ﻗﺪم ﻟﻪ :
ﱠ
ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ :
د .ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺸﺎم اﻟﻄﺎﻫﺮي
وﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ :
د .ﻓـــﻮزي ﻋﺜﻤـــﺎن ﺻــﺎﻟﺢ
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تقريظ الشيخ د .حممد هشام الطاهري
╝
احلمد هلل العظيم اجلليل ،أمحده سبحانه أكرمنا بالتنزيل ،وأشهد أن ال إله إال اهلل
وحده ال شريك له أنعم علينا بإنزال الذكرل بواسطة جربيل ،وأشهد أ َّن حممدا عبده ورسوله
الذي أوتي جوامع الكلم خيرج من فيه كالسلسبيل ،صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه وسلم
تسليمًا كثريًا ،وبع ُد؛
فقد تصفَّحْتُ ما كتبه أخونا الشيخ الدكتور /الصَّغيِّر بن عمار -وفقه اهلل -مِن تأليفٍ
مجيلٍ ،وتبيني جليلٍ ،فيما يتعلق حبديث جريل ،ومساه:
(كأسُ السلسبيل مِن فوائد حديب جربيل)
فوجدت تأليفَه مسدَّدًا ،وشرحَه بأقوال أهل العلم مؤيَّدًا ،مع إيرادٍ ألسئلة وإشكاالت
وأجوبتها ،وذك ٍر للفوائد مع مصادرها.
ومما زاد يف شرح هذا احلديث املبارَك ترتيبُه ،ووضعُه على صورة عناوين بارزة
وجانبية ،ومسائل لغوية واصطالحية ،مع بروزٍ لعقيدة أهل السنة واجلماعة ،وإظهارها على
الصورة الالئقة بها ،وبيان خطأ وضالل ما خالفها ،فجزاه اهلل خرياً على هذا الكأسِ من
السلسبيل ،وبارك يف علمه وعمله وزاده املوىل اجلليل ،وشكر اهلل له وملن نشر مؤ َّلفه أو قرأه أو
استفاد منه ،وصلى اهلل وسلَّم على نبينا حممد خري خلقه ،وعلى آله وأصحابه أمجعني،
واحلمد هلل رب العاملني.
كتبه /د .حممد هشام الطاهري
 1442/06/18هـ
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تقريظ الشيخ د .فوزي صاحل عثمان
╝
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،أما بعد؛
فقد اطلعت على كتاب الشيخ الفاضل د .الصغري بن عمار -حفظه اهلل -املوسوم بـ (كأس
السلسبيل من فوائد حديث جربيل) ،وألفيته كتابًا له من امسه أوفَ ُر احلظِّ والنَّصيب ،جيمع
بني السهولة واملتعة وجَودة املعلومة ،وحسن النقل والرتتيب.
وقد ُو ِّفق الشيخُ يف اختياره لشرح حديث جرييل ♠ املعروف عند أهل العلم (بأُ ِّم
السنة) ،كونه حَوى أهمَّ املطالب اليت حيتاج إليها ك ُّل مسلم ومسلمة.
واهللَ أسأل أن ينفع بهذا الكتاب كاتبَه وقارئَه ،وأن جيعل صاحبَه من أئمة اهلدى
والدين.
وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

كتبه /د .فوزي صاحل عثمان
األستاذ جبامعة املعرفة العاملية
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¢
املقدمة
أمحد اهللَ عىل تتابع آالئه و َد ْفع ألوائه ،وأشكره عىل ما أس َب َغ من إ ْفضاله
و َغ َم َر من نَواله ،وأ َص ِّل عىل أرشف الَلق :حممد وآله ،وأ َس ِلم عليه إىل يوم
لقائه( .)1أما بعد،
النبي
فهذه ورقات يف رشح حديث نبوي عظيم من جوامع َكلم
ِ
وأو َدعوه يف الكتب اجلوامع،
قديام وحدي ًثاْ ،
♀ ،اعتنى به العلامء ً
وأفردوه بمصنفات مستقلة ،واستن َبطوا منه الفوائد البدائع.
َ
ومن أشهر تلك الكتب« :األربعون يف مباين اإلسالم وقواعد األحكام»،
للحافظ أيب زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي ♫ تعاىل (املتوَّف
سنة  676هـ) ،املشهور باسم «األربعني النووية»( ،)2وقد أورد هذا احلديث
النبي ♀.
يف مجلة األحاديث اجلوامع من كالم ِ
 -1هذه ديباجة احلافظ ابن املل ِقن ♫ لكتابه« :املعني عىل تفهم األربعني» (ص .)31
 -2ويل عليه رشحان صوتيان :أحدمها خمترص:

واآلخر مطول ،يَّس اهلل إمتا َمه:
=
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نظرا ألن
واشتهر هذا احلديث عند أهل العلم بـ«حديث جربيل» ً
َ
السائل فيه للنبي ♀ هو أمني الوحي جربيل ♠.
َ
جربيل جاء يع ِلم
ويسمى هذا احلديث أيضا بـ«تعليم الدين» ،ألن
الناس دينَهم ،كام قال النبي ♀ يف آخر احلديث« :فإنَّه ِج ر ِربيل
َ
َأتاك رم ي َع ِّلمكم دينَـكم».
مراتب :إسالم ،وإيامن ،وإحسان
الدين ثالث
َ
وهذا احلديث العظيم جاء لبيان أصول الرشيعة ومبانيها العظام،
وتوضيح ذلك ْ
مراتب الدين ثالث:
أن يع َلم أن
َ
 املرتبة األوىل :هي مرتبة اإلسالم ،وعليها مدار الفقهً ،
إمجاال.
واملرتبة الثانية :هي مرتبة اإليامن ،وعليها تنبني أصول العقيدة.
 واملرتبة الثالثة :هي مرتبة اإلحسان ،وعليها مدار السلوك وما ينبغي
أن يكون عليه املؤمن من أعامل القلوب.
َ
الدين عقائد،
جربيل ♠ ،ألن
وعىل هذا ،تدرجت أسئلة
َ
ورشائع ،وتربية وأخالق.

=
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قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ♫(« :)1والعلم املمدوح هو الذي ورثه
األنبياء ،وهذا العلم ثالثة أقسام:
األول :علم بأسامء اهلل وصفاته وما يتبع ذلك.
والثاين :العلم بام أخرب اهلل تعاىل به مما كان من األمور املاضية ومما يكون
من املستقبلة وما هو كائن من األمور احلارضة ،ويف مثله أنزل اهلل ال َقصص
والوعيد وص َفة اجلنة والنار.
والوعد َ
َ
والثالث :العلم بام أمر اهلل به من األمور املتعلقة بالقلوب واجلوارح ،من
اإليامن باهلل ،ومن معارف القلوب وأحواهلا ،وأحوال اجلوارح وأعامهلا،
وهذا يندرج فيه العلم بأصول اإليامن ،وقواعد اإلسالم ،والعلم باألقوال
واألفعال الظاهرة مما هو يف كتب الفقه» .انتهى.
وإىل هذا أشار ابن القيم ♫ بقوله(:)2
قسممممممممم َثممممممممم َ
والعلممممممممم َأ َ
مِممممممممم َرابِممممممممم َوالحممممممممم ذو تِ ْبيممممممممم ِن
اإل َلممممممممم ِ وفِعلممممممممم ِ
ِ
علممممممممم بأوصممممممممم
لهممممممممم
َم َ

وكمممممممممممم ل األسمممممممممممم
« -1املستدرك عىل جمموع الفتاوى» (.)12/1
 -2انظر «رشح النونية» للهراس ♫ (.،)243/2

للمممممممممممم ِن
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واألَممممممم َوالن ْهمممممم المممممم ِ همممممم َ د نمممممم
وجمممممممم ا

ممممممممم ال عممممممممم ِد الثممممممممم نِ
َ َ َ

والكممممممم يف ا ْلقممممممم ْ ِن والسمممممممنَ ِ التممممممم
َجممممممم َ َعممممممم ال َ بعممممممم ِ ب لف قممممممم ِن
واللِ مممممممممم قممممممممم َ امممممممممم متَحممممممممم ْ ل ِ
َ
ْ
ِ
ِ
الهمممممممممممم َ ِن
بسمممممممممممم اه إّل ممممممممممممم َ َ
واملتأمـل يف الكتب املصنفة يف اعتقاد أهل السنة واجلامعة جيد أن من
ِّ
َ
َـحل ْوا هبا :من
املسائل املو َد َعة فيها:
أخالق أهل السنة وصفاِتم التي ت َ
العبادة ،واحتقار النفس ،والعمل الصالح ،واإلحسان إىل الَلق ،وغري ذلك
من األخالق احلميدة ،واألوصاف املَجيدة.
وهبذا َجي َمع أتباع السلف بني اهلدى ،وهو العلم النافع ،ودين احلق،
دين ِ
فح رسب،
وهو العمل الصالحَّ ،
السنَّة واجلامعة ليس عقائدَ قلب َّية َ
ألن َ
أهل ُّ
بل دين ِ
السنَّة واجلامعة هو :عقائد قلبي ٌة ،وحقائق إيامني ٌة ،تَبدوا عىل
أهل ُّ
اجلوارح واألركان.

()1

 -1وقد تكلمت عن هذا يف آخر كتايب« :واسع املنة بالتعليق عىل رشح السنة».
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أقوال العلامء يف منزلة حديث جربيل
وهذا احلديث رواه مسلم يف «صحيحه»( )1من حديث عمر بن الطاب
◙ ،ورواه الشيخان يف «صحيحيهام»( )2واتفقا عليه من حديث أيب
غري أن اللفظ التام واألكمل هلذا احلديث مع قصة قبله إنام
هريره ◙َ ،
هو الذي رواه مسلم عن عمر ◙ يف «كتاب اإليامن» من أول
«الصحيح».

()3

مكم ٌل للحديث ،وبعضها
وهلذا احلديث طرق أخرى فيها فوائد ،بعضها ِّ
مفِّس له ،تتبعها وخرجها احلافظ ابن حجر ♫ يف «فتح الباري»(.)4
ِّ ٌ
وهذا احلديث عظيم الشأن ،جليل القدر ،توالت كلامت العلامء ِمن شتَّى
املذاهب يف بيان منزلته ،والتنويه بمكانته.
قال القايض عياض املالكي ♫(« :)5وهذا احلديث قد اشتمل عىل
رشح مجيع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة ،من عقود اإليامن ،وأعامل
اجلوارح ،وإخالص الَّسائر ،والتحفظ من آفات األعامل ،حتى إن علوم
.)8( -1
 -2البخاري ( ،)50ومسلم (.)9
 -3انظر «رشح السنة» للبغوي (.)10-9/1
.)116/1( -4
« -5إكامل املعلم» (.)205-204/1
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الرشيعة كلها راجعة إليه ،ومتشعبة منه .عىل هذا احلديث وأقسامه الثالث
ألفنا كتابنا الذى سميناه بـ «املقاصد احلسان فيام يلزم اإلنسان»( ،)1إذ ال يشذ
شىء من الواجبات والسنن والرغائب واملحظورات واملكروهات عن
أقسامه الثالث» .انتهى.
وقال أبو العباس القرطبي ♫(« :)2فيصلح هذا احلديث أن َ
يقال
مجل علم السنة ،كام س ِم َيت الفاحتة :أم
السنَّة ،ملا تضمنه من َ
فيه :إنه أ ُّم ُّ
الكتاب ،ملا تضمنته من مجل معاين القرآن» .انتهى.
وهلذه النكتة استفتح البغوي هبذا احلديث كتابيه «املصابيح» و«رشح
السنة» اقتداء بالقرآن يف افتتاحه بالفاحتة ألهنا تضمنت علوم القرآن إمجاال.

()3

وقال احلافظ النووي الشافعي ♫(« :)4واعلم أن هذا احلديث جيمع
أنواعا من العلوم واملعارف واآلداب واللطائف ،بل هو أصل اإلسالم».
انتهى.

 -1وكأنه مل يكمله ♫ .انظر «الديباج املذهب» البن فرحون (.)49/2
« -2املفهم» (.)152/1
 -3قاله الطيبي يف «رشح املشكاة» ( .)437-436/2وانظر «فتح الباري» (.)125/1
« -4رشح مسلم» (.)160/1

الصغيــر بن عامر

11

وقال عمر بن عّل الفاكهاين املالكي ♫(« :)1وهو [حديث] مت َّف ٌق
عىل ِع َظم َموقعه وجاللتهَ ،يكاد يكون َمدار اإلسالم عليه ،أو َمدار اإلسالم
عليه» .انتهى.

()2

وقال احلافظ ابن رجب احلنبّل ♫(« :)3وهو حديث عظيم جد ًا،
يشتمل عىل رشحِ الدِّ ين ك ِّله» .انتهى.
وقال(« :)4فمن تأمل ما أرشنا إليه مما دل عليه هذا احلديث العظيمَ ،علم
مجيع العلوم واملعارف ترجع إىل هذا احلديث وتدخل حتته ،وأن مجيع
أن َ
العلامء من ف َرق هذه األمة ال خترج علومهم التي يتكلمون فيها عن هذا
ال ومفص ً
جمم ً
ال» .انتهى.
احلديث ،وما دل عليه َ
وقال ♫(« :)5فهذا احلديث قد اشتمل عىل أصول الدين ومهامته
وقواعده ويدخل فيه االعتقادات واألعامل الظاهرة والباطنة ،فجميع علوم

 -1املتوَّف باإلسكندرية سنة  734هـ .انظر ترمجته يف «الديباج املذهب» ( ،)80/2و«الدرر
الكامنة» ( ،)209/4و«بغية الوعاة» ( ،)221/2و«األعالم» (.)56/5
« -2املنهج املبني يف رشح األربعني» (ص  ،)98وهلذا الكتاب خمتَرص نفيس ألفه صاحبه فيه زيادات
وإفادات ليست يف األصل.
« -3جامع العلوم واحلكم» (.)100/1
.)138-137/1( -4
« -5فتح الباري» (.)222-221/1
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الرشيعة ترجع إليه من أصول اإليامن واالعتقادات ومن رشائع اإلسالم
العملية بالقلوب واجلوارح ومن علوم اإلحسان ونفوذ البصائر يف
امللكوت» .انتهى.
وقال املال عّل القاري احلنفي ♫(« :)1وهذا حديث جليل ،سمي
حديث جربيل ،وأم األحاديث ،وأم اجلوامع» .انتهى.
من أحسن الرشوح عىل حديث جربيل
ومن أعظم رشوحه رشح شيخ اإلسالم ابن تيميه ♫ تعاىل يف كتابه
«اإليامن األوسط» ،فإن هذا الكتاب رشح لـ«حديث جربيل» ،ولكنه قد ال
يصلح للمبتدئني من طالب العلم ،ألن شيخ اإلسالم ♫ تعاىل بحر،
خيوضه من مل يتعلم بعد مبادئ السباحة.
وهذا البحر قد ال حيسن أن
َ
ولذلكَ ،من أراد قراء َة وإقرا َء رشح ميَّس سهل اللفظ ،متني العبارة،
غزير الفائدة ،فعليه برشح الشيخ املحدِ ث عبد املحسن العباد -بارك اهلل يف
حياته ،-فإنه قد رشح هذا احلديث العظيم يف موطنيني:
املوطن األول :ضمن رشحه لألربعني النووية املسمى «فتح القوي املتني
يف رشح األربعني وتتمة المسني» ،وهو رشح سهل التناول ،جم الفوائد.

« -1مرقاة املفاتيح» (.)125/1
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والثاين :يف رشح مستقل سامه «رشح حديث جربيل يف تعليم الدين»،
غري أنه يف الرشح املستقل
يتفق مع ما يف رشحه لألربعني يف أغلب فقراتهَ ،
زاد فوائدَ كثري ًة سيام يف أوله ،وهو معروف ومنترش بني طالب العلم ،وقد
ترجم إىل عدة لغات.
وإسها ًما يف تيسري العلم لنفيس وملن شاء اهلل من عباده ،كتبت هذا
املتوسط( ،)1وسميته(:)2
الرشح
ِ

لسبيل ِمن فوائد «حديث جربيل»».
الس َ
«كأس َّ

لسبيل :الرشاب اللذيذ السلس ،فهو سهل الـمرور يف احلَلق
والس َ
َّ
لعذوبته ،وهو كذلك اسم ل َعني يف اجلنة.

()3

 -1وللشيخ د .محد العثامن رشح موسع عىل حديث جربيل يقع يف أكثر من  500صفحة ،مل تتيَّس
االستفادة منه يف هذا الكتاب ،وهو منشور عىل الشبكة.
لسبيل
الس َ
رتح« :كأس َّ
 -2بإشارة من شيخنا صالح العصيمي بارك اهلل يف علمه وعمله ،وكان قد اق َ
الـم ْملو َءة ،والـم ْف َع َمة.
رتعَةَ :
رتعة بفوائد «حديث جربيل»» ،والـم ْ َ
الـم َ
ولكنني خففته إىل العنوان املختار.
 -3انظر «مفردات الراغب» (ص  ،)419-418و«املعجم الوسيط» (ص .)442
و«سلبيال»َ :ينْ َحل يف السمع إىل كلمتني :سل ،سبيال ،أي اطلب طريقا ،وسميت بذلك عني اجلنة،
ألنه ال يرشب منها إال َمن سأل إليها سبيال بالعمل الصالح ،وهلذا قال اهلل بعدها﴿ :ﭭ ﭮ ﭯﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ﴾[اإلنسان.]29 :
=
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وعليه ،فيكون املقصود هبذا العنوان« :الكأس املليئة بالفوائد ال َعذبة
السلِسة املستنبطة ِمن حديث جربيل ♠».
َّ
وأصل هذه الرسالة درسان صوتيان ألقيتهام عرب شبكة األنرتنت أيام
الصحي املشدد ،فكان املجلس األول يو َم األحد  18شعبان ،1441
احلَجر ِ
املوافق لـ  12أفريل  ،2020واملجلس الثاين يو َم السبت  24شعبان ،1441
املوافق لـ  18أفريل .2020

()1

َ
استخرت اهلل يف حتريره وإخراجه
وملا ف ِرغ الدرس ،نظرت فيه ،ثم
حتريره صباح األحد
مكتو ًبا ،فانرشح صدري لذلك ،وبدأت -بعون اهلل-
َ
حتريرا وتنسي ًقا يوم
 03صفر  ،1442املوافق لـ  20سبتمرب  ،2020وأهنيته
ً
الثالثاء  24مجادى األوىل سنة  ،1443املوافق لـ  28ديسمرب .2021
=

وقد فَّسه بذلك بعض املفَّسين ،وذكر أنه جعل ع َلام هلذه العني من قبيل الع َلم املنقول عن مجلة
رشا.
مثل :تأبـط ر

قال الزخمرشي يف «الكشاف» (« :)672/4وهو مع استقامته يف العربية تكلف وابتداع» ،واستغرب
حكاية مثل هذا القول ابن حيان يف «البحر املحيط» ( ،)365/10وقال« :وجيب طرحه من كتب
التفسري» .وانظر «املحرر الوجيز» ( ،)413/5و«التحرير والتنوير» (.)396/23
 -1ومن أرد االستامع للدرسني ،ف ِمن هنا:
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َ
َ
بجربيل ♠ الذي جاء
مسائل ،متأس ريا يف ذلك
وجعلته عىل شكل
سائ ً
النبي ♀ له جام ًعا ألصول
أهم املهامت ،فكان جواب ِ
ال عن ِ
الديانة ،إسال ًما وإيامنًا وإحسانا.
وختا ًما ،أتقدم بالشكر -بعد اهلل تعاىل -إىل الشيخني الفاضلني :الشيخ
د .حممد هشام الطاهري ،والشيخ د .فوزي عثامن صالح -حفظهام اهلل
تعاىل ،-حيث تفضال بمراجعة الكتاب والتقديم له ،شكر اهلل سع َيهام،
األجر والثواب.
أجزل اهلل هلام
و َ
َ
هذا ،واهللَ سبحانه أسأل ْ
ص نيتي ،وحيس َن َطويتي ،فإنام األعامل
أن خيل َ
بالنِيات ،وإن احلسنات يذهبن الس ِيئات ،وإنام لكل امرئ ما نوى ،وهلل
سبحانه ما بقي وما مىض.

()1

وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وآله وصحبه يف اآلخرة واألوىل.
عمـار
وكتب :الصغ ِّيـر بن َّ
عرص الميس  26من مجادى األوىل سنة ،1443
املوافق لـ  30ديسمرب  ،2021بــمدينة «لــيون» بـفـرنـسا

 -1انظر «اإلذاعة» لصديق حسن خان ♫ (ص .)21
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منت «حديث جربيل»
نحن عندَ رسول اهلل
عن ع َم َر بن الطاب ◙ قالَ :ب ْينَام ْ
ذات يوم ،إ ْذ َط َل َع علينا َرجل شديد بياض ال ِثياب ،شديد
♀ َ
أحد ،حتى َج َل َس إىل
َسواد الشعر ،ال يرى عليه أ َثر الس َفر ،وال َي ْعرفه منا َ
وو َض َع كَف ْيه عىل َفخ َذيه،
فأسنَدَ ركْبتيه إىل ركْبتيهَ ،
النب ِي ♀ْ ،
وقال:
يا حمَمد ْ
أخربين عن اإلسالم ،فقال َرسول اهلل ♀« :اإلسالم

ِ
الصالةَ،
وأن َ
أن ال إ َل َه َّإال اهلل َّ
أن ت رَش َهدَ ر
ر
يم َّ
ُم َّمدً ا َرسول اهلل ♀ ،وتق َ
البيت ِ
رمضانَ ،
استطعت إليه َسبيال».
إن
وحت َّج
وت رؤ ِ َت الزَّكاةَ ،وتَصو َم
َ
َ
َ
قالَ :صدَ ْق َت ،قال :ف َعج ْبنا له َيسأله ،وي َصدِ قه.
أن ت ِ
قالْ :
ؤم َن بِاهلل ،ومالئكَتِه ،وكتبِه،
فأخربين عن اإليامن ،قال « :ر
ِ
ِ
ِ
ِ
ورشه» ،قالَ :صدَ ْق َت.
ورسله ،واليوم اآلخر ،وتؤم َن بال َقدَ ر َخريه َ ِّ
قالْ :
فإن مل تك رن
أن تعبدَ اهللَ كأنَّك تَراه ،ر
فأخربين عن اإلحسان ،قال « :ر
تَراه فإنَّه َيراك».

الصغيــر بن عامر
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قالْ :
السائِل».
ـمسئول عنها بأ رع َل َم َ
من َّ
فأخربين عن الساعة ،قال« :ما ال َ
فأخربين عن أمارِتا ،قال « :ر ِ
قالْ :
وأن تَرى احلفا َة
األمة َر َّبتَها ،ر
أن تَلدَ َ
َ َ
الش ِ
عاء َّ
ون يف البنيان».
اء
يتطاول َ
َ
العرا َة العا َل َة ِر َ
السائِل؟»
قال :ثم انط َل َق ف َلب ْثت َمل ريا ،ثم قال يل« :يا ع َمر أتَدر ري َمن َّ
ورسوله أعلم ،قال« :فإِ َّنه ِجربيل أتاكم ي َع ِّلمكم دينَـكم».
قلت :اهلل َ



 -1رواه مسلم (.)8

()1
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شرح احلديث
رشح هذا احلديث ،من خالل عدَّ ة مسائل:
ولنبدأ بعون اهلل َ
هيئة السائل هيئة غريب
نحن ِعندَ رس ِ
ول اهلل ♀» يفيدنا
املسألة األوىل :قولهَ « :ب رينَام ر
بأن الصحاب َة كانوا يمكثون وجيلسون عند النبي ♀ يتعلمون منه
حتى قال عمر ◙« :كنت أنا وجار يل من األنصار يف بني أمية بن زيد -
وهي من عوايل املدينة ،-وكنا نتناوب النزول عىل رسول اهلل ♀،
ينزل يوما وأنزل يوما ،فإذا نزلت جئته بخرب ذلك اليوم من الوحي وغريه،
وإذا نزل فعل مثل ذلك».

()1

عمر ◙ يوم واحد من حياة النبي
وكل هذا حتى ال
َ
يفوت َ
♀ ،تلك احلياة التي كل يوم من أيامها فيه العلم ،والعمل،
واألخالق ،والرب ،والتقوى ،وهلذا جعله اهلل لنا ً
مثاال أعىل ،وقدو ًة حسنى،
﴿ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ﴾[األحزاب﴿ ،]21 :ﭡ ﭢ
ﭣ﴾[النور.]54 :
املسألة الثانية :قوله« :إ رذ َط َل َع علينا َرج ٌل» ،ثم وصفه بقوله« :شديد
 -1رواه البخاري (.)89
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بياض ال ِّثياب ،شديد س ِ
ِ
واد َّ
الشعر» ،يدل عىل متيز ظاهر بني الناس ،ألن
َ
شاب.
البياض إذا كان مع سواد َسهلت مالحظته ،كام يدل ً
َ
أيضا عىل أنه ٌّ
وبوصفه لثياب السائل بشدة البياض علمنا أهنا نقية جد ًا ،ال ش َي َة فيها،
َ
يظهر
الس َفر» ،فدَ ل هذا عىل أن
الرجل ال َ
ثم أكد هذا بقوله« :ال يرى عليه أ َثر َّ
عليه التعب ،وال الشعث وال َغرب الذي يكون عىل املسافر.
ِ
بياض ال ِّثياب» إىل
قال احلافظ ابن املل ِقن ♫(« :)1يف قوله« :شديد
آخره ،إش َارة إىل َغرابة هذه القصة ،ألن الرجل هيئته هيئة حارض ال َخيْفى
صوصا يف املدينة ،وسؤاله سؤال أعرايب
عليه أمر الدِ ين مع ْاشتهاره غال ًبا خ
ً
راب ِمن ِ
أهل
وارد غري عالـم بالدِ ين ،وهذا بخالف حديث َط ْل َحةَ « :ج َ
اء أ رع ي
ٍ
وص َفه بصفة األعراب الواردين ،فلم يكن
الرأس» احلديث( ،)2إذ َ
ن رَجد ،ثائر َّ
يف سؤاله َغرا َبة وال َع َجب» .انتهى.

« -1املعني عىل تفهم األربعني» (ص .)123
 -2رواه البخاري ( ،)46ومسلم (.)11
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ِ
للعامل واملتع ِّلم
التجمل
استحباب
ُّ
املسألة الثالثة :يستفاد من خالل اهليئة التي جاء هبا جربيل ♠
راستِحباب الت ََّج ُّمل َ
َ
جربيل م َع ِلم من
وحتسني َاهلي َئـة للع ِامل واملت َع ِّلم ،فإن
()1
ورة
جهة  ،لقوله« :ي َع ِلمكم» ،وم َت َع ِلم من أخرى ،من ك ْونه جا َء يف ص َ

سائل.

()2

وس
ويف رواية النسائي( )3عن أيب هريرة وأيب ذر ¶« :وإنَّا لـجل ٌ
و َرسول اهلل ♀ يف ََملِ ِسه ،إ رذ أق َب َل َرج ٌل أ رح َسن الن ِ
َّاس َوج ًها،
()4
وأ رط َيب الن ِ
حيا ،ك َأ َّن ثيا َبه مل َي َم َّس َها َدن ٌَس».
َّاس ِر ً
وهلذا ذكر العلامء الذين صنفوا يف آداب العالـم واملتع ِلم( )5أنه ينبغي ملَن
ِ
تطهر من احلدَ ث واخل َبث ،والتن ُّظف ،والتط ُّيب،
ع َزم عىل َملس التدريس ال ُّ
ظيم العلم وت ْب َ
جيل الرشيعة.
ولبس أحسن الثياب ،قاصدً ا بذلك تع َ
 -1وسيأيت الكالم عىل ذلك يف آخر هذا الرشح -إن شاء اهلل تعاىل.-
 -2انظر «املعني عىل تفهم األربعني» (ص .)123
.)4991( -3
 -4انظر «الفتح املبني برشح األربعني» البن حجر اهليتمي (ص .)142-141
 -5انظر عىل سبيل املثال« :جامع بيان العلم وفضله» ( ،1217/2وما بعدها) ،و«اجلامع ألخالق
الراوي وآداب السامع» ( ،372/1وما بعدها) ،و«أدب االمالء واالستمالء» للسمعاين (ص ،25
 ،)113و«تذكرة السامع واملتك ِلم يف أدب العامل واملتع ِلم» البن مجاعة (ص .)102 ،61
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يكون يف ِ
حال
أن
َ
قال الطيب البغدادي ♫(« :)1ينبغي للم َحدِّ ث ر
ِ
ِ
بإصالح
نفسه قبل ذلك
أكم ِل هي َئـتِه،
ِ
َ
وأفض ِل زي َنـته ،ويتعاهدَ َ
روايته عىل َ
ِ
ِ
احلاضين ِمن املوافقني واملخالفني» .انتهى.
أموره التي َت ِّمله عند
ويف احلديث قال ♀« :إ َّن اهللَ مجِ ٌ ِ
ب ا َجلامل».
َ
يل ،حي ُّ

()2

أن يصلِح َهي َئـ َته ،ويأخ َذ
قال السمعاين ♫(« :)3ينبغي للم َحدِّ ث ر
ِ
احلديث أ ره َبـ َته» .انتهى.
لرواية
اغتسل
وقد كان اإلمام مالك ♫ إذا جاءه الناس لط َلب احلديث َ
ووضع ردا َءه عىل رأسه ،ثم جيلس عىل منَصة،
وتطيب ،ولبس ثيا ًبا جد ًداَ ،

ِ
أن أ َع ِّظ َم
ب ر
يفرغ ،وكان يقول ♫« :أح ُّ
وال يزال ي َب ِخر بالعود حتى َ
ِ
()4
َ
رسول اهلل ♀».
حديث

« -1اجلامع» (.)372/1
 -2رواه مسلم (.)91
« -3أدب االمالء واالستمالء» (ص .)25
 -4انظر «جامع بيان العلم وفضله» ( ،)1219/2و«املدخل إىل السنن الكربى» للبيهقي (ص
 ،)392و«ترتيب املدارك» ( ،)15/2و«تذكرة السامع واملتك ِلم» (ص  ،)61و«تدريب الراوي»
للسيوطي ( .)572/2وانظر للفائدة كالم السخاوي عىل هذا يف «فتح املغيث» (.)222/3
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قال الباجي ♫(« :)1وقد ِ
رش َع للعالِـم -ممن جيتمع إليه الناس
أن خير َج عن عادة ِمثلِه» .انتهى.
ـمل َبس ،دون ر
ويردون عليهَ -
التج ُّمل بال َ
ِ
أن أنرظ َر
ب ر
وألجل ٰهذا كان عمر بن الطاب ◙ يقولِّ « :إين َألح ُّ
إىل ال َق ِ
ار ِئ أ رب َي َض ال ِّثياب» ،كام رواه عنه مالك يف «موطئه» بالغا( ،)2ملا يف
ذلك من تعظيم العلم وإجالله.
وكذلك ،عىل طالب العلم أن يتأ َّد َب يف ح َضور الدَّ ِ
حيضه عىل
بأن
رس ر
َ
ِ
وأكمل ال َّطهارات.
أحسن َاهليئات،
َ

()3

وأحسن
يصحبه صدق ونية يف الباطن،
وال ينفع مجال يف الظاهر مل
َ
َ
الشاعر يف قوله(:)4
َف َ َثمممممممم

َث ْ بِمممممممم َ َّل َ ِ مممممممم َ ز ْل َفمممممممم
ِعنْممممممم َ ِ
اإل َلممممممم ِ و َأ ْنممممممم َ َع ْبممممممم م ْجممممممم ِ

و َب َهممممممم َث ْ بِممممممم َ َّل َ ضممممممم

َب ْعممممممم َ َأ ْن

َت ْخ َشمممممم ِ
اإل َلمممممم َ و َتت ِقمممممم َممممممم َ ْحمممممم
 -1انظر «املنتقى رشح املوطأ» (.)220-219/7
« -2املوطأ» (.)911/2
 -3انظر تعليق شيخنا صالح العصيمي عىل «تذكرة السامع واملتك ِلم» ،فقد ملئ ع ًلام.
 -4رواه الطيب البغدادي يف «اجلامع» ( )382/1عن عّل بن أيب طالب ◙.
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ملاذا جزم عمر بأنه ال يعرفه منهم أحد؟
ِ
أحد» :دل عىل أنه رجل
املسألة الرابعة :قوله بعدها« :وال َي رع ِرفه منَّا َ
غريب ،ليس من املدينة ،وال هو من مكة من القوم الذين يعرفوهنم ،بل هو
رجل عابر.
عرف عمر ◙ أنه مل يعرفه أحد من الصحابة؟
فإن قيل :كيف َ
واجلواب أن ذلك حيتمل أحد أمرين:
 األول :أن يكون استند يف ذلك إىل ظنه.
 والثاين :أن احلارضين رصحوا بذلك.
ورجح احلافظ ابن حجر ♫( )1القول الثاين ،مستندً ا إىل رواية عثامن
بن غياث عن عبد اهلل بن ب َر ْيدَ َة( ،)2وفيها« :فنَ َظ َر ال َق روم بعضهم إىل بعض :ما
ن ِ
َعرف هذا».
ثم قال« :حتَّى َج َل َس إىل ال َّنبِ ِّي ♀» ،ثم فعل فعل ًة استغرهبا
فأسنَدَ ركربتيه إىل ركربتيه» أي حاذت ركبتا الرجل ركبتي النبي
الصحابة « ،ر
♀« ،وو َضع َك َّفيه عىل َف ِ
خ َذيه».
َ َ ر

« -1فتح الباري» (.)117-116/1
 -2عند أمحد يف «املسند» (.)184
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معنى قوله «و َضع َك َّفيه عىل َف ِ
خ َذيه» وأوجه التَّعمية يف هذه القصة
َ َ ر
املسألة اخلامسة :اختلف أهل العلم يف الضمري يف قولهَ « :ف ِ
خ َذيه» عىل
قولني(:)1
األول :أنه يعود عىل الرجل السائل وهو جربيل ،وبه جزم النووي
ووافقه التوربشتي ،مع ِل ًال ذلك بأنه املناسب هليئة املتع ِلم بني يدي مع ِلمه.
والثاين :أنه عائد عىل النبي ♀ ،وبه جزم البغوي ،ورجحه
الطيبي ،واختاره ابن حجر ،وقد جاء الترصيح هبذا يف رواية أخرى فيها:
«حتَّى َو َض َع َيدَ ه عىل ركبتَي رسول اهلل ♀»(.)2
املسألة السادسة :وضع جربيل ♠ يديه عىل فخذي رسول اهلل
♀ فيه املبالغة يف تعمية أمره ليقوي الظن بأنه من جفاة األعراب.
أيضا:
ومن أوجه التعمية يف هذه القصة ً
 بداءته بالسؤال قبل السالم.

()3

ُم َّمد» بدل :يا رسول اهلل.
 وقوله«:يا َ
 -1انظر «فتح الباري» (.)116/1
 -2كام يف «مسند أمحد» ( ،)2924و«سنن النسائي» (.)4991
 -3وجاء يف رواية -كام عند النسائي» ( )4991وأيب داود ( -)4698أنه قال« :السالم عليك يا
حممد» ،فرد عليه السالم ،قال« :أدنو يا حممد؟» ،قال ♀« :ا ردن» .انظر «فتح الباري»
(.)117/1
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كان النبي ♀ يربز ِمن بني أصحابه
املسألة السابعة :جاء يف رواية أيب هريرة ◙ للحديث( )1أن رسول
اهلل ♀ كان بار ًزا يو ًما للناس ،فأتاه رجل ،فقال« :ما اإليامن؟»،
احلديث.
ِ
غري حمتجب عنهم ،وال مل َتبس بغريه.
ومعنى «بار ًزا» :أي ظاه ًرا هلمَ ،
وقد وقع يف رواية أخرى( )2بيان ذلك ،فعن أيب زرع َة بن عمرو بن جرير
عن أيب ذر وأيب هريرة ¶ ،قاال« :كان رسول اهلل ♀
َجيلس بني ظهري أصحابه ،فيجيء الغريب ،فال يدري ُّأُّيم هو حتى يسأل،
َ
نجعل له جملس ًا يعرفه الغريب إذا
فط َل ْبنا إىل رسول اهلل ♀ أن
أتاه» ،قال الراوي« :فبنَ رينا له د َّكا ًنا من ٍ
فجلس عليه ،وكنَّا نَجلِس
طني،
َ
بجن َبتيه».
َ
ص العامل بموض ٍع ِ
قال القرطبي ♫(« :)3وفيه :جواز اختصا ِ
مرتف ٍع
من املسجد ،إذا َد َعت إىل ذلك رضورة تعليم أو غريه» .انتهى.

 -1يف «صحيح مسلم» (.)9
 -2يف «سنن أيب داود» ( .)4698وانظر «إكامل املعلم» ( ،)213/1و«فتح الباري» (،)116/1
و«عمدة القاري» (.)284/1
« -3املفهم» (.) 139/1
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حقيقة اإلسالم
أخ ِرب ِين عن اإلسالم».
قال السائل للنبي ♀ « :ر
هذا سؤال عظيم جليل القدر ،وهلذا كان رشح وبيان ما يف هذا احلديث
من معان جليلة وقواعدَ عظيمة من أه ِم ما يكون نصح ًا للمسلمني وب رثا
للخري فيهم.
فبني َرسول اهلل ♀ هذا اإلسال َم الذي سأله عنه جربيل
َ
وأن
أن ال إ َل َه َّإال اهلل َّ
أن ت رَش َهدَ ر
♠ بقوله ♥« :اإلسالم ر
ِ
الصالةَ ،وت رؤ ِ َت الزَّكاةَ ،وتَصو َم
َ
يم َّ
ُم َّمدً ا َرسول اهلل ♀ ،وتق َ
يت ِ
رمضانَ ،
استطعت إليه َسبيال».
إن
َ
وحت َّج الب َ
َ
والكالم عىل اإلسالم وأركانه سيكون يف مسائل:
اإلسالم :لغة
املسألة األوىل :اإلسالم لغة :هو االنقياد واإلذعان( ،)1قال تعاىل:
﴿ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ﴾[الزمر ،]54 :وقال﴿ :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

 -1انظر «ِتذيب اللغة» لألزهري ( ،)313-312/12و«مقاييس اللغة» البن فارس (،)90/3
و«لسان العرب» (.)293/12
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للحق مذعنون له.
ﮁ ﮂ ﮃ﴾[النمل ،]81 :أي :منقادون
ِ

()1

املسألة الثانية :يط َلق اإلسالم يف نصوص الكتاب والسنة عىل أحد
أمرين:


()2

األمر األول :اإلسالم الكوين ،ويسمى اإلسالم القدَ ري.

 واألمر الثاين :اإلسالم الرشعي ،وهو أيضا نوعان:
 oالنوع األول :اإلسالم العام ،الذي بعث اهلل به مجيع األنبياء
 oوالثاين :اإلسالم اخلاص ،الذي بعث به النبي ♀
هلذه األمة ،وهو بنفسه ينقسم –باعتبار قيام املكلف به -إىل
نوعني:
 األول :اإلسالم احلكمي ،الذي ترتتب عليه األحكام
الدنيوية فقط.
 والثاين :اإلسالم احلقيقي ،الذي ترتب عليه األحكام
الدنيوية واألخروية.
وسنفصل هذا كله يف املسائل التالية –إن شاء اهلل تعاىل.-
ِ

 -1انظر «مفردات القرآن» للراغب األصفهاين (ص .)423
 -2انظر «موسوعة العقيدة» جلامعة من الباحثني (.)232-220/1
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اإلسالم الكوين :ال فرق فيه بني الكافر واملؤمن
املسألة الثالثة :اإلسالم الكوين ال خيرج عنه أحد من املخلوقني ،إذ الكل
َرها ،قال تعاىل﴿ :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
مستلم هلل ك ً
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ﴾[آل عمران.]83 :
قال ابن كثري ♫(« :)1فاملؤمن مستسلم بقلبه وقا َلبه هلل ،والكافر
مستسلِ ٌم هلل َك ررها ،فإ َّنه حتت ال َّتسخري وال َقهر والسلطان العظيم ،الذي ال
خيا َلف وال يام َنع» .انتهى.
والعبود َّية كذلك نوعان:

()2

 كون يية اضطرار َّية ،وهي الضوع ألمر اهلل تعاىل الكوين ،وهذه
شاملة جلميع اللق ال خيرج عنها أحد لقوله تعاىل﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ﴾[مريم ،]93 :فهي شاملة للمؤمن
والرب والفاجر ،وال حي َمد عليها اإلنسان ألهنا بغري فعله.
والكافرِ َ ،

« -1تفسري القرآن العظيم» ( .)69/2وانظر «تفسري السعدي» (ص .)137
« -2رشح ثالثة األصول» البن عثيمني (ص  ،)39بترصف .وانظر «شذا العبري برشح قصيدة أنا
الفقري» ،للمؤلف -عفا اهلل عنه.-
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 ورشعية اختيارية ،وهي الضوع ألمر اهلل تعاىل الرشعي ،وهذه
خاصة بمن أطاع اهلل تعاىل ورسوله ،كام يف قوله تعاىل﴿ :ﮱ ﯓ
متدح اهلل هبا نبيه
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ﴾[الفرقان ،]63 :وهي التي ا َ
يف أرشف املقامات وأزكى احلاالت.
يقول شيخ اإلسالم ♫(« :)1وبالفرق بني هذين النوعني يعرف
الفرق بني «احلقائق الدينية» الداخلة يف عبادة اهلل ودينه وأمره الرشعي ،وبني
والرب والفاجر التي من
«احلقائق الكونية» التي يشرتك فيها املؤمن والكافر َ
اكتفى هبا ومل يتبع احلقائق الدينية كان من أتباع إبليس اللعني والكافرين برب
العاملني» .انتهى.



« -1الفتاوى» ( ،)158/10باختصار.
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اإلسالم الرشعي العام :دين مجيع األنبياء
َ
ليكون الناس
املسألة الرابعة :إن اهلل تعاىل أرسل الرسل وأنزل الكتب،
مسلمني هلل رش ًعا ،كام هم مستسلمون له كونًا.
الرشعي من َوضع
وإىل هذا أشار الشاطبي ♫ بقوله(« :)1املقصد
ُّ
يكون عبدا هلل اختيارا ،كام هو
الرشيعة :إخراج املك َّلف عن داعية هواه ،حتى
َ
عبد هلل اضطرارا» .انتهى.
املسألة اخلامسة :األنبياء مجي ًعا وأتباعهم كانوا مسلمني باعتبار اإلسالم
الرشعي العام الذي هو :االستالم هلل بالتوحيد ،واالنقياد له بالطاعة ،والرباءة
من الرشك وأهله.

()2

قال اإلمام الطايب ♫(« :)3واإلسالم إنام هو الطاعة هلل ،واالنقياد
ألمره» .انتهى.
واإلسالم العام :هو ملة إبراهيم ♠ ،واحلنيفة التي ب َعث اهلل هبا
أنبيا َءه ،وهدى إليها أوليا َءه.

« -1املوافقات» ( .)289/2وله نحوه يف «االعتصام» (.)308/3
 -2انظر مثال «الفتاوى» (.)174/28( )623/7( )263/7( )157/7( )239/5( )91/3
« -3غريب احلديث» (.)411/2
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()1

يف قوله تعاىل﴿ :ﯟ ﯠ﴾ أي:

«واخضعوا له بالطاعة واإلقرار بالدين احلنيفي» .انتهى.
وعليه ،فال يدخل أحد اجلنة -من أي أمة كانت -إال إذا جاء به﴿ ،ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾[آل عمران.]19 :
قال ابن تيمية ♫(« :)2وأما الكتب الساموية املتواترة عىل األنبياء
عليهم الصالة والسالم فناطقة بأن اهلل ال يقبل من أحد دينا سوى احلنيفية،
وهي اإلسالم العام :عبادة اهلل وحده ال رشيك له ،واإليامن بكتبه ورسله
واليوم اآلخر» .انتهى.
وقال ♫(« :)3واإلسالم دين الرسل ك ِّلهمَّ ،أوهلم وآخرهم ك ُّلهم

ب ِعثوا باإلسالم» .انتهى.

ومن تأمل القرآن وجد آيات كثرية تقرر هذا األصل ،قال جل وعال عن
إبراهيم ♥﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ﴾[البقرة ،]132 :وقال جل

« -1جامع البيان» (.)312/21
« -2الفتاوى الكربى» (.)73/1
 -3نفس املصدر (.)449/2
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شأنه﴿ :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ﴾[البقرة ،]130 :أي أن
السفيه اجلاهل هو الذي ال يكون عىل دين اإلسالم احلنيف ،ألن اإلسالم
هو الرشاد ،وضده هو الس َفه والضالل والفساد.
وهذه هي الصبغة املذكورة يف قوله جل وعال﴿ :ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮣ ﮤ ﮥ﴾[البقرة ،]138 :فاملقصود هبا هنا صبغة
كالصبغ يلزم الثوب ،عىل
التوحيد واإلسالم ،ألن املتد ِين يلزمه وال يفارقه
ِ
أحد األقوال.

()1

وهلذا قال ﷻ﴿ :ﯲ ﯳ

ﯴ﴾[النحل:

 ،]52أي :دائام ،فعىل

اإلنسان ْ
وصف به املالئكة حيث قال﴿ :ﯩ
دائام يف مجيع أحواله ،كام َ
أن يطيعه ً
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ﴾[التحريم.]6 :

()2

فمن استس َلم له ولغريه كان
فاإلسالم يتضمن االستسالم هلل وحدهَ ،
ِ
مستكربا عن عبادته ،واملرشك به واملستكرب
ومن مل يستسلِم له كان
مرش ًكاَ ،
ًِ
عن عبادته كافر ،واالستسالم له وحدَ ه يتضمن عباد َته وحدَ ه ،وطاع َته
غريه.
وحدَ ه ،وهذا هو دين اإلسالم الذي ال يق َبل اهلل َ
 -1انظر «تفسري البغوي» (.)173/1
« -2مفردات القرآن للراغب» (ص .)872
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اتفاق األنبياء عىل التوحيد واختالفهم يف الرشائع
املسألة السادسة :مجيع األنبياء ۏ ،يتفقون يف األصول الكربى
وأساسها العقيدة والتوحيد ،وأما تفاصيل الرشائع فيختلفون فيها ،ودليله يف
ً
وسبيال،
قوله تعاىل﴿ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾[املائدة ،]48 :أي :سن ًة
إذ ليس مراد اهلل تعاىل جمر َد قرع األسامع بعبارات الترشيع أو التذوق لدقائق
تراكيبه ،بل مراد اهلل تعاىل مما رشع للناس هو عملهم بتعاليم رسله وكتبه ،وملا
كان املراد من ذلك هو العمل ،جعل اهلل الرشائع مناسب ًة لقابليات املخا َطبني
هبا ،وجاري ًة عىل قدر ر قبول عقوهلم ومقدرهتم ،ليتمكنوا من العمل هبا بدوام
وانتظام.

()1

قال احلافظ ابن كثري ♫( )2يف تفسري قوله تعاىل﴿ :ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ﴾« :هذا إخبار عن األمم املختلفة األديان ،باعتبار ما بعث اهلل
به رسله الكرام من الرشائع املختلفة يف األحكام ،املتفقة يف التوحيد ،كام ثبت
يف «صحيح البخاري»( ،)3عن أيب هريرة ◙ أن النبي ♀
 -1انظر «التحرير والتنوير» (.)191-190/3
« -2تفسري القرآن العظيم» ( ،)129/3بترصف يسري.
ودينهم و ِ
ت ،أمهاهتم َشتَّىِ ،
 ،)3443( -3ولفظه فيه« :األنبِياء إخو ٌة لع َّال ٍ
احدٌ » ،وهو أيضا يف
َ َ
َّ
«صحيح مسلم» (.)2365
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ت ،ديننا و ِ
اء إ رخو ٌة لع َّال ٍ
ارش األنبي ِ
ِ
احدٌ » ،يعني بذلك التوحيد،
َ َ
قال« :ن رَحن م َع َ
الذي بعث اهلل به كل رسول أرسله ،وضمنه كل كتاب أنزله ،كام قال تعاىل:
﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ﴾[األنبياء ،]25 :وقال تعاىل﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ﴾[النحل ،]36 :وأما الرشائع فمختلفة يف األوامر
والنواهي ،فقد يكون اليشء يف هذه الرشيعة حراما ثم حيل يف الرشيعة
األخرى ،وبالعكس ،وخفيفا فيزاد يف الشدة يف هذه دون هذه .وذلك ملا له
تعاىل يف ذلك من احلكمة البالغة ،واحلجة الدامغة» .انتهى.
وقال ابن ج َزي الغرناطي ♫(« :)1فأما أصول الدين من التوحيد
واإليامن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر ،فاتفقت فيه مجيع األمم
والرشائع ،وأما الفروع ففيها وقع االختالف بني الرشائع واخلالف» .انتهى.
ساق هذا املعنى اإلمام ابن القيم يف «النونية»( )2بقوله ♫:
ف ل ْسممممممم مت ِفقممممممم َن َق ْطعممممممم يف أصممممممم
ِ المممممممممم

ِ َ
دون شمممممممممم ا ِ اإل مممممممممم ِن

« -1التسهيل لعلوم التنزيل» ( .)268/1وانظر «التحرير والتنوير» (.)50/25
( -2ص .)85
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ومِنهمممممممممم وذا

ِ
ِ
ذان
يف األمممممممممم ِ ّل الت حيممممممممم فممممممممم َ
فه ْ
يف الت حيممممممم ِ د ممممممم واحممممممم

لمممممم ختَلِمممممم ْ مممممممنه ْ عليمممممم اثنمممممم ِن
لعبمممممممممم د ِ
د مممممممممم اإللمممممممممم ِ اختمممممممممم ر ِ
َ
ِ
ولنفسمممممممممم ِ همممممممممم قممممممممممي األد مممممممممم ِن
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نسمي َمن قب َلنا مسلمني؟
هل ِّ
املسألة السابعة :اختلف أهل العلم قديام يف حكم تسمية غرينا من امللل
السابقة مسلمني ،حتى ألف فيها جالل الدين السيوطي ♫ رسالة
بعنوان« :إمتام النعمة يف اختصاص اإلسالم هبذه األمة».
وظاهر النصوص -وقد مر بعضها -أن َمن قب َلنا يسم َ
ون مسلمني
باالعتبار العامْ ،
رشائع خمتلفة باالعتبار الاص.
وإن كانوا أصحاب
َ
وبذلك أخربنا اهلل عن األنبياء املتقدِّ مني وأم ِ
ـمهم ،قال نوح﴿ :ﭴ
َ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ﴾[يونس ﴿ ،]72 :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﴾[يونس ،]84 :وقال﴿ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ﴾[املائدة ،]44 :وقالت بلقيس﴿ :ﰙ ﰚ
ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ﴾[النمل ،]44 :وقال يف
احلواريني:

﴿ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ﴾[املائدة:

.]111

()1

 -1انظر «الفتاوى الكربى» ( ،)73/1و«جمموع الفتاوى» (.)94/3
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اإلسالم الرشعي اخلاص :دين النبي ُممد ♀
املسألة الثامنة :اإلسالم الرشعي الاص هو ما بعث به النبي حممد
♀ ،وس ِمي بذلك الختصاصه به ♀ وأمته َت َبع له،
وهو الذي عرفه النبي ♀ يف حديث جربيل بذكر أركانه المسة.
ويف «الصحيحني»

()1

عن ابن عمر ¶ قال :قال رسول اهلل

ِ
ٍ
وأن ُممدً ا
مخس:
♀« :بن ِ َي اإلسالم عىل
شهادة أن ال إل َه إال اهلل َّ
ِ
واحلج ،وصو ِم رمضان».
وإيتاء الزكاة،
رسول اهلل ،وإقا ِم الصالة،
ِّ
وعليه ،يعرف اإلسالم الاص بأنه« :االستالم هلل بالتوحيد ،واالنقياد له
بالطاعة عىل وفق ما جاء يف الوحي املنزَّل عىل ُممد ♀ ،والرباءة
من الرشك وأهله».



 -1البخاري ( ،)8ومسلم (.)16
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اإلسالم اخلاص :حكمي وحقيقي
املسألة التاسعة :ينقسم اإلسالم الاص -باعتبار قيام املكلف به -إىل:
إسالم حكمي ،وإسالم حقيقي.

()1

قال الراغب األصفهاين ♫(« :)2اإلسالم يف َّ
الرشع عىل ضبني:
أحدمها :هو االعرتاف باللسان ،وبه حيقن الدم ،حصل معه االعتقاد أو
مل حيصل.
والثاين :هو أن يكون مع االعرتاف اعتقاد بالقلب ،ووفاء بالفعل،
واستسالم هلل يف مجيع ما قىض وقدر» .انتهى.
وعليه ،فاإلسالم احلكمي استسالم هلل يف الظاهر ،وهو الذي ترتتب عليه
األحكام الدنيوية فقط ،ويكون ملن أتى بالشهادتني –كام سيأيت بيانه إن شاء
اهلل تعاىل( ،-)3أو بشعرية من شعائر اإلسالم الاصة كالصالة –عىل الوجه
الذي يصّل به املسلمون ،-سواء كان صادقا أو كاذبا.

 -1انظر «فتح الباري» البن رجب ♫ (.)125/1
« -2املفردات يف غريب القرآن» (ص  ،)423باختصار.
 -3عند الكالم عىل شهادة التوحيد ،وما فيها من عصمة احلال واملآل.
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قال اهلل تعاىل﴿ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ﴾[التوبة ،]5 :ويف «الصحيحني»( )1عن ابن عمر ¶ أن رسو َل
أن أ َ
يشهدوا أن ال إل َه إال
قاتل
اهلل ♀ قال« :أ ِم ررت ر
الناس حتى َ
َ
وأن ُممدً ا رسول اهلل ،ويقيموا الصالة ،ويؤتوا الزكاة ،فإذا ف َعلوا ذلك
اهللَّ ،
بحق اإلسالمِ ،
َ
وحساهبم عىل اهلل».
دماءهم
وأمواهلم إال ِّ
َع َصموا منِّي َ
أن الشهادتني مع إقام الصالة ،وإيتاء الزكاة ت ِ
َعصم د َم
ومعنى هذا َّ
يأت ما يبِيح َد َمه ،وأما يف اآلخرة ،فحسابه عىل
صاحبِها وما َله يف الدنيا إال ر
أن َ
اهلل ْ ،
وإن كان كاذب ًا فإنَّه من مجلة
فإن كان صادق ًا ،أدخله اهلل بذلك اجلنة ،ر
املنافقني يف الدَّ ررك األسفل من النار.

()2

وأما اإلسالم احلقيقي ،فهو استسالم هلل يف الظاهر والباطن ،ترتتب عليه
األحكام الدنيوية واألخروية ،وال يكون إال ملن كان صاد ًقا مع اهلل يف
إسالمه.
قال اإلمام األزهري ♫(« :)3اإلسالم :إظهار الضوع والقبول ملا
أتى به الرسول ♠ ،وبه حيقن الدم ،فإن كان مع ذلك اإلظهار اعتقاد
 -1البخاري ( ،)25ومسلم (.)22
 -2انظر «جامع العلوم واحلكم» (.)248/1
ِ« -3تذيب اللغة» (.)313/12
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وتصديق بالقلب فذاك اإليامن الذي هذه صفته ،فأما َمن أظهر قبول الرشيعة
واستسلم لدفع املكروه فهو يف الظاهر مسلم وباطنه غري مصدِ ق.
مثل ما ِ
فاملؤمن مبطِ ٌن ِمن التصديق َ
يظهر ،واملسلم التام اإلسالم مظهر
الطاعة مؤمن هبا ،واملؤمن الذي أظهر اإلسالم تعو ًذا غري مؤمن يف احلقيقة،
كمه يف الظاهر حكم املسلمني.
إال أن حـ َ
فمن صدَّ ق بقلبه ما أظهره لسانه فقد أ َّدى األمانة ،واستوجب كريم
زر
املآب إذا مات عليه ،ومن كان قلبه عىل خالف ما أظهر بلسانه فقد َ
حل ِو َ
اخليانة ،واهلل حسيبه» .انتهى.
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ختصيص هذه األركان بكوهنا أركانا لإلسالم دون غريها
املسألة العارشة :اختلفت أقوال أهل العلم يف بيان احلكمة يف ختصيص
هذه العبادات اخلمس بكوهنا أركانا لإلسالم.

()1

فقيل :إهنا أظهر شعائر اإلسالم وأعظمها ،وبقيام العبد هبا يتم إسالمه،
وتركه هلا يشعر بانحالل َق ْيد انقياده.

()2

واختار شيخ اإلسالم ابن تيمية ♫ أن أن النبي ♀ ذكر
الدين الذي هو استسالم العبد لربه مطل ًقا ،الذي جيب هلل عبادة حمضة عىل
خملصا له الدين.
قادرا عليه ليعبد اهلل هبا
ً
األعيان ،فيجب عىل كل من كان ً
وهذه هي اخلمس ،وما سوى ذلك فإنام جيب بأسباب ملصالح ،فال يعم
وجوهبا مجيع الناس ،بل:
 إما أن يكون فرض ًا عىل الكفاية :كاجلهاد ،واألمر باملعروف ،والنهي
عن املنكر ،وما يتبع ذلك من إمارة ،وحكم ،وفتيا ،وإقراء ،وحتديث،
وغري ذلك.
 وإما أن جيب بسبب حق لآلدميني خيتص به من وجب له وعليه،
وقد يسقط بإسقاطه ،مثل قضاء الديون ،واإلنصاف من املظامل ،وهذه
 -1انظر «موسوعة العقيدة» (.)231-230/1
 -2انظر «اإليامن» (ص .)245
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يشرتك فيها املسلمون واليهود والنصارى ،بخالف المسة فإهنا من
خصائص املسلمني.
وكذلك ما جيب من صلة األرحام ،وحقوق الزوجة ،واألوالد واجلريان
والرشكاء ،والفقراء ،كل ذلك جيب بأسباب عارضة عىل بعض الناس دون
بعض جللب منافع ودفع مضار ،لو حصلت بدون فعل اإلنسان مل جتب ،فام
كان مشرتك ًا فهو واجب عىل الكفاية ،وما كان خمتص ًا فإنام جيب عىل زيد دون
عمرو ،ال يشرتك الناس يف وجوب عمل بعينه عىل كل أحد قادر سوى
اخلمس.

()1

وجه عدم ذكر اجلهاد يف أركان اإلسالم
متفرعة عن املسألة التي قبلها ،وهي :ملاذا مل
املسألة احلادية عرشة :وهي ِ
يذكَر اجلهاد يف أركان اإلسالم؟
من املعلوم أن اجلهاد ذروة سنام اإلسالم ،أي :أعىل يشء فيه ،ولكنه
ليس من دعائمه وأركانه التي يبنى عليها ،وذلك لوجهني:

()2

 أحدمها :أن اجلها َد فرض كفاية عند مجهور العلامء ،ليس بفرض
عني ،بخالف هذه األركان.
 -1انظر نفس املصدر (ص .)246-245
« -2جامع العلوم» (.)155/1
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 والثاين :أن اجلهاد ال َيستمر فعله إىل آخر الدهر ،بل إذا نزل عيسى
أوزارها،
يبق حينئذ ملة إال ملة اإلسالم ،فحينئذ تضع احلرب
♠ ،ومل َ
َ
ويستغنى عن اجلهاد ،بخالف هذه األركان ،فإهنا واجبة عىل املؤمنني إىل أن
يت أمر اهلل وهم عىل ذلك ،واهلل أعلم.
يأ َ
أن اجلهاد يف اإلسالم مرا ٌد
قلت :وقد يضاف إىل ذلك وجه آخر ،وهو َّ
لغريه ،ال لذاته ،بخالف أركان اإلسالم اخلمسة التي قصدها الشارع لذاهتا.
فإن اجلهاد ِ
رشع لرفع أو دفع ِّ
كل ما حيول دون بلوغ دين اهلل إىل الناس،
َّ
وهلذا كان دفع اجلزية -بعد الدعوة إىل اإلسالم -م َقد ًما عىل القتال ،مع بقاء
املحارب عىل كفره ،وتفاصيل هذا معلومة فيام دونه املحدِ ثون والفقهاء،
خريا.
جزاهم اهلل ً
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من فوائد نعمة اإلسالم
املسألة الثانية عرشة :ال نعم َة يف الدنيا تَعدل نعم َة اإلسالم التي من اهلل
هبا -بفضله -عىل عبادهِ ،
()1
ومن فوائد تلك النِّعمة:
 عصمة املال والدم والعرض.
 إخراج العباد من عبادة العباد إىل عبادة اهلل وحده.
 حتقيق العدالة االجتامعية والرمحة واملساواة.
 القضاء عىل النظم الوضعية واملناهج اإلحلادية.
 حفظ كرامة اإلنسان وحقوقه ومكتسباته.
 حصول هداية القلب.
 الفوز باجلنة والنجاة من النار.
 حصول األلفة واملحبة والتـآخي بني الناس.
 حتقيق العزة والسعادة يف الدارين.
 إخراج الناس من الظلامت إىل النور فيعز الناس بالذ ِل والضوع إىل
رشف العبودية له ،ويتخلصون من ذ ِل العبودية
اهلل سبحانه ،ف َيحصلون عىل َ َ
لغريه.
« -1نرضة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكريم» ( ،)348/2بترصف ،واستفدت أصل النقل
من «موسوعة العقيدة» (.)232/1
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 حتقيق كامل األمن واالهتداء يف الدنيا واآلخرة.
 حتقيق األمان يف املجتمع ،فيعيش كل َف ْرد آمنًا من أذى أخيه ً
قوال
ً
وفعال.
 حتقيق التـكافل بني الناس ،فيأخذ غنيهم ب َيد فقريهم ،وقوُيم ب َيد
إخو ًة متحا ِبني يف جالل اهلل.
ضعيفهم ويصبح اجلميع َ
ِ
التحّل بالتواضع يف ثوب العزة.
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الركن األول :شهادة التوحيد
بدأ النبي ♀ تعريف اإلسالم الاص بذكر أول أركانه وهو
ُم َّمدً ا َرسول
وأن َ
أن ال إ َلـ َه َّإال اهلل َّ
أن ت رَش َهدَ ر
شهادة التوحيد ،فقال« :اإلسالم ر
اهلل ♀» ،والتي ال يدخل اجلنـ َة أحد من هذه األمة إال هبا.
والكالم عىل شهادة التوحيد يف مسائل:
معنى كلمة الشهادة
أن ت رَش َهدَ » ،من الشهادة،
املسألة األوىل :قوله ♀« :اإلسالم ر
ُم َّمدً ا َرسول
وتعرت َ
وهي أن تقر بقلبك َ
وأن َ
ف بلسانك ،بأنه «ال إ َلـ َه َّإال اهلل َّ
اهلل ♀».
ٍ
علم ،وليس ُّ
والشهادة أب َلغ من العلم ،إ رذ ُّ
كل عل ٍم شهاد ًة.
كل شهادة ٌ

()1

معنى شهادة «ال إ َلـ َه َّإال اهلل»
حق إال اهلل ،أي أنه ال
املسألة الثانية :معنى« :ال إ َلـ َه َّإال اهلل» :ال َمعبو َد ٌّ
حتق العبادة إال هلل وحدَ ه ،ال رشيك له يف عبادته ،كام أنه ال رشيك له يف ملكه
وجربوته وقدرته وعزته.▐ ،
ولكن هذه الشهادة ال تتم إال باإلقرار واالعرتاف لرسوله املبعوث رمحة

« -1املنهج املبني يف رشح األربعني» للفاكهاين املالكي ♫ (ص .)134
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رسل من عند اهلل ،ليس كاذ ًبا يف دعواه ،وال
للعاملني بأنه رسول اهلل ،أي أنه م َ
مـ َكذبا فيام أتاه اهلل ،فهو صادق مصدوق ♀.
ُم َّمدً ا َرسول اهلل»
أن َ
معنى شهادة « َّ
ُم َّمدً ا َرسول اهلل ♀» ،تعني
أن َ
املسألة الثالثة :شهادة « َّ
اإلقرار بأن هذا النبي العريب الق َريش اهلاشمي حممدَ ب َن عبد اهلل قد أرسله اهلل
باحلق إىل مجيع اللق  ،اإلنس واجلن ،وأنه خاتَم األنبياء ،وإمام األتقياء.
فلم يب َعث ♀ زعي ًام وطني ًا أو قائد ًا سياسي ًا ،أو ليخرج الناس
من حكم الفرس والرومان إىل حكم عدنان وقحطان ،وإنام أرسل إىل الناس
كافة بشري ًا ونذير ًا ،وداعي ًا إىل اهلل بإذنه ورساج ًا منري ًا ،إنام أرسل ليخرج عباد
اهلل مجيع ًا من عبادة العباد إىل عبادة اهلل وحده ،وخيرج الناس مجيع ًا من ضيق
الدنيا إىل سعة الدنيا واآلخرة ،ومن جور األديان إىل عدل اإلسالم ،يأمرهم
باملعروف وينهاهم عن املنكر ،وحيل هلم الطيبات ،وحيرم عليهم البائث،
ويضع عنهم إرصهم واألغالل التي كانت عليهم.


 -1انظر «ماذا خَّس العامل بانحطاط املسلمني؟» (ص .)80

()1
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ُم َّمدً ا َرسول اهلل»
أن َ
مقتضيات شهادة « َّ
ُم َّمدً ا َرسول اهلل ♀» تقتيض منك
أن َ
املسألة الرابعة :شهادة « َّ
أمورا:
أخرب،
 أن تصدقه فيام َ
 أن تطيعه فيام أ َمر،
وزجر،
 أن جتتنب ما عنه هنى َ
رشع ،أي بام جاء عىل لسان رسوله
 أال تعبد اهلل إال بام َ
♀ يف الكتاب والسنة.
فمن مل يلتزم بمقتىض هذه الكلمة فليست شهادته شهاد ًة صحيح ًة.
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شهادة التوحيد مفتاح اجلنة ،وال بد للمفتاح من أسنان
ُم َّمدً ا َرسول اهلل
وأن َ
أن ال إ َل َه َّإال اهلل َّ
املسألة اخلامسة :شهادة « ر
حد إال بالت َل ُّف ِ
♀» ال يقبل إسالم أ ٍ
ظ هبا باإلمجاع( ،)1فإذا كان
َ
أخر َس وت َعذر عليه الكالم ،فهذا يـك َتفى منه باإلشارة.
الرجل َ
وشهادة التوحيد مفتاح اجلنة ،وهذا املفتاح ال يمكن أن يفتح لك إال
بأسنان ،واألسنان هي الطاعات.
ويف هذا يقول ابن القيم يف «النونية»(:)2
هممممم ا ،و َفممممم ْت البممممم ِ لمممممي َ ب ْ كِممممم
إّل بِ ِ فتممممممممممممم علممممممممممممم َأسمممممممممممممن ِن
مِفت حمممممم بِشممممممه د ِ اإلخمممممم

ِ والتمممممم

حيممممممممم ِ تلممممممممم َ شمممممممممه د اإل ممممممممم ِن
أسمممممن ن األع ممممم وهممممم َشممممم ا المممممم
إسممممممممممم ِ وال ِ فتممممممممممم ب ألسمممممممممممن ِن
ِ
النبي ♀ يف تعريف االسالم بركن واحد وهو
وهلذا ،مل يكتف ُّ
التوحيد ،بل زاد عليها سائر األركان من إقامة الصالة وإيتاء الزكاة وصوم
 -1انظر «رشح مسلم» للنووي (.)149/1
 -2وانظر له «حادي األرواح» (ص .)68
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رمضان وحج البيت احلرام ،وهذه هي األسنان الكربى للمفتاح األعظم.

()1

قيل لوهب بن منبه ♫ :أليس ال إله إال اهلل مفتاح اجلنة؟ قال« :بىل،
ولكن ليس مفتاح إال له أسنان ،فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك ،وإال مل
يفتح لك».

()2

وقد ذكر العالمة اهلراس ♫ أن يف هذا املثال الذي رضبه وهب بن
منبه َح رال إلشكاالت كثرية وردت يف بعض األحاديث ،حيث ع ِلق دخول
اجلنة فيها عىل قول ال إله إال اهلل أو املوت عىل التوحيد ،فيجب أن ال يفهم
منها أن ال إله إال اهلل بمجردها كافية يف دخول اجلنة والنجاة من النار ،بل ال
بد معها من حقوقها التي هي أسنان املفتاح.

()3



 -1انظر «رشح البخاري» البن بطال املالكي (.)237/3
 -2ذكره البخاري يف «صحيحه» (كتاب اجلنائز) ،ووصله يف «التاريخ» ( ،)261وكذلك أبو نعيم يف
«احللية» ( .)66/4انظر «الفتح» ( ،)109/3و«تغليق التعليق» (.)453/2
 -3انظر «رشح النونية» (.)340/2
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التوحيد أصل لكل خري يف الدنيا واآلخرة
املسألة السادسةُّ :
كل خري يف الدنيا واآلخرة فهو ِمن ثمرات التوحيد،
ُّ
رش يف الدنيا واآلخرة فهو ِمن ثمرات الرشك.
وكل َ ر
ثامر التوحيد ال حتصل إال باجتامع رشوطه ،وانتفاء موانعه ،ومجاع
ولكن َ
تلك املوانع :إما رشك ،وإما بدعة ،وإما معصية.
ِ
رشف التوحيد الذي هو حتقيق هلذه الكلمة العظيمة «ال إله إال
ومن َ
()1

اهلل» ،أن صاح َبه -وإن خلط معه جباال من الذنوب ،-ال خيلد يف النار وإن
ع ِذب ،وأما الرشك ،فنجاسته -لع َظمها -ال ت َط ِهرها النار.
قال ابن رجب ♫(« :)2ومن مل حي ِرق اليوم قل َبه بنار األسف َع َىل ما
حرا.
سلف ،أو بنار الشوق إِ َىل لقاء احلبيب ،فنار جهنم له أشد ً
حتقيق التوحيد والقيام
كمل
َ
ما حيتاج إىل التطهري بنار جهنم إال من مل ي ِّ
بحقوقه» .انتهى.
أن نجاس َة الرشك ال
فإن النَّ َار خ َلقها اهلل إلذابة القلوب القاسية ،غري َّ
َّ
ت رطهر مهام طال مكث صاحبِها يف النار ،وهلذا يبقى الكافر خملدً ا فيها ،وال
دار الط ِّيب املَحض ال يدخلها خبيث.
يصري إىل اجلنة أبدً اَّ ،
ألن َ
 -1انظر «تعليق ابن سعدي عىل منظومته يف القواعد» (ص .)50-49 ،20
 -2نفس املصدر (.)65/3
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قال ابن رجب ♫ -بعد أن تكلم عىل رشوط كلمة التوحيد:)1(-
«نار املحبة يف قلوب املؤمنني ختاف منها نار جهنم» .انتهى.
وقال(« :)2إذا علِقت نار املحبة بالقلب ،أحر َقت منه َّ
كل ما سوى
الرب» ،وقال(« :)3نار جهنَّم تنطفئ بنور إيامن املوحدين» .انتهى.
ومعنى هذا :أن املؤمن إذا قويت حمبته هلل ،و َعظمت استقامته عىل دين
اهلل ،واستنار طريقه بطاعة اهلل ،مل حتر ْقه نار جهنم ،حتى إن املؤمن َليدخل إىل
جهنم ل َيش َفع يف أصحابه وال متسه النار بسوء ،فتكون عليه برد ًا وسالم ًا ،كام
َ
كانت عىل إبراهيم ♠ بردا وسالما.



« -1جامع العلوم واحلكم» (.)627/2
 -2نفس املصدر (.)1176/3
« -3كلمة اإلخالص» ضمن الرسائل (.)66/3
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كلمة التوحيد تعصم يف احلال بنطقها ،ويف املآل بتحقيقها
نفسه وما َله ،ولكنها
املسألة السابعةَ :من نطق بكلمة التوحيد َع َصم َ
يب أن
عصمة ال تدوم حتى حي ِقق العبد ما اقتضته تلك الشهادة ،وإال فال َر َ
تبق له تلك
َمن تبني من حاله منا َقضة ما َحكاه لسانه من إقراره بالتوحيد مل َ
العصمة.
أن كلمة التوحيد هلا عصمتان:
ويتَّضح ذلك إذا
َ
علمت -أُّيا املو َّفقَّ -

()1

 عصم ٌة يف َ
احلال :وهذه يكتفى فيها بالشهادتني.
 وعصم ٌة يف املآل :ال بد فيها من اإلتيان بحقوق الشهادتني من
أركان اإلسالم.
ونَممم طِممممممممممم بِمكِ ْلم ممممممممم ِ الممتمم ِحمميمممممممممم ِ
ْ
َ
معمصممممم فِممممم ا ْلمحممممم ِ بِممممم َ َتمم ِد مممممم ِ
َ
ْ َ
ْ
ِ
مصم َ ممممممم َ الم َ ممممممممم ِ تمنْم َقممممممم
لكمممممم ع ْ
إذا أ َتمممممممم بِممممنَمممم قِمممممممممم ممنَمم قِممممممممم
ِ
احل ِ
صمة َ
فمن َ
الَ ،فإذا َأتَى
قال« :ال إله إال اهلل» َنـكف َعنه وتكون له ع َ
َ
بنَاقض هلذه الشها َدة َخر َج من اإلسالم ومل َتـكن له ِعصمة ِ
املآل.
َ
َ

 -1انظر «رشح نظم املهامت من كشف الشبهات» ،للمؤلف.
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إن ناسا يقولون :من قال «ال إله إال اهلل» دخل
قيل للحسن البرصيَّ « :
اجلنة ،فقال :من قال «ال إله إال اهلل» فأ َّدى ح َّقها و َفرضهاَ ،دخل اجلنة».
ٍ
مقتض لدخول اجلنة
سبب
إن كلم َة التوحيد
وقال طائفة من العلامءّ « :
ٌ
والنجاة من النار ،لكن له رشوط ،وهي اإلتيان بالفرائض ،وموانع وهي إتيان
الكبائر».

()1

َ
العظيم العالمة الشوكاين ♫ يف كالم له طويل يف
األصل
وبني هذا
َ
َّ
«الدر النضيد يف إخالص كلمة التوحيد»( )2حاصله أنه وليس جمرد قول «ال
إله إال اهلل» من دون عمل بمعناها مثب ًتا لإلسالم ،فإنه لو قاهلا أحد من أهل
اجلاهلية ،وع َكف عىل صنمه يعبده مل يكن ذلك إسال ًما.
وأما َمن قال «ال إله إال اهلل» ومل يتبني من أفعاله ما خيالف معنى التوحيد
ِ
احل ِ
صمة َ
ال] إذا جاء بأركان اإلسالم
فهو مسلم َحمقون الدم واملال [= ع َ
يب أنه قد تبني من
املذكورة يف حديث جربيل ،وأما إذا أتى بام ينقضها ،فال َر َ
حاله خالف ما َحكاه لسانه من إقراره بالتوحيد ،فهذا مل يكن معصو َم الدم
وال املال [= ِعصمة ِ
املآل].
َ
 -1انظر «جامع العلوم واحلكم» (.)623/2
 -2انظر «الفتح الرباين من فتاوى اإلمام الشوكاين» ( ،)350-345/1وعنه صديق حسن خان
القنوجي يف «الدين الالص» (.)51/4
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وما أمجل َ
قول احلافظ ابن رجب متحدِ ثا عمن َأ َخل بكلمة «ال إله إال
()1
ومن دخل ال َّن َار ِمن أهل هذه الكلمة ،فلِ ِق َّلة صدقِه يف
اهلل» ،فقال ♫ َ « :
القلب ِمن ِّ
كل ما ِسوى اهلل ،فمن
طهرت
قوهلاَّ ،
فإن هذه الكلمة إذا صد َقت َّ
َ

صدق يف قوله« :ال إله إال اهلل» مل حيب سواه ،ومل َي ْرج إال إياه ،ومل َ
خيش أحدً ا
تبق له بقيـة من إيثار نفسه وهواه ،ومتى
إال اهلل ،ومل يتوكل إال عىل اهلل ،ومل َ
بقي يف القلب أثر لسوى اهللِ ،
فمن ِق َّلة الصدق يف قوهلا» .انتهى.
ٌ



« -1جامع العلوم واحلكم» (.)626/2
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الركن الثاني :إقامة الصالة

ِ
الصالة» :أي :تفعلها بكل ما هلا من رشوط
يم َّ
قال ♀« :وتق َ
أجرها ،واحلفاظ عليها يف
وأركان ،مع حفظها من كل ما يكدِ رها وينقص َ
وقتها ،والشوع هلل جل وعال فيها.
وإقام الصالة هو الركن الثاين من أركان اإلسالم ودعائمه العظام،
والكالم عليه يف مسائل:
تعريف الصالة
املسألة األوىل :والصالة لغ ًة :الدعاء ،عند مجاهري العلامء من أهل اللغة
والفقه وغريهم( ،)1وقيل غري ذلك.

()2

ورش ًعا :هي «أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبري خمتتمة بالتسليم مع النية
برشائط خمصوصة».

()3

 -1انظر «ِتذيب األسامء واللغات» للنووي (.)179/3
 -2انظر «الروض األنف» ( ،)6/3و«نتائج الفكر يف النحو» (ص  ،)47وكالمها للسهيّل ،وعنه
ابن القيم يف «بدائع الفوائد» ( ،)45/1و«الذخرية» للقرايف ( ،)6-5/2و«املصباح املنري»
(.)346/1
 -3انظر «املقدمات املمهدات» البن رشد اجلد ( ،)138/1و«مواهب اجلليل» للحطاب الرعيني
( ،)377/1و«رشح حدود ابن عرفة» للرصاع التونيس (ص  ،)43و«املوسوعة الفقهية الكويتية»
(.)51/27
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معنى إقام الصالة
مواضع
املسألة الثانية :جاء األمر بإقام الصالة يف كتاب اهلل ﷻ يف
َ
ٍ
كثرية يصعب حصها ،ومن ذلك قوله تعاىل﴿ :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ﴾[الروم ،]31 :وقوله﴿ :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ﴾[املائدة.]55 :
َ
ترشك به
ويف إحدى روايات هذا احلديث« :اإلسالم أن تعبدَ اهللَ ،وال
رمضان».
ي ال َّزكا َة املفروض َة ،وتصو َم
َ
قيم الصال َة املكتوب َة ،وتؤ ِّد َ
شي ًئا ،وت َ

()1

فاستفدنا من هذا اللفظ أمرين:
 األول :أن املرا َد بالصالة التي هي ركن من أركان اإلسالم هي
الصالة املكتوبة.
 والثاين :أن مقصو َد الشارع إقامة الصالة ال جمرد فعلها.
و املراد بـإقامتها:

()2

 إدامتها واملحافظة عليها يف أوقاِتا.
 وقيل :إمتامها عىل وجهها ،بإمتام أركاهنا واستيفاء أقواهلا وأفعاهلا،
 -1مسلم (.)9
 -2انظر «أحكام القرآن» البن العريب ( ،)17/1و«الصالة» البن القيم (ص  ،)140و«فتح الباري»
البن رجب (.)193/4

السلسبيل من فوائد «حديث جربيل»

58

واختاره احلافظ النووي ♫.

()1

()2
أمرنا
ورشح هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية ♫ حني قال « :واهلل َ 
ِ
املعتدل ،فال
أن ت َعل قائم ًة ،واليشء القائم :هو املستقيم
بإقامتها ،واإلقامة :ر
مستقر ًة ِ
ِ
معتدلة ،وذلك إنام يكون بثبوت أبعاضها
بد أن تكون أفعال الصالة
َّ

واستقرارها ،وهذا يتضمن الطمأنينة ،فإن من َن َقر َن ْق َر الغراب مل يقم
السجود ،وال َيتم سجوده إذا مل َيثبت ومل َيستقر ،وكذلك الراكع» .انتهى.
()3
كر
وأحس َن العالمة ابن القيم ♫ يف قوله « :فلن تكا َد جتد ذ َ

الصالة يف موضع من التنزيل إال مقرونا بإقامتها ،فاملص ُّلون يف الناس ٌ
قليل،
ومقيم الصالة منهم ُّ
أقل القليل ،كام قال عمر ◙« :احلاج قليل والركب
كثري»( .»)4انتهى.


« -1رشح مسلم» (.)163/1
« -2القواعد النورانية» (ص  ،)66بترصف يسري.
« -3الصالة» (ص .)66
 -4رواه عبد الرزاق يف «املصنف» ( )19/5عن رشيح ♫.
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مكانة الصالة من الدين
املسألة الثالثة :الصالة -لعظم شأهنا -عل َق اهلل األخو َة اإليامنية عليها كام
يف قوله تعاىل﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ﴾[التوبة ،)1(]11 :كام أنه علق ترك القتال
عليها يف قوله﴿ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ﴾[التوبة ،)2(]5 :وملا سئل أهل النار﴿ :ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﴾[املدثر،]42 :
﴿ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ﴾[املدثر ،]43 :وقال جل وعال ﴿ :ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ﴾[املاعون.]5-4 :
قال الشنقيطي ♫(« :)3فإذا كان اهلل تعاىل توعد بالويل املصّل الذي
هو ساه عن صالته ويرائي فيها ،فكيف بالذي ال يصيل ً
أصال ،فالويل ُّ
كل
الويل له ،وعليه لعائن اهلل إىل يوم القيامة ما مل يتب» .انتهى.
الرش ِك والك ِ
الرج ِل وبني ِّ
فر تَرك
وقال النبي ♀« :بني َّ

حرمت
 -1روى ابن جرير الطربي يف «تفسريه» ( )153/14عن ابن عباس ¶ أنه قالَّ « :
أهل ِ
دماء ِ
الق ربلة».
هذه اآلية َ
 -2انظر «جمموع الفتاوى» (.)614/7( )604/7
« -3دفع إُيام االضطراب عن آيات الكتاب» (ص .)288
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الص َالة»( ،)1فمن ترك الصالة فقد ترك ركنا عظي ًام من مباين اإلسالم ،ومل َي َبق
َّ
له من حقيقة اإلسالم إال االسم ،ومل يكن قد َحصل منه إال الرسم ،ألن
الصال َة هي شعار أهل اإلسالم الظاهر ،كام قال النبي ♀ِ « :هنيت
َع رن َقت ِرل امل َص ِّلني»( ،)2ومثلها يف الداللة عىل صحة اإلسالم ما هو أفضل منها
كالتوحيد ،وما هو أدنى كالزكاة ،ويف هذا يقول النبي ♀ِ « :أم ررت
الناس حتى َ
أن ُممدً ا رسول اهلل ،ويقيموا
أن أقاتِل
يشهدوا أن ال إله إال اهللَّ ،
َ
بحق
الصالةَ ،ويؤتوا الزكاةَ ،فإذا َف َعلوا ذلِ َك َعصموا مني ِدمائه رم ،إال َّ
اإلسالمِ ،
وحساهبم عىل اهلل»( ،)3فالصالة ال تكون عاصم ًة للدم إال ببقية
دعائم اإلسالم العظام وأمهها صدق التوحيد.

()4

من
وعن أنس بن مالك ◙ ،قال :قال رسول اهلل ♀ « :ر
َص َّىل َصالتَنا واستَق َبل ِقب َلتنا ،وأك ََل َذبِيح َتنا ،فذلك املسلم ا َّلذي له ِذ َّمة اهلل
ِ
ِ ِ ()5
وذ َّمة رسولِه ،فال خت ِرفروا اهللَ يف ذ َّمته».

 -1رواه مسلم ( .)82وانظر «املفهم» أليب العباس القرطبي (.)271/1
 -2رواه أبو داود يف «السنن» ( ،)4928وصححه األلباين يف «صحيح اجلامع» (.)2506
 -3رواه البخاري ( ،)25ومسلم ( .)21وانظر «فتح الباري» البن رجب احلنبّل (.)56/3
 -4وتقدم هذا أثناء الكالم عىل «شهادة التوحيد».
 -5رواه البخاري (.)391
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دين له».
وعن ابن مسعود ◙ موقوفاَ « :من ترك الصالة فال َ

()1

ون
وقال عبد اهلل بن شقيق« :كان أصحاب َ
ُم َّم ٍد ♀ ال َي َر َ
ِ
()2
الصالة».
َري َّ
شيئًا َ
من األ رعامل ت رَركه ك ٌ
فر غ َ
قال ابن رجب(« :)3الصالة برهان عىل صحة اإلسالم» .انتهى.
ابن آد َم َّإال أ َث َر
ويف «الصحيح» قال ♀« :تأكل ال َّنار َ
السجود».
السجودَ ،ح َّرم اهلل عىل النَّار ر
أن تأك َل أ َث َر ُّ
ُّ

()4

قال ابن تيمية(« :)5فعلم أن َمن مل يكن يسجد هلل تأكله النار كله» .انتهى.
ِ
()6
للصحة ،دافِعة
للرزق ،حافظة ِّ
وقال ابن القيم « :والصالة َم َلبة ِّ
لألذىِ ،
مقوية للقلب ،مب ِيضة للوجه ،مفرحة للنفس ،مذهبة
مطردة لألدواءِّ ،
منشطة للجوارح ،ممدة للقوىِ ،
للصدرِّ ،
للكسلِ ،
مغذية للروح،
شارحة َّ

 -1قال األلباين يف «صحيح الرتغيب» (« :)370/1رواه ابن أيب شيبة يف «كتاب اإليامن» (/184
 ،)2والطرباين يف «املعجم الكبري» ( )1/19/3بسند حسن».
 -2رواه الرتمذي ( .)2622وانظر «صحيح الرتغيب والرتهيب» (.)376-366/1
« -3جامع العلوم واحلكم» (.)647/2
 -4رواه البخاري ( ،)7437ومسلم (.)182
« -5جمموع الفتاوى» (.)612/7
« -6زاد املعاد» ( .)305-304/4وانظر ( .)192/4وكالمه يف هذا كثري ،عليه رمحة اهلل ورضوانه.
وانظر كتاب «ذوق الصالة عند ابن القيم» ،للزرقي.
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للربكة ،مبعدة من
ِّ
منورة للقلب ،حافظة للنِعمة ،دافعة للنِقمة ،جالبة َ
مقربة من الرمحن.
الشيطانِ ،

ِ
صح ِة البدن والقلب ،وقوامها
تأثري
وباجلملة :فلها
عجيب يف حفظ َّ
ٌ
ٌ

بعاهة أو داء أو حمنَة أو َبلية إال
ودفع املواد الرديئة عنهام ،وما ابت َّل رجالن َ
كان حظ املصّل منهام أ َقل ،وعاقبته أس َلم.
وللصالة تأثري عجيب يف َدفع رشور الدنيا ،وال سيام إذا أعط َيت حقها
ظاهرا وباطنًا ،فام استدفِ َعت رشور الدنيا واآلخرة ،وال
من التكميل
ً
ِ
ِ
وس ذلك أن الصالة ِص َل ٌة باهلل  ،وعىل
استجل َبت مصاحلهام بمثل الصالةُّ ،
ِ
العبد بر ِّبه  تف َتح عليه ِمن اخلريات أبواهبا ،وتق َطع عنه من
َقدر ِر ِص َل ِة
الرشور أسباهبا ،وتفيض عليه َمواد التوفيق من ر ِبه  ،والعافية والصحة،
رضة لديه،
وال َغنيمة والغنَى ،والراحة والنِعيم ،واألفراح واملَ ََّسات كلها حم ْ َ َ
ومسارعة إليه» .انتهى.
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حكم تارك الصالة
املسألة الرابعة :اختلف أئمة اإلسالم فيمن َترك الصالة ً
كسال عىل أقوال
مشهورة حملها كتب األحكام( ،)1مع إمجاعهم عىل كفر من تركها جحو ًدا،
ألهنا من املعلوم من الدين بالرضورة.

()2

ولشيخ اإلسالم ابن تيمية ♫ تفصيل حسن يف حكم تارك
أن الناس مع الصالة أربعة أقسام:
الصالة( )3خالصته َّ
 .1املمتنع عن أدائها حتى ي َقتل ،فهذا كافر ،ألنه ال يمكن أن يكون
مقرا هبا يف الباطن ويمتنع منها ظاهرا حتى املوت -ولو قال أنا مقر بوجوهبا
ر
فم َثل هذا كالذي أخذ يلقي املصحف يف احل ِش ويقول:
غري أين ال أفعلهاَ ،-
أشهد أن ما فيه كالم اهلل!
ص عىل تركها بالكل َّية حتى يموت ،فال يسجد هلل سجد ًة قط مع
 .2امل ُّ
قرا بوجوهبا.
التمكن والقدرة ،فهذا ال يكون مسلمـًا م ر

 -1انظر «بداية املجتهد» البن رشد احلفيد ♫ ( ،)99-97/1و«جهود املالكية يف تقرير توحيد
العبادة» للعرفج (ص  ،439وما بعدها).
 -2انظر «القوانني الفقهية» البن جزي (ص  ،)34و«املفهم» للقرطبي (.)271/1
 -3انظر «الفتاوى» ( ،)617-614/7( )49-40/22ومواضع أخرى.
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 .3الذي يصليها ،ولكنه ال حيافظ عليها ،فهذا حتت مشيئة اهلل(،)1
حلديث عبادة بن الصامت ◙ أن النبي ♀ قال« :مخس
ِ
ٍ
وأتم
هن
افرت َضه َّن اهللَ ،من
َّهن لوقت َّ
وصال ّ
ضوءه َّن َ
َّ
َ
أحس َن و َ
صلوات َ َ
ِ
فليس له
ركو َعه َّن وخشو َعه َّن َ
كان له عىل اهلل َعهدٌ أن َيغف َر له ،ومن مل َيف َعل َ
شاء َع َّذ َبه».
شاء َغ َف َر له ،وإن َ
عىل اهلل َعهدٌ  ،إن َ

()2

 .4املؤمنون املحافظون عىل الصالة ،املع ِظمون هلذه الشعرية ،وهؤالء
هم أصحاب العهد يف دخول اجلنة.

 -1ومن املعلوم أن العبد إذا ترك حتت مشيئة اهلل يف التعذيب أو العفو فإنه مسلم باإلمجاع ،وهلذا اهلل
جل وعال قال ﴿ :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ﴾[النساء ،]116 ،48 :أي ملن
مات عىل التوحيد ،فإن من مات عىل الرشك األكرب ليس له يف رمحة اهلل جل وعال نصيب ،قال
ﷻ ﴿ :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ﴾[األعراف.]40 :
 -2رواه أمحد يف «املسند» ( ،)22704وأبو داود ( ،)425وغريمها ،وصححه األلباين يف «صحيح
سنن أيب داود» ( .)425وقال ابن تيمية يف «الفتاوى (« :»)615/7فالنبي ♀ إنام أدخل
حتت املشيئة من مل حيافظ عليها ال من ترك ،ونفس املحافظة يقتيض أهنم صلوا ومل حيافظوا عليها.»...
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يقول القحطاين يف «نونيته»(:)1
وإذا دعيممممممممممم َ إلممممممممممم أدا ِ َف َضممممممممممم
فمممممم نط ْ وّل َتمممممم يف اإلج َبمممممم ِ وانِمممممم
قمممم ْ ب لصمممم ِ َ
الخ ْ مممم ِ واعمممم ِ ْ َقمممم ْ َره
ف َلهممممممممم ِعنممممممممم َ الل َأع َظممممممممم شممممممممم ِن



( -1ص .)25
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الركن الثالث :إيتاء الزكاة
قال ♀« :وت رؤ ِ َت الزَّكاة».
وكان النبي صىل اهلل عليه وسلم أول ما يشرتط بعد التوحيد إقامة
الصالة ألهنا رأس العبادات البدنية ثم أداء الزكاة ألهنا رأس العبادات املالية
ثم يعلم كل قوم ما حاجتهم إليه أمس.

()1

والكالم عىل الزكاة يف مسألتني:
املسألة األوىل :الزكاة لغ ًة :النامء والزيادة والطهارة.

()2

ورش ًعا« :مال خمصوص ،يؤخذ من مال خمصوص ،إذا بلغ قدرا
رصف يف جهات خمصوصة».
خمصوصا ،يف وقت خمصوص ،ي َ

()3

وبركة
وسم َيت الزكاة بذلك ألن
َ
إخراجها سبب للنامء يف املال ح رسا َ
ِ
هرة للنفس من َرذيلة البخل ،أو ألهنا ت َط ِهر من
وأجرا عند اهلل ،وألهنا ط َ
ً
الذنوب .وهذا يف حق الدافع واآلخذ م ًعا ،فأما يف حق الدافع :فتطهريه

 -1انظر «فتح الباري» (.)7/2
 -2انظر «مواهب اجلليل» للحطاب الرعَيني (.)255/2
 -3انظر «املقدمات املمهدات» ( ،)271/1و«الثمر الداين» لآليب (ص  ،)322و«رشح حدود ابن
عرفة» (ص  ،)71و«املوسوعة الكويتية» (.)226/23

الصغيــر بن عامر

وتضعيف أجوره ،وأما يف حق اآلخذ :فل َسدِ َخلته أي :حاجته.

67

()1

اقرتان الزكاة بالصالة يف القرآن
املسألة الثانية :الزكاة ِ
واج َب ٌة عىل أهل اجلدَّ ات وهم أهل الغنى ،الذين
ً
ِصاب و َ
حلول ،لقوله تعاىل:
يملكون
أمواال َزكَوي ًة(َ ،)2ب َلغت الن َ
حال عليها ا َ
﴿ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ
وع َال﴿ :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮦ ﮧ ﮨ﴾[البينة ،]5 :ولقوله جل َ
ﮕﮖﮗ ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ﴾[البقرة ،]277 :وغري ذلك من اآليات التي تَقرن بني
الصالة والزكاة يف القرآن.
ّل َت ْ ممممممممنَ َع َزكمممممممم َ م لِمممممممم ظ ل ِ مممممممم
وزك تنَممممممممممممم أخ َتممممممممممممم ِن
فصممممممممممممم تنَ َ
َ
()3
واقرتنت الزكاة بالصالة يف القرآن يف ست ٍَّة وعرشين ( )26موض ًعا.

 -1انظر «إحكام األحكام» البن دقيق العيد ( ،)375-374/1و«املنهج املبني» للفاكهاين (ص
.)137
األفصح ،كام قال الفيومي ♫ يف «املصباح املنري» (.)254/1
 -2وهو
َ
 -3انظر «املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم» ملحمد فؤاد عبدالباقي (ص .)332-331
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ومن فقه أيب بكر الصدِ يق ◙ قوله يف مانعي الزكاة« :ألقاتِ َل َّن َمن
()1
الصال ِة والزَّ كاة».
َف َّر َق بني َّ
قال العالمة ابن عاشور ♫(« :)2وقد كانت الزكاة جدير ًة ْ
أن تعد يف
قدرها ،فجع َلها عباد ًة وقرب ًة،
شعائر نظام والية أمر املسلمني،
َّ
ولكن اهللَ رفع َ
تنوُّيا بشأهنا ،وجع َلها ِمن خطاب التكليف املقصود
وقارن هبا الصالة
َ
ً
لذاته» .انتهى.
يعطي زكا َة ماله لغري َمن َسمى اهلل
و َّأما عن مستَح ِّقيها ،فليس ألحد أن
َ
تعاىل يف كتابه يف قوله جل وعال﴿ :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥﮦﮧﮨ ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ
ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ﴾[التوبة.]60 :

()3



 -1رواه البخاري ( ،)1399ومسلم ( .)20وانظر «التمهيد» (.)231/4
« -2كشف املغطى من املعاين واأللفاظ الواقعة يف املوطأ» (ص  ،)145بترصف يسري.
 -3انظر «الكايف يف فقه أهل املدينة» البن عبد الرب (.)325/1
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الركن الرابع :صوم رمضان
قال ♀« :وتَصو َم رمضان».
والكالم عىل الصيام يف مسألتني:
املسألة األوىل :الصيام لغ ًة :اإلمساك( ،)1ورش ًعا« :اإلمساك بنية عن
شهويت البطن والفرج وما يف حكمهام من طلوع الفجر الصادق إىل غروب
الشمس».

()2

َ
طلق
جعل صيا َم
إن اهللَ
رمضان ركن ًا لإلسالم ،وليس م َ
َ
املسألة الثانيةَّ :
الصيام ،قال تعاىل﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ﴾[البقرة:

.]185
مجة يعلمها اهلل تعاىل ،ولذلك قال اهلل تعاىل يف مقام
ويف الصيام فوائد َّ
الرتخيص لبعض أهل األعذار يف الفطر﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﴾[البقرة.]184 :

()3

 -1ال خالف يف ذلك ،كام قال ابن العريب يف «أحكام القرآن» (.)106/1
 -2انظر «املقدمات املمهدات» ( ،)237/1و« التدليل والبيان عىل الالصة يف أحكام صيام
رمضان» ،للمؤلف.
 -3انظر «كشف املغطى» (ص .)162
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الركن اخلامس :أدا ُء احلج
البيت ِ
قال ♀َ « :
ستطعت إليه َسبيال».
إن ا
وحت َّج
َ
َ
والكالم عىل احلج يف مسألتني:
احلج لغ ًة :القصد.
املسألة األوىلُّ :

()1

ورش ًعا« :قصد البيت احلرام عىل صفة ما ،يف وقت ما ،وتقرتن به أفعال
ما».

()2

مر ًة يف العمر باإلمجاع( ،)3ألهل االستطاعة:
املسألة الثانيةُّ :
احلج واجب َّ
حرم للمرأة.
باملالِ ،
والصحة ،و َأمن الطريق ،ويضاف اشرتاط املَ َ
يقول القحطاين ♫(:)4
َ
والحمممممم مفتَمممممم َ

عليمممممم َ َ
وشمممممم ط
وصممممممممح األبمممممممم ِ
َأممممممممم الط مممممممم ِ ِ
ان
ْ

 -1انظر «املصباح املنري» (.)121/1
 -2انظر «املقدمات املمهدات» ( ،)379/1و«الثمر الداين» لآليب (ص  ،)322و«رشح حدود ابن
عرفة» (ص  ،)71و«املوسوعة الكويتية» (.)226/23
 -3انظر «اإلمجاع» البن املنذر ( ،)136و«اإلقناع» البن القطان (« ،)1366مواهب اجلليل»
(.)465/2
« -4النونية» (ص .)25
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قال تعاىل﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ﴾[آل عمران:

 ،]97وحرف «عىل» من أوكد ألفاظ الوجوب عند العرب ،فذكر اهلل تعاىل
احلج بأبلغ ألفاظ الوجوب تأكيدا حلقه وتعظيام حلرمته.

()1

يقول الناظم(:)2
ِ
واجبممممممممممممم ِن
الحممممممممممممم والع ممممممممممممم
يف الع مممممممممم ِ ممممممممممم بمممممممممم َتمممممممممم ِ
ان
َ
ْ
َ
بشممممممممممم ِ إسمممممممممم

كمممممممممم ا ح مممممممممم ْ
عقممممممممممم بلممممممممممم

ِ
قممممممممممم ْ َر َجليممممممممممم ْ

إعالء لكلمة التوحيد ،وإبطال ملا كان عليه أهل اجلاهل َّية ِمن
احلج
ويف ِّ
ٌ
التجرد من عالئق احلياة الدنيا ،مما يسمو بالنفوس،
اإلرشاك والتنديد ،مع َ
وتقديسا.
فيزيدها زكا ًة
ً
َّ
تتجىل املساواة اإلسالمية يف أجىل مظاهرها ،مع ما فيه من
احلج
ويف
ِّ
طوائف من املسلمني من أقطار خمتلفة ،لتعرف بعضهم بأحوال
اجتامع
َ

 -1انظر «تفسري القرطبي» ( ،142/4وما بعدها) ،فهو مفيد.
 -2وهو عثامن بن قائد النجدي ♫ (املتوَّف سنة  1097هـ).
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بعض ،وتشاورهم فيام يعود عليهم بالنفع ،ويدفع عنهم املصائب والنوائب،
وتعاون بعضهم ببعض.

()1



 -1انظر «كشف املغطى» (ص .)191
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الريادة
س السعادة وأ ُّس ِّ
اإلسالم ُّ
واجب يف العمر،
من تأم َل هذه األركان المسة لإلسالم ،وجد أن احلج
ٌ
مر ًة يف السنة يف مال ب َلغ
ورمضان صيامه واجب يف السنة ،والزكاة تؤ َّدى َّ
النِّصاب وحال عليه َ
مرات يف اليوم ،وأما التوحيد فهو
احل رول ،والصالة مخس َّ
مع كل ن َف ٍ
س ِمن أنفاس احلياة.
فبهذه العبادات يت َقلب العبد يف عبودية اهلل جل وعال بالقول والفعل
أن اجلنَّـ َة إذا
واالعتقاد ظاه ًرا وباطنًا ،ويف كل حلظة من حلظات احلياة ،فكام َّ
دخ َلها العبد ال خيرج منها أبد ًا ،فكذلك العبودية إذا دخل فيها املؤمن ال خيرج
عنها أبدا ،وهذا هو سبيل السعادة ،وأ ُّس الريادة.
()1
فمن أراد السعادة األبدية،
يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية ♫ َ « :

فليلزم َعتَب َة العبود َّية» .انتهى.
وصدَ ق العالمة حممد البشري اإلبراهيمي ♫ حني قال(« :)2اإلسالم
الذي من مقاصده إسعاد البرش ،ال يكون أبناؤه أشقى الناس» .انتهى.
وأكد هذا املعنى العالمة ابن سعدي ♫( )3بقوله« :فلوال الدين

 -1كام نقل ذلك عنه ابن القيم يف «املدارج» (.)429/1
« -2اآلثار» (.)111/1
« -3التفسري» (ص  .)888وانظر له ♫ كتاب «الوسائل املفيدة للحياة السعيدة».
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السؤال َ
احلسن تعليم
ت» ،فقال عمر ◙:
ثم قال السائل
للنبي ♀َ « :صدَ رق َ
ِ
«ف َع ِ
َ
اجلواب ،وهلذا يسأل
السائل عاد ًة ال َيع َلم
ج ربنَا َله َي رس َألهَ ،وي َصدِّ قه» ،ألن
َ
ت» ،وهذا
ليتَعلم ،ولكنه ملا
أجاب النبي ♀ قال السائلَ « :صدَ رق َ
َ
ب الصحابة ╚.
الذي أثار ت َعج َ
قال أبو العباس القرطبي ♫(« :)1إنام تعجبوا من ذلك ،ألن ما جاء
ف
عرف إال من جهته ،وليس هذا السائل ممن عر َ
به النبي ♀ ال ي َ
النبي ♀ ،وال بالس َامع منه» .انتهى.
بلقاء ِ
ِ
ٍ
تعليام هلم،
والسؤال عن يشء معلوم للسائل بنـ َّيـة إفا َدة احلاضين يعتَرب ً
وهلذا قال النبي ♀ يف آخر احلديث«:فإنَّه ِج ر ِربيل َأتَاك رم ي َع ِّلمك رم

ِ
تس ِبب فيه بسؤاله.
دينَـك رم» ،ألنه امل َ

وسيأت هلذا مزيد إيضاح يف آخر هذا الرشح -بعون اهلل وفضله.-



« -1املفهم» (« ،)151/1فتح الباري» (.)117/1
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حقيقة اإلميان
بعد سؤاله عن األمور الظاهرة ،سأل جربيل النبي ♀ عن
أن ت ِ
ؤم َن باهلل،
ربين َعن اإل َيامن ،قال « :ر
األمور الباطنة ،فقال ♠َ :ف َأ ْخ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ورشه» ،قال:
ومالئكَته ،وكتبِه ،ورسله ،واليوم اآلخر ،وتؤم َن بال َقدَ ر َخريه َ ِّ
َصدَ ْق َت.
وجاء يف بعض الروايات تقديم السؤال عن اإليامن قبل اإلسالم،
وتأخريا.
تقديام
والقصة واحدة ،وإنام وقع االختالف بني الرواة يف تأديتها
ً
ً

 -1انظر «فتح الباري» (.)117/1

()1
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تعريف اإلميان عند أهل السنة
وذلك يف مسائل:
اإليامن يف اللغة :اإلقرار
املسألة األوىل :اإليامن ل َغ ًة :مش َت ٌّق من األَ ْمنَ :أم َن يأ َمن أمانًا ،وهو
اإلقرار ،أو التصديق اجلازم الذي َيتبعه عمل يأ َمن معه املؤمن الغائلة أو
العقوبة.

()1

الثابت املتَيقن
التصديق
َ
وأما من َف َِّّس اإليامن لغ ًة بالتصديق ،فإنام َق َصدَ
َ
وعمل.
الراس َخ ،الذي َيرتتب عليه انقياد َ
قال حافظ حكمي(« :)2ومن هنا يتبني لك أن َمن قال من أهل السنة يف
اإلذعاين
التصديق
اإليامن :هو التصديق عىل ظاهر اللغة ،أهنم إ َّنام َعنَوا
َ
َّ
ظاهرا وباطنًا بال ر
إبليس
التصديق ،فإن
َمـ َّر َد
املستلز َم لالنقياد
َ
شك ،مل َي رعنوا َ
َ
ً
واستكبارا،
كفرا
ً
مل يك َِذب يف أمر اهلل تعاىل له بالسجود وإنام َأ َبى عن االنقياد ً

 -1انظر «املفردات» للراغب (ص  .)91وانظر يف كتب اللغة :مادة ( َأم َن) ،كـ«الصحاح»
للجوهري ( ،)2071/5و«املصباح املنري» ( ،)24/1و«القاموس» ( ،)182/1و«لسان العرب»
( ،)21/13وغريها .وانظر «فتاوى شيخ اإلسالم» ( ،290/7وما بعدها؛ .)638 ،529/7
« -2معارج القبول» (.)594/2
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واليهود كانوا يعتقدون ص َ
دق الرسول ♀ ومل يتبعوه ،وفرعون
كان يعتقد ص َ
دق موسى ومل َين َقد ،بل َج َحد بآيات اهلل ظ ْل ًام وعل روا» .انتهى.
وقد رد شيخ اإلسالم ابن تيمية ♫ يف كتابه «اإليامن الكبري»( )1عىل
َ
اإليامن هو التصديق.
إمجاع أهل اللغة أن
من ادعى
َ
َ
األلفاظ الرشع َّيـ َة
فإن
أن
اإليامن يف ال ُّلغة هو التصديقَّ ،
َ
ولو س َّلمنا جدالً َّ
ً
فضال عن العرف َّيـة،
حت َمل عىل احلقيقة الرشع َّيـة ،ال عىل احلقيقة ال ُّلغَو َّيـة
جلنان والعمل باألركان واإلقرار
واإليامن الرشعي مشتمل عىل التصديق با َ
باللسان.

()2

تصف يف
قال أبو العباس القرطبي ♫(« :)3واحلاصل ،أن
َ
الرشع َّ
أصل و ِ
فخص َص عاما ،كاحلال يف اإلسالم
ضعها،
حال هذه األسامء يف
َّ
ِ َ
كل انقيادَّ ،
الوضع يعـ َّامن َّ
قصها
وكل تصديق ،ر
فإهنام بحكم َ
واإليامنَّ ،
لكن َ َ
الرشع عىل تصديق خمصوص( )4وانقياد خمصوص ،وكذلك فع َلت العرب يف
أحسن
« -1جمموع الفتاوى» ( ،123/7وما بعدها) .وانظر «فهارس الفتاوى» ( ،)615/36وقد
َ
الشيخ الميس يف تلخيص كالم ابن تيمية يف كتابه «التوضيحات اجلَلية» (.)810/2
 -2انظر «رشح خمترص التحرير» للفتوحي ( ،)150/1و«التوضيحات» ( ،)810/2و«جمموع
الفتاوى» ( ،)127/7و«اهلداية الربانية» للراجحي (.)480/1
« -3املفهم» ( ،)140/1وعنه الفاكهاين يف «املنهج املبني» (ص .)105
أن اإليامن لغة هو اإلقرار ال َم َّرد التصديق.
 -4والصحيح –كام تقدَّ مَّ -
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لغتها يف األسامء العرفيـة ،كالدابة :فإهنا يف األصل لكل ما َيدب ،ثم عرفهم
خص َصها ببعض ما َيدب ،فاألسامء الرشع َّيـة كاألسامء العرف َّيـة يف هذا
التصف ،واهلل أعلم» .انتهى.
ُّ
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اإليامن يف الرشع
املسألة الثانية :وأما اإليامن رش ًعا ،فإنام يعرف بطريقتني:
 األوىل :باعتبار متع َّلقاتِه ،كام عرفه النبي ♀ جلربيل
أن ت ِ
َ
ؤم َن بِاهلل ،ومالئكَتِه ،وكتبِه،
♠ يف هذا احلديث ،فذكر أن
اإليامن « ر
ِ
ِ
ِ
ِ
ورشه».
ورسله ،واليوم اآلخر ،وتؤم َن بال َقدَ ر َخريه َ ِّ
قال ابن حجر ♫(« :)1دل جواب النبي ♀ أنه علم أن
جربيل ♠ سأله عن متع َّل ِ
قات اإليامن ،ال عن معنى لفظه» .انتهى.
َ
اإليامن عند السلف حقيقة
 والثانية :باعتبار حقيقته و َمـ َح ِّله ،ألن
ـحلها القلب واللسان واجلوارح.
مركبةَ ،م َ

ِ
اإليامن َق ٌ
ٌ
َ
أكثر
وعمل ،وهذه ِع َبارة
ول
وقد أمجع الس َلف عىل أن
املتقدِّ مني(ِ )2من التَّابعني وأتبا ِع التابعني َف َمن َبعدَ هم ،وليس بني عبارات
السلف يف تعريف اإليامن اختالف معنوي ،ولكن القول املطلق ،والعمل
املطلق يف كالم السلف يتناول قول القلب واللسان ،وعمل القلب
واجلوارح ،فقول اللسان بدون اعتقاد القلب هو قول املنافقني ،وكذلك عمل
« -1فتح الباري» (.)117/1
 -2وانظر رشح شيخ اإلسالم لعبارات السلف يف اإليامن يف «جمموع الفتاوى» (،171-170/7
.)506-505
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اجلوارح بدون أعامل القلوب هي من أعامل املنافقني ،التي ال يتقبلها اهلل،
فقول السلف يتضمن القول والعمل الباطن والظاهر.
وجوارح تط ِّبق وحت ِّقق.
فال بد يف اإليامن من قلب يصدِّ ق ،ولسان ينطِق،
َ
()1

ون َ
اإلمجاع عىل قول أهل السنة يف اإليامن َمجاعة من أهل العلم ،ومن
َقل
َ
هؤالءَّ :
افعي ،واحلميدي ،واملزين ،واآلجري ،وابن بطة ،يف آخرين...
الش ُّ

()2

قال ابن أيب زمنني املالكي ♫(« :)3واإليامن باهلل :هو باللسان
والقلب ،وتصديق ذلك العمل ،فالقول والعمل قرينان ال يقوم أحدمها إال
بصاحبه» .انتهى.
أن
الرب ♫(« :)4أمجع أهل الفقه واحلديث عىل َّ
وقال اإلمام ابن عبد َ
ِ
اإليامن ٌ
وعمل ،وال َ
ٌ
بالطاعة و َينقص
عمل إال بن ِ َّيـة ،واإليامن عندهم َيزيد
قول
َ
باملَعصية ،والطاعات ك ُّلها عندهم إيامن» .انتهى.

 -1انظر «الفتاوى» (.)505/7
 -2انظر مثال «رشح أصول اعتقاد أهل السنة» لاللكائي ( ،)956/5و«الرشيعة» (،)686/2
و«اإلبانة الكربى» ( ،)760/2وخالصة ذلك يف «موسوعة العقيدة» ( ،)470/1طالعها فإن فيها
فوائدَ مج ًة ،جزى اهلل َمن قام عليها خريا.
« -3أصول السنة» (ص  .)207وهو قريب من قول املزين يف «رشح السنة» (ص .)78-77
« -4التمهيد» (.)238/9
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معنى قول السلف :اإليامن قول وعمل
املسألة الثالثة :قول السلف« :اإليامن قول وعمل» ،يندرج فيه أمور:
َّأوهلا :قول القلب :وهو تصديقه وإقراره واعتقاداته التي َحملها القلب:
كاالعتقاد باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خريه ورشه ،ويف
التنزيل قوله تعاىل﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭩ ﭪ
ﭫ﴾[الزمر.]33 :

()1

قال ابن القيم ♫(« :)2وإذا َ
زال َتصديق القلب مل َتنفع َبقيـة
صديق القلب َرشط يف اعتقادها وكوهنا نافع ًة» .انتهى.
األجزاء ،فإن َت
َ
وثانيها :قول اللسان :وهو نطقه بالشهادتني اللتني َيدخل هبام العبد يف
اإلسالم.
أن أقاتِ َل
ويف «الصحيحني» قال رسول اهلل ♀« :أ ِم ررت ر
فم رن َ
قاهلا فقد َع َص َم ِمنِّي ما َله و َن رف َسه َّإال
الن َ
َّاس حتَّى يقولوا :ال إ َلـ َه إ َّال اهللَ ،

 -1انظر «تفسري ابن كثري» (.)99/7
« -2الصالة وأحكام تاركها» (ص .)56
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ِ
()1
فمن صدَّ ق بقلبه ومل يتَـك َّلم بلسانه -مع القدرة-
َ
بح ِّقه ،وحسابه عىل اهلل» َ ،
فليس بمؤمن إمجاعا.

()2

وثالثها :عمل القلب :وهو حركاته وإراداته التي ال َيصح إيامنه إال هبا،
كاملحبة والوف والرجاء والتوكّل والصرب ،وغريها ،ومن ذلك قول اهلل
▐﴿ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﴾[األنفال.]2 :
وأهل السنة َممعون عىل زوال اإليامن إذا زال عمل القلب مع اعتقاد
التصديق ال ينفع مع انتفاء عمل القلب.
فإن
َ
الصدقَّ ،
ِ

()3

والفرق بني قول القلب وعمل القلب :أن َ
قول القلب م َت َعلقه النفي
واإلثبات أي االعتقادات ،و َأ ّما َع َمل ال َقلب فم َت َعلقه تَوج َهات القلب
وح َركاته ،وأعامل القلب تنشأ عنها أعامل اجلوارح وأقوال اللسان.
َ

 -1البخاري ( ،)1399ومسلم (.)20
 -2انظر «جمموع الفتاوى» ( ،)550 ،337 ،140/7وقد تقدم تقرير هذا يف الكالم عىل شهادة
التوحيد التي هي الركن األول من أركان اإلسالم.
 -3انظر «الصالة وأحكام تاركها» (ص .)56
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ورابعها :عمل اللسان :وهو ما ال يؤدى إال به ،كتالوة القرآن وذكر اهلل
واإلهالل باحلج وغري ذلك ،قال تعاىل﴿ :ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ﴾[األحزاب.]42 - 41 :
والفرق بني قول اللسان وعمل اللسان :أن َ
قول اللسان َيتع ّلق باإلقرار
بأصل الدِ ين وهو الشهادتان ،وأما َعمله فيتعلق به أعامل واجبة أو مستَحبة
سوى النطق بالشهادتني ،ال يتمكن العبد من أدائها إال باللسان.

()1

وكثري من السلف َمن يكتفي يف تعريف اإليامن بقول اللسان عن ذكر
ٌ
فيعرفونه بأنـه« :قول اللسان ،واعتقاد القلب ،وعمل
عمل اللسان،
ِ
اجلوارح» ،فيجعلون َ
ً
شامال للنطق بالشهادتني وسائر العبادات
قول اللسان
أن َ
أهل السنة واجلامعة
هني ،إذ َّ
القولية كالذكر وقراءة القرآن ،واألمر يف هذا ِّ
ِ
أن حقيق َة اإليامن مر َّكبة من القول والعمل واالعتقاد.
َممعون عىل َّ
وخامسها :عمل اجلوارح :كالصالة والزكاة واحلج واجلهاد وغريها من
األعامل ،قال اهلل تعاىل﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾[البقرة ،]143 :أي:
هلل سامها إيامنًا ألن الصال َة جامعة ل َقول
صالتَـكم إىل بيت املَقدس ،فإن ا َ
القلب وعمله وقول اللسان وعمله وعمل اجلوارح.

()2

 -1انظر «معارج القبول» (.)591/2
 -2انظر «كشف املغطى» البن عاشور (ص  ،)59و«معارج القبول» (.)591/2
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حقيقة العمل امل َص ِّحح لإليامن
ـمع وص َفني:
املسألة الرابعة :املقصود بالعمل امل َص ِّحح لإليامن ما َج َ
أحدمها :أن يكون ً
عمال مرشو ًعا ،أي مطلوبا رشع ريا ،كام جاء يف قول اهلل
تعاىل﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾[البقرة.]43 :
وثانيهام :أن يكون هذا العمل م َّا يتم َّيز به املسلم عن غريه ،ال مما يفعله
ال َ
كرب الوالدين ،واإلحسان إىل اجلريان ،واملعاملة
ـخلق جبل ًة و َطبي َع ًةِ ،
الرب
باحلسنى مع األصدقاء ،وغري ذلك من األعامل التي يشرتك فيها َ
والفاجر ،واملؤمن والكافر ،مما ال يع َترب ً
دليال عىل وجود اإليامن يف القلب.
يقول شيخ اإلسالم ♫(« :)1فال يكون الرجل م ِ
ؤمنًا باهلل ورسولِه
َّ

ِ
ُممدٌ ♀» .انتهى.
مع َعد ِم يشء ِمن
الواجبات التي َخيت َُّص بإِ َ
جي ِاهبا َّ

وعليه ،فإذا ترك العمل بال َقيدين املذكورين ،صار ترك العمل خمر ًجا من
اإليامن ،واملراد برتك العمل الرتك الك ِّ ُّيل ،ال َفر ًدا ِمن أفراده ،إذ يعترب ترك
جنس العمل (أي أصله) أحدَ أنواع كفر اإلعراض.


« -1الفتاوى» ( .)621/7وانظر «جواب يف اإليامن ونواقضه» للرباك (ص .)30
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ال ِ
إيامن بال إسالم
يص ُّح إسال ٌم بال إيامن ،وال ٌ
املسألة اخلامسة :اإلسالم واإليامن من الكلامت التي إذا اجتم َعت تف َّرقت،
رب والتقوى،
تفرقت اجتم َعت ،كالفقري واملسكني،
ِ
والرب واإلله ،وال ِ
وإذا َّ
وغري ذلك.
وهلذا ،فَّس النبي ♀ هنا اإلسال َم باألعامل الظاهرة من أقوال
َ
واإليامن باالعتقادات الباطنة ،وهذا باعتبار اقرتاهنام
اللسان وعمل اجلوارح،
وأما إذا ذكر اإلسالم وحدَ ه فيدخل فيه اإليامن ،وإذا أ ِ
فرد
يف موضع واحدَّ ،
دخل فيه اإلسالم.
اإليامن َ
وهذا ما حكاه اإلسامعيّل ♫ عن أهل السنة واجلامعة من أن
فإن أ ِ
فرد أحدمها دخل اآلخر
اإلسالم واإليامن ختتلف داللتهام باالقرتان ،ر
فيه.

()1

فقوله تعاىل﴿ :ﮂﮃﮄ ﮅ﴾[املائدة ]3 :يشمل اإليامن ،وقوله
تعاىل﴿ :ﯲ ﯳ﴾[البقرة ]223 :يشمل املسلمني.

ً -1
نقال عن «فتح الباري» ( .)115/1وانظر كالم احلافظ أيب بكر اإلسامعيّل الشافعي ♫
(املتوَّف سنة  371هـ) يف «اعتقاد أئمة أهل احلديث» (ص .)46
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وأما إذا ذكِرا مجي ًعا فيفرتقان ،ومثاله :قوله تعاىل﴿ :ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ﴾[احلجرات ،]14 :وقوله
ﷻ يف قصة قوم لوط ♠﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ﴾[الذاريات ،]36 - 35 :وذلك أن قوله:
﴿ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾ ،خيص املؤمنني الذين هم أهل للنجاة من
عذاب اهلل ،وأما قوله﴿ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ﴾ ،يعم كل من كان
يف بيت لوط ،ويف بيت لوط من ليس بمؤمن ،وهي امرأته التي خانته
وأظهرت أهنا معه وليست كذلك ،فالبيت بيت مسلمني ،ألن املرأة مل تظهر
لكن الناجي هم املؤمنون خاصة ،الذين
العداوة والفرقة يف الظاهر،
َّ
استسلموا يف الظاهر ،مع صدقهم يف الباطن.

()1

قال ابن عاشور ♫(« :)2ف َبيت لوط كان ك ُّله من املسلمني ،ومل يكن
ك ُّله من املؤمنني ،فلذلك مل َينرج منهم إال الذين ا َّت َصفوا باإليامن واإلسالم
معا» .انتهى.

 -1انظر «رشح األربعني النووية» للعالمة ابن عثيمني ♫ (ص .)61-60
« -2التحرير والتنوير» (.)8/27
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إيضاحا قول اإلمام البغوي ♫(« :)1جعل النبي
ويزيد هذه املسألة
ً
ظهر من األعامل ،وجعل
اسام ملا َ
♀ يف هذا احلديث اإلسالم ً
َ
األعامل ليست من اإليامن،
ألن
اسام ملا ب َطن من االعتقاد ،وليس ذلكَّ ،
اإليامن ً
التصديق بالقلب ليس من اإلسالم ،بل ذلك تفصيل جلملة هي كلها يشء
أو
َ
أمر
واحد ،ومجاعها الدين ،ولذلك قال« :ذاك جربيل أتاكم يع ِّلمكم َ
دين ِكم».
والتصديق والعمل يتناوهلام اسم اإليامن واإلسالم مجي ًعا ،يدل عليه قوله
▐﴿ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾[آل عمران﴿ ،]19 :ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ﴾[آل عمران.]85 :
ين الذي رض َيه ويق َبله من عباده هو اإلسالم ،ولن يكون
رب أن الدِ َ
فأخ َ
والرضا إال بانضامم التصديق إىل العمل» .انتهى.
الدين يف َُم ِّل ال َقبول ِّ
وأختم هذه املسألة بكالم جامع أليب طالب املكي ♫( ،)2قال فيه:
إيامن ملَن ال
«اإليامن واإلسالم أحدمها مرتبط باآلخر ،فهام كيشء واحد ،ال َ
« -1رشح السنة» ( ،)11-10/1بحذف يسري.
ُ -2ممد بن عيل بن عطية احلارثي :كان َ
شيخ التصوف يف زمانه ،نشأ بمكة ،ورحل إىل البرصة ،ثم
ً
أقواال هجروه من أجلها ،وتويف ♫ ببغداد سنة
سكن بغداد فوعظ فيها ،فحفظ عنه الناس
 386هـ.
=
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إيامن له ،إذ ال خيلو املسلم من إيامن به ِ
يص ُّح
إسال َم له ،وال إسال َم ملن ال
َ
إسالمه ،وال خيلو املؤمن من إسالم به حي ُّق إيامنه ،من حيث اشرتط اهلل
َ
األعامل الصاحلة ،فقال يف حتقيق
لألعامل الصاحلة اإليامن ،واشرتط لإليامن
ذلك ﴿ :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ﴾[األنبياء ،]94 :وقال يف حتقيق اإليامن بالعمل﴿ :ﰆ ﰇ ﰈ
ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ﴾[طه ،]75 :فمن كان ظاهره َ
أعامل
اإلسالم وال يرجـع إىل عقود اإليامن بالغيب فهو منافق نفا ًقا ينقل عن امللة،
َ
اإليامن بالغيب وال يعمل بأحكام اإليامن ورشائع اإلسالم،
ومن كان َعقده
ربت به
كفرا ال يثبت معه توحيد ،ومن كان مؤمنًا بالغيب مما أخ َ
فهو كافر ً
الرسل عن اهلل ً
عامال بام أ َمر اهلل ،فهو مؤمن مسلم».

=

قال عنه الطيب البغدادي« :صنف كتابا سامه «قوت القلوب» عىل لسان الصوفية ،ذكر فيه أشياء
من َكرة مستشنعة يف الصفات» ،وتكلم عليه وعىل كتابه ابن اجلوزي يف «تلبيس إبليس» (ص .)148
انظر ترمجته يف «تاريخ بغداد» ( ،)151/4و«ميزان االعتدال» ( ،)655/3و«وفيات األعيان»
(« ،)303/4األعالم» (.)274/6
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ِ
القلب يف ِ
ِ
اجلسم ،ال
اإليامن يف األعامل كم َثل
إىل أن قال ♫« :وم َثل
قلب له ،وال ذو ٍ
ين َف ُّ
قلب
حي ال َ
ك أحدمها عن اآلخر ،ال يكون ذو ِجس ٍم ر
ب َغري ِجسم» .انتهى.

()1



« -1قوت القلوب» ( .)216/2وقد نقل كال َمه شيخ اإلسالم بطوله يف «اإليامن» (ص .)261
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اإليامن له ش َعب كثرية
املسألة السادسة :يدخل يف اإليامن مجيع املأمورات ،سواء كان من
الواجبات أو املستحبات ،ويدخل فيه ترك مجيع املَنهيات ،سواء كان ذلك
َ
أصول الدين بالكلية أو ال.
املنهي ينايف
فام ِمن ِخصلة من ِخصال الطاعات الظاهرة والباطنة إال وهي ِمن
()1
املحرمات الظاهرة والباطنة إال وهو ِمن اإليامن.
ُمرم من َّ
اإليامن ،وال ترك َّ
وقد جاء الترصيح بحقيقة اإليامن املركبة من القول والعمل واالعتقاد يف
ُّون ش رع َب ًةَ ،
فضلها
فأ َ
ون أو بِ رض ٌع َو ِست َ
وس ربع َ
قوله ♀« :اإليامن بِ رض ٌع َ
قول َال إله َّإال اهلل ،وأ ردناها َإما َطة األ َذى عن ال َّطريق ،وا َحلياء ش رع َب ٌة ِمن
اإليامن».

()2

قال احلافظ ابن حجر ♫(« :)3هذه الش َعب تتفرع عن أعامل القلب،
وأعامل اللسان ،وأعامل البدن» .انتهى.

 -1انظر «التمهيد» ( ،)238/9و«الصالة وأحكام تاركها» (ص  ،)54البن القيم ،ملا تكلم عىل
شعب اإليامن.
 -2رواه البخاري ( ،)9ومسلم ( ،)35واللفظ له.
« -3الفتح» (.)52/1
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وما أحس َن َ
قول الطيبي ♫(« :)1إن شعب اإليامن -وإن كانت
ٍ
أن ِ
حاص َلها ِ
ٍ
واحد ،وهو تكميل ال َّن رفس
أصل
يرجـع إىل
متعدِ دة متبدِ دةَّ -إال َّ
ِ
َ
ويستقيم يف
احلق،
معاشه،
عىل وجه يصلِح
بأن يعتقدَ َّ
وحيسن معا َده ،وذلك ر
َ
العمل ،وإليه أشار ♀ حيث قال لسفيان ◙ حني سأله يف
قوال جامعا« :قل :آمنت باهلل ،ثم ِ
اإلسالم ً
استقم»( .»)2انتهى.
ً



« -1رشح املشكاة» ( ،)113/1وهنا أنقل من الطبعة الباكستانية.
 -2رواه مسلم (.)38
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أمهية اإليامن يف حياة اإلنسان وثمرات حتقيقه
املسألة السابعة :تظهر أمهية اإليامن للعبد ِمن عدة أوجه ،منها:
أعظم واجب يف حياة اإلنسان.
 كونه
َ
 وكونه حق اهلل عىل عباده.
َ
الفرقان احلقيقي بني األشقياء والسعداء.
 وكونه
 وكونه رس الفالح يف الدنيا واآلخرة.
اإليامن سبب:
فإن
َ
وأما عن آثارهَّ ،

()1

ووال َيته.
 للفوز بمحبة اهللَ ،
 والتنعم باحلياة الطيبة.
 والظ َفر بالنرص والتمكني.
 والفوز باجلنة والنجاة من النار.



 -1انظر «التوضيح والبيان لشجرة اإليامن» البن سعدي (ص .)90-69
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مذهب أهل السنة يف اإليامنَ :أمان من مذاهب اخلوارج واملرجئة
املسألة الثامنة :من حتقق بمذهب أهل السنة واجلامعة يف اإليامن ،فقد
نحا
عافاه اهلل جل وعال من الوقوع يف مذهب الغالت من الوارج و َمن َ
نحوهم من املعتزلة وغريهم ،ومن الوقوع يف مذهب اجلفاة من املرجئة و َمن
جلهمية وغريهم.
نحا َ
َ
نحوهم من ا َ
الدين الذي جاء به الرسول ُممدٌ ♀ َو َس ٌط بني غل ِّو
فإن
َّ
َ
الغالِني و ج ِ
فاء اجلافِني ،واهلل جل وعال يقول﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ
َ
ﭭ﴾[البقرة ،]143 :أي من أعدَ ل الناس و َأ ْخ َريهم من بني سائر امل َلل(،)1
وكذلك هم أهل السنة ،فإهنم األعدل من بني سائر النِ َحل ،إ رذ ال هم يف الغل ِّو
وقعوا ،وال هم يف اجلفاء سقطوا.
خيمممممممم األممممممممم ِر ال َ َسمممممممم ال َ سممممممممي
َ
وشممممممممممم ه اإلفممممممممممم ا والتفممممممممممم

الوجيز» البن عطية األندليس ♫ (.)219/1
 -1انظر «املحرر َ
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التوسط يف االتِباع،
وما
أحسن عبار َة اإلمام املزين ♫ يف نَعت أهل َ
َ
وجما َنـ َبتهم َ
والغلو واالبتداع ،حني قال يف «رشح السنة»(:)1
جلفاء
ِ
سبيل أهل ا َ
«مل َير َغبوا عن ِاالتِّباع في َق ِّصوا ،ومل جي ِ
اوزوه َت َز ُّيدا ف َي رعتَدوا» .انتهى.
مر بن عبد العزيز ◙ َلرجل
ونحوه قول الليفة العادل الصالح ع َ
يض به ال َقوم ألَنفسهم ،فإهنم
سأله عن ال َقدر ،فقال لهَ « :
فارض لنَ ْفسك ما َر َ
عىل علم َو َقفوا ،وب َب َرص نافذ كَفوا ،وهم عىل ك َْشف األمور كانوا َأ ْق َوى،
ُم َِّس،
وهنم من َم رق َص ،وما َفو َقهم من َ ر
وب َف ْضل ما كانوا فيه ْأو َىل )...( ،فام د َ
وإهن رم بني ذلك لعىل
وهن رم َف َج َف روا ،و َط َم َح عنهم أقوا ٌم ف َغ َل رواَّ ،
ص َقو ٌم د َ
وقد َق َّ َ
هدً ى مستقيم».

()2



( -1ص  .)89وانظر رشحي هلذه العقيدة املسمى «واسعة املنة» ،ففيه مزيد بيان هلذا األصل.

 -2رواه أبو داود ( ،)4612وغريه ،وصححه األلباين يف «صحيح سنن أيب داود» (.)4612
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وروغان اجلفاة
العافية تكون بالبعد عن طغيان الغالة َ
املسألة التاسعة :ملا ظهر رأي اخلوارج الغالني الذين يقولون( :إن اإليامن
قول وعمل واعتقاد ،ومن ترك فعل يشء من الطاعات أو ارتكب شيئ ًا من
عمل ،وهو ال
الكبائر فإنه يكفر) ،قا َب َلهم اجلفاة فقالوا( :اإليامن يصح بال َ
يتفاضل أهله فيه ،و َمن فعل ذنب ًا ال َيرضه ذلك الذنب)،
يزيد وال ينقص ،وال
َ
وهؤالء هم املرجئة ،الذين اتفقوا عىل تأخري العمل عن مسمى اإليامن.
لو يف باب التكفري ِجنا َي ٌة و َبغ ٌري ،فكذلك نَفي الت ِ
َّكفري نَف ًيا عاما
وكام َّ
أن الغ َّ
ف كام أغ َلظوا عىل الَوارج ،فإهنم كذلك أغلظوا عىل
ِجنا َي ٌة و َبغ ٌري ،فإن الس َل َ
ب الكبرية مؤمن كامل اإليامن ،حتى قالوا:
املرجئة القائلني بأن مرتك َ
ِ
واحمممممم
والنمممممم يف اإل مممممم ِن شمممممم

()1

ك لمممممممم ْش ِ عنممممممم ت ثممممممم األسمممممممن ِن
أشار ابن أيب الع ِز احلنَفي ♫ تعاىل( ،)2ملا قال م َع ِل ًقا
وإىل هذا املعنى َ
رب ،ما مل يست ِ
وال ن َك ِّفر أحدً ا ِمن أه ِل ِ
القب َل ِة بذن ٍ
عىل كالم الطحاويَ « :
َح َّله،
ر
َ
َر
يامن ذن ِ ِ
باب التكفري وعدم
رب َملن َعم َله»« :واعلم أن َ
ض مع اإل ِ ٌ
وال نقول ال َي ُّ

 -1انظر «نونية ابن القيم» (ص .)8
« -2رشح الطحاوية» (ص  ،)224باختصار.
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التكفري ،باب َعظ َمت الفتنة واملحنة فيه ،وكَثر فيه االفرتاق ،وت ََشتتت فيه
وتعارضت فيه دالئلهم.
األهواء واآلراء،
َ
وو َسط:
فالناس فيه عىل طرفني َ
التكفري نف ًيا عا رما ،مع
فطائفة تقول :ال نك ِفر من أهل القبلة أحدا ،فتَنفي
َ
العلم بأن يف أهل القبلة املنافقني ،الذين فيهم َمن هو أكفر من اليهود
والنصارى بالكتاب والسنة واإلمجاع ،وهم يتظاهرون بالشهادتني.
إنكار الواجبات
وأيضا :فال خالف بني املسلمني أن الرج َل لو أظهر
َ
الظاهرة املتواترة ،واملحرمات الظاهرة املتواترة ،ونحو ذلك ،فإنه يستتاب،
ْ
كافرا مرتدر ا...
فإن تاب ،وإال قتل ً
وهلذا امتنع كثري من األئمة عن إطالق القول بأنا ال نك ِفر أحدً ا بذنب،
بل يقال« :ال نك ِّفرهم بك ِّل ذنب ،كام تفعله اخلوارج».
وفر ٌق بني النفي العام ونفي العموم ،والواجب إ َّنام هو نفي العموم،
ر
مناقض ًة لقول اخلوارج الذين يك ِّفرون بك ِّل ذنب» .انتهى املراد من كالمه
َ
وأجز َل له املثوبة.
♫،
َ
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وخالصة هذا يف قول ابن أيب داود ♫ يف «حائيته»(:)1
وّل َت ِ
عتقمممممممممم ْ َرأ َ َ
الخمممممممممم ار ِ إنمممممممممم
َمقممممم ل ِ َ ممممم ْ هممممم ا ممممم ْ ِد و َ ْف َضممممم
وّل َتمممممممم م ِجمممممممممي َلع بمممممممم ب نِمممممممم ِ
ْ
أّل إن َ ممممممم ال ْ ِجممممممم ب لممممممم ِ َ ْ ممممممم



 -1وقد رشحتها بفضل اهلل رشحا موس ًعا يف كتاب سميته« :هنج االقتصاد رشح حائية االعتقاد»،
ثم اخترصته لتعم فائدَ ته ،وقد طبع املخترص بتقديم فضيلة الشيخ هشام الطاهري –نفع اهلل به:-
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مدار عقيدة أهل السنة عىل أركان اإليامن الستة
أن ت ِ
ؤم َن
املسألة العارشة :قوله ♀ يف بيان أركان اإليامن « :ر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ورشه»
باهلل ،ومالئكَته ،وكتبِه ،ورسله ،واليوم اآلخر ،وتؤم َن بال َقدَ ر َخريه َ ِّ
دار عقيدة املسلمني عىل هذه األركان الستة.
رصيح بأن َم َ
مواضع من كتابه ،ومن ذلك قوله تعاىل﴿ :ﮗ
ذكرها اهلل يف
َ
وقد َ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ﴾[البقرة ،]285 :وقوله ﴿ :ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ﴾[البقرة ،]177 :وقوله
▐﴿ :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

ﮕ ﮖ ﮗ﴾[النساء ،]136 :وقوله ﷻ﴿ :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ ﭩ ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ
ﭱ﴾[البقرة ،]4 - 3 :واإليامن بالرسل يلزم منه اإليامن بجميع ما أخربوا به:
من املالئكة ،واألنبياء ،والكتاب ،والبعث ،والقدر ،وغري ذلك من تفاصيل
ما أخربوا به من صفات اهلل تعاىل وصفات اليوم اآلخر ،كامليزان والرصاط،
واجلنة ،والنار.

()1

 -1انظر «جامع العلوم واحلكم» (.)105/1
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اتفاق األنبياء عىل هذه األصول الستة وأمهية بناء كتب العقائد عليها
واملرسلون ۏ عىل هذه األصول،
املسألة احلادية عرشة :ات َّفق األنبياء
َ
ومل يؤمن هبا حقيق َة اإليامن إال أتباع الرسل.
قال اإلمام ابن القيم ♫:

()1

()2

وكمممممم ا ن ْق َطمممممم أنهمممممم ْ أ ضمممممم َد َعمممممم ْ ا
َ
وهممممممم ق اعممممممم اإل ممممممم ِن
للخ ْ ممممممم ِ ْ
إ ننممممممممممم بممممممممممم لل ثممممممممممم ب سممممممممممملِ ِ
ْ
وبك ْتبِممممممممممممم ِ وقِي ممممممممممممممم ِ األبمممممممممممممم ِ
ان
َ
وبجنْممممممم ِ ِ وهممممممم ال كممممممم األ َلممممممم
همممممممم رسممممممممل ل صمممممممم ل ِ ِ األكمممممممم ِ
ان
ْ ْ
هممممم ِ أصممممم

الممممم

ِ حقممممم ّل أصممممم
َ
اله َ ممممم اي
الخ ْ ممممم ِ للق ضممممم هممممم َ

 -1انظر «رشح الطحاوية» (ص .)208
« -2النونية» (ص  .)85وانظر «رشح اهلراس» ( ،)230-227/1وفيه« :وهذه المسة هي أصول
الدين احلقة التي جاءت هبا رسل اهلل ود َعوا إليها ،ال تلك األصول المسة التي اتفقت عليها
شعارا لالعتزال» .انتهى.
املعتزلة ،وجعلوها
ً
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املسألة الثانية عرشة :أحسن ما ت َـرتَّب عليه كتب العقائد ترتيب جواب
النبي ♀ جلربيل ♠ ،فيبدأ بالكالم عىل التوحيد والصفات
ِّ
وما يتعلق بذلك ،ثم الكالم عىل املالئكة ،وهكذا إىل الكالم عىل القدر.



 -1انظر «رشح الطحاوية» (ص .)359-358

()1
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الركن األول :اإلميان باهلل
أول ركن من أركان اإليامن هو اإليامن باهلل ،كام قال النبي ♀
أن ت ِ
ؤم َن باهلل».
م َع ِر ًفا اإليامن « :ر
واإليامن باهلل يتضمن أربعة أمور ،سنذكرها يف مسائل:
انتكست فطرته
اإليامن بوجود اهلل ،خال ًفا ملن
َ
املسألة األوىل :اإليامن بوجود اهلل جل وعال ،فإن َمن أن َك َر وجو َد اهلل
فليس بمؤمن أصال ،بل هو ملحد كافر.
ومن املعلوم أن َ
العامل َ وما نشاهده من الكائنات ممكن ،أي :جائز الوجود
وال َعدَ م ،وذلك ألنا نراه يتحول من عدم إىل وجود ،ومن وجود إىل َعدَ م،
وهذا التغري والتحول دليل إمكانه ،وحيث ثبت أن العامل ممكن ،فال بد له من
موجد ،وهذا املوجد واجب ،وهو اهلل تعاىل.
وقد أرشدنا اهلل تعاىل إىل ذلك يف كثري من آيات القرآن الكريم ،قال
تعاىل﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ﴾[الطور ،]35 :فقد أنكر سبحانه
أنفسهم ،فإذن ال بد هلم
أن يكونوا قد خلقوا بال خالق ،وأن يكونوا قد َخلقوا َ
من خالق موجود مغاير هلم ،وهو اهلل تعاىل.
الف ِ
ومن ذلك ي َّت ِضح ا ِّتفاق ِ
ِ
َ
العامل
أن
طرة
السليم والسم ِع عىل َّ
والعقل َّ
ُمتاج إىل صانِع ،ومستن ِدٌ إىل ِ
موجد أوجدَ ه.
ٌ
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وجتاه َل
احلق الذي جاء به موسى ♠،
وحني َتعا َمى فرعون عن ِ
َ
ما استَي َقنَتْه نفسه ،وأنكر بلسانه ما شهدَ ت به الفطرة ،ودل عليه العقل من
وجود واجب الوجود( ،)1فأقام موسى عليه احلجة ،بداللة األ َثر عىل املؤ ِثر،
َ
العامل ،وع َظم َخلقه عىل وجود الالق،
والصنعة عىل الصانع ،ووجود
وعظيم قدرته ،وس َعة علمه ،وكامل حكمته ،ف َغ َل َبه بحجته.
واضح فيام حكاه اهللُّ عنهام من ِ
وذلك بني ِ
احلوار ،والسؤال ،واجلواب:
ِّ ٌ
ٌ
قال تعاىل ﴿ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈﮉﮊﮋ ﮌﮍﮎﮏ ﮐﮑ ﮒﮓﮔ
ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ﴾[الشعراء.]29 - 23 :

()2

وتأمل كيف َ
والسنان،
مال فرعون إىل خطاب العنف والتَّهديد ِّ
قلتَّ :
()3
احلجة وخ ِص َم يف البيان.
حني انق َطع يف َّ
 -1انظر بح ًثا حول معنى «املمكن» و«واجب الوجود» يف كتاب «األلفاظ واملصطلحات املتع ِلقة
بتوحيد الربوبية» آلمال بنت عبد العزيز العمرو (ص .)282-275
 -2انظر «مذكِرة التوحيد» للعالمة عبد الرزاق عفيفي ♫ (ص .)22-13
 -3وانظر كالم ابن عاشور ♫ يف «التحرير والتنوير» (.)121/19
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اإليامن بربوبية اهلل لكل املخلوقات
املسألة الثانية :االيامن بربوبية اهلل ،وهو إيامن بأفعال اهلل جل وعال ،وأنه
جل وعال خالق مالك مد ِبر قادر قدير رازق مقتدر ،حميي ومميت
▐...
بحق سواه
اإليامن بألوهية اهلل ،وأنَّه ال معبود ر
املسألة الثالثة :اإليامن بألوهية اهلل ،وهو إيامن باستحقاق اهلل تعاىل
للعبادة ،فكام أنه ﷻ هو الالق الرازق املالك املد ِبر املقتدر ،فهو كذلك
هو املعبود وحدَ ه ح رقا ،واملألوه وحدَ ه صد ًقا ،▐ ،وكل عبادة ملن
سواه فهي رشك وتنديد ،وكفر ناقل عن ملة التوحيد.
يقول العالمة ابن عدود ♫:
وب لم ب بيممممممممممممممممممممممم ِ َوحممممممممممممممممممممممم و
()1

فمهممممممم َ المممممم
ْ

َتممممممم ْعن لمممممم ال جمممممم

ّل َتج َعلمممممممممم ا إذا َدع تممممممممممم ْ و َسمممممممممم َط
فمهممممممممممم َ َخ َطمممممممممم
بمممممممممممينك و َبينَممممممممممم ْ

« -1جممل اعتقاد السلف» (.)28
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ِ
معرفة اهلل ُّ
املعارف وتزداد بتد ُّبر القرآن
أجل
املسألة الرابعة :اإليامن بأسامء اهلل وصفاته ،وهو أن هذا الرب الذي
رصفت له عباداتك ،له األسامء
أثبت وجو َده ،وأثبت له القدرة وامللك ،و
َ
احلسنى والصفات العىل ،وعىل َقدْ ر معرفتك به يكون حبك وتعظيمك له،
وأخوف ،قال جل وعال:
أعرف ،كان له أتقى وأخشى
َ
فإ َّن َمن كان باهلل َ
﴿ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ﴾[فاطر ،]28 :أي ال خيشاه اجلهال ،وإنام
خيشاه العلامء ،وعىل حسب مقدار علمهم باهلل ورشيعته تقوى خشيتهم هلل
ﷻ.

()1

والعلم بأسامئه وصفاته وأفعاله أجل
املسألة اخلامسة :كام أن معرف َة اهلل
َ
ِ
وجهه ُّ
علوم الدين ك ِلها ،فمعرفته ُّ
أجل املقاصد،
أجل املعارف ،وإرادة
ِ
أرشف
أرشف األعامل ،والثناء عليه بأسامئه وصفاته ومدحه ومتجيده َ
وعبادته َ
األقوال ،بل ذلك أساس احلنيفية ملة إبراهيم.

()2

وعىل قدر ر تدبر القرآن الكريم حيصل للمرء ِمن ِ
العلم باهلل وصفاتِه
ُّ
َ
َ
البجّل وغريه من الصحابة
ورشعه يشء كثري ،كام قال جندب بن عبد اهلل َ
 -1انظر «التحرير والتنوير» (.)304/22
 -2انظر «إغاثة اللهفان» (.)195/2
ويف كتايب «مرابع اإلحسان» ،و«رشح منظومة السري إىل اهلل» مزيد بيان هلذا األصل.
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القرآن فازددنا إيامنا»( ،)1ويستفاد من
اإليامن ثم تع َّلمنا
╚« :تع َّلمنا
َ
َ
هذا أن القرآن يزيد اإليامن ،ويتنور به القلب ،وينرشح به الصدر.

()2



 -1رواه ابن ماجه ( ،)61وصححه األلباين يف «صحيح سنن ابن ماجه» .وانظر «جمموع الفتاوى»
(.)38/4
 -2انظر «مشارق األنوار الوهاجة» للعالمة اإلثيويب ♫ ( ،)255/2و«رشح النونية» للهراس
( ،)226/2و«رشح عقيدة ابن سعدي» ،للمؤلف.
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الركن الثاني :اإلميان باملالئكة

ثم قال ☻« :ومالئكَتِه».

وهذا هو الركن الثاين من أركان اإليامن ،والكالم عليه يف مسائل:
أصل كلمة «مالئكة» يف اللغة
املسألة األوىل :لفظ املالئكة مجع « َم ْ َ
ألك» ،من األَلوك أو األَلوكة وهي
الرسالة.
يقال :ألكني إىل فالن ،يراد به أرسلني إىل فالن ،كام قال أبو ذؤيب
اهل َذيل:
َأل ِ ْكنِممممممممم إليهممممممممم و خيممممممممم ال سممممممممم
َ
ِ أعل هممممممممممم بنَممممممممممم اح
المخم َبمممممممممممم ْ
ويقال :أل ْكني إليه ،أي كن رسويل إليه ،ومنه قول ابن أيب ربيعة:
َأل ِ ْكنِممممممممم إِليهممممممممم ب لسممممممممم ِ فإنممممممممم
نَممممممممممك إِلم مممممممممم م هبَممممممممم و شهمممممممممم
أي ب ِلغها سالمي ،وكن رسويل إليها.
مشتق منها ،وأصله «م ْأ َلك» ،ثم قل َبت اهلمزة إىل موضع الالم
واملَلك
ٌّ
فقيل « ْ َ
مألك» ،ثم خ ِففت اهلمزة ْ
حركتها عىل الساكن الذي قب َلها
بأن ألق َيت َ
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فقيل « َم َلك».

()1

ِ
لرهبم طائعون
كرمون ِّ
خلقت املالئكة من نور ،وهم عباد م َ
املسألة الثانية :املالئكة َخلق من عباد اهلل ،خ َلقهم اهلل جل وعال من نور،
كام يف «صحيح مسلم»( )2من حديث عائشة ▲ أن النبي قال« :خلِ َق ِ
ت
ارجٍ ِم رن ن ٍ
ان ِم رن َم ِ
امل َالئِكَة ِم رن ن ٍ
َار ،وخلِ َق آ َدم ِمَّا و ِص َ
ف
ور( ،)3وخلِ َق اجل ُّ
َلك رم».
لرهبم طائعون﴿ ،ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
كرمونِ ،
واملالئكة َخلق م َ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ﴾[األنبياء ،]20 - 19 :وهم
ينَ ِف َ
أمره﴿ ،ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ﴾[األنبياء،]27 :
ذون َ
﴿ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ﴾[النحل.]50 :

 -1انظر «لسان العرب» ( ،)394/10و«تاج العروس» للزبيدي (.)48/27
 .)2996( -2وانظر «عامل املالئكة األبرار» لألشقر (ص  ،)9و«احلق املبني يف معرفة املالئكة
املقربني» لإلمام (ص .)5
خريا حمضا» .انتهى.
 -3قال يف «املفهم» (« :)315/7فكانوا (أي بذلك) ً
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ِمن وظائف املالئكة
َ
ووظائف
ـمها َّم
املسألة الثالثة :خ َلق اهلل جل وعال املالئك َة لعبادته ،ول َ
ٍ
وو َّك َلهم به( ،)1و ِمن ذلك:
خاصة بحسب ما ه َّيـ َأهم له َ
الشجر والثمر ،ونفخ الروح يف
تبليغ الوحي ،وإنزال ال َق ْطر ،و إنبات
َ
الرحم ،وحفظ أعامل العباد ،و قبض األرواح ،وسؤال الناس يف قبورهم،
ومحل العرش ،وغري ذلك من الوظائف اجلليلة التي جاء تفصيلها يف القرآن
والسنة.
أحد من املالئكة الكرام إال له مقام وتدبري قد أ َم َره اهلل به ،ال
فام من َ
يتجاوزه ،وليس هلم من األمر يشء ،كام قال تعاىل عىل لساهنم:
يتعداه ،وال
َ
﴿ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﴾[الصافات.]164 :

()2

مشتق من األخذ والقوة ،ومناسبة ذلك أن املالئك َة أولو قوة
ٌّ
 -1وقد قيل يف معنى امل َلك لغ ًة أنه
وشدة يف القيام بأداء ما أوكل اهلل إليهم القيام به .انظر «موسوعة العقيدة» (.)2795/5
 -2انظر وظائف املالئكة مع ذكر األدلة يف عدة كتب ،منها -يف املعارصين« :-أعالم السنة املنشورة»
(ص  ،)42و«معارج القبول» (« ،)671-658/2عامل املالئكة األبرار» (ص  ،)81-79و«احلق
املبني يف معرفة املالئكة املقربني» (ص  ،)107-38و«أصول اإليامن يف ضوء الكتاب والسنة» لنخبة
من العلامء (ص  ،)119-113و«موسوعة العقيدة» (.)2809-2805
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عدد املالئكة كبري ،وال حيصيه َّإال الكبري سبحانه
لق كثري ال حيصيهم كثر ًة إال اهلل الذي
املسألة الرابعة :املالئكة َخ ٌ
َخلقهم( ،)1كام قال ▐ ﴿ :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
كثرِتم تأمل َ
النبي ♀ يف البيت
قول
ِ
ﯩ﴾[املدثر ،]31 :ولتع َلم َ
املعمور الذي يف السامء السابعة حيث قال عنه« :وإ َذا ه َو َيدخله ك َّل يو ٍم
ون َ
بعض
ألف َم َل ٍك ال َيعودون إليه»( ،)2وقال ♀ واص ًفا َ
َسبع َ
ون َأ رل َ
ف ِز َمامٍَ ،م َع ك ِّل ِز َما ٍم
ومئِ ٍذ َهلا َس ربع َ
أهوال يوم القيامة« :ي رؤتَى بِ َج َهن ََّم َي َ
ٍ
ون َأ رل َ
النار إىل أرض
َس ربع َ
وهنَا»( ،)3فيكون عدد الذين وكِلوا َ
ف َم َلك َجي ُّر َ
بج ِر َ
املَحرش قري ًبا من مخسة مليارات م َلك (!!)4.900.000.000



 -1انظر «احلبائك يف أخبار املالئك» للسيوطي (ص .)16-11
 -2رواه البخاري ( ،)3207ومسلم ( ،)162وهذا لفظه.
 -3رواه مسلم (.)2842

الصغيــر بن عامر

111

من صفات املالئكة :احلسن واجلامل
املسألة اخلامسةِ :من صفات املالئكة َّأهنم يتفاوتون يف َ
اخللق واملقدار،
فهم ليسوا عىل درجة واحدة ،فمنهم من له جناحان ،ومنهم من له ثالثة،
َ
كجربيل ♠ ،-قال
ومنهم من له أربعة ،ومنهم من له ستامئة جناح -
تعاىل﴿ :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﴾[فاطر.]1 :
ِ
ومن صفاهتم احلسن واجلامل ،فهم عىل درجة عالية من ذلك ،قال تعاىل
حق جربيل ♠﴿ :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
يف ِ

ﭬ﴾[النجم– 5 :

 ،]6واملرة :هي الصحة والسالمة من اآلفات والعاهات الظاهرة والباطنة،
ومج َ
اهلا.
وذلك يستلزم كامل اللقة وحسنَها َ

()1

ليوسف ♠﴿ :ﭢ
خمربا عن النِسوة عند رؤيـتهن
َ
وقال تعاىل ً
ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ ﭰ
ﭱ﴾[يوسف ،]31 :وإنام ق ْل َن ذلك ملا هو م َقرر عند الناس من َوصف املالئكة

« -1إغاثة اللهفان» (.)846/2
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باجلامل الباهر ،واحلسن الظاهر.
ِ
صورهم ،كام جاء عن
قدرها إال اهلل الذي َّ
وهلم خلقة عظيمة ال يع َلم َ
جابر بن عبد اهلل ¶ عن النبي ♀ أنه قال« :أ ِذ َن ِل َأ رن
()1

ِ
ِ ِ
ٍ ِ
ح َل ِة ال َع رر ِ
أ َحدِّ َ
ني َش رح َم ِة أذنِ ِه إىل
شَّ ،
إن َما َب ر َ
ث َعن َم َلك من َمالَئكَة اهلل من َ َ
()2
عاتِ ِق ِه َم ِس َرية َس رب ِعامئ َِة َعا ٍم».



 -1انظر «أصول اإليامن يف ضوء الكتاب والسنة» (ص  ،)101و«موسوعة العقيدة» (-2798
 ،)2799وكتايب «واسع املنة يف التعليق عىل رشح السنة».
وصح َحه األلباين يف «السلسلة الصحيحة» (.)151
 -2رواه أبو داود ( ،)4729وغريهَ ،
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كيف أكون مؤمنًا باملالئكة؟
أمورا:
املسألة السادسة:
يتضمن اإليامن باملالئكة ً
َّ

()1

أوهلا :اإليامن بوجودهم ،مع أهنم غيب َحمض.
وثانيها :اإليامن بأهنم ليسوا بنات الرمحن كام ز َعم املرشكون ،وقد رد اهلل
هذه الفرية عليهم يف عدة آيات ،منها قوله ﷻ﴿ :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ ﮟﮠﮡ
ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ﴾[الزخرف.]19 - 15 :
وثالثها :اإليامن بأهنم خلق م َعبد َ
فإن َمن ع َبد املالئك َة
ون هلل ال يع َبدونَّ ،
فقد أرشك باهلل َّ
نبي
صف إال هلل ،وال تكون لل ِّ
جل يف عاله ،أل َّن العبادة ال ت َ
واحلجر والف َلك.
وامل َلك ،فض ًال عن الشجر
َ

()2

َ
جربيل ♠- ،
ورابعها :اإليامن بأسامء ووظائف َمن علمنا منهم ،ك

 -1انظر «شعب اإليامن» للبيهقي ( ،)296/1و«احلبائك يف أخبار املالئك» (ص .)10-9
 -2وانظر مزيد تفصيل يف كتايب« :الرشح امليَّس املفيد عىل أربع قواعد يف التوحيد» ،يَّس اهلل طب َعه.
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َ
رسافيل الذي
وويل مجيع األنبياء( -)1أمني الوحي ،وإ
وهو أعظمهم وسيدهم َ
َ
وميكائيل املؤكل بالنبات واملطر ،ومالك خازن النار ،ومن َكر
ينفخ يف الصور،
ً
تفصيال
اس يف قبورهم( ،)2و َمن مل نع َلم أسامءهم
ونكري اللذين يسأالن الن َ
نؤمن هبم إمجاالً ،ونؤمن بوظائفهم ْ
وإن جهلنا أسامءهم.



ِ
احلاجب ِمن امللِك»« .إغاثة اللهفان» (.)844/2
 -1قال السلف« :منزلة جربيل ِمن ربه منزلة
 -2وسيأيت مزيد تفصيل لسؤال املَلكني ،ومتى يكون ،و َمن يعافيه اهلل من ذلك السؤال ،وغري ذلك
من املسائل ،حني الكالم عن الركن الامس وهو «اإليامن باليوم اآلخر» ،إن شاء اهلل تعاىل.
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وجه ذكر اإليامن باملالئكة قبل الكتب والرسل
املسألة السابعة :ذكر بعض أهل العلم( )1أن تقديم ذكر املالئكة عىل
الكتب والرسل وقع ا ِتبا ًعا للرتتيب الواقع ،فإنه ▐ أرسل امل َلك
ً
تفضيال للمالئكة عىل الرسل ،فإن فيه خال ًفا
بالكتاب إىل الرسول ،ال
مشهورا ،وال عىل الكتب ،فإنه مل يقل به أحد.
ً



 -1انظر «رشح املشكاة» للطيبي ( ،)425/2وعنه ابن حجر يف «فتح الباري» (.)117/1
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الركن الثالث :اإلميان بالكتب
ثم قال ☻« :وكتبِه».
واإليامن بالكتب الساموية هو الركن الثالث من أركان اإليامن ،والكالم
عليه يف مسائل:
أدلة اإليامن بالكتب
املسألة األوىل :دليل اإليامن بالكتب قوله تعاىل﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾﭿﮀﮁﮂﮃ ﮄﮅﮆﮇﮈ
ﮉ

ﮊ﴾[النساء:

 ،]136وقوله﴿ :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

ﯷ﴾[الشورى ،]15 :وقوله﴿ :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ﴾[غافر ،]70 :وغري ذلك من اآليات.
ويف «صحيح مسلم»

()1

من حديث أيب هريرة ◙ أن النبي

ِ
♀ كان يدعو قبل نومه ً
ور َّب
الساموات َ
قائال« :الله َّم َر َّب َّ
ور َّب ال َع ِ
ِ
ور َّب ك ِّل يش ٍء ،فالِ َق َ
ب والن ََّوى،
احل ِّ
رش العظيمَ ،ر َّبنا َ
األرض َ
رت ِ
رجيل والفر َقان ،أعوذ َ ِ
ومن ِرز َل التَّور ِاة واإلن ِ
آخ ٌذ
رش ك ِّل يش ٍء أن َ
ر
بك من َ ِّ
ِ
َ
احلديث.
بناص َيتِه»،
.)2713( -1
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ا ِّتفاق الكتب الساموية يف املصدر والغاية
يتضمن أمورا:
املسألة الثانية :اإليامن بالكتب
َّ

()1

أوهلا :التصديق اجلازم بأهنا مجي ًعا منزلة من عند اهلل جل وعال عىل رسله
باحلق املبني واهلدى املستبني ،فهي مت َِّف َق ٌة:
إىل عباده ِ
 يف املصدر ،ألهنا من عند اهلل،
ِ
والتحّل بالفضائل
 والغاية ،وهي الدعوة إىل عبادة اهلل وحده،
ِ
والتخّل عن الرذائل ،كام ات َفقت عىل حفظ الرضوريات المس.

()2

وثانيها:اإليامن بأهنا كالم اهلل ﷻ ليست كال َم غريه ،وأن اهلل تعاىل
تكلم هبا حقيق ًة كام شاء وعىل الوجه الذي أراد( ،)3فمنها املسموع منه من
وراء حجاب بدون واسطة ،ومنها ما يسمعه الرسول امللكي ويأمره بتبليغه
منه إىل الرسول البرشي ،كام قال تعاىل ﴿ :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋﰌ ﰍ ﰎ

 -1انظر «معارج القبول» ( ،)672/2و«رشح األربعني» البن عثيمني (ص  ،)44و«أصول اإليامن
يف ضوء الكتاب والسنة» ( ،)137-131و«موسوعة العقيدة» (.)2457-2456
ِ
مقصد حفظ النسل»،
 -2وهي :ح رفظ الدين ،والنَّفس ،والنَّسل ،واملال ،والعقل .انظر مقدمة كتايب « َ
وهو بحث التخرج املقدم يف مرحلة البكالوريوس بـ«جامعة املعرفة العاملية» ،قسم الرشيعة.
 -3وهذه هي عقيدة أهل السنة املجمع عليها ،وسيأيت مزيد بيان هلذا األصل قريبا بإذن اهلل.
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ﰏ﴾[الشورى.]51 :
فهذه اآلية -عىل قلة ألفاظها -مجعت أنواع الوحي من اهلل ألنبيائه:

()1

 فقوله ﴿ :ﯿ ﰀ﴾ :اإلهلام أو يف املنام ،فرؤيا األنبياء حق ووحي.
 وقوله ﴿ :ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ﴾ :مبارشة كام كلم موسى ♠،
وكلم نبينا حممدً ا ♀ ليل َة املعراج ،فال َيرى النبي ربه ،لكن يسمع
كال َمه.
 وقوله ﴿ :ﰅ ﰆ ﰇ﴾ :أي من املالئكة ،كجربيل ♠.
وأشار إىل هذا ابن القيم ♫ بقوله(:)2
وحقيقممممممم اإلرسممممممم ِ َن ْفممممممم ِخط بممممممم ِ
لل َسممممممممممممملي وأنممممممممممممم ن عممممممممممممم ِن
نممممممممم

ب َغيممممممممم ِ وسممممممممم ط كك مممممممممم ِ
َ
م سمممممم وجرب مممممم َ ال َق مممممم ِ المممممم اي

منمممممممممم إليمممممممممم ِ مِمممممممممم ورا ِحج بمممممممممم ِ

 -1انظر «التمهيد» ( ،)114/22و«املفهم» ( ،)405/1و«بصائر ذوي التمييز» (،)180/5
و«املحرر يف علوم القرآن» للطيار (ص .)62
« -2النونية » (ص .)47
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إ ْذ ّل تمممممممممم ا همممممممممم هنمممممممممم ال َعينمممممممممم ِن
َ
واآلخمممممممم التمممممممممكلي منمممممممم ب ل َ سمممممممم
وهممممممم َ أ ضممممممم عنممممممم َضممممممم ْ ب ِن
طمممممم ِ ْ
وحمممممم وإرسمممممم إليمممممم ِ وذاك يف ُّ
الشـــــــ
ْ
ـــــــــ

أحسمممممممم ِ التبيمممممممم ِن
أ َتــــــــ يف َ
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موقفنا مَّا وقع ِمن حتريف يف كتب اليهود والنصارى
بأن املوجو َد يف أيدي اليهود
أن نؤمن َّ
املسألة الثالثةِ :من إيامننا بالكتب ر
والنصارى ِمن الكتب اليوم هي ِمن عند اهلل أصال ًة ،وكان واج ًبا عليهم
اتباعها ،فإن من معاين كلمة «الكتاب» يف لغة العرب :الفرض واإللزام ،ويف
هذا إشارة إىل أن ما يف الكتب املنزلة من أحكام رشعية فإنه مفروض عىل
أقوام الرسل الذين أنزلت عليهم.

()1

حق باعتبار أصلها الذي جاء من عند
ُمرفة ومبدَّ لة ،فهي ٌّ
ولكنَّها اليو َم َّ
اهلل ،وباطل باعتبار ما آ َلت إليه بعد حتريف أهل الكتاب هلا﴿ ،ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ﴾[املائدة﴿ ،]13 :ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﴾[البقرة.]79 :
قال العالمة حممد املكي بن عزوز ♫(« :)2التوراة واإلنجيل
والزبور وغريها من الصحف اإللـٰهية ،ك ُّلها كالم اهلل مثل القرآنَّ ،إال

 -1انظر «موسوعة العقيدة» (.)2456/5
« -2عقيدة التوحيد الكربى» (ص .)35
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ً
جمهوال فنقول يف تلك الكتب
حرفوها ،وحيث كان َحرصها
الكلامت التي َّ
ً
إمجاال :آمنَّا بام جاء ِمن عند اهلل« .انتهى.
أن نؤمن ِ
ِ
بص َّحة ما فيها ِمن أخبار كأخبار القرآن
ومن إيامننا بالكتب ر
حيرف ِمن الكتب السابقة ،فإن األخبار ال ن َ
َسخ فيها،
وأخبار ما مل يبدَّ ل أو َّ
غريهم يف زمن آخر،
وأما األحكام فإن ا َ
هلل يرشع يف زمان ولقوم ما ال يناسب َ
والكل بحكمة اهلل وعلمه.
وأكثر التحريف الذي وقع عند أهل الكتاب إ َّنام هو يف معاين الكتب
ورشائعها -عند ترمجتها أو تفسريها أو رشحها أو تأويلهاَ ،-ع ْمدً ا أو خط ًأ،
ونقصا.
ووقع أيضا يف بعض ألفاظها وحروفها أو كثري منها زياد ًة
ً

()1

قال ابن عطية األندليس ♫(« :)2وحتريف ال َكلِم عىل وجهني:
إما بتغيري اللفظ ،وقد فعلوا ذلك يف األقل،
وإما بتغيري التأويل ،وقد فعلوا ذلك يف األكثر ،وإليه ذهب الطربي،
وهذا كله يف التوراة عىل قول اجلمهور» .انتهى.
أن نؤمن بام فيها ِمن أحكام إذا مل ختالف
املسألة الرابعةِ :من إيامننا بالكتب ر
-1
انظر للفائدة «اجلواب الصحيح» ( ،)123/5و«فتح الباري» ( ،)523/15وخالصة األقوال يف
«موسوعة العقيدة» (.)2463/5
« -2املحرر الوجيز» (.)62/2
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رشع َمن قبلنا رشع لنا -وهو احلق -إذا مل يرد رشعنا
الرشيعة ،عىل القول بأن َ
بخالفه.
املسألة اخلامسة :علينا أن نؤمن بام علمنا من أسامئها ،مثل :القرآن
والتوراة واإلنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى ،ۏ.
وقد ذكرت هذه الكتب الساموية -خال صحف موسى ♠ -يف
األس َقع ◙ عن النبي ♀ أنه
حديث واحد رواه واث َلة بن ْ
ان ،وأن ِز َل ِ
ت الت رَّو َراة
قال« :أن ِز َل ر
يم َأ َّو َل َلي َل ٍة ِمن َش ره ِر َر َمض َ
ت صحف إبراه َ
ان وأن ِز َل اإلن ِ
جيل ل َثال َ
ان،
ل ِس ر
رش َة َم َضت ِمن َر َمض َ
ني ِمن َر َمض َ
ت َم َض ر َ
ث َع ر َ
ان ،وأن ِرز َل القرآن ألرب ٍع ِ
وع ر ِ
ين
رش َة َخ َل ر
ت ِمن َر َم َض َ
رش َ
رَ
وأن ِرز َل الزَّبور ل َثام َن َع ر َ
ضان».
َخ َل ر
ت ِمن َر َم َ

()1



 -1رواه أمحد يف «املسند» ( ،)16984والطرباين يف «املعجم الكبري» ( ،)185والبيهقي يف «السنن»
( ،)18649وضعفه حمققو «املسند» (ط .الرسالة) ،وحسنه األلباين يف «الصحيحة» (.)1575
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القرآن خامتها وأعظمها ،وهو ناسخ ملا قبله
أن القرآن خامتها،
املسألة السادسةِ :من إيامنك بالكتب اإليامن ب َّ
وأعظمها ،وأرشفها ،وامل ِ
هيمن عليها ،والناسخ هلا ولرشائعها ،واجلامع
ألصوهلا وُماسنها ،واملَحفوظ من عند اهلل فيها ،واملعمول به إىل قيام الساعة،
وتأصيل هذا وبيانه يف قوله تعاىل﴿ :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾[املائدة،]48 :
أمني
ومن معاين كلمة «املهيمن» :األمني والشاهد واملؤمت َن ،واملعنى َّ
أن القرآن ٌ
فيام ينقل إلينا مما يف الكتب املتقدِ مة عىل حقيقته من غري حتريف وال زيادة وال
نقصان ،ألن األمني عىل اليشء مصدق عليه ،وكذلك الشاهد ،فهو مقبول
القول فيهم.

()1

فإن إيامننا بالكتب السابقة إنام هو إقرار هبا بالقلب واللسان ،وأما
وعليهَّ ،
فيتعني عىل كل مك َّلف اإلقرار به قل ًبا ولسانًا ،مع االنقياد ألحكامه.
القرآن
َّ

« -1أحكام القرآن» للجصاص احلنفي ♫ ( ،)97/4بترصف واختصار.

124

السلسبيل من فوائد «حديث جربيل»

كالم اهلل منزَّ ل غري خملوق
أن َ
أهل السنة واجلامعة
املسألة السادسة :اعلم َّ -نور اهلل قلبك باإليامنَّ -

ِ
جمازا ،وكالمه غري خملوق ،ألن
يعتقدون أن اهللَ جل وعال يتكلم حقيق ًة ال ً
الكال َم صفة ذاتية له من حيث النوع ،باعتبار اتِصافه هبا ً
أزال ،فإنه
▐ مل َي َزل م َتـ َك ِل ًام ،وهي فعلية له من حيث األفراد ،باعتبار تعلقها
كيف شاء.
باملشيئة واإلرادة ،فإن اهلل ﷻ يتكلم بام شا َء ،متى شاءَ ،
قائمة به تعاىل ،فال تقوم بغريه خال ًفا ألهل البدع ،وكالمه
والكالم ص َفة َ
▐ َمسموع باآلذان َحقي َق ًة من غري ت ََوهم ،والقرآن كالم اهلل حقي َق ًة،
ليس ككالم
َلف ًظا ومعنًى ،وكام أن ا َ
هلل ليس كمثله يشء ،فكذلك كالمه َ
ليس كأصوات َخلقه.
وصوته ﷻ َ
َخلقهَ ،
قال اإلمام السجزي ♫(« :)1فاإلمجاع من َع ِقدٌ بني العقالء عىل َك رون
الكالم َحرف ًا وصوت ًا» .انتهى.



« -1رسالة يف الرد عىل من أنكر احلرف والصوت» (ص .)118
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الفرق بني الكالم الكوين والرشعي
املسألة السابعة :القرآن َبعض كالم اهلل ،ألن كالم اهلل ال َحد له ،منه
كالمه الرشعي ومنه كالمه الكوين.
كون به املخلوقات.
والكالم الكوين كقوله سبحانه« :كن» ،الذي ي ِ
والكالم الرشعي :أمره وهنيه ،ككتبه الساموية -التي نحن بصدد الكالم
عنها ،-وأعظمها القرآن الكريم ،وهو:
«كَالم اهلل ،منَزَّ ٌل غَ ري َخملوق ،منه َبدَ َأ ،وإ َليه َيعود».
جمع عليها أن القرآن كالم اهلل َحقيق ًة ،منَز ٌَّل من
ومعنى هذه العقيدة امل َ

ِ
عنده سبحانه« ،منه َ
بدأ» من االبتداء ،أو «منه بدا» من البد ِو :أي الظهور،
لقوله تعاىل﴿:ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ﴾[الشعراء:

 ،]192وقوله ﷻ:

﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾[اإلرساء ،]105 :أي القرآن« ،وإ َليه َيعود» :أي
ورد
يرجـع إليه ▐ ،أي يوصف اهلل به ،وقيل :إن املراد بذلك ما َ
من أن من أرشاط الساعة أن يرفع القرآن من الصدور واملصاحف ،واملَعنَيان
صحيحان.

()1

َمم ٌع عليها بني املسلمني ،ويف هذا يقول احلافظ ابن حجر
وهذه العقيدة َ
 -1وقد تكلمت يف هذا األصل وغريه من مسائل العقيدة -بإفاضة -يف عدة كتب منها:
«واسع املنة بالتعليق عىل رشح السنة» ،و«هنج االقتصاد رشح حائية االعتقاد».
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♫(« :)1والـمنقول عن الس َل ِ
آن كالم اهلل َغري
أن الق رر َ
ف ا ِّت َفاقه رم عىل َّ
َّ
َ
َخمل ٍ
وق ،ت َل َّقاه ِجربيل عن اهلل ،و َب َّلغَه ِجربيل إىل ُممد ♥ ،و َب َّلغَه
♀ إىل أ َّمته» .انتهى.



« -1فتح الباري» (.)573/13
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ُّ
والكل غري خملوق
الكالم هو اللفظ واملعنى،
املسألة الثامنة :كالم اهلل -يف احلقيقة -هو ال َّلفظ واملعنى( ،)1فكام أن املعنى
غري خملوق ،فاللفظ كذلك غري خملوق.
فإنَّنا إذا قلنا :ال َّلفظ غري خملوق ،ر َد ردنا عىل الك َّالبية واألشاعرة
واملاتريدية القائلني :إن القرآن الذي بني أيدينا ألفاظه خملوقة ،ومعناه النفيس
القديم غري خملوق.
وإذا قلنا :املعنى غري خملوق ،ر َد ردنا عىل اجلهمية واملعتزلة ،القائلني
رصاح ًة بخلق القرآن ،وأن كال َمه سبحانه يشء من َفصل عنه ،تعاىل اهلل عن
علوا كبريا.
قوهلم ر
وهبذا تع َلم أنَّه ال خالف بني املعتزلة وبني األشاعرة واملاتردية والكالبية
العرب خملوق ،حتى قالوا« :القرآن قرآنان :قرآن بمعنى الكالم
القرآن
أن
َ
يف َّ
َّ
النفيس ،وهو غري خملوق ،وقرآن بمعنى الكالم اللفظي املركب من احلروف
واألصوات ،وهو خملوق».
َ
جربيل كال َمه النفيس بذلك الصوت
وقالوا« :إن اهلل خيلق صو ًتا فيسمع
املخلوق ،فيحفظه جربيل وينقله إىل النبي ♀».
أن القول بخَ لق القرآن ال يقال َّإال يف مقام التعليم! كام
وقرروا -أيضاَّ -
َّ
 -1انظ « :الفت وى» ( ،132/7( ،)533/6وم بع ه ).

السلسبيل من فوائد «حديث جربيل»

128

رصح به البيجوري  ♫-وعفا عنا وعنه -ملا قال(« :)1ومع كون اللفظ
الذي نقرؤه حاد ًثا (أي خملو ًقا) ،ال جيوز أن يقال :القرآن ِ
حادث َّإال يف مقام
التعليم!؟» .انتهى.

()2



« -1حتفة املريد رشح جوهرة التوحيد» (ص .)82
حلرف
 -2ولقد أحسن اإلمام السجزي ♫ يف «رسالته إىل أهل زبيد يف الرد عىل من أنكر ا َ
والصوت» الرد عىل هذه العقيدة ،وبني أنه ال َ
فرق بني عقيدة القائلني بالكالم النفيس وعقيدة
تلبيسا ،وأخفى بدع ًة.
املعتزلة القائلني بخلق القرآن ،بل هم أشد ً
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الركن الرابع :اإلميان بالرسُل

ثم قال ☻« :ورسلِه».

ِ
ووقع يف بعض الروايات(« :)1أن ِ
ِ
والكتاب،
واملالئكة،
تؤم َن باهلل،
وال َّنب ِّيني» ،والتعبري بالنب ِيني يشمل الرس َل من غري عكس.

()2

وهذا هو الركن الرابع من أركان اإليامن ،والكالم عليه يف مسائل:
حاجة الناس إىل بعثة الرسل
املسألة األوىل :األنبياء والرسل هم خاصة َخلق اهلل ،ب َعثهم اهلل جل وعال
الرشك والرذائل.
لدعوة الناس إىل التوحيد والفضائل ،وإنذارهم عن ِ
ولوال الرسالة مل ُّيتد العقل إىل تفاصيل النافع والضار يف املعاش واملعاد،
فمن أعظم ن َعم اهلل عىل عباده وأرشف منة عليهمْ :
أن أرسل إليهم رسله،
وأنزل عليهم كت َبه ،وبني هلم الرصاط املستقيم ،ولوال ذلك لكانوا بمنزلة
أرش ً
فمن قبل رسال َة اهلل واستقام عليها فهو
حاال منهاَ ،
األنعام والبهائم بل َّ
رش الربيـة ،وأسوأ ً
حاال من
من خري الربيـة ،و َمن ردها َ
وخرج عنها فهو من ِ
الك ْلب والنزير واحليوان البهيم.

()3

 -1عند أمحد يف «املسند» ( ،)2924والنسائي يف «السنن الصغرى» (.)4991
 -2انظر «فتح الباري» (.)118/1
« -3الفتاوى» ( .)100/19وانظر «مفتاح دار السعادة» (.)864/2
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قال الناظم:

()1

وح جممممممممممممم ِ
العبممممممممممممم د لل سمممممممممممممم ِ
لكممممممممم نِممممممممممي ممممممممممنه َ ال صممممممممم ِ
َ
ل بنمممممممممم الح يمممممممممم ِ مِمممممممممم عقيممممممممممم
صممممممممممممحيح و ِشمممممممممممم ع ح يمممممممممممم
أشممممممممم مِممممممممم حممممممممم جته ْ لألكممممممممم ِ
ولممممممممم َت ِ
جممممممممم رسممممممممم ل ب لعقممممممممم ِ
املسألة الثانية :دليل اإليامن باألنبياء والرسل قوله تعاىل﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟﭠ
النبي ♀ يف
ﭡ ﭢ ﭣ﴾[البقرة ،]177 :وقول ِ
ك َح يقَ ،
وو رعد َك َ
رت َ
احل ُّق ،ولِ َقاؤ َك َح يق ،و َق رول َ
واجلنَّة َح يق،
َِتجده« :أن َ
احل ُّق َ
والسا َعة َح يق».
ون َح يقَ ،
والنَّار َح يق ،والنَّبِ ُّي َ
وُم َّمدٌ ♀ َح يقَّ ،

()2

 -1وهو العالمة القايض أمحد بن حجر آل بوطامي ♫ (املتوَّف سنة  1423هـ) يف كتابه اجلامع
«العقائد السلفية بأدلتها النقلية والعقلية» (.)300/1
 -2رواه البخاري (.)1120
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تعريف النبي
مشتق من النبأ وهو الرب ،فهو «نبيء» ،قال
النبي لغ ًة:
املسألة الثالثة:
ٌّ
ُّ
تعاىل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ﴾[النبأ ،]2 -1 :والسبب أنه خم ْ َربمن اهلل
بالوحي ،وهو أيضا خمْرب عن اهلل تعاىل أمره ووحيه ،قال تعاىل ﴿ :ﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ﴾[احلجر.]49 :
وسمي النبي بذلك لرفعة حم ِله
الرفعة،
وقيل :هو
ٌّ
ّ
مشتق من الن ْب َوة ،أيِ :
وقدْ ره عن سائر الناس ،قال تعاىل ﴿ :ﮂ ﮃ ﮄ﴾[مريم.]57 :

()1

النبي اصطالحا :من أوحى اهلل إليه ،وب َ
عث إىل قوم غري خمالفني يف
و ُّ
أصل الدين ،أي :ليسوا كفارا.



 -1انظر «مفردات القرآن» للراغب (ص  ،)790و«القاموس» (ص  ،)53و«التوقيف عىل مهامت
التعاريف» للمناوي (ص  ،)321و«الرسل والرساالت» لألشقر (ص .)12 – 11
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تعريف الرسول
املسألة الرابعة :الرسول لغ ًة :من البعث وهو اإلرسال والتوجيه ،قال
تعاىل حاكي ًا َ
قول ملكة سبأ﴿ :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
ﰆ﴾[النمل ،]35 :وقد سمي الرسول بذلك ألنه و ِجه برسالة من قبل
اهلل تعاىل وك ِلف بتبليغها للناس ،قال جل وعال﴿ :ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ﴾[املؤمنون ،]44 :أي :بعثناهم يتبع بعضهم بعضا.

()1

اصطالحا :من أوحى اهلل إليه ،وب َ
عث إىل قوم خمالفني يف أصل
والرسول
ً
الدين ،أي :كفار.



 -1انظر «مفردات القرآن» للراغب (ص  ،)352و«الكليات» للكفوي (ص  ،)476و«التوقيف
عىل مهامت التعاريف» (ص « ،)177الرسل والرساالت» (ص .)12 – 11
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الفرق بني النبي والرسول
املسألة اخلامسة :يظهر بام تقدم أن ثم َة فرو ًقا بني النبي والرسول ،وهذه
مسألة أطال أهل العلم الكالم فيها ،واخت َلفوا فيهاِ ،
ومن أحسن َمن َّفرق بني
َ
النبي والرسول شيخ اإلسالم ابن تيمية ♫ يف كتابه «النبوات»(،)1
ِّ
وخالصة هذه الفروق( )2راجعة إىل أن:
 النبي يرسله اهلل إىل قومه املؤمنني املوافقني له يف أصل الدين ،ويعمل
غالِبا برشيعة من قبله من الرسل ،فهو يف قومه كالعلامء املب ِلغني الوارثني علم
األنبياء والرسل ،قال تعاىل﴿ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﴾[املائدة.]44 :
 والرسول يرسله اهلل إىل الكفار ِّ
املكذبني املخالفني له يف أصل الدين،
ٍ
ورسالة جديدة ،أو برشع َمن قبله ِمن الرسل ،كداود
سواء أرسل برش ٍع
وسليامن عليهام السالم كانا رسولني ،وكانا عىل رشيعة التوراة.

.)714/2( -1
 -2انظر «موسوعة العقيدة» (.)1395/3
وللشيخ حممد اإلمام كتاب بعنوان« :تنوير العقول يف الفرق بني النبي والرسول».
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النبي بالتَّبليغ؟
يؤمر ُّ
هل َ
َ
الرسول:
املسألة السادسة :القول املشهور -سيام عند املتأخرين )1(-بأن
«من أوحي إليه برشع وأمر بالتبليغ» ،والنبي« :من أوحي إليه ومل يأمر
َ
فرضا عىل العلامء
بالتبليغ» ،قول ضعيف ال يصح ،ألن
التبليغ إذا كان ً
فكيف ال يكون عىل األنبياء؟! ويف قوله جل وعال﴿ :ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ﴾[احلج ،]52 :وقوله ♀َ « :آمنرت
ت»( )2داللة عىل أن ر
بِنَبِ ِّي َ
مرسل ،وأهنام مع ذلك
ك ا َّل ِذي َأ رر َس رل َ
كال منهام َ
متغايران.

()3

َمرد إيصال
وقد َ
حل بعض أهل العلم التبيلغ هنا عىل تبليغ خاص ،ال َّ
العلم ،ولقد أحسن العالمة صالح الفوزان -وفقه اهلل تعاىل -يف التفريق بني
تبليغ الرسول وتبليغ النبي حني قال(« :)4واملراد بتبليغه هنا :اجلهاد واإللزام،
 -1انظر «أعالم احلديث» للخطايب ( ،)298/1و«املفهم» للقرطبي ( ،)40/7و«رشح الطحاوية»
(ص  ،)82و«املعني عىل تفهم األربعني» البن امللقن (ص  ،)39و«رشح الشفا» للقاري
( ،)535/1و«لوامع األنوار» للسفاريني (.)49/1
 -2رواه البخاري ( ،)247ومسلم (.)2710
 -3انظر «املفهم» ( ،)40/7و«أضواء البيان» ( ،)290/5و«الرسل والرساالت» (ص  ،)14وفيه
الرد عىل هذا القول من ثالثة أوجه.
 -4انظر «إعانة املستفيد» (.)311/1
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أي :أمر أن يلزم الناس باتباعه ،وجياهدهم عىل ذلك ،خالف النبي فإنه يؤمر
رشع َمن قبله وإفتائهم فيه ،وهذا مأمور به غري
بالتبليغ ،بمعنى :تعليم الناس َ
األنبياء ،حتى العلامء» .انتهى.
كل رسول نبي ،وليس ُّ
املسألة السابعة :بنا ًء عىل ما تقدم ،يتضح أن َّ
كل
()1
رتكا يف أصل
نبي رسوال ،وهذا مذهب مجهور العلامء  ،ألهنام وإن اش َ

اإلنباء بالوحي ومط َلق التبليغ ،غري أهنام خيتلفان يف نوع التبليغ ،و َمن
يب ِلغون ،مع ما بينهام من اختالف يف الرشع الذي يأتون به.



 -1انظر «الشفا» لعياض ( ،)488/1و«تفسري القرطبي» ( ،)80/12وكالم العالمة األلباين
♫ عىل احلديث  2668من «سلسلة األحاديث الصحيحة» (.)369-358/6
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الرسل :واسطة بني احلق واخللق
برش ال يعبدون ،إ ْذ هم هلل عابدون ،وله
املسألة الثامنة :األنبياء والرسل َ
فمن
َم ْربوبون ،وهلذا نقول« :هم عبا ٌد ال يعبدون ،ورسل ال يـ َك َّذبون»َ ،
فاز وظفر.
أرشك باهلل وكفر ،ومن وحد اهلل واتب َعهم فقد َ
ع َبدهم فقد َ
وهم الواسطة بني اهلل وبني خلقه يف تبليغ كالمه ،وأمره وهنيه ،ووعده
ووعيده ،وأسامئه وصفاته ،وأنبائه.
وقد انقسم الناس يف موضوع الواسطة إىل ثالثة أقسام:

()1

 قسم غ َل روا فيها ،فجعلوا األنبياء رشكاء مع اهلل ،فرصفوا هلم حق
العبادة بل واإلحياء واإلماتة والرزق والثواب والعقاب ،كام قال تعاىل:
﴿ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ﴾[الزمر.]3 :
 وقسم ج َف روا فيها ،فأنكروا توسط األنبياء يف تبليغ الرسالة ،فكذبوا
بالكتب ،وحاربوا الرسل ،قال تعاىل﴿ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ﴾[البقرة.]87 :
 -1انظر رسالة «الواسطة بني احلق واللق» البن تيمية ،و«الرد عىل املنطقيني» (ص ،)537
و«جمموع الفتاوى» ( ،)279/27( )101/19و«سبيل الرشاد يف هدي خري العباد» لتقي الدين
اهلاليل (.)142-141/6
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توسطوا واعتدلوا فيها ،فقالوا :األنبياء وسائط يف تبليغ
 وقسم َّ
رساالت اهلل ،كام قال تعاىل﴿ :ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉ﴾[األنعام ،]48 :وقال﴿ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ﴾[األحزاب.]39 :
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الرد عىل املرشكني يف ط َلبهم لرسول من املالئكة
املسألة التاسعة :استن َكر املرشكون ً
وتكربا أن يكون الرسل -وهم
جهال
ً
برش -واسط ًة دون املالئكة ،فقالوا﴿ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ﴾[الفرقان،]7 :
بخلقه ْ
وهذا من جهلهم بكامل لطف اهلل ورمحته َ
برشا من
أن ج َعل الرس َل ً
جنسهم ،خياطبوهنم بألسنَتهم ،ومل جيعلهم مالئك ًة ل َعدَ م إمكان رؤيتهم
وخمالطتهم وخماطبتهم ،فال حتصل الفائدة املقصودة من إرساهلم حينئذ ،كام
قال تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ﴾[األنعام ،]9 :ألن البرش خلقوا عىل هيئة واستعداد ال يتمكنون هبا
من رؤية املالئكة واجل ِن.
وعىل تقدير إرسال امل َلك ،ال بدَّ أن يتش َّكل بشكل رجل يمكنهم
خماطبته ،واالنتفاع باألخذ عنه ،ولو كان كذلك اللتبس عليهم األمر ،كام هم
يل ِبسون عىل أنفسهم يف قبول رسالة الرسول البرشي ،كقوله تعاىل ﴿ﯰ ﯱ
ﯲ ﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹ ﯺﯻ
ﯼ ﯽ﴾[اإلرساء.]95 :

()1

 -1انظر «النبوات» ( ،)680/2و«العقائد السلفية» (.)305/1
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أعظم معجزات األنبياء :القرآن
املسألة العارشة :الرسل هم َصفوة اللق ،وخري الناس للناس ،أيدهم
اهلل جل وعال باآليات والرباهني الدالة عىل صدقهم وتثبيتًا هلم وألتباعهم.
قال ابن تيمية(« :)1ومن املمتنع أن ِ
الناس
يرسل اهلل رسوالً يأمر
َ
بتصديقه ،وال يكون هناك ما َي ِ
عرفون به صد َقه ،وكذلك َمن قال :إين رسول
للصدق والكذب دلي ً
ال له،
اهلل ،فمن املمتنع أن َجيعل جمرد الرب املحتمل ِ
وحج ًة عىل الناس ،هذا ال يظن بأجهل الَلق ،فكيف بأفضل الناس؟».
انتهى كالمه ♫.
املسألة احلادية عرشةِ :من أع َظ ِم معجزات األنبياء ما آتاه اهلل ﷻ
لنبينا ُممد ☻ وهو القرآن الكريم.
ففي «الصحيحني»( )2من حديث أيب هريرة أن النبي ♀ قال:
ياء ِمن َنبِي َّإال قد اعطِي ِمن اآل ِ
«ما ِمن األنبِ ِ
يات ما ِم رثله َآم َن عليه ال َب َرش ،وإنَّام
ر َ
ر
ِ
أكون أك َث َرهم تابِ ًعا يو َم
أن
َ
فأرجو ر
إل ،ر
كان ا َّلذي أوتيت َو رح ًيا رأو َحى اهلل َّ
القيامة».
َ

« -1النبوات» ( .)639/2وانظر أيضا (.)800 ،773/2
 -2البخاري ( ،)4981ومسلم (.)152
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قال أبو العباس القرطبي ♫(« :)1ونبينا ♀ ْ -
وإن كان
قد أعطي من ِ
كل نوع من أنواع معجزات األنبياء قب َله ،كام قد أوضحناه يف
كتابنا املسمى بـ «اإلعالم بصحة نبوة ُممد عليه أفضل الصالة والسالم»(-)2
لكنه ف ِضل عىل مجيعهم باملعجزة العظمى الباقية ما بق َيت الدنيا ،وهي
واإلنس أي تعجيز(،)3
أعجزت السورة منه اجلن
الكتاب العزيز الذي
َ
َ
فمن ارتاب اآلن يف
فإعجازه
َ
مشاهد بالعيان ،متجدِّ د ما ت َعا َقب اجلديدانَ ،
ِ
املعجزة قاطع َة
صدق قوله ،قيل له :فا ْئت بسورة من مثله ،وملا كانت هذه
واملتأخرون،
اشرتك يف معرفتها املتقدِّ مون
مستمر ًة َمدَ ى الدُّ هور،
الظهور،
ِّ
َّ
َ
ِ
السابقون َّ
والال ِحقون ،فدخل
واستوى يف معرفة صدق ُممد ♀ َّ
ً
رجاءه ،فكان أك َثر األنبياء
دخوال متتاب ًعا ،وح َّقق اهلل تعاىل له
العقالء يف دينه
َ
تاب ًعا» .انتهى.

« -1املفهم» (.)50/6
 -2وهو املطبوع باسم« :اإلعالم بام يف دين النصارى من الفساد واألوهام وإظهار حماسن دين
اإلسالم وإثبات نبوة حممد ♥» بتحقيق د .أمحد حجازي السقا.
وانظر «آراء القرطبي واملازري االعتقادية من خالل رشحهام لصحيح مسلم دراسة وترجيح» لعبد
اهلل الرميان (.)110-108
 -3انظر «رشح األصفهانية» البن تيمية (ص  ،220وما بعدها).
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ولقد أحسن العالمة ابن عدود ♫ يف قوله:

()1

والممممم ح حممممم لمممممي َ قممممم ّل خ َت َلممممم ْ
والكتْممممممم حممممممم وال

َكممممممم حممممممم ْ

وال ْسمممممممم َحمممممممم والنبمممممممم ال َع َ بِمممممممم
َخمممممممممم تِ ه ْ  ،أ ْع همممممممممم يف ال َتمممممممممم ِ
ِ
وكلهمممممممم ْ أوتممممممممم َ إ ْذ َجممممممممم بِ لب َشمممممممممم ْ
ِ
ِ
ممممممممم م ْثلمممممممم عليمممممممم َممممممممم َ ال َب َشممممممممم ْ
وإن َ ممممممممممممم َكمممممممممممممم َن المممممممممممممم

األوا

أوتِيمممممممممممممممم ِ َوحيمممممممممممممممم إ َليمممممممممممممممم ِ الل
ْأو َحممممممممم  ،فهممممممممم أك َثممممممممم َ
الج َ َعممممممممم ْ
متممممممممممم َبع مممممممممم َ تقمممممممممم السمممممممممم َع ْ



« -1جممل اعتقاد السلف» (.)30-29
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أمورا ،سأب ُّينها ِمن خالل املسائل التالية:
واإليامن بالرسل
يتضمن ً
َّ

()1

قيام احل َّجة عىل َ
اخللق ببعثة الرسل
املسألة الثانية عرشة :نؤمن بأن اهلل تعاىل -فضال منه ومن ًة -ب َعث يف ك ِل
ً
ِ
وحيذهر مما فيه الَّسان يف
رسوال يدعوهم ملا فيه خري الدنيا واآلخرة،
أمة
الدنيا واآلخرة ،قال ﷻ﴿ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ﴾[فاطر ،]24 :فإنه -لكامل عدله سبحانه -ال ي َع ِذب قو ًما إال بعد
قيام احلجة عليهم ،قال تعاىل﴿ :ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ﴾[،الشعراء ]209 - 208 :وقال﴿ :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁ ﰂ﴾[القصص ،]59 :وال ينكر هذا املرشكون كام أخرب اهلل عن
النار التي هي مثواهم﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ﴾[امللك.]9 - 8 :

 -1انظر رؤوس هذه النقاط يف «أصول اإليامن يف ضوء الكتاب والسنة» (ص  ،)162-159مع
زيادات كثرية هي كالرشح والبيان هلا.
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احتج عىل عباده
وأن اهلل سبحانه قد
قال ابن يونس الصقّل ♫(َّ « :)1
َّ
ذر العباد يف الداللة عىل صدقهم بام آتاهم
برسله ،وكشف قناعهم ،وقطع ع َ
ورشع
به من اآليات وظاهر املعجزات ،وتا َبع الرسل وأنزل عليهم الكتبَ ،
الرشائع وفرض الفرائض ،وختم النبوة برسالة حممد ♠» .انتهى.



« -1اجلامع ملسائل املدونة« (.)59/24
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ً
رسوال واحدً ا فقد َّ
َمن َّ
كذب مجيع الرسل
كذب
املسألة الثالثة عرشة :نؤمن بأن الرس َل مجي ًعا متفقون عىل الدعوة إىل
التوحيد واإلنذار عن الرشك والتنديد ،قال تعاىل﴿ :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ﴾[الزخرف ،]45 :وإن
اختلفوا يف تفاصيل الرشائع واألحكام( ،)1وعليه ،فمن َّ
كذب نبيا واحدً ا ،ققد
َّ
مجيع األنبياء إذ قوهلم واحد ودعوهتم سواء ،قال جل وعال﴿ :ﯰ
كذب َ
ﯱ ﯲ ﯳ ﴾[الشعراء.]105 :

()2

ِ
تفريق فيه
عاما مؤتلِ ًفا ال
َ
وعليه ،فاإليامن بالرسل جيب أن يكون جام ًعا ً
تبعيض وال اختالفْ ،
َ
بأن يؤم َن بجميع الرسل وبجميع ما أنزل إليهم،
وال
ٍ
ِ
ٍ
ٍ
ببعض،
ببعض ما أنزل اهلل وك َفر
ببعض أو آمن
ببعض الرسل وك َفر
فمن آمن
فهو كافر ،وهذا حال من َبدل وك َفر من اليهود والنصارى والصابئني.

 -1وقد تقدم بيان هذا يف تفسري «شهادة أن ال إله إال اهلل» عند الكالم عىل أركان اإلسالم.
 -2انظر «املحرر الوجيز» (.)237/4
« -3الفتاوى» ( .)11/12وانظر أيضا (.)180/19

()3
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سب أحدً ا من األنبياء والرسل،
قال اإلمام ابن القاسم ♫(« :)1من َّ
جحد منهم أحدً ا ،أو ج َحد ما جاء به فهو بمنزلة
جحد ما أنزل عليه ،أو َ
أو َ
َ
رسول اهلل ♀ ،يصنَع فيه ما يصنَع فيه هو» .انتهى.
سب
من َّ
()2
َ
كبري ًة من املسلمني
قلت :وقد شاهد
العامل أمجع سنة ( 2020م) هبة َ

وعلامئهم وحكامهم نرص ًة لنب ِيهم وإمامهم ♀ بعد ظهور الرسوم
«الكاريكاتورية» البيثة التي تم نرشها حقدً ا وس َف ًها وتغطر ًسا يف فرنسا،
ورمزا يف معاداة األمة
التي صارت مرضب املثل يف العامل يف العنرصية،
ً
اإلسالمية!؟؟
وعقيدة املسلمني -يف احلقيقة -تأبى َّ
كل أنواع التعدِّ ي عىل األنبياء
والرسل واملالئكة ومجيع املقدَّ سات ،ألننا عبيد هلل َّ
جل يف عاله﴿ ،ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ﴾[البقرة.]285 :

« -1اجلامع» البن يونس ( ،)282/22و«البيان والتحصيل» البن رشد ( .)415/16وانظر
«الشفا» ( ،)302/2و«مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل» للحطاب الرعيني (،)285/6
و«حاشية الصاوي عىل رشح الدردير» (.)417/2
وللسيوطي رسالة بعنوان« :تنزيه األنبياء عن تسفيه األغبياء».
وانظر «منهج اإلمام مالك يف إثبات العقيدة» للدعجان (ص .)286
رير هذه املباحث.
 -2ووافق ذلك حت َ
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نبي من األنبياء مثل ْ
أن
قال ابن رشد ♫(َ « :)1من َ
جحد ما نزَ ل عىل ر
يقول :إن اهلل مل ينَ ِزل التوراة عىل موسى بن عمران! أو اإلنجيل عىل عيسى
جحد نبو َة أحد منهم فقال :إنه مل يكن بنبي ،فإ َّنه ك رف ٌر رصيح».
ابن مريم! أو َ
انتهى.



« -1البيان والتحصيل» (.)416/16
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كرمون ،راشدون وناصحون
الرسل :عباد م َ
كرمون ،يتـ َبعون وال
املسألة الرابعة عرشة :نؤمن بأن الرس َل عباد هلل م َ
يعبدون ،قال تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ﴾[إبراهيم ،]11 :وأمر اهلل جل وعال نبينا حممدً ا
♀ أن يقول لقومه﴿ :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ﴾[األنعام.]50 :
املسألة اخلامسة عرشة :األنبياء والرسل كِرام َبر َرة ،أتقياء أ َمناء،
بارون ،راشدون ،ناصحون ،هدا ٌة مه َتدون ،قال تعاىل بعد ْ
أن ذكر
صادقونُّ ،
طائف ًة كبري ًة من األنبياء والرسل﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ
ﮡﮢ ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ ﮪﮫﮬﮭ
ﮮ﴾[األنعام ،]88 - 87 :وقال عنهم صاحب ياسني ناص ًحا قو َمه ﴿ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ﴾[يس20 :

ظاهرا وباطنًا.
  ،]21فوص َفهم بالصالح واالستقامةً
املسألة السادسة عرشة :نؤمن بأهنم كانوا عىل احلق املبني ،واهلدى
رهبم إىل أقوامهم ،كام قال تعاىل عىل لسان أهل
املستبني ،جاؤوا بالب ِينات من ِ
اجلنة﴿ :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ﴾[األعراف.]43 :
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الرسل واألنبياء مؤ َّيدون باحل َجج الب ِّينات واآليات الباهرات
هلل أيدهم باحل َجج والرباهني الظاهرة،
املسألة السابعة عرشة :نؤمن بأن ا َ
واآليات واملعجزات الباهرة ،الدالة عىل صدقهم ،والشاهدة عىل َع َظمة َمن
أرس َلهم ،قال ▐﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ﴾[احلديد:

.]25
عج ٍ
كل رسول أ ِّيد بم ِ
قال أبو العباس القرطبي ♫(ُّ « :)1
زة تد ُّل عىل
ِ
ِ
أحواهلم ،بام
حجته ،كام قد علِم ِمن
ص َّحة رسالته ،ف َيظهر صدقه ،وتثبت َّ
غري أن معجزاِتم تنْ َقرض بانقراضهم ،فال َيبقى
أخربنا اهلل به وب َّينه عنهمَ ،
َ
منها َبعدَ هم إال اإلخبار هبا ،وذلك قد َخيفى مع توايل األعصار» .انتهى.



« -1املفهم» (.)50/6
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الرسل ِ
ناصحون يف تبليغ دين اهلل
املسألة الثامنة عرشة :نؤمن بأهنم قد بلغوا مجيع ما أرسلوا به البالغ
املبني ،فقامت بذلك احلجة عىل اللق ،قال تعاىل﴿ :ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ
ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﴾[اجلن ،]28 :وذكر اهلل عن عدد من
أبيائهم أهنم قالوا ألقوامهم﴿ :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ﴾[األعراف.]79 :
ُممدً ا ♀ ك َتم
وعن عائشة ▲ ،قالتَ « :من حدَّ َثك َّ
أن َّ
شي ًئا م َّا أنزَ ل اهلل عليه ،فقد َ
كذب ،واهلل يقول﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ﴾[املائدة ،»]67 :اآلي َة.

()1

ِ
()2
الرسالة،
وروى البخاري تعلي ًقا عن الزهري ♫ أنه قال« :من اهلل ِّ
وعىل رسول اهلل ♀ البالغ ،وعلينا ال َّتسليم».

خمترصا ،وقد أخرجه يف «صحيحه» مطو ًال ( ،)4855وكذلك
 -1رواه البخاري ( ،)4612ههنا َ ً
مسلم ( ،)177وغريمها.
 -2انظر «تغليق التعليق» (.)366-365/5
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اإليامن بأسامء َمن ذكر لنا من الرسل ،وهم مخسة وعرشون
املسألة التاسعة عرشة :نؤمن بام سمى اهلل لنا من أنبيائه ورسله يف الكتاب
تفصيال ،ونؤمن بسائرهم ً
ً
إمجاال ،قال ﷻ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ
والسنة
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ﴾[غافر.]78 :
ذكر اهلل منهم يف القرآن الكريم مخس ٌة وعرشون (،)25
وعدَ د الذين َ
وهم :آدم ،ونوح ،وإدرس ،وهود ،وصالح ،وإبراهيم ،وإسامعيل،
وإسحاق ،ويعقوب ،ويوسف ،ولوط ،وشعيب ،ويوسف ،وموسى،
وهارون ،وإلياس ،وزكريا ،وحييى ،واليسع ،وذو الكفل ،وداود ،وسليامن،
وأيوب ،وعيسى ،وأفضلهم وخامتهم وإمامهم ومقدمهم نبينا حممد ،عليهم
مجيعا أفضل الصالة وأزكى التسليم.
قال العالمة حممد الطاهر بن عاشور ♫(« :)1وليس املسلمون
األنبياء ا َّلذين ذكِروا يف
ولكن
ُمم ٍد ♀،
َّ
غري َّ
َ
مطالبني بأن يع َلموا َ
قرأ اآليات التي
بصيح ر
القرآن َ
وصف النبوءة جيِب اإليامن بنبوءهتم ملن َ
ذكِروا فيهاِ ،
اشتمل قوله
وعدَّ هتم مخس ٌة وعرشون بني رسول ونبيء ،وقد
َ

« -1التحرير والتنوير» ( .)211/24وانظر أيضا (.)346/7
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تعاىل ﴿ :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ﴾[األنعام83 :

  ]86عىل أسامء ثامنية عرش منهم ،وذكر أسامء سبعة آخرين يف آيات أخرى»،وقد مجعها بعضهم بقوله(:)1
َحمممم ْت علمممم كمممم ذ التممممم ْكلي

َمع ِ َفمممم

بأنبيممممم علممممم التفصمممممي ِ قممممم علِ ممممم ا
حجتُنــــــ ﴾ مممممممنه ْ ث نيمممممم
يف ﴿تلــــــ َ َّ
مِمممم بعمممم َع ْشممممم و بقمممم سممممبع وهمممم
إدر ممممم

هممممم د شمممممعي صممممم ل وكممممم ا
ذو الكِفممممم ِ د ب لمممممم خت ِر قممممم ختِ ممممم ا

 -1انظر «رشح جوهرة التوحيد» للبيجوري (ص .)53
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رشيعة اإلسالم ناسخة ملا قب َلها
املسألة العرشون :نؤمن بأن رشيع َة النبي ♀ قد َن َس َخت كل
الرشائع قبله ،ألنه خاتم األنبياء واملبعوث إىل الثقلني :اإلنس واجلن ،العرب
والعجم،

﴿ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ﴾[الفرقان:

 ،]1ويف «صحيح مسلم»(َ )1عن أيب ه َر َير َة ◙ أن َرس َ
ول اهلل
♀ َق َال« :وا َّلذي َن رفس َ ٍ ِ
أحدٌ ِم رن هذه األ َّم ِة
ُم َّمد ب َيده ،ال َي رس َمع ب َ
ُّيودي ،وال نَصاين ،ثم يموت ومل ِ
يؤمن با َّلذي رأر ِس رلت به ،إ َّال كان ِم رن
ي
ر ي َّ
أص ِ
حاب النَّار».
ر
ونسخ الرشيعة الذي يذكر عند أهل العلم ال يريدون به أن مجيع ما يف
الرشائع السابقة من أديان األنبياء قد نسخ ،وقد بقي يف دين اإلسالم منه
يشء ،وإنام يريدون أن العبادة صارت مرهونة بام جاء به النبي
♀.

()2

.)153( -1
 -2انظر «رشح خمترص يف أصول العقائد الدينية» لشيخنا العصيمي (ص  .)17ويل عىل هذه الرسالة
للعالمة ابن سعدي ♫ رشح موسع سميته «التعليقات السنية والفوائد البهية» ،ولكنني مل
أنرشه بعد نظرا ملا فيه من تصحيف مع طول يف بعض املباحث.
ولعل اهلل يق ِيض له من إخواننا َمن يراجعه ،وخيترصه ،ثم ينرشه حتى يستفيدَ منه طالب العلم.

الصغيــر بن عامر

153

النبوة كثرية ،ومنها نصة اهلل ألنبيائه
دالئل َّ
املسألة الواحدة والعرشون :نؤمن بأن الرس َل منصورون مؤيدون من
اهلل ،وأن العاقب َة هلم وألتباعهم ،قال تعاىل﴿ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾[غافر ،]51 :وقال ﷻ﴿ :ﮮ
ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ﴾[الصافات.]173 - 171 :
ونص اهلل ﷻ ألنبيائه ورسله ِمن دالئل نبوهتم وبراهني صدقهم،
فإن َ
أهل السنة واجلامعة ال حيرصون النبوة يف دليل واحد -وهو املعجزات،-
متنوع ،ويردون عىل من َق َرصه عىل املعجزات
وإنام َيرون أن دليلها وبرهاهنا ِ
احلسية.
وهلذا يقول أهل السنة :تثبت الرسالة بعدة أمور ،منها:

()1

 تأييد اهلل ألنبيائه ورسله باحل َجج الرشعية واآليات الكونية التي
تسمى «املعجزات».
 حال األنبياء يف أنفسهم ،وفيام جاؤوا به من صدق يف األخبار
وعدل يف األحكام .

 -1انظر «رشح األصفهانية» ( ،)155/1و«النبوات» ( ،)238/1و«رشح الطحاوية» (ص .)81
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 نص اهلل ألنبيائه ،وألتباعهم من األولياء الذين ينرصهم اهلل بقدر ما
عندهم من املوافقة ألنبياء اهلل ورسله ۏ.
ِ
لمكذبني هلم بألوان
 انتقام اهلل ﷻ ِمن أعدائهم ،ومؤاخذته ل
العقوبات ،فكانوا عرب ًة للمعتَربين ،وس َل ًفا ً
ومثال لآلخرين.
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ال بدَّ أن يفضح اهلل من ِ
يكذب عليه
َ
َ
املسألة الثانية والعرشون :ذكر اهلل عن املرشكني َ
النبي
قوهلم يف
ِ
♀﴿ :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ﴾[الطور ،]30 :أي :ننتظر
به حوادث الدهر ،حتى حيدث له منها املوت ،ملا استقر عندهم أن اهلل ال يرتك
أحدً ا من الَلق يكذب عليه وال يأخذه َ
حق جاء به
أخذ عزيز مقتدر ،وهذا ٌّ
القرآن الكريم ،ومن ذلك قوله تعاىل﴿ :ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ﴾[األحقاف ،]8 :وقوله﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰﯱﯲ

ﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ

ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ﴾[اإلرساء ،]75 - 73 :وقوله:
﴿ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ﴾[احلاقة ،]47 - 44 :وقوله﴿ :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ
ﯡ ﯢﯣﯤ ﯥﯦ ﯧﯨﯩﯪﯫ ﯬﯭﯮ
ﯯ﴾[األنعام ،]93 :وقوله﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ
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ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ﴾[يونس ،]15 :وكام قال
َ
لفرعون ﴿ :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
موسى ♥
ﯸ ﯹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾[األعراف،]105 - 104 :
وقوله ﷻ ﴿ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ
غري
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ﴾[الشورى ،]24 :فأخرب جل وعال خ ً
ربا جاز ًما َ
يمحو الباطل وحيق احلق ،وهذا يف القرآن كثري جدر ا ،إذ يستدل
معلق :أنه ْ
▐ بكامله املقدس ،وأوصافه وجالله عىل صدق رسله.

()1

للنبي ♀
قال ابن القيم ♫( )2مدَ ِل ًال هلذا األصل مما وقع
ِ
مع زوجه خدجي َة ▲ أو َل ما َنزل عليه الوحي« :وتأمل ْفر َق ما بني
الرب تعاىل وصفات
استدالل س ِيدة نساء العاملني خدجية ▲ بصفات
ِ
ِ
بوته وأ َّنه
صح َة ن َّ
حممد ♀ ،واستنتاجها من بني هذين األمرين َّ

 -1انظر «اجلواب الصحيح» ( )387/6( )495 ،446 ،142/1ومواضع أخرى ،و«رشح
األصفهانية» (ص  ،)227و«النبوات» ( ،)897/2و«احلسنة والسيئة» (ص  ،)47و«مدارج
السالكني» ( ،)434/3و«زاد املعاد» ( ،)560/3و«رشح الطحاوية» (ص .)81
« -2التبيان يف أقسام القرآن» (ص .)233

الصغيــر بن عامر

157

رسول اهلل حقا ،وأن َمن كانت هذه صفات ر ِبه وخالقه تأبى ْ
أن خيز َيه ،وأنه
يؤ ِيده ويعليه ،ويـتم نعم َته عليه» .انتهى.
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تفاضل األنبياء والرسل
يتفاضلون عىل ما أخرب اهلل به
املسألة الثالثة والعرشون :نؤمن بأن الرس َل
َ
يف قوله تعاىل﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ﴾[البقرة ،]253 :وقوله َّ
جل
وعال﴿ :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾[اإلرساء ،]55 :فهم متفاضلون بام
خصائص وفضائل.
خصهم اهلل من
َ
فالرسل أفضل من األنبياء( ،)1وأفضل الرسل وأكملهم :أولو العزم
منهم ،وأفضل أويل العزم :نبينا حممد ♀ ،ثم إبراهيم ،ثم موسى،
ثم عيسى ونوح ،عليهم مجيعا أفضل الصالة وأزكى التسليم.

()2

بني األنبياء»
توجيه حديث« :ال خت َِّريوا َ
عارض ما تقدم من املفاضلة بني األنبياء
املسألة الثالثة والعرشون :ال ي َ
بني األنبياء»( ،)3وذلك ألمرين:
النبي ♀« :ال خت َِّريوا َ
ۏ بقول ِ

 -1خالفا ملا ظنه العز بن عبد السالم ♫ من تفضيله للنبوة عىل الرسالة كام يف «قواعده»
( .)236/2وانظر كالم تلميذه القرايف ♫ يف «الفروق» (.)384-383/2
 -2انظر «الفروق» ( ،)393/2و«مدارج السالكني» ( ،)445/3و«رشح الطحاوية» (ص .)27
 -3رواه البخاري ( )2412ومسلم (.)2374
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 أوال :ألن السنة الصحيحة ال يمكن أن تعارض القرآن ،فإن الكل
من عند اهلل ،وإنام يقع التعارض عند الناظر يف األدلة ال يف حقيقة تلك
األدلة ﴿ ،ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾ [النساء.]82 :
 ثانيا :أجاب العلامء عن هذا احلديث وغريه بعدة أجوبة ،منها:

()1

 oأنه قاله ♀ أد ًبا وتواض ًعا.
 oأن النهي جاء عن تفضيل يؤ ِدي إىل الصومة والفتنة.
 oأن النهي جاء عن التفضيل بني األنبياء عىل وجه يلزم منه
تنقص للمفضول.
والعصبية ،وإنام هو هلل .
 oأن التفضيل ليس بمجرد اآلراء
َ

 -1انظر «رشح معاين اآلثار» للطحاوي ([ )315/4باب التخيري بني األنبياء ۏ] ،و«إكامل
املعلم» لعياض ( ،)237/7و«املفهم» للقرطبي ( ،)229/6و«رشح مسلم» للنووي ()38/15
( ،)122/15و«تفسري ابن كثري» ( ،)671/1و«رشح الطحاوية» البن أيب العز (ص ،)87-84
و«لوامع األنوار البهية» ( ،)298/2و«معارج القبول» (.)1124/3
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هل يف ال ِ
ـج ِّن رسل؟
اجلن
املسألة الرابعة والعرشون :ذهب مجهور العلامء إىل أنَّه ليس يف
ِّ
رسل ،وإ َّنام فيهم النُّذر( ،)1بدليل قوله تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ﴾[األحقاف.]29 :
ِ
ِ
()2
اجلن».
الرسل من اإلنس ،والنُّذر من ِّ
قال جماهد ♫ ُّ « :

ِ
ِ
()3
اجلن» .انته .
الرسل من اإلنس ال من ِّ
وقال القرطبي ♫ « :وإنام ُّ

وقال احلافظ ابن كثري ♫(« :)4وقد استدل هبذه اآلية عىل أنه يف
أن اجلن مل ي ِ
ً
اجل ِن نذر ،وليس فيهم رسل ،وال َّ
رسوال،
بعث اهلل منهم
شك َّ
َّ َ
لقوله تعاىل﴿ :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ﴾[يوسف ،]109 :وقال  ﴿ :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ﴾[الفرقان ،]20 :وقال عن
 -1انظر «زاد املسري» ( ،)78/2و«الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان» (ص ،)196
و«طريق اهلجرتني» (ص .)416
 -2انظر «زاد املسري» ،و«تفسري القرطبي» (.)86/7
« -3اجلامع ألحكام القرآن» (.)163/17( )12/11( )86/7
« -4تفسري القرآن العظيم» ( .)302/7وانظر «تفسري الطربي» (.)561/9
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♥:

﴿ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜ﴾[العنكبوت ،]27 :فكل نبي بع َثه اهلل تعاىل بعد إبراهيم ♠ فمن
ذريته وساللته.
ِ
وأما قوله تبارك وتعاىل﴿ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ﴾[األنعام ،]130 :فاملراد هنا جمموع اجلنسني ،فيصدق عىل أحدمها وهو
اإلنس ،كقوله﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ﴾[الرمحن ،]22 :أي :أحدمها».
انتهى كالمه ♫.
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الركن اخلامس :اإلميان باليوم اآلخر

ثم قال ☻« :واليو ِم اآل ِخر».

واإليامن باليوم اآلخر هو الركن اخلامس من أركان اإليامن ،وجاء يف
رواية أيب هريرة ◙ للحديث قوله ♥ يف تعريف اإليامن:
ؤمن بالبعث ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
« ر ِ
()1
اآلخر».
أن تؤم َن باهلل ،ومالئ َكته ،وكتابه ،ولقائه ،ورسله ،وت َ َ ر
()2
والكالم عىل اإليامن باليوم اآلخر يف ِعدَّ ة مسائل:
حقيقة اإليامن باليوم اآلخر
املسألة األوىل :سمي اليوم ِ
اآلخر بذلك ألنه آخر األزمنة املحدودة،
ِّ َ
وليس بعده يوم ،إذ هو خامتة األيام ،وفيه البعث واجلزاء لألنام ،وهلذا س ِم َي
يوم القيامة باليوم ال َعقيم ،ألنه ال يوم بعده.

()3

 -1رواه البخاري ( ،)4777ومسلم ( .)9انظر «إكامل املعلم» لعياض (.)215/1
 -2وهذه املسائل مستخ َلصة من كتايب «عدة الباحث فيام تعلق باليوم اآلخر من املباحث» ،وقد طبع
بتقديم فضيلة الشيخ الدكتور هشام الطاهري -أدام اهلل نف َعه:-

 -3انظر «تفسري القرطبي» ( ،)48/16و«رشح املشكاة» للطيبي ( ،)426/2و«فتح الباري»
(.)118/1
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املسألة الثانية :األدلة عىل اإليامن هبذا الركن كثرية يف القرآن ،بل هو أحد
األصول التي تدور عليها دعوة األنبياء ،وأحد مقاصد القرآن الكريم التي
يكررها ،ويورد األدلة احلسية والعقلية عليها ،وهذه املقاصد يعرفها َمن له
كامل فهم ،وحسن تدبر ،وجودة تصور ،وفضل ت َفـكر ،وهي:
 إثبات التوحيد،
 وإثبات املعاد،
 وإثبات النبوات.
وهذه الثالثة املقاصد ،مما اتفقت عليه الرشائع مجيعا ،كام حكى ذلك
الكتاب العزيز يف غري موضع.

()1

املسألة الثالثة :حقيقة اإليامن باليوم اآلخر هو كام قال ابن
عباس¶ يف قوله تعاىل﴿ :ﭯ ﭰ

ﭱ﴾[البقرة:

بالبعث ،والقيامة ،واجلنة ،والنار ،واحلساب ،وامليزان».

 ،]4قال« :أي

()2

ِّ
َّبي
وضبطه بعض أهل العلم بأنَّه اإليامن
بكل ما َأ َ
خرب به الن ُّ
♀ ما يكون بعد املوت.

()3

 -1انظر «إرشاد الثقات» للشوكاين (مع «الفتح الرباين».)482-481/1 ،
« -2تفسري الطربي» (.)252/1
« -3العقيدة الواسطية» ضمن «الفتاوى» (.)145/3
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وأدخل آخرون من أهل العلم( )1الكالم عىل أرشاط الساعة ضمن
يتضمن باليوم اآلخر ثالثة أمور:
اإليامن هبذا الركن ،وعىل هذا
َّ
 اإليامن بأرشاط الساعة املؤذنَة بقرب يوم القيامة وهناية العامل.

()2

 واإليامن بالربزخ وما جيري فيه من ضغطة وفتنة وعذاب أو نعيم ،إذ
هو أول منازل اآلخرة.
 واإليامن بام يتع َّلق بيوم القيامة بد ًء من نفخة الصور والبعث إىل غري
ذلك مما يقع يف ذلك اليوم العظيم من احلساب والثواب والعقاب،
والشفاعة ،والصحف املأخو َذة بال َيمني ِ
والرصاط،
والشامل ،وامليزان،
ِ
وأحوال اجلنة والنار ،وأحوال أهلها ،وأنواع ما أ َعد اهلل فيها ألهلها
إمجاالً وتَفصيالً.



 -1انظر «موسوعة العقيدة» (. )3245/6
 -2وسيأيت الكالم عليها يف آخر هذا الرشح بإذن اهلل تعاىل.
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حقيقة املوت الذي ال م َفـ َّر منه
املسألة الرابعة :قبل تفصيل منازل الدار اآلخرة ،فلنتذكر مجيعا أن املوت
حق ،وأن اهلل قد كتبه -بال استثناء -عىل مجيع العباد ،فقال جل شأنه﴿ :ﮞ
ٌّ
ﮟ ﮠ ﮡ﴾ [آل عمران ،]185 :يف عدة مواضع من كتابه ،وقال﴿ :ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ﴾ [النساء ،]78 :وقال﴿ :ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ﴾
[األحزاب ،]16 :وقال﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ﴾ [الواقعة،]60 :
وقال﴿ :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ﴾[اجلمعة ،]8 :وقال
♀« :أعوذ ِ
أنت ا َّلذي الَ يموتِ ،
بعزَّ تِ َ
واجل ُّن
ك ،ا َّلذي الَ إلـٰ َه َّإال َ
واإلنرس يموتون».

()1

الروح للجسد( ،)2وليس هو عد ًما َحم ْ ًضا
فار َقة ُّ
املسألة اخلامسة :املوت :م َ
وح ْيلو َلة بينهام،
فارقته َ
رص ًفا ،وإنام هو انقطاع َت َعلق الروح بال َبدَ ن وم َ
وال َفنا ًء ْ
وتبدل حال وانتقال من دار إىل دار.

()3

 -1رواه البخاري ( )7383واللفظ له ،ومسلم (.)2717
« -2جامع العلوم واحلكم» (.)1099/3
 -3انظر «التذكرة» (ص  ،)120و«اجلامع ألحكام القرآن» (.)206/18( )377/7
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وهلذا ،كان بالل بن سعد يقول يف مواعظه« :يا أه َل اللود ويا أه َل
البقاء ،إنكم مل ختْلقوا للفناء ،وإنام خلقتم للخلود واألبد ،ولكنكم تنتقلون
من دار إىل دار».

()1



 -1رواه أبو نعيم يف «احللية» ( ،)229/5ونحوه عن عمر بن عبد العزيز ( )287/5واحلسن
(.)286/7
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ضغطة القرب
املسألة السادسة :إذا وضع امل ِيت يف قربه ضم ضمة ،وضغط ضغط ًة
بالتقاء جان َبي ال َقرب عىل جسده.
قال النفراوي ♫(« :)1ومن عذاب القرب َضغطته ،وهي التقاء
حافتيه عىل امليت ،ال ينجو منها صالح وال طالح ،ولو نجا منها غري األنبياء
لنجا سعد بن معاذ ◙» .انتهى.
املسألة السابعة :دل عىل هذه الضغطة ما روت َعائ َشة ▲ عن
إن لِ رل َق ر ِرب َض رغ َط ًةَ ،ف َل رو ن ََجا أو َسلِ َم ِمن َرها َأ َحدٌ
النب ِي ♀ أنه قالَّ « :
َلن ََجا َس رعد ربن م َعاذ»( ،)2ويف رواية« :لو نَجا َأ َحدٌ ِمن َض َّم ِة ال َق ِرب لنَجا َس رعد بن
اذ ،ولقد ضم َضم ًة ثم ر ِ
مع ٍ
()3
وخ َي عنه».
َ
َّ َّ
القرب أحدٌ وال سعد بن م ٍ
ِ
ِ
عاذ،
َ ر
قال ابن أيب م َليكة« :ما أ ِج َري من َض رغ َطة ِ َ
يل ِمن م ِ
()4
ا َّلذي ِمنر ِد ٌ
ناديلِه يف اجلنَّة َخ ر ٌري ِمن الدنيا وما فيها».
َ

« -1الفواكه الدواين» ( .)96/1وانظر «مشاهد الناس عند املوت» للشيخ عبد الرمحن خليف
♫ (ص .)328-326
 -2رواه أمحد يف «املسند» ( ،)24283وصححه األلباين يف «الصحيحة» (.)1695
« -3صحيح اجلامع» (.)5306
 -4انظر «التذكرة» (ص  ،)323و«الروح» (ص  ،)56و«أهوال القبور» (ص .)60
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املسألة الثامنة :هذه الضغ َطة -وإن كانت عام ًة من حيث تَعلقها باملؤمن
والكافر  -إال أهنا ال تنال األنبياء ۏ.
كام وكَي ًفا:
و َختتَلف هذه الضغ َطة بني الناس ر
ٍ
انقطاع هلا حتى البعث.
عذاب للكافر ،ال
ضمة
َ
 فهي َّ
قال القرطبي(« :)1وأما الكافر فال َيزال َقربه عليه َض ِي ًقا» .انتهى.
ضمة َش ٍ
ب للمؤمن ،كَضمة احلبيب حلبيبه ،تكون يف
وق وح ر
 وهي َّ
أول نزوله إىل قربه ثم يعود االنف َساح له فيه.

()2



« -1التذكرة» (ص .)387
« -2لوامع األنوار» (.)16/2
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حال العبد يف القرب كحال القلب يف الصدر
املسألة التاسعة :ضيق ال َقرب واتِساعه بعد املوت ،تابع النرشاح القلب
بطاعة اهلل قبل املوت ،فإنام يكون العبد يف قربه بحسب ما يف قلبه ،وك َّلام كان
وأنعم ،قال اهلل تعاىل﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ
أس
َ
اإليامن يف قلبه أعظم كان يف قربه َّ
فجمع سبحانه بني
ﯚﯛﯜﯝﯞﭑﭒﭓﭔ﴾[العاديات،]10 - 9 :
َ
ما يف القبور وما يف الصدور.

()1

وهذا ما عرب عنه ابن القيم بقوله(« :)2وحال العبد يف القرب كحال القلب
يف الصدر نعيام وعذاباِ ،
وسجنا وانطالقا» .انتهى.
نِمممممم

هن لمممممم

َ
وحشممممممتَن
مممممم َرح مممممم
والطممممم

بنممممم وت َ فممممم عنممممم ذا بنممممم

نحممممممم العصممممممم وأنممممممم الل َملجؤنممممممم
مقصمممممم ن األَ ْسممممممنَ و َمط َلبنمممممم
وأنمممممم
َ

« -1جامع املسائل» (.)220/4
« -2زاد املَعاد» ( .)25/2وانظر «آثار املعلمي» ( ،)111/22فله نحو ♫.
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فتنة القرب :سؤال امللكني
املسألة العارشة :بعد ضغطة القرب تكون َثمة الفتنة ،وهي سؤال امللكني
للعبد عن ربه ،ودينه ،ونب ِيه.
وفتنة القرب ثابتة يف كتاب اهلل ،وتواترت هبا سنة رسول اهلل
♀ ،وأمجع عليها املسلمون.
قال اهلل تعاىل﴿ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ﴾[إبراهيم،]27 :
الرباء بن عازب ◙ عن النب ِي ♀ ق َال« :إذا أ رق ِعدَ
وعن َ
ؤمن ِيف َق ِرب ِه َأتَاه ٍ
امل ِ
ُم َّمدً ا َرسول اهللَ ،ف َذلِ َك
آت ،ث َّم َيش َهد َأ رن َال إِ َل َه إِ َّال اهلل َو َأ َّن َ
َقوله﴿ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ﴾.

()1

وتواترت بذلك السنة ،كام رصح به مجاعة من أهل العلم.

()2

 -1رواه البخاري ( ،)1369ومسلم (.)2201
 -2انظر «رشح الصدور» (ص  ،)21و«نظم املتناثر من احلديث املتواتر» (ص .)123
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قال جالل الدين السيوطي ♫ يف «أرجوزة التثبيت يف ليلة
التبييت»(:)1
اع َلممممممممممممم ْ َهممممممممممممم َ ا َ الل لل َشممممممممممممم ِد
م فقممممممممممممممم لطممممممممممممممم ِ السممممممممممممممم َ ِ
اد
َ
أن الممممممممم ِ َع َليممممممممم ِ َأ ْهممممممممم السمممممممممن ِ
بحجمممممممم َأمضمممممممممَ مِمممممممم األَ ِسممممممممن ِ
َ
ْ
َأن سم َ
ممممممممؤا َ ال َ َل َكممممممممم ْي ِ َمممممممممم ْ قبِممممممممم ْ
ِ
َحمممممم واّل َ مممممم ن بِمممممم َفمممممم ْ

شم ِ
مممممه ْ

أ َتمممممممممم بمممممممممم ِ القمممممممممم ْ ن ب َ
إلشمممممممممم َر ْ
ووا َف َقمممممممممممممم ْ

تمممممممممممممم اإلثمممممممممممممم َر ْ

تمممممممم ات ْ بمممممممم ِ
األح ِد مممممممم التِمممممممم
َ
َ
العممممممم ِ
قممممممم ب َل َغممممممم ْ ِسمممممممتي عنممممممم َ ِ
َ
َ
مممممممممؤا فيهمممممممممم كمممممممممم مِ
اآل مممممممممم السم
َ
َ

 -1وعليها رشح مجاعة من أهل العلم كاألمري الصنعاين ♫ يف «مجع التشتيت يف رشح أبيات
التثبيت» ،وصديق حسن خان القنوجي ♫ يف «ثامر التنكيت رشح أبيات التثبيت» ،وشهاب
الدين السبكي ( 1032-939هـ) يف «فتح الغفور برشح منظومة القبور».

السلسبيل من فوائد «حديث جربيل»

172

﴿ َثبمممممممممممم الل المممممممممممم ِ َ َمنمممممممممممم ا﴾
وإن مممممممممممممم ال نْكِمممممممممممممم للسممممممممممممممؤا ِ
َذوو ابتِمممممممممممممممممم َ ا و َذوو اعتِمممممممممممممممممم َ ا ِ
وأن املؤمنني يفتنون يف قبورهم
قال ابن أيب زيد القريواين ♫(َّ « :)1
ويسألون».

()2

ونقل اإلمجاع عىل اإليامن بفتنة القرب وسؤال امل َلكني أبو احلسن
األشعري ♫( )3وأبو عمر ابن عبد الرب( ،)4وغريمها.


 -1ويل عليها رشح صويت منشور عىل الشبكة:

 -2يف «مقدمة الرسالة» .انظر «الفواكه الدواين» (.)97/1
« -3رسالة إىل أهل الثغر» (ص .)164
 -4انظر «االستذكار» (.)423/2
 -5انظر «الشفا» (مع «رشح مال القاري» .)543/2

()5
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منكَر ونكريَ :م َلكان أسودان أزرقان
املسألة احلادية عرشة :امللكان اللذان يتوليان سؤال الناس يف قبورهم،
يقال ألحدمها :منكر ،ولآلخر :نكري ،وسبب هذه التسمية أهنام يأتيان عىل
صورة من َكرة مل يعهدها اإلنسان ،وليس فيها أ ْنس للناظرين.
رب
فعن أيب ه َر َير َة ◙ َق َالَ :ق َال َرسول اهلل ♀« :إذا ق ِ َ
أس َودان أز َررقان ،يقال ألَ َح ِدمها :املنركَر،
امل ِّيت ،أو قالَ :
أحدكم ،أتاه َم َلـكَان ر

الرجل؟ فيقول :ما كان
ولآلخر :النَّكِري ،فيقوالن :ما كن َ
َ
رت تقول يف هذا َّ
ورسوله،
ورسوله ،أ رش َهد أ رن الَ إل َه إالَّ اهلل ،وأ َّن َ
ُم َّمدً ا َع ربده َ
يقول :ه َو َع ربد اهلل َ
فيقوالنَ :قدر كنَّا نَع َلم أن َ
ون ِذرا ًعا يف
َّك تقول هذا ،ث َّم ي رف َسح له يف َق ر ِربه َس ربع َ
ِ
ني ،ث َّم ين ََّور َله فيه ،ث َّم يقال له ،ن رَم ،فيقولَ :أ رر ِجع إىل أ ره ِيل فأ رخ ِربهم،
َسبع َ
ِ
فيقوالَن :ن رَم َكن رَو َم ِة ال َعر ِ
أهلِه إليه ،حتَّى َي رب َعثَه
ب ر
وس ا َّلذي ال يوقظه إالَّ أ َح ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّاس يقولون ،فق رلت
اهلل من َم رض َجعه ذلك ،وإ رن كان مناف ًقا قالَ :سم رعت الن َ
ِ
لألرض :التَئِ ِمي
م رث َله ،ال أ رد ِري ،فيقوالنَ :قدر كنَّا َن رع َلم أنَّك تقول ذلك ،في َقال ر

عليه ،ف َت رلتَئِم عليه ،فتَخر تَلِف فيها ر
أضالَعه ،فال َيزال فيها م َع َّذ ًبا حتَّى َي رب َع َثه اهلل
ِمن َم رض َج ِعه ذلك»(.)1
 -1رواه الرتمذي ( ،)1071وحسنه األلباين يف «الصحيحة» (.)1391
وانظر للفائدة كالم احلافظ ابن حجر عىل هذا احلديث يف «فتح الباري» (.)237/3
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سؤال القرب عام ،وخي ُّص منه بعض الناس فال يسألون
ختتص هبذه األمة عىل الصحيح ،بل
املسألة الثانية عرشة :فتنة القرب ال
ُّ
مجيع األ َمم ،فتسأل كل أمة َعن نَب ِيها ،وأما َبعد بعثة النبي ♀
تَعم َ
أرسله جلَميع الناس بال استثناء.
فيسأل اجلميع عنه ♀ ،ألن اهللَ َ
املسألة الثالثة عرشة :األصل يف سؤال القرب أنَّه َيع ُّم َّ
كل م َك َّلف :املؤمن
والكافر واملنافق ،والكبري والصغري ،واملَرأة والرجل.
كالصبي واملَجنون،
السؤال غري املك َّلف-عىل الصحيح،-
ِ
ويستثنى من ُّ
ومن صحت األخبار باستثنائه :كالنبي ،ألنه يسأل عنه ،وال يسأل ألن
وثبت
السؤال َخيتص بمن شأنه أن َيفتَتن ،وممن ال يسأل الشهيد الذي امتحن
َ
بجهاده يف الدنيا ،والصدِ يق الذي هو أعىل رتبة من الشهيد ،واملرابط ،ومن
داوم عىل قراءة سورة امللك ،ومن مات يوم اجلمعة.
َ

()1

 -1انظر أدلة هذه األقوال ،ومذاهب العلامء فيها يف عدة كتب ،منها« :التذكرة» (،)130-125/1
و«فهارس الفتاوى» ( ،)543/36و«الروح» (ص  ،)112-106و«رشح الطحاوية» (ص ،)300
و«فتح الباري» ( ،)239/3و«أرجوزة التثبيت» ،للسيوطي ،و«لوامع األنوار البهية» (،)20/2
و«البحور الزاخرة» (.)206/1
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حقيقة عذاب القرب ونعيمه
أن الناس
املسألة الرابعة عرشة :من املسائل العظيمة التي يؤمن هبا املسلم َّ
يف قبورهم :إما يف نعيم مقيم ،وإما يف عذاب وجحيمٌّ ،
كل بحسب ما قدم من
عمل يف دار العمل.
حق ال ِمرية فيه ،وال جيادل فيه إال مبطل ،فقد
وعذاب القرب ونعيمه ي
جاءت به اآليات القرآنية ،وتواترت به النصوص النبوية ،ورويت فيه
اآلثار السلفية ،وأمجع عليه أهل احلق.
ومن أوضح األدلة يف القرآن عىل هذا األصل قوله تعاىل﴿ :ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ﴾[غافر.]46 - 45 :
واستدل هبذه اآلية وغريها البخاري يف «صحيحه» يف« :باب ما جاء يف
عذاب ال َقرب.»...

()1

وبلغت األحاديث فيه حدَّ التواتر ( ،)1ومنها ما جاء عن ابن عباس
وما ي َع َّذ َبان
¶ أن النبي ♀ َمر بقربين ،فقالَّ « :إهن َام لي َع َّذبان َ

« -1فتح الباري» ( .)203/3وانظر «التسهيل لعلوم التنزيل» البن جزي الغرناطي (،)232/2
و«تفسري ابن كثري» ()146/7
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مها :فكان ال َي رست ر َِربئ ِمن َب رولِ ِه ،وأ َّما اآل َخر :فكان َي رميش
يف َكبِ ٍريَّ :أما أ َحد َ
ِ
()2
يمة».
بالنَّم َ
أهل البدع ينكرون عذاب القرب
املسألة اخلامسة عرشة :أنكرت طوائف من أهل البدع ما يقع يف القرب من
نعيم أو عذاب( ،)3ومن أشهرهم املعتزلة والوارج والروافص ومن نحا
نحوهم ممن ي َسمون –زورا -بالقرآنيني ،وهم زنادقة جهال بالقرآن ،أميون
َ
يف السنة ،مو َلع َ
ون بالتكذيب بام مل حييطوا به علام ،قال اهلل تعاىل يف أمثاهلم:
﴿ﯤﯥ ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ ﯯ ﯰﯱﯲﯳﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ
ﰄﰅﰆ﴾[يونس.]40 - 39 :

=

 -1انظر «التمهيد» ( ،)309/2و«إرشاد الساري» للقسطالين ( ،)460/2و«رشح الصدور» (ص
 ،)121و«نظم املتناثر» (ص .)125
 -2رواه البخاري ( ،)216ومسلم (.)292
 -3وانظر الرد عليهم بحجج نقلية وعقلية قوية يف «العقائد السلفية» للعالمة ابن حجر آل بو طامي
♫ (.)487-482/2
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ومن املعلوم أن الرشع يأيت بام َتعجز عقول الناس عن معرفته ،ال بام
يعرف يف عقوهلم أنه باطل ،فهو يأت بمحارات العقول ،وال يأت بمحاالت
العقول.

()1

قال ابن عبد الرب ♫( )2يف َمعرض ر ِده عىل أصحاب الرأي املذموم،
والكالم املسموم« :فردوا األحاديث املتواترة يف عذاب القرب وفتنته برأُيم
وقياسهم» .انتهى.
وقال الكشمريي ♫(« :)3عذاب القرب ث َبت متواتر ًا ،وقال به أهل
السنة واجلامعة قاطبة ،ومنكر التواتر هذا ال ريب يف تبديعه» .انتهى.



 -1وهذه عبارة يكثر من استعامهلا شيخ اإلسالم ابن تيمية يف مؤلفاته .انظر عىل سبيل املثال «اجلواب
الصحيح» ( ،)309/4و«درء التعارض» (.)297/5
« -2جامع بيان العلم» ( ،)1052/2خمترصا.
« -3العرف الشذي رشح سنن الرتمذي» ( ،)349/2باختصار.
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ِ
مستم ير ومنقطِع
عذاب القرب ونعيمه عىل الروح والبدن ،ومنه
فق أهل السنة واجلامعة أن العذاب والنعيم يف
املسألة السادسة عرشة :ات َ
القرب يكون عىل الروح منفرد ًة ،وعليها وعىل البدن حني اتصاهلا به ،وإنام
وقع اخلالف بينهم يف حص ِ
ِ
العذاب والنَّعي ِم للبدن بدون الروح.
ول
واحلق ا َّلذي تنصه ِ
َ
واجل َس ِد
أن
َّعيم عىل الروحِ
ُّ
األد َّلة هو َّ
َ
العذاب والن َ
اختاره مجاعة من املح ِّققني من أهل العلم.
َم ًعا ،وهذا هو ا َّلذي
َ

()1

املسألة السابعة عرشة :عذاب القرب منه ما هو مستمر ،ومنه ما هو
منقطع.

()2

أما املستمر منه ،فهو الذي يكون للكفار خاصة ولبعض عصاة املوحدين
الذين مل َيطهروا من خطاياهم بعد أو هم يعذبون عىل ذنوب معينة استوجبت
استمرار العذاب عليهم إىل قيام الساعة.
وقد يكون العذاب منقطعا ،وهذا لعصاة املوحدين خاصة ،ألنه عذاب
ينقطع قبل يوم القيامة ،ويزول بزوال سببه.

 -1انظر« :الفتاوى» ( ،)282/4و«خمترص الفتاوى املرصية» (ص  ،)269و«الروح» (ص ،)70
و«رشح الطحاوية» (ص  ،)299و«اآليات ال َب ِينات يف َعدَ م َسامع األموات» لآللويس ♫ (ص
.)113
 -2انظر «الروح» (ص  ،)121و«رشح الطحاوية» (ص .)300
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من أسباب عذاب القرب
املسألة الثامنة عرشة :أسباب عذاب القرب كثرية ،منها:

()1

 الغيبة والنميمة والوقوع يف أعراض الناس.
 والكذب ،سيام الكذب الذي يبلغ اآلفاق.

()2

 وعدم التنظف من البول.
 وعدم العمل بالعلم.
 والغلول :وهو اليانة يف املَ ْغنَم والَّس َقة من ال َغنيمة قبل الق ْسمة.
 وتعذيب احليوان.
 والكرب وال َيالء.
 وأكل الربا.
 والزنا.
 والنوم عن الصالة.
 والت َألـِي عىل اهلل ،وهو القول واحلكم عليه بغري علم.

()3

 -1انظر «الروح» (ص  ،)79-77و«موسوعة العقيدة» (.)2031-2030/4
 -2وما أكثر وأسهل ذلك يف عامل التقنيات ووسائل التواصل االجتامعي!! واهلل املستعان.
 -3انظر «النهاية» (.)62/1
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وغري ذلك من األسباب التي أوجبت ألهلها العذاب يف قبورهم،
والعياذ باهلل من حاهلم ومآهلم.
من األسباب املنجية من عذاب القرب
املسألة التاسعة عرشة :األسباب املنجية من عذاب القرب كثرية ،مجاعها:
حتقيق التوحيد ،واتباع سنة النبي ♀ ،واالستقامة عىل رشعه
ظاهرا وباطنا ،واإلكثار من حماسبة النفس ،واإلرساع بالتوبة ،ولكن جاء
التنصيص عىل أسباب معينة تنجي من عذاب القرب ،ومن ذلك:

()1

 الرباط والشهادة يف سبيل اهلل.
 املداومة عىل قراءة «سورة امللك» كل ليلة.
 واملوت بمرض البطن ،وغري ذلك.



 -1انظر «التذكرة» (ص  ،)426-415و«الروح» (ص  ،)83-79و«موسوعة العقيدة»
(.)2032/4
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النفخ يف الصور
املسألة العرشون :بعد َضغطة القرب وفتنته وعذابه أو نعيمه ،نتكلم اآلن
عىل النفخ يف الصور ،ألنه سبب لروج أهل القبور وغريهم ،إ ْذ بعده يعيد
اهلل الرفات من أبدان األموات ،وجيمع ما تفرق منها يف البحار وبطون السباع
وغريها ،حتى تصري كهيئاِتا األوىل ،ثم جيعل فيها األرواح فيقوم الناس
لرب العاملني.
كلهم أحيا ًء ِ

()1

والصور هو ال َقرن الذي ين َفخ فيه ،وهو
والنفخ معناه يف اللغة واضحُّ ،
كهيئة البوق ،كام جاء يف عدة آثار عن السلف.

()2

الصور .قال
وبو َب اإلمام البخاري ♫ يف «صحيحه»(« :)3باب َن رفخ ُّ
كهيئة البوق»».
جماهد« :الصور َ
وجاء ذكر الصور والنفخ فيه يف عدد من النصوص ،منها قوله تعاىل:
﴿ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ﴾[املؤمنون،]101 :
يب
وقوله ﷻ﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ﴾[النبأ ،]18 :وملا سأل أعرا ٌّ

 -1انظر «التذكرة» (ص .)479
 -2انظر «تفسري الطربي» ( ،)463/11و«تفسري القرطبي» (.)239/13
« -3فتح الباري» (.)367/11
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النبي ♀ عن الصور قال ♀َ « :ق رر ٌن ينر َفخ فيه»( ،)1وقال

ف َأ رنعم و َقد ال َت َقم ص ِ
احب ال َق رر ِن ال َق رر َن و َحنَى َج رب َهتَه
َ
♀« :ك ري َ َ
ف نَقول يا َرس َ
ول اهلل؟
و َأ رصغَى َس رم َعه َينتَظِر أ رن ي رؤ َم َر أ رن َينرف َخ َف َينرف َخ» ،ف َك ْي َ
ِ
()2
الوكِيل ت ََو َّك رلنَا عىل اهلل َر ِّبنا».
َق َال« :قولوا َح رسبنَا اهلل ون رع َم َ

والذي يتوىل الن َ
فخ يف الصور َم َلك من سادات مالئكة الرمحن ،وهو
إرسافيل ♠ باتفاق العلامء.

()3

املسألة الواحدة والعرشون :قيام الناس من قبورهم يكون بعد نَفخة
ال َبعث ،وقد اختلف أهل العلم يف عدد النَّفخَ ات:

()4

ذهب إليه بعض أهل العلم كابن ال َعريب املالكي
 القول األول :ما
َ
وابن تيمية وتلميذه ابن القيم وصاحبه ابن كثري والسفاريني وغريهم ،إىل أن
النَّ َفخَ ِ
ات َث ٌ
الث( ،)1وهي:

 -1رواه أمحد ( ،)6507وأبو داود ( ،)4742والرتمذي ( ،)2430وصححه األلباين يف
«الصحيحة» (.)1080
 -2رواه أمحد ( ،)11039والرتمذي ( ،)3243واللفظ له ،وصححه األلباين يف «الصحيحة»
(.)1079
 -3انظر «التذكرة» (« ،)488فتح الباري» (.)368/11
 -4انظر «التذكرة» (ص  ،)490و«فتح الباري» (.)369/11
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األوىل :نَفخة ال َفزَع :وقد ذكَرها اهلل تعاىل يف قوله﴿ :ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ﴾[النمل ،]87 :ويف
قوله﴿ :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ﴾[يس.]49 :

الص رعق :وهي املَذكورة يف قول اهلل تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ
والثانية :نَفخة َّ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ﴾[الزمر.]68 :
والثالثة :نَفخة ِ
القيام أو ال َب رعث :وهي املَذكورة يف نفس اآلية بقوله
تعاىل﴿ :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾[الزمر ،]68 :وقوله﴿ :ﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ﴾[يس.]51 :

=

 -1انظر «عارضة األحوذي» ( ،)334/1و«رساج املريدين يف سبيل الدِ ين» البن العريب (طبع من
قريب عن دار احلديث الكتانية بتحقيق د .عبداهلل التورايت ،ولكنني مل أطلع عليه بعد) ،وعنه ينقل
هذا القول القرطبي يف «التذكرة» (ص  .)490وانظر «الفتاوى» ( ،)35/16( )260/4و«حت َفة
املَودود» (ص  ،)306و«تفسري ابن كثري» ( ،)216/6و«لوامع األنوار البهية» (،)161/2
و«التنبيهات السنية» للرشيد (ص  .)226قلت :وربام فهم هذا االختيار أيضا من كالم احلليمي يف
«املنهاج يف شعب اإليامن» (.)434/1
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املروي
وجاء الترصيح بالنفخات الثالث يف «حديث الصور» املشهور
ِ
عن أيب هريرة ◙ ،وهو حديث قد ضعفه مجاعة من أهل العلم
وحكموا عليه باالضطراب كاحلافظ ابن حجر وغريه.

()1

واملاوردي
 والقول الثاين :ما اختاره مجاعة من أهل العلم كالقرطبي
َ
واحلافظ ابن حجر وغريهم ،بل عد عالمة القريوان الشيخ عبد الرمحن
َ
أن
خليف ♫ هذا
القول هو األشهر عند أهل العلم( ،)2وحاصله َّ
ال َّن َفخ ِ
ات اثنتان( ،)3وهي:
بالص رعق.
األوىلَ :ن رفخَ ة تَبدأ با رل َفزَع وتنتهي َّ
والثانيةَ :ن رفخَ ة ِ
القيام أو ال َب رعث.
واستدلوا هلذا القول بحديث عبداهلل بن عمرو ¶ يف «صحيح
الص ِ
ور ،فال َي رس َمعه َأ َحدٌ َّإال
مسلم» ،وفيه قوله ♀« :ث َّم ينر َفخ ِيف ُّ
ِ
ور َف َع لِيتًا ،قالَ :
وأ َّول َمن َي رس َمعه َرج ٌل َيلوط َح رو َض إبِله ،قال:
َأ رصغَى ليتًا َ
َف َي رص َعق ،و َي رص َعق النَّاس [هذه نفخة الفزع والصعق] ،ث َّم ي رر ِسل اهلل َ -أ رو قال
 -1انظر «فتح الباري» ( ،)368/11و«ضعيف الرتغيب والرتهيب» لأللباين (.)2224
-2يف كتابه املاتع «مشاهد الناس بعد املوت» (ص )22
 -3انظر «أحكام القرآن» ( ،)240/13و«التذكرة» (ص  ،)491و«فتح الباري» ()446/6
()370-369/11
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ين ِرزل اهللَ -م َط ًرا كأنَّه ال َّط ُّل َأو ال ِّظ ُّل -شك الراويَ -فتَنربت ِمنره َأ رج َساد الن ِ
َّاس،
ون».
ث َّم ينر َفخ فيه أ رخ َرى [وهذه نفخة البعث] ،فإ َذا ه رم ِق َيا ٌم َينرظر َ
قال القرطبي♫(« :)1الصحيح يف الن ْفخ يف الصور أهنام َن ْفختان ال
وأن نفخة الفزَع إنام تكون ِ
الص رعق» .انتهى
ثالتَّ ،
راجع ًة إىل نفخة َّ
الص رعق ،س ِّم َيت تار ًة بنفخة الفزع
وعليه ،فالنفخة األوىل هي نفخة َّ
الصعق باعتبار منتهاها ،وتكون
باعتبار مبدئها ،وس ِّم َيت تارة أخرى بنفخة َّ
الثانية بعد ذلك نفخ ًة للبعث والقيام.



« -1اجلامع ألحكام القرآن» (.)240/13
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البعث وقيام الناس من القبور
املسألة الثانية والعرشون :اإليامن بال َبعث هو اإليامن بأن اهللَ حييي
األموات وخيرجهم من قبورهم إذا أعيدَ ت األرواح إىل األبدان بعدَ نَفخة
الصور الثانية ليحاس َبهم ج
ازَيم ▐ عىل أعامهلم.
وُي ه
تظافرت األدلة العقلية والنقلية والفطرية عىل إثباته بصنوف من
وقد
َ
الرباهني وألوان من احل َجج ،وهو من املَعلوم من الدين بالضورة الذي ات َّفق
()1
عليه املسلمون ،بل وسائر ِ
أهل امل ِ َلل.
خامتتِه ملوء بذكر أحوال اليوم ِ
أما القرآن فمن فاحتته إىل ِ
اآلخر وتفاصيل
ٌ
ما فيه ( ،)2ومن ذلك قوله تعاىل﴿ :ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﰇ
ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﴾[الواقعة ،]50 - 47 :وقوله﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ﴾[النساء،]87 :

 -1انظر «الفتاوى» ( ،)262/4و«رشح الطحاوية» (ص  ،)303و«فتح الباري» (،)393/11
و«الفواكه الدواين» ( ،)72/1و«لوامع األنوار» ( ،)157/2و«لوائح األنوار» (.)219/2
 -2انظر «معارج القبول» ( ،762/2وما بعدها).
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وقوله﴿ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ﴾[االنشقاق ،]6 :وقوله
ﷻ﴿ :ﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐ﴾[لقامن.]28 :
وأن ال َب َ
عث َح يق»( ،)1ويف بعض
ويف احلديث قوله ♀َّ « :
روايات حديث جربيل ،قال ♀ ملا سئل عن اإليامن« :والب ِ
عث
َ
بعد الـموت».

()2

ومن َّ
كذ َب بال َبعث فهو كافر خم َّلدٌ يف النار ،قال تعاىل﴿ :ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ﴾[الرعد.]5 :
قال ابن عبد الرب ♫(« :)3أمجع املسلمون عىل أن َمن أنكر ال َبعث فال
َ
إيامن له وال شهادة» .انتهى.
وحاين م ًعا ،أما أنه
سامين ور
ي
املسألة الثالثة والعرشون :املَعاد يوم القيامة ِج ي
جسامين ،فذلك بإعادة اهلل هلذا اجلسم بعد أن يت َفت َت و َيبىل وتت َفر َق أجزاؤه،
فارقته.
وأما أنه روحاين ،فبإعادة الروح إىل ال َبدَ ن بعد أن َ

()4

« -1صحيح اجلامع» (.)6320
 -2رواه أمحد ( ،)17027وقال حمققو املسند« :إسناده صحيح عىل رشط الشيخني».
« -3التمهيد» ( .)116/9وانظر «مراتب اإلمجاع» البن حزم (ص .)175
 -4انظر« :التوضيحات اجللية» (.)1058/3
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ب َّ
الذنَب
يفنى جسد اإلنسان َّإال َع رج َ
ب الذنَب،
املسألة الرابعة والعرشون :يفنى كل يشء من ابن آد َم إال َع ْج َ
كام مر من حديث أيب ه َرير َة ◙ ،أن النبي ♀قال« :و َليس
سان َيشء إالَّ ي َبىل إِالَّ ع رظام ِ
ِمن اإلن ِ
الذن ِ
واحدً ا وهو َع رجب َّ
َبَ ،و ِمنره ي َركَّب
َ
ٌ
َ ً
الـخَ رلق يو َم القيامة»( ،)1ويف «موطأ اإلمام مالك بن أنس ♫»( )2عن أيب
ه َرير َة ◙ ،أن النبي ♀قال« :ك ُّل ِ
ابن آد َم تَأكله األرضَّ ،إال
ب َّ
الذنَب منه خلِ َق ،وفيه ي َركَّب».
َع رج َ
يقالَ :ع ْجب و َع ْجم ،بامليم والباء ،لغتان ،وهو عظم صغري عند ال َعجز،
يف األسفل بني األليتني ،هابط يف أصل الصلب ،يقال لطرفه الع ْصعص ،عىل
مصة.
قدر احل َ

()3

وقوله« :منه خلِ َق ،وفيه ي َركَّب» أي :أن أو َل ما خلق من اإلنسان هو ،ثم

إن اهلل تعاىل يبقيه إىل أن يركب اللق منه تارة أخرى.

()4

 -1سبق خترجيه ،وهو يف «الصحيحني» ،وهذا لفظ مسلم (.)2955
.)48( -2
 -3انظر «التمهيد» ( ،)173/18و«املعلم» للامزري ( ،)380/3و«القبس يف رشح موطأ مالك بن
أنس» البن العريب ( ،)435/1و«النهاية يف غريب احلديث» ( ،)184/3و«التذكرة» (ص .)446
« -4املفهم» (.)307/7
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يقول ابن رسالن الشافعي ♫(:)1
والجسممممم َ ْبلممممم غيممممم َ َع ْجممممم ِ الممممم َن ِ
وممممممممممم شممممممممممهي ب لِيمممممممممم وّل نبِمممممممممم



 -1انظر «غاية البيان رشح زبد ابن رسالن» للرمّل (ص .)18
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احلرش :أدلته ،مكانه ،وحال الناس فيه
املسألة اخلامسة والعرشون :إذا قام الناس من قبورهم بعد نفخة البعث،
اجتمعوا يف أرض املحرش.
واحلرش لغ ًة :اجلمع مع َسوق ،)1( ،واملراد به يف هذا القامَ :مجع الَالئق
وسوقهم يو َم القيامة ل َفصل ال َقضاء بينهم.
َ

()2

املسألة السادسة والعرشون :أرض املحرش هي األرض امل َبدَّ لة التي قال
اهلل فيها﴿ :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ﴾[إبراهيم ،]48 :وجاء وصفها يف قوله ♀« :حي َرش النَّاس
()3
يو َم القيامة عىل َأ ٍ
رصة الن َِّق ِّي ،ليس فيها َع َل ٌم ألَ َحد».
راء ،كَق َ
يضاء َع رف َ
رض َب َ
ومعنىَ « :ع رفراء» :بيضاء إىل محرة ،وال َع َفر والع ْف َرةَ :بياض ليس بخالص
َيرضب إىل احلمرة قليال.
ِ
كرغيف َمصنوع من َدقيق خالص من الغش
َّقي»َ :
ومعنى« :كَق رر َصة الن ِّ
بياض وجه األرض إىل احلمرة.
والن َخا َلة ،وكأن النار َغريت َ

 -1انظر «مقاييس اللغة» (.)66/2
 -2انظر «فتح الباري» ( ،)379/11و«مشاهد الناس بعد املوت» لعبدالرمحن خليف (ص .)26
 -3رواه البخاري ( )6521ومسلم ( ،)2790واللفظ له.
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ومعنى« :ليس فيها َع َل ٌم ألَ َح ٍد» :أي :ليس هبا عالمة سكنى أو بناء وال
أثر.

()1

املسألة السابعة والعرشون :حيرش الناس يوم القيامة عىل هيئة وصفها
ون ح َفا ًة ع َرا ًة غ رر ًال» ،وقرأ﴿ :ﭯ
النبي ♀ بقوله« :إِنَّك رم َ ر
ُمشور َ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ﴾[األنبياء ،]104 :ثم قال
♀« :و َأ َّول َمن يكرسى يو َم القيامة إبراهيم».

()2

وقال ♀َ « :حيرش اهلل ِ
الناس-
القيام ِة -أو قال:
العبا َد يو َم
َ
ر
َ

يش ٌء».
عرا ًة غرالً رهب ًام» ،فقال الصحابة :وما « ْهب ًام»؟ قالَ « :
ليس م َعه رم َ ر

()3

وقوله ♀« :ح َفا ًة» :أي :ال ن َ
عال عليهم.
وقوله ♀« :ع َرا ًة» :أي :ال كسو َة عليهم.
غري َخمتونني.
وقوله ♀« :غ رر ًال» :أيَ :

 -1انظر «مشارق األنوار» ( ،)25/2و«املفهم» ( ،)351/7و«رشح النووي» ( ،)134/17و«فتح
الباري» ( ،)377-375/11و«املصباح املنري» (.)417/2
 -2رواه البخاري ( ،)3349ومسلم (.)2860
 -3رواه أمحد ( ،)16042والبخاري يف «األدب املفرد» ( ،)970وحسنه األلباين يف «صحيح
الرتغيب» (.)3608
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الَّسق ْسطي يف «عقيدته»:
قال أبو احلجاج َ

()1

إن اإللممممممممممممم َ حممممممممممممممش َ
الخليقممممممممممممم ْ
ِ
بحمممممممممممم اّلبتمممممممممممم ا يف الحقيقمممممممممممم ْ
قمممممم َت كمممممم ا ممممممم خ لمممممم ا ممممممم قبمممممم
وهمممممممممم ْ عمممممممممم ا وحفمممممممممم غمممممممممم ْ
بحيممممممممممممممممممم ّل يف وّل ظِممممممممممممممممممم
فيمممممممممممم وّل َأممممممممممممم ( )2وّل ِجبمممممممممممم
قمممممممممم َبمممممممممم َ زوا لل احمممممممممم القهمممممممممم ِر
واستَشممممممم َع وا َهممممممم ْ َ عممممممم ا النممممممم ِر
و َعنَمممممممممممممم ِ ال جمممممممممممممم للقيمممممممممممممم ِ
وخشممممممممممممممم َع لل لِممممممممممممممم العظممممممممممممممممي ِ
َ



« -1التنبيه واإلرشاد يف علم االعتقاد» (ص .)220
 -2املكان املرتفع.
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د ُّنو الشمس من رؤوس اخلالئق يوم القيامة
املسألة الثامنة والعرشون :من األمور العظام التي حتدث يف املحرش دنو
عرقون عىل قدر أعامهلم.
الشمس فوق رؤوس العباد ،مما جيعلهم َي َ
َ
رسول اهلل ♀
فعن املقداد بن األ ْس َود ◙ ،قال :سمعت
تكون منهم ِ
الشمس يوم ِ
كم ِ
قدار ِم ٍ
القيامة ِمن َ
يل»،
اخل رل ِق ،حتى
َ
َ
يقول« :تدر نَى َّ ر
فواهلل ما َأدري ما َيعني بامليل؟
 َق َال س َل ْيم ْبن َعامر [أحد رواة احلديث]َ :أ َمساف َة األرض ،أم امل َيل الذي تكت ََحل به ال َعني ،-قال« :فيكون النَّاس عىل
فمنهم من يكون إىل َكعبيهِ ،
أعامهلم يف العرقِ ،
ِ
ومنهم َمن يكون إىل
َقدر ِر
رَ
َ
ََ
ومنهم من يكون إىل ح رقويه(ِ ،)1
ر ركبتي ِهِ ،
()2
ومنهم َمن ي رل ِجمه ال َع َرق إجل ًاما».
َ َ
َ
َ



 -1ويقال :ح ْق َويه بكَّس احلاء أيضا ،أي :معقد اإلزار ،وهو ما حياذي ذلك املوضع من جنبيه.
انظر «رشح النووي» (.)181/17
 -2رواه مسلم (.)2864
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النبي ♀ يوم القيامة
شفاعة ِّ
املسألة التاسعة والعرشون :إذا اشتد البالء بالناس يف املوقف يوم
القيامة ،بحثوا عن أصحاب املنازل العالية ليشفعوا هلم عند اهلل يف يوم كان
مقداره مخسني ألف سنة.
والشفاعة لغة :من «الشفع» ،وهو الزوج يف مقابلة الوترَ ،ش َف ْعت اليش َء
َش ْف ًعاَ ،ض َم ْمته َإىل ال َف ْرد( ،)1واصطالحا هي :التوسط عند اهلل للغري ،جللب
خري أو دفع َضري.

()2

قال السفاريني(« :)3فشفاعة النبي ♀ من السمعيات التي
وردت هبا األخبار ،وصحت هبا اآلثار ،حتى بلغت مبلغ التواتر ،وانعقد
عليها إمجاع أهل احلق من السلف الصالح قبل ظهور املبتدعة» .انتهى.
اودي بن سو َدة امل ِري ♫:
قال الشيخ الت ْ
مِم ممممممم َت ا َتممممممم َ حمممممم
َممممممم َكمممممم َ ْ

()4

ِ
واح َتم
ممممممممس ْ
و َممممممممم َبنمممممممممَ لل َبيتمممممممم ْ
َ

 -1انظر «املصباح املنري» (.)317/1
 -2انظر «القول املفيد» (.)330/1
« -3لوائح األنوار» (.)247/2
 -4يف حواشيه عىل «صحيح البخاري» ،كام ذكره حممد بن جعفر الكتاين يف «نظم املتناثر من احلديث
املتواتر» (ص .)18
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ور ْ َ مممممممممممم َشممممممممممممف َع
والحمممممممممممم ْ
َ
وهمممممممم ِ َب ْعمممممممم
و َم ْسمممممممم خفممممممممي ِ َ
املسألة الثالثون :الشفاعة هلا رشوط د َّلت عليها النصوص ،وهي:
متكني الشافع من الشفاعة تكريم له
 الرضا عن الشافع ،فإن
َ
وترشيف ،واهلل ال يكرم إال من ريض قو َله وعم َله.
 والرضا عن املشفوع له ،لقوله تعاىل ﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ﴾[األنبياء ،]28 :وقوله﴿ :ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ
ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ﴾[النجم ،[26 :وأعظم األسباب التي
تنال هبا الشفاعة هو جتريد التوحيد ،ففي «الصحيح»

()1

أن النبي

♀ قالَ « :أ رس َعد الن ِ
َّاس بِ َش َفا َعتي يو َم القيامةَ ،من قال «الَ إِل َه إ َّال
()2
اهلل»َ ،خالِ ًصا ِمن َق رلبِه».
 واإلذن بالشفاعة ،لقوله ﷻ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ﴾[سبأ ،]23 :وقوله:

﴿ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ﴾[البقرة:

 -1رواه البخاري (.)99
 -2انظر كالما حسنا يف الشفاعة للعالمة مبارك امليّل ♫ يف «رسالة الرشك ومظاهره» (ص
.)331
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 ،]255وقوله﴿ :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ
ﮓ ﮔ﴾ [يونس.]3 :
املسألة الواحدة والثالثون :جعل اهلل لرسوله ♀ يوم القيامة
ِ
كرمه بمقامات ال يدانيه فيها أحد :فهو
رشكه فيها أحد ،و َّ
عدَّ ة ترشيفات ال َي ر َ
أول من تنشق عنه األرض ،ويبعث راكبا إىل املحرش ،وله اللواء الذي آدم
فمن دونه حتت لوائه ،وله احلوض الذي ليس يف املوقف أكثر واردا منه ،وله
شفاعات خاصة به ♀.

()1

وهذه الشفاعات اخلاصة به ♀ ثبتت هبا النصوص:
 كشفاعته يف عمه أب طالب يف أن خيفف اهلل عنه العذاب ،إذ ال يشفع
أحد فيمن مات عىل الكفر يوم القيامة إال النبي ♀ يف هذا الرجل
ملا له من فضل عىل املسلمني ومحاية لسيد املرسلني ♥ ،فإن اهلل
شفع فيه نبيه فخفف من عذابه حتى صار يف ضحضاح من نار( ،)2ومع هذا
فهو خالد خملد يف النار -والعياذ باهلل من حال أهل الكفر وال َبوار.-
 -1انظر «تفسري ابن كثري» (.)104/5
 -2رواه البخاري ( ،)3883ومسلم ( .)209والض ْحضاح هو اليشء القليل من النار مما يبلغ
الكعبني ،وأصله من َض ْحضاح املاء وهو ما يبقى منه عىل وجه األرض .انظر «مشارف األنوار»
( ،)55/2و«النهاية» (.)75/3
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 وكشفاعته ♀ يف املؤمنني حتى يدخلوا اجلنة ،والدليل
قوله ♀« :أنا أكثر األنبياء َتـ َبعا يو َم القيامة ،وأنا أ َّول َمن َي رق َرع
باب اجلنة»( ،)1ويف رواية« :أنا َّأول َش ِفي ٍع يف اجلنة» ،ويف لفظ آخر قال
♀ِ « :آت باب اجلنة يو َم القيامة فأ رست رفتِح ،فيقول اخل ِ
ازنَ :من
()2
ُم َّمدٌ  ،فيقول :بك أ ِم ررت ال أفتَح ألحد َقب َلك».
أنت؟ فأقولَ :
 وكشفاعته العظمى ♀ ،وهي كائنة جلميع اللق يوم
القيامة لريحيهم رهبم من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم ،وهي خاصة
به ♀ من بني سائر األنبياء واملرسلني وكافة العاملني ،وهي لواء
احلمد واملقام املحمود الذي ذكره اهلل تعاىل يف قوله﴿ :ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﴾[اإلرساء.]79 :

()3

ويف «الصحيحني»( )4عن أيب ه َر ْي َر َة ◙ ،أن َرس َ
ول اهلل ♀
ون بِ َم ذاك؟ َجي َمع اهلل ي رو َم القيامة
قال« :أنا َس ِّيد النَّاس يو َم القيامة ،وهل َتدر َ
 -1رواه مسلم (.)196
 -2رواه مسلم ( .)197وانظر «معارج القبول» (.)896-894/2
 -3انظر «تفسري الطربي» ( ،)526/17و«رشح أصول االعتقاد» لآللكائي (،)1186 -1184 /6
و«الشفا» (.)434-418/1
 -4البخاري ( ،)4712 ،3340ومسلم ( ،)194واللفظ له .ورواية مسلم للحديث تامة كام قال
الشيخ األلباين يف «صحيح الرتغيب» (.)462/3
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اح ٍد ،في ِ
يد و ِ
األَولني واآل ِخرين يف ص ِع ٍ
سمعهم الدَّ اعي ،و َينفذهم ال َب َص،
َّ َ
َ
َ
َّاس ِمن الغ َِّم والك رَر ِ
وتَدنو َّ
ون،
ب ما ال يطِيقون ،وما ال َحيت َِمل َ
الش رمس َف َي ربلغ الن َ
ف َيقول بعض النَّاس ل َب رع ٍ
ض :أال ت ََر رو َن ما َأنتم فيه؟ أال ت ََر رو َن ما قد َب َلغكم؟ أال
وين
َتنرظرون َمن َي رش َفع لكم إىل َر ِّبك رم؟» ،إىل أن قال ♀« :فيأت ِّ
ُم َّمد ،أنت رسول اهلل ،وخاتَم األنبياء ،و َغ َف َر اهلل لك ما َت َقدَّ َم ِمن
فيقولون :يا َ
َذنربك ،وما ت ََأ َّخ َر ،راش َف رع لنا َإل َر ِّب َ
ك ،أال تَرى ما نحن فيه؟ أال تَرى َما َقدر
شَ ،ف َأ َقع َس ِ
َب َل َغنَا؟ َف َأ رن َطلِقِ ،
ت ا رل َع رر ِ
اجدً ا لِ َر ِّب ،ث َّم َي رفتَح اهلل َع َ َّيل
فآت َ رحت َ
ُم ِام ِده ،وحس ِن ال َّثن ِ
اء عليه شيئا مل َي رفت رَحه ألَ َح ٍد َقبيل ،ث َّم يقال :يا
وي رل ِهمني ِمن َ َ
ر
أسكَ ،س رل ت رع َط ره ،راش َف رع ت َش َّف رع ،ف َأ رر َفع َرأيس ،فأقول :يا َر ِّب،
َ
ُم َّمد ،رار َف رع َر َ

ِ
ُم َّمدَ ،أ رد ِخل اجلنَّة ِمن أ َّمتِ َ
اب عليه ِم َن
أ َّمتِي أ َّمتِي ،فيقال :يا َ
ك َمن ال حس َ
ِ
رشكاء الن ِ
َّاس فيام ِسوى ذلك ِمن
الباب األ ري َمن من أبواب اجلنَّة ،وهم َ
ِ
األبواب ،وا َّلذي َن رفس َ ٍ ِ
اع ر ِ
ني ِمن َمصاري ِع اجلنَّة َلكَام
ص َ
ُم َّمد ب َيده ،إِ َّن ما بني امل ر َ
وه َجر ،أو كَام بني َم َّك َة وب رصى».
بني َم َّك َة َ
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الَّسق ْسطي ♫ مب ِينا حقيقة
ساق معنى هذا احلديث أبو احلجاج َ
الشفاعة العظمى يف «عقيدته»:

()1

ِ
للحسممممممممممم ِ
وهممممممممممم يف التعجيممممممممممم
عنممممممم امتِممممممم اد ال َكممممممم ِ وال َعممممممم ا ِ
َ ضممممممممي ب لنمممممممم

ِ

َمقمممممممم ال َعمممممممم
ثمممممممم َ مممممممم

بعضممممممممه يف بعمممممممم ِ

ِ
مممممممممف عنمممممممممم ربنمممممممممم
وقيمممممممممم  :نستشم
لعلممممممممممم

حنممممممممممم مِممممممممممم َك بنممممممممممم

فمممممممممممم هب ا َ ل َت سمممممممممممم ن ال ْسمممممممممممم
فخمممممممممممممممممممم َطب ه أوّل فممممممممممممممممممممأوّل
ٍ
شفاعات
فإن للنبي ♀
وزيادة عىل الشفاعات اخلاصة بهَّ ،
أخرى هي له ولغريه من األنبياء واملالئكة والصاحلني ،ومن ذلك شفاعته يف
قوم دخلوا النار أن خيرجوا منها –كام تقدم ،-وهذه جممع عليها.

« -1التنبيه واإلرشاد» (ص .)223
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ومنها شفاعته ♀ يف قوم استحقوا النار أال يدخلوها،
وشفاعته يف أقوام من أهل اجلنة يف رفع درجاِتم فيها.
وشفاعاته ♀ كثرية يوم القيامة ،أوصلها بعض أهل العلم إىل
مخس( )1وآخرون إىل ثامن( ،)2وبلغت عند بعضهم عرشا( ،)3وإن كان بعضها
يفتقر إىل دليل صحيح رصيح.

()4



« -1التذكرة» (.)215/1
 -2انظر «النهاية» ( ،)204/2و«رشح الطحاوية» (ص  ،)149و«فتح الباري» (،)428/11
و«فتح املجيد» (ص.)223
« -3البحور الزاخرة» (.)769/2
 -4انظر كالم ابن القيم ♫ يف حاشيته عىل «ِتذيب سنن أيب داود » املطبوع مع «عون املعبود»
(.)56-55/13
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نرش الدواوين وأخذ الكتب بالشامل واليمني
املسألة الثانية والثالثون :مما يكون يف ذلك اليوم العظيم نرش الدواوين،
وتوزيع صحائف األعامل ،وأخذ الناس هلا باليمني والشامل ،إلزا ًما للعباد،
ورف ًعا للجدال والعناد﴿ ،ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
َ
ﭶﭷﭸﭹ﴾[األنبياء.]94 :
الطي ،ورش ًعا:
والنَّرش :لغ ًةَ :فتح الكتاب أو َبث اليشء ،وهو ضد
ِ
صحائف األعامل يو َم القيامة وتوزيعها.
إظهار َ

()1

ومن جهة الرشع :الصحف والدواوين والكتاب بمعنى واحد ،وهي:
الصحائف التي أحصيت فيها األعامل التي كتبها املالئكة عىل العامل.

()2

ويتحقق اإليامن هبذه املفردة من مفردات اإليامن باليوم اآلخر ْ
بأن يعتقد
املسلم أن الصحائف -وهي الدواوين -التي يكتب فيها الكرام الكاتبون
أعامل العباد ت َ
ظهر يوم القيامة بال خفاء ،فتتطاير إىل األيامن والشامئل.
نرش وت َ
قال اهلل تعاىل﴿ :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ﴾[اإلرساء.]13 :

 -1انظر «التحرير والتنوير» (.)48/15
« -2التعليق عىل ملعة االعتقاد» للعالمة ابن عثيمني (ص .)61
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وطائره :هو ما طار عنه من عمله من خري ورش ،يلزم به وجي َازى عليه،
وجيمع كله يف كتاب يعطاه يوم القيامة ،إما بيمينه إن كان سعيدا ،أو بشامله إن
كان شقيا ،وقوله﴿ :ﮫ﴾ أي :مفتوحا يقرؤه هو وغريه ،فيه مجيع عمله
من أول عمره إىل آخره.

()1

وقوله تعاىل﴿ :ﮭ ﮮ﴾ أي :اقرأه قراءة املأمور املمتثل أل ْمر آمر
مطاع ،يأمره بالقراءة فيقرأ ،سواء كان قارئا أو غري قارئ.

()2

َ
رسول اهلل ♀ يقول:
عمر ◙ ،قال :سمعت
وعن ابن َ
«يدر نَى امل ِ
ؤمن يو َم القيامة ِمن َر ِّب ِه  ،حتى َي َض َع عليه َكنَ َفه ،في َق ِّرره بذنوبه،
َ ِ
رت َهتا عليك يف
فيقول :هل َت رع ِرف؟ فيقولَ :أ ر
ي َر ِّب أ رعرف ،قال :فإ ِّين قد َس َ ر
الدنيا ،وإِين َأغر ِفرها لك اليومَ ،فيعطى ص ِ
()3
حي َف َة حسناتِه».
ِّ
َ
َ
أن أخذ الصحف يكون قبيل احلساب أو
وظاهر النصوص تدل عىل َّ
ِ
مقارنا له( ،)4بعدما يشفع النبي ♀ يف أرض املعاد لفضل القضاء

 -1انظر «أضواء البيان» (.)62-61/3
« -2حماسن التأويل» جلامل الدين القاسمي ♫ ( ،)449/6باختصار.
 -3رواه البخاري ( ،)4685ومسلم (.)2768
 -4انظر «موسوعة العقيدة» (.)1781/4
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بني العباد ،لقوله تعاىل﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ﴾[االنشقاق.]8 - 7 :
املسألة الثالثة والثالثون :اختلف أهل العلم يف صفة أخذ كتاب األعامل
يوم القيامة عىل أقوال ،حاصلها:

()1

املؤمن اخلالِ َص يأخذ كتابه بيمينه ،قال ﷻ﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ
أن
َّ 
َ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ﴾[احلاقة.]19 :
ِ
كتاهبام بشامله من وراء الظهر،
أن
 و َّ
الكافر اخلال َص واملنافق يأخذان َ
َ
()2

قال ▐﴿ :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦ ﯧ﴾[احلاقة:

 ،]25وقال﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ﴾[االنشقاق.]10 :
املؤمن العايص الذي مات عىل فسقه دون توبة يأخذ كتابه
أن
 و َّ
َ
بيمينه ،عند مجهور العلامء.


 -1انظر «رشح ابن ناجي التنوخي عىل الرسالة» (.)50/1
 -2انظر «تفسري السعدي» (ص .)883
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ال َعرض واحلساب
املسألة الرابعة والثالثون :من أسامء يوم القيامة يوم العرض ،الذي
اسب فيه الالئق عىل
يعرض فيه الناس عىل رهبم ،ويوم احلساب ،الذي حي َ
أعامهلمْ ،
إن خريا فخري ،وإن رشا فرش(﴿ ،)1ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ﴾[املجادلة ،]6 :ويف احلديث
القديس املشهور( )2يقول اهلل تبارك وتعاىل« :يا ِعبادي إِنَّام هي أعاملكم
غري
خريا ،فل َي رح َمد اهللَ ،
أ رحصيها لكم ،ثم أ َو ِّفيكم إ َّياهاَ ،
ومن َو َجدَ َ
فمن َو َجدَ ً
ذلكَ ،
نفسه» ،وكان أبو إدريس الوالين -وهو أحد الرواة-
لوم َّن َّإال َ
فال َي َ
إذا حدث هبذا احلديث جثا عىل ركبتيه.
وال َع ررض ورش ًعا :إيقاف الَالئق بني يدي اهلل يوم القيامة ،وله
معنيان:

()3

األول :معنى عام ،وهو عرض الالئق ك ِلهم عىل رهبم  ،باد َي ًة له
صفحاِتم ال ختفى عليه منهم خافية ،وهذا يدخل فيه من يناقش احلساب
ومن ال حياسب.
 -1انظر« :التذكرة» (ص .)562 ،550
 -2رواه مسلم (.)2577
 -3انظر «معارج القبول» (.)822/2
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والثاين :معنى خاص ،وهو عرض معايص املؤمنني عليهم ،وتقريرهم
هبا ،وسرتها عليهم ،ومغفرِتا هلم.
قال اهلل ▐﴿ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
عرضون عىل ر ِّبـكم،
ﭵ﴾[الكهف ،]48 :وقال ♀َ « :أما إنكم ست َ
فرت رونه كام َتر رون هذا القمر».
ََ

()1

واحلساب ،ل َغ ًة :ال َعد وا ِ
إل رح َصاء( ،)2ورش ًعا :عد أعامل العباد يو َم
القيامة.
قال اهلل ﷻ﴿ :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ﴾[الغاشية- 25 :

 ،]26وقال﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ﴾[األعراف ،]7 - 6 :وقال اسبحانه﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ﴾[االنشقاق ،]8 - 7 :وهذا ظاهر يف
الناس إذا بعثوا مل يكونوا ذاكرين
أن احلساب يكون بعد أخذ الصحف ،ألن
َ
ألعامهلم.
قال القرطبي ♫(« :)1إذا وقف الناس عىل أعامهلم من الصحف التي

 -1رواه مسلم (.)633
ِ« -2تذيب اللغة» لألزهري ♫ (.)191/4
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يؤتوهنا بعد البعث حوسبوا هبا» .انتهى.
ويف «الصحيحني»( )2عن عائش َة ▲ أن النبي ♀ قال:
ِ
ِ
اب ع ِّذب» ،فقالت له« :أليس يقول اهلل تعاىل:
« َمن نوق َش احل َس َ
﴿ﮀﮁﮂﮃ﴾[االنشقاق:

 ،»]8فقال ♀« :ذلِ ِك

ال َع ررض».
وعليه ،فاملؤمنون متفاوتون يف احلساب يوم القيامة:
 فمنهم :من حياسب حسابا عسريا.
 ومنهم :من حياسب حسابا يسريا.
حياسب أصال.
 ومنهم :من ال َ
وههنا مسألة ،وهي :هل ِ
حياسب اهلل الك َّفار يوم القيامة؟ وفهمها َينبي
عىل فهم املراد باحلساب يف هذا املوطن.
فإن ق ِصد باحلسابَ :عرض أعامهلم عليهم ،وتوبيخهم عليها ،فالكفار
()3

حياسبون هبذا االعتبار ،باإلمجاع.

=

« -1التذكرة» (ص .)619
 -2البخاري ( )6536واللفظ له ،ومسلم (.)2876
 -3انظر «الفتاوى» (.)146/3
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ِ
تبني أُّيام أرجح ،فهذا
وإن قصد باحلساب :موازنة احلسنات بالسيئات ل َي َّ
ترجح عىل سيئة الكفر األكرب التي أحبطت
ممتنع يف ح ِقهم ،ألنه ال حسن َة هلم َ
مجيع أعامهلم -والعياذ باهلل من حاهلم ومآهلم.-
َ
وعليه ،فمحاسبتهم ال يرتتَّب عليها ثواب ،وإنام يرتتَّب عليها تفاوهتم يف
العذاب ،فمن كث َرت سيئاته عظم عقابه ،وهلذا كان عذاب أيب هلب أشد من
أخيه أيب طالب ،وإن كانا مجيعا خالدَ ين يف النار ،وعذاب عاقر الناقة من قوم
ثمود أشد من عذاب سائر قومه ،وعذاب ق َتلة حييى وزكريا وغريهم من
األنبياء أشد من عذاب غريهم من الكفار ،وهكذا.



 -1انظر «إكامل املعلم» للقايض عياض (.)597/1

()1
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امليزان :صفته ،وما يوزَن فيه
املحاسبة جاء وقت امليزان ،ليع َلم كل
املسألة اخلامسة والثالثون :إذا متَّت
َ
واحد حقيق َة وزنه عند اهلل ،فمن كان لإليامن والتوحيد يف قلبه وزن َثقل عند
اهلل ميزانه ،ومن كان غافال عن اهلل ،متبعا هلواه ،خف عند اهلل وزنه وميزانه،
﴿ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ﴾[األعراف8 :

 .]9فإن
امليزان ل َغ ًة :اآل َلة التي ت َقدر هبا األشياء خف ًة وث َق ًال( ،)1وأما رش ًعاَّ ،
امليزان يط َلق عىل معنيني:



()2

أحدمها :ال َعدْ ل الرشعي وال َقدَ ري ،وهو املراد يف الدنيا ،كالوارد يف
تعاىل﴿:ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ

قوله

ﭘﭙﭚ
ال َعدل.



ﭛ﴾[احلديد:

()3

واآلخر :هو امليزان األخ َروي.

 -1انظر «لسان العرب» (.)446/13
 -2انظر «الفتاوى» (.)302/4
 -3رواه ابن جرير يف «تفسريه» (.)200/23

ﭗ

 ،]25قال قتا َدة :امليزان:
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وهو املقصود يف هذا املقام ،قال تعاىل﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ﴾[األنبياء ،]47 :وقال♀« :ال ُّطهور َش رطر اإليامن،
واحلمد هلل متَ ر َأل امليزان».

()1

ويف بعض روايات حديث جربيل ،قال النبي ♀ ملا سئل عن
ؤمن باهلل ومالئ َكتِه وكتبِه ورسله ،وت ِ
اإليامن« :اإليامن :ر ِ
ؤم َن باجلنَّة والنَّار
أن ت َ
ِ
ِ
()2
ِ
ورشه».
وامليزان ،وتؤم َن بال َبعث بعد املوت ،وتؤم َن بال َقدَ ر َخريه َ ِّ
قال زهري بن عباد :كل من أدركت من املشايخ :مالك ،وسفيان ،وفضيل،
وعيسى بن يونس ،وابن املبارك ،ووكيع بن اجلراح ،كانوا يقولون« :امليزان
حق».

()3

ميزان َحقيقي من ِجنس املَوازين ،له
وامليزان الذي ينصب يوم القيامة
ٌ
ِ
ِ
اهدَ تان ،وهبذا رصح السلف كابن عباس واحلسن،
لسان وك َّفتان ح ِّس َّيتان م َش َ
وعىل ذلك أمجعوا.

()4

 -1رواه مسلم (.)223
« -2صحيح اجلامع» (.)2798
« -3أصول السنة» البن أيب زمنني ♫ (ص .)165
 -4انظر «التذكرة» (ص  ،)724و«الفتح» (.)538/13

السلسبيل من فوائد «حديث جربيل»

210

قال الربهباري ♫(« :)1واإليامن بامليزان يوم القيامة ،يوزن فيه الري
والرش ،له كفتان ولسان» .انتهى.
أن الذي َ
يوضع يوم القيامة ،ميزان واحدٌ جلميع األمم،
والقول األشهر َّ
وجلميع األعامل ،وما ذكر يف اآليات بلفظ «املوازين» بصيغة اجلمع ،فإن
َثرة املَوزونات ،ال لتَعدد ا َملوازين ،أو عىل أنه أتى بلفظ اجلمع
ذلك بالن َظر لك َ
تعظيام لشأنه وتفخيام ألمره وحتذيرا من اكتساب السيئات وحتريضا عىل
اكتساب الطاعات.

()2

وأما الذي يوضع يف كفتي امليزان يوم القيامة ،فهو العمل ،والعاملل،
َّ
وصحائف األعامل( ،)3عىل خالف مشهور.

()4



« -1رشح السنة» (ص .)42
 -2انظر «لسان العرب» (.)446/13
 -3واختاره شارح «الطحاوية» (ص .)316
 -4انظر «عدة الباحث» للمؤلف (ص .)189-188
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حوض النبي ♀ :برشى ألتباعه
()1
النبي
املسألة اخلامسة والثالثون :مما يكون يف َع َرصات القيامة  :حوض ِ

فوجب عىل
♀ ،الذي جعله اهلل غيا ًثا ألمته ،ورمح ًة ألتباع ملتهَ ،
كل مكلف أن يع َلمه ،وأن يصدِ ق به.
واحلوض لغ ًة :جمتمع املاء ،واحلفرة التي تستقر فيها املياه( ،)2ورش ًعا :هو
حوض حقيقي وه َبه اهلل لنب ِيه حممد ♀ ،يرشب منه أتباعه يف
املوقف يوم القيامة.
النبي ♀ ،وخالصتها
وتوافرت األحاديث يف صفة حوض
ِّ
أنَّهَ :يصب فيه املاء من هنر الكوثر الذي يف اجلنة ،طوله شهر وعرضه شهر،
وزواياه سواء -فهو مربع عىل الصحيح ،-ماؤه أشد بياضا من اللبن والثلج
وأبرد من الثلج،
والفضة ،وأطيب ر ً
حيا من املسك ،وأحىل مذا ًقا من العسلَ ،
آنيته أكثر من نجوم السامء َعدَ ًدا ،ومثلها ح ْسنًا وضيا ًءَ ،يرده من شاء اهلل من
أمة حممد ♀ ،من رشب منه َرشب ًة ال يظمأ بعدها أبدا.

()3

 -1ال َع َرصات :مجع ع َْر َصة ،وهي ساحات القيامة الواسعة التي ال بناء فيها .انظر «مشارق األنوار»
(.)216/1
« -2املعجم الوسيط» (.)207/1
 -3انظر« :موسوعة العقيدة» ( ،)1084/2وهذا الوصف للحوض متفرق يف نصوص األحاديث
النبوية ،ومن أحسن من مجعها احلافظ ابن كثري ♫ يف «النهاية» (.)410-374
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الناس خيرجون من قبورهم
والصحيح أنه قبل الرصاط( ،)1وذلك بأن
َ
عطاش ًا ،فيقدم احلوض قبل الرصاط وامليزان ،والعلم عند اهلل تعاىل.

()2

يقول األحسائي ♫ يف نظمه ملقدمة «رسالة ابن أيب زيد
القريواين»(:)3
وأن لل ْصمممممممم َطف َح ْ ضممممممممً َمسمممممممم َفت
ممممص َ ى هكمممم ا ذكِمممم َ ا
ممممم َبمممم ْي َ َصممممنْ َع وبم ْ
أح َلممممم مِممممم ال َع َسممممم ِ الصممممم فِ َم ا َقتممممم
ْ
وأن كِي َ انَممممممم مِثممممممم النجممممممم ِ تمممممممم َ ى
ولممممممم ممممممم ِ د ِسممممممم ى َأتبممممممم سمممممممنتِ ِ
ْ
َ
ِسمممممي ه َأن ممممم ى الت ْح ِ
جيممممم َ والغممممم َ َرا
َ َ
َ
وكَمممممم نحمممممم و ن َفمممممم كمممممم مبتَمممممم ِ
ْ
ورجمممممم َأحمممممم َ ث ا ِ
عمممممم ِو ْر ِد ِ ِ
الغ َيمممممم َ ا
ْ

 -1انظر «زاد املعاد» ( ،)596/3و«النهاية» (.)414-412
« -2التذكرة» (ص .)703
« -3عقيدة السلف» (ص .)67
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الصاط :جِّس فوق جهنم ،ال ِ
املوحدون
جياوزه إال ِّ
املسألة السادسة والثالثون :يوضع يوم القيامة طريق موصل للجنة ويمر
فوق النار ،وهو الرصاط الذي جيوزه األبرار ،ويتخطف دونه املنافقون
والكفار.
والصاط لغة :الطريق الواضح( ،)1ورش ًعا :جَّس منصوب عىل َمتن أي
وأحد من السيف.
ظهر جهن َمَ ،أرق من الشعرة َ

()2

هري جهنَّ َم ،فأكون أنا
ضب ِّ
الصاط بني َظ َ
قال ♥« :ي َ
الرسل يومئذ:
الرسل ،و َد رعوى ُّ
وأمتي َّأو َل من جييز ،وال يتك َّلم يومئذ َّإال ُّ
َّ
()3
الس رعدان ،هل رأيتم
ال َّله َّم َس ِّلمَ ،س ِّلم  ،ويف جهنَّ َم َكالليب مثل َش روك َّ
ِ
غري أنه ال
السع َ
دان؟» قالوا :نعم يا رسول اهلل قالَّ « :
فإهنا مثل َش روك َّ
َّ
السعدان َ
ِ
بأعامهلم ،فمنهم املؤمن َب ِق َي بِ َع َملِه،
َي رع َلم ما َقدر ر ِع َظ ِمها إال اهلل َ ،رخت َطف الناس

ومنهم املجا َزى حتى ين ََّجى».

()4

 -1انظر «الصحاح» للجوهري ( ،)1139/3و«القاموس املحيط» (ص .)675
« -2الفواكه الدواين» ( .)90/1وانظر «اجلواب الصحيح» (.)178/3
 -3ويف هذا إشارة إىل عظم شأن السالمة السيام يوم القيامة ،فمن سلم حينئذ فقد فاز ،ومن َثم قيل:
«العاقل ال يعدل بالسالمة شيئًا» .انظر «البحور الزاخرة» (.)878/2
 -4رواه البخاري ( ،)6573ومسلم ( ،)182وهذا لفظه.
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السيف َد رحض َم َز َّلة».
وقال ♀ يف الرصاطَ « :
كحدِّ َّ

()1

وينقسم الناس باعتبار إدراكهم للصاط إىل ثالثة أقسام:
األول :املرشكون الكفار ،وهم ال يدركونه أصال.

()2

والثاين :املنافقون ،وهم خيا َدعون دونه ،ثم ال يمرون عليه.
والثالث :املؤمنون ،فهم مدركوه ،وختتلف أحواهلم عنده.
وينقسم املؤمنون باعتبار سالمتهم عند املرور عىل الصاط إىل ثالثة
أقسام أيضا:
األول :ناج م َسلم ،أي ال يمسه عذاب.
والثاين :ناج خمدوش ،أي يصيبه يشء له حد فيؤثر فيه ،ولكنه ينجو.
والثالث :مكدوس ،أي مدفوع يف نار جهنم ،أعاذنا اهلل من ذلك.
وينقسمون باعتبار سعة مرورهم عىل الصاط إىل أحوال كثرية ،كام
كالربق» ،فقال الصحابة ╚ :وأي
قال ♥َ « :يم ُّر َّأولكم َ
ِ
ويرجع
الربق كيف َيم ُّر
الربق؟ فقال ♀« :أمل َتر روا إىل َ
كم ِر َ
يشء َ
كم ِّر الطريَ ،
وشدِّ الرجال( ،)3تري هبم
كم ِّر الريح ،ثم َ
يف طرفة عني؟ ثم َ
« -1صحيح الرتغيب والرتهيب» ( .)3591وانظر «الصحيحة» (.)620/2
 -2انظر «التخويف من النار» (ص .)237-235
 -3أي :جرُيم الشديد« .املفهم» (.)439/1
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أعامهلم ،ونب ُّيـكم قائم عىل الصاط يقول :رب س ِّلم س ِّلم ،حتى تعج َز أعامل
ِ
الس َري إال َز رح ًفا ،ويف حا َّف َتي الصاط
الرجل فال يستطيع َّ
العباد ،حتى جييء َّ
ِ
َكالليب( )1مع َّل َق ٌة مأمور ٌة ر ِ
فمخر د ٌ
وس يف
وم ركد ٌ
وش ناجٍ َ ،
بأخذ من أم َرت بهَ ،
َ
النار».

()2

إذا ممممممممم الصممممممممم ا علمممممممم ج ِ
حممممممممي
َ
َتصممممممم

علممممممم الع َصممممممم ِ و َت ْسمممممممتَطِي

ف َقممممممممم يف الج ِ
حمممممممممي ِ َلهممممممممم ْ ثبممممممممم ر
َ
و َقمممممممم ْ يف ِ
الجنَمممممممم ِن َلهمممممممم ْ َم ِقيمممممممم
وبمممممممم َن الحمممممممم وان َك َشمممممممم َ ِ
الغ َطمممممممم
َ
َ
وطممممممم َ ال َ ْ مممممممم وات َصمممممممم َ ال َع مممممممم



 -1كالليب :مجع َكلوب وكالب ،وهو الذى يتناول به احلداد احلديد من النار.
انظر «رشح البخاري» البن بطال (.)468/10
 -2رواه مسلم (.)195
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ال َقن َطرة :بعد الصاط وقبل الدخول إىل اجلنة
املسألة السابعة والثالثون :إذا جاوز املؤمنون الرصاط -وال جيوزه إال
مؤمن -أمنوا من دخول النار ،فيح َبسون هناك عىل قنطرة قبل دخول اجلنة،
فيقتَص لبعضهم من بعض مظامل كانت بينهم يف دار الدنيا ،حتى إذا ه ِذبوا
أعظمها من منة.
أذن هلم يف دخول اجلنة ،وما
َ

()1

والقنطرة :مكان مرتفع حي َبس عليه بعض املؤمنني بعد جواز الرصاط
وقبل دخول اجلنة للمقاصة بينهم.

()2

ويف احلديث قوله ♀َ « :خيلص املؤمنون من النار ،فيح َبسون
عىل َقن َطرة بني اجلنَّة والنار ،في َق ُّص( )3لبعضهم من بعض مظامل كانت بينهم يف
الدنيا ،حتى إذا ه ِّذبوا ون ُّقوا أ ِذن هلم يف دخول اجلنة ،فوا َّلذي َن رفس ُممد بيده،
َألحدهم أهدى بمنزله يف اجلنَّة منه بمنزله كان يف الدنيا».

()4

« -1حتفة املودود» (ص  ،)310و«التذكرة» (ص .)768
 -2انظر «التذكرة» (ص  ،)768-767و«موسوعة العقيدة» (.)2382/5
 -3ويف بعض النسخ :فيق َتص.
 -4رواه البخاري (.)6535
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اجلنَّة :دار الكرامة ،وهي خملوقة اآلن ،وال تفنى أبدا
املسألة الثامنة والثالثون :إذا جاوز املؤمنون الرصاط ،وحبس منهم َمن
حبس عىل القنطرة ،دخلوا بعدها إىل اجلنة.
واجلنة :لغ ًة :من االجتنان وهو السرت ،لتكاثف أشجارها ،وتظليلها
ورشعا هي :دار الكرا َمة ،التي أعد اهلل ألوليائه يو َم
بالتفاف أغصاهنا(،)1
ً
القيامة.

()2

لسرت
وس ِم َيت اجلنة بذلك أل َّهنا َس ررت ٌة واحدة ،لشدة التفافها وإظالهلا ،و َ
اهلل نعيمها عنا ،كام قال سبحانه﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ﴾[السجدة.]17 :

()3

بنص الكتاب والسنة وإمجاع األمة ،ومن ذلك
وهي خملوقة موجودة اآلن ِّ
قول اهلل تعاىل ﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚﭛﭜ﴾[آل عمران ،]133 :واإلعداد دليل عىل اللق واإلجياد.
َ
رسول اهلل ♀ قال« :ملَّا َخلق اهلل
وعن أيب هريرة ◙ أن
 اجلنَّة ،قال :يا جربيل ،اذهب فانظر إليها ،فذهب فنَ َظر ،فقال :يا َر ِّب،
 -1انظر «النهاية يف غريب احلديث» (.)307/1
« -2أضواء البيان» (.)47/7
 -3انظر «مفردات الراغب» (ص .)204
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ِ ِ
أحدٌ َّإال دخ َلها ،ث َّم َح َّفها باملَ ِ
كاره ،ث َّم قال :اذهب فانظر
سمع هبا َ
وع َّزتك ال َي َ
إليها ،فذهب فنَ َظر ،فقال :يا ربِ ،
أن ال يدخ َلها
وع َّزتِك لقد َخ ِشيت ر
َ ِّ
أحدٌ ».
َ

()1

نحوهم ،-كام
وعىل هذا أمجع أهل احلق -خال ًفا للمعتزلة و َمن نحا َ
حكاه مجاعة من أهل العلم.

()2

وهي باقية ال تفنى أبدً ا ،ونعيمها دائم وأهلها فيها خالدون ،واألدلة عىل
ذلك ال حتىص كثرةً﴿ ،ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ
ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ﴾[الرعد:

.]35
وعن أيب هريرة ◙ أن النبي ♀ قالَ « :من يدخل اجلنَّة
َينر َعم ال َيبأس ،ال تَبىل ثيابه وال َيفنى َشبابه».

()3

 -1رواه أمحد ( ،)8648وأبو داود ( ،)4744والرتمذي ( ،)2560وغريهم ،وحسنه األلباين يف
«ختريج املشكاة» (.)5696
 -2انظر «مقاالت اإلسالميني» (« ،)355/2( )229/1التمهيد» ( ،)10/5و«مراتب اإلمجاع»
(ص .)173
 -3رواه مسلم (.)2836
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أعىل النعيم :النظر إىل وجه اهلل الكريم
املسألة التاسعة والثالثون :اجلنَّة هي الدار اجلامعة لكل نعيم ،وأعىل ما
فيها النظر إىل وجه اهلل الكريم.▐ ،

()1

وأدلة هذا كثرية ،منها قوله تعاىل﴿ :ﭙ ﭚ ﭛ﴾[القيامة ،]22 :أي:
َح َسنَة مجيلة من النعيم﴿ ،ﭝ ﭞ ﭟ ﴾[القيامة.]23 :
ِِ ِ
()2
اضة ،وأعينهم ب َفضله إليه ناظِ َرة».
وقال املزين « :فوجوههم بكر َامته ن َ
اس قالوا :يا َرس َ
ول اهلل
ويف «الصحيح»( )3عن أيب هريرة ◙ أن الن َ
هل نَرى َربنا يو َم القيامة؟ فقال« :هل متارون يف ال َق َمر ليل َة ال َبدر ر ليس دونَه
الش رم ِ
اب» قالوا :ال يا َرس َ
ون يف َّ
وهنا
ول اهلل ،قال« :فهل متار َ
س ليس د َ
َس َح ٌ
حاب» قالوا :ال ،قال« :فإنَّك رم ت ََر رونه كذلك».
َس ٌ
وأحسن ابن أيب داود ♫ يف قوله:

()4

وقممممممم ْ َتَجلممممممم الل َ
للخ ْلممممممم ِ َج ْهممممممم
وربمممم َ َأ ْو َضمممم
ك مممم البمممم ْ ر ّل َ ْخفمممم َ
 -1انظر «التحفة العراقية يف األعامل القلبية» البن تيمية ♫ (ص .)66
« -2رشح السنة» (ص .)82
 -3البخاري ( )806واللفظ له ،ومسلم (.)182
 -4انظر «خمترص هنج االقتصاد» للمؤلف (ص .)32-25
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ولممممممممي َ ب ْ لمممممممم د ولممممممممي َ ب الِمممممممم
ولممممممي َ لمممممم ِشمممممم ْب َت َعمممممم َل ال َسممممممب
وقممممم نكِممممم الجه ممممم َهممممم ا ِ
وعنممممم َ َن
َ ْ
بممممم ِ ْص َ ا ِ ممممم ق ْلنَمممم َحمممم ِ م َصممممم
َر َوا َج ِ مممممممم عمممممممم َمقمممممممم ِ مح مممممممم
فقمممم ْ مِ ْثمممم َ ممممم قمممم قمممم َ يف ذا َ َتممممن َْج
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النار :دار احلِّسة والندامة ،وهي خملوقة اآلن ،وأهلها فيها خالدون
املسألة األربعون :تقدم فيام س َبق أن َمن مل يمر عىل الرصاط دخل النار،
وكان من أهل الشقاء وال َبوار.
والنار :لغ ًة :معروفة ،وأصلها يدل عىل االضطراب وقلة الثبات ورسعة
احلركة( ،)1ورش ًعا هي :دار احلَّسة والندامة ،التي أعد اهلل ألعدائه يو َم
القيامة.
بنص الكتاب والسنة وإمجاع األمة ،قال تعاىل﴿ :ﮩ
وهي موجودة اآلن ِّ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﴾[النبأ ،]22 - 21 :فهي معدة ألعداء اهلل
رصدة هلم.
تعاىل ،م َ

()2

َ
رسول اهلل ♀ قال« :ملَّا َخ َلق اهلل
وعن أيب هريرة ◙ أن
النَّار ،قال :يا جربيل ،اذهب فانظر إليها ،فذهب فنَ َظر ،فقال :يا َر ِّب،
ِ ِ
فح َّفها َّ
بالش َهوات ،ث َّم قال :يا جربيل،
أحدٌ فيدخلهاَ ،
سمع هبا َ
وع َّزتك َي َ

 -1انظر «مقاييس اللغة» (.)368/5
 -2انظر «اجلامع ألحكام القرآن» (.)236/1
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اذهب فانظر إليها ،فذهب فنَ َظر ،فقال :يا ربِ ،
أن ال
وع َّزتِك لقد َخ ِشيت ر
َ ِّ
دخ َلها».
أحدٌ َّإال َ
َي رب َقى َ

()1

وعىل هذا أمجع أهل احلق -خال ًفا ألهل البدع ،-كام حكاه مجاعة ،كأيب
احلسن األشعري( ،)2وابن عبد الرب( ،)3وغريمها.

()4

ِ
ي﴿ ،ﮦ ﮧ ﮨ
وهي ال تفنى ،وعذاب الكفار فيها
أبدي َس َمد ي
ي
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ﴾[فاطر﴿ ،]36 :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ﴾[الزخرف.]75 - 74 :

()5

وقال ♀ -كام يف «صحيح مسلم»(َّ « :-)6أما أهل النَّار ا َّلذين
عذاهبم لإلهانة واالنتقام ،ال
هم أهلها ،فال َيموتون فيها وال َحي َي رون» ،ألن
َ
للتطهري والتمحيص.
 -1رواه أمحد ( ،)8648وأبو داود ( ،)4744والرتمذي ( ،)2560وغريهم ،وحسنه األلباين يف
«ختريج املشكاة» (.)5696
 -2انظر «مقاالت اإلسالميني» (.)355/2( )229/1
 -3انظر «التمهيد» ( ،)11/5و«االستذكار» (.)86/3
 -4انظر املسألة الثالثة عند الكالم عىل «اجلنة».
 -5انظر «تفسري القرطبي» ( ،)117/16و«تفسري ابن كثري» (.)552/6
 -6مسلم (.)185
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أن َ
أهل النار خم َّلدون فيها
قال القرطبي ♫(« :)1أمجع أهل السنة عىل َّ
غري خارجني منها ،كإبليس ،وفرعون ،وهامان ،وقارون ،وكل من كفر
وتكرب وطغى» .ثم قال« :وأمجع أهل السنة أيض ًا عىل أنه ال يبقى فيها مؤمن،
وال خي َّلد إال كافر جاحد» .انتهى.
ويف «نونية » القحطاين ♫ (:)2
والجنممممممممم الع ْليممممممممم ونممممممممم ر جهمممممممممن َ
داران َ
للخصممممممممممممممممم َ ي دا تممممممممممممممممم ِن
املوحدين من
املسألة الواحدة واألربعون :تظافرت النصوص يف إخراج
ِّ
النار ،وعىل هذا أمجعت األمة( ،)3خالفا للوعيدية من الوارج واملعتزلة
القائلني بتخليد أهل الكبائر يف النار.

()4

فمهام ع ِّذب امل َو ِّحد يف النار بسبب ذنوبه ،فإنه ال َُمال َة ِ
خار ٌج منها ،ألن
من مات عىل التوحيد ،ح ِرمت عليه النار ،إما َحتريام أبدياْ ،
إن حقق التوحيد
حتريام أمدياْ ،
رجحت عىل
إن
كام حيب اهلل ويرىض ،وإما
اكتسب معه سيئات َ
َ
ً

« -1التذكرة» (ص  .)920وانظر «موسوعة العقيدة» (.)2923-2921/6
( -2ص .)24
 -3انظر «التذكرة» (ص .)920
 -4انظر تفصيل ذلك يف كتايب «خمترص هنج االقتصاد» (ص .)91-82
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حسناته.
ورحم اهلل اإلما َم الشافعي حني قال:
ْ
إن كنمممممم َ َتغمممممم و يف المممممم ن ِ َجليمممممم ا
و َتخممممممم

يف َ ممممممم ِ ال َ عممممممم ِد َو ِعيممممممم َ ا

ِ
ممممممهي ِ ِ َعفمممممم
ف َل َقمممممم َأتمممممم َ ممممممم َ الم م َ
و َأفمممممم َ مِمممممم نِ َعمممممم َع َليمممممم َ َم مممممم َ ا
لـــــ شـــــ َ أن تَصـــــل َج َهـــــنَّ َ خ لِـــــ ا
مــــــ كــــــ ن َأ َلهــــــ َ َقل َبــــــ َ ال َّت حيــــــ َ ا
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رب األرباب
أشد العذابَ :حجب الكفار عن رؤية ِّ

ٍ
كثرية أع َظمها:
املسألة الثانية واألربعون :كام أن أهل اجلنَّة ينَ َّعمون بن ِ َع ٍم

ٍ
رؤية اهلل ﷻ يف َ
اجلنة ،فالكفار ي َّ
بألوان من العذاب َ
أشدُّ ها عليهم:
عذبون
ِحجاهبم عن اهلل.
قال اإلمام مالك بن أنس ♫ يف قوله تعاىل﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ﴾[املطففني:

أعداءه فلم َيروهَ ،ت َّىل ألوليائه حتى
« :]15ملا َح َجب
َ

حج َبهم يف الدنيا عن نور
رأوه» ،وقال احلسني بن الفضل ♫« :ملا َ
ر
حجبهم يف اآلخرة عن رؤيته».
توحيدهَ ،
أعلمممممم النعممممممي ِ ن َِعممممممي ر مممممم ِ وج ِهمممممم ِ
َ ْ
ِ
وخط بمممممممممممم يف جنمممممممممممم ِ الحيمممممممممممم ِ
ان
ََ
َ
وأشممممممم شممممممم يف ال َعممممممم ا ِ ِح َج بممممممم
سممممممممبح ن عمممممممم سمممممممم كِن النيمممممممم ِ
ان
َ
َ
أهل النار ،وما أعدَّ اهلل هلم من ِ
عذاب ِ
اخلزي يف دار ال َبوار،
تأمل
َ
ومن َّ
()1

واستحرض أحوا َهلمَ ،
رب سو َء مآهلم ،وقام هذا الواعظ ب َقلبه ،انخ َل َع من
َ
وخ َ

 -1انظر «تفسري القرطبي» (.)261/19

226

السلسبيل من فوائد «حديث جربيل»

ب
ثياب الوف واحل َذر،
وأخص َ
َ
الذنوب واملعايص ،واتباع الشهوات ،و َلبس َ
َ
وهان عليه كل مصي َبة تصيبه يف غري دينه وقلبه.
قلبه من َم َطر أجفانه،

()1



 -1انظر «مدارج السالكني» ( .)236/3وكتايب «تسلية املؤمنني هبوان مصيبة الدنيا عند سالمة الدين».
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الركن السادس :اإلميان بالقضاء والقدر

ِ
ِ
ورشه».
ثم قال ☻« :وتؤم َن بال َقدَ ر َخريه َ ِّ
وهذا هو الركن السادس من أركان اإليامن ،وأحد أصول الدين املتلقاة
من دالئل الكتاب والسنن وأقوال السلف عرب األزمان.
والكالم عىل اإليامن بالقدر سيكون يف مسائل:
حقيقة اإليامن بالقدر
كمية اليشء وجعلها عىل مقدار
املسألة األوىل :ال َقدْ ر والت ْقدير :تبيني ِ
خمصوص ووجه خمصوص حسبام اقتضت احلكمة.

()1

واشتهر عن اإلمام أمحد ♫ قوله« :القدَ ر قدرة اهلل» ،واستَحسن
ابن عقيل هذا الكالم جدر ا ،وقال« :هذا يدل عىل دقة علم أمحدَ وت َبحره يف
معرفة أصول الدين».
علق ابن القيم عىل هذا بقوله« :وهو كام قال أبو الوفاء ابن عقيل
♫ ،فإ َّن إنكار القدَ ر إنكار لقدرة الرب عىل َخلق أعامل ِ
العباد وكتابتها
َّ
ٌ
َ
ِ
وتقديرها».

()2

 -1انظر «مفردات القرآن» للراغب (ص .)658
 -2انظر «شفاء العليل» (ص .)28
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ولذا قال يف «النونية»(:)1
فحقيقممممم ال َقممممم َ ر الممممم

حممممم َر الممممم َ رى
يف شممممممممأن همممممممم قمممممممم ر ال حممممممممم ِ

َحسمممم ابمممم َعقيمممم ِ ذا مِمممم أح مممم َ
واست َ
لممممممم حكمممممم عمممممم ال ضمممممم ال بمممممم ي
واإليامن بالقدر رش ًعا :هو اإليامن بأنه ال يقع يشء يف الوجود إال بعلم
حلوا
رشاً ،
خريا أو ر
اهلل األزيل ،وكتابته السابقة ،ومشيئته ملا وقع ،وخلقه لهً ،
أو م ررا.

()2

و َ
خيرج موجود عن
التامة ،وهذا يقتيض أن ال
َ
اخللق مرتبط بقدرة اهلل َّ
قدرته ،ومرتبط بعلمه التام ،وهذا يقتيض إحاط َته به وتقد َمه عليه ،ومرتبط
بحكمته سبحانه ،وهذا يقتيض وقو َعه عىل أكمل الوجوه وأحسنها واشتامله
للرب تعاىل.
عىل الغاية املحمودة املطلوبة
ِ

( -1ص .)36
« -2موسوعة العقيدة» (.)2318/5
 -3انظر «طريق اهلجرتني» (ص .)93-92
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اإليامن بالقدر حق ثابت
املسألة الثانية :اإليامن بالقدر ثابت بالكتاب والسنة وإمجاع األمة.
ومن األدلة قول اهلل تعاىل﴿ :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ﴾[الفرقان،]2 :
وقوله جل وعال﴿ :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ﴾[النساء ،]47 :وقوله﴿ :ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ﴾[ الفرقان ،]2 :أي :وكان أمر اهلل الذي يقدِ ره كائنًا ال َحمالة،
كام مبتو ًتا ،ألن ما شاء اهلل
وواق ًعا ال َحميد عنه وال َمعدَ ل ،وقضا ًء مقض ريا ،وح ً
كان ،وما مل يشأ مل يكن.

()1

وحني سئل اإلمام الشافعي ♫ عن القدر أجاب شعرا ،فقال:
مممممممم شممممممم َ كممممممم نْ ،
وإن لممممممم أشممممممم ْأ
ومممممم شممممم

ْ
إن لممممم تشممممم ْأ لممممم كممممم ْ

َخل ْقمممممم َ ِ
العبمممممم َد لِممممممم قمممممم َعلِ ْ ممممممم َ
ِ
العلمممم ِ َ جمممم
ففمممم

ِ
الفتمممم والممممم س ْ

ف ممممممممنه ْ َش ِقممممممممم  ،ومممممممممنه سممممممممعي ْ
ومممممممممنه َقبِممممممممي  ،ومممممممممنه َح َسمممممممم ْ
علمممممممم ذا َمنَنْمممممممم َ وهمممممممم ا َخمممممممم ْل َ
 -1انظر «تفسري ابن كثري» ( ،)427/6و«فتح البيان» لصديق حسن خان (.)99/11
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ِ
وذا أ َعنمممممممممممم َ  ،وذا لمممممممممممم تعمممممممممممم ْ
روى الفريايب يف قوله ▐﴿ :ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﴾[القمر،]49 :
عن حممد بن كعب القرظي أنه قال« :نزلت هذه اآلية تعي ًريا ألهل القدر».

()1

وقال ♀« :ك ُّل َيش ٍء ب َقدَ ٍرَ ،حتَّى ال َع رجز وال َك ريس»(.)2

قال ابن عبد الرب ♫(« :)3ويف هذا احلديث أدل الدالئل وأوضحها
واخلري ي
كل ِمن عند اهلل ،وهو خالقهام ال رشيك له وال إل َه غريه».
الرش
َ
عىل أن َّ
انتهى.
يقول السفاريني ♫:

()4

وكممممممممممم مممممممممممم قممممممممممم َر أو قضممممممممممم
ف اقِمممممممممم َحت ممممممممممم ك مممممممممم قضمممممممممم
أحدَ كم لن َ ر
خيل َص
وروي عن عّل بن أيب طالب ◙ أنه قالَّ « :
إن َ
ِ ِ
وأن ما
أن ما َأ َصا َبه مل يك رن ليخر طِئَهَّ ،
غري َظ رن َّ
اإليامن إىل َقلبه حتى ر
يس َت ريق َن َيقينًا َ
َ ِ ِّ ()1
َ
أخطأه مل يك رن لي ِصي َبه ،وي ِق َّر بالقدَ ر كله».
« -1القدر» للفريايب (ص .)69
 -2رواه مسلم (.)2045
« -3التمهيد» (.)63/6
 -4انظر «لوامع األنوار البهية» (.)357/1
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قال العالمة ابن سعدي ♫(« :)2قد ثبت بالكتاب والسنة وإمجاع
َ
اإليامن بالقدر أحد أركان اإليامن ،وأنه ما شاء اهلل كان ،وما مل يشأ مل
األمة أن
يكن ،فمن مل يؤمن هبذا فإنه ما آمن حقيقة» .انتهى.
ويف «حائية ابن أيب داود» قوله ♫(:)3
وب ل َقمممممممم َ ِر ال ْقمممممممم ِ
ور أ ِقمممممممم ْ فإنمممممممم
ِد َع َمممممم ِع ْقممممم ِ الممممم

ِ والممممم

أ ْفممممم َي



=

 -1رواه البيهقي يف «القضاء والقدر» (ص .)299
« -2القول السديد» (ص  .)180وانظر له «التنبيهات اللطيفة» (ص .)92
 -3انظر «خمترص هنج االقتصاد» للمؤلف (ص  .)59-57ويف األصل «هنج االقتصاد» مزيد
تفصيل.
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وأن َمن مل يؤمن به ت َّ
غشاه الكدَ ر
منزلة اإليامن بالقدَ رَّ ،
املسألة الثالثة :اإليامن بالقدر من أهم ما جيب معرفته عىل املك َّلف النبيل
ً
فضال عن الفاضل اجلليل ،فهو من أسنى املقاصد ،واإليامن به قطب َرحى
التوحيد ونظامه ،ومبدأ الدين املبني وختامه ،فهو أحد أركان اإليامن ،وقاعدة
أساس اإلحسان.

()1

وحد
فمن َّ
وروي عن ابن عباس ¶ قوله« :القدَ ر نظام التوحيدَ ،
وحد اهلل
ومن َّ
اهلل تعاىل وآمن بالقدَ ر ،فهي العروة الوثقى التي ال انفصام هلاَ ،
تعاىل َّ
فإن تكذي َبه بالقدَ ر ٌ
نقض للتوحيد».
وكذب بالقدَ رَّ ،

()2

وهذا الذي قاله ابن عباس أمر نزلت به الكتب ،واتفقت عليه الرسل،
وصدق به أبتاعهم الذين هم خواص الَلق ولب َ
ونقاوة البرش.
العامل
َ
()3
نس َلخ من التوحيد،
قال ابن القيم ♫ َ « :من مل يؤمن بالقدَ ر فقد ا َ

ولب َس جلباب الرشك ،بل مل يؤمن باهلل ومل يعرفه ،وهذا يف كل كتاب أنزله اهلل
عىل رسله» .انتهى.

« -1شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل» (ص .)2
 -2رواه اآلجري يف «الرشيعة» ( ،)456وبنحوه عبداهلل بن اإلمام أمحد يف «السنة» (.)928 ،925
« -3طريق اهلجرتني» (ص .)81
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وقال(« :)1ومل يؤمن بالقضاء والقدَ ر واحلكمة واألمر والنهي والوعد
وورثتهم» .انتهى.
والوعيد حقيق َة اإليامن إال أتباع الرسل َ
والذين ال يؤمون بالقدَ ر ليس هلم يف ميزان الدين قدر ر ،وال يصح دينهم،
وال تقبل أعامهلم ،حتى قال ابن عمر ¶ ملا ب َلغه أن معبدً ا اجل َهني
األمر أنف –أي :حادث،)2(-
وأصحا َبه أنكروا القدَ ر وزعموا أنه ال قدَ ر وأن
َ
فأخربهم ِأين َبريء منهم ،وأهنم ب َرآء منِي ،والذي
يت أولئك
قال« :فإذا لق َ
ْ
ٍ
ِ
ألحدهم ِم َ
ذه ًبا ،فأن َف َقه ما َقبِ َل اهلل منه
أن
حيلف به َعبد اهلل بن ع َم َر لو َّ
ثل أحد َ
َْ
()3
حتَّى ي رؤ ِم َن بالقدَ ر».
وقال احلسن البرصي ♫« :من ك َفر بالقدَ ر ،فقد ك َفر باإلسالم» ،ثم
وقسم أرزا َقهم
قالَّ « :
وقسم اآلجال بقدَ رَّ ،
إن اهلل خلق خل ًقا فخ َلقهم بقدَ رَّ ،
بقدَ ر ،والبالء بقدَ ر ،والعافية بقدَ ر».

()4

فإذا عل َم العبد وأيق َن أنه ال َجيري يشء إال بتقديره سبحانه ،وأنه ال
ب حلـكمه ،وال راد لقضائه ،اطمأن واسرتاح ،وأما
ب ألمره ،وال م َع ِق َ
غال َ
( -1ص .)92
علوا كبريا ،وسبحانه بكر ًة
 -2بمعنى أن اهلل ال يعلم األمور إال بعد وقوعها ،تعاىل اهلل عن كفرهم ر
وأصيال.
 -3رواه مسلم ( ،)8وهو مقدمة هذا احلديث الذي نحن بصدد رشحه.
 -4انظر «الرشيعة» ( ،)882/2و«القدر» للفريايب (.)295
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عص َفت به رياح الشقاء ،ومل َيزده ذلك يف دار البالء إال
من مل يؤمن بذلك َ
فمن مل يؤمن بالقضاء والقدَ ر َّ
تغشاه ال َكدَ ر ،وتنكَّد عيشه ،وطال طيشه.
بالءَ ،
قال إبراهيم بن إسحاق احلريب ♫« :أمجع عقالء كل َّأمة أ َّنه من مل
يتهن ب َعيشه».
جي ِر مع القدَ ر مل َّ
ر

()1

قال العالمة الشوكاين ♫ مع ِلقا عىل هذا الكالم(« :)2وهذا ص ِ
حيح،
َ
الصدور،
وح ِر َجت هبا ُّ
فام تعاظمت القلوب باملصائب ،وضاقت هبا األنفس َ
َّإال من ضعف اإليامن بالقدر» .انتهى.



 -1انظر «صفة الصفوة» البن اجلوزي (.)512/1
« -2قطر الويل عىل حديث الويل» (ص .)396
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مراتب اإليامن بالقدر
مراتب أربع:
املسألة الرابعة :اإليامن بالقدر قائم عىل
َ

()1

بأن اهلل أحاط بكل يشء علام ،وعلم ما كان وما سيكون وما مل
 العلم َّ
يكن لو كان كيف يكون ﴿ ،ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ﴾[األنفال ﴿ ،]75 :ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﴾[األنعام.]117 :
هلل كتب بالقلم مقادير ِّ
كل يشء يف ال َّلوح املحفوظ ،كام قال
بأن ا َ
 العلم َّ
تعاىل ﴿ :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ﴾[احلج ،]70 :ويف «الصحيح»( )2قال ♀َ « :كتَب اهلل م ِ
قاد َير
َ
َ
ِ
اخلال ِ
َ
ئق َ
مسني َ
َ
ألف َسنة» ،فآلة كتابة
اموات
الس
واألرض بخَ
قبل ر
َ
أن َخيل َق َّ
القدر هي القلم ،واللوح املحفوظ هو املوضع الذي كتب فيه القدر ،فعن
طعم حقيقة
عباد َة بن الصامت ◙ أنه قال البنه« :يا بني إنك لن َجتدَ
َ
َعلم أن ما أصا َب َك مل يك ْن لي ْخط َئ َك ،وما أخ َطأ َك مل يك ْن
اإليامن حتى ت َ
 -1انظر «التمهيد» البن عبدالرب ( ،)139/3و«طريق اهلجرتني» (ص  ،)90و«شفاء العليل» (ص
النبي ♀ مع أصحاب املصائب واالبتالء» لشيخنا طارق الغويري
 ،)29ورسالة «هدي ِ
–نفع اهلل به( -ص  ،)3بعنايتي وتعليقي.
 -2رواه مسلم (.)2653
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َ
خلق اهلل
ليصي َبك ،سمعت
إن َّأو َل ما َ
رسول اهلل ♀ يقولَّ « :
مقادير كل
ب
رب ،وماذا أكتب؟ قال :اكت ر
ب ،قالِّ :
القلم ،فقال له :اكت ر
َ
ٍ
َ
رسول اهلل ♀
يشء حتى تقو َم الساعة» ،يا بني ،إين سمعت
فليس مني».
يقولَ « :من مات عىل غري هذا َ

()1

 العلم بمشيئة اهلل تعاىل النافذة ،وقدرته الشاملة ،فام شاء اهلل كان ،وما مل
يشأ مل يكن ،فنؤمن بأن اهللَ ▐ ال َجيري يشء ما يف الساموات
واألرض إال بمشيئته وإرادته ،وال يكون يف ملكه إال ما يريد ،كام قال
تعاىل ﴿ :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ﴾[التكوير ،]29 :وكام قال:
﴿ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ﴾[يس ،]82 :وقال
سبحانه﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ﴾[األنعام ،]137 :وقال ﷻ﴿ :ﮁ
لوب َبني آ َد َم
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ﴾[البقرة ،[253 :وقال ♀َّ « :
إن ق َ
ٍ ِ
ك َّلها بني إصبع ِ ِ
صفه َحيث يشاء»(.)2
ح ِن،
َ
الر ر َ
ني من أصابِع َّ
ر َ َر
كقلب واحد ،ي َ ِّ
 -1رواه أمحد ( ،)22705وأبو داود ( ،)4700والرتمذي ( ،)2155وغريهم ،وصححه األلباين يف
«الصحيحة» (.)133
 -2رواه مسلم (.)2654
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هلل هو خالق لكل ما يقع يف ملكه،
 العلم باإلجياد واخللق ،فنؤمن بأن ا َ
ومن ذلك أعامل العباد مؤمنهم وكافرهم ،فإن العمل ال يتم إال بإرادة
جازمة ،وقدرة تامة ،وكالمها خملوق هلل ،وخالق السبب وهو اهلل ،خالق
للمسبب وهو العمل ،وهلذا قال ﷻ ﴿ :ﯬ ﯭ ﯮ
َ
ﯰ﴾[الفرقان ،]2 :وقال ▐:

ﯯ

﴿ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ﴾[الصافات:

 ،]96أي أن اهلل جل وعال خلق العامل وعم َله ،فكل فعل ال يكون إال إذا
خلقه اهلل.
هلل
قال العالمة الشنقيطي ♫(« :)1أهل السنة واجلامعة أثبتوا أن ا َ
ِ
ِ
خالق ِ
قدرة العبد ال
العبد وخالق قدرتِه وإرادتِه ،وتأثري
كل يشء ،فهو خالق
يكون إال بمشيئة اهلل تعاىل.
اختيارا بالقدرة
أن العبدَ يفعل
فالعبد ومجيع أفعاله بمشيئة اهلل تعاىل ،مع َّ
ً
واإلرادة اللتني خلقهام اهلل فيه ف ً
عال اختيار ريا يثاب عليه ويعاقب» .انتهى.
وأحسن ابن عدود ♫ حني قال:

()2

قمممممم ْ َ :صمممممم َ الل ،ف مممممم يف الل َشمممممم ْ
م لِممممممم كممممممم م لِممممممم ومممممممم م َلممممممم ْ
« -1دفع إُيام االضطراب عن آيات الكتاب» (ص .)270
« -2جممل اعتقاد السلف» (ص .)13-12

238

السلسبيل من فوائد «حديث جربيل»

خممممممم ل ِ كممممممم ف ِعممممممم ومممممممم ف َعممممممم ْ
مسمممممممب األسمممممممب
َ

واضممممممم ِ
ِ
الع َلممممممم ْ

وعىل هذه املراتب األربع مدار اإليامن بالقدر عند أهل السنة واإليامن.
قال ابن سعدي ♫(« :)1اإليامن بالقدر ال يتِ ُّم َّإال بتحقيق هذه
األمور األربعة التي يفتقر كل منها إىل البقية ،وقد ارتبط بعضها ببعض
ارتبا ًطا وثي ًقا ال ينفصم إال باالنحراف إىل األقوال املنحرفة» .انتهى.
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الفرق بني اإلرادتني :الكونية والرشعية
ألن اإلرادة نوعان:
املسألة اخلامسة :املشيئة هي اإلرادة الكونيةَّ ،
رشعية،
وكونية.
وحاصل الفرق بني اإلرادتني -كام قال العالمة الشنقيطي ♫(:-)1
وأمرهم
«أن اهلل دعا َ
مجيع الناس عىل ألسنَة رسله إىل اإليامن به وعبادته وحدَ ه َ
بذلك ،وأ ْمره بذلك مستَلزم لإلرادة الدِ ينية الرشعية ،ثم إن اهلل جل وعال
َُيدي َمن يشاء منهم ويضل َمن يشاء بإرادته الكونية القدَ رية ف َيصريون إىل ما
َس َبق به العلم من َشقاوة وسعادة .»...انتهى.
وال تالزم بني اإلرادتني ،بل قد تتعلق كل منهام بام ال تتعلق به األخرى،
فبينهام عموم وخصوص من وجه.
فاإلرادة الكونية أعم من جهة تعلقها بام ال حيبه اهلل ويرضاه من الكفر
واملعايص ،وأخص من جهة أهنا ال تتعلق بمثل إيامن الكافر وطاعة الفاسق.
واإلرادة الرشعية أعم من جهة تعلقها بكل مأمور به واقعا كان أو غري
غري مأمور به.
واقع ،وأخص من جهة أن الواقع باإلرادة الكونية قد يكون َ

« -1أضواء البيان» ( .)448/7وانظر «دفع إُيام االضطراب» (ص .)122
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واحلاصل أن اإلرادتني قد تتمعان م ًعا يف مثل إيامن املؤمن ،وطاعة
املطيع ،وتنفرد الكونية يف مثل كفر الكافر ،ومعصية العايص ،وتنفرد الرشعية
يف مثل إيامن الكافر ،وطاعة العايص.

()1



 -1انظر «رشح الواسطية» للهراس (ص .)100
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سبب الضالل يف باب القدَ ر
جراء عدم
املسألة السادسة :منشأ الضالل واالنحراف يف باب القدر من َّ
التفريق بني اإلرادتني ،وقياس أفعال اهلل بأفعال اللق ،ودخول العقل يف
التحسني والتقبيح ،وعدم التسليم ألمر اهلل وقضائه.
قال ابن سعدي ♫(« :)1وملا ضاق حتقيق هذا املقام عىل قلوب كثري من
اخللق انحرفت هنا طائفتان من الناس:
طائفة يقال هلم اجلربيةَ :غ َل ْوا يف إثبات القدَ ر ،وتومهوا أن العبدَ ليس له فعل
حقيق ًة ،وأنه ال يمكن ْ
أيضا
أن يثبت للعبد عموم املشيئة ،وال يثبت له ً
عموم االختيار.
والطائفة األخرى :القدرية :قابلتهم فشهدت وقوع أفعاهلم بقدرِتم
واختيارهم ،وتومهوا أنه ال يمكن مع ذلك أن يدخل ذلك يف قضاء اهلل
وقدره.
ومل تتسع قلوب اجلربية والقدرية للجمع بني األمرين ،فرد ٌّ
قسام
كل منهام ً
كبريا من نصوص الكتاب والسنة املؤ ِيدة للقول الصحيح» .انتهى.
ً

« -1التنبيهات اللطيفة» (ص .)102
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أن القدرية من املعتزلة أثبتوا اإلرادة الرشعية فقط ،وقابلتهم
واخلالصة َّ
اجلربية فأثبتت اإلرادة الكونية فقط ،فغلطت كل طائفة فيام تركت من حقيقة
إرادة ربنا ▐ ،ونشأ من غ َلطهام يف اإلرادة غ َلطهم يف القدَ ر.
وهدى اهلل بفضله ورثة أنبيائه ورسله ملرياث نبيهم وأصحابه ،فلم يؤمنوا
ببعض الكتاب ويكفروا ببعض ،بل آمنوا بقضاء اهلل وقدَ ره ومشيئته العامة
ومرصفها
النافذة ،وأنه ما شاء اهلل كان وما مل يشأ مل يكن ،وأنه مق ِلب القلوب
ِ
كيف أراد ،وأ َّنه ُّيدى من يشاء بفضله ورحته ِ
ويض ُّل من يشاء بعدله
وحكمته ،وأ َّنه هو الذي و َّفق َ
أهل الطاعة لطاعته فأطاعوه ولو شاء خلذهلم
فعصوه ،وأ َّنه حال بني الكفار وقلوهبم فإ َّنه حيول بني املرء وقلبه فكفروا به
َ
ولو شاء لوفقهم فآمنوا به وأطاعوه ،وأنه من ُيد اهلل فال مضل له ومن يضلل
فال هادي له.

()1
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ٍ
لعاص يف االستدالل عىل انحرافه بالقدَ ر
ال حجة
حج ٌة يف
املسألة السابعة :إذا تقرر هذا ،فاعلم أنه ليس للعايص عىل اهلل َّ
القدر ،فإن َمن وجه وجهه هلل حبب إليه اإليامن وزينه يف قلبه وكره إليه الكفر
والفسوق والعصيان وجعله من الراشدين ،وأما َمن وجه وجهه لغري اهلل،
َ
وخذله ،وو َكله
ييَّسه للهدى ،بل َواله اهلل ما توىل،
وتوىل عدوه الشيطان مل ِ
فإن اهلل أعطاه مجيع األسباب
إىل نفسه ،ف َضل وغوى وليس له عىل ر ِبه حجةَّ ،
ِ
يلوم َّن إال
التي يقدر هبا عىل اهلداية ،ولكنَّه اختار الضاللة عىل اهلدى ،فال َ
نفسه ،قال تعاىل ﴿ :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ
ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ﴾[األعراف.[30 :
احتج بالقدَ ر عىل ترك الطاعة وفِعل املعايص ،يقال له :لو كنت تريد
فمن
َّ
()1

السفر ملكة ،وكان هلا طريقان ،أخربك الصادق أن أحدَ مها خموف َصعب
والثاين آمن سهل ،فإنك ستسلك الثاين ،وال يمكن أن تسلك األول وتقول:
إنه مقدر عّل ،ولو فعلت ذلك لعدك الناس يف قسم املجانني.
فكيف ختتار لنفسك يف عمل اآلخرة ما هو أدنى ،ثم حتتج بالقدَ ر؟

« -1هبجة قلوب األبرار» (ص )29
« -2عقيدة أهل السنة واجلامعة» البن عثيمني (ص .)29

()2
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يقول أبو الوفاء حممد درويش ♫ يف رسالة له يف «القضاء
والقدر»(« :)1فإن قرصنا يف عمل كان يف وسعنا ْ
أن نعم َله ،وحاق بنا تقصرينا،
للمقرصين من الَيبة يف
كنا خ َلقا َء باللوم والتثريب ،وأحريا َء بام أعد اهلل
ِ
كل امرئ ِ
الدنيا ،والعذاب األليم يف اآلخرة ،ف ُّ
يدرك إدرا ًكا تاما ال َفرق بني ما
ِ
نفسه
ومن أنكر هذا فقد سف َه َ
يأتيه وما َيذر ،وما يصيبه وليس له فيه اختيارَ ،
وأنكر عق َله» .انتهى.
ِ
العاقل َخصم ن ِ
واجلاهل َخصم َأ ِ
َ
قدار َر ِّبه( ،)2كام قيل:
َفسه،
ف
وعممممممم ِج الممممممم أ مِضمممممممي لف صمممممممت ِ
َ
حتممممم إذا فممممم َ أمممممم ع َتممممم َ القممممم َ َر

 -1نقال عن «العقائد السلفية» ( .)467/1وانظر« :التخّل عن التقليد والتحّل باألصل املفيد«
للحمالوي (ص .)225
« -2مدارج السالكني» (.)101/1
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ولقد أحسن عالمة تونس حممد املكي بن عزوز ♫ حني قال(:)1
تعاش وحركة الب رط ِ
ِ
ش.
االر
«فاإلنسان له اختيار ،لل َفرق الضوري بني حركة ر
وعىل فعله ب َقصده وتعمده يثاب ويعاقب﴿ ،ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ﴾[البقرة﴿ ،]286 :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﴾[األنعام.]149 :
ٌ
جهل ،فالذي عىل العبد ْ
أن يسعى يف
والتفريط اعتام ًدا عىل القدَ ر
الصاحلات ،وال يتجاوز خط َته إىل التكلف فيام أخفاه اهلل عنه من أنه املَقدور
أو من غري املَقدور.
ثم الرجوع إىل القدَ ر يكون عند الطاعات من غري ك ََسل ،وبعد املصائب،
ال عند الذنوب ،فهو سوء أدبِ ،
ومن غرور الشيطان» .انتهى.


« -1عقيدة التوحيد الكربى» (ص  .)34-33ويل عىل هذه العقيدة املباركة رشح صويت:
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يستدَ ُّل بالقدَ ر يف املصائب ،وال يستَدَ ُّل بالقدَ ر يف املعائب
املسألة الثامنة :من القواعد اهلامة يف هذا الباب قول أهل العلم« :يستدَ ُّل
بالقدَ ر يف املصائب ،وال يستدَ ُّل بالقدَ ر يف املعائب».
وقد قرر هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية يف مواضع كثرية من كتبه ،ومن
ذلك قوله ♫(« :)1فالسعيد يستغفر من املعائب ،ويصرب عىل املصائب،
كام قال تعاىل﴿ :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ﴾[غافر،]55 :
والشقي جيزع عند املصائب ،وحيتج بالقدر عىل املعائب» .انتهى.
وقال ابن القيم ♫ را ردا عىل َمن َحيتَج بال َقدَ ر عىل ك ْفره وفجوره(:)2
ري
«يا ويله ظهريا للشيطان عىل ر ِبه ،خصام هلل مع نفسه ،جربي املعايصَ ،قدَ ُّ
الطاعاتِ ،
عاجز الرأي ،مضياع لفرصته ،قاعد عن مصاحله ،معاتب ألقدار
ر ِبه ،حيتج عىل ر ِبه بام ال يقبله من عبده وامرأته وأ َمته إذا احتجوا به عليه يف
التهاون يف بعض أمره ،فلو أمر أحدَ هم بأمر ففرط فيه ،أو هناه عن يشء
فارتكبه ،وقال :القدر ساقني إىل ذلك ،ملا قبل منه هذه احلجة ،ولبادر إىل
عقوبته.

« -1الفتاوى» (.)454/8
 -2يف «مدارج السالكني» (.)210/1
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حج ًة لك أُّيا الظامل اجلاهل يف ترك حق ربكَّ ،
فهال كان
فإن كان القدَ ر َّ
وأمتك يف ترك بعض حقك؟» .انتهى كالمه ♫ ،وله
َّ
حج ًة لعبدك َ
ونثرا يف مواضع كثرية ،ومن ذلك قوله يف
نظام ً
ولشيخه ابن تيمية نحو هذا ً
«القصيدة التائية يف القدر»(:)1
وه ْبمممم َ ك َف ْفمممم َ اللمممم َ عمممم كمممم كمممم ف
َ
وكممممم َغمممممم ِ ى خمممممم ِر عمممممم ممممممممحج ِ
َ َ
ف َيل َ مممممم َ اإلعممممم ا

عممممم كممممم ظممممم ل
علمممم النمممم

ِ يف َن ْفمممم



« -1الفتاوى» (.)248/8

وممممم وح ممممم ِ
ْ َ
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ِ
لرب العاملني
املحتج بالقدَ ر مشابِ ٌه للمرشكني ،خماص ٌم ِّ
ُّ
املسألة التاسعة :االحتجاج بالقدَ ر يف املعائب سبيل املرشكني الذين
اعتذروا عن رشكهم وحتريمهم ما أباح اهلل باملشيئة ،وجعلوا مشيئ َة اهلل
مرادف ًة ملحبته ،فقالوا﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ﴾[النحل ،]35 :وجهلوا
أن ُم َّبة اهلل تعاىل لليشء ورضاه به إنَّام يع َلم بأمره به عىل لسان رسوله
وخلقه له ،فإنه سبحانه
جرد مشيئته العامة لليشء َ
♀ ،ال بم َّ
خلق إبليس وجنو َده وهم أعداؤه وهو تعاىل يبغضهم ويلعنهم وهم خلقه،
َ
خريها ويأمر به ويثيب
وهكذا خ َلق
خريها ورشها ،وهو حيب َ
األفعال َ
عليه ،ويبغض رشها وينهى عنه ويعاقب عليه ،وكالمها خلقه ،وهلل يف ذلك
احلكمة البالغة.▐ ،

()1

وقد أبطل حجة املرشكني يف كتابه ،حيث قال﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ
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ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ
()1
ﮏ ﮐ﴾[األنعام ،]149 - 148 :وذلك ِمن ِعدَّ ة وجوه:
أوهلا :أن هذا االحتجاج بالقدر عىل الرش ،مل يمنعهم من عذاب اهلل،
حيث قال﴿ :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ﴾.
وثانيها :أن اهلل وبخهم عىل ذلك ،وطالبهم بالربهان يف قوله﴿ :ﭷ ﭸ
رب أهنم يتبعون
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ﴾ ،فنَفى عنهم العلم ،وأخ َ
احلق شيئا.
الظن الذي ال يغني من ِ
وثالثها :أنه أخرب أن له احلج َة البالغة عىل مجيع َمن جترأ عىل معاصيه،
فمن احتج بعد ذلك عىل املعايص فهو أظلم الظاملني.
املقيم لعذر نفسه عىل ر ِبه ،ي َك ِذب
ورابعها :أن هذا املحتج بالقدر،
َ
نفسه بنفسه ،فإنه لو جترأ عليه أحد ب َتعد عىل ماله أو بدنه أو حمبوباته ،ثم
َ
ذر نفسه عىل جترئه عىل
عذره ،فكيف يق َبل ع َ
اعتذر لذلك بالقدَ ر مل َيقبل َ
ر ِبه؟! وهلذا ،كان املحتج بالقدر عىل املعايص :كاذ ًبا بالكتاب والسنة
والعقل.

 -1انظر «الدرة البهية رشح القصيدة التائية يف حل املشكلة القدرية» البن سعدي (ص .)20-19
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وحجممممممممم محمممممممممت بتقممممممممم

ربممممممممم ِ

ت ممممممم عممممممم اب ك حتجممممممم ِ م ضممممممم ِ
َ
حق ر ِّبه بالقدر قد ارتكب
أن
املحتج عىل آثامه وتقصريه يف ِّ
واخلالصة َّ
َّ
أربعة ُماذير:

()1

َّأوهلا :اقرتافه للذنب.
وثانيها :احتجاجه عليه بالقدر.
وأكرهه عليه ،وهو ال يريده،
وثالثها :زعمه أن اهلل اضطره وأجلأه إليهَ ،
وهذا كذب رصيح ،وإفك قبيح ،فإن اهلل مكنه من الرتك ،بل فتح له كل
باب يصده عن الذنب = ولك ْن أ َبت نفسه األمارة بالسوء إال ْ
أن توقعه يف
خماصمة الرب.
الذنب ،وجتره إىل َ
اإلرصار عىل الذنوب،
يم ِهد عىل نفسه
َ
ورابعها :أنه هبذا االعتذارَ ،
واإلقام َة عىل ما يسخط عال َم الغيوب.

 -1انظر «الدرة البهية» (ص .)67
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معنى حديث «وإذا ذكِر القدَ ر ِ
فأمسكوا»
املسألة العارشة :جاء يف األخبار الصحيحة النهي عن الوض يف
القدر ،ومن ذلك قوله ♀« :وإذا ذكِر القدَ ر ِ
فأمسكوا».

()1

واملراد هبذا احلديث هو النهي:

()2

 عن الوض يف القدَ ر بغري علم وال هدى.
 والوض فيه عىل وجه املنازعة واالعرتاض عىل اهلل.
وليس املقصود به مطلق السكوت عن الكالم يف القدر -ولو باحلق،-
بدليل أن النبي ♀ قال يف أول هذا احلديث« :إذا ذكِر أصحاب
ِ
فأمسكوا» ،وليس معنى ذلك أننا ال نتحدث عن الصحابة ╚
وسريِتم وفضائلهم وأحواهلم؟! بل املراد :إذا ذكر أصحايب بباطل
فأمسكوا ،وكذلك القدر ،فإن الكالم فيه بباطل طريق الذالن ،وسلم
احلرمان.
وألمه َّية باب القدر ،أعاد النبي ♀ َ
لفظ «وتؤمن» عند ذكَر
تؤمن بال َقدَ ر».
القدر ،فقال« :و َ

 -1رواه الطرباين يف «املعجم الكبري» ( ،)10448وصححه األلباين يف «الصحيحة» (.)34
 -2انظر «القضاء والقدر» للمحمود (ص .)27-25
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عرف -بام أوحاه اهلل إليه-أن أمتَه ستخوض
وذلك ألنه ♀ َ
فيه ،إثباتًا ونف ًيا ،حتى ب َلغ األمر ببعضهم ْ
األمر أنف ،وال
أن قالوا( :إن
َ
ِ
ورشه» ،ويف
قدَ ر) ،فلذلك أعاد «وتؤمن» ،ثم قر َره باإلبدال بقوله« :خريه ِّ
رواية« :وحلوه وم ِّره» ،فإن ال َبدَ ل توضيح ،وأكد ذلك كام يف رواية أخرى
()1
بقولهِ « :من اهلل».
َ
اخلوض يف
يتو َّقون
وملَّا كان باب القدَ ر هبذه اخلطورة ،كان السلف َ
َ
السائل إىل ما ينبغي ْ
أن يرصف إليه مه َته ،وهو العمل
أساره ،ويرشدون
واالستقامة عىل دين اهلل ورشعته.
قال بالل بن أيب بردة ملحمد بن واسع :ما تقول يف القدر؟
إن اهللَ تبارك وتعاىل اليسأل عبا َده يوم
فقال ♫« :أُّيا األمريَّ ،
القيامة عن قضائه وقدره ،وإ َّنام يسأهلم عن أعامهلم».

()2

 -1انظر «رشح املشكاة» للطيبي ♫ ( ،)426/2و«فتح الباري» (.)118/1
 -2رواه أبو نعيم يف «احللية» ( ،)354/2وابن عبدالرب يف «التمهيد» ( .)141/3وانظر «رشح ابن
بطال للبخاري» (.)302-301/10

الصغيــر بن عامر

253

وهذا موافق جلواب النبي ♀ حني قيل له« :أفال نتكل عىل
ِّس ملا خلِ َق
كتابنا ونَدَ ع العمل؟» ،فقال ♥َ « :
اعملوا فك يل م َي َّ ٌ
له».

()1

وهلذا ،قال بعض الصحابة الذين فقهوا عن اهلل ورسوله مرا َده ملا سمع
أحاديث القدر« :ما كنت بأشد اجتهاد ًا مني اآلن».
قال ابن القيم ♫(« :)2فإن العبدَ ينال ما قدِ ر له بالسبب الذي أقدر
أوص َله إىل القدَ ر الذي س َبق له
بالسبب َ
عليه ،وم ِكن منه ،وه ِيئ له ،فإذا أتى َّ
يف أ ِّم الكتاب ،وكلام زاد اجتها ًدا يف حتصيل السبب كان حصول املَقدور
أدنى إليه ،وهذا كام إذا قدِ ر له ْ
أن يكون من أعلم أهل زمانه فإنه ال َينال
ذلك إال باالجتهاد واحلرص عىل التعلم وأسبابه ،وإذا قدِ ر له أن يرزق
الولد مل ينل ذلك إال بالنكاح .»...انتهى.
واست َِع رن باهلل
ويف «صحيح مسلم»( )3قال  « :ر
اح ِرص عىل ما ينفعك ،ر
ولكن
وإن أصابك يش ٌء ،فال تقل لو ِّأين فعلت كان كذا وكذا،
وال َت رع َجز ،ر
ر
ق رل َقدَ ر اهلل وما شاء ف َعل» ،فجمع يف هذا احلديث بني:

()1

 -1رواه البخاري ( ،)4949ومسلم (.)2647
« -2شفاء العليل» (ص  .)26-25وانظر «القضاء والقدر» لألشقر (ص .)85
.)2664( -3
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 احلرص عىل النافع يف اآلخرة وهو العمل الصالح ،كام حيرص العبد
عىل النافع يف الدنيا كطلب الرزق.
 والتوكل عىل اهلل ،واالستعانة به يف حتصيلها ،فإنه ال يقع يشء يف
ملكه إال بإذنه.
 وشكر اهلل عىل ما يَّسه منها.
 والرضا عنه بام فات ،ومل حيصل منها.



=

رشحا بدي ًعا هلذا احلديث يف «هبجة قلوب األبرار وقرة عيون األخيار يف رشح جوامع
 -1انظر
ً
األخبار» للعالمة ابن سعدي ♫ (ص .)38-33
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رش
ليس يف أفعال اهلل ي
بالرش يف قوله ☻:
املسألة احلادية عرشة :املقصود
ِ
ِ
ِ
قيض واملقدر املفعول ،ال ما
ورشه» ما كان من جهة املَ ِ
«وتؤم َن بالقدَ ر خريه َ ِّ
يكون من جهة القضاء والتقدير الذي هو فعل اهلل ﷻ ،فإن أفعال اهلل
ربه:
كلها خري وحكمة ،ويف احلديث :قوله ☻ مثن ًيا عىل َّ
()1
رشا َحم ًضا،
والرش ليس إليك»  ،أي :فإنك ال ختلق ر
«واخلري ك ُّله يف يدَ يكُّ َّ ،

رش
بل كل ما خيلقه ففيه حكمة ،هو باعتبارها خري ،ولكن قد يكون فيه ٌّ
رش مطلق :فالرب
جزئي
رش
ٌّ
ٌّ
كّل ،أو ٌّ
رش ٌّ
إضايف ،فأما ٌّ
لبعض الناس ،فهذا ٌّ
▐ منزه عنه ،وهذا هو الرش الذي ليس إليه ،وهلذا ال يضاف الرش
مفر ًدا قط.
إليه َ

()2

َ
أفعال
يقول احلافظ ابن رجب ♫(« :)3وكونه ▐ خلق
وصف بسائر القبائح
العباد وفيها الظلم ال يقتيض وص َفه بالظلم ،كام أنه ال ي َ
وصف إالَّ بأفعاله ال يوصف
التي يفعلها العباد ،وهي َخ ْلقه وتقديره ،فإنَّه ال ي َ
 -1رواه مسلم ( .)771انظر «البحر املحيط الثجاج» لإلثيويب ♫ ()98-97/16
(.)108/16
 -2انظر «رشح الطحاوية» البن أيب العز احلنفي ♫ (ص  ،)269-268و«جمموع الفتاوى»
( ،)511/8و«شفاء العليل» (ص .)181
« -3جامع العلوم واحلكم» (.)659/2
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َ
وصف بيشء
بأفعال عباده ،فإن
أفعال عباده خملوقاته ومفعوالته ،وهو ال ي َ
يوصف بام قام به من صفاته وأفعاله! واهلل أعلم» .انتهى.
منها ،إنام َ
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خالصة الكالم على أركان اإلميان
يف خامتة الكالم عىل أركان اإليامن ،أشري إىل بعض الفوائد ،وذلك يف
مسألتني:
ال ينرجو املسلم ِمن كفر اإلعراض َّإال بتع ُّلم أصل الدين
املسألة األوىل :تقدم يف هذا الرشح بيان أركان اإليامن الستة عىل وجه
التفصيل ،وذلك أعظم نف ًعا للسائر إىل اهلل والدار اآلخرة ،وهذا ما قرره شيخ
ِ
()1
وآمن به إيام ًنا
اإلسالم ابن تيمية بقوله « :فمن َعلم بام جاء به الرسولَ ،
ِ
مفص ًال ،ومل
مفص ًال ،وعمل به ،فهو أكمل إيام ًنا ووالية هلل م َّن مل يع َلم ذلك َّ
َّ
يعمل به» .انتهى كالمه ♫.
َ
َ
تلزم إال َمن بل َغه دليلها ،وأما مط َلق املؤمنني،
ولكن تلك
التفاصيل ال َ
فهم خما َطبون بالقدْ ر املجزئ الذي ال يصح إيامهنم إال به ،فإ َّن َّ
كل ركن ِمن
أعرض عنه
در
واجب ال َي ُّ
ٌ
صح إيامن ال َعبد َّإال به ،ولو َ
هذه األركان الس َّتة له َق ٌ
املسلم كان معر ًضا عن َت َعلم أصل الدين.
قال الشيخ عبد اللطيف ن عبد الرمحن بن حسن ♫ ملا سئل عن
َ
وأعرض عن
كفر اإلعراض(« :)2إذا ع ِد َم األصل الذي َيدخل به يف اإلسالم،
« -1الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان» (ص .)43
 -2انظر «الدرر السنية» (.)360/8
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هذا بالكلية ،فهذا كفر إعراض» .انتهى.
()1
اإلنسان ال يكفر َّإال
أن
َ
فتبني َّ
قال الشيخ ابن سحامن ♫ م َع ِق ًبا َّ « :

ِ
األصل الذي يدخل به اإلنسان يف اإلسالم» .انتهى.
باإلعراض عن تع ُّلم
واملراد بأصل الدين ما تقوم عليه عقيدة املسلم من اإليامن باهلل،
ورشه.
ومالئكته ،وكتبه ،ورسله ،واليوم اآلخر ،والقدَ ر خريه ِ



« -1منهاج أهل احلق واالتباع يف خمالفة أهل اجلهل واالبتداع» (ص .)82
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ِ
الواجب امل رج ِزئ ِمن أركان اإليامن
ال َقدر ر
املسألة الثانية :ال َقدر ر الو ِ
اجب امل رج ِزئ:

()1

من اإليامن باهلل هو :اإليامن بوجوده ▐ ر ربا ،مستح رقا للعبادة،
له األسامء احلسنى والصفات العال.

ومن اإليامن باملالئكة هو :اإليامن بوجودهم ،وبأهنم َخلق من َخلق اهلل،
وأن منهم َمن ينزل بالوحي عىل األنبياء بأمر اهلل.

هلل أنزل عىل َمن شاء من الرسل
ومن اإليامن بالكتب هو :اإليامن بأن ا َ
كت ًبا هي كالمه جل وعال ،وأن منها القرآن ،وهو ناسخ هلا.

أرسل إىل الناس رس ًال منهم،
ومن اإليامن بالرسل هو :اإليامن بأن اهللَ َ
ـمهم حممد ♀.
ليأمروهم بعبادة اهلل وحدَ ه ،وأن خات َ

 -1انظر «فتح الباري» ( ،)118-117/1و«رشح األربعني» للشيخ صالح آل الشيخ (ص -57
 ،)66و«اجلمع املتني لواجب املعرفة من أصول الدِ ين» للشيخ صالح العصيمي ،وهو من مجع أخينا
عبداهلل اجلزائري-شكر اهلل سعيه.-
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ومن اإليامن باليوم اآلخر هو :اإليامن بال َبعث يف يوم عظيم هو يوم
فمن أحسن فله اجلنة ،و َمن أساء فله النار.
القيامة ،ملجازاة الَلقَ ،
ومن اإليامن بالقدر هو :اإليامن بأن اهللَ قدر كل يشء من خري ورش َأز ًال،
وكتَـ َبه عندَ ه ،وال يكون يشء إال بمشيئته َ
وخلقه.▐ ،
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حقيقة اإلحسان
ثم قال السائل للنبي ♀« :فأخربين عن اإلحسان» ،فقال
فإن مل تك رن تَراه فإنَّه َيراك».
أن تعبدَ اهللَ كأنَّك تَراه ،ر
☻ « :ر
وهذه هي املرتبة الثالثة من مراتب الدين ،وهي« :اإلحسان».
والكالم عىل اإلحسان يف مسائل:
تعريف اإلحسان
مشتق من
أحسن ،وهو
املسألة األوىل :اإلحسان لغ ًة :مصدر من
ٌّ
َ
احلسن الذي ضد القبح ،واإلحسان ضد اإلساءة ،قال تعاىل﴿ :ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ﴾[اإلرساء.]7 :
واإلحسان يتعدى بنفسه وبغريه ،تقول« :أحسنت اليشء» إذا أتقنته
وأكملته ،و«أحسنت إىل فالن» إذا أوصلت إليه النفع ،واألول هو املراد،
لحظ املعنى الثاين باعتبار أن املخلص مثال
َّ
ألن املقصو َد إتقان العبادة ،وقد ي َ
حمسن بإخالصه إىل نفسه.

()1

 -1انظر «مفردات القرآن» (ص  ،)236و«املنهج املبني» (ص  ،)156و«فتح الباري» (.)120/1
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واملراد باإلحسان هنا :إتقان العبادات وإكامهلا وإصالحها عىل ما يليق
هبا ،ومراعاة حقوق اهلل تعاىل فيها ،ومراقبته ،واستحضار عظمته وجالله،
حالة الرشوع فيها ،واالستمرار عليها.

()1

ومشهد اإلحسان أصل أعامل القلوب ك ِّلها ،فإنه يوجب احليا َء
َ
والضوع هلل سبحانه
يم والشي َة واملحب َة واإلناب َة والتوك َل
َ
واإلجالل والتعظ َ
والذل له ،وعىل َقدر ر ِّ
حظ العبد من مقام اإلحسان يكون ح ُّظه من القرب من
اهلل.

()2

وأحسن ابن القيم ♫ يف قوله:
َ
والل ّل ضممممممممممم بكثممممممممممم ِ فعلِنممممممممممم
()3

بأحسمممممممممن ِ مممممممممم َ اإل ممممممممم ِن
لكممممممممم ْ
َ
ف لعممممممممممم ِرف ن مممممممممممم اده ْ إحسممممممممممم ن
والجمممممم هل ن َع مممممم ا عمممممم ِ اإلحسمممممم ِن

« -1املنهج املبني» (ص .)156
 -2انظر «رسالة ابن القيم إىل احد إخوانه» (ص .)39-38
« -3الكافية الشافية» (ص .)35
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مقام املشاهدة ومقام املراقبة
املسألة الثانية :فَّس النبي ♀ اإلحسان بقوله« :أن تعبدَ اهللَ
كأ َّنك تراه» ،وهذا أعالها وهو مقام املشاهدة« ،فإن مل كن تراه ،فهو يراك»،
وهذا أقل من األول ،وهو مقام املراقبة أو مقام اإلخالص.
وعليه ،فاإلحسان له مقامان:
مستحرضا ببصريته
 هنايته أن يعبد املؤمن ربه كأنه يراه بقلبه ،فيكون
ً
وفكرته هلذا املقام ،فيغلب عليه مشاهدة احلق كأنه يراه.
ْ 
عج َز عنه وشق عليه انتقل إىل مقام آخر وهو أن يعبد اهلل عىل
فإن َ
رسه وعالنيته وال خيفى عليه يشء من أمره ،فيعبده
أن اهلل يراه ويطلع عىل ِ
بإخالص وقوة عزم.

()1

نقاوة املعرفة
وكال املقامني إحسان ،وإنام يقع التفاوت بينهام ب َقدْ ر َ
والشية هلل ،وهلذا جاء يف رواية أيب هريرة ◙ للحديث ،قوله
أن َخت َشى اهلل كأنَّك تَراه»(.)2
♀ « :ر

 -1انظر «املنهج املبني» (ص  ،)157-156و«فتح الباري» البن رجب (.)211/1
 -2رواه مسلم (.)10
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ومن عمل
قال بعض السلفَ « :من عمل عىل مشاهدة اهلل ،فهو عارفَ ،
عىل مشاهدة اهلل إياه ،فهو خملص».

()1

قال ابن القيم ♫(« :)2فإن َمن َع َبدَ اهلل كأنه يراه مل يكن ذلك إال
الستيالء ذكره وحمبته وخوفه ورجائه عىل قلبه ،بحيث يصري كأنه يشاهده،
وذلك حيول بينه وبني إرادة املعصيةً ،
فضال عن مواقعتها» .انتهى.
يقول ابن سعدي ♫ واص ًفا حال السائرين إىل اهلل(:)3
َعممممممب وا اإل َلمممم علمممم اعتِقمممم ِد حضمممم ِر ِ
َ
َ
فممممممممممت َب وا يف َمنْممممممممممم ِ ِ اإلحمممممممممممس ِن


 -1انظر «رسائل ابن رجب» (.)331/3
« -2الداء والدواء» (ص  .)174وانظر «رسالة ابن القيم إىل احد إخوانه» (ص .)38
 -3انظر «رشح قصيدة السري إىل اهلل والدار اآلخرة» ،للمؤلف:
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جزاء اإلحسان يف الدنيا :احلسنى يف اآلخرة
املسألة الثالثة :جزاء اإلحسان يف الدنيا هو احلسنى يف اآلخرة ،قال
تعاىل﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ﴾[يونس:

 ،]26والذين أحسنوا هنا هم أهل اإلحسان ،فجعل اهلل جزاء اإلحسان
احلسنى وهي اجلنة ،والزيادة هي النظر إىل وجه اهلل ▐.

()1

قال اهلل تعاىل﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ﴾[الرمحن ،]60 :فحني
أحسنوا يف هذه الدنيا أحسن اهلل إليهم ،فأدخلهم اجلنة.

()2

قال القحطاين ♫ يف «نونيته»:
ِ
محسمممممن في ممممم اسمممممتطع ف ب ممممم
كممممم ْ
()3

تجمممممم ى عمممممم اإلحسمممممم ِن ب إلحسمممممم ِن
واع ممممممم لجنممممممم ِ النعمممممممي ِ وطِيبِهممممممم
فن َِعي هممممممممم بقممممممممم ولمممممممممي

 -1انظر «رسائل ابن رجب» ( ،)302/4و«فتح الباري» له (.)215/1
 -2انظر «تفسري الطربي» (.)68/23
( -3ص .)50

بفممممممممم ِن
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وملا وصف ابن القيم اجلنة ،قال ♫:

()1

سممممممك نه أهمممممم القيمممممم ممممممم الصممممممي ِ
و َطممممممممممي ِ الكل ممممممممم ِ واإلحسممممممممم ِن
فجمع أهل اجلنَّة بني أداء حق اهلل ،وحق عباده ،فأح َّبهم املخلوق،
وريض عنهم اخلالق.
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حق املخلوق
اإلحسان يكون يف عبادة اخلالق ،ويف ِّ
املحسن فيه وإليه ،إىل:
املسألة الرابعة :ينقسم اإلحسان( )1بحسب
َ
 إحسان يف العبادة :وهذه هي املرادة يف هذا احلديث ،وهي بدورها
تنقسم بحسب كامهلا إىل مقامني :مشاهدة ومراقبة.
ظاهرا وباطنًا،
 وإحسان إىل النفس :وذلك بتزكيتها من آثامها
ً
وحتليتها بالعبادات والكامالت ً
ً
وفعال واعتقا ًدا ،قال اهلل تعاىل﴿ :ﮭ
قوال
ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ﴾[ اإلرساء.]7 :
وكف اإلساءة عنهم،
 وإحسان إىل الغري :وذلك بفعل األحسن هلم،
ِ
وهذا الغري قد يكون إنسانًا ،أو حيوانًا.
باحلث عىل اإلحسان إىل مجيع َ
ِّ
اخللق :بد ًءا بالوالدين
والنصوص جاءت
ومرورا باألقارب والفقراء واجلريان ،وانتها ًءا إىل البهائم حيث
لع َظم ح ِقهام،
ً
أمرت الرشيعة باإلحسان إليهم يف حياِتم وعند مماِتم ،وهذا كله من كامل
َ
جللب املصالح وتكثريها ،ودرء املفاسد
رشيعة اإلسالم التي جاءت َ
وتقليلها.

 -1انظر «موسوعة العقيدة» (.)95/1
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أشراط الساعة
ثم قال السائل للنبي ♀« :فأخربين عن الساعة» ،فقال
لسائِل».
بأع َل َم َ
ـمسئول عنها ر
من ا َّ
♀« :ما ال َ
قال« :فأخربين عن أمارِتا» ،قال « :ر ِ
وأن تَرى احلفا َة
األمة َر َّبتَها ،ر
أن تَلدَ َ
َ َ
الش ِ
عاء َّ
ون يف البنيان».
اء
يتطاول َ
َ
العرا َة العا َل َة ِر َ
فبعد ْ
أن سأل عن اإلسالم واإليامن واإلحسان ،سأل النبي
♀ عن الساعة ،أي عن وقتها ،فلام أخربه ♀ بأنه ال
ميقاِتا أحد إال اهلل ،سأل عن أماراِتا الدالة عليها ،ألن أمارات اليشء
يعلم
َ
مؤذنة بقدومه وقربه ،فحينها أخربه ♀ عن بعض عالماِتا ،كام
سيأيت تفصيله إن شاء اهلل تعاىل.
والكالم عىل الساعة وأرشاطها يف مسائل:
تعريف الساعة وسبب تسميتها
()1
وأما الساعة
رشط ،وهو العالمة َّ ،
املسألة األوىل :األرشاط لغ ًة مجع َ ْ

فهي جزء من أجزاء الزمان ،متيض وتستَمر ،واملراد هبا الوقت الذي تقوم فيه

 -1انظر «مقاييس اللغة» (.)260/3
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القيامة ،فتفجأ الناس يف ساعة ،فيموت الَلق كلهم فيها بصيحة واحدة.

()1

واملقصود بأرشاط الساعة هنا« :العالمات التي يعقبها قيام الساعة».

()2

وهذه العالمات متفاوتة فيام بينها -كام سيأيت بيانه إن شاء اهلل تعاىل،-
فبعضها يقع قبل قيام الساعة مع مجلة األمور التي أخرب هبا الصادق
املصدوق ♀ ،وبعضها يعقبه قيام الساعة بغري ختلل يشء آخر.



 -1انظر «مفردات القرآن» (ص  ،)434و«اإلذاعة ملا كان وما يكون بني يدي الساعة» لصديق
حسن خان (ص  ،)20و«موسوعة العقيدة» (.)265/1
« -2فتح الباري» (.)80-79 ،77/13

السلسبيل من فوائد «حديث جربيل»

270

تقسيامت أرشاط الساعة
املسألة الثانية :تنقسم أرشاط الساعة بعدَّ ة اعتبارات( ،)1ومن ذلك أهنا:
 تنقسم باعتبار وقت خروجها إىل قسمني:
 oأرشاط صغرى :وهي التي تسبق الساعة وتتقدمها بأزمنة بعيدة.
وهي تنقسم بدورها باعتبار وقت ظهورها إىل:
 أرشاط صغرى ظهرت وانقضت ،كانشقاق القمر.
 وأرشاط ظهرت والزالت تظهر ،كالذي ورد يف هذا احلديث الذي
نحن بصده من تطاول الناس يف البنيان.
 وأرشاط مل تظهر بعد ،كانحسار هنر الفرات عن جبل من ذهب.
 oوأرشاط كربى :وهي اآليات العظام التي تقارب قيام الساعة
مقاربة وشيكة ،وهي مؤذنة بانتهاء العامل.
َ
 وهي تنقسم بدورها باعتبار مقاربتها لقيام الساعة إىل:
 أرشاط كربى ُّ
تدل عىل قرب الساعة ،كظهور الدجال ،ونزول
عيسى ♠ ،وخروج يأجوج ومأجوج.
 أرشاط كربى ُّ
تدل عىل حصول الساعة ،مثل طلوع الشمس من
مغرهبا ،وخرج الدابة ،والنار التي حترش الناس.
 -1انظر «موسوعة العقيدة» (.)268-267/1

الصغيــر بن عامر

271

 وتنقسم أرشاط الساعة باعتبار مكان وقوعها إىل قسمني:
 oأرشاط تقع يف السامء :مثل انشقاق القمر ،وطلوع الشمس من
مغرهبا.
 oوأرشاط تقع يف األرض :وهي أكثر أرشاط الساعة.
 وتنقسم أرشاط الساعة باعتبار موافقتها للعادة إىل قسمني:
وتفيش اجلهل.
 oما اعتاد الناس وقوعه :كالتطاول يف البنيانِ ،
 oما كان غري معتاد للناس :مثل طلوع الشمس ِمن مغرهبا،
وخروج الدابة.
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احلكمة ِمن إخفاء موعد الساعة وجعل عالمات هلا
السائِل»،
املسألة الثالثة :قوله ♀« :ما املَسئول عنها بأ رع َل َم َ
من َّ
وإن كان مشع ًرا بالتساوي يف العلم ،لكن املراد التساوي يف العلم بأن اهلل
تعاىل استأثر بعلم الساعة.

()1

السائِل» ،عدَ ل فيه ♀ عن
وقوله ♀ « :ر
بأع َل َم من َّ
تعريضا للسامعني ،أي
قوله( :لست بأعلم هبا منك) إىل لفظ يشعر بالتعميم،
ً
كل مسؤول َّ
أن َّ
وكل سائل فهو كذلك.
َّ

()2

اللق مجي ًعا يف موضوع الساعة َسواس َية ،قال جل وعال ﴿ :ﯹ
فإن
َ
ﯺﯻﯼﯽ ﯾﯿﰀﰁ ﰂ ﰃﰄ

ﰅ ﰆ ﴾[ النازعات- 42 :

 ،]44وقال ﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ
ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ﴾[األعراف ،]187 :فإن الساعة ال
يعلمها إال اهلل ،قال ﷻ﴿ :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲ﴾[األنعام ،]59 :ومفاتح الغيب بينها اهلل يف آخر «سورة لقامن» بقوله﴿ :ﯫ
 -1انظر «فتح الباري» (.)121/1
 -2نفس املصدر (.)121/1
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ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ﴾[لقامن ،]34 :اآلية.
ومن حكمة النبي ♀ يف الدعوة ونصحه للناس ،أنه إذا و ِجه
إليه سؤال بخصوص وقت قيام الساعة أخرب بأرشاطها الدالة عىل قرهبا ،أو
أرشد السائل -بحسب حاله -إىل ما ينفعه ويعينه يف االستعداد هلا ،فإن
العربة بلقاء اهلل عىل خري حال ،وحسن املنقلب إليه.▐ ،
املسألة الرابعةِ :
ومن احلكمة يف إخفاء موعد الساعة:
 ابتالء َ
اخللق باإليامن بالغيب.
 رحة اهلل بعباده ،إ ْذ لو كانت معلوم ًة للناس لتكدرت حياِتم،
وتوقف نشاطهم ،ولربام هجم عليهم اليأس والقنوط ،وهذا مناقض
للسري إىل اهلل والدار واآلخرة.
ُّ
حث الناس عىل االستعداد هلا ،سيام إذا تأمل العبد يف أرشاطها

املؤذنة بقرهبا.
قال القرطبي ♫ ً -
نقال عن أهل العلم« :)1(-واحلكمة يف تقديم
األرشاط وداللة الناس عليها :تنبيه الناس من َرقدهتم وح ُّثهم عىل االحتياط
ألنفسهم بالتوبة واإلنابة ،كي ال َ
حلول بينهم وبني تدارك العوارض
يباغتوا با َ

« -1التذكرة» (ص .)1217
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منهم ،فينبغي للناس أن يكونوا بعد ظهور أرشاط الساعة قد نظروا ألنفسهم
وانقطعوا عن الدنيا ،واستعدوا للساعة املوعود هبا» .انتهى.
وقال الطيبي ♫(« :)1والفائدة يف بيان األمارات هي أن يتأهب
املسري إىل املَعاد بزاد التقوى» .انتهى.
املكلف
َ
()2
أمر الساعة القتضاء
وقال اآللويس ♫ « :وإنام أخفى سبحانه َ

احلكمة الترشيعية ذلك ،فإ َّنه أ ردعى إىل الطاعة ،وأزجر عن املعصية ،كام أن
إخفا َء األجل الاص لإلنسان كذلك» .انتهى.
نجهل السنَة والشهر الذي تقوم فيه الساعة،
املسألة اخلامسة :وإن كنا َ
غري أنه قد صحت األخبار أن الساع َة تقوم يوم اجلمعة ،ففي «صحيح
مسلم»( )3عن أيب هريرة ◙ أن النبي ♀ قال« :خري يو ٍم
ط َل َعت عليه الشمس يوم اجلمعة ،فيه خلق آدم ،وفيه أ َ
خرج
دخل اجلنَّة ،وفيه أ َ
منها ،وال تقوم الساعة إالَّ يف يوم اجلمعة».


« -1رشح املشكاة» (.)436/2
« -2روح املعاين» (.)125/5
.)854( -3
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انعكاس األمور يف آخر الزمان ،وتطاول احلفاة العراة يف البنيان
املسألة السادسة :ذكر النبي ♀ -يف هذا احلديث -للساعة
عالمتني:

()1

األوىل « :ر ِ
األمة َر َّبـتَها» ويف رواية أيب هريرة « َر َّهبا» :ويف هذا
أن تَلدَ َ
إشارة إىل كثرة الفتوحات اإلسالمية ،وكثرة السبي ،وأن من املَسبيات َمن
يطؤها س ِيدها فتلد له ،فتكون أم ولد ،ويكون ولدها بمنزلة س ِيدها.
وفَّس أيضا بتغري األحوال ،وحصول العقوق من األوالد آلبائهم
ِ
وأمهاِتم وتسلطهم عليهم ،حتى يكون األوالد كأهنم سادة آلبائهم
وأمهاِتم.

()2

الش ِ
عاء َّ
ون يف البنيان»:
اء
يتطاول َ
والثانية « :ر
َ
أن تَرى احلفا َة العرا َة العا َل َة ِر َ
ومعنى هذا أن أساف َل الناس يصريون رؤسا َءهم ،وتكثر أمواهلم ،حتى تتغري
أحوال الفقراء الذين ير َعون الغنَم واإلبل وال جيدون ما يكتسون به،
باهون بطول البنيان وزخرفته وإتقانه.
فينتقلون إىل سكنى املدن ،ويت َ
املسألة السابعة :اجلامع بني األرشاط املذكورة يف احلديث هو أن الساعة
يقرب قيامها عند انعكاس األمور ،وتقلب األحوال ،بحيث يصري املربى
 -1انظر «جامع العلوم واحلكم» ( ،)140/1و«رشح حديث جربيل» للعباد (ص .)78
 -2وجزم به احلافظ ابن حجر يف «فتح الباري» (.)123-122/1
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مر ِب ًيا ،والسافل عال ًيا.

()1

قال احلافظ ابن رجب ♫(« :)2ومضمون ما ذكر من أرشاط الساعة
يف هذا احلديث َيرجع إىل أن األمور ت َوسد إىل غري أهلها ،كام قال النبي
♀ ملن سأله عن الساعة« :إذا و ِّسدَ األمر إىل ِ
غري أهلِه ،فانتظِر
الساعة»( .»)3انتهى.



 -1انظر «فتح الباري» (.)123/1
« -2جامع العلوم واحلكم» (.)143/1
 -3رواه البخاري (.)59
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ذكر اليشء يف عالمات الساعة ال يعني ِحال وال حرم ًة يف ذاته
املسألة الثامنة :ليس كل ما أخرب ♀ بكونه من عالمات
الساعة يكون حمر ًما أو مذمو ًما ،والعالمة ال يشرتط فيها يشء من ذلك ،بل
تكون بالري والرش واملباح واملحرم والواجب وغريه.

()1

ِ
النبي ♀ ذ َكر يف عالمات الساعة:
وشاهد ذلك َّ
أن َّ
 فتح القسطنطينية ،وهذا خري كبري ،ونرص هلذا الدين.
 وكثرة القتل ،وهدم الكعبة ،وهذا من أعظم الفساد والرش.
 وفشو املال ،و َكون مخسني امرأ ًة هلن قيم ِ
واحدٌ  ،وهذا مباح.
ُّ
ِّ ٌ
فحم َلها بعضهم عىل ما فيه
بل ربام اختلف أهل العلم يف نفس العالمةَ ،
خري عظيم أو ما فيه رش كبري ،ومن ذلك ما ورد يف هذا احلديث من قوله
♀ « :ر ِ
األمة َر َّبتَها» ،فحملها بعضهم عىل كثرة الفتوحات،
أن تَلدَ َ
ومحلها آخرون عىل كثرة العقوق -كام تقدم ،-وبينهام ما ال خيفى.
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خامتة الشرح
السائِل؟»
قال :ثم انط َل َق ف َلب ْثت َمل ريا ،ثم قال يل« :يا ع َمر أتَدر ري َمن َّ
ورسوله أعلم ،قال« :فإِنَّه ِجربيل أتاكم ي َع ِّلمكم دينَـكم».
قلت :اهلل َ
والكالم عىل آخر احلديث يف مسائل:
املسألة األوىل :قولهَ « :مل ريا» أي :زما ًنا ،فقد أخرب النبي ♀
عمر بعد
أصحا َبه عن السائل بأنه جربيل عقب انطالقه ،وجاء أنه أخرب َ
ثالث ،وال تنايف بني ذلك ،ألن النبي ♀ أخرب احلارضين ومل يكن
عمر ◙ معهم ،بل يكون انرصف من املجلس ،واتفق له أنه لقي النبي
♀ بعد ثالث فأخربه.

()1

حكم قول« :اهلل ورسوله أعلم»
املسألة الثانية :من أدب الصحابة ╚ ،وحسن أدهبم يف التعلم
ورسوله أعلم» ،وهذا جائز يف
قوهلم بحرضة
النبي ♀« :اهلل َ
ِ
حياته ♀.
النبي ♀ ،فقد جرى إطالقها عند بعض أهل
وأما بعد وفاة ِّ
العلم ،ولكن مل حيصل الوقوف عىل إطالق الصحابة ╚ هلا بعد وفاته
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♀ ،بل الظاهر خالفه.

()1

ورسوله أعلم» بعد وفاته
وقد حي َمل كالم أهل العلم يف قوهلم «اهلل َ
♀ عىل إطالق ذلك يف مواطن الترشيع ،فإنه ♀ أعلم
اللق برشيعة اهلل ،وعلمه هبا من علم اهلل الذي علمه ،وأما ما سوى ذلك من
املغيبات ،ومن أمور الدنيا فال.

()2

واآلن نقول فقط« :اهلل أعلم»( ،)3حتى يف األمور الرشعية ،لعدم اطالعه
َ
وحسام للتوسع يف هذا الباب ،عىل
حوادث،
♀ عىل ما جد من
ً
وجه يوقع يف إطالق ذلك يف الغيبيات ،كام نراه عند بعض العامة ،والعلم
عند اهلل تعاىل.



 -1انظر «معجم املناهي اللفظية» للعالمة بكر أبو زيد ♫ (ص .)128
 -2انظر «املناهي اللفظية» للعالمة ابن عثيمني ♫ (ص .)17
 -3انظر «فتاوى اللجنة الدائمة» (.)163/2
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َمن سأل ليفيد الناس ،فهو مع ِّل ٌم هلم
املسألة الثالثة :قوله ♀« :فإِنَّه ِجربيل أتاكم ي َع ِّلمكم
دينَـكم» ،يفيد أن َمن سأل ليفيد الناس ،فهو مع ِلم هلم.
قال ابن املنري ♫(« :)1يف قوله« :ي َع ِّلمكم دينَـكم» داللة عىل أن
َ
َ
جربيل مل َيصدر منه سوى السؤال،
وتعليام ،ألن
احلسن يسمى ع ًلام
ً
السؤال َ
ومع ذلك فقد سامه مع ِلـ ًام.
وقد اشتهر قوهلم« :حسن السؤال نصف العلم» ،ويمكن أن يؤخذ من
هذا احلديث ،ألن الفائدة فيه ان َبنَت عىل السؤال واجلواب م ًعا» .انتهى.
وقد ذكر احلافظ النووي ♫ يف فوائد هذا احلديث أنه ينبغي ملن
حض َملس العامل إذا علم بأهل املجلس حاجة إىل مسألة ال يسألون عنها أن
يسأل هو عنها ليحصل اجلواب للجميع.

()2

وأما ما روى الطيب البغدادي عن وكيع أنه قال ♫« :من اس َتفهم
لو عىل
وهو َ
يفهم ،فهو َط َرف من الرياء»( ،)3فهو ُممول عىل َمن أراد الع َّ

« -1فتح الباري» (.)125/1
« -2رشح مسلم» (.)160/1
« -3اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع» ( .)197/1وانظر «النبذ يف آداب طلب العلم» حلمد
العثامن (ص .)7

الصغيــر بن عامر

281

ِ
نفع إخوانِه ،كأن َيستَشكل مسأل ًة يف العلم دقي َق ًة ليظهر للحارضين
أقرانه ال َ
وجو َد َة َفهمه ،ويتضح هذا بقول وكيع ♫ يف الرواية
علو كَعبه َ
استفهم فإنام يقول :اعرفوين إين أجيد َأخذ
األخرىَ « :من َف ِهم ثم
َ
احلديث».

()1

وهلذا قال ابن رجب ♫(« :)2التفقه يف الدين ،والسؤال عن العلم،
إنام حيمد إذا كان للعمل ،ال للمراء واجلدل» .انتهى.
وأفاد اإلمام مسلم ♫ يف رواية عامر َة بن القعقاع عن أبى زرعة عن
أبى هريرة ◙ ،قال :قال رسول اهلل ♀« :سلونى» ،فهابوه
أن يسألوه ،فجاء رجل فجلس عند ركبتيه( ،)3فكان السؤال هنا للتعليم ملا
امتنع الصحابة من السؤال.
وقوله ♀ هنا« :سلونى» ،هذا ليس بمخالف للنهي عن
سؤاله يف أحاديث أخرى ،فإن هذا املأمور به هو فيام حيتاج إليه ،وهو موافق
لقول اهلل تعاىل﴿ :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ﴾[النحل.]43 :

« -1اجلامع» (.)197/1
« -2جامع العلوم» (.)258/1
 -3انظر «فتح الباري» (.)117/1
 -4انظر «رشح مسلم» (.)165/1
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أمهية تعليم العلم النافع
املسألة الرابعة :يف هذا احلديث أمهية تعليم العلم النافع ،ويف احلديث
ِ
ِ
َ
واألرض ،حتى النَّمل َة
موات
الس
إن اهللَ ومالئكتَه
قال ♀َّ « :
وأهل َّ
اخلري».
يف ج رح ِرها ،واحليتان يف ال َب رح ِر ،لي َص ُّلون عىل م َع ِّلم الناس َ

()1

ومن أعظم الري تعليم الناس ما تعلق بمراتب الدين العظام ،ومبانيه
التي قامت عليها الرشيعة ،من إسالم وإيامن وأحسان.
قال ابن القاسم ♫ :كنا إذا ود ْعنا اإلمام مال ًكا يقول« :اتقوا اهلل،
العلم ،وع ِّلموه ،وال تكتموه».
وانرشوا هذا
َ

()2

ب العامة لشيخ اإلسالم
وقال ابن عبد اهلادي( )3متحدِ ًثا عن س َبب ح ِ
ابن تيمية ♫ ،قال« :وسائر العامة حتبه ،ألنه من َتصب لنفعهم ً
ليال
وهنارا ،بلسانه وقلمه» .انتهى.
ً
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني ،وصىل اهلل وس َّلم وبارك عىل نب ِّينا
ُممد وآله وصحبه أمجعني.


 -1رواه الرتمذي ( ،)2685وصححه األلباين يف «صحيح اجلامع» (.)1838
« -2ترتيب املدارك» (.)68/2
« -3العقود الدرية» (ص  .)169وانظر (ص .)739
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