1
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 .إقامة اٞتمع واٞتماعات واألعياد واٞتهاد معهم ولو كانوا فجاراً _ ٘
 .(ٔ)وسيأيت مزيد بياف ٢تذه الفقرة واليت سبقتها فيما سيأيت من فقرات

 

 مشروعية الشورى: سابعاً 
وأُنا واجبة عند اختيار اإلماـ، أما يف تدبَت شؤوف الرعية فهي مستحبة؛ فإنو 

 .أف يشاور، وليس ذلك واجباً عليوينبغي لئلماـ 
كما أنو إذا استشار فليس ملزمًا باتباع مستشاريو؛ ألنو ىو ا١تسؤوؿ األوؿ عن 

 .(ٕ)تصريف األمور؛ فيتحمل وحده كافة التبعات
 

 ال ٬توز ا٠تروج على األئمة: ثامناً 
وىو نقض بيعتهم، وشق عصا الطاعة ٢تم من قـو ٢تم شوكة ومنعة بتأويل 

 ._تقرره كتب الفقو كما_سائغ 
وحكم ذلك أنو من الكبائر، ويسمى ا٠تارجوف على اإلماـ بغاًة، وٕترى عليهم 

 .(ٖ)أحكاـ أىل البغي
 .وسيأيت مزيد بياف ٢تذه الفقرة

                                                 

 .375اْعل اٱَا١َ ايعع٢ُ، ْ_  1

 .464_423اْعل اٱَا١َ ايعع٢ُ، ْ_  2

 .548_490اْعل اٱَا١َ ايعع٢ُ، ْ_ 3
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فأىل السنة والجماعة وسط  وىذا ا١تبحث ِٚتَاع لكثَت ٦تا مضى من ا١تباحث؛

ْفرطُت الغبلة، الذين بُت ا١تْفرطُت وا١تَفرّْ  التعامل مع األئمةفي 
ُ
طُت، فليسوا كا١ت

ىم سبب الشر والفساد، _ وحدىم_يدينوف با٠تروج على أئمة اٞتور، ويروف أُنم 
 .وأف ا٠تروج عليهم كفيل بإصبلح األحواؿ

وذلك كحاؿ ا٠توارج الذين يروف أف الفساد سببو الوالة، وأف ا٠تروج عليهم 
ىو _ كما يشهد تارٮتهم_عندىم واجب متعُت، وأف الوسيلة الوحيدة لئلصبلح 

 .(ٔ)÷ا٠تروج على أئمة اٞتور، بل رٔتا خرجوا على أئمة العدؿ، كما فعلوا مع علي
 .(ٕ)وكحاؿ ا١تعتزلة الذين جعلوا ا٠تروج على األئمة أصبًل من أصوؿ دينهم

الذين سكتوا عن ظلم  وليسوا كالُمَفرِّطين المداىنين، المتخاذلين، المخذلين،
كوا نصحهم، واإلنكار عليهم، بل رٔتا زينوا ٢تم باطلهم، وسوَّغوا ٢تم ظلمهم، الوالة، وتر 

 .وفسادىم، ورٔتا أنكروا على من ينكر عليهم ولو باٟتكمة وا١توعظة اٟتسنة
 الذين يغالوف يف الوالة، وٯتدحوُنم ٔتا ليس وليسوا كالمدَّاحين، المنافقين،

هم صفات ال تليق إال برب العا١تُت، فيهم، ورٔتا اّدعوا ٢تم العصمة، وخلعوا علي
 .وأطاعوىم بكل ما أمروا بو حقاً كاف أو باطبلً 

كما فعل الوزير الرافضي ابن العلقمي مع آخر بٍت العباس ا١تستعصم، عندما 

                                                 

، ٚايتهفري 238_  4/237اْعل ايفٌِ يف ا٭ٖٛا٤ ٚاملًٌ ٚايٓشٌ، ٫بٔ سنّ _  1

 .32_  27ْعُإ ايواَلا٥ٞ ْ. َربكات٘، ؿ_ أهباب٘ _ دقٚكٙ 

 .276_  273عٛاؿ املعتل، ْ.اْعل املعتني١ ٚأُٛهلِ اـُو١ َٚٛقف أٌٖ ايو١ٓ َٓٗا ؿ_  2

 ٚغط١ٝ أٌٖ ايػ١ٓ يف ايتعاٌَ َع األ9١ُ٥ طابعاملبخح اي
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غّشو، وخدعو، وزّين لو باطلو وسوء عملو، وأشار عليو بتقليص جيشو، مث بعد 
+ ىوالكو=أف ٮترج ٓتاصتو للتفاوض مع ذلك قاده إىل ا٢تاوية عندما أشار عليو ب

من ا٠تليفة وقتل من معو، فكاف غنيمة + ىوالكو=زعيم التتار، مث بعد ذلك ٘تكن 
 .باردة لو وٞتنده، مث بعد ذلك فعل التتار ببغداد ما فعلوا

وقل مثل ذلك يف شأف النصَت الطوسي الرافضي الذي كاف يدّبج القصائد 
أشار الطوسي + ىوالكو=الذكر، وعندما ٘تكن الطواؿ يف مدح ا٠تليفة اآلنف 

 .(ٔ)عليو بقتل ا٠تليفة
وقل مثل ذلك يف شأف كثَت ٦تن يؤ٢توف الوالة، وٮتلعوف عليهم صفات الربوبية 

 :واأللوىية، كما قاؿ ابن ىانئ األندلسي يف مدح ا١تعز لدين اهلل العبيدي
 مػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػئت ال مػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػاءت األقػػػػػػػػػػػدار

 
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػاحكم فأنػػػػػػػػػػػػػػػػػت الواحػػػػػػػػػػػػػػػػػد القهػػػػػػػػػػػػػػػػػار 
 وكأ٪تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيب ٤تمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 

 
 (ٕ)وكأ٪تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أنصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارؾ األنصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار 
 :وكما علل أحدىم زلزاالً حدث يف مصر يف عهد أحد السبلطُت قائبلً  

 مػػػػػػػا زلزلػػػػػػػت مصػػػػػػػر مػػػػػػػن سػػػػػػػوء يػػػػػػػراد ّٔػػػػػػػا
 

 (ٖ)لكنهػػػػػػػػػػا رقصػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػن عدلػػػػػػػػػػو فرحػػػػػػػػػػا 
أما أىل السنة واٞتماعة فتمسكوا باٟتق، وتعاملوا مع والة األمور على وفق ما  

 .شرعجاء يف ال
يف ا١تنشط وا١تكره، ويف العسر  فهم يدينون لوالة أمورىم بالسمع والطاعة،

واليسر، وعلى أثرة عليهم، ما مل يؤمروا ٔتعصية، فإف أمروا ٔتعصية فَتوف أف ال ٝتع وال 
                                                 

 .232_  13/226اْعل ايبـا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ ٫بٔ نجري _  1

 .146ؿٜٛإ ابٔ ٖا٧ْ ا٭ْـيوٞ ْ_  2

 .4/103ـ بٔ عاُِ، اْعل ٚفٝات ا٭عٝإ ٫بٔ ػٳِّهإ ايبٝت حملُ_  3
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 .طاعة؛ إذ ال طاعة ١تخلوؽ يف معصية ا٠تالق، وإ٪تا تكوف الطاعة با١تعروؼ 

ويتعاونوف معهم على الرب والتقوى  األمر، كما أنهم يدينون بالنصيحة لوالة
وإف كانوا فجَّاراً؛ ألف ىدفهم الوحيد ٖتصيل ا١تنافع وتكميلها، وتعطيل ا١تفاسد 
وتقليلها؛ فبل ٯتتنعوف من إعانة الظامل على ا٠تَت، وترغيبو فيو، فيشاركوف األئمة 

 .الظلمة يف ا٠تَت، ويفارقوُنم يف الشر
ع واٞتماعات واألعياد معهم، ويروف أف اٞتهاد ولذلك فهم يروف إقامة اٞتم

 .(ٔ)ماٍض إىل قياـ الساعة مع كل بّر وفاجر
وال ينازعوف األمر أىلو، وال يروف أف األئمة  ثم إنهم ال ينزعون يدًا من طاعة،

يتحملوف مسؤولية كل منكر وفساد، نعم ىم يتحملوف ا١تسؤولية الكربى، ولكن كل 
 .يقـو ّٔا حسب قدرتو واستطاعتومسلم عليو مسؤولية ٬تب أف 

إال _ فضبًل عن أئمة العدؿ_ كما أنهم ال يدينون بالخروج على أئمة الجور
إذا رأوا كفراً بواحاً عندىم فيو من اهلل برىاف، وكاف لديهم قوة ومنعة، ومل يًتتب على 

 .ا٠تروج مفسدة أعظم؛ لئبل ٬تّروا األمة إىل الببليا والرزايا
اس عن إغراؽ الوالة با١تديح الكاذب، واإلطراء القاتل الذي مث إُنم أبعد الن

يدخل الغرور يف قلوب الوالة، ويورثهم اإلعجاب بالنفس،وتناسَي العيوِب، وظنَّ 
 .الكماؿ، فبل يعرفوف بذلك مواطن ا٠تلل، وال يسعوف يف عبلجها

دين إضافة إىل ذلك فأىل السنة ال يروف ا١تداىنة يف الدين، وال مهادنة ا١تعت
والظا١تُت، وال يتوانوف يف االحتساب على أئمة اٞتور، وال ٬تبنوف عن الصدع بكلمة 
اٟتق حسب ما يستدعيو ا١تقاـ، وتقتضيو ا١تصلحة، ال يداىنوف بذلك أحداً، وال 

                                                 

 .104اْعل ايتٓبٝٗات ايًطٝف١ ٫بٔ هعـٟ _  1
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 .ٮتافوف يف اهلل لومة الئم
على أُنم ال يروف أف يقـو بذلك الواجب كلُّ أحد بعينو، إال أنو ال بد أف يقـو 

 .من يقـو من العلماء وذوي البصَتة واٟتكمة؛ حىت ينتفي اٟترُج عن األمة بو
 .ويروف أف األئمة ٢تم حق التوقَت، والتقدير، وإنزا٢تم منزلتهم البلئقة ّٔم

ما قاـ بو اإلماـ أٛتد ابن  وخير مثال تطبيقي لتعامل أىل السنة مع والة األمر
أوذي، فلم تَِلْن لو قَناٌة، ومل يَػُفتَّ لو إباف القوؿ بفتنة خلق القرآف؛ فلقد × حنبل 

 .عضد، ومل يتواف عن قوؿ اٟتق، بل صدع بو، وٖتّمل تبعات ذلك
ويف الوقت نفسو، مل يأمر أتباعو با٠تروج على والة األمر، بل ُناىم عن ذلك، 

 .وحذرىم أشد التحذير
وذي من فلقد أ× ومن األمثلة على ذلك ما كاف من أمر شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 

قبل السلطة بسبب نشره لعقيدة السلف، وتقريره ٢تا، ورده على سائر الطوائف 
والفرؽ الضالة، وسجن بسبب ذلك، والقى الويبلت إثر الويبلت، فما سكت عن 
اٟتق، وما ٗتلى عما يدعو إليو، كما أنو مل يأمر با٠تروج على األئمة، بل كاف شديداً 

 .(ٔ)يف التحذير منو

                                                 

_  35/5، ٚفُٛع ايفتا٣ٚ يٌٝؽ اٱه٬ّ 29_  28اْعل ًلغ ايو١ٓ يًرببٗاكٟ ْ_  1

 .191_  189، ٚأع٬ّ ايو١ٓ املٌٓٛك٠، يًٌٝؽ سافغ اؿهُٞ 17ْ
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مامة من أعظم ا١تسائل خطرًا وضرراً، وقد ظهر ذلك جليًا يف العصر إنكار اإل

 .ملياً ونظرياً عوقد كان  اٟتاضر،
فكاف على يد مصطفى كماؿ أتاتورؾ الذي ألغى ا٠تبلفة  أما الجانب العملي

اإلسبلمية يف تركيا، وأعلن العلمانية؛ فحطَّم بذلك ا٠تبلفة والدولة اإلسبلمية 
 .العظمى

 .فكاف على يد الشيخ علي عبدالرازؽ النظريأما الجانب 
وبرغم ما يف ىجمة أتاتورؾ وجنايتو على اإلسبلـ من الضراوة والقسوة والشراسة 

أشد وأخطر؛ ذلك ( اإلسبلـ وأصوؿ اٟتكم)فإف جناية علي عبدالرازؽ يف كتابو _ 
أثر  أف صنيع أتاتورؾ ردة صر٭تة، وخروج على اإلسبلـ بقوة السلطاف؛ فبل يكوف ٢تا

 .إال بقدر بقاء القوة
 .أما صنيع علي عبدالرازؽ فقد كاف ٤تاولة للتغيَت يف أصوؿ اإلسبلـ، ومسلماتو

يفعل فعلو، وٯتتد أثره؛ ليصبح ىو التفسَت الصحيح لعبلقة _ ببل ريب_وىذا 
 .اإلسبلـ بالسياسة واٟتكم
سبلـ، و٭ُتاؿ يف وجو اإل_ لو ُقدّْر ٢تذه احملاولة أف تنجح_وحينئذ توصد األبواب 

 .بينو وبُت القيادة والتوجيو ٟتياة األمة ا١تسلمة
لقد كاف كتاب علي عبدالرازؽ أوؿ كتاب يقدمو رجل ينتمي إىل اإلسبلـ، بل 
والعلم والقضاء معلنًا عن نفسو ببل مواربة، مقدمًا فيو الفكر العلماين يف جرأة ال 

 .تعرؼ اٟتياء، وال ا٠تجل

 إْهاض اإلَا9١َ املبخح ارتاَؼ
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ة قصَتة أو طويلة، بل ومل تكن ٣ترد مقاؿ طويل يُنشر يف ومل تكن كتابتو ٣ترد فقر 
 .إحدى الصحف

 .وإ٪تا كاف كتاباً كامبًل يعرض منهجاً كلياً يف معرفة اإلسبلـ، وعبلقتو باٟتكم
و٦تا ٭تسن التنبيو عليو أف اٟتكومة الكمالية حُت ألغت ا٠تبلفة العثمانية سنة 

رح فيها وجهة نظر يف إلغاء أصدر آّلس الوطٍت الًتكي رسالة ش_ ـ ٕٜٗٔ
 .ا٠تبلفة

إال أف الرأي العاـ يف العامل اإلسبلمي مل يقابل ىذا العمل باالرتياح، بل أخذ 
 .بعض مفكري وعلماء اإلسبلـ يتطارحوف الرأي يف إقامة ا٠تبلفة اإلسبلمية

( اإلسبلـ وسلطة األمة)أما الرسالة اليت أصدرىا آّلس الًتكي فقد كانت بعنواف 
 (.ا٠تبلفة وسلطة األمة) أو

 .(ٔ)ـٕٜٗٔوقد تُرٚتت إىل العربية، وطُبعت ٔتطبعة ا١تقتطف ٔتصر سنة 
ـ أصدر علي عبدالرازؽ كتابو ا١تذكور، ٕٜ٘ٔوبعد صدور ىذا الكتاب سنة 

 .وكاف حينئذ قاضياً ٔتحكمة ا١تنصورة الشرعية االبتدائية
 أف الكتاب األوؿ مل يبلغ وُيبلحظ أف بُت اٝتي الكتاب ومضموُنما تشأّاً، إال

 .ما بلغو كتاب علي عبدالرازؽ من القدح يف عبلقة اإلسبلـ بالسياسة
( اإلسبلـ وسلطة األمة)و٦تا يوضح الشبو بُت الكتابُت أنو قد جاء يف كتاب 

دنيوية وسياسية أكثر من كوُنا مسألة _ ا٠تبلفة_إف ىذه ا١تسألة : =ما نصو ٘ص
مة نفسها مباشرة، ومل يرد بياف صريح يف القرآف الكرًن، دينية، وإُنا من مصلحة األ

وال يف األحاديث النبوية يف كيفية نصب ا٠تليفة وتعيينو، وشروط ا٠تبلفة ما ىي 
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 .+... 

إنو لعجب عجيب أف تأخذ بيدؾ  : =ما نصو ٙٔوقاؿ علي عبدالرازؽ يف ص
ًتى فيو تصريف كل كتاب اهلل الكرًن، وتراجع النظر فيما بُت فاٖتتو وسورة الناس، ف

مث ال [ َمْا فَػرَّْطَنا يفْ الِكَتْاِب ِمْن شيء]مثل، وتفصيل كل شيء من أمر ىذا الدين 
 .ٕتد فيو ذكراً لتلك اإلمامة العامة، أو ا٠تبلفة

ليس القرآف وحده الذي أ٫تل تلك ا٠تبلفة، ومل يتصد ! إف يف ذلك ّٓااًل للمقاؿ
َها، ومل تتعرض ٢تا وقد_ أيضاً _٢تا، بل السنة كالقرآف   +.تَػرََكتػْ

إف الفرقة ا١تسماة با٠تارجية : =ما نصو ٗويف رسالة آّلس الوطٍت الًتكي ص
تنكر وجوب ا٠تبلفة، وتقوؿ إف أمر نصب ا٠تليفة وتعيينو ليس واجبًا على األمة 

 +.اإلسبلمية، بل ىو جائز، ووجوده وعدـ وجوده سياف
ال ٬تب : فكيف وقد قالت ا٠توارج= :ما نصو ٖٖويقوؿ علي عبدالرازؽ يف ص

كما _ أيضاً _نصب اإلماـ أصبًل، وكذلك قاؿ األصم من ا١تعتزلة، وقاؿ غَتىم 
 .سبقت اإلشارة إليو

وحسبنا يف ىذا ا١تقاـ نقضًا لدعوى اإلٚتاع أف يثبت عندنا خبلؼ األصم 
 +.إُنم شواذ: وا٠توارج وغَتىم، وإف قاؿ ابن خلدوف

اؽ يف كتابو ما جاء يف رسالة آّلس الوطٍت الًتكي، وزاد وىكذا ردد علي عبدالرز 
 .وحق كبار الصحابة" عليها شيئاً من فساد الفهم، وسوء األدب يف حق النيب 

وقد قابلت الدوائر االستعمارية وا١تراكز التبشَتية ا١تسيحية كتاب علي عبدالرازؽ 
تل العامل اإلسبلمي، بالًتحيب والتصفيق، وذلك ٠تشيتها من كل فكرة ترمي إىل تك

وارتياحها إىل نشر مثل ىذه اآلراء ا٠تبيثة اليت ضمنها علي عبدالرازؽ كتابو، تلك 
اآلراء اليت ٗتدـ أىداؼ االستعمار وٖتقق آمالو يف السيطرة على الشعوب 
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 .اإلسبلمية، وإذال٢تا إىل األبد
الجتماع اإلسبلمي يف وقد تُرجم إىل اإل٧تليزية، وُعدَّ أحَد ا١تراجع األساسية لعلم ا
 .(ٔ)دراسة اٞتامعات األمريكية على ا٠تصوص لئلسبلـ وتعاليمو

البورص )وقد كشف ا١تؤلف عن خبيئة نفسو ا٠تبيثة يف حديثو مع مراسل صحيفة 
 :حينما سألو ىذا ا١تراسل( إجبسياف
 ىل ٯتكن أف نعتربؾ زعيماً للمدرسة؟_ 

نت تريد ّٔذا أف يل أنصاراً؛ لست أعرؼ ماذا تعٍت با١تدرسة؟ فإف ك: فأجاب
يسرين أف أصرح لك أف الكثَتين يروف رأيي، ال يف مصر وحدىا، بل يف العامل 

 .اإلسبلمي بأسره
 .وقد وصلتٍت رسائل التأييد من ٚتيع أقطار العامل اليت نفذ إليها اإلسبلـ

وال ريب أين رغم اٟتكم، ال أزاؿ مستمرًا يف آرائي ويف نشرىا؛ ألف اٟتكم ال 
 +.يعدؿ طريقة تفكَتي

وسأسعى إىل ذلك بكل الوسائل ا١تمكنة كتأليف كتب جديدة، ومقاالت يف =
 +.الصحف، و٤تاضرات، وأحاديث

ويُؤلف فيها  واآلراء التي أراد علي عبدالرازق أن ينشرىا بين المسلمين،
 .واهتاـ كبار الصحابة بأشنع التهم" الكتب تتلخص يف الطعن يف حكومة النيب 

كن من بُت ىذه اآلراء اٟتض على مكافحة االستعمار، واٞتهاد يف سبيل ومل ي
االستقبلؿ واٟترية، وال عجب يف ذلك؛ فبيت عبدالرازؽ كاف يف ذلك الوقت من 
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البيوت العريقة يف خدمة االستعمار؛ فقد أنشأ حسن عبدالرازؽ حزب األمة سنة  

ؿ عبدالرازؽ إىل حزب ـ انضم آٜٜٔٔـ حملاربة اٟتركة الوطنية، وبعد سنة ٜٛٓٔ
 .األحرار الدستوريُت الذي كاف يعمل مع اإل٧تليز

كما ىو مدوف _وسواء كاف الكتاب ا١تنسوب لعلي عبدالرازؽ من تأليفو ىو 
أو كاف من تأليف بعض ا١تستشرقُت كما يذىب إىل ذلك _ على غبلؼ الكتاب

رب بغَت مواربة على إف العلمانية أعلنت اٟت: فإف الذي يعنينا ىنا أف نقوؿ (ٔ)آخروف
النظاـ السياسي اإلسبلمي، وبدأت جولتها معو، اليت رٔتا ُخيّْل ألتباعها أُنا اٞتولة 

 .األوىل واألخَتة
لقد كاف صدور ذلك الكتاب ا١تنبوذ والذي يعٍت عند مؤلفو ومن يشايعو إسقاط 

من  ـ، أي بعد عاـ واحدٕٜ٘ٔعاـ _ ا٠تبلفة والقضاء عليها من الناحية الشرعية

                                                 

قـ فٖب إىل فيو ايٌٝؽ قُـ غٝت املطٝعٞ َفيت ايـٜاك املِل١ٜ ا٭هبل; سٝح _  1

عًُٓا َٔ نجرئٜ ممٔ ٜرتؿؿٕٚ ع٢ً امل٪يف إٔ ايهتاب يٝى ي٘ فٝ٘ إ٫ ٚٓع امس٘ : =قاٍ

 +.ٝ٘ فكطعً

اٱه٬ّ ٚاـ٬ف١ يف ايعِل )قُـ ٓٝا٤ ايـٜٔ ايلٜٸى يف نتاب٘ .ٚقـ ْكٌ فيو ؿ

ُٻٌ إىل إٔ َ٪يف ايهتاب 211ْ( اؿـٜح ، ٚاهتعٗل ي٘ بايعـٜـ َٔ ايكلا٥ٔ، سٝح تٛ

أسـ إثٓني إَا املوتٌلم َلدًٝٛخ ايٝٗٛؿٟ ايقٟ نإ أهتافّا يًعلب١ٝ يف بلٜطاْٝا، ٚتـٍ 

 .إ ُّْٗٝٛٝا َعاؿّٜا يٲه٬ّ ٚاملوًُنينتابات٘ ع٢ً أْ٘ ن

 .أٚ أْ٘ تَٛاي أكْٛيـ املوتٌلم املعلٚف

اْعل اٱه٬ّ ٚاـ٬ف١ . ٚقـ فٖب عًٞ عبـايلامم إىل بلٜطاْٝا، ٚبكٞ فٝٗا عاَني

ْ175. 
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 .إسقاط ا٠تبلفة والقضاء عليها واقعياً من ِقَبِل أتاتورؾ وأتباعو
من أىل _ الظافرة بإذف اهلل_وبصدور ذلك الكتاب بدأت وقائع اٞتولة األوىل 

اٟتق يف الرد على أىل الباطل وضبلالهتم، وٛتي الوطيس، وانتصب للحق أىلو 
كيدىم يف ٨تورىم،   ودعاتو، وظهرت الردود تلو الردود؛ لًتد على الكائدين

ولِتفضَحهم أماـ أجياؿ األمة ا١تعاصرة والبلحقة، وتبُت خيانتهم هلل ولرسولو 
 .وللمؤمنُت، ومتابعتهم ألولياء الشيطاف من اليهود والنصارى اٟتاقدين

فقاـ بالرد عليو السيد ٤تمد رشيد رضا صاحب ٣تلة ا١تنار، وكذلك الشيخ 
 .وكذلك األستاذ أمُت الرافعيوكيل األزىر سابقاً،  (ٔ)٤تمد شاكر

وقد أفىت بعض كبار العلماء من أمثاؿ الشيخ ٤تمد شاكر، والشيخ يوسف 
الدجوي، والشيخ ٤تمد ٓتيت، والسيد ٤تمد رشيد رضا ِبرِدَِّة علي عبدالرازؽ 

 .مؤلف الكتاب ا١تذكور
فألَّف الشيخ ٤تمد ا٠تضر حسُت : كما ألف كبار العلماء كتبًا يف الرد عليو

وألَّف الشيخ ٤تمد ٓتيت مفيت الديار ( قض كتاب اإلسبلـ وأصوؿ اٟتكمن)
كما ألَّف الشيخ ٤تمد الطاىر ( حقيقة اإلسبلـ وأصوؿ اٟتكم)ا١تصرية يف وقتو 
 (.نقد علمي لكتاب اإلسبلـ وأصوؿ اٟتكم)عاشور كتاب 

ومن قبل ذلك فقد عقدت لو ٤تاكمة يف األزىر من قبل ىيئة كبار العلماء 
ة الشيخ ٤تمد أبو الفضل اٞتيزاوي شيخ اٞتامع األزىر وعضوية أربعة برئاس

وعشرين عا١تًا من كبار العلماء، وْتضور علي عبدالرازؽ نفسو، وقد ٘تت مواجهتو 
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ٔتا ىو منسوب إليو يف كتابو، واستمعت احملكمة لدفاعو عن نفسو، مث خلصت  

زىر بإٚتاع أربعة وعشرين حكمنا؛ ٨تن شيخ اٞتامع األ: =ا٢تيئة إىل القرار التايل
عا١تًا معنا من ىيئة كبار العلماء بإخراج الشيخ علي عبدالرازؽ أحد علماء اٞتامع 
األزىر والقاضي الشرعي ٔتحكمة ا١تنصورة االبتدائية الشرعية ومؤلف كتاب 

 .من زمرة العلماء( اإلسبلـ وأصوؿ اٟتكم)
 باإلٚتاع( العدؿ)نية كما حكم ٣تلس تأديب القضاة الشرعيُت بوزارة اٟتقا

 .(ٔ)+بفصلو من القضاء الشرعي
وإليك فيما يلي شيئًا من التفصيل عن تلك احملاكمة اليت جرت؛ فقد انعقدت 
ىيئة كبار العلماء برئاسة ا١ترحـو ٤تمد أيب الفضل اٞتيزاوي، شيخ اٞتامع األزىر يف 

( ـٕٜ٘ٔ أغسطس سنة ٕٔ)ىػ ٖٗٗٔاحملـر سنة  ٕٕذلك الوقت، صباح األربعاء 
وكاف عدد أعضائها أربعة وعشرين عا١تاً، و١تا مثل علي عبدالرازؽ أماـ ا٢تيئة حياىا 

فلم يرد عليو أحد، وبعد مناقشة طويلة أصدرت ا٢تيئة + السبلـ عليكم=بقولو 
 .حكمها بإدانة ا١تتهم، وإخراجو من زمرة العلماء

ت اٞتامع األزىر ٤تو اسم احملكـو عليو من سجبل: ويًتتب على اٟتكم ا١تذكور
وا١تعاىد األخرى، وطرده من كل وظيفة، وقطع مرتباتو يف أي جهة كانت، وعدـ 

 .أىليتو للقياـ بأية وظيفة عمومية، دينية كانت أو غَت دينية
 :أما حيثيات اٟتكم، فيمكن إ٬تازىا فيما يلي

ا ال عبلقة ٢ت، أف الشيخ عليًا جعل الشريعة اإلسبلمية شريعة روحية ٤تضة_ ٔ
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 .باٟتكم والتنفيذ يف أمور الدنيا
وقد ردت ا٢تيئة على ىذا الزعم الباطل بأف الدين اإلسبلمي ىو إٚتاع ا١تسلمُت 

ومعامبلت إلصبلح أمور الدنيا ، وعبادات، من عقائد" على ما جاء بو النيب 
كبل٫تا مشتمل على أحكاـ كثَتة يف ، "وأف كتاب اهلل تعاىل وسنة رسولو ، واآلخرة
 .وأحكاـ كثَتة يف أمور اآلخرة، الدنياأمور 

أف الشريعة اإلسبلمية عنده شريعة _ ا١تؤلف_وواضح من كبلمو : وقالت ا٢تيئة
وأف ما بُت الناس من ، جاءت لتنظيم العبلقة بُت اإلنساف وربو فقط، روحية ٤تضة

 .وليس من مقاصدىا، ا١تعامبلت الدنيوية وتدبَت الشئوف العامة فبل شأف للشريعة بو
ويلغي منو شطر ، وىل يف استطاعة الشيخ أف َيْشطَُر الدين اإلسبلمي شطرين

" وسنة رسوؿ اهلل، ويضرب بآيات الكتاب العزيز، األحكاـ ا١تتعلقة بأمور الدنيا
 !عرض اٟتائط؟

كاف يف سبيل " ومن حيث إنو زعم أف الدين ال ٯتنع من أف جهاد النيب _ ٕ
 .ببلغ الدعوة إىل العا١تُتوال إل، ال يف سبيل الدين، ا١تلك

، وظاىر أوؿ وىلة أف اٞتهاد ال يكوف ّٓرد الدعوة إىل الدين: =... فقد قاؿ
 +.وال ٭تمل الناس على اإلٯتاف باهلل ورسولو

فذلك ال يكوف يف سبيل ، قد ٞتأ إىل القوة والرىبة" وإذا كاف : =... مث قاؿ
ما يكوف لنا أف نفهم إال أنو كاف يف و ، الدعوة إىل الدين وإببلغ رسالتو إىل العا١تُت

 +.سبيل ا١تلك
، بل كما جوز أف يكوف اٞتهاد يف سبيل ا١تلك، على أنو ال يقف عند ىذا اٟتد

و٨تو ذلك يف سبيل ، جوز أف تكوف الزكاة واٞتزية والغنائم_ ومن الشئوف ا١تلكية 
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 ._أيضاً _ا١تلك  

ومل ، مل ينزؿ بو وحي "وجعل كل ذلك على ىذا خارجاً عن حدود رسالة النيب 
 ._تعاىل_يأمر بو اهلل 

فضبًل عن صريح ، والشيخ علي ال ٯتنع أف يصادـ صريح آيات الكتاب العزيز
 .وال ٯتنع أنو ينكر معلوماً من الدين بالضرورة، األحاديث ا١تعروفة

، واآليات ا٠تاصة بالزكاة، وذكرت ا٢تيئة اآليات الواردة يف اٞتهاد يف سبيل اهلل
 .وىي كثَتة، وتقسيم الغنائم، الصدقات وتنظيم
أو ، كاف موضع غموض"ومن حيث إنو زعم أف نظاـ اٟتكم يف عهد النيب_ ٖ
 .وموجباً للحَتة، أو نقص، أو اضطراب، إّٔاـ

على "إ٪تا كانت والية ٤تمد : =ىو قولو، وقد رضي لنفسو بعد ذلك مذىباً 
 +.ا١تؤمنُت والية رسالة غَت مشوبة بشيء من اٟتكم

 .من اٟتكم"وىي أنو جرد النيب، وىذه ىي الطريقة ا٠تطَتة اليت خرج إليها
: _تعاىل_فقد قاؿ اهلل ، وما زعمو الشيخ علي مصادـ لصريح القرآف الكرًن

مث أوردت ا٢تيئة [ ِإنَّا أَنزَْلَنا إِلَْيَك اْلِكَتاَب بِاٟتَْقّْ لَِتْحُكَم بَػُْتَ النَّاِس ٔتَا أَرَاَؾ الّلوُ ]
 .وتنحو ٨توىا، كثَتة تتضمن معٌت اآلية السابقةآيات  
كانت ببلغًا للشريعة ٣ترداً عن اٟتكم " ومن حيث إنو زعم أف مهمة النيب_ ٗ

 .والتنفيذ
ولو صح ىذا لكاف رفضًا ٞتميع آيات األحكاـ الكثَتة الواردة يف القرآف 

 .لصريح السنة_ أيضاً _الكرًن، و٥تالفاً 
وختمت ذلك ، األحاديث اليت هتدـ مزاعم ا١تؤلفمث أوردت ا٢تيئة كثَتًا من 



 

 

 اإلَا١َ ٚارتالف9١ ايجا١َٓ عؿط٠ايطغاي١ 

 

671 

إف عملو السماوي مل يتجاوز " فهل ٬توز أف يقاؿ بعد ذلك يف ٤تمد: =بقو٢تا
حدود الببلغ آّرد من كل معاين السلطاف وإنو مل يكلف أف يأخذ الناس ٔتا 

 !+.وال أف ٭تملهم عليو؟، جاءىم بو
وعلى أنو ، ب نصب اإلماـومن حيث إنو أنكر إٚتاع الصحابة على وجو _ ٘

 .ال بد لؤلمة ٦تن يقـو بأمرىا يف الدين والدنيا
يعٍت بعض ، إنو يقف يف ذلك يف صف ٚتاعة غَت قليلة من أىل القبلة: وقاؿ

ا٠توارج واألصم؛ وىو دفاع ال يربئو من أنو خرج على اإلٚتاع ا١تتواتر عند ا١تسلمُت، 
 .صف ٚتاىَت ا١تسلمُتال يف ، وحسبو يف بدعتو أنو يف صف ا٠توارج

إف الذين ذىبوا إىل أف : وقاؿ، ومن حيث إنو أنكر أف القضاء وظيفة شرعية_ ٙ
 .فمن أنكر ا٠تبلفة أنكر القضاء، القضاء وظيفة شرعية جعلوه متفرعاً عن ا٠تبلفة

٘تسكًا باألدلة ، فالقضاء ثابت بالدين على كل تقدير، وكبلمو غَت صحيح
 .قضهاالشرعية اليت ال يستطاع ن

وا٠تلفاء الراشدين من بعده ، ومن حيث إنو زعم أف حكومة أيب بكر_ ٚ
ودفاع الشيخ علي بأف الذي يقصده من أف ، كانت ال دينية_ رضي اهلل عنهم_

مضحك موقع _ وال إىل رسالة ، زعامة أيب بكر ال دينية أُنا ال تستند على وحي
ياً يوحى إليو حىت يُعٍت الشيخ كاف نب÷ فإف أحداً ال يتوىم أف أبا بكر، يف األسف

 .علي بدفع ىذا التوىم
ٚتاىَت الصحابة من أنصار ومهاجرين على أنو القائم بأمر ÷ لقد بايع أبا بكر 

 ".الدين يف ىذه األمة بعد نبيها ٤تمد
ـْ على ، من أف حكومتو ال دينية÷ وإف ما وصم بو الشيخ علي أبا بكر مل يُػْقِد
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يسهل ، ولكن الذي يطعن يف مقاـ النبوة،  حسبومثلو أحد من ا١تسلمُت؛ فاهلل 

رضي اهلل عنهم _عليو كثَتًا أف يطعن يف مقاـ أيب بكر وإخوانو ا٠تلفاء الراشدين 
 ._أٚتعُت

 .ىذه خبلصة اٟتيثيات اليت بنت عليها ىيئة كبار العلماء حكمها السالف الذكر
عبدالرازؽ سواء كاف ومنذ ذلك اٟتُت مل تنقطع الكتابات يف الرد على كتاب علي 

 .ذلك على ىيئة كتاب، أو مقاؿ
وقد حاوؿ بعضهم مساندة علي عبدالرازؽ، وإعادة وجاىتو وقدره عند الناس؛ 

غَتت ىيئة كبار العلماء رأيها يف الشيخ علي عبدالرازؽ؛  فبعد اثنُت وعشرين عاماً 
ورد يف  منكرًا لكثَت ٦تا، كافرًا خارجًا على اإلسبلـ  ٕٜ٘ٔفبعد أف كاف سنة 

مؤمن يستحق العطف، ويستوجب العفو؛  ٜٚٗٔإذا ىو يف سنة ، القرآف والسنة
العلماء )ٖتت عنواف  ٚٗٙٔ_ٕ_ٕٙانظر إىل ما نشرتو صحيفة األىراـ يف 

 :وىو( يلوذوف بالعرش يف مسألة علي عبد الرازؽ بك
عندما أصابت األزىر تلك الصدمة اليت نزلت فجأة يف شيخو األكرب ا١تغفور =

و الشيخ مصطفى عبدالرازؽ إتهت نية كبار العلماء إىل تكرًن ذكراه يف شخص ل
وذلك بأف يلوذوا بالسُّدَّة ا١تلكية ملتمسُت ، شقيقو األستاذ علي عبد الرزاؽ بك

عفوا مليكًا عن أثر القرار الذي اٗتذتو ىيئة كبار العلماء من قبل؛ فما اختمرت 
وأُِعدَّت صيغة االلتماس الذي يرفع ، فيذىذه الفكرة حىت أخذت سبيلها إىل التن

وٛتلو إىل القصر العامر ٚتاعة كبار العلماء وأعضاء آّلس األعلى ، يف ىذا الشأف
 +.لؤلزىر
و٦تا ىو جدير بالذكر؛ أنو روعي يف رفع ىذا االلتماس أف تتقدـ بو ا٢تيئتاف =
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و٘تثل الثانية آّلس ، ٘تثل األوىل ٚتاعة كبار العلماء: العلمية والتنفيذية يف الزىر
بعد أف ، وأف يكوف ا١تبلذ يف ذلك؛ ىو جبللة صاحب العرش، األعلى لؤلزىر

تبُت أف ٚتاعة كبار العلماء ال ٘تلك بوضعها اٟتايل أف تتخذ قرارًا جديدًا بإلغاء 
قرارىا األوؿ يف مسألة األستاذ علي عبد الرزاؽ بك؛ إذ إف مثل ىذا القرار ٬تب 

على أف يكوف من بينهم شيخ األزىر، وذلك ، ة ثلثي أعضائهاأف يصدر بأغلبي
على حُت أف األحياء من أعضاء اٞتماعة ال ، يقضي قرارًا من عشرين عضواً 

 +.يبلغوف ىذا العدد
ٔتا فيهم ، ومنو نرى أف علماء األزىر، ٜٚٗٔ_ٕ_ٕٙىذا ما نشرتو الصحف 

طلب العفو عن علي عبد  ىيئة كبار العلماء كانوا مدفوعُت من تلقاء أنفسهم إىل
وأف ىيئة كبار العلماء مل يتوافر فيها العدد القانوين الذي ٯتكنها من إلغاء ، الرزاؽ

 .؛ فلذلك ٞتأت على ا١تلكٕٜ٘ٔأغسطس سنة  ٕٔقرارىا الصادر يف
أف ىذا كلو ٤تض كذب وافًتاء؛ فقد أراد ا١تلك فاروؽ أف يعُت علي  واٟتقَّ 

 .أمر شيوخ األزىر بأف يقوموا ّٔذه اٟتركة؛ فأطاعواعبدالرزاؽ وزيراً لؤلوقاؼ؛ ف
نشرت الصحف مرسومًا بتعيُت علي عبدالرزاؽ  ٜٚٗٔمارس سنة  ٖويف يـو 
 .وزيراً لؤلوقاؼ

والعجب أف يكوف تكرًن ذكرى مصطفى على حساب الدين؛ ىذا إذا نظرنا 
أحدثها  وإىل الضجة ا٢تائلة اليت. ٕٜ٘ٔبعُت االعتبار إىل القرار الصادر سنة 

 .علماء األزىر حوؿ الكتاب ومؤلفو
وعلى كل حاؿ فإف الكتاب لقي وما زاؿ يلقى ا٢تواف، والرد عند كل مسلم 

 .أومضت يف قلبو بارقة إٯتاف، وإخبلص
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 .بل إف بعض من ٖتمسوا للكتاب أوؿ أمره، عادوا إىل مناوأتو، وٗتطئتو 

ـ إعادة ٜٙٙٔعاـ  بل إف علي عبد الرازؽ نفسو عندما عرض عليو قبل وفاتو
طبع الكتاب مرة أخرى رفض ذلك، كما أنو مل ٭تاوؿ من قبُل الردَّ على منتقديو 

(ٔ)وخصومو

                                                 

إٕ ٖقا ايهتاب ًٜك٢ كٚادّا عٓـ َٔ ٜكٛيٕٛ بآكا٥٘، ٜٚبعح َا بني ايف١ٓٝ َٚع فيو ف  _1

 .ٚايف١ٓٝ

 .ٚيهٓ٘ َا إٕ ٜبعح إ٫ ٜٚكٝض اهلل َٔ ٜـفع مٜػ٘، أٚ ٜعٝـ طبع َا كٴؿ ب٘ باطً٘

َٚٔ أسؤ ايلؿٚؿ اييت نٌفت عٛاك فيو ايهتاب َا ػطت٘ ٜلاع١ اٱَاّ ايٌٝؽ قُـ 

ايقٟ ُأعٝـت طباعت٘ ( اٱه٬ّ ٚأٍُٛ اؿهِ ْكض نتاب)يف نتاب٘ × اـٔل سوني

 .َ٪ػلّا بتشكٝل ابٔ أػٝ٘ ا٭هتاف عًٞ ايلٓا اؿوٝين

تٓاٍٚ ٖقا ايهتاب ْكض َا دا٤ يف نتاب اٱه٬ّ ٚأٍُٛ اؿهِ مما ىايف =فًكـ = 

املباؿ٨ اٱه١َٝ٬، ٚوٛؿ عٓٗا بطلٜك١ تـٍ ع٢ً كهٛؾ قـّ ا٭هتاف ايوٝـ قُـ اـٔل يف 

ه١َٝ٬ ٚايعلب١ٝ، ٚتًٔع٘ َٓٗا تًٔعّا هعً٘ يف ُفٛف نباك ايعًُا٤ ايباسجني ايعًّٛ اٱ

ايقٜٔ ٜعلفٕٛ نٝف ًِٜٕٛ بايكاك٨ إىل اؿل ايٓاُع يف كفل ٚهٗٛي١، ؿٕٚ إٔ ٜلٖكٛا 

 .فٖٓ٘، أٚ ولدٛا ُـكٙ

فأؿي١ ْاُع١، ٚيػ١ ب١ٓٝ، ٚقِـ يف ايتعبري َٔ غري غُٛض أٚ إبٗاّ، ٚأؿب ُلٜض، 

ٍ ع٢ً إٔ ُاسب٘ ممٔ تأؿبٛا با٭ؿب اٱه٬َٞ، ٚتٌبعٛا ب٘، ٚفُٗٛا َع٢ٓ ٚػًل َتني ٜـ

ٞٳ َأسٵوٳٔ: ط_تعاىل_قٛي٘  ٖٹ ِٵ بٹايَّتٹٞ  ٗٴ ـٹِي ، ثِ سؤ تلتٝب ٚتٓوٝل يف املٓاق١ٌ ٚهٛم صٚٳدٳ

 .ا٭ؿي١

= 
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________________________ 

 

٫ ٜـع يف ْفى ايكاك٨ فا٫ّ يًٌو، ٫ٚ ٜرتى ًب١ٗ ترتؿؿ يف ُـكٙ ؿٕٚ إٔ ٜكٔٞ = 

 .ا٥ّٝاعًٝٗا قٔا٤ّا ْٗ

نٌ فيو يف تٛآع ايعامل ايِاؿم ايٓعل، ايٓنٜ٘ ايػلض، ايقٟ ٫ ٜكِـ َٔ عج٘ 

ًٗل١ٜ أؿب١ٝ تبشح عٔ امل٪يفات ( املهتب١)ف١ً +. ٚدـي٘ إ٫ إسكام اؿل ٚإمٖام ايباطٌ

 .ٖع1344اؾن٤ ايجاْٞ َٔ ايو١ٓ ايجا١ْٝ ايِاؿك يف كَٔإ _ ٚقُٝتٗا ايع١ًُٝ 

 .ب إٔ ٜكـّ ٜٚكلظ ْفو٘ بٓفو٘ٚػري تكـِٜ، ٚتكلٜغ يًهتا

ٚنتاب١ اٱَاّ قُـ اـٔل سوني َلآ٠ يكًِ بًٝؼ، ْٚفى طاٖل٠، ٚعكٌ سِٝف، 

ٚنتابات٘ دٛاَع ايهًِ، ٚسهِ بايػات ُٝػت بايًفغ ايعقب، ٚايوبو اؾٝـ، إفا تٴًٝت 

ع٢ً ا٭مساع كنٓت إيٝٗا ايٓفٛي يطٗاكتٗا ُٚـقٗا، ٚإفا قلأٖا ايكاك٨ عاَ يف ك١ٓٚ 

 . هاسل٠ ع١ًُٝ
 .إٕ اٱَاّ قُـ اـٔل سوني عامل دًٌٝ ٜػلف ايعًِ َٔ عل ٫ هاسٌ ي٘

أِٖ امللادع يًلؿ ع٢ً نتاب ( ْكض نتاب اٱه٬ّ ٚأٍُٛ اؿهِ)ٜٚٴعترب نتاب = 

 .عًٞ عبـايلامم

فكـ فلغ امل٪َٕٓٛ ( ايٌٝؽ ايكآٞ ايٌلعٞ)ٚإفا فلغ ائايٕٛ املًٕٔٛ بهتاب 

 . ِاحل، ًٚتإ بني اي٬ٍٔ ٚاهلـ٣، ٚبني ايٌل ٚاـريايِاؿقٕٛ بهتاب اٱَاّ اي

ٚإيٝو َكـ١َ فيو ايهتاب، تًو املكـ١َ اييت تٴبني عٔ ٤ًٞ َٔ َهْٓٛات ايهتاب 

 .ْٚفا٥و٘

أمحـ اهلل ع٢ً اهلـا١ٜ، ٚأهأي٘ ايتٛفٝل يف : =×قاٍ ايٌٝؽ قُـ اـٔل سوني 

أنٌُ ؿٜٔ ٚأسهِ هٝاه١، ايبـا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ، ٚأًُٞ ٚأهًِ ع٢ً هٝـْا قُـ املبعٛخ ب

 .ٚع٢ً آي٘ ُٚشب٘، ٚنٌ َٔ سلي ًلٜعت٘ باؿذ١ أٚ اؿواّ، ٚأسؤ اؿلاه١

= 
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يًٌٝؽ عًٞ عبـايلامم، فأػقت أقل٩ٙ ( اٱه٬ّ ٚأٍُٛ اؿهِ)ٚقع يف ٜـٟ نتاب 

 .قلا٠٤ َٔ ٜتػا٢ٓ عٔ ُػا٥ل اهلفٛات، ٜٚـكأ تنٜٝف ا٭قٛاٍ بايٌبٗات

إٕ يف ايًػ١ نٓا١ّٜ : ُات تلَن إىل غري ٖـ٣، فأقٍٛٚنٓت أَل يف ُشا٥ف٘ ا٭ٚىل ع٢ً نً

ٚفامّا، َٚعُٝات ٚأيػامّا، ٚيعًٗا ًػفت٘ سبّا ست٢ ؽط٢َّ بٗا املكاَات ا٭ؿب١ٝ إىل املباسح 

 .ايع١ًُٝ

َٚا ٌْبت إٔ دعًت املعاْٞ اؾاق١ عٔ هٛا٤ ايوبٌٝ تربغ عٔ ػفا٤، ٚتٓاؿٜٗا قٛاْني 

 .املٓطل ف٬ تعبأ بايٓـا٤

ُأُبِّل ْفوٞ ع٢ً سؤ ايعٔ مبِِّٓفٗا، ٚأكدٛ _ بايلغِ َٔ نجل٠ بٛاكسٗا _ ٚنٓت  =

إٔ ٜهٕٛ ايػلض ايقٟ داٖـ يف هبًٝ٘ عٌل هٓني سه١ُ بايػ١، ٚإٕ ػاْ٘ ايٓعل فأػطأ 

 .َكـَاتٗا ايِاؿق١

َٚا بلست أْتكٌ َٔ سكٝك١ ٚٓا٠٤ ٜٓهلٖا، ٖٚٞ أًب٘ مبكـَات٘ َٔ املا٤ باملا٤، أٚ = 

 .ايػلاب بايػلاب

ٛٻم امل٪يف هٗاَ٘ يف ٖقا ايهتاب إىل أغلاض ًت٢، ٚايت٣ٛ ب٘ ايبشح َٔ غلض إىل  ف

آػل، ست٢ دشـ اـ٬ف١ ٚأْهل سكٝكتٗا، ٚؽط٢ ٖقا اؿـ إىل اـٛض يف ١ًُ اؿه١َٛ 

 .باٱه٬ّ

َا _ عًٝ٘ ايو٬ّ_معِ إٔ ايٓيب _ ٚبعـ إٔ أيك٢ سبا٫ّ ٚعِّٝا َٔ ايتٌهٝو ٚاملػايطات 

ؿٚي١ هٝاه١ٝ، ٚإٔ ايكٔا٤ ٚغريٙ َٔ ٚظا٥ف اؿهِ َٚلانن ايـٚي١ يٝوت نإ ٜـعٛ إىل 

َٔ ايـٜٔ يف ٤ًٞ، ٚإمنا ٖٞ ػطط هٝاه١ٝ ُلف١ ٫ ًإٔ يًـٜٔ بٗا، َٚىٻ يف غٕٔٛ 

ايبشح أ٫ُّٛ يٛ ُـم عًٝٗا ظٓ٘ ٭ُبشت ايٓفٛي املط١ٓ٦ُ عه١ُ اٱه٬ّ ٚآؿاب٘ 

 .َنيني١ ايعكٝـ٠ َٔطلب١ ايعٓإ

= 
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________________________ 

 

ناعِ ايهتاب َٔ طا٥ف١ مل ٜتفكٗٛا يف ايـٜٔ، ٚمل وهُٛا َقاٖب نٓا ْوُع بعض َ

ايوٝاه١ ػرب٠، ف٬ ْكِٝ هلا ٚمّْا، ٫ٚ ملى ملٓاقٌتٗا قًُّا، إف ٜهفٞ يف كؿٖا ع٢ً عكبٗا 

 .ُـٚكٖا َٔ ْفل ٜلٕٚ اؿطَّ يف ا٭ٖٛا٤ سل١ٜ، ٚايلنض ٚكا٤ نٌ دـٜـ نٝاه١

ُٻ ٔ ًٜػطٕٛ بٗا ست٢ ىٛٓٛا يف سـٜح نٓا ْوُع ٖقٙ املناعِ ف٬ ْنٜـ إٔ ْعلض ع

 . غريٙ

ٛٻأ يف احملانِ  أَا ايّٝٛ ٚقـ هلت عـٚاٖا إىل قًِ كدٌ ٜٓتُٞ يٮمٖل ايٌلٜف، ٜٚتب

ف٬ دلّ إٔ ْوٛقٗا إىل ٌَٗـ ا٭ْعاك املوتك١ً، ْٚٔعٗا بني ٜـٟ اؿذ١، _ ايٌلع١ٝ َكعـّا 

 .ٚيًشذ١ قٔا٤ ٫ ٜوتأػل، ٚهًطإ ٫ واب٢، ٫ٚ ٜوتهني

٫ أقِـ يف ٖقٙ ايِشف إىل إٔ أعذِ ايهتاب مج١ً، ٚأغُن نٌ َا أ٫قٝ٘ فٝ٘ َٔ = 

عٛز، فإٕ نجريّا َٔ آكا٥٘ ؼـثو عٔ ْفوٗا ايٝكني، ثِ تٔع عٓكٗا يف ٜـى ؿٕٚ إٔ 

 .تعتِِ بوٓـ، أٚ توترت بٌب١ٗ

ٚإمنا أقِـ إىل َٓاقٌت٘ يف بعض آكا٤ ٜتربأ َٓٗا ايـٜٔ اؿٓٝف، ٚأػل٣ ٜتقَل عًٝ٘ َٔ 

 .دًٗا ايتاكٜؽ ايِشٝضأ

بكٞ ايهتاب _ َٚت٢ أَٝط ايًجاّ عٔ ٚد٘ ايِٛاب يف ٖقٙ املباسح ايـ١ٜٝٓ ايتاكى١ٝ 

 .أيفاظّا ٫ تعرب عٔ َع٢ٓ، َٚكـَات ٫ تتٌِ بٓتٝذ١

ٚايهتاب َلتب ع٢ً ث٬ث١ نتب، ٚنٌ نتاب وتٟٛ ع٢ً ث٬ث١ أبٛاب، َٚٛٓٛع = 

اؿه١َٛ ٚاٱه٬ّ، : يهتاب ايجاْٞاـ٬ف١ ٚاٱه٬ّ، َٚٛٓٛع ا: ايهتاب ا٭ٍٚ

 .اـ٬ف١ ٚاؿه١َٛ يف ايتاكٜؽ: َٚٛٓٛع ايهتاب ايجايح

= 
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________________________ 

 

ٚطلٜكتٓا يف ايٓكـ إٔ ْٔع يف ُـك نٌ باب ًَؼّ َا تٓاٚي٘ امل٪يف َٔ أَٗات 

املباسح، ثِ ْعٛؿ إىل َا ْلاٙ َوتشكّا يًُٓاق١ٌ َٔ ؿع٣ٛ أٚ ًب١ٗ، فٓشهٞ أيفاظ٘ 

 .وٗا، أٚ وٌ يػنٖا، أٚ هتجٗا َٔ َٓبتٗابعٝٓٗا، ْٚتبعٗا مبا ٜنٜض يب

ٚؽٝٻلْا ٖقا ا٭هًٛب يتهٕٛ ٖقٙ ايِشف قا١ُ٥ بٓفوٗا، ٜٚوٌٗ ع٢ً ايكاك٨ ؼكٝل 

ايبشح، ٚفِٗ َا تـٚك عًٝ٘ املٓاق١ٌ، ٚيٛ مل تهٔ بني ٜـٜ٘ ْوؼ١ َٔ ٖقا ايهتاب 

 .املطلٚغ ع٢ً بواط ايٓكـ ٚاملٓاظل٠

 .11_9ْ( اؿهِ ْكض نتاب اٱه٬ّ ٚأٍُٛ)اْعل نتاب 
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 ٖ ا١تقدمة ػػ

 ٚ ٥تتصر عقيدة أىل السنة واٞتماعة ا١تفهـو وا٠تصائص: الرسالة األوىل
 ٜ ا١تقدمة_ 
 ٓٔ مقدمة ٝتاحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز ألصل الكتاب_ 
 ٔٔ ـو العقيدة اإلسبلميةمفه

 ٖٔ خصائص العقيدة اإلسبلمية، عقيدة أىل السنة واٞتماعة
 ٜٔ خصائص أىل السنة واٞتماعة

 ٖٔ اإلٯتاف باهلل: الرسالة الثانية
 ٖٖ ا١تقدمة_ 

 ٖٗ مفهـو اإلٯتاف باهلل، وٙتراتو، وأدلتو: ا١تبحث األوؿ
 ٓٗ على الوحدانيةداللة الفطرة، والشرع، والعقل : ا١تبحث الثاين
 ٔ٘ داللة اٟتس على الوحدانية: ا١تبحث الثالث
 ٜٙ مضادة اإلٯتاف باهلل: ا١تبحث الرابع

 ٜٚ شروطها ػػفضائلها  ػػأركاُنا  ػػمعناىا : ال إلو إال اهلل: الرسالة الثالثة
 ٔٛ ا١تقدمة_ 

 ٕٛ معٌت ال إلو إال اهلل، وأركاُنا: ا١تبحث األوؿ
 ٙٛ فضائل ال إلو إال اهلل: ا١تبحث الثاين
 ٖٓٔ شروط ال إلو إال اهلل: ا١تبحث الثالث

 ايفٗطؽ
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 ٚٔٔ توحيد الربوبية: الرسالة الرابعة
 ٜٔٔ ا١تقدمة_ 

 ٕٓٔ مفهـو الربوبية: ا١تبحث األوؿ
 ٖٕٔ أدلة توحيد الربوبية، وآثاره: ا١تبحث الثاين
 ٕٚٔ الضبلؿ يف توحيد الربوبية: ا١تبحث الثالث

 ٖٖٔ لوىيةتوحيد األ: ةامسسالة ا٠تالر 
 ٖ٘ٔ ا١تقدمة_ 

 ٖٚٔ مفهـو توحيد األلوىية: ا١تبحث األوؿ
 ٔٗٔ أ٫تية توحيد األلوىية، وأدلتو، ووقوع الضبلؿ فيو: ا١تبحث الثاين
 ٛٗٔ يد الربوبيةعبلقة توحيد األلوىية بتوح: ا١تبحث الثالث
 ٔ٘ٔ قرآف الكرًنطرؽ الدعوة إىل توحيد األلوىية يف ال: ا١تبحث الرابع

 ٘٘ٔ مفهـو العبادة: ا١تبحث ا٠تامس
 ٜ٘ٔ شروط قبوؿ العبادة، وأ٫تية ذلك: ا١تبحث السادس
 ٖٙٔ تغليب بعضها على بعضحكم أركاف العبادة، و : ا١تبحث السابع

 ٜٙٔ ٝتاء والصفاتتوحيد األ: ةسالة السادسالر 
 ٔٚٔ ا١تقدمة_ 

 ٖٚٔ صفات، وطريقة أىل السنة فيومفهـو توحيد األٝتاء وال: الفصل األوؿ
 ٘ٚٔ تعريف توحيد األٝتاء والصفات، وأ٫تيتو، وٙتراتو :المبحث األول

 ٔٛٔ طريقة أىل السنة يف أٝتاء اهلل وصفاتو :المبحث الثاني
األدلة على صحة مذىب السلف يف أٝتاء  :المبحث الثالث

 ٗٛٔ اهلل وصفاتو
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 ٜٛٔ صفاتوقواعد يف أٝتاء اهلل و : الفصل الثاين 

 ٜٔٔ _عز وجل_قواعد يف أٝتاء اهلل  :المبحث األول
 ٜٛٔ _تعاىل_قواعد يف صفات اهلل  :المبحث الثاني

 ٕٚٓ الضبلؿ يف توحيد األٝتاء والصفات: الفصل الثالث
 ٜٕٓ .ما ُيضاد توحيد األٝتاء والصفات :المبحث األول
 ٖٕٔ .الصفاتالِفَرؽ اليت ضلت يف باب األٝتاء و  :المبحث الثاني

ُحْكُم من نفي صفة من الصفات الثابة  :المبحث الثالث
 ٕٗٔ .بالكتاب والسنة

 ٕٚٔ الكلمات آّملة وطريقة أىل السنة يف التعامل معها: الفصل الرابع
 ٜٕٔ تمهيد

 ٕٕٔ اٞتهة واٟتد: دراسة لكلميت :المبحث األول
 ٕٕ٘ األعراض، واألبعاض: دراسة لكلميت :المبحث الثاني

األغراض، وحلوؿ اٟتوادث : دراسة لكلميت :الثالمبحث الث
 ٕٖٕ _تعاىل_باهلل 

 ٖٕٛ التسلسل: دراسة لكلمة :المبحث الرابع
 ٖٕٗ ازدراسة ١تصطلح آّ: الفصل ا٠تامس

 ٕ٘ٗ تمهيد
 ٕٙٗ مفهـو اٟتقيقة وآّاز :المبحث األول
 ٕٔ٘ ا٠تبلؼ يف أصل وقوع آّاز :المبحث الثاني

 ٜٕ٘ اٞتمع بُت األقواؿ يف آّاز :لثبحث الثاالم
 ٕ٘ٙ اإلٯتاف با١تبلئكة: ةسالة السابعالر 
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 ٕٚٙ ا١تقدمة_ 
 ٕٛٙ تعريف ا١تبلئكة: أوالً 
 ٕٛٙ ما يتضمن اإلٯتاف با١تبلئكة: ثانياً 
 ٜٕٙ ٙترات اإلٯتاف با١تبلئكة: ثالثاً 
 ٕٓٚ ا١تبلئكة أجساـ: رابعاً 

 ٕٔٚ بٍت آدـ عموماً عبلقة ا١تبلئكة ب: خامساً 
 ٕ٘ٚ ا١تفاضلة بُت ا١تبلئكة وصاٟتي البشر: سادساً 

 ٕٚٚ اإلٯتاف بالكتب: سالة الثامنةالر 
 ٜٕٚ ا١تقدمة_ 

 ٕٓٛ مفهـو اإلٯتاف بالكتب، وما يتعلق بو: ا١تبحث األوؿ
 ٕٚٛ مواضع االتفاؽ واالختبلؼ بُت الكتب السماوية: ا١تبحث الثاين
 ٖٜٕ آف، والتوراة، واإل٧تيلالقر : ا١تبحث الثالث

 ٖٔٓ اإلٯتاف بالرسل: سالة التاسعةالر 
 ٖٖٓ ا١تقدمة_ 

 ٖٗٓ مفهـو النبوة والرسالة: ا١تبحث األوؿ
 ٖٚٓ حقيقة األنبياء والرسل، وعصمتهم، وٙترات اإلٯتاف ّٔم: ا١تبحث الثاين
 ٕٖٔ عقيدة ختم النبوة، وما يتعلق ّٔا: ا١تبحث الثالث

 ٜٖٔ خبلصة اإلٯتاف باليـو اآلخر: شرةسالة العاالر 
 ٕٖٔ ا١تقدمة_ 

 ٕٕٖ تعريفات ومقدمات: ٘تهيد
 ٕٖٗ ا١توت، والربزخ، والقرب
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 ٜٕٖ نعيم القرب وعذابو 

 ٕٖٖ الػػروح
 ٖٖٗ إنكار عذاب القرب ونعيمو والرد على من زعم ذلك

 ٖٖٙ أشراط الساعة
 ٕٖٗ ا١تسيح الدجاؿ

 ٖٓ٘ _ السبلـعليو _ نزوؿ عيسى بن مرًن 
 ٖٖ٘ خروج يأجوج ومأجوج

 ٖٗ٘ أشراط الساعة الكربى الدالة على حصو٢تا
 ٖٛ٘ من أحواؿ القيامة وأخبارىا

 ٖٚٙ ٥تتصر اإلٯتاف بالقضاء والقدر: سالة اٟتادية عشرةالر 
 ٜٖٙ ألصل الكتاب ×مقدمة ٝتاحة الشيخ عبدالعزيز بن باز _ 
 ٖٓٚ ا١تقدمة_ 

 ٕٖٚ مدخل
 ٖ٘ٚ ٯتاف بالقدر ومراتبوتعريف اإل

 ٖٚٚ أ٫تية اإلٯتاف بالقدر
 ٖٚٚ حكم اٟتديث عن القدر

 ٖٛٚ أقساـ التقدير
 ٜٖٚ أدلة اإلٯتاف بالقدر

 ٕٖٛ الواجب على اإلنساف يف باب القدر
 ٖٖٛ ٙترات اإلٯتاف بالقدر
 ٜٖٔ األقواؿ يف القدر
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 ٕٜٖ نشأة القوؿ بالقدر يف اإلسبلـ
 ٜٖٗ مشيئة العبد واختيارهاإلٯتاف بالقدر و 

 ٜٖ٘ فعل األسباب واإلٯتاف بالقضاء والقدر
 ٜٖٙ االحتجاج بالقدر على فعل احملرمات، وترؾ الواجبات

 ٜٖٚ الصورة اٞتائزة ا١تسوغة لبلحتجاج بالقدر
 ٜٖٛ اإلنساف بُت التسيَت والتخيَت
 ٔٓٗ نسبة الشر إىل اهلل ػػ عز وجل ػػ

 ٔٓٗ عاؿ اهللاٟتكمة والتعليل يف أف
 ٖٓٗ ا٢تداية واإلضبلؿ
 ٚٓٗ يف احملبة وا٠توؼ والرجاء مسائل: سالة الثانية عشرةالر 

 ٜٓٗ احملبةيف  مسائل: أوالً 
 ٓٔٗ تعريف احملبة، وحدُّىا :المسألة األولى
 ٔٔٗ أقساـ احملبة :المسألة الثانية
 ٕٔٗ فضائل ٤تبة اهلل :ةالمسألة الثالث

 ٙٔٗ فات احملبوبُت هللص :المسألة الرابعة
 ٚٔٗ األسباب اٞتالبة حملبة اهلل: المسألة الخامسة

 ٛٔٗ يف ا٠توؼ مسائل: ثانياً 
 ٛٔٗ تعريف ا٠توؼ: المسألة األولى
 ٛٔٗ أقواؿ يف ا٠توؼ: المسألة الثانية
 ٜٔٗ دا٠توؼ احملمو : المسألة الثالثة
 ٜٔٗ ا٠توؼ الواجب وا٠توؼ ا١تستحب: المسألة الرابعة
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 ٜٔٗ اٞتمع بُت ا٠توؼ والرجاء واٟتب: المسألة الخامسة 

 ٕٓٗ ا٠توؼ أـ الرجاء: أيهما يُغلَّب: المسألة السادسة
 ٕٔٗ أقساـ ا٠توؼ: المسألة السابعة

 ٕٗٗ يف الرجاء مسائل: ثالثاً 
 ٕٗٗ حد الرجاء: المسألة األولى
 ٕ٘ٗ اٞتمع بُت ا٠توؼ والرجاء واٟتب: المسألة الثانية

 ٕ٘ٗ أنواع الرجاء: لة الثالثةالمسأ
 ٕ٘ٗ الفرؽ بُت الرجاء والتمٍت: المسألة الرابعة

 ٕٙٗ تساؤؿ :المسألة الخامسة
 ٕٙٗ الرجاء ال يصح إال مع عمل: المسألة السادسة
 ٕٚٗ ضابط حسن الظن: المسألة السابعة
 ٕٛٗ فوائد الرجاء: المسألة الثامنة

 ٖٔٗ يف الشفاعة والشرؾ والتمائم والتربؾ نبذة ٥تتصرة: سالة الثالثة عشرةالر 
 ٖٖٗ نبذة يف الشفاعة: أوالً 

 ٖٖٗ تعريف الشفاعة: أوالً 
 ٖٖٗ أقساـ الناس يف الشفاعة: ثانياً 
 ٖٗٗ نوعا الشفاعة: ثالثاً 
 ٖٗٗ شروط الشفاعة: رابعاً 

 ٖ٘ٗ أنواع الشفاعة ا١تثبتة: خامساً 
 ٖٚٗ نبذة يف الشرؾ: ثانياً 
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 ٖٚٗ ف الشرؾتعري: أوالً 
 ٖٚٗ أقساـ الشرؾ: ثانياً 
 ٖٚٗ تعريف الشرؾ األكرب: ثالثاً 
 ٖٚٗ تعريف الشرؾ األصغر: رابعاً 

 ٖٚٗ أمثلة للشرؾ األكرب: خامساً 
 ٖٚٗ أمثلة للشرؾ األصغر: سادساً 
 ٖٛٗ الفروؽ بُت الشرؾ األكرب والشرؾ األصغر: سابعاً 
 ٖٛٗ األكربضوابط يف ٘تييز الشرؾ األصغر من : ثامناً 

 ٖٛٗ أسباب وقوع الشرؾ: تاسعاً 
 ٜٖٗ أضرار الشرؾ: عاشراً 

 ٓٗٗ نبذة يف التمائم: ثالثاً 
 ٓٗٗ التمائم تعريف: أوالً 
 ٓٗٗ أٝتاؤىا األخرى: ثانياً 
 ٓٗٗ  التمائمٖترًن: ثالثاً 
 ٓٗٗ أسباب ٖترٯتها: رابعاً 

 ٓٗٗ  ىل التمائم من الشرؾ األصغر أو من األكرب؟: خامساً 
 ٔٗٗ حكم ا١تعلَّق إذا كاف من القرآف أو األدعية النبوية: سادساً 
 ٔٗٗ ٪تاذج للتمائم ا١توجودة: سابعاً 

 ٖٗٗ نبذة يف التربؾ: رابعاً 
 ٖٗٗ التربؾ تعريف: أوالً 
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 ٖٗٗ قواعد عامة ٣تملة يف التربؾ: ثانياً  

 ٖٗٗ ٪تاذج للتربؾ ا١تشروع: ثالثاً 
 ٗٗٗ التربؾ ا١تمنوع: رابعاً 

 ٘ٗٗ السحر بُت ا١تاضي واٟتاضر: سالة الرابعة عشرةالر 
 ٚٗٗ ا١تقدمة_ 

 ٜٗٗ مفهـو السحر، وأنواعو: الفصل األوؿ
 ٔ٘ٗ مفهـو السحر لغة واصطبلحاً  :المبحث األول
 ٖ٘ٗ الفعل ا١تستطاع للساحر :المبحث الثاني

 ٘٘ٗ أنواع من السحر :المبحث الثالث
 ٚٙٗ السحر والسحرةأحكاـ تتعلق ب: الفصل الثاين

 ٜٙٗ حكم تعلم السحر وتعليمو: المبحث األول
 ٕٚٗ حكم الساحر: المبحث الثاني

 ٘ٚٗ حد الساحر: المبحث الثالث
 ٓٛٗ توبة الساحر: المبحث الرابع

حكم الذىاب للسحرة وسؤا٢تم، وتصديقهم : المبحث الخامس
 ٕٛٗ فيما يقولوف

إتيػػػػػاف السػػػػػحرة اٟتكمػػػػػة مػػػػػن النهػػػػػي عػػػػػن : المبحـــــث الســـــادس
 ٙٛٗ والكهاف و٨توىم

حكػػم األجػػرة ا١تػػأخوذة عػػن السػػحر والكهانػػة : المبحــث الســابع
 ٚٛٗ و٨تو٫تا
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 ٜٔٗ (النشرة)حل السحر عن ا١تسحور : الفصل الثالث
 ٖٜٗ تعريف النُّْشرة :المبحث األول
 ٜٗٗ إمكانية عبلج السحر :المبحث الثاني

 ٜ٘ٗ ج ا١تسحورطرؽ نافعة مباحة لعبل :المبحث الثالث
 ٜٛٗ حل السحر عن ا١تسحور بالسحر :المبحث الرابع

 ٖٓ٘ أسباب انتشار السحر، وبطبلف زيف السحرة: الفصل الرابع
 ٘ٓ٘ أسباب انتشار السحر :المبحث األول
 ٕٔ٘ بطبلُف زيِف السحرة، وفساُد صناعتهم :المبحث الثاني

 ٕٔ٘ من السحرةالسحر يف العصر اٟتاضر وا١توقف : الفصل ا٠تامس
وفيو حديث عن : اٟتاضر العصر السحر يف :المبحث األول

مظاىر السحر اٟتديثة، والوسائل ا١تستخدمة يف نشر السحر 
 ٖٕ٘ والكهانة

 ٖ٘٘ اٗتاذ السبل الواقية من السحر والعُت :المبحث الثاني
 ٖٛ٘ العناية بفقو الرقية الشرعية :المبحث الثالث
 ٔٗ٘ ؼ يف وجو السحرةالوقو  :المبحث الرابع

 ٖٗ٘ ا٠تا٘تة
 ٜٗ٘ الطّْيَػَرة: سالة ا٠تامسة عشرةالر 

 ٔ٘٘ ا١تقدمة_ 
 ٖ٘٘ .مفهـو الطَتة :المبحث األول
 ٓٙ٘ إبطاؿ اإلسبلـ للطَتة، وٖترٯتو ٢تا :المبحث الثاني
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 ٚٙ٘ أشياء يُػَتَطَتَّ ّٔا قدٯتاً وحديثاً  :المبحث الثالث 

 ٜٚ٘ الطَتةإشكاالت يف : المبحث الرابع
 ٘ٛ٘ أحواؿ ا١تتطَتين، وا١تتفائلُت :المبحث الخامس
 ٜٔ٘ عبلج الطَتة :المبحث السادس

 ٜٚ٘ خبلصة البحث_ 
 ٔٓٙ حقيقتو، وما يتعلق بو من مسائل: اإلٯتاف: سالة السادسة عشرةالر 

 ٖٓٙ ا١تقدمة_ 
 ٘ٓٙ مدخل_ 

 ٜٓٙ مفهـو اإلسبلـ واإلٯتافاإلٯتاف، و  ٙترات: الفصل األوؿ
 ٔٔٙ ٙترات اإلٯتاف :المبحث األول
 ٗٔٙ مفهـو اإلسبلـ واإلٯتاف :المبحث الثاني

 ٜٔٙ العبلقة بُت اإلسبلـ واإلٯتاف :المبحث الثالث
 ٕٔٙ زيادة اإلٯتاف ونقصانو، ومراتبو: الفصل الثاين

 ٖٕٙ زيادة اإلٯتاف ونقصانو :المبحث األول
 ٕ٘ٙ ٯتافا١تخالفوف يف باب اإل :المبحث الثاني

 ٖٓٙ مراتب اإلٯتاف، وطبقات الناس فيو :المبحث الثالث
 ٖٙٙ أسباب زيادة اإلٯتاف :المبحث الرابع

 ٜٖٙ أسباب نقص اإلٯتاف :المبحث الخامس
 ٖٗٙ االستثناء يف اإلٯتاف: الفصل الثالث

 ٘ٗٙ مفهـو االستثناء يف اإلٯتاف، ومنشؤه :المبحث األول
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 ٚٗٙ ؿ يف مسألة االستثناء يف اإلٯتافاألقوا :المبحث الثاني
ـــــث اآلثػػػػػار الػػػػػواردة عػػػػػن السػػػػػلف يف االسػػػػػتثناء،  :المبحـــــث الثال

 ٓ٘ٙ وتوجيهها
 ٖ٘ٙ يف الكفر والتكفَت: الفصل الرابع

 ٘٘ٙ مفهـو الكفر والتكفَت :المبحث األول
 ٜ٘ٙ التكفَت ا١تطلق، وتكفَت ا١تعُت :المبحث الثاني

 ٖٙٙ لتكفَتضوابط يف ا :المبحث الثالث
 ٔٚٙ موانع التكفَت: الفصل ا٠تامس

 ٖٚٙ تمهيد_ 
 ٗٚٙ مانع اٞتهل :المبحث األول
 ٚٚٙ مانع ا٠تطأ :المبحث الثاني

 ٓٛٙ مانع اإلكراه :المبحث الثالث
 ٕٛٙ مانع التأويل :المبحث الرابع

 ٘ٛٙ مانع التقليد :المبحث الخامس
 ٚٛٙ مانع العجز :المبحث السادس

 ٜٔٙ الصغائر والكبائر، وموانع إنفاذ الوعيد: لسادسالفصل ا
 ٖٜٙ تمهيد_ 

 ٜٗٙ تقسيم الذنوب :المبحث األول
 ٜٙٙ ماىية الصغائر والكبائر :المبحث الثاني

 ٜٛٙ تكفَت األعماؿ الصاٟتة للصغائر والكبائر :المبحث الثالث
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 ٖٓٚ موانع إنفاذ الوعيد :المبحث الرابع 

 ٙٓٚ أىل السنة يف باب اإلٯتاف وسطية :المبحث الخامس
 ٔٔٚ ا٠تا٘تة_ 

 ٜٔٚ الصحابة واآلؿمعامل يف : سالة السابعة عشرةالر 
 ٕٔٚ ا١تقدمة_ 

 ٕٕٚ مفهـو الصحابة، وفضلهم، واالعتقاد اٟتق فيهم :المبحث األول
 ٕٕٚ تعريف الصحايب :أوالً 
 ٕٕٚ فضل الصحابة، ومنزلتهم يف األمة  :ثانياً 
 ٕٗٚ تقاد اٟتق فيهماالع :ثالثاً 
 ٕ٘ٚ "وسطية أىل السنة يف أصحاب رسوؿ اهلل  :رابعاً 

 ٕ٘ٚ حكم سب الصحابة أو تكفَتىم :خامساً 
 ٕ٘ٚ لواـز سبّْ الصحابة وتكفَتىم :سادساً 

 ٕٚٚ فضل الصحابة، وتفاضلهم: المبحث الثاني
 ٕٚٚ ا٠تلفاء الراشدوف أفضل الصحابة :أوالً 
 ٕٛٚ ٠تلفاء الراشدينا١تفاضلة بُت ا :ثانياً 
 ٖٓٚ ترتيب ا٠تلفاء يف ا٠تبلفة :ثالثاً 

مســـــائل فـــــي المفاضـــــلة بـــــين عثمـــــان وعلـــــي، وفـــــي : الثالـــــثالمبحـــــث 
 ٕٖٚ المبشرين بالجنة

 ٕٖٚ ا١تفاضلة بُت عثماف وعلي :أوالً 
 ٖٖٚ حكم تقدًن علي على عثماف :ثانياً 
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 ٖٖٚ يف ا٠تبلفةحكم تقدًن علي على غَته من ا٠تلفاء الثبلثة  :ثالثاً 
 ٖٗٚ العشرة ا١تبشروف باٞتنة :رابعاً 

فضــــائل الصــــحابة، ومــــراتبهم، وأســــس البحــــث فــــي : المبحــــث الرابــــع
 ٖٙٚ تاريخهم

 ٖٙٚ فضائل الصحابة ومراتبهم :أوالً 
 ٓٗٚ أسس البحث يف تاريخ الصحابة :ثانياً 

 ٕٗٚ مفهوم اآلل، وعقيدتهم: المبحث الخامس
 ٕٗٚ مفهـو اآلؿ :أوالً 
 ٙٗٚ عقيدة آؿ البيت :ثانياً 

 ٚٗٚ البيت عقيدة ا١تسلمُت يف آؿ: المبحث السادس
 ٔ٘ٚ ة بُت اآلؿ واألصحابقدعوى اتباع آؿ البيت، والعبل: المبحث السابع

 ٔ٘ٚ دعوى اتّْباع آؿ البيت :أوالً 
 ٕ٘ٚ العبلقة بُت اآلؿ واألصحاب :ثانياً 

 ٘٘ٚ اإلمامة وا٠تبلفة: عشرة الثامنةسالة الر 
 ٚ٘ٚ ا١تقدمة_ 

 ٛ٘ٚ مفهـو اإلمامة وا٠تبلفة، وحكمها، وصلتها بالعقيدة: المبحث األول
 ٗٙٚ منزلة اإلمامة، ومقاصدىا: المبحث الثاني
 ٚٙٚ خبلفة ا٠تلفاء الراشدين، ومسائل يف نظاـ اإلمامة: المبحث الثالث
 ٖٚٚ وسطية أىل السنة يف التعامل مع األئمة: المبحث الرابع

 ٚٚٚ إنكار اإلمامة: المبحث الخامس
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 ٜ٘ٚ الفهرس ػػ 

 


