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صاحب السمو الأمير د .سعود بن سلمان بن محمد ش سعود
استاذ العقيلة والمناهب المتارك في فسم الدراسات الإسلامية |حاععة الملك سعود
اللجنة العليا للموسوعة

أ .د .سعود بن عبد العزيز الحلف
رئيعس اللجتة العليا للموسوعة

عميد قلية أهول اللين بالجاممة الإا ألأهية يالملبنة
أ .د .حمد بن عبد المحسن الأويحوى
الإمام محمد بن سعود
أستاذالعقيدة والمناهب

أ .د• عبد اش بن لجين السهسم،
أستاذ العقيدة والمياهب بجامعة الملك سعود

د .محمد بن عيد العزيز الشائع

د• عبد اش بن عيد العزيز العنقري

أستاذالعقيلة والماناهباا4قارك بجامعة الإمام سد بن سعود

أستاذالعقيلة والمتاهب اامساءدبجأمعة الملك سعود

لجنة نمكيم الموسوعة

أ .د .صالح بن محمد العقيل
رئيس لجنة تحقيم الموسوعة
أستاذ العقيلة والماناهب بانمامعة الإسلامية بالملينة

أ .د .سعود بن عيد العزيز الخلف

أ .د .سع يد بن محمد معلوي

عميدقلية أصول اللبن بالجامعة الإسلامية بالميينة سابقا

أستاذالعقيدة والمياهب بالجامعة الإسلامية بالميبنة

أ .د .سليمان ين محمد الدبيحي

أ .د .عبئ القادربن محمد عطا صوفي

أستاذ العقيدة والمشاهب بجامعة القصيم

أستاذالعقيدة والمتاهب بالجامعة الإسلامية بالميينة

أ .د .عيد الله بن عهر الدهيجى
أستاذ العقبدة والمياهب بجامعة أم القرى

أ .د .عيد الله بن محمد السند
أستاذالعقيلة والمياهب بجامعة الإمام محمدبن سعود

أ .د .علي بن محمد اليحيل ام السويلم

د .أحمد بن عبد العزيز ال قصير

أستاذالعقيدة واإ٠ذاهب بجامعة الإمام محمدبن سعود

أستاذالعقبدة والمذاهب المشارك بجامعة اليمام

د .سهل بن رفاع بن سهيل العتيبي

د .محمد باكريم محمد باعبد الله

أستاذ العقيدة والمتاهب المشارك بجامعة الملك سعود

كشاركبالجامعة الإسلامية باسنة

د .محمد بن عبد العزيز الشائع
أستاذ العقيلة وادذاهب المنارك بجامعة الإمام سد بن سعود

EJ؛

أسماء الباحتين المشاركين قي كتابة الموسوعة
 ٠ ١د .أحمد رمضان جالو

سراليون

 ٢ء د• ارزقي معمد المعيد سسدى

اتجزاثو

 ٣ء د ■ أمهد بن فتحي بن سيئي الزعترى
 . ٤د .ألمتاف الرحنن بن ثناء الل4

ءواءسع^ء_ءُإ

الهند

 •١ — ٥د• آمال بنت عيد العزيز الميّرو

السعودية

 - ٦د• أمير قروي

الجرام

 - ٧بوغلجة بن بلتاسم بن عباس

الجزائر

 — ٨د• تهيم بن عيد العزيز القاضي

المعوو،ة

 — ٩ئ■ حالي بن ناصر العتييى

المعودقة

- ١٠خالد العلعى

الجرائر

 . ١ ١د .سعد بن فلاح ،^ ٣١١

المعودقات

 . ١٢آ .د .سعود بن عيد العزيز الخلف
 . ١٣أ .د .سعيد بن محمد بن معلوى
 . ١ ٤أ .د .سليعان بن محمد الدبيخى

السودية

المعودة

 - ١٥ه .سهل بن رفاع العتيبى

الخعودقة

 — ١٦د■ ص-الح عبد الله داود

اليمن

 — ١٧د* عبد الرزاق بن محمد بشر

باكستان

 . ١٨د .عيد الخعيع بن عيد الأول

أهننا سنان

 - ١٩د* عيد العزيز بن عبد الله العيدل
'  - ٢د• عبد الله بن عيد الرحمن الهديل

المعودة

المعودة

 - ٢ ١د .عز الدين مرير

الجزائر

 — ٢٢عبد القادر عيد حرسي
 . ٢٣د .علي بن سعيد بن على العييدى (وقه)

الصومال
الخهودط

 - ٢٤د .على بن عيد الحفيظ الكيلأنى

سوريا

 ٠ ٢٠ئ .فوز بتت عيد اللْليف بن كامل كودى

المعودة

 — ٢٦د< محمد بن عيد الله مختار
^١٢

 .دء محمد بن سعيد عثمان طليسة

السعودية

الخودان

إدمحريا

 ٢٨ء د■ محمد بن عيد الله بن حابر التحطاتى

المعودط

 . ٢٩ئ ،محمد غالب حسان

اليمن

 . ٣٠ئ .محمد محمدين بن محمد جميل النؤوستانى

أأنغانسظن

 . ٣١د .محمد طامر تيقموتين

الجرائر

الأودن

 . ٣٣د• حسام حمدان

الأددن

 ٣٤ء د• أحمد سردار محمد سيخ

باكستان

 ٠ ٣٠د* عيد الملام حمداش

الجرائر

 - ٣٦د ،عزمند عمر مهمتي

كسوما

^^ ٠١١^^١كاد

يهل.
الحمد ض الذي سعمته تتم الصالحات ،ربي لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا
فه ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما مشت من شيء بعد ،أهل الثناء
له ،وأنهي أن محمدا عبد اض
والمجد ،وأشهد أن لا إله إلا اف وحده لا

ورسوله معلم البشرية الخير ،صلى الله عليه وملم وعلى أله وصحبه ومحلم تسليما
ك؛يرا •

فأحمي اش على قفله ؤإحانه وتوقيفه أن ير إنجاز هدا العمل الكبير الجليل

لاموسوعة العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة ،المم الأول ت العقيدْاا ،كان
حلما فأصبح حقيقة ،بفضل النه ثم بجهود المخلمين ،الذين بذلوا طاقتهم في
الإعداد والتخهليهل الدقيق ،ثم تكوين اللجان المختلفة ،نم الكتابة والتحكيم
والمراححة من المتخممين ،ثم المراحعة العامة في كل الفنون  -اللغة والبلاغة

والتخرج وغيرها —  ،وخاتمة المهناف مراجعة أصحاب الماحة والمعالي والفضيلة،
علماء الأمة الإسلامية في أقهئار شتى ،من الهند ثريا إلى أقصى الغرب ،الذين
تفضلوا بمراجعة الموموعق كاملة أو بحقن الأجزاء ح ثما ممحتؤ به أوقاتهم،
ويفضل جهود هؤلاء العلماء وطلاب الحلم ،الذين واصلوا ليلهم بنهارهم ،وبذلوا
سنوات من أوقاتهم ،فجمعوا في هذْ الموسوعة حلاصة علمهم وتجاربهم
وحبراتهم ،حتى تم هذا العمل وحرج إلى النور ،هذا ياحتصار شديد قصة إعداد هذه
الوسوعة ؤإتجازها ٠

وهذه الموسوعة موضوعها أشرف العلوم وأس اسها ،ولسا الدين وقاعدة
الإيمان ،وهو علم العقيدة الإسلامية ،عقيدة ال لم ،الصالح ،أصحاب رسول اش .

وأنباعهم إلى يوم الدين ،واحتضنتها ونونت ،الإشراف عليها الجمعية العلمية المحتمة
في العقيدة والأديان والفرق والذاهبإ ،والتي ينتسب ،لها علماء أفاصل ،ونخبة من

الباحثين المحتمين في العقيدة والأديان والفرق والمذاهب ،وهي  ١الجمعية العلمة
الودية للوم العقيدة والأديان والفرق والذاهب® ،والتي هي من أهم الجمعيات
الملمية في الملكة المربية المودية ،أحلنا إليها مقترح إعداد الموسوعة ،فتحملوا
على كواهلهم هذه المسؤولية الثقيلة ،وهذه الأمانة المفليمة ،حتى أنجزوها وأحسنوا
الإنجاز •

ومن أهم ما يميز هذه الوسوعة الباركة ،أنه شارك في كل مرحلة محن مراحل
أعمالها ،أعيان الخالم الإسلامي وعلماوْ ،ونوايغ رحال ،على اختلاف الأعراق
والأجناس ،والألوان واللغات ،كما هو واضح في أسماء أصعحاب السماحة
والعالي والفضيلة الخلماء المراجمن لها ،وفي أسماء الباحثين والخاملين فيها ،فهي
موّوعة عالمية بكل ما تحمل هذه الكلمة من المعاني ،عالمية في جمعها وتأليفها،
ؤإعدالها ؤإحراجها ،وعالية في هدفها ونشرها ،ونقالها إلى معغلم اللغات الحتة —
في المتقبل القريب — ،وبإذن اف تعالى ميتم نشرها إلكترونيا ،بكل الوسائل

المتاحة ،ؤإؤللاق موقع لها ،يمكن التواصل من حلال أو من حلال البريد
الإلكتروني•

ولا يسعني في هذه المقدمة إلا أن أزجي خالص الشكر والتقدير والدعاء لكل
من ساهم في إعداد هذه الومحوعة ،من الباحثين والمحكمين والمراجحين ،وهيئة

التحكيم واللجة الملئا للموسوعة ،وأصحاب الماحة والعالي الذين تفضلوا — هع
كثرة أعمالهم — بمراجعة الوٌوءة ،كما أقدم جزيل سكري للجمعية المالية
الودية للوم القيدة والأديان والفرق والذاهب ومن وبيها ،وكل من أعان أو
سأل عن هذا المشرؤع البارك أو ساهم يفكرة أو دعوة صالحة ،في هذا الهد
الزاهر عهد سيدي حائم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبر الخزيز وولي عهده
الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد المزين حففلهما الله تعالى.

وفي الختام لا شاك أن الكمال فه وحده ،فالوٌوءة عمل بشري ،يعتريها كل
ما يعترتم ،أتم ،عمل بشري من القص والخلل والضعف واختلاف الأراء ،وفد جعلتها
وتما فه تعالى ،فشارك في هذا الوث البارك ب د الخلل ،ؤإكمال القص ،فلا
نفس علينا يالواصل مشكورا ومأجورا ،على عنوان الوسوعة ،كما نرحب بكل من
يريد نشرها يأتم ،وسيلة ؛سرءل أن الشر خيري ،وعليه أخذ الموافقة الرسمية من لجنة

الوسوعة ،وسوف تباع بإذن اطه تعالى بأقل من سعر الكلفة.

ءء[ش]هه

راض أمال أن يجعل هذا العمل لوجهه الكريم حالضا ،وأن يفتح له القلوب،
ويكتب له القبول ،ويضر به الناس ،ويجزل أجر كل من شارك فيها أو سوف يشارك
مها•

وافه الموفق ،وصلى افه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
١الثي٠١كاد
الايميلinfo@islamiccreed.net :
الراض ص ب •  ٧٤٨الرمز ١١٤٦٢ ^1
الممالكة المرئية المودية .مديثان الرياض

٢٩٦.

٠مدمةآز٣عة

محخء
إن الحمد ض ،نحمده ون تعينه ونستغفره ،ونعوذ باش من شرور أنمتا وسيئات

أعمالنا ،من يهده اش فاد مضل له ،ومن يفلل فلا هادى له ،وأشهد أن لا إله
إلا اش وحده لا سريك له ،وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ،صلى اش عليه وعلى

آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ,
أما يعدت فإن اف تعالى بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليهلهره على الدين كله،

حنتى أبان لعباده دينهم ووصحه لهم ،فهدا الدين العغليم أعغلم وأكبر وأحل نعمة

امس اش بها على الثرة ،ءالا اض تعالى! وآثوم أ'كلت تم دي0ؤأ وآشت ،عوئأ فنإي
ورضيت لكم ألإّام ديتاه [المائدة؛  ،]٣ويعرف قدر هذه النعمة وعفلمها من نفلر في
حال ،العالم ،وما ظهر فه من أنواع الف ال والانحراف العقدى والخلقي.
فا ماص هذا الدين وقاعدته وأصله  Iالعقيدة الصحيحة الخالية من كل باا.ءة
وثائبة ضلال؛ فالعقيدة أساس قبول الحمل وسب النجاة وال عادة في اكjيا

والاحرْ ،وتوحيد اش هث هو أول ما يجب ،على المكالف ،فلذا لم بيدا الرسل
عليهم الصلاة واللام دعوتهم إلا بالثوحيد ،قبل الدموة إلى أى شيء سواه ،وعلى
نهج رمل اض عليهم المائة وال لام مضى صلف الأمة الكرام ،من الصحابة ه
والتابعين وأتباعهم وأئمة الم لمين ،قريا بعد قرن ٠
وفي هل .ا العمر اشتل.ت الحاجة إلى عرضن العقيدة المحيحة بأس لوب سيل

مسر ،يمل إلى أكبر عدد من المتلمين ،فان اع ثباكة الاتصالات وسرعة نقل
المعلومات وتطور وسائل التواصل بين الناس؛ مهل لكل واحد نشن معتقداته وأفكاره،
فكل صاحمب ،فكر أو دين أو مبدأ يحر هذ.ه الوسائل لبسا ما يدعو إليه ،سواء أكان ما

يدعو إليه حما أم باطلا ،فننح عن ذلك انتثار العقائد الفاسدة ،والأفكار المنحرفة.
فالحاجة ماصة إلى إصدار عمل ي د هذّْ الثغرة ujSjj ،عن عقيدة الإسلام

الصافية ،ويشبع نهم الباحثين عن الحقيقة ،تبنى صاحب ال مو الأمير د .سعود بن
سلمان بن محمد آل سعود أستاذ العقيدة المشارك بجامعة المالك ،معود  -و|قه اف -
مشرؤع إعداد موسوعة شرعية عقدية ،تحرصى م ائل المقيدة بطريقة علمية رصينة

وأملويبح واضح.
وقد عرصى ًاح_ ،الممر فكرة الخئرؤع على الجمعية الملية المودية لمالوم
المقيدة والأديان والفنق والمداهب ،،ويعل موافقة الجمعية عاليها ،دعمها بماله وجاهه،
وأحال الإشراف عليها وتحريرها إلى الجمعية ،وكون مجلس إدارة الجمعية *اللجتة
 ١مل لئا للوسوعهء  ،التي واصلت ،اجتماعاتها ،ووصمن ،حطة ؤلموجة للمرّوعق بحد

اّتعراصها للموموعايتؤ الماقة ،وتواصلها ْع أصحاب ،الخبرة ،وشكلت ،هزه اللجنة
فريق عملها  ،وأشرفت على تنفيدها  ،وفق ما سيأتي إيضاحه في البتول ا لأتية بحول اثثه.
ؤ أ وت :اقسام الموسوعة:
تشتمل الوسوعة على أربعة أنام رئيسة ،وهي ت
 — ١الممدة.

-٢الأديان.

ّا_الهمق.
 ١ . ٤الدامي ،العاصرة.

وما محن يديك - ،أخي القارئ  -هو القسم الأول ،وأئ بقية الأقسام فلا يزال
العمل جاريا فيها •
ي ث انيا :اهإلأافؤ الموسومة:

 . _ ١إعداد مرجع شامل في علوم القيل .ة والأديان والمزق والمداهجؤ
العاصرة ،وفق منهج أهل المنة والجماعة ،يتم يالشمول والدقة والتوسق.
 — ٢الممل على تصحيح الأحهناء الخلية والفاهيم المغلوطة في م ائل
الخقيل.ة والأديان والهرق ،والمداهب ،العاصرة.

 — ٣تقديم مرجع لي مصداقية نمرامة عقيدة الإسلام ،بعيدا عن التشويه
والغالعلة ،يترجم إلى  ١^ ١٧١١الخية.

 ~ ٤إيراء الكتبة الإسلامية القدية ؛ممل .ر علمي يجمع بين غزارة المائة

انملمية ،وأصالة الضمون ،وجودة المهيأغة ،وعمق العلرح.

ساناته فى مومحلن واحد ،ولو كاس كثيرة ،ولا يكون له موطن آخر أحق منه بأن
تدؤج ومصل مادته فيه .

والالتزام بتفصل ما يتصل بالممعللح لا بمنع من إحالة بعض ساناته إلى
مصطلح أصلي آخر فيما يشتركان فيه ،وكذلك إذا كان لعدد من الممسحات

الأصلية مصْللح أوسع يشملها كلها.
ب — المواد الفرعية• وهي المندرجة تحت مصطلح أمحلي ،ولا مانع من
التعرف به إجمالا ،والإحالة إلى موصعه تحت المصعللح الأصلي.
ج  -المواد الدلالية ت وهمي المصطلحات التي ذكرينؤ لمجرد الإرشاد إلى

الموطن الذي اختير لبحث ،الموصؤع تحته ،فهي مرادفان لعتاؤين المواد الأصلية،
فهذْ المصعللحات يقتصر فيها على تحديد مكان بحثها بين مواد الموصومة.

 — ٢اعتمد قالب عام لجمح مواد الموصومة ،يقم عناصر المادة المراد الكتابة

فيها ،لتكون جمع المواد •ملي منوال واحد ،ما عدا المصطلحات المتعلقة بالأنبياء
عليهم الصلاة وال لام ،والصحابة ه؛ الن.ين وردت في صيرهم م ائل عقدية.
والهدف من اعتماد الةّالمإ الموحد توحيل .أم لوب الكتابة في المصطلحات،

واستيعاب جمع المادة العلمية ،ؤإذا لم تتوفر مادة محددة في أحل• عناوين القالب
فإن هذا العنوان يحذف.

والقالي ،المعتما Jلهذه الموسوعة كان على النحو التالي؛

 - ١التعريف ، ،ويتضمن التحريف ،اللغوي والتحريف  ،الشرعي أو الاصعللاحي،
وقد روعي في التعرف اللغوي ما يلي ،ت
• ا صتيفاء التعريف ،بدكر الاصتقاؤ ،اللغوي والمعنى.

— ا لالتزام ؛المراحع اللغوية الأتية؛ ®مقاييس اللغة" لأبن فارس ،ررتهذي— ،اللغة"

للأزهري® ،الصحاح® للجوهري® ،القاموس الحيعل" للفيروزآبالي ،إلا إن رأى
الثاحنح فائدة في غيرها ،فلا بأس أن ير-ع إليه.
وأما التعريف ،الشرعي أو الاصعللاحي ففد روعي فيه ما يلي؛
— ا صتيفاء التحريق ،

— ا لمصطلح المركت ،يعرف بمقته مصطلحا مركيا دون تعريف ،كل جزء منه
على حدة.

 .إ ذا كان للمصعللح عدد من التحريفات فانه يختار أجمعها وأشملها وأكثرها
٢١٠٦

اختمارا إذا كانت غير متباينة ،فإن كانت متقاربة في القوة دكرت حميعا .

 - ٢العلاقة بض المض اللغوي دالشرعي أد الاصطلاحي ،وروعي فته ما -ش؛
 -ا ستيفاء ذكر العلاقة إن كانت موجودة.

 ت حديد نؤع العلأنةت أهي بض المعنى اللغوي والشرعي ،أم بين المعنىاللغوي والاصطلأم.
 — ٣مسب الشسبت ٠

 - ٤اس الأخرى.

ْ-الحكم.
 - ٦الحقيقة.

ب-انمزلة.

-٨الأهمية.

 - ٩الأدلة ،وند روعي مها الأتي:
 ا كوع في الاستدلال بإيراد أدلة الكتاب والئنة وآىر اس ،ودلالة العقلوالفْلرة يما يجلي المسألةْ ،ع الإيجاز قدر الإمكان.
 ع زو الأيات الكريمة في المتن ،وتخريج الأحاديث الشريفة والأثار فيالحاثية ،ؤيكتفى في عزو الأحاديث ،بالحنو إلى الصحيحين أو أجدهما ،وأما ما
كان خارجهما فإنه يعزى إلى بقية الكتب ،التسعة، ،ع ذكر الحكم عليه من أقوال أهل

*  - ١أنوال أهو العلم ،وند روعي فيها ما بلي؛
 ا لممدم الزمني ما أماكن من جهة ،ومع المن.اهبؤ الفقهية من جهة أخرى،دون ذكر الوفاة ،ولا يطال في نقل كلام أهل العلم.
 ا لأمانة الملمة ،والدفة في الممل ،والتوثيق؛الإحالة إلى انمادر الأملية.. ١١الأركان.
- ١٢الشروط.

' . ١١٠الأمام.
 . ١٤المراتب.،

 - ١٠الم اثل انمعلقة.
٢١٦٦

- ١٦الفروق.
 - ١٧الثمرات.

ما_الآثاره
- ١٩الحكمة.

* — ٢مذم ،المخالفين ،وند روعي فه الأتي ت
— ذ كرْ إجمالا.

تفصل الرد ضّ— ذ كر الاتجاهّات ،مثال ذللث !،ينفى هل ْ.الصفة الجهمية والمعتزلة.

— ذ كر مرحمن أو ثلاثة لكل فرقة •

 - ٢١المصائر والمراجع ،وروعي فتها الأتي؛
— في نهاية المائة إحالة عامة ،وين*كر فتها عشرة مرا"؛ع على الأقل ،إلا إذا لم
يجد الباحث ،للمادة التي يبحث ،فيها عثرة مراجع فانه لا يلزم ؛التمل .بهذا العدد.
— ذ كر المراجع المهمة الموصحة للمعلومات المرتبعلة بالمائة كلها ،وليس

مراجع المعلومات الخاصة التي كنمتؤ في المصهللح.

— ر تبن ،المرا-؛ع هجائثا .
— ذ كر اسم المؤلم ١^^ ٠٠ ،في الإحالة.

— إ ذا كان ت ،الإحالة إلى كتايت ،هو موضع المادة  -مثل! كتائب ،الرؤية
للدارنطتي في مصعللح (الروية) -؛ فتكتفي بذكر الكتامح دول ذكر الهلثعة ،وأما في
غير ذللث،؛ فتذكر معلومات العلثعة في المرة الأولى التي يرد فيها اسم الكناب داخل
الممهللح الواحد.

والله ن أل أل يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم ،وأل ينفع به أمة
محمد  ،.وكل قاصد للوصول إلى الحق.

واللجنة العليا للموصوعة نأمل من المزاء الكرام نزويل .ها بماّحوذلاتهم ،ليتم
استدراكها في طبعان لاحقة إل ثاء الله تعالى عاز ومانل التواصل السابقة في
تقديم المشرف العام.

وصلى اف وسلم وبارك على نبيا محمد وعلى آله وصحبه وسلم •

ءء[ق]|

ؤامحاه
اممحاب يخماحة
^ضعة١زمحايإء
 - ١معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ ،وزير الشؤون
الإسلامية والدعوق والإرشاد في المملكة المربية السعوده.

 i ٢معالي الشيخ أ ،د* عيد الله بن عبد المحسن التركي ،عممو هيمه كبار
العلماء ،ووزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية
السعود ،٧سا بما ٠

 — ٣معالي الشيخ  ٠١د ،صسالح بن عبد الله بن حميد ،عضو هيئه كبار
العالماء ،ؤإمام العرم المكي الشريف،

 — ٤سماحة الشيخ أحمد المرابط الشنميطي ،مفتي عام موربمانيا ،وإْام
الجامع الكبير.

ه — سماحة الشيخ أ .ئ .أحمد بن محمد هليل ،وزير الأوقاف في المملكة
١لأردنية الهاشمية سابقا.

 — ٦أ .د .محمود محمد مزروعة ،أستاذ العقيدة والأديان بجامعة الأزهر.
 - ٧د .صهيب حسن عيد الغفار ،رثيس حمعية القرآن ،لندن — بريطانيا،

وعضو المجلس الأوربي للإفتاء.

 — ٨أ .د .مصطمى بن محمد حلمي ،سليمان ،أستاذ العميدة والمداهب،
حاممة القاهرة.

 — ٩فضيلة الشيخ أسعد أعفلمي بن محمل■ ألمماري ،الهند ،الأستاذ بالجامعة
الساأمدة بنارسى الهند ،وعهسو الهسه ال٠الماا ،ليهلما ء المسلمين برا

العالم الإسلامي.

* — ١ا .د .عبد الله شاكر حنيدي ،أستاذ العتيدة ،والرئيس الهام لجماعة
أنصئار السة المحمدية مصير.

ءص

ضبمق1فيآللإأ
رنَنمرمم

راي؛رة واابّّ،ثأم ق ارلإةامظاسمدّة

هبقوص
الحمل ف رب العالمين والصلاة واللام على نبيا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعتن؛ لبعد؛

لقد حظي كز فى من فنون العلم بجمع تصعللحات حاصة يه ،وحظي كل مع
من فرؤع الس الواحد بجمع ما يخصه من مصطالحات لا تشاركه في مضاها الخاص
غيره ،ؤإل أثرف العلوم ما يتصل بتوحيد اض تعالى في عبادته ،وربوبيته وأسمائه
وصفاته ،والإيمان بملائكته وكتبه ورمله والقدر واليوم الأحر مما ترتكز عليه سار

مائل الاعتقاد ،وهذا الفن الشرف له ألفامحل وممطالحات تخصه أكثن من غيره من
الفنون ،وربما بتأثر بها ،ولهذا اشتغل الباحثون في جمع ألفاخل الاعتقاد ،واختلفت
حدودهم.

ولما طالمثؤ موسوعة العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة التي أعدها
مخية من المختصن ،وراجعها وحكمها لجنه من أساتذة وأساتذة مشاركين؛ وجدتها

أومحع كتب الفهارس والمعاحم العقدية حدودا ،ومن أكثرها مادة وألفاظا.
ولقد أحن صاحب ال من الأمير د .معود ن سلمان ن محمد أل سعود

باقتراح فكرة الموسوعة ،وعرضر عمل المشرؤع على الجمعثة العلمية السعودية لعلوم

العقيدة ،والتي جمعت أقلاما من الداخل والخارج اتكت_ ،موسوعة مرتكزه على
عقيدة أهل السنة والجماعة ،ونجعل ذهى مارتها تتمثل فيه حقيقه كون العلم رحما

بين أهاله ،وحقيقه أل توحيد رب العالمين  -وهو رأس العلم  -خير جامحة ،وأقوى

سكر اض لصاحب السمو الأهمير د .سعود بن سلمان بن محمد آل سعود استاد
سعود
العقدة والمذاهب المشارك في ىسم الدراسات الإسلامية بجامعة
بالرياحس ،وأصحاب الفضيلة رئيس وأعض،اء اللجنة العليا للموسوعة ،ورئيس وأعضاء
هيئة تحكيم الموسوعة ،والاحثين المشاركين قي كتابتها ؤإعدادها .

وأسأل اض تعالى أن يجريهم حير الجراء على هذا الصل الجلل وأن يعم بنفعه
المسلمين ،كما أسأله سبحانه أن يعينهم على إتمامه.
وصلى الله على نبينا محمر وعلى آله وصحبه وسلم.
ونير الشؤون الاصلامية والدعوة والإرشاد

<تاغضامحئدآلام
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الّامخ*
القنوعات:

الحمد لئه رب العالين والصلاة والسلام طى نيينا مع4د وطي أله وممه آجسن وبعد :

لتل حفلى ضد فن من فنون العلم بجمع مصعللعات خاصة به ' وحفلي كدمهمع من ٤^،الغي
الواحد بجمع ما يخصه من •ميسيات لا نشاركه.ق معنايا الخاص غيحئ  ،ؤاد أشرم العلوم ما شمل
بتوحيد الله تعار د عبادته  ،ؤربوبهته وأسماح ومماته  ،والأيمان بملائكته وكتبه ؤرسله والغير واليوم
الأخر مما ترتكز طيه ساتر ماثل الاعتقاد  ،وهدا الفن الشؤشاله الغافل ومصعللعات نغصه اكثر

من غير' من الغنون ' ؤربعا ستائر بها ' ولبدا اشتثل الباحثون •ة حمع ألفاظ الاعتقاد  ،واخظغت حلولهم ■

ونا طالعت موسوعة العتيدة والأديان والفرى والذاهب العاصر؛ الش اعدما ئغبه من الخمنين <
ؤراحعها وحكمها لجنه من أساتذة واس-اتنة مشاركين ؛ وحدتها أوسع كتب الفهارس واكاجم العقدية

حدوذا  ٠ومن اكترها مادت وأللهافئا .
ولأني أحسن صاحب السمو الأميري • سعود بن سلمان بن محمد آل سعود باقتراح،نضرة الوسوعة ،
وعارض عمل الشسؤع على الجمعهة العلمية السعودية لعلوم العتيدة ا والس حممت أقلاما من الداخل

والخارج لتضتب موسوعه مرتضزة على عقيدة أهل المنة والجماعة > وتجعل ذهلقارئها تتمغإشه حقيقة
كون العلم رحما بين أهله  ٠وحتهته أذ توحيد رب العالين ~ وهورأص العلم — خير جاسة  ٠وأقوى رابطة .

شكر الله لمياحب الخمو الأميري • سعود بن سلمان بن معمد آل سعود أستاذ العتيدة والذاهب
الشارك <ي قصم اليراسات الإسلامية بعاممة اللك سعود با1رياض  ٠واصعاب الفضيلة رثهص وأعضاء اللعنة

العليا للموصوعة *ورئيس وأعضاء بةنمضيمااوسوعة  ،والباحثين الشاركينان كتابتها وإعدادها .

وأسال الله تمال آن دجزيهع^خيرالجزاء على هدا الممل الجليل وأن بمم بنفعه الملمين ،
ضما أساله سبحانه أن بمينهم طى إتمامه.

ر  /وسلى الله على نبينا معمد وطي آله وصحبه وسلم.
ؤيير مم1عذرالإطثمنخاكعوءوالإرشاد

صح
صالح بن عهد السينبن  JjUtAأل القيح
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ئ؛فيأدنأع
يىاعإةاياسبمث

الحمد ف ،والصلاة واللام على رسول اض؛ أما بعدت
فقل مررت كثيرا حينما وصلتنى نحة من هده الموموعة المّباركة ،والتي

أث رفت على جمعها ؤإصدارها الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والمزق
والأديان والمذاهب.
وكان لصاحب السمو الأمير الخاصل معود بن مسلمان بن محمد آل صعود،

الأستاذ المشارك في جامعة المالك معود ،اهتمام بهذه الموسوعة ومتايعة لهاه فله
ولزملأنه في الجمعية الشكر والتقدير ،والوعاء الخالص فه  .أن يعفلم لهم الأحر
والمثوبة ،وأن يوممهم إلى مزيد من خدمة الإملأم والمسلمين.
ولا يستغرب أن تصدر هذه الوّوءة الماركة فى المالكة العربية المعودية،
وبجهد من أباتها .

فالملكة محتنزل رسالة الإسلام الخاكة على حاتم الأنبياء والمرسلين،
ورحمة اطه للعالمين أجمعين ،رّولا وقدوسا محمد بن عبد افه ،عليه أقمل الصلاة

وأزكى التسليم.
ومن الخملكة انهللق الإسلام ،حمله أبناؤها البررة إلى العالم أجمع ،فهدى افه
به البشر ،وجمعهم على إفراد اطه بالعبادة ،وحناعته فيما أمر ،والابتعاد عما نهى عنه
•yrjj

وتتميز الملكة المربية المودية منذ ناسي ها ؤإلى الأن ،والحمل طه بقيامها

[ج

على الكتاب ،والئئآ ،وفق فهم السلم ،الصالح ،وتطبيق ثؤع اف ،وخدمة الحرمين
الشريفين وقاصدئهما ،والإسلام والمسلمين حيثما كانوا .
وهدم حصوصية لا توجد في غيرها من الدول ،والمجتمعائ. ،

والعقيدة في الإسلام ،هي أم اس الدين ،وهي الإيمان الحق ،وتربط بها

الأءمال ،الصالحة ،وتملح يذللث ،أحوال ،الم لمين ني دنياهم واحراهم.
والاهتمام والعناية بها له الأولوية في حياة ١لملمين ،علما ودعوة ،وسلوكا ،مذ
ذزول ،الوحي على محمد ه في مكة المكرمة ،واستمرار الم يرة المباركة في المدسة
المنورة في العهد النبوتما ،ثم في عهد الخلفاء الرانيين ،رمحي الله عنهم وأرضاهم ،نم
في الدول الإسلامية المتتابعة ،على احتلافؤ بينها في بعض الأولوياُت ،والأعمال.،
ؤاعْناء العفمدة الإسلامية وعلومها ،ومصائرها من كتاب الله  ،.وننة

رسوله  ،.ؤإحماع الم لمين ،إعهلاؤيرا الأهمية والعناية بها بالنسبة لعلماء

الملمين وأئمتهم ،واضح كل الوضوح في سير الحلماء وتاريخهم وما صدر من
مؤلفايت ،ورسائل لا تحمى في مختلف ،العصور والأماكن.
وفي الوقن ،الحاصر تخممنؤ كليايتح وأم ام ومراكز في ذللثإ ١

ومن نتائج ذلان| أن معغلم الملمين ،والحمد للة في التاريخ الإسلامي ،ؤإلى

الأن على منهج أهل الئنة والجماعة في قضايا الاعتماد خاصة ،ؤإن غعقث ،في
بعض الفترات ،والأماكن؛

ومن آثار ذللث ،وضوح الرؤبة في الواقف ،من الغر ،3والطوانق ،التي لم تتقيد

بمنهج أهل الئنة والجماعة ،سواء في مواقف ه ولاة الأمر منهم ،أم مواش ،العلماء،
وعامة الم لمين ،والحرصي على هدايتهم وعودتهم للمنهج الحق ،وهو ما كان عليه

رسولنا ه ،وصحابته الكرام ،وسلفه الأمة المالح.
ؤإذا تأمل الإنسان بموصوعية وعدل وأمانة أساب خروج تللث ،المزق والهلوائف ،
عن المنهج الحق ،أدرك بيقين أنها نتائج لفهم خاطئ ،وتمرقايتؤ فردية لفلروفج
خاصة ،وأن لأعداء الإسلام والمسلمين أثزا قويا في ذللثّ ،
ولو أن الأمة الإسلامية Iولاة الأمر ،والعلماء والخقمتن ،والإعلامين ،وذوتم،
السان والتاير ،قاموا بما يجب ،عليهم تجاه عقيدتهم ودينهم ،واحتمعوا عليها،

وتحاكموا دفئ ،سؤع افه ،لما كان لهذه الهلوانف  ،والمزق تأثيرها في المجتمعايت،
الإسلامية ،التي تحج الأن بالفتن والخلاف والهلائفية ّ
ءة|صك

ولن ناس  -بإذن الله — من مواجهة اكمحديات واجتساع الكلمة ،وعودة
الملمين إلى مكانتهم وشأنهم وحصارهم ،مصدر اعترازهم وفخرهم.
لقد سررت بالاطلاع على بعض الخوصوعات في هذه الموسوعة الماركة.

والأمل كير أن تكون وافية في مجالها ،مفيدة لكل من أراد التعثف على
العقيدة الصحح ،والعلماء الذين خدموها قي التارج الإسلامي.

ومن أراد التعرف على المواقف المحالفة لهم وأمبابها  ،ؤإماح الحق في
ذلك.

أداء لأمانه العلم ،وتمثكا بالخهج الحق ،ومعرفة من يسيئون للإسلام وأهاله،
مستندين على أدلة غير صحيحة .

وهذْ رسالة أهل الملم في الإسلام ،قالملماء ورثة الأنبياء ،وفضلهم كبير
ومكانتهم عالية ،كما في حديث أبي الدرداء ظلئع • ُالمن مالك طريئا يلتمس فيه

علما ،سهل اش له به طريئا إلى الجتة ،وإن الملائكة لتضع احنحتها لطالم ،الملم
رصا بما يمتع ،وإن العالم ليستغفر له من ني الموات دمن في الأرض ،حتى
ال1حيتان ني الماء ،ومحل العالم صلى العائد كفضل اصر مر سائر الكواكب ،وإن

المماء ورثت الأنماء  ،لم يورثوا دينارا ولا درهما ،إنما ورثوا الملم ،فمن أحده يحظ
ؤإذا قام الخلماء بواجبهم في العلم الشرعي ،بيايا له ودعوة إليه ،وعملا به،

وخاصة في أمر الحقيدة ،وتوحيد اش في عبادته ،جوهر الرّ الأيت ،الإلهية كلها ،وما
سار عليه رسل افه .

إذا ناموا بذلك نلت البيع والشركمات ،وتحققت حشية افه في نفوس
الملمين ،وايتعا.,وا عن الفتن والخلاف والمعاصي.

إن الأمل كبير أن تكون هن.ه الموسوعة مرجعا متميزا في علوم الأديان والفرق
والمذاهب ،ونصحح الأحaلاء والمفاهيم المغلوؤلة.
وذلك من حلال استقراء المائل العقدية ،وتسهيل معرفتها للباحثين ،وتوثيق

القول بأمانة وموضوعية وعدل ،وتوصح ٌا بمحتاج إلى توصيح •
وأن مشاركة عدد من الباحثين المتخضمين من عدد من الدول تتميز به هده

الوسوعة ،مما يعتليها تداولا أوسع ،واستفادة أكثر ،باعتبار أن الملمين أمة
واحدة.

وع'

ومن مزاياها الواصحة ت تحكيم أبحاثها من تل متخهحسن ،وتوهمر عدد من
اللجان في ذلك.
كل دللش يهلسن ا ليا حسن وا لمستفدين منه.ا ٠

ؤإننا لنحمل اش ونشكره أننا في محلل دولة قامت على الكتاب والثنة ،واعشك
يما كان عليه سلف الأمة الصالح عقيدة وشريعة ،إيمائا وعملا ودعوة.
أمحال الله أن يحففل حائم الحرمين الشريفين ،المالك سلمان بن عيد العزيز آل
سعود ،وولى عهده الأمين صاحب السمو المالكي الأمير محمد ين سلمان بن
عبد العزيز ال سعود ،وأن يوفقهما وأعوانهما إلى ما يحبه ؤيرصا ، 0مما يحدم
المسالمين ،ويعمق إيمانهم على الصراؤل المستقيم ،ويجمع كلمتهم على الحق-
وأن يحففل مملكنا ،وبلاد الملمين كافة من الفن ما فلهر منها وما يهلن.

وأكرر شكري للجمعية العلمية المعودية لحلوم القياسة والأديان والقائمين
عليها ،وأتاكر الباحثين والمسهمين بارا نهم ؤإشادتهم بهذه الموسوعة ،مقدرا لممو
الأمير سعود ين سلمان بن محمد ،حهد 0وحرصه على ما فيه الخير.

سائلا اض أن يجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه الكريم ،مئبمن في دلك
إمامنا وقدوتنا ،محمد ين عيد الله ،عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

ئتيىأمحسنآع)

 ^ ٠١ماغئداش<.صد
قبء
الحمد ض وحده والصلاة واللام على من لا نبي يعده؛ ويعاد:
فإن الم لم ينطالق من عفيدته الإسلامية ،ترسم له معالم صالته باق تعالى

ويالحياة والأحياء والكون من حوله ،وعليها تقوم أحكام الشريحة واJفلام والأخلاق
وفى كل جواب الحياة ،كما يضبط كل حركته بصوابها ،وتفتر الحكمة من حلقه
ونشأته وغايته ،ومصيره.

إنها عقيدة ربانيه من عند الله ،ميرأه من الضى ،سالخه من الخبب ،بحيدة عن

الحيف والظلم ،وقد قال عر ثانه ني هدا الدين العظيم ت

آ'ةثت لم

وأمت عؤم نمي ويصبميت لكم ألإتلم دماه تالاتا]٣ : J٠؛ فدين أكمله فلن ينقمن

أبدا ،ودين رمحيه فلن يخهل عليه أبدا ،وش ثمرل وعمومه ،قال في محكم تنزيله:

ؤأ 0أق امر أدتد.إ ،نألإمتن وأ؛تآإ> ذك ،الثزئ< وتس عي ألث<ثار رألتءًم نأتي

سلم تفطم ئديتحى.ه زالحل.]٩• :
عقيدة لا تتغير ولا تتبل.د ،فهي حير لأنفسنا ،والسعادة تكمن فى تنفيذها،
والشقاء فى تركها والإعراض عنها ،والحين والبركه والخادم والتوفيق والتسديد فى

التزامها وتعليق منهجها • قال تعالى :ووأو و أنل آلمن؛ة «اننوأ وأثموأ كثتا هائم

بركب تى ٤^١؛ ^^ ،٢وثتيمن َكوبوأ هلنددنهم بم ،ء؛كاوأ ^فيأتون.ه لالأء مِاف:
ثم وآسي يهيئا .ثءدا
ألمم سوأ ما بجبمأدف بجم دقاذ
 ،] ٩٦ونال تعالى:
ه<«لا ^^. ١ه [أياء.] ٦٨ ، ٦٦ :
وؤهم نن لJئا أء . ١^٠٤
ؤإن إسلام الوجه لله ؤإفراده بالخثادة من أصول الخقيادة ،يرتقي بالخومن في حلقه
وتفكيره ،وي لم من زخ القلوب وانحراف ،الأهواء وخللمات الجهل وأوهام الخرافة،
لثئ

ومن المحتالين والدجالين وأحبار السوء ورهبانه ،ممن يشترون يايات اض ثمنا قليلا.
التوحيد الخالص المخلص يحققن الإنسان من الانفلات بلا فيد ولا صابط.

س آتلم وجهه•  Aونو محسن دلئأ مء•
وفي الكتاب  ٣^ ١١يقول المولى 'ه
عث ه ولا حلف هص ولا نم بممنحث .ه [.] ١١٢ :٠^١
ولا سحقن الملاح وال عادة والمرور في الدارين إلا بالعلم بهدم العقيدة،
والهيام بها قولا وعملا واعتقادا ،ثم التفمه في الشريعة المبنية عليها والعمل بها .

قال ثيخ الإسلام ابن تيمية ةق؛بجت "والمقصود هنا• أن المائة التي ،هي كمال
المهجة والمرور واللذة ليس هي نفس العلم ،ولا تحمل بمجرد العلم؛ بل العلم

ثرحل فيها؛ بل لا بد من الحلم باض ،وبأمره ،كما قال المب في الحديث ،الخفق على

صحته; ااس يرد افن يه حيرا تمئهه ى الدين®.
فكل من أراد اض به حيتا ،فلا بد أن يفئهه في الدين ،نمن لم يفئهه في الدين لم
يرد به  ، ١^-فليس كل من فقهه في الدين قد أراد به ■ '\ jS؛ بل لا بد مع الفقه في الدين
من العمل به ،فالفقه في الدين نرتل في حصول الفلاح ،فلا بد من معرفة الرب -تعار ،-

ولا بل .مع معرفته من عبادته ،والنعيم واللذة حاصل؛دللث ،،لا أنه هو ذللن®،
أما امم الحقياوة فلم تجر به أقلام العلماء الممل• مين ولم يفلهر في استعمالهم

كاصعللاح لهن"ا العلم ،ؤإنما استحملوا ما يدل عليها؛ كالئنة واكريعة والإيمان ،كما
في عناؤين مصنفاتهم في ذللث ،،ؤإن كان لفغل العقيل.ة يعبر يمثتقاته عما يدل على حزم

القلب ،واءلخنانه في اقوال الصحابة واستعمالأيت ،المابعين وُن جاء بعدهم' ولمل أول
من استحمل لففلة العقيدة كاصهلالآح علمي إن لم يكن  -واف أعلم  -أولهم • ا لإمام أبا
عثمان الصابوني فإه في عنوان كتابه ت ررعقيدة اللف  ،أصحاب الحلءيثi ®،
هذا؛ وقد اعتنى عالماء الإسلام بتدوين هاو ا الفن الحثليم أيا ما كان اسمه؛
فألفوا فه المختْدات المطولات تحشما لأصول اليد• رمانه،

زامتد هذا التدرد•,

إر وقتا الحاضر.

وقل استقرأ بعص الباحثين دواعي وبواعثو تدوين العقيدة فكان محمل ما
توصلوا إليه الأتي:

أولا :رغبة طلاب الحلم والمهتمين من الخلماء التأليف  ،في مسالة أو نازلة
المقيئة . T11/Y

ص

علمية أد الرد على شبهات بعض أهل الزيغ ونحو ذلك ،وهذا كثيرا ما يصرحون به
في بداية مصنفاتهم بياتا لبوا عث التصنيف.
ثانيا ت انتثار مذاهب أهل البيع ومقالاتهم فلم بمع العلماء من أهل الثنة الكون،
فهدعوا بالحق وأفاضوا في البيان حتى لا يغتر العامة والدهماء بمثل ُن ْ.الشبهات.
ثالثا :الجهل ببعض السائل وعدم التفريق بين الأصول ،الكبار التي لا يعذر فيها
بالجهل وبين المائل التي ،للنظر والاجتهاد فيها مجال) ،فحصك الفرقة والشقاق،

فاحتاج أهل العلم للتأليم ،في بعض تلكؤ الم ائل لبيان الحق وتضييق الخلاف.
رابئا؛ نمد بعض ،الأئمة إلى ،بيان عقيدته حتى لا ين ب ،إليه شيرء لم يقل به
خاصة ،وأن من ،عادة أهل ،البلع الكزب ءلٍ ،أئمة أهل؛ الثئة وعالمانهم.
حامتا :تعرض بعض أهل العلم لعض الفتن والأحداث التهم ،ندعره للٍ ،بيان
مجوققه انمحح من ،؛عض ،القضايا العقدية ،ولعل المثل ،الذي ي تحضر دائنا نتنة اللفغل

التي ،أوذتح) بسببها الإمام اليخارتح) ،ومن أحلها ألف كتابه العفليم ،^- ١٠ :أفعال ،العباد؛'
.

حتهمر يبين ،الحنر فير المسألة ويرد التهمة عن ،نفسه أداء منه للأمانة ؤإبراء
مائنا؛ حشية ضياع العلم ي ب تا موت العلماء من ،الصحابة ومنر بعدهم
رضوان الأة عليهم أحمعين.،
سابعا؛ دور الحكام والأمراء فهم ،توجيه العلماء لتدوين العالم أو التأليفح عموما .
ثامنا؛ المؤثرات الخارجية من ،احتكاك ال لمينر بغيرهم منر أهل ،الملل،
والنحل ،،ولا سئما بعد القح الإسلامي ،الكبير لبلوان الدنيا .
ناسنا؛ م اتل ،العقيدة المجيء ،ومن ،أهمها؛ م ائل ،الصفات ،وما يتعالقر
بالإيمان وم انل ،القضاء والقدر ،فهذْ الم ائل ،الحغليمة وغيرها ،كاك يانعا قويا

دباعئا لأهل ،العلم ليبينوا الحق ،فيها ١
وعلير تعدد تللث ،البواعث ،تنوعت ،المؤلفات فير المقيدة من ،حيث طريهتها

وعرض محتواها؛ فمن ،أنواع المؤلفات فهم ،علم العقيدة؛ المؤلفات الشامجااة لأبواب
الحقيدة ،والمولفات في ،باب ممن ،من ،أبواب الاعتقاد ،أو مسألة حاصة من ،ماتله،
والمولفات في ،ذكر اللخ والتحذير منها والردل ،علهمر المثتدعق.

وامتا-ت عناية أهل ،الاحتمام ،إلهم ،تبني ،الأعمال ،الشمولية فير تدوينها ،ومن،
أجلر تلك العناية ،جاء تدؤين ،الموهوعات العالمية الجامعة لأصول ،العلم
ومصهللحاته ،وم اللث ،العلماء فيه ،وتجلية مضامينه وفن ،عرض مدروسر ،كاشف،

لذلك العلم ومسائله ني قالب علمى ي هل معه الوصول للمعلوئ ،ويصاغات مينرة

للباحثين التصور والمهم ،وقد يكون هدا مما احتمى بها عصرنا لتوثع العلوم
والمعارف ،وتنؤع المصادر ،وتقريبا الوصول إليها ،وسهولة استعمالها .

ومن تلك الأعمال؛ امو،وءة العقيدة والأديان والفرق والذام ،المعاصرة!،

الصائرة عن الجمعية الملية الودية للوم المقيدة والأديان والغرق والمذاهب،
بإشراف محاحب المو الأمير انمكتور محول بن ملمان بن محمد آل سعود
 ح فنله اف  -فهو عمل علمي متين في فكرته ،وموضوعاته ،وترنمه ،ومحياغته.وهذا الممل بلا ثلث ، ،عمل ريائي يبرز الدور اللمي والملي للجمعيان،

الخلمبة المخصصة ،كما يعكس أثر الجهل العالمي الجماعي المرمي في بناء الملم
وخدمته ،فإن الأفكار والخثاراع الملمية الرانية هي ،التؤر تحقق رغبات المهتمين
والخخممين من حيث ،التواصل المعرفي) والبناء الخلي ،لكل فاصد للتعلم والتعاليم.
ومن وقف على أهداف هذه الوسوعة ،وحصانصها  ،ومراحل اله.ل يها،

ومنهج تدوينها أدرك مقدار الجهد الميذول فيها ،لا حرم اف القائمين عليها الأحر
والخوبة والرفعة ض الدارين•،

وأشكر افه تعار أن وقق الشرف الخام على الموسوعة صاحب المو الأمير
الدكتور محول بن سالخان بن محمل .آل معود  -حففله الله  -لهذه الفكرة الرانية ،فهي

لبنة علمية ش حدار الحففل والتحصين لخهج أهل الئنة والجماعة ،كما أشكر افه
على ت ديد 0لأعضاء اللجان والياحثين من أصحاب الفضيلة ،والفنيين في هزا
الخشرؤع ض عملهم ،وأسأله تعار أن يتمه على الوجه الذي يرمحبه.
كما أشيد ؛الجهود البذولة من ا١الجم٠ية المانمية ال عودية لمالوم المقيدة
والأديان والفرق والذام،اا ،فيما يعزز عقيدة أهل الئنة والجماعق بياتا ،وتأمحيلا،

وتقريتا لخموم الخمالمين تحقيئا لوحدة الأمة واجتماع محقها عير كتاب افه وسنة
رسوله عليه الصلاة واللام وفهم ،منهج الملف المالح.

مائلا الور اللي ،القدير أن يوفق الجمع لما يحب ويرضى .ومحلي اطه
وملم علؤر نبينا محمد وعلمر آله وصحبه وملم تسليما كثيرا .

د•
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ويعل؛
الدف وحد• والصلاة واللام على س لأني يعدم
فإن للسلم ينطلق س عقيدص الإسلامية ،ترسم له معا م صك ياف ممال ويالخياة والأحياء
والكون من حوله ،وعليها تقوم أحكام الثري|هة والفلام والأخلاق وي) كل جوانب الحياة ،كما
محضيط كد حنكته بضوابطها ،ومئر الحكمة ٍن خلقه ونشأته وغايته ،و مصءْ.،

انحا عيدة ييانقأ من عند المُ ،برأْ س النقم ،ساله من اياسسا ،بمياوه عن الحهف والفللم،
وقد تال عز شأنه ل هدا الدين العثليم \ {  ...اقوم أّثمثك لكم ديكم واتمتت عقكم __
وتصيت لكم الإسلام ويما  ٠٠آ (ّ )٣ؤية المائدة .فدين أكمله فلن يثقص أبدأ ،ودين مصيه قلى

بمخهل عليه ابدأ ،وي شموله وعمومه تال ؤا همكم ي؛*{ .إن الله يأثمن باكول والإحتان ؤإبماء

ذي اممتق وض م اكمحثاء زالئنم والعي تطعم لهلكم ئدمحرن} ( )٩ .سورة الحل.

عقدة لا تنغم ولا تنيل ،،مي تم لأنفنا ،والمعادة تكس في ، l/bj_j ،والشتاء في ،تيمها
والإماض  ،،٣والخم والمك ٤والعادة وااتوذق ،والتسديد في ،اكزامها وتط؛خ ،ءن،ا<ما؛ قاب ،ت*اإا؛

ولكن'كدبوا
{ولوأن ض الئنبما آتئوا واموا لشحئا محم بؤات منرالئغا؛
و'ثايوا ( •}،١^ ٢٤،الأءرافتاُ؟)-ونال ،بال• ر ولومحم ئتلوا نا يبمون بي ماز غيرا ثم
وأقد يا (  ) ٦٦ؤإدا لاتئثاغم ئن ،لدئا ألجرا ءظءغ )٧٦( ١ؤثتئئا،لم صزالما ثمئثتٍئاأ
(اكاء.)٧٦- ٦٦ :

ثإن إملأم الوجه ف يإفرادْ بالعادة س أصول ،الشدة ،مهم) با-لوم ،في ،لجك وممكءْ،
ويلم ص نخ التلوب وانحراف الأهواء ^ ٠^١.الخيل واوعام الخراقأ ،وس ايامح ،والدجالينر
وأحيار الموء ويبمانه ،م ،يشمون بآيات اف ثمنا تليلأ •
التوحد الخالص سص بجغظ الإنسان ص الأملان بلا محي أو ضابط .وفي ،^١^١ ،الكرم

بمول مل جل ويلا؛ ر ث؛ذا مث أننم دلجية ي د*ؤ محر ئأ ألجر؛ جئ

دلا غذن غصم دلا

ئبةزنون}(،الترة:آ\ا)
ولابمحتؤ ،الملاح والمعادة وال مدر ق ،ال-ا0ز ،الأ بالعلم؛ .-،،الشدة ،والمام؛ ٠١ثولأ وصالأ

واصغادأ ،م اكغته في ،الشربمه المة علها واكل بجا ،ثال ضخ الإسلام ابن سيأ  -رخمه اف-
والمهود هنا ان الهادة الير هي كال الهحة والمير والالدة لص هي نمس العالم ،ولا تحمل
بمجرد العلم ،بل ،العلم شرط محيا  ،بل ،لا بد س العلم باق ،وبآمْ  ،كا نال الني ي الحديثط

ا'كغث ،ض ،صحته • ( س مة اق؛ بأ خئة بقمي؛ ق • )،^،^١

[_rT_j

mmm
فكل س أياد اف به خما  ،فلا د أن بمنيه ؤ ،الدين ،ذس ب بمهه ي ااا -ين ل) مد >* خءا
 ،ولمس كل من ينهه ل الدين ثد أراد لأ تما  ،ل لا بد مع الغته ل الدين من السل به ،قاص
ل ا لدين شرط ل حصول الفلاح ،فلا بد من محعرفأ الرب  -ممال  ، -ولا بد مع مجرك مجن
ء؛ادمم ،وانمم والادة حاصل بدلك ،لا انه م ذلك" (الصغديأ.) Y"\n/Y ،

أما امم الشيم فلم نجر ب 4أقلام الياء ادقدءين ولر ينلير ل امتسالهم كاصعللاح لهدا
العلم ،ؤإمما اصتسلوا ما يدل عليها ،كالسنة والشرمة ،والإيمان كما ي عناوين مصنفامحم فير ذلك،

ؤإن كان لغفل العقيدة يعم بمشتتاته عما يدل على جرم القلب و١ط٠٠قتانم ي أقوال الصحابة
واصتعمالأت اكابعين ومن جاء بعدهم ،ولعل من اول من اصتعمل لغفلة العتيدة كاصعللاح علمي

ان ب يكن واف اعلم اولم الإمام أبا عثمان الصايوني " " وحمه اف -ل عنوان كابه( :عقيدة اللم
أصحاب الحديحاإ.
هذا وتد اعني علماء الأسلأم بميوين عدا الفن العفليم اياهماكان اسمه ،فاكوافته افلخصرات

ايلولأت تحتيتآ لأصول الدين ومياتيه ،وامتد هدا التدوين إل وقتنا الخاصر،

وقد اّتقإ بمص الياحم لواعي وبواعث تلوين العقيد فكان محصل مجا توصلوا إليه الأل؛
اولأت وهمة حللأب العلم وامحتمتن من العلماء التأليف ل ءسالة أو نازلة عالمية أو الرد على
شبهات بعض أهل ابيغ ونحو ذلك وهذا كقمأ ما يصؤحون به ل بداية مصنفامحم بيانا لواعث
الته^ثانى^ ٠

تاتيآ؛ النشار مجذاما أهل البيع ومجقالامحم فلم يسع العلماء من أعل النة السكوت ،فصدعوا
بالحق وأفاضوا ي البيان حق لا  jy؛ fJالعامة والدهماء بمثل هذه الشبهات.

ثالثات الجهل بيعض الساكل وعدم امهق بتن الأصول الكيار الم ،لا بمدر فيها بالجهل دبها
المالل الي للئفلر والاجتهاد فيها بحال فحصلتج المنة والشقاق فاحتاج أعل العلم لكأليف ل بعض
تللئج اياتل ليان الحق وتصييق الخلاف.

رابمآ؛ قصد بمص الأد٠ةال بجان عقيدته حق لا ينسب إليه شيء لم يقل به خاصة وان مجن
عادة أهل البيع الكذب عر ألمة اعل المنة وعلمائهم.

خامسأ :تعرض يعص أيل العلم لعض القس ؤالأحداث الي تدءوْ إل بان مجوسه الممح
من بعض القضايا العتديأ ولعل ادل الذي يستحضر دانما فتنة اللففل الي أوذي بسبيا الإُام ا

mmm
لممحاري ومن اجلها الق كتابه العقيم ((خلى أضال انماد)) حق ض الخق ي المالة ؤبمرد
التهمة عن ننسه أداء مجته للأمانة ؤإمإء للذمة.

سائمات خشية صيلع العلم بسبب يجوت العلماء من انمحابة ومن بعدهم مصوان اس عليهم
مابمآت يؤو الخكام والأمإء ي توجيه الي اء كوين العلم أو اكآليف عمومآ.
ثاُنأت الوثرات الخاوجا من احتكاك اد-المين يمعم من امحل اللل والحل ،ولا-يا بمد
اكح الإّلأس الكم للدال انمنٍا .
تاسعا؛ محاتل العمدة النعي؛ ومحن أهمها حم ائل انمغات ،ومحا يتعلق

ومجسالل
النماء والنير ،فهده الماثل العفة ،وءم<ا كانت دافعا قويا وإاءئا لأعل العلم لينهوا الخق نيها.
وكلى تعدد تللد الواعث تنوعت ١الؤلم١ت ل العتيدة محن حيث 0أويّ\ وماص محواما ،فعن

انولع الولعات ل علم العتيدة :الولعات الئامحالة لأبواب العقيدة ومحنها ،والولعان ل باب محسن مجن

أبواب الاعتقاد ،أو محالة خاصة من محالله ،والولفات ق يكر الييع واكحدير •مها والرد يلي
ايتدعة.

وامجتدت عناية امحل الاختصاص إل تم الأعمال الشمولية ؤ ،تدوينها ،ومحن اجل تلك
الخاية ،حاء تدوين الوموعات العلمية الجامعة لأصول العلم وُمطلحاته ،ومح الك العلماء فيه،
ونجليآ محضامحينه ،ونثا مض ءد;دس ،كاشف لدلك العلم ومسائله ،ي ،قالب علمي بسهل محعه
الوصول للمعلومة ،وبمياعات محيرة لا؛احثيى التمؤر والتهم  ،وتد يكون سا كا اختص بجا عمرنا
لتومحع العلوم والعارف ،وتنبع لمادر ،وتقريب الوصول إليها ،وسهولة استمالها.
ومحن تلك الأعمال رعوموعق المدة والأديأن والمرق والدام ،اساصرأ) ،الخائرة عن
الجسية العالمية السعودية لعلوم العقيلت والأديان والمقا وللداعب ،إمحسمإف صاحب الو الأمحو

الدممؤر /سعود بن سالخان بن محي آل سعود ~ حغفله اف — فهو عل علمي ستى ي فكمنه،
و٠وصوءات ،٠ومتسه ،وصياغته.

وعذا الخل بلا شك ،محل ا>ادم> يمز اليور العلمي والمالي للحمعيات العالمية التحممة ،كما

بمكس أنر الجهد العلمي الجماعي الؤّي ؤأ بناء العلم وخدمحته ،فإن الأفكار و١لشالأع العلمية
- ١٧^١؛ ص الي تحغي ،رغيات الهسم ،واكدصصين من حث التواصل العري ،والماء العلي لكل
قاصد للتعلم والتعليم.

[ ] ٣٥

ةئأآنلءس؛

ومن وثق طى اعداف _ ،الوموعأ ،وخماثمها ،ومراحل انمل يٍ4ا ،ومنهج تلويها )درك
مجتدار الجيد ابنول زء4ا ،لا حرم اف التالض 'ءاء٠ا الأجر وال؛وبة وامية ل اادارهن.
وأشكر اس تعال ان وفق القرف العام ^٠؛ الوموعأ صاحب الو الأمر اادمحور /صعود

بن سالخان بن محمد أل سعود " حنظ اف"" لهذه الفكرة انالدة ،ثهم لمة عالمية ل حدار الحفظ
واكحمن لنهج اعل الس نة والجماعة ،كما أشكر اف على تديدء لأعضاء الالخدان والياحثين من
أصحاب العميلة ،والغمحن ،ؤا مدا الثمدع ل عمالهم ،وأساك تعال أن بمه على الوجه الذي
،رمحي* •

كما أشيد بالحيود النولة من رالجمعيان العالميان ال ،مديت للوم الميدة والأديان والفرق
نحمتآ
والخذاعب ،،فيما يمز عقيدة أعل الستة والجاعة بجانا ،وتاصيلأ ،وتقرها لعموم

لوحدة الأمة واجساع صفها عالي"مماب اف ومنة رسول عاليه الصلاة واللام وفق منيج السلف
١إمالح.

ماثلا الول العلي الندم ان مفن ،الجميع فا محب ومصي• وصلى اف وسلم على بجينا محي

وعلى آل وصحبه وملم تصليماكمرأء

ساي
كد

ظ

احكي ألمناط كققر
مربا;ا،زبمماوءص

قًخمصص
الحمد ف والملأة وال لام على رمحول اف وعالي آله وصحبه ومن اهتدى
بهداه؛ أما بعد؛

فمن المعلوم من دين الإسلام مروره أل أساس الإسلام الذي يقوم عليه
مبناه؛ هو عقيدة توحيد النه تعالى فى ألوهيته وفى ربوبيته وفى أممائه وصفاته ،لذلك

اقتصر الوحي من بيته على تقريرها طيلة ثلاث عشره سه ،وصمن اينه تعالى أن امها
الثلاثة فاتحة كتابه ،إفاقة إلى تقر؛رئ فيما لا يحمى من  ،^^١المحكان اللاتي

هى ام الكتاب ،والأحاديث كثيرة مستفيضة في  ،،^،^١فدد ذلك ،على أف أهم ما
يهتم به المؤلفون والياحتون هو تهلوير التأليف ،والحث ،فيها ،وتخليصها وتنقيتها من
ثواني ،البيع والملألايت ،والخرافامحت.،

وفي هذا اليدان أصدرين ،الجمعية العالمية ال عودية لخلوم العقيلة والأديان
والفنو ،والذاهب ،ارموسوعة العقيدة والأديان والفرق ،والذام ،المعاصرة،ا بإسرافط

الشرف ،العام عليها؛ صاحت ،الو الأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد آل

سعود ،أستاذ الحقيده والمداهبج ،المشارك في نم الدراس ات الإملامية بجامعة
المللث ،سعود ،ولقد اثللعلم ،استجابة لسمو الأمير على البعض من الضم الأول منها ؛
نم العقيدة الإسلامية ،فلختج غزارة في العالم ،وسلاسة في العبارة ،ووضوحا في
الاستدلال ،وتمكنا في منهجية البحثج.

لذللث،؛ أوصي بكامل العناية بها طبعا ونشرا ،كما أنصح طلاب العلم بالرحؤع
إليها ،والجد فى الحصول عليها .

شكر افه م اعي الساعين فيها مزت مشرفها العام صاحب السمو الأمير الدكتور
سعود بن سلمان بن محمد  lJTسعود ،إلى لجنتها العليا ،إلى هيئة تحكيمها ،إلى
الباحًين الماركن قى كتابتها  ،كل اسمه  ،وجميل وسمه .

وصلى الله على تبينا وعلى آله وصحبه وسلم ٠
قاله وأملاه مفتي عام ْوريتانيا

احكي ،ألمتاط الشقر

ءء ]E
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ينمححم،ثبمان
اّثاذاسمح!لأابيبماظاس

<و-هص
فضيلة أ .د .سعود ين سلمان ين محمد آل صعود  .حفظه ا ض
اللام علتكم ورحمة الله وبركاته؛ ويعد ت

ففد ف  l>l_iكتابكم رقم !٣٩أ/خ/خّا بتاريخ

مع

موسوعة الشدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة ،وهى ثمرة بحوث مضنية بدل

فيها أهل العلم قصارى جهدهم في عرض المداهب والأديان ،تحليلا ونقدا بأدلة
شرعية وعقلية ،وموثقة بالاستناد إلى مصادر وٌرا"؛ع متعددة ،وفل سدت فراعا كبينا
محي المكتبة الإسلامية العاصرة.

جراكم الأة حثرا ،ونني بعلمكم الإسلام والمسلين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

شنمحم،ءان
جامعت القاعر؛  -جمهوره عصر ايرسة

ءص

شيركلةّ
اانءث 1ن؛ايامثة

ب1ءبمىامرنم

تء،نرياثظصُاص >اظبم ارثاماررمس

الحمد ض وحده ،والصلاة والسلام على من لا نبي بعد؛ أما يعد ت

فإن هذا النفر القيم ٠امور| ٠٠٠وعة العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرهء
من أش) الأعمال العلمية اش يمكن بها إثراء المكتبة الإسلامية ،ويكون لها دور كبير
~ ب إدن افه * في عرس العقيدة الصحيحة ؤإزالة المفاهيم المغلوؤلة ،ومن مميزات هذ0

الموسوعة أنها أعدت على منهج علمي لمنق وأسلوب واصح ومنم ،وشارك في
إعدادها ومراجعتها المتحصصون من علماء الأمة من أنحاء العالم.
حزى اف صاحب السمو الأمير الدكتور سعود بن سالمان آل سعود على عرمحن

الفكرة وتبني المشري ،وحزى كل مجن ساهم فيها من أعضاء اللجان المختالفة،
لتقبل مساعيهم ،لبارك في جهودهم ،وجعلها في ميزان حنانهم .وهو الموفق
والهادي إل مواء ال يل-

وصلى اش على حير حلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ثأمحلىممح0وأماري
ريس تحرير مجلة صوت الأمة ،بنارس ،الهتد
الأستاذ بالجامعة اJLلهية ،يئارس ،الهثي
عضو الهيثة العالمية للهلمام الملمين برايهلة المالم الاّلامي بمكة المكرمة
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المعد و1ه وحده' والملأة رالملأم طى من لا نبي بعده L،!،بعد!

نإنمداالمنرالقيم موصوعةاسنيدةرالأعئنءاضقواسأم^اني،أصْ من أنقع

الأصال الملمية التي يمكن بهاإثراءالثنية الإسلامية ،ويكون لهادوركبير —بإذن اكر—ض
غرس المقيدة الصحيحة ؤإزالة الفاهيم المغلوملة ،ومن مميزات هده الموسوعة أنها أعدت على

منهج علمي دقيق وأسلوب واضح ومسر ،وشارك ئي إعدادهاومراجعتهاالمتحصصون من علهاء
الأمة من أنما ،المالم.
حزى الله صاحب المموالأميرالدكتورسعود بن سلمان ال سعود على عرض الفكرة وتبني
المشروع ،وحرى كل من ساهم فيهامن ?_|| ،اللجان المختلغة ،وتقبل مساعيهم ،وبارك في
جهودهم ،وجعلها م ميزان سنانهم .دعوالملفق والهادي إلى سداءالمبيل-

وصلى الله على خير خلقه محمد وعر"  4/1وصحبه أجمعين.

أمعد أعقلي بن محهد أنماري
رمس تحرض محنأ موت الأمأ ،بمارس' الهد
الأمتاذ بالحاس او الفية> يارس! الهد

عضو انهيثة العالمية للياء الهامين برابعلة ''؛عالم الإسلأُي بمكة '؛مكرعة
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الحمد ض رب العالمين ،والملأة وال لام على أشرف الأنبساء والمرمحلض
وعلى آله وصمه ومن اهتدى يهديه إلى يوم الدين؛ لبعد؛
ممن نعمة اش على هذه الأمة أن أكمل لها الدين وأتم عليها النعمة ،ورصي
لها الإسلام ديثا ،ولم شص اض تعالى نبنه .إليه إلا بعد أن بلغ البلاغ المبين
وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ،وفد أحبر .أن أمته سيجري فيها ما

جرى في الأمم المابقة من الص ق والاختلاف ،وقد وسر ما أحبر به ،.غير أن اف
تعالى أبقى فيها الطائفة الفناهرة المنصورة المتمسكة بالحي إلى يوم الدين ،وهم
بحمد افص متوافرون في سائر أرجاء المعمورة ،فلا يخلو منهم زمان ،ويحرصون على

تصحيح المفيدة والدفاع عن الئنة ومحاربة البيع ومحدثات الأمور ،وند ألفوا
الكتب ،النافعة في أصول ،انمين واجتهدوا في إبراز عقيدة ومنهج سلف الأمة
الصالحين ،كما تناولوا بالعلم والتحقيق الرد على المخالفين الخارجين على منهج
ال لفح القويم.
ومما انثرح له ص درى الممل الحلمي ،التير تقوم يه الجمعية الملمية الودية

للوم المقيدة والأديان والفرقا والمداهب ،وذللث ،في موسوعة مباركة تتملق بهيا
الشان ،وثاء اض  -تبارك وتعالى  -أن أهللمر على جزء من هذا الممل المبارك،

فألفيته لقيما نافعا ،قام به ثلة من الباحثين المتخصصين ممن لهم قدم صدق ،في هذا
الباب ،وهم بهذا الممل يقربون المعتمل الصحيح بين يدي الأمة بأسلوب مهل
ميسور ،يتميز بالي اطة في المرض معر غزارة المائة الملمية وقوتها ،واستيعاب
ا
يّ_

لرووس المسائل وما يتفئ عنها ،وند أحالوا إلى المراجع العلمية الأصيلة التي
تدعم أقوالهم ونشت ممدافتهم في العرض والطيح ،وهم بهذا فطمن الطريمحا ^،
أهل الأهواء الذين يثنعون على منهج السالف ويصفونه بما ليس فيه بغيا وخللما،
والموسوعة بهيا الحجم تثري المكتبة الإسلامية ،وتد حانيا مهما فى تقرير عقيدة
ال الف،والد3اعمحها.

حزى اض _ تبارك وتعالى  -حميع الباحثين والقائمين عليها حير الجراء،

وأحص بالشكر صاحِا فكرة هذا المشرؤع الضخم؛ صاحبا السمو الأمير الدكتور
سعود ين سالمان بن معحمد ال سعود •

وئق اض الجميع لما يحبه ويرصاه.

أماذ الشدة الا،لامة

والريس العام لأضار الثثة المحمدية

r ٠٢ 1

آدم

آدم

-ءقِبجت

حرف

ص
٠٦٠

وذمبح جماعة من أهل الاغة إلى أنه
عربى ،لكن اختلفوا فى مب ب> ن ميته،

وأشهرها قول من فال ت إنه من الأدمة،
 ٠اسمه ونسيه:

آدم هو مو أصل البشرة ،يقال له ت

والهمزة واكال والميم أصل واحد يدل
على الموافقة والملأءمة؛ أي :أن آدم

أبو البشر ،خالقه الله تعالى بيديه من ملين خلق من أدمة الأرض؛ أي :من اطنها،
لازب؛ تكريما له ونشريما ،ؤإليه ترج^ والأدمة فى الأصل تهللق على باطن
جميع الأن امحب ،فهو أصل ب الجلد ،يهتما أحن ملأءمة للحم من
الأن اوا.،
•،٣^١
ى

ونيل :الأدم من الاس هو الأسمر؛
م ضى اسمه لغة؛
يقال :رجل آدم ،وعلى هذا سمي آدم
اختلفح في ست ،ت مية آدم أبي
؛4؛ لأنه كان أسمن ،ويقال :الأدم في

الشر هو بهيا الأمم؛ فدمح جماعة من

الإبل والقلباء هو البياض ،يقال :بعير

أهل الأنة إلى أن كلمة (آدم) الخي ممي
آدم وناقة أدماء ،وظبي آدم ،وقل بيه
بها أبو البشر هو هي كلمة أعجمية ،وأن أدماء ،وعلى هدا يقولون :كان آدم هو
(آدم) امم أعجمي ،لا اشتقاق فيه ،وهو
أصء•،
مثل آزر ،وث الح ،وغيرها ،ونالوا ت
دعوى الاشتقاق لا تخلو من تعسف؛ لأن

والصواب فى ذل لئح أن يق ال :إن

الاشتقاق إنما يكون من الأسماء العربية آدم هو سمي بهذا الاسم نل أن توحد
الالغا'ت ،،وال لغابتح إنمسا وجديتح بعد

لأ الأءج٠بة/١٢

ذللئح ،فاغ تعالى أعلم يحقيقة كالمة آدم

ماسدهالسلشتبادميج
لآلطافالرحنىينتا،اف(مآآا).
(اا)ازفار :الكشاف للزضشرى(ا/اْآ)للجة

السكان. ،دل] ،رُدارك اكزيل لكفي (ل/ا"ا)
زدار الكلم الهلسْ ،،داء ،لفتح اكاري لأبن حجر
(•ا) ٣٦٤ /

،^١

يروث،آ.

( )٣ض س(ا[ ) ٧٢ . ٧١ /دار الجل .يرون،آ.
(؛)انفلر :تهذيب اس (آا/؛اآ) [الدار الممرا]،

والصحاح ل لجوهري (و[ ) ١٨٥٨ /دار العلم
للملأيين ،] JT« ،ونف ير الئريي (\[ ) TU '\/دار
اكب ،القام؛. ،دآ.^٠١٣٧٢ ،

أدم

آدم إ

المي ثي بها أم ابر ،.لكن

وأدخل آدم.إر الجةنمأحرج

بالنفلر فى هذه الكلمة من حيث نواعد منها إلى الأرض؛ ب ي  ،-أكله وهو

اللغة ؤإلى أصلها يترجح أنها أعجمية
الأصل ،ثم انها ونعت للعرب فعربتها
بأل تتها فهاريت ،عربية ،نهي نبل
التعريب كاس أعجمية ،ويعد التعريب
صا رن عربية

ه ح نمه:

وزوجه من الشجرة اش نهيا عهما.
 0.نبوته:

أوحى افه تعالى إلى آدم  ،.وأمج ْر
ونهاه ،وأحل له وحزم عليه ،وهذا من
معاني النوة

قال تعالى :ظ تائj:

حالق اض آدم  .من تراب وماء؛ م ءثبممم عق أل«لتكة ممال أٌأمف ،يمج
أي :من طين لازب ،بيديه ،ونفخ فيه <٠؟؛ ءان حمم متنيف!بم  ١^ ١٥ .بمتنق

من روحه ،في الجمعة ،في آخر لا ج لآ الأ نا ظتأ انق آتت ٣١
الخالق ،في آحر سساعة من محساعات يوم آصن٥١: ^ .؛؛) آبجر اتمة ^١
الجمعة ،بين العصر واااليل.

أتأهم أتيم [ ٤٠.اف ٍ_م_رة] ،ون ال

عن أبي هريرة ه ء-الات أحذ تعالى< :ؤوقإأ قائم :،٢؛؛^ أتت ورمحنف ج
رسول ،اف .بيدي ممال ت ®حلق افه هق ؤكلأ نها يبمدا جث ،ستا يالأ متا هدو
لال ؛ نرة]،
التربة يوم السبت ،وحلق فيها الجبال يوم \لثءمأ  ١^٤٥بن آفسن
م،ود ئئثا دائا
الأحد ،وحلق الغجر يوم الأسين ،وحلق ون _ال ت ع__الى:
المكروه يوم الثلاثاء ،لحلنا النور يوم ألثجفى» دث ثثا أثزكتثثا وشيا ،ئؤثاي

ر٢بم ٦أز
الأربع اء  ،وب ث ،فيه ا الدواب بوم  ١٦٠٤٠ين ورق للقن
آص ثأم ص ؤ
الخميس ،وحلق آدم  .بعد العصر من وؤ1ا ش
م ،الجمعة في آحر الخلق ،في آحر أكظن  1^3عدو ئة.ه لالأء__راف]،

ساعة من صاعامت ،الجمعة ،فيما بين

الخم ار اس"ا.

وق  ،ف ن ح الى:

ان-ثلا بجثا جمآ

ونالوا ت الصحيح انه موقوف على كب الأحبار،
(ا)اندر :جمهرة اسة لابن سد (  ) Y0A/Tزدار

وهدا مما أنكرء الحداق ،على الإمام ملم .انظرت
مجموع الفتاوى لابن تيمية(  .) yr-y/Mلكن حلق

(  ) ٩٢لدار القلم ،دمشق ،ط ،]١والمائل العقدية
اسلخة ادم.) ٦٦ (.

آدم يوم المحم-عة ثبت في أحادث أخرى صحيحة

صادر] ،والمعرب من الكلام الأعجمي للجواليقي

أخرجها سلم دءيرْ،

ذكرها •

( )٢احرحه مسالم رياب صمات المنافقين وأحكامهم،

(ّآ)انظرأ نصص الأنبياء لعبد الوهاب النجار( ) ١٠

رنم  .) ٢٧٨٩وفد احتلف في صحة هذا الحديث،

[الكنية التجارية ،محل؛] ،والنبوة والأنبياء للصابوني

و؛ي رفعه ،فأعله بعض أئمة الحدسثؤ ،وقدحوا فيه،

( [ ) ١٣٢شة الغزالي ،دمشق ,٣^ ،ه'أاه].

آدم.

أدم.

:نقم  jfiهدأ و هثم نؤ ئدى
مش آؤع هداي ثلأ بمهل ولأ يثق

قال ابن تيمية

ت ررالنبوة في

الأدميين هي من عهد آدم ه فإنه كان
نبيا ،وكان بنوء يعلمون نبوته وأحواله

فال ابن جرير وئهت ®آدم كان هو يالأصولرار)1ل؛.،

النبي .أيام حياته بعد أن أمهل إلى
الأرض ،والرسول من اض جو ثنادْ إلى

 0د عوته:

دلت نمة ابني آدم  .عاز ممائل
ولده ،فعير حائز أن يكون معنثا — وهو
الرسول ئ - .بقوله; ءؤلإئا طتدغ ي عقدية وأحلاقية في دعوة آدم ،.
هدىيم [القرة ت ] ٣٨

له ولزوحته I

ودلت بطريق الأولى عز نبوته ي.

قال تعالى؛ ®(؛ ،^٢عنجم تأ أبى *ادم
فإما ياسكم مني أساء درّللأا•،
وأما من الئنة :فقد حاء عن أبى ألحب ،إي يربا ربايأ مذ ثى -آ ءيدثا وثم
أمامة ® ،،.أن رحلا قال! يا رسول اا1ه

ئتو ة

الآ-ر ن١د

َقاد ١^١

 .قال! ثقد أثث بن ألمن  .يأ تطث إل
أنبي كان آدم؟ قال! ®نعم.
فكم كان بينه وبين نوح؟ قال! ®عثرة دق ص ذآ انأ ^ ^-١دى ِ ،^١١،لأئءة
 ^١^١ ^١٠أئن زث أتشن  .إؤآ■ آري آن
ةرون»»لى.
وعن أبي سعيد الخيري ه فال ت بوآ إإد؛دا رإ|ك «سؤد> يى أصحف^١^١٢ ،
دكوء ،£.ل ُ4مهُ
قال رمول اض .؛ ®أنا سد ولد آدم ودلأى جروأ آلهسن
يوم القيامة ،وبيدي لواء المحمي ولا فخر ،ثل أحيه سناهء خقآ ين ئيت ٤٠.
[المائدة] .

دما نبي يومئد آدم فما مرام إلا تمت،
فهذه القصة فيها دلالة على أن أولاد
لوائي ،وأنا أول من تنشق عنه الأرض
ولأ فخرلأم.
آدم .كانوا على رسالة وشربمة
ر )١شر الطري ( )ْ٩ • /١زدار هجر ،ط١ ٤٢٢ .م] .

( )٢أحرجه ابن حبان ثي صحٍحه (كتاب  ،^ JUJIرنم
• [ ) ٦١٩الرمالث ،ط ،]٢والحاكم (كتاب الضر،
رقم [ ) ٣٠٣٩دار الكتب العلمية ،ط\] ،وصححه
الحاكم وابن كير ض شرًل سالم .انئلر :الطوايه
والمهاية (\اس} [دار هجرٍ ،وا] ،وصححه

وهداية من الله هئوؤ ،وكانوا يتمريون
إلى اض تعالى؛القرابين ،وكانوا يعرفون

أهمية الإحلاصن والخوف ْبن اض تعالى،
وأنه لا يتقبل إلا ممن كان قائتا يالقوى
والإخلاص له تعالى ،وكانوا يعلمون أن

الآلانى اثا ني اليله الصصعة (آ/؟ْم)
[هكتة المعارف ،محوا].

( )٣أحرجه الترمذي ني سننه (أبواب التمر ،رنم
 ) ٣١٤٨وحنه ،وابن ماحه (تمتاب الزهد ،رقم

 ،) ٤٣٠٨وصح1حه الألباني في صحيح الترغيب
والترهب (رنم [ ) ٣٥٤٣محكب المارقْ ،لهآ.

( )٤شرح العمدة الأصهانة( [ ) ١٦٢مة الرشد ،ط.]١

آدم.

آدم

٢٨٦.

هناك ثوابا وعقابا ،وأن الظالمين لهم

وعن أوص بن أوس ه نال :فال

عذاب النار ،فهذا وغيره يشعر بان دعوة رسول اض ه® :إن من أفضل أيامكم
ادم .كانت ،قانمة على التوحيد ،يوم الجمعة؛ فيه حلق آدم ،وفيه تبض،
ؤإثبات المعاد ،والنهي عن الف ال في وفيه الضمحة ،وفه الصعقة.، ٣١٠ ...

الأرض اكلُ"•

وأما عن مكان دفنه فقد احتلمت،
أقوال المؤرخين والمف رين فيه؛ فقيل:

ؤإفراد اض ؛ العيادة ،وبهذا بعث اف

المسجد الحرام بين الكعبة وبين بثر

وفد حاءن ،الأدلة من القرآن والثئة
عالي أن دعوة الأنبياء كلهم واحدة ،توفي ،بمكة ودفن بغار أمح ،مس ،ينل:
وأصل دينهم واحد ،وهو التوحيد دفن عند مجد الخف؛مك ،،وذز)ت في،

الرسل إلى أممهم؛ كما قال تعالى :زمزم ،وغرها من الأنوال٠ ١
ثثن؛ فر ًًفإ ،محن ثبمؤأد أنت،
لكن لم يثيمتا محميء صامح يستند إليه
آغثدمحأ أثن يمنمأ ألْلثغوب،ه
في ذلكؤ ،وهدا عام في ،نور الأساء .
 ،] ٣٦وقال تعالى؛ <ؤإدا ؤثك أ-لي حميعا ،اللهم إلا قبر نبتنا محمد،.
لشما رئنِرل نإن نذ محي إلا خلا فيا يئ 4أو ما ذكر في نر إبراهيم الخلل ص
لئ<.] ٢٤ :

على اختلاف فيه.

سل ثيح الإسلام ابن تيمية

 0وفاته;

عن

توفي آدم  i.يوم الجمعة ،كما ورد قبور الأنبياء هؤ' أهي هده القبور التي
ذلاائح فى يحص الأحاديث ،الصحيحة.

تزورها الناس النوم؟ مثل :نر نوح،

ونر الخليل ،ؤإسحاقا ،ويعقوب،

عن أبى هريرة ه ق ال :ن ال
رسول اض.؛ ®حير يوم طلعت ،عليه

ويوسف ،ؤيونس ،ؤإلماس ،والهسع،

الشمس يوم الجمعة؛ ئيه حلق آدم وفيه

صححء • والن اش(كتاب ،الجمعة• رنم • ) ١٣٧٣
( )٣احرجه ابر داود(نماب الملأة ،رنم ،)١ • ٤٧

ألحل الت وفيه أحرج منها ولا تقوم
الاعة إلا ني يوم اوبمعةلأآ،ؤ
( )١اطر :تمر اليري (;■/؛اءا) ،واتاء اف لآحم،و

واكار (كتاب• انممعة .رنم  ،) ١٣٧٤وابن ماجه
(ياي ،انمام ،رنم  ،) ١٦٣٦وابن حبان (ياي،

الرقائق ،رنم  ،) ٩١٠وصححه الردي ،في الأذكار
(  ) ١١٥زدار الغكر] ،دالأيام ،في محمح سن ام،

بهجت )٣٣(،زدار الشروق ،الغامرة ،ط-ا]،

( )٤اطر :تارخ الملوك والأمم لسري ( )١ • ١ ;١زدار

والمالل انملأة بآدم .) A«U - A •!( .

( )٢أحرجه مسالم ركتاب ،الجمعة ،رقم  ،) ٨٥٤وأبو داود
(كئاب ،الملأ ، ،رنم  ،)١ ■ ٤٦والترمدي (أبوابج
الجمعة ،رنم  ،) ٤٩١وتال ت

حديث

الكتب ،العلمية ،ط ،]١والختفلم في تاريخ الملوك

والأمم لابن الجوزي (  ،) ٢١r٧/١والثداة والمهاة
لابن ممر (ا/ما> ،) ٢٢٨ . ٣٢٦ ،وغٍرئ.

آدم

آدم.

وشعيب ،وموسى ،وزكريا وهو بمسجد

دمثق. . .؟ ف أحاب

٠

ب نو ل ه

^^اصاسعاإقة؛

 -ا لمسألة الأولى ت حصاتص وفضائل

راالحمد ض! القبر المتفق عاليه هو محبر آدم •.m
نيا  ،.وفجر الخليل فيه نزاع ،لكن
كن م اف آدم وفشله خصائص عظيمة،
المحيح الذي عاليه الجمهور أنه قبره ،جاء ذكرها في القرآن والئنة، ،تها:
وأما يونس ،ئلياس ،وثعيب ،،وزكريا
فلا يعرف،

 — ١حلمه افه تعالى بيد.يه الكريمتين،

كما نال ،تعالى ت ؤ٠اث كاثيس ما تنش أن،
ئجد لما حامت،

لصر• ] ٧٥ ٠ ،

من
ونال ،أيما ت احتى نال
العلماء  -منهم عبد العزيز الكناني _ت
 - ٢ونفخ ب من روحه ،وهي من
كل هازْ القبور المضافة إلى الأنساء حمائمه هقث التي انفرد يها عن سائر
لا يمح شيء م ن ه ا  ،إلا حم ب ر الخلق ،كما قال ،تعالى؛ ^لإدا سؤبمدر
مبمحث ،فه ين تحك ،مممأ لث سنؤية
امح•، ٠٠١٢. ،
[<] •

ومال ،الشيخ الألباني ظه ءلم يثبت،
وه ن ْ-ال روح هي ،من جم ل ة
محي حديث ،مرمحؤع أن إسماعيل .؛ ),أو
المخلوقاته ،وأضافه الرب تعالى إلى
غيره من الأساء الكرام يفوا في المجد
الحرام ،ولم يرد شيء من ذلك في
كتاب من كتب الثنة المعتمدة؛ لكلكتب

الستة ،ومسند أحمد ،ومعاجم الطبراني
ال ثلاثة ،ومره ا من ال دواؤبمن

المعروفة . . .وغابة ما روي في ذلك

نف ه المقدسة إضافة حالق ومللثه ،ال

كما بزعمه أهل الباطل من الأقوال،
الفاسدة ،التي يعلم بطلانها بشروره
الثرع والعقل.
؛ *الروح الذي
قال ،ابن القيم

اث ار معفلأت  ،بأسان يد واهيان نفخ منها في آدم  .روح مخلوقة غير
موقوفات ،ا"؛مجءا الأزرمح ،مح،؛ *أجمار قديمة ،وهي مائة روح آدم ،فروحه أولى
 ،ف لا يلتنت إليها ،ؤإن ساقها بعفى

أن ذكون حادثة مخلوقة*

 — ٣وأسجد له ملائكته بحدحلقه،

المبتدعة ما ق المسلمات^
(ا)سموع الفتاوى ( / YU؛،؛؛) [سمع المالك فهد
لطاعة المصحف الثّرف ،ط؟ ٤٢٠ ،ام]
(آ)الصورسهر7آ/أ؛؛).

.

كما قال ،تعالى! ودا سؤهئت .وقتئخ فه
من

ذدى

هقعإ

لخء سنحدن

نجد

٥١؛^ طهم محثدن  0ألا ،ابم،

( )٣تحذير الم ا جال من اتخاذ القبور م احد ( ) ١٠١
[مة

العارف،

 ٤٢٢اه].

( )٤الروح(  ) ٢٨٢زدار إحا ،اس .يرون ،ط.]١

آدم

آدم.؛

آنقير قاف ين

.ه [صز].

نم قال؛ اذمير ف لم على أولغلق،

 — ٤وأدخله وروحه جنته ،كما قال الملانكة فاسمع ما يءحيوناائ ،،تحيتالئا
آذؤن أنت ورننك -آ لق وتهجيه ذريتالئ .،فقال :ال لام عاليكم،
تعالى؛ ؤوٌ
ئكلأ سها يبمدا ثتئ ثئتثاه [ • ] ٣٥ :٠^١فقالوا :ال لام عاليك ورحمة اض،
وناد جاءت هده الخمانص مجتمعة

فنادوه ت ورحمة اف ،نكل من ليحل

الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق
في حدبت الشفاعة الطويل؛ عن أمح،
ينقص حش الآن»لى.

هميرةهقال :كثامعالميهفى

دعوة فرمع إليه اليراع وكانت تعجبه

والدليل على حن الخلقة والجمال:

ءكن
فنهس منها نه ة وقال ت اأنا سد القوم ن ول ه ت ع الى ت
يوم القيامة ،هل تدرون بمن؟ يجمع اف صود<ظلمه [■ ،] ٦٤ '. jiiiونوله تعالى:
الأولين والآ■محرين في صعيد واحد: % ،؛ Iiiiأبمن فآ م ي .
مصرهم التاقلر ،وس»ايا الداني ،وتدنو تال~-نا ،وآدم هو أصل الأت ان ،فما
كان اف لخاقه إلا فى أحن الصور.
بعضن النامن  Iألا
منهم السمس،
uل ابن كثير :ارفإن اض خاش آدم .
ترون إلى ما أنتم فيه إلى ما بلغكم؟ ألا

وصوره بيده الكريمة ،ونفخ فيه من
تنظرين إلمح ،من بشمع لكم اش ربكم؟
نيقول بعض الناس ت أبوكم أدم ،فيأتونه روحه ،فما كان ليخالق إلا أح ن
نيمولون ت يا آدم أنت ،أبو الشر حالقالث ،اف الأثباْلأم.
 ا لم ألة الثالثة :دعوى توسلبيدء ،ونفخ في ،من روحه ،وأمر

الملأتكة فجدوا لك ،،وأسكنك ،الجنة ،آدم ه بحق الني:.
ادعى أهل الأهواء والبدع أن آدم .
ألا تشفع لما إلى ربلأإ؟لأا.،
لما أكل من الشجرة المحرمة عليه في
 ا لمسالة الثانية :صمات آدمكان ادم طويل القامة ،طوله ستون

ذراعا ،ونى غاية الحس والجمال.،

الجنة ،تول بحز نبننا ممحمد
وجاهه ،فقبل الله نويته.
واست سدلوا ؛حدي مث ،عمر بن

عن أبى هريرة ه عن البك ،و.
فال :ارحالق اش آدم ومحلوله سون ذراعا،

ال خط اب خك؛ أن ه ن ال :ف ال
( )٢احرجه البخاري (كاب احاديث ،الأنبياء ،رنم

ر)١أحرجه البخاري (كتاب احاديث الأسياء ،رنم
•  ،) ٣٣٤وطم ركاب الإيمان ،رنم ،) ١٩٤
واللمقل للبخاري.

 ،) ٣٣٢٦وملم(محاب الجة ومئة نممها واثها،
رقم .) ٢٨٤١
(م)اواواة والهان (ا/لأآ).

ادم

ثء؛ا[1ق]محبمً
من
إذا

لم
آدم
من

الخامس؛ من المعلوم يالاصطرار أن
هو دون آدم غم من الكفار والف اق
تاب أحدهم إلى الله تاب عاليه ،ؤإن
يق م عليه بأحد ،فكيف يحتاج
هؤد في نويته ما لا يحتاج إليه أحد
لا مزمن ولا كافرل.،١
 -ا لمألة الرائعة :ضاظرة موص .

قال :ااحتج آدم

مومى :يا آدم أتت
من الجنة .قال

لم يحتج بالقدر

على فعل المعصية ،ؤإنما احتج بالقدر

على المهببة التي أحمابنه وذريته،
فهو  .أحل من أن يحتج بالقدر على
فعل المعاصي.

ال ث اني :أن آدم  mت اب ون دم
واستغفر من حهليئته ،فتاب الله عليه،

لأدم ص
عن أبمح ،هريرة

والجواب من عدة

أحدها :أن آدم

•

وهو بدل على أن القدر ليس بحجة في
ه عن البكWj ،
فعل المعاصي؛ إذ لو كان نللث> كدللث،
ومومى؛ فقال له
لم يكن هناك حاجة تدعو إلى الندم
أبونا حثتنا واحرجتتا
والتف_.,رع والاستغفار ،بل كان يكفيه
له آدم :يا موسى،

اصطفاك افه بكلامه ،وحط للث ،بيده،

القدر حجة واعتذارا ١

الئالث :،أن موسى ه لم يلمه على

أتلومني على أمر ندر اف علؤ فل أن
يخلمني بأربعين سآإ؟ نحج آدم موصى،
المصيبة ،التي وقعت لبنيه من بحده؛ لأن
نحج آدم مّك،لأى•
آدم فم كان فد تاب من ذنبه فتاب افه
فعل المعمية ،بل إنما لامه على

احتج الجبرية بهذا الحديث ،على فعل عليه ،ثم إن موص أجل من أن يلوم أباْ
المعاصى ،وترك الواحبالتف ،بناء على آدم .إ على فعل المحصية ،مع علمه
أحمالهم الفامحمد في احتجاجهم بقدر الله بتوبته وقبولها من الله تعالى.
على نفي أفعال العباد الاختيارية،
ال رابع :ل و أن موسى  .لأم
وزعموا أن آدم احتج بالقدر على ما وقع آدم .ل على فعل المعمية لأجابه
منه هن مخالفة الأمر الإلهي بالأكل من آدم يد بأنه قد ناب منها ،وأن ائنه تاب
الشجرة المحرمة
( )٤انظر :مجموع الفتاوى (r/m

( )١انظر :مهاج النق النوة (ا .) ١٣٢ . ١٢١ /الوجه

، ٣٢١

 ) ٤٥٤و(»ا،/آا)

) وره/ه»ا .

و(اا/بمهآ)

و( / ١٧

 ،) ٩٨ونهاج الثق ( ،)٨• /Tوشنا .العلل ( .) ١٤
( )٢اخرجه الخاوي (محاب اصر .رنم  ،) ٦٦١٤دمح لم
(محاب الدور ،رنم .) ٦٧٤٢

( )٣انظر؛ مجمؤع الفتاوى (  ١) ١٧٩/٨ومنهاج الئئة
(  r/r؛) ،وشنا ،العلل ( .) ١٤

والواية والمهاية(ا ،) ٥٨/وثرح العلحاؤة ( ) ١٣٦
[مؤسسة الرسالة ،ط ،]٢ؤإيثار الحق ملي الخلق
لأبن الوزير اJمانى• [ ٢٨دار الكب الستٍ ،دآ،

آل البيت

آل البيت

ifi vr i

عليه ،ولمال له ت وأنت أيقا يا مومحمى

قتلت رجلا لم تؤمر قتله ،ولكن آدم هن
لم يج_ ،بذلك ،قيئ على أن لوم
موسى هن لم بكن لأجل المعصجة،
ؤإنما كان لأجل المصسمة ،ونحو ذلك،

» آل الست P
ي ا لتعريف لغه:

الآلث مئتق من :آد بوول؛ إذا

من الأوجه الكثيرة التي تبْلل هذا رجغ ،ثقال :آد الرجل رعئثه؛ إذا
المن ،هب وترده.

 ٠ا يمصادرواثمراجع:

أحمس سياستها • فآل الرجل وآل كزإ
ثيء :ثخمه — لأنهم يعثرون عنه باله —؛
وهم :أهاله وعشيرته وأتباعه وأولياؤه.

 - ١اا1دم أبو السشراا ،لعبد اف بن وتاويل الكلام :عاقبته وما يؤول إليهل ٠،
حن الموحان ٠
البسث :،هو المأوى والمآب ومجمع
آأ«-آدم.ئ» ،لاوبي الخور.

( - ٣ءالمداية والمهابة) ،)١^ ،لابن
كمحر•

الشمل ،وجمعه :بيوينت ،وأب يايتح
وأباييتح؛ كاقوال وأقاؤيل .وهو أبقا •
عيال الرجل واكين يبينح عندهم .وبامحتتح

 ١١ — ٤تحفة البلاء من قمص يفعل كزا؛ إذا لماله ه ،كما بمال :قلل
الأنبياء ،،،لابن كثير ،انمخب كتابه ابن .بفحل كزا؛ إذا لمله هاتار،٢ا
حجر العمادنى.

ْ —  ١قمحي الأن بي اء المعروف ،

بالعرائس ،،،لأبي إسحاق اكعلي.
 ١ — ٦قمص الأنبياء ،،،لل حدي ّ
 ١ - ٧قمص الأنبياء القصص الخق،،،
ل يية الحمد.

® — ٨ث رح المقيدة الهلحاؤية،)٢^ ،،
لأن أمح ،اض
 ١١ — ٩العارفح ،،،لابن قتيبة ٠

*  ١١ . ١المائل المقيئة المتعلقة

بآدم ، ،،لألمن افح الرحمن بن تناء اف
[رسالة ماجتيرء.

ه ا لتعريف شرعا:

هم من حرمت
آل بمن السي
عليهم الصدقة ،وهم ت أرواحه ودريته،
وقرابته من بنكب هائم وبني المطف،

وموار الرجال ^)•، ١
( )١انظر :قايس اس (\[ ) ١٦٢ . \0^/دار النم.
ًلا] .والقاموس المصط ( ) ١٢٤ ;:ب
ايرّالت ،ط0أ.

(أ)انفلر :الصحاح (ا[ ) ٢٤٤ /دار العالم للملأبض،
ط؛] ،وْقاسىاس(ا/؛أم).

( )Tانفر :المجموع لقردي (م [ ) ٤٦٧دار الند،
بيروت] ،ومجمؤع النتاوى (آآ ،) ٤٦ • /وجلاء
الأن ه ام (  . ٢٣٦آ"!؟[ ) ٢٠ • . ٢٤٠ ،دار مالم
النوائي؟ .ط١ا ٠ونف ير ابن كير (آ) ٤١٥ ، ٤١ •/

آل التين

آو البيت

الناس حظا فى الأحا Jبوصيته  .ورعاية

 0س ببالتسمية؛

محمي آل بت الرجل بهذا الأم م؛
ويعقد المسلم؛ أن أقرب أهل بيته ه
لأنهم برجعوف وبقافول إليه ،وبوولهم
إليه نستا وأفضلهم من أقاربه وذريته • هم
 أ ي ت يومهم  -فتكون مآلهم إليهالذين أدار عاليهم الكساء وحمهم
حقهم•

 0ا لأسماء الأخرى:

با لدعاء .

-أهل البيت.

ؤبمصا على الملم أن يتولى أزواج
رسول الله  .أمهات المؤمنين رصي الله

 آل محمد ه. ٠ا لذكم؛

عنهن■

ؤيعتقد أيصا؛ أن من لم يكرمه الله
يجب على المسالم أن يعتقد أن أهل
بتت الهي ه هم أشرف الناس على ؤيهديه للأيمان والإسلام س أشل البيت؛
وجه الأرض قخن\ وحنا ونبا ،فيجب
على كل م لم حففل حفهم ووصية
رسول الله ه فهم يوم غدير حم،
ومعرفة فدرهم ومنرلتهم ،وتولههم،
وجهم ،وتوقيرهم ،والثناء عليهم،
ؤإكرامهم ،والإح ان إليهم ،والصلاة

فلا يفيده محرف النسب محيتا ،ولا تجوز
موالاته ومحبته؛ فإن الله تعالى رئب

الجزاء والثواب على الأعمال لا على

الأنساب؟.،
 0ا لأدلة:

من الأدلة على قفل آل البيت وعلو

والت لبم عليهم ،ؤإنرالهم منازلهم اش مكانتهم؛ فول اممه تعالى؛ ءؤإقملأا
ي تحقوها بالعدل والإنصاف لا بالهوى ه لِدهث عتؤًظم أوص  ،jj،lآتت
والتعسسف  ،ولا سئما إذا كايوا متبعين

للثنة النبوية

كما كان عليه

س لفهم ه ،والحذر من إ_ثادهم أو
الإساءة إليهم أو تنقحهم بقول أو عمل؛
فإن توفرهم ويرهم من توفر رسول ،اش و0
ويرم ،وأهل الثنة والجماعة هم أمحعد

محممهج ثلؤ_ها .ه لالأحزاب]ب
وأمر اض تعالى الأمة بالصلاة على
(آآ)ائظر :الشفا للخاضي

) ١١٠٦

[هلبعة عيس البائي الحلي] ،ومجمؤع الفتاوى رّآ/
 - ١٥٤العقدة الواطئة ،؛ ،) ٤٩٦ /وتفسر ابن

محير ([ )٢ ٠ ١ /Uدار طيبة ،هدآ] ،وفضل أهل البست،

لنماد (  ،) ١٣واس في أهل الين بين الإثراط
= [ دار ية ،]iT. ،ونتح ازري لأبن حجر ( ، UA/V

والقرط لبان الممي ( [ ) ٥٩ثبة الإمام

[ ) ١٦ • ; ١١دار الممف؛ن] ،ونضل اعل ألمت للباد
( )٦زياد ابن الأير ،ط.]١

البخاري بالقاهرة ،ءل ،]١وأصول ،الإيمان ني صوء
الكتاب والثئة لمخبة من الياء ([ ) ١٢^٩وزارة

( )١انظر :حلا ،الأفهام ( .) ٢٢٩

الشؤون الإملأمة والأوقاف بالعودية.^ ١٤٢١ ،

ل ا

آو البيت

تبته محمد  .وعلى آله ي التبع؛
أه مثيقتئ< بمنوث عق
فمال

يوما فينا حطيتا بماء يدعى
رمول الله
حما  -بين مكة والمدينة _؛ فحمل الله

الئ نو ءثَ،اثنمحإ ظإ يه ذعذئ\ وأثنى عليه ،ووعفل وذكر ،نم قال١٠١٠ :
ملمثا

[.]،^١^١

يعد؛ ألا أيها المس؛ فإنما أنا بشر

ولما ثل ه :كيف الملأة علمكم يوشك أن يأر رسول رثى فأجيب ،وأنا
أهل المن ،فإن اف قد علما كف نسالم؟ تارك فيكم نقالين :أولهما :كتاب افه؛
قال ت ؛ائولوات اللهم صل هملى محمد

فيه الهد.ى والمور؛ ئخذوا بكتاب الله
واستمسكوا يه® ،فحث ،على كتاب الله

دعر آل محمد ،كما صلت على إبراهيم
لعلى آل إبراميم؛ إنك حميد مجيد .ورعب فيه ،نم قال؛ *يأمل بيتي؛
النهم بارك عر محمد دعر آل) محمد ،أذكركم افه ر أمل بيى ،أذكركم افه في
كما باركت على إبراسم لعلى آل أهل مح؛ي ،،أذكركم اف ر أهل ييتراص •
وثبتا في لاالصحيحين®؛ أن أبا بكر
إبراهيم؛ إنلث ،حميد هج؛داال  ،،وصلاة اف
عر نبنه .معناها ت ثناؤه عليه في الملإ قال للي ظض :لأوالذي نفسي بيدْ؛
الأعلى ،يإظهار شرفه وفصاله ،والمائة لقرابة رسول افه .أحن ،إر أن أصل
•
به ،ئ٠لءار دينه ،فاي شرف لأهل المت ،سهممح•

أعفلم من هذا الترف؟
ونت ر *صحيح مسلم® ،من حدث

وائلة بن الأسقح (جهتع فال! سمعت،
رسول اش .بقول* :إن الد اصطض
كنانة من ولد إسماعيل ،واصطفى ئريشا

من كنانة ،واصطفى م< ،نربش بني

هاشم ،واصطفاني من بمي هاشمألأ/

والأحاديث ،والأثار في هازا الباب
كثيرة معلومة,

ه أ قوال أهل اسر؛
نال أبو جعفر الطحاوي

 :لاومن

أحن القول ر أصحاب رسول الله ق^،

وأزواجه الطاهرات ،من كل دنس،
وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ

وفي راصحيح مسلم® أبنا ،من من الفاقلأْ.،

حديث زبد بمن أرقم ه نال؛ نام
()١أخرحه البخارى (كتاب أ-محاديث الآن_ا< ،برقم

•  ،) ٣٣٧وسالم(كتاب العلأة ،برتم أ•؛).

رعندءت *كما صليت ،على آل إبرامم . . .كما باركت،
ض أل  ،- • ٣٠١٨س ُتدث تحب بن ءجُ؛ ه-

( )٢ا-م-بم ملم(كاب الفمابل ،برتم .) ٢٢٧٦

( )٣اخرجه س الم(كتاب فضائل الصحابة ه برتم
.) ٢٤٠٨

()٤أحرجه الخاري(كتاب الساقِ .،برقم ،) ٢٧١٢
وم لم (كتاب الجهاد وال بر ،برتم  ،) ١٧٥٩من

حديثه أم المومتض ء١نثة ها ،وته نمة,
( )٠الشد؛ الملحاوين(•[ )٢دار ابن حزم ،يرون، ،را].

آواتنيت

آل البيت

وقال ابن تيمية ظه  -نى بيان عقيدة وأهل بيه وذؤيته ه أجمعين*
المتعلقة:
أهل الثنة والجماعة —ت لاؤيحبون أهل ي
بت رسول اض  .ويتولونهم ،ويحفظون
فيهم وصية رسول افه ه؛ حث قال

يوم غدير حم« :أذكركم افه ني أهل

)(٢

_ ا لمسألة الأولى :حقوق آل المت:،
 - ١دخولهم ني الصلاة واللام على

 ،و قال أيصا ولعباس عمه  -وقد

حكم الصلاة واللام عليهم؛ فنقول:
اشتكى إليه أن بعض y؛ ،Aيجفو بني
هاشم  -فقال :ااوالاJى نفي بيده؛ ال الصلاة عليهم منروعة مع الصلاة على
المبي .بالإجماع ،وجائزة مفردة.
يؤمنون حض بممركم ف دلقرابتي" • • •
وينولون أزواج رمحول افه - .أمهات وال لام له نمى حكم الصلاة؛ بل هو

المومنض  ،-ويؤمنون بأنهن أزواجه في أومحع وأعم في المشروعية والجواز.
الأحرة ،خصوصا :خديجة ها' أم

 - ٢اعتقاد نضالهم:

أكثر أولاده ،أول من آمن به وعاصيه
على أمره ،وكان لها منه المنزلة العالية،

أهل الثنة والجماعة يعتمدون وجوب،

محبة أهل بيت ،رسول اطه ،.ويعرفون
والمدينة ينتح المديق ؤبما ، • . .ما يجب لهم من الحقوق ،ويتولونهم
ويتروون من ؤلريفة الروافض الذين جميعا ،ويحفظون وصية المب .مهم•
لأولا
يبغضون الصحابة ويسبونهم ،وأن يتبرأ قال ثيخ الإسلام ابن تيمية
أيئا من ؤلريقة النواصي ،الذين يؤذون ريب ،أن لأل محمد .حما على الأمة
أهل البيت ،بقول أو عمل ،ويم كون لا يشركهم فيه غيرهم ،ؤيستحقون من
عما محجر بتن الصحابة. . .ء

.

ريا دة ا لمحية وا لموا لا ة ما لا سمنحقه

وقال ابن كثير ه :لأولا تناكر
الوصاه بأهل البيت ،،والأمر بالإحسان
 - ٣حقهم من الغنيمة والفيء:
إليهم ،واحتزامهم ؤإكرامهم؛ فإنهم من
ومن حقوق آل الثي تإ التي بجب
ذرية طاهرة ،من أشرف بيت وحد على رعايتها  :ما جعل اطه لهم من الغنيمة
وحه الأرض فم ا وحسنا وستا ،ولا الفيء ،وهو الحمس ،قال نعالي:
مائر بطون قريش١١

.

سئما إذا كانوا متبعين للثئة النبوية ^؛ ١^٢٥آثا بمنم ثن شء *اث ق
المحيحة الواصحة الجالية ،كما كان

خمكثه ,و,إؤّوفي ؤلذمح ،آلمنن؟بم لالأن_ف_ال،]،

عليه ملفهم؛ كالعباس وبنيه ا وعلي
()٢تسر ابن ممر

(\)س القتاوى ( .\ ai/rاس الواصث).

•.)٢

( )٣مهاج الت النوة (أ"/اا"ا).

آل البيت

وم

آل البيت

r~w^i i

ال؛ ومأ ياء أثع ■٤؟؛ ،تمهء يى م أبما؛ ارمن ادعى لوما ليس له فيهم؛

امحرئ ظ _ ولذي

[الحشر.]٧ :

ن ال الشيخ عبد الرحمن بن

حن <أفغ؛ ارويجبج تفقد من في بلاد

فليتبوأمقعده من النار>الا.،
 .ا لمألة الثالظ :أهل الكساء:

وهم أخص آل بين ،الني ه ،وهم:
الم لمين من ذوي القربى ،ويعطون ما
فرض اف ورسوله ،من الحق في الفيء علي وفاطمة والحز والح ين ه،
والغنيمة ،فإن هذا من آكد المحقوق

والدلمل على تقديمهم في الفضل على

وألزمها ،لمكانهم من رسول اف ه ،باقي أهل البيت ،مجن قرابة رسول اف.
والمراد ب هم من عرف ال توحيد وذريته :ما أحرجه م لم في لرصحيحهاا،
والتزمه ،وأهل الإسلام ما صالوا على من حدي نح أم المزمتين عائشة هبما
من ع اداه م إلا ب
وساإaلاjهااار

يم ،ال ن بوة مالت •،جرج البكا ه غداة وعليه مرط

مرحللْ ،من شعر أسود ،فجاء الخن بن
علي فأدحاله ،نم حاء المحمسين فيحل
— ا لمسالة الثانية؛ تحريم الانتساب،
معه ،تم حاءيثح فاطمة فأدحلمها ،ثم حاء
إلمح ،آل الين بغير حن،؛
عر فأدخال ،نم نال« :ؤانما بد أس
ومن المسائل المتتعالقة أشاأ التنبيه ِلآ-هب عنآطم أببمم ،أهل أوب يجث'
على تحريم الانتساب بغير حؤا إر أهل ينلهيل.ه لالأحزاب]ااأا"؛ ،ولا يعني
البستح ،وأن من وقع في هذا المحدور هذا نمر أهل ال بيطن ،على هؤلاء
وانتسب لهذا التب الشريف بغير حق الأربعة؛ بل فيه دلالة على أنهم أحص
فقد وقع في الحرام ،وتشجع بما لم أهل ييننح الني ه وأولى بالدخول فيهم
يعط ،وقد قال النتي،

ت ٠لالمشح يما

لم يعط كلأبس نديي زور»أ  ،،وقال
()١المرد المنة ني الأجوة المجدة ( [ )٧• ; ١٤ط.٦
.]،٠١٤١٧

( )٢١انظر :محل ض المن لنماد (.) ١٨:

(  ) ١٢اخرجه المنادي (كتاب المكاح ،برقم ،) ٥١٢١٩
يسلم (كتاب اللماص والزينة ،برهم •* ،) ١٢١١س

حديث أسماء بنت أبي بكر هأ  ٠وأحرجه م لم
أينا ركاب البس والزبمة ،برتم  ،) ٢١٢٩من
حديث أم المزمنين عاتشة أهئا *

()٧

من عيرهم

•

(؛)احرب المنادي(محاب الخام .،برنمم»ه*ا)،
وم سالم(كتاب الإيمان .برتم  ،) ٦١من حديث ،ايي
ذر الغفاري ه.

واسل لمخاري.

( )٥المرط :ك ا ،يتغطى؛ ،٠والمرحل :مر الأي ءد>
صولة رحال الإبل•

( )٦أحرجه م لم (كتاب نقاتل الصحابة ه برتم
.) ١٢٤٢٤

( )٧انظر :أية اكطهير وءلأتت،ا يعممة الأتمة لد حامد
الدلمى ( *•، ٢٩ا) ء

آل اثنيت

آل البيت
١٨

 ا لمالة الرابعة :شرف المب ال عشك ،من اف شيئا ا ؤيا صمية عمةح ع دم الإيمان؛
رسول اف؛ لا أغض عتالثف من اف شيئا ا
ؤيا فاؤلمة ينتج محمد؛ سليتى  ١٠شئت،

وأما الدلسل عالي أن شرف الب
لا ي ن فع مع ع دم الإي م ان :من ،مالير ،لا أغمر

ن

منر اف لهيئا*؛
ففي الحديث دلالة ظاهرْ على أن الجزاء
ول اف ءو^ :إة أْةتةؤ؛ عند أس

أم0ؤمه تالحجراتت  ،] ١٣ونوله تعالى:

والثواب مرئب على الأعمال لا على
الأت ان ،وهرلأء ال مذكورون فهم،

ءؤإؤو=فؤر درحتت ينا ئيلوأه [الأن-عام؛
«ومن بطأ به الحديث هم من أهل بيته
 ،] ١٣٢وفول المي

عمال ،لم يسرع يه تسمهءر ؛ والمعنى

 -ا لمسألة الخام ة :شرق النسك ،ال

أن من أبهلآ به عمله فى بلؤغ الدرجات يقتضهم ،التقديم مطالئا:
العالية ني الجة أو كان عمد  ،]_uلم

وأما الدليل على أن شرف المس ،ال

يسرع به ن به في بلؤغ هالْ الدرجات؛ يقتضي ،التقديم مطالئا  :فهو ما جاء فهم،
فينبعي ألا يتكل على مرق الست ،تقديم الحم . ،أبا بكر للصلاة ْع وجود
وفضيلة الاباء ويقصر في العمل!
وثبت فى ارالصحي*حينا

 ،من حديث

أبئر هريرة ظبع قال :قام رمحول اف.
حين أن زل اغ هث :ؤوأjنر ■يبجه

الماس وعلي ه .فقل روى البخاري
في ،ارصحيحا،ء عن ،عامشة ها قالت :،لما
مرض رصول اض .مرصه الذي مات
فيه ،فحفرت الصلاة ،فادن فقال :امروا

[الشعراء] قال :اريا معشر أيا يكر فاليصل ،بالنامو،اا الحديث،
آلشيك
وعنه ا ها ف المن :ق ال لي
قربمش — أو كلمة نحوها —؛ ام تروا

أشكم ،لا أغني عنكم من اض شيئا ا ا رسول اض .في مرصه :ءادعي لهم ،أبا
بنير مد مناف؛ لا أغني عنكم من اف يكر ،أباك ،وأحاك ،حتهم ،أكشي ،نماى،
شٍئاا يا عياس بن عيد المطالج،؛ لا أعمر فاتهم ،أحاف أن سهم ،متمن ويقول ذ\ئل:
( )١قطعت من حديث طويل رراْ م لم(كتاب الذتمر أنا أدلى ،ديابى اف والمؤمنون إلا أبا
والدث والتوا والاستغفار ،برتم  ،) ٢٦٩٩من

( )٢انفر; شرح آلنووى ض سنح ملم (\\إ ،) ٢٢
وجامع العلوم والحكم (أ ) ٣٠٨ /رمجومة الرسالة
سرومت ،،ط٨إ ١ ٤ ١٩ه] .

( )٣اخرجه الخارى (كتاب الوماط ،برتم ،) ٢٧٠٣
وم لم (محاب الإبمان ،يرقم .) ٢٠٤

يكرلأى .فلو كان هناك _ ،هو أفضل
( )٤احرجه المخاري (محاب الأذان ،يتم  ،) ٦٦٤وم لم
(محاب الملأة ،رنم .) ٤١٨

(ه) أحرجه الخاري(كتاب المرضى ،رقم ،) ٥٦٦٦
وسلم(محاب فضائل الصحابة ه ،رقم ،) ٢٣٧٨
واللقط ل.

آل ا لست

زى

" ٢يج.

ل البيت

من أبي بكر الصديق ه لندمه يقم اس هث أصحاب الكساء وهم من
أهل بيته بلا ري_ ،إلى نسائه اللاتي نزك
الني• .
— ا لم ألة السادسة! لحول روحات فيهن الأية في المعنى الذي ،تضمنته ا لأية
وهو إرادة المملهتر دريع الرجس•
الم.ي م م
ومن صريح الأدلة الدالة على يحول
أية التطهسر إنما نزك فى ن اء
المى ،.كما نال اش تعالى :ه زوجاته .في أهل بيته :حديثج الإفلن،

ألأي ثتيم؛ يتقدن ؤث آلإثاء إن

الذي ،رواه الشيخان وفيه أن النبي ه

ئلأ محتنن ألتؤل يثلمع ^١؛ ،فا ؛كء نال :امن يعذرني من رحل بكي أذاه
ى أمل ض . ٢٢١٠ ...فمد وصمج الني.

مض وملن وُ سخ  .ومنذ ذ محآؤت
وألا دبقمك ؤة ألجنهقة آلاوك وأنس
آلضاؤأ

ؤءاضى

آليكوه

روجه عائشة المصون المبرأة من فوق

ؤإنمى ه سع سماوات بأنها من أهل بيته ٠

س  ١^ ١قد ه ص ث،ءئإ
ثلهيل .
ألبم ،أتل أوت

ومن الأدلة على ذلك ايصا :حديث
أبك ،هربرة ه؛ أن السى ه نال:

نأذطنن نا بمث ف ،تتيظذ ؤ :ص ٠اللهم اجعل رزق ،أل محمد دوداأا
أس رإ-يىقه إن أثن َكاث اطتمأ إ•؛ [/ولا ري_إ أن أزواجه من آله.ل .،

.ه

فالذتم ،يراعى ساق،

هذه الايات يوقن أنها في ن اء الني.
حاصةل .،

 ا لمسألة السابعة :ادعاء عصمة أهلالمت:،

الحق في هذه المسالة أن علو منزلة

ومما يؤكد أف ا لأية لم تنزل في أهل ،الميت ورفيع مكانتهم ليمج دليلا
أصحاب الكساء ه بل في ن اء المبي على عصمتهم ،فهم ؤإن كانوا على مرنة

خاصة :حديث ،الكساء نف ه ،دللثج أل رفيعة من الفضل ،إلا أنهم معنص_ون
رسول اض .في حدي ث ،الك اء دعا للوقؤع في الذنتح والخطأ غير معصومين
لأصحاب الكساء بأن يدشج اض عنهم مجن الوقؤع فه ،سانهم سان سار الب ر
الرجس ،فإذا كانت الأية نزلت فيهم وقد ( )٢احرجه الخاري (ئاب ،نحسر القرآن ،رم • ،) ٤٧٠
أحمر اض فيها بإذهاب الرجس فما
الداعي لدعاء كهذا من رسول اف ه؟ ا
ؤإنما أراد رسول اض من دعاءه هذا أن

وم لم (كتاب اكرة ،رم • .) ٢٧٧

( )٣اخرحه الخاري (كتاب الرل[ ،،رنم ،) ٦٤٦٠
يسالم (كتاب الزكاة ،رم ْ»0ا) ،داس ئ.
( )٤انظر :اكءء^ ■ لأبن ب الير (  ،)٣• ٢/١٧رالإما؛،

لامرداوي (  ،) ٧٩/٢دجلا .الأفهام لأبن المم
[ )١انظر :شر ابن كير (ا■[ )٤ ١ • /دار لمة.] JT« ،

( [ ) ٢١٦دار العردة ،ط.]!، ١٤٠٧ ،٢

آو البيت

آل البيت
٢

غير الأنساء .وأما فول تعالى في

المرجئة من الجهمية والكلابية والكرامة

حفهم ت ؤإئ٠تا يري أس ؤوهب ت==ظإ والأثاعرة وغيرهم ،ومن واقيهم

أللآص>  ،!٥١أليت محبميه همة .ه

كالمعتزلة والخوارج ،المافين ^،، jii

[الأحزاب] ،فقد حاء نف ير هذه الأية فى والقائالين بأن الإيمان شيء واحد ال
نوله.ت *اللهم هزلأء أهل مض فاذم ،يعدد ،وأهله فيه سواء ؤ فهو لا يزيد ولا

حمنهم الرجس وطهرهم تطهينا\اأ.

يننمزإ

فطلب .من اض لهم إذهاب الرجس
ومن الثمرات أيصا؛ أن العبد إذا علم
وانملهير؛ لأن الإرادة الواردة في الأية أن مقياس التفاضل بين الخلق في الشؤع
لي ن ،ا لإرادة الكونيه  ١لتي تستلزم ويؤع
المراد ،ؤإنما هي الإرادة الشرعية

وأن أقفل الخلق أكملهم وأتمهم

المتفمنة للممحيق والرصا ،فالاية ل س

عبودية ض؛ ارفكمال المخلوق فى تحقيق

فيها إخبار بعلهارة أهل البيت وذهاب

عبوديته ض ،وكلما ازداد العيد تحقيما
للعبودية؛ ازداد كماله وعلت

الرجس عيهم ،ؤإنما فيها الأمر لهم بما

إلما هو بالتماصل بينهم في العبودية،

بموجب طه ارتهم وذهاب الرجس وأن المسب لا ينفع صاحبه إذا لم يأت
عنهم

•

 ٠ا لثموات:،

من أبرز القمرايتؤ المترتبة عر اعتقاد

نضل أهل البسن ،وعلو مكانتهم ت إثبات
تفاصل المؤمنين في الإيمان  -وهذا

التفاصل يكون بأعمال القلوب وبأعمّال،
الجوارح —  ،وأن الإيمان بزيد ؛الطاعة

يالإبمان والإسلام؛ كان في ذلك أكبر
الأثر فى حثه وتحريفه على السعى
لمحقيق العبودية ض تعالى على أكمل
صورها؛ مما يقوي إيمانه بربه ،ويزيد

يقينه يوعيه هق وموعوده.
و مذهب اثمخاصن:

قصر جمهور الميعة أهل البيعت ،على

وينقص بالمعصية .وفي هذا رد على أصحاب ،الكاء الخم ة؛ وهم ت
(ا)احر-بم الض.ذى (أبواب ،المناب ،رنم ) ٣٨٧١

وهال،؛ حن صحيح ،راحمي (أ؛[ ) ١٧٣ /هرم ة
الرم ا لت ،ذآ] ،والحاكم (كتأب التغير ،رنم

المبي ،.وعلي ،وفاطمة ،والحسن،

والحسين ،وأجمعوا على عدم لحول
أمهامت ،المؤمنين فى م مى ال البيت،

أ

 ) ٣٥٥٨وصححه ،وصححه الأياني في تعليقه على
جا •ع الترمذي.

(•)٣ج٠وع الخاوي(•ا/آبا).

(أ)اتفلر :منهاج الئئة (أ ) ٢١ /لحاس الإمام ،مدا]،

( )٤انفلر :قرنرات ،الكوني(  ) ١٢٣لالمس اسورئ؛ن

والمدة ني أعل المبمت ،بض الإفراط والتغرط

؛أكجف<]ج وتمر السي ([ ) ١٩٣ /Tثة المّنج،

( .) ٣٦٩

ط ،^ ١٣٨٧ .٢وبحارالأنوارللمجدى(هم¥اأف

 Jiالبيت

آواتتء

Li.

ثم غلوا فيهم ،وادعوا عصمتهم،

وغيره  -بالقول والعمل

)(٤

وقدموهم على الأنبياء والمرسلن — بما
فيهم أولو العزم  ،-ووصفوهم بصفات فأهل الئئة وس3ل بين الإفراط والممريمل

والئنة وط بين الغالي والجافي؛

الألوهة والربوية ،ومنهم من يتومل بهم
ويتخذهم أربابا من دون اف تعالى  !،حقه ،ويتولون أهل الدين والاستقامة

والغلو والجفاء؛ فيعهلون لكل ذي حق

وهم مع دلك يبعضون الصحاة وسونهم من أهل البيت وغيرهم ،وينجردوت،
ويكمرون عامتهم ،ويطعنون في أمهات ممن حالفا الئئة وانحرف عن نهج

المؤمنين ؤيكندونهم ،وفي أولاد
المم،.وباقي أولاد ض !" UU
فهم غلاة في أصحاب الك اء ،نواص تج
في الصحابة وباقي أهل البت!
كما أنهم يكمرون بعض يني فاطمة؛
كربي بن علي بن الح ين• ،وبني

انماسص•
وعلى النقيض من ذلك :نعرض

الواصب  -من الخوارج وبعض المعتزلة

وعترهم  -للهلعن في أهل اليت  -كعلي
ً

[ ) ٣٣٣وة الوئ ،.يرون• . iT, ،؛•؛؛ه]

 ، ١١انظر؛ بمانر اليرحات الكّرى للمغار ( ، U/o؛)

زفة إيران ١٢٨٠ ،يا ،رالغصول المهمة،ي أصول

الأنمة للخر الماملي ( [ ) ١٠١شة بصرتي شم]،
وبحار الأنوار للسبمل ي( / AT ، ١ • ١ ، ٩٧ ; ٢٣
• \-\ . ٢٤إمى .واظر للتفمل :أمحول يعب
الثبة ساري

 U/U ، ٣٩٩ .؟؛.؛؟،o

السلامة.

ه ا لمصائروالمراجع:

 ١ ١ ١أصول الإيمان في محوء الكتاب
والثنةاا ،لخبة من العلماء.
 ١١ — ٢تف

الم1ن العفل_عاا ( ، ٦٢

لأ)،لأ؛نهم.

 ١ -٣جلاء الأفهام» ،لابن الشم.
 ١ — ٤العمين■ ة في أهل البي ت ،بين
الإفراط والتقريمل  ،٠لسليمان الحيمى.

ْ — 'افتح الباري® ^^ ،) ١١ ،١لأبن
حجر.

 ١ — ٦فضل أهل البستااا ،لعيد المحسن
العباد.

 ١ - ٧مجموع الفتاوى" (ج*أ،> ٢٢ ،
لابن نمية.

()٢

انظر :تمر انماشي (ا/ه؟ا) [المكب الملب
 ٠ ٨راالمج م ؤع شرح المهذب ١
بعلهران] ،يتمر الصاغي (\<،[ )r/\>}/ن
١لأءالخي] ،وبحار الأنوار يالمجلى ( ( .> ٢٢٧/٢٢جّل) ،للتووي.

وانظر للتفصيل؛ أصول ماوه_ ،الشيعة للقغاري (/٢
.> ٧٣٧ . ٧١٦

( )٣انظرُ :قالأن ،الإصلأسن ([ ) ٠٦مكتبة المهمة
المصرية ١^ ١٣٨٩ .والغرقه بين الفرق[ ) ٢٠ ( ،دار
الآئذJI ،؛]_J،؟

( )٤انظر :مقالات ،الإّلاميض ( ) ١٧٦/١ط والممر يي
 ٠^^١للإنرانبي ( JU [ ) ٦٨ ، ٤٥؛ الكتب ،بيروت،،

ط١ج  ،]٠١٤٠٣والملل واشل للمهرحاني ( ) ٤٩
[دار الغكر ببيروت] ،وهجمؤع الفتاوى ( ٩ا.) ٨٩ /

الأبرار

الأبرار

٢٢

—L

 ١ — ٩منهاج السنة النبوية ،)٧^ ٠
لابزتيمثة•

 — ١ ٠ارالمنهاج في ثعب الإيمان®
(ج  ، ) ٢للحليمي.

ما أفم

)(٢

 ٠ا لتعريف هرعا:

الأبرار :هم الذين قاموا بأداء ما
أمر اض به ،واجتناب ما نهى عنه ،اطنا

وظاهنا  ٠٠^^ ،يواطنهم الإيمان وملامة
ا ل قلب ،وبرت جوا رحهم ياعما ل ا لخير
ي

وصالح الأخلاق.
ا لتعريف لغه؛
® :الأبرار :جمع
قال الطبري
الأبرار ش الأنة :جمع ;< ،وص اسم
بز ،وهم الذين بروا اش بأداء فرائضه،

فاعل من النل؛ بر ،يقال؛ رجل بر من
ن وم أب رار ،يب ار من ن وم ب ررة،
والمصدر ■  ١لير *

والئر ني ال لمة؛ بأني بمعنى؛
المدق ،والملاح ،والصلة ،والطاءة،
دالمر•

يمال :،بر فلأن بوعدْ؛ أي :صدق،

واجتناب محارمه .وفد كان العن

يمول :هم الذين لا يؤذون شيئا حتى
الذز»ص.

وقال ال ع.،ي هءزفأ في تعريف،
الأبرار• راهم :الذين يزلن ،قلوبهم ،بما
فيها من محبة اض ومعرفته ،والأخلاق
الجميلة ،فبزت جوارحهم ،واسنعملوها

وبرمت ،يمينه ،أى" صدقت ، ،ومن دلل أءمال الن\؛ا.
مولهم؛ يبر دبه؛ أي؛ بطبعه ،وهو من

الصدق ،والنث؛ هو الصادق ،والسع
المبرور :الذي لا شبهة فيه ولا كدب

قال ثن الأعرابي» :ابيإ:سلم
حير من أي صرب كانءرا.،
ؤيقال :بئ سث؛ إذا صلح ،ونئ في
يمينه يبر؛ إدا صدقه ولم يحثث ،،وبر

ه ا لعلاقات بين المعنى اليغوي
والشرعي.

المعاني ال لغوية المذكورة ل لبر
(الصدق ،والصلاح ،والملة ،والطاعة،
والخير) مندرجة نحتا المعتى الشرعي
العام للبر (اسم جامع للخيراهمت ،كلها؛
( )٢انفر. :قاسى الس (\)\ vv/

الجمل ،ط،]٢

وتهنس اس (<[ ) ١٣٨ . \ TV/\Iدار إما ،التراث

رحمه نير؛ إذا وصله ،وبر ببر؛ إذا

المربى. ،يا ،] ٢٢ • •١ ،ولسان العرب ()- ٠٢ /

هدي ،ؤإبرار المثم :إجابة المقسم إلى

[ ) ٥٣دار صام ،حوا].

(ا)لأن الرب(.) ٥٥ /،

( )٣تمرالدري(اآ'/ا"آ).
(؛)شر المدي ( )٩• ١ب

ارّالأ.]< ١٤٢١ ،

اءآبرار

الأبراد

[ ] ٢٣

حيرات الدنيا والأخرة) ،فالمعنى ت ع ال ،5ت وة أ'^مار قا نجم 4.
الشرعي أعم هن المعنى اللغوي من هذه لالأن-مطار] ،ونوله ت ج؛ إة كقت ،ألأواو
بق ضث

الجهة.

ومن جهة أحرى؛ فإن البر الشرعي

[ . ]_4_l

ي ا و<قيقة:

الدي يحمد ا لإن ان عليه ،ويثاب عاليه

البر اسم شامل لجميع أنواع الخير
من الثاؤع هو ما كان من هن.ه الأعم.ال والكمال ،فيندرج فى م ماه سائر أنواع
حالصا لوحه الله ،صوابا على وفق منة العبادة والهلاءة والتقوى ،وحميع شمبا
مصطغاْ

فقد يعمل العامل مبثا من

أعمال الم اإة والصدفة ولا يريد به
وجه اممه ،أو لا يوافق فيه الئنة ،فلا
ي مله المسمى ال رعي للبر ،ولا يكون
من الأبرار عند الله بذلك ،ومن هذه

الإيمان المولية والفعلية والامحقادية،

ولذا يكثر التعبير ببر القالب ،،.وهو أن
يجد ؤلعم الإيمان وحلاوته في القلبا،

ؤيلزم عن ذللش ،أو يجد الهلمانينة
والانشراح والفرح بالإيمان فى قلبه ،كما

الجهة فالمعنى الشرعي أحص من المض أن من لازمه مقارنة جمح المعاصي
اللغوي.

وفى حدث أبى هريرة  ٥.قال؛ نال

ي س ببا التسمية:
رسول افه؛ ه *الحج المبرور ليس له
إنما محمى الأبرار ؛ ال.لك لقيامهم جزاء إلا الجة«رىؤ
بأعمال الخير ال باؤلنة والقناهرة،
؛ اتفسير المبرور!
قال سفيان

وملازمتهم لها ،وتحليهم يممتضاها،
حى صارت وصما لازما لهم.

محليتا الكلام ،ؤإمحلعام الهلعام® ١
وقيل؛ هو المقبول ،المقابل بالبر،

وهو الثوا<با ،يقال؛ بث الله حجه؛ أي؛
ؤ ا لذكم:
الحكم الشرعي للبر يختلف بح بح أثابه على حجه ،ومن علامة البر أن
ما يندرج في هدا الأمم من أعمال البر يرجع حين ا مما كان ،ولا يعاود
والخير ،فعلا وتركا ،يامحلنا وءلاهنا .

فما ئد الدليل على وجوبه منها حكم

بوجوبه ،وما دق عالي استحبابه حكم
وأما الحكم الأحروي للأبرار ،فهو
الوعد بالجنة والنعيم ،كما في نوله

المعاصى.
 0ا لمنزلة؛

لقد بتن افه فى كتابه علو منزلة
( )١انفلر :الر،الأ التوي ([ )٨مكب .]__l

( )٢احرحه الخاوي (كاب الحج ،رنم  ) ١٧٧٣وملم
(كاب الحج ،رنم .) ١٣٤٩

الأبرار

الأبرار

الأبرار ،وسمو غدرهم غي الجنة ،فنال لم ثمتقدوا ،وإن حضروا لم يا-ءوا ،ولم
م م ن قائل '٠ :إن كف ألأض مح ،يعرفوا ،قلوبهم مصابح الهدى ،يخرجون
شث .وآ ص ن ،؛هن.كثب  ٣من م صراء مثلاوة»را.،
0اقوالأهلاس)؛
ئال) ماللئ ،بن دينار

ل آ لأيآه يمحن .هرئ ذ ثجوبيز ثر•
ألعيب  .مموث ين لمحي ئغتوم .
تغلي ،قلوبهم؛أعمال) البر ،ؤإن الفجار
حتنمهء مسك رق د؛1ك ه[تثثاهمس

؛ اءان الأبرار

لمثفسؤن

تغلي ،قلوبهم.بأعمال ،الفجور*
 .ذَزاك تن ليي  .ئ يثرب بما
وقال ابن ،الفم ظء !  ١٠حقيقة البر هو
آل!مزول.؟> [ . ]_،S_I
الكمال ،المطالوب من الشيء ،والعنانع

n 0لآدJات:

 ، Jliتعالى ١^١، ٠ :ثيثا تايَيا

كادمح ،للابض آذ *ايثدا يتئم ءثاعن 1رتا

الي فيه والخيرلأم.
وق ال) الحافغل ابن رح_«: ٠٥٤ ^١ ،
#البر . . .يدخل فيه جميع الهناعات،

ملن يا ذذوتنا ويتكمز عتا سؤثابما دهومثا
زآل ءمران] .
ح أ 'لأبراي
ورسله ،والهناعات الفناهرة؛ كإذف.اوا
وقا ل تعا لى بعدها ببضع آيا ت:
الأموال ،فيما يحبه انفه ،ؤإقام الصلاة،
الباًلنة؛ كالإيمان باض وملأنكه وكتبه

 •^١أمحأ ئم ثم ي ي ين ^١

وإيتاء اpكاة ،والوفاء بالعهد ،والمجر

فت 1دزثُ نن عند؛ثب رما بمد
ألأيهر
[ ،ljعمران].
أثو حم لأ؟أاي
الهلاءات؛ كالصبر عند لقاء العدو*
j؛] ،Jتعار :وة الأبرار ينررة
ي ا لمراس:،

علمر الأقدار؛ كال٠رصرا والمقر ،وعلم،

َكاث مزإ.بجا ْقازثا 0ه
وقال ،تعالى :ءؤإ 0ألامحاو نج ،نجم.ه
[الانفطار] ،و.] ٢٢ :__1[ :

وف_ال ،ؤو :وو إة كثب ألأبنأي بتج،

ءفي؛ئ.ه لالمطففين] .
وأما هن الثنة؛
فعن معاذ بن حبل ه؛ أنه سمع
رم ول) افه .يقول) :اءإن اف بح—،
الأبرار الأتماء الأخماء ،الذين إذا غابوا

لففل الأبرار من الألفافل الش تختلف
( )١أحرجه ابن •اجه (محاب الغتن ،وقم  ،) ٣٩٨٩رقا(،
البومرى ،قي ماح الزجاجة (؛[ ) ١٧٩ /دار
الرئة ،ط■؛]; (؛؛> مد اف بن لهعة ،رم معف،)،

وهجفه الألباني؛ي معن ،الجاهع (رقم .) ٢٠٢٩
وأحرجه الحاكم في الم تيرك (كتاب ،الإب ان ،رنم
 )٤س طربق آخر ،وصححه.

(أ)تاريح.اوبةص(آ</،م»؛)[داراممر.] ٢١٩٩٥ ،
( )٣الرسالة الموكٍة(؟).

( )٤جامع الملوم والحكم
ط\.

.] ٠١٤٢٢

لسمّة الرّالة،

الأبرار

الأبرار

زأ!أ

دلالها باعبار الأفران والانفراد ،نله

المسن ض شراب الأبرار:

حاكان:

كثتا أ'د؛نإي مح ،هقة  .وتآ ادر؛ش ما

الخالة الأولى :الانفراد؛ أي :أن

بذكر اسم الأبرار في نص بمفرده ،من
غير ذكر رالمقربثن أد السافينآ فكب ذلك
النص ،فإنه يشمل كل تهئ ،من اوساشن

والمقتصدين ،كما فى قوله تعالى^ :إة

ألأزار هن ،مجو  .ثإة آلمجار مح) محر

1ة

ه و ص زؤ و .ي ه.
إة آونفينجم.زمحمح
 .ف ،ثجوبيز ُثرت ألعب .مدوذ
ثن جي ثغثدك .ثثن< بسة وف ،ه
هتدناثى fلسننثوة  .و؛تابج ين ثنو
 .محتا يثرب بما آ'لثمرمث وه

[الانفطار].

الحالة الثانية :الاممران؛ أي :أن

ولهذا نال ابن ماس ها وغيره عن،

بها اب
يذكر اسم الأبرار مقروا باسم اJقربين ءض تسنمإ
فيطوواسسمونملمبا سجلأصحابايينمجا»وروى
نف يرا ،فيدل كل اسم منهما على مرتبة
من مراتب أهمل الجنة •

ت حوه عن قتادة وغيرْ
0اسائلالخ،ولقة:

فالمرتبة الأولى، :رتبة الماشن؛

 -ق ولهم( :ح نات الأبرار سيئات

وهم المقربون ،وهم الأعلى في

المقرمحزآت
هده المقالة نقلت عن الجنية ونقلت

الدرجة ،إذا تقربوا إلى اف بالوافل بعد

أداء الفرائص بحسب الإمكان ،وترك عن غيره• وهي مبنية على ما تقدم فى
المكروه والمحرم ،فمرتبتهم هى مرتبة

المراب ،وأن مرتبة السّابقين المقربين

القمل بعد العدل.

فوق ،منزلة الأبرار من أصحاب اليمين.

والمرتبة الثانية :مرتجة الأبرار؛ وهم
أمححأب الميمنة ،وهم الذين تقربوا ومعنى فاسد ،فالمعنيان الصحيحان:

ولهذه العبارة معنيان صحيحازن

إلى افه باداء الفرائص الواجمة ،وترك
المحرمات ٠لاهنا وبامحلنا ،ومرتبتهم هي

أ-حالهما :أن أعلى حال للأبرار،
مشابهة لأدنى حال للمقربين ،وبيان

مرتبة الحيل.
وقد حاء ذكر هاتين الربين من

ذلك :أن المقربين حالهم هى الحّال
الءايا ٠٠^ ،ملأزمون ^^  ٠٢١مع

أهل  ^^١١والقرن سا محا ءدْ ( )١احرجه \دووي م ■ضْ(؛■آ[ )٣• ١/ارّالة،
حم ور ،ومن ذلك ،م ا حاء فى محورة

؛براهيم

إبراميم ه

وقوله ■'

٢٧

آلإ تذ ءاتذ إف ثآبذ؛؛-

م آلبمء

; ^!١١ن:ائ ^*ثد

عق محي ء دبي ألقنيل ؟؛__ وأإسك؛ان

 0ا ثمصادروالمراحع:

 ٠ ١ررأدب الدين والدنيا) ،،للماوردى.

* - ٢الثر في القرآن الكريم* ،لهناء

ثأي ايمل وأكفيل؛يى وق آلغ'— ٠ثأنام
آلثلأ وءاف آلدقأ زأمح؛دث بمب بم «دا ماجستير في جامعة أم القريء •
عتندمحأ نآلثنيه ق آثأسآ؛ ثأمحج يجئ
* . ٣البر واكلة) ،،لابن الجوزى.

عبد اض سليمان أبو داود [أطروحة

أنآثت أوكاث أوئ ^ ٢رأوكق ئء
آلثئمق.ه [.]^١

فالبر إدا أطالق كان م ناه م مى
النوى ،والمنوى إذا أطلقت كان
مسماها حم مى البر ،ثم ند يجمع
بينهما ،كما في نوله تعالى؛

ؤ آ لإت ،٥^ ٢٠؛[ ^،ال»ائادة؛ .]٢
فمسر كل واحد منهما يتمسمر *

فقيل؛ يف ر البر بفعل المأمورات،،
والتقوى بترك المحظوراتر

وفيل؛ إن ارالغرق ،بينهما نرق بين
ال يب ،القمري لخيره ،والخائن القمرية

 ٤ء ارالبر والصلة ا ، ،للح

الحسن المروزي•
* - ٥نفير الطري* ّ

 ٦ء *جامع العلوم والحكم* ،لابن
رجب الحنلمحا•

 _ ٧راجامع الرماثل) ،،لأبن تيمية.
 ٨ء *الرسالة المبوكية* (زاد المهاجر

إلى ربه ،،لأبن القيم•
^٠" - ٩؛^ ،الهجرنن* ،لأبن القثم•

* - ١ ٠مجمؤع الفتاوى* ،لابن تيمية.

ئ إ براهيم ههل و

لنمها • فإن البر مطالوب ،لذاته؛ إذ هو

كمال الخيال وصلاحه الذي لا صلاح له

بدونه• وأما التقوى فهي الهلريمح ،الموصل

ين بن

ؤ ا سمه ونسبه:

إبرامم بن آزر  -ويقال ،له؛ تارخ  -بن

إلى البر ،والوسيلة إليه ،ولفعلها يدل ناحور بن ساروغ بن راغو بن فالغ بن

على هذا  . . .؛ فلفنلها داذ على أنها من عابر بن شالح بن أرفخشد بن سام بن
الوقاية؛ فإن المتقي قد جعل بينه دبين
المار وقاية ،والوقاية من ياي ،ينع

الفرلأ ٠،

س("ا>

ُوح ءه

ؤ

(! )٣نظر- :اييخ الرّل راكلوك س جرير <ا/س)
[دار العارف ،سر] ،والمنتئلم في تايئخ الملرك

والأل م لابن الجرزي (\^١ه }٦زياد الكبؤ
( )١انظر :سرع اكاوى لأبن يب (• أآ'ْ/اا).

العلب ،ط ،]١والوايت والهايأ لأبن ممر(■) ;١ا-ا>

(•ا)الرّامح اكري ( .) ١١

[دارعجر« ،لا].

إبراهيم ققأة

ابراهيم ص

ثن ملهن ص مج وهماؤ وثنود وقومحِ مرحتا بالنبي الصالح والابن الصالح.

ثآنحنس تمحى

إتزهم

وأل«ومآقنئ

قال :ن لت :من هذا؟ ن ال :هدا

'م ثنل4ا ؛كثت> [ب،]٧• :
وغيرها من الايات الكثيرة فى هذا

المقام.

ومن الئئة ما حاء فى حيبث
الشفاعة الطويل؛ عن أبي هربرة ه

وغيرها من الدلائل الواضحة البية
على نبوة إبراهيم ءؤؤث ،وفر انقمن
الأديان الثلاثة :اليهودية والنصرانية
والإسلام على إثبات نبوة إبراهيم .؛،
وعلى تقدي ه وتعفليمه ،حتى وصل ا لأمر

ئال؛ كنا مع السي ه في دعوة فرفع
إليه اليراع وكانت تعجبه ،فنهس منها بالدياننتين الباءلالتين :اليهودية والتمرانية

ة ونال! ارأن ا س يد القوم يوم إلى الدعوى بأن إبراهيم  mكان يهودئا

نه
القيامة ...فيأتون إبراهيم فيقولون؛ أتت أو نمرانثا ،وقد أبْلل الله هاو ه اللءوى
سي اف لخليل من أهل الأرض ،اشفع الباؤللة؛ فقال تعالى :ؤ،هنز آلبمكتف
دمآ رك الفينة
كاض ربك ،ألا ترى إلى  Uنحن فيه؟ لم ٧٥؛^ ؤآ
ألا نرى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم رألإأحجل إلا ين بمنيْء ١٥١؛ ثيلوى .
إبراهيم :إن ريي غضب اليوم غضنا لم  ٣ثئ^ ثيقر  ،٧محم يوء ءلإُ و
يغضب قباله مثاله ولا يغضيأ بعده مثله،

تثا"من ييعا ثس م دء فؤ وآثي ثلم

وذكر كن.باته ،نفى نفى ،اذهبوا إلى

تأقر لإ

 ^١ي ه

غيرى ، . ٠.الحديث أ.

ممإنثا ودهن ' ^-< ١٤ييما •نلثا  ١^٠ي{؛ يى

وعن أنس بن مالك ه في قمة ميِ  .إى أدئ آلشا؛ءا ؛إمحم لئذ,مح
الإسراء والمعراج :أن رسول اممه.
وجد في ال

مارات؛ إدريس لموسى

وعيسى ؤإبراهيم صلوات الله عليهم

آئعو ،وسا ألثى وأدمكن  ! ١٠٢،ثآممه ولأ
آدو>ء؛ت

[آو ءمران] •

 0د لائل نبوته:

أجمعض ،ولم نجث لي كف منازلهم،
غير أنه ند ذكر أنه وجد أدم ^ؤث في

من دلائل نيوته ه :

ال م -اء الد١نيا ؤإبراهيم في ال. ،..ادسة١ . .

 — ١ما قصه الاJه تعالى من حبر النار

قال ّ. ٠١١ :ثم مررت بإبراهيم هؤن فقال:

التي أراد قومه إحراقه بها ،وكيف أنها

صارت بردا وملأنا على إبراهيم .قل،

(ا)اخرحه البخاري ركتايب .أحاديث الأنبياء ،رقم
•  ،) ٣٣٤وطم(كتاب .الإيمان .رنم .) ١٩٤
راللقفل للبخاري.

()٢احرجه البخاري (كتاب أحادث الأنتياء .رنم
 ،) ٣٣٤٢وم لم (محاب الإبمان .رقم ءا؛).

إبراميم

؛برامم.

ًء|ئق]ابم

ماسفت عنها صفة الإحراق التي هي من

طسعتها وحالفتها  .نال تعالى؛ ^^٠١؛

مقو ،ؤآضموأ ءاِلهعإ إن تكم حؤيؤت

 ٠ك تابه:

أنزل اض تعالى على إبراهيم ء

صحئا ،ذكر بعض أحكامها في القرأن

 ٧٠يمار َؤؤ. ،و ،ءبمأت ءق إمحر .الكريم ،كما نال تعالى؛ ج م بما ي1ا
ؤأمإدؤأ ييَ ،فيدا نبمكهم آ]أصمه
ؤ ،صغم ،موش  .دإبري؛-م ٢ثكا وة

و أل رر ناس بذر ثرئ و ه قل
 . ٢بشارة اض تعالى له بغلام عليم،

إلا ما سق [ ٤٠.الجما ،ونال

وهو نتح كبير ،وامرأته عجوز عقيم ،تعالى؛ ؤإة عتازا ش ألث.حف أ/درك
فوهب له إسحاق ه .نال تعالى محق إمحم وم-ءا  .زالأم—ل—*،ا،
قاليأ واحنالف في عود امحم الإش ارة؛ أهو
ؤو؛وو •ءا«ث رثثا ءابجتم

ظ ثال م قا لث ل ك ءص

ءاJار على السورة بأكملها ،وأن كل ما

ذكر فيها من أحكام وأخبار هو في
محب و ه ت آ أدم لا محل ه
صحف ،إبراهيم وموسى ،أم أنه عائد إلى
ناًكثدم وأوجس نبمر خمه ئازأ لإ عش

ائا أرمثآ إق^ همءِ فيؤ  .وأنت^؛ يه أقرب ْاوكور؟أأ.،
ولم يرد شيء في بيان حقيقة هذه
ةس/ثها إإسخم وبن نهء انص

ثمب  .ئاك ثونأئ «أإث وأدأ تمحو المحق ،،اللهم إلا بعض الأخبار التي

وهنئا يمز سقا ات<  ١^٥أش؛ ئبمب

لا تصح.

 .ئ١وأ آثيث ين أنم أف تتق أش
وجئهُ ءوؤ أنل أكب إنث^ همد محت
دعا إبرامم  .قومه إلى إفراد اف
.ه لهري] ،ونال تعالى؛ ؤ«أذتت ب ال ع ب ادة ،وترك عب ادة الأص ن ام
أننأقت ق نئن خثن ثبمهها وئاك عمن عقم والكواكب ،وكانوا أهل ث رك وكفر،
ي د عوت:4

و ثازأ ه ئ١د نتبمف إنث م ألكن
أيِوه [الداران].

وكان قل .بدأ دعوته بأبيه؛ لأنه أقرب،
الماس إليه ،وأحق الماس بإخلاص
المميحة له ،فدعاه بالعلف عبارة،

قال ال عيي ؛محفب؛ ءإن إتيان الولد،
والشارة يه من سارة ،وهي عجوز عقيم،
يحد معجزة لإبراهيم ،وكرامة لسارة ،ففيه

( )٢انظر :كح ازري لأبن حجر (\/ااأ؛).

معجزة ني ،وكرامة ولي»لا.،

( )٣انظر :نف ير الفري [ )/ TUدار مجر ،يا]،

وأحسن إشارلأ  ،،نال تعالى؛

دار ي،

ونف ير القرطي (  ) ٢٣٦ ; ٢٢لءؤ .ة الر ,الت ،ط،]١
( )١انظرن نمص الأنياء لل عيي ( ) ٥٩

وتمر ابن كير(٤ا7/مآ) [.زة لرطا ،ط،]١

إبراهيم.

إبراهيم.

L_n_j

ممالرأ إلكم آشر آظنيؤث

م ممسإ جاهثك لفاين إم١ثا  ،١٥وين دييي داد أل

عك رءوسإعِ كد علمث ثا ذ<لآ؛ نطمى

تال ،هندكا ألملية.ه [اونرْ] ،وقال

 .ثان أنغجدة ثن دمحبخح أم تا لا ت *—الى• جثزأيتآ إثش أن أبع يلأ

'ض ية e

قفم ئظ  %ه وأي وثئ

ّئ ءتمهئ وه

عدمحآى ين يمحي أقو أفلا تبموى

[النحل] ،ونال تعالى! ^؛ JL jمامحق ٢٠

[الأن_ا.]،

محوأ حتأ فآ ابجر مأل!أن تمه

ومنها ت مناظرته  ،_ UL«Uالنمرود بن

كنعان الذي ادعى الربوسة ،قال تعالى!

[الممتحنة!

• ]٤

 ٠ق ومه وموقفهم منه:

المحروق ،أن قوم إبراهيم ؛ؤقإ كانوا
'ج ثن إئ ءى ءج لقمحش؛ا ي رنمحُ آن
؛اقة أث ،صك إي هات اهتيثم ته صابئة يعبدون ازكواكب والنجوم ،وكانوا

اقذف ي ريت ،ذ أثآ أزء وامن من أهل حنان ،وكانوا يعتمدون في
،ئ إمحم لإنى أس ه الشنيى مل الكواكب أنها أج ام للملأئاكة،

ألمق ثأت ها يى أكيس ئ!يت ارى ويتخذون لها صورا في الأرض ٌز،
'كر وأثث ي ؛آدكا أثموم ألمسن .ه التماثيل والأصنام ،ذدءا'ُم!؛ )٠^ ٥١٠٢إن،
[ , ] SyaJl

فأبطل الخليل إبرامم .دليله،
وبين كثرة جهله ،وقلة عقله ،وألجمه

الحجة ،وأومحح له المحجة ،فبهت
الذي كفر.

توحيد اف تعالى ،ؤإلى ترك عب ادة

الأصنام ،فمابلوء بالعميان ،وحوفو0
بآلهتهم ،وما زاده تخويفهم إلا إيمانا
باغ  ،.يل وهددوه بالحرق والقتل،

لكن اض ه نجاه منهم ،ءال ٠اف تعالى!
ؤ أم وق
ؤؤ.ث.1نآر  juyء1ل,

وهكذا ظل إبراهيم .يدعو إلى هدض دلا ناد ما دئهك يوأ إلا أن
توحيد اض تعالى ،ؤإلى ترك عب ادة يثات رق قيثا ومع رق حقل ثى؛ شا

الأصنام ،ويناظر ويقيم الحجة على أثلا ئتاومحشن
الم_عاند والمكا؛ر ،يالأدلة  ٠٢٧١عية،

مهءفئأ ولأ ءث  ٢٥٦آنرمحر إم ما

واJراهين العقاJة ،قولا وفعلأi ،كان ش P
دعوته أعفلم العبر ،حتى صار إماما أؤ
يقتادى به ،وصار كل من حاء بحدء

مأمورا ياتباع ملته الحنيفة؛ قال تعالى!
ويإذ أنتق إمحيقّ ثيم بأمحم فاقهذ  ،١١٠إن

ويتقتمر

آ

يؤء ءت=،ظلم نلْكتأ آى ألرم؛ن
ه  ■٣س وه

[الأنمام].
وقال ،تعالى مبيتا ما هموا به من قتله

و"مذه بالنار ،وكيف أنه تعالى نجاه من

إبراهيم.

إبراهيم.

القوم الذل المي-ن!

-مقؤأ رأمحرإ_أ

قبور الأنبياء ،إزةإ| ت هل هي هده القبور التي

ءاِلهكؤم إن طنم دنميرنت  .هتا يمار تزورها الناس اليوم؟ مثل ت مر نوح ،ومر
َؤؤ ،بندأ ؤسقما ءق إترهسمِ ؤا ؤأؤادؤأ م ،الخليل ،ؤإسحاق ،ؤيعفوب ،ؤيوسف،
َكدا تعلثهم آ'هثؤث  .وؤكئ رلولما ويونس ،ؤإلياس ،والسع ،وثعيب،
؛ئ الانج ،آؤ  ١^،فيا شثمحى .
وموسى ،ور'ي^يا وهو يمهسجد دمق  ١ • ٠؟
 ١ذسعساا ،

فأجاب

[الأنا.]،

ون ال تع الى؛ ء؛

ءكا<ت %جناب

بقوله؛ ٠الحمد ض؛ القبر

المتفق عليه هو قبر نيا  ،.وقبر الخليل

ميؤء إلا أى قاليإ آئتليه أو حنفيه قأغمنه فيه نزاع ،لكن المحيح الأى عليه
آثه علتك ١^٢ر إف ق دلفا لأينب ةمر،ي
دومنو 0رو

الجمهور أنه فبرم ،وأما يونس ،ؤإلياس،
»(-ا)

[آنمكيوت]

وشعيب ،وزكريا فلا يعرفا١

ولكن هاهنا قاعدة عامة ،وهو أنه

ي وفاته؛

ذكر في وفاة إبرامم  .وطريقة

ليس في معرفة فور الأنياء ي أعيانهم

مجيء ملك الموت لقبضه أحبار عن أهل فائدة شرعية  ،وليس حمفل دلك من
الكتاب ،افه أعلم محتها ،لكن الذي الدين ،ولو كان من الدين لحففله اممه،
عليه جمهور أهل العلم أنه دفن وقبر في كما حففل محائر الدين ،وذللث ،أن عامة
المربعة التي بناها سليمان بن داود هؤق من ي أل عن ذلك ،إنما قصالْ المائة
ببلد حثرون ،وهو ال بلد المعروف،

عندها ،والوعاء بها ،ونحو ذللا ،من

بالخليل النوم ،لكن تعيينه منها ليس مه

البدع المهيمحهال.،٤

حبر صحح عن محموم ،لكن بمهم ،أن
تج-لز أن يداس في أرجائها ،حنية أن
يكون فبر الخليل . ١٢^- m

و ا لمسائل المتعلمة:

 .ا لم

أل ة الأولى :حم ائص

قال الثيخ محمد بن الجزري :ررلأ إبراهم.ئوفضاظه:
يمح تحيين قبر غير قبر نبينا ،.نعم
قبر إبراهيم  mالخليل في -للث ،القرية،
لا بخصوص تللثف البةعةاا. ، ١٢

محتل شيخ الإسلام ابن تيمية فءزئؤ عن
( )١اظر :اسة وانهاة (\ا؟'د

•0؛ •I -؛).

( )٢تحفة الذاكربن ( ،)٣٦وكشف الخفا ،رأ/ها>إ)

رتارخ الكب المعفلة ( .) ١٦٥

 ١ء انخذه اض تعالى حليلأ ،والخالة

أعلى وأرفع درجالت ،المحبة ،وهده
الدرجة خاصة بابراهيم ء؛س ،وبنيتنا
محمل .ق^ ،لم ينلها أحد محواهما ،كما
( )٣مجموع الفتاوى

[بع الملك نهد

لطياعة المصحف ،ط\].

( )٤انظر :سوعاكاوى (  ii/TU؛).

إبراهيم.

قال تعالى؛

إبداهيم؛ة

]_rn

أث ،لر7لمهين كليلا .ه

[النساء].

يه  ،وجعل في ذريته النبرة والكتاب،
ق

ال

• ؤد؛م آنثق إأثءث< ريٌل

ومن الئنة :روى جدب بن عبد اف قأثأى ئال إف جاطك إفا؛ُ ،إماة قات رءن
البجلي ه فال :ست المي ه قبل ودي ئاد ك تال ■مدى آمحة 4.
أن يموت بخص وهو يقول؛ ((إش أبرأ

تاوق رْ] ،وف ال؛ ءؤروبمنا ه إنص

إلى اف أن يكدن ر متكم حلل؛ فإن الق يقمحب ثبم-تا ؤ ،ديبمَ آلقبوْ محاؤب
ئد اتخذني خاليلأ كما اتخذ إبرامم رءابثنه لب ؤ ،أليسا ؤؤث ؤ ،آلآحرْ ثعن

خلملأ ،ولو كنت ،متخدا من أمتي خلة

أكبملبن

لاتخذت أيا يكر خليلا))رال
 - ٢أش اف تعالى عله في غير ما
موضع من كتابه ،ووصفه صغات ادم
والجمال والكم١ل ،ذة-ال هث • ؤوس

قال الحاففل ابن كثير ^^؛  ١٠فكل
كتاب أنزل من السماء على نبي من

الأنبياء بعد ابراهيم الخليل فمن ذرسه
وثيعنه ،وهذه خلعه سنية لا تضاهى،

مش ص نلإ  _xي ش ثيه ئ

وْرتة عث لا تاهم،ا'لى•

ولمي اصءلهث£ن ؤ ،آليتا يؤد ؤ ،آلاخرأ
إذ قال لم ربٌل
لمي آلقنلج؛ث

.؛،]^١[ 4
هاد أنشت ِتت
وقال؛ ^إة إملأسز َ؛رتح محي قايثا إس
نما وؤ بش ثن، ٥٢ ،؛)  .ثاًبجا
إمي

أيقنه ؤهدث إق ،صميز ثتقء

 .وثاث؛ثث ؤ ،آلدتأ تأ ؤؤئ) ق
آلأمء لى ألئيبمن  .نح أيثآ إوك
آن أبع ثة إمتييث خس  ١^٠كاف ين

ل١نمكيوتا ٠

وغيرها من الخصال الحميدة،

والممات الرفيعة الحلثة ،التي يطول
المقام والمقال يذكرها ،وكل واحدة من
هذه الخمال يهلول الشرح بذكرها
وبيانها ،فكيفس ،بمجموعها .

 — ٣أول من يكى بوم القيامة هو
إبراهيم.؛؛ فعن ،ابن عبام ،ها عن،
النبي .قال؛ ءانكم محشورون حفاة

 31اول>
ءرا ٥غرلأ» .تم قرأ :ااؤكثا \

ألثكب> .ه [  ،]، J^jjiوق ال؛
^ ،^٤ ٤شيدث ^ ١قأ إنا َة شإآُك>
ص آلفيُ ثلث  ،]^١[ 4.وقال:
<نك  ^١:إمحر س بن ثل ،ها [ 4.الأسياء؛ا ،وأول من ،يكسك ،بوم

يف' عمح؛ن.ه لالأن_اء].
وقد جعله اف هق إماما للناس يقتدي
ا أ حرجه مسالم(كتاب الماجد ومواضع الصلاة ،رقم
.) ٥٣٢

القيامة إبرامم»لم.

<)٢اJداةوالهاة</١ه.)٨٣

( )٣أحرجه المخاري(كتاب أحاديث ،الأنسا ،،رنم
 ،) ٣٣٤٩وملم(كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهالها،
رنم • .) ٢٨٦

؛براصمةو؛أ

إبراهيم.

التائي :أنه قال ذلك على وجه
الأّتفهام الإنكاري والتوبتخى فمعنى

[الأنام ،] ٨٩ :والعلم عد اض

عق
)(٢

تعالى

الكلام؛ أهذا رش؟ والمراد؛ ليس هذا

القول الثاني :أن إبرامم نالها في

ربى .والعرب ند تفعل مثل ذلك،

حال يفلوه ،وكان ذلك فى صغره

فتحذف الألم ،التي ندل على معنى

وؤلفولته ،وقبل قيام الحجة عليه ،وتلك،

الامممهام.

حال لا يكون فيها كفر ولا إيمان ،ويرى

ومد رجح هذا القول جماعة من ،أهل بعض أهل العلم الإقرار بظاهر حبر اف
العلم المتقدمين؛ كابن كثير ،وابن
حجر ،ودانفهم علب جمع ص

تعالى؛ذلك ،،وممن قال؛دللا :،ابن
جرير الطري ه.

وس الأس

واّتارلوا بقوله تعالى :ق ^ P

،<^١؛

الثنميطى ،ومحمد خليل هراس
ومما يدل على صواب هذا الفول،

وأنه أولى بالحق؛ وأنه كان جازما
بربوبية الرب تعالى واستحقاقه الألوهيه:
دلالة ترتيب ،قوله تعالى ١^٠^ :جث عثو

آيل ن:ا  ^ )pfندا ؤ  ٥آش ثال

 ٠٢محفهق ثن س ألثآيئ .ه
[الأنعام] ،قالوا :وهذا يدل على نؤع
.

)٣( -

بر

ومما يبطل هذا القول :أن الن 4نفى
الشرك عن إبراهيم في الماصي؛ فقال

لا لي ص .لالأن ،د ام] [لى تعالى :ؤثل> بل ،بلا إقمحثم ثنيغا دما ماز
من آ'شتىن.ه [الأ; ع_ام] ،ون في

آخره بالفاء ،على قوله تعالى :ءؤوث,هك
زكآ إمحتهيم
آكثتتي دا'ألآذني ،الماصي ،فثبت ،أنه لم يتقدم عليه شرك
نومث بن يفبئذ
لالأنعام] ،فدل دوما مال . ،
الكون الماصي بمستغرق جميع الزمن

على أنه قال ذلك ،موقنا مناظتا ومحاجا
لهم ،كما دل عليه نوله تعالى :ؤوثآجع«

وأما م ا استدلوا به محن القرآن

^  ،]٨. .٢^٧^ ١ت فالجواب،ىه :أره مازالالأنبياء ه
ق يسألونالهدى،رسرءرنفيدفح
تمالى ٠ :خظ ِ،الإلآ إ ِ
الضلال عنهم ،كما في قوله تعالى:

(! )١ظر :شر ابن ممر ( .)١• • . ٩٧ /Iويخ الاري

( ،) ٢٩٢
لأبن حجر (أ/اْ؛) ،وتمر
ونمص الأنا ،ك (  ،) ٤٠ . ٤٤راضياA) oUl .

(\ )٢نم :اموا.) ٢٣٧ / T) ،jUl ،
) ) Tانفلر :جامع السان لأبن جرير (؟ ،) ٣٦١ /يزاد

[ ) ٢٣٧دار شالم الخوالد ، tii« ،ودهموة الموحيد

المسر لابن الخوزي  ) ٤٧/nلاوكت_ ،الإملأس،

لسد خالمل مراس ( [ ) ١٣١ - ١٢٩دار الكتب،
اس،

.]١[.

(؛) اتغلر :أضواء ايان ( .) ٢٣٧٨

إبراهيم

=،ء[قأأبمً=

<ثإذ ئاد امحم تث أنثل ه ^'١
/،ث نأنم محَ أن محت أمحثمَi.

إبراهيم.؛

وفى هذه الأحادث إطلاق وصف
الكذب عر إيرامم قص ،وهدا مشكل؛

تإ؛-رامم] ،واف تعالى قد آتى إبرامم لأن الكذب محزم عقلا وشرعا  ،وتشتد
رثيه من نبل ،وأراه ملكوت السماوات
وا لأرض ليكون موقنا ،فكيف لا يعصه

حرمته على هن احناره اف جق واصطفاه

لرماله من الأنياء &.

ص ثل هذا اكءن؟أا.،
والجواب ت أن إطلاقه الكذب عالي
 ا مل آل ة الراست :كديات نس ،الأمور الثلاث مزغه أنه قال قولايعتمده السامع كذتا  ،لكنه إذا حقق لم
إيرامم م
عن أبي هريرة ه؛ أن رسول اف يكن كذبا ؛ لأنه من باب المعاريض
المحتملة للأمرين  ،فاليتؤ يكذب

قال ه« :لم يكذب إبرامم الض نط
إلا ثلاث كدنات؛ ننتين في ذات اف؛ محمى  ،ق فول ه ت

محتم

سقم.ه -ونول ه ت
نوله:
ئئئُ ًتقارئم نداه .وواحدة في شأن سأسقم ،ويحتمل أني سقيم بما قدر
لالمس اناتا]  Iيحتمل أن يكون معناه ت

ّارة» .،٢^^١

علي من الموت ،وطا من باب الوريث

وفي حديث الشفاعة الطويل عن أبي واستعمال المعاريض ،أو سقيم القس
لكفركم وشرككم  ،أو سقيم الحجه
هريرة ه نال :كا مع النبي .مي
دعوة فرفع إليه اليراع وكانت تعجبه على الخروج محكم .وأما قوله :ؤ؛ل

فنهس منها نه ة وقالت ارأنا محيي القوم ص ًء؛رهلم نداه [الألمي اء:] ٦٣ :
فقاله تمهيد.ا للاسدلأل على أن
بوم القيامة••• فيأتون إبراهيم فيقولون ت
الأصنام لست ،بآلهة ،وقطنا لقومه فى
أنت نبي الد لخليله من أهل الأرض،
اشفع لتا إلي ربلث ،،ألا ترى ما نحن فيه؟ قولهم :إنها تخر وتنقع ؤ وأما قوله

ألا ترى ما قل■ بلغنا؟ فيقول إبراهيم• إن
ريي غما اليوم غضنا لم يغمب نبله
مغله ولا يغضب يعده مثاله ٠...وذكر

لزوجته ٠ :أخبريه أناش ،أحتى : ١١فيعتذر
عن ه بان مراده أن ه ا أحنه فى

الإسلام؛.،
•  ،) ٣٣٤دطم(كتاب الإب ان .رقم .) ١٩٤
واللفظ للبخاري.

( )١انفلر :زاد المم لاين الجيني (.) ٧٤ /T

 ، ٢١ا"؛مجه المخاري (كتاب أحادث الأنيياء; ،تم
 ،) ٣٣٥٨وسلم (محاب الفضائل ،رنم .) ٢٣٧١

( )٣احرجه البخاري (كتاب أحادث الأن_ا< ،رنم

( )٤انظر :الملم بفواتي يم (ا/آآآ)ا وشرح م لم
لاوووي(ْا/؛أا) ،ونف ير القرض (؛ا/اآآ.
( ) ٢٢٢ما/آه) ،ونح اناري لأبن حجر( io'h
.) ٤٥١ .

إبراهيم

إبراهيم.؛

— ا لمسألة الخام ة ■ معنى نول ستا يتحمل بالعلم واتجر ،فاراد الترقى من
محمد
 ١نحن أحق يالشاك من علم الخن إل عن الخن•
قال ابن كثير د&ه ت اروق سد كان

ص أ بى هريرة (٠؛ أن رسول اض.

قال :رانحن أحق بالشك من إبراهيم؛ إذ
قال؛ رب أرني كيف تحيي الموتى•
قال؛ أد لم تزمن؟ قال ت بلى ،ولكن
ليئلمس نالي ،ويرحم اف لوطا لقد كان
مأوي إلى ركن شديد ،ولو بت ني
المجم ،حلول لبث يوسف لأجسث،

الواعي»رآ/
احتلف الملف فى المراد بالشك

هاهنا على أقوال ،أظهرها نولان لأهل

القول الأول :وهو أن إبراهيم  .لم

إبراهيم .قر بعالم فدرة اض تعالى على
إحياء الموتى علما يقينثأ  ،لا يحتمل
النقيض ،ولكن أحب أن بشاهد ذلك
عيانا ،محيترقى من علم اليقين إلمح ،عين
اليمين ،فأحابه الله إلى سؤاله ،وأءهلا٠
غاية مأمولهأ)ر"آا,
وعلى هن-ا يكون معنى قول النك ،ه•'

 ١٠نمن أحق؛الشالث ،من إبرا٠يماا  :أنه لو
كان إبراهيم شاكا ،لآكنا نحن أحق
ب الثلثإ م ن ه ،ونحن لا نثلث؛

فإبراهيم ء أحرى أن لا يشال؛ ،،ؤإنما
قال ذلل؛ ،نبثتا محمد .تواصنا منه ،أو

بشالث ،في قدرة اف تعالى على إحياء أنه قبل أن يحلم انه أقفل من إبراهيم
الموتى ،فإن الثلث ،تردد بين أمرين ،ال
مزية لأحدهما على الأحر ،ومحال أن

يفع فيه صموة الحلق من أنبياء اض،

وسائر الأنبياء

فالخدبن ،مبني على نفي الثلث ،عن
إبراهيم يؤن ،وهذا القول هو الدى يظهر

وعلى رأسهم إمام الخفاء .إ ،فالثلث ،صوابه ،وأنه أقرب للشرع والعقل ،وقل،
يبعد عمن نتن ،قدمه فى الإيمان ،فكيف
رجحه كثير من أهل العلم؛ كابن عطية،
بمرتبة النبوة والخلة ،وذكروا فى تضير

ذلالث Lأوجها؛ أشهرها وأظهرها  :أنه أراد

وابن كثير ،والقرطبي ،وال

عدى،

أن يتحصل بالمشاهدة والمعاينة غير ما وءتر'هممأ •،

ويؤيد هدا القول قوله  ٠رؤوثكأا

()١احرحه اليخارى (كتاب أحاديث الأسياء ،رنم
 ،) ٣٣٧٢وم لم(كاب الإيان .يقم .) ١٠١

(م)اوداةوالهاة<ا/سمم).

( )٢انغلر; تن ير ابن طة (ا/آهآ [ ) ٣٥٣ -دار الكتب
انملب] ،وتمر الطري <؛ ،) ٦٣ • - ٦٢٤ /يتمر

(؛)انظر :نف ير ابن ءءلء؛ن(ا/أهم)إ وتمر الترفي
(؛/ا'.أ_  ،) ٢١٢وتغ ير ابن تجر (آ/هه؛)،

 ،) ٣١٢ .ونسر ابن كشر <آ/
الئريي
 ،) ٤٥٥ونح ازري لأبن حجر ( .) ٤٧٠ . ٤٧٤/٦

وكح  ^ ٧١لأبن حجر (آ ،) ١٤^٥ - ٤٧٤ /وتمر
ال عيي (  ،) ١١٤وغيرها.

؛براميم

؛براميم

زثءا

لبملعمن قلى ه لالجث_رة ،] ٢٦ • :ومعنى

الموتى للعث والجزاء ،فأحر تعالى عن

الأنة؛ ليزداد يفيني ،أو ليزداد إيماني ،خليله إبراهيم أنه مأل أن يريه وبصر0
روى ذلك ابن جربر اتجرى ه عن كيف يحيي الموتى؛ لأنه قد تيقن ذلك
جمامة من أئمة اللفح؛ منهم ت سعيد بن بخبر اممه تعالى ،ولكن أحب ،أن يشاهاده
حبير ،وقتادة بن دعامة ،والضحاك بن عيانا ،ليحصل له مرتبة عين اليقين،
مخلد ،والربيع بن أنى ،ؤإبرامم فلهيا نال افه له :ؤءأد ؤلإ ومن قاد نق

الخص ،وغترهم• ، ١١

وقى لثمن لإه لاJقرة ،] ٢٦ • :وذس،

نال ،ابن بعلة ؛محفث ت *يربد ت لأزداد أمه بنوارد الأدلة اليقينية مما يزداد به
الإيمان ،ؤيكمل به الإيقان ،ويسعى في
إيمانا إلى إيماني ،بذلك حاء الفير*ل
نيله أولو  ١لعرفان ا

وند احتج بها أبو عبد افه البخاري

في ؛اصحمحه* على زيادة الإيمان
■.

ومما له

)(٣
ُآا

القول الثاني• وهو أته على ظاهره،

وأن إبراهيم ه شك في قدرة افه تعار

علكا إحياء الموخما ،وذكروا في ،توجيه
ن الح شيخ الإسلام محمد بن
ذلك آمرين؛
عبد الوهاب ؛؟^® ٥٠وأمل نوله; واذ

ثاو اؤءثءِ رن آري يضم ،م أتنك
ٌال أيلم ص ،ئ ه دثكا َولمرا قذذ،ه
الأية[ . .البقرة ،] ٢٦ • :فمن أعظم الأدلة

أحدهما :أن ذلك كان نبل المبوة،

حيثح لا تكلم ،بالإيمان.

ال ث اني؛ وهو أن ه دخل ع لى

على نفاولت ،الإيمان ومراتبه حتى إبرامم .ئ ما يدخل على نلوب الماس

الأنياء ،فهذا طلب العلمانينة مع كونه من الوساوس والخهلرات ،،ولكنها لم
مؤمنا ،فإذا كان محتاجا إلى الأدلة التي تستقر ،ولا زلزلت ،الإيمان المابتح ،وأن
توجب له العلمأنينة فكٍف ،؛غير٥ا٠
م ال ربه أن يريه إحياء
إبراهيم
وتالح ال عيي <محذأ؛ * Iوهدا فيه أيثا الموتى؛ للمعارض الشيطاني ،فلا يقدر

أعفلم دلالة حية على قدرة الله ،ؤإحيانه
(ا)اظر :تمر

.) ٦٣ .

( )٢الإبان؛ ص شرجة الغرة الاجة (آ[ ) ٨٣٣ /ياي الراين

للنشر واكوزيع ،ءل.]١
( )٣صحح الخاوي ( .) ٦٠
( )٤مجمؤع مؤلفات الشح محمد بن عبد الوهاب ()٣٧
لنثر جامعة الإمام محمد ين صعودآ.

الشيعيان بعد ذللن ،أن يلقى فى قلبه
الثالث ،،ورجح هذا القول الإمام ابن

جرير الطرتم ،ه

وهذا القول باطل مردود؛  ١٠تقدم تقريره
(ْ)تذءر العيي ( .) ١١٤
(أ)اظر ■.تمر الطري(؛) ٦٣ ./

الائباع

الائباع

له

ني القول الأول ،واف أعلى وأعلم

غارس ظه ت ءالتاء والباء والعين أصل

 0ا تمصادروالمراجع:

واحد لا يثد عنه من الباب ٌيء ،

 ر اتمال المعلم بفوائد م لم* وهو :التلئ والممر .يقال :تبنت فلأنا:^ ،)١للقاضي عياض

إذا ثلوئه وائعته .وأسنته؛ إذا لجمته،

 — ٢ارالبل.اوة والنهاية( ٠١ج ،)١لأبن
ممر•

وائع القرآن :ائتم به وعمل د»ّا فيه.
والانب اع في الأصل اقتف اء أثر

® - ٣تحفة ال نبلاء من قمص

الماشي ،ثب استحمل في العمل بمثل

الأنبياء ،٠لأبن كثير ،انتخب ،كتابه عمل الغير ،كما في نوله:
الحافنل ابن حجر الع قلاني.
أئعؤهم إإ.صتنه تاف_وبم ة؛ •  ،] ١٠ثم
 ٤ؤ ®دعوة ال توحيد :أصولها _ استحمل في امتثال الأمر ،والعمل بما
الأدوار الي مرن ،بها س مشاهير دعاتها* ،يامر به المتبؤع ،فهو الائتمار
لمحمل .خليل هراس.

ؤ ا لتعريف هرعا:

 - ٠راقمص الأن بي اء (المعرون،

يالعرائس)* ،لأبي إسحاق الثعلبي.
* _ ٦نصص الأنبياء* ،للسعدي.
 ٧ء انمص الأنبياء القمص الحق*،

لحبل .القادر شيبة الحمد.

الأناع في الترع :هو الأخذ بما حاء
في القران وصح في النسة  ،والتسليم
لهما ،والائتمار بأوامرهما ،والانتهاء
عن نواهيهما .

نال الإمام ال معاني ظه* :الائباع

® . ٨شرح العفو ة الهلحاوية* (ج"؟)،
لابن أمح ،ال<الخفي•،
بم_»اوعارفج*،لأ؛نءتيية,

عند ال ع ل ه اء هو :الأحد ب نن
رسول اف .التي صحن ،عنه عند
أهلها وملتها وحمانلها ،والخفؤع لها،

والتسليم لأمر الني .فيها تقليد لمن
أمر اش بتقليده ،والائتمار ب أمره،

 Pا لأقماع M

.

والانتهاء عما نهى اف

ب ا لتعريف ،لغة:

الانباع ممن .ر الفعل :ايع ،يقال:

( )٢مئايس الس (ا/آا-م [دار الحبل ،ط؟،

 .نال ابن

(  T/V؛؛ ) ٤٢٤ -

ئبعه سعا ،وايعه اياعا
1

( )٣التحرير راكوير للطامر بن
ل دار.حزن.] ٢١٩٩٧ ،

الحكم رالمحمل الأعظم لأبن بؤ( ،آ[ )ْ\/دار
الكنماسنّ

.يا،

٢

.];، ١٤٢١

( )٤الأنممار لأصحاب اس لأم المقلم المعاني
(ءه) ّ

أل /..أَ.

أ صرا ،انمار. ،يا.];، ١٤١٧ ،

ا.

.

1.

،

٠ ١

الائباع

الأتباع

=٠٠٠

 0ا لعلاقة بين المعنى اللغوي
والشرعي؛

الحكمة محنة رسول افه ق^ ،وأن افه

افترض طاعة رسوله وحتم على الماس

يتفق المعنى اللغوي والشرعي للائباع انثاع أمره ،فلا يجوز أن يقال لقوله ت
بالمنلر إلى أصل المعنى ،وهو الملق ف رض ،إلا لكت ابه اف ث م ننة
رسول ه.رار  ١ ،،وكل ما نى فقد
والقفو.

وأما محي المفلر إلى الأمر المشع ،ألزمنا افه اتباعه ،وجعل في اتب اعه
ؤإلى منهج الأناع وطريقته ،فإن العائقة طاعنه ،وفي انمودأى عن اتباعها
بض المعنى اللغوي والمرعي للائباع محميته الي لم يعذر بها حلئا ،ولم
نكون علاقة عموم وحموص؛ فإن بجعل له من اتجاع سنن رسول افه
المعنى اللغوي للأناع شامل لأناع أي صيا.>".

ءسوع ،على أي 'لريقة لكنت ،،سواء لكن

محمودا أم مذموما ،وأما الأتباع المرعي
فإنه مختص يائج اع أمر اض وأمر
رسوله  ،.على وفق ما شرعه اض
ورسوله.

 0ا لحكم:

لقد أوجب ،اض على عب اده طاعة

رسوله ه ،وأمرهم يطاعته وائباع أمره،
وحذرهم من مخالفته ومعميته وترك
طاعته ،كما سأن ذلك فى الأدلة.

 0ا لحقيقة:

اباع أمر اطه وأمر رمحوله ه يكون

م:تإ.سّم....,
نال تعالى؛ ءؤدئدَ؛ةان ذم ي تبمول أف
أسرْ -صأ دى َكث نمأ أثث يأثؤم آلإذز
ثدو هَكهما.ه [الأحزاب].
 - ٢تحكيم الثنة والتحاكم إليها.
قال تعالى؛ ه

ون rp:أييأ أشِ

وآلعوا آؤرد ه آلأنج

'ظ ي -؛I؛^ ؤ

! ٠ر٠فرض اض سء رديء لل^ أقه وألربمول ،إن ّقم هنمتوة أس
ئال ،الإمام المافعي
على الناص اثاع وحيه وسنن رسوله  ،.دأثدمح -الأم دلإف -وأ ولمس يره.ه
وأبمث ،نهم رنة
فقال في كتابه؛
بجم -ص ءنجم ءاينيك ؤبمبجم ألكنب

آمحم
ويثه ديمحم إلك آث
[ 4.اوقرة]لأ  ، . .فذكر اغ الم5تاب،
وهو؛ القرآن ،وذكر الحكمة ،فسمعت

من أرصي من أهل العلم بالقرآن يقول؛

[النماء].

 - ٣الرصا بحكم الرسول .وشرعه.
()١الرمحالة للإمام الثانعي( [) ٧٨.٧٦دار الكتب
العلمية ،تحقيق• أحهد شاكر] ■

( )٢الخود؛ انمو والطغيان ،أو الميل والانحراف.
( )٣المرجع ازيق (.)٨٨
(؛)انظر :تنير ابن ممر (!.) ٣٩١ /

الائباع

الائباع

ص

«ولأ تثبت ندم الإسلام إلا على ظهر

ث ال تعالى؛ ^ ٠١١دره ثُ محثوث
ثقصفثص:محلإلأ ص و الأّتلأماالم.

محددأ ؤآ أنسهم مء نثا قثنت
ي .تاس].

ؤ ا لأهمية:

المتابعة طه ولرموله من أعثلم

وض  ١٠الصحيح ١٠مرفوعا؛ ®ذاق طعم الأصول ال تي قررها أهل ال ثنة

الأيمان؛ من رصي اف ربا ،وبالإسلام
دينا ،ويمحمد رسولألأ آ.

والجماعة ،والتي تميزوا بها عن عامة
الهلوائق ،المبتدءة.

 — ٤الوقوف عند حدود الشريعة؛ فلا
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ظلإ!
يزيد عاليها باحداث وابتداع ،ولا ينمص رام من طريفة أهل ال ته والجماعة!
منها شيئا بالقول أو الفعل.
ات ب اع آث ار رسول افص ه ب اطنا
ومما يحلم من الشريعة أن الائباع وطآ م؛ ٠٢٤١٠٠

المحض ال مهل لق لا يكون إلا ض
وللرسول ه ،وأما طاعة الاحربن -

 0الأدلة:

قال تعالى؛ ؤؤأ ة أو؛ى إله ين

كالوالد.ين ،وولاة الأمر من العالماء
والأمراء  -فإن ها ت ابعة لهي اعق اغ رتلىه> [الأنعام؛ آ" •(].
وق ال ت ع ال ى؛ ^ ١٤هنئا بمر؛ش
ذ'"•

ثغح نآتيلأ زلا ثئنوا  ^١ثهمئ

هاسزُت؛

الأتباع لأمر الله ورسوله ،هو أصل
دين الإسلام ،وهو أحد ئرطمح ،مول
العمل ،فلا يكون العمل مقبولا إلا إذا

قن ثملاه [الأنعام.] ١٥٣ :
وقال سبحانه؛ ويإدا نل م أئمأ ءآ

و ه ن١ؤ iنق ي ذآ أقثا هW.
أولن كاث \:تآئ<ئلم لأ تتلوث ^َ ١ة

تحقق فيه إحلاص القصلو فه ،واتباع ث تهتدوف).؟[ ٠٠اكرْ] ٠
مصهلفاْ ه.

وف ؛ ل ه :ءؤد'إك أى أويث َةئةإ أبوأ

فال الإمام أبو جعفر الهلحاوي ظه؛ آتظق ثأن أئن ^١؛^؛ أبترأ أ.أق ين تيركث1ك،
()١أفرجه سلم(محاب الإبمان ،رئم .) ٣٤
بمف ،آمه ,لئايى آقتتم[ ٠٤٠٠.محمد].
( )٢انلنِ :مجموع الفتاوى لشخ الإسلام ( . Yi-\/r
[ ) ٣٤٧مكتة ابن سمتهء ط'آ] ،ومحبة الرسول ه

سن الاباع را لابتياع لعبد الدورق محمد عثمان

(  ١٠٩ء  ) ١٢٠تأطءروحةماحمس:بر ،جسامعة أم
القرى].

( )٣نرح
لُؤ.

الطحاوية لابن 1بى العز (ا> ٢٣١ /
ة الرّالث ،ء1ء'ا' ،اا؛ام].

( )٤الحقيدة الواسطية ( [ ) ٢٠ - ١٩مطاح حاممت الإمام،
.]٠٠١٤٠١

الائباع

الائباع

كما ومع الخضر أل يخرج على ثريعة طريئا إلى اف غير متابعة محمد  ،.أو
موصى  ،.نقد وقع في نافض من لا يجب عاليه اتباعه ،أو أن لغيره
خروجا عن اتباعه ،أو قال ت أنا محتاج
نواقض الإسلام.
عن أيى ءر؛ازْ ه عن رسول اف ه؛ إليه فى علم  ٠^٥١١٥١١دون علم الباطن ،أو

أنه محال :راوالوي نفس محمر بيده ،لا في علم الشريعة دون علم الحقيقة ،أو
يسمع بي أحد من هذه الأمة ،يهودى ،قال :إن من العلماء من ي عه الخروج
ولا مراني ،ثم بمومتا ولم يؤمن بالذي

عن شريعته كما وسع الخضر الخروج

أري ،به ،إلا كان من أصحاب،
الار»راأ.

عن نريعة مومى ءم كفر في هذا

قال سيخ الإسلام ابن تيمية فقفي:

)(٣

كاه»ُ

 0ا لمروق:

ررفان ظن أن غير هدى الميى .أكمل
من هديه ،أو أن من الأولياء من ي عه
الخروج عن شريعة محمد .كما وسع وفى حكمهما:
الخضر الخروج عن ثريحة مومى .ث،
فأما الأتباع فانه :قبول فول من قوله
فهالا كافر يجب ،قتاله يعد استتابته؛ لأن
حجة  -وهو المي - .أو قبول قول
مومى  .لم تكن دعوته عامة ،ولم الفائل مع بيانه الحجة ،فيثمل الصور
بكن بجب على الخفر اتباع
اافروا بين التقليد والأتباع:
التقليد والأتباع يفترقان فى تعريفهما،

موسى جهغؤو ،بل قال الخضر لموسى •

الأربع التي ،بق بجانها ٢٠؛ ،حففة

الأتباع .وهو محمود مهل لما بهذ.ا
ارإني على عالم من افه عالسمه اش ال
المحنى ،بل هو أمحاس الاس ت لام
تعلمه ،وأنت ،عر عالم من الله علمكه الله
لا أءالمهاا ،فأما محمد بن عبد الله بن
عيد المهلل ،ه فهو رسول الله إلى

ورعيتهم؛ زهادهم وغم زهادهم"
وق ال الإم ام م ح م ل .ب ن
عبد الوهاب ،هلإ® :ومن اعتقد أن لأحد
<ا)أحر.بم س لم ركاب الإبمان .رنم ١٥٣
()٢سرع النتارى <بآ/ا'ه).

لحكم الله ورسوله٠.

وأما التقليد فإنه :نول قول القائل من
غير محرفة ائو ليل والمطالبة بالحجة.

الذي لا يدرك معنى الدليل واستنباط
( )٣الرمحاتل الشخصجة للإمام معد ين عجع .الرماب

(  ) ٦٨لم<ل ا_،ع الرياض ،ط؛] ،رانغلر :نوانض
الإسلام له ،صمن المرجع المابق (  ،) ٢١٤وتءجِ
العزيز المسد (  ) ٣٠٦نمالم الكتب .ط\.
.] ٢١٩٩٩

الائباع

الائباع

 — ٢تحقيق محبة اف للعد ،ومغغر؛ه له .

لال با_رة ،] ١٧ * :وق ال; ^^١^١

 — ٣تحقيق السلامة.

^ ١^^ ١ه ص ي .

 — ٤مجانبة الضلال والشقاء ,

[\لأحز\بآ.

ه — الانتفاع بالذارة ،والفوز يالمغفرة

إئا

 - ٢اتباع الهوى ،مواء كان الهوى

في أمور الشهوات ،أم في أمور

والأجر الكريم•
 ٠م ذهبانمذ1صن:

الدياuت ،وهو الأءغلم ،، ١٢قال نمالى:
لإِ يمتجيبإ لاث ،فاعام أثنا ببمذى

لقد وقع الخلال في باب الائباع في  ^٠٠وس أصل متن أبع هنينه ثم

صور عديدة

من المخالفة ،وهى صور

ترجع إلى طرشن ،ينهما تلازم؛ وهما:

الطريق الأول ترك الأتبلع المحمود
وذلك بترك ما ثمرعه الله ،وأمر به

رسوله ه^ ،وعدم اتباع منته ،إما لداعي
شبهة ،ؤإما لشهوة .ؤيندرج في ذللئج ما
عليه أهل الابتداع المخالفون لهلريقة
السالف اكالح ،بجميع طوائفهم ،مواء

كان ابتداعهم عملئا ،أم كان اعتقادئا .
اكاتي :مالوك الأتباع اJدموم:
ولدللئ ،صور عديدة؛ ومنها ت

J،دءا ننكي آس ه [\صص]٥• :

 - ٣اتثاع الفلز الفاسد والأوuم.

قال تعالى< :نتا ج آكمحم دلا ظأ إن
الظن لا ش ين آلي سدا  ٠٤ليوس؛ • ] ٣٦
 — ٤اياع الشيهلان.
قال تعالى ت

أنين ءامإ ال

حثلؤيي ،صخمأ ؤعن ى غلوت
و أم ]ص ثآلثنوه [\محو.] ٢١ :
 0ا لمصادروالمراجع:

 ١٠٠ — ١نباع السنن واجتناب البلع، ١١

 . ١اثباع الآباء والادة في يخالفة صء الد؛ن المقلس•
 - ٢ارالائ ب اع® ،لابن أب يا ال عز
أمر الشاؤع .ولذا كان ائث اع الأب اء
والسادة مسا فى رد دعوات؛ الأنبياء من

قبل أقوامهم المشركين ،كما جاء بتانه
فى آيات كثيرة من كتاب انله.

قال تعالى؛ ^^؛ ١يز لم أئعوأ مآ

و ه نآؤأ :ق تغ آ آؤ ،ي ئا;؛اأآأيم
 ) ١ينظر ت الأتياع أنواعه وآثاره محي بيان القرآن لمحمد
سلغى المد ( [ ) OVA . ror/rالمنتدى

الإّلأ.ي:أ.

الحّْي'،

 ١٠١ — ٣لائباع؛ أنواعه وآثارْاا ،لمحمد
مص3لفىالسثد.

® - ٤ائباع الهوى ت مذلاهره ،حهلره،
علاحه  ، ١١ل ليمان الغصن.
(آ) اوظرت مجمؤع الفتاوى لأبن تيمية (هآ/مآمآلء
واتساع الهوى ل لسمان الغصن ([ )٨. ٤دار
العاصمت،

ط؟].

اvذعاد

ه * -الأت ب اع ب ين أهل الئثة
ومخالفيهم* ،ليرين إلمان.

*اتحد الثيئان اتحادا ؛ صارا شيئا

واحدا•؛  ،٢وجاء في العجم الوسيعل؛
لإاJحد ٠الشيئان ،أو الأشياء؛ مجارمت ،ثبتا

* — ٦إعلام المونمن® ،لابن القيم.
لأ'-الآمالأتجاعُاكهيص واحدا»؛؛،ا
ولم يرد كلام عن لففل الاتحاد في
الاسداع* ،لل يوطي.
* — ٨الأنتمار لأصحاب الحاويّث ،*،كتب اللغة المتقدئ  ،والمفهوم مما
سق أن الاتحاد يمنى؛ الانفراد ،كما
لأبي اJغكر المعاني.
* — ٩التقليد نى باب المن ائد

بمي •،كون الأشياء شيئا واحدا .

وأ حكا مه*  ،لتا صر  ١لجالأع.

ي ا لتمرس ،اصطلاحا:

* - ١ ٠محبة الرسول .بين الأتباع
والابتداع* ،لعيد الرووف محمل .عثمان

يقول الجرجاني؛ *الاتحاد هو نميير
الذاتين واحدة ،ولا يكون إلا في العدد

[أْلروحة ماجستير ،جامعة أم القرى].

من الأنتن فصاعدا . . .ونيل؛ الاتحاد

امتزاج الشيئين واحتلاؤلهما حتى يصيرا
 mا لاشمحاد m

ؤ ا لتعريف لغة:
الاتحاد من مائة ت (وحد) ،والأصل
ني معنى طْ المادة؛ الانفراد ،قال ابن

شيئا واحدا*؛  .،فالاتحاد هو حصول

شيء واحد بالعدد ،من اجتماع اثنين أو
أجا م كثيرة.
والاتحاد عند القائلين به؛ هو امتزاج
الخالق بالمخلوق ،حيث ،يصيران شيئا

قارص؛ *الواو والحاء والدال؛ أصل واحدا؛تماا ،نعالك ،اض عن قولهم علوا

واحد بدل على الانفراد ،من ذلك،

الو^U<-؛؛^ ،،وجاء في الصحاح راويقال؛
وحده وأحده ،كما يقال ت ثناه وثلته،

ورحل وخد ووحد ووحيد؛ أي؛

منفردءأ  ٠،ومجيء هن ْ.المائة على بناء
(الافتعال) يفيد الخثاركة فى حمول

المعنى إن كان بين افين فأم ،يقال؛

'^ ■ ١
 ، ٣١محط المحيط ،لطرس المتاتي ( ■[ ) ٩٦٠تكسأن لسان] .
( )٤المسبمم الوسط ( [ ) ١٠١٦٨المكتبة الإملأب،
ط.]٢

( )٥تال أحمد فارس اندي ت ءوآغرب من ذك أنه ليس

من آنمة اللغة من ذكر اتحد الشيء ؛الشيءا
الجاموس على الناموس (هىآآْ) [مفعة
الجوانب ،نعكلميت . ]٠^ ١٢٩٩

(!)انمريغات ( UJ[ ) ٢٩؛ الكتب ،ط\، ٧٠١٤٠٧ ،
( )١فاسس اللغت(آ[ )٩• /دار الجيل ،ط؛،

( )٢انمحأح (  A/Y؛<[ )،دار الطم للملأيين ،ه،
؛•؛اه] ،وانظر. :غاييس اللغت(؛/يا•).

وانغلر• التونيف على مهمات التعاط[ ) ١٣( ،-دار
الفم ،دمشق ،محيا. ٧١٤١ • ،

( )٧انفلر :هجموع الفتاوى لاين يميت (.) ١٧٢ /T

الائحاد

الائط

ّ،؛1؟=؟=7اك

مح=^^^==حق]ابم====ع
و ا قللاقة بين ا
والاصطلاحي؛

ا0غوي

وأشهدها في هذ 0الصورة .والكمر في
هذا النول أبين من أن يخفى على من

بالحط أنه لم يرد كلام عن لمظ يؤمن بماض ورس-ولهااأ  •،ونال أبشا •
الاتحاد في كتب اللغة المممدى ،لكن *ووالج<>اة فلا حلاف بض الأمة أن من
واتحاده ره،

تصريفات اللمنل تدل على أن الاتحاد

قال بحلول اض ءي

يعنى صيروة الشيئين أو الأشياء ،ثيئا

وأن البشر يكون إلها ،وهذا من

واحدا ،وهذا هو العني الاصعللاحي.

فهو لكفر ماح الدم»لم.

و س ببا التسمية:

ي الحقيمة:

يقول ابن تيمية مينا سب تسمية أهل
وحدة الوجود اتحاديه" :وأما وجه

الاتحاد هو حقيقة نول أهل وحدة
الوجود من الموفية ،ومده ،وحدة

تمنهم اتحاديه ففيه طريقان؛ أحدهما الوجود مل هب ،الذين يجعلون اف مع
لا يرمونه؛ لأن الاتحاد على وزن العالم واحدا ،ؤيزعمون أن كل شيء
الأقران ،والافتران فتفي شيئين ،اتحد

هو افه ،وأن اأ،وه هو الوجود المهللق،

أحدهما ب الأخر ،وهم لا يفرون والعالم مظهر من مظاهر الذات الإلهية.
بوجودين أبدا ،والطريق الثاني صحة

وهو مذهب قديم أحدت يه الرواقية،

ذللئ ،،ب ن اء على أن الكثرة صارت

والأفلاطونية الحديثة ،والصوفية؛

دءدة

'

 0ا سقم:

يقول شيخ الإملأم هءزفب مبينا حقيقة
مازهب ،أهل وحدة الوجود؛ راحقيقة قول

قال شيح الإسلام ه :راومن هزلأء هؤلاء أن وجود الكائن ات هو عين
الحلولية والاتحادية من يخص الحالرل
والاتحاد ببعض الأشخاص؛ إما سعص
الأنبياء كالمسيح ،أو بمعص الصحابة
كقول الغالية فير علي ،،أو يحض الشيوخ

وءود ارف تع-الى ،لس وحودها غيرْ،
ولا مي ،ء ّواْ ال؛تة"
كما أن القول بالاتحاد هو من أس
المرانية المحرفة ،وقد اخلف  ،المارى

كالحلاجية ونحوهم ،أو يحص الملوك،
أو؛بحصاكوركصورامحد،ويقول

ط

أحدهم ت أنا أنظر إلى صفات خالقي

( )٣مجمؤع الفتاوى رأ• ٢٤٨١ /

٠٠

( )٤انذارت المعجم الفلسفي لجميل صلييا رأ/ا،آ'ه) [دار

( )١مجمؤع الفتاوى (آ*/إا.اإا) [مكب المهمة
الحدية•، ،إا،و] .

الكاب اللّناني.] ٣١٩٨٢ ،
(ه>مجموعاكاوى(آ*/أا).

الاثحاد

الاثحاد

في كيفية الاتحاد على عدة أنوال :مهم

الفول ،فإذا كان الجميع له وملكه

من ممر الاتحاد يالاحتادط والامتزاج،

ومخلوقه ،امتغ أن يكون ثيء من ذلان،

وهذا مذهب طوائف من اليعقوسة
والملورية والملكانية؛ نالوا  :إن الكلمة

ذاته ،فإن المملوك ليس هو المالان،،
والمربون ليي هو الرب ،والمخلوق

حالهلتإ حد المسيح ومازحته كما مازج
الخمر الماء أو اللبن ،نمّاريت ،شيئا

ليس هو الخالق

 ،ومن هذء الايات:

ن ول ه ه؛ وم ،دير ا'لأدبمد ،وش

واحدا وصارت الكثرة قلة,

فيهسا إن محكنتن ثامب^

وقال بعض الضاري :الراد بالاتحاد
ظهور اللاهوت على الماسون؛ كظهور

س ئل أيلا ئدمحك  .محن ش رب
آلكص أيكغ تث \ص ادهمر .

الصورة في المرآة ،والقش في الخاتم.

ٌيقوإددا ق فق أدلأ

وذهب ،كثير من هان-ه الهلوانف إلى أن

لالمؤمنون] ٠

سيقولهمن

دظورى<

المراد بالاتحاد الحلمول  ،وعندهم أن
الاتحاد لففلة مشتقة من الواحل.ل
والند ترد عليهم ،ومنها قوله هك •

كدك اوات اش نزه اض عن المثل

وعلى هدا؛ فالمراد بالقفل الاتحاد مد َةثمحء ش،ث زئز سط ألن؛ار رو
النصارى :هو القول باحتلاط وممازحة

ا-اكورمحاء •
ومن الأدلة على بطلان الاتحا د:

الكلمة لجد المسيح ،أو اقتران الارت
الإلهية بالمسح ،أو حلول الذات الإلهية الأبات المي تكفر الم ارى لقولهم
في المب^ I

بالاتحاد؛ كقوله ؤئث:

 0ا لأدلة:

دالوأ إرك' أثة ئا,لث ،ثكثؤ و•سا من إلنه
الأ الة وجده لاوانئ.ة.] ١٧■ :

الأدلة على يعللان الاتحاد ،ؤإفراد اض

بالوحدانية كثيرة ،فإن كل آية في القرآن
تبين أن ف ما في السماوات والأرض
وما بينهما ونحو نللئ ،؛ فإنها تبعلل هذا
( )١انفلر :الجراب الخمح (؛[ ) ٩٧/دار الماسة-
ذا ،]٠١٤١٤ ،واكيبم .لياتلاني ([ ) ٨٧ . ٦٨دار
الفكر  ،]،^٠^١والمغني للقاصي محي الجبار ره٨٢ /

^كعر

وكذللث ،الأبات التي نمق ،اض بانملو
والاستواء على العرش ،وبانه فى الماء،

هئ آييمح،
وم نه ا فول ه ٌ
ت٠لها ،وغيرها كثير ٠
آسؤئ

 0أ قوال اهل العلم:
همن كلام الملف والأئمة ض الرد عر

[ ) ١٨■ -الدار المريأ لكأليف رالترجمأن].

(أ)اننلر :مفاتيح اللوم ( [ ) ٠٢دار الكتاب الربي،
،٢.،.

ه-ااه].

( )٢انظر :بجان تلمس الجهمية (أْ/أْ) [منة

امحJU

الأنماد

د

ويقول ت ءاون أعفلم الخير هو معرفة

الجهة لا ثرى .ويقولون :إنه يفلهر في

الاتحاد بين العقل والطبيعةاا .فهو يرى

الحور كلها ،ومن هذه الجهة فهو يرى

أن الحقيقة هى أن انقمالما الفردي مجرد

في كل شيء ،ويتجلى في كل موجود،
لكنه لا يمكن أن ترى نف ه ،بل تارة

وهم ،وأسا 'أحزاء من مجرى القانون

والمسي ،العفليمل  .،كما يظهر في فال قة يقولون :ترى الأشياء فيه .وهم
كل من هيجل( ،) ٢١٨٣١ . ١٧٧٠
وثيالنج (  ،) ٢١٨٥٤ . ١٧٧٥وغيرهما
من المثاليين الألمان ،القول بوحدة
الوجود ،وأن المطالق هو الوجود

الحغيفي ،وأن الكثرة في حقيقتها
رام؛"'.

مفعلربون ،لأن ما جعلوْ هو الا.ارت،

عدم محص؛ إذ المعللق لا وحول له في
الخارج مطلما بلا ريب ،،فلم يبق إلا ما
سموه معناهن ومجالئ ،فيكون الخالق

عين المخالوفات ،،وهم معترفون بالحيرة
والمناقض مع ما هم فيه من الخيمعليل

والجحودص.
 0ا لرد على الاتحادية؛
# :وأما القول
ثالثا :يقول الرازي
اتفق« ،لوائمح الأمة في الرد عالي
بالاتحاد فهو أيئا باًلل ،لأن الشيئين
الاسح ادية؛ من أهل ال وحدة ،أو
المارى ،وبيان

وأدلة إبطال قولهم كثيرة ،ومن يحوه
ي ء ّ•'

إذا اتحلّا فهما حاد الاتحاد إن كانا
باقيين فهما اننان لا واحد ،ؤإن عدما
معا كان الحاصل ثالثا مغايرا لهما ،ؤإن

يقي أحالهمسا وفني الأحر امتنغ الاتحاد

أولا :ما سجق ذكره في الأدلة على

أبثا؛ لأن الموجود لا يكون عين

بهللأن الاتحاد.
المعدوم ،فثبت ،بما ذكرتا أن القول
ثانثا :أن الاتحادية يجمعون بين المقى بالحلول والاتحاد؛اطلا>ر؛أ.

العام والألمان العام ،نمدهم أن ذاته ال

رابئا  Iأن مرر مذهب هؤلاء كاف

يمكن أن ترى بحال ،إذ هو الوجود

في بتان ف ائه ،ولا يحتاج مع حسن

المعللق الذي لا يتعين ،وهو من هذه

المحور إلى دليل آخر ،ؤإنما تقع

(ا)انفلر :ص القل قة لرل ،ديورانم، ٢١٧ - ٢١٦ ( ،

( )٣انظر :بغيث المر-اد ( [ ) ٤٧٣شية الخرم والحكم،

( )٢انظم :نمة العلم نة (  ،) ٢٤٦وموسرعت القل قة

( )٤الأوبعجن نى اصول ،الدين (^[ ) ١٦٦٧ /مكبة
الكليات .الأزمرية. ،يا ،^ ١٤٠١ ،وانظر:
المطانم ،العالية (أ /ه • [ )١دار التحام ،العربي،

[ ) ٢٣ ،مة

انمارف ،دآ،

 ١٤٠٨ه].

نمد المم الحض (  ٠١١د [ ) ٢٦٠ ، ٥١٢دار ابن

زيدون ،محيا] ،رالمعجم الفلسفي لجميل صليا (؟/
.) ٠١٩

طا،١

.]٠١٤٠٧

الاثحاد

الاقحاد

الشبهة؛ لأن أكنر الناس لا يفهمون احدهمّ ا بالأحر ،في حين أن القول
حقيقة نولهم وقصدهم ،لما فيه من

بالوحدة ينفي الاثنينية؟ ولتناقفس قولهم
فهم يقبلون بوصف الاتحادية بناء على

فالاتحادية يجمح طوائفها عقيدة فاسدة،

أن الكثرة صارن وحل .ة

تبطل توحيد الرئويين ،قفلا عن توحيد

إلا أن القالين بالاتحاد الخاص
والحلول الخاص ،لا ي مون أهل

الألفاظ المسل ة واسركةلا.،

الألوهية.
 0ا لفروق:

الفرق بين القول بوحدة الوجود
والحلول والاتحاد ت

القاتلون بوحدة الوجود هم اتحادية،
وحلولية ،نهم يمولون بالحلول تارة،
وبالاتحاد أحرى ،وبالوحدة تارة ،ولأن
مذهبهم متنا قفر في نفسه همهم بليسون

عر س لم•، ٢٧.
والحلول يقارب معنى الاتحاد من

صيرورة الشيئين شيئا واحدا ،لدا يطلق

وحدة ،ولا ينطبق عليهم ذللث ،؛ لأن
الاتحاد والحلول الخاص يكون فى ذات

واحل..ة وليس فى الوجود ؛اسر ،0فكل
من قال بوحدة الوجود فهو قائل بالاتحاد

والحلول العام ،وكل ص نال بالحلول
والاتحاد الخاص فليي من أهل
الوحدة.

ؤ ا لمم،ادروالمراحع؛

' — ١رالاسقامة* (ج  ، ) ١لأبن تيمية.
* - ٢بغية المر-اد في الرد عاش
المتمل قة والشرامهلة والباطنية أهل

على الاتحادية بأنهم حلولية ،كما يطلق
على التماري بأنهم حلولية؛ لأن بعضهم

الإلحاد من القائلين بالحلول والاتحاد®،

يف ر الانحاد يالحلول ،ولقرب معناهما

لأبن نتب•

من يعفى ،ويختلف الحلول عن الاتحاد
 . ٣ءحهود القاعي في محارية إلحاد
عند العض ني الكبمة التي ينم بها الاتحادية والبيع العلمية^ ،لمحمد ملم
اقتران الداتين ليكونا ذائا واحدة.
لرسالة ماجستيرا.
كما يختلمف الاتحاد والحلول عن

القول بالوحدة ،بأنهما يقتضيان نيئين

منفملين تم اتحادهما ،أو حلول
()١انظر؛ مجمرعأ الرماتل لأبن تيمية(؛ )٠/زدار

 ٠ ٤ررالجواب الصحيح® (ج؛) ،لأبن
سمه.

 - ٠رالرد على القائلين بوحي ة

الوحودرا ،لحلي القارى.

الكب اسب. ،يا■ ،؟•؛اه].

(آ)انغدر :يبمرع النتاوى (  ) T-IA/Tصرف.

( )٣انظر :برع اكاوى (آ ) ١٤١ . ١٤ •/بمرق.

الإتيان

r ٠٣ ٦

 - ٦راثن الغارات على أهل وحدة

الوجود
ممن
علمة].
- ٧

الاجن

محل الدين وغير ، 0وند صرممه الخيل

أجل هذا الشيء ،وهو بأجل،
وأهل المعية للذات® ،لأبن أبى
الديماني[ ،محمق في رسائل والأمم :الأجل نقيض العاجل»لا.،
الأخل :الوقت ،المضروب المحدود
"مدارج المالكين® ^ ،)١لابن في المستقبل ،ومده الثي،؛ ،والأجل•
غابئ الوين ،في الموت وحلول:^^١ ،

القيم.

والجع :آجاو ،والأسم :الآجلنةيض
« . ٨سهج المكلمين
المنميين للإسلام ش الاستدلال على العاجل ،والأجيل :الثرجأ؛ أي:
وجود اف® ،ليوسف ،الأحمد[ ،رسالة المؤخر إلى ومنح ،دال-تأجيوت ئخدبد

 ،^١والآجلة :الآحزة.، ١٢

دكتوراه] ٠

 — ٩راموقف الطرائف المنتسبة إلى

 ٠ا لتعريف هرعا:

الإسلام م ن وجود اض ؤإب ج ادء

الأجل :نهاية العمر بالانقفاء ،وأجل

للمخلوقات® ،ل يرين إّن[ ،رسالة

اكيء :هو نهاية عمره ،وعمره مدة بقائه.

قال ،ثيخ الإّلأم ابن تيمية rM

ٌاجمحرآ•
• ١٠ — ١وحدة الوجود في صوء العقياJة
الإسلامية® ،لخمر محوندك .
 . ١١اروحدة الوجود عند الصوفية®،

لأحمد القصير[ ،رسالة دكتوراه].

 ١٠سائر الحيوان والأشجار لها [جال ،ال

تتقدم ولا ناحر؛ فإن أجل الشي :هو
نهاية عمره ،وعمره مدة بقائه ،فالمجر

مدة ال بقاء ،والأجل نه اية الممر
رالأنقضاءألم.

 Siالإتيان m

يراجع مصتللح (المجيء والإتيان).

 0ا لحكم:

يجب على كل مؤمن أن يؤمن بأن اش
( )١مقاييس اللغت را ) ٦٤ /لد١د الجيل  -بجروت ،ط،

قة الأحل m

.]^ ١٤٢٠

( )٢يطلر :تهذس ،اللغة ( [ ) ١٣٢ ; ١١دار إحياء التراث،

ؤ ا لتعريف ،لغه:

قال ،ابن فارس( :رالهمزة والجيم
واللام يدل على حمر كلمات

متباينة ، ّ ٠ .فالأجل :غاية الوقت ،في

يرومت ،،هدا ٠٠١ ،أم] ،والنهاة قي غرب الحدث
والأثر(\اص [المكتجة انملمية٠^ ١٣٩٩ ،
والقاموس المحيعل ( [ ) ٩٦٠مؤّ

ة الرّسالة،

بيروت.]-٠١٤٢٦ ، iA« ،

( )٣مجمؤع الفتاوى ([ ) ٥١٦ /aمجمع المالك فهد
سائ المحق الخرف ،ط٢٠

.] ٠٠١٤٢٥

الأجل

الأجل
؛٥

ا

كتب ،الآ-بمال ت كتب ،أقدار بني آدم،
وأن الاجال لا تتميم ولا نتأحر فكل فرد وعرشه على الماءلأى.
من بني آدم له اعة إذا جاءت حاءء
وعن عمران بن الحصين ه؛ أن
المؤمن ،وفق قدر افه عليه ،وكتابة الاجال التي ه قال؛ أكان افه ولم يكن شيء
دالأرضر بخم

جزء من كت ابة القدر العام الذي
كتبه اطه قق وفق ،علمه وتقديره ؤج،

ين الق ،سة ،ئال؛

عيره ،وكان عرشه على الماء ،وكتب ،في

الدكر كسل شيء ،وحالق ال

ماواُت،

فالإيمان  JSLذللث ،جزء من الإيمان

بالقدر الذي هو أحد أركان الإيمان.

وعن عبد افه بن م عود (هه قال؛
حديت ا رمحود افه .وهو الصادق

وند نص كثير من أهل العلم في
عقائدهم :ارأن من ماُتح مامتح بأجله ،النمدوق* :إذ أحدكم بجمع ني يملن
وكدللئ ،من ئتل هتل ،؛أجلهاا.، ١١
أمه أربعين يوما ،ثم يكون علقة مثل
ذللثج ،ثم بكون مضغة مثل ذللثج ،نم
 0ا لأدلة:

سعث ،افه إليه ملكا ارع كالمايتخ ،فيكتب،
الأجل 'ابتؤ بالكتاب والثنة:
ثمن الكتاب؛ قوله تعالى؛ جيلإ أثذ عمله ،وأجله ،ورزئه ،وشقي أو صعيد ،ثم

لا  qآء تم ك متمحن ^ َولأ ينمح فيه الرمحح ،فإن الرجل ^*  ، ١٠؛عمل،
أهل النار ،حتمح ،ما يكو.ن بينه لبينها إلا
تنئدنرث.ه لالأءراف] .
ذر!ع ،في بق عاليه الكتاب فيعمل بعمل
يوحن آلة مثا إدا
وقوله تعالى؛
أهل انمة فيدخل انمة ،وإن الرجل
غآآ نتأ نأّث ظ ث ءن ©ه
ليعمل بعمل أهل الجة ،حتى  ١٠يكون
ت ا لمنافقون] ٠
بيته وبينها إلا ذراع ،فيبق عليه الكتاب،

ومن الثئه؛ حلي<ّثا ابن عمر ها أنه فيعمل بعمل أهل ازر ،فيدخل الارلأ؛أ.

نال؛ ن الرّووا اطه.؛ *كضب ،افه

مقادير الخلائق ،ئبل أن يخلق ،ال ماواُت،
( )١سالأت الإّلامن لأبي الخن الأفرى
[المكتبة المرية ٍدا ،]-٠١٤٢٦ ،وحادي الأرواح
ألى بلاد الأفراح لأبن نم الجونية( [ ) ١٠ميمه

 0ا قوالاهل العلم:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية هءزفأ؛
#لا يموين ،أحد قبل أجاله ،ولا يتأحر
أحد عن أجله ،بل مس ائر الحيوان

المدني ،الغامرة] ،ومنهاج الناص غي كشف
شبها،ته داود بن حرحيس نمد ؛_^ ،أل الشيخ
( [ ) ٦٧دار الهيابة لسر] .وغابة  ،^^١في الرد

ض ا لبهاني لمحمود الألوص (ا[ >١ ٤ ١ /شة
الرشد .الرياض. ،يا.]٠١٤٢٢ ،

( )٦احر.بم ملم (كاب ،الغير ،رقم ■ .) ٢٦٥١
( )٣أا<رحبم الخاري (كاب دء الخلق .رنم .) ٣١٩١
( )٤أحرجه البخاري (كتاب بدء الخالق ،رنم ،) ٣٢٠٨
وملم (كاب النير ،رنم .) ٢٦٤٣

الأجل

الأجل

والأشجار لها آجال ،لا تتميم ولا
نتأ حر؛ فإن أجل الشي• هو نهاية عمره،

الذي قدره الله تعالى ءاليه ونفاه عليه

وعمره مدة بقانه ،فالعمر مدة البقاء،

وأمضاه فيه ،ولم بكن له مد منه ولا

والأجل نهاية العمر بالانقضاء، . . .
والأجل أجلان :أجل مطالقت يعالمه اض،
وأجل مقيدءأ

محيص عنه ولا مفر له ولا مهربه ولا

وأن ذلك ،ال بت ،الذي كان فيه حتفه هو

فكاك ولا خلاص ،وأنى وكيف ؤإلمح،

أين ولأن حين مناص»ل"ا.،

ونال ابن أبي العز الحنفي فقفآ عند
:
شرحه لقول أبي جعفر الطحاوي
الأجل فسمان ،أحدهما :الأجل
*وصرب ،لهم آجالا*" :إن اض  .ندر الذي ينقضي به عمر كل أحد ،وهو
آجال الخلائق ،بحيث ،إذا جاء أجلهم ال
 ٠ا لأقسام:

يناحرون ساعة ولا يتقدمون*

الأجل الخاص ،وهذا مما تعرفه

الملائكة ،الذين يكتبون رزق العبد

وقال حافغل الحكمي ظه عند بيانه وأجله وعماله .والثاني :الأجل المسمى
لمعنى الإيمان بالمويت* :،ومنها :أن كلأ

عند الله تعالى؛ وهو أجل القيامة العامة،

له أجل محدود وأمد ممدود ينتهي إليه ال

وهذا لا يعله إلا اطه

يتجاوزه ولا يقمر عنه ،وفد علم الله

قال شيخ الإملأم ابن تيمية ظه '•

فيه ولا ينقصى منه ولا يعير ولا ييدل عما

عن/ه ،فان وت الماعان لا يعلمه ملك
مقرب ،ولا ن بي مرسل؛ كما قال:

تعالى جمح ذلك بعالمه الذي هو صفته،
*أما قوله تعالى :ومم تئ نؤ" وتل
وجرى به الملم؛أمرْ يوم حالقه ،يم كتبه مس عند ،ه [سورة الأنعام؛  ]٢فالأجل
 ، iUJIعش كل أحد في يملن أمه بأمر
الأول :هو أجل كل عبد؛ الذي ينقضي
ربه ^ ٠،عند تخليق المطفة نى عينه ،فى به عمّره ،والأجل المسمى عنده :هو
أي مكان يكون وفي أي زمان ،فلا يزاد أجز القيامة العامة ،ولهذا قال:
محبق به عالم الله تعالى وجرى به قضاؤه

وقدره ،وأن كل إن ان ماهننؤ أو قتل أو
حرق أو عرق أو بأي حتمؤ هلك بأجله

لم ي تأحر عنه ولم ي تقدم محلرفة عين،
(ا)مجمرع الغتاوى ( ) ٥١٦ /aل مجمع الماللثؤ نهد

ءؤت؛لزدف ءير

ون همنسها م إسا

عمحا هد إ لا جا إنن؛اَ إلا ءه
لالأء_رافؤ;  ،] ١٨٧بخلان ؤ ما إذا قال:

م

مى؛ كقوله :ؤإد ١دد١يغم بدمن إثآ

لياعت المحق الثرمؤ ،ط \ْ ،٢ااع].

( - j-i(Y؛ العمدة الطحاوا (\ )\ yU /ل.ؤّت الرالة،
ط"اا،

.^ ١٤١٩

( )٣معارج القبول يشرح سالم الوصول ([ ) ٧٠ ٤ /yدار
ابن الشم ،الدuمإ -يا.^ ١٤١ ٠ ،

الأ'جو

الأجل

أ-إم نكص ه [البقرة;  ،] ٢٨٢إذ لم يفيد تعالى ت ^- ^١ <٥ثنمم ين هؤ مم ثثئ
بأنه مسمى عنده ،فقد يعرفه العباد .وأما أة نآ;ل كز ذ;
أحل الموت; فهدا تعرفه الملائكة الدين ص [ .]٢^^١^١
يكتبون رزق العبل ،..وأجاله ،وعمله،

^ أو

^ -١؛< ،أب

المسيى ءندْ ذاد -ت إلا ءرلأ • ،

ئئ أم تزدن

ومن ال نثة; ح—دي ّثا آس بن

ماللئ ،ه قالّ :مت رّول ،الن. 4

يقول« :نن أحث ،أن يعل له في رزئه،
وبحأ له ش أثر ، 0فاليصل رحمه*

ؤ ا لمسائل المتعلمة:

وقبل ذكر أئوال أهل العلم ننن أن
 ا لم أل ة الأولى :معنى قولالم لمين متفقون على أن افه هث عالم
ا١تن أحث ،أن ي عل له ئى
المي
بكل شيء ،وأن علمه لا يتغير ولا
رزق ،واسنمسا ل فى أمره،
يتيدلي ،وأنه سبحانه علم الأشياء كما هي
( . )٢
ِحمهاا

عاليه فى حقيقتها وواقعها ومن ذلك آحال)

اختلف أهل العلم ش الجمع بين ما انس وأعمارهم وأعمالهم.
ينتج عليه بعض الموصى من أن الأحل
لا يتغير؛ فلا يزبد ولا بنقص ،ومنها

نول ه تعالى ت ؤؤدإ؛لمز ،أء أجن ؤءا آ♦
-آ بمدهم ي متيروث تاعث ولأ

واختلفوا في معنى حدث أنس ه
السابق على أقوال:
الأول :أن هدم الزيادة ليست على

حقيقتها في الين والأيام والساعات
لالأء_راف] ،ونوله تعالى:
ثؤن أق ^ ١^ ١ه وتا وء ءت ^ ١وإنما في شيء آخر؛ فمنهم من قال :إن

وى دل عب
ثتزة
ضوصأ:مىْنزادة انمروس،
ومب قوك ; :^[uه ظ نن ي

لإ ين محت ئز zp.

هذْ ارادة ؛اورى ذي ءمرْ واكوفيق
لأعلاىتوءمارة اوقاته؛ماسفحهفي
الأخرة ،وٍيانتها ءن  ٤^١ض ف

آزئ ;ئ شإ ذك ،مومح ان.سل مح ^١ ،الض

مذ أغ َولأ محخ ي س نثا بمنز ين ْالأسنيْ ئلأني ا.لزُنِالهم'

قم ثلإ نقش يئ ي إًلأ ق كثإ ١؟ وئهممنقال :إناريادة تكونفي
ئهمآضِ ِتجوهلز اي]،وسمل  ^^ ٧١ ٣^١؛ه س؛عدْوافقة
الجارية عليه والذرية الصالحه الي تل.ءو

( )١سرع اكاوى(؛ا/هه؛).
( )٢احرجه البخاري (كاب الأدب ،رنم : ٥٩٨٦
وسلم(محاب الر والملت والأداب ،رنم .) ٢٥٥٧

( )٣احرجه ال بخاري(كاب الأدب ،رنم ،) ٥٩٨٦
وسالم(محاب البر والخلأ والأداب ،رنم .) ٢٥٥٧

الأجل

الأجل

]_ey

له ،فيبقى له عمل صالح ممتد .ومنهم
من قال ت يبقى  ، JL*jالذكر الجميل فكأنه الرحم من أساب ،طول العمر ،ومن
لم يمت .ومنهم من قال ت الزيادة سفي أمح ب اب ،حم عة الرزق ،ؤإذا قدر أن
ا ال فالت ،عن الواصل لرحمه فى فهمه الأن ان وصل رحمه علمتا أنه فعل
حيث قال• 'رقلل الّكا ه حق ،وصلة

وعقله.

الثاني؛ أن الزيادة والنقص حقيقية في

 ،، ١٢١ولهم في نف ير ذلك وجهان:

ال ب ب ،الذي يكون به طول العمر وسعة
الرزق ،ولا يختالم ،هذ.ا عن قوله تعالى

فيمن عمل صالحا بأنه يدحطل الجنة؛

 — ١أن صلة الرحم سب في زيادة لأننا نعلم أنه متى فعل السبّب ،وحد

العمر ،وقهلعها سبب فى نمص العمر ١لمّ هبا ،وإلا لم يفعله لم يوجل..
وكل دلك معلوم منير سسبه  .وبه قال الم بب ،،فهذا الرجل إذا لم يمل
ابن حزم و&ه ،حيث دال 1لاؤإنما رحمه لم يهلل عمرء ولم يت هل له في

معناه؛ أن الله .ق لم يزل يعلم أن زيدا رزقه؛ لأنه لم يفعل ال ب ب ، ،لكن إذا
وصل رحمه طال عمره واتسع رزقه،

سيصل رحمه ،وأن دلك سب إلى أن
يبلغ ص اب كذا وكذا ،وكذا كل حي

ونعلم أن هذا الرحل قد كت ب ،أصلا

فى الدنيا؛ لأن من علم افه تعالى أن

عند الله بأنه وصول لرحمه ،وعمرء
ينتهي في الوقت المحدد ،ورزقه يكون

سعمر 0كذا وكدا من الدهر ،فإنه تعالى

قد علم وقدر أنه سيتعذى ب الهلحام إلى الساعة المحددة ،ونعلم أن الرحل
والشراب ويتنفس بالهواء ويسلم من الأحر لم يكتب أن يصل رحمه ،فكتب
الأفات القاطة تلاك الدة الي لا د س

رزقه مضيئا ،وكتب عمره قاصرا من

ا متطا مها  ،وا لمسسب وا لسيمب كل دللث الأصل ،فليس هناك شيء يزيد ؤينفص
قد سز في علم الله جق كما هو ال عن الذي كتب في الأزل .إذا م ا
.برل•'" ■
وهو ما رجحه ابن عئيمين ^٤؛؛^،

الف ائدة من قول الرمح ول ه هذا

الكلام؟
نقول :الفائدة من ذلك ،الحث ،على

( )١انقلي :ثرح المؤوي ض  ،,لم ( [ ) ١١٠ ; ١٦دار
احيا ،اكراث ،العربي ،بيروتْ ،لمأ،]^ ١٣٩٢ ،
ؤإك ال المعلم بفوائد م لم ([ ) ٢١ /aدار الوفاء،
محمرً ،داُ ،]٠١٤١٩ ،كح المائي لأبن حجر
(•\/ا-ا؛)[داوالمعريأ ،يرون.]٠١١٠٧٩ ،

( )٢القمل م ،الملل دالأعراء والمحل لأبن حزم (م
 ) ٥٠زمكتة الخانجى ،القاهرة].

صلة الرحم ،ؤإذا كان الل 4فد كبؤ هاJا
الرحل وصولا لرحمه سمل رحمه ،لكن

كتابة اننه جفو لهذا الرحل أن بكون

وصولا للرحم أمر مجهول لنا ولا نعلمه،
لكن الأمر الن.ي بأيالينا هو أن نعمل ،وما

الأجل

الأجل

ئ؛

وراء ذلك فهو محي اش هق . ٢١١٠٠

هؤلاء؟ محال :هؤلاء ذريتاك ،١فرأى رجلا

 — ٢أن الزيادة والنقص بالتسة إلى ما متهم فأعحيه وييهس ما بين عينيه ،فقال:
يظهر للملأعة وفي اللوح المحشوحل أي رب من هذا؟ فقال :هذا رحل من
ونحو ذلك ،فينلهر لهم في اللوح أن آخر الأمم من ذريتالث ،يقال له :داود
عمره ستون صنه إلا أن يصل رحمه ،فإن فقال :رب ،كم جعلت ،عمره؟ قال :ستين
وصلها زيد له أربعون ،وقد ^٠-؛ الله هؤه سة ،نال :أي رب ،زده من عمرى
ما سيقع له من ذلك ،وهو من معنى قوله أربعين سنة ،فلما محضي عمر آدم جاءه

مالك ،المويت ،،فقال :أولم يبق من عمري
^ ١^::أة;١
ئبمثثأ أم ألخكننم.،ه تالهء_و] ،فلا أربعون ستة؟ محال :أولم تعهلها ابنك ،داود
ريائه يالنسسمة إلى علم الله تعالى وما سبق محال :فجحد آدم تجحديته ذريته ،ونى
به فدره ،أما بالنسبة إلى ما يكون فى آدم فئ يت ،ذريته ،وحعلئ آدم فخطئت،
أيدي الملائكة وعلمهم فهو وارد وعليه مبم.>".
يحمل الحديث.

وهذا ما رجحه شيخ الإسادم ابن

تيمية ،وبين أن التغيير يكون في علم
الملائكة وكتبهم التي في أيديهم ،فقال:
 ٠والجواب المحقق( أن افه يكب للعبد

أحلا في صحف المادئكة ،فإذا وصل

نم قال شيخ الإسلام ١٠ :لهزا داود

كان عمره المكتوب أربعين سنة ثم جعله
ستين ،وهذا معنى ما روى عن عمر أنه

قال :اراللهم إن كنت ،كتبمي فقثا فامحي
واكتبنى سعيدا فإنك ،تمحو ما تشاء

وتثبت ، ®،وافه سبحانه عالم بما كان
رحمه زاد فى ذلك ،المكتوب  ٠ؤإن عمل
وما يكون وما لم يكن لو كان كيف  ،كان
م ا يوحس ،ال نقص نقص من ذل ل،-
يكون؛ لهو يعلم ما كتبه له وما يزيده
الكتوباا ،واستدل شخ الإسلام لدلك،
يحدبث ،أى هريرة أغهبم؛ أل رسول افه( .آ)أحر-بم الترض (ابواب شر القرآن ،رقم؛■ ،) r>U

وقال ت حسن صحح ،والحاكم ني المستدرك (كتاب

قال ٠ :لما خالق اطه آدم م ح ظهره،

التفسير ،رنم  ) ٣٢٥٧وصححه ،وصححه الألباني

فشل من ظهره كل ن مة هو حالقها من

في صحيح الجاهع (رنم .) ٥٢٠٨

ذليته إلى يوم القيامة ،لجعل بين عيك،
كل إن ان منهم دبيصا من نور ،ئم

عرفهم على آدم ،فقال ت أي رب ،من
( )١ترح العقد؛ ال فاربب لأبن ءئسين (ا/ا-هي -
[ ) ٣٥٩دار الوطن ،الرياض ،مدا.^ ١٤٢٦ ،

( )٣احرجه اللألكاتي في ث رح أصول امحقاد أهل الئنث
والجمائ (؛[ ) ٧٣٥ /دار طيبان ،ط،].٠١٤٢٣ ،٨

وابن بطة في الإب ان ة(إ[ ) ١٣١ /ياي الراية،
الرياض] ،وسنده حن.

وروي نحوه عن ابن م عود هع ،انظر :القضاء
وانشدر ل السهقي ( [ ) ٢١٥مكب المكان ،ءل،١
اآة\ه].

الأجير

الأجير

! ir ٥٩ ٦
>ء

ر

إياه بعد ذلك ،والملائكة لا عالم لهم إلا ءورما ثمل متر أنئ ولأ غع إلا علمهء

ما علمهم اف ،واش يعلم الأشياء قبل نثاثيينمهبج،تييإلأ
كونها ويعد كونها .فلهذا قال العلماء ت

 )iكثإ إة ذه■ < ،أف نر .ه

إن المحو والاثيات محي صحف الملائكة

لفا<]ث

وأما علم الله ء،سحانم فلا يختلف ولا
يبدو له ما لم يكن عالما يه ،فلا محو
فيه ولا إنارتر))لا.،
كما رد شيح الإسلام عش القاتالين
يالبركة وزيادة النفع في العمل بقوله ت
®وقد فال ،بعفر ال ناس ت إن المراد به

الركة ش العمر بأن بعمل في الزمن
النمير ما لا يعمله غيره إلا في الكير،
ن الوا ! لأن الرزق والأجل مقدران
مآكتوبان .فيقال لهؤلاء ت نلك ،البركة،

وهي ،الزبالة فير العمل والممع ،همر أيما

مقدرة مكتوبة وتتناول لجميع الأسياءار

لأهل الملم ني الراد بزيادة العمر
وتنمه فى هذه الأية عدة أقوال؛ منها؛

الأول؛ أن المقصود أن عمر من
يطول عمره ومن ،ينقص عمره بأن يكون
أقل من ،هذا الذي طال محمره كل ذللا،
معلوم ف هك ،وقئ كب هك فير كتاب
ف يبلغ من ،كتب له طول العمر ما كتب،
له ،وكذللث ،من كان عمره أنقص من
المعمر فإنه ميبلغ ما كب له • وهو الذي
رجحه ابن جرير اتجري دامح ،حزم وابن
كثير وا لمعدي رحمهم الله.

الئاني 1ما يطول عمر أحد ،ولا
وقال ال فاريني؛ ®وأما الأحاديث،
يذهب من عمره شيء منقص إلا وهو
التي ،فيها أن بعض الْلاءادت ،تزيد في
فى كتاب عند الله مكتوب ،ند أحماه

العمر ،مثل صلة الرحم ،ونحو ذلك ،مما
جاء أنه ينمر الحمر ،فهذا فى المحق،
التي ،يقع فيها المحو ،والإثبايت،،
وعلم اش نعالي ،لا يفع فيه تغيير ولا
زيادة ولا نقمازر) ل

وعلمه ،فيكون الضمير يعود عر المعمر

الأول ،فتفقس عمره بأن يقال ت دم ،من
عمره يوم  ،ذم ،من عمره شهر  ،دم،
من عمره سنة  ،وهكذا حتى ينمفس
عمره ,

 ا لمسألة الثانية؛ معأمر الزيادة فيالعمر والقص ْذه الوارد ني توله ه:

الثالث ،ت أن المقصود بالخعمر من بلغ
ال تين ،دمن نقص عنيا فهر ممن نقص

(ا)سوع الفتارمحر لثخ الإسلام ابن يب (؛ا/آأا>؛)
زيحمح ألملك نهد لهناعت الممحف\ ٤١٦ ،أو].

عمره ،وبعضهم قال؛ العمر هو من
وصل ،سن ،الهرم ومن ،نقص من ،عمره من،

( )٣لراح الأنداد المة لل فائيي

هو دون ذللثه.

( )٢المدر ._ UI

الأجل

الأجل

وهذْ الأقوال كلها باطلة؛ فإن القدر
الراع  Iأن المقصود من زيد في ءم ْر
د ب_ ،عمل صالح كملة الرحم ،وذلك قد مخ مه ،وكل إنان قد كتب ،عليه ما
وفق حدث أنس ه السابق ،ومن نقص كتب؛أميابه الموصلة إليه ،فمن قدر
من عمره سبب ارتكابه للمعاصي لكلعقوق عليه أن يموت بالقتل في المكان المعين
ونحوه؛ فكل ذلك معلوم ض تعالى مسجل وبالكيفية المعينة ميكون ذللث ،ولا يمكن
أن يتخلف  ،،وكلام المعتزلة فرض لما ال
فى كتاب ما زيد فيه وما نقص منه
 ٠م ذهب المخاممين:

يقع •

قال ابن حزم ه في ردْ عليهم في

أقن أهل الثئة عمونا أن لكل ju
أجله الدي لا يتقدم ولا يتأحر كما دلت،
على ذلك الأحادس ،وحالفهم في هنا حتى قال بعضهم• لولم بقتل نيد
مسالة المقتول؛ أمات بأجله أم أنه لو لم لعاش ،وقال أبو الهن.يل :لو لم يقتل
ّت ،وشغب ،القائلون بأنه لو لم يقتل
بقتل لعاش إلى أجل من وراء ذلك
هده المسألة :اروقد تحيرت المعتزلة ها

انمتزلة ،ولهم فيه ثلاثة

القول الأول :أنه لو لم يفتل لكان
يموت ئهلعا ،ويه نال أبو الهديل.

ل م اش ب قول اض ه :ؤرما ِقنث ين

قمر ثلإ بممح ،بن محآ إلا  4كقاه
[فاطر ،] ١١ :وبقول رمول اف

*من

نئْ أن بمنأ له ني أجبه ،فلمل

القول الثاني :أنه لو لم يقتل لكان رحمهاار'آ .،قال أبو محمد :وكل هذا ال
يعيش قطنا ،وهو فول البغدادية منهم •
حجة لهم فيه ،بل هو بطاهره حجة
القول الثالث :،أنه يجوز أن يحيا وأن عليهم؛ لأن الفص في اللغة التي بها
يموت ولا يمهلع بأحد الأمرين ،وهو نزل القرأن إنما هو من بابؤ الإصافة،

قول همد الجبار المعتزلي شارح الأصول ويالضرورة علمنا أن من عمر مائة عام
اسنلأ.،
( )١انظر الأنوال ني :تفسر الفري (، A/T .؛)
[ُوا الرالأ ،ط ،] ٠١٤٢ • ،والنمل؛ي الطل

والأم؛• دالغحل لأبن حزم ْ • ١٣١ا لم-؛ع  -اضء•
وتمر ال؛م.لم ( ٤ا /أم [دار اص المرة.
الئامر؛  ،]٠١٣٨٤ ،٢[,وتمرابن كير(/0ا'*اه)
[دار طيبة للشر ،ط؟ ،]-^ ١٤٢٠ ،ونمير ال عيي
 ،]- ٠١٤٢٠ومجمؤع
[ ٦٨٥مزمن ألوما لت،
الفتاوى لأينسيةرأا/آأ'إ).

( )٢انظر :شرح الأصول الخسة ( [ ) ٧٨٢مكب رب،

وعمر آخر ثمانين مسنة فإن الذي عمر

ثمانين نقص من عدد عمر الأحر عشرين
عاتا ،فهذا هو ظاهر الأية ومقتضاها
ط.ُ ،]< ١٢٨٤ ،١مالأت ،الإسلامض لأبي الحسن
سن
الأنعري (ا[ )٢ • ٤ /مرجع • ابن،]،

 ^١لأبي ضمور اJغدادي ([ ) ٣٣ .دار الآuن،
البمديدة ،بٍروت ،] ٢١٩١^٧ ،Y[« ،رلوامع الأنوار
للم ناريي<ا/ا>؛آ) [.رجع ,ابق].
( )٣سق تخريجه يلفظ مقارب .

الأجل

الأجل

على الحقيقة ،لا ما يقلنه من لا عقل له البداء ضرورة ،ولكان غير عليم بما
من أن اف تعالى حار تحت أحكام يكون ،متثككا فيه؛ يكون أم لا يكون،
عب اده؛ إن صربوا زيدا أماته ؤإن لم جاهلا به حمله ،وهده صفة المخلوقين
يضربوه لم يمنه  ،ومن أن عالمه غير لا صفة الخالق ،وهدا كفر ممن قال به،
محقق فربما أعاش زيدا مائة سنة وربما وهم لا يقولون بهذا • نال أبو محمل؛
أعائه أنل ،وهدا هو البداء بعته ،ونص القرآن يشهد بصحة مجا قلنا ،نال اش
محي
ومعاذ اض تعالى من هدا القول ،بل ت ع الى؛ ه َقبم ف،
الخلق كله مصرف ،تحن ،أمر اغ هق
عقهم ألثل إقر مقاحعإلمه [أو
وعلمه ،فلا يقدر أحل على تعدي ما عمران؛  ،] ١٥٤وقال تعالى؛ وئل ل
علم اض تعالى أنه يكون ولا يآكون البتة ،أسةأ ألإلر زن هميئم تى أتتح ،أز
إلا ما مبق في علمه أن يكون ،والقتل آلثنزه لالأرزااِ،؛  ،] ١٦وقال تعالى؛

نوع من أنواع الموت فمن سأل ،عن ج

دظ  ^١ه ■ ■>£ي

المقتول؛ لو لم يقتل لكان يمولن ،أو بعج مثئت؛يم [ \ vA :، ١٧أ.
يعيش؟ فواله سخيف !،لأنه إنما بال
وقد أجاب ،شخ الإسلام ابن تيمنه ةلإإذأ
لو لم يمن ،هذا الميت ،أكان يمولث،؟ أو عن موال عن المقتول؛ أمات ،بأحله أم
كان لا يموُن،؟ وهذه حماقة حدا؛ لأن قطع القاتل أحله؟ فاحابج؛  ١٠المقتول
القتل علة لمولتا المقتول كما أن الحمى كغيره من الموتى ،لا يموتف أحد قبل
القاتلة والبطن النانل وسائر الأمراض أحله ولا يتأحر أحد عن أحله ،بل ساتر

القاتلة علل للموت) الحادين ،عنها ولا الحيوان والأشجار لها آجال لا تتقدم ولا
فرثم • ،وأما قول رسول اض ه؛ ،امن تتأحر ،فإن أجل الشيء هو نهاية عمره،

سرْ أن ينسأ له في أجله ،فليصل رجمه®

وعمره مدة بقائه ،فالعمر مدة البقاء،

فصحيح موافق للقرآن ولما نوحيه والأجل نهاية العمر ؛الانقضاء ،ثم ذكر
الموص الدالة على كتابة القدر وتقدير

المشاهدة ،ؤإنما معناه؛ أن اض هن لم
بزل يعلم أن زيدا سيصل رحمه ،وأن الأجال ،نم قال؛ اروافه يعلم ما كان قبل

ذللئح بجا إلى أن يجلغ من العمر كدا أن يكون ؛ وقد كتِإ ذلك؛ فهو يعلم أن
وكذا وكدا • • •  ،والم ب بج والسببه كل
ذللث ،قد سق فى علم اف هق كما هو ال
بميل ،قال تعالى؛ و ثدئ ألتوئ
 ،] ٢٩ولو كان على غير هذا لوحب،

هذا يموت ،بالبهلن أو ذات ،الجنب ،أو

الهدم أو الغرق أو غير ذللئج من الأسباب،
وهذا يموت ،مقتولا ؛ إما بالسم ؤإما
( )١اسلفياساهما،واص لأينءزم(ب.)ْ./

الإجماع

الإجماع

ءءؤ[ق]ابم

بالسيف وأما بالحجر ؤإما بغير ذلك من
أساب اكل»راا.
و ا تمصادرواثمراجع:
* - ١جهود شيح الإسلام في توضيح

واحد بدل عالي ئمام الشيء ،ينال:
حمعتا الشيء جمعا.

في اسة معنيان;

الأول ت الخزم المؤكد ،فيقال ت أجمع
فلأن عار الفر إذا عزم عليه ،ومه قوله

الإيمان بالقدرا؛ ،لتامر محمل .متولي.

 - ٢اشفاء اسل في م ائل الإيمان

والقدر والحكمة والممJلا ،لابن القيم.
٠ - ٣إرشاد ذوي العرفان س لاعمر

من الزيادة والضان® ،لمرعي الكرمي.
 — ٤امجمؤع الفتاوى® ،لابن تيمية.

 - ٥اشرح الأصول الخم

ة®،

] ٧١؛ أي• اعزموا أمركم.
الثاني؛ الاتفاق ،فيقال؛ أجمع القوم
على كوا ؛ أي؛ اتفقوا ءاليهلأ،ا
ى ا لتمري ،اصطلاحا:

يم ف الإجماع في الاصعللاح باته؛
اتفاق مجتهدي أمة محمل.

لكاصي عباو الجبار.

يحد وفاته فى

 — ٦رانرح المواقف ،®،الميل .الشريف عمر من الأعمار على حكم شرعي
علي الجرجاني•
« - ٧القضاء والقدر في الإسلام®,
لفاروق أحمد الدموقى.

ث-راالقفاء

ءي ضء ^١

الرحمن
والئق
لعبد اوحم•
فيه® ،لعد
الناس فه®،
ومداهب الناس
ئنة امداما

ي ا لذكم:

حجية الاجملع •
الإجماع؛ حجة ،وند حكى غير

واحد من أمل الملم الاتفاق عر
I ti
والعمل ته Iواجب (١ )٤
حجيته،

المحمود.

' ١ , ٩القّفاء والقدر® ،نممر م ليمان

الأشقر.

()T؛^; .تّاسساس(ا/؟بأ)[داراس،]iT.،
ول انال مرب(،ه/يه_هْ)لدارصادرْ ،لاا،
راممامساوسل( [ ،) ١٤٨اسةانمرة ،ط^.

ر*ا)انظر :الجدل لأبن ضل ( ) ١٦رمة اكوة. ،يا،

 SIالإجماع 0

 ١٤١٨ه] ،والعلم لأبي يعلى (ا./ماا) ،واكمهيد
لأبي الأنملاس(،ا[ ) ٦١ /يعت جامعة ام القرى،
^آ .وتوافع الأدلأ ني الأصول ([ ) ٤٦١ !١مكمة

ؤ ا لتعريف لغة:
الإجماع ممد ر للفعل الرباعي؛

١لتوبة. ٠يا ١٤٦٩ ،ه] ،ومجمهمع ١لغتاوى لشيخ
الإسلام (•[ )١ • /Tمكبة ابن تيمية ،ط ،]٢وترح
الكوكب ،المير لأبن الجار ( ) ٢١١ /Tزفة جامعة

أجنغ• والجيم والميم ء.العين أصل

ام الثرى ،ح،؛ام].

(ا)مجموع الذاوي (ه/هاه).

(؛)انفلر :أصول ال رمحي (ا/ءآآ) [دار المرنة]،
ونوا.لع الأدلة ني الأصول (ا ،) ١٨٨ /والتبمرة

الإجماع

الإجماع

ي ا تحقيقة:

الإجماع في أبواب الاعتقاد مد كون
إجماعا نطقثا ،ويمي الإجماع المولي،
أو المريح ،وذلك بأن يتفق مجتهدو
الأمة جميعهم على الطق بصريح الحكم
في مسألة ما ،وذلك كإجماعهم على أن
الإيمان قول وءمل.، ١١

ومن ذللث ،ما مرره سيخ الإسلام ابن
في إجماع الصحابة على كفر
تيمية

 ٧٣٠ب الجي ،. ،حيث ،استعمل في
ذلك الإجماع الكوني الإقرارى ،فقال:

®وأما إجماع الصحابة هي ،فلأن ذللث،
نقل عنهم في قضايا متعددة ينتشر مثلها

وي تقيفس ،ولم ينكرها أحد منهم،
وقد يكون إجماعا ام نقرائثا ،بأن فصارت إجماعا ،واعلم أنه لا يمكن
يسممرئ العالم أموال العلماء في مسألة ادعاء إجماع الصحابة على م ألة فرعية
ما ،فلا يجل فيها حلاما ،أو أن ينتهر بأبلغ من ^ا العلريق®
القول في القرآن ،ولا يعلم أن أحدا
ومن الْلرق التي يقرر بها الإجماع في
أكرم ،فهذا الإجماع حجة ،وهو نهلعي العقائد في هدا المقام ،أن يكون ظاهر
إذا احتفت به المراJن .، ١ومنه ما ذكرْ
النص يدل على حكم بتن ظاهر ،ثم نرى
بقوله ت ®أدركت
الإمام سفيان بن عيينة
ال لف ،المالح من الصحابة فمن
مشايخنا مند سبعين سنة ،منهم ت عمرو بن

بعدهم من القرون المنصالة يسمعون تللثا
النموص ،ثم؛جرونها على ظاهرها،

ّمى بعض من ذكر ذلك من السلف  ، ،ثم

بتحريفها عن معناها ال3لاهر لها  ،فهدا

دينار ،يقولوزت كلام اف ليس بمخلوق،٠

وفد نقل ذلك عنه الإمام البيهقي  iiiMثم ويقرون بها ،ولا يتكلم أحد منهم

مرر أن هذا وحكاية إجماع منهم®
=

ل فرازى( [ ) ١٥٢داراسر ،ط\■ ،ا»؛ام]،

رالمواننات لدن المي(\/ص [دار المعرنة]،

والإحكام للأمدى (\[ ) rav /دار الكتابؤ العربي،
محيا ١٤٠٤ ،ءرأ ،مجمؤع الغتاوى لشيخ الإسلام
( ،) ١v /١ؤإيلأم ال وقعين (؛[ ) ١٠٢ /دار الجيل،
.] ٣١٩٧٣

(ا)انغلر :شرح امول اءتن١د اعل انك والجمائ

يدل دلالة بية على إجماعهم على
المعنى ١لفلاهر من نالك ،التموصر ■

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ةفأه ؛
®فمن المعلوم أن القرآن ذْلق بالحلو في
مواضع كثيرة جدا ،حتى قل قيل؛ إنها
نحو ثلاثمائة موضع ،والسنن متواترة عن

للألكاني (ا/إآا) رقم (/ْ(ُ ،) ٢٢ .أْآ) رنم
<مآ0ا) ،والإبانة الكبرى لابن بلا (آ/؛اه.

( )٤الصارم الملول (;[ ) TVA/yدار ابن حزم ،ط\،

 .) ٨٢٦ومجموع الخاوي لأبن تيب (يمآ.آ).
(آ)ّجموع الخاوي لأبن تيب <بما/يآأ).

يا؛اماإ وانثلر امنلة احرى لذلك ني رسالة:
دعاوتم ،الإجماع عنل .المتكلمين في مساتل اصرل

(آ)الأءنشادوالهوااإنىسلارداد(.0ا) ١٠٦ ،
[دار الآUقالجاJد؛< ٠لا.] ٠١٤٠١ ،

الدين لماصر المعيى ([ ،) ٠٠ - ٩٣اطروحة
ماجشر ،جامعت الإمام].

الإجماع

الاجماع

ئ

النبي ه بمثل ذلك ،وكلام الملف
المتقول عنهم بالتواتر يفضي اتماقهم

علمي ذلك ،وأنه لم بكن لمهم من
ِتكرْا>لا/

وؤء ما وك ون-إهء
دساءئ ممها

جهنم

[الماء] ٠

ووجه الدلالة من الأية :أنها دلت،

عر أن من انح غير بيل المومنثن ،ففد

ثم إن الملماء بعدما قرروا حجية

امتحق الوعيلء المدكور ،فكما أن من

الإجماع تكلموا على ما يفيده الإحماع؛

فقد اس تحق الذم،

ث اى الرسول

أيفيد القطع أم الظن؟ والتحقيق ني ذلك فكن.للث ،من اتع عير سبيل المومتين ،ولو
اصجل:
كان اباع غير مبتل المؤمنين مباحا لما
فا اتفق عاليه انملمام المعتبرون فانه جمع بينه وبين المحظور في الوعيد،
حجة قهلعية ،أما ما اختالفوا فيه؛ واباع غير سبيل المؤمنين تكوى بمخاكة
كالإجماع ال كوني الذي لم تحتف يه  ١٠٠١١ ^١وأفعالهم.، ١٣
القرائن ،أو ما ندر مخالمه ،فإنه حجة
 . ٢قوله تعار :ؤقئ'لأث ككم محه
ظنة.

وسهلا اإة=شئ\ ئ؛دآء عق آفايى ر<بمؤث

قال ابن تيمية! *اوالصواب التفصيل

بين ما يقطع به من الإجماع ،ليعلم يقثنا

^١

'ظ ثهيدم [] ١٤٣ :_l

والوسط :العدل الخيارآ؛.،

أنه ليي فيه منانع من المؤمنين أصلا،
^^ ١.يجئ ،اافني بأنه حق١ . . .
وصم ،هذه الأمة والعال .الة والشهادة ،فدل
 0الأدلة:
على أن قبول قولهم واجمتح؛ لأنه ال
ممّا امتدل به الملماء على حجية يجوز أن يصفهم؛الخيالة ويجعلهم
ووجه الأمنيلأل :أن اممه تع الى

الإجماع:
 - ١موله تعار•
ين بعي ما بما له آلهدكا

ثثاُد ،ألرندل،
غر بتل

شهداء علك ،الناسر ثم لا يقل قولهم ولا
يجعله حجة ،فإنه تعالى وهو المليم
( )٣انظر :اشهد لأن محي الر (\ }\ ir /زفة وزارة

محموم الأويان .والشؤون الإسلامية .المغرب٠

( )١ثهاج الثث النمرين ( )•، ٤٥ /Tلّ.ؤة نرية،

سم'ااها .والقف والمس سلم ،اونا.ادي <ا/

طا،ا"'إام] ،وانغلر :يمارى الإجماع محي

••؛) زياد ابن الجوزى. ،دآ ،]^ ١٤٢١ ،وقواطع

انمممض ( .)■ ١١ . ٥٠

الأدلة ني الأمول< ،ا ،) ٤٦٤ /وروضة ازيلر (ا/

( )٢مجموع الفتاوى لضخ الإسلأ-م (مأ/ه-ا) ،وانظر:
مجمؤع الفتاوى (آآ ،) ٢٧ • /ورومحة اكانلر لابن
ئداُة (ا/ا،م'ا[ ) ١٠٨٧ .مكب الرشد ،ط؛ ،
ا-ا؛اه].

 ،) ١٣١ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ( . ١٧٨/١٩
 ،) ١٧٩ؤاملأم الموسينرأ/آْا).

( )٤انظر :صحيح البغاري (؛ /آما-ا) ،وطن الترذى
>.(Y>U/o

امحج4اع

الإجماع

الحكيم يمتتع أن يمف أمه يالخيرية
لشهدوا على كل الناس وهو عالم بأنهم لزم حماعنهم ،ومن حالفح ما تنول به

قال بما تقول به حماعة الم لمين ففد

كلهم يقدمون على الكذب مما يريدون،

حماعة الم لممن فقد خالفح حماعنهم

فدل على أنه تعالى علم أنهم لا يقدمون التي أمر بلزومها  ،ؤإنما تكون الغفلة في
إلا على الحق حث وصفهم بما

الفرقة ،قاما الجمامة فلا يمكن فيها كاية

وصفهم.، ١١

غفلة عن معنى كاب ولا نئة ولا قياس

 - ٣ومن الئئة ؛ ما رواه عمر بن

إن شاء اض|ص.

الخطاب هغ؛ أنه ه قال ت امن أراد
بحجوحة الجنة فليلزم الجماعة ،فان سمعت ،رمحول اض .يقول ١٠ :إن أنتي
الشيطان مع الواحد ،وهو من الأسين لا تجمع على ضلالة ،فإذا رأيتم اخلأيا
 - ٤عن أنس بن مالك ه يقول:

فعليكم بالواد الأءظم^؛.،
ووجه الدلال ة :م ا ذكر 0الإم ام

الثافص ه فى شرح نوله

افليلزم

الجماعات ،)Iحيثح نال :ارإذا كاسح

()٣ارّالة للإمام الثالمي ( [ ) ٤٧٠دار الكب الملمة،
تحقيق ت أحد شاكرا.

( )٤احرحه ابن ماجه(كتاب الفتن ،رقم •ْآ'ا)،
وصعقه البرصيري قي مصباح الزجاجة(؛) ١٦٩ /

حماعنهم متمرنة في البلدان فلا يقدر

[دار المرئية ،ط  ،]-٠١٤٠٣ >٦وأحرجه احد ( / to

أحد أن يلزم حم اعة وأبدان قوم

 )٢ • ١ب الرسالةً ،لل] ،واليراني قي الكير

متفرقين . . .فلم يكن في لزوم الأبدان

معنى؛ لأنه لا يمكن ،ولأن احتماع
الأبدان لا يمغ شيئا ،فلم بكن للزوم
جماعتهم معنى إلا ما عليه جماعتهم من
التحليل والتحريم والطاعة فيهما ،ومن
(؛)انظر :الفب رالتش للخفح الغدادى (ا/ا'.؛)،

دنداطع الأدلة لى

(؛ ،) ٤٦٤ /والإبهاج

([ ) ٢٨٠ /yمكثبة ابن تيمية ،محوأ] ،عن آبي بمرة
الغفاري ه بتحوء■ ثال الهيثمي؛ وغيه راد لم
يم .مجمع الزوائد ([ ) ٢٢١ /Uشة القدسي]،

وا-؛مجه الترمذي (كتاب الفن ،رقم  ،) ٢١٦٧من
حا-بث ،ابن صر ه ،وقال :ح.،يث ،غريب ،دددكا

عن غيرمم من المحابة ايئا .انغلرا المقاصد
الحسة ( [ ) ٧١٦دار الكاب المربي« ،لا].
والحدبئ ،صعقه ابن حزم في الإحكام ()[ ) ٠٢٧ /دار
الحديث ، ،عر ، ]-«١ ٤ ٠ ٤ ، ١والنووي قي شرحه على

م لم ( [ ) YU/YTدار إحيا ،التران ،] iY. ،،لكن اشار
الحاففل ابن حجر إلى أن محيا حديث ،مشهور له طرقا

ث رح المنهاج ليكي ( [ ) 1*،>A/Yدار الكب

كمء ،لا يخلو واحد منها ن مقال ،وساق من رواية

( )٢احرجه الثمّماوى (ا؛-واب ،النتن ،رقم ) ٢١٦٥

ابن ابي شيبة (كتاب الفتن ،رقم [ ) ٣٨٣٤٧دار
القبلة« ،لا] ان ابا م عري ه قال< :وءاليكم
بالجماعة؛ فإن اش لا يجمع أمة محمد على صلالهء،

انملمت ،ط١إ  ،]٠١٤٠٤إرشاد الفحول (• .) ١٤

وصححه ،واحمد ( [ ) ٢٦٨/١مرّة الرصالة،
<لا] ،دالن اني ني الكرى (كتاب ترة الماء،

وصحح سند ،0وقال٠ :ومثله لا يقال من قبل

رقم  ،) ٩١٧٧وابن حبان (كتاب التاريخ ،رقم

اراي» .التلخيص الحبير ([ ) ٢٩٦ - ٢٩٠ /Tمزّة

 ،) ٦٧٢٨يصححه الأJ١ني ثي الململة السمحة

قريلبة ،محل  ، ]٠ ١٤١٦ ، ١وحثنه  ١لألباني بمجمؤع

( .) ٧٩٢/١

<مح .الململة الصحيحة(.) ٣٢ • ;٣

الإجماع

الإجماع

وفي رواية* :إن اف تعالى قد أحار *الْلربق الرابع [أي؛ من العلرق التي
تثت بها الأذكام الشرعية] :الإجماع،
أمي أن تجنح عر ضلالة،
وهو متفز عليه بين عامة المسالمين من

 0أ قوال اهل العلم:

الفقهاء والصوفية وأهل الحديث ،والكلام
لقد محون الإمام اللأللكر ه لكابه
في العقائد ئ؛ الثرح أصول اعتماد أهل وغيرهم في الجملة ،وأنكرْ بعض أهل
الثنخ من المعتزلة والخبة،
الثثة والجماعة من الكتاب والئثة

ؤإحماع الصحابة والتابعين ومن يعدهم،،
ومما ذكرْ فى مقدمته قوله  ١٠فإن أوجب

 .ا لمسالة الأور :الإجماع اسر:

ما على المرء؛ محرفة اعتقاد الدين ،وما

لقد قرر جمع من العلماء  -كابن تيمية

 ٠ا سائلاسعلقةلْا:

كالم ،افه به عب اده من فهم توحيده وغيره  -أن *الإجماع الذي ينمثعل :هو
وصماته وتصديق رمله بالدلائل واليقين،

ما كان عليه ال لف المالح ،إذ بعدهم

والتوصل إر <قها ،والاستدلال عالها كثر الأخلاق ،وانتشرت الأمة»ر^.
بالحجج والبراهين ،وكان من أعغلم
وعلى هدا فان حلاف أهل البلح في
مقول وأوصح حجة ومعقول؛ كتاب الله العقائد لا يعتد به ،ولا يقدح في انعقاد

الحز الممن ،ثم فول رسول الله  .الإجماع في أبواب العقيدة.
وصحابته الأخيار الخفين ،ثم ما أجمع

يقول ابن الة_هل ان هءزفي* :الإجماع

عاليه اللف الهالحوناال.،٢

عندنا إجماع أهل العلم ،فأما من كان
وفال ابن عبد البر ^ ؛ *ليس في من أهل الأهواء فلا مدخل له فيه»س.
الاعتقاد كله في صفات اطه وأسمائه إلا بل إن أئمة ال لف ،لم يكونوا يعدون أهل

مجا حاء منصوصا في كتاب الله ،أو صح
عن رسول الله ق^ ،أو أحمعمتا عليه

( )٤مصرع اكاوى لشخ الإسلام( .) ٣٤١ ; ١١

(ْ> الإجماع دليل من أدلة  ٠٤٠٣٤١١ومحل تغمجله كب

الأمة»ص.

 ٠٣١ل ،الفته ،وتد تكلم الأصوليون على الكثير من

وقال شيغ الإسادم ابن تيمية

؛

السائل المممالأة بالإجماع ،رائموا فيا ،وليس
هذا محل بحثها ،ؤإنما نذكر هنا ما يتعلق منها

م الئئ(ا ) ٤١ /زالمكب
( )١احرجها ابن {ي َ
الإسلامي ،ط ■، ١ ٤ •• ، ١؛ا ،عن حديث أنس ه،
وحنم الألباني ،يا تندمت الإثارة اله قريتا.

يا لشدة.

( )٦العقيدة الرامطية صمن مجمؤع النثارى لشيخ

( )٢شرح امحرل امحتاد ا،ول الئق والجائ(\اى [دار

وانظر :قطف انمر ني بيان
الإسلام
عغيدة أهل الأثر لصديق حس حان (  ) ١٤٤لثركة
الثرق الأوسط للطيائ ،ط.]< ١٤٠٤ ،١

(■ )١جامح بيان العالم وفملم ([ > ٩٦ /Yدار الكب

( )٧نقله ت الزركثي ثي البحر المحيط رمآ/هاه> [دار

طٍة،
اسة،

أا»؛ا<ا .
ا/آ'اام].

ا1كنماس،طا ،اآ؛اهآ.

الإجماع

الإجماع

نعيا

البيع من العلماء أصلا ،ولا يقبلون الس لف المالح من أنمة القرون
شهادتهم ،فضلا عن أن يعتدوا بخلافهم الفضلة ،الصحابة والتابعين وأتباع
في العماني.

التابعين ،دون من جاء بعدهم ،ودون

قال ابن عبد البر المالكي ه :من عاصرهم من أصحابه البلع.
وأهل الثئة والجماعة متفقون
ررأحمح أهل الفنه والأمار من جميع
الأمصار أن أهل الكلام أهل بيع وزيغ ،والحمد فه على محاتر أصول الاعتقاد.
ولا بعدون عند الجميع فى جميع
قال شيخ الإسلام ه« :إن أئمة
الأمصار فى ؤلثفات الملماء ،ؤإنما الئثة والحديثه لم يختلفوا في شيء من

ال ع ال ماء أهل الأثر والمفقه فجه،

أصول الميناا  ،وقرر ررأن أقوال الأئمة
في أصول الدين متفقة. ٠

ثم حكى فول الإمام م الك بن

 -ا لمسألة الثانية ت حكم من حالف،

وينقاصلون فيه بالإتقانH

ت ارلأ تجوز شهادة أهل البيع
أنى
وأهل الأهواء»لى.

الاجماع:
المخالف ،لإلآح٠اع على نوعين؛

ونقل بعدها عن محمد بن أحمد ين

الأول؛ من أنكر حجية الإجماع،

امححاق بن خويز منداد المهري

ونفى أن يكون دليلا ،فمن الملماء من

المالكي  ٠٥٤٤في نأؤيل فول مال لن ،حكم بكفره ،، ١ومنهم من قال؛ إنه ال
السابق قوله« :أهل الأهواء عنر مالك يكفر ،بل يدع أو يفق
وصائر أصحابنا هم أهل الكلام ،نكل
الثاني؛ مخالفة حكم ثبتح بالإجماع،
متكلم نهو من أهل الأهواء والبيع ،وذلك ،على مرانج،؛
•

أشعريا كان أو غير أمعري ،ولا تقبل له

شهادة في الإسلام أبدا ،ثمنهجر ،ويودب
عالي يدعنه ،فإن تمادى عاليها استتيب

ئها»ص.
وعليه؛ فالإجماع المعتبر في حكاية
عقيدة أهل السنة والجماعة هو إجماع

 — ١أن يكون الحكم معلوما من
الدين بالضرورة ،وقد انعقد عليه إجماع
الخاصة والخمة؛ كتوحيل .اطه طلى،
(إ)م ،تحارض السل واكل (•؛.) VO /
( )٠درء التعارض (آآ/ه*ما) ،دانفلر• المائل العما-ية

الي حش نها ابن يب الإجاع( .) ٦٧ . ٠٨
(آ)امملر :كثف الأسرار ( .) ri\/r

(ا)جا.ع بجان اسم وفضي(؛/ءا.)،
( )٢المصدر نمه.
( )٣المصدر مه ٠

( )٧انئلر :مهج الأناولأل ض سائل الامماد لعشان
علي حن (ا/ا>إا ِ [ ) ١٥ .اكب الرشدً ،ل؛،
.^ ١٤١٨

الاثحاج بالقدر

الاحتجاج بالقدر

]٢٦٨

ونبوة محمد ه ،وأصول الشرائع من

 0ا لمصادروالمراحع:

الصلاة والزكاة وغيرها ،نمكر هذا ال

( - ١راعادم الموسينء ،لأبن القيم.

شك في كفره ،وفد حكي الاتفاق على

آ_ارالأم ،)،للأطم الشافعي.

تكفيره .

 — ٢حكم ثبت بالإجماع القطعي؛

كتحريم الجمع بين المرأة وعمتها ،
وتحريم الكذب على رمول الله ه،
محمنكر هذا يكفر أيصا ؛ لأنه أنكر حكما
فل ثبن ،بالإجماع القطعي.
ولكن هذا الق م دون س ابقه ،ولهذا
فرق بعض العلماء في هذا القسم بين ما
كان معلوما مشتهرا من ا لإجماعات،

فيكفر منكرها  ،وبين ما لم يكن كل.لائ، ،

 - ٣اادء__اوى الإجماع ع ن د

المتكلمين في م ائل أصول الدين ، ٠١
ليامر اليحيى [أطروحة ماجستير ،جامعة
الإمام].
 ١ - ٤الرمالة ،٠٠للأمام الشافعي.
 - ٥ررالفقيه والمتفقهاا ،للخهليم،

البغدادي.

 ١ . ٦قواطع الأدلة في الأص_ولاا،
لأبي المغلفر ال معاني.

 — ٧ءمجمؤع الفتاوى ،٠٠لشيخ
بل لا يعلمه إلا العلماء ،فلا يكفر منكره
الإسلام ابن تيمية.
من العامة ،بل يعذر لجهله.
 . ٣حكم ثبت بالإجماع الثلمي؛
 ١ - ٨الم اثل العقدية التي حكي فيها
كا لإجماع ال كوني الذي لم تحتف  ،به ابن تيمية الإجماع ، ٠٠لخالل .الجعيد،
فرائن تفيد ئهلحيته ،فهال ا قد حكى وعلي العلياتي ،وناصر الجهني•
الاتفاق على عدم تكفيره ،ؤإنما يبيع
 ١ - ٩منهج الاستدلال على مائل
ؤيفثز؛ لأنه حالف ،دليلا يجب ،العمل الاعتقاد،ا ،لعثمان ين علي حسن.
بمقتضاه عنن .الجمهور ؤإن كان ظنيا
زا) اننلر :الفف والمس للخف اسدى (ا،) ٤٣٤ /

 JL4J ^ — ١٠مراتب ا لإجماع ء ،لشيخ
الإسلام ابن تيمية.

وشرح النووكا على صحيح م لم (؛/ه•؛) زيار
إحياء اكرايت ،المدي،

 ،^ ١٣٩٢والفروق

لأئرائى(؛/آْاا>لدارالكتِط العفيةْ ،لا،

سالأساجلأصرص

 ،]. ٥١٤١٨ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (/U
 ،) ٢٩و(ا،ا/اءاآ  ،) ٢٧ • -والإحكام للامدي (;١
 ،) ٣٤٤والبحر ابل للزوتمني("ا/ا-ا . 0-ا>آ،)0-

يراحع مصعللح (القدر) •

ط؛ثاد الخن ،على الخلي ،لابن الوزم (  ) ١١٢زياد

الض ( ;) ٢٦٣ ;٢رحاب المانى (ا/ا.أ ) ٢٠٢ ,

اص العالمية ،]، ١٩٨٧ ، iT< ،وتي ير التحرير
(م [ ) ٢٥٩ ، ١٥٣دار الفكر] ،وشرح الكوكب،

[دار الكتب العلب ،ؤدا ،]—٠١٤١٨ ،ومنهج
الاستدلال عرساتل الامماد(\اه\.) ١٥ • -

الاحتضار

[ثن]

اثإ ومن يئمل د'إك ،ئأؤكش حإ آلحنمثوف
 .وآممؤأ بن ،تا ررذدع بن دل أف محثه

ق 1الاحتضار H

أم امحق ومل ثن  %ه اك م
زم ،ئئثدك نأؤ بئ ،آلثنيحتف  .ثأن

ي ا لتعريف لغه:

الحاء والفال والراء؛ أصل يدل على يؤ<ن آثث مثا ^ ١؛ ١٠تثها وأثث ئم ^١
إيراد الشيء ،ووروده ومشاهدته،

والحضور نقيقي المعيي ،والغيبة ،يقال؛

حضن يحضر حضورا وحصاره ،وأحفر

الشيء وأحصره إياه ،وكان ذأالث ،بحضرة

,

.

ِ َ

مُ7يتُيْ

ومحضره ،وكلمته بحضرة فلأن وبمحضر
َ

ء

منه؛ أي! بمتيد منه ،وحضز المريض
واحتضن؛ إدا نزل به الموت

ممؤف .ه لالمامحون] .
وقوله جك :ون أوبي

\ح ه أثث

لإ أنثقثوا ئد ين أثأفقة آب
محامأ محب محزما نأفئ آ.إقق أؤ

محمحثونصس]،وطاىد
الاحتضار ،كما يكر جمع من

المفرط •،
وقوله هئو وصّفا حال المشركين عند

ه ا رتJرثاممطلأحا:

الاحتضار! هو حضور الموت،

ونزوله بالعبد ١٢ا.

آلمثؤكه ال
اقتراب الموت؛ ءؤدوم
!وخؤ مح؛يرئ ،محممحؤن ججث محميا .ه
[الفرقان].

ومن الئئة؛ فول السي ه؛ رامن

 0ا لأدلة؛

أما من القرآن؛ فقول اش تعالى؛
وحئ إدا جاء ليهم آلممحب ،ء؛ل يثي آ;ج*ون

أحب لقاء اش أحث ،الاه لقاءه ،ومن كره
ل ق اء اف كره اش لقاءه» ،فمالت

ر .ثق آثعل ئيم ،نما ؤن ه إثها عائشة ها ؛ ا نبي اض أكراهية الوتؤ؟

ثه ض ذقمأ ي) ثإآمهم ثج إك بجئث

فكلنا نكره الموهمتج ،فقال؛ ®ليس كاولك،،
ولكن المؤمن إذا بئر برحمة اف

مأؤ موئم زلا \وإ؛ئج' عن ذًقي

لقاءه ،وإن الكافر إذا بئر بعاوارس ،اش

؛ممحن ا ٤٠.لالمؤسول] .
وقوله تعالى؛ <؛ؤيتلإا أئ؛ن ءامزأ ي ورضوانه وجئته أح_ه لقاء اف فأحسه اض
ومخهله كره لقاء اش وكره انف لقاءْاال؛.،

(. :,^1 )١قاسى اuغة ([ )٦• /Tدار النكر،];، ١٣٩٩ ،

دن ان المرب <؛/ا"ها) [دار محايدْ .لم].

( )٣شر ابن ممر <ا .) ٢٨٤ /وشر المدى ( .) ٧٤٨

(آ)اذذلر! أحوال ،المحتضر درا ،ة ءقا-ية لخم،و العنمى

(؛)ا-تحرجه البخاري (كتاب ،الرقاق .رنم ،) ٦٠٠٧

([ ) ١٧بحث محكم منثور ضمن مجلة الجامعة

وسالم (مماب ،الذكر والدحما ،والتوبة والأسنفار،
رقم .) ٢٦٨٤

الأسلاب ؛،_1

عدد  ، ١٢٤سة .]٠٠١٤٢٤

الأ.صضار

الاحتمار

وفي الحديث الصحيح! ءاوأموذ بك
 .وفتنة

من فتنة المحيا والممات،؛

الموت ت فتنة الاحتق ار أو القبر،
وأصيصن ،إلى الموت؛ لقربها منه
وكان رّول اغ  .يكنر أن يقول ت

)(٤
اليصرلأ؛/

 0أ قوال أهل العلم:

قال ابن كثير ظه ;  ١يكل  UjJLaيندم
عند الاحتقار ،ؤي ال محلول المل.؛ ولو

مي^ا م

را  ،ي تعنت ،وي تد.رل ما فاته،

 ٣١١٠ثنت يالى عاز دبماك» ،فقال

وهيهات كان ما كان ،وأتى ما هو آت،

رحل ت يا رسول الله تخاف علينا وقد آمنا

وكل بح ت ،تفريْله))

 ij؛ ،وصدقناك بما جئت ،به!؟ فقال ت  ١١إن

وقال ال عل .ي رأة؛لإ  ١يخبر تعالى عن

القلوب بين إصبعين من أصابع

حال من حفره الموت من الممرمحلين

 ١١إن العيد المؤمن إذا

الفلّالمين أنه يندم في نلك الحال ،إذا
رأى ماله ،وثاهد قبح أعماله ،فيهللبا

كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من

الرجعة إلى الدنيا ،لا للتمتع بلداتها،

ماء ملائكة

واقتهلاف  ٠ثهواتها  ،ؤإنما ذللثح ليقول؛

الرحنن هق يقلبها))رم.
وقال.؛

الاحرْ نزل إليه من ال

بيض الوجوم كأن وجوههم الشمس< ،ؤلعق مع صتل|ءا فيما جئه م
معهم كفن من أكفان الجنة ومحومحل من
حنومحل السة حتى يجل

وا منه مد

البصر ...وإن العيال الكافر إذا كان في

ن

العمل ،وفرطت ،في جنتج الله؛،
وقال الشفيتلى ظه  ١١وما تضمنته
الأية الكريمة س ان اتكافر والقرط في

انقهناع من الدنيا ؤإئيال من الاحرْ نزل عمل الخير ،إذا حضر أحل .هما الموت
إليه من ال ماء ملائكة سود الوجوه

طلبا الرجعة إلى المحياْ؛ ليعملا الممل

معهم الم ؤح ،فيجل ون منه مد

المهالح الذي يع .حلمهما الجنة ،ؤيتداركا

(ا)ا-؛م-بم الجاري (ممأب ،الأذان ،رقم  ،) ٨٣٢وسلم

ي ه ما ' ،لفه م ت هما من الكفر

(كتاب الماجد ومواضع ا لصلاة  tرنم ،) ٥٨٩

والتفريط»س.

وعمدة العاري ثرح صحح
التراث العربي،
المغاري (آ/با [ )١دار إحيا ،اكراث المربي].

(أ)أخرجه أحمد(.مأ/ههة) [منصة الرمالة ،ط،]١

( )٢انظرت شرح صحح مطلم للتووي (ه[ ) ٨٠ /دار إحياء

( )٣أخرجه الترمذي (أبواب القدر ،رنم ) ٢١٤٠
وحننه ،وابن ماجه (كتاب الدئء ،رنم ) TATI
واللففل له ،وأحمد (آآ ) ١٦ • /لمؤءّ

ة الرس الة،

والميهشي ني الشعب (ا[ ) ٦١ ٠ /مكتبة الرشد،
ؤدا] ،وغيرهما من حديث المراء بن عازب هع،
هدا حديث ،صحح الإسناد ،وصححه
قال

الأuني في صحح الجاح

ٍلا] ،والحاكم(نما ب الدهماص ،رنم ) ١٩٢٧

(ه):فير ابن كشر (.) ١٣٣ /A
(أ)شسر المعدي ( [ ) ٥٠٨موسة الرسالة ،ءلأ]أ

آلمائ ( [ ) ٣٧/١الكب الإسلأسإ طّآ].

( )٧أضوا( ٠^ ٧١ ،ه[ ) ٨٢ ١ /المطابع الأهلة ٤ ٠٣ ،اه].

وصححه ،وصححه الألماني نى تحمقه لمشك.اة

الأ.عتضار

الاحتمار

سعلمة:

٠

 -ا لمالة الأولى:

الاحتضار:

إنَكاث ين ألثثئُيرا .همئح
تعالى:
وؤان اثثثث> نجم  .وأة إن '؛ان ين

للاحتضار علامات تثلهر على كثير من آممتم ،المتن

ميم يقه من ممن^٠١^١ ،.

١لحممرين ونن نزل بهم الموت ،وقد  .نأآ ]ن'؛ان ئ التي ألقآنن و

عرفت بدليل الحسز والمشاسه والتتبع مة ق -نجم
لكثتر من اشحتض-رين ،من نحو؛ برودة

الأطراف والقدمين ،وعرق الصين
للمؤمن ،والهذيان والهلع والإغماء عند
العض منهم ،والحشرجة التي 'كون في
الصدر ،والغرغرة في الحالق ،والنشاط
والخفة ،فبعض النختضرين يجد نبل

[الراتعةتا.

قال السعدى ت ®ذكر اف تعالى أحوال
الطوائف الثلاث^ المقرين ،وأصحاب

الهمثن ،والكدبين الضالين في ،أول،
المورة ش دار الدار ،ثم ذكر أحوالهم
في آخرها ،عند الاحتضار والموت® ،
ثم محاق الأيات بتفسيرها .
وعليه؛ فيختلف ،قبض الأرواح
موته حمة وذث_اءلا لم يع_هلا عليه من
نل ،كأن يكون مريئا ومغمى عاليه مدة
طويلة ،ثم قبل وفاته ي تيقفل من إغمانه بعد ذللئ ،من شخص لأخر.

وانتزاعها ،وكيفية خروجها ،وما ينالها

وكانه صحيح معافى ،ؤيجد مدا
قال ه؛ ُنْس المؤمن تخؤج رشحا،
النشاط ،وهدا لمي على الإطلأى ٢١
وص الكافر تخؤج من شدقه كما تخؤج
 المسالة المائية :أم ام الماس عتد ص ا لحمار|ل؛.،وقد جاءت السنة بالممرين ،بتن ننج روح
الاحتضار دتمابزهم ني مض الردح
المؤمن وروح الكاد ومجا يعق ب ،ذللت،،
وخريجها؛
جاء تقيم الناس عند الاحتفار في آخر كما في قوله ه ...« :إن الممد المزمن
مررة الواقعة إلى ثلاثة أن ام :مقربين ،إذا كان في انقطاع من الدنيا ؤإنبال من
وأصحاب يمين ،ومكذبين صالين؛ ا ،قال الأحرة ،نزل إليه ملأتكة من الماء بيض

الوحو ،0كأن وجوههم الشص ،معهم

 ٢١١انظر؛ كيف تغ ل متا (  ) ٢٤نسخت الكترونية

بايكب الشام

■_ ين غرم الغادي].

،١^^ ١١ ٢٢١؛ عم الذّن تزربوا إلى اه بادا ،الواجبات
والم

تحجات ،وترك المحرمات والمكرومات،

كذبوا بالحق ،ونحلوا عن الهدمحا• انظر؛ تن ير
انموى ( .) ٨٣٦

( )٣تسير ال عيي ( .) ٨٣٦

و؛غرل ،المباحان .واصحاب اليمين :وعم الذين

( )٤احرحه اللبراني في الكبير (\٠إس [مكب ابن

ادرا الواجمات وتركوا المحرمات ،ؤإن حمل منهم

تيمية ،ط؟] ،وحنته الهتثس في مجمع الروائي (آ/

بعض التشمير ني يعص الحقوق ،التي لا تخل

[ ) ٣٢٣مكتة القدس] ،والألماني في اضلة

بإيمانهم وتوحيدهم .والكذبون الضالون :عم الذين

الصحيحت

 ١٢١ضضار

اكهً-

الاحتضار

كفن من أكفان الجة ،ومحوط من حتوط
الجنة ،حتى يجل وا منه مد البصر ،نم راقا ل العلماء؛ هذا تحدير من المنوط،
يجيء مالك ،المويت . ،حتى يجالس عند وحمث ،على الرجاء عند الخاتمة ،وقد

وقد علق النووي على الحديث بقوله!

رامه  ،فيقول ت اسسم^ الممى انملثث^ ،

محبق في الحديث الأحر قوله

ررأئا

احرجي إلى مغفرة من اف ورضوان ،قال :عند ظن عبدي بي،؛  ،قال الملماء ؛
فتخرج ن جل كما ن يل القهلرة من في معنى رأحن الظن بالله تعالى؛ أن يقلن
ال ماء ...وإن العبد الكافر ،إذا كان في أنه يرحمه ويعفو عنه ،قالوا ؛ وفى حالة

انقهلاع من الدنيا ،وإئال من الأحرة ،نزل
إليه من الماء ملائكة صول الوجوه ،معهم سواء ،وقيل؛ يكون الحوف أرجح ،فإذا
المؤؤح ،فيجل ون منه من .البصر ،مم دنتآ أمارات الموت غلب الرجاء أو
الصحة يكون حائما راجيا ،ويكونان

يجيء مالكا الموُت ،،حتى يجلى عند

محضه؛ لأن مقصود الخوف؛ الانكفاف

رأسه ،فيقول أيتها النفس الخبيثة

عن المعاصي والشانح ،والمّص على
الإكثار من الطاعات والأعمال ،وفد
تعذر ذللئ ،أو معفلمّه فى هذا الحال،

القوي هن الصوف المبلول ؤ ّ٠٠.

فاستحب ،إحسان الظن المضمن للأفتقار

احرجي إلى سخط من اف وفضب ،قال:
قش^ِق قي ج^بْ  ،فسسع^^ كما سسرع
 السألة الثالثة :إجمان الظن باقتعالى عند الاحتضار ،وموال المغفرة
والرحمة:

ينبغي للم لم عند الاحتضار أن يتفكر
فى س عة رحمة الله ومغفرته وعفوه؛

لقوله ه■' ررلأ بمونن أحدكم إلا لهو
يحن التلن يافه ^؛ ،،٢^ ٠ ٠وفي هدا
تغليب ،لجان ب ،الرجاء.

إلى الله تعالى ،والإذعان له ،وبوبده
الحديث ،الما.كور يعده :رريبعث ،كل عبد

على ما مات عاليه  ، ٠٠ولهدا عقبه م لم
للحديثح الأول .قال العلماع :معناه:

يبعث ،عر الحالة التي هات عليها .، ٤١٠
وقد استحسن بعمى العلماء أن بذكر
المربض ب عة رحمة افه ولطفه وبره،
ليحسن ظنه بربه؛ وكنبا تلقينه محاسن
عماله عند موته • لكي يحن ظنه بربه ،

( )١احرجه اص،و(•ل/ا>ا'أ) [مؤسان الرالأ. ،دل]،

والسهقي ني النم(،ا[ ) ٦١ • /مكب الرشد،

( )٣أ-مج ،الخاوي (كتاب اكوب ،رنم ه • ،) ٧٤

حرا] ،وغيرصا من حديثا البرا ،بن عازب ،قال

وسالم (كتاب الذكر  ، UjJIjوالترة والأتننار،

البيهقي ت هدا حديث صحيح الإمناد ،وصححه

الأياتي في صحح الجامع
( )٢أحرجه م لم (كتاب الجنة وصمة نعيمها وأهلها،
.) ٢٨٧٧٠٠٠٠,

( )٤همح الروي ئى سلم(ا'/آْآآ).
(؛؛) اظ ّ :ل ال لام (آ[ )٩• /مكب سلنى _ UI
الخلي ،ط؛.].، ١٣٧٩ ،

الأ.ءتضار

الأحتضار

r ٧٣ ٦

كما فعل ابن عباس مع عائشة ه عند

ويدل على قبول التوبة حال الاحتضار

ونبل المعاينة والننح :ما ثت فى

ومن إح ان الظن باش تعالى عند ررالصحيحين® من دعوة اليي ،ه عمه أيا
الاحتقار الدعاء بالمغفرة والرحمة؛

طالت ،إلى التوحيد وهو فى حال

نامتا بالنبي ه ،فانه كان بقول فى

الاحتضاررْ ،،نال ابن مفلح مفسنا

ّاعة الاحتقار« :امحلم اغفر لي،

لحضور الوفاة ٠٠ :المراد فري ن ،وفاته

دارحم ،وألحم بالرفيق الأعلى»را.،

وحفريت ،دلائلها ،وذلك نبل المعاينة

والمع ،ولو كان في حال المعاينة والمع

— ا لم ألة الرابعة :نقبل نوبة
لما نفعه الإيمان؛ لقوله تعالى :ؤولدّت
المحضر ما لم يغرغر:
و أثم أئ للاث تثازن ألكثتثات ثقآ١٠١ ،
لقوله تعالى :ءؤإتا

للأمي دنملوف ألتوآ ,بمنلؤ ئم يتوبوث حمم .ثنو(أئإ \ي'ح قاد إؤ قث ،ألث؛نه
.بتوب أثم عاتيم ؤقاث أثب [اكاء؛  ،] ١٨ويدل على أنه قبل المعابة
ين زبب
علمثا صئا وه [ .]، ١٧والتوبة س محاورته للميْ . ،ع كفار قربم،؛• ، ٦١٠
نربب هي التوبة ئبل حضور الموت؛

أىتفلالم<لأ^.
ويمكن القول :إن الغرغرة تكون أحر
وقت الاحتقار بعد روية الملك وانتزاعه

الروح ،وفي ،الحدث :اءإن اف تعالى

يقبل توبة العبد ما لم يغرغرءأم؛ أي:
ما لم تبلغ روحه حiلقوهه. ، ١

ولما ثبت فى ارالمحبحيزار من

دعوته ه للغلام اليهودي  -الذي ءاد0

في مرض موته  -إلى التوحيدل  ،،فاسلم
ومات عليه ،فكان من الماجين ،ومن

الصحابة المرضيين.

ومجمّا يستدل به فى هدا الماب؛ وأن
من فريت شسه من الزهوق فمات له

ميت أنه يرثه ،ؤإن قدر على المهلق
<ا)أ-مح 4الضّلي (أبواب الدمحوات ،رنم ) ٣٤٩٦

فأسلم ،فإنه مسلم يرثه الملمون من
أهله ،وأته إن شخصي ولم يكن بينه وبين

( )٢انفي :يوح او_ان (آ/م؛ل) [دار إحيا ،اوراّث،

الموت إلا نفس واحد فمات من أوصى

وسس ،واحمد <r؛[ )١•r/مؤسِت الرسالة،

ءلا]ا وأصله في الصحيحن شر هذا اللففل.
اسمنح،؛ا•

(م)أحرحه الترمذي (أبواب الدعوات ،،رنم ) ٣٠٣٧
وحئنه ،وابن ماجه (كاب> انزهد ،رقم ،) ٤٢٥٣
وأحمد ([ ) ١٣٢ /Yعالم الكتبً ،،لا] ،وابن حبان
(كتاب؛  ،، iupرثم  ،) ٦٢٨وحلمه الألماني ُي
صحح الجاح ( [ ) ٣٨٦/١الخمحِؤ الإملأس].
(؛)انفر :الهاة ش غرسؤ الحديثه والأم () ٦٦٥ ;٣

[اّ

العلب.^ ١٣٩٩ ،

(ه)أحرحبم البخاري (كتاب الجنائز ،وقم ،) ١٣٦٠
وسلم (كاب الإبمان ،رقم .) ٢٤

(آ)الآداب المرمة والمنح المرمة([ ) ٦٢ ;١موا
الرّالةً ،لآ ،يا؛ام:ا.

( )٧أخرج• المنادي(كاب الجائز ،رنم .) ١٣٠٦

الأحتضار

الأ.ءتضار

]rvT

له بوصية فإنه قد استحقها ،فمن قتله فى

 .المسألة الخام ة :نمض الكافر

 ، LLLjالحال قيد ، 4j؛^  ،،بخلاف ،ما إذا
بلغت الروح الحالموم ،فإنه  ٠لا تصح

وذللث ،لإصلاح ما قد أف د؛ لأنه في

وصيته ولا صدقته ولا شيء من تصرفاته

تللث ،الساعة ينكشف له انمناء عما سفلره

باتفاق الفقهاء»لآ.،

أما ساعة معاينة مالك الموت وننع

من عياب؛ لسوء عمله ،فيحاول تدارك
ذلك بالعودة إلى الحياة مرة ثانية ،ؤإعادة

الروح فإن التوبة لا تقبل؛ للحدث
المتقدم في الغرغرة ،ولقوله تعالى ت

التجربة مرة أحرى ،ولكن هيهات ،ففد
فات الأوان ،قال تعالى :ءؤ-مآ إدا جاء

والمفرؤل اسقناف ،الحياة محي الاحتضار:

ءفوثست
لةذرك\ سالون لمدهم آتؤئ ءال لي آتيميؤ  .يؤ،
ألسثاُن ،حؤآ إدا حصر قْدهم آلعوت آصل مثلحا فنا ي ج إنها َفية هو

قاد إؤ نبت آق؛نيم [  ،] ١٨ : ٠٧١فهدا هو دائ،ا وبن ورآمهم رج إك بجيب بمرة.ه
المعاين الذي لا تقبل توبته؛ كتوبة فرعون
لما رأى الملأئاكة وأدركه الغرق قال:

[المومتزن] •

قال ابن كثير مفسنا الأية ٠ :يخبر

ج\تئ أى لا إله إلا أوئ ^<١؛ ،£دء أو
إنرءيد وأنا ين اكفن[ 4.بم وت—__] ،الكافرين أو المرطن في أمر افه تعالى،

تعالى عن حال المحتضر محي الموت من

وقئ عمشت مر وقيلهم عند ذلك ،وموالهم الرجعة إلك،

فكان الجواد_; ،

وقض ثن آلثنسدمح.ه لثوسء •

قا ل ا لقرمحلبى ؛ ة  ١لتوية ْسسوطة للعيد

حتى يعاين ئايض الأرواح ،وذلك عند
غرغرته بالروح ،ؤإنما يغرغر به إذا
الرنين ،فشخص من المدر إلى

الحالقوم ،فعندها المعاينة ،وعندها
حضور الموت . . .فيجب على الإنسان

الدنيا؛ ليصلح ما كان أفسده في مدة
حيا ته ) .، ٤١

_ ا لمسالة المادسة :تمي الموت حال
الاحتضار:

يختلف ،حكم تمني الموت حال
الاحتضار عنه حال الحياة المتمرة،

أن يتوب قبل المعاينة والغرغرة ،وهو فجو 3في الأولى دون اكانية.
ممسي

لو

تعالى:

ث م اوزث ot

()٣

رس،ه [الماء :يا]»"/

أة:جئتّْ,ِ<,له

قال التبريزي لما تكلم على حديثح:
ارمز أحج ،لقاء الله أحسا الله لقاءه ،ومن

كره لقاء اطه كره اق اقاءهاا ، ١ما نحه:
(؛)تمر )؛ن ممر(•اْ-)/أآ) زياد الفم].

()0أخرجه المخاري (كاب الرىق ،رنم

الاحتضار

الأحتضار

ارمحبة لقاء الله لا ندحل في ،الهي عن

المحتقر؛ يغمى عليه لما يعانى من

تمني ،الموت؛ لأنها ممكنة ْع عدم نمني

مكرات الموت

الموت؛ كأن تكون المحبة حاصلة ال

وفى ررصحيح ال بخاري؛ ،ت أن

يفترق حاله فيها بحمول الموت ولا

ها كاث تقول؛ إن رسول اف ه

بتأخره ،وأن النهى عن تمنى الموت كان بين يديه ركوة أو علية فيها ماء
محمول على حالة الحياة المستمرة ،وأما  -ب ثك عمر  -فجعل يدخل بدبه في
عند الاحتضار والمعاينة فاد تدخل تحت الماء ،فيمسح بهما وجهه ،ويقول  1ارلأ

النهى؛ بل هي منحبة»لأ.،
إله إلا اف ،إن للموت مكراتء ،ثم
 .ا لمسألة المائعة ت سكرات الموت ذم_ ،يده ،فجعل يقول؛ ®في الرفيق
عامة ،وهى على الكفار والعصاة أشدت
سكرات الموت كرباته وغمراته وشدته

الأعاليء حتى قبض ،ومالت يده ،قال
أبو عيد اننه؛ الملة من الخثب ،والركوة

نتيجة الألم ،وهى عامة للمؤمن من .، ٦٨١
والكافر.

وهل ثمدة ال كرات دليل على نقص

وقد ذكر الحق تعالى المكرات فى

المرنة؟

قوله  ٠ؤىجا؛غ سكنآ آلمؤت ئلى ؤلك ما

أجاب ابن حجر يقوله؛ ®شدة الموت
لا ندل على نقص في المرمة؛ ل هم،

ملأ أف

للمؤمن إما زيادة حسنات ،ؤإما تكفير

مالداخى لإ<ويهتأ هثأ إدغ ه

يح\تلاص.
 .ا لمسألة الثامنة :فول الخير عد

َقت» مه تجد .ه [ق] ،وهى ال _>،رادة
بقوله تعالى فى ا لغشي I

آلثمفى

يأمث آتأس إلا ئيأد  .أضئه ءقكآ

^ ١ءآة ثلؤد هب' يثلثين إلق هوؤو
أءثه،أ كاوي بمي عثي من اثزق ه؛

عن أم سالمة ها؛ أن المي.قالت

و آو وكش و محمحأ ص ه

الملائكة تؤْس على ما تقولون® ،قالت،؛

الحضر والدعام له بالمغفرة إذا مض؛

ذهب لئؤف محافتؤحكم بأننق حداد أضمحة ®إذا حفرتم الميّتإ فقولوا حيرا ،فإن

أعثلهإ ذكآ له هل ؤ ثبمل .ه
[الأحزاب].

والأي يغشى عليه من الموت ،هو

()٢أسر التفاص ([ ) ٢٧٩ ;٣مكب العلوم والحكم،
طْ ،] ٠١٤٢٤ ،وانتل :سان المعاني (ا-ا\ي
[مهلبعة الترتي ،]٠١٣٨٢ ،والوجيز في نف ير
الكتاب المزين (\إس [دار الكتب ،الملمة ،ط\،

ً و سلم(تحاب الأم والدئء رالتوة والأتمار،
يقم .) ٢٦٨٤

(ا)ذقائ المايح ( .) aAU/o

.^ ١٤١٣

( )٣أخرج ،الخاري (محاب الرناتق ،رقم .) ٦١ ٤٥
(؛)قح ( ^١^١اا/اام) [دار الفكرا.

الاحتقار

امح«صمطر

LUIJ

فلما مات أبو محلمة قلت ت يا رمحول الله

ما أقول؟ قال :ءائولي :م اغفر له،

— ا لمسألة الماشرة :التالقين المشرؤع
لالخسأت ،يكون وقت الاحتقار:

واعمنا عقى صالحه ١٠قالت :فاعفي الله
لقوله
محمدا ^• ١١٢
إلا افه«لا.،

 ا لمسألة اكاسعة :عرض الإسلامعلى الحضر الكافر:

فعن سعيد ن المسيب ،عن أسه ،قال:

 ١٠لقنوا موتاكم لا إله

قال النووي ١٠ :معناه :من حفره
الموت ،والمراد :ذكروه لا إله إلا امم،،

لتكون احر كلامه ،كما في الحديث:،

لما حمرت أبا ءلال_ح الوفاة لحل عليه ص ك ان آخر كلاص :لا إو إلا افه،
اسم M ،لعده أبو جهل ،لعد اض بن

أبي أمة ،ففالاني.؛ ®أىعم،ئلت
لا إله إلا افه ،أحاج للث ،بها عند الله ، >،فقال
أبو جهل ومد الله بن أبى أمية :يا أبا
طالب ،أترغب عن ملة عبد المطلب؟

دخل

وهل الأمر ؛التلقين للاستحباب ،أم
للوجوب؟ وهل يكرر على المحتقر؟

أجاب الووي عن ذللن ،فقال« :الأمر

ففال ،الّكا هؤ•' ٠الأسغفرن لك ،ما لم أنه بهيا التلقين أمر ندب ،وأجمع العلماء

ءنالث،اا ،فنزلت :،وتا'؛(ك لل5تي زآقأرت>

على هدا التلقين ،وكرهوا الإكثار عاليه

ءَاتزأ أن منمحوا بمشي ه ْفاثأ أول
محت يى بمب ما ءك لم آم أصخب

والموالاة؛ لئلا يفجر بفيق حاله

وشدة كربه؛ فيكره ذللئ ،بقلبه ويتكلم
بما لا ؛ليق ،قالوا  :ؤإذا قال مرة ال

• ٢٢٧٧
أمحي
وعن أنس ظه ق ال :كان غلام يكرر عليه إلا أن يتكلم ؛عل ْ،بكلام

يهودي بخل-م اض .فمرض ،فأتاْ

آخر ،فيعاد التعريفي به؛ ليكون آخر
)(٧

المي .يعوده ،فقعد عند رامحه ،فقال

كلأمه»

له* :اسلم* ،فنظر إلى أبيه وهومحدْ،
فقال ل -أطع أبا القاصم ،.فأسلم،

( )٤ايرب م الم ركاب ،البماتز ،رقم .) ٩١٦
رء)احرجه ابمو داود رنماب ،انمانز .رقم ،) ٣١١٦

فخرج النبي .وهو يقول ١٠ :الحمد لله

الذي أمده من الار>ارم.

واحمي .رأم [ ) ٣٦٣منا الدالةٍ ،را]،
والحاكم ركاب ،البجالز ،رقم  ) ١٢٩٩وصححه،

وصححه الآلانى س الإروا .ررقم .) ٦٨٧
( )٦شرح صحيح م لم للمووي رآ/هاآ) [دار إحياء

(ا)احر-بم ملم(محاب البماتز ،يلم .) ٩١٩
( )٢احرجه الخاوي(ك؛اس< المن ير ،رنم ،) ٤٣٩٨
وملم ركابه الإبمان ،رنم .) ١٤١

()٣اخر-بم الخاري(كاب ،البماتز ،رنم ) ١٣٠٦؟

اكران ،المدى ،ذآ،

.] ٠١٣٩٢

رما) شرح صحيح م لم للنووي ر  ،) ٢١٩/٦وانغلر؛ يذل
المجتهد را[ ) ١٦٤ /دار النكر] ،وشرح نع الغدير
ر [ ) ١٠٤/٢دار النكر ،ءلأ]ّ

الاحمار

=ءء[ق]ابمً

الاحتمار

 ا لمسألة الحائية عشوة; التخسروفي تضير محمد  .قالت
بتأحير الموت عند الاحتضار حاص عائشة جثا :كان رمول اف ه يقول
بالأساء:
وهو صحيح ت *لن يمض نى ئط حتى
لموله.ت *ما من ض بمرض إلا يرى مقعدءمن الجنة ،ثم يخيرا ،فلما

حئر بين الدنيا والآحرة»لا،؛ أي( :ربين نزل به ورأسه على فخن.ي غشي عليه
الإقامة في الدنيا والرحالة إلى الاحرة؛ ماعة ،نم أفاق ،فأثخص بمره إلى
لتكون وفادته على اض وفادة محب

ال فف ،،نم قال ٣١١٠ :الرف؛ز

مخلص ميادرارأ . ،

الأءاليى» ،قالت :،إذا لا يخارنا ،وعلمت،
أنه الحديث الذي كان يحدثنا وهو

وفي تخيم موسى ه فال* :.جاء

ملك الموت إلى موسى ،فقال له :أجس ،صحيح ،قالت ت فكانت تلك آحر كلمة
ربك ،قال ت فلطم موصى عين ملك الموت ■^• :،*1م اردت ،الأءااُ■ '،

ففقأها ،ئال؛ نربع الملك إلى اف هك،
فقال :إنك أركي إ1يى عبد لك لا يريد وجه المخسر بعد أن يرى مقعده من
الموت ،يند فقأ عجني ،ئال :فرد إليه الجنة ،ولو أن أحدنا رأى مكانه من
قال ابن الجودي ■ <ا 0قال ،نائلU :

عينه ،نال :ارجع إلى عبدي فقل ك:
الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة ،فضع
بدك على متن ثور ،فما دارت بدك من

الجنة لم يتخير المنيا عليه؟ فالجواب ت
أن التخيير يكون إكراما له؛ ليكون بض
روحه عن أمره ،فجوز أن يختار تعجيل

شعرة فانالث ،تعيش بها ستة ،فال :ثم مه؟
نال :نم تموت ،نال :فالأن من تريب ،يختار تأخير الموت عنه مع علمه

معاناة الموت لما يصير إليه ،ويجوز أن
بمنزلته ؛ إيشارا لطاعة النه على حفل

ءال • ،رب ،أدض من الأرض المقدمة رمية
بمحجر ،قال رسول اض .لو أني عنده الشس»رْ/
— ا لم الة ال٧س^ عشرة ت حضور
لأيبتكم نره إلى جانب الطربمح ،عند
الكثيب الأحم»ص.

الشيطان ساعة الاحضار للإساد على

( )١احر-بم البخاري (كتاب ،تغ ير الغران; ،قم ،) ٤٠٨٦

المحتضر:

يسالم (كتاب ،نماتل المعابة ،رنم ،) ٢٤٤٤

دث على ذلل؛ ،فناهر قوله تعالى:

[مكتبة

( )٤امحرحه البخاري (كتاب ،المغازي ،رقم .) ٤٤٦٣

راللففل للبخاري.

( )٢التيسير بشرح الجامع المغير
الإط )،الناسي ،٨ ،ه<؛اه].

( )٣احرجه ال بخاري (كتاب ،الجنام ،رنم ،) ١٣٣٩
وطم (محاب ،الغضاتل ،رقم .) ٢٢٧٢

يسالم(محابؤ يقاتل المحاية ،رقم .) ٢٤٤٤
( )٥كشمر المشكل من حديث الصأحيحين () ٥٤ * /t
[دار الوطن.]^ ١٤١٨ ،

الاذتضار

الاحتضار

يجوي إف ين أن ■.عثن4. 9

الفاء واكلة إلى دار الاحرة ،فيختم له

[اومؤس_ون] ،قال اكشطي

بسوء ،ويلقى الله وهو صاححل عليه .وقد

رروالظاهر ٠ ٠ .أن
أعوذ  siAjأن روي أن اكه1ان لا يكون قي حال أشد
دحض-رنى الشيطان في أمر من أمودي على ابن آدم منه في حال الموت ،يقول
كائثا ما كان ،سواء كان ذلك وفت لأعوانه ت دونكم هدا  ،فإنه إن فاتكم
تلاوة القرآن . . .أو عند حضور الموت،

اليوم لم تلحقوه يعد ا^ ^٠٣ا '

أو غير ذلك من جمح الشؤون قي جمح

— ا لمسالة الثالثة عشرة  Iحضور

التردي،نبي والهدم،ر<الأهلموالغرق،إني
'وأعوذكان ، iLمنمن دعاء ال

الملائكة عند الاحتصار ويشارتها المتوقي
المصير والمال ت
تحضر الملائكة الموكلة ببض

والحريق ،وأعوذ يك أن يتخمفى الأرواح الخبد حال الاحتضار ،وتبشره
الئميان عند الموت ،وآعوذ بك أن
أموت فى سالك ،مد؛ئا ،وأعوذ بك ،أن

أموت لديئالأ . ،
بإف

بما ينتظره من رحمة أو عياب ،وبما هو
مائل إليه ٌن حني أد شر•
قاما ال عداء فقال تعالى يصف ،حالهم

وتخبهل الشيهلان للحتفر يكون

وم—آل ه— م • وة أئ!ننتث ^ ١٠؛ رق—ا أئن نم

 ،وذلك ،بان

أثلفقة أي

اد دينه أو

ءيستولى عاليه ١١^١ن محي مفارقه الدنيا

أنثقثإ ثكل يئِ

محامإ ؤي محتبجأ وآشئ اثثؤ أق

فيض-له ،ويحول بينه وبين التوبة ،أد َئئن معتدرف  .ص آنلثاؤم ف،
يعوقه عن إصلاح ئ اءنه والخروج من ،آلقوْ آذسا ؤق اونثْ زلتئم فها نا
مظلمة تكون فيله ،أو يوي ه من رحمة الله يئتؤح هثكأ نوهم فها ما ثقمن
تعالى ،أو يكره له المويت ،ويومفه على  0رب مح ،عمر يبمر ،] J.g_[ ٤٠.
حياة الدنيا ،فلا يرضى يما قفاه افه من
( )١انحوا ،المان (ه[ ) ٣٥٢ •/دار الفم.]٠١٤١٠ ،

( )٢أحرجه أبو داود (كتاب الصلاة ،رنم ،) ١٥٥٢
والن اني (كتاب امح*ستعاذة ،رنم ا'آهه) ،وأحمد
(؛آ[ ) ٢٨١ /موة الرسالةً ،لا] ،والحاكم
(كتاب الدعاء ،رقم  ) ١٩٤٨وصححه ،وصححه

فيبشرون حال احتضارهم بالخيرات
وحصول المسرالت،

1

وقال تعالى ت وألإ؛ن ثغهنهم آلممكد

ئ حمك ظن ظ تبجأ ئ ن)
َقتن تمحق ٤٠.

الأناني في صمح أبي داود (ه ) ٢٧٤ /ب
غراس ،ط\إ ■ .]٠١٤٢٢

(• )١اننلر :المحاب :التسر شرح الجامع الممر(ا/
 ) ٤٨٨ل.ص ١لإuم الناسيْ ،ل-ا.]٠١ ٤٠٨ ،

( )٤عون المبرئ ثرح سن ابي داود (؛[ ) ٢٨٧ /دار
الكتب ،اسة ،ءلّأ.]٠١٤١٥ ،

( )٥شر ابن كشر (.) ٢١٤ ;٣

الاحمار

ف ال ابن كثير :ارميا خبر عن

ال عداء• • • أخر تعالى عن حالهم عند
الاحتضار ألهم طيبون؛ أي :مخلصون

الاذمار

ررإذا عاين١٠

(٤

 ٠ولا يصح حديث :،ءطول القنويت،
قى الصلاة يحقق ،سكرايثه الوتأ

من الشرك وال-تس وكل موء ،وأن
الملائكة ت لم عليهم وتيشرهم
راحة للمؤمن وأخل.ة أمث ا للفاحرلأ ،،
والجة\ا.،

— و لا يمح حل.ي،ث ١ :،مولت ،الفجاة

وأما الأشقياء فقال تعالى يمض

حالهم ومالهم< :ؤوأ يق ،آدقنكع ال
محا  ^y.أدضص قملهن يجرإ محميأ

وه تالفرةان]؛ والمعنى" :أي :هم

لكن صح«* :و<ت المجاة أحن،
سس.

" و لا دليل لمن نال وماسروعية
السواك عند الاحتضار ،بدعوى أنه

لا يرون الملائكة في يوم خر لهم؛ يسهزِ،دجاروحى•

بل يوم يرولهم لا بشرى يؤمني لهم،
وذلك ،يصدق على وفتا الاحتقار حين

 و لم برد نص معسر نى توجيهالمحتضر إلى القلة بغرض نهل حروج

تبترهم الملائكة بالمار والغضب من الروح ،ولم يرد في التوجيه نقل أصلا،
ولدا احتلف السالف في تقبيل المحضر،

البمارلأى •
 -ا لمسالة الرائعة عثرة :احادسث،

والجمهور على مشروعيته واصتحسابه،

وأمور لا محح ممعالق بالاحتقار:

وقد حكوا للتوجيه صورتين؛

 -لا يصح ت "افرووا بمس على

موتاكم، ٠١؛ بل لم يصح حدين ،في
القراءة على المحتضر أصلا.

 و لا يصح حديثا أبم ،موس هم تى
ف ال :مألت ،رم ول اض
تنقهلع معرفة البد من الناس؟ قال:

( )٤اخرجه ابن ماجه(كتاب ،ال؛دالزإ رنم ،) ١٤٠٣
وتال ،الأناني ت امعّيف  ،جداء ،فيف ابن ماجه
(رنم [ ) ١٤٤٣الكتب ،الإّلأي ،ط،١

(ه) احرجه ابو نعم في اخار امهاو(ا/؛أا) [دار
امب ،المعلمة ،ط؟] ،وسه الأuنى نى اللملمة
رنم .) ٣٨٣٩
المضعغة
( )٦احرجه احد( [ ) ٤٩١ ; ٤١مرّة الرسالة ،ذا]،

والميأني لي الشم[ ) iBy/\y (،مكبة الرشد،

ءل١ا ٠وصعقه الألماني في صعيم ،الجا*ع ( .) ٥٨٩٦
( )١المدر .) ٠٦٢ / Y)_UI

( )٧اخرجه أبو داود(كتان الخضالز ،رنم • ،)٣١١

( )٢المعد الم اض( .) T\i/r

واح د ()[ ) ٢٥٣ /Yمؤّة المرمالمةً ،لا]،
[موسه
وصححه النووي في الخلاصة(!٦

( )٣أ-؛م-بم ابو داود(محاب ،الخاتن .رنم  .) ٣١٢١وابن
.اج( ،محاب الجنائز ،رقم  ،) ١٤٤٨واحد ( /TT
^[ ) ٤١١مزسسة الرسالة ،طوا] ،وصئغه النووي في

الخلاصة( [ Wo/yالرسالةْ ،لا] ،والآuني في
الميالة الضبة(أا/س).

المرصالمة ،ؤدا] ،والألماني في صمحيح المجامع
( .) ٦٦٣١

( )٨انفلمر :الإلماع في حل الناقل ابي شجاع (\إهى
[دار الفكر  -يرومتح].

الأحد

الأحد

'!٢٨

لأن أهوالها يغمرن من يقعن به

(٤:

ال ص ورة الأولى ت وهي الأرفق
يالمحتضرت أن يرغ صدره قليلا ،وتكون
 ٠ا لمصادروالمراجع؛
رحلاه إلى حهة القبلة ،فيكون مستقلا
* - ١الأدابه الشرعية ،)١^ ،لابن
للقيلة يصدره وبوجهه.

والصورة الثانية ت أن يكون مستقبلا

 _uكحال من ألحد فى المر ،بأن

يضجع على شفه الأيمن على جهة

أ[..االإفاعنيحلألفاظ أبي
(ج  ، ) ١للشربجني) *
 W ٠ ٣ا ل ت سدكرة فى أحوال الموتى

والآ-محرة* ^ ،،١للقرطك•،
 0ا لفروق:

 - ٤رمل السلام( ،ج؟)،

الغرغرة ليست هي الاحتقار؛ بل هي
الحسمرحة عند الموُت وولد القسي

،

ولا يمنع أن تكون بعضه ،ويدل ،على
الفرق قبول التوبة حال الاحتضار ال

حال الغرغرة كما تقدم بياته.

وأما غمرات الموت المذكورة فى

نوله تعالى ت ؤوؤ ئنهآ إذ ألْا1ءلثول ؤ
غ<ت

زالانعام ،] ٩٣ :نهي ثدائدْ

ومكراته وكنباته

 ،وممين ،؛ LJU؛ ،؛

( )١انظر :درر الحكام شرح غرر الأحكام(  ir/T؛،)T
السامي  ١لحالبي ،محل؛،
وّ بل ال لام
 ،^ ١٣٧٩ونمب الرايات لأحاديث الهداية(أ) ٢٥٢ /
[ّ<.ت الريان ،ط ،]. ٠١ ، ١٨ ، ١ينيل الأرطار /0

 - ٠رفيض المدير ترح الجامع
المغير ،)٢^ ،المناوئ.
< - ٦االميا»ة الصغرى،،

 - ٧كتب الضير عد الأدلة القرآنية
الآنفة.

، ٠ ٩؛كيف ه تغل ميتا ،،لأسامة بن

 . ١ ٠رن يسل الأولم ار(،ج؛)،
للشولكني•

 ٠ ١١راحتكام الخائن ،،لأJاني.
m

• ه ) [إدارة الطاء؛ن المنيرة] ،ونح القدير(■ا،) ٣٢٢ /
دثرح زاد ال ممتع للئنغيطي [شرح صوتي ،لرص

 ، JUj ،] ٤١٧الألماني غي احكام الجنائز ( :) ٢٤٣
ءآنكره سعيد ين الأيآ ،،ولا يمح فيه حديث''،

.

M

ه الدعريف،لغه:

أصله ت وحد ،ثم قليتؤ الواو همزة،

( )٢انظر :المحاح ( [ ) r^<{/rدار العلم لألأيين،
مد؛ ،] ٣١٩٩٠ ،وت اج المروس (ه[ ) ٤٨٣ /دار

قال ابن فارس;  ٠الواو والحاء والدال

الهداية] ،والقاموس المحيط (  ) ٢٣٠لمؤ.ة
الرّالآ ،ط.]٢

( )٤زاد المجر( [ ) ٨٧ ١٣الكتب ،الإسلامي ،دم،

( )٣انظر :شبر ابن كير ( .)٣• ٢/٦

.] ٠١٤٠٤

الأحد

الأحد

٨١
L _i

أصل واحد بدل على الأنغراداال.،١
والأحد بمعنى ت الواحد ،وهو أول

أ

مال ابن تيمية :ررالأحد فى أمماء اف.
ينفي عنه أن كون له مثل فى شيء من

العدد ،تقول ت أحد واثنان ،وهو يدذ الأشياء ،فهو أحد في كل  Uهو له'أرن.
على الانفراد ،ومحن ذلك الوحدة،

واستاحد الرحل؛ انفرد ،وهو اسم علم

ونال ال

عدى® :الواحل ،.الأحد:

وهو الذي توحد بجميع الكمالأت،
بحين ،لا يشاركه فيها مشارك .ويجب،

ض يوم من أيام
على العبيد توحيده ،عقدا وفولا وعملا،
قال الأزهري* :الأحد نني لمني محا
يدكن معه من العدد ،والواحد امح م بأن يعترفوا بكماله المطلق ،وتفرده

لمفتتح العدد ،وأحد يصلح في الكلام بالوحدانية ،ويفردوه بأنواع الحبادةاا

في مرصع الجحد ،دداجد مي ،مرصع

الإثبات ،تقول؛ ما أتاني منهم أحد،

.

 0ا لعلاقة بين ايمسى اللغوي
والشرعي:

المع،؛ى اللغوي يلتقي تماما مع المحش
وحا٤ني منهم واحد ،ولا يقاد :جاءني
منهم أحد؛ لأنلث ،إذا قل ن :،ما أتاني الشرعي ،بل هما بمحنى واحل.

متهم أحد فمعناه :لا واجد أناني ولا

ائنان ،ؤإذا نلت :،جاءني منهم واحد
فمعناه :أنه لم يايني منهم اثنانءآ .٢
ه ا تتمريف ،هرعا:

الأحد :أحد أسماء اف الح نى؛
يعني :انفراد اف في جمح خصائصه عن
المخلوقين.

 0ا لحكم:

يجب ،إثبات ما أثبنه اف ،لنفسه ،وما

أثبته له رسوله  .من الأسماء ،ومن

ذلل؛ :،اسم اممه الأحد ،الدال عش أنه
تعالى لا شريلث ،له في ربوبيته وألوهيته،
ولا فى أّ مانه الح

نى وصف اته

اس"■•.
 ٠ا لحقيقة:

(. )١قاسى الس ([ ) ٦٢٣ /Tدار الكتب العلب،
ط.آ)ا،را.

( )٢انقلر. :قاسى اسة ( )v٦/١درآ[ > ٩٠ /دار الفكر،

الأحد :ر<هو الفرد الذي ل م يزل
وحده ،ولم يكن معه آحراالَاا* ،المنفرد

 ،] ٠١٣٩٩رالهاة ني غريب ،الحديث (\[ ) TU /دار

الفكر ،] ٠١٣٩٩ ،والمحاح(آ[ ) ٤٤ •/دار العلم

( )٤يان تلمي الجهب (آ[ ) ٤١١ /بع الس ،نهد،

للملابجن ،]٠١٤٠٧ iii. ،رن اذ العرب) v٠/٣ ( ،
[دار صادر ،محل  ،]٠١٤١ . ،١رالناموص المجيهل

( )٥مسير السعدي ( [ ) ٩٤٥مؤ سمة الرسالة ،ط.]١

( [ ) ٣٣٨رسة الرّالث. .دآ.]٠١٤٠٧ ،

(آ)-اظر :مجموع الخاوي لاين تيمية ريا/يىا).

(آ)انغلر :نهد؛ ،-اللنت رء[ ) ١٢٦ /دار [حيا ،التراث

العربي ،ءل  ٢.٠١ ،١م].

مدا،

.]٠١٤٢٤

( )٧النهاة يي <؛_ ،الأر <  ،) ٢٧/١يلمان العرب/T( ،
 ،) ٧١وتاج العريس ( ) ٣٧٦/٧ء

اءؤس]|إ

الأحد

بوحدان ينه فى ذاته ،وصفاته))

،

وأفعاله ،وربوبيته ،ؤإلهيته ،لم يلد ،ولم

الأحد

الحسنى ،من ذلك فول اش تعالى ت

ئن آس أكني

يولد ،ولم يكن له .،٢^١ ١٣
وروى الإمام الخاري سد 0عن أبي
والصفة الي ئد عليها اسم الأحد هي هريرةهءناويهئل# :ئال اف:
صفة الوحدانية فه تعالى ،فاله الأحدية كدبتى ابن آدم يلم يكن له ذلك،
فى ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته .وثتمتي ولم يكن له ذللث ،،فأما تكذييه
وءرلأ يوصف  ،شيء بالأحد ية ءينْ  ،ال إياي فقوله :لن يعيدني كما يداني،

يمال ت ريل أحد ،ولا درهم أحد ،كما

ولسم ،أول ،الخلؤ ،بأهون عبي ،من إعادته،

بمن—ائت رحل وخد؛ أي• نرد؛ لأل

وأما شتمه إياي فقوله :اتخذ اطه ولذا،

(أحدا) محفة من صفات اف التي استأثر وأنا الأحد الم د ،لم ألد ولم أولد،

بها ،فلا تشركه فيها ثيءارم# ،فأحييته ولم يكن ،لير كفوا أحد»ل
تعالى تدل على ثلاثة أمور عغلمة ت نفي

وجاء أيثا من حديث ب ريدة

المثل والد والكفء من جمح الوحوه -الأسلمي ه أنه قال# :سمع البي.
ؤإثبات جمح صفات الكمال بحيث ال رحلا يدعو وهو بقول؛ النهم إني،
يفوته منها صفة ولا نعت دال على

 ،، iJLJLiبأني أشهد أنلث ،أنت١ ،ف لا وله

الجلال ،والجمال .وأن له من ،كل ،صفة

إلا أنتج ،الأحد الممد الذي لم بلد

من ، JLl^ ،الصفات أعغلمها وغايتها

ولم يولد ،ولم يكن له كفوا أحد ،نال:
فقال :،والذي نفي ،بيده ،لقد سأل ،افه
باسمه الأعفلم ،الذي إذا دعي به أجاب،
ؤإذا سئل به أءءر»رأ.،

ومنتها ها )٠

)(٤

 0ا لأدلة:
دلت ،النم.ومجر ،مني الكتاب والسمة

محلى أن الأحد اسم من أساء اطه
( )١شرح آما ،اف الحسنى في صر ،الكتاب راث
(  ) OAل.وة الجريمي. ،ل  ،]< ١٤٢٧ ، ١١رانفلر:

تاجالموس(يما-س.

 0ا قواؤر أهلي العلم:
ن ال اب ن ،م ن يه ظه# :وم ن،
أسماء اطه ه:

الأحا_ الممد ،قال

أهل ،التأؤيل :،معناه :الواحد الأحل،

(آ)وف الأّ اء المى لمد المزين الجلا.)٧٧( ،
( )٣تهذيب ،الس (ه ،) ١T٧ /وانظر :القاموس الحط
( ُ[ ) ٢٣٨وا الرّامما.

( )٤فتح الرحيم الماللث ،الملام في علم المعاند والتوحيد
والأخلاق والأحكام لابن ّ عا-ي (  ،) ٥١لدار ابن
الجوزي ،ط؟.]< ١٤٢٢ ،

(ه)أحر-بم الخاوي(محاب فير القرآن ،رقم .) ٤٩٧٤
( )٦أخرجه ابر داود ركتاب الملأة ،رنم ،) ١٤٩٣
والترمذي (أبواب اكءو١مت ،١رنم  ) ٣٤٧٠وحسنه،
وابن ماجه(كتاب الا،ءا ،،رنم  ،) ٣٨٠٧وصححه

الألٍانيفىًحءحا,ي داود(ْ/؟أأ).

الآس

الأحد

][٨٣
الموحد الدى يعبد بتوحيده ؤيشهد له

ؤث١ل آني

إيآ أثي أغمز خثيه>

الوحاوانة|أاأ.
[بوس ف ،؛  ،] ٣٦وق ال :جولأ؛■فم ^،1
لالك_ه_ف] ،ونال١^^ :؛؛ أحد
ون ال ابن ال قيم ه؛ ررالأحدت نميا
 ،]٦فهو
المتضمن لانفراده بالربوبية والإلهيةٌل  ،،تن آل1شغبم أسثارقه
وقال أيئا ؛ ®في الأحد نفي لكل نريك أب لغ في إئبايث ،الوحدانية من اسم
الواحد>الْ.،
لدي الجلأل»لم.
وقال ابن كثير* :ولا يطلق هدا اللفظ

وقال ابن كثير ه في نفير اسم اف
الأحد« :هو الواحد الأحد ،الدي ال عر أحد في الإثبات ،إلا عرافه جق؛
نظير له ولا ونير ،ولا نديي ولا ئسيه

لأن ه الكامل ني حميّع صفاته

ولا عديل ،ولا يطلق هذا اللففل على

وأفعالهلأا"أ.

أحد في الإثبات ،إلا عر اض ه

لأنه

الكامل في حميع صفاته وأ3عاله1أ؛.،
ه ا لمسام ايسلقة:

 ا لم أل-أن الأولى :اختصاص اسم(الأحد) باق محار:

 .ا لمالة الثانية :صالة اسم الأحد
يا لصمي:

حاء اسمه ؤق( ،الأحد) مفتريا مع
اسمه لإس (ال م مل) فى س ورة

الإح_لأص ij،^ :هو آممه آمحد و آثه
آلذتتثد وه لالإحلأص] كما حاء ١٠٥١

ام م اش الأحد هو من الأّ ماء
مقترئا بالصمد فى السنة الصحيحة كما
الخاصة بالله ،فلا يجوز تسمية الخلموق
ساتي ،ومنه أحد العلماء فانيتين ت
به على ميل الإْللاق ،،وأنه لا ي تعمل
ال فانية الأولى :أن ام م الأحد
في حق المخلوق إلا في سياق القي،
أو الإضافة ،قال ابن تيمية ١٠ :امم الأحد والصمد مع أمماء أحرى مقترنة يهما

لا يستعمل في حق غير الله إلا مع هما الاسم الأعظم؛ فقد دلت الثثة على

الإضافة ،أو في غير الوب كقوله:
()١كتاب التوحيد لاين منيه([ ) ٦٠ /Xتحقيق؛ د .علي
المشّهي ،مطابع الجامعة الإملامية ،محول،
.]< ١٤١٣

أن امحم الأحد والصمد والأمسماء
المقترنة معهما يولف الاسم الأعغلم،
الذي إذا دعي يه سمحاته أجاب ،وذلك
من حدييث ،بريدة ظتم ق سال ت ممع

(آ)دا'ع الغواني (ل/أ؛ا) [دار تزار اياز.]\i. .
(■ا)زاد المعاد( ) ١٨١ /،نموا الرمالت. ،دل].
(؛)تفسير ابن كثير(لل-/ااْ) لءو.ة قرطة. ،يا،
اآ؛ل،ر].

(ه)درء الخارض لأبن تمة ([ ) ١٢١ /Uجامعة ،٢^١
ط؟،

اا؛اه].

(ا)-شيراينممر(إا/ماه).

الأحد

الأحد

ف ال شيخ الإمحلأم ظه ت رراسمه؛
المي  .رجلا يدعو وهو يمول ت اللهم
إني أسأك بأني أشهد أنك أن اش ال الأحد يتضمن نمي المثل ،واسمه الصمد
إله إلا أك ،الأحد الصمد ،الذي لم يتضمن جمح صمات الكمال^

يلد ولم يولد ،ولم يكن له كموا أحد،

 ،وفال

ابن الشم ظه ت ؛افإن محي صورة الإخلاص

فقال :ررلقد اك اض بالاسم الذي إذا من كمال التوحيد العلمي الاعتمادي،

سئل د 4أمطي ،وإذا دعي به أجابا>أا.،

ؤإثبات الأحدية غ ،المستلرئ نفي كل
شركه عنه ،ؤإثبات الصسمدية المستلزم

وهذا أحد أقوال أهل العلم في تعيين
الأمم الأعظم ،قال ابن حجر! رروجمالة لإثبات كل كمال لهلأْ،ا
ما وقفت عليه من ذلك ،أربعة عثر

قولا ، . . .اكامع :اغ لا إله إلا هو،

الأحر ،الصمد ،الل-ي لم يل،؛ -ولم يولل ،-

 ا لمسألة الثالثة :دلالة اسم الأحدعلى يهللان التمثيل وإثبات التنزيه:

من أعفلم الأدلة على

التمثيل

ولم يكن له كفوا أحد ،أحرجه أبو داود

نملا أسماء افه الحسّنى؛ ففد سمى اممه

والترمذي وابن ماجه . . .من حديث

نف ه المقدسة ياسماء كثيرة تدل على

بريدة ،وهو أرجح من حيث السند من

تقرئه المهللق بما له من الخصائص

والصفات ،ومنها اسمه الأحد؛ أي:
جمح ما ورد في ذلالثج،ا
الفائدة الثانية :إن هذين الأسين ال٠تفند بمعاني الكمال؛ فليس له مثل في
ب تلزما 0س ائر أممس اء الله الح نى وما

ذاته ،ولا نفلير في صفاته ،ولا شربك

فيها من الكمال؛ فالأحد يد.ل على أنه في أفعاله؛ قال ابن تيمية ظه :اادث4

سبحانه المنفرد بأسمائه وصفاته وأفعاله
عن كل ما سمواه ،كما أن الممدية تحنى
السيادة المطالقة في كل وصف ،على

سبحانه منزه عن أن يوصفج بشيء من
الصفات المختصة ؛المخلوقين ،وكل ما
احتمى بالمخلوق فهو صفة نقصي ،وافه

حا.ة؛ فالصمي هو اليد الذي له الكمال

اصاف الكمال .وص ني المفهم للقرطي () ٤٧/U
عع احتلاف يسر ،وأمماء اض الحسنى الثابتان في

جميع صفاته وأفعاله ،وليس فوقه أحد

الكتاب ،والثئأن ( [ ) ١٢٣دار فل ،مرا،
 ١٤٢٦ه]  ،وشرح أمماء اض الحسنى محي صوء

المطلق في كل شيء ،وهو الكامل في

فىك٠الهل،٣ا

المحاب والئق ( .) ١٦٧

( )٤طهاج الئئة المرية(أ[ ) ٥٣ • /سمّة محرية]،
(  ) ١تقدم تخريجه تريا •
(آ)ذحاوارىراا/؛أ؟■ .) ٢٢٥ .
( )٣انظر :فتح اياري () ٦١ ;٩؛ فقد نقل كلأنا شدا

ءن القرشي حول نقمن هذين الأسن جميع

وانغلر ت بيان تلبيس الجهمية(أ/هه؛) زعطبعة
الحكوئ ،ذا ،;، ١٣٩٢ ،نعمق :ساو بن

ب ا لرحم! ،بن قاسم]•
(ْ)الد ،اكوتم[ ) ١٠٤ ( ،دار الكتاب الريً ،لا].

الأحد

الأحد

[1ي]

ثحدص هقهمنر ثإن  ' ٥٠.يي ،محننأ هءكم أشخ ألنير .ه تاكررى]لأم.
ِمح  ^'١اممر

 0ا لمروق;

وعن عادة بن الصامت ه

عن

الميمنال» :سنماثسس،
فقال :لا إله إلا اض وحلْ ،لا شريلف له،
له الملك ،،وله الحمد ،وهو على كل

شيء قدير ،الحمد ف ،وسحان اف ،ولا
إله إلا اف ،واف أكجر ،ولا حول ولا قوة

إلا باق ،ثم تال ٣١ :اغفر لي ،أو دعا
استجس_ ،له ،فإن نوصأ وصلى فلت،
صلأته»لا.،

 ٠ا لمسألة المادسة :ما يقتضيه إييامحتته
صفة الوحدانية ف تعالى:

يختلف ،الأحد عن الواحد من ^،^L
محJة؛ مي ت

 — ١أن الواحد اسم لممتتح العدد
بحلاف الأحد فإنه ينتقى معه العدد -

 - ٢أن الأحد أبلغ وأعم في إسات
الوحدانية من الواحد.

 ٣ء أن الأحد لا يمكن حعاله وصما
لأي أحد غير اف تعالى ،بخلاف الواحد
فإنه يجوز فيه ذلك ٠

ونقل الزجاج عن بعض أصحاب
المعانى في الفرق بين الواحد والأحد:

يقتضى إثبات الوحدانية :ارتوحد الرب،

«أن الواحد يفيد وحدة الذات ففعل،

مشارك ،وأن الواحب ،على العباد أن
يوحدوه عقدا وفولا وعملا ،بأن يعترفوا

هذا حاء في التنزيل^ :هل هو أثث أحد
 ٠٤٥١لالإحلأص] أراد المنفرد بوحدانيته

ؤيفردوه بانواع العبادة،

في دانه وصفاته تعالى الله علوا
كبيناأ>ل؛ا.

بجمح الكمالات؛جثث لا يثاركه فيها والأحد يفيده بالذات والمعاني ،وعلى

بكماله المهللق ،وتمرده بالوحدانية،

كما يمتمي انقي المثل والند
والكفء من جمع الوجوم ،فهو تبارك ءاوالفرق بين الواحد والأحد :أن الواحد
وتعالى الأحد الأى لا مثيل له ولا هو الخمري بالذات لا يمامه أحر،
نفلير ،فال تعالى iJ،^ :مار لن سعكا والأحد :هو المقرئ بالمعنى لا يشاركه

وقال أبو مليمان الخهلابي (ه:

 4.زمريمء ،وقال تعالى :وم ث؛في فيه أحل ،ولذلك قيل للمتنثاهي في العلم

ئث حئوا -أ صة [ ٤٠.الإح__لأص]،
وقال تعالى؛

والحرفة :هو أحل .الأحدين .ومما

َؤثإمحء شح ،وهو
( )٣الممدرشا( ،ه -ا .> ١١٠ .

( )١أ-حرجا .البخاري(كاب التهجد ،رنم ] ١١٥٤
( )٢ثى الأسا .انمس (AS'K

( )٤نمير امما ،اض الخى لازجاج (  ،) ٥٨رانغلرت درء
الصادض لأبن محب-

اى

الأحد

يقترفان يه في معاني الكلام; أن الواحد آتجذئ .ه [الشورى] ،وقال سبحانه؛
في جنس المعدود ،وقئ يفتح يه العيد.

والأحد ينمهلمر معه العلد٠ل
وقال أبو القاسم الأصمهاني ظؤ;
®والفرق بين الواحد والأحد؛ أن الواحد
هو المتفرد باليات ،لا يمامه آخر،

والأحل .هو المنفرد بالمعنى لا يشاركه

فيه أحد ،قيل; إن الأحد يملح في

لكتُ ئ لا ائت إلا م آصق
أوْي .لاوقرة]ص.
و م دهب المحاكين:
تعلق المعطالة ْن الجهمية والفلاسفة

ومن اثر بهم باسم افه الأحد والواحد
على نفى صفات الكمال عن اممه ،حيث

موضع الجحود ،والواحد في موصع ذكروا أن القديم واحد ،والواحد هر
الذي لا يتجزأ ولا ينقسم ،وأن إثبات
الإنايت ،،يقال■ لم يأتك ،من القوم أحد،

وجاءني منهم واحد ولا يقال :جاءني
تهم

الصفات يدل على تعدد القديم وهو

حلاف التوحيد.

 jLiViO؛

 Iءالواحدت هو
نال الغزالي
الل-ي لا يتجزأ ولا يثنى . . .وافه تعالى

الحق الدي لا ثريك له ولا نفلير ،ولا

في ذاتهلأ؛أ.

أن اممه هو الواحد ا لأحد  ،والإله واجد بمعنى أنه يستحيل تقدير الانقسام

مثيل له ولا نديي ،لا في ذاته وأفعاله،
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ظه؛
ولا في ألومي ته ،ولا في أس مائه
®وأما كون القديم واحد.ا أو الواجب،

وصفاته ،فمن آثار هذا الإيمان أن ال
يثبه الله بشيء من مخالوثاته ،مع إثبات
محا أثبته لتف ه ،أو أثبته له رسوله من

واحل.ا فهدا إنما يحرف عن الجهمية من

المتكالمين والفلاسفة ،فاتهم قالوا ؛

القديم واحد وهو لنقل مجمل يراد به أن
صفات الكمال ،ونفى ما نفاه عن نف ه
الإله القديم واحد وهلءا حق ؤيراد به أن
أو نف اه عنه رسوله من ال تقانمى

والعيوب ،،وأن لا يمرق نؤع مجن أنواع
العبادة لغيره كائنا من كان ،كما قال

('آ)انفور :النهج الأسى ني ثرح أساء اث انمى
لح اّ بن حمود النجاوي (آ[ ) ٩٨/مكتبة الإمّام

الن.هي ،الكويت] ،واماء اطم الحتى لماهر ممادم

تعالى؛ ؤثس 'كثيهء ثى؛ وئز أثيبغ

([ ) ٧٥ - ٤٧شركة مكبة الإمام ادزمي ،ط؛،

( )١شان ادوئ ،سلابي (\/ص [دار الثما 0العربجث،

( )٤الغمد الأض ني شرح اسا ،اش الخى لأبي

ط■؟،

.]٠١٤١٢

()٢الحجة ني سان الحجة([ ) ١٧٠ ;١دار الدوا،
.دآ،

.] ٠١٤١٩

حاد الغزالي (■ [ ) ١٣٢مة الجنان دالجام، ١.،. ،
بم؛ام] ،وانفي :الإرىد للجوبمي ( [ ) ٥٢شبة
الخانجي.] ٠١٣٦٩ ،

الأس

ث،ءر[قأابم

الأس

ممى القديم واحد نم قالوا  Iلو أنتنا له واصطلاح أحدثه قوم آحرون بعد انقراض
الصفات لكان القديم أكثر من واحد .عصره ،وعمر الذين حاطبهم بلغته
وقالت ،حهمية الفلاصفة؛ الواحب ،واحد،

وعادته . . .بل لفغل التوجد والأحد

وهو مجمل يراد يه الإله الواحس ،يدانه،

والواحد الموجود في كلام الله ورمحوله

وهذا حق ؤيراد به مسمى الواجب .نم بدل على نفيص نولهم وأنه موصوف
نالوا ت لو أثبتنا له الصفات لتعدد

بالصفات الثبوتية ،كما تقدم التنبيه عليه

الوا-؛ب»لا.،

من أنه لا يعرف ا م مى الواحد في لغة

 0ا لرد عليهم:

لا شاك أن جعل مفهوم الواحد

العرب إلا ما كان كذلك ،،ومن أن افه
وصف هن.ا الواحد بالصفات الثبوتية

وسمّا ٠بالأسماء المتضمنة للمعاني الثيوتية

والأحد تجرد الذات الإلهية عن صفات في غير موضع ،فلو فدر أن لففل الواحد
الكمال ونعوت الجلال من أبطل

^٠٧١؛ لماقضته الكاب والئنة واللغة
التي نزل بها الشيع ،ل هو في حقيقته
نفى لوجود حالق الموجودات مسحاته ٠

نال شيخ الإمحلأم ابن تيمية هقفي ت
ءاومحلوم أن التوحيد الذي في القرآن هو
الأول لا هذا ،وكذلك الموحيد الذي
جاءت يه الثثة واتفق عاليه الأئمة ،فتيين

فيه اشتراك ؤإجمال لكان ما بينه القرآن
من اتصافه ب الصفات النبوتية رافعا

لالآح٠ال والاشتراك موافئا لقول أهل
الإثبات دوزالفاة.

وهذه الأدلة كلما تدبرها العائل تبين
له نطعا أن هؤلاء ال ثقاة من افقون
للرسول ،هم في جانب والرسل في
جانب؛ كناقفة القرامطة الباقية

أن لفغل التوحيد والواحد والأحد في
وأمثالهم ،وأن استدلال هؤلاء بنصوصي
ونحعهم واصطلاحهم غم النومي
والواحد والأحد في القرآن والثثة الأنبياء على نفيهم ،من جنس استدلال
والإجماع وفي اللغة التي جاء بها

القرامطة على شريعتهم الإلحادية

 ١ل قرآن  ،وحينئذ فاد  ٠Jكنهم  ١لامتدلال بتم وص الأنبياء.٢ ١١

وقال الشيخ ابن محمان ئه  ١٠ Iإن
بما جاء في كلام الاه ورسله وفي لففل
التوحيد عالي ما يدعوته هم؛ لأن دلالة قول أهل البيع في الواحد أنه الذي ال
التعناب إنما تكون يلنة المتكلم وعادته ينق م ولا يتجزأ قول بلع لم يقل به
المعروفة فى حطابه لا ب الغة وعادة

أحد من سلف الأمة وأنمتها ،بل هو من

 ) ١١م .تحادض |لقل والفل (١٢٢ /U

()٢م ،تعارض السل والفل (١٢١ •. ١٢٢ /U

الإحسان

الإحسان

ثي]

 - ١ ٠ارالمهاج الأسمى في شرح
كلام من ينب إلى أهل الثنة والجماعة
وءيرهم»لا/
من
أصماء اف الحسنى® (ج  ، ) ١لزين محمد
سحاتة.

ى ا لمصادروالمراجع:
 ٠١ - ١أسماء اطه الح نى؛ جلالها
ولهل-ائف اقترانها وثمراتها في ضوء

" - ١ ١النهج الأّمك ،؛٢؛ ،ث رح
أسماء اطه المح نى ( ١ج؟) ،لمحمد بن

الكتاب و١لثنةا ،١لماهر مقدم.

حمود النجدي.

 — ٢ءأمحماء اطه الحض؛ ،لعبد اطه بن
صالح الغصن.
 ١ - ٣نف ير أس ماء اطه الح ني  ، ٠١ي ا لتعريف
للزجاج•
الإحسان مصدر للفعل Iأحس ،وهو
 — ٤ءرالحجة في بيالنا المحجهء (ج  ، ) ١مشتى من الحنن ،والحنن صد القبح،
 Mا لإحسان قق

للأصهانى•

 ١ — ٠ثان الدهاء ، ١١للخهلايي.
 ١ — ٦فتح الرحيم الم1الث ،العلام في

والإحسان هو الإقفال ،،والإتيان بما هو
حن ،وهمو غد الإساءة.

والإح ان بتعدى بإلي ،وباللام،
علم العشائد والتوحيد والأخلاق نقول ،ت أحسنت ،إلى فادن ،وأح ن ت،

والأحكام الم تنبطة من

لفلان ،إذا أوصلت ،إليه النفع ،وأنعمت،

لل عيي.

عليه ،كما يتعدى الإحسان بالباء ،ومنه

 ، .^ ١ - ٧الجني الداني ثرح مقدمة

قوله تعالى في قمة يوسف

رسالة ابن أبك ،نيد القحمواني ،"،للشيخ  ،٣٥ؤا اد ^،^:
أي ت أحن إلي.

عثل -المحن العباد.

 - ٨كتاب ١راكوحيداا ^ ،)٢لأبن

ثذ أل؛قماه

والإحسان قد يكون إلك ،الغير،^b ،

النفس؛ فعلى الأول تكون الهمزة في
منيه ٠
 - ٩ءامعتفد أهل الئنة والجماى فى (أحن) للتعدية ،وعلى الثاني تكون
توحيد الأسماء الحسمنيءا لمحمد بن الهمزة للميرورة ،يقال؛ أحن الرحل؛
حليفة اكيمى.

إذا صار ح

نا أو لحل فى شيء

()٢

حن

راآ نسيه ذوي الألباب ال لتمة عن الوتؤع في الألفاظ
المبتدعة الوخيمة ليمان بن سحمان ([ ) ٠٣دار
العاصمت].

(بآ)اننور; .فابمس ال الغة(؛/بْ)ر(؛/ه'ه)لطر

الجيل ،ط؛ ،](٠١٤٢ • ،والمحاح(ه/هآ.آ)

الإحسان

الإحسان

٢٩

ؤ ا لتعريف شرقا٠
الإحسان حاء تعريفه نى حدث

جبريل  ، <.وهوت اأن تعيد اف كأنك

تراه فان لم تكن تراه فانه يراك*؛
والإحسان صد الإساءة ،وهو فعل

الحسن ،سواء كان لازما لصاحبه ،أو

نديا إر انمرآآ•،
والإح

ان هو فعل ال معروف،

والإتقان فيه ،وصنع الجميل للنفس أو
لكرص•
ؤ ا لعلاقة بين المعنى اللغوي
والشرص:

العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي
ئة ،وذلك أن المحانى الشرعية للإحسان
ِ م ن الإحسان فى عبادة اف ،والإحسان
للنفس وللغير _ هي الإتيان يما هو حسن

 0ا لحكم:

لقد حاء الأمر بالإحسان فى كتاب اف
وسنة نبته ه ،وسيأتي ذكر الأدلة على
ذلك.،

والإحسان في حكمه على درحات
ومرام:،

أ — فمن الإحسان ما لا يمح الإيمان
إلا يه؛ كالإيمان باق ورسوله

ب ■ ■ ءٌ.ن الإح ان ما يكون واجبا،

يأثم تاركه ولا يكفر ،ويندرج فته؛
ء ا لإح ان يأداء العبادات ،الواجبة

 س وى ،ما تمل .م  -كاحمسان الظن ياف،وير الوالدين ،وا لإحان في الذبح فيما
جاز ذيحه ،ؤإح ان الونحوء والصلاة،

وطنة الطاعات ،الواجبة داخالة في ذلك،؛

 .ومن الإح ان الواجب ،ت أن يأتير
بهده الواجث ات ،على وجه الكمال،

في حق من سوحه له الإحسان ،وهى
يخلاف محنى القبح ،كما إن الإح ان الواجب١ ،
إلى الغير هو إقفال ،يوجهه المرء لغرم •
= [ دار اللم ليلأين ،ط jUj .] ٢١٩٩ • ،،الرب
( [ )\\ i/\Tدار مايرٍ ،وا] .وتاج العروس ( / ١٨

— و من الإح ان الواجبات الإحسان

في نرك المحرمات ،؛الانتهاء عنها،
وترك ظاهرها و؛اءلنها ،كما تال ،تعالى؛

[ ) ١٤٢دار الهدايان] ،والكيان[ ) ٠٣ ( ،ي
الرسالة ٤١٩ ،ا،و].

( ) ١أحرجه البخاري (كتاب ،الإيمان ،رنم *ه)إ وم لم

(ى_ارب ،الإيمان ،رن م  ،)٩من حديث ،أبي
هريرة ءإهئ ،4واحرجه م الم أيصا (كتامب ،الإيمان،
رنم  ،)٨من حديث ،ير ين ١لخaلاب ٠ه.
(٠)٢ج٠رعاكاوى( [ ) ٣٦٤/٣٠مكب ابن نب ،ط.]٢
(م)انذلر :المغردات[ ) ١١٩ . ١١٨ ( ،دار الم عرنة]،

رالكالٍات ،) ٥٣ ( ،والإحان ني صر ،المحاب ،رالئنة

يللهز ألإئعَ ثءطثتآ؟بم [الأن——٠ام؛
• ■ ،] ١١فهدا القدر من الإحسان فيها
واجبا.

 .و من الإح ان الواجب ،في ،مع-املة

الخالهم ،ومعاشرتهم؛ القيام يما أوجسمط الله
من حقوق ،ذللثج كله.

ج  -ومن الإح

ان ما يكون من

الإحسان

الإمحسان

^rrr

I
و_

٩

الم نحيات ،التي يثاب فاعلها امتثالا،
ولا ي تض العقاب تاركها؛ كمدفة

أيما المح في العبادة ،وبدل الجهد فى

التطؤع ،ونحوها .

تحيتها ؤإتمامها ؤإكمالهاI

ومن الإح ان المنحت ،ت الإتيان
ي الواحب ات على وجه الكم ال
المستحب

٠

والخوف والمحة واكيظيم• • • ثمنوجب

فالإح ان في حق اض ،هو أن يعبد
المؤمن ربه فى الدنيا على وجه الحضور
والمراقبة ،حتى يغل ب ،عليه مشاهدة اش

*والإحان المأمور به ما يمكن بقلبه كأنه يراه بعينه ،وهذا يقتضي تمام
الإتقان والإخلاص والمتابعة والخشية

احتماعه مع العدل ،قاما ما يرغ العدل
فذاك ظلم ،ؤإن كان فيه نفع لشخص ،والعفليم ،مع المح في العيادة ،وإل
الجهد فى تح

مثل نفع أحد الشريكين إعطاء أكثر من
المحاياة له ،وإكمالهااْ.،
حقه ،ونع أحد
فإن هدا ظلم ،ؤإن كان فيه نفع قد
نمىإحاا»آى.
 ٠ا لحقيقة؛

لقد بثن النبي ه حقيقة الإحسان
حين محس أله جبريل ءقؤث عنه ،فنال ت

ررالإحسان أن تعيد اف كأنالث ،تراه فإن لم
تكن تراه فإثه يراك*ر
#أن تعيد اف كأنك تراه*;
قفوله
اريشير إلى أن الحبي يعبد اف تعالى على
هذه الصفة ،وهو اصتحضار فريه ،وأنه
بين يديه كأنه يراه ،وذلك يوجب الخشية

ين ها ؤإتمامها

فالاحان ش عبادة اف يتضمن أمرين:

ررأحدهما :مقام الإخلاص ،وهو أن
يعمل العبد على استحضار مثّاهدة اف
إياه ،واطلاعه وقربه منه ،فإذا استحضر

العباد هذا في عمله وعمل عليه فهو
مخلصي ض تعالى؛ لأن امتحفاره ذلك
في ،عمله يمنعه من الألفات إلمى غير اف
ؤإرادته بالعمل.

واي امي; مقام المشاهدة ،وهو أن
يعمل ،العيد على مقتضم ،مشاهدته لله

تمالمه بقلبه ،وهو أن يتنور القك،
( )٤جأسمر العلوم والمحكم (\إ0ي.

 ) ١١انظر :الجواب المحح لأبن يب (ا•_[ ) ٢١ /
المدني] ،رجاّع السائل ل (\[ ) ٣٨ . ar/دار
عالم الغواند ،حدا] ،وجامع العلوم والمحكم (ا/

 ،) ١٥٢ - ١٥١والإح-اذا م ضوء الكاب والئث
١١

رأ ،جاّع الماثل لابن تثمية (لإ/حم).
( )٣تقدم تخريجه قي الصفحة ال—،ايئت.

( )٠انظر :جامح المائل لأبن تجب
والاطاف لاين تمة (آ/يى"آ) رقة حاذ الإمام
محمد بن معود الإٍلامجة ،ط ١٤٠٣ ،١م] ،

ومجموع الفتاوى لأبن تيمية ( ،) ٦٢٢ /Uوجامع
الملوم والحكم (  ،) ٣٦ - ٣٥/١وفتح \ب\وي لأبن
حجر(اا\أ\ه والإحسان في مر ،الكاب والت
(ا/أآا).

الإحسان

بالإيمان ،وتنفذ البصيرة في العرفان،
حتى يصير الضتا كالعيان.

إلأ.،
ي ا لمنزثة:

وهدا هو حقيقة مقام الإحسان المشار
إليه في حديث ■مريل  ،.ؤيتفاوت
أهل هذه المقامات فيه بحب قوة نفوذ

مرتثة الإح ان هى أمحمى مرات ّتا
الدين وأكملها ،فهو غاية مراد العابدين،
ومنتهى أ1مال المتمين ،وأهله أشرف
حلق اض أجمعين.

ومن الإحسان المثرؤع الإحسان إلى

فهو أعلى مراتم ،الي .ين الثلاث،
في حديث جريل ،.
واش جاء

المانرا\ا.،

الخالق ،كنت الوالدين ،وصالة الرحم،
وإكرام المسف ،والإحسان إلى الجار.

وهي ت الإسلام ،وأعالي منه ت الإيمان،

وأعالي منازل الإحسان إلى الخلق ءهو
أن يقابل إم اءة المسيء إليه بالإحسان،
فيحز إليه كلما أساء هو إليه ،ؤيهون

وأعالي منه ت الإحسان.

هازا عاليه ت علمه بأنه فد ربح عليه ،وأنه

والمرتبتان اللتان نباله داخلتان فيه،

فكل محن فإنه م لم مزمن ،وؤس كل
م لم محسا ،ولا كل مؤمن محمسنا،

قد أهدى إليه ح ناته ومحاها من فالإحان أعم من جهة نف ه ،وأحص
صحيفته ،وأثبتها فى صحيفة من أساء

إليه ،فينبغي لك أن تسكره وتحن إليه
يما لا ن ية له إلى ما أحن به إJك». ٢٢١
ومن الإح ان في ولاية الخلق
وسياستهم ت القيام بواجبات الولاية
كلها ،والقدر الزاءد عاز الواجب في

من جهة أصحابه

يقول العلامة ابن القيم مبينا أهمية
منزلة الإح ان من بين منازل السائرين

إلى اض؛ راومن منازل إياك نعمد ؤإياك

ن ت عين؛ منزلة الإح ان .وهي لب،
الإيمان وروحه وكماله ،وهده المنزله

دللث ،كاله إحسان ليس يواجب* ،
تجمع جمع المنازل ،فجميعها متعلوبة
ومن ذلاث،ت الإحسان في ئتل ما يجوز فيها ،وكل ما قيل من أول الآكتاب إلى

قتله من الناس والدواب ،بإرهاق نف ه

ههنا فهو من الإحانا،ل .،

على أمع الوجوه وأسهلها وأرجاها،

(أ)اظر :جامحع الملوم والحكم (ا/آها).

من غير زيادة في التعذيب ،فإنه إيلام ال

( )٤انظر :الإبان العم لأبن سب .محن مجموع
النتاوى(؟/م'_'ا.) ١١٧ ،

( )١جامع العلوم والحكم (اْ/م ،رانفاض :سارح
اشول (مسا.

(. )٢دارج الأمن (.) ٣٢ •/T

( )٥محدارج الألكين (آ/ا'ْ؛) [دار الكتاب الربي،
ٍرآ ،] ٠١٣٩٣ ،ولا ذكر ابن المم مل •نزلة
الإحان اتتض وحض •نزلة.

الإحسان

الإحسان

! !٢٩٣

راومشهد الإحسان أصل أعمال المعروف لهم صفة من صفامحت ،الأنبياء،
القلوب كلها ،فإنه يوجب الحساء

والإجلال والتعغليم والخشية والمحبة
والإنابة والتوكل والخضؤع ف سبحانه
والدل له)^١؛.

كما قال ص احب ا ال

يوسف
من آلمنسنبى

جن لمبى افه

ومج ثأرؤ إى خض
زيوسف].

وقد غفر اض للمرأة البعى التي أسمتا

ولما كان الإحسان أض مراتب كلبا في بوم حاد وهو يطرف بافرل ،،
الدين ،وصف اغ به صفوة حلقه،

1
وأقفل رمله ،فقال عن نبيه نوح
عق ؤج ؤ ،أصق  .إة كإثة قمى
 .وقال عن نبته

اك<ستآا

ء إمحذ 0
إب راه ي م
كث(ك ءى افن .تال_م_ا«_ات].

فالإحسان إلى الماص أعظم منزلة،
وأعلى ^. ١

 ١٠لأهمية ٠

أهمية مترلة الإحسان شين من حلال
الأمور اكالية:
 — ١أنه أعلى مرات ث ،الدين الثلأيث،،

وفال عن موسى وهارون ،ؤول! ءؤتلنثِ كما تقدم ،وأصحابه أحن الناس ديانة،

ءك .وش رهنثدك  .إئا ءلئ مى ثال تعالى؛ ءاؤوس تمس دما يثذ أنلم
محسملأ .ه لالم_اذ ات] .وقال عن ث:بجئ ث ثئث محن ِ pVjة ^١

جئ لجه [ .] ١٢٥ : ٠٧١
حاتم رسله محمل
 — ٢محبة اينه للمحسنين ،قال ئعالىت
أيدي تبمدق ,يدء أمحكش ئئر ألثئذؤى
 .ثم ما دثا«رئ عند رم ثؤث جرة ؤوآ-مؤ'ا  ٤١٠آثت محث ،آلثغسه
لالزُرا ،ؤيدحل في هدْ

آلمنستى

الإية كل من دعا إلى توحيد النه،
وتصديق رسله ا والعمل بما اينعث به

[القرة] ٠

 - ٣الإحسان صفة من صيات

الألياء ءة؛قأؤ وقد تقدمت أدلة ذلالثح .

 - ٤أن اللكفر في الأخ ة ينض أن
رسوله من سن رسل اف وأسا عه
والمومنتن •٢ ١٩
بكون في الدسا لبمكون من أهل
الإحسان ،قال تعالى! ؤوأيأثو\ لنس مآ
كما أن الإح ان إلى الخلق ويذل

( )١رّالة ابن الغم إلى أحد إخموات[ ) ٤٤ ( ،دار JU؛

نن ددآًًظم نح ،مي ،آن
أدي
,ص أذثواُث ،ثثة يثن ي ثنثون

ط.]١

( )٢اننلر :تمر اليري <اآ/آهأ  ) ٢٩١ .ب
الرسالة ،تحقيق ت أحمد شاكر ،محيا ١ ٤ ٢ ٠ ،هو] .

(■ )١أحرجه الخاري (نماب أحاديث الأن—ا ،،رثم
 ،) ١٠٤٦٧ومنم (محاب اللام ،رقم .) ٢٢٤٠

الإحسان

الإحسان

ئئس قصتق ئق م! ؤلت ؤ،
 .أن
هم ،آس وإن كث ئى أك<،ؤرا  .أد 0أ قوال اهل العلم;

(٣),,

شفرته فل؛رح ذس»حت،4ا

ثمؤل أو آذى أثن هدئي لخكنت ميز
آلمنقارن»\

آو يمأ ،ح؛ن يمح ،العذاب لو

أنى ؤ) حقئأ ةَؤزك من

ؤاه

ا-الزٌر•؛ •

 - ٥عثل م محاية القرآن والئئة
بالإحسان ،فقد تكررت لمقلة الإحسان

وما يتصرف بها في مواضع كثيرة حدا
مع— ،حمرها

عن مد اض بن عدي بن خيار :أنه
لحل على عثمان بن عنان هع وهو
محصور فمال ت ررإيالث ،إمام عامة ،ونزل
بك ،م ا نرى ،وبهلي لن ا إم ام فتنة

وتتحرج .فقال عئمان؛ راالمحلاة أحن ما
يعمل الناس ،فإذا أحن الناس فأحسن

معهم ،ؤإذا أساءوا فاحتنب إساءتهم ١
وقال سفيان الثوري

 0ا لأدلة;

أن تحن إلى الميء ،فان الإحسان

 — ١قال تعالى  Iؤولءسؤأ ءاة أممت بجب
ألمنييثث

ت ®الإحسان

لاوقرْ].

 ٠ ٢وقال  ١٤^ ^uL-أق أنز

إلى المحن تجارة ١١

ون ال ابن تيمية

ت ®والعمل

 — ٣وقال تعالى ت ؤ<إ؛ب ما يثاءوى

الصالح هو الإح ان ،وهو فعل
الح نان ،وهو ما أمر ا فه يه  ،والدي
أمر افه يه هو الدي محرعه افه  ،وهو
الموافق لكتاب افه ونئة رسوله ،.
فقد أحبر اطه تعالى أنه من أحلص

 - ٤وعن عمر ه؛ أن المي.

فصده فه وكان محنا فى عمله فإنه

نولإ-مح4تاص< :آو

عئ ريم دؤى -مء آلمح؛ى .ه
[الزم].

قال :ءالإح ان أن تعبد اس كأئك تراه

فإن لم تكن ترام فإو يراك»لأ/
 - ٥وعن شداد بن أوص ه عن
رسول افه ه قال ت ®إن اف كتسس ،الإحسان

على كل شيء ،فإذا كلتم فأحستوا القتلة،
وإذا ذبحم فأحسنوا الدج ،وليحد أحدكم
(ا)اننلر :الإحِان ني ضر ،اماب والت (\. \-T/
.)\'U

(  ) ٢تقدم تخريجه قريبا *

م ت حق للثواب ،سالم س العقاب))
 0ا لأركان;

مرتبة الإحسان ركن واحد ،وهو• أن
تحبي افه كانلث ،تراه ،فإن لم نكن تراه
( )٣أخرجه ملم (كتاب الضيد والديايح وما يوكل من
الحيوان) ،رقم .) ١٩٠٥

<))اخر-بم الخاري (كاب الأذان ،رقم  ) ٦٩٥سه.
(ه>-فر القوي (/١ه  ) ١f٧لد1ر طٍة ،ط؛]٠١٤١٧ ،
(آ)الأّ.مم)س('ا/ا<»-ا).

الأمان

اآلآمح،،ان

وعث ا

ء ا لإحسان إلى الوالدين ،وهو أعلاها
 ٠ا لشروط؛

لمرسة ا|لآحان شروط ثلاثة؛ مي ت

الأيون الإخلاص ف في العمل •
الثاني :الخامة للمي..
؛ ا لمشاهدة ،وهو أن تعبد الله

لكنكتراْرأ/
ؤ ا لأقسام:

اءلاحان على أمام ثلاثة:
الأول :الإحسان في عبادة اغ تعالى،
وهو ما تقدم يانه ش حديث جبريل عة:

ارأن نمد اض كأنك نراه .٠...وهو عام

فدرا وأوجب ه ا ،ولذا قرن اف حق

الوالدين بحقه فقال آمنا بالإحسان

رك أي محددأ إلا إُ،
إلت-هما •
بمننأه تالإماء.] ٢٣ :
 ٠ا لإحسان للأث ارب ،وال ف قراء

والجيران ،وفول الحسنى للناس حمينا،

نال اغ تعالى :ؤوأإ أحدثا يكى بقآ
لنتيإ^ ثُ ثثثون إلا آقة ولأإو؛إؤإت إتسادا
وذمم ،آلثنبم) وانثنى رآلثلن ١^٨
للثاين ئّناه [.] ٨٣ :^١
س ا لإحسان فى حق الحيوان.

لجمع ما يقوم به الإنسان من عبايالتا

.الإحسان في كل شيء ،كاحاءفى
ر<إن اف كشس ،الاح ان
قول النبي

ظاهرة وباطنه.

عر كل شيء ،فإذا كلتم فآحستوا اكلة،

الثاني :إح ان الإنسان مع نف ه،

وإذا ذبحتم فأحسنوا الذيحة*لُأ.،

وذلك بتطهيرها وتزيتها من أمراض

وهازْ الأن ام الثلاثة للإحسان (في

الغلاهر والباطن ،ونحلتها بالعبادادت>

حق اف ،وفي حق النمس ،وفي حق
الخلق) غير متمايزة ،بل متداخلة أو
متلازمة ،فن أحسن نى عمادته ف فهو
محن لنم ه ،ومن أحن إر الناس
فهو محن لف ه أيصا

القلبية واللسانية والعمالية .والإحسان إلى

النفس ينقمن إخلاص العبادة وكمال

الثناعق ،نال تعالى :ؤءف لحثر قم نتر

لإنسو نإن أثأم ثلهأه [الإسراء]٧ :
الثالث :،الإحان مع الخالق ،ويكون

بفعل ما أو-بمب ،لهم من الإحسان ،وترك
ما لا يجوز من الإساءة .والإحسان إلى

الخلق مراتبه وأنواع ،دمنها ت

٠اصداصاتحإعالقة؛

 .ا لمسألة الأولى :الإحسان يزيد
ليقص؛

لما كسانت منزلة ا لاح سا ن متفسمنة
( )١انئلر :ثلاثة الأصول لمحمد بن عبل .الوهاب ،صمن

»جمرع مؤلفاته (ا[ ) ١٩١ /طعة جامعت الإمام]•
(:ا)اتللر :الإحسان ش صر ،المحاب رالئئة (\.)\ ir/

( )٣تقدم تخريجه تريبا.

( )٤مجموع القاري لابن تمة (*/٣ه.) ٦٣

الإحسان

الإحسان

٩٦

للابمان والإسلام ،ولخا كان الإيمان

وفد وردت كلمة الح

نى فى

بزبد وينقص كما دك عالي ذلك

كتان الله هث في عدة مواضع ،وتعدد

النصوصي ،والإملأم كيلك ،وينقاصل

المراد بها بح با مواضعها • فمن معاني

أهلهما فيهما تماصلا كسنا ،علم

الحسنى فى كتان اممه ه:

بالضرورة أن الإحسان كذلك يتفاصل
محنريد محيض•

 - ١الحسنى بمعنى العليار  ،،كما فى

نول ه ت ع الى< :ؤوث آلآت؛ا« أ-كئف
لالأءراف; •  ،] ١٨وذلك أن ااأّماءْ .

قال ابن رجب ظه  -بعدما ذكر
مقامي الإح ان ،وهما الإخلاص كلها أمماء ملح وثناء وتمجيد ،وليلك،
والمثاهدة —  ٠لإوي تناوت اهل هاز 0كا;ت حسنى . ٢٦١٠
المقام ات فيه بحب قوة نفوذ
 - ٢الحسنى بمحتى الجنة ،وذلك ،في

اوصاتر\ا.،

قوله تعالى :ه

كزا لكئ

ت ي ونس؛  ،] ٢٦فالحسنى هنا بمعنى الحنة،

 ا لمالة الثانية :الراد بالحض:الحض في اسة- :انث الأحسن والزيادة هي روية الزمنين وجه الله تعالى
فى الجنة ،وهدا ما عليه جمامر
يق ال :الاسم الأحسن ،والأسماء

الحنى  ،وليت حمنا ل(الحن) ،المفسربن •، ١٧وكل• ا في نوله :ؤلؤ;ذ
فهي اسم تفضيل مم ف باللام ،وذلك آ:ءاؤأ ِولم الشة. ٩١٨ :^١[ 4

 ا لمسالة الثالثة :معنى نول افهيدل على ما ليآ في الحسن غايته وكماله
ومنتهاه ،فكان حسنا تام الحسزر  .٢قال ت ع الى؛ وإف ثثك :أثه  ،_^Jتنكح
شيح الإسلام٠ :الحسنى :هي المفضلة ألمحق وه [ :]، ii^i
نال سيخ الإسلام ابن تيمية فةّفت ت
على الحسنة ،والواحد :الأحاصن>ار؛.،
اأوءوله تعالى ت وة ثتك أثب ئرت

راآ جامع العلوم والحكم(ا/هآ).

()٢تهذيب اللغة[ .دارإحياء التراث العريي هدا].

ترتح الننيتث.ه له دلالة بمنعلوفه

( )٣اننلر :العواصم واكوامم لابن الوزير ( ) YTA/U

ودلالة بايمائه وتعليله بمفهومه؛ كلألته

[رن الرّالأ ،ط*ا .تا؛اد] .والتوايد الثر

لابن صبين ضمن سوع نتاواء [ ) TT^/nدار
الوطن .دل ما»؛ام] ،وث الأساء المنى

(ه) اننتر :نف ير

المحمل (؛[ ) ٤٢٩ /دار النكر.

لمد الرزاق \صو ( [ ) ٢٩دار التوب ،ط\،

( )٦دارج الملكين(ا/ءأا).

 ،]< ١٤٢٩ومعممد اعل الثنة ثى اسماء اث المنى

( )٧انفلر :نف ير اللمري (ءا ،) ٦٢ /ونف ير ابن كثير

لمسد خيمة التسمي ( [ ) ٣٩٦دار إيلاف ،ط، ١

(؛.) YYt /

( )٨انفنر :تقم اليرمح( ،اا/أا؛) ،ونف ير البغوي
(إ).جمرعاكاوى (آ\/؛ا).

(؛/ه'م).

الإحسان

الأسان

ص

يمطوفه على قرب الرحمة من أهل
الإحسان ،ودلالته يإيمائه وتعليله على أن

والإحسان هنا أفضل• ؤيدحل في قوله

ان ،وهو

تعالى ت وثذ آثئو ثآمن لألوي يمم ،ءين

هدا القرب م

تحق با لإح

الاس تيفاء عدل ،والعفو إح

ال سب ،في فرب الرحمة منهم ،ودلالته

ان،

[.]^1

بمفهومه على وعد 0من غير المح نين.

ومن هدا المم:

فهذه ثلاث دلالات لهده الجمالة .ؤإنما

لكن هدا الإحسان لا كون إحمال

اختص أهل الإحسان بقرب الرحمة لأنها
إح ان من اف هق أرحم الراحمين ،صرر ،فإذا حصل منه صرر ،كان فللما
وإحسانه تبارك وتعالى إنما يكون لأهل من الخافي ،إما لف ه ،ؤإما لخيره ،فاد

إلا بعد الخيل ،وهو أن لا يحصل بالخفو

الإحسان؛ لأن الجزاء من حنس العمل،

وكلما أح نوا بأعمالهم أحن إليهم
برحمته ،وأما من لم بكن من أهمل
الإحسان فإنه لما بعد عن الإحسان
يعدت عنه الرحمة ،بعد ببعد وقرب

-شمع•

فالعدل واجب في جميع الأمور،
والإح ان ند يكون واجبا ،وقل -يكون

مستح• ،

ومن العدل الواجب : ،أن الغلّالم ال
بقرب ،فمن تقرب إليه بالإح ان
يجوز أن يغللم ،بل لا يعتدى عليه إلا
تفرب القه إليه برحمته ،ومن تباعد عن
الإحسان نياعد الله عته برحمته١،

بقدر فللمه ،كما قال تعالى< :ؤوثناؤبمم
ص لا ئكوف قس ةعؤ 0آلدن ف ي آنوأ

 ا لمالة الرابعة U :الأفضل ،الميل نلأ ءنرث 0إي و آقليه.ه لال_سة_ره]،بين الناص ،أم الإحسان إلتهم؟
سئ  ٢٥٤ثاغثدإ عقي
وء__ال:
لا تخلو المسألة ص حاكين:

يعثل تا آعتدئ

لال ؛__ت_رةت ،] ١٩٤

أثم آمحن
ف،
الأولى :في حكم الحاكم بين المس وقال نعالي) ت
غيره ،والق م بينهم .فالخيل بين الناسي
رلأ سترواه [ا  ٠٠٢٧؛ • .] ١٩
هو المتعين ،وهو الأفضل ،فلا بحن
ونول السمح ،ه•' *إن اف كم،

لأحدهم دون أحد ،بل الخيل بينهم هو

الاح ان على كل شيء ،فإذا قلتم

تحقيق للإحسان إليهم حميعا.

فأحسنوا القتالث ،ؤإذا دبحتم نأحبوا
ان وبين

 . ٢٢ ^٤٠^^١فتئن أن الإحسان واجب

حممه ،في الدم والمال والخرض .فإن

حتى في القتل الم

تحؤ ،بإح ان

 ) ١١سرع اسدتمْ(،ا/لأآ).

( )٢نندم تخريجه رئيا •

النائية :فيما بين الإن

lEJI
القتلة والjبحة.، ١١
 0ا لمروق:

الفرق بين الإحسان والإنعام •

الجزاء لأصحابه ،فمما جاء ئي ذلائ،أ !٢
 - ١نبوت محبة افه لأهله ،قال

تعالى< :ثمحؤا ان ه تحن ،الصن

المرق بين الاح ان والأمام! أن
الإح ان يكون لتمس الأسان ولغيره،

 ٢س ثبوت معية الله للمحمسن ،كما

تقول! أحسنت ،إلى نمي ،والإنعام ال قال تعار' وة اثن ح الين اقعإ رأك؛ث
يكون إلا لغيره  ،فالإحسان أعم من

الإنمام.، ١٢
الفرق بين العارل والإحسان:

هم محيسخت

زالتحل] .

 — ٣قرب رحمة اض من المحمستين،

قال تعالى؛ ؤي؛ نبمك أثو

ثث

العدل هو أن يعهلى ما عاليه ويأخد ما آكصيهر.ه لالأءراذح]لأ
له .والإحسان هو أن يعطي أكنر مما

 - ٤مماعفة الأجر للمحنين .فعن

عليه وبأحاو أفل مما له .ق العسدل أبي هريرة (جهم؛ أن المي .قال® :إدا
إنماف ،والإحسان تفضل ،غالإح ان أحن أحدكم إسلامه فكل حنة يعملها
زائد على العل.ل.
وتحرى انمّ ل واحسمسج ،وتحري

ا إل حان ندب وتهلوع١

نكتب ،بعشر أمثالها إلى سبعمائة صعق،،
وكل سيئة يعملها تكتب ،يمئالهأ حتى

يلقى افلأْ.،
 - ٥الفوز بالجنة والخلود فيها ،نال

0اصراتء

تعالى :ءؤةثه< أس يعا ئالدأ جس؛؛ هييبم،

لخا كانت ،منزلة الإحسان أعلى منازل ين عنتها ألأيهنر كيدن فءا ود',للف جرأ♦
الدين ،ويا كان ت ،المازل التي نالها
(الإسلام والإيمسان) داخالة فيها ،كانت،
كل ثمرة ترب ،على أمر من أمور الدين
وشرائعه مناورجة تعحتح ثمرالت ،الإحسان،

ولهلّا حاءيث ،الموص ببيان عغلم أحر
الإحسان ،وتعليق أعغلم الأجور دأدفر

ألمحسنان

لالماند.]ْ.

 - ٦المفلر إلى وجه اف ني الجنة،

وذلك أعلك ،المعتم فيها ،نال تعالى:
ؤ لصرا لئثئ وزثاد؟ه لب_سون سس:
ٌ
 .] ٢٦وقل .ثبت ،في  ٠صحيح م لم® عن
( )٤انظرن نقرة النعيم ني معامحن احلاق ،الرسول

( )١انظر :جاح المائل لاين يب (\.)٤ • ٠ at/-

الكريم ( ،)٩• /Yالإحسان ني غر ،اماب والثث

(:؟)انظر :المنردات ،لارام ،) ١١٩ ( ،لأن العرب

( ١٤ ;١ا)و(أ/جمس ■.> ٨٥١

ره) أحرجه البخاري (كتاب الإي٠اjا ،رنم  ،) ٤٢وملم
(*):اظر :المفردان ،للراغب(  ،>١ ١٩واموات-(،؛أ).

(محاب الإي٠اjا ،رنم .) ١٢٩

الأحواو

أحسن الفالقين

 ١٠مع ارج المسول" ،لح—افظ

الني  .تمر الزيادة بالفلر إلى وجه اض

١٠

تعالى ني الجهء  ،وهدا مناب لجعله

الحكمي.

جز^ لأهل الإحسان ،ولأن الإحسان

 _ ١١اامومحسوعة نفرة النعسم في

هو أن يمد المؤمن ربه في الدنيا على
وجه الحضور والمراقبة كأنه يرا ٠بقله ،

محاّن أخلاق الرسول اJكريماا،
لمجموعة من ال4ؤلضن .

ؤسفلر إليه في حال عبادته ،فكان جزاء

ذلك ال نظر إلى وجه اف مادا ذي
\ب.

 @Mأأحسن
حسن

3
1ة

يرا«-ع مصطلح (الخلق).

 >0المصادروالمراجع:
 ٠ ١ارالإح

ان فى ضوء الكت اب

والئنة* ،لأحمد الغامدى ،زرسالة
دكوراْ].

@

ئ أ حكم

يراجع مصعللح (الحكم).

 ١٠ ٠٢ا لاسممامة،؛ ،لابن تيمية.

 ١٠ _ ١٠ا لإيمان الكبير" ،صمن مجمؤع
الفتاوى لابن تيمية.

يراجع ممعللح (الروى) •

، - ٤اجامع العلوم والمحكم" ،لأبن
رجب•

ه —  ١٠جامع المائل" ،لأبن تيمية؟

ُ — ٦ررٌ الة ابن القيم إلى أحد
إحواته٠ ١،

" - ٧طربق الهجرت ين لب اب

المعادتين" ،لابن القيم.
 — ٨ررمجمؤع الفتاوى" ،لابن تيمية.

0الآحوال11
 ٠التعريف لغه:

الأحوال جمع حال ،ن ال ادن
ف ارس ؛أقفي;  ٠٠حول  Iالحاء وال واو

واللام أمحل واحد ،وهو تحولأ في
ذزر . ٢٣١ )). . .وهو في اللمة لمة الإنسان
وما هو ءاليه ،، ١٤وما كان عاليه الإنساف

 ^ ١٠١٠٠١ . ٩المالكين بين منازل إياك أو الحيواف أو الميء من هيئة وصفات.
نعبل .ؤإياك ن تعين" ،لأبن القيم.
<)اخر-بم سلم(كاب الإبمان ،رقم .) ٢٩٨

(آ)حامع العلوم والحكم (ا ،) ٠٣/رانغلرت معارج
الميل <م/ا

ولفعل المحال يدكر ويوم،

 ،وكلأهيم ا

()٣قايس الكث رآ/اآا) [دار الجل.] ٢١٩٩٩ ،

())التاعرصالمحيءلب(آا)[دارالر.الة• ،دآ.] ٢١٩٨٧ ،
)الراني( [ ) ٣٣١دار الطم للملأيض. ،دم،

١لأ■حواJ

الأحوال

 -ا لحال والحالة  -بمعنى واحد ،إلا أن

الكمال نفه هق ،ؤإثيايت ،صفة لا موجودة

الأودت بنبي عن الإبهام ،فيناب ولا معدومة أمر لا يقبله العقل ،قفلا
الإجمال ،والئاش :يدل عش الإمراد ،عن تفسيرها ،ولدللئ ،قال لعمى السلف!
باسل الضل.، ١١
ءجائ_ ،الكلام التي لا حقيقة لها ثلاثة!
ي

طفرة ال_ذل ام ،وأحوال أبى هاش م،
ا لتعرث اصطلاحا:
عزيه الإيجي بأيه ت لرالوار،س_طة بين وكسب الأشعري ،وأنثي في ذللئ!،

١لموجود والمعدومة .
ومحال الكفوي ت رلوأثيت بمحص المتكلمين
واصيله بين الموجود والمعدوم ،وسماها
الحال ،وعرف بائها صفة لا موجودة ولا
معدومة ،لكنها قائمة بموجود؛ كالعالمية،

مما يقال ولا حقيقة تحته

معقولة تدنو إلى الأفهام
الكسب عند الأشعري ،والحال عد

 JLالبهشى وطمرة الغلامل
ه ا لحقيقة:

الأحوال التي احنرعيا أبو هاشم

وهي النسمة بين الحالم والمعلوم،ا

وستأنى شرح التعريف بعد استعراض

الجثائى وتبعه من تبعه من المتكلمين ال

نشأة نظرية الحال.

حقيقة لها إن لم تكن هي المفات،

0الأسماءالأحرى:

ولذلك حزم من حزم من ال لف أن

يدل على الحال أسماء أحر؛ منها ت
الكيفية ،والمقام ،والهيئة ،والصفة،
وا لصورة.

الحال مما يقال ويذكر ولا حقيقة تحته،

أما ما سبق من محاولات ،تعريفه ،وأنه

واسطة بين الموجود والمعدوم؛ فإنه أمر
لا وجود له.

 0ا لم5مة

نفلرية الأحوال نفلرية بامحللة لا تعني
سوى المهّاحكة اللففلية ،والتستر وراء

 ٠ا لأهمية:

أهمية نظرية الأحوال عند من فال بها

الألفامحل في محاولة دفع مدلولأت من المعتزلة مرتبهلة بأهمية الموصؤع،
ال نصوص التي ت ث بت صفات فتما أنهم بحاحة إر ن وبغ نميهم
للصفات التي يثبتها النه سبحانه لنفسه،
( )١انفلر :الكايات للكفوي (  ) ٣٧٤ب

الرسالة،

 ،] ٢١٩٩٣ ، JY.والمعجم الفل في لجميل صليبا
(\\[ ) ٤٣٨ . irU /وبوة افالب ،،-،١^٧

()٢المواص ،للإبمم ( JU [ ) ٥٧؛ الكب ،يرون].
(م)الكاواذ ،لاكنري ( .) ٣٧٤

ويثبتها له نبيه محمل

؛ فلا بد من

ن ويغ لهذا النفي ،ؤإلأ؛ فكيف ،يمكن
( :^١ )٤منهاج الثغ المرة (([ ) ٤٥٩ /جاس الإمام
محمد ين سعود ا لإسلأب ،ط ١٤٠٦ ،١ه] .

الأحوال

؛٠؛

الأحواو

الجمع بين وصف ايثه مسحاته ننسه

بلا سمع ،وبصير بلا بهر؛ مما بعالم

بالصفات ،وبتن كون إئساتهأ له منا ،ili

فساده بالفسرورة عقلا وسمعا ،وط؛

للتوحيد على زعم المعتزلة؟

بمنزلة؛ متكلم باز كانم ،ومريد باز
إرادة ،ومنحرك بلا حركة ،ومحب بلا

وهي نظرية من أشهر الظربان التي
اخترعها أبو هائم الجبائي لبسان محبة ،وممل بلا صلاة ،وصائم بلا
للهسفات ،إلا أنه ال صام ،وحاج بلا حج ،وأبيض بلا
استحقاق اض
ي ميها صفات؛ بناء على زعم المعتزلة

بياصر ،وأسود بلا سواد ،وحلو بلا

أن إئبات الصفات يلزم منه تعدد

حازوة ،ومر ب از مرارة ،وطويل باز

القدماء.

محلول ،وقصير بلا قصر؛ ونحو ذللئ ،من

ونفلرية الأحوال شاهدة عالي تخبمل الألفاظ المشتقة; كاسم الفاعل ،واسم
المحتزلة في هده الم ألة المهمة من

أصول الدين؛ إذ حاول أبو هائم
التخكس من استعمال لففلة(الصفات)،

وس م اها أحوالا ،ومي ت إم ا هى
الصفات ،ؤإما لا حقيقة لها ،والاحتمال

الأحتر هو المقرر بالنقر إلى إصرار أبي
هاشم على أن أحواله لا هي موجودة
ولا هي معدومة ،وأنها ليت صفات.
 0أ قوال أهل اسم:

أقوال أهل العلم في بيان يهللان نغلربة
الأحوال كثيرة؛ منها؛

المفعول ،والصفة العدول عنها  .فإن

لم يكن هذا باطلا في يدائة العقول

عقلن وسمنا لم يكن لنا

إلى

معرفة الحق من الباطل ،ولهذا كان

هؤلاء التفاة يعودون في آخر الأمر إلى
ال ف علة فى العقليان ،والقرمهلة فى

السمعيات . ٢ ١٠١

وببن شيخ الإسلام أيصا أن مثبتي
الأحوال من تقاة الصفات رايعترفون بما
يستلزم إثباتها؛ فإنهم يثبتون كونه حيا
عالما قادرا ،وط؛ بعينه يستلزم إثبات
اكفات))لأآ.،

 — ١قول شخ الإسلام ان تيمية فيمن
يقول رعالم بالذات) :ارفإن كان يظن أن
الذات التي لا نكون إلا عالمة قادرة
يمكن وجودها مجردة عن العل م
والقدرة ،كما يقوله النفاة؛ فهو كلام ( )١در ،تعارض المقل والفل (  ) ٣٤ . rr/oلحاس
الإدم ،الرياض.ط ٠ ١ا»؛اه].
صال متناقض؛ فإن إنات عالم بلا علم،
( )٢شرح الأصهانة كخ الإسلام([ ) ١٩دار انمهاج.
وقادر باد قدرة ،وحي بلا حياة ،وسميع
الرياض ،طا< ،م؛ا،و].
 - ٢ون ال الإيجي عن الحال:
ارويطازنه محمروري؛ لما عرف ت ،أن
الموجود ما له تحقق ،والمعدوم ما ليس

الاحواو

الأحوال

؛[IE

كذللئ ،،ولا واسطة بين النفي والإثبات،

أى؛ الثابتة الدائمة ،والصفة أعم منها؛

صرورة واتفاثا،٠

لأنها نطلق على ما هو في حكم
الحركات؛ كالصوم ،والصلاة .والحال
أعم من الصورة؛ لصدق الحال على
ااعرضأمّال؛, ،

 . ٣وقال البيجوري :اروالمختار ئ
المحقشض; أنه لا حال ،وأن الحال
(٢),,

محال.

يذد رد  kMال-ئائلين بها"ْ اكًلرية

^ •

ه اثمصادْ ١اأم ،اح*؛

 . ١ت \آ\/خ وسس
الدلائل" ،لاJاقلأنى.

 0ا لفروق؛

'ا_ااالشامل ض أمول الدين"،
هن اك ذروف ^< ،ادء ال س
الممهل لحات المقاربة لها ،لهمتما • للجو■
الكيفية ،والمقام ،والهيئة ،والصفة،
والصورة.

أما الفرق بين الحال والمقام; فالحال
كيفية سريعة الزوال ،مثل الحرارة،
والبرودة ،واليبوسة ،والرطوبة العارضة،
وهل .ه الكيفية إذا دامت ،وصارت ملكة
ا،من،

مقاما .

 ٠ ٣ررنهاية الأقدام" ،للثهرّتاني.
، _ ٤امحمل أفكار المتقدمين
والمتاحرين" ،للرازي.

 - ٥ررأيكار الأفكار" (جّل) JuSU ،؛؛.،
 — ٦اردرء نعارض العقل والمقل"

^ '،٥لابن بب•

والفرق بين الحال والملكة ت إذا أطلق

 ٧ء ررمصطيحات فى كتب العقا نوه،

لفظالحالعلء ،الهجاممبمثم ،لمحمد بن إ؛راهيم الحمد
الهيئة الفانية أول حدوثها فثل أن

ترتخ حالا ،وبعد أن نرتخ ملكة.
والحالة; عبارة عن العاني الراسخة؛

 . ٨ارالمعتزلة وأصولهم الخم ة"،
لعواد المعتق.

( . ٩رالمعتزل ة" ،لنهيي ح
( )١المواقف  V)_;)U .؛.)،

( )٢نحست المرد لاوِجررى ([ )UVدار المحب،_! ،
يرونً ،لا.]،، ١٤ •٣ ،

ن

حار الله.

*  - ١ارفي علم الكادم; المعتزلة

";آئ;س
الخصرية .بيروت ١٤١١ ،ه] ٠والمعتزلة وأصولهم
الخم ة لموال المعتق ( )١ ٠ ١ ِ ٩٨
الرياض ،ط ،٢؛■ .] ١٤١

الس،

والأثاءرة"،لأحملمحمودصجى
( )٤انفلر :المحليات (  .) ٣٧٤والعجم السلمي (ا/
.) ٤٣٨

الأحر رمن أسماء اطه تعالى)

امآخر (من أسماء افه تعالى)

 mا لآخر(4نس

m

0؛ التعريف تغة:
 ،،وقيل؛
الاخئ؛ نقيض
حلاف الأول ،، ١تقول! حاء آجرا؛
أي ،١^•! :وتقديره :فاعل ،والأنثى:

أحره ،والجمع أواحرر  ،،راوالاحر
بالفتح :أحد الشيئين ،وهو اسم على
أفل ،والأش :أحرى»ل؛.،
ى ا لتعريف شرعا؛

صح عن المجي ه أنه نال :رلأنت>

الأخر فلس يعدك شيء،ار
دللاخر معتيان ش الشرع؛
 - ١المعنى الأول :الذي ليس بعده
شيء ،ولا نهاية له ،الج افي بعد فناء
حلقه .قال ابن منيه ؛؟^® :^٥معنى الأحر
هو الأحر الذي لا يزال آ<ا دانما باتا،
الوارث لكل شيء ،بديموميته وبقاو4ا)

 - ٢اسى الثاني :هو الغاية الذي
( )١تهذيب الأنة ( [ ) TYU/Uدار إما ،الخراث الم;ي،
.يا] ،ول ! ن الم( ،-،؛[ ) ١١ /دار ماض ،ط\].

( jU )٢العرب (إ ،) ١١ /والقاموس الممط ( ) ٤٣٧
لمؤسسة ارصالة ،ط٢ا .]-٥١٤٠٧

()٣المصاح المنر (\\'/ا [المكب العمرة] ،ومختار
الصحاح ( [ ) ١٠المكتة المصرة ،ط.]٥١٤١٦ ،١

( )٤الصحاح ([ ) ٠٧٦ /Tدار الملم للملايض ،ط؛].
( )٥احرحه م لم (كتاب الذكر والدئء والتوبة
والاستغفار ،رنم .) ٢٧١٣

( )٦الترب؟ لأبن مند[ ) ٨٢ /Y( ،مطابع الجامعات
الإملامءنً ،لا،

.]٥١٤٠٩

تنتهي إليه أمور الخلائق كلها  .قال ابن
القيم  : ^٠٤٤ررالاجر الذي انته ئت إليه
عبوديتها وإرادّتها ومحبتها ،فليس

وراء اض شيء يفصّل ويعبد ؤيتأله ،كما

أنه ليس نله شيء يخلق ويبرأ»لتما.،
والصفة من اسم الأحر :هي البقاء
والاحرية فهي صفة ذاتية
ي س ببا التسمية:

إن اض تعالى هو الأخر الذي لا يزال
آخرا ودائما وباقيا ،وهو الذي انته،نا إليه
عودية الخلق ؤإرادتهم ومحبتهم ،فليس
وراء الله شيء يقصد ويعيد ؤيتاله.

ي ا لحكم:

الإيمان بان الأخر اسم من أسماء اش
تعالى وأنه موصوف بالاخرية غؤو ،كما
دك عليه ته،وصى الكتاب والسنة.
 0ا لحقيقة:

أما على المعنى الأول؛ قافه تعالى
ليس بعده شيء ،ولا نهاية له ،الباقي بعل؟

فتاء خلقه .واسم الأخر بهذا المعنى صفة
ذاتية

 ،فهو سبحانه المتفرد بالبقاء بعد

هلاك ما كب عليه الفناء من الخلائق،

ك٠ا قال تحالى :ءؤ؛و محر عهك ^١٥؛

ؤتق

( _.<)Uالهجرتين ( [ ) ٤١دار ابن الضم، Yjp ،
 ،]. ٥١٤١٤وانقلر١ :لخماJر شه ( .) ٤٩

( )٨انظر؛ محمامتج اطه هق الواردة في الكتاب وال نة
[ ٣٨٨دار الهجرة ،ط؟.]٥١٤٢٦ ،

( )٩انئلر :الاصتقاد لأ_هقي (JU [ )٧٢؛ الكتب ،ط؟،
.] ٥١٤٠٥

الأفر (من أسماء اض تعالى)

ئ

الأجر رمن أسماء اف تعالى)

وند ره ذو ٥؛؛^ ،ة'لآةرامح.ه [ ،]^^١الفلاهر فليس ئوهاك ،شيء ،وأنت ،الباطن
ولهذا برث حلقه بعاد موتهم كما قال ت فليس دونلث ،شيء  ،ائضن عثا الدين
)(٢
الفقرءأى.
ومحإلأ ثنن مء رثتئ بجن اؤمة.ه وأمما من

ل ا لحجر] •
 0أقوال أهل العلم:
وعلى المعنى الثاني ،فان الله ه هو
قال ابن منيه ت  ٠معنى الأحرت هو
الغاية الذي تنتهي إليه أمور الخلائق الأحر الذي لا يزال آخزا دائنا باما،

كلها • واسم الأخر بهذا المعنى يتعلق

بالمخلوقين ،فهو الذي تنتهي إليه أمور
الخالنق كلها إيجادا ؤإمدادا ،وبقاء

١لوارث لكل شيء  ،بديموميته وبقائه))

وقال الزجاج ت  ٠هو المتاحر عن
الأشياء كلها ويبقى بعدها،،

والتجاء ،وقضاء وتقديرا ،فبيده سحاته

وقال ابن ا لأثير!  ٠في أس ماء الأه
تمريفح المقادير ،فهو نهاية مطلبهم
تعالى الأحر . . .هو الباقي بحد فناء
ومحوالهم ،والغايه ،والصمي الذي تممي
إليه المخلوقات ؛تأهلها  ،ورغبتها ،

ورهبتها ،وجهيع مطالبهار

حلقه كله ،ناطقه وصامته١١

وقال ابن القيم؛ ١رالآ■حر الذي انتهت،
إليه عبوديتها ؤإرادتها ومحبتها ،فليس

 0ا لأدلة:

وراء اطه شيء يقصد ويعبد ويناله ،كما

ورد هذا الأمم في النرأن مرة واحدة أنه ليس قبله شيء يخلق ؤيبرأ١١

فى قوله تعالى ت ج ألأول ثإلأي ثأفلأ

وم بلإ> ش ملم .ه تالح-دت-دآ،
وأسته النبي ه مف ن ا في حديث ،أبي
هريرة نجهنه قال؛ قال ومحمول اطه I.

«الن4لم أنت ،الأول فليس مس ،شيء،
وأنت ،الأحر فليس بعدك شيء  ،وأتت،

)(٦

 0المسائل انمتعلقة:

 .ا لخألة الأولى :اسم الأول ْع اسم
الأحر يدل على كمال حياته تعالى؛

امح م الأول والأخر بدل على كمال
( )٢أرجه م لم (محاب الذم والدعا ،،رنم • .) ٢٧١٢
( )٣التوب لأبن منيم (.) ٨٢ ;٢

لا)انثلر :المئمد الأض ( [ ) ٢١٦مكب الجنان

( )٤نف ير أساء  ،Jiiالصنى(ُآ").

والجابي ،ءل  ١٤٠٧ i١هر؛ا ،وث رح  ١محم اء 1ض

(ْ) المهابة في غربِح الحاوبن< (ا[ ) ٢٩ /دار الغكر،

ة

بمآ"ااهد] ،ولمان العرب ( ،)١ ١ /،وانظر منيا و

الجري ي ،ءلاا،لأأةام]  ،وتنمر أصماء اممه

الأنوال ني :مدارج السالكين ([ ) ١١١•/Uدار

الع ني فى ضوء الكتاب والسة { ،٨٧ت مرّ

الح نى لل عيي (  ،) ٢٠مجلة الجامعة الإسلامية
بالمدينة[ ،اس  ،]- ٠١٤٢١ ، ١١٢وأسا ،اف

الكتاب المبج '،ط■ .٢اآ'اام] ،ونف ير ال عيي
( [ ) ٩٤٩مزسة الرسالةٍ ،را.]٠١٤٢٠ ،

الحسنى الخايمة ني الكاب والثئة ( [ ) ٢٦٨مكشة

( )٦طربق الهجرتين (  ) ٤١لُار ابن ،النم ،ط؟•

سيسيل ،محيا].

 ،]٠١٤١٤وانفلر ت المدر نف ه ( .) ٤٩

( < ٠١٢١ض أسماء الك تعالى)

الأير (من أسماء اشتعاش)

حياته ،فهو الأول ،الذي لم سق وجوده
عدم ،وهو الأحر الذي ليس لحياته

إلى أوليته ،وكل آخر انتهى إلى آخرسه،
ذأح_اطت أوليته وآخرينه ؛ —الأوائل

زوال ،،فله وحلم البقاء والدوام من أزل)
الأزل ،إلى أبد الأبد .

والأواخر ،وأحاطت ،ظ\هم(ته وباييته
بكل ظاهر وباطن ،فما من ظاهر إلا

واف  ، Aiyوءا ءن؛اطن إلا واف دونه،
قال آبن ٠^١؛ ه< :ا\كلق
سبحانه نعلق بالحي الذي لا بموت ولا وءا س أول ،إلا واش دذه ،وءا ص آزر
يزول ،ئلتLق ته حفيق أن لا يزول إلا واش بعدْ ،فالأول فدمه ،والأخر
بن ْي مم! ك دوام -،و؛قاؤْ ،والظاهر ءلوْ وعظ٠ته،
ولا بقطع٠^•^ ،
آحر شى به»لى.

والباطن فربه ودنوه . . .فهذه الأسماء

ُق ال اددس آئ _ li ,. :امسسلضأرىث ب ض

يب وجوده ،فلما لم يكن لوجود

 -الممألة الثالثة ت اسم الأول والأخر

القديم بتح فيتوهم أن ذلك او_ ،إن

يقتضيان تجريد الغلر ل بق فضل اف

ارتفع عدم علمنا أنه لا انقضاء له*لم.

ورحمته ،وءا-م الوثوق  ،ح الأّبايه ت

— ا لمسألة الثانية؛ الأسماء الأريعة

إن عبودية اف بام مه الأول تقتضى

(الأول والأخر والفياهر والباطن) تدل

التجرد من مطالعة الأسباب ،،والوقوف،

على الاحاطة ،وهي إحاطتان :رمانية

أو الالتفات ،إليها ،وتجريد النظر إلى

ومكانية ت

مجرد م بق يضله ورحمته ،وأنه هو

فالابنالبإجأئ; «سارىزْ المبتلئ ؛الإحسان ص غير وسيلة ءن
الأسماء الأربعة ض الإحاطة ،وهي انمي؛ إذ لا وسبلة له في العدم نبل
إحاطتا ن ت زمانية ومكانية ،فإحاطة أوليته

وجودْ •

وآخريته بالقيل والعد ،فكل سابق انتهى

كما أن عبوديته سبحانه باسمه الأخر

 ٢١١انغد :اث  ٠٤١الخم ،لزين شحال (  ٢٩٤زياد
 ، ٢٥٢ط.]- ٠١٤١٨ ،١

(< )٤ز الهجرنن (  .) ٤٧ - ٤٦وانظ ; الاسقات لأبن
يب (\اا[ )\1جاسا الإُام■ ،ا»؛اه] ،واطر:

ر ٢ا

١

( • ٢٤٠

(ُا)الأسا ،دالمفان< .ا•[ ) ٤٤ /كبة ال سوادىً ،لا،
■ .]٠١٤١١

علة ورود ط 0الأ-—.اء معطوفة بعضها على بعض

بحرف ،الواو في بيانع الفرائد (\الأل [ ) ١٩٩دار
نزاوالز< ،لاا.

الأخر رمن أسماء اك تعالى)

الأخر (من أسماء اك تعالى)

تفتفي أبثا عدم ركونه ووثوقه
بالأساب والوقوف معها ،فإنها تنعدم ال وحده ،ودوام القمر إليه دون كل شيء
محالة ،وتنقضي بالاحرية ،ؤيبقى الدائم سواه ،وأن الأمر ا؛تد.أ منه ؤإليه يرجع،
توجب للعيد صحة الاضطرار إلى اش

الباقي Jعدها .

فهو المبتدئ بالقفل حيث ،لا ستؤ ولا

فالتعلق بها تعلق بعدم وينقض،
والتعلق بالأخر سحاته تعلق بالحي الدى

وس ي ل ة ،ؤإل يه ت نتهي الأم—ساب

والوسائول •

لا يموت ولا يزول ،،فالمتعالق به حقيق

 ٠ا لمصادروالمراحع:

أن لا يزول ،ولا ينمهلع ،بخلاف التعلق
بغيره مما له آخر يفنى به

 — ١ارالأا،ستقامهء (ج  ، ) ١لأبن تيمية.
اف الحسض الئايتة في
- ٢

 -ا لمألة الرابعة :صفة الأخرية ف الكتاب والثLةاا ،لمحمود عبد الرازق

تعالى لا نمتع أن يوصفا غيره بدوام
البقاء والخلود:

لا يمنع امسم الامحر أن تكون هناك
مخلوقات لها صفة الديمومة؛ كالجنة

والنار وغيرهما من المخلوقات ،لكن من

غير نف ها؛ بل من اض ،وهذا رد على
الجهسة الذين قالوا  :لا بد من فناء كل

ثيء إلا اف ،ففد زعموا أن اش يكون
الأخر بعد الخلق ،فلا تبقى حنة ولا
نار ،ولا ثواب ولا عقاب ،ولا عرش

ارصواني•

 ٠ ٣ارالأّ ماء والصفاُت،اا (ج()،
البتهقى•

« - ٤الأعتقاداا ،للبيهقي.

 ^١^ ١٠ — ٥الموائد( ٠ج ،)١لابن
القيم.

 . ٦ررسان تلبيس الج-همية؛؛ ^،)٢
لابن محمثة•

 — ٧اتمسير أمماء اض الىسنىا،

ولا كرمي ،وزعموا أن شيئا مع افه ال

للزجاج•
 ١ ٠ ٠ ٨نف ير أمماء اض الح نيء،

فهذه الأشياء باقية بايقاء اف لها ،لا من

لل علءى •

يكون هو الأخر كما كان ،وهدا ياتلل؛
نف

ها ،وبقاء اض صفة ذاتيه له غير

مكت بة من أحد •
 0ا لأيارء

إن العبودية بامسم اه الأول والأخر
 )١انظر :ءرض الهجرتض لاين النم ( .) ٤٠

* - ٩التوحيد"(ج؟) ،لأبنمنيم.
* - ١ ٠ثان الدعاء" ،لالخهلا؛ي.

* ٠١١شؤح أمماء اض الح نى في
ضوء الكتاب والسنة" ،لسعيد القحطاني.
( )٢انظر< :ضالهجرتين(•؛).

الاخات

ا؛أخات

 ١٢ء  ٠١صمات اش هق الواردة فى

ه ا لعلاقة بين المعنى اللغوي

الكاب والثئة• ،لعلوي بن عيد القادر

والشرعي:

الئئاف.

لما كان لمقل الإخبات ،في اللغة يطلق

" - ١٣طريق الهجرمحن" ،لأبن القيم■

على المعلمنن من الأرض ،والواسع
منها ،أطلق في ،الشرع على كل ما بمل•

 Mا لإحبات m

ذلك ،المعي من الخاضع ،والخضؤع،

والتواصع ،والإنابة ،والطمأنينة ،فلفغل

ؤ ا لتعريف لغة:

الإحباُت ،له ارتباؤل وثيق بهدم المعاني

قال ابن قارص؛ ااالخاء والباء والتاء

أصل واحد ،يدل على حثؤع; JLjij ،

كلها .

قال ابن عطسة هءزفي  -بعد ذكره

أحنث ،يخين ،إحمايا إذا حشع®
للاقوال في معنى الإحبايث- ،؛ راوهن ْ-
ؤيجمع على أ-محبانح وخبوت .وقال ابن الأهوال بعمها قريب من بعض ،وأصل
الأعرابي :ا(اوب ،ما اطمأف من
الأرض وان ع®  .وقل فئر ئعد_ ١ ،ل م توي من الأرضى ،فكان  ١لمخبت ،فى
اللقفل من الخست ،وهو البراح القمر

الإحسان فى قوله نعالي:

لخ«

مبم4تأه لالحج ] ٥٤ :بالواصح .وفي

فوله، :اواجعلتي لك ،مخيتاءرم؛ أي:
حاثنا مهليئار
 ٠ا لتأوريف،شرعاء

القفر قل .ايك ف ،وامت لم وبفي يا
منعة ،فشبه المتال.لل الخاشع ؛دللث، ،
وقيل :المس ا امتق منه لام توانه
وطمأنينته®
 0ا لحكم:

عث فح ابن القيم الإحسايت ،بغوله:

الإخثاُت ،من أعمال القلب ،الي تلّ خل

الذالإحسامتٌ ،كون الجوارح على وحه

فى ب ابه الإيمان ،فلا يمسرفح إلا ف

التواضع والخشؤع ض®

نمارس.
 ٠ا لحقيقة:

(أ)ل ان الرب ( [ ) YU/Tدار النكر .ط.]< ١٤١ • ،١

حقيقة الإخبات تدور حول معنى:

 ٢٣١ينخرب•
( )٤انللر :المقرئات لارامب ( [ ) ٢٧٢دار الملم ،ط،٢

( )٦المحرر الوجيز( [ ) ٩٣٩دار ابن حزم ،ط\،

 ،]< ١٤ ١٨ولأن الرب (  ،) ٢٨ . YV/Yرالمامس
المحبل (•.[ ) ١٩١زة الرال^ط.]< ١٤ •٧ ،٢

(ي)انغلر:س«.رعاكاوى('ا ،) ١٩٤ /ودارج

(ه)شنا ،الخيل (■ [ ) ١٨٢دار امشب ،الخالب ،يا،

المالكين ( [ )٩ . A/Yدار الكتاب الربي ،ئ،

.]< ١٤ •٧

.]< ١٤١٦

'٨١

الخشؤع ،وال تواضع ،والإن اب ة ،ءؤ...ؤقهمح إله زجي ئت;  ^!،١ثيثي
^ ١دن أثث يك
آمم_ت\ن .
والطماسة ،والخوف . ،
والمحسن ض تعالى هو الخاضع له

ءلزئ4م ؤآلثنيأذا ءك ة لثام محآلعفبم)

يالطاعة ،المدعن له بالعبودية ،والمنحب

^٢؛ ثبما تييتهم ث-يمحا .ه لالح_حا،

إليه بالتوبة

وقول ت «ؤولعانم آقيى آومأ آلمامّ أثل

والإخات :لا يكون إلا بالاجماد في
الهناعه ،واطمئنان القااب بالإيمان ،قال

تعالى؛ ؤوأجرأإلوياه لهود.] ٢٣ :

ألحى من رتاك^ ييؤمتإ بهء ذح،.ته لم|

مرنهم نإن آس لهاد افن ءانوأ إل ،محمأر
متقير

لالحج] .

ومن الئثة المعلهرeت ما جاء عن ابن

 0ا لمتزنة;

بمد الإ"مات من أرفع أحوال ،القلب
وأمماها ،فلا يتمفج به إلا من اطمأن
فلبه بالإيمان ،واجتهد في تحقيق طاعة
الرحمن ،ومما يدل ،على علو منزلة

الإخبات أن ص احبه يخشع قال به إذا

عباس ه؛ أنه قال :كان الحي.
يدعو يقول؛ *رب أعني ولا تعن علي،
وانصرني ولا تتمم علي ،وامكر ^؛ ،دلا
تمكر علكب ،واهدني دب ر هداتم ،إلي،
وانصرني على من بغى علي ،اللهم
اجمدض U؛ ،ثاكزا ،لي ،ذاكزا ،دك

ذكر اض ،ويمثر على ما أصابه من راما ،لكر مطواعا ،إليالث ،مخبئا  -أو
نوائب ،الدهر ونكباته ،ويداوم على إقامة مننا  ،-رب مل ،توبتي ،واغسل ،حوبتي،

الصلاة وعالي الإنفاق مما رزقه الله ،ثم وأجب دعوتي ،وبت ،حجتي ،واهي بمي،
عاقبته الحميدة أن كون من أصحاب ومدد ي اني ،واملل مخيمة تلي"
الجة الغاليين فيها.

 0ا لأدلة؛

ص ا لقرآن امّبمت قوك تعالى؛ ؤأذ
آلخ-كا ءامؤأ رهماؤأ ألمنيثت ولموا إل

رتو-لم أويبش محب آمحتني نم فبما
ثإدون.ه [ه

ود] ،وق

ول

ه:

ه أ قوال اهل ،العلم؛
قال الطبري :ا١ال٠ختين؛ الدين تخثع
قلوبهم لدكر الله ،وتخضع من حشيته،
وجلا من ءق,ا؛ه ،وحويا من ّخهلهاا
( )٢آخ جه أبو داود (كنامحب .الملأة ،رقم ،) ١٥١٠
والترمذي (أبوامحب .انمء_وات .رنم  ) ١٠٥٥١ونال؛

حن معيح ،وابن ماجه (كتاي .الدياء ،رنم

 )١:انظر :نف ير الدِ٢ى (ا/ا/هآا•) ،وزاد المجر

 ،) ٣٨١٠٠وابن حبان (كتاب ،الرقاق ،رقم ،) ٩٤٧

( [ ) ٦٤٩ . ٦٤٨الكتب ،الإسلامي- ،يا،

وصححه الألماني ني محيح ابي يائي ألنم

 ،^ ١٤٢٣رمدارج المالكين ( [ ) r/tدار الكتب،

.) ١٣٥٣

اسب ط\■ .؛•؛ام] .وثقا ،اسل ( .) ١٨٣

( )٣تنر الطري (آا/أءه) [دار هجرا.

امحخات

وفال ابن تيمية عن معنى الإخبات
®،jلقلب لا
وتأثيره على القالب

 ٠ ٣إنامة الصلوات الخمس ،إقامة
تامة شروطها ووا-ماتها وسها •

يصلح ولا يفلح ولا يلتذ ولا ي ر ولا

 . ٤الإح ان إلى عباد اف؛الإنفاق

يطيب ولا يكن ولا يطمئن إلا بعبادة

ريه وحبه والإنابة إليه ٠ولو حمل له

'  JLjنع_الى :ءؤ...؛لهمح إلنه محي

ومطلوبه ،وبذلك يحمل له الفرح

قال ابن الشم" :فيكر

كل ما يلذ به من المخاوذات لم -شن ئلث 7صإ هنئ آتيتص  0آئن إدا
وأم بسكن ،إذ ب ذدر ذاذي إش ربٌ دآل آس يك قئأ ثآلثنيدن عك ة
ومن حيث هو معبوده ومحبوبه لثامم ؤألمفى آلثلنف ثبما تثمبمثثم بيمحدز
[ب.

والمرور واللذة وال نعمة والسكون لسين أرع علامات :وجل قلوبهم
والطمانبتة ٠

محي ذكره  -والوجل :خوف مقرون

ونال ابن القيم• ®اعلم أنه متى
استقرت فدم العبد في منزلة الإخبات

بهيبة ومحبة _ ،وصبرهم على أقداره،
ؤإتيانهم يالملأة قائمة الأركان ٠لاعنا

وتمكن فيها ارتفعت ،همته ،وعلت نف ه

وباطنا ،ؤإ حسانهم إلى عباده بالإنفاق

عن خطنات المدح والذم ،فلا بفرح

مما أتاهم ،وهذا إنما يتأتى للقلب،

بمدح الناس ،ولا يحزن لذمهم .هذا
وصفح مجن حرج عن حفل نف ه ،وناهل

المخبتؤ'

للفناء فى عبودية ريه ،وصار قلبه مطرحا

لأشعة أنوار الأسماء والصفات ،وباشر

 0ا لفروق؛

الفرق بين اءلاخيات والإنابة:

حلاوة الإيمان واليقين قلبه،

 - ١قيل :لا فرق بينهما ،فمعناهما
واحد ،وعلى ذللث ،ف ر بعض اللفح

ؤ ا آمسايرامحتLقة:

الإخات بالإuبة ،كما مدم.

علامات المحبين:

 - ٢ونبل ت الإنابة أنءّب إلك ،معنى

وحل القلوب ومحتها محي ذكر اض التوبة والرجوع إلى الله تعالى ،ؤإن
تعالىْ ،ع المحبة والتعفليم.

 - ٢الصر محي المصيبة ،رصا
بقضاء اض وقدره.
(ا).جموعاسرى(*ا/إآا).
( )٢دارج الألمحن (  ) A/Tلد|ر المحاب الم;ي ،اء-ا]ا

كانت ،أخص من التوبة ،وأما الإخبات

فأقرلب إلى معنى الخفؤع والخشؤع
داس"'■
( )٣ثنا ،اسل ( .) ١٨٢

(؛)انم :دارج الألمحن(اآ/م)ء

الإخلاص

الإخلاص

 ٠ا لثمرات:

من ثمرات الإح؛ات;

 ررأنه أول درجات الطمأسة والثقةباض وحن الظن به.

أن للمخيت البشرى من اض بالجة.

 .ا لإخب ات من الأحوال القلية
الموحية

لتفات عما محوي اض.

 - ٥ررتف ير ابن كثير" ^.)٥ ، ٤
 — ٦ارتف ير الهلبرى" ^.) ١٦ ، ٢١

 — ٧؛ ١١لجامع لأحكام ال قرآن"
رجا' ،األ) ،للقرطي■
 ٠١ - ٨شفاء العلل" ،لأبن القيم.
® — ٩المحرز الوجيز ،٠لأبن عطية.

- ١٠ارمدارج المالكين".

— ا لإخبات يورث صاحبه العزة في

الدنيا والجاه في الأخرة.

 mا لإخلاص M

الإخبات يقي من الفتة.ؤ ا لتمريض ط:
— ب الإخبات نرتفع الهمة وتعلو الممس
قال ابن فارمحي هقإه؛ ®الخاء واللام
عن الرغبة في المدح أو الخشية من والصاد أصل واحد مطرد ،وهو تنقية
الأم.
الشيء وتهديبه"ل آ .يقال :خلص الشي
 -ب الإخبات بمامحمر القلب حلاوة

الإيمان والقينا^.،١
ي ا لمصادروالمراجع:

« - ١إصالآح القلوب" ،لعبد الهائي
ص

و جي•

 - ٢ارأعمال القلوب؛ حقيقتها

يخلص خلوصا؛ أي :صار خالفاؤ
وحلاصة المن :ما خلص منه؛ لأنهم
إذا طبخوا الز؛او ليتخذوه محمنا طرحوا فيه

شيئا من محويق أو تمر ،فإذا حاد وخلص
من النقل ،فذلك المن هو الحلاصة.
والثقل الذي يبقى هو الخلوص،

والمجير منه الإخلاص ،وفد أخلمست،

وأحكامها عند أهل السمنة والجماعة المن">.
ومخالفيهم" ،لسهل الُمحي•،

« - ٣أءمال القلوب وأئرها في
الإيمان" ،لمحمد دوكورى.

 — ٤ررأمرانحى القلوب وشفاؤها صمن
مجمؤع الفتاوى" رج ،)١ ٠لابن تيمية.
( )١نشرة النعيم في عكارم أحلاق الرمحول الكريم (؛/
[ ) ١٢٣دار الود ،ط؛].

ي ا لتعريه ،شرعا:

هو  ١٠تمنية الممل يمالح النية عن
حميع شوائب الشرك"  .وفيل :هو
( )٢طابيس الس (ا><م) [دار إحياء التران ،العربي،

( )٣اظر :المحاج(؛[ ) ١٧٤ /دار العلم يعلاين ،ط؛].
( )٤سارح اشول( ،ا[ ) ٣٣١ /دار الحديث ،،ءلها>ا'ام].

الإخلاص

الإخلاص

إفراد الحق بحانه بالقصد في .^ ٧٥١١
وقيل ت هو التوفي عن ملاحظة الخلق
حتى عن شمك

ه ا لعلاقات بين المعنى اللغوي
والشرعيء

العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي

تعالى وحدْ فى العيادة ،فلا يشرك معه

شي ،في ه.
 ٠ا لمنزلة:

هو حقيقة الإسلام ،إي الإسلام هو
الاست لام طه لا لغيره .نال تعالى؛
أثث مثلا قثك فيه ئث؟« خيمإيأ

واصحة؛ لأن المعنى الشرعي موافق للغة ؟ ظتأ وقو ثو ء
فى كوته تممية ،فإنه تصفية للعمل،
وتهدييه عن الشوائي. ،
 ٠س بب التسمية:

ّمي به لأل خلوص العمل عن
الشرك وشوائبه يحصل به.
 0ا لحكم:

:ثأد ص

ف ثل آكمم ي تتمك.ه لال ذمّا،
فمن لم ي ت لم له ففد امتكبر ،ومن

است لم طه ولغيره ففد أشرك ،وكل من
الكر والشرك ضد الإسلام ،والإسلام
صد الشرك والكبر.، ١٤
نال ابنتيمه؛ ®فإن الإسلام هو
الاستلام ،وهو يتضمن الخفؤع طه

هو من أهم الواجبايت ،،وآكد الأعم-ال

وحده ،والانقياد له ،والعبودية طه

القلبية المي اندرحتح في الإيمان .قال

وهذا فل ينغمن خوفه

وحده؛

ورجاءه لأل

شيح الإسلام ابن تيمية في الأعمال
القلبية• ُروهي من أصول الإيمان وقواعل ٠ .ا لأهمية:
الدين' مثل محبة اش ورسوله' والتوكل
على افه ،ؤإحلاص الدين ممه ،والشكر
له ،والم بر على حكمه ،والخوف منه،

أهميته تتجلى فى كونه أحد شروهل

كلمة التوحيدل  ،،وأحد شرطي الحمل
المقبول ،فإن العمل المقبول ما توفر فيه

والرجاء له ،وهاده الأعمال جمعا واجبة

على جمح الخالق باتفاق أئمة الويزارل
 ٠ا لحقيقة:

حفيقة الإخلاص هى أن يفصد اطه
( )١انظرُ :اوارج .) ٦٩ . ٦٨ / T) _UI
( )٢مجمؤع الفتاوى ( ٠ا - ٠ /آ) توز١رة الشؤون
الإ-لأب والأرئا؛ ،والدعو؛ والإرشاد ،ط0آآام].

ان-مأن ( ،) ١٨٨
( )٣الكانان الشانأ ني الانتهار
تد١ر مالم الموائد ،ءل ،]١وانغلر؛ ماوارج السالكين
(أ.) ٧٣ /

را)انطر; .جوع الفتاوى (•ا/؛ا)ا و(»أآ/هاا)ئ
والتها .المراًل المقيم ( [ ) ٠٦٠دار الغضيالة.

(. )0جوع الفتاوى (\ا^ Ai٦
( )١الدرر ال؛،ن(أ/أأأ.
ُ1.[ ) ٣٥٩ب0 ،أ؛اه].

، ٢٥٦ ، ٢٥٤ ٠٢٠٣ ، ٢٤٦

الإخلاص

الإخلاص

على وجوب الإخلاص؛ كقوله تعالى:

الشرطان ت الإخلاص ،وال —متابعة،

والمردود م ا فمد منه الوصفان أو ؤ»..ةءتد أست محما ثن اليبى .ألا ق
حو أيؤق الذي اثاللاه [الزمر] ،وقوله تعالى< :ش

أحديا ،قال تعالى؛

؛ه؛ تلو وإ لتق ءأ  %أته [ؤآ أثزق أق أعثد آقت محتا ه ألبق *4.
[؛_] JU .الفضل بن [الزمرا ،وقوله تعالى< :ؤئل أس قدد عما

آنتئي
عياض! :اهو أخلص العمل وأصوبه!،١

ثن ديمح. ،ه [الزمرا ،وقوله تعالى ت

ف ثل عن معنى ذلك ،فقال< :اإن العمل

ك؛ ي تذإ ه ص ت أتين ص

إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل ،يقموا
ؤإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل
حتى يكون خالصا صوابا ،فالخالمى أن
يكون ش ،والصواب أن يكون على

الث1ة ،ثم فرأ فوله :وثن لإ

ه

وبووا آلرمحأ ودبلك دبي أكمؤ

ص [ ات] •

ارأم عد الناس
وقال ال ن بي
يثقاعش من قال لا إله إلا افه خالصا س
«إن افه تعالى
وقال البى

ردء نايسل عبماد ئلئا آ يمك ِسادت رتس حرم عار المار من قال لا إله إلا اف
قد}
[الكهم>]اا  ،،ول هدا كان سغي  ،^ Jbوجه اف»أْ.،
اوسالما حريصين على تحقيق الإخلاص
وعن أبى أمامة المالمى ه قال:
في أعمالهم ،وكان عمر بن الخئاب ه
يقول في دعائه ٣١١٠ :اجعل عملي كله جاء دجل آلي المكب .مقال ت *أرأيت
صالحا ،واجعله لوحبك خالصا ،ولا

تجض لأحد فيه يا\س/

رجلا غزا يكس الأحر والذكر ما له؟
ف ق ال رمحول الله.؛ لا شيء ل ه،
ف أعاده ا ثلاث مرات ،يقول ل ه

رمول الله ه :لا شيء له ،نم قال:

الأدلة؛

قد دك أدلة كثيرة من الكتاب والئنة

إن افه لا يقبل من العمل إلا ما كان له

خالصا ،وابتغى يه وجهه .، ٦١٠

( )١أحرجه ابر نعيم في الحلية ( /aدآ) [دار الكتاب
 .] ii,راطر :املأم الموشن(أ/إأا)
[دار الكتب العلية. ،دل

.]٥١٤١١

( )٢احرجه الإمام احد في الزمد (ا\'/آ) [دار الكتب،
العلية ،ط ،]٠١٤٢ • .١وايو الشخ الأمهاتي ني
طثقات المأءادثين باصبهان (ة ) ٢٦١ /لمؤ-

ة

الرسالة.]٠١٤١٢ >٦[, ،

(■ )١انظر :اقتضاء المرامي المستقيم (  ،) ٠٥٨ومجمؤع
النماوى( .) ١٨٨ ; ٢٢

(؛)احرجه الخاوي( ،محاب العلم ،رنم .) ٩٩
(ه)احرحهالبخاري(،كتابالصلاة ،رنم ،) ٤٢٠
وم لم( ،كتاب الماجد ومواضع الملأة ،رنم • ) ١٠٣

( )٦احرحه الم اثي (كتاب الههادط رقم • ؛ا-ا)،
والملبراني في العير(حْ/أا) [دثتية ابن تيمية،
 ،] ٢١١٠وجود اسناده ابن حجر في فتح الباري (آ/
[ ) ٢٨دار المعرفة] ،وحلمه الألماني في القلة
الصحيجة (رقم ٢؛؛).

الإخلاص

الإخلاص

وقد اتفق العلماء على وجوبه

0أقوالأهلاسر:
قال سهل بن عيد اش التستري و&ؤ ت

توفر فيه الش_رهل_ان؛ الإخلاص،
والجتايعة.

الثانية؛ ما كان مردودا ،وهو ما فقد

ررفطن الأكياس في تفسير الإخلاص ،فلم فيه الإخلاص والمتابحة أو أحدهما .
الثالثة؛ ما كان فه تعالى ،ولكاس،
يجدوا عير هذا أن نكون حركاته،
وسكونه فى سره وعلانيته لله وحده ال فلا يكون طه تعالى محقا ،ولا للناس
شريك له لا يمارجه شيء لا نقس ،ولا

محصا ،فهدا <حته ثلاثة أنولع؛

هوى ،و^' دنياءرآ.،

 - ١أن يكون ال ب اعث الأول عنى
العمل الإخلاص ،ثم يعرض له الراء،
فالاعتبار فيه للباعث الأول ما لم يفسخه

وقال الفضل بن عياض :ارترك العمل

من أحل الناس هو الرياء ،والعمل من
أجل الناس هو الشرك ،والإخلاص أن

يإرادة حازمة لغير افه ،فيكون حكمه

يعافالثؤ اض منهماا)

حكم قطع الية في أثناء العبادة.

وقال أبو سفيان صالح بن مهران ت
ااالأحلأص■ .اJقينااأ.،٤

ثم يعرض له قل ت ،النية طه تعالى ،فهدا

وقال سعد بن جسر! ارالإخلاص أن

ت ،له ما مضى من العمل،

 . ٢أن يكون الباعث الأول لغير افه،
لا يحت

يخالص العبد دينه وعمله ف ،فاد يراتى بعمله

ؤيحن ب ،له من حين فلب نيته ،ثم إن

أحدا ،ؤيكون ذلك في سل الحق كله١١ل . ،

كان ت ،العبادة لا يصح أخرها إلا بصحة
أولها وجسن ،الإعادة كالصلاة ،ؤإلأ لم
تجب ،كمن أحرم لغير افه ثم قل— ،نيته فه

ي

^سداصالتداقة؛

-حالات العمل؛

الأولى؛ ما كان مقبولا ،وهو ما
( )١انظر :سرع الفتاوى (• ا/ه) ،ودارج ادلكض
(اا)الن•

المغ_

الأّلأُة،

ط\.

للمث

(\[ )\r/حاسة الوٍاّات

• • . UU

()٠١ايرجه المهقى ئى شب الإبمان (ه[ ) ١٨٤ /مكبة

الرشد ،ط ،ا،زأاإا،و].
( )٤أحرجه أيو نعم في حلمة الأولياء(•ا[ ) ٣٩١ /دار
الكب ،العلمية ،هلبم»؛ام].

(ء) احرجه المروري في تعظيم ندر الصلاة () ٥٦٦ /t
[.خثة الدارْ ،ل J، ١٤ • ٦ .١آ.

عند الوقوف  ،والهلوافح.

 — ٣أن يريد اطه مالي بحمله والناس،
فيريد أداء فرصه والجزاء والشكور من

الناس كمن يريد الحج لي نْل الفرض
عنه ،ويقال؛ فلأن حج ،فهذا لا يقبل
منه الحمل .ؤإن كان ت ،النية ثر٠لا في
مقوط القرصي وجبت ،عليه الإعادة ،فإن

حقيقة الإخلاص لم توجد ،والحكم
المعلق يالشرط عدم عند عدمه ،والدليل

الإخلاص

|قأ]بمٍث

الإخلاص

عل يه فول ال ن بي  1، ١.ءأن ا أغنى «إن اف حرم على المار من قال لا إله
الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك إلا اف يبتغى ؛ذلك ،وجه افا> ،وكان
أحق بالأمن من غيرْ ،كما فال تعالى:
معي فيه غيرى تركته وسرك4اا

ؤآث؛ذ «امنوأ وأذ تننوأ ءإبمثه«ِ ُئلاز

 0ا لمروق:

فزق العالماء بين الإخلاص والصدق

الأول :أن الإخلاص مبني على
توحيد مقصود العبد ،فلا يكون مقصوده
منقما ،والصدق مبنى على توحيد
القصد ،فلا يكون قصده منقما .

ي قء ؛■ه ن.؛م يقُة 40
[الأن٠ام].
 - ٢من حقق الإخلاصَ ،ف ،افه
عنه ال وء والفحشاء ،قال تعالى:

ؤؤهٍقأو؛إلن> لنتمبم> عنه  ٠^١ؤآلثنثآء إثم<

ين ،بماد ،النمعن ا.ه [يوسف]

ال ش انئ :أن المدق بذل الومع

 - ٣فد يعمل العبد عملا واحل .ا

وال ط اق ة ،والإخ ادص ت وحي د

بإخلاتمي تام ،وعبودية كاملة ،فيكون

اJطالوب.، ١٣

سببا لمغفرنه ،كما فى الترمذي وابن

الشائن :،الإخلاص "التوفي عن
ملاحفلة الخلق حنى عن نف

لئ،،

والصدق التنقى من م3لالعة النفس،

ماجه وغيرهما عن عبد افه بن عمرو بن

العاص ه عن المبي.؛ أنه فال:
اريماح يرجل من أمتي يوم القيامة على

فالمخلص لا رياء له ،والصادق ال

رووس الخلائق ،فينشر عليه م عة
ون عون سجلا ،كل سجل منها مد

بالصدق ،ولا الصدق إلا بالإخلاص،

البئر ،ف^^ل :شل تشكر هن هذا مهيئا،

إعجاب ت ،ولا ينم الإخلاص إلا
)(٤
ولابمازإلابالصبرلأ؛.،

ه الثمرات:

للإخلاص ثمرائت ،جليلة أهمها ما يلي:
 - ١من حفق الإخلاص نجا من

دخول النار ،كما حم بق في الحديثا:
()١اخرج ،سلم(محاب الزمد والرنان ،،رنم .) ٢٩٨٥

فيقول :لا يا رب ،فيقول :لا ئللم
عليلث ،،فتخرج له اابهلائة قدر الكف ،فيها

شهادة أن لا إله إلا اطه ،فيقول :أين تع
هذه البهيائة هع هذه الجلأيتج ،فتوضع
هذه المطائة فى كفة ،والمجلات ،في
كفة ،فئق التج المهل ل ئة وطاشت،

الجلأدت،االأ ،،فلما قالها بإخلاص

( )٢انثلر :احملام المونمن (آ[ ) ١٢٤ /دار الكب
اسبً ،لا،

.]٥١٤١١

( )٣اظر :دارج المالكض (ا .) ٨٤ /و < .) ٧٣/٢
( )٤انظر :دارج ٥٧١؛^.)٣٧;٢( ،

< )0اظر :مجموع الخاوي 0ا/ء\أ.) ٢٩٧ ، ٢١٦ ،
( )٦أخرجه التُماوي (ابواب الإيمان ،رنم ) ٢١٣٩
وحئنه ،وابن ماجه (كتاب الزهد ،رنم ،) ٤٣٠٠

الإخلاص

الإخلاص

 ٥٦؛

وصدق نرجح به ح نانه ،وكان سبتا
 ٠ ٤من كان أتم إخلاصا طه كان أحق
يخقرتث•! ؤإلأ فأهل الكبائر الدين دخلوا بالشفاعة كما نقار م في الحدينؤ؛ *أسعد
النار كلهم يقولون; لا إله إلا افه ،ولم الن مس يشفامحني ■*،.؛ .وأما من علق قله
يترجح قولهم على سنانهم كما ترجح

بأحاو من المخلوقين يرجوه ويخافه ،فهذا

مجن أبعد الماس عن الشفاعةلْا.

فول صاحب ،اJطاقة١
 ٠ ٠أن الإخادص يورث ،الاتف اق،
وع ن أب ي هري رة ه؛ أن
رسول اض س فال* -،بينما رجل بمشي والشرك يوريثح المفرق ،فأهل الإخلاص
بطربتا لجد غصن شرك علمحا الطربمح ،،متفقون ،وأهل الإشراك متفرقون؛ لأن
فأخره ،فشكر افه له ،ئغفر له>،أآ.،
أهل الإخلاص محبودهم واظ وهو افه
فهذا الرجل لما نحى الشوك عن تعالى ،فإياه يعبئون ،وأهل الإشراك
الطريق ،وكان ال ب اعث ،على ذللخ ،لكل قوم طاغويتؤ يعبدونه من دون افه
الإخلاص التام في نلبه غفر افه له ،تعالآ.،
وليس كل من فعل ذلك يمر ^

ى ا لمصادروالمراجع:

وعن أبى هريرة (جهه أيصا فال؛ فال
* - ١إعلام الموقعينا( ،ج؟) ،لابن
الني
*بينما كليخ يطيق ،يركية ،كاد القيم.
يقتله العطش إذ رأته بغى من بغايا بتي
* — ٢الل.رر الثنية ،)٢^ ٠١جمع

إسرائيل ،فنرعت ،موتها ،قمته ،فغفر لها
!٠

)(٣

عبد الرحمن بن محمِد ابن فامم
المجدي.

فهده المرأة لما سمن ،الكل ،بإيمان
تام ،ؤإخلاص في قلبها غفر اطه لها ،ؤإلأ

* - ٣مجمؤع الفتاوى( ١٠ج ،)١ .لأبن
لمه.

فلتس كل بغي سقت كلبا يغفر لهارن•
■ و احمد ([ ) ٥٧٠ /\١مرمة اإر<الة ،ؤزا] ،وابن
ماز (كتابه الإبمان .رقم  .) ٢٢٥وءس الألاز
ش ا ل ال الأ المسة ( .) ١٣٥

(ا)اننلر. :تهاج الئنت (ا/-ا>اآ.) ٢٢٠ .
(أ)اخر-بم الخاري (كتاب ،الأذان ،رنم X.J ،) ٦٥٢؛
(كتاب ،الإئرةا رنم .) ١٩١٦

( )٣أخرجه البخاري (كتاب احاديث ،الأنساء ،رنم
 ،) ٣٤٦٧وم لم (محاب الأداب ،رقم .) ٢٢٤٥

( )٤انفلر. :نهاج النتن (ا/آاأ ) ٢٢٠ .لجاس الإمام
مصل بن سوئ الإملأب. .دآ،

.]. ٠١٤١١

*مدارج السالكيزا ،رج  ،،٢لأبن
القيم.
 — ٥امعارج القبولا( ١ج() ،لالحافنل
الحكمي.
* - ٦أمراض القلوبح وشفاتها ،،،لأبن
سمه.

( )٥انئلر :اثتضا ،انمراط المتمم ( ) ٥٥٢
( )٦انظر :المدر شه ( .) ٥٦٢

إددبس.

الدبس

« - ٧افتضاء الصراط السقم® الصالح والأخ الصالح .فقلت :،من هدا؟
نال؛ إدر؛-ساال  ،،ول م بقل؛ الولد
رج؟) ،لأبن تمية•
٠ — ٨رالكالمات النافعة في المكفرات المالح ،والابن المالح ،كما قال ادم
الواقعة® ،لعبد اف بن محمد بن
عبد الوهاب.

 - ٩ررغاية الأم اني في الرد على

ؤإبراهيم عليهما الصلاة والملأ١، ١،
و م عشاسمهكه؛

قل؛ س بذلك؛ لأنه أول من درس

النبهاني® ^ ،)٢لمحمود شكري

الوحي المكتوب ،أو لكثرة لرمحه

الألوس•

لكتاب اممه تعالىأ؛أ ،وذهب ،يعمهم إلى
أنه أعجمي؛ ولمس بعر؛ي،؛ لأنه ممنؤع

* * . ١حاشية كتاب التوحيد®،

لعبد الرحمن بن محمد الجدي.

س ا لمرق،

;(٥

 0تبوننه:

و إ دريس ؤل ®

ذكر افه تعالى نبوته فى القرآن

جعل اسمه وسبه:
ذ آؤف
الكرم ،فقال ه:
إدريس ه هوت حنوخ  -أو أحنوخ ،إذر؛ى إدثُ َكاث صدبما يا  .ؤيثثث ثكاُا
وقل ت حنوخ  -بن -رد  -وقل ت يرذ  -بن ءل؛ا.ه زم ري م] ،وق ال:

هلائط بن قينان بن انوش بن ب بن ؤإدرض ودا آلكثل ْكل نى اشجثى

آدم ،.وقل :إنه جئ أبي نوح ،.وه تالأنيا.]،
وانه ش عمود ن ت ،محمد رصولة الله هت،
وهذا الذي رجحه اثن كثير ،وغثرْ

٠

وقيل؛ إنه من أسياء بنمح ،إّرائط؛

أحدا من حدث الإسراء الأتي؛ إذ قال
فى سلامه على الني و* :.مرحثا بالغئ

وعن أنس بن ماللن ،ه في نمة

الإسراء والمعراج* :فأتينا ال ماء
( )٢أحرجه البخاري ركتاب احاديث الأنبياء ،رنم
 ،) T•T ■ ٤٢وسلم (محاب الإبمان ،رنم ■ .) ١٦١

(■ )٦اطر :إمحال المعلم بنواند سلم <ا/أ'ه) [دار

الود .،ط ،]. ٠١٤١٩ ،١والجامع لأحكام الغرآن
:^١ ) ١١

م ازربح (\ jb] (rrr /امب

انملمب. .يا ٠^ ١٤١٢ ،والجامع لأحكام الترأن

لمئرطبى (■اا/أآ؛) [موت ا'رالة ،طا]ا
والداه واكهاة<ا/؛"اأ).

 ،]-٠١٤٢٧داJد١دة راوها؛ة لأبن ضر (ا/إيب)

( )٤اطر :المظلم في التاريخ (\اس^ والجامع
لأحكام القرآن (■اا/آآ؛)ُ ،تح اياري لاين حجر

[مجر ساى والحر. ،يا ،] ٠١٤١٧ ،ونمح
<\إ \•؟؛) زتحمق ب العد.
 ^ ٧١لابن ِ

(ه) انفلر :الكث ان .ممزمخشري (؛[ ) ٢٨ /مكتبة

الغرقى (اآا/ا-ا-إ) [محزن الرالت ،ط،١

.ل  ٤٢١ ٠١اُ].

السكان،

ًدا،

.]< ١٤١٨

؛ليمحص

الريس

الرائعة ،نيل؛ من هذا؟ نال؛ مربل،

وقالوا ؛ ذلك معنى نوله تعالى ت ١٠

نيل؛ من معلق،؟ قل؛ محمد ،نيل؛ وقد ثنيا ش آلئحف آدرك  .محق ^^٠
أرّل إليه؟ نيل• تحم' نيل' مرحبا به

[ 4.الأعلى]؛ يعني؛ أن من

للعم المجيء جاء ،فأبنه علي إدريس ،ب ين المحق الأولى؛ صحف
فسلمت عليه ،فقال؛ مرحبا بك من لخ إدريس .وأ . ٢
دهم»

لكن لضعمح الحديثح السابق صعما

وقال بعض أهل العلم ت إنه أول نبي شديدا ،وحفاء وجه الاستدلال بالأية،
أعطي البوة بعد آدم هد ،وهو أول من فإنه لا يمكن النطع بثبوت هدا الفول،
إلا إذا ورد دليل صحيح صريح يقتضي

حهل

ن بة تللن ،الصحف ،إلى إدؤيس ه؛ .

 0ك تابه:

نال علماء السير والتاريخ وغيرهم ت
إن اف تعالى نجا إدريس  .في حياة

 0وفاته:

؛ أكانت،

اختلف في وفاة إدريس
 .في الأرض أم في الماء؟
آدم ه ،وأنزل عليه ثلاثين
واستدلوا بحديث ،أبي ذر له المشهور
ففيل؛ إنه توفي قمح ،الأرض ثم رفع
وفيه أنه نال؛ قال لى رسول افه

إلى السماء الرابعة . ،أو ازدمة على

*يا أبا ذر أربعة -بعني؛ من الرسل-

قول  -فمقته روحه فها •

سربانبون؛ آدم د'س-ن ،دذهمح د١حنوخ،

وقيل :إنه توفى بعد رفعه إلى ال ماء

لهو أدل من خمل بالقلم ،وأنزل اف الرابعة ،أي :أن 'روحه فضنu ،ك.
(t)„..

تعار على أحنؤخ ثلاثين صحيفة®

( )١احرح ،المياري (كتاب أحاديث ،الأنما ،،ريم
 .) ٣٢ •٧وم لم(محاب الإبمان .رنم .) ١٦٢

( )٢انفر :المتظم م التاريخ (\ .) rrr /والجامع

لأحكام الئرآذ <ما/لأآ؛) .واودا؛ة ُاوهاة <\/

وفيل :إنه رفع حئا ولم يمت ،،كما
رفع عيسى هد ،وهدا فيه نفلر.

والصحيح :أنه توفي حقيقة إما في
الأرض -،b ،؛ في ال ماء الرابعة بعد

 •> ٢٣٤داس ?د ص ي ادل ;نرل إر ض

والأظهر الأول لقوله تعالى

( )٣انفن• :اريخ الفري ([ ) ١٧١ ;١دار المعارف،
مم ،ءل ،]٢وال نتظم ني التاريخ المالوك(;١

حداء• انفلر■ التعليقامحت ،الص ان على صمح ابن مان

الأرضفياو_اتل.

 ،) ٢٣٤والجائع لأحكإم الترآن ( .) ii-\/\y
( )٤اخرجه ابن ■م؛بر ني-ارخه(ا[ ) ١٧١ /دار اكراّث.،
«لأ]ُ.اس؛لل ،-،وابن ماز(محاب الر والإحان،

رنم  ،) ٦٦١وأuر إر ضث ان ممر ر الضِ(;٢

ِ
• [ ) ٤٧دار طيبة ،طُ ،]٢لل ،الألماني• :فمف
(ا[ ) ٣٨٧ /دارباونير ،ط.]^ ١٤٢٤ ،١

(ْ)اظر :تارخ الطري ( .) ١٧١/١
( )٦اننلرُ :عالم اكزيل لابنري (ه[ ) ٢٣٩ /دار طيبة،
 .]٠١٤١١والوايثوال،اة(اْ/مآ).

إمبس.ت

؛يدبس؛

ويل

<ء سب" ي  f4زء  ■٢و
[طه] واش أعلم يدلك.
لمئ

وتد أجاب بعض أهل العلم عن ،^ ٧٥
بأجمح.؛ة *

أحدها :المراد يه هو النهي عنه
ي ا لمسائل المتعلمة:
 ا لمسألة الأولى :ن جة الخط ئى والزجر عن تعاطيه؛ لأن خهل ذلك النبيالأرض إرإدرس:.

كان علما لنيرته ،وند انمهلعت نبوته،

نال طائفة من أمل المل م :إن ولم يقل :ذلك الخعل حرام؛ دقتا لتوهم
إدريس ؛^ 3هو المشار إليه في حديث أن حهل ذلك اليي.٢ ^ ٣١٠٣ ،
الثاني :مضاه :من وافق خيله فهو ماح
معاوية بن الحكم الملمي ه لما JL
رسول اف .عن الخط ني الرمل؛ ل ،لكن لا <يق لنا إلى الملم الشن
حيث ئال معاوية :ومئا رحال يخهلون .يالواقفة ،فلا يباح ،والقصد أنه لا يباح
ارك-ان سي من إلا بيقين الموافقة ،وليس لنا يقزأ .،
ف ال رسول اف
الأساء يخط فمن وافق خد ذالاك)را.،
الثالث :،ويحتمل أن < ،ب ب ،إصاية

ويزعم كثم من المنجمين أنه أول من

صاحب الخهل هو موافقته لخط ذلك،

تك^لم فى يلد ،وي مونه ١ .هرمى
الهرام ة لإ ،ويكذبون عليه أث ياء

النبي ،فمن وافق خطه فقد أصاب ،لكن

(٢).

كمحرة

•

وهاوا يشكل عليه أن الخط على

الأرض نؤع من الكهانة ،وهو محرم،
والكلام على هذه المسألة س يجهض ت
أحدهما :حكم حمل ذلك النبي ،وهو
أن حعله كان آية من آيات اض تعالى،

لما كان ت ،الإصابة نادرة يالمسبة إلى

الخط ،ولا <يق إلى اليقين؛الموافقة،

صار ذلك ،بالن ية إلى من يتعاطاْ من

أنواع الكهانة لمشاركته له في المعنى

 ا لمسألة الثانية :رفع إدرص إلىالماء

قال تعالى:

ودلملأ من دلائل بونه ،وبوحي ،من اف ل م ري م] • نال أهل ال نف
تعالى.

الأخر :حكم حط -غيره ،وهل ي ؤخ
الاحتجاج يخطه؟

إدريس .

ث،دا لمؤا.ه
ير :رفع

إلى الماء وهو حي.

( )٣انفلر :نفس المدير للمتاوى (أْ/؛ْ) لدأر
ط،٢

.] ٠١٣٩١

( )٤انظرت شرح صحيح ملم لاJنووي ( [ ) YT/oمزم ة

را) أحرجه ملم(كتاب المساجد ومواضع الصلاة ،رنم
.) ٥٣٧

<آ)اننلر ijgi :والمائة <ا.) ٢٣٤ /

الر-الأن ،ذا،

( )٥انشر :تيسير العزيز الحميد ( [ ) v٤٣/٢دار

الصميعي ،ط,]^ ١٤٢٨ ،١

إدريس

؛لدبس '

إ1ها

وند تفا-م حديث أنس بن مالك

مختم_..نا وفيه! أنه وحاءْ فى الماء

في نمة الإسراء والمعراج! ررفلمأ مر الرابعة ،فعن أنى بن ماللث ،خهبع؛ أن

مريل بإدرص نال :مرحنا بالسؤ نر اض ق نال« :لثا غرج بي رأت
الصالح والأخ الصالح .فقالت! من هدا؟ إدرإسفىسء الرامة»أ؛ .،قال ابن
كثير! اروالحيين ،المتفق عليه من أنه في
اكماء الرابعة أصح ا

قال! إدرص»را.،

واختالمح أمل العالم في م أكين!

الأحرى؛ هل رفع كما رفع ص .
إحداهما • أي السماء التي رفع إليها
إدريس .؛ ! فقال بعضهم! ال ماء حيث ،لم يمن ،،أم أنه مايتج في الماء
الرابعة ،وف ال بعف هم! ال
السادسة

ماء

■ لكن ورد فى حد  ١ ١ائس بن

الرابعة بعاو رفعه ،أو فى الماء المادّة

على القول الأحر ،علي قولن:

مالك ه السابق! «فأبا ال ماء

الأول! أنه رفع كما رفع عيي ،.

الرابعة ،نيل! من هذا؟ نال! جمربل،
قيل! من مملثا؟ قيل! محمد ،قيل! وقد

ولم يمت ،،كما ورد عن مجائ بن حبر

أرسل إليه؟ قيل! نعم ،ميل! مرحئا به
ؤلينم المجيء جاء ،فأتت عر إدليم،،
ف المت ،عليه ،فقال! مرحبا

من

دن؛ي"الم•
وأنه وحد فى ال

وغيره .قال مجاهد بن جمر؛ أ'إدربرا

رفع فلم يمت ،،كما رفع عيسا؛

الثاني! أنه رفع كما رفع عيي ه،
لكنه مات ،فى الماء الرابعة ،ونبضت
روحه فيها ،وهذا مروي عن كمبج

مس اء السسادص—ة

موسى هؤ؛  ،وهذا مما يقوي القول

الأحبار.
فال ا؛ن ،كثير

معلما على قول

الأول! وهو أنه رفع إلى ال ماء الرابعة،
ويضعف القول بأنه رفع إلى ال ماء فغي هن-ا نغلر ،ؤإن أراد أنه رغ حثا إلى
مجاهد! ُإن أراد أنه لم يمت ،إلى الأ(!،

السادسة.

ال ماء ،ثم قبض هناك ،فلا ينافي ما

وقد ورد الح-ديث ،من طريق أخرى تقدم عن كحمتؤ الأحباراال .،
( )١احرجه المخاري (محاب ،الصلات ،رقم  ،) ٣٤٩وم لم

(ة)أحرحه اكر)ّاوي (ايواي ،تغ ير القرآن ،رقم ،) ٣١٥٧

(محاب ،الإيمان ،رنم .) ١٦٣
(آ)انغلر :تقم الطري ([ ) ٥٦٥ . OU /\0دار مجر،

وناو،ت <،واوا حديثه حن صحيح' ،وأحمد ( ١أ/

.زا] ،والجاسر لأحكام امآن ( U-[U/\T
( )٣أحرجه البخاري (كتاب ،أحاديثه الأنبياء ،رقم
 ،) ٣٢.٧ريم (محابط الإيمان ،رنم .) ١٦٢

[ ) ٢٨٠مومة الرمح.البمإ ط ،]١وصححه الألباني.
(ه) الدائن ُالهاة( .) ٢٣٦/١

( )٦تنبر الطري (ْل/آآه)
( )Vالااي،نوالهاة(ا0/مأ).

!دربس

إددبس

١٢٠

ويعفهم قال ت إن المراد يالرفع هو

الألول الثاني :وهو أن إدييس  .لم

أنه رفع إلى الجنة ،وقال يعضهم؛ هو كن أول رسول أرسل يعد آدم ه ،يل
ول معنوي؛ وهو علو المكانة والمنزلة نوح  .هو أول من ،أرسل إلءأ الأرض،
يعدم ،وهذا الذي رجحه يعفى اهل

في رنة الدنيا

نال ابن حجرت رروكون إدريس رفع العالم المتهدمين؛ كابن العربي المالكي،
لهو حمم ،لم بب من طريق ٌرذوعة والقرطمم ،،ورجحه جماعة من أهل العلم
قوية"

المعاصرين

رآ)

والصواب; أن المراد يالرفع ما ثسنح
في الحديث المجح؛ ررثم عرج بما إلى

وامتدلوا من القرآن والسمة؛ فمن
م\و•  '.قولهتعالى:

السماء الرابعة فامتفتح حبريل

أذمة إق كج ثأكنس من س،ثه [ال نم_اء:

نيل؛ من ،هن*ا؟ قال؛ مريل• قيل• دس  ]١■ ١٣؛ يعني :وحنا؛ كإبحائنا إلمم ،نوح
معالثه؟ هال ،ت محمد .هال ،ت وتد بعث إليه؟

والستن ،من ،بعدم ،وهو لحكا الرسالة •
أيبميأ محا
وق ال ت ع الى:

بادربس فرحب يدعا لما يختر"•

رإؤيم نبملثا ق دزق؛_ثا آفنؤْ را'كئئه

قال :،ند بعث إليه  -نفتح  . Liفإذا أنا

ي.ه [ا!حاودد] ٢٦ :؛ أي :الذي قبل نوح ال

 ،J،—٠اف هك • ءؤمدبمٌ-ن
لصدم]ص .فهو كسائر الأتجاء

•M

م:تث;ث;ضسص

يكون من ذريته•

ومن الثنة :حديثح الشفاعة العلويل
عن أبي ه ري رة ه ،وف ي ه أن

أول ،رمول ،بعد آدم ه؟
احتلم ،أهل العالم في ذللثج على ثلاثة فيقولون :يا نرح أنت أدل الرسل) ،^1
أهوال:،
أهل  ، ١٦^١الحديث.
رّ ول افه .قال* :ف يأتون نوحا

القول الأول :أن إدريس  .هو أول
رمحول أرمحل بحد آدم ظفي؛ؤد ،وهن.ا الدي

عاليه حماعة من المؤرخين والث اية،
ويعفى المفسرينأ؛.،

قال الحاكم الي ابوري
^

'ه  •.راوأكئر

( ه،\/مآ> .والدايت والهاة(ا/ممأ).

(\ :^1 )0حك\أ ال،مآن م \س <مآ/هلآ) أدار

الكب ،المالما ،ط ،]٠١٤٢٤ ،٣والجامع لأحكا.
القرآن الغريي (ْ ،) ٤٩/وشرح الشدة الواصعلة

( )١اننلر :سالم التنزيل (ه/خ*اآ).

(مأ)ذحاواري (•ا.) ٣٧٥ /
( )٣احر.بم م لم (تاب الإبمان ،رقم أا"ا).
(! )٤نظر :الظل؛ ني التاريخ (ا/س .وسالم اكزيل

لأبن ثبن (ا[ ) ٦٦ . ٦٥ /دار ابن ،،^^١
ط؛،

؛آ)ام]

( )٦أخرحه البخاري (كتاب أحاديث الأبناء ،رنم
 .) ٣٣٤ .وسالم (كاب الإبمان .رنم .) ١٩٤

إدوبس وه

؛ييئس

المحاية أن نوحا كان نل إدريس
صلى اغ ءاوهما»لآا.
مما احنص له عموم بعنته إلى اهل
وقال ابن عثيمض ظإ* ؛ اءوأما إدريس الأرض•
فدب كثير من المؤرخين أو أكثرهم،
ويفلهر من صنيع الحافظ ابن ،كثتر أنه
وهذا يثكل عليه أن نبينا محمدا

وبعض المق رين أيصا إلى أنه قبل نوح،

فرفا بين النبوة والرسالة؛ فهو يرى أن

وأنه من أحيائه ،لكن هذا قول صعيف إدريس  .كان نل نوح  ،.وأنه
حدا ،والقرآن والئنة ترده ،والصواب ما أول من أعش المثوة بعد آدم ، ١٠٢.
ذكرنا.ل^.

إلا أن ه صرح في موصع آخر أن

القول الثالمث ،وهو الجمع بين نوحا  ^٤هو أول ومول إلى أهل
الأرض ،بعد فلهور الشرك؛ اسشادا على
الأقوال ،يذكروا مح ،ذلك وجهين ت
حديث ،الشفاءةأا'ا ،وهذا كما يقال :إن

أحدهما؛ وهو إن قام الدليل على أن
آدم  .هو أول لي نر من اض تعال،
إدييس هؤ؛ كان نبيا ،وأنه قد بعث ،لم
وهذا لا يتعارض مع القول بأن نوحا

يصح قول النسابة ت إنه قبل نوح ه؛
لحديث ،الشفاعة السابق ،ؤإن لم يقم هو أول رسول إلى أهل الأرض ،واف
أعلم.
دليل جاز قولهم :إنه قبل نوح ،.
ه ا ثمصادروالمراجع:
محنحمل عر أنه كان سا غير '/ض م
 - ١ارإكمال المعلم بفوائد م لم ١
والحق أن الدليل من القرآن والئئة
^ ،)١للما نحي ماض•
قاتم عر أن إدريس .كان ن1ا.
 - ٢ءالبداية والمهاية ،)١^ ،لأبن
الثاني :بأن يقال :اختص نوح .
؛البعث ،إلى أهل الأرض كافة ،كبتنا
 — ٣الت»ح_فة النبلاء من نمصي

بعث
محمد ،.ويكون إدييى
لقومه خاصة؛ كموسى .ئ ،وغيره من

الأنبياء" ،لاين كثير ،اشخب كتابه ابن

الرّلرءد

حجرالعسقلأنى.

()١المءJركر ) ٦٤٢/٢لدار١سمس،ط.]٥١٤١٧ ،١

( )٢شرح الشي؛ الواصطية (^.) ٦٦ /

( )٣انظرن المعلم بنواتي م لم للمازري (ا) ٣٤ ١ /
تالمرسسة الوطنية ،بيت الحكمة ،تونس ،محوآ،
.] ٣١٩٩١
سم ساصي هماض ( ا. ) ٥٧٦ - ٥٧٠ /

 i ٤رادعوه التوحيد ت أصولها ،الأدوار
المح ،مرت بها  ،مشاهير دعاتها" ،لمحمد
حلتل هراس•
(ه) انم :الدائن وادهأة (\.) rrr /
(ا")املر :المدرف(ا/همآ.) ٢٥ ■ ،

الإرادة

الإرادة

١٢٢

ه ® -فمص الأن بماء المعروف
دالعرادساا ،للتعلي ٠

أ

 ٠ا !___ ،شرقا:
الإرادة :صفة فعالية ثابتة فه تعالى

 - ٦ءقصص الأنساء* ،لاوسعالي .

على ما يليق به• وهي نوعان :تقدير اطه

* - ٧قصص الأنبياء القمص الحق،،

الكوني الأزلي ال ن افذ في حميع

لثيية الحمد.

 — ٨رائرح العقيدة الطحاوJةاا ^،)٢

لأبن أبي •،^١^١
« - ٩المعارف» ،لابن نتيبة.

 — ١ ٠امعارج القبول( ،ج؟) ،لحاففل
حكمي.

الموجودات ويكون وقوعه حتما ال

مهحالة ،مواء كان محبوبا أم غير
محبوب .والثاني :تقديره الشرعي المراد

من العباد ث رعا ،وهدا قل يقع وفد
يتخلف وقوعه وهن .ا لا يكون إلا

م*موبا طه تعالى ،وهى إرادة قديمة أزلية

من حيث الؤع ومتجددة من حيث ،تعلقها
)(٢

بالمننُن
ي ا لذكم:
ي ا ثتمريم ،لغه:

يجب ،على المل م إنب ايتح صفة

الإرادة :أصلها من (روي) بمعنى:

الإرادة طه تعالى ،على الوحه اللائق

المشيئة والقلق والاختيار .والنود:

به  .وأن إراد-نه تعالى  -التي بمعس

المهلة في الشيء• ونالوا ؛ رؤيا؛ أي؛ المشينة ِ هي إرادة نافذة في حميع
مهلا• والإرادة في الأصل :جعلت اسما الكاسات ،فهو غؤو إذا أراد شيئا فعله.
لزوع النفس إلى القيء مع الحكم فيه
بأنه يقحل أو لا يفعل ،وفد يستعمل منة ء ا لتي بمعنى :المحبة  -هي تقديرْ
في المبدأ ،وهو نزوع النفس إلى الشرعي ،الذي لا يلزم فيه ومع الراد،

ؤيعتمد المسلم أن إرادة اطه تعالى

الشيء ،وتارة في المنتهى ،وهو الحكم

ولا يكون المراد فيه إلا محبوبا إلى اطه

فيه بأنه يبغي أن يفعل أو لا يقحل  ٠وفد

تعالى.

تكون يحب القوة التخيرية والحسية،
وقد تكون بمعنى القوة الاختيارية،
والإرادة قد تكون محبة وغير محتة
(ا)انظر :انمعاح لاجرمري (  UA/Y؛ [ ) ٤٧٩ .دار
العلم للملأين ،ط؛ jUj ،] ٢١٩٩٠ ،الرب (•ا/
[ ) ١٨٩دار ص ادر ،ط"ا ،] ٠١٤١٤ ،والماح

المر (ا0/؛أ) [المكب اس_ةا ،رانمفرداته

لاراهم ،الأصفهاني [دار القلم ،رالدار الشاب،
ط!،

.]٠١٤١٢

(آ)انغلر; مجموع المتاوى (< ا/محْ) (ا-ا. ٢•• ١ /
[ ) T'Tمعمع المالالئه نهار لياعة المعن،،

طأا؛اه] ،وضهاج \ ilLi
[جابة الإمام محمد بن سعودٍ ،دا ا  ١ ٤ ٠ ٦ه] .

الإرادة

الإرادة

0الأدلة:
وصفة الإرادة غ هق كما هي ثابتة
أما من القرآن؛ فمن الأدلة على ثرعا ،فالعقل أبثا يل.ل عليها ،وقد أثار

الإرادة المى بمعنى المشيئة :قول اش شيخ الإسلام في نرح العقيدة الأصفهانية
تعالى؛ ؤوؤ شآء أث؛ ،؛ Iائئتأوأ ؤوغآ اس إر أن أشهر دليل سنخدم في إثبات صفة
لالقرة] ،وقوله تعالى :الإرادة :أن اف قك عندما حلق المالم
سل ما ِردد

•^ ١يرد ؤاه [المائدة] .ومن

جعل فيه تحميهات كثيرة ،مثل تخصيص

ؤءة أثن

الأدلة على الإرادة التي بمعنى المحبة:
قوله تعار• ج 0ثرد آس آن بندين ثج
صدرم ,؛؛ ^١٠ومن يمد آن ثنِأث بمثل
عذدم كنثأ •مثا ء٤آثا بمكد ؤ

كل شيء بما له من القدر والصمات
والحركات كهلوله وقصره ،وءلعّمه ولونه،
وريحه وحياته ،وقدرته وعلمه وسمعه

وبصره ،وسائر ما فيه ،وهدا التخصيص

ألكملاه [الأنعام؛  ،] ١٢٥ونوله تعالى:
ؤوبئ آس يطم  , ٣٥١دلا .رمد دءًقم الخالق ،.فلو لم تكن هناك إرادة لما
كان هناك تخصيص ل .،
آلننريم[القرْت .] ١٨٥

دليل على وجود إرادة عند المخصص وهو

ومن الئنة :حدبث أبي هريرة ه؛
أن المي .فال ...« :حض إذا أراد 1ف
رحمة من أراد من أهل المار ،أمر اف
الملائكة • أن يخرجوا من كان يعيد اف،
ذيخرجونهم ييعرنولهأ بانار ال جود*
الحالثلاّ،

وحدث أنس بن مالك ه ،عن

المي س قال« :وكل اث بالرحم مافا،

0اقوالاهل العلم:

نال أبو عثمان الصابوني ئه :اومن
مدهبح أهل الئئة والجماعة :أن افه هل
مريد لجمح أعمال العباد حيرها وشرها،
ولم يؤمن أحل .إلا بمشيئته ،ولو شاء
لجعل التاس أمة واحدة ،ولو شاء أن ال
بعمى مجا حلق إبليس .فكفر الكافرين
ؤإيمان المؤمنين بقمانه غؤ وقدره،

فيقول :أي رب ظفة ،أي رب عالقة ،أي ؤإرادته ومشيئته ،أراد كل ذلك وثاءه
رب مضغة ،فإذا أراد اف أن يقضى وقضاه*ر ٠،

حلقها ،ئال :أي رب ،أذكر أم أنثى،
أشقي أم سعيد ،فما الرزق ،،فما الأجل،

وقال ابن تيمية :رروأما ما يوصف به

فيكتن ،كدلك ،في بطن أ٠ه^.،٢

وملم(؛ي كتاب اضر ،رنم .) ٢٦٤٦

(■ا)انغلر :نرح العمدة الأصفهانة شح الإّلأم ابن

()١أخرجه الّخاري ني (كتاب الأذان ،رنم ،) ٨٠٦
وم لم رفي كتاب الإيان ،رنم .) ١٨٢

()٢أخرجه الجخاري ني (كتاب النير ،رنم ،) ٦٥٩٥

يب ( [ ) ٦٣ - ٦٢مي الرثد« ،ل .]٠١٤١٥ ٠١

( )٤ضد؛ السلخ ،وأصحاب الحديث) ٢٨١ . ٢٨٥ ( ،
[دار الخاصة ،ط.]١٠١٤١٩ .٢

،ف

الإرادة

الإدالة

^iJ

الرب ،من الكلام والإرادة ،ففد دل ت ،كونية ،لا ذ فثها من وقؤع المراد ،وفد
عليه أ| ماؤه الحسنى ،وقد اتفق سلم،
الأمة واثمتها على أن اض تعالى متيلم

يكون المراد فيها محبوبا أو غير
محبوب ٠ ،وهده الإرادة بمعتى المشيثة ،

بكلام قائم يه وأن كلامه غير مخلوق،

ودليل ذللث ،قوله تعالى ت

يرد ه أن

وأنه مريد بإرادة قائمة به ،وأن إرادته
 > lJمخلوقة،ال . ،

يهديه< ينج صدرم غ-سثب ومن بإ آن
ثئسةن بممل ًددبم كنئا منا ًفأثا

وقال أيضا !(( :نه ِ ,سحانه ِ لم يزن بمكد ي

لالأنعام.] ١٢٥ :

والثاني• إرادة شرعية ،فلا يلزم فيها
مرذا بإرادات متعانة ،ضع الإرادة قل*يم
وأما إرادة الشيء المعين فانما يري ْد ُي ،وضع المراد ولا بكون المراد فيها إلا
ونته .وهو سبحانه يقدر الأشياء ويكتبها
ثم بعد ذللث ،يخلقها ؤ فهو إذا قدرها علم
ما م يفعله وأراد فعله في الوقت،

محبوبا إلى الله تعالى  .وهل 0.الإرادة هي
بمعنى؛ المحبة ودليلها قوله تعالى! ►اؤو]ثم
.
ممد آن يرب ءكعغتأه [اكّاء:

قال ثيخ الإسلام ابن تيمبة ه:
المتش-ل م ،م د -رئ س ذي،
الءال ذإذا ■؟اء وي أراد فًله ذالأول ءإن الإرادة يى كتاب افه نوuن :إرادة

ءزموالثانينمدلأآ،ب

:تعلق بالأم ،وإرانة تتعلق بالخالق.

وقال ،ابن أبي العز الحنفي '،؛■٥ت

فالإرادة المتعلقة بالأمر أن يريد من العبد

٠لوالمحققون من أهل الثثة يقولون:

فحل ما أمره يه ،وأما إرادة الخلق فأن

الإرادة في كتاب اض ذوءان • إرادة ف"ربة
كومة حلقية ،ؤإرادة دينية ب ثّ٢شة•

يريد ما يفعله هو .فإرادة الأمر هي
المتضمنة للمحبة والمّصا وهى الإرادة

فالإرادة الشرعية هى المتضمنة للمحبة

الدينية ،والثانية المتعلقة ؛الخلق هي

والرصا ،والآهونية هي المشيئة الثامالة المشنة وهي الإرادة الاكونية القلرية))رْ.،
لحمع

■ 'ا

الح» اد'ث،اا

َ

 0ا لأقسام:
الارادة تنق م إلك ،ث مننا • إرادة
( >١شرح اس الأمنهانة ( .) T-T
( )٢سجموع الفتاوى (ا-ا[ ) ٣٠٣ . ٣• ١ /سع |لس<
يهدسءة المصحف,]. ٥١٤١٦ ،

( )٣شرح الطعاوية ( [ ) ٦٩وزارت _ jdالإملأب
والأرياف ،ط\ ٠^ ١٤١٨ ،

0اساماممعالقة:

 .المراد نوعان :مراد لذاته ومراد
لغيره.
هده الم الة مثنية على قول ،العض؛
(أ)انظرت مج-مرعاسوى0آ/محه) ،ومنهاجال~ة

ه"/آاأ)لجاس الإمام،
بجالثlتاضةر .) ١٠٦/٣

٠^ ١٤٠٦

الإرادة

الإرادة

]!٢٥

كيف يريد اش أمرا ولا يرمحاه ولا يحبه؟
وكيف نجتمع إرادته له ويغمه وكراهته؟
فالجواب ت أن المراد نوعان ت

لكان خلق المار عبثا ،وقد أثار افه تعالى

سآء له

إلى هذا المعنُ ،؛ر،ٍ،ذوله•

قد آلتاز محن ذة ا محابث ممكن

ال نؤع الأول ت مراد ل ذاته؛ وهو  .إ لا من تحم رلإى

الحبوب ،فالشيء المحبوب يريده من َ؛مه رئي

نكهث وئثئ،

جهنر يى آلث رألثام^J

يريده لذاته كالإيمان ،فالإيمان مراد فه

أنحثن.ه ل،زود] ،فتبين أن المراد

كوتا وشرعا ؛ لأنه مراد لداته .

الكوئي — الذي يكون مكروئا ض — يكون
مرائا لخيرْ»لأ؛.

المهمع الثاني؛ المراد للرم؛ بمعنى
أن افه تعالى يقدره لا لأنه يحبه ،ولكن
لما يترب عليه من المصالح فهو مراد

 0ا لمروق؛
الفرق بين الارادة والمشيئة:

على الحكمة ،ؤإن كان مكروها له من

هناك فرق بجن الإرادة والمثيثة.
نشمل الإرادة الكونية.
فالإرادة

حيث نف ه وذاته ،إلا أنه مراد له من
حيث قفاوه ؤإيماله إلى مراده ،فيجتمع
ف يه الأمران! ب غف ه ؤإرادته ،ولا

وهذه هى المشيئة ،وتشمل الإراله
الشرعية  ١ولي ت ،هى الم ئة ،فالميثة
إذن :موافقة للإرادة الكونية• فهي احتس

يتنافيان ،لاختلاف متعلقهما

من الإرادة ،والإرادة بشكل عام أعم:
تشمل المشيئة والإرادة اكرءية.، ١٣

لغيره ا فيكون من هده ١لنا حيت مشتملا

ارمنال ذللث !،الكفر مكروه طه ؤق

ولكن افه يقدره على المباد؛ لأنه لولا
الكفر لم يتميز المؤمن من الكافر ،ولم
يكن المزمن محلا للخاء؛ لأن كل الماس

مؤمنون ،وأيثا لو لم يقع الكفر فلم
يكن هناك جهاد فمن يجاهد المؤمن إدا؟

الفرق بين الإرادة الكونية واءلارادة
الشرعية:

الإرادة الكونية ت هي مشينته بحانه
الشاملة لجمح الحوادث ،تتعلق بخلقه
وأمره الكوني ،وكذلك تتعلق بما يحب
وبما يكرهه ،كله داخل تحت مشيثته،

ولو لم يقع الكفر ما عرف المؤمن فدر
نعمة افه عليه بالإسلام ،ولو لم يقع
الكفر ،وكان الماس كالهم م لمين ما الشياطين والكفار والأعيان والأفعال
خلهر للأسلأم فضل ،ولو لم يفع الكفر ( ،٢مجموع فتاوى ررسانل ابن ءث؛مين <مآ[ )٢• ١ /دار

كما حلق إبليس وهو يبغضه وحلق

الوطن .إل

( )١انفلرت شؤح العلماوية (  ) ٢٢٩لوز١ر ٠الشؤون
الإّلأب والأدئف ،ط ٤١٨ ،١ام].

 ٤١٢ا،و].

( )٣اننلر :ثنا ،العقل ني مسائل القغا ،والقدر
والحكة والخيل ( .) ٤٨ . ٤٧

الإرادة

الإرادة

ل وهو

ا

 ،يمسسنه

سحانه شاملة لذلك كله.

وأما الإرادة الشرعية ت فهي

 ٠م دأص_ ،المخالضن:

 ذ متح اuكلأدية والأثعرية إلى أنالإرادة واحاوة قديمة ،ؤإنما يتجدد تعلقها

يالمحبّة والرصا  ،تتعلق بأمره الديني بالمراد ،ون بتها إلى الجميع واحدة،
ومرعه الذي صرعه على ألسنة رسله.
ولكن من خواص الإرادة أنها تخصص
وعلى هذا لبا لمة لوفؤع المراد ،بلا مخصص .فهم يقولون؛ إن الحالم
دفي أي الإرادتين يتعلق تكون الأن ام حدث في الوقت ،الذي تعالقت ،الإرادة
أربمة •

القديمة بحدوثه فيه من غير حدوث إرادة

أحدما؛ ما تعلقت يه الإرادتان الكونية ومن عير أن تتغير صفة القديم
والدبمية ،وهو ما وقع ني الوجود من
الأعمال المالحة ،نهدم مرادة ثرعا؛
لأنها أعمال صالحة مأمور بها ،ومراده

كونا؛ لأنها وقعت.
الثاني؛ ما تحلقك به الإرادة الشرعية

 0ا لرد عليهم؛

يقال؛ إن فاد هنّ ا المدهت ،معلوم

بالاصهلرار ،ولم يقل يه احنّ من العقلاء.
وبطلانه من جهات؛ من جهة جعل إرادة

هذا غير إرادة ذاك ،ومن جهة جعل

فمهل ،وهو ما أمر اف به من الطاعات الإرادة تخصص لذاتها ،ومن جهة أن هازا
والأعمال المالحة ،فعصى ذلك الكفار المازمح لم يجعل عند وجود الحوادث
ولم يأتوا به ،فهذا مراد شرعا؛ لأته من شيئا حدث حتى تخممى أو لا تخمعس،

الأعمال الصالحة ،وغير مراد كونا؛ لأنه
لم يقع من الكفار والعماة.
وهلّا ليي إل يء .فلم يتجدد ميء ،
بل تجاJدت نسبة عدمية ،لي تح وجودا،

الثالث،؛ ما تعك ،يه الإرادة الكونية

فقئل؛ كالمثا حان والمعاني التي لم يأمر

فصارت الحوادث تحدث وتتخمص بلا

ّ بِإ حادث ولا مخه2سأ

بها الله إذا فعالها الحماة ،فهي غير مرادة

دينا ،ولكنها مرادة كونا لأنها وقعت.،
الرائع؛ ما لم تتعلق به الإرادتان،

( )٢انظرت كتاب الماهرة يشرح المسايرة لكمال الدين
الئدصي هع حواشيه ( ) ٦٥ - ٤٦ت١لخكتبة التجارية

الكرى ،تمر] .راساس التقديس للرازى ( ) ٢١٧
[مْلمعة المحيي ،مد؛ ُ .]-٠١٣٥إنما وسر الأشاء-رْ

وذلك ،مما لم بقع ولم بوجد من أنواع

في ذلك يب مدهبهم القانم محلى نمي المنان

المباحان والمعاصي

الاحتيارا عض اطه تعالى ،كالامحتواء والجيء

والغضب ،والرصا وغيرها  ،فأثر ذلك في إثباتهم لهذه
()١انغلرت مجمؤع الفتاوى (ه/هها) ،وشفاء العلّل
(  ،) ٤٨ - ٤٧وثرح الطحاوة (.) ٩٦

الصفات اكر والي هتها الإرادة.

( )٣انظر :مجموع الأتاوى( .) ٣٠٢/١٦

الإرادة الثرست

الارلخ

— ذ هب الجهمية والمعتزلة إلى نفي

نيام الإرادة باض تعالى ،ئم هم إما أن

 ١^.ض الإرادة ،دإْا <.ضووط ض

الأملامي® ،لخليل الرحمن عبد الرحمن

[رسالة ماجستير بجامعق أم القرى].

 - ٨راص ف ات اض جق الواردة في

الأمر والنعلb ،ما يقولوا بحدوث إرادة امماب والثنة" ،لعلوي القاف.
لا ش محل؛ كقول ،ايمريثن ،منهم

•

وكل هذْ الأقوال ف علم أما فادئ،
وما تقدم من الأدلة وأقوال أهل العالم

لكف ني الرد عل؛هملى •

 — ٩امجمؤع الفتاوى• رج* ،) ١٦ ،١
لابن تيمية ؤ

* - ١ ٠مهاج الثئة المبوية• ^،)٠١
لابن تيمية.

 0ا لمصادروالمراجع؛
" - ١الإرادة الكونية والإرادة الشرعية

في القرآن الكريم والثثة البرية• ،لوال
عل) محمد الز,هماني•،
" — ٢الإرادة عند المعتزلة والأثاءرةت
دراسة فلسفية إسادمئة  ، ٠١لعبد الّاري

 Mا لإراية الشرعية m

يراُ ؛ع ممعللح(الإرادة).
 mا لإرادة الكونية «

يراجع مصهللح(الإرادة).

محمل .داود.

" - ٣البيان في أق ام القرآن• ،لأبن
القيم.
" - ٤ثغاء العليل في م ائل القضاء
والخور والحكمة واكعليلاا ،لأبن القيم.

ج أرحم الراحمين @
درا"ح مصعللح (الرحمة).

" — ٥درء تعارض العقل والنقل®

^ ،)٨ ،٦ ،٢لابن تيمية.

" — ٦شرح العقيدة الأصفهانية• ،لأبن
لمه

<

ؤ ا لتعريف لغة؛

الأزلي؛ من الأزل ،وهو الأل.يم ،نال
ابن قارص " i&jوأما الهمزة والزاء

 - ٧ارصفة الإرادة الإلهية ض الفكر

واللام :فأصلان :المز ،والكذب،
قال الخليل :الأزل :الشاة . . .وأن؛

(•إ؛)ل.صوب ،ط"آ.]٠١٤١٦ ،

الكذث :فالإزد ٠ ٠ .وأنا الأزل الأى

 ٢١١انظر• يرح الأصول الخمسة لالمأص.ي عبد الججار
(أا)سبممرع الساري (\ Ar'X.r'\l \-وانظر :درء
اسرض (آ ) ٣٩ •/و(أ/ا>أآأ)

 ،> ١١٤د.تراج اث اكوة ( .) YTA/T

{('\ا

هو القدم :فالأصل ليس بقياس ،ولكنه

كلام موخز نيئ ،إنما كان لم نزد،

الأدلي

الأنلخ

فأرادوا الث به إليه فلم يستقم ،نن بوا

على أنه يوحد من كلام الكفوي

إلى :زل ،ثم قلوا الياء همزة فقالوا :

وجود علاقة بين المعنتن حتمح ،على كونه

أنلي ،كما قالوا في ذتم ،برن حين ن بوا بمعنى الضيق ،حيث قال* :الأزل اسم
لما يفيق القالب عن تقدير ؛ل.ايته من

إليه؛ أنيئ •، ١١٠٠
و ا لممرث امطلاحا:

عرف الأزلي بتعرفات عدة متقاره؛

الأزل ،وهو الضيق* ل
<ؤسبباكسؤيةو

سمي دوام الفدم في الماصي ;الأزلي،

ومنها:

نال ابن تيمية

ت ُاذالأزلي هو

الذي لم زل كاذا»لآ /وفال أما« :بل
الأزل عبارة عن عدم الابتداء ،وما ال

لّا فيه من اسمرار القدم ،فهو قديم ولا
زال قديما.

 0ا لأسماء الأخرى؛

ابتداء نه فهو أزلي»ص.
ومال الجرجاني ظف'■' ارالأزل هو يصح؛ لأن بينهما فروقا ،كما سيأتي في
الشيء الذي لا بداية له . . .أو بقال :الفروق.
الأزل هو امحتمرار الوجود في أزمنة مقدرة 0الحكم؛
غير متناهية من جاو_ ،الماضي*
حكم إطلاق الأزلي عاى افه تعالى
بعضهم يطالقه مرادما للقديم ،ولكنه ال

 0ا لعلاقة بين المعنى اللغوي
والاصْللاحى:

العلاقة واضحة؛ حي ثح إن الأزل

وعلى صفاته :سياتى بيانه فى الم ائل
المتعلقة.

0الحقيقة:

حقيقة الأزلي :اثبايننه الأيديه وال.وام
مبدل من رلم يزل) على غير قياس ،كما
سبق في كالم ابن فارس ،فما لم بزل في الماضي ،كما أن الأبدي لن -ان،
فهو قديم ،والأزلي هو الذبي لا ابتداء الدوام في المتقبل.
له ،فالعلاقة واضحة.
(ا>ث1؛_ى ال لفت (\ا\\  ) ٩٧ .زياد الجسل،

 ،] ٢١٩٩٩وانفي :النامص السبل ( ) ١٢٤١
ب

ا لرالأ ،ط.]٢

(أ)در ،تعارض العقل واسل(آ[ ) ٢٢٠ /جاست الإمام

 0أ قوال أهل اسر:
قال ابن تيمية ظه :ءوليس الأزل
وقتا محدودا ،بل هو عبارة عن الدوام
فى الماضي ،الذي لا ابتداء له ،الن.ي

محمدين معودالإملأمئة ١ ،لرياض،هدا ١٤٠١ ،ه].
( )٣المدر ان اض (•؟.) T-U /

( )٤اكرماته للجرحاز ([ )٦ ١دار الكتب ،اس ،ءل١ا.

(ه)انغار :الكلنائ{.[ ) ٠٨( ،غ ازمالة• ،دأ.
■.] ٢١٩٩١

الأولي

الادبء

لم ي بق بعدم ،الذي ما زال*

وقال الشنمهلي

ت *الأزل عبارة

عما لا افتتاح له ،سواء كان وجوديا؛

— و منهم  -وهم الماتريدية  -من يدهب
إلى التفريق بين صمات الأفعال المنعية
واللازمة ،نذهبون إلى إثبات نام القسم

كيان اش وصماته ،أو عدمنا؛ كإعدام الأول به تعالى ،وهدا صحيح موافق
ما محوي اض؛ لأن العدم السابق على لمدهب ال لف ،ولكنهم يرون أن جمع
العالم نل وجرده لا أول له ،فهو صفات الأفعال المتعدية ترّ؟ع إلى صفة
واحدة ،وهي ،التكوين ،كما أنهم يرون
أزلي»ر^.
ت *الأزل هو
ونال الجرجاني
الشيء الذي لا بداية له . . .أو يقال:
الأزل هو استمرار الوجود ني أزمنة
مقدرة غير مت ن اهية من جاب

أن التكوين صفة أزلية لا تتجدد حسب

مشيئته تعالى وقدرته ،والتجدي فى
مcدالمادها شل.

نهم مع السلف فى أول الطريق،
ومتأرجحون بين الهJائفنين فى وسهله،

ومع الأشاعرة في الهاية ٠

^^،ايل ايثملقة:

 -ا مل

الة الأولى :الة أزلية

الصمات:

من .هب أهل الثتة إثبات جميع
الصفات ،سواء كانت أزلية ،أم فعلة.
أما الخالقون؛

 ف بعضهم لا يثبت ،الصفات أصلا؛كالجهمية والمعتزلة.

أف الصف ات الفعلة اللازمة:

فينكرونها ،وهذا يزيد مذهبهم تناقصا؛
لأن هذا التفريق بين الأفعال المتعدية

واللازمة لس له أي مسؤخ ومعنى-
ومما مبق يتضح الفرق بين موفقا
ال لقط وبين موقف ا لأنا عره وآلما تريدية
فير هذه الصفات التي لا يختلفون من

حيث المبدأ فى إثباتها ،ؤيتضح بذلك

 و بعضهم يشت بعضها ،وهي مقصودهم من التركيز على أزليتها،الصمات الملية ،ولكنه يجعلها كلها

فمرادهم بذلك ت نفى الجال؟ ،المتسلق

أزلية ،وينفى الصمات الاختيارية،

يمشيثته ؤإرادته فى هذه الصفات

وهؤلاء هم الأساعرة.

( )٤للتمصيل في هذا المرصؤع انظر؛ مرتف ابن تيمية
من الأناعرة لب الرحنن المسرد(- ١ ٠٠٣ ;٣

(ا)اسة (\[ ) yAr /دار الهدى التوى].

رأ ،منهج ودراسات لأيأت الصفات،

( ) ٩٤

[دار يالم الغواني ،مكة ،حدا.].٥١٤٢٦ ،

( )٣التعرمات للجرجاني ( [ ) ٢١دار ألكتب الملمية ،محل . ] ١

[ ) ١ ٠٥٤مكبة ال رئد ،ال رياضْ ،لا]،

والماتريدية ،لأحمد الحربي (  ) ٢٩٣وما بعدها [دار
المميص،

٠^ ١٤٢١

)لأنيث

الأدلت

إ1زّآآم

 .ا لمالة الثانية :حكم إطلاق الأزلي ي تمل عليها الأسماء الح ني  ،وأن

الشمع حاء راباسمه (الأول) ،وهو أحسن
على اف تعالى وعلى صفاته:
أ  -أما حكم إطلاق ذلك على اض من (القديم)؛ لأنه يشحر بأن ما بعدم آيل
تعالى :فلم يرد التصريح ذلك في شيء إليه ،وتابع له ،بخلاف  ،القديم ،وافه

من نصوص الكتاب والثنة ،كما لم يرد

-تعالى ل ه الأمماء الحمضي ،ال

التصريح بإطلاق القديم عليه ،ولكن ال

الحسنة .، ٣١٠١

إشكال في إطلاق الأزلي
تعالى؛ لأن معناه :إثبات
تعالى في الماضي ،وأن اطه
ابتداء له ولا افتتاح له ،وأنه
ب عدم ،ف هو الأزلي الذي

على اف
الدوام فه صفات افه تعالى:
تعالى ال
فمدهِح أهل الثنة والجماعة أن افه
لم ي بق تعالى أزلى با.اته وصفاته ،وقد لخص
ل م يزل
الإمام الهلحاوي هءزفؤ قائلا :راما
ب .أم ا إط ادق الأزل ية ع لى

موجودا ،كمّ ا أنه هو الأبدي الذي ال زال بصفاته قل ،يما قبل حلقه ،لم يزدد
يزال.
بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته،
ق ال الإم ام ابن خزيمة  : ijiivوكما كان بصفاته أزلئا؛ كيلك ،لا يزال
ارنفول :افه القديم لم يزل ،والخلق ءاJها أ؛د؛ا .، ٤١٠٠
محدث مربوب٠٠ . . .

قافه تعالى متمف  ،بصفاته أزلا وأبدا ؟

وبهيا المحنى أطلقوا على افه تعالى

ولكن ليس محنى كون اتصافه بصفات

:

أزلا نفى الصفات الاحتيارية ،أو نفي
الجانِ ،الاختياري من الصفات الأزلية،

أنه قديم ،قال الإمام الهلحاوي
ررقديم بلا ابتداء ،دائم باد انتهاء٠٠

وقد نئه شارحه الإمام ابن أبي الحز ؛؛ءزفي بل المحيح إثبات ذللا ، ،كما ّ بق في
إلى أن معنى ما ذكره القلحاوي هو معنى المسألة الأولى.
اسميه :الأول والأخر ،كما نبه أن

وقد نفى الكادبية  -ومن تبعهم من

التعبير بالأسماء الحسسنى الواردة في الأشاعرة والماتريدية  -حمع الصفات

الكتاب والئئة هو الأولى ،وأن الأسماء
الأحرى لا يمكن أن تودي المحنى الذي بمشيئته فى الصفات الفعلية؛ حجة أن
(ا)كتاب التوحيد لأبن حزبمة (ا0/ا■) [ُكب الرشد ذلكط يستلزم حلول الحواداث ،بذات افه
الاختيارية ،كما نقوا الجانب ،المتعلق

يالرياض ،ط ٤١٨ ،٦ا،و].

( )٢شرح المهبوة ١لفمحاؤية لأمن أبي العز (\iUo /
ب الرطل؛ن. ،يا،

()٢شرح
(؛)المدر

اسوة لاين أبي المز(ا.) ٨٧ . ٠٧/

الأساب

الأساس

تعالى ،ومذهبهم باطل لا أماس له من

وجودثا ،كيان الله منصفة يمهات
الكمال والجلأل^.،٣

 0ا لمروى؛

ؤ ا Jمصادروال٠راجع:

الصحة .

الفرق بض الأزل والأد:

الأزل :ما لا بداية له في أوله؛
كالقدم ،والأبد :ما لا نهاية له في
آخره؛ كالتاء.

 . ١اشرح العقيدة الطحاؤية،)١^ ،
لأبن ر العز•
( . ٢ااكُرمات الأءممادوة» ،ل عد بن

محمد آل عبد اللطنإ.

ي حمن الأزر راس:

 — ٤راالتعريفاتاا ،للجرحاني.

من الفروق اش ذكروها سها:

 _ ٠اكشاف اص_طلأح_ات الفنون'

أن القديم أحص س الأزلي؛ لأن القديم ^ ،)١للتهانوي.
هو الموجود الذي لا ابتداء لوجوده ،

١ — ٦ارالكاJات ،٠للكفوي ٠

والأزلي ما لا ابتداء له ،وجوديا كان أو

 - < ٧ااْسنه_ج ودرا م ا ت لأي ا ت

عدمثا ،فكل قديم أزلي ولا ءكسرا• ،
فالأزلي أعم من القديم؛ لأن أعدام

الصةادتج» ،للشنقيهلى ٠

® . ٨منهاج الئئة النبوية  ، ٠١لأبن

الحوادث أزليه ،وليت شديمت

سمه.

وهذا المرق أوصحه الشنقيش بقوله:
رروالقدم في الاصطلاح عندهم عجارة عن

 ١٠ — ٩التحفة المهدية في شرح رسالة
اكرمرية' ،لفالح الدوم ري.

سلب العدم السابق ،إلا أنه عندهم

*  ٠ - ١ا لألف اظ والمههللحات
المتعالقة بتوحيد الربوبية' ا لأمال بنت

أحص من الأزل؛ لأن الأزل عبارة عما

لا افتتاح له ،مواء كان وجودنا؛

عبد العزيز العمرو.

كذات اض وصفاته ،أو ءال»ميا؛ كإعدام
ما سوى الله؛ لأن العدم السابق على
 Hا سب M
العالم قبل وجوده لا أول له ،فهو
ي ا لتعريف لغة:
أزلي ،ولا يقال فيه قديم .والقدم عندهم
عبارة عما لا أول له شرحل أن يكون

قال اس فارس * :^^١السين والباء

جده بعض أهل اللغة  -وأظنه ابن دريد _:
(؛)لوامع الأنوار البهية لافاريحي (\[ )T\/المكتب
الإّلأس ،ودار الخاتي > iT, ،ا؛إ؛،و:ا.

(•؛)الكلمات لأكئوي<؛ه).

( )٣منهج ودراسات لأيات المنان ،للثشطى ( ) ٩٤
[دار عالم

مدا.!< ١٤٢٦ ،

الاسعاس

الأسعاس

|وع]|ؤ

أن أصل هدا الباب اك2ني ،ثم انتق منه
الشتم . . .وأما الحبل! فالثبب،
قممكن أن يكون شادا *عن الأصل الذي

 0ا لحكم؛

يجب الإقرار بأن اض ربمل الأسباب
بم

بب اتها؛ شرعا وقدرا ،وجعل

ذكروا ،0ويمكن أن يقال! إنه أصل آحر الأسباب محل حكمته في أمره الديني
يدل على محلول وامتداد ،ومن ذلك الشرعي ،وأمره الكوني القدري ،فإنتكار
الثبب» .، ١١
الأساب والقوى والهل ب انع جحد
والأسباُبء جمع رسبب)  ،والسبب للضروريات ،،وقدح في العقول والمطر،
الحل ،وكل شيء يوصل به إلى غيرْ ،ومكابرة للحس ،وجحد .٢ ٤١^٧

وفي المران! <أؤ»*»وءاوث ؛<َ ،لمو سمأو ٌها
 .فأج نتا وه [ ،]،^^١والقرابة،
والمودة ،والباب ،يغال! ما لى إليلث،

ب ظ ريزل •،
 0ا لتعريف اصمللأحا:

 ٠ا لحقيقة:

جعل افن هق الكون كله قائما على
الفعل وأم الفعل ،أو إن سئمت ،قلت!،
ال ب ت ،والمنن ،،قال ابن القيم! ارل
الهوجودات كلها أمماب وم ببات،

الأسابه؛ هي ما بتوصل بها إلى والشرع كله أسباب وم ببايث ،،والمقادير
م

ساتها ،ويحصل بها المشمول

أسامب وممبامت ،و

■

المهللوب ،كالومحل ء لإنجاب الأولاد،
وال قي ل لحرث ،وال نار ل لحرق،
لا نجد كتابا من الكتب ،أعظم إناظ
وكالعمل المالح لتحميل الإيمان،
ونحوه ا من الأم ب اب ال قدري ة لالآساب من القرآن؛ فالتمآن يدل على
إثمات ا لأم باب الكونيه والشرعمة ،من
والثرعيةل.،٣
 0ا لأدلة:

وجوه كثيرة؛ منها I

 0ا لأسماء الأخرى:
التولد؛ إذ يقال فى تعريفه! راتولد

الشيء من الشيء؛ أي! حدث>ار
(ا).قاي؛س اللخن (أ[ ) ٦٤ . ٦٣ /دار الجل]٠١٤٢ • ،

(آ)1ذفلرت مقاسن اسة (ا ،) ٦٤ /والمعجم الوميهل
(ا[ ) ٤١١ /مجمع اسة المرية ،دار الدعوة] .
(م)انغلر :شنا ،الملل لأبن الشم ( [ ) ٣١٩دار الكتب،
الملمة،

دم].

(؛)شص اللوم لننواذ الحميري (اا/آآأم\) [دار

 - ١كل موضع في القرآن رن ،فمه
الحكم الشرعي ،أد الجرائمح ،علمح ،الوصف
أفاد كونه سببا له ،من ذللثخ قوله تعالى!

ءؤو١jتثايى ؤالثايبمه ةدْلاُوأ آديه1ا جزآآ
الفكر المعاصر ،يرويت ،،ءل.]. ٥١٤٢٠ ،١

()0انظر :منهاج الثثة (ه ،) ٣٦٨ - ٣٦١ /ومجموع
الخاوي (.) ١٧٧ . ١٧٠ ، ١٤٠ . ١٣٨ /A

()٦ثناء الخلل (\/س\) [دار المعرية.] ٠١٣٩٨ ،

الأساس

الأساس

ث ' تع ه نى ^١

.] ٣٨

بالفل ،،-.والتعرض بالأس يابح أفعال
تختص البدن ولا تناقص التوكل،؛

 - ٢كل موضع تضنن الشرط والجزاء
أفاد مسه الشرط والجزاء ،ومن ذلك

وفال ابن تيمية ^ : ٥ءيل كان

روهأ ران

رسول اف ه جامعا كاملا ،له من كل

نول ه تع الى ت ؤو\إ

ري ْكمي إل
ذيٍكرئ
يث وه ت؛برامما•

مقام ذروة سامه ووسيلته ،فيعلم أن
الألمف اُتج إلى الأس ث ابط ث رك في

 — ٣كل موضع ذكريت ،فيه الباء تعللا لما
نبلها بما بعدها أفاد الت ب بج ،ومن ذللن،

التوحيد ،ومحو الأس ث اب ،أن تكون

أبابا قدح مح ،العقل ،والإعراض ،عن
فوله تعالى :ؤء نإض;أ نظ ثَ أنتف الأٌتامحب ،؛الكلية قدح في  ،٤^ ١١ؤيعلم
( vأه نوع وه ل١لحاتا.
أن عاليه أن يجاهد المشركين ؤيقيم الدين
 — ٤كل موضع صرح فيه بأن كذا بكل ما يقدر عليه من جهاده بق ه وماله
جزاء لكازا أفاد الننمسبج ،كما فى فوله وتحريفه للمؤمنين ،ويعلم أن الاستنصار
ت ع الى ت ومحنا ر-ثز ص أم لتت لةم 4بافه والاستغاثة به والدعاع له فيه أعظم
ا'ها]لا.،
لآل،
الجهاد وأعفلم الأس باب ،في تحميل
 — ٥كل موضع أضاف ،الفعل فيه إلى المّأمور ودع المحذور؛؛
مخلوق فهو من إضافة الم ،—1إلى

ال ب— ،،وهو الأكثر ومنه ،قوله تعالى:

وق ال ابن ال قي م ظه ٠ :الأصل
الرابع :أنه محبحانه ر؛هل الأصثاب،

و؛را ،لخفم
وأس خلر؛ث آلكثؤ<ت،
تيى آلثثاء ،آء ثأنتن! يب. ،ثواُى دا<ك< محل حكمته في أمره الديني والثرعي،
قتحًه
■٦؛ ،ونوله• وهريا يى وأمره الكوني القل.رى ،ومحل ملكه
ألثك؛ ماء م؛نر؛ا هأنبسا يمء جقو ؤثع ،وتصرفه , . .والشمع كلمه أس ب اي،
يم بباتها مرعا وقدرا ،وجعل الأسباب،

وم ببامت ، ،والمقادير أسباب ،وم تبالت، ،

 0أ قوال أهل العلم:
قال ،ابن الجوزى هءزفب، :إن التوكل

فالأسبابح محل الشرع والقدر ،والقران

والثقة باق س بحانه لا ينافيان الحمل

مملوء من إنبايت ،الأسثابح؛؛

والفار جار عاليها ،متصرف ،فيها؛

بالأم—ي ارّتح ،بدليل قوله :اراع—قالها
يتوكل" ،وهن-ا لأن التوكل عمل يختص (■ا).نه'ج الئظ المرا ([ )٨• /Aحاسة  ،٢^١ط\ ,
ر'آ)كشف المثكل س ء،نث انمحمن (؛.) ٣٠٠ /

لا)شنا ،اسل

[  ٠١١٥المرين].

(أ)شفا ،الملل ( [ ) ٣١٥دار الكتب الملمة].

الأسياس

الأسداو،

ي ا لأقسام:

حجرا تدحرج فأصاب ثخما ،فهن .ا

الم ثبات أربعة أنولع ،نرجع إلى ينب كل سبب إلى منه ،فمن دحرج
أربعة أساب
الأول ت مسنبات ليس للمخلوق فيها
موى أنه محل لها ،وسببها فعل الخالق
وحده ه ،وذلك مثل الأفعال الخارقة
للعادة ،وهى المعجزات والكرامات

الحجر الأول ينسب إليه فحله ،والحجر

الأول يثب إليه دحرحة الحجر الثاني،
والحجر الثاني ين

ب ،إليه إصابة

المخص ،والكل حلق الله ؤإيجاده ،وهو

في نفس الوقت ،فعل لمن قام بالفعل.

ؤيجت ،على المسلم أن يحلم أنه لا ٠١١
وكذلك الهيابة وحلق التوفيق فى قلب
العبد أو القائل والخذلان في نلب في الأسباب من ثلاثة أمور؛ قال شيخ
•' ارلكن ينبغي أن
الإسلام ابن تيمية
العبد.
الثاني! منب ات محل بيعية قد يعرف ،في الأسباب ثلاثة أمور ت
جعلها اض هث فى أصل حلمنتها نحدث

أح^.ها ت أن البس ،العين لا ي تقل

مياتها إذا لقيت ،مواصعها المناسبة لذلك ،بالطلوب بل لا ند معه من أسباب
ولم يكن هناك موانع ،وذللا ،كالنار في أحّز ،ومع هن .ا فلها موانع ،فإن لم

اممه الأسباب ويل.فع الموانع لم

الإحراق ،والماء في الإغراق ،والشص
في المور والحرارة وانمف ،ء ،والقمر في

يحمل المقممود ،وهو جبو ما ث اء

الضياء .فسبب الإحراق المار ،وسببا

كان ،ؤإن لم يشأ الماس ،وم ا ثاء

الإغراق الماء ،ومب ت ،النور المر،

الناس لا كون إلا أن يشاء اض.

وسث ب ،الضياء في الليل الغمر .والبعض
يهى هذه المنان بالخولد.ات.
اكالث ،ت منان من المخلوقات ذات
الإرادة والفعل؛ كالجن والإنس وسائر

الثاني! لا يجوز أن يحتفي أن الشيء
بب ،إلا بعلم ،فمن أثبتؤ سيئا محببا بلا

علم أو يخالف المرع كان مه ،مثل:
من يقلن أن المن .ر سبب في دفع البادء

الحيوان ،فهي أساب في وجود
الثبات؛ فأفعالها لها م نتات وهي ررالصحيحين" عن المى .أنه نهى عن
وحمول المعماء ،وفد ثب تا في

تثب إليهم فعلا وك يا ،وتنسم،
إلى ايذه خلقا ؤإيجاذا ب

الراع؛ التولمات ،وهي سجِبا ناتج
عن سبسبخ ،كالحجر إذا تدحرج فضرب

المذر ،وقال؛ ررإته لا يأتي بخير ،وإنما

بتخرج ثه من ادخيلر٠ر١ز
( )١أحرجه البخاري (كتاب القدر ،رنم  ،) ٦٦٠٨وملم
(مماب الذر ،رقم  ،) ١٦٣٩ص اين عم ه
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زهثلل]

الثالث :أن الأعمال الدبمية لا يجو3

فالمتولدات المقصودة هنا آثار الأفعال؛

أن يتخذ منها ثّيء سسا إلا أن تكون

كإبانة الغصن بالضرب ،فالضرب هو

مشروعة؛ نإن العبادات مبناها على

الفعل ،والإبانة هي أنر الضرب ،وفد

التوقيف؛ فلا يجوز للأتان أن يثرك باض
فيدعو غير ، 0ؤإن ظن أن ذلك سبب فى
حصول بعض أغراصه ،وكيلك لا يمد اش
 ،ؤإن فلن ذلك،؛
بالبيع المحاكة

احتالف ،فى محدثها على ثلاثة أقوال:

قالوا  :إن الأمور الي تقع باتر الفعل هي

فإن الشياطين ند تعين الإنسان على بعض

من حالق افه ؤإرادته وليس للعبد فيها

القول الأول :قالوا  :إن الإنسان ال
يكون فاعلا فى غير محل قدرته ،فالهذا

مماصدم إذا أنسرك ،وفد يحمل بالكفر فعل ،وهو قول الأناعرة ومن وافقهم.
والفسوق والحصان بعض أغراض الإنسان

فلا يحل له ذلك،؛ إذ المع دة

القول اكاتي :قول المعتزلة ،ولهم فى
ذلك ،رأيان:

يدلك ،أعثلم من المصلحة الحاصالة به ،إذ
 - ١أنها تحصل بالطح في المحل؛
الرسول ه بعث بتحميل المص الح
وتكميلها وتعطل المفاسد وتقاJالها ،فما أي :المحل الواغ عاليه الفعل ،وهو
أمر اغ به فمصالحه راجحة ،وما نهى عته
فمفسدتيراجحةء

قول الهلام ومعمر.

 — ٢أنها تحصل بالهلبع في أفعال
الجوارح ،وهو قول الجاحفل. .

ي ا لمسائل المتعلمة:

والاظر في هده الأهوال يتبين له خطأ

-المألة الأولى :انمولداثه:

بعضها ونمور بعضها عن الحق ،فان

وهى من :تولد الشيء من الشيء؛

المعتزلة ؤإن أجاز بعمهم ن بتها إلى

أي :حديث ،،يقال :تولدت اليغمساء

العبل -فإنهم ينفون حلق اطه هل للفعل

بينهم• والتولد :ومع الفعل لأجل فعل وأثره .أما الأشعرية فإنهم يمتعون أن
فيقال :هذا الأمر يتولد عنه ين ب ،الأثر الواسر بفحل الإنسان إليه.
غيره

كذا  ،وهذا يولد كذا  ،وقد توئد عن ذلك

القول الثالث ،وهو الصحيح  -وهو

الأمر كبت وكبت لكل سبب انتضّى قول أهل الئنة والمن جم معر أصولهم
ْسبما من ١لأفوال والأءم_الص؛
>برعاكادى(ا/ها).
)ثص انملوم للسري( .) ٧٢٩٦ ; ١١
)•جمعاسرى(؛/ما).

في القد.ر — وهو :أن الأعل و\وو 0ين بان
إلى اف حلئا ؤإيجادا ،وين بان إلى الحبي
فعلا وك يا ،فقد اشترك فى وقوعه

الإنسان وال بس ،المتصل به ،ولم ي نقل

اعاس^س

الأساس

كل واحد متهما بالفعل ،وقد سبه اض هك

فيها إبراهيم

إلى الأسان فقال عر من نائل•

قرية وهي حاوية فأماته افه مائة عام،

:نفق

ثؤِشا

س

سا

جهثم حثإاJا ذأاه زال——ت_—_اء،] ٩٣ :
وث ال،ت ^•؛ 1ثلنثر ثن لنو آز رءفت؛ردا

وفي الذي مر على

فقد حفظه اض من أن تأكاله الأرض ونحو

 -ا لمألأ اكانية :اكأير:

ْا،
آيمئ عق يلها مإدلب اس؟4
وم
ال ت ^ ،٥١١آ<أقومبم ما مجون ٤٠.وباطلا؛ فإن أريد به الانفراد والاختراع
لففل التأثير لففل مجمل يحتمل حما

لال۵اناتآ ،ومال ،ت

مى أيتال

والإبداع ،نهذا باطل ،يتبرأ منه أهل
.بثؤ ئرب؛ة 4.لالث» -درا ،]،والفتل ال الثئة ،ؤإنما هو المعزو إلى أهل
يكون إلا بواسطة في الغالب ،إلا أن
الضلال ،من المعتزلة ومن وافقهم .ؤإن

يكون حنئا ونحوه ،وكذلك ،القطع

والحتج ،وقد ن به الثه هك إلى الإنسان
باعتبار انه من فعله وك به لهذا ،فإن

الإنسان يجازى على فعله وعلى أنر

فعله ،مال ،تعالى؛ ؤإن ١ءس م أتوك

محبمكتن ما ثدمأ رءاثمئم ُئ ّمح،؛
آنثبمت ؤا إم ثتم.ه [_]،
ونال .في حدث أبي هريرة ه؛

أريد به نؤع معاونة؛ إما في صفة من
صف الت ،الفعل ،ؤإم ا في وجه من
وجوهه ،كما ماله كثير من المتكلمين،

فهو أيما باطل ،بما بطل به التاثير فى
ذات الفعل.

ؤإن أريد به خروج الفعل من العدم
إلى الوجود ،بتومهلو القدرة المحال.نة؛

بمعنى؛ أن القدرة المخلوقة هى سح
«من دعا إلى هدى ،كان له من الأحر
ووامحعلة في خلق اف غؤه الفعل ،كما
مثل أجور من سعه ،لا ينمص ذللت ،من
خلق النب ات ب الماء ،وخلق جميع

أجورهم شيثا ،ومن دعا إلى ضلالة ،كان
عليه من الأنم مثل آئام من سعه ،ال

ينقص ذلك ،من آثامهم شمها . ٢١١٠
واف ه حالق معل العبد وحالق

اف والمسبب ،ولو ثاء لسل س

الموانع ما يمغ من اثر الفعل مع وحول
محبيه ،كما هو الحال فى اكار التي ألقي

الم ببات بوم انط وأسيابح فهذا حق،

ولي ت ،إضافة التأثير بهذا التفسير إلى
قدرة . ٣٢^ ^^١
( )٢م  JiyVlم:

للجرض (  ،) ٢٠٦داٍمل

_ .) ١٣٨ - ١٣٧ ( ^Jlرتمهيد الأرام

لياللأني (  ،) ٣٣٥وشرح الأصول الخسة( . ٣٨٧
•  ،) ٣٩ودر ،الممارض( ،) ٦٤١ ;٩وسرع الخاوي
(.) ١٣٧ ;٨

( )١أخر-بم سلم(كاب انملم ،رنم .) ٢٦٧٤

( )٢انظر :مجموع الخاوي(^٩٨٣

.) ٣٩ • .
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يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ظه:

 ٠م ذهب المحاكين:

المشهور من أقوال المخالمن نلأنة "فلما كان أصل قولهم أن صانع العالم
أقوال ت

القول الأول :هو قول الفلاسفة الذين

لا يمكنه تغيير العالم ولا له فدرة ولا
اختيار في تصريف من حال إلى حال

يجعلون السببية هى أماس الوجود كله ،جعلوا يريدون أن ين بوا حمع الحوادث
فهو بين علة ومعلول وب وم بب ،إر أمور طبيعية ليطرد قولهم وسلم عن
ولكنهم ينكرون أن اغ ه له صفة أو
فعل ،فليس ف هق فعل ماثر ني حلقه

التناسر؛ ،وهو قول فاسد متناممى فى

نمه )ا

)(T

القول الثاني؛ فول المعتزلة ،وهم

ولا أثر حفثفي ،يقوم به أو يوثر ش حلقه
 ت عالى اف عن قولهم -؛ فالأسبابوال يبيه تعود عندهم إلى طياغ الأصياء؛

ينكرون أن اض حالق أفعال العباد،
ؤيفولون؛ إن العباد هم الخالقون

فالشمر طبيعتها الضوء والحرارة،

لأفعالهم ؛ فالأسباب ومستباتها عندهم

وطبيعة الماء الري ،وطبيعة الطعام
الشبع ،وطبيعة النار الإحراق ،وطبيعة سواهم ،ولا ين ب ،إلى اض هث شيء
الحجر إذا دحرج ال فوط إلى أمقل ،من ذلك سوى حلق ذواتهم•، ١
وطبيعة اكار المعود إلى .، ٠١١^١
هى من فعل العت اد ولا فاعل لها

 0والرد عليهم:

 0والرد عليهم؛

إن هؤلاء مبهللون للحقائق غائبون عن

أن مقالتهم كلها مبنية على أصل موجبات ،العقول؛ وذللث ،أن كل ما في
فاصد :وهو إنكار وحول النه هق الوجود العالم من ج م أو عرض في ج م أو
الذاتي ،وكدللن ،إنكار صفاته وأفعاله ،أثر من ج م فهو خلق اف .ق ،فكل
وهذا معلوم البطلان بضرورة الشمع ذللث ،فعل اش هق؛ بمعنى! أنه خالقه
والحقل ،وما كان مبنثا على فاسد هو
فاسد.

( ،٢المندية لابن تيمية ( ،)٩ل مكنية ابن تيمية ،مصر،
 ri.؟].

(ا)ان؛لر :شرح الأمرل الخس ة (  .) ٣٢٣والمخمر في
أا)انفلرت تاريخ القل قة

لماجد نخري

١٣١

دتلغمى مطق ارطو لأبن رند (ه ،) ٤٧١ /وآراء
أعل المدينة الفاصلة (  ،) ٦١وانغلر رسالة؛ السة

عند أهل السنة ومخالفيهم من حلال ^ ،^ Ji،Lسخ
الإسلام ابن تيب لخونين المعيش (■\ . ٦١٣ا؛آأ)
تمجتن؛ءورة الكتروماء.

اصرل الدين للغاصى محتد الجبار ( [ ) ٣٢٨ممن

رماتل اك.ل والتوحيد] ،ومنهاج الئثة (أ- ٢٩٠ /
.) ٢٩٧

(؛)انفلر، :ئالأت ،الإسلاميين وامحلأف الملين
[المكتبة المرية ،ذا،
للأشعري
.^ ١٤٢٦
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زيتل1

القول الئالث ،ت فول الأماعره ومن
وكل ذللث ،مضاف بنص القرآن وبحكم
اللغة إلى ما ظهرت منه من حي أو وافقهم ،الذين ينكرون أن تكون
الأم ث ابج أص ث اب ا ،وهؤلاء يقولون ت
جماد ،نال تعالى ت ^^٠؟ أرل-ا

ألك آنئئق ورن نأدتت بن حفل رؤج
بهتج وه [الحج] ،فنسب .هق الاهتزاز
والإتجات والربو إلى الأرض .وقال،

إن افه هث بفعل محي المماء ال بس،
؛المسسب ،الأثر المهللوتحج ،فالمار ليست،
محرفة بنمها ولكن اف هك أجرتما

تعالى ت وممح -ومدثلم أزنه تاو<مون :العادة بأن يفع الإحراق ،ئد المقائها بما
 ،] ١٠٤فاخر تعالى أن المار تكح .وقال هو ذا؛را للاحتراق ،،فهم ينكرون أن
تعالى ت  ،١٧١٠مثفمأ  ١^ ١٥يتآو َةلثهل بكون ل لعباد أنر في وفؤع الفحل،
ويقولون :إن قدرة العبد غير موترة فى

 ،] ٢٩فا حبر هق
لني ،آوجو،ه
أن الماء يشوي الوحوه .وقال تعالى ت وفؤع الفحل وأن الفحل فى حقيقته
'ج ئل محثا حمقا قمآر رمت مت رب إلمح ،اض هش ،فعليه يمولون
تؤينزه لال نساء;  ،] ٩٢ف مي تعالى إن الله يخلق ،الم يبا عند وثؤع ال بس،،
المخهلئ قاتلا وأوجسا عله حكما ،وهو لهذا <فوا المسبخ بذلل؛،رأ.،
لم ضد قتله قعل ،لكه تولد عن فعله،

 0ا لرد عليهم؛

ونحو ذللث.،
إن  ،^ L^lالدالة عض
الأشياء بالأساب - ،لا كا
ولم تختلف ؤ أمة ولا لغة في صحة
إنه يفعل يدها لا بها ِ
فول المائل ت م ايث ،فلأن ،وم قعل
تحمر ،منها نوله تعالى

الحائهل ،فن يا ارن 4تعالى وحمح حلقه

المويث ،إلى الميت ،والسمونل إلى الحائهل

أن اض .بخلق
يقوله هزلأء:
أكثر من أن
ت ؤأوع أدكا

أنزل ة ألثك ع آي د ،تات ٠٢

يتروه [الأنسمام;  ،] ٩٩وقوله تعالؤرت
والانهيار إلى الجرف؛ لغلهور كل ذللث،
<ةلا يق أثك :ة يع ثأئت1ا يه،
منها ،لتس قمح ،القرآن ولا في المن ولا م نبمق أف و تاك<١: ,ءش تا
في العقول نمح،ء غير هذا الحكم ،ومن
حالفخ هذا ففر امحرض على افه تعالى

 ) ٢١ان< :المممفم ،ممغزالي(،اْ/ي) زدار الكب
است ،ط ،]٠١٤١٣ ،١ونهاك النلأّئة سزالي،

دءلءا رسول ،اف  .دعلمح ،جميع الأمم
وعلى جميع عقولهم.، ١١

النريع هملى الأصول لمحمود الرنجامر ( ) ٣٠٢

 ) ١١القمل ني الملل دالأمدا .والمحل لأبن حزم

زمّوس ة الرسالة ،هدآ] ،وتواعد الأحكام ني
مالح \لأيم للعر بن صد الملام (ا/حا) زمكب

).(Y-A/o

(  ) ٢٣٧زياد المعارف ،القاهرة ،ط\'] ،وتخريج

الكيان الأزهمة ،؛اأاه].
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س]؛
نحإ نحث .زنة ئ تتء م U:،فإنكار

الأسباب والقوى والطباع جحد

كناه [ق] ،وقوله نعالي ت جؤ ألوى للضروريات ،وقدح في العقول والفطر،
نقط ألريخ ثثمإ بتنث< يدي يمحي؛ ثقآ ومكابرة للحس ،وجحد للشرع والجزاء

إدا أقش سكابا ثاب سئثه إم مت

والثواب والعقاب.

أتنلثا ِبج آلك هأ-رئثا م ،ين َلإر ٠^٢؛،

َقمح  ٤۶أوق  ٣ثْءوثi.

ت اروأن هؤلاء
قال ابن تيمية
الذين اتبعوا جهنا في الجبر ،ونفوا

[الأءراف] ،وأمثال ذلك.

حكمة الله ورحمته ،والأساب ال-يا بها

يقول ابن تيمية ت ررومثل هذا كثير في

الكتاب والئئة؛ يخبر افه تعالى أنه

يفعل ،وما حلقه من القوى وغيرها هم
مبتدعة مخالفون للكتاب والسنة ؤاحملع

يحدث الحوادث دأس-اباا
السلف ،مع مخالص تهم لصريح
وأما الايات الدالة على ثبوت القوى اوعقول»رآ.،
والقدرة والهلبائع التي حعالها الله في
وقد تضأ عن قول الأماعره في إنكار
الإن ان ،وأنها مؤثرة فى حصول
المدوران فكثيرة هي كيلك.

مها فوش تع1لى :وة كاثُ فامحأ

ثم للي ؤهاؤأ مذ أثث ينا ؤ

ؤ،

أوجِ قؤأ أنى أس آلي ٤؛^؛؛ هز أند يتم

الأسباب قول آخر باطل ،وهو ت إلغاء
الأسباب اعتمادا على القدر ،وقال بهذا
يعفى الموفيه الدين أبطلوا الأسباب

وعطلوها وزعموا أن لا أير لها في
وجود الأشياء ،وس موا فعلهم ذاك

[نميت]،
و ؤامأ بماتتثا بجحدؤن
نن صعق ثر
وق ول ه ت ^١؛^ ^١؛،
وهدا من الأصول الفاسدة التي
كو ئ ش صنما م؟ د جمل ئ ط ت لموها من الجهمية الجبرية ،مع قلة
توكلا.

قئز صنفا ؤشيبه بميق ما نثاء همهو آدتليد الحلم الذي أوجتا لهم هن .ا التخليهل،
أقيبر • ])•^'[ ٤٠.
ولو عرفوا ماهية التوكل لحلموا أنه ليس
قاف
شرعا
حكمته
الكوني

سبحانه ربط الأساب يم يتاتها
وقدرا ،وجعل الأسباب محل
فى أمره الدينى والشرعى ،وأمره
المدري ،ومحل ملكه وتصرفه،

(\)سهاج الئنث(  A\\r/rوانظر :همح الأمهاب
(  ،) ١٧٩ . ١٧٦ص  _ uiذم الأدلأ الخراب ض
ثثوت الأمبابح وأنها لها لأثير تى مسياتها.

بينه وبين الأسباب نفاد؛ وذللث ،أن
التوكل اعتماد القلب على الوكيل وحده،
وذلك لا يناقض حركة البدن في التعلق

بالأسباب ولا ادخار المال؛ فقد فاد

وولأ تززأ ألقث؛آآ آتزم أؤ -هء
<آ)<جمعاكاومح ،ر؛ا/ابآ).

الأساس

الأساس

فكيف يمكن أن
أسُ وؤ بما 4لالساء]٥ :؛ أي :فزائا لما حلق ل))4ر
لأبدانكم ،وق ال.؛ رانعم المال يشهد أن الله لم ينحب عالي توحيده

المالح مع الرحل الصالح ا)لا،،
ررأن نيع ورئتاك أغنياء حير
وقال
من أن تدعهم عالة يتكففون الاساار
عباده سبنا ،وهو مسحب الأسباب،

دليلا ،ولا جعل للتجاة من عاوابه
وميالة ،ولا جعل لما يفعاأه المتوكل من

وحالق كل شيء ي حب منه ،لكن
الأسباب كما قال فيها أبو حامد وأبو

واعلم أن الذي أمر بالتوكل أمر باحذ
الح_در فقاد^^ :؛ ،١أئن ءاموأ حذوأ
ج_دو<ءكمه [المساء؛  ،] ٧١وقال :ءؤوت_نرأ الفرج ابن الجوري وغيرهما ت ررالألتفات

لهم ما آنقلسر ين وزه [الأز_مال; •،]٦

إلى الأسباب سرك فى التوحيد ،ومحو
الأسباب أن تكون أسبابا تغيير فى وجه

ئال ابن تنمية :ررولأ ريب أن هن .ا

الشل ،والإعراض عن الأسباب بالكلية
قدح في . ١١٤ ^٢٧١

وقال٤١^ :؛^ نائي تلاه [اكخان.] ٢٣ :
الأصل الماس -،مخالف لمماب واللمنة،
ؤإجماع اللف ،وأئمة الدين ،ومخالم،
لمريح المعقول ،ومخالف للحس
والمشاهدة.

والخوكل معنى يلتنم من محنى التوحيد
والعقل والمع؛ فالموحن ،المتوكل ال
يلتفنت ،إلى الأمساب ،بمعنى :أنه ال

وقد سئل الجي .عن إّماط•
الأسباب نثلدا إر القدر ،قرئ ذلك؛ كما

ولا يخافها ؛ فانه ليس فى الوجود سبب

أنه قال:

يستقل بحكم ،بل كل سب فهو مفتقر

رسول اناثه ،أفلا نيع العمل ونتكل على

مستقل؛الإحدايث ،إلا مشيئة الله وحده،

ثبت في ارالصحيحين ١١عنه

يهلمئن إليها ،ولا يتق بها ،ولا يرجوها،

ارما منكم من أحد إلا وقد علم مقعدْ من إلى أمور أخرى نقم إليه ،وله موانع
الجنة ومقعده من النارا؛ قالوا  :يا وعوائق تمنع موجبه ،وما ئم حم ث ب،

الكتاب؟ فقال« :لأ؛ اعملوا عذ مي ر
(ا)أ-م-بم أحمد(  ) ٢٩٨ ; ٢٩لُؤا الرسالة ،ط،]،
وابن حيان قي صحيحه (محاب الزكاة ،رنم ،) ٣٢١٠
والحاكم في المتدرك (محاب السوع ،رنم ) ٢١٣٠

وصححه ،وصححه الألباني أما في غاية المرام

فما شاء كان وما لم يثأ لم يكن ،وما
ث اء حلمه بالأباب التي يحدثها
ويصرف  ،عنه المواع ،فلا يجوز التوكل
الأ ءله»لن.

(رقم [ ) ٤٠٤الكب الإسلامي .ط^.

(أ)أحرحه البخاري (كتاب المفقات ،رنم ،) ٥٣٥٤
وم لم (كتاب الهبايث ،،رنم  ،) ١٦٢٨من حديث

سد بن أبي وناص ه-

()٣احر-بم الخاوي (محاب تمر القرآن ،رقم ) ٤٩٤٩
وسلم(كاب القدر ،رنم .) ٢٦٤٧

(؛)ضهاج الئق البوة لاين ئمة (.) ٣٦٨ - ٣٦٢ /o

الأساط

الآسد|اط

 0ا لمصادرواأمرامة

 — ١؛امنهاج الئنة النبوية ، ١،لأبن
تيمية.

ؤ م عشالأساطكة؛

الأسباءل :هم أولاد الوك ،والسعل
واحد الأم ب اؤل .ف ال الجوهري!

 — ٢رامجمؤع الفتاوىا ،٠لاين تيمية.
* - ٣درء تعارض العقل والنقل*،

"والمنهل! واحد الأسايل ،وهم ولد
الولد• والأباط من بني إمرانيل
كالقباتل من العرب٠

لأبن سمة•

 - ٤ررثفاء العليل* ،لأبن القيم.
 — ٠ررالتدمرية* ،لأبن تيمية.

 - ٦ءالقفاء والقدر في الإسلام*،
لفاروق أحمل .الل.محوفى ١
" - ٧القمل في الملل والأهواء
والمحل* ،لأبن حزم •

وفي "تهذيب اللغة*" :الأساؤل:
القبائل ١ ٠ .والحسن والح ين سهنا

المبي ه؛ أي :هما هن انفتان منه؛
قطعتان منه . . .وال بهل :القرن الذي

يجيء بعد فرن ٠ . .والصحيح :أن

الأساط فى ولد إسحاق m ،بمنزلة
" - ٨البيئة عند أهل الئنة المائل في ولد اسماعيل.
فولد كل ولد من أولاد يعقوب سبهل،
ومخالفيهم من حلال مؤلفاث ،شيخ
وولد كل ولد س أولاد اسماعيل ملة،
الإسلام ابن تيمية* ،لتوفيق المحيش.
* - ٩مبدأ السمية عند الأثّاعرة :ؤإنما ننوا هزلأء بالأساٍل ،وهزلأء

درامحة نقدية* ،لجمعان بن محمل.
الشهري [رسالة ماحستيرا.

* " — ١سرح الحميدة الهلحاوية* ،لابن

أبي العز الحفي.
 Mا محساط g

 0ا سمهم وسهم:

;القباتل؛ ليفصل بين ولد إسماعيل وولد
إسحافا أق|ث •

قال :ومعنى ولد إسماعيل في القبيلة
معنى  . ١ .>١۶١٠ ^١وأما الأسباط فمشتق
من الممهل ،وال ثمل  :صرب من الشجر
رءاْ الإبل•
بقال :الشجرة لها قبائل ،وكذللئ،

الأمماحل ت هم أحفاد أولاد يعقوب الأسباط من ال ثهل ،كأنه جعل إسحاق
بمنزلة شجرة ،وجعل إمحماعيل بمنزلة
الأنا ^.،١
شجرة أحرى*

)(٣

(ا) ان< :تقم الهمطي( [ ) ١٤١/٢دار uلم الكم،،

الرياض] ،دنمم الأن—ا ،لابن كشم (</ا>'-ا)

( )٢الصحاح (  )\\ y<</rلُار اسم للملايض ،ط.]،

لس دار الخالق .الغامر؛ .ط.]< ١٣٨٨ ،١

( )٣تهوي_ ،اسة(T؛ ) ٢٤ • /زياد إما ،اكراط ،الم؛ي= ،

الأساط

الأساط

١٤٢

ومن حلال هذا يعرف أن الأسباط له
عدة معان؛ فهو بطلق على ولد الابن،

المظفر ال<سمعانى ت ءرفإل أولاد يعقوب

كلهم كانوا أنبياءإى؛

وولد الثنتؤ ،وعلى القبائل ،والقرن

وقال محمد بن عمر الرازي في قوله

الذي يجيء بعد فرن ،والمراد به هنا ت

تعالى في حق ،يوش:

نثثث.

القثاتل.

عكلف يؤب ءال يمقويج،ه ل ي رص—.ما:]٦ :

 0ذ؛ؤسم
يرمخ ،بعفر المق رين أن الأسيّاط

ااواعلم أنا لما ف رنا هذه الأية بالنبوة
لزم المحكم بأن أولاد يعقوب كلهم كانوا
أنبياء ،وذللث ،لأنه قال:

نمثهء

أنساء ،وهم أبن.اء يعقوب هأد؛ حيث
عاكه^ يؤ ءال ونقو<،ه ،وهذا يقتضي
ذكرهم اض صمن أسيائه الموحى إليهم
حمول تمام النعمة لأل يحفوب ،فلما
من ءندْ ،ظال ء• وإدا آو<-ي-آ إلك
كان المراد من إتمام النعمة هو النبوة لزم
ئ ا وج إل كج دآلهيس ثى ٧
حصولها لأل يعقوب ،ترك العمل به في
دآوثآ اق؛ لقبي-ح دإمحد دإسكق

حق من عدا أبناءه ،فوجبا أن لا يبقى

وستوب ،وألأن1ثاؤه> لالنلأساء.] ١٦٣ :
معمولا به في حق أولاده .وأبقا أن
وقال اض تعالى ١^ :تاثكا ام زآ بوسم ،هؤل قال :ؤإؤا يأتت لتر عثر
أنزل اقج رمآ أزد إق إهيثم يإسممحلَ ،ئ؛ةأه [بوّ نج ،]٤ :وكان تأويله أحد
ؤإنثؤ ؤيتمت رإ*لآنتاطه لاJقرة; .] ١٣٦

عثر نمسا لهم قفل وكمال وي تفيء

0اساصاسطقة:

بعلمهم ودينهم أهل الأرم،؛ لأنه ال

 .م ن هم الأسباط؟

شيء أصوأ من الكواكب وبها يهتدي،

ا-نملمج نى المراد بالأساط عار ودلك يقنصى أن يكون حملة أولاد
يعقوب أنيياء ورسلا ٠
أنوال:
فإن قيل ت كيف يجوز أن يكونوا أنبياء
القول الأول :وهو لجماعة من
المق رين ،أن اكراد بالأساط :أولاد وقد أقدموا على ما أقدموا عليه محي حق
يعقوب ا لأننا عشر ،وأنهم أنساء  ،يوسف .؟ قلنا  :ذاك وقع نبل البوة،

واحجوا لذلك ،بالأية الثانية .، ١١فال أبو

وعندنا العصمة إنما تعتبر محي ومحت النبوة

لأ فإها»صب

ء ب يروت] ،وانفلر؛ النهاية في غرين ،الحديث والأثر
لأبن الأتير ([ ) ٣٣٤ /Yالمكتة انملمة ،بيروت].

( )٢تمر ال معاني(^[ )Aدار الوض ،الرياض.]١:.،

( )١انئلر :نف ير المريي (ه/ا''اا) ،ونمص الأنبياء

( )٣تنير الرازي ([ ) ٤٢١ /\Aدار احيا .اكراث الربي،

لأ؛نممر(؛/أ' -آ).

بيروت• ،٣!, ،آ؛اه].

الأسماط

املآرساط

القول الثاني :أن المراد الأماط هم حينئذ كاك فيهم النوة؛ لأنه لا يعرف
شعوب بتى إسرائيل ،وأن أولاد يعقوب أنه كان لمهم بى نل موس إلا
لموا أنبياء سوى يوسم ، ،قال بهذا ذم كما قال تعالى مخاٍلما قوم
جاءمحكم يؤبمفا ثن مل
حمع من العلماء ،منهم؛ أبو العالية موسى:
ونتادة دالمخارتم ،دالمرطى وابن تيمية

وابن ممر .واحتجوا لهذا أمور:

إثتنت ،ثا لأم ل ثاي نثا حاءءكم يهءه
[م:

.] ٣٤

الأول :أن القه نحو على نبوة يوسف ف

_J؛ :sأن نف ير الأسثاط بأولاد

من بين إخوته ما صريحا ،فقال جلف •

يعقوب لماليه مخالف لتمسير يعقض

وواثذ مآ؛ءفم يرثي من مد

يا السلف ،فقد روى ابن أبي حاتم ب ند

غم ق ثك ينا ئ1ءءفم يمء حئ إدا حيدص عن أبي العالية قال :ااالأسباءل
٤٥؛^ ءلتِ ش يمك^ أث ،مى بمده ،هم يوسف وأخوته بنو يعقوب اثنا عشر
ئثولأ <=^j،؛،i؛ ،قيّد أكث من هز ثنيي ،رجلا ،ولد كل رجل منهم أمة س الماس
_. ،£<،ه لغاير].
فوا الأساْل»ل؛.،
وبت من حديث ابن عمر ها عن

وروى تحوم ابن جربر اتجري ب ند

النم. ،؛ أنه قال في يوسف ١٠ :الكريم حنأْ ،عن قتادة أنه قال :ااالأساءل:
ابن الكريم ،ابن الكريم ،ابن الكريم ،يوش ،ؤإخوته بنو يعقوب ،ولد اثني
يوسف بن يعقوب ين إسمحاقا بن عثر رجلا ،فولد كل رجل منهم أمة س
إبراهيم جغؤ)
الماص ،فوا أساتنا^؛.
ويضاف إلى هذا اعتراف إخوة

يوسف ،بتفضيل اف إياْ عليهم:

ثاد لثد ءابلئ_ أث ،ءق—نا ؤإن ًًظنا
لثطء\او>

لوّف}.

الثاني ت قوله تعالى ت ؤن* 0مءّ موك

.
أمه ؛يلوث إلي ويب،
ع ؛ أت1اطا 1ط4
ص

وقال المخاري :ااالأّباءل :قبائل بني
إسرابل»س.
( )٢انظر :جامع الم ائل لابن -سب ( [ ) ٢٩٨/٣دار
م ا لصامم].

( )٣انظر -الصحيح المور من التمر بالمأثور لمكت
بنير ياسن (؛/ا-؛ب) [دار المار ،الدية النوة،
ط ،]١والمياه رالمهاية لابن كثير (؛/آه؛) [دار

( )٤شبر ابن ابي حاتم(\ُ[ ) riT /كبن نزار سلني

ل١لأهمرافآ ،يدل على أن ن مينهم

ازز ،م.]< ١٤١٩ ،٣^ ،

بالأسياتل حدثتا من عهد موسى ،ومن

(ه) اننلر :المعح المسور (ا/ا،-آ).
( )٦تغير الهلرى (ب/ههْ) [دار مجر ،ط.]١

 ) ١١ايرجه المخاري(كاب_luالأناء ،رقم • .) ٣٣٩

( )٧صحح الممحاري ([ ) ١٦٩٨ /،دار ابن كير].

الأساط

املآ،ساط

!.ء

ولذا ضّئمط ابن كٌر هدا التفسمر الني ه بل ولا عن أصحابه خر بأن اف
فقال ؛ ارومن ا سدل على نبوتهم بقوله ت تعالى نبأهم ،ؤإنما احتج من قال؛ إنهم

^« ٧اعكا أف ثمآ أنزل إلنا ومآ هخ
إق

إمحيم

نإضذ

يإنثؤ

ثتمث

نآلأن؛اله [القرة ١٣٦ :آ ،و3عم أن
هؤلاء هم الأمساط فليي استدلاله
يقوى< لأن المراد بالأسبامحل شعوب بتي
إسرانل ،وما لكن يوجد نهم من الأنياء
الذين ينزل عليهم الوحي من ال ماء واف

اعلم .ومما يؤيد أن يومف هؤؤ هو
المحتمى من بين إخوته بالرماله والنبوة

نبئوا؛ يقوله في آيتي المقرة والم اء ت
ؤوأ'لأنثاا.ه [ّ ، ١٣٦ :أو اء] ١٦٣ :
وف ر الأسبامحل بأنهم أولاد يعقوب،
والصواب • أنه ليس المراد بيم أولاده
لصلبه بل ذريته  Vكما يقال فيهم أيما '•
(بنو إمرائيل) ،وكان في ذريته الأنبياء،
فالأساْل من بني إسرائيل كالقبانل ص
بني إمحماعيل . . .ف موا الأس—اتل
لكثرتهم ،فكما أن الأغصان من شجرة
واحدة ،كدل لث ،الأّ ي امحل كانوا من

أنه ص على سونه والإيحاء إله في غر
ما آية في كتابه العزيز ،ولم ينص على يعقوب .ومثل ال بعل :الحاقد ،وكان
واحال من إخوته سواه ،فدل على ما الحز والحين ّبهلي رسول اف،.
ذكرناْ)الا.،
والأساؤل حفدة يعقوب ذراري أبناله

ونال النرطبي; رروالأس_اءلت ولد الأنمي عشر• ومال تعالى ت قا ؤن
.
أمه ؛يدوى تلي ويهء
يعقوب قم ،وهم اثنا عثر ولدا ،ولد

لكل واحد متهم أمة من الناس ،واحدهم م
سهل .وال بهل فى بني إسرائيل بمنزلة

ق -ة مح؛

ك١ط ١أطه

[الأعراف] ،فهن.ا صريح في أن الأسباٍل

هم الأمم من بني إسرائيل ،كل سبط
اك؛الة في ولد إّماءل»ل^.
أمة ،لا أنهم بنوه الاننا عشر؛ بل ال
الرابع :أنه لا دليل على نبوة إخوة
معنى لمميتهم قبل أن تنتثر عنهم
يوش ،بل الدليل نائم على عدم
الأولاد أّباتلا ،فالحال أن ال بعل هم
نبوتهم .قال ابن تيمية ت ارالدي يدل عليه
القرآن واللغة والاعتبار أن إخوة يوسف

ليسوا بأنبياء ،وليس في القرآن ولا عن
( )١البداة واJه١ي( iا/آءأ) .وانظر :نمص الأنبياء
لأبن ممر را/ا'*-ا).

( )٢تن ير القرطبي ( ،) ١٤١ /Yوانظر :فتاوى النمة
الداكة (*ا ) ٢٨٤ /ل.كب المزي].

الجم اعي من الماس.

ومن نال:

الأسبامحل أولاد يعقوب ،لم يرد أنهم
أولاده لصلبه؛ بل أراد ذريته ،كما
يقال :بنو إمرانيل وبنو آدم' فنخميص
ا أل ية ببنيه لملبه غالعل ،لا يدل عليه
اللمفل ولا المعنى ،ومن ادعاه فنعل

الأساط

الأساد

أحطأ خطأ ثاا،لا.،

وفي موضع آخر ذكر شيخ الأملأم
حملة من الأدلة على نفى نبوة إخوة
يوسف ،فقال ت  ١١ومما يؤيد هذا أن الق،

تعالى لما ذكر الأنبياء من ذرية إبراهيم
ف_ال:

الآياتا

درثندء داو.د

 ،] ٨٤فذكر يوسم ،ومن

الأمور العظيمة ،من عقوق الوالد،
وقْلتعة الرحم ،ؤإرقاق الملم وبيعه إلى
بلاد الكفر ،والكذب البثن ،وغير ذللث،
مما حكا ٥عنهم ،ولم يحلث ،سيئا يناب
الاصهلفاء والاختم اصى الوحب،

لنبوتهم ،بل الأي حكا 0يخالف ،ذللئط،
بخلاف ما حكاه عن يوسف ٠ ،

ثم إن القرآن يدل على أنه لم يأت،
معه ،ولم يذكر الأسباط ،فلو كان إخوة
يوث نيوا كما نئ يوش لذكروا معه .أهل ممر لي قل موّيى سوى بوش؛
وأيئا؛ فإن اغ يذكر عن الأنبياء من
الحامد والثناء ما ينامحب ،المبوة ،ؤإن

كان قبل المبوة ،كما ثال عن موسى ت

ءؤرل1ا ج شذءه ا لأية [القمص،] ١٤ :
ونال في يوخ كذلك ،وفي الحديث،؛

ررأكرم الناس يوسم ،بن يعقوب بن
إسحاق بن إبداهيم ،ض من ض ص
نبكاُ  ،فلو كاننح إخوته أنبياء كانوا قد
شاركوه في هذا الكرم ،وهو تعالى لما

لأية غافر ،ولو كان من إخوة يوسف  ،نبي
لكان نل دعا أهل ممر ،وظهرت ،أخبار

نبوته ،فلما لم يكن ذللث ،علم أنه لم يكن
منهم نبي .فهذه وجوه متحدية يقوي
بعضها بعصا .

وقد ذكر أهل ال ير أن إخوة يوسف ،
كلهم ماتوا بممر ،وهو أيصا ،وأوصى
بقله إلى المام ،فنقله موسى.

والحاصل ت أن الغلط في دعوى بونهم
نص قمة يوسف وما فعلوا معه يكر حصل من ظن أنهم هم الأسباط ،وليس
اعترافهم يالخطيئة وطلبهم الاسغفار من كل.لائ ، ،إنما الأسباط ذريتهم الأين قهلحوا
أبيهم ،ولم يذكر من قفلهم ما بناب أسث-اءلا من عهد موسى ،كل ستهل أمة
الموة ،ولا شيئا من خصائص الأنبياء،
بل ولا ذكر عنهم توبة باهرة كما ذكر عن
ذسه دون ذسهم ،بل إنما حكى عنهم

عفلممة .ولو كان الراد بالأسباط أبناء
يعقوب لقال :راؤيعقوب وبنيه ، ١١فإنه أوجز

وأ1نا واختيرلفنل( :الأّاط)نلى

الاعتراف وطلب الاستغفار .ولا ذكر لففل( :بي إمرائيل) للإثارة إلى أن النوة
سبحانه عن أحد من الأنبياء  -لا نبل إنما حصلتإ فيهم من حين تقهليحهم
النبوة ولا بعدها  -أنه فعل مثل هذه أسباحنا من عهد موسى• وافه أ علم . ١
(ا)حا.ع الماتو لأبن يب (■.) ٢٩٨ . ٢٩٧ /T

( )٢حاسر الماتل لاين يب (*ا) ٢٩٩ . ٢٩٨ /

الأساء في الإسلام

الأستتاء في الإسلام

^^٠

وأما احتجاج الراوي على نبوة جمح
أولاد يعفوب يقوله تعالى  Iجرجؤ ست4أ
٤؛ ^،نبمق :الب ظء [برش ]٦ :فلا

نءس فيه على نبوة جمع أولاد يعقوب
من صله؛ بل جعل اض المرة في ن ل
يعقوب فيوسف وموسى ،ومن وعد 0عدا

قال أبو الشاء الألومي« :إن الأسباط في
ولد إسحاق كالمائل في أولاد اسماعيل،
وقد؛عث ،منهم عدة رسل ،فيجوز أن
يكون أراد سبحانه بالوحي إليهم الوحي
إلى الأنبياء منهم ،كما تقول؛ أرملت ،إلى
بني تميم ،وتريد أرسلت إلى وجوههم،

محمد بن عبد اض هم من ذريته ،كما أن ولم يمح أن الأسباط الدين هم إحوة
إحوة يوسف نالهم كثير من هده النعمة يوسف .كانوا أنياء^.،
يسبب يوش ،ولدا هال العلامة ال عدى

ني نف يرها ت *ولما نمت ،النعمة على
يوش ،حمل لأل يحفوب من العز

و١لت٠كين ني الأرض والسرور والعملة ما
حصل سبب يوسف ٠

■

وأما قوله المتقدم ت اءون يوسف،

 ،^١,^ ; JLiوؤى ئد عثز َئلإاه
لوذ؛  ]٤وكان تأويله؛ أحد عثر نفسا
لهم نفل وكمال وي تفيء بعلمهم

 ٠ا لمصادروالمراحع؛

 ١ . ١صحح البخاري* (ج؛).
 ٢ء اتفسير الهلبري.)٢^ ،

 ١٠ - ٣تقم ابن أبي حاتم® ^.)١
 ٠٠-٤نف ير القرطبي® ^.)٢

 ١ - ٥قصص الأنبياءا؛ رج ا

لأ؛ن

كثير.

ارالبداية والنهاية® (ج ا

لأبن

ودينهم أهل الأرض؛ لأنه لا شيء انحوا
من الكواكب وبها يهتدي وذس يقتضي
 ٧س  ١الصحيح الم بور من التفسير®
أن يكون جملة أولاد يعقوب أنبياء رج ،) ١لحكمتا يثير ياسين ١
ورملا ا ،فهذا الاسدلأل غير صحيح؛
 ٠ ٨رافتاوى اللجنة الدائمة للبحوأّثإ
لأته لو كانت الأية تدل على نبوة الجمح العلمية والإفناء® رلأ).

لما أمر يعقوب يوسف يكتمان روياْ عن

إخوته خويا من كيد إخوته له .

وعلى هذا القول يكون معنى الإيحاء

إلى الأسباٍل؛ أي :إلى الأنبياء منهم.

 mا لاستثناء ق الإسلام &

يراجع ممهل لح(الاستثناء في
الأيمان).

( )١نمير ال عيي ([ )٤ •٨مومة الرالة ،ؤوا].
()٢تمر الرازي( [ ) ٤٢١/١٨دار إما .التراث الري،
يرون،٣[. ،

] ٠١٤٢٠

(■ )١نف ير الألوسي ([ ) ١٩١ /riدار الخنم ،العالمية،
ًلا،

.]< ١٤١٠

الأستقراع في ٠^٧^^١

الاستثناء في الإبمان

ه ا لتعريف شرعا:

قة الأسناء ق الإيمان m
ي ا لتعريف ثغه:

الاستثناء فى الإيمان هو أن ثنلق
الشخص إيمانه على ما لا يدل عالي

الجزم والقطع بكمال الإيمان؛ كأن يعلقه

الاستغناء ني اللغة ت بمعنى المنع
والمرف ،وأصل الامتثناء مأ خوذ من
الثني ،لص رد الشيء بعضه على بعض• فلا يقطع بكمال الإيمان لفسهلم.

على مثيثة اش ،فيقول :أنا مؤمن إن
ثاء اض ،أو :مؤمن أرجو ،ونحو ذلك،،

والثني العطف ،وكل شيء عطفته ففد
 :ءالأستثتاء أن
نال ابن تيمية
ثنيته؛ كما بطلمح ،الثني على تكرير الشيء
يقول :أنا مؤمن إن شاء الله ،أو مؤمن
مرتين ،أو جعله ثينين متواليين أو
أرجو ،أو آمنت بالله وملائكته وكتبه
مسابنين ،ومن ذلك عدد الاثنين-

والاستثناء يثمل أمرين •

ورمله ،أو إن كنن ،نريد الإيم -ان الذي
يعمم دمي فنعم ،ؤإن كنته تريد ^١^٠

 — ١الاستثناء الونحعي ،وهو الذي أصون  ٧١إدا يكن  ^١ؤث3 ،اوثئلمه
يكون بأداة الأستئناء ،كقوله تعالى■ ^[ ٤الأنفال ]٢ :قافه أءلما^.،٤
ألإثث مح ،خز  .إلا أدق ءاثزأ
وفال ابن أبى العز  :٥^١ءالامتثناء
وعملوا ألذد<؛ته [العصر]

فى الإيمان . . . ،هو :أن يقول  -أى:

 - ٢الاستثناء العرفي ،وهو ما لم الرجل
يكن بأداة الأسثناء ،يل يكون الموجود
كلمة الشرط ،كما حاء في قوله تعالى ت

ؤ"*لآ  ١^١ثنلآ-تا ثنتته  .ولا متنرن
.ه لالمال م] ،أي :لا يمولون :إن
ث اء اض  .ومحنه قول النائل :لأفحلن
كدا إن ثاء اض ،أوت أن ا مرمن إن
شاء اضر.،٢

أنا مؤمن إن ثاء اطيح،،أ

ى ا نعلاقة بين اتمضى اللغوي
واتشرعي:

المعنى الشرعي للاستثناء في الإيمان
مندرج تحته عموم المعنى اللغوي

للثني ،وهو الرجؤع والتكرار ،فبعد أن
أنر القائل لنفسه بالإيمان بقوله :ررأنا
مؤمن" ،انثنى ورجع ليعلق ذللث ،الإقرار

(آ)انفلرت نف ير البغوي ( ) ١٩٠ /aزدار طيبة ،ط،١
.^ ١٤١٧

( )٢انفلر :مئاسى الس (ا[ ) ٣٩١ /دار الجيل ،ط،]٢
دل انالضب(؛ا/هاا.هأآا)لدار صائر ،ط،]١

رالكب^ ،لدمموى (  ،) ٩١ويانع انماتع ليثاّاني
<م [ ) ١٥٤ . ١٥٣دار المحاب الري .ط؟].

( )٣انفر :؛جان النمة الدانمة للاكاء ،كوى رغم
(  ،) ٢١٤٣٦صائرة بم1رخ(اِ/أ/ا'أ؛ا،د).
(؛)مجموع الفتاوى

( )٥ثرح الطحارة (  ،) ٣٩٥وانظر :الني لب  ٥١بن
احمد ([ ) ٣٤v /١دار ابن الميم ،ط؟ ،أ»؛ام].

الاستثناء في االآي4ان

الأسسا*هيالإبطن
٤٨

بامر آحر ،وهو مشيثة الثه ،فيقول ت ءان
ثاء اف».

وهذا مندرج تحت المعنى الثاني من
المعاني اللغوية ،وهو الاستثناء العرفي

الحالأ ال ثان ية :إن أريد أصل
الإيمان ،فلا يخلو ذلل؛ ،من حالتين:
 - ١إن كان الام تثناء على جهة

الشلثخ :فإنه لا يجوز .م ثل الإمام
الذي يعلق فيه الأمر على منبة اف بغير أحم.او زإلأه :ي تثنى فى الإيمان؟ فال:

أداة الامتثناء.

لآوعسم ،أقول :أن ا مؤمن إن ش اء افه،

• 0الحكم:

أستثني عر التقين لا على الثالثحلأ.،٣

حكم الأسشاء في الإيمان عند أهل

 . ٢وأما إن كان الاستثناء من باب،
أنه يجوز فى الأمور المتحققة المتيقنة

الأمشاء في الأيمان ك حاكان:

ذكر مشيثة الرب ،لا على جهة الثالث ،فى

الئنة:

الحاون الأولى :إذا أربد كمال أهل الإيمان ،بل لأن الأمور كلها إنما

الإيمان :يكون الامحتقناء مثروعا٠
وذللغر لما يلي:

تكون بمشيئة ١لرب؛ فان الامتثناء حائز ١

فال ابن تيمية

 ١ :وأما جواز

 - ١أن الإسان الكامل يشمل نمل إ٠للأذ ،القول بأني مؤمن ،فيصح إذا عنى

كل ما أمر افه به ،وترك كل ما نهى الله

أصل الإيمان دون كماله ،والدخول فيه

عته ،ولا يدعي أحد أنه حاء بدللث ،كله

 ١وف ال :ااول هذا كان

على التمام والكمال.

دون تمامه ٠

المحيح أنه يجوز أن يقال :أنا مؤمن،
بلا استثناء ،إذا أراد ذلل؛ - ،يمني :أصل

 — ٢أن الإيمان النافع هو المتقبل
عند اممه ،والإنسان لا يدري؛ أتقبل افه الإيمان  ،-لكن ينبغي أن يقرن كلامه بما
يبين أنه لم يرد الإيمان المهللق الكامل،
منه أم لا ،فلذلك صح له أن بتثتي.
 - ٣العي .عن تزكية القس.

 ٤ء أن الإيمان الكامل يقتفي يحول
الجنة ،والإن ان لا يدري بما يختم

^ ،، ١١متثني لعدم العلم بالعانة.، ١٢

ولهذا كان أحمد يكره أن يجي ب ،على
المغرى) لابن بطة ( [ ) ١٨١ - ١٧٩مكشة الملوم
والحكم ،ذا ،]. ٠١٤٢١ ■ ،والرّالة الواضحة في
الرد ض الأناعرة لأبن الحبلى() ٨١٥ . ٨١٤ ;٢
لُجرءة اكحن ،القالي الدولية،

•أ؛ا،و].

والأنصار م ارد ض المعتزلة القيدة الأشرار (/T
 ) ٧٩٢ ٠ ٧٨١زدار أضواء اللقط ،محرا] ،ومجمؤع

(ا)انفلر حرل التعليل بعدم العلم يالخاتمة ت مجمؤيع
الفتاوى لأينيب(-اا/أ؛).

الفتاوى لأبن تيمية  .) iUMوشرح الطحاوا لأبن

( )٢انظر حول التعليل بعدم العالم بالعامة! مجمؤع

أبي العز(  ) ٢٩٨لالكت_ ،الأملأس ،ط)].

الغتاوى لابن تيمية ( ،) ٢٨٩ /Tوحول هذا الوجه

()٣الثنةللخلأل(' ٩٦/١ه)[دارالرايةً ،لا.] ٠١٤١ • ،

وبقية الوحوء انفلر! الشرح والإبانة (المس ؛الإبانة

(؛)سبموع الفتاوى .)_M

الاستثناء في الإبمان

الاستثناء فىامحيuن

المطلق بلا استناء يقدمه . , .فعالم أن
أحمد وغيره من اللف كانوا يجزمون ولا
يشكون في وجود ما في القلتج من الإيمان
في هده الحال ،ويجعلون الامستناء عائدا

 - ٤الإجماع ،فان الأسشاء في
الإيمان — إذا أريد به كماله — هو مذهب
جماهير السلف ،بل هم مجمعون على

مشرومته محي هل 6الح١لار آ .

إلى الإيمان المطلق المتضمن فعل
المامور ،ويحتجون أيصا بجواز الاستثناء
فيما لا يشك فيه ،وهدا مأحد ثان ؤإن كنا

أصحابنا إلأءلىالأّتثناءلأن.

 0ا لأدلة:

ب  -ومما ين .ل عالي أن الإيمان إذا
أريد به أصله فإن الإنسان لا ي تثنى

لا نشلث ،فيما في قلوبنا من الإي٠ان» ١١ا.

بقول الإمام بحيى بن  -عيد
القلمان لآةّفت  Iررما أدركت ،أحدا من

أ — حزم المرء بالإيمان الكامل لتف ه باعتبار الشلث ،في الأصل ما يلي:
هو من تزكية النفس ،ومما يدل على

مشروعية العد ءن تزكتة القس ما يلي؛

 - ١فوله تعالى ^٥^ :ثعوأ ؤئتآلإ
م أغلا يتي أء [ >٤.الجم] •
 - ٢يق ول ه ■' وؤ ت إث ،آوئ يران
أممي ثل ه ِلآ| ،ش دثآُ،ه [ . ] ٤٩ : ٠٧١

 - ١فوله تعالى:

تامكا اف زتآ

أزد إمحنا ومآ ؤة إف إقثيم ُإسمنمل
ديّمث د؛نمب رإ'لآثتاط وما أوف مدّئ

ثعيتى وذآ أوف  ^^^١من زنهتر لا مزق
بيث م متهم وقى لث مسلترة .ه
[القرة].

فأمر المؤمنين بالإقرار؛الإيمان ،ولم
وليي هناك تزكية للنفي أعغلم من
يذكر الأمشاء؛ لأن ما ذكر في الأية هي
الشهادة لها بالإيمان الكامل.
أصول الإيمان ،مهي مما يجمح أن يجزم
 - ٣ؤبشهد لهذا ما حاء عن ابن

م عود <ةهبم عندما فال رجل عنده؛ ارأنا
مؤمن  ، ٠١فمال له ابن م عود :ارأفأ نت ،من
أهل الجنة؟ا نال :ا١أرجوا ،٠نال ابن
م عود« :أفلأ وكلم ،الأولى كما وكلم،
الآ:مى■'".

الإنسان به لنف ه من دون شلثج.

ج — وممس ا يدل على أن الاس تثناء
( )٣انغلر :الت نمد اقه بن احد (\U/؛ ،)fوالإبام

لابن بلا ( ) ٨٧٣ ;٢زدار ابن ال نمً ،دل
•■،؛ل،و]ُ ،فدِط الإب ان لل—هئي (ا/أاآ)،
ومجموع الثساوى لأبن -سب ( ، ٤٣٩ ، ٤٣٨/٧

 .) ٦٦٦ ، ٥٠٥وند عدد اللألكاتي أٍا ،من روى
( )١المصور ننسه

عنهم الامتثناء من انمحابة والتابعين نمن يعدهم،

.) ٤٥ •-

( )٢أخرجه ائو صد؛ي الإبمان () ٥٣

■ّ العارن،.

تمما في :شرح امول اعتماد اعل الثئة والجماعة

ط ،]١والأحرى ني الترس ( [ ) lls/Tدار
الوٍلن ،ط.]1

(؛)رئاء الخلال م اث(مهآْ).

الاستثناء في الإيهان

ا^لآستثناء في الإيمان

يجوز فى الأمور المتحققة المتيقنة قوله

ت م ال_ىت

الإيمان ،لا على جهة الشلث - ،نعوذ باض

صدرت■ أثذ رثؤثث آ!ثءيا من الشلثح في الإيمان  -ولكن خوف،

بالني دنثأن أكمد آنثمآم ^ ثآ؛ أس التزكة لأنفسهم من الاستكمال للإيمان،
ءاينمنء<ه ت ال ف تح ت  ،] ٢٧فذكر افه

لا يال *رى أهو ممن يستحق حقيقة الإيمان

الامتشاء ،مع أل دخولهم للم جد أم لا؟ وذس أن أهل العلم من أمل

الحرام شيء مستضآا.،

الحق إذا سنالوا  :أمزمن أنت؟ قال:

0أقواوأهلاسر:
سأل رجل الحسن المرى هءزفة،
فقال ت يا أبا سعيد ،أمؤمن أنت؟ فقال
له ت ارالإو»انإيمانانت

آمنت ،يافه ،وملائكته ،وكتبه ،ورسله،

واليوم الأحر ،والجنة والنار وأشباه
^ا،

فالناؤلق بهاوا والممد ق بقلبه

مؤمن ،ؤإنما الاستثناء في الإيمان ،ال
يدرى أهو ممن ي توجب ،ما نعت ،الله به

— ف إن كنت ،ت ألي عن الإيمان باق المزمنين مجن حقيقة الإيمان أم لا؟ هذا
ومادئكته وكتبه ورم اله والجنة والنار

والبعث ،والحسامط؛ فأنا به مؤمن.

طريق الصحابة والتابعين لهم بإحسان،

عندهم أن الأسشاء في الأعمال لا يكون

— ؤإن كنت ،تسألني عن فول اض تبارك
وت*—الى • ؤءقا ألمويؤث  •^١؛؛> ^ ١يكر الاستثناء في الأعمال الموجبة لحقيقة
في القول والتصديق في القل ،،ؤإنما

آممه ؤثث قزمم ؤإدا ين 'هنجم ءاثه<
دائم إبمايا يعق ربين سم؛لوث .
آقى قيثؤره ألثأو ،ويما ددم؛ءم

سون و أويك م ألثفيزن ظ ثم

الإيمان.ص.
ؤ ا لمسداصالتطمة:

 .ا لمألة الأولى :حكم قول الرجل

در-ثنئ ،بمد رنهن وتنفرآ دررك ًْقربد

لمره :أمؤمن أنته؟
لقد أنكر السالف ،موال الرجل لغيره:
أمزمن أنعت ،،بل عدوا ذلك ،ال وال من

ونال الأحرى :ءمن صمة أهل الحق،

البيع والتعمق والتكلم ،،والإيمان القاتم

ممن ذكرا من أهل العلم الأّتثناء في

بالإنان علمه عند القه ،فمن شهد لنفسه

هه [الأنفال] فوافه ما أدرى أنا منهم أم
)(٢
لأ»ص.

( )١انفن :الإيمان لأبى مد ( ،) ٣٩ - ٨٣والث
سلال رم)بمْ) ،مجموع الفتاوى (^؟ ) TA
 ،) ٤٦ • .وشرح المشد؛ اساوا رآ/
.[ ) ٤٩٦ . ٤٩٤ؤّت الرّالأ ،دآ،

بالإيمان لم تكن شهادته موجبة له أن
يدحل الجنة ،كما أن من لم يشهد لنفسه
بالإيمان الكامل لم يكن تركه لتال الث،

.^ ١٤١١

( )٢تمر القرطي ([ ) ٣٦٧ /Uدار الثب].

( )٣الشرمة للاجري <  ٦/٢ه.) ٦٥٧ . ٦

الأساءفيالإبم1ن

اكهادة موجبا له أن لا Jالحالهار آ.

الأساءفيالإبمان

بالعمل؟ قال :لا .قال :فكيف تعس ،أن

ت *محمرال يقول« :إن شاء اف>» ويشي؟»لْ.،
نال إبراهيم النحعي
— ا لمسألة الثانية :في حكم من تال:
الرجل الرجز؛ أمؤمن أنت؟ بدعة*أ
وقيل للأمام أحمد ظء ت ارإذا سألني ®أنا مزمن إن شاء افه" مر جهة الشلث:،
الرجل :أمزمن أن؟ قال :مناله لاك
بدعة ،لا يشك فى إيمانك ،أو نال :ال

نشك في إيماننا  ١٠ا.
وقال سفيان بن عيينة i-fe؛  Iارإذا سل

ح_ ،ما تقدم من تفصيل ،فإن من
امتش قاصي .ا الثالثج نفيه تفصيل:

 ١إ ن قصد الشالئ ،في أصل الإيمان،
فهذا محرم ،وفد يخرج به صاحمه عن

أمرمن أنتا؟ إن ثاء لم يجبه ،ويمول ت
سواللثح إي اي بدعة ،ولا أشاك في
ب  -ؤإن كان قاصدا الشالث ،فى كمال
إيماني»ر؛/
الإيمان ،فالأسثناء هنا مثّروع ،وتقدم
ووجه كراهة السالف لهدا السؤال :أته تفصيل ذللئ ،وبيان علته.، ١٦
الخالة الثالثة :في حكم من قال:قد جاء من يل المرجئة؛ ففد سأل رجل
الإمام أحمد ظه فقال له® :نيل لي* :أنا مؤ,من كامل الأيمان' ولم ب تثن:
أمدمن أنت؟• نلت :نعم ،هل علئ في
من أيب ن ،لنف ه كمال الإيمان بدون
الديانة ٠

ذلك شي.؟ هل الاص إلا <_ وئام؟

فغض ،الإمام أحمد ،وقال :هذا كلام

استثناء فقل .وقع في المحظور ،ويخشى
عالمه الإثم لوقوع *،في تزكية النفس المهي

الإرج اء ،وق ال اف هن■' ؤرثا،مواى

^ ١-في قوله تعالى ^٠^ :ثه؟ خثثء

مثوف لأم آس؟> لال تو؛-ه :ا" 'اا ،من م أغلا

آو.ه [النجم]ر • ،

هزلأء؟ ثم قال أحمد :ألمس الأيمان

قال الإمام أحمط .ةة/مح :ارلأ نجد بل.ا

قولا وعملا؟ قال الرجل :بلى ،قال:

من الاستثناء؛ لأنه إذا قال« :أنا مؤمن»

فجئنا بالقول؟ قال :نعم ،قال :فجدا

فقد جاء بالقول ،فإنحا الاستثناء بالعمل

(؛)انظر :الشرس للآمي(أ/مآ.) ١٧٤ -

( )٢روأه ابمن أبي شيبة ني مصنف ( ١ا/هُا) [مكب

لا بالقول»ّ.

الرشاد .نوا ،آ'؛ام] ،وب اق بن احمد ني

(ه) اوننة سلال (" .) ٠٩٧ /Tوانفلر :الثرمة للاحري

الئنت(ا/اأا) .والاجري ني الترسة(.) ٦٧١ ;٢

(أ .) ٦٧٤ ِ ٦٧٢ /الإبانة لابن بملة (.) ٨٨٢ /T

(•ا)انفلر; اللثة سلال (■ا/ا-أ) -ومجموع التتاوى
لأبن _ A/U)i؛؛).

( )٤انفلر :الئثة سلال ("!■/ا'أ) ،مجموع الفتاوى
(<-/U؛؛).

( )٦انغلر :الثثة سلال (  ٩٦/٣ء) [دار الراية« ،لا،
•  ،]< ١٤ ١ومجموع الفتاوى لأبن يمة ( ّ) ٦٦٩/٧
()٧؛^ مجموع الخاوي ر ٠) ٦٦٩/٧

( )٨روا .الخلال ر الث

الاستثناء في الإبمان

الاستثناء في الإيمان

وقال الإمام أبو ءسال القاسم بن الاستثناء في الإسلام فيقول أحدهم :أنا
سلام ظه؛ رروكذلك نرى مذهب الفقهاء م لم ولا ي تنى ،هن .ا هو الأصل
الذين كانوا يتمون بهذا الأمم  -يعني؛
الإيمان  -بلا استثناء ،نيفولون؛ نحن

عندهم في هذه المالة ،بخلاف
الإيمان ،فالغالبه عندهم فيه الاستثناء

مؤمنون  . . .إنما هو عندنا منهم على
ال دخول في الإي م ان ،لا عر

مر الإمام أحمل ن حنبل ه' عن

الأستكم -ال . . .نأما على مذهب محن

الاستثناء في الإيمان ،فمال* :نحن

نال* :كإيمان الملام والسين،

ناو هب إلى الاستثناء ،،فقيل له :قاما إذا

قمعاذ اف ،ليس هذا طريق العاإماء،ل
ونال الإمام ان بطة العكبري ؛جِتي؛

قال :أن م لم فلا يستثني؟ فقال« :لأ
ي تثني إذا ق ال :أن ا م ل م ،ف ال

رافهذه سبيل المؤمنين ،وطريق العقلاء

الزهري :نرى الإسلام الكلمة ،والإيمان

كما

من العلماء ،لزوم الاستثناء والخوف العمل»أن .إلا أن الإمام أحمد قد
تعادلت عنه الروايات فى ذلك:

وال اّج-اء ،لا بدرون كيف أحوالهم
فالرواية الأولى :مع الاستثناء في
عند الله ،ولا كيف ،أعمالهم ،أمقبولة
هي أم مردودة • • .فهل بجون لأحد الإسلام ،وهى الرواية المشهورة عنه أ
ومما يستدل يه على ذلك:،
بزمن باق واليوم الأحر أن بجزم أن
أعماله الصالحة من أفعال الخير وأعمإل
البر كلها مرصثة ،وعنده زكثة ،ولديه
مقبولة؟ أ هذا لا يقدر على حتمه وحزمه
إلا جاهل مغتر بالله ،نعوذ ب الله من
ال غ رة ب افه ،والإص رار ع ل ى
معصية اللهءأ

 ا لم ألة الرابعة :الأمشاء محيالإسلام:

المشهور عند أهل الثثة والجماعة؛
كالإمام أحمد ن حنبل وغيره هو عدم

 — ١أن نصوص الشريعة قد دلت ،على
الشهادة ل لننس بالإسلام ب اا-ون ذكر
الأستثاء ،ومن ذلك:،

 ف وك ٠^٠١^ :س  ^١:م ثم(م)انغلر :العرقان بين العق والبايل صن مجموع
الفتاوى لأبن تيب (ما/آ[ )،مكب ابن تيب،

ط •]٢والتمر يرح اس للمردادي () ٠٣١ ٢

[مكب الرشد ،ط ،] ٠١٤٢١ ،١ولوام الأنوار اله؛؛
للفارض ( [ ) iTA/yرست الخاصن ،طأ]ّ

(؛)الترح والإبات (السى بالإبات المغرى) لأبن بلأ
(أ.) ٨٧٦ /

(ت)انظر :الإيمان لأبن مد( .ا ) ٣١١ /لّ.ؤئ

الرس الة. ،دأ ،آ'؛ام] ،والئنة سلال(;٣

<ا>للإبمان لأيي مد(•؛.) ٤١ .

؛• ،)٦والإب انة المغرى لابن بطة(،) ٨٧٦ ;٢

( )٢الإبانأ لأبن بملث (.) ٨٧٣ . ٨٧٢ /T

وسبموع الخاوي لأبن تب ( .) ir/\T)j ar/v

الأساءفىامحبعان

الأسس*1فيالإبمإن

]!٥٣

قتوأ وثيحر مإو ،أثلتناه لال_ح_ج__راتت
 ،] ١٤قال ثيخ الإملأم ابن تيمية ت

ان الأملأم له إطلائان مند الأمام
أحمد؛

اروهده الأية — يعني ت آبة الحجرات
السالفة  -مما احتج بها أحمد بن حنبل الكلمة .وهذا الإطلاق مشهور
 .والمراد
وغيره على أنه ي تثنى في الإيمان دول شهاب الزهري
الإسلام . . .نال المموز :سألت الثهاد-انأ؛أ.

الاطلاق الأول؛ أن يراد ب الإسلام؛
عن ابن

أحمد بن حنل عن رأبه في ت أنا مؤمن
وعاليه؛ واريكون مراد الزهري أن
إن ث اء اف ،فشال؛ أقول ت مؤمن إن المرء يحكم بإسلامه وي مي م لما إذا
ثاء اض ،وأقول؛ ملم ولا أستثني ،سل؛اتكل٠ة؛ أي؛ كلمة الشهادة ،وأنه
قال؛ نلن؛ ،لأحمد؛ تمرق بين الإسلام

لا ي مي مزمنا إلا بالعمل ،والعمل

والأيمان؟ فقال لي• نعم ،;.J_ ،له؛

يثمل عمل القلب والجوارح . . .وأما

بأي ثيء تحتج؟ نال لي؛ ولت ألأكإي

الإسلام المذكور في حديث ،حبريل فهو
الشرعي الكامل المراد بقوله تعالى؛
ؤدس يبج ءوّ آلإنثم دبنا ش يمل يته

ءامدأ ئل دم رمثوأ وء ملوا ١ثدناه

[الحجرات:

 - ٢أن كل من نطق بالشهادتين صار وهو ي أ'لآنيرةِ ؤ ألثنيِن .ه
م لما ،متميزا عن صائر الكافرين،

[آل ءمران]»رْ.،

تجرى عليه أحكام المسالمين ،وهذا أمر
لا شك في تحققه عند جمح الملمين ،من الانثناء في الإسلام محي الإمام

لعلى ^ا الإطلاق تحمل رواية المع

أجمد؛ لأن النهلق؛الشهادتين هو مما
فينم به بلا اسثناءرى.
والرواية الثانية؛ تجويز الاستثناء في يجزم به كل ملم ولا يجوز الشاك فيه.

الإّلأملم.
وليس بين هاتين الرواتين تعارض،
وبيان ذللث■ ،

الاطلاق الثاني؛ أن يراد بالإسلام
فعل الواجبات الظاهرة كلها كما أمر
يه ال؛ه.

فعلى هدا الإطلاق تحمل رواية جواز
(ا).جمع الفاوى لأبن تب ( .) Tor/U
( )٢انظرن الإسان الكبير صمن مجمؤع الفتاوى لأبن
تنمية ( •) ٤١٥ /Uزيادة الإيمان ونقصانه لعبد الرزاق

الجدر ( [ > ٤٩٦ - ٤٩٥دار القلم والكتابْ ،ل\ ،

( )٤اطر :ءُن الممدد سلم آبائي ( [ ) ٢٨٧/١Tدار
الكتّي ،الملمة ،ط؟ ،]، ١٩٩٥ .ومرقاة المفاتح
للي ناري ( ) ٥٤٢ /Uزياد الكب الملمة ،ط\،
 ٤٢٢ا،و].

( )٣انظر :مجموع اكاوى لأينتمة(يمها؛).

( )٥لع  u١ري لاين حجر (ا[ ) ٨٢ . ٨١ /دار السرت].

الأ.تتظ» هي الأيمان

الأسسا»فيالإيطن

الاسئناء ،نشى غي الإسلام كما

يقال :صليت ،إن محاء اض ،وصمست ،إن

نمى ني الإيمازرا.،

شاء اض ،وحججت ،إن شاء اف ،القول

فالحاصل؛ أنه إن أريد أصل فيها كالقول في الأسشاء في الإيمان؛ إذ
الإسلام ،وهو النطق اكهادسزت ميع هى أفراد الإيمان؛ فإن كان المقصد
حوفج التزكية ،أو الخوف ،من عدم
الأسشاء.
ؤإن أريد كمال الإسلام ،المتضمن الإتيان بالحمل المالح على وجه الكمال
لفعل الواجبات وترك الحرمات على ما شيع له الامحشاء ،ؤإن كان المقمد
مجرد الإخار عن العمل كان يقول:

أمر يه اف جاز الأستثناى

 .ا لمألة الخام ة :الاثاء ني

صالبت ،وهمّ تح وحججت ،فلا يتثتى.

نال ابن تيمية® :وخوف من حاف من

الماضي المعلوم المتيقن:
الأسشاء ني الماضي المعلوم
المتيقن ،مثل قولهم :هذ 0شجرة إن

اللف ؤ أن لا يتقبل منه لخوفه أن لا يكون
أتى بالعمل على الوجه المأمور ،وهذا

شساء الد ،أو محم د رمح ول الد إن

أخلهر الوجوه فى امحتثاء من امحت نى منه
فى الإيمان ،وفى أعمال الإيمان؛ كقول

محاء اض ،وأنه فد ص لى ب الأمس إن
شاء الد ،فهذا بدعة مخالفة J__u

أحدهم :أنا مؤمن إن ماء افه ،وصليتح

والدين ،ولم يكن عليه أحد مجن أهل

إن شاء اغ؛ لخوف أن لا يكون أتى
بالواحب ،على الوجه المأمور به ،لا على

الماضي ،بل كل ما ورد فهو في،

 ٠مذمب ،المخالفين:

الإسلام السابقين ،وأئمة الدين ،ولم
يأت ،فى الكتاب ،ولا الئئة امحشاء في جهة الثلث ،فيما بقلبه محن التمديق٠١

الم تقبل؛ كقوله تعالى:

ظتؤثن

يثأى؛ ه فاِءل زلك عئ؛ و إلا أن
ةو\؟ أثن ه لالكهف]لآ.،
 .ا مل ألت السادسة :الامحضاء ني
الأعمال الصالحة:

ل المخالمين عدة أقوال في حكم
الامحشاء ز الأيمان:

القول الأول :القول بوجوبج الامحتثناء
٢٤).

فى الإيمان .وهو قول الكلابية

وجمهور الأثاعرة

الامحشاء في الأعمال الصالحة بحسث،
<ا)ا;غار حول

التنميل :الإيمان الكبير ممن

،) ٤١٠
مجموع الفتارى لأبن تجمية
رانمر شرح الحرير للمرداوى (.) ٠٣٢ - ٥٣١ /Y
<أ)ا;طر :مجموع الفتاوى لاين يب (/A؛Y؛.) ٤٢٥ ،

()٣مجموع الفتاوى <  T/U؛>؛).
( )٤انغلر :مجموع الفتاوى <مه\/أ)(،) ٤٣ • /U
رالأسمما،ة لاين تٍمٍث (\إ • [ ) ١٥فة حا،عة الإمام
محمد ين ّعود الإمحلأب ،ءل ،١م'أاعُ].

( )٥انفلر :امول الدين لبّدادى ( [ ) ٢٥٣دار نامي =

هم؛ الإيمان

الأساء في الأيمان

دمنلوا ذلك

ؤيوامح ،به ربه

 — ١أل الإيمان هو ما مات عليه

)(٢

•

وهذا تناقض منهم؛ لأنهم يقولون ت

الإنسان ،وكيلك اممر هو ما مات عله إن الإيمان هو التمديق؛ لأنه فى اللغة
الإنسان ،فالإنسان إنما يكون عند اش كدللئ ، ،نم يقولون ت الإيمان في الشؤع
مومئا أو كافرا باعتبار الموافاة ،وما سيق هو ما يوافى به العبد ربه ،وجعلوا

في عالم اف أنه بكون عاليه ،وما قبل الامتثاء وانا لأجل ذلالئ ،،فهدا عدول
منهم عن معنى الإيمان في اللغة إلى

ذلك ،فلا عبرة به.

 - ٢البعد عن تزكية النفس بالشهادة

معنىآحر ،فأبعللوا استدلالهم اللغوي
فى ببان حد الإبماف . ٢٣

وهم ند وافقوا ال لف في الاعتبار

القول الثاني ت من يحرم الاستثناء في

لها بالإيماف . ٢١

الثاني دون الأعشار الأول ،فإن الاعتبار
الأول مبني على قولهم سفي الصمات والماترياJيةل  ،،وبعض الأئاعرة ،
الاختيارية عن الله ،وهو ما يسمونه بمع ونحوهم ممن يجعل الإيمان ث يئا
الإيمان• وهو قول المرجنة والجهمية

حلول الحوادث ،ومن ثم ثالوا ت إن
الحب والبغض والسخط والعقب

واحدا ،وهو التمطويق والإقرار.

ت

قال عبد الرحمن بن مهدي

صمات أزليه قديمة  ،فلا يكون الله مبغصا «أول الإرجاء ترك الأّشاءاس.
لش-حصن — حال كفره — يم يصير محثا له
وعللوا التحريم يقولهم ت إن الإيمان

يعل إيمانه ،بل لم يزل محتا له في الأزل
إذا علم أنه يموت على الإيمان ،ولم فإن من استثنى في إيمانه لهو شاك ،ومن
يزل مبغصا له في الأزل إذا علم أنه تردد في تحقيق الإيمان لم يكن مؤمنا،
شيء واحد ،والاستثناء يمتضى الشاك،

يموت على الكفر.

نم قرنوا مسألة الأسشاء في الإيمان
بهيا القول ،وأوجبره ا بناء على أن

( )٢انظر :الإب ان لأبن سب ،ضن •جموع الئتارى
).(،\A/U

( )٣اظر :الإبان لابن تٍب ( ،) ١٣٨ . ١٣٧

ابن

ضا س الأiاءر؛ (م .[ ) ١٣٧١كبت الرشد.]٦(. ،

الإنسان لا يعلم على أي شيء يموت

<؛)اظر :مجموع اشاوى <يما'آأ).

عليه ،والإيمان هو ما يموت عليه المرء

( )٥انفلر :التوحياو  UJتريدي ( [ ) ٣٨٨دار الجامعامحت،

— القدسي] ،وشرح المقاصد للنغتازام ( [ ) ٢٠٣دار

المعرية] ،رتاريلأرت ،اهل الثنة ( [ ) ٢٦٥معلمة
الإرشاد ،؛•؛اد] ،وبحر الكلام لأبى الممن

المعارف التعمابٍ ،دا،

 ١ ٤ * ١ه] ,

(ا)انفلر :الإرشاد لاجوبمي ( [ ) ٣٣٦مكب الخانجي،
ط،٣

.]^ ١٤٢٢

المني (•[)،ضة الكردي.] ٠١٩١١ ،

( )٦اظر :امرل الدين لبدادي ( .) ٢٥٣
()٧الiنة سلال.) ٠٩٨ ;٣( ،

الإستسقاء بالأنواء

^=٠٠٠

امحستسماء بالأنواء

بل ذهب بعضهم إلى تكمر من قال

® — ٨مجمّوع الفتاوىا ،١لأبن تيمية.
® — ٩شرح العقيدة الهلحاويةاا ،لأبن

وقولهم هذا في غاية البطلان ،فإن
الإيمان الثمعير بْللق على جميع
الاعممادات والأقوال والأعمال الشرعية،

ئ ا م■
® — ١ ٠زيادة الإيمان ونقمانه وحكم
الاس تثن اء فيه  ، ١١لعبد الرزاق بن

وليس شيئا واحدا رالتصديق) كما زعمه

عيلء الم.حن اليل..ر ١

الأّشاءُلا.،

هؤلاء  ،همالأستثناء راجع إلى تحقيق
كمال الأقوال والأعمال ،لا إلى أصل
التميويق الذي لا ثلثه فيه.

 ٠ا تمصادروالمراجع:

® — ١الإيمان ،١١لأبى عبيد القاسم بن
سلام.

ج ا لأسسماء با؛دنواء ج

 ٠ا لتعريفه لغق؛

الاستقاء بالأنواء مص2للح مركب من
كلمتيزهما:

 — ١الاس غ شاء ت وهو استفعال من

ما«-الئنة» ،للغلال.

طال به ال قيا ،والاسم الئقيا بالفم،

 ٣س ®الشريعة ، ١١للاجري.

يقال؛ است قيته فلأنا؛ إذا طلبتح منه أن

® — ٤الشرح والإبانة عالي أصول الئنة

يقيل ه.

واللمياjةا( ١المسمى بالإبانة المغرى)،

لابن بهلة العكبري ّ
ه ® -الإبانة الكبرىاا ،لأبن بطة

العكيري.

® — ٦محرح أصول اعتماد أهل السثة
والجماءةاا ،للألتكائيب
® — ٧الحجة في بيان المحجة، ١١

لإسماعيل بن محمد الأصبهاتي؟
سوادي (  ،) ٢٠٣والجر الراثق
) ا نفلر :أصول
[طع
نرح تمز  ^١لأبن نمم المرى
مد نمي ،كراتثي] ،ؤإتحاف الاد؛ المشن(٨
[ ) ٢٧٨دار الفكر] ،وىjؤلال؛ :،زياد؛ الإي ان ونقمانه

 ٠ ٢الأنواء؛ هي النجوم واحدها نوء،
نيل؛ إنما سمي نوءا؛ لأنه إذا س قط
السافل .منها بالمغرب ن اء الطالع

بالمشرق ،ينوء نوءا؛ أي؛ نهص وطلع،
وذللثف الهوخى هو النوء ،حم مى النجم به ٠
نال أبو عبيد؛ ®الأنواء ،ثمانية

وعشرون نجما معروفة المطالع في أزمنة
الستة كلها من الميفخ والشتاء والربح
والخريف ،ي نهل منها في كل ثلاث
عشرة ليلة نجم في المغرب مع طلؤع

الفجر ويطلع آحر يقابله في الشرق من
ّاعنته ،وكلأهمّا معلوم مسمى١١

.

نمد الرزاق انماد (  ،) ٥١٩وانغلر في الرد صر ^ا

القول :سوع الفتاوى لأبن يب ( .) ٤١ ; ١٣

رآ)تهوس،الس(ه/آ-أآ) ،واننلر :نمنالرب(،ا/؛يا).

الأستسقاء بالأنواء

الأستسقاء بالأنواء

ال ن

ي ا لتعريف شرعا:

م الأول؛ أن يدعو الأنواء

الأسماء بالأنواع هو؛ طلب الثما

يال قيا؛ كان يقول؛ يا نوء كدا إ اسمنا

من النجوم أو ن بة ذلك بعد وقوعه

أو أغثنا ،أو مب ب ،حصول الأمطار إلى

الها ■

هذه الأنواء أو إلى بعضها على أنها هي

قال مليما ن بن عبد ا نله؛ ر ا لمرا د ل يه

الفاعلة ينف ها دون اممه ولو لم بدعها،

القيا ومجيء المطر إلى الأنواء جمع فهذا شرك أكبر مخرج من الملة.
نوء وهى منازل القمرا،

الن م الثاني؛ ثرك أصغر ،وهو أن

)(١

■ 0العلاقة بين المعنى اليقوي

يجعل هذه الأنواء سببا لنزول المهلر مع

اعتقاده أن اممه هو الخالق الفاعل؛ لأن كل
والشرعي؛
المعنيان متطابقان؛ فالأستخدام واحد من جعل سببا لم يجعاله الله سببا لا بوحيه
ولا يقدره ،فهو مشرك شركا أصغر.
ش ا للغة والشرع.
القسم الثالث :،احتلف فيه العلماء،
 0ا لأسماء الأخرى:
الأسماء بالكواكب ،الاسقاء

يالمجوم.

وهو إذا قال ذللث ،معتقدا أن نزول المملر
من اض تعالى وأن الكواكس ،لي مت ،سبتا
فى ذلك؛ ،ؤإنما هى ميقات؛ وظرف  ،لذللث،
فى العادة ،فقال ذللث ،مربدا للوق ت، ،

0الحكم:

ورد النهي عن الأسماء بالأنواء،

ولاعلماء في ذللث ،قولان:

وذم فاعله ون بته إلى الكفر في عدد من

أحدهما :كراهة ذللث ،والمنع منه؛

الأحاديث ،،فمن ذللئ ،حديث ،أبي ماللئ،

لذلاهر الحليثإ ،ولأن نللثإ من أمر أشل

الأشعري خهه؛ أن رسول الله ه قال؛

الجاهلية ،وقد نهينا عن مشابهتهم.

ارأدبع في أمتي من أمر الجاهلية ال
القول اكانى :الإباحة ْع كراهة اللففل
يتركوهن  ٠الفخر بالأحاب ،وااطس في كراهة تنزيه؛ لأنه إنما نمد معنى جائزا
الأساب ،والأ'اسست^ء يالنمحوم  ،وهو ونّتذ نزول المهلر ،فكأنه قال:
واس)لى.
)(٣
مهلرنا فى وقت ،كل .ا ،أو شهر ^ا
والاسسقاء بالأنواء ينقم من جهة
حكمه إلى ثلاثة أسام ت
الاسقاء ؛الأنواء كان عند العرت
(  ) ١تيسير العزيز الحميد ( ) ٤٥١
ط،٦

ه،أامح].

(أأ)ا-م-بم سلم (محاب الخام ،رثم .) ٩٣٤

الإسلامي،

(م)انغلرت ثّرح م لم للروي (  ،) 1'/yوالقول ١لمنمد
صلى محاب اكوحد لأبن ءيمن (■ا/ها .) ١٩ .

الإستسقاء بالاتداء

الاستسقاء ، IpVLj

لًةءئق]ا؛

في الجاهلية مرتبظا بسقوط نجم وطلؤع

ينزل افه الغيث ،فيقولون :الكوكي ،كن،ا
وكذا)الا/

ذلك مطر أو رياح ،فكانوا إذا نزل مطر

وعن زيد بن حالي الجهني ه نال:

آخر ،قالوا ت لا يد من أن يكون عند

في وفا نجم معين ن بوا المطر إلى صلى بنا رمول الله
نلالث iالنجم ،فيقولون ت مطرنا بنوء كدا ،على إثر سماء كان من اليل نال:

صلاة المس بح

أو هدا مطر الومحمي ،أو هدا مطر ،رأتدرون،اذا نال ربكم®؟ نالوا  :اممه
الثريا ،وين بون إنزال الغسث ،إلى ورسوله أعلم ،قال ١ :قال :أصبح من

النجم•، ١

همادي مؤمن بي وكافر ،فمن قال :معلرنا
بفضل الله ورحمته ،نذللث ،مؤمن بي كافر

 0ا لأدلة:

من القرآن :نول ه

ٌ

بالكوكب ،،ومن نال :مطرنا بنوء كدا

\ثلإ' ذؤيشآ .ه [الواس] Li .ل وكدا ،فذاك كافر يي <_ الكوبء"؛.

ابن ماس ها ؛٢؛ ،تمرها ؛ "يقول؛
شكركم على ما أنزلت ،عليكم من الغيث،
والرحمة تقولون :مطرنا بنوء

نال :فكان ذللثح منهم

ءاليهما>ر

 0أ قوال أهل العلم:

نال القرطبي ظه ١ :وكان ت ،العرب،
كدا وكدا؛ إذا طلع نجم من الثري ،،وّقهل آخر من
بما أنعم المغرب ،فحل'،أث ،عند ذللث ،مهلر أو ريح،

وهكذا فال مجاهد والضحاك

دمر داحدص•
وأما من الئنة :ما نب ن ،من حديث،
أبي هريرة ظس؛ أن رسول الله ه نال:

فمنهم من ين به إلى الطالع ،ومهم من
ين ته إلى الغاري ،ن بة إيجاد واحتراع،
ؤيهللقون نل لئ ،القول المن.كور في
الحاويثط ،فنهى الشاؤع عن إطلاق ،ذللثج؛

ءما أنزل افه من ال ماء من مركة إلا لتلا يعتقل .أحد اعتقادهم ولا يتشبه بهم
أصح ذرمز ،من الناس مها كافرين ،في نطقهم!.، ٦١٠
( )١اظر :تسر العزيز انمد ( [ ) ٣٨٨ . ٣٨٧المكب

الإسلامي ،يا ،]- ٠١٤٢٣ ،والمهابة غي غرب
الخديثه لأبن الأير (ه/آآا) [دار المحب ،العلب]،
والممه د لأبن مد لمر < [ > ٢٨v / ١٦وزارة صوم
الأوقاف ،بالمغري.]،
( )٢نف ير الطبري ( ١ا[ > ٦٦٣ . ٦٦٢ /دار الكتب،
العلب ،ط ،]٠١٤١٢ ،١وقرائن كير (؛٢٩٨ /
.[ ) ٢٩٩ .كة دارالترات.]،

( )٣انفلر :نف ير اممري (  ،) ٦٦٣ - ٦٦٢ ; ١١وتمر
ض ي (؛.) ٢٩٩ /

وفال ابن تيمنه ظه ت راوند ذم
بحانه من كفر بعد إيمانه ،كما

<م ،ش ^

س ك أو ي

<؛)ا-م-بم ملم(مماب ،الإيان رنم .) ٧٢
(ه)أحر-بم المخاري(محاب الأذان ،برتم  ،) ٨٤١وسلم
(محاب الإيمان برقم .) ٧١

( )٦انظر :فح المجيد شرح كتاب المرمي ( ) ٣٢٧
[شة الب المجدة،

ط٧٠

.^ ١٣٧٧

الأستسةاء بالانداء

الاستسقاء بامآنوا،

أ ! ٠٩

الأية [الأنعام .] ٦٣ :فهدا في كثف

فال :ؤؤوقتئو0

الفر ،وفي

الم م الأول؛ شرك أكر مخرج من
الملة ،وله صورتان؛

[ ] oJtj Ji؛ أي؛
٧^ ٣؛
الأولى؛ أن يدعو الأنواء بال قيا؛
شكركم ،وشكر ما رزقكم افه ،ونصيبكم كان مول :ا نوء كدا! امشا ،أو أغثا،
تجعلونه تكدبنا وهو الام ت قاء وما أشبه ذللئ ،،فهدا شرك أكبر فكب
بالأراء»را.،
الألوهية والمبادة؛ لأنه دعاء لغير افه،
ونال ابن رجب فةّفق ت لأولا تضاف ودعاء غير افه من الشرك الأكبر ،وهو
النعم إلى الأساب ،بل إلى سها متضمن للشرك فير الربوبية؛ لأنه لم
ومقدرها  ،كما في الحديث الصعحيح عن يد.عها إلا وهو يعتقد أنها تنفع ،وتقضي،
أنه صلى بهم الصبح في أنر الحاحاُتج .نال تعالى؛ ءؤوس ييغ مع أف

المبي
لا بتتر ثن دء ؛ ٥إثابتر عند
سماء ثم نال؛ *أتدرون ما ئال ربكم إلنها
الالٍااة؟ تال؛ أصح من عادي مزمن بي ردءه [المزمنرن ،] ١١٧ :ونال تعالى؛
وكافر ،فأما المزمن فقال؛ مطرنأ مضل اطه ؤJي ئغ بجتر دون أف •؛ ١لا سك ولا
ورحمته ،فدللتج مؤمن يي كافر بالكوكب ،،بمثق ه سنت ؤءث ^ ١تى آلْلناءابم
وف الكافر نقال :سملرى بموء كدا وكدا،

فدللقؤ كافر بي مزمن يالكواى_»،لآ .،وهدا
مما بدل على أن المراد نفي تاثير هده

ليوسء •

اكانية :أن يب حصول الأمْنار إلى
هذه الأنواء ،أو إلى بعضها ،علمر أنها

الأسباب ،بنم ها من غير اعتقاد أنها هي الماعلة بنم ها دون اطه ،ولو لم
؛تقدير اطه ونقائه ،فمن أصاف شيئا من  hJLjعها ،فهدا مرك أكبر في توحيد

العم إلى غير اطه مع اعتقاده أنه ليس
من افه فهو مشرك حقيقة ،ومع اعمماد أنه

من اض فهو نؤع شرك حمي"،ل •،
ؤ ا لأقسام؛

الاسقاء بالأنواء ينق م من جهة
حكمه إلي ثلاثة أمام:
( )١مجموع الفتاوى ( [ ) ٣٣ . rr /Aسع ال لك غهاو
لطائألمصأحما،

.^ ١٤١٦

( )٢تقدم تخريجه م الصفحت المايقة.
م كلافالمارف(اي)[داراين رم ،ط.]< ١٤٢٤ ،١

الربوبية ،وهو م ا كان عال يه أهل
الجاهلة.

قال الإمام الشافعي ،؛؛؛؛٥-؛ *منر قال؛
مْلرنا ينوء كذا ،وهو يريد أن النوء أنزل
الماء ،كما عنى بعض أهل ،الشرك من،
الجاهلية بقوله فهو كافر ،حلال دمه ،إن

لم يتِجاا

وقال ابن ،الأثير
(؛)الأم سافم(ا/آتأ).

' •. Mارؤإنما غلظ

الاستسقاء بالأنوا ■

المي.ض أم الأنواء؛ لأن العرب
كانت تب المطر اليها'؛

الأسسماءبالآنوا،

قال المؤوي  -بحد ذكر الخلاف في
ذللا :_ ،ءروالأظهر كراهته لكنها كراهة

المم الثاني• ثرك أصغر؛ وهو أن تنزيه ،لا إثم فيها ،وس ،الكراهة أنها

يجعل هذه الأنواء سا لنزول المطر ْع

كلمه مترددة  ٧٢الكفر وعره ،ف

اعمماده أن اض هو الخالق الفاعل؛ لأن
كل من جعل ستا لم يجعله اض ستا ال

الظن بصاحبها ،ولأنها شعار الجاهالية
ومن سلك ،م لكهم ٠

بوحيه ولا JقاJر ، ٥فهو مشرك شركا

أصغر.

المم الثالث ت احتلف فيه المالماء؛
وهو إذا قال ذلك معتقدا أن نزول الطر
من اف تعالى ،وأن الكواكب لت ستا
فى ذلك ،ؤإنما هى ميمات ،وظرف لذللث،
فى الحادة ،فقال نللثِ ،يدا للوقت،،

وللخياء يي ذلك نولان:

أحدهما :كراهة ذلك ،والمنع صه؛

اء

 0ا لفروق؛

المفرق بين الأسماء ب الأنواء
داكجيمت

الاس ت قاء ب الأنواء نؤع من أنواع
المنجيم ،وذللا ،أن المنجيم عام في كز
ما يعتمده الإنسان في المجوم من الكفر
والضلال والباطل من است قاء وغيره،
والامت قاء حاص بم الة واحدة من

م ائل التنجيم ،وهي مسالة طل ،ال قيا

لفناهر الحدين،؛ ولأن ذلك ،من أمر من النجوم أو نسبة ذللا ،إليها
الجاهالية ،وند نهينا عن مشابهتهم .قال

الشيح ابن عثيمين ةقذأ> — بعد كلامه عن
الماء في قوله :بنوء كذا ،وهل هي

الفرق ،بجن نول :مطرنا بنوء كذا
ومطرنا ر نوء كذا:

قال المالماء( :اكء) في قوله :مطرظ
سببية ،أو ظرفية _* :الأقرب المغ ولو
بنوء كذا لل ببية؛ أتم •،ي ب يح يوء كذا،
قصد الظرذة»أأ/

القول اكاني :الإباحة مع كراهة اللفظ وأما (في) في نوله :معلرنا في نوء كذا
كراهة تنزيه؛ لأنه إنما قصد معنى جائزا ،فهي لمطرفية؛ أي :إن هذا الموء كان
وهو وق ت ،نزول الطر ،فكأنه قال:
مهلرنا فى وقت ،كدا ،أو أشهر كدا .

وقتا لمزول المهلر ،ولهذا أجاز انملماء
قول :مهلرنا في نوء كذا بخلاف قول:
معلرنا بنوء كذا كما سياتى.

( )١اكهايان م غرب العيث والأثر(ه[ ) ١٢٢ /دار
الكتب

( )٢القول المسو(© ) ١٢٨ /زدار العاصة،

( )٣ثرح النووي على صحيح ملم(.) ٦٠ /٢
( )٤انفلر :انممهيد لشرح كاب اكرحد ( [ ) ٣٤٩دار
التوحدً ،دا،

 ٤٢٤ام].

الأس،ط^ء لألأتوام

الأستسقاءبالأضا،

قال ابن مفلح ظه ت  ٧٧٧١١المطر

 0ا لأثار:

إلى الثز؛ دون اث كفر ،ولا بجرم :في

ص ألم المترفة صالي الأسماء
بالأنواء:

وامحلف العلماء فيما إذا نال :مطرا

ء ن علق الفلم ،بغير اينه الخالق

نؤء كدا*.

بنوء كدا ،وأراد الظرفية.

المدبر.

قال ابن عثيمين ؛؛؛ : jifاانال أهل
العلم :إنه إذا قال :ئعلرتا نوء كازا
وجعل الباء للظرفية فهذا حائز ،وهذا
ؤإن كان له وجه من حينا المعنى ،لكن

لا وجه له من حيثؤ اللفغل؛ لأن لمقل
الحل<يثا' :من تال :مطرنا بنوء كذا)،

والباء للسببية أظهر منها

فئة ،وهى

 ٠ ٠وقؤع صاحبه قي أعمال الجاهلية.
— و مع صاحبه في الكفر.
_ ا لوقؤع في شناعة الظالم حيث ،ن م ت،
النعمة والفضل إلى غير م تحقها،
وهو افه صبحانه
٠

ْده ،_،اثمخاثضتن:

ؤإن جاءت للظرفية كما فى قوله تعالى:

قد أخر النبي  .أن مما -بني من

قنيثة  .رإم

أمر الجاهلية فى أمته :الأسماء

لمحق
 ١١٥١ثقأؤبمك

[ال_ص_ا«—؛ت] ،نكن بالأنواء ،فوقع ما أحبر به ه ووجد

كونها لل ببية أظهر ،والعكس بالعكس،

في هذه الأمة من يستح نزول الطر

رفي) للغلرفية أظهر منها لل بثية ؤإن

إلى الظواهر الطبيعية ،فيعشل-ون أن
الكون له محركات غير افه ئق ،أو

جاءت للسببية ،كما في قوله
ءدحالت ،امرأة اكار ز هرةألأأ.

:

يعتقدون سببا لم بسببه اطه جل في علاه
والحاصل :أن الأقرب المع ولو فيقولون مثلا :غدا متهطل الأمطار
نمد الظرفية ،لكن إذا كان المكلم ال ي ب تا المنخفضات الجوية ،أو الظواهر
يمرق ،من الباء إلا الظرفية مطلما ،ولا

يظن أنها تأتى سبية ،فهذا جائز ،ومع

الهلييعية ،أو هبوب الرياح ١لثمالية،

فينسبون الطر إلى غير افه جل فى

ذلك فالأدلمح ،أن يقال ،لهم؛ نولوا ت في علاه ،ولدللث ،فإذ النبي ه ذمهم،

وبثن أن هذه الأفعال من اعشأدات

م ء ك ازا»لأأ

الجاهلية ،وعلى المرء أن يناى ينف ه
( )١احرجه الخاوي ركتاب بد ،الخلق ،رقم ،) ٣٣١٨
وسلم(ثتابذ الملام ،رقم .) ٢٢٤٢
( )٢القول ،الممد(ه/هأا) [دار العام
0ا؛ا،و].

( )٣انظر :بمنةاسدل النونان(آ/هأ)[ُؤّة
ة ،ط، ١

الرمالأ. ،دم ،]< ١٤٢٣ ،واسيلخرحكاب،
اكو-مد(ا>؛م[ ) ٢٠٣ ،دار اكوب ،ط.]< ١٤٢٤ ،١

املآسممئعات

الأستْئامة

ث،ء[ق]ابم

عن هذا الاعتقاد ولو الفول  ، ١فقال

المي

®أربع ني أمتي من أمر

الجاهاليان لا يتركونهن ،وذكر منها ■
الأستاء

ه ا لمصادروالمرام:
 — ١ااالتمهيدُ ،لاين عيد الر.

 — ٢ءالتنجيم والمنجمون وحكمهم محي
ا إل سلاملا ،لعيد المجيد التميي.
 — ٣ءتمجسسر العزمز ال^ميداا،

لمليمان بن عبد الله.

 ٠ ٤وشرح صحح ملم ، ١١للنووي ٠
 — ٠ارنح الباري^ ،لابن حجر ٠

الاستطاعة

ه ا لتعريف لغة:

الاسطاعة في اس :من القلزغ ،قال
ابن قارص ئهت *العناء والواو والعين

أصل صحيح واحل يدذ على الإصحار»-ا
والانقياد .يقال :ط\ض نئلوعه؛ إذا انقاد
معه ومضى لأمره ؤ

والاستطاعة مشتقة من الثلؤع؛ كأنها
كان ني الأصل ال ّأ تطواع ،نالما
أمقطت الواو جعلتح الهاء بدلا منها،

وتقول العرب :نطاؤع لهدا الأمر حتى
تنهلينه .ثم يقولون :تعلؤع؛ أي:

 — ٦رافتح المجيدلأ ،لخبد الرحمن بن تكلف اّتطاءثهصؤ والاسطاعة
حسن.

 ١٠ . ٧النول المفيد شرح كتاب
التوحيد ،١١لاين عثيمين.

 ٠ ٨والنول في علم النجوم^،
للخطيب البغدادي.

 . ٩كاب «المروع* ،لأبي عبد اف
محمد بن ثلح.

الإظافة .والاستطاعة :الميزة على

التيء والقوة والوّعاال؛.،
ي ا لتعريف ،شرعا:

الاستطاعة :هي القدرة التي بها يكون
الفعل ،وهي على ^٠؛<،؛

الأول :الاتطاعة التي تكون فبل
الفعل ،وهى القدرة والمكنة وسلامة

* . ١ ٠مجمؤع الفتاوى  ،٠لثيخ الألأت التي هي ثرط في لنوع الفعل•
الإسلام ابن تيمية.
والثانيت التي نكون مع النعل وهي
 - ١١ررالنهاية فى غريب الحديث أداء الفعل.
وكلأهما في الشميع أطالق عليه
والأثر ،)،لأبن الأثير.
(ا)ا;ظر; إئ^ التفر للفوزان (آ،) ٢٣٧ . ٢٣٦ /
وحية بمران (نمة المطر) لاين ء؛نمن.

()٢نندم تخريجه.

( )٣قايس اللمة لاين قارص <م .) ٣٤٢

( )٤لسان الخرب ،) ٢٤ • /A( ،ومختار المحاج ( ،) ١٩٣
واكمما.ت ،ل1لجر-بمانى(ْم).

الاستطاعة

الاستطاعة

وعن أبي هريرة ه ق ال؛ ق ال

.،٧١^٠^١

رمحول افه ه؛ رأنتم الغر المحجلون

 0ا لأدلة:

دك الأدلة على أن الأمطاى بوم القسامة من إساغ الوضوء ،نمن
اّتهلاع منكم فليهلل غرته وحأحالهاا

نوعان؛ ائطاشت نبل الفعل ،واسطاعة

ْءوسمالأدلةضالأور:ملخ-ش:

أما التؤع الثاني من الاسطاعة :وهي
التي؛ تكون ْع الفعل ،فقد استدلوا لها

عن آفاثى جج آلش *ي آنظغ بقوله تعالى؛

أم ؟؛_ iyj؛؛؛< ف،

إلو سيلاه [ Tjع م ران;  ،] ٩٧ون ول ه اقو؛او> رما '؛ان كر ثن دويا أس ثن آذلج

مملأ آنثنح

ت—ع الىأ ومؤأ أثن ،لكنز' رأنأثوأ ,محتم كر <١^١؛؛ نا
رآءل؛مأ رصعوا خهمإ تثبفره [التغابن :وما حقازا ؛مميز.ه [عود].
 ،] ١٦وقوله تعالى؛ ءؤؤ 0ماز آهءك ،علو

نال الطبري وه في معنى الأيه؛

ألص سفها أو صعيى أو لأ متطغ آن يمل ®والصواب من القول في ذلك عندنا ،ما
[.] ٢٨٢ :^١
ئث ثكيذ ثشُ,
قاله ابن عباس وقادة ،من أن اض وصفهم

وعن أض بن مالك ه قال،؛ ركنا — ت عالى ذكرء  -بأنهم لا ب تطيعون أن
نملي مع النبي .في شدة الحر ،فإذا يمحوا الحق محماع منتثع ،ولا يبصرونه
لم يستطع أحدتا أن يمكن وجهه من إبصار مهتد ،لاشتغالهم بالكفر الأي كانوا
الأرض بسمل ثوبه ،فجو عليه ))؛،٢
عليه مقيمين ،عن استعمال جوارحهم في
وعن عبد اض بن م عود ه

قال،؛

طاعة اف ،وقد كانت ل هم أسماع

كنا مع الني.؛ ريا معشر الشباب ،هن
استطاع الباءة فليتزؤج؛ فانه أغص للمبمر القدرة والأستْلاءة التي هي ّالآمة السمع
واحمن للفرج ،ومن لم يطع فعليه والبصر موجودة لكن ذللثح لم يحقق لهم
وأبصار٠

بالصوم فانه له وجاءأل'آ.،
(ا)انثلر :مجموع القاري لاين تمة ( ،) ٣٧٣ /Aرشفا،

 ،وهذا بيان منه وإه أن

الاطاعن النافعة وهي الاستفادة من ذللث،
الهدى ودعوة الأنبياء إلى الخير.

العليل لابن القيم (  ،) ١٨٠وشرح العقيدة العلحاؤية

وقوله تعالى؛ ؤآق؛و محن آغثب ق
لا بمتلتعؤذ ّءعا.ه
غثلز عن ^؛٠-

 ،) ١٢٠٨وم لم (تماب الماجد ومواصع الصلاة،

[الكهف].

< )_/Tتّ<.ة الرسالة ،ط .]< ١٤١٩ ، ١٣

( )٢احرجه البخاري (تمتاب انمل في الصلاة ،رنم
رنم .) ٦٢٠

( )٣اخرجه البخاري (كاب الصوم ،رنم ،) ١٩٠٠
وملم (مماب التكاح ،رنم .) ١٤٠٠

( )٤أحرجة مسلم (كاب الطهارة ،رنم ،) ٢٤٦
(ه)فر الطري (0ا/لأخأ).

الاستطاعة

ونال الطبري اةةِذنح في نفى
عنهم •' ؤؤؤ٤امأ تُ دنتهلي*وية ّءئا
*وكانوا لا يطيقون أن يسمعوا

الذي ذكرهم به ،وبيانه الذي ئه
آي كتابه ،بخيلان اممه إياهم،

٠٥٧٠^^١

ال مع
قال ابن حزم ظه؛ ا٠فالأمتهلاعة كما
■ قلنا شيئان؛ أحدهما! قبل الفعل وهو
ذكر اض للأمة الجوارح وارتفاع الموانع،
لهم في والثاني  Iلا يكون إلا مع الفعل وهو
وغلبة القوة الواردة من الن 4تعالى ب العون

الشقاء عليهم ،وشغلهم بالكفر بافه

والخذلان وهو حلق الله تعالى للفعل

وطاعة الشيطان ،فيتعفلون به ،وبتدبرون،

فيمن ظهر منه ،وّميا من أجل ذلك

فيعرفون الهدى من الضلالة ،والكفر من

فاعلا لما ظهر منه ،إذ لا سيل إلى

الإي٠ان».، ١١

وحول معنى غير ^ا البتة ،فهذا هو

 0ا قواو أهل اسر:

حقيقة الكلام في الأمت2لاءة بما جاءت

نال الفحاوي ظه في عشيدنه; به نموصر القرآن والسنن والإجماع
رروالأمتهلاءة التي يجب ،بها الفعل ،من وصرورة الحس وبديهة العقلاال.،٤
نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصفا  0ا لأقسام:

المخلوق به نكون مع الفعل .وأما

الامتطاعان ثلاثة أمام:
الأولى ت هي القدرة وسلامة الحواس،

واكماقين وسلامة الآلأات ،نهي نبل

وهذه التي تكون نبل الفعل وهي التي

الأمحتْلاءة من جهة المحة والومع،

يتجه إليها الأمر والهي والءللبا ،وهي

الفعل ،وبها يتعلق الخهلااب،اار
وقال ابن تيمية ظلإ ت *والموايبه الذي شرط فير وقوعه دهمي ،المالحة للفحل
ئد عليه الكتاب ،والئئة :أن الاسطاعة والمرك ،وعليها يتكلم الفقهاء ،وهي
متقدمة على الفعل ،ومقارنة له ،وتقارنه

الغالبة فى عرفح اكاس .وسبق ذكز

أيئا امتهناعن أحرى لا تصالح لغيره؛

الأدلة عليها ،ومنها قوله تعالى ت

فالأس-تهلاءة نوعازت متقاومة صالحة

عل آلنا؛؟ ،جخ ألتن ش أمثؤغ إلي

للمدين ،ومقارنة لا تكون إلا مع الفعل،

سيلاه زآل ء٠ران] ■
ولو كانت ،هذه الاستطاعة لا تكون

وهذه هي الموحية للفعل ،المحققة له•؛ . ،

إلا ْع الفعل لما وحِخ الحج إلا عر

فتللئ ،هي المصححة للفعل المجوزة له،

من حج ،ولما عمى أحل بترك الحج،

( )١تسر اتجري

( )٢شرح العقيدة الطحاوية لأبن اأي العز الحنفي ( ) ٤٣٣
[رزارة الثّوون الإسلأب ،الرياض ط\> .] ٠٠١٤١٨

(ُ )٣جموع الفتاوى ( ) ٣٧٢ /Aلّ.جمع الس فهد

لطبامة ألمصحف الشرف ،محرأ ١ ٤ ٢ ٥ ،هوآ .

( )٤القمل في الميل دالأموا ،والمحل لأبن حزم(;٣
 ) ١٩رمة الخاتجي ،القاهرة].

الأستطاعي

ولا كان الحج واجتا على أحد قبل

الاستطاعة

ه م ذص_ ،المخالفين:

حالف في الاستطاعة ثلامث ،فرق:

الإحرام به؛ بل قل فراقه•
الثانية :هي المحقهة لوجود الفعل
والمقارنة له وهي التي بتعلق بها

الجيرية ،ؤينكرون ا لاستهناعة للخالوق.

قفاء اض هث وأمره الكوني القدري،

فال ،ابن حرم  : iiiivارفدهسن ،طائفة إلى

وبالأداء يتعلق الثواب والعقابح.

أن الإنسان مجبر على أفعاله وأنه ال

ومن الدليل عليها :فوله تعالى:

ءؤاك؛وَ ،؛انق أغسثزإ ف ،غثلآ؛ ش لي ،ؤ؛مأ
لا لمظعؤن ّءعا[ ٤٠.؛^ ،]،-A،فهم مع

الأولى :الجهمية :وهم من غلاة

اصتهناعة له أصلا ،وهو قول جهم بن
صفوان وطائفة من الأزارقة»رآ.،
وهدا قول ظاهر المهللان؛ إذ إنه ال

سائمة آلاتهم وقدرتهم على سمع يوي ْد س_رع ولا عقل ،وسق بيان ما
الأصوات وفهم الخطاب وصموا بأنهم يتعلخا باتجريه والرد عليهم في مصطلح

مظيثؤئ مسا.ه ،ذالأس_تط_اعة
المنفية ُنا هي المقارنة للفعل المحققة
له ،وهو الاهتداء والإيمان.

الثالثة :الاسطاعن الشرعية؛ وهي
الاستطاعة المشروطة في الشؤع ،وهي

أحص من الأستهلاعة الي يمتغ الفعل ْع
عدمها؛ فإن الاستطاعة الشرعة قد تاكون

القدر.

الثانية :المعتزلة ومن وافقهم من
الفرق؛ كالثيعة والنية الذين قالوا  :إن

الاستطاعة لا تكون إلا قبل الفعل وهي
سلامة الألأت وصحهاص.
وهدا القول من المعتزلة — والدي
قصروا فيه الاستطاعة على صهحة

ما يتضور الفعل مع عدمها ،ؤإن لم يعجز الحواس وارتفاع المواغ وهو ما ي مي
الاستطاعة نبل الفعل  -هو مشي منهم
عنه ،فالشارع محر على عائم ،وبريد بهم
على قاعدتهم التي ساروا عليها في باب
المر ،ولا يربد بهم العسر ،والمريض
قد ستطيع القيام مع زيادة المرض،
العاليل لأبن القيم (•  ،) ١٨وشمح الشدة الطحادة
([ )_/Tموا الرالث .ط.];، ١٤١٩ . ٣١
وناحر برئه ،فهن.ا في الشيع غير مسمملح؛
( )٢النملفىالم،للدالآمولداسملأينح:مرم؛اأ•
لأجل حمول الضرر عليه ،ؤإن كان فد ( )٣انظر :شرح الأصول الخ ان للقاضي محي الجبار
(• [ ) ٣٩مكب وما] ،ومقالأتم الإّلأسن
ي مي مستطيعا ،فال_.ارع لا ينظر في
الاستطاعة الشرعية إلى مجرد إمكان

للأشعري (ا/؛ها)[ ،الق انممرية ،نلاّ
ا-أئام] ،والمخمر في امول الابن لأنانحي

اكل؛لبممارمحانم ذلك"'.

ب ا لجبار ( [ ) ٢٤٦صمن رماتل الخيل التوب.
تحقيق ت محمد عمارة ،دار الشروق] ،والقمل لأبن

( )١انظر :مجرع الفتاوى لأبن يب ( ،) ٣٧٣ /Aوثقا،

حزم ( A\i/r

الاستطاعة

(افالوجه؛ القهلع بان القدرة الحادثة ال

القدر ،وهي إنكار مشيئة افه هق وحلقه
لأفعال العباد؛ فاعتبروا أن العدل هو نوثر في مقدورها أصلا ،وليس من ثرط
جعل الحبل مستيعا من ناحية سلامة تعلق المفة أن توثر فى متحلقها؛ إذ
جوارحه وقدرته ليتحئق ابتلاء الناس

العالم معقول تعلقه ؛المعلوم مع أنه ال

عموما ون اوبهم في نعمة افص الدينية فلا
يهدى أحدا ولا يعين ولا يخذل ولا

يوثر فيه ،وكان.لك ،الإرادة المتعلقة بفعل

العبد لا توثر في متعالقها١١
وهد.ا القول منهم غلو في إثباتتف القدر

يدفع عن أحد نيئا ،لهدا حكي عن
بعضهم أنه لا يقول! ارحسبنا اض ؤنعم ونفى قدرة العبد ،وفل .مبق بيان هن<ا فى
ممهللح أفعال العباد ،كما أن الأدلة
الُكل•"' ■
وقدر افه هق وا؛ت ،يالنصوصي الكثيرة
الواضحة الظاهرة ،ومن صمن ذلكI ،

اث ب ايثج أن مشيئة افه هق ،وحلقه

للأعمال هي الموجبة لوفؤع الفحل من
الحبي ،وقد سق بيان هدا تفصيلا في

المريحة فى إث ب ايتؤ فدرة العبد

والامتطاعق التي مبق ذكرها في المؤع
الأول من الامتهناعن تثب ت ،قدرة الحبي
واستطاعته فبل الفعل؛ لأن ذللث ،هو
مناط التكاليف  ،،وهو ثرط العمل ،كما

ممهللح القدر ،ومشينه افه ،وأفعال أن القول بان الاستطاعة مع الفعل يلزم
منها أن الفعل لا بمب إلا ض س وقع
العباد.
منه الفعل؛ فقوله تعالى! ووه عق أتاي
الئالنة! الأشعرية ومن وافقهم؛ جغ آئن .من اسقلملع إوع اااا؛لأه [آل

هالوا  :إن الاستطاعة لا تكون إلا مع عمران ،] ٩٧ :يجعل الحج لا يجب ،إلا
الفعل ولا تتقدمه .وهدا القول منهم يتفق على من فعل الحج وهل .ا حلف ،في
ْع مذهبهم الذي يميلون فيه إلى الجبر ،اللكلم ينزه كالم العليم الحكيم عنه.
وينفون فيه عن العبد ١لقاورة الموترة فى
قال ابن تيمية بعد أن ذكر الأية
وجود الفعل ،لذا عللوا ذلك ،كما يقول

اوسا؛قه! «ولو كانت ،هن.ه الاستطاعة ال

الجوينى! ررإن العباو يستحيل أن ينفرد تكون إلا مع الفعل لما وجِح الحج إلا

بمقدور دون الريب ،تعالى؛ فان فرصنا على من حج ،ولما عمى أحد بترك
للقدرة الحادثة أثرا ،وحكمنا بثبوته للعبد الحج ولا كان الحج واجتا على أحد
فقد حرمنا اعتقاح وجوب كون الرب

ثائرا على كل شيء مقدور . ١١ثم قال؛

فل الإحرام لأ؛ بل نل داف -ينال
( )٢الإرشاد لاجوبمي (بم-آ.

! )١انظر :ثالأت الإسلامض

( .) X-IT/Y

.];، ١٣٦٩

الأسنمىصت

!٦٧

تعالى ت ^^ ١أثن ،آ أسقلعمه>
 ،] ١٦قامر بالتقوى بمقدار الاسطاعق

الكافر يلزم الإيمان محي ونت كفره فيلزم
من ذلك ا لجهع بين الضدين ،وهدا كله
حالف ني الكلام ،وانحراف ناتج عن

على أحد من التقوى إلا ما فعل فمهل؛

انحرافهم في نولهم بأفعال العباد

ولو أراد الاستطاعة المقارنة لما وحب

إذ هو الذي قارنته تاللئ ،الاستطاعة .وقال وغلوهم في ذللث ،،والحق التومعل بين
ت عال ى ت و ومحق أس سا إلا القولين وهو ما مبق ذكره عن أهل السنة
ونعياه [ال ب نِرة ،] ٢٨٦ :و(الومع)ت في تق يم الاستطاعة إلى ن مين؛ نبل
المومؤع ،وهو الذي ت عه وتطيقه ،فلو الفعل ،وهي  ١لموحبة للتكليف  ،وثرط
أريد به المقارن لما كلف أحد إلا الفحل وجرب الحمل ،ومع الفعل ،وهي
الذي أتى به فمهل دون ما تركه من الموحبة لوفؤع الفعل والمحققة لفعل

الواجبات• ينال تعالى• ؤدس ؤ بت الأمر الشرعي والمغرفة لازمة العبد مءن
دمسام ث؛ريي مثثايعهن ين هز ر يثماتأا قن المطالبة الشرعية وبه يجتمع الأمر
ؤ مثئ ؛ ٢،*،يثن يتكأ ه لاJجاداة :الشرعي والأمر الكوني القدري.
 ،]٤والمراد به ت الأستعلماعق المتقدمة؛
نال ابن تيمية ت "فإن كل أمر علق في
ؤإلأ كان المعنى؛ فمن لم يقحل المسام الكتاب والسثة وجوبه والأر<متطاعة،
فإطعام ستين فيجوز حينئذ الإطعام لكل وعدمه بعدمها لم يرد به المقارنة ،ؤإلأ
من لم يصم ولا يكون الصوم واجبا على لما كان اض قد أوب الواحات إلا على

أحل• حتى يفعله• وقال الني س؛ *وإذا من فعلها  ،وقد أسقطها عمن لم يفعلها ،
أمرتكم بأمر فاتوا منه ما ااستطعتم*را ،،فلا يأئم أحد بترك الواحب ،الخJكور.
ولو أريل• به المقارنة فقعل لكان المعنى Iوأما (الاستطاعة المقارنة الموحية) فمثل

فأتوا منه ما قحلتم ،فلا يكونون مأمورين نوله تعالى ت ؤما َكاما' يتظعؤن ألمع وما
حقازأ يم،ئون.ه [هود] ،وق ول ه ت
إلا بما فعلوه . . .ءأ ا.
َةنت^۶١ ،؛ ق غثلآء عن دي ،ولكمأ أل
كما أن ذلك مزئ للمكليف بما ال
بطاق؛ إذ إنه بلزم فاعل المحمية أن يس~يعرث ّءعا.اه [ال_ك_ه_ف ،]،ف هذه
يفعل الطاعة فى نقس الوقت ،كما أن
( )١ايرجه المنادي (كتاب الاصام بالكتاب والثق.
رقم  ،) ٧٢٨٨وسالم(المج ،رنم .) ١٣٣٧

()٢سبموع اكاوى لأبن يب (  ) ٣٧٣Mل.جح الملأئ،
فهد لطاعة المصحف.]- ٠١٤١٦ ،

الاستطاعة هى المقارنة الموحية؛ إذ

الأحرى لا بد منها فى التكليف،،
فالأولى :هى الشرعية التي هى مناْل

الأمر والنهي والثواب والعقاب ،وعليها
بتكلم الفقهاء ،وهي الغالبة في عرف

الأتاذة

=^٠

الناس• والئاسةت هي الكونية التي همي

الأستطذة

واحد ،وهو؛ الالتجاء إلى الشيء ،ثم

مناط القضاء والنير ،وبها يتحقق وحول بحمل عليه كل شيء لمؤا بشيء أد
القمل؛ فالأولى سالمات الأمران لأ3مهلألآ .،وعدت به أعوذ عودا وعتادا
الشرعيات ،والثانية للكيات

الكونيان ،كما دالت ؤوصوئ0 3لإتنت

ومعادا؛ أى ■ لجات إليه وتحمن ت، ،
والمعاد؛ ١لمحيدر والمكان وارمان

ن؛اومحيهلاكميم/ ١١ »] ١٢ :

ؤ ا لتعريف شرعا:

احتلمت ،عبارات العلماء فى تعريف

 0ا ثمصادروالمراجع:

® — ١مجمؤع الفتاوى ،،لابن تيمية.

ُُ — ٢منهاج السمة النبوية

لابن تيمية.

ّا.ااالثوات» ،لأبن تيمية.

 — ٤ارقارة اض وقدرة العيد بين السالم،

ومخاكهم لا ،لأحمد بن صالح بن حن
الزهراني•
# _ ٠القضاء والقدرلأ ،لمحمد بن

إيراهيم الحمد.

الامتحاذة ثرعا على أنوال متقاربة،

نكممي بذكر تمبم؛ن منها؛

 - ١ن ال ابن كثير  ٥٤٥؛ *مي؛
الالتجاء إلى اف والألتماذ بجنابه من
شر كل ذي شر"

 " ٢وقال عيد الرحمن بن حسن ري?نفي .

«هي :اللجوء إلى اض جؤ ،والاعتصأم
به من ثر م ذي شر"
ؤو انعلاقة بين المعنى اللغوي
والاصطلاحي:

 . ٦ارالقفاء والقدر محي صوء الكتاب
وال ثنة وم اوام_ج الناس ف يه^ ،
 Uك اثت الامتعاذة ني اللغة تطلق
لعبد الرحمن بن صالح المحمود.
® — ٧جهود سيخ الإسلام ابن تيمية عر الالتجاء إلى الشيء والتحمن به،
ني توصيح الإيمان دالقدرا ،١لتامر محمد أطلقت ،في الاصطلاح على ما يعتقد
فيه ذللث ،بحيثؤ يتعلق القلي ،به ،وند
متولي•
يكون ر حقيقة أمْ ليس كدللث ، ،وأما
فيما يتعلق بالتعريف ،الشرعي فقد
 ISالاستعاذة قج

 0ا ثتمرسط؛
فال ابن فارس و&هت #العين والواو

والدال أصل صحيح يدل على معنى

(. )٢قايساس(؛/؛ه؛) ،وانظر :اسح(أ/ه؛ا>.
( )٢انظر :اكفرداتم لأماءِ ،> ٠٩٥ . ٠٩٤ ( ،داكهاا

فىردِح اسث(مآ»آ)ا
(؛)شراينكير(ا/آ؛) [مكب دار اللام ،دمشق،
طا،ماااه].

( )١مجموع اكارى لاين يب (.) ٣٧٣ /A

ره) ترة محون الموحدين ( ٥٥

امح.تاذة

الاستعاذة

لًءوق]اه؛

حص ذلك يالله تعالى دون سواه.

قولهم للبيت ،الذي في أصل الفجرة:
عزذ؛ لأنه عاذ بالفجرة واستتر بأصلها،

0اسم؛

وكاjلك tالعائل .فل استتر من عدو 0بمن

الاستعاذة باش تعالى من العبادات

التي لا يجوز صرفها إلا ض بحانه ،فلا
يستعاذ إلا يافه غبو ويأسمائه العح نى
وصماته العليا وكالماته التامات التي ال

بجاوزهن نث ولا فاجر ،ومن استعاذ
بغيره فقد أشرك باق العظم.

استعاذ به منه.

والناني :أنه ما خوذ من المجاورة
والألتصاق ،،ومنه قولهم للحم إذا لص

بالعظم نلم ينخلص منه إ عوذ؛ لأنه
ام تملمثج به واعنمم ،دذي ،المثل.

أؤلييؤ اللحم عوذه ،وهوإ ما التصق منه

قال ابن تيمية ت ارالأسعادة لا تكون بالعظم ،وكذلك العائذ ند امتم لث،
إلا باطه في مثر فوو الميه« :أءرذ بالم تعان به واعتصم به ولزمه  .ثالط
بوجهالث* ،،،وأموذ بكلمات افه التاماتاا ،ابن الغيم بعد ذكره لهذين القولين•
٠وأعوذ برصاك من ٌخطاكاء ونحو ذلك ،الوالقولأن حز ،والامتعاذة تنتفلمهما
وهذا أمر متقرر عند العلهاءر
و ا لحقيقة:

حقيقة الاستعاذة ت الهرب من شيء

جميعا؛ لأل الم تعين .م تتر بمعاده
م تمل به *

١

 0ا لمنزلة:

يخافه الأت ان إلى من يعممه منه .نال،

الاس تعاذة يعد من أعظم أنواع

ابن القيم!  ٠وحقيقة معن اها  -أي ت

العبادة ،فهي من التوحيد ،وهم ،تجعل

الهروب من شيء تخافه إلى

قل _ ،العبد معلما بريه ومعبوده ،لاهجا

من يعصماك منه ،ولهدا ي مي الم تعاذ

فى طد_ ،العوذ به من شرور الدنيا

به معادا ،كما يمي ملجأ ووزرا*

ويو احتالف ،في أصل كلمة الاستعاذة

والأحرة ،وهى استعانة باطه واعترافه له
بالقدرة وللعبد ؛الفعف ،والحجز عن دفع
الئرور \وأل -والظاهرة ،التي لا يقدر

أحدهما! أنه ماحوذ من ال تر ،ومنه

على دفعها ومنعها إلا افه الذي حلقها .

الامتعاذة

ءلك،ص؛

(ا).جموع الفتارى ( ) ٢٧٣ /OTزمعمع الملك نهد
لطاعت الممحف ،ميمةت  ،]- ٥١٤١٦وانفز المصد.ر
نف:

 0ا لأدّلة:

قال تعالى ،٠١^ :نيت ،أمد ك من

(ا/آمأ).

( )٢بيانع اكوايو (آ )٢ • • /زدار اماب المربي،
محردتء•

(م)اطرّ :اوالح الفراء ( - T--/T
(؛)الرجع الض(آ»-/آ).

■.(٢

الإ,تاذة

املآا4ثداذة

ص]

مرب الشيطتن  .زآعرد إى تت أن

الاستعاذة الاحتراز من شر الوسوسمة،

بمممئت |.ه زالمزعنون] ،وقال تعالى؛ ومعلوم أن الوسوسة كأنها حروف خفية
ؤوأثا يرعنك يى ألثثير دمغ  ١٠ستعد في قلب الإنسان ،ولا يْللع عليها أحد،

[الأء__راف]،
أثأ إظُء سميع عيال
ونال تعالى؛ ظ آعود يرن ألمه .
من شز  Cقى.ه [الفلق].
كل سر حفى أنن ،نسمع وسوسة الشيطان
فكأن الحبي يقول ؛ يا من هو على هذ0
الصفة اش يمع بها كل م عؤع ،ويعلم

ومن ال ئئة؛ ما جاء عن ابن وتعلم غرصه فيها ،وأنت ،الة.اد.ر على
عباس هآ؛ أن رسول اض ه كان دفعها عنى ،فادفعها عز مضللئح\ .٢
يعلمهم هاو ا الدعاء كما يعلمهم السورة

من القرآن ،بقول؛ *قولوا• اللهم إنا
نعوذ بك من عذاب جهنم ،وأعوذ بلئ،
من عذاب القبر ،وأعوذ بالث ،من نتنة

المسيح الدجال ،وأعوذ يلئ ،من نتنة
انممحيا والممادت،اال • وقوله ه; #أعوذ

وقال ابن القيم؛ #فإن الاستعاذة به
مه ترجع إلى معنى الكلام قبلها ،مع
تضمنها فائدة شريفة ،وهى كمال

التوحيد ،وأن الذي سنعيذ به العائذ
ويهرب منه إنما هو فعل الله ومشيئته
وقدرْ  ،فهو وحده المنفرد يالحكم .فإذا

يكال مان اف الغامامحتا من شر م ا أراد بعبده سوءا لم يعذه منه إلا هو،
■خالق»لى ،وقوله؛ ٠اأءون برقاك من
فهو الذي يريد به ما سووه ،وهو الذي
سيطكءر  ، ،ونوله هؤ حين نزل قوله
يريد دفعه عنه .فصار سحاته مستعادا يه
يتحلى آثث
تعالى؛ ^ ٠١١هو أءو عق آن سنك ٤؛؟^؛ منه باعتيار الإراديين *

ثداثا نن مئتج'ه [الأنعام ] ٦٥ :فقال؛

*أعوذ

 0أ قوال أهل العلم:
ق ال ال رازي* :إن ال غرض من

ثر ثلأ يكاثذ ه إلا هوه
 ،] ١٧فهو الذي يمس بالضر ،وهو الذي

يكشفه ،لا إله إلا هو؛ فالمهرب منه

إليه ،والفرار منه إليه ،والملجأ منه إليه،
كما أن الاستعاذة منه ،فإنه لا رب غيره

( )٦أحرجه سالم رئاب الس اجاو ومواصع الصلأء ،رقم
•  ،) ٥٩من حدث ابن ءباس ،وعاوا لمظه ،وأحرجه
الخاري (تحاب الجنام ،رنم  ،> ١٣٧٧من حدث
ابجا *ريرة بممء■

( )٢أخرجه سال م(كو أب ،الاكر والدهما ،والتوبة
والأّتغنار ،رنم .) ١r٧ •٨

( )٣أحرجه سلم (كاب ،انملأة ،رنم .) ٤٨٦
( )٤أحرجه الخاري (مماب ،شر القرآن ،رنم .) ٤٦٢٨

ولا مجدبر للعبد مراه ،فهو الذي يحركه
ويقلبه ،ويصرفه كف يشاءا،
( )٥مفاتيح الغيس(،ا ) ٧١ /زدار إحياء الترامث ،العربي،
«i.r

،

• .]،< ١٤٢

( )٦طريق ١لهجمتجن ( [ ) ٢٨٨دار اسية ،طءأ،
.^ ١٣٩٤

الأستئذة

الأستاذة

أ [ئ
وثال الثجيزس المصري ه* '.ومن جمع امم اطه واسم رسوله فى ممير
لطائف الامتعاذه أن قوله :أعوذ باق من
الشيطان الرجثم إقرار من العبد بالعجز
والقحف،

واحل ،و(نم) إنما تقتضى الترتيب ،فقعل،

فجاز ذلك ،لعدم الماغاا.،'١

واعتراف من العبد بقدرة
 ا لمالة الثانية :تشم الاستعاذةوأنه الغني القادر على رفع باعتبار المستعاذ به ،إلى ثلاثة انولع:

اياري ٌ
حميع المضرات والأفات ،واعتراف

العبد ايما يان ال يهنان عدو مسن ■ ففي
الاستعاذة التجاء إلى اض تعالى القادر

الأول :الاستعاذة بصفة من صفاته.

هازا النؤع من الاستعاذة مشرؤع
على لفر وسوسة الشيهلان الغوى الفاجر جاءت به الثنة كالأستحاذة بكلامه
وأنه لا يفدر على دفعه عن الحبي إلا اض سبعحانه ،وعفلمته ،ورماه ،ووجهه
ال،كريم ،ونحو ذللث ،،ومما ورد في ذللن،
قوله  :اأعوذ يكلمان افه التامات من
ي ا لمسائل اثمآعلمة:
ثر ماحيق ، ،وقوله :ءاعوذ برضاك

 .ا لمالة الأولى :حكم تول :أعوذ من سخطلئإ»لْأ ،وقوله .حين نزل
باش وبك؛
قوله تعالى ت ظ نو ألدادئ عق أن ستث
تالأن__><__ام،] ٦٠ :
جاء عن إبراهيم النخعى ؛؟ ^•٤أنه كره ءوئ؛إ عداثا تن

أن يمول ،الم لم :أعوذ باق وبك،
وجوز أن يقول :،باق ئم بائ،ل  ،،ونلاكا
لأن (الواو) تفيد أن ما بعدها م او لما
قبلها ،بخلاف (نم) ،فإنها إنما تفيد
التعقيب.،

قال ،الشيح سليمان بن عبد الله
 -ف ى تحليقه عش هدا الأنر _« :وذللث،

— و افه أعلم  -لأن الواو تقتضى معللق
الجمع ،فمغ منها للجمع؛ لئلا توهم
الجمع بين اطه وبين غيره ،كما مع من

فقال ١٠ :أعوذ روجهالثجأا
وحقيقة هده الاستعاذة هى الاستعاذة

باق تعالى؛ فإن الاستعاذة بصفة من
صفاته استعادة يه تيارك وتعالى ،كما قال

شيخ الإسلام ابن تيمية ت رروالأستغاثة
برحمته استغاثة به فى الحقيقة كما أن
الاستعاذة بصماته استعاذة به نى
ال<شقة»لما.،
( )٣سير العزيز الحميد ( ,) ٠٩٥

راآتحفة الحيتب على شرح الخطيب )" it/y ( ،زدار

(؛)نندم وحريج 4قريتا.
رْ ،نندم تخريجه قريا •
( )٦تقدم تخريجه قريتا .

(آ)ررا ،مد الرزاق في المسف (\\ ،) rU /رف؛

( )٧مجمؤع الفتاوى (ا ) ١١١ /زمجمّع المالك فهد

النكر ٤١٠ ،؛ه].
( . ) ١٩٨٠٩

لياعة \دمحفإ بالدية الشؤيه].

الأ.تاذة

الأتاذة

الثاني• الاستعاذة بالأموات ونحوهم ,

وقد نفل الشيح دساليم1ن بن عبد الله

الاستعاذة بالأموات ونحوهم كالجن الإجماع على ذلك ،فقال» :وءد أجمع
آو الأحياء غجر القادرين على العوذ
ث رك يالنه نحالى ،ومنه قوله تعالى:

العلماء على أنه لا تجوز الاستعاذة
بغير اض ،دلهدا نهوا عن ارقي الحم ،ال

م؛؛ بمال ثن {؟'ض بمودوئ متاي؛ تن بعرف معناها؛ حشية أن يكون فتها شي ،ء
لبي ويوهم رهثا رواه [الجن] • ق ال ْن ذلكٌ
القرتلى ؛؟؛ : ٥٠,ءولأ حفاء أن الاستعاذة

القول الثاني• جواز ذللث ،بمن يقدر

ب الجن دول الام تع اذة ب الله كفر

على العوذ من البشر ،بل وربما يمكن

وشرك®

العوذ يه من الأماكن ونحوها.

وقد بوب الشيخ محمد بن

واصندلرا بما ورد فى عدد من

عبد الوهاب ه فى ااكتاد_ ،التوحيد®
بابا في الاستعاذة بغير الله ،وحزم فيه

الأحاديث ،من إٍللاق لفنل الحوذ والمعاد
على المخلونتن ،ومن ذللثا:

بالحكم بالشرك ،فقال :ررباب من الشرك
قوله - .في ذكر الفتن _« :من
الاستعاذة بغير افه®
تثرن ،لها تستشرفه ،ومن وحد ملجأ أو
الثالث :،الامتعاذة باسلوق فيما

معاذا قلعي يه»

وعن جابر ه® :أن امرأة من بمي

يقدر علثه '

وهدا النؤع من الاستعاذة فد احتلمف ،مخروم سرمتتح ،فاني ،بها اليبي،
فحاذلت ،بأم سالمة ®. . .الحديث،

فيه العلماء على قولين:

.

القول الأول :عدم جواز الاستعاذة

قالوا  :ذهذْ الأحاديث ،وغيرها ندل

بالمخلوق مهللئا ،نالوا  :لأن الاستعاذة

ءاى جواز الأستحاذة بالمخلو ،3إذا كان

عمل قلبي ،فلا يكون إلا ممه تعالى،
وين ا القول هو المشهور عن عدد من

ثادنا على نلاث ،،وأما ءا لا يقلر شJه
إلا الله فلا يجوز أن يطلمؤ من

الأئمة ،كما قال ابن تيمية ١ :وقد نص
الأئمة  -كاحمد وغيره  -على أنه ال

المخلوق.
والقول الراجح قي هده المسالة هوت
جواز ذللثح ،وأما ما نقل عن الأئمة

(ا)فرامطي(ا'ل'/ا).
( )rمحاب المح؛ال مع ثرحع تسر العزيز الصد ( ) ٢٠٩

(؛)■سر العزيز اسو( .) ٢١٢

تجور الامتعادة لمخلوق®

*

[المكب الإّلاص ،دلا ،ه'؛لم].

( )٣مصرع الفتاوى ( .) TTV/>a

ره) أحرجه اليخاري (كتاب الفتن ،رقم  ،) ٧٠٨١وملم
(مماب النتن دأثراط الهائ ،رنم .) ٢٨٨٦
( )٦أحرجه مالم (مماب الحدود ،رثم .) ١٦٨٩

الأتاذة

تًء[مم]ابمً

من المنع محمل ذلك على أمرين:

امح.تاذة

أو رفعه ،وأما اللياذ فيهللق على طلمثج

 . ١أن ذلك بصرف إلى  Uلا يفدر

الخير والحبوب .قال ،ابن كثير:

عله إلا اف تعالى ،وهذا ظاهر كلامهم.

®والمياذ يكون ليفر الشر واللياذ لهللمح

 — ٢أن ذللث ،المنع فيما تعلق المك،
به ،وأظهر اصعلراره إليه ،واعتمامه به،
وتفويض أمر نجاته إليه دون سواه ،وهذا

ومنه قول المتنبي في مدح أحد
الرؤساء ٠

 فىنال ،الشيخ ابن عثيمين
تعليمه على كلام شيح الإسلام في نمله

بما من ألود به فيما أرماله
ومن أعود به فيما أحادر0
لا يجبر الناس عقلتا آنت كاصره
ولا يهيضرن عغلما أنن ،جابرْأ'أ،

إطلاقه ،بل مرادهم مما لا يفدر عليه

 ٠لا شلث ،أن مثا  .هذا الدم لا مال

بلا ثلث ،لا يكون إلا فه تعالى.

المنع عن الأئمة

®وهذا ليس على

إلا الأو4؛ لأنه لا يعصمك من الشر الذي
لا يقدر عليه إلا افه موى اض . . .أما
الاستعاذة بمخلوق فيما يقدر عليه فهي

حائزة . . .وهن .ا مقتفى الأحاديث،
الواردة . . .وهلءا مقتفى المغلر ،فإذا

إلا ف تعالى.

قال ،ابن القيم :ررولو نال ،نلل؛ه فى ربه

وفاطره لكان أسعد من مخلوق مثاهاال؛،ب
الفرق بين الدعاء والامتعاذة:

اعترضني فهللع طريق ،نحذت بإن ان

الدعاء والامتعاذة بينهما عموم
وخصوص؛ فكل اس تعاذة داحلة في

ب ت هليع أن يخلحنى متهم ،فلا ميء

انمءاء والطلمح ،ولا عكس ،فالدعاء

فيه ،لكن تعليق القلم ،بالحلوق لا شلن ،عام فى الاستعاذة وغيرها .
أنه من الشرك ،فإذا عك ،قلبك ورجاءك
الفرق بين الاصتعاذة والامتعانة:
وحوفك وحمتع أمورك بثخص معين،
الاستعاذة :الالتجاء والتحيز ،فهي

وجعلته ملجا  ،فهذا شرك؛ لأن هذا ال نؤع من أنواع الدعاء ،وأما الاستعانة
يكون إلا فاالاّ،

فهي :اكقة باض تعالى ،والاعتماد عليه،

 0ا تفروق:

فهي أقرب إلى معنى التوكل.

الفرق بين العياذ وال0ذ:

يعللق الياذ على دفع الثر والمكروه

الاستعاذة سببها الخوف من مكروه،
( )٢تمر ابن كبد(ا/آا• ،

( )٣ايتان نالهما الممي يي مدح جعفر بن كغلغ ،في
( )١الغرل الممد(ا/ءهأ  ٢٥٦ -؛ أياد ابن البموذي،
 ٤١٩ ، jr.ام].

نصية طويلة ،انظرت ديوانه ( .) ٤١

(؛)شناء اس لاين القيم رآ/اا>ا).

الأستماذة

الأسثاذة

٢١٧٤٦

وأما الاستعانة فهي مطلوبة من العبد على
الدوام ،وفي جمع الأحوال.
الفرق بض الاستعاذة والأّتغاثة:

أن كلأ منهما داخل فى الدعاء والهللس،،

 ٠م ذمب ،المحاكين:

جوز بعض مشركي هاو 0الأمة من عناد
القبور الاستعاذة بالأموايتف وأصحاب
القبور ،وقالوا  :إذا جاز موال الحي

قال ابن تيمية! ر؛ الاستعاذة والأستجارة ظويت،كدللئ ،،بزهوطاعق؛ لأناش_في
والاستغاثة كلها من نؤع الدعاء أو زعمهم  -أمرته في فوله ت ؤوأ4؛*تأإقء
آلوسبلاه [المائدة ت  .] ٣٥ويقولون! إذا
الطلب ،وهى ألفاظ ممماربة*أ
وأن الاستغاثة تختص بطلح العون قلتم :إن الطلبح عبادة يقتضي ألا فرق بين
فى حال الشدة والكربة ،بخلاف،
الاستعاذة.

الحياة وا  ٠Jات . ١٢٢ولا شلث ،أن الاستعاذة

من أنواع الدعاء ،فلا تمرق ،إلا فه
تعالى .ولهدا جاء في الموصى الأساتعاذة

0الآدار:

من آثار الاستعاذة:

 — ١ألها حمن للعبد يتحمسن به من
الشيطان الرحيم.
 . ٢أن فيها إظه ارا ل لصعف،
والانكسار ف ،وتللثج حقيقة العبودتة.

بافه والأستعاذة بوجهه ،مهى خاصة باطه
فلا يسوى فيها بين الخالق والمخلوق.

ومن دعا الأموايتت ،وأصحاب القبور

وقع في الشرك الأكبرص ،وقد قال افه
نعالي ت

'؛اى بمات تى أإأ"ني ءودول

بماي؛ تف لإي مح!دودلم رسا.ه [الجن]،

 — ٣أه طهارة للفم مما كان يتعاطاه وقال تعالى! ^( ،٢١آلمجد إي ءأد دعوأ
من اللغو والرفث ،،وتهليبيح له.

 ،قال شيح

مع أم أنوا

 ٤ء الاستعاذة تزيل الغض ،وتريح الإسلام ابن تيمية ؛?® : ٠٥٤نعل م
الن٠س.
بالضرورة أنه-أي؛ التجئ ه  -لم
ه  -أنها وقاية للعبد من حمح الشرور يثمئ لأمته أن تدعو أحدا مجن الأمواينت،
لا الأنبياء ولا المالحين ولا غيرهم ال
الغلاهرة والباطنة ر
 - ٦أنها سبب لزوال الغضط ،وما

بج عنه مجن آثار سيئة.
 — ٧أن بها تحمل الإعانة على
ال3لاءامحنن ،ونلائ ،بعل طرد الشي3لان.
ا ب رع اكاوى ( .) ٢٢٧ . ١٠

( )٢اظر؛ -اسم الثويس في كثن ،تلمس يائي بن
جرجيس (١٨

 ) ٨٢ -أموصة الرص الة ،ط \ ،

آآ؛ام] ،وصيانة الإنسان عن وصرسة الشيخ
يحلان ( [ ) ٢٤المفة المشة،

ط"آ].

(" )١انظرث كتاب التوحيد وئرة عيون المرحدين ا
لعيد الرحنن بن حن ([ ) ١٨مكشة المزيد ،ط\،
٠^ ١٤١١

الاستعانة

الأسعانت

=ًءص]|بم-

بلففل الاستغاثة ولا بغيرها ولا بلفظ

المحاونة والمظاهرة على الثيء ،بقّال ت

الاستعاذة ولا بغيرها ،كما أنه لم ينؤع

فلأن عوني؛ أي :معيني ،وقد أعنته،

لأمته الجود لميت ولا لغتر ميت ونحو
ذلك ،بل نعلم انه نهى عن كل هذه

والاستعانة :طل ،العون ،والتعاون:

التذلاُرلى ،نال تعالى :ؤوتو<ثأ عز

الأمور وأن نل الئ ،من الترك الدي آي ثأثمةه> [المادة.]٢ :
حرمه الله تعالى ورسولها)

 ٠ا لمصادرواثمراجع:

 — ١اربداغ الفواندء ،لابن القيم.
 . ٢ررتف ير ابن عطهء .
ّا_ااميرابنكث؛ر».

_£رانمير اسرىاا .
 - ٠ررتي

ير العزيز الحميد"،

قال ابن منفلور :ررتقول :أعنته إعانة،
واستعنته واستعنت ،يه فأعانني ،ؤإنما

أعل استعان ؤإن لم يكن تحته نلائي
محتل ،أعني :أنه لا يقال :عان يعون
كقام يقوم؛ لأنه ؤإن لم ينْلق بثلائيه؛

فإنه في حكم المنهلوق به"ل ٠،
 ٠ا لتعريف ،شرعا:

للقرطي•
 — ٧رافتح المجيل ،"،لبو الرحمن بن

الاستعانة :هي المتفمنة كمؤال الدل
ْبن البل لربه مع الثقة به والاعتماد عليه
في جلمتإ الفع ودفع الفر.
قال ال عيي :؛؛والاستعانة :هي طلّت،
الاعتماد على الله تعالى في -؟،-. L
المنافع ،ودفع المقار مع الثقة به في

التوحيد" ،لاين عثيهين.

تحميل ذلك\؛.،

لمّليمان بن عيد الله.

 - ٦ارالجامع لأحكسام ال قرآن"،

حسن.

 - ٨؛؛القول المفيد على كتاب

 — ٩رؤمجمّوع الفتاوى" ،لابن تيمنه.
 — ١ ٠؛رالمغني" ،لأبن قيامة.

وقال ابن تيمية :؛؛الاستعانة :حلالّتإ
العون من الله ،ؤيهللمإ من المخلوق ما

يقدر عليه من ١لأمور"
 mا لاستعانة m

ه ا لمريم ،لغه:
الاستعانة لغة ت محير اس تعان

( )٢انفلرت مقرئات ،ألفاظ المرأن (  ،) ٥٩٨والصحاح
للجوهري رآ ،)٢ ١٨٦ /رلمان المرب XU/W ( ،س
ا<م).

(م)لخن الخرب (ما/خآ؛).

ب تعين ،وأصلها من العون ،بمعنى •

( )٤تمر ال

( )١تلخص كتاب ،الاسغاثة (الرد عش الكرى) (/Y
[ > ٧٣١شة الرد ،يا. ٧١٤١٧ ،

(  ) ٥مجمؤع الفتاوى (ا  [ ) ١٠٣ /محجسع  ١لمللث ،نهد

عدى ( ) ٩٣ي

لطاعة الممحف.]،

الرسالت ،ط، ١

الأستطنت

!١٧٦

وقال الألوس( :رالأّ تعانة :هي لمنعأأتر.هتالماس<ة] ،وقال تعالى؛
طل ،ما يتمكن له العبد مض الفعل،
وووجسا الر علها) ■
0

^ ^٥١مو؟ئ لمنمه آسنعي،ثوأ ائئي وآصمدأ
إُكن امحرءس ف ^^؛ ١ش بكاء يى

ا لعلاقة بين المعنى اللغوي ءثتاد،ء ؤألعنمه لاقأرك.اه لالأعراذ>]،
وق ال ت ع الى؛ وقل رث لذئ إلي وربما
والاصطلاحي:
لما كان ت ،الامتعانة في اللغة ماحوذة آوثن آلنثتاك  ،۶ما نجمة .ه

من العون ،بمعنى المعاونة على الشيء،

[الأJياء].

أطالق في الاصهنادح على ذللث ،المعنى،

دمن الئنةت حدبث أبي ،هريرة ه

وحدد في الاستعانة الشرعية بان تكون

ق ال؛ ق ال رس ول اض.؛  ٠المؤمن

باش تعالى ،وذللث ،بكمال الاعتماد عليه القوي ،حير وأحسا إلى اش من المزمن
الضعيف ،وفي كل حير ،احرص على ما
والثقة به ,
ينمعلثه ،واستعن باق ولا تعجر ،وإن
و ا لحقيقة:

أصابك شيء ،فلا تقل لو أتى فعل؛؛ ،كان

حقيقة الاستعانة باض تعالى نجتمع في كدا وكدا ،ولكن قل؛ قدر اف وما ثاء
أصلين عفليمين هما ت الثقة ب اق،
فعل ،فإن لو شع عمل الشيطاناا
والاعتماد عليه.

وعن ابن عان ها؛ أنه ^ ^١كنت

قال ابن القيم؛ ر'الاستعانة تجمع
أصلين :الثقة باض ،والاعتماد عليه؛ غلام إني أعلمك كاإما<ت ،،احفثل اش
حلف رمحول اض ه يوما ،فقال؛ رايا

فإن العبد فء يثق بالواحد من الناس،

ولا يعتمد عليه في أموره مع ثقته به

د٠ءفظالث ،،احففل اش تجده تجاهلث ،،إذا

سألت ،فاسأل اش ،وإدا استعتتآ فاستعن

لأستغنائه عته ،وقد يعتمد عليه ْع عدم باق ،واعلم أن الأمة لو احتمعت ،على أن

ثقته به لحاجته إليه ،ولعدم من يقوم ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء ئد

مقامه ،فيحتاج إلى اعتماده عليه مع أنه

غير واثق؛ه»

يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء ئد

كتبه اش ^lJ؛ ،،رفعت ،الأقلام وحشت،

ي ا لأدلة:
ق ال ت ع الى؛

نعبد وإياك

(- )١فير الألوس (ا/سم) زدار إحا ،الخراث ،بيروت].
[دار الكتب ،العيب،
(، )٢دارج اي الكين
يروت.ط\' .آ-؛ام]
١١.

كتبه اف للث ،،ولو اجتمعوا على أن

•*.،،،

r

الصحفف٤^٠،
( )٣اخرجء ملم(كتاب القدر .رنم .) ٢٦٦٤
( )٤أخ حه الترمذي رأبواب ،صفة القمامة والرئانق

والورع ٠رنم  ) ٢٥١٦ونال ت حس صحيح ،وأحمد

الأّتانق

الأّتانة

 0أ قوال أهل العلم:

حول ولا قوة إلا ب اض .والمعنى ت أن

كتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز
رحمهما اغ ت ارلأ ن تعن بغير اف،

العبد لا يتحول حاله من حال إلى حال

مكالك اف إوه»لا.،

وقال ابن القيم سه؛ ر؛ التوكل نصف
الدين .والنصف الناني ت الإنابة ،فإن

ولا قوة له على ذللاح إلا باق

ؤ ا لأقسام:

أتام الاستعانة ياعتتيار حكمهات
تتمم الاستعانة من حين ،حكمها إلى

الدين امتعانة وعباده ،فالتوكل هو أنو ١٤نلاثة:
الاستعانة ،والإنابة هى العبادة®

قال ابن رحب *iiJa ،ت *العبد محتاج
إلى الاستعانة باق في فعل المامورايت،
وترك المحغلوراُتح ،والح بر على

المقدورات كلها في الدنيا وعند المويتتؤ

وبعده من أهوال الرنخ ويوم القيامة،
ولا بقدر على الإعانة على ذل الئ>

إلا اف هث .فمن حقق الاستعانة عليه

في ذلل ،كله أعانه اف ،ومن ترك

أحدها :الاستعانة المشروعة:
وهذا الؤع من الاستعانة على قسمين:
 - ١الاستعانة باق تعالى؛

وهذا القمم هو أعغل م الأن

ام

المشروعة ،وهو الذي أمر اه به ،وجعله
قرين انمادة التي هي غاية الخلق ،كما

في قوله تعالى؛
ذنلوأبّن،بخ

نعبد ؤإثاك

لالهاحه] .

الاستعانة باق واستعان بغيره وكله اف

والبل .محتاج إلى الاستعانة بربه

إلى من استعان به ،قمار مخذولا وهو

وحالقه أعفلم من حاجته إلى صروريات
حياته ،وذللث ،لحجزه عن الاستقلال

كذللثح في أمور الدنيا لأنه عاجز عن
الاستقلال ؛جل ب ،مصالحه ودي ،مضاره ،بدلك عن ربه تارك وتعال•،5
قال ابن رجت ،ئه؛ 'راما الاستعانة
ولا معين له على مصالح دينه ودنياه
جميعا إلا اف هل ،فمن أعانه اف فهو

باق ه دون غيره من الخلق؛ فلأن
انمبلؤ عاجز عن الاس تقلال بجلبح

وهدا هو تحقيق معنى قول العباوت ال

مضاره ،ولا معين له على
ودنيّاْ إلا اف جق ،فمن
المعان ،ومن حاJله فهو
 ٠فانمثل مح_تاج إلى

المعان ومن خذل اض فهو المخذول.

 ( -ا ) ٤٨٧ /لمؤّ

ة الرسالة ،ط١ا ،وصححه

ز ا ل للأ الصمذ ( >\ U/a؛).

أ ١آ انظر• جامع  ١للوم رالمحكم لابن رجب) ٤ ٨ ٢ / ١( ،

مصالحه ودفع
مصالح دينه
أعانه اف فهو
المخذول .ؤ

ل.زسة الرسالة:ُ ١٤٢٢ ، iU« ،ا.

(. )٢دارج اي الكين( ) ١١٤ . ١١٢ •/٢زياد اوكاب،
المربي ،ءل.^ ١٤١٦ .٢

( )٣انظرن جاهع العلوم والحكم لأبن وجب (\٤٨١ /
.) ٤٨٢

الأسضانة

ألأسدازة

!٢١٧٨

نال ال عدى
الاستعانة باض في فعل المأمورات دنرك
المحفلورات ،والصبر عالي المدوران الأية الكريمة _ت
كلها في الدنيا وعند الموت وبعده من في أمورهم كلها
أهوال البرزخ ؤيوم القيامة ،ولا يفدر وهو الصبر عالي

ظه — في نف
٠أمرهم اض أن
بالصبر بجميع
طاعة اف محي

ير هذه
يتعينوا
أنوائه،
يوليها،

على الإعانة على ذلك إلا اف «؟؛ • ،فمن
حفق الاستعانة عليه في ذلك كله

والصبر عن محمية اض حتى يتركها،
والصبر على أفدار اش المؤلمة فلا

أعانه• • • ومن نرك الأ'ّ تعانة ب-اش
واّتعان مرْ و5له اض إز ءن اتءان

يتخطها ،فبالصبر وحبس النفس على ما
أمر اف يالمبر عليه معونة عظيمة على

به ،قمار مخدولأءآ

كل أمر من الأمور ،دمن بنصر
يص بره اف ،وكللائ vالصلاة التي هي

والاستعانة باق نمالئ تكون على
دجهيزت

ميزان الإيمان ،وتنهى عن الفحشاء

أحدهما :أن يأل اف تعالى من ألطافه والمكر،
ما يقوي دواعيه ويهل الفحل علته ،ومتى

„)(T

الأمورا٠

؛-ءا ءل5ا  ،٣أم *_
•

لطفح به بان يعلمه أن له في فحله الثواب،

الثاني; الاستعانة المموعة؛

اسم زاد ذك ش نشاْله ورب•

وهى الامعانة بغير اش تعالى ممن ال

والآحر; أن يطلب ،بامتعانته بقاء كونه

يقدر على الإعانة ،إما لكون ذللث ،من

ةادنا على طاعته المتقبلة ،بأن تجدد له

خصائص اش تعالى ،ؤإما لجز ذلك

القدرة حالا بحار حال.
 . ٢الأّتعانة بالأعمال الصالخة:

ورد في حملة من النصوص الأمر
يالأستعانة ببعض الأعمال المالحة؛
كالصبر والصلاة ،كما في فوله تعالى;

ؤو\نتجء\ الثم نآلملؤإه [البقرة؛ ،] ٤٥
وقوله تعالى; ^^^ ١آليث ءامحنوأ آنمتؤأ

آلثحر محآلثلرم إن أق• ح آلثتيه ٤٠.
لاJقرة] .

الم

تع ان به عن تحقيق الموز

والمظاهرة ،لكونه ميتا أو غاسا؛ كمن

يهللب ،الموز من ١لامواJ؛ ،Iونحوهم ،أو
الأحياء فيما هو مختص باق تعالى؛
كغفران اليتوب ؤإنرال الطر ،ونحو

ذلك ،مما لا يقدر عليه إلا اف تعالى،

وهذا كله داخل في الترك الأكثر
الخرج من الملة.

قال ابن القيم هءزفي في بيان مفاسد
التعلق بالقبور; راومنها; اعتقاد المشركين

 ١ج اكع الملوم والحكم(\[ ) Uw/المكنة التجارة،
دكت الكرط،طا.] ٠١٤١٣ ،

( )٢نمير العدى ( .) ٥١

؛ 4jUl_V

امح.تان4

١٧٩

أن بها يكشف البلاء ،وينصر على أميه عن أبيه صفوان — وكان حينها على
الأعداء ،وسّتنزل غيث الماء ،وJفرج دين قومه ت أن رسول اض هت استعار منه
الكروب ،وتقضى الحوائج ،وينمسر يوم حنين أدراعا فقال ت أغصتا يا محمد؟
المظلوم ،وبعار الخائف ،إلى غير فقال' .رابل عارية مضمونة،ا
ذلاكا)لا.،

وقد مز العلماء على جوار الاستعانة

الثالث :الاسعانت الخام:،

بغير الملمين عند الحاجة إلى ذلك ما

وهي الاستعانة بالمخلوق الحي القادر لم بكن ب ضرر هملمهم مي دينهم أو

فيما له ندرة عاليه؛ كالاسعانة يه فى

دن ي اهم

 .ن ال النووي :ءتجوز

تعليم المناعة ،أو حمل التاع معه ،أو الاستعانة بأهل الذمة وبالمشركين في
الاستعانة به على العدو ،أو البع ،الغزو ،ويشترؤل أن يحرف ،الإمام حن
على عونه
ونحو ذلك ،،إذا كان
رأيهم في الملمين ،وبأمن

ونمرته ،وهذا حائز ثرعا ني حز حيانتهم*أ  .٢وقال ابن القيم :ران
التعين ،ومحمود ثرعا فى حق

الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد

®تعين

 .ون ال ابن

المعين ،ومن نللأ ،نوله ه:

صانعا أو تصغ لأحرق*؛

حائزة عند الحاجة®

()٤احرجه ابموداود(كتاب السرع ،وثم آأ-0ا)،
ؤ ا نمساصاس!اطقة:

 .ا لمألة الأولى :الاضعانة سير

واحمد رإأ/مآ؛) [yl

الرسالة. ،يا]،

واليراني ئي الأوسي (آ[ ) ١٧٦ /دار الحرمين]،
ونحس ابن حزم في المحر ([ ) ١٤ • /aدار المكر]،

ُنال ،ابن عجي الهادى :ارواته ثماته ،وتد اءور؛<ا.

دلمتح الأدلة من الئئة المعلهرة على

المحرر (ا/؛[ )0،دار انمرت ،ه].

جواز الاستعانة بغير المسالمين ،من

لكن له نواعد شثتم ،بها ،كما ذكر

الكرى (محاب اسرة .رقم  ،) ١١٤٨١والأياني م

ذلك :ما حاء في حديث عانثة ها؛

اليلة المسة (رنم .) ٦٣١

أن ه ا ق ال ت . . . ٠ : ،وام ت احر

وأبو بكر رجلا من ض
رسول اش
الدبل هائبا حرثا ،وهو على دين كفار
قريش* . (٣)..وحاء عن أمة بن صفوان بن

م،

(؛؛)انغلر :نم ،الراية ممزيالعى ([ ) ٤٢٤ ;٣موسة

الريانٍ ،دا ،]-٠١٤١٨ ،ونح الباري ( ) trA/U
[دار العر«؛ن ،ط  ١٣v٩ه] ،وشرح الووي < ،م لم
[دار إحاء اكران ،الخرم ،يروث،T.،. ،،
 ،]. ٠١٣٩٢وم ني أحمل ( iW /1ويغان ،ابن سعد

([ ) ١٤ /Tدار هادر ،ط ،] ٢١٩٦٨ ،١والأموال لاين
زنجوبم[ ) ٤٧١ . ٤٦٩ (،مركز الللث ،ممل ليحرط،

 ٢١١إغاة اللينان (^ ) ١٩٧ /زدار انمرت ،يرون].

(؟)أحرجه الخاوي (ىابالخق ،رنم  ،) ٢٥١٨وسنلم
(مماب الإيمان ،رنم .) ٨٤

( )٣أخرجه الخاري (محاب الإجارة ،رنم .) ٢٢٦٤

ُالدراان ،الإّلأب .مدا ،آ'؛ام].

()٦روضة ادلال_ن وصية القين ('\إ\>س [الكم،

الأسلأي ٤١٢ ،٣.!. ،اير ّ]
( )٧زاد المعاد في مدى حير الجاد ( [ ) ٢٦٨/٣مزمة

املآس1طنت

الأستعانم

عثيمسن! اروأما الاستعانة بهم  -أي • وتقرب بأنواع العيادات ،أو بالكفر
الكفار _ فهذا يرجع إلى المصلحة ،ؤإن
كان فى ذللتج مملحة؛ فلا بأس ،بشرط

باض غق والعياذ باق ،بإهاتة المصحف،

أو ؛امتهانه أو نحو دلك؛ ولهذا فان تلك

أن نخاف من نرهم وغائلتهم ،وألا الاستعانة بجمع أنواعها لا تجور ،فمنها
يخدعون ا ،ؤإن ل م بكن في ذلك

ما هو شرك  .كالاصتعانة يشيامحلين الجن

مملحة؛ فاد يجوز الاستعانة بهم؛ لأنهم  -يعني ت الكفار  -ومنها ما هو وسيلة إلى
لا حم

 .ا لمألة الثانية :الاستعانة بالجن:

الاسعانة بالجن مراء أكانوا ملمين

أم غير م لمين وسيلة من وسائل الشرك،
فلا يجوز طالب الإعانة من ملمي الجن؛

الثرك ،كالامتعانة بمسلمي الجزل^.
0الفر.وق؛

الفرق بين الاسعاتة والعيادة:

 - ١العب ادة هي الغاية التي حلق
الخلق لأحلها ،والاستعانة وسيلة إليها .

لأن الصحابة ه؛ لم يئللبوا ذللث ،منهم،

 _ ٦العبادة المهللمة تتضمن الاستعانة

وهم أولى أن تخدمهم الجن ،وأن

من غير عكس ،فكل عابد ث عبودية

نعمتهم .وأصل الأسنثعانة بالجن من
أصاب إغراء الإنسي بالثوّل إلى الجني،
وبرفية مقامه ،وبالام تتمنت.اع به ،وقل

 ^١ ، jL iت ع الى< :ؤوبجم بمئثير خميث

بمنم  ٠^١ف ذع نف َ ^'١ةل
أولياؤهم نف آلإني ،ربما آسثنغ بمئّنا

خ دج تتا اإة ِ،أثث لأه [الأنعام:

تامة ،فهو متعين به٠

 - ٣الاستعانة طلبه منه غبو ،والعبادة
طلم ،له.

 ٤ء العبادة لا ذكون إلا من مخلص،
والاستعانة تكون من مخلص ومن غير
مخلص.

 ،] ١٢٨فيحمل ا لام تتمتاع من الجني

 — ٠العيادة حق النه الذي أوجبه على

ب الإن ي :ب أن الإن ي يتغرب إليه،

المثال ،والاستعانة طلبا الموز على

ويخضع له ،ويذل ،ويكون في حاحتته،

العثادةصّ

ويحصل الامتتمتتاع من ا لإني بالجني بأن

الفرق بين الاستعانة والأستعاذة:

يخدمه الجني ،وقد يكون مع ذللئ،
الاس تمتاع ذبح من الإنسي للجني ،نؤع من أنواع الدعا ،،وأما الاستعانة
 - ١الاستعاذة الالتجاء والتحيز ،فهي

= ا رالأ ،ط'اآ .] ٠١٤١٠ ،رانفلر :اللكنان الناب
([ )٧٣شه ابن يب ،ط؛.]^ ١٤١٧ ،

(ا)ابب اسوح ( ( .) T./Tلتا, ، ٤٦ ،وال • .) ١١٤

(■ا)انفل ر :التمهيد لشرح كتاب اكرب ( [ ) ٦١٥دار
الم-بل .ءلا ،؛آ؛ا،و]ّ

(آ)ان؛لر :المرجع اي ايق (ا/سِ .) ٨٨

الأتانة

الأ.تاذة

زليل؛

نهى الثقة باق تعالى ،والاعتماد عليه،

يثق بعد  ١٠ ^٧٥إعانة مقدوره ب اله إياها،

ضاهمبار-ضاضم•

بل ند ساوى بين أوليائه وأعدائه في

 — ٢الاستعاذة سببها الخوف من

الإعانة ،فأعان هؤلاء كما أعان هؤلاء،

مكرو ،0وأما الاستعانة فهي مطالوية من ولكن أولياءه اختاروا لقومهم الإيمان،
العد على الدوام ،وني جمع الأحوال) .وأعداءه احتاروا لقوسهم الكفر ،من غير
 0ا لأتار:

 — ١الامتعانه باض وميله إلى عبادته
وتوحيده.

أن يكون اض سبحانه ومحق هؤلاء بتوفيق

زائد أوجّبا لهم الإيمان ،وخال.ل) هؤلاء

بأمر آخر أوجت ،لهم اكفر ،فهؤلاء لهم
نميّت ،منقوص من العبادة ،لا استعانة

 - ٢الاستعانة باق حفظ للعبد من معه ،فهم موكولون إلى أنف هم ،مسدود

الشرور والأخطار.

عليهم طريق الاستعانة والتوحيد  ١نال)

 - ٣الاستعانة باق تعالى سب للغلبة ابن عباس ه* :الإيمان بالقدر نظام
على الأعداء.

التوحيد ،فمن آمن باق وكاوب بقدره

 - ٤الاستعانة باض تعالى حير سبيل نقفس تكذيبه توحيدْااأ . ٢
إلمح ،القوة ونفي انمجر•
ْ — الاستعانة باق تعالى بها يرتبهل
الب -بريه.
 0م ذميا المخالفين:

ممن حالف ،ش الاستعانة ت
 — ١ذهت القدرية إلى  )jlالحمد

 — ٢الذ.ين يستعينون؛الأموات وبقبور

الأولياء ويتبركون بأحجارها وينيرون لهم
ؤيتخدونهم وميلة عند اض .ويقولون ت
أ<نا اف؛الاستعانة؛الأعراض قال ،ؤو:

ؤؤآ<تشس؛وأ اكير ثآكلوإه [البقرة؛ ،] ٤٥

ولم يقل ت استعينوا ;اش ، ١؛ بل إن ك؛راءهم
يكفرون من ثال،ت لا ينبغي الاستعانة

مستغن عن ربه غير محتاج إليه؛ لأن اض
 ح ب ،زعمهم  -لا يقدر معبوده علىقوله هق ؤؤأسث<سوأ
شيء من أفحاله لا الخير ولا الثر ،وأنه

بغير اض ،لمخالفته نمس الكتاب ،فى

وآليأو«هأ ا ٠

فد فعل بالعبد حميع مقدوره من

( )١احؤِ-بم بؤ اه بن احد ني النث (آ[ ) ٤٢٢ /دار

ا أل لمناف ،وأنه لم يبق في مقدوره إعانة

ابن الشم ،ط\آ .دالنريابي ني الغير (• ) ١٦
زاصوا ،الساق .ط؛آ .والعقلي نى الضعغا/،(،

له على الفعل ،فإنه قد أعانه بخلق

[ ) ١٤٠دار الكب الخلب ،ط\آ.

الألأيتح وسلامتها ،وتعريف  ،الملريق،
ئرّالا الرمل ،وتمكنه من الفعل ،فلم

( )٢انللر :ملح الإحراز لابن حرص ( ٍ[ ) ١٣٨ل.
نب الأحبار ،ا،-ماه].
( )٣انغلر :شواهد الخق ض الأتيثة سد الخلق

ً

الأسعاوة

الاستغاثة

 0والرد عليهم:

 — ٦أروح المعاني® ،لمحمود الألوصي ٠

أن هذه الأبة الكربمة لا علاقة لها
بجواز طلب الامتعانة بالأمرات عند
الكربان؛ بل هده ا لأية من أقوى

 — ٧ارمج٠وع الفتاوى® ،لأبن تيمية.

 ٩س ارنضرة النعيم في مكارم أحلاق

الالتجاء إلى اف هق وطلب ،الاستعانة به

الرسول الكريم® ،لخيل من المؤلفين،
بإشراف المخ صالح بن حميد.

الأدلة ،وأعظم البرامن ،على وجوب

 — ٨رُمدارج المالكين® ،لاين القيم.

عند الملمات ،والتومحل إليه تعالى

بالأعمال الصالحات ،والصبر والصلاة

من أعظم الأعمال المالحان التي
يتومحل بها إلى اض عند الكربان.

وأما الاستعانة بالصلاة لما فيها من

أنواع العبادة مما يفرب إلى اف تعالى
فربا يقتضى الفوز بالمهللوب والحروج

إلى اا٠حبوبل

)(١

 ٠المصادروالمراجع:
® - ١إغائة اللهفان من مم ايد

النيطا ،0لأبن القيم.
ُ " ٢رتدر ابن كرأ.

 ٣ء ومر العل.ياا ١

 mا لاستعانة m

ي ا لمريق لغئ:
الاستغاثة لغة ث مصدر استغاث

يستغجث ،وآصاله الغوث بمعنى  Iالإغاثة
والنصرة عند المدة ،واستغتته ت طليت
الغوث منه .وينال ت الغيث ،وهو

او<'".
والاستغاثة نؤع من أنواع الطل ب،
والدعاء؛ لأن الفعل الثلاثي إذا تقدمه
الين والتاء ئد على الهللب ،،؛ ^ ١٠دث
الرجل ،واستغادث،ت إذا صاح واعوثاه!
أي; طلبج الغورث ،والمرة ،ؤيقول الواقع

 - ٤لاحامع العلوم والحكم ، ١١لأبن ش ا لبلية؛ ص؛ أي :همج ءز،ل"ا■،
لجب•

ه  .وجهود علماء الحنفية في إبهلال
عقائد الفورية( ١١جّآ) ،لشص الدين
الأفغانى.
=

ل اJنهانى (  . ٤٤٧ا0؛)لدأرام،يروت].

ر  ١آ انفلر ت جهود علماء الحنفية في إبطال عمائد القبورئة
(م [ ) ١٢٦٢ . ١٢٦١دار الصي عيٍ ،دا،
 ٤١٦ا،و].

 ٠ا لتعريف ،هرعا:

تنوعت ،عبارات العلماء في تعريف،
الاثاثان ،ومن  ،^٥يلى;

 - ١فال ابن تمية; والاستعانة; طلب،
( )٢انم :طريات الناقل الارآن لراق ( .) ٦١٧
(آ)ام:

لمان المد( ،ا ،) ١٧٤ /والقاموس المحيط

(  ،) ٢٢٢وممدمة الاثغاثة في الرد على البكري
(ا'/أْ).

الأستغاية

اrلآستغادم

 - ٢الاستغاثة بالأحياء سواء كانوا فيغيثهم ،وأما ما لا يقدر عليه فكانوا
حاصرين أو غائبين فيما لا يقدر عليه

طالبون منه الدعاع فيدعو لهم ،ومن ذلك

إلا افه تعالى ،فهدا أيقا ياحل في أيصا استغاثة أهل الموقف به
الشرك الأكبر؛ لكونه من حصائص اف
تعالى ،فإذا فصد به غيره ص ار ذلك

شركا به هؤ• ،

ف ال الشيخ عبد الرحمن بن
حمن
لا يقدر عاليه إلا اش؛ كدعوة الأموات
والغانبين ،فهو من الشرك الذي ال

يوم

القيامة.

قال ابن تيمية ١١ :وما زال الن اس
ي تغيثون به فى حياته كما ي تغيثون به

يوم القيامة . . .والاستعانة به في حياته

 Iركل ما قصد به غير اض مما فيما يقدر عليه لم ينانع فيه أحدا؛

يغفره اض ،والأدلة عالي ذلك من القرآن

والثنة أكثر من أن تحصر))
اكالث :الاسغائة الجائزة:

وهذا النؤع من الاستعانة يقنرمحل في
جوازه ثلاثة شروؤل:

 ٠٠ ١أن يكون ذلك فيما يقدر عليه
المخلوق ،لا فيما هو من حصاثقس القه
تعالى•

 ٠ ٢أن يكون الم تغاث به حيا؛ إذ

^سائل المتهالقة:

 ش بهة المخالفين في إجازة الاستغاثةبالأموات والغائبين:

مما احتج به المخالفون القائلون

بجواز الاستغاثة بالأموات والغائبين في
الكربان :حديث ،ابن م حول هته الأي

روي مرفوعا  :ررإذا انفك ،دابة أحدكم
بأرصن  ٠^٧ئلماد  :ا عاد افه احي وا
فإن لنه حاصئا بحب ه ١١

 .وبحديثخ:

 ١إذا صل أحدكم شيئا  -أو أراد أحدكم

عويا  -لص بأدضظ  ، ٣٢١بمها أسم)
لا يجوز أن يسننغات بالأموات ،ولو فاليقل :يا عباد افه أبوني ،يا عباد اف،
كانوا من الأنياء والصالحين.
أعينوني ،يا عباد اطه أعينوني ،فان فه
 ٠٠ ٣أن يكون الم تغايث ،به حاصرا
قادتا على الإغاثة ،فلا يستعان بالغاب
والعاجز ونحوهما .

وقد كان الصحابة ه ي تغيئون
بالنثى ه فى حياته فيما يقدر عليه

(\إ'0م وانفلر:
عر
(أ)الأتنا'ة ني
4جمرعاكاوى(ا/ا<ا_ .) ١٠٠

( )٣أخر جه ابر بملي ايوصاي ني .تدم (آ[ ) ١٧٧ /دار
1وأُرن ،ط ،]١والطبراني ني الكبير < ) ٢٦٧/١٠

[مكبة ابن تميت ،ط؟] ،دابن الثني ش عمل الدم
والليلة ( [ ) ٤٠٠دار الق_الةا JUj ،اله شمي ُي

المجمع (  ) ١٣٢ / ١ ٠ت (فيه معروف ين حان ،وهو
()١ترة عيون الموحدين (  ) ٩١تالردارأة العامة للاقتاء

الرياض ،مدك .]. ٥١٤٠٤

صعيما) ،وفيه انقطاع أيصا ،وتد صعقه الألباني قي
اليالة الضعيفة(رم .) ٦٥٥

الاستهزاء

الاستهزاء

إئن لا ثنئ \أيرئ. 0ه

* - ٧مرة مون ال موحدين"■

لذا فإن من استغاث بالأموات ودعاهم لمل -الرحمن بن حن•
 — ٨ارالقول المفيدا' ،لأن ءيمض.
من دون الله أو مع اش ،م واء كان
الم تغاث به نبيا أم غير نبي ،أو
 — ٩ارمجمؤع الفتاوى ، ١١لأن تيمية.
استغاث بالغايبين نفل -وقع في الشرك
* . ١ ٠مدارج اوسالكيناا ،لابن
الأكبر المخرج من ملة الإسلام والعياذ القيم.
بالله .والأنبياء صلوات الله عليهم إنما
 . ١١لانقرة النعيم في مكارم أحلاق
بعثوا لدعرة الناص إلى إفراد اممه تعالى
وحده بالعبادة والدعاء ،وأنه سحانه

الرسول الكريم  ، ١لعدد من المختصين إ
بإسراف! د .صالح بن حميد.

وحاو 0الم تعان لا ثريلث ،له ،وأنه
وحد 0يدعى ،وأنه وحدْ ينادى عند

 mا لاستهزاء m

اليات ،والكربات.،١
 ٠ا لمصادروالمراجع:
الاسغانة في ال رد عش
البكري لاين تيمه.

الهاء والزاء والهمزة كلمة واحدة،

يق ال! هزئ واس تهزأ؛ إذا محجر •
والهزؤ :التخرق .هزئ به ومنه .وهزأ

إعيانه الم تغيل ■،ن رح كتل ب ،يهزأ فيهما

-٢

التوحيل ، .خل الح الفوران.
.٣

 ٠ا لتعريف ،لغه:

تم

 .ال^رير والتوير ، ١١لابن

عاشور

وهزؤا ومهزأة ،وئهزأ

وانتهزأ ؛ه!تجز
ؤ  Iلتعريف اصطلأخا:

الاستهزاء! هو حمل الأنوال
تم ر ال عي■ ي . ١
تي

ير العزيز الحمٍ-ل.اا،

ل ليمان بن عثد افه.

 - ٦ءالجامع لأحكام ال قرآن،،،
للقرطى•
( :^١ )١دارج الم الكٍن (\ ،) T0T /وتطهر الاممقاد

والأفعال على الهزل واللعب لا على
الجد والحقيقة

 0ا لعلاقة بين المعنى اللغوي

والاصحللاحي:

الحلافة خناهرة؛ ودك أن الاستهزاء

في كلام العرب يدور حول ال حرية

همن أدران الإنماد (  ) ٦٨ . ٦٧زمفمت مفسر،

الرياضً ،دا ٤٢٤ ،ام؛ا ،وغاية الأعاني ني الرد

(• )٢قايس اللغة  ، ١٠٣١ولسان ١لضب رآ• ٢٣٣١ /

ض ا لمهاني للألوسي([ ) ٣٤٤ ;١شة الرثد،

( )٣بيان الدليل ض بطلان التحلل([ )٨٣المكشّ،

ط ٤٢٢ . ١ام].

الإّلأس].

الاستهزاء

الاستهزاء

والامتخماف ،وهذا عام يكون في كل عثهنّ  ^٣قصم يما ف ،محكم ُإب
م خور به ،وأشدها ال حرية أسمغأوأ إذى أثن محيج ما محددوث .
والاستخفاف باغ  -تعالى وتميس عن

^^ ١طلإ4؛و'

قولهم _ أو بدينه ،أو رمله هو.

وممب م أيأش

إسا

يوص

ورثومَ ،ئئل

متثزم . 0لا ثندروأ ق َةريم بمد
 ٠ا لحكم:
إن عف ،ص ؛لهمز يملإ' قدب،
إن الاستهزاء باق  .وباياته وبرسوله
كل واحد منها كفر لا ريب فيه؛ لأن مئه ائم حقاهمأ محيبجن> .ه
[التوة].

الامتهزاء كفر وحده ؛اكرورة؛

ونال تع الى ١^^ :لئوأ أك؛را ءاموأ
ثالوا إة
 ١^٠١١٥؛ ١^٤ ١^ ، ١٠٤؛٠^١

ي ا لحقيقة:

ذل اائ ،أن الاس تهزاء ب هذه الأمور تم انما غى ثيء/ن وه [• ]^١

متلازم ،فإن من استهزأ بايات اف تعالى
ومن السنة ت عن ابن هماس ها؛ أن
التي جاء بها الرسول  .فهو مستهزئ أعمى كانت له أم وك تشتم البي ه
ب الرسول ه ضرورة ،ومن اسنهزأ
وتقع مه ،فينهاها قلا تنتهي ويزجرها،
بالرسول  .فهو مسنهزئ برسالته

فلا تنزجر .قال :فلما كان ت ،ذايت ،لملة

حقيقة ،ومن استهزأ بآياته ورسوله فهو جعلت تْع قمح ،النك . ،وتشتمه ،فأحذ
مسنهزئ به ،ومن اثهزأ باق فهو المغول فوضعه قي بطنها واتكأ عليها
مستهزئ بآياته ورسوله بعلريق ا لأولى
 0ا لمنزلة:

فقتلها ،فوقع بين ،رجليها طفل ،فست
ما هناك بالدم ،فلما أصبح يكر ذللث،

يعتبر الاستهزاء بالرب ه ،أو لكبي .فجمع الأس فقال« :أنشد اف

الإسلامي ،أو بالرسل  .من رجلا خمل  ١٠فل لي عليه حث إلا نام* •
أعفلم الكفر؛ بل هو أعفلمها وأشدها قال :فقام الأعمى يتخعلى الاما وهو
يتزلزل حتمح ،معد بين يدي النبي،. ،

حهلورة على المرء .

فمال! يا رسول الله أنا صاحبها ،كانت

 0ا لأدلة:

قال تعالى :جنذو ألثثغئرل ذ ثارل
لأبن W

( )١اط :الأتاثة يي ارد ءلُ،
(  ) ٣٧٦زدار الهاج ،اراض].
( )٢انغلر :الاستعانة ني الرد ض الكري ( - ٣٧٦
.) ٣٧٧

نشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي،
وأزجرها فلا تتزجر ،ولى منها ابنان مثل

اللؤلؤتين ،وكانت يي رفيقة ،فلما كاننج
البارحة جعلت ،تثتملث ،وتعق فيلئ،،

فاخذيتح المعود فوصحته فى بطتها

امحست٠ناء

الاستهزاء

واتكأ ت عاليها حتى قتلتها ،فقال

المي

«ألأ اشهدوا :إن دمه ا

هدر»را/

نبيا مجن أنبياء افه — صالوايت ،اض ومحلامه
عيهم  -قل إذا كان ^ ١للامحلأم بلا
استتابة ،ومنهم من يجعالها ردة سنتاب

مثها ،فإنتابوإلأ قل»آن.

0أقواوأهلاسر:

ونال ابن ةل،امة <آقفأبم* :ومن محك ،افه

 ١٠ :جمع
نال إسحاق بن راهويه
الم لمون على أن من ث اض ،أو ب تعالمح ،كفر ،محواء كان مازحا أو جادا،

رم ول ه ه ،أو لفح ث يئ ا م م ا

وكدللئ ،من اس تهزأ بافه تعالى ،أو
بآياته أو برسوله ،أو كتبه ،قال تعالى:

أو ن تل ن يئا من
أن زل اف ٌ
أساء اض جك أنه كافر ،ؤإن كان <وقإ\ وبمني ر  ،^^١أف ثري ءاثهنِ
ئيمتم يما ؤ ،يأ ؤب أستنيوأ إلك'
بكل ما أنزو اش)اللإ.،

أثن

وقال القاصي عياض ه; اراعلمم أن محئ ثا محدروث  .وله
من اصتخما بالقرآن أو الممحغ ،أو

بثيء منه ،أو سئهما  ،أو جمحد ، 0أو
حريا منه أو آية ،أو كذب به أو بشيء

منه ،أو كذب بشيء مما صرح به فيه من

تنوك

.
بأس  ٌ\3ؤدثودء َةئن
لا ثنزردأ ك َةثيم ند ءاثإؤ إن س
ءن ءلإئ< خلإ' ث،نت ٩١٠ ،أتم
ًْقارأ محبمى وه [ ،]^١وسبغي

حكم أو حبر ،أو أثسن ،ما نفاه أو نفى
ما أثبته على علم منه  ، ، iUJbأو ثك في أن لا يكتفي من الهازئ ؛دللث ،بمجرد
شيء من ذلك فهو كافر عند أهل العالم الإسلام ،حني يريب أدبا يزحره عن
نلائ ،،فإنه إذا لم يكتف ،ممن ّ ئ،
يإجماع»ص.
وقال ابن عبد البر ه• :اومن شتم اف

نارك وتعالى أو منم وموله .أو شتم
 ٢١١احرجه ابمو داود (كتاب ،الحدود; ،نم ،) ٤٣٦١
دالتار (محاب ،تحريم الدم ،رقم ••٧؛) ،والحاكم
ني الم تدرك (كتاب ،الحدود ،رنم إ؛'اا)ا
دمححء عش شرط سلم ،وكدا نال

ني

ومول الله  .بالتوبة فممن محن ،افه

تعان•، ٠١٠^١ ،
ونال ابن تيمية ;؛• : ٠٥٤إن ّئ ،افه أو
ب ر سوله كفر طامزا وباطنا ،سواء
كان الساب يحتمي ذللئ ،محرما ،أو كان

م نحلا له ،أو كان ذاهلأ عن اعتقاده،

الإددا<(،؛[ ٢٩٢ /المنم ،الإّلأس. ،يا،
ه،؛ام].

(آ)المارم الملول (ا/اا[ )0دار ابن حزم. ،يا،

()٤الكافي في نف أمل المدينة المالكي (: ١.٩١ /X
[محمحة الرياض الحديثة .محل.]< ١٤٠٠ ،٢

(<؛) ١لمدي ( [ ) ٢٩٩ - r<iA/\xدار JU؛ الكب. ،،دم،
( )٣الثنا([ ) ٣٠٤ ٨دار المحّ ،العلب].

.^١٤١٧

الاستهزاء

الاستهزاء

هذا مذهب الفقهاء وصائر أهل الثنة
 ١^١^.أذنا ضوت نما زنأ ص تزصن
القائلن ان الأيمان قول وءسل»لا.،
هتأاث ،ثfاق ,لما معدؤن

 0ا لأقسام:

يمكن تصم الامحذهراء يحسب ْتطقه

إث ؤ إلا

.ه لالؤْنرن] ،وما قاله اليهود
للرعيل الأول من الصحابة كما حاكاه اض

إلى ئلائة أقسام  ،ولكل مه م صور نبارك وتعالى عنهم :ءؤوه١لت ْلاملآ نن
1يل عق أليي
م ألكتف
مس"':الأول ت الاسهزاء باق تبارك وتعالى؛
ومن صور ذلك! اتخاذ الشركاء مع الله

تعالى؛ لأن الشرك هضم لحق الريويية،
وكذلك وصفه بالصفات التي يتنزه عنها؛

كوصف اليهود  -لعنهم افه  -له بأنه فقير
وأن يده مغلولة ،وكقول غلاة الملاحية

الحلوله بأن الرب عبد والعبد رب ،وأنه
هو العاشق والمعشوق — تعالى الله عن

قولهم علموا كبيت؛ _ ،وكاسهزاء الناس

بالقرآن الكريم الذي هو كلام افه تبارك
وتعالى ،وامتهانه وتمزيقه ،وككتابة

ءانتوأ نجه آقهار ثأكموأ ءاحر؛ُ للهم يحنون
[آل ع_مرال] ،وكذلك ما أثر عن

أمل المدع من انمارات الني فها
استخفاف بشعائر الدين؛ كالاذان
والصلاة ،والاستخفاف بكتب الفقه

الشرعي•
الثالث :الاسهزاء ب الرمل

وأتباعهم ،ومن صور ذلك :سخرية قوم
نوح به  ،.كما قال تعالى:
آلمللك وحكلما مز عقه ^

من مهوء

س،خئرأ ينه  ،١١٥إن ئحثؤأ ينا ؛ئ ،شر

أسماء الله الحسنى على ثوب امرأة فاسقة يم َةما ثروة.ه [مود]  ،وكذلك
سرجة في عرض لالآزباء وافه
المستعان.

الثاني :الاسهزاء بالدين؛ ومن صور
ذلك :عبادة الممارى ل لملب من

استهناوهم بشعبب ،أء ،فيما حكى الله

يهم; ^٥١٧

ننصب ما ثمه كبمتإ منا

قول وإئا ة/وإو) ينأ صعيدا وؤإلأ وعق

بيتتاق ثآأ أُت ءق~ا ءُدبج [ ٤٠.هري] ،

دون افه ،ؤإنكار الكفار والمشركين وسخرية المشركين بالبي  .ؤإلفاء

ظأ
للبعث والشور بوم القيا٠ةإ
 ١^١يم ؤقئن مإب؛ رهقثا آقئ نحبجق.
( )١الصارم المسلول (\[ ) o\r /دار ابن حزم ،ط؛،
( )٢انفلر :الاضهزا ،بالدين لأحمد القرشى ( . ١٠٨
\0ي[ .دار ابن الجوزي].

سلى الجزور على ظهره وهو ماحي،

وكتجة اليهود للنبي  .بقوله :المام
عليك ،يعنون الموت،

المنافقين بالنيي

وكاسنهزاء

وأصحابه في عدة

مواقف كغزوة تبوك وبني المصهللق.

ومنها ما ابتلت يه الأمة من فتنة

الاستهزاء

الاستهزاء

]!٩٣

الوصاعين في الحدث النبوي ،وما

المنافقين وبقوا في الفللمة بحد النور

أدحلوه على الم لمين في دينهم،
وكذلك ما بملخاْ أتباع الأنبياء في كل

ٌتح؛رينلأا•،

عمر من ال

حرية والام تهزاء عبر

التاريخ إلى بوم ن ا الحاصر ،واش
المستعان.

رروتولى الذب عنهم اض■' عن المومتيزأ

حين قالوا ت ءؤإد٠ا ءس ننمءون .ه
تتيزئ ؛٠٤١١٦
لال ب مرة] ،ف ق—١٧
[البقرة ،] ١٥ :وقال ت ؤثب1ءمن منيم سخو

ي ا لمسائل المتعلقة:

— ص فة اسهزاء اف تهالي بالمتهرئين.
اّ تهزاء اش  .بمن ي

وقال قوام الثنة الأصبهاني

!

تهنئ

آث ،متيم ه [ Iلتوبة ،] ٧٩ :وأحاب ،عنهم
هت؛ ٤^٢؛'• ،يوهن ال
فقال؛ ولا

بالمؤمنين في الدنيا هو سخريته منهم في يشوف [ ٠٤ ).البقرة] ؛ قاحل أقدارهم
الل.نيا والأحرة ،وهو من الصفاين ،الفعلية
الصادرة منه ؤق المقيدة والمقابلة

أن يوصفوا بصمفّ ة عيب  ،وتولى
تتيزئ
المجازاة لهم ،فق _ال؛

ال ؤ"جم آلاه ^ ١٠٣٠؛ لأن
لامحنهزاء المنافقين ،إذ الاستهزاء لما ؛ ٠٤١١٦وق
هاتين المفتين إذا كانتا من اض؛ لم
كان جزاء على من فحل ذللئ ،بمثل فعاله
ت\ةن سفها؛ لأن اش حكيم ،والحاكيم
كان عدلا حنا ٠

قال ابن جرير هءزفي! رروالصواب:
إوبا<ت> صفة استهزاء اش بالمنافقين على
ما يليق به وليس كاستهزاء المخلوقين،

لا يفعل السفه ،بل ما يكون منه يكون

صوابا وحكمة١١ل . ،
وقال ابن تيمية ثةّو ردا على الذين

ومن صور هدا الاستهزاء  1أنه تعالى يمد يدعون أن هن اك مجارا في القرآن؛
ااوكذ.لائ ،ما ادعوا أنه مجاز فى القرآن

المنالم في ظلمه وفي ؤلغيانه ويحهليه ما
كلفظ (الكر) و(الأّتهزاء) و(ال خرية)
يشتهيه حتى يرد تعد ذلك إلى ما لم يكن
يحتسب من القه ،ومن استهزائه بهم* أن المضاف إلى اش ،وزعموا أنه م مى
زين لهم ما كانوا فيه من الشفاء باسم ما يقابله على طريق المجاز ،وليس
والأحوال الخبيئة حتى ظنوا أنهم مع كذللئ ، ،بل مسمّيات هذه الأس ماء إذا
فعلت ،بمن لا يستحق العقوبة؛ كانت

المؤمنين لما لم ي لهل اض المؤمنين
عليهم ،ومن استهنائه بهم يوم القيامة ت

فللما له ،وأما إذا فعل ت ،بمن فعلها

أن يعهليهم مع المؤمنين نورا ظاهزا ،فإذا

(\) اظر :شر اتجري (ا/؛ا؛).

مشى المؤمنون بنورهم طفئ نور

( )١١الس ز بجان انمجت() ١٨١ ;١

الاستهزاء

الاستهزاء

[ ٤٩؛
بالمجني عليه عفوية له بمثل فعاله؛ لكنت
ون ال ابن القيم ؛؛٤٥؛® :،فإن هذه
الأفعال لت ممدوحة مطالعا بل تمدح
ءدلأ»لاأ.
ونال

; ®ولهذا كان الاستهزاء

بهم فعلا ب تحق هذا الاسم كما روى

في موضع و'دم في موضع ،فلا يجوز
إطلاق أفعالها على اف مطالما ،فلا يقال

إنه تعالى يمكر ويخادع وينهزئ ويكيد،

عن ابن هماص؛ أنه يفتح لهم باب من والمقصود :أن اض تعالى لم يهف نف ه
الجة وهم في المار نيسرعون إليه فيغالق،

ثم يفتح لهم باب آحر فسرعون إليه
فيعلق ،فيضحك منهم المومنون

الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق ،وند

 .فال عالم أن المجازاة عالي دلك ح نة من

نُال ى :وآج وذ  ١^١:ذ أه
يمثؤن و قل آلارآه ؛ثلثوث و ئز
ؤب ^تئر نا َةاما نمعلؤل

بالكيد والمكر والخال-اع إلا على وجه

.

وعن الحسن الهص -ارىت إذا كان يوم
القيامة حمدت النار لهم كما تخمد
الإهالة من القدر فيمشون فيخسف بهم.
وعن مقاتل ت إذا صرب بينهم وبين
المؤمنين سور له باب ياحلنه فيه الرحمة
وفياهره من فباله العذاب فيبقون فى

الظالمة فيقال لهم ت ارجعوا وراءكم
فالمسوا نورا * وقال بعضهم ت استهزاؤه ت
امتا-راحه لهم .وقيل :إيقاع استهزائهم
ورد خداعهم ومكرهم علتهم• وقيل ت إنه

المخلوق فكيف من الخالق سحانه٠
 0ا لأتار:

إن من استهزأ باغ وآياته ورسوله ،.

ففد خلا قبله من تعغليم خالفه  ،.وما
أنزله عليه على لسان رسوله ،.

وبالتالي فإنه ينجرف وراء اتباع كل ما
تهواه نف ه ،وأملأه عليه شيطانه ،ولا
غرابه فإنه ليس بعد الكفر ذنب.
ي 4دهد_ ،اثمأءالفين;

أنكر اتصاف اف ؛الاستهزاء بالكافرين

الجهمية وأهل الكلام من معتزلة وأناعره

ومن وافقهم ،وقالوا  :إن ^ا من نيل
يظهر لهم في الدنيا حلاف ما أبطن في
الشاكلة ومقابلة اسل باسل ليزدوج

الأخرة .وقيل؛ هو نجيلهم وتخطئتهم
فيما فحلوه؛ وهدا لكله حق وهو استهزاء

بهم حمةة»لم/

الكلأإْأ.
()٤سنمر انمراعق ( .) ٧٤٦ . Ui3/r

(ه) بمظر مثلا :تأويلأ-ذ ،امل الثئ؛; لفاتردي (ا. ٣٨٦ /
( )١انظر :سبموع الفتاوى (.)١ ١ ١ /U

( )٢احرجه السهقي في الأسا ،والمنان (آ) ٤٣٧ /
ل.كي؛ن الوادي ،ثرا].
(م) الإي ان الكير (٣٩

.) ٩٤ .

 ،) ٣٨٧ومشكل الحاو.حإ وساى ،لابن ئررك ( ،) ٣٢٧
والكشاف للزمخشرى (\ ،) ١٨٥ . ١٨٤ /وزاد المر

لأبن الجوزي (ا ،) ٣٦.٣٠ /وُفات؛حالن_،لأرازي

( )٣• ٨/١و(  ،) ٧٣/٤و ١uويلالقاتلأكرم(ْ.)٧

الاستهزاء

امح|سهزاء

وع1لاووا ذلك بان الاستهزاء من ياب

العسثا والله تعالى منزه عن ذلك

 ،وأنه

ررلأ _ ص اس ،وص ءلى اض

ذلك ،فكيف بصدورها من الق تعالى

على سل الجراء بمن يستحهها

 - ٣أيا قولهم! :نه | iبعاطهم

ٌحال' ولأنه لا ؛يك م ابأتبل_؛ معاملة المخادع ،فهذا لا سمور أن

ازف ؛عاطهم هدا اسملة من غير أن تقوم به
أم؛أمأف آن1ذ ثبمح-أ
.ذغويإ لخ:بمإة
بمأ  ١^ ١٥أشدا ئزو ، ١١٥ ١أعود
 Jlaه العفة.

يى آيهلمى.ه [القرة] ،والجهل
 - ٤وأما قولهم :إنما هو على وجه
على الله
الجواب ،وأنه لم يكن من اممه استهزاء
وميل؛ إنها على الجواب؛ كقول

الرجل لمن كان يغدعه إذا ظفر به; أنا
الذي خدعتلث ،،ولم تكن منه خديعة،
ولكن قال ،ذلك إذ صار الأمر إليه.

ولا مكر ولا خديعة ،فثافون على افه ه
ما قد أثبته الله هق لنف ه ،وأوجبه لها.

وسواء قال ،قائل :لم يكن من اممه  -جل
ذكره  -استهزاء ولا مكر ولا خديحة ولا

وكدللئ ،المكر والاستهزاء ،وانله لا يكون

سخرية بمن أحبر أنه يستهزئ وب خر

 ،^ ١ 0عيهم.

ْن أخبر أه أمقه مهملْ،ؤ

منه المكر ولا الهزء ،والمعنى Iأن ؤيمكر به ،أو قال) ت ل%إ يخف ،الله بمن
الكر واللأء حاق .، ٣١١٠۶
أخبر أنه خسنإ به من الأسمر ،وله؛ يغرق،

 - ١قزر أهل العك؛ أن صفان ،الله

ْ  -وأما تعللهم بأن الاستهزاء عث

تعالى لا يدخلها المجاز ،وأن اض

ولعب والله منزه عنه .فيقال ،لهم :ررإن

خاطب العرب بما تعهد من كلامها،

كان الأمر عندك علك ،ما وصفت من

فوجب ،حمّلها على حقيقتها المعهودة

معنى الأسمنهزاء ،أفل ت تمول( ٠ ،الله

عندهم.

ي تهزئ بهم) ،و( خر اف منهم)

 - ٢أنها إذا كان عر وجه الفللم,؛ درٌكر اف ب' يإن م ^< ،س اض
لك;ت مذمومة ،وأْا ^^١^ ١

عر وجه الحقا ض عدل .ص بمتحمحا
(ا)؛نفلر; تمر الممي (\اس  ، ٢٧٧الممات

_ هزء ولا سخرة؟

فإن قال،؛ لا ،كدب بالقرآن ،وخرج
عن ملة الإسلام.
ؤإن قال :،بلى .قيل له :أفنقول ،من

(آ).نات-ح الق (ا/ا"-/ل) ،وتنظر :الكثاف
للزسيثرى (ل.) ١٨٥ . ١٨٤ /

(•)١تنظر :جا.ع المان للطبرى(ا/ا'-آ).

()٤انظر :سوع الخاوي لأبن يب ، ١M
(ه)جا.ع  )jUiسرى(ا/؛»'\).

الاستواء

الاستواء

!=٠

الوجه الذي قلت* (القه ي تهزئ بهم)
ورمحخر الله منهم) ( -يلعب اغ بهم)

ُ — ٦رمجمؤع الفتاوىار ،لابن تيمية.
 ١١ - ٧مقاييس اللغة ،٠٠لأبن فارس.

وريعث)  -ولا لعب من اممه ولا عث؟

 ١ — ٨المارم المسلول ،٠٠لابن تيمة ّ
 ١ — ٩الشقا في حقوق المه.هلفىاا ■

قان نالت نحم! وصف افه يما قد

أجمع الملمون على نفيه عنه ،وعلى للقاصى عياض.
تخطئة واصفه يه ،وأصاف إليه ما فد
قامت الحجة من العقول على ضلال

١ - ١ ٠رالأس غ ١ئة في الرد على
المكرياا ،لأبن تيمية.

مضيفه إليه.

ؤإن قال ت لا أقول ت (يلحب اممه بهم)
ولا (يعبث) ،وقد أقول؛ (يستهزئ بهم)
وري خر منهم) .قيل :فقد فرقت بين
معنى اللعب والعبث ،والهزء والحرية،
والمكر والخديعة • ومن الوجه الن-ى جاز

قيل هذا ،ولم يجز فيل هذا ،افترق

 Mا لاستواء H
< >0ال،ع،ريما لغة:

ال ين والواو والياء أصل يدل على

اسقامة واء_ت_اواللأأ ،،ف أصل م ادة!
(س.و.ي) يا-د على ال \كم ال ،ق ال

ت سيأنصواطت تعار:ؤأقخمثمحهلالأض]
أاآ.

مض غير معنى الأحر"

)١(,,

•

ي ا لمصادروالمراجع؛

 ١س  ١ا لأم تهناء ب الدين؛ أحكامه

وآثاره)) ،لأحماو بن محمد القرشي.
الأسماء

رراستوى؛ اء,
الأخفس؛  :رراتءّ؛
ْقالالأحقش
أي؛  :ءع لا،
وقال

ويقول؛ استوين فوق الا.ابق وعلى ظّهر

الدا؛ة؛ أي :ءلوته))رم.
وب اسنفرام استعمالات مادة I

(س-و-ى) فى اللمة المرية يتبين أنها

المحكمات ءرسار.بم:
ُيلا~تيبي
ل'
والممات والايات

والمتشابهات)) ،لرعي الكرمي.
 — ٣راجامع ال بي ان)) ،لابن جرير
الطبري•
( — ٤االحجة فى بيان المحجة))،

لإسماعيل الأصبهاني.
ه —  ١١لمان الحرب)) ،لأبن منظور.

 ١س محياة ب( على)  ،مثل؛ ^^ ٦٣
ل الأء_راف ،] ٥٤ :ومعناها ؛

و

العلو والارتفاع ،كما سبق عن الأحفس
وغترْ■

 - ٢محت.اة ؛ —(إلى) ،مثل قوله تعالى؛
(. )٢قايس اس ( A\\r/T

( )٣تهذيب اللغة(■آل!/؛  .) ١٢والمحاح(اأْ)[دار

(ا)جا،ع  jUiسرى(ا/؛'ي ،ا••)).

اومز؛ت،

أآ؛ام] ،وتنالمد(.؛ا)/اأ).

الاستواء

الاستواء

][١٩٧
آنتوئ إئ ألثثا؛ موُيى سخ
لاوقرْت  ،] ٢٩ومعناها لكلمعداة

ئ( على) ،ونال بعض أمل العلم؛

والاستواء على انمرمحى هو العلو

بعل -حلق
والارتفاع على العرش،
المّ .م_ اواتا والأرض بالكيفية التي

الاستواء هنا بمعنى الممد والإمبال،

يعلمها اض هق ولا نعلمها

وامحاره العراة والزجاج وثعف وابن

 0ا لملأقة بين المعنى اللغوي

كيسان والجوهري وغين هم من
اللغومحزأ •،
 - ٣مقرونة بالواو؛ كقولهم ت استوي

والشرعي:
الاس تواء ع ل و حاصر وردمت ،ب ه
النصوص ،وهى صفة فعلية (اختيارية)

الماء والحشمة؛ بمعنى! ن اوي الماء

حبرية ،ونصوصه من أدلة إئآاد ،-علو اش

والخثسةر . ،

تعالى ،وند سبق أن الاستواء لخة يأتي
لمحان ،ولكنه نص قي العلو والارتفاع إذا

 - ٤محدا 0ئ( مع)  ،مثل؛ امح توى
الشيء مع كذا وكذا ،ومعنى هذين كان مقيدا ؛_(على)  ،فالعلاقة واضحة.
الوجهين واحد•

 0ا ستم:

ج
 ٠ ٥مجندة؛ كقوله تعالى؛
أشيم رأسوك،ه لالقمِص؛  ،] ١٤ومعناه؛ كما أجمع عليه ال لف ؤ ،فهو هاه م تو
يجئ ،إنبايت ،صفة الاستواء ض هل،

الكمال• ومل؛ إذ محنى (امحتوى) نهتا؛

على عرشه استواء حقيقيا يليق بجلاله

ب لغ الأربعين .وكلام العرب؛ أذ

وعظمته ،وهى صفة فعلية.

المجتمع من الرجال والمستوى هو الذي

 ٠ا لحقيقة:

ني . ٩٢

استواء اف تعالى على عرته هو علوه

ؤ ا لتعريف شرقا:

ُع اكح[.داراورياً ،0ذأ ،] ٠١٤٠٩ ،وتمر

الاس تواء إلى الخاء؛ هو بمحتى؛

الفري (\:[ ) iaw /ار مجر. ،وا،]. ٠١٤٢٢ ،

وتفسر ابي المقفر العاني (ه ،) ١٠٩ /ومعال م

اللو ،وقيل؛ هو بمعنى؛ الممسي،

التنزيل (؛/ا-أا) ،وتغ بر ابن كثير <ا/سم)

٠

[محزن الريان ،يرون .ط-ا ،]٠١٤٢٨ .وال؛نواءال

فاستثوى إلى الماء بمعنى؛ قصد إليها

المثالي لابن عثبمين ( [ ) ٠١٢ - ٠٢صادة خدي

(ا)انغلر :نهنِب اللغة ر"اا/؛أآا) .والصحاح
( < ٢١؛) .وتمر المعاني (ا"/اا■) ،ولم ان الرب

الجمع بالجاسة الإاد-ب ،ط-ا.] ٠١٤٢١ ،
) ا نظر :مجموع الساوى لثيخ الإمحلأم <) ٠٢١ /0
[،جع الملك نهد لطبامة المحق ١٤١٦ ،،م] •

( )٢تهذيب اللة(  ،) ١٢٠ / ١٣ولمان الرب ( ٤ا.)٤ ١ • /

وانظر؛ الفميدة الموب ( ،) ٥٨الأبيات. ١٣٠٢ '( ،

( )٠١تهذيب الكث (ماْ/أا).

 |JU [ ) ١٣٠٠الغواني ،ط ٠]١ذتمز .صمن أدلة

(؛)انفلر :صحح المنادي .كاب اكوبو

الخلو، ،ي الدلل الماص عتر.

الاستواء

الاستواء

عليه ،لكن الاستواء علو حاص ،فكل آثام م أنتوئ و أل|ثني ينث أ/م ث ين
م توعلى شيء عال علبه ،وليي كل

ثفج إلا ين بمد إدئ ،د;بمظلم أس

عال على شيء مستو عليه ،ولهذا لأ رةهكلم أءث_اووأ ه ئدمحك .ه
يقال لكل ما كان عالنا على غيره :إنه

ليونس].

الموضع الثالث :قوله تعالى% :
 ٠٣٠ءليه ،واسوىصه ،ولكنكلما
قيل فيه :إنه اءى على ضرْ فإنه عال أك خ  ^١ي ند ري ئأ آنمئ
ءف ،فست ض ه الأبء ءاى
العرش والأّتواء ار الساء ؛^١-؛^

الشهوؤأ'مامهالا.،

و أئ ننز أشل ثألدث و بجي
لأم نثئ ينل أ'لأثز .بمنل آ'لآثت ٣

فآ؛ نذم محون  i0تالرء،را•

الموصع الراع! قوله تعالى ت ؤآؤءتى
والأدلة:
آلأدلة على إنات صفة الأمتواء ض هف عز ٣٧١؛\ ،تقإئ  .لث< ما ف ،آلثموزت

كثيرة ،وهى صفة كمال وجلال تمدح بها وما ؤ،
رب السماوات والأرض ،ووردت لصيغة

وما يمنا وما محتا آلمقا.ه

[ئ].

(استوي) معداة ئ(على) في سع آيات من
القرآن الكريم ،والقرينة على أنها صفة ه

الموضع الخامس

فوله تعالى ت

ءئ آلثثتت تمح ،تا

ق،

كمال وجلال أن اش ما ذكرها في كتابه سؤ أباب ثر لتؤئ ءث ،آلمنس آثيمم،

إلا مص-حوبة ب س العفول ْن صءات ثكل بهء شع [ .الفرقان]
جلاله وكماله التي هي منها  ،وهد0
الايات هى — على ترتيب المصحف _ت

الموضع السائس؛ قوله تعا لى ت
آككا نأى آلتثؤُت ،تآمحر تثا سهثا ؤ،

الموضع الأول ت قوله تعالى' ءؤ,إأى بقَ آبام م أمؤئ عق آلعنهر ما وكم من
أسي أل؛ ،تأث الث1وتي وه ي

دؤه ،بن تل،

يثة آثام لإ أنوئ ء آلٌمح مح ،أبل [الجدة].
آظ؛ج ثث ،نأشأى َوألقبم ثأمحj:

نيج ء ثثدئئث .ه

الموضع المائع ت فوله ؤي ت وثر
تتوت ايء  ^١ث أفلق ح تاتق أثث
أك ،نأى ؛لثثؤي ،وأ'لأر؛م ،ؤ ،سنة أءم

رب ألتنفيث

[الأءراف].

الموضع الثاني ت فوله تعالى ت ؤؤءق

م أنتوئ عث ،آدئ بمار ما يع ق ،آمح،
ةاةجقا ننا ؛؛ةلأآعتاثج

تق؛في أثن أكمح ،خو ألثثوب أولأوت  4ستذ

فأثئنعو ٠ت١محأثأقتاء

( )١انظرن مجمؤع فتاوى شخ الإسلام ( ،) oYY/،j

يصير روه [الحديد].

الاستواء

الاستواء

٠٠:

وعن أبؤب هريرة ه؛ أن المس  .تيمية ذغّقب ت اءاهل الثة والحديث ،وملف،
أحذ سده نقال! اريا أبا هريرة إن اف الأمة متفقون على أنه فوق صمّاواته على
حلق السماوات والأرصض وما بيتهما ش عرشه ،يائن من حلقه ،لمس في ذاته

ستة أبام نم استوي هملى العرش بوم
الساعال

شيء من مخلوقاته ،ولا فى مخلوقاته
شيء من ذاته ،وعلى ذللث ،نموص

الكتاب ،والئنة ،ؤإحماع سالم ،الأمة
 0أ قوال أهل اسم:
 - ١فال الإمام ابن المارك  : iikوأئمة الثنة؛ بل على ذللث ،جميع
'لا نقول كما ناك الجهمسةت إنه فى

الأرض ههتا ،بل على العرش امتوى.
ونيل له؛ كيف نعرف ربنا؟ نال ت فوق
صماواته على عرشه)١

 - ٢ونال الإمام نمر بن إبراهيم
" :إن الذي أدركت عليه
المندس

أهل العلم ،ومن لقيتهم وأحدث عنهم،
دمن بلغني نوله من غرهم ،ممن يعول
نذكر
عليه ويرجع نى الموازل إليه.

المزمن والأولين ُالآضس<'' .راض

الثنة وسلف ،الأمة متفقون على أن من
تأول (استوي) بمعنى؛ استولى ،أو
بمعنى آحر ينفى أن يكون الله نوق
سماواته فهو جهمى صالا؛

 - ٤وف ال ال ذه بي لآة.فد ؛ ارهد0
الصفات مجن الاستواء ،والإتيان،
والنزول ،قد صحت بها النصوص،

ونقالها الخلف ،عن اللف ،،ولم يتعرصوا

جمل اعتماد أشل الئئة ،ومها® :وأن اض لها برئ ولا تاوبل ،بل أنكروا على من

م

نو ع لى عرت ه ،ب ائن من

خلقه،. . .ص.

 - ٣ون ال ث يخ الإسلام اب ن
( )١احرجه الن ائي في المن العرى(كتاب ،التمر،
رقم  ،)١ ١٣٢٨يقال ابن كثير' :تكلم في مدا
الحديث ،ض ين الميم ،والخالي دالميقي دغترمم

تأولها ،مع اتفاقهم على أنها لا تثبه

نعوت المخلرفن،
شيء ،ولا تنبغي
فيها ،فإن في ذلك
ورسوله ،أو حونا

وأن اف لبس كمثاله
ولا التنانع
مخولة للرد عالي اف
عالي التكييف أو

اكطل»را".،

من الحفاظ' .الداذ والتهاة <ا[ ) ٢٣/دار مجر،

ط ،]١ونال الأياني• :جد الأتادا .مخمر الخاز
( .) ١١٢

 -ق ول أهل الثثة :إن افه تعالى نوق

( )٢أخرجه البخاري في.خلق أسال الماد (آ0/ا)
( [ ) ١٣دار اظلس الخضراء ،الرياض ،هآ)ام]،
وءغْ■
()٣ستتمر الحجة مر تارك اوسة () ٣٤٣ ، ٢٣٤ /r

[اضرا ،اللم ،،ط؛.]< ١٤٢٠ ،

( )٤ضل :.سوى الجهميي ومن اتر بهم.
( )٥التمنية كخ الإسلام ([ )ْ٤ْ/٢مكنة المعارف،
الرياض ،ط،١

•أ؛اهالأ

(أ)مر اعلأم الشلأء

الاستواء

الاستواء

|[ظ]إ

سماواته على عرشه ،بائن من خلقه ت

ذكر أهل العلم أن اف تعالى فوق
عرثه ،بائن من حلقه ،لمس فى ذاته

كيف ،أحاني بكل شيء علمالأ
وقال ال عيي «لتي ت  ٠واف تعالى بائن
من حلقه ،ماين لهم في صفاته ونعوت

شيء من مخلوقاته ،ولا فى مخلوقاته
شيء من ذاته ،وعلى ذلك نموص

الكتاب والثنة ،ؤإحماع سالف الأمة
وأئمة المنة.

 0ا لفروق؛

الفرق بين الاستواء والعلوت
الام تواء ت علو خاص وردت ب ه

قال ابن بهلة رأءزفب! ءرب اب الإيمان
بأن الق ه؛ على عرشه ،بائن من حلقه
وعلمه محيهل بجميع حلقه.

أما العلو :فصفة ذاتية لازمة للذات،

وأجمع الم لمون من المحابة
والتابعين وجمح أهل العالم من المؤمنين

فهو تعالى لم بزل في علوء ،وهي في
الوقت نف ه سمعية وعقلية ،ثابتة بالسمع

أن اف هق على عرشه فوق سماواته ،بانن
من حلقه وعلمه محيهل بجميع حلقه٠٠

والعقل والفطرة

وقال ابن تيمية  ١٠ : i&jوهو سبحانه

الموص ،وهو صفة فعلية (احتيارية)
حبرية.

ؤ م ذص ،المخالفين:

ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ،ولا في

المخالفون هنا أصناف:،
اكنف ،الأول:
 -م نهم من ينفي جميع الصفات،

ذاته شيء من مخلوقاته ،وهو سبحانه

وأوكلثح هم المعتزلة ،فهم ينفون هذه

غنى عن العرش وعن سائر المخلوقات،
لا يفتقر إلى شيء من مخلوقاته ،بل هو

الصفة ،كما ينفون غيرها من الصفات،

فوق سمواته على عرشه ،بائن من حلقه،

وثوولون الاستواء بالاستيلاء

 ،وبعفر

الحامل يقدرته العرش ،وحملة

العرش»رى•
وقال ابن القيم

(• )٢حاشية ابن الشم ( [ ) n/wدار اص العلمة،
يرون ،Y]< ،ه\؛ام].

 ٠اف هق على

عرشه باين من حلقه ،كما وصف نق ه

فى كتابه ،وعلى لسان رسوله ه باد

( )٤تن

ير ال

عدى (\[ ) v\r /مؤّة الرّسالة،

(ه) انفلر :مجموع الفتاوى (؛; ،) ١٢٢ . ١٢١ /وثرح
حديث ،المزولْ( ،ا>مأ) [دار الحاصةٍ .ل ، ١٠
 ٤١٨ام].

( )١الإ؛انة عن شربعة النرئ ( [ )\ r\/r) _-Uدار
ازاة ،ال عودة ،ط.]٠١٤١٨ ،٢

(أ)سوعاكارى(ا/بأ•؟).

( )٦انظ.؛ المختمر ني أصول ،الدين  -همن رسائل
اول والتوحيد[ ) ١٢٣٢•( .دار الشروق، iT< ،

 ١٤٠٨فرا ،وشرح الاصول ١ ،لخمة للنانحي =

الاستواء

الاستواء

ثءءل[ظ]هً

وهذا سب أصلهم في منع حلول
متا حربهم  -لكلزمخشري وغثره  -يجعلها
الحواديث ،،والاJي لأحله نموا الصمات
من ياب التمثل والتختل
 -و منهم من بض العلو ،محيض

الفعلة كلها .

وميم ،السالم ،وأئمة اللمنة؛ أن هذه
الصفات الخبرية ،ولا يثبت سوى
الصمات العملية ،وهؤلاء هم متأحرو الممات الفعلة تقوم ^ات افه تعالى ،
الأشاعرة .وهؤلاء نفوا صفة الامحمتواء ،كما سق عند بيان مله،-ا أهل السمة في
هذه الصفة.
وأزلوها بالأتادء ،ثمانا كتاؤيل

المعتزلة •، ١ويعفهم برى أنها من ميل
الخل

 0ا لرد

 — ١إن زعم الم.تكلمأمن أنه يمتنع

الصنف الناض! من يثبت الصفات
الذاتية ،ومنها العلو ،وكثيرا من الصفات

حمل نصوص الام نواء وغيرها من
نصوص الصفات على معانيها الحقيقية ت

الحبريه ،وهؤلاء هم الكلابية ،وقدماء اعتداء صارخ على النصوصر ،وانتهاك

الأثاعرة  ٠وموقفهم من الاستواء ت أتهم
يثبتونه إلا أنهم Jجاءالونم لازما لا يتعلق العالمين ،وهذا ليس من التأويل في
لحرمتها ،بل واّتدراك على رن

ُالثةر؛.،

=

ب انمار( [ ) ٢٢٦مكب رب ،ط؟٠^ ١٤١٦ .

وس الترآن ل(•٣ ، ٣٥١ ، ٣٧؛) [دار التراث،

القاهرة ،] ٢١٩٦٩ ،واننلر. :مالأت الإملأسن (ا/
[ ) ١٥٦دار إحياء التراث المربي.]٢[،. ،

ثيء ،ل هو تحريف للنموص ،ؤيسمى

في اصعللاح الأصوليين؛ لعبا ولير
اوبلارآ ،،كما بممه أمو الئئةتحريما

 ،وهنالما سلكه المتكلمون

( )١انفلر :الكش اف (م  ) ٥٤و(\اس[ ) ٦٨٨ .دار

ب اسم التأويل والمجاز ،وهو عين
التحريم ،المذموم في القرآن ،وفيه موء
أديب مع النصوص ،فليس للعقل أن

الأنوار لييفادي (• [ ) ١٩المكنة الأزهرا للتراث،
القاهرة ،محيا ،] ٢٢ * ٠٧ ،والإيضاح في تعلع حجج
اهل اسل لأبن حماية ( [ ) ١٣١دار اثرأ ،يثق،

يحيل ما ذكره اطه في كتابه عن نف ه ،أو

[حياء التراث المربي .ط.] ٠١٤٢١ .٢
( )٢انفلر :الاقمماد ني الاصقاد للغزالي () ٨٨ . ٧٨
 ،] ٢١٩٩٣وطوالع
[دار ومكتبة الهلأو.

ط١٠

.] ٠١٤٢٥

(آ)انغلر :ثرح المقاس لمتفتازاني (؛) ١٧٥ . ١٧٤ /
[يالم الكتب .،طا .؟'؛ا،و].
( )٤شرح حدبث ،المزو([ ) ٢٦٢ ( ،دار العاممة ،مذك

 ،] ٠١٤١٨وممن مجمؤع الفتاوى (ه١) ٤٣٧ /
وانغلر :يتح الباري لأبن حجر ( [ ) ٤١٧/١٣دار
الريان للتراث ،القاهرة.]٠١٤٠٩ ،٢^ ،

(ه)انفور; موئف ابن يمية من الأناعرة (. ١٢١٤ ;٣
.[ ) ١٢١٥كية الرشد.]٠١٤١٥ ٠١ .] ،

( )٦انغلر -. jSju . :اءو_ل ،القف للثنمطي ( [ ) ١٧٧دار
القلم ،بيروت] ،ومعالم \ٌوذأ الفف يند اهل السة
والجم امة ( [ ) ٣٩٤دار ابن الجوزي،

( )٧اننلر التفميل يي :المرايق المرتلة لأبن القيم (\/
[ ) ٢١٥دار الخاصمة. ،ا.م.]، ١٤١٨ ،

الاستواء

الاستواء

ألا
ذكره رسوله فى الثثة الصحيحة ،ؤإنما
والأه م في هذا ا لأمر ت أن ه م
وظغة العقل هو التلقي والفهم عن اش .ق يتحكمون في تحديد (ظاهر) النص
٢

وحقيقته  ،يم يثنون عاليه ا لأحكا م
ورسوله
 - ٢إض افة إلى سوء الأدب مع الأخرى ،التي بنيت ،على الأساس
التموصر ،والذي سقت الإثاره إليه،
يلأ حظ هنا حهلآ آحر يرتكبه المتكلمون،

والذي كان ستا في الخُنأ الأول ،وهذا

الخاؤلئ ،ومن هذا الباب حددوا حقيقة

معاني المموص ب أنها ما يليق
بالمخلوقين ،ثم حزموا بكونه مستحيلا

الخْتا هو الانحراف في نهم المعنى يحتاج إلمحا تأينل•
الحقيقى لهذه النصوص؛ إذ إنه عند

وأما شرعا وعتلا ت فالواجب ،أن يعلم

المتكلمين هو ما يليق بالمخلوقين من

أن ما حاء في القرآن والئنة ص وصف،

معاني هذه الألفاظ.

الخالق تحالى؛ فمقته لائقة بكماله

وهذا من أبرز الأحء؛لاء التي ارتكبها
حميع الذين ردوا سيئا من النصوص
باسم التشبيه ،حبثا لم يفهموا منها إلا
ما يليق يالمخلونين ،وهذه نفلرة سقيمة،

بعيدة عن هدي اللغت أولا ،ثم عن هدي
النصوص والعقل ثانتا .

وحلاله ،كما أن صفة المخلوق منا محبة

لحاله وفنائه وعجزه وافتقاره ،وأن بين
صفة الخالق والمخلوق من المنافاة

والمخالفة  Iكمثل ما بين ذارث ،الخالق

والمخلوق ،وحبلت ،؛وثا ؛دللث.،
إذن؛ فالمعنى الحقيقي يتحدي
بالإضافة ،فبمجرد إضافة الصفة إليه ه

أما اللغة ت فالمعنى الحقيقى للفظ هو يتبادر إلى الفهم أنه لا مناّبة بين تللث،

الذي استعمل له في الإٍلار انعروف في
اللغة ،وهو يتحدد من حلال المياق،

المنة الموصوف بها الخالق ،وبين شيء
من صفات ،المخلوقين ،وهل ينكر عاقل

ومن مفاسد تق يم الألفاظ إلى الحقيقة أن المابق إلى الفهم ،المتبادر لكل عاقل
والمجاز ت أنه يمطان م بهذه الحقيقة؛ هو منافاة الخالق للمخلوق في ذاته
وبجعل لكل لفغل معنى معجميا هو وحبع صفاته؟ لا بمكر ذلك إلا
حقيقته  ١ل موض وعة له  ،وي تبعل! بقية مكا؛رلا.،
المعاني التي يستعمل ذللث ،اللففل فيها في
 - ٣ما ذكروه من تأويل الاس تواء
ا ل دنة ،ويجعلها مجارا ،لتكون مرسحة

لكل أحكام المجاز التي ؛نين ،على
أساس كون هال.ه الحاني حلاف الأصل.

يا لا سيلا ء ت هو قول الجهمية والمعتزلة،
( )١أصوا ،اياف لكفلي (]٠٠١٤٠٣ [ ) ٣٢٠ /Y

الاستواء

الاستواء

ص

كما مبق ،وقد رد عليهم أئمة الأثاعرة
المقدمون ،منهم أبو الحسن الأشعري
نف ه ،حيث عقد فصلا مساتطلآ للامحسواء

في كتابه االإبانةا>أا ،،ئال ني أوله :اا1ن
نال نائل :ما تقولون في الاستواء؟ قيل
له :نقول :إن الله هق ب

نوي على

عرسه استواء يلّق يه  ٠ ٠ ٠؛, ١

استوائه على المرس هو استيلاوه عاليه،
كما قال الشاعر:
قد استوي بشر على انمراق،

من مر سيف ودم مهراق

لأن الاستيلاء هو القدرة والمهر ،وافه
تعالى لم يزل قادزا قاهنا ،عزيزا ،مقتدنا،

وقوله • ودب أنتؤئ ءل آلعر؛يه [ _, P-Vl؛؛_: ،
نم ذكر الآJاتا الواردة في ذلك ،ثم  ] ٥٤يقتضي استفتاح هذا الوصف  ،يعل أن
نال® :فمل :وفد نال ناقلون من لميكن،ذطلئقالوْ»ص.
المعتزلة وانمهمية وانمرورئة :إن

نول افه هذت ؤآلرءس عز آدت-محا آسوئ

.ه [طه] :إنه استولى ،وملك ،وقهر،
وأن اطه في كل مكان ،وجحدوا أن
يآكون الل 4ه على عرشه  -كما قال أهل

 — ٤إن ما ذكروه من تاؤيل الاستواء
بالاستيلاء :قد رده أئمة اللغة قديما
وحديثا .

قال الإمام داود الفل١هري :كا محي ابن

الخق  -وذموا في الأسواء إلى الأعرابي لتا*ا؟ه] ،فأتاه رجل فقال:
يا أبا عبد اطه ،ما محنى قوله تعالى:
القدرة . . .؛ ، ١ثم رد عاليهم بتوسع.

ومنهم الباقلأني ،حث قال :أفإن ^  ،^ ،٢٥١الممح ،اسثوئ وه؟ ق —ال؛
نالوا ت فهل تقولون إنه هم ،كل مكان؟
قيل :معاذ الله! بل هو م تو على

هو على عرشه كما أحبر ،لقال الرحل ت
ليس كيلك ،إنما معناه ت استولى ،فمال ت

العرش ،كما حنر في كتابه فمال:

اسكت! ما يدريك ما هدا؟ا المرب ال

^  ،٢٥٢خ؛ آلممح ،آستوئ • • • ٤٠.ولو

تقول للرجل استولى على الشيء حتى

كان في كل مكان :لكان في جوف
 ١إل ن ا ن ،وفمه ،وفي  ١لحثوس،
والمواضع التي يرغب عن ذكرها ،تعالى

ءنذلك». . .ص.
نم قال :ررولأ يجوز أن يكون معنى
()٢تممي الأوانا لناُلاد[ ) ٢٦٢ . ٢٦١ ( .الشنمة
ال ثرذ؛ت ،يرون.] ٠١٩٥٧ ،

يكون له فيه مضاد ،فائهما غلب؛ قيل
استولى ،واف تعالى لا مضاد له ،وهو

على عرسه كما أحبر ،ثم قال ت الاستيلاء
يعد الخالة ،نال اّبغة:

إلا

أو من أتت سابقه

سقالجوادإذا اّتورءلىالأملأ؛؛.
<  jL4_-(rالأوائل ( .) ٢٦٢ . ٢٦١

()٤ايرجه اللامائي يي شوح أمول ،امماد اعل الئق ً

الاستواء

الاستواء

وبالتنلر المتجرد يحرف أته من الف م

وروى الحافظ ابن حجر من طريق

الأول؛ للوجوه الأتية:

أبى إسماعسل الهروي عن محمد بن
أحمد بن ال نفر الأندى؛ أنه قال ت

 . ١لأن معناه معلوم في اللغة ،وهو

سمعت ابن الأعرابي بقول؛ أرادني
أحمل بن أبي لواد أل أحد له في لغة

العلو والارتغاع وما في معناه ،وبذللث،
نمى أئمة اللغة ،كما سبق.

أسنيا ٤٠.

 — ٢ولأنه؛دللث ،المعنى بعينه فسره

عز

ال—رب

بمعنى ت استولى! فقلت ت والأJه ما أصبت
هدا .، ١١

وهدا يدل على أن الجهمية حاولوا أن
يننزعوا اعتراف بعمى أئمة اللغة بأن

(استوي) يأتي بمعنى الاستيلاء ،دون أن
تلقى تلك الجهود فولا لدى أئمة اللغة.

 — ٥من المعلوم أنه لما كان وصع
الكلام للدلالة على مراد انملكلم ،وكان
مراده لا يعلم إلا بكلامه؛ انق م كلامه

ال

لفإ.

 - ٣ولأن أئمة اللغة قد أوا -اويله
بالاستيلاء ،كما سيى ٠

 - ٤وقبل ذلك كله ت قد جاء في الأيات
والأحاديث ،بهذا المعنى ،ومما يؤكد

ذللئ :،أنه اطرد في اوات ذكر استواء
الرب ،تعالى  ٠١المحدى بأداه(على) المعلق
بحرمه ،المعرف باللام ،المعهلوف ي(ثم)
على حلق السماوات والأرض ،المْلرد
فى موارده على أسلوب ،واحد ونمعل

إلى ثلاثة أق ام:
أحدها :ما هو نص في مراده ،ال واحداال'أ ،،وهذا كله للتأكيد على أنه ال
يحتمل غثرْ •

الثاني

يحتمل إلا معر واحدا فقهل.

ما هو ظاهر فى مراده ،ؤإن

وكل هدا يدل على أنه نمى لا يحتمل
احتمل أن يريد غيره .
التأويل ،فلا يجوز نأؤيله ،وعامة
الثالث ت ما ليس بنص ولا ظاهر فى نم وص المنان من هذا القسّم ٠١ ،وهدا
المراد ،بل هو مجمل يحتاج إلك ،القسم إن سلهل عليه التأويل :عاد الئ-ؤع
المازص.

فلننخلو إلى الاستواء من أي ف م هو؟
=

والمبماءت(م/ب؛؛)لدارفة ،ط• ،■،ب؛اه]،

وذمء ايض سغلرر ني  jUالعرب

كله مأزلأ؛ لأنه ألمهر أق ام القرآن
نبويا ،وأكثرها ورودا ،ودلالة القرأن
عليه متنوعة غاية التنؤع ،فقبول ما سواه
للتأويل أقرب ،من فوله بكثير ء

-

( )١ثح الارى لاين حجر (■ \ V/\T؛).
( )٢الصواعق المّالت لأبن النم (؛/؛■A؛).

(ب)اسرالبق ( .) UA/r
()٤المصدر .) ٣٨٤ . T\r/\) _UI

الاستواء

الاستواء

إ[ْ

!٢

مح التنزلمع الخصم ،والاعتراف عدة أوجه ،كما أن تلميذه الإمام ابن
بأن الاستواء من الف م الثاني ،وهو ما القيم هءزفب أبعلل ذللئ ،في  ٠المواعق
كان ظاما في مراد المكلم ،وممه شل المرسلة* من انمين وأربعين وجهارن،
التاويل؛ فلا بد من مراعاة قاعدة مهمة

وغيرهما أيقال  ،٢وكلها تقهلع دابر هذا

في هذا المم ،وهي ت أنه  ٠١ينظر في التأويل الهاطل من قبل الجهمية ومن
وروده ،فإن اطرد استعماله على وجه

تبعهم من الأماعرة والماتريدية.

واحد؛ اسحال تاؤياله بما يخالف

ظاهره؛ لأن التاؤيل إنما يكون لموصع

_ و أخيرا نتساءل ونقول :هل نجا
المتكلمون من التشبيه يعد تاؤيلهم

جاء خارجا عن نظائره ،منفردا عنها،

الاستواء بالأسيادء؟

فيؤول حتى يرد إلى نظانره . . .ومثال

والجواب :،أنهم لم يتخلصوا مما

عز آدئمح،

فروا منه ،وهو التشبيه ،بل هم واقعون

ذلك :اطراد فوله:

آنتوئ .ه ،جث أسنوكا ءاوأ آدزمح،ه  -ب عد نأؤيلهم بالاستيلاء  -في صر مما
ر مجيع مواردْ  -من أولها إر آحرها  -فروا منه ،وذللئ ،لأن المؤول زعم أن
على هدا اللمظ ،فتأويله باستولى باطل ،الاستواء يوهم غير اللائق ب اق؛
ؤإنما كان بمح أن لو كان أكثر مجيئه لاستلزامه مشابهة استواء الخالق ،وجاء
بلفظ استولى ،نم يخرج موضع عن بدله بالاستيلاء؛ لأنه هو اللائق به في
نفلائر ،0ؤيرد
اصحرى ،فهذا كان زعمه ،ولم ينتبه؛ لأن تشبيه استيلاء اف

بمح تأويله بامتولي،ا .

على عرقه باستيلاء بشر بن مروان على

وهذا الذي ذكرته لسس خاصا العراق هو أفقلع أيواع ال بيه ،ولير
؛لأئق قشا؛ لأن الأستيلأء لا يكون إلا

بالاستواء فمهل ،بل إدا تأمالت نصوصي
الصفات — التي لا تسمح الجهمية بان

فيما كان منازعا مغالبا ،فإذا غل ت،

يسموها رنصوصا) ،فإذا احترموها قالوا ت

أحدهما صاحبه قيل؛ استولى ،والله

ظواهر سمعية ،وفد عارصتها ا لقوا حلع

 ،) ٣٧٩ . ٣٤٧/١٧ ، ٤ • ٣ .والدّ.رية (١٨

العقلية  -وجدتها كلها من هذا الباب

ودر ،مارض المقل والقل (( ،) ٢٧٩ . ٢٧٨ /رثي

وهمد أبطل شتح الإسلام
من

في عدد

-اويل الاستواء بالأستلأء من

( )١الممدد اياض (؛.) ٣٨٦.٣٨٤ /

،) ٨٤ .

اكم.فياوهمنة (آ . ) ٣١١ ِ ٣١ ■/إلى
اشار
ان لثخ الإسلام كانا مغلا ر ذلك.،
.) ٩٤٦ .
( )٤انظر :مخمر المواعق المرد (م٨٨٨
(ه) انظر :الممه د لابن هم د المر ( ) ١٣١ /Uلر3ارة

الأوتانج المغربية] ،والحجة في بيان المحجة (/T

(؛)الممدد اوا;ق(ا/خخم).

• [ ) ١١دار الراية ،تل  ، ]—٠ ١ ٤ ١ ١ ، ١رمجمؤع

( )٣انظر :مج،رعاكاوى<ْ/؛؛ا.آ؛؛)(آ؛0/هم

اكاوى(.) ١٤٧ /lf

إسحاق ا

إسحاق

لم بمانعه أحد في العرش حتى يقال ت إنه
ا-تولىعلهأا•،
إلا إن المؤول يقول ت إن الاستيلاء

المزعوم مزْ ص مشابهة الخلق.
كقول :إذا علمت أنه لا بد من تنزيه
احد اللفغلمن _ أي; لمقل امحنوى الذي
نزل به قرآن يتلى ،ولفغل استولى الذي

حاء به نوم من تلفاء أنف هم من غم
امتاد إلى نص من كاب اش ،ولا نثة
رسوله ه ولا فول أحل من اللف •-
فأي الكلمين أحف بالتنزيه؟

أهي كلمة القرآن المزلة من اش
على رسوله؟ أم كلتكم التي جئتم بها

تمة ٠

 ١٠ . ٢حتماع الجيوش الإسلامية"،
لأبن القم•
 ٣ء رامختمر الصواعق المرسلة®،

لابن القيم•

 ٤ء لأشرح العقيدة الواسهلية ، ١٠لابن
عسمين ■

ه * -موقف ان تيمية من الأصاعرة"،
لبد الرحمن المحمود.

 . ٦لاصق ات اف ه ال واردة في

الكتاب والئنة® ،نملوي بن عبد القادر
القاف.

 - ٧ارحهود الإمام ابن المم في تقرير
من نالنا ء أنف كم من غير م تند توحيد الأسماء والصفات• ،لوليل• اللي.
 - ٨ءالمائل القلية التي حكى فيها
والخلاصة :أن اسلأءْ تعالى إما أن ابن تيمية الإجماع :حمنا ودراسة•،
كون كامتيلائنا ،فعنتي يلزم المؤولين لخيل من البا حثين.
التشبيه والجسيم الذي فروا منه ،ؤإما
 ٠ ٩لامجمؤع الفتاوى• ،لأبن بمة •
أن كون ذلك الأسلأء لا يماثل

امتلاء الشر ،أي :لا بد أن يقول :هو
امتلاء لائق به تعالى •

 ١ ٠ء لادرء تعارض العقل والمقل"،
لابن تيمثة•

وإنا لكن الأم كيلك :فليقل من أول

ئ إ سحاق هؤل ة

الأمر :هو استواء لائق به هه •
و ا سمه ونسيه؛

 ٠ا لمهيادروالمراجع:

 ١ء ءبيان نلبيس الجهميهء ،لابن
(ا) اننلر :اكهد لاين ب البر ( ،) ١٣١ /Uوالحجة ثي

ييان ١لمحجة ( ،)١ ١ •/yمجمؤع الفتارى (ه/ما؛ا).
( ،! ٣٠١ )٢ادان ( ،) ٤٠٤ /Uوصفات اه ه (.) ٥٨

هو إسحاق بن  ١^١^١الخليل  .بن
ازر•

بممعضاسممحس:

إسحاق اسم أعجمي م—رانيا'

إسحاق

اسعاق

!٢٠٧

معناه ت الفحالأر

 ٠م ولده وذقاو;4

أرسل اطه تعالى إلى خليله إبراهم .
وهو بتت المقدس ملانكة يبشرونه

وذكروا أن عمر أمه سارة حين بشرت به
لكن تشعن سنه

■

 0ن بوته:

ذكر اغ غيو نبوته فقال :جلإ غق

بإسحاق  ،،بعد أن كبر إبراهيم وزوجه إئي< اَ .كثلأئ ،بيا أكنستن .ا إس يق
ؤى يذ
سارة في الن كبرا ثدييا  ،كما نال :بمثاديأ ألتيبجى .
لاكاغا<ت>].
آكندء؛ن
ت ع ال ى ت ووق ■؛آءث رثنا اؤهم
بجد؟ امحم
ونال اف تعالى:
ا'لثتح ١^ ١٥ <.ثثة )3،سثإ مثا لث أن
؛ ١٠ءتُجفي لجبمم .ظخ رءآ أيدؤم ال ؤإنحؤ نتمث  ،^ ١٠١ألإوى إلأبمنر .إظ
؛^ !٠يمت،
نجئ أثو دبمً#رثم ونجس ثثيم يثة ئازأ متتهب إئايثؤ ذحقى أذر
لا محق إظ ؤئئآ إك مهِ فيف  0لن آلثنلن؛ث ألأثمار.ه [<.]،
رامنآتم« ممة محا،ةئ ئسنكها ِانحق ثمن
قال :نيل
وعن أبي م ربرة
ُيآء إنص ثمب! ١٠ .؛؛؛، ،وه  jihوآدأ للمي ه :من أكرم الماس؟ نال:

 .قالوا  :يا نبي الل:4
ءمر و،ضا بمير حه إن ثدا قئ؛ اأكرمهم
عثبمب .ثالوا أسيث من آمر أس تنئ ليس عن هدا ساللث ،،قال :اذ1كرم
أش ووثهّ ءظ أنل آكغ إئد ,حمد الناس بومقح نبي افه ابن نبي القه ابن
محي وه  .]^1وذكر الواندي أن ض ا ف ابن خليل اف• قالوا  :لس عن
 .،وقد
إسحاق ولد بين العماليق
ذكر بعض المؤرخين أنه.ئ ولد بعد ت ألونتي؟* قالوا  :نعم ،قال٠ :اذخياركم
إسماعيل  3.رثلأرثا عثرة سنة ،ونيل في الجاثية خياركم ني الإسلام إذا
.،ْ(،>>,
بأربع عشرة سنة ،وقيل :بعثر سنن ،ءقهواااأ
وقيل :غير ذللثح ،ولأبيه مائة سنة،
هدا ن ألك ،قال :نمن معادن العرب

 iدلائل نبوته:

()١الإتقان في طوم الغران() ٠٧;٤لال،ج الممرا

العامةللكتاب] ،و١لإءلأمبامولالأيلأمالوارد؛
في نمص الأنيا ،للدكتور ف .ب الرحم()٦٣
[دار اكلم ،دمشق].

( )٢انظر :نظم الدري في تناسب الآ1ت والسور للتاعي
[ )\. yMدار الكب الملمة ،يرون].

( )٣انظر :اس واكاريخ لأبن طاحر المقدسي ) ٦٣ /n
[محكتة الثتافة الدسة^ بورمي].

إن افه تعالى أخبر بها في كتابه
( )٤انللر :المد ،والماييخ <م ،) ٦٣ /والدابة والمهابة
لأبن كير (\[ ) VH/دار مجر. ،يا] ،رنئلم الارر

!لقاض (ا ،) ٢٣٢ /والأنس الجلل بتا٣؛؛ الغدس
والخلل لسي (  ) ٦٤/١ل.كب ددبمى ،صان].

( )٠أخرجه المخاري (كتاب احاديث الأنساء ،رنم
 ،) ٣٣٧٤وم لم (كتاب القفاتل ط رقم .) ٢٣٧٨

إسحاق ءوو

ثًأء[ق]اهً

فقال اف تعالى ت ؤّثم هثآ لةيءّ .
كث1ك عنيا آلمءسنثزا

إسح^ق ا

إثن ين ء؛—ايُا

آلمحبجنت  .ذظن!؛؟ث
\ٍيو؛ [ ٤٠.آلمافات].

نى ثق

والخفؤع والمحبة والتذلل والانقياد
 0وفاته:

ذكر أصحاب السير أن إسحاق .

توفي بغل هلين بعد أن عاش مائة وسين

ون ال ه•' ؤ«ئ؛\ آعرلتم وما _^؛ سنة ،ودفن فيها بجوار مر إ!-أّاعيمأ •،

ين درن آس ؤتنا ه لن،ما ظءب هد

ثئئافبما.بي].
ون ال ت ؤووث؛--ا ذا إنحثئ وبمغوب

صكلأ jukنتأ ه زالأنمام; .] ٨٤
 0د عوته؛

أرسل اف إسحاق إلى الشام ني حياة

وقتل• عاش مائة وثمانين سنة

وما ذكره أصحاب السير لا بقيد

تحديد موغ قبر إبراهيم وعليه فلا يعرف
نر ني إلا مر محمد بن عبد اف ..
ه ا لمصادروانمراجع:

 ١ء ارال بدء والتاريخ* (جّآ)  ،لأبن

أ؛يهآا ،،يدعوهم إلى الخلة الصيفية الخي ءلاهر المقيّئ•
حاء بها الخليل ههو ،وهي عبادة افه
وحده لا شريك له ونبذ الشرك ،كما

يفهم هن-ا من فول اف تعالى• ج َلم

 ٠ - ٢فصص الأن ب ي اء الم

مى

يالعرائساا ،للثعالي.

 — ٣ااالج_ ت_ت_ذلم في تاريخ الملوك

ئمدآء إي حثر تدرب
إذ ماد والأمم" ^ ،)١لأبن الجوزي•
لتفي تا تجدوف ثن بمدك، ،ؤ ثبي
 ١ ِ ٤صحيح فمص الأنبياء" لابن

ءه وه 1 ٠٩^ ١٠مح دإءل كثير ،ل ليم ابملآلى.
ا١البداية ,ت
، _. ٥٥راكدادة
دلّص إي ئ؛ َومح َض ص .
والنهاية"

[البقرة]؛ حيث نصوا على أنهم
سيستمرون على عبادة معبود آبانهم
إبراهيم ؤإسماعيل ؤإسحاق ،لهو الإله
الواحد ،ؤي ت لمون له وحده 4^.LlaJ(_j

(ج  ، ) ١لأبن

كبر•

 — ٦ا١نفلم الدرر® ^ ،)٦للبقاعي.

 - ٧ررالأنس الجليل بتاريخ القدس
والخللا ٠رج^ ،لمجثر الدين الدْي•،

ا انفلر :المتفلم غي تا;يح الملوك والأم لابن
الجوزى ([ )٣•v/١دار اصب ،العلب ،بيروت،

( )٢انفلر :شر ابن تجر (\[ ) iUv /دار فة لأثر

ط ،]١وانفلرت مختصر سيرة الرسول لمحمد بن

مد الوهاب ( [ ) ٢٢وزارة الشرون الإه'ب
والأوناف والدهموة والإرشاد دا'لمّماركة العربية
ال عودين )،محنا  ٤١٨ ،ا،و].

( )٣انم :المتظم؛ي تاريخ الملوك والأم
 )٤انظر• :اييغ يجت المندص لابن الجرزي () ٦٧
[هي القات الدية].

الإسراء واثينراج

الإسراء والمعراج

؛ 7 ٩١م؛

® - ٨مختمر السيرة  ، ٠١لمحمد بن وقعتا نل الهجرة للمي ،ه للأ بروحه
عبد الوهاب.
وحسده يقفلة ،من المجد الحرام بمكة
® - ٩قصص الأنبياء ومناقب القبائل إلى المسجد الأقصى ،بوا مهلة البراق،
من التونحيح لشرح الجامع الصحيح* بصمة جرل ه ،ثم العريج به في،
لابن الملقن ،دراسة وتحقيق Iأحمد نقى اللميلة من المجد الأقصى إلى
الملأ الأعلى عنل؛ سدرة المنتهى ،ورويته
حاج محمد عثمان.

* ® - ١الأحاديث الصحيحة من أحبار الايات اللمرى ،ثم الرجؤخ به .إلى

ونمص الأنبياء* ،لإبراهيم العلي.
 Pا لإسراء والمعراج ص
ؤ ا لتعريف ،لغه:

الأمراء :مصدر الفعل الثلاثي الزبد
أم رى ،ومعناه؛ سيره ليلا ،يقال؛ أسراه

سه في مكن في ليكه تلاك،رم.

ي ا لعلاقة بين المعنى اللمغوي
و| لقرعي;

لا يختلف  ،المعنى اللغوي لكلمتي
الإمراء والمعراج عن معناهما في
اصعللاح الشمع؛ فالإمراء لغة هو؛

وأمرى به .ومنه؛ السارية؛ محابة التسيير ليلا ،والمعراج هو؛ آلة المعود،
وهما في اصطلاح الشمع؛ الإسراء

ترى ليلأل.،١
المنرنج؛ اص م آلة عالي وزن مممال بالمي . ،لملأ ،نم العروج به إله،
من النروج؛ وهو؛ الئلم والمصعد ،الم.اواتا انملى  ١فيفلهر بهلّا أن بين
وجمعه؛ معابج ومحاريح ،مثل؛ مفاتح المعنيين توامما وتناسثا .

ومفاتيح ،يقال؛ عرج ءنوحا ومامحا ؛
ارتقى وصعد• وعرج ينرج عرجا ؛ إذا

صار •، ٤١^١
نجه التعريه ،شرعا:

الأمراء و١لمعراج؛ حادثتان متلازمتان

ي ا لحكم:

ويعتقل .اللم؛ أن الإسراء والمعراج
كانا يقغلة وحقيقة لا مناما ،من أول
الرحلة إلى آحرها ،بروحه وحسده ه
منا ،لا بروحه فقهل ،وهو مدهيا

(ا)انللر; انمحاح (ا•[ ) ٢٣٧٦ /دار العلم للملأبين،

( )٣انم :امرل الإب ان في مر ،اعام .والئنة سة

د؛ ،] ٠١٩٩ • ،وتهانساسة(آا ) ٥٢ /لافّار

من ال ع ال م ا[ ) ١٩ • . ١٨٧ (،وزارة الثرون

المرية للتالين ،و١لترحةآ ،والتامرص المحيط

الأصلاب ،طا،ا  ١ ٤ ٢ ١ه]  ،ونمرة التميم في مكارم

(  ) ١٦٦٩لُؤّ ة الرمانة ،سروت. ،ده.]< ١٤١٦ ،

احلاق ،الررل الكريم جو (ا/ما؛آ) [دار الوميلة،

<آ)انفلر :المحاح (ا/هآ-ا) ،دتهذب ب ،اللغة (;١

ط؛] ،وثرح الط—حاوية ( [ ) ١٩٠رزارة الثijj ^-

هه'ا) ،والقارص المحيل ( .) ٢٥٣

الإصلأب والأوتاف ،ط\> .]^ ١٤١٨

الإسراء واتجتراج

الإسراء والبتراج

! ٢

جمهور ال لف والخالق وأئمة النقل.

ولا يض هاJا إنكار أن يكون المي ه

نم عرج به  .من بيت المقدس إلى
الماء الال*نث-ا ثم باقي ،الماوات إلى

كما تحمل الماء ال ا؛عة ورأى الأنبياء في

ند رأى قمل الإسراء به
عليه يعص الروايات  ،ثم تحقق ذلك
معه يقظة فى هذه الحادثة؛ لأنه  .كما

قالت عائشة  : ٠٠رركان لا يرى رئيا إلا
جاءت ُّثل ملق  ، ١١^^١ويكون هذا
من باب التومحلتة والتثبت والإيناس

 ١ل ماوات على منازلهم ،وملم عليهم
ورحبوا به ،ثم صعد إلى سدرة المنتهى،
ورأى جبريل هقد عندها على الصورة
التي حلقه اطه عليها ،ثم نرض اف عليه
الصلوات الخص تلك الليلة وكلمه اطه

بذلك ،ن م نزل إلى الأرض ،وكان
الإسراء والمعراج في ليلة واحدة

و ا لحقيقة:

الإسراء وانمراج أبان عفتان أيد اف
بهما الني ه مل الهجرة حيث أسرى به

.١

 0ا لأدلة:

ئد على هذا المعتقين القرأن الكريم،

لهلأ من الم جد الحرام إلى المجد والئنة المتواترة ،ؤإجماع الأمة.
الأقمى راكنا على ال براق بصحبة

أما الدليل على صحة الإسراء

مريل  .حض وصل س المقدس ،والمعراج يه .ت فقول اف ،تعالى ت ٥^١أننئ مد،ء قك تث
فربط البراق بحلقة باب المجد ،نم
لحل المجد وصلى فيه يالأنبياء إماما ،آديبمر  ^١^٥١إق أتنؤي ^لآةنا ادنمح،
نم جاءه جبريل بإناء من حمر ؤإناء من
لبن فامحار اللبن على الخمر ففال ،له
جبريل ت هديت للفطرة .والإصراء كان

بروح الّك . ،وجسده ،يقظة لا مناما.

ينرقا ملن إزيُ يى «اثئأ إئم هو أشيع
أ'ديار روه [الإّراء]؛ ودلال ته على
الإمسراء واضحة ،ودث نوله تعالى ت
( )٢انظر :شر الملري (\1اا-أ[ )1دار مجر ،ط؟،

وكتاب اكوحيد برنم ؟ادص .وانظر ايثا :زاد

 ،]٠٠١٤٢٢والثنا لاقاضي ماض (\[ ) ٢٣١ /فة
الحلي] ،وزاد المعاد (\/م) و(م/
نمى

المعاد لابن النم <ا[ ) ٤٢ /T■ ، ١ •• /مزِة

 ،) ٤١ . ٣٤والمياه والهان( ) ٣٩١ ;١ر(م،) ١٣٥ /

الُ .ال؛ن ، YVi. ،هاإ<ه] ،وتمر ابن كير ( ) U/a

واد؛مرو ،نيسسرة اضّول) ٢٨٧ ٠١٠٦ (.
[مرٍة ءلوم القران يال'سدمح ،ومكتبة دار اكراث
بالمدية المورة ،ط ،]٠٠١٤٠٣ ،٣وشرح الطحاوة

وتنح الماري لابن حجر ([ ) ١٩٧ Aدار المعرنت

لأبن أبي المز(\ّ[ ) ٧٠ /ؤسا الرس الةً ،ل؟،

محروث.^ ١٣٧٩ ،

 ،^ ١٤١٧والمواهب ،المدنة لضللأني(^)U

( )١انظر :صحح المخاري (كاب المناب يرغم ■ OU .؛،

[دارئ،

.دآ،

•  ،]٠١٤٢وازواة والهان ل (;٣

[ ) ١٤٢دار إما ،اكراث المربي ،ط؟،] ٠١٤ •٨ ،

( )٢اخرب المتاري (كتاب شر الترآن ،رقم ■ ،) ٤٩٠٢
وم لم (محاب الإبان ،رنم • .) ١٦

[الكنم ،الإّلأس ،ط ،]٠٠١٤٢٥ ،٢والأة اعرى

؛ي شرح تمة الإمراء لل ءدُلم•،

واتجنراج

الإسراء والبغراج

;[Tn

ه،؛ ثذ عيه على المعراج؛ إذ بين

ؤ

بحانه أنه أسرى بالنبي .ليريه من
آياته ،راومعلوم أن الأرض محي رأى سائر
الناس ما فيها من الايات؛ فعلم أن ذلك
ليريه آيات لم يرها عموم الناس؛ا ،

يعد العثة:

^ ،ائلالتJالمة:

من الم

ائل المتعلمة يالإمراء

 .ا لمسألة الأولى :الأمراء والمرلج

وهدا لا يكون إلا فى الساء؛ فالأية

وأما الدليل عر أن الإسراء والمعراج

دليل على صحة الإسراء والمعراج معا،

كانا بعد البعثة الشريفة :فكل الأدلة

والحمد فه •

السابقة قهلعية فى الدلالة على ذللئ ،،كما

اتفق عليه العلماءل؛.،

 0أ قوال امل اسر:
وأما ما وقع ني رواية ثربك عن
قال أبو جعفر الطحاوي ظه ت
"والمعراج حق ،وفد أسري بالمبي ه أنس <ةه؛بم من قوله ت "• • • مل أن يوحى
وعرج بشخصه في اليقفلة إلى ال ماء،
ث م إلى حي ث ،ث اء افه من ال علا،
وأكرمه اطه بما ثاء ،وأوحى إليه ما

أوح

إليه ،وهمو نائم فى المجل الحرام. . .

فلم يرهم حتى أتوه ليلة أحرى٠

يوهم وقؤع الإسراء والمعراج قبل البعثة؛

ولأ ما رأئ .ه فمحمول على

ى ،جا

لال_ج_م]؛ فملمى اف عليه وسالم في
الاخرة دالأدرلأى-

مما

 :أن المجيء الأول فى

المنام  -ولم ير به .في تلك ،الليلة ،-
والمجيء الثاني كان بعد بعنته ه

والوحي إليه؛ إذ لم تدكر هده الرواية أن
وقال ابن القيم وه' ت راثم أمرى
هل.ا المجيء كان تبل أن يوحى إليه ،ولم

بروحه وج

ده  .إلى الم

جد

الأنمى ،ن«ا عرج به إلى نوقا السماوات
بجسيم وروحه إلى افه قق؛ فخافه
وفرض عليه الصلوات .وكان ذلك مرة

واحدة؛ هذا أصح الأقوال . . .وكان
ذلك بعد المعث ؛الأ-فاق)^؛.

يعين ،الراوتم ،المدة التي بين المجيثين؛
فلا إشكال فى حمالها على ذللث،؛ إذ ال
(؛)انفلر :الثنا لالغاضيءياض(ا/؛هأ> ،يإت ال
المعالم بغواتل .م لم ل ( ، )٤ ١٩^ / ١وشرح النووي
هملى صحيح م لم (آ/ه•؟) ،وزاد المعاد (\/

 ،) ٩٩والجداية والمهاية(/rه'آا) ،ونتح الباري
لأبن حجر (  ،) iA-/\rومل الهدى والرف'د

را؛ الجواب الصحيح لن يدل دين المسيح لأبن تيمية
(\1ْ/ا) [ياي الماصة،

.];، ١٤١٤

( )٢المقيدت العلحاؤية (  ) ١٥زدار ابن حزم ،بيروت،
.يا،

.]< ١٤١٦

( )٣زاد المعاد (ا/ا>ا').

سالم ( .) Ii/r
(ء) احرجه الخاوي <ىاب ،التوحيد ،) ٧٠١٧ ،وس لم
(محاب ،الإبان ،رنم .) ١١٢
( )٦اننلر :زاد المعاد(ا/هه) ،والمداية والمهابة (■ا/

ه-اا) ،ونع الياري لأبن حجر (■.) ٤٨٥ ، ٤٨٠ / ١١

الإسراء واتجتراج

الإسراء وا|منراج

فرق يين أن تكون تلك المدة ليلة واحدة
كثيرة أو عدة سن .وفيل:
أو

أو مرارا ؛ يعضها في المنام ومضها في
!_ ،ولا لكن كل واحد مهما ني بة

يحتمل أن يكون الخعنىت قيل أن يوحى

على حدة؛ كما قاله من قاله!

ف ض  ٥٧الأم؛' داس؛ ص؛

رآط  _iر أن

أن ذلك يقع بغتة قبل أن ينذر وبعلم لكنا في اJهذلة في ليلة واحدة ،ولم يقعا

به.؛ ويربيْ ما وقع في رواية أبي
ذر ظلبمّ • الُرج سقف بيتي وأنا بمكة؛ الصحيحة التي فيهما الجمع بينهما في
إلا مرة واحاوة :فهو فن امر الروايات،

ننزل جبريل ®...الحديث

؛ فالحكمة من

هذا الأنفراج :، ١٢أن المالك انمب من

محياق واحد ،وعدم الدليل على تعدد
ونوعه ،ومن قال بتعدد الإسراءائ،

ال ماء انصبابه واحدة ،ولم يعرج على والمعارج فإنما دعاه إلى ذلكا الجمع بين

شيء سواه؛ مب الغة في مفاجأته.
؛ذلك ،،وتنبيها له على أن الهللب ،وقع
البات ،،فكلما احتلمت ،عليهم الروايات،
عالي غير ميعاد ،وأن المراد منه أن يعرج واثته عليهم لمقل عددوا الوقائع وزادوا
الروايات ،المحتلمة والمنعارصة فى

به إلى جهة العلو؛ كرامة له ه .ومن لم

مرة للتوفيق أ ومن كان هذا م لكه فى

ص ض اداض يا؛ dم لداه الس ين انىاّات،

ابمد

همبم؛ فسمساضيىسمسط دأمبُ،همب!رنيءب،رلم
شريك ؛?؛؛ ٠٠٥،وافه اعلم.

يحمل على مهللبه®

 ا لمالة الثانية :الإسراء وانمراجمرة واحدة:

ثم إن هذا في غاية البعا Jوالاستحالة؛
إذ حميم الروايات ،قد اتفقنن ،على :اللام

؛اد'لإم'•ُ'س

واحدة ،ولم يقعا إلا مرة واحدة ،بعد
بعئته الشريفة بنحو عثر سين وقبل

(ا)ا-م-بم ابادي (كتاب  ^ uiالأنيا ..يرقم
 • ٢٣٣٤٢س ص 'لإ-ذ• ؛رقم • ٢١٦٣

(  _ I(Yيتح

إ

لأبن حجر <ا-/آأ/V .؛*،)T

راورا،وب آس

(م .) ٢٤

( )٣انفلر؛ الإسراء والمعراج وم اتل العقيدة مهما لعمر

<<ُ"،._،اك»سمُاء■،
منهم ،وعلى مرض الصلوات ،وعلى

وكيف محاغ كن قال ذللثذ أن يقلن في كل
مرة <-ض عله .الصلاة صين ،نم
؛؛ردد ض ولأ ذش ص

حمسا ،إلى غير ذلل ه؟ أ

صالح العرمحوشى (  ) ١٣١زرصالة ماجستير بجامعة أم
القرى ،م.]،٥١٤١٨ :

(أ)تميراينئتر<ه/مآ؛).

ض ُمتر

الإسراء والمعراج

الإسراء والمعراج

|[مم]ابم

ؤإنما المواب في ذلك؛ أن هذا

أمئ يمبدهءه لالإ'راء ■

الاختلاف محمول على اختلاف عبارات

]١؛ ق افه تع الى وص ف ،ن بنه .

الرواة في أداء الحديث ،أو أن بعضهم ب(الحبل) ،ولم يقل؛ (بروح عبده)؛
ذكر ما لم ينكره الأخر ،فزاد بعضهم فيه

فالعبد عند الإطادق (كالإنسان) عبارة

ونقص أخرون ،أم ا الاختادف في عن مجموع الروح والجد منا لا الروح
الروايات التي لا بتم التوفيق والجمع

فمهل .وأما ما يدل على أنها يقغلة ما

بينها إلا بالمصير إلى التعدد؛ فهذا ثت عن ابن عاس ه وغيره من أئمة
جثيا
م عدود فى أغلامل ومخال ف ات المق رين في فوله تعالى ت
نريك ل  ،؛؛^ ^١فى روايته لحدبث ،الإسراء آلج؛ا [ه أنتش ي قئه لأئا؛بمه لالإّراء:

المخرج في اءالصحيحيزا؛؛ ولذا فإن  ] ٦٠أنهم قالوا ؛ إنها دويا عين أربها
الإمام م لما

ذكر طريا من روايته

للحل ين ،في راص_حيحهااأ  ،،ثم قال؛
 ١١وساق الحديث بقصته نحو حدث ثابنإ

الناتئ ،وقدم فيه شيئا وأخر ،وزاد

رسول الله  .ليلة أسري به إلى بيت

المقلسل  .،وقال تعالى أيصا؛ ءؤما ر؛غ
ألتن رما ثق.ه [، IJ؟ ،]،-والبصر من

آلات الذات والج د لا الروح ففعل.
ونمص® ،ولم ي رد تمام روايته؛ تنبيها
ومما يدل على ذللث ،أيما؛ أن الإسراء
على غلهله وأوهامه واصطرابه فى هذا
لو كان مناما؛ لم يكن دليلا على
الحلي1ا وعدم صبطه له ،ومخالفته لسائر
الروايات المحيحة فى الباب ،والخؤلآ
جائز على من عدا الأيياء

 .ا لمالة الثالثة :الأمراء وانمراج
كان يقظة بروحه وحسده ه؛

نبوته  .ولا حجة له على رسالته ،ولم
م تعغلما ،ولما بادر كفار
يكن
فمم) ذلك
قريش إلى تكذيب البك،

واس تبعادهم وقؤع ذلك ،ولما ارتد

جماعة ممن كان قد أملم؛ إذ إمكان
جمهور العلماء على أن الإمحراء
والمعراج كان بقغلة بالروح والجد ،حدوث مثل ذللث ،لاحاد الناس وأبعد منه
والدليل على نلك> قول اممه تعالى؛

في) المنام ليمر بعيدا وليمر فثه مثر شياء
حتى يستبعد ويكذب قائله؛ فدل هذا

( )١أوم لمها الحانغل ابن حجر ؟قف؛ إلى اثنتي ع—رم
مخالفة؛ انفلرها عع الجواب عنها في ت فتح الباري
(•اا/ه\/؛) ،وانظر :الشفا للقاصي ماض (ا/
 ،) ٢٥٤ؤإكال المعالم ل (؛/؟آ؛) ،وشرح النوى
عر ملم (آ/ه-أ) ،وتمر ابن كير (؛.)٧/،
( )٢أخ.بم م لم (محاب الإبمان ،برقم .) ١٦٢

على أنه  .أخبرهم انه أسري به يقظة
بروحه وجده ،لا مناما أو بروحه فقعل.
( )٣كما حاء عن ابن عباس عند انجخاري (كتاب

الماب ،رنم .) ٣٨٨٨

الإسراء والمعراج

n

ا

ت

وأما ما يقع ني رواية أنى بن مالك

ا]دسراء والجنراج

٢٢

الخ،،جاو الحرام؛ فيكون هذا الامتيقاحل

عن مالك ين صعصعة ها -استا أنا عند امتيمائلما من نوم آحر بعد وصوله ال
البيت بين النائم رال؛قظاناال ،؛ فهدا استينالما من الموم الأول .وهذان
محمول على ابتداء الحال؛ فيكون هذا

التأويلان الأخيران أولى من ئغليهل

حاله  .أول وصول المالاك إليه ،نم لما اراوي"' •
حرج ه إلى باب المجد كان به أنر
 .ا ي الأ ارابمأ :رقت الشي ه
العاص ،فلما أركبه الملك البراق
اصتماق واستمر في يقغلته ،وليس في
الحلدّث ،ما يدل على أنه ه كان نائما

،ه:

الصحيح! أنه  .لم ير ربه؛ ؤإنما
رأى نور الحجاب ،،وسمع كلامه هق،
في القمة كالهالآ،إ
وما أوحاه إليه من فرض الصلاة؛ فمي
وما وقع ى رواية ثريك ين عد اف ن  ١٠صحيح مسالماا ! أن أيا ذر الغفاري (جهم
أبي نمر عن أنى ه :ا . . .وهونائم سأل رسول اف  !.هل رأيت ،ربك؟
في المجد  ، ٠١٢١١^١وفيها ت *فيما يرى
قلبه ،والنبي ه نائمة عيناه ولا ينام
 ،*> JLsوفى يعضها فى آحرها اواستيقفل
وهو في الجد الحرام  ٠؛ فهذا
معدود فى ■غلط]ت ث ريك ،أو محمول

على الانتقال من حال إلى حال ي مي
ريقفلة) ،وله شواهد من المنة ،فيكون

فمال* :نور أنى أراه؟  ، ٠١وفى رواية ت

*رأيت ،نورالأ ،،وهذا نص قاطع في
محل الزاع•، ١٦
 .ا لمسألة الخام ة :المفاصلأ بين
ليلة القدر وليلة الإسراء:

ليلة الإسراء أضل في حق الحم،.،
معناه ت استفاق مما كان فيه ،ويحتمل أن وليلة القدر أفضل في حق الأمة؛ لأن
يكون يجعنى؛ أصح • ولو حمل اللقفل حفل المبي .الأى احتمى يه ليلة
على ظاهرْ فيكون معناه ت أنه نام يحد أن المعراج منها أكمل من حفله ليلة القدر،
هبهل من الماء فاستيقفل وهو عند وحفل الأمة من ليلة القدر أكمل؛ لعغلم
ثواب الحمل والتعبد لله تعالى فيها ،أما
( )١احرجه الخاوي (كاب ،د ،الخلق ،برثم ،) ٣٢ •٧
وم الم (محاب ،الإبماذ ،برنم .) ١١٤
( )٢انفلر :الشفا سامحي ماض <ا/مهآ) ،ؤإك ال

اسلم (ا/ا'هأ) ،يشرح اوردي ض ملم (/T
•  ،) ٢١ونح الٍاري < .) T«،/V

( )٢أخرج روايته الخخاري (كتاب ،ال ناف ،،رنم
 ،) ٣٥٧ .ورمحاب الرب .رقم .) ٧٥١٧

( )٤انفلر :الشفا سامي ماض (ا/مهأ) ،والدابة
وفح الباري (•،/U؟) ( ; ١٣
.) ٤٨١

(ه) أخرجه طم (كاب الإيمان ،رنم .) ١٧٨
( )٦انظر :مجموع الفتاوى لابن تيمجة ( - ،،• v/n
ُ ،) ٥١ .فلح  ^ ٧١لاين حجر (م/ه»آ).

الأسراء والمعراج

الإسراء وانبغراج

أ0اآ''إ

الإسراء أنه .نزل من المراق فعلى

ليلة الإسراء فلم يرد في قفل العمل فيها
حديث ،لا صحيح ولا نحمف! فلا بهليبة ،ثم بهلور سيناء ،نم ببت لحم،
يجوز تخصيصها يعبادة زائدة أو اعتقاد وطا منكر غريبا لم يمح
فضلها على سائر الليالي• وقيل • بل ليلة
ومما ننه عليه يحض العلما ء  ٠أن
القدر أفضل مهللما؛ لأن ليلة الإسراء النو والتدلي المذكور في قول ا طه
 وإن حمل للمصهلفى .فيها ما لم ت م _الى :وثم ئ ،قول و قكا>—<١٥ 0يحصل له في غيرها  -لا يلزم تفضيلها

على غيرها؛ إذ لا يلزم إذا أعطى اممه نبنه

مس؛ن آز أئن [ ٤٠.؛لمج—م] هو دنو

جبريل إم وتدليه من نبينا محمد ه
فضيلة فى مكان أو زمان أن يكون ذلك
أول البعثة؛ فكان منه قدر قوسين أو
الزمان أفضل من جميع الأمكنة والأزمة،
أدنى ،كما قالته عائثة وابن م عود
هذا إن فرض أن إنعامه عاليه ليلة الإسراء

وأبو هريرة ه؛؛ ،،ولا بعرف لهم

كان أعفلم من إنعامه عليه بإنزال القرآن
ليلة القدر وغير نلائ ،من النعم التي أنعم
عند
مح؛اْ مإه لمئ
عليه مها ،ول م بعرف ،عن أحد من ي—ع-دم ا ٠
الملمين أنه جعل لليلة الإسراء فضيلة سال.ر؛ \لثقو) .ه [الجم] .وأما ما ورد
مخالف من المحابة ،وهو فناهر من
س ياق الأيات؛ ول هذا نال تعالى

على غيرها ،لا صيما ليلة القدر! هذا مع

أن ليلة الإسراء لم يقم دليل مقطؤع به

( )٢أخرجه الم ائي (كنام ،الخلان ،برتم • ّ ،) ٤٥ن
حديث ،أنس هم ،وقال ،ابن كثير غي نف يره ره/

على شهرها قفلا عن عينهاإ وللتوقف

 ) ١٢عن هن• ء الرواية• ُذيها غرابة ونكارة حداء -

في ^ ٥المألة مجال .وافه أعلم
 .ا لمألة المادّة :أشياء لا تصح

وانظر مهت (ه/ماأ) _ ،ونال> الألباني في صعيفح
سن اكا:ي• :مكر ,،وانظر :زادالمعاد (■ا،) ٤٣/
والإسرا ،والمعراج للأل باني ( ) ٤٤
الإ—لامية ،بعمان ،طء  ١٤٢١ ،ه] ■

في الإسراء ? ١٤^١-؛

( )٣انغلر :زاد المعاد لأبن القيم  .) TA/Dوالدابة

ما روى فى بعض روايات حديث

والمهابة لأبن كثير(  u\Y^/rونف يره ( ،) iiv/v

وشرح المقيدة العلحاؤية لاين أبي المز الحنفي (ا/
(١ )١نظر ت مجمؤيع الفتارى لابن تسمّة(هآ/أ"هآآ)،

.) ٢٧٦

واكاوى الكبرى له (؛/،؟[ )vrدار الكتب ،الملمة،

( )٤انفلر :صحيح البخاري (كتاب ،ياء الخلق ،برقم
 ، ٣٢٣٢وه  ،) ٣٢٣وصحيح يم (كتاب ،الإيمان،

الخوالد،

برقم  ، ١٧٤وه  ، ١vو  .) ١٧٧وانظر أبثا :ضير

ْوا .]-٥١٤٢٥ ،والموامط اس!اقطلأني ("ا/
 ،) ١٤وسل الهدى والرشاد لخمالحي (■اْ/ا)،

الملري (  ،)\ Y/rrونف ير المنوي ( )٤• ١/٧ؤ

ًزا./\ ،؛اه] ،وزاد المعادلأبن المم (ا'/اْ)،

وبداتع الأرالد ل (■ [ )١ ١ • r/Tدار

ونبض القدير للمناوى (ه > ٣٩٥ /زياد المعرفة
اا>-اا،د].
؛-روت،.

ومدارج المالكين ( [ ) r\<{/rدار الكتاب الربي،
بيروتْ ،لأ ،^ ١٣٩٣ ،وتن ير ابن كثير (/U
.) ٤٤٧ ، ٤٤٤

الإسراء والمعراج

 ٠٠ز—

في الدنو والتدلي في حدث الإسراء
فلا يثبت؛ لأنه من رواية شريك ونل

الإسراء واتجنراج

!L

تعارء اظر لالفصل مصطلح ت
بين الأنبياء.

وسر فيها بعض الأغلاؤل والمخالفات،

ومن الثمرات أيص_ا إنبات وحوي

وعد بعض العلماء هدم الزيادة من

الجنة والنار وحلمهما؛ كمّا هو مدهثإ

مخالفاته.

أهل الثنة والجماعة.

 0ا صرات:،

 0ا لذئمة:

من أبرز الثمرات المتربة على الإيمان
حكمة الإسراء هي• إرادة اممه تعالى
بالأّراء والمعربج :إثبات عاز اغ تعالى إراءة ن بنه ه آياته الكبرى ودلائل
على حلقه؛ كما دلت ،عليه آيات القرآن وعجائّآ ،قاررته وعغلمته سبحانه ،بحد
الكريم ،والسنة المتوانوة الم حيحة ،ازدياد أذى المشركين له وتعرضهم له ه
والفطرة السوية ،وصريح المعقول ،،ولأصحابه ه؛ ؛ تأييدا منه بيانه
وآحممتؤ عاليه كافة الملل من اليهود لنبيه هؤ ،ليزداد يقيثا ؤإيمانا ،ولتجديد
والتماري والمسلمين.
عزمه على السير قدما في مواصلة الدعوة
ومن الثمرات أيصا إثبات كلام الل 4إلى الله تعالى ،وليكون في ،هذا إظهار

تعالى بالوحي ،وأنه غؤ يتكالم حقيقة
متى شاء كيف ثاء بما ثاء ،وأنه ي مع المشركين بهذّْ المعجزة الكبرى والأية
لمل قه  .وصحة رسالته بعد إحثار

من شاء من حالقه كلامه كما ممعر منه
نينا.فياوعراج.

ومن اكهرات أيصا ت بيان عفلمة القه
تعالى وكمال ،قدرته سبحانه ،وأنه على
كل شيء قدير؛ فا شاء افه كان وف لم

المغلمى ،فيكون فى ط؛ سبب لقوة

إيمس ان المومنين ،وزيادة في ثقاء
المعاندين الجاحدين
 ٠م ذمب ،المحاكين:

أنكر الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم
يثأ لم يكن •
من المعهللة المعراج؛ فقالوا  Iإن
ومن الثمرات أيصا :اعتقاد فضل النبي ه لم يعرج به إلى اممه تعالى

المي .عش سائر إ-محوانه من الأساء
والرمل جغو ،والإشادة بفضله وشرفه
وكرامته على ربه

ٌ

ومن الثمرات أيقنا :اعتقاد تفاصل
الأنبياء فيما بينهم في منزلتهم عند الله

 )١انغلر -الحجة في بيان المحجة لأبي التام التمي
(ا/بما'؛) .والجراب المحيح لابن سمجة (ا■/

 ،) ١٦٧وشرح العقيدة الهلحاؤية لابن ابمب العز (ا/
 ،) ٢٧٧وقح الباري لأبن حجر ( ، ١٩٧ ، ١٩٦/٧
•• ،)٢والمواهب اللونية للسللأني ("أ،) ١١٥ /
وجل الهدى وارلأُ سالخي ( .) ١٧/١r

الإما«واستراج

الإسراء واسراج

!L! ١٧٦

حفيقة ،ولم يربع من عند موسى إلى عند
ربه مرارا ،ونالوا  :كل هذا كان في
المامإ وحجتهم في هذا  :الخوف من
تمثيل وتشبيه الخالق يالمخلوفن؛ لأن
رمن ،ورإلى) في حق اش محال عندهم؛

لأنها تستلزم الuكان اتداء وانتهاءرا!،

وفيما سض من الأدلة على معراجه.
حقيقة كفاية فى معرفة المعتقال الحق

الواحبؤ على كل م لم اتياعه ،وأن
الواجِ ،إثبات ما أنبته اش تعالى لتف ه
من الصفات العلى ،من غير تشبيه ولا
تمثيل ،ولا تكييف ولا تعهليل ،ؤإثبات

وهذا بتاء على مذمهم في إنكار لوازم ذللث.،
صفات اض تعالى وتعطيلها يما أحرجها
 ٠ا لمصاد.رواثمراحع:
عن حقاممها وأوجب نمليل الرب تعالى
 - ١ااالإماء والمعراج ،الرواية

عن صفات كماله؛ تعالى اف عما يمولون
علوا عفليما .

المتكاملة الصحيحةأ ، ،لمحمد طرهونى.

® — ٢الإسراء والعراجاا ،للألباني.

وذهب بعض الغلاة من الفلاسفة

والموفية إلى أن معراج رسول اطه ه
هو ترفيه بفكرْ إلى الأفلاك! وأن الأنبياء

الذين رآهم هم الكواكب  Iفألم هو

® - ٣الأية الكبرى في ثرح قمة
الإمحراء ،٠٠لليوطى ,
® - ٤المياسة ْالممادةاا

( ،)٣ ، ١٢

القمر ،ليوسف هو الزهرة ،ئدربس هو

® - ٠زاد العادا ،)٣ ، ١^ ،لابن
الشص ،والأنهار الأريعة هي العناصر
الأربعة• • • إلخ هدا الهذيان والكفر القيم.
® - ٦مبل الهدى والرشاد• رجّآ)،
والضلال؛ وهذا في حقيقته بني على
للما لحي.
امحقاد الصابئة الضالة المج٠ين ١٢٢؛
(ا)اننلر :الحجن لأبي التام افي(ا/اأآ؛،) ٤٨٧ ،
رمج رع اكاوى(ْ0/هه ،آ/؛  . ٢١ه"ا،/اإ)،
وييان تلجيس الجهمية (ا/هئه) [مطبعة المحكومة
بمكة المكرمة ،ط ،]- ٠١٣٩٢ ،١والفتاوى الكبرى
لأبن تيب (؛ ، ١٩٥ /ا/-بمأا■) .والموايق المرطة
(م[ ) ١١٥٢ /دار الماسة.

«،] ٠١٤١٨ ، JT

واجتماع الجيوش الإملامية (  .) ٥١وباداح ١لغواتال١
).(١٣v٩/٣

( )٢انغلر؛ الرد على المتعلقيين لأبن تيمية ( ) ٠٨٨

زمزمة الريان ،بيرومحت ، ،محوا ،] ٠٠١٤٢٦ ،ومججمؤع
الفتاوى ل ( ،) ٦٢ /iومص الخطق

® — ٧ث رح الحقيدة الهلحاويةاا (ج()،
لابن ،أمح ،العز الحتغمح•،
* - ٨الشف ا• ^ ،)١لمل ق اصي
عيا •، ٢٠

* — ٩الفصول في ،سيرة الرسول ق^• ،
لاين،

® - ١ ٠المواهب ال لانيةاا (ج*[)،
لالقسطلأنى.

إسرافيل

إسرافيل

iirTuii
ق إ سرافيل @

 ٠ا لتعريف

في عموم وحوب ،الإيمان بالملائكة،
الدى يو الركن الثاني من أركان الإيمان.
 ٠ا لأدلة:

فال) تعالى؛ ►ؤءاس آلربمود سا تزل

إمرافيل يكسر الهمزة! حماسي همزته

أصلية ،وهو ام مالك معروف .إلو بج ،رنهء وٌوإ
ئ-ماذين لغة مه ،كما نالوا ؛ جم؛ن؛

ؤإسماعين ،ؤإمرائين

ءؤ تاس ام
ِ

وءلشك؛يء وكمهء ووٌؤ4ه [ال

ق

رْ]

 ،والنزف ئي ؤإمرافيل  .داخل في عموم الملائكة

 JLiJl؛ !،الشرف والمدر الكبير ،ومنه

أبشا  .وفد ورد ذكره .

الحديث؛ ُلأ بنتهب الرجل ئهبة ذات

تبتنا محمد  ،.نقد كان يقول ،ني يعانه

مرق لهو

على لسان

؛ أي؛ ذات شرف الذي كان يفتتح به صلاة الليل)■ ُاللهم

وندر كيرأم• وذكر ابن بس ها أن

دب مربل دميكائيل  ) M'r-bفاطر

(حبر) و(ميكا) و(إسراف) هي كلها ال
با لأعجمية  ،بمعنى ت عبد  ،ومملوك ٠

و(إ,ل); اماش-مارل؛.،
 ٠ا لتعريف شرعا •

م اوات والأرض ع—الم م ال غتب

والشهادْ\ْ.،
 ٠ا لمسام امحتعلقة:

.المألة الأولي :محل إ-رافيل؛

إمرافيل  i.مالك من الملائكة

لا ثث ،في أن تخبص الممح . ،له
الكرام ،بل من أعيانهم ،ورد ذكر ،في
مع جبريل وميكائيل في يعانه الذي كان
الثنة ،وله وفناشح يقوم بها بأمر افه ه • يفتتح به صلاة الاليل فقال :،اراللهم رث
 0ا لذكم:

الإيمان بامرافيل  .واحِح ويدخل

جبريل وميكائيل ث.إسراذ؛-ر ،فاطر

المادات والأرض حمال م ال غيب
والشهادةا> دلالة على قفل وتشريف

را>طر :القامص المحط (  ) ١٣١١لرّت ارالة.

مدآ ،] ٠١٤٠٧ ،ومختار  ١لمحاح ( [ ) ١٢٠مكتبة
 ،] ٢١٩٨٦ ، jl^Jول ؛ ن الرب ( ١ا[ ) ٣٣٠ /دار

اكلأثت ه على سائر الملأكة.، ١٦
 .ا نمألة الثانية :وظيفته:

(آ)احرح 4بهذا اسل :احمد (ام/ا،؛) [مزمن
الرّالأ. ،دأ ،]٠١٤٢٩ ،واوزار(خ/آعآ)لمكمة

انتهر أن صاحب المور هو

الملوم والحكم ii ،؟] ،من حديثه محي اش بن أبي

( )٠احرحم م لم(كتاب ،صلاة المسافرين وتمرها ،رنم

اوش ،وحنن إستاذء محققو المني ٠
(أ)سل المحمل ( [ ) ٤٠٨مكنة لمان.] ٢١٩٩٣ ،
(؛)طلر :شر الدي ( [ ) ٦٩٦٨دار هجر ،ط؟].

(ا)-بطلر :صون المعبود ([ ) ٤٧١ Aدار المكر ،ط"ا،
.] ٠١٣٩٩

أسؤخ المحاسبين

الإسلام

Ty !٩٦

أصافل ص ونفل اسميرا،
والقرطي الإجماع على أن الذي ينفخ
في الصور هو إمرافيل؛ إلا أن ذلك لم
يثت فيه حدث صحيح يعول عليه

،

 ١٠ء رم ح ارج ال ق ب ول® ^،)٢
للحكمى ٠
 — ١١رامسعتفد فرق  ١لم

لمّ ين

واليهود والممارى والملأ محفة والوينيين

وافه أعلم.

فى الملائكة المقربين® ،لمحمد

ه ا تمصادرواثمراحع:

العقيل.

 — ١ءأصول الإيمان في ضوء الكتاب
 ١٢ء *المنهاج في شعب الإيمان®
والننهء ،لخّة من العلماء.
^ ،)١للحليْي.
( . ٢رالبداية والهاه ^ ،)١لأبن
كثير.
ئ أسؤخ الهطسين ص
 ٣ء راحاْع اليان ،)٢^ ،١للهلبري.
يراحع مصهللح (الحيبا).

 — ٤ررالجامع لأحكام ال قرآن ء

(جل،ى،لأقرطى•
٠ — ٠االجامع لشعب الإيمان( ،ج،) ١

ج ا لإسلام ة1

 - ٦ارالحباض في أخبار المادئك،،

 ٠ا لتعريف لغة:
الإسلام في ال لشت :هو الانقياد
والإذعان ،يقال; أسلم ض؛ أي :انقاد

® ٠ ٧نرح العميدة الهلمحاوية ،،لابن

لنا .ومنه قوله ؤو!

للس.وحر١ ،

له وصار م

ؤ(وقبئ ا' إق ر-بمحا مأسمحإ ٌ

أى الم•

تارمّ•

« - ٨ءالم الملازكة الأبرار® ،لعمر  ،] ٥٤وقوله; ؤج أنتا يئمحر نيئ
[الماغاِت.]،

الأشقر.

 — ٩ءرلوامع الأنوار البهية® (ج ، )١
لل فاريتى •
(ا)يتظر :نتح ،^,, ٧١

[الشبة الكية،

( )٢ينظرت التذكرة بأحوال ال وني وأمور الآ-محرْ (ا/
[ ) ٤٨٨دار المنهاج .ذا.]٠١٤٢٠ ،

()٣بتظر :نتح ازري (اا/أ'أم)ء

قال ابن فارمحي فةِللإ; ارال ين واللام
والميم محغل م ب ابه من المحة
والعافية . . .ومن الباب أيئا ; الإسادم،
وهو :الانقياد؛ لأنه ي لم من الإباء

والأمتاع»ر؛.،
()٤مايس اللغة(*ا[ )٩• /دار الجيل ،ذأ]٠١٤٢ • ،

الإسلام

الإسلام

=ءأء[ق|ابمث

ؤ ا لتعريف شرعا:

ونرعي عام ونرعي حاص ،إلا أنه عند

الإسلام ني موص الكتاب ،والسنة
يطلهم ،ض أحد رين ت

الإطلاق نمرق إلى الإسلام الشرعي

الأم ر الأول؛ الإسلام الكوني،
ويمي؛ الإسلام القدري.

ومعناه؛ الاست لام لأمر الله وندره

الخاصص.
 ٠ا لعلاقة بين المعنى اللغوي
والمرعي؛

الإسلام في الترع  -مواء لكن إّلأنا

الكوني ،وهدا الإسلام يدخل فيه المؤمن كرنبا أد شرعيا  -راجع إلى معنى
والكافر ،بل يدخل فيه ص ائر
المخلوقان ،،من الشجر والحجر

"الأمر الثاني؛ الإسلام الشرعي ،وهو
علك''ّ ،

الغؤع الأول؛ الإسلام العام ،وهو؛
الدين الذي بعنا الله به جميع الرسل.

الإمحلأم ال لغوي ،وهو الام ت
والامياد.

لأم

.

فإن الإسلام الكوني هو اس ت لأم
جميع الكاسات وانقسادما وإذء-انها
لمشينة اف (قضاء اف الكوني) ،فهو

استسلام قهري من تللئ ،الكاننايتؤ لربها .

أما الإسلام الشرعي (بنوعيه؛ العام
لأم عي ال اف

ون د عزف ه الإم ام محم د بن والخاصن) فإنه ام ت
عيد الوهاب ،ربةف> بأنه؛ ،الاستلام ف المطيعين له لأمر ربهم ،ؤإذعانهم وانقياد
بالتوحيد ،والانقياد له بالطاعق ،والبراءة قلوبهم وجوارحهم له ،فهو استسلام
احتتاري من عباد اض ف.
من الشرك وأهاله١١

قال سيخ الإسلام ابن تيمية ظه؛
النؤع الثاني؛ الإسلام الخاص ،وهو؛
الدين الذي بعث به نيا محمد .على ءالإسلأم؛ هو الأسسلأم وْر ب-ممن
جهة الخصوص ،وهو الذي لا شل اض الخموع ض وحدْ والأنفال ل ه
من أحد ءيرْل . ،
ويشار محا إلى أن لفظ الإسلام ؤإن

والعبودية ش وحدْ١١ل
ؤسس ،التسمية:

نعا_ددت ،إطلاقاته ما بين إسلام كوني
أما الإسلام العام؛ فإنما صمي ؛ذللن،
(ا)ثلأمم الأصول رائيها .انظر :شرح الأصول اكلأ*ة لأنمراك جسع الأنساء والرسل في
لسن ( [ ) ٦٨دار الإبمان ،] ٢٢ • < ١ ،وبحو ذلك الدعوة إليه ،فهم فد اشتركوا في أصول
عرفه ثيخ الإسلام أءن تيمية ،كما في :مجمؤع
الفتاوى ( ) ٦٣٦ /Uزشة ان تمة ،ط.]٢

( )٢انظر. :جموع الفتاوى لأبن سين(.) ٦٣١ . ١٣٥ /U

( )٣انمدرنف (■ا.) ٩٤ /
()،المعر الأبق (  YT/U؛).

الإسلام

الإسلام

[vr

الدين والعمدة ،وتنوعت شرانعهم في  -م بنيا حقيقة الإسلام العام ،الذي
العبادات وصماتها.

 0ا لأسماءالأحرى؛

امتركتؤ الرسل في الل،عوة إليه —ت  ١الذي
يحصل لأهل الإيمان عند تجريد توحيل.
قلوبهم إلى الله ؤإقبالهم عليه دون ما

الإسلام ال عام ي مي ب الإسلام
المشترك ،والحنيمية ،وملة إيراهيم،
له الدين ،لا يحبون شيئا إلا له ،ولا
يدين اف ^•، ١١

سواه ،بحيث ،يكونون حنفاء له مخالمين

يتوكلون إلا ئيه ،ولا يوالون إلا فيه،

 0ا لحكم:

ولا يعادون إلا له ،ولا يسألون إلا إياه،

دين الإسلام الذي بعث الئه به نبنه
محمدا ه هو الدين الحق الذي ال

ولا يرجون إلا إياه ،ولا يخافون إلا

يقبل الله من أحل سواه ،ومن لم يدن الله

إياْ ■ يمدونه وي تحينون له وبه ،بحيثؤ
يكونون عند الحز بلا حلق ،وعند

به كان كاذتا نجب البراءة منه ،وكان

الخلق بلا هوثم،؛ فل فنيت عنهم إرادة ما

مستحما (  jULني الأجرة.

سواه بإرادته ،ومحبة ما سواه بمحبته،

وفد أجمع العلماء على قرصية هذه
الأركان الخص ،ووجوبها على جمح برجائه ،ودعاء ما سواه بدعائه ،هو أمجر

وحوفؤ ما سواه بخوفه ،ورجاء ما سواه

المكلفين ،وكفر جاحد وجوبها ،بل إن

لا يعرفه ب الذوق والوجد إلا من له

ذلك ُما يعلم من الدين بالمرورلأ • ٢

شببا ،وما من مؤمن إلا له منه ميب, ،

 0ا لحقيقة;

وهذا هو حميقة الإسلام الن.ي بحتؤ الله
به الرمل ،وأنزل ،يه الكتب وهو قهل بؤ

نال ،منح الإمادم ابن تيمية ^٥٠
را ،انظر ت مجموع الغتاوى ( ،) ٦٣٦ /Uوجراب الشيح
عبد اث ابا بطين في تعريف العجالة والاحلاص
ممن كتاب الدير المة ني الأجوبة الجدة (;٢
.) ٢٩٤ - ٢٩٣

( )٢انفلر :الإب ان لأعيني ( )٣لالدار ال لغية ،ط، ١

ي''؛لم] .وروضت انافلر (\[ )\r\/فة حاسة
الإمام محمد بن صعود .ط ١٣٩٩ ٦٠ه ،tوأحكام

الق—آن الذكآ ندو ١عل ه  ١حاه.

والله

ّبحانه أءاJمiا. ٢٣١
وقالا ابن القيم ئه ت رواقه سبحانه
حلق الخلق لعبادته وحده لا سريلثؤ له،

التي هي أكمل أنواع المحثة مع أكمل
أنواع الخفؤع ،وهذا هو حقيقة الإسلام

اهو الأم ة (م ) ١٤٤١ /زياد ابن حزم،
 .]- ٠١٤١٨وحادي الأرواح ( [ ) ٢٥٥دار اصب،

وملة إبراهيم الني من رغب عنها فمد

اللمية] ،وجامع اللوم والحكم ( ),\ ٦٧ ، ٩٦ح

سفه نف ه ،نال ،تعالى• ءؤوس ينغمإل ءن

والثمر اكاس ([ ) ٦٨المكتبة الثمانية] ،وكنف

اكهات[ ) ١٧٦ ( ،طابع الراض ،ط\].

( )٣اداوى الكرى (ه[ ) ٢٨٦ /دار العرنتاّ

الإسلام

الإسلام

نؤ إيهثتِ إي تن ثيه سهر ولثد آ<نثلمقئ أنواع العبادة سواه؛•

(٢)..

ؤ آ ليتا وإدت| ؤ ،آلاخرأ بن آلذث-إجبم

إي قال ثن رمم 1أنخ ه١د آنثث يُي

آكية  .ودش ه اتجتيثم يو وثمة

 0ا لأهمية:

ارهدا الدين الإسلامي هو الدين المقبول

عند اش ،المافع لصاحبه ،قال اطه قك؛ وف

ته آن اسَ آنئلق َيم الدن ئلأ ثزئن اب
أم 'كم ئبداء إذ حمر أدمى يند آم آلإنتأه [ TJءم_ران] ١٩ :
ؤآنئر منيمون
دج صد آلإنام دبما ض بمل

بمقوب أن«وت إذ ثاد إتفي ما تجدوة عى ونال ت
بمدى هالؤأ ثني إلتةاق ؤإقه ءاثايك إجيثر نه وهو ؤ ،أ'وجرم ي آلثنمين .ه

وإتثنمل يإسص إو يبجدا يقن لثء
[اوهمة]»لا.،
ملئون

[آل عموان].

وطا الإسلام هو الإسلام الذي امس يه
ونال الإم ام م حمد ب ن على محمد ه وأمنه ،نال اض تعالى؛

عبد الوهاب y؛j؛ ،uت ءان أصل الإسلام ولت'ز أكتنت لم' ديقة؛ وأس عوقأ ئنتهر

'دلإ ألإنثم ه [سأ :ما»لم.
(٣)..

وقاعدته :شهادة أن لا إله إلا اف ،وهي
أصل الإيمان باق وحده ،وهي أقفل  0الأدلة:
ئعب الإيمان ،وهذا الأمل ،لا بد فيه
من العلم والعمل والإنرار; ،إجماع
الم لمين .ومدلوله :وحوب عبادة الله
وحده لا شريك له ،والبراءة من عبادة ما
مواه ،كائنا من كان ،وهدا هو الحكمة

التي حلمته لها الجن والإنس ،وارك

لها الرمل وأنزلت ،بها الكنب ، ،وهي
تتضمن كمال الذل والمج ،وتتضمن

أدلا؛ الإسلام الكوني ،ويدخل نه جمع

 ١ل مخالوقات ،ؤيدل عاليه نوله تعالى:

ءؤأانم؛ر يبن آم يتغوث وأعأ ئتئأ من ي
ألث٠مم دآديني_\ وعا ^= ١^٤دإثه
يبموُى

زآل ءمر١ن] •

قال ابن كثير ] ١٠• : iiibلمؤمن مستسلم
بقلبه وقالبه ف ،والكافر حم ت لم ف

كمال الهلاءة والتعظيم ،وهل.ا هو دين

كرها ،فإنه تحت ،الت

الإسلام الذي لا يقبل اض دينا سواه ،ال

وال لطان العظيم ،الذي لا يخالم،

من الأولين ولا من الأحرين . . .إن دين
الإسلام هو الاس ت لام ف وحده

ولا

والخفؤع له وحده وأن لا يعيد بجميع

خير والمهر

(أ)اادرر الب (\ا\\ى [.دآ ،].٠١٤١٧ ،وانظر:
(آ.) ١٨"/

(" )١ثرح الأصول الثلائة لاين ءشسسن ( [ ) ٢١دار
( )١الجواب الكام ( [ ) ١٨٨دار المُرىن ،المغرب.
ردا،

.]< ١٤١٨

(؛)تسرزين كير

[دار لهت.]٠١٤٢ • ،٢.]. .

الإسلام

الإسلام

يانئا ت الإملأم الشرعي ،وهو على الحدين،؛ أن أصل دينهم واحد ،وهو
ال توحيد ،ؤإن احت الف ،فرؤع

أ  -الإسلام المام المشترك ،الذي الثرMع.، ٠١٢
بث به جميع الأنبياء ،ويدل عليه ما

ب .الإسلام الشرعي الخاص ،الدي
بعث به نبتتا محمد

" "  - ١قال تعالى؛

والدي ال

ماز إلامم

يقبل الله من أحد غيره ،ويدل على دلك
ة ت /إننا وثيجن حاك منيغا منيا  ،^٠ماز ما بلي؛
 - ١ن ال ت ع الى؛ ؤونوأ يبع و
محن آلتئكث[ .آو عمران].

 - ٢وقال تعالىت جووش ؛ ٩اثيثم آلإنث؛ا ^^ ١ششلنث;ذنفي أ*مح؛
[آل ءمران] •
بو رسوب بمي إن أثآ أنظد صأ محي آلث؛سين

أدق ملأ ثزئن إب وآثر محبئون ٤٠.

:7سصسءء,

 - ٢وعن أ؛كا هربرة ه،

عن

رمول اض ه؛ أنه نال؛ *والذي نفس

محمد سدْ  ،لا ي مع بي أحد من هذْ

أن أؤن يرى يذئ؛ .ه الأمة  -يهو,دي دلا مراني  -نم يموت

تيوسا •

 - ٤دءن أ؛كا ^ '^ ijه ذال؛ ذال
رسول اف ه ررانا ادر الناس بعيي

ابن مريم في الدنيا والآ-محر ،0والأنبياء

إحوة لملأت؛  ،أنهاتهم ثنى ولبنهم
واحد))' . ٢١
ن ال الحاففل ابن حجر ظه؛

ولم يدمن بالذي أرميت ،به ،إلا كان من
اص٠ءاب الار»لم.

 - ٣وعن ابن عمر ه قال؛ قال
ومول الله.؛ *ب تي الإسلام على
حمى؛ شهادة أن لا إله إلا اف وأن

محمدا رسول الد ،وإئام الصلاة ،وإيتاء

الزكاة ،والحج ،وصوم رمضان»ر؛.،

روالعلأت  -بفتح المهملة -؛ الضرائر،

 — ٤حدث جبريل المشهور ،وفيه

وأمله ان من تزوج امرأة ،نم تزوج

نال جبريل  :.يا محمد أخرني عن

أحرى؛ كأنه عل منها ،والعلل؛ الترب الإسلام ،فقال رسول اف ه؛ *الإسلام
بعد الشرب ،وأولاد العلأت؛ الأخوة أن نشهد أن لا إله إلا اف وأن محمدا
من الأب ،وأمهاتهم ثنى • • -ومعنى ( )٢نتح اياري لاين حجر(ا■[ ) ٤٨٩ /دار المعرنة].
( )١أحرجه الخاري (كتاب احاديث الأنساء ،رنم
.) ٣٤٤٣

( )٣أحرجه م لم(محاب الإيمان ،رقم .) ١٥٣

( )٤أحرجه الخاري (كتاب الإيمان ،رقم  ،)٨وم لم
(محاب الإيمان ،رقم .) ١٦

الإسلام

الإسلام

؛ ] ٢٢

رسول اف ،وتقيم الصلاة ،ونوني الزكاة،

وهو يجمع معنيين :أحدهما :الانقياد

وتصوم رمضان ،وتحج الست ،إن

والأستا،،،لأما
والناني :إخلاص ذ.ل اث ،ؤإفراده،

استهلمتؤ إلي 4سيلأء

ومحوانه :قول( :لا إله إلا افه).

 oأ قوال أهل العلم:

قال أبو العاب (( yMالإسلام:

وله معني ان :أحدهما :الدين

الإخلاص فه وحدْ ،وعبادته لا سربك،

المشترك ،وهو عبادة اطه وحده لا سريلن،

له ،ؤإقام الصلاة ،وإيتاء الزكاة ،وسائر له ،الذي بعث به حميع الأنبياء ،كما
ئد على اتحّاد دينهم نمحوصر ١لكتايسؤ

الفرائض لهدا تع(،

وقال قتادة(( :الإذم :شهادة أن ال

والسمة.

إل إلا اطه ،والإقرار بما حاء به من

والثاني :ما اختص به محمد .من
الدين والشرعة والمنهاج وهو الشريعة

وبعث ،به رمحلمه ،ودل عليه أولياءه ،ال

والهلريقة والحقيقة ؤ

محي اطه ،وهو دين الأ 4الذي شيع لمه،

وله مرتبتان :إحداهما:

يمل غيرْ ،ولا بجرى إلا ؛•، ٣١٠٠٠،

الذلاهر من

(الإسلام) في الشرع(( :لفظ( :الإسلام)

القول والحمل ،وهي ،المباني الخص.
والثانية :أن يكون ذللث ،الفناهر مaإايئا

بحُمل ءر دجهين ■

ااواْلن\؛،لأ

وقال ابن تيمية ذاكتا استعمالات ،لفظ

 — ١متعديا ،كقوله :ءؤؤس لمن دينا

نثن أناة ننيه ِس ^^٥
.] ١٢٥

وقال أيما (( :وهذا الدين هو دين

محمزه الإسلام الذي لا يقبل افه دينا غيره ال
من الأولتن ،ولا من الاحرين ،فإن جمح

 — ٢وستحمل لازما؛ كقوله< :اؤإذ الأنبياء على دين الإسادم ،قال اممه تعالى

 ،( ١٥يم ردئأ بيأي هاد أسشت^ ،؛ ،1ص ن وح ت ءؤدأث-زبا أن ٢١؛ ،ثرنث،
آكلمتف[ 4.القرة].

ه يو ونس] .ؤ  .فالإسلام يتقسمن

( )١أحرجه يهزا اللفظ م لم (كتاب الإيمان ،رقم .)٨

الابيتسادم لله وحده  ،فمن است لم له
ولغيره كان مشرلك  ،ومن لم مستسلم له

من حدبئ ،عم بن الخ؛لأب ه.

وأحرجه البخاري بنحوه (كتاب الإيمان ،رنم ،) ٥٠

وم لم(كتاب الإيمان ،رقم  ،) ١ ٠من حدين ،أبي
(آ)ف

الدء ) ٢٧٦ . YU،A ( ،لم-،ة

الّالة،

كان سنكبن ا عن مادته ،والمشرك يه

والمستكير عن عيادته كافر ،والاستلام
له وحد 0يتضمن عبادته وحده ،وحناعته

ط.] ٠١٤٢٠ '،١
( )٣شر الطري (آ ) ٢٧٥ /تُؤسّّة الرسالة].

( )٤مجموع الخاوي لأبن نمة (/٧د .) ٦٣٦ . ٦٣

الإسلام

الإسلام

وعت!أ

وحده .ف هذا دين الإملأم الذي ال
يقبل اش غيره ،وذلائ ،إنما يكون بان

يطاع في كل وقت بفعل ما أمر به غي
ذلك ،الوقت،،؛را/

 — ٠حج بيت ،الله الحرام من استهلاع
إليه سبيلا ١

وقد قيل لهذه الخمسة الأمور ت

(أركان ودعائم)؛ لقوله.

ررب ني

ثم قال ظه؛ رروقد تنانع الناس فيمن
تقدم من أمة موسى وعيي ،هل هم
م لمون أم لا؟ وهو نزاع لففلي؛ فإن الأركان دعائم الإسلام ،فلا يثب ت،

الإسلام على حمسس؟ ، ٠١فشبهه بالبنيان
المرك ت ،على حمر دعانم ،فهن.ه

الإملأم الخاص الذي بعث اض به الإسلام بدونهال .،
محمدا

المتضمن لشريعة القرأن ليس

عليه إلا أمة محمد ،.والإسلام اليوم
عند الإطلاق يتناول هذا ،وأما الإسلام
العام المتناول لكل ثريعة بعثا الله بها

وقد يطلق على أركان الإسادم:

مباني الإ>لأمر  ،،وهي سمية مأخوذة
من حدي مثح" :يني الأملأم على
خمس. ٠١...

نبئا فإنه يتناول إسلام كل أمة متبعة لنبي
كما قد يهللق عاليها بعض الحلماءت
من الأنبياء ،ورأس الإسلام مطالئا شهادة
أن لا إله إلا الله ،وبها بع ث ،حميع العبادات الخمس؛ .،
الرسل»رى.
( )٣انفر :جامع اس والحكم (  ) ٤٣ب الواله،
0الأرلكنء

أركان الإسلام خمسة ،وص 1
 - ١ث

ه ادة ألا إل ه إلا اممه ،وأن

محمدا رسول افه.

؟-إقام الصلاة.
 - ٣إظء الزكاة.

 — ٤صوم رمضان.

 ،] ٠١٤١٧ ، JU،وسارج الخول (.)\\>\/r( )٤انفلر :المض لابن قداى (ه[ ) ٢١ /دار النكر.

ؤل ١٤٠٥ ،١ه] ،وشرح العمدة لابن تيمية ( ) ٧٦/٢
[ُكمة انميكانً ،لا ،]٠١٤١٣ ،مجموع النتاوى
له([ ) ٢٨;٢٣مكتبة ابن تيمية ،ط ،]٢ودىتز

الممر(([ ) ٣٣٦ /مزت علوم القرآن. ،دآ،
 ،]٠١٤٠٤وجا،ع الملوم والحكم(  ،) ٢٥والبيع
(أ[ ) ٤٠١ /الكتب ،الإّلأم ،ط..؛اُ] ،تثا؛،

١كاع( [ ) ٢٥٧/٢دار النكر].
(ه) انظر :مجموع الفتاوى (؛أ/ها) ،والمتدع (ه/
 ،) ١٧٢والإنمافج(•\[ ) Tyv /دار إحياء اكران،

المربي] ،والفروع ( [ ) ٢٥٧/١دار الكتب ،الملمية،
( )١سبموع الخاوي لاين ب (■.) ٩٢ . ٩١ /r
( )٢مجمؤع الفتاوى لابن تيمية ( ،) ٩٤ /Yوانفلرت
المرجع ال س_ابمق (ا ) ١٤ /و( ) ١٦٠ _ ١ ٠ ٩ / ١ ٥
 ،) ٣٧٠ / yUhوالإيم ان الأو—ط ل (  ) ١٧٠زدار

ْلا] .وهناك من من ،بهذا الأم؛ كابي
الخطايا ،وابن الجرزى ،وأبي هبيرء ،وغيرهم.
انفلر :المنمي الأرثد(أ/ه<ه) ،و (م ،) ١٠٨
ومعجم الكتب ،لابن عتاو الهادى (\إ ، ٨٠ ، ٧٠

يةً ،لا ،]،، ١٤٢٢ ،واتتضا ،الءساءل المشم

 ،) ٩١ ٠٩٠والإن ه ا؛ ،للرداومح( ،أ،) ٣٢٠ /

را/هه؛) [مطعة المنة الخحمل.يت ،محل؟.]٠١٣٦٩ ،

والفروع (ا/خهآ).

الإسلام

الإسلام

][٢٢٦
إحدى يدي ،ثم قال ذلك ،يعد ما

 ٠ا لشروط:

ما يئت يه الإسلام الحكمي ت
هناك أريعة رق يكون بها الغخعس

قطعها ،آنمف؟ ىل; «لأ شاله ،فإن

نمالخه فإنه بضنكلأ ،تبل أن سله،

وأنت ،يمنزلمه قبل أن يقول كلمته المي

مالئا حكما ت

الطريق الأول ت بالنص ،ويكون يما

ئال."<.

ولا يد من المالفنل بالشهادتين أو ما
 ٠٠ ١النطز يالشهادسن ،مّواء كان يقوم مقا  ١٠٠۶٠عند التمكن والقدرة على
ذلك.،
لحدت:
ذلك \و\طق صادقا أو
٠رأمررت ،أن أئانل الماس حض يشهدوا ألا
أما غير القادر عر القلق  -كالأحرس -
إله إلا اف...اا

الحديث ،ومحيانى،

فيعذر ياوللأ ، ،ؤيمدق عيره إن نم الئ ،يه

ونى حا.ث آض ...« :حض يقولوا :ال يعد زوال الماع.
إله إلا اف ،فإذا قالوئ ،وصالوا صلأسا،
الطريق الثاني :السعية ،وسناها  :أن
واسصالوا ئيكا ،وذبحوا ذبيحسا ،فقد يأحد التابع حكم المتبؤع في الإسلام،
ح^مت عيسنا دمارهم وأموالهم ،إلا
ء-هم ،ض مءير،ت

بحقها ،وحسابهم عر اف^ار/٢

من أسلم
فيحل في الإسلام
صدقا ،ويدحل فيه المنافق الذي أظهر
الدحول في الإسلام وأم الكفر.
 — ٢النطق يما يقوم مقام التهادنين؛

كقول الشخمى( :أسلمت ،)،أوإ (إني
مسالم) ،لحديث ،المقداد (هه أنه قال:
يا رسول اممه ،إني لقيت ،كاما غاقتتلما،

 — ١تبعية الابن المغير لخير أبويه
ديثا •

فقد اتفق الفقهاء على أنه إذا أسالم
الأب ول ه أولاد ص غ ار ،أو من في

حكمهم  -كالمجنون إذا باع مجنوئا  -فإن
هؤلاء يحكم بإسلامهم تعا لأبيهم •
وذهب ،الجمهور (الحنفية والشافعية

والحنايلة) إلى أن انمرة بإسلام أحد
فغربح يدي؛ال يم ،فقطعها ،نم لاذ
الأيوين1 ،ا كان أو أئا ،فيحكم يإسلأم
متى ؛شجرة ،وقال :أسالمت ،لله ،آقتاله
المغار نبنا لخير أبويهم دينا؛ لأن

«لأ
يعد أن قالها؟ قال رسول افه
تقتاله ،قال :يا رسول النه ،فإنه طرح

الإسلام يعلو ولا يعر عاليه.
 - ٢المعية لدار الإسلام.

(ا)اخر-بم الخاوي (ياب ،الإيمان ،رنم  ،) ٢٠وس لم
(محاب الإبمان ،رقم .) ٢٢

(أ)ا-م-بم الخاوي (محاب الصلاة ،وثم .) ٣٩٢

()٣احرجه الخاوي (كتاب الديات ،رنم ،) ٦٨٢٥
وس الم(محاب الإبمان ،رنم .) ٩٠

الإسلام

الإسلام

ثعائر الدين أحري—ث ،عليه أحكام أهله،

 -ا لمغير إذا سبي ولم يكن معه أحد

ما لم يفلهر منه حلاف ،ذإائ)اا

من أبويه ،إذا أيحله السابى إلى دار
قال ابن مفلح ةة-فب • ررؤإذا صلى
الإسلام.
الكافر على احتالف ،أنواعه حكم باملامه
 ل مهل دار الإسادم ،حتى لو كان نص عليه  -أي؛ الإمام أحمد  -و٠لاهر٥أن العصمة تثبت ،؛الصالة ،وهي لا تكون
ملممطه ذمتا .
 -ا ليتيم إذا مات) أبواه ،وكفله أحد مدون الإسلام؛ ولأنها عبادة تختمر

الم لمين ،فإنه يتبع كافله وحاصنه في
الطريق الثالن)ت

والمقصود

شرعنا ،أسبهن ،الأذان ٠ ، .ولا فرق بين

أن تكون صلاته في دار الإّ ادم أو
الحرب ،حماعة أو فراديءل؛.،
 - ٢الأذان والإقامة ،لحدينح أنس بن

بها •' أن بفعل فعلا ي نيل به على كون
الشخص م لنا حكما ،ومن الأفعال مالك ه قال :اركان رسول افه .إذا
غزا قوما لم يغز حتى يصبح ،فإن سْع
الش يستدل بها على ذلك)
 — ١إقامة الصلاة؛ لحديث) أنس <جهبم؛

أذايا أم الئ ،،ؤإن لم ي مع أذايا أغار

يعدما يصح،،

أن النبي .نال :ررمن صلى صلامنا،
 - ٣الحج؛ لأنه من شعائر الإم ادم
واستقبل قبلتنا ،وأكل ذبيحتا ،نذللث،
السالم الذي له ذمة ا(نح وذمة رمول) ،فلا الفلاهرةلأ،ا
تخفروا اف قي ذمت))4أآ.،
® :وهنا م ائل
قال ابن أبي العز
فال الحافغل ابن حجر ؛؛؛؛ - ٠٥-في ذكلم فيها الفقهاء؛ كمن صلى ولم يتكلم
®وفيه) أن أمور
شرحه لهذا الحرين)
الناس محمولة على الذلاهر ،فمن أفلهر

بالئهادتين ،أو أتى بغير ذل لث ،من
حصايمحى الإسادم ولم يتكلم؛هما ،هل

(ا)انفار :المغني لأبن لدامة ([ )١ ٤ • /Aدار المةر)
ًدا ٤٠٠ ،اه] .وتفا ،العلل لابن الخم ( ) ٢٩٨
[دار الخم ،^ ١٣٩٨ ،والخواى الدواني لكفراوي

(  ٢٣كح الادتم(،ا/أأا") •
(؛)الم بدع في شرح المشع(\اأ'ى [المكتِ،
الإّلأس .]- ٠١٤ •• .وانئلر :الشرح المتع لأي

(اْ/عآ) [ياي الخم )]- ٠١٤١٠ ،وحاب اكوى

( ١v /١ه) [دار الفكر ،]- ٠١٤١٢ ،وترح مشهي
الإرادات (\[ )■\ rv /دار JU؛ الكبً ،دا،
 ،] ٢١٩٩٦والوّوءة الخقب اممويب (اإ\\أ.
[ ) ٢٧١دار اللأ.ر ،ط؟].

(أ)احر-بم المخاري (كاّ_ ،الصلاة ،رقم .) ٢٩١

()٥أخرجه البخاري (كتامح ،الجهاد والمر ،رنم
■  ،) ٢٩٤٢وسلم (محاب ،الصلاة ،رنم أح-آ).

()٦انظر :المان في ّذم ،الإمام النانعي (آ) ٢٩٢ /
[دار المياجً ،لا ،].٠١٤٢١ ،ويانع الصانع (/V
[ ) ١٠٣دار الكتاب) المربيُ ،دأ.]٠١٩٨٢ ،

الإسلام

الإسلام

٢٢٢٨٦

يمير م لما ،أم لا؟ والصحيح ت أنه

أحدهما :باعتبار الإسلام الخقيفي،

يصير م لما بكل ما هو من حمائص

وهو دين الإسلام الذي نال اض فيه :خإ0

الإسلامءرا/

أدمى بمد آفِ آلإناتإه [آو َان] ١٩ :

الُلربثا الرابع• شهادة رجل م لم وق

ال :وش يبغ و ألأنشر دكا ش

عدل ك بالإّلأماأ.،

يقبل منه ه [آل عمران ت , ] ٨٥

 0ا لأقسام:

والثاني :باعتبار الاستسلام ظاما هع
عدم إسلام ال باطن ،إذا ونع حريا،

تقدم ذكر تق يم الإسلام إلى كوني
وشرم ،،والشرعي ،إلى عام وخاص مي،
التعرف الشرعي ،لدحاجة إليه هاك.

والإسلام الشرعي الخاص ينق

م

~ ب اعتتار قيام المكلفإ به — إر تسمين ت

 . ١الإسلام الطيش:
وهو الإسلام الذي تتوقف عال يه

الأحكام الدنيوية والأحرؤية ،ويكون لمن
أتى بشعائر الإسلام الظاهرة والباقة

معا ،وكان صادئا في ذللث.،
 - ٢الإسلام المي:
هو الإمحلأم الذي تتوقف عليه

الأحكام الدنيوية ،ؤيكون لمن أتى
بالشهادتين ،أو بشعيرة من ثحائر

الإسلام الخاصة ،صادقا كان أو كاذتا .
نال المحافثل ابن رجب <بإل<لؤ :ءأن
الإسلام يطلث ،باعمارينه؛
الإّلأس .ط؛].
<ا)شرح \_) ٥٧( jji
( )٢انظرت شرح كتاب الير الكبير لمحمد بن الحن

اشاني

كإسلأم المافقيزلأم.
وسمي الإسلام الخكمي ؛ذص لأن
صاحبه روالن*كا ي مي بم تور الحال) قد

أتى بما يحكم عاليه بإسلامه ،فتجرى
عاليه أحكام الإسلام في الدنيا ،سواء
مالنا حقيقيا ،وهو المسمى بالمسلم

الحقيقي ،أو لم يكن كذل لث ، ،وهو
الخافق.

فالإسلام الحكمي يتعلق بأحكام
الإسلام في الدنيا ثل ،.ولدا فإنه ند

يسمى ي_(الإسلأم الظاهري)؛؛.،
 ٠ا لمس1صاسعلةة:

 .ا لمسألة الأور :حكم من ب ،له
الإسلام الحكمي:

من أقر بالإسلام ظا<ا ،أو أتى
بتحيره من شعامره الخاصة عمم ماله

ودمه ،ونتن ،له أحكام الإسلام ،وعومل
معاملة الم لم في حميع الإحكام

[تحمق :همد العز.م احد]،

وانظر فيما سبق! تراهمد في ييان حقيقة الإيمان
سيخام (  ،) ٣١٤ . r-Aوالمرّوهمأ الفقهية
الكوضأ<؛/ا-ا-أا•.) ٢٧٣ .

(م)تح الهارى لأبن يحب (ا/ياا) أدار ابن
الجوزيً ،دأ ٤٢٢ ،ا،و].
(؛)انظر :فغي اياوي للكثمءري(ا/؛آ).

الإسلام

الإسلام

=.٠٠

والمعاملات الدنيوية (كأحكام النكاح،
والمواريث ،والجنائز ،والشهادات،

والولاية ،واكدائح والمغسل عند

الشرعية ،والخضؤع والاست لام
^ذا
لأمر اف ،والأنفال لأمر نبنه
رحع عن ذلك لكن ند نقص إقراره.

ادرت ،ودف ءع السلمين ،دب،،

وأما من لم يظهر منه عدم الألمزام

وبمس ءن لكن هذْ ءال د(او ام

بدلك مد إقرارْ ،فإنه يبقى ض

افور الحال•)،

الأصل ،وتجرى عليه أحلكم اسض

فال الشافعي ئه؛ ررإن حكم اش
تعالى في الدنيا قبول ظاهر الأدميين،

في الدنيا ،ولم يمتحن في إسلامه ،ولا
يتوقف فيه الحكم له بالإسلام ؤإجراء

ؤإنه تولى سرائرهم ،ولم بجعل لمي أحكام المسلمين ^.،٢
مّل ولا لأءد س س أن -ص إلا ومما يدل على الإسلام الحكمي :ما
على الظاهر ،وتولى دونهم السرائر؛

لانفراده بعلمها .٢ ١١١

رواه ابن عمر ه؛ أن رسول اض ه
ق ال؛ ارأ.أ ر<ؤتؤ أن أقاتل ال ناس حتى

وسب ،ذلك :أن الشائع مد رئب يشهدوا أن لا إله إلا اض ،وأن محمدا
الأحكام على ما يغلهر للعيان ،وأما

رسول اف ،ؤيمصموا الصلاة ،ويؤتوا

الماطن فموكول علمه إلى اض ،فلا حاجة

الزكاة ،فإذا فعلوا ذللث ،عمموا مني

إلى نتع حاله ،أو التين فيه.

دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام،

ئصهمإذا أنىاّاص ،اص وحسابهمءرافالم.
م لما ،ثم ألزم بما بعدها من سعائر

قال النووي في فوائل -هذا الحاويث:،

الإسلام؛ كالصلاة والزكاة ،وهذا الالتزام

*وفيه صيانة مال من أتى بكلمة التوحيد

ثرط لمحة إسلامه ،ولكننا لا نتوقف فى

ونفه ،ولو كان عند ال يفح ،وفيه أن

الحكم له؛الإسلام حتى يأتي وفت

الأحكام تجرى على الذلاهر ،وافه تعالى

الصلاة والزكاة ،بل نحكم بإسلامه ا؛تاواء

يتولى الراترء

دون انتفلار ،فإذا حاء وفت الصلاة ألزم
بها ،فإن أبى حكم برئته واستتيب،

( )٢انتلرت جامع العلوم والحكم ([ ) ٨٥ - ٤٨مرسسة

وبكون قد أتى بنامض من نوافض

الإسلام؛ لأن الإقرار بالشهادتين يتضمن
تصديق القلب ،والالتزام بالإتيان بالأحكام

الرسالة] .والنواك الدواني لسراوى
[دار النكر]ِ ،اثسة العدوى (<UM/

) [دار

الفكر] ،والشرح ( ،) ٢٠ /Tوقواعد في بيان حقيقة
الإيمان للبفاس ( [ ) ٣٠١ - ٦٧دار أمواء
اللف،

ط  ١٤٢٦ ،١ه].

( )٣تقدم تخريجه تريا.

(ا)الآم لاوث1ض(ا 10 /-ا).

( )٤ثرح النووي عالي صحيح م لم (ا/آاآ) [دار ء

الإسلام

الإسلام

وقال الغوي قهفث • اادفى الحدث
دليل على أن أمور الماس في معاملة
يعفهم بعصا إنما تجرى على الظاهر من

النجاسات ،وفد حرمت عليهم طيبات
عقوبة لهم ،ولا كالممارى الذين ال
ينجون سيئا ،ولا يحرمون شيئا ،بل

أحوالهم دون باطنها وأن من أظهر شعار أياحوا ما دب ودرج.
الدين أحرى عاليه حكمهء
بل طهارتهم أكمل طهارة وأتمها،
وحديث أنس مرنوعا :امن صلى وأباح اغ لهم الطيبات من المطاعم
والشارب والملابس والماكح ،وحث م
صلاتنا ٠...وقد تقدم.
 .ا لمألة الثانية :وطة الإملأم بين عليهم الخياث من ذللث ،،فلهذْ الأمة
من الابن أكمله ،ومن الأخلاق أحلها،

الديانات:

آلثّثود ئوؤم ثهيداه  .] ١٤٣ : ijiJWقال
 ١ل يح ال حا. .ي في نف ير هنأه  ١لاية.

ررأى :عل.لأ خيارا" ،ومجا عل .ا الوسط.
فأطراف ،داخلة تحت الخطر ،فجعل افه
هاوه الأمة ومطا فى كل أمور الاين:

ِءا ؛ي  *'^'"١محت م ى؛ ض
كالمصارى ،وبين من حقاهم كاليهود،

بأن أمنوا بهم كلهم على الوجه اللائق
بدلك.

وسْلاه كاملين؛ ليكونوا :

آلنا؛بمه ب

عق

ب ،-عداكهم وحكمهم

بالق هل ،يحكمون على الماس من سائر

أهل الأديان ،ولا يحكم عليهم غيرهم،
فما نهدت له هذه الأمة بالقبول فهو

ممول ،وما نهدت ل بالرد نهر
مدُد.'".
 .ا لمسالة الثالئة :لماذا حمت هذء

العبادات الخص يكونها أركائا للإسلام:

_ و ومئنا فى الشريعة ،لا نشديدات

اليهود واصارهم ،ولا تهاون الضاري.

 و في باب الطهارة والمطاعم ،لاٌلأة إلا ءي
كاليهود الأين لا ضح
بيعهم وكنانهم ،ولا بملهرهم الماء من
= أ حنا ،التراث س.

^.]٠١٣٩٢ ،٢

من المعلوم أن ما أوجبه اض من
الأعمال الظاهرة أكثر من هذْ الأركان

الخمسة ،فلماذا خص أركان الإسلام
ومبانيه وحمرها بهاوه الخمس؟
تعددت أقوال العلماء ش بيان نلائ: ،
فةّال بعمهم :إن هذ ْ،الخمس هي

( )١شرح الئنة لوض'ي (ا )٧• /رالمكب الإصلأس،
.دآ،

 ١٤ •٣م].

( )٢تمر ال عوى(•[ )٧موس ة الرماية،

'.^١٤٢

الإسلام

الإسلام

'  ٢٣أ

أظهر شعائر الإسلام وأعظمها ،وبقيام

عبد نادر . . .وكالللث ،ما يجبإ من صلة

العبد بها يتم إسلامه ،وتركه لها يشعر الأرحام وحقوق ال زوجة والأولاد
يانحلال ،قيد انقياده ،ولأن فيها ما يكفى

والجيران والشركاء والفقراء ،وما يجبا

عن غيرها وليس فى غيرها ما يكنى

من أداء الشهادة والقيا والقضاء والإمارة

عنهال-،١

والأمر ؛ المعروف  ،والنهي عن المكر

قال شيخ الإسلام ابن تيمية و=&ه '■
®والتحقيق :أن النبي .ذكر الدين

الذي هو است لأم العبد لربه مهللقا،
الذي يجب لثم عب اده محضة على

الأعيان ،فيجب ،على كل من كان قادتا
عليه ليعبد اض بها مخلصا له الدين،
وهده هى الحمى ،وما سوى دللث ،فانما

يجب باساب ،لمصالح ،فلا يعم وجوبها
جمح الناس.
بل إما أن ياكون فرصا على الكفاية؛
كالجهاد ،والأمر بالمعروف ،والهتم ،عن

المنكر ،وما يتبع ذلك ،من أمارة،

والجهاد ،كل ذلك ،يجب ،ياسباب عارضة
على بحض الماس دون بعض لجلب

منافع ودفع مضار لو حصل ت ،بدون فعل
الإنسان لم تجب ،،فما كان مثتركا فهو
واجب ،على الكفاية ،وما كان مختما

فإنما يجّتا على زبد دون عمرو ،ال

يشترك الناص في وجوب عمل بعينه على
كل أ حد قادر سوى الخمس ،٠
0اثفروق؛

الفرق بين الإسلام الحكمي والأملأم
الحقيقي I
يظهر الفرق بينهما س ناحية الحقيقة،

ومن ناحية الحكم.
وحكم ،وفتيا ،ؤإقراء ،وتحديث ،،وغير
 — ١أما من ناحية الحقيقة ،فان
ذللاط • ؤإما أن يجب ،بسبب حق للادميين

يختص به من وجب له وعليه ،وند

يسقهل باسقاطه . . .مثل؛ قفاء الديون،

اللم الحكمي هو من أتى بالمهادتين
أو ثعائر الإسلام  ١١^١هرة ،سواء كان

صادو في إسلامه (ملم حقيقة) أو كاذبأ

ورد الغموب ،والحواري ،والودائع،
والإنم اف ،من ال٠ذل الم من الدماء
أما الملم الحقيقي فهو الأي أتى
والأموال ،والأعراض . . .وتجب ،على
ئخص دون ثخص ،في حال ،دون ؛المهادنين والتزم شعاثر الإسلام ظاهنا
وباطنا .
حال ،،لم تجب ،عباده محضة فه على كل
روهو المنافق) ١

 - ٢أما من ناحية الحكم؛ فان

ا انفر :سميع الفتاوى لابن -سب urnM
وحجت اه ابلس ( ) ٣٤٥ ;١زدار الكب!_].

(أ)ىبموع الفتاوى لابن يب ( .) ٣١٥ . T\i/V

اسم ااا 4الأعظم

اسم ا1اع الأعظم

][٢٣٤

والنح_اة لم يعرفوا الاسم؛ وذلك
لوضوحه عندهم ،وليلك اكتفى سبويه
عن تحريف الاسم  -بحد تعريف الفعل
والحرف  -بقوله ؛ ررالامح م؛ رجل،

دعى الله ب ه أجاب ،ؤإدا س ئل ب ه
بالتسمية:

سمى بالامحم الأعظم لجمعه جمع
وفرس ،وحامهل .، ١١١وقد عوتمه بعضهم الأسماء الخى ودلاله على عظيم
بأنه رراللمقل الذي وصع دلالة على
المعنى ،والمعنى هو الشيء الموجود فى
العيان — إن كان من المحومحات — كزيد

معانيها ،ولأنه من دعا يه استجّب له
©الحكم:

وعمرو  -وفي الأذهان  -إن كان مع
الأحاديث ،الصححة الواردة عن الني.
المقولات  -كالعلم والإرادةا،لآ•،
افه ؛ اسم الجلالة ،مشتق من (الإله) ،التي جاءنج باثبات ،الأمم الأعظم وأنه
مجب

الأيمان فما

دلت عله

والمراد بالاشتقاق؛ أي :ءانها ملاقية من أمماء اش الحسنى ،الذي إذا دعي به
لممحادوها قي اللففل والمعنى لا أنها أحاب ،،ؤإذا سئل به أععلى.

متولدة منها تولد \ذذوآ من أصله ٠١
ف ال ابن س يده :رءوالإل هة والألوهة

والارهية :العبادةاال.،٤

الأعظم; صيغة أفعل التفضل من
عغليم ،ومعناه :الذي تفلهر علو منزلته

وشرفه ،حي ث ،أعهلي قدرا زائدا على

حقيقة اّ م اف الأعظم :أنه #اسم
جض لا براد به اسم ممتن ،فإل
أمماء اض نوعان:

أحدهما :ما دل على صفة واحدة أو
صفتين أو نقمن أوصايا معدودة.

والثاني :ما دل على جميع ما ف مجن

عيره .

ي ا لتعريف شرعا؛

اسم اف الأعظم :هو ال ذي إذا
(ا)انفلر :الكتاب ب

 ٠ا لحقيقة:

(ا/آا) لًكب الخانجي،

( )٢نتائج الفكر في المم للهر(ل[ )٣• /دار الكتب

صفالت ،الكمال ،ونقمن ما له من نعوت

العظمة والجلال والجمال ،فهذا التؤع

هو الأمم الأعظم لما دل عال يه من
المعاني التي هي أعظم المعاني
وأوسعها •

اسن،طا ،؛ا؛لهلم

(; )٣يانع الفوائد لابن القيم (\ا [ ) ٢٢دار الكتاب

(ْ)انئلر; زاد الماد (؛[ ) ١٨٧ /مؤّة الدالان ،دآ،
 .]٠١٤١٥والكافة الشاب ( )٧٣ل.كبن ابن تمة،

( jU )٤انمرب (  iA/>r؛) [دار مادو ،ط"ا،

ط،٢

ياإاُ].

( )٦انظر؛ المصدر ايابق.

اسم الله الأعظم

اسماط4الأ'عظم

فالله اسم أعظم ،وكذلك الصمد،

وحديث ،أتى هه؛ أنه كان مع

وكذلك الحي القيوم ،وكيلك الحميد
المجيد ،وكذلك الكبير العظم ،وكيلك

رسول اض  .جالتا ورجل يملي ،ئم

دعا  :ر(الثهلم إني \م بأن للئ ،الحمد،

المحيهل .وهذا التحميق هو الذي تدل

لا إله إلا أنم ،المنان ،يدع ال ماواين،
والأرض ،يا ذا الجلال والإكرام ،يا

أيقا تجتمع الأقوال الصحيحة كلها،
واض .، ١١٥٠٠ ^١

حي يا فيوم® ،فقال البي ه :رالمد
دعا افه باسمه العتليم ،الذي إذا دعي به

عليه التسمية وهو مقتفس الحكمة ،وبه

أجاب ،ؤإذا مثل به أءطى*ل

 0ا لأدلة:

وحديثح أسماء بنت يزيد ها؛ أن

من النصوص الواردة عن النبي . ،النبي ه قال :ءام م اطه الأعتلمي قي
في يبان واثبات ،الأمم الأعظم فه ،ما  ،< e-uالآسن< :ثإللإفي  ٩وا ي
در؛

ائت إلا م آؤنتى آؤم ٤٠. َ«-تالقءّْأ،

حديث عبد الله ين بريدة الأسلمي،
عن أبيه ه ،قال :،سمع النبي .؟

وفاتحة سورة أل عمران<٠١^ :

 4ه
'

م

أو

ه

أنئئ ©>

رجلا يدعو وهو يقول؛ رراللهم إني اص ."'• ٥٢

أمأس بأني أشهد أنالث ،أنم ،اطه لا إل
إلا أنم ،الأحد الصد ،الذي لم نمد
ولم يولد ولم يكن له كفوا أجده ،قال؛

فقال! رروالذي نفي سده لقد مأل افه
باسمه الأعظم الذي إذا دعي يه أجاب،
وإذا مثل به أءطى\ى.

ب أ قوال أهل اسم:
قال ابن تيمية

إ *ولهذا كان

( )٣أحرجه أبو داود (كتاب الصلاة ،رقم ،) ١٤٩٠
والترمذي (أبواب الدعوات ،رقم  ،) ٣٠٤٤واك اثي
(كتاب الهو ،رقم  ،) ١٦٠ • ٠وابن ماجه (كتاب
الديء ،رقم  ،) ٢٠٨٠٨وابن حبان (كتاب الرقائق،
رقم  ،) ٨٩٦٠والحاكم (كتاب الدئء ،رقم ) ١٨٥٦

( )١كح الرحم الملك الملام لقدي (  ) ٢٧ ِ ٢٦زياد

وصححه ،وصححه الألباني في صحيح أبي داود

ابن المبموزي ،طّآ]  ،وانغلرت نف ير أسماء اش

(ه[ ) ٢٢٠٢ /مزم

ة غراص للمثر والموزيع،١.،. ،

الحستى له (  ) ١٦٦ل مجلة الجامعة الإسلامية المدينة

.]٠١٤٢٦٠

المررة ،المدد  ، ١١٢المة .] ٠١٤٢١ iXr

( )٢أحرجه أبو داود(كتاب الملأة ،رقم ■) ١٤٩١

( )٤أحرجه أبو داود (كتاب الصلاة ،رقم ،) ١٤٩٦
والمردي (أبواب الدعوات ،رقم ُ ) ١٠٤٧٨فل:،

ل١لكتJية المصرية] .والترمذي (أبواب الدعوات،

حن صحيح ا وابن ماجا (كتاب الدياءا رنم

رنم ُ ) ١٠٤٧٠ث .وابن اجه (كاب الدعاء .رنم

 .) ٣٨٥٥وأحمد (ه؛[ ) ٥٨٤ /موسمة اورص-الة،

٧ه ،)١•٨وأحمد ( [ ) M/TAمزّة الرسالة ،ذا]،

محل  ١٤٢١ ، ١هسآ ،ومنيه محعيف  ٠لكن له شا JLA

وصححه الأuنى ني أصل صفة الصلاة (•؟/آا < )١

يرتغي ،به إر المم ن •،انظر؛ صحجح أ؛م ،داود

[مكنة العارفً ،لا،

.]٠١٤٢٧

.) ٢٣٤ /ْ( ، ylJbU

اسم اطه الأعظم

اسم اطه

إله إلا واف أءلم»

أعظم آية فى المر1ل^،٢^ :
لال ءّسفرة]  ،وهو
هو آلص \لإنم )٠٠
الأمم الأعظم؛ لأنه امح تلزم جميع

(٣),.

انمتعلقة:

 ا لمسألة الأولى؛ من يرى أن الأمالصفات فلو اكتفى في الصفات التلازم
الأعثلم هو لفثل الجلالة اف؛
لامحس

من العلماء من ذهب ،إلى أن اسم اش
وفال ابن القيم ؛؛^٥ت 'ولهذا كان
الأعظم؛ هو لففل الجلالة (اف) ،وهذا
امم اف الأعظم الذي إذا دعي ب ه
مروكا عن ابن عباس ه والن-سي،،
أجاب ،ؤإذا سئل به أعطى  Iهو اسم
وجابر بن زبد ،وابن المبارك ،وأبي

الحي القيوم»لى.

ونال السعدي ^٤٠٤؛ ت ®والتحقيق ت أن

الأمم الأعظم اسم حض لا يراد به امم
ممن ،فإن أمماء اغ نوعان؛
أحدهما؛ ما دل على صفة واحدة أو
صفتين أو نقمن أوصاها معدودة.

والثاني؛ ما دل على جميع ما ض من
صفات الكمال ،ونقمن ما له من نعوت

العفلمة والجلال والجمال ،فهدا المؤع

حنيفة ،والطحاوى وابن المربي،
والهلرطومى ومال؛ 'وبهذا المدهت ،فال

معفلم العلهاء' .ؤإليه أثار الخعلا؛ي
والقرطى• ورجحه الماركفوري؛ •
واستدلوا على ذلك ،بأمور؛
 - ١أن لففل الجلالة (اف) هو الأمم
اكذكور في كل الأuدبث ٠الواردة.
 - ٢لأن هذا الأمم هو المأنور عن
ال لف ،ه .كما تقدم عن ابن عباس

هو الأمم الأعظم لما دل عليه من
المعاني التي هي أعظم المعاني وعليه جمهور العلماء من بعدهم كما
وأوسعها .قاف اسم أعظم ،وكذلك،
تقدم .
وجابر بن نيد والشعبي وابن المبارك.

الممد ،وكيلك ،الحي القيوم ،وكدللث،
الحميد المجيد ،وكلللأ sالكبير العظيم،

وىلللأج المحيط .وهدا التحقيق هو الذي
تدل عاليه التسمية وهو مقتضى الحكمة،

ويه أيصا تجمع الأهوال الصحيحة كلها،

 - ٣لما لهذا الاسم من الخصائص
والمزايا المعنوية واللفغلية ما لا يوجد

في غيره ،منها؛

أ  -أن هذا الأمم ما أطلق على
غير اف تعالى.

( )١جسع الفاوى (  ،) ٣١١ / ١٨يممرفط.
( )٢زاد المعاد (؛ ) ١٨٧ /زمزا انّالا] .وانظر:
الكاب الناب ([ )٧٣مكب ابن تجب، JT« ،

( )٣فع الرمم الماس ،الملام لد،عل.ى ( .) ٢٧ . ٢٦

( )٤انظر :تخريج هاوه الأتوال في تمتام ،؛ اسم اض
ليومجي (• .) ١٣١ . ١٣

اسم اض

اسم  Albi؛)_'v

][ytv

ب  -أن هذا الأم م هو الأصل ني الواردة فى نموص القرآن والئلمة
أمماء اض ،وسائر الأسمِ اء مضافة إليه،

الصحيحة دون أن يتجاوزوا هذه

ئال ،تعالى ت قؤ يءي تكئ آذءوُ

المموص ،أو أن يقحموا العقل أو
الذوق في إناتها؛ إذ لا مكن للفل أو

[الأمراف ،] ١٨ • :فأضاف ائر
الأسماء إليه ،ولا محالة أن الموصوف الاوق إدراك ما ي تحقه تعالى مجن
أمرق من الصفة.
الأسماء فوحب ،الوقوف في ذس على

ج — أن هذا الأم م داذ على حميع
الأسماء الخى والصفات اس ،وذلك

النص•

إلا أن بعض الموفية ذهبوا إلى إثبات

لأنه م تلزم لجميع معاني الأمحماء ألفامحل لم ترد بها ١لمصوصحا الشرعية،
الحسنى ،دال عليها بالأجمال.

د — هذا الأمم له خاصية غير حاملة

زعموا أنها مجن أسماء اممه تعالى ،منها
لففل (هو) ،وق الوا ؛ إنه من أحمى

في س ائر ا لأمماء ،وهي أن م انر أسماء اف نعالك ،التي ،يدعى بها ،بل
الأسماء والصفات إذا يحل عليه الداء

زادوا على نل لث ،وجع لوه اس م الله

أّقءل عنه الألف ،واللام ،إلا يرإ.ا الأمم \ب.
غإنه يمح أن

يا أغ ،وذللث ،أن

وما لهبوا إليه لا حجه عليه ،بل هو

الألف واللام في هذا الأم م صار لفظ بيع لا أصل له في الددنا فكيف
كالجزء الذاتي ،فلا حرم لا يسف؛لان بكون اسم اممه الأءفلم؟ا وكل دعاء
حال المداء  .وفيه إمارة لْليفة ،وذلك،

ينادتمر اطه فيه بلفثل( :يا هو) ،فهو ذكر

لأن الألف واللام ل لتعريف ،لعدم باطل محدث ،قائله واقع في الإثم
سقوطهما عن هذا الأمم يدل على أن والضلال؛ لأن المبي .يقول؛ ®من
هذْ المعرفة لا تزول أبدا . ١٢^١

 -ا لمسالة الثانية يطلان نول من

يزعم أن الاسم الأعفلم هو لمقل (هو)
من القواعد المقررة عند أهل الئثة
والجماعن في باب أسماء الله تعالى؛ أن

أحدُث ،ني أمرنا هذا ما ليس فيه،

فهو ردلأم.
والله تعالى أمرنا أن ندعوه ونتعبده
باسمانه الحسنى المي سمى بها نف ه
( )٢انفلر :تقم الرازي (ا[ )١ ٤ • /دار إحيا ،الزاطه

أسماء اف توقيفية ،بمعنى ت أنهم يثبتون

العربي ،ط .]١٠١٤٢ • ،٣ولوامح السنان ،شرح
اد اه ممار وانمنات ،للرازي ([ ) ١٠٧ ، ٤٩دار

ما أنته افه لف ه من الأسماء الحض

اماب ،المرى. ،ل ،١؛•؛ام].

( )٣اخرجه الهخاري (نماب ،الملمح .ينم ،) ٢٦٩٧
) ١١ام اث الأسململلدمجي( ّ ،) ١٣٠ - ١٣١اخممار.

وع الم (محاب ،الأنضت ،رنم .) ١٧١٨

اسم اكا'vءظم

اسم افه الأعظم

I^YTAJ

وسماه بها رسوله .وهي الواردة مي تعالى بهيا الأمم فتتحقق الإجابة ،وهدا
الكتاب والئنة الصحيحة ،ومن سمى اف مما يعود على الناسي بتحقيق العبادة ه
تعالى بما لم ب م به نف ه ومع مي وحده والموز برم اْ فى ال ا.ذ ي ا
والآ-ءرةلآ.،
الإلحاد  ،،يقول اش تعالى؛

ألأءي للتئ «ادءوُ ها

ودروأ ^١؛؛،

قسويك< ؤآ آسمثموء محيجنيف ما كازأ

سلوى.ه [الأءراف].
 ,ا لمالة التائ< :ض مرئة اسم اف
لا شاك أن ؤلربق معرفة هذا الأم م

توقيفي ،والأحاديث المثبتة لهذا الأمم
لت صريحة في تحديدْ ،ؤإنما هي
إش ارات ؤإيم اءات وبيان لمواحلن
وحود ، 0وحمسانصه ،وعليه؛ ئمحرفة هدا

الأمم على وجه  ١لقع؛ني غير متيسرة.

 ٠ا لمسالة الرابعة؛ الحكمة في عدم

تحديد اسم افه الأعفلم؛
إن الئ_ارع الحكيم فل أحنى عنا

■ 0التمرات:

 - ١أن الدعاء به سب سبح لإجابة
 ١ل دعوة ٠

 . ٢ذكر هذا الأمم للمثال هو من
فضل اف تعالى ورحمته بهم.
 ٠ ٣محبة اف وال حي إلى القرب
منه؛ لأنه المالوه المعبود وحده وهو

المنعم المتفضل وحده الذي له الأسماء
الحسنى والصفات المليا ؟

 - ٤تعقلتم اف ه ؤإجلأل ؤإحلاص
البولية له وحده

 . ٥الثعور بالعزة به ؤج والتعلق يه
)٣ ( ,

وحعْ.

تحديد هن.ا الاسم ،والمحكمة في ذلك —
واف اعلم  -حفز القومي على الاجتهاد
لقد حشا الميى ه عار دعاء اف ه
في حللج هذا الأمم ،باكاء على اف باسمه الأعظم ،وبتن لما حصانص هذا
 0ا لحكمة:

ودعائه يجمح أسمائه الحسنى ،واللهج الأم م وأماكن وجودْ ،ورف في

ياسمائه هك والتوسل إليه باكبر قدر

ممكن من أسمانه الحسنى ،تحاصة ذاُت،
الشرف والمضل ،لعلنا نثلمر بدعوق ف

الاجتهاد لإصابته ومعرفته ،لكي نبقى
جادين في طيه ،مجتهدين في الثناء
( )٢المير الاض ( .) ١٦٣

( )١انظر :ير .تعارض المقل والشل (؛؛،) ٣٤٢ /

( )٣انظر :وض الأمماء المنى غادعو• بها؛ درامة
تربريث للآىر الإبماية والملوكتة لأسا ،اث المنى

 ،) ٢٩٩ - ٢٩٧ومخمر المراعق المرية (م/

(٠٨

 ) ٨٤ -لميا الزير بن ناصر الجليل [دار فة،

.) ٨٦٢

ط\.

رمجؤع الغتاوى (ه/ماه؛)ا وبد.اتع الغراتد را/

.];، ١٤٢٩

اسم 1طو4

اسمافالآعذأم

][٢٣٩

على الله ودعائه بجمثع أمحمائه الحنى

م يويق لإصابته ،فإن اطه تعالى هو

فدر الإمكان؛ لعالما نفلفر بالفضل الذي

الجواد المهللق الذي لا منتهى لجوئه

أخر محه الشي ه في الأحاديث.

وكرمه ،وهو يحب ،الجود على عياله،

ي ْدهب المحاكين:

ومن اعفلم ما جاد به عليهم تعرفه لهم
بأسمائه الحستى وصفاته العليا

 - ١من يكر اسم افه الأعفلم;
يعتقد ١لصوفيه أن اسم افه الأعفلم سر ؤ ا لمصادروالمراحع:
( - ١ءامم اطه الأعفلم)؛ ،لعبد الأٌ
مكتوم لا يعرفه أي أحد إلا من أءلالعه افه
عليه من الأنبياء والأولياء الذين

خصهم اطه بالكراماتل . ٢١
 — ٢وهناك من يعلو في ام م اطه

الأعفلم ؤيرى أنه ت الضمير الغائب (هو)
وهؤلاء هم الصوفية

 .وزعمت الرافضة

أن اطه تعالى علم اسم افه الأعغلم
لجعفر اثمّادقلم.

• - ٢؛أسماع اطه الحنى* ،لعبد اطه
الضن.

 ١٠ - ٣تحفة الذاكرين* ،للشوكاتي.
 — ٤ا؛تف ير أّ ماء افه الح ني* ،
لالسعاني.

® - ٥الجامع لأحكام القرآن* ^،)١

وهذا كله من الفل نون الخاطنة

والاعتقادات اuطلة الى لم نأت الأدلة

® - ٦الدر المقلم في الأمم الأعفلم

الصحيحة على إثباتها ،فان اطه تبارك

صمن الحاوي للفتاوى* ،للبوؤلي.
* - ٧فتح ال ب اري* (ج ،)١ ١لابن
حجر العقلاني.
® ٠ ٨فتح الرحيم الملاثج العلام في

( )١انظرت المقعد الأسى غي شرح معاني أ .ا ،اه

لل عيي.

وتعالى حثنا على معرفة أسمائه وصفاته،
وأثنى على من عرفها ،وتفقه فيها،
ودعاء اطه مها دعاء عبادة وتعبد ودعاء

م ألة ،ولا ريب أ 0الأم م الأعثلم عل م العقالا والتوحيد والأخلاق
منها • فمن اجتهد ووافل ب ،على ذللث ،فإنه والأحكام الخنبهلة من القرآن*،
انمي للغزالي( [ ) ١٦٩ - ١٦٨مكب الجنان
رالجاى• '؛•• ]١

()٢انفلر■ لوامع السنان شرح اسماء اش تعار والمنان

* — ٩قاعدة في الأم م والم
صمن مجمؤع الفتاوى* ،لابن تيمية.

مى

لارازى (  jb [ )١ •V ، ٩٤التحاب السي ،ط\،
( )٤انثلر؛ نف ير أمماء اض الع ني لل عيي () ٥٦
(" )١انفلر :؛  ، j,rالشعة لالنوختي ( [ ) OTدار الرشد،
ًلا،

.] ٠١٤١٢

[الجاس الإّلأب بالدية ،ط .العدد  ، ١١٢ال نة
■ا-ا،

.];، ١٤٢١

الاسم واثبمسمى

الاسم والمسص

" - ١ ٠المهج الأسمى في شرح
أسماء الله الحسنىو ،لمحمد النجدي.

العيان  -إن كان عن الحسوسات — ،كزيد

وعمرو  -وفى الأذهان  -إن كان مع
العقولأت - ،كالعلم والإرادْ،ال

§ة الاسم والمسص M
 0ا لتمرس لغه؛

الاسم ت كلمة مشتقة من الشمو وهو
والعلو .والأصل فيه ت
بمعنى ت
سمو Jالو١و ،وجمعه أسماع ،مثل فنو

فالاسمم يفلهر به المنى ويعلو،

فيقال للممي ت سمه؛ أي' أحلهره،
وأعله؛ أي' أعل ذكر 0بالأمم الذي
ذكر به .فالاسم هو :اللفظ الدال عر
الخمس.

وأما المسمى فهو• الشيء الموجود

وألا^ءر١ا ٠نالالج-ومري; ءوالامم

في الأعيان أو الأذuن.
مشتر من سموت؛ لأنه تنويه ورفعة١٠
وأما الت مية فهي؛ فعل التمني
ولأن صاحبه بمنزلة المرتفع به  .فال
ابن تيمية ت ررفا لا سم يغلهر به المسمى ووصعه الأصم لللممى  ،كما أن التحلية

مارة عن فعل المحلى ووصحه الحلية

ويعلو ) . ٢٤١
والممحاة لم يحرقوا الاسم؛ وذلك
لوصوحه عندهم ،ولذلك اكتفى سيبويه
عن تعريفا الاسم — يعد تعريف الفعل
والحرف — بقوله ت ررالأس_مت رحل،

للت.حالية  .ولهذا تقول ت سمجت هذا

الشخص بهذا الاسم ،كما تقول ت حليته

بهذه التحلية ،والحلية غير ا لمحلي ر
والقسمية ؛ مصدر سمى يسمى تسميه،
فالتمية نطق بالأمم وتكلم يه وليت

وفرس ،وحاJءلاار ا .وند عزفه لعضهم
يأته ارال ال_فذل الذي وصع دلالة على هي الاسم ما،أبن.

فهنا ثلان ،حقانق( :اسم) ورممى)

المعنى ،والمعنى هو الشيء الموجود في
ورت
()١انفلرت معاني القرآن ؤإعرايه Jالزحاج (ا[ ) ٤٠ /دار
 |JUالكب« ،لا ،]. ١٤٠٨ ،وتهذب اللنة ( / ١٣
 ) ٧٩زدار

التراث الر؛ي. ،ذا ٠٠١ ،آم].

( )٢المحاح (آ[ ) ٢٣٨٣ /دار العلم ،ط.؛.] ٢١٩٩٠ ،

مية) ؛ كحالية ومحلي وتحليه،

وعلامة ومنلم وتعليم ،ولا سبيل إلى
جعل لفغلن منهما مترادض على معنى
واحد ،لتباين حشالمها ،ؤإذا جعلت

( )٣انفلر :الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (ا)١ ٠ ١ /
[دار الكتب ،المرة. ،دآ.]. ١٣٨٤ ،

( )٤ةاء_ل.ة في الأمم والمس صمن مجمؤع الفتاوى

(ا/بم*آ) [مجبمع البماللثج فهد لعلباعة المصحف.]،
(ْ) انفلُ :الكتاب ،ل_وبم(ا/آا)لمكمة الخانجي،
،٣!.

.]. ١٤٠٨

( )٦نتاتج الفكر في انمو للمهيلي (ا[ ) ٣٠ /دار الكب،
اسة ،ءلا،

.] ٠١٤١٢

()٧بيانع الفواتد (\إ\\[ ) ١٧ .دار الكتاب ،العريي].
( )٨قاعدة ني الاسم والم مى صمن مجمؤع الفتاوى
(آُ/هه<).

الاسم واثمسمى

الاسم والخسمى

!٢٢:

الاسم هو المسمى ،بطل واحد من هذه
الثلأثق ولا!.، ١١
ؤ ا لتعريف اصطلاحا:

الأصم والمسمى؛ مصطلح مجمل من
الممط_الحات المتعلقة بباب الأسماء
والصمات ،لم يرد في الكتاب والسنة،

ؤإنما نثا لما أنكر أئمة الئئة على
الجهمية نولهم ت الأصم غير المسمى.
 0ا لذكم؛

الصواب أن

 0ا لأدلة:

ن ال ت ع الى :جق آص .أ كئه
لالأء_راف ،] ١٨ • :وقال:

لا إك إلا

ؤ لث الآثُ آثق ص لًله] ،وقال:

وش آن.مأ آس \و أ1ئوا اقش  ٤١نا إوإوأ هلي
7لأمممحهلالإسرا ،] ١١ • :،وقال:

وم أشُ

آ'ويئ آل1تزت لٌُ ألاظ

ألئتىهلالخشر :أآ].

ومن الثنة المعلهرة :ما حاء عن أبي
هريرة هه؛ أن رم ول الله .ف ال •

ءالأمم يراد يه

ءإن س ن

عة ون

عين اصما مائة إلا

المسمى تارة ،ؤيراد به اللففل الذال عليه واحدا ،من أحصاها لحل الجنة*
أحرى ،فإذا نلت :قال اض كذا ،أو
وعن ابن م عود (جهته قال :قال

سمع اض لمن حمده ،ونحو ذللئ ،فهذا

رسول اف

«ما قال عبد نعل إذا

الراد يه المسمى نف ه ،ؤإذا ئلت !،اف أصابه هم وحزن :اللهم إني عيدك ،وابن
اسم عربتما ،والرحمن اسم عربتما ،ءماJك ،ابن أمتك ،،ناصتي بيدك ،ماض

والرحمن من أسماء افه ونحو ذللث ،نؤر حكنالثح ،عدل فئ قضاؤك ،أّاللث،
فالاسم هاهنا هو المراد لا المسمى ،بكل اسم هو للثّ ، ،مسث ،به نم لئ ، ،أو
ولا يقال غيره ،لما في لمقل الغير من أنزله في كايالثؤ ،أو عالمته أحذا من
الإجمال .فإن أريد ؛المغايرة أن اللخغل حالقالثؤ ،أو اّتأيرمتؤ به ني علم الغيم،
غير المعنى فحق ،ؤإن أريد أن الله صدك .، ٠١٤ومما قاله ابن القيم  ٥^:في
مثحانه كان ولا اسم ل ،حنى حلق
لمن ه أمماء ،أو حتى سماه حلقه

بأمماء من صنعهم؛ فهدا من أعغلم
الضلال والإلحاد فى أسم اء افه

تعالى»أىؤ

()٣اخرم المخاري(كتاب ،المؤمن ،.رقم ،) ٧٣٩٢

وسلم(كتاب الاكر والأئ ،والخوبة والاسغفاد،
ولم .) ٢٦٧٧
()٤احرجه احمد( ) ٣٤١ /Uب الواله ،ط\،
 ٠ ].٠١٤٢١وابن حجاز(الرنت_و ،رنم .) ٩٧٢

ُالطرانى يي المعجم الكير(.ا ) ٢١ • /لُكب ابن
تسمية ،]٠٠١٤١٥ ، jY« ،واوح-اكم(اولءاء ،رنم

(ا)لأوا:عالماس(\/ماا).
( )٢شرح الفحاوية ( ) ٢٨ت وزارة الشؤون الإسلامية
والأوئ؛ ،.طا،خا؛اه].

 ،) ١٨٧٧ونال الهيثمي في المجمع (•ا/آ"آا)؛

ءارجال أحمد رحال المحيح ،غير ابمي سلمة
الجهي ،وتد وثقه ابن حجانء ،وصححه ابن القيم

الاسم و!{مسمى

٠

الاسم والبمسمى

تعلف على هدا الحديث  ١ Iفالاسم نهتا

وي مي قاسما ولم يق م سينا فهل،

للمسمى ولا يقال غيره لما محي لففل الغير
من الإجمال ،فإن أريد با لمغا يرة أن
اللفظ غير المعنى فحق ،همإن أؤيد أن اض
سبحانه كان ولا اّم له حتى حلق لنفسه
اسما أو حتى سماه حلقه يا مما ء من

ثنازه  -اسمه منه ،ولا

اممسا ول يس به فق ال! إن مع ادثه

صنعهم؛ فهذا من أعظم المائل

ىتا»ص.

ؤإنما النه -

نقول  Iامسمه هو ،بل نقول! اسمه منه،
فإن قال قائل 1إن اسمه ليس منه ،فإنه
 ٧١٠٥إن ايثه مجهول ،فان قال؛ إن له

والإلحاد؛ فقول فى ا لحديث ت ر سميتا
وقال ابن تيمية ظه ت ارفصل! في
به نفساكاا ولم يفل حلقته لنفسلئا ولا الأمم والمسمى؛ هل هو هو أو غيره؟

فال مماك يه حلقك ،دليل على أته
مبحانه تكلم  ،^ Jljالأمم وسمى به هو ل؟ أو يفصل قي ذلك؟ فان الماس
شمه كما سمى نفسه في كتبه التي تكلم
قد تنازعوا في ذلك والنزاع اشتهر في
بها حقيقة اسمائه))
دلك بعد الأئمة بعد أحمد وغيره والذي
وقال سيخ الإسلام ابن تيمية و&هت كان محعروقا عند أثمة السنة أحمد وغيره ت

أو لا يقال هو هو ولا يقال هو غيره؟ أو

رروأما الذين يقولوزت الأمم للممى كما
يقوله أكثر أهل الثثة فهؤلاء وافقوا أسماء الله محلوقة ،فيقولون* الأمم غير
الإنكار على الجهمية الاين يقولون ث

الكتاب والثنة والعقولأأر آ.
هأقواوأهلاس):

قال أبو داود السجستاتي فقفأ؛
زعم أن الأمم غير المسمى ففد
أن الله غير افه ،وأبطل في ذللث،؛
الأمم غير المسمى في المخلوقين؛

المسمى وأمّماء الله غيره وما كان غيره
فهو مخلوق؛ وهؤلاء هم الذين ذمهم

اللف وغلظوا فيهم القول؛ لأن
ررمن أسماء افه من كلامه وكالم اممه غير
زعم مخلوق؛ بل هو المتكلم به وهو المسمي
لأن لنفسه يما فيه من الأسماء .والجهمية
لأن يقولون ت كلامه مخلوق وأسماؤه

الرحل ي مي محمودا وهو مذموم،
= ن ي الجواب الكافي ( [ ) ٢٠٨دار المعرم ٍدا]،

و\لأو\ني في القلة الصحيحة (رقم  ) ١٩٩زشية

مخلوقة ،وهو نف ه لم يتكلم بكلام يقوم
بذاته ولا سمى نف ه يامم هو التكلم
به ،بل قد يقولون ت إنه تكلم يه وسمى

المعارف ،محيا].

( )١شفاء الماليل ( [ ) ٢٧٧دار المعرفة ،طخو'*آاه].

( )٢ئاعده في الاسم والممى صمن مجمؤع الفتاوى
( .) ٢٠٧٠٢٠٦/٦

( )٣أخرجه اللأللكتي في شرح أصول اعتماد ا،ول الثنة
والجماعة(( ) ٢٣٨ . ٢٣٧ ;٢رقم [ ) ٣٤٨دار طيبة،
ط.]٨

والمسبمى

الاسم والمسص

[ytrM

تمسه بهده الأسماء بمعنى أنه حلقها فى
ثم متهم من أمك عن القول في هده
غيره  ،لا بمعنى أنه نمسه تكالم بها المسألة نما وإنباى؛ إذ كان كل من
الكادم القائم  . ،Uفالقول في أسماى ،هو الاطلأف• ,ميعة كما ذك  0الخلال ع,-،
نؤع من القول في كلأما> .والمقصود هنا

أن المعروف عن أنمة الئنة إنكارهم

^^،١؛ ؛تترش وءيرْ،ص.

الذين بطالقون القول بان الأمم غير

وفال ابن ابى العز الحنفي ظه؛
رروطالما هملط كثير من الماس في ذلك،
وجهلوا الصواب فيه؛ فالاسم يراد به

المسمى هذا مرادهم؛ فلهذا يروى عن

المسمى تارة ،ويراد به اللففل المال عاليه

على من قال ت أسماء اطة مخالوءة ،وكان

الشافعي والأصمعي وغيرهما أنه نال ت

أخرى ،فإذا نلت :ق ال اف ،كذا ،أو
سمع الله لمن حمده ،ونحو ذلك فهاوا

إذا سمعت الرجل يقول ت الأص م غير
المسمى فاشهد عليه بالزندقة ،ولم يعرف الراد به المسمى نف ه ،ؤإذا قل :،افه

أيثا عن أحد من الملف أنه قال الاسم

اسم عربي ،والرحمن اسم عربي،
هو المسمى ؛ بل هدا قاله كثير من والرحمن من أمما ء الله ونحو ذلك -
المت بين إلى الئنة بعد الأئمة وأنكره فالاسم هاها هو الراد لا المى ،ولا
أكثر أهل الثنة عليهم.
يمال غمره ،لما في لمقل الغير من
( )١لنوضح تولهم فا ذمء شخ الإسلام صهم ،حث الأحمال :فإن أريل يالغايرة أن اللففل
نال• :ادعزلأ ،الذين نالوا :أن الأم عر المس غير المعنى فحق ،ؤإن أؤيد أن الله
لم يريدوا بذلك ان اللففل المؤلف محن الحروف عر
ص ا لنخص المص به؛ فإن عذا لا يتوله صانل .سبحانه كان ولا اسم له ،حتى حلق لتف ه
ولهذا يقال :لو كان الأمم هو المس لكان محن أسماء ،أو حتى ممّاه خالقه بأسماء من
قال :نار احترق مل انه .ومحن الناس عن ينلن ان عذا
*رائهم ُيثنع يليهم وعذا غلعل ؛،يهم؛ بل عذلا،

يقولون :اللغغل هو النم بمية والأم ليس هر  ١للقفل؛
بل هو الراد باللفنل؛ فإك إذا قكِ :ا زيد ا صر
فليس محرادك دعا ،اللغغل؛ بل مرادك دعاء المى

بالمفظ وذكرت الاسم نمار المراد بالأم هر

المس -وهذا لا رس ليه إذا أحجر عن الأشياء
فدكرت اسمازهأ فقيل :وءس ئثول ^٠١^^ ^ ٥٥١

المحأه ظ  ٠٤٢م"مح هًْكلنا.ه ف ل ي ي

المراد ان هذا اللفظ عو الرسول وم الذي كلمه اه.

وكيلك إذا فيل• جاُ زيد واشهد على صرو وفلان
عدل ونحو ذلك غإنما Jالكر الأسماء والمراد بها

المميات وهذا هو محئمرد الكلام ..مجمحبممؤع
الفتاوى (آ.) ١٨٨ /

صنعهم؛ فهذ.ا من أعفلم الضلال والإلحاد
في أسماء ال ٍل تعالى .
 ٠ا لأقسام:

تنق م الأسماء باعتبار دلالتها على
مسمى واحد إلى سمين:

أحدهما :أن يد.ل عاليه باعتبار الذات
( )٢قاعدة في الاسم والممى صمن مجمحؤع الفتاوى
(آ.) ١٨٧ . ١٨٥ /

( )٣ثرح الفارة([ ) ٢٨وزارة ايثزون الإسلأب].

الاسم والمسص

الاسم والمسمى

ثءء.ق]||

فقط فهذا المؤع هو المترادف ترائيا
محصا ،وهذا كالحنطة والقمح والبر،
والاسم والكنية واللفب ،إذا لم يكن فيه
مدح ولا ذم  L_ijأتي به لمجرد

ليس كذلك ،أو يكون اّمه محمودا

التعريف.

وهو عند الناس مذموم؛ فالأّسماء التي

والثاني ت أن بدل على ذات واحدة
باعتبار تباين صفاتها لكسماء الرب تعالى

وأمما ء كلامه وأمما ء نبيه وأمما ء اليوم
الأحر ،فهذا النؤع مترادف بالمة إلى
الذات متباين بالسه إلى الصفات،

فالرب والرحمن والعزيز والقدير والملك
يدل على ذات واحدة باعتبار صفات
متعددة ،وكذلك البشير والنذير والحاشر

والعانب والماحي ،وكذلك يوم القيامة

الثاني :ما كان في حق المخلوض،
فقد ي مي الرحل ب اسم لا يطابق
حقيقته ،فيكون اسمه صالحا ومسماه

غالتا حقيقة

يتسمى بها الناس لا

المسجى بها المطايقة المطلقة.
ئ م دصيف المهحاتفين؛

ذهبت المعتزلة إلى أن الاسم غير

السمىل

وهذ-ا بمح ،على قولهم• إن

أسماء الله محلوقة ،حيث زعموا أن الله

تعالى كان في الأزل بلا اسم ولا صفة،
فلما خالق الخالق حعالوا له أمحماء

وصفات ،فإذا أفناهم بقي بلا امم ولا
وبوم البث ويوم الجمع وبوم التغابن صفة ،وهذا القول من أعظم الإلحاد في
ويوم الأزقة ونحوها ،وكذلك القرآن
والفرقان والكتاب والهدى ونحوها،

وكذلك أسماء السيف فإن تعددها يحسب
أوصاف ؤإصافات مختلفة كالمهند
والعضب والصارم وتحوها

أسماء اض تعالى ،مخالف للأدلة ولما

أجمعن ،عله الأمة

أما الأثاعرة والماتريدثة فذموا إلى

أن الأم م عين الم مى  ٠فهؤلاء ؤإن

ويتمم الاسم ياعتLر مطابقته للمسمى أظهروا موافقة أهل الثئة في اللفغل،

لكنهم أبهلنوا موافقة الجهمية والمعتزلة

إر سمين:

الأول ت ما كان في حق اف تعالى ،في المعنى .فهم قالوا بقول أهل الئثة؛

فالامم بهيابق المسسمى حقيقة ،فما

إن أمماء اف غير مجخالوقة .ولكن لم

تسمى الله هق باصم إلا وقد وصف يه؛ يكن مقصودهم هو مقصود أهل الثثة؛

فأسماؤه متضمنة لكل ما ينيعى أن يحمله لأن مرادهم بهذه العبارة أن اممه بذاته غير
( )٢انفلر :ثرح الأمول المن

الأمم من معاني•

ة ذلو\ضي ب الحار

( [ ) ٠٤٢مكية رمة ،ط ،٢ه»؛ا،ل].

 ١دوقة المسن لأبن الغم(٤؛
العالمية].

[دار الكب

( )٣اننلر :الجامع لأحكام الغرآذ لك لمي <ا)١ • ١ /
[دار المحب المرية. ،دآ،

.] ٠١٣٨٤

الأسماء الحسنى

الأسمجاء الصسى

مخلوق ،وهذا مما لا تنانع فيه مع
 ٢س ررجهود شيخ الإص-لأم ابن تيمية
الجهمية والمعتزلة .وأؤللقوا القول بأن في تقرير المسائل المتعالمة باسما ء الله
الت ميات مخالوفة ،والت ميات عندهم الحسنى وشرحها والرد عالي المخالمين،١،

هي الأسسماء؛ كانملمم ،والعزيز،
والرحمم ،وبدلك وافقوا الجهمسة

والمعتزلة في المعنى•، ١

لسعثدامح ،أرزمح•،

 . ٣ررصسريح الئلمة® ،لأبن حرير
الطبري •

والحق أن الأم م للممى ،إذ هو
 — ٤ارفساعدة في الأمم والمسمى
دليل على المسمى وعلم علمه ،فال صمن مجمؤع الفتاوى® ^ ،)٦لابن
.أ لتئه
تعالى :قة
تيمية.
•  ،] ١٨وفال المبى ه® :إن ف ن

عة

وتعين امحنا* الحديث، ،؛ قاف تعالى له
الأمماء الح نى وهو الممى بها،
والأمم يراد به المسمى تارة ،ويراد به
اللغذل الدال علمه أخرى ،فإذا قال ت:،

قال اش كذ.ا ،أو صمع اف لمن حمده،
فالمراد به المسمى نف ه ،ؤإذا نالت :،اف

ام م عربي ،والرحمن من أسماء اش،
فالاسم هنا هو المراد لا المسمى ،وهذ.ا

اختيار أكثر أهل

 - ٥ءرممقد أهل الثئة والجماعة فى
أسماء اف الحسنى®،

.

 — ٦ررموقف ابن تيمية من الأشاعرة®،
لعيد الرحمن ين صالح المحمود.

" - ٧المهج الأّمى في ش رح
أسماء اض الحسنى® ،لمحمد النجاو.ى.

ص ا لأس.٠اء الحسنى ق

 ،،وهو القول ي ا لتعريف لغة:

اراجح الموافق للكتاب والثنة.
ي ا لمصائر والمراجع:

الأسماء :جمع امسم ،والاسم كلمة
مشتقه من (الثموا وهو بمعنى^ ٥٨^١ :

والنلو ،زاْلأصّلفيهّ :نئ يالزاو،

 — ١رريداتع القوائدا( ،ج  ، ) ١لابن وجمعه أسماء ،مثل فنو وأئناء  .،قال

القيم.

( )١قاعدة ني الأمم والممى خمن مجمؤع النتاوى
( )٢تقدم تخريجه تريتا .

( )٣قاعدة في الأمم رالممى ضمن مجمؤع الفتاوى
( ،) ٢٠٩ ، ١٩٨ ، ١٨١^!٦وثوح الطحاوية() ٢٨
[وزارة الشؤون الإسلامية].

الجوهري® :والأمم مشتى من ممومت،؛
لأنه تنويه ورذعهُ  ،ولأن صاحبه بمنزلة
( )٤انفلر :معاني القرآن ئءرا؛ه للزجاج (ا•/؛) [دار
 |JUالكتبً ،،دا ،ا-/؛ا،و] .وتهاو؛س ،الأنة م\ا
[ ) ٧٩دار احيا .اكراث .] ٢٢ • • ١ ، ١]. ،^١

(ت) المحاح (ا*/-اه"اآ> زياد اسم ،ط؛.] ٢١٩٩ • ،

املآ»ساء الصسى

املآ،ساء الصسنى

٢٤٦

المرتفع به  .نال ابن تيمية ظه ت
لافالامم يفلهر ؛ه المهى ويعلوH

والتحاْ ل م يعرفوا الأمم وذلك
لوصوحه عندهم ،ولذلك اكتفى سيبويه
عن تحريف الأمم — بعل تعريف الفعل
والحرف-يفوق" :الأم؛ رحل،

وفرس ،وحائهل®  .وقد عث فه بعضهم
ب أنه ١اللفذل الذي وصح دلالة على
المعنى ،والمعنى هو الثيء الموجود في
العيان — إن كان من المح وصات — كزيد

والئئة ،وهي التي تقتضي المدح والثناء
ينف ها*

٠

 ٠س بب الشممية:

سبب ن ميتها يالحني؛ أنها مشتملة

هملى مدح الموصوف ،بها وهو الفة تعالى
وحمده والثناء عليه ،ومتفمنة لمغات

كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوم •
 0ا لحكم:

يجب الإيمان بكل ما أحبر اض تعالى

وعمرو  -وفى الأذهان  -إن كان من من أسمائه وأنها بالغة في الحصن غايته،

المقولات  .كالعلم والإرادة»ل؛.،
المحسنى ت صد السوأى

 .والحسنى ٠

لأتا'ذث الأحسن .يقال; الأمم الأحسن

ولتضمنها صفات كاملة لا نمص فيها

بوجه من الوجوْ•
 0ا لمنزلة:

 .ومعنى حسنى؛

لا ثالث ،أن للأسماء الح نى في

أي؛ بالغة في العن غايته لتضمنها

الدين منزلة رفيعة وأهمية عفليمة ،فهي
أصل العلم والإيمان ،وبها استحقاق انثه

والأسماء الحسنى*
معان كاملة عفليمة.

ي ا لتعريف شرعا:

الأسماء الحض؛ ُهي التي يدعى اف

وحده العبادة ،ولا تكاد تخلو آية من
اياته من ذكر لأمماء افه الح ني
وصفاته العليا؛ بل لا يقوم الل.ءاء ولا

بها ،وهي التي جاءت في الكتاب

يتحقق إلا بها •

( )١انغلر :البماصع لأحكام القرآن لاقريي را)١ ٠ ١ /

 0ا لأدلة:

[دار الكب المرة ،ط.]٠١٣٨٤ ،٢

( )٢قاعدة في الأم والمس صن مجممع الغتارى

(آ ) ٢٠٨ /لرج،ع 1لاللث ،فهد لطباعة الممحم.]،

من الألرآن الكريم؛ فول) افه تعالى؛

ؤش 'و \ؤ آثت ر آذعؤأ آلثبمش أثآ ت ،هوعيأ

( )٣انئلر :الكتاب س( 0ا/آا> ل.كب الخانجي.

( )٧ثرح العقيدة الأصفهانية لأبن تيمية ( [ ) ١٩مكتبة
( )٤نتاثج الفكر ر المم للهر (ا[ > ٣٠ /دار الكب

الرشد ،ط  .]-٥١٤١٠ ،١رانظرت معتقد أهل الثنة

(ء) المحاج را/آا■) [دار العام ،ط؛.] ٢١٩٩ • ،

والجماعة يي توحيد الأسماء والمنان لمحمد بن
حليفة التسمي ( [ ) ٢٩اضرا ،ال لف ،ط، ١

( )٦تهذيب ،الس(،/،خا).

.]٠٥١٤١٩

الستْ ،لا ،آ\؛اما.

الأسماي اتحسنى

الأسماء الصسنى

 ا لمسألة المائعة؛ أصماء اف تعالى صار يا ماح وأحبرت يدلك ،لم تكن مثنتامنها ما يطلق عليه مقرئا رمقترثا بغيره
ومنها ما لا يمللق عليه بهمرده بل مقروئا مقا؛الها»لا.،

عل يه ولا حام ال.ا له حتى تذكر

بيقايله

ارإن أسماءه تعالى منها ما يهللق عليه
مفردا ومقترئا بغيره وهو غالب الأسماء؛
كالقدير والسميع والمجر والعزيز

والحكيم وهذا ي ؤخ أل يدعى به مقرئا

 -ا لمسالة الثا،نة :ضابط الإيمان

 ١؛ الإيمان بالاسم.

ومفترئا بغيره ،فتقول • يا عزيز يا حليم

 — ٢الإيمان بما ئد عليه من المعنى.

يا غفور يا رحيم ،وأن يفرد كل اسم،

 - ٣الإيمان بما يتعلق به من ١لآىرؤ

وكذلك فى الثناء عليه والخبر عنه بما

قومن بأن اض رحيم ذو رحمة وسعت،

يسوغ للث ،الإفراد والجمع ،ومنها ما ال
يهللق عليه بمفرده بل مقرونا ؛مقابله؛

كاّذع والفار والمتقم ،فلا يجوز أن
يفرد هذا عن مقابله؛ فإنه مقرون

كل نيء .قدير ذو فدرة ،ويقدر على

كل نمح،؛ • علمم ذو علم وبعلم كل
شيء  ١غفور ذو مغفرة ويغفر لحباله

 .ا لمسألة المام عة :الالحاد ني

بالمعْلى والمافع والعفو ،فهو المععلي
المانع ،الفار النافع ،المتمم العفو،
نهى اف تعالى عن الإلحاد فى أسمانه
المعز الذل؛ لأن الكمال فى اقتران كل فقال :جذ آلأني ا-كئ فاذءوُ  ،1ويردا
أمم ْن هذه بما يقابله؛ لأنه يراد يه أنه
أئن ينجدوث ؤ ،أسمتن سثنززف ما كاوأ
أسماء افه تعالى:

المقرئ ؛الربوبية وتدبير الخلق والتصرف،
فيهم ءط\ت ومنعا ونفعا وصنا وعفوا

وانتقاما ،وأما أن يثنى عليه بمجرد المغ

تثلوث.ه
فدلمتؤ الأية على وجوب مجانبة

الإلحاد في أسماء اض الحسنى ،والإلحاد
والانتقام والإصرار فلا ي ؤخ ،فهذه
في أسماء اتله سبحانه :هو الميول بها
الأس ماء المزدوجة تجري الأمماء منها
ويحقانقها ومعانيها عن الحق الثابت،
مجرى الاسم الواحد ،الذي يمتغ فمل
لها ،وهو أنواع عديدة يجمعها هن .ا

بعمل حروف عن بعمل ،فهكا bل

تعددت جارية مجرى الأمم الواحد،
ولذلك لم تجئ مقرئه ،ولم تعللمق عليه
إلا مقترنة ،فاعلمه .فلو قلت :،يا مدل يا

(ا)داتع ^^١لأبن المم(؛U1/؛).
()٢مختصر الأطةرالأجرية الأصولية على العفو،
الواطبة لعبد العزيز اللمان ( [ .) ٢٧ط؛ل،

الأسماء المحسنى

الأسماء الحسنى

والثاثيت من أطاق العمل يمقتلهائ،

ولعل المبى .لم يببمها لحكمة؛

مثل أن يعلم أنه سمح فيكف لسانه عن وهي :أن يهللها الناس وينحروها في
كتاب اف وسنة رسوله ،.فيحمل لهم
 ،وأ^ حكم فسسلم لح^^مته ■
ا
بدلك ،التعبد ض تعالى بجمع أٌماته ،
ت من عقل معانيها .
؛
والراح• من أحصاها عدا ؤإيمائا واف أعال م .نال ابن العربي
بها  -ناله الأزهمى•
والخامس؛ أن يكون المعنى؛ من قرأ

القرأن خى يخمه لأنها ذهل.،١

والذي يترجح أن الاحماء يثمل
ثلاثة؛

أحدما؛ إحماء ألفاظها وعددها.

الئاتي :فهم معانيها ومدلولها.
الثالث؛ دعاء اض تعالى ^. ٢٢
— ا لمسالة الثانية عثر؛ هل يمكن
معرفة الأسماء التسعة والتسعين على

®أحميت ،هده الأسماء المتعد.دة في جملة

الأمماء الكاليه ،لنيعوه بجميعها،

فنهيي ،العدد الموعود به فيها .، ٠١٠
ى ا لتمرات:،

من شمرايت ،معرفة أسماء اف الحسنى؛
 ٠٠ ١أ 0معرفة الأس ماء الح نى

ودلالاتها من أعغلم العلرق إلى معرفة
الإب تعالى وكمال صفاتهآُ"ا؛
 - ٢أن رامن عرفح أسماء اض ومعانيها

فآمن بها كان إيمانه أكمل ممن لم يحرفح

طالئ ،الأسم اء بل آمن ب ها إيم انا
وجه التمحن؟
لا يمكن محرفة الأسماء الت عة مجملأ»س.
 ٠ ٣أن من عرف أسماء اثثه الحنى
والتسعين على وجه التعيين؛ لأنه لم

بمح ص الجي .تعيين هذه الأسماء،
والحديث المروى عنه في تعيينها
صعما،

ِالمحيح؛ أن سردها إدراج

س ب حص الرواة• (٣).
( )١انغلر :غربب الحدث لابن الجرزي (ا/ا'اآ -
• [ ) ٢٢دار الكشج ،العلب ،ط\ ٤٠٥ .ا،و] .رشاد
الدئ ،سعنابي ( [ ) ٢٦دار اصافة ال،ضسثً ،لمأ،
أ(إ(،و:ا .

( )٢انظر :بدائع الفوائد لأبن الشم (؛ ،) ١٦٤ /والقول
المني (أ/ااهأ) [دار ابن الجرزى ،ط،٢

( )٣انغلر :مجموع الساري لأبن تجب (آ،) ٣٨٣ /

ودارج ال الكين (م  .) ٤٣٣وتفسر ابن كير <أ/
 ،) ٤٢٥وبلؤغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر
( [ ) ٤١٩دار الفلق .ط .]٠١٤٢٤ ،٧وسل الملام

للساني (أ[ ) ٥٥٤ /دار العيث] .واحاديث
العقموة المتوهم إشكالها في الصبصن للدبيخي
( [ ) ٢٠٧دار المهاج ،ط\ج

 ٢٤١انظر؛ مجؤع ذادمح ،ورسائل ابن ءيمٍن (\}\ yT /

العالمة ،ط٣ا  .] ٠١٤٢٤وانظر :كح  ^ ٧١لابن
حجر ( ١ا[ ) ٢٢١ /دار الهري؛ن ،ءل  ١٣٧٩م].

( )٦انظر :در ،تعارض العقل والقل لأبن تجب (;٣
[ ) ٣٣١حلمة الإمام ،ط.]٠١٤١١ ٢٠

( )٧مجموع الفتاوى لأبن يب (.) ٢٣٤ . ٢٣٣ /U

الأسما .الحستى

الأسماء الءسنى

!٣

٢٠

واستقرأ آثارها في المهملق والأمر ،رأى سمع بذاته ،عليم بذاته

الخلق والأم منتهلمن بها أكمل اوتذ1ام.
 — ٤أن أعرف الناس ب أمماء اض

وصفاته أشدهم حثا له .
 — ٥أن معرفة الأصّماء الحسّ نى
وإحصاءها سّب ليحول الجنة.

 ٦ء أن إحصاء الأسماء الحسنى

 ،ؤإنما نفوا

الصفات لاعتقادهم أنها أعراض ،وأن
قيام \دنطل باليه يقتضي حدوثه ،فقالوا

حينثد ت إن القرآن مخلوق ،وجعلوا حمح
م ا بق اف إلى اممه من ب اب إصافة

المخلوق إلى الخالقلْ.،
 - ٣الأثاعرة :لا ينكرون ثبوت

والعلم بها أصل للعلم بكل معلوم من الأسماء الحنى ،لكنهم لا يثبتون جمع
الصفات التي تدل ،عليها الأسماء
حلق أد أمرراد
 ٠م ذمب اثمخاكين؛
 _ ١مذمب الملاممة والجهمسة

الحسنى ،وبذلك فرقوا بين الأسماء
والصمات فى الثبوت والتوقيف

،

وذهب بعض الأثاعرة إلى جوار إطلاق

المحضة ت وهو نمي جميع الأمماء بعض الأسماء فه ؤإن لم يرد بها نص

الحسنى ،ووصف اض تعالى بالصفات
ال لثية على وجه التفصيل ،ولا يثبتون له

ولا إحماع ،وذلك كامم القديم،
والذات وغيرهمالَا/

الأعيان ،بل لا حقيقة له إلا في

ومسا ذهب إليه هؤلاء هو حلاف

إلا وجودا مهللما يمتنع تحققه في
الأسد<".

مذهب اللف القائم على إثيات الأسماء

 - ٢المجتزئة ومن والمهم ت الذين

عن حقيقة ذاته لرم القول بان الحقائق الثلاثة حقيقة

أثبتوا أسماء اممه تعالى ولكنهم نفوا أن

واحدة ،ومذا عتلمم بمامحلل .انفلر :المعتزلة

تاسل الأسماء على معان ومدلولأت ،وقد

أرجعوا الصفات إلى  ،٣٢^١^١فقالوا :
( )١انغلرت معتني أهل السنة رالجماعت ني أسما ،اض
الحض للتسس ( [ ) ٣٧٨ - ٣٧٠أنموا ،ان اف.
ّدا،

.], ٥١٤١٩

وأصولهم الخمسة رمونف أهل الئئة منها لعواد
المعتق ([ )٧٨دار الماصمت ،توا.]-٠١٤٢٠ ،

( )٤انظر :شرح الأصول الخمسة لعيد الجبار المعترلي
( [ ) ١٨٣مكتبة وهبة ،محدآ] ،والعوزلة وأصولهم
الخمة(.،ا).

(د)انظ :سرع الغتاوى ( .) ١٤٨ . ١٤٧/٦
( )٦انظر :الأسماء الحسنى سانيها وآuرها والرد عر

( )٢انظر :الموات لابن تجب ر [ ) ٥٧٨/١أنمرا،

المبتدعة فيها لرفع ارونلأ صيري ( [ ) ٤٤٣رسالة

اللف ،ط ،]١ومجموع الفشاوى (^،)٨ - U

دكتوراه مقدمة لن م المقيدة يالجامعة الإسلامية
بالمدية ،عام .^ ١٤١٣

( )٣وهذا تول باحلل بلا ثءان>؛ لأنا إذا نلنا :ذاته علمه
نهذا يوجب التغاير .كاوللث ،فإن حقيقة المع مغايرة
لحقيقة العالم ولحقيمة القدرة ،فلو كان الكل عبارة

( )٧انظر :س م نمب الإيمان سJ٠ي( ) ١٨٨/١

رمآا/ااآ).

[دار الفكر ،ط ،^ ١٣٩٩ ،١والأسا ،والمنان
لاJيهنى( [ ) ٣٧/١مكشة الرائيٍ ،لا.^ ١٤١٣ ،

إسماعيل

إسماعيل

والصمات ؤإجرائها على حقيقتها اللائقة

باش تعالى إثبائا دون تمثيل وتنزيها دون
تعهليل ،كما أنه تعالى قد أمر العبد

باكوص عما ليس له به علم فقال :ؤ؛
مف ما لإس أك يه ،طر إى أكح ؤآذتت

وم  ،^١ ٠٢كاث عنذ مئ4. '،
[الأّرا.]،

ثال ابن عبد البر ئه :اروما غاب
عن العيون فلا يصمه ذوو العقول إلا

بخبر ولا حبر في صفات اف إلا ما
وصف ا نف ه به فى كتابه أو على لسان
رسوله ه ،فلا نتعدى ذللث ،إلى تشيه

أو قياس أو تمثيل أو تنفلير فإنه

َئآ؛محءشح نثوألثييع آشر.ه
لاكورى]الآا.
 ٠ا لمصادرواثمراجع:

® — ١أسماء اش الحسنى® ،للغمض.
* - ٢بيانع الفوائدا (ج  ، ) ١لأبن
القيم.

* - ٣ثرح أسماء اغ الح نى في
صوء الكتاب والننة® ،لسعيد بن على
القحْئاتى.

* — ٤شرح العقيدة الأٍفهانيةأ،
لابن ،تنمية•

ه * -المواعد الكلية في الأسماء

والصفات ا ،لإبرامم الربكات.
* . ٦القواعد اJثاJىا ،لأن عثيمين.
* . ٧مختمر الصواعق المرم لة® ،

لأن الوصلي.
* — ٨المعتزلة واصولهم الخ^م ة
وموقف أهل المنة منها® ،لعواد بن
عبد اف المعق.

* — ٩معقد أهل السمة والجماعة في
الأس ماء الحسنى' ،لمحمل .بن حليفة
الممى.

* — ١ ٠مواقف  ،الْلوائف من توحيد

الأمماء والصفات® ،لمحمد بن حليفة
التميمي.

* - ١ ١وف الأسماء الح نى فادعوْ
بها؛ دراس ة تربوية للأنار الإيمانية

والسلوكية لأس ماء اض الح

ني®،

ب ا لمّيز بن ناصر الجلتل•

ي ا سمه ونسبه:

هوت نحم ،اش إسماعيل بن ،إبراهيم
الخليل  .بن آزر• وجمهور أهل

الن  -با على أن اسم والد إبراهيم هو

؛ ،، ^^١-وهو مخالفا لمربح القرأن،
(آ)انفيِ; الدايآ داكهابة لأبن محير (ا/ا'آأ ،:ر؛ه\)

( )١التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأمانيد (/v

[دار مجر ،ط ،]١وصحيح قمص الأنيياء لأبن

 ■_ ) ١٤٠صرم الأوناف دالشزوذ الإملأب،

ضد ،ل لم الهلالي ( )١ •٣لُار غراس ،ط، ١

المنرب ،سم-ااع].

.] ٠١٤٢٢

إسماعيل

إسماعيل .

'٢٢٠

ن ال الض تم الى! <اؤوإد قاد اومثر قي هاجر؛ لعل الله أن يرزقهما منها ولدا،

إ'خ آتقيئ لنناتا ءا.لهه إؤآ أوظإث
ق ث ثؤ ،و؛ن[ .الأ;_مام] ،ولذا نص وكان نبي اممه إبراهيم وقتئل .قد بالغ في
فتزوجها ،فولدت له إمح ماعيل.قث،

ام والد إب راهم هو آ3ر ،وذكر

الكبر ت عين سة ،وقيل! ت عة وت عين
دة ،وقد حاء في كتاب الله ما بدل على

احتمالين؛ وهما ت أنه قد يكون له امحمان

بلؤخ إبراهم الكبر عندم ا رزق

علمان ،أو أحدهما لقب ،والأخر علم،

باسماعيل ،كما قال تعالى! ءؤآذ<ند ,ئ

وهذا الاحتمال ؤإن كان وارذا .كما

آلكا وهب ؤ) عق اؤز إسمعبله>

الْلمِى على أن الصواب فى

ابن

يقول ابن كثير

 -فان صريح القرآن

[^ .] ٣٩ : ١٢٥

مقدم على غيره من الاحتمالات والله
وبعل ،مولع .إّ ماعيل  ١قمتين عيرة

أعلم.
يمعضاسبممحس:

سارة من هاجر ،فهلليت ،من إبراهيم هل
أن يغيب وجه هاجر عنها ،ف ار بها
وبولدها حتى وضعهما في ماكة وتركهما

إسماعيل اسم أعجمي عبراتي،
مح—ت— ! ١٥افه ي مع؛ لأن ن يى اممه هناك ،ولما أحن .في الرجوّء عنهما قالت
إبراهيم هؤ؛ كان يدعو ريه أن يهبه له Iأين تذهب ،وتتركنا وليس محنا ما
ولدا صالحا ق ائلا • ^3؛^ ،هت ،ؤ ،مى يكفينا؟ فلما ألحمت ،عاليه ؛الموال ولم
'الصنلخم،

 ٠٤لال م_-سأف—ات] ف وه ب ه

إّماعيل .، ٢١٠

يجبها ،قالت ،له! آممه أمرك بهذا؟ قال:
نعم ،قال ت !،فإذن لا يضيعنا  .ولما
ايتعد عنهما قليلا واحتفي عنهما أحذ

ي م وثده ونشأته:
يدعوربه قائلا5^ :؛؛؟ في أسة<ت ،من
ناخر ض اض إبراهم  .عن يرثك ،بجاد عز ذك ،ينع بمد شف آلثصم
الإنجاب من زوجته الأولى سارة ،دة) مبوأ ألمبمئز ،ئاجمل ،أقد؟ يث الناءر >

فعرصت على إبراهم الزواج من جاريتها
( )١انظر :تمر اليرى (ا>/؛؛م [دار هجر ،دل]،
دالياية واكهاة(.) ٣٣٠ ;١

( )٢المم ،./من الكلام الأعجمي للجراليفي(. ٥٩
 ،) ٩٦وكذا انمائ ية رنم( ،)٤و(ص'ل) [دار

( )٣درئ ذللث ،في حل.يث صحيح أحرجه البخاري(،كتاب،
أحادث الأنبياء ،رنم  .) ٣٣٦٤وانظر :نمص
الأنباء السمي بانمراض لدنملبي ( .[ ) ١١١كتبان
الجمهورية انمربية ،الأزهر] ،والمتفلم ني تاريخ
الأُم وانموك لأبن الجوزمح[ )٣• ٤/١ ( ،دار الكث،

القلم .ط ،]١دالإعلأم بامول الأعلام الدارئة في

اللمية] ،والبادايان والنهاية (  ٦/١ت ،)٣وصحيح

نمص الأنا ،سمحور ف .محي الرحيم([ ) ٩٣دار

نمص الأنبياء نمليم الهلالي (  ،) ١٢٥ - ١٢٤ونظم

القلمْ .لل].

الدرر للبقاص ([ ) ٢٣٢ ;٦دار الكب اسيت].

إسماعيل

إسماعيل *و

][٢٥٧

 ٢م ن قبل أم إسماعيل ،اتخذيت،
ثوكا ايآ محأزريهم ثى آكثرب يلتمتتح. 0ه تإ;-مّام—مء• وب ئت أم منهلئا لتعفي أنرها على سارة ،نم حاء
إمح ماعيل مع ابنها الرصيع في هذا

بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترصعه

الوادي ،ولما نمد ما عندهما من الماء

حتى وضعهما عند الثبته عند دوحة فوق

ءءلثست ،وعطش الطفل وأخذ يصيح،

رمزم في أعلم ،المجد ،ول ى بمكة

فتركته في محله ،وب اJأتا تبحث ،عن
الماء ،فطلعتؤ على الصفا فلم تر شيئا،
وسعت ،نحو المروة حتى طلعتا عاليه فلم
تر شيقا ،وهكذا كروت ال عي بين الصفا
والمروة سبع مرانا ،وفجاه حرج ماء
زمزم برحمة رحمان الدنيا والأحرة،
ولما سمعتا قبيلة حرهم العربية بخروج

يومئذ أحد ،وليي بها ماء ،فوضعهما
هناللت ،،ووضع عندهما حرابا فيه تمر
وسقاء فيه ماء ،ثم قفى إبراهيم منهللما ،

فتبعته أم إس ماعيل فقالت ،ت يا إبراهيم أين
تذهب ،وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه

إني ولا شيء؟ فقالت ،له ذللث ،مرانا،
وجعل لا يلتفت ،إليها ،فقالتؤ له ت آننه

ماء زمزم في هذا الوادي امتاذنوها في الذي أمرك بهذا؟
النزول بجنبها والشرب ،من هذا الماء

ف محن ،لهم ،وهكذا يشأ إسماعيل بين
هذه القبيلة في مكة وتعلم منهم العربية،
ولما كبر زوجوه من بناتهم ،نم طلقها

نعم .قالت :،إذن

لا يضيعنا ،نم رحمت ،فانطلق إبراهيم
حتى إذا كان عند الثنية حيث ،لا يرونه،

استقبل بوحهه الثبت ،،ثم دعا بهؤلاء

الكالما'ت ،،ورفع يديه فقال؛ رب ؤإؤآ

بوصية أبيه وتزوج منهم بأخرى فأنجب أسكت ثن دتبؤ ،ييإد م ذك ،ريع عند

منها اثني عشر ولدا ،متهم نبايويت،
وقيدار وكان من ن

ل هما

عربح

الحجازل

وقد تفافرن ،الأحاديث ،في بيان قصة
ذهاب ،إبراهيم ؛إسماعيل وأمه إلى مكة
ونشأة إسماعيل فيها فى أحاديثه عديدة،

شق،

[إبراهجم ] ٣٧ :حتى بلغ:
 ،و جعلت ،أم!سماهمتل

ترصع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء،
حتى إذا نفد ما في السماء عطشت
وعطس ابنها ،وجعلت تنظر إليه يتلوى

 -أ و ناوت يتلبط  -فانطلقت كراهية أن

منها ت ما رواه البخاري باس ناله عن ابن تنظر إليه ،فوجدت الصفا أقرب جبل في
عباس ها قال ت ®أول ما اتخذ الن اء
تا)انفلر فيمأ يتعلق بآ ولائم ت السيرة السوية لاين هشام
ممهلمى البائي الحلبي واولاده،
(ا)٤ /
'؛■آء ،وصحح نمص الأنياء للهلالي ( .) ١٨٩

( )٢المتطق؛ واحد مناطق ،وهو ءأن تلبس المرآة ثوبها،
تم تند وسطها بشيء رترفر وسط ثوبها ،وترسله

ض ا لأسفل سر ساناة الآثنال؛ لغلا تعثر ني
ذيلها! .الهاة ر غرب الحديث والأثر (/0ه.)7

إسماعيل

إسماعيل ءأ

[YOAJ

الأرض يها فقات عله ،ثم امقبك
الوادي تنغلر مل نرى أحدا؟ فلم نر

أمقل

فرأوا طائنا عائقا ،فقالوا :

إن هذا الهلاJر ليدور على ماء ،لعهدنا

أحدا ،فبمطت من الصفا حتى إذا بلغت بهذا الوادي وما فيه ماء ،فأرسلوا جرتا
الوادي ،رفعت طرف درعها مم مت أو حريين ،فإذا هم ب الماء ،فرجعوا
معي الإن ان المجهود ،حتى جاورن فاحبروهم بالماء ،فأقبلوا ،قال :وأم
الوادي ،ثم أس المروة ،فقات عليها إسماعيل عند الماء ،فقالوا  :أتاذنين لما

ونظرت هل ترى أحدا؟ فلم نر أحدا،

أن ننزل عندك؟ فقال ت :،نعم ،ولكن ال

ففعل ت ،ذلك س بع مرات ،ف ال ابن
ءباست قال النبي.ت " JJJL ،؛ ،سعي
الناس بينهما* ،فلما أئرفت عر المروة
ّممت ،صوثا ،فقالت ،ت صه تريدنف ها،
نم تمعن ،ق معت ،أينا ،فقال ت ،ت قد

حق لكم في الماء ،قالوا  :نحم .نال ان

ماس• قال الّك ،هُ :ذألميى ذللئؤ أم
إس-اعيل دهي نم ،رلانس* ،فنزلوا

وأرسلوا إر أهليهم فنزلوا معهم ،حتى
إذا كان بها أهل أبيات منهم ،وم ت،
أسمعت ،إن كان عندك غوايث ،،فإذا هي الغلام وتعلم العربية منهم ،وأنفتهم
بالمللث ،عند موصع زمزم ،فبحثا يعقبه — وأعجبهم حين لمإ ،فلما أدرك زوجوه
أو قال! بجناحه  -حنى ظهر الماء امرأة منهم وماتت أم إمما عيل ، ٠ * .ا ٠

فجعلت ،تحومحه ،وتقول بيدها هكذا،

وجعلت ،تغرف من الماء فى سمائها وهو
يفور بعد ما تغرف ،قال ابن عباس! قال

النبي :٠.رابرحم اف أم إسماعيل ،لو
تركت زمزم - ،أو قال :لو لم تغرف من

ؤإمماعيل أول من ركبؤ الفرس،
وكانت نبله وحوئا  ،وهو أول من
تكلم بالمربية الفصيحة كما حاء من
حدبن ،عر بن أبى طالمح عن الممح. ،؛
أنه قال* :أول من نتق لسانه بالعربية

الماء  -لكانت ،زمزم عينا معينا* ،قال!

المبيتة إمماعيل لهو ابن أربع عغرة

فثربت ،وأرصح تح ولدها ،فقال لها

ّة*ص.

الLاك; لا تخافوا الضيعة ،فإن ها هنا

ييت ،الثه ،يبتي هدا الغلام وأبوه ،ؤإن اغ
لا يضع أهله ،وكان البيت ،مرتفعا من

()١أخرجه المخاري(كاب احاديث الأسا ،.رنم
(آ)انفلر :الأيائل لأم الهلال السكري ( [ ) ٤٢٠دار
الشم ،سا،

ط\ا  ٤٠٨ادا ،والداب والهاية

الأرض؛ كالرابية تاتيه السيول فتأحذ عن

لابن كير (ا/أأأ) ،وصحيح نممى الأنججاء

يمينه وشماله ،فكانت ،كذللثح حتى مزت

للهلالي ( .) ١٨٨

بهم وفنة من جرهم ،أو أهل بت من
جرهم مقبلين من <يق كداء ،فنزلوا في

( )٢ذكرْ ابن حجر ني الفتح

[دار اوعر،0

بجروت؛اُ ،ذم انه من دواتة؛ 'اربجر بن بكار م
التب من حديث عالي بإسناد حن؛؛ ،وأورده ء

إسماعيل

إسماعيل

وثع1ا

قال ابن كثير  Iارأول من تكالم العريية
الفميحة البلغة ،وكان ند أحد كلام
دعوة
كانت دعوة إمحماعيل
العرب من جرهم الذين نزلوا عند أمه حنيفية قائمة على تحقيق التوحيد ونبل.
هاجر بالحرم • • .ولكن أنطقه اض بها ثي الشرك؛ حيث ،أحبر افه تعالى أنه عهد
 ■0دعوته:

غاية الفماحة والبيان ،وكذلك كان

يتالغظ بها رمحول افه

)• (١

إلى كل من إبراهيم وابنه إسماعيل ص
أن يطهرا بيته العتيق من الشرك والأوثان
وعبادة غير افه كائنا ما كان ،فقال غفوت

 ٠نبوته:

إة إمحمحم ثإتيل آن ثلهتإ تى

نص الله تحالى على كون إسماعيل

نبنا ورسولا فقال س بحانه ءؤوأدلإ_ ق
آلكثسا إسمعسل إه َغن صادي آلؤعد وكان

محب!؛،ا.ه تم؛مء •

لاظايثن رآذتئى\ن رآليفج ألشمل .ه
لالبةّره]  ،وكانت نبوة إسماعيل بعل نبوة

أيه .m
 ٠ق ومه وموقفهم منه:

وذكره تعالى صمن أنبيائه الموحى
يكر المؤرخون أن اف أرمحل إمحماعيل
إليهم من عنده فقال تعالى ت وإدا آويتآ
إلى العماليق وقبيلة جرهم وقبائل
اوف ئ ؤء إل كج دأفتس تى مح،ث
اليمن ،فنهاهم عن الشرك وعبادة
دآدجآ إقآ إثب؛لح نإنئمحد يإمخث الأوثان ،فامنن ،به طائفة وكفر به

دبمددب دألآن؛ا?إ■ دبم*<) ^٠؛،

وثردل دثثس دءابما داد'د ها .ه
 ٠وفاته:

].[،LJI

وبرأه من كل ما ن به إليه الجاهلون
ن ن ال الله

ؤإنتبمل

ٌ

يإنثى

ز ةؤؤ 0إن
وبمدوض

ألأنناط

'؛ ١^١هددا أر ثبمرئ ض ءآنم آغلم آي الله
ومن آئم يثن َةثز ثهتدْ بميم بث
آثه وما اثه ثفؤأ عثا ممأون .ه
[البقرة] ٠

— ا لألباني لي صحيح الجامع الصنمر را/ة*ه)
لاوكتبألإّلأس].
(ا)الواةوالهاة(اّ/آح'آ).

ات ،ني افه إسماعيل  ،.وكان قد
عاش ميعا وثلاثين ومنة منة

 ،وقيل ٠

ثلاثين ومئة سنةل؛ل وقيل ت إنه دمن مع
أمه فى الحجر

 ،وقل تمستا اللجنة

(آآ)اظر :الظم في تادخ الملوك والأمم (ا/؛•"؛).
(■آ)اظر :اكظم ني تاييح الموك والأمم (ا-ْ/م،
وتمر الخريي ([ ) ١٣٥ ٨دار همالم الكتب،
ارياض]•

( )٤انظرت محيرة ابن مشام (ا/ه) ،ونف ير الغرطبي
(اا/هما).

ره)امغلرت محيرة ابن هشام (آ/ه) ،وصمحيح نمص
الأنما .للهلأو ( .) ١٨٩

إسماعيل.

إسماعيل و

ill

الدائمة للإفتاء على عدم صحة هزار .،
 ٠ا لمساص المتيمة:

والصحح القول الأول؛ لأمور كثيرة،
منها ت قول الله تعالى في قحة تبشير

 ا لمسألة الأولى؛ قي من م الذبيح إبراهيم وآله ب إمحاق ومن ورائهجاءث ربم أ التا امإأديم
في ندله تٌالى؛ ؤثثاث ،إق داعب إك رف ب يعفوبؤ ٠
سيئين

ين ثب ؤ ،مى ألني؛

قئمبتث بمكي ثير

آص ئازأ ثثة ثاد ظأ تا لث ،د

هتا ج نعه آقص جآ« سجفي ،جيؤ  .هما دءآ أدثثم أل

ينال بجي إؤ ،أرئ ف ،أكاءّ آفآ أذبحك ثة إقو نهًكنئم وآوجش نم خيعة ثازأ

لا محق  ٥٠خج إك ق زؤ 0

"ثإ،دؤا إن تاء أثث يى أدّيبم
[اثمافات]:

امحلف العلماء قي هد ،الم الة عر
أقوال:

ةا-مه ختيكأ فثنقها انحق نين

ه إنص ثمؤبم. ،ه [هود] ،نفد بئرا
امربن؛ الابن ،وابن ،الابن؛ أتم،؛ بمولود
ميولي لهما ،وبابن لهذا المولود ،وهذا

الأول؛ أن الدبيح هو إمماعيل بن يقتضي أنه يعيش .وهذا ؛تنافى مع القول
إبراهيم الخليل ههق ،قال به ؤنائنة من بأمر أبيه بذ؛ءءه وهو صغير ولم يولد له
الصحابة؛ كابي هريرة وابن عمر وابن يعقوب ،يعير  ■،وذكر ابن كثير أن
استدلال من استدل بهذه الأية على أن

عجاس ه ،لسبي بن جير دالثع^^ا
والإمام أحمد بن حنل وابن تيمية وابن الذئجح إسمامل هو من أحسن
القيم دابنهمدء؛رهم•

الثاني :أن الذبيح هو إمححاق،

الاستدلال وأصحّه وأسنه ،فقال!

ءاستدل من استدل بهذه ا لأية ،على أن

وحكي هذا النول عن عمر بن الخهلاب الذبيح إنما هو إسماعيل ،وأنه يمتنع أن
وعلي بن أبي طالب وابن ماس وابن يكون هو إسحاق؛ لأنه وقعت البشارة
عمر وجابر ه ومقاتل والدي وعللهاء

به ،وأنه سيولد له يعقوب ،فكيف يؤمر

ومالك بن أنس واتجري ومرهم ■

إبراهيم بذبحه وهو طفل صغير ،ولم يولد

اكالث :التوقف والإمساك عن الكلام
•

له

( )٢

و(ْا/هه ،) ١٠١ -رعجمؤعكاوي اينسيث(إ/
[ ) ٣٣٠ - ٣٣١سمح ال

لك فهد لفامة

المصحف ا ،وتفس ير ابن كثير ( ٣٦ /vرما بعدها)
(<)اتتلر :كاري اللجة الداكة للإئ.) y-U/T ( ،

[دار فة] ،والبدوا رالمهاية(\،) ٣٧ • . rU /

( )٢انظرلهدم الأقوال :نف يراليري (ا>ل/سمه.

وفتح القدير للثوكاني (؛[ ) ٤٦٣ /دار ابن كثير،

•• ،)٦وزاد السير لابن الجرزي ( ) VT/U

[الكب الإسلام] ،ونف ير القرطص (\\)\\1/

ودار الكلم الهلييح ،ط.]١
( )٢انفئر :مجموع الفتاوى لاين تيب (أ.) ٣٣٠ /

اسماميل

إسماعيل،و

imj

له بعد يعقوب الموعود بوجوده• ووعل اض

قل-س اف روحه  -يقول؛ هذا القول إنما

حق لا خلفا فيه ،فيمتنع أن يزمر يازبح هو متلقى عن أهل الكتابْ ،ع أنه باطل
هذا والحالة هذه ،فتعين أن يكون هو ب نص كتابهم ،فإن فيه :إن اف أمر

إسماعيل ،وهذا من أحن الاستدلال إبراهمتم أن بذبح ابنه بكره ،وفي لمقل؛
وأصحه وأسه ،وض الحمدا؛ ١
وحيده ،ولا يثلث ،أهل الكتاب مع
ومنها؛ أن إسحاق.ر وصف بأنه الملمين أن إسماعيل هو بكر أولاده،
غائم عليم ،في حين أن هذا الغلام والذي غر أصحاب هدا القول أن 3ى

الذبيح وصفا بأنه غلام حليم ،ووعد
أباه بالصبر عند الل-بح ،وهذا الوصف
مناب لحال إسماعيل  ،<.ففد
وصفه ربه بالصبر والمدق ض الوعد

بقوله؛
ْغل ثى

دإذربر> ردا ألكتل
.ه لالأنسا،]،

التوراة التي ب أيديهم؛ اذبح اب نك
إسحاق ،قال؛ وهده الزيادة من تحريفهم
وكذبهم؛ لأنها نناقض نوله؛ اذبح بكرك
ووحيدك ،ولكن اليهود حسدث ،بتي

إسماعيل على هذا الشرف ،وأجموا أن

يكون لهم ،وأن ي وفوه إليهم ويحتازوْ
وقال ّبحانه؛ ►ؤدإدلإ_ ذ آلكثنم ،إتءJبمل لأنفسهم دون الخرب ،ويأبى اممه إلا أن
إه
ُتاقث آلؤبمب قاث يبمؤب بما .ه يجعل قفله لأهله .وكيف ي ؤخ أن
لص؛ما•

يقال؛ إن الذبيح إسحاق ،والله تعالى قد

ومنها؛ أن قصة الايح وقعنه في مكة بثر أم إسحاق به وباينه يعقوب ،فقال
دون خلاف ،ولم ينقل أحد لا من أهل •نعالي عن الملائكة؛ إنهم قالوا لإبراهيم
الكتاب ولا من غيرهم أن إسحاق ذهب ،لما أتوه بالبشرى؛ ؤ»»»ثااوا لا محن ،ائا
إلىْكةل^.

أرمنتآ إك مءّ فيل .

هنته

ِانحق وين محيآء إنءص

وذكر ابن القيم أن الذبيح عند علماه
الصحابة والتابعين ومن بعدهم هو سمب .ه لهود]إ؟ فمحال أن يبشرها
إسماعيل ،وأن القول بأنه إسحاق باطل بأنه يكون لها ولد ثم يأمر يذبحه ،ولا
باكثر من عشرين وجها ،نم نقل نحوه ريبا أن يحفوب ه داخل في البشارة،
عن سيخ الإسلام ابن تيمية ،فقال؛

فتناول البشارة لإمحاق ؤيعفوب فى

رروسمعت ،ثيخ الإسلام ابن تيمية  -ال لففل واحد ،وهذا ظاهر الكلام
(٣),

ومحيا قه ٠٠
( )١شر ا؛ن ممر (/i؛.)n

( )٢برع اشادى لاين تب (أ/هم.

( )٣زاد ال عاء لابن المم( ) ٧٢ . ٧١ ;١ل<.ة =

إسماعيل ء

إسماعيل <

٢٦٢

أ

والخلاصة أن الذي يجب القطع به عفليم ،ونودي إبراهيم فالتفت ،فإذا بكبش

لدلال ة الكتاب والثثة والدلائل

عفليم ،فذبحه مكان ابنه ،كما جاء عن

المشهورة ،ونول علماء الم|حساوة الدي

ب ند حن  ٢فال الاو 4تعالى

والتابعين ومن بعدهم يه ت أن الذبيح هو بينه ثن ،ه مى
إسماعيل ،وأن القول بأن الذبيح هو ثيو و ^ ١ج تثق أقي ثثاث قئ
 .سئنيئ شي

إسحاق باطل ،وهو متلقي عن أهل  ٥١ك ق ص ك آذبمف ء
الكتاب ومخالف لما في التوراة التي ركنن داد قأتت أسن ما رمز
بأدي أهل اعابُلآ.،
كآ« أثل ئ ألئنجث ! .دآ أنتا ذغث
وأما القول بالتوقف فهو باطل أيصا؛ شين  .مثديقه أى ةاز<مئ  .ئد

ثاذا
إن

لأنه توقف عما يجس ،القطع به دون صدئق ال؛؛ُأ إد ١ه هتي ،أكنبنن .
ممسّند ٠

_ ا لمسالة الثانية ت تحة الذح ت
رزق نص اغ إب راهي م ب اب ن ه

إسماعيل هو بعد أن بلغ ني الكبر

إى ندا إن أيقثأ أين  _ 0ذج
ء؛ليم.ه [الصافات.]،
 .ا لمسال ة الثال ثة :مشاركة
إسماعيل.ل ش بناء الكعبة:

كان نبي اض إبراهيم قص بعد أن
مبلعا كبينا ،ولكن لما ب هذا الولد
وكم لبلغ سعيه معي أبمه في العمل ،وصع ذريته في مكة بأمر اف ،يزورهم

أمره اش في المنام يذبحه ،فأخبر إبراهيم أحيانا ،وفي إحدى المرائت ،لما حاء
ابنه بالأمر وسأله عن رأيه فيه ،فما كان إبراهيم  .وجد ابنه إسماعيل سري
من هذا الابن ازر الصابر إلا أن أثار نبلا له تحن ،دوحة قريبة من ماء زمزم،

على أبيه بأن يمتثل أمر ربه فيه ،ؤيذبحه فلما رآه قام إليه وصح ما يصنعه الولد
بالوالد ،والوالد بالولد ،ثم ذكر إبراهيم
لأبنه إسماعيل أن اممه أمره بأمر ،فمال

تنفيذا لأمر افه ،ووعده بالصبر على هذا
الابتلاء ،ولما أسلما لأمر اممه وجهز
إبراهيم ابنه للذبح حاء الفرج والمخرج إسماعيل إم :اصنع ما أمرك ربالث،،

من عند اغ تعالى ،حيث ،فداه النه بكبش فقال :وتعينئي ،نال :وأءينائ> ،نال:
فان افه أمرني أن أبنى هاهنا بيتا ،وأمار
الرمالة ،ط ،]٧٢وانئلرت مجمؤع الغتارى لاين نعيت
).(rry/i

(•ا)ان< :شر اممري ( .) ٠٨ • ; ١٩

ا انفلر :سموع الخاوي لابن تيب (؛ ،) ٣٣١ /وزاد

( )٣انفنجِ :المعيح الم برئ من التف ير بالماثور

المعاد(ا ،) ١٧/والبدابة رال غهابة(ا/أا-آ)،

لحكمت ،بشم يامن ( [ ) r-A/iدار الم ،المدينة

وصحح تحمى الأنياء للهلالي ( .) ١٨٦

النوة. .يا].

اسماصل.

][٢٦٣
إلى أكمة مرتفعه على ما حولها ٠

إسماعيل '

المالك :لا تخافوا الضيعة ،فإن ها هنا

فعند ذلك رقما المواعد من البيت ،بيتا اش يبتي هذا الغلام وأبوه ،ؤإن اش
فجعل إسماعيل اتي الحجارة ؤإبراهيم لا يضع أهاله ،وكان البيت مرتفعا من
الأرخى كالرايية تأتيه الميول ،،فتأحد عن

يبني ،حتى إذا ارتفع الماء ،جاء بهذا
الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبنى،

يمينه وشماله فكانت ،كذلك ،،حتى مجرت

ؤإسماعيل ين اوله الحجارة ،وهما

بهم رفقة ص جرهم أو أهل) بج نح من
جرهم ،شلين من طريق) كداء ،فنزلوا

يقولان ت ءؤتث ١قثز يا اقك آث آشيغ
في أسفل مكة ،فرأوا طائتا عالما
أصر © 4لالقرة]أا.،
 ا لمسألة الرابعة ت نشأة إسماعيلبمكة لزواجه ت

فقالوا ؛ إن هذا الaلائر ليدور على ماء،

لعهدنا بهيا الوادي وما فيه ماء ،فأرسالوا

جرأ أو جريينءى ،فإذا هم باكاء،

لما أحرج الله ماء زمزم وعلت به فرجعوا فاحبروهم باكاء فأقبلوا ،ئال،ت
قبيلة جرهم استأذنوا أم إسماعيل قي
وأم إسماعيل عند الماء ،فقالوا ت أتأذنين
النزول ،قريبا منها ،ف ممتإ لهم ،ونشا لنا أن ننزل ،عندك ،فقالت،؛ نعم ،ولكن

إسماعيل بيتهم وتحلم العربية متهم ،ولما
ثب نزوج متهم ثم طلقها بإثارة من

لا حق لكم في الماء ،قالوا  :نعم .هال،

ابن عباس؛ قال المثي.؛ «ألفيىذلك
أبيه ،وتروج باحرمح ،متهم ،وعاش معها أم إسماعيل ومي تحسب الأنس) ،فنزلوا
دكان ٌن ن له الّبي ،الٌرخم ،ه ،وند وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم ،حش
جاءن ،تفاصيل القمة من حاربن ،ابن
إدا كان بها أهل أبيات منهم وشب
ماس الملويل في المعح ،وفيه:
الغلام ،وتعلم المربية متهم ،وأنفنهم
ا٠وجعلت ،تمحرفر من الماء قي سقاثها وهو
وأعجبهم حين سبإ ،فلما أدرك زوجوه
يفور بعد ما تغرف ، ١٠قال ابن عباس;
امرأة منهم ،وماتت أم إمماعيل ،فجاء
نال ،المي ه :اريرحم اف أم إسماعيل،
إبراهيم بعدما نزوج إم٠اءيل) بطالع
لو تركت ،زمزم  -أو هال،؛ لو لم نغرف تركته ،فلم يجد إسماعيل ف أل امرأته

من الماء  -لكانت ،زمزم عينا معينا)،

ثال،؛ فشربت وأرصعّح ولدها ،فهال ،لها
 ) ١١احرجه البخاري (كتاب احادسئ ،الأنساء ،ونم

عنه ،فآنالت،؛ حرج يبتغي لنا ،نم سألها
ءن عبثهم وهبتهم ،فماك؛ نحن بشر
نحن في خبق وشدة ،فشكنتذ إليه ،قال؛

 •) ٣٣٦٤وانظر• سجل اللام من صحيح صيرة حير

الأنام ءؤولصالح عبدالواحد(\ا\<أ) [مكب
الغربا ،الأثرة].

(  ٢٢اتجري مو :الرسر[ ،،دس به لجربه دراء

الخواج .اظر :كح اياري لاين حجر <ا/هه).

إس4اعيل و

إسماعيل'

inii

فإذا جاء زوجلث ،ناقرني عليه ال لام،

فأخبرته فسألي ت كيف عبثنا؟ فاخرته

ونولي له -يغير عنبة بابه ،فلما حاء

أنا بخير ،ثالث ت قارصاك بشيء؟ قالت ،ت

إسماعيل كأنه آنس نيئا ،فقال؛ هل

نعم ،هو يفرأ عليلثا ال لام ،وبأمرك

حاءكم من أحد؟ قالتؤ؛ نعم ،حاءنا

أن تثبنه عتبة يائك ،،ناله؛ ذالا أبي
وأنت ،العتبة أمرتي أن أمكلث،اا

ثيح كذا وكذا ،فسألا عنلتح فأخبرته،
ومألي كيف عيثنا فأحيرته أنا فى جهد
 0ا لمصادرواثمراحع:
وشدة :، JLi ،فهل أوصالا بشيء؟
 — ١ارال يرة المئوية" رج  ١ا ،لابن
فالت ،ت نعم ،أمرني أن أفرأ عاو_لأ ،هشام.
اللام ،ؤيمول ،ت غير عنبة بايلئ ،،فال:

 - ٢ارمير الهلبرى" ^.) ١٩ ،٩

ذاك أبي ،وفد أمرني أن أف ارقك،
الحقي اهلك ،فطلمها وتزوج منهم
اضكرى.
أحرى ،فلبث عنهم إبراهيم ما شاء النه،
'' - ٤المنتظم في تاريخ الأمم
ثم أتاهم بعد ،فلم يجده فيحل على
والملوك" ^ ،)١لابن الجودي•
امرأته ف ألها عنه ،فقالت ،ت حرج يبتغي
 — ٥رامجمؤع المتاوىاا (ج  ، ) ٤لأبن
لنا ،قال؛ كيف أنتم؟ وم ألها عن

'؟(.رالأوان ل)) ،لأب ي الهلال

عيشهم وهيئتهم ،فمالمتات نحن بخير
ومعة ،وأثن ت ،على النه ،فقال! ما
طعامكم؟ نالت :،اللحم ،قال :فما

سمه

<

 - ٦ررزاد المعادلإ ^ ، ١٢لأبن الشم.
" - ٧البداية والنهاية ء ^ ،)١لابن

ترابكم؟ ثالت :،الماء .قال :المهب ي
' - ٨رصحيح (قصص الأنبياء لابن
ب ارك لهم في اللحم والماء ،قال
®للم يكن لهم يومئذ حج ،،كثتر)» ،لملم الهلالي.
الممح،
" — ٩مبل ال لام من صحيح سيرة
ولو كان لهم دعا لهم فيه" ،قال :فهما

لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم محير الأنام عليه الصلاة واللام" ^،)١
يوافقاْ ،قال :فإذا جاء زوجلئ ،فاقرني لصالح عبد الواحد •
عليه ال لام ،ومريه يثبت ،عتبة بابه،

 ٠ - ١ ٠المحيح المسبور من التمسر

فلما جاء إسماعيل قال :هل أتاكم من بالمأتور" ،لحكمت ،بشيرياسين.

أس؟ ذاك؛ لُم ،أ'نانا يء ص ()١رجه اسدى(كدب أحاُدث  ،،^1يقم

الهيئة ،وأشته عليه ف المى عنكه،

.) ٣٣١٤ ، ٣٣٦٣ ، ٣٣٦٢

أقراط اأا،طصت

اثراْد الهياعة

! ٢٦٥

؛

الماس في ساعة ،فيموت الخلق كلهم
 Mأشراط الساعة M

و ا لتعريف تغئ:

بصيعحة واحدة .أوت أنها ساعة حميمة

يحدث فيها أمر عظيم؛ فلقلة الوقت

العلامة التي تميز الشيء عن غيره .يال

الذي تقوم فيه سماها اعة ٠
فأشراط الماعة :هى علامات القيامة

؛ راالثين والراء والهناء

• وقتل؛

الأفراؤل ت جمع ثمزط ،والمراد به
ابن فارمى

أصل بدل على علم وعلامة،

التي نجنها وتدل على نربها

®ما ينكره الماس من صغار أمورها قبل

وأشراط الشيء أوائله ،ومنه ت ثرمحل أن تقوم ال اءة»ص.،
ال العلا ، 0وهم حيار أصحامحه المقل .مون
على غيرهم من أتباعه ،جعلوا لأنف هم
علامات ،يعرفون بها للاعداءرأ.،

دلالة المعنى اللغوي على المعنى

من م ادة ت (_ .و.ع) ،

الشرعي لمنة ،وذلك أن أثراط الماعة

وُالتن والواو والمن يدل> على استمرار
الشيء ،ومضيه ا)  ،والساعة ّ مين،

هى علاماتها التي ت بقها فى الومت،

وان

اهمة

دن.للث،؛ لأنها تمضى وتستمر ،والساعة ت

جزء من أجزاء الزمانل؛ا.
ؤ ا لتعريف شرغا:

الأشراط ت هي ررالعلاماتر التي يعقبها
قيام الاءة»أْ.،
والمراد بالساعة ت الوقت الذي تقوم
فيه القيامة ،وممينح كذلك لأنها تمجا
(. )١قاسس اللمة ( [ ) ٠٣٣دار إت ،الخراث المربي،

 ٠ا لعلاقة بين المعنى الليوي

والشرعي:

لذلألة عليها ١
و س س ،اتءمية:

س ميت ،بن.ل الث ،لا.لألخها على قرب
الماعة ووقوعها .

 0ا لأسماء الأخرى:
ن مى أيمس ا ت أمارات السءاء-ة،
والأمارة هى الملامة  ،وهذه الم مية
نابتة من حدين ،جبريل قم الشهور،

وفيه؛ اائال 1فأحبرني عن أمارتهاا،

،

.];، ١٤٢٩

( )٢ننظر :مناسر اللمة (  ،) ٠٣٣والمهابة في ءر؛_،
الخديثه والأثر( [ ) ٦٣٧منا اورّالة ناشرون،
.١!.

.]; ٠١٤٣٢

(. )٣قايس اس ( .) ٤٧٦

(؛)بلملر :مئابيس اللغة (  ،) ٤٧٦ومنرداتء القرآن

للران[ ) ٤٣٤ ( ،دار القلمً ،لا٠^ ١٤١٢ ،

(ْ)كحابرى (■اا/آي).

( )٦بمنلر :المهابة ني ءري_ ،انموين ،والأثر ( ،) ٦١٤
وتاج المروص( [ ) ٢٤١ ; ٢١دار الهيابة].
( )٧أشراط اف

اية([ ) ٤٧دار ابن الجوزي« .؛U.؟.

• .] ٠١٤٣

( )٨الهاية يى ءريِ ،الخدين ،والأثر( .) ٦٣٧
( )٩الهاية يى <؛_ ،الخدين ،والأثر( .) ٤٦
ر'ا)رواْ ملم (كتاب الإيمان ،رقم .)٨

اش^ا ط ا لط عات

|ض^اط اداط؛ىت

٢٢٦٦٦

وفي رواية؛ *ئ ال؛ ف أبر ني عن

رسول اش منى الس_اء_ة؟ قال® :ما

أ٠Lراتهاا . ، ٠١ون مى كذلك؛ علامات الم-سؤول عنها ؛أعلم من اي ايل ،ولكن
الماعة ،ثبت ذلك ،محي حديث أيى هريرة سأحدثك عن أشواطها)).، ١٣
وأبى ذر ه عند النسائي ،وفه؛ *دلكن
©أقوال اهل اسر:

لها علامات ترف بها؛ارى.

قال الطحاوي إس* :ونومن بأثراط
الماعة :من حروج الدجال ،ونزول

©الحكم:

الإيمان يأسراط الساعة واجب ،فهي عيسى ابن مريم ي من ال ماء ،ونومن
جزء من الإيمان باليوم الأحر الذي هو بقللوع الشمس من مغربها ،وحردج دابة
من أركان الإيمان.
الأرض من موضعها  .، ٤١٠وقال أبو عمر
© ا لأهمية:

الداني* :إن الإيمان واجب ،يما جاء عن
رمحول الله ،.وثبت ،يالقل الصحيح،

جعل لها علامات -Liل على فربها،

الأحرة ،وذكر الهلوام ،وأسراط الساعة،

الساعة غيب من غيب اض لا يعلم
أحد بوفوعيا إلا اض نعالي ،لكن اش وتداول حماله الم لمون من ذكر وعيد

فالإيمان بومع هذْ العلامات دليل على وعلام اته ا ،واقتراب ه ا  . ١٠وق—ال

الإيمان باليوم الأحر الذي هو ركن من ال خاوي* :الوارد في أثراط السامة
وعلاماتها كثير ،ومنه ما هو ممحتج به،

أركان الإيمان.

ومنه ما لا يئت،اا

 .وقال ص-،يق حن

© ا لأدلة:
حان® :ويجت ،الإيمان بكل ما أحير
هذه الأقراط قد ذكرها اض جمالة في النبي ،.وصح به الخبر عنه ،مما
المرآن ،نقال:،
بجن إلا  ^١آن سهدناه أو غاب عنا أنه صدق وحق،

ئأنيم بغتة ثل ماء أتنماطهاه لمأدما.ت ] ١٨؛

سواء في ذلك ما عقالناه ،أو جهالناه ولم

أي؛ لتت• وفي حديث أبتم ،هربرة ه نهللع على حقيقة معناه ،وكان يقظة ال
عن رمحول ،اف .وف يه؛ ن ال،ت ي ا
( )٣أحرجه الخاري (محاب تمر الترأن ،رنم ،) ٤٧٧٧
( )١اخرب ابد دارئ(كاب الفور ،رنم ،) ٤٦٩٥
والمالي(كتاب الإيمان رشراس ،رنم • ،) ٤٩٩
واح

د (\[ ) ٤٣٤ /مرة

ال رسالةً ،دآ،

 ١٤٢٨يا ٠وقال ،احد ثاكر ،ني تهأ الأنم على
الح،ويثه رنم( ) ٣٦٧ت إستاده صحح.

( )٢احرجه الم الي(كتاب الإي ان وشراس ،رقم
 ،) ٤٩٩١وصححه الأuنى .إروا ،الخلل (\.)rT/

وم لم (كتاب الإيهان ،رقم .)٩

( )٤ترح العلحاوة (• [ ) ٧٦الرسالة العالمة ،ط)آ،
.^ ١٤٣٣

(ء) الرسالة الواب ( [ ) ٢٤٢دار الإمام احم،-،

،

اآ؛ام].

( )٦القناصة ني ا يعن الإحاهلة؛> من اشرا«ل الماصة
([ ،)٣٧اصوا ،ال لف ،ءل ،]٠١٤٢٢ ،١بمرق.

أشراط اتساعه

أقراط الساع^

« ،^Lومن ذلك :أشراط انعة»لا.،

ومثل؛ نبض العلم ،وتغشي الجهل،
وكثرة الفل ،كما ورد في حا-سثح

 ■0الأقسام:

عبد ا له• بن م عود ،وأبي موّى
تنق م أشراط الماصة إلى ن مين
الأشعري نهآ؛ أن رمول اض  .نال؛
بامحار دمت
«إن بين يدي الماصة أياما ينزل فيها
أ  -أشراط صغرى• وهي التي سق الجهل ،ؤيرنع فيها اسم ،ؤيكثر فيها
الماعة وسقيمها بأزمة بعيدة ،مثل:

الهرج» والهرج :القتل .، ١وتنشي

قبض العلم ،وتفشي الجهل ،والطاول
في الميال .وهي من حيث ،ظهورها على

الجهل وفض العلم إنما هو بموت
العلماء ،فعن عبد اف بن عمرو بن

 _ ١أشراط طهريتح وانففنؤ ،مثل؛

العاص ها ،فالّ :ممح رمول اغ ه
يقول jjB :اف• لا يقبض العالم انمراصا

ثلأ*ة أنو: ١٤

انشقاق القمر في عهد رمول ،اض،.
فعن أنس بن  ،^Lه :ارأن أهل مكة بقبض العلماء ،حتى إذا لم يق عالنا
مالوا رس ول افه ق أن بربهم آية ،اتخذ الناس رؤوسا حهالأ فسلوا؛ فأفتوا
سترعه من العباد ،ولكن شض العلم

فاراهم القمر شقتين ،حتى رأوا جراء بغير صلم فضلوا وأضالواء
بيّماأص.
 - ٢أشراط طهرمتج ولا تزال تظهر،
وهى أعاب أشراط الس اعة المعرى،

 - ٣أشراط لم تظهر يعد ،مثل ما

جاء في حدي ث ،أبي هريرة ه؛ أن

رسول اف .قال ١ :لا تقوم الساعة
مثل التهلماول فى البنيان ،كما في حديث ،ص ي كثر فيكم المال ؤيفيصل ،وص
عمر بن الخطاب هتع عندما ذكر يخرج الرجل بركاة ماله فلا يجال • أحدا
رسول اض .بحص أماراين ،الماعة ،يضلها منه ،وحنكا نعود أرما الهرب

فقال* :وأن ترى الحماة العراة العالة مروجا وأنهاداءر  •،وعن أبي سعيد

رعاء اكاْ تطاولون في المنساناأ؛.،

الخيري ،.؛ أن رمول افه .نال؛

(ا)قطف ص غي سا 0سدت أهو \لأثُ ( ) ١٢٧

ُرلأ نقوم اي اصة حتى يكلم الماع
الأس ،ويكلم الرحل عيبه سوطه،

[تحنق :حماهم

يا ،؛•)ام].

( :<-)٢صحح أشراط الاحمت (  ) ٢١ل.كبن ،^ ipi
(ت)أخرحه البخاري(كنتام ،الفتن ،رنم ٠٧٠٦٢
( )٣احرجه السخاري (كتآب الثاذ_ ،،رنم ،) ٣٨٦٨

وملم (كاا_ ،صفة القيامة والجنة والنار ،رنم
•• .) ٢٨

())رواء • الم (كتام ،الإبمان ،رنم • )٨

 ،)٧• ٦٣وملم(محاب الخلم ،رقم .) ٢٦٧٢
(آ) أحرجه البخاري(محاب العلم ،رقم •• ،)١وم لم
(محاب الأم ،رنم .) ٢٦٧٣

م)اثمجه سلم(محاب الزكاة ،رقم .) ١٠٧

أقراط ا1ساعة

أشراط ال»دامت

وشراك نعاله ،ويخبره فخيم بما أحدث

أهاله يعد0ااأا. ،
ب  -أشراط كبرى ت وهى ا لأب ان
العقنام التي تقارب قيام الساعق مقاربة
وئياكة ،وداان ،الأقراط عائمة لانتهاء
الدنيا وانقضائها ،وهى على فسمين؛

 - ١ق م بدل على قرب الساعة مثل:
ظهور الدجال ،ونزول عي

ي ،.

وخروج ياجوج ومأجوج ،والخوف.
 - ٢ق م يدل على حصولها ،مثل!
طلؤع ال.حان ،وهل لؤع الشس من
مغربها ،وخروج الدابة ،والنار التي
تخرج من قعر عدن تحشر الماص

كما تنق م أثراط الساعة باعتبار
مكان وقوعها إلى مهين؛

وتنقمعم اصم^اط الهاعه من *حسش
موافقتها للعادة ،إلى قسمين؛

أ  -ما اعتاد الناس وقوعه؛ كالتهناول
في المجان ،وتمشي الجهل ،وبض
الحلم؟
ب — نؤع غير معتاد ،مثل طلؤع
الثمي من مغربها ،وخروج الدابة .قال

ابن أبي العز ^^؛ ررحروج الدابة بشكل
غريب ،غير مألوف يم مخاطبتها الناس
ووسمها إياهم بالإيمان أو الكمر قامر
حارج عن مجاري الحادارّت،اا
 •0الثمرات:،

 . ١الاستعداد الدائم لليوم الأحر.
 — ٢معرفة العمد أن حلقه لم يكن
عتا .

أ  ٠أشراط يكون وقوعها فى الماء،
مثل؛ انشقاق القمر ،ومنها طلؤع
الشمس من مغربها •

ب — أثراط يكون وقوعها على
الأرض وهى أكثر أثراط الساعة.

 ٠ ٣أن الدني ا عب ارة عن محملة
للاحرة.

 - ٤تحقق معجزة النبي محمد ه،

وصدقه في كل ما أحبر به ..
 — ٠من صماُت ،المؤمنين الإيمان

(ا)أحر-بم الترمذي (ابمواب الفص ،رنم ) ٢١٨١
وصح،حه ،وأحماو ([ )٢* ١ ٥ / ١ ٨موة الرء الّة،

ًلا] ،والحاكم ني المدرك (ثناب الفتن
والملأحم ،رنم  ،) ٨٤٤٢وايهقي ئي دلائل النوة
(آ[ ) ٤١ /دار الكت ب ،الملبْ ،لا ،ه •  ٤ام]

وهاوت ْهاوا إسناد صحيح* ،وصححه الألباني في
الملي الصحيحة (رنم .) ١٢٢

( )٢؛نتن :لوامع الأنوار المهيأ ( ) ١٤٠ ;٢لالمكتّإ
الإسلامي ،ومكتبة أسامة] ،والم|حور الناحرة في

؛ الغ.ي با ،وأثراط المساعت هي غيب
يالن ثة للمؤمن حتى تقع.
ي ا لحكمة:

ثاء القه هث أن يكون موعد الس اعة

من الغيب الذي لم يهللع عليه أحل .من
عباده ،إذ لو كان معلومّا لهم؛ لتكدريت،

ع ل وم الأحرة(ا/ا،؛ه) [دار غ راس ،ذا،
.]^ ١٤٢٨

(" )١صح الطحاوة ( y,t[ ) ٧٥٨

الرالأ ،ط.]٢

أ|ثما ط ا لط ئ

 Iشرا ط اكاصت

][٢٦٩
حماتهم ،وتوقف نشاطهم ،ولربما ذلك ،،قال ابن أبي الحز( :اخبر الواحد
أصابهم الماس والشرط .لذا فإنه ال إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به ونمديما
مصلحة للعباد فى معرفة وقت الساعن؛

له :يميد العلم اليقيني عند جماهير

ؤإنما جعل اغ دلائل وعلامات دالة الأمة ،وهو أحل■ ن مي المتواتر ،ولم

علتها؛ لكونوا س موعدها في حذر دائم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع،، ٠١٤
وامحمعداد م نمر .قال القرطبي ت راقال

وقال اس حجر :ارقد ثاع فاشيا عمل

العلماء رحمهم اش ت والحكمة في تقاديم
أشراط الساعة ودلالة الأس عليها :نبيه نكير؛ فاقنضى الاتفاق منهم على
الماس عن رقدنهم ،وحثهم على القبول»لْ.،

الصحابة والمابعين بخبر الواحد س غير

الاحتياط لأنف هم بالتوبة والإنابة؛ كيلا

يعانموا  ،يالحول بينهم يبتن تدارك
الفوارط منهم• فسغي للناس أل كونوا
بعل .ظهور أشراط الساعة نار نغلروا

لأنفهم ،وانفعلموا عن ال د.ني ا،

ه ا لمصادروالمراحع:
٠ - ١رالإذاءة لما كان وما كون بين
يدي الساعةه ،لصديق حان.

 - ٢ررالإثاعة لأشراط الٌاعة»،

واممعدوا للمساعة الموعود بها ،والله

للبرزتجي•
، - ٣رأشراط الاءة» ،ليوسف الواز.
٠ — ٤لالتذكرة بأحوال الموتى وأمور

 0م ذهم ،المخالفين:

الأحرة* (جّآ) ،للقرطثي.

اءلم»'".
ذهب بعض أهل الكلام ونعهم بعض
العاصر_بنأ  ،إلى رد بعض أشراط
الساعة؛ لأنها أحبار آحاد ،وأن الأحاد

 — ٥ارالبحور الناحرة في علوم
الاخرْ® (ج  ، ) ١لل نارئتي.
 . ٦راشرح صحيم مأسالم،ا ( ،) ١٨٢

لا تثبتا بها العماني ؛زعمبم ،وهذه حجة
واهية؛ إذ إل الأمة مجمعة عالي قبول للووي-
 - ٧راصحيح أثراط الم اعة))،
حبر الأحاد ،بل ال لفج مجمعون على
لمصهلفى أبو الصر الشلبى.
( __ )١الشيء :ننام وعطف .والمراد :انه ند يقع
* - ٨فتح اياري' (جّآا) ،لأبن حجر.
لنمي ما يثنيه عن أن يتدارك ما دم منه من تفريط •
ينغلر :ف

ان الخرب ([ ) ٥٥ /Uدار صائر،

( )٢اكزكرة احوال الموثى رامور الأخرة( .)\ r\v/r
(■ا)بمفلر :اثراط الم اعق مموابل [دار ابن الجوزي،
ط'\أ.

•■ا؛له].

 - ٩ارالفاءة في ما يحن الإحاطة
( )٤شرح الطحاويه ( [ ) ٠٤١دار الرسالة
■؛■؛؛اه] ،ونح اناري (■) ٢٣٤ /\r

(ء) نح الأرق ( .) m/w

ط؛،

الأصابع

الأصابع

من أشراط الساءةاا ،للخاوي.

(( - ١ ٠لوامع الأنوار البهية)) ^،)٢
للما ريتى ٠

(( — ١ ١النهاية أو المتن والملأ حم))
(ج ،0لأبن كبر•

بنصوصي  ١للمنه على ما يليق يجلال ا فه
وءفلمتهل ٠،٤
 0الحكم:

يجب إثبات صفة الأصاع فه هق من
غير تحريف ولا تعطيل ،ولا تكتنف ولا
تمثيل ،لبونها عن الك،
 0ا لأدلة:

 ٠ا لمريق^:

ثبتت صفة الأصاع لله ئق بنصوص

قال ابن فارس فءزفؤ ((الصاد والباء الئئة ،ومنها ؛ ما رواه عبد اطه بن
والعين أصل واحد ،ثم يستعار ،فالأصل م حول هئد قال ت ((حاء حبر من اليهود

إصبع الأسمال ،واحدة أصابعه .قالوا ;

إلى رسول اطه  .فقال ت إنه إذا كان يوم
القيامة حعل اطه ال ماوات ،على إصبع

والأصثع ت واحسرة الأص ابع ،يا،كر

والأرصين على إصبع ،والماء والثرى

ويؤسث ،vوفيه لغات؛ بقال• إصبع،

على إصع ،والخلائق عش إمحبع ثم

هي مؤثثه .وقالوا ت قد يدكر))

؛تثالسث ،الهمزة ،ومع كل حركة لثلث يهزهن ،ثم يقول! أن ا المللث .،أن ا
الباء ،فهال ْ.سع لغات ،،والعاشرة ت الملك .قال :فالقد رأيت المبي.

اصسوعل  ،ؤيقال؛ صثمن ،بفلان وعلى

يفحك حتى يلن ،نواحل ْ.نحجبا

فلأن أصتع صننا؛ إذا أثرن ،ذحو، 0

وتص،ديما لقوله))

مغتابا له ،وصع ن ،فلأنا على فلأن؛
دلكه عليه بالأتارلأم.

جعل اطه الم اوات عالي إصبع،

 ■0التعويق شرعا:

والأرصين على إصبع ،والشجر على

وفي لففل آحر؛ ((إذا كان يوم القيامة

الأصاع ت صفة ذاتية حبرية ثابتة لله ه إصبع ،والماء والثرى على إصبع،
وسائر الخلائق على إصبع فيقول:
( )١قايس اللة (م ) ٣٣٠ /زياد الجل.]٠١٤٢ • ،
( )٢انظر :القاِ.و,س المحيط (  ) ٧٣٦لُؤسة الرّالأ،

س وتاج الروس <اآ/آام> [دار الها.اة].
( )٣انظر :ثاييى اس (م •  ،) ٣٣١ . ٣٣واساح
(م [ ) ١٢٤١دار العلم للملأيين ،ط ،٣؛• ،]^ ١٤
ولساوا العرب ( ) ٢٧٩ /Uتد.ار إحياء التراث المربي،
ط"آ،

.]٠٥١٤١٩

( )٤انظر:

الإلهة م الكتاب والئنة الموا

لمحمد امان جاس را'.أ) زالجاذ الإسلأب
بالدية النوة ،ط.]٠٠١٤١٣ ،٢

( )٥آحرحه البخاري (كتاب التوحيد ،برقم ،) ٧٥١٣
وم لم (كتاب صمة القيامة والجنة والنار ،برقم
.) ٢٧٨٦

[l؛]v
 UIاوالك»را.،

^ا الحدين ،صحيح ،ؤإن ا لأي ذهبوا

وعن أنى ،).قال ت كان رمول اف ه إليه في تأؤيل الإصع لا يثبه الحل.يث،؛
يكثر أن يقول أيا مقلب القالوب نبت

قالبي عالي لطي.،ذقالت؛ يا رسول افه

لأنه  .قال نى دعائه :ريا مقل،
القلوب أ ثبت ،قلثي على ديتالث،ا .فقالت،
له إحدى أزواجه ت أو تخاف يا رسول اطه

آمئا بك ويما جئت به ،فهل تخاف علينا؟
نال* :نعم ،إن القلوب بض إصعين من على نمالئ،؟ فقال* :إذ ^؟ ،المزمن بين

أصاح اف يقلبهاكمايناءا
وعن المراس بن س معان ه نال ت
ممعت رممول الله عليه الصلاة والمملأم

أصبعين من أصابع اف ه،ااا ،فإن كان

القلم ،عندهم بين نعمتين من نعم افه
تعالى؛ فهو مهحموظ

العمتين؛

فلأي شيء دعا بالتشيت،؟ ؤلم احتج على
يقول• ءالميران بيد الرحمن إن شاء يربع
المرأة المي نالت ،له :أتخاف على

أئواما محيضع آحرض ،وتلب ابن أدم بين
إصبعين من أصابع الرحنن ،إن شاء

نف الث،؟ بما يؤكد قولها؟ وكان يتيغى أن
لا يخاف إذا كان القلم ،محروسا

أئاْه وإن شاء أزاغه)). ، ١٣
بنعمتين .فإن قال لنا :ما الإمع عندك
وعن ب الله ب ن عمرو بن ها هنا؟ قلنا :هو مثل قوله في الحديث،

العاصي ها؛ أنه سمع رمحول اف.
بقول ت *إن نلوب بض آدم كلها بين
وكدا على إصبعين ،ولا يجوز أن ذكون
الأض* :بحمل الأرض على إصبع))،

إصسمعين من أصاح الرحنزلأ؛.،

الإصبع ها هنا نعمة ،وكقوله تعالى ت

0أقوالأهلاسمء
ؤوما ءدرؤأ ه حى هنرِ،ء محأ'نيرا خيما
تثلؤيتت
ئزم أكنت
قال ابن نية ظه ت ®ونحن نقول إف
( )١أخرجه البخاري رياب ،نف ير القران ،برقم ،) ٤٨١ ١
وم لم(كتاب صفة القيامة والجنة والنار ،برتم

ي٠يءمحءه تالزمرت  ،] ٦٧ولم بجز ذلك•

ولا نقول :إصبع كأص ابعنا ،ولا يد

()٢أخرجه الترمذي(أبواب القير ،رقم ) ٢١٤٠وحثنه،

كأيديما ،ولا قبضة كقبفاتنا؛ لأن كل
شيء منه هق لا يثبه ثبتا منا٠

وصمحمحه الألباني قي صمحح الجامع( .) ١٦٨٥
( )٠١أخرجه ابن ماجه(المهدمة ،رقم  ،) ١٩٩وأحهد في

وقال ابن حزيمه في كتابه *التوحيد)):

( .) ٢٧٨٦

وأح

د(آآ ) ١٦ • /تّ<.ة الرالة. ،لا;ا.

م ند(،وآ/خيا) ل<ّة الرسالة ،مدا] ،وانحاكم
في المتيرك (كتاب الدعاء ،رقم  ) ١٩٢٦وصحمحه

*ب اب إيبايتخ الأصابع ض هث® ،وذكر
؛ أا ،اني اده ما يثب ت ،نل لث ، ،نم قال:

على شرحل مسلم ،وصمحمحه الألباني ني السلسلة
الص٠ء؛٠ء.) ١٢١ /ْ(٠

( )٤أخرجه ملم(كاب القير ،رنم .) ٢١٥٤

(ء) -اويل مختلف الحدّث[ ) r-T (،اوكتّ ،الإّلامي،
ءل؟].

الأصابع

الأصابع

I^mj

رروالمواب والعدل في مدا الجنس
محال عبد اض بن مانع :سالت ،ثبخنا
مذها-ا ،مدهب أهل الاثار ومنبعي  -ي عني :ابن باز ظه  -عن حديث ،إي ت

السنن ،واتفقوا على جهل من ي ميهم الأصابع ض هل هو ل لحمر ،وأن
مشبهة ،إل الجهميه المعطالة جاهلون الأصاع حمى؟
البه كيف يكون م بها من يبت لله
الجواب :؛ان عم؛ لأن الأصابع
أمحا ع على ما بينه النبي المصثلفى ه استوعسن ،الخلائق ،وس ائر الخلق على
للخالق اgرئا^.،١
وقال الأحرى« :ب اب الإيمان ان

إًعاا

— ا لم ألة الثانية :بيان معنى قول

ئلوب الخلائق بين إصعين من أصابع الشي و* '-.ملويا العال بتن أصعين س
الرب قق ،بلا كف»أأ.،
أصاع الرحمن®:
وقال الغوى" :والإنغ  ^ JlJIفي

قال ابن تيمية وطه، :وأما قوله:

العيث صفة من صفات اف هف ،ائلوب العباد بين أصبعين من أصابع
وكذلك كل ما حاء به الختاب أو الثثة الرحمن® :فإنه ليس في ءل اهره أن
من هذا القبيل من صفات اض تعالى؛ القلم ،متمسل بالأصابع ،ولا مماس
كالنفس ،والوجه ،والعين ،واليد،

لها ،ولا أنها في جوفه ،ولا في قول

والرجل ،والإتيان ،والمجيء ،والنزول

القائل ت هدا بين يدي ما يقتضي مباشره

ماء الدنيا ،والأسواء عاز

محب  ١لمسسحر سن

إلى ال

العرش ،والضحك ،والفرح®
ى

ط صانمدعلمة:

 -ا ل م سال ة الأول ى :ع دد

الأصاح ف هن:
ورد مي حدي ثه عبئ اف ب ن
م عود خهثه ائ ابق ذكر حمق  ١صاع،

لده ،ؤإدا ثل• ا

السماء والأرض ،لم يقتض أن يكون
ممانا للسماء والأرض ،ووغلائ-ر هذا

كيرة»لْ.،
و م ذصب ،المخالفين:

أنكر اتصافث ،اض تعالى بالأصابع:
الجهمه المععلله ومن سار على طريقتهم

وهذا مما يفيد أن ض تعالى حمة من مغزلة وأشاعرة ولمرهم ،فمنهم مجن
نفى لويته الخر بها ،ومنهم ْن لم ي عه
أصاع.
إنكار الخبر قاول الصفة على المجاز؛

()١محاب اكوحد([ ) ١٩١ ;١مة الرغد. ،يا].
[دار الوض ،ط.]١
( )٢اكرس للأ<ي

( )٤ماتل الإدم ابن باز([ )٧٣دار التدمريأ ،ط.]١

()٣شرح الث (ا/ها-ا) [المكنم ،الإسلأس،

(ت)سوعاكاوى ( Alo/T

ام^ئب الكبيرة

أصحاب اليمين

[rytj

فقالوا ؛ هي النعمة ،أو القدرة ،كما

ي ا لمميادروالمراجع:

أولوا اليدين ي—دل لت ، ،أو أنه ا إص بح
للملائكة ونحو ذلال؛،لا.،

 - ١ارأقاؤيل ال نقائه في تأويل
الأسماء والصفان ،والآارح المحكمانؤ
والمتشابهاتء ،لمرعى بن يوصبف

ديطلأن ُذمهم يتض بما يأتي ث
الأول :أن إْللاق لففل الأصابع عر الكرمي•
القدرة أو النعمة حلاف ،الأصل ،وهو
خلاف الظاهر,

الثاني؛ أن تأويل الأصابع بالقدرة أو
العمة صرف ،للمقل عن الأصل والظاهر
بض دليل وهو مردود.

الثالث،؛ أن الأحاديث ،الواردة فى ذكر

الأصابع لا تحتمل تأويلها بالقدرة ،أو

 — ٢رربيان تال ثيى الجه٠يةاا ،لأبن
لمه

<

 — ٣انأ ويل مختلف ،الحاويح،اا ،لأبن
قتيية الديثوري •
 ١١١ — ٤ل توحيد وإن ث ات ،ص ف ات،

الرب جلث ،®،لأبن حزيمة.

 ١٠ — ٠شرح اللمنة• ،للبغوي.

العمة؛ لأن قلوب ،العباد بين أصبعين من
أصابعه ،ولا يمكن أن يقال هى بين  - ٧ر١المفان ٠الإلهية في
نعمتض ،أو قدرتن•
واللممة• ،لحمد أمان حامى.

 ٠ — ٦الشريعة" ،لأبي ،بكر الأجري■

الرابع؛ وكدللث ،ما ورد أنه يفع
الخلائق على اصح ،ونحو ذللثح ،يمتع
تأوبالها بالقدرة ،أو الع,٠ةل

وحاصل الرد عليهم؛ هو أن من

ناول الأصابع بالقدرة ،والنحمة ،يرد
عليه بمثل من تأول اليد بالنعمة ،أو

الكتاب،

 — ٨لآ\{ىإ\ت الإلهية • ،لحمد حاليفة

اكممى.

 ١١ - ٩ص ف ائ ،اف هق" ،ل ع ل وى
القاف ١

 ^،* ١١١١ - ١ ٠للعلي الغفار• ،للذهبي ؤ

القدرة.

ه أصحاب الكبيرة ه
را)وفلر :الأسماء والمنان للتهتي [داو الجل،
( )٢انفلر- :أرز.خف الحدبث ،لاين نية

يرا-بع مصّهللح (الكبيرة)؟

وبيان نلميس الجيمية ([ ) ٣٧٨ . ٣٧٢ /Uمجمع
المللث ،نهد لعلياعة الممحن ،،ط ،]١ومختصر

المواعق المرسلة يرملمي ( ،) ٣٩٩ . ٣٩١
والماثل ال لفة بادلتها النية والملة لأحمد بن
حجراوض(ا0/اا\-اا).

و أصحاب اليمين P

ورا-ح مصهللح (مرانتإ المومض).

اوددن

 Pأدول

ع؛ها؟تآآ4سممح

®

أصول اثل ين

والعملية كالصلاة والزكاة وغيرهما .

يقول شيخ الإسلأم(( :أمول

 ٠ا لتعريف 1غةة

إما أن نكون مسائل يجب اعتقادها

الأصل; واحد الأصول ،وهو أماس
الشيءأ  .،وفي تهذيب اللغة :ررالأصل

فولا ،أو مولا وعملا؛ كم ائل
التوحيد ،والصفات ،والقدر ،والنبوة،

أمقل كل شيء ،ؤيقال :امتاصالت هذه والمعاد ،أو دلائل هذه الم ائل»ل
الشجرة؛ أي :ب أصلها))رآ.،

وقال أينا :اربل الحق أن الجليل من

أما الدين :فيقول ابن فارس( :رالدال كل واحد من الصفين  ٢٦١م ائل أصول،
والياء والنون أصل واحد إليه برجع والدميهم) م ائل مرؤع ،فالعلم بوجوب
فروعه كلها ،وهو حنس من الانقياد
والدل ،فالدين :الهناهمة ،يقال :ذاق له

الواجبات؛ كمياني الإسلام الخمس،
وتحريم المحرمات الفناهرة المتواترة؛

تدين دينا ،إذا أصحب وانقاد وءلاع،ال .،
والدين :الجزاء والمكافأة ،والهياعق،

كالعلم بأن اغ على كل ئيء قدير،
وبكل ثيء عليم ،وأنه سميع بصير،

والدين الإسلام ،والدين :ال عادة وأن القرأن كلام اممه ،ونحو ذلك من
والشأن ،نقول العرب :ما زال ذللث،

القضايا الذلاهرة المتواترة؛ ولهدا من

لبني وديدني؛ أى :عادتي • ولم يرد جحد ئللث ،الأحكام العملية المجمع
ممط-لح أصول الدين بهيا التركجب في

عليها كفر ،كما أن من جحد هذه

لغة العرب ،لكن معناه ؛ح_ ،مفرداته:

كمراال'ا.،

أّ اس ال-بن' دأط^ ،الإّ الآم

وساك سيان لما يشمله مصطلح

 0ا لتعريفاْسللاحا:
أصول الدين :هي الم ائل الكبار من
الأمور الاعتمادية والعملية؛ الاعتمادية؛
كالعلم باض وأسمائه وصفاته ونحوها،

الأول :أن أصول الدين :اسم لكل
ما اتفقت ،فيه الشراع مما لا ينخ ولا
يغير؛ سواء كان علمثا أو ءمالث . ١ؤيدحل
فيه عبادة اف وحده ومحبته وحشيته.

(ا)انظر :المحاح (؛[ ) ١٦٢٣ /دار الملم لالملأ,بين،

(ْ)ّبموٍع الفتاوى (•[ ) ٢٩٥ /Tمكب المهمة الحديثت،

والأشاد■

[دار الخل ،ط.]١
ٍ ،]٥قايص اللغت
( )٢؛هدس ،اللخة (؛[ ) YTY •/الدار المرة لكألخط].

(. )٣قايس الكن( .) ٣١٩/٢

(؛)انئلر ،jU :الرب*( ،؛ا/ا>اا) [دار صائر].

أصول الدين من سائل:

وانظر :در ،التعارض (\[ ) TV /مكب

ابن يب].
(أ)-أي الخاتل الخرة واست.

( )٧سبموع النتاوى (ا/-اْ .) ٥٧ .

آموو الدين

أصول الدين

^[٢٧٥

وهذا اصطلاح غلب على أهل الحدث الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع ،ولأن
والتصوف وعلي 4أئمة الفقهاء وءلاJفه ْن

حاجة العب اد إليه فوق كل حاجة،

أهل الكلام.
ال ثاني ت أن أصول الدين ت هي لا ند للعبد من محرفة ربه بأسمائه وصفاته
الاعتقاد والعلم باغ ،ولا يتعلق بالعمل .وأفعاله ،كما أن العقيدة المحيحة تعمم
وصرورتهم إليه فوق كل صرورة ،ولأنه

وهذا اصطلاح كثير من المتفقهة الدم والمال ،وتمغ صاحبها من الخلود
والمتكلمة المتأحرين ،ؤإن احتالفت ،في  ٦٧١؛ بل إن أعمأل العبد لا نفعه
مهما كثرت إلا ْع الحقيدة الصحيحة.
مقاصدهم

وأصول الدين ت لفغل مجمل ،حقيقة
معنا 0عند أهل الثثة ،تختلف عن مراد
مخالفيهم ،بناء على الاختلاف بنتهم في
يعفى م

ائل الاعتقاد ،ولما يدحله

المتكلمون من البيع في أصول الدين.

 0ا لمسائل التاقة:

انتقد ابن تيمية وابن القيم تق يم

الدين إلى أصول وفريع ،وذكروا أنه
تق يم بدعي ،مأخوذ عن المعتزلة
وغيرهم من المتكلمين .يقول ابن تثمثة؛

ه ا لعلاقةبين المعنى اللغوي  ٠و جهسامسر أئمة الإمصلأم ما فسموا
والشرعي;

الملة واصحة بينهما ،فالأصل ني

اللغة الأّ اس ،وكذا عالم العقدة هو
أساس الدين•
 0ا لأسماعالأخرى؛

١لستة ،العقيدة ،الثريعة ،علم
الأصول ،الفقه الأكبر ،التوحيد،

ويخصه المتكلمون يعلم الكلالإ أ.
 0ا لمنزلة:

علم أصول الدين أشرف العلوم؛ لأن
مرق الحلم بشرف المعلوم ،وهو الفقه

المائل إلى سائل أصول يكفر
بإنكارها ،ومسائل فرؤع لا يكفر
بإنكارها ■ قاما التمريمح ،بين مع ون ميته

م ائل الأصول ،دبين نؤع آخر ون ميته
م اثل الفرؤع ،فهدا الفرق ليس له أصل
لا عن الصحابة ،ولا عن التابعين لهم

بإحسان ،ولا أئمة الإسلام ،ؤإنما هو
مأخوذ عن المعتزلة ،وأمثالهم من أهل
البيع ،وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء

في تجهم ،وهو تفريق متناقض* . ٢٤١
( )٣انظر :شرح اسارا (ا )٦ . ْ/ل.ؤة الرّالأ،
طا.ه»،ام].

(؛)سموعاسوى (مآ/أأم( ،ا/-ا-ه) ،وانظر:
(ا)اظر; سبموع اكاوى (}>\ )\ iT/صرف.
( )٢انظر :سبموع الفتارى (ا،ا.) T-U ، ١٣٤ /

مختمر المواهمق (أ/آ*ْ  ) ٥١٠ -زدار
الجدية،

 ١٤٠٥ه] ٠

اصول الدين

اموو الدين
٢٧٦

وهذا الشد يحتاج إلى توضيح وتعليل؛

ثالثات ما وقع سبب ذللئ ،مجن احتمال

لأننا نجد أن هذا المصطلح (أصول

اللقفل لما يريده المتكلمون ،فكان لا بد
من الأستفصال محي اؤللاقه.

 ،بل ميح ا لإمحلأم ي تخدم

وقد بين سيخ الإسلام ابن تيمية أن

هذا الاصطلاح كثيتا في الخبير عن

المراد بأصول ال ارين; الجليل من

م ائل الأصفاد ،وكذلك ابن ، ٢٢١؛

السائل اسية وانماليةل.،٤

الدين) وارد عند ييض الم ال—ف .ا

المتقدمين

لذا يف ر انتقادهم لهذا الضيم بالطر

للأسباب ،الباعثة عليه وهي;

 0م ذص_ ،الخاصن:

أدخل المتكلمون عاب الكلام في

أولا ت ما يريده المتكلمون بأصول أصول الدين ،وصمنوه ما يقولون به من
الدين ،وما أدحلوْ مه من الباطل من مقولات باطالة كنفى الصفات ،واسر،
نفي الصمات والقدر ،والكلام في ونحوها ،بل ئى بعضهم ما صنفه في
الجواهر والأعراض ونحوها من الألفافل ذللث ،ب أصول الدين  ،يقول شيح
المحدثة ،التي فيها ما ينافضر أصول الإسلام! راوأما ما يدخله بعض الماس

في هذا المسمى من الباؤلل ،فليس ذللث،
الدين-
ثانثات ما ترب ،عند المتكلمين على من أصول اكين ،ؤإن أدخله فيه ،مثل
هذا التق يم حي  ،كفروا من ينكر الم ائل واكلأنل الماسية ،مثل نمى
الأصول ،ولم كفروا مكر الفرؤع ،وهو الصفات والقدر ونحو ذللث ،من المائل،
)(٣
ومثل الاستدلال على حدوث المالم
مريهم ،باطرأ •،
( )١شرح أصول اضاد اعل النغ والجاى للألكاتي
[دار ب ،داء .ورد الإمام الدارس

ض ب ئر المرئي( [ ) ١٤١دار الكب ،العلب]،

واضاد اعل الئنآ للإاء_ااي( [ ) ٠٥دار الريان،
ط\ ،]٠١٤١٢ ■ .والإباص لأبن بطة (  A/T؛؛[ )aدار

بحدوث الأعراض*

ه ا تمصادر والمراجع؛
( ■ ١راكريفات الاعتمادية* ،لمعد
^لءبداللهليفح.
لخاك بر الليف ([ ) ٤٠ ;١الجامعة الإسلامية

( AToa /\-ودر ،ال ت ع ارض

 ،) ١٧-والمواض المرسالة ([ ) ١r٤A /١دار الماصة،

ءن ،]٠١٤١٨ .٣ؤاصلأم المونمن (؛[ ) ٣٧٥ /دار
الخل.] ١٩٧٣ .

( )٣مجموع الفاوى ( ،) ٠٧ . ٥٦ /■،( Ari-\/rr
وانظر ; مختمر المواهمز رأ/بم*ث .) ٥١٠ -

واتل أصول الدين المحولة في علم أصول الفقه

بالدية.

آ-آ)اه].

( )٤مجموع الفتاوى (أ/ا-ه( ،) ٥٧ .مءآآ) ،ودر،
اك»ارض( .) ٢٧/١

( )٥انفلر؛ اصرل الدين للغارادى ،ومعالم اصرل ،الدين'
والأربعون في أصول الدين ،والم.اول الخمسون في
أصول الدين' ثلاثيا للراذي •
(\)-در .التعارض (.)A٣/١

الأعتصام بالكتاب وايثئة

 — ٢اردرء نعارض العقل واينئل''

^ ،)١لابن تيمية.

الأعتص^م لأدياب والسند

فيه• واعنمم العبد باض تعالى ،إذا

امتغ .واسنصم! النجا ١٠

، . ٣رثرح العميدة الطحاوية)! (ج ، ) ١

واعتمم فلأن ب اض إذا امتسع به،

لأبن أمح ،الم•
 - ٤ا<مجموع الفتاوى" ^،) ٢٣ ، ٩١

والعممة بمعنى الحففل ،ومنه نوله

لأبن تيمية •
 — ٥ءمختصر الصواعق المرم لة" ،

هتهئش تف أئاثد،ه
ت ع ال ى؛
ل ا لمان دة؛  ٢٦٧؛ أي' يحمغل لئ،
ُسك"ز

للموصلى *

 ١ — ٦م ائل أصول الدين المبحوثة

قي علم أمحول الفقه" (ج  ، C ١لخالد
عبد .،^!٥٧١

* - ٧أصول الدين" ،للبغدادي.
* - ٨معالم أصول الوين" ،للرازي.

" - ٩الأربعون ني أمحول الدين"،
لارازي•

 ٠ا لتعريف هرعا:

الاعتصام بالكتاص ،والئنة؛ يعنى!
التمئلث ،بهما ،والاهتداء بهديهما،
اعتمادا بما فيهما من أخيار ،وعملا بما

فيهما من أحكام ،مع الرد إليهما عند
الاختلاف ،وعدم تقديم العقول الغامدة
والأراء الضالة عيهما  .قال الشوكانى:

ِ „ الائل الخسون في ب «الأعتصام؛اف للتسك بدينه وْلاءته

الدين" ،لارازي.

 Iا لوموق بوعاله1ا

والرد إلى اش تعالى هو ارد إلى

m

صصاملأسبوث m

كتابه .والرد إلى الرسول ه هو الرد
إليه نف ه محي حياته ،والرد إلى سنته يعد

 0ا لاعريفلأدث:
الاعت سصام ت مشتق من ,السل!

وفاته  ٠وهذا الّماا"ّير ٌجْع عليه بين أهل

عمم ،وهو لمعنى الإم اك والملازمة

أط*)
ا)مناس_ساسان (إ/ام)[ ،دار الجيل ،ط،٢

مالابنءارسجمح:
وانماد و١لميم أءل داءي صءمح ط

(أ)اظر:فثالمب(أأا/؛-؛)لدارٍام.طا].
• .];، ١٤٢

()٣فح اكو,ر (\ jb [ ) ٠٣ • ;١ذء].

على إم اك ومنع وملازمة .والمعنى فى  ٤١؛ حكي هذا الإجماع ابن المم كما ني؛ لء-الآم

سئساتمنذّ,س:
أن يعمم اض تعالى عبده من موة بقع

وجامع بنان الملم ونقاله([ ) ١٨٧ !٦دار الكتب

الامتصام با1تتتاب وايئية

املآعتصام وال،تتاب والسة

 0ا لعلاقة بين المعنى اللغوي

والشرعي؛

نال الشوكاني ه" :اعلم أنه إذا
وفر الخلاف بين الم لمين في أن هذا

الممى الشرعي للاعتمام الكتاب الشيء بدعة أو غير بدمة ،أو مكروه أو
والئئة لا يخرج عن عموم المعنى غير مكروه ،أو محرم أو غير محرم ،أو
اللغوي للأمحصان

غير ذلك ،ص اتفق الم لمون  -سلفهم

نمن معاني الاعتمحام ني اللغة ت
الإمساك والمغ ،وكذا المعتصم بالكتاب هذا — وهو القرن الثالث عشر مند البعثة
والئنة ،فإنه م تمك يهديهما ،وملازم المحمدية — أن الواحب عند الاختلاف
وحلفهم  -من عصر الصحابة إلى عصرنا

لهما ،تلاوة وتعلنا ،ونفكنا وتدبرا،

مي أي أمر من أمور اللبن بين الأئمة

ونولا وعملا ،كما نال تعالى'•

المجتهدين هو الرد إلى كتاب اض
سبحانه ،ومث رسوله٠١٠١١ ،.؛< ،بذلك

ءؤةتتتسش الئ مآ إقاى اق ؤأ صمي
سنمر

[الر"حرفء ■

ومن معاني العصمة أيقنا ت المنع

َثرعم  4سء همددث

الكتاب الزيرت

إو أم ثألئثووه [النساء ،] ٠٩ :ومعنى

والحفثل ،وكذا المعتصم باش ،فإنه ممتع
به ،فهو يرجو باعتمامه أن يمنعه اف من ومعنى الرد إلى رسوله.ت الرد إلى
الزيغ والضلال ،وأن يحفغله في دينه سثيه يعد وفاته ،وهذا مما لا خلاف فيه
الرد إلى اش سحانه :الرد إلى كتابه،

ودنياه ،والعصمة من معانيها الحففل

 0ا لحكم:

(٣)،،

المسالمين®

وأما من ترك هذا الأصل ،فإنه على

لقد اتفق أهل الثنة والجماعة على خطر عفليم ،كما فال الإمام أحم-،

وجوب الاعتصام يالكتاب والثنة ،والرد
إليهما عند النزاع ،وأنه لا ي ؤغ لأحد

'■

*من رد حديثا رسول اض ه فهو علمحا
شفا هاإكة»ل؛آ

أن يتبع ما وري -على عقله ومله من غير
اعتبار بالكتاب واللمنة ،وخصوصا في
ملما يقر بالتوحيد أن يرجع عند التنانع
أبواب الأءتقاد.، ١٢
ينول ابن حزم ؛^ ٥٠ت رافل—م بسعر

إلى غٍر القرآن والخر على رسول اض،.

= ا لعلمة ،]٠٠١٣٩٨ ،ومجمؤع اكاوى لأبن تيمية
(  i) ٦/٣٥وأصرا ،الساق للثنشش (؛[ )٢ ٠ ٠ /دار

( )٣شرح المدور بتحربم ينع المبرد ،صمن الجامع
النرد ليشوكانى ( [ ) ٠٩٢طبعت الميكان. ،دم،

(أ)انظر :سبموع اسوى لشيخ الإّلأم ( ) X'^/W
[عكتة ابن تمت.] JT« ،

( )٤سر .^١؛ ص[ ) r<\U /\((.مرسن الر-الت،

الاعتصام بالكتاب وايث

الأصْ^ام لأدكتاب وايم^^

ولا أن يأبى عما وحد فيهما ،فإن فعل ؤإذا أحبرك عن شيء أنزلته منزلة ما تراه
دلك بعد قيام الحجة عاليه فهو فاّز،

؛عينلث ،،ؤإذا أحبرك عن افه بخبر أنزلته

وأما من فعاله مستحلا يلخوؤج عن

منزله ما تسمعه محن افه ؛إذنالث ،،وبالجملة

أمرهما ،وموجتا لطاعة أحد دونهما فهو
كافر ،لا شك عندنا في ذلك ،وقد ذكر
محمد بن نصر المروري أن إصحاق بن

فتجعل الرسول ،شيخلث ،وأستاذك ومعلملث،

راهويه كان يقول

من ب ال غه عن

رسول ،اف  .حبر يفر يصحته ثم رده
شر تقية فهو كافر»لا.،

ومر؛يلث ،وموديلثظ ،وت قهل الوماتهل بينلثج

وبينه إلا في التبلخ ،كما ن قط الوسائل
بينلثا وبين المرسل في العبودية ،ولا
تتبت ،وساطة إلا فى وصول ،أمره ونهيه
ورمالته إليلث ،،وهذان التجريدان هما

حقيقة شه ادة أن لا إله إلا افه وأن

ي ا لحميمة:

محمدا عبده ورسوله ،وافه وحده هو

بنن ابن القيم حقيقة هذا الأصل

المعبود المألوه الذي لا يستحق العبادة
سواه ،ورسوله المطااع المتبع المهتدى

الأصيل من أصول ،العبودية ف بقوله ت
رروحفيقنهأ  -يعنكب؛ طربنا البولية -

يه ،الذي لا يستحق الطاعق سواه ،ومن

التائي ،باداب ،رسول ،اش اطنا وظاهتا،

سواه فإنما يطاع إذا أمر الرصول بطاعته،

وتحكيمه باطنا وءلاهنا ،والوقوف معه

فيعلماع تبعا للأصل ،وبالجملة فالطريق

حيث ونفخ بلئ ، ،والم سير معه حيث ،سار

م دوية إلا على من اقتفى آثار الرسول،،

بك ،بحيث ،تجمله بمنزلة سيخالث ،الذي

واقتدى به فى ظاهره وباطنه١١

فد ألقت إليه أمرك كله ،مره وظاهره،

وافتدين ،به في جممح أحواللئح ،ووشن،
مع ما بأمرك به ،فلا تخالفه البتة،

والرد إلى الكتاي ،والئنة والاعتصام
بهما يتضمن أمورا عدة ،من أهمها ما
يرث

فتجعل رسول) اض لك ،شيحا ؤإماما وقدوة
وحاكما ،وتعلق نلبلئ ،بقلبه الكريم ،إسلام المء إلا بالإيمان اليقيي الخام بما

 - ١الاعتقاد الجازم بأنه لا يتحقق

وروحانيتلن ،بروحانيته ،كما يعلق المريل
روحانيته بروحانية شيخه ،فتجيبه إذا

حاء في القرآن وصح في الئنة (المتواترة
أو الإحاد) ،والقهلع التام بصدق ما

دعاك ،وتقف ا معه إذا استوقفالث ،،ون ير فيهما ،وأن الباطل لا يتطرق إليهما
إذا سار بلثج ،وتقبل إذا نال ،،وتنزل ،إذا
نزل ، ،وتغمب ،لغضبه ،وترصى لرصا ه،

بحال.،

(أ)سارج الألكن لأبن الشم ([ ) ١٤٤ . ١٤r /٣دار
( ٠^١

ز  ) ٩٠رداي انمدث.

ط\.

أ-أ\م].

الكتاب

ط؟■.، ٠١٣٩٣ -

الاعتصام بالكتاب والث

الاعتصام بالكتاب والسنه

 - ٢الوقث في الاسدلأل في أبواب

 - ٣الانقياد والالتزام بما ورد فيهما

الأعمال على ما حاء في الكاب وصح من أوامر ولواْ  ٠أي ،أن يعتقد الم لم
و . ٥١
أنه مخاطب  ، iJlJLljالأوامر والنواهي،

قال الإمام أحمد

ت ارولأ يوصف اف

تعالى بأكثر مما وصف يه نفسه ،أو وصفه
به رسوله . - ٠.ولا نتعدى القرآن

داحل تحت ،حطاب الشاؤع.

 _ ٤أن يكون المر-ح عند التنانع إلى
ما حاء فيهما .

والحديث ،فنقول كما ثال ،ونصفه كما

 - ٠عدم الاحتكام في ثيء من أمور

وصف نفه ،ولا نتعدى ذلك ،نومن

الدين إلى م ا محواهم ا ،من الأراء

بالقران كاله ،محكمه ومجتشابهه ،ولا نزيل
عنه صفة من صفاته لشناعة ستعثsاا

الفامدة ،أو الم^تب المابقة الهن وحه

ونال المجزى

ت ®وند

الأس على أن الصفات لا نزحد إلا
نونيئا ،وكيلك شرحها لا يجوزإلا
يتومحيف  ٠ , ٠ولا يجوز أن يوصف اف إلا
سا و صف له نف

ه ،أو  9صفه يه

بح
وقال ابن القيم

ت ®ففد استدل

التجئ ه على م ائل أصول الدين
بالقرآن ،وأرثي المحاية لامتتياؤلها منه،

المحرفة.

 ١٠ Iحرام على
قال الإمام الشافعي
العقول أن تمثل افه تعالى ،وعلى

الأوهام أن ثحدء  ،وعلى الظنون أن
تمهلع ،وعلى النفوس أن تفكر ،وعلى
الضمائر أن تعمق ،وعلى الخواطر أن
تحيعل ،وعلى الحقول أن تعقل إلا ما
وصفح به نف ه فى كتابه ،أو على ل آن
 ٠ ٦أن ما عارضي الكتاب والمسه من

خلايا لمن زعم أن كلام اه ورسوله ال الأراء أو الحجج فإنه يجزم سعللأنه،
يفيد العالم بشيء من أصول الدين ،ولا حمى ؤإن لم يتسن للثاظر الرد الممصيلي

يجوز أن ت نقاد معرفة الله وأم مائه
وصفاته وأفعاله منه ،وعثر عن ذللث،

بقوله ت الأدلة اللفظٍة لا تفد المن! . ٢٣٩٠
( )١ذم التاؤيل لاين تدائ ( [ ) ٢٢الدار اللب ،ط.]١
( )٢الرد على من انكر الم؛ ،والمرن[ ) ١٢١ (،دار

على ذلك ،المعارض ،بل مجرد تحقق

العارضة كاف في الحكم عليه
بالبهللأن.

قال ابن تيمية &-،؛ *Jت ®وأما حبر افه
ورسوله فهو صدق موافق لما الأمر علمه

في نف ه ،لا يجوز أن يكون شيء من
( )٣اكLل في ألسام القر[ل ( [ ) ٤١دار الفكر] بمرق
بتر•

(؛)ذم اياويل لاين نيات ( .) ٢٣

املآعتص^م ^تكتاب والقثت

١محعتصام بالكتاب واثسثة

أحباره باطلا ولا مخالما لما هو الأمر التفاوت الذي بين العامة وأهل العلم
بالف.، ٠١٢
 _ ٨ومن تمام الاعتمام بالكتاب

عاليه في نفسه ،ويعلم من حنث الجملة
أن كل ما عارض ن يئا من أحج اره
وناقضه فإنه باطل ،من حنس حجج والننة :مراى؛ الألفاظ الواردة في
ال وق طانية ،ؤإن كان العالم يذلل؛ ،مد الكتاب والئنة ،وخصوصا ما يتعلق
لا يعلم وجه بطلان تللث ،الحجج يامور الغيب ،وعدم امتعمال الألفاظ
المعارضة لأحباره ،وهده حال ،المؤمنين والمهطيمات المحدنة في ذلك،
للرمول الذين علموا أنه رمحول اف خصوصا إذا كانت محتملة لمعنى غير
المائل فيما يخبر به ،يعلمون من حيث،

صحيح ،ذال أهل السنة والحديث ،فيهم

الجملة أن ما ناقض حبره فهو باطل،
وأنه لا يجوز أن بعارض حجزه دليل
صحيح ،لا عقلي ولا سمعيء

رعاية لأل ف اظ الموصى وأل ف اظ

نال ابن تيمية ت اروب اب الأمحماء

—٧وحتى لو وجد الإنسان من عقله

والصفات ؛تبع فيها الألفاظ الشرعية ،فلا

الك»رم.

:ء)
الأ»/ل؛أ.
—القاصر—منازعة لشيء مما جاء في نطلق إلا ما يريبه

اعابج وصح في الئئة ،فانه لا يلشت،
إليه ،بل يقطع ببْللأن هدا الوارد
العمالي ،ؤيقهير بصدق الكلام الشرعي.

ئال ،شيخ الإسلام ظهت *فإذا علم

 0ا لمنزلة؛

لا ثك أن  ٧١إلى اوكتاب والثئة
والاعتصام يهما من أعلى مقتضيات

الإيمان وموجباته ،بل هو أساس دين
الإن ان بالعقل أن هدا رمول) اض،
لأم ،إذ ه و لازم الإق رار
الإّ
وعلم أنه أحبر بشيء ،ووجد في عقله
يالشهادتين ،وهو معنى أن يكون الإنسان

ما ينازعه فى خبره ،كان عقله يوجب

فد رصي باض ربا ،وب الإسلام لبثا،

عليه أن ي لم موارد النزاع إلى مجن هو
أعلم به منه ،وأن لا يقدم رأيه على
قال الهلحاوي في عقيدته! *إنه ما
قوله ،ويعلم أن عمله قاصر بالنسبة إليه،
 ٣ف ي دينه إلا من نلم ف هؤ
وأنه أعلم باض تعالى وأمحمانه وصماته
واليوم الأحر منه ،وأن التفاوت الذي ولرسوله ه ،ورد علم ما اشتبه عليه
()1در ،اسرض(ا/ا؛ا).
بينهما في العلم بدللثج أعغلم من
وبمحمد ه سا ورسولا •

( )٣بيان تلسس الجهمية ([ ) ١١ • /Tثعة الحكومة،
 )١در١ ،لتعارض (ه/هءأ) [طيعة حامعة الإعا٠
■ا'؛\م].

ط\،

ط،١

أا>'ااه].

( )٤ناعية نر المحبة (مآء)لداراين-ءزم ،ط-]-٠١٤٢ • ،١

الاعتصام بالكتاب والسثة

الاعتصام بال؛كتاب والسة

]MJ؛

إلى ء-المهاا • وقال ابن أبي العز في
شرحه ت ررأي  ٠ملم لنصوصي الكتاب لخيال يسميه أصحابه معقولا))
والمنته ،ولم يعرصى عل ها بال نكول
0الأد1ة:

نصوصه ،ولا نحرف كلامه عن حقيقته

والشبه والتأويلات الفاسدة . . .فالواجب

لقد تكاثرت وتواترت الأدلة من

كمال التسليم للرسول ه ،والانقياد الكتاب والئثة ض الأمر بالاعتمام

لأمره ،وتلقى حبره يالقبول والتصديق،
دون أن نمارصه بخيال باطل ن ميه لأحبارهما ،وطاعة لأوامرهما ،وكما عن
معقولا ،أو نحمله شبهة أو شكا ،أو نواهيهما ،وردا عند التتانع إليهما ،ومن

بكتاب اف ،وسنة نبنه ،.تمديئا

نقدم عليه آراء الرحال وزبالة أدهانهم،

ذلك:،

فوحده بالتحكيم والت ليم والانقياد
 — ١قوله تعالى :ؤوس ثنمحم اثؤ ممد
والإذعان ،كما نوحد المرمل؛العيادة
هدى إق برز قمحء  .بمآي أفيق

والخفؤع والذل والإنابة والتوكل ،فهما

توحيدان لا نجاة للعبد من عياب اطه إلا
يهما ،توحيد المرسل ،وتوحيد متابعة

الرسول ،فاد نحاكم إلى غيره ،ولا

نرض بحكم غيره ،ولا نوقف نتقيد أمره
وتحدبق حبره على عرضه على فول

شيخه ،ؤإمامه وذوي مذهبه وءلائفته ومن

يحفلمه , . .بل إذا بلغه الحديث ،المحح
يحل نف ه كأنه سمعه من رسول اض ق^،

ءانتوأ أقفنوأ أس حى مايب ،ولا عون إقُ وأنتم

قنذؤن ر .وآققينوأ بم-في آس جميعا وثُ
هئزفوأه [آل ءمران] •

 - ٢وقوله تعالى ١:^ :وض؛٢^١
يهء مئدح ؤ ،وحمن ينه

ء<ءلا ئستيث .ه

وئئز وبمدعم
].[،L JI

 — ٣وق ول ه< :ؤعأهيثرإ آاهنلؤْ وءامأ

آلزك_وه ؤآعممؤأ أف هو مؤقكت ئنم
فهل ب ؤخ أن بوحر قبوله والعمل به
حنى يعرصه على رأي فادن وكلامه أنيق يجن أشه.ه [الحج]
ومذهبه ،بل كان المرض المبادرة إلى
امتثاله من غير التفات إلى مّواه ،ولا

يستشكل قوله لمخالفته رأي فلأن ،بل

 - ٤وقوله تعالى:

؛١^١

آيمحأ أق محتزأ أوق ش أم ظ ؛ن
مموعم ؤ ،سؤ ردوء لق أف وأؤول إن َقبم

يستشكل الاراء لقوله ،ولا يعارض ئصه محمحن أض ه

من ^ ء! بمثئ

بقياس ،بل نهدر الأقي ة وننلقى تره.ه [ال_ا.]،

قال ابن كثير فى نف ير هذه الأية:

)١العلحاوية مع شرح Iبن أبي العز( [ ) ٢٠٤المكتب
الإملامي ،ط؛ ،اا''آا،و].

(أ)الم<-ع الأبق ( .) ٢١٨ . ٢١٦

الاعتصام بالكتاب والمث

ا^لآعتصام لأممناب واثسعة

=،ءقإبمً

ارقال مجاهد وغير واحد من ال لف؛

رهط

أي' إلى كتاب ايقه ومنة رسوله٠ ٠

آس ونسوإذ» ثقش آثت 3ينثب إأوهقأ

وهدا أمر من افه غق بأن كل شيء

آلنيزون

هم آلثنلأمث  .وش محج
[\محوآ.

تنازع الناس فته س أصول الدين دفردعه

 - ٨ويد ذم  ٠٥١المافقين بتركهم لهدا

أن برد التنازع في ذللخ ،إلى الكتاب

الأصل ،وصدودهم عن الرد إلى اننه

والئنة ،كما قال تعالى؛ ^■^ ١لظ؟ نيو والرسول ،فقال تعالى؛ ^ ١١٠؛ ير ^١.
بن ؛يء نةكثذأ إث آلاؤه لالثر;ى؛ •  ، ] ١آقيى ؛تئموة آئهم ؛ ١٠٣١يتآ أنزل إJلث،
فما حكم به كتاب الاه وسلمة رسوله وما أرد عن  ،^<٥؛رئيون آن يشاتموأ إل
وشهدا له بالصحة فهو الحق ،وماذا بحد

أصغوت وعد أيِ،وا أن يكتروأ يدء وثرذ

الحق إلا الضلال ،ولهذا قال تعالى!

ألئظى أن بجأثم صقلا تميدا  .ثإدا

ؤإَ 0قبم محزن أم وي ^^١؛ أي؛

يل ثم قاوأ ءاد ءآ يرد أ ُف وإق
رآتث أ1سغت\ن يشدول ثطك

كتاب اممه وسة رسوله ،ختحاكموا إليهما

[التوبة]  . ٠ ٠إلى نوله؛

ردوآ الخموم ات والجه الأت ؛لى

صدودا

فيما نجر بينكم ' ^^٠قم محزن أم ونلأ يرقق ي محندث ثئ
يننم ثم ك نجدوا ؤآ
مما
 - ٠ونوله •

أدمكن ءامتوأ آيعوأ أشنجر ^ ،_ ١٧ ١ثم4ئا ملئا

آه َوننوه َولأ زمحأ تئ ح دنئون و
ولا قؤ!وأ ةلمكث< عاؤأ ث:يثا  Jbj؛ ال
منئوئ .ه [ lV؛. ] jLi

 — ٩وروى مالكا في

أنه

بلغه أن رسول اض ه قال! ®تركصتح

 - ٦وقوله • ويبما مان بجي وه محنف فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم يهما؛

إدا ممى آس هكذإ أع أن  ٣ثم آلختن،

ثن آنيم نش سن آفة ؤيسؤدر ص ثل

صثلأ . l_Jه [الأحزاب].

كتاب افه ونثة س4اأاأ.

نال ابن عبد البر عن هدا المحاريث؛

رروهل.ا أيصا محموظ معروف مشهور عن

 — ٧ولمل -وصف الثه المؤمنين بتمام المى  .عند أهل العلم شهرة يكاد
استجابتهم وسمعهم وطاعتهم عندما

(ل)اورطا (كتاب ،النير ،رنم [ ) ٣٣٣٨رسا زايد بن

غميال

•ّاعلان ،ط١ا ،ور سنده اتقعلاع ،لكن له شاهد من
حديث ابن عباص عند الحاكم (كتاب العلم ،رنم
 ،) ٣١٨وتد قوام به الأيانى فى ال ن الة المحيحة

يدعون إلى الرد س وللرسول ،.

ت٠دالىت

َةاث مد امحلأ إدا دءيا إئ

أس محيبمؤلهء ؤتثكأ يم أن يقؤنحأ سعتا

الاعتصام بال،كتاب وايسة

ًءء[ق]ابم

له أن يتكلم ني ءانما» أوقال :الأ
يقتدي بهُ

وقال ابن تيمية ءجِمح؛  ٠على كل م لم
أن ينظر فيما أمر اف به ورسوله فيفعله،

الاعتصام بالكتإب والسمة

يتمر ثمرات عفليمة ،ومنها:

 . ١تحقيق الإيمان التام باغ واليوم
الأحر.
 . ٢الاهتداء التام إلى الحق التام،

وما نهى الله عنه ورسوله فيتركه ،هذا هو والعصمة من الضلال ،قال تعالى :ءؤءز
طريق الله وسيله ودينه ،الصراط

أطيمأ أثث ُ1طتمأ آلثمحل ؛ى وؤأ

المستقيم ،صراط الذين أنعم الله عليهم ءتو ما ثل رءثءًظم ما حملث< نإن ممليثة
من البيين والصديقين والشهداء

تيئدوأ دنا < ،آص إلا الا؛ع آثين

والصالحين®

.ه لالور]يم وف ال :يجنف تمليثة
دهتل؟إه لالورت .] ٥٤

وقال  iiiSvحاكتا الإحماع على هذا
الأصل :رربل ند اتفق أوبء اممه على أن
تال ابن القيم ه■' راولو لم يكن ثي
الرحل لو طار فى الهواء ،أو مشى على كتاب اف ورسوله بيان حكم ما تنازعوا
الماء لم يغتر به حتى ينظر متابعنه فيه ولم كن كافتا ت لم يأمر بالرد إليه؛
لرسول افه ،وموافقته لأمره ونهيه®
إذ من الممتنع أن بأمر تعالى بالرد عند
وقال® :قاما المستقيمون من السالكين المزاع إلى من لا يوحد ءنلْ فضل
كجمهور مشايخ السالف • ■ .فهم ال الزاع»رْ.،
يوغون لياللث - ،ولو طار فى الهواء أو
 - ٣نيل الخيرية المطلقة ،والعامة

مشى على الماء  -أن يخرج عن الأمر

الحنة.

والنهى الشرسن ،بل عليه أن ضل

 — ٤الفوز برحمة اف.

المأمور ،وييع المحظرر إلى أن يموت،

ه  -الفوز العغليم بثواب اف وحنانه،

وهذا هو الحق الذي ئد عليه الكتاب والمجاة من أليم عقابه ،قال تعالى:

والثنة ؤإحماع السلف®
ئ ا لثمرات:،

الاعتمام بالكتاب والئئة والرد إليهما
ر.)١ج٠وعاكاوى(  .) ٢١ •/ ١١والمنية (ا/؛هآ).

ءؤءِن يخ ه وييوإه< ممد ثار ميإ عطيتا
.ه لالأ'حزاب] ،وقال تعالى :ؤو*0

فع أثه وأز؛سولا ^١٠؛؛ ،ح قآ أنم أممه

عشم من أذنمن وآلمنذ؛و) وألأيدو
{\ء؛ %يحس أيكث دسا .ه

ونجدارج ال_الكين (ي.) ١٤٢ /
(أ)ّجموعاسوى(اا/آآ).

لالما]،لأ

( )٤المدر المايق (•ا/ا-اه _  ١vه).

(ه)إءلأم اووسن(ا/ا'؛).

( )٣المدر ال اض(اا/؛اآ)

ا٢لآعتصام باو؛كتاب والسته

الامتصام بالكتاب والسنة

ب — تحقيق الاقتداء الصحيح بأئمة
 - ٦الملامة من الاختلاف والنزاع
والثماق ،وتحقيق الجماعة والألفة ،الإسلام ،حيث ،إنهم ند أوصوا أتباعهم
ونبذ الفرقة والاختلاف ،قال تعالى:

وتلاميذهم بمتابعة الدليل ،وطرح

وهثيا أق ننمو زلا
قنثيأ أقوالهم إذا دث الدليل عر خلافهاآآ.،
إل ه ثع آلقتييينث
ثبمدهب بأي
.ه [|  ،] J1_Vوذلك أن الناس «منى
لقد كاتن ،تملثج أهل الثنة والجمائ
تركوا الاعتصام بالخاب والثنة قلا بد
أن يختلموا ،فإن الناس لا يفصل بينهم بالكتاب والئنة ،والرد إليهما س أعفلم
إلا كاب مزل من ال

ماء ،كما قال

مثن اض عليهم ،وقد أثمر لديهم ذللث،
سلامة منهجهم ،واستقامة طريقهم،
واجتماع كلمتهم على الحق والهدى

ون ص آنت ^ ذتق أئ
آلبجن ءت دننذدن وأزل ١٠٣
قال قوام الئنة الأصبهانى :اااوسبكه
قعا أنتدموأ
أأؤئ-ب ألي لم ب؛ل
نؤ وما أنثئث ،بمو إلا آل؛؛ ،أومء ئ بمد في اتفاق أهل الحديث ،أنهم أخذوا
م ،جآ؛نهم أكثت Go
يهدك ،أئث الدين س الكتاب والثنة ،وًلريمح ،المقل،
أفيزك  ١۶٠١٠لعا أنتأهوأ نو من آللإ يائيي ء فاورثهم الاتفاق والائتلاف ،وأهل

وأق يلمحا نن بناء اث برط مسثتحر.ه

البدعة أخذوا الدين من المعفولأيتح

لاوئرة]»لأ.،

والأراء ،فأورثهم الافتراق والاختلاف،

 — ٧السلامة من الفتنة والعذاب

فإن النقل والرواية من الثقاُتح والمتقنين

الأليم ،قال تعالى :ؤ3وحدر آك؛ن

قلما يختلف ،ؤإن اختلف فى لنقل أو

قالمث عذ روء آن تميمم نثنة أو

كلمة فذللثح اختلاف لا يضر الدين ولا

^١٠؛ ،أين

 — ٨أن الرجؤع فيما تنانع فيه الأئمة
الأعلام إلى الكتاب والئئة ،وجعلهما
الميزان لصحيح الأنوال ومقيمها ،ونبذ
التعص ب ،لها سواهما يحقق أمرين:

أ  -معرفة الحق فى الم ائل المختلفح
ذءا•
را)در .اكارض(<.) ٢٨٤ /،

يقدح فيه ،وأما دلائل الحقل فقلما تتفق،
ل ع قل كل واحد يرتم ،محاب غم ما

يرى الأخر ،وهذا بين والحمد

وقال ابن تيمية :ااوكان من أعفلم ما

أنعم اض به عليهم — يعنى :أهلالثّنة_:
اعتمامهم بالكتاب والثئة ،فكان من
( )٢انظر. :نهج الاسدلأل ض ساثل الامحقاد س امل
ال؛ق و\لج\ص■ (\/بمى [مة!لريي. ،وإ].
( )٣الحج ش يان المج (آ. )٢ ٤ ١ /

إعجاز القرآن

إعجاز القرآن

الأصول المتفق عليها بين
والتابعين لهم بإحسان أنه لا تقبل من أحد

 ١ — ١٢منهج الاستدلال على مائل
الاعمماد عند أهل الثثة والجمائ*،

ث أ ن يعارض القرآن ،لا برأيه ولا ذوقه

لعثمان بن علي حن•

ولا معموله ولا قيامه ولا وحده ،فإنهم
ثبت عنهم بالبراهين اكْلعيار> يا لأبان
البينان ،أن الرسول حاء بالهدى ودين

الحمح ،وأل القرآن بهدى للتي هي •، ٣٠١^١
ي ا لمصادرواثمراجع:

 ISإعجاز القرآن اة

 ٠ا لمريق لغة:
الإعجاز :مصدر الفعل الثلاثي الزيد

(أعجز) ،والعين والجيم والزاي أصل

 ١٠ - ١الإحكام في أصول الأحكام ،٠١صحيح يدذ على الصعق؛ يقال :عجر
لأبن حرم•

* - ٢الاعتصام بحبل اض بين الواقع

عن الشيء يعجز عجزا فهو عاجز؛ أي:
معيق ،ويقال :أعجزني فلأو؛ إذا
عجزلت ،عن طالبه ؤإدراكه ،والمعجزة :ما

والمثشرات ،*،لمحمود هاشم عنبر.
أعجز به الخصم عنل .السحدي ،والهاء
 - ٣ررإعلأم الموقعين ،١٠لاين القيم.
 ١ — ٤جامع بيان العلم وفصاله)) ،لأبن لدالغة١ى.
عبد البر.
القرآن :مص-،ر الفعل (قرأ) يقرأ قراءه

ْ — *الحجة في بيان المحجة ، ٠١لقوام وقرانا؛ أي :تلا وجمع وصم بعمه إلى
بعض ،ني القرآن؛! kiJU .لأنه يجمع
الثنة.
 ١ - ٦درء نعارض العقل والنقل، ٠٠
لابن تيمية•

* - ٧ذم اكأويلاا ،لأبن قيامة.
* - ٨شرح العقيدة الط-حاويةار ،لابن
آمح ،الحز•

 — ٩لامجمؤع الفتاوى ، ٠١لأبن تيمية.
* - ١ ٠مدارج المالكين ،٠١لأبن القيم.
 ١ - ١ ١مفتاح الجنة في الاعتصام

يالثئة ، ١١للسيوطى.
( )١مجموع اكارى لشخ الإسلام ( A^A/\T

المور فيضمها
ؤ ا ثتمريف شرعا:

إعجاز القرآن :هو *إنبات ،القرآن

عجز الخالق عن الإتيان بما تحداهم
يه))

)( ٤

أدت ارارتفاوْ إل5ا أن يخرج عن

( )٢انفر :المحاح  ) ٨٨٣ /nأدار العلم ليلأسن.
ط؛ ،] ٢١٩٩٠ ،ومناسس اللغة(؛[ ) ٢٣٢ /دار
النكر ،بيروثه .ط .] ٠١٤١٨ ،٢والناموس المحيط
(  ) ٦٦٣لُؤ.

ة الرسالأ ّيروت ،طه.]٠١٤١٦ .

( )٣انظر :المحاح (ا/ص دالقاموس المحط ( .) ٦٢
 ) ٤١مناعل المرفان لازرماني ([ ) ٣٣١ /Yميعان مس
ايابي الحلي بممر ،ط.]٣

إعجازاثقرآن

اعجازالقرآن

طوق البشر ويعجزهم عن مع1رصتهاا ؛ أرسله ا ض هك لدعوة الناس جميعا إلى
بغرض الدلالة على نبوة المثي .توحيده ودينه ،وأيده  -بعلمه وقدرته
وصدقه وصحة الرسالة واتياعها ٠
وغناه — بما لم يؤيد يه نبيا قبله من دلائل
 0ا لعلاقة بين المعنى ائلموي
والشرعي؛
يدور المعنى اللغوي للإعجاز حول •

الضعف وعدم القدرة على ؤللب الشيء
ؤإدراكه ،وهذه حقيقة إعجاز القرآن فى
اصطلاح الشؤع؛ فالمقمود من إثباته ت
إثبات عجز الخلق وصعقهم عن الإتيان
يمثله أو ما يقاربه ،أو معارصته؛ للدلالة
على صدق الرمحول  .والرس ال ة

واتياعهما  .فيفلهر بهيا أن بين المعنى
اللغوي والشرعى تتاستا ونوافما واصحا .

النبوة الكثيرة المتنوعة؛ الدالة على صدق

نبوته وصحة رسالته ،ومن هدم الدلائل ت

الإبان والبيتان والبراهين ،والتمح،
امطلب^ المتاحرون على ن ميتها
بالمعجزات.

وأن اوة _رآن الكريم هو أعظم

معجزاته ه ،وأبهر آياته ،وأين الحجج
الواصحايت ،وأدلها على نبوته وصدقه

وصحة رسالته ،مع أن هذا الكتاص ،هو
رسالته ومضمون دعوته .ويدل على هل.ا

أن المشركين لما تعنتوا وطلبوا آيايت،
ح بة ندل على هسدق النجي  .لم

و ا لأسماء الأخريء
إعجاز القرآن هوت معجزة القرآن،

يجبهم الله تعالى إلى ذللن ،،وأنكر عليهم
سم اكتفاءهم باعفلم آياته ،وهوت القرآن

وما يدور حولها من معان؛ كالمعجز،

الكريم؛ فق-ال تعالى! ؤرداوإ ) jj؟ ينل

والتحدي بالقرآن ،ونحو ذللث.،

ء1في

ؤ ا لحقيقة:

أم ينشا ؤأ محر يذ  .أوز ؟تحؤح

نن نتت ءل إقا ا'لآثت بمد

حقيقة الإيمان بإعجاز القرآن  Iأنه آنآ ،؛^ ١قق ،الخثثت ،محق قهر زى
يجس ،على الم لم أن يعتقد أن ق د ه أبجه دذًِمح محب همحك>
محمدا ه حاتم النبيين والمرسلين. ،ه [السكبرت]،؛ فدل هن .ا على أن
ورسول رب العالمتن ألمحا جميع الثقلتن ،القرآن أعفلم الإيات ،وأبين المعجزات؛
والحجج الواصحات ّ
 ) ١١الكليات لدمموي (  ) ١٤٩ب الرالة .ط،١
فهو الحجة الباقية على الإباد ،الذي
 ١٤١٩م] .بتمرف ي ير .وانظر ت التعريغايث،
لفجرجاني ( [ ) ١١٢دار الكتاب العربي سروت ،لا تنقضي عجائبه ،ر'ولا يدرك غاية
محل  ، ]_،، ١٤٠٥ ، ١والتونيف ،على مهمات التعاؤيفا
لفاوي (• [ ) ٢٧دار النكر سروت ،ط . ١إعجازه ولا يندرس بمرور الإعصار ،ولا
• .] ٠١٤١
يمل مع التكرار؛ بل بجلى مع ذلك

إءجازالدر|ن

■^٠

محيتجلى ،ويعلو على غيرْ ولا يعلى،
وكل معجزة قبله اتفضتج بانقضاء زمانها

إمجاز القرآن

ءاوذللث،إلأأ/
ولذا ،تحدى اممه تعالى به الإنس

ول م سق إلا تذكارها ،وهو كل ثوم
براهينه في مزيد ،ومعجزاته ني تجديد ،ه ق  ،_Jآبمل نآيئ ع ئ أء
وه -همء أؤلأ تف محآ دبخ وي ثة سئل هتيا آنمءاير ؛؛ ٠يأئوث ينله ،وؤ كاث
والجن أن يأتوا بمثله ،فقال محس»-محالت

ئفوء محل ،ئ ءيجب محيت .ه بمضي ل،ني ثينإ.م لالإ'راء]،
 ،وهو كالبدر يهدي الناس

وق—ال)؛ ج ِمولووا مق بر ي يقبؤف.

[ذملت]اا

في ظلمات الليل ،وكالشنمر صووها

بمحديث نثلهء إن) َةا<وأ صندتثه
[الطور]؛ فعجزوا عن ذللئح ،مع توافر

يغشى مشارق البلاد ومغاربها!

ؤيعتقد الم لم أيئا ت أن وجه دلالة دواعي أعداء رسول ،النه
القرآن على نبوة نبينا محمد هؤ وصحة

الفصحاء

البلغاء على معارصته وإبهلال ،نوله،

رسالته ت أنه ليس في مقدور أحد  -كائنا وسدة عدوانهم للدعوة وييها .إ ثم
من كان  -أن بأني بهذا القرآن إلا رب ،تقامحر معهم إلى عثر محور منه
العالمين ؤج؛ فهو كلامه سبحانه ،وهو فعجزوا إ نال) تعالى؛ ه يئدلوكح

لا يثيهه شيء من حلمه ،لا في ذاته ،أشه ءل فامأ مثر سور ينئي ،طلب
ولا في صفاته ،ولا في أفعاله؛ فأنى ئإدعؤأ من آستهلعنت< مل) دون أش إن) كتر
دم
ءثد.قبم  .ئإلم
يثبه كلام المخلوقين كلام الخالق؟!
تعالى؛ ؤو ،ماة ثوا ألرءان آن يثرئ ين
لئن اذه لدوس] ٣٧ :؛ والمعنى؛ ال مهل) أشر مصلنوى .ه [م ود] ،ن م
يكون هذا القرآن إلا من عند افه تعالى،

فما كان لأن بغنرى من مل أحد من
البشرُ ،رفلم ينفا مجرد فعله؛ بل نفى
احتمال) فعاله ،وأحبر بأن مثل هذا ال
بقع؛ بل بمتغ وقوعه .في؛كون العني؛
ما يمكن) ولا يحتمل ولا يجوز أن يفترتما

هدا القرآن من دون اش؛ فإن الذي فزيه
من دون الله مخلوق ،والمخلوق لا يقل ر

تنازل ،إلى التحدي ب

ؤرة من مثله

فعجزوا عنه! قال ،ءو؛ ^؛؛َ ١ةاث ئدا
ألمءاة آن بمرئ مح) دكه أس روق ثنديق

أقتم) ؛_ دتي وشأيل ألكنن_) لا (ثب نه

ين رث ألبجتن  .أم ذرو) أنرُمم ئو
فامأ يثؤمحم ي؛إيء نآدعوأ ي أنقيثر تن

دئيؤ آم إن َكنم مّبؤن

[يرس] ،

ونْلع عليهم أنهم عاجزون  -ولو
( )٢الجواب المحيح لخن بدل دين المسيح ره) ٤٢٥ /

(ا)-عارج المول ( [ )\\ y\/Tدار ابن القيم ،ط.]١

[دار العاصمة ،محل ، ١ ٤ ١ ٤ ، ١و] .

إعجازالقرآن

إعجاز القرآن

1إآآماأ

تظاهروا وتعاونوا  -عن معارصته والإتيان
بمثاله فى الحال والامتقبال؛ مقال

بإذن اف ،ومثل هذا لا مدخل للعادج

تعالى ت ءزوإن ًظنم ؤ وب ثثا ره و

والدواء فيه؛ فحرف من عرف منهم أنه

عيديا فأنوأ يسورز تن مشلهء ؤآدعوأ شهداكم
بن دون أس إن َقئن صنلتيو> .؛زم

٠

يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي ،الموتى

عبد النه ورسوله،ا

ؤيدل على هذا ت م ا ث بت ،في

سلوا ور معلوأ
اقار أني ،ومدها  ١الصحيحين ، ١١من حديئح أبى هريرة خهبع
آزش ؤآيثاثْ (ثل محن 4.
قال النص ه؛ راما من الأنبياء نص
[البقرة] ٠
إلا أعهلى ما مثله آمن عليه البقر ،وإنما
وهكذا وقع؛ ف إن ه من لدن كان الذي أوتيتؤ وحيا أوحاه اف إلى؛
رسول اش ه ؤإلى زماننا هذا لم ولن فأرجو أن أكون أكثرهم نابنا بوم

ي تطيع أحد أن باتي بنفليره ولا نفلير القيامة))لآ ،،والعنى ١ :ما ْن نبي إلا
حم ورة منه إ وهم يعلمون عجزهم

أععلى س المعجزات ما آس عليه البشر؛
أي :ما كان دليلا على تصديقه فيما
حاءهم به ،واتبعه من اتبعه من البشر،

من سجاياهم ،وكانوا أعلم الخلق

ثم لما مات الأنبياء لم يبق لهم معجزة
بعدهم إلا ما يحكيه أتباعهم عما شاهده
في زمانه ،فأما الرسول الخاتم للرسالة
محمد ه فإنما كان معغلم ما آتاه اض

وتقصرهم عن ذلك ،وأن هذا ما ال
محمييل لأحد إليه أبدا ! مالمصاحة كانت
بال بلاغة والشعر وفريقس الكلام
وضروبه؛ فاشعارهم ومعلقاتهم إليها
المنتهى في هذا الباب ،لكن حاءهم
من اف ما لا قبل لأحد من البشرية به!

وحنا منه إليه ،منقولا إلى ال ناس

ولهذا آمن من آمن منهم بما عرف من بالتواتر؛ ففي كل حين هو كما أنزل؛
هذا الكادم وحادوته وحزالته؛ فلهذا قال؛ رُفأرجو أن أكون أكثرهم
 ١فكانوا أعلم الناس به وأفهمهم له ،ناسا؛ ،،وكدللث ،وقع؛ فان أتباعه أكثر س
وأتبعهم له ،وأشدهم له انقيادا ،كما أتباع الأنبياء؛ لعموم رسالته ودوامها إلى
عرف ال حرة — لحلمهم بفنون ال حر — قيام الساعة ،وامحتمرار معجزته؛١
أن هذا الذي فعله موسى ءص لا يهدر
(ا)تمراينهم(أ/ا>آأآ).
إلا عن مؤيد م دد مرمحل من اض ،وأن (آآ)اخر-بم ال—غاري (كتاب فق ائل الغرأن،

هذا لا ي تطاع ل بثر إلا ب إذن اض!
وكذللئ ،عيسى

برتم

 ،) ٤٩٨١وسلم(محاب الإبمان ،برتم .) ١٠٢
(■)٢مٍر١بنهم( ،)T•/١واظرت'\/\( :ك

؛/

لأ بعث في زمان

 ،) ٤٦١والمهم لما أثكل من تلخيص كتاب م لم

علماء الهلب ،ومعالجة المرصى؛ فكان

لأس انماس  ،<< ١١رآ )٠• /أياد ابن كشر يداي

اعجازاتقرآن

![٢٢٩١٦

إعحاز القرآن

ومن دلائل عجزهم عن هدا التحدى فليس إعجاز القرآن بأمر خارج عنه  -كما
أيما ت أن المي .بفي بطالبهم بهذا تقوله المعتزلة فيما يعرف ،يالمرفة -
النحيي مدة عثربن ستة ،مغلهرا لهم وأن الله صرف همم الحرب ودواعيهم
النكير ،حتى نابدوه وذاصو 0الحروب،

عن معارضته وصلبهم القدرة على نلا-ح،

فهلكت في ذلك النفوس ،دأربفت مع إمكانهم معارضته والإتيان بمثله في
المهج ،وقيمت الأرحام ،وينم حقيقة الأمر! بل الحق أن القرآن في
الأولاد ،وذهبت الأموال؛ فعلم بذلك نف ه معجز وهم عاجزون حقيقة وفي
أنه لو كان في وسمهم وتحت أقدارهم نفس الأمر عن معارضته والإتيان بمثله،
معارضته والإتيان بمثله  -أو بانل محورة

*ولو تعاضدوا وتناصروا على ذلك ،بل

من مثله  -لم يتكلموا هده الأمور لا نقار الرسل  -الذ.ين هم أفصح الخلق
الخهليرة ،مع اتصافهم يالرنانة وكمال وأعفلم الخلق وأكملهم .أن يتكلموا

العمل إ ؤإلأ فلو كانوا ص ائنين في بمثل كلام الله ،وهذا القرآن  -الذي
زعمهم أن هذا القرآن مفترى على النه يبلغه ارسول ه عن الله  -أمحلوب
من مل الهي  . .وحاشا - 0فهو بشر كلام ه لا يثب ه أس ال ي ،-كلام
مثالكم ،وأنتم فصحاء يلغاء مثله؛ رصول اممه ه ،وأسالهم ،كلامه .
فلمتفتروا كما افترى ولتأنوا بمثل ما أتى ِ ا لمحفوؤلة عنه بالسند الصحيح إليه  -ال
به ،فينلهر بذلك كذبه وت نهل الكلمة

عنكم في معاناة تكذيبه وت غيهه
والخصومه معه ا فدل هذا بوضوح على
إعجاز القرآن ؤإئباته عجز الخلق عن
الإتيان بما تحداهم به ،بحيلة وبغير
حيلة! والحمد لله.

ويعتقد أيصا

أن القرآن معجز في

نف ه ،لا يستطيع أحد  -كائنا من كان
 ا لإتيان بمثله ولا يقوى على معارضته؛الكلم الطتب بدمتز ،ط -]١وشرح الروي محلى
صحيح م لم(ما/هها) زدار إحياء التراث المربي،
« ،] jTوثح الياري لاين حجر ( [ ) ٦١٩داو ،٠٠^ ١١
بمي"الم].

يقدر أحد من الصحابة ولا من بعدهم أن
يتكلم بمثل أّالهه في فصاحته وبلاغته
ِ ف يما يرويه من المعاني بألفاظه
الشريفة _؛ بل وأسلوب كلام الصحابة
أعلى من أّ الهج كلام التابعين ،وهلم
حث ا إلى زماننا .وعالماء السلم ،أقمح
وأعلم ،وأقل تكلما  -مما يردونه من
المعاني بألفاظهم _ من علماء الخلف،،
وهذا يشهده من له ذوق بكلام الناس،
كما يدرك تقاولت ،ما بين أشعار العرب
فى زمن الجاهلة وبين أشعار المولدين
(ا)انفلرت مدهت المخالفين •

إعجاز القرآن

الدين لكنوا بعد ذكا»را.،

إعجاز القرآن

على إءجازْإ ولا تناقض في ذك؛ بل

ولو تنزلنا مع الخصم  -على سبيل كل قوم تتجهوا لما سهوا له»رآأ؛ فمن
المجادلة والمنافحة عن الخق  -فالقول
بالمرفة يقرر إعجاز القرآن أيصا

بومحوح؛
معارصته
حمينا -
عدوانهم

هذه الوجوه ت فصاحته وبلاغته ووحازته

وجزالته وحلاوته وطلاوته  -الني ال
لأنه لو كان في إمكان العرب تجارى ولا تدانى  -في دلالة اللفثل على
والإتيان بمثله ،ولم يفعلوا ذلك المعنى ،ونفلمه وأسلوبه ،واشتماله على
مع قيام الدواعي العفليمة وشدة اللوم الكثيرة والعاني الخزيزة النافعة
وتكذيبهم للمني ه  -لصرف اض في الدنيا والآخرة-النىهيأكملءن

لهم؛ كان ذلك دليلا من أبلغ ،^٧^١

معاز كل تحاب زل على نك ،تمّل ،-
ؤإحباره بالخيبيات الماضية والأتية،

عند اف تعارإ لكن القول ؛الصرفة قول

وعدم تناقضه ،وغير ذللن ،كثير؛ ٠فلفظه

الخارقة للعادات على أن هدا القرآن محن

باطل غير مرضي عند أهل الئنة
والخماعة.

آية ،ونفله آية ،ؤإخياره بالخيوب آية،
وأمره ونهيه آية ،ووعده ووعيده آية،
وجلالته وعفلمته وملطانه على القلوب

ويعتقد الم لم أيصا ت أن القرآن في
نف ه معجز ولو لم يتحل به  -ك ائر آية ،واذا ترجم بغير المرئي كانت معانيه

آية! كل نللث ،لا يوجد له نظير فى
المعجزات -؛ نهو دال على وجود اض
المالم* ' والإعجاز وام بجميع هذه

تعالى ،وربوبيته ووحدانيته سبحانه،

والمثدإ والمحال ،ؤإثبات حياته وقدرته

ؤإرادته ،وعلمه بالكليات والجزنيات،
وعلى نبوة محمد  .وصدقه وصحة

رسالته ،وعلى كمال الث-رع ؤإحكامه
وعدله وصدق أخباره .

الوجوه وغيرها ،لا يكل واحد على

انفراده؛ فهو مشتمل على الجميع
وزيادة!

ويمكن جمع وجوه إعجاز القرآن في

أربعة أرجه! الإعجاز البياني (الفصاحة

ؤيعتقد أيصا ت أن وجوه إعجاز القرآن والبلاغة والفلم والأسلوب) ،والإعجاز
 ا لض لأجلها كان القرآن معجزا لاكJن .الملمي (اوات الكونية) ،والإعجازكثيرة متنوعة لا تحمى ،اوكل مجا ذكر 0التشريعي (القيدة والشريعة والأخلاق)،
الناس من الوجوه فى إعجازْ هو حجة

('آ}الجراب الصحيح لأبن تيمية ره/هآ؛) ،بتصرف
يسير ،وانظر ت ت (ه/اا؛).

( )١الدابة دالهايأ لأبن كير ( )٧٧/•،زياد إما ،اكراث

الم؛ي ،ط. ]٠١٤٠٨ ،٢

( )٣المجرات لابن بسمة (  ) ١٢٠أالمس السلمية
بالقايرة ،ط.]٠٠١٣٨٦ ،١

إعجازاممرآن

إعجازاثقرآن

والإعجاز الغيمي (الماصي والحاصر

 0ا لأدلة:

والمقل) .واش أعلم.
قال  .ت وثل ين آنثعت آلإمح ،نالجن
لا يأنوث يمثلمء
ويعتقد الم لم أيئا أن الإعجاز و آن يأنيأ بني١^٠ ،
والبلاغة والغماحة

والحل .ى

رأي ئ بمثئم لسد ،لهمحل .ه

والأسلوب حاصر بالقران الكريم دون لالإ.راء] ،وقال تعار! ج
غيره من الكتب الماؤية السائقة؛

فالكتب المابقة لم تنزل على أنها معجزة

ثمن بل

لا ئزيزت ،و قأوأ تثدث نئشَ ، ij^ ،كاوأ
ص،ندقمق

[ ٩٤الطور] •

للأسياء السابقين سرهن على صدفهم
وصحة رمالتهم ،ولم يقع بها النحيي،

المي :.أءاس1لأنماءضإلأأءطي

ؤإن كان ت ،لا تخلو من بعض وجوم

ما مثله آمن عيه الشر ،وإنما كان الذي

الإعجاز  .كالإحب ار ; الغيبيان،،

أوتيتا وحنا أوحا ،اف إلي؛ فأرجو أن
أكون أكثرهم تابئا يوم القيامة١١

واستمالها على المشريعان ،المحكمة

العادلة _ ،واش . ١٢^١
()١

[دار مم .ذا]،

شر \كووي

وبيان اعجاز القرآن سطابي ( [ > ٢١صن ئلاث
رسائل ني إعجاز الغرآن ،دار المعارف بممر،
ط"؟] ،والثما لالقاصي همياض ر [ ) ٣٥٨/١فعة
مى؛ _gالحالم] ،و-ض امط-ي (؛) YU/

وعن أبى

ه ن ال؛ قال

 0أقوال أهل العلم؛

نال ابن جرض الفري• *"< ،أشرف
تللث ،المعاني التي فضل بها كتابنا ساتر
الكتب ،فباله; نفلمه العجيب ،،ورصنه

ني دين انمارى من الن اي والأو،ام ل( ) ٣٢٥

الغريب ،،وتأليفه البال.ع ،الذي عجزلت،
عنؤ نظم مثل أصغر سورة منه الخطباء،

 ،) ٤٢٩رثرح العمدة الأ.منهاب ل ( )٢ •٨ل.نكان

١لكتب ،العلمية ،محوا] ،ومعارجالقبول( ،م/هه.ا)،
والما المثلمم لمعد دراز([ ) ٨٦ ،٨• ، ٦٧دار

[دار إما ،التراث  ،_ giه<؛؛،و;ا ،والأعلام بما

[دار اكراث العرم بالغاعرة ،];، ١٣٩٨ ،والجواب
الصبح لأ؛بنتِب(ا/يأ؛ .ه/بم•؛، ٤٢٣ ،
الرشد بالرياض, ،يا] ،وبداتع الفوائاو لأبن الشم
)[ )\ 3l\/iدار عالم الغوانيْ ،لا]ا وتفسر ابن
كن_ر<،٢•/١

اكمافة بالدوحة ،]-٠١٤٠٥ ،والحرير والنوير(ا/
[ ) ٣٤٦ ٠ ١ . ١دار مون بتون ر،] ٢١٩٩٧ .

'\ ، ١٩٨ ، ١٦٠فى /r . ٦٠٣

 ، L>gjفي إعجاز القرآن لممطفى م لم ( ) ١٢١

) ٢٨٦/٦

[دار المم بالرياض ،ط؟] ،والأدلة الملية القلية

[دارين• ط؟] ،واوداةواوهاية(أ/هه\ ،اص

على أصول الاعتقاد نمود المريفي ( [ ) ٥٢٢دار
ذلم الفواند, .ل؟] ،والقرآن الكريم ومزكه بين
الملف ،ومخالفيهم لمحمد هثام محناهرى( ،ا، ٣٨٩ /

، ٥٣٥

؛٠٢٦٨ /

٠٢١ .

،■،•٣ ٠٤٦١

 ،) ٢٨٨والنمول ،في سيرة الرسول ،ه كلاهما له
( [ ) ٢٨٧ . ٢٢٨موسا علوم القرآن بدثق ومكتجة
دار اكراث بالد.ونة المنورة ،ءل٣آ ٠وفتح البارؤ،
لابن حجر ( ، ٥٨٢ ;٦؟/أ) ،والإتقان في ملوم

القرآن ( [ iw^/v/oيعة مجمع الملك ،فهل .لطاعن
اله_.حم ،]١[، ،،ومعترك الأقران ( [ ) ٣١١دار

[ ) ٦٥ • ، ٦٤٥ ، ٤٠٧ ، ٣٩٥دار الوحي بالرياض،

ط ،]١ونمهاتل القرآن الكريم لعبد الملام الجار اه
( [ ) ٣٢٩دار الخدمرية. ،يا].

( )٢تقادم تخريجه هريتا.

إعجاز القرآن

إعجاز القرآن

لؤث!أ

وكلت عن وصف شكل بعضه اللغاء،

مبسوطة أو وجيزة ،وسواء تكررت أم لا،

وتحيرت فى تأليفه الشعراء ،وتبلدت

وكلما تكرر حلا وعلا إ لا يخلق عن كثرة

 من ورا عن أن تأتي بمثله  -لديه أفهام الرد ،ولا يمل منه العلماء! ؤإن آخذ فيالفهماء؛ فلم يجدوا له إلا الت اليم

الوعيد والتهال.يد جاء منه ما تقشعر منه

والإقرار بأنه من عند الواحد القهار ،مع

الجبال المم الرام جات؛ فما ظنك،
بالئلوب الفاهمات؟! ؤإن وعد أتى بما

هي؛ ترغيب دنرهيب ،يأمر لزجر،

يفتح الةالوب والأذان ،ؤيشوق إلى دار

ونمص وحيل ،ومثل ،وما أشه ذلك من

ال لام ومجاورة عرش الرحمن• * • يإن

ما يحوي  -مع ذلك  -من المعاني التي

المعاني التي لم تجتمع في كتاب أنزل ،جاءت الأبم ات في الأحكام والأوامر
إلى الأرض من المماءإ»آا.،
والمواهي؛ اشتميت على الأمر بكل
ونال ابن تيمية! اروا  ijTj-sJمما يعلم معروف ،حن ناسر طيتإ محبوب ،والهي
الناس  -عربهم وعجمهم  -أنه لم بوجد عن كل ميح رذيل دنيء • • • ؤإن جاءت
له نغلثر ،مع حرص العرب وغير العرب
عالي معارضته؛ فالففله آية ،ونفلمه آية،
ؤإحباره بالغيوب آية ،وأمره ونهيه آية،

الايات في وصف ،المعاد وما فجه من
الأهوال ،وفى وصف ،الجنة والنار وما

أعد الله فيهما لأوليائه وأعدائه مجن النعيم
ووءد 0ووعيده آية ،وجلالته وعظمته والجنمحيم والملاذ والعذاب الأليم؛
وس الطانه على القلوب آية ،واذا ترجم بشرت به وحذرت وأنذرت ،ودعت ،إلى
فعل الخيرات واجتناب المنكرات،

بغير العربي كانت ،معانيه آية إ كل ذلك ،ال
يوجد له نظير في العالم٠
وقال ،ابن كشرت رومن تدبر القرآن وجد

وثبتّنج على الطريقة المثلى ،وهدت إلى

فيه من وجوه الإعجاز فنوثا ظاهره

صراحل الله المستقيم وشرعه القويم،

وحفية ،من حيث ،اليقظ ومن جهة

ونمت عن القلوب رجس الشبطان

وزهدت فى الدنيا ورغبت ،في الأحرى،

المعنى . . .فجميعه فصيح في غاية
نهايات البلاغة ،عند من يحرف ،ذلك،

تفصيلا ؤإجمالأ ممن فهم كلام العرب
وتماريف  ،التعبير؛ فإنه إن تأملت ،أحباره
وجدتها فى غاية الحلاوة ،مواء كان ت،

مث تأولق4؛

٠

 ا لم ألة الأولى :استعمال لفظ(المعجزة)؛

لففل

(ال معجزة) لا يعرف  ،في

( )١شر اتجري (ا/أ.)1
(ب) اكوا-ت<(،اأا).

( )٣تمر ابن كير(ا/ها'اء

إعجاز القرآن

إعجازالقرآن

اعاب والئنة؛ ؤإنما في

لفظ:

الأية ،والنة ،والبرهان ،وهذه الأسماء
تدل ،على مفصود آيات الأنبياء ،وتختمي
بها ولا نقع على غيرها ،بخلاف:

وربوبيته ووحدانيته صمحانه ،ؤإنبات

(المعجزة) و( خرق العادة) ،ؤإن كان

حياته وفدرته ؤإرادته ،وعالمه ؛الكالئات

ذللئ ،من بعض صفاتها؛ فهي لا تكون

والجزتي ات ،وصدق رمالة الرمل

من أبرز الثمرات المترتبة على الإيمان
باعجاز القرآن :إثبات وجود اف تعالى،

آية وبرهانا حتى تكون ند حرق ت ،الكرام ،والمبدأ والمعاد.
العادة وعجز الناص عن الإتي ان

بمثلهارا.،

ومن الثمرات أينا :بيان عغلمة

القرآن الكريم وكماله وكبير قفله

 -ا لمالة الثانية :اختلاف المرين

وشرفه ،وهيمنته على الكتب ،الماوية

ني معنى الحروئح المقس الض ني

السابقة ،وتقدمه عليها؛ فهو كلام اش

أدائل ،؛عم ،المدر؛

تعالى وأعغلم كتبه ،أنزله على خير

وقيل في معناها أقوال كثيرة ،ورجح

حلقه .بوامحهلة حير رسله من الملائكة

كثير من المحققين أن الحكمة في ذكر جبريل هقإ ،لخير أمة أحرجننإ للناس،

هدْ الحروف في أوائل بعض السور:

في أشرف ليلة وأشرف شهر .والحمد ش

بيان إعجاز القرآن ،وأن الخالق عاجزون

رلج ،العالين.

عن محارصته والإتيان بمثاله ؤ هدا مع أنه

ي ا لحكمة:

تركّب ،من هذه الحروف المقهلحة التي

يتخاطون بهاإ ؤيدل على هدا الترجيح:
أن كل صررة افتتحت بالحروف فلا بد

— ك ما هو معلوم باستقرائها — أن يدكر
فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه

وعغلمته .واش أءالمل.،٢
)(٢

 )١انغلر ت الجراب المحيح

تقدم أن الحكمة من إثبات إعجاز
القرآن :انملألة على نبوة الممي.
وصال  .قه وصحة رصالته واتباعها .

 ٠مذهب ،المخالفين:
,(٣)-.
؛الصرفة^؛
ذهب ،المعتزلة إلى القول

بمعتى :أن اض تعالى صرف همم انمرب،
 ،> ٤١٢ ,والمرات

ودواعيهم عن معارضته وصلبهم القدرة
على ذللث ،،مع قدرتهم على معارضته
والإتيان بمثله فى حقيقة الأمر إ

[ ) ٢٠٦ض أولاد المح لكراث بممر ،ط\د
داموا ،ال-ان لسر (• .) U/T

(•ا)انفلر :مقالات الإسلأّيين للأشعري (  ) ٢٢٠زياد

(• .) ٢٢

(آ)انثلر :الكثا؛ ،ممزمختري <ا/آ-آا) [مكب
لُار
الميكان< ،لاا ،ونق ير الرازي

إحٍاء التراث ،٢^١؛^ ،محروت؛ا' لتنحر ابن ص ^ ١١
إما ،التراث انمربي سروت ،ط*ا].

اعجازالقرآن

إعجازاممرآن

فحقيقة نولهم• نمي إعجاز القرآن،

يمكنه أن يأتي بمثل هذا القرآن ! نعوذ

وأنه ليس معجزا ني نفسه؛ إذ جعلوا
الإعجاز لشيء خارج عن نفى القرآن'

باغ من الضلال.
وانمرط المهتزل ة والأث اعرة

وهذا باؤلل؛ بل القرآن في نف ه معجز،
والعرب عاجزون حقيقة وفي نفس الأمر

والماتريدية وقؤع التحدي لثبوت إعجاز
القرآن _ ساء على ائتراؤلهم التحدي في

عن معارضته والإتيان بمثله ،ولو

حنس المعجزات عموما -؛ ويلزم على
هذا  :أن القرآن ليس معجزا في نف ه

تعاضدوا وتناصروا على دلك،

وهذا القول فى حقيقته متفرع على
قول الميتزلة بخلق القرآن  ،وأن اف -
تعالى عما يقولون  -حلقه في غيره ،فلا
فرق عندهم  -إذن  -بين مخلوق ومخلوق

(يعني :لا فرق بين القرآن وكالم البشر؛
فكلاهما مخلوقان ئد،هم) ■
ومن الحجمتا آن المعتزلة وقعوا سبب

^"'" ■ ) ٠٠
 0ا لمميادرواثمواجع:

 - ١رابيان إعجاز القرآن* ،للخءلابى.

 - ٢ا١الثفااا ^ ،)١للقاضي عياض.
 - ٣ Iارالإعادم بما في دين النمارى

من الفساد والأوهام* ،للقرطي.
 - ٤ءالجواب الصحيح* (ج

( — ٤االعْاد < المحع * ، ١٢١

هذه المألة في تناقض عجيب؛ فالقول لا ' -

ابضنمسل؛لآذسل

،)٥

ْز'.باسة الآساب،.

العباد لا ندحل فى مقا.ورات اف ءتا،هم -
تعالى اغ عما يقولون علوا كبيرا —؛ فكيف،

صرف اض العباد وأعجزهم عن المحارضة

والكلأموالكتابة ،وهل.ه مفحولأت للعبد

غير مخلوقة غ  -بزعمهم _؟! فيلزمهم إما

أن يتركوا القول بالمرفة ؤإما القول بعدم
طق أذعال ال٠Lد ١٢؛!

 ٦س رربدائح الموائ دلإ (ج؛)،

*ن ^٠١

ن ،القم•

 - ٧ااتفّير القرآن العفليم* ^،)٣ ، ١

■ن كث؛ر
.٨

الأقران»،

وادعى الحلاج محن غلاة الصرفية أنه

 ٩ء ءمباحث في إع جاز المران*،
لممهلفى م لم ٠

( )١اظر :الداة والهان لاين كير (آ.)٧٧/
( )٢اطر :مقالات الإسلاميين (  ،) ٢٢٧والفرق ببن
الفرق ( [ ) ٩٥دار الأفاق الجديرة سيرون ،ط،]٢

 ٠ ١ ٠ءالأدلة العقلية المقلية على

أصول ا لامحقاد  ، ١٠ل عود الحريفي.

والئرآن الكريم ومغزك سن ال لف ومخالمهم (ا/
.) ٦٤٨

(-؛)اننلر :الفرق بض الفرق ( .) ٢٤٧

الأعراف

|[ق]|هث

الأعراف

ؤ ا لتعريف شرعا؛

١٥٧^ ١ M

m

 ٠التعريف لغه:

 ٠المكان المرتفع ،وهو صور عال بين
الجنة واuر . . .عليه أهل الأعراف،
وهم قوم امتون حاتهم وّيئانهم٠٠

يال ابن فارس هءزفي! ءالعين والراء
والفاء أصلان صحيحان ،يدل أحدهما

على تتابع الشيء متصلا بحفه ببعض،

والأخر على ال كون والثلناسنة.

ذالأ{ل \م°ت° :د ف الفنس .وش
؛دللث ،لتتابع الئعر عليه . . .والأصل
الأخر المعرفة والعرفان ،تقول ،ت
عرف فلأن فائنا عرفانا ومعرفة .وهذا

)(٧

 0العلاقة بين المعنى اللغوي
والشرعي:

حصص المع اJحنى اللغوي من كل
عال مشرف رتفع على المرتفع المشرف
بين الجنة والنار.
و س بب ،التسمية:

لأنه مكان مثرق مرنقع ،ولأن

أمر معروف ،وهدا يدذ على ما قلناه أصحابه يعرفون الناس يسماهم.
من مكونه إليه؛ لأف من أنكر ثيئا
و ا لذكم:
توحي منه وثبا عنه١؛  ،قال الندي •
يجسم ،الإيمان بوجود الأعراف بين
راسمي الأعراف أعرائا  ،لأن أصحابه

يعرفون ال ناص))؛  ،والأعراف جمع
الثن ف

 ،وفيل ت واحده وحماعته

أعراف؛؛ ،،وهو كل عال مرتفعلُ،،
قال ابن عباس ه :ااالأءراف :الشيء
المشرف)ارآا.
( )١قاسى الأئ ( [ ) ٧٠٩دار الفكر ١٤ ١٨ ، iT. ،م].

( )٢جامع اباث رْ[ ) ٢٤ • /دار ابن ح3م ،ذا]،
وتمر ابن ممر (ا/-أ'-ا) [دار JU؛ الكب ،ط.]١
(■ )١جاع ال_ان<ت'/؛آأ).
( )٤تمر القرطى <  ) ٢٢٧/٩ب

الرالة ،ط\آ.

لْ) تهدب اللغة ()ا/ا-؛م) [الدار المرية] ،ولسان
ال عرب^( ،ا [ ) ١٩٨دار ) ،]٥١٤٢٣ ،،^ JL >J
والكد_ات[ ) ١٤٣ ( ،مؤّة الرسال ة ،ط.آ،
.] ٥١٤١٩

( )٦جاع المان(؛ ،) ٢٤ •/و-فراين ممر (آ/أ*آ) .

الجنة والنار ،وأن عليه رجالا استوين،

حنانهم ومجا تهم•
ه ا لحقيقة:

أنه مكان ِتع على مور عال حقيقي
سن الجنة والن ار ،ولكون عليه من

استويتج حنانهم وسيئاتهم

 ،كما يقهم

(< )٧بق الهجرتض (• [ ) ٨٣دار  ١٠لم الفوائدٍ ،دا ،

 ،]٠١٤٢٩وجامع ال_ان(ه/ا)أ) .والمفردات،
( [ ) ٠١٢دار القلم ،ط؟] ،والعث ،والمثور ()\-i
ت-٠ركر الخدمأت رالأبحاث الثقافية  kط ،]١وتفسير

القرطي (ا^/،آآآ) ،ونفير ابن كير ( .) r.n/i
وتد رجح هذا كثير من العلماء كالقرطبي في التدكرة
) [دار المنهاج ،ط ،]١وابن القيم ني
(T/m
هلريق الهجرتين(  ،) ٨٣٣وابن حجر ني كح الباري
( ١أ[ ) ٥٢٢ /دار اللام. ،يا ،اأ)ام].

الأعراف

الأعراق

[nAj

هدا من أثر لحديقة (خهثه في أصحاب
الأعراف ت ارقوم  ١سنوت حسنا لهم

يفرب بينهم له باب باطنه فيه الرحمة
وظاهره من قبله العذاب كما ذكر فى

حم ورة الحدي د :ويؤم يمل ،آلمنممقودc
ؤألمتشت ،للورئث أ\ئث\' أقثيثا ثئشش ين

وّ~ابر • ،
 0ا لأدلة:

محإ ئثِن

ق ال اض تع الى< :دثتبما ِغق َوةئ مم نل آنيمأ ؤوور'
َج فنقم وثادوأ محس يم مم لت اق ;،لئثُ في آؤتة بجث
ألامإف y؛،[،
أذ ب-ءلودا وتز بملثمن ين ص آتداب © 4لالآدة]لْ،،
أئنت لت تئم

وإدا مرئغ زنحرظز بماء مس آم ،ؤأ وانحيف العلماء كذللئ ،في أهل
الأعراف ،فقال شرحبيل< :اهم قوم
 .ى:ة أئ
ة؛ ي a؛ Iع أي
أ'لآماف يهالا سِ؛منرم فتم  ٧٤تآ أعئ حرجوا في الغزو بغير إذن آب انهم

ثم ط

 . ٠أه

فقتلوا ا؛

 ،وقال مجاهل ١٠ :هم قوم

آس تجبمتو آذ.ثلنأ رض ع ن ه م أحد الأب وين دون
؛^ sأم1قو لأ
ا-اق لأ ظ عوؤ ولا لثن قيى .ه الأخرا ، ،وقال مجاهد أيصا  :ارهم قوم
[الأعراف] .قال حذيفة خهئه في أصحاب صالحون فقهاء ء_لم_اءاال  ،وقال
الأعراف ت ررقوم استوت حسالهم عبد العزيز الكتاني :ارهم الذين عانوا في
وسّئالهمأا  ٠وقال ابن مسعود خهثه ت الفترة ولم بمدلوا دينهم"  ،وقيل• هم
ارمن استوت حسناته وسيئا ل كان من

أصحاب

 0ا قواو أهل اسر:

اختلف أمل العالم في الأعراف،

أطفال المشركين

 ،وقال الحز:

 ١هم أشل الفضل من المومنين؛ا
وق ال أبو مجلز ١ :ه م رحال
الملائكة ، ١٠والراجح هو أنهم
لماوت سيئاتهم وح نانهم لبحفس

،
من
من
آثار

فقيل :جبال بين الجنة والنار عليها أهل

الأعراف؛ ،،وقيل :هو السور الذي
( )١أخرجه الفري لي تضرم( [ ) ior/\rموا

الرّ الة٠ ،ل١ا ،وابن أبي حاتم ني نف يره(ه/
[ ) ١٤٨٥مكتبة نزار الباز ،ءل"ت] ؛

صحيحة

ص ح ذيفة ه.
أ  C ٢تقدم تخريجه.

(<)0يقالهجرتين(ا'أأعد

( )٦نف ير الطبري (هْ/؛أ) ،وتن ير الغوي (•) ٢٣٢ /Y
[دار يةً ،ل؛< ].، ١٤١٧ ،ض الهجرتين ( .) ٨٣١

( )٧تنير
()٨تمر
()٩نفير
(• )١نف ير

اليغوي( ،) ٢٣٢ ;٣ر<ض الهجرتين( .) ٨٣٢
اكلري(ْ/ه؛آ).
اليغوي( ،) ٢٣٢ ;٣ورز الهجرتين( ) ٨٢٢؟
الغوي(م  ،) ٢٢٢ورز الهجرتين( . ٨٣٢

( )٣أحرجه ابن المارك في الزهد( ١ ١؛) .ومن <بقه
اسريفيشرء(آا/مْإ)[سمسةالرّالة ،ط.]١
ً ، ٤١لرض الهجرمن (" •، ٨٣

( ) ١١نفير الغوي( ،) ٢٣٢ /rرز الهجرتين( .) ٨٣٢
 ) ١٢١نف ير الطري(ْ/آ؛أ).

\لأءذ

أسال اكالوب

!٢٢٩٩

الصحابة الصحيحة ني ذلكر
 0ا لحكمة:

إظه ار عدل الله ه حث جعل
الأعراف مكان من امم نون ح ن انه

وسيئاته فلا يغللمهم

أورا-ءع مه.طاإح (العزة).
قق امحًعلى m

في النار،

ثم يظهر أثر غلة رحمنه جل وعلا على
غضبه فيل .حلهم الجنة ،والله أعلم.

يرا-ءع ممهللح(العلو).

وامحعلم0

 ٠ا لمصادروالمراحع:

- ١

والشورا؛ ،للبيهقي.

يراجع ممعللح(العلم).

 - ٢الاكلكرة» (ج؟) ،للقرطبي.
 mأعمال القلوب m

« - ٣تمر ابن أبي حاتم» (جء).
 — ٤ارتم

الف1ن العف،) ٦٢ ( ،

ض ي

 — ٥اجاهع البيان( ،جء) ،للطبري.

« . ٦الجامع

 ٠ا لتعرث لغة:

أعمال؛ جمع عمل ،ن ال ابن
فارممى ه ت ءالعين والميم واللام أصل

 ،)٩^ ))^١داأدر^ح ،وم ءام ذي م فٌل

ل لقرطي•
' - ٧ر'لربج ،الهجرتتن* ،لأبن الفم•
 — ٨الف-تح الساريء (ج ،)١ ١
لابن حجر•
؟«-الكاليا>ت،اا ،للكفوى.

« - ١ ٠معال م ال ت نزيل)( ،ج؟)،
للبغوتم• ،

 ٠ - ١ ١مفردات أل ف اظ ال هران،،

:شل»

•

القلوب؛ جمع قال ت ،،وراالئدا_إت
القواد ،وذو يعثر به عن العقل .نال
ل د'لك
الفراء ني فوله تعالى؛
تذا؛ا؛ أي؛
فًًقمكا إس َكث لت

عمل .ونبح الثيءفانغل ب،؛ أي؛
انكتإ»ص.
ونال ابن فارس هءزفئ؛ ®القاف واللام
والياء ،أصلان صحيحان؛ أحاو هما ياول

للراغب.

على خالص شيء وتريقه ،والأخر على

(ا)<غ الهجرتض (  ،) ٨٢٢وق اتجري (/0ا-لآ)،

(؟).لأمي الس (؛ ) ١٤٠ /زدار الفم.^.١٣٩٩ ،

وشر ابن ممر(.) r-T /■،

( )٣انمحاح <ا . ٢٢ ٤ /ه [ ) ٢٢دار العلم ،طء. ١٩٩٠ ،

آصال اثئُب

اعال القلوب

'٣

رد ثيء من جهة إلى جهة .فالأول:

 0ا لذكم:

القالب :قالب الأسان وغيره ،محمي؛

أحكام أعمال القلوي ،تشم إلى:

لأنه احلص شيء فيه وأرفعه ،وخالص
كل شيء وأشرفه ق ل به  . ١وقال

 - ١أعم ال ال ش ال وير الواجمة

الفمروزآبادى :روالقي :،المواد ،أو
أحص منه ،والعمل ،ومحض كل

شيء*ل  .٢وقال الخاليل ،^ ٥١١٠ :مضغة
من الفؤاد معلمة ؛الناءل»ر .، ٤١٢
 ٠ا لتعريف شرعا:

والم

غحمة؛ كالإخلاص والتوكل

والمعثة والخوف والرجاء والنية في
العبادة.

 - ٢أعمال القلويح المباحة؛ كالحج،
الطيعي والخوف اليعي ،دبغض بعض،
الأشباءس.

أيال الهملوب همي التي يتعلق فحلها

 - ٣أعمال الملوي ،المحرمة

بالماس ،،دون سائر الجوارح ،مواء

والمكروهه؛ كالنفاق والكفر والكبر
والرياء والعججإ والحسي

كات تح ح نة؛ كالخوف ،من اض
ومحبته ؤإنابته إلى اض ورغبته ورهبته،

أو كاث سيئة؛ كالحسد والبغض وتحو
ذللث،لُ.،

ه ا لحقيقة:

حقيقة ما في القلتح :هر القول
والعمل ،فقول القلب :،هو تصديقه

 0ا لأسماء الأخرى:

ؤإقرارْ ومعرفته وعلمه واعتقادْ ،سواء

 -م نازل السائرين.

كان هذا الاعتقاد صحيحا أو فاس.1ا .

 م قامات ،العارفين(ا)شايسالالس(ه/ي؛).
( )٢القامص المحط (  ) ١٢٧ل<ة الرالة ،س

(" )١الشاط :رصرق يلق به الغالب ،من الوين ،فإذا لطع
مات صاحبه .،لسان العرب

[دار صام،

ط"آ].

( )٤المن (ه ) ١٧ •/ل.كب ملأ(.]،
(ه) انظر :اك_،ات السة ءل ما امحوت عف المعدة
الراث من الماحئ ،المنة ([ )١ •٦دال فة.

ط ،]١واء،ال ،القالون وأثرى في
[رصالة يكورا ،ثدمة لتم العقدة بالجامعة
الإملأب .] ٠١٤١٧ fU

( )٦انظر :مجرع اكاومح.) ١٩ • M ،

وأما عمل القلب :،فهو حركته نحو محبة
الخير أو إرادة الثر؛ أي :أن أعمال
القلب هي التي وثر ني الإرادة وتوجهها
فحلا أو تركا لما نموري القلب،
 0ا لمنزلة:

أعمال القالوي ،هي أصل الدين،
( )٧انظر :الأّت؛نا.ة لاين يب ([ ) ١٢١ ■/Tجامعة الإمام
مجحمد ين صعود ا لإسلاعيت ،ط ١٤٠٣ ،١ .م] -
السالكين (\ [ i\rrlدار الكتاب
( )٨انظر:

تشي<.>،.،

أع4ال أتقدوب
٣

أع»او القلوب

'٢٣

وأما س الفوز بالجتة والنجاة من النار ،رادنم إبمايا وهل رئؤم بوقوف .ه
وهي أصل أعمال الجوارح والمعحركة
لها ،وبها تزكو القس ونمو•

واعمال القلوب كما هي ممدر للخير

ومن الأدلة على أعمال القالوب
الشيحة:

وال عادة ،هى ممارر للشر والشقاوة

فول افه تعالى^ :إد ثثأول ألمثنئوث

كيلك،؛ وهل يميز بض المؤمن والمنافق

زأك ِذ ئزبيم رؤ و كزلإ ،ديئلاه

إلا يما في القلوب؛ فمن اتقى فلبه اشن،

.] ٤٩

جوارحه ،ومن فجر قل به فجرت
وقوله تعالى :ؤإثا تتئذهد أق;ث ثُ
جوارحه.
دفيزى أش وأثوي .ألأم رأزتابمت ،ئتربهنِ
ولهذا؛ فالثواب والعقاب ،والمدح ئهن  4ينبهن يرددرث.ه [٠ ]^١
والذم ،وتوابع ذللثح ،هو للقلب ،أصلا،

وللجوارح تبعا ،وعليه فمعرفة أحكام  0أ قوال اهل العلم؛
قال العز بن عبد السلام ^؛ ٠٥ت ارمبدأ
أعمال ،القلوب أهم من معرفة أحكام

أعمال الجوارح؛ لأنها أفرض على العبد

التكاليف كلها ومحلمها أو ممصدرها

منها ،وم تحبها أحب ،إلى النه من القالوب  . ٠ ٠وصلاح الأجساد موقوف
على صلاح القلوب ،وفاد الأجساد
م تحبؤ أعمال الجوارح
موقوف على فساد ا لقلوب ft

 0ا لأدلة؛

من الأدلة عالي أعمال الئلوب

ونال ابن القيم (ئلإ ت راومن تأمل
اكريعة فى مصادرها ومواردها عالم

المالحة:
ارتباط أعمال الجوارح بأعمال القلوب
قول اف تعالى :ؤاث؛ن ءامؤأ ؤبملثهر وأنها لا تنفع بدونه—ا  ،وأن أعمال

ئاؤأهر يئن آف ألا
آم هثن القلوب أقرصن على العيد من أعمال
ص.ه [ارعي].
الجوارح ،وهل يميز المؤمن عن المافق
وقوله تعار• ؤإثما ألمiهزث قآ إدا إلا يما في نلبؤ كل واحد منهما من
يكر أثل وحلت

^ ١بتت ،عي

 ) ١١انقلي :التحفت ا'أماب ني  ، JL_iالقلوب لأبن يب
(  ) ٢٠لدار الكتب العلمية ،ط]- ٠١٤٢٦ ،١؛ وبداغ

الأعمال التي ،ميزت بينهما؟ وهل يمكن
أحد الدخول في الإسلام إلا يعمل قلبه
قبل جوارحه؟ وعبودية القلّب ،أعفلم من

١لمرائال (م ^[ ) ١٨٨ - ١٨١دار الكتاب المربى]،
وتجريد التوحيد للمقريزى ([ ) ٤٦الجامعة الإسلأمة،
.^ ١٤٠٩

( )٢توايد الأحكام ني سالح الأنام(ا/يا>ا) ل.كشة
الكيان الأزرة.]< ١٤١٤ ،

أعال القلوب

أعها ل

][٣٠٢
همودية الجوارح وأكثر وأدوم فهي واجة فالحي ،في اض وال بغض في اض،

في كل وقت ،ولهدا كان الإيمان واجب
الهي ،عالي الدوام ،والإسلام واجب ونحو ذللثح من أعمال القلوب كلها

والتمايق والخوف ،والرجاء والتوكل

الجوارح في بعض الأحيان ،فمركب

نتفاولت ،من حال إلى حال ومن إنسان

 ٢ ٠٠كب الإسلام

لأحر؛ يل التفاولت ،في أعمال الجوارح

الأيم اف الفلس،

انوارح•، ٠١١

إنما هو انعكاس للتفاويت ،فى أعمال
ونال ال عيي ؛آة؛بج  ١وأما أعمال القلوب ،وذللث ،للتلازم بينهما ،وهل.ا

القال_ ،فهي حركته التي بمصها اف متنق عليه عنن .أهل الثئة لا حلان،
ورسوله ،ونحايعلها محبة الخير ؤإرادته

الجازمة ،وكراهية الشر والعزم على

تركه ،وهذه الأعمال القاليية تنشأ عنها
أسال

 0ا لأقسام:

تتمم أعمال القلوب إلى ممين ت
أ — أعمال صالحت مثل ت حب اض .ف،

والتوكل ،والمدق ،والطمأنينة والإناية،
ونحو ذللئ• ،

ب _ ،أعمال سيئة مثل ت الح د،
والغل ،والحقو ،والبغض ،ونحو ذللثج.
0اساصاسوالقة:

 ا لمسالة الأولى :تفاصل أعمالالقلوب؛

نقدم معنا أن أعمال القلوب هي
أصل الإيمان ،وأهل الئنة والجماعة
متممون على أن الإيمان يتفاضل وأنه

)(٣
له

 .المسالة الثانيان :التلازم بين عمل
القلب لعمل اد؛مادحت
العلاقة بين عمل القلي ،وعمل

الجوارح؛ هي علاقة تلازم وارنبامحل
وثيق ،يحيثج لا يمكن أن ينفلث ،أحدهما
عن الأحر ،فعمل القلبح التام يستلزم
العمل الغناُر يح به لا محالة،

ؤيمتغ أن يقوم يالقاليإ إيمان نام يدون
عمل ظاهر ،وانتفاء عمل الجوارح
دليل انتفاء عمل القلي .،وعلى ذللث،

أدل ة من ال ،كت اب وال ئنة وأقوال
.،٤^١
( )٣انغلر :امحمال القلوب حمقتها وأحكاعها محي اعل

النئت والبمائ و.خالمهم لمهل الخيي (- ٠٠١ ٨
[ ) ٥٧٦جامعة الإمام محمد بن * عري• ،ياا
.] ٠١٤٢٦

<أ)انغلر :مجموع الساري </U؛<٥٥٤ ، ٥٤١ ،T

يريد يالطاعة وينقص يالمعمية.

 ،) ١٢١ ، ٦١٦ ، ٥٧٧والغواني لابن المم () ٠٨
[دار امب ،العالمة ،ط٢ا ،والصلاة وحكم تاركها

( )١يانع الضأىل (١٩٣ /r

لأبن المم ( ,[ ) ٥٠ . ٤٩ل .شبة الثقاُة بالمدسة

(اأ)اك؛هات السة ( ٠٦

ال تورم] •

أعماواثقلوب

أعمال القلوب

|ج]أ

— ا لمسالأ الثالثة ت أسباب زيادة عمل تحميل الإحسان ،وهو أعفلم مرتبة
في الدين؛ ذلك لأن الإحسان نني
القاو،لا:،
 — ١أن يثغل القالب بالفكر بما فيه

على المراقبة ،والمراقبة من أعمال
القلوب.

صلاحه وفلاحه المحقق.

 - ٢نكير الشواهد المافعة في القلب،

ه _ الأعمال الملبية هى المحركة

والل.افعة لأعمال الجوارح.

لتقوى صلته باض تعالى.

 — ٣إصلاح القلّب بالحب ف ولرمحوله
ولما يحبه الله ورسوله ،.وتعلهيره مما
اخالف_ ،هدا ويناقضه.

 — ٦أنها ئكتر أعمال الجوارح ،بل
تكاد أعمال الجواؤح لا تصح يل.ونها ؤ
 ٧ء عند العجز عن القيام ببعض

 — ٤معرفه الله هق؛أسم.اده والحسنى أعمال الجوارح -اكون الأعمال القلبية
معوضة عتها ،وتقوم مقامها

وصفاته العلى.

 — ٠محللب الحلم الشرعي.

١

 ٠٠مذصا اثمخالمين:

 - ٦التأمل في آيات اممه الكونية
ومخلوقا ته هث ١

حالف ،في ذلك:،

 ١ ٠ . ١لجهمية والأثاعرة؛ حيث ،لم

-٧الإكثار س ذكر اممه تعالى.

يدخلوا أعمّ ال القلوب فى حقيقة

 - ٨البعد عن المعاصى.

الأطد">.

 — ٢أما الخوارج والمعتزلة :فوافقوا

 — ١أن بصلاح أعمال ١لقلوب نملح أهل الئثة والجماعة في يحول أعمال
القلوب في حقيقة الإيمان ،إلا أنهم

أعمال الجوارح.
 - ٢أعمال القلوب هي أم اس الفوز يرون عدم تفاضلها وعدم تجزئها ،فلو
زال حزء منها زال الم

بالجتة والنجاة س النار.

 - ٣أعمال القلوب هى المحتنة

والمجملة لأعمال الجواؤح.
 — ٤أعمال القلوب هي أمحاس

مى كله فلا

( )٢انغلر :المادات الئ واترئ نى حياة المزمن (٦٣
[ ) ٤٤ .دار المجتمع.^ ١٤١٩ ، iT« ،

( )٣انثلر :مجموع الفتاوى (  o/U؟ ،)lومقالات
الإّلأسن للأب (ا )١ ١ ٤ /زالكتية المصريآ،

ْلآ] ،وتمهيد الأوائو وتلغص الءلائل لياتلأني
( )١انفلرت نيادة الإيمان ونقصانه( ( ) ١٨٣وما يسوها)
لمد الرزاق الدر [كرز إنسيا،

،^ ١٤٢٧

وأمب اب زي ادة الإيم ان ل ه (  ) ٤٦٠٤٢لط، ١
 ١٤٢٧ه].

( [ ) ٣٤٧ - ٣٤٦منا

الكتب ،الثقاب ،ط.]١

وثرح المقاصد لدشتازاني (آ0 . /آ) [دار JU؛
الكتب ،،توا] .أعمال ،القالوب ،حقيقتها وأحكامها
(آ.) ٧٨٧ /

الافتراق

ي مي إيمانا ،ؤإنما يسمى ^. ،١^١
 0ا لرد عليهم:

هدا لا ثالث ،مخالف لما دلت عليه

الافتراق

 — ٢اراعمال الق الوب عند شيخ
الإرأ لأماا ،جمع وترتيس ،ت ص الح
الغصن.

الموصى الشرعية من الكتاب والسنة

" - ٣أعمال القالوب وأثرها فى
الإيم.ازلأ ،لمحمي• دوكوري.

يحول الأعمال في مسمى الإيمان مع

 ٠ ٠ ٤إغاثة الل هفان من مم ائد

الصحيحة وما أجمع عليه سلف الأمة من

تفاصل الناس فيها ،وقد تندم معنا الأدلة الشيْلان»(جل) ،لأبن القيم.
على ذلك.
ه ® -المحفة العراقية فى أعمال

والدين زعموا أن العمل ليس داخلا في
الإيمان أ-؛مجوا في كلامهم عن الوحيد
ما له علاقة بالعمل وهو توحيد الألوهبة،

فتهاونوا بأعظم الأصول الدينية وهو توحيد

القلوب؛؛ ،لأبن تيمية ٠

" — ٦رسالة في القلم ،وأنه حلق ليعلم
به الحق وي تعمل فيما حلق له®،
لأبن نجية.

الألوهية ،وكفى ب هذا أسا فاسدا

" - ٧عبادة الملمح® ،لعبد الرحمن
المحمود.

ويقال للوعيدية؛ إن الإيمان مرك،

" — ٨عبودية القلب لرب المالين فى

لإحراجهم الأعمال عن م مى الإيمان.

من ثلاثة أشياء ،وهو القول والاعتقاد القرآن الكريم® ،لعبي .الرحمن البرادعي.
والعمل ،وزوال حزء منه لا يزيل مناه
" . ٩الشيب فى القرآن وأث ْر فى
ما لم يكن مي ذلك الجزء هو الأصل سلوك الإنسان® ،ليل• هحمالس ساداني.

الذي يبنى عله الدين ^•، ٠١٢

ه ا تمصادرواتمراحع:

" ٠١ ٠موسوعة فقه القلوب®  ،لمحمد
التويجرمح•،

 ١٠ - ١عمال الق الوب حقيقتها

وأحكامها عند أهل السنة والجماعه
ومخالفيهم" ،لسهل انممحي-
( )١انظر :مشارق أنوار الفول لي الس ([ ) ١٩٧ /Tدار
الجل ،] ١١٠ ،وضابه القرآن  ١٠٧نحى مان المار
(ا/آا"ا) [دار التراث] ،وآصال القلوب حشمتها
واءكا.يا (أا/اآي>.

 Mا لافتراق M
ه ا لتعريف _؛

ئل ابن ظرس" :الفاء والراء والقاف،

أصل ،صحيح يدل ،علكا تجيز وتزيل محن
ك .ا\م.

( )٢انظر :م ائل الإبمان للقاضي ابي بمالي (0ا-ا)،
وجا•ع العلوم والحكم لأبن رجب.) ٤٣ ( ،

()٣قايس اممغة

[دار الفكر].

الافتراق

الافتراق

والافتراق حلاف الاجتماع ،مأخوذ
من! المفارقة والمفاصلة والمزايلة،

يقال)ث تفارق القوم وانزهوا؛ أي• فارق
بعضهم يعقا
ى ا لتعريف شرعا:

الاختلاف الوحي ،للقطعة.
© ا لذئم:

التفرق والافتراق وصفح مذموم في

المع؛ بل هو محرم نهى النه هث عنه،
وحذر منه ،كما قال حم بحانه^ :ولأ

وا.ثثلمأ من بمد ما ت؛آتئأ
قيل• هو الخروج عن الثثة والجماعة ة؛ؤمأ
ثأوليك ثم ثداث ثهئ ©ه
في أصل كلي أو جزتيات كيرة.
قال الئاطبي ٠ :ويجرى مجرى
القاعدة الك-لية كثرة الجزئيات ،فان

[آل عمران] ٠

وق ال جق :ؤناءمّثوأ محي ،آف.؛لمّتا

الميتيع إذا أكثر من إنشاء الفرؤح ثلأ ئئزمأه الآية [آو صو\و.]١ •٣ ■.
المخترعة عاد ذلك على كشر من الشريعة

باوعارصة»لآ.،
 0س بب التسمية:

محمي ا فترا يا؛ لما يحصل من التفرق

قال قادة« :إن افه هق قد كره لكم
الفرقة ،وقال.م إليكم فيها ،وحن.ركموها،
ونهاكم عنها ،ورصي لكم المسمع
والط_اءة والألفة والجماعة ،فارضوا

والمارقة لجما ئ الخلين ،ومنه قيل

لأنفكم ما رضي الثه لكم إذ امتهلعتم،
ولا نوة إلا ؛اض»لن.

المخاصرت فارق وقارية ،وبها ثبهت

كما حير الّتمح ،ه أمته من الافتراق،

للناقة التي تذهب في الأرض نادة من وجع
السحابة المفردة؛ فقيل :فارق.، ١٣
©الأسماء الأخرى:

ْع إخباره بوقوعه كوثا وقدرا  ،وهذا في
أحادسث ،كثيرة ،مما يبين عنايته ببيان هذا
الأمر الخطير ،وتنفيره منه؛ بل كان .

للافتراق أم مّ اء أخرى ،مثل!
ال تفرق ،وال ت ن انع ،وال تعزب ،فى حديت عبد اف بن عمرو بن
والاختلاف ،والتقاؤلع ،والتدابر ،العاص ه حين سمع .أصوات
وغيرها من الأس ماء التي تدل على رحلين اختلفا قمح ،آية ،مخرج يعرف م،
( )١انفلر :كتاب المن (  1/a؛ [ )١دار رشة الهلال] .وجهه الغضح ،وقال :رانما أهلك ،من
يغضب ويعرف دلك فى وجهه ،كما حاء

كان نلكم اختلأيهم في الكتاب»،لْ.،

وجمهرة اللغت(؛[ ) ٧٨٥ /دار انململلملأين ،ط.]١
كامر
( )٢الأنتراق; مفهومه  -أصاب•  -صل الوتاة
المقل ([ )٧دار القاصم].

( )٤تمر الطري </U؛ )Uل،ؤسة الرصالأ. ،ل.]١

( )٣المفردات ،في ءريِ ،القرآن( [ ) ٦٣٤دار اكلم ،ط\].

( )0أ.ءر.بم سلم( ،محاب اكلم ،يرنم .) ٢٦٦

الافتراق

الافتراق

٠

ومن تحذيره ه من الافتراق ما رتبه

وق وف :و ^ ١وثن نئزرأ

على من أراد تفرقة الأمة ،حث قال:
 ١٠سكون هناُت ،وهنايت ،،فمن أراد أن

نأنثلنوأ ئ تد ٣ ١:أوتأ ث1وَكق ،ثم

يفرق أمر هذه الأمة وص جمع فاصربوْ

بالسف لكه من لكزلأذ.،
كما بين أن ارمز مايت ،مفارقا للجماعة

عد١ب عظيؤم.ه [آو ءمران]ا
وقوله؛ ءؤ*"وثلُ ذلك{[ ثننتي آلت،يرق

 .يى افمك> يثبجأ دينهثر وًكامأ

هغا و ثق؛ بما أديم ممحأ٤٠.

مات ميتة جاهلية،،

آئيأ الي؛أث؛?؛ ٠:سثثمأ

وق_ول ه:
فهده الضوص وغيرها دالة على الهي
عن الانراق ومفارقة جماعة الملمين.
ذي[ 4اس.] ١٣ :
وق ول ه :ؤ وأل هثذا بمرَزا عسشما
ه الحقيقة:
),(٣
إرص:
حقيقة الأتراق ريع

— م فارقة جماعة المسالمين ،ومخالخة

إجماعهم"

ءا'ئمة ولا ثئعوأ ألثيث ترى إغ' ءن

سبتلأ د؛أع' وشكم د ،صًظلم يثقون
.ه [الأنعام].
راعليكم
وأما من المسة؛ فقوله

— م فارقة أهل الثلمة والجماعة في بالجماعة ،ؤإياكم والفرقة ،فان اسنان
أصل من أصول الدين في العقيدة.
مع الواحد ،وهو من الاثنين أبعد ،من

— ا لخروج عن جماعة الم لمين أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فان
ؤإمامهم.

المشيطان مع اضاحد وهو من الأينين
أ؛عد»ل؛.،

ه ا لأدلة؛

أم ا من ال قرآن؛ ف قول ه هذ:

محنل آش حميعا ولا مرمإ

وقوله ه ١ :إنما أملك الذين من
قبلكم كثرة م اتلهم واحتلائهم على

;آذووا ِس آشِ ظ إئَةم ع فأق ،أسيائهما^ .،
؛و ^^١٠؛ قلنتحم مغثتهء إ<-لأذاه الأي ة ( )٤اخرجه الترمذي(أبواب الض،
[آل عمران•Y" :؛].
( )١أ-محرجبم ملم( ،كتاب الإمارة ،يرتم .) ١٨٥٢
( )٢أخرجه البخاري رمماب الض ،رنم  ،)١^ ٠٠٤وملم
(كّلماب الإم ارة ،رنم  ) ١٨٤٩من حديث ابن

عباس ها ،واللفظ للخارى.
( :^١ )٣الافتراق ،لماصر المقل ([ )٧دار القاسم].

وأحمد (ا/هأآ) لمو.

رقم ) ٢١٦٥وصس،

ة الرما'لة ،حل  ، ] ١وابن

حبان (كتاب ال—ير ،رنم  ،) ٤٠٧٦والحاكم في
الم تيرك (كتاب العالم ،رقم  ) ٣٨٧وصححه،

ُمس الألأني أيثا في الإرواء(.) ٢١ ْ/٦

(ه) أحرجه البخاري (كتاب الاممام باعتاب والئق،
 ،) ٧٢٨٨وسلم(كتاب النغانل ،رقم ،) ١٣٣٧
»اللففل له.

الافتراق

وقوله

الافتراق

[V؛ ء

ٌإ 0اف برصي لكم نلأيا

ويكره لكم ثلائا ،فيرضى لكم أن تعبدوه
ولا تشركوا به ثسئا ،وأن نعتصموا
بحبل اف حمنا ولا تمزقوا ،وأن

تتاصحوا من ولاه اش أ٠ركماا .، ١١
0أقواو أهل العلم:

نال الأجري ت *أمرن ا ه ب لزوم
الجماعة ،ونهانا عن الفرقة ،وكيلك

تفترق وتختلف ،حتى يوالي الرحل طائفة
ويعادى طائفة أخرى ؛الظن ،والهوى بلا
برهان من اض تعالى،
وقال الشاطبى؛ ارالفرقة مشعرة بتفرق
القالوبؤ الشعر بالعداوة والبغفاء،

ولذللث ،قال تعالى:

تنل آم

؛ ١^٠آلأ ثزمأه [ ،lJع٠ران •٣ :ا]»رْ.،
 ٠ا لمسائل المتعالمة؛

حيرنا السي  .من الفرقة وأمرن ا

 .ا لخالة الأور :اسض من البدع:

بالجماعة ،وكيلك ،حدرنا أتمتنا ممن

فالبيع منلته ومحب ب ،وقؤع الافتراق؛ بل
إنها مقرونة به ،وقد وصح هدا المعتى
نخ الإسلام حين ،قال :ءوالبدعة مقرونة
بالفرقة ،كما أو الئثة مقرونة يالجماعة،

س لف من علما• ،الملمين ،لكلهم يأمرون

بلزوم الجماعة ،ؤبمهون عن الفرقة!. ، ٢١٠

ون ال قوام ال ئئة أبو الم ق اسم

الأصبهاني• :روكان المسي ،في اتفاق أهل فيقال :أهل الئئة والجماءة ،كما يقال:
أهل الدعة والفرنة»ل^.
الحدث ،أنهم أحذوا الدين من الكتاب،

والئنة ،وطريي ،الممل؛ فأورثهم الاتفاق
والائتلاف .،وأهل البدعة أحدوا الدين

فوقوع الافتراق راجع إلى الأهواء

المفلأت والبيع المحدئامت ، ،وليلك،

من المعقولأيتظ والأراء ،فأورثه م استند نكير ال لف ،على أهل البيع
الافتراق والأخلأف»،ص.
وقال ابن تيمية ت *جعل النه عباده

الموممح ،بعضهم أوياء بعقم ،،وجعلهم
إخوة ،وجعلهم متناصرين منراحمين

متعاطفين ،وأمرهم سبحانه بالأتتلافج،
ونهاهم عن الألمراق والاحتلأف . . .،

فكيف  ،يجوز مع هده لأمة محمد ه أن

الفرقين لحمأاعة الم لمن ،الفارقين

لأهل الحق ،فإف البدع سبب ،الاختلاف
المودى إلك ،الأءتراء•،

 ا لمسألة الثانية :حعلر الاختلافالمودى إلى الافتراق:
حاءيت ،النصوص الشرعية مبنتة خهلر
()٤سموع الفتاوى

زيعت سمع المس،

فءد1

()١أحرجه سلم( ،كتائب الأحكام ،يرتم ,) ١٧١٥
( )٢الثربمة (\ا • [ ) ٢٧دار الوطن.] IY. ،

( )٣الحجت ني يان انسجن ([ >٢ ٤ ١ /Yدار الراة ،ط.]٢

<ْ)الأءتصام<آ/آ»؛)لداراينءفان ،ط.]١
( )٦الأّتقامة(ا[ ) ٤٢ /جامعت الإمام مأمحماو بن معود
ط،١

•ا'؛ام].

الافتراق

الافتراق

زي '!٣

الا ختلاف ،ومحدرة منه ،كما قال تعالى ت

فاختلفوا فيها ،فأوريت ،اختلافهم في ذللث،

٠
? ون تؤيأ _ ئ:ني  Cالتولي والإعراض والتدابر والتقاطع،
؟؛٠؛ أتثأ ه ثم ^ ،^١ي .وربما ارتقى إلى التكفير علمتؤ أن ذللت،
زآل عموازا ،فهانا أن نكون كاهل الكتاب لت-ر ،من أمر الدين ،هما شكاء ،بل بجب
الدين تقرنوا واحتالموا ذامأتحقوا هده عش كل ذي  ،٣أن يجتنها ويعرض
عن الخوض فيها*
العقوبة التي هي العذاب واليية.
ومن المعلوم أف الاختلاف إما أن
يكون في الأقوال؛ كاختلأف الفقهاء بزيي إلى الأفراق ،وهو الذي جاء

وهن .ا الاختلاف المذموم هو الذي

الذين يتكلمون في م ائل العلم ،ولا
يدعون إلى أنوال مبتدعة ،فهولاع أهل
اجتهاد ،وليس هذا موطن الذم.

التحذير منه ،ويكون ب

يسا البغى

والحد ،كما قال تعالى ت ءؤوما أ<.ث،أما

اومى 1وم! آلكثت ،إلأ بمأ بمد ما ثأ؛هثا
ؤإتا أن يكون الاختلاف فى الفول الملأ بماأ ١سه؛ه لأل عمران.] ١٩ :

وانمل ،غير أف الأقوال منية عر -أويل
قال ابن كثير ؛؟؛؛ ٥٠-ت ®أي؛ ب غى
فاسد؛ اتياعا للهوى وغير ذلالث،لا.،
بعضهم علم ،بعض ،فاختلفوا هم ،الحمح،؛
فهذا النؤع من الاختلاف يكون مفادا لتحاسدهم وتباغضهم وتدابرهم ،فحمل

للنصوص الشرعية وهر الذتما يودكا إلى بعضهم بغض البعض الأخر على مخالفته
الافتراق والتن ازع وهو أكثر أنواع في جميع أقواله وأفعاله ،ؤإن كانت،
الاختلاف وأخعلرها ،وم اثله ليت ،من
مساتل الإسلام في شيء.

نال ابن القيم ؛^® : ١٧٠فكل مسالة

حقا»صّ

 ا لمسألة الثالثة :ذم التفرق عنالإمام والخرؤج عن الطاعة;

حدنت ،في الإسلام فخاض فيها الناس
من الأمور المتقررة عند أهل الئنة
واختلفوا ،ولم يوريث ،هل .ا الاختلاف والجماعة وحرب المع والطاعة لولأة
بينهم عداوة ولا نقما ولا تفرقا ،بل أمور الخلين ني المعروف ،وتحريم
بقبتؤ بينهم الألفة والنصيحة والمودة ،الخروج عليهم ،ما لم يقع مهم الكمر

والرحمة والشفقة علمنا أن ذللث ،من الصريح ،وند دل على هذا ا لأصل
مسائل الإسلام ، ٠ ٠ .وكل مسالة حدثت

الكتاب والئنة والإجماع.

را)ذم الفرتة رالامحلأف سان ( [ ) ١٦ - ١٥جلة

( )٢انمواعق الخدّ اة(• • )٦زياد ،^_Iالتام؛ٍ ،دا].

الجاسة الإملامية ،الخيل .]- ٥١٤٠٥ ، ٦٦ ، ٦٥

( )٣شر ابن كير ( [ ) T0/Tدار _ ،ط؛].

الافتراق

وهده الهل-اعة المأمور ب ه ا هي
للمحافظة على جماعة السالمين ،واتفاق
كلمتهم والحذر من الافتراق ،وتمزيق

الافتراق

؛-الكفر ولا الممارقة ولا الخروج من
النئة.
 - ٣أن الاختلاف فد يكون عن
اجتهاد وعن حن نية وبوجر عليه

قال ابن حجر؛ ر'والحكمة في الأمر

المخطئ ما دام متحرتا للحق ،في حين

بطاعتهم؛ المحافظة على اتفاق الكلمة

أن الافتراق لا يكون عن اجتهاد ،ولا

 Uفي الافتراق س . ١١٢^١^١

عن حسن نية غالبا ،وصاحبه لا يؤجر

 ا لم ألة الرا؛عة :الضابعل الذييحصل يه الافتراق:

عليه ،بل هو مذموم وآثم على كل حال،
ومن هنا فهو لا يكون إلا عن ابتداع أو

يفع الافتراق ومفارقة أهل الئئة ءن اساع هوى ،أو تقليد مذموم ،أو
والجماعة بمخالفتهم في أمر كلئ في جهل طهم•،
الدين وقاعدة من قواعد الشريعة.

ويجرى مجرى القاعدة الكلية كثرة
الجزئيات كذلك ،فان المتدع إذا أكثر

 - ٤أن الافتراق كله ثذوذ وهالكة،

وهو كله مذموم ،أما الاختلاف فليس
كدلك•

من إنشاء المروع المخترعة عاد ذلك  0 ،^٠الأيار:
كثير من الشريعة بالعارصآل
؛ ا لفروق؛

الفرق بين الافتراق والأخلاق^:

إ ف للتفرق آثارا كثيرة وخيمة على

الفرد والمجتمع ،منها:
 - ١أنه موجب للشرك ،مناف لحقيقة

 — ١أن ا لافراق أص أن واع

التوحيد .نال شيخ الإسلام زءزفد :راوُاوا

الاختلاف ،فقد يمل الاختلاف إلى حد

التفرق والاختلاف يوجب ،الشرك ؤبنافي

الافتراق ،وقد لا يصل.

حقيقة التوحيد الذي هو إخلاصي الدين

 - ٢أنه ليس كل اختالف ،افراقا ،كله ض ،كما قال تعالى :ءأؤءير رنهك
فكثير من الم ائل التي بتنازع فيها للدن محبنا ثًلرت أش 'الإ ،تلر آلناس
المسلون هي من الم ائل الخلافية ،هوا لا تديل ص أو م أفيق السز
ولا يجوز الحكم على الخالق ،فيها

س ك ن ص لأ تتون و

[دار المرتت.];< ١٣٧٩ ،
( )١كح اناري
( )٢انظر.) U\T/Y)fl_Vl :

ٌتيبأبم إثو ؤإممهمه ؤأصؤأ ألصسالإة وي
ء ث س © ة أوت
همرمإ ي؛نثم يًقامإ تننجا َهم خمأ بما

( )٣انظر :الاقراق زم اسل (.)١ ١ . ٩

أضاو انماد

اضال الصاد

[ج]

لئيم متمئ.ه لالروم]اا
 — ٢أنه مؤذن يا لفشل وذهاب القوة،
وسبب مباشر لتسلط الأعداء ،كما قال

ه ا لمصائروالمراجع:
 ١ء  ١١الشريعة ،٠للاجري٠
مآ_«فثرالطري».

نعالي :وآيثوأ ه ت-ثومح  %كثمأ
ويهب وء وأنهوا إف أثن ح الثنة اكي٠ى.

 — ٣اءالؤجة في ييان المحجة* ،لقوام

آلقتيٍمك.ه [الأنفال].

 _ ٤اامجموع الفتاوى ،١١لابن تيمية.

فال شيخ الإسلام ت ءاوهذا التفريق

الذي حمل من الأمة علمائها
ومشايخها ،وأمرائها وكبرائها ،هو الذي
أوجب ت لهل الأعداء علمها . . .ؤإذا
تفرق القوم ف دوا وهلكوا ،ؤإدا
اجتمعوا أصالحوا وملكوا؛ فإن الجماعة
رحمه والفرقة ءذاباال.،٢
 _ ٣أنه مب ل لف

اد وتعهلمل

الأحكام ،فإن التفرق والاختلاف يقوم
فيه من الشر والف ال ونمليل الأحكام ما
يعلمه أهل العلم العارفون بما جاء من

« . ٠االأسقامةاا ،لابن تيمية.

«_٦الأءمماما> ،للثاءلبيؤ
« . ٧افح الباري!• ،لأبن حجر.

 ٨ء ،المقرئات في غريب القرآن،،
لاإراغ_،؟

 ١١١ _ ٩لأفنراق ت مفهومه  -أسبابه -
مبل الوقاية منه ،١١لناصر العقل.
 mأضال انماد m
 ٠ا لتعريف ،لغه:

اكوص في فضل الجماعة والإسلام^.

الفاء والعين واللام أصل بدث على

 _ ٤أنه سيميج للعداب ،وهدا مصّداق

إحداث شيء من عمل وءترْ ،من ذلك؛
هعلت ،كذا أفعله فعلا  .وكانت من ملأن

لمول افه ورسوله ،.قال تعالى ت ولا

يى بمي ما فعله حننه أو قبيحة .والفعال جمع

 ١^^٥ةل؛وا

 ٣أين ه ثم ثوا.ث .ثيث وه

والعباد؛ جمع عبد ،والعبد هو

[آل عمران] ٠

وقال

إ ارالحماعة رحمة ،والفرقة

ءذف*ل؛.،

(•*ا ) ٣٩ • /زموة ان ,الت. ،يا] ،وابن ابي

عاصم في الئث ([ ) ٤٣٥ /Tالمكتب الإسلامي،
محيا] ،وفال المدري :إٍناده لا باس يه ٠الترغيب

؛ا)سوع الخاوي(ا/م؛).
أ'ا).ج«رع الخاوي
[ )٣انظر :سرع اكاوى (  UU/YU؛).

ت؛) احرجه عبد الذ ين أحمد في زواندء على المني

والمرب ( [ U\/yدار الكتب المالمية• ،يا]،

وت الأuني في الملأ انمحيذ (اأ/ا-ا-ا،
رقم .) ٦٦٧
(ه) .قاص ( ٧٧١؛[ ) OYY /دار الفكر ،بمبمما،و].

أضال العباد

أصاو العباد

الإنسان حرا كان أو رقيئا يدهب بدلك أبو عسي افه ال بخاري :حركاتهم
وأصواتهم واكن ابهم وكتابتهم
إل أنه مربوب لماينه ^؛• ، ١،
مخلونة*

ي ا لتعريف اصطلاحا:

ألمال المياد :هى الأنمال الاختيارية
التي نفع من الناس؛ كالطاعات
والمعاصي المب يقدم عليها المد بإرادته؛

ونال أبو بكر الجرجاني

:

ااويقولون  -يعنى :أئمة الحاوي،ث :_ ،.إنه
لا خالق على الحقيقة إلا افه هقؤ ،وأن

أكاب العباد كلها مخلوقة طه»م.،
قاصدا نتاجها  .ويخرج س ذلك الأخمال
وحكى الإجماع على ذللث ،أبو الحض
ا ال فطراربة التي تحدث رغما عنهم

ودون اختار منهمل.،٢

الأشعري هءزفت ،طال :ااالإجماع الثاس
والمثرون :إئيات أن جمح ألمال العباد

 0أ قوال أهل اسر:

مخلوقة طه تعالى ولا يخرج شيء ني
_ ،عن علمه وإرادته)\بن.

روى الخارى

عن حديقة ظئه •

ارأن اممه خلق كل صانع وصنعته ؤإن اش

خلق صانع الخزم؛  ،وصنعتهرال  ،،وعن
ان هماس ه قال* :الجز والكيس من
القدرا؛  ،وقال البخاري ئه :ءسمعت
عبد الله ن معيد يقول :سمعت يحيى ن

معيد يقول :ما زلت أسمع س أصحابنا
يمولون :إن ألمال انمباد مخلوقة ،قال
( jU )١الخرب (•[ ) ٢٧٣ /Tدار هادر ،بجروت ،طا;ا.

( )٢انثلر :نف ير سورة الثمي (\\-اس لْمن

مجمؤع اكتاوى] •

( )٣الحرم• شجر يحذ من لحاتم الحباله والواحلوة حزمة
والمراد يصانع الخزم ت صانع ما يتخذ من الحزم،
انفلر :الفانق ني غريب الحديث

[دار

المعرفة ،لبنان ،محدآ] ،وحلق أفعال المباد ( ) ١٠٦
زدار المعارف ،الرياض].

 ) ٤١أحرجه البخاري في حلق أفعال المباد (  ) ٤٦زدار
العارف.]ir< ،

( )٠أخرجه البخاري في حاض أفعال المباد(  ) ٤٧زدار
العارفْ ،لآ] ،والفريابي في الغدر ( [ ) ٢٢٣أفرا،
المف،

ًلا].

 0ا لذكم:
إن الإيمان بأن أطه جك خالق ألمال
البال مرتبة من مرات ب ،الإيمان بالقدر،

فلا نم الإيمان ب القدر إلا ؛ الإهمار
بأن اطه قق خالق ألمال المباد ،كما ال
يتم الإقرار بعموم ربوبية اطه ه حتى

بتم الإيمان بخالق ألمال ألباد ،فإن
انمالم ث مان :أعيان ،وألمال .وكما
أن اطه خالق الأعيان فهو خالق الألمال
التي تصدر همها
( )٦حلق أفعال الماد( [ ) ٤٦دار العارف .ط^آ.

( )٧امحقاد انمة الحدث لأيي يكر الإساملي الجرجاني
([ )٦دار الخاصمة ،ط\.

أا؛اما.

()٨رمالة أر أهل الثغر للأشعري (هء) [عمادة البحن،
المالمي في الجامعة الأسلامية يالمدينة المورة،
.^ ١٤١٣

( )٩الثريعة للأجري (؟ ،)U/وشرح أصول اعتقاد اعل
النئة والجماعة للامائي( ،) ٧٤١ ;٤والرد عر ْ

افعإل انماد

أصاوا ،انماد

[nYj

■ 0الحقيقة:

يتضمن الإيمان بهذه المسألة الحقاس

الريتؤ وبين العبد لاختلاف ،جهة
الإضافة ،كما إذا قلنا :هذا الوك من

هده المرأة؛ لمعي أنها ولدته ،ومن اف؛

التالية:

الأولى :أن اش تعار خالق كل شء

ومن ذلك ،أفعال العباد ،وأنه لا يقع فعل
ولا حركة ولا سكة إلا بمشيئته وخالةه

بمعنى أنه خالقه ،وليس في ذللث ،تناقض،
وإذا قلنا :هذه الثمرة من هذه الثجرة،

وهذا الزؤع من طْ الأرض؛ بمعنى أنه
حديثا فيها ،ومن اف؛ بمعنى أنه خلقه

شب أفعال العباد ار افه غك حالما
ؤإيجادا وهي لا تنوم به محبحانه ولا
يممف  ،بها ،ولا تعود إليه أحكامها ؤإنما
تقوم في المحل الذي حلقها فيه ،كما

الإيماف بخلق اف تعار لأفعال المباد

يقال :شص حارة ،وهواء بارد ،ومهلر

هو المرتبه الرابعة من مرات ب ،الإيمان

غزير ،ورحل عالم ،وامرأة ص الحة،
فهي أعمال وصفانا تقوم بهم ولا تقوم

بالقدر ،فلا يمح الإيمان بالقدر إلا
بالإقرار م.

باش هث ،ؤإنما الذي يوصما يه سبحانه
هو ما كان من فعله فهو الذي عالم الفعل

 0ا لأهمية:

وكتبه وثاءه وحلقه ،فهذه تن

بؤ الى

الخالق ولا تب ال المخلوق.

الثانية :أن الأعمال والأقوال ،ومها

مها؛ دلس ر هذا
 0ا محنرلة؛

تتبين أهمية هذه المألة في كونها
المسألة المي يعود إليها أكثر السائل
التي تتعلق بالقدر.

الطاعايت ،والعاصي؛ هي أفعال العباد
وأك ابهم التي قامت بهم ،فهم الذين لإنكارهم لخلق أفعال المباد ،والجبرية
فالقدرية النماة ٌ موا مجونا؛

ؤإنما تقوم بالخلوقين ،وما كان منها
؛إرادتهم واختيارهم فيحامسون عليه إن

حم موا يذلك ،لغلوهم في هن .ه الم الة،
فن التزم منهج ال لف ،الموس على
الكتائب ،والثثة فقد نجي من محاران،
م ائل القدر ومزالقه ،ومن وقع في

ي ف خثر ثان شرا فشر•

الخطأ في هذه المسالة والانحراف،،

عملوها فتب اليهم فعلا وكسبا ،ولا

سب ،الى الخالق ه ولا تقوم به،

الثالثة :وساء على ذلك فلا شركة بين

فانحرافه في غيرها من مسائل القدر من
اللوازم المحققة.

= ا لجهمية لانمارمي (ا )٨٣/زدار ابن الأثير ،الكويت.
< ،]iYوان؛لر :سرع الفتاوى ( .) rr\/\r

(! )١مملر، :تهاج الئق (م/ه؛؛ .} ١٤٩ .

أضال العباد

أفعال الصاد

هده السألة أشكك على كثير من

 0ا لأدلة:

اعتمد أهل الئثة في تقرير أن اض

المرق؛ بل على بعض المثبتين للقدر

حالق أغعال العباد عاز القرأن الكريم فذكر الأقوال المخالفة ثم نذكر قول
آهر الثثة!
والئنة النبوية.
قاك المعتزلة المدرية ومن وافقهم؛
وس الأدلة على ذلك :فوله تعالى:
ؤد'لأ=قم أس تبملإ لا إلت إلأ نو كنبي هى فحل العبد وحده ،وأنكروا أن
حًكفي س<و ةيثدْ دئد مل َلإّ ،ءاء يكون اف ه له إرادة أو مشيئة أو خلق
لالأنعام] ،وقوله تعالى لفحل العبد كما هو معروف من
وءضث

ؤء

طل سمو سئم محيل .ه .^^Ju

[الفرقان].

ومن ال نموص الدالة على ذلك

بخصوصه! فوله تعالى! وذ أقتدؤة ما

قمحزة  .تأثل

زثا نمرة .ه

[الصافات] .

ومن الئنة! حديث حذيفة هم قال
عن النبي  .قال! «إن اف يمنع كل

صانع وصنعته،ر  ،وتلا يحمهم عند
وما ثملؤق.ه
ذلك :،ؤتأه
[الخاقان].

 ٠ا لبمساصانمنعلقة:

 و جه الجمع بين كون فعل العبدواقعا بخلق اف وقدرته وبين كونه واقعا
بفعل العبد واختياره ؤإرادته ،وهل هد0

متعارصة أم لا؟

وقاك الجبرية :فعل ا ض تعالى
وحده ،وأنكروا أن تكون فحلا للعبد
واعتبروا ن بتها الى العبد على مجل
المجاز.

وقال آخرون من الجبرية بالاحتمال
الثالث؛ وهى أنها خلق ض ه وفعل
العبد ،واختلفوا فيما يب الى الله غق
من ذللث ،وما ين ب ،الى العبل ،-على

والصحيح من ذللث ،هو الغ .ي دلت
عليه النصوص الشرعية وهو المعقول

المقبول ،وهو :أن يت

ب ،الى الله جق

ما هو فعله ،وينسبا الى العبد ما هو
( )٢انغلر :المني في أبواب اكوحد واس[ ،نمد الجبار
( ،)٣/Aورصائل الشرمج المرمى ( [ ) ١٢منثوران
دار الئرآن ،إيران ،ط.]< ١٤١١ ،٣

( )١أحرجه البخاري ني حلق أنعال المجاد ( [ ) ٤٦دار

( )٣انغلر؛ أمحول ،الدين ،لأبي منصور المغاّ.احى ( ) ١٣٤

انمارف ،ط ،]٢وابن أبي عاصم في الثق(ا/هْآ،

[دار الكتب ،انملميه ،بيروت مدم] ،وتواعد انمقاتد

[المكبالإّلأب ًدا] ،والحاكمثيالسيرك

(محاب ،الإيمان ،رنم  ) ٨١وممص ،وصححه الأياني

لأبي  X.Uالغزالي ( JU [ ) ١٩٦؛ الكتب ،،بيروت،
ط٢ا ،والموالف في  pUالكلام لنمامحي الإيجي

فيال ا_الأ انمس(رم .) ١٦٣٧

(اا-ا) [يالم الكتب ،،بيروت].

أضال انماد

أضال انماد

ء
فعاله ،والجهتان منفصلتا التعلق ،كما أن
الجهتين يينهما تلازم؛ فإذا فرصنا مصات
فإن المنسوب الى اض هق هو ما تعلق يه
من دلك وهو علمه وكتابته ومشينته
وخالقه ،والمقصود Jحالقه هنا هو صفته

حكام عنهم البغوي وغيرْ  ،فحركانهم

واعتقاداتهم أفعال لهم حقيقة وهي
مفعولة األ ، 4بحانه مخلوقة له حقيقة،

والذي قام بالرب هق علمه وقدرنه
ومثيئته وتكوينه ،والذي قام بهم هو
القائمة به ،والتي يتعلق بها إيجاد فعلهم وك بهم وحركاتهم وشاتهم،
الأشياء ،أما ما يتعلق بالعبد فهو إرادته فهم الملمون المملون القائمون

ومشيئته التايعة لمشيثة الله هئ ومباشرته

القاعدون حقيقة ،وهو صيحاته هو المهدر

للفعل وهو في نفس الوقت مخلوق ف،

لهم على ذللئح القادر عليه الذي ثاءه
مهم وخلقه لهم ،ومشيئتهم وفعلهم بعد

فاض هو الذي جعل العبد مصليا،
والمصلي هو العبد وليس اف .ق ،فلزم
من خلق اض وحول النعل من العبد ولزم

متينته ،فما بشاوون إلا أن يشاء ائنه،
وما يقحلون إلا أن يشاء افه ،ؤإذا وازنتح

من وحول النعل من العم -،حلق الله
لصل.

بين هذا المذهب وبين ما عداه من
الذاهبإ وحدته هو الذهت ،الوسط

عن أهل الثئة ت

والصراط التقيم ،ووحدت صائر
الذامتح خهلوئلا عن يمينه وعن ثماله

نال ابن القيم

ررإنهم يبول ندرة اش ه على جمثع
الموجودات من الأعيان والأفع ال فقرب منه وبعيد وبين ذلل؛،'،
ومثينته العامة ،وأنه هو الذي يجعل
ت
وقال ابن تيمية
اللم م لنا والكافر لكما والملي
مملتا والتحرك متحركا ،وهو الذي

بسير عبده في البر والبحر ،وهو السير
والحبي السائر ،وهو المحرك والعيد

التحرك ،وهو القيم والعبد القائم،

وهو الهادي والعيد المهتدي ،وأنه
الطعم والعبد الطاعم ،وهو المحيي
الميت ،والمثل الذي يحيا ويموت،

ويثبتون مع ذللث ،قدرة البل ؤإرادته
واختياره وفعله حقيقة لا مجارا ،وهم
متفقون على أن الفعل غير الفحول كما

افان قيل ت

كيف يكون اممه محدثا لها والعيد محدثا
لها؟ قيل :إحداث افه لها بمعنى أن
خلقها منفصلة محه قائمة بالبد ،فجعل
المتد فاعلا لها بقدرته ومشيئته التي

خلقها اممه تعالى ،ؤإحداث البد لها

بمعنى أنه حدث منه هذا الفحل القائم يه
بالقدرة والمشينة التي خلقها افه فيه؛

وكل من الإحدائين مستلزم للأخر،
وجهة الإصافة مختلفة ،فما أحدثه الرب
ا ش فاء العليل ( ) ٥٢

اصاوانماد

أفعال انماد

 ] ٣١إ

فهو مباين له قاتم المخلوق ،وفعل العبد

اليائمة الثانية :الجبرية ،وهم
الجهمية ،ومن وافقهم ،قابلوا القدرية

فاعلا للفعل بمثجتته وندرته حتى

الفاة ،فنفوا عن العباد القدرة والأختار

بجعله  ^٥١هفق كذلك؛ فيحدث قدرته

والمشيئة ،وقالوا  :إن اف أحبر العباد

ومشبمه ،والفعل الذي كان _ Jb؛ ؤإذا

عش المعاصي ،وأضافوا الأفعال كلها

حعله الله فاعلا وحب وحول دلك،

خيرها وشرها إلى اش تعالى

الذي أحدثه هائم به ،فلا يكون البد

فخلق الرب لنعل البد يستلزم وحول
ومذهبهما باطل بن3س القرآن والسنة
الفعل ،وكون الخبد فاعلا له يعد أن لم والإجماع•
يكن يستلزم كون الرب حالما ل ،بل
فالقرآن الكريم :أثب ت ،ض تعالى

حميع الحوادث بأّبابها هي من هذا

المشيئة التامة ،والقدرة المافذة ،وأنه ما

ابب»ره.
شاء كان ،وما لم يشأ لم يكن ،وأن اض
خالق ألمال المباد ،وخالق حركاتهم
ؤ م ذهب المخالفين؛
حالف فى مسألة حالق أغعال العباد وسكناتهم ،كما أسن ،للعباد مشيئة وقدرة
طاشان م• ,أها  ,الأهواء والوء ،كلاهما تامة مؤثرة فى حصول المقدور ،لكنها ال
ءر<فىشص:

الأولى :ئول انمزلة القدرية؛ اكروا
حلق اش تعالى لأفعال العباد ،وزعموا

تخرج عن قدرة اف تعالى وخلقه
ومشيئته .

قال تعالى:

كية ء=قلي شءه

أن العباد هم الخالقون لأفعالهم وأكروا ل ا ل زمر ،] ٦٢ :وق ال^^ :؛- ،٤ثل،كةن وما
أن يكون اف هق ش اءها أو حلمه ا،

سلر. 0ه تالماذات] ،ونال :قء َؤل

وذلك عام عندهم في حميع أفعسال محو _ متر.ه [.]^١
الإن ان الاحتيارئة؛ فعندهم أته محثحانه
ومن الثنة :عن عجي اض بن عمر ه
لا يقدر أن يهدي ص الا ولا يضل
مهتديا ،ولا يفدر أن يجعل الم لم
م لما والكافر كافنا والمصلى مملمتا،

ؤإنما ذلك بجعلهم أمهم١
(؛).نهاجالئئت("أ/ا>-آ:آ).
( )٢انفر :شرح الأمول ،الخسة (  ،) ٣٢٣والمخمر في
امول ،الدين للماضي مد المار ( [ ) ٣٢٨صن
رصانل العدل والتوحيدءا ورم انل الشريش

نال ت قال رسول اش

أكل شيء

المرتضى ،المجموعة الثالثة ( [ ) ١٢منثوران دار

اممرآن ،إيران] ،رضياج الثق رآ/هبمأ.) ٢٩٧ .
( )٣انغلر :الشامل ني امول ،الدين للجربمي ( ) ١٨٢
[السارفج ،] ٢١٩٦٦ ،رمنالات الأشعري لأبن
فورك ( [ ) ١٣٢شان الكيان الأزمريأ،] ٢١٩٨٦ ،
وانفلر :حاز أسال انماد للخارى ( [ ) ٢٩٩/٢دار

أطلس الخضراء ،محيا ،]٠١٤٢٠ ،ومجمؤع الغتاوى
(إرإ\0أ [ ) ٤٦ • .يبمع الس ،فهد.]< ١٤٢٠ ،

أفعال انماد

أصال انماد

مء [ ، ٣١٦؛

قال ابن تيمية؛ "والثوري ،والزبيدي،

بقدر حتى العجز والكيس او الكيس
والعجزأرا.،
ومحي الرحنن بن مهدي ،وأحمد
وعن حذيفة هع قال ت *إن اض حلق حنبل ،وغيرهم نهوا أن يقال؛ إن
كل صانع وصنعته ،إن اف حلق صانع جبر العباد ،وقالوا ؛ إن هن.ا بدعة
الشرع ،وهو مفهم للمعنى الماد.
الخزم وصنعته؛ال

بن

افه
في

قال

وأمثال ذلك مما فيه إيطال مذهب

الأوزاعي وغيره؛ إن اللمنة جاءت بجبل،
ولم تأت ،بجيرار؛.،

ومما يبعلل مذهب الجبرية؛ نوله

 ٠ا لمصادروالمراجع:

القدرية الفاة.

تع_الى  \j•}^ Iيثآءوف إلإ أن دشا؛ أممي ه

 ١ء  ٠ث ن اء العل يل في م

ائل

[الإنسان ،]٣• :وقوله تعالى :وئل الق
ثن ئثكن ثن قد ؤوئن وش دآء وكره لابن ،المم•

القضاء والقدر والحكمة والتعاليل®،

لالكهف،ث  ٢٩؛؛ ،وقوله تعالى• ؤل؛إ إقثر

 .ي ه خ أن :ممَ أو ع 0ه
[المدثر] .وأمثال ذلك مما يدل على أن
للعباد مثيئة وفدرة ،لكنها لا تخرج عن

٢

 ١٠منهاج ا لسنة  ،٠لأبن تيمية ٠

 ٠ ٣ارالقضاء

لابن تيمية.

 ٤ء  ١٠خلق أفعال العباداا ،للبخاري.

 - ٥الالأنتصار في الرد على المعتزلة
قدرة افه تعالى.
وأما من الئنة؛ قفوله .لأشج بن القدرية الأشرار* ،ليمك ،بن ،أبك ،الخير
عبد القيس؛  ٠٠إن فك ،حلتض يحبهما اممه؛ العمراني.

الحالم والأناة .قال؛ يا رسول اطه أنا

 ٠٠ _ ٦التكليف ،فى ضوء القفاء

أتخلق يهما ،أم اطه حبلني عليهما؟ قال؛ والقدرأ ،لأحمد علي عبد العال.
 .قال؛ الحمد ط4
بل اطه جياللأ،
 ٧ء #أقوم م ا قيل في ال قف اء
الن-ي ■ججلنى ،على

بحبهما اض

ورسوله)>لم.
(ا)أحرجبم ملم ركتاب اتقير ،رنم •) ٢٦٥٥

انو داود(كتاب الأدب ،رنم  ،) ٠٢٢٠وني

والقدرار ،لاين تيمية ٠

 . ٨ارالقفاء والقدر في الإّلأم*،

لفاروق أحمد الدسوقي.
الأدب المقرئ ( [ ) ٢١٩دار المديق ،ط؛].

(؛)مجموع الخاوي (أا/اإا) ،وانئلر :الثنة للغلال

لكن ل ،شاهد محي ) ٣٦١ ; ٢٩ ( JU>I
ندْ
[مؤ ة الرعالة ،ءل ١ء ،وشاهل .آخر ئل .البخاري
ئى الأدب المقرئ( [ ) ٢٠٦دار الثائر ،ط^،

(م/ا؛ْ) [دار الراية، ،؛ ،]- ٠١٤١ • ،١والإب انة
لأبن؛عوة(م'اهأ) [دار الراية ،ط؟.]. ٠١٤١٠ ،

لبتشوى لهما ،وند صححه الألباني في صحيح

يند امحدا النول يدلك ،إلى بض اومم ،الأيلأم.

اصاوالك

[nvj

 — ٩ررالقفا ء والقدر في صوء الكتاب

أو هي ت الصمات التي تنمك عن

والثثة ومذاهب ال ن اس فيه،،
لعبد الرحمن ين صالح المحمود.
® — ١ ٠جهود شيخ الإسلام ابن تيمية

 0ا لأسماء الأخرى:
الصمات الفعليه ،ون مى أيثا

ت

فى نوصيم الإيمان يالقدر ،٠٠لتامر محمد

®الصفات الاختيارية ،وهي الأمور التي

ءد-

يتصف يها الرب هن فتقوم ^ >^١؛
يمث ي ئته وقدرته؛ مثل كلامه

ص أضال اض M

وسمعه  ، ٠ ٠ال

)(٥

 0الحكم؛

 0ا ثتمريفكئ:

الأفعال ت جمع فعل ،وهو إحداث

يجب ،إنبات محا أنبته افه لتف ه وما

ت

أثبنه له رسوله .من الأفعال اللازمة

®الماء العين واللام أصل صحيح بدذ

والمتعدية على ما يليق يه سبحانه من غير

على إحداث شيء من عمل وغيره .من

تميل ولا تكييف ،ومن غير تحريف ولا

ذلك؛ فعلت كدا أفعله فعلا .وكانت من

تعطل•

ئلأن فعله حننه أو قبيحة .والفعال جمع

و ا لحقيقة؛

الشيء ؤإمجاله ،قال ابن فارس

فعل .والمنال ،بفتح الفاء ت الكن ،وما

أفعال اطه تقوم به ا فهو بحانه يفعل

بمعلسخننلأآ•،

ما يشاء متى شاء كيم ،ثساء  ،كما نال

 0ا لتمرساصطلاحا؛

تع الى< :إن ره ظ ن تية ص

أفعال النه ت هي الصفات الفعال ية

[هود].

المتعلقة يمثيئة اينه وقدرته إن ناء فعلها

 0ا لأدلة:

ؤإن لم يشأ لم يفعلها . ،

دلت ،التهومحر من الكتامتج والنثة
على إثباين ،أفعال اف هن وعلى اتصافه

(ا>»ناسر الينآ (؛[ ) ٥١١ /دار الخل ،ط٢ا .واظر:
تءاو.ب اللغة (•أ/ه؛آ) [دار إما ،اكران،_ jJl ،

تعالى بها على الوجه اللائق يه ه ،من

بيروت ،ط؟].

( )٢انفئرت شرح العقيدة الفارينية لابن عثيمين ( ) ١٥٥

( )٢اكفاث^<١ ،؛; لكبي ( .) ٦٩

أدار الوطن ،ؤدا] ،والممات الإلهية تعريفها

 ، ٤١انفلر؛ عوس ابن يمنة س الأداءرْ لمد الرحنن ين
صالح المحّود (ا[ ) ٤١ A/مكشة الرشد ،هل  ١ا,

 .]- ٠١٤٢٢رالقواهمر المثلى لابن ضمين () ٤٣

(ه) جاُح الرسائل لابن تجب < [ ) T/Tدار الخلأ.،

وأقسامهأ للتمبص (  ) ٦٩تأص_واء ال لف ،ط،١
ل-كتةائت،طأ ،؛ا؛اه].

الرياض. ،يا ٤٢٢ ،ا،و].

ا'صالاش

ا'ضالاش

L

ذلك فول اينه تعالى؛ ءؤإُك وزم أس

فمي هده النصوص سان اتصاف اض

أدى ؤ  ،^^١ح ي مثؤ م بجملة من أفعاله اللازمة؛ كالأسنواء
م  ٥٣١يمل ،آلمح ،بمنى أكل آمار ظون< على العرش والإتيان والمجيء ونحو، aL
ثبما والقص ؤألمعت وأشوم محزن وبعض أفعاله المتعدة؛ كالخلق والرزق
 ٩١٨ألا لم لثلث نألوأم بارق آممث رب والإحياء والإمازة وءيرها .
 ٧^٥١واه لالأء_راف] وق ول ه .

^٠؛؛؟؛ ثثف وآثلأiش ^ ٤١ثما .
[الفبمرت  ،] ٢٢وقوله تعالى؛ ء

س

بثددمح؛ نن أقء وأمحر«في أش بملك أقع
وأنمحن وش عئ ألم بن آبجت ،يعئ
أديت وى آوي وش تر أمحِأ

أة سل أثلا ننمن وه [يونس].

 0ا قواو اهل اسم:

قال الإمام البخاري ؛؟^٥؛ ررففعل افه
صفة الله ،والمفعول غيره من الخلق٠

.

وفال شيخ الإسلام ابن تيمية ظه؛
ررالصفات الاختيارية؛ وهي الأمور التي
يتصف ،بها الرب ،هز فتقوم بياته؛

فخلمق ال ماوات والأرض وما فيهما

بمئيئته وفدرته ،منل كلامه وسمعه

وما بينهما ،واستواؤه على العرش،

ومره ؤإرادته ومحبته ورمحاه ورحمته

ومجيئه تعالى ؤإتيانه يوم القيامة ،وتدبيره
أمور حلقه ،هذه كلها أفعال الله وهى من

وغضبه وسختله ،ومثل حلقه ؤاح انه
وءاا_له ،ومثل استوائه ومجيئه ؤإتيانه

صفاته ،وبها أوحد الله المفعولان.

ونزوله ونحو ذللئ ،من الصفامتت ،التي نهلق

وحاءيت ،فى الئنة أحاديث ،كثيرة فى

بها الكتاب الُزيز والئنة».، ١٣

بيان اتصاف ،اله بأفحال عريدة كما يليق

وقال السيخ ابن عثيمين في ا لحديت

بجلاله وعفلمته ،منها ما ثيتا فى

القدسي من رواية أبي ،ذر ه عن

ر<المحيحينا> من حديث أبج) هريرة ه؛

المبي  .فيما برويه عن ربه س بحانه؛

قال؛ ®يترل ربتا تيارك

ارمز تمزب ،متى شبرا تمنيت ،منه ذراعا،

وتعالى كل ليلة إلى ال ماء الدنيا حين

وهن تقزب هتي ذراعا تقزبتؤ هته باعا،

أن رسول انفه

يمي ثك ،اللتل الأحر يقول؛ هن يدعوني ومن أ;اني يمشي أتيته هرولةا^،٤؛ (اوهدا
ذأّتجبب له ،ص

يتعترتي فأعتر ل،أا ,

ءأءف ،س ( )٢خق

ا أ حرجه البخاري (كتاب التهجد ،،رقم .) ١١٤٥
وم لم (كتاب صلاة المسانرين وقمرها  ،رنم
.) ٧٥٨

الم-اد لفخارى (؛[ )٣• • /دار أطلس

الخضراء ،ط.] ٢٢٠٠٥ ،١

( )٣جاع الرّاتل لأبن تب ( .) V/T
( )٤أحرجه مسلم (كت ساب الذكر وال —اوع—اء والتربة
والاثفار ،رقم  ،) ٢٦٧٧وأخرجه الخاوي (مماب
التوحيد ،) ٧٤٠٠ ،من حديث ،أيي هريرة.

|صاوااك

أضاوا،ك

ثءء[ق]؛

الحديث كغيره من التحوصى الدالة عالي

المم اكاني؛ الأفعال المعدية؛ وهي

نيام الأفعال الاحتمارية باض نعالي،

ما قام باش وتعدى أنره إلى المخلوق؛

وأن بحانه فعال لما يريد ،كما يت

كالخلق والرزق والإحي اء والأمانة

ذلك ،في الكتاب والثئة ،مشل فوله
سآأك بمساقيى بب ئإؤ
تعالى ت

ونحوها  ٠كما يدل عليه كلام سيخ
الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم.

دييسا أجيي ،دعوه آلد(ع إدا دعازه
ف ال ابن تيمية ظه؛ *والأفعال
[الغرم;  ،] ١٨٦وقول ه ت
ربق ،نوعال؛ متعد ولازم .فالمتعدي مثل؛

وألمللث ،صما صنا ر .ه [ ،]٢٠^١وقوله؛

^ :محن !لا أن محث أكوئ أو
يأي ،رش أد ياي—< بمص ءاثي ،رش ه
[الأن ع ام ،] ١٥٨ :وقول ه؛

أييمح ،اسؤئ

عل

[طه] ،ونوله ه■'

 ١٠يتزل ربنا إلى الماء الدنيا حين ييقى

نلث ،الأيل الآحر)\ا ،،وقوله

ررما

تصدق أحد يمدثة من ءلس_ ،،ولا
شل اف إلا الق ،،إلا أحدئ الرحنن
إلى غير ذللا ،من الأياُتؤ

والأحاديث ،الدالة على نيام الأفعال

€!١؛؛;^ والإءهلاء ونحو ذللا ،،واللازم؛
مثل الاستواء وال نزول والمجيء
والإتيان.

قال تعالى• ^ ،^١نأى ادى وإمحرأس
رما ؛؛؛ ltق سنة أبام 'ئ آتترئ يمل
آد<يه [الغرتان ،] ٥٩ :فالكر الفعلين؛
المتحا. .ي واللازم ،وكلاهما حاصل
يقدرنه ومشيثته وهو متصف يه؛؛

وقال ابن القيم؛ *فأفعاله نوعان؛
لازمة ومتعدية ،كممحا دلته النصوصي التي

هم ،أكثر من أن تحمر عل ،5ادوءينُ

الاختيارية يه تعارلأم.
0الأقس1مء

ننق م أفعال اش من جهة تعلمها
بمتطقاتها إر سمين:

المم الأول؛ الأفعال اللازمة؛ وهي
ما قام باض ولم يتعد أثره إلى المخلوق؛
كالنزول والاستواء والمجيء والضحك،
والرصا والغغب.

نيام الأسال باض تعالي؛الفعل هو إحدايثه النيء وتخليقه كما
نقدم في تعريفه اللغوي ،وطا الإحدايث،
والتخليق صفة للفاعل ،والئيء المحديث،
والمخلوق مفعول للفاعل ،وهو مخلوق
()٤جامع الرسانل لأبن تجب <أ[ ) ٢٢ /دار انمطا،،
الرتاض•

( )١تقدم تخريجه في الصفحة السامة.

(؛)احرج ،سلم(كابح الزكاة ،رنم ١٤
(*ا)امأءدالمثلى ( .) ١٢٧ . ١٢٦

٠

.]٠١٤٢٢

رد) مختصر المراعز المره الة لمح-مدب بن محي
•.(١

ال موص لي ( [ ) ٤٤٩دار الحاديث ،القاهرة ،هدا،
.] ٠١٤٢٢

أصالأاا4

أصالاظ4

؛] ١٣

محدث ،ذسبنى إذن أن نعرف أن هناك متفدميهم كلهم وأكثر المتاحرين منهم،
ثلاثة أشياء؛ وهي :الثمل والفاعل وهو أحد فولي الماضي أبي يعلى.
والمفعول ،مثل قولك :خالق اش

وكازلائ ،هو قول أئمة المالكية والشافعية

السماوات والأرص ،فها خدنا الفعل

وأهل الحدث وأكثر أهل الكلام،
كالهثامئة أو كثير منهم ،والكرامية
كلهم ،وبعضي الممزلة وكثير من أساطن
الفلاسفة ،مقدميهم ومتأحريهم،ا

وهو الخالق ،وعندنا الفاعل الذي قام
بالفعل وهو اض تعالى ،وعندنا المفعول

وهو الماوات والأرخى ،إذن الخلمق
غير المخلوق فالأول صفة للفاعل،
والثاني مخلوق وهو غير الخالق .فالفعل
إذن :كان من اض فهو من صفاته ،وأما

إذا كان من العباد فإنه ينسب إليهم كنا
وض ،إلى افر حالما .

ومن هنا فزق أهل الثثة بين الفحل
وين المفعول ،وين الخلمحا دين

المخلوق ،فالأول عندهم صفة للدات
والّانى مخلوق وص غيرها ٠

ومحي دك الصرص على ذك ،قال افه

تعالى؛ ؤءآ أثيرمم قى آنثثوت وأ'نيبم
وي خلى قيهأه [الكهف ،] ٥١ :محفزق
تعالى ين فعله وص الخلتا ،ومحن ٌفعوله
وهو المساوات والناس ،ففعله من
ربوبيته ،والمساوات والناس من

 0ا لفروق؛

الفرق بين الفعل والمفعول:

الفعل صفة من صفات اف ،وأما
المفعول ضو مخلوق ،كما هو مبين فى
الفقرة السائقة.
ي م ذهبا المخالفين:

انحرف المخالفون في أفعال افه في
باب الصفات من جهة عدم تفريقهم بين
الفعل والمفعول حسنإ جعلوهما شيئا
واحدا مخلوئا ،وبالتالي جعلوا ما
اتصف القه به مجن صفات الأفعال مخلوقة.

قال الإمام البخاري ؛؛^؛ :٥اواحتلف،
الناس في الفاعل والمفعول والفعل٠ . .
قالت ،الجهمية :الفعل والمفعول واحل،

مفعولاته ،فالأول من صفاته ،والثاني لذللث ،قالوا  :ل(كن) مخلوق».، ١٢

من مفعولاته ومخلومحاته.

ويذكر سيخ الإسلام ابن تيمية أن هدا
وهو المأنور عن اللف ،وهو الذي
ذكره البحاري ٠ . .وجماهير الهلوائف،
وهو قول جمهور أصمحساب أحمد؛

فالمحالفون؛ كالجهمية ااالمأحمة من

المعتزلة ومن وافقهم ،يجعلون هذا كله
ر  ) ١شرح

النزول ( [ ) ٤٠٢ - ٤٠١دار العاصمة،

٠ل ،]١دأنغلر• شرح العلحاوه لاين أيي العز (آ/
[ ) ٦٥٢مؤّة الرمالة،١^ ،

( )٢خلق أنمال انماد للخاري (ا•) ٣٠٠ /

أياداك

أصالاك

مخلوقا منفصلا عن اض تعار.
والكلأبية ومن وافمهم ،سنون ما
يثبتون من ذلك •' إما قديما بعينه لازما

هدي الكتاب ،والسثة ؤرجماع سلم ،الأمة
على أن الخلق غير المخلوق ،وأن الفعل
غير المفعول ،قال الله تعالى:

وي حلى
أنمدلمم قى آلثعر؛ُق،
لذات اض ،ؤإما مخلوئا منفصلا ءن. 4
وجمهور أهل الحديث وطواف من أتمهره تالك-هف ،] ٥١ :،ففرق بين فعل
أهل الكلام ،يقولون :بل ها ف م ثالث
ثائم يدان اش متعلق بمشينته وندرته،
كما دلت عليه النصوصى الكثيرة.

ال

ماوات وال ماوات ،وكاوللث ،فعل

حملة الخلقل .،

وعلى هذا التفريق يدل أيما صريح

ثم بعض هؤلاء فد يجعلون نؤع ذللث ،المعمول ،كما يقول شيخ الإسلام ابن
حادثا ،كما تقوله الكرامية ،وأما أكثر

تيمية :ا٠وإنا كان الخالق فعله والمخلوق

أهل الحديث ومن وافقهم فإنهم ال

مفعوله وقل حلق الخالق يمثينته دل على

يجعلون النؤع حادثا ،بل قديما ،أن الخلق فعل يحمل بمثينته ويمتنع
ويفرقون بين حلورث ،النؤع وحدوث الفرد

قيامه بغيره ،فدل على أن أفعاله قائمة

بذاته ْع كونها حاصلة بمشيئته وقدرته،
من أفرادْاالا.،
وذكر نيح الإسلام ابن تيمية أن نزاع وقل حكى البخاري إجماع المالماء على
الأس في أفعال ادن 4اللازمة؛ كالأسواء الفرق بين الخلق والمخلوق وعلى هذا
والنزول والمجيء والأفعال المتعدية؛ يدل صريح العقول؛ فإنه قل ثبت بالأدلة
كالخلق والإحسان والعدل مبني على المقلية والحية أن كل ما سوى افه
تعالى مخلوق محدمحث ،كائن بعد أن لم
نزاعهم في هدْ المسألة ^. ٢٢
يكن ،وأن اممه انفرد بالخدم والأزلية؛
 0ا لرد عليهم:
وند قال تعالى ،٤^٢^ :حاى آلثتتبي،
لا ثلث ،أن طا صلال وانحراف ،عن دأمحرأز> وما ي؛هثا ي ،ستة أث١ميم

(ا)م ،تحارض انمقل زلنتل (  )\ iv/yلءاس الإدم،

 •] ٥٩فهو حين حلق الماوات ١بتياء؛

ءل-آا ،وانظر• ثرح الأصول الخمسة للتانحي

إما أن يحمل منه فعل يكون هو حلما
لل ماوات والأرض ؤإما أن لا يحصل

همبل• الجسار (  ، ٢١٨و [ ) ٢٢٩مكتبة رمة ،ط،٣

 ٤١٦ام] ،والإنماف فا يجب اءمماع 0ولا يجوز

الجهل؛ ٠للتاض ر كر ازتلأني( [ ) ١٦الكب
الأزهريان لتراث،

 ،];، ١٤٢١والإرشاد إلى

قواطع الأدلة في أمول الأساد لفبموبمي ( ) ٤٤
[كبة الخانجي ،ممر،
(  ) ٢اننلرت شرح حديث الزول ( .) ٤٠٢ - ٤٠١

منه فعل؛ بل وحدت الخلوفات بلا
("؟)اننلر؛ دعاوى المنارتين لشمخ الإسلام للغمن
( [ ) ٢٤٨دار ابن الجرزي ،ط؟] ،ثرح حدث
الزول

الأقرب

الإكراه

فعل ،ومعلوم أنه إذا كان الخالق قبل
حلقها ومع حالتها مواء وبعده مواء لم
يجز تخصيص حلمها بوقنا دون وفتا
بلا مبيا يوجبا التخصمى. ،

 ٠ا لمصائروالمراجع:

 - ١احامع ال ر ،انلا ^،)٢

^١ n

m

يرا-بع مصطلح(القرب).
قة \ص n
يرامع.صهللح(القوة).

لأبن تثمة•

* — ٢حالق أفم ال العسادُ ^،)١
للخاري •
* — ٣درء تعارض العقل والنقل®

قق

n

يرا-جع ممهللح(الكير).

^ ،)٢لأبن تجة•
* - ٤دعاوى الماونين لشيخ الإسلام
ي ا لتمريف لغه؛
ابن ديمةاا  ،لعد اض بن صالح الغصن.
قال ،ابن فارس آهءزفأت ®الكاف ،والراء
 — ٥راشرح العميدة الطحاويةاأ ^،)٢
هء الإكراه n

لأبن أبي العز الحفي.
* — ٦شرح حديث ،الزول ، "،لأبن تيمية.

والهاء أمل صحيح واحد يدل على

حلاف ،الرصا والمحبة®

 .ينال ت

« - ٧المفا<تا الإلهية في الكتاب كرهت ،الشيء أكرهه كرها ،والكره:
وال ئئة ال نبوية نى ضء الإئيايتح

الاسم ،ونيل :بل المشقة ،والكره :أن

تكلفج الشيء ،فتعمله كارها ،ؤيقال:
والتنزيه *  ،لمحمد أمان الجامي ٠
أكرهن ،فلأنا :يقول :حملته على أمر هو
* - ٨القواعد المثلى في صفانح افه
لخم.>".
وأمما!ه  ١لحني ®ا لأبن عمن •
* — ٩مجمؤع فتاوى ورمحائل الشيح ح ا ثضريف شرغا:
*هو إلزام الغير بما لا يريده®
ابن عنيمين* ،جمع لترتيب • نهد بن
أو *هو حمل العير على ما يكرهه
ناصر الساليمان.
* — ١ ٠مختصر الصواعق المرس لة®،

للموصلي .

( )٢قاسى اللأ ( [ ) ٨٩٠دار إحٍا ،اكراط1 ،لمبي. ،دل].
( )٣انغلر :نهلد_ ،اسة (ا•[ )١ ١ /دار إحيا .التراث

العريي ،ءل ،]١والمحاح ( [ )® U/Uدار العلم
( )١مجمؤع الفتاوى (ا ) ٢٣٠ /ل مجمع الملك فهد
سائ المحق،

ءاءا-ا؛ا،و].

للملأيض ،ط)].

( )٤ثح [ ) Tva/\y ( ^ ٧١دار الحديث ،،طها،ا'ام].

الإكراه

الإكراه

][nnr

بالوعد الثاويد»لا.،
 0ا نعلاقات بين ايمسى اللغوي
والأمطلاحي:
لا حلاف بين المعنى اللغوي

والاصطلاحي في كون المراد يهما هو
حلاف الرصا والمحبة.

 ٠ا لأسماء الأخرى:

انمرأ^•
 0ا لحكم:

ض آ لا نذ كر؛ نهم ثنلثلأم
إييشم ،ولبج ،ش ّج ■إم صدئا
تثهغ ع»نث ،مرنث أف وثهغ عداب
ئيدث

[اكٍل].

ومن الئنة :فول النبي ه* :إن افه
وصع عن أمتي الخطأ ،والنسيان ،وما
استكرهوا

وعن ابجب مدة ؛< ،محمد بن عمار بن
يامر ،قال* :أحذ المشركون عمار بن

ياسر ،فلم يتركوه حتمح ،ب النك. ،

المكره لا يوحل .بما أكره عليه من وذكر آلهتهم بخير ،ثم تركوه؛ فلما أتى
الإقرار بالكفر ونحو _؛ لأن اض جق

رسول اممه .نال* :ما وراءك.؟* نال:

أباح المطق باوكفر ضد الإكراه ،نقال:

ئث يا رسول افه ،وافه ما تركت ،حتى
نالتؤ منالث ،وذكرمتط آلهتهم بخير ،نال:

تالنحل؛  ،] ١٠٦وعلى هذا اتفق العالماء

*كيف ،نجد قال بلثج؟» قال :مطمئن
بالإيمان ،قال* :إن عادوا فعدا ،زاد فى

^إلأ مذ لًفرت وةبمثُ ممعإُا
فقالوا  :إن اللكرْ على الكفر لا؛لزمه

شيء من الكفر عند افه تعالى ،ولا يترتب رواية فنزلته :ؤءلأ مذ لخفرْ ربمثهُ

عاليه أحكام الكفر؛ كاياحة دمه ،وماله،

أو فراق زوجته ،وعلجه بحمل فرؤخ
الشريعة كلها ،فإذا وقع الإكراه عاليها لم
يواحد يه ،ولم يترتب ،عليه حكم
 0ا لأدلة:

مظأان

[النحل ١٠٦ :؛

(٠١

ب أقوال أهل العلم:
قال الشافعي ظه في نول افه
( )٤امحرجه ابن ّاجه(كتاب الطلاق ،رقم ،) ٢٠٤٥
والحاكم قي الم تدرك (  T/T؛  :، JUj (Tحديث

فال تعالى :ؤس حقمذ أف من بمد

صحيح هملسر شرهل الشيخين ،ولم يخرجاه ،ووافقه

( ،١الترقيق عش مهمات التعاريف (  ) ٠٤أدار الكتب

ادمي ،ومحح ،الألأني نيإروا .الغلل(رنم .) ٨٢
(ت)اخر-بم ابن يعد ني ال1لقاذ< ،مه؛آ> [دار ض.

الملمة ،ط\ج .] ٢٢٠١١
رأ)درء التعارض (ا/ههآ) [حاسة الإمام ،ط؟].

( )٣انظرت الأم ( [ ) ١٦١بجت الأفكار  ،]^١دمراتب

ط ،]١داليرى قي تمرء(  ) r-i/\Uب
الرم الة ،ط؛ ا ،وهو مرمل ،لكن ذكر الحافظ ابن

■_
حجر في الفتح <آ؛[ ) ٣١٢ /دار المعرئ]
مراسل احركا تشهد له ،وناو؛ رطْ المراسل

الإحماع لأبن حزم ( jb [ )١ •٩ادن حزم ،ط؛]،
وض العرفي (أ1ا[ ) ٤٣٥ . ٤٢٤ /مزا

ينوى؛عضها بعض• وانللر :تمر ابن كير (/a

الرالت. ،يا].

 pIJ[ ) ٣٠٨ - ٣٥٧؛ الكنمح ،ط١ا.

الإكراه

الإكرام

ص؛

;,ءء

الئالث :،أن يكون ما هدد به فوريا،
فلو نال له مثلا :إن لم تفعل كذا

ْكثر ألن تى بمد إشدء إلا مذ
أءكرْ رةدتُ ممعإ أييمتي[ >٤النحل;
]١•٦ت ®فجعل قولهم اممر مغموتا لهم

صربتالث ١.^ ،؛ لا يعد مكن ها ،وي تثنى

مرفوعا عنهم في الدنيا والأجرة ،فكا ير
المعنى الذي عقالنا أن قول المكره كما

مه حالتان؛ الأولى :أن يذكر زمنا قرنا
جاو,ا  .الثانية :أن يعرف ،من عادة المكره

لم يقل في الحكم ،وعقفا أن الإكرام
هو أن يغلب بغير فعل منهءر
الرابع :أن لا يغلهر من المأمور ما
؛ ®انقموا على أن يدل على احتتارْأ؛.،
وقال ابن حزم
أنه لا يخلفج.

المكره على الكفر ،وقليه مطمئن

وينهم من جعل الشروط ثلاثة؛ وهي:

بالأيمان؛ أنه لا طزمه شيء من الكفر

أحدها :أن يكون المكره قادرا
ب لطان أو تغلتج؛ كاللص ونحوه ٠

أحكام الكفر ،واتفقوا أن حوف الفتل

الثاني :أن يغلب على ظن المكن0

يد اض تعالى .واحتلغوا في إلزامه

إكراْاأر^.
وق ال ابن تيمية ظه ت لأناملت
المل هب ،نوجدت الإكراه يختلف،

باحتلأف ،المكر 0عليه ،فليس الإكرام

نزول الوعيد به إن لم يجبه إلى ما طلبه.
الثالث :،أن يكون مما يتفزر به صررا
كثي_تا؛ كالقتل ،والضرب الشديد،
والحبس والقيل الطويلين ،وأحد المال

المر في كالمة الكفر كالإكراْ المر . ٠٢^١

في الهبة ونحوها  ١ل
ي ا لشروط:

همُط

هالأقسام:

فثم العلما ،الإكرام إلى نوعين؛ إكرام
تام• وهو ما يوجب الإلجاء والاصهلرار

الأول :أن يكون فاعله نادرا على طبعا؛ كالقتل ،والقطع ،والضرب الذي

إيقاع ما يهدئ به ،والمأمور عاجزا عن
الدفع ولو بالفرار.

الثاني :أن يغل ي ،على ظنه أنه إن
امتعر أوير به ذلك؛.

يخاف فيه تالف  ،النفس ،أو العضو قل
الضرب أو كثر.
(أ>انفلر :كحاJارير / ١٢ه ،) ٣٧٦ - ٧٣والسوط
للم رمحي ( [ )٤• . r<{/riدار الممرنة،
والإكاع(؛/بمآ).
<ْ)انفلر :الملع مع الشرح الكسر والإنصاف ( ٢٢

.] ١٣٩٣
(ا)الآم( ) ٦٧/Uزدار
(ِ )٢ام ،الإجماع لأبن حزم( )١ • ٩أدار ابن حزم ،ط ١ا.

و  ،) ١٥٥ . ١٠٤والمغنى ('\ ) ٣٥٣ . Toi /زياد

(•ا)اكارىاعرى(ه»/آ؛)[داراصاس،طاا.

JU؛ الكتب ،،دم.]٠١٤١٧ ،

الإكراه

الإكراه

[nroj

الثاني• إكراه نائص؛ وهو ما ال
يوجب الإلجاء والاصطرار وهو الحبس

والقيد ،والقرب الذي لا يخاف منه

التلف' وليس فيه نقيض لازم محوي

أن يلحقه منه الاغتمام المتن من
هده الأشي اء ت ال عحبى ،والمسد،

والضرب١

 .ا مالت الخانة :حكم

مر

امل:

ئد امحنلمه العالمام في ذلك) عالي
م.لم،؛

القول الأول :أن الإكراه في الفعل
والقول سواء ،وهو فول الجمهور،

وروي ذل لث ،عن عمر بن الخطماب،
ومكحول ،وي تثنى من الفعل ما هو

 ٠ا ثمسائل اثمتعاقة:

 ا لمسأف الأولى :حكم الانقياد مجرم على التأ؛يل•؛ كقتل الض بغيرلالآكراْ:

حهم•،

اتفق العلماء على أنه يجوز للمكزه

القول الثاني :أن الرحمة إيما هي

أن يوالي الكافر إيقاء لمهجته ،ويجوز

في القول دون الفعل ،فلا رحمة فيه

له أن ي تقتل كما كان بلال) هن يأبى مثل ت أن بكره الرحل على المجود
عليهم ذلك ،والمشركون يعذبونه ،وهو لغير اض ،أو الملأة لغير القبلة ،روي

يقول ;،أحد أحدآ  ،،وكذلك حبيب ،بن

ذللن ،عن الحن البمري ،وهو قول

زيد الأنصاري ظغ لما قال له مسيلمة الأوزاعي ومحرز؛ .،
الكذاب :أتشهد أن محمدا رمول اممه؟
 ا لم ألة الئالنة :حكم تكاليف،فيقول :نعم .ولما نال له :أتشهد أني المكره برك فهل ما أكره عليه:
رم ول اف؟ ف ق ال ل ه :أن ا أصم،
اختلف في المكره؛ أيكلم ،بترك فعل
)٣( , ..
را) انظر :بيانع المناتع م تريب الشرائع (لأ'ْ/اا)

ما أكره عليه أم لا؟ فذكر بعمهم
الإجماع على أن المكره على القتل
مأمور باجتناب القتل والدلمر عن نف ه،

 ، ٢١اخرج نمته ابن ماجء (الم• .،،رقم •  .) ١٠واحد

وأنه يأثم إن قتل من أكره على قتله،

سله

لدار الكتاب الم؛ي'ا ٠ل  ١٩٨٢م].
(آ<•[ ) ٣٨٢ /س ان الرسالات .ط .]١وث ١لأuنى.

 ، ٣١أخرج نمته ابن آبي شيبة ني مصنفه (كتاب الير،
رنم [ ) rrv'Aدار الملةْ ،وا] ،عن الع

وذللث ،با-ل أنه مكالف ،حالة الإكراه،

ن

مرملا .نال الألباني( :ومخْ نمة حيل-ة ،لولا انها
من مراسل العن المري) ،رذتمر لها ساعدا
مرسلا آخر .انظر :الميالة الضيفة ( ) v٢٥/١٢

[دار المعارفه ،مدا] ،وانغلر أيصا :نف ير ابن كثير
[ ) ٣٥٨ -دار ظلم الكثب.]،

 ) ٤١انظر :البيان والتحمل لأبن رثد

) ١١٩ .

[دار الغرب الإسلامي ،] YJs ،ونف ير الشرفي
(  ) ٤٣٦ - iTo/\yب

الرسالة ط ،]١والفارى

الكبرى لابن تيمية را/أه) [دار المعرنة• ،دأ]،

ونح \ب\وي(^\/س).

الأتراه

الإكراه

][٣٢٦

والدي يقتضيه كلام أهل العلم  -كما
وعن مريح و:إله قال؛  ١القيد كره،
ذكره الح_افذل ابن حجر  -تخصيص والجن كره ،والوعيد كريا؛ ر
الخلاف بما وافق فيه داعيه الإكرام داعيه

الشرع؛ كالإكراه عر نمل اممافر،

ؤإكراهه على الإسلام .أما ما حالف فيه
داعيه الإكراه داعية الش-رع كالإكراه على
القتل ،فلا حلاف فى جواز التكليف به،

ؤإنما الخائف في تكليف الملجأ وهو
من لم يجد مندوحة عن الفعل كمن ألقى
من ث اهق وعقله ئات ،فمهل على
شخص فقتله ،فلا مندوحة له عن

ال قوحل ،ولا اختيار له في عدمه ،بل

هو آلة محفة ،ولا نزاع في أنه غير
مكلف ،إلا ما أثار إليه بعض المتكلمين

من التفريع على تكليف ما لا , ،١^ ٧٥٤

 0ا لمصادروالمراجع:

 — ١ررمجمؤع ال ف تاوى® (ج ، ) ١
لأبز ،تيمية•

 - ٢ررالامتقامة® ^ ،)٢لابن تيمية.
 ١ — ٣الملف ،الحميد في بيان مقاصد
الوح.ل®  ،لعيد ارحمن ،بن حن.

 - ٤ارمييل الجاه والفاكاك من موالاة

المرتدين وأهل الإشراك® ،لحمي .بن
علي ،بن عتيمح•،
 ١ - ٥ث رح كث ف ،الئ ب ه ان،®،
لحمل .ن إبراهيم.

 — ٦ررشممح العقدة السا ق ارسّةاا ،
لأ؛نءثيم؛ن•

 0ا لأثار:

، - ٧رالأم® (ج)ا)  ،للأمام الشافعي.

عن عمر ه•' ®ليس الرجل بأمين
عالي نفه ،إن أجعته ،أو أخفنه أو
(جء) ،لأن النذر.
ب."<.
 ١١١ - ٩لإلصاق (مع المقنع والشرح
وعن ابن م حول خهم قال؛  ١٠ما من
كلام أتكلم يه بين يدي ّ لعنان يدرأ عني الكبير)» (ج ،) ٢٢للمرداوي.
 — ١ ٠رر؛ اوانح الم ن ائح® ^،)٧
به ما بين موحل إلى موحلين إلا كنت،
)(٣
لاكا ما ني.
متكلما ره،ا
 ١ — ١ ١البيان والتحصل والشرح
 ١١ - ٨الإشراق على ماواه_ ،العلماء®

(ا) انفور :نف ير القرطبي

[ ) ٤٣ .موة

انرّالأ] ،ونح الباري ( .) ٣٧٦ . ٣٧٠/١٢

( )٢أحرجه ابن أيي تسمية قي مصنفه (ياب الحال.ود ،رنم

والتوجيه والتعليل مل ائل المتخرجة®

^ ،)٦لأبن رثد•

[ ) ٢٨٨٩١دار السلة ،ط ،]١والبيهقي ُي الضن
الكبرى (كتاب الحدود،

[مجلس دار

السار؛ ،اJفلامة قي الهد،

( )٣أحرجه ابن أبي تسمية ش مصنفه (كتاب الحدود ،رقم

[ ) ٣٣٧١٧دار القبلة ،ط(].

(؛ Cأحرجه ابن أبي ئسة في مصنفه (كتاب الحدود ،رنم
 ) ٢٨٨٩٠زدار القبلة ،ط.]١

الأكرم

الأكرم

ثًبءالق]ا؛

 — ١٢اااوج-امع لأحكام ال قرآن®

لا1علقت  ]٣يدل على الحصر ،ولم يقل ت

^ ،) ٢١للقرطي•
« . ١٣ذ تح او-اري» ^،) ٢١
لأبن حجر العقلاني.
وط  ٠رج ،) ٢٤
٠ — ١٤ال م ب

(الأكرم من كدا) بل أطلق الأمم؛ لطن
أنه الأكرم مطلئا غير مقيد ،قيئ على أنه
منصف بغاية الكرم الذي لا شيء فوقه
ولا نقص ذهاار"آ.،

ال رحى ■

 ٠ا لذكم:

 — ١٠ااالمغني( ٠ج  ،)١ ٠لابن ندامة
المقدمي.

بجب ،الإيمان باسم افه الأكرم لدلالة
النصوصي على لبونه ش سبحانه.
ؤ ا ثحقيقة:

قال ابن تيمية* لاوهو سبحانه أحبر أنه
 ٠ا لتعريف لغه:
الأكرم بصيغة التفضيل والتعريف ،لها،
الأكرم• امم تفضل بوزن (الأفعل) فدل على أنه الأكرم وحد ، 0بخلاف ما
Jدل ٠على الحمر والمبالغة في الكرم ،لو قال؛ (وربلث ،أكرم)؛ فإنه لا يا.ل •يلي

دش يان معنمح ،الكرم بقول ابن قارص ت المحمر• ونوله؛ ولأئإ .ه

*الكاف والراء والميم أصل صحيح له يدل على الحصر ،ولم مل؛ (الأكرم من
بابان؛ أحدهما ؛ شّرف فى الشيء فى كزا) ،بل أطلق الاسم؛ لينن أنه الأ/م
نف ه ،أو ثر ف في خلق من الأخلاق ،مهلالةّا غير مقيد  .فدل على أنه متصف،
والكرم في الخلق بقال،؛ هو الصفح عن بغاية الكرم الذي لا شيء فوقه ولا نقص
ذب الذنب®،

.

فه®

(٤

وذكر ال عيي أن اسم اممه الأكرم يدل

ؤ ا لتعريفه هرعا:

الأكرم• هو التفرد بغاية الكرم الاjبى
لا شيء فوفه ولا نقص

على أن اطه *كثير الصفايت ،واسعها ،كشر
الكرم والإحسان ،واسع الجود ،الذي

قال ابن تيمية؛ *وقوله؛ ؤألأئَم .ه من كرمه أن علم بالعلم*
(. )١قاسم اللغت (ْ .) ١٧٢ - ١٧١ /وانظر :مجموع
الفتارى لأبن سمية (آا) ٢٩٥ /

المالك نهد

 0ا لأدلة:

دلت ،النصوصي الشرعية على يون

لطاءةالمأض»،

( )٢انظر؛ شرح أسماء اش الحسنى في محوء الكاب

(• )١مجموع اشاوى لاين تمٍت (ا-ا*0/آ>.

والئنة ( ) ٧٩ - ٨٧ل عيد القطاس لمؤسسة

( )٤المصدر نمه،

الجربميء■

(د)شير المدى (  ) ٩٣٠لعؤّة الرالاه ط.]١

الأكرم

الأكرم

ام اض (الأكرم) ،قال تعالى :ورأ تك

للمحامن والمحامد ،لا يراد به مجرد

ألآةة0هلاس].
عود

الإععناء ،بل الإعهناء من تمام معناه؛
فان الإحسان إلى الغير تمام المحاسن،
والكرم كثرة الخير ويرنه١٠

بين الصفا والمروة® :رب اغمر وارحم

وقال ابن القيم في قول افه تعالى؛

وحاء عن عبد الله بن م

وعبد افه بن عمر نهي أنهما كانا يقولان

إنك أن الأعز الأكرم» .، ١١
وهدا مما لا مجال فيه للرأي فيكون

له حكم المرفوع١

الأمر بالقراءة مخبرا عن نف ه بأنه

الأكرم ،وهو الأفعل من الكرم ،وهو
كثرة الخير ،ولا أحد أولى بدلك منه

ي أ قوال أهل العلم؛

؛ ®والأكرم هو
نال الخطابي
أكرم الأكرمن ،لا يوانيه كريم ،ولا
يعادله فيه نظير ،وقد يكون الأكرم بمعنى

الكر.بم»ص.
وقال ابن تيمية

^ ١تك ألأو وه [!_« :ثم أuد

® :فوله •

سبمحانه ،فإن الخير كاله بيديه ،والخير

كله منه ،والنعم كلها هو موليها،
والكمال كله ،والمجد كله له ،نهو

الأكرمحقا)\ْ/
 0ا لفروق؛

هءى ألأزم  .آوك ،عز أنز  .ئؤ
ألاغص نا ز تر.ه تال ع-ل قء ّ مى

من الفروق ،التي قيلت بين الأسمين؛

إحبارْ أنه حلق؛ ليمحن أنه بنعم على

إلى صفة ذاتية ،وقد يتفق الاسمان قياني

الفرق بين الكريم والأكرم:

ووصف نم ه بالكرم وبأنه الأكرم يعد أن الكريم يعود إلى صفة فعلية ،والأكرم

المخلوقين ويوصلهم إلى الغايات أسهما بمعنى الأحر ،قال الخهلابيث
المحمودة ،ولففل الكرم لمغل جامع
*والأكرم هو أكرم الأكرمين ،لا يوازيه
( )١أحرحهما ابن أبي شيبة في المصنف ركناب الحج ،كريم ،ولا يعادله فيه نفلير ،وقد يكون
رنم [ ) ١٥٨١٢ ،١ْA•٨داو الملة ،هدا] ،والبيهقي
ني المن الكمرى (نماب ،الحج ،رنم ، ٩٣٠١
[ ) ٩٣٠٢دار الكشط العالمية« ،لم] ،رصعح
في مختصر •تاصالئ ،الحج دالعمرْ
[مناديهما
( [ ) ٢٧م؛ة اوعارن < .ط\.

• .^ ١٤٢

( )٢اننلر :صفان ،اث قق لعلوي المنانط( ) ٢٤٩ . ٢٤٨
[الدرر المية ،ودار الهجرةً ،لم.] ٠١٤٢٦ ،

(• )٢شان اكئ .لفنطابي ([ )١ • ٤ . ١ •٣دار اكغانة
انمرّة ،ط٣ا .وانئلر :تفر ال معاني <ا"/ا"هأ)
[دارالومحلن ،محيا ٤١٨ ،ام].

الأ/م؛ذىالكرلآ.
وقال ا لقرطي؛ ارإن أردت التفرقة بين
(؛)سرع

( )٠مفتاح دار ال عادة(ا/مه) [دار الكتب العلممية]-
وانظر :تقبر المعدي (  ،) ٩٢٠راموا ،البيان <ه/
[ ) ١٧دار النكر.]٠١٤١٠ ،

( )٦ئن الدئ ،للخطايي ( ،)١ • ٤ . ١•٢وانظر :تمر
المعاني (آ/آهأ).

الالخاد

الأنماد

[mj

الأكرم والكريم ،جعلت الأكرم الرصف
الذاتي ،والكريم الوصف الفعالياال . ٢١
أمماء افه الحسنىاا ،لمحمد بن خليفة
 - ٦ءمعتقد أهل الئثة والجماى في

التميمي.

 0ا لأيار؛

ببم ،على كل عبد أن بعلم أن
الإكرام الحمقى هو إكرام اف للمد
بالتقوى ،وبحبها تكون منزلة العد عند

الأكرم تعارأ  ،،معي المد إلى تحمق

 ١١ — ٧مقتا٢

داؤ

السسمادةاا ( ،) ١٢

لأينام٠

" - ٨المنهاج الأسى في شرح
أسماء الله الحسنى أ؛ ،لريي شحاتة.

^ ٠٢الأكرم ليكرمه ،ولا
١
البردية

® - ٩ال ن هج الأم مي في ث رح

يلتمت ،إلى غير اف لهان ،ومن يهن اش

 ١٠٠ ٠ ١ء الفه  ١لح ني  ، ١١لمحمد حمود
النجدي.

فما له من مكرم.

ؤإذا أيقن البد بأن اممه هو الأكرم،
 mا لإلحاد m

انقعلع رجاؤه فيه ،وفوبتج عزائمه في
ٍللبا الكرم من مالكه سبحانه والمتفرد

 0ا لتعريف لغة:

يإءهلاته لمستحقيه.
نال ،ابن فارس ظذث ت اراللأم والحاء
والدال ،أصل يدل ،على ميل عن استقامة،
 0ا لمصادروالمراجع:
 ١ - ١أم جاء اض الحسنى حلالها يقال ،ت ألحد الرجل ،إذا مال ،عن طريفة
ولطائف اقترانها وثمراتها في صوء الحق والإيمِ ازا ، ،ويقول ،الجوهري!
ارألحد ر دين القه؛ أي ت حاد عنه وطلإ،
الكتاب والسنة ،،لماهر مقدم.

٢
٣
٤
محوء

ولحد لغه فيه . ّ .والتحد مثاله ّ وألمحي

 ٠اأصواء البيان( ،لأ) ،للشقر.الرحل؛ أتما :خللم ر الحرم ،وأصله من
 راشا'ن الاوءاء» ،للخطايي.قوله هك •' جوش برد مه يإلخاد ظأءّيم
 "شرح أصماء الله الحسنى في لالحج;  ٠ ١١] ٢٥واللحن .الشق الخي يكونالكتاب واللمنة  ، ١ل عيد القحهلانى .في جان ب ،القبر موصع الميت؛ لأنه قر

ْ — ارمجمؤع ال فتاوى ،) ٦١^ ١

أبل عن ومطه إلى حاثهأْ •،وعلى هذا

لأبن تمة•
()٣قايس اللغت(ه/آ"آآ> [دار الجل. .ل.]١

 ٢١١الأسى ثي شرح  ، ١ ٠١اث الحسنى للغريي (ا/
[ ) ١١٢دار انمحاة،

ْلا،

أا؛اه].

ض ا لحسّ نى جلالها ولاأضي اباّا

دشراتيا لمامر م.م( [ ) ٤٦مكنة الإمام الذم« ،ل. ]٤

 ) ٤١الصحاح <آ[ ) ٠٣٤ /دار الميم للملابجن ،ءل'ا]،
دانئلر :الخض (م [ ) ١٨٣ . ١٨٢دار.كب الهلأل;ا،
 jUjالمرم،

[ ) ٣٨٩ .دار صادر].

 ) ٠١مل ان الخرب (ا.) ٣٨٩ - ٣٨٨ /

الاثعاد

ا ٣٣٠

فلفظ الإلحاد ني اللتة؛ بض :المل،

أيثا في بيان هعنى هدا اللفظ* :الإلحاد

والفللم ،والعدول عن الاستقامة أو

فى أمماء افه تارة يكون يجحد معانيها

ال<ين أو الحق •

وحقائقها ،وتارة يكون بإنكار المسمى
بها  ،وتارة يكون يالتشرك بينه وبين غيره

 ٠ا لتعريف هرعا:

لمظ الإلحاد يقتضى ميلا عن شيء

إلى شيء ساطرأ  ،،فهو *الميل عما
يج_ ،اعتقاده ،أو عمله،

 ،ؤيفول

فءا'ُ"•
• 0نملأئ بين انممض اممغوي
واتشرعي.

اللمري معرئا الإنماد* :الإلحاد في
الالحاد ني الس؛ يمي :الميل،
الدين وهو المعاندة بالعدول عنه والترك والعدول عن الحق ،ومعناه الشرعي
له>الم .والإلحاد المصطلح عليه في هدا كل-لك؛ يعني ت الميل عن الدين ،ومّكه،
العصر هو إنكار وجود الله ،والقول بأن أو عن بعضه.
الكون وجد بلا حالق ،وأن المادة أزلية
أبدية ،واعتبار تغيران الكون قد تمت
بالمادفة ،أو بمقتضى طسعة المادة
وثوانينها ،واعتبار حناهرة الحياة ،وما

تستتح *ن سعور وفكر عند الإنسان ،من
أما الإلحاد فى أسماء اض ه فيقول
الإمام ابن القيم في تعريفه* :والإلحاد
فى أمماته هو العدول بها ويحقانقها
 ،وقال

( )١انظر. :جرع اكاوى (مآا/أأا) زمب المهمة
الحدست،

 0ا لذكم:

 0ا لأدثة:

من الأدلة الص تش عن الإلحاد:

قوله جق :قق ألآنءا« ألثتئ ةدءو«
ج ودروا أئن قحدوث ؤآ أسميء سجروث

َ Cثاوأ تظون وه [.]، ١٠^١

؛■؛امأ.

( )٢فادى المخ ابن حص ( .) yr/i
( )٣تمر اسري ( [ ) yrrfyoدار الفكر ٤٠٨ ،اه].

( )٤كراشف زيرف ني ال ذاب الفكرية المعاصرة

لمد الرحنن الم-داني ([ )٤ •٩دار القلم] ،وانظر:
مياهي ،مكرية معاصرة لمحمد نهلب ([ )٦ * ٥دار

(ه) بيانع

الزندقة.

الإلحاد كفر وجحود للرمح.

أثر المملور الداني في اوا0؛.،

ومعانيها عن الحق الثابت لها*

 0ا لأسماء الأخرى:

( [ ) ١٦٩١١مة الرياض الحدين].

^إن أون محلين فآ
وق ول ه ٌ
ءاثثا ي ءئئو 0عثنا أهمي قق ف ،أم نثد

أم نن يآ ءَايثا ج أممثإ أقؤإ  Cثقلإ
إق <4بما سأؤن بميبر واه [نمق٠ ]،
( )٦المواض المرملأ (ا/لأاآأ) [دار العاصمة.]١[. ،

الأنماد

[rnj

الجهمية وأتباعهم :إنها ألفاخل مجردة

 0الأقسام:

لا تتضمن صفات! ولا معاني .وهدا كفر

رلالخاد كان:

الأول :إلحاد كلي ،وهو إنكار
وجود اض هئث ،وهو كفر ظاهر.

ياض

ء'طا(؛)

وحام ها :تشبيه صفاته صمات حلقه

والثاني ت إلحاد جزئي ،وهو الإلحاد
فى أسمائه هق ،وصفاته• وهو حئ ك؛؛نا .وهدا كفررْ،ا

— ت عالى الله عما يقول المشبهون علوا

:، ١٣
احدها :أن ن مى الأص نام بها؛
كتميتهم اللات من الإلهية ،والعزى من

ؤ ا لمسائل المتعلمة:

لم يكن الإلحاد ني التارخالإن انى

ا ل عزيز ،وت مثنهم الصنم إلها ،وهذا ظاهرة بارزة ،ذات تجمع بشري ،أو

إلحاد حقيقة ،فاتهم عدلوا ياّماثه إلى

أوثانهم ،وآلهتهم الباطلة.

مدهبا مدعما بمنفلمات ودول ،ؤإنما كان

ظاهرة فردية شاذة ،وربما اجتمع عاليه
فئات قليلة ،وانتشر الإلحاد مد القرن

الثاني• نميته بما لا يليق بجلاله؛
المامع عشر ،حيث ،صيغ تا الملوم
كتمية الفلاسفة له موجبا بياته ،أو عالة
الإن انية ،وجذور العلوم البحتة ،على
فاعلة بالطع ،ونحو ذللث ،،مما حقيقته
أّرإ الإلح—اد ب الال ، 4وال تميراينج
الكفرل^ب
وثالثها ت وصفه بما يتعالى عنه

ويتقدس من النقانهس؛ كقول أخبث

المائية

 ،وانتشر انتثارا لا محابق له

فى الجاهليات النديمة .إلا أنه نى

أواحر القرن العشرين وأوائل الحادي

المهود :إنه فقير ،وقولهم :إنه استراح
بعد أن حلق حلقه ،وهذا كفرأم.
الأوساؤل الغربية الملحدة ،وشهد العالم
درااJعها؛ تععليل الأسماء عن معانيها سقومحل الشيوعية ،أم بدأنا نشاهلب عودة
والعشرين ،وجد شيء من الدبن ،في

وجحد حقائقها؛ كقول من بقول من

ما ي مي باليمين المسيحي المنءلرق،٠

كل ذللث ،يعد أن ذاقوا ويلات البعد عن

ء •  ،) ١٧ويدارج
(ا)انفلر؛ بداثع الغواني
الألكين (ا/ا'أ [ )٣•.دار الكتاب ،العربي]،
والقردان للاصنياني ( .) ٧٣٧

( )٤انظر في حكمهم ت شرح الطحاؤية (ا ) ٥٨/لمؤمحسة

أ/ا0آ.أ0مآ)[.كب

الرمحالت ،طءا ،يى؛اماظ الأنمافح(• ا) ٢٨٤ /

ابن  ،_-ط ،]٢ويب  J١رت^د ( [ ) toUشة اسوم

[دار الكتب ،اس« ،لا .].٠١٤١٨ ،الفروع(• ا/

والحكمً ،لا] ،وثهاج الثنآ(ا) ٣٤٢ /

[ ) ١٨٦محوسا الرسالة. ،يا ،؛آ؛ا،و].

(أ)اطر :المفدة(ا.،\/ا>،

قرطان.]١^? ،

(ه)انءلرت شرح العلحاوية ( . ) ٨٠ / ١

ظر :اب( ) ١٣٣.١٣٢لمةابن،ط.]٦

(آ)اتفلر :كواشف،نيوف(اا)).

الالعاد

امحسد

][٣٣٢

الدين ،والعيش في فللمة الإلحاد .ومع
الفلواهر الجزئية ففد خلل

وحول

الإلحاد تنينلأ في نس الأوّاْل،
مرتديا عباءة العلم ،والحقارة .وأئمة
الإلحاد من الملأمنة كثيرون ،مند عهد

الإءربزا ،حتى عمرنا الحاصر ،وهم

الوين كان ت ،لهم آراء  ٧٠هرة ،حاولوا
فيها نف ير الوجود ،وال^كون ،وءلاهراته،

والتغيرايت ،التي تجري فيه ،تف يرايت،
ت تبعي امتبعايا كليا فكرة وحوي حالق،

دمن هولا•*؛
 ١ء دبمونريطس ،وهو فييوف

(  ٣٦١ - ٤٧٠ق.م).

 - ٢أبيمور ،وهو فيلسوف إغريقي
(  ٢٧٠ . ٣٤١ق.م)ؤ
 — ٣توماس هوبر ،فيلسوف إنجليري،

 ٩د م بنهسر ،فيلسوف إنجلمزي

( .) ٢١٩٠٣ . ١٨٢٠
 ٠١٠يرتراند رسل ،فيلسوف إنجليزي
( . ١٨٧٣

 ■0المصادروالمراحع:

 — ١اربداغ الغواني* (ج ،) ١لأبن القيم.
 ٢د  ١تاريخ الإلحاد® ،لحبي الرحمن
بدوي•

 - ٣ارتلمهير الامحق اد من أدران
الإلحاد® ،للمتعاني.
 _ ٤ااالتعريمار.ته الاعتمادية® ،ل عد آل
عمد اللءلم.،

" - ٠تليس إبلتس" ،لأبن الجوزي•

٠ — ٦ال ٠۵مدية ،)١^٠ ٠لابن تيمية.
 - ٧ارقمية العناية والمصادفة في

وهو أول الماديين المحدثين (  . ١٥٨٨الفكر الم؛ياا ،دارة ب ب اودس
.) ٢٠١٦٧٩
 . ٤يافد هوم  ،فلرف  ١مكلندي
( .) ٢١٧٧٦ . ١٧١١
 . ٥شووأسمور  ،فلرف ألمايى
( ) ٢١٨٦٠ ٠ ١٧٨٨

 - ٦كارل ماركس ،يهودي ألماني
موص الشيوعية ( ) ٢١٨٨٣ ِ ١٨١٨؟

 — ٧بخنر ،فيلسوف ألماني ( - ١٨٢٤
.) ٢٠١٨٩٩
 _ ٨نيتثه ،فيلسوف ألماني ( - ١٨٤٤
.) ٢٠١٩٠ ٠

آل معود ٠
 ١٠ — ٨مداهب ،فكرية محاصرة® ،لحمد
قطب.،

<« - ٩اللل والمحل® (ج؟)،
للشهرسامح■ ،
 ١١ _ ١٠الموم وعق الفل

فية ® ،

لعيد المعم الحفتي.
(ا)اظ : .كواض نير؛ ،) ٤٢٠ . ٤١٩ (،س الغالث
لول ديورانت (  ) ٣٨٨وما بعدها [مكتبة المعارف،

ءل ،]٦تقية المناية رالمادفة في الفكر الغربي
لمارة ت مد المحن ([ ) ٧٦٣ ، ١٧٣ ، ٧٣مكتة
المكان،

ط\].

الألفاظ اسملة

اسمظال4ج«اوات

 — ١ ١ءركواسف زبوف في المذاهب
١

ا لمها صرة ا ، ،لعد الرحمن حبمن

حينكة الميداني.

الحساب :إذا رددته إلى الجملة
 ٠ا لتعرثاصطلاحا؛

هي الألفاظ المحدثة الي تحتمل حما

» - ١٢نوانض الابمان ال قول ية

والعملة' ،لعد العزيز آل عد اللهليف.

وب اطلا ،مثل :الجم والجهة

والمزِلْ•،
ؤ _ _ ،التسمية:

 mا محممظ السالة M

سمي ت ،بذللثح • لأنها تحتمل حما

 ٠ا لتعريف لغث:

الألف اظ :جمع ل ففل ،ق ال ابن
فارس ^,٤٤؛ ؛ ® :اللام والفاء والفناء كلمه
صحيحة تدل على طرح الشيء٠١

تقول؛ ®لقثل بالكلام يلففل لفظا  .ولفظث،
الني ء من فمي .ولمثل بالكلام وئلمثل

وباحللأ ٠

 0ا لحكم:

يجّح على اللم أن يتوقف ،في
إطلاق هن ه الألفاظ ،فلا ينبتها ولا
ينفيها ،ؤإنما ي نف ر عن معانيها؛ فإن

كان حما قبل ؤإن كان باطلا رد ،وعلى

به :تكلم به ،واللمثل واحد الألفاخل وهو
في الأصل مم_دراال  ،،واللمثل نر يرد المكلم أن يحبر بالألفاظ الشرعية التي
بمحنى المدر وقد يرد بمعنى المفعول،

ج\ءت في الضوص.

فيراد يه المالفوط نف ه.

 ٠ا لحقيقة:

المجمال ة :نال ابن فارس

:

حميمة هازه المسالة :أن يعلم أن

"الجيم والمتم واللام أصلان :أحل .هما
تجمع وعظم الغلق ،والأحر حس •

 . ١ما جاء في الكتاب والئنة ،فهن.ا

فالأول فوللث ،أجملت ،القيء ،وط0

يجب ،الإقرار به ،فيثب ت ،ما أنبته ^٤١١

جمالة القيء .وأجملته حصالته*أ .،

الألفاظ نوعان:

ورسوله ،ؤينفى ما نفا ٥الله ورسوله ٠

والجمل :ما جعل جملة واحدة ،ال

يتفرد بعض آحادها عن بعض •
ق ال الجوهري® :وند أجم لت،

<؛)اظر :انمحاح(؛.) ١٦٦٢ /
(ه) اننلر :رومان اوا؛لر لأبن وو\ب' (ا/آاْ) [موة

الران ،]٢.!. ،وثرح مختمر ازومحة ( ) MU/y
[مؤسسة الر ،الان ،محل  . ] ١وانفلر أيما ت مودف> ابن

(.)١قايس اللس (ْ/ههأآ) [دار النكرْ ،لا>ا'لاه].
( )Tي ان المربم ([ ) ٤٦١ /Uدار صادر ،ط-ا] ،ومختار

انم حاح ( ) ٢٨٣
( )٣قايس اللغات <ا.) ٤٨١ /

انمرة ،طء].

تيمية وابن القيم من الألفاخد المجملة المتعالمة
بأبواب التوحب .والنماء والغارر ( [ ) ٤٨رّ الة
ماجس تير متّا.مة لقم المقياوة بالجامعة الإملامية
باّ؛بة انمورة.^ ١٤٢٨ .U ،

اسمظاثمج»الة

][٣٣٥

رسول افه ٠٠١.
ونال ابن أبى العز الحنفي ه ت

الأ'لمإظالمس1ة

ركلأم اض غير مخلوق)( ،الحد) ت
 - ١قولهم ■' ®بانن من حالف  ١٠ت هذا

®وأما الألفافل الني لم برد نفيها ولا الأفظ من الألفاظ المعروفة التي بينت
إساتها فلا تطلمق حض ينظر فى مقصود معانيها ،وهي من الألفاظ التي ،^^١
قائلها؛ فإل كال محنى صحينا قبل ،عن ال لف ه ،وهذه الألفاظ إنما
ٌ
لكن ينبغي العبير عنه بألفاظ الموص ،نستعمل في باب الاخار عن اش
دون الألفاظ ال٠جمالة ،إلا عند الحاجة،

ولا نمى فى باب الأسماء.
والملق ه اتسلوا هذا اللففل رذا

وفال ابن تيمية ظه ت *وأما الألفاظ

على لخهميه الخلولية ،فمالوا :إن اش

ْع نرائن محن المرادأرآد

الي ليت في الكتاب ،والئثة ولا اتفق بانن من حلقه غير مختلعل بهم،

الملف على نفيها أو إثباتها ،فهدم ليس والجهمية هم الذين ينكرون ماسة افه
ض ءعاتي
آو  ،■_ ^،١فهذا
عر أحد أن ^ ^١من
صححه

حتى يسنمر عن مراده " محإن أراد بها دلت عليها الصوص .وهذا المؤع محن
معنى يوافق خثر الرسول أفر به ،ؤإن الألفاظ يجيز جمهور أهل الئئة
أراد بها معنى يخالف ،حبر الرسول اسع٠الهل.،٤

أنكره .ثم العبير عن تلك المعار إن

 - ٢قولهم :اكلأم افه غير ءخالوقاا :

كان في ألفاظه اشتباه أو إجمال7أر هذا اللففل من الألفاظ الي تكلم الملف
بغيرها أو بثن مراده بها ،بحيث يحمل
تعريف الحق بالوجه المرعي؛ فان ^١

بها للتوصيح والبيان ،وكلمة (غير
مخلوق) لم ترد عن رسول اف ،.ولا

محن نزاع الاس سببه ألفاظ مجملة مبتدعة عن أصحابه ه ،لكن لما كان المبتدعة
ومعان مثتبهة٠ ، ١١١

يتلفظون بألفاظ مجملة ،يريدون من
ورائها تقويض مذمثج ال لف ،ونفى

و ا لمسائل اثمتعلقة:

صفة الكلام عن اممه تعار ،بثن أهل

 ح كم استعمال( :بائن من حلقه) ،اللثة أنه واجب على اللم أن يقول:()١اخرجه الخلال ني الئثة(■ا/هءه) [دار الراط.
ط.]٢

(غير مخلوق) ،ومن لم يقل يهوْ الكلمة

بدع وعد من الواقفة الذين وصفوا بأنهم

( )٢شرح العلخاؤية( [ ) ١٩ • - ١٨٩وزارة الشؤون

الإسلاصت والأوناف ،ءل-اء• دانفلر؛ عجمؤع الفتاوى

 ، ٤١انظر■ الرد محلى الخهمة للدارمي ( [ ) ٢٧دار ابن
الأثيرً ،دآ] ،وجمرع الفتاوى (■ ) ١٢ ( ) Y'-\/T

()٣برع الفتاوى (آا/إاا).

الإلفاظ اومج4اة

الألفاظ المجملة

][٣٣٦
ثر من الجهمسة؛ لأنهم شكوا في سواه ،فالحد بهذا المعنى لا يجوز أن
كلام اش تعالى .وبعضهم ستعمل هدا
اللمظ (تقية) من أحل إحماء تجهمه.

يكون فيه منازعة فى نفس الأمر أصلا،
فإنه لس وراء نمه إلا نغمح ،وجوب الرب

فكان علامة الثني أن يفصل القول ونفي حقيقته ،وأما الحل بمعنى العلم
لنقول• كلام اف غير مخلوق.

والقول ،وهو أن يحده العيال ،فهدا

ولهذا لما سل الإمام أحمد بن منتف  ،بلا منازعة بين أهل ١لثنةة
من ال لف ،من أثبته ومنهم من نفاه،
حنل؛ هل لهم رحمة أن يقول الرجل؛
القر1ن كلام اش تعالى ثم يسكت؟ فقال؛ قال شيخ الإسلام؛ راقان المشاهير

ولم يسكت؟ ولولا ما ونع فيه الناس بالإمامة في الثنة أثبتوه ،كما ذكره
كان ي عه ال كون ولكن حيث نكلموا

فيما تكلموا لأي شيء لا بكلمون؟!را.،

عثمان بن سعيد عنهم وسمى ابن
المارك،ا ٠،٣١
ومراد المسلف من ذلك مد الطريق

 ٣ء قولهم؛ ارالحداا ؛ هدا اللفغل من
الألفاخل الحادثة التي لم يكن بعرفها على الجهمية فسما ادعوه محن أن القه
الصدر الأول من الساي ،المالح ،ولم تعار قي كل مكان.
وأما ما حاء عن الإمام احمد مجن
ترد في اوموءس الشرءية نما ولا إنائا ّ
روايان ،في نفي الحد عن الثه تعالى،
وموقف ،السالم ،من ذلاان ،الامتفمال؛
فقل وجه ذللثح شيخ الإٌ ادم بقوله؛
فإن أراد ؛إيان ،الحد أن اف بائن من

حلقه منفصل عنهم فهو حق ،ؤإن أراد

*فهدا الكلام من الإمام أبي عبد اش

أحمد ؛؛^ ، ٥٠يبين أنه نقى أن العباد
بنفي الحد أن اف لا يقدر حده إلا هو
يحدون اض تعالى أو صفاته؛حل ،.أو
سحانه فهدا أيصا حق ،ؤإن قصد بالني
يقدرون ذللثح ؛قد.ر ،أو أن يبلغوا إلى أن

أن اش في كل مكان ،فهذا باطل مردود.

يصفوا ذللثح ،وذللن ،لا ينافي ما تقدم من

ق ال ابن أبي ال عز «*j،i؛ •رومن
المعلوم أن الحال  .يقال على ما ينفصل يه يعلمه غيره ،أو أنه هو يصن ،نف ه ٠
الشيء ويتميز به عن ءجرْ ،واض تعالى وهكذا كلام سائر أنمة ال لف  ،ينبتون
إثجامتح انه فى نف ه له حد يعلمه هو ال

غير حال في حلفه ،ولا نائم بهم ،بل
هو القيوم الفانم بنم ه ،المقيم لما

الحقاثق وينفون علم العباد بكنهها))
( )٢شرح اسوي.) ١٩ •( ٠

 )١أحرجه أبو داود ني م اتله صن أحمل ، ٣٥٥ ( .رنم
،■[ ) ١٧٠٠كة ابننمه ،ط؟.].٠١٤٢ • .

( )٣ياذ-يس الجهب(■ا.) ٦٩٧ /
( )٤بيان تلمم اJجهب < ) 1TA/Y

دسر

اسمظال.4ءمالة

* JaUJVاسل

زYTVا
)(٣

0الآدار:

الجمرس-

لا شاك أن الألفاظ المجملة تركت

أثارا سيئة وأصرارا كبيرة في الأمة ،وفد
حذر منها العلماء كما حاء عن ابن

القيم ه أل قال( :رفإباك ثم زاك

والألفاظ المجملة المنتبهة المي وقع
اصطلاح القوم عليها ،فإنها أصل البلاء

ه ا لذكمة:

الحكمة من ضع إطلاق الألفاظ
المجملة:

 — ١لحماية حنابح الدين من عب نه

المقلين،

 - ٢لئلا يقال على اف بغير علم.

وهي مورد الصديق والزنديق .، ١١٠

-٣لكي فهم الألفاظ الشرعية الفهم

ومما يدل عر حهلورة ذلك أمور:

الصحيح الموافق لمراد الله ومراد

 — ١تحريم ،نصوص الكتاب ،والئنة:
في بب ثائر المتكلمين بهده الألفاظ رسوله،.

واعتنائهم بها ،وقعوا في تحريف
 - ٤ولقطع الطربمح ،على أهل الهواء
نموص الشؤع ومعارضتها بحيث إن حاء والجدع الذين اتخذوا الألفاظ المجملة

نص يخالف ذللث ،اللمقل المجمل صار معلية لمشر عقائدهم الباطلة وتمريرها

يحرفه عن مدلوله المنن الواضح،

على الماس^ ،ا كان موقف ،أهل الثئة

وقالوا ؛ هذه أدلة لفظية لا تفيد اليقين،

حازما حدا ،حيث ،امتنعوا عن إطلاق

ؤانما اليقين في معقولأيت ،اليونان.، ١٢

نلك الألفاظ نما ؤإثب اتا إلا بعد

 - ٢الانحراف عن الحق وتب اين

المواقف ،في الصوص؛ فالمبتيعة

ّ

اهتموا بالطرق البدعية والأدلة المبتدعة
اكركبة من الألفاظ المجملة .لا ميما
فيما يتعلق بإسامحت ،الخالق  -انحرفوا عن
مواء ال بيل ،وصاروا ئلامث ،طوائفج:

الامتف ار والمفصيل ،لكي يثبت ،المعنى
الحق وينفى المنى الباطل.
ى م دمم ،المخاصن:

أهل الأهواء يستخدمون الألفاظ
المجملة ،المأثأتم.الة على حق وباطل،

للتلميص على الناص في عقيدتهم،
أهل التضل ،وأهل التأويل ،وأهل وحرهم إر الاحتلافح ،لن،االث ،ذم ال لفح
= اعلأم الملأ. ) ٨٦ . ٠٨/T•( ،
هذا الم للث ،،وذمهم له لبى لمجرد
( )١مدائح المالكض (  )\ ir/rزياد الكتاب ،العربي،
<ل"ا].

( )٣انقد :الفتوى الحموية العرى ( [ ) ٢٧٧ . ٢٧٤دار

( )٢مؤنق ابن يب وابن المم من الألفاظ المجملة

الصميم ،ط٢ا ،ومجمؤع الفتاوى (ه،) ٣٥ . ١٣/

( .) ٤٧وانظر :در ،المعارض ( ،) ٢٠٩ ، T٢١/١
رالموايق المرد (■ا) ٩٦٦ . ٩٢٠ /

ودر ،المع ارض (ا/م،.أ ،ا'آ.ف•؟)،
والصواعق الرّلة (  . ١< ٤٨/٣اه،ا).

الأو4

][٣٣٨
الاصهللاحات المولدة فسه؛ بل لأن

" — ٦الصواعق المرم لة* (جّآ)،

العاني الش يعبرون عنها بهذه الألمافل
والعبارات فيها من الباطل المذموم في

لأبن القم•
« . ٧النواءال .الكلية للأسماء

الأدلة والأحكام ما يج_ ،النهي عنه،

والصف ات عند ال

لف (القاعدة

فهي مشتملة على معان مجملة فى النفي
والإنبات ،وهذا بوئي إلى الألمب اص

التاسعة)" ،لإبراهيم البريكان.

وعد م بيان الحق ،فاكثر اختلاف> التاس

سببه هذه الألفاظ الجملة ،والعاني
الخثتهة

والواجب التزام نم وص الكتاب
والئنة وترك الألفاظ الجملة الوهمة؛
لأنها تحتمل حما وباطلا ،وليس لها
صابهل يضبطها ،بل كل طاتفة تستعملها

 . ٨امجمؤع الفتاوى* (جّآ،٥ ،
 ،) ١٧لأبن تيمية.

" . ٩مدارج ال

الكين'ا (جّآ) ،

لابن القم•
• * — ١النفي فى باب صفات اض ^؛5؛،

بين أهل الثنة والجماعق والععللة*،
لأرزفي بن محمل -سعيداني.

لأي؛د اعتقادها ،فلا يجوز اتخاذ الألفاظ

الجمالة تكأة لنفي وتاويل ما ثبت
و ا لتعريف ،لغة:
بالكاب أوالثنة.
 0ا ل٠مLدرواأمراحع؛

 ١ء راJيان تلبيس الجهم.يةا( ،جّآ)،
لأبن نمتة-

 — ٢ءدرء تعارض العقل والمقل*

^ ،)١لاين نتب•
 ٣ء *روصة الماظر وحنة المناظر*

^ ،)١لابن قيامة.

الإله؛ من أله ناله؛ بمعنى • عبد •

قال الزجاجي ت ررإله؛ فنال ،بمعنى
مفعول؛ كأنه مألوه؛ أي ت معبود م تحق
للعبادة ،يعبده الخلق ويولهونه ،ومعنى

قولنات إله إنما هو الن.ي يستحق العيادة،
وهو اف تعالى التحق لها دون ما
سوا ٠٠١٠

فالإله؛ على وزن! فعال ،يقال ت أله

" - ٤شرح الطحاؤية" ،لأبن أبمح ،الُز ناله إلهة والومه وألهانية ،فهو إلاه

الخفي.

 . ٥ءالمفات الإلهية؛ تحريفها،

أقامها(ا ،لمحمد حليفة التميمي.
(ا)اظر :م .الممارض(؛/؛؛.) ٢٣٢ ،

بمعنى مألوه ،فعال بمعنى مفعول؛ أي؛
معبود ،والتأله التعثد ،فلمؤا دحلت ،عليه

الألف واللام •حنّ ك الهمزة تخفينا؛
لكثرته في الكلام ،وؤهلعت ،الهمزة في

الأك

الأك

وقال تعالىِ ٩ :ت َلآ محت أثك،

الداء للزومها نتجا لهدا

نثرف( ،آؤي مةثم ^٠ . 0ين دؤندء

ي ا ثتعرسا شرغا؛

الإك ت هو المألو 0المعبود ،المستحق
لإفراد بالعبادة ،لما اتصف يه من صفات

امال والجلاورى.

وقال الطبري« :إن الألوهية هي

^ ،]_[ ^^١٧وقوله تعالى :ؤ1جدا

ين دون اؤتي ،ءولهه ثندمحف .ه
تالزحرذ. ]٠

وعن أبى هريرة ه فى قمة سزال
حبردل.للمىهحينقال :ما

العيادة ،ؤإن الإله هو المعبود ،٠مم نقل الإسلام؟ قال :ااا،لأّالآم أن تعبد اف ولا
 ١٢١عن ابن عب اس ه :أنه قرأ :

ءؤوددرك
«ءبادتك»ُ )/(٣
0

 ] ١٢٧قال:

تثرك به شيثا*لا.،
قال الحاففل ابن حجر

 :اولما

عثر بالعبادة احتاج إلى أن يوصحها
ا لأدلة:
بقوله :اولأ تشرك يه ش؛ئااا ،ولم يحج
دث الكتاب العزيز واللمئة الموية على في رواية عمر ه لاستلزامها

أن (الإله) بمعنى المألوء المعبود ،قال

ذلاوث»،رْ.،

ه
فالي :ظ كآنن ^
حفلمم  ٠١٣بيثنا
أب مثد  ■^ ١٠آس لما بعثه إلى اليمن قال :اقليكن أول ما
ولا فثيك يهء
وآل عمران؛  .] ٦٤تدعوهم إليه عبادة اف،
حنث اتفق المقرون على أن قول٠^١^ :
والأحاديث في بيان أن الإله بمعنى
تمر لقوله:
تثن ءالأ
المأ لوه المعبود المطاع كثيرة جدا ،يهلول

وعن معاذ ن جل ه؛ أن الني {.

( )١انظر :انمن (؛ jb [ )٩• /وّكب الهلال، ،يا]،
وتهذيب ،اللغة (ا[ ) ٤٢٢ /الدار المرا ،ط\،

 ،] ٠١٣٨٧رالمعاح ([ ) ٢٢٢٣ /-Iدار الع ال م

ذ/ئ.

ولم ينفل عن الصحابة ه لمعنى
ررالإلهء محنى آخر سوى أنه المحبود ،وقل.

( )٢انظر" قاس :حنة يي  ،^ ٧٧١المالعاث . ٤٦ (،بين ان عباس ه أن اسمه تعالى (اش)
[ ) ٤٧أضواء ال لف ،،حوأ] ،وقاعدة جامعة ني

توحيد اش ؤإخلاصى الوجه والسل له عادة واصممانه

( )٦٦زدار العاصمة ،ط؟] ،ومنهاج ال نة النبوية
[ ) ٣٣٥ - ٣٣٤ /nجامعت ٍ ،٣^١دا،]-٠١٤٠٦ ،
وبدائع الفراتد( [ ) ٢١٢٨دار الخاني ودار الخير،
( )٣تمر اتجري ( ُ[ > ١٢٣/١ؤسة \ب' .تحقيق:

أحمد محمد شاكر ،محل.]. ٠١٤٢٠ ، ١

بقوله :ذو الألوهية والمعبودية على حلقه
())أحرجه البخاري (كتائب ،الإيمان ،رنم  ،) ٠٠ومسلم
(كتاب ،الإبمان ،رنم .)٩

()٠فتح اياري لاين حجر(ا/هاا).
()٦أحرجه البخاري (كتاب الزكاة ،رنم ،) ١٤٠٨
وم لم(محاب ،الإبمان .رنم .) ١٩

الأك

وق]

أحمعض  . ١وقد قرأ فوله تعالى :ت ع ال ى؛ ؤ٠ل ،لبما يمحك ،إلى آثح
بكر الهمزة؛ أي ت إكهآ=ظلم إله ربمده [الأساء.]\*A :
ؤويذرك
)(١

وعبادتك.

وأجمع وأحسن ما قيل في معنى هذا

ونقل الشيح ٌليمان بن عبد الله في الاسم ولففل الجلالة (اش); ما ورد عن
شرحه لكتاب ٠التوحيدء عن عدة من أهل ابن عباس ه أنه قال :اض ذو الألوهية
العلم من السالف والخلف نف ير الإله والعبودية على حلقه أجمعين
يانه المعبود ،ثم قال ت ُوهو إحماع منهم
محي
وقال سخ الإسلام ابن تيمية
أن الإله هو المعبود ،حلاهما لما يحتفي ٥
بيان معنى اسم (الإله)ت راوالإله هو
عباد القبور وأشباههم في معنى (الإله) المألوه؛ أي• المستحق لأن يوله؛ أي ت

أنه الخالق أو القادر على الاختراع أو
نحو ُدْ

العبارات!٠

يعيد ،ولا يستحق أن يوله ويعيد إلا الله
وحده ،وكل معبود سواه من لدن عرشه

وجماع القول rأزالكتاب العزيز إلى فرار أرصه باطل ،وفعال بمعنى

والئنة المبوبة ؤإحماع الصحابة نهر فمن
بعدهم من أهل العلم واصح تماما في

مفعول ،مثل لففل الركاب والحمال،
بمعنى المركوب والمحمول . . .فهو

نف ير ( إله) بأنه المحيود ،وأن الممامحير الإله الحق لا إله غيره ،فإذا عبده
الواردة بخلافه تفامحير ومعان مخترعة

الإن

ان نقد وحلْ ولم يجعل معه

مثتدعق لا مستند لها من كتاب ولا محثة إلها آخر ولا اتخذ إلها غيره٠
ولا فول صاحيإ ؤإمام لغة معتبر.
مع ه إلها ءاثر ئمحك ثأ أل*تئإ؛أث٤٠.

نج

[اكعرا»]،أ؛،ا

ي ا ثمسائل اثمتعلقة:

 -ا لمسالة الأولى ت أن من أمماء اف

ولففل الجلالة واّ مه تعالى (اش)

مشتق من الإله كما قاله ابن عباس ه.

تعالى الخض(الأله):

وق ال ابن ال ق يم ةة؛بج؛ ال قول
قالتعالى:سبمنةلأا َ
ك
إلا ض أونتئ آلقبثّ .ه (اله——٠رة-ا ،الصحيح :أن (افه) أصله ت (الإله) ،كما

وقال تعالى؛ جوتآ ؤئؤ؛ إلأ لع؛؛نثثا
إلنها وتجسدأه [ال توب ة ،] ٣١ :وف ال
احرجه اليري م التف ير (\[ )\ yr /مز-

م

الرالأ ،ط\].

تسرالزيز الصد (.)٦٧

ة

هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من
شيمتهم
( )٣تقدم تخريجه ترسا.

(؛)سرع النتاوى (•!.) TO . Y'T /،
(ء) بيانع امامم (آ[ > ٧٨٢ /دار الم

الإك

الألم

Ln.
ولففل الجلالة(اض) لا يوحد منه صفة

ؤ ،كثفر مثن

[الأنعام].

فعلية  -كالخالق والرزق ونحو ذلك -

يقول شيخ الإيجلأم ابن تيمية لآغّفه

ؤإنما يدل على صفة ذاتية هى استحقاقه

عمبؤ ذكره لهدم الأية؛ ا١فالمخالوق ليس

تعالى للعبادة ،وهذا يدل على حملآ فهم بإله في نق ه ،لكن عابده اتخذه إلها
أهل الكلام نمى(الإله) وو\ يدل عله وجعله إلها وسماه إلها ،وذللئ ،كله باطل
امحمه تعالى(الله) ،حيث فهموا أنه يدل
على صفة فعلية هي الخلق والقدرة على

لا ينفع صاحبه بل يفره . . .فغير الله ال

يملح أن يتخل إلها يعبد ويدعى ،فإنه ال

الاختراع ،ومد بين الخليل بن أحمد بخلي ،ولا يرزق ،وهو س بحانه لا مانع
رحمه الله تعالى عدم صحة دلالة اسمه لما أعطى ولا معملي لما منع ولا ينفع
تعالى (افه) على صفة فعلية حين ،قال:

ذا الجد منه الجد• • • فغير الله لا مالك

وليس (الله) من الأسماء اكى يجوز فيها

لشيء ولا شربك في شيء ولا معاون

اشتقاق فعل كما يجوز فى (الرحمن

للرب ،في شي،ءاالى•

الرمم آ

 -ا لخألة الثالثة :توله تعالى :وع

 ا لم ألة القانية أن ن مية  ^١ف ،ألثء الأ و 4أمح ،له؟هالمشركين لخبوداتهم الش يعبدونها من
دون الله (آلهة) لا بمنأصها شيئا من
خصالمس الألوهية ولا يمعليهأ حق
الألوهية:

كما نال تعالى في شأن اللات
والعزى ومناة :ؤأ 0تج ،إلا U-1؛؛

أمم وءادادؤ ثآ أنل آس قا ين نللإه

[النحرن:] ٨٤ :،

وهده الأية ليس فيها دليل للحلولية من

الجهمية على أن الله تعالى وتميس حاذ
في الأرض ،ولا أن الإله متعدد ،ؤإنما
معناها :أن الله تعالى معبود في الماء
والأرض ،وهذا فيه إغراء وحث ،على

الألمزام ب التوحيد لأهل الأرض ب أن
يعبدوا افه وحده ولا يشركوا به شيئا كما

[الجم ،] ٢٣ :وحكى عن يوسف 3.

عبده أهل الماء فلم يشركوا به أحدارم.

ض إ لا ك ئعي آتئز ن:اإآثيم
ثآ أنري آس ها مح ،ثلمه [يوش■ :؛]،

— ا لمسألة الرابئ؛ كل معبود فهو إله
سواء كان بمحق أد بباطل؛

قوله لصاحبي السجن؛ ^ ١-ثتددئ ين

وحكى عن إبراهيم  .نوله لأبيه
لتساما ءالهه إو أرش
آزر؛

كما نال تعالى عن آلهة المشركين؛
( )٢سرع الفتاوى ( .) Y'O . ■T'l/W

( )٣انغلر ،_U« :الحض ني إحما .اساء اث الحض
(ل)ئاب انمن(؛.) ٩١ /

( [ ) ١٩ - ١٨دار ابن الجرزي، ،يا.]٠١٤٢٩ ،

الأل4

الألم

!٣٤٢

جئآ ك ،تثم ؛ولهتم اؤ دءون ين القول ،فقال٠ :اواختلفا أصحابنا في
دون أش من ثى« س ءآء أم له  ٠٤ل ه ود؛ معنى (الإله) ،فمنهم من نال :إنه مشتق
مي اض تعالى معبودات

من الإلهية ،وهي ندرته على اختراع

المشركين آلهة ،لكها آلهة باطلأ ،أما

الأعيان ،وهو اختيار أبى الح

ز

اتصاف اض تعار يالإلإية فهو الحنرأ

الأثعرى»لم ،وذكر ارازي مذاهب
الماص في أصل اشتق ا ،3اسم اف

 ،] ١٠١ف

@ م ذمما اتمخالفين؛

امحطف  ،المخالفون لأهل الئثة تعالى اغ فقال :ءالقول المايع :الإله

والجماعة فى تعيين أحص وصف الإله من له الألوهية ،وهي القدره على
الاختراع ،وانمايل عليه أن فرعون ّ
عر ثلاثة أثواورى:

الأول :مذب الفلاسفة الذين قالوا  :قال ٩ :نث  ^١وه؟ لاكما]،

إن أخص وص ف ،ا لإله هو وجوب
الوحود ٠

قال موسى فى الجواب ،^^ :آلتمثؤت

ثألأنج[ 4،التراء ،] ٢٤ :فذكر في
الجواب عن المزال الطال ،لماهية

الثار* وهو مذهي ،المعتزلة القائلين

بأن أحص وصف  ،الإله هو القدم ،وهذا
مجني على مذهبهم في نفي الصفات،

وأنه لا يوصف ،الرب تعار إلا بالقدم،
ومن وصفه ب ائر صفاته المثبتة فى

القرآن والئئة فإنه نائل بتعدد الإل،

الإله :القدرة عر الاختراع ،ورلأ أن
حقيقة الإلهية هي القدرة على الاخراع
لم يكن هذا الجواب مهل ل بما لذللئ،
اوؤال»أ؛؛.

وبهذا المقمر لمعنى إله ظن أهل

فجعلوا القول بالصفات يلزم منه تعدد الكلام أنهم قد أتوا بالتوحيد وحققوا منه
الألهة.
الثالث :،وذمت ،المتكالمون من

غايته وأن عب ادة غير اض؛ كدعاء

الأموات والاستعانة بهم في الكربان

الأش-مدة ومن داممهم إله ،أن أحص وسؤالهم قضاء الحاجات ،والذر لهم
وصف ا لإله ت هو القدره على الاختراع ،في الملمات ،وسؤالهم الشفاعة عند رب
قرئوا عاليه القول بأن الإله مضاه :القادر الأرض والمماوات ،إلى غير ذللث ،من
على الاختراع ،فقد  vJالبغدادؤ ،إر أنواع المبادات . . .لا يتنافى مع هذا

أبي الحز ا لأثعري أنه اختار هذا

التوحيد ٠

(ا)ا ان المرب (ما'/اا■؛).

( )٣اصول الدين .) ١٢٣ ( ^ l_J
( )٤اننلر. :جموع النتارى لأبن يب (م.)٧• /

(آ)اطر :م ،اكا;ض('\/ا'ما'ا).

الاله

٣٤٤

فلو كان معنى (إله) :الخائر عش
الاختراع ،كان معنى (لا إل إلا اش)؛ الإقرار به ،وهو لا يفر يافه متذلاهتا ،
أي :لا خالق إلا اض ،ولا قادر عش فمن لم يقر بشيء لا يسأل عن ماهيته،

الموال عن ماهية الشيء همآ عن

الاختراع إلا هو ،ومدا المسي كان
يقول به المشركون كما تقدم ،ولذلك

فمن مال عن ماهية الإنسان فقال ت ما

الإنسان؟ فإن ذلك  ٤^٢٤إقراره بوجوده،

احتج اش عليهم بمعرفنهم هذه بقوله

تع الى ت

.<"u

عئعاوأ ف لدادا ثأتتم

وليلك؛ فان فرعون لم كن قد مال

تالقر]٥؛ أي" تعلمون أنه
تشومحك
لا رب لكم غيره  ،كما فسره بذلكا حمع

عن حفيقة الإلهية ؤإنما محال عن وصف

من المفسرين

الرب الذي Jتفلاهر بإكاره ،ؤيوصح هدا

ولو كان المعنى ما يكره هؤلاء

آية أحرى وهى؛ ^ ،٥١١ثمن ^؛^ ١محّءا
[طه] ،ومعلوم أن (من) لا ي أل

المكلمون لما اسقام الإنكار على

بها عن ماهية الشيء وحقيقته ،ؤإنما

المشركين الذين يفترون بان ا فه هو

حقيقة معنى الإلهية هى :استحقاق افه
للعبادة بما له من صفالت ،الكمال وتنزهه

شركهم في الأ'لومةل •،

عن صفات النقص ،وقد دلت الأدلة

حالفهم وخالق كل شيء ،ؤإت كان

 JI:J1؛ :،وأما استدلالهم  JJJlJ؛ ،بما
جرى سن موسى ء وفرعون في
السؤال عن حقيقة الرب وتفسيرهم
لجواب موسى .ت بأن معناه ت القادر

ءالىذلائ.L

وقد ترتب على هدا النمير مفاسد
كثيرة:

منها :أن الإقرار بالربوبية أول واجب

على الاخراع ،فجوابه ت أن فرعون كان على؛  SU؛_ ،وهذا من أعفلم الباؤلل
مظاما بإنكار وجود رب العالمين ،بل

لخالفته ألقرآن والسنة ودعوات الأنبياء

كان يدعى أنه هو رب الخالين بقوله  Iلأقوامهم وحال المشركيزأ
 ٠وج . ^٦ه [اJازع ات]،
ومنها :إغفال توحيد الألوهية وعدم
ولذلك كان سؤاله بقوله ت <ؤوتا ؤيب الاعتناء به ،وهدا ما أوقع فئانا متهم في
آددشئ

س-ؤال عن وصف الرب

الإشراك يافه ،من الاستغاثة بغير افه

تعالى ،وليس سؤالا عن الماهية ،إذ
( )١جامع ابيان لاين حرير(.) ٣٩٠ . ٣٩ • ;١
( )٢تسر المزين الحمد (٦٧

.) ٨١ -

( )٣سبموع اكاوى لأبن تٍمة(\\-ا .) ٣٣٤
<؛) حقيقة التوحيد بين أعل الئئة والتكلمن،
لمد الرحم اليي( .) ٤٧٧ . ٤٧٦

الإلهام

الإلهام

[؟] ٤٣

والذبح لغيره وغير ذلك من صرف
حق النه تعالى لغيره من الأنداد.

ومنها :أن الذي قالوه هو الوي فح
باب الشرك على اممين؛ لفلمهم أن
التوحيد هو إفراد اش يالربوسة.

 ٠ا لمصادرواثمراجع:
® - ١تجريد التوحيد المفيد،،

للمقريزي.

® — ٢التمهيد لشرح كتاب التوحيل،٠.

كالح آل الشيخ.
® — ٣تي

ى ا لتعريف لغة:
الالهام :في اللغة مشتق من مادة؛

(^،1؛) ،هو يمعنى :الابتلاع والألتقام.
قال ابن فارس هءزفأ؛ ®اللام والهاء

والميم أصل صحيح يدذ على ابتلاع
شيء ،تقول العرب :النهم الشيء؛
التم٠ه.، ١١ ،

ويقال :ألهمه اض حيتا؛ أي :لمنه
حيرا ،وسقلهم اض الرشاد .ويمال:

ير العزير الحمي ل،،.

لسليمان بن عبد اض ؟

•ءسالمبمحسالمم

والمتكلمين ،،لعبد الرحيم اللمي.

ْ-

 mا لإلهام m

أهي اف فلأل الثثد إلهانا  :إذا ألقاه في
روعه ،فتلقاه ؛مهمه ١٢٢١

هاصداسس؛ئ,،
لقد عرف الإلهام في الاصهللاح بعدة

التوحيا -والم-ريى بمس تعريفان ،،أذنملها هو ما ذكره الإمام ابن

الر؛وي؛ة والألوهة* ،لُلي العليانح•،

المثم وغيره بقوله :الإلهام :هو الإلقاء

® — ٦شرح كتاب التوحيد من صحيح في القل،ئ ،والبعض يقول :هو الإلقاء
البخاري ،،لعبد اض الغنيمان.
® - ٧الشهادتان معناهما وما تتالزمه
كل منهما® ،لأبن -مرين-

)(٤

•

٢،/
كما ■مفه الشح الشنقيهلي (ijft؛ ،بقوله:
®الإلهام في الامجهللاح :إيقاع ني ء في

® — ٨فتح المجيد ،،لعبد الرحمن بن القلب ،يثلج له الصدر ،من غير استدلال
يوحى ،ولا نثلر فى حجة عقلية،

حن-

® — ٩مجمؤع الفتاوى ،،لأبن تيمية.

®منهج أهل الثئة والجماعة
ومنهج الأثاعرة في توحيد اض تعالى،،
لخالاد  ١تور ٠

؛• )١قايس اسة رْ/ياآ) [دار الجل .ط ،]٢واظر:

الصحاح ،لدار ٠العالم للملأمحن ،ط^].

(آ)انغلر :نهذبب ،اللغئ(؛"■،،/ا) [دار إحجا ،التراث
العربي ،ط\ ،ا»»آم].
()٣شنا ،العلل ( [ ) ٥٥دار الفكر.] ٠١٣٩٨ ،

(؛)انظرت الصحاح ،مادة ت (لهم).

الإلهام

ص؛

يختص اض به من يشاء من حلقه))
0

الإلهام

ب ينامحضىا0غوي
والقرص.

المعنى الشرعي للإلهام  -وهو الإلقاء
في الروع  -راجع إلى المعنى اللغوي

 -و هو الأبتادع -؛ إذ إن من ألني في

ب  -وأما إن جعل الإلهام لغير
الأنبياء دليلا مستقلا يعرف ،به أحبّار

الغيبيات وأحكام الشرءيارت sباستقلأل)
_ ك ما هو الحال عند يعفى المتصوفة —
فهدا لا ثلث ،فى بهللأنه.

فكل ما ادعي إلهاما للنفس فان سبيل

روعه شيء فإنه شبيه بمن التهم ذلك الخالم بصحته أو بهللأنه هو عرضه على
الكتاب والئئة ،فإن وافقهما قبل ،ؤإلأ
النيء والممْهأآ.،
 0ا لأسماء الأخرى:

من الأسماء الأحرى للإلهام؛
 — ١التحديث.

 - ٢واعغل اض في قلب المؤمن.
 - ٣الوحي (ب المعنى العام غير
المختص بالأنياء).
 0ا لحكم:

مدى حجية الإلهام:

رد ،فلا يستقل الإب ،بنمه في معرفة
الحق ،مواء كان دللث ،فيما يتعلق

بحق اش أو بحق الخيال.

فأما ما يتعلق بحق اض :فإن الإب،
ليس دليلا مستقلا يئب ن ،به من ادعاه

حكما من أحكام الثمع ،سواء أحكام
الشمع الخيرية؛ كالمائي ،.أو الملية،
كأحكام الفرؤع.
وأما ما يتعلق بحقوق الخبال :فإنه ال

أ — الإلهام إن أريال ■ يه هداية اف لن يحل ل لحاكم أن يحكم لأحد
ثاء من حلقه هداية بيان وتوفيق ،وما

حاء في التمئ من المعاني القارية له؛
كالتحدث ،والواعقل على قلوب

المؤمنين ،ولمة الملك ،والوحي الخام،
فا-للئ ،حق ولا ريب فيه.
( )١امواء ال بيان( [ ) ٣٢٤ . ryr/rدار ال فكر،

ها؛اه] .وانغلر :الإحكام؛ي أصول الأحكأم (\ا
[ ) ٤١دار الحدبمتهً ،لا<، ،أله] ،ونواطع الأدلآ
ني الأصول (آ\/ا؛م) [دار الكتب العلب،

المتخاصمين بمجرد دعوى الإلهام.

ففي راالصحيح؛ا عن أم ملمة عن
المبي ه؛ أنه نال« :أنا بشر ،وإنكم
تختصمون إلي ،ولعل بعضكم أن يكون
ألحن بحجته من بعض ،فأمضي على

نحو ما أسمع ،فمن قضيتا له بحق أحيه
شيئا فلا يأحد ،فإنما مي له قهنمة من
الار»ص.

 ١٤١٨ه] ،والتحبير ث رح التحرير للمرداوي (آ/
ُ[ ) ٧٨٤كب الوشي ،ط ٤٢١ ،١اه].
رأ) انثلر:سايس

()٣احرجه البخاري (كتاب ،الحيل ،رقم ،) ٦٩٦٧
وسالم (محاب ،الحدود ،رثم .) ١٧١٣

الإمام

الإمام

][٣٤٧

فاض الض .أنه بففي بين

وهذا الإلهام هو الوحي الذي جاء في

المتخامحمض يالمع ،لا يالإلهام ،فلولكن موله تعالى :وؤما َكالا دم أي0 ،ةنه أس،
الإلهام طريئا للحكم يئن الباد لكان المبي ي ثبمتاه [!_ ،] ٥١ :كما ذكر ذللته
أحق يدلك ،وكال اض يوحى إلمه معرفة
صاحب ،الحق ،فلا يحتاج إلى يينة

مجاهد وغيره ،وقرره ابن

— ك ما أن هذا الإلهام هو المقصود

والقول يبطلان الإلهام  -عالي أنه
مصدر من مصائر التشرع  -هو ما نررء عائشة ه عن اض.؛ أنه كان
جماهير علماء ااsصولر  ،،بل ذهب يقول؛  ١٠ى .كان يكون مي الأمم قبلكم
بالتحاوث ،الذي جاء فى حديث

جمع منهم إلى رد شهادة من يرى الإلهام م،محدثون ،فإن يكن في أمتى منهم أحد،
موجنا للعلم؛ لأنه ند يشهد يذلك فان عمر ين الخطاب متهم* .قال اين
الإلهام المدعى ،ويكون ذلك كاز؛اص.
وهبه [أحد رواة الحديث ]،؛ نق ير
 ٠ا لعميقة:

الألهامت هو من جنس الوحي العام
الذي لا يختص ؛الأنبياء ،كم -ا فى قول

ت ع الى :م ئ  Xاص الأبم ة
 ،] ٦٨فذكر أن الوحي يكون إلى
الحل ،فالإنسان من ياب أولى؛؛؛.
( )١انظر :منهاج الئئة الشرا(\ا>>\ [ )٧• .موسا
قرية ،طا]ا ريغية المرتاد ( [ ) ٣٨٥مكب العلوم
والحكم ،]١(،• ،لمجموع النتارى (،) ٢٢٦ /:

محا.ثون  Iملهمون

مال ابن تيمية؛  ١٠فهذا الوحي يكون

لغير الأنبياء ،ويكون يقنلة ومناما ،وقد
يكون بموت هاتنس ،يكون الموت ،فى
نفس الإنسان ،لمس حارجا عن نف ه

يقظة ومناما ،كما ند يكون المور الذي

^ ٠١٥أش؛ فى مها)لص.

 ك ما أن هذا الإل ه ام العام هوواعظ اش في قلب كل مؤمن ،والذي

ومدارج الألكٍن (.) ٤٣١ ;٣

( )٢انظر :اصو( ،ال رخي ([ ) ١٨٥ /:دار المعرية]،
والإحكام (ا ،)٢ • /وتوايع الأدل ة(،) ٣٤٨ /:
والتمر مرح التحرير ( ،)١^ ٨٤ /:والحر المسر ثي

الأمول للزركشي(أ[ )٤ • ٠ /دار الكتب ،الملمة،
•[ ،]١وكثف ،الأمرار للخاري(م ،) ٥١٨ /وسر
التحرير(؛ ،) ١٨٥ /والمدخل ألى مذمبف الإمام
احمد لابن بدران ( ٌ[ ) ٢٩٧ؤّت الرمالأ. ،ل،]:

وامواء المان لالئّفلي(.) ٣٢٤ . ٣٢٣ ;٣
( )٣انظر :كشف الأمرار للخاري ( ATA/r
( )٤انغلر :مجموع الفتاوى ( [ ) ٥٢٩ . a^A/wمكبة
اينبءة،طآآ•

( )٥انظر :معاني ال،نرآن سراء ( [ U\/Tدار المرور]،
ونف ير القرطص (أا/أه) [دار الثمب ،]،ومجمؤع
الفتاوى(  ٢٦/١vه)إ وفتح ال،ندير للشوكاني(;٤
[ ) ٥٤٤دار النكر].

( )٦احرحم ملم(كتاب ،فقاتل المحاية ،رقم ،) ٢٣٩٨
وأحرجبم المنحارى ايصا (كتاب ،احاديث ،الأنساء ،رقم
 ) ٣٤٦٩من حديثه ام ،مّيرة ه-
وانغلر :نتح المارى لأبن حجر (• /Uه) [دار

المعرفة] ،حيث ،حكى تغ ير اتحدُث ،باتلهم عن
الأكثرين ،وارتماء.
( )٧مجموع الفتاوى ()'\.). T'<A /

الإمام

الإلهام

جاء في حديث المراس بن محممعان انممةفيذلكالإلهام.، ١٣
الأنماري ه عن رسول اض .

*ضرب اف مثلا صراش متقينا ،وعلى

ي ا لأدلة:

عن أبي هربرة ه ق ال :ن ال
جنبني الصراط موران ،فيهما أبواب
ارلقد كان فيما ئالكم س
رسول اف
مفتحة ،وصلى الأبواب سور مرحاة،

وعلى باب الصراط دلع يقول ت أيها الأمم أناس محدثون ،نإن يكن ئي أمتي
الماس ،ادحالوا الصراط جميعا ،ولا أحد فإنه ممر ، ،وعند مسلم :افإن
نتمرجوا ،ودلع يدعو س فوق الصراط،

فإذا أراد أن يفتح ثيئا من نالك

عمر بن الخطاب منهماالْ .،قال ابن
وهب [أحد رواة الحديث] ت تفسير
محدثون ت ملهمون

.

الأبواب ،فال ت ؤيحالث ،لا تفتحه ،فانك
دش رواية أخرى عند الخاري :عن
إن تفتحه تلجه ،والصراط الإسلام،
وران • حدود اف ،والأب واب أبي هريرة ه قال :قال المي:.
دال
المفتحة :محارم اف ،وذلك الدامي على ®ئد كان فيمن كان ئبلكم من بمب
رأس الصراط :كتاب اف ،والداعي من إسرائيل رجال ،يكلمون من غير أن
فوق الصراط :واعفل اف فى قالب كل يكونوا أساء ،فإن يكن من أمتي منهم

٠الم^. ١٢

أحدنممءس.

 ١^^ ٠١ :الواعقل
قال ابن القيم
ني قلوب المؤمنين هو الإلهام الإلهي

0أقواواهلاسر:
قال الماطبى  Juy.^kكلامه عر

الإلهام واضف _ :ااهدْ الأمور ال

بواسطة الملأئكة»لآأ.
وهد 0الأدلة وغيرها تدل على عموم يصح أن تراعى وتعتبر إلا بشرط :أن ال
هدا الإل هام لغير الأن بياء ،وعدم تخرم حكما شرعيا ،ولا قاعدة دينية،
اختصاصه بهم ،ؤإنما الذي اختصوا يه ت فان ما يخرم قاعدة شرعية أو حكما
(  ) ١أحرجه الترمذي (أبواب ألأمناو ،رنم ) ٢٨٠٩

()٣

وحسنه ،وأحهد ( ) ١٨١ /X ٩ت4ؤم ة الرسالة ،ؤزا]
واللقط له ،والحاكم ركتاب الإيمان ،رنم ) ٢٤٥

وصححه ،وصححه أيصا ابن كثير في التفسير(/y
 ،]< ١٤٢٠والآuنى
[ ) ١١٠٩ . ١٣٨دار طيبة،
في صحيح الترغسج ،والترمب أرتم ما؛مأأ) [مكتبة
المعارف ،،هده].

رأ)مدارج السالكين <ا/ا"ئ) [دار الكتاب العربي،
ط؟] ،وانظر :مجموع اكاوى(«ا/هب؛).

( )٤
()٠
()٦

انظر :كشف ،الأّرار ساري (م*ْ/م،} ٣١ • ،
والمرنة لي الإسلام مد اف القرني ( ) ٧٢ - ٦٦
[دار م الغواني. ،يا.]< ١٤١٩ ،
نندم تخريجه في المنحة المائعة.
تعدم تخريجه في المنحة المايقة.
صحيح سالم (أ/ةأخا) ،وانظر :نح  ^ Ulلأبن
حجر ([ ) ٥٠ /Uدار المعرفة] ،حيّث ،حكى ابن حجر

تفسير ١لنحداث ١بالنلهم عن الأكثرين ،وارتضا. 0
( )٧أخرجها البخاري (كاب الماتب ،رنم .) ١٠٦٨٩

الإمام

الإمام

■•أاومحبم«ث

شرعيا لس بمحق في نفسه ،ل م• إٌا

لما بق بيانه ،فإن عارض الحكم

حي ال ،أو وه م ،ؤإم ا من إل ق اء الشرعي عالم أنه باطل قعلعا .
الشkان.،١^٠
 - ٢أن يكون الإلهام في النرجثح بين
نال ثيح الإسلام ابن تيمية و&ذؤ الماجات ،أو في مواطن الاشتباه الخي
صمن كلامه على الإلهام؛ ارإذا اجتهد

المالك في الأدلة الشرعية الفلاهمة ،فلم
ير فيها ترجيحا وألهم حينئد رجعحان أحد

لا يمكن التحقق فيها من الحكم الشرعي
لكافؤ الأدلة عد اكاظر فيها .

 . ٣أن لا يعممد أن ذللث ،الأمر الذي
الفعلين ،مع حن نصيه ،وعمارته رجحه بالإلهام هو حكم ه تعالى؛ إذ
بالمموى ،فإلهام مثل هذا دليل في حقه ،الإلهام لا عصمة معه كما سبق ،وبناء
فد بكون أقوى من كثير من  ١لأني ة عاليه؛ فلا يلزم غيره بذلك الأمر الذي
الضعيفة ،والأحاديث ،الضعيفة،

تبدى له ،واف أعلم.

والغلواهر الضعيفة ،والامتصحايات

الضعيفة التي يحتج بها كثير من

الخانضين في المد،ب والخلاف وأصول

الننهءرأ ،،ثم امتعلرد في تقرير ذلك

 ٠ا لأقسام:

الإلهام عر أمام:
القسم الأول :إلهام الوحي ،وهذا له

والأسثهاد له ،إلى أن قال :ءوليس
المقصود هنا ييان أن هدا وحده دليل على

 ٠ ١أن يجعله اف بلا واسهلة

الأحكام الشرعية ،لكن أن مثل هدا يكون

 — ٢أن يكون بوام هلة مل لث ،من

نرحيحا لطالب ،الحق إذا تكافأت عنده

ملائكته؛ كان يلقير الخير والعلم الصائن،

ؤلريقان:

الأدلة ال معية الفناهرة ،فالترجيح بها

والثبات فى قلويب ،العباد ،كما قال

حير من الت وبة بين الأمرين المتناقضين

نمال مر ٥^ :ك رئف لث ^٤^٥٦ ،أق

قهلعا؛ فان التوية بينهما باطالة قطعا ٠١

ل١لأمال:

.] ١٢

وند حاء لففل (الإلهام) في كتاب اف في

ؤ الشروط ٠

من شروط الإلهام المعبرأ؛:،
)(t

 ١ء ألا يخالف الإلهام حكما شرعنا،
( )١المراقان ( [ ) ٦٦٦٢دار الممُت].

()٢سرع الخاوي (•ا/م؛).

[الشمس].

ْ) وقوع هوا الإلهام نمر الأنا ،بلا راسلا قال به ابن
يب ،يا في :مجموع الفتاوى ر'اا/ع:ا ،)0ومال

()٣سرع

ابن المم |ر الخوف ب ،وأن الجزم والإيات رقوف

( )٤انظر :المعرت ش الإسلام (•.) ٨٣ . ٨

ءراكول.كافي:دارجالخعن(ا/آ؛).

الإلهام

الإلهام

وقد فثر أنمة الأف الإلهام في الأية

الوفيق المخممة لأهل الطاعة ،أو هداية
الخدلأن المختصة باهل المعصية ل

الأول :أن المراد بالإلهام :البيان

والهول الثاني هو الموافق للمعنى

بأحا أمرين؛

الشرءي ال الف اودم ،وس  ;^١ءن
واسم واكميف؛ أي; أن ،٥١
طريق الخير الأيل؛ _ 'لأذا الإلءام ا'تماله
طم ه ْد المفس
مشهور في إلهام القلوب ،لا في التبيين

والهلاءة ،وؤلريق الشر والمحمية.

الئاني :أن الراد بالإلهام :أنه تعالى
هدى الض المزمنة إلى الإيمان والخمل

المالح ،ووفقها ،وجعلها تقية مهتدية،

الذلاهر الذي تقوم به الحجة*أ؛# ،،ومن
فثر الأية من ال لفح بالتعليم والتعريف
فمراده :تعريف م تالزم لحصول دلك

[أي؛ إلقاء الهداية في الملمح وجعله تقثا

ُبمُالسلاكالحلءا،ىآلم ارىجنا]،لأنميف.مُص
امحجخماسميست،لاسا ابل،بملأبسإمانأ.'ْ'.
م لما ،كما قال تعالى:

أثن

•تثب اوهأ ألإبش ووت' ف ،ءلرأؤَ' قرْ
عمالها الميئ

 ،وحاللها ،وجعلها

فاجرة كافرة ،على ما يحتقده أهل الئنة
من أن اض هو الخالق لأفعال المباد،

حيرها وشرها١

فالإلهام الأول هو هداية البيان المام
لمحمح الناس ،والإلهام الثاني هو هداية
( )١حرل إطلاق لنقل (س) ض الإملال اطر:

سرع اكارى لشخ الإسلام
(أ)انظر :تمر اطرى

 ) ٤٥٠ .ب

الرّاية ،ط؟] ،وتضر الغرى (  TA/A؛) [دار

طيبة ،طء] ،ومجؤع الفتاوى لابن تنمية (*ا/
( ،) ٠٨٣ا/\-ه،ا ،) ٢٣٥ . ٢٣٣ ،وثنا ،العليل

( [ ) ٠٠دار الفكر ،]^، ١٣٩٨ ،والروح (  ) ١٤٩زياد

وبهذا ي ,كون الإلهام في الأية شاملا
لكلا المعنيين المابقين ،فإن الثاني وإن

أعلم،
المم الثاني ت إلهام الوسوسة ،وهو
الإلهام المذموم.
وهذا الإلهام يكون بواسطة وسوسة
الشيطان ونزغه  ،وسوياله ؤإملائه،

ؤإيحائه واستيلائه ،وفتنته وأزه وهمز، 0
وتزيينه عمل الموء ،وصدم عن العمل

الصالح ،واستحواده على حزبه ،كما
جاءت ؛هد 0الألفافل نصوص الكتاب.
وفد قال ابن م

( )٣انظر :سبموعاكاوى(ْا/خا'-ا'ا')(أاْ/؛ا).

( )٤مجموع القاري (ا-ا/ء؛ا) ،واننلر :ثنا .العلل

الكتب العلمية ،].٠١٣٩٠ ،وتن ير ابن كثير (/A
.) ٤١٢٠٤١١

عود هم؛ 'إن

( )٠ثقا ،العلل ( .) ٥٥

الإمحام

الإمام

أآهّآما1

للشطان لمة بابن آدم ،وللملك لمة؛
قاما لمة الئسهلان فايعاد بالشر وتكذيب

قال المعاني ظه ت ®واعلم أن إنكار
أصل الإلهام لا يجوز . . .ونقول في

بالحق ،وأما لمة اّل الث ،؛إيعاد بالخير
وتصديق بالحق ،فمن وحد ذلك فليعلم كل من استقام على شرع المي ه ،ولم
مب وا لنن^ ما يرده ■ فهو
أنه من اض نليحمد اف ،ومن وجد يكن فى ا
الأخرى فبعوذ باش من
ممول .وكل ما لا يستقيم على سممع
الرجيم»لا.،
فهو مردود ،وكون ذلك من
المي
المييز بين الحق واكًللسذلك :إن

 0ا لمروق؛

تسربلان النفس ،ووّاوس الشيطان،

ويجب رده ،على أنا لا ننكر زيادة

الفرق ،بين الإلهام المحمود والإلهام
المذموم ت
له ،فأمجا على القول الذي يقولونه — وهوت
الإلهام فل يقع ولا يشعر يه الإن ان ،أن يرجع إلى قوله في حميع الأمور  -فلا
مواء كان من وحي الملائكة العام ،أو نعرفه^.،٣

نور اض نمالى كرامة للعبد ،وزيادة نفلر

من وس اوس الشيطان ،ؤإنما يكون

التمييز بين الإلهامجن ؛المرافقة أو

المخالفة للكتاب والئنة ،فما وافقهما
فهو الإلهام المحمود ،وما حالفهما فهو
المذموم ،وراليس لأحد أن يعللق القول

على ما يقع في نف ه أنه وحي ،لا في
يقفلة ولا في الخام إلا بدليل يدل عر
ذلك ،فإن الوسواس غالب على الناس،

واغ أعلماال.،٢
(ا)ا-محه ابد داود ني الزمد ( [ ) ١٦٤دار ال شكاة،
ءرا] ،والفري ني تنمرْ (؛؛ ) ٥٧٢ /لمؤّة
ادسالة- ،يا] ،دالدءِاني ني انمجم الكم (آ/

؛•[ )١مكب ابن تجبْ .لآ] موقونا ،وروي
مرفوعا ،لكن الموقوف .هو الصحيح .انظرت العالل

لأبن ا؛ي حاتم (ِْ/ا"آا) [مطابع انميمي ،هرا].
<تآ)ُجمرع الفتاوى لشيخ الإّلأم (يا/آآم ،)0وامملر:
المِ رج-ع نف <آ/أآآ)،) ٥١٢ . orr/\U ( ،
واروح ( .) ٢٠٦

المرق بين الإلهام والتحدي ث،
والفراّة:

أولا •' الفرق بين التحد يث ،والإلهام ت
التحديث أحص من الإلهام ،فالإلهام
عام للمؤمنين بح ت ،إيمانهم ،فكل
مؤ محن فقد ألهمه اض رقيم الذي حصل له
به الإيمان.

وأما التحديثه فهو إلهام حاص ،وهو
الدم إرضالأيا."<.
لأنا :امقيناماّتراس:
أن الفراسة تكون فيما علميه قرائن
ودلائل إذا تنثه لها الإن ان عرفها ،وقد
كون ؛صناعة متعلمة وكب ،وتحصيل،
()٣ثواطع الأدلأ ني ص ( xroy/r
( )٤انقر :مدارج اّلكض < .) ٦٩ . ٦٨/١

الإلهام

متدل الأشكال الظاهرة على الأخلاق
والأمور .^٠٧١

وأما الإلهام نموهبة مجردة ،لا تنال
يكس ،البتة ،ولا بعرف لها الملهم سببا
ظاما ،وهو مرتبة من الغبس ،فا أؤلير النه
عليها بعض الخلق فيلقيها الملمكه على
الخا<راأ.
ه

ا لذكمة:

الإلهام اب-د م سمح ياُة

بكرم الله بها من بثاء من أولياءه،

الإلهام

موسهأنصفيالم.
ؤإن إلهام النفس المؤمنة الهدى هو

ثمرة لإحلاصى تلك النفس عملها ف،
ومداومتها على عبادته ،وهو من نعمة اش
ؤإح انه ،وهو ارالهام عام للمؤمنين
يحبا إيمانهم ،فكل مؤمن نقد ألهمه الله
،

رثيه الذي حمل له يه الإيمازا

كما أن إلهام القس الفاجرة الفجور هو
عقوبة لها لعدم إخادصها ،وتركها ما

خلقت ،له ،وسترت عله من تقوى اممه
وتمام عبوديته ،وكل ذللث ،إنما يقع

فيننقعون بها ،إما فى الأمور الدينية ،بحكمة اض البالغة ،وعدله اكام^ ،؛S
وذللئ ،فى هدابة الهسان والنوفخ ،إلى

يث ثبم□ ،؛ ١ه [الكهف]،رْ.،

واعفل اض فى قلوبف المؤمنين ،والذي

• ٠يصب ،المحاكين:

الخير الثابت ،ني  ،، ٤١٢^١كما جاء في
ينهاهم عن ولوج أبوابح المعاصي،
وكأن بلهم العالم رجحان ئيء من
المباحان ،أو ما تكافأ ت فيه الأدلة
)(٣
عنده

لقد غلت ،محلوائف ،من أهل الهيع
والأهواء  -كبعض الموفية والجهمية
)٦(-

.

ivt ,

,

„

؟

وارانفة  -في الإلهام ،حني عده
بعمهم مصدرا م تقلأ من مص ائر

ؤإما أن يكون الانتفاع بالإلهام في التشريع ،وتوهموا أن ما بلق )5إليهم من
أمر دنيوي ،فيكشف ،لهم به كربا ،أو الخيالات هو من الأيات الهات ،وأنها

بمدفع محزا ،كما حمل من إلهام أم

من اض تعريفات ،فاد تعرض على السنة

والقرآن ،ولا نقابل إلا ب ال ق بول

( )١اننلر :الضير امير لياني (آ[ ) ٤٢٤ /دار الكب
 ،) ٦٩ .ومص القدير (\[ )\ ir /الكبة التجارة

(؛).دارجال الكين(ا/؛؛).
(١ )٥نظر :مصوع اكاوى (rry hi ( ) ٥١٤ . ٥١٢ ■/A

العلب. ،يا ،ا1؛ام] ،ودارج افلكين(ا/ه1
الكبرى ،ءلأ] ،والقاع إلى تمحح القامم للعلي

■ .ا*ا"ا) ،وتهاج التق <  ،)٢ • a/aوالحنة وال بة

([ ) ٠٨الكب الإّلأس ،ط-ا .يى؛اما.

( [ ) ٩١٠معليعة المدني].

( )٢لا إلى تثريع لم يعلم إلا ذللا ،الإلهام ،يقد مدم
أن الإلهام ليس دليلا على أحكام الشريعة ،وانغلر ما
قدم فى :فترة (الأن ام).
( )٣انظر :مجوع الخاوي (•<UU/؛).

(  .) TiA/rوالإحكام (()٦٧/
«واطع
()٦
( ،) ٢٢٤ /Tوالتحبير ثرح التحرير (.) ٧٨٤ ;٢
وتيسير التحرير (؛ ،) ١٨٥ /والبحر المحيعل نى

الأمول(،؛••/؛).

الإمام

الإمام

٢٣٥٣٦

والاذعازرا ،،حتى صرح الغزالي أن كما أحعلأ الذين جعلوه طريئا شرعيا
انموص الشرعية إنما تقبل إذا وافقت ءاوالإطلأق»ر.،،
ما يرد على ا لقلب من ا لكشوف

وقد تمل ،م بجان التنميل في مل ،ى

حجية الإلهام ،وأنه لا يعتبر دليلا
وبعض غلاتهم حعل الإلهام حطاتا مستقلا للأحكام أو الأحثار •
محثا لهم من اف بلا واطة ولا
وبطلان قول الموفية الغلاة ونحوهم
حجاب ،وجعلوه أعظم من تكليم اض ممن جعل الإلهام لضر الرسل دليلا
لموص ح
يضح بأمور:
0

ا لرد عليهم:
 _ ١أننا مأمورون عند الزاع أن نرجع
لا شك أن ما ذهب إليه هؤلاء من رر الىاب والئثة ،لا ر الإلهام ولا

أعظم الضلال ،وما هدا الذي يدعوته
إلا من الكذب والأفراء ،أو أنه من القهلعية ،كقوله تعالى:

غيره ،كما دلت على ذلك ،الموصى

أث؛ا ءامنوأ

إيحاء الثسهلان ووسوسته ،كما نال أتيمأ أق' ئآيزا آوق آه آم ظ ؛ن
ت ع ال ى ت ؤوأو ألثاممق إثخ 0إك مهم  4سء ردوث إل أق ثألدمحمحآ ان '٣
أزإ؛ادهتّه لالأنعام;  ،] ١٢١وفول هؤلاء محن أف ه

لا شك فى بطلانه ،كما أن من أنكر ئآبة

^ ه  !۶ص

[اانساء].

الإلهام على الإطلاق قفوله باطل أيصا،
] . ١أن لازم كلامهم أنه لا ي نقاد
قال ابن تيمية 26له ت ؛رالذين أنكروا كون من حبر الرسول .شيء من الأمور
الإلهام طريما على الإطلاق أ-حطروا ،العلمية ،بل إنما يدرك نلائ ،كل إن ان
( )١إلأة اللهنان (\/ا>ا )١زيادالمرئ. ،دل 0ا'"آاه]

بمرق ،ويان كثف الألفاظ للاثي (.)٣
( )٢انفلر :إما ،ثوم الدين (ا[ )١• ٤/دار النيوة

الجديدة] ،وانظر إبطال تولع في ت در ،التعارض رْ/
 ) ٣٥٧ . ٣٤٧لحاّ.مغ الإمام ،ط ،]١وانفلر لي

أنوالهم آيما

الفتوحات ،المكية لأبن همرمر (ا/

• • ( ) ٨٦ ;٢( )١؛ ،) ١٢٨ /ومحرارف المارق

لل هروردى (؛• )٤زمكشة ٠٠^٠١٠١١

،]٠١٣٩٣

داليرانت ،والجوام لاثعراني(ا( ) ٢٥ - ٢٤ /آ/
 ) ٨٠ل،علعة ممعلنى الا؛ي الحلي.] ٠١٣٧٨ ،
( )٣ا;نلر; بب اور-اد لأبن تِب (  ،) ٣٨٧ . ٣٨٦ودر،
الممارض (ه.) ٣٠٤ /

ي م ا حمل ل ه من الإل ه ام اُتا

والكثوفارت> ،وهذا أصل الإلحاد ،فإن
كل ذي مكاشمة إن لم يزنها بالكتاب

والثثت وإلأ دحل في الضلالات . ٢٠
 . ٣أن الهوًى الواردة في الإلهام
وما جرى مجراْ لم تجعل الإلهام
(؛)بوع الفتاوى ( ،) ٤٧٣/١ .وانفلر :تواطع الأدلأ
في الأصول رآ/أهم).
( )٠يرء التعارض (ه/حإمأ) ،يتصرف.

الإلهام

الإلهام

! !٣٥٤

ممدو ا لتلقي الأحكام ،بل هو تثبيت

نال ،الجنيين قال أبو مليمان

من اف للمؤمن ،أو بثارة له.
الداراني* :ربما يقع في تلبي الشىة من
قال الشيخ الشقيعلي هءزفؤ بعد كلامه نك-تؤ القوم أياما ،فلا أملها إلا بشاهدين
على الالهام; *وبالجملة؛ فلا يخفى على عدلن من الكاب ،والثثةاا .، ٢١
وهؤلاء قد صرح كثير منهم بعصمة
من له إلمام بمعرفة دين الإسلام أنه ال

تعرف بها أوامر الله ونواهيه وما أنوال أئمتهم من الخطّأأمأ ،،وهال0
يتقرب إليه به من فعل وترك إلا عن الدعوتمر نفاهي يعوير ال نبوة ،قال،
طربهم ،الوحكب ،فمن ادعك ،أنه غني ض الإمام ابن تيمية ه* '.ودعوتمر العصمة
الوصول إلكا ما يرصك ،ربه عن الرمل تضاهي الخشاركة فير النوة فإن المعصوم
وما حاووا به  -ولو فى مسالة واحدة _ يجب اتباعه في مر ما يْو.ل ،لا يجوز

فلا ث لث ،في زن ل.ن ت ه ،والأي ات أن يخالف  ،فى شيء ،وهذه حاصة
والأحاديث ،الدالة عر هذا لا تحمى ،الأنبياء ٠ ٠ -فمن جعل بحد الرمولر
محموما يجتإ الإيمان بكل ما يقوله ففد

نال تعالى ت ^َ ١^٠ة •تدي؛ن حئ بمق
رثةُ .ه زالإسراءأ ول م بقل ت حتى أعهن اْ معنى النبوة ؤإن لم يمهله
نلقي في القالوب ،إلهانا . . .وبذلالiح -ملم لخنلها . . .وكثير من الغلاة في المثاخ
أن ما يدعيه كثير من الجهلة المدعين يعتقد أحدهم في شيخه نحو ذلك،
التصوف ،من أن لهم ولأشياحهم طريئا ويقولون؛ الشيخ محفوظ ،ؤيأمرون
بامحلتة ترافق ،المحق عند اف ولو كان ت،

باياع الشيخ فير كل) ما ^*{ ،،لا يخالف

مخالفة لغناهر \ذثو؛أ . . .زندقة وذريعة في ثيء أصلا  . . -ومعلوم أن كل هذه
إلى الانحلال بالكلية من دين الإسلام الأنوال مخالفة لاين الإسلام ممكنابج
بدعوقا أن الحث ،في أمور؛اطنة تخالف ،والثنة ؤإحماع محلفج الأمة وأنمتها®أ .٢
ظاهره .، ١١٠

 - ٠ارأن الأتم ،ثيتح بالمص أنه كان

 ~ ٤أن الذي صمنتؤ لنا عصمته هو

م ل هما ت هو ال ف اروق ،عمر بن

كتاب ،الله ومنة مصطفاْ ج^ ،وأما الخع؛لاب هته ،كما في *الصحيح® عن
الإلهام  -لغير الأنبياء ِ فلم تضمن المي.؛ أنه قال* :،ئد كان في الأمم
( )٢انظر :يرء تعارض العقل والفل رْ/ا؛"ا) ،وإئ*ة

٠

! )١انحوا ،البيان

وانظر :تمر القرطي

( )٣انظر:ناوواذت والجوامر لينعرام (ا/أأ.) ٢٥ .

(. )٤نهاج الئق اليوة (ا•.) ١٨٩ . ١٨٧ /

إلياس

إلياس ا

][٣٥٥

ملكم محيلون ،فإن بكن لي أمتي
نمر® ،وْع هذا فلم يكن يجوز لعمر أن
يفتي ولا يفضي ولا يعمل بمجرد ما
يلقممر في نله حتى يعرض ذللن ،على

حلنالكشفه غيرحفثفي ،ؤإن نين في
الوجود صدقة ،واعتيد ذلك فيه ،وأطرد
فإمكان التهلآ والوهم باق ،ومحا كان هذا
شأنه لم يمح أن يقطع به حكم•

الكتاب ،والئئة ،فإن وافقه نبله ،ؤإن
حالفه ردْاأ

ه ا ثمصادروالمراجع:

 - ٦آن ما يرد على بعض الماس من

الإلهامايتذ فإنه لا يتهلح أن يقهلمر بكونه
إلهاما من المللث ،،بل قل يختلمل على

البعض ما يكون من إلهام ال٠اإ الث vوما
يكون من وسواس الشياطين ،كما قد

يكون من أحاديث ،النفس ،فصار الأمر
معرصا للاحتم ال) ،في بهلل ب ه
الأسدلأللأّ،

* - ١أضواء البنان• ،للثشطى.
" — ٢بغية المرتاد• ،لأبن تيمية.

* — ٣التحبير ث رح التعرير•،
للمرداوي.

* . ٤شفاء الملل• ،لأبن القيم.

ه * -فوالمع الأدلة ني الأهول،•،
لل معاني.

 — ٦رركثّف الأسرار• ،لعبد العزيز

؟.أنإرجاعالأحكاماكرءية اكا؛تة '^^١
إلى الإلهام وط في مماْ ي،،نها عرصة « - ٧مجموع  ،٠^^١لأن _
للاختلاف ،والاضطراب ،إذ كل إنسان

* - ٨مدارج المالكين• ،لأبن القيم.

سيدعى أن الإلهام دله على كذا ،ولا
حجة لأحدهم على الأخر.

* — ٩المعرفة فى الإسلام• ،نمبل .اممه
س■

 ٠ ٠١٠منهاج الئنة الن بوية ، ٠١

فال ،الثاطبي ظه ت *اعل م أن
المجى ه مربد بالعممة ،معقود لأنن ُ؛ب
يالمعجزة  . • ٠وأما أمته ت فكل واحد
منهم غير معصوم ،بل يجوز عليه الخلهل

إلباس ؤ

والخلأ والسيان ،ليجوز أن عون رؤياْ • 0اسمه وسبه:
(ا)ئهاجالئنت <  .) v/Aوانظر :بمب المتاد ( . ٣٨٧
 ،، ٣٨٨دم• اك١دض

دالحد.ث ض

تخرس ثرتا ،وم ي اكسن.

( )٢انظر :ص ،الممارض (ه ،) ٣٥٢ /وتواطع الأدلة (/Y
•  ،) ٢٠١ - ٢٠دسر التحرير (.> ١٨٠ /i

إدام ،بن تسجي،

إلماص بن

ياس ين بن فحاص بن العيزار بن
_

( )٢المواغغات<،؛/مخ.؛ح) ،وانظر حجناا-محرىفي
بمال ثولهم م :ثواطع الأدلة ثي الأمول(،آ.) ٣٠ • /

إلياس

ٍءء[هء

؛لياس.

هارون بن عمران ،ونيل• إلباس بن -٠^٢؛؛؛^  .لإ ءد لئومي 1ألأ سمة .
ال ع ازر بن ال عيزرا بن هارون بن آذعؤن بملأ وق؛وو<ك تمن آ-لقلتو؛ا  ^٠أس
عساو /
روؤ قب «اتادآلإ الآوإمك>  .ذكبوأ؛نم
إلأ عتاد أئم أكثلٍ1ا؛ن

ي م عش ا،سه ممة

ورها هلو ل اأ:ضن .نام ء إل ياية

إلياس؛ اب) ءجْيى ^ ،،^١و■مف  \ 0ءلأ قرى أكنتن  .إق ثذ

ئ  ،(-٠١الكت؛ب  ' ^-٢أد إلياس ذألأا 'الثزمن وه[اكاغات] .
ال تشي .ليمك ،أيما • يامتن ،ؤإلثاّين
أو إل ياسن  ٠والعرب ينصرفون في
النطق به على ما يناصب أبنية كلامهم؛
فيقولون مثلان إبراهيم ئبراهام bيرهام،

ه ك تابه:

بعث إلياس قص بتجدد التوراة،

هكذا كان أنبياء بني إسرائيل الذس

ُإمص,لّراينُ ،ما ،نكدس  Jjw؛ م ب مس؛e؛_! ،

يبعثون بنجدل—د ما اندرس من شرائع

)(٢

إلياس ؤإلياسين هو واحد

١٩^١

(٣).

•

ي ن بوته:

قال) اف تعالى :ؤوولإإ\ وعئئ وعيش

و1تام ،مو نى الثنبجى وه ،ث

بحث" إلياس ه إلى أهل بعيك

م غربي دمشق ،فدعاهم إلى عبادة اش هث

يال اش ه 'ذ ذأك ُيم؛ ؤ؛بجش وحدْ ،وأن يتركوا عبادة صنم لهم كانوا
أك

 ،^١ ٣٠س

س

يسمونه ملأ؛ كما قال ه ^ :اوش

[الأن م امء ،وقال ه•' ^^ ٠إي^ ،بن ية ألئزمبمت و إئ ثاث ،لمحوء آلأ ظون
(ا)اظر ^1; :الر,و

سري ([ ) ٤٦١ ;١م  .ص بمك وديدى ً

اسوف ،سم ،ط٢ء ،دادظ) م"<غ ^
والأم لأبن الجيني (ا[ ) ٣٨٢ /دار الكب

اسة_ ij ،[\J، ،؛؛ واوها,ة لاين كير () ٢٧٢ ;٢
[دار مم،

،يا].

( )٢انم :الهداة إلى بلوغ المهايآ لشي (ا'/يْاا■)
[جاسأن الثارة. ،يا] ،وتمر النريي ( ، TT/V
تا/خا[ )١دار وما ،الترات ،العربي .؛-روت،]،

أ-ككق.

أس روؤ ثيب ؛ ^١أ'لأمحك> .ه
لالصا«ات] .

'

 0ق ومه وموقفهم منه:

كدب أهل بعلك باا-عوة إلياس هو،

إلا الفاليل ممن آمن معه ،فأوعيهم اش

رالثن الممرن للسن الحلص(}>ا\-ص [دار
القلم ،دمثزا ،وتمر ابن تجر([ )٧٣/Uدار
طٍة. ،دأ] ،ريح الارى لابن حجر(آ[ ) ٣٧٣ /دار

تعالى بعذاب في الدنيا والأجرة ،وقيل؛

انمرت ،؛؛روت.]J، ١٢٧٩ ،،

( )٣انغلر :ت،رخ ابن جرير الهليرتم(،ا.) ٤٦١ /

إلياس.

إلياس.

وه

في الاخرة؛ كما قال نعالي٠^ :

ورؤيا

له

وضب

دإداش

ء

ص

واه تالأنعاما ،أما إدريس

لإثم و1حثئيتي ^1. .؛" بمال أق،
 .ثوا محب ف ،^'٢

 - 4.ع لى قول المؤرخين  -فهو حد أبي

لاكافات].

نوح ،فهما اثنان ولبا ؛واحل. .

ؤ ا نمساصاسع1مة:

وفيل :هو اليسع ءأؤؤل .ولبى كيلك،؛
لأن اض تعالى أفرد كل واحد منهما

 ا لم ألة الأولى :الاختلاف فىاسمه قؤهق:

وقع خلاف بين أهل العلم حول
اممه : ١١٢.

مقيل؛ إن إبس هو ن بي اف

 ،، ١.ول ه امحمان ،مثل:
إدريس ١
يعفوب ؤإسرائتل• وهذا غم صحح؛ بل

بالذكر .وقيل :بل هو ابن عمه.

وميل؛ بل إلياس الوارد في الحديث
غيرإفس اكيهؤث.
 -ا لمسألة الثانية :بطلان دعوى أن

إلياس

لم مت:

خالم ،فى الفول بموهمتن ،نبي الله

إلياس عؤل :الموفية والشيعة؛ فقالوا

هو غيره؛ لأن اش تعالى ذكر إلياس في
ولد نوح ،فهو من ذريته ،قال اض ببقائه حيا إلى الأن ،وأنه لم يم،؛ قاما

الصوفية :فقالوا يانهم يلقونه في
الفلواُت،؛ ليوكدوا مناعمهم ومناعم

ت ع الى :ءاؤوومن ١ك إنخق وثقوب
مخلا ندتا ثم-ئا ندتا ِس مد ;؛;o
ص دَاثدَ نثثش ^ وبومما شيوحهم البامحللة في الاجتماع به والأحال
والتلقي عنه!
وموّيى وهنروى قث,لك قرى آكصبم،
َمُ>

( )١انظر :المعارف لأبن قنيت (  ) ٥١زياد المعارف،

وأما الشيعة :فتم كوا يهن .ا القول

لتعليل محلول أمد غيبة إمامهم (مهديهم)

ممر ،ط ،]٤رتاييخ الطبري (ا[ ) ٤٦١ /دار
المعارف ،ممر ،ط-؟] ،وتاريخ دمثز لأبن م اكر

المنتفلر ،والذي تجاوزين ،مدة غيابه

(ه[ ))•ْ/دار الفكر ،بيروت .،ط؟] ،وتن ير
الغوي (■آْ/آا Y/U ،؛؛) [دار طة ،ط؛] ،وتن ير

الألف  ،ومائة نة! فيقولون :إن بقاء

القرطي ( • Y/V؟ْ ،اْ/اا)،

ونف ير ابن كير (/U

 ،) Y'Uوالدابة والمهاية (\ [ ) T\viدار إحياء اكراث،

العربيْ ،لا] ،وقح  ^ ٧١لابن حجر (، ٣١٢٣ /n
 ،) ٣٧٥دالتحرير واكوبر (0 ، ٣٤ • /Uا، ٣٦٤ /

[ } W\I^Tدار سمحون .تونس.] ٢١٩٩٧ .

مهد.بهم كماء إلاسص•
( )٣انظر في قول المرفه :القمل في الملل والنخل
لأبن حزم (ه[ )٧٣/دار الجيل ،بيروت .،ط.!:
 ١ ٤ ١ ٦ه]  .رللشيعان •' العيية لم،حمال ين جعفر الطرهص

عود وابن

([ ) ٩٧مكب الألفين .الكريت .].ؤإلزام الأم.1

بماس :أن إلماص هر إديير .صحيح البخاري

للما نري (\[ ).٦^T/مزمة الأءالي -بيروت،،

( )٢نال ،البخاري  ij^rvءيدكر عن ابن م

( ( ) ٥٨٧ئاب .الأنياء) [ُؤّة الرالةً .دا].

ط)،

 ١٣٩٧ما.

إلياس

وأدلة موته  ، ١١.كثيرة؛ منها:
قول اف تعالى :ؤوت\ جةث 1ذشر ين ؤالئ ؤإن كان قد أدرك زمانه؛ فهذا الحديث،
آلخت أيائ ين فثأ انثلأوة  ٤٠.يمضي أنه لم يعش بعد مائة محمتة؛ فيكون
المقطؤع به — فلا إشكال في إثبات موته،

[١لأنبياء] ،ؤإلياس .ل يثر من ذرية الأزمئا لا حثا؛ لأنه داخل في هذا
نوح .؛ فهو داخل في هدا العموم ال
محالة.

العموم لا محالة.
قال ابن تيمية :ررالمواب ،الذي عليه

أحو اس■ مكي

وف ال اش هذ •

محقق

العلماء :أن الس امح9 , ،الخص

آقؤثى  tjءائمحقم ين يكش ذيكإ

ئث ئمحْء ef

ص

وا م

ونى يم ،وأثتثيه ,ثاد ءأصثم وسيم

ثق ظ

قاوا ئ ةد ةلإثوأ

وأدأ تعم ين آكإد؛ن ر.يم [ش عمران]؛

وقال ائن كثير* ررإن الذي يقوم عليه
الدليل! أن الخضر مات ،وكذلك

إلس".ر.،،
ويقال أيما  :ررإن القول بحياة
إبس  .هو في حقيفنه قول بإثبات

قاليامحي مو  -كغيره من الأنيياء  -داخل
في هذا الميثاق؛ لئن يث محمد .
وهو حي ليومنن به ولنصرنه ،فلما لم أنبياء بعد نبتنا ه  ٠الذي جعله الله
يكن إلياس  .من أتباعه ه؛ دل خاتم أنبيائه ورس له؛ فلا نبي يعدم ولا
رسول -؛ فهذا القول خروج عن عفيدة
ذلك على أنه ميت غير حي •
وثبت في حدث جابر  ٥٠؛ أن (ختم ال نبوة) المعلومة من الدين
المي .قال قبل موته بشهر :راما من

يا لمروره".

نفس متقوسة اليوم تأتي عليها مائة محنة
وهي حية يومثدأرل ؛ ئلاس إن لم يكن تب إلا بدليل فرعي ،وال-راذفة
ويمال أيما  :ررإن هذه المالة ال

قد أدرك زمان رمحول اف

— وهذا هو

(؛)انظر :جموع الخاوي (؛v ، ٣٣٧ /؛A/؛) ،وانمار
المنيف لأبن القيم (  ) ٦٧ل>كتوغ الم_هو_وئت
الإسلامية يحالب ١ ٤٠٣ ،ه]  ،والبداية والنهاية (ا/

 ،) ٣٩٤ ، ٣٩٠وأموا،

والصوفية ليس لهم عليها دليل صحيح".
( )٣منهاج الئئة النبوية(؛<[ ) ٩٦ /؛لبعة جامعة الإمام
محمد بن سعود الإملأمئة ،حدا ١٤٠٦ ،ه؛ا ,
( )٤الراية والهاية(ا.) ٣٩٤ /

[ ) ٢١دار |JU

<ْ) انفلر :الفضل لابن حزم (؛ ،) ٣٨ /،والفهم لما

الفوائد .]\i« ،والكلام ني أم هذْ \وو\<وع يلي

اثكل من تلخيص كتامحف م لم للقريي (أ/واأ)

الأصتللألا لمومتؤ الحضر ،ويستلل بها أيصا على

[دار ابن كثير ودار الكلم الطيب ، ،ءل ،]١وتغ ير
الغرقى (  ،)٤./ ١١وأضرا ،البيان (أ/أ*آ).

ّوت إياس •.

( )٢أحرجه م لم (كتاب ،نقاتل الصحابة ر
.) ٢٠٣٨

لقم

والكلام ش أم هدْ المراجع عن الخفر ،وما ينال
ب ننال ش .._ U1

الأماني

الامامة

٢٣٥٩٦

ؤ ا ثمصادروالمراجع؛

 - ١راإكم_ال المعلم بموائد م لم ١
^ ،)١للقاصي عاض-
ي التعريف لغئ:
 — ٢ااالادا|وة والت ه اية ( ٠١ج ، ) ١
الإمامة؛ مصدر من فعل أم ،وهو
ض ي
أصل واحد يدل على أربعة معان متقاربة
M 2uU^t IS

* - ٣تحفة النبلاء من قصص الأنس^ء١ا المعنى ترجع إلى ثلاثة أصول؛ القامة،
لابن كثير ،انتخب كتابه؛ ابن حجر

والحين ،والممد؛ يقول ابن فارس

؛

العقلاني.
*وأما الهمزة واليم فأصل واحد ،؛^٤
* - ٤دعوة التوحيد! أصولها ،الأدوار م نه أرب عة أبواب ،وهي الأصل،

التي مرت بها ،مشاهير دعاتها ، ١١لمحمد والمرجع ،والجماعة ،والدين ،وهاوْ
الأربعة متقاربة ،وبعد ذللث ،أصول ثلاثة،
حليل هرامإ-
* — ٠فمص الأن بي اء المعرو؛ ،وهي القامة ،والحين ،والممد.،١^١١
وأصل هدا الباب كله من القص_او،
؛العرائس ، ١١لأبي إسحاق اكطبي.
يقال؛ أممته؛ إذا فمدته ،فمعنى الأمة
* - ٦نمص الأن؛ياءاا ،للم عيي.
* — ٧قممي الأنبياء القصص الحق،١١
لشيية الح.ءاو . ،

في الدين؛ أن مقصدهم واحد ،ومعنى

الأمة القامة؛ سائر مجقمد الج ي،.

ومعنى الأمة في الرجل المقرئ الذي ال

 — ٨كتاب ،رنواريخ المتقاومين من نغلير له ؛ أن قصد 0متفرد من قصد سائر
الأنبياء والمرسلين من كتاب المستدرك الناس ،فلمس يخرج شيء من هذا الباب
ء-لمح ،الم حيحجن ،) ٢٤ ( ٠ل لحاكم عن أن الأصل في معنى أممت ،أي؛
التيسايورى.

* — ٩العارف ، ١١لابن فنيبة.

والإمة؛ الإمامة ،يقال؛ فلأن أحق

* * — ١معارج القبوji؛ ،) ٢٤( ،لحاففل بإمة هذا المجد؛ أي' ب الإمامة،
والإمام كل من انتم به قوم كانوا على
حكمي.

المرامحل المثميم ،أو كانوا صالين،
 mا لإس m

يراجع مصعللح (المحيي المميتا).

()١سائس الكث را[ ) ٢١ /دار الجل ،طا؛؛ا،و].
( )٢انقد :تهو,ب الكة (ْا/همآ [ ) ٦٣٦ -دار الكتاب
الم؛ىء•

الامامة

امحمأ4ة

والنبي  .إمام أمته  ،والخليفة إمام
رعيته  ،والقرآن إمام الملمين

السلطة ،وغيرها
■ 0اتحكم:

اءسمْة :في الأصْلالآح محي الإٍلالآق

يجب ،على الأ مة عقد الإمامة ،ونصب،
الإمام؛ إذ هي من فروض الكنايات،
ولا قتام للدين والدنيا إلا بها •

تولي أمور ١لناس ،وأما ئد التقييد فانها

قال شيخ الإمح ادم ابن تيمية وكه'■

تنهرف ،إلى المقصود من المتكلم <
فالمعنى الخام المطلق محرفها

رريجب ،أن يعرف أن ولاية أمر الماس من

و ا أت٠رثاصطلأحا٠

يراد بها الإمامة العفلمى ،ومومحوعها

ان وردي بقوله؛ ررا لإمامه مومحوعة
لخلافة النبوة ،فى حراسة الدن،
ومحيامحة الدنيا ١٠

أعظم واجبات ،الدين؛ بل لا قيام للدين
والدنيا إلا يها؛ فان بني ادم لا تتم
مصلحتهم إلا ؛الاجتماع؛ لحاجة بعضهم
إلى بعض ،ولا بد عند الاجتماع من

وقال ابن خلدون ت ررهي حمل الكافة رأسلأ^•،
على مقتضى الفلر الشرعي في مصالحهم

 0ا لحقيقة:

الأخروية والدنيوية الراجعة إليهم؛ إذ
أحوال الدنيا نرجع كلها مد الشارع إلى الأمة ،ومعرفة معاقل الشريعة ،وصبتل
اعتبارها يمص الح الأخرة ،فهي في الجيوش ،وولأية الأكف اء ،وعزل
الإمامة الغلمى مشتملة على محياة

الحقيقة خلافة عن صاحت ،الشؤع ،في
حراسة الدين ،ومحيامحه الدنيا بها٧

 0ا لأسماء الأخرى:

الولاية الخامة ،الخلافة ،الإمارة أو
إمارة الومنين ،الرن اة

الخامة،

الضعفاء ،ومكافحة الأضداد والأعداء،

وتصريف ،الأموال وأخذها من
وصرفها في متحقاتها إلى غير ذللث،

،

 0ا لمنزلة:

منزلة الإمامة فى الدين رفيعة ،وأهميتها
عفليمة؛ لما يقوم به الإمام من مصالح

( )١انظر :تهذب اللغ؛ (a؛ ،) 1T'A /وظسس الكة (\ا
 ،) ٢٨ونان العرب (T؛[ ) ٢٥ ، TT /دار صادر،

تنتفلم بها أمور الدين والدنيا ،ولكن لي تؤ

( )٢انظر :النمل ُي الملل والأهرا ،والمحل (؛/

ل1ظئشدى (ا/

[ ،) ١٣٠دار الحل ،طه'؛؛م].

( )٣الأحكام المطانة والولايات الديب ([ )٣شة دار
اينتي؛ن،طا*'\ ،؛ام].
( ) ٤مقدمة ابن حلدون ( [ ) ١٩٠دار الجاز ،ط ، ٤
.] ٠٠١٣٩٨

(ء) انظر /U :الأنائن ثي مدلم

[ )٨مطبعة حكرمة الكويت ،] iT« ،ومقدمة ابن
حلدرن ( .) ١٩٠

( )٦مجموع الفتاوى ( [ ) ٣٩٠ / TAسع الملك نهد
لطاعة المصحف،

ٍرا].

( )٧اظر :مجموع الفتاوى ( .) ٣٩٠ / VA

^.٣

الامامة

هي أهم المطالب في أحكام الدين ،كما سا آؤزد ئآه آم هح [ .] ٥٩ : ٠٧١
يقول ه الرانف ة ،بل الإيمان ب اض

ومن المننة :عن ابن عمر ها؛ أن

ورسوله .في كل زمان ومكان ،أعظم المي .قال :ءرألأ كلكم رج وكلكم
من مسألة الإمامة ،فلم تكن في وقت من مؤول عن رعيته ،فالأمير الذي عالي
الأوناُت ،،لا الأهم ،ولا الأشرف .،١
الناس رلع ،دم مزيل عن رعيته*؛
وعن عائشة ها ق ال :،ن ال

 0ا لأهمية:

اراللهم من ولي من أمر
الإمامة موضوعة لإقامة الدين وسياسة رسول اف
الدنيا ،فلا بد للأمة من إمام يقتم الدين ،أمتي شيئا فشز عليهم فاشتق عاليه،

وينصر الئئة ،ؤيفمع البدعق ،ؤينمن ،ومن ولن من أمر أمتي نيئا نرفق بهم
المظلومن ،وي توفي المحقوق ،ويضعها فارفق يهالْ.،

مواضعها

وعن حديقة (جهبع؛ أن رمحول اض.
قال له ■ ررتلرم حماعة البمسسلمين

)(٢

 0الأدلة:

ثال •نعالى :ؤئإذ قاد  dA'jفي
إؤ جاط ف ،ض ثيمة قالوا أعقنز ينا

من ينسد ذ؛تا ومنق ،ألوث وش منح

بمدك َوئزز ك قاد إي آم ثا ال
تنون

.

قال القرطيي; ارهذْ الأية أصل في نم،
إمام وحليقة ي مع له ؤيطاع؛ لتجتمع به

الكلمة ،ونفذ به أحكام الخليفة٢ ٠١؛

وإمامهم >الا"/
وقال ه :ارمن بايع إماما فأعطاه
صمقة يده وثمرة قاليه فاليهلعه ما استطل؛
فان جاء أحر ينازعه فاضربوا رقبة
)(٧
الآحر»رص.

 0أقوال اهل العلم:

قال علي بن أبي طالب ه:

-،لا

بد للناس مجن إمارة برة كانت ،أو فاجرة،

ون ال تع الى ت ؤثJايد إما جعلثق،

قيل له :هذه البرة قد عرفاها ،فما بال

حيمه ف ،أك؛صد ٣ ،ه fئا;rرا إلي وي

الفاجرة؟ قال :يؤمن بها السبيل ،ويقام
يه الحدود ،ويجاهد به العدو ،ويق م
)0أحرجبم البخاري(كتاب الجمأةا رقم  ،) ٨٩٣وم سلم
(محاب الإمارة ،رم .) ١٨٢٩

(ا)انئلر :عاج الث الغرة (ا/ا/ه'\ .) ٧٩ .

(آ)انفلر؛ أض المعلاإب ني شرح روض الطالب (إ/
 )١•٨زياد الكتب اسب■ ،اآ؛اه;ا.

()٣تمر التريي (\ ) T^c,/ب الرسالث ،ط.]١

(د)ا-محرجه ملم(كتاب الإمارة ،رنم ,) ١٨٢٨
(ا)أخر-بم الخاري(كتاب السالب ،رقم أ-ا-م)ا
ومسلم (كتاب الإمارة ،رنم .) ١٨٤٧

( )٧أ-محرجه ملم (كاب ١لإuرة ،رقم .> ١٨٤٤

الامامة

الأمامي

شرط كمال ،وهي عر النحو التال)(٤يُُا
بجا اضء»لاا ■
الأول  ٠ان يكون من ثرسى ،ت رط
وتال شيخ الإسلام ابن تيمية ت ءومن
ٌ
المعلوم أن الماس لا يملحون إلا إقامتهم للدين ،وطاعنهم ض
بولأة  ، ٠ . ٠كما يقال ت ستون محنة ْع إمام ورسوله  ،.ماز حالفوا أمر افه ه
فغيرهم ممن يمليع اطه تعالى ،وينفذ

جائر حير من ليلة واحدة بلا إمام• ، ٠ ٠

والناس لا يمكنهم قاء أيام تليلة بلا ولاة أوامره أولى متهم ،وعلى هذا إجماع
الصحابة ،ومن جاء بحدهم من أئمة
أمور بل كانت تفد أمورهم^ .
ال لف ،،ولم يخالف ،فى هذا إلا شذوذ

وتال الش_وكاست لأويجب على

المسلمين سرعا نصب إمام ،وهدا معلوم

من أهل الأهواء والبيع.
قال رمحول افه ه؛ ءإن هدا الأمر ئى

لا يخالف فيه أحد ،بل هو إجماع محريس لا بعاديهم أحد إلا كنه افه على
الملمين أحممن ،منذ يض رسول اض
إلى هذء الغاية ،فما هو مرتبهل يالمطان

وجهه ما أقاموا الديزار
نال ابن حجر؛ ®ما أقاموا المبنت

من مصالح الدين والدنا ،ولو لم يكن أنهم إذا لم يقيموا  ^^١حرج الأمر

منها إلا جمعهم على جهاد عدوهم ،ءنهم"لآ•،

وتأمينسلهم ،ؤإنمافمفللومهممن
ظالمه ،وأمرهم بما أمرهم اف به ،ونهيهم لمرض ر هذا اكأنال.،٧

ونال رسول افه ه؛ *الماس تجع

عما نهاهم ١فهعنه ،ونثر المنن ،ؤإمجاتة
البيع ،ؤإنامة حدود اطه لمشروب نصب الأحاديث ،وما في معناها فى هدا البايبح
اللطان ص من هدْ الحنة*
حجة أن الخلافة لمريض ،وهو محذمح
كافة اللين وجماعتهم ،وبهذا احتج
نال القاصي عي اض ^ ٥٠؛ *هذه

 ٠ا لشروط:،

اشترمحل أهل العلم للأمام ثروظا،
منها

ما هو شرٍل صحة ،ومنها ت ما هو

(ا)انظر :منهاج الئثة الجرّة (ا/ار؛ه) .واحرج
عبد الرزاق ني مملمف (كتاب الينطة ،رنم

 ) ١٨٦٠٤عن علي ه نال( :لا بد لفاص من

أبو بكر وعمر على الأنصار يوم ال قيفة،
فلم يدفعه أحد عنه ،وند عدها الماص
( )٤انغلر :غياث الأمم لمجوض (•[ )٦دار
ءل١ا ،والأحكام اسلماب لأبي يعلى (•[ )٢دار
الكب ،الأب] ،وتسُالنردي<ا/يى؛)،
واضرا .الم^ن( .)٨•_ ٧٣/١

إماوة ،يعمل مها المزمن ،وي ستمتع ميا الغاحر

رْ) احرجه الخاري (ممام ،الأحكام ،رنم .) ٧١٢٩

وادكاثر).

( )٦لع الباري (ما/آاا) [دار الكب ،اسب؛ .يا].
( )٧احرجه الهغاري (كتان ،المالح ،رنم ،) ٣٤٩٠

(أ)ّتهاج الثنأ الشوة <\U/؛.) ٥٤٨ . o
( )٣المل الجرار 0ا [ )٠ • ٤دار الكب المالب ،ط.]١

وس الم (محاب ،الإُارئ ،رقم .) ١٨١٨

الامامة

الإمامت

\ب\ \

في م ائل الإجماع؛ إذ لم يوثر عن أحد كونه حرا إ فلا يجوز أن يكون عبدا،
من ال لف فيها حلاف ،فولا ولا وأجمعت ،الأمة على ذلك.
عملا ،ق ئا يعد نن ،الأ ذلك١١^ ١٠ ،،

■ ."WU

فإن قيل; ورد في *الصحيح ١١ما يدل

على جواز إمامة الحبي ،فنل .أحرج

الغاني; من ث روط الإمام الأعظم; البخاري في  ١صحيحه ١١من حل.يثإ
 ٠^٠ه ق ال; ق ال
كونه ذكرا ،فلا يجوز تولمة المرأة أن ى ب ن ١
*اسمعوا وأطيعوا ؤإن
الإمامة ،وهو نول جمهور أهل العالم؛ رسول اف

بل فد حكى بعض أهل الإجماع على امتعمل عليكم عجل■ حبشي كأن رأسه
عدم تولية المرأة الإمامة ،لما ثب ن ،عن

أبي بكرة (جهم أنه قال; لما بالغ

■ ّ ة»ص.

فالجواي ،عنه من أوجه؛ أظهرهارص;

رمول الد.ؤ أن أهل فارس فد ملكوا
الأول; يتمور ولاية العمد إذا ولاه
عليهم بنن ،كسرى .قال; ءلن يفلح قوم بعمى الأئمة ،أو تغل ،على البلاد

ولوا أمرهم امرأ0االى.
قال أبو عبد اض القرطبى; ااوأح٠عوا
على أن المرأة لا يجوز أن تكون
ًأّ("آ)
بمما»'^.

بثوكمه وأتماعه ،فانه ي جع له حينمذ

' ا لثاني; أنه قد يفرب ،المثل بما ال
يقع في الوجود ،فإطلاق العبد الحبشي

وقال ابن حجر وحه; ®والمتع من أن لأجل المبالخة في الأمر بالطاعة ،ؤإن

ت لى المرأة الإمامة والمضاء قول كان لا يتصور شرئا أن يلي ذللا. t\Xj \ ،
الجمهور*

وقال الثنبلى; *من ث روط الإمام

الأعظم كونه ^ ،١ولا خلاف ش ذللئ،
بين العاوماءا،أ
الثالث ;،من شروط الإمام الأعظم;

الثالث ;،أن يكون أطلق عليه اسم
البد نظرا لأتمافه بذلك سابئا ،مع أنه

ونت التولية حر ،ونظيره إطلاق اليتم

على البائر باعتبار اتصافه به سابثا ٠
الرابع من شروطه; أن يكون بالعا،
(؛■)الم ٢٠الخاري (محاب الأحكام ،رغم .) ٧١٤٢

(ا)اكمالا المعلم غوائل .م لم للقاضي عياض() ٢١٤ /i
[ياي الرفاء ،ط.]< ١٤١٩ ،١

(؟)اننلر! :تمال ،المعلم موائد م لم للماضي ماض
<ا•[ ) ٢٢٠ /دار الون اء. ،ل ،]- ٠١٤١٩ ،١ورح

()٢أ■م-بم الخاري(محاب المغازي ،رنم .) ٤٤٢٥

سح م لم للزوي (آآ[ ) ٢٤٢ /المفة المصرة

(-)٣فيرامطي< )٤• ٤/١ء

بالأزهر ،ط١ا  ،] ٠١٣٤٧ونمح الماري بشرح

(؛)نتح اياري لاين حجر(ا ) ٥٨٤ /ادار ية ،ط\آ.
<ه)أضواء ادان<ا/هي).

صحيح البخاري لابن حجر الخنلأتي رآُا/ا'آا')،
وأضواء المان للشنيش < .) ٧٩ . ٧٨/١

امحئ»ة

الامامة

[ruj

فلا تجوز إمامة الصبي إجماعا؛ لعدم أهل الحل والعقد عض اختيار الإمام
ومبايعته ،وقال بعض الحالماء :إن إمامة
قدرته عر القيام بأعباء الخلافة.
الخامس؛ أن يكون عاقلا ،فلا تجوز أبي بكر الصديق هتع كانث ،من هن .ا
إمامة المجنون ولا المعتوه ،وهذا ال

القبيل أيثا ،وكذللثج إمامة عثمان بن

ن ي-

عفان (فهو كانت ،يمثايحة الناس له ،ولم
يتخلف  ،عنها أحد.
التيلقة:

.المألة الأور< :ق اتحقاد ولامامة:

ذكر أهل العالم أن الإمامة العظمى
تنعقد بأريمة طرق

اسسالأور :أنضالمي.أن

فلائا هو الإمام ،وقال بعض العلماء إن

قال ابن قدامة :ررفان أبا أبكر ثبتت،
إيامتم اجماع الصحابة عر بيهته®
وقال ابن تيمية :ءعثمان لم يصر إماما
باختيار بحفهم ،بل بمبايعة الناس له،
وجمع الم لمين بايعوا عثمان بن عفان،

و_لم يتخلف  ،عنه أحد١٠
إمامة المدبق أبي بكر يجهتع كام ،من
وأهل الحل وال حقد :هم أهل
هدا القبل.
الاختيار ،من أهل العقل والعلم،
وهده الطريق مبنية على ئبويت ،ذللئ،
ووجهاء الناس وروم انهم  ١أو هم أهل
عن الثي .من أصله ،وأنه نص على
الشوكة والقدرة ،ممن تحصل بمثايحتهم
حلافة أبي بكر هي  -سواء كان بالنص للإمام القدرة والتماكن وال لطان.
الجلي ،كما ذهب ،إليه جماعة من أهل

العال م ،أو كان ب الإشارة أو ال نص
الخفي  ،-أو لم بنص عليه؛ أي؛ أنه لم
يستخلمح أحدا بحد موته
الطريق الثانية :الاختبار :وهو اتفاق
(ا)انغلر :الأحتئام ال فلأب لأبى يعلى ( ،) ٢٣

قال ابن تيمية :ارفانه لا يشترط في
الخائفة إلا اتف اق أهل الشوكة

والجمهور ،الذين يقام بهم الأم ،بحث
يمكن أن يقام بهم مقاصد الإمامة®
الديق  :^^١العهد :وهو أن يحهع.
الإمام إلى خليفته من بحده ،سواء

والأحكام اساب للماوردى (؛) ،ياكمأل
العلم بالمقال أو بالكتابة ،كما وم من أبي
للقاضي ماض (؛•' ،> ٢٢ • /ونف ير القريى <ا/
_ ٤ • ١م•  ،)٤راموا ،البيات (ا ) ٧٣ . ٧٢ /زدار
عالم ؛^.]x

رأ)انقلر :السد في أصول  ^١لأبي بملي ( ) ٢٢٣
تُاد الجمل- ،دأ] ،والفضل في الملل لأبن حزم
(؛[ > ١٧٦ /دار الجل ،مل؟] ،ونف ير القرطي <ا/

 ،) ٣٩٦و.تهاجالث<ا/سأ>.

بكر الصديق

للفاروق عمر ٠٤١؛"• ،

(م)أددي ( [ ) rir/\yدار  |JUالمحّ ،،اّآ].

()>مهاجالثغ<ا/أمه).
<ْ)ثهاج النق <\ا ،) ٣٣٦ /واظر :المدر ف
< ٢٧؛).

الاماهة

\لأ\4ئ'

أ[ع]إ

ونال ابن سمية ت اءوأما عمر فإن أيا

حتى أقروا له ،وأذعنوا بطاعته ،وايعوه
صار إماما يحرم قتاله ،والخروج عليه،
فإن عبد المللث ،بن مروان حرج على ابن

محال ابن قيامة ت رروعمر ثبتت إمامته

بكر عهد إليه ،وبايعه السالمون بعد

اpسر ذة-تله ،واّ تدلى ءش ال-لأد

بعهد أيي بكر"لا•،

موت أبى كر ،نمار إuنا ن حصك وأهلها،حنى؛ابموًْلوئاوكرئا،ضار
له القدرة وال لطان بمبايعتهم له ا،

وأجمع أهل العلم على جواز انعقاد

إماما يحرم الخروج عليه،،

 .ا لمسألة الثانية ت ال مع والهناعة

الإمامة بالعهد ،ئال الماوردى • 'ُوأما للأئمة وإن كانوا ظالمة فاسقين ،وعام
انعقاد الإمامة بعهد من فبله فهو مما الخريج عليهم ،وإشهار ال حف دقالهم •
انعقد الإجماع على جوازم ،ووقع
من أصول عقيدة أهل اللمنة والجماعة
الاتفاق على صحته)).، ١٣
ال مع وال عن اعة لولأة الأمر دون
الطريق الرابعة ت التغالث '• ،وهى أن معمية افه ،وعدم الخرؤج عليهم ،محواء

تف

بسيفه عر الماس ،ؤيمزع كانوا ؛ررة أم فغانا ،إلا إذا رأى الاس

الخلافة ؛ القوة ،في نب له الأم،

ي

ويدخل الاس فى طاممه.

وهدروا على إزالته ،دون ترتب المفاسد،

ت
قال الإمام أحمد بن حنبل
رروال مع والط_اءة للأئمة ،وأمير

ب ْن اض يرهان،

وذللئ ،لورود الأمر بطاعتهم في الكتاب
والمنة ،وإجماع أئمة سلف هده الأمة.

قال -نعالي :ؤةآَبجا أك  ٢^١:آينزا أقِ
المؤمنين ،المر والفاجر ،ومن ولي،
الخائفة ،فاجتمع الناس عليه ،ورخوا وآثلموا أؤة يهمر أ'أمحج مءه [ IJLء.] ٥٩ :
به ،ومن غلبهم بال يفج ،حتى صار
وأولو الأم في أحد الأقوال هم:

خليفة ،وسمي ،أٌير المؤمتين"ل؛د
خرج رجو
وقال ابن فدامة:

الأمراء والولاة ،وعلى ذللئ ،جماهير

ال لف والخلف؛ قال النووي :ررئال

على الإمام ،فقهره ،وغلمإ الناس بسيفه ال—له— اء؛ المراد ب أولي ،الأم-ر ٧٢٠
-

أوجب ،افه طاعته من الولاة والأِاء،

( .) ٥٣٢/١
( )٣الأحكام اللطاب ( .) ١١

هذا محول جماهير الملف والحلف؛ من
الممرين والفقهاء ،وغيرهم* ١،

( )٤اعتماد الإمام أحمد ين حنبل خمن كتاب أصول
اعتقاد أمحل الئئة والجماعة للألكاتى (\ا ) ١٨٠

س

لمرسسة الحرمين الخيرين،

]-٥١٤٢٤

(ء) اوض(؛؛/م؛آ).

( )٦شمِح صحيح ملم ليروى (T؛[ ) Y،ri-/المقت

الامامة

][٣٦٦

راما من الثنة :ذالأح_اديث في هذا
وأما من الإجماع وأقوال منلمخ الأمة:
الباب كثيرة حدا منها ما جاء عن عبادة بن ففد نقل غير واحد من أهل العلم إجماع
المامت (جهنع فال ت بايعنا رسول اض .أهل المنة والجماعة على عدم الخروج
على المع والطاعة في منشطنا ومكرهنا،
وع رنا ؤيمرنا ،وأثرة علينا ،وأن ال

على الأئمة الذلالمن:
نال ابن بطة ةقّفب :اوقد أجمعت،

ثازع الأم أهل ،فال« :إلأ أن تروا كم! الم—لماء من أهل العال م ،والفقه،

بواحا عندكم ب من الد برهان،اأا.،
والنئاك ،والعتاد ،والزهاد منذ أول هده
دعن ابن هماس ها؛ أن السى .الأمة إلى وقتنا هذا  :أن صلاة الجمعة،
قال؛ ارمن كره من أميره شيقا فليصبر فإنه والعدبن ،ومنى ،وعرفات ،والغزو،
من حؤج من السالطان شمرا مات ميتة والحج والهدي مع كل أهمربر
وفاجر ، . . .والمع والطاعة لمن ولوه،
جاسأى.
ؤإن كان عدا حيثثا  ،إلا ش معصية اض،
وعن همد اف بن م

عود ه

عن

النبي .قال :ارال مع والطاعة عالي فليس لمخلوق فيها ء1اءةااأً؛.
ونال أبو الح ن الأشعري ئه:

المؤرء الم لم فيما أحب وكره ما لم
يزمر بمعصية ،فإذا أمر بمعصية فلا سع  ١١١لإجماع الخامس والأربعون :وأجمعوا
ولا طاءة»ص.
وعن ابن م عود (جهم فال :نال لما

رمول اف

*إنكم مترون يعيي أثرة

وأمورا تنكرونها ،نالوا  :لما تأمرنا يا
رسول اض؟ قال :نؤدون الممحق الذي

عليكم ،ينالون اف الذي لكم»ل؛,،
«)(،

ً

انمرة

( )١احرحه ال-خارى(تمننابغ الغتن ،رغم ْْ*لأ،
 ،) ٧٠٥٦وسلم(محاب الإ،ارة ،رقم .) ١٧ •٩

( )٢اخر-بم الخاوي (محاب الخن .رقم ■  ،) UOTوسلم

على الممع والطاعة لأئمة المسالمين،
وعلى أن كل من ولي شيئا من أمورهم،

عن رصا أو علبة ،وامتتدت طاعنته ،من

بر وفاجر ،لا بلزم الخروج هميهم
بال يم ،،جار أو ءدلاال
وقال المحاقفل النووي ظه :اءوأما
الخروج عليهم ،ونتالهم فحرام بإجماع
الملمين ،ؤإن كانوا ق فة ظالمين،

وقد تظاهرت الأحاديث ،بمعنى ما

ذكرته ،وأجمع أهل الئنة أنه لا ينعزل

(محاب الإ,.ارة ،يقم .) ١٨٤٩

(" )١اخرحه المخاوي <كاب الأحكام ،رنم ،) ٧١٤٤

(ه) الشرح والإباة ،الإباة الصغرى ( [ ) ١٨٦ . ١٨٣دار
الأم الأولْ ،لاآآ،آم)اه].

( )٤اخرجه الخاري (محاب النتن ،رقم  ،) ٦٦٤٤وم لم

( )٦رّالة الى اعل الثغر( [ ) ٢٩٧ . ٢٩٦مكب الملوم

وملم (كتاب الإمارة ،رنم .) ١٨٣٩
(كاب الإ،ارئ ،رقم .) ١٨٤٣

والحكم.]< ١٤٢٢ ،٢.!. ،

الأمامي

الامامة

[rwj

قال ابن بمن« :فإل الخام إذا ولأم
اللطان بالفق،آاأ.
وأما أقوالهم فكثيرة حدا  :قال اين ذل الشوكة لم بمكن عزله إلا بمة،
سة ه :ااوأْا

وض كال الُي ش ءزل ضدة أج

والفضل فلا يرحمون لأحد ب

س ثسدة ماى ،٠ام يج 3الأنان اعظم

لهى اض هث عنه من معمية ولاة الم ادين ،لدفع أدناهما ،وكيلك الإمام
الأمور ،وغشهم ،والخروج عليهم بوحه الأعغلم ،ولهدا كان المشهور من مذهب
من الوجوه ،كما قد عرف مجن عادات

أهل الئئة ألهم لا يرون اددوج على

أهل الئئة والدين قديما وحديثا ،ومن الأئمة وقتالهم بالسيف ،ؤإن كان فيهم
سيرة غيرهم ،وفد لت في  ١١٠لصحيح ٠محللم ،كما دلت ،على ذلك ،الأحايين،
لأن
عن ابن عمر ها عن اض.؛ أنه الصحيحة المستفيضة عن النكا

نال :اابنصس ،لكل غادر لواء يوم القيامة الفساد في القتال والفتنة أعفلم من الماد
عند امته بقدر غدره® ،قال« :وإن من

الخاصل بفللمهم دون قتال ولا فتة ،فلا

أعثلم اكدر؛ بمش :بإمام الملمين ^٢^٠

بدفع أعظم الق الين بالتزام أدناهما،

وهدا حديثا به عبد اش بن عمر لما قام

ولعله لا يكاد يعرف طائفة حرجت ،على

قوم من أهل المدسة يخرحون عن طاعة
ولي أمرهم ينقضون يعته *
وأما الخروج على الإمام إذا رأى

ذي سل-هلان إلا وكان في خروجها من
الف ال ما هو أعفلم من الف ال الذي
أ•,الته^/٤

الناس منه الكفر ال-واح فهو مشروط
بالقدرة والتمكن على الإزالة ،وعدم الملمون كفرا بواحا عندهم من افه فيه

ون ال ،ابن ب از ه■' ُإلأ إذا رأى

ترتب الفاصد والثرور عند إزالته.

برهان ،فلا بأس أن يخرجوا على هذا
الملطان لإزالته ،إذا كان عندهم قورة،

( )٢اخر-بم الخاوي (مماب ،الفتن ،رنم  ،) ٧١١١وسلم

أما إذا ل م يكن عندهم قدرة فلا
يخرجوا ،أو كان الخروج يجِح ١٢

رواية الحديث؛ ُروإنا قد بايعنا محذا الرحل -ملي

أكثر فليس لهم الخروج رعاية للمالح

سع  ٥١ددّوله ؤإني  ١١اعلم غدذا ايغلم من ان

الخامة ،والقاعدة الشرعية المجمع

( )١شرح سءح سالم للزوي
(كتاب الجماد دالمم ،رقم  ،) ١٧٣٠رلنفل اين صر

كما همّد البخاري ■ أنه جمع حثمه وولده فمال يعد
محاح دجل بح اث ويمول ثم صب ل الهتال ،،ؤاز

لا املم احدا عنكم حك ولا باع م مدا الأم إلا عليها :أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو
كانت اشمل ،سب ،لبث• ■
أشر منه ،بل يجب درء الشر يما يزيله،
( )٣ءس الفتاومحْ( ،م ) ١٢
لطاعة المحق،

.]^ ١٤١٦

المسLJ|، ،

(.)٤ت٠اجالثق (•ا.) ٣٩١ /

الأمامي

الأuمة

[خدا

أو يخنقه ،أما درء الشر بثر أكثر منه الكتاب والئنة على تحريم الخروج على
فاد يجوز يإحماع

الحكام ؤإن كانوا فللمة قمة ،ومعل

وقال ابن عثيمض ذءزفت؛ ؛رؤإذا رأينا أولئلن ،الأئمة ومن وافقهم مخالف ،لتلك
هذا مثلا  -يعنى ت الكفر البواح الذي النصوص ،وهم مجتهدون في ذللثؤ،

عندنا فيه من اغ برهان  -فلا تجو3
المانعة حض نكرن لدبما قدرة على

ومعذورون ،لكن لا ِجوز تقديم فعلهم
ءر َح وصءتح الصوص.

ثانتا :حالفهم فى فعلهم ذلك ،جمع
إزاحته ،فإن لم يكن لدينا ندرة فلا تجوز
المنازعة؛ لأنه ربما إذا نازعنا وليس كبير من الصحابة ،والتابعين ،وأنكروا
عندنا قدرة يفضي على البقية المالحة،

عليهم صنعهم ،ولم يحمدوا على ذللث،،

وتم مبهلرته .، ٢١٠٠

وهم أولى بالأتباع؛ لأن القرآن والئئة

 ا لمألة اكاكة :حكم الخروج على حجة لهم•اءلاءام الجاتر:

ق ال ابن تيمية• :اوكان أنامل

من أصول مزهبا الخوارج والمعتزلة

الم لمين ينهون عن الخروج والقنال في

الخروج على الحاكم الظالم ،ومنابذته

الفتنة ،كما كان عبد اض بن عمر،

بال يفا ،وقتاله ،وهذا المذهب ،مخالف،

وسعيد بن الم يبا ،وعلي بن الحين،

لنموص القرآن والئنة ،ولإجماع ملف  ،وغيرهم ،ينهون عام الحرة عن الخروج
الأمة ،وقل تقدم تقرير ذلل؛.،
هذا وقد يستدل الخوارج وأتياعهم قي ومجاهد ،وغيرهما ينهون عن الخروج
على يزيد ،وكما كان الحز البصري،

ض ع مر علك ،{_ ،بعمى التابمن نى

المدر الأول ،الذين حرجوا على

فى فتة ا؛ن الأثعث«،رم.

ثالئا :وهو أن يقال• إن حروج أولظلت،

الحجاج بن يوسف ،الثقفي ،أو بفعل الأئمة ،وغيرهم كان في أول الأمر،
الح ين بن طي بن أبي ،طال ،،لقد كان عن تأويل ،أو عن عدم بلؤخ
وعبد اف بن الزبير مجع ب ني أمية ،الحجة لديهم ،أو نحو ذللث ،،هذا ؤإن
وغيرهم ،وقد أجيساعلى ذلالث ،يأحوية كان أكثرهم قدناب ورجع وندم ،لكن
من أظهرها:

بعل -ذلل؛إ امحتقر أمر أهل الثنة والجماعة

أولا :قد دك المصوص الشرعية من علك ،المع س الخروج ،ؤإشهار
السيمؤ ،وقتال السالهلان ،وعلى وحوب
( )١مجمؤع فتاوى ابن باز (.) ٢٠٣ /a
رآ) شرح رياض المالعن (إْ/اه) زدار الوطن].

(م).نهاجااثنت(؛/آأه)

الامامة

امحما*ّة

ال مع والطاعة ،ؤإن كانوا ظلمة ،وهذا

ويعمونكم ،لتكونهم ليكونكم• نتل)ت
با رسول ،القه أفلا نناي-ن.هم بال يم،؟

ويحكيه الأحر عن الأول.،

ففال ،ت لا ،ما أئاموا فيكم الصلاة ،وإذا
رأيتم من ولاتكم شيقا تكرهونه فاكرهوا

الذي بدكره اهل الئثة في عقائدهم،

قال القاصي عياض في بعص الأجوبة؛
 ٠١وقيل ت بل كان في هذا الخلاف ،أولا ،ثم عماله ولا نوعوا يدا من طاءة\م.

وقع الاماق ،بعد على ترك القتال>،اأ
قال أنس ين ماللث ،ه :اانها uكراونا
وقال ثيخ الإسلام ابن تيمية بعد من أصحاب ،رسول اف ه قال ت لا ن بوا

ولا

دلا ٠٢^٣

كلامه السابق :راولهذا اضممر أم أهل
ال ئئة على ترك المنال في الفتنة واتقواض واصبروافان الأم قر.ب»راا.
لأح١دبث ،الصحيحة الثابتة م ،المح،. ،

روى أبو باكر الخلال عن أبي بكر

وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم،
ويامون بالصر على جور الأئمة ،وترك

المروذي أنه قال :رلسمع.نج أبا عبد اش

وذكر الخليفة المتوكل

قتالهم ،ؤإن كان قد نار في الفتنة حلق

لأدعو له بالملاح والعافيةاا

محّ من أهل) العلم والل'ين"

)(٢

 .فقال :إني

ِقال الإمام أبو جعفر الطحاوي

:

المسألة الرائعة :تحريم م ثج الأئمة "ولا نرى الخروج على أئمتنا ،وولاة
ونمهم:

من عقيدة أهل الثنة والجمائ الدعا■؛

أمورنا ،وإن حاروا ،ولا ندعو عليهم،
ولا ننزع يدا من طاعنهم ،ونرتم ،طاعتهم

للأئمة بالخير والملاح ،وتحريم بهم من طاعة اض  Mفربضة ،ما ل م امروا

ولعنهم LJ ،يفضي من

والسب سمية ،وندءولهم؛الملأحواوعافاة))ص.

إلى ،إيغال صدور العامة عليهم ،مما قد
ونال شيخ الإسلام ابن تيمية ت الوJهدا
يترتب علمه ذللث ،من المفاسد العظيمة ،كان اللف كالفضيل ين عيا صن ،وأحمد ين
فى الدين والدنيا •

روى ءوف ن مالك ءن رّول اض .

حنبل ،وغيرهما يقولون ت لو كان لنا دعوة

( )٣ب منم (؛; ،-٧٧١ ،..١رقم .) ١٨٥٠

قال • ررحيار أئمتكم الذبن) تحبونهم  ، ٤١أثرج؛ ابن ام) ءاممِ ض الث ([ ) ٤٨٨ /Yالمكتب
ويحبونكم ،ويصلون عليكم وتصلون

عليهم ،لشرار أئمتكم الذين بموتهم

 ١أل صلا مي،حدا ١٤٠٠ ،م]  ،والججهني ني ممب،

الإبان(ا/-ها■) [دار الكتب اس ،يا .ااآ؛ا،و]،

ونألالأوأ;ي :إطدْجد .ظامح-لاو<ة(آ.) ٤٨٨ /
(ه) الثنت للغلال (ا[ ) ٨٤ /دار الراة ،يا ٤ ١ • ،ام].

(ا)إىل اللم (\v/؛.)r

(اأ)ّهاجالئنت(؛/أ'أه).

( )٦العتيية العلحاؤية مع شرح ابن أبي العز () ٠٤٠ /T
[رة الرصالأ. .ل-اا ،ا>ا؛ام].

الإمامة
■مء

][٣٧٠
بعضها ،وعجز من الباقين ،وكان لها عده

مجابة لدعونا بها لالسكلان،
 .ا لم

ألة الخام

ة

نعدد الأئمة،

ولها صورتان:

أئمة ،لكان يجب على كل إمام أن يقيم
الحدود ،وي توفي الحقوق؛ ١ا .

وفال الشيح محمد بن عبد الوهاب؛أقفأ:

الأولى :أن -سعفي الإمامة اسداء
لإماممن في ونت واحد ،وني بلد رالأئمة مجمعون من كل مده  ، ٠٦على أن
واحد ،وهزا حكمه المغ مطلما ،وعاليه من تغالب على بلد أو باليان له حكم

ايعفد الإجماع .نال القرطبي :ارفآما الإمام في جميع الأشياء ،ولولا هذا ما
افامة إمامين أو ثلاثة في عصر واحد ،امتقامتؤ انمنيا؛ لأن الماس من زمن
وبالي واحد ،فلا يجوز إجماعا٠
طول فبل الإمام أحمد إلى يومنا هل.ا ما

ودلل المخ أحاديث ،من الثنة اكهمية:

اجتمعوا عالي إمام واحل ،ولا يعرفون

منها :حديث ،أبي سعيد الخيري خه أحدأ من العالماء ذكر أن شينا من
عن المي.؛ أنه نال« :إذا بؤبع الأحكام لا يمح إلا؛الإمام الأءذلم»س.
لخالمن فاثلوا الأحر مهما»ص.
وقال الشوكاني، :وأما بعد انتشار

ومنها :قوله :.ارمن باع إماما فأعطاه الإسلام ،واتساع رقعته ،وتباعله أطرافه،
صفقة يده وثمرة ناله فاليهلعه ما اسطاع فإن فمعلوم أنه قد صار في كل قطر أو
حاء آحر؛نازعه فاضربوا رنة الأخرلأ؛.،

أقطار الولاية إلى إمام أو سلطان ،وفي
القطر الأحر ،أو الأقطار كذلك ،ولا

*من ،أتاكم يأمركم
دمنهات موله
جميع على رجل واحد ،يربد أن بشمح ،ينفد لعقهم أمر ولا نهي ،نك ،نطر
عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه،
الأحر ،وأقطاره المي رجحن ،إلى
الثانية :وهي عقد الإمامة لخليفين ولايته ،فلا بأس بتعدد ا لأئمة ،أو
كلاهما مستقل ضلر دون الأحر :الصواب

الملأطين ،ويجمب ،الطاعة لكل واحد

في هدا جواز ذلك ١^ ،للحاجة .تال ابن منهم بعد البتعة له على أهل القطر الأي
تيمية، :والمنة أن يكون للمسلمين إمام

يفاو فيه أوامره ونواهيه ،وكدللث ،صاحت،

واحد ،والباقون نوابه ،فإذا فرض أن القطر الأحر ،فإذا قام من ينازعه في
الأمة حرجت ،عن ذلك ،،لمعمية من

القطر الذي قد ئبتت ،فيه ولايته ،وبايعه

(ا)سوع الخاوي ( .) ٣٩١٨٨

أهاله ،كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم

(اآ)-فرامطي(ا/ع•؛).

رقم .) ١٨٠٣
()٣ايرب سلم(محاب
( )٤اعرجه م لم(محاب الإطرة ،رنم ) ١٨٤٤
( )٥احرجه ملم (كتاب الإLرة ،رنم .) ١٨٥٢

يتب ،،ولا تجب ،على أهل القعلر الأحر
(ا)-ىبمرع الخاوي(ْمْ؟ا).
(! )٧كرر الب ر الآ.مة الجدة (آ /؛

الامامة
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طاعته ،ولا الدخول تحت ولاينه؛

طاعة ،وللمسلمين مصلحةأا

لخباعد الأقطار ،فانه قد لا يبلغ إر ما

وقال النووي ١٠ :نال العلماء :الراد

تباعد منها خبر إمامها أو <اطانها ،ولا

يدر من قام متهم ،أو مات ،فالتكاليف

بأولهم ،الأمر :من أوح_ا اف طاعته من
الولاة والأمراء ،هذا نول جماهير

بالطاعة والحال هذه تكاليف ،بما ال

ال

رين

طاق\ا.،

والفقهاء ،وغيرهم؛ا

 .ا لمسألة السادسة :المراد يأولى

لف ،والخلف،؛ من المق

القول الثاني :أن المراد بهم العلماء

الأم ر رد محار< :؛آةا ا|ق؛اغ وأهل الفقه ،وقل روى عن حماعة من
^ ١٢-أق ^؛^ ١آؤمحت وآه ألأم يكن ه الصحابة؛ كا؛نا عباس وجابر ه ،وقال
[١٧

:،

:] ٥٩

به مجاهل وغيره.

اخلف أهل العلم بافراد بأولي الأم
في هذه الأية على أقوال؛ أظهرها ثلاثة الأِاءوالعلاء ،وهوقول حماعة س أهل
^لم المحققين؛ كأبي عبد اش الخرطبي،
القول الأول :المراد بأولي الأمر في وابن تيمية ،وا؛ز ،القيم ،وابن ،كثير،
الأية :هم الأمراء والولاة ،ؤإلى هذا وغيرهم س المتأخرين من أهل العلم.
القول ذهب حماعة من الصحابة
قال القرطبي ١٠ :وأصح هذه الأقوال
القول الثالث :،وهو أن الأية عامة في

والتابعض؛ كأبمح ،هربرة وابن تماس ه الأول والثانى»رْ'.،
ومن وانفهم من الأئمة؛ كابن جربر
الطبري ،بل نقاله الحافظ النووي عن
جماهير الطلق والخلف.

قال ابن جرير :رروأولى الأنوال في
ذللث ،بالمواين ،قول من قال :هم الأِاء

وقال ابن تيمية ت  ١فلهدا كان أولو
الأمر ضمن :انملماء والأمراء ،فإذا
صالحوا صالح الناس ،ؤإذا ف دوا فسد
الماس ،كما قال أبو بكر الصديق (جهئع
للأحم ية لما سألته :ما بقاؤنا على هذ.ا

والولاة؛ لصحة الأخيار عن رسول اض ه الأم المالح؟ قال :ما استقام ،لكم
بالأم بطاعة الأئمة والولاة فيما كان ف أئمتكم  ،ويدخل فيهم الملوك
(؛)ال يل الجرار المتدُق على حداثق الأزuر (؛/
[ ) ٤٨١دار التح ،است،

ط؛،

؛•،اه].

( )٢انظر :نف ير اليري ([ > ١٧٦ /Vالمس المرية
بالأزهر، ،يا] ،وزاد المسر (  ) ١١٦٨لالمك_،

الإّلأم ،ط-اا ،وتنحر القرطى (أ/عأاإ).

( )١-تنير التريي (.) ١٨٢ /U
(؛)شرح صحيح سلم لدزومح( ،آا"/اآآ) [الفة
المرة بالأزهرٍ ،دا ١٣■ ٤٧ ،م].
(ء)تق ير القرض <آ.) ٤٢٠ /

(أ)احر-بم الناري (محاب انماقب ،رغم .) ٣٨٣٤

الأمامي

][٣٧٢
والمناخ ،وأهل الديوان ،وكل من كان من رحل أو امرأة ،أو حر أو عبد ،أو
مبوعا فهو من أولي الأمر ،وعش كل كافر أو ملم ،ولهم حقوق وواجبايتح؛
واحد من هؤلاء أن يامر بما أمر اف جق
فمن أظهر واجبات الرعية :المسمع
به ،وينهى عما نهى الله هك عنه ،وعلى

والعناعق لولأة الأمر فيما أمروا به ،إلا

كل واحد ممن عليه طاعته أن يطيعه فى في معمية ،وعدم الخروج عليهم ،أو
طاع ة الله ه،

ولا يطي ع ه فى

قتالهم ،كما تقدم تقريرْ.

معصية اض)ا

ومن أظهرها أيما :بذل المح لولأة
وقال ابن القيم ت ٠روالقولأن ثابتان عن الأمر كما ورد في الحديث ،راالصحيح•
الصحابة فى نف ير الأية ،والصحيح أنها عن تميم ^١^١؛ أن المبى .قال:

متناولة للمشين معا؛ فإن العالماء

 ١الدين الصيحة• .قلنا  :لن؟ قال• :فه

والأمراء ولاة الأمر الذي ؛عث ،اف به ولرسوله ولأئمة الملمين وعامتهم•

رسوله ،فان الملماء ولاته

وبيانا

وحقيقة الميحة لهم؛ معاونتهم على

وذ؛ا •كنه ،وردا على من ألحد فيه وزاغ
عنه ،وفد وكلهم افه بذلك؛ فمال الحق وطاعتيم فيه ،وأمرهم به وتذكيرهم
^ س قتا قا به بلطفإ ورفق ،وعلى أحن الوجوم،
تعالى :ؤ؛ن

مثا يثإ ها

[ .الأنعام] ،فيا

لها من وكالة أوحيت طاعتيم ،والانتهاء
إلى أمرهم ،وكون الناس تبعا لهم،

وتحريم الخروج عليهم ،والصلاة
حلفهم ،والجهاد معهم ،والدعاع لهم
بالوفيق والملاح ،ونحو ذللئ،

والأمراء ولاته نياما وعناية وجهادا

وقد تخمر الصيحة لولأة الأمر

ؤإلزاما للناس به ،وأحدهم على يد من

؛تذكيرهم بالمعروف ،ونهجهم عن

حرج عنه ،وهذان الصنفان هما الناس،
ومس انر ال نؤع الأن اني تبع ل هما
ورعتة •، ٢١٠١

المكر ،وهذه الصيحة مجن شرطها أن ال
تكون على الملأ وعلانية ،بل يجب أن
نذل لهم الصيحة مرا فيما بينهم.

 .ا لمسالة المسامة :واحبامحت ،وحقوق

عن أسامة بن نيد ه قال :ارقيل له:

الرعية:

ألا تدخل عش عثمان فتكلمه؟ فقال:

الرعية هم كل من تحت ،ولاية الإمام،

أترون أني لا أكلمه إلا أسمنكم! واطه

( )١ذائدة الأمر بالمعروف دالتهي عن المنكر لأبن محب

()٢أحرحه ملم ركناي ،الإيهان ،رنم .) ٥٥
(؛)اطر :إك ال المعقم سامي ص (\AT'y /
وشرح النووي ض ملم(آ.)٨٣/

( ) ٢٨رمكتة المدني ،حدء] •
()1الرالأ التوي ( [ ) ٤٦دار عالم

امحمام4
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لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن ومن ولي من أمر أمتي شيئا ذرمح ،بهم
أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فارفق ؛. ، ١٠١٠،
ذح4اارآ.،

وكدللث ،النصح للرعية ،والنصيحة

قال القاصي عياض في شرحه للأثر!

كلمة جامعة لأنواع الخير كلمها ،فهي

 ١يعني! في المجاهرة بالكير ،والقيام
باوللئج على الأمراء ،وما يخشى من سوء
عقياْ ،كم-ا تولد من إنكارهم جهارا على
لحل عبيد اض ين يز اد على معقل ين
عثمس ان يعد هدا ،وما ألتما إلى سفلث،
ي ار في مرصه .فقال معقل :إني
دمه ،واصطراب الأمور بعدء  .وفيه محدئلثذ ؛حدبن ،لولا أني في الموت لم
يدل المعروفح للرعية ،ؤإزالة المنكر عنها
وكل ما هو مزد.

التلطف مع الأمراء ،وعرض ما ينكر

عليهم سناء

أحدنلئ ،يه؛ ّ مع ن ،رسول الله .

يقول * *ما من أمير يلي أمر الم،،لممين يم

وغير ذللت ،من الواجبات ،وأما حقوق لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدحو معهم

الرعية فكثيرة هي أيثا ،وهي من
واجبات الأئمة والولاة والأمراء نجاه
رعبهم ت

فمن أظهرها :إقامة العدل فى الرعية،
وإعهل اء كل ذي حق حقه ،ؤإنم اف

الخة»لْ.،

وفي رواي ة أحرى؛ *م ا م ن
عيال سترعيه اف رعية يموت يوم يموت
وهو غاش لربه إلا حزم اف عاليه

المغللوم ،والأحد على يد الفلالم.
قال رمول النه

• ®إن الممهلين

عند اف هملى منابر من نور همن يمين
الرحمن ،وكلتا يديه يمين ،الدين يعدلون

و م اذاصب ،انمخاكين:

 - ١المخالفون في الإمامة على
ميمين؛

ش حكمهم ،وأمليهم ،دما دلدالأم•
المدمج الأول :من يرى الخروج
وكيلك الرفق بالرعية ،ورفر المشقة على الإمام ،وقتاله ،وأن ليس له طاعة
*اللهم من ولي من أو ييعة إذا ظل م ،أو عمى ،وهم
عليهم ،لقوله
أمر أمتي شيثا فشق عليهم ،فاشقق عليه ،الخوارج والمعتزلة ،ومن وافقهم،
( )١احرجه الخارتم( ،نماب ،بد ،اسق ،رنم ،) ٣٢٦٧
يسلم(محاب الزس دالرنانق ،رنم .) ٢٩٨٩
(ا)إكال ،الملم ( .) aTA/A

( )٣أ-م-بم م لم(كاب ا<درةا رقم .) ١٨٢٧

( )٤أم-بم س لم(محاب الإuرة ،رقم .) ١٨٢٨
( )٥أخوج* صلم(محاب الإمارة ،رقم .) ١٤٢
( )٦اخرجه البخاري (نماب الأحكام ،رقم • .) ٧٦٥
وسالم(محاب الإ،ارة ،رقم .) ١٤٢

امح4امة

ؤ.

وميمهم باْلل بنص الهمآل والثنة.

الأ*ّامة

الزكاة ،وكيلك قال لعالي  Uبعثه إلى

الثاني :من.برى أن الإمامة أعظم مح،دكدلكلكناضَُفى
س ام،
الكفار _<٣^ ،
ركن من  0^1الإّلأم ،و\صل
من أصول الإيمان لا يتم إبمان المء إلا لا -م  ١٠٠١الإُاٌة بءال ،لقب ذال
 ،و لا يقط منه يذ إلأ 'ص-الى  : -U-:ؤ؛ن 6؛ ijوم

سيقهارآ؛ ، ji,L ١^ ،ت

^١؛ دءَامأ ص' ؛م ق

للكاب والثنة ،والإحماع.

[التوبة ] ١١ :فجعلهم إ-محوانا في الدين
بالتوبة ،ؤإقام الصلاة ،ؤإيتاء الزكاة،
ولم يذكر الإمامة بحال ،ومن المتواتر
أن الكفار على عيد رسول اش .كانوا

نال شيخ الإسلام ابن تيمية رادا على
ادعاءات ابن المطهر الحلمح ،الا؛مة في
الإمامة« :إن فول القائل :إن مسألة إدا أم لموا أجرى عليهم أحكام

الإمامة أهم المهل١لب في أحكام الدين ،الإسلام ،ولم ذكر لهم الإمامةا)رآاآ.
وأشرف م ائل الملمين ،كذب يإحماع
الم لمين سنيهم وميعيهم ،بل هذا كفر؛

 - ١٢هذا ،وفد ادعى الرافضة عصمة

،،ث الإبمات اش ورسول ،ام س -' ' ٢٧ •" yUأل لا -ج ءي '^'١
الإ<ا.ة ،وث ض الأضطراد س ص د'ياث' دُ باًلل' " ^٧ص
الإسلام؛ فالكافر لا يصير مؤمنا حتى

ينهي أن لا إله إلا اف ،وأن محمدا

والعقل.

ؤيرذ عليهم بقوله تعالى:

أك

رسول اش ،.وهذا هو الذي قاتل عليه  ١^ ١٠أيمحا أق وسا آقمحق لمح ،آآم
أولو

الرسول و .الكفار أولا كما اّتفاض

محتم[ 4اس :اْ،اب ض

عنه في المحاح وغيرها  . . .وقد Jli
;_م الى :ه آثج  •^'١لو؛ قةث\
أكتين ئث س .نثثومح ٣
ح \/م ٍقل ص لإن ءن\ ص
آلشوة  ١^ ١٧آؤ=قؤة ئثوأ ضم،
[الوبة ،]٥ :قامر بمخلية سبيلهم إذا ■أبوا
من الشرك ،وأقاموا الصلاة١^٧ ،

الأمر من أن .بكونوا الفقه اء ،أو
يا-ءونه ،ذإن
الأمراء ،أو الإمام
كان الراد الفقهاء والأمراء فقد بملل أن
يكون الإمام ،والفقهاء والأمواء يجوز
علمهم الغلط ،وال هو،
؛ ،^١١ -وذي امنا بطاءتهم ،دْذا ح
أًإ ،الإْائ؛ ذإن رط الإٌائ سهم
أن يكون معصوما لا يجوز عليه الغل3ل،

( )١انظر :سماثد البة  >٠٠^١الاش ءتر؛ة الرانفة

لأشرف ،الجتزاوى ( [ ) ٥٩دارالشن ،ط؛،

( )٢مهاج الثنت لأبن يب (ا.) ٧٦ . ٧٠ /

الامامة

الامامه

والخطأ ،والتثديل ،والتغير ،ولا يجوز المولى عليهم طاعتهم ما لم بأمريهم
أن بكون المراد الإمام؛ لأنه قال في بمعصية ،وكدلانه حكمهم بعد النبي. ،
سق الخطاب! ^؛ ،٠قنم ؤ تيء ردوء في لزوم اتباعهم ،وطاعتهم ما لم تكن
ع أ م ; ] ٥٩ :_[ ^٢فلو كان
هناك إمام مفروض الطاعن لكان الرد إليه
واجتا ،وكان هو يقطع الخلاف

معصمه

 ٣ء حالف ،في وجوب تمسكؤ الإمامة،
وأن الأمة لا يد لها من إمام :شذوذ من

والتنانع ،فالما أمر برئ المتنانع فيه من طوائف أهل الأهواء والبيع؛ كالنجدات
الحوادث إلى الكتاب وال ئئة دون من دق الخوارج ،وكابي ،بكر الأصم
الإمام؛ دل ذلك على بطلان قولهم في
الإمامة ،ولو كان هناك إمام تجب طاعته

العتزلي ،وغيرهم ،ولا عبرة بخلافهم.

قال ابن حزم ه؛  ، ٣١٠٠جميع أهل
لمال; فردوه إلى الإمام؛ لأن الإمام الئنة ،وحمح المرحثة ،وجمع الشيعة،
عندهم هو الذي يقضي قوله على تأؤيل وجميع الخوارج على وجوب الإمامة،

الكتاب والئنة ،فلما أمر بطاعن أمراء وأن الأمة واجب ،عاليها الانقياد لإمام
السرايا والفقهاء ،وأمر برئ المتنانع فيه عائل؛ بقيم فيهم أحكام الله هك،
من الحوادث إلى الكتاب والئنة دون
وسوسهم بأحكام الشريعة التي ،أتمح ،بها
الإمام ثبت أن الإمام غير مفروض
 ،حساشا المجدامت ،من
رمحول القه
الطاعة في أحكام الحوادث المتنانع
الخوارج؛ فائهم قالوا  :لا يلزم الماس
فيها ،وأن لكل واحد من الفقهاء أن فرض الإمامة ،ؤإنما عليهم أن يتعاطوا
يردها إلى نظانرها من الكتاب والئنة.

الحق ،بينهم ،وهده فرنة ما نرها بقي

وزعمثؤ هد 0الهلائفة أن المراد يقوله منهم أحد ،وهم المنسوبون إلمح ،نجدة بن

تعالى ت ^^ ،ا'م مءه زالت — اء ] ٥٩ :الخفي القائم؛. ١٢٢^٠١^١

علي بن أبي طالبؤ ه ،وهدا تا'ويل
فاسد؛ لأن أدلي ،الأمر جماعة ،وعلي بن خائف في وجوب ذلك يبن الأمة ،ولا
أبي طالب ،خهبه رحل واحد ،وأيقا فقد
سن الأئمة ،إلا ما روى عن الأمم،
كان الاس مأمورين بطاعة أولي الأمر
حيث ،كان عن الشريعة أصم٠
في زمان رسول ،الله ه ،ومعلوم أن
علي بن أبي طالب ه لم يكن إمانا ( )١انظر :أحكام الغرأن ليجمأص (■ ) ١٧٨ . \ vU/t
زدار إحياء التراث الربي ،بيروت ١٤ ٠٥ ،ه] •
فيأ.بام الميه ،فثبتأن أولي الأمر ( )٢القمل ني ايالل وانمل (؛.) ١٤٩ /
وقال أبو عبد اف القرطبي ت لأولا

فى ^ن الني .كانوا أمراء ،وقد كان

( )٢١تفر القرطي (ا.> ٣٩٠ /

الأمر بالمعروف والنهي عن المنض

الأمر

 — ٤حالف صرار بن عمرو الكوفي

في تقديم إمامة القرشي إذا احنمع
مع غيره ،فقال ت إذا اجتمع فرشي
وحبشي كلاهما قائم بالكتاب والسنة

فدم الحبشي؛ لأنه أمهل لخالعه إذا
حاد ،وهذا مخالف للأحاديث

المحيحة الواردة في وجوب تقديم
القرشي على غيره  ،ومخالف  ،لإجماع
الصحابة ،ومن يعدهم ،وفد تقدم تقرير
ذلك.

 ٠ا تمصادروالمراجع:

يراحع مصطلح (القارر)؟

0

ب العروق والنهي عن المنقر M

ي ا وعريف لغة:
— ا لمعرون ،ئال ،ابن فارس وه؛
"الحين والراء والفاء أصلان صحيحان،

يدلي أحدهما على تتابع الشيء متصلا
بعضه ببعمى ،والأحر على ال كون
والهلمأنينة .فالأول ،العرف،؛ عرف
الفرس ١ . .والأصل الأحرت المعرفة

 - ١ءالأحكام اوسلهلانيةاا ،للقاصي
أثي يعلى■
عرفائا ومعرفة ،وهلبا أمر معروف ،وهدا
 - ٢ءالأحكام ال أس_ال ءل _اس_ة* ،يدل ،على ما نلناه من مكونه إليه؛ لأن
والعرفان؛ نقول :،عرف ه فادن فلأن ا

للما وردى.

س أ نكر شيثا توحش منه ،ونبا عنه"

 — ٣والمعتمد في أصول ا لدين®،
لأن المقوس تسكن إليه ،والحروف :،ما
للقاصمح ،أبي. ،بعر•
" - ٤القمل في الملل والأهواء يستحسن من الأفعال ،وهو كل ما تعرفه
والعرف ،؛ المعروف ،،وسمى ين.للث،

والنحل• ،لأبن حزّم•

 ٠ء "منهاج ١لسئة النيوية" ،لاين تيمية ١
" . ٦الأداب الشرعية)> ،لابن مفلح ؤ

الفر س الخير ،وهو صد المنكر

 -ا لمنكر :قال ابن فارس ه:

ارالمون والكاف والراء أصل صحيح يا.ل
على حلاف المعرفة التي ي كن إليها

" — ٧معاملة الحكام في محوء الكتاب القلح ،ونكر الشيء وأنكره :لم يقبله
قالبه ،ولم يعترف به لمانه'
الثه" ،لعيد  ١لسالآ م برحر ١

" — ٨محوابهلّ معاملة الحكام عنل• أهل
الثنة والجماعة لإ ،لخالد مححوي
الفلفيري.

(. )١قاص اللذ (؛[ ) ٢٨١ /دار الحل .اآ؛ام].
( )٢اننلر. :قاسى اسان ر؛ dUj ،) ٢٨١ /المرب (؛/
[ ) ٢٨٩٩دار انمار؛ ،،ال؛،أمة].

( )٣ماسي (_i؛ v-i/i؛).

الآّ.رباسروف والنهي عن اسكر

الأمر باسؤوف والنهي عن المنكر

والمنكر من ا لأمر ت خلاف المعروف ،الحرج عن الماقين ،ؤإذا تركه الجميع
والنكر والنكراء ت المنكر ،ومنه نوله أنم كل من تمكن منه بلا عذر ولا
ت ع ال ى :حن' جئت ئقا دكتا 4.حوفلأْ.،
[الكهف] ،وجمعه متاكير ،والإنكار تغيير
ونال ابن تيمية لةة.فب :ااوكjلرئ ،الأمر
. ١٢^١
بالمعروف والهي عن النكر لا بمص،

 ٠ا لتعريمر شرغا؛
ء-لك ،كل أحد يعينه ،بل هو على
المعرون :،هر كل ما أمر اف به الكفاية ،كما دل عليه القرأزلأ؛".،

ورسوله ،.والمنكر؛ هو كل ما

لكن ينعين الأمر بالمعروف والهي

ن هى اف ع ن ه ورس ول ه ه؛  ،،أو عن المنكر ،ؤبكون نرض عين في
المعروف هو ما عرف
والعقل حالات خاصة؛ وهى ت
حجسنه  ،والمنك^^ ما عس ف الثمع،
أولا* ما يقوم Jالقالب ،فهذا يجب

والعقل ؤحم•، ١

عل ،5كل أحد فعله ،إذ لا رر في

 0ا لحكم:

فعله ،ومن لم يفعله فليس بمؤمن الإيمان

الأمر بالمعروف والهي عن المنكر الكالإ،؛ كما قال رسول افه
®دس جاهدهم بمه فهو موس ليس وداء

من حينا الحكم العام هو من فروض
الكفاية؛ إذا نام به  __،Jlسقط عن ذلك س الأيمان حية حردلاا.، ١٨
ثانتا :إذا كان في موضع لا يعلم يه
الماين ،كما هر نول جمهور أهل
.، ٤٣١
إلا هو ،أو لا يتمكن س إزاله إلا هو،
ق ال ال نووي ظلإ* :ثم إن الأمر وكمن يرى زوجته ،أو ول ،،أو غلامه
بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على متكر ،أو تقصر في ال٠عروفل • ،
كفاية ،إذا قام له بعض الناس منط
( )١انفلر jU :المرب (ا/ا>-لْ؛) ،ونرس القاموس

المحٍط (iإ^[ )^rدار JU؛ الكب سائ ،ط\آ.
(أا)انفلر :الاستنامة لأبن تجب
ل ج امع؛ الإمام محي بن ِعودٍ .وآ.]٠١٤١١ ،

(■ا)امملر :تمر الم عدي ( [ ) ١٤٩دار الملام ،الرياض.

 0ا لمتزلم:

الأمر بالحروف والهي عن النكر
( )٠شرح صحيح م لم للنووى ([ ). ٦٣ !٦المعبة
المرة بالأزم،

.]< ١٣٤٧

( )٦مجمؤع الغتارى ([ )\^\/^Aمجمع المالك نهد
لطباعت المصحف ،طدآأ\او].

( )٤انظر :امز الأتحر ض الأم يالمعرو؛ ،واض ص
المتم لبد ارجمن بن ا;ي بكر الدمثتي (ا- ٨٣/
[ ،) ٣٩ممجة نزار ممعش الياز،

.]< ١٤١٨

(^ )١انظر :مجموع الفتاوى ( .) ١٢٧/٢A

( )٨أخرجه ملم (مما ب الإيمان ،رنم .)٥ ٠
( )٩انظر :شرح صحح ملم للودي (^.) ٦٣ /

الأمر باسيوف والنهي عن اسكر

الأمر باسؤوف والنهي عن اسكر

][٣٧٨

من أوجب الأع_مال ،و1ذضلها،

وقذ إن قمحم ؤ  ،^١أثامحأ

 ،وهما العمادان العظيمان

آلمتلوء ؤءامأ آليفوء نأمحإ يألممحف

وأح نها

من أعمدة هدا الدين ،والركنان  ٠^١^^١رئهؤأ عيب آلنوه [الحج.] ٤١ :

وهما من أظهر علامات الإيمان

سأركانهلآأ•
نرق مجا ين المرمنن والمافقين الأمر

والملاح؛ كما نال تعالى ■'

اس

؛المعروف والنهى عن المنكر؛ كما قال دآلإدو آ'لآني وامثوث \دنثوي د؛نهوثم
ثى
تعالى :ءؤأل1قفمن مألثكيقئ تقهر تن ألثدؤ وبميءوئ ؤ ألؤأت
سف ثأثروى ألثتهكر ويمنى ش آلقظجتن.ه  ، ١٨صراذا •

أكرمح،يم تالتمح'.ة•  ٦٧؛ ،ثم قال تعالى•

وهما من أعظم أمثاب الملاح

 ٣١ائ؛آ« يممن
'
رألمفيشث
آمثدرثث< ألمئنحمح ،^٠^ ،م ^ ٣١
لاد ت-و؛-ةت  ،] ٧١فدث على أن أحص
أوصاف أهل ،الإيمان الأمر بالمعروف

والنجاح فير الدنيا والأحرة؛ كما نال
تعالى :ؤول؛ث<و ننآؤم أئئُ يعوق إئ آثم
ولأمتذث آلعمحف وتهذن ش الشلإج و1ؤيى
نم أئلحوث.ه عمران].

0الأس؛
مناٍل \دضو<ة لهنؤْ الأمة موصول

ن ال تع الى< :ؤثلم.مح1ذتمثش
م
م

ُهمصالمم"'.

_o

بمرة الأمر انمروف والمهى عن آدأًفر ومحمن الإ ظ س مر

الماكر ،كما قال تعالى ٣!،^ :غر محت ألجب <١٥؛ خآ لأم ينهم
سهبج،محوكصنسم،

ثآءمأيونصتآلىران]ا
ونال تعالمحر :ؤوإج!و نذم هةُ ت-مل إثر

أيبمفر ومحنون أم وأؤ ؛ ١٠٢؛^ آنلر

ألخجش ،هان -ي صم ينهم التؤبندى  ^•٢و؟محة ألمحق ينتهون عن أكلإ
[ش ع٠ران .] ١٠٤ :
j؟ ،^iئم
رتًكرئإ ألثسمن.ه زآل عمران] •
آس ًكمردأ
ينال تعالى؛
ومنر أعظم أم ث اب الاستمرار في
التمكين فى الأرمر :الأمر بالمعروف بمأ لفتح أت؛>ذ> ءق لسايب دادُد وط

ه بما محوأ وطازأ بمتددث

والنهي ،عن ،المكر ،ك٠ا قال تعاليى:
.

حقاوأ لا تشايوة م ،مناتكر

ه وء ً ،ظؤأ .ص 40
(مأ)اظر :شر الأرض ( ) Ur /0ب

الرال؛].

[ .]^ IJl

الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر

][٣٧٩

محم_

الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر

ووم؛

وقال نعالي! وإمر إو؛زط) ؤإنه عن أسفلها ،ئكان الذين ني أسفلها إذا استقوا
إة د؛لأكث يى من الماء مروا على من نوقهم ٠قالوا  Iلو
آلثو تأصز عك C
أيا حرننا ني نصسنا حرقا لم نؤذ من
.
مع آلامر .ه
ونال تعالى فى صفة نبيا محمد !.

فوقا .فان بتركوهم وما أرادوا هلكوا

<1ثثذم س وعج ض آكًميم ^ا ،وإن
.] ١٥٧

ومن النثة؛ حاويث أبى م عياو
الخيري ه؛ أن ه ن ال! ست

ونجوا ١٩^٢

.

ض

^

0اقوالاهلاسر:

نال ابن جرير الطبري؛ *وأصل

رسول اض  .يقول! *من رأى منكم المعروف كل ما كان معرونا فعله،

ضاسثر،سل،،لمنلمسءلع جملا مسا ،غير مممبح في أهل
ذفانم،فإنلم بعسه،وذس،

الأيمان باغ ،ؤإنما ّستْ ،لاعة اض

أصعق ،اإد٠يمان® . ،

معرونا؛ لأنه مما يعرفه أهل الإيمان،
ولا ي تنكرون فعاله ،وأصل المنكر مجا

وعن عبد القه بن م عود (جهلته؛ أن

رسول اض ه قال! *ما من نبي يعته اف أنكره اف ،ورأوه قبيحا فعله ،ولولل؛،
في أمة نلي إلا كان له من أمته حواريون

ني ن ،محمية اف منكن ا؛ لأن أهل

وأصحاب ،بأحذون بمسته ييقتدون بأمرء،
ثم إنها تخلف ،من بعدهم حلوق ،يقولون

الإيمان ب اينه سكرون فعال ه ا،
ؤيتعفلمون ركوبها،

ط لا -ص رص ط لا <-ردن ،ص

٥١
وقال  ٧٢٥١تيمية في عقيدة أُل ■

بلسانه نهو مؤس ،ومن جاهدهم بقاليه

يامرون بالمعروف ،وينهون عن المنكر،

جاهدهم بيده نهو مزمن ،ومن جاهدهم والجمائ ت لائم هم مع هاو 0،الأصرل!

نهو منس ،بس دراء ذلك س ا،لأبمان على  Uتوجبه الثريعة،لْ/
ح؛ةحردل»ُ^.

وعن العمان ين بشير ها عن

وقال الشوكاني; *وفيالآيةدليل
على وجوب الأمر بالمعروف والنهى ،عن

ام .ءال؛ ُُئل م ءر ض اف المكر ،ووجوبه نات بالكتاب ،والئثة،

والواقع ب ص ذوم اّيوا ض وهرمن أعغلم واجياتؤ الشرس
سفينة ،فأصاب يعصهم أعلأئ ويعصهم

( )٣ا-م-بم الخاري (محاب 1لضئ ،رنم .> ٢٤٩٣

( )١ا-محرجه س لم(محاب الإيمان ،رقم .) ٤٩

()٤تسر الطبري <ْ[ ) ٦٧٧ . ٦٧٦ /دار مم ،طا;ا.

( )Tاخرج ،ملم (محاب الإيمان ،رنم •ه>.

(؛)،برع الفتاوى (م/هها).

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

'٢٣٨

المطهرة ،وأصل عفلم من أصولها،

الأمر بالمعؤوف والنهي عن المنكر

وعالما يحال المأمور ،وعالما بحال،

وركض شديد من أركانها ،وبه يكمل المأمور حال تكليفه؛ أقام بالفعل أم لا؟
ظامها ،ؤيرتفع سامهاا؛
ؤاثشراوط،ء

شروط الأمر بالمعروف ،والناهى عن

المكر٠ىصJىاسواكار:، ١٢

أولا :أن يكون طنا؛ لأن غير
المكلف لا يلزمه وجوبح أمر ،ولا نهى،
لكن لغير المكلم ،الأمر بالمعروف ،،
والنهي عن المنكر ،ويثاب عليه.

قال ابن الجوزي ظه :ا١فأما إذا كان
الأمر بالمعروف ،جاهلا ،فإن ال؛ويهلان
يتلاعيج يه ،وربما كان إفساده فى أمره
أكثر من إصلاحه؛ لأنه ربما نهى عن

ثيء جائز يالإجماع ،وربمِا أنكر ما فاّ.

تأول فيه صاجه ،وتع بعض الال.اهّ_ج،
وربما ك ر الباب ،وت ور الحيطان،

وصرب أهل النكر ،وظفهم ،فإن أجابه
بكلمة تصعبا عليه صار غفبه لنف ه،

ناسا :أن يكون م لما ،فليس للكافر وربما كثف ،ما قد أمره الثمئ ب تره ا؛ ر

أن ياءمر يالمعروف ،وينهى عن المنكر؛
لما فيه من السلطة والعزة.

خامنا :أن لا سرتسب ،على الأمر
بالمعروف والنهى عن المنكر مفّاّ.ة

ث الثا :أن كون و\لأ\ ب اد صرر أعفلم من ال كويت ،،فإن ترت ب ،عليها
يلحقه؛ فان لحقه صرر فاد يجب عليه،

ذللئ ،،فإنه لا يلزمه ،بل لا يجوز له أن
لكن إن صبر وقام به فهو أفضل ،كما
يأص محينهى•
ؤأنه ءن
ق —ال ،ت عالى :ؤرأٌر
قال ابن تيمية :ررفإن الأمر بالمعروف
آلثو ؤأصز عك ،؛آ ئماثق إ 0هك مى
والنهى عن النكر ،ؤإن كان متذ،تثا
[شان].
مج الامحر
لتحميل مصلحة ،ودفع من ية ،فينظر
رابعا :أن يكون عالما غير جاهل،
في المعارض له؛ فإن كان الذي يفّوءتح

عالما بحكم ال مع فيما يأمر وينهى،
( )١نح القدض (ا/؛؛• )■،زياد الوذا]،ق

(  ٢٢انفلر■ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر صمن
إحياء عازم الدين ذوتر\و [ ). ١١٩٦Mدار الثع؛،،

القاهرة] ،رالكنز الأكبر (ا/سما) ،وشرح العمدة
الواصلية لابن عثيمين ([ ) ٣٣٤ - ٣٣ ■ /Yدار ابن

الجرزي ،] JY،. ،وأضرا ،البيان للثنقيطي ( ) Y«1/Y

من الصالح ،أو يحمل من الفاسد
أكثر لم يكن مأمورا به ،بل يكون محرما
(٤),,

إذا كانت! مق لته أكثر من مصلحته ا'
 •0المراس:،

للأءمر بالمعروف والمهى عن المكر

[دار عالم الغوائد] ،والأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر أصوله وضرابمله وآداب ،لخالد الم) ١٦٣ ( ،
لط،١

 ٤١٥اه].

( )٢تليى إب،ليس ([ ) ٨٠١ /Yدار الوطن لكئر. ،ل.]١

(؛)مجموع اكاوى (مآ/ا>آا).

الأمر باسروف والنهى عن اسكر

الأمربالمعروف والنهى عن المنكر

زليك]

ثلاث ٌراتب ،دل عليها حدث أبى سعيد
الخيري (جهته السابق ت

ي ا سداصالتهامة:

 ا لمسألة الأولى :مفهوم الأمرالم-بن الأولى :الإنكار باليد ،وه ْذ بالمعرون ،والمهي عن المكر عد أهل
لا تكون إلا لمن له القدرة وال لمهلة؛ الأهواء والبدع:
كالحاكم ونوايه ،وكالوالد ني أهل بيته،
خالف في مفهوم الأمر المعروف
ونحوهم ،وهدم أكمل المراسي ،وأعلاها .

والمهي عن المنكر طائفتان من أهل

المرتبة القانيان :الإنكار بالم ان ،الأهواء والبيع :الخوارج ،والمعتزلة،
وهدا يكون مع عدم المدرة باليد ،وقد ومن وافقهم ،فيرون أن الخروج علك،
قيل :إن طْ الرتبة للعالخاء ،وهى الأئمة ،وقتالهم ،ؤإشهار السف ،هر
اوسط المراسي.،
من الأمر بالمعروف ،وال نهي عن
المرتبة الثالثت :الإنكار بالقلبح ،وقد المكر ،وهان ا المفهوم باطل ،مخالف،
قيل عن هده المرتبة :إنها مرتبان الضعفاء؛

للكتاُب ،والثنة ،ؤإحماع أشل الئنت.

ق ال الأجزي هلإ :ارل م يختلفج
أي■ لعوام الناس ،وهده أدنى الراسب.،
دلثى ٌعنءا قوله • ر'ليرا دراء ذلك انملماء قل .يما وحديثا أن الخوارج قوم
من الإيمان حبة خردل* :أنه لم يبق معه سوء ،عماة ض تعالى ورسوله ،ؤإن
شيء من الإيمان ،وأنه ذهب ،عنه أصله،
بل الراد :أنه لم يبق بعد هذا الإنكار فليس ذلك بنافع لهم ،ويثلهرون الأمر
صلوا وصاموا واحتهادوا فى المبادة،

ما يدخل فى الإيمان حتى يفعله الموس،
بل الإنكار؛القلب ،آخر حدود الإيمان،
فجعل المؤمنين ثلايث ،طبقاته ،وكل

بالمعروف ،والهي عن المكر ،وليس
ذلك بنافع لهم• • • ثم إنهم حرجوا بعد
ذللئ ،س بلدان شتى ،واجتمعوا وأفلهروا

منهم فعل الإيمان الذي يجب ،عليه ،لكن الأمر ب المعروف ،والمهي عن
الأول  Uكان أقدرهم كان الذي يجب،
عليه أكمل مما يجب على الثاني ،وكان
 :ااوإهذا كان ص
وقال ابن تيمية
ما بجب ،على الثاني أكمل مما يجب ،أصول أهل الثنة والجماعة :لزوم
ءرالثالث،لى.
الجماعة وترك قتال الأئمة ،وترك القتال
( )١انظر :نف ير القرطص (ْ ،) ٧٦ . ٧٥ /ومجموع في ال فت ن اث ،وأم ا أهل الأهواء،
)(٣

الفتاوى (  TA/U؛) ،والاداب انثرب لأبن ثلح

كالمعتزلة ،فيرون القتال

[ُكب نزار مطنى اياز .ط.]١

( )٢انظرإ مجموع الفتاوى (  TA/U؛).

()٣اكريذ (ا[ ) ٣٢٧.٣٢٠ /دار الوطن ،ط\].

من

الأمر بالمعروف والنهي من المنت5ر

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

أصول لبنهم ،ويجعل المعتزلة أصول
دينهم حمسة ت التوحيد الذي هو سلب
الصفات ،والعدل الذي هو التكذيب
فالقدر ،والمنزلة بين المنزكن ،ؤإنماذ

اريعني :في المجاهرة بالنكير ،والقيام
بدلك على الأمراء ،وما يخشى من سوء
عقباه ،كما تولد من إُكارهم جهارا على
عثمس ان يمد هذا ،وما أث .ى إلى سفلث،
دمه ،واصهلراب الأمور يعاوه .وفيه

الوعيد ،والأمر بالمعروف ،يالهي عن
التالهلم ،مع الأمراء ،وعرض ما ينكر
المكر :الزى ص قال اص)^.،١
وفال ابن القيم هه؛ رواحرجت عليهم سرا®
الخوارج قتال الأئمة والموج عليهم
وقال ابن المحامى هءزفأ بعد أن قرر
بالسيف فى قالب الأمر بالمعروف،

تغيير المنكر باليد ١٠ :تنبيه :هدا الذي

والنهى عن المكر،ال
 -ا لمسالة الثانية :أمر ولاة الأمر

ذكرناه فى هذا القمل ،والذي قبله إط
هو فيما إذا كان المكر على غير

بالمعروف ،ونهيهم عن المكر:
من المميحة لولأة الأمر أمرهم

ال الْلان ،فإذا كان اللخنان فليس لأحد
منعه القهر باليد ،ولا أن يشهر عليه

بالمعروف ،ونهجهم عن المكر ،لكن سلاحا ،أو يجمع عليه أعواثإ؛ لأن ذللئ،
بشرمحل أن لا يكون ذلك علانية ،وأن تحريلث ،للفتن ،وتهييج للشر ،ؤإذهاب
يكون يالوعفل والتيكير ،وأن لا يترنم ،لهيبة ال لهلان من قلوب الرعية ،وربما
عليه صرر ومف دة عفليمة؛ كالقتل ،أو أدى ذللئإ إلى تجربئهم على الخروج
عاليه ،وتخريب البلاد ،وغير دلك مما ال

عن أسامة بن نيد ه ،أنه قيل له:
ألا تدخل على عثمان ،uJLSui؟ فقال:

،رأترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم ،واض

•، ١"،^.
وقال ابن باز ه أ ررليس من منهج
اللف التشهير بحيوب الولاة ،وذكر

لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن ذللث ،عر الخابر ،لأن ذللث ،يفضي إلى

أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من

الموصى ،وعدم المع والطاعة في
المعروف ،ويفضي إلى الخوض الذي
يضر ولا ينفع ،ولكن الطريقة التبعة

( )١سرع اكاوى ( .)\ YA/TA

<؛)|كال ،المعلم ( .)،JTA/A

س.>".

قال القاصي عياض في سرحه للأثر:
(أ)إظثة اللهفان

[دار

يا].

( )٣أخرجه المنادي (كاب ،بدء الخلق ،رقم ،) ٣٢٦٧
وسلم (محاب الزئ رالرناتق ،رئم .> ٢٩٨٩

( )٥ي

عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين

من أعمال الهاGكين ( [ ) ٤٠دار الحديث المنية،
طسا].

الأمر بالممروف والنهي عن المنكر

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

عند اللف ت النمحبحة فيما بينهم وبين

اشترط بعضهم أن بكون الأمر

الاطان ،والكتابة إلب ،أو الاتصال
بالعالماء الذين يتمالون يه حتى يوجهه
إلى الخير ،ؤإنكار المنكر يكون من دون
ذكر الفاعل ،منكر الزنا ،وينكر الخمر،
وينكر الريا ،من دون ذكر من فعله،

والناهى مالينا من الذنوب والمعاصي،

وأن لا يأمر يما لا يفعله ،ولا ينهى عما
يرتكبه ،وند ن به القرطبي إلى المبتيص

عموما

 ٠واستدلوا من القرآن بقول

تعالى ت ؤأئاهمر،ون آلئاس اي ؤثثوذ أذ،سةم
آلكثب أهلا تقازذ .ه
ويكفي إنكار العاصي ،والتحذير منها ،وأنم
من غير ذكر أن فلأنا يفعلها ،لا حاكم لاوقرْ] ،وقوله تعالى؛ ءؤه=قثر مقتا عند

ولا غير حاكم ،ولما ونم ،الفتنة في و
عهد عثمان مال بعض الناس لأسامة بن
[الصف.]،
زيد ه :ألاتنكر عش عثمان؟ فال:
واستدلوا ص الئنة بحدين ،أسامة بن
أأنكر علمه عند الماس! لكن أنكر  ،uUزيد ها نال؛ حم محت ،رسول اض ه
بيني وبينه ،ولا أفتح باب ،شر على يقول؛ ءايجام بالرجل يوم القيامة فيلقى
الماس ،ولما فنحوا الشر في زمن
ش ا لنار فتندلق أنتابه ش المار فيدور كما
عثمان ه وأناكروا على عثمان جهرة
آن تئولوأ نا ي سمحي

يدور الحمار برحاه ،فيجتمع أهل المار

نمت ،الفتنة والقتال والفساد ،الذي ال عليه فيقولون؛ أي فلأن ما شأنالث،؟ أليس
بزال الناس ٢٠؛ ،آئارْ إلمح ،اليوم ،حنى كن ت ،تأمرنا بالمعروف وتنهى عن
حصلتإ الفتنة بين علي ومعاوية ،وفتل انمكر؟! تال؛ نم ،آمركم بالممون٠

عثمان وعلي؛؟ ،-ذللثج ،ومتل جم كثير
من الصحابة ،وغيرهم؛ بِج الإناكار
الملني ،وذكر العيوب ،علنا ،حتى أبغفى

الماص ولي أمرهم ،وحنى قتلوه،
ن أل اف الملامة والخاءية»لأا.

دلا آتيه وأنهاكم عن المنكر دآتيه*ر • ،
لكن هذا القول صعيف ،،والصحيح
الذي عليه علماء ال لف ،والخلف ،أن

الأمر عليه أن بأمر بالمعروف ولو لم
يفعله ،وينهى عن المكر ؤإن فعله ،لأن

 ا لمسألة الثالثة :هل من شرط الأمربالمعروف دالماهي عن النكر أن يكون لا يشل أحدهما برك الأخر ،لكن شح
مليئا من المعاصي والأنام ،أوهل لهدمر من انمالم أن بأمر بالمعروف ولا يأتيه،
أن يأم بما لا يفعل ،وينهى عما يفعاله؟
كلأ من الأمر بالمعروف وفعله واحبه،

(آ)انغلر :سر الئرطي (ه.) ٧٤ /

 ) ١١فتوى هامة للشخ ابن ياز صمن رسالة حقوق الراعي
والرمت سح اين ين ( .) ٢٧

( )٣احرحه البخاري (كتابظ يد ،الخالق ،رقم ،) ٣٢٦٧
يسلم (كتاب الزهد دالرتاتق ،رقم .) ٢٩٨٩

دالنهي عن المنكر

الأمر

][٣٨٤

الأمر باسروف والنهي عن المنض

وينهى عن النكر ليأتيه ،لورود الوعيد المنكر ،أقر إنكارْ ،وإذا لم يكن متنزها
بذلك

•

لم يكد إنكارء يعمل ،فينبض للمنكر أن

قال ابن كثير ه SJ« :ص آلأم .خْف؛لؤثرإنكارْ،ا •
(ry

بالمعروف وفعاله واجب ،ولا ي نط

نال ،الإم١م ماك

؛ راقال ،معيل بن

أحدهما بترك الأنم ،على أصح قدلكا جمر؛ لو كان المرء لا يامر بالمعروف،
العلماء من اللف ،والخالق ،وذهب

ولا ؛" ،5،ءن المنكر حتى لا بكون فيه

بعضهم إلى أن مرتكب ،العاصي لا بمهى شيء ،ما أمر أحد بمعروف ،ولا نهى
غيره عنها ،وهذا صعيفح ،واصعف منه

ءت*  .نال ،ماللن • ،ومن هذا الذي ليس

نم اكهم بهذه الأية؛ فانه لا حجة لهم
فيها ،والصحيح أن العالم يأمر

فه شيءه
— المسألة الرابعة؛ قال تعالى؛

بالمعروفb ،ن لم يفعله ،وينهى عن  ٧١ءاتزأ ظ دلإ لا يثري ش ثل
المنكر ،ؤإن ارتكبه . . .ولكنه والحال،

إدا اهتديثاره لال»ائدْ؛ ] ١٠٥؛

هذه مذموم على ترك الطاعة ،وفعله
المعمية؛ لملمه بها  ،ومخالفته ءل،5
بصيرة؛ فانه ليس من يعلم كمن لا يعلم،

غالط فريق من الماس فازهب ،إلى ترك
ما يجب من الأمر بالمعروف ،والمهى
له ْذ الأية .قال ابن
عن المكر

ولهذا
ذلائح ا
وفد
تلمس

جاءت ،الأحاديث في الوعيد في كثير؛ ءوليس في الأية متدل عالي ترك
ا لأمر ؛العروف  ،والهي عن المكر إذا
*
ذك ممكنا» .
عد ابن الجوزي هذه الطرفة من كان
والصحيح في تأويلها هو ما ورد عن
إبليس ،فقال ه :روقي يلبس

إبليس على بعض المعبدين فيرى <م'\
فلا ينكره ،ؤيقول؛ إنما يأمر وينهى من

أبي ،بكر الص-ديز ،ه؛ أنه قال؛ أيها
الاّر ،إنكم تفرزون هنّه الأية؛

قد صلح ،وأنا ليس يمالح ،فكيف ،آمر  ٧١ءامتوأ عوؤ هتم لا بمرئم ش خل
غيري .وهذا غليل؛ لأته يجب ،عليه أن
يأمر وينهى ،ولو كاي ،تللث ،المعمية

إدا أنندينم ،4و\لي سمعنحرمول اغ
يقول ت ررإن النام ،إذا رأوا الظالم نلم

فيه ،إلا أنه متى أنكر منتزها عن يأخذوا على يديه أوشلث ،أن بعمهم اف
( )١انظر :تمر ١مدي (ه .) ٤٧/رتف ير ابن كير
(\ا [ ) ٢٨٢منا نرية ،ط؛] ،والكنز الأكبر
( .>. ٧١١١٦

( )٢تمر ابن كير ( .) ٣٨٦١١

 ٣١؛ قف إدى (آ/تهه) •
( )٤البمام؛ ،ني المنن والأداب لابن أبي زد الشرواني
(  ) ١٠٨ل.ؤئ الرالةْ ،رآ.^ ١٤٠٣ ،

(< )،تمر ابن كير (ء.) ٣٩٤ /

الأمر Jاسروف والنهي عن المتم

الأمر

■•►ا[قآهً

آلنهقر وقنول

يعقاى منا،اا

والنهي من المنكر

[آل ممران; • .] ١١

نال ابن حمّدمّ ه ت ®وأولى هده

 . ٢إقامة اسة والثريعة ،وحفظ

الأنوال وأصح التأويلات عندنا بتاؤتل

الدين والعمدة ،كما قال تعالى؛ <ؤولوثُ

مده الأية؛ م ا روي عن أبي بكر

ليع اممي الناس تتضهم يثني ثئَدت

الصديق ظلت ،فيها ،وهوت

آةو؛ت ألآذ؛ر وثآءكى آذذ دو محسفيا ءئ

«اموأ عوق؛ أسآلإه ال زم_وا ال م _ْ

بطاعة اض ،وبما أمركم يه  ،وانتهوا عما

آضمى .ه
 - ٣التمكين فى الأرض؛ كما نال

ن ه اكم عنه ،و قئرئم ش صل إدا ت ع —الى؛

إن ةؤ-هم ق،

آ٠تدممه يقول  Iفإنه لا يفركم صلال ^;١؛
من صل إذا أنتم لزمتم العمل وط\ءة اف ،أتنثوف ودهؤآ' م ,٤^٢؛^ [.] ٤١ :^١
واليتم فيمن صل مجن الناس ما ألزمكم افه
 ٥١؛ ;^١ ١^١:؛

به فيه؛ من نرض الأمر ب المعروف،

ص؛

 - ٤انتشار عوامل الملاح والخير،

واس ص 1لمهم . ،^ JUIدى أد ّحاُو <■__ ما"ل ام واد اد' لدل

_ ُ الآءذ ض _ ٥ ،را ٢ظث _ '^' ٤.لد-بم س'ب؛ ى
ل م لم ،أو معاهد ،ومنعه منه ،فأبى نال ه •'

'كأث * 0ألمحن من مدم

النزوع عن ذلك ،ولا ضير عليكم ني ونأ ت ,ضث م ألتاؤ  aمح ،إلا

تماديه في غيه وضلاله ،إذا أنتم اهتديتم شلا تثق أءم-نا ينهل محآثح
ثثزا ؛؛ ١رزا فيه ^ ١س.ثئا
وأديتم حق اض تعالى ذكره
0الآدار:

ءق١ق ثك هك jliu ٥^١؛
ثنلمى .ه لهود] .

آثار إقامة شعيرة الأمر بالمعروف
وأما عن الأنار في ترك إقامة شعيرة
والنهي عن المنكر كشرة؛ منها:
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
 ٠ ١حصول الخيرية لهده الأمة ،فكيرة؛ :، ٣٥

والتحقق بها كما قال تعالى  Iؤث-تم و أمة

 - ١انتفاء الخيرية من الأمة؛ إذ

يث ،لقاص حأوة إتموف وثنهوث ءي مناؤلها كما تقدم مرتبعل بإقامة الأمر
()١اخرجه ابر داود(نماب ،الملاحم ،رنم ،) ٤٣٣٨
والترمذي (أبوامب ،الفتن ،رنم  ) ٢١٦٨وصححه،
وابن ماجه (كاب ،المنن ،رنم ه• •؛) ،وصححه

الألاتي م الللأ الممط (رنم .> ١٥٦٤
(؛)تنير اتجري (ا>.) ٠٤ /

بالمعروف والهي عن النكر.
( )٣انفلر :مج،مؤع الفتاوى لأبن تما ر . ١٣٨/٢٨
 ،) ١٤٢وتمر المعدي (آآمآ> ،والأمر؛المعرون
والهي ين المكر لخالد اب (٤٧

.) ٩٨ .

الأمن من مكرايك

الأمن من مكر افه
٣٨٦

 - ٢حلول العقاب من اض تعالى في

الدنيا؛ إذ انتشار المعاصي دون اناكارها
من أعفلم أسباب وفؤع المصائب ،كما

لكان ملوما.

الثالثة ت رجاء النفع للمامور؛ كما
ق ال ت ع الى ت ومعذرة إل ديتك' ولثلمهتِ

بثم•٤٠. 0

قال تعالى :ولهن ألساد ؤ ،الم وأم
كث؛ئ خوأ الناير> تذيثهم بمص أقتم،
 Iا لمصادروالمراجع:
ميأ لّثهم بجمة.ه [الروم] •
 - ١ررالأمر بالمعروف
ادءوت م ،ال٠نكر ءع المكر)) ،للخلأل.
وإنما
القدرة موجنا للقوية لما فيه من المفامد

العنليمة؛ منها ت أن مجرد السكوت فعل
معصة  ،ؤإن لم ساسرها الساىتا •
 0ا لذتمة:

الأص بالمعروف والهي ءن اسمر ل
ثلاث حكم ظاهرة،

والنهى عن

 - ٢ررتليس إبلس" ،لأبن الجوزي•

« - ٣الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر® ،لمد الغنى المقدسي.

 - ٤ررالكنز الأكنر فى الأمر المعروف

والمهى عن المكر)) ،نمد الرحنن بن
أبي كر الدمشقي.

الأولى؛ إقامة حجة الله هك على
حلقه؛ كما قال تعالى; وزئلأ ،،Lxa؛ والهي" ،لأبن تثمية•
لتلا ظ 0ئناين عق أم حجه
ب ة في الإسلام))،
 - ٦ررالح

 ٠ء ارقاعدة فى الأمر ب المعروف

بمد ^(١؛ قاف أثه عهرا عما .و
[اياءا

 ١١ - ٧اقتضاء الصراط الم تقيم))،

الثانية؛ حرؤج الأمر من عهدة
الكلف بالأم بالعروق ،كما قال هف

محً ،الءى الأوم ض ب اص

همحء؟ةآئة
وسهم ;-آق,آ
رذؤُ -ه:
ئازا ممذرأ إث'.َ ٦١ك
 ٤٦؛١؛؛)
.ثدييا
عمم يتآ أنم ،بملؤّم

لابزنتمتة•

[ال نّاردات]،

فدل على أنه لو لم يخرج من المهدة
 ) ١١انظر :انحوا ،او1ن (ا/ها-أ .ا-ا•؛).

لأ؛ن'يب•
 - ٨ارآداي  ،الح

ة)) ،ل ع بد الله

ال مملى الأندلس.

■ •

;

 - ١ ٠ررالأمر بالمعروف والنهى عن

المنكر وأئرصا في حنفل الأمة))،
لبل .العزيز بن أحمل المعود.

 Pا لأمن من معكر اممه P

امؤمن من مكر اطه

ه ا لتعريف لغه:

الأمن في اللغة :عدم توغع ُكروْ في
الزمن الأتي ،وأصله طمأنمنة النص
وزوال الخوف • وهال ،ابن فارس ظه ت

 ١٠لهمزة والميم والنون أصلان متقاربان ث
احدهما ت الأمانة التي هي صد الخيانة،
ومعناها ت صكون القالب ،والأخر I

جانب ،الخوف من افه  I•.فلا يفلح من
يامن مكر اطه جؤو•

كما أنه يجب ،عليه أن يعتقد تحريم
الأمن من مكر افه وأنه من كب ائر
الذنوبل  ،،وند أجمر اطه تعالى أنه ص
صفات أهل الح ران ،وهو لبس في
درجة واح،وة ،فقد يناقض أصل التوحيد

أو يناقض كماله ،كما م يأتي في
المكر في اللغة :هو الاحتيال الأنام.
والخداع
 .أو هو :ءاحتي ال في ا 0الحقيقة.
حفية . ،وقال بعضهم ت ،المكر ت صرف
حفيقة الأمن من مكر اطه :أن يطمئن
الغير عما يقصده بحيلة ٠ ،ونيل ت ،اهو فلب الإنسان ولا يبالي ولا يخاف
التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حث ال عقوبة اطه ،إما لجهله ،ؤإما لغروره بأنه
ُثع )) . ٢٦١
موحالؤ وأن المعاصي لا تضره ،ؤإما
0التدريفهرغا؛
لأم باب أحرى غرته يافه ،فت اهل
الأمن من مكر اض • هو عدم الخوف ؛المعاصي وأمن الحقوبة ،وهدا من كثانر
من اض تعالى أو صعقه ،والهلمأنينة إلى الذنوب ،نال تعالى :ؤأنل»نمأ م*ءفر
إمهاله وتأخير عقابه ،وذلك بارتكاب أثب ثلأ ياعن تمحقن أثب إلأ أكوم آلصم،روق
نهيه ،ومخالفة أمره
.ه لالأء_راف] ،ف الأي لا يخاف
 0ا لذكم؛

الواجب على العبد :أن يعثلم في قلبه

عقوبة اش ،ولا يخاف  ،نقمته لا فى الا-نيا

ولا في الأحرة هدا آمن من مكر افه،
وهو على خطر عفليم وقد م ما  ١ ٠طه

( )١انظر :تاج المروس (؛■ا[ ) ١٨٤ /وزارة الإيلام

فامما ،نال اطة العافية.

)) T؛ iiمحس'اس (\ [ )\ rriدار النم ،طآه-آام].

ؤيكرن الأمن من مكر اف كمرا
وردم ني حال انعدام الخوف من الد

( )٣السر؛  o/o)_u؛ .(r

( )٤انمن (ه.[ ) ٣٧ •/كب علال.]،

ره) .نردان ،القافل القرآن ماءِ[ ) ٣٨١ /T(،دار القلم].

انملمية ،ءل:آ] ،والجديد ني شرح كتاب ،التوحيل.

( )٦القول الممد صلى كتاب ،التوحد (■ا[ )١ • ١ /دار ابن
الجوزيْ ،ل)آ ،؛)ا؛ا،و].

لمحمد بن مد العزيز القرعاوي ( [ ) ٣١١مكب
الوادي« ،لْ].

( )٧انغلر :الفوائد لأبن الشم ( [ ) ١٦٤دار الكتب

( )٨انظر :المجار للذمي ( [ ) ٢٢٧دار الدوة الجديدة].

الأمن من مكراbل4

الأمن من مكراطه

تحال ،ض بم كن معه حوف من اممه m

وئاو.ما موأ ما ذ^ؤروأ يهء تحنا عمحتِ

ً ^١م ى ثئ ^ ١فيزأ آ أ;و
اصلأ ،فقد امن ،فهو لكفر.
إذن ت من لكن عنده حوف قليل ؤيأمن ثددئم بمنه ؛يا هم ثلثوة .ه

^ ١فإنه من أهل الذنوب لا من أهل [الأنعام]»ل'ا.،
وحديثا أبي هريرة ه عن الني و.
الكفر ،فإن لم يكن معه خوف أصلا،
_موي عن ربه  .أنه فال :ءاوعرتي ال
فإنه لكفر بافه جق
أجمع على عجلي حلفن دأْنين إذا
 0ا لأدلة:
حافي في الدنيا أننته يوم القيامة وإذا
ق—ال تح—الى ت
أثل أيآ أن أمنتي ي الدنيا أخفته يوم القيامهءا

تأتي أنق ظ نقأ ممحت © أص
أهل ألمرئ أن يأتيهم ؟نثا شى وهم
كمثون

أنأينوأ 4هءقر اثي ثلأ يأمن

مهكت أثب إلا ألثوم آلخسثوق .ه
[الأعراف] .

وق ال تعالى ت

 0أ قوال أهل اسم:
قال عبد اممه ن م عود

•' ارالكبائر

الإشراك بافه  ،.والأمن من مكر اننه،
والقنوؤل من رحمة اممه ،واليأس من

روح اغ#
أيس ذمحأ
قال الح ز ال بحري طه® :من

ألشئام ،أن عنيذ أس جم ألإءس أؤ ايهر وسع النه عاليه فلم ير أنه يمكر به فلا
ألع-داب ثذ جن ،لا بمنمحأ  ٤٠.رأى له»لْ.،
[الحل].

وقال قتادة &P؛ ت رربغت القوم أمر اش!

ون ال ت ع الى ت ءاؤ-ثءا إدا ^ ١^-يآ
( )٣أحرجه أحمد ( [ ioiy^hموسة الرسالة ،ط،]١

أ;و : ٣نثت  qئم صن ه

والطجري في نف يره را<\/،ةأ) [دار هجر ،حدا]،

[الأنعام].

وحسنه العراهي في تخريج أحادي٠نا الإحياء ( ) ١٤٧٧

ومن السشت حديث عقبه بن عامر؛
أن الّكا .قال ت ررإذا رأيت اممه يعطي

زدار ابن حزم ،ؤرا] ،وصححه الألماني في السلسلة

العيد من الدنيا على معاصيه ما يءم>،

هو استدراج ،ثم تلا رسول الله

■

الصحيحة(رنم [ ) ٤١٣مكتبة المعارف ،ؤل.]١

(؛)احرجه البزار في المني

[شبة الملوم

والحكم ،محيا] ،وابن حبان في صحيحه (كتاب

الرئاتق ،رنم  ،) ٦٤٠وأعله الدارسلمي بالإراو.
العلل ([ )٨٣/aدار طيبة ،حدا] ،وح

نه

الألماني في الميلة الصمحة (رنم [ ) ٧٤٢مكتة
( )١انظر :شرح الطحاؤبة ( [ ) ٣١٣وزار; ^١
الأسلاب والأوئاف ،ذا.] ٠١٤١٨ ،

( )٢يراجع ت شرح اليحاؤية لصالح آل الشيخ [شرح
صوتي/اكرط التاسع رالمثرون].

العارف،

ط.]١

( )٠أحرجه عبد الرزاق ،في الممنم٠(،ا ، ٤٥٩ /رنم
 ،) ١٩٧٠١والطبراني في المعجم امر( ) ١٧١/٩
[كية ابن تيمية ،ط.]٢

الأمن من مكراطه

الأمن من مكر الله

وما أخذ اغ قوما قظ إلا عند سلونهم قلب الإنسان من افه غقو خرج من
وغثتهم ونعمتهم ،فلا تغتروا
الإي٠ان.، ١٣

إسماعتل بن راقتا ةةِذنح؛ ارمن

ئ لاشتداإقة؛

ه

الأمن من مكر اممه إقامة العبد على

 -ص ور من مكر اف ممالى:

الذنب؛ يتمتى على اض ال٠غفرةا٠

 ٠ ١أن يؤخر عن ال عب اد ^اب

ي ا لأقسام؛

الأمن من مكر اش يتمم إلى نمين:
الشم الأول :هو الأمن المْللق من
مكر اغ ه.أ وذلك حين يزول الخوف
من اممه  .من قلب العبد بالكلة ،وهذا

النوع من الكفر الأشر المخرج عن
الملة.

الأفعال ،فيحمل منهم نؤع اغترار،
قيأ ن وا بالخنوب ،فيجيئهم انماواب على
حنن

'■'" jk

 - ٢أن يغفل الاس عن ربهم ومحبودهم
ويئسوا ذكره ،فيتخلى عنهم إذا تخلوا عن
نكر 0وءلاءته ،فيسرع إليهم البلاء والفتنة
فيكون مكره بهم تخليه عٌهم •

 - ٣أن يعلم من ذنوبهم وعيوبهم ما
دالنؤع الثاني• الأمن من ماكر اش أمنا
ن بئا وحزئئا لا مهللئا ،فيوجا Jفى لا يعلمونه من نقومهم ،فيأتيهم ١لمكر
الإنسان خصلة من خصال الأمن من

مكر الله  ،.هي التي نجوك على
المعاصى والذنوب ،وتجعله يقترف ^^١
من الذنوب والمعاصي دون ث حور

بالخوف ،ولكن لا يمي هذا انتفاء أصل
الخوف؛ بل أصل الخوف من الله
موجود ،فإذا حوف خاف ،ؤإذا تذكر

من حث لا يشعرون.

 - ٤أن يمتحنهم ويبتليهم بما لا صبر

لهم عليه فيفتون به ،وذلك ماكرأن.
ي ا ثمصادرواثمراحع:
 ٠١ _ ١نف ير الالي٠ا .
 ٢ء أرالخوف من اطه تعالىة ،لمحمد

شومان الرملي.

خاف ،وهل .ا الأصل في وجود الخوف
في قلب الإنسان هو أصل الإيمان ،فإذا
^ ،،١لأبن حجر امحتسم•،
انتفى بالكلية ومحرج أصل الخوف من

( . ٣رالزواحر عن اقتراف الكبائر»

( )١أخرجه ابن أبي حاتم غي الشر (؛ ١٢٩١ /رقم
) ٧٢٩١٢

نزار ٍمطفى ازن ٤١٩ . ir, .ام].

( )٢أخرجه المتوطي في الدر المئون (•/T؛؛ •ه) [ط دار
الفكر] .وءزاً لابن أبي حاتم.
(■ )١المدر المابق (• .) a«U/T

( )٤انثلر :ءد1رج المالشن (\ ) ٠١٣ . a-v /زياد
الكتاب العربي .]ir. .وثرح كتاب التوحيد
لعبد الرحيم اللمي [تحت باب تول اض تعالى ت

تآ=كر أئء ئن" آخ نفث أئر ولا ألثوم

ألئ؛،ثوث.ه] •
(ه) اظر :محاب الفواتد(؛\ا)لدار الكتب اسً ،دآ].

الأنا Aj

الأن1وة

|ا[قآ|بمً

 - ٤رانرح الطحاوف® ،لابن أبي العز

العلبرى ئه؛ ®وفى أصل الإنابة قولان؛

أحدهما؛ أن أصله القطع ،ومنه أحذ
الحنفي.
 - ٥ارث— روح كتاب ال توحيد  ، ١امحم الناب؛ لأنه قاطع ،فكأن الإنابة
هي الأن_ة_هلاع إلى اممه جؤإة بالطاعة.

لمهحمد بن عيد الوهاُب ٠
 — ٦كتاب ااالتوحياّأأ ،لهجحمد بن
عيل .الوهاب ٠
« . ٧الكج انر» ،لحمد

بن

الثاني؛ أصله الرحؤع ،مأخوذ من ناب
يتوب إذا رجع مرة بعد أخرى ،ومنه

الوبة؛ لأنها الرجوع إلى ءادة»ص.
ي ا لتعريف شرعا:

عبد الوهاب.

\_،رراعائراا ،للن.هبىه

ا_،ااالفواءدد)ا ،لابن القيم.

 _ ١ ٠ارمفردات القافل القرآن® (ج؟)،
لراغب الأصفهاز.
 mا لإنابة M
 ٠ا لمريق

الإناية؛ مشنقة من الئوب ،وهو

الإن اب ة :هي ال رجؤع إلى اض
وانصراف دواعي اكلب وحوالبه إليه،
وهى تتضمن المجية والخمسصه؛ فإن

المنسب محب لمن أناب إليه حاصع له

خاشع ذلتز،ر؛•،
 ٠ا لعلاقة بين المعض اللغوي

والشرعي;
لما كانت الإنابة فى اللغة مئتقة من

الرجؤع ،يقال؛ ناب نوبا ونوبة ،ثال الثوب وهو تكرار الرجؤع ،أطلقت ،بهلءا
ابن فارمحي  i&j؛ ارالنول والواو والياء،
كلمة واحدة تال ّل على اعتياد مكان

المعنى في الثمع ،فكب رجوع الهلب

إلى اض تعالى ،وتعلقه يه ،وانصرافه
إليه.

ورحؤع إليه®  ١والنائثة! هي المميثة،
وهى حادثة من شانها أن تتوب الناس  0ا لحكم:
دائار.،٢
الإنابة من أعمال القلب ،التي تدخل
وقيل! إن أصل الإنابة ،القطع ،ومنه فى ب اب الإيمان ،فاد تمرق ،إلا ف

أ-خن .امحم ال ن اب؛ لأنه قاطع .قال

تعالى .قال ابن ■تيمية؛ (رفإن المبادة ال
الرالأ ،ط.]١

( )١قايس اللخآ(؛.) rnv /،

(■):شر الطري (؛ا/ا'آ) [yl

( )٢انئلر :اسردات لراق ( [ ) ٨٢٧دار القلم ،دآ].

(< )٤ض الهجرتن ( [ ) ٢٧٣/١دار الوطن] ،وانظر:

والمحاح (ا/هآآ) ،ولسان العرب- ٧٧٤ ( ،

الفوائد لابن المم ( [ ) ٣٤١دار الساق ،ط،١

 ،) ٧٧٦رالقامس السط ( .) ١٧٩٩

م'إا،و].

الإنايه

امحن1وات

٣٩١

تصلح إلا غ وحده ،وكيلك الإنا؛ةااأ
ي ا لحقيقة:

نال
ألضأر ،محلإ

ؤضم\را إنه ؤأموه إوغ\'
ثكن آلتئكؤث.ه

[—١١روم] ،ون ال ت

ص أتاس ثز دعنإ

قال ابن القيم ه  -في معرض د؛ءم مسث إلؤ نم إدآ أذاده <-ينه نية ءادا

كلامه عن الإنابة  •-راوهي تتضمن أربعة

أمور  Iمحبته ،والخضؤع له ،والإقبال همة بمم بجم بمهث
وئ_ال ت ؤإ 0ة

عليه ،والإعراض عما مواه ،فلا يستحق

امم المنيب ،إلا مجن اجتمعن ،فيه هذه

الأرع ،ونف ير السلف لهده اللفظة يدور
ءالىذلالث»،لأ.،

[١٣
لأته

،
عند مم،

أجثئؤا
.ه [سأ] ،ونالت
أن بمدء،نا وأ<الوأ إل أثن لم أدتمقاه [—١١زمر؛
 ،] ١٧وغيرها من الآياُت.،

ومن الثقة :حدبن ،ابن عباس ه

 0ا لمنزلة:

الإن ابة تعد مجن أعلى مقاماين،

نال :كان المبي .يدعو يقول :رارب،

التوحيد ،وهي غاية التوكل ،ومقمد أعني دلا ئبن علي ،وانصرني دلا تنمر
علي ،وامكر لى ولا تمكر علئ ،واهدنى
الأواهين ،وبها مدح المرسلون ،وأمر
بها سبحانه في كتاب ،المبين ،وأُتحر أن

ليسر الهدى لمح ،،وانصرني علي من بغي

آياته إنما ببصر بها ويتذكر أهل الإنابة ،علن ،رب ،اجعالض لذ ث_كانا، iU ،
ذكانا ،لك ،رئائا ،لي ،ملمواها ،يك

والعباد لو حلوا وفطرهم لما عدلوا عن
الإنابة إلى ربهم ،وأحبر  ailأن نوابه
ومشه لأهل الخشية والإنابة .فما واغ ل حوبتي ،وأجب ،،^<٠^٠ ،وثب
أعثلمها من منزلة ،وما أحمدها من حجتي ،ويد لساني ،واءات ثلي ،واسلل

مخقا ،إليلث ،أواها من؛با ،رب ،تقبل توبتي،

مخيمة ًدريُ

)٣(.

عايه

ونول ،الني

 0ا لأدلة:

*لا بل ُؤء<، ٠٣٠٢٠ ،

لا بل مؤمن متسج،اا الحا.يث،
( )١جامع الرّانل لأبن بب ( [ c\^/yدار انملما،،
 ، ٢١الم جع السابق (ا ،} ٤٦٧ /وانظر :طريق الهمت؛ن

( )٤أخرجه أبو دارئ (كتاب الملأة ،رنم ،) ١٥١٠
والترمذي (أبواب الدعوات ،رنم  ) ٣٥٥١وتال؛

(  ،) ١٧٣والفواتد (  ،) ٣٤١وزاد المعاد ( ) Ya/T

ءحس صحيح* ،وابن ماجه ركثاب الدعاء ،رنم

[مزّة الرصالة ،ط ،]٧والصواعق المرّلأ (;٤

 ،) ٣٨٣٠واحمد ني المني (  ) loy/Tلمؤ-ست
الرسالة ،هدا] ،وصححه الألباني ني صحيح أبي

 ) ١٤٣٦زدار الخاصة ،ط.]١

( )٣انظرُ :دارج اي الكض ( [ ) ٤٣٤ - ٤٣٣دار الكتاب،
انمرض ،ذآ،

.] ٠١٤١٦

داود (رنم .) ١٣٠٢
ره>احرحه أحمد

الرسالة ،ط\آ.

امحنا<ة

الأناقة

ء]أ

اقواو اهل العلم:

والفاجر ،قال اف تعالى ت

نال أبو بكر الوراق ظه ت ارعائمة

َالناس ُنز ء-ءوأ يبمم ثيبتأث ءوِيم زال روم•

المنيب أن يكون عاريا لحرمته ،وموالتا

 ،] ٣٣ذهل-ا ءام ذي ■ص م داع ارب

له ،متوانحنا لجلاله ،تاركا لهوى

صر ،وهذه الإنالة لا تستلزم الإيمان ولا
الإسلام ،بل تجامع الشرك واممر؛ كما

شمه أ)

)(١

•

ويال ابن تيمية

مس

! رروأمر يانباع قال تعالى في حق هؤلاء:

إدآ

بيل من أناب إليه ،وميل أهل الإنابة ابآنه-هم ينه ُبمته إدا همتم بجم ضم
^. ٤٥؛ ثآ هء
هي بيل المؤمنين المتقين ،أهل بنيخذ .
تاردمآ ،لهذا حالهم بعد إنابتهم•

محناعة الله ورسولها)

 - ٢إنابة ءلالهية اف ت٠الءات وهكب إنابة
وقال ابن القيم ظه :ءرالإنابة هي
عبودية ومحبة وحفؤع واس ت لأم ض

عكوفح الفاو_ ،على افه غؤ! ،كاعتاكا؛،

البدن محي المجل .لا يفارقه ،وحقيقة
ذللث ،عكوف القال_ ،على محبته ،وذكره

بالإحلال والتعفلمم وعكوف الجوارح
على طاعته بالإحلاص له والمتابعة

لرسوله ،ومن لم يعيل قلبه على النه

وحده عكم ،على اكماثيل المتوعة))ل'آا.
حا الأقسام:

تبارك وتعالى ،وهذه الإنابة لا يمكن أن
تجتمع مع الشرك والكفر؛ كما قال
آجمؤأ أئلثعؤث ق بمتدؤثا
تعالى:

وأا؛وأ إل أث؛ تم ألسنئيم [ال__زم_ر.] ١٧ :
وهذه الإنابة هى إنابة أنبياء اش تعالى،
وأهله وأوليائه ،وأهل حشيته

أمام الناس ودرجاتهم تجاه الإنابة؛
 — ١المنمق بالرحؤع عن المخالفات
والمعاصي:

أقام الإنابة:
 — ١إنابة لربوبية افه تعالى :وهى

وهذه الإنابة هى المرادفة للتوبة،

إنابة جميع مخلوقات اض تعالى ،وط٥

وممال.رها هوط\[اوة وعيد الله تعالى للحمام

الإنابة يشترك فيها المؤمن والكافر ،والبر

بالعياب ،والحامل على هذه الإنابة هو

=

؛ي الك؛رى ص

رقم  ،) ١١١٨٠الُلم ;اش تعالى ،والخوف ص عقا؛ه•

رنال انهينس* :رجال أحمد رج-او الصحيح. ١١
الممرية.]٠٠١٣٨٤ ، ٢١٠ ،

 — ٢المنمسؤ بالتقرب يأنولع العادات ت

ُثالإبمصمسالم
الأول ،حسثج نجد الميت ،ساعيا إلى افه

( )٢جاع الماتل لاين يب ( [ ) yvs/iءألم النواتد].
( )٣الما*ط لاين النم( [ ) ١٩٦دار الكتب ،الخلب.] ٢١٠ ،

( )٤المرجع الم؛ثا

يتمرف.

الأنا٠٥

الأس

أ؛| ][٣٩٣

تعالى بكل جهده ،ومد حب إليه فعل الئثة وموافقة للقرآن اوكريم ،ثم إناية
الطاعات والقربان .ومصدر هذه الإناية

الخ-راءرا رال توكل من غجر فعل

الرجاء ،ومهنالعة الوعد والثواب ،ومحبة

الأسباب) ،نم إنابة خاصة الخاصة

الكرامة من اض تعالى.

(الفناء) ،ثم إنابة خلاصة خاصة الخاصة

نال ابن القيم ُِةّفئ بعد ذكرء لهذا
 ١ل ق م من النامي ت راوهولاء أب هل نمونا
من أهل القمم الأول ،وأشرح صدورا،
وجاتما الرجاء ومaلالعة الرحمة والمنة

أغلم ،عليهم ،ؤإلأ فكل واحد من
المريقين منتب بالأمرين جمينا ،ولكن

خوف هؤلاء اندرج في رجائهم فأنابوا
بالعبادات ،ورجاء الأولين اناا.رج تحن،

(٣)،

(وحدة الوجود)

 0ا لرد عليهم:

هذا تق يم باطل لم يرد فى الكتاب،
ولا فى المنة ،ولا في كلام المحابة
والتابعين ،ؤإنما غايته مدح الطريقة
الشركية الى يسلكونها ،اكي تنتهي إلى
القول بالحلول ووحدة الوجود ،وهو أن
لا يبقى ذات معبودة وذات عابدة ،ؤإنما

خوف هم فكاك إناب تهم ب ترك تصح الداتان ذائا واحدة  -والعيان باض
الخالفات.،١^،

_ ،وهن .ا هو الكفر الصراح ،وفي هذا

 - ٣المنيب ،إلى اف تعالى ؛الدياء التق يم التحقير من طريقة أهل الئنة
واكضؤع ت
وهذء الإلأ؛ة ،إنما تكون بالافقار

والتفمع إلى اغ تعالى في موال
الحاجات كلها.

ومصدر هذء الإنابة هو شهود القفل

وأنها طريقة الوام ،ولم يدركوا أنها
ْلريقة الأنبياء القائمة على تحقيق الإuبة
؛ البولية والمحبة والخم—ؤع
والاستلام فه تبارك وتعالى ،والافتقار
والتضرع إليه في سؤال الحاجات كلها،

والمنة والغنى والكرم والقدرة ،فإناية والرجوع إليه مع التوبة والإقبال على

أصحات هوا الف م من ظء الجهة مع
وقع ني الفلال والخران
نام الأم داض"'•

الهناعات .فمن حاد عن هذه الطريقة،

ي ميمم ،المحاكين؛

يقم غلاة الموفية الإنابة إلى أمام ت
إنابة العوام :وهى الي عليها أهل
(ا)<ض الهجرتن ( .) ١٧٣

(أ)ان< :المرجع الأبق ( .) ١٧٣

( )٣انظر :لياني الإيلام ني إش ارات أمو الإلهام
لاكاشاني ( [ ) ٢٤٩ . ٢٤٨/١ميمة دار الكتب
الممدة] ،والعجم الموفي ( [ ) ٤٤٩ . ٤٤٣رمالا
دكتوراه من كلية دار العالوم ،جامعة القاهرة]،،
رموسومة مصعللحات التصوف الإملاعي ( ) ٩٨ - ٩٧
ملان ،هدا،]) ٠١٩٩٩ ،
ّ

( )٤اتملر :مهاج الت المرة ( [ ) n-i/oجامة الإمام

الأنيياء المختلف هي ثبوتهم

 Iث تفاع ا لميت بسعي ا لحي

حمل منه على منفعة ،وامتنفع نلأثا؛

 ٠ا ثمصادرواثمراجع:
ا_«تمر الطبري".

طلب ،نفحه ،والمنفعة ت كئ ما ينتفع به،
وجمعه من افع ،وال نفاع؛ الفانية
والمنفعة ،والنفع ت الخير وما يتوصل به
الأن ان إر مطلو؛هل؛.،

'آ_«تمراكرطى».

« . ٣زاد اوعاد» ،لاين اكم.
 — ٤ءالصراعق المرص الة® ،لابن القيم.

الميت ت من فارق روحه حسد 0فرائا

ْ.<«-سالهجرتينا ،لأبن اشم-

٠ - ٦ءازاء الألباب ث رح منفلومة
الأداب* ،للفارسي.
« - ٧فتح الباري» ،لابن حجر.
٠ - ٨االفواJا٠Jا ،لابن القيم.

 — ٩ارٌجموع الفتاوىلإ ،لابن تيميه ؤ
 — ١ ٠ررمدارج السالكين" ،لابن القيم.

س ا محًنبياء ال4خت1ض ق نبوتهم س

كالثارْ.،

معي؛ ّعى الرجل ب عي نغتا
كرعى؛ نمد ،وعمل ،ومنى ،وعدا،

وم ،وكن،أا ،،وأصل الثني في كلام
العرب؛  ^^،^١في كل عمل ،ومنه

فوله تعار؛ ^^ ٠فتإ ١؛!^ ،إلا ما ثق
.ه [«^ IJ؛] ،مسام :إلا ما عمل،
ومع نى نول ه :ؤ«انثوا إل إؤ

ٌ

[الج»عةت ه]ت فاقصدوا .

يراحع مصعللح (النبوة).

والئنث الكب ،وكئ عمل من حير
أو شوم' سعى ،والفعل كالمعل ،وهم،

اص انتماع الميت بسعي الما ج

الى_زيل:

ح ا لتعريف لغة:

َم شن نا مق

.ه _• وسعى لهم وعليهم؛ عجل
ي•' كلمة نيئ عر حلاف \ذحو'لإ  ،،لهم وكنن ،،وأسعى غيره :جعله

ونقعه نقنا ت أفاده وأوصل إليه حيرا ،فهو

نافع وناع  ، ٢٢ؤيقال :رحل تئاغ :إذا
كان ينفع انس ولا يفزلأ.،
ونقعه ت مبالغة في نفعه ،وانتفع به ت
ءء

مح

ي بن معودا ط ١٤٠٦ ،١ه]  ،ومدارج

الألك؛ن (م .) ٣٠١

(ا)ثي_ى الس (ْ[ ) ٢٧١ /دار الفكر ،طأ"هماه].

( )٢انمجم الوسط ( ) T/Y؟) [دار .]■^١
( )٣تهلّ_ا الكث (م/ا•) [دار إح؛ا ،التراث الري ،ط.]١

()٧

َِْ

بعي

الحي :معروف.
())انظر :المجم الوسط (آ/آ؛ا').
( )٥رابع! مصطلح الموت.
[دار العلم للملأبين،
( )٦انفلر :المحاح
ط؛ا ،والقاموس المعط (• [ ) ١٦٧دار النكر].
( jU )٧العرب ( [ ) ٣٨٤/١٤دار صائر ،ط٣ا ،وانظر:

المحكم رالسعل الأعظم ([ ) ٢٢١ /Tدار الكتب
العلمة].

انتفاع الميت بسعي الحي

اتتفاع ا لبميت بسعي ا لحى

ت مج ][٣٩٥

 ٠ا لنعرث اصطلاحا؛

نف ه ،وعند بعثس الحنفية إن ما يصل

وصول أثر أعمال الحي وأقواله
المقصودة إلى الميت؛ إينتي بها محي زيادة
أحر ،سواء كان قد سبب فيه أو لأر

تواب الإنفاق.

 ٠ا لحقيقة:

الاعتقاد الجازم بأن الميت سنفع
بثواب الأعمال الصالحة التي يؤديها
الحي عنه أو يهديها إليه ا وكذا انتفاعه

واحتالفوا في العبادة الدنية ت كالصوم،
والصلاة ،وقراءة القرآن ،والذكر؛

فمذشب ،الإمام أحمد وجمهور السلف
وصولها  ،وهو قول بعفر أصحاب أبى
حتيفة  . . .والمشهور من مذهب الشافعي

وuلاك :أن ذلك لا ^. ٢٢١ ،

ياقواله المقصودة كالدعاء له والاستغفار،

والمنزلة:

وموال الشبت له عند فتنة القبر ،وكذا
انتفاعه بالثناء عنليه بعد الموت،

انتفاع الأموات ب عي الأحياء من
الأمور الغيبية المتعلقة بحياة البرزخ التي

والتصديق بجميع ما ورد ني ذلك من

لا تعرف إلا بالوحي.

نصوص,

والأدلة:

وقد يكر ابن القيم مسألة ت أتنتفع
أرواح الموتى بشيء من سعي الأحياء،
دآاقرذمهتص؛ أاا•
أم لا؟ وبتن أنها تنفع من سعي الأحياء
وفي حدث ع ائشة ها؛ أن
;أمرين مجمع عليهما بين أهل الثئة من
م

الفقهاء وأهل الحديث والتفسير.

أحدهما ت ما تبب إليه الميت في
حتاته ٠

ال هق ت ؤتبم=فثث ،تا قرمنإ

رمحول اف  .نال ت ®من مات وعليه

صيام صام عله ول)،رص.
وحاء عن ابن عباس ه؛ أن امرأة
من جهينة جاءت إلى الني ه فقالت:

والشاتم ت دعاء المسلمين له ،إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى
واستغفارهم له ،والصدقة ،والحج عالي ماتتا ،أفأحج عنها؟ قال® !،نعم ،حجي
نزلع؛ ما الذي يمل من ثوابه ،هل عنها ،أرأيت لو كان عر أمك ،دين أكنت،
تواب الإنفاق؟ أو ثواب الحمل؟
قاصية؟ اتضوا اف ،قاف أحق يالوفاءاأ؛أ.
فعند الجمهور ت يمل نواب العمل
( )٢الروح (  ) ١١٧زياد الكب الخالبْ ،ا>*اا،وا.

(ا)ان< :مجموع الفتاوى ( ،) T--U . t.i/y :الروح
لأبن الشم (  ،)١ ١٨ . ١ ١٧وشرح الفاؤا (ا/
آ0؛).

(" )١احرجه الخاوي (كتاب الموم ،رنم ،) ١٩٥٢
وملم (كتاب! الصيأم ،رقم .) ١١٤٧

(؛)اخرحّ الخاري (محاب الحج ،رنم .) ١٨٥٢

انتفاع الميت سعي اثحي

انتفاع الميت بسعي الخي

وقال المي« :.إذا مات ابن آدم أحمد ،وأبى حنيفة ،وطائفة من أصحاب
_i؛^ عمله إلا من ثلاث ت صائنة جالية ،مالك ، ،والشافعي *

أو ولد صالح يدعو له ،أو علم ينتئع به
من بدءار
 0ا قواو اهلاس):

ق ال الفمحاوى ءأءزفب  Iاروني دعاء

الأحياء وصدقاتهم منفعة للأمواتاا
 Iروآما القراءة
وقال ابن تيمية
والصدقة وغيرهما من أعمال البر ،فلا

' :كل قربة
وقال محمي .بن مفلح
فعلها المسلم وجعل نوابه للمسلم نفعه
ذللثح ،وحصل له النواب؛ كالدعاء،
والاستغفار ،وواجبا ندحله النيابة،

وصدقة التهلؤع ،وكذا العتق ،ذكره
القاصى وأصحابه أصلا ،وذكره أبو
المعالي ،وشيخنا ،وصاحب ،المايرر.

نزاع بين علماء الثثة والجماعة في وكذا حج التعلؤع ،وفي المجرد :من
وصول ثواب العبادات المالية؛ كالصدقة حج نفلا عن غيره وقع عمن حج؛ لعدم
والعتق ،كما بصل إليه أيئا الدعاء ،إذنه ،وكزا القراءة والصلاة والصيام.
والاس تغفار ،والصلاة علميه صالة ونقل الكخال في الرجل يعمل شيئا من
الجنازة ،والدعاء عند قبره .وتنازعوا فى الخير من صلاة أو صدقة أو غير ذلك

وصول الأعمال ال بدنية ت كالصوم،

ويجعل نمقه لأبيه أو أمه :أرجو،

والصلاة ،والقراءة ،والصواب ت أن

وقال :المتا يصل إليه كل شيء من

الجميع يمل إليه ،ففد تب ت ،في الخير من صدقة أو صلاة أو غيره، ٠١؟
* :وأي قربة
وقال إبراهيم ن مفلح
*الصحيحين" عن المي.؛ أنه قال:

ءمن مات وعاليه صيام صام عنه وليه• ،
وست أيصا أنه ت ءامر امرأة ماتت أمها

فعلها  :من دعاء ،واستغفار ،وصلاة،

وصوم ،وحج ،وقراءة ،وغير ذل لئ،،

وعليها صوم أن تصوم عن أمهاو ،
وني افد عن المي  .أته نال ذللأ»،س ،ثم ذكر قول أحمد الأنفح.

وجعل ثواب ذللته للميتا الم لم نفعه

لعمرو بن العاص ه:

«لو أن أباك

[مؤ—

; الرسالة ،مدا] ،وقال

أسلم فتصدقتا عنه ،أو صمتج ،أو أعتمتا

الهيثمي في الجمع (إ[ ) ١٩٢ /مكنية القا-مي] ت *فيه

ا

الحجاج بن ارطاة ،دم مدلس• ،لحنه الأياني ش

يه؛

نسه

ذلك*،

)U

هادا

من.ه

()١أخرجه مسلم(تاب الوصية ،رنم .) ١٦٣١
(آ)شرح الفارة ( [ ) ٤٠٢المكتب الإسلامي ،ط؛].
( )٣اخرجه م لم(كاب الميام ،رنم .) ١١٤٨
()٤اخرجه أبوداود(كتاب الوصايا ،رنم ،) ٢٨٨٣

أحكام الخام ( [ ) ١٧٣الكتب الإسلامي ،طإ]ا
(ْ) الخاوي الكثرى(ممآ) [دار اعّبانملميةا مدا].

( )٦الخرؤع ونصحح الفرؤع (أ[ ) ٢٢٩ /مؤسسة الرسالة،
ذا،

؛أ؛ا،و].

( )Vالمنيع ثرح المقع [دار ئلم الكتب.]٠١٤٢٦ .

انتفاع المسن بسعي الحي

■■[nv] p

انتفاع الميت سعي الحي

;
وقال الشيخ محمد بن إبرامم
فمل .هبه الإمام أحمد وجمهور السلف ،
ارنال المفهاء في ذلك ت وأي نربة معلمها وصولها ،وهو قول بعض أصحاب أبي
ملم من دعاء ،وامتغفار ،أو حج ،أو حنيفة . .ؤ والمشهور من مد > ٥٣الشافعي
قراءة ،أو غير ذل لث ،،وجعل ثوابها وuللث :،أن ذلك ،لا يمللآ،ؤ
لم لم حي أو مت معه ذلك)الاا.
ه ا لمساص انمتعلمة:
وكلام اساء وأقوالهم في المألة
 -ا لمسألة الأولى  Iينتفع الميت،

في القديم والحديث كثير.

يالأعمال الش تب فيها قز موته؛

ه ا مدأقسام:

لقول ه تعالى؛ «ؤويوكت.ب تا ثرمأ

ذكر ابن القيم ظه مسألة ت هل سفع ؤءاثتبمره ل؛س ،] ١٢ :ولقوله تعالى؛

أرواح الموتى بشيء من معي الأحياء ،ه

ي  ،ص إلا ما س وه

[الجم] ،ولقوله و« :.من دعا إلى هدى

أم لا؟ وبنن؛ أنها تنتفع من م عي
الأحياء امرض مجمع عليهما بض أهل كان له من الأجر مثل أجء.ر من نعه ،ال
الئثة من الفقهاء وأهل الحديث ينقص ذللث ،من أجورهم شيئا ،ومن دعا
إلى ضلالة كان علهه من الإثم مثل آنام
والتف ير ٠
أحدهما ت ما تسبب إليه الميت ،في من نجمه ،لا ينقص ذللئ ،من آثامهم

شيتاءر^ ،وقوله.؛ *من سس ني
حياته.
والثانيت دعاء الم لمين له ،الإسلام سئت حنة ،فله  ١٠٠ ^٣١وأجر من
واستغفارهم له ،والصدقة ،والحج على عمل بمها بعدم من غير أن بنقص ،من
نزاع؛ ما الذي يمل من ثوابه ،هل أجورهم شيء ،دمن سن في الإسلام ننة
سيئة ،كان عليه يزرها ووزر من عمل بها
نواب الإنفاق؟ أو نواب العمل؟
فعند الجمهور؛ يمل ثواب العمل
نف ه ،وعند بعض الحنثلية إنما يصل
ثواب الإنفاق.

الثالث،؛ احتلفوا نى العبادة البدنية؛

كالصوم ،والصلاة ،وقراءة القرآن،
والذكر.

م< ،نعدم من ،غير أن بنقحس من أوزارهم
شيءاال؛ا .وقوله.؛ ارإن مما بالحق

المؤمن من عماله وح ناته بعد موته ،عالما
علمه ونشره ،وولدا صالحا تركه،

وممحئا ورثه ،أو مجدا بتاء ،أو بيتا
لأبن السجيل بناه ،أو

أجراه ،أو

( )٢الروح (  )١ ١٧لدار الكتب ١سة0 ،وماه].

را) فتاوى درّانل سمد بن إيرامم آل اكخ (  va/o؛)
[مطيعة الحكومة بمكة المكر•ة ،محوا ، ١٣٩٩ ٠وا.

( )٣اخر-بم م لم (محاب ،الملم ،رلم .) ٢٦٧٤
( )٤اخر-بم م لم (محاّب الزكاة .رقم .)١ ٠ ١٧

انتفاع الميت بسعي الحي

انتفاع الميت بسعي الحي

صدئة أحرجها من ماله ئى صحه وحياته

ص الحا)) ،ن التؤ :فأعفمنى افه
سنالأ.

— ا لمسألة الثانية • يثتي الميت بدعاء

 - ٣الوعاء له محي الملأة عليه،

وال1حقه من يعد موته))

الم لمين له ،واسسغفاريأ له ،وينازهم لقوله :.ءامل من ميت ،يصلي عليه أمة
من المسالمين يبلغون مائة ،كلهم يشفعون
له ،إلأ ^ ذه\؛.،

عليه:

وهدا له صور:

 - ١الدعاء العام المطلق ،كما ئي

وعن خارجة بن زيد ،عن عمه يزيد بن

■؛آءر ين تديم ث ايت هد ،ق ال ت خرجن ا مع
نوله تعالى ت
فلما وردنا البقع إدا هو
رسول افه
;؛؛ ١ص؛^. ١نلإخمةا

^؛ ١ألأبتي زلا صل ؤ ١^ ،غلا ه

ءانرأ يدآ إيلث رءوف نجم

بقبر جديد ،فال عنه؟ فقيل ت فلانة،

.ه فعرفها  ،فقال ت ®ألا آذنمموني بي؟اا

[الحشر] ،وكما في فوله ه■' ®دعوة
المرء الم لم لأخيه بفلهر العب يىكرهنا أن نوذنك ،فقال« :لأ ضلوا ،ال
م تجابة ،عند رأسه مالك ،موكل ،كلما بموتن فيكم ميت ما كنت بم ،أظهركم
دعا لأخيه بخير ،ئال الماللث ،الموكل به؛ ألا أذنتموني به ،فإن صلاتي عليه له
قالوا ت يا رسول افه ،كنت قائلا صائما

آمين ولك ،بمثل))

 ٠وهدا الدعاء ينتفع رحمةاا قال :ثم أتى القبر ،فصقنا حلفه،

به الحي والميت ،على حد سواء.

 - ٢الدئء له قبل الصلاة  ،uUومل

وكبر عليه أربعار • ،
وعن أبى هربرة هع قالّ :معننح

الدفن ،لقوله ه« :إذا حضرتم الميت ،،رسول اض ه يقول® :إذا صليتم على
فقولوا حيرا ،فإن الملائكة نوش على ما الجت ،فأخلصوا له الدءاء))را"ا.
تقولون)) ،قالت،؛ فالما مايت ،أبو سلمة
قل ت :،ي ا رسول اض ما أقول؟ قال:

®نولي :اللهم اغفر له وأعف-ا عقتا

( )٣أحرجه م لم(محاب .الخام ،رقم .) ٩١٩
( )٤أحرجه م لم (كاب ،الجنام .رنم .) ٩٤٧
(ه) أحرجه المائي (محاب الخام ،رقم  ،) ٢٠٢٢وابن
ماجه(كتاب ،انمانز .رنم  ،) ١٥٢٨واحد(/U

( )١آحرحه ابن ماجه(القيمة ،رقم  .) ٢٤٢وابن حزيمة

[ ) ١١٦دار الفكر. ،ذا] .وابن ماز (كتاب.

في صمحه (كتاب ، sL5pl .رنم  .) ٢٤٩٠وح نه

الجنائز ،رقم ُ[ ) ٣٠٨٧ؤة الرسالة ،طا،]٢

ابن اللقن ئي ابمر المير ([ )١ • ٢ /Uدار الهجرة،

وصححه الألباني في أحكام الخام ([ ) ٩٨المكتسج

مدا] ،و  JSf١اتي ئي اذئام الخام ( ) ١٧٧

الإسلامي ،ط؛].

الإسلامي ،ط؛].

( )٢أحرجه م

لم(كتاب ،الذكر والدعا ،راكوبة

رالاسغفار ،رنم .) ٢٧٣٣

( )٦أحرجه أبو داود(محاب ،الخام ،رقم  ،) ٣١٩٩وابن
ماجه (كتاب ،الجنائز ،رقم  ،) ١٤٩٧وابن حبان
(محاب ،الخام .رقم  ،) ٣٠٧٦وقال ،ابن حجرت *مه =:

انتفاع اتميت بسعي ا نحى

انتفاع اتميت بسعي ا نحى

زييم]

 . ٤الدعاء له باكيت محي فتة القبر ،لقوله.ت ®إن اف ه ليرفع الدرجة
عن عثمان بن عفان هئه ،ء-الت كان للساو الصالح في الحنة ،فيقول :يا رب،
المي .إذا فرغ من دفن الميت ،وقف أنى لي هذه؟ فيقول :باسغفار ولدك

عليه ،فقال< :ااستغفروا لأخيكم ،ولموا
له بالشيت ،فانه الأن يسألاا
ه  ٠الدعاء له عند الزيارة وال لام؛

للف )) .، ٤١

 ا لم ألة الئالشة :ينتفع المس،بالصدقة :، CP

لحديث عائشة ها؛ أنها قالت :كان

لحديث ،عائشة هبمأ؛ أن رحلا قال

رسول اممه .كلما كان ليلتها من

للمي و '■.إن أمي اذك> نمنها،

رسول اش .يخرج من آحر الليل إلى

وأفلنها لو ت،ةلت ،تمدقث ، ،مهل لها

البقثح ،فيقول؛ ر الملام
دار قوم أجر إن تصدقت ،عنها؟ قال® :تعم؛؛
مؤْ_ ت_؛ن ،وأت اكم ما يوعدون ،غدا
وعن ابن ماس ه؛ أن سعد بن
مؤحلون ،وإنا إن ثاء افه بكم لاحقون ،عبادة ظتع توفيت ،أمه وهو غائب ،عنها،

الل4لم اغفر لأهل بقح الغرئدلأ

 ٠٠ ٦الشهادة له بالخير؛ لحديث

فقال :يا رسول اطه ،إن أمي توفيت ،وأنا
غائبإ عنها ،أينفعها شيء إن تمدقتؤ به

عمو هه؛ أن النبي .قال® :أيما عنها؟ قال® :نعم® ،مال؛ فإني أشهدك
م لم يشهد له أربعة بخير إلا أدخطه افه أن حائهلي الخراف ،صدقة عليها!
الجنةا ،فقلنا  :وثلأنة؟ قال :ا١وئلأئةاا،
— ا لم ألة الرابعة :ينغفع الميمثؤ
فقلنا :وانمان؟ قال :اروافان» ،ثم لم

ن أته عن .،٣^١^١
 - ٧اسء له من الولد المالح؛
= ا بن إسحاق ،يند ءنس ،لكن احرجه ابن جمان من

يقضاء الدين عنه:

لحدينؤ سلمة بن الأكؤع ،،٠؛ أن
المي .أتي بجنازة ليملي عليها،
فقال® :هل عليه من دين؟* قالوا  :لا،

محلريق أحرى عنه مصرحا يالسماع .٠التلخيص العير
(ي/اا؛؛) ل،ؤا قرطا ،]\i. ،وحتنه الأuني

فملي عليه ،تم أتي بجنازة أحرى،

( ،١^١^٠رنم .) ٧٣٢

( )٤أحرجه ابن ماجه(كتاب ،الأدب ،،رنم • ،) ٣٦٦

( )١أحرجه أبو داود ركناب ،الحضاتز ،رنم ،) ٣٢٢١

واحمد ( ُ[ ) ٣0٦/١٦ؤة الرسالأ ،ط ]١واسل

والحاكم (كتاب ،الجناتز ،رنم  ) ١٣٧٢وصححه،
وصه ايووي يي الخلاصة(  ).\'\ A/rزمزة

له ،وصحح سنده ابن كثير في تفرْ (أٌ/آإأ)

زدار طيبة ،ءل\] ،وح نه الألباني في السلسلة

الرسالة ،ءل١آإ وصححه الألباني في أحكام الجنائز

الصحيحة ررنم .) ١٥٩٨

<أتا) [اوكتّ ،الإسلامي ،ط؛].

( )٢أحرجه ملم(كتاب ،الجنائز ،رثم .) ٩٧٤
( )٣أحرجه الخاري (كتاب ،الجنام ،رنم .) ١٣٦٨

(ه) اخرحه البخاري ركتاب الجنائز ،رنم ،) ١٣٨٨
وملم(محاب الزكاة ،رنم .)١ ٠ ٠٤

( )٦اخرجه الخاري ركاب الوصا^ ،رنم .) ٢٧٥٦

انتفاع الميت __ الحي

انتفاع ا لميت بسعي ا لحي

فقال؛ *هل عليه من ددن؟اا ،قالوا ;

وعن ،ابن ،عباس ها؛ أن امرأة ركت
البحر ،فنن.رت إن نجاها الله أن تصوم

قا  ١١ت أبو قتادة ت على دينه يا رمول ،اش،

نهرا ،فنجاها الله فلم تصم حتى مجان؛؛،،
فجاءيت ،ابنتها أو أحتها ار رسول الله ه

نعم ،فال ،ت !صلوا عالي صاحبكم!،
فصر ^•، ١١

٠

وفى رواية عن جابر ه ثال :،توفي فأمرها أيا تصوم عنها
ء ا لمسالا السادّة  Iسممع المبت
رجل فع لتاه وحنطناه وكفناه ،ثم أتينا به
رسول اف  .يصلى عليه ،فقلنا! تصلي

يالج عنه ت

دين؟®
عليه فخهلا حهلئ ،نم قال؛
 — ١الحج الذي نالرْ الميحج على
نلنا ؛ دينارا(! ،،فانصرف ،فتحملهما أبو
تمسه ■
قتادة ،فأتيناه ،فقال أبو قتادة :الدينارا(!،
لحديت ،ابن عباس ه؛ أن امرأة من
رمد أوفى اق
على ،فقال رسول اف
حنا الغريم وبرئ منهما الميت !،قال؛ جهينة جاءت أإ ،5البمح ،ه فقالت ،؛ إن
نحم ،فصلى عليه ،نم قال يعد ذللئ ،بيوم؛ أمي ،نذرين ،أن تحج فلم تحج حتى ماتننا
وورد ر ذللثا صورتان؛

راما فعل الديناران؟! فقال؛ إنما مات،

أفأحج عنها؟ قال؛  ٠١نعم ،حجي عنها،

أمس ،قال؛ فعاد إليه من الغد فقال؛ لقد أرأيت ،لو كان ض أهالئ ،دين أنم،
قضيتهما ،فقال رّول النه •'  ١٠الأن قاصية؟ اقضوا اطه ،قافه أحق بالوفاء!أْأ.
بردهمتؤ عليه جلده٠
 - ٢الحج الفريضة الذي ماتح ولم

 -ا لمألة الخام ة؛ ينتفع الميت،

يؤدْ ؛

ل—حسدي —ث ،اب ن ع ي اس ها أن
بالصيام عنه؛
لحديث عانثة ها؛ أن رسول اض  .رسول الله ه سمع رجلا يقول؛ لتيلئح
نال؛  ٠١من مائتا وعليه صيام صام عنه عن ئمبرمة ،فقال رسول الله ه؛ رامن
دف»ص•
( )١اخرجه المخادي (محاب الخيالات .رنم .) ٢٢٩٥
( )٢ا-م-بم ابر داود (كتاب ابرع .رقم .) ٢٣٤٣

ثبرمة؟® ،نال؛ فرب ت ،لي ،،قال؛ ارهل
حججت ،سل؟! قال؛ لا ،قال؛ ارفاجعل
( )٤احرحه ابو داود (كتاب الأم ان والخن.ور .رنم
 drr-Aوالم الي (تحاب الأم ان و١كزور ،رقم

واحي )^•^/ ٦٦ ( .زهزا الرَالأ .ط(] واس
د ،والحاكم (كاب الموع ،رنم  ،) ٢٣٤٦وحث
الروتم ،ني الخلاصة(رنم [ ) ٣٣ • ٤رة ،;،(^١

 ،) ٣٨١٦واح،و (  ٦/٣ه[ )٣يومأ الرمالة. ،يا]،
وابن حزيمة (كتاب الصيام ،رنم  ،) ٢٠٥٤وصححه

ط ،]١والألماني في أحكام البمائز( [ ) ١٦الخكب

الألماني في احكام اليضانز ( [ ) ١١٩المكس،

الإسلأس ،ط؛].

الإسلام ،طئ]لأ

( )٣تندم تخريجه ترينا ٠

( )٥احرجه المخارى (كتاب الخج ،رقم .) ١٨٥٢

انتفاع الميت بسعي اثحي

 ١ن تفاع ا لميت بسعي ا لحي

1مم]أ

عن شبرمة ة
هذه عن نفك ،ثم
دمنهم س لا ثرى التوسع في هذا
— ا لمالة المائعة' بمل الميت يعفو الابُ"•
وفد صدرت فتوى للجنة الدائمة فى
المظالوم عنه I
حكم إهداء ثواب القرب للأمواينا
لموله تعالى :ءؤث؛ثروأ سثة تقه
ثؤنح ئئم ُ،عث أموه تالش_ررىت عموما ،ونصها ؛ رالم يثبت ،عن المي.
ئمئ
• ،]٤وقوله تعالى؛ ؤوا 0ثمإ وصش<رأ  -ف يما نعلم _ أنه قرأ القرأن ووهب ،ثوابه
ألله عمحد قبمؤ .ه لأموارت> من أقربائه أو من غيرهم ،ولو
ريبئ

كان ثوابه يصل إليهم لحرص عليه ،وئه
تاكناينا.
— ا لمسألة الثامنة؛ البر بالوالدين بعد لأمته؛ لينفعوا به موتاهم ،فانه.
ب المؤمنين رووف  ،رحيم ،وقد سار

وفاتهما؛

الخلفاء الراث ا.ون من بعدم وم ائر

فغي الحديث الصحيح؛ ررإن من أبر
أصحابه عالي هويه في ذللث ،ه ،ولا
البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن
نعلم أن أحدا منهم أهدى نواب القرآن

.ملي>،رى•

لغيرْ ،والخير كل الخير في اتباع

فغي الحدث قفل صالة لأصدفاء
الأب والإحسان إليهم ؤإكرامهم وهو الصحابة ه ،والشر في اتباع البدع
هديه

هنحفجنؤ لر  ١لأ

ؤإكرا مه

ي ببه،

وهدي حالمائه الرائدين وصائر

ومحدثالت ،الأمور؛ لمحيير المك ،ه من

وتلتحق يه أصدقاء الأم وغيرهم ر
— ا لمسألة التاسعة؛ هل ,؛ثتي الميت

كل محدنة بدعة ،وكل بدعة ضلالة؛،١

بثواب ئراءة القرأن؟

وقوله; ررمن أحاJءث ،في أمرنا هذا ما ليس

هدم المسالة حلافية بين أهل الحالم؛
فمنهم من رأى أن المي ت؛ ،ينتفع بها،

منه فهو رئاء ،وعالي هل ا لا تجوز قراءة

(ا)ا-م-بم أبو داود(كتاب الماسك .رنم .) ١٨١١
وابن اجب(كتاب الماسك .رنم 'ا'ا'أ)لأ و\س
ني الكرى (محاب الحج ،رقم  ) ٨٦٧٥زياد الكتب،
العلب ،ط"؟] وقالت هذا إسناد صحيح < ،وصححه

الأزلي ني إرواء الخلل (رئم .) ٩٩٤
( )٢أحرجه م لم(كتاب البر والملة والأداب ،رنم
.) ٢٠٠٢

( )٣انظر• شرح النووي على صحح م لم (آ'ا/ه* - ١

ذللئ ،بقوله؛ ارإياكم ومحالواُت ،الأمور فان

القرآن للميتخ ،ولا يضل إليه ثواب ط0
القراءة بل ذللث ،بدعة.

أما أنواع القربان ،الأحرى فما ئد
دليل صحيح على وصول نوابه إلى
الميت ،وجب قبوله؛ كالصدقة عنه،
( )٤انئلر :حكم القراءة للأموالتا؛ هل بمل م.ابها إلي،م
( )٩نما بعد [مكتبة التومة الإسلأسة ،طء،
أ'؛ام].

ا نتفاع ا لعين بسعي الحي

=ءأ|ا[مم]بم

انتفاع العين بسعي الحي

والدعاء له ،والحج عنه ،وما لم يبت
 - ٢كما أنه ا تزيل في الروابط
ب د لل فهد ض مثريع حتى بمرم ءب الأسرية والاجتماعية ،فلا تقلع
اكال■
وعالي هذا لا تجوز فراءة القران

بالموت ،ولها آثارها على الأحياء وعلى
الأموات.

للمت ،ولا يصل إليه ثواب هذه القراءة

ه ا لذكمة:

في أصح فولي العلماء ،بل ذلك
ددءة*را.،

لمل من الحكم تحفيز العباد على

ال عي لأنف هم حال الحياة بما ينفعهم

وكذلك حاء فيها ت الا تجوز الصلاة

بعد الممِ ات ،وحاصة بما يغلبا على

عن الوالدين ولا غيرهما ،ولا إهداء

الفلز استمرار تدفق أجره ؤلويلأ ،وهو
الملاثة المذكورة في الحدين ،ت الصدقة
الجارية ،والعالم الأي ينتفع به ،والوك
الصالح الأي يدعو لواكيه ،وما يتفؤع
عن هذه الثلاثة من أعمال عفليمة ٠
ثم إن هذه الملاثة يترب ،عليهّا الكثير

ثواب الصلاة لهما ،وما ورد من الصدقة

عنهما يقممر فيه عالي موضع المص فقعل
وهو الصدفة؛ لأن القياس لا يجوز في
مثل ذلك ،ولم يرد عن رسول اف ه ولا
عن أصحابه رضوان الق عليهم ما بدل

على جواز إهداء الصلاة إلى الميت،اال
 0ا ثثمرات:،

من انمكم التي فيها صلاح الأفراد
والمجتمعات وقيام اكين لمن تأمل.

ينتفع الميتؤ ب عي الحي ،فيزداد
أجر 0وترضر درجته ،أو تئحهل عنه سيئاته تذكير ل لعباد بسرعة أداء الواجبات
وأيصا الأحاديث ،الواردة فى الباب

فيرتفع عنه العذاب أو يخفف ،وند يوقى والفروض التي عليهم قبل أن يحال بيتهم
به الشر كما لو استغفر له وسأل له وبين أدائها ،فيلحقهم تبعتها أو يشقوا
الثبات ،عند فتة القبر.

على غيرهم في القيام بها.

0الآدارء

ؤ م ذهب ،المحاكين:

 _ ١تعد هذه الأعمال من صور البر
قا لم

ح ■

(ل)كاوى اليبمة الداكة (^إ  ،) ٤٤ . lrوراجع لهد.

!لم الا. :جموعاساوى(؛آ/آام، ٣٢٢ ،
 ،) ٣٢٤الروح لابن المم (  ،) ٣٤٦ . ٣٤٥مجموع
كاوي و.قألأ,ت ،الشح ابن باز (ا.) ٣٧٩ ، ٣٧٤ /
( )٢قاوى اللجة الداكة (آ.) ٦٢ /

نه  ،-بعض أهل البدع من أهل
الكلام إلى عدم وصول شيء البتة ،ال
اكءاء ولا غيره ،وقولهم مردود ؛الكتاب

والثتة ،لكنهم امحتدلوا يالمتشابه من قوله

قس همأ لثُ ^ ١سق
ت م _الى؛
 ٤٠.لالنج_م] قالوا ; اروفد نت عن

انتفاع ا نميت بسعي ا تحي

انتفاع اثمين سعي اتحي

وء

المبي و .أنه ثال :ءإذا مات ابن آدم

وهكذا هاو ا إذا تبمئ له الغير ب عيه

 ^_lعمله إلا من ثلاث ت صدثة جالية،

نفعه الله ؛اوللث ،،كما ينقحه بدعانه له،

أو ولد صالح يدعو له ،أو علم ينتئع يه
من بعده ،،فأحبر أنه إنما ينتفع يما لكن إليه من كل ملم ،سواء لكن من أقاربه،
ت ببا فيه في الحياة ،وما لم يكن تسبب أو غيرهم ،كما ينتفع بصلاة المصلين
عليه ويعانهم له عند قّره*لآ.،
فيه في الحياة فهو منقطع عث>لا.،
والصدقة عنه ،وهو ينتفع بكل ما يصل

وأما استدلالهم بالحيين ،،فأحاب
ولا مم لث ،لهم فيما امتدلوا به ،قال
في معرض رده على عنه ابن أبي ،العز ظه بقوله® :وأما
شيخ الإسلام
هؤلاء ت رروأما احتجاج بعمهم بقوله استدلالهم بقوله ه :ررإذا مات ابن آدم
انمني عمله  ٠١فاستدلال ماقهل ،فإنه لم

إلا نا ثق
ت ع الى ت وة دو
لالنجم] ،فيقال له ت ند تبت بالئنة يقل :انقطاع انتفاعه ،ؤإنما أ-محم عن
عماله ،وأما عمل غيره فهو
المتواترة ؤإجماع الأمة ت أنه بملي عليه،
لحامله ،فإن وهبه له وصل إليه لواب
عمل العامل لا يواب عمله هو ،وهن.ا

ويدعى له ،وي تغفر له وهذا مجن سعي
غيره ،وكذللث ،قد ثبت ما سلم ،من أنه
ينتفع بالصدقة عنه ،والعتق ،وهو من كالوين يوفيه الإنسان عن غيره فتبرأ

ذمته ،ولكن ل يس ل ه ما وفى به

سعي ،غيرْ ،رما كان من جرابهم ؛، rj
موارد الإجماع فهو جواب البامن ،ذي،

اللين»ص.

مواقع النزاع .وللناس في ذللت ،أجوية

ي ا لمصادروالمراحع:

متعددة .لكن الجواب المحقق فى ذللث،

أن اممه تعالى لم يقل :إن الإنسان ال
يثتي إلا ب عي نف ه ،ؤإنما قال:

ون ،س إلا نا تق ه [اد_جم]،
فهو لا يملك إلا ممعيه ،ولا يستحق غير

ذلك < وأما سعى غيرْ فهو له ،كما أن

الأت ان لا يملك إلا مال نف ه ،ونفع
نصه -فمال غيرْ ونفع غيره هو كازلك
للغتر؛ لكن إذا تمع له الغير يذلك حار.
( )١انظر ت شرح العقيدة الطأحاووت (  ،) ٤٥٢وانظر ت الروح
[دار الكتب اس ،ههم<ه].

® - ١أحالكم الجنائز" ،للألباني.
® - ٢حكم القراءة للأموات؛ هل
يصل محوابها إليهم  ، ١٠لمحمل .أحمد ١
"ا_«الروحاا ،لابن القيم.
® - ٤نرح العقيدة الطحاوية"،
لأم ر م•
 ١٠ . ٥لفتاوى

لاين تيميق ٠

 — ٦ارختاوى
( )٢اشاوى ألكرى(■[ ) nir/Yدار اأكب اسة ،ط.]١

( )٣شرح الشدة الطحاؤة ( .) ٤٥٢

الإنجيل

الإنجيل

® — ٧فتاوى ورسائل محمد ين إبراهيم

آل الشخ' .

و ا لعلاقة بين ايمضى اللغوي

والقرعي:

* — ٨مجمؤع الفتاوى* ،لابن تيمية.

 ٠٠٩مجمؤع فناوى ومقالات ابن يازار •
*  ٠ — ١ثرح صحح م لم"  ،للنووى •

ليس بين المعنى اللغوي  -على القول

بأنه عربي أصيل  -والشر■ ،٠٢للإنجيل
تباين واختلاف؛ فمد أبرز عمى

الإنجيل لبنى إّسرانيل وأظهره لهم؛
§ة الإنجيل 0

ليؤمنوا بما فيه من الهدى والنور،

ؤيالتزموا يا حكامه وأوامره.

ى ا ثتمريف لغه:

الإنججل• اّ م عربي مثنئ من

وهذا ١لمعنى وإ 0كان مشتركا بين

رنجلت الشيء)  Iاستخرجته؛ كأنه أمر جميع الكتب ،ال ماوية فلا مانع من
ابرز واظهمِ ؛ما فته .وهو يؤنث وثدكر:

ينءن أنث أراد الصحيفة ،ومن ذكر أراد

لأدنى ملاي ة ولا يراعى فيها الاشتقاق
والمعنى ،كما هو معروف ٠

الكتاب.

وفيل :بل هو

تخصيص الإنجيل به؛ فالت مية تكون

من اليونانية،

ي ا لأسماء الأخرى؛

ومعناه Iالخبر الثلثب أو البشارة ،وقيل
غير ذلاكلا،ب
وكتاب ،النمارى ،والكتاب ،المقدمي
الإنجيل :هو كتاب عيسى ،.

ؤ ا لتعريف شرعا:

عندهم •

الإنجيل :هو اسم كتاب اممه .
الذي أنزله عالي نبته وعبده عيي .؛
يجئ ،على الملم أن يعتقد أن افه هه
ليكون لبني إسرائيل هدى ونورا وموعظة أنزل على نبنه وعبده عيسى  .كتانا
اسمه :الإنجيل ،فهو كلام اش تعالى عير
 0ا لحكم:

[دار الملم لفلاسن،
(ا)ان،ئلر :المحاح
ط؛ج •  ،]). ١٩٩وثاسس الس (ْ/ا-ا'"ا) [دار
المكر ،بيروت ،ط؟ ،]— ٠١٤١٨ ،وتاج الروس
(•مّ.[ ) ٤٠٨ /طجعة حكومة الكويت ،]،وتهذي—٠

الأسا .والاغاّت ،لكووي (■[ ) ١٦١ /Tفئ إدارة

مخلوق .أنزله عليه جملة واحلءة فى شهر
رمضان؛ كباقي الكتب ،السماوية.

ؤيعتفد الم لم أيصا :أن إنجيل
عيي .

قد فقد واندثر من زمن مبكر

الطاعن ال نٍرة سمر].

( )٢راجع :الصحاح( ه .) ١٨٢٦ /رتاجالروص(*"آ/

التوراة والإنجل لصالح بن العض الجعغرمح ،را/

 ،) ٤٥٨وتهن؛ ،-الأسا ،والمنان،) ١٦١ /T■( ،

[ ) ٩٩مكتبة ال_نةانً ،دا،

 ،]٠١٤١٩ودراسات،

وُحاصرات ،؛ي النمرايت (  ،) ١٦وتخجل س ■م؛،

ش ا لأديان الهوية وانمرانت ( .) ١٣٦

الإنجيل

الإنجيل

'٠٠

من تاريخ النصارى ،أو انعلمت آثارْ

على حفظها وتلاوتها كما يحفظون

ومعالمه بما وقع فيه من التحريف

الإتجل•

والتبديل والكتمان والإهمال والنسيان؛

وكان الإنجيل مشتملا على الهدى

فاخيل فيه الحق يالماطل؛ فالألاحيل
التي بائيي النصارى النوم  -وص؛ متى،

والنور والموعنله للمتقين ،وكان عامته
مواعثل وترقيقات ووص اي ا وزهد

ومرقص ،ولوقا ،ؤيوحما ،وهى ضمن

وأ-حالآق ،وكان المحليل والمحريم فيه

كتب ،المهد الجديد  -وغ فيها التحريف
والسدل ،ولم ب لم منها شيء؛ فليس
واحدا منها هو الإنجيل الصحيح الذي

قللا.

وأنه كان على أهل الإنجيل أن يؤمنوا
به ويحكموا بما أرل فيه.

نزل على عيي

وكان في الإنجيل البشارة بنبينا
محمد .ل .،

حقيقة الإنجيل ت أن الإنجيل مصدق
للتوراة ،متع لها ،ومتمم ومكمل لها
ولمحا سنها ،ومحيى لشريعتها ،وناسخ

 0ا لأدلة:

 ٠ا لحقيقة:

لبعض شريعتها وأحكامها؛ فلم يخالفا
الموراة إلا في فليل من الأحكام التي
كان بنو إسرائيل يختلفون فيها  .وكان

هدا المعتقد ياي ن ،بنص القرآن
الكريم ،ويعفه ثابت بنص الحدي ثإ

أما' الدليل من القرآن؛ فقول افه
تعالى ت ؤدءمنا ءإة ءاكيعم يلإّيى أي َُ،يم

عيي إص يحففل هذا وهذا _؛ فليس

ممذفأ لما بى يديه من أتيلة وءائنته

هو شريعة م تئلة لهم ،ولهذا لم يكن بل

مؤ ئتمح ،س نثثن^ا يا ثن

لمن اتبع الميح من أن يقرأ التوراة
ويتبع ما فيها ،وكان الممارى متفقين

يديم من ألورينة وهدى ومزعظت لأنثتق؛ن

.

أنو ألإء؛يل <يثآ أرو آثه مه

( )١انفلر :الجواب الشمع لأبن يب (ا/ا■؛ /Y ، ١

ومن ثز تحتغم مثآ أنزو أس  ،٠^١٥هت؛

مدا]،

ألثسمث. .ه لالم_ائانة] ،وقال حكاية

/ْ ، ٢٥٩اآلأ.

[ ) ٣٠١دار ال م اصة.

وجموع الفتاوى (أا-/ا؛ ،آا/؛ا/ا) .وجلاء

الأفبام (  p ju [ ) ٢٢٤النوافوْ ،لا] ،ومدارج
المالكين (آ\/اه؛> [دار الكتاب المربى ،ط،]٢
ونف ير ابن محير( ، ٤٥ ، ٤٤ ;٢مT/'\ ، ١٢٦ /؛،Y

[ ) V"Y/Uدار ب ،طأ]ا رمحامرات ،في
النصرانية لمحمد أبو زهرة (  ،) ١٦وتعليق محقق

عن عي

ي

\ؤخ ند اثو 1اننؤ،

آوب و-بمني ،بك.ه تٌريما •
وثب ّتح في ح،ويسث ،دعاء النوم؛ أن
المبي .كان يقول; رراللهم رب،

كتاب تخجيل من حنق التوراة والإنجيل (ا/بمبم)،

ودرامات ،م الأديان اليهودية وانمرانا (.) ١٢•٦

رآ)را"أعت المصادر المايقة هي الحكم.

الإنجيل

الإنجيل

يعفر المحرمات .وهذا كله فى القرآن،

المادات درب الأرض ورب العرش
العظيم ،ربما ورب كل شيء ،فالق الحث وص فى القرآن .،٤^١
وال نوى ،ومنزل التوراة والإنججل

واكرئان؛ أعوذ يك من شر كل شيء»...
ض إ نزال الإنمل ش ض
رمضان ت ما ورد فى حدي ثا واثالة بن

الأسقع ه؛ أن رسول اف .قال:
 >^^ ١٠التوراة ل ت ،مضين من رمضان،

ونال ابن كثير ه« :عي ى .
أنزل عال يه الإنجيل ،فيه مواعغل
ورقيقات ،،وقلثل من التحليل والتحريم،
وص ني الحقيقة كالمتمم لشريعة التوراة؛
فالعمدة ص التوراة))

 0ا لأقسام:

أنولع الأناجيل؛

والإنججل لنلأُث ،عشرة حاك من
رمضان »..٠الحل.يثا

)(٢

إلى غير ذللث ،من

الأدلة.

)>(،

بمللق على إنجيل النصارى اسم الُهد

ا

يل .المشتمل على الأناجيل الأربعة

وعلى الرم اثل الملحفة بها ،وهذ0

0اقوالأهلاسم:
نال النووي هءزفب ٠ :الإنجيل :امم الممارى ،وس؛ رإنجيل منك ،،إنجيل

الأن اجيل الأربعة هي المعتبرة عند

لكتاب ،اف نعالي المزل على

مرض ،إنجيل لونا ،إنجيل يرحما).

عيي ه»صء

ولم نأخذ هذه الأناجيل الأربعة صفة

ونال ابن تيمية فهفة ت اعامجة ما امتاز

يه الإنجيل عن التوراة بمكارم الأخلاق
ا لمستذتة ،والزهد ا لمستحمب ،وتحليل
( )١انحرحه مسلم(نماب الدم والدث دالمرا
رالأتنفار ،برتم  ،) ٢٧١٣من حديث ابي

القداسة عند الممارى إلا في القرن
الرابع الميلادي بإقرار مجمع نيقية
المتحفي في سة (  ،) ٢٣٢٥واعتبرُتج
الأناجيل الأخرى غير قانونية ،كإنجيل

؛رنايا ،الذي طع في زمن متأخر ،وص
ما ينكره كثير من المحارى ،وذللته

(  ) ٢أحرجه أحمد في م نيء ( ؛[ ) ١ ٠ ٧ /موّ ة ترطبة
بمر] ،واليراني ني المعجم امبير ( / TT؛)U،
[مكتبة العلوم والحكم بالموصل* ،دآ] ،وقال

الهشي في انمبمع (ا/لأبما) [ّكتة النائم]( :ب
محمران بن داور القطان ،صعقه يحيى ،ووثقه ابن

حب ان ،ونال أحمد؛ أرجو أن يكون صالح
الحديث ،وبقية رجاله ثمان) ،وحننه الألباني في
الميالة الصحيحة (رنم .) ١٥٧٥

( )٣تهذب الأساء واللغات لدنووي (م .) ١٦١

لمالمته لكثير من الأءتقادا<ت ،الماطالة

المي يزمن بها الممارى ،ومها تقرير،

لبثرية المسيح ورسالته ،ونفيه الألوهية
عنه ،وأنه لم يمحسلم ، ،وأن الذبيح هو
(؛) الجواب الشمح(ْ/ملأ).
(ه) تمر ابن ممر ( .) r-Y/v

الإتجيل

الإتجيل

إمحماعيل ،§٤؟  ،والتصريح بنبوة ينا

الإنجيل مبدلة لا يجوز العمل بما فيها،

محمد .أ • ،

ومن عمل اليوم بشرائعها المبدلة
والمت وحة فهو كافر؛ فهذا الكلام

 .ا ومسأر ت الأولى :حكم ب
الأجل:

يقال في حكم ب أو لعن الإنجيل:
*ليس لأحد أن ب أو يلعن الإنجيل،
بل من أؤللق سبه أو لعنه فإنه ي نتاب،
فإن تاب ؤإلأ فتل ،ؤإن كان يعرف أنها
منزلة من عند اض ،وأنه يجب الإيمان
بها؛ فهذا يقتل بشتمه لها ،ولا تقبل

توبته  -في أظهر فولي العلماء

وأما إن

لحن دين انمارى الذي هم عليه في هذا

الزمان فلا بأس به في ذلك؛ فإنهم
ملعونون هم وديتهم ،وكذلك إن ب

ونحوه حق لا شيء على قائله .والله

أءلم»رى.
 ا مل ألة الثانية :حكم ئراءة(٢).

الأجمل:

حكم الفلر والاطلاع عش الإنجيل

اJرحود بين أيدي المارى اليوم  -وهي
مترنة على تحريم ،الإنجيل _؛ فيقال:

لا يجوز المغلر في كت ب ،أهل الكتاب
عموما؛ لأن النبي ه غف ب ،حين رأى
مع عمر كتابا أصابه من بعص أهل
الكتاب ،وقال ت ءرأمتهو'ضن مي ابن
الخطاب؟! )،الحدت^.
حتى ؤإن كان ت ،مشتملة على الحق

الإنجيل الذي عندهم بما يبين أن قصده
ذكر تحريفه؛ مثل أن يقال :نح هذا والباطل؛ لما في ذللثج من صرر ف اد
( )١اننلر :الإنجيل دالمليب لعيد الأحد داود ( ) ١٠
[فمت :اه"آاه ،الغامرة] ،وقاموس الكتاب

انمقاند ٣١ ،إلا لن كان متضائا
بعلوم الكتاب والثنة ،مع ندة التثبته

المتدص ( [ ) ١٧٢دار الثقات؛القاهرة. ،ل٩ا ،رداترة

وصلابة الدين والفطنة والذكاء؛ وكان

اJعارذ ٠الكتاب (آ/آإا) لس مويرس ،ط.]٢

ذلك ،للرد عليهم وكشف ،أسرارهم

 ) ٩٠زدار نهقة ممر ،القاهرة] ،ومحا هي النصرانية
( [ ) ٢٢٨مكبة دار العالوم ،كراتشي•!• ،؛اد]،

( )٢مجموع الفتاوى (  ،)٢ • • fraبتمث؛ .،وكانت،
الغترها عن الموراة ولبن المهود' والإنجيل ولبن

ؤإفلهار الحق (ا) ١٥■ ٢.٥T• ١/٢ ، ١٥٧ . ١٥١ /

النصارى ياحاوان نفس الحكم ،واض أهلم .

والأّفار التدط يي الأديان اي اقث للإسلام (■. ١٧

لرحمة الذ الهند.ي ل رئاسة إدارة البحريث ،العالمية

دالإفتا ،،الرياض ،])J« ،والميح في مصائر

(■ )١احرجه احمد فى س (■ [ ) T-AU/Tموسة فرية
بمصر]إ والارمي في سننه (كتاب الملم ،رنم
 ،) ٤٤٩تال الهيثمي' افيه مجالي بن صعيد ،صعقه

لمكتبة وهبة ،القاهرة? ،ل  ، ] ١ومحاضرامحت ،ني

احمد ويحيل ،بن • عيد وغيره ا*• •جمع الزواتد

الممرانية (  ) ٧٤ - ٤١ادار الفكر المربى< ،ل■؟]،

(ا[ ) ١٧٤ /سكتة القدسي].

ودراسات ،فى الأديان اليهودية واومرا;جة( - ٢١٥

لكن له شواهد ،ت بها الألبانب ،م ،إروا• الخليل

المقاند المسيحية لأحمد مد الوهاب (■ ) ٦٧■ . ٥١

 ) ٢٢٤ل.كمة'اضوا .اللأّ . ،،يا].

(  ) Tihلاوكت_ ،الإّلأس ّبروت. ،دأ].

الإنجيل

الإنجيل

أك]!

وهتلث ،أسارهم

لا تزال ب بقايا من الوحي الإلهي،

 -ا لمالة الثالثة :حكم ص اءلانجيل

ومعرفة ذلك يكون بموافقتها لما ورد فى

القرآن الكريم والثثة الصحيحة ،وأما

للمحدث؛

حكم مس ا لإنجيل وحمله للمحدث؛
فيجوز  -عند الجمهور _؛ لأنه ليس
دون غير0ا
قرانا ،والنص ورد في

ثم هي ميلة منسوحذأ آ ٠

أنواع التحريف الواقعة فيه فهي :تحريم،
بالتبديل ،وتحريفا بالزيادة ،وتحريف

 -ا لمسألة الخام ة :نسخ الأناجيل:

الإنجيل الذي حاء به المسيح ،إص؛
 ا لمسألة الرائعة ت ييان تحريفبل الأديان ال ا؛ةة جميعها قد يخت
الأناجيل الموجودة ت
اّحبر الله سبحا ل عن وقؤع ا لتحريق بالقرآن المزل على محمد ،.قال ئق:
انؤ ثثنثا ِن
إتش
ض ا لإنجيل بقوله ت  ^* ١٠الكتف لم
قسيي ألص إمحلز وئكنمون آلي ثمآئر بمي يديف بق آلءًًحش دمهييثا قوه
تلمث.اه [ال ء_مران] ،وقال تعالى :زالم— اث—الْ؛  .] ٤٨ؤإن كان ال ن خ في
ؤنأ<؛ مهر ثنثا يئؤزن أنميتئر آلؤش_ ،الأصل وارذا على إنجيل عيسى m
مُى

فورودْ على ما ب ائيي الممارى من

آلكثف ديمولوث هو مى بمد أثب وما هو

الأناجتل المحرفة من باب أولك•،
ومم-ا يؤكد نح الياjة الصرانية ،ما

بمكنوء

وما

يى

هو

fUj
ين بمد ام ويئوزن ؤ آثم
بميون ر .ه [آل __ ،] ljlوقال تعالى؛ تحويه أناجيلهم الحالمة من ثهادايتج
آلإمى ثالو ١إقا
سقمهن نثوأ حمنا منا ذ

وعن
آحتدوا ؤإثارات صادرة عن المسيح
غيره ،التي ،تومئ بظهور نبي ،بعد

[ .] ١٤ ;_ IUوغيرها من الإيات.
ووجود التحرش في التوراة والإنجيل

هو الصيغة الخامة المح ،يتم بها  ،إلا أنه

المح.يجب٦ ،باءه.، ١٤
( )٣انظمِ :إنلهار العق (<A؛T؛  ،) ٠٣٩ -ومجموع
الفتاوى (م<')/ا ،ه'ا) ،والجواب ،انمعح(ا/
 ، ٣٦٧ ، ٣٥٦آ/ه .م ،) ٢٦٤ /ومدابمت العجارى

( )١راحح؛ نتح ال ب اري لأبن حجر ("آآ[ ) ٥٢٥ /دار

للم-مءآ محرد'ت،ا،
[دار الفكر

(  ) ١٠٥زالجامعت الإسلأمة

المنورة].

اكاع لدهوتي (ا) ٤٣٤ /

( )٤انغلر؛ المصادر السامة ،وانفلر أيصا  :دائرة معارف ،

لطالب أوليا ايهمح ،لمطهم،

القرن العشرين (ل ) ٦٥٥ /ادار المعرنة ،بيرومتج،
ًدآ] ،والموّوءة العربية المج رة( [ ) ٢٣٩/١دار

انحساني (\ا\'\) لالكتِ ،الإّلأس سروت،]،
وفتاوى اللجة الدانذ (م .) ٤٣٣

( )٢راجع :المجمؤع ث رح المهذب .للنووي (آ) ٧٠ /
زدار الفكر محروث;،ا .وكثان ،القاع (لْ/ما).

القلم ومرمة فرانكالين ،القاهرة] ،ومعجم
الممسات اثمسية لخلمل أحمد خلمل ([ ) ٦٣دار
الفكر الدانيْ .لا].

الإنجيل

 '٩٦أآهبم؛لإنجتي

 0المروق؛

الفريق بتن أناجيل النصارى:

إنجيل مض؛ هو أول الأناجيل في
العهد الجديد ،وهو أطولها؛ إذ يحوي
ثمانية وعشرين إصحاحا .ويزعم

التماري أن (متى) هو أحد الحواريين،
وكال قبل اتباعه للمسيح عشارا (حابي
نحراب .)،إلا أن الممارى لا يملكون
دلملأ عش صحة ن ية هذا الكاب إلى

(مى) ،فهم لم ينقلوه بال ني.

أما إنجيل يوحنا؛ فهو الإنجيل الرابع
فى ترتيب ،العهد الجديد ،وهو يختلف

عن الأناجيل الثلاثة قبل ،إذ لمك
متشابهة إلى حل كبير ،أما هدا فإنه
يختتلمح عنها؛ لأنه ركز على قضية

واحدة ،وهي؛ إبراز دعوى ألوهية
المح وبنونه لنه بنغلرة فلسمية ،ولال.لك
فهو يعد الكتاب الوحيد من بتن الأناجيل

الأربعة الذي صرح بهذا الأمر تصريحا
واضحا .

وهذا الإنجيل كسابقيه ،لا يملك

أما إنجيل مرقص؛ وهو الثاني في النصارى لإنبات صحته أى دليل ،فكاتبه
ترتيب الأناجيل لدى المم ارى وهو يوحنا كما يذكر التماري كان يمتهن
أقهرها؛ إذ إنه يحوى ّتة عثر الصيل ،.مما يدل عالي أنه بعيد عن
إصحاحا فمهل .ينسبونه إلى مرقمي،
واسمه يوحنا ،ومرقص لم ،له ،وهو

القلقة ومصهللحاها.

وهذه الأناجيل بينها تناقض واختلاف

رجل مجهول ،لم تتوفر معلومات عن
دينه وعلمه وأمائنثه ،سوى أنه كان رفيقا
لبولس في دعونه نم افنترق عنه ،فلا 4 ٠دص_ ،المخالفين:
يملك التماري صحة ن ية هذا الإنجيل
إر كاب.

حرف الممارى الإنجيل المنزل على

عيي  .عن وجهه الصحيح ،إلى
وثنية حالمة وعقائد منحرفة لم يحرفها

أما إنجيل لوقا؛ فهذا الإنجيل الثالث المسيح

في ترتيب التماري للمهيؤ الجديد،

ويحوي أربعة وعشرين إصحاحا ،ويزعم

ولا حواؤيوه ،فأصح

الإنجيل بعد الحريف فالما عار ثلاثة

الممارى أن كاتبه كان أحد الوليين أمس ،وهي ت الثليث ،،والهلب،
والفداء  ،ومحامحثة المسح للناس ٠
الذين أمنوا بالمسح بعد رفعه وكان رقيما
ؤيدعي الممارى أن هذه الأناجيل
لبولس ،فهو يعل أيما شخصية مجهولة،
ولا يوحد لدى التماري دليل يعتمد عليه الموجودة نميهم مقدسة ،وأن مولفيها
فى صحة ن ية الكتتاب إليه.

(ا)اظر;صاّاذ.فىصدةواسمايث(؛0ا.) ١٥٨ .

امحددا1

الانداث

كتوها بوحي ؤإلهام من النه ،وهذا باطل

® — ٥دعوة التقريب بين الأديان ت

لا مرية فيه؛ إذ لا يملكون أدنى دليل
على ما ادعو ،0إنما اعتمدوا على كتبهم

دراصة ن قدية في ضوء ال عقيدة
الإصلاميهء ،لأحمد القاصي،

الحرفة التي اعترفوا هم أنف هم ;انقعلاع

« _ ٦ثرح العقيدة الطحاوية» (ج\)،

إسنادها إلى من تنب إليهم ،فضلا عن
نبتها إر افح ه وكدس اليهود
لا يؤمنون سي اش عي ي  .ولا

لأبن أبي العز•
 - ٧ررمحاضرات فى المرانية»،
لحمد أبو زهرة.

بالإنجيل الذي أرمل به ،وقد أحبر القران

® ١ - ٨مصائر ال تمران ية :دراصة

عنهم ،أنهم نالوا ; ؤوإنأا آشنتئ عق

ونقد.ا* ،لعبد الرزاق ،ألارو.

النصرانية في دينها على صواب ،إنما

® — ٩م ع ارج ال ق ب ول) ا ^،)٢
للحكمي.

سوهلال_ة_رة] ١١٣ :؛ أي :لت

قالوا ذللث ،لأنهم يكفرون بعيي ،ولا
يرون ثربعنه دينا • بل نام بعض اليهود
بالعمل على تحريف الإنجيل وتبديله،
كما فعل بولس (ثاوول اليهودي)
 0ا لمصادرواثمراجع:
® - ١إخل ه ار الحزا،

® — ١ ٠هداية الحيارى في أجوبة
اليهود والنصارىا؛ ،لأبن القيم.
 mا صاد M
ه ا لتعريض،

لمحمد

رحمت ،اض الهندي.

نال ابن فارس ؛جمج® :النون وانمال،

أصل صحيح يدل على ث رود وفراق،

 . ٢ارتخجيل من حرف ال توراة

وند البعير ندا وندودا  :ذهبا على وجهه

والإنجيلا( ٠ج  ، ) ١لصالح الجعفري.
"® — ١الجواب الصحيحا' (ج،٢ ، ١

ساردا ،دمن ^ا الباب :الند والنل.يد:

الذي يناد في الأمر؛ أمح،؛ يأتك ،برأى
 ،)٥لابن تيمية.
غير رأي صاحثها ١،٢١
® - ١٠دراسات في الأديان اليهودية
والأنداد :جمع ند ،وهو مثل الشيء
والنصرانية® ،لعود الخالق.،
الذي يفاده في أموره ،ؤيناده؛ أي:
ى أ،داداه
١لأLجيل لأحمد همد الوهاب يخالمه ،قال تعالى:
را)انفلرت إصراتيل
(  ) ٤١وما بعدها [مكتبة وهبة ،ط'آ] ،والكتب

ل فصلت •* ]٩؛ أى  ٠أصدادا وأشباها

المقدمحة بين الصحة والتحرف (  ) ٥٣وما بعدها

( [ ) ١٧٧دار الوفاء ،يوا] ،ودراسات ني اليهودية
راكرانة0؛ا،

.) ٢٤٥ ، ١٩١

( )٢مقاييس اللغة (ه[ ) ٣٥٥ /دار الجل؛ا.
( )٣انفلر :لسان العرب (إا/بمام) [دار إحياء اكراث

ً

الأنداد

ًءء[ئ]|بم

ه ا لتعريف هرعا:

النغلراء ،والأثباء ،والأمثال ،أو
الشركاء ف فى ربوبينه أو ألوهيته أو
أمما ته وصفاته

كيسير الرياء ،ومول الرجل ت ما شاء اف
وشئت ،ونحو ذلك®
 0ا لحقيقة:

حقيقة الأنماد :هم المفلراء والأشج ْا
والأمثال ،وهذا يرجع إلى النف ير

 0ا لأسماء الأخرى:
الأم ث ال ،الأقسام ،الأض

الأنداد

داد.

الأصنام ،اس ،،-،الأوان.
 0ا لحكم:

بالمعنى ،أو الذين يجعلون شركاء فه
فيهمحا يختص به ،سواء رجع ذللئ ،إلى
ألوبه أو إلى ربوسه ،أو إلى أسمانه

١^١ذ الأتاJاد أعفلم  ٠^^١وأكبر وب١^ ،
الكبائر ،كما تضافرته بذلان vنص.وصرر

الكاب والثنة.
واتخاذ النذ على ثمين ت

إر التفسير

)(٣
باJراد.٢

 0ا لأدلة:
قال تعالى!

عمأوأ ق أندادا

لاو_ئرة] ،وف ال:
أدلهما؛ أن يجعل ض شريكا مي نوع وآمر تثتورث
العبادة أو بعمها ،فهذا ث رق أكر ءؤو؛جظوأ يب أندادا كبموأ ص ثيلإه
موجب للنار محث للعمل ،متح للمال لإ;رامم ،]٣• :ونال« :ؤربمز ثه آتوادا
والدم ،ناقفي للتوحيد.
نضل عن سإا،ءه لال_زم_ر ،]٨ :وف ال:
ئاسهما :ما كان من نؤع الشرك يجكث آلناعر أ ش يخل من دون أش ١ئد١دا

الأصغر؛ كقول الرحل :ما ث اء اطه

نحيهأم َةقي اذه تالقرة.] ١٦٥ :

وث نن ،،ولئلا اف وأن ،لص
الن؛اء ،فهذا ثاف لكمال الموحيد

وأما الثثة ،فعن ابن م حوي ه
قال :م أث رّول اض .أي الذنب

الواجب.

أعغلم عند اطه؟ نال؛ *أن تجعل طه ندا

تال ١لشيخ مليمان ين عيد اطه زهؤ:
*واعلم أل دعاء الد على ث مين :أكر

وهو حااقالث)،أ . ،

وأصغر ،فالأكر لا يغفره اطه إلا بالتوبة
منه ،وهو الشرك الأكبر ،والأصغر

وعن اب ن م

ع ود هه؛ أل

رسول اطه ه ن ال* :من م ات وهو
(؛)سر المزيناباو(اْ'/أ)[دارالصم«،لا].

ً ا لمبي،ط"ا:ا،وامحامساس ( .) ٣٢٢
( )١انفر :القرل الممد صلى محاب اكوحيد ( . -)' ٩٨
■ [ ) ٢١دار ابن الجوزي ،ط.]٢

("؛)انظر :القول المد صلى محاب الترحد (أ.) ٢١ •/
( )٤أحرجه المناري ركاب اكرٍ.ياو ،رقم • ،) ٧٥٢
وس نم (محاب الإبمان ،رقم .) ٨٦

١١^٧١

امحساد

-ءوئ]اهً

يدعو ف ندا يحل النار،

 0أ قوال اهل اسر:

قال ابن عباس ه# :الأنداد :هو
الشرك ،أحفى من دسب النمل ،على

ي تغاث به ،أو ي جد له ،فكل هذا
وأشباهه من الشرك الذي حرمه اف على
لمان جميع رمله١٠
وقال ابن القيم

# :والمقمود:

أن الشرك لما كان أخللم الفللمم وأقبح
صفاة سوداء ،في  ^٠٧٠الليل ،وهو أن
القبائح وأنكر النكرات كان أبغض

يقول :واف وحياتك يا فلأن ،ؤيفول:

لولا كلية هذا لأ-انا اسوص ،ولولا

المهل ني الدار لأتى اللموص ،ونول
الرجل لماحبه :ما ثاء اف وشنت،
وقول الرحل :لولا اف وفلان ،لا تجعل

^ ١فلأن | LJ،1 ،كل شرك»لآ.،
ون ال همد الرحمن بن زبد بن

الأشياء إلى اف تعالى وأكرهها له
وأشدها منتا لديه ،ورب عليه من

عقوبات الدنيا والأحرق ما لم يرتبه على
ذب سواه ،وأحثر أنه لا يغمره ،وأن

أهله نجس ،ومنعهم من نربان حرمه،
وحرم ذبائحهم ومناكحتهم ،ونطع
الموالاة بينهم وبين المومسن ،لجعلهم

أسلم ه# :الأنداد :الألهة الش جطوئ

أعداء له سحانه ولملائكته ورمله

معه ،وجعلوا لها مثل ما جعلوا له١٠

ولا٠ؤمين ،وأباح لأهل الوحيد أموالهم

# :وأما المنكر ونساءهم وأبناءهم ،وأن يتخذوهم
ونال ابن تيمية
الذي نهى اض عنه ورسوله فاعفلمه الشرك عبيدا ؛ وهذا لأن الشرك هضم لحق

باق ،وهو أن يدعو مع اف إلها آحر

الربوبية وتتفيص لعءلمة الإله؛ة وّوء ش

كالشص والقمر والكواكب ،أو كلك

برب العاوين . ٢٠١١٠

من الملائكة ،أو نبي من الأنبياء ،أو
رجل من المالحين ،أو أحد من الجن،

أو تماثيل هؤلاء أو قبورهم ،أو غير

ؤ م ازه ،-4المحاكين؛

المشركون وأهل الكتاب وبعض أهل

ذللت ،مما يدعى من دون اف تعالى ،أو البيع كالرافضة وبعض الموفية هم أكثر
الماس انحرامحا في هدا الباب؛ فقد
( )١ا-م-بم الخاوي(محاب الضم ،رقم  ) ٤٤٩٧واللفظ
د ،وسلم(محاب الإبمان ،رنم .) ٩٢

عمروا الم اهل  ،وععللوا  ١لم اجل.

( )٢احرجه ابن ابي حاتم ني تمرْ <ل[ ) ٦٢ /مكب

وجعلوا أهل القبور أندادا من دون اف،

نزار

،

المانُ ^ ١١٠ ،ذكرْ ابن كثير ني

تم ير 0را/بم*ّآ) [مؤ سمة قرطبة ،طا]ا وسنده
حسن.

( )٣شر الطري (ا/آآا'م [دار هجر ،ط\].

( )٤الاسقاط ([ )٢ ١ • /yحاس الإزم ،ط.]٢
(ه) إغاثة

(\إ [ ) ٦٠طبعة دار المعرية ،؛يررت«] •

( )٦انظر :ص ه (\إ  ) ٣٤٦لجا٠مةالإuم ،ط.]١

الأنداد

الأنداد

يستعينون بها ،وب ألونها تفريج

لا يكون إلا ممن فيه حملة من هذه

الكريامث ،،ؤيمون ذلك شفاعة وتشمعا،

الأرعر^ا•

$٩؛^ أءثديإ محت ه
ن ال ٌ
اوا1^.؛ تا  ٠^١ ٣ه
إو أش استقلالا ولا يشركونه فى شيء من
اافبثن أنهم لا يملكون مثقال ذرة

زلمح[ 4ال

زم

ر .]٣ :وق

ٌ

ال

ذللئح ،ولا يعينونه على مالكه ،ومن لم

ؤدبمثنُذى ثى درب أش ما ثُ بمئرئم ولا كن مالكا ولا شريكا ولا عول فقد

ثص ثيقوزن

تنتو بمث ،١؛^

[يونس.] ١٨ :

انقعلعت ،علافه® ،، ١١١٣فلم يبق إلا

الشفاعة قفاها عن آلهتهم ،وأخبر أنه ال
وفد رد اف عليهم زعمهم هذا بأن يشفع محي ،أحل إلا بإذنه ،فهو الذي

هدا ميء لا حقيقة له ،ولا يعدو أن
يكون اسما ليس تعحته مسمى حقيقي،

يأذن للشاع ،فان لم يأذن له لم يتقن .م
بالثفامة ين ياليه)\ن.

وأدسمى أش يما ب تام ؤ ،آلثثإ؛تي
 ٠ا لمصادروالمراحع:
لألأ ف ،أي؛ه1ه [ترنس ،] ١٨ :وقال:

؛ف آلا ً

محمحذآ لإ ج آ ول

أش قا ين ثل«لىه [الجم ،] ٢٣ :وقال:

ظ آذمأ ألمحي قتم نن د/ن أق ال
بميآظون يثمال دثم ؤ ح للأب

ؤ،

؛/؛؛ ،Jقا لثز مهثا ين شنك  ١٧ثث يتيم
ين شمره [مأ.] ٢٢ :
فتامل كيف ،أخن .ت هذه الأية على
المثركين بمجامع الْلرقا التي لحلوا

منها إلى الشرك ،ومدتها عليهم أحكم
سد وأب لغه؛ فإن العابد إنما يتعلق
بالمعبود لما يرجو من معه ،ؤإلأ فلو لم

يرج منه منفعة لم يعلق نله به . ،
فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يعتقل

® . ١إغ ان ة ال ل ه ف انا> (ج؟)،
لأبن الشم-
« - ٢ش

القآن ال مقت®،

لأ؛زي■
® — ٣القول ال

ديي .فى مق اصد

التوحيد®  ،لابن صهدي ٠

® — ٤التمهيل .لشرح كتاب التوحيد®،

لصالح آل الشيخ.
® — ٥تي

ير العزيز الحميد®،

لسليمان بن عيلء القه.

® — ٦شرح كتاب التوحيد من صحيح
البخاري® (ج؟) ،لعبد ايفة الغتيمان؟

أنه يحمل له به من النفع ،والنفع

(،. )٢وارج الأمن (\[ ) Yir /دار المحاب المبي].
( )٣انقّا ،المزاٍل (\[ ) YoU /شة التق المعدة].

( )١الصواعق المرّاة (أ[ ) ٤٦١ /دار الماصة].

( )٤الصواعق المرية (.) ٤٦٢ /T

الأنماس

، — ٧افتح المجيد* ،لعبد الرحمن بن الأصنام ،مذبح عندها للالهة ،ويتقرب
لها عندها.

حسن.

 ٠ — ٨القول المفيد على كتاب

الغاني؛ هي الأصنام ،والأوثان،

التوحيد* ،لابنعثيمين٠

والأحجار ،ونعحوها مما ينص تا ويعبد

 ١١١ _ ٩لفول المفيد فيمهمايت،
التوحيد* ،لعبد القادر عهلا صوفي.

من دون اممه تعالى.

M

 0ا لحكم؛

ائخاذ الأنصاب  -مواء كاك أحجارا

M

ض هل ا أو أو'اي يقزب إليها ،أو ١٧

ؤ اتتعريفىو4؛

تئثد ويعكن ،عندها — كل ذللن ،من

قال ابن فارس هب  ١ Iالنون والماد الشرك الأكبر المخرج من الإسلام،
والباء أصل صحيح يدل على إقامة شيء والرحب للغلود في ازا؛.،
ؤإهداف في استواء ،يقال ت مبن ،الزمح
قال ابن القيم ئه؛  ١فالأنصاب
وغر 0أنميه نصيا* ■
للشرك والعبادة ،والأزلام لدكهن،
الأنصاب؛ جمع تمسب ،والنصب؛ وطلّ_ا عالم ما امحعتأير اض به ،هذه
وصع الئي وصنا ناتئا وباررا ،والنحب للعلم ،وتللث ،للعمل ،ودين اض بجو

والنصب ،؛ العلم المنصوب ،والثميبة

ممال ل هذا ،ومل.ا ،والذي حاء به

والنصب؛ كل ما نمت ،فجعل علما،

رسول اض  .إJaلالهما ،وكر الأنصاب

والثمائب حجارة تنمب حوالي شفير والأزلأم*أْ.،
البئر ،فتجعل ءض\ود
ه ا لحميمة؛

ح ا تتعريق ،شرعا؛

الأنص اب فى كت اب انفه ومح ثة
رسول اف ه يراد بها أُران

•

الأنصاب؛ هي كل  ١٠نمب وهمد من
دون اف تعالى أو معه من شجر أو حجر

أوقبرأوءيرذلالث،ص. .

أحدهما؛ الأحجار التي تنمست ،عند
(ا).قأّس الللأ (<![ ) iri /دار الجل ،ط»أآ؛ام].
( )٢انظر :لمان العرب (؛ا/هها) [دار إما ،اكراط،

( )٤انظر :الرد ض شياط ،المسن شر اه (_) lU
احد بن ءيس [معلبعة دار « ،] i_iؤإغاثة اللهفان

الربي ،ءلم]ئ وماينس اسة(ْ ،) ٤٣٤ /والصحاح

(ه)  '، UI؛ اللهفان (ا.) ٣٨٠ /

(\[ ) ٢٢٠ . yyi /دار العلم للملأتض ،ط.]٣

( )٦انظر :زاد المجر <أ ،) ٢٨٤ - ٢٨٣ /والتفا،

(! )٣نظر.\ :و\ثة

(\[ ). rAr /دار ابن ،^< ٠٠١١

وشر المعدى( [ ) ٢٦٨دار اللام بالرياض.] JT،- ،

المراعي المشم (؟[ ) ٥٦١ /مكتبة الرنخ]إ وإغاثه
الأ٠نان( .) ٣٨٣/١

الانصاى

.ذءأ

 0ا لأدلة:
وسدلونها إذا شاءوا بحجارة أعجِإ إليهم
قال اش تعالى :ءؤكأ_لإا أزن ص'  ٩منها»ل؛ .،ونال مثل ذللتح قادة بن دعامة
أو ص س م بمن تذ  ،Pال يومي ،والضحاك بن مزاحم ١
القش

[ازئدة.]٩• :

ونال تعالى في ذكر حمالة مما حزمه

وقال ابن حرير لآة.مح :اوالن_ص،ت:،
الأوئان من ١لحجارة ،حماعة أنصاب،

ع لى ع ب اده :ءؤوما ديح عز أفثع_،ه كان ت ،تجمع في الموصع من الأرض،
لالماثدْت  .]٣وللعلماء قولان في المراد
ب:، ١١ ،^ ،

فك^ان الم ركون يقربون لها ،ولي

ث

بأصناماال
احاوهما :أنها أصنام تنصب ضبي من
ونال ابن القيم زتهفة ١٠ :والمقصود :أن
دون اش؛ أي■ وم ا ذبح ع لى ام الماس قد ابتلوا بالأنصاب والأزلام،
النصب ،أو لأحلها.
فالأنصاب للشرك والعبادة ،والأزلام
الثاني :أنها حجارة كانوا يذبحون للتكهن وْللب علم ما امتاثر النه يه ،هذه
عليها ؤيشرحون اللحم علتها ويعظمونها •

للعلم ،ونللث ،للعمل ،ودين اطه غفو مضاد
لهذا وهذا ،والأى جاء به رسول اطه.

وعن أبي سعد الخيري <ةهبم قال:
قال الض ه•' ®أذا كان يوم القيامة أدن إ؛هلالهما ،وكر الأنصاب والأزلام ،فمن
مزذن :تتح كل أمة ما كانت ،نمد ،فلا الأنصاب ما قد نصبه اكيءلان للمشركين
سقي من كان بعبد غير افه من الأصنام من ثجرة أو عمود أو وثن أد مر أو
حشبة أو عين ونحو ذللئ ،،والواجب هدم
والأنصاب إلابمامحلون م التادارى•
ذللئ ،كله ومحو ٥٠^١؛

0اقوالأهلاسا؛
ه ا لمسائل السالمة:
ن ال ب اش بن عباس ها •
 ا لمسالة الأولى :تحريم الذهاب إلىْاالأنصاب حجارة كانوا يخJحون لهالأ٠،
في نف ير قوله أماكن الأنصاب:
وقال مجاهد
يحرم زيارتها إلا لهدمها ،أو الإنكار
تعار•" وثأ تِبح عد * :^ ٧٥١حجارة
حول الكعبة ،يذبح عليها أهل ،٠^١^١
(؛)تمر الطري ( [ ) U-/Aدار هجرً ،دا.] ٠١٤٢٢ ،
( )١انفر :زاد اف لأتن الجوزي (.) ٢٨٤ . ٢٨٣ /T

(؟)احرجه الخاوي (كتاب ،التغ ير .رقم ،) ٤٥٨١
وس الم (ى1ب الإبمان ،رنم .) ١٨٣

( )٣تمسر أين أبي حاتم (أ/ه،هاا) [مكشة نزار •معلقي
البار،

٠^ ١٤١٧

(ْ)شر الفري ( ،)٧• /Aوانفلر :الأصنام لأبي
المنير الكلم ( [ ) ٤٢دار الكب الممرا،]٣.!. ،

داخاد م لأم الولمدالأزرتي (ا ) ١٨٥ /ل.كب
الأيي ،ءلااّ
( )٦تمر الطري ( .) U-/A
( _!)Uاللهفان(.) ٣٨٥ ;١

الآسا|،

على عابديها ونحو ذلك ،ض أبي الهتاج

الأسا! ،

هدمها محاففلة على توحيد الله ،.

فعن

ا أل مدي،
نال لى على بن أبى أيي ،واقي الليثى ه؛ أن رسول اض.
طالب خهف ت ررألأ أبعثك على ما بعثنى لنا حرج إلى حنين مر ب ثجرة
عليه رسول اف  .أن لا تيع تمثالا إلا للمشركسن ،ينال لها  :ذايت ،أنواؤل،
رعالقون عليها أسلحتهم ،فقالوا  :يا
طمسته  ،ولا قبرا مشرئا إلا محويته ٠

— ا لمسألة الثانية ؛ لا يجوز عيادة اض رسول اف :اجعل لنا ذات ،أنواط كما
عدما:

حتى لا يكون ذلك ذريعة إلى

عب ادتها ،وحنى لا يتشبه الملم
بميابديها ،فعن ثابت ،بن الضحاك (غهئع
نال ت ندر رجل على عهد رسول الله ه

ل هم ذات أنواط ،فقال الني
امحبحان الله :هذا كما قال قوم مومحى:

^ ^١ثآ إله lT ١ثم ;^١
لالأ'ء_راذح ،] ١٣٨ :والذي نف

ي بيد،

ضتمنّمح م؛ ١٥ثمم.'".

ت
نال أبر بكر الهلرطوشي
أن ينحر إبلا بثوانة ،فأتى المبي ه
فقال ت إني نذريتح أن أنحر إبلا بثواتة .ءفانظروا — رحمكم الله — أينما وجدتم
ررهل كان فيها لثن من محيرة أو شّجرة يقصدها ال ن اس،
فقال المى
أولأن الجاهية نماو؟ا) : l^U .لا .قال :ويعفلمسون من شانها ،ويرجون البرء

ارهل كان لمها عيد من أءمادهم؟اا.

والشفاء من قبلها ،وينوطون يها المسامير

نالوا  :لا .قال رسول الله  '■Mءأوف وال خ رق؛ ف ه ي ذات أن وامحل؛
ينذرك؛ فإنه لا وفاء يذر ش معصية افه ،فاقطعوها  ٤١٠ا.
ولا بالا طكاينبق.
 .ا لمسالة الرابعة :اتخاذ نم،
الجتالى الجهول ،أو أنماي ،وجهاء
— ا لمالة الث1لثأن ت وجوب هدمها ت
الأنصاب التي تعبد من دون اش يجب الماس ،ومن لهم منزلة وشأن في بناء
الدولة ءاوث ،1أو انصادى ،أو ّيامحئا:
( )١اخرجه ملم (كاب انمائز ،ريم .) ٩٦٩
هذا الفعل من أعمال الجاهالمة،
( )٢أخرجه أبو داود(كتاب الأبم ان وال نذور ،رقم
 .) ٣٣١٣واليراني يي امير(أآ/للأ) [مكب ابن

وصرب ،من الغلو فيه ،ؤإثامة الحفلات

تيمية ،ءل ،]٢وصححه ابن ١لملقن في البيد
المنير عندهم ،ووصع الزهور تكريما لها ،هو
ره،\/اه) [دار الهجرة« ،لاا ،وابن حجر في
الملرغ([ ) ١٨٥ /Yدار ايلمي ،ط^ ،والأgني ني ثبته بالوثنية الأولى ،وذريعة لل ،5الشرك
 >٧٧١المحيحة(رنم  . ) ٢٨١^٢وجملة ت ؛اوليس

على ابن آدم نذر فيما لا يملك" ت رواها البخاري
(كتاب الأدب ،رنم  ،) i'(Uوم ل م(كتاب
الإيان ،رنم • .) ١١

( )٣أخرجه الترمذي (أبواب الغتن ،رنم ■  ) ٢١٨وصححه،
واح ،_ 3،](YTa^Y ( .،.الراله ،ط(].

( )٤المادّث ،والميع ([ ) ٣٩ . ٨٣دار ابن الجرزي].

الإنضاع

الأسر

rTwi

الأكبر ،والعياذ باض ،فيجب القضاء على
هازه التقاليد ،محافغلة على عفيدة

 0ا ثمصادرواثمراجع؛
 — ١ارأخبار مكة وما جاء فيها من

التوحيد ،ومنعا للإمحراف دون جدوى ،الآثار» ،للأزرقي.
وبعدا عن مجاراة الكفار ومشابهتهم في،
'آ_«االأصنام» ،للكاوي.
عاداتهم وماليهم ،التي لا حير فيها،
 . ٣أإكمال ،اوعالم» (ج)\) ،للقاضي
بل تفضي إلى ثر م تْلر

■

عياض-

 ٤ء ارالبيع والحوادث" ،لأبي بكر

0الآدار:

أحبر اف تعالى أن في اتخاذ الأنصاب
وغيرها من المنكرات مقامي عظيمة فى

الْلرطوشي•
* - ٠ال باعث على إنكار ال بدع
والحوادث" ،لأبى شامة.

أنها رجس؛ أي؛ حبث ،ونجس ،يإن

* . ٦اقتماء المراط المستقيم"

الدين والدنيا؛ منها

ت

لم تكن نجة نجاسة حية ،والأمور ^ ،)٢لأبن تيب•
الخبيثة ممّا يجب ،اجتنابها .
 - ٧ررإغاثةاللهفان"ارج ،0لابزام-
وأنها من عمل الشي3؛لان ،الذي هو
* . ٨فتح الب اري بشرح صحيح
أعدى الأعداء للإنسان ،وأعماله مما البخاري" ،لأبن حجر الع قلاني.
توقع المرء في المهالكة ،فو جم ،الحذر
* — ٩التعريمات ا لا عتقادية" ،معل .آل،

وأنه لا بممكن اسأح سبي إلا
ب اجتن اب ها ؛ فإن الملاح هو الموز
بالمحبوب ،والنجاة من المرهوب ،واتخاذ

ا أل ماب ،ونحوها مما يمنع من الفلاح.
وأنها تمد الهالّب ،عن ذكر اض وعن
الصلاة ،ؤيتبعه البدن في ذللت ،،وغيرها
من الأءار الم يتة.

ءثدالل3ليف.

 ١ ٠ء *الشرك ومغلاهره ،٠لمثارك بن
محمل .الميلى ١

 Mا لأنصار m

يرا-ءع مصطلح(الصحابة).
 mا لأنشاد m

(<)فاوى اوو<دة

(\ ) ٤٧٩ . lVA /زدار

المزيد] ،واننلر؛ نتاوى إّلامية (ا ) ٢٠ /جمع
وترتيب؛ م1حمد بن همد العزيز الم ني لدار الوطن

للشر واكونيع ،ط.]٢
رأ)اظر :شر الدي ( .) ٢٦٨

 0ا لتعريف ،لغة:
قال ابن فارس :هثآفب :ءالقاف والواو

والدال أصل صحيح يدل على امتداد في

الانضاد

jL_yi

اتا إلا إذا ان ق اد

الشيء ،وكون ذلك امتدادا على وجه

ال رجل م

الأرض وني الهواء ،من ذللن ،القود:

لأحكام الله  ،.ولم بتكر ويعرض

جمع فرياء ،وهي ال نافق الطوي ال ة
ومن مقتضياته أن ثنلقى أحكام اض تعالى
انمق»أا،
والأنشياد ت الخفؤع ،تقول ت ندته بالتسليم المحض ،ولا بعارض ذلك
فانماد لى :إذا أعطاك مقادته ،ؤيقال :بشيء آخر من ذوق ،أو وجد ،أو
أعطيت فلأنا مقادتي؛ أي :انقدت ^^ .،٢قياس ،أو مياسة ،أو تقاليد ،وأن ال
يكون في قلبه شبهة تنانع إيمانه ،ولا
عنها ،فإن هدا داخل في معاني الإسلام.

 0ا لتعريف هرعا:

هو ءالام ت

لأم والإذعان ،وعدم

اكشب ،لشيء من أحكام اغ تعالى٠
 0ا لعلاقة بين المعنى اللغوي

والشرعي:

لا <«j؛ ،_j1المعتى الشرعي عن اللغوي

تكون له مبرة تمنعه من تنفيدها

.

 ٠ا لحقيقة:

حقيقة الانقياد إنما تغلهر بالتسليم
لأمر افه تعالى ومتابعته ظادا وباطنا،
ومخالفة الهوى ،وعدم توقفا امتثال
الأمر على معرفة حكمته ،فإنه منان ا

إلا أن الشرعي خف ؤع خاص مفيد للانقياد ،فائح في الامتثاورآ،
بأحكام اف تعالى.

 0ا لأسماء الأخرى:
اyاءةل٤؛.
 0ا لذثم:

يجب على الم لم الانقياد لأحكام اف

 ٠ا لأهمية:

أهميته عظيمة تتجلى فيما يلي:
 - ١لأنه داخل في معنى الإسلام،
فإن الإسلام يجمع ممنيين ت

الأول :الانقياد والاستسلام ،فلا

تعالى ،والاستسلام له وحده ،ولا يصير يكون المسلم متكبرا *
( )١ض اللة ( [ ) ٨٣٨دار |حٍا ،التراث الم;ي ،ط.]١

( )٢انفلر :المحاح <م[ )٩• /دار العالم لفلابمن،
ط ،]،رتهل,ب اس (ا[ ) ١٩٣ /دار إحياء الخراث

العربي« ،وا].

واس:

الإخلاص.

 - ٢لأنه داخل في معنى العبادة ،فإن
أصل العبادة التاولل والخفؤع ،ومحميتنإ

( )٣النهازان سام ا وا ت تالز،ه كل.نهما ()١ • ٩

[دار عليية] ،وانفلر ت الصارم المسلول ( [ ) ٥١٩عالم

(ه) انفلر< :ضالهجرنن(٦٣

الكب] ،رسارج المول ([ ) ٤٢١ Aدار ابن الميم،

( )٦انظر :الوابل الميب([ )٢ ٤دار

(؛)؛ننلر١ :لملأة وحكم -اركها ( [ ) ٤٧دار الإبمان].

[)٧٣.دارالخوّث.،،ل؛].

العربي،

ط ،]١وشرح العاوي.دة الفمحارية را[ ) ٢٣٩ /وزارة
الشؤون الإسلامية ،محوا] ،ومعارج القبول (,) ٥٩١ /Y

الأذق ،اد

امحساد

١٩

وظائف الثّرع على المكلفين عبادات؛

حئ

ت ع ال ى١٠۶ :؛ دره لا

لأنهم يلتزمرّا ويفعلوسما خاصعين لاه ئذهزف فث) ص ع لإ أل
تعالى ،والعبادة في الثمٍع عبارة عما محدوأ ؤآ آشهتر محا نثا ةث4ت،

يجمع كمال ،المحبة ،والخفؤع ،ثمدjا يا وه لسآ :ربق م
والخوف .،

تعالى بنف ه الكريمة المقدسة ت أنه ال

 - ٣لأن أحد ثروط كلمة الموحيد يؤمن أحد حتى ينغم الرسول ه في
الانقياد المالي ^. ١١٢

جمع الأمور ،نما حكم له فهو الحق

 0ا لأدلة:

الذي يجب ،الانقياد له باطنا وظا١^٥؛

لمس دنى يثق أنام ولهذا نال :وثم لا نجدوأ ف ،أشؤم
نال تعالى ■'
 % k ٣محن ج ة ل;مح ع ^ ١قه ^ ١يجآ وه،
أئ إ/؛ متر نية ا.ه أي :إذا حكموك وطيعون1ن ،فى بواطنهم،
جيئا
فلا يجدون فى أنمهم حرجا مما
وظ إل
وقال تعالى :ؤو*و
آؤ ني مة ص اشف أذني أوة

ناد أؤ ثمن امحو وه لشان].

حكمت ،به ،وينقادون له في الظاهر
والباطن ،فيسلمون ^UJ؛ ،ت اليما كلثا من
غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعن®

)(٢

ون ال ت ع الى ٧١^ :اث رأقم
وقال ابن القيم ظه في تفسير الأية
نأنلثؤإ إف تن نز أق .هظأ  ،^ ١٥ثم المذكورة ت ءآمم سبحانه يأجل مسم به
ي حم دق وه صء•
 وهو نف ه جؤو  -على أنه لا يثبت لهمونال ،تعالى ٥١^ :وره لأ دوينيكت الإيمان ،ولا يكونون من أهله  ،حتى
يشهح ثم ال يحكموا رسوله في جمع موارد النزاع
ثئ ثءيموق يث
تحددأ ؤآ أشيم زما يث هثيث ،في جمع أبواب الدين ،فإن لفغلة (مجا)
وملزا ي 0ه _].
0اقوال أهل العلم:
فال ،ابن كثير ه فى نف ير فوله
(ا)انظر :مجموع اضادى ([ ) ٦٣٠ /Uسمع الملك
فهد] ،وسر ابن ممو (ل/؛  ) ٢١زياد JU؛ الكب،
ط؟] ،ونسر الزير الأحمياو (  ) ٥٤زدار إحاء اكراث،

من صخ العموم ،فإنها موصولة تقتضي
نمي الإيمان إذا لم يوجد تحكيمه في
جميع ما شجر بينهم .ولم يضر على
هذا حتى صم إليه انشراح مل.ورهم

يحكمه حيّثؤ لا يجال.ون فى أنف هم
حرجا  -وهو الضيق والحمر  -من

المرئي ،ط١ا ،والدرر النية رآ/ئأآ) و(مأ/أهآ،

 ،) ٣٥٩ ، ٢٥٦رمعارج المول (أ/ا'،آم_ .) ٣٣٠

(؛)ش؛راينممر(؛)•/؛).

الانصاد

الانصاد

!111

حكمه ،بل يقبلوا حكمه الانشراح،
ويقابلوْ يالتلم لا أنهم يأحدوته على
إضاض ،ويشربونه عالي قذى ،فإن هذا

بهذا اكليم والانقياد ،وليي هذ.ا مم؛ا
يحمل معناه بالسارة ،يل هو أمر فد
انشق له القلب ،،واستقر في محويدانه ال

مناف للأيمان ،بل لا بد أن يكون أحازم تفي العبارة بمعناه ،ولا مطمع في
حصوله بالدعوى وا لأمانى إل
شول ،،ورصا ،وانشراح صدر.

وقال أيما *كما أن من تواصع ف

ومتى أراد انمي أن يعلم هذا فلينظر في

حاله ،ؤيطالع ثالبه عند ورود حكمه على
حائف هواه وغرصه ،أو على حلاف ما للحق أذله افهووصعه وصعره وحمره.
قلد فيه أسلافه من الم ائل الكبار وما ومن تكبر عن الانقياد ليحق ولو حاءه
دون ه ا ج ألإدس مل محب ،سمأ .دو على يل صغير أو من يبغضه أو يعاديه،

رفعه ،فكذللثج من تكثر عن الانقياد

أق

[القاأة]

فإنما تكبره على اطه؛ فإن افه هو الحق

ف بحان الدا كم من حزازة فى موص

وكلامه حق ،ودينه حق ،والحق صفته،

كثير من الماس من كثير من الموصى

ومنه وله فإذا رده العبد وتكبر عن قبوله،

وبودهم أن لو لم نرد؟ وكم من حرارة فإنما رد على افه وتكبر عليه)) . ٢٢١

في أكبادهم  ٠ ٠ ٠ثم لم يقتصر سحال
على ذلك حض صم إليه نوله تعالى:

^^١ميئاه ،فذكر الفعل
محوكدا بمصدره القائم مقام يكره مرتين٠
وهو المليم والخضؤع له ،والانقياد لما
حكم به هلوعا ورصا ،وتسليما لا فهت ا
ومصايرة ،كما ي لم المقهور لمن قهره
كرها ،بل ت ليم عبد مْلع لمولاه وسيده

الذي هو أحمي ،سيء إليه ،يعلم أن

ؤ

^سائلاشماعدمة:

 -ا لانقياد يكون بعمل الئلب

دالجدادحت
الانقياد لا بد ئيه من أمرين •

الأول؛ انقياد القل ب ،،وهو الخفؤع
التام بالملمتح لأحكام اغ تعالى ،فيرصى
بها ،ويشلم لها يايشراح صدر.
والثاني :الانقياد بالجوارح ،فيمتثل

سعادته وفلاحه في ت ليمه إليه ،ؤيعلم أحكام اطه تعالى• والدليل قوله تعالى؛
بأنه أولى به من نف ه وأبر به منها،

.مام وء إث ،أف وهو محة ص

وأرحم به منها ،وأقدر على تخليصها .

آسث»ثلث ءلمى آليدئ وإق أف عبنه

فمتى علم المبل .هن .ا من الرسول .آلامي.ه [لقمان]ّ
استسلم له ،وملم إليه ،وانقادلت ،كل ذرة
من ئلمه إليه ،ورأى أن لا سعادة له إلا

(ا)الرطلأاكوي( [ ) ٢٧.٢٥دار

<أ>ءاوارج <،<٥٧١آ) ٣٣٣ /

النواتد. ،يا].

إهداء تواب الاعماو

Linj

قال ابن كثير

 ١ Iمول تعالى مخبرا

عمن أسلم وجهه ض؛ أي• أحلص له
العمل ،وانقاد لأوامره واتبع شرعه

محسنه>؛ أي• في عمله باتباع ما به أمر
وترك ما عنه رجر جهوو أسنك العنيى
أملاه؛ أي؛ فقد أحد موثئا من اف متينا
أن ه ألا وعازب ها،أ  .،وق ال ح_افظ

الحكمي ظه!  ١٠ومعنى ت ي لم وجهه؛
)(٢
أي• ينقاد ،وهو محن موحدارل
 ٠المصادرواثمراجع:

 ١٠ — ١الدرر ال نية في الأجوب ة
ال ن جيب ة  ٠رج  ،)٢ ، ١حمع I
عبن• الرحمن بن محمد بن قاسم •
 . ٢ررالرسالة الخبوكية)! ،لأبن القيم.
 - ٣ررالوابل الهيب ،من الكلم
الطب ،٠٠لأبن القيم
 - ٤ارمدارج الس الكين" ^،)٢
لايزالقيم•
 — ٥؛امجمؤع الفت اوى ا، )٧^ ،
لابن تيمية•

 ٦س ®شرح العمدة الطحاويةاا ،ابن

أبي العز الخفي.
 ١ ٠ ٧فتح المجيد" ،لعبد الرحمن بن

الحكس.
 _ ١٠ررالقول المفيد" ،لأبن الحثيمين.

ج إ هداء ثواب،

ق

يراجع مصطلح (انتفاع المستا ب عي
الحي)•

 ٠ا لتعريف ئ:
قال ابن فارس هءزفأ ت  ١١ال ه مزة والثاء

والراء ،له ثلاثة أصول؛ تقديم الشيء،
وذكر الثي،ء ،لرسم الشيء الباقي• • •،
وأما حدبت ،عمر! ررما حلمت ،؛عد.ها آثرا

ولا ذاكنا»رم فإنه يعش بقوله:)١^١( :
مخبن؛ عن غيرى . . .من قولك :أثرت
ا ل حديث ،وحديث ماثورأ)

وحديث مأيور؛ أي' يحبر الماس به
يحفهم بعصا .

وحل-ي ن ،مأثور؛ ي أثره عل .ل عن
ءدللْ ،ؤ
ه ا لتمرث اصطلاحا:

هم المتمسكون بالقرأن ،وما ست ،س

حسن.

 - ٨راتي

 - ٩ارمعارج القبولءا (ج ،)١لحافظ

ير العزيز الحميل،".

ل ليمان بن عند اقثه.

( )٣أخرجه البخاري (كتاب الأيمان والنانور .رنم
 .) ٦٦٤٧وم لم (كاب الأبمان ،رنم ااأ-ا).
(. )٤قائم اللة (ل/مْ) ،ائت( :أم) [دار الجل].

( )١شر ابن كير (\\.)lU/

( )٢سارح النول (ا/ا'آآ [ ) ٢٣ • -دار الخ.ث].

( )٥ينثلرت تهاويب اللغة (يا[ ) ٦٨/دار إحياء الترامث-
المربى ،اآ؛لها.

|هلالأ'در

اهل الأثر

؛! ! ٢٤٢٢

السنة النبوية ،أو عن الصحاة الءام،

ثدعم  4سو ردوْ إل أم داؤتدل ان َقبم

والتابعين لهم بإحسان ،ولم يتلسسوا ويأزث اؤ وأ*تيي الأم ه خم وآتثن

بمقالات أهل الأهواء واJدع.، ١١

ئريلأ ر.اه [الساء].

ؤسباكممية:

وقال تعالى ت وهلا وره ك هوث
 ^ ٩يهد لإ ك
ثئ

ض أ مل الئثة ب هيا الأم م
لاعتمادهم على المأثور عن الله تعالى،
ورموله  ،.وأصحابه (ه ،تلك
الهلريق السالمة من البيع والشوائب.
والن بة إلى هذا اللقب ■ أثري ،أو•
ا أل ثري .ولذا قال ال فاريني يعدما

أثار إلى الإمام أحمد

محا؛وأ ؤآ آذئسهلم مح\ ^ ١محيت
^ ١ي .ل\سآ.
وقال نعالي :ؤوؤ ردوه إل أويل

وإك ^ ،iم يمم تلعث ه
.] ٨٣
ِ4نآأيم
وقال ه :الءا-؛كم ب نغى ونئة
! ررفإته إمام

أهل الأثر فمن نحا منحاه فهو
الأترى»لأ/

الخلفاء الراشدين المهاديين ،تمسكوا بها
وعصوا عليها دالتواجذ)ا

ؤ ا لأسماء الأخرى:

 ٠أ قوال أهل العلم:

أهل الثئة والجماعة ،الجماعة،
ال لف ،أهل الحدث ،السواد الأعفلم،
الهلاJئق المنصورة ،الفرقة الاحة.
ياسمء

قال أبو حاتم الرازي هءزفي :ررعادمة

أهل ال بدع الوقيعة في أمل الأثر،
وعلامة الزنادقة ت ميتهم أهل السمة
حئووةا،ل  ،فعثر عن (أهل الئنة) ب( أهل
.، ١٠) ٨١

يجبا لزوم منهج أهل الأثر؛ لأنه
المنهج المعتمد على الكتاب والستة،
وفهم ملف هاوْ الأمة.

( )٣أخرجه أبو داود (كتاتح ،ال لثة ،رنم ،) ٤٦٠٧
والترمذي (أبواب ،العلم ،رقم  ) ٢٦٧٦وصححه،
وابن ماجه (المقدمة ،رقم  ،) ٤٢وأحمد في م نيه
(A؟[ ) ٣٧٢ •/موة

الأل ب اني ني ٍحيح تن أبي داود (م) ٨٧١ /

 0ا لأدلة:

ف ال اف' نع—الى؛ ؤةآ؛أا أقؤإ ثات<أ

ايمحإ أثَ

الرّ ايةً ،لا] ،رمححه

 ^١ئأه ألأنج ظ ي

[الكب الإملأس ,\1, ،بم-؛اه].

( )٤شرح أصول ايتقاد أهل اللثة والجماية (- ٢٠ ٠ / ١
 .) ٢٠١وطر; (ا/؛.أ)لدا;طة .ط).^ ١٤١٦ ،

( )٠وهو اّتع ال ،دارج عند أهل اللثة ،ينفلر ت التوحيد
(ا).طر :لوا.عالآمار(ا/؛ا■) ،ينظر\( :اس ، ٩٤

لأبن خزبمة(  ٦/١ه[) ٥٧ .دار الرشدً ،لآ] ،وشرح

[ ) ٢٤١داراوكِ،الإسلأس ،ط»ْ ،٢؛اه].

أهول اءتقاد أمل الئئة والجماعة (ا،) ٢٠٢ /

( )٢لوامع الآراد(ا/ا؛).

والحجةفىيانانمحجة(ا/أآا)(آ/م-ا= ) ٥١١ ،

® — ٧التحف ،في مذاهب ،السالف ،®،
ينال ابن الجوزي ظه ت *ولا ريب في
أن أمل المقل والأثر البسن آثار للشوكاني.

رسول اش ه وآثار أصحابه هم أهل

الثئة؛ لأنهم<،ساسالميلم
يحدث فيها حادث ،ؤإنما وقعت الحوادث

والبيع يعد رسول افه ه وأصحابه رأ . ٢
ونال المفانني هءي في بيان معنى
أهل الأثر ت هم  ١٠لدين إنما يأحذون
عقيدتهم من المأثور عن اف جل ثأنه
في كتابه ،أو في سنة المي ،ه ،أو ما
نبت وصح عن ال لف المالح من
الصحابة الكرام ،والتابعين الفحام ،دون

زبالات أهل الأهواء والLJع^،٢
 0ا لمصادرواثمراحع:

' ~ ١رسيح أصول اعتقاد أهل الئنة
والجمامة® ،للألكاتي.
 — ٢ءالحجة في بيان المحجة® ،لقوام

الثثة الأصهانى.

® - ٣لوامع الأنوار* ،لل فارئتي.
® - ٤ومتلية أهل الئئة بين الفرق®،
لحمد يا كريم.
* - ٠درء التعارض® ،لابن تيمية.

® - ٦فضل علم ال

لف ،على

الخلف® ،لابن رجب.

 ٨س ®معرفة علوم الحدي،ثؤ* ،للحاكم.
® - ٩إكمال المعلم® ،للماضي
عياض-

* ® — ١ني

ير العزيز الحميد®،

لمليمان بن عبد اش؟

ص أهل الحاوي|اث ،أوأمحاب الحديث ص
 0ا لتعريف لغه:

نال ابن فارس ئه ت *الحاء وانمال

والثاء أمحل واحد ،وهو كون سيء لم
يكن ،يقالت حدث أمر ؛عال .أن لم يكن،
والحديث ،من ^ا؛ لأنه كلام يحدث منه
الشيء بعد الشيء®
يحدث

® .والحاليث،ت ما

<  4المحدث

تحال.دثا®

*والخدين :،الجر ،بأني على القليل
والكيرلأْ،ا
 ٠ا لتعريف اصحللأخا:

يقصد بهيا الممهللح ت الدين اءتمار.وا
ما صح من حدبم— ،الّحم ،ه  -بالإضافة
إلى كتاب اف تعالى  -مصدرا من مصائر

التلقي ،واهتموا به رواية ودراية؛ وعملا
يممتضاه

ً [ دار ال راية ،ط .]٢دم ،انمارض (\) yv =/

[حامعة الإمام ،ط.]١
<ا)دسلمح ( [ ) ٢٨ . ٢٧دار الجل ،ه-؛ا،ز].

( )٣يطر :مقاسي الس (آ/أ-ا) زياد الجل].

( )٢لوامع الأنوار ( ،) ٦٤ ;١دطثلر، ٩٤ ، ٢٧•/١( :

( )٤تهاوسح الس ()*) /اآ) [دار أحناء الران ،المربي].
(ه) ادمحاح(ا/آ)أ)لدارإحءا،اكراط ،الخربي،طا].

 ) ٢٤١رداي المكب ،الإسلامي ،ط؟،0 .؛ل،و].

( )٦بطر :شرح الأمحرل ،للألكائي (ا/مآأ [ ) ٢٦ -دار

أهل الحل والعهد

أئط السة وال^ماعات

٢٤٢٦٦

ألمتهم ،ونقلوه عن سلفهم؛ وجدته كأنه
جاء من قلب واحد وجرى على لسان

 ٠ا لمصادروالمراحع:

 _ ١ران رف ،أصحاب ،الح-ديح،®،

واحد ،وهل على المحن ،دليل أبين من
هدا؟ وأما إذا نفلرت إلى أهل الأهواء

 . ٢اتار يا  ,مختلف ،الحا.ث'،

والبدع رأيتهم متفرفن مختلفين ،وشيعا
وأحزانا ،لا تكاد تجد اثنين متهم على

 . ٣ررالأنممار لأصحاب الحديث،"،

طريقة واحدة في الاعتقاد ،يبيع بعضهم
يعصا  ،بل يرتقون إلى التكفير*. . .

وق—ال ،ابن تيمية؛ ارمن .هب أهل
الحديث ،وهم ال لف من القرون الثلاثة

ومن سلك سيلهم من الخلف . ١ .،ارأ  ،ؤ
فإذن  -كما نال ،ابن تيمية _ت نحن ال

للخهليب ،البغدادي.

لل معا سم١ ،

 ١ ~ ٤شرح أصول ،اعتنقاد أهل النمه
والجماعق ،،،للازكائي.
ه _  ٠٠عقيدة ال
الحديحج" ،للصابوني.،

لف  ،وأصحاب

 ١٠ ٠ ٦مجمؤع الفتاوى ،٠١لابن تيمية ٠

تعني بأهل الحديث ،هنا  Iالمقتصرين على
سماعه أو كتابته أو روايته ،بل نعني

بهم :كل من كان أحق بحفغله ومعرفته

 mأ هل الحل وانمقد ص

يراجع مصطلح(الإمامة).

ونهمه ظا ١^٥وباطنا ،وانياعه باطنا

وظاهتا ،وكدلل ،أهل القان ،وأدنى
حمل ة فى هؤلاء :محب ة ال قرآن
والحديث ،،والبحث ،عنهما وعن

معانيهما ،والعمل بما علموه من

،وجهمارم

ومما تقدم يتفح جلبا أن هدا

 mأ هل الساق واساعة m

 ٠ا لتعريف ،لغة:

الثنة في اسر؛ :،اظريقة وال يرة،
حنة كانت ،أو نيحة.

فال ،ابن فارس ® :٠^^١السين والنون

أصل واحد مطرد ،وهو جريان الشيء

المصهللح يهللق كثيرا عند المتق.ا -مين واطراده في مهولة ،والأصل ،قولهم•
ويقصدون به أهل الثنة والجماعة.
سننؤ الماء علير وجهي أنه سنا؛ إذا
(ا>الأسار لأصحاب!(,،دث (  ،) ٤٦ . ٤٤ينظر:

أرسلته إرس الا . . .ومما امحتق منه:

تاؤيل مختالف ،الحديث ،) ١٧( ،وشرف أصحاب
الحديث )٩( ،زياد إما .الئق النوة].

( )٢برع الخاوي (أ,) ٣٠٠ /
(مآ)يئغلرت مجمؤع الخاوي ( .) ٩٥/٤

( )٤بنظر. :قايس الية (•[ )٦ • /Tدار الجل] ،دنهدم،

الية ([ ) ٢١ • /\yياي إما ،التراث؛_]،jUj ،
الرب ( [ ) yyo/\Tدار الملوم والحكم.] ١٢(. ،

والجماعات

آهل

أمل اتسنة والجماعة

٢٤٢٧٦

النثة ،وهى ■ السره ،ومحسة

 ٠س بب التسمية:

 Iسيرته * . .ؤإنما سميت
رسول ا ض
لأنهم مستمسكون مالثئة ،مجمعون
بهذا لأنها تجري جرئا ،ومن ذلك على لزومهما ،لم يتمرنوا في الدين،
همولهم ■ امضر على نشك وننيك؛ أي" ولم يشقوا صت الم لمين كما فعل أهل
وجهك ،وجاءت الريح سنائن ،إذا الأهواء والبيع.

جاءت على ٍلريق واحدةاال.،١

وهولهم :فلأن من أهل الئنت ،معناه;

0الأسماء الأخرى؛

أهل الحديث ،،الجماعة ،ال لفح،

من أهل الهلريقة المتممة المحمودة
وأما الجماعة ،فقال ابن فارس;
المنصورة ،الفرقة الناجية.
®الجيم والميم والعين أصل واحد ،يدل
و الحكم:
على مام الشيء ،يقال :جمعت ،الشيء

أهل الأثر ،ال راد الأعغلم ،الطائفة

جمعاء

بجب لزوم من هج أمل المنة

)(٣

والإجماع :الإعداد والعزيمة ض والجماءة،وءلم الخروجءنه.
الأمر ،وأجمع أمره؛ أي ت جعله جميعا

ب كل ن

•

والمجمع ت أن تجمع سئا إلى ثيء،
والإجماع• أن تجعل المفرق جميعا.

والجماعت :عدد كل شيء وئر<هر؛.،
 0ا لتعريف شرعا:

هم الملتزمون طريقة المبي،.

ا

«

مصطلح (أهل الثنة والجماعة) أصبح
شعارا ولقبا لن التزم الكتاب ،والئنة،
ولل-ا فلا ينبغي أن يفهم من هدا الإطلاق
أنهم مقتحرون على الملمة  -أي;
الحل.يث - ،دون الكتاب ،فالثنة هنا معنى
أوسع من مجرد الحديث١ ،
قال الشاطبى ظه :ارويءلالق أيما -

وأصحابه وتابعيهم ،الذ-ين اجتمعوا على
الحق الصريح من كتاب اض تعالى ونئة
رسوله ه نل ظهور البيع والقالأتأْ .،فيقال :رفلأن على نثة) إذا عمل على
أي :لفثل الئلمة  -فى مقابلة البدعة،

دذذا ما عمل عليه الّك،. ،

(ا).قاي_ىاست ( . C\-/r
(آأ)يفز :تهوم ،اللغة (  T/>Y؟.)T

()٣فامحس اللغة(ا/ا"\إ).
(؛)يقلد :تهذيب اللغة (ا*/آ0أ).

كان ذلك

مما نص عليه فى الكتاب أولا ،ؤيقال:
(فلأن على بدعة) إذا عمل على حلاف

ذلك ،،وكأن هدا الإطلاق إنما اعتبر فيه

(ء)ينغالرت شرح العمين الواصفة لءناس ( ) ٦١

[دار الهجرأغ ءلّآ] ،ؤينظر ت حاعع العلوم والحكم

([ ) ١٢ •/Tدار الرسالة ،ط؟.]. ٠١٤٢٣ ،

أمل السة والخماعة

ادلاوئنةواسس

عمل صاحب الشرمة ،فأطلق عليه لمقل

ونال ابن رحب ثةَمح ت رروكثير من

الئنة من تلك الجهة ،ؤإن كان العمل العلماع المتأحرين يخمى اسم (الشنة)
بما سعلق بالأسادا،!،؛ لأنها أصل

بمقتضى الكتاب ٠

ؤيهللق أيصا لمغل الئنة على ما عمل

الدين ،والمخالف ،فيها على خطر

عليه الصحابة ،وحد ذلك محي الكتاب أو عظم»أْأ.
الث_نة أو لم يوحد؛ لكونه اتباعا لسنة  0ا لأدلة؛
ثبتت عندهم لم تنقل إلينا ،أو اجتهادا
ن ال اش تع_الى :ءؤكآ؛؛ا ^١؛؛؛ ؛٢^١
مجتمعا عليه منهم أو من حالفاJهماا
أم يم ؛ن
آيمحأ أق ^^ ١آؤوث

ت ءوأما أهل معم د سو همدوث إل أم دأليمحل ان '٣

وفال ابن تيمية
الحديث والثنة والجماعة ففد اختصوا

ه ءُ صن

محمحن أم ه ُ
لالنساء].
ياتباعهم الكتاب واللمنة الثابتة عن يره
ننهم و .ني الأصول والفروع ،وما لكن
وقال تعالى ت <ؤئلأ وره ثُ محبجكث
عله أصحاب رمحول اض*.ل .٢
^. ١ص يص لإ ال
ثئ

كما أن ال لم ،عندما يطالقون هذا نجدوا و أشيم عدجأ ؤث قثيث
اسللح (أهل الثثة) أو(الئنت) ^ ١يمتنا ي .لالما،ا
ما يقصدون به الكلام في قضايا الاعمماد
خاه.

وفال تعالى ت ظ ردوه إئ أويل

وإك أول آم

مثآم تته اؤ;ل

قال ابن تمة ه :ءولففل( :الئثأت) نثهلؤبدر  >^ ١٠٣٠لالنساء ت ٠ ] ٨٣

في كلام ال لف ساول النثة في

وقال.ت اعليكم ب ئتي ونئة

العيادات وفي الاعتقادات ،ؤإن كان كثير

الخالفاء الراشدين المهديين ،تمسكوا بها

ممن صنف في اللمنة يقصدون الكلام في وعضوا عليها يالواحد.، ١٠١٦
الأمحقادا<ت،ا،رن.
( )١الموافقات ( [ )٤ . T/tدار الكتب العلب ،ط،]١

وأحرج اللألكائي ظه ب نده عنه أته
قال في نوله تعار؛ ►^ ٣محْى يجئ ،يميد

ؤيتظر؛ ومطية امل الثنة بين الفرق لحمد باكريم

وجوؤهلآلسرال :] ١٠٦ :افأما الذين
اسض ،وجوههم ت فأهل الئنة والجماعن

( )٣وللئئة إءللأ؛ات اخرى اخص ،تختلف باختلاف
الملوم وتنوعها ،غلها عند المحدثين معنى ،وعند
الأصولن معي آخر ،وهكدا عند الفقهاء .
( )٤مجموع الفتاوى (  UA/TA؟).

وأول و ال ع ل م ،وأما الذين امح وديتح

([ ) ٢٣دار الراة ،ءلا.]٠٠١٤١٠ ،

( )٢منهاج اث (م '_[ ) ٤٦٣ /الإمام ،ط.]١

(ه).ظ.ع الخلوم والحكم(.) ١٢ • A
( )٦مدم تخريجه تريبا .

أمل السة والجماعة

أمل ايئنة والجماعة

][٤٢٩

وجوههم• فأهل البيع والضلالةا؛

محمل  .على هدي كل أحل  .ولهذا

ننوا أهل اعاب والئتة ،وننوا أهل
0اقوالأهلاسم؛
الجماعة؛ لأن الجماعة هي الاجتماع،
قال ١لبريهاري ظب' ت ٠والثLةت سة وصدها الفرءة\'اا.
رمول اغ ،.و( الجماعة) ما اجتمع
ونال ابن حزم ا؛ةذنح ت  ١وأهل الئئة
في حلافة
عليه أصحاب رسول اض
الدين نل،كرهم :أهل الحق  -وس عداهم
أبي بكر وعمر وعثمانا؛
فأهل الميعة  -فإنهم الصحابة ه ،وكل
ونال ابن تيمية هءزفآ ت ءيم من ؤلريقة
من سلك نهجهم محن خيار التابعين،
أمل الثئة والجماعات ائب اع آثار رحمهم اض ثم أصحاب الحديث ،ومن

رسول اف .ب اطنا وخناهت ا ،واتباع
بيل السابقين الأولين من ^^٠١^١

والأمار ،واثيلع وصية رسول الله

اتبعهم مجن الفقهاء جيلا فجيلا إلى يومنا
هذا ،ومن اقتدى بهم من العوام ،,٢٠
ث رق الأرض وغرب ه ا رحم ة اف

حث قال ت  ١عليكم سنتي وسان الخلناء ^•، ١٤
الرائدين المهلبين من بعدى ،ن،شكوا

بها ،وعشوا عليها بالتواجاز ،وإياكم
ومحدثات الأمور؛ فإن كل محيث دعة،

و

م انمتأولمة:

قد يطلق لفظ ت (أهل الثنة) فثنمد به

وكل بدعة ضلالة ا .ؤيعلمون أن أصدق المعنى العام ،وذلك في مقابل الرافضة،
الكلام كلام اف ،وحير الهدي هدي فثراد به ما عدا الرافضة ،من المثبين
محمد ،.ويؤثرون كلام اض على غيره للإسلام ،وهو اصطلاح العامة.

من كلام أصناف الماس ،ويقدمون هدي
نرح الأصول(ا/هما) [دار قبة ،محل؛] ،وأورده
الغوي في سالم اكزبل(ا/آ"ام ادار المرنة،
ط ،]،وابن كنير تغ يرء(\ا [ ) ٠٨٤دار الكتب

العلميةً ،لا] ،وال جو*لي ني الدر الثور(م/

[> ٧٢١دار هجر■ .يا] .ومحزا .لابن ابي حاتم،

واللألكاتي ،وأبي نمر في الإ؛انة .والخطيج ،في

نال ابن تيمية وهو يتحدث عن

الرافضة ت لأولهذا كانوا هم المشهورين
عند ا لما مة با لمحا لفة للسنة ،فجمهور

الخامة لا تعرف صد الثني إلا الرافضي،

فإذا قال أحدهم \ أنا محني ،فإنما
ك،رافضثا»

.

تاؤيخه ،كما ذكر هذا الأثر مرفوعا من حديثه ابن

عمر ها ،وماْ للخف والديلمي ،وذكرء مرفوعا
أيثا من حديثإ أبي معيد الخادري هع ،وعراه
لأبي نمر في الإبانة.
<آ)ثرح النثة ( ،)١•• - ٩٩ؤينفلر[ ) ٠٣( :دار
المنهاج ،ؤوا].

( )٣الشدة الواصلية بقرح الهراس <  00؛).
( )٤الفضل (؛[ ) ٣٧١ /دار الكب ،الملية. ،يا]،
وبفلر :نيئس إبليس ( [ ) ٢٧ - ٢٦دار الجيل،

<ه)مجموعاكارى < ُ ،) roi/rيظر.) ٤٨٢ / TA ( :

أظئ اد،،ثت والجماعة

امل ا سثت والحمائ،

ؤيطلق وبراد به :المعنى الخاص،

كما هتا؛ أي؛ الئنة المحضة الخالية من
البيع والثواب٠

فجعل العقل أصلا ،والتل تابعا ،فليس
يستحق هذا اللقب ■

محال السمحاني و&ؤ ؛ ررواعلم أن فصل

قال ابن تيمية :ررغلففل أهل الئئة يراد ما بيننا وبين المبتدعة هو مسألة العقل،
به من أثبت خلافة الخلفاء الثالثة ،فإنهم أمحسوا دينهم على المعقول،
فيدخل في ذلك ،جميع الطوائض إلا وجعلوا الأتباع وا لماثور تبعا للمعقول.
الرافضة ،وقد براد به أمل الحدب ئ،

وأما أهل الئئة قالوا  :الأصل
والثنة المحضة ،فلا يدخل فيه إلا من
الأتباع ،والعقول نتع ،ولو كان أمحماس

ينستؤ الصفايت ،ض تعالى ،ويقول :إن

الدين على المعقول لاصتعنى الخلق عن

القرآن غير مخلوق ،،ؤإن الله برتم ،في
الاخرة ،ويثبن ،القدر ،وغير ذللا ،من الوحي وعن الأنبياء صلوات الله عليهم ا
الأصول المعروفة عند أهل الحديث ،ولبْلل معنى الأمر والنهي ،ولمال من
والثنةاا
و م ذهم،

ثاءuثاء» ١٢؛.

وفال ابن تيمية ظه :ارفكثير من
الناس يخبر عن هده الفرق بحكم الظن

ولا يخفى أن كثين ا من أتباع الفرق
المنت به  ٣^٣يدعي أن فرقته وطائفته متيوعه الموالية له هم أهل ال نه
التي ينتسب ،إليها هم الفرقة الناحية أهل
والجماعة؛ ويجعل من خالفها أهل
والهوتم ، ،فيجعل طائفته والمنت ثة إلى

الئلمة والجماعة ،لا سئما الأثاعرة ،ال بيع ،وهذا ضلال مبين ،فان أهل
فإنهم لا يفتوون يرددون ذلك في كمحر م ،الحق والئثة لا يكون متبوعهم إلا
كبهم•

رم ول افه ،.الذتم ،لا ي تطق ،عن

والحز أن كل دعوتم ،لا بد لها من

الهوء ،إن هو إلا وحي يوحى ،فهو الذي
يجب تصديقه محي كل ما أحبر؛ وحناعته

والرهان والمعيار الدقيق الذي يستحق يه

في كل ما أمر ،وليست هذه المنزلة لغيره

هذا اللقب هو• الأتباع وعدم الابتداع،

من الأئمة ،بل كل أحد من النام،

بينة وبرهان يدل على صحتها ،والبينة

والتعويل على نصوصي الكتاب والسنة

الصحيحة ،وجعلهما أصلا ،فمن حالف

ذلك قعا رصي الكتاب والئئة بعقله،

من قوله ويترك إلا رسول اطه ه،

جعل شخقثس ا من الأشخاصى غير
( )٢الأنمار لأساب الحديث (١٨

(ا).نهاجالثغ(أآ.) ٢٢١ /

فمن

المارً .لا .م\ا؛ا،و].

 ) ٨٢ .زدار أضرا،

|هل ٠^١

امو الفترة

رسول اف  .من أحبه ورافقه كان من

-٦الموافقات ،للشاض.

أهل اللثة والجماعة ،ومن حالمه كان

، - ٧روستلية أهل الثئة بين الفرق*،

من أهل الدمة والفرقة  -كما يوجد ذلك

لحمل يا كريم.

في التلواف من اناع أئمة في الكلام في
الدين وغير ذلك  -كان من أهل البيع
والضلال والتفرق.

وبهذا يتبين أن أحق الماس بأن تكون

هي الفرقة الماجية :أهل الحديث

 ٠ا لتعريف

قال ابن لمرس# :الناء والماء والراء

والمثة ٠الذين ليس لهم متبؤع يتعصبون أمحل صحيح يل ذ على صعمإ في

له إلا رّول افه.، ١١.

ومن المهم هنا الماكيد على أن من
جعل المقل أصلا واجتهد في موافقة

الئثة - ،فوافق ال لف في كثير من
أصولهم  -فهو من أهل الثثة ؤإن أخطأ
مي فهم يعفى نصوصها ،ملأ نخرجه من

الثثة بمقالة زئ فيها ،أو فهم أحّءلأ
فيه  ،واض تعالى أعلم.
واثمراجع:

و ا

* - ١اشرح اوث،نةاا ،للبربهارى ٠
 — ٢ءالأنتمار لأصحاب الحديث،،
للممعاز.

الئيء .من نلاك> :ثر الثيء متر هتورا .

والعلن ف الفاتر ت الذي ليس؛>حديدب

نزر ،، ١٣*. ٠ .وفن فلأن يمتن ُتورا؛ إذا
مكن عن حدته ولأن بعد ث او,ته
والفترة ت الانكار والقحف
 ٠ا لتعريف هرعا:

الفترة :ما بين كل رسولين من

رل اض  .من الزمان الذي انقطعت،

فيه  .، ^^١وقال ابن حجر

 — ٣لامنهاج

في

تعريف ه الفترة ت  ٠ونمان الفترء هو ما بين

الرسولين مجن المدة التي لا وحي

فيها*

• ومال الألوسي• *وهي عند

جميع المق
لابن تيمية.

،

رين

ما بين

الرسولين»ص ،،وأهل الفترة ررهم الأمم

 - ٤را ا لعقيدة الوامطية® ،لأبن تيمية،

بشرحامحاس•
 — ٥امجمؤع الفتاوى* ،لابن تيمية.

( )٣فاص اس (أ[ ) ٤٧ • /دار الجل ،يا].
(؛) انغلر :تهوساس(ه/؛).

<ت) انظر :المحاح ( [ ) ٧٧٧٨دار العلم للملأسن،
 ilTl,لأن العرب <ه-/ا؛) [دار محايد].

.جموعاكارى(ما؛م) ،ؤيظر :يمحمرالمواض
[ ) ١٠٩٩دارأمحرا ،اللخ ،،ط.]١

( )٢بمظر :وين اعل الثغ (.) ٢٧

( )٦انظر :المحاح (  jU ،) ٧٧٧٨العرب (.) ٤٤ /a
( )٧قع اuري (اس.ة0/ا-ا) [دار الفكر].
( )٨ردح المعاني ( [ )١ • T/Iدار إحٍا .اكراُث ،العربي].

أملاتسرة

أمل  ١تمتوة

الكائنة بين أزمنة الرمل الذين لم يرمل
المه م الأول ،ولا أدركوا ال ن اني
كالأعراب الذين لم برمل المهم غيرهم من أهل الفترة؛ كابن حزم،

ن اجتا ، ٠ونص بعض الأئمة على
يحول أطفال المشركين الجنة دون

مص ه ولا لحقوا المي ،، ١١ '.ثم

والمووي ،دالة-رءلمي ،،وابن الجوزتما،

صار يطلق عند كثير من العلماء على كل

وذكر ابن حجر أنه ترجح الخارمحار•،،

من لم تبلغهم الدعوة ،بما فيهم أطفال
المشركزرى.
قول جماعة من المتكلين ،وأهل

القول الثاني؛ أنهم في المار ،وهو

و ا لعلاقة بين المعنى اللغوي

المن ير ،وأحد الوجهين لأصحاب،
أحمال»  .كما هو نول حماعة مجن
أصحاب أبى حنيفة

والفترة فى المعنى الشرعي صعق ،وحول

القول النالث ،الوقف  ،في أمرهم،

الرسالة إلى حد الانقطاع ،وأهل القرة

وهو منقول عن الحمالين وابن البارك

سكانءي،وءتها •

وإّحاق بن راهويه ،رروليس عن ماللث،

والشرعي؛

أصل معنى الفتور فى اللغت الضعف،

فيه شيء منصوص ،إلا أن المتاحرين من
أصحابه ذهبوا إلى أن أْلثيال السالخين
فى الجنة ،وأطفال ال١ةفار خاصة في
المشيئةلأَا.،

©الأسماء الأخرى:

من لم تبلعه الدعوة.
© ا لذكم:

احتالم ،العالماء يي أهل الفترة ومن ئى
حكمهم على أقوال ،أشهرها أربعة،
لص:

القول الرابع :أنهم يمتحنون في
()٣الخاوي لأنتادؤ(،آ/أ'أآ) •

(إ)ان< :النمل لأبن حزم (؛[ ) ١٢٧ /دار الجمل،

القول الأول ت أن من مات ،ولم تبلغه
الدعرة ماين ،ناحتا ،قال المومحلى ^?١؛^ت

ءوند احلمقت ،أئمتنا الأشاعرة من أهل

 ١٤٠٥ه_ا ،وشرح صحيح م لم للتووي ()٢ ٠ ٨ / ١ ٦
[دار الفكر ،ا.؛ام] ،وكح الباري (م/ا-؛آ)،
ونف ير الغريي ( [ ) ٣١٧/٧دار  |JUالكب،
 .]< ١٤٢٢و.جرعاكاوى(أأ.) ٣٧٢ /
امر اس ( [ } ٦٦٣١٢دار الملم
(ء) \نظُ:

الكلام والأصول ،والثانمة من الفقهاء
على أن من مالت ،ولم تبلغه الدعوة يموت

(أ)انفلرت الجواب ،المحيح (ا [ ) ٣١ ١ /دار العاصمة،

()١إكمال إكمال المعلم للأم (\[ ) ٣٧ • /دار الكتب،

()U؛  J4،،>Jلأ؛نمو اور(حا/ااا[ ) ١١٢ ،وزار؛

\) [دار

سوم الأوى؛ ،والشؤون الإسلامية:< ١٣٨٧ ،؛،
والفلر :نح اuري ( A٦i٦ /rوأهل القتر؛ لرفق

العالمة] ،وانغلر :الحاوي للفتاوي (y/u
الكتب اس،

ط\ط

( )٢اظر :نواتض الإبان الاصتادة (ا،\/آأأ).

للملأتض ،ط.] ٢١٩٨٣ ،٣

شكري ( .) ٩٨

اهل الغترة

امل الفترة

][٤٣٣
عرصات القيامة بتار يأمرهم اض هؤو المصرحة بان أهل الفترة ومن لم تبلخ،
بدحولها ،فمن لحالها كانت عليه بردا

الدعوة يمتحنون يوم القيامة ،ومن

ومحلانا ومن لم يدحلها قد عصى الله هو
فهو من أهل النار ،لهذا نول جمهور

أسهرها ما رواه الأسود بن سريع؛ أن
السي و .نال ت *أريمة يحتجون دوم
القمامة؛ رجل أصم ،ورحل أحمز،
ورحل هرم ،ورحل مات ،في الفترة ،فأما
الأصم فيقول :رب لقد حاء الإسلام وما
أسمع شيئا ،وأما الأحمق فيقول :رب

اس .،٧

لشد حاء الإسلام والصبيان يحال٠ونى

السلف ،حكاه الأشعري

 ،،وممن

فال به محمد بن نمر المروزى،

داليهقي ،وابن تيمية وابن القيم ،وابن

كثير وغيرهم^  •،وهذا القول يجمع بين

بالبعر ،وأما الهرم فيقول ،ربي لقد حاء
 0ا لأدلة:
الإسلام وما أعقل شيئا ،وأما الذي مارت٠
من أهم أدلة القول الراح نوعان من
في المترة نيتول ٠رئ ،ما أتاني  JLI؛،
الأدلة:
رسول .فيأخذ مواثيقهم ليهليعته ،فيرسل
الأول :استدلوا بالايات الدالة عش إليهم أن ادخلوا اكار ،فال :فوالذى

نمي التعذيب ،قبل بلؤغ الحجة ،مثل نفسي بيده لو لحلوها لكئت عليهم برئا

ئزك ا'ظلأ 1تي وسلائالأ •،وعن أبي هريرة ه مثل

نوله
بما لإ م خمتما أد ص

هذا غيرأنه قال في آخره :افمن لخالها
[العلك؛  ، ٢٨وقوله ءَ ١^^ :ة ععيإ\ن كانت عليه بردا ومحلانا ،ومن لم يدخالها
حئ بعث رّوؤه [الإسراء؛  ] ١٥وغيرها
محح_ ،إليهالأْ.،
من الايات الدالة على عذر أهل الفترة

بأنهم لم يانهم رسول.

()٤أحرجه احمد(آأ/مأأ) [موا الرسالة ،ذا].
وابن ماز (رنم [ ) ٧٣٥٧موت الرسالة ،اا]٢

الثاني :استدلوا بعدد من الأحادث

واس له .والشراني في الكير( [ ) ٢٨٧/١عتة
ابن نمه ،اّأ]ا وصححه ب الحق .الإشض ،دابن.

را)انغلرأ الإيانة للأشعري ( [ ) ٧٨ ٠٢٠مطايع جايية

الغيم .اننلر< :ض الهجرتين ( [ ) ٣٩٨ . ٣٩٧دار
اممية .طءأ] ،وصححه  ،^ ٧١٥١أيما نى ال مل لة

الإمام محمد ،]٠١٤٠٠ .ومجرع الفتارى ( ٤آ/

 .) ٣٧٣ - ٣٧٢وأحكام امل الل.ة (  A/T؛. 1

المحيحت ( .) ٤١٩/٣

(ه) أحرجه أحد(  ) ٢٣٠ ; ٢٦والسل له ،وابن أبي

.) ٦٤٩

( )٢انم :در ،الممارض <ع .)٤ ٠ ١ /داحكام أعل الذمة
(أ/خإأ  -ح؟) ،رالاصاناد لل-هقى ( [ ) ١١٢الم

وصححه البييغي ني الامحقاد ( [ ) ١٦٩دار الآناق،

الكتب .،ط\  ،] ٠١٤٠٣ .وتمر ابن ممر (- !<\/0

١لجديدبة٠ ،ل ،]١وابن القيم ني أحكام أهل الذمة

[ ) ٠٨دار ْوة،

ًدآ،

.]٠١٤٢٠

( )٣انغلر؛ تمر ابن ممر ( .) OA/o

ء.اصم ني الثنة( [ ) ١٧٦/١المكنم ،الإسلامي]،
(  ،) ٦٠٤/٢واسبرطي ني الحاوي (آ-ْ/أ)،
و١لألاتي س انمحيحة( ,) ٤١٩/٣

أهل الفترة

اهل الفترة

انمتعلمة؛

روى أنس ه؛ أن رحلا ن ال :مب ا

 ا لسألة الأولى :أطفال المشركين رمول افٌ أين أبي؟ قال® :ني الناراا ,يدخلون ني حكم من مات ولم تبلغه فلما قفى دعاه فقال® :إن أيي وأباك في
الاJpوة I
الناراالْ .،نال النووي® :فيه :أن من
وهر أنهم نمرون في يوم القيامة ،مات على الكفر فهو ني اكار ولا تنفعه
كما مبق بيانه في فقرة الحكم .وند سل

قرابة المقربين ،وفيه :أن من مات فى

عن ذراري المشركين فقال:

الفترة على ما كان ت ،عاليه العرب ،مجن

الّبكب

®اف أملم بما كانوا مامال ٍن*لا /عباده الأوثان فهو من أهل النار ،وليس
والصحيح في معناه قول شبخ الإسلام ت هذا مؤاخذة قيل ب الؤغ  ٠٤١١عوة ،فان
اريعتي؛ أن اش يعلم ما يعملون لو بلعوا ،هؤلاء كان ت ،قد بلغتهم دعوة إبراهيم،
وقد روى أنهم في القيامة يبعث ،إليهم وغيره من الأنبياء صلوات افه طلى
رسول ،نمن أطاعه لحل الجنة ،ومن وسلامه عليهم®

عماه لحل الارل  ، ٢٢فظير ما علمه فيهم
القول الثاني :أنهما في الجنة ،وهو
من الطاعن والمعصية،؛ر  .،قالبي .لم قول ال يوطي فأنستف لهما الإيمان
يحبر بأن الله يعذبهم على علمه فيهم ،والنجاة ،وصنف  ،الرسائل العديدة في
ؤإنما أحبر بأنه أعلم بما هم عامالون من ذللث ،منها رسالة ®التعفليم والمنة في أن
الخير أو الثر لو بينوا ،فإذا اتمحوا في
أبوي رسول اطه في الجنة®.

ا أل خره وعملوا بمعصيته  ٠ظهر معلومه
فيهم ،فعاقبهم بما هم عاملون ،ال

القول اكالث :،التوقف. ،

بمجرد عالمه.

والراجح القول الأول وهو أنهما في

 ا لمألأ الثانية :والدا الشي:.ؤإيمانهما،
اختالم ،العلماء ني حكم أبوي ما ورد بإحياء والديه
ونجاتهما ،أكثره موصؤيع مكذوب،
الُمل.مالآ.مة">:

المار؛ لصراحة الجت في ذلت .،وكل

القول الأول :أنهما ض ازر ،لما
(ا)اخرحه الخاري (كاب الجنائز ،برقم ،) ١٣٨٤
يسلم(محاب القيد ،برقم .) ٢٦٠٩

()٢ص تخرج الأحاديث ،الدالة على هدا.

مفترى ،ويعمه صعيق ،حل>ا لا يمح
بحّال؛ لاتفاق أئمة الحديث ،على
وضحه  ٠قال في عون المعيود ١ ® :لحلا مة
ال يوطي متساهل حد،ا  ،لا عبرة بكلامه

()٣برع اكاوى (/A؟.)n
<؛)اننر:
.يا،

المرد (اآآ[ ) ٣٢٤ /دار الكتب ،الملب.
• .] ٠١٤١

(ت)احر-بم م نم(محاب الإبان ،رنم .) ٢٠٣
( )٦ثرح ائروي ض م نم( .) ٧٩٨

امل الوعد

آهواو القيامة

][٤٣٥

في هذا الباب ،ما لم يواممه كلام الأئمة
القادءلأ.،

يرامح مصطلح (الصحابة).

■ 0اتمصادروالمراجع:

 ١ء  ٠أ حكام أهل الذمة ،)٢^ ٠١
لأبن القم•

" - ٢أهل الفزة ومن في حكمهم،٠٠

ص أهل سعة الرضوان ج

يرامح مصطلح (المحاية).

لموفق شكري.

 - ٣ارالأي ات والأحاديث والأئ ار

ال واردة في أهل ال م-؛مْ ومن في
حكمهم  ، ٠لمروان أحمد حمدان،

ج أهل بيعة العشة ج

يرامح ممهللح (المحابة),
ج أهوال التياهة P

[رصالة ماجستير] .

^ ،)٨١لأبن عيد البر.

- ٤

 ٠ . ٠درء ال

ت

ع

ارض ،)٨^ ٠

لابن تمة•

ي ا لتعريف لغة:

الأهوال؛ جمع هول ،وهو الغوئ،
والأمر  ، ١٧٠٠^١وفد هاله يهوله نهو

هائل ومهول ،ومنه حديث أبى ذز ه■'

" - ٦طريمح ،الهجرمحن* ،لأبن المم•

ررلأ أئولناك،اا؛ أي :لا أحنك فلا ثخم،

 - ٧رات-وافص الإيمان الأئشاددة
وصوا؛ط اص س افلف ،٠لمسد
٠^١؛؛^•،

مثى ،ومنه حديث الزخى :اإدإأت)ا،
أي :جئت و3ب،رآ؛ .وفى تهذس
اللغة :ارال4ؤد :المخافة من الأمر ال
تدري على ما ئهجم عليه منه ،كهول

 Uأهل الوعد m

يراجع مصطلح(الوعد والوعيد).

اللمل ،وغزل البحراال ٠،٣

 0اثريفاسللأخا؛
أهوال القيامة :الأمور الثديية الُفلام
( )٢انغلد jLJ :المِِ ١( ،ا[ ) ٧١١ /دار محايد،] JT. ،

والنهاية ني غرب المحديثح والأثر (ه ) ٦٦١ /زياد

يراجع ممطلح (الوعد والوعيد).

النكر].

(•؟)تبن.؛ ،-اللغة ( [ ) ٢١٩/٦دار إما ،التراط ،العرم،
؛  jy،انمرد (آا/؛أآ-آ}.

.لاف ا»'آا.].

امواو القيامة

امواو القيامة

][٤٣٦
التي نفع بحد البعث من الض اب

الأحم الغيبية ،التي تقع يعد البعث وقبل

والميزان والمرور عالي الصراط وغيرها،

لحول الجنة لمستحقها*

ويعدها لحول الجنة أو النار.
 ٠ا لعلاقة بين المعنى اللغوي
والاصطلاحى:

 0ا لأدلة:

قال نعالك • ،وتا ين قمأ ؤيد ١٥٥ ،م
ينغلمين

لال_مم_اف__ات] ،ن ال اب ن

إن المعني ،الاصعللاحي أحمى من
اللغوي ،فهو المخافة من أمور ءذلام

كنير ةقتي ت ®أي ت إنما هو أمر واحد
من اف ء ،يدعوهم دعوة واحاوة أن

جاء يكرها قى م٠وصرر الكتاب والثنة ٠

يخرجوا من الأرض ،فإذا هم قيام بين يديه

ه س بب التسمية:

يظرون إر أهوال يوم القيامة»لى.

موافقة لحقيقة ما يجري في ذلك اليوم
من الأمور الثديية الهائلة المخيفة.
ه

ونال سبح—انه • ؤنه بع إلا وائدها

َة ف خة رق ،تثا ٌنيثا[ ٤٠.مريمآ •

وم ألاؤبمة از
وفال سبحانه ت
ا م سماء ا دحري:
ذهب بعض أهل العلم إلى أن أهوال ألئاؤث لدكا أتثاجي َممانه> تغام] .
لا ئنتئ
'ق يقث
ون ال هق:

ثمملإهءُئث
[!_:

نال ابن حزى« :ؤآكج اك ما ضؤ بذ همم ضتتتت  .١^٥منثؤئ

\يدفنه أهوال القيامة على الجملة . ،أثخث ،آلبمثت محي تر متمء
وقيل :ذبح الموت ،وفز،ت الغخة محبمثن منجلا .محيرم يثمى  ٠٥١إلتم وه
آلية محة  0آلته محذ آلؤ ليجأ
الأول .،١^١^٠
وًكاث يرنا و اؤءلأ همتخمل .ه
 0ا لحكم؛

[الفرقان].

الاعتقاد الجازم بحصولها كما أحبر
الوحي ،والممديق يكل ما ورد يشأنها
من صحيح الأحبار.
يوم القيامة كأي ،رأى العين ،فليقرأ :ودا
أكنش َفيثمح وود! ألثمآُ آفلتبذه
 0ا لمنزلة:
وعن ابن ع مر ه ق ال :ق ال
ُمن م رء أن بتغلر إلك،
رسول اض

أهوال القيامة أحد مفردات اليوم
 > ١١التسهيل لعالرم اكزيل (• [ ) ١١٣نمئ إلكترونا،
 i_iالثادة].

وءؤإدا ألءآء أنث1ت،ه٠
( )٢تمر ابن ممر < [ ) A/Uدار طا.]< ١٤٢ • ، lY. .

( )٣اخرج ،اكرذي (ايواب نف ير القرأن ،رقم = ،) ٣٣٣٣

أموال القيامة

أموال اصامة
■مء

وقال ال نبي

«إن اف يم

٤٣٧

ك

أ
(٢),.

ويفرط عقدها ة

السماوات بوم القسامة طى أصبع،

والأيمن على أصح ،والجبال والشجر
على أصح ،والماء والثرى على أصح،
أهوال القيامة كثيرة ومتنوعة ،منها ما
لسائر الخلق على أصح ،نم بهزهن بتعالق بالدمار الكوني الشامل الذي
 -ا لمسألة الأولى :نمدد أهوال القيامة:

فيقول ت أنا الملك أنا افاال

سيشهده الناس بعد البعث ،،وفد صورته

0اقوال أهل اسلم:
قال أبو عثمان الم ابوني ؛٤١؛؛ ت كما ئد عليه حديث ،ابن عمر المقدم.
ومن مقرئات أهوال ذلك اليوم:
ُرويومن أهل الدين والئنة بالبعث بعد
كون الأرض بجميع أجزائها قبفة
الموت يوم القيائ ،وبكل ما أحبر الله
مبحانه ورموله  .من أهوال ذلك اليوم الريب ،تعالى والسماوات المح مْلويات
بيمينه ،كما قال بحانه ٧١^ :ندرؤأ أثن
محورة التكوير ،والأنمهلار ،والأنشقاق،

ومال الأشقر «J؛ Jf؛ ررومن اعفلم نلك ؤ هددْء ؤأ/دثض -؛صما ئتحئمح• يوم

الأهوال؛ ذلك الدمار الكوني الشامل \ؤوكئي رالثثنوبم< تيمإ زينبي ،ثنحثث
الرهستح الذي يمي ب ،الأرض وحبالها ،وثل ،ثنا .٥^.ه [الزمر] •
وفال ه :ايقجض اف الأرض يوم
والماء ونجومها وشم ها وقمرها ,
القيامة ،ؤيطوي الماء بيمينه ،نم يقول:
يحدثن ا ري نا! أن الأرض نزلزل
أئ اسلث ،،أين ملوك الأرض؟لأا.،
وتدن ،وأن الا^ءبال ن ثر وتن ، >4
وذي ،تفصل لما يجري في ذلك
والبحار مجر وسمجر ،والسماء تشقق
:
ونمور ،والشص محور وتذهب ،والقمر اليوم ،قال عثل الثه بن م عود
والجوم تتكدر ؤيذهب صووها جاء همر من اليهود إلى المي .فقال:
يا محمد ،إن الله يم اك السماوات يوم
وحم>

.

 -و احمد (  TV/A؛) [مرة الرالأ .ط ]١واللفظ

له ،والحاكم ركاب الأموال ،رنم ) ٨٧١٩
وهححه ،ووانته الذمي وصححه الألماني في
اليلة الصحيحت (رنم .) ١٠٨١

( )١أحرجه البخاري (كتاب التوحيد ،رنم  ٠١٣م،)١

القيامة على أصح ،والأرصن على
أصح ،والجبال والشجر على أصح،
والماء والثرمح ،على أصح ،وسائر الخلق

وم لم (كتاب منة التيامت والجنت والنار .رنم

<مآ)اشا.ةاهمى<أه)لمةادلأح ،ط .١بم؛ام].

.) ٢٧٨٦

( )٤احر-بم الخاوي (كتاب نمير  ، tjlyUIرنم ،) ٤٨١٢

( )٢عقيدة السلف أصحاب الحاوو_ث ({ ) ٥٧الدار
اللفة .]^ ١٤٠٤ ،

وسالم (كتاب صنا القامة والجنة والمار ،رنم
.) ٢٧٨٧

أموال القيامة

أموال القيامة
!! ٤٣٨

على أصح ،ثم يهنهن ثيقول ت أنا الملك العرق ،فمنهم من ،بكون إلى كعبيه،
أنا اش .فضحك رسول اف  .تعجنا دمنهم من بكون إلمح ،ركتيه ،دمنهم من
مما قال الحبر تمديما له ،ثم قرأ* ؤوما بكون إلى ،حقوبه ،ومنهم م< ،بلجمه
 .نال; وأثار رسول اض
ة-ردأ أثت ؤ مديآء وأمحمحش جيٍما العرق
ميت محييه إلى فيه
ق؛ أ*لمتت

بجي :ثبمثث ^ ^ ١ئقحثi.
[الزم]لا.،

وكون الناس فى ذهول شيبي لما

يرون الأهوال ،حاء في هوله تعالى

وكون الأرض والجبال تدك ،كما

مخبرا عما يستقبل الناس من أهوال

نال سحال  Iويإدا ؤح ق أينؤر مش

يى
القيامة Iوكلئها آلثاس أثقؤأ
رلزأه _ ^١٤^١؛ عيث .لإ تثذئها
دهن ،حينه منتيعسز صنا فينعئ ؤبمثع
ًتفل داب حمي) ■ممها  Jyjآتام،
س-كثرئ وما هم  ،^٣٠^ ٣٤محلكن عياب
[انحج] •
أثو شديد

ئ و نئك أوو  igs,ه ء'
نء-د• .

دومي وئثت ،آلواس .ه
وق ال  :#ج ^ ١م

أ'لأرص إخ خ —١١[ >٤.ف—ج—ر]،
وق ال غؤو؛ ^ ٣مجمر أس وأيبماد
تبملأ وه لالمزمل;ا،
قات ^١
ال ه'.

وق

وكون المجرمن ،يوحدون بالنواصي

من آإمافي ممل والأقدام حاء ني نوله سحاته! ؤأمف

بم؛يمها نؤ ،مما .تدرها  ١٤١٥صنصما  ^<>^٢متهم ثوند أيونى

 .لا نى بجا ؛وئا ولا أثا 0ه
[د].

وكون الثمل ،تدنو ُن رووس

الخالؤ ،،كما قال.ت ارتدنى الشمم،

.ه

[.]،:^١

وقال تعالى حكاية لقبل الكمار عند

روي ة الأهوال :ءؤ'ر؛ازأ ^.؛؛ ١^ ١لإ الني
متدا يرم ألثتّ إا أؤو> َقتم هء ةكنبجُىه

يرم القيامة من ،الخلق حتمح ،تكون منهم
كمقدار ميل - • ،نال يم بن عامر
[أحد رواة هذا الحديث] ت فواض ما

قال ابن كير

*يخبر تعالى عن

قيل الكفار يوم القيامة؛ أنهم يرجعون

أدري ما بٌني بالمين،؟ أمسافة الأرض أم على أنف هم بالملامة ،ؤيعترفون بأنهم
الميل الذي نكتحل به العين  -نال؛

ارفيكون النامي' ،ملم ،قدر أء-مالهم رأ
ر  ) ١تقدم تخريجه ترييا.

كانوا

لأنف هم في الدار الدنيا،

( )٢آحرجه م لم (كتاب الجنة وصمة نعيمها وأعلها،
رنم .) ٢٨٦٤

والاثقيامت

اموال القيامة

 ٢٤٣٩٦؛

فإذا عاينوا أهوال القيامة ندموا كذ الدم

نال الرازي• رربمين تعالى أن من انع

,ي؛وثكا هنئا

هدا 0يحقه علما وعملا ،بالأقدام على ما

حيثح لا ينفعهم الندم،

بجم آلنن ج^ه ،فتقول لهم الملائكة يلزم والإحجام عما يحرم ،فإنه يصير إلى
بجم ألثنز آديكاَقغِ دء حال لا حوف فيها ولا حزن . . .وجمع
والمؤمنون;
.ه ،وهن• ا بقال لهم على ول ه؛  ٠ه ءثهنّ ولا ثم بمرمث
وجه التقريع والوبتح.، ١١٠ . . .
.ه جميع ما أعد اض تعالى لأوليائه؛

المألة الثانية :خون ،الكافرين محي لأن زوال الخوف ،يضن ال لأمة من
جميع الافالت ،،وزوال الحزن يقتضى

العث ومشاهدة الأهوال ■
قال مالي يصف حال الكافرين عند

مبعثهم من ثبورهم ،ورويتهم لأهوال

الوصول إلى كل اللذات والرادات. ،

وقد-م عدم الخوف  ،على عدم الحزن؛

القي_امة الر_ظامت ^؛<J؛ مثئا الراجعه  .١لأن زوال ما لا ينبغي مقدم على طل_،

محتا  . ^٠^١محت مح*؟ني دايئه .

محا ينثعى ،وهنءا يدل على أن المكالفأ،

ثشثع.ه [المانعات] ،قال ارن الذي أطاع اغ تعالى لا يلحقه حوف ،فى

الجوزى مف

تا ت

يزني واحئة

القبر ،ولا محي اليعثؤ ،ولا محي حضور

وه؛ أي :ث ديية الأص_طراب ن

 ،،^<٠١١ولا ءدد تءلا.ض الكت_ ،،ولا

خبمت

س ذب المواز؛ز ،،دلا ئ ادراط،

عايتح من أهوال القيامة،

أوه؛ أى :ذليلة لمعانه ازر.

^ ١ذال اف

طء وه; وهدم أمار من لم يمت على
الإسلام ،ويدل على هذا أنه يكز منكري

آلأممثمح[الأياء. ، ١٣^١ •٣ :

ينوله نعالي؛ ق عنئز آلقين 1ق

رما ثردودوث ؤ،

وقدا  .دثؤق آلمض؛ث إك جهم

البعث فقال تعالى؛
لتاِرؤوه لاuزءاتااال/٢

<لأ بم<بجلم آدئ

للي'  T.لمثمأ•

 -ا لخالة الثالثة؛ المؤمنون المعليعون

قال الألومي( :ءامتدل بالأية على أن

لا بلحمهم حون ،أو حزن عند أهوال

أهوال القيامة تختص بالمجرمين؛ لأن

اكامة ت

المتقين من الابتداء يحشرون مكرمن،

لقوله تعالى; ج ئ ئذاى

ى

عنجم دلا هم ■نرمز وه [القرة] •

ص ينالهم  ١٩ذك،
وفى الحديث ،القدمى قال اش غقو؛

(ا)-فراينممر(م\-/ا).

(■ا)فر ارازي (م [ ) ٤٧٢دار النم ،ط*آ].

(آ)3اد المم (أ،\/ا؛) [المكتب الإّلأس ،ط؛].

(؛)روح المائي ([ ) ٤٥٢ /Aدار إما ،التراث ،ط؛].

امواو القيامة

اهوال القيامة

اردعزتي لا أجمع على عبدي خوفن

جاء في شأن الأبرار  -يعني ت

وأمتين ،إذا حاض في الدنيا أمنته يوم
القيامة ،وإذا أمنني في الدنيا أحفته في لربهم أنهم و,ممبم ألدر ُمحامف ^؛ ١كان
الآحرْ»لا.،
ثئأ .تظق؛ و زممزن ائ;ا ي ثي،
الصادقين في إيمانهم المهلعين

[  ، toL jViوأن
وقد صحت الأخبار بدخول طائفة من مسكنأ حة ،وأساٍرإ
عملهم هذا كان طلتا لرص ا الرب،
هذه الأمة الجنة كيلك؛ لقوله
ارعرصست ،علي الأمم ،يمر النجي معه تعالى ،وخويا من بوم القيامة ،قال
ِوو
الرجل ،داكي معه الرجلان ،دالشي ليس تعالى حكاية لقولهم Iؤإثا
;لا ظ١٢١ 0 ،
معه أحد ،والمبى معه الرهط ،فرأيت أش لا رت ِمء
لالإذس_ان]،
سوادا كثينا فرجوينت ،أن يكون أمتى ،ين ثيثا يوثا يوثأ فأللإ؛اإ
فقيل ت هذا موص وثومه ،نم قيل■' اتفلر ،وكانت الثمرة كما قال تعالى ت ومقنم
فرأيت سوادا ^^ ،١فقيل ت هولاع أمتك ،أس ص ؤلك آلم ُإقثم تر 1ومحك.

ومع هولأم سعون ألئا يدخلون الجنة ثُرءءا بما محردا جمه ثمبما .ه
بغير حاب) ،ر

[الإنسان] ،قال أهل التفمر( :اقوله:

وسأتي ما يفيد أن هناك أمباتا للأمن ^;^ ٠٠٢ه ثز؛i U

أي؛ دف ع

من أهوال  ١لقيائ ،مما يميد أن أهوال

عن هم باس ذل لث ،ال يوم وش دت ه

القيامة خاصة بالكفار وبعفى المقصرين
دون المتقين المهليعين.

وعذابه ، . . .فان اض تعالى لما حكى

عنهم أنهم أتوا ؛المناعات لغرمحين؛

 .ا لمسألة الرابعة ت أسياب الأمن من

لأحل رصا الله تعالى ،والخوف من

القيامة ،بنن هنا أنه أعطاهم هذين
أهوال القياصة;
 - ١الخوف من اف تعالى في الدنيا الغرصين :وهو أنه حفغلهم من أهوال
المقتضي لالآبمان والهلاع_ق والرغبة

القيامة ،وهو قوله جل ثنائه< :ؤمئتهم

والرهبة ت

أممث م ذَلك آثبجيّيم ،وأما طلبهم رصا اض

( )١احرجه الزاد في المني( [ ) ٣٤٢ ; ١٤مبة العلوم
والحكم ،ط ،]١وابن حسان ني صمحه(كذب

الرتاتق• رقم  ،) ٦٤٠وحسنه الأياني في ال للة
الصحيحة ردقم [ ) ٧٤٢مكتة

أي؛ ح نا ،حين رأوْ ،وسرورا فى
القالا"ص.

ط.]١

( )٢احرجه البخاري ركتاب الف_ا ،رقم ،) ٥٧٥٢
وملم(كتاب الإيمان ،رنم .) ٢٢٠

فاعلناهم اض ب ببه نضرة في الوجه؛

( )٣تغر اللماب لابن عائل (• ) ٢٧ /Tزياد الكب
اسآ

مدا،

.];، ١٤١٩

أموال القيامة

أموال القيامة

وجاء في ارالتف ير المنيرا ،ت وأنه مريئا ،أو حرج مع جنازة ،أو خرج
بحانه وصنهم بالخوف من أهوال غانبا ،أد دخل ءش إمام بربد تعزبرْ
القيامة في موصعين في قوله المتقدم ت وتوقيره ،أو فعد في بيته ملم الناس منه
٠
ث ئأ .تمم ،وه وقوله وملم س الناس*
ه ن ا ت ءاؤلدا ^ "-j،ين رثا بجتا ء؛وسا فيهأ

نال المناوئ ت ررمعنى أنه محا من

ثم أوضح اض تعالى أنه حفق
 -<١^ ١٨١الهدض ،وذكر ُا مجزيهم على

ع انى الله ت أن ي نجيه من أهوال
القيامة»لْ.،

أعمالهم ؤإخلاصهم». . .له.
 — ٢الإيمان باض تعالى والجهاد في
مسيله ت

 - ٤ما يمي ت ،المؤمن فى الدنيا من
المحن والبلايا :

لقوله

رلأ تخيردض من بين

قال .ت ٠انندب اف لمن يخيج في الأنيياء ،فإن الناس يصممون يوم القيامة،
،سله ،لا يخرجه إلا الأيمان يي والجهاد فأكون أول س يفيق فإذا أنا بموسى آخذ

ني سيلي ،أنه ضامن حتى أدخله الجنة ؛قائمة ٌن نوائم العرش ،فلا أيدي أفاق

بأيهما كان ،إما بقتل ،وإما وفاة ،أو أن ملي أم حوزي بمعئ الطور»لا".،
برئه إلى م كنه الذي حرج منه بمال ما
نال من أجر أو ءن؛مان»رى.

ق ال ابن بطال« :ق ال المه لب:

وقوله :.ءأم جوزي بمعمه الطور ،فيه
ومعنى ضامن على اف :أي :راقي دليل أن المحن في الدنيا ،والهموم،
ضمان اش وحمايته والمعنى :أنه ينجيه والألأم يرجى أن يخفن ،اف بها يوم
من أهوال القيامة ويدخله الجةاا١

القيامة ^ ١س أهوال القيامة ،وأط كفارة

 — ٣عيادة المريض ،والخروج مع
الجنازة ،والغزو ،وتوقير الإمام ،وكف

الذنوب بها فمنموص عليه س البى فم

الأذى:

())اخر-بم احد <أم/آاأ) [.زسة الرسالة. ،يا]،

وابن ابي ئْ م ني اك () ٤٩١ ، ٤ ٩• /T

ارخص من نعل واحدة

[المكتب ،الإسلامي ،محواء ،وابن حزية قي صحيحه
(محاب ،الإدمة قي الصلاة ،رنم  ،) ١٤٩٠والطراتي

منهن كان صامنا على الق ه ت من عاد

لي المر (•آ )٧٣/لُكمة اص والحكم،] JT. ،

لقوله

<ا)التسر الضر(آل[ ) ٢٩٠ . ٢٨٨ /دار النكر
المعاصر].

(أآ)ا-م-بم المنادي (تحاب الإيمان ،رقم  ) ٣٦واللنفل
ك ،رم الم(محاب ،الإمارة ،رنم .) ١٨٧٦
()٣الأرمن لفوى أدار الثاتر الإصلأب ،ط.]١

وصححه الألباني في صحيح الترغيبج رالترمب( ،آ/
[ ) ٤٢ممحبة السارنط ،ط.]0

( )٥التيسير يشرح الجامع المغير (آ[ ) ١٠٩ /مكتبة
الإ1م الثاسي.]٠١٤٠٨ ،٣.!. ،

(آ)احرحه الخاري (ياب ،تغ ير المران ،رنم ،) ٤٦٢٨
وم لم (كاب ،النضاتل ،رقم .) ٢٣٧٤

أهواو القيامة

اهواوالقيامة

ز!1
بقوله :ررحى الفوئ يماما

— ا لمسألة الخام ة :أهوال القيامة من
ممحصات المقصرين.
ت  ٠ا لذنوب ال
نال ابن تيمية
توجب دخول النار مطالما إلا إذا انتفت

الأسباب المانعة من ذلك وهى عشرة ت
منها ت التوبة ،ومنها ت الاستغفار ،ومنها ت

حالتنا طينا أحرج من النار وأدخل
الجة»آن.
— ا لمسسالا السادسة ت وفت اه^ٍال
القيامة ت

الذي يغلهر أن أهوال القيامة تع يعد
بعث الناس من فورهم ثم تابع ،وهي
قبل استقرار أهل الدارين فيما أعد الله

الحهمنامت الماحمة ،ومنها * المصصانب

المكفرة ،ومنها ت سماعة النبي ،.

حاء فى تفسير الزلزلة فى قوله تعالى:

ومنها ت سفاعة غيره ،ومنها ت دعاء

^ ^<١يقو  ^١ئ ثظيث

المؤمنين ،ومنها ت ما يهدى للميت من

لال ،حج] حلاف ،بين أهل العلم ،قال

الثواب والصدقة وانمتق ،ومنها ت فتنة

الثنقيهلي® :احتلم ،العلماء في وق ن،

القبر ،ومنها ت أهوال القامة))

هال.ه ١لزلزلة المدكورة هنا ،هل هى بعد

وفد ذكر ابن القيم ه أن من لم

قيام الناس من قبورهم يوم نشورهم إلى
عرصاُتج القيامة؟ أو هى عبارة عن زلزلة

أشياء ت أهوال القيامة ،وسدة الموقف،

الأرض نل قام اكاس س الفور؟
فقالت جماعة من أهل العلم ت هذ0
الزلزلة كائنة محي آخر ص الدنيا وأول

يمحصه البرزخ وما يجري فيه ،فانه
رايمحصر بين يدي ربه محي الموقف بأريعة
وشفا عة الشفعاء ،وعفو الله قك ٠

فإن لم تف هذه الثلاثة بتمحيصه محلا

أحوال الماعة ،وممن قال بهذا القولت
علفمة ،والشعبي ،ؤإبراهيم وعبيد بن

ليتخلص ؤينسحص ويتطهر في المار،

عمير ،وابن ،جريج وهدا القول من حيث
المعنى له وجه س الفلر ،ولكنه لم يئب تنإ

ؤيكون مكنه فيها عالي حب كثرة

ما <,بدْ  ،<٠المقل؛ بل المات من ،المقل
يؤيد خلافه ،وهو القول الأخر . . .وأما

فإذا حرج حيثه وصمى ذهبه وصار

حجة أهل القول الأخر القائلين ت بأن
الزلزلة الذكورة كائنة يوم القيامة بحد

(ا)ا-نحرحا• المخاري (كتاب المرضى ،رنم • ) ٥٦٤

المحث من القبور ،فهي ما ئستح في

بد له من لحول الكير رحمة فى حقه؛
فتكون النار ءلهر ٥له وتمحيتنا لخبثه،
الخبث ،ونلته وشدته وصعقه وتراكمه،

وسلم(محاب اتر والملأ والأداب ،رنم .) ٢٥٧٢
[.كتة ارشدْ ،لأ].
( )٢نرح الخاري
(ُ )٣جموع اشاوى (؛ ) ٤٣٢ /زدار صالم الكتب.]،

(. )٤دارج المالكي
ط٢ا.

[دار الكتاب المربي،

أموال القيامة

أموال القيامة

!.٤٣٦

ررالصمح" عن اشكب .من ئمربحه <اؤرياو أئتو ممد \يى أدهن عنا آقه
يدلك ،وJدJك تعلم أن هذا القول هو إى نقا قير ,؛ . jjcلئ<] .قال
الصواب كط لا خنىألآ/
أه-ل الت_ف,،سر ،^،'٠٠٠ :عث- ،آ ثزةه،
وساق لدلك عدة أحاديث منها ت قول نيل ت هو عذاب النار ،ونيل ت أهوال
رم ول اش.؛  ٠يقول اف ت ي ا آدم! القيامة ،وقيل؛ هموم الدنيا ،والصواب
فينول ت لبيك وسعديك والخير في العموم في ذللث ،كله" . ٢٤١

بدبك ،نال • يقول إ أحؤج بعث النار إ
ونال المعاني، :الأولى أن يحمل
قال :وما بعث 1كر؟ فال :من م ألف على حميع الأحزان ،نهم ينجون عن
ن عمائه ون عة وت عين ،فذاك حين كلها ،ومن المعروف أن الحزن :هو
يشيب الصغسر ،وتضع كل ذات حمل حزن أهوال القيامة»رْ،ا

حملها ،لنرى الناس سكارى وما هم
سكارى ولكن مذاب اف ثديي٠...

 .ا لمسألة الثامنة :هول أهوال القيامة
دماجرى للرسل .سب شجب الض ه؟

ودلالة الحديث على المقصود ظاهرة.
ل قول ه ه ٠ :شي ب ت ني هود
وفد تقدم أن أهوال القيامة كثيرة غير وأحواتهاٌ  ،وفى رواية :راثييتش هود،
ما يتعلق بالدمار الكوني الشامل ،وكلها والوائعة ،والمرسلات ،وهمم يتساءلون،

تقع فما نل استقرار أهل الدارين ،قال ؤإذا الشمس كورتألص.
الخلوتيت  ١٠المنع الأكبر ،وسائر أهوال
قال الماوي في المسي :ااثسثي
القيامة إنما يفر قبل يحول الجنة®

وأما مكان الأهوال فعرصات القيامة

هود وما أشبهها مما فيه من أهوال
القيامة وشدائدها ،وأحوال الأنبياء وما

التي يكون معغلمها في أرض المحشر جرى لهم • ٢٨١٠

والعالم عداض.

~ ا لمسسألة الأ...امةت ح،د

( .) ١٦٤١
( )٤اكهل سوم
( )٠تمر القرآن (إ[ ) ٣٦ • /دار الوطن ،طّها  ٤اهّاا

ربهم عند لحولهم الجنة لما أذما عنهم

(  ٢٦احرجه ائو يعلى في س ّنداْ (أ[ ) ١٨٤ /دار المّأمون،

الحزن ،ومنه أهوال القيامة:
نال تعالى حكاية لقول أهل الجنة:

جم الكبير (أ؟) ١٢٣ /

(( ٧١٧١ ٠١۶٠١ )١؛ ) ٢٠٧ /فما يمؤ [دار النم].

( )٢اخرج •،الخاوي (كتاب الرناق ،رنم ،) ٦٠٣٠
وس الم(محاب الإبمان ،رنم .) ٢٢٢

( ،٣روح الييان ( ) ٨١ /aزيار احتاء التراث العريي].

ط ،]١داليراني في ال

[•كتآ اين تبب ،ط؟] .وصاني الحكم ءد» تريتا.
( )٧اخرج ،الترمذي (أبواب تن ير القرآن ،رنم ) ٣٢٩٧
وضنه ،وابن أبي ثيبة في ممنفه (كتاب فضاتل
القرآن ،رقم [ ) ٣٠٨٩٧دار اشلأ ،ط ،]١والحاكم
(محاب النف ير ،رقم  ،) ٣٣١٤وصححه الأuني في
الي؛الة المحيحة (رنم .) ٩٥٥
( )٨السهل سوم اكزيل ( .) ١٦٤١

أمواو القيامة

أموال القيامة

0الآدار:

 0ا لفروق:

الفرق بين أهوال القيامة المغرى
وأموال اكا،ة الك؛رى:

من اعغلم نمران العال م بأموال
القيامة ت الزجر عن المعاصي ،والترغيب

أن القيامة الكبرى تكون يوم الحشر ،في الطاعات ،والاستعداد للقاء اله،، ١٢
والقيامة المغرى حالة ١لموءت ،،وفى هده والصبر على طاعة افه وعدم الاغترار
القيامة يكون الإنسان وحده ،وأما في بالدنيا  ،وعدم الحزن على ما فات منها ،
القيامة الكبرى الجاممة لأضاف الخلائق فإنها إلى زوال وJهاJة ،والتشمبر للجد
لما يكون بعد الموت .

فلا يكون وحدْ .

وأهوال القيامة المغرى تحاكى

وتماثل أهوال القيامة اتجري ،إلا أن
أهوال الصغرى تخمالث ،وحدك ،وأهوال

اتجري تعم الخلائق أجمعين .وأهوال
القيامة الكبرى أعنلم بكثير من أهوال
القيامة المغرى وهذه الأمثاله لأهوال
تالالثه ،فإذا قامت عليك هل.ه Jموتان ٠فقد

 ٠ا لحكمة:

يكر اف تعالى أهوال القيامة وفي ذلك

الكبر س الحكم ،دلمو من أبرزها؛
 . ١امتحان الخلائق نى الإيمان
يا لغيب.

 - ٢إظهار عفلمة الرب تعالى للخلأس

حرى عليك ما كأنه حرى على كل يوم أن تكون  ١لأرضى قبضته وا لما وات
الخلائق ،فهي أنموذج للقيامة الكبرى .مطويات ييمته.
ونسبة القيامة المغرى إلى القيامة ايجرى

كن بة الولادة المغرى وهي• الخروج
من المالت ،والتراب ،إلى فماء الرحم
إلى الولأف الكرى؛ وهي ٧^١ ،من
الرحم إلى فماء الدنيا ،ونسبة سعة عالم

الأحرة الذي يقدم عاليه العثل .بالموت ،إلى
فضاء الدنيا كن

بة فماء الدنيا إلى

 ٠ ٣إظهار عدل اف تعالى في عدم
التسوية بين المؤمنين والكافرين في
موامم ،القيامة.

 - ٤إظهار حرة الكافرينء ونل-مءم في

وقت لا ينفع محي التحسر والندم،
 - ٠إظهار فضل اJؤمنين الطائعين،
وتحقيق وعد الله تعالى برنايتهم ثر ذلك

الرحم؛ بل أوسع وأعغلم بما ال اليوم وأهواله.
يحصى

زا) اظرت دستور العي اء (جامع العلوم يي اصطلاحات

 - ٦تمحيص من لم يكفه التمحيص
في برزحه من المومين ،قل بعثه •

الفنون)(م [ ) ٧٨دار الكت ب ،العلب، ،يا]،

رالكثكول( ،أ"/ا) [دار الكتب .اسة ،ءدل].

(| ;^١ )Tلأوار الأست

جاسات.) ٢٩ • /T( ،

امدان

=٩^.

=====^^^^ء؛ألإوه,

rz
2

1

_ا

ؤ م ذهب
نثني ممه وئ
دحالوا الجنة:
إن أهوال أدم ،عثا لثمزه ل ف اطر؛  ،] ٣٤لما
دهما طائفة من
الخيامة كا نمل إلى الكفار والخناق وعد الله من اتبع الهدى ب الأنن محن

تمل إلى المؤمنين ،م نيلين بقوله

العياب والحزن عقبه ثذكر كمن أعد له

ت ع ال ى ت وبجم دنذثها ديل ^=٠؛ الخدام ،مثال الذين كفروارا.،
وأيصا نل تميم ما يدل على استثناء
 ^^^٢٠ئما أد؛تعشه [العج;  ،]٢فاذا
انكشفت ،نالك ،الأهوال ،وصاروا إلى

الطيعين مجن حوف أهوال القيامة ،وأن

الجثة والرضوان صار ما تميم كأن لم

هاك أسبا;ا للنجاة مها.

يكن؛ بل ربا كان زانيا في الالذاذ بما
يجدْسالبا•
وأحسوا  Iبأن هذا غعيف ،؛ لأن فوله

<لأ ص آثج آلأمح؟[ 4الأنيا:،
 ]١ •٣أحص من فول :وئأ سمهبما

ثذهل حكل ،نجيتكو عن! ؤ؛نعنايم
[الحج ،]٢ :والخاص مقدم عر العام.

ؤ ا لمصائروالمراجع:

« ٠ ١أصواء البيان® ،للشنقيطي.
.٢

نم ير ابن كير لا.

-٣

اكهثل" ،لأبن جزي•
ءقي ل.ه ال لم ،أًءمح اُث،

الحدين ، ،ل لصابوني.
_0

فإن فيل :هذا يمضى نمى الخزفه

والحزن معللها فى الدنيا والأحرة ،وليس
الأمر كنللأ٠؛ لأنهما حملا فى الدنيا
للمومين أكثر من حصولهما لغير

المومنض ،فاشي الماس بلاء الأشياء ثم
الأ-مفالآخم•

وأيثا فالمؤمن لا بكنه القعلع بأنه

القيامة الكبرى® ،للاشقر.

" - ٦الأنوار الم افي ان ،لاي ان،
حامعاُت،®،

للسلمان.

 ^١^" - ٧المالكين" ،لأبن القيم.
" — ٨مجمؤع الفتاوى" ،لابن تيمية.
m

M

أتى بالننادات كما ينبغي ،فخوف  ٠ ،التعريض ،لغة:
نال ابن فارس " : ioiSvالواو والثاء
المقمير حاصل ،وأيمم ا فخوف  ،محوء
والنون كلمة واحدة؛ هي :الوس واحد
العاقبة حاصل.

قلنا  :ء_نائن الكلام نيئ على أف
الراد نميهما في الأحرة لا فى انمنيا؛
ولأللث ،حض الله عنهم أنهم قالوا حين

الأوثان :حجارة كان ت ،تعبد وأصلها

استوثن الميء :قوى ،وأوتن فلأن
( )١انقر :شر الناب (\[ ) iU /دار الكتب ،اسب].

الأويأن

تث؛| ,٤٦٦

كئر ، 0وأوينت له ت أعطيته

ؤه

الأ'ُهت

 0ا لحكم:

جزيلألأ •٢
اتخاذ الأوثان أعنلم الذنوب ،واكبر
دالرثن والواثن :المشم الراكد الثات الكبائر ،وأفللم الفللم ،وأعفلم الحادة >01
الدائم ،والوثن الصنم ما كان ،وقيل :نعالك ،ولرسوله ه ،فهي أماس الشرك
الصنم المغير وقد يطلق الوثن على غير الأكبر وئاءدتا> ،وأصله ومنبع؛ ،،ومجا
الصورة ،الجمع؛ أوثان ولثن ووثن بعث اف تعالى رمحله ،وأنرلا كتبه إلا
وأفن ،وأصل الأوثان عند العرب،؛ كل للقضاء على الأوثان ،وهل،مها وتخليص
تمثال ،من حشت ،،أو حجارة ،أو ذهب ،الاما من المودية لها ،وتهلهثر نلوبهم
أو فقه ،أو نحاس ،أو نحوها ،وكانت من رجس الأوثان وأفدارئ؛؛.،
العرب تنصبها وتعدهال .٢
 0ا لحقيقة:
0

حفيقة اتخاذ الأوثان أن تقم ، .،بنؤع
ا لتعريف شرعا:
الوثن؛ اسم جامع لكل ما عبد من من أنواع العبادة ،من دون اف> تعالى،

دون افه ،لا ف ر )3ب ين الأشجار،
والأحجار ،والأبنية ،ولا بين الأنبياء،

أيا كان ت ،،حجرا ،أو نبرا ،أو محجرا،

أو نبيا ،أو رحلا صالحا أو طالحا،

والصالحين ،والaلالحين ،رمحوا بدلك أم رمحوا ^^ ،أم لم يرضوا بذلك ،وأصل
عبادة الأوثان كان من باب التعظيم لأهل

•^)٠١

الملاح ،وللبقع الباركة.
نال ،ابن السانّيج الكّلبي رهقفت  -عن

 0ا لأسماء

الأمث ال ،،الأصام ،الأنص اب،

ال ب ت ،الذي حمل بعمى العرب على

الأنداد.

الشرك -؛  ٠١كان الذي لخ يهم إلى

(أ)انظر :لمان ( ٠٠^١ءا/مأاأ [ ) ٢١٤ -دار إحياء

عبادة الأوثان ،والحجارة! أنا> كان ال
يقلعن من مكة فلماعن إلا احتمل معه

(ا).غايٍس الس (آ ) ٠٨/ادار الخل ،ط• .]٠١٤٢

التراث المربي iط .] ٠١وترتيب العاموص المحيط.

(؛[ ) ٠٧٤ /دار عالم الكتبً ،ل؛.^ ١٤١٧ ،
(*ا)انفلر; التمهيد لأبن مد اور(ْ/ه؛) [دار الجل،

ءل'أ)ام] .يكح ال جيد (^ا[ ) ٢٩٥ ،دار ابن
الأثير ،ءإّءا] .والترل ،المديد نى ■غامد التوحيد
لأبن مدي ،صن المجمرئ الكاّلأ (■ ) ٢٩/٢

[مركز صالح بن صالح الثقافيٍ ،ل؟] ،والقول
المنيل ءض محاب الوحيد (ا/ااا،
الجوزيً ،لاٌاا.

ح_ج_نا من حجارة الحرم؛ تعظيما
للحرم ،وصبابة بمكة ،فحيئما حلوا
وضعوه ،وطافوا به كطوافهم بالكعبة،

تيمنا منهم بها ،وصبابة بالحرم وحثا
؛ها • • • ،ثم سلخ ذللنج بهم إلك ،أن

[ ) ٤٠٠دار ابن
(؛)انظر :التمهيد لابن بؤ الم (ْ.))ْ/

الأوثان

الأوثان

٤٧٦

عيدوا ما اسنحبوا  ،ونسوا ما كانوا

كان فيها عيد من أعيادهم؟» قالوا  :لا.

عليه ،وا سنثدلوا يدين إبراهيم ؤإسما همل
غيره ،فعبدوا الأوئان ،وصاروا إلى ما

 ٠أوف ،يئدرك؛ فانه

لا وفاء لمدر في سبن افه ،ولا فيما ال

كانت عليه الأمم من ذالهم٠ار.،١

بملك ابن • ٩٣١
وعن أبى س عيد الخيري  >،.؛ أن

ي ا لأدلة؛

ق

ال ٌ

قال رسول اض

اوى ين

رسول اممه ه قال ٠١ :اللهم لا تجعل

آلأؤئي) وبم-نوأ مك آلررر .ه قبري وثل يمد ،اشتد غض— ،الله على قوم
لال_ح_ح] ،وقال :واه ةبثويك> ين يؤن اتحدوا ئور أسيائهم مساحدء
وعن عدي بن ،حاتم ه قال :أتت
أقي أؤثننا ؤممئالتؤإى ائجه تال-نك—ّوتت

آثو أؤبما مدْ بينكم ق ألصؤؤ آلدتتأه

الجي .وش عنفى صليب من ذهب
فق ال ١٠ :يا عدي امحلؤح عئ الثؤ مذا
الوثن»ر .،

عن عمرو بن عة ه في قمة

( )٣آخرحه أبو داود ركتاب الأيمان والنذور ،رقم

ما

 ،) ٣٣١٣والطراني في الكير (آ[ ) ٥٧/يكب ابن

أنت؟ قال• أنا نبي ،قفلت ت وما نبي؟

تيمية ،ط؟] ،وصححه ابن الملقن في للا-ر ال نير
(آ/حاْ) [  ; ١٥الهجرة ،ط ،]١وابن حجر ني

نال ت أرم لنى افه ،فقلت ت وبأي شيء

البالوغ (أ[ ) ١٨٥ /دار اطالسً ،لأ] ،ومسه
الألباني ني اممله المححه (رقم .) ٢٨٧٢

 ،] ١٧ون ال ت ^^٥١؟ ،إثما آمحنمِ ين يؤن
ل١لJتكيوتا ت .] ٢٥

إملامه؛  ٠٠أنه نال لرمول افه

أرملك؟ قال :أريي بصك الأرحام،
وكسر الأوثان ،وأن يوحد افه لا يشرك به

ثيءلأى.

وجملة ت  ٠وليس على ابن آدم ندر فيما لا دمالائ،اا ت
رواها البخارمح( ،كتاب الأدب ،رقم U؛' ،)lوسطلم
(محاب الإبمان ،رقم • .) ١١

( )٤احرجه الثزار في _ ،كا في كثف الأس تار

وعن نابت بن الضحاك نال :نذر

(اّ[ ) ٢٢ • /ؤسة الرّالة ،طا]ج وس ْلريقه ابن

رحل على عهد رسول الله .أن ينحر

عبد ال ثر في التمهط؟ (ه/م؛) [وزارة الأونافح

إبلا بجوانة فأنى المك . ،فقال :إني،
ندرت أن أنحر إبلا ب بوانة  ٠فقال

المي {* '■.هل كان فيها دنن من أدنان

المغربية] ،وفال الهيثمي" :فيه عمر بن مهبان ،وقل
اجتمعرا علمى معغه* .مجمع الزوائد (؟) ٢٨ /
[ٌكتّة القدسي].

وله شاهد من حديث أيي ،مّيرة هم ت أحرجه احمد
(أا/ااأ) [مرّة الرسالةً ،لاا ،وقال ،الهيثس:

الجاهلمة يبد؟>ا قالوا  :لا .قال :ررهل

"فيه إّحانا بن ابي إسرائيل ،وفيه كلام لوقفه في
القرآن ،وبقية رجاله ثقامحت ."،مجمع الزوائد (أ)٢/

( )١كتاب الأضام ( )٦زدار الكب المرا

[مكتبمة القدس] ،وصححه الألماني في أحكام

ط*ا].

( )٢احرجه ملم (تاب ملأئ المافرين ونمرها; ،قم
.) ٨٣٢

الخاتن ( [ ) ٢١٧المكتب ،الإسلامي ،ط؛].

( )٥أحرجه الترمذي (أبواب نف ير القرآن ،رقم ،) ٣٠٩٥
داليراني ،في الكير( [ ax/wمكة ابن تيمية, ،

الأوثان

الأوثان

!٤٨٦

 0أ قوال أهل امملم؛
نال ابن عبد ال بر

جعلت ،تللث ،الصور أحادا لها ظل ،ثم
؛ ®وكان

رسول اف  .يحدر أصحابه ،وسائر

جعلت ،أصناما وعبدمتغ ْع اله®أ.،٣
وق ال ال

عيي ^ ٥٠؛ ®فمن دعا

أمته من سوء صنيع الأمم قبله ،الذين
صلوا إلى قبور أنبيائهم ،واتخذوها قبالة وحرج بميلك عن الدين ،ولم بنفعه
غير اض ،أو عبده ،فقد اتخذه وثنا،

ومجدا ،كما صنعن ،الوثنية ؛الأوثان،
التي كانوا يجدون إليها ويعظموذها،

وذق ،الشرك الأكبر ،فكان البي.

انت ابه إلى الإسلام ،فكم انت ت ،إلى
الإسلام من مشرك ،وملحد ،وكافر،
ومنافق ،والعبرة بروح الدين وحقيقته،

يخبرهم بما في ذللثا من سخمل اض لا بمجرد الأمامي ،والألفافل التي ال
وغضبه ،وأنه مما لا يرضاه حشية عاليهم حقيقة .، ٤١٠١١٠١
)(٤

امثال طرمهماأ.،١

ه الأ*قسام:
اتخاذ الأوثان من الأحجار ،والقبور،
والتماثيل ،ونحوها بمبإ الحكم

وقال شيخ الإسلام ظ( ،ت ®ولا ريمبح
أن الأوثان يحمل عندها من الشياتلين،
وحهل-ابهم ،وتصرفهم ،ما هو من أساب ،أنامرْ:،

صلال بمي آدم ،وجعل القبور أوثانا هو

أولا؛ أن يتخذها أمكنة للعبادة،

فتنته؛ ما أوحاه قديما وحديثا إلى حزيه

ذللث ،عن ثابت ،بن الضحاك قال؛ نن.ر

وأوليائه ،من الفتنة بالقبور حتى آل الأمر
فيها ،إلى أن عبد أربابها من دون اف،

رحل على عهد رسول اممه ه أن ينحر
إبلا بموانة فاني المي ه فقال؛ إني
نذرين ،أن أنحر إبلا ي بوانة .فق ال

أوف ااشرك»آى.
والتقرب ،فيها إلى افه ب أنواع من
وفال ابن القيم
ت ارومن أعغلم القر؛ارت،؛ كالصلاة عندها ،أو الذبح،
مكايده  -أي؛ الشيط-ان  -التي كاد بها ونحوه ،فهذا من أعفلم وسائل الشرك
أكثر الناس ،وما نجا إلا من لم يرد الله الأكبر ،ومن أكبر ذرانحه ،ؤيدل على

وعبديته قبورهم ،واتخذين ،أوثانا وبنيت

عليها الهياكل وصورن ،صور أربابها ،ثم الني _؛ «هل كان فيها وثن من أوثان
= ط ؟] ،وحننه ابن تيمية في مجمؤع الغتاوى (/U

(  ٢٣اغاثت اللينان (ا/آأم أياد ابن المذيى؛ا •

 ،) ٦٧والألاتي في احلكمه عر جاهع اكر.ذي.

( )٤النيل اليدفى.قاصداكوب (\ا\ى.

(ا)اكمهد(هْ/أ).

( )٢مجمؤيع الغتاوى ( [ ) ١ ٦٨ / ١مجمع المالك نهد
لطياعة المصحف ،ط  ١٤٢٥ه].

(ه) انفلر :القول اندد ني •غامد اكوحّد (•،) TU/T
وحاب كتاب اكون-د للماّم ( [ ) ١٠٣طء،
؛آءام].

امدأن

|مدان

الجاهلة _؟» مالوا  :لا .غال :راهل

ثانيا :أن يتخاوها معبودات من دون ال،ه

كان فيها عيد من أعيادهم؟• نالوا  :لا.
 ٥٠^٠بنذرك؛ فإنه والعلواف ،ونحوه فهذا ثرك أكبر ،مخرج
نال رسول اف
لا وفاء لمدر في معصية اف ،ولا فيما لا من الملة ،وهذا ظاهر لا حفاء فيه ،كما
تعالى ،يتقرب إليها بالذبح ،والنذر،

ق ال تع الى؛

يمالك ،ابن آدم»را.،

ا سويذك ين درن أش

وقد تواترن الأحادث المحبحة فى أؤثنا وممحى
المنع من اتخاذ القبور م احي؛ لما
قال الشيخ عيد الرحنن ن محمد ن
مضي ،إلها من الشرك بها' ومادتها من قاسم ه :؛روالمنصود :أنه إذا كانت
.] ١٧

دون افه تعالى,

عبادة اطه عند القبور منهيا عنها ،ومغلظا

® :فمن أعغلم
قال ابن القيم
المحييات ،وأسباب الشرك :الصلاة

فيها ،فكيف ،بعبادة صاحس ،القبر ،فإن
ذلالث ،مرك أكبرار

عندها ،واتخاذها م

احي ،أو بناء

اكساحد عاليها ،فقد تواترت الصوص  ٠ثٌروق؛
عن الض .باض عن ذك ،واكنليثل

الفرق بين الون والصنم:

فه*
ا-محالما أمل العالم في الفرق بينهما
وقال ابن عبد الوهاب فءزفي ت لااب ما ءاليىثلأ،ةأنوالص:
)(٢

حاء من اكغاليظ فيمن ع1د اض عند قبر

أحدهما :أنه ليي بينهما فريا،

رجل صالح ،فكيف إذا عبده• • ذ١ل ،فالصنم هو الوثن ،والوثن هو الصنم،
الشارح عبد الرحمن بن حن ُ؟قمح • ويدل على نلائ ،قوله تعالى في قمة

®أي؛ الرجل المالح؛ فإن مادته هم ،إبراهيم  .مع قومه ١^^ :تثدمحى ِس
الشرك الأكبر ،وعبادة اض عنده وسيلة
إلى عبادته ،ووسائل الشرك محرمة؛

[انمكبوت:
شخ أقي أؤيننا ؤقثلمى
 ،] ١٧وإنم كانوا يعبدون الأصنام ،فدد

لأنها تودي إلى الشرك الأير ،دهمو على إطلاق الوثن على المتم ،وهذا
آ ع ظم
لذنوب)) •
أعغلم االذنوب®
( 0تقدم تخريجه تريا.

ر:آ)إغاثتاللهنان (ا.) ٣٥٠ /

(:آ)إءاءاللبمان (ا.) ٣٥ •/

ظ اه ر ق ول قادة ب ن دعام ة
اللوسىظمح؛ب ،قالرضير
قوله تعالى :ؤأه

بج ،درن آف

( )٣محاب التوبؤ ضمن -سر الريز الصد (ا/ا-أْ)

لداراكممْ ،لل،حأ؛ام].

( )٤نتح المجد ( [ ) ٢٠٠دار ابن الأسر ،طْا،
.^ ١٤٣٤

(ه)حاتج محاب التوحد ( .) ١٥٣

( )٦انثر :نسر العزيز العميد (ا/ه؛آ، ٢٤٦ .

 ،) ٥٩٩رفح المجد(ا'ا).

الأوثان

الأوثان

أثكاه :ارأصطنا»را ،،وقد ورد ى
نف يره لقوله تعالى • ءؤر؛ي ،إ"ا< ،أثثلن
َؤةإ تن ظه [إب_رام_م;  ] ٣٦م رة والذلاهر أن الصنم ت ما كان مصورا على
بالأصنام ،ومرة بالأوئان  ،مما يدل أي صورة ،والوثن بخلافه؛ كالحجر،

البشر ،والوثن ما كان متحوما على عير
ذلك ،،ذكره الْل بري عن مجاهد،

على أنه لا يرى فرقا سهما .

ولم يصحح هذا النول بعض أهل

والمةاالْ•،
الثالث ت أن بينهما عموما وحصوصا ؛

العلم إلا مع التقييد ت منهم الشيخ قالون أعم من الصنم ،فالوثن كل ما
سلبا ن بن عيد ا لله؛ حيث قا ل ت ءوقيل ت

عبد من دون اغ مواء كان مصورا ،أو

الوثن هو الصنم ،والصنم هو الوثن،
وهذا غير صحيح إلا مع ا لتجربي؛

غير مصور ،وأما الصنم فما كان على
أي صورة ،بشرية ،أو غير بشرية ٠

فأحدهما قد يعنى به الأحر ،وأما مع
الأفران فشر كل واحد سماْ»ص.
الصنم ،وهو الصورة من ذهب ،كان ،أو
الثاتيت وهو أن الصنم ما كان على من فضة ،أو غير ذللث ،من التمثال ،وكل
قال ابن عبد البر ه:

صورة البشر ،أو كان على أي صورة
ما ،وعبد من دون الله ،وأما الوثن فهو
كل ما عبذ من دون الله ،مم-ا لم يكن
على صورة؛ كالحجر ،والبنيان ،والقبر،
وتحوه ٠

قال مجاهد بن حير  i-fe؛ ت  ١والصنم ت
التمثال المصور ،ما لم يكن صنما فهو

ررالونن:

ما يعبد من دون اض فهو وثن ،صنما

كان أوغترصنم»رآ.،
وق ال ال شيخ عبد الرحمن بن

حن محز؛بج ت راوينال ت إن الوثن أعم،
وهو قوي؛ فالأصنام أوثان ،كما أن
اكورأوئان>ام.،
 aا لأص

لني نتج عن اتخاذ الأوثان قديما
ونال م ل يمان بن عبد اض ثة/فؤ ت
 ١الهمنم ت ما كان منحويا على صورة
( )١ضجر ابن ابي لأم (؟T•/؛  ) ٢٠رنم ( ) ١٧٢١٠

وحديثا آثار سلبية ،ومفاسد كثيرة ،منهات

أن الوقؤع في ذلك ،يوجب ،صرف
العبادة عن م نحنها غهؤ ،ويوقع صاحبه

[مكب نزار مصعلفى الجازْ ،لا] ،ونف ير الطبري
([ ) ٣٧٣ / ١ ٨دار مجر ،ط  ١ ٤ ٢ ٢ ، ١ه] .

( )٢اننلر :تن ير الطري <ما/ههآ•).

(ه) ن ير المزبز الصيد (\ ،) ٢٤٦ . Xio /واطر:
المدرنف ه (ا.) ٥٩٩ /

( )٣نير الخزيزانميد

( )٦الممهد(ه/ه؛) [دار الجل.

()٤تسر الطري <آا/سما■).

(ي)ذحالمج؛د(ا.ا).

الأوثان

٠

في الشرك الأكبر المخرج من الملة ،الحق ،فلو كان فيهما آلهة غير افه لم
فبدل أن يطالب النفع والفر من اطص يكن إلها حما؛ إذ افه لا سمي له ولا
مالكه يتوجه ويتدلل ويتف.رع لغير اطه.
قال أبو شامة متحديا عن آثار الموالي

صلاحها

الدعية وما يقارنها من الشرك بافه" :نم

 •0سص ،اسالمين:

إن  ،JUهلْ الأحتفالأت ;الوالد مع
ب ؛ دءة لا ض س  ٧^١ض
أزرى؛ كاخنلأْل ال نساء
^الرجال دا'سال الأءاخم ،واسرف
ورب المسكرات داس-رات وض

ادعى أهل الترك وانماد في هذا
الزم ان أن ه لا يقع في هدم الأمة
السيئة عبادة الأو'Lن ،وأن اتخاذ
القبور ،والماء عاليهأ ،والتقرب إلى
أصحابها ،والاستغاثة بهم ،ونحوها،

يءا ٌا م

لمتْ ،ن عادة الأوازص ،وقالوا  :إن

ذك س اس ،وذي

مثل له؛ فكانت تمد لأنتناء ما به
()٢

أء-ظم س س ده-و  ^١الأب عبادة الأوثان ص عب ادة الأصام،
مح ،ر-ول اف أو غيرْ ص والمماثيل ،الض كان مشركو العرب
لذاك
الأولهاء ودءائه والأتُاثة ب لي فعلونها ،وأما ما فعاله فئام هن المس
المدد واءمماد أدملم ارب ونحو ذك ،عند المقاهي ،والقبور ،فليي هو من
ص ص  ^١ام ،بمُاطائ اص الشرك ،بل هو هن التوحيد ،وليس معهم
من الماس حين احتمالهم بمول البي

حجة ،إلا الهوى ،واتب اع الشيهلان

ي ا لذكمة؛

 0والرد علمهم؛

وغيره ممن يسمونهم يالأولياء)ا
الحكمة من تحريم اتخاذ الأوثان من

أن المبى .قال« :كبعن سن من

أن اتخ-اذ الأوث ان من كان ملكم شترا بشجر وذرائا ^ ،حش
دون اض
دون اذه ^■١؟ ؛_) ،وآبح الاذوب؛ لو دخلوا جحر صب تعتموهم ،قلنا :يا
وما كان حاله كذلك قحانه آن يحرم أثل

١

صر؛م•

'

()٢س٠وعاكارى( .) ٤٣/١

( )٣انم :تسر المزين الحمد

ولأن اتخاذ الوثن حراب للعالم كله،

( )٤انظر من كب الغيم؛ الدرر الثنية لزبني يحلان

الا-وي ت وج والأرض

 _JIيوش

خ''اسفةس

والسماوات؛ فإن قوامهما بان يوله الإله

ل-صهلس البابي الخلي وأخويه] ،وبراءة الأشعريين

(ا)الاءث عر إنكار الدع ( .) ١١٠

لأبن مرزوق ( [ ) ٣٨٨ / ١مطبعة العلم بدمثق،
ط ١٣٨٨ه] ،وغيري من كتب الشرك والدعة.

الأوثان

الأوثان

ومحول افه اليهود وال نح ارى .قال ت

فال ابن الخم ه  -في سياق ذكر

اائمن؟،ار  .وفي رواية؛ قل ن ا ؛ يا

الفوائد من قمة إملأم ثميف وهدم

رمحول افه كفارس والروم؟ ففال ت ررومن
الاس إلا أوكاك»رى.
موا صع ا لشرك وا لهلوا غيت  ،يعد ا لقدرة
اللات —ت ®ومنها ت انه لا يجوز إيماء

ومما هو معلوم والأ-حاديث الصحيحة

محلى هدمها  ،يوما واحدا ؛ فإنها سعائر

أن اليهود والنمار قد اتخذوا قبور الشرك والكفر ،وهي أعغلم المدكرات،
أنبيائهم م احي ومعابد ،وقد حذرذا فلا يجوز الإقرار محليها ْع القدرة البتة،

رسول اطه من متابعتهم ر  ،،وقد وقع

وهدا حكم المشاهد التي ينيت محلى

فعلا ما أحبر له ،وما حدر أمته منه.

ا ل قبور  ،التي اتحدت أوئايا وطواغيت

فعن أبي ،هريرة ه؛ أن الم . ،تعبد من دون الله ،والأحجار التي تقصد
نال ت ءلأ تموم الماعة حتى تضهرب للتعفليم والشرك ،والذر والتقسل ،ال

أليات ساء لوس على ذي الخالصة .وذو يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض،
الخالصة طاغيةاار؛آ.
قال أبو عبد افه ال بخاري :اروذو

ْع القدرة على إزالتها  ،وكثير منها بمنزلة
اللات والعزى ،ومناة الثاكة الأخرى،

الخلصةت طاغية يوص التي كانوا يعيدون أو أعظم سركا عندها ،وافه المستعان،
ولم يكن أحد من أرياب هده الطواغيت
فيالجاهاوة»لْ.،
وعن محايشة نهبما قالت ت س—م—عستا يعقد أنها تحلق وترزق ،وتمنت وتمي،
رسول افه  .يقول ت ءلأ يذهب الليل

ؤإنما كانوا يفعلون عندها وبها  ،ما يفعله

والنهار حتى تمد اللات دالُرىُلأ•،

إحوانهم من ،المشركين اليوم عند
طواغيتهم ،فاتبع هؤلاء سن من كان
قبلهم ،ومحالكوا سيلهم حذو الفذة

( )١أخرجه البخاري (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة،
رنم •  ،) ٧٣٢وسلم رمحاب الخلم ،رغم .) ٢٦٦٩

()٢أخرجه البخاري(محاب الاعتمام بالكتاب والئئ،
رقم .) ٧٣١٩

( )٣انغلر L :أخرجه البخاري (كتاب الصلاة ،رقم
 ،) ٤٣٤ ، ٤٢٧وركتاب الجنائز ،رقم ،) ١٣٤١
وم لم (محاب الساجد ومواضع الصلاة ،رنم ٠٢٨

بالقذة ،وأحذوا مأحاوهم ثبر بثبر،
وذراعا بذراع ،وغل ب ،الشرك على أكثر
ال نفوس؛ لفلهور الجهل ،وحفاء

اسم>"'.

.) ٠٣٢ -

( )٤أخرجه البخاري (محاب الفتن .رقم  ،) ٧١١٦وسالم
(كاب النتن وأشراط اJاءة ،رقم .) ٢٩ •٦
(ه) صحح البخاري ( ُ[ ) ١٢٢٢ؤّة الرسالة ،ط.]١

و ا ثمصادرواتمراجع:
« ٠ ١اكمهيد» ،لأن عبد البر.

(آ) أخرجه م لم (كتاب الغتن وأثّراحل الساعة ،رقم
.) ٢٩٠٧

( )٧زادانماد (م [ )٠ •٧. 0 . ٦مؤّة الرسالةً ،لأا]ا

الأوو

الألو

® — ٢إغساثة ال ال هف _ان في ممايد
الثبهلاناا ،لأبن القيم.

 ١٠ — ٣بيع القبور ،،،لمالح العميمي.

تقدم على غيرْ وسبقه فكأن الغير

ؤيهللق على ا؛تا.اء الثيءل
 ٠ا لتعريف شرعا:

 ١٠ — ٤تحال ير الساجد من اتخاذ القبور
لثاني.
مساحاواا،

وهو ال ن.ى ليس قبله ثيء  ،المسابق

 - ٠رارّ الة الشرك ومظاهر٥ا ،،لمبارك

كلها بلا ابتداء؛ المتضمن صفة

الميلي•

الأول ١ I ،مسم من أٌ ما ء افه الح ني

الأولية المطلقة من كل وحهل

 ٠ — ٦فتح الجيد ،،،لعيد الرحمن بن
حسن.

و س بب ،الشممية:

سمي بالأول؛ لأنه لا شيء قبله ولا

 ٠٠ — ٧القول الس-ن.بد فى مقاهي.
التوحيدا ،،لأبن سعدي.
١ - ٨رالقول المفيد على كتاب

التوب ،لأبن ينمن•

 — ٩أرمجانبة أهل الثبور المهين محي

بدء لوجوده ،فهو الأول ؛الأزلية والأحر

يالأبديه ،فلم ي ثقه عدم ،ولا يلحقه
عدم.

 0ا لحكم:

وجوب الإيمان بهيا الأمم كما دلت،
المشاهد وعند ا لقبوره ،لعبد العزيز
عليه النصوصس ،وأنه من أسماء اطه
الراجحي•
الحني ،دال على أنه سبحانه لم ي بقه
 — ١ ٠ررالتمهيد لشرح كتاب التوحيده ،فى الوجود شيء ،وأنه المتغني ينف ه،

لصالح آل الشح.

Hالأول ra
ي ا لنعريفس:

ق—ال ابن ف—ارس • ررال همزة والواو

واللام أصادن! ابتداء الأمر وانتهاؤ. 0
أم ا الأول؛ ف الأول ،وهو م ب_ت اوأ

الشيء • ،،وآل يؤول؛ إذا نجا ونبق،
ويهللق على التقدم وال بق ،فالأول :ص

والإيمان بما دل عليه من صفة الأولية.
 0ا لأدلة:

نال تعالى؛ ءؤءو أ'لآرث وأٌث ثامحر
رم بم ّيى؛ علم

[٠ ]^^١

وقد جاء نف ير هن-ه ا لأية في حديتا
( )٢انفلر :تهدبم ،اللغة ( [ ) rrA/\iدار إما ،التراث

الأربي ،طا]ا ونف ير أسماء اض الحسنى للزجاج
( [ ) ٥٩دار الممافة المرية].

( )٣انمِ :لمان الخرب ( [ ) ٧١A ; ١١دار صادرً ،ل"آ].

( )٤انظر :ثان؛  ، UUللخطاس ([ )٧٨دار التفانة
( )١ساسس اللغة (ل/هها) [دار الفكر ،طهأ>-ا<م].

الرين ،ط"ا ٤١٢ .ام].

|ض

الأوو

أبى هربرة ه عن المي .فال:

 ٠اللهم أنت الأول فيسس قبلك شيء،

الوجود بنفسه لا يقبل العدم ،وهدم
كات نإ معدومة ثم وجدت ،فعدمها ينفي

وأنت الأحر فليي بعدك شيء  ،وأتت
الفياهر فليس قومك شيء ،وأتت الباطن كان قابلا للوجود والعدم لم يكن وجوده
ينف ه ،كما قال تعالى! ^• ١٢ظمأ ين عير
مليس لدنك شيء"  ،وقال المي
 ١كان اف ولم بكن شيء غيره ،وكان سإ أم هم أدحنلمدأ .اه [الط_ور] يقول
بحانه! أحدثوا من غير محل .ث أم هم
عرشه عر الماء»لآ.،
أحديوا أنف هم؟ ومعلوم أن الشيإء
وجودها ،ووجودها ينفى امتناعها ،وما

 0أ قوال اهل العلم:

 -ق ال ابن جرير الطبري ت ررهو الأول

المحاوث لا يوجل .نف ه ،فالممكن الذي

ليس له من نف

ه وجود ولا عدم ال

قبل كل شيء بغير حد ،والأخر بعد كل
شيء بغير نهاية ،ؤإنما قيل ذلك ،كيلك،؛ يوجده ،ؤإلأ كان معدون ا ،وكل ما
لأنه كان ولا شيء موجود سواه ،وهو أمكن وجوده بدلا عن عدمه ،وعدمه
يكون موجودا بنف ه ،بل إن حمل ما

كائن يعد فاء الأشياء كلها^م.

يدلا عن وجوده ،فليي له من نف ه

 -و قال ابن أبى العز الحنفي ت  ١قفول وجود ولا عدم لازم له. ، ١٠١

الشيخ  ^١ -الطحاوي -ت  ١قديم بلا

_ و قال ابن القيم ت  ١فأوليه اف هق

ابتداء ،دائم باد انتهاء ٠١هو معنى اسمه سابقة على أولية كل ما سواه ،وآخر يته
الأول والأخر .والعل م بثبوت ،هذين نابتة بحد اخرية كل ما سواه ،فأوليته!
الوصفين م تقر في الفطرة ،فإن
سبقه لكل شيء ،وآخريته  Iبقاؤه بحد كل
الموجودات لا يد ألت ،تنتهي إلى واجب
شيء ،وفناهريته سبحانه ت فوقيته وعلوه
الوجود لذاته؛ قهلعا للت لل ،فأن تف
تشاهد حوودث> الحيوان والنباين ،والمعادن

وحوادث ،الجو كال حاب ،والمطر وغير
ذلك ، ،وهده الحوادم ،وغيرها لي ت،

ممتنعة ،فإن الممتنع لا يوجد ،ولا
واجية الوجود بتن

ها ،فإن واجهب

على كل شيء ،ومعنى الفلهور يقتضى
العلو ،وظاهر الشيء هو ما عاد منه
وأحاط بّاطنه ،وبطونه يسبحانه ت إحاطته

بكل شيء بحيث يكون أفرب إليه من،
شمه ،وهدا قرب غير قرب المحب من
حبيبه  ،هدا لون وهدا لون  ,فمداار هده

( )١احرجه م_ الم (كتاب ،الذكر والدعا ،والتوبة

الأسماء الأربعة على الإحاطة ،وهي

( )٢أحرجه اوخأرى (كتاب ،دء الخلق ،رقم .) ٣١٩١

( )٤شرح الطحاوية (  ) ٦٦توزارة الشؤون الإسلامية

والأتمار ،رقم .) ٢٧١٣
(؟)-فر اممري ( [ ) ٣٨٥ ; ٢٢دار هجر. ،يا].

والأوقاف ،ط.^ ١٤١٨ ،١

اض

اض

ل, 00

إحاطتان رمانية ومكانية ،فأحاطتؤ أوليته

 -إ قرائه وحده ب الذل والالتجاء،

وآحريته بالفل والعد ،فكل ماض انتهى وعام الألممات ،إلى غيرْ أو الخوكل على
إلى أولته ،وكل آخر انتهى إلى آحربمه ،سوا٠ ٥
فأحسامحلت أوليته وآخريته ب الأوائل
— ا لتجرد من التملق ي سالأءمسسابا
ومامليته

والأكفان إليها إلى التملق ثمن منه

والأواخر ،وأحاؤلت

بكل ظاهر وباطن ،فما من ظاهر إلا
واف فوقه ،وما من باطن إلا واف دونه،

الإمداد ومنه الإعداد ،وفضله سابق على

الوساو و\لأببص.

وما من أول ،إلا واف قبله ،وما من آخر
إلا واف بعده ،فالأول قدمه ،والأخر
دوامه وبماوه ،والظاهر عالوه وعظمته،

 0ا لأتار:

من آثار الأيمان بهن.ا الاسم؛

وال-اطن فربه ودنوه .فز كل شيء

 — ١أن التعبد ف باسمه الأول يقتضى

اولثته وبقي بعد كل شيء ياخريته ،وعلا

التجرد من مطالعة الأياب والوقوف

ءا-ءا كل شيء بظهورْ ،ودنا من كل
شيء ببطونه ،فلا توارى منه سماء سماء

عليها والألمماُت ،إليها ،وتجريد الفلر إلى

ولا أرض أرصا ،ولا يحجب ،عنه ظاهر

مجرد ّز فمله ورحمته ،وأنه هو
المبتل .ئ بالإح ان من غير وسيلة من
العبل. .

باطن؛ ز اياطن له ظاهر ،والغيب ،عده
سهاده ،والعيد منه قريب  ،وال ر عنده

 - ٢انه يوجب ،له ^ ١خاصا وعبودية

علانية ،فهده الأسماء الأربعة تشتمل

خاصة ،يودي إلى عدم ركونه وونوثه

على أركان التوحيد ،فهو الأول في ؛الأسباب ،فإن الأسباب تعدم لا محالة
آمحرينه والأمحر في أوليته ،والظاهر في وتنفقي ،فالتعلق بها تعلق يمِ ا يعدم
بطونه دالاطن في ،ظهورْ ،لم يزل أولا

ؤينفمك ،،والتعلق ،بالأخر هك تعلق

وآخزا وظاما وباطناءلأ.،

بالحي الذي لا يموت ولا يزول.

ح ا لثمرات:،

 - ٣أنه يوحب ،صحة الاضطرار
إلى اف وحده ودوام المقر إليه دون كل

من ؛مرامت ،الأيمان باسم اش الأول؛
 م حرفة أن أولية اف سابقة عالي كلشيء ،ومنها ت ّ ابقيته ب القفز
والإحسان.
را)<.خ ،اسرض (ل/؛آ) [الداو الشن. ،دآ].

شيء سواه ،وأن الأمر ابتدأ منه ؤإليه
يرفع ،فهو المبتدئ بالمقل حيث ،ال

ّببح ولا وميلة ،ؤإليه بتهك ،الأمر حبنا
الرزاق الدر ( ) ١٧٣
نم -أررأ
الض ب
الأسا' .مى
س ' و _•
انفلر :ك
(■ \)٢سر.
ِ ■
.] ٠١٤٢٩
].
ط\٠١٤٢٩ ،
لاك،طا،
الحد لكم،
[يا\ ,ب
[دار

اوم الأمر

اوم الغزم

تنتهي الأسباب والوسائل فهو أول كل
شيء دآحرْ •
الُالتثن" ' لابن المتم •

" - ٦طربق الهجمِنض وب اب

 — ٤أنه يوجب إفراد الله تعالى باكمد

« - ٧ذةه الأسماء الحنيء،

وال ت أل ه ،ق افه قق هو الأول الذي
ابتاوأت منه المخلوقات ،والأخر الذي

لعبل ،الرزاق البدر.
 - ٨ارالمعاني الإيمانية في شرح

انتهت إليه عبوديتها ؤإرادنها ومحبتها،

الأسماء الح نى الربانية  ، ١لوحيد بن

فليس وراء النه شيء يقصد ؤيعثد ويتاله،

مد اللام بن بالي•

كما أنه ليس قبله شيء بخالق ويبرأ،

" ~ ٩الهج الأسس في شرح أسماء اممه

فكما كان و\حد'\ فى إيجادك فاجعله
واحدا فى تألهك وعبوديتلث ، ،وكما ابتل.أ

الحسنىاا ،لمحمد الحموي الجدي.
ء ارولله الأسماء الحسنى فايعوم

وجودك وحلقك منه فاجعله نهاية حبك

بها؛ دراسة تربوية لالآئار الإيمانية

ؤإرادتك وتألهك إليه لتصح لك موليته

والسلوكية لأسماء اممه الح ني®،

باسمه الأول والأخرُ اء

لمد العزم بن ناصر الجلل•

ي ا ثمصادروالمراحع:

 ٠ ١ررتف ير أسماء الله الح نى® ،

يراجع مصعللح (الإمامة).

لل عاّ.ى.

 — ٢لأتمآ

أصماء انفه الح

تم،®,

للزجاج•
 ١٠ — ٣درء تعارض العقل والنقل®

^ ،،٩لأبن تمة•

 ٠ ٤ارشرح أسماء الله الحسنى محي
صرء ال؛كتاب

لسعيد بن وهف

 — ٥ررسممح أسماء القه تعالى الحسنى
وصفاته الواردة فى الكتب ا لستة ا ،،لحصة
سنن عثد ا لعزز ا لتبيع،ر •
أا)اظر< :ض صض(\ا>'\'.ي.

 Pأ ولو العزم ج
ه ا لتعريف لغه:

العرم ت الجد والثبات والعبر واللزوم

والفئلع ،وما عفد عليه القلب من الأمر
المتيمن ،ومنه ت الرجل بعزم الطريف؛
)(٢
أي • يمضى فه لا ينش
؛  ١لتعريف شرعا ء

أولو العزم :هم مجموعة من الرسل
اللغة (ي/يها) [الدار المرية]،
( )٢انظر:
[دار الفكر ،بجروتم،] ٢١٠ ،
و.قاسيى اللغة
والقاموس المحيط ( [ ) ١٤٦٨موم ة الرصالة ،ط.]٠

أولو الغزم

ادم الغرم

على انفرادهم في مونمن من القرآن
الكريم في سياق العزم والجد والبات؛

 0أ قوال أهل العلم:

قال ابن تنميه ط؛ؤ ت  ١وأفضل أولياء الده

ف ق ال ت ُ الى• وولد تغيظ ين آلقثن هم أنبياؤ ،0وأفضل أنبيا ك هم المرملون
يقثهم لينك وس مج وإزيؤ ومح) منهم ،وأفضل المرسلين :أولو الحزم:

وعيش أي تنم دأ-ثُا ينهم يقظ ءا؛غثا

نوح ،ؤإبراهيم ،وموسى ،دعي ك،،

الميثاق من النبيين حملة ،ونص منهم

محمد.؛ حاتم النيين ،ؤإمام المتقين،

ؤا [ ٠٤الأحزاب] ،فذكر تعالى أخذه ومحمد ه . • .وأفضل أولي الحزم:

على هؤلاء الخم ة ،وقال تعالى ت وشج ومح يي ول د آدم ،ؤإم ام الأن ب ي اء إذا
لحم نى ألذن ما ؤش يدء محا
اجتمعوا ،وحطمهم إذا وفدوا  ١ ّ ١؛١

أنيهآ إثاف وما ؤبمثا ^, ٤؛اذرجم محّوا
زهى.] ١٣ :^١[ 4

ومن ذللث،؛ أن هؤلاء الخمسة ،محفلق

 0ا لثمرات،؛

من أبرز الثمرات المترتبة على الإيمان

هم الاJين يتراجعون الشفاعة بعد أبيهم بأولي العرم من الرسل :الإيمان بهؤلاء

آدم  .حتى سهي إلى نيا محمد .؛ الرسل الكرام  Lتفميلأ ،ومحبتهم
وتوفيرهم ،والاعتراف ،بفضلهم وشرفهم،
كما في حديث الشماعة المشهور
والأقتل.اء بهم في الحبر والجل ،والثبات
وأحرج الحاكم والبزار  -واللفغل له -
على الحق والدين والدعوة إلى اف

من حل .ث أبي هريرة هه أنه فال ت

اءحيار ولد آدم خمسق ت نوح ؤإبراهيم تعار ،والجهاد في مميله • til

وعيي وموسى ومحمد ه ،وحيرهم

محمد .ا'ل  ،ولمثل الحاكم ت راسند
الأن بماء حم

ومن الثمرات أيصا :إثبات التفاضل
بين أنبياء اش تعالى ورسله؛ كما قال

ة ،ومحمل .ؤ س يد تحار :وتثك ،ألرنلر ىقلثا بمنهم ءق بمش

 ١ل خم ة ٠ . .و فيكره.

ننهم ش "هم آة وربع بمنهم دتبمإو

[البغره ،] ٢٥٣ :وقال § • itووكيؤ كثدا
( )١ا-محر-بم الناري (محام ،شر المران ،برقم ،) ٤٧١٢
وم لم (ئأب ،الإبمان ،برقم .) ١٩٤

()٢امحرجه الزار في مدْ(Vا[ ) ١٤١ /زب العلوم
والحكم ،محوا] ،والحاكم ني المستدرك (كت.اب،

تواريخ الخندمن س الأسا' دالمرلين ،رنم
 ) ٤٠٠٧وقال ت ءهذا حديث صحيح الإمتاد ،ؤإن

كان مونرما ء-اء ،أص مريرة• ،رمال الهتك) م
مجمع الزرايو (\/،هه؟) [دار الكتب العلمية]!
ءارجاله رجال الصححء.

بمم ،ألبجى  ١۶بمي وءاقا يائي رصا .ه

'فاولو العزم من الرسل أفضل من
إخوانهم من باقي الرسل الكرام ه.
(• )٢مجموع الفتاوى (اا/اا-ا) ارفرىنسن أوب،
الرحمن وأولياء 1لثيطالأ).

أؤم الغرم

اولواممزم

.ع<:مح ;٥٩٦
•-ء:مص.

ي م ذمب

ولم تقم ،جرأة بعفى فرق

عند

خالف \ذو\ّ -الإماب في تعلل

هدا الحد؛ فعد (القرامطة)  -وهم من
غلاة التسعة  -علنا هبع ومحمد بن

على أن ذلك كذلك ،والإقرار دهأا!

بالرممالة ،وبشريعة حديل .ة ينخ بها

وصفهم بأولي العزم من الرسل؛ فقالوا :
ارانما سمي أولو اللزم أولي العزم؛ لأته إسماعيل من أولي العزما وقالوا  :إن
عهد إليهم في محمد والأوصياء من محمد بن إمماعيل هو المانم المهدي،
يعده ،والمهدي وسيرته ،وأجمع عزمهم ومعنى القائم :أي :الذي يبع ث،
وقالوا أيصا؛ ®إنما محاروا أولي العزم ثريحة تبننا محمد ه! فأولو العزم
بحبهم ا ،ا وف اد هذا وظهور بهللأنه
وكفر قائله يخي عن تكلف الرد عاليه.

عندهم سبعة :نوح ،ؤإبراهيم ،وموسى،

وعيسى ،ومحمد ،وعلي ،ومحمد بن

وتجرا غلاتهم ايصا على ما هو اعفلم إسماءيلأ؛؛أ وف اد هذا القول) وظهور
من هذا وأمد؛ فنص بعض علمائهم بطلانه وكفر قائله يغني عن تكلف الرد

على أن أئمتهم أفضل من جميع الأنبياء
وأعل م ،بما فيهم أولو العزم من

الرررأ !،وهذا كفر ب الإجماع ،ال
يمتري فيه أحد
(ا)الكافي للكيني (ا/ا■؛؛) [دار الكتب الإملأب

طهران ،ط*؛] .واتفلر; تمر المام للاقاشاني

( ) ٨٠ /tلتمأميح ت ح ين الأحملمي،
الأملمي] ،ونسر القمي (أ[ ) ٦٥ /تصحح وتعليق
طيب الموسوي ،ط٢آا وبحار الأنوار للمجالس
( [ ) ٢٧٨ . ٦٦٧٢٦ iTo/Wدار احما ،المراث،

ط"؟] .بوامهلة؛ أصول مذهب الثبية ،لناصر
الأناري(ا/خه ،؟.) ٦١٤ /
(آ)اتظر :ماثر انمرجات اعرى سار (  U/،S؛)T

عليه.

وند ثارك التسعة فى بعفس هذا
الضلال والكفرت غلاة الصوفية؛ الذين

نسموا مقامات الأولياء إلى أربعة
مقامات :فمنهم من يقوم مقام حلافة

النبوة (وهم العلماء) ،ومنهم من يقوم

مقام حلافة الرّسالة (وهم الأ؛دال،)،
ومنهم من يقوم مقام خلافة أولي الحزم
(وهم الأوتاد) ،ومنهم من يقوم مقام
خلاف ة أولي الاص عل ف اء (وه م
الأقطاب)آْ !،فمقام بعض الأولياء

[طيعة ليران ،]^ ١٢٨٠ ،والقصرل المهمة ني أصول

الأئمة للحر العامالي ( [ ) ١٥١شبة صيرني بعم]،
وعيون أحبار الرضا لابن بابويه الغمي (\) ٢٦٢ /

لابن محي

[طيعة إيران ،]-٥١٣١٨ ،والحكومة الإسلامية

.]< ١٤ •٢

للخبي ( [ ) ٠٢نشر :الحركة الإسلامية بإيران،

ومطبعة الخاليح بالكويت■] .وانفلر :أصول مذهب
الشيعة للساري <أ/ماآ).

رم)راجع :الشفا للقاضي عياض ( [ )١ . ٧٨/٢طيعة

ءيس الا؛ي الحليءط درالة م الرد ض الرانفة

([ )٩٢طابع المنا .مكة،

( )٤انظر :؛رق الشيعة للحن الوبأمحني وسعال ين عباد اض

الثني ([ ) ٢٨دار الرشاد بالقاهرة ،ط.]١
( )٥انظر :جا*ع الأصول في الأولياء للكمشخاوي ()٥
[المْلبعة الومية بطرايلس ،]- ٠١٣٩٨ ،والفتوحات■

امح|حاد ،

=^٠

عندهم يكدن *وف مقام أدلي العزم من
الرسل ،ضلا عن مقام النبوة والرسالة!
ه ا {مصائروالمراجع:

« - ١اوكت ،وال عيون" (جء)،
للما وردى.

٢

الأوطأ ا

 ٣١١٠٥١١التنزيل" ^ ،)٧للبغوي.

 - ٣ااالج_امع لأحكام ال قرآن"
^ ، ٢١ ٦للقرطك•،
 ٠ ٤رمجمؤع النتاويء لج ،)١ ١
لأبن تبة•
ه  ٠١ .تف

القآن العفو" ( ،) ٦٢

لأبنكمحر•

 — ٦لأشرح العقيدة الهلحاوذلأ ^،)٢

 . ١٢ءأصواء ال ب ي ان" ^،)٧
للثنمطى.

 — ١٣ا١ثرح الوامطية" ،لمحمد حليل
هماس•

(( . ١ ٤الرمل والرم الأت" ،لعمر

مليمان الأشقر.
 Mا لإيجاب m

 ٠ا لتمرس ،لغث:
الإلزام والإسقاؤل والإيقاع ،وهو
مشنق من  ١لوجوب ، ،ء سلاالواو والجيم
والباء أصل واحد ،يدل على مقومل

الشيء ووقوعه ا) ل  ،،واروجب الشيء؛
أي :لزم ،بجب وحونا ،وأوجبه اش،

لابن أبي العر•

واستوجبه .أي .استحقه"

، - ٧؛ال در المن ور" ^،)٣١
للسوءلي.

 ٠ا لتعريف ،شرعا:

 ٠ ٨اامفحمات الأفران في مبهمان
القرآناا ،للسيوطى .

 ٠ ٩ه لوامع الأنوار البهية® ^،)٢
للسمارسى .

•  - ١ااتوصيح المقاصد وتصحيح

*

[؛ ١٥٠٧١ب ،ممنيان:

همام؛ وهو أمر اف تبارك وتمالى
ؤإلزامه لعب اده بثرعه المنزل على

رم اله ،جغؤ .وطا المعنى العام شامل

لكل ما شرعه اف غبو لعباده من أوامر

ونواه على سبيل الوجوب والجزم

القواعد" (ج؟) ،لأحمد بن إبرامم بن والإلزام بامثاله فعلا أو تركا .
وخاص :وهو أمراغ تجارك ونمالى

عبس.

 ١معارج القبول" ^ ،)٢لحافظ.
الحكمي،

(ا).شاب_س اللغت(آ/ااا) [دار الجبل،] ٠١٤٢ • ،
وانظر :تهاويب اسة ( ١ا ) ٢٢٦ /لال.ار الممرا

للتالهف واكرجمأ ،ط ،] ٠١٣٨٤ ١والقاموس

الإلهي لاين س الحسني ( JU [ ) ٢٦٤؛ النكر
يالقامرو.] ٢١٩٨٣ ،

السل (  ) ١٤١ب

الرّالأت،

.] ٠١٤٢٤

( )٢المحاج (ا[ ) ٢٣١ /داو العلم للملاهن0< ،آ.

الأوحاو ».

الاقحا ٠٠١

٢٤٦١٦

ؤإلزامه لعباده بفعل الواجبات التي ألزمهم
بها ني ثرعه المنزل على رسله ه •

 0ا لذلم:
وجوب إثبات صفة الإيجاب لله تبارك

وهذا خاص بفعل الواجبات ،ويقابله

وتعالى على حقيقتها من غير تحرف ولا

هنا ؛ الت»-ميم وهوت نهي الله تمارك

تعطيل ومن غير تكييف ولا نشل؛ إذ

وتعالى وإلزامه لعباده بترك المعحرمات هو غؤه المشؤع وحده لا سريلث ،له،

التي أمرهم بتركها في شرعه المزل على
رمله هو.

ي ا لتعريف اصطلاحا:

الإيجاب في اصطلاح أشل الأصول:
الإبان والإلزام ،وطلب الفعل تجا
جازما ،فمعنى إيجاب اض تعالى علينا
الصلاة إبانها علبا ،وإلزامه  ULjبها.

يوجبا على عباده الواجبات ،ويحرم
عليهم المحرمات ،وهذا مجن حصانص
ربوبيته سبحانه على حلقه ،والواجب

على العباد إثبات ما وصفط الله به نف ه

والتعبد له بمقتفى هن.ه الصفات
العظمة.

 0ا لأدلة:

كل ما أمر اللص يه عباده أمر إيجاب
وحقيقة هذا الإيجاب والإلزام هو
تصبير الشيء واجبا ولازما ،والتمثر ؤإلزام فهو دليل على هذه الصفة ،وكل
ما نهاهم عنه نهي تحريم فهو إيجاب منه
صفة فعلية لن 4تبارك وتعا . ، ١٧
عليهم للترك والانتهاء عما نهوا عنه،
وفي معنى الإيجاب :الفرض ،يقال:
وهو كذللث ،دليل على هذه الصفة ٠
أوجب عليه كذا  :إذا فرصه عليه؛ ألزمه
ومن الأدلة على ذلك:،
به ،وعنه :إيجاب الله على عياله طاصه.

 - ١نول اف ه • ج جم؛ خم' ،الحم ،ثذ

ويطلي ،الإيجاب على :كلام يصدر
من أحد المتعاقدين من أجل إنشاء حج فينا مبم ،آش آمحو ه ثه آف ق ١قإن حلنأ
أمر أف ثدك مندمحيإ .ه
العقد ،وكلام الثاني إذا كان موافقا ين تثر

لكالآم الأول يمي ^.،٢
ؤ ا لأسماء الأخرى:
التثرع ،الفرص.
( )١انظر؛ ثمِح مختمر للروهست (ل/ههأآ) [موة
الرالة]^ ،؛  ٥١الفحرل (\اس [دار النقالة،
ط.]١

( )٢انفلر :سم لغة النمهاء ( )٨٩لدار القاص،

لالأ<-زاب].

 - ٢وقوله :.ءؤءد زم أثث دؤ بلا

اتظأ ;أثث  efم آلء آؤأ
ل■١كءربمء •

ومن الئنة:
عن أبي هريرة ه قال ت حطسا
رسول اف

فقال ت ءرأيها الاس ئد

الأساس

!٢٤٦٢

فرض اف عليكم الحج فحجوا ،،فقال إيجاب الله ه الجنة للصائم يوما واحدا

رجل■ أكل عام يا رسول اف؟ فئت،

إذا حهع مع صومه صدقه وسهول جنازة

حتى فالها ثلايا ،فقال رسول اض .

وعيادة مريص. ٠٠

ررلو ق ال تؤ ن عم لوحسث ،ول ما
اس3لعتم ، ٠٠.. .اروقوله؛ ررلوحبت ®،؛

 - ٢وقال ان حرير الهلبمري ؛؟:^>٤

ءاوأم  ،فول إبراهي م ء؛ ج إؤآ
أي :لأوحب ه ا اض |ققاالآ •،ف ال ابن أتكث ،ثن لوه محاد ءم ذك ،ربع عند
تيمية سلإ . . . ١ Iفلهيا كان دين

المومنض ب اق ورمحوله أن الأحكام
الحم

ه  ١ ٠لايجايا ،والاس

.^،ياب، ،

تق[ ^'١ ،إراهيم ] ٣٧ :فإنه إن يكن
قال دلك قبل إيجاب افه فرض تحريمه
على لسانه على حلمه؛ فإنما عنى بدلك

والتحليل ،والكراهية ،والتحريم ،ال تحريم افه إياه الذي حرمه يحيايه إياه

يوحد إلا عن رسول اض ،.فلا واجب،

إلا ما أوجبه الاه ورسوله ،ولا حرام إلا
ما حرمه الله ورسوله٠٠

 0أقوال أهل اسر:
كلام العلماء في هذا كثير ،لا ميما

الأصوليين؛ لأن من الأحكام الشرعية

وكلأءته من غير تحريمه إياه على حلقه

على وجه التعبد لهم ^ Ji؛ ،،ؤإن يكن
قال ذلك؛ بعد تحريم افه إياه على لسانه
على حلقه على وجه التعبد ،فلا مسالة

لأحد علما في ذلك»لُ.،
 — ٣وفال ان تيمية ئه :ررالحلني ح

الواحسا والمحرم ،والواجب لا يكون
واجتا إلا بإيجاب ،اش له ،والمحرم ال تع الى ،أو ل عمر افه ،أو وال قرآن
يكون م،حرنا إلا بتحريم الله له ،فهو العفليم؛  .؛ ؤإذا كان كدللثح فالحلف
بصفاته كالحالم ،يه كما لو قال :وعزة الله

المشمع بحانه للأحكام لا محرياك له.
وص كلامهم ما يلي:

م.فارتج اطه؛ فإنه إذا قال :إن فعلم ،كدا

 - ١ب وب ابن حزيمة

ررصحيحهأأ

باكل.ر والطلاق ونحوهما هو حلغ ا

باتا قال فيه ت

فى فعالي الحج .فقد حلف ،بإيجاب الحج
يكر عليه ؤإيجاب الحج عليه حكم من

( )١أحرجه م لم ني صحيحا(كتاب الحج> رنم
.) ١٣٣٧

( )٢صفات اه .الواردة ني الكتاب والئق( [ ) ٦٦دار
الهجرة ، lY< ،آآاأا،و].

( )٢مجموع الفتاوى ( [ ) ٢٢٧ . YYY/YYسع الملك

أحكام اطه تعالى وهو من صفاته،
وكل.لك ،لو قال :فعلي تحرير رقبة ،وإذا

قال :فامرأتي طالق وءثل،ي حر .فقل
حلف ،بإزالة مالكه الذي هو تحريمه عليه،

فهد لهناعة المصحف ٤١٥ ،،اه].

(( )٤م؛•ا) لالكت_ ،الإّلأهما

••؛اد].

شر اتجري (أ/م؛ء) [دار هجر ،ط.]١

الأJحا ٠٠J

][٤٦٣

وال تحريم من صف ات اف كما أن سحائه حالق كل شيء ومليكه ،وأن مجا
الإيجاب من صفات اف ،وند جعل اض ثاء كان وما لم يشأ لم بكن ،وأن
ذلك من آياته فى فوله:

شدوا

العباد لا يوجبون عليه شيئا ،ولهذا كان

ءايتت آف هزؤإه [البقرة;  .] ٢٣١فجعل من قال من أهل الئنة يا لوجوب قال؛
صدوره في المكاح والطلاق والخاع من إنه كتب على نفه  ،وحرم على نفسه ال
آياته؛ لكنه إذا حلف بالإيجاب والتحريم أن العبد نفسه يستحق على الله شبئا،
ففد عفد اليمين ف كما يعقد الثور ض،

كما يكون للمخلوق على المخلوق،

ف إن قول ه :علي الحج والصوم

فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير،
لهو الخالق لهم ،وهو المرسل إلهم
الرمل ،وهو الميسر لهم الإيمان والعمل
الصالح .ومن نوهم من القدرية

 - ١إيجاب الله على عباده ،وهو

والمعتزلة ونحوهم أنهم يستحقون عليه

عقد

لاه))

)(١

 0ا لأقسام:

المراد تقريره فيما تقدم.
 - ٢إيجاب افه  .على نف ه ،وهدا

من حنس ما ي تحفه الأجير على من

اساجره فهو جاهل في ذللث . ،ؤإذا كان

مياتي في الم ائل المتعلقة.

لكزللخ ،لم تكن اترّ.,يالة إيه إلا ؛ما س يه

ه ا س،اصاثمتولقة;

من فماله ؤإح انه ،والحق الذي لحباله
هو من نضاله ؤإح انه؛ ليس من باب

إيجاب افعلمح،مه.تأوجّج اممه جه على نف ه أمورا
وأخبرنا أنه أوجبها على نمه يإيجابه هو
لا بإيجاب أحد من حلقه ،فإنه سبحانه

أعلى وأعظم وأجل من أن يوجب عليه
أحد من حلقه شيئا ,
نال ابن تيمية إآقه ؛ ءوأما الإيجاب

المعاوصة ،ولا من باب ما أوجبه غيره
عليه فإنه م بحانه هو يتعالى عن
ذلاوث،لأآ.،

وقال ابن القيم ظه® :فصل :وكيلك
الكلام في الإيجاب في حق افه مواء؛

الأقوال فيه كالأقوال في التحريم ،وفد
أحبر بحانه عن نف ه أنه كت_> على
نف ه وأحق على نق ه ،فال تعالى:

عليه ء والتحريم بالقياس على حلقه،
فهدا نول الغدري-ة ،وهو نول مبتيع ^^ ١٥حثا ء؛بما ُُنر آلمحتلأ .ه
مخالف لصحبح المنشول وصريح [ال روم] ،ون ال ت ع الى :ه؛' ءق
المعقول ،وأهل السنة متفقون على أنه
( )٢اكغا ،انمراط المشم (آ[ ) ٣١ ١. ٣١ • /دار
 )١سبموع اكارى (ه-ا.) ٢٧٤ . ٢٧٣ /

افيا ،ط^

ا>ا؛ام].

الإدحا| |

للأ]1

الاهحاس

 ١^-،%ممل سسلم هوكم هاجردأدممأ ثن دينربم دأودوأ4
٠١^^١
تم ث؛ثاتي
ب رص؛ ع ش اثسه [ :٣^١وئتازأ وئزأ
 ٤ء ا ،وقال ن ما لى ث وة أق أنشن هى وبئ'بلإئلم جئت نجممح ،ثن مها آ'لأدهنره

ي

أص ^ ٥٢أه ص

[أل ء_م_ران;  ،] ١٩٥وقول ه :ؤإتوت11إو؛

عق دقنأوى  4سهي أم منناوو
آزث  ٧أصن نص ^'١
وثنزئ رءتا عقو حة ض ألؤرين
وه [ . . . ١٧^١إلى أمثال ذلك من
دأ'صدأكرثه[اضة.] ١١١ :
صيغ الف م المنفمن معنى ايجاب
وض الحديث المحيح أل النبي.

المقسم على نف ه أو منعه نف ه ،وهو
قال لمعاذ <ةهبم • راأتدري مل حق اف على
الم م الطلي المتضمن للحغلر والمغ،
عباده؟ نلت ت اض ورسوله أعلم  ٠نال ت
يخلاف الفم الخيري المضمن للتمديق

حقه عليهم أن يعيد ْو لا يشركوا به شيقا.
والتكذيب ،ولهدا ق م الفقهاء وغيرهم
أتدري ما حق العباد على اف إذا فعلوا
ذلك؟ نالت؛ اض ورسوله اعلم .قال :اليمبن إلى موجب للحفلر والمنع أو

حشهم عليه أل لا يعدبهم ٠١؛ ،ومنه
قوله ه في غر حديث :من نمل كدا

كان عش اغ أن يفعل يه كدا وكدا في

التمح .يق والتكل.سا ،قالوا  :وإذا كان

معقولا من الحبي أن يكوف طالثا هن نف ه
فتكون نف ه طالبه منها ،لقوله تعالى:

الوعل والوعيد ،ونظير هذا ما أحبر ^إة الثس لآاثارْ ألثو؛ه ت يوش،] ٠٣ :
سبحانه من نسمه ليفعلن ما أف م عليه؛ وقوله :جوه س حاذ مثام رق ،وئآل أقس
[؛ ْ ،]_ jIp3UJع كون الحبن.
دسغلثهن أتنين عن أفركا
كقوله تعالى؛

[ال حجر] ،وقول ه :وضوث

ل ام وناْ فوقه ،ءارب تحالى الذي

كنثتبهم واصة نث قنمجن م3
 .م تجى ين آ سة
أم أشد يمل ،آوي ط وه [م ري م]،
وقوله< :قلآةن ألمحن وه [ ،] ٣٠١٨
وقوله؛ ؤلآتلأ 0جثم ببك نهنن ساك نم
أضل ج^ه [صز]  ،وق ول ه:
^^نتاب بد و,س رنم

لس فوقه آمرولاناْ ،كيف يمتنع منه

 ، ٢٢٨٠٦يسلم(كتاب الإبمان ،رنم ••>٣

آن يكون طالتا من نفسه فيكتب على

نف ه ويحق على تقسمه ويحرم على نفسه؟

ل ذ لك أولى وأحركا في حقه من نمور،

في حق البد ،وقد أحبر به عن نم ه
وأحبر به رسوله .قالوا  :وكتابه ما كتبه
ءرنفسهوإحقاقهطحقهئيهاض.من
لإرادته ذلالث ،ومحبته له ورصاْ به وأنه ال

اrلآJحاد

الإسماد

؛ = ٠٠٠

بد أن يفعله ،وتحريمه ما حرمه على نفه
متضمن لبعضه لدلك وكراهته له وأته ال
يفعله ،ولا ريب أن محبته لما يريد أن
يفعله ورصاه به يوجّس ،وقوعه بمشيئته

واختياره ،وكراهته للفعل وبغضه له يمع
وقوعه منه ْع قدرته عليه لو هاءا،
0ادمة:

الخكمة من إيجاب الله على حلقه

الواجبات؛ تحقيق العبودية التي حلقوا
من اجلها ،كما نال تعالى؛ ؤر٠ثا ظنق

« - ٢لانتضاء المراتل المتمم»
(ج؟) ،لأبن تيمية.
 - ٣أل نمير  ، ٢٢^ ٠٠^^^١للطري ,
 — ٤لأصحح ابن خريمها؛ (ج'؟) ٠
 - ٥لاصقات اممه  .ال واردة فى
الكتاب والتة^ ،لعلوي السقاف.

 — ٦المجهّوع الفت ساوى،) ٥٣^ ٠
لأ؛نسمة •

 ١٠ — ٧معجم'لغة الفنهاءا' ،لمحمد

قلعجي وزميله'
 ١ — ٨مفتاح دار ال

أين وآلاض إلا نمثرن.ه [الداران]،
وقال تعالى ت ؤلءثثأ آلاذس آن
ندى لأبن الئم•
[،.،^١؛]:؛ أي :هملا لا يزمر ولا

ينهى!لآ U ig 4JuU .،خلفا لم تركا
هملا بل أرمل إلينا رسولا بالشرع
الواجب ،عليتا التزامه وعبادة اغ به ،فن

 ٧٠١عه دخل الجنة ومن عماه دخل

المار؛ كما نال تعالى< :انآ امحئ إلإؤ

عادة* ^،)٢

 Mا لإيجاد قة
ى ا لتمريف ،لغه:

بقول ابن فارس ت ®المواد والجيم
والدال يدل على أصل واحد ،وهو
الشيء يلفيه ،ووحدت الض ال ة

رسةُ سهدا عوكت ك أرّل؟ ال ^ ،١رتة وجدانارار؛® .،ووجد الشيء عن عدم فهو

 .ثش محبموث
) (٣أورث ئشديد أ-ئوا ويه موجود . . .وأوجده اف*ل  .٢وارالوجود
خلاف العدم ،وأوجد اض الشيء من
ح اثمصادروانمرام:

ال عدم فوجد ف هو موجود ،من

 ١ — ١إرشاد ال ف حول* (ج  ، ) ١الوادر*أا' /وانماني السامة تدل عر
للثوكاني.

أن الإيجاد في اللغة؛ يعي• خلق الشيء
؛عل• أن كان عدما ،وأن الموجود خلاف

(ا)ض1ح دار العادة ( [ ) W'/fدار الكب اسب].
(آ) اتنلر :تمر اتجري (■ .) aT\/YT

( )٣انفلر؛ ثلائأ الأصول صمن مجمؤع مؤلغات الشيخ
سد بن ب الوماب (ا■.^ ١٤٢٢ ، iY«[ ) ١٣٤ /

(• )٤قايس اللغة (ا*[ ) ٨١ /دار الجيل٠ ،ل.]١

( )٥انمحاح (  U/T؛[ )aدار اكلم للملأيين. ،دم].
( )٦المياح الخير ([ ) ٨٩١ /Tدار التلم].

الأسماد

الاحاد

!٢٤٦٦٦

المعدوم ،والوجود حلاف العدم ،وهو
الكون والثبويتح.
 ٠ا لتمريف ،اصطلأخا:

 0ا لحكم:

لفظ الإيجاد من الألفاظ الض يخبر
بها عن اف .ولكن لا بوصف به؛

لم مفج نف ه به ولم يصمه
لأن اض
لم سحدث أهل الئثة ^؛ ١^-عن لففل به وصول .ؤ ،يقول ابن الميم ظه ت
الإيجاد؛ لأن له مرائيا شرعتا واردا في اوأما لفظ الوجد فلم يقع ني أمحسمائه
الكتاب والثثة وهو لفغل ت الخلق ،قال محبحانه ،ؤإن كان هو الموجد على
ابن تيمية ت الإيجاد اض للخالق هو خالقه

الحقيقة ،ووف ،في أسمائه الواجد وهو
بمعنى الخني الذي له الوجد ،وأما

لهم"لا .،ونال ابن القيم ت *فالخلق:
الإيجاد»  ، ٢٢١ونن ابن المم أن الإيجاد الموجد فهو مفعل ْبن أوجد وله معنيان ت

من محاني الجعل فمال؛ رروأما الجعل أحدهما ت أن يجعل الشيء موجودا وهو
ففد أطالق عالي اثنه سبعحانه بمعنيين

تعدية وجده وأوجده  ٠ ٠ ٠والمعنى

التصسر»لى .وند فر ابن كير قوله
ؤ\ؤى ؤ ألإت ثإللاه :_J0

وقال مبينا الأم م الشرعي :راوأمأ

من العرماال  ،،ومن خلال التقول السائقة

كالمحدث والفاعل والصاع ،وهدا من

أحدهما :الإيجاد والخالق ،والثاني ت الثاني :أوحدْ جعل له جدة وغنى"ل .،

 ]٢الموجد ففد محمى نف ه بأكمل أنواعه؛
فقال :ررومعنى الأية :أنه أوحد الخلائق وهو الخالق البارئ المصور ،فالموجد

يمكن القول ت إن معنى الإيجاد هو دقيق فقه الأسماء الحسنىااأآ.،
الخلق.
 ٠م ذمم،

 0ا لأسماء الأخرى:

المرادف الشرعي للإيجاد هو الخالقء
ويعبر عنه المتكلمون ي التكوين،

والاختراع ،ويعبر عنه المالمحنة

يا لإيداع ،وسيأتي التعالمق على هده

يف ر كير من المتتكلمين الإيجاد

بالخلق ،والذكوين ،والاختراع ،وما ني
معناه ،يقول الرازي® :أمحا الخلق بمحنى
الإحداث والإيجاد فعندنا أنه بحانه
متفرد به))  ٠وممس ا نالوا في معنى

التسمؤات*

الإيجاد'ُ :والتكوين والاختراع يا لإيجاد

(\)اسة(ي'/ها)لمة ابن تب ،ط؛].
()٢نفا ،اسل (  ) ٦٥رمة ايراض الحدة ،ط\آ
( )٣ثقا ،العلل( .) ١٣٣
()٤تمر ابن ممر([ ) ٤٢٢ /،دار اص العلب].

ره)شفاء العلل( .) ١٣٢

()٦دارج الألك؛ن ( Ai\-\/r
الخالة س الملم الإلهي <بم ) ١٣٧ /زدار
()٧
اماب العري].

الإيمان

الإيمان

ؤزق]اإ

المصادروالمراجع:
إلا أن الإيمان إنما يطالق عر التمديق
 - ١ارالألفاظ والمصطلحات الممملئة الذي معه أمن ،وليس على مجرد

بتوحيد الربوسة جمع ودرامة را ،لأمال

التصديق فمهل .قال الجوهري ت راوأصا

العمرو [رسالة دكتورا0ا.
آمن • أأمن بهمزتين لتنت الثانية)) ،
 - ٢اريغية المرتاد فى الرد على المتفل نة وهو من الأمن صد الخوف ١ا ،وقال
الراغب ت  ١أصل الأمن ت ءلهأنينة التمس
والقرامaلةوالباطنيةاا ،لابن تيمية.
وزوال الخوف)) ر  ،وقال أيصا ؛ ))فال
مأ_ااشفاء العليل)) ،لأبن القيم.
تع الى؛ ^٠؟ أنث يمحن لتا رأو <=ظنا
 ٠١ — ٤المندية)) ^ ،)٢لابن تيمية.

« - ٠ءقيدة التوحيد في القرآن
الكريم)) ،لمحمد مالكاوى١

ضيه،

[يوسف] قيل ت معن ا  ٥ت

؛مصا.ق لنا ،إلا أن الإيمان هو التصديق

الدى معه أمن))ل ١،

 ٠١ - ٦تهافت التهافت)) ،لابن رشد.

 - ٧ارالمعلال_ ،العالية من انملم
اص ،ص ■

 ٠ا لتعريف ،شرعا:

الإيمان شرعات قول وعمل واعتماد

يزيل بالaلاءة وينقص بالمعصية ر ٠،

 ١ ١ ■ ٨موسوعة مصعللحات جامع
 0ا لحكم:
العلوم)) ،لمجموعة هن المؤلفين.
يجب على الم_تكالم ،الاعتماد بأن
 ١ — ٩موسوعة ممعللحات الإمام
الإيمان قول وعمل واعتماد ،وبأنه يتجزأ
فخر الدين الرازي)) ،لمح يغيم.
 ٠٠ — ١ ٠موسوعة ممحهللحات القل قة

عتل العرب)) ،لجيرار جهامى.
 Mا لإيمان m
و ا لتعريف لغه:

نال
والنون
الأمانة
سكون

ابن فارس ت ارالهمزة والميم
أصلان متقاربان أحدهما ت
التي هى صد الخيانة ،ومعناها
الهل ،،والآ-حرت التصديق)).، ١

لا).ماسى الس (\[ )\ rr /دار الفم ،طبما>-اا،و].

ويتبعض وتل .حله الزيادة والقصان ،فيزيل

بفعل الهن اعات وينقص ب افتراق

الزلأت"ء.
 ٠ا لحقيقة؛

حقيقة الإيمان أنه مجني على القول
()٢الصحاح (؛؛[ ) ٢٠٧١ /دار الملم الملأيض ،ط؛].
(■ا) انمحاح <ه ،)٢• ١٧/والقامس المسر ( ) ١١٧٦
[مؤ،ة الرّالة ،ؤره ١ ٤ T ٦ ،ه].

( )٤ضدات ،الفافر القرآن

[دار اكلم].

( )٥المصدر المايق (ا/ا/ة).

(آ) اننلر :الممدة اياث<'ااا)لأضرل الملف ،ط)ا].
( )٧انفلر :الشرمة للاجري (آ[ ) ١١١ /دار الوض:ا.

الإيمان

][٤٦٩

والعمل والاعتماد ،فهو جمح الطاعات

ادادة

ج،

الإيمان

ذالاس كالإيمان

على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد.

 -نما يدل ض أن الأسان نرل

لي لرم داض دالأ ان قوله

الأخر ،دالإبمان بالنير حيرْ يشرم،

وكل ما له نعلق بأعمال الئاسسا.

والظاهرة ت هي حمثع أفعال الدن من
الواحات والمدوبات .،١
 0ا لأسة;

تظهر أهمية الأيمان ز الأمور الآت؛ان•

 — ١كونه أعغل م واجب كلف به
الإنسان في هذه الحياة.

[الغرة.] ١٣٦ :

وذوأ ; ٥أف4

— و مم.ا يدل على أن الإيمان اعتماد

 ١٥لقلب فوله ؛*^١

العويدث أرن

نإدا بتغ عي
^ ١يكن آممه Lj؛ iS
.ه
ءاص رادئأم إبعاقا وهل ربهم
[الأنفال]ؤ

 و أما الأدلة على أن عمل الجوارحمن الإيمان فوله تعالى Iوومأ كاث أقه

 - ٢كونه حق اغ هق على عباده.

محغ اثقلإ 4ل\ّ■ .] ١٤٣ :ف ال

 ١٠ء أن من حققه كان ل ه الموز

حافغل الحكمي؛  ١ولما كانت الصلاة

والملاح والتمكين في الأرض ،ومن

جامعة لقول القلب وعمله ،وقول اللسان
وعمله وعمل الجوارح سناها اينه تعالى

أتل به كان له الخسران البين.
 — ٤أن ام م الإيمان فد نكرر ذكره إيمايا في قول القه ه• ؤوما آب 0أثن
في القرآن والحديثه أكثر من ذكر مانر محغ إثقةره"أص•
الألفافل.
ونال رسول افه .؛  ١الأيمان بضع
ومتون ثعبة؛ فأفضلها فول لا إله إلا اف،
 — ٠أنه أصل الدين.

 .ب ه يخرج الاس س الظلات؛ر دأدس إٌاطة الأذى م الطريهم ،،واداء
اض

ثعة
الأامال'،ااأ؛أ•.
شبة مي• الابمان'•

وحاء في حديثه وفد عبد قيس؛ أن
 ~ ٧به يفرق بين ال عداء والأشقياء
المي .قال لهم :ررأتدرون ما الأيمان
ومن يوالى ومن يعادى.، ١٢
بافه وحده؟ قالوا  ١ :فه ورموله أعالم ٠
© ا لأدلة؛

لقد تضافرت نصوص الكتاب والئئة

ن ال :شه ادة أن لا إله إلا افه ،وان
( )٣اظر :سارج النول <  A/T؛[ )Uدار ابن المم].

( )١اطر :الملأت لأبن المم ( [ ) ٥٤دار الوض ،ط:آ].
(:آ)،جمعاك1وى(؟/آهب).

( )٤اعرجه الخارى (كتاب الإي ان ،رنم  ،>٩وسلم
ص ا لإبمان ،رقم  .) ٣٥واللفظ ل.

الأيمان

الإيمان

! •iiriv

محمدا رسول اف ،وإمام الصلاة ،وإيتاء
الزكاة ،وصيام رمضان ،وأن تعطوا من بالجوارح ،فإذا كملتح فيه هذه الخمال
ونْلز ،ب ال مل

المغنم الحثس„.ءر .،

ان ،حنى يكون عمل

الثلأين :،كان مؤمنا ،دن) على ذللث،
الك ايب ،والسنه وقول عل ماء

 0أ قوال أهل العلم:
اللمين»ر؛.،
قال الشافعي ظه ت راوكان الإحماع
وقال ابن عبد البر فه  ١٠ Iأجمع أهل

من المحابة والتابعين من بعدهم ممن

أدركناهم أن الإيمان قول وعمل ونية،
لا يجزئ واحد من ال نلائة [إلا]

الفقه والحدي ث ،على أن الإيمان قول
وعمل ،ولا عمل إلا بنية ،والإيمان

عندهم يزيل يالهلاءة وينقص؛المحمية،

بالاخرلأ^.
وقال البخاري هءززلإ ارلقيت ،أكثر من سائر الفقهاء من أهل الرأي والآ'ار
ألمط رجل من العلماء بالأمصار فما بالحجاز والعراق والشام ومصر ،منهم ت
رأيت أحدا منهم يختلف ط في أن الإيمان ماللئ ،بن أن ى ،واا لي_،ثإ بن م— مد،
•،
قول وعمل ،ويزبد
وس ف ي ان ال ث وري ،والأوزاعي،
وق ال ا لأجري إئلإ; اراءا_م_وا  -والشافعي ،وأحمد بن حنبل ،ؤإسحاق بن

والهلاعا'ّت ،كلها ءنل..هم إيمان . . .وأما

رحمنا اممه تعالى ؤإياكم — أن الذي عليه راهويه ،وأبو عبيد القامم بن صسلأم،
علماء الم لمين؛ أن الإيمان واجب ،وداود ;< ،علي ،،وأبو جعفر القرى،
على جمح الخلن) ،وهو تمديق بالقلب،
ؤإفرار باللسان ،وعمل بالجوارح ،نم
اعلموا أنه لا تجزئ المعرفة بالقلمخ
والتصديق ،إلا أن يكون معه الإيمان
باللسان نملمأ ،ولا تجزئ معرفة بالقلط،
( )١احرحه الخاري (كتاب ،الأيمان ،رثم  ،) ٥٣وسلم
(ئاب ،الإبمان ،رقم .) ١٧

( )٢احرحه اللألكائي في شرح أصرل ،ايتئاد أعل الثئة
رالجماصت (ء/اهبم رقم [ ) ١٥٩٣دار طنا.] lA. ،

ومن ملك مسيلهم ،فقالوا ؛ الأيمان؛
قول وعمل ،قول باللسان وهو الإقرار،

اعتقاد بالقلب ،وعمل بالجوارح مع
الإخلاص بالمة الصادقة ،قالوا ؛ وكل U

يهللع اض هق يه من فريضة ونافلة ،فهو
من الإيْانلأْ.،
0الأرلكنء

أركان الإيمان نرجح إلى ثلاثة

( )٣احرجه اللألكاتي ني شرح أصول ،اعتقاد أعل الثنت أصول ت اعتقاد القال ب - ،ويدحل فيه
والجماعة رقم (  ،) ٣٢٠وأورده الزبيدي في إتحاف،
المائة المتقض (آ/اهآ) [ط دار الفكر ،بجروتؤ]،

وصححه ابن حجر في الفتح (ا/آُاُ) [دار المعرنة،
^ .]٥١٣٧

(؛)الشر;،ةللآحري(آ/ااأ)لدارامض.]٢^ ،

(ه) الممه د

ِ [ ) ٢٤٣وزارة عموم الأوقاف

والشؤون الإّلأمة بالمغرب ،ط .]- ٠١٣٨٧

الإبمان

الإبمان

iirTvTi

الأركان الستة المابقة _ ،وقد تقدم أن رألأسال وءا لإف موّئ ثهى دذآ أدف
اعتقاد القلب يتضمن قول القلب ومعرفته آك؛ذبمث ين وبهتي لا منى ؛و م منهن
أو تصديقه ويتضمن أعمال القالوب،

والركن الثاني؛ أعمال الجوارح ،واركن

ونحن لم منيؤن

وع

ن أ؛— ،5ه

لالمرة] ٠

ري رة ه؛

أن

الئال ث :،فول ال لسان ،ومدا سان

رمح ول افه  .قال؛ ارأمرءت ٠أن أنائل

نضصلب ت

الناس حض يقولوا؛ لا إله إلا اطه ،فن

أولا؛ قول القلس،ت هو معرفته للحق،
واعتقاده ،وتصديقه ،ؤإقراره ،ؤإيفانه

قال؛ لا إله إلا اطه عصم ض ماله ونف ه
إلا بمحقه ،وحائه على افيج*أى.

قال ابن تيمية ت ءمن لم يصدق بالساته
به؛ وهو ما عقد عليه القلب ،ونمك
به ،ول م يتردد فيه ،قال الله تب ارك مح ا لقدرة  ،لا ي مي ني لغة ا لقوم
ونع الك ،؛ ءؤًًقتب ي ،مئز<أم آلإبنذه مؤمنا ،كما اتفق على ذلك ملف الأمة
ل١ل٠جادلان;  ،] ٢٢وقال؛

أوولر مجن الصحابة والتابعين لهم بإحسانءر آ ٠

لا عترُش أف;بكتا تثمعول ؤ ،ألكئي من

وقال ت ررفمن صدق بقله  ،ولم يتكلم

«الوا ت١مثا أهوههتر وؤ وين بلسأنه فإنه لا يعلق به شيء في أحكام
تالماددْ;

 ،] ٤١وقال؛

الإبمان ،لأفىالدن؛ا ،ولأفيالآخرة»آ؛؛.

ث1؛ ألتي  ،3ؤيمثدق ِهء ^ ،^1ئأ
ألسئوبم<  .ثم ما تثاءوأك< بمد ريم إيمانا في الباطن والحقيقة هو الملازم

والمراد بقول اللسان الذي يكون

ده جرآء

.ه [« ،] ٠٢^١ذإذا

لاعتقاد القلب وتصديقه ،ؤإلأ فالقول

زال تصديق القلب لم ني مئة الأجزاء ،المجرد عن اعتقاد الإيمان ليس إيمانا
فإن تصديق القيِح شرهل في اعتقادها ،باتفاق اسنلى.
وكونها ناقلة. ، ١١،
نالثا؛ عمل القلسف؛ وهو انقياده
ثانثا؛ نول اللسان؛ وهو نهلق اللسان بالأعمال المناسة له؛ كالمحبة والخوف
بذللث ،التصديق؛ أي؛ ياكهادتين ،إقرارا والرجاءآآ .،قال الض .؛ *يا معشر من
والتراما بهما ،وقول اللسان هو الأصل ( )٢احرحء المنادي (محاب الاصمام يالمحاب راث،
في ثبوت وصف الإيمان القناهر ،قال

تع الى؛ ؤءولوا ٠امكا آم يتآ أنيئ إكتا
نإي يإنحى يتمت
وما أزد إثآ

رنم  ،) ٧٢٨٤وسلم (محاب الإبمان .رقم •.)٢

) ) Tسبمرع اشاوى .) TTUM
()،مجموع الفتاوى A\i'M
( )٥اظر :مجمؤئ اكاوي (.) ٥٥ • /U
( )٦انفر :الإبمان لاين س <أ[ ) ٣٦٢ /موا الرمالأ،

( )١محاب الملأة لاين اكم(؛ه)

ٍل  ١٤٠٦ ، ٢م]  ،ومجمؤع الفتارى لاين سمية

الأبيان

الأبيان

ئال محمد بن نمر المروري ت ءاصل لا إله إلا اف وحا J٥لا شري اك ،له وأن
 ١إل يمان هو التمديق ،وعنه يكون

محمدا عبده ورسوله ،والإقرار لما

الخضؤع ،فلا يكون مصذئا إلا حاصعا،

جاءيت ،له الرسل والأنبياء ،وعقد القلم،

ولا حاصعا إلا مصدقا® .، ١١

على ما ظهر من لا(هار .،

ونال ابن منيه ت ااذأصّل الإيمان

وقال ابن تيمية! ®فالمؤمن الزى آمن

التصديق باق ،وبما حاء من ءندْ  ،ؤإياه باق بقالبه وحوارحه إيمانه يجمع بين
أراد النبي  .بالإيمان أن نومن باض ،علم قلمه ،وحال قلبه — ،تصل يق
وعنه يكون الخضع ف؛ لأنه إذا صدق القلم ،،وحفؤع القالمج  -ؤيجمع قول
باض حفع له ،ؤإذا حضع له أطاع®.، ١٢
لمانه ،وعمل جوارحه ،ؤإن كان أصل
وقال ابن تيمية! ®فالإيمان في القاو_ ،الإيمان هو ما في القلب ، ،أو ما ني
لا يكون إيمائا بمجرد نمديق ليس معه القل ب ،واللماز ،فلا بد أن يكون فى
عمل القيا ،وموجبه مجن محبة اف

قلبه ١لتصديق باض والإسلأم له ،هدا

ورسوله ،ونحو ذللن ، ،كما أنه لا يكون

قول قلبه ،وهانا عمل ثلثه ،وهو

أيمانا بمجرد ظن وهوى ،بل لا بد فى الإقرار باف»ر،٦ب
أصل الإيمان! من قول القلم ،،وعمل
وهذه المرتبة لا بد منها ،وفاقد يرانْ
القاJب®ر.،٣
المرتبة حارج عن دائرة الإسلام ،كافر

ونال أيما! *فأصل الإيمان في باق العظيم ،م تحق للخلود الأبدي في
الملما؛ وهو قول القلم ،،وعماله ،وهو المار ،ولمانر أحكام الكفرة في الدنيا
والأحرة ،ومن يثمت ،له هذه الرتبة مع
إقرار بالتصديق ،والحب ،والانقيادار.،،
ويدحل في أصل الإيمان! قول لازمها فهو من أهل الإسلام ،يثب ن ،له
اليم ان ،وهو شهادة أن لا إله إلا اف من أحكامه فى ال .نيا والأحرة ما يئست،
لكل م لم؛ فإن أصل الإيمان هو الذي
وأن محمدا رسول اش.

نال قوام الئنة الأصفهاني! *قال

ينيارق به الكفار ؤيخرحه من المارر ،،

بعض العلماء! أصل الإيمان! شهادة أن

(ْ) السة م يان السة ( [ ) TAA/Tدار الراية« 4لأ].
( )٦مجمؤع الغتاوى ( ،) ٣٨٢ /Yوانظر ت نعيم قير

(ا)مظم نير الملأة لمردزي (  ) y\o/rل.كب الدار،

 - ٧١٢ه  4 ) ٧١وعمدة

المدينة المنورة  4ط ، ١٤٠٦ 4 ١رآ.

(ي)الإبمان لأبن ت ( .) l-iV/T

(.)٣جمعاك١وى(  ٢٩/٧ه).
(أ)المدرف(؛ا/أ>اا).

الملأة (آ/ا'اء.ا'اْ4

القاري

[دار أحياء التران ،الربي].

( )٧انفلر :سيممر النماوى المرية (ا/مْآ) [دار ابن

القيم]  4وء1ءموعة الرصائل والمسائل لاين تيمية (/T
[ >٩دار الكتب الملمية ،ط٢4

.];، ١٤١٢

الأيمان

الإيمان

.ه؛

وذلك أن «الكفر صد لأصل الأيمان؛
لأن للأيمان أصلا وفرعا ،فلا ينبت

يطلق عليه الإيمان المطلق.

نال ثيح الإسلام ابن تيمية؛ رروأهل

الكم خ؛وول أض الإ.بمان الذي ص الئثة والحديث ،يقولون :حمتع الأعمال
ط ا لكفر اأ١ا ،ررص أن أءل الإبمان الحسة واجبها وننحبها من الإيمان؛
الإقرار باض ،فأصل اممر الإنكار ف>ارآ،،

أي' من الإيمان الكامل بالمتحبات،

ولدا فإنه ارلأ ب،و ني الإسلام من تصديق

لي تت ،من الإيمان الواجن ، ،ويفرق بين
الإيمان الواجب ،،وبين الإيمان الكامل
بالتحيات ،كما يقول الفقهاء :الغل

يكون م لنا لا مؤمنا ولا منافما مطلئا ،
بل يكون معه أصل الإيمان دون حقيقته
الواحة»ل؛.،

ينقم إلى مجزئ وكامل ،فالمجزئ ما
أتى فيه بالواجبات فشل ،والكامل ما أتى
فيه بالتحبات ،ولففل الكمال ك يراد

المرئية الثانية :كمال الإيمان

به الكمال الواجب ،،وقد يراد به الكمال

يحصل به أصل الإيمان ؤإلأ لم يتب
عاليه،ال"'آ ،،راوبهدا تبين أن الرحل قد

الواجب ،أو الإيمان الواجب ت وهو
يتضمن فعل الهياعات الواجبة ،واجتناب
المحرمات ،وهذه المرتبة لا بد لكل

مومن الإتيان بها ،لكن من

'ض بشي،ء

منها؛ كمن يترك بعض الواجبات ،أو
يع في بعض المحرمات ،فإنه لا يخرج
عن دائرة الإسلام ،بل يكون مؤمنا
ناقص الإيمان.
المرتبة الثالثة :كمال الإيمان

ال م

تءح ،،_.أو الإيم ان الكامل

بالمستحبات؛ وهو الإتيان بالم تحبات

الخستحكجاا

٠

 0ا لمسائل اسس:

الم ائل التي تدخل تحمنؤ مالة
١لإيمان كثيرة جدا ،وسيقتصر على يكر

أهنها:

 ا لمسألة الأولى :ثنته الإيمان:إن للأيمان سعتا وحمالا وأعمالا،
يامحتكمالها يكمل الإيمان وبنقمها يكون
نقم انه ،وهده الشعب ،أمار إليها

النبي .بقوله :راالإيمان بضع وستون
ثعبة :فأففالها قول :لا إله إلا افه،
وأدناها إ٠اءلة الأذى عن الهلريق ،والحياء

مع فعل الواجث ات ،واجن ن ات،
المكروهات ،مع ترك الحرمات ،وقد
ثعبة من الأيمان®

 .يقول ابن

(ا)مظم قدر اسمة( .) ٢١0/٢

القيم <ةةفب ت لا ا لإيمان له شعمتا متعددة،

( )٢سرع اكاوى لاين تمة(■ا.) ٣٥٤ /
(م) المجع ان ابق (.) ٣٦٢ /U
(؛)المرجع الا؛ق ( .) oYa/U

( )٥مجموع اكتاوى ( .) ١ ٩٨ - ١ ،\ U/U
( )٦تقدم تخريجه.

الإبمان

الإبمان

وكل شعبة منها ن مى إيماثا ،فالصلاة *فمن فال :إف المنفي هو الكمال فإن أراد
من الإيمان ،وكذلك الزكاة والحج أنه نفي الكمال الواجب ،الذي يذم تاركه
والصيام ،والأعمال الجاية؛ كالحياء ويتعرصى للعقوبة فقد صدق ،ؤإن أراد أنه
والتوكل والخشية من اف والإنابة إليه،

نفي الكمال الم تحب ،فهذا لم يقع فهل في

حتى تنتهي هذه الشعب ،إلى إماطة الأذى كلام الله ورسوله ،ولا يجوز أن يقع؛ فإن
عن الهلريق فانه شعبة من شعب ،الإيمان،

من فعل الواجنإ كما وجب عليه ،ولم

وهذْ الشعبج منها ما يزول الإيمان

يتتقمى محن واجبه شيئا لم يجز أن يقال١٠ :

بزوالها كثعبة الشهادة ،ومنها ما ال

فعله لا حقيقة ولا مجارا ١٠

يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن
وفال أيصا :رافإ 0اش ورسوله لا ينفي
الهلريق ،وبينهما ثعب ،متفاوتة تفاويا امحم حم مى أمر — أمر اض به ورمحوله —

عقلينا ،منها ما يلحق بشعبة الشهادة

ؤيكون إليها أنرب ،ومنها ما يلحق
بشعبة إماطة الأذى ويكون إليه ا

أءرب»،را.،

 ا لمالة الثانية :ض الإبمان:ورد في نصوص القرآن والئثة نفي
الإيمان ،والمراد به أمران:

الأص الأيل :نفي أمل الإيمان،

إلا إذا ترك بعص واجباته؛ كقوله« :لأ

صلا .إلا بام ^^  ، ٢٤١٠ونوله :ألأ
إيمان لن لا أمانة له ،ولا دين لمن ال
عهد له»رْ.،
ونحو ذللاح .قاما إذا كان الفعل

متحئا ني العبادة لم ينفها لانتفاء
المستحب ،فا 0هدا لو جاز لجاز أن

ينفى عن جمهور المؤمنين اسم الإيمان

وهذا يلزم منه تكفير صاحبه ،وأنه خارج والصلاة والزكاة والحج؛ لأنه ما من
من دائرة الإسلام.
عمل إلا وءيرْ أفضل منهءرأ.،
الأمر الثاني :نفي كمال الإيمان ،ويراد
به كمال الإيمان الواجب ،،لا كمال

الإيمان المستحب،

إ

 ،قال ان تنمية

فلهذا يعتقد أهل الئنة أن مرتكب،

(•ا)سبمرع الخاوي ( .) ١٥/٧

( )١الصلاة وأحكام تاركها ( [ ) ٥٥مكنة الثتانة بالمدية

( )٤احر-بم م لم (كاب ،الصلاة ،رنم  ،) ٣٩٤بلفظ:
ءلأ صلاة لمن لم مرا يام القرأنء.

المنورة] ،وانغلرت شرح الطحاؤية ( [ ) ٣٢٣وزارة

الرّالأ .دل].

الشؤون الإسلأب والأوتاف، ،يا.]^ ١٤١٨ ،

(آ)انفلر :تعقم تدر الملأة JJسمJJي( i) ٦١r/y
تمكت؛ة الدار ،المدينة المنورة ،محوا] ،وشرح
الوامطية لاين عقيمين (،) ٦٠ ١ /T
الرياض ،ط.]١

طبرية،

(ه)احر-بم احد( ٩ا ) ٣٧٦ /ب

وابن جان (كاب ،الإبمان ،رنم  ،) ١٩٤الآحادّث،
المختارة (ه ) ٤٧/وقالر الضياء؛ إسادء صحيح.

وصححه الألياني في صحح الترغيب ،والترهييج (رنم
؛• • )٣ل.كب المعارف ،،ءله]يم

(آ)عجموع الخاوي (^.) ١٥ . ٤١

الإبمان

=ءءا[ق]بمً

الكبيرة وهو ما ي مي ؛ (-فامحق أهل

القلأ) أو(الفاسق المز) لا بض س

الإبمأن

رمق ان ،والزكاة ،والحج ،وعامة
الفرانفى من غير جحود بها أنا ال
نكنرْ ،يرجى أمرْ إلى اف بعد؛ إذ هو

مهللق الإيمان (أصل الإيمان) يف وقه،
ولا بوصف ب الإيمان التام(الإيمان

مقر ،فهؤلاء المرجئة الذين لا شلن،

الطلق) ،ولكن هو مؤمن ن اقص

فهم .، ٢١٠٠

الإيمان .أو مؤمن بإيمانه ،فامحق
بكبيرته .فلا يعطى الاسم الهللق ولا
سلبح مطلق الاسم

أما من ارنكس ،ناقشا من نوانص
الإسلام ،فانه بقى عض> الإيمان بالكلة،
ؤيصير كا ١^٥خارجا عن ملة الإسلام.

وق ال أب و ب كر ا لاجني ا؛ةمح:

 ١٠فالأعمال ء رحمكم اش  -بالجوارح
تحديق عن الإيمان يالقل ّبج واللسان،

فمن لم يصدق الإيمان بعمله بجوارحه؛
مثل الهلهارة والصلاة والزكاة والصيام

والحج وأشباه لهدم ،ورصي من نف ه
 .ا لمالة الثالثة :الخلاقة بين ولابمان بالمعرفة والقول لم يكن مؤمنا ،ولم
تنفعه المحرفة والقول ،وكان تركه للعمل

اياطن والابمان الذلاAر:

الإيمان الفناهر لازم من اللوازم التي
لا شفاك عن الإيمان الباطن ،فعمل
الباطن يوجب عمل الغلاهر ؤيفتفيه،

تكن.ي؛ا لإيمانه ،وكان الممل بما ذكرناْ
تمديما منه لإيمانه٠

وقال ابن تيمية ® : ٥٤٥الإيمان عند

بحي ئ ،لو يدر انتفاء الإيمان الظاهر أهل الئنة قول وعمل ،كما دق عليه
باللكلية دق على انمفاء الإيمان الباطن الكتاب والئنة ،وأجمع عليه الملم،،
الشرعي الذي يخرج به صاحبه من الكفر

وعلى ما هو مقرر فى موصعه ،فالقول
تصديق الرسول ،والمهل تمل .يق القول،

وند نتابمن ،أنوال ال لف نى بيان

فإذا خلا البد عن الممل بالكلية لم يكن

هذا الممى والتاكيد عليه ،والرد على

مؤمنا ،والقول الذي يصير به مؤمنا قول
مخموص ،وهو الثه_ادتان ،فكذللئ،

إلى الإيمان.

من خالفه ،نمن ٠^٥؛
قال إمححاق بن راهويه

' :رغلت،

المرجئة ،حتى صار من قولهم :إن قوما
يمولون؛ من نرك المكتويالت ،،وصوم
()١سارح ااشّول (  )١• w/rزياد ابن الشم ،ط؟،
•  ،].٠١٤١وانئلر. :جرع اللائي (.) ١٥١ /T

الممل هو الصلاة  ١ . ١وأيصا فإن حقيقة
الدين هو الهلماعق والانقياد ،ونللئ ٠إنما
( )٢مائل الإمام احد ؤإمحاق بن رامويه ،لعرب،
(  ،) ٣٧٧ونح أبرى لأبن رجب(ا.) ٢٠ /
()٣الثربعة(أ[ ) ٦١٤ /دار الوطن ،ط؟.

ُاظر:صاور.؛ع(أ/ااا■).

• ،] ٠١٤٢

الإبمان

الإيمان

TtvUI

يتم بالفعل لا بالقول فقط ،فمن لم يفعل
وقال ابن القيم ئه ت رواق تعالى أمر
نيئا فما دان ف ديئا ،ومن لا دين له عباده أن يقوموا بشرائع الإصلأم على

فهو كافر .، ١١٠١
وفد فزر ابن تيمية هذا المعنى في
مواطن عديدة ،فبين أن مذهب ال لف

ظواهرهم ،وحقائق الإيمان على
بواطنهم ،ولا يقبل واحدا منهما إلا
بصاجمه وقربنه • • • ،فكل إسلام ظاهر
لا ينفد صاحبه منه إلى حقيقة ا لإيمان

وأهل الئنة أته متى وحد الإيمان الباطن
وجدت الهلاعادت>لآ ،،وقرر أن انتغاء الياطنة فليي بناج حتنى يكون معه شيء

أعمال الجوارح مع القدرة والعلم بها ال

من الإيمان الا٠لن ،وكل حقيقة باطنة ال

يكون إلا مع نفاق في القالب ،وزندقة ،ال

يقوم صاحبها بشراع الإسلام النلماهرة ال
تنفع ولو كانت ما كان تؤ ،فلو تمزق

بان اض فرض عليه الصلاة والزكاة

وظاهر الشؤع لم ينجه ذلل؛ ،من النار،

مع إيمان صحيح ،وأنه من الممتع أن
يكون ارحل مؤمنا إبماى ى؛ثا في ناله القلب ،بالمحبة والخوف ،ولم يتعبد بالأمر
والصيام والحج ويعيش دهره لا يجد ض كما أنه لو قام بفلواهر الإسلام وليس في
مجدة ،ولا يصوم رمضان ،ولا يودى

باطنه حقيقة الإيمان لم ينجه من
اكر»س.

كما بين أن الرجل لا يكون مؤمنا باق
ورسوله ْع عدم شء من الواجمات التي
احتمى بإيجابها محمل.أ  ،٢وأنه إذا

وحتى لو تكلم الشخص :الإقرار،
ولم يكن ذلك متممنا الالتزام والانقياد،
فإنه لا يعل -داخلا في الإسلام ،ولنا لم

زكاة ،ولا يحج إلى .، ٣٢١

انتفت ،الأعمال لم يبق إيمان في ينفع التهود الذين أقروا للنم . ،بعلمهم
القاوث،ل  ،،فقيام الإيمان بالقليج من غير أنه رسول اض؛ لأن ذللث ،كان منهم على

حركة بدن أمر سيح. ، ١
( )١شرح عمدة الفقه لشخ الإسلام ،كتاب الصلاة () ٦٨
زدار العاصمة ،محيا,]^ ١٤١٨ ،

(- )٢جموع اشاوى [ ) ٣٦٣Mما ابن يب ،ط؟].

( )٣انظر :الإبمان الأوط ضن سبمرع الفتاوى (/U
(؛)انظر :اور.بمع الاض (/،-ا ) ٦٢
(ً) انغير :الإيمان الكبير• ممن ■ّجمؤع الغتاوى (/U
آ'آ ،) ٢٩٤ ،والإيمان الأوسط ضن ننس
المبموع(يم .) ٠٧٩ ، ٥٤٤

(  ٢٦اننلر :الإيمان الأومعل ضمن مجمؤع الغتاوى (/U

سبيل الإخبار دون الالتزام بالشريعة،

وكيلك ،الحال في أبي طالب.،
قال ابن تيمية ت ؛اوأيصا فقد حاء نفر
من اليهود إلى الني .فقالوا ; نشهد
أنلي لرسول ،ولم يكونوا م لمين يذللا ،؛
 ،) ٥٠٦وانظر فتما سيق ت الإيمان عند اللف وءلأءتبم

بالعمل وكشفا شبهات المعاصرين لمحمد بن »حمود

آل حضر ( )٤ ٠ - ١ /Tل٠كت؛ة الرشد ،ط؟].
( )٧الفواتد ( [ )١ ٤٢دار الكنمج العلميةّ ،دآ٠^ ١٣٩٣ ،

الإبمان

الأيمان

٤٧٨

ذلك عر سيل الإخبار عط
لأنهم
في أنف هم؛ أي :نعلم وتجزم أنك
رسول اف ،؛ال« :فالم لا نبئوني؟*
قالوا ؛ نخاف من يهود

I

 .ا لمسألة الرائعة؛ أحاديث الوعيدI

أهل الئثة يجرون أحاديث ،الوعيد
على ظاهرها ،من غير نعرض لها

بتأويل؛ وذلك ليكون أبلغ ض الزجر،

فعلم أن مجرد العلم والإخبار عنه دأفوى ش الردام•

ليس بإيمان حض يتكلم بالإيمان على
وجه الإنشاء المتضمن للالتزام والانقياد،

ْع نقمن ذلالئ ،الإخبار عما في أنف هم،

وأحايين ،الوعيد محبين أن ارتكاب هذا
العمل مثب ،في هذا العذاب ،في تفاد
من ذللث ،تحريم الفعل وبحه ،ولا يلزم

فالمنافقون نالوا مخبرين كاذبين ،فكانوا ونؤع الوعيد بكل ثخصى قام به ذللث،
كفانا ني الباطن ،وهؤلاء نالوها غير السم ،إلا إذا انتمت ،حمح المواع؛ وقد
ملتزمين ولا منقادين ،فكانوا كفارا في

قام الدليل على ذكر الموانع ،فبعضها

الفناهر والباطن ،وكذلك أبو طالب قد يالإجماع ،وبعضها بالنص ،فالموبة مانع
امتفاض عنه أنه كان بعلم بنبوة محمل ،بالإجماع ،والتوحيد مانع بالنموص
وأنشد عنه؛
المتواترة التي لا مدع لها ،والحنامح—،
ولقد علث باق لبن محمد
من خير أديان البرية دينا

لكن امنح من الإقرار
حثا لدين سلفه ،وكراهة
ملما لم يقترن بعلمه
والانقياد الذي يمنع ما

العغليمة الماحية مانعة ،والمماب الكبار

المكفرة مانحة ،ؤإقامة الحدود في الدنيا

بالتوحيد والمرة مانع بالمص ،ومن هاهنا قامت ،الموازنة
أن يعيره قومه ،بين  ١لحنامحثؤ وال يثالت ١ ،عتبار ١بمقتفي
الباطن الحب الحقاب ومانعه ؤإعمالأ لأرجحها
يفاد ذللث ،من

حب الباطل وكراهة الحق لم بكن

.زث,'".

_ ا لمسألة الخام ة؛ أحاديث ،الرجاء ؛

أحاديث ،الرجاء هي التي صيقت،
للدلالة على وعد الله هق للمؤمنين

()١أحرجه الترمذي (أبواب الامتندان والاداب ،رنم
 ) ٢٧٣٣وتال :رحن صحيح• ،والمائي (كتاب

تعريم الدم ،رقم  ،) ٤٠٧٨وأح د ( ٠م ) ٢١
لمؤ ،ة الرصالة ،حوا] ،والحاكم في الم تيرك
(ا ) ٥٢ /وتال؛ مدا حدث صحيح لا نعرن ،له علة
بوجه س الوجوء ،ولم تخرجاء وواقف الذممه■

والمهليعين بالثواب الجزيل ،وأنه أعد

لهم جنات ،تجرى من تحتها الأنهار،
( )٢اطر :ناوي اللجة الدانمة (السبموية الئاية) (ا/
 ) ٣٣٥لرئا .ة إدارة اوحو-ث ،العلمية والإظ.]،

( )٢مجموع النماوى لأبن نمٍة ( ،) ٥٦١ /Uواطر :زاد

( )٤ا;ظر :رفح الملام عن الأئمة الأعلام ( ،) ٤٢

المعاد (م/حهه) [مزمة الرمالة ،ط؛ا] ،ومنتاح

ودارج ال-الكين (ا[ )٤ /ياي الكتاب الربي،

دار العادة(\/م}>) [دار الكتب ،العلمية].

،٣.!.

.] ٠١٤١٦

الأيمان

الإبمان

ا  ٤٨٠ا

ووعدهم  .مع ذلك على طاعنهم أن البي ه نال لهم« :أندرون ما الأيمان
ياف وحاوه؟أا قالوا ؛ اض ورسوله أعلم٠
لا ينفمهم من أحور أعمالهم شيئا
ف ال؛ #شه ادة أن لا إله إلا اف ،وأن

واستدلوا أيما بحديث سعد بن أبى
وناص ه؛ أن رسول اض  .أعطى محمدا رسول اف ،وإئام الصلاة ،وليتاء
رهقنا وسعد جالس ،فترك رسول الله .

الزكاة ،وصيام رمضان ،وأن تعطوا من

رجلا هو أعجبهم إلي ،فقلت ت يا

المغنم الخمس٠...

رسول اض ما لك عن فلأن؟ فواف إني
لأراه مؤمنا ،فقال ت *أو مينا. ،

 _ ٣وأما أصحاب النول الثالث،
فقالوا ؛ إن الإسلام والإيمان بينهما

ف كت فليلا ،ثم غلبنى ما أعلم منه تلازم ،حيحط إذا اجتمعا افترقا وإذا
فعدين ،لمقالتي فقلت؛ ما لك عن افترقا اجتمعا ،وهدا القول يجمع بين
فلأن؟ فواض إني لأراه مؤمنا  ،فقال ت القولن ال ا؛قين ،يو وضح العلاقة بين
اأو م الئا)  ،ثم غالبني ما اعلم منه ،الإسلام والإيمان.
نعيت لمقالتي ،وعاد رسول القه  .ثم
قال ابن الملاح؛ #فمحرج مما ذكرناه

قال® :يا سعد إني ،لأعطي ،الرجل) دغي ْر وحققناه أن الإيمان والإسلام يجتمعان
أحب ،إلى منه ،حثية أن يكجه اف في ويفترقان وأن كل مؤمن م لم ،وليس
الار»رأ/

 — ٢م ن ذه ب ،إل ى أن الأم—لأم

كل م لم مؤمنا . ، ١٠
وقال ابن تيمية؛ ؛الكن التحقيق ابتداء

والإيمان مترادفان ،وأنهما اسمان لم مى هو ما بئنه التي و .لما سئل عن
واحد ،وهو فول المالكية والتافعيه
الإسلام والإيم ان ،فف ر الإسلام
واحتجوا بقوله تعالى؛ ؤ،لمبمئا س بالأعمال الغناهره ،والإيمان بالإيمان

لإ دإ ين الثوبجبمت  .ئا وثدنا ذيا غثو
س تث أكلة 4.زال—ذاوي—ات] ،بين الإسلام والإيمان أن نجيب بغير ما
بالأصول الخمسة ،فليس لنا إذا جمعنا

وبحسدبث وفاس عبد فسس ،وهميه  Iأن أجاب به النبي ه ،وأما إذا أفرد اسم
الإيمان فإنه يتضمن الإسلام ،ؤإذا أفرد
(A^y/r ( ^ ٧١ ^١^ :^١ )١
( )٢دواء الخاري (كتاب الإيمان ،رنم  •> ٢٧لمسلم
(ممابالإبمان ،رنم .) ١٥٠

( )٣انظر ت التمهيد (و[ ) ٢٥٠ /وزارة عموم الأوناف
والشؤون الإسلامية وال»-غرب] ،وانفلرت تعظيم
يدر الصلاة للمروزي (\[ ) ٤٢٤ - i\A /مكتبة
الدار ،ءل١ا •

الإسلام فقد يكون مع الإسلام مؤمنا بلا
( )٤أخرجه البخاري ركتاب الإيمان ،رقم  ،) ٥٣وسلم
(محاب اكوحد ،رقم .) ١٧

( )٥صيانة صحيح مسلم ( [ ) ١٣٥دار الغرب الإسلامي،
ؤدأ،

٠^ ١٤٠٨

الإيمان

الإيمان

نزاع ،وهذا هو الواجبا؛

يزني الزاني حين يزني وهو مزمن ،ولا

ناميا؛ المرق بين مطلق الأيمان
والإيمان المطلق:

ي رق المارق حين يسرق وهو مزمن،

ولا بشرب ،الخمر حين بشربها وهو

مطلق الإيمان هو أصل الإيمان الذي مؤمن ،ولا ينهمإ نية ذامت ،شرف برلمع

لا بد منه لكل مؤمن وم لم ،وأما الناس إليه فيها أبصارهم حين سهيها
الإيمان الطلق فهو الإيمان الكامل ،وهو

لهو مؤم<ُ،

 ،محيفولون؛ هو مؤمن

ناقص الإيمان ،أو مؤمن باممانه فامحق

لا يطلق إلا على المؤمن حما ،الذي أتى
بما أمره اض به كاله ،واجتنب ما نهاه عنه بكبيرته ،فلا يعطى الاسم المهللق ،ولا
يلم ،مطلق ا لامم ر؛
كله ،ولا يهللق على العاصي إلا مقيدا،
ؤيفول ابن القيم؛ ارفالإي،مان المهللق
فةال،ت مؤمن يايمانه فامحق بكيرته.
يقول) ابن تيمية :راولأ ي لبون المامحز لا يطلق إلا عر الكامل الكمال المأمور
اللي امحم الإيمان بالكلية ،ولا يخلدونه
في النار كما تقوله المعتزلة؛ بل الفاسق

بدحل في اسم الإيمان في مثل فوله

به ،ومعللق الإيمان يهللق على الناقص

والكامل) ،ولهذا نفك ،النك ،و .المطلخ،
عن الزاني ،وشارب الخمر ،والمارق،

هئثر موينا حْلثا ٥؛^ ولم ينف  ،عنه مْللق ا لإيمانءر
ت ع الى؛
رمؤ تهممنؤ ذك يذو سثة إقت أ<دإأيء إلا
وفال عيد الرحمن بن حيا

أ 0ههذه' ؛ن
َبج ثوث ٣

— بعد

ين مرب عدد ذم ذكره لحديث ١ :،لا يزني الزاني:_ *...
^ ثؤِثؤ َوان ®فالمنى فى هذه الأحادب ئ ،كمال

ًْقاك ين وم ببمطم يبتنهم نقى
ثديه كك إق آته ،وقمءر رمؤ م—ل هذه الأعمال إلا مقيدا ؛المعصية أو
مؤ.يكؤه [الن اء ،] ٩٢ :وفد لا يدخل في يالف وق ،فيكون معه من الإيمان بقدر
الإيمان الواجب ،،فلا يهللق الإيمان على

ام الإيمان المهللق ،كما في قوله
إدا يكن أثم
تعالى :ؤإئعا ألعويتوث

ثبمً ،

ناذَا محث ،ي :ص زذئم

ايثام [الأن ف ال ،]٢ :وقول ه

يض ال لف والمتكلمن

فيدخل في جملة أهل الإيمان على سبيل
إطلاق أهل الإيمان كقوله؛

(رلأ نمؤ ثؤ4كؤه> [اياء.] ٩٢ :

را) مجموع الفتاوك/U(،؟؛ .) ٢٦ • - Y،وانظر للمزد:
.عالمالن(؛/ها'آ) ،والإيمان لاين سْ(ا/أأمأ
 ،) ٣٤٧ .واكالالمُلم(؛/آ<أ.؛<آ) ،والإيمان
( .) ٤٠ - ٢٩

ما معه من الأعمال الباطنة والفل-اهرة،

( )٢أحرجه البخاري (كتاب ،المظالم والغم ،،رنم
 ،) ٢٤٧٠وم لم( :محاب الإيمان ،رقم .) ٠٧

( )٢مجموع اشاوى (م  ،) ١٠١وانظر.) ٣٦١ /U( :
( )٤يانع القواس (أ[ ) ١٣٢٤ /دار م الفوامم].

الإيمان

الإسان

٤٨٢

وأما اوؤس الإبمان انمللق الذي ال فهؤلاء اجتمعت ،لمهم الأعمال النلماهرة
يتقيد بمعصية ولا بف رق وبتحو ذلالث ،،والباؤلمتة ،ففعلوا ما أوجبه افه عليهم،

فهو الذي أتى بما يسممليعه من الواجبات وتركوا ما حرم الل 4عليهمرال
مع تركه لجميع المحرمات ،فهذا هو
الذي يهللق عليه امحم الإيمان من غير
تقييد ،فهذا هو الفرق بين مهللق الإيمان

والإيمان الهللق؛ والثاني هو الذي ال
يمر ص احبه على ذنب ،والأول ،هو
المصر على بعض الذنوت .وهذا الذي

نالنات المرق بين كمال الإيمان

الواجس ،،وب ين الإيمان الكامل
؛المنحيات:

هو أن الأول لا بد لكل مؤمن الإتيان

به ،وكن من أخذ بنيء منه فلا يخرج

ذكرته ها هو الذي علميه أهل الئثة من دائرة الإسلام ،ل يقال عنه؛ مؤمن
والجماعة في المفرق بين الإسلام ناقصي الإيمان ،أو مؤمن بإيمانه ،فاسق
والإيمان ،وهو الفرق بين مهللق الإيمان
والإيمان المعلملمق ،فمعلملمق الإيمان هو

بكثيرته ،وصاحعبا هذه المرتبة متعرض

للعقوبة والذم والعقاب إن أخل بها،
وصم ،الم لم الذي معه أصل الإيمان وأما الثاني فالإتيان به هو من كمال
الذي لا يتم إسلامه إلا به ،ز لا يمح الإيمان؛ إذ المتحثات ؤإن كانت ،مجن
إلا به؛ فهذا في أدنى مراتب الدين ،إذا الإيمان فتركها لا يوجب اللوم أو الذم
كان مصرا على ذنب أو تاركا لما وجب أو الإثم ،وهذه الرتبة أعلى من الرتبة
عليه ح القدرة عاليه ٠

الأُر.

قال ابن تيمية ت ®فإن أعمال القلوب
والمرتبة الثانية من مرق الدين:
مرتبة أهل الإيمان المعللمق الذين كمل التي يسميها يئض الصوفية أحوالا
إسلامهم ئبمانهم بإتيانهم بما لجب ومقامات أو منازل السائرين إلى افه ،أو
عليهم ،وتركهم ما حرمه اممه عليهم ،مقامات العارفين أو غير ذلك ،كل ما
وعدم إصرارهم على الذنوب؛ فهذه هي فيها ممما فرصه اض ورسوله فهو من
المرنة الثانية اش وعد افه أهلها بدخول الإيمان الواجب ،وفيها ما أحبه ولم
الجنة ،والجاة من النار كقوله تعالى ت

يفرصه فهو من الإيمان المستمحب،

ثجنف ءتبما فالأول لا بد لكل مؤمن منه ،ومن
^^ ١اك معفرم محن
ءامتإ اقتصر عليه فهو من الأبرار أصحاب
َةمي) الث-ء وأقؤوأ ^٠؛،
إس درثيب« تيللث شد أس يؤتيه ش نثلأ ( )١الإبمان راب صلى اعل الدع([ )٠ - ٤دار
العاصت .ط"ا.]< ١٤١٢ ،
[_IJ؛ ،] JL
وآس در آقنز آق?ليه

الإيمان

الإيمان

اليمين ،ومن فعله وفعل الثاني كان من
(١).,

لكنهم يعتقدون أن الإيمان كل واحد ال
يتجزأ ،إذا ذهب يعممه ذهب كله،

المقربتن ايابقينلإ
0اصرات:

من ثمرات تحقيق الإيمان I
— ا لفوز يا لجنة والنجاة من النار.

فالإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص أبدا،
بشيء من الأعمال ،ذهب إيمانه
ومن
بالكليه ،وهو كافر عند الخوارج ،وعند
العتزلة هو في منزلة بين المزلتتن ،إلا

— ن يل محية اف تعالى ,
أنه في الأخرة مخلل في النار عند
— ح صول البشرى لأهل الإيمان محي الخاضتزص.

الدنيا والآحر.٥

— أ ن الله يدافع عن أهل الإيمان.

وف اد هدا القول ،فياهر؛ فإن نصوص

الكتاب والسنة  -التي تقدم شيء منها -

— ا لتنعم بالحياة الطيبة.

دالة وصريحة على تبعض الإيمان

— ا لفوز بولاية اض تعالى.

وتفاصله وزيادته ونقصانه.

— حصول هداية القالب.

— أ هل الإيمان أحق بالأمن من غيرهم.
— حصول معية الله الخاصة لهم.
— ع يادة الله تعالى على نور وبصيرة.

— ي اي ا  ٠المرحئه الذ.دن هحرجويا

العمل من الإيمان ،وهؤلاء على أصناف،
ثلاثة:

الأول ،إ صنف يقولون؛ الإيمان مجرد

— ا لوعد بالنصر والتمكين.

المعرفة القلبية .وهدا لا شك قول ،باطل

— رفع الدرجات في الدنيا والأحرة.

يلزم منه أن يكون إبليس وفرعون ومن

— ا تنفار

لأهل الإبمازرى.

 0م ذهم ،المحاكين:

محي حكمهما مؤمنين كاملي الإيمان.
ومنهم من يمول ت هو مجرد المصدس،

حاء موقف المخالخين لأهل الئنة وهم أكثر المرجئة,

والجماعن ش الإيمان على قسمين:

— أولا؛ الخوارج والمعتزلة الذين

الثاني ت صنف يقولوزت هو مجرد محول
اللسان ،وهذا هو محول الكرامة.

قالوا  :إن الإيمان قول ،واعتقاد وعمل،

( )٣انظر ت ثرح الأصول الخمسة للقاصي عبد الجبار

فهم يدخلون الأعمالآ في الإيمان،

( [ ) ٦٣٢هكتبة وهبةٍ ،لمآ] ،والقمل ني الملل
والمحل لأبن حزم([ ) ١٨٨ ;٣دار المعرنة ،ط؟]،
وأصرل الدين للبغدادي( [ ) ٢٤٩مْلبعة الدولة

(ا).ج،معاكاوى .} ١٩ • M
(؟)انفلرت اكوصح والسان لشجرة الإيمان للسعدي ( ٦٩
\\ ) ٩٠ -ضو\ء السالف ،ؤدا.]. ٠١٤١٩ ،

باستانبول ،ءلآ؛ماه—] ،وانظر أيما
الفتاوى لأبن تيمية(ما/خ؛).

مجمؤع

الابمازاسلاق

-٠٠-

الثالث ت صستف يقولون ت هو تصديق
القلب وقول اللسان ،وهذا هو فول
مرحثة الفقهاء

أيوب &

 . ٧ررالتوصيح وال بيان لشجرة
الإيماناا ،ليجدي ٠

 . ٨راالجامع لشعب الايمازلأ ،لأبي

)(١

وهذه الأقوال حمسعها شدت عن
الحق وحالمّت ،الصواب الوارد محي

بكر البيهقي•
 . ٩كتاب ر ا لإيمان من صحيحّي

الكتاب والثنة ،والمنقول عن محلف

البحاري ومسلم . ٥

الأمة في تعريف الإيمان وأنه شامل
للاقوال والاعتقادات والأعمال ،وقولهم

 - ١ ٠ارمجمؤح الفاوى" ^،)٧
لأبن تمة .

هو الحق الذي لا ريب فيه ،وقول ما

عداهم هو البامحلل لبعده عن الكتاب
\ه

ئ
لإيمان المطلق
 mlffاالإسان
الممللق m
يرايع مم.هلاح (الإيمان).

ه ا تمصادرواثمراجع؛

 ١س  ١أصول الأيمان® ،لمحمل بن
عيد الوهاب.

ج ا لإيمان بالرسل و

يراجع مصهللح(الرمل).

 - ٢ررالإبمان" ،لأبي بكر ابن أبى
شبيه.

 mا لإيمان بالكتب m

ّث_ا(الإيماناا ،لأبن مدم.
 ١١ _ ٤الإي م ان ب ين ال

يراجع ممّهللح(الكتب الماوية).
لف

والمتكلمين،؛ ،للغامدي.
ه س ررالإيمان ومعالمه وٌ ن نه

وام تكماله ودرحاته؛؛  ،لأبي عبيد

ج ا لإيمان باليوم ا؛دخر P

يراجع مصطلح(اليوم الأحر).

القاسم بن سلام.
 ١ — ٦زيادة الإيمان ونقمانه وحكم
الاستقاء فيه؛؛ ،لعبد الرزاق البدرة
؛ انظر :الملل والميل لاكّهرطنى ( ) ١٤٠ . ١٤١
[مهلمة الحيي ،طم ١٣٨١ه] ،ومقالات الإصلامين

للأفيري([ ) ١٢١ . ١١٤ ;١المكب انممرية].

ومجمؤع الفتارى لأبن تيمية(ما.) ١٩٥ /

ؤ ا سمه ونسيه:

أيوب عليه

هو ابن موص -

وميل ت أموص  -ابن رزاح  -وقيل؛
رازح ،وة—ي-ل • اب—ن رء—وي—ل  -اب~ن
ال عجص بن إسحاق بن إبراهيم

آيدب ء

الخاليل ^ ،،١وهدا هو الشهور؛ لأنه طيعان بن داود ،وفيل غير ذلكأ'ا،،
من ذرية إبراهيم .؛  ،كما فال تعالى ت

وذكروا أن من ولده من اسمه :بثر،

ؤوومن١
إن،ثتى وبمنوب  ٨٠^٠وهو الذي يزعم كثير من الاس أنه ذو
ئ نم.ثا
ِس ثل زمن ءض الكفل الدي بعثه اض نناّ.
،وت ونقض وبث^ لالأن ع Lم،] ٨٤ :
ؤْمنىاسمهممة:
ووجه الدلالة :أن الضمير في قوله تعالى:
التلف في أبوب؛ أهو عربي أم
دربنزه عاند على إبرامم ًص

دون نوح .على

وقيل:

إن أباه كان ممن آمن بإبراهيم ، i.
ومعنى هدا أنه ليس من ذرية إبراهيم ..
والصحيح :أنه من ذرية العيص بن
إسحاق ،كما يقول ابن كثير

وذكر بعضهم أن أيوب ،صد جاء بعد
يونس تيْ ،،وقيل :إن أيوب كان نثا

عبراني؟ فقال بحفهم :إنه لا يعرف ،معناه
على التحمل ،،ونال بعضهم• إنه نربب
من اللقفل العربي (1ي_ ، )،فربما يعنى:

الراجع إلى اض ،آو التائب ،،وبعضهم يرى
أن أيوب ي كان عربثا ،وكان ساكنا فى

أرض حوران بالشام ،وعلى كل فإذا كان
يرل.ا الأم م عربيا يكون (فيعولا) من
ا أل وب ،ولعل ست ،منعه من المرق ،هو

في عهديعقوب وقيل :إنه كان يعد مجيئه مع أسماء أنبياء آخرين عن طريق
(  ٢١انظر• نائح الرصل والملوك للمري (؛[ ) ١٩٤ /دار المرية إلى العربية فعومل محاملتهالاّا.
الكب ،الخالب ،ط؛ا .ونمص الأبا ،ال

ني

بمانمرائس ( [ ) ١٦٨مكتبة الجمهوب الخرب،

الأزهر] ،والمنظم ني تاريخ الأمم والملوك لأبن
المبموزي (ا• /آ"ا) [دار الكب ،انملمستً ،لا،

 ،^ ١٤١٢والمخمر ني اخبار الشر لأبي القيا،

 ٠ن بوته:

هو من جملة أنبياء اف الذين
أيوب
نحس كتاب ائته الكريم على إيحاء  ١اأة

ع اد ١نمين إماعجل بن علي(ا/آا) [الملمعة
الخينية المرية • محل ٠ ] ١وتاليخ ابن الوردي (ا/

إليهم ،قال اف تعالى :ؤإدا أو.محنآ الث،

[ ) ١٦دارالمحّ ،العلب. .يا.^ ١٤١٧ .

( )٧انظر :الإتقان ني •ملوم النرآن([ ) ١٣ • ;٢الهنة

( )٢انظر :ازاية والهاة لأبن كير را/آ'ْ).
(■ )٢انظر :العارف .لابن تتجثة ( [ ) ٤٢الهنة الممرا

انمامة للكتاب ،،ط؟ ،] ٢١٩٩٢ ،وناييح الرسل
دالملوك سري (\ ،) ١٩٤ /والمتفلم ني ص
الأمم والملوك لابن الجوزي (\ ATy -/والمداية
والهاية(ا/أ<ه).

المرية الخا،ة للمحاب.]٠١٣٩٤ ،،

( )٨انظر :تاريخ اللجري (ا/هها) ،وانمختصر ني
امحار المئر ( ) ١٦/١ف والمداية والهاية (ا/هاْ)،

والإتقان ني علوم \ X\T'/y)j\jii

( )٩انظر :المعرب ،من كلام الأعجمي ض حروف
الحجم للمبموالمني ([ )\-Uدار الغلم ،طاّ

(؛) انظر :الراية والهايت(ا/آ،ه).

•  ،]٠١٤١والإعلام باًّول الأعلام ١لهاردة ني

(ه) انئلر :الماورن،س(،ا/؟.)0،

نصص الأنياء للدكتور  . ٠٠ب .الرحيم (ْه ) ٠٦ .

( )٦انظر :المختمر ني اخار الثر (ا/اا)ء

[دار القلم. ،يا.]٠١٤١٣ ،

أيوب ه

ايوب.

مواله؛ لرفع البلاء عنه ،كما حكى اش قال :اروكان يخرج في حاجته ،فإذا
ذإاك ،بقوله ه< :اؤرأؤب إي؛ادئ  T،،lyأؤ ئماها أم كت امرأته بيده حتى

مثؤ آلئر إٌت أنجم أمحثبمى .ه يرجعا*ص•
[الأسباء] ،وفال اف ه•' ؤوآدَآر ءدآ

فرحمه الله ،واستجاب دعاءه ،وكشف

لإب إذ ثادئ رثمأ آؤ ،مني ؛لقتء1ر؛ شِا

ما به من صر ،وأزال عنه البلاء ،وأكرمه
ب بعض النعم ،كما قال اممه تعالى؛

اثمتج الطبري سسني حسن
فى هذه الأية الأحيرة انه قال :راذهاب

ما يهء ين محير

ؤبمدام. ،ه لءس].

عن قتادة ءؤةسبمنا لهُ

المال والأهل ،والضر الذي أصابه فى
حده؛ا

وءاثيثه أملهُ وفنئم معهم رنه يذ بمدا
ؤيحكتئ إلدجل!ن

لالأنساءء.

)(٢

حاء عن المحن وقتادة ب نن .حن

؛

وعن أنس بن مالك؛ أن التجئ .أنهما قالا في قوله سحانه؛ <ؤرءاثيننه
قال :ارإن نبي اش أبوب ،لسث ،به بلأءْ أملهُ وثنهم تثهنِه؛ (رأحي_ا الJه أهله

ثماني عثرة ستة ،فرفضه القريب والبعيد ياعيانهم ،وزاده إليهم مثلهمارر • ،
إلا رجلين من إخوانه ،كانا من أحص
وقال الله هق • ءؤأرةس ييمك هثا مس-ل
إخوانه له ،كال يعدوان إليه ويروحان ،لإ مات .نهتا ك ص تثم ثم
ثنن ِثءق
فقال أحدهما لصاحبه ■ نعلم والله لقد ية نئا وزيب ,ا؟ثفي ألأنف
أذنب أبوب دننا ما أذن به أحد من صني أضب تيم وي محتق إة ؤحدقه صيإ نم
العالمين .قال له صاحبه :وما ذاك؟ قال:

منذ ئماني عشرة سنة لم يرحمه ربه
فيكشف ما به .فلما راحا إليه لم يصبر
الرجل حتى ذكر ذلكف له ،فقال أيوب؛ ال

أدري ما تقول ،غير أن افه هق يعلم أني

وت ه زض] .
ففي هذه الأية  -كما حاء عن قتادة
ب ند حن — امر اض نب ه أيومب فيجهل
أن يفرب برحله أرصا بق ال ل ها؛

كئ ت ،أمر على الرحلين يتنازعان

( )٣أخ جه ابن حرير في تف يرْ(< [ )١ ١ •. ١ • ٩ ;٢دار

فيذكران افه ،فأرجع إلى بيتي نأكفر

هجر ،ءل ،]١وابن حبان فى صحيحه ركناب الجنار،

رنم  ،) ٢٨٩٨والحاكم في الم تدرك ركتاب تواريخ

عتهما كراهية أن يذكرا افه إلا فى حق»،

المتقدمجن من الأنبياء والمرنلين ،رنم ) ٤١١٥
وصححم ،وصححه الألباني فى ال اوسااة الصحيحة

( )١انفلرت الصحيح المرر من التق يؤ بالمأثور

<ا'/اْ[ ) ٥٤ .مةالعارفْ ،لا ٤١٠ ،اد].

الصحيح المور(؛/اأأ).

لحكمت ،بشير ان ين (؛[ ) ٢٢٦ /دار الآمojull ،

(؛)اننلر

البوة .دأ].

<ْ) انئلر تقبر الطري(أا/أآم).

( )٢نفير الطري (•أ/آ'أ) [دار هجر ،ط.]١

( )٦انظر الصحيح ال_ور(؛/آأأ).

أيوب ه

أيوب ء

][٤٨٨
 ،فضربها برحاله ،فإذا عينان

بعد ذلك كله صحة ظاهرة وباطنه،

تنبعان ،فشرب من احداهمسا ،واغتسل

وجمالا تاما ،ومالا كثيرا ،حتى صت ،له

وجاء في حدبث أش الطوبل وفيه؛

من المال صئا مهرا عقلينا جرادا من
ذهب ،وأخلف اممه له أهله))

ارف ال ما كان ذايت ،يوم أبطأ'ت ،عال يه

فعن أبي ،هريرة ه عن السكM ،

فأوحى افه إلى أبوب فى مكانه أن:

فال :رربينما أيوب يغتل عريايا حئ عليه

الجابية

وع ئلأ ه قت 5لإ ضيق  40رجل ،جراد م< ،ذهب ،فجعل بحثمح ،مح،
زص] فاستيطأته فتلقته تنفلر ،وأقبل عليها ثوبه ،فناد ْا ربه :يا أيوب ،ألم أكن
ئد أذهب الله ما به من البلاء ،وهو على

أغنيتلث ،عما نرى؟ قال :بلى يا رب،

أحن ما كان ،فالما رأته قالت :،أي رملأضليصممم-ص.
ارك افه؛؛  ، siiهل رأبت ،نبي اف هذا
المبتلى؟ فواف على ذلك ما رأيت رجلا

 .ا لمسألة الثانية :مدة مكثه  .فى
اللأء:

أشيه به منلث ،إذ كان صحيحا .قال؛ فإني
احتلم ،أهل العلم في مدة مكث،
أنا هو ،نال؛ وكان له أندران؛ أندر أيوب هد في البلاء ،فقيل :إنها ثلاث
للقمح وأندر للسعير ،فبعث ،اف سحابتين نين لا نزيد ولا تنقص• وفيل؛ سبع
فلمأ كانت ،إحداهما على أندر القمح سنين وأنهرارآ ،،وذكر بعضهم أنها
 ،وهدا هو الصحح؛

أفرغتؤ فيه  ، ٠٣^١حض فاض ،وأفرغت ثماني عثرة منه
الأحرى فى أندر الشعير الورق حتى لحديث ،أنس بن مالك،؛ أن اض ه
قال ١ :إن ئبى اف أيوب لمثؤ يه بلأؤ،
فاض<>،م.
لمانى عشرة منة)}

[ض ٤٢ :؛!؛ أي؛ اضرب الأرض؛رجللثه،

 -ا لمسألة الثالثة :رحمة اف لميده

فامتثل ما أمر به ،فانع الثه له عسا بارئة

أيوب فى حالفه على حلد زوجه مائة

الماء ،وأمر أن يغتسل فيها ،ويثرب
منها ،فأذهب ،الله عنه ما كان يجده من

جلدة:

هذه المالة ذكرها غير واحد من

الألم والأذى وال ثم والمرض ،الذي

(؛)اسةواوهاة(ا/ماْ).

كان فى حده ءلاهنا ويامحلنا ،وأبدله افه

(؛؛) أخ ج ،الخاري(كاباحادثالأياء .رقم .) ٣٣٩١

( )١انظر :تسراص
( )٢انظر :تمر الطري (•أ/ه-ا).
( )٣تقدم تخريجه .

( )٦ام :تمر اتجري (•أ/آ'ا) ،دالمنتفلم ني
التأريخ
(؟)واننلرلجمها  :الداةوالهايت(ا/آ-ه).

( )٨مدم تخريجه تحت الماله الأولى.

أيوب.

المورحض
نف

ابوب.

4.آ
وكذا بعض ال)ض-رين في

ير قوله تمالى ت

ثيرك صنثا

عرب تحم وث" ءسئمح> [ص؛ .] ٤٤

وتحو ذلك مما قام على محاق١١
 ٠ا ثمصادروالمراجع:
 ٠١ — ١المعارف ، ١١لأبن قتيبة.

وحلاصتهات أن نبي اش أيوب حالف
فى أثناء مرصه على حلي زوجه مائة
حلية ،واختلف في محبب الجلد؛ فقيلI
لبيعها صغائرها حين نفد كل ما عدها

فى أث ن اء مرض زوجه ا ن ثى اف

أيوب قأس ،وقيل Iلاعتراض الشيطان

 ٠ - ٢نف ير الطرىاا (ج .) ٢٠
 ٠١ - ٣تاريخ الرسل والالوكاا ^،)١
للطري•
 ٠٠ ~ ٤قمحر الأن بي اء الممى

؛العراوساا ،للئعلبي.

 — ٥ررال منتفلم في ت اريخ الأمم

عليها فى صورة ؤلبيب ،يصف لها دواء والملوك  ،)١^ ١لابن الجوزى.
لأيوب .ث فجاءته وأخبرته الخبر،
 ١٠ — ٦الكامل في التاريخ ( ١ج ، ) ١
فعلم ءجقت أنه الشيطان ،ولما عافاْ اض
رحهس الله له وخفف على زوجه،

لأينالأمح■

 ١١ — ٧ا لمحتصر فى أحبار ا لبشره

قامر ،اممه أن يضربها بما يبر ق مه ولا ^ ،)١لأبي ال فداء عماد الدش
يحث ،ولا يفر زوجه الم ابرة

المحت ثة ،وهو أن ياخاز حزمه تحل
المائة من عيدان الأعشاب الرطبة
فيضربها مرة واحا-ةر  ،،وهده رخمة

من اض أكرم اممه بها نبته أيوب

.

قال ابن جرير فى نف ير الأية  Iرءوقلنا

لأيوب خن .بيدك ضغثا ،وهو ما يجمع
من محي ء مثل حزمة الرطبة ،وكملء
الكف من الشجر أو الحشيش والثمارخ

إسماعيل ن ض•

 — ٨لرال_ب<داية والنهاي ة ( ١ج ، ) ١

 ١ - ٩صحيح (قصص الأن ب ي اء
لأ؛نكتير)اا،سم الهالآل ّي
 ١ — ١ ٠قمص الأنبياء ومناقب القبانا

من رالتوضيح لشرح الجامع المحيح
لأبن الهامن)اا ،لأحمد حاج محمد
عثمان.

( )١انفز :المنظم م التاريخ (\ :) ٣٦٦ /والدات والهايت لأبن كير (ا.) ٠١٤ /
(آ)اظ  :المنظم لأبن الجوزي (ا .) ٣٢ •/والدات دالمهاة لأبن كير (ا/؛ ا
شم الهلالي ( .) ٢٣٣
( <-)٣الطري لأبن حرير الطري (.آ/ااا).

وصحيح نمص الأنبياء للثيخ

البادئ

البادئ

■ص

ي ا ثتيريف هرعا؛

الارئ ت هو الذي برأ الحلق واخترعه
وأحدثه ،وهو دال على صفة البرء ،وهى

 ٠ا لتعريف لغة:

نال ابن فارس إئع ت ®الماء والراء

والهمزة فاصلان إليهما نرجع فرؤع
الباب؛ أحدهما :الخالق؛ يمال ت برأ افن

من صمات الأفعال المتعدية ،التي لم
زل ولا زال ضنا ؛ها  igل.،٤
و ا لحكم:

الخلي ^.وم ^ ،١واJارئ :افن حل
يحجب الإيماير سيولنا ا مم ال؛ارئ ض
ث ن اوه؛ ف ال اطه تع الى!
إق تعالى ،وأنه دال على فعاله ،وهو حلقه

؛؛[ ^^1ال—-ق رة . . .] ٥٤ :والأصل
للمحالونات ،وهو داذ على انمرا
ثج،

دْ

الأحر! التباعد من الشيء ومزايلته؛ من بدلك س لا يشركه فيه مشاركلْ.،

ذلك البرء ،وهو الملامة من السةمال

وبرأ اللت الخلق ،من ياب نعلع ،فهو
البارئ ،والبرية الخلق ،تركوا همزها إن

لم تكن من المي

 0ا لأدلة:

ف ال تعالى^ :هو أس آثختلق آث١فيئ

آلقؤ لهُ  ^٦الئلأ مج ثئ .ثا ق

 ،وأصل الرء • آلثثوت نأ'لأوحث وقو أثغر لممر ٤٠.

حلوص الشيء عن غيره ،إما على سيل

الممضى مه ،وعليه قولهم! برأ فلأن من
مرصه ،والمدبون من دينه ،ومنه

[المحشر] ٠

ءآقذؤأ

ومال تعالى ت

اسنبرأمحت ،الجارية ،وثمل! ال بارئ!  ٣م ء م عث ،٢؛ ^^١
الخالق؛ الريء من الخفاوت والتنافر ةكلإ لنث .ص ألمحاث آص .

المخلين بالنننام ،ؤإما على مم بمل [القرة]؛ أي:
الإنشاء ،ومنه :برأ افه الم٠ة ١٣؛.
(؛)انغلر :ثنا .العلل

)(٦

( [ ) ١٢١دار الفكر ١٣٩٨ ،م].

ونمير أصما* اض الحستى لابن صعدي ( .) ١٧٠
(ا)ءقامحس اللغة( [ Ur-X/Sدار الجيل ،ط:،آأاه].
(؟)انفلر :مخار الصحاح ([ )١ ٨هكشة لبنان.^ ١٤١٥ ،
( )٣اننلر :كح [ ) T،X\/\T ( ^١دار المعرت ،يرون].

(ه)انذلر :شير العيي ( [ ) ١٠٠٧دار اللام® ،؛.] TJ
(أ)انثلرت نمير العلمري را/هاما") [دار هجر ،ءلا]إ

ومعالم اكريل <ا/ا"ه) [دار طتة ،طه'؛اه].

البادئ

البارئ

٢٤٩٢٦

عن أبي حمغة ه قال :قلت

قال أبو جعفر الطحاوي وطإه تعالى:

لعلي ت هل عندكم ني ء من الوحي إلا ما
ني ممامحب ،اض؟ قال« :والذي فلق الحبة،
وبرأ النمة ،ما أعلمه إلا فهما محعهليه القه

اللسس مند حلق الخلق استفاد امم

رحلا في ال قرأن ،وم ا في هذه
الصحيمة؛؛  .نك،؛ وما فى الصحيفة؟

نال« :الشل وفكاك الأسر ،وأن ال
يقتل م لم بكافره
 0أ قوال اهل اسم:
قال ابن حرير العلبري ؛^® : ٥٠البارئ

الذي برأ الخالق فأوحدهم• ، ٠٠١

الخالآ ،.الأ راحال .ادث ،ال ثة استفاد اسم

ابرياارْ.،
قال الشيخ عبد العزيز الراجحي:
ااالم_<( نى :أن أمماء افه هؤ اس مه
الخالق ،واسمه الباري ،ولم يزل له هذا

الأمم ،وال ب ارئ؛ أي :ال ن-ى حلق
الخالق ،وبرأ البرية وأحدثها ،ولم يزل له
الأسماء الحسنى ،لأنه  .قادر على

الفعل في أي وك»ص•
قال ال عيي ظه < :االخنالق البارئ
المصور :الاJي حلق جمح الموجودات

وقال الزجاج ظه® :البارئ؛ يقال:
برأ الله الخلق ،فهو يبرؤهم ^١؛ إذا
وبرأها ،وسواها بحكمته ،وصورها

فهنرهم . ٢٣١٠٠

بحمده وحكمته ،وهو لم يزال ولا يزال

وقال ابن ال قي م ئه ® :ال ب ارئ على هذا الوصف ،العفليم ٠٠١ا.
المصور :تفصيل لمعنى اسم الخالق٠٠
 0ا لمروق:
^^مائل اسعالقة:

الفرق بين البارئ والخالق والمصور:

لم يزل ولا يزال الرب ،تعالى مثمنا

ذكر أهل الحلم فرويا بين هذه

بالبرء ،والخلق ،والتدبير ،فلم ي تمل■؛

الأسماء ،حاصالها  :أن الخالق هو مقدر
الأنباء أولا ،والبارئ :هو الإيجاد على
وفق ذلك> التقدير ،والمصور :هو احتراع

؛احدامحثح البرية امم البارئ ،كما أنه ليس
يعل .أن حلق الخالق استفاد اسم الخالق،

وهذا مثني على أصل إنبات الصفات صور الأشياء ،وترتيبها في الوجود على
الاحتيارية المتعلمة بمشينة افر تعالى أحن الوجوه ،قال ابن القيم هءزفي:
وقدرنه.

(ه) السيدة اساية صمن شرحها لاين ابي العز الخغي
( )١احرجبم البخاري(كناب الجهاد والسير ،رنم .) ٣٠ ٤٧
(أ)فراللبري ( .) ooa/yr

( )٣تنم  ،Uاه الحض للزياج([ )٧٣دار القات].
(إ):فا،

( [ ) ١٢١دار الفكر ،بيروت.^ ١٣٩٨ .

(ا/ه.ا)[.ؤةالرالأ ،ط.^ ١٤١٩ ، ٣١

(أ) الهداة الرباب في شرح العقيدة اسارا (ا/س)
[دار التوحيد.طا» ،م؛ام].

( )٧قير اسا ٥١ ،العض(• .) ١٧

البارئ

البارئ

ارالبارئ المصور تفصيل لمعنى امحم
الخالق ،قافه محانه إذا أراد خلق شيء
هدره بعلمه وحكمته ،نم برأه؛ أي

فالخلق أولا؛ لأنه تقدير الأشياء على
إحكام واستواء ،ثم البرء ثانئا؛ لأنه
الإبراز والإبجاد على وفق التقدير

أوجده وفق ما قدره فى الصورة التي ثاء ال ابق ،ثم التصوير ئالئا؛ لأنه اختراع
صور الأشياء وترتيبها في الوجود على

مسحا نه ١٠

بين
ونال ابن كثير ه ت
الخالق واثارئ أن الخلق التقدير ،والبرء
هو الفري ،وهو التنفيد ،ؤإبراز ما قدره
وقررْ إر الوجود ،ولم ،كل من قدر

شيئا ورتبه يقدر على سئسد 0وإيجاد0
قال رهم بن أبي سلمي

سوى اش
يمدح رجلا ٠

ولأنت تفري ما حلمت ويع
ض ا لقوم.بخلن ،ثم لا بفري

أحن الوجوه ١
اثم صادروالمراجع:

 ١ء ررنف ير أ،هاء اطه الح ني  ١أ
, ,,

*٠ج
 — ٢ارأشتقاق أصماء  ١طه  ، ١للزحاحي.
 — ٣ارنف ير أصماء  ١طه الح ني ، ١
لل عيي *

 - ٤ر<معتفد أهل الثئة والجماعق في

أي ت أتت تنفذ ما حلمت،؛ أى ت

أص ماء اطه الح ني  ، ١لمحمد بن حليفة

قدرتا ،بخلاف غيرك فإنه لا يسمملح ما
<و<د■' ذالخا-ق :التمدبر ،والن-ري؛

التميمي.
 - ٠ارالمهج الأسمى في شرح

التنم؛ذ ،وت بة-الت لدر الجلأد دم

أسماء اطه الح نى،؛ ،لمحمد حمود

قرى؛ أي؛ قطع على ما قدره بحب ما

الجدي.

يربدْ»<ى.

 ٦ء ررأسم,ا ء اطه الحني  ، ١للغصن ّ

وفد فلن بعض الناس أن هذه الأسماء
مترادفة ،وليس كدللف،؛ قال محمل خليل

هراس ت اروالحاصل أن هده الأصماء
الثلاثة لي

ت ،مترادفة على معنى واحد،

بل لكل منها معنى يخصه ،وهى مت،ةامالة
لا بد منها حميعا على هن .ا الترتيّبا؛

;;:تث;'تّث<ءٍِ0ٍْ.،.سسمء

 - ٧أرالقواعد الثلى ،،،لابن ءتيمينّ

 - ٨ررالأّئلة والأحوبة الأصولية ، ١
لعبد العزيز الظلمان.

 - ٩ارفقه أص ماء اطه الح <..نىاا،
لعبد الرزاق البدر.
( )٣ءشد;نا

القرآن والثئث ( [ ) ١٦٦دار الكتاب

والثغً ،دا.!< ١٤٢٤ ،

الباطن

الدعة

ى ا لتعريف شرعا:

 Pا لباطن n

رراليدعة محي الدين هي ما لم يشرعه اض

يراجع مصطلح (الظاهر الباطن)

ورسوله ،وهو ما لم يأمر به أمر إيجاب
ولا استحباب ،قاما ما أمر به أمر

إيجاب أو استحباب ،وعلم الأمر به

 Bا لبدعة m

بالأدلة الشرعية فهو من الدين الذي

ه ا لبدعة لغة:

الدعة من؛ بدع ،لتأتي على معنيين؛

شر.ءه اله))ل ا.
ويقول القساطبي هؤ فى تحريف
البدعة؛  ١هي طريقة في الدين مخترعة

أحدهما؛ ابتداء الشى لا عن مثال سابق،
والثاني ت الانقطاع والكلأل؛ قال ابن
فارس ؛؛^،؛ ٠،؛ ارالياء والدال والعين أصلازت تضاهى الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما
أحدهما؛ ابتداء الشيء وصنعه لا عى يقصد يالعلريقة الثرعية؛؛

مثآل ،والأخر :الأمطاعوالكلأل»لآ/
ويدل على المعنى الأول  1فوله

ت ع ال ى؛ جلخأ آلثتدت ثأ'لأزخ؛ه
[الأنعام ت ] ١٠١؛ أي• خالقهما ومحيلهها
ومشتهما على غير مثال سابق

٠

وأما المعنى الثاني ت فيدل عليه ما
حاء فى الئئة فى حدث الهدي ت
ررفأزحفت عاليه بالطريق فعئ لثالها إن

 0ا لعلاقة بين المعنى اللغوي
والشرعي:

البدعة في اللغة أعم منها في الشؤع
كما يظهر من حلال التعريفين اللغوي

والثرعي؛ ذلك أن البدعة في اللغة هي
محا أحدث لا على مثال مابق ،وسواء
كانت محمودة أو مذمومة ،والبدعت فى

ص أ بدعت؛،١٣؛ أي؛ انقهلت عن السير  ٤٠٣١١هي إحداث أمر في الدين ،وليس
لها نظير فيما سلف ،وهى لا تكون إلا
بكلأل ،أو حللع؛ كأنه حعل انق_هلاعها
عما كانت مستمرة عليه من عادة السير؛

أي* إنشاء أمر خارج عما اعتيد منها
( )١قائم اللخت

ب:

( )٠مجمؤع الغتاوى

[ ) ١٠٨ -مجمع المللث،

فهال لعلبامة الممحف ،الثريث  ،فى ال او.ونة المنورة،

[دار الخل ،يرون].

( )٢اننلر :تمر الطري ( [ ) IfUhدار هجر] ،يشر
ابن كير (ا/-؛أآا) [ُوة ترطة- ،دل].

( )٣اخر-بم سلم (محاب ،الحج ،رغم .) ١٣٢٥
( )٤انظر :مل ان المرب< ،ا/م؛*ا) [دار إما ،التراّث،
ً ١^١لم.]٠١٤١٩ ،

(\ )٦لأ.ص\م

[اكار ْ ، U'\Iلآ ،ا/آأاه].

( )٧انظر :تمر الطري ( /Y؛V؛) ،والاممام للتهاطي
واتتفا ،المراْل الم تمم () ٠٩٢•/Y

[مكب  ،]^١وفتح اياري ( [ ) ٢٥٣/١٣دار
المرغت].

الدعة

الدعة

سمجت الدعة Jالعة؛ لأنها أحييت

قال الشاؤلبى :ءمن حقيقة الثدعت أن
لا يدل عليها دليل ث رعى لا من نصوص

على غير مثال سابق؛ أي ت أن صاحبها

الشؤع ولا من قواعده؛ إذ لو كان هناللث،.

اتتدأ طريفة في الدين لم ي بق إلها،

ما يدلر من المع على وجوب ،أو ندبج
أو إباحة لما كان ثم يدعق ،ولكان العمل
داخلا في عموم الأعمال المأمور ه أو
الخير فيها  ١٠ا.

سد^د اأيسهطه؛

ولهذا ّمي المبتلع في الدين مبتدعا؛

لأحداثه فته ما لم سق إله غيرْلا•،
ي ا س5م:

الهدع كلها مذمومة منهي محها في
السرع ،فلا توجد بدعة ح نة كما يزعم

 0ا لأدلة:

ن ال تع الى؛ ►^ ۶ثقنا عق ءائنيهم

ن:اثتشن
نثقأا سف أي
محنو البيع؛ لأن البيع ممادمة للشريعة
مضادة لها ،فهي مذمومة على كل حالل . ،٢آلانجذ وجمتا ِيى ي أؤ:؟كن أمموث
رأئه وثئ ورماظ آتتدمها نا َةثنحا
ؤ ا لحقيقة:

ءث؛، -و إلا آنثة يصوي أش تا رءزد ١حى

هي ؤريقة في الدين مخرعة ،تضاهي ^؛؛ ^٠ةئ١د^١ ١؛؛ ،ء١منوأ يمم لجرهنِ
[الحدJد].
 ١ل رعية ،يقصد ؛ ١ل لوك عاليها ما يقضي وكم همم ثصقؤذا
وقال تعالى :وم ؤثن نيظتوأ ثتئؤإ
يالهلريقة الشرعية ،فيدخل فيها العبادات

والعادات ،وقيدت ؛الابتداع في الدين؛ لهم مث أفيئ ،ما ثثر بأدن يد أقأ ولولا
لأن صاحبها إنما يضيفها إلى الدين ،صقينث  ، ٣١أشي يمم ؤإة أقسن
فيخرج ما كان مخترعا لأجل الدنيا؛ م ثئائ ،آلمث وه لاكورك،ا.
كاحداث المناع والومحانل ،ونحوها،

ومن النتة؛ حديثج عانشة نها؛ أن

محيخرج كذلك محا كان من العلوم المافية رسول اف .نال؛ ®من أحدمث ،ني
المتحدثة؛ كعالم النحو والمرق،
وغيرها من العلوم الخادمة للشريعة؛ إذ رّواية • ررمن عمل عملا ليس عاليه أمرنا
لها أصولها في الشؤع ،وهذه مما تدخل فهو رد»لْ.،
نحتا المالح المرسلة.
وفي حديث ،جابر بن عبد اض ه؛
أمرنا هدا ما ليس منه لهو ردء

( )١انف; :تمد اليري (آ/ا-أ ،)،وتفسر ابن كير
رالأءممام(ا</؛).

( )٢انظر :الاصمام ( ،) ٣٢٢ - ٣٢١ ;١وجامع الملوم
والحكم (ا/آ-أ-أ).

 ،وفى

( )٣انظر :الامحمام (ا.) ٣٢٦ . ٣٢١ /

 ٢٤١احرب المخاري (كاب الملح ،رنم ،) ٢٦٩٧
وم لم (محاب الأنضت ،رنم .) ١٧١٨

(ه) اخرجي ملم (محاب الأنفين ،رقم .) ١٧١٨

الدعة

الدعة

أن رسول اض  .كان يقول ® Iفإن حير يراها ح نة رعم أن محمدا هؤ خان
المحدث كتاب اف ،وحير الهدى هدي الرسالة؛ لأن اف بقول؛ وؤدم آ'ىثق
محمد ،وشر الأمور محدثاتها ،وكل بدمة لكم ليم ه فما لم يكن يومئذ دينا ،فاد
ضلالة ا)اا/

يكون اليوم ديثا٠

ومنها كذلك حديث العرباض بن
قال سيخ الإسلام!  ١ولهذا قال  ١١٠ئفة
سارية ه وب؛ أن رسول اف .من السالف - ،منهم الثوري -؛ البدعة
قال ت *إنه من يعش منكم يعيى نسيرى أحل ،إلى إبليس من المعمية؛ لأن

احتلائا كثير سكم شي ونثة الخلفاء

المعمية يناب منها ،والبدعة لا يناب

الراشدين المهديين ،تمثكوا بها وعصوا

منها .وهذا معنى ما روي عن طانمة

عليها يالنواحي ،وإياكم ومحدثات الأمور ألهم قالوا ؛ إن اف حجر التوبة على كل
فإن كل بدعة ضلألألأى.
ص اح_ ،بدعة ،بمعنى؛ أنه لا يتوب
ه أ قوال أهل العلم:

منها؛ لأنه يح

ب ،أنه على هدى ولو

تاب لتاب عليه كما يتوب على الكافر.

قال ابن عمر ها؛ راكل بدعت ضلالة
وإنرسالاسحسة»رم.
ففد ءال3ل غلتنا منكتا  ،ومن قال؛ ما
ومن قال؛ إنه لا يقبل توبة مبتلع مهللما

ت ارما ابتيع رجل
قال أبو نلأبة
بدعة إلا استحل اوف»،ر؛أ.
ما دام مبتدعا يراها حنة لا يتوب منها ،
أذن الله لصاحب بدعة فى توبة ،فمعناه؛

قال ابن الماحشون و&ه ت محممعت

مالكا يقول• ررمن ايتيع في الإسلام بدعة
( )١أحرجه سالم (كتاب الجمعة ،رنم .) ٨٦٧

( )٢احرجه ابر داود (نماب الث ،رنم  1-U؛)،
داكر.ني (ابواب العلم ،رقم  ) ٢٦٧٦دمحس،
وابن ماجه (المقدمت ،رنم  ،) ٤٢وأحمد في منيه
(\/أ[ ) ٣٧٣ /مزة الدالة ،]\i< ،وسعه

الألماني ني سح تن أبي داود<ماسم)
لالكب< الإ-لامي .ط\ .ا''؛ام].

فأما إذا أراه اممه أنها قبيحة فإنه يتوب
منها كما يرى الكافر أنه على ضلال؛

ؤإلأ فمعلوم أن كثيرا ممن كان على
بدعة تبين له ضلالها وتاب الله عليه

منها  ،وهؤلاء لا يحميهم إلا ارأوٌاا
 ٠ا ثشروط ٠

يشترعل فى البدعة أن تكون مما ال

( )٣أحرجه المروري في الئثت ( [ ) ٢٩موئ الكتب،

الثنافة .ذا] ،ابن بطة ني الإبانة الكرى( hأصل لها فى الدين ،وأما إن كان لها
 ) ٣٣٩أدار الُادةآ ،واللألكاني في شرح أمول أصل في الشريعة فهذه لا ندحل تحت

الاعتقاد (ا  )١ ٠ ٤ /لدار طسة٠ ،ل٨ا ،ومندْ

(ة)رراه"انمارِ ،م ت (\Aoa /

(ه) الأعمام ساطي (\إ\أ) [دار ابن سان ،ذا].
( )٦مجرع الفتاوى (.) ٦٨٥ - ٦٨٤ /\ ١

الميعة

اودعة

م مى البدعة ،بل هي تدخل نحت
المالح المرسلة
قال ابن رحب هءزفي؛ ®والمراد بالبدمة

ما أحدث مما لا أصل له فى الئريعة
يدل عليه ،وأما ما كان له أصل من
الثميع يدل عاليه قاليي يبدعن شرعا ،ؤإن
كان بدعة لغة>لاا.
وقال ابن حجر ،Sv؛ ت ®والمراد بها ما

بدعة ءلألةا)ل  ،،واللغوية كقول أمير
المومنين عمر بن الخ-هلاب خهتع عسن

جمعه ل لصحابة لصلاة التراويح
جماعة والاستمرار عليه؛ ®نعم البدعة
هذْاا

)ْ(

 - ٢تق يم البدعة إلى؛دعة حقيقية
وبمءة إصافية :فالبدعق الحقيقية هى الش

لم بدل عليها دليل شرعي لا من كتاب

أحدث وليس له أصل في الن_رع ،ولا من نق ،ولا من إجشاع ،أو قياس،
ؤي مى

له أصل
فالبيعة

اللغة،

في عرف الشؤع بدعة ،وما كان وهي في الأصل بمعنى البدعة المعرفة
يدل عليه الشؤع فليس ببدعة ،التعريف الشرعي ،ومن أمثلتها التي
في عرف أنشئ مذمومة ؛خالآف ذكرها أهل العلم :بدعة قراءة القرآن
فإن كل شيء أحدث عالي غير ب الإدارة على عوت واحد ،وبدعة

مثال ي مي بدمة ،مواء كان محمودا أو

الولد النبوي ،وغيرها ،وهده ؤإن كانت،

ميمونا ١٠

أقرب إلى البدع الإضافية ،لكن لما

ؤ الأقسام:

تعلد١تح تق يمات أهل العلم للبدعف،
ودللئ ،لاعتبارامتا مختالفة ،منها ما هو

ص_ارت تللئ ،الأوص—اف ملازمة ل ه ا

صارت من البلخ الحقيقية.

وأما الميعة الإضافية :فهي التي لها
ثائبتان :إحداهما :لها من الأدلة

معشر قمح ،الترع ،ومنها ما م غر معشر
ش ا لترع:
والأحرى :لير لها تعلق إلا مثل U
فيالاعتبار الأول• وهو ما كان تق يمه للبدعة الحقيقية ،ومن أمثلته :الجهر
معتبر شرعا  ،فيحل فيه عدة تصيمات
ب النية في المحالة ،وكرفع الموت
 — ١تقسيم ا ليدعه إلى سسرعمة بالتكبير عند قراءة الأية ،وغيره .، ٦١١
ولغويه ؛ فالشرعيه هي ما تدخل تحت
 - ٣تق يم البدعة إلى؛دعة مكفرة،
قوله ه :اوشر الأمور محدناتها وكل
متعالق ،فلا تكون من تلك الجهة بدعة.

( )٤احرجه م لم (كتاب الجمعة ،رنم .) ٨٦٧
( )١جاع الملوم والحكم( [ ) ٧٨١/٢١دار الملام ،دآ].
( )٢نح ازري ( [ ) ror/\Tدار المرنّ ،روذ.]،
( )٣انظر■ :فراينممر(مأ/أاا).

(ه) اخرج ،الخارى(محاب صلاة الرارح ،رنم • .)٢ • ١
( )٦انظر :الأعمام < [ ) ١٢٧/٢الدار الأتربة-]iT. ،
رحمتة الدية واذئامها <  . U/Tه*ا).

الدعة

وبدعة غير مكفرة؛ أى ت ممسقة

الدعة

؛

البجالي ه فال JU :رسول اض

فا لبدعة المكفرة ت هي التي يلزم منها ارمس صس قي ا1لآ

سثة ح ئة

إنكار أمر مجمع عليه ،أو متواتر من
الث-رع ،أو معلوم من الدين بالضرورة ،أن بنقص من أحورهم شيء ،دمن من
أجرها وأجر من عمل بها بمده من غير

أو نحو ذلك؛ كبدعق الجهمية ،والقدرية في الإسLلآم سة صجثة لكن عاليه وزرئ
الغلاة ،وأما البدعة غير المكفرة؛ فهي ويذل من عمل بها بعد ،من غجر أن
(٣).
التي لا يلزم منها تكذيب بالكتاب ،ولا يتقص س أوزارهم شيء

بشيء مما أرمل اض و 4رسله ،ونحوها.

وهذا الحديث حارج محل النزاع؛ إذ
وهناك تقسيمات أحرى! كتشسيمهم إن سببه يبين المقصود؛ فقد ورد في
البدعة إلى بدعق تعبدية وبدعة عادية ،الحث على الصدفة ،فاصل الفعل
دش بدعة مركة وبسيطة ،ؤإلى معية مشرؤع ،يوصحه ما جاء فير بيان محببا
وتركبة ،وغيرها من التشسيمات
ورودْ فى أوله؛ حيث قال حرير بن
.،٢^١
عبد اض ظنئع ؛ راكا عند رسول اض في

وأما بالاعتبار الثاني — وهو ما لم يكن

صدر النهار ،ءالت فجاء 0قوم حفاة عراة

تشسيجه معتمرا سرعا — فيدخل فيه أيفسا

مجتا يى النمار أو ا لعبا ء متقلدي السيوف
عامتهم من ،مخر بل كلهم من مضر،

 ١س تقسيم البدعة إلى بدعة حسنة
وبدعة سيئة ،وهدا التقسيم يدكره محننو

فتمنر وجه رمول اف  .لما رأى بهم
من الفاقة فيحل ثم حرج ،فأمر بلالا
فادن وأقام فملي ثم خطب ،فقال:
ُؤكأيبما آلثام^ آدقإ رم أك؛؛ ،حلع تنر مير

والأثار.

ئإ-وه [الن اء؛  ]١إلمر آخر الأية ت ؤءن

هو عدة تقسيمات ؛

البلع ،ليسوعوا ما هم عليهم من البلع
المنكرة ،ويستدلون ببعض الأحاديث

فمن أشهر الأحاديث التي يستدلون  ^ ٥١م نث

والآ؛ ان ص في

بها ت حديث عن حرير بن عبد الله

الحئ،ر :ؤأموأ أثن ولثنفلر نمؤر

( )١انظر :معارج الفول ( [ ) ٦١٧٢الرناة العامة

لِفويم لالح-ث -ر ] ١٨ :تصدق ،رحل منر
ديناره ،من ،درهمه ،من ،ثوبه ،من ،صبح

لإدارات ال ب-عوث العال مية والإغتاء والدعره
والإرشاد].

( )٢اكثر من عرف صه الاصتاء يتقاسم الاJءة الشاطئ
في كتايه الاعممام ،ركل من جاء يعدم فإنما اتبعه
في ذلك ،ولمزيد من السيل بطر؛ حقيقة
واحكاميا ل عيد الغامدي ([ ) ١٩٢ /Yري الرشد].

ممئأ

برْ ،من ،صاع آنمرْ  -حك ،فال؛ دلو بثؤا
تمر0ا>  .هال :فجاء رجل من ،الأنمار
(• )٢احرحه م لم(محاب ،الزكاة.)١ • ١٧ ،

الدعة

ايدعات

!٢٤٩٩٦

بمئْ كادت كمه تعجز عنها ،بل فد
عجزت ،ثم تتابع الناس حض رأبت فى زمنه يقومون فى المجد جماعات
كومين ْن طعام وثياب ،حتى رأبتا وجه متفرقة ووحدايا ،وهو .صلى ياصحابه
رسول اف .يتهلل كأنه مده؛هاا ثم ذكر في رمضان غير ليلة ،ثم اموع من ذلك،
قيام رمضان ،ؤيرغب ،فيه ،وكان الماس

الحديث السابق^

معاللأ ذلك ،بأنه حشي أن يكتب ،عاليهم،

ومن أنهر الأنار التي سدلون بها
نول عمر ه في اجتماع الماص على

فيعجزوا عن النيام به ،وهلزا قل امن
يعدو٠٢٤١٠ .

صلاة التراويح• ررنعم البدعن

ئ اننا :ال مراد ي قول عمر بن
الاJءةا ١هذْ الميعة
الخطابح ه:

وهن-ا باْلل س أوجه؛ أهمها:

اللغوية لا الشرعية؛ لأن اJالءة في اللغة
أولا :أن الني كان ئد صلى اكراؤيح
تعم كل ما ليس له مثال سابق ،وأما البدعة
جماعة مي أول أيام رمضان نم تركها
حثية أن تغرض عالي أمته ،فلا

المرعية فهي كل ما لم يدل عليها دلل من

يهلممونها ،فصلاة المراويح جماعة لها المرع ،أو ما ليي له أصل في الدين•
نال ابن تنمية ئه ت لاثم نقول أكثر ما
أصل مرعي من نثة المصهلفى ه.
قال ابن تيمية ؛^،؛ :٠ارقأما صلاة

التراؤيح فلت بدعة في الشريعة ،بل
هي منة ٠ ٠ -ولا صلاتها جم-اعق بدعة؛
بل هي منة في الشريعة؛ بل فد صلاها

رسول اش .في الجماعة في أول نهر

رمضان ليلتين بل ثلاثا ،وصلاها أيصا
في الحشر الأواخر في جماعة مراتاال"أ؛.
وقال ابن رجب :ءومراده :أن هازا

الفعل لم يكن على هدا الوجه قبل هذا

الوقت ،ولكن له أصل من المريعة يرجع
إليها؛ فمنها أن الني .كان بت عالي
( )١ا-م-بم سلم(محاب ،الزكاة.)١ • ١٧ ،

في هذا سمية عمر تلك <إدعة مع حسنها

وهدم تسمية لغوية لا ت مية شرعية؛

ونللث ،أن الميعة في اللغة تعم كل مجا
فعل ا؛تا.اء من غير مثال مس ابق وأما
البدعة الشرعية فكل ما لم يدل عاليه دليل

 - ٢تق يم الميعة على وفق الأحكام
التكليغية الخم ةل :،٦بدعة واجبة ،وبدعة
( ،٤جا"ع العلوم والحكم (آ.) ٧٨٤ /
(ه)اصا ،انمراط المقيم (.) ٠٩٣ /T
(ا)-ام :قراس الأحكام ( [ ) ١٧٤ . ١٧٢Aدار الكب،
العلب] ،حاب ابن عاض (ا[ ) on • /دار النكر،

 ،] ٠١٤٢١لشرح اص ض الموطأ
<ا • /؛■آ) [دار الكب ،انملمبْ ،لا] ،ويد-,

ر  ) ٢تقدم تخريجه ثريا ٠

الناري شرح سح الخاوي ( ١ا/ا-آا) [دار إح؛ا.

( )٣اصاء انمراط المشم ( /Tاا.)0،

اكرامح ،المرض].

الدعة

الدعة

مندوبة ،وبدعة م تحبة ،وبدمة مكروهة،

الأعمال المأمور يها أو المخير فيها،

وبدعة محرمة ،وهو تمم مبتيع ،ال فالجمع بين تللثج الأشياء بدعا ،وبين
أصل له؛ إذ فوله  .ت اروشر الأمور كون الأدلة تدل على وجوبها أو ندبها أو
محدثاتها وكل يدعان صلألة^

قاعدة

إباحتها جمع محن ٌتنامحن"ر •

شرعية كلية تبطل جمع البيع المحدئة
فى الدين ،المى ليس لها أصل ترحم

; #وقوله; #كل
ونال ابن حجر
يدعة ضلالة ،قاعدة شرعية كلية بمنهلوئها

• ^١

ومفهومها ،أما مطوقها فكأن يقال حكم

قال ابن رحب هءزفي ت  ١٠فقوله .ت
®كل بدعة ضلالة ١٠من حواهع الكلم ،ال

كدا بدعة ،وكل بدعت ضلالة ،فاد تكون

من الن-رع؛ لأن الشيع كله هدى ،فإن
يخرج عنه شيء ،وهو أصل عظيم من ئب ت ،أن الحكم المذكور بدعن صحن،
أصول ،الدين ،وهو شبيه فوله

ارمن

المقدمتان وأنتجتا المطلوب ،،والمراد

أحدث ني أمرنا هدا ما ليس منه فهو بقوله" ®كل يدعة ضلالة ،ما أحدث ولا
رد*ل  ،،فكل من أحدث سيئا ون به إلى دليل له من الترع بطريق خاص ولا

الدين ،ولم بكن له أصل من الدين،
يرجع إليه نهو ضلاله ،دالدبن بريء
منه ،وسواء في دلك م ائل الاعتقادات
أو الأعمال ،أو الأقوال الظاهرة

وابطة»ص.

0اساصاسطقة:

 ا لمسألة الأولى :لحول الدعة فيالأمور العادية;

احتلم ،أهل العلم في وفؤع الابتداع

وقال
ررهذا التوسيم أمر فى الأمور العادية؛ فن .ه ت ،أكثر أهل
مخنع لا يدل عليه دلل شرعي ،بل هو اللم إلى أن الابتداع لا يدخل ني

في نف ه متدافع؛ لأل مجن حقيقة اليدعة

الأمور المائية مطلما .وذه ت ،بعثس
الملماء ومنهم; العز ين مد ال لام

أن لا يدل عليها دليل شرعي لا من
نمسوص اوش-رع ولا من فواعده ،إذ والعراقي رحمهم اف إلى أن البدع تدخل
لوكان هناللن ،ما يدل من الثّرع على فى الأمور العادية مهلالها.، ١٦
وحوب ،أو نديإ أو إباحة لما كاف نم
وذهبإ بحض أهل العلم؛ منهم؛ ابن
بدعة ،ولكان العمل ياحلا في عموم
(أ)الأءصام(؛/؛؛■؛.) ٣٢٢ .
ر  ) ١تقدم تخريجه تريا.

؛:؛ء:تتمح<.>,„ِ,

()0نح ازري (  ) ror/wزياد المرن ،يرون].
( )٦اننلر :المدية وعوس اعل النتن والجاعة منهم
لخد يرى ( .) ٤٩

المدعق

الدعة

٠؛

سيةلا ،وابن رجبل  ،والشاطبي

 - ٢ومن أهل) الهدع ص لا بكون

رحمهم الله إلى التوسط بين الفولض،
وهو التفحيل فى المألة يمعنى! أن

كافنا ولا منافما ،بل من الم لمين،
فمن هؤلاء من يكون فيه إيمان بامحلنا

الابتداع لا يدخل في الأمور العادية إلا
من جهة ما فيها من محنى التعبير  .قال أخهلا ما أخطأ من اللمنة ،وقد يكون
الشاطبي هب  Iرروإن العاديات من حيث عاصنا ،أو فاسما ،وقد يكون مخهلئا
وظا ،١^٥بكون فيه جهل وظلم ،حتى

هى عادية لا بدعة فيها ،ومن حث يتعبد

متاولأ ،مغمورا له خطوه  ،وقد يكون مع

بها أو توضع وضع التعبد ندحال ها
البيعة ،وحمل بدلك  ١تماق القولين

هذا معه من الإيمان والتقوى ما يكون
معه من ولاية الله تعالى بمدر إيمانه
وتقواه ،وقل يكون مجتهدا مخهلئا

التوفيقا)ر؛.،

يغفر الله خ_هلأه ،وقد يكون له من

وصار المدهبان مذهبا واحدا وبالله

قاليي يترجح  ،( ١٠البيع لا ندخل في

الحنات ما يمحو الله به م يتاته،

العادات والمعاملات إلا من الوجه
العبادى فيها ،فإذا ألحق اللكلف حئا

وهؤلاء قد لا تكون مقالتهم كفت ا

مرعيا ،أو قصد الهناعة والأجر والثواب
بحمل هو فى حقيقته الشرعية ليس كيلك

فقلايتدعاارْ.،
 ا لمسألة الثانية؛ حكم المبتيع تأولا ت حكم المثتدعة على سبيل
الإجمال من ناحية دخولهم في الإسلام

أو عدمه ،فهم علمحا ندعتزإ

ودل ٠.تكون مما لتهم كفرا ،ولكن ال
يحكم على يائلها المعين الكمر حتى
تقوم عليه الحجة الرسالة التي يكفر
تاركها ،فيكون محانلها معذورا؛ كمن لم
كحديث العهد يا لاماي م،
يبلغه
أو من نشا ببادية يعيده

ثانيات حكم المبتدعة من أهل القجالة

 - ١من أهل البدع من يكون زنديئا
منافقا فهدا كافر خارج عن الإسلام،

من جهة الشهادة لهم يالجنة والنار ،فهدا

وهدا يكثر فى الرافضة والجهمية .

ينظر إليه ٌنجم<،ت

الأولى :جهة العموم ،يمال ت إن
( )١انظرن مجمؤع الفتارى (ئ.) ١٩٥ /
( )٢انظر؛ جامع العلوم والحكم له ( [ ) ٥٧دار المعرفة].
( )٣انظر :المصدر السابق ( .) ٤٩

الفرق المبتي عة قد جاء الوعيد انها فى
المار ،وذللث ،فى قوله

ارافنرئت

( )٤حقيقة البدعت وأ-حكاعها ،لسعيد الغامدي () ١٢٤ /y
[مكية الرشد ،الرياض ،ط ،١آا؛اه].

(ت) انفلر؛ جامع العلوم والحكم( .) ٤٩

( )٦انظر :مجموع الفتاوى لشخ الإسلام (rا^\^ .
•  o/Tr ( ) ٣٥٤ _ T5؛.)r

اودعة

ه1

اليهود عر إحدى أو نمين وسمن فرقة ،فإن المنانع فد يكون مجتهدا مخعلئا
دتقرهت النصارى على إحدى أو نمين
وسعين فرقة ،وتفترق أض على نلاث

يغفر اض حءلأْ ،وقد لا يكون يلغه فى
ذللث ،من العلم ما تقوم يه عاليه الحجة،

وسعين م»0

وقد يكون له من الحنايت ،ما يمحو اف
به سيئاته ؤإذا كانت ،ألفافل الوعيد

وفي رواية« :كال ها ني المار إلا

واحدة ،وهي الج٠اءتاال.،٢
فيحكم على هده المرق الشين

المتناولة له لا يجب ،أن يدخل فيها
المتاول ،والقانت ،وذو الحنامحت ،الماحية

والسبعين بالهلاك واستحقاق النار على والمغمور له وغير ذللث ،فهذا أورلأم.
uلثا :الأحكام المترتبة عار حكم
سيل العموم ،وهدا الاستحقاق لا يعني
التخليد في اكار كخلود الكافرين ،بل
هو وعيد كالوعيد الدى حاء لأصحاب
الختائر من أهل الشالة ،من ثل فوله

تعالى ت وأ 0أق!ذت آءقأون ي{؛ أيثى
ْالثا إد«تا أملون ؤ بْلوذهلم ناغ
صع؛رأ

لالتساء]

والأحرى :جهة التعيين ،فإنه ال

يحكم للواحد المعين من هؤلاء بأنه في
النار" ،ولهس كل من خالف ،في شيء

من هدا الاعتقاد يجب ،أن يكون هالنا،
( )١أ.م-بم ابو داود(تحاب الثث ،رقم  ،) ٤٥٩٦وابن
.اجه(مماب ،النتن ،رنم  ،) ٢٩٩٢والترذي (ابواب
الإمان ،رقم  ) ٢٦٤٠ونال؛ حن صحيح ،وأحمد
زمرة الرسالة. ،يا]،
ني مدء
والحاكم (كتابه الإيم،اوا ،رنم  ،) ١٠وصأححه ابن

تيب ني سمرع الفتاوى (  ATio/rو١لأgنى في
اامس (رنم .) ٢٠٣

الميتيع:

فمن الأحكام المترتبة على الحكم
على المبتيع :الملأ ٥على المتتيع،
والدعاء له ،والاستغفار له ،والملأة

خالفه ،وقبول) روايته ،وقتله ،وقبول،

نويته ،ونحوها فالكلام فيها طويل ،وقل،

وقع الخلاف ،في بعمها ،والفول،
المختمر فيها أن يقال:،
من كانت ،بدعته يدعق مكفرة ،فهدا ال
يملى عليه ،ولا يدعى له ،ولا ي تغفر

له ،ولا يمالى خلفه ،ولا ينكح ،ولا
يدمن ر مقابر الملمين ،ونحو ذلك إ

وهاوا م ا ورد عن أئمة ال

لف ،في

الجهمية ،والرافضة.

قال ،الإمام البخاري ١؛؛® : ^،وم تل

( )٢أحرجه بهن،ه الزيادة؛ ابن ماجه(كتابه الفتن ،رنم

عبد اض بن إدريس عن الملأة خلف،

تاوكتّ ،الإسلامي. ،يا] ،من حدبئ ،أنى ه،

أهل اليع فقال :،لم يزل ،في الناس إذا

 ،) ٣٩٩٣وابن أبي مامم ني ال ثلمة() ٣٢ ;١
وصحح إساده البرصيرى في ممياح الزجاجة()/
[ ) ١٨٠دار الربين ،ءل ،]Tوالأزى فى ظلال ،الجة
(\Ary /

( )٣المناظر؛ في الواصعلية صمن مجمؤع الفتاوى لشيخ
الإسلام ( ASUMT

زء

الدعة

ه i

كال فيهم مرضي أو •ءدد فمل حلفه.

بمعصية أو جم را لياJءة عير مكفرة ،فإن

نلت؛ فالجهمسة؟ نال؛ لا؛ ىلْ من

هذا لا يهجر ،ؤإنما يهجر الداءي ،إر
البدعة  ٠إذ الهجر نؤع من ١لعقوبة ،ؤإنمّا
يعاقب ،من أظهر المعمية قولا أو عملا،
وأما من أظهر لنا خذأ فإنا نقبل علانيته،

الجهمي والراشي ،أم صلت حالفا

ونكل سريرته إلى الله تعّالى ،فإن غايته

المقاتل؛ هؤلاء لا يملى حلمهم ،ولا
يناكحون وعليهم التويه٠

وقال أيما • ُّْا أثار صاليت ،حلف،

كان
اليهود والتماري ،ولا بلم عليهم ،ولا أن يكون بمنزلة المنافقين
يعادون ،ولا يناكحول ،ولا يشهدون ،ال؛ي  .يقبل علانيتهم ،ويكل سرائرهم
إلى الله ،لما حاووا إليه عام تبوك،
دلا توكل ذبائحهم •، ٢١٠٠
يحلفون ويحتذرون ،ولهانا كان الإمام
وأما محن كانت ،بدعته بدعة مف قة ،أو
أحمد ؛؟^ ، ٥٠وأكثر من قبله وبحدْ من
غير مكفرة ،فهدا إن كان داعية إلى
الأئمة ،كماللثح ظه ،وغيره ،لا يقبلون
بلعتم I.أو مغلهن ا لها ،فلا تقبل روايته،
رواية الداعي إلى بدعته ،ولا يجالسونه،

ويهجر ،وبمودب وبعاق من طرف

الحاكم ،لكن يصلى عاليه إذا ماُت،،
وي ننغفر له ،ويدفن في مقابر الملمين،
ونحو ذلائح ،فيعامل معاملة أصحاب،

بخلاف الماكنا ،وقد أخرج أصحابح
الصحيح عن جماعات ممن رمي ببدعة
من الساكتين ،ولم يخرجوا عن الدعاة

الكبائر من أمة محمد  ،.وأما إن لم إل الدع»لأ•،

يكن داعية إلى بدعه ،وكان مت نزا بها،

 0ا لفروق:

الفرق ؛ين البيع والمصالح المرمالأ؛
فهذا يعامل معاملة الم لمين في الظاهر.
يظهر الفرق من عدة أوجه؛ أهمهارْ،؛
؛
يقول ثيح الإسلام ابن تيمية
 _ ١ترجع المهالح المرسلة في
ر٠فبهذبا ونحوم رأى الممسيمِون أن
يهجروا من نلهرُنا عليه علامايتؤ الزيغ غال با أحوالها إلى أصل نرعى من
الكتاب أو الئنة أو الإجماع ،وأما البيع
من المغلهرين ليدع ،الداعين إليها،
والمظهرين لuكانر ،فأما من كان م تزا فلا أصل شرعي لها تعود إلثه •
 . ٢تعود المصالح المرملة عند
( )١خلق أسال انماد(  ) ١٧ل<.ن الدالأ .ط•؛].
(: )٢طق أسال انماد ( .) ١٣

( ،٣اي؛ بما ُرد ءن الني قه من مجر كب بن مالك
يصابا ،وما ورد م أمر سر بن الخطاب مع
صغ بن صل النبي •صنا امر ال لمض بهجرْ.

(ّ)٤بملإرعاكادى( .) ١v٤/٢٤
(ْ)اطر :الأءتطم(ا/هم، ١٨٠ ،
 ،) ١٦٢راكضا .الخراط ( ،) ١٦٣ - ٥٩ •/Yوحس

الدص واحكامها (آ.) ١٨٧ /

الدعم

المدعم

نوتها إلى جلب المناير ،ولغ المقار،

اللعنة من افه تعالى ،ومن الملائكة،

فهي وسائل تعود إلى تحفق مقاصد
الشريعة ،وهذا بخلاف البيع فإنها تعود

ومن الناس ،كما ورد في الحديث

ن سال ت

الصحيح أن رسول الله

على الفرد والمجتمع يا لمقامي الدنيوية االمدينة حرم نمن أحدُث ،فيها حدثا أو
والأحرؤية ،وتفوت علبهم الممالح آوى ثحدئا نعليه لمنة اطه والملائكة
الدنيوية والأحرؤية .
والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة
 ٣س موصؤع المصالح المرملة يكون
فيما عقل معناه على التفمبل ،وهذا ال

عدل ،ولا صرن ٠١ ،

 ،وهذا وإن ك ان

خاصا بالمدينة إلا أن فيه الوعيد الشديد

يكون إلا فى العادات والمعاملات ،وأما لأصحاب البيع ،وما يترتب ،على يدعيم
العبادات فلا يعقل معناها على التفصيل،

من النكال) والتقريع.

ومنها ت أن أصحاب البيع يمنعون

وفيها تكثر البيع ،هذا ؤإن كانت العادات
والمعاملات إنما يدحلها الابتداع من جهة ؤيذادون عن حوض النك ،و .يوم القيامة

كما قالا  ،^١امدم

ما فيها من التعبد لا بإؤللاق.

رجال ،عن حوصي كما يداي المعمر

0الآد1ر:

مما لا شاك فيه أن للبدعة آثانا سيئة

على الفرد والمجتمع فى الدنيا والآحرةت
نمص محارها ت حلول العقاب من الله
تعالى إما فى الدنيا

«ألأ اثدادن

ض الاحرة؛

لأنها سنة اننه فى حلقه ،كما قال هث •

ؤء ١أفاث ي أ*تي نأم ه ممئ،
س ،آلنايثم ،دبمهم بمص أس ،هملؤأ ثنلهم
م5مذ

الضال ،،أناديهم ألا هلم ،ف؛قال،ت إنهم ند
يدلوا يعدك .نانول،ت سحما سحما)
ه ا نمصادروالمراحع:
 ٠٠ — ١الاستقامة ،٠١لابن تيمية.

 . ٢رامجمؤع ال غت اوى ( ٠١ج؛)،
لابن) تيمية •
 ٣ء  ٠٠ا لاعتمس اء ، ١٠لأي

امحاق)

الشاطى.

 ٠ . ٤جامع ال علوم والحكم ، ١

ومنها ت تهاون الناس بشرانع الدين
المشروعة ،ؤإماتة السنن المأثورة؛ لأنه

لابن رجب•

كلما أحييت الييع ،انطقا نور الثثة،

( )١أحرجه الّجخاري ركتاب .فقائل الوينة ،رنم

فاستبدل الناس الذي هو أدنى بالذي هو

ال م (نمام ،الحج ،رنم • ،) ١٣٧

خر.

ومنتها ت أن البيع تجلب لأصهحابها

 ،) ١٨٧٠وس

( )٢أحرجه الخاري (كاب ، JUI—JI ،رقم ،) ٢٣٦٧
وسالم (ئاب ،انملهارة ،رنم  ،) ٢٤٩والكظ له.

اثيدعة الإضافية

اثبدعة اثمممرة

" - ٠فتح الباري؛> ،لأبن حجر.
 — ٦احقيقة البدعان وأحكامها ،،لسعيد
الغامدى.

ئ ا لبدعة

ج

يرا-مإ محهللح (الثل.ءة).

 - ٧ارالحوادث واودع» ،لأبي بكر
ج ا لبدعة السيئة ج

 - ٨ارال بدع دالمهي ب،
يرابح مصطلح (الثدعق).

الابتداع ،،لالسيوءلي.

 ١" — ١ ٠لميتدعة وموهن  ،أهل الثنة

ج ا لبدعة الهادية و

درا*جمر مصهللح (الثدعة).

والجماعن منهم ،،لمحمد يرى .
 0ا لبدعة العملية ج

 mا لدعة الإضافية m

يرا-؛ع ممطلح (الوعن).
يراجع محهللح(البدعة).
 mا لدعة الرضة

يراجع ءصءلالح رالوجة).
@ ا لدعة الممدية

يراجمر مصطلح (البدعة).
ج ا لدعة الجزئية؛

يرابح مع.طالح(الثدعة).
 0ا لبدعة الصثة I

يراجع مصهللح(البدعة).

 0ا لبدعة الفعلية ج

يراجع مصطلح (البدعة).
 Mا لبدعة الكلية قج

يراجع ممطلح (الثدعة).
ج ا لئوعة الضقة رغ؛ر المهكفرة) س

يرابح مصطلح (البدعة).
@ ا لبدعة المكفرة ج

يرابح مصطالح (البدعة).

اثيدئ

بديع السماوات والأرض

آق 0أ

صرف إلى خميل ،كما صرف م مع إلى

 Mا لمديع M
يراجع ممطالح (بديع ال ماوات
والأرض)•

سميع ،وءن*اب مؤلم إلى أليم ،ومثبع
السماوات إلى بدع وما أشبه ذلالث،
 ٠ا لتعرسط شرقا:

إن اف

@ ب ديع السماوات والأرض ج
 0ا لتعريف

«أس الشيء قولا أو نملا؛ إذا
ابتدأته لا عن مابق مثالء  ،و٠لاليدعت

هو مبيع السماوات

ومحدثها على غير مثال سابق ،المنفرد

بذلك تعالى ،الذي أحسن كل شيء
ح.

 0ا لأسماءالأخرى؛

قال الإمام البخاري * '. iiiSvفاطر،
إحداث شيء لم يكن له من قبل حلق
ولا ذكر ولا معرفة  ، ٠وررال بديع ت والثاوع ،والميل..ىء ،والباري ،والخالق
بقال ت أيدعت الشيء إبداعا؛ إذا جئت به واحداآس.
فردا لم يشاركالئ ،فيه غيرك ،وهذا بديع  0ا لحكم؛
من فعل فلأن؛ أي• مما ينفرد ؛ ، ١٠٠
يجب ،الإيمان ب أن افه هفو بديع
ون ال هذت ودخ آلثثدت وآمحى ثإدا السماوات والأرض ،الذي أحن كل

ئمة  ١^١؛قأ  tjyuلد م ووق 4.

شيء صنعا.

*أي ت مبتدعها ومبتدئها لا على
مثال مبق ،قال أبو إصحاق ت يعنى ت أنه

أنشأها على غير حداء ولا متالاار؛أ.
يدع السماوات* والأرض؛ مبدعهما،
ؤإنما هو (تنعل) فصرف إلى (ئعيل)،
كما صرف المؤلم إلى الأليم ،والمسمع

ه ا لحقيقة:

ليدع ثلاثة معان ت

المعنى الأول؛ المثيع والمتشئ
لل ماوات والأرض على غير منال
ّ ابق ،نال اليري؛ رربعني جل ننادم

إلى السميع ،وأصل بصير; مبصر من بقوله؛ ؤيبع ألتمنوتيء وأيريإوأه [البقرة؛
قول القائل ت أبصرت فأنا مثمر ،ولكن

<ْ) امملر :تمر الطري <ا[ > ٤٣١ /دار الفكر].

(ا).قاي_ى اللغث(ا/ه•؛) [دار الفم.]٠١٣٩٩ ،

( )٦المتيرك ض كاوي ابن تجب (\[ )vr/جمع
وترتيب،؛ محمد بن مد الرحنن بن  ٠٠سم• ،؛■،١

(آ)مماد ،انمن (؛[ ) ٥٤ /دار ويكب الهلال.]،

()٣تمراساءاهالحضللزياج( [ ) ٦٤دار .]^١
<؛)تاج المروس (• [ ) T«U/Tدار الهداة].

( )Vانفلر :صحيح البخاري رأ[ ) ٢٥٦٤ /دار ابن ممتير،
المائ ،يروث. ،،لا.] ١٤ • ،٣

بديع السماوات والأرض

بدبع السماوات والأرض

!٠؛

 :] ١١٧مبدعها . . .ومعنى المييعت البديع ،والنظام العجيب المحكم®
المنشئ والمحدُث ،ما لم يسبقه إلى إنثاء
ويوحد من امحم ودديع ألنمثؤزب
مثله ؤإحداثه أحد ،ولدللثأ سمي المبتيع وإ"لأر؛ما صفة البيع ،بمعنى ت المبيع
في الدين مبتدعا ،لأحداثه فيه ما لم والمنشئ للخلق على غير مثال سابق،
ي بقه إليه عره®

٠

؛ رافديع فعل لمعنى

قال ابن منظور

المعنى الثاني؛ المنفرد بخلق

فاعل ،مثل قدير بمعنى قادر ،وهو صفة

السماوات ،والأرض ت روى الهلبري
في ارتمسيرهاا عن الربيع قالُ :ءؤيبع

من هفاين ،اف تعالى؛ لأنه بدأ الخلق
أراد 'على غير مثال 'تقدمه®"
'على ما ' ' '

آلتموت رإلأز؟ز،ه ابتيع حلفها ،ولم
يشركه في حلمها أحل ،، ٠١وأحرج ابن

 0ا لأدلة:

ورد امح

م ءؤ؛بغ ألثمؤتأ ئآ'محايم

أبي حاتم ب ندم عن أبي العالية :يعني
مرتين في كتاب ،الله تعالى ،في قوله:
قوله :ؤ يبع ألتمنوتي ،رآلآبج)يم • ابنيع
آلثتوت ثألأني ثإدا خك) آم؛
حلقها ولم يشركه في حلقها أحل ء
؛تما بمول لخر كن لإ^_ن

تابقمِةأ'

فالبديع من أبدعن ،الشيء إبداعا؛ إذا وقوله :ءؤ؛يغ أيئلأج يأمحي ،آئ ءة

حنت ،يه قرئا لم يثاركلث ،فيه غيرك،

وهذا بديع من فعل فلأن؛ أي• مما
يتفرد به ،وفال تعالى ت

آكمثوت

له< ولد رثّ يمح ،لت ْتءبمه وع َةل ي

رم لألإ سء علم.ه [الأنعام] ،وحاء

في الثنة من حدبث ،أنى بن مالك< ،ةهبم؛
أراد به ؛ أنه المنفرد بخلق
أنه كان مع رسول افه .حالنا ورحل
المارات والأرص • ٢٤
يصلي ثم دعا  :اللهم إني أمحأللثؤ بان للئ،
المعنى الثالث :،أنه يدل على إتقان

الحمد لا إل إلا أنت ،المنان ،بديع

®^ؤييع ألث؛؛ُنا

الماوات والأرض ،يا ذا الجلال
والإكرام ،ي ا حي ي ا قيوم ،فق ال

ؤإحكام حلق السماوات والأرض :قال
ال

ح

دي

؟'٥؛>^،؛ أي :حالقهما ومبدعهما في النبي

غاية ما يكون من المحسن ،والخلق
( ) ٥٤ • /Tلمؤّت الرالت].
( )١تسر
(؛)-ضرالطرىر\\/؛.)0

(• )Tالصحح المرر ص التمر ( jPLjlا/آمآأآ>
[دار الما ،/المدية الشرة. ،دل• ،اآ؛له].

( )٤انفلر :نف ير أساء اث الحسنى يزياج (،) ٤٦
وثان العرب ر .) ٦/٨

االقد دعا افه باممه العظيم

الذي إذا دع ي به أجاب ،،وإذا سثل به
اض,'".
(ء) نفير ال عيي ( [ ) ٩٤٨رّث الرالأ ،ط.]١
( )٦ن او ،ال»رب.) 1/A ( ،

( )٧احرحه ابر داود (كتابه الصلاة ،رنم ،) ١٤٩٠
والترعذي (أورابأ الدعوايته ،رنم  ،) ١٠٥٤٤والن اني

بدئ السماوات والأرض

بدبح السماوات والأدض

والأرض ،يا ذا الجلال والإكرام ،يا

 0أ قوال أهل اسر:

ثال ابن تيمية فقلا؛ *البدع؛ لم يقع

إلا مضائا في نوله< :ؤتوخ الثثدت
دأ'لأرؤه في مرصعين ،بديع؛ أي:

حتما يا قتوم*•
 ٠ا لمسائل انمدعاقة:

 .ا لسألة الأولي :مل :إن اسم اطه

الأعفلم :يا بدع السماوات ،والأرض ،يا

مّالعهمااا

وهذا الأمم من الأمماء المضافة ،ذا الجلال والإكر :، ٤١١
لما ذكر ابن حجر  .اختلاف

وممن يعده كذللئإ شيخ الإسلام ابن

تيمية ،فال؛ * وكذلك أمحماوه المضافة الآ'ار في نمين الأص م الأعغلم فال:
مثل :أرحم الراحمين ،وحم الغامين* ،وحملة ما وقفت ،عليه من ذللا ،أربعة
وأحس الخالقين ،وجاُع الناس ليوم ال

عشر قولا* ،ثم ذكر منها القول السائس
والسابع وفيها اص م *بديع ال ماوات

ريب فيه ،ومقلب القلوب ،وغير ذلك،

والأرض* مع أسماء أخرى ،فق ال:

مما ست فى الكتاب وا لثثه ،ويبت فى

ادّس :الحن ان ،المن ان ،بديع
مس اوات ،والأرض ،ذو الجلال

ورب العالمين ،ومالك يوم الدين،

الدعام بها وإ-حماع المسلمين^

ارال
ال

وعده السعدي  iiiSvفي الأمماء والإكرام ،الحي القيوم ،ورد ذللأح
مجموعا فى حن.ي ثح أنى عند أحمد
ا ل حطي فى تمسيره ■

والحاكم ،وأصل ه عند أبي داود

والمتأمل في الحديث ،السابق يجد أن
ؤيبع ألتئلأت رآ"محنحاه ورد ٌ
ع بديع السماوات والأرض ،ذو الجلال
والنسائي ،وصححه ابن حبان ،الساع:

أس ماء افه الح نى في مياق الدعاء،

وفيه؛

إنيأماللئح بأنلك> الحمد

لا إله إلا أنتح ،المنان ،بدع السماوات،
= ( كاب ال هو ،رقم •  ،) ١٣٠وابن ماجه(كاب

والإكرام ،أحرجه أبو بعر)أً ،_ ،طربهم،
ال

رتما بن ،يحيى عن ،رجل من طك،،

(؛)اظر; ت1جالمروس(-آ/بمم).
( )٥أحرحه أبو يعلى ني سه (آا/هأا) [دار

الدم ،رقم  ،) ٣٨٠٨وابن حبان(كاب الرغالق،
رنم  ،) ٨٩٣والحاكم(كاب الدعا ،،رقم ) ١٨٥٦

رحل من طد،ء ُ -أثنر ،همليه خيرا  -ذالا كنت

،

اسال) اف ه أن بريني الأمم الذي إذا يمحي به
أجاب ،فرأيت شونا في الكواكب ،في ان ا• :،يا

وصححه ،وصححه الألباني غي صحيح ام داود
(  ) rrrfoلمؤست غراس ليشر رالتونيع،
.]٠١٤٢٣

( )١السيرك حمر فتاوى ابن تيب (\■ )٧٣/

المامرن ،ط(] ،من طربنا السري بن بحيمإ ءن

بديع الماوات والأرض ،يا ذا الجلال والإكرام•.
قال ،الهثمى،؛ 'رحاله ممات'• مجمع الزواند ('ا/

(أ).جمع الخاوي (آآ/هم.)،

[ ) ١٠٨مكتبة المدمي] ،لكن لا يخني انه غير

( )٣امملر :تن ير ال عيي ( .) ٩٤٨

رم:؟•

بدئ السماوات والأرض

بديع السماوات والأرض

زث
وأش

. ١

ه!

^ ،،٦والمهفىس ،والخلابيّ،

 .ا لم ألة الشانئة :الحكمة من وابن حجرص•
إمحائة اف تعالى الإدا-اع ل ل ماوات
ول م يتجه ابن ال عر؛يار ، ٢١
رالاوض:

والأم-ءانءي،لاا ،،دابن ■  ،، ٢١^ ٠٣٠وان

لما أصاف اف تعالى الإبداع لأعفلم
المخلوقات الش يشاهدها الإنسان ،ولا

والصّواب ت أنه لا يثبت اسما من

أسماء الله تعالى لما يأتي ت

تغيب عنه دل على كمال قوة الله
وحكمته ،قال ابن عشمض :ءاذن

 ٠ ١لم يرد (البديع) اسما مقرئا في

التكون رإلآزي،ه [البقرة!  ] ١١٧ي تماد

الأصوصرا ،وعمدة من اعتمده حديّ<نا

منها القوة ،والقدرة ،والحكمة>الآ.،

الأسماء ،فإن الدين أبوا اسم (البدع)

 -ا لمسألة الثالثة :ن مية افه هق

يالدع:

إنما قلدوا الرواية المشهورة عند الترمذي

من طريق الوس بن م لم وهي ضعيفة.

 - ٢أن الدين أنموا اسم (البدع) إنما
عد حمع من أهل العلم (البديع)
صمن أسماء اض تعالى كما ورد فى أءللقوْ بهلريق الاشتقاق ،وهدا الاسم لم
تلريق الوليد ين م لم عند الترمديأ"أ ،،بمري إطلاقه في النموص؛ بل جاء
مقاما ،قال ابن تيمية ةقل(وؤ ١٠ :البيع :لم
وابن حازرن ،والحاكمرْ/
وفد عدم في الأسماء كل مزت ابن يقع إلا مقاما في قوله< :اؤببغ ألثمئت(ن،
( )١نتح [ ) rrifw) ،^jUiدار الم»مئ] ،وند ذمْ

أما :الطحاري ني بجان مشم ( jL'Siا/آا')
لمؤّت الرالة] .والغوي ني شرح النتة (د) ٦٣/
وابن تيمية في جامع الماتل
[المكتب
( [ > TAT/rدار  |JUالمواتي] ،وابن القيم ني
جلاء الأنهام ( [ ) ١٠٢دار العروبة ،ط٢ا ،ومحمد
آبادي ني يون المعبود [ ) ٢٠٤ /Uدار الكب
الخلمية ،ط٢ا.

وأ'ادربج،ه لالبقرْت  ] ١١٧في مرصعين،
؛؛•يع؛ أي• مبدعهما١٠؛  ،،وند سق

بيان أن الأسماء المضافة لا يمح قهلعها
عن إضافتها محي اسم (الأحكم).
()٦الوحيد (آ/ا>خ).

( )٧ر الأسماء والمنان،

.(٧٠

( )٨شان الدظء(،) ٦٩

( )٢نف ير القران للخيمين (A\r /1

(؟)فح الباري (اا/واآ).

( )٣جامع اكرمذي (محاي ،الدعواتء ،رنم ي-هم).
( )٤صحيح ابن حبان (كتاب ،الرقاق ،رقم .) ٨٠٨
( )٥الم تدرك (كناي ،الإيمان ،رقم  ،) ٤١وتل تقدم في
(مبحث ،الأسماء الحتى) ان هدا الحديثه صعيفه،

(• )١أحكام القرآن ( [ ) A'A/Yدار الجيل].

وأن سمّد الأسماء إدراج من بعض رواته ،رمياتي
اف على ذللئ ،قريتا .

(  ) ١١الحجة في بيان الحجة (ا/آأا) [دار الراية].
(  ) ١٢الحر (أ[ ) ٢٨٢ /دار الكتب العلمية.] ١٠١٤٠٨ .

(  ) ١٢النوامد المنلى ( [ ) ١٥دار ابن القيم ،ط\
.]،، ١٤٠٦

(  ) ١٤التررك عر فتاوى ابن تيمية (\.)UT/

بدئ اتسماوات والأرض

ي ا لمروق؛

بدئ السهاوات والأرض

استعملا مطلقين غير مقيدين لم مملقا إلا

على الرب؛ كقوله :ؤ^Jءتإيى آث١فيئ
المرق بض الادلع والخلق ت
 - ١مل ت الإبداع أعم من الخلق ،الثثوره تالحشرت  ،] ١٢٤ؤإن استعملا
فالإبداع بكون في إيجاد الثك،ء من ال مقثدين ا٠لاقا على العد ،كما يقال ،لمن
شيء ،ؤإيجادْ من شيء ،وأما الخلق قدر شيئا فى نف ه أنه حلمه  ٠ ٠ ٠وبهلءا
فهو إيجاد شيء من شيء ،ولذا قال :،الاعتبار صح إطلاق حالث ،على العبد،

آقثوت ثإلآزني،ه [البنرة ،] ١١٧ :في قول ه تع الى ٠٣١٧^ :؛ -اس لص
لقال< :طث ألإتزه [؛ :،H؛أ ولم مل آاًءإب؛تيم تالء-ؤم—ون؛  ٢١٤؛ أي :أحن
دع الإناذرال
الممورين وال مقدرين • • .ن ال
 - ٢وفيل :الخلق كذلك يستعمل مجاهد ؛آهفؤ :يمنعون ويصنع اف ،واف
حير المانعين . . .وقال ،مقاتل ظه:

كاستعمال الإيداع ،فيستعمل فما في
إيجاد الشيء من لا شيء ،ؤإيجادْ من يقول ^ ،^١هو أحن حلئا من الذين
شيء محابق .فالخلق أصله التقدير يخلقون التماثيل وغيرها ،التي لا يتحرك
الم تمتم ،ويستعمل في إيداع اليء من منها شيء ،وأما البارئ فلا يصح إطلاقه
غير أصل ولا احتذاءرة.
إلا عليه سبحانه ،فانه الذي ،برأ الخليقة،
وذكر ابن القيم أن هامحا ألفاظا وأوجدها بحل عدمها ،والعبد لا تتعلق
وهي -فاعل وعامل ومكتس ،وكاب
وصانع ومحدث وجاعل وموثر ومنشئ
وموجي وحالث ،وبارئ ومصور ونادر

ومريد ،وهذه الألفاظ نلائة أمسام :لم
يطلن ،إلا على الرب سبحانه ،كالبارئ

والديع والمنيع• ونم لا يعللق إلا
على العيد ،كالكاب والمكتسث.،

قدرته بذلك ،إذ غاية مةال.ورْ التصرف

في بعض صفاتا ما أوجدء الرب تعالى
وبرام ،وتغييرها من حال إلى حال على

وجه مخصوص ،لا نتعداه قدرته ،ليس

من هذا بربت القلم؛ لأنه محتل ال
مهموز ،ولا برأت من المرم،؛ لأنه
فعل لازم غير متحد ،ولكلإالث ٠مثالخ الشيء
وبديعه لا يمح إطلاقه إلا على الرب،

وق م وقع إط-ادقه على الرب والعبد
كاسم :صانع وفاعل وعامل ومنشئ
ومرد وقادر ،وأما الخالق والممور فإن كقوله< :ؤيديع التمدن رإلآزْىه تالبقرْ;
 ،] ١١٧والإبداع إيجاد المبلع على غير
(ا)اظر :اكرمات ( [ ) ٢١دار الكتاب الرم. ،يا]
والكزيت ،لصري ( [ ) ١٩ي الرّالأ].

()٢فردات الناظ الترآن للراغب ( [ ) ١٥٧دار التالم].

مثال مبق ،والعبد ي مي مثتل١عا لكونه

أحدت قولا لم تمخر به سنة ،تم يقّال

المر

لمن اتبعه عليه ؛ ميتيع أيصا
 ٠ا لمصادرواثمراجع:
 - ١ارتغ ير أمماء اف الحسنى®،

للزياج•
« - ٢ج-امع المائل» (ج*ا)،
لابن تيمية.

 - ٣ارثرح ابن القيم لأمماء اطه
الحني ا' ،لعمر الأشقر.

المز

يمينه ت صدنت ، ،وأ؛ئها ت أمضاها على
الصدق ،والجن؛ حلاف العقوق،
فلأن يبر حالقه ،ويتبرره يهليعه ،والبر؛

الملة ،والجنة ،والخير ،والاتساع فى

الاح ان والحج ،ؤيقال؛ بن حجالث،

وثر؛ بقح الباء وصمها فهو مبرورص.
 ٠ا لتعريف ،شرعا:

هو بالمعنى العام؛ فعل حمح الطاعات

 ~ ٤ررمح أّماء اف الحسنى في الظاهرة والباطثة ،وبالمعنى ايخاص

ضوء الكتاب والئنة* ،ليل .القأحْلاني.

معاملة الخلق بالإح ان إليهم .قال ابن

« - ٠أّماء اطه الحنى» ،للغصن.

تيمية؛ ؛القفل • (البر) إذا أؤللق تناول حمح

« - ٦القواعال .المثلى® ،لابن عثيمين.

ما أمر اطه ؛هءر • وفال ابن رجت ،؛ رالأن

 ٠١ — ٧اشتقاق أمماء اطه® ،للزحاحي.
أهل الثثة والجماعة فى
- ٨

البر يمللق واعساردن؛ أحاوهما؛ باعتب-ار

معاملة الءاق ;الإح-ال إلت-ه -م• • •

انر• أن يراد أل
أسماء اطه الحسنى® ،لحمد بن حليفة دالمعنى  •،^^١س
فمل جميع الخاعات الماهرة وابطةلأْ،ب
التمعمى ■
 ~ ٩ارالهج الأسمى في شرح أسماء اطه
الحني® ،لحمد حمود الجاوى ٠

ه ا لعلاقة بين المعنى اللغوي
والشرعي؛
المحنى الشرعي عن

لا

اللغوي؛ لأنه فى اللغة بمعنى الطاعة
ه ا لتعري ،لغة:

والصالة ،والصدق ،وهى كلها داحلة ني

ذال ١؛< ،دارس ه•' ررابء واراء هم ،المعنى الشرعي.
الضاعن ،أربعة أصول؛ المدق،
وحكاية صوت ،وحلاف ال بحر،

ونجت®؛  .٢فمن الصدق قولهم؛ ؛ئت<
( )١انقلي :شنا• الملل (ا[ ) ٢٠ - ٢٤ /دار الفكر].
( )٢مقاييس اللغة ([ ) ٩٨دار إحياء التراث العرس،
ًوا].

( )٣قايس اللغة ( ،) ٩٨والصحاح (■ا[ > ١٥ •/دار اسم
لللأيين .دأ] ،والقاموس السبل ( [ ) ٣٢٧دار

احتاء الراث الربي .ءل٢ا.
( )٤مجموع الفتاوى ([ ) ١٦٥ /Uمجمع الس  J،|iلطائ
المحق] ،وانغلر :الرسالة التوي (.)٨. ١

( )٥حامع الملوم والحكم (أ*م .م<م) [مدّة فراد
بعير ،ط؛،

.]،٠١٤٢٤

البر

البر

ا 'ااْ؛ |

 0ا لحكم:

ؤإذا أفرد كل واحد منهما دخل في

الر قد بكون واجبا؛ إذا كان امر به

مسمى الأخر؛ إما تمامنا ،ؤإما لزوما،

أمر إيجاب ،وقد يكون م تحئا؛ إذا كان
أمر به أمر استحياب ،أو رغب فيه

ودخوله فيه تضامنا أظهر؛ لأن الثر جزء

 ٠ا لحقيقة؛

حقيقة البر هو الكمال المطلوب من

مسمى المقوى ،والمقوي جزء مسمى

البرر؛ا.
 ٠ا لأهمية:

الشيء والمنافع التي فيه والخير ،كما

البر هو جماع الدين ،ومجامع الخير،

يدل عليها اشتقاق هده اللففلة وتماريفها

وند وصفح الله من أتى بأفعال ال ثر
ب الم ادنين ،والمتقين كما ص يأتى

في .، ٢٣١

ؤإذا أفرد الر كان الراد به الدين ذكرْرى.
كله ،وكان م ماه مسمى المقوى ،فهي

 0ا لأدلة:

كلمة جامعة لجميع أنولع الخير،

قال تعالى ت ءؤ|س آنث أن رزأ و-بوه؛محإ

ب ال بر ت م ا هو مهل لوب لذاته مجن

وءاذ آتات عق قهء دومح ،هينض وآلقس

والكمال المهللوب من العيد ،ويقابله مد آلسرق ت-لمُ قهق آلإ س ءاس أثب
تآشى
الإثم ،ؤإذا اقترن البر بالتقوى أريد ه آم آثلكًفن

الهلاعاتا؛ إن بها كمال العبد وصلاحه

الذي لا صلاح له بدونها  .وباكقوىت
الهلريق الموصل إلى البر والوسيلة إليه،
وهى باجتناب المنهيات ،فلفظها دال

على أنها من الوقاية ،فان التقى قد
جعل بينه وبين المار وقاية ،فالومحاية من

باب دفع الضرر ،والبر من باب تحميل
المفع ،فالمقوى كالحمية ،والبر كالعافية
ُاس<■".

ؤاكاكتق ثأزن الت،ؤيل وإكبإ؛ق يي آلنياب
ثأناءّ آلخأو ،وءاف آلرئزء ثامحميى
تهدهم ^ ١كهدمحأ ثألقتخرن ة

يألقرآء وجتن أنهم ،أئكش قآ صدمآ

ن0لئ م آلثنمف.ه [.]■^١
وق

ال؛ وة ألأننإو ي ،ميمو.ه

وق ال؛ ؤوليس آلؤ يآن تأرأ ألثيوث
ص ءلثورما وثكن آلر ش آنئ وأرأ

( )١انظر؛ مجمؤع المتاوى (ما ،) ١٦٥ - ١٦٤ /وجامع
العالوم والحكم ( .) T*r_T'Y

( )٢الرّاية الهوكا لأبن الفم ( )٦ . 0زدار مالم
الموانئ].
(■أ)الُّال؛ن اكوي ( .) ١١

( )٤الرسالة التوي صن مجرع الرزتل(.)٥
(ه) انذلرت ^وعاكتاوىلأدنسية(ُا/أا)لمجمع
؛  ، iUJنهد سامة المحق  ،]،والرالأ التوي (،)٥

و-فر ابنممر( )١ْ ٦/٢ل<س^الرسالة ،ط.]١

المؤ

المر

أكوث ين

ؤآئعوأ ه (ملخقم

شمي .اه

.

وعن عبد اف بمن عمر ه ،أن

المي.ئال« :أبر الر أن يمل الرحل

وف ال؛ ^^<١٧؛ علر أؤن ؤآثموئ وثُ زد أسه»ل؛.،

مادكأ تثر  ^١٤٢وآلقت؛ن وأيئوأ أتن اة أثن  0أ قوال أهل العلم:
تالم1ئاوة] .
ندد أفيتاب
قال الحاففل ابمن كثير ظه في تغ ير
وعن البرا ،ه « : JUكانوا إذا فول الثوري  :٥^١في فوله تعالى:

أحرموا في الجاهلية أتوا البيوت

ش أئئ دأمأ آمحثدث ثن أثبمثأ4

أوس ءاس إثوه الأية ،أن اهدم
أنواع البر كلمها* ،٠وصدق ١؛^^ فإن من
اتصف بمهذه الأية ،فقد لحل في عرى
الإسلام كلمها ،وأخن ؛مجامع الخير

[ :^1ا،اما]»لا.،

كاه»لْ.،

من ظهرها ،فانزل اض :وووو الر
بآن ثأذدأ آكيوث ين ْلنودكا يوكن ألذ

وعن النواس بن سمعان هه ثال؛

وقال ابن حرير ه في نف ير قوله

محاك رسول اض ه عن البر والإثم ،ت ع ال ى ت

ألإ من ثاس أهوه:

فقال« :اور حن الخلق ،والأنم  Uحاك رافتأويل الإية إذا  :ولبى البر أبها الاّل

ئي نم الث ،وكرهتر أن يطالع عال يه بأن تأتوا البيوت في حال إحرامكم من
ظهورها ،لكن البر من اتقى اش ،فخافه،
انس»رى.
وعن أبى نعلبة الخشني ه يقول :واجتب محارمه ،وأطاعه بأداء فرانفه
قلت :،يا رسول الاه• أخثرني بما يحل لي التي أمجرم بمها ،فأما إتيان البيوت من
وما يحرم علي ،قال :فمني المي.ه

ظهورها ،فلا نز لله فيه ،فأتوها مجن حيث،

يصوب ،فئ النْلر ،فقال الحم ،وُ '.الير شئتم من أبوابها وغير أبوابها ما لم
ما محكنت ،إليه الشى ،وأحلمان إليه تعقدوا تحريم إتيانها من أبوابها ني حال
القالب ، ،والإنم ما لم تكن إليه النفس ،من الأحوال ،فإن ذلك غير حائز لكم
ولم بطمغن إليه القالب ،وإن أفتاك اعتقاده لأنه مما لم أحرمه ءليكم».، ١٦
اسون»ص.
( )١احرجه البخاري ركتاب ،نمير القرآن ،رنم ،) ٤٠١٢
( )٢آحرجه م الم (كتاب البر والملة والاداب ،رنم
.) ٢٠٠٣

( )٣احرجه أحهد ( [ ) ٦٧٨٨٩موست الرسالة ،ط\آط

ومن <ض الطبراني في الكبير (آآ/ا،اآ) [مكتبة

ابن تيمية* ،دآ] ،نال ابن رجب! ءإسناد حيد*.

جامع العلوم والحكم (آ[ ) ٩٠ /مؤ محسة الرمحالة،

محلما] ،وصححه الألباني ني صحيح الترغس،
والرمب ررقم [ ) ١٧٣٥شة المارق• ،ده].
( )٤أحرجه ملم (كتاب البر والصلة ،رنم.) ٢٥٥٢ ،
(ه)شيراينكير(آ/أها).
( )٦نمير الطبري ( .) ٥٥٧/٣

البر

البر

إ ;٦
ا :
ر:

)(٤
^.،٤
ونال القاصي عياض؛؟^٥ت ®البر ولوكاظ

بمعنى الملة ،وبمعنى المدق ،بمعنى
اللطنح والمجرة ،والتحفي ،وحن

الصحة والعشرة ،وبمعنى الطاعنا)
ؤ

س0اصاساطقة:

.سألا :بر اللكم:
لا يختص البر بالمسلم ،بل إن كان

 0ا لمروق؛

الفرق بين البر والإحسان:

البر إذا أطلق كان م ما ،أعم كاوله
جميع الطاعايت ،الظاهرة ،والباقة
بخلاف الإحسان ،فإنه أحص؛ لأنه إما
أن يراد به ما يخمر بمعاملة الخالق،

كاما حاز برْ ،والإحسان إليه إذا كان له وهو أعالي مرات  ،-الإيمان كما في
عهد ،لا سئما إذا كان الكافر والدين أو

الأءاويث :،ءأن تعبئ ارن 4كأنالث ،ترام ،فإن

أحدهما ،فعن أسماء بنت أبي بكر <ه لم تكن تراه ،فانه يراكا،أ  ،،ؤإما أن يراد
فالت :،ااقلمت> عالئ أمي وهي مشركة في

به معاملة الخالق بحن الخلق ،وكلأ

عهد فريش إن عاهدوا رمحول ،النه .المعتنين داخلان في معنى البر ،وفد يراد

ومدتهم ًع أيها ،فامحمتت رسول ،الله ه،

بالإحسان الءلاءة ،وعلى هدا يكون معناه

ففالت :،يا رمحول افه إن أمي قدمت ،علئ

معنى الر كما ض قوله تعالى ت ؤدت-مبد

وهي راغبة فأص ل ه ا؟ ن ال :،نعم أكفن
صليهالأى .نال ابن عيينة ه:
0الآدار:
أثه عي
فأنزل اممه ه فيها٠ :

أكن أم مجهأ ؤ) آلن;ياه [الستمة.، ٣١٨ :
وقال ه في حق الوالدين إذا كان ا

كافرين :ؤوإن حتهدائ عن أن يئه (١^ L

[،١٦^١

نال ابن عباس ها في قوله تعالى:

آيئ أن رزأ  ^٠^٠من أتشيق
ئألمس وليجت آو _ ،ءاتر> آم

وتر لق ،ؤهء ءلم ثلأ ظعهثا نءا.نهثا ؤر أؤمره® :ليس البر أن تملوا ولا أن
آلديا م،أريذايم [لقمان ت .] ١٠

تحملوا ،فهدا حين تحول من مكة إلى
المدينة ،ونزلت ،الفرانض والحدود،

قامر اممه تعالى بالإحسان إلى الواإا.ين
( )٤انفلر :تن بر القريي (■  ) I>r/\rل.خمّة ارمحالة،
( )١إيال المملم للتامحي ماض (  jb] (\U/Aالوئء،
محيا ا ،وانظر؛ ثرح صحيح م لم للنووى (أل/
 ) ١١١لدار إء؛ا .اكراث الريي.]JY« ،

( )٢احرجه الغاري (ثناب الجزية ،رنم ،) ٣١٨٣
وسلم (محاب الزكاة ،رنم ل»ا).

<-ا) الأدب  ^١رنم (  ) ٢٧أدار الثائر الإّلأب ،ط^.

ط ،]١وانظر :تقبرابن كٍر<اأ/أْا).

ره) اخرجه البخاري (محاب الإيمان ،رنم  ،) ٥٠وملم
(محاب الإيمان ،رثم .)٩

( )٦انظر :إكمال المعالم للأنامحي صياض < ،)\ U/A
وتن ير القرطبي (آ ،) ٢٣١ /وجامع العلوم والحكم
( .) ٣٠٣ . ٣٠٢ . ١٨٣ . ١٨٢ . ٤٩ . ٤٨

البراء

البرزخ

ْا

قامر اف الفرائص والعمل بها .، ١٠
وعن الضحاك بن مزاحم ؛is؛؛ أنه
قال• *ليس البر أن تملوا ولا تعملوا
غير ذلك .وهذا حين تحول من مكة إلى

 ^^ ١٠١ - ٧التركية ،،لأبن القيم.

 ٠ - ٨جامع العلوم والمحكم*،
لابن رجب•
_٩ررتفيرابنكثير»٠

المدينة ،فأنزل اش الفرائص وحد الحدود
بالمدينة ،وأمر يالفراثمى أن يوحد بهاء.
لأ؛ن ر ام■
وعن مجاهد  ٠٥٤٤فوله ت *ولكن الجر

 ١ - ١ ٠شرح العقيدة الفمحاؤية*،

ما ب في القلوب من طاعة اف، ٠١٢
آو س
وقال ال ثوري <،إل<لأ ت
ءاس أهوه ا لأية؛ نال؛ هذه أنواع البر

يرا-ح ممهللح (الولاء والبراء).

)(٣
كالها»رم.

و اتمصادرواثمراجع:

ْمحذخها

 - ١ارالإيمازه ،لأبو عبيد القاسم بن  ٠ا لتعريف ط:

ق ال ابن ف ارس ظه؛ ااال برزخ1

ما«-الئنةه(جأ) ،للغلال.

الحائل بين الشيئين كأن بينهما برادا؛

« - ٣االإبانة عن ئربمة الفرقة الناجية،

أي؛ متعا من الأرض ،نم صار كل

(ج؟) ،لأبن بعلة العكرى.
 ٠٠ -٤تفسير الطرى».

ْ * -تمر ابن أبي حاتم د

حائل برزحالأ؛•،
فالسرزخ :هو الحاجز والحد بين
؛نج
البثن ،ومنه فوله تعالى؛

' - ٦مجمؤع الفتاوى* ^ )٧و(•؟) ،لا ثبماير.ه [الرحنن] ،وجمعه برازخ،
لابن بب•
( )١س اللمري م تفرْ ( ) ٧٤ /Tزمزسا
ازسالة< ،لاا ،وابن ابي حاتم ني مرْ را/
[ ) ٢٨٧مآ ازن ،ط-ا].

وأصله برزة فمد1لأ،رُ.،

 ٠ا لتعريف شرعا;

ايرزخ؛ هو ما بين الدنيا والأحرة

( )٢أخرجه ا اتجري ني فيرم (ا ) ٣٣٧ - ٣٣٦ /زدار
م ا لكب ،] ١١٠ ،وابن أ;ي حاتم يي تنيرء (ا/

(ه) انغلر :مقرئات القافل الفران ( [ )١ ١٨دار الئلم.

[ ) ٢٨٧المكية انمرا] ،وانظر :نف ير ابن كير

.ل؟] ،ولسان المرب ( [ ) A/rدار مادر ،ط؟]،

(.)٤ناي_ساسة( .)٣• ٨/١

والمعريفات ( [ ) ٦٣دار الكتاب الم؛ي ،ط،]٢

( )٣ايرب ابن ايي حاتم يي نف ير/\( ،صم وام:

تف تر ابن كير (أ/أْ\).

والكيات (  ،) ٢٤٩ ، ٢٢٦وترتب الناموس المسل
<ا/م؛أ) [دار الفكرً ،لأ].

البرزخ

البرزخ

أ[قآبمءث

قبل الحشر ،من وقت الموت إلى

الإيمان ،وعدام ،الكفار ،وبعض العصاة

البعث ، ،فن مات فقد لحل البرزخ

قد يعذبون على بحص ذنوبهم ؤ والموت

ي ا لعلاقة بين المعنى اللغوي

والشرعي؛

هو بداية الحياة البرزحية ،ويكون بمفارقة

اروح للجل ،.فال اض تعالى! ءؤ-مآ إدا

المعنى الشرعي ماحوذ من الحقيقة -؛آء لمدهم آتؤئ ءأل د؛ءا آني٠ءمحل  .نمؤأ
اللغوية ،إلا أته حاجز وحائل حاص،
وهو الحل .بين حياة الدنيا ويوم القيامة.
 0ا لأسماء الأخرى:

ب مي البرزخ ايصا ت المعاد الأول،

أ,ثلءتاىجثهاتأيو

وثن ؤمحيم رغ إك بجر ءط
.اه [!^• ،] jyLوتنتهي هذه الحياة
بقيام الماس ربا العالين ليحسالب ،يوم
القياْةر^.

وال بع—ن ،الأول كما نص عليه ابن

القيمل٢؛ ،وأما القيامة المغرى فهي
الموت وهي من مقدمات اليوم الأحر.

 0ا لمنزلة:

البرزخ من مقدمات اليوم الأحر،
وأول منازل الأحرة المي يقع فيه المعيم

 ٠ا لحكم:
أو المذابح على م تحفه قبل بوم
يجب ،الإيمان بالبرزخ وما يكون فيه القيامة؛ لقول ه« :لالقبر أول ضازل
من أهوال وأحوال ،كما جاءت ؛ذللث ،الأحرة ،فإن يخ ْته فما بعاد ،أب ر منه،
نمّوص الكتاب ،والئئة ،وهو أحد وإن لم و؛خ منه شما بعدم أشد من 4ا

مفردات الإيمان باليوم الأحر.

 0ا لأدلة:

 ٠ا لحميمة:
جاء لففل البرزخ في القرآن الكريم
الحياة اليرزحثة ت هى ما بين الموت دون الئنة الخلهرة ،في قول تعالى!
إلى العث ،والتي تتمثل ش نعيم أهل ؤوس ددآيهم رغ إك بجمِ بمئ .ه
( )١انفلر :لمان العرم ،) A/r (،ونف ير اليري (آ/
[ ) ٢٤٣دار الكتب ،العلب ،ط ،]١وسالم JipJl

[الومنون] ،وأما الأدلة على معناه

(  TA/a؛) [دار طيب] ،وزاد المسر (<) ٤٩ • /،

( )٣انغلر :تقبر الطري (  ،) or/\Aتقبر ابن ممر (ه/

[اوكت_ ،الإملأس ،ط؛ا ،وتن ير النرطي (آآ/

.) ٤٩٤

[ ) ١٠٠دار!محا• اكراث ،العربي]' ومتر ابن كير

( )٤آحرحه التر• JLي (أبرام ،الزس ،رنم ) ٢٣٠٨

(م/اْ-آ) [دار النكر ،]، ١٤٠٦ ،ونح اسير(م/

وت ،ابن ماجه (كتامط الزمار ،رنم ،) ٤٢٦٧
واحمد (\[ ) 0'T /موا الرّالة ،ط\] .والحاكم
(ممامغ الرناق ،رقم  ) ٧٩٤٢وصححه ،ومحنه

[ ) ٤٩٩دار النكر.^ ١٤٠٣ ،

(أ)انفلرت الجواب ،الصحيح لأبن تيمية(ا[ ) ٤٢٤ /دار
العاصمة« ،لا]إ وملريق الهجرتن لأبن الغيم( ) ٢٩٩
[دار ابن القيم. ،دأ].

الألباني يي صحيح الجامع (رنم [ ) ١٦٨٤المكتب،
الإ-لأم•]،

البرزخ

0 ١٧٦ا

وما يجري فيه فكثيرة جدا ،وهى متناثرة

صمن الكلام على مقرئات البرزخ •
 0ا قواو أهل اسم:
سئل مجاهل وطه عن قول اض تعالى ت

^^ ٠ولتيم رغ إك ء بممحئ .ه
[المؤمنون] ،نال ت ارهو ما بين الموت إلى
اوعث،لأا.،

البرزخ
؛ص،:

الإن سان من بدن ونفى ،وجعل أحكام
دار الدنيا على الأبدان ،والأرواح تبع
لها ،وجعل أحكام دار البرزخ على

الأرواح ،والأبدان تبع ل ها ،وجعل
أحكام دار ال قرار ع لى الأرواح
والأجساد جميعال؛.،
 ا لمسألة الثانية :إدراك الأحياءللحياة البرزحية:

ت راروي أن رجلا
وفال النحاس
دار الرزخ من الغبب الم بي الذي
قال بحضرة الشمي  iiiv؛ رحم اش فالآJا
يمكن أن يدرك بالحي والمناهدة؛
قد صار من أهل الآحرة ،قال! لم يمر
ل قول ه ه :ال ولا أن لا نداف نوا

من أهل الأخرة ولكن صار من أهل
ال برزخ ،وليي من الدنج ا ولا من
الآحرة)،رأ. ،

لدعوت اف  .أن يسمعكم من عذاب

الشرلأْ ،،فذكر عذاب القبر وعلة عدم
السماع.

وقال ابن القيم (طه ت ءينغى أن يعلم
وذيا حدي ث ،أم بثر ثال تؤ :لحل
أن عذاب القبر ونعيمه امم لعذاب
علي رسول الله س وأنا فى حائهل من
البرزخ ونعيمه ،وهو ما بين الدنيا

والاحرة . . .وهذا البرزخ يئرف أهاله
فيه على الدنيا والآحرةا)ص.
0

من ساص انمتعلقة:

حوائط بني النجار فيه قبور منهم ،قد
مانوا في الجاهلية ،ف جعهم وهم
يعذبون ،فخرج وهو يقول :لااستعياد،وا
بالله من عذاب القبر* ثالتح :نلت :،يا

 -ا لصالة الأولى :الحياة الربم:

رسول ،اف ).،'b ،لبمدبون هم ،يورهم؟

تخص الحياة البرزحية عن غيرها

قال، :تعم ،عذابا تسمعه الهائم^

احكام ،وتختلف بها عن دار الدنيا ودار
القرار ،فدور العبد ثلامث :،دار الدنيا،

ودار البرزخ ،ودار القرار ،وقد جعل الله
لكل دار أحكاما تختص بها ،وركب هدا

( )٤ايروح (  ،) ١١٥ ، ١١٤وشرح العفدة الفمحاؤية
( [ ) ٣٩٦انكب الإملأس ،ط؛.^ ١٣٩١ ،

( )٥احرجه م لم (كتاب الجنة وصمة نبها واهالهاط
رنم .) ٢٨٦٨
( )٦احرج> اصد(  ) ٥٩٢ ; ٤٤لمؤّة الرّاية. ،يا]،
وابن ■مال(،كتاب الجنام ،رنم ُ ،) ٣١٢٥ثال،

( )١ب ماد ين اري ني الزمحد يرتم( .) ٣١٤
(آآ)إءراب الزآن(م  |JU [ ) ١٢٣الكب،

ءرجاله رحال ،انمهحيحء .وصححه ١لأJاني على شرمد

( )٣اروح( [ ) ١٢٨دار الكتاب الم;ى ،ط ٤١ • ،،اه].

ملم .امملر :الللة الممحة(رنم .) ١٤٤٤

اليثم ني المجمع (مآْ) [محكتجة القدس]:

البرزخ

زيل ٢٠؛محي

 -ا لمالة الثالثة :حياة الأنماء ض

سمح

~آلرزحية أكمل من ،الذي نهم ،ولكن ^٠

بلزم من يرذْ الحياة أنه يعلم الغيبا ،أو
الرزخ؛
الدي عب أمل العالم أن الأنباء يعلم أمور أهل الدنيا ،أو يعمل لأحد
أحياء في نورهم حياة برزحية لا بعلم من الاس ،أو سنقر . ٢٣٢
كنهها وكيميتها إلا اف سحانه،

ولت من حنس حياة أهل الدنيا ،بل

0التمراذ،والآدار؛

النقم في البرزخ ،والوقوف ،على

هي نؤع آحر ،فني الحديث المحيح :الأدلة التي تبين أحواله وما يجرى فيه
*أن النبي .رأى ليلة المعراج آدم من نعيم أو عذاب من أكبر الأسباب
في ال ماء الدنيا ،ورأى في ال ماء
الباعثة عالي فعل الخير والطاعة،
الثانية مى ابن مريم ،ليحص بن

والزاحرة عن الشر والمعصية.

يومئ  ،هظؤ ،وهكذا مائر الأنبياء الدين

ؤ م ذهب اثمخاصن:

نكرا قم ،ورأى في الماء الثالثة

رآهم»لا.،

لما كان ته الحياة البررخية مقرها

القبر ،فإن الخالقين فيها ،هم الذين

وعن أنس ن مالك؛ أذ رسول اف .1
قال* :الأنبياء أحياء في قبورهم حالفوا فيما بقع في القبر من النعيم
والعل.اب.
بملوزلأ^.
فمن الخالقين من أنكر عذاب القبر
وهد© الحياة البرزخية أكمل من حياة

الشهداء التي أحجر اش عنها سحانه
بقوله  Iوولأ فرن آلخين تيلوأ ؤا سحيل

آف آموة بق أ-مآأ بمد ريهم

ونعيمه بالكلية.
(٤).

وهذا مذهب ،بعض المحتن لة

.هآ

ر"أ) انظرن مجؤع نتاوى ابن تيمية (\ر  ِ ٣٥٤هه"آ)،

[آل عمران]  ٠فتكون لهم من الح-ي ساة

والصارم المتكئ لابن ب -الهالك ،) ٢٢٠ ( ،مجمؤع

كاُى المخ ابن .) TA-\/y)jL
<ا>اخرجه اللخاري ركاب بد ،الخلق ،رنم ،) ٣٢٠٧
وم لم(مماب الإيمان ،رنم ،) ١٦٤

لُكب العلوم والحكم،
( )٢احرجه البزار
ط ،]١وابريعلى<آ'/ا؛ا) [دار المأمون. ،يا]،
وصححه المناوئ قي فيض القاوير ر"آ[ ) ١٨٤ /المكب

( )٤انفلر :مثالات الإسلاميين (  ) ١٦٦٨لالكشة

السرية] ،والإبانة من اصول ،ادويانة(■)١ ٤ ، ١١

[دار الكتاب المربيٍ ،لا] ،والقمل في الملل
والأهواء والحل ()[ )١ ١٧ /دار الجيل] ،وءغاى.
الملأن ،وببن فرقة (ا/آْ"ا[ ) ٤١٦ ،مكشة

المجارية الكرىٍ ،دا] ،ونال ،ابن الملضJU :

اللومٍ ،لا] ،ولرائح الأنوار الثنية (م')\0
[مكنة الرقي. ،يا] ،ولوامع الأنوار اوهٍة()٢• ;٢

رجاله كلهم ممات ،الدر المضر <ْ ،) ٢٨٥ /وجزئ

لالكت_ ،الإّلامي ،ءل-ا] .وينح اuرتم( ،م ) ٢٧٠

الأزش إساد .م الملأ المسن( .) sA^/y

[دار الغكر].

وهاوا إماد صحتح• وهو ك ا قال،؛ لأن

؛ا1آ| ج|هبج=========ك

البرزخ

والرواضر .٦^^^ ،، ٢١،١

ق وته  Iؤ3اوا لينا ثتنا آقين وأتمئ\

وذهب بعشهم إلى ونؤع العذاب
والغيم على الروح دون الجسد.

اددتتير،ه زغ انرت  ،] ١١ونول ه  Iؤويف

يكروك ،اف وطنلإ أننتا ٌطأ م

وثيل؛ بوفؤع العذاب للك-اهمدن،

مح-ئم ثم ِيعم ثم إقه تجنوك

)(٣

والعم

•،

تالقرة] ،ؤإنما ذكر أته يحييهم مرة

ولا شك أن هنْ الأقوال كلها 1ه• :في الدنيا وأحرى في الآحرةلْ.،

و١لآيتان هما عمدة من أنكر عداب
فإن عذاب القبر ونعيمه قد ج1ء يه القرآن
الكريم ،والنثة الصحيحة المتواترة ،القبر من المعتزلة والخوارج ومن نحا
وأجمع عليه ال لف ،الصالح ،فلا يجوز نحوهمار . ،
إنكاره.

ومن الشبه المقلية الني أثاروئ
قولهم؛ إن اف لم يذكر حياة النبر في
(ا)انغلر :ء-قائد الثلاث دبسن ( Ojjا/ماه؛)،

ولظواتغها في ذللث ،تأويلامحت ،ناهية ،انظرت
الإّاءدة انسامحرئ( [ ) ٩٤ط ،]٠١٤١٤ ،١

والمائية عرض ونقد ( [ ) TOدار ترحان الث،
( )٢ويد غي ستر نم ،الثيعئ الاثض ءثِث إنات،
لعداُب ،البرزخ وتعيه ،ولكنه إلماٌتٌ ،ثوه مخالن،

لما دلت ،عليه نصوص الوحي إذ يجعلون مقر المعيم
وانمغ.ادّ ،أرصنا نى عن ْ-الدنيا .والشيعة الغلاة ال

يؤمنون ؛حقيقة ^.^ ١١؛ لقولهم ساهخ الأرواح،
ومن الشيعة الغلاة نى مذا اياب،؛ الفر؛ ،اكدية

القائلة بحلول روح الإله في الأنة ،نحوت المشة،
والكي انية ،والكاملية .وغلأة الأني عشرية. . .
وغيرهم ،ومن الغلاة المعاصرين؛ الإسماعيالية

دّائر الفرق١ ،لاطتية الأحرتم ،التي لبا وجود اليوم،

ؤيجابون بأن مدهبهم محالف  ،لما عليه
جمهور اللف ،فالمشهور من أنوال
المقرين مح ،الموتتض دالحتاض؛

أن المراد بالمويتؤ الأول؛ الميم
السابق ،وبالمانى؛ الموت ،المعهود فى
الدار الدنيا .

والمراد بالإحياء الأول؛ حياة الدنيا،
وبالثاني؛ البعث ،للقيامة الكيرى.

وقد رجح هن .ا القول الهلبرىأ'ا،،
وابن الجوزتم ّ،ولمه لابن ء-؛ اس،
وقتادة ،والفراء ،وثعال ت ،،والزجاج،

وابن الألماري ،وهو فول ابن كثيررأ،،
وعليه جمهور ال لف ،

وعلى هذا القول فإنه ليس فيه ما ينفى

مثل• القرون ،والمميرية ،والجابية ،والمهائية

وعيرهم ،والن-ؤا يجمعهم الانرل يالتتامخ والغلاهر
و١لهاءان■ راجع للتفعيل؛ الروح ني الديانات،
والدعاوى المعاصرة < • A/T؟  -؛•[ )Tرمالة

دكتورا ،ط حامعة الإمام].
(ما)انظر، :قالأ-ت ،الإّلأ،يين(آ/ا-أا) ،والقمل(؛/

 ،) ١١٧وفح اياري ( .) TUs/f
( )٤انظر :رمائل الايرة(ا/ءاآ.) ٢٦ • .

(ْ) انظر :نف ير الرازي (ل/أأا) [دار النكر،] jr. ،
والنمل (؛.) ١١٧ /
( )٦انظر :القمل (؛.) ١١٧ /
( )Vانظر- :فير اليري ([ ) ٢٢٥ ;١دار الكتب ،الخلمية].

( )٨انظر :زادالير(ا/لأْ)[الننمجالإّلأ.ي ،ط؛]لأ
(- )٩فير ابن ممر (ا/مآ).

(• )١انظر :نح التدير (؛[ ) ٤٨٤ /دار النكر]؟

ا ل سساباسه

ءؤ[ق]اإبمً
حياة القبر؛ لأن إثبات المونبن

والخاتين

في الأيتن لا ينفي

* — ٨طريق الهجرسن وب اب

العادتين*ا ،لأبن الشم-

وجود غيرهما؛ كما دل عليه قوله تعالى!

 — ٩رامجمؤع الفتاوى^ ،لاين تيمية.

 ^^٠ئر ] )1ال,ن حرج5أ ثن يدمهم

 — ١ ٠ارمج مؤع فتاوى الشيخ ابن

وئنر أزف حير p،؛ yثثاد أهز آئ

إزأر

لإ أجلاه \\ّ■ ،] ٢٣٤ :فأثت لهم
حياة زائدة يتبعها موت ،والدلائل القرآنية

ج ا كقئحه ج

محي هذا المعنى كثيرة.

وايئا فحباة القبر ،وعود الروح إلى
الجسد للسساءلة ،وما بتبع ذلك من

العياب أو النعيم ند نت صحح الئنة،
فلا يجوز إدكار. 0

ه ا لتعريف لغة:

الشاشة في الأنة :الفرح والضحك

عند اللقاء ،يقال .يستا يه وأسى سا
وبشاشة ،ؤيقال! لقبته فتبشبثر بى،

واصال .تبثسثى ،طبدلوا مجن ال ين
ولا بد من الجمع بض نموص الوسطى فاء الفعل؛ طالتا للتخفيف في
الكتاب والئنة ،والأحد يهما معا دون

تفريق ،كما فعل جمهور ال
المفسرون لمعنى الأيتين ا لائفتين.

لف

الطق والكلأم . ٢١١

ه ا د؛امدفشرعا؛

ا ث مصادر وا لمرا جع:

البشاشة أو البشبشة صفة فعالية
اختيارية حبرية ئابتة ف تبارك وتعالى،

« - ١الإرشاد إر س الأعتقاد"،

كما يلق بجلاله وءسُاى.

للفوزان.

* - ٢الجواب اكحح® ،لابن تيمية.

* - ٣رسائل الآخرة» ،للعبيدي.
؛-رراردح"،لأبنالقم•
ه  -ءالزهدار ،لهاد بن ال ري.

* — ٦شرح العميدة اليحاوية،،

لأبن أمح ،الم الخفي• ،
* - ٧الصارم اسمي في الرد عر
ال باكي ،،لأبن عبد الهادي.

 iا لعلاقة بين المعنى اللغوي
والشرعي:
البشاشة واليثبثة كلتاهما تدلان على
( )١اننلر. :ماسي؛_ (\إلأ) [دار الكب اسةيى

وانمحاح ([ _/Tدار الطم للملأمحن).

()٢انفر :إبملال ،التاؤيلأت لآ-مارالمنان للماضي ايي
[ ) yiT/\)jjuدار إيلاف اووولة ،الكويت. ،رل].

دالتجوات لابن سب

[أضرا ،ال لم.،

.يا] ،وصناٌث .افه غوالواردة ئي الكتاب والمنة
لل ماف ( [ ) ٦٨ - ٦٧دار الهجرة .الرياض ،ط.]١

وسم الناظ الشوة(.[ ) ٢٧كتة السكان.] irj . ،

ا دث،ا|سه

ال فرح والضحك ،واش غفو يفرح
ويضحك ؤيبش ،كما جاء فى الحديث. ،

0اقوالاهل العالم:
ن ال) ابن ن ت ي بة

ت ®فول ه؛

®يضسشسا؛ى®  ٠هو من اليشاثة ،وهو

 0ا لحكم:
يجب الإيمان بهذه ا لصفة ا ؤيجب،

(يممعل)اار

إثباتها ف تعالى كما يليق بجلاله وكبريائه

قال) أبو يعلى الفراء  siiivمعفنا على
كلام ابن نسة؛ ®فحمل الخبر على

نمليل ،ولا تكييف ،ولا تمثيل ،لدلالة

ظاهر ،ولم بمآولهااأْ.،

الحديث النوى على ذلكل.،١

ونال أبثا  Iووكذلك القول في
البثبشة؛ لأن معنا 0يقارب معنى الفرح،

وعفلمته صبحانه ،من غير تحريف ،ولا

 0ا لحقيقة:

الشاشة أو البثسشة هي إظهار السرور
عند لماء الحبيب وعودته ألبه يعد

والعرب تقول ت رأبت ،لفلان بثصاثة
وهشاشة وفرحا ،ويقولون ت فلأن هش

الغياب ،وافه هؤ يفرح يعبدْ ويبش له بش فرح ،إدا كان منطاما  ،فيجوز إطلاق
إذا توض الم احي للصلاة والذكر ،وعاد

إليها مرة بعد أحرى/١٢
 0ا لأدلة:

ذلك ،كما حاز إطلاق الفرح»لا■/

ونال ابن تيمية هءزفو  Iراوأما الضحك!
فكثير فى الأحاديث ،ولفثل البثجشة حاء
أيصا انه يتبشبش للداحل إلى المسجد؛

عن أبي ،هربرة ه عن اسم . ،كما يتبثبش أهل الغائب بغانبهم إدا

نال)؛ ارما توطن رحل مسالم الم احي
للصلاة والذكر إلا تشش اف له ،كما

'٣

يتثبثى اهل الناي ،يعانهم إدا فءم

٠الآدار؛

ءالهم»ص.

•

الإيمان بهدم الصفة يغرس فى قلب

هده] ،رالعقيدة الوامعلية مع شرحها لأبن عتمن

الستالرك (كتاب الإمامة وصلاة الجماعت ،رنم
 ) ٧٧١وصححه ،وصححه البوصيري في مصباح

( [ ) ٩٢ - ٥٦دار الثريا .الرياض.] JT. ،

١يجاجة (ا[ ) ١٠٢ /دار الخربية .ط ٠]٢والألماني

(ا)انظر :الرالأ

( )٣• ،٧ل.كب السكان.

()٢انظر :إبطال التاؤيلأت لأخبار انمنات للقاضي

أبي يعلى (\ i(yir /وكاب ،البرات لأبن تيب

ني صحح الترغيب واكرمب(،رنم [ ) ٣٢٧مكتة
العارن ،،ط٥أ.

(؛)غريب العدي ثه(ا/أا)) [وزار؛ الأون ا؛.،

( )٣أخرجه ابن ماجم(كتاب ،المساجد والجماعات ،رقم
 ،) ٨٠ ٠وأحمد(اا/آآ) [مؤّ ة الرسالة ،طا]ج
وابن خريمة(كتاب انملأة ،رنم  ،) ٣٥٩وابن حبان
(كتاب الخلان ،رقم  ،) ١٦٠٧والحاكم في

الجمهورية المرامة. ،يا.^ ١٢٩٧ ،

(ه)إطال التأويلات لأخبار الخفان (\.) yir /
( )٦الصدر  ١لمابق نف ه.

()٧اكوات( [ ) ٤٤٩/١انحوا ،الملف ،،ط.]١

][٠٢٢
البد محبة الله ،.

ويحث المرء على

عير غمونحى ولا حفاء ،ولمضى ال لف

مواظبة الأعمال الصالحة والمداومة

الصالح عر ذلك،را.،

عليها ولا سبما الذهاب إلى الماحي،

 ٠ا لمصادروالمراحع:
« . ١إ؛طال ال ت أويلات لأخب ار

ويرغبه فى التوبة والأنابة والمودة إليه

سبحانه ،ؤي د باب المأس والقنوط الصفات® ^ ،)١ل لقاضي أبي يعلى
ؤيفتح باب الأمل والرجاء؛ لأنه يعلم الفراء.
أن ربه يفرح به ؤيبش ل إدا عاد إليه
وأناب إليه ٠
ه  t_JL4المخاصن:
البشاشة والبشبشة صفة فعلية ،فهي

من جملة الصفات التي أنكرتها الجهميه
والمعتزلة الدين ينكرون الصفات يالكالية،

ومن حملة الصفات التي أنكرتها الكلابية
ومن وافقهم الذين ينكرون صفات
الأفعال ش تعالى ،ويرجعونها إلى
الثواب أو يؤولونها يالرصا ،والرضا

يؤولونه بالإرادة ،وهكذا يفتحون أمامهم
سلملة من التاؤيلأت لإنكار صفات

الباري تيارك وتعالى ، , , .وهذه الصفة

صفة مدح وكمال ل بحانه ،ليس فيها
نقص بوجه من الوجوه ،والرسول.
هو الذي وصف اف تعالى بهذه المنة،

وهو أعلم الناس ب اض هف وأكثرهم

٢

رااتل.مرية® ،لأبن تيمية.

 ٣ءاثرح الواسهلية® ،لابن عثمين.
 — ٤ارمرح الواسهلية® ،لمحمد حليل
هراس•

 - ٠ارص ف ات اف س ال واردة في

الكات والثئة* ،لعلوي بن عبد القادر
القاف.،

 - ٦ررغري ت ،الحدث® ^،)١
لابزننية•

 . ٧كاب ءالمب وات* ^،)١
لأينبم؛ة•

 _ ٨ارمعجم ألفاظ العتيدة® ،لعامر
عيد اف فالح.
 — ٩ارنفص عثمان بن س-عيا■ .على
المرئي العنيد® ،للدارمى •

إثبات هذه الصفة ض هه كما يليق

انظر؛ نغص مان بى ب مر المرسي الجيمي
انمد ما أمى ض اش يي التوحد ( ) ٠٧٠ ِ ٥٥٦
زأموا* او الم 4،الرياض ،ط ،]١والتجوامحت .لابن
تجب (ل،®/؛) ،وقرح الرامية لمعد حيل
مراص ([ ) ٢٧سادة المن ،الخلمي غي المبماسة

بجلال اش وعفلمته ،لأحبار الصادق

الإسلأب باس ،ط"ال] ،وانظر ن كم ،المجزلة:

الأمين نيا محمد .؛ذللثح ،ولدلألة

الفالق م الغربِح للزمخترى (ا[ )١ ١ ، /دار النكر،
سررمحت،؛ا ،ومن كم ،الأثاهمرة؛ اماس التقديس
للرازي (  ) ١٩٦ل.كتة الكيان ،الأزمرة بالتامر؛].

تعظيما وتعبدا له سبحانه ،ولدللثؤ الحق

المحيح الذي لا مرية فيه أنه يجب

الحديث ،النبوي عاليه دلالة واضحة من

ا

٥٢٣

س الصعر ج
ؤ ا لتعريف تغه؛

 0من لائ؛بينانمسىايلمغوي
والشرعي؛
البصير؛ مشتق من الممر ،ومعناه:

غال ابن فارس وئإلإ ت  ٠٠الباء والماد الروية والعلم والمعرفة ،وند محمى النه به

واراء أصلان :أحدهما :العلم بالشيء؛ نف ه؛ لأنه .عليم خير يصير ،ويمر
بقال؛ هو بصير به . . .والمسرة الخرس ويرى جمح مخلوقاه محا جمع أحوالهم •
فيما يقال .والبصيرة :البرهان .وأصل
ذلك كله وضوح الشيء .ؤيقال :رأسه
يجب ،الإيمان بهذا الأصم وما دل
لمحا ياصرا؛ أي؛ تاحنرا بتحديق ثديي٠
عليه من المنة ،وهو اتصاف ،افه تعالى
ؤيقال• يمرن ب الشيء إدا صرت به
 0ا لحكم:

يصيرا عالنا ،وأيهرته إذا رأيته .وأما

بصفة المر القائمة يدانه ،ورويته صيحاته

لجميع المبصرات والمرئيات ،وذللث،
الأصل؛ الأحر فمر الشيء غلغله .ومه
لدلالة الكتاب والثنة ءاليهما ،ويج_،

البضر ،هو أن بضم أديم إلى أديم،

يخا  ١ ١٠ن كم ا تخاؤل ■حاث ي ة

إئبانهما طه تعالى كما يليق بجلاله
وكبريائه وعغلمته بحانه ،من غي.

الأصل الأول ،فالبصير حلاف الضرير،
وهو مأحوذ من البصر الذي معناه:

تحريف ،ولا تطيل ،د.لأ تممحل؛؛؛•

الشرب٠٠ ١ .

 .والمراد يه هت ا هو

الروية والوضوح والحلملآّ،

ه ا لحقيقة:

البصر؛ بأني ،؛مم،؛ العلم وبمعنمح،؛

ؤ ا لتعريف شرعا:

الروية ،وافه  .لا يعزب عنه مثقال

البصير؛ امم من أسماء افه المح نى،
فهو سحانه يرى ؤيمر حمح مخلوقاته،

ذرة ،ولا يخفى عليه شيء ض الأرض
ولا في ال ماء ،وهو سبحانه عليم خير

ولا يعزب عنه مثقال ذرة؛ ١،

بصير ،يمر ؤيرى جميع مخلوثاته في

(ا)ث-ساس (ا[ ) ١٣٢ /دار الكب اسب .يا].

جمح أحوالهم ،يعلم جمح أمورهم
وأحوالهم وأعمالهم م ،كل دنت دفمح،

( )٢انير :الساح ( ) ٥٩٢ . ٥٩١ !٦زياد انمل م

( )٣اننلر ":رسالة إلى امل الممر للأفري ( ) ٢٣٤ ، ٢٢٣

كلمكانلْ.،

ت ع ما  ٠٥الحث ،العالمي بالجامعة الإسلامية ،محل ،]٢

( )٤انفلر :التدمرية ( ،) ٢٣ - ٢٢ ،٧والراّالبة مع

دمجمرع الفتاوتم ،لأبن تيمية ره/اوا) [طعة مجمع

شرحها لأبن ءث؛مض ( [ ) ٢٧٨ . ٢٧٥ ، ٩٢ - ٥٦دار

ال دك نهد]ُ ،اك-مرية له ( [ ) ٢٢مكتية العبيكان،

اكريا،

ارياض« ،له].

(ه)انللر; كتام ،التوحدلأبن حزيمة(\اا\\) ١١٥ .

ا

٠٢

 0ا لأدلة:

هذا الأم م نكود وروده ض النرآل

إ

تيمية ؛؟^® : ٥٠ولا ريب أن مقموده بذلك،
تحقيق المنة ،لا تمثيل الخالق

الكريم في أكثر من أربعين موصنا،

؛اوخووق»ص.

منها ؛ قوله تعالى؛ ءؤأبسَؤثمحء ش؛
نبمو آلنييع السر .ه [—١١ش—وري]،

 0اقواو اهل اسم:

)(٣

قال عبد الله ين يزيد المقري &[؛؛ ت
وق ول ه • وا 0أثن يبمادءء لن؛ر بمبمر
ءان الله سمح يصير؛ يعني ت إن لله سمعا
.ه [فاطر] ،وقوله :ود  ،١١٠ض <ن1؛ني ويصرا® .نال أبو داود ر&ه تقريرا لقوله
لم نمد ت ي تع زلا محز 'ولا ش ئك
وتعقيثا عال يه :لاوهدا رد على
الجه>بة»ل؛؛.

كنا مع المي .في مفر ،فكا إذا
أأبها
علونا كئننا ،فقال المى

وقال ابن حزيمة فءزفب :ءنحن نقول:
لربنا الخالق عينان يبصر بهما ما تحن،

الثرى وتحت الأرض السابعة ال فر،
الاسا اربعوا عر أشكم؛ فإنكم ال
وما في ال ماوات العلى ،وما بينهما من

تدعون أصم ولا غائثا ،ولكن تدعون
سميئا

في السماوات السع ،وا لأرمحين الع،

دعن م ليم بن بد مولى أبى
هريرة ظلتع نال :صمعت أبا هريرة يقرأ

ه ذه الآي_ة :ون ه يائركم أن ئودوأ
آ'ص ءاك ص إلى قوله تعالى:
بقا ئههأ

زالن اء] نال :رأت

رمول اف .يضع إبهامه على أذنه
والتي تليه ا على عينه .قال أبو
ه ري رة فهته :رأيت رس ول اض ه
يقروها ،ويفع إصبعيه  .قال ابن
ء

صنير وكبير ،لا يخفى على خالقنا خافية

ا لرند ،طء] ،والحجت في ييان المحجة (ا/
 ) ١٩٧ - ١٩٦زياد الراين ،الرياض ،ط.]٢

(  ) ١أحرجه البخاري (كتاب ،الاJءرامت ٠٠رنم ،) ٦٣٨٤
واللغنل ل ،وسالم (كتاب ،انوكر والدياء والتوبة
والأّتغفار رنم .) ٢٧٠٤

(؟)أخرجه أبو داود (كتاب الثنة ،رنم  ،) ٤٧٢٨رس

ولا مما بثنهن ،ولا فوقهن ،ولا أسفل
منهن ،لا بغيب عن مره من ذلك

ثيء ،يرى م ا في جوف السحار
ولججها  ،كما يرى عرشه الذي هو مستو
علهاالْ.،
<يغه البيهسنيالأسا ،والمنان) ٤٦٢ ;١( ،
[مكتبة السوأدي ،ط ،]١وابن حبان (كاب ١لإي٠اذا،

ابن حجر في القح ( ) Tvr/\r
رنم ،) ٢٦٥
[دار المعرفة]؛ ُرأح-رجه أبو داود ب ند تري على

شرط •سالمء ،وصحح إستاده الألباني في صحيح
ض أ ي داود رنم( .) ٤٧٢٨
(■ )١شرح الميمية الأمفهانية([ ) ٤٧دار الكت ب،
الإّلأب].

(؛)سنن ابي داود(( ) ٧١٠ - ٧•٩كتاب النئة ،بعد
ذكرا> الحديث ،؛رنم .) ٤٧٢٨
(ه)محاب ،اكوحيد لابن حزبمة

.) ١١٥ ٠

وف ال قوام السنة أب و ال ق اٌ م

والمرئيات كلها ،وهو عليم خبير،

ت ®واجب على كل مؤمن أن

فجمح معاني هذه الصفة ثابتة ف جقو،

بثت من صفات اض س ما أسه اض
لنفسه ،وليس بمؤمن من ينفى عن اف ما

والأدلة على اتصاف اض بهذه الصفة
كثيرة ،ويصعب حصر أقرائها ،وند

التئمي

أثبته اض لف ه في كتابه ،قروية الخالق لا أجمع أهل الئثة على هذا ،نال أبو نعيم
تكون كروية المخلوق ،وسمع الخالق لا الأصبهاني ا؛قفة ت  ١طريمتنا طريقة ال لفح
يكون ك مع المخلوق ،قال اف تعالى ت المعين لذكتايح والئنة ؤإجماع الأمة،
أثث تظ وربمولت وألثنجؤ0ه ومما اعتمدوه أن اغ لم يزل كاملا
لالتو؛تت  ]١ ' ٠ولجى رؤية اق تعالى بني

بجميع صفاته القديمة لا يزول ولا

آدم كروية رمول الله  .والمؤمنين ،ؤإن

يحول ،لم يزل عالما بعلم ،؛مسينا

كان اسم الروية يقع على الجمح ّ  . .حل

بمر ،سميعا بسمع٠ . . .

يتعالى عن أن بشبه صفة شيء من حلقه

 -المحألة الثانية :إن نغلر افه إلى

صفته ،أوفعل أحدمن حلقه فعله ،فالق عباده ومخلوقاته ورويته لهم ولأعمالهم
يرى ما نحت الثرى وما تحت

عام ثامل محيهل بجميع الخالق

الأرض المابعة ال قلي وم ا في وأعمالهم:
الماوات اس ،لا د -ب ءن!صرْ

وهو الذي تدل عليه عامة الأدلة من

لي ء  ٧٣٠ذلك ولا يخن-محا ،برى  ١٠٠ذي

القرآن والثنة ،ولكن الله  .قد يخص

البٌار ولججه ١٠ ^ ، ١برى  ١٠ش

بحمر حالقه بالنغلر إليهم على وحه

ارماوات ،وبنو آدم برون ما فرب من الخصوص ،وفي ذللث ،مزيد فضل ومرق
أ؛مارهم ،ولا تدرك أبصارهم ما بمعد وعناية وجفغل ورعاية ونصر وتأييد لهم،
محنهم ،ولا بدرك بمر أحد من الآدميين

وم نه قول ه تع الى ٠ :قاثا إهر

ما يكون ينه وبمنه حجاب ،وفد تتفق نثًظثآ انح يأركن.ه نطه] وقوله
الأمامي وتختلف  ،المعاني،ار
وون_ناه
نعالي :ؤوأصغ أهس)
 0ا لمسائل المتعلمة:

لهود ] ٣٧ :وقوله تعالى:

ِلثؤ

فهو س بحانه يرى المبصرات
( )٢نقد ت الذمي في :العلو للعلي الغمار ( ) ١٧٦

لا)الحجأ ني بجان المحجة (ا\/بما ١٩٧ .

[المكب اناشة باس؛نت المودة. ،ل.]< ١٣٨٨ ،٢

ا

ثال ابن تيمية ت ُرودد جاء فى القرآن وبين الأئاعرة ومن واممهم.
والسنة في غير موصع أنه يخحى ^sjJIj
والكتاب والئنة والإجماع والقياس
والأسماع بعص المخلوقات ٠ ٠ .كل ذللث ،يرد على من أناكر هدا الأمم أو
وتخصيص من يحب يالنفلر والاستماع

نفى هذه انمفة عن اممه

المذكور يقتضي أن هذا النؤع منتف عن

تيمية هءدفؤ ؛؛إن النافي ليس معه حجة ال
سمحية ولا عقلية ،وأن الأدلة القلية

غيرهم»لا.،
 0ا لأتار؛

قال ابن

الصريحة موافقة لدهن ،الأفق وأهل
الخديث ،،وعالي نالئ> يدل الكتاب والمنة

إن روية اض لأعمال العثاد وأفعالهم مع الكتب ،التقدمة؛ التوراة والإنجيل
ليس المقصود بها الإخسار عن مجرد والزبور ،فقل اتفق عليها نصوصي الأنبياء
الروية والأءلالآع ،بل هو متضمن الوعيد وأقوال ال لف ،وأئمة العلماء ،ويلن،
بالحساب والجزاء عليها ،وذلك يقتضى عليها صرائح المحقولأيتج؛ فالمحالف  ،فيها
من انمبد الشعور بدوام المراقبة ،كالمخالفط فى أمتالها ممن ليس معه حجة
والخوف والخشؤع والدل والخفؤع ش ،لا سمعية ولا عقليةاال. ،٣
والإح ان في العب ادة ،وال بعد عن
المعاصي والذنوب،

ه ا ثمصادروانمرام؛
 ١٠ — ١لرسالة التدمرية® ،لابن تيمية.

 ٠س ص_ ،اتمخالفين:

 . ٢ارالخجة في بيان الحجة ،٠١لقوام

لا شاك أن البصير امم من أساء اش الثنة التئمي.
المح نى ،ولم ينكر ذللث ،إلا المجهمية
وشيوخهم من الفلأمفة وتلاميل ،هم من
غلاة انموفئة وزنادقة الباطنية ،والابن

ينكرون حه،ح أيماء الله المح نى وصفاته

( - ٣ررمال ة إلى أهل ال ثغر»،
للأشعري.
 . ٤لأ١نمواءق الموله» ^،)٣
لابزالقتم•

الخلي.

وهدا الأمم يدل على اتصاف ،اممه ه
بصفة البصر ،وهذا أمر متفق عليه عند

جميع أهل الإئات مع شيء من
الانثلأف بين أهل الئئة والجماعة

( )٢انظر من كب أعل الئئت :سنن أبى يائي - ٧• ٩١
[ ) ٧١٠مكتبة المعارف .حال] ،وتقص همث ان بن

معيد على المرئي الجهمي العنيد ( ) ١٥٣ - ١٢٨
[أضواء ال لف ،هدا] ،ومن كتب المعتزلة  Iشرح
الأصول الخم ة للقاضي صبي الجبار ( [ ) ٢٢٧مكبة
ومةْ ،لأ] ،والكشاف للزمخئري (ا، ٣١٠ /
 ، ٠٧٢إ/ا-أأ) [مكنة انمكان،

لا).ج«رعاسوى ( ]\ TT/\T

( )٣مجموع الختاوى (ا/-يهأ).

.يا].

اتيمث

المش

 - ٥ارالعمدة ا لوا سحلية وشرحها ،٠
لابن عبمتن•

ش ا لصور•

* - ٦العلو للعلي الغفار® ،لالاوه>ي.
 ٧س كتاب *التوحيد® ،لابن خزيمة ٠

 — ٨رامجمؤع الفت اوى® (جء وا"
و'آا) ،لابن تيمية.

* - ٩منهج أهل ال ئئة والجماعة
ومنهج الأناعره في توحيد اض تعالى®
(ج؟) ،لخالد بن عبد اللهليفج.
• * — ١نمص عثمان بن سعيد على

المربى الجهمى العنيد® ،لعثمان بن
سعيد الدارمى.
 Pا لعث P

ؤ ا ثتعرث لغق:
العثا :ءال ،ابن فارس* :الباء والعين

والثاء أصل واحد :وهو الإثارة ،يقال:

س ا لناقة إذا أترتهالأ^ ،،راني بممى:
الإرسال ،والشرأ  ،،والمعادأم .يقال:
بعته إذا أرسله وأوصاه.، ١٤
 ٠ا ثتمريف شرعا:

المن :،إعادة الخالق الفاني ،كما كان
(ا)اظر :قايس اللغت(ا/أأأ) [دار النكرا.

( : ٢٠^١ )٢انمحاح (<r/؟ [ ) TUدار العالم للملابض،
ط؛] ،ري ان ادمب< ([ ) ١١v /٢دار صادرٍ ،ل.]:
(•آ) اننلر:نمنالمب ( .) T\v/r

( :,^١ )٤القاموس المط (  ،) ٢١١والمباح الشر
(.) ٧٦ h

عليه فى الدنيا حيا ،بحد النفخة الثانية

قال ال فاريني :ااج٠ع أجزاء الإنسان
بعد تفريقه نم إحياء الأبدان بعد
موتها®١
وهذا التعريف ،يشمل بعث ،الإنسان
والجال والجماد.

وأما البعث ،الذي يترتب عاليه الثواب

والعقاب في الأحرة ،والذي يكئر
العلماء منكن ه فهو :إعادة الإنسان حثا
بحد المويت ،،على هيئته التي كان عليها

في الدنيا ،من عجتا الذنب ،بحد نفخة
اكورالثانيةل.،٦
ه ا لأسماء الأخرى:

ي مي ال بع ث ،أيما :المعاد،
والنشور ،والبعث ،الأحر ،الإحياء يعد
المويت.،

ح ا لذكم:
الإيمان ؛البعث ،واحب،؛ إذ هو حزء

من الإيمان باليوم الأحر الذي هو ركن

من أركان الإيمان ،فلا يمح إيمان إلا
به ،ومنكره كافر؛ لقوله جلث : ،ؤوأ0

مح،نمت،ها رذا^ائانفي
أؤ؛ركث 'هثروأ بنجم
-ش جي-مح

ه ألأقل ثآ أقثاِهآ ^؛ ٠محق

(ه) لواع الأنوار اوها(آ/مها).
( )٦انظر :رسائل الأخرة (•  ،) 1UA/Tوراجع :شر ابن
ممر<'/0ه-ا)إ تحانري<اا/يمآ).

العث

العث

أم ئتر ف ،حلارن وه لال__رء__و]،

يمر بها الأت ان ،كما فى قوله تعالى:

آلإم؛ن آن بمق نتع . ،أز ه
وقوله .ك • ؤ*"دبمثلإم يوم ألنمو عك
ققينثفتبجوثركقةقع
محمهم عث و^) وثث ئأمحبجم
ؤ
ًتًئلما حث زدثهنر تعيل  .دللك سنج . ،محل ،ث ص أليي
 \t0أفم ،دلك .؛^؛ 5هف آن محت ألئك وه
'عغإثما ؤيفنتا أع ،وبم(ون ظقا جديدا

[اكامة] .

وقار أق م الله تعالى بوفؤع البعث،،

[الإّماء].

كما فى قوله سبحانه :وأس لا إثن إلا يو

0

يراد بالبعث هنا ت إحسا ء الأموات لجسمحا إل بمءَ ألإ؛تمح لا يتب محو دتذ
وخروجهم من قبورهم ونحوها إلى حكم

يوم القيامة ،لبحاسهم اش ه على

آصدق ين \د حديثا

وقال

لالساءآ.

ررخ ح لخمس ٌن لقي افّ

م تيقنا بهن لحل الجنة :يؤمن باق

أءمالهم.، ١١

واليوم الآحر ،وبالجنة ،والمار ،والبعن،

 0ا لأدلة؛

بعد الموت ،والحاد_،اا

تضافرت الأدلة عالي إثبات المعاد
وفى حدي ثا جبريل هؤد لما م أل
باساليي ،كثيرة ومتتوعة ،فمن دلك ،ت
الني ه ما الإيمان ،قال® :نومن باق،
 -ا لاستدلال بالبدء عر الإuدة ،كما

وملائكته ،وكتبه ،ورسله ،والبعث ،بعد

في قوله تعالى؛ ووم يمنإ ًقف
نيئ أثت ألخلق ئئ شدلإ إن ه

هد

أش نه وه [السكوت].

وقال ه® :قال اف :كذبني ابن آدم
ولم يكن له ذلك ،،وشتمني ولم يكن له

 ا لاستدلال ب الأجل الأعفلم على ذلك ،،فآط تكدبيه إياي فزعم أنى لا أقدرالأيسر الأصغر ،كما ني قوله تعالى :أن أعيده كما كان ،وأما شتمه إياي
ه يتوأ أة أثث أثمكا ثأق ألث1مت
( )٢أحرجه أحمد (  ) ٤٣ • / Xiلّ.ؤة الرسالة ،منا]،
ؤألامم ،وأم مح) بمتهى ثدر ءق آن بمنى
مجمع الزوأئد (آ/
ومحال الهيثمي; الرحاله

آتثق بق انث هق م سق ^ وه

[الأحقاف].

 -ا لاسدلأل بالأ<ار والراجل الي

[ ) ٤٩مكتبة القدس] ،وصححه الألباني قى السلسلة
الصحيحة( .) Y،Y/r

( )٣أحرجه بهذا النفث احمد (\ [ ) T\ofمؤسسة
الرم الة ،ط ،]١وابن حبان (كتاب الإيمان ،رقم

 ،) ١٦٨وصححه الألباني في صحيح الجامع (رنم
أا)اظر:دحالارى(اا'/اأ''ا).

.) ٢٧٩٨

ايمث

ادمث

!=٠

فقوله ت لي ولد ،فسحاض أن أتخذ
صاحست أو ولذا.،١^٠

مش تأدالدة:

٠

 .ا لمسألة الأولى :عموم المن:،

وكان ه يقول إذا أصبح ت  ٠اللهم بك

إن البعث ،عام بشمل الجن والإنس

أصبحنا ،وبك أم ينا ،وبك نحيا ،وبك

والجماد والنيات والحيوان وكل رطب

تموت ،وإليك انمصيرلأ. ،

ويابس ،ومن شواهد دلك؛ قوله ؤس *

وفد حكى الإجماع على كمر منكر ؤوأقن' علتن ألنم إئثم لثنثميذ .ه
البعث ،غير واحد ،قال ابن حزم• رراتفق [الخاذات]،ا ،وقوله غق؛

بمئثئتِ

حميع أهل الملة  -على تنابذ فرفهم  -يث

و؟ئنذت آلير ئد أستكرت،د ين

على الفول يالمث ،وعلى تكفير من

زالأنمام.] ١٢٨ :

أنكر ذلك»ص.
 0ا قواو اهل العلم:

ف ال ابن عبد ال برت ءاوقد أجمع
الملمون على أن من أنكر البعث ،،فلا
إيمان له ولا شهادة)). ، ١
ونال ابن كثير ت  ٠١البعث ،هو المعاد

وقام الأرواح والأجساد يوم القيامة))ل
إلى غير ذلك من أقوال أهل . ٢٦٣١
( )١أحرجه البخاري (كتاب نف ير القرأن ،رنم .) ٤٤٨٢
( )٢أخرجه أبو داود (كتاب الأدب ،رقم عا''ْ)،

وقال ه في المؤذن® :لا ي مح
صوته شجر ولا مد-ر ولا حجر دلا جن

ولا إنس إلأدهدله))س.
وقال ه فيه أيئا® :المودن يغفر له
مدى صونه ،ويشهد له كل ري،

وبابس'اراَ•،

— ا لمآلة الثانية :أول من ييعح ،يوم
القيامة:

إن المى .أول ال ناس بعئا من

الخلائق؛ لقوله

®أنا سد ولد آدم

والترمذي (أبواب ادعوات ،رنم  ) ٣٣٩١وحضه،
وابن ماجه(كتاب ا.0عا ،،رنم  ،) ٣٨٦٨وأحمي.

( )٧أحرحه ابن خزيمة(كتاب الصلاة ،رنم ،) ٢٨٩
وصححه الألّاتي قي صحيح الترغيب والترهيب را/

(؛ا*/آآ)[مؤ.ات الرطلهْ ،لا]واسفوله،

[ ) ٥٦مكتبة المعارف ،ؤده] ،وأصاله عند البخاري

وصححه الألباني قي الدلة الصحيحة ررقم .) ٢٦٢

(كاب الأذان ،رقم  ) ٦٠٩بالقط :ءلأ ي مع مدى

( )٣القمل(؛[ ) ١٣٧ /دار الجبل ٤ • ْ ،ام] ،وانثلر:

صوت المؤذن حن ولا إنس ولا شيء ،إلا فهد له
يوم القيامة■.

( )٤التمهد (آ/أاا) [وزارة عموم الأوقاف والتوون

( )٨أحرحه أبو داود رتمناب الصلاة ،رنم  ،) ٥١٥وابن
(كتاب الأذان ،رنم  ،) ٧٢٤واحمد (مآ\/آأه)

الدرة فيما يجب اعتقادء( [ ) ٢١٥مطبعة الدتي ،حل  ١ا ١
الإسلأمبة.^ ١٣٨٧ ،

(ْ)تنير ابن كثير (م/آ<أ).

[مؤ سمة الرم الة ،محوا] ،وابن حزيمة (كتاب

( )٦انظر؛ مراتب ،الإجماع ني العيادات والمعاملأُت،

الصلاة ،رنم  ،) ٣٩٠وابن حبان (كاب الصلاة،

والمعتقدات ( [ ) ١٩٦دار الأى؛ ،الجديدةً ،لا]،

رنم  ،) ١٦٦٦نال الحافظ ني الفتح (آ:)٨٨/

والدرة فتما يجب اعتقاده (  ،) ٢٠٦والقمل (؛/
[ ) ١٣٧دار الجيل].

وصححه ابن الكن ،وصححه الألباني محي صحيح
أيي داود (رنم [ ) ٥٢٨مؤ سست غراس ،ط١آ.

المش

المش

! !٥٣٠

بوم القسامة ،وأول من ينشق سه من دراء تجارته ،وإنك اليوم من دراء كل
الشر.، ١١٠ ...
تجارة ،فيععلى المالالثا سمينه ،والخالي
ما

 ا لمالة الثالثت :يبث اءلأتان عر بشماله ،ؤيوصع على رأسه تيج الوقار،ويك سى والدا 0حلتين لا يقوم لهما أهل
مات عله:
ؤإل الإن ان يبعث على ما مات عليه

من نية وعمل وحال ،لقوله

®يبعث

كل عجي عالي ما مات ءال ؛_هاارأا،

*إذا أراد اف بنوم عاوابا
ونوله
أصابر العذابُ ،ن كان فيهم ،ثم بعثوا

على أعمالهم»ل ؛ ،وقوله ه في الحاج
الذي ونمته الناقة ت ءاُملوه بماء ومدر،

الدنيا ،فيقولان بم ك ينا هذه؟ فيقال:

بآحذ ولدكما القرآن ،ثم يقال له :اقرأ،
واصعد ر درحة الجنة وغرفها ،فهو ر

صعود ما دام يقرأ ،هدا كان أو ترتيلأ؛ال
— ا لمسألة اترابٌة* تمييز أمة الحم. ،
عند العث ت

إن الله يميز أمة محمل هؤ يوم القيامة

وكفنوء ني ثوبين ،ولا تعطوه ولا عند البعث فتكون على تل في

تخمروا رأط ،فاته ييمثؤ يوم القيامة العرصات ،قال  I.ارييعنح الناس يوم
القيامة ،فأكون أنا وأمض عار تل،
يا.،
ؤإن القرآن أول ما يلقى المؤمن عند

وبك

لنحم ،ربى ،تجارك وتعالى حلة

^ن القرآن يلقى حمراء ،نم يؤذن لي فأقول ما ثاء اف
بعثه؛ لقوله
صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره ،أن أفول ،فذاك المقام ال  l٠ءموداا.، ١٦
كالرجل الساحب ،،فبقول له؛ هل تعرفي؟
فيقول؛ ما أعرذلث> ! فيقول له :هل
تعرفني؟ فيقول :ما أعرفك! فيقول :أنا

 0ا لذكمة:

إحياء اش تعالى للعباد ،وبعثهم يوم
(ه) ا-؛مجه ابن ماجه (كتاب الأدب .رقم ،) ٣٧٨١

صاحب الث ،القرآن ،الذي أفلمأتكؤ في

واحد (ّ<.[ ) ٤١ !٨٣ة ازالة. ،يا] واسظ

الهواجر ،وأسهرت ،ليللث ،،وإن كل تاجر

له ،دالدارس (كتاب فضائل القرآن ،رقم ،) ٣٤٣٤
وقال الهيئمي ت ،ارحاله رجال ،المحيح .،،مجمع

()١اخرجه البخاري (كتاب ،انمالز ،رقم ،) ١٢٦٥
يس الم(كاب ،الحج ،رقم أ-آا).

( )٢أحرجه م الم(كتاب الجنة وصغت نعيمها وأميها.
رنم .) ٢٨٧٨

( )٣أحرجه م لم (كتاب الجنة ُءغة نعيمها واملها،
رنم .) ٢٨٧٩

(؛)أحرجه الخاري (كتاب الجائز ،رقم ا'أا) [دار
اينكير،ط؛< ،ا؛اد].

الزوال (يمآْا) ل،كتمة القدمي] ،وحشه ابن كير
في نف ير( ،ا/أها) [دار ية ،]٢!. ،وذم لص
الغ'،فله شوا«ان.
( )٦احرجه أحمد (ءأ[ )٦• /مزّة الرسالة ،ذا]،
وابن حيان (كتاب التاريخ ،رقم  ،) ٦٤٧٩وقال

الهيثمم'* *،رجاله رجال المحيحا* .مجمع الزوائد
([ ) ٠١ /Uمكبة القدسي] ،ومححه الألباني في
الدلة المحيحة (رقم • .) ٢٢٧

اتيعث

انمث

ئ

القيامة ،ليحاسهم على ما فدموا هن حير الث-مؤت وأ*لأدض يثير عق آن هنئي
يفلهر عدل افه تعالى فى
وشر،
عيا له ،ورحمته مسحا ته با لموحدين ,

يقهن ثك نئن ظئ أتيز .ه
ب

وأما اكامخية ْن ١^ ٧١؛ وغلاة
ا ساصن:
0
خالف ذي ،المعاد طائفتان؛ مطانفة  ،٢^١فإنكارهم مني عر زعمهم
أي
الأجساد دون ،الأرواح.

 ^١بُث

أما ال؛لائفة الأولى فيمثالها الدهرية
ومثركو العرب ،والتنامخية.

محإنكار الدهريه مبني) علك ،إنكارهم

انمقا  ٠١الأ,/اح ال ,أدد^ان أضء ،يعد
الموين ،وفيها بكون ،التعيم والعذاب،
^ ، ٢ياهلل لمناففنه لنصوص
٥
وهو

الوحي كما تميم ،ولكونه في أصله
متلفي ررمن المجوس المزدكية ،والهند

البرهمية ،ومن الفلاسفة والصابئة،ال ،،

^^ ،. ، ١١۶وذي ■ءم ،افّ مفولتء-م ذي،
القران ،ونمقها في نفى الموصع ،ذال> وما كان ،كذللث ،فمردود ،قال ،الأشعري
تعالى :ؤنئفي' تا ِ< ،إلا تاكا ^':؛ ١ثوت عن هده الهلوائف الغالية :ءأهل العالو:

لإ ئ ٣٩- ،إلا ألإآ ر A ،ه خ ينكرون ،القيامة والأخرة ،ومولون :،ليس

ة إذ  ۶إلا^،؛ ٠و 4تالجانة؛ا•

قيامة ولأ أحرة ،وإ;ما هي أروي تتناسخ

وآما مشركو العرب فإنكارهم مبني في الصور ،فمن كانا محنا جوزي بأن،
على الامحتعاد دون إنكار الحالق ،قال

ينفل روحه إلى حسد لا يالحقه فيه صرر

[ال ا-ح—ان] ،وقال ،فريق

( )١انظر :الحركات اياية ني العالم الإسلامي ( ) ١١١

م بحانه :ءؤونيأ ،سألهم _ !٠٠^ ،ووأن ولا ألم ،ومن كان ،مسيئا جوزي بأن
أق فأق يدمف ا.اه [اذذ<-وف\ ،وْع ذا بنقل روحه  ،^iأج ام يلحقا الروح في،
قالوا  :ءؤإر ،هم> إلا موسا ألأ؛وق) ؤما بجن
منهم:

[دار  |JUالكتب .،طأ] ،والأصول الإيماب لدى

ثيا مثلأ ؤئى ظمهد قاد

الفرق الإملأب ( [ ) ٤٨٣دار المعرنأ الجامب،

مي ،بميّ ،الءثلنم ثامحت رمثز  ،٤٠.وقد

•  ،] ٣١٩٩واياسان عرض ونقد (ه •[ )٢•٨ . ٢دار

رذ اش ه

هذا الاستبعاد ،فقال ،تبارك

وتع الى :بؤ محقا أيزئ آذثأه 1أرو

وهو يؤ ئف ،عين ' .امحى
جمث ،ء يى ^لشجر أ'لآئثر د١رإ ^دآ
حإى
أنن ُن ينه ذوغرو 0رج^ آؤإيس

ترحمان المسة ،ءل ،]٦والموصوعة الميسرة فى

الأدان والاوا،ب ،المعاصرة ( ) ٣٩٦ ، ٣٨٧ ، ٦٣
لاكJوة العالمية ،ؤل؟.]،، ١٤٠٩ ،

( )٢انظر :المالل والحل (ا/ه'آ) [دار المعرنة. ،يا]،
ومقالات الإّلاميين ( [ ) ٧٨ ، ٦٧/١المكتبة
المصرية].

( )٣الم والحل ( .)٢• ٦/١

ا

المث

كونه مها الضرر والألم ،ولبى شيئا غير والقائل به مكدبج لمريح القرآن والثنة
ذلك ،وأن الديا لا تزال أبدا هكذاءلأ/

وهدا كفر وضلال ،وفد عرض

والتناسخ يهدف في حقيقة الأمر إلى

الغزالي  ٥١٤٦١لمدهب ،المتف اوس_مة

هدم عقيدة المعاد التي جاءت بها
الرسل؛ لأن مضمونه إنكار

الإسلاميين كابن م يناء والفارابي

وغيرهما ،فقال ت إن ارمجمؤع ما غالطوا

والحشر والحاب والجنة والنار ومسائر فيه يرجع إلى عشرين أصلا ،يجب
تكفيرهم في ثلاثة منها ،وب-يعهم في
أمورالأحرة.
وأما الطاتفة الثانية فيقولون بث

سعة محشرا؛

 ،وذكر مما يوجّإ

تكفيرهم؛ إنكارهم لحثر الأجساد ،ونال
من
الأرواح دون الأجساد ،وهم
الفلأّفة المنت بين إلى الإسلام ومنهم شيخ الإس لام  ٥٤٦١ت  ١والملأحدة
الخكرون للمعاد تعود شبههم كلها إلى ما

ابن سناء والمارابى ،، ١٢ووافقهم بعض
يٌفي ،علم الرب تعالى أو قدرته أو مشيثته
أهل الكلام من الجزلة والكرامة^.
<شست\ هده
أو حكمته ،ونفي العي
ومن أبرز نجهاتهم ت زعمهم امتناع الصفات ،فتنتفي أصول شبهتهم ٠
)(V

إعادة المعدوم بعينه؛ لأنه يتحلل ؤيتحد
بمرْ

•

وهدا يمهلله ما تقدم من النصوص

المتواترة في ؛عث ،الأجساد كما تقدم،
(ا)،نالأتالإسلأمض(ا/ا'اا).
( )٢انظر :ص ،تعارض العقل راوشل () ٣٨١ ، ٣٨٤ /U

[جامعة الإمام ،طا:ا ،ؤإلأيةاللهفان() ٣٨١ /Y
[المكتث ،الإسلامي ،]٢ ،وشرح العقيدة العلحاؤية

([ ) ٥٩٨ ٠٥٩ •/Tمزا الرّالأ ،يا] .ولرامع

الأنوار المة ( [ )\ 3U/rالكنّ ،الإّلامي ،ح،
ولوائح الأنوار الين([ ) ٢٢ • /Yمكب الرشد ،ط\\.
( )٣انظر :النمل ني المالل والأهوا ،والمحل (؛/

ح اثمصادروالمراحع:

 - ١رالأصول الإيمانية لدى الفرق

ا إل سلاميه ا ، ،لعيل ،الفتاح أحمد ٠
 — ٢رادرء تعارض العقل والمقل*

رج ،)٧ ،١لابنتيمية.
 — ٣ر٠اكرة فيما يجس ،اعتقاده))،

لأبن حزم•

® — ٤الروضة الندية شرح العقيدة
الواسaليةأا ،لابن فياض.

 ،) ١٣٨وعقالد الثلاث والعض؛رنة( irir/y

[مكب العلوم والحكم« ،لا] ،ولوائح الأنوار الهغ
ولوائح الأنوار المة ( .) YY«/Y
( )٤انفلر :تض \ظوق الإسلاميان (• [ ) ٢٦دار المار،
يا] ،والقد من الضلال ( [ ) ١٠٦دار الأندلس]،

وزالح الأنوار المهية (أ/يْا) ،ولوامع الأنوار
المن ( .) YY*/Y

<)0المقذساكلأل (.) ١٠٦ ، ٨٩

( )٦المقصود ثالص ها جاء في نوله تعالى ت ^١^١
ا'لأووه أق ت  ،] ١٥فليس المقصود به الإعياء
الذي هر التعب ،ؤإنما عدم الهداية لرجه الأمر.
انفلر :ئد ،تعارض المقل والفل (.) ٣٨٣ /U
( )٧در ،تعارض المقل والفل (.) ٣٨٤ /U

اليغص

اثبغص

 - ٥ارمؤح العقيدة الهلحاوية))،
لاين ر الم ■

المنكرة كما يليق بجلاله و.ءقلمتهر
 0ا لأسماء الأحرى:

 - ٦ارفرق مع اصرة تنب إلى

الكره ،والخهل ،والممتإ.

الإسلام* ،لغالب عواجي.

 ١٠ - ٧ل وائح الأنوار الثني ة*،

 0ا لحكم:
يجطبإ الإيمان بهدم الصفة ،ويجب،

للسفا ربمى.

 _ ٨ررل وامح الأن وار ال ب ه ي ة*،
للسفا

 — ٩رامجمؤع الفتاوى* ،لأبن تيمية.
*  ٠ - ١مراتب ،ا لإجماع في العبادايت،
والمعاملامتط والمعتةدارط*  ،لابن حزم.

إثباتها نله تعالى كما يليق بجلاله وكبريائه
وعفلمته سبحانه ،س غير تحريف ،،ولا
تعطيل ،ولا تكييف  ،،ولا تمثيل؛ لدلالة

الأحاديث ،النوبة عليها .
 0ا لحميمة:

حقيقة البغضى هو المقت ،والكره

 Mا لغض ج
 ٠ا لتعريف ممه:

الناا.يد ،وافه  .يبغض الكفر والشرك

والظلم والجور والبلع والفسق والفجور

ال جغمس •' صد الح.ب ،،قال ابن

وغيرها س المعاصي والذ.نومتج وال يثامحتج

 I؛رالياء والغين والضاد أصل

ويغض أهلها ومربميها دمروجيها،
ولذلك لا يمهم ولا يتولاهم ولا يفرح

فارس

واحد ،وهو يدل على حادفح الحب،،

بقال ت أبغضنه وأنغفه#ل  ،٢ووق\ل

بهم

تعص الرحل بغاضه؛ أي :صار بغيقا،

 0ا لأدلة:

ويقال؛ بعشه اض إلى الناس تبغيصا،

فأبغضوه؛ أي؛ مقتوه ،فهو متعص أ .،
ى ا لتعريف شرعا:

الغض؛ صفة س صفاُتإ الله المحلية،

فهو سحاته يبغض ويكره أهل الكفر

والشرك والمز والفجور وأعمالهم
(\)ص اس(ا/أ؛ا)لدار الكتب اسة.]\i. ،

( )٢انغلر :المحاح ([ )١ ٠٦٧ . \'\\/rدار العالم
للملأتضْ ،ل؛.) ٢١٩٩ • ،

عن أبي هريرة (قهثه ق ال؛ ق ال
رسول اطه .؛ ررإن افه إذا أمحتج همبدا
(• )٢اننلر :كتاب الشوات لأبن -جمة (ا/س'ا) [أضرا،
اللف ،هزا] ،والصواعق المرملة لأبن القيم (ة/
[ ) ١٤٥١دار العاصمة ،ط"آ] ،وصفات اش غهآ

الواردة ئي المحاب والث لاقاف ( [ )٧• . ٦٩دار
الهجرة ،الرياضْ ،لا].

( )٤انظر :الحجت ني بيان المحجة (\[ ) i\T /دار
الها؛ةp١ ،ياض ،ط:؟] ،ومجمؤع فتاوى ابن تيمية

(•ا0/ما) [مجمع  ،^،[، [١فهل لطيامة المصحف،
 ٤١٦اه].

البنمش

^^٠٣٥

ي مي ،وتكرهه ،وتمقته ،ونمقت أهله ،هذا الهلعام ،ولكن لا يمح أن
وتصر على الأذى ،ولا تجنع منه ،ولا أبغض هذا الطعامل
تتضرر به ،كان تح هذه الذات أكمل من
تللث ،الموصوفة بصمات العدم والموات
والجهل الفاقدة ل لحس؛ فإن هذْ

0الآدار;

 - ١إن اض  .أطلث ،الكفرة والغللمت

والهلغاة والجبابرة ،والقران الكريم مملوء
الممات لا ت لب إلا عن الموات أو
بذكر أحبارهم وقممهم ،ولا ثلث ،أن
عمن ففد ح ه أو بلغ في النهاية
^ ١من آثار بغمي الله إياهم وعدم رصاه
والضعف والعجز والجهل إلى الغاية التي

لم تيع له حثا ولا

ولا غضّنا).، ١١٠

 ٠ا لمسائل المتعلقة؛

بهم؛ فإن اف  .يبغض الكفر والشرك

والفللم وأصحابه ،ولذلل؛ ،دمرهم.
 - ٢إن اف ه إذا أبغض عبدا فلا

إن ب اب المنان أومحع مجن ب اب،

يوصع له القبول ولا يبغى له الذكر

الأمماء ،وطء المفة ؤإن كاننح
ثابتة ض  .ولكن لا يمح اشتقاق

المحن بل يبغضه أهل الماء والأرض.
 - ٣إن اض هئو يبغض الكفر والشرك

الأم منها ،دلذلك المبغض ليس من

والفللم والجور والبيع والمز والفجور

أسماء اف .، ١٢.

وغيرها من المعاصي والذنوب ،والسيئات

 ٠ا لمروق:

الكره والبغض كلاهما يشتركان في

أصل المعنى ،وهو نفور القس عن شيء
وعدم رغبتها فيه وعدم حبها له وعدم

محيبغص أهلها ومرتكبيها وُروجيها،
وعلم العبد ؛ذلل؛ ،ؤيقينه به يجعله يبتعد
من تللث ،الأمور الغيمة والأعمال
المكروهة.

ؤ 4دص ،المخالفين:

رصاها به ،ولكن البغض أقوى وأشد
دلالة على المعنى ،فإن البغض هو الكره

البغض صفة من صفات اف الفعلية،

الخ-ليد ،ولذللثح يستعمل الكره فيما لا
يستحمل فيه البغض ،فيقال مثلان أكره

وفد اتفق أهل الئئة والجماعة على
إثباتها ل ّذ  ،.وحالف ،في ذللث ،غلاة
المعطلة الدين ينكرون حميم الأمماء

اهمائّا ،رمدارج ال-الكين (■م[ ) ٤١ ®/دار المحاب

ُاست ُم اس ُادتت ُغلأ؛

الصوفية ،ووافقهم على ذلل؛ ،المعتزلة

الم؛يأ ،رستالّ اعل الثئت واوبماض في اسا ،اش
العض لمحمد التسمي ( [ ) ٢٤٢ . ٢٤١اضواء
الالماه «لا],

()٣انظر :الغريق اللغويت لأبي هلال السيئ ( ) ١٢٩
زدار العلم والثتافة،

 ٤١٨ا،و].

الماء

التاء

][٠٣٦

الذين ينفون عن اف  .غيام الصفات
بذاته حم يحانه ،والكلابية يثبتون هذه

الصفة ونحوها من الصفات المعلية

 ٠ا آمصادرواثمراحع:

 — ١ارالأس_م_اء والصف ات ( Vج'؟)،
للهبمي•

ولكنهم جعلوها صفة ذاتية واحدة أزلية،
٢
وبدلك حالفوا مذهي ،ال لف ،وكذلك
٣
الأثاعرة والماتريدية لا يثبتون هذه لأبي
الصفة ،ويوولونها بالإرادة أو يفوصونها ،
٤
ولكن يلزمهم في تأؤيخمم لها بالإرادة لأل
مثل ما فروا منه في إثبات صفة البغض،

 «بداغالفوائل»(جل) ،لأبنالمم•—  ^<^ ١٠في بيان المحجة" ^،)١
القاّمامحس•
 اش رح العميدة الهلحاوية"،ر الز الحقي ■

 - ٠ارص ف ات اش غؤو ال واردة في

فإن المخلوق أيصا عنده إرادة ،فالمعنى الكاب والئثة" ،لعلوي بن عبد القادر
الذي صرفوا إليه ألفافل النصوص مثل
القاف.
المعنى الذي صرفوا ءت> ،فإن جاز هذا

 - ٦راالمواعق المرملة" (ج؛)،

جاز ذلك ،ؤإن امتنع هذا امتنع ذاك،
ونصوصي الكتاب والثئة ترد على من

 . ٧رامعممد أهل الئنة والجماعة في

أول هده الصفة بغيرها أو نفاها

أسماء اض المح نى" ،لمحمد بن حليفة

عن اغ غيو ،وأقوال ال لف في ذللثج

التميمي.

كثيرة .وأما تفويض معاني هده النصوص

لابن المم•

• - ٨امجمؤع الفت اوى" رج* ،)١

فهدا أيما باطل؛ لأنه يلزم من ذللثح
أن اض حاطتح بما لا يفهم ولا يعقل،
 - ٩ررمدارج السالكين" (ج"آ)،
وأن البي ه لم يفهم مراد اغ أو فهم لأبن المم•
ولكن لم يبلغ الصحابة ،وأن الصحابة لم
*  _ ١رامعجم ألفاظ الحفيدة" ،لأبي
لأ؛نتتمة•

يفهموا معاني هده  ١لصوصن ،فدعوى عبد اف عالم عبد اف فالح.
الممويض فيها تجهيل لل لف ،وطحن
 — ١١ررالنبوات" (ج  ، ) ١لأبن تيمية.

على اف ورسوله ،٢ ١.واف تعالى
أعلم.
لأسا،و١ساتبيني( ،) ٤٧v٤٦٩/٢

وشرحالطحاوةلأينiبي١سم( .) ٩٨٦^٨وسكب
المعتزلة ت شرح الأصول الخمة للقامص عبد الجار
(  ) ١٨٣ ٠ ١٨٢رشة وب،

.]. ٠١٤٠٨

 Mا لماء

ج

 ٠ا لتعريف لغة:
القاءت صمد الفناء ،قال ابن قارص ت

 ١الباء والقاف ،والياء أمحل واحد وهو

اوق1ء

التاء

][٠٣٧

الدوام ،قال الخلمل محل-فؤ ت يمال ت نفئ

لوجهه يالبقاء ونمى الهلأك عنه))

الشيء تنمى بقاء ،وهو صد الفناء؛؛ل

فاض  .أحبر فى هذه الأية ببقاء وجهه

 ٠ا لتعريف سرعا:

بقاء اش غؤ!ؤ صفة ذاتية له وخاصة به
سبحانه؛ فهو سبحانه يبقى ينف ه إلى ما
لا نهاية له؛ فلا يلحقه زوال ولا يائيه

فناء . ٢٢^١
ي ا لأسماء الأخرى:

وهناك ألفاظ أحرى جاءت بمعنى هذه
الص فة وهي ت الدوام ،والخلود،
والاحرية•

 0ا لحكم:
يجب الإيمان بهده الصفة ،ويجب

إثباتها ض تعالى كما يليق بجلاله وكبريائه
وعفلمته سبحانه ،من غير تحريف ،ولا
نمليل ،ولا تكييف ،ولا تمثيل؛ لدلالة

تبارك وتعالى ،ونفى عنه الهلاك والفناء،

والوجه صفة من صفيات اش الل،اتية التي

لا تنفلث ،عنه في حال من الأحوال ،وبقاء
الوجه يقتضى بماء الذات؛ لأنه لا بقاء
للوجه بدون الذات

وس الأدلة المي دك فى صني
ال بق اء ،ولكن ب لفغل آخر• فول ه

تعالى؛ ؤع آلأرث ؤإلاخر ثاظير وأصه
[!لحيي:

.]٣

وعن أبي هريرة ه ق ال؛ كان
رسول اممه  .يأمرنا إذا أخدنا مفجعنا

أن نقول ' ررالنهم رب السماوات ،ورب
الأرض ،ورب العرش العظيم ،رينا درب
كل شيء ،فالق الصبا والنوى ،ومنزل
الخوراة والإنجيل والفرقان ،أعوذ بلث ،من

القرآن على ذلك.
سر كل سيء أنت،
أستج الأول فليس
 0ا لأدلة:
س ا لأدلة التي وردت بلفغل البقاء :الأخر فليس دعاJك
فليس يوقلثج ّيء،
ثيث زه دو
فوله تعالى؛

اخذ بناصيته ،اللهم
؛_ ، lUشيء  ،وأنت،
شيء ،وأست ،الظاهر
وأنت ،الباطن فليص

دوتلث ،شيء  ،اقخى عتا الدين ،وأعننا من
قال ابن حزيمة ظه :ررأثث نن ،اض لنف ه

وجها وصنه بالجلال والإكرام ،وحكم
( )١ثابيس اللخة را[ ) ١٤٤ /دار الكت ب ،العلب]،

وانظر :المحاح ([ ) ٢٢٨٤ . ٢٢٨١"!٦دار العلم
للملأين .ط؛).
( )٢انظر :صفانج اث  .ازاردة ئى الكاب ،والت
للمان[ ) ٧١ - ٧•( ،دار الهم؛ ،ارياضً ،لاا.

اكقر))رْ.،
قافه هيو هو الأحر الذي ليس بعده
(• )٢ئاب ،اب لاين خزبمة (ا[ ) ٢٠ /مممة الرص].

( )٤انظر :شرح الواث لأبن عنمض

) ٢٩١ .

[دار ان الجوزى.].، ١٤٢١ ١٦ [, ،

(ه) أحرجه م

لم (كتاس ،الدكر والدماء والتربة

والاسغفار رنم ■.) ٢٧١٢

الماء

٢٠٣٨

المقاء

،م;.

شيء ،وهذا دليل على بقاء اش تعالى إذ لم يثب ت ،دليل عاليه ،وأمماء اض
ودوامه سحات.،

تونيفية لا يثبت ،منها ثيء إلا بالدليل،

 0ا قواو اهل العلم:

وعلى هذا كلام أهل العلم المحققين،

نال ابن أبي زمنض ه« :الآخر:

اياش إلى غير نهاية لا شيء عده«أ
ونال البيهقي ظه* '.الباني ت هو
الذي دام وحوله ،والبقاء له صفة مائمة

بذاته  ، ٠١وقال أيما

*الدائم ث هو

فقد حاء في *معجم المناهي اللفظة®;

*الباني :هذا ليس من أسماء اطه ه،
والكلام عاليه نحر الكلام عالي لفظ

القديم»أْ.،
 0ا لأتار:

الموجود لم يزل ولا يزال ،ؤيرجع معاه
إلى صفة اوقاءا\أ؛.
فهو سبحانه يبقى ينف ه إلى ما لا نهاية
ونال أبو القاسم التئمي قهقه ت *معنى له؛ لا يلحقه زوال ،ولا يأتيه فناء البتة،
إن اض  .موصوف بالبقاء والدوام،

الثاثي :الدائم ،الموصوف بالبقاء ،الذي وأما ما عداه من المخلويايت ،فصيرها
لا يستولي عليه الفناء ،وليست ،صفة بقائه إما إلى الموت ،والفناء والزوال ،وهي
ودوامه كبقاء الجنة والنار ودوامهما ،عامة ال٠خلوقارح ،ؤإما أنها تبقى ولكن

وذللتج أل بقاءه أبدى أزلي ،وبقاء الجنة
واّر أ؛ليغيرأزلي ،فالأزليءا لم مثل الجنة والنار وأهلهِْا ،وهذا يقتضي
يزل والأبدي ما لا يزال ،والجنة والنار من العباد أن يفردوا ربهم الباني الدائم
لا تبقى ينف ها بل تبقى بإبقاء الن 4لها

كائنتان بعد أن لم تكونالأ؟/
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم ئهت

بالعبادة كلها ،وأن لا يشركوا معه من
ليس موصوما بهذه الصفة ،ولذلك ،استدل

*البقاء من صفان ،افه ،فإذا أمني إلى إبراهيم

بأفول الشمس والقمر

إنسان؛ فهو من الشرك®.٢(٤)١

والكوكب ،على عدم استحقاقها للعبادة ,

 0المسائل المتعلمة:

 0ا تمصادروالمراجع:

رالباقي)• ليس من أسماء اممه تعالى؛

* — ١الأسم اء والصفات( * ،ج ، )١

( )٢الامماد والهداة إلى سل الرشاد ( [ ) ٥٣ . ٥٢رئاة

للتهقي-
* — ٢أمحول السنةا ،لابن أبى زمنض.

أدارة البحوث العلب والإكاء ،الرياض• ،ل؛].
( )٣الحجث ش بجان اسه <ا[ ) ١٤ • /دار الراة].

(ه) سءم المامي اسلة ( [ ) ١٧١دار العامين،] jr« ،

( )١اصرل الئنت ( ) ١٦نّي الغريا ،الأرة. ،يا].

()٤النتاوى والرسائل
المكرُةً ،لا.^ ١٣٩٩ ،

[ثط الحكومة سئ

رانظر :كاري النمة اندالط ،ألجوء؛ن اكانا (/Y

 ) ٣٥٢وعوتع الشيخ صالح الفوران.

أبو بم انمديق خليفة رسول اش جو ه

« - ٣الأءنشاد والهداية إلى سل

الرشاد® ،لييهقي.

— ٤

في سان المعحجة® (ج ، ) ١

لأبي القاسم المحمي•

أبو بكر الصديق خليفة رسول اك جو نجهتع

ولأمير المؤمنين خليفة رمحول اش .ؤ
ألقاب متعددة ،أشهرها؛
 - ١اليتيمح •،لب يه البك،. ،

فقد

فال ،له؛  ١٠أنت ،عتيق اف من النار®،

ْ — ؛اشرح ال وام طي ة® رج ، ) ١
ض ج بن •

فسمىمحماأآ.،

وفي رواية عانشة ها نالت :يحل

• - ٦صف ارت> اف
ال واردة في أبو بكر المديق على رسول ،اض ه،
الكتاب والئئة® ،لخلوي بن عبد القادر فمال ،له رسول) اض.؛  ١٠أبشر ،فانتج

عتيق اف من اكارهرمأ،ا

القاف.،

٠ - ٧فتاوى ورسائل الشح محمد بن
إبراهيم* ^• ١٢
 — ٨كت اب الال ت_وح_ي ال® رج  ١آ،
لابن حريمة •

 — ٩كت اب  ٠١ال توحي د® رج؟)،
لأبن منيه.

فمن يومئذ سمى عتيما ،وندذكر

المؤرخون أصاتا أحرى لهز.ا اللقم١ ،

 - ٢اكديهم ،؛ لب به الثمي ،. ،ففي
حدبن ،أنس ^>4؛ أنه هال،؛ إن الض.

صعد أحدا ،وأبو بكر ،وعمر ،وعثمان،
فرجف بهم فقال،ت  ١٠انمت ،أحد ،فإن ا

' ٠ - ١امجعتةال أهل الئثة والجماءة في ءل؛لثح ؤئ وصديق وشهيدانأرا،ء

أمماء اض الح مى® ،لمحمل .بن حليفة
التميمي.

وفل لئب بالصديق؛ لكثرة تصدشه

 ١٠ - ١ ١معجم الناهي اللففلية® ،لبكر للتي ،.وفي هذا تروي أم ،^٠^١
عائشة ها فتقول ،؛ ٠للا أسري بالني.
أبو زتل• •
إلى المسجد الأقصى ،أصح يتحدث

ج أبوبثراكدضيوسوواس.هص

( )٢الإحسان ني تترب صحيح ابن حبان (ءا ) ٢٨٠ /
[مؤسسة الرسالة ،بيروت ،محوا] ،ؤإستاده صحح.

ي ا سمه ونسيه:

('؟)أخرجه اكرمذي (أبواب الماتب ،رنم ) ٣٦٧٩
ونال ت ٠اءردباا ،وصعقه الألماني في ال ي لة

ب ا ف بن عثمان بن عامر بن عمرو بن
كب بن معد بن نتم بن مرة بن يب بن

لوي بن غالب القرشي المحمي ١ر
(ا)الإءابة لأبن حجر
العلمية ،سررت].

 ) ١٤٥لُار الكب

الصحيحة ( ،) ١٠٢ /،لكن له شاهد محي ابن حيان

(كتاب إحبارء  .عن مناف المحابة ،رنم
 ،) ٦٨٦٤نال الألباني :ءسندْ جيد .،الدلة
الصحيحة (أ/م.ا).

( )٤أحرجه البخاري (كتاب نضائل آصحاب الشي جق،
رقم .) ٣٦٧٥

أبو بض الصديق خليفة رسول اطه؛

أبوبم انمديق خليفة رسول اطه إ

الناس بدلك ،فارتد ناس كانوا آمنوا له

؛ فعن
المفصود هنا هو' أبو بكر
أض أن أيا بكر حدثه فقال ت ن الت

وصدثوْ ،وسعى رجال إلى أبي بكر،
فقالوا  :هل ك إلى صاحباك؟ بزعم أن للمي .وهو في الغار :لو أن أحدهم

نفلر إلى قدميه لأبصرنا تحن ،قدميه إ فقال

أسرى به الاJالة إلى بت المقدس! قال:
رريا أيا يكر ،ما ظنلث ،باثنين اس
وقد قال ذلك؟ قالوا  :نعم ،قال :لئن الني
قال ذلك ،فقد صدق .قالوا  :أو تصدقه ىلثهما؟»ص.
أنه ذهب ،اللبالة إلى يستا المقاوس ،وحاء
والأحاديث في كونه كان معه في
قبل أن يمح!؟ قال• نعم ،إني لأصدقه الغار كثيرة شهيرة ،ولم يشركه في هده
فيما هو أبعد من ذلك ،أصدقه بحبر الخفية غيرْلأ.،
الماء فى غدوة أو روحة ،فليلك سمى
ؤ م ولده ووفاته:

١بو بكر :الصديق٠

مولده:

وقد أجمع ن ،ا لأمة على ن ميته
ب الصديق؛ لأنه ب ادر إلى تمديق

لم يختلفج الملماء في أنه ولد؛عل.

عام الفيل ،ؤإنما احتالفوا في المدة التي
الرسول ،.ولازمه المدق فلم تقع منه كانت بعد عام الفيل ،فبعضهم قال:

هاة أدار؟.،
؛ثلاُث ،سنين ،وبحمهم ذكر أنه وك بعد
 ■ ٣الهاحب :،لمبه به اغ جق في عام الفيل سين وستة أصهر ،وآخرون
القرآن الكريم ،فقال:
ثشئوث مد قالوا  :ب نتين وأمهر ،ولم يحددوا عدد

ص؛

ٍقكثوأ محت

أث1تي إذ ثثا 4ح ^لكاي إذ س
.ذتنمصخ ،لا محمزذ إزى أث؛
ثأنزد أبوين لهما الكرامة والمز في قومهما،
أق؛■ ث؛كٍدثه< عفي ومجت<؛ سجنرد ؤ مما جعل أبا بكر ينشأ كريم المنص،
ئرومثا رجمقث ًْقلثة أق!بك> عزيز المكانة في قو<و،ص.

وقد نشأ نشأة كريمة ملمة فى حضن

ًققثوأ آلثنو نبمفط أس ث ألمحأ
يأس عنبمر هث.ه [.]^١
وند أجمع العلماء على أن الصا-همبا
را)أخ_ر-محا' المحاكم ني المستدرك (كتاب ممرنة

انمحاية ،رنم  ) ٤٤ •٧وصححه ،وصححه الألماني
شاهدْ انظر :الماJالأن الخحيحة (رقم .) ٣٠٦
(أ)اساءت ،اممرى ( ) ١٧٢ /Yزياد صائر ،يرون].

( )٣أحرجه البخاري (كتاب نماتل المحاية  ٠رنم
 AT-XOTوم لم (كتاب فضاتل المحال ،رنم
.> ٢٣٨١

(أ)الإصاة في نمز انمحاة (أ/حإا).
( )٥سيرة وحياة الصديق ،لمحيي فتحي السيد ( ،) ٢٩
وتارخ الخالفاء (  ) ٥٦زدار صادرا سروت ،ط■ ]١
( )٦تارح الدعوة إلى الإسلام في عهد الخلفاء الراشدين
(٠٣

).

أبو بكر انمديق حأيفة رسول ا فه i

أبو بكر الصديق خليفة رسول افه؛

وفد نست ،عن أبي ال درداء؛ أن

وفاته ت

نوش أبو بكر الصديق وهو ابن ثلاث رسول اطه  .قال حين خاصم بعض
وصمن سنة ،مجمع على ذلك مي الصحابة أبا بكرت ارإن افه بعثتي إليكم
ال رواي ات كل ه ا ،امح توفى حم ن

رمرل اض

 ،وغسلته زوجه أمحماء

فقال تم  Iكذب تح ،ونال أبو بكر؛
صدئت١١. ٠ ،

بتت عميمى ،وكان فد أوصمى بدلي ،
والخلافح في أول من أصالم حلاف
ودفن بجاب رسول اف ،.وفد جعل مشهور قديم ،وجمع القرطثي ه بين
رأسه عند كتمي رسول القه  ،وصلى أقوال أهل العلم بقوله" :كان إسحاق بن
عليه حليفته عمر بن الخهلاب ،ونزل قبره

إبراهيم ين راهويه الحنفللي يجمع بجن
هذه الأحب ار ،فكان يقول؛ أول من

وألصق اللحد بقبر رسول افه ه

أسلم من الرجال أبو بكر ،ومن الم اء

ه إ سلامه:

حديجة ،ومن الصبان علي ،ومن
الموالي زيد بن حارثة ،ومن العبيد

عمر وعثمان وحللحة وابنه عبد الرحمن،

كان أبو كر الصديق ملازما للنثي .

في الجاهلية؛ بحكم ما بجمعهما من بلال .واطه أعلم . ٢٦١١
تقارب في السن ،وكونهما من بلد

ؤ ف ضائله:

واحد ،وتلازمهم ا نى ال تجارة،

أبو بكر الصديق ه أفضل الخلق

جعلت نف يهما طاهرتين من عقيدة

ذللث ،ولا يرتاب فيه من وفقه اطه إلى

الوثنية ،وميالتين إلى الحق والفضيلة.

المعقد الصحيح الواجب ،اعتماده ،ونل.

وتشابههما في السجايا والأحلاق التي يعد الأنبياء والمرسلين ،لا يثلث ،في

وند حم اعدت هن.ه العوامل الصديق
بعد توفيق اطه له على سرعة الامتجاية

للإسلام ،والإيمان برالة ال ن بي

محمد  .لأول وهلة من غير ترددأى.
رل)الدغات ،لأبن مد (  . T«r/r؛•[ )Tدار صادر،

بيرومته] ٠ؤإستاده صحح.
( )٢تا;يغ الإسلام للذمي .مهد الخلفا ،الراشدين
(• [ ) ١٢دار المحاب الريي ،ط.١
( )٣اصحاب رسول اث <ا/ا--ا) [مكشة أبى حذيفة

( )٤ابو كر انمديق ،لطي اليطاوي ([ ) ٧٢ . ١٧دار

ورد فى فقاله ومنزلته آيات فى كتاب اطه
نارك وتعالمح ،،منها؛

 — ١قول اطه تعالى؛ ؤءلأ ثمموه

ئئنؤ ُمزث اثه اد -آ نتحت ق" <طئنث\
دايتت آتير >jإذ هتا ض آامافي إذ دثتود
المنارة ،جيء ،ءل*ا]ا رالخلنا ،الراشدون لمحي بن

إسامل إبرامم ( [ ) ١٨دار النكر الم؛ي. ،يا],

( )٥احرجه البخاري (كتاب نمير القرآن ،رنم * ،) ٤٦٤
( )٦نف ير القرطي ( [ ) ٢٢ ' ٧/٨دار إحياء التراّنه المرئي،
بيروثه ،لبانً ،لا.] ٢١٩٦٠ ،

|'بوبماسديقسةرصواكإ

لصنؤخ ،لا ءت-رلا إاك< أق ثثثآه ;إسادْأم إلى علي ه قال؛ مجوٌ
جآ« ألتينفيه>  ،ن ال؛ محمد ،.

[اكو؛ةت '.]٤

وهده الأية من أوصح ما بدل على ؤأبمِثيى ,بج*ه ،قال؛ أبو بكر ^؛؛• "،
فضيلة أبي بكر الصديق ظتع ،وقد أجمع

أوالصحابة الدين كانوا يشهدون أن

الملمون على أن المراد يالماحب

لا إله إلا اف ،وأن محمدا رمول اض ه،

المذكور ني الأية هو؛ أبو بكر وأن القرآن حق ،هم أفضل من جاء
بالصدق وصدق به ،بعد الأذساءاار؛،،

الصديق .، ٥١١.

أور ءن -ذق ف

آن وأم بكر المديق
 JU؛بن -ببة ه٠^٠ .
الفضلة التي حمك لأبى زكر قى ط مصف<ه■
 -٣وذ ول.؛ ه محإ ^؛4؛
الهجرة لم تحمل نمرْ من الصحابة

بالكتايب والثثة والإجماع ،فتكون هدْ و أق م ثودث

الأفقية 'اطن له دون عم وءن٠ان ؛ ^ ^٢ذق ي

مأ ألث3محثن
تاكم؛مأ؛

وعلي وغيرهم مجن المحابة ،س5ون يو وذي ■؟اء ءن ^ ،٢ص الممسرض ءن

\ ^١ذذي ^ ٠الصحا؛ة وغيريرم أن اوراد ب(صالح
الإْام ١^ ،م
كذب فمه .يمول اض :ؤاي ثثسئوث المومتين)؛ أ؛و ءر وء٠ر ١.ا.
شذ مح؛ أي  ٩محئ أون ٍخكثوأ

هح

؛.وقالاشتباركوتعافى<:زلأم

إي نثا ر Tثثافي إد ؤوأ  ،٣١خ ثآدثعن آن ^ ١بؤ ،وة

يتمون لثنممو ،لأ محزذ إى أثن ثألسثكث دآلثهتيتن ف ،يل آف وبممأ

ته [ي ،]٤ • :ومثل ه ْذ
لم تحمل لغير أبي بكر نطنا . . .

ألا بجث ق ثنن آه ج محآس عمت
.هلالمور]،قالالآرسظمح:

والأفنية إنما تثبت ،الخماص لا «واّتدل؛هاءليىفضلالهديقه؛ لأنه
؛الشتركات»لأ/

روق

داخل في أولي الفضل قلعا؛ لأنه وحده

رو  :.،٥١ه ه أومعجماءة-سبانيول،ولأيفي

س ئئ ة 1ؤكق ،ئء ض ذلك س اسأسماسممح'ص•
ا.ه لالذمر-ا' ففد روى ابن جرير
ِ

( )١يطر :الإًاا (آأْ/آم) ،وتاريخ الخلفا،) ٤٨ ( ،
م إنات إمامة المدض (،) ٩٩
دالدْر،
رءير*ا•
( )٦منهاج النتن( ) ١٢ ١ /Uلجاسة الإمام ،داء•

( )٣احرجه الفري في تغ —برء([ )٢ ٩ • /U ١مؤ—-؛
ا لرصالة ،ط.]١

(أ)مهاج الثق (ءآ.)٣٣/
(ه) بطر لذللئ :،جامع ايان <هآ.) ١٦٢ /
( )٦ردح المعاني <خا[ ) ١٢٦ - ١٢٥ /دار إحا .التراث
الخدي ،محردتء•

أبو بض الصديق خليفة رسول اللم أ

أبو بض الصديق خليفة ومول اد أ

]٤٣

وأما عن فضله في نلمة النبي ه

بكر ،ولو كنت ،متخدا خليلا غير ربي

لأنخال،تا أبا بكر ،ولكن أخوة الإسلام

فكثيرة ومنتوعة الدلائل ،ومن ذلك ت

 — ١اشتراى ٌع الّآي هؤ ني معية ومودته ،لا يبقين ني الجد باب إلا

ند إلا باب أبي بكرلأم.

الاختصاص والصرة;

فعن أنس بن مالك ه نال؛ حدثني

 - ٣أبو بكر المديق ه ف

أبو بكر مقال؛ *كنت مع اليكب .في،

الرجال إل الض.؛

الغار فرأين ،آثار المشركين ،نلت،؛ يا

رآن ا ،نال؛  ١م ا ظن الث ،ياثم ن ين اف
ئكهمااا»لا.،

لمن عمرو بن العاص ه؛ أن
المي .ب عثه علك ،جيشم ،ذات
السلاسل ،فأتيته ففلمؤ؛ "أي الماس
أحن ،إليك،؟ قال؛ «ءائشةاا ،فقلتج؛ ص

فهذا الحاليت vتضمن مغبة عظيمة

الرجال؟ فقال؛ ااأ؛وئ» ،قلتخ؛ م _؟

ظاهرة لأبي بكر هتع ،ونالك ،منقبة أنه

قال؛ *ثم عمر بن الخطاب) فعار
رجالأ».، ١٤

رمول الله ،لو أن أحالهم رفع قدمه

كان 'اني اتين ءاكهما رب العاJين. ١٢٢
 — ٢أبو بكر الصديق اعلم الناس

 ~ ٤شهادة الّم . ،له بالجنة بعينه؛

بالشي ه ومراده:
فعن أبي سعيد الخيري نال؛ حطب ،قال رسول افه ه؛ *أبو بكر في الجنة،
رسول اللص ،.ال ن اس ونال؛ *إن الله وعمر في الجنة ،وعثمان في الجنة،
فعن عبد الرحنن بن عوقه ،قال؛

حير مدا بين الدنيا وبين ما عنده ،وعلي ض الجنة ،وطلحة في ،الجنة،
فاختار ذلك ،الممد ما عند افيج>ا ،قال؛

دا  r^pر ض الجنة ،لمد الرحنن بن

فبكى أبو بكر ،فعجبنا لبكانه؛ أن يخبر عوفإ م الجنة ،وسعد ش الجنة ،وسعيد
رسول الله .عن عبد حير ،فكان

ض ا لجنة ،دأبو عبيدة بن ،الجرغ ض

رسول الله ه هو المخير ،وكان أبو يكر

الجنةلأْ.،

أعلمنا ،فقال رسول افه ه؛ ،اون من
أمي الناس عالي نى صبه وماله أبا

( )٣اخرحم الخاري(كاب شارالمحاه .رنم . ) ٣٦٠ ٤
( )٤اخرح ،الخاري(محاب نقارالصحاة ،رنم ،) ٣٦٦٢
وس الم (كاب ضاو الصحابة .رقم .) ٢٣٨٤

( )١احرجه البخاري(كتاب نقاتل المحابة ،رنم

(ه) ا-؛م-بم الترمذي (ابواب المنام ،،رنم ،) ٣٧٤٧

 ،) ٣٦٠٣وم لم(كتاب نفاتل المحاية ،رنم

 ) r-Mr) J_\jلمؤّة الرسالةً ،لا] ،وابن
الصحابة ij ،ر
رنم
اقب ،الصحابة،
مناقب
عن مت
ؤبمة عن
—٢ب (كتاب رإخبِ—ر-اره م
حيان

لصالح

 ،)٧• ٠٢وصححه الألباني في صحيح الجامع (رنم

.) ٢٣٨١

( )٢الصحابة رجال ،صدتوا ما ءا،ددوا اش

د ( •؛) لُكمة الغربا ،،الأردن. ،دآ ،هم؛اُ].

__

[ ) ٥٠الكب الإ-لأس].

—و—

—

■

ِ

ص؛■-

أبوبض الصديق خليفة رسول اش.

أبو ثر الصديق خليفة رسول الله \

أ0ا

وفضائل هذا الصح١بي الجليل كثيرة ،ننها أبو بكر نم عمر®؛؛.،
وما ذكر إنما هو تزر بسير ،وفيه ما

يكفي ،واض الهادى.
 ٠م لكنته:

وقال ابن تيمية أيئا ؛  ١٠محال الرشيد
مالك بن أنس عن منزليا ا-بض' أثا
بكر وعمر] من النبي  Mفي "صانه،
فقال؛ منزلتهما منه في حياته كمنرلتهما

يكفي في إبراز مكانة هذا الصحابي
الجليل أن الأمة أجمعت على أنه حير
والمحبة ،مع نمال المودة والائتلاف
البئر بعد الأنبياء والمرس لين ،ومن تلك
والمحبة والمشاركة في العلم وانمين،
التقول التي تبرر هذ 0الفضيلة المظيمة تقتضى أنهما أحق بذلك من غيرهما٠
وتحكيها إجماعا عن الأمة ما يلي؛
وهذا فناهر بتن لمن له حبرة بأحوال
 ر وى الييهفي بإستادْ عن الإمام القوم .أمجا الصديق فإنه مع قيامه؛أمورالشافعي فوله® :ما اختلف أحد من من العلم والفقه عجز عنها غيره  -حتى
الصحابة والتابعض في تفضيل أبي بكر بئنها لهم  -لم يحفغل له قول مخالف
منه بعد مماته .وكثره الاحتماص

وعمر وتقديمهم ا على جميع
الصحابة®. . .؛ .،

نصا .

هذا يدل على غاية البراعة .وأما غيره
 و فال الحافغل ابن حجرت •وننل فحقنك له أقوال كثيرة حالفت المص؛اليهقي في الاعتقاد ب ندم إلى أبي ثور لكون تلك النصوص لم تبلغهم®

عن الشافعي أنه فال؛ أجمع الصحابة
وأتباعهم على أفضلية أ؛ي ،بكر نم عمر
ثم عثمان ثم علي®

 ٠و نال النووي؛ اراتمق أهل الئئة

0اساصاس،ولقة:

 .ا لخالة الأولي؛ باته ه

بعد وفاة

الخي.؛
قال الحافغل ابن رجب؛ ®وّ توفي
رسول افه  ١ 5.صطرب الم لمون؛

على أن أقفلهم أبو بكر ثم عمر*
.؟ وقال ابن تيمية؛ ®وفن .اتفق أهل فمنهم من دهش فخولعل ،ومنهم من
المنة والجماعة على ما تواتر عن علي ن أقعد فلم يهلق القيام ،ومنهم من اعتقل

أبي طالم ،أنه قال؛ حير هده الأمة بعد لمانه فلم يهلق الكلام ،ومنهم من أنكر
( )١الأءظuد رال،اوادة إلى مل الرشاد ( [ ) ١٩٢دار
الغضلأ،

ط،١

( )٤الرب اممى ([ ) ٢٣مكب انمدض ،الطالق،

•آ؛ا،و].

(  ،curص .) UM

( )٣المنهاج ثرح صحح ملم رها/حأا).

(ه) مجموع القاري ( [ ) i'T/tية مجمع المللث ،مل•،
ذا،

.]،٠١٤١٦

أبو بكر ا ثصديق ظيضت رمول ا يفع جؤؤ هنع

■خث"^

أبو بكر الصديق ظيفة رسول اش إ

——د^سإا^=—==—=^
موته الكلية ء

فرسر من م كنه يا

 ،حتى يزل،

قال القرؤلثي مبينا عفلم هذه المصيبة

فل .حل الجل ،.فلم يكلم الماس ،حتى
لحل على عائشة فتيمم رسول افه .

الهائب المصيبة فى الدين  . .قال

وهو مغشي بثوب حبرة ،فكشفم  ،عن

وما ترب عليها من أمورت ررمن أعظم

رم ول افه ه؛ ارإذا أصاب أحدكم وجهه ،ثم أكب ظليه فقبله وبكى ،ثم
مصيبة فليذكر مصاله بي؛ فإنها أعظم قال• بأبي أنتا وأمي ،وافه لا يجمع افه
المصائبءر  ،،وصدق رسول اطه ه؛ عليلثج موتتين • أما الموته  ١لتي ،كتب ت،
لأن المميثة به أعفلم من كل معيية عليلث ،فقلومتها  ،وحرج أبو بكر وعمر
يحاب

انقطع
ظهور

وكان

بها الملم يعده إلى يوم القيامة؛ يتكلم ،فمال ت احنر يا عمر ،وهو
الوحي ،وماتت الموة ،وكان أول مانحي في كادمه وفي ثورة غضبه ،فقام
الشر ؛ 1رنداد العرب وغير ذلك ،أبو بكر فى الماس حطيبا بعد أن حمد افه
أول ان__ة_هل اع ال خي ر وأول وأثنى عليه ،فقال ت ءامأ ؛ ، Jb ،فان من
كان يعبد محمّد.ا فان محمدا فد مالت،،

نقضانه ا؛

ومن كان يعبد افه ف ان افه حي ال

وقال ابن إسحاق ت ارولما توفي يمومتج)) ،ثم ناد ^ ٥ا لأية  Iبل؟ محثد

رم ول اطه

عقلت ،به مم ي ب ة

الم لمين ،فكانتج عائشة فيما بلغنى

إلا رسول ف ■ثئ ،ين ثلم  ،(^١؟^؛)j

ثادن ١أو فلمز آنهلب،بم عق أعهدكم ومن
تقول ت لما نوفي ال ن بي  .ارتدت
يثينط عق عبمنو  ٠^٥يمز ه ستئ؛
العرب ،وامرأت اليهودية والنصرانية،
ونجم النفاق ،وصار اللون كالغنم

الطيرة ني الليلة الشانئة لفقد نبتهم)) .، ٤١
ولما ّمع أبو بكر الخبر أقبل على
(ا)لطاش المارق ( [ ) ١١٤دار ابن حزم ،ط.]١

( )٢أحرجه الدارمي (كتاب دلائل النرة ،رنم  ) ٨٦ص
طا ،مرسلا ،وأحرجه ابن المارك يي الزهد(أ/

وميمنى أنته آكهيو_ن

[آل عمرازآ

فنشج الماس يبكونر. ،٦
قال عمر؛ وافه ما هو إلا أن سمّعّتف

أبا بكر تائها فعقريت ، ،حتى ما تقلني
رحلاي ،وحتى أهويت إر الأرض حنن
ممعته تلاها ،علمت ،أن المبى

قل

[ ) ٧٧دار اص ،-الخلب] عن بد الرحنن بن دط
مرملا أيصا ،وذكر له الألباني فى اواوسالة الصحيحة

ماُت،ل.،٧

(رقم  ) ١١٠٦شواهد أحرى ،ونال! وبالجملة

( )٥أخرجه البخاري (كاب الخازى ،رقم .) ٤٤٥٢
( )٦أحرجه البخاري (كتاب نماتل الصحابة ،رنم

فالحديث بهذه النواهد صحح.

(•؟)الجامع لأحكأم القرآن (آ.) ١٧٦ /
(؛)اليرة لأبن هئام( [ irrr/iدار إحيا ،التراث].

هآآ"ا).

( )٧أخرجه البخاري (كتاب الخازي ،رقم ) ٤٤٠٤؟

أبو بض الصديق خليفة رسول افه؛

أبو بض الصديق خليفة رسول الله i

]٤٦
يال القرطبي ١ :هذه الأية أدل دليل الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول
هأ

على شجاعة الصديق وجراءته؛ شإن

من السنة الحادية عشرة ل لهجرة،

الشجاعة والجرأة حدهما ثبوت القالب وتداولوا الأمر بينهم مح ،اختيار من يلمح،
عند حلول المصاب ،ولا مصيبة أعفلم الخلافة من؛عدْل
من موت النبي ،.ففلهرت شجاعته
وعل مه ،ق ال ال ن اس :لم يمتا
رسول اض ،.منهم عمر ،وخرس
عثمس ان ،وامح نخفى على ،واصطرت

الأمر ،ذ١ةشفه الصديق بهذه الأية حين
قدومه من مكنه يالح،،
كان موت محمد

مصيبة عظيمة،

وابتلاء شديدا ،ومن حلالها وبعدها
ظهرت شخصية الصديق كماني لالآمة ،فد

والتفا الأنصار حول زعيم الخزرج
سعد بن عبادة لغهئه ،ولما بلغ حبر
اجتماع الأنمار في سقيفة بني ساعية
إلى المهاجرين ،وهم مجتمعون مع أبي
بكر المدبق ،ه لترثيح من بتولك،
الخلاiة ،، ١قال المهاجرون لبعضهم:
انطاقوا بئا إلى إحواننا من الأنصار ،فإن
لهم في هذا الحق نصينا

قال عمر (جهع :فانهللقنا نريدهم ،فلما

لأهملهُلأثل'".
دنونا منهم لقينا منهم رجلين صالحين ،
؛ ررفوافه
تقول أم ا لموسن عائشة
فذكر ما تمالأ عليه القوم ،فقالا :أين
لكان الناس لم يكونوا يعلمون أن اغ
أنزل هذه الأية حتى تلاها أبو بكر تجهبع،
فتالقا ها منه النامحى ،فما يسمع بشر إلا
ظُئ>">.

تريدون يا معشر الهاجرين؟ قلنا  :نريد

إخواننا هزلأء من الأنصار ،فقالا :لا؛

عليكم أن لا تقربوهم ،اقضوا أمركم،
فقال ت :،واف لناتينهم ،فانهللقنا حتى

 .ا لم ألة الثانية :مبايعته فى سقيمة أتيناهم في سقيفة بني ساعية ،فادا رجل

بض صاعدة ؤإحماع الصحابة ك على
ذلك:،

مزمل بين ظهرانيهم ،فقك :من هذا؟
فقالوا  :هدا معد بن عبادة ،فقل ت :،ما

لما عال م الصحابة ه بوف اة
رسول الاه .اجتمع الأنصار في سقيفة تنهد خْلمهم فأنتمحر عش الله بما هو
له؟ قالوا  :يوعك .،فلما جلسنا قليلا

بني ساعية في اليوم نف ه ،وهو بوم
(؛)اكاد؛حالإسلأ.ي(.) ٢١ A

(ا)الجا.ع لأحكأم القرآن (؛.) ٢٢ /
( )٢أبو بكر رحل الدولة ،مجدي حمدى ( ) ٢٦ - ٢٠
ودار طيبة .الراض ،هوا.]-٥١٤١٥ ،

( )٣أحرجه المخاري (محاب اسازي ،ريم -) ٤٤٥٤

( )٠عصر ألخلافة الراشدة للممري ( [ ) ٤٠ملكتبة ألعلوم
والحكم ،المدية المنورة].
( )٦عصر الخلافة الراشدة للعمري ( ■ ) ٤٠

( )٧الرجلان هما • عويم بن صاعدة ،وٌمن بن عدي هأ *

أبوبض الصديق حييْة رسول اطه ■

أبو بكر الصديق خليفة رسول ا ك ■

أهله ،ثم 3الت أما بعد ،فنحن أنصار الله أمير ومنكم أمير يا معسر قريش  ،فكمر
وكتيبة ا لإصلأم ،وأنتم  -معشر المهاجرين — اللغط ،وارتفعت ،الأصوامحت ،،حتى قرنت،

رهط ،وقد يفت ياقة مجن قومكمر  . ٢١فإذا

من الاختلاف فقلتج :اسعل يدك ،فبايعته

هم يريدون أن يخنزلونا من أصالنا وأن

وب ايعه المه احرون ،نم بايعته
الأضار.، ١٤

يحضنونا من الأمر

 ،فلما مكن أرديت،

أن أتكلم — وكنت ،قد زورت ممالة
وفي رواية أحمدت  . . .٠فتكلم أبو
اعجبمي أريد أن أندمها بين يدي أبي بم بكر ه فلم يترك شينا أنزل في
 -وكنت ،أدارى منه بعض الحد ،فلما

الأنم ار ولا ذكره رمحول اض .من

أردمحت ،أن أتكلم نال ،أبو بكرت على شأنهم إلا وذكره ،وقال؛ ولقد علمتثم أن
رّلائا ،فكرهتج أن أغضبه ،فتكلم أبو رسول اف .فال ت "لو محلك ،ال ناس
بكر ،فكان هو أحلم مجني وأوفر ،واش ما واديا ومحلكث ،الأنصار واديا ّاكت ،وادي
أن
ترك من لكمة أسني في تزينرى إلا نال الآنصارأا ،ولقد عالمتغ يا معد
قال وأن ت ،ناعيا ارنريس
في بديهته مئلمها أو أفضل منها حض رسول اض
سكت ،فقال Iما ذكرتم فيكم من حير ولاه هذا الأمر ،فبر الناٌص تجع ليرهم،
فأنتم له أهل ،ولن يعرف هدا الأمر إلا وفاجر الناس تبع لقاجرهماا ،فقال له
لهذا الحي من فريش ،هم أوسط العرب حم عد؛ صدفت ،نحن الوزراء وأنتم
ن يا ودارا ،وقد رصين لك^م هذين الأماء/١٦

الرجلين فبايعوا أيهما شئتم — فأحذ سدي
ؤيد أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس
بيننا — فلم أكره مما قال ،غيرها  ،كان واض
أن أقدم فتضرب ،عنقي لا يقربني ذللثج من

إثم أحب إلي من أن أتامر على قوم فيهم
أبو بكر ،اللهم إلا أن ن ول إلي نفي
عند المويتح شيئا لا أحده الأن.

فقال نائل من الأنمارت أنا حذبلها
المحكك ،وعذيمها المرحب ل  ،،منا
(ا)اى :ءالدنول.
(آ)اىت يخر ٧٣-س ام الخلأنت.
( )٣ال؛طيل إ عري ينمسب ،للإبل الجربى لتحتك به،

وبهذا حمل الإجماع على خلافة أبي
بكر الصديق رصوان الله عله

٠

والمحكالت ،؛ الذي يحتك يه تجن؛  ،أرادت أنه يتثني
برأيه  ٠والطيق* أى * النخلة؛ اي * الذي يعتمد عك -
(ئ)أخرجبم البخاري (كتاب الخدود ،رنم .) ٦٨٣٠
ره،ضت صعد بن مائة الخررجي ه •
( )٦أحرجه أحمد( [ ) ١٩٨/١مؤ -ة الرسالة ،محل  ] ١عن
حميد بن تمد الرحمن المصيرمح ،،ينال الءتك،ت

ارحاله ثنامحت ،،إلا أن حميد بن مد الرحمن لم
ييرك ابا بكرء .مجمع ١بيوادد (ه[ ) ١٩١ /محكتبة

القدم] ،ص لجملة :أميش ولاة هذا الأم٠. . .
نواس .انظر :اليلة المحب (رنم .) ١١٥٦
(ما)ينفلر :المرنف ،من حمانعس وحلافة أبى بكر
الصديق للديثور حامد محمد الخليفة ( [ ) ٣٨٩وزارة
الشؤون الإملأمئة ،قلرٍ ،داج ٠^ ١٤٣٢

أبوبم الصديق خييغة رسول اطه \

'■ّ Pه]

أبوبض الصديق خليفة رسول اطه أ

فأهل الئئة والجماعة ملما وحلما المي.ءن ثلاثين ألف  ،م لم ،كل
على أن أحق الناس بالحلأفة بعد نال لأبي بكر! يا حليفة رسول اطه،
الني ه أبو بم المديق ه؛ لفضله ورضوا به ْن بعدم ه"ل؛•،
وسابقه ،ولتفديم النبي .إباْ في
ب — وفال أبو الح ن ا لأثعري!
الصلوات على جمح الصحابة.
«أثنى اطه هك على اJهاجرين والأنصار
وفد فهم أصحاب الني ه مراد والمابقين إلى الإسلام ،ونهلق القران

الممهلفى ه من تقديمه في الصلاة ،بمدح المهاجرين والأنهار في مواضع

فأحمعوا على تقديمه فى الخلافة ومتابعته كثيرة ،وأثنى على أهل بيعة الرضوان،
ؤبميء أثث عن ألثو<ين\أى
ولم يتخلف منهم أحد ،ولم يكن فقال ه!
ارب ه ليجمعهم على ضلالة ،فبايعوه إذ ماسؤيك محت آانج-رانه [الفتح؛ ،] ١٨

محلل نعين وكانوا لأوامره ممتثلين ولم قل أجمع هؤلاء الذين أثنى عليهم
ومدحهم على إم ام ة أبي بكر
يعارض أحد فى تقديمه
نمدما مئل معيد بن نيد :متى بويع

أبو بكر؟ قال! يوم مات رصول اممه ه
كرهوا أن يبقوا بعض يوم وليسوا في

الصديق هئه ،وسموه حليفة رسول افه

وبايعوه وانقادوا له وأقروا له بالفضل،

وكان أفضل الجماعة في جمع الخصال
التي ي نحق بها الإمامة في العلم

حسماعة  ،وقد نقل جماعة من أهل
والزهد ،وقوة الرأي وّسياسة الأمة،
العالم المعتبرين إجماع الصحابة ومن
وغير ذلكأ)لْ.،

جاء بعدهم من أهل الثنة والجماعة على

أن أبا بكر ه أولى ؛الخائفة من كل

أحير  ،،وهده بعض أقوال أهل العلم!

 ٠ا لمسألة الثالثة! إنفاذ أبى بكر

الصا،يق جيش أسامة نهأ!
في العام الحادي عشر ندب الني .

أ  -قال الخطسبا البغدادي! ارأجمع
المهاجرون والأنصار على حلافة أبي وفيهم كبار اJهاجرين والأنصار ،وأثر
الناس لغزو الروم بالبالقاء وفال علين،

بكر ،قالوا له! يا خليفة رسول افه ،ولم علتهم أسامة ^. ٦٢

ي م أحد بعده حليفة • وقيل! إنه قبض

(؛)ت اريخ بغداد(• ا ، ١٢ •/ا*اا)[دار الكتب،

( )١شدة أمل الثنة والجاعة ئي الصحابة (• /Tءء)
لش؛ن الرشد ،الرياض ،يا.];! ١٤١٣ ،

( )٢ايامحليل يج_ ،أن تمحى من التاييخ ،لإبرامم شعومحل
(ا'ا)[اوكب الإسلامي].
( )٣ضد؛ أمل الت والجاص و المحاه (آ.) ٥٥ • /

العالمية].

( )٥الإبانة ين أمد( ،الديانة ( [ ) ٦٦طّ .الجامئ
الإسلامية].

( )٦ذكر .ابن بطال في شرحم على البخاري () ٢٨٥ /A
[مكبة الرثد .ط.]٢

أبوبكر الصديق خليفة وسول اش إ

أبوبكر الصديق خليفة يسول اف ه I
٠٤٩

قال الحافظ ابن حجرت ا؛ كان تجهيز

لاحتياجه إليه فيما هو أهم الأن ممآ

أسامة يرم الت فل موت النبي.

جهز سببه فى حال السلامة ،وكان من

بيومين ،وكال ابتداء ذلك فل مرض

جملة من أثار بذلك عمر بن الخطاب،

التي ،.فدب الناس لغزو الردم في فامتنع الصديق من دلك ،وأبى أشد
آخر صمر ،ودعا أسامة فقال ت سر إلى الإباء إلا أن تقذ جيش أسامة ،وقال:
موصع مقتل أسك ،فاوطئهم الخل ،نمد واف لا أحل عقدة عقدها رمول اض ه،

ولمك مذا الج؛ش»لا/

ولو أن العلير تخطفنا ،وال باع من حول

ثم مرض الني .بعد اليدء بتجهيز

المدينة ،ولو أن الكلاب جرمت ،يارجل
أمهات المؤمنين ،لأجهزن جيش أسامة.

فلم بخرج هذا الجيش وظل مع كن ا
بالجرف ،درجع إلى المدينة بعد وفاة
النك ،الكريم

ذجهرْ وأمر الحرس يكونون حول

هذا الجيش بيومين ،واشتد وجعه ،.

وقل حمل اصعلراب يحد وفاته .

الل.ينة ،فكان خروجه نى ذللث ،الوقت،

من أكبر المالح ،والحالة تلك،
ف اروا لا يمرون بحي مجن أحياء العرب

بارتداد بعض العرب ،ونجوم الفاق لثن ،إلا أرعبوا متهم ،وقالوا • ما جرج هؤلاء
الفتنة بين الملين ،فرأى بعض

من قوم إلا وبهم منعة ثديية .فغابوا

الصحابة نه عدم إنفاذ جيش أمحم امة أربعين يوما ^ ١٥٧ ،سبعين يوما ،ثم
آبوا سالين غانمين ،نم رجعوا فجهزهم
رضوان اف .^ ٦٦٠
حينئذ مع الأحياء الذين أحرجهم لقتال
فلما تولى المديق الخلافة أمر ه المرتدة ،ومانعي الزكاة ،على ما سيأتي
رجلا قمح ،اليوم الثال ث ،من متوفى

رمول اغ  mأن بادي في الماص :ليتم
بعن ،أسامة ،ألا لا يستن في المدسة

أحد من جيش أسامة إلا حرج إلى
عسكره يا لجرف *

قال انما فظ ابن كثير ئه; لألما

وقعت هذه الأمور أشار كثير من الناس
على الصديق أن لا ينفذ جيش أسامة؛
(ا)نعابمري ([ ) ١٥٢ /Aدار  ،^1ط.]١
( )٢المرة المرية لأبن هشام (.) ٦٦٦ - ٦٦٠ /T

تفعله.

وهذا دليل على قوة إيمان الصديق،

وقوة امتثاله لما أٌر ثه النهم ،ق^ ،ولهذا
حصل النفع العفليم بإنفاذ جيش

أسامة تجهبه كما هو معلوم .
 ا لمألة الرامة :لمال أبى بكرالصديث ،فهض للمرتدين؛

لما كانت ،الردة قام أبو بكر نجهنع في
الماس حطيبا فحمد اش وأثنى عاليه نم
قال" :الحمد ف الذي هدى فكفى،

ابوبض الصديق حاليفة رسول القه؛

ابو بض الصديق خاليفة رسول اتله أ
٠،

ا

وأععلى فأعفى .إن اض بث محمدا .

حض ينجز اش وعده ويوفي لط عهده،

والعلم ثريد ،والإسلام غريب طربي،

ويقتل من قتل منا شهيدا من أهل الجنة،

قد رث حبله وحلق ثوبه وصل أهله منه،
ومقت ،القه أهل الكاب فلا يعطيهم حين ا

ويبقى من بفي منها حليفته وذريته ض،
أرصه ،قضاء اف الحق ،ونوله الذي ال

لخير عندهم ،ولا يمرق ،عنهم ثن ا لشر حل ف ،ل ه؛ ج •،آق  ^١ءاممحإ ظ

عندهم ،وفد غيروا كتابهم وألحقوا فيه

ألئنهثنم؛ ،لم—ثغلدهم ق آمح؛ُ،ه

ما ليس منه ،والعرب الإمتون يحبون

لاانور؛ هه]اا

أنهم في منحة من اض لا يعيدونه ولا
يدعونه ،فا جهدهم عيشا وأظلهم دينا،
في ظلف ،من الأرض مع ما فيه من
السحاب ،فختمهم اض بمحمد وجعلهم

وند أشار بعض المحابة  -ومنهم
عمر  -على الصديق بأن يترك مانعي
الزكاة ؤيتالفهم حتى يتمأكن الإيمان من
قلوبهم ،ثم هم بعد ذللث ،يزكون ،فامتنع

الأمة الومعلى ،ونمرهم بمن اتبعهم،

الصديق عن ذللث ،وأ؛اْل

فعن أبي هريرة ه قال :،الما توفي
ونمرهم على غيرهم ،حتى قض الله
نبيه فركبا منهم الشيطان مرممه الذي رسول ،الله ه وكان أبو بكر لهد ،وممر
أنزل) عليه ،وأحد ب أيديهم ،وبم ،من كفر من العرب ،فقال ،عمر هم؛

محثر إلا رسول ،مذ اتذ ثن ،كف ،نقاتل الناس وقد قال ،رسول ،افص.؛
هلكتهم؛
تلم الرسل ه ماث ،أو فيل ،آثمنم هقآ  ١٠أمرت أن أقاتل الناس حتى يقرلوا • ال
ومن يشن ،عقر عمم كن بمز إله إلا اف ،فمن نالها نقد عمم مض ماله
أثت شغ وسث،مكا أث؛ آلثنأءكمن .ه ونم ه إلا بحقه ،وحسابه على اف*؟
[آل عمران] .إن من حولكم من الحرب ،قل
منحوا شاتهم وبعيرهم ،ولم يكونوا في
دينهم  -ؤإن رجعوا إليه  -أزهد منهم

فقال :واض لأقاتلن من فزق بين الصلاة
والزكاة ،فان الزكاة حق المال ،وافه لو
منعوني عنايا كانوا يولونها إلى

يومهم هدا ،ولم تكونوا في دينكم أقوتم ،رسول اف ه لقاتلتهم على منعها .وفي
منكم يومكم هذا على ما فل تقدم من
بركة نبيكم ،وفد وكلكم إلى المولى
الكافي الذي وجده صالا فهداه وعائلا

رواية :واش لو منعوني عقالا ،كانوا
يولونه إلى رسول اش لقاتلتهم على منعه.
ق ال عمر :فواف م ا هو إلا أن ،قل

فاغن اه :ؤوق؛م و ثثا نمثم مى أفار ثرح اف صدر أ؛يا بكر فحرف ت ،أنه
آئءبمة>لوب- :أ-اء.
واش لا أدع أن أقاتل على أمر اف (\ )٢س ى ( .) T\0h

أبو بم انمديق خييفة رسول ا ف i

أبوبكر الصديق ح|يفة رسول اطه ؛

 و قول أبي سليمان الخهلا؛ي ههتالحق  ،ثم يا ل عمر بعد ذلك؛ واش
لقد رجح إبمان أبي بكر بإيمان هده ٠ومما يجس ،أن يعلم هاهنا أن الذين

الأمة جمنا في قال أهل الردلأى.

لقد كان أبو بكر ره> أبعد الصحابة

يلزمهم اسم الردة من العرب كانوا
صفين:

^ ١وأحقهم فهنا وأربعلهم جنانا في

 - ١صنف منهم ارندوا عن الدين

 ،والمفاحأة

ونابذوا اللة وعاودوا الكفر ،وهم الذين

هذه الطامة العفليمة

المذهلة ،ومن هنا أتى نول سعيد بن عناهم أبو هريرة بقوله« :وكفر من كفر
المس ،ظه '.وكان أفقههم  -بعني ت من الحرب"؛ وهم :أصحاب مسيلمة،
الصحابة  .وأ،ئلهم رأتا
ومن مللثإ مذهبهم في إنكار نبوة
 ٠و هنا لا بد من التشيه إلى أن الذين

محمد..

قاتلهم أبو بكر الصديق ظلبع أصناف،
 — ٢والمنقح الأحر :هم الذين فرقوا
كما يوضح ذللث ،تقريران أهل العلم ،بين الصلاة والزكاة؛ فأقروا بالصلاة
دمن ذلك؛
وأنكروا الزكالأ^ ،،وهزلأء على الحقيقة
— ف ول الإمام الشافعي ئلإ ت  ١٠وأهل أهل بغي إ ؤإنما لم يدعوا بهيا الاسم
الردة بعد رسول اض ه صريان ت

 - ١منهم قوم كفروا بعد الإسلام،
مثل; طالحة ،ومسالمة ،والعن ي،

وأصحابهم.
 - ٢ومنهم قوم نمسكوا بالإسلام
ومتعوا الصدقات"
( )١أخرحه ابيارى (تناب الزنا؛ ،رقم ، ١٣٩٩
 ،) ١٤٠٠وسالم(محامح الإبمان ،رنم •.)٢

على الأخصاص يه لدحولهم في غمار

أهل الردة ،فأضيف ه الأمم في الجملة
إلى الردة؛ إذ كانت ،أعظم الأمرين
ىتا». . .ص.

_ و قول القاصي عياض ؛؛؛^ :ءوكان
أهل الردة ثلاثة أصناف:
( )٦وتد ذكر  ٥٥م ،رصع آخر صنا آخر •< ،ماتحب ،الذكاء
ف؛ال ;،اوJد كان ،في صمن عزلا .المانمن للزكاة س

كان ،ي مح بالزكاة ولا ي نمها ،إلا أن روسا ء مم
محدومم من ذللث ،ازأتم ،ونموا عش ايدبهم م،
ذللئ،؛ كبي يربوع؛ فإنهم ند -بمعوا صدناتهم وأرادوا

()٢احرجه المهني يي اكب (  ) ١٤٣/١ل.كب الرشد،
« ،]\Jين محمر ه ناوت •لووزن إيمان ابم ،بكر
بإيمان أمل الأرضلرجح بهم• ،وصححّتدء
الخاوي يي المقاصد انمط (ْْه) [دار الكتاب

أن يعوا بها إي ،انح) بآكد ه فضهم مالك بن نويرة

المربي< ،لا] .وانغلر اينا; حروب الردة ( ) ١٢٤

مر ذللا ،وقرفها نهم• .معالم الممر (آ[ )٤ /الفن

[دار النكر.]< ١٣٩٩ ،

العلمية ،حلب ،ط.]١

( )٣حركة الرئة ،للعتوم (  ) ١٦٥لمكسة الر .أالبم الحدسة].
(١ )٤لا ٠٠والتاريخ للمقل.سي (ه.) ١٥٣ /
(د) الأم ([ ) ٢٢٦ /،دار المرن ،يُودتّ]،

( )٧أعلام الحديث ،يي شرح صحيح البخاري (ا) ٧٤ ١ /
[مركز البحوث العلمية ؤإحياء التراث الإسلامي

يجامعه أم العرى ،محوا ١ ٤ ٠ ٩ ،ه] .

ابوبم الصديق خليفة يسول اللم i
I ٥٥٢ I

أبوبض الصد يق خليفة رسول اض ء

 — ١صنف كفر يعد اسادمه ،ولم
 — ١ال—خ__هل_ابي ظه ،ف ق ال I
بلتزم ثيئا ،وعاد لجاهلته ،أو اتبع «فالأستخلأف نئة اتفق عليها الملأ من
مسيلمة أو العني وصدق يهما .
الصحابة ،وهو اتفاق الأمة ،لم يخالف

 - ٢وصنف أم بالإسلام إلا الزكاة
فجحاها ،وأقر ب الإيمان والصلاة،

فيه إلا الخوارج المارقة الدين ثقوا
العصا ،وحلحوا ريقة الطاءة))أأ.،

وناول بعضهم أن ذلك ،كان خاصا
 - ٢وابن حزم الظاه-رتم،أم ،وأمْ
ابن تيمية على ذلك، ١٤؛ بل جعلها ابن
 - ٣وصنف اعترف بوجوبها  ،ولsةن حزم أول وجوه عقد الإمامة وأفضلها
 ،فقال ت راوهذا هو الوجه

امتنع من دفعها ألى أبي بكر ه

وأصحها

وقال• إنما كان قبمبا للّحم . ،حاصه

الذي نختاره ونكره غيره؛ لما فى هذا

لا لغيرْ ممن يقوم مقامه بعل ، 0وفرقوا الوجه من اتصال الإمامة ،واjتذلام أمر
صدقاتهم بأ بل• بمهم ،فرأى أبو بكر الإمحلأم وأهله ،ورفع ما يتخوف من
في غيره
والصحابة ه؛ قتال جميعهم ،الصنفان الاختلاف والشغب ،مما
الأولان لكفرهم ،والثالث لأناعه من بناء الأمة فوصى ،ومن انتشار

بزكاته ،ثمل جميعهم اسم الردة؛ إذ الأمر ،وارتفاع النفوس ،وحدوث
ثاتوا الأم ،حتى لم كن ض ه إلا الأطماعاال ،،٦وغيرهم.
في المدينة ومكة وجواثالأ
آ
ي م وقف المخاكين
_ ا لم1ألة الخام ة ت اسساىلآف أبى
يكر لعمر بن الخطاب ه:

مجا نام به أبو بكر الصل-يق ه من
استخلاف عمر الفاروق عليه

هو

منهج نرعى أجمع عليه أهل العلم

من أبرز المخالفين لأهل الئنة
( )٢انظر :معالم اض (■ا/ه'ا■) ر(/،ها>ا ) ١٩٩ .
 ،]. ٠١٣٥١ ٠وانظر
العلمية ،حلب،
كذلث لمعرفة مريق الإمام الخطابي من هذه

المسألة ،وغيرها من مسائل المعتقد

الإمام

الخلابي ومنهجه ني العمدة ،لأبي مد الرحمن

قاطبة؛ وقد نقل الإجماع على ذلك عدد

الحض العلوي ،وقد ذكر مسألة نم ،الإمام عند

من أهل العلم؛ منهم:

الإمام الخلا؛ي ( .) ٤٩٦ . ٤٨٧

!كال الم٠لم طث\ثدJL .؛ (\) ٢٤٤ ِ riT /
الرفاء ،ممرٍ ،دا] ،وقئ نقل غير واحد تشم
النافي ماض؛ كالحايفل ني الفتح ( . ٢v٦/١١r
 ،) ٢٧٧دالووي قي شرح م لم (،) ٢٠٣ . ٢٠١٢ /T

( )٣انظر :مراتب الإحماع ( [ ) ١٢٦دار الكتب اسب].

() ١٣ • - ١٢٩ /،

١لخاض].

 ٢٤١ك-ما ذي ■ُامجة ُراتجا الإ-بمماع (  ١٧مراس
الإجماع).
(ت)اظرت النمل (  U\r'/iوما بمدى.
( )٦النمل <؛.) ١٣١ /

أبو بض الصديق خييفة رسوو اك هؤ

ثءءل[ق]هأ

والجماعة في مائل الصحابة عمونا

أبوبض الصديق خليفة رسول اك إ

معه إلى الغار إلا خويا منه أن يخبر

دني أبي بكر الصديق ه على وجه المشركين
الخصوص الرافضة الإمابة الاثنا

. ١٧٢.

كما أجمع علما ء الشيعة على وجوب

عشرية ،وفيما يلي أبرز أهوالهم ومواممهم لعن الثيخن ،وعلى الشرؤ منهما ه؛
المخزية ني الصديق ه:
بل وعدوا ذلك من ضروريان لبن
لني أعلن عالماء الثبئ الئكمير الأمامية ل  ،ومنكر الضروري عنارهم

والممثق واللعن• • • لأبي بم ه ولم كافر ،وأن من لعنهما في الم اء لم
يتبعوا أئمتهم في دلك ،ومما يعتقدونه يكتب ،عليه ذنب حتى يصبح  ،وقال
المجل ي! ®إن أي ا بكر وعمر كان ا
فيه تهص ت
كافرين ،الذي بحبهما فهو كافر

أنه هه أمضى أكثر عمره مقيما على
الكفر ،حائما للأوثازأ  ،٢عابوا أما))ل"ا.،
)•(١

للأصنام^ ،،وأن إيمانه ه كإيمان

وأنه ما أهريق في الإسلام من دم،
ولا اكتسسب ،مال من غير حله ،ولا نكح

اليهود والن۵ارى• ، ١

وأنه (ههته ®كان له صنم يعبده ؤيجد فرج حرام ،إلا كان ذلك مي عنق أبي
عليه في زمن الجاهلية والإسلام سرا ،بكر وعمر ه  ،،و«إنهما لم يكن
واسمر على ذلك إلى أن توفي عندهما مثقال ذرة في الإسلأماا

رمول ،اف ه ،فأظهر ما في

.٢

وحكم علماء الشيعة! على من زعم

وجزم شيخهم المجلي بعدم بان لأبي بكر وعمر ه نميب ،في
إيمانه (ههتع  ،،وأن علماء الثبنة الإسلام! أن اض تعالى لا يكلمه يوم

اطلعوا على باطنه ه ،فتبئن لهم أنه القيامة ،ولا يزكيه ،وله عذاب أليم ل .،

ك1ءرص.

وأن الرسول  .لم يأحد أيا م نقهبع
( )١ذم ذلك ايامحي في المراط المشم (مْ/ها)،
والكاثاني في َ الخن ( .) U.U/Y
( )٢حار الأنوار (».) ١٧٢ /T

(•ا)الكثكول ،للآ.اي(؛»ا).
(؛)الأنوار انماب ،للجنائرى(آآ/ا<ا).

(ه)مأة القول ،للمجلمي ( .) ٤٣ • - irMT
()٦الاتغاثة في بدع اكلأ*ا ،لأم الغام الكوفي
(•.)٢

ويسمونهما ه يفرعون وهامازل ،،

( )٧العلراثف ،في معرفة ميمه الطوائف ،لأبن ءلاوس
انم_ني(ا-أ).
<ه)الأءغادات ،،للمجلي (•.) ٩١ . ٩

( )٩خساء الصالحين ،لمحمد صالح الجوهري ( .) ٥١٣
(•ل>ض الممن ،للجلي (  ،) ٠٢٢وتشم ،الأسرار،
للضبى ( .) ١١٢

راا)رجالالكثى(اإ).

(  ) ١٢وصول الأنار إلى أصول الأخار ،للمامر .) ٩٤
(  ) ١٢اصرل الكافي (.) ٣٧٤ . ٣٧٣ ;١
ر؛ا)قرة انمون ،للكاثاني( .) ٤٣٣ - ٤٣٢

ا لبيت ا نمسور

ه المصادروالمراجع:

* — ١أباطيل يجب أن تمحى من
التارحاا ،لإبرامم شعوط.

* — ٢أبو بكر رجل الدولة® ،لمجدى
حمدى •

« - ٣امح —اب ر—-ول اف ه

ه ا لبيت المعمور M
مب التعرثس:

اللغه * امم لما يالتا فيه

اليست

ؤيمكث فيه ،وهو السكن ،وييت اف ت

المجد ،وآف انممور :هو آب

ومداهمت ،الناس فيهم® ،لعبد العزيز المني ،وهو النزل الكشر اكاء والكلأ
العجلان.

* - ٤الانشراح ورفع الضيق في سرة

أبي بكر المديق® ،لعلى الملأيي •
* — ٥الخلفاء الراشدون® ،لمحمد بن

إّماعتل إبرامم•
* - ٦محيرة وحياة الصديق® ،لمجدي
ضحى البار؟

* - ٧الصحابة رحال صدفوا ما

عاهدوا الله عاليه® ،كالح بن طه.

* - ٨عمر الخلافة الراشدة® ،لأكرم
ضياء العمري.

* . ٩عقيدة أهل المنة والجماعة في
اكحابة®.

والناس ،والذي يعمر بكثرة زائريه
ه ا لتعريف شرعا:

بيت فى الماء المابحة بأحيال الكعبة
من فوقها تقصده الملائكة تعيدا

 0ا لعلاقة بين المعنى اللغوي
والشرعي:

لما كان من معاني عمران البست ،في
اللغة هو كثرة زائريه ،فهدا المحنى يتحقق

ض البيت ،الخمور الذي ض الماء
حي ث ،يكثر زواره من الملائكة ،فهو

معمور بهم  .ويعبايتهم ،ولا يعلم
عدد من يغشى هدا المتإ ؤيعمره بالعبادة

* - ١ ٠الموامحم والعواصم® ،لأبن من الملائكة إلا اممه %
الوزم اليماتي•
* — ١ ١الوقف من حصائص وحلافة

أبى بكر الم ا.يق® ،لحام ار محمد

ا

٠

محمى يالثيتذ المعم ور؛ لأنه معمور
( )١يطر :اكا.مس الحط ( ايء) ل<.ئ الرّالة.

الخلقة.

•دآ]■ والمعجم الوسط ( [ ) ٦٢٧الكب الأسلاب،
ط.]٢

س ب الؤغ الحجة 0

(آ)طر :تن ير اتجري (  ) ٠٦٢ ; ٢١زياد مم ،مرا]،

والنمان ني أيمان الغرآن <  )٤ • ٢ . ٤ • ١رصالم

اجع مصهللح (قيام الحجة).

القواد ،طااّ

اثييت المعمور

ؤث؛جإ؛

^ساصالتوارقة؛

 ا مل ألة الأولى :مكان البتالمعمور:

البيت اتمعمور

 ٠ا لثمرات:،

 - ١تعغليم بيوت اف تعالى ،وفي
مقد.مها الكعبة الشرفة ،والإكثار من

هو في ال ماء السابعة ،كما ئد عليه إعمارها بالملأة والذكر وسائر أنواع
حدبنح ماللن ،بن صعمعه لغهئتع ،وفيه:

العبادة المثروعق.

ارفأنينا الماء المائعة ،نيل :من هذا؟

 - ٢الألمداء بالملائكة في إعمار
بيوت اض بالعبادة ،وأهمها الخلأة.

نيل :محربل ،قيل :من معلئ،؟ قيل:

محمي• ،قيل• وند أرسل إليه؟ إ مرحبا به
يلمم المجيء جاء ،فأتيت على إبراهيم
ق لمته عليه فقال :مرحتا بك ،من ابن

لنبي ،فرلمع لي البيت ،المعمور فألم،
حريل فقال :هذا اليت ،العمور»آا.،
كما أنه فوق الكعبة ،والكعبة تحته،
وأنه لو مضل لضل على الكعبة كما دلت
عليه الأحاديث المابق ذكرها ،منها
قوله ه :ارهو يحيال الكعبة من فوقها،،
وقوله.ؤ•' ارإنه مجد فى الماء  ،تحته
الكعبة ،لو حز لخئ عليها.،

 ٠ا لذكمة:

لمل من الحكم في وجود المت
المعمور ما بلى:

 i ١تذكر  ١لملمّن بأهمة الصلاة
ومنزلتها محاو افر.

 ٠ ٢أهمية صلاة الجماعة ،كما ئد

ايملي فيه كل بوم
عليه نوله
مبعون ألفس ؤ مللثؤ٠،
 — ٣فيه إشارة إلى أهمية فصد البيتر

الحرام للصلاة فيه ،وللحج أو للعمرة.

 -ا لمسالة الثانية :لا يسبر يحول

 . ٤ترغيب ،الملمين فى المسارعة

الملائكة المتر المعمور حجا بالمعنى

إلى الخيرات وأداء الميادان ،وذللث ،أن

الشرعي انمعارف سر عاليه:
الملأتكة ْع أنهم في عبادة ف لا تضلمر،
والذي تدذ عليه الأحاديث ،أن قصد كما قال تعالى< :ثيرن أقن ،محآوث أل
الملأئكة المتر المحمور هو للملأء فيه،

يعميدرر.ه [الأنبياء]؛ إلا أنهم يفصدون

لكننا لا نعلم حقيقة هنْ الملأة ،ولا

البيتر المعمور تعثدا لله تعالى.

ندت ،الأحايين ،أن المراد الحج
والملواف رأ  ،،وافه أعلم.

ه م ذمبر المخالفين:

فثرت ءلائف_ة من الصوفية المستر
( )١أخر-بم اللخاري (كتاب د ،الخلق ،رنم ،) ٣٢ •٧
وملم رمحاب الإبماذظ رقم .) ١٦٤
( )٢ينفنر ت معتني نرق المسالمين واليهود والنصارى

دالنلأ -نة والونيض ثي الملائكة المتربص ( ١٢٧
 ) ١٢٨ناصرا .ال لخً .،دا ،آآ؛ا،و].

السعات

السعات

٠٠٨

المعمور بأنه التيى محمد

ا وذهبت والئنة* ،لمحبة من العلماء .

طائفة أخرى إني أن المراد البت
المعمور هو نلب الإنسان الذي وصع
الحق ،تعالى الله عما يقول البماحدون

علوا كيرا' يقول ابن عربي• "والمت
المعمور وهو القلب الذي وسع الحق

فهو عامره*  ،،ويقول في موصع آخر
مقرا بوحدة الوجود _ فى وصفه لمعراحه

الروحاني _؛ ®ثم رأيت البيت المعمور
فإذا به فلبى ،ؤإذا باللانكة تدخاله كل

يوم ،وقد تجلى الحق له ني بُين ألفا
حجاب من نور وظلمة ،فهو يتجلى فيها

® - ٢البداية والمهابة • ( ،) ١٤لابن

'"* - ٣التبيان فى أيمان القرآن* ،لابن
القيم.
® -٤تفسير ابن ئير» (.) ٧٤

® - ٥نف ير الهلبرى* (.) ٢١٤
* . ٦الحبائك فى أخبار الملأئلثه*،
لليوطُ•،

 ٧ء ارخلاصة الفضل الفاتق في معراج
خير الخلائق* ،لمحمي .بن يوصفا

الصالحي.

لقلب بيه٠؛ ز
ولا نك في أن م ا ذهت إل يه
ئ ا يز-
الموفية نأؤيل باطل وقول فامحي،
* . ٩نعب الإيمان• ( ،) ٦٤للبيهقي ١
وتكذب للمثي ،.ورد للأحاديث

 ٨س ®ث رح المقيدة الهلمحاوية* ،لابن

المحيحة والصريحة فى أن الراد بالبيت
المعمور هو على ظاهره ،وأنه يقصده
الملائكة ل لملاه ،وأنه فى الماء

المائعة ،وقد رآه البى حينما آسري به،
ورأى إبراهيم  .م نيا ظهره إليه.
ه ا لمصادروالمراجع:

® - ١ ٠عال م الملأتكة الأبرار*،

للأثقر.

* — ١ ١م ح ارج ال ق ب ول* (،) ٢٤
للحه^مو.،

® — ١٢معتقد فرق الملمين واليهود

والممارى والفلاصفة والونميين في
الملائكة المقربين® ،لشمقيل.

* — ١أصول الإيمان في محوء الكتاب
 ,١١٥١إما،
(ا)ذللر :يوح المال للمدسوى
اكرامث ،العربي] ،ورصومة الكنزان مما اصطلح
(■ا[ )٤ • ١ /دار
مب أمل الممون.
الممة ،حل . ] ١

( )٢النتوحات ،المكية (•[ ) 0T1/Tالب الميب
( )٣اكرحات• المي (■.) ٣٥ •/T

 Mا لسعة M

يراحع مصطلح (الإمامة).

