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تالعب الشيطان بعقول النصارى
جزء منتقى من كتاب «إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان»
للعالمة مشس الدين  ،حممد بن أيب بكر الدمشقي
املعروف بابن قيم اجلوزية ( 156 – 196هـ)
ويليه:

نبذة مختصرة في أصول العقيدة اإلسالمية
تأليف الفقير إلى عفو ربه الغـني
ماجد بن سليمان الرسـي
ذي القعدة  4141هـ

توضيح حول معنى كلمة «نصارى» الواردة في الكتاب
النصارى هم أتباع املسيح عيسى ابن مرمي  ،وقد جاءت تسميتهم يف القرآن هبذا اإلسم
لتناصرهم فيما بينهم  ،وقد يسـ َّـمون أيضا «أنصار» ألن عيسى عليه السالم قال  -كما ذكر
اهلل عنه يف القرآن ﴿ : -من أنصاري إىل اهلل قال احلواريون حنن أنصار اهلل﴾.
وقيل إهنم إمنا س ـ ُّـموا بذلك من أجل أهنم نزلوا بلدة الناصرة بفلسطني.

ـسـ ُّـمون أنفسم بـ ـ
فهذا هو اإلسم العام ألتباع املسيح عيسى ابن مرمي  ،والذين يـ َ
«الـمـسـيـحـيـيـن»  ،سواء من كان منهم صادقا يف اتباعه  ،وذلك قبل رفعه إىل السماء  ،أو من
كان منتسبا للدين الذي جاء به جمرد نسبة  ،وهو يف حقيقة أمره مقلد آلباءه وأجداده  ،ال
يعلم شيئا عن التحريف الذي حصل لرسالة عيسى الصحيحة عرب عشرين قرنا  ،حىت صار دينا
ـت لدين عيسى بصلة  ،كما سنثبته يف هذا البحث املبارك إن شاء اهلل.
آخر  ،ال يَـم ُّ
ماجد بن سليمان

مقدمة

مقدمة
بسم اهلل الرحمـٰن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني  ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني  ،سيدنا حممد وعلى
آله وصحبه أمجعني  ،أما بعد:
فهذا جزء منتقى من كتاب «إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» لشمس الدين ابن قيم
اجلوزية رمحه اهلل تعاىل  ،يـُـبني التغري التدريـجي الذي حصل يف عقيدة النصارى على مر القرون  ،إىل
أن وصلت إىل ما وصلت إليه من التناقض واالضطراب الشديد.
والذي دعاين إلفراد هذا اجلزء كونه مغمورا يف الكتاب املشار إليه  ،فرمبا ال يفطن الناس له  ،ال
سيما النصارى  ،فأخرجته مستقال  ،ليعم النفع ويسهل االنتشار.
واهلدف الكلي من نشر هذا اجلزء ليس هو مغالبة النصارى على دينهم أو االنتصار ملنهج
معني  ،ال واهلل  ،وإمنا هو بيان اخللل احلاصل  ،مث التعاون للوصول إىل الطريق الذي أراده اهلل تعاىل
لعباده كلهم  ،وبيـ ـنه على لسان أنبياءه  ،ومل يرتض طريقا غريه.
ومن اجلدير بالذكر يف هذا املقام أنه ملا حصل االضطراب بني أهل الكتاب – اليهود
والنصارى  -يف عقائدهم ؛ مل يرتكهم اهلل تعاىل –حيارى مضطربني  ،بل أرسل إليهم رسوال من
أنفسهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب واحلكمة  ،وهو حممد صلى اهلل عليه وسلم  ،لريدهم إىل
جادة الصواب.
الزَرعي مث الدمشقي  ،املعروف بابن قيم
وأما ابن القيم رمحه اهلل فهو حممد بن أيب بكر بن سعد ُّ
اجلوزية  ،من علماء املائة الثامنة  ،الزم شيخه ابن تيمية إىل أن مات سنة  ، 827فكان من كبار
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مقدمة

تالمذته  ،مث محل بعده لواء الدعوة واجلهاد العلمي إىل أن مات سنة  ، 857كان واسع املعرفة ،
قوي احلجة  ،دقيق االستنباط  ،كثري املصنفات  ،ومؤلفاته مقبولة عند مجيع الناس  ،حىت صار من
بعده عياال عليه  ،ورد على املبتدعة نظما ونثرا  ،السيما املتفلسفة والقبورية واملؤولة واملتصوفة  ،رمحه
7
اهلل رمحة واسعة  ،فقد جدد هو وشيخه – ابن تيمية  -دين اهلل  ،فكانا منعطفا يف حياة األمة.
وبعد:
فقد اعتمدت يف إخراج هذا اجلزء على اهلل تعاىل أوال  ،مث على النسخة اليت نشرهتا دار عامل
الفوائد بتحقيق احملقق الفاضل حممد عزير مشس حفظه اهلل ، 2فهي األصل  ،ورمبا أشرت يف بعض
املواطن إىل فروق عن النسخة املنشورة من ق ـبَـ ـل دار ابن اجلوزي  ،واليت حققها فضيلة الشيخ
الـمحقق علي بن حسن بن عبد احلميد حفظه اهلل.3
ولتقريب الفهم للقارئ الكرمي ؛ فقد قمت بوضع عناوين يف ثنايا كالم ابن القيم عند االنتقال
من موضوع إىل موضوع جديد  ،وجعلت العنوان بني حاصرتني { }.
واهلل أسأل أن يوفق مجيع الناس لسلوك الطريق احلق الذي ارتضاه اهلل لعباده كلهم  ،إنسهم
وجنهم  ،وصلى اهلل على سائر أنبياءه  ،وسلم تسليما كثريا.
وكتبه  ،ماجد بن سليمان الرسي  ،يف صبح الثاين والعشرين من شوال  ،لعام  7333هجري.
majed.alrassi@gmail.com
 1انظر ترمجته موسعة يف «شذرات الذهب» البن العماد و «ذيل طبقات احلنابلة» البن رجب  ،ومن أجـمع من ترجم له الشيخ
بكر بن عبد اهلل أبو زيد رمحه اهلل يف كتابه «ابن قيم اجلوزية  ،حياته وآثاره».
 2يقع اجلزء يف الصفحات :ص  7335إىل ص . 7383
 3يقع اجلزء يف الصفحات :ص  7377إىل ص  ، 7352وقد أذن يل حفظه اهلل يف االستفادة من خترجياته وتعليقاته على الكتاب.
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قال ابن القيم رمحه اهلل تعاىل بعدما ذكر ما حصل لقل م سل لييله المل
وحرف ها واتبع ا ما تلمييه لييهم آراء الف سفة:

ملن االل ب بعلدما تركل ا الةل را

مث بعث اهلل سبحانه لبده ورس له وكيمةه اململي ابلن ملر صلي ا اهلل وسل مه لييله  ،فجلدد اللم اللد ن ،
وبيل لن الللم معامللله  ،ودلللاهم عىل لبللاد اهلل وحللده  ،والة ل مللن تيللا اوحللداا واطراء البا يللة ، 1فعللادوه
وكل ب ه  ،ورمل ه وأمله بالعظلامم  ،ورامل ا قةيله ، 2فطهلره اهلل تعلاىل ملمهم ورفعله عليله  ،فيلم صلي ا عليله بمل ء ،
وأقللا اهلل تعللاىل ليممللي أنصللارا دل ل ا عىل د ملله و للر عةه  ،حللظ رهللر د م له لي ل مللن الفلله  ،ود ل فيلله
املي ب  ،وانةشر دل ته  ،واسةقا اومر لي المداد بعده حن ث ا مئة سمة.
مث أ ل د للن اململي ت الةبللد والة يللس حلظ تماسل وا للمح  ،ومل بل بي للد المصللار ممله ل ء  ،بل
ركلب ا د ما بل د لن اململي ود لن الف سلفة ل لباد اوصلما  ،ورامل ا بل لا أ ةيطفل ا لمملم حلظ لد ي هم
ت المص لرانية  ،فمقي ل هم م للن لب للاد اوص للما الل لمجمد عىل لبللاد الص ل ر ال ل

ر ل ال للا  ،ونقي ل هم م للن

المللج د ليشللم عىل المللج د عىل شهللة املشللر  ،ونقي ل هم مللن الق ل ل بااللاد العاق ل واملعق ل ل والعق ل عىل
الق ل باااد اوب وا بن وروح القدس.
هل ا ومعهللم بقا لا مللن د لن اململلي  ،كال لخةا وا غةمللال ملن ابمابللة وتعظليم المللبل والر اخم ل ر واللر
ملا حرمةله الةل را ع ملا أحل اللم بمصلها  ،مث تماسلخل الشلر عة 3عىل أ اسلةحي ا اخم ل ر 4وأحيل ا

المللبل5

ول ل ا مملله ل اوحللد  ،وترك ل ا اخة للا وا غةمللال مللن ابماب للة  ،وكللا اململلي ص للي عىل بيللل املق للدس
فصللي ا هللم عىل املشللر  ،ومل عظ لم اململلي لييلله الم ل
صلم اململلي لييلله المل

صل مهم هل ا أبللدا و

صللييبا ق ل  ،فعظم ل ا هللم الصلليي ولبللدوه  ،ومل

للرله و أملر بلله البةللة  ،بل هللم و للع ه ليل هل ا العللدد

ونقي ل ه عىل نمللن الربي ل  ،فجعي ل ا مللا نادوا فيلله مللن العللدد ل لا لللن نقي له مللن الشلله ر اال ليللة عىل الشلله ر
الروميللة  ،وتعبل دوا بالمجاسللا وكللا اململلي لييلله المل ت غا للة الطهللار والطيل والمظافللة  ،وأبعللد اخيل
لللن المجاسللة  ،فقصللدوا ب ل لا ت يللس د للن اليه ل د وم لراغمةهم ، 6ف ي لروا د للن اململلي وتقرب ل ا عىل الف سللفة
لباد اوصما بي وافق هم ت بعض اومر لس هم به وليمةمصروا ب لا لي اليه د.

1

أ نف صفا الرب ل وش  ،وال انةقيل لبين عسرامي من الف سفة  ،انظر ك
الف سفة ت نف الكةاب «عغاثة اليهفا ».

 2أ قصدوا قةيه.
 3تماسخل الشر عة أ ا لل من حال عىل حال .انظر «المها ة».
 4أ اسةحي ا أكيه.
 5أ اسةحي ا الصيد

المبل  ،وكا قد حر لييهم.

 6أ عذ الم وعكراههم .انظر «المها ة».
3

ابن القيم رمحه اهلل ت ت ل

الشيطا بعق ل

{قصة المجمع األول}
وملللا أ ل د للن اململلي لييلله الم ل

ت الة يللس والفمللاد اشةمعللل المصللار لللد للام تزيددع ى ددا يم د

مجمع  ،يم يتفرقون ى دا اختدت و والدت ى  ،ي عد ععهد م ععهد  ،حلظ قلال فليهم بعلض العقل ء:

(ل ل اشةم ل لشللر مللن المصللار ةكيم ل ت حقيقللة مللا هللم لييلله لةفرق ل ا لللن أحللد لشللر م ل هبا)  ،حللظ
بللة لرب 4وأسلقف5
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1
شلمعهم قمطمط اللميا آ ر ذلا من اب املر واللب د وسلامر اوقطلار  ،فجمل كل ْ
وأسلقف 5ولال لم  ،فكللان ا ثل ا مئللة ونانيلة لشللر  ،فقلال( :أنلةم اليل ليملاء المصلرانية وأكلابر المصللار ،
فللاتفق ا لي ل أمللر جتةم ل لييلله كيمللة المص لرانية  ،ومللن الفهللا لعمةم ل ه وحرمةم ل ه)  ،فقللام ا وقعللدوا وفك لروا

وقدروا  ،واتفق ا لي و ل اومانلة 6الل بي لد هم اليل  ،وكلا ذللا يد ملة «نيقيلة» سلمة سل لشلر ملن
ميا قمطمط .
وكلا أحلد أسلباب ذللا أ بطر ل اإلسلكمدر ة ممل أر ل س ملن د ل ل الكميملة ولعمله  ،فخلر أر ل س عىل
قمل للطمط امليل للا ممل للةعد ا لييل لله ومعل لله أسل للقفا  ،فشل للك ه عليل لله  ،و يب ل ل ا مماررتل لله ب ل ل

ل للد امليل للا ،

فاسةحضره امليا وقال ور س :ا رح مقالةا.
فقللال أر ل س( :أق ل ل ع اوب كللا ع ْذ مل كللن ا بللن  ،مث أحللدا 7ا بللن فكللا كيمللة للله  ،ع أنلله لدا
خمي ل  ،مث ف ل ض اوم للر عىل ذل للا ا ب للن املم للم «كيم للة»  ،فك للا ه ل للال الم للماوا واورض وم للا
بيمهملا  ،كمللا قلال ت عهييلله عذ قل ل :وهل ْ يل سلليطانا ليل المللماوا واورض  ،فكللا هل اخللال المللا
يا ألط من ذلا.
مث ع تي للا الكيم للة بع للد اا للد  8م للن م للر العل ل راء وم للن روح الق للدس  ،فص للار ذل للا مم لليحا واح للدا ،
فاملمي اط معميا  ،كيمة وشمد  ،ع أهنما مجيعا خمي قا ).
 1قمطمط ه ابن قمط

من مي ب الرو  ،وكا ميا ب نطية  ،ومل كن قمط

نصرانيا  ،ولكن نوشةه هي نة كانل نصرانية فمصر

ابمها قمطمط  ،فكا قمطمط أول ميا من مي ب الرو أرهر د ن المصار ت ق مه  ،لاش ت الفرت ما ب ، 337 – 272
وه ال بىن القمطمطيمية سمة  ، 335وال فةحها القامد املميم مد الفات رمحه اهلل لا  1453وأ ي لييها (عس ب ل) ،
وه املعروفة اط باسطمب ل  ،وانظر ك

ابن تيمية رمحه اهلل ت «الرد لي املمطقي »  ،ص  ، 335اقي  :لبد الصمد رف الد ن ،

الما ر :دار الر ا – لبما .
 2أ آ ر ذلا اومر.
 3أ الل لجل ر  ،مج ش ر .
 4البرتب و مم البطر والبطر ا  ،وه رمي رؤساء اوساقفة  ،ومقد المصار  .انظر «املعجم ال سي ».
 5اوسقف رمي من رؤساء المصار ف القمي ودو املطرا  .انظر «املعجم ال سي ».
 6اومانة أ القرارا ال
7أ

ر هبا اجملم .

يقه!

 8ت نمخة (لي ) :جتمد  ،وه او به بالميا .
4

فقال بطر اإلسكمدر ة :أ نا 1أ لما أوش لييما لمدب  ،لباد من يقما أو لباد من مل خييقما؟
فقال أر س :ب لباد من يقما.
فقال( :فإ كا ا بن القما كما وصفل  ،وكا ا بلن خمي قلا) 2؛ فعبلاد ا بلن الل
خمي ل
املخي

أوش ل مللن لبللاد اوب ال ل

لللي يخي ل

يقملا وهل خميل

 ،ب ل تصللس لبللاد اوب اخ لال كف لرا  ،ولبللاد ا بللن

عميانا ( ،وذلا من أقب اوق ال).3

فاسةحمن امليا واحلا رو مقالةه  ،وأمرهم امليا أ يعم ا أر س وك من ق ل مقالةه.
فيما انةصر البطر ل قلال ليميلا :اسةحضلر البطارقلة واوسلاقفة حلظ كل لملا مل  ،ونصلم قصلة نشلرح
فيها الد ن ون حه ليماس.
فحشللرهم قمللطمط مللن سللامر اطفللا  ،فللاشةم لمللده بعللد سللمة و للهر ن ألفللا ونانيللة وأربع ل أسللقفا ،
وكللان ا خمةيف ل اطراء  ،مةبللا م ت أد للاهنم  ،فيمللا اشةمع ل ا ك لر الي ل  4بيللمهم وارتفعللل اوص ل ا ولظ لم
ا للة ف  ،فةعج ل املي للا م للن للد ا للة فهم  ،ف لليشر لي لليهم اونل ل ال ، 5وأم للرهم أ ةم للارروا ح للظ
عيلم الللد ن الصللحي مل ملن مللمهم  ،فطاللل اململلارر بيللمهم  ،فلاتف مللمهم ثل ا مئلة ونانيللة لشللر أسللقفا
ليل رأ واحللد  ،فمللارروا بقيللة اوسللاقفة فظهللروا ليلليهم ، 6فعقللد امليللا الل ء الل ا مئللة وال مانيللة لشللر
يمللا اصللا  ،وشي ل ت وسللطه  ،وأ ل

امتلله وسلليفه وقضلليبه 7فدفعلله 8عللليهم وقللال الللم :قللد سلليطةكم

لي املميكة  ،فاصمع ا ما بدا لكم مما فيه ق ا د مكم وص ح أمةكم.
فبارك ا لييه  ،وقيدوه سيفه  ،وقال ا له :أرهر د ن المصرانية وذب لمه.
ودفع ا عليه اومانة ال اتفق ا ليل و لعها  ،فل كل لملدهم نصلرانيا ملن مل قلر هبلا  ،و لةم اللم قربلا
ع هبا  ،وه ه ه:
نل من بللاهلل ال احللد اوب  ،مالللا ك ل

ل ء  ،صللان مللا ن لر ومللا ن لر  ،وبللالرب ال احللد مل س اململلي

ابلن اهلل ال احلد  ،بكلر اخ مل كيهلا  ،الل وللد ملن أبيله قبل العل امل كيهلا  ،وللي يصلم س  ،عللهه حل ملن
عللهه حل  ،ملن شل هر أبيله الل بيلده أتقملل العل امل و لي كل ل ء  ،الل ملن أشيملا معشلر الملاس ومللن
أش ل

ص لما نل ل ل م للن الم للماء  ،وجتم لد م للن روح الق للدس وص للار عنم للانا وحل لم ب لله  ،مث ول للد م للن م للر

 1ت نمخة ل ر( :بطر اإلسكمدر ة :ح ا)  ،وامل بل من نمخة (لي ).
 2ما ب املعق فة ن اد من «اب اب الصحي »  ،اسةفدهتا من تعييقا الشي حامد الفق لي «عغاثة اليهفا ».
 3ما ب املعق فة ن اد من «اب اب الصحي »  ،اسةفدهتا من نمخة (الفق ) أ ضا.
 4الي ه عحداا أص ا خمةيطة تفهم .انظر «املعجم ال سي ».
 5مج (ن ل ل)  ،وه ما هيي ليضيف من أك ومكا ليم  .انظر «املعجم ال سي ».
 6رهروا لييهم أ غيب هم .انظر «املعجم ال سي ».
 7القضي ه اليطيف من المي ف  ،و ده الصفيحة  ،أ ذا الصفحة العر ضة .انظر «لما العرب».
 8هك ا بضمس املفرد (فدفعه) ت ك من نمخة لي ول ر  ،وال

ظهر أ ال م بالميا ه
5

مس ابم (فدفعها).

البةل ل ، 1وأل لم 2و لج وقل لة وصلي ودفلن  ،وقللا ت اليل ال الللث وصلعد عىل المللماء  ،وشيل لللن مي ل
أبيلله  ،وه ل ممللةعد ليمج ل ء تللار أ للر ليقضللاء ب ل اوم ل ا واوحيللاء  ،ون ل من بللروح القللدس ال احللد ،
روح احل ل ال ل

خيللر مللن أبيلله روح بةلله  ،ويعم د للة 3واحللد ل ف لرا اخطا للا  ،وجبمالللة واحللد قد مللية

شاثييقية ، 4وبقيامة أبدانما  ،واحليا الداممة عىل أبد اطبد ن.
فهل ا العقللد ال ل

أمجل لييلله اللميك ل لية 5والممللط ر ة 6واليعق بيللة ، 7وه ل ه اومانللة الل ألفهللا أولئللا البةاركللة

واوساقفة والعيماء  ،وشعي ها عار المصرانية.
وكا رؤسلاء هل ا اجململ بل ْلة لرب اإلسلكمدر ة وبل ْلة لرب أنطاكيلة وبل ْلة لرب بيلل املقلدس  ،فلافرتق ا لييهلا وليل لعلن

من الفها والة

ممه وتكفسه.

{قصة المجمع الث ي}
مث ذه ل أر ل س للدل عىل مقالةلله و مفللر المصللار لللن أولئللا ال ل ا مئللة وال مانيللة لشللر  ،فجم ل مجعللا
لظيم للا وص للاروا عىل بي للل املق للدس  ،و للالف ك للس م للن المص للار وولئ للا الل لمجم  ،فيم للا اشةمعل ل ا ق للال
أر س :ع أولئا المفر تعدوا لي وريم ين ومل مصف ين ت احلجا  ، 8وحرم ين ريما ولدوانا.
ووافقله ك لس ملن الل ن معله  ،وقلال ا :صللد  ،ف ثبل ا لييله فضلرب ه حللظ كلاد أ قةل لل ابلن أ لل امليللا
يلصه  ،وافرتق ا لي ه ه احلال.
{قصة المجمع الث لث}
يم ك ن ل دم مجمدع ي لدث ععدع يمد ن وتمند د ة ملن اجململ اوول  ،اشةمل الل نراء والقل اد عىل امليلا
وقال ا :ع مقالة الملاس قلد فملد  ،وغيل ليليهم مقاللة أر ل س  ،فاكةل عىل مجيل البةاركلة واوسلاقفة أ
جيةمع ا و ح ا د ن المصرانية.

 1البة ل من المماء ه الع راء املمقطعة لن ال وا عىل اهلل .انظر «املعجم ال سي ».
 2أ تيمل.
3

الةعميد لمد المصار أ

م

الق

الطف ت ماء  ،و ةي لييه فقرا

من اإلهي  ،وه آ ة الةمصس لمدهم .انظر «املعجم

ال سي ».
 4اباثيي ه مقد اوساقفة لمد بعض الط امف املميحية .انظر «املعجم ال سي ».
 5اللمي لكية فرقة من فر المصار .
 6الممط ر ة هم أتباس نمط رس  ،وه ال
7

قا باجملم الراب  ،وسيييت الك

لييه.

اليعق بية فرقة من فر المصار  ،مسيل ب لا نمبة عىل م سمها عق ب ال اذل  ،وال
الك

لييه.

 8اللحلجا أ ابدال .انظر «املعجم ال سي ».
6

تبعه أصحاب اجملم اخام

 ،وسيييت

فكةل ل امليل للا عىل سل للامر ب ل ل ده  ،فل للاشةم بقمل للطمطيمية مئل للة وسم ل ل أسل للقفا  ،وكل للا مقل للدم هم بل ْلة ل لرب
اإلس للكمدر ة وبل ْلةل للرب أنطاكي للة وبل ْلةل للرب بي للل املق للدس  ،فمظ للروا ت مقال للة أر ل ل س  ،وك للا م للن مقالة لله أ روح
القدس خمي

مصم س لي بإللهه.

فقللال بل ْلة للرب اإلسللكمدر ة :لللي لللروح القلدس لمللدنا معللىن غللس روح اهلل تعللاىل  ،ولللي روح اهلل تعللاىل لليئا
غللس حياتلله  ،فللإذا قيمللا ع روح القلدس خميل فقللد قيمللا ع روح اهلل خميل  ، 1وعذا قيمللا ع روح اهلل خمي قللة
فقد قيما ع حياته خمي قة  ،فقد شعيماه غس ح  ،ومن شعيله غلس حل فقلد كفلر  ،وملن كفلر وشل لييله
اليعن.
في عم ا بيمجعهم أر س وأ ياله وأتباله والبةاركة ال ن قال ا يقالةه  ،وب ليل لم ا أ روح القدس ال غس
خمي  ،عللهه ح  ،وأ بيعة اوب وا بن ش هر واحد و بيعة واحد  ،ونادوا ت اومانة ال و عها

ال ا مئة وال مانية لشر (أسقفا)( :2ون من بروح القدس احملي ال
ا بن واوب ، 3وه ممج د وممجد.
وكا ت اومانة اووىل( :وبروح القدس) فق .

من اوب املمب  ،ال

م

وب ليل ل لم ا أ اوب وا بل للن وروح الق للدس ث ثل للة أقل للانيم 4وث ثل لة وشل ل ه وث ثل للة ل ل اص  ،وحل للد ت ت ييل للث ،
وت يي للث ت وح للد  ،ونادوا ونقصل ل ا ت الش للر عة  ،وأ يل ل  5بل ْلةل للرب اإلس للكمدر ة ليرهب للا واوس للاقفة والبةارك للة
أك اليحم  ،وكان ا لي م ه (ماين)  ،رو أك ذوا اورواح.
فانفض ه ا اجملم وقد لعم ا فيه أك ر أساقفةهم وبةاركةهم  ،ومض ا لي تيا اومانة.

{قصة المجمع الراعع}
مث كللا الللم مل راب ل بعللد عحللد وسمل سللمة مللن هل ا اجملم ل ليل ن ْم لط رس  ،وكللا م هبلله أ مللر

ليمللل ب الللد اإلل لهه لي ل احلقيقللة  ،ولكللن ث لمة اثمللا  :اإلل لهه ال ل هل م ش ل د مللن اوب  ،واط للر عنمللا
ال ل ه ل م ش ل د مللن مللر  ،وأ ه ل ا اإلنمللا ال ل نق ل ل ع اململلي مة حللد م ل أب اإللل لهه وابللن اإللل لهه

لللي ابمللا لي ل الل لحقيقة  ،لكللن لي ل سللبي الل لم هبة والكرام للة واتفللا ا مس ل  ،فبي للل ذلللا بةاركللة س للامر
الللب د  ،فجللر بيللمهم مراس ل واتفق ل ا لي ل هطئةلله  ،واشةم ل مللمهم مئةللا أسللقف ت مد مللة «أفْمللي »

 1كيمة (الروح) ت كر وت نث .انظر «املعجم ال سي ».
 2ما ب املعق فة ن اد من نمخة (لي ).
 3ت نمخة (لي ) :ون من بروح القدس الرب احملي املميل املمب من اوب ال
 4تقد الك

لي تعر ف اوقم .

 5أ أح !
7

م ا بن واوب  ...والباق س اء.

وأرس للي ا عىل نم للط رس ليمم للارر  ،ف للامةم ث ل ا م لرا  ،ف لليوشب ا ليي لله الكف للر  ،فيعم ل ه ونف ل ه وحرمل ل ه ،
وث لبة ا أ مر ولد عللهها  ،وأ املمي عللهه ح وعنما معروف بطبيعة  ،مة حد ت اوقم .1
فيمللا لعم ل ا نمللط رس غض ل للله بل ْلة للرب أنطاكي للة  ،فجم ل أسللاقفةه ال ل ن ق للدم ا معلله ونللاررهم  ،فقطعه لم

فةق للاتي ا ووق ل احل للرب والش للر بي لمهم وتف للاقم أم للرهم  ،في للم ل ل املي للا ح للظ أص للي بي للمهم  ،فكة ل أولئ للا

صحيفة بي مر القد مة ولد عللهها وهل ربملا مل س اململي الل

الماس

هل مل أمله ت الطبيعلة ومل الملاس ت

 ،وأنف وا 2لعن نمط رس.

فيما نف نمط رس سار عىل أرض مصر وأقا ب ل «عسيم» سب سلم ودفلن هبلا ودرسلل مقالةله ، 3عىل أ
أحياها ابن صرما مطرا نصيب  ،وب ها ت ب د املشر  ،فيك ر نصار العرا واملشر نمط ر ة.
وانفض ذلا اللجم أ ضا لي لعن نمط رس ومن قال بق له.
وكل

للامعهم كانللل جتةم ل ليل الض ل ل وتفللرت لي ل اليعللن  ،ف ل للمفض اجملم ل ع وهلم مللا ب ل

لللن

وميع .
{قصة المجمع الخ مس}
يم ك ن ل م مجمع ت مس  ،وذللا أنله كلا بالقملطمطيمية بيل راهل

4

قلال لله أو يمل س قل ل :ع

شمللد املم للي ل للي ه ل م ل أشم للادنا ت الطبيعللة  ،وع املم للي قب ل الةجم للد بيعة للا  ،وبع للد الةجم للد
بيعة واحد .
وه ل ل ه مقالل للة اليعق بيل للة  ،فرح ل ل عليل لله أسل للقف دولةل لله  ،فمل للارره فقطعل لله وأدحل للض حجةل لله ، 5مث سل للار عىل
قمللطمطيمية فللي برتكه للا باململلارر وبانقطال لله  ،فيرس ل بل ْلة للرب اإلس للكمدر ة عليلله  ،فاسةحض للره ومج ل مجع للا
لظيمللا وسلليله لللن ق للله  ،فقللال :ع قيمللا ع اململلي بيعةللا فقللد قيمللا بق ل ل نمللط رس  ،ولكمللا نق ل ل ع
املمي بيعلة واحلد وأقمل واحلد  ،ونله ملن بيعةل كانةلا قبل الةجملد  ،فيملا جتملد ناللل لمله اإلثميميلة
وصار بيعة واحد وأقم ما واحدا.
فقلال للله بل ْلةللرب القمللطمطيمة :ع كلا اململلي بيعلة واحللد فالطبيعلة القدميللة هل الطبيعللة احملدثلة  ،وع كللا
القللد ه ل ال لمحدا فال ل مل ل ل هل ال ل مل كللن  ،ول ل شللان أ كل القللد هل ال لمحدا لكللا
القامم ه القالد واحلار ه البارد.
1

أقم أ ذا

 ،ولمد المصار أ اوقانيم ث ثة ومة حد ت ذا

واحد  ،وه اوب وا بن وروح القدس  ،وانظر «املعجم

ال سي ».
 2الللم لف ل ه عمضاء الش ء وعبرامه .انظر «املعجم ال سي ».
 3درسل مقالةه أ اندثر  .انظر «املعجم ال سي ».
 4الراه ه املةعبد ت ص معة من المصار  ،ةخي لن أ ال الدنيا وم ذها .انظر «املعجم ال سي ».
 5أ أبطيها.
8

فلليأ أ رش ل لللن مقالةلله فيعمل ه  ،فاسللةعد (ليلليهم) 1امليللا ونلللم أهنللم ريم ل ه  ،وسلليله أ كة ل عىل
مجي ل البةارك للة ليمم للارر  ،فاسةحض للر املي للا البةارك للة واوس للاقفة م للن س للامر ال للب د عىل مد م للة «أفم للي » ،
ف ب لل بطر ل اإلسللكمدر ة مقال للة أو يم ل س  ،وقط ل بةارك للة القمللطمطيمية وأنطاكي للة وبيللل املق للدس وس للامر
روميلة وعىل مجالللة البةاركلة واوسللاقفة فحلرمهم ومللمعهم ملن القربللا ع
البةاركلة واوسللاقفة  ،وكةل عىل بل ْلةللرب ْ

مل قبي ل ل ا مقالل للة أو يم ل ل س  ،ففمل للد اومانل للة  ،وص ل للار املقالل للة مقالل للة أو يم ل ل س  ،و اصل للة يص ل للر

واإلسكمدر ة  ،وه م ه اليعق بية.
ف للافرت هل ل ا اجململ ل اخ للام وه للم م للا بل ل

ل للن وميعل ل  ،و للال ومضل ل  ،وقامل ل قل ل ل الصل ل اب مل ل

ال لم  ،وقام ق ل احل م اللم لم .2
{قصة المجمع الن دس}
يدم كد ن ل دم ععدع مدما مجمدع د دس ت دوللة «م ْرقيل »  ،فإنله اشةمل عليله اوسلاقفة ملن سلامر الللب د ،
فلليليم ه م للا ك للا م للن ري للم ذل للا اجملم ل وقي للة اإلنص للاف  ،وأ مقال للة أو يم ل س ق للد غيب للل لي ل الم للاس
وأفمل للد د ل للن المص ل لرانية  ،فل لليمر امليل للا باسةحضل للار سل للامر البةاركل للة واملطارنل للة 3واوسل للاقفة عىل حض ل لرته ،
فللاشةم لمللده سللل مئللة وث ث ل أسللقفا  ،فمظللروا ت مقالللة أو يم ل س وبل ْلة للرب اإلسللكمدر ة ال ل قط ل هبللا

مجيل البةاركللة  ،فيفمللدوا مقالةهمللا ولعم للا  ،وأثبة ل ا أ اململلي عل لهه وعنمللا  ،وم ل اهلل ت ال ه ل ومعمللا
ت الماسل  ،للله بيعةللا تامةللا  ،فهل تللا بللال ه تللا بالماس ل  ،وهل ممللي واحللد  ،وثب لة ا ق ل ل
ال ل ا مئل ل ل لة وال مانيللة لشللر أسق ل لفا  ،وقبي ل ا ق ل الم بللي ا بللن م ل اهلل ت املكللا  ،وأنلله علل لهه ح ل مللن علل لهه
حل ل  ،ولعمل ل ا أر ل ل س وق للال ا :ع روح الق للدس علل لهه  ،وق للال ا :ع اوب وا ب للن وروح الق للدس واح للد بطبيع للة
واحد وأقانيم ث ثة.

وثبل لة ا ق ل أه اجملم ال الث  ،وقلال ا :ع ملر العل راء وللد عللهها ربملا مل س اململي  ،الل هل مل اهلل
ت الطبيعل للة ومعمل للا ت الماس ل ل  ،وقل للال ا :ع اململ للي بيعةل للا وأقم ل ل واحل للد  ،ولعم ل ل ا نمل للط رس وبل ْلة ل للرب
اإلسكمدر ة.
فانفض ه ا اجملم وهم ما ب

 1ال

لن وميع .

ت نمخة ل ر (عىل)  ،وامل بل من نمخة (لي ) ونه أ به بالميا .

 2ت اوص ( :امل ل ) وامل بل من نمخة (لي ) ونه أوف ليميا .
 3املطارنة مج مطرا  ،وه مرتبة رمي د ين لمد المصار  ،دو البطر ا وف
9

اوسقف .انظر «املعجم ال سي ».

{قصة المجمع الن عع}
يدم كد ن ل دم ععدع مدما مجمدع د عع ت أ لا «أن ْملطاس» امليلا  ،وذللا أ «سل رس» القملطمط شلاء

عىل امليلا فقللال ع أصلحاب ذلللا اجململ المللل مئللة وال ثل قللد أ طليوا  ،والصل اب ملا قاللله أو يمل س
وبل ْلةللرب اإلسلكمدر ة  ،فل تقبل مملن سل ا ا  ،واكةل عىل مجيل بل دب أ العمل ا الملل مئلة وال ثل  ،وأ
ي وا الملاس بطبيعلة واحلد ومشليئة واحلد وأقمل واحلد  ،فيشابله امليلا عىل ذللا  ،فيملا بيلل بل ْلةللرب بيلل
املقللدس ش لم الرهبللا فيعم ل ا أنمللطاس امليللا وسل رس ومللن قل ل يقالةهمللا  ،فبيللل ذلللا امليللا  ،ف ض ل

وبعلث فمفل البل ْلة لرب عىل «أ يلة»  ،وبعللث حمللا بل ْلةللركا ليل بيللل املقلدس  ،ونلله كللا قلد لمن ليميللا أ
يعن المل مئة وال ث .
فيمللا قللد عىل بيللل املقللدس اشةم ل الرهبللا وقللال ا( :ع للاب أ تقب ل (لللن) 1س ل رس  ،ولكللن (اقب ل ) 2لللن
المللل مئللة وال ث ل وحنللن معللا)  ،ففع ل و للالف امليللا  ،فيمللا بي لله أرس ل قامللدا وأمللره أ ي ل

حمللا

بيعمللة أولئللا  ،فللإ مل فعل أن ل له لللن الكرس ل ونفللاه  ،فقللد القامللد و للرح حمللا ت احلللب  ،فصللار عليلله
الرهبللا ت احلللب وأ للاروا لييلله بللي ضللمن ليقامللد أ فعل ذلللا  ،فللإذا حضللر فييقلر بيعمللة كل مللن لعملله
الرهبا .
فللاشةم الرهبللا  -وكللان ا لشللر آ ف راهل  -فيعم ل ا أو يم ل س ون ْم لط رس وسل رس ومللن قب ل مللن
أولئ للا الم للل مئ للة وال ث ل  ،ففل ل س رسل ل ل املي للا م للن الرهب للا وبي للل ذل للا املي للا  ،فل لهم بمفل ل حم للا ،
فاشةم الرهبا واوساقفة فكةب ا عىل امليلا أهنلم قبيل مقاللة سل رس ولل أر قلل دملاؤهم  ،وسليل ه أ
ك للف أذاه ل للمهم  ،وكة ل بل ْلة للرب رومي للة عىل املي للا بق لب فعي لله وبيعم لله  ،ف للانفض ذل للا اجملم ل لي ل اليعم للة
أ ضا.
وكللا لمل رس تيميل قللال للله عقل ب ال اذلل  ،ونلله كللا يللب مللن قطل بلراذس الللدواب ، 3رقل بعضللها
ببعض  ،وعليه مم اليعاقبة  ،فيفمد أمانة الق .
مث هيا أنمطاس امليا وولل بعد 4قملطمط  ،فلرد كل ملن نفلاه أنملطاس عىل م لعه  ،وكةل عىل بيلل
املقللدس بيمانةلله  ،فللاشةم الرهبللا وأرهللروا كةابلله وفرح ل ا بلله  ،وأثبة ل ا ق ل ل المللل مئللة وال ث ل أس للقفا ،
وغيبل للل اليعق بيل للة لي ل ل اإلسل للكمدر ة  ،وقةي ل ل ا بل ْلة ل للركا قل للال لل لله ب ل ل ل  ،وكل للا مْي ل ل لكانيا  ،ف ل ل ىل الل ل لميا
 1ما ب الق س ن اد من نمخة (لي ).
 2ت نمخة ل ر (قات )  ،وامل بل من نمخة (لي ).
3

برادس الدواب وتمم «برادس»  ،مج برذلة  ،وه ما

لي احلمار أو الب

ال سي ».
 4ت نمخة (لي ) :بعده.
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لي لرك

لييه  ،كالمر ليفرس .انظر «املعجم

عس للطيان س  ،فيرسل ل قام للدا ومع لله لم للكر لظ لليم عىل اإلس للكمدر ة  ،ف للد الكميم للة ت ثي للاب الب ل لرتكة ،
وتقد وقدس  ،فرم ه باحلجار حظ كلادوا قةي نله  ،فانصلرف وتل ار للمهم  ،مث أرهلر اللم بعلد ث ثلة أ لا
أنه أتاه كةاب من امليا  ،وأمر احلرس أ جيمع ا الماس لملماله  ،فيلم بل أحلد باإلسلكمدر ة حلظ حضلر
لمللماله  ،وكللا قللد شع ل بيملله وب ل شمللده ل مللة عذا ه ل فعيهللا و للع ا الملليف ت المللاس  ،فصللعد املم ل
وق للال ( :للا معش للر أه ل اإلس للكمدر ة  ،ع رشع للةم عىل احل ل وت للركةم مقال للة اليعاقب للة وع مل ت لليمم ا أ

شل له

امليللا عللليكم مللن مللفا دمللاءكم)  ،فرم ل ا باحلجللار حللظ للاف لي ل نفملله  ،فلليرهر الع مللة  ،ف للع ا
الم للي ف ليل ل م للن بالكميم للة  ،فقةل ل

يل ل

مص لليهم ع اهلل تع للاىل  ،ح للظ للاض ابم للد ت ال للدماء ،

ورهر مقالة اللميكانية باإلسكمدر ة.
{قصة المجمع الث م }
يم ك ن ل م ععدع للدم مجمدع يد م  ،وذللا أ أسلقف «م لْم لب لج» كلا قل ل بالةماسل  ، 1وأنله للي نلة

قياملة و بعلث  ،وكلا أسلقف «الل لرها» وأسللقف «ال لمصيصة» وأسلقف ثاللث ق لل ( :ع شملد اململلي

يال غس حقيقة)  ،فحشرهم امليا عىل قملطمطيمية فقلال اللم بلْةل لركها( :ع كلا شملده يلا فيجل أ

كل فعيله يللا وق لله يلا  ،وكل شملد نعا ملله وحلد ملن المللاس أو فعل أو قل ل فهل كل لا)  ،وقللال
للله( :2ع اململلي قللد قللا مللن امل ل ت  ،وأليممللا أنلله كل لا ق ل المللاس ل الللد ن)  ،واحللةج بمص ل ص مللن
اإلهيل كق للله( :ع كل مللن ت القبل ر عذا مسعل ا قل ل اهلل سللبحانه لحي )  ،فيوشل ليلليهم اليعللن  ،وأمللر
امليللا أ ك ل ال للم مل لجم يعم ل في لله  ،واسةحض للر بةارك للة ال للب د  ،فللاشةم لم لده مئ للة وأربع للة وس للة
أسللقفا  ،فيعم ل ا أسللقف «ممللبج» وأسللقف «املصيصللة»  ،وثب ل لة ا أ شمللد اململلي حقيقللة يللال  ،وأنلله
عل لهه تللا وعنمللا تللا  ،معللروف بطبيعة ل ومش ليئة وفعي ل  ،أقم ل واحللد  ،وأ الللدنيا ناميللة  ،وأ القيامللة

كاممللة  ،وأ املم للي للييت بل لمجد لظلليم  ،في لد ن اوحي للاء واوم ل ا  ، )3كمللا ق للال ال ل ا مئ للة وال ماني للة
لشر اووام  ،فةفرق ا لي ذلا.

{قصة المجمع الت ع}
يم ك ن ل م مجمع ت ع ليل لهلد معاو لة بلن أي سلفيا ر ل اهلل لمله ت لمل ا فيله  ،وذللا أنله كلا ب ل
«رومية» راه لله تيميل ا  ،فجلاء عىل «قملطا» الل ايل  ،ف خبله ليل قلب م هبله و لمالة كفلره  ،فليمر بله
1

الةماس لقيد أصيها من االمد مفادها أ روح امليل تمةق عىل حي ا  ،وأصحاب ه ه العقيد
ال سي ».

 2أ قال ليميا  ،و نال الك

ليبرتب.

 3أ جي هم يا لمي ا  ،و من معاين الد ن :اب اء.
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مم

بالبعث .انظر «املعجم

«قمللطا» فقطعللل للداه ورش ل ه ونل ل س لمللانه  ،وفع ل بيحللد الةيمي ل ن ك ل لا  ،و لرب اط للر بالملليا
ونفللاه  ،فبيللل ذلللا مي لا قمللطمطيمية  ،فيرس ل عليلله أ ش لله عليلله مللن أفا ل اوسللاقفة للليعيم وشلله ه ل ه
الش للبهة وم للن ك للا ابة للدأ هب للا  ،و عي للم م للن م للةح اليع للن  ،فبعل لث علي لله مئل لة وأربعل ل أس للقفا وثل ل ا مئ للة
لماس ، 1فيمللا وصللي ا عليلله مج ل امليللا مئللة ونانيللة وسللة أسللقفا فصللاروا مئةل واثمل وتمللع  2وأسللقط ا
الشماممة.
وكلا رمللي هل ا اجململ بل ْلةللرب قمللطمطيمية وبل ْلةللرب أنطاكيللة  ،فيعمل ا ملن تقللد مللن القد مل والبةاركللة واحللدا
واحدا  ،فيما لعم هم شيم ا فيخص ا اومانة ونادوا فيها ونقص ا  ،فقال ا:
(ن ل من بللي ال احللد مللن الماس ل  3ا بللن ال حيللد  ،ال ل
اوب  ،اإللل لهه ت اب ل هر  ،ال ل

ه ل الكيمللة اونليللة الللدامم  ،الللدامم اململلة

مل

ه ل ربمللا م ل س اململلي  ،بطبيعة ل تللامة وفعي ل ومشلليئة  ،ت أقم ل

واحلد ووشله واحللد  ،تاملا ب ه تلله تاملا بماسل ته  ،و لله ْد أ اإلللهه ا بللن ت آ لر او لا اهل ملن العل راء
الملليد م للر القد م للية شم للدا عنم للانا  ،ب للمف نا ق للة لقيي للة  ،وذل للا برمح للة اهلل تع للاىل ل البش للر  ،ومل
يحق لله ا للة

و فم للاد و فرق للة و فص ل  ،ولك للن هل ل واح للد عم ل ي للا ش للبه اإلنم للا أ عمي لله ت
ه ل ا بللن ال حيللد والكيم للة اونليللة املةجمللد  ،ال ل

بيعةلله ومللا شللبه اإللل لهه أ عميلله ت بيعةلله  ،ال ل
صار ت احلقيقة حلما كما ق ل اإلهيل املقلدس  ،ملن غلس أ مةقل ملن لده اونيل  ،وليملل ية لس ،
لكمه للا بفعيل ل ومش لليئة و بيعةل ل  ،عل ل لهه وعنمل ل  ،الل ل هبم للا كمل ل قل ل ل احلل ل  ،وكل ل واح للد م للن
الطبيعةل تعم ل مل لركة صللاحبةها مشلليئة غللس مةضللادت و مةصللارلة  ،ولكللن مل املشلليئة اإلنمللية
ء).

املشيئة اإلللههية القادر لي ك
وبي لن اجملم ل اخللام ال ل
ه ل ه أمانللة ه ل ا اجملم ل  ،ف للع ها ولعم ل ا مللن لعم ل ه ْ ،

اشةم ل فيلله المللل مئللة

وبيلن ه ا اجملم مئة سمة.
وال ث ْ

{قصة المجمع الع شر}
يدم كد ن ل دم مجمدع ى شدر  ،وذللا مللا مللا امليلا وول ل ابمله بعلده واشةمل أهل اجململ الملادس ونلمل ا
أ اشةمللالهم كللا لي ل البا ل  ،فجم ل امليللا مئللة وث ث ل أسللقفا  ،ف ب لة ا ق ل ل أه ل اجملللام اخممللة ،
ولعم ا من لعمهم و الفهم  ،وانصرف ا ب لن وميع .
 1الشماس ه من ق باخدمة الكللمللمية  ،ومرتبةه دو مرتبة القمي  .انظر «املعجم ال سي ».
 2لي

ق الكةاب الشي الفا

مد ل ر مش

فقال :العدد غس ممةقيم ت احلماب  ،وت «هدا ة احليار » (ص  :)422ث ا

مئة ونانية  ،ولدد الشماممة ث ا  ،ث ا مئة.
ت ب ه :نمخة «هدا ة احليار ت أش بة اليه د والمصار » اللمحال لييها ه بةحقي ل ما مجعة مس ة  ،ونشرهتا دار لامل الف امد -
مكة.
 3لي

ق الكةاب فقال :ت «هدا ة احليار »« :ال ه ».
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فه ل ه لش للر للام كب للار مللن للامعهم مشلله ر  ،ا للةميل لي ل أك للر مللن أربع للة لشللر ألف للا مللن البةارك للة
واوساقفة والرهبا  ،كيهم ما ب لن وميع .
{تع ق ى ا ح ل ال ص رى في أصل اىتق دمم}
فهل ه حللال املةقللدم م ل ق لرب نمللاهنم مللن أ للا اململلي ووش ل د أ بللاره فلليهم  ،والدولللة دولللةهم  ،والكيمللة
كيم للةهم  ،وليم للاؤهم عذ ذاب أوف للر م للا ك للان ا  ،واهةم للامهم ب لليمر د للمهم واحةفالل لهم ب لله كم للا ت للر  ،وه للم
حيلار تلامه  ،لال مضلي  ،ل ل بل اللم قلد  ،و ملةقر اللم قل ل ت عللهههم  ،بل كل ملمهم قللد

اهل عللههه هل اه  ،وصلرح بلالكفر والةل مملن اتبل سل اه  ،قلد تفرقلل هبلم ت نبليهم وعللهههم اوقاو ل  ،وهلم
كملا قللال اهلل تعللاىل قللد لي ا مللن قبل وأ للي ا ك لسا و للي ا لللن سل اء الملبي  ، فيل سلليلل أهل البيللل
ال احللد لللن د للمهم ومعةقللدهم ت رهبللم ونبلليهم وشابللا الرشل جب ل اب وامرأتلله جبل اب وابملله جب ل اب واخللاد
جبل اب  ،فمللا رمللا يللن ت لص لرنا هل ا  ،وهللم ن لخالة املا ل  ،ونبالللة ال للابر ن  ،ونفا للة املةحي لر ن  ،وقللد
ال لييهم اومد  ،وبلعلد لهدهم باملمي ود مه؟
وهل ء هللم الل ن أوشبل ا وللداء الرسل ملن الف سللفة وامل حلد أ ةممللك ا يلا هللم لييله  ،فللإهنم للرح ا
قبيله لاقل  ،فة اصل أولئلا1
الم د مهم ال شاء به املمي لي ه ا ال شله  ،و ر ل أ هل ا د لن
بيمهم أ ةممك ا يا هم لييه  ،وساء رم هنم بالرسل والكةل  ،ورأوا أ ملا هلم لييله ملن اطراء أقلرب
عىل املعقل ل مللن هل ا الللد ن  ،وقللال الللم هل ء احليللار الض ل ل ع هل ا ه ل احلل ال ل شللاء بلله اململلي ،
فرتك من هله ن الظم الفاسد ن عساء الظن بالرس وعحما الظن يا هم لييه.
والل ا قلال بعلض ميل ب االمللد  -وقلد ذكلر لله امليل الل ا  -فقلال :أملا المصللار فلإ كلا

لارب هم مللن

أه ل املي ل م للارب هنم فكللم للرل فللإين أر ذل للا فكللم لقي ل  ،وع كم للا نللر فك للم لق لمللا قة للا ،
ولكللن أسللة ين ه ل ء الق ل مللن ب ل مجي ل الع ل امل  ،وهن لم قصللدوا مضللاد العق ل وناصللب ه العللداو  ،وحي ل ا
ببي للل ا س للةحا  ،وح للادوا ل للن املم لليا الل ل انةهج لله غ للسهم م للن أه ل الشل لرام  ،فش ل وا ل للن مجيل ل
مملاهج العللامل الصللاحلة العقييلة والشللرلية  ،والةقللدوا كل مملةحي ممكمللا  ،وبمل ا ليل ذلللا للر عة تل د
البةللة عىل ص ل ح ن ل س مللن أن ل اس العللامل  ،ع أهنللا تصي لر العاق ل عذا تشللرس هبللا 2أ للر  ، 3والر لليد سللفيها ،
واحملم للن مم لليئا  ،و م للن ك للا أصل ل لقيدتل له الل ل ش للر نشل ل ه لييه للا اإلس للاء عىل اخ للال والميل ل مم لله ،

 1أ الف سفة.
 2أ اه ها ر عة.
 3أ أمح  .انظر «املعجم ال سي ».
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ووص لفه بضللد صللفاته احلمللىن ؛ فللي ي  1بلله أ مةملله اإلسللاء عىل املخي ل
ْ
ابه و عف العق وقية احلياء و ماسة االمة2.
فه ا وقد رهر له 3من با يهم و
وقال أف

 ،م ل مللا بي مللا لللمهم مللن

الم غيض من فيض  ،وكان ا عذ ذاب أقرب لهدا بالمب .

رمي سدنة االياك يصر  ،ولي

تيمي سقرا  ،ذاب أقد من ه ا:

بيف

ملللا رهللر مللد بةهامللة  ،ورأ مللا أمللره عيل ليل اومللم اجملللاور للله  ،رأ مللا أ نقصلد «اصللطفن البللابي » لللمعيم
م للا لم للده وني ل برأ لله  ،فيم للا اشةمعم للا ليل ل اخ للرو م للن مص للر رأ م للا أ نص للس عىل «ق لرا ي »  ،معيمم للا
وحكيمما لم دله  ،فيما د يما لييله ورأ مجعملا أ قلن أ االياكل قلد يلل مملا  ،ف شل لييله حيملا غشلية
رمم لا أنلله فللار احليللا فيهللا  ،فبكيمللا  ،فيومللي عليمللا أ كف ل ا لللن البكللاء  ،فةص ل نا شهللدنا حللظ هللدأ وفللة
ليميه وقال:
(ه ل ا م للا كم للل أهن للاكم لم لله وأح ل ركم مم لله  ،عنك للم ق ل غي ل لرمت ف لي ل لر بك للم  ،أ ع للةم شه للا م للن ميل ل ككم
فخيط ل ا ليلليكم ت اودليللة  ،فقصللدمت البشللر مللن الةعظلليم يللا ه ل ليخللال وحللده  ،فكمللةم ت ذلللا كمللن
ألط القيم م ْدح الكات  ،وعمنا حركة القيم بالكات ).
ومن املعي أ ه ه اومة ارتكبل
أحدعمم  :ال يل ت املخيل

له.

ر

ور ن لظيم

هبما ذو لق و معرفة:

حلظ شعيل ه لر ا اخلال وشل ءا ممله وعللهها آ لر معله  ،وأن لف ا أ كل لبللدا

والث ي :تلمقص اخلال وسلبه ورميله بالعظلامم  ،حيلث نلمل ا أنله  -سلبحانه وتعلاىل للن قل الم ليل ا كبلسا -

ن ل ل مللن العللرش لللن كرس ل لظمةلله  ،ود ل ت فللر ام لرأ  ،وأقللا همللاب تمللعة أ للهر ةخللب ب ل الب ل ل
والللد والمج ل  ، 4وق للد لي ل لْةه أ ب لا املشلليمة وال للرحم والللبطن  ،مث للر م للن حيللث د ل  ،ر لليعا ص ل سا
مي للص ال للد  ،ولل لف ت القم ل  ، 5وأودس الم للر ر  ،بك ل وجي ل س و عطل ل و ب ل ل و ة ل ل

و ل لحم ليل ل

او للد والع ات ل  ، 6مث ص للار عىل أ لطم للل اليه ل د د ْ له  ،وربط ل ا د لله  ،وبص للق ا ت وشه لله  ،وص للفع ا

7
صل لب  ، 8وألبم ل ه عكي للي  1م للن الشل ل ب  ،وسل لمروا د لله ورشيي لله ، 2وشرلل ل ه
قف للاه  ،وص لليب ه شهل لرا ب ل ل ْ
ألظم اط  ،ه ا وه اإلللهه احل ال بيده أتقمل الع امل  ،وه املعب د املمج د له.

 1أ أحر به وأشدر .انظر «املعجم ال سي ».
 2هما انةه ك

امليا االمد .

 3أ ذلا امليا االمد .
 4المج ه ما خير من البطن من ر وغام  .انظر «املعجم ال سي ».
 5الللقللم مج قما  ،وه رقة لر ضة يف هبا امل ل د .انظر «املعجم ال سي ».
 6الع ات مج لات  ،وه ما ب املمك والعم  .انظر «املعجم ال سي ».
 7القفا ه م ر العم  .انظر «املعجم ال سي ».
 8اليص ه ك مضي ت شب أو واد  .انظر «املعجم ال سي ».
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ولعمر اهلل  ،ع ه ه ممبة هلل سبحانه ما سبه هبا أحد من البشر قلبيهم و بعلدهم  ،كملا قلال تعلاىل فيملا
لحك لملله رس ل له ال ل ن ل هه ون ل ه أ للاه اململلي لللن ه ل ا البا ل ال ل تكللاد المللماوا ةفطللر مملله
وتمش اورض وهر اببال هدا ، فقال:
لةمين ابللن آد وملا مب ل لله ذلللا  ،وكل بين ابللن آد وملا مب ل لله ذلللا  ،أملا ل لْةمه ع لا فق للله( :اهل
مل ألد ومل أولد  ،ومل كن يل كف ا أحد.

اهلل ولدا)  ،وأنا اوحد الصمد ال

وأما تك به ع ا فق له( :لن عيدين كما بدأين)  ،ولي أول اخي بيه لي من

علادته3.

وقللال لمللر بللن اخطللاب ر ل اهلل تعللاىل لملله ت ه ل ه اومللة :أهيم ل هم و تظيم ل هم  ،فيق لد سللب ا اهلل ل ل
وش ممبة ما سبه ع اها أحد من

البشر4.

ولعملر اهلل ع ل لباد اوصلما  -مل أهنللم أللداء اهلل لل وشل ليل احلقيقللة  ،وأللداء رسليه ليليهم المل

،

وأ للد الكف للار كفل لرا  -للينف أ صل لف ا آال للةهم الل ل عب للدوهنا م للن دو اهلل تع للاىل  -وهل ل م للن احلج للار
واحلد للد واخش ل  -ي ل م للا وص للفل بلله ه ل ه اومللة رب الع للامل وعلل لهه المللماوا واور ل  ،وك للا اهلل

تعللاىل ت قي ل هبم أشل وألظللم مللن أ صلف ه ب ل لا أو يللا قاربله  ،وعمنللا لرب الق ل أهنللم لبللدوا مللن دونلله

آالللة خمي قللة مرب بللة م لحدثة  ،ونلم ل ا أهنللا تقرب لهم عليلله  ،مل لجعي ا لليئا مللن آالللةهم كف ل ا للله و نظ لسا و
وللدا  ،ومل مللال ا ملن الللرب تعلاىل مللا نالللل ممله هل ه اوملة  ،ولل رهم ت ذلللا أقلب مللن قل الم  ،فللإ أصل
معةق للدهم أ أرواح اونبي للاء لي لليهم المل ل كان للل ت ابح لليم ت س للجن عبي للي م للن له للد آد عىل نم للن
اململلي  ،وكللا عب لراهيم وم س ل ون ل ح وصللاه وه ل د ليلليهم الص ل والم ل مع ل ب ممللج ن ت الم للار
بمللب

طيئللة آد لييلله الم ل

وأكي له مللن الشللجر  ،وكللا كيمللا مللا واحللد مللن بللين آد أ ل ه عبيللي

وسلجمه ت الملار بل ن أبيله  ،مث ع اهلل سللبحانه وتعلاىل مللا أراد رمحلةهم و صلهم ملن العل اب ايل ليل
عبيللي فييللة  ،فم ل ل لللن كرس ل لظمة له والللةحم بللبطن مللر حللظ ول لد وك ل وصللار رش ل  ،فمك لن ألللداءه
اليهل د مللن نفملله حللظ صلليب ه وقةي ل ه ومسللروه وت ش ل ه بالش ل ب ليل رأسلله  ،فخي لص أنبيللاءه ورسلليه وفللداهم
بمفمه ودمه  ،فه لرا دمه ت مر ا مجي ولد آد  ،عذ كلا ذنبله باقيلا ت ألملا مجليعهم  ،فخيصلهم ممله
بللي مك لن ألللداءه مللن صلليبه وتمللمسه وصللفعه  ،ع مللن أنكللر صلليبه أو للا فيلله أو قللال بللي اإلل لهه لج
لن ذلا ؛ فه ت سجن عبيي مع ب حظ لق لر ب لا  ،وأ عللههه صي وصف وسلمر.

 1اإلكيي ه الةا  .انظر «املعجم ال سي ».
 2سلمر داه ورش ه أ د وثلبةل باملمامس لي ل ح وحن ه .انظر «املعجم ال سي ».
 3رواه البخار ( )4975 ، 4974 ، 3193لن أي هر ر ر
 4نم ه ا الق ل أ ضا عىل معاذ بن شب ر

اهلل لمه .

اهلل لمه  ،انظر «ب ية املرتاد» بن تيمية رمحه اهلل  ،ص  ، 503الما ر :مكةبة العي

واحلكم – املد مة.
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فممللب ا اإللل لهه احل ل سللبحانه عىل مللا يْن ل لف أ ْس لق المللاس وأقيهللم أ فعي له يمي كلله ولبللده  ،وعىل مللا للينف
ل لباد اوصللما أ تل لمم عليلله أوثللاهنم  ،وكل ب ا اهلل سللبحانه ت ك نله تللاب ليل آد لييلله المل وغفللر للله
طيئةه  ،ونمب ه عىل أقب الظيلم حيلث نلمل ا أنله سلجن أنبيلاءه ورسليه وأوليلاءه ت ابحليم بملب

طيئلة

أبيهم  ،ونملب ه عىل غا لة الملفه حيلث يصلهم ملن العل اب بةمكيمله أللداءه ملن نفمله حلظ قةيل ه وصليب ه
وأراق ا دمه  ،ونمب ه عىل غا ة العج حيلث لجل وه أ لخيصهم بقدرتله ملن غلس هل ه احلييلة  ،ونملب ه عىل
غا ة المقص حيث سي ألداءه لي نفمه وابمه  ،ففعي ا به ما فعي ا.
وع لجم دة فد ع ددم أمدة مد األمدم دبت رع د ومعبودمد وإل د

عمد ب د دته عدده مدمأل األمددة  ،كمد قد ل

ىمر رضي اهلل ى ه( :إ م بوا اهلل منبة م به إي م أحع م البشر).
وكلا بعللض أممللة اإلسل عذا رأ صللييبيا 1أغمللض ليميلله لملله وقللال :أسللةطي أ أمللم ليللين ممللن سل
عللههه ومعب ده بيقب الم .

للرلا ولقل ل  ،عهن للم ل للار لي ل ب للين آد  ،مفم للدو

وال ل ا ق للال لق ل ء امليل ل ب :ع شه للاد هل ل ء واشل ل

ليعق ل والشرام .
{فصل في ع ن أن ال ص رى ل نوا متمنك عشيء م شريعة المن ح وخ دي ه البتة}
وأما ر عةهم ود لمهم فييمل ا مةمملك بشل ء ملن لر عة اململي و د مله البةلة  ،فليول ذللا أملر القبيلة ،
ف للإهنم ابة للدل ا الص ل عىل مطي ل الش للم  ،م ل ليمه للم أ الل لممي ليي لله الم ل مل ص ل عىل الل لمشر
أصل  ،بل قلد نقل م ر ل هم أ ذلللا حلدا بعلد اململي بمحل ثل ا مئلة سلمة  ،وع فاململي عمنلا كللا
صي عىل قبية بيل املقلدس  ،وهل قبيلة اونبيلاء قبيله  ،وعليهلا كلا صلي الملي  ملد مقامله يكلة وبعلد
هجرته نانية لشر هرا ، 2مث نقيه اهلل تعاىل عىل قبية أبيه عبراهيم.
ومللن ذلللا أ

للرو ا سللةمجاء باملللاء  ،فيب ل ل أحللدهم و ة ل

امللف مللمهم  -وهللم الللرو وغللسهم -

و ق ل ب لليثر البل ل ل وال للام عىل صل ل ته بةي للا الرامح للة الكر ه للة  ،فيم للةقب الش للر و ص للي لي ل وشه لله ،
وملدا مللن ييلله بللين اس احلللد ث ك ل با كللا أو فجل را أو غيبللة أو سللبا و للةما  ،و لخ ه بمللعر اخمللر وحلللم
و بطيهللا  ،وع دلةلله احلاشللة عىل البل ل ت الص ل

اخم ل ر ومللا للاك ذلللا  ،و ضللر ذلللا ت الصل
بال وه صي و ضر ص ته.

1

صييبيا أ نصرانيا  ،مس ا ب لا و المصار عظم

الصيي

ب عبدونه بالمج د له  ،وه اخشبة ال صي لييها ليم لييه

الم .
 2نبه ق الكةاب عىل أ ال ارد ت ه ا ه حد ث ال اء بن لانب ر
سةة لشر هرا أو سبعة لشر هرا.
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اهلل لمه ال

أ رشه البحار ( )4486ومميم ( )525وفيه:

وكددل ى قددل يع ددم أن موا ددة إلد ده الع د لم ع ددمأل العب د د قب د ح ددعا  ،وصللاحبها عىل اسللةحقا غضللبه
ولقابل لله أقل للرب ممل لله عىل الر ل للا وال ل ل اب  ،ومل للن العجي ل ل أنل ل لهم قل للرؤو ت الة ل ل را ( :مي ل ل لع مل للن تعي ل ل
بالصلليي )  ،وهللم قللد شعيل ا للعار د للمهم مللا يعمل لييلله  ،ولل كللا الللم أد لقل لكللا اووىل هبللم أ
مرقل ل ا الص لليي حي للث وش للدوه  ،و كمل لروه و ضل لمخ ه بالمجاس للة  ،فإن لله صل لي ليي لله علل لهههم ومعبل ل دهم
ب لمهم  ،وأه لييه وفض و

.

فيا ليعج  ،بي وشه بعد ه ا مةح الصيي الةعظيم  ،ل أ الق أ من اونعا ؟!
وتعظليمهم ليصلليي ممللا ابةلدل ه ت د للن اململلي بعللده ب ملا  ،و ذكللر للله ت اإلهيل البةللة  ،وعمنللا ذكلر ت
الة را باليعن ملن تعي به  ،فاتلخ ته ه ه اومة معب دا مجدو له.
وعذا اشةهللد أحللدهم ت اليم ل  -فيللث لحمث و ك ل ب  -حيللف بالصلليي  ،و ك ل ب عذا حيللف
بللاهلل و ك ل ب عذا حيللف بالصلليي  ،ول ل كللا ال ل ه اومللة أد م ْم لكة 1مللن لق ل لكللا مب ل الللم أ

يعم ا الصيي من أشل معبل دهم وعللهههم حل صلي لييله  ،كملا قلال ا( :ع اورض لعملل ملن أشل آد
ح أ طي  ،وكملا لعملل اورض حل ق لة قابيل أ لاه)  ،وكملا ت اإلهيل ( :ع اليعملة تم ل ل ليل اورض
عذا كا أمراؤها الصبيا ).
فيل لقيل ا لكلا مب ل الللم أ

مميل ا صللييبا و لمم ه بي للد هم و

كرونله بيلملمةهم  ،وعذا ذكللر الللم

سللدوا ممللامعهم لللن ذكللره  ،ولقللد صللد القام ل ( :لللدو لاق ل للس مللن صللد أمح ل )  ،وهنللم فمقهللم
قص للدوا تعظل لليم املم للي فاشةهل للدوا ت ذم لله وتمقصل لله واإلنراء ب لله والطعل للن ليي لله  ،وكل للا مقصل ل دهم بل ل لا
الةشللمي لي ل اليه ل د وتمفللس المللاس لللمهم وعغ لراءهم هب للم  ،فمف لروا اومللم لللن المص لرانية ولللن اململلي ود م له
ألظ للم تمف للس  ،وليمل ل ا أ ال للد ن قل ل ب ل لا  ،ف ل ل ال للم رهب للاهنم وأس للاقفةهم م للن احلي ل واملخ للار
وأن ل اس الشللعب  3مللا اسللةمال ا بلله ابهللال وربط ل هم بلله  ،وهللم مللةجي و ذلللا و مةحمللم نه و ق ل ل عنلله

2

شد د ن المصلرانية ، 4وكليهنم عمنلا لظمل ا الصليي ل لما رأوه قلد ث لبل لصلْي عللهههم  ،ومل مشل ومل ةطلا ر
و ةكملر مللن هيبةله ملللا محل لييلله  ،وقللد ذكلروا أ الشللم اسل د وت للس حلال المللماء واورض  ،فيمللا مل
ة س الصيي ومل ةطا ر ؛ اسةح لمدهم الةعظيم وأ عبد.
ولقللد قللال بعللض لق مهللم( :ع تعظيممللا ليصلليي شللار للر تعظلليم قبل ر اونبيللاء  ،فإنلله كللا قل اململلي
وه لييله  ،مث مللا دفلن صلار قل ه ت اورض)  ،وللي وراء هل ا ال لحم وابهل محل  ،فلإ الملج د لقبل ر
اونبيللاء ولبادهتللا للرب بل مللن ألظللم الشللرب  ،وقللد لعللن عمللا احلمفللاء و للامت اونبيللاء  اليهل د والمصللار
 1ممكة أ بقية .انظر «املعجم ال سي ».
 2املخار ه اوم ر املخالفة ليعاد  .انظر «املعجم ال سي ».
 3الشعب ه ا حةيال الةمادا لي
4أ

داس احل اس .انظر «املعجم ال سي ».

ق ه!
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حيث اه وا قب ر أنبيامهم مملاشد  ،وأصل الشرك وىب د األوي ن م العكوو ى دا القبدور واتخ لمد
من ع.
مث قال :فينةم تعظم ك صيي  ،و تلخص الةعظيم ب لا الصيي بعيمه!
فإ قيةم :الصيي من حيث ه ل كر بالصيي ال صي لييه عللههما!
قيمللا :وكل لا ال لحفر تل كر ففرتلله  ،فع لظم ا كل حفللر واسللجدوا الللا وهنللا كحفرتلله أ ضللا  ،ب ل أوىل  ،و
شبة الصيي مل مةقر لييها اسةقراره ت احلفر .
مث قلال :اليللد الل مملةه أوىل أ تعظلم مللن الصلليي  ،فعظمل ا أ للد اليهل د لمملهم ع لاه وعممللاكهم للله ،
مث انقي ا ذلا الةعظيم عىل سامر او د !
فإ قيةم :مم من ذلا مان العداو !
فعمدكم أنه هل الل ر ل بل لا وا ةلاره ، 1ولل مل لرض بله مل صلي ا عليله ممله  ،فعيل هل ا فيمب ل لكلم
أ تش للكروهم وام للدوهم عذ فعيل ل ا مر للاته وا ةي للاره الل ل

ك للا س للب

ل ل ص مجيل ل اونبي للاء واملل ل مم

والقد م من ابحيم ومن سجن عبيي  ،فما ألظلم م لمة اليهل د ليليكم وليل آبلامكم  ،بل وليل سلامر
المبي من لد آد لييه الم

عىل نمن املمي .

واملقصل ل د أ هل ل ه اوم للة مجع للل بل ل الش للرب وليل ل اإلل ل لهه وتمقصل له وت للمقص نب لليهم وليب لله ومفارق للة د م لله

بالك ل ليية  ،فيللم ةممللك ا بش ل ء ممللا كللا لييلله اململلي  ،ت ص ل هتم و ت صلليامهم و ت أليللادهم ،
ب هم ت ذلا أتْ لباس ك نال  ،ممةجيب لك م لمخر  2ومبطل  ،أد يل ا ت الشلر عة ملا للي ممهلا ،
وترك ا ما أتل به.

وعذا للئل أ تللر ال للع  3ت د للمهم فللانظر عىل صلليامهم ال ل و للع ه ملي ل كهم ولظمللامهم  ،فيهللم صلليا
ليحل ل ار  ،وصل لليا ملل للار مل للر  ،وصل لليا ملل للار شل لرش  ،وصل لليا ليمل للي د  ،وتل لركهم أكل ل اليحل للم ت
صلليامهم مم للا أد ي ل ه ت د للن املم للي  ،وع فه للم عيم ل أ املم للي ليي لله الم ل ك للا يك ل اليح للم ومل
ميمعهم ممه ت ص و فطر.
وأصل ل ذل للا أ «املان للة» 4ك للان ا

لليكي ذا روح  ،فيم للا د يل ل ا ت المصل لرانية للاف ا أ رتكل ل ا أكل ل

اليحلم ف ليقةي ا  ،فشلرل ا ونفمللهم صلياما  ،فصلام ا ليمللي د واحلل ار وملار مللر  ،وتركل ا ت هل ا الصل

 1ك ا ت نمخة (لي )  ،وال ت نمخة ل ر( :وا ةار).
2
مخ لر ه ال فع أم را دل أهنا من اخ ار  ،كالماحر وحن ه.
اللم ْ
 3ت نمخة (لي ) :الة يس.
4

املان ة نمبة عىل م سمها «ماين»  ،كا ت اوص

سيا  ،مث حن ممح ب اجمل سية والمصرانية  ،وألف عهي

ليم لييه الم  .انظر م اه املان ة ت كةاب «الفهرسل» بن المد .
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ضاه به عهي

أكل اليحلم افظلة ليل ملا الةلادوه ملن مل ه «ملاين»  ،فيملا لال ال مللا تلبعهم ليل ذللا الممللط ر ة
واليعق بية  ،فصار س لمة مةعارفة بيمهم  ،مث تبعهم لي ذلا اللميكانية.
فصل 1

مث عنلا عذا كشللفل لللن حللاالم وشللد أممللة د للمهم ورهبللاهنم قللد نصللب ا حبامل احليل ليقةمصل ا 2هبللا لقل ل
العل ا  ،و ة صللي ا بالةم لله والةيبللي عىل اسللةمالةهم وانقيللادهم واسللةدرار أمل االم  ،وذلللا أ للهر وأك للر مللن
أ

كر.

فمللن ذلللا مللا عةمدونلله ت العيللد الل

مللم نه «ليللد المل ر» و ي له بيللل املقللدس  ،فيجةمعل مللن سللامر

الم ل اح ت ذلللا الي ل و لليت عىل بيللل فيلله قمللد معي ل

نللار فيلله  ،في لةي ا أحبللارهم اإلهي ل  ،و رفع ل

أص ات لهم  ،و بةهيل ت الللدلاء  ،فبيمللا هللم 3كل لا وعذا نللار قللد ن ل لل مللن سللقف البيللل فةقل ليل ذبالللة
القملد  ، 4فيشللر و ضل ء و شلةع  ،فيضلج

للجة واحللد  ،و لصيب ليل وشل ههم  ،و ي ل و ت

البكاء والشهي .
قال أب بكر الطر

 :5كمل ببيل املقدس  ،وكا واليها عذ ذاب رشل قلال لله سلقما  ،فيملا منلا عليله

ل ه ل ا العيللد أن لف ل ل  6عىل بةللاركةهم وقللال( :أنللا نللانل عللليكم ت ل ه ل ا العيللد وكشللف لللن حقيقللة مللا
تق ل ل  ،ف للإ ك للا حق للا ومل ةض ل يل وش لله احليي للة في لله أق للررتكم ليي لله ولظمة لله معك للم بعي للم  ،وع ك للا
مل ْخ ل لرقة 7لي ل ل ل امكم أوقعللل بكللم مللا تكره نلله)  ،فص لع ذلللا ليلليهم شللدا  ،وسلليل ه أ
فيأ وأه  ،فحمي ا له ما لظيما في ه وألرض لمهم.

فع ل ،

 :مث اشةمعل بيي ملد بلن اوقلد باإلسلكمدر ة  ،فحلدثين أهنلم ي ل و يطلا رقيقلا ملن
قال الطر
حنللاس  ،وه ل الشللر  ،وجيعي نلله ت وس ل قبللة البيللل عىل رأس الفةييللة ال ل ت القمللد  ،و دهم نلله بللدهن
اليبللا والبيللل مظيللم  ،فيللث

للدرب المللاررو اخللي المحللاس  ،وقللد لظم ل ا ذلللا البيللل  ،ف ل ميكم ل

ك ل أحللد مللن د للله  ،وت رأس القبللة رش ل  ،فللإذا قدس ل ا ودلل ل ا ألق ل لي ل ذلللا اخللي

لليئا مللن ن للار

المف  ،فةجر المار م دهن اليبا عىل آ ر اخي المحاس  ،فلةلْيق الفةيية فةل ْعي هبا.
 1ه ا الفص ب خمادلة أممة د ن المصار لع امهم.
 2هك ا ت نمخة (لي )  ،وت نمخة ل ر :ليقبض ا.
( 3بيما هم) تعين (بيمما هم).
 4ذبالة القمد ه فةييةه ال للشع هبا المرا  .انظر «املعجم ال سي ».
 ،ي املالكية  ،له كةاب مشه ر ت الةح ر من البدس وه «كةاب احل ادا والبدس»  ،ت ت
 5ه مد بن ال ليد اوندلم الطر
رمحه اهلل سمة  . 520انظر ترمجةه ت «سس أل

المب ء» (.)490/19

 6الللم لف ل ه عمضاء الش ء وعبرامه .انظر «املعجم ال سي ».
 7اخار ه اومر املخالف ليعاد  .انظر «املعجم ال سي ».
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فيل نصل أحلد مللمهم نفملله وفلة ليل هاتلله لةةبل هل ا القل ْدر و يل اخللي المحلاس  ،وفللة رأس القبللة
لللس الرشل والللمف  ،و للر أ ممبل ذلللا المل ر مللن ذلللا ال لممخر اللمي ل لب  ،وأنلله لل ن ل ل مللن المللماء
لظهر من ف

 ،ومل كن ره ره من الفةيية.

ومن حلييهم أ ضلا أنله قلد كلا بليرض اللرو ت نملن املة كل  1كميملة  ،عذا كلا ل ليلدها ملج الملاس عليهلا
وجيةمع ل لمللد صللمم فيهللا  ،فيشللاهدو ث ل ْد ذلللا الصللمم ت ذلللا الي ل خيللر مملله الي ل  ،وكللا جيةم ل
ليملاد ت ذلللا اليل مللال لظليم  ،فبحللث امليلا لمهللا فانكشللف لله أمرهللا  ،ف شلد الق ليم 2قلد ثقل ملن
وراء احلام ثقبا عىل ثد الصمم  ،وشع فيهلا أنب بلة ملن رصلاص  ،وأصليحها بلابس 3ليخفل أمرهلا  ،فلإذا
كللا ل العيللد فةحهللا وص ل فيهللا الي ل فيجللر عىل ال للد فيقطللر مملله  ،فيعةقللد ابهللال أ ه ل ا س لر ت
الصمم  ،وأنه ل مة من اهلل تعلاىل لقبل ل قربلاهنم وتعظليمهم لله  ،فيملا انكشلف لله 4ذللا أملر بضلرب لمل
الملاد و ل الصل ر ملن الكمللام  ،وقلال :ع هل ه الصل ر مقلا اوصللما  ،فملن سلجد ليصل ر فهل كمللن
سجد لمصما .
ولقدع كد ن مد الوا دى ى دا م ددوك ا د ع أن يم عدوا مد خء مد مددما وأمث لده  ،لمد ف ده مد ا ى ددة
ى ددا الكفددر وتعشد م شددع رأل  ،ف ل دمن ىع ى ددا للددم والمعد ى دده شدريم ل ف ىددل  ،لكد لمد م د ن
ى م دي ا
الص

ع وك ن النحت المي يأتمو ده مد م أحدى إلد م مد اهلل ىدز و دل ور دوله ى ده

والن ع ؛ أقرومم ى ا للم ومك ومم م ه.
فصل 5

واملقص ل د أ د للن اومللة الصللييبية  -بعللد أ بعللث اهلل تعللاىل مللدا  ب ل قبيلله بمح ل ث ل ا مئللة سللمة -
مب ددي ى ددا مع ددع العقددول والش درا ع  ،وت د قص إل ده الع د لم ورم دده ع لعشد م  ،فكل نصلراين

ي ل

فظه من ه ه البيية فيي بمصراين لي احلقيقة.

أفيللي ه ل الللد ن ال ل أسم لله أصللحاب املل لجام املة لم ل لي ل أ ال اح للد ث ث للة وال ثللة واح للد  ،في للا
لجبا  ،كيف ر العاق أ ك ه ا مبيل لقيه وممةه ليمه!
أتلر مل كلن ت هل ه اوملة مللن رشل عىل لقيلله وفطرتله  ،و عيللم أ هل ا لل احمللال وع
واسللةخرش ا للله او للباه  ،ف ل ل كرو م للا و
االلاد ال ه ل

بالماس ل

لبها ع وفيلله بيللا

طللئهم و ل الم  ،كةشللبيه بعضللهم

وامة اشلله بلله بااللاد المللار واحلد للد  ،ومت ي ل غللسهم ذلللا بللا ة

 1املة ك من يفاء بين العباس.
 2أ القاملم لي أمر الصمم.
 3ت نمخة (لي ) :بابب .
 4أ امليا.
 5ه ا الفص يخص خمالفة د ن المصار ليعق ل.
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لرب ا لله اوم للال
املللاء بللالي ،

وتشللبيه آ للر ن ذلللا بللامة ا ال ل اء وا ة لله بيلضللاء البللد  ،عىل غللس ذلللا مللن اوم للال واملقللا ي ال ل
تةض للمن امةل ل ا حقيقةل ل وا ة همل للا  ،ح للظ ص للارا حقيقل للة أ للر  ،تع للاىل اهلل لل ل وشل ل ل للن عفكهل للم
وك هبم.
ومل قللمعهم ه ل ا الق ل ل ت رب الم للماوا واورض ح للظ اتفق ل ا بيس للرهم 1لي ل أ اليه ل د أ ل وه وس للاق ه
بيمهم ذلي مقه را وه مم

شبةه الل صليب ه لييهلا  ،واليهل د بصلق ت وشهله و ضلرب نه  ،مث صليب ه
لعره جبيلده مللا لب دمله فلرار الشلم  ،مث دفلن

و عم ه باحلربة حظ ما  ،وترك ه مصلي با حلظ الةصل

وأقللا اللل ال لرتاب ث ثللة أ للا  ،مث قللا ب ه تل لي ل لةه مللن ق ل ه  ،ه ل ا ق ل ل مجلليعهم لللي فلليهم مللن مكللر مملله
يئا.
فيللا ليعق ل ل  ،كيللف كللا حللال ه ل ا العللامل اولي ل واوسللف ت ه ل ه او للا ال ثللة  ،ومللن كللا للدبر أمللر
المللماوا واورض  ،وم للن ال ل

ل ليف الللرب س للبحانه وتع للاىل ت ه ل ه املللد  ،وم للن ك للا ال ل

ميم للا

المماء أ تق لي اورض وه مدف ت ق ه؟!
و لا لجبللا  ،هل دفل لمل الكيملة معلله بعلد أ قةيللل وصليبل  ،أ فارقةلله و لةله أحل ملا كللا عىل نصللرها
له كما

له أب ه وق مله  ،فلإ كانلل قلد فارقةله وجتلرد ممهلا فيلي هل حيمئل اململي  ،وعمنلا هل ك لسه ملن

آحللاد المللاس  ،وكيللف ص ل مفارقةهللا للله بعللد أ اتل لحد بلله ومانشللل حلملله ودملله  ،وأ للن ذه ل ا اللاد
وا مة ل ا  ،وع كان للل مل تفارق لله وقل لةيل وصل ليبل ودفم للل مع لله ؛ فكي للف وص ل املخيل ل
وصيبه ودفمه؟!
و للا لجبللا أ قل م ل عل لهه المللماوا واورض ه ل ا  ،هل امليللا القللدوس الم ل

عىل قةل ل اإللل لهه

املل من املهلليمن الع ل

اببار املةك سبحا اهلل لما شرك .

(احلمد هلل مث احلمد هلل تعاىل ال

هدانا لإلس

ا ذا اب ل واإلكرا  ،كما هد ةما لإلس

 ،وما كما لمهةد ل أ هدانا اهلل.

 ،أسيلا أ

تمل له لما حظ تة فانا لي اإلس

أل لباد املمي لما س ال

نر د ش ابه ممن

عذا ما اإلللهه بصم ق
وه أر اه ما نال ه ممه

أمات ه فما ه ا اإلللهه
فبشراهم عذا نال ا ر اه

وع س خ ال

فعي ه فيه

فق هتم عذا أوهل ق اه

وه بق ال ش د ب عللهه
ل الطبا المب  1ملا
وه ي ْ

مسي مةجي ملن دلاه
ث  2ال الرتاب وقد ل ه

 1أ اتفق ا كيهم.
 2ما ب املعق فة ن اد من نمخة (لي ).
 3نبه ق الكةاب الشي

ولاه3

مد ل ر مش حفظه اهلل فقال :لع القصيد ليم لف.
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)2.

دبرها وقد سلمر داه
بمصرهلم وقد مسع ا بكاه

وه يل الع امل من عللهه
وكيف هيل اوم ب لمه

وكيف أ اقل اخشبا حلم اإلللهه احل مشدودا قفاه
خيالطه و يحقه أذاه
وكيف دنا احلد د عليه حظ
وكيف متكمل أ د للداه

و الل حيث قد صفع ا قفاه

وه لاد املمي عىل حيا

أ احملي له رب س اه

و ا لجبا لق

وألج ممه بطن قد ح اه

م ربا

أقا هماب تمعا من ه ر
و

لد الظيما من حيض غ اه
عيفا فااا لي د فاه

الفر م ل دا ص سا

تعاىل اهلل لن عفا المصار

ب ن ذاب 3ه ه ا عللهه
سيميل كيهم لما افرتاه

و يك مث شرب مث ييت
أل لباد الصيي و معىن

عظم أو لقب من رماه

وه تقض العق ل ب س كمر

وعحرا له 4وملن نعاه

عذا رك اإلللهه لييه كرها

وقد د لةممس داه
فد ْسه ت لب ْمه  5ع ْذ تراه
وتعبده فإنا من لداه

ف اب املرك امليع حقا
لرا6
ها لييه رب اخي

فإ لظمةه من أش أ قد

ح

وقد فقد الصيي فإ رأ ما

له ك ت كرنا

فه ليقب ر سجد

لرا

بدا ةه وه ا ممةهاه

أ غاب.

 2الطبا المب أ المماوا المب .
 3عين بق له ( ن ذاب) أ
 4أ الصيي أ ضا.

ن اوك والشرب  ،وه

سماه7

لضم الق ربا ت حشاه

فيا لبد املمي أف فه ا

1ث

رب العباد وقد ل ه

رو الب ل وال ام .

 5تللب ل ْلم لله أ تقبيه.
 6ت «المها ة» :لرا أ مجيعا.
 7اللمللما ه الض ء الما  .انظر «املعجم ال سي ».
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فصل1

قد با لك ذ لق أ الشيطا ت ل
واسةخفهم في ال ه  ،فة ل

هب ه اومة الضالة ك الة ل

 ،ودلاهم فيشاب ه ،

هبم ت ي املعب د سبحانه وتعاىل  ،وت ل

هبم ت أمر املمي ،

وت ل هبم ت ي الصيي ولبادته  ،وت ل هبم ت تص ر الص ر ت الكمام ولبادهتا  ،ف جتد
كميمة من كماممهم هي لن ص ر مر واملمي وشرش وبطرس وغسهم من القد م لمدهم
والشهداء  ،وأك رهم مجدو ليص ر و دل هنا من دو اهلل تعاىل  ،حظ لقد كلة بطر اإلسكمدر ة
عىل ميا الرو كةابا مةج فيه ليمج د ليص ر بي اهلل تعاىل أمر م س لييه الم أ ص ر ت قبة
ال ما ص ر الماروس  ،وبي سييما بن داود ملا لم االيك لم ص ر الماروس من ذه ،
ونصبها دا

االيك  ،مث قال ت كةابه( :وعمنا م ال ه ا م ال امليا كة

عىل بعض لماله كةابا ،

فيي ه العام و لقبيه و ضعه لي ليميه و ق له  ،تعظيما ليقر اس واللمداد ، 2ب تعظيما ليميا ،
ك لا المج د ليص ر ؛ تعظيم سم ذلا املص ر لمصباغ واول ا ).
وع ما المث ل عع ه ىبعت األصد ع  ،وملا ذكلره هل ا املشلرب 3للن م سل وسلييما لييهملا المل

 -لل

ص ل  -مل كللن فيلله دلي ل لي ل المللج د ليص ل ر  ،وغا ة لله أ ك ل ي ابللة مللا ل ل كر لللن داود أنلله نلق ل
طيئةلله ت كل لفه لللئ ممللاها  ،فللي ن ه ل ا ممللا فعيلله ه ل ء املشللرك مللن الة ل ل واخض ل س والمللج د ب ل
لد تيللا الصل ر  ،وعمنللا امل لال املطللاب ملللا فعيلله هل ء املشللرك م للال للاد ملن لدا امليللا د ل ليل
رش ل قر ل مللن يملله  ،وسللجد للله ولبللده وفع ل بلله مللا صللي أ فع ل ع م ل امليللا  ،وك ل لاق ل
مللةجهيه و مللةحمقه ت فعيلله  ،عذ قللد فع ل م ل لبللد امليللا مللا كللا مب ل للله أ ل لخص بلله امليللا دو
لبيده من اإلكلرا واخضل س والةل ل  ،ومعيل أ هل ا عىل مقلل امليلا لله وسلق ه ملن ليمله أقلرب ممله عىل
عكرام له للله ورف ل ممل ل لةه  ،ك ل لا حللال مللن سللجد ملخي ل أو لص ل ر خمي ل  ،ونلله لم لد عىل الم للج د -
ال ل ه ل غا للة مللا ة ص ل بلله العبللد عىل ر للا الللرب و صللي ع للله – ف لفع ل ليه لص ل ر لبللد مللن لبيللده ،
وس ل ب ل اهلل وب ل لب للده ت ذل للا  ،ول للي وراء ه ل ا ت الق للب والظي للم ل ء  ،وال ل ا ق للال تع للاىل ع
الشرب لظيم لظيم.
وقد فطر اهلل سلبحانه لبلاده ليل اسلةقباح معاميلة لبيلد امليلا و دمله بلالةعظيم واإلشل ل واخضل س والل ل
ال عام به امليا  ،فكيلف حلال ملن فعل ذللا بيللداء امليلا  ،فلإ الشليطا للدو اهلل  ،واملشلرب عمنلا
شللرب بلله ب ل يل اهلل ورسل له  ،ب ل رسل ل اهلل وأوليللاؤه بر ئ ل ممللن أ للرب هبللم  ،معللادو الللم  ،أ للد المللاس
 1ه ا الفص ل لب

رب المصار املةم ت لباد الص ر.

 2املداد ه احل .
3

عين بطر اإلسكمد ة.
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مقة للا الل للم  ،فهل للم ت نفل ل اومل للر عمنل للا أ للرك ا بيلل للداء اهلل  ،وسل ل وا بيل للمهم وبل ل اهلل ت العبل للاد والةعظل لليم
الشللرب وقبحله معي مللا بللالفطر المللييمة والعقل ل الصللحيحة  ،والع ددم

والملج د والل ل  ،والل ا كللا بطل
عقبحه أظ ر م الع م عقبح

ر القب ح.

واملقص ل د ذكللر ت ل ل الشلليطا هب ل ه اومللة ت أص ل ل د للمهم وفروللله  ،كة لبلله هبللم ت صلليامهم  ،ف للإ
أك للر ص ل مهم أص ل للله ت للرس اململلي  ،ب ل ه ل خمةي ل مبةللدس  ،فمللن ذلللا أهنللم نادوا مجعللة ت ب لدء
الصل ل الكب للس صل ل م هنا الرقل ل مي للا بي للل املقل للدس  ،وذل للا أ الف للرس مل للا ميكل ل ا بي للل املق للدس وقةيل ل ا
المصلار وهلدم ا الكمللام ؛ أللاهنم اليهل د ليل ذللا  ،وكلان ا أك للر قلة وفةكلا ت المصللار ملن الفلرس ،
فيمللا سللار هرق ل عليلله اسللةقبيه اليه ل د باالللدا ا  ،وس لليل ه أ كة ل الللم لهللدا  ،ففع ل  ،فيمللا د ل بي للل
املقدس كا عليه من فيه من المصار ما كا اليه د صمع ه هبم  ،فقال الم هرق  :وما تر دو مين؟
قال ا :تقةيهم.
قال :كيف أقةيهم وقد كةبل الم لهدا باوما  ،وأنةم تعيم ما جي لي ناقض العهد؟
فقللال ا للله :عنللا ح ل ألطيللةهم اومللا مل تللدر مللا فعيل ا مللن قةل المصللار وهللد الكمللام  ،وقةي لهم قربللا
عىل اهلل تعاىل  ،وحنن نةحم لما هل ا الل ن ونك لفره لملا  ،ونمليل اململي أ

ا ل ب بله  ،وهعل

للا مجعلة كاميلة ت بلدء الصل  ،نصل مها للا  ،ونلرتب فيهلا أكل اليحللم ملا داملل المصلرانية  ،ونكةل بلله
عىل مجي اطفا غفرانا ملا سيلماب.
فيشللاهبم  ،وقةل مللن اليهل د حل ل بيللل املقللدس وشبل اخيي ل مللا لحص ك للر  ،فصي لروا أول مجعللة مللن
الص ل الل ل لرتب في لله «اللميك ل لية» أكل ل اليح للم  ،ص ل م هنا لل لهرق املي للا  ،غفران للا لمقض لله العه للد وقةل ل
اليه ل د  ،وكةب ل ا ب ل لا عىل اطفللا  ،وأه ل بيللل املقللدس وأه ل مصللر ص ل م هنا  ،وبقيللة أه ل الشللا والللرو
رتك اليحم فيها و ص م اوربعاء وابمعة.
وك ل لا ملللا أرادوا نق ل ذلللا 1عىل فص ل الربي ل املعةللدل وت يللس للر عة اململلي ؛ نادوا فيلله لشللر أ للا ل للا
وكفار لمقيهم له.
{فصل في ع ن ت ىى الش ط ن عأى د ال ص رى}
ومللن ذل للا ت لب له ت ألي للادهم  ،وكيه للا م ل لة خمةيق للة دث للة ب للسرامهم واسةحم للاهنم  ،فم للن ذل للا لي للد
ميكامي  ،وسببه أنه كا باإلسكمدر ة صلمم  ،وكلا مجيل ملن يصلر واإلسلكمدر ة عيلدو لله ليلدا لظيملا
و ل ف للله ال ل بام  ،ف لل ل بل ْلة للركة اإلسللكمدر ة واحللدا مللمهم ، 2فلليراد أ كمللره و بط ل ال ل بام فللامةمع ا
لييله  ،فاحةلال ليلليهم وقلال( :ع هل ا الصلمم مفل و ضلر  ،فيل شعيللةم هل ا العيللد مليكاميل – مي لا
 1أ الص .
 2أ من اوصما .
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اهلل تعللاىل  ، -وشعيللةم هل ه الل بام للله ؛ كللا شللف لكللم لمللد اهلل  ،وكللا لسا لكللم مللن هل ا الصللمم) ،
فيشللاب ه عىل ذلللا  ،فكمللر الصللمم وصي لره صلليبانا  ،وس لم الكميمللة كميمللة ميكاميل  ،ومساهللا قيمللار ة ،
مث احرتقللل الكميمللة و ربللل  ،وصللسوا العيللد وال ل بام مليكامي ل  ،فللمقيهم مللن كفللر عىل كفللر  ،ومللن للرب
عىل

رب1.

فكللان ا ت ذلللا كمج س ل أسلليم فصللار رافضلليا  ،فللد

المللاس لييلله همئ نلله  ،فللد

لييلله رش ل وقللال:

عنا عمنا انةقيل من ناو ة من المار عىل ناو ة أ ر !
ومللن ذلللا ليللد الصلليي  ،وه ل م لما ا ةيق ل ه وابةللدل ه  ،فللإ ره ل ر الصلليي عمنللا كللا بعللد اململلي ب ل من
ك للس  ،وكللا الل

أرهللره نورا وكل با ، 2أ ل هم بلله بعللض اليهل د أ هل ا هل الصلليي الل

عل لهههم ورهبللم  ،فللانظر عىل هل ا المللمد وه ل ا اخل  ،فاه ل وا ذلللا ال قللل ال ل

صلي لييلله

رهللر فيلله ليللدا ومس ل ه ليللد

الصلليي  ،ولل أهنللم فعيل ا كمللا فع ل أ للباههم مللن الرافضللة حيلث اه ل وا وقللل قةل احلمل ر ل اهلل لملله
ميمتا وح نا لكا أقرب عىل العق ل.
{فصل في ع ن ت ىى الش ط ن ع ل ص رى في ىق ع الص ى}
وكلا مللن حلد ث الصلليي أنله ملللا صلي اململلي  -ليل نلمهلم الكللاذب – وق لة ودفللن ؛ رفل مللن القل
عىل الملماء  ،وكللا الة ميل كل ل صللسو عىل القل عىل م ل الصلي و صللي  ،فقالللل اليهل د( :ع
ه ا امل ل خيفل وسليك لله نبلي  ،وعذا رأ الملاس القل اليلا آممل ا بله)  ،فطرحل ا لييله اللرتاب وال ب ل
حللظ ص للار م بي للة لظيم للة  ،فيمللا ك للا ت أ للا قم للطمط املي لا شللاء نوشة له عىل بي للل املق للدس تطي ل

الص لليي  ،فجمع للل م للن اليه ل د والم للكا ببي للل املق للدس واخييل ل مئ للة رش ل  ،وا ة للار م للمهم لش للر ،
وا ةللار مللن العشللر ث ثللة  ،اسللم أحللدهم ه ل ذا  ،فملليلةهم أ للدل ها لي ل امل ل فللامةمع ا وقللال ا( :
لي للم لم للا بالل لم )  ،فط للرحةهم ت احل للب ت ش ل ل  3م للاء في لله  ،فيق للام ا س للبعة أ للا طعمل ل و
م للق  ،فق للال هل ل ذا لص للاحبيه( :ع أب للاه لرف لله بامل ل ل الل ل تطيل ل  ، )4فص للاح ا ثم للا في رش للا
فخب لراها يللا قللال ه ل ذا  ،فلليمر بض لربه بالملليا فلليقر و للر عىل امل ل ال ل فيلله املق ل  ،وكللا م بيللة
لظيمة فصي وقال( :اليهلم ع كلا ت هل ا امل ل فاشعيله أ ة لل ل وخيلر ممله د لا )  ،فة لل ل امل ل
و ر ممه د ا  ،فيمر امليكة بكلم امل ل ملن اللرتاب فظهلر املقل وأصلاب ا ث ثلة صليبا  ،فقاللل

 1أ نقيه من الشرب املةم لي ب ليصمم عىل الشرب املةم بال ب مليكامي  ،فكيها رب وكفر باهلل تعاىل.
 2أ  :وكا ال

أرهره – أ الصيي  -عمنا أرهره نورا وهبةانا.

 3اللج ه البئر ال اسعة .انظر «املعجم ال سي ».
 4أ ال

تطيبه نوشة املليا.
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امليكللة( :كيللف لمللا أ نعيللم صلليي سلليدنا اللم ل لمي  ، )1وكللا بللالقرب مللمهم ليي ل للد د العيللة قللد أ ل
مملله  ،ف ل الصلليي اوول لييلله مث ال للاين مث ال الللث  ،فقللا لمللد ال الللث واس لرتاح مللن ليةلله  ،فعيمللل أنلله
صيي املمي  ،فجعيةه ت غ ف من ذه ومحيةه عىل قمطمط .
وكلا ملن مللي د اململي عىل رهل ر هل ا الصلليي ثل ا مئلة وثل ا 2ولشلرو سللمة  ،هل ا كيلله نقيله سللعيد
بن بطر المصراين ت «تارخيه».3
واملقص د أهنم ابةدل ا ه ا العيد بمق ليمامهم بعد املمي هب ه املد .
وبعد ؛ فممد ه ه احلكا ة ملن بل

هل د ونصلراين  ،مل انقطالهلا ورهل ر الكل ب فيهلا مللن لله لقل ملن

وش ل ه ك للس  ،و كفل ل ت كل ل هبا وبي للا ا ة قه للا أ ذل للا الص لليي الل ل

ل لف العييل ل ك للا أوىل أ

لميل اإلللهه الرب احملي املميل.

وممها أنه عذا بق ال الرتاب ش ث ا مئة وث ا ولشر ن سمة فإنه مخر و بي لدو ه ه املد .
فإ قال ل للباد الصيي  :عنه ملا م

شمم املمي حص له ال با والق ه والبقاء!

قي الم :فما بال الصييبيلن الباقيليلن مل ةفةةا وا ةبها به؟!
ل 4صييبه ممها البقاء وال با !
فيعيهم ق ل  :ملا مم ْ

وشه ل الق ل ومحقهللم ألظللم مللن ذلللا  ،والللرب سللبحانه وتعللاىل ملللا جتي ل ليجب ل تدكللدب ابب ل وسللا ت
ْ
اورض ومل بل لةجييه  ،فكيف ت ل بل اخشبة لرك به لييها ت تيا احلال؟!
ولقد صد القام  :ع ه ه اومة لار لي بين آد أ ك ن ا ممهم.
فإ كانل ه ه احلكا ة صحيحة فما أقربلها من حي اليه د ال هيص ا هبا من احلب

واال ب.

وحيل بللين آد تصل عىل أك للر مللن ذللا بك للس  ،و سليما ملللا ليللم اليهل د أ ميكللة د لن المصلرانية قاصللد
عىل بيللل املقللدس  ،وأهنللا تعللاقبهم حللظ لدل ها لي ل م ل القةل والصللي  ،وليم ل ا أهنللم ع مل فعي ل ا مل
ةخيص ا من لق بةها.
وممهلا أ لبلاد الصليي

ق لل ( :ع اململي مللا ق لة غللار 5دمله  ،ولل وقل مملله قطلر ليل اورض ليبمللل

ومل تمبل)!
فيا لجبا  ،كيف م ىي امليل و أ العيي باخشبة ال

هر لييها وصي ؟!

أه ا كيه من بركةها وف لرحها به وه مشدود لييها بك و مة يث؟!
 1أ نعيم مكانه.
 2ت نمخة (لي ) :نا .
 3نبه ق الكةاب الشي

مد ل ر مش حفظه اهلل عىل أ اسم الكةاب ه «نظم اب هر».

 4أ الصييبيلن الباقيليلن.
 5أ ذه ت اورض وسف فيها .انظر «املعجم ال سي ».
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ولق للد ك للا اوليل ل أ ةفة للل الص لليي و ض للمح اليب للة م للن صل لي ليي لله ولظمة لله  ،ولل لخمفل 1اورض
باحلا ر ن لمد صيبه واملةمالئ لييه  ،ب تةفطر المماوا وتمش اورض وهر اببال هدا.
مث ق للال لعبل للاد الص لليي  :خييل ل أ كل ل املصل للي ب الماسل ل
املص للي ب هل ل الماس ل ل ل

وحل للده  ،أو مل ل ال هل ل

 ،ف للإ كل للا

وح للده فقل للد فارقةل لله الكيمل للة وبطل ل ات ل لحادها بل لله  ،وك للا املصل للي ب شمل للدا مل للن

اوشمللاد  ،لللي بإل لهه و فيلله ل ء مللن اإلل لههية والرب بيللة البةللة  ،وع قيللةم ع الصللي وق ل ليل ال ه ل
والماس ل معللا فقللد أقللررمت بصللي اإللل لهه وقةي له وم ت له وق لدر اخي ل لي ل أذاه  ،وه ل ا أبط ل البا ل وأ ل

احملال  ،فبطل تع قكم ع لص ى م كل و ه ىق وشرى .

{فصل في ع ن ت ىى الش ط ن عص

ال ص رى}

وأما ت لبه هبم ت ص هتم فمن وش ه:
أحعم  :ص ك س ممهم بالمجاسة وابمابة  ،واملمي بر ء من ه ه الص .

وسبحا اهلل أ ةقرب عليه 2ي ه ه الص

 ،فق ْدره ألي  ،و ينه أش من ذلا.

وممهللا ؛ ص ل هتم عىل مش للر الشللم  ،وه للم عيم ل أ اململلي مل ص ل عىل املشللر أص ل  ،وعمنللا ك للا
صي عىل قبية بيل املقدس.
وممهللا ؛ تص لييبهم لي ل وش ل ههم لمللد الللد ل ت الص ل

 ،واململلي بللر ء مللن ذلللا  ،فص ل

مفةاحهللا

المجاسلة  ،وار لمها 3الةصليي ليل ال شلله  ،وقبيةهلا الشلر  ،و لعارها الشللرب  ،كيلف خيفل ليل العاقل
أهنا تييت هبا ر عة من الشرام البةة.
ومللا ليملل الرهبللا وال لمطارنة واوسللاقفة أ م ل هل ا اللد ن تمفللر لمله العقل ل ألظلم نفللر ؛ لدوه 4باحليل
والص ل ر ت احليط للا بال ل ه وال ل نورد وال هفللر وباورغ ل  ،وباوليللاد احملدث للة وحن ل ذل للا ممللا ل لرو لي ل
الم للفهاء و للعفاء العقل ل ل والبص للامر  ،وس للالدهم م للا ليي لله اليهل ل د م للن القمل ل وال يظ للة واملك للر والكل ل ب
والبهللل  ،ومللا لييلله ك للس مللن اململليم مللن الظيللم 5والف ل اح والفج ل ر والبدلللة وال ي ل ت املخي ل حللظ
ةخل ه عل لهها مللن دو اهلل  ،والةقللاد ك للس مللن ابهللال أ ه ل ء مللن ل اص اململليم وصللاحليهم  ،فرتك ل
 1ت نمخة ل ر( :همف)  ،وامل بل من نمخة (لي ).
 2أ عىل اهلل تعاىل.
3

أ افةةاحها  ،كما شاء ت احلد ث لن الص ( :ارميها الةكبس  ،وايييها الةمييم)  ،ومسيل تكبس اإلحرا ب لا و املصي مر
لييه بعدها أم را كانل ح له عىل أ ةحي من الص بالةمييم .انظر «المها ة».

 4أ ق وه ول نوه.
 5املقص دو هب ا هم من احنرف من املميم لن رعة اإلس

الصحيحة بمب شهيه  ،وع فإ

القبيحة.
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رعة اإلس

تمه لن الظيم وغسه من اوم ر

مللن هل ا وأم الله متم لا القل يللا هللم فيلله  ،ورؤ للةهم أنلله للس مللن ك للس ممللا لييلله املمةمللب عىل اإلسل
البدس والفج ر والشرب والف اح .

مللن

ول دما لمد رأى ال صد رى الصدح عة ومد مدم ى دده ؛ آمد أكثدرمم اتت د را و وىد  ،وقد لوا( :مد الددمي
ص ددحبوا المند د ح عأفه ددل مد د مد د خء)  ،ولق للد دل ن للا حن للن وغسنللا ك لسا م للن أه ل الكة للاب عىل اإلس ل
فللي وا أ املللان الللم م للا للرو لييلله املمةم للب عىل اإلس ل  -ممللن عظمهللم ابه للال  -مللن البللدس والظي للم
والفج ل ر واملكللر وا حةيللال  ،ونمللبة ذلللا عىل الشللرس  ،فمللاء رللمهم بالشللرس ويللن شللاء بلله  ،فللاهلل يل لي
ق لطاس ر اهلل وحميبهم.
فه ه ع ار مس شدا عىل ت ل الشيطا ب لع لباد الصيي تدل لي ما بعدها  ،واهلل االاد امل ف .
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نبذة مختصرة عن أصول دين اإلسالم
الذي بشر به نبي اهلل
عيسى ابن مريم
صلى اهلل عليه وسلم
تأليف الفقير إلى عفو ربه الغـني
ماجد بن سليمان الرسـي
ذي القعدة  4141هـ

مقدمة

بسم اهلل الرحمـٰن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني  ،والصـ الة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني  ،سيدنا حممد  ،وعلى آله
وصحبه أمجعني  ،أما بعد:
فإن العقيدة اإلسالمية تقوم على ستة أركان  ،وهي اإليـمان باهلل  ،ومالئكته  ،وكتبه  ،ورسله ،
واليوم اآلخر  ،والقدر  ،خريه وشره.
والدليل على هذه األركان الستة قوله تعاىل ﴿ولكن الرب من آمن باهلل واليوم اآلخر واملالئكة
والكتاب والنبيني﴾ ، 1وقوله تعاىل ﴿آمن الرسول مبا أنـزل إليه من ربه واملؤمنون كل آمن باهلل
ومالئكته وكتبه ورسله﴾ 2اآلية.
ِ ٍ 3
ودليل القدر قوله تعاىل ﴿إِنَّا ُك َّل َش ْي ٍء َخلَ ْقَن ُاه ب َق َدر﴾.
والدليل على هذه األركان من السنة النبوية حديث عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه قال :بينما حنن
عند رسول اهلل  ذات يوم ؛ إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر  ،ال
يرى عليه أثر السفر وال يعرفه منا أحد  ،حىت جلس إىل النيب  ، فأسند ركبتيه إىل ركبتيه  ،ووضع
كفيه على فخذيه  ،وقال :يا حممد  ،أخربين عن اإلسالم.
فقال رسول اهلل  : اإلسالم أن تشـ ـهد أن ال إلـٰه إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل  ، وتقيم
الصالة  ،وتؤيت الزكاة  ،وتصوم رمضان  ،وحتج البيت إن استطعت إليه سبيال.
 1سورة البقرة. 111 :
 2سورة البقرة. 282 :
تنبيه :ملا كانت سورة البقرة حتوي أصول اإلميان كان شأهنا عظيما  ،فقد أخرب النيب  أهنا ال تستطيعها السحرة  ،أي ال تُطيق
سحرهم فيمن حافظ عليها  ،ويف اآلخرة تأيت كأهنا سحابة تظلل صاحبها.
مساعها  ،وال ين ُفذ ُ
 3سورة القمر . 94 :

مقدمة

قال :صدقت.
قال :فعجبنا له ؛ يسأله ويُصدقه.

قال :فأخربين عن اإلميان.
قال :أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر  ،وتؤمن بالقدر خريه وشره.
ويف آخر احلديث قال النيب  لعمر :يا عمر  ،أتدري من السائل؟
قلت :اهلل ورسوله أعلم.
1
قال :فإنه جربيل  ،أتاكم يعلمكم دينكم.
فهذه الستة هي أركان اإلميان  ،وهي مبثابة الساق للشجرة  ،وأما الشعب فهي مبثابة األغصان ،
وقد أشار النبي  إلى هذه الشعب في قوله :اإليمان بضع وسبعون – أو بضع وستون -

شعبة  ،فأفضلها قول ال إلـٰه إال اهلل  ،وأدناها إماطة األذى عن الطريق  ،والحياء شعبة من
2
اإليمان.
وقد مجع القاضي عياض 3رمحه اهلل هذه الشعب البِــضع والستني ، 9فقال:
هذه الشعب تتفرع عن أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن  ،فأعمال القلب فيه املعتقدات
والنيات  ،وتشتمل على أربع وعشرين خصلة:

 1رواه مسلم (.)8
 2رواه البخاري ( )4ومسلم ( ، )32واللفظ له  ،عن أيب هريرة رضي اهلل عنه.
اليحصيب السبيت  ،مات سنة  ، 299انظر «تذكرة
 3هو العالمة عامل املغرب عياض بن موسى بن عياض  ،القاضي أبو الفضل
ُ
احلفاظ» (.)71/9
 9جاء يف رواية أخرى أن اإلميان بضع وسبعون شعبة  ،وسيأيت اجلمع بني اللفظني قريبا إن شاء اهلل.

مقدمة

 .1اإلميان باهلل  ،ويدخل فيه اإلميان بذاته وصفاته  ،وتوحيده بأنه ليس كمثله شيء
 .2واإلميان مبالئكته
 .3وكتبه
 .9ورسله
 .2والقدر خريه وشره
 .7واإلميان باليوم اآلخر  ،ويدخل فيه املسألة يف القرب  ،والبعث  ،والنشور  ،واحلساب  ،وامليزان ،
والصراط  ،واجلنة  ،والنار
 .1وحمبة اهلل
 .8واحلب والبغض فيه
 .4وحمبة النيب 
 .11واعتقاد تعظيمه  ،ويدخل فيه الصالة عليه واتباع سنته
 .11واإلخالص  ،ويدخل فيه ترك الرياء والنفاق
 .12والتوبة
 .13واخلوف
 .19والرجاء
 .12والشكر

مقدمة

 .17والوفاء
 .11والصرب
 .18والرضا بالقضاء
 .14والتوكل
 .21والرمحة
 .21والتواضع  ،ويدخل فيه توقري الكبري ورمحة الصغري
ِ
العجب
 .22وترك الكـرب و ُ
 .23وترك احلسد
 .29وترك احلقد
 .22وترك الغضب


وأعمال اللسان  ،وتشتمل على سبع خصال:

.1

التلفظ بالتوحيد

.2

وتالوة القرآن

.3

وتعلم العلم

.9

وتعليمه

.2

والدعاء

مقدمة

.7

والذكر  ،ويدخل فيه االستغفار

.1

واجتناب اللغو



وأعمال البدن  ،وتشتمل على مثان وثالثني خصلة  ،منها ما خيتص باألعيان ، 1وهي
مخس عشرة خصلة:

.1

التطهري ِح ًّسا وحكما  ،ويدخل فيه اجتناب النجاسات

.2

وسرت العورة

.3

والصالة فرضا ونفال

.9

والزكاة كذلك

.2

وفك الرقاب

.7

واجلود  ،ويدخل فيه إطعام الطعام  ،وإكرام الضيف

.1

والصيام فرضا ونفال

.8

واحلج والعمرة كذلك

.4

والطواف

.11

واالعتكاف

.11

والتماس ليلة القدر

 1أي املكلَّفني.

مقدمة

.12

وِ
الفرار بالدين  ،ويدخل فيه اهلجرة من دار الشرك

.13

والوفاء بالنذر

.19

والتحري يف األميان

.12

وأداء الكفارات



ومنها ما يتعلق باألَتباع ، 1وهي ست خصال:

.1

التعفف بالنكاح

.2

والقيام حبقوق العيال

.3

وبر الوالدين  ،وفيه اجتناب العقوق

.9

وتربية األوالد

.2

وصلة الرحم

.7

وطاعة السادة

.1

أو الرفق بالعبيد



ومنها ما يتعلق بالعامة  ،وهي سبع عشرة خصلة:

.1

القيام باإلمرة مع العدل

.2

ومتابعة اجلماعة

 1أي الذين هم حتت يد املكلف  ،من ولد وزوجة ورقيق وحنوه.

مقدمة

.3

وطاعة أويل األمر

.9

واإلصالح بني الناس  ،ويدخل فيه قتال اخلوارج والبغاة

.2

واملعاونة على الرب  ،ويدخل فيه األمر باملعروف والنهي عن املنكر

.7

وإقامة احلدود

.1

واجلهاد  ،ومنه املرابطة

.8

وأداء األمانة

.4

والقرض مع وفائه

.11

وإكرام اجلار

.11

وحسن املعاملة  ،ومنه مجع املال من ِحـلِّه

.12

وإنفاق املال يف حقه  ،ومنه ترك التبذير واإلسراف

.13

ورد السالم

.19

وتشميت العاطس

.12

وكف األذى عن الناس

.17

واجتناب اللهو

.11

وإماطة األذى عن الطريق

مقدمة

ضم بعضه إىل ٍ
بعض
فهذه تسع وستون خصلة  ،وميكن عدها تسعا وسبعني خصلة باعتبار أفراد ما ُ
1
مما ذُكر  ،واهلل أعلم.
أقول :ويف هذا البحث املختصر وددت أن أشارك مب شاركة متواضعة بشرح ميسر ألركان اإلميان ،
واليت متثل أسس العقيدة اإلسالمية  ،اليت من ف ِهمها فقد ف ِهم دين اإلسالم وانفتح له بابه  ،وقبل
الدخول يف هذا ِ
همـ ـني  ،ومها مفهوم الغاية من الخلق  ،ومفهوم
رغبت أن أ ِّ
ُوضح مفهومني ُم َّ
العبادة.
الغاية من الخلق
خلق اهلل سبحانه وتعاىل اخللق – اجلن واإلنس – حلكمة عظيمة وغاية جليلة  ،وهي عبادته
سبحانه وتعاىل  ،والدليل على ذلك قوله تعاىل ﴿وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون﴾  ،وقال
تعاىل ﴿أفحسبتم أمنا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ال ترجعون * فتعاىل اهلل امللِك احلق ال إلـٰه إال هو
رب العرش الكرمي﴾  ،وقال تعاىل ﴿أحيسب اإلنسان أن يرتك سدى﴾  ،أي :أَ ِ
حسب اإلنسان أن
ُ

يُرتك مهال  ،ال يُؤمر وال يُنهى  ،وال يُـحاسب وال يُـعاقب ؟
مفهوم العبادة في اإلسالم

العبادة هي التذلل هلل عز وجل حمبة وتعظيما  ،بفعل أوامره واجتناب نواهيه على الوجه الذي
جاءت به شرائعه  ،كما قال تعاىل ﴿ وما أمروا إال ليعبدوا اهلل خملصني له الدين حنفاء ويقيموا
الصالة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة﴾  ،أي :ما أ ُِمر الناس يف سائر الشـ ـ ـرائع إال ليعبدوا اهلل
وحده  ،ويكونوا حنفاء  ،أي مائلني عن اإلشراك مع اهلل يف العبادة إىل التوحيد واإلخالص هلل يف
 1نقله ابن حجر عنه يف «فتح الباري» (  )74- 78/1يف شرح احلديث املتقدم  ،باختصار يسري.

مقدمة

سائر العبادات  ،ويقيموا الصالة  ،ويؤدوا الزكاة ملستحقيها من الفقراء واملساكني وحنوهم  ،وذلك
دين القـيِّمة  ،أي دين االستقامة  ،وهو اإلسالم.
واإلسالم هو االستسالم هلل بالتوحيد  ،واالنقياد له بالطاعة  ،واخللوص من الشرك.
وبعد :فأسأل اهلل تعاىل أن ينفع هبذا الكتاب كاتبه وقارئه وناشره  ،واهلل أعلم وصلى اهلل على نـبينا
حممد  ،وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا.
وكتبه  ،ماجد بن سليمان الرسي
 ، 21ربيع األول لعام  1933هج رية
majed.alrassi@gmail.com

نبذة في العقيدة اإلسالمية

أركان اإليمان
الركن األول :اإليمان باهلل
اإليمان باهلل تعالى يتضمن أربعة أمور:
األول :اإلميان بوجوده سبحانه وتعاىل
الثاين :اإلميان بربوبيته
الثالث :اإلميان بألوهيته
الرابع :اإلميان بأمسائه وصفاته
تفصيل
األول :اإليمان بوجود اهلل سبحانه وتعالى
دل على وجوده تعاىل الفطرة والعقل والشرع واحلس.

أما داللة الفطرة على وجوده تعاىل فإن كل خملوق قد فُ ِطر على اإلميان خبالقه من غري سبق تفكري أو

تعليم  ،ومصداق هذا من كتاب اهلل قوله وإذ أخذ ربك من بين آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم
على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا﴾.1
وال ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إال من طرأ على قلبه طارىء  ،لقول النيب  : ما من مولود إال
يـمجسانه2.

يولد على الفطرة  ،فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ُ ِّ
وهلذا جند أن اإلنسان بطبيعته وفطرته وبدهيته إذا أصابه الضُّر قال (يا اهلل)  ،وقد ذُكر عن بعض
املالح دة أنه إذا أصابه شيء قال على فلتات لسانه (يا اهلل) من غري أن يشعر  ،ألن فطرة اإلنسان تدله
على وجود الرب عز وجل.
فهذه اآلية تدل على أن اإلنسان جمبول بفطرته على وجود اهلل.

﴿ولَِئن َس أَلَْتـ ُهم َّم ْن َخَل َق ُه ْم
وقد أقر املشركون يف عهد النيب  بوجود اهلل تعاىل  ،كما قال تعاىل عنهم َ
لََيـ ُقولُ َّن اللَّ ُه﴾ ، 3واآليات يف هذا الباب كثرية.

 1سورة األعراف. 172 :
 2رواه البخاري ( ) 1359عن أيب هريرة رضي اهلل عنه.
 3سورة الزخرف. 87 :

نبذة في العقيدة اإلسالمية

وأما داللة العقل على وجود اهلل تعاىل فألن هذه املخلوقات سابِقها ِ
والحقها البد هلا من ٍ
خالق
بنفسها ألن العدم مل خيلُق نفسه  ،فإنه قبل ِ
أوجدها  ،إذ ال ميكن أن ِ
توجد نفسها ِ
وجوده معدوم ،
َ
َ
فكيف يكون خال ًقا لغريه من املوجودات؟!

وجد ممتنع لسببني ؛ األول :أن كل ِ
كذلك فإن وجود تلك املخلوقات صدفة بغري م ِ
حاد ٍث البد له من
ُ
1
ِ
ـح ِدث َّ ،
دل على ذلك العقل والشرع  ،قال تعاىل ﴿أم ُخلقوا من غري شيء أم هم اخلالقون﴾ .
ُم ْ

والثاني :أن وجودها على هذا النظام البديع  ،والتناسق املتآلف  ،واالرتباط امللتحم بني األسباب
منعا باتًا أن يكون
ومسبباهتا  ،وبني الكائنات بعضها مع بعض  ،بال اضطراب وال تصادم ؛ مينع ً
وجودها صدف ًة من غري م ِ
وجد  ،إذ املوجود صدفة ليس على نظام يف أصل وجوده  ،فكيف يكون
ُ
منتظما حال بقائه وتطوره؟! استمع إىل قول اهلل تعاىل ال الشمس ينبغي هلا أن تدرك القمر وال الليل
ً
سابق النهار وكل يف فلك

يسبحون3.2

سمون
يُذكر عن أبي حنيفة رمحه اهلل – وكان معروفا بالذكاء  -أنه جاءه قوم من املالحدة الدَّهرية 4ويُ َّ

بالسـ َـمـنِّية 5الذين ينكرون وجود اخلالق جل وعال  ،وكان أبو حنيفة رمحه اهلل سيفاً على الدُّهرية  ،وكانوا
ُّ
ينتهزون الفرصة ليقتلوه  ،فبينما هو يوماً يف مسجده قاع ٌد إذ هجم عليه مجاعة بسيوف مسلولة ومه وا
بقتله  ،فقال هلم :أجيبوين عن مسألة مث افعلوا ما شئتم.

فقالوا له :هات.
فقال :ما تقولون يف رجل يقول لكم إين رأيت سفينة مشحونة باألمحال  ،مملوءة من األثقال  ،قد
7
احَتـو َشـ ـ ْـتها 6يف لـ ِ
ياح خمتلفةٌ  ،وهي من بينها جتري مستوية  ،ليس هلا
ُّ
اج متالطمةٌ  ،ور ٌ
ـجة البحر أمو ٌ
َ
مالح جيريها  ،وال متعهد يدفعها  ،هل جيوز ذلك يف العقل؟
قالوا :ال  ،هذا شيء ال يقبله العقل.
 1سورة الطور. 35 :
 2سورة يـٰس. 40 :

 3انظــر يف هــذا البــاب كتــاب « إبــداع اخلــالق يف نظــم خلقــه دليــل علــى وحدانيتــه»  ،للشــيع عبــد العزيــز بــن عبــد اهلل الزه ـراين  ،الناشــر :دار
التوحيد – الرياض.
 4الدَّهري – بفتح الدال وتشديدها  -هو امللحد الذي ال يؤمن باآلخرة  ،والدُّهري  -بضم الدال وتشديدها – هو الرجل ال ُـم ِـسن .انظر
«لسان العرب»  ،مادة :دهر.

5
ـس َـمـنِّـ ـيَّ ـةُ قوم من أهل اهلند ُده ِريُّـ ــون  ،وقال اجلوهري :فِرقة من عبدة األصنام تقول بالتناسع وتنكر وقوع العلم باألخبار .انتهى املراد
ال ُّ

من «لسان العرب»  ،مادة :مسن.
6
وس ِط َها .انظر «لسان العرب»  ،مادة :حوش.
أي أحاطت هبا وجعلتها يف َ
ـج ِـة البحر أي وسطه حيث يكثر ماؤه وال تُ ــرى اليابسه منه.
 7لُ َّ

نبذة في العقيدة اإلسالمية

فقال أبو حنيفة :يا سبحان اهلل  ،إذا مل جيز يف العقل سفينة جتري يف البحر  ،مستوية من غري متعهد وال
جمري ؛ فكيف جيوز قيام هذه الدنيا على اختالف أحواهلا وتغري أعماهلا وسعة أط رافها وتباين أكنافِها1
ُ
من غري صانع وحافظ؟!

مجيعا وقالوا :صدقت  ،وأغمدوا سيوفهم وتابوا.
فبكوا ً
وسئل الشافعي رضي اهلل عنه :ما الدليل على وجود الصانع؟
ُ

فقال :ورقة التوت  ،طعمها ولوهنا ورحيها وطبعها واحد عندكم؟
قالوا :نعم.
قال :فتأكلها دودة القز 2فيخرج منها اإلبريسم ، 3والنحل فيخرج منها العسل  ،والشاة فيخرج منها
الَبـ ْعر ، 4ويأكلها الظباء فيخرج منها ال ِـم ْسك  ،فمن الذي جعل هذه األشياء كذلك مع أن الطبع
واحد؟!
فاستحسنوا منه ذلك وأسلموا على يده  ،وكان عددهم سبعة عشر.
وضرب أحمد بن حنبل رضي اهلل عنه مثالً قلعة حصينة ملساء  ،ال فُرجة فيها  ،ظاهرها كالفضة
الـ ُمذابة  ،وباطنها كالذهب اإلبريز ، 5مث ان شقت اجلدران  ،وخرج من القلعة حيوان مسيع بصري.

وقد َعىن بالقلعة :البيضة  ،وباحليوان :الفرخ.

وسأل هارون الرشيد مال ًكا عن وجود الصانع  ،فاستدل باختالف األصوات وتردد النغمات وتفاوت

اللغات.

فهذه نقوالت عن األئمة األربعة يف هذا الباب.
وسئل أعرايب فقيل له :مب عرفت ربك؟
ُ

فقال :ال َـبعرة تدل على البعري  ،والروث على احلمري  ،واألثر يدل على املسري  ،فسماءٌ ذات أبراج ،
وأرض ذات فجاج  ،وحبار ذات أمواج  ،أال تدل على السميع البصري؟
ورؤي ابن هانئ 6يف املنام فقيل له :ما فعل اهلل بك؟
 1أي أطرافها.
 2القز هو احلرير على احلال اليت يكون عليها عندما يُستخرج  ،ودودة القز أي دودة احلرير اليت تنسج احلرير .انظر «املعجم الوسيط».
 3اإلبريسم هو أحسن احلرير .انظر «املعجم الوسيط».
 4البعرة هي رجيع الغنم واإلبل.
 5اإلبريز هو الذهب اخلالص .انظر «املعجم الوسيط».
 6وهو املكىن بأيب نواس.

نبذة في العقيدة اإلسالمية

قالَ :غ َفَر يل بأبيات قلتها يف النَّرجس  ،وهي:

تأمل يف ِ
نبات األرض وانظر
ّ

ني 1شاخصات2
لـج ٍ

عيو ٌن من ُ
ٌ
ـد شاهدات5
الزبرجـ ِ
ضِ
على قُ ُ
ٌ
ب َّ َ

رسول
وأن حممدا عب ٌد ٌ

املليك
إىل آثا ِر ما صنع ُ
بأحداق 3كما الذهب السبيك4
ٍ
ُ
ُ
يك
بأن اهلل ليس له شر ُ
إىل الثقلني 6أرسله املليك7
ُ

ومن عجائب خلق اهلل البعوضة  ،فق د أودع اهلل فيها من احلكم الشيء الكثري  ،فأودع اهلل فيها قوة
احلافظة والفكر  ،وحاسة اللمس والبصر والشم  ،ومنفذ الغذاء  ،وأودع فيها جوفا وعروقا وخما وعظاما ،
فسبحان من قدر فهدى  ،ومل يرتك شيئا سدى.
قال أبو العالء ال َـم َـع ِّـري مبتهال:

ِ
البعوض جناحها
مد
يا من يرى َّ
ويرى منا َط 10عروقِها يف نـَح ِرها

يف ِ
ظلمة ِ
الليل

األليل9
ِ
البهيمِ 8

املع من تلك ِ
العظام
و َّ

النــح ِل1
ُّ

َّ

 1اللجني هو الفضة  ،شبّه الناظم زهرة النبات هبا ألهنا تشبه الفضة يف لوهنا« .انظر «لسان العرب»  ،مادة :جلن.
2
ص الرجل ببصره إذا فتح عينيه وح ّد نظره ورفع جفنيه فلم يط ِرف  ،وقد وصف الناظم بعض األزهار يف إحداقها بأهنا
يقال َش َخ َ
ِ
شاخصات كعني اإلنسان إذا شخصت وأحدقت ببصرها .انظر «لسان العرب»  ،مادة :شخص.
3
احلدقة تطلق على حدقة العني وهي سوادها  ،وقد شبَّه الناظم تلك األزهار باألحداق .انظر «لسان العرب»  ،مادة :حدق.
َ
 4سبيك أي مسبوك  ،وهو الذهب املفرغ يف قالَـب .انظر «لسان العرب»  ،مادة :سبك.

5
ـضـب مجع قـضـيب  ،واملقصود غصن النبات  ،والزبرجد هو ال ـ ُّـزُم ـ ُّـرْد  ،جوهر معروف  ،وقد وصف الناظم الغصن بالزمرد للمعانه وبريقه
قُ ُ

وهباء منظره .انظر «لسان العرب»  ،مادة« :قضب»  ،و « زبرجد»  ،وكذا «خمتار الصحاح» للرازي  ،مادة« :زبرجد».

 6الثقالن مها اإلنس واجلن.
7

ذَكر بعض املفسرين هذه القصص عن الشافعي وأمحد وهارون الرشيد وأيب نواس عند تفسري قوله تعاىل يف أول سورة البقرة ﴿يا أيها
الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون﴾.
كما ذكر هذه الشواهد الفخر الرازي يف الداللة على وجود الصانع يف كتابه «مفاتيح الغيب» ( ، )109 – 108/2الناشر :دار
الفكر  ،ط  ، 1سنة  1401هـ .

 8البهيم هو األسود الذي ال خيالطه لون آخر .انظر «اللسان»  ،مادة :هبم.
 9أليل أي شديد الظلمة .انظر «اللسان»  ،مادة :ليل.
 10املناط من نا َط أي علَّق  ،يقال :نا َط ِسالحه بالشجرةِ أي علقه عليها  ،واملناط هو ما يُعلَّق فيه الشيء  ،ومناط العروق يف البيت
املذكور هو ما تلتحم فيه العروق من جوانبها كأهنا معلقة هبا.

نبذة في العقيدة اإلسالمية

أوداجها2
ِ

ويرى خرير الدم يف
ويرى وصول ِغذى اجلنني ببطنِها
ويرى مكان الوط ِء من ِ
أقدامها
ِ
س ما هو دونَـها
ويرى
ويسمع ح َّ
ُ

امنن علي بتوبة متحو هبا
ُ

ِ
ٍ
مفصل
مفصل يف
متنقِّال من
ُّل3
يف ِ
ظلمة األحشا بغري تَـ َـم ــق ِ
ِ
املستعجل
يف سريها وحثيثها
يف قاع حب ٍر مظل ٍم متهوِل4
ِّ

ما كان مين يف ِ
الزمان

األول5
ِ

وعلى هذا فيقال ملن جحد وجود اهلل يف هذه األزمنة :هل ما أُنتج من الطائرات والصواريع والسيارات
واآلالت بأنواعها حمض صدفة؟

ٍ
وملئ بالـ ُف ُر ِش
ولو حدَّثك
ٌ
شخص عن قص ٍر مشيد  ،أحاطت به احلدائق  ،وجرت بينها األهنار ُ ،
ِ
كمالته  ،وقال لك  :إن هذا القصر وما فيه من كمال قد
واألسَّرة ُ ،
قوماته ُ
وم ّ
وزيِّـ ــن بأنواع الزينة من ُم ّ
صدِّقه؟ اجلواب :ال  ،قطعا.
أوجد نفسه  ،أو ُوجد هكذا صدفة بدون ُموجد ؛ أكنت ُم َ

أجيوز بعد ذلك أن يكون هذا الكون الواسع بأرضه ومسائه وأفالكه وأحواله ونظامه البديع الباهر قد

أوجد نفسه  ،أو ُوجد صدفة بدون موجد؟!

ِ
توجد صدفة ؛ تعني أن
واحلاصل أنه إذا مل ميكن أن توجد هذه املخلوقات نفسها بنفسها  ،وال أن َ
يكون هلا ِ
موجد  ،وهو اهلل رب العاملني.
وقد ذكر اهلل تعاىل هذا الدليل العقلي والربهان القطعي يف سورة الطور  ،حيث قال ﴿أم خلقوا من غري

شيء أم هم اخلالقون﴾ ، 6يعين أهنم مل خيلقوا من غري خالق  ،وال هم الذين خلقوا أنفسهم  ،فتعني
أن يكون خالقهم هو اهلل تبارك وتعاىل.
ـح ِـل مجع نَ ِـحـيـل أي رقيق ودقيق .انظر «لسان العرب»  ،مادة :حنل.
 1الـنُّ َّ
2
الودج عرق جيري فيه الدم .انظر «لسان العرب»  ،مادة :ودج.
ْ

 3ال ُـمقلة هي سواد العني وبياضها  ،والتمقل هو تقليب العني يف املنظور إليه وحتديق النظر فيها  ،يقال( :متقل يف البضاعة) أي قـلَّـب نظره
فيها  ،ومقصود الناظم أن اهلل تعاىل يرى ما يف أحشاء البعوضة بغري كلفة.
 4أي كثري األهوال.

 5ذكرها شهاب الدين أمحد األبشيهي يف كتابه «املستطرف يف كل فن متستظرف» (ص  ، ) 374الناشر :دار الكتب العلمية – بريوت ،
ط  ، 1سنة  1413هـ .
وكذا ذكرها الزخمشري خمتصرة يف تفسريه املعروف بـ «الكشاف» (ص  ، )1168بتحقيق :مصطفى حسني أمحد  ،الناشر :دار الكتاب
العريب – بريوت  ،ط  ، 3سنة  1407هـ.
 6سورة الطور . 35 :
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وهلذا ملا مسع جبري بن مطعم رضي اهلل عنه رسول اهلل  يقرأ سورة الطور فبلغ هذه اآليات ﴿أ َْم ُخِل ُقوا
ٍ
ِ
اخلالِ ُقو َن * أَم خَل ُقوا َّ ِ
ِ
ك أ َْم
ض بَل ال يُوقِنُو َن * أ َْم ِع َ
ند ُه ْم َخَزائ ُن َربِّ َ
م ْن َغ ِْري َش ْيء أ َْم ُه ُم َْ
الس َم َاوات َواأل َْر َ
ْ َ
صْي ِط ُرو َن﴾ ، 1وكان جبري يومئذ مشرًكا ؛ قال  :كاد قليب أن يطري  ،وذلك أول ما وقر اإلميان
ُه ُم اْل ُم َ
يف قليب2.
فصل
وأما داللة الشرع على وجود اهلل تعاىل ؛ فالكتب السماوية كلها تنطق بذلك  ،وألن ما جاءت به من
األحكام املتضمنة ملصاحل اخللق دليل على أهنا من رب حكيم عليم مبصاحل خلقه  ،وكذا ما جاءت به
من األخبار الكونية اليت شهد الواقع بصدقها دليل على أهنا من رب قادر على إجياد ما أخرب به.
وأيضا فإن ائتالف القرآن وعدم تناقضه وتصديق بعضه بعضا ؛ يدل داللة قاطعة على أنه من رب
حكيم عليم  ،قال تعاىل أفال يتدبرون القرآن ولو كان من عند غري اهلل لوجدوا فيه اختالفا كثريا ﴾، 3
فهذا دليل أيضا على وجود من تكلم بالقرآن وهو اهلل تعاىل.
فصل
وأما داللة الحس على وجود اهلل فمن وجهني:
أحدهما :أننا نسمع ونشاهد من إجابة الداعني وغوث املكروبني ما يدل داللة قاطعة على وجوده

يدع إال اهلل ،
تعاىل  ،إذ أن إجابة الدعاء تدل على أن هناك ربا سـمع دعاء من دعاه فأجابه  ،فإنه مل ُ
4
ِ
قال اهلل تعاىل ﴿ونُوحا إِ ْذ نَ ِ
اب
َ
اسَت َج َ
اسَت َجْبـَنا لَ ُه﴾  ،وقال تعاىل ﴿إِ ْذ تَ ْسَتغيثُو َن َربَّ ُك ْم فَ ْ
ادى من قَـْب ُل فَ ْ
َ ً
لَ ُك ْم﴾.5
وعن أنس بن مالك رضي اهلل عنه أن رجال دخل يوم اجلمعة من باب كان وجاه املنرب  ،ورسول اهلل 

قائم خيطب  ،فاستقبل رسول اهلل  قائما فقال :يا رسول اهلل  ،هلكت األموال  ،وانقطعت السبل ،
فادع اهلل يغيثنا.
قال :فرفع رسول اهلل  يديه فقال :اللهم اسقنا  ،اللهم اسقنا  ،اللهم اسقنا.

 1سورة الطور . 37 - 35 :
 2رواه البخاري مفرقا .)4023( ، )4853( ،
 3سورة النساء. 82 :
 4سورة األنبياء . 76 :
 5سورة األنفال . 9 :
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ٍ
سحاب وال قَ ـ َـزَع ٍة 1وال شيئا  ،وما بيننا وبني َسْلع 2من
قال أنس :وال واهلل  ،ما نرى يف السماء من
ٍ
بيت وال دار  ،قال :فطلعت من ورائه 3سحابة مثل الُّـتـ ِ
ـرس ، 4فـ ـ ـ لما توسطت السماء انتشرت مث
أمطرت  ،قال :واهلل ما رأينا الشمس َسـ ْـبتاً.5

مث دخل رجل من ذلك الباب يف اجلمعة املقبلة  ،ورسول اهلل  قائم خيطب  ،فاستقبله قائما فقال :يا

رسول اهلل  ،هلكت األموال  ،وانقطعت السبل  ،فادع اهلل ميسكها.
قال :فرفع رسول اهلل  يديه مث قال :اللهم حوالينا وال علينا  ،اللهم على اآلكام 6واجلبال

والظِّـراب7

واألودية ومنابت الشجر.
قال :فانقطعت  ،وخرجنا منشي يف

الشمس8.

مشهودا ملن صدق يف جلوئه إىل اهلل تعاىل وأتى بأسباب اإلجابة.
أمرا
ً
وما زالت إجابة الداعني ً

الوجه الثاني :أن آيات األنبياء اليت تسمى باملعجزات ويشاهدها الناس أو يسمعون هبا ؛ برهان قاطع
على وجود م ِ
تأييدا لرسله
رسلهم  ،وهو اهلل تعاىل  ،ألهنا أمور خارجة عن نطاق البشر  ،جيريها اهلل تعاىل ً

ونصرا هلم.
ً

مثال ذلك :آية موسى  حني أمره اهلل تعاىل أن يضرب بعصاه البحر  ،فضربه فانفلق أثىن عشر
ِ
اك اْلَب ْحَر فَان َفَل َق
صَ
وسى أ َِن ْ
اض ِرب بَِع َ
يابسا  ،واملاء بينها كاجلبال  ،قال اهلل تعاىل ﴿فَأ َْو َحْيـَنا إ َىل ُم َ
طري ًقا ً
فَ َكا َن ُك ُّل فِ ْرٍق َكالطَّ ْوِد اْل َع ِظي ِم﴾.9
ومثال ثان :آية عيسى  حيث كان حييي املوتى  ،وخيرجهم من قبورهم بإذن اهلل  ،قال اهلل تعاىل ﴿إذ

قال اهلل يا عيسى ا بن مرمي اذكر نعميت عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس يف
املهد وكهال وإذ علمتك الكتاب واحلكمة والتوراة واإلجنيل وإذ ختلق من الطني كهيئة الطري فتنفع فيها
ِ
ِج الْ َموتَى بِِإ ْذِين ﴾.10
فتكون طريا بإذين وتربىء األكمه واألبرص بإذين َوإ ْذ ُْختر ُ

 1القزعة هي القطعة من الغيم .انظر «النهاية».
 2سلع اسم جبل باملدينة.
 3أي من وراء سلع.
 4الرتس قطعة من احلديد مستديرة يتَّقي هبا احملارب السهام .انظر «النهاية».
 5قال ابن األثري يف «النهاية» :قيل :أراد أسبوعا  ،من السبت إىل السبت  ،وقيل :أراد بالسبت مدة من الزمان قليلة كانت أو كثرية.
 6اآلكام مجع أكمة وهي الرابية .انظر «النهاية» .قلت :والرابية معروفة  ،وهي املكان املرتفع  ،وتسمى بالربوة أيضا.
 7الظراب مجع ظ ِرب  ،وهو اجلبل الصغري .انظر «النهاية».
 8أخرجه البخاري ( )1019ومسلم (.)897
 9سورة الشعراء. 63 :
 10سورة املائدة. 110 :
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ومثال ثالث حصل لـم ـحمد  حني طلبت منه قريش آية  ،فأشار إىل القمر  ،فانفلق فرقتني فرآه
الناس  ،ويف ذلك نـزل قوله تعاىل ﴿ا ْقـتـرب ِ
ضوا َويَـ ُقولُوا ِس ْحٌر
ت َّ
اعةُ َو َ
انش َّق الْ َق َم ُر * َوإِن يَـَرْوا آيَةً يـُ ْع ِر ُ
الس َ
َ ََ
1
ونصرا هلم ؛ تدل داللة قطعية
ُّم ْسَت ِمٌّر﴾  ،فهذه اآليات احملسوسة اليت جيريها اهلل تعاىل ً
تأييدا لرسله ً
على وجوده تعاىل.

 1سورة القمر. 2 -1 :
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الثاني :اإليمان بربوبيته
اإلميان بربوبية اهلل تعاىل يعين اإلميان بأن اهلل وحده هو الرب ال شريك له وال معني  ،والرب :من له
اخللق وامللك واألمر – أي أمر تدبري هذا الكون  ، -فال خالق إال اهلل  ،وال مالك إال هو  ،وال آمر إال
اخلَْل ُق َواأل َْم ُر﴾ ، 1وقال بديع السماوات واألرض﴾، 2
هو  ،قال تعاىل مبينا انفراده باخللق ﴿أَالَ لَهُ ْ

وقال احلمد هلل فاطر السماوات

واألرض3.

وأعظم ما خلق اهلل عشرة  ،وهي السماوات واألرض والشمس والقمر والليل والنهار والناس والدواب
واملطر والرياح  ،وقد متدح اهلل تعاىل خبلقها كثريا يف القرآن السيما يف أوائل بعض السور كسورة اجلاثية ،
قال تعاىل  حـ ٰم * تنزيل الكتاب من اهلل العزيز احلكيم * إن يف السماوات واألرض آليات للمؤمنني *

ويف خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون * واختالف الليل والنهار وما أنزل اهلل من السماء من
رزق فأحيا به األرض بعد موهتا وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون.

ودليل انفراده بامللك قوله تعاىل وقل احلمد هلل الذي مل يتخذ ولدا ومل يكن له شريك يف امللك ومل
يكن له ويل من الذل وكربه تكبريا ، 4وقوله تبارك الذي بيده امللك ، 5وقوله ﴿ َذلِ ُك ُم َّ
اللهُ َربُّ ُك ْم لَ ُه
ِ
ين تَ ْد ُعو َن ِمن ُدونِِه َما ميَْلِ ُكو َن ِمن قِطْ ِم ٍري﴾.6
الْ ُمْل ُ
ك َوالَّذ َ
ودليل انفراده باألمر قوله تعاىل أال له اخللق واألمر ، وقال إمنا قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له
كن فيكون ، 7وقال يدبر األمر من السماء إىل األرض مث يعرج إليه ﴾ ، 8وقوله وإليه يُرجع األمر

كله.9

وسئل أعرايب :مب عرفت ربك؟
ُ

 1سورة األعراف. 54 :
 2سورة البقرة. 117 :
 3سورة فاطر. 1 :
 4سورة اإلسراء. 111 :
 5سورة امللك. 1 :
 6سورة فاطر. 13 :
 7سورة يـٰس. 82 :

 8سورة السجدة. 5 :
 9سورة هود. 123 :
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فقال( :بنقض العزائم وصرف الـهمم)  ،وصدق ذلك األعرابـي  ،فاإلنسان يعزم أحيانا على الشيء ويف
حلظة جيد نفسه قد نقض عزمه وعزم على تركه  ،وقد يهم اإلنسان بالشيء متجها إليه مث ينصرف بدون
سبب  ،وهذا يدل على أن لألمور مدبرا فوق تدبري اإلنسان  ،وهو اهلل عز وجل.
فصل
أمر كوين  ،فأمره الشرعي الديني هو أمره املتعلق بالشرائع
أمر
ٌّ
شرعي ديين و ٌ
 واألمر نوعان ؛ ٌ
والنبوات  ،فإن اهلل هو وحده الذي يأمر مبا شاء من الشرائع  ،وينسع ما يشاء منها  ،حبسب ما تقتضيه
جل وعال  ،وهو الذي يُ َشِّرع للناس ما يناسبهم وما يُصلِح حاهلم  ،وما هو مقبول عنده من
حكمته َّ
العبادات واألعمال  ،ألنه هو اخلبري حباهلم  ،العليم مبا يصلحهم  ،الرحيم هبم.
مثال ذلك أن اهلل جل وعال نسع شريعة موسى بشريعة عيسى  ،مث نسـ ــع شريعة عيسى بشريعة حممد
 ، وهي اإلسالم  ،وجعلها متضمنة جلميع ما يف الشرائع قبلها من احملاسن وزاد عليها  ،وألغى ما فيها
من التكاليف الشديدة  ،وجعلها شريعة مسحة ليس فيها حرج وال صعوبة.
ومن ذلك أيضا أن يف بعض الشرائع اليت سبقت شريعة اإلسالم أن اإلنسان إذا أصاب ثوبه جناسة (بول
ص املكان املتنجس من ثوبه للتخلص من تلك النجاسة  ،أما يف شريعة اإلسالم
مثال) فعليه أن يَـ ـ ُق َّ
فيكفي غسل موضع النجاسة باملاء.
ومن ذلك أيضا أن يف شريعة التوراة أن من أراد أن يُصلي فعليه الذهاب إىل الَـبـ ْـيـعة  ،وكذلك يف شريعة

عيسى من أراد أن يُصلي فعليه الذهاب إىل الكنيسة  ،أما يف شريعة اإلسالم فاإلنسان له أن يُصلي يف
أي مكان شاء على وجه األرض أو يف السماء يف الطائرة  ،أو يف البحر – يف الباخرة.

ومن أوامر اهلل الشرعية الدينية أن اهلل يأمر بالعدل واإلحسان  ،قال تعاىل إن اهلل يأمر بالعدل
واإلحسان وإيتاء ذي القرىب وينهى عن الفحشاء والـمنكر والبغي يَ ِعظُ ُكم لعلكم تذكرون.1
وقال تعاىل  إن اهلل يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها وإذا حكمتم بني الناس أن حتكموا بالعدل إن
اهلل نِـعِـ َّـما يعظكم به ، 2أي نِ ْع َم ما يعظكم اهلل به ويهديكم إليه.
 والنوع الثاين من أمر اهلل هو األمر الكوين  ،وهو املتعلق بتدبري أمور الكون  ،فاهلل وحده هو الذي
يأمر جبريان السحاب ونزول املطر واحلياة واملوت والرزق واخللق والزالزل وتفريج الكربات وهناية العامل
ٍ
بشيء منها حصل ال حمالة  ،ال ُمغالب له وال
وحنو ذلك من األمور اليت حتدث يف الكون  ،فإذا أمر اهلل
 1سورة النحل. 90 :
 2سورة النساء. 58 :
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ُمبطل  ،كما قال اهلل تعاىل إمنا قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ، 1وقال تعاىل وما أمرنا

2
أمرنا للشيء إذا أردنا حصوله إال أن نقول قول ًة واحدة وهي
إال واحدة كلمح بالبصر ، أي :وما ُ
(كن) فيكون ذلك الشيء كلمح البصر  ،ال يتأخر طرفة عني.

أمر ديين شرعي  ،يرتتب عليه أحكام اجلزاء يوم
أمر كوينٌّ  ،و ٌ
فاحلاصل أن أمر اهلل ينقسم إىل نوعني ؛ ٌ
القيامة3.
فصل
ومما يدل على تفرد اهلل سبحانه باألمر ؛ قدرته تعاىل على إجراء تأثري ذلك األمر على خالف العادة ،
ومن ذلك أنه جعل النار بردا وسالما على إبراهيم عليه السالم  ،قال الشنقيطي رمحه اهلل:
ومن أصرح األدلة يف ذلك قوله تعاىل ﴿قلنا يا نار كوين بردا وسالما على إبراهيم﴾ ، 4فطبيعة اإلحراق
يف النار معىن واحد ال يتجزأ إىل معان خمتلفة  ،ومع هذا أحرقت احلطب فصار رمادا من حرها  ،يف
الوقت الذي هي فيه كائنة بردا وسالما على إبراهيم  ،فدل ذلك داللة قاطعة على أن التأثري حقيقةً إمنا
هو مبشيئة خالق السماوات واألرض  ،وأنه يُسبِّب ما شاء من ال ُـمسبِّبات على ما شاء من األسباب ،
وأنه ال تأثري لشيء من ذلك إال مبشيئته جل وعال.

ومن أوضح األدلة يف ذلك أنه رمبا جعل الشيء سببا لشيء آخر مع أنه مناف له  ،كجعله ضرب ِ
ميت
َ

بين إسرائيل ٍ
ببعض من بقرة مذبوحة سببا حلياته ، 5وضربه بقطعة ميتة من بقرة ميتة مناف حلياته  ،إذ ال
ضرب ٍ
تُكسب احلياة من ِ
املسببات على ما شاء
ميت  ،وذلك يوضح أنه جل وعال يُسبب ما شاء من َّ
من األسباب  ،وال يقع تأثري البتة إال مبشيئته جل وعال.
انتهى كالمه رمحه اهلل.

6

 1سورة النحل. 40 :
 2سورة القمر. 50 :
3

انظر كالم ابن تيمية رمحه اهلل يف الفرق بني األمر الكوين واألمر الديين يف كتابه «الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان» ،ص 278
–  ، 279حتقيق :د .عبد الرمحـٰن اليحىي ،الناشر :دار الفضيلة – الرياض.
وانظر ما قاله الشيع عبد الرمحـٰن بن سعدي رمحه اهلل يف تفسريه يف تفسري قول اهلل تعاىل أال له اخللق واألمر تبارك اهلل رب العاملني.

سورة األعراف. 54 :
 4سورة األنبياء. 69 :

ك ِِجب ْذِع النَّخلَِة تُساقِ ْط علَي ِ
 5انظر تفسري «أضواء البيان»  ،عند قوله تعاىل من سورة مرمي ﴿وهِّزي إِلَي ِ
ك ُرطَبًا َجنِيًّا﴾.
ْ َ َْ
َُ ْ
 6يشري إىل قوله تعاىل يف سورة البقرة ﴿وإذ قتلتم نفسا فادارءمت فيها واهلل خمرج ما كنتم تكتمون * فقلنا اضربوه ببعضها كذلك حييي اهلل
املوتى﴾.
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فصل
مكابرا غري معتقد ملا يقول  ،كما
ومل يُعلم أن ً
أحدا من اخللق أنكر ربوبية اهلل سبحانه  ،إال أن يكون ً
1
ِ
ت لَ ُكم ِّم ْن إلـٰه
حصل من فرعون حني قال لقومه ﴿أَنَا َربُّ ُك ُم األ َْعَلى﴾  ،وقال ﴿يَا أَيُّـ َها الْ َمأل َما َعل ْم ُ
2
ـجُّبـ ٍر  ،قال اهلل تعاىل ﴿ َو َج َح ُدوا ِهبَا
َغ ِْريي﴾  ،لكن ذلك ليـس عن عقيدة  ،بل عن تَك ُّـبـ ٍر وتَ َ
3
ِ
ـزل
ت َما أَن َ
اسَتـْيـ َقَنْتـ َها أَن ُف ُس ُه ْم ظُْل ًما َو ُعلًُّوا﴾  ،وقال موسى لفرعون فيما حكى اهلل عنه ﴿لََق ْد َعل ْم َ
وْ
ِ
ضب ِ
ب َّ ِ
ورا﴾.4
َه ُؤالء إِالَّ َر ُّ
صائَر َوإِ ِّين ألَظُن َ
الس َم َاوات َواأل َْر ِ َ َ
ُّك يَا ف ْرَعو ُن َمثُْب ً
فصل
وقد كان املشركون يف عهد النيب  يُِق ـ ُّـرون بربوبية اهلل تعاىل مع إشراكهم به يف العبادة  ،فأنكر اهلل
عليهم ذلك  ،ألن اإلقرار بالربوبية ال يكفي للدخول يف اإلسالم حىت يُضم إليه إفر ُاده بالعبودية  ،قال
تعاىل لنبيه حاثا له على أن يقول للمشركني املعرتفني هلل بالربوبية  ،املشركني معه غريه يف العبادة ﴿قُل
ِ
ِِ
ض َوَمن فِ َيها إِن
ض َوَمن ف َيها إِن ُكنتُ ْم تَـ ْعَل ُمو َن * َسَيـ ُقولُو َن للَّه قُ ْل أَفَال تَ َذ َّك ُرون * قُل لِّ َم ِن األ َْر ُ
لِّ َم ِن األ َْر ُ
السماو ِ
ب الْ َع ْر ِش الْ َع ِظيم *
السْب ِع َوَر ُّ
ُكنتُ ْم تَـ ْعَل ُمون * َسَيـ ُقولُو َن لِلَّ ِه قُ ْل أَفَال تَ َذ َّك ُرون * قُ ْل َمن َّر ُّ
ات َّ
ب َّ َ َ
ِِ
ِِ
وت ُك ِّل َش ْي ٍء َوُه َو ُِجي ُري َوال َُجي ُار َعَلْي ِه إِن ُكنتُ ْم تَـ ْعَل ُمون
َسَيـ ُقولُو َن للَّه قُ ْل أَفَال تَـَّتـ ُقون * قُ ْل َمن بَِيده َمَل ُك ُ
6 5
َّن تُ ْس َح ُرون﴾ .
* َسَيـ ُقولُو َن لَِّل ِه قُ ْل فَأ َّ

 1سورة النازعات. 24 :
 2سورة القصص. 38 :
 3سورة النمل. 14 :
 4سورة اإلسراء. 102 :
 5سورة املؤمنون. 89 - 84 :
 6انظر ما قاله ابن كثري يف تفسري هذه اآليات  ،وكذا ما قاله الشنقيطي رمحه اهلل يف تفسري آية يونس ، 31 :وآية يوسف ، 106 :وآية
اإلسراء 9 :من ابتداء قوله :ويكثر يف القرآن العظيم االستدالل على الكفار باعرتافهم بربوبيته جل وعال  ...اخل.
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الثالث :اإليمان بألوهيته
اإلميان بألوهية اهلل يعين اإليـمان بأنه وحده اإللـٰه احلق ال شريك له  ،املستحق للعبادة دون َمن سواه ،
ومعىن «اإللـٰه» أي املألوه  ،وهو املعبود حــبا وتعظيما  ،قال اهلل تعاىل ﴿و إلـٰهكم إلـٰه و ِ
اح ٌد الَّ إلـٰه إِالَّ
ًُ
َ
ً
هو الرمحـٰن َّ ِ
يم﴾ ، 1وقال تعاىل ﴿ َش ِه َد اللَّهُ أَن َُّه الَ إلـٰه إِالَّ ُه َو َواْل َمالَئِ َكةُ َوأ ُْولُواْ اْلعِْل ِم قَآئِ َماً بِالْ ِق ْس ِط
الرح ُ
َُ
2
الَ إلـٰه إِالَّ هو الْع ِزيز ْ ِ
يم﴾  ،وكل ما ُّاختذ إلـٰها يُعبد من دون اهلل أو مع اهلل فعبادته باطلة  ،قال اهلل
َُ َ ُ َ
احلك ُ
3
ِ
َن ما ي ْدعو َن ِمن دونِِه هو الْب ِ
اط ُل َوأ َّ
ك بِأ َّ
َن اللَّ َه ُه َو الْ َعلِ ُّي اْل َكبِري﴾ .
تعاىل ﴿ذَل َ
احل ُّق َوأ َّ َ َ ُ
ُ َُ َ
َن اللَّ َه ُه َو َْ
فصل في براهين توحيد األلوهية

واعلم رمحك اهلل أن الربهان األعظم على استحقاق اهلل تعاىل ألن يُعبد وحده دون ما سواه هو تفرده
تعاىل بربوبية هذا الكون ، 4ال شريك له يف ذلك وال معني  ،والرب هو من بيده اخللق وامللك والرزق
واألمر – أي أمر تدبري هذا الكون  ، -فال خالق إال اهلل  ،وال مالك إال هو  ،وال رازق إال هو  ،وال
اخلَْل ُق َواأل َْم ُر﴾ ، 5وقال تعاىل بديع السماوات
آمر إال هو  ،قال تعاىل مبينا تفرده باخللق ﴿أَالَ لَهُ ْ
واألرض﴾ ، 6بديع أي ِ
مبدع ، 7واملعىن ُموجد السماوات واألرض.
وقال تعاىل  احلمد هلل فاطر السماوات واألرض﴾ ، 8ومعىن فاطر أي موجد.9

ودليل انفراده بالـملك قوله تعاىل وقل احلمد هلل الذي مل يتخذ ولدا ومل يكن له شريك يف امللك، 10
11
ِ
ِ
ين تَ ْد ُعو َن ِمن ُدونِِه
وقوله تبارك الذي بيده امللك ، وقوله تعاىل ﴿ َذل ُك ُم اللَّ ُه َربُّ ُك ْم لَهُ اْل ُمْل ُ
ك َوالَّذ َ
َما ميَْلِ ُكو َن ِمن قِطْ ِم ٍري﴾.12
 1سورة البقرة. 163 :
 2سورة آل عمران. 18 :
 3سورة احلج. 62 :
 4سيأيت ذكر براهني أخرى بعد هذا الفصل.
 5سورة األعراف. 54 :
 6سورة البقرة. 117 :
 7انظر «مفردات ألفاظ القرآن الكرمي» للراغب األصفهاين رمحه اهلل.
 8سورة فاطر. 1 :
 9انظر «مفردات ألفاظ القرآن الكرمي» للراغب األصفهاين رمحه اهلل.
 10سورة اإلسراء. 111 :
 11سورة امللك. 1 :
 12سورة فاطر. 13 :

نبذة في العقيدة اإلسالمية

ودليل انفراده باألمر – ويعرب عنه أيضا بالتدبري  -قوله تعاىل أال له اخللق واألمر ، وقوله إمنا قولنا
لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ، 1وقوله يدبر األمر من السماء إىل األرض مث يعـ ـ ـ ـ ـرج
إليه ﴾ ، 2وقوله وإليه يُرجع األمر كله.3
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وخوف ،
ومرض  ،وأم ٍن
وصحة
وغىن وفق ٍر ،
فتدبري هذا الكون من إحياء وإماتة  ،ومط ٍر وجـ ـ ـ ــدب ً ،
وغري ذلك مما جيري يف هذا الكون ؛ إمنا هو بأمر اهلل تعاىل.

ودليل انفراده بالرزق قوله تعاىل اهلل الذي خلقكم مث رزقكم مث مييتكم مث حيييكم هل من شركائكم من
يفعل من ذلكم من شيء.4
نصبَّةً على هذا النوع من التوحيد – أي توحيد
وقد كانت دعوة ُّ
الرسـل  -عليهم الصالة والسالم ُ -م َ
األلوهية  ، -وكانوا قاطبة يقولون ألقوامهم ﴿ ْاعبُ ُدوا اللَّ َه َما لَ ُكم ِّم ْن إلـٰه َغْيـ ُره﴾ ، 5ولكن أىب ذلك
املشركون  ،واختذوا من دون اهلل آهلة  ،يعبدوهنم مع اهلل سبحانه وتعاىل  ،ويستنصرون هبم ويستغيثون.

وضد توحيد األلوهية الشرك يف عبادته تعاىل  ،وهو صرف شيء من العبادات لغري اهلل  ،أيًّا كانت تلك
العبادة  ،كعبادة القبور  ،بدعائها  ،و َّ
َّمسح بأعتاهبا  ،وحنو
الذبح هلا  ،وا ّلنذر هلا  ،والطَّواف هبا  ،والت ُّ

ذلك من األفعال  ،فهذه من األفعال الشركية اليت تنقض إميان العبد بأن اهلل وحده هو املستحق ألن

يعبد دون ما سواه.
فصل في ذكر البراهين الشرعية والعقلية على بطالن الشرك في عبادة اهلل
وقد أبطل اهلل تعاىل اختا َذ املشركني آهلة يعبدوهنا معه برباهني شرعية وعقلية كثرية  ،فأما الشرعية فمثل
قوله تعاىل  إنه من يشرك باهلل فقد حرم اهلل عليه اجلنة ومأواه النار وما للظاملني من أنصار ، 6وقوله
تعاىل لنبيه ولقد أوحي إليك وإىل الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من اخلاسرين
* بل اهلل فاعبد وكن من الشاكرين.7
وأما الرباهني العقلية على بطالن الشرك فكثرية  ،منها:

 1سورة يـٰس. 82 :
 2سورة السجدة. 5 :
 3سورة هود. 123 :
 4سورة الروم. 40 :
 5سورة األعراف. 59 :
 6سورة املائدة. 72 :
 7سورة الزمر. 66 :
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األول :أنه ليس يف هذه اآلهلة اليت اختذوها شيء من خصائص األلوهية  ،فهي خملوقة ال َختلُق  ،وال
ضررا  ،وال متلك هلم حياة وال موتًا  ،وال متلك شيئًا من
جتلب ً
نفعا لعابديها  ،وال تدفع عنهم ً
السماوات واألرض  ،وال تشارك اهلل يف ملكيتها  ،قال اهلل تعاىل ﴿ َو َّاختَ ُذوا ِمن ُدونِِه ِآهلَةً ال َْخيلُ ُقو َن َشْيًئا
ِ
ِ
ِ
ورا﴾ ، 1وقال تعاىل
َوُه ْم ُْخيلَ ُقو َن َوال ميَْل ُكو َن ألَن ُفس ِه ْم َ
ضًّرا َوال نـَ ْف ًعا َوال ميَْل ُكو َن َم ْوتًا َوال َحَياةً َوال نُ ُش ً
ِ
السماو ِ
ِ ِ ِ ِ
ٍ
ات َوال ِيف األ َْر ِ
ض َوَما َهلُْم فِي ِه َما
ين َزَع ْمتُم من دُون اللَّه ال ميَْل ُكو َن مثْـ َق َال ذَ َّرة ِيف َّ َ َ
﴿قُِل ْادعُوا الَّذ َ
ند ُه إِالَّ لِ َم ْن أ َِذ َن لَهُ َح َّىت إِذَا فـُِّز َع َعن قـُلُوهبِِ ْم قَالُوا
ِمن ِش ْرٍك َوَما لَهُ ِمْنـ ُهم من ظَِه ٍري * َوال تَن َف ُع َّ
اعةُ ِع َ
الش َف َ
احلَ َّق َوُه َو اْل َعلِ ُّي اْل َكبِريُ﴾ ، 2وقال ﴿أَيُ ْش ِرُكو َن َما الَ َْخيُل ُق َشْيئاً َوُه ْم ُْخيَل ُقو َن * َو َال
َما َذا قَ َال َربُّ ُك ْم قَالُوا ْ
ِ
نص ُرو َن ﴾.3
يَ ْستَط ُيعو َن َهلُْم نَ ْ
صًرا َوالَ أَن ُف َس ُه ْم يَ ُ
الس ِ
فه و ِ
أبطل الباطل.
وإذا كانت هذه حال تلك اآلهلة  ،فإن اختاذها آهلة من أس َف ِه َّ

الثاني :أن هؤالء املشركني كانوا يُـ ِـقُّرون بأن اهلل تعاىل هو وحده الرب اخلالق الذي بيده ملكوت كل
4
وحدوه بالربوبية  ،كما قال
يوحدوه باأللوهية كما َّ
ـجار عليه  ،وهذا يستلزم أن ِّ
شيء  ،وهو يُـجري وال يُ ُ
ِ
ِ
ين ِمن قَـْبلِ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَـَّتـ ُقون * الَّ ِذي َج َع َل لَ ُك ُم
َّاس ْاعبُ ُدواْ َربَّ ُك ُم الَّذي َخلَ َق ُك ْم َوالَّذ َ
تعاىل ﴿يَا أَيُّـ َها الن ُ
األَر ِ
السماء ماء فَأَخرج بِِه ِمن الثَّمر ِ
السماء بَِناء وأَن َ ِ
َنداداً
ات ِرْزقاً لَّ ُك ْم فَالَ َْجت َعلُواْ لِلّ ِه أ َ
ْ َ
ـزل م َن َّ َ َ
َْ َ
ض فَراشاً َو َّ َ َ َ
َ ََ
وأَنتُم تَـعلَمون﴾ ، 5وقال تعاىل ﴿ولَئِن سأَلَْتـهم َّمن خلَق َّ ِ
س َوالْ َق َمَر
الس َم َاوات َواأل َْر َ
َ َ ُ ْ َ َ
ض َو َس َّخَر الش ْ
َ ْ ُْ
َّم َ
ِ
لََيـ ُقولُ َّن َّ
الس َماء َواأل َْر ِ
ص َار
اللهُ فَأ َّ
ك َّ
َّن يـُ ْؤفَ ُكون﴾ ، 6وقال ﴿ قُ ْل َمن يَـ ْرُزقُ ُكم ِّم َن َّ
ض أ ََّمن ميَْل ُ
الس ْم َع واألَبْ َ
ِ
ومن ُْخيرِج ْ ِ
احلَ ِّي َوَمن يُ َدبـِّ ُر األ َْمَر فَ َسَيـ ُقولُو َن َّ
اللهُ فَـ ُق ْل أََفالَ تَـَّتـ ُقون *
ت ِم َن ْ
ِج الْ َميَّ َ
ََ
احلَ َّي م َن الْ َميِّت َوُْخير ُ
ُ
فذلِكم اللَّه ربكم احلق فما ذا بـعد احلق إِالَّ الض الل فأَّن تصرفون﴾8 .7
َ َ ُ ُ ُ َُّ ُ ُ َْ ُّ َ َ َ َ ْ َ َْ ِّ
َّ َ ُ َ َّ ُ ْ َ ُ

 1سورة الفرقان. 3 :
 2سورة سبأ. 23 -22 :
 3سورة األعراف . 192 - 191 :
 4ي ِـجـري أي ينقذ  ،وقوله( :وال يـجار عليه) أي ال يستطيع احد أن ِ
ينقذ أحدا من عذابه ..انظر «لسان العرب»  ،مادة :جور.
ُ
ُ
 5سورة البقرة. 22- 21 :
 6سورة العنكبوت. 61 :
 7سورة يونس. 32- 31 :
 8والرباهني العقلية على بطالن الشرك كثرية  ،وقد يسر اهلل إعداد حبث بعنوان «مخسون دليال على بطالن دعاء غري اهلل»  ،حشدت فيه
مجعا من األدلة الشرعية والعقلية على بطالن الشرك  ،وهو منشور على شبكة املعلومات  ،فلرياجعه من أراد االستزادة.
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الرابع :اإليمان بأسماء اهلل وصفاته
مدخل
اإلميان بأمساء اهلل وصفاته له مكانة عظمى يف العقيدة اإلسالمية  ،فقد متدح اهلل كثريا يف كتابه العزيز
بأمسائه وصفاته  ،كقوله تعاىل وكان اهلل مسيعا بصريا ، وقوله وكان اهلل غفورا رحيما ، وغري ذلك
مما ال حيصى كثرة.
كما أثىن النيب  على ربه يف مواضع كثرية من السنة الشريفة  ،ونعته فيها بنعوت اجلالل وصفات
الكمال.
واإلميان بأسـماء اهلل وصفاته يوجب للعبد خشيته  ،ومن ثَ َّـم عبادته على الوجه الذي يُرضي اهلل تعاىل ،
فإن األمر كما قيل( :من كان باهلل أعرف كان له أخوف) ، 1وهلذا كان العلماء بأمساء اهلل وصفاته هم
أخشى الناس هلل تعاىل  ،كما قال تعاىل إمنا خيشى اهلل من عباده العلماء.
وملا كان اإلميان بأمساء اهلل وصفاته هبذه األمهية ؛ وجب على الـمؤمن اإلميان هبا على الوجه املطلوب
شرعا  ،وذلك بإثبات ما أثبته اهلل لنفسه يف كتابه أو يف سنة رسوله  من األمساء والصفات على الوجه
الالئق به  ،من غري حتريف وال تعطيل  ،وال تكييف وال متثيل  ،ودليل وجوب إثبات األمساء احلسىن هلل
تعاىل قوله وهلل األمساء احلسـىن فادعوه هبا﴾ ، 2ودليل وجوب إثبات صفات الكمال له قوله تعاىل
﴿وهلل املثل األعلى﴾ ، 3أي الوصف الكامل  ،وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصري.4
واإليمان الصحيح بأسماء اهلل وصفاته يقتضي أمرين ؛ األول :فهمها كما جاءت  ،وضده حتريف
معاني ها عما تقتضيه اللغة العربية وفهم السلف الصاحل هلا.
واألمر الثاني :الوقوف يف أمساء اهلل وصفاته عند ما ورد يف الكتاب والسنة  ،وضده ابتداع اسم أو
وصف هلل مل يَـ ِرد يف أحدمها.

 1رواه حممد بن نصر املروزي يف «تعظيم قدر الصالة» ( )786عن أمحد بن عاصم األنطاكي.
 2سورة األعراف. 180 :
 3سورة النحل. 60 :
 4سورة الشورى. 11 :
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خاتمة الركن األول
ثمرات اإليمان باهلل تعالى
واإلميان باهلل تعاىل على ما وصفنا يثمر للمؤمنني مثرات جليلة منها:
األولى :حتقيق توحيد اهلل تعاىل  ،حبيث ال يتعلق بغريه رجاءً وال خوفاً  ،وال يَعبد غريه.
الثانية :كمال حمبة اهلل تعاىل وتعظيمه مبقتضى أمسائه احلسىن وصفاته العليا.
الثالثة :حتقيق عبادته  ،بفعل ما أمر به واجتـناب ما هنى

 1قاله ابن عثيمني رمحه اهلل كما يف «شرح ثالثة األصول»  ،ص . 90

عنه1 .
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الركن الثاني :اإليمان بالمالئكة
(املالئكة عامل غييب خملوقون  ،عابدون هلل تعاىل  ،ليس هلم من خصائص الربوبية واأللوهية شيء  ،خلقهم
اهلل تعاىل من نور  ،ومنَحهم االنقياد التام ألمره  ،والقوة على تنفيذه  ،قال اهلل تعاىل ﴿ال يعصون اهلل ما
1
ِ
ادتِهِ َوال يَ ْستَ ْح ِسُرون * يُ َسبِّ ُحو َن
أمرهم ويفعلون ما يؤمرون﴾  ،وقال ﴿ َوَم ْن عِ َ
ِْبو َن َع ْن عِبَ َ
ند ُه ال يَ ْستَك ُ
َّه َار ال يَ ْفتُ ُرو َن﴾.2
اللَّْي َل َوالن َ
وهم عدد كثري ال حيصيهم إال اهلل تعاىل  ،ففي الصحيحني من حديث أنس رضي اهلل عنه يف قصة املعراج
أن النيب ُ رفع له البيت املعمور يف السماء  ،فسأل جِبيل عنه فقال :هذا البيت املعمور  ،يُصلِّي فيه كل
3
يوم سبعون ألف ملَ ٍ
ك  ،إذا خرجوا مل يعودوا إليه آخر ما عليهم.
َ
واإليمان بالمالئكة يتضمن ستة أمور:

األول :اإلميان بوجودهم.

ِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
يل
الثاني :حمبتهم ،ومن عاداهم فهو كافر ،قال اهلل تعاىلَ ﴿ :من َكا َن َع ُد ًّوا للّه َوَمالئ َكته َوُر ُسله َوج ِْب َ
ال فَإِ َّن اللّهَ َع ُد ٌّو لِّلْ َكافِ ِرين﴾.4
َوِمي َك َ
الثالث :اإلميان مبن علِمنا امسه منهم  ،كجِبيل  ،وأما من مل نعلم امسه فنؤمن هبم إمجاال.

الرابع :اإلميان مبا علمنا من صفاهتم ال َخلقية  ،كصفة جِبيل  ،فقد أخِب النيب  أنه رآه على صفته اليت
5
جناح قد َّ
سد األفق.
ُخلق عليها وله ست مئة ٍ
ك بأمر اهلل تعاىل إىل هيئةِ ٍ
رجل  ،كما حصل جلِبيل حني أرسله اهلل تعاىل إىل مرمي فتمثل
وقد يتحول ال َملَ ُ
بشرا سويًا  ،وحني جاء إىل النيب  وهو جالس يف أصحابه  ،جاءه بصفة رجل شديد بياض الثياب ،
هلا ً
شديد سواد الشعر  ،ال يرى عليه أثر السفر  ،وال يعرفه أحد من الصحابة  ،فجلس إىل النيب  ، فأسند
ركبتيه إىل ركبتيه ووضع كفيه على ِ
فخذيه  ،وسأل النيب  عن اإلسالم واإلميان واإلحسان والساعة

 1سورة التحرمي. 6 :
 2سورة األنبياء ، 22 – 11 :ومعىن ﴿ال يستحسرون﴾ أي ال يتعبون وال يسأمون .انظر «تفسري الطِبي».
 3أخرجه البخاري ( )3223ومسلم (.)164
يصفون صفوفا إذا قام وا لطاعة رب هم من صالة وغريها  ،قال تعاىل ﴿والصافات صفا﴾  ،وقال
فائدة  :وقد جاء وصفهم يف التنزيل بأن هم ُ
تعاىل على لسان املالئكة ﴿وإنا لنحن الصافون﴾.
 4سورة البقرة. 19 :
 5رواه البخاري ( ، )3233 ، 3232ومسلم ( )133 ، 134عن ابن مسعود رضي اهلل عنه.
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وأماراهتا  ،فأجابه النيب  ، فانطلق  ،مث ملا سأل الصحابة النيب  عنه قال :هذا جِبيل  ،جاء ليعلم
1
الناس دينهم.
وكذلك املالئكة الذين أرسلهم اهلل تعاىل إىل إبراهيم ولوط كانوا يف صورة رجال).2
وهلذا ملا أكرمهم إبراهيم عليه السالم رأى أيديهم ال تصل إىل الطعام ،ألهنم ال يأكلون وال يشربون ،وإمنا
متثلوا إلبراهيم بصورة رجال.
ولكن هذا التحول من هيئة إىل هيئة ال يكون إال بأمر اهلل عز وجل.
وخ لُقه هو جِبيل عليه السالم  ،فقد وصفه اهلل بأنه ﴿رسول كرمي * ذي
وصفاً يف َخلْقه ُ
وأعظم املالئكة ْ
3
﴿مطا ٍع ثَ َّم أمني﴾ ، 4أي ُمطا ٍع عند
قوة عند ذي العرش مكني﴾  ،أي ذو مكانة عند ربه  ،مث قال ُ

سائر املالئكة  ،أمني على الوحي.

كما َوص َفهُ اهلل بالقوة ال َخلقية يف قوله عن نبيه حممد ﴿علَّمه شديد القوى * ذو ِمّرة فاستوى﴾ ، 5أي أن
الذي علَّم حممدا الوحي هو جِبيل  ،وصفه اهلل بأنه شديد القوى  ،أي :شديد القوة الظاهرة والباطنة ،
قوي على تنفيذ ما أمره اهلل بتنفيذه  ،قوي على إيصال الوحي إىل الرسول  ، ومنعِه من اختالس

الشياطني له  ،أو إدخاهلم فيه ما ليس منه  ،وهذا من حفظ اهلل لوحيه  ،أن أرسله مع هذا الرسول القوي
6
األمني.
وقوله ﴿ذو ِم َّرةٍ﴾  ،ال ِم ّرُة هي ال سالمة والصحة من اآلفات والعاهات الظاهرة والباطنة  ،وذلك يستلزم
كمال ال ِخلقة وحسنها ومجاهلا  ،فهي القوة والصحة املتضمنة صحة ومجاال  ،قال ذلك ابن القيم يف
«اإلغاثة».3
الخامس :اإلميان مبا علمنا من صفاهتم ال ُخ لُق ية ،ومن ذلك صفة احلياء ،ودليل ذلك قول النيب  عن
9
عثمان رضي اهلل عنه :أال ِ
أستحي من رجل تستحي منه املالئكة.
 1رواه مسلم (.)9
« 2شرح ثالثة األصول» البن عثيمني  ،ص  ، 11 – 12بتصرف يسري.
 3سورة التكوير. 22 - 11 :
 4سورة التكوير. 21 :
 5سورة التكوير. 6 - 5 :
 6انظر «تيسري الكرمي الرمح ن يف تفسري كالم املنان» للشيخ عبد الرمح ن بن سعدي.
 ، )121/2( 3حتقيق الفقي.
 9رواه مسلم ( )2421عن عائشة رضي اهلل عنها.
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واملالئكة تكره ما يكرهه اهلل تعاىل ،فإهنا ال تدخل بيتا فيه كلب أو متثال ،قال  : الَ تَ ْد ُخل املالَئِ َكةُ بَْيًتا
َ
ِ 1
ِِ
ورةُ َمتَاثيل.
بَ ،والَ ُ
صَ
فيه َكلْ ٌ

واملالئكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم ،فقد هنى النيب  من أكل البصل أو الثوم أو ال ُك َّراث من قُربان
اث فََال يَ ْقَربَ َّن
ُّوم َوالْ ُكَّر َ
ص َل َوالث َ
املسجد ،ويُلحق هبم أصحاب الروائح الكريهة ،قال َ : م ْن أَ َكل الْبَ َ
2
ِ
ِ
آدم.
َم ْسج َدنَا ،فَِإ َّن الْ َم َالئِ َكةَ تَتَأ ََّذى ممَّا يَتَأ ََّذى ِمْنهُ بَنُو َ
السادس :اإلميان مبا علِمنا من أعماهلم العامة واخلاصة اليت يقومون هبا امتثاال ألمر اهلل تعاىل  ،فأما العامة
وهنارا بدون ملل وال فتور  ،قال تعاىل عنهم ﴿فالتاليات ذكرا﴾.3
فكتسبيح اهلل  ،وال ت ُّ
َّعبد له ليال ً

وقد يكون لبعضهم أعمال خاصة  ،مثل جِبيل األم ِ
ني على وحي اهلل تعاىل  ،يرسله اهلل به إىل األنبياء
َ
4
والرسل  ،وقد يتنزل أفراد من املالئكة بشيء من الوحي  ،قال تعاىل ﴿فال ُملقيات ذكرا * عذرا أو نذرا﴾ ،
أي :تُلقي ِّ
الذكر على األنبياء ألجل اإلعذار – وهو قطع العذر بالتبليغ  ، -أو اإلنذار.
ئيل املوَك ُل بالقطْ ِر  ،أي بإن زال املطر.
ومثل ميكا َ
ومثل ال ملَ ِ
نفخ فيه كما
ك املوَك ُل
ِ
الصور ، 6واملشهور أن امسه إسرافيل ، 3و ُّ
بالنفخ يف ُّ
الصور قرٌن يُ ُ
َ
5

 1رواه البخاري ( )3225ومسلم ( )2126عن أيب طلحة رضي اهلل عنه ،واللفظ للبخاري.
تنبيه  :يستثىن من االقتناء احملرم للكالب ما كان حلاجة مثل كلب الصيد أو احلراسة أو احلرث أو املاشية ،أما اقتناء الكالب ألجل الرتفه
فحرام.
 2رواه مسلم ( )564عن جابر رضي اهلل عنهما.
 3سورة الصافات. 3 :
 4سورة املرسالت. 6 – 5 :
 5جاء هذا يف حديث رواه النسائي يف «الكِبى»  ،ك تاب عشرة النساء  ،باب كيف تؤنث املرأة  ، )1224( ،وأح مد ( ، )234/1عن ابن
عباس رضي اهلل عنهما  ،وحسنه الشيخ مقبل الوادعي مبجموع طرقه كما يف حتقيقه لتفسري ابن كثري ( ، )242/1وكذا حمققو «املسند».
 6روى الرتمذي ( )3243وأمحد ( ) 3/3عن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه  ،أن النيب  قال :كيف أنعم وقد التقم صاحب ال َقرن ال َقرن،
وحىن جبهته  ،وأصغى مسعه  ،ينتظر أن يؤمر فين ُف خ؟ قال املسلمون :فكيف نقول يا رسول اهلل؟ قال :قولوا :حسبنا اهلل ونعم الوكيل  ،توكلنا
على اهلل ربنا  ،ورمبا قال سفيان :على اهلل توكلنا.
قال الرتمذي :هذا حديث حسن .وصححه األلباين كما يف الصحيحة ( ، )1231وكذا حمققو «املسند».
3
الزمر ﴿ونفخ يف الصور فصعق من السماوات ومن يف األرض﴾ (اآلية.)69 :
جزم به ابن جرير رمحه اهلل كما يف تفسري آية َ
وانظر كالم علم اء التفسري عند هذه اآلية  ،وكذا عند قوله تعاىل ﴿وله امللك يوم ينفخ يف الصور﴾ (األنعام.)33 :
وقد ورد أن إسرافيل أحد محلة العرش  ،كما روى ذلك أبو الشيخ يف كتاب «العظَمة» (برقم  )433 ، 299بلفظ« :إن ملكا من محلة
العرش يقال له إسرافيل  ، »...ولكنه ضعيف اإلسناد كما قال ذلك حم قق الكتاب رضا اهلل املباركفوري  ،الناشر :دار العاصمة – الرياض ،
الطبعة األوىل  1411ه ..
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جاء يف احلديث ، 1وذلك عند قيام الساعة وبعث اخللق.
وهؤالء الثالثة هم أعظم املالئكة.
وقد كان النيب  عند افتتاح صالة الليل يتوسل بربوبية اهلل على هؤالء املالئكة أن يهديه ملا اختلف من
بأي كان نيب اهلل 
سألت عائشة أم املؤمننيِّ :
احلق بإذنه  ،فعن أيب سلمة بن عبد الرمح ن بن عوف قالُ :

يفتتح صالته إذا قام من الليل؟

قالت :كان إذا قام من الليل افتتح صالته:
فاطر السماوات واألرض  ،عاملَ الغيب والشهادة  ،أنت حتكم
ائيل
اللهم َّ
وميكائيل وإسرافيل َ ،
َ
رب جِب َ
بني عبادك فيما كانوا فيه خيتلفون  ،اهدين ملا اختلف فيه من احلق بإذنك  ،إنك هتدي من تشاء إىل
2
صراط مستقيم.
وهؤالء املالئكة ُموَكلون مبا فيه حياة  ،فجِبيل ُموَك ٌل بالوحي الذي فيه حياة القلوب  ،وميكائيل ُموَك ٌل
بالقطر الذي يف حياة األرض  ،وإسرافيل ُموَك ٌل بالنفخ يف الصور  ،وعنده تكون حياة األجساد يوم املعاد.

ك املوت  ،وهو ال ُموَك ُل بقبض األرواح عند املوت  ،قال تعاىل ﴿قل يتوفاكم ملك
ومن املالئكة أيضا َملَ ُ
3
املوت الذي ُوِّكل بكم مث إىل ربكم ترجعون﴾.
ات الْمو ِ
ِ
ِِ ِ
ت واملالئكة
﴿ولَْو تََرى إذ الظَّال ُمو َن ِيف غَ َمَر َ ْ
وملك املوت له أعوان من املالئكة  ،قال اهلل تعاىل َ
اسطُواْ أَي ِدي ِهم أَخ ِرجواْ أَن ُفس ُكم الْي وم ُُْتزو َن َع َذاب ا ْهل ِ
بِ
احلَ ِّق َوُكنتُ ْم َع ْن
ون ِمبَا ُكنتُ ْم تَ ُقولُو َن َعلَى اللَّهِ غَْي َر ْ
َ ُ
َ ُ َ ْ َ َْ
ْ ْ ْ ُ
َ
4
ِِ
ِ
ِْبو َن﴾  ،وقال تعاىل ﴿وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حىت إذا جاء أحدكم
آيَاته تَ ْستَك ُ
5
املوت توفته رسلنا وهم ال يُ َفِّرطون﴾.
ضيِّعون ما ُوكِ َل إليهم من مهام.
ومعىن يُ ِّ
ضيِّعون  ،أي ال يُ َ
فرطون أي يُ َ

 1روى أبو داود ( )4342والرتمذي ( ) 3244واللفظ له عن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما قال :قال أعرايب :يا رسول اهلل  ،ما الصور؟
نفخ فيه.
قال :قَر ٌن يُ ُ
وصححه األلباين كما يف «الصحيحة» (.)1292
 2رواه مسلم (.)332
 4سورة األنعام. 13 :
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ومنهم املالئكة السياحون يف األرض  ،يلتمسون ِحلَ َق ِّ
تنادوا وجلسوا
الذكر  ،فإذا وجدوا َحلْ َقةَ عل ٍم وذك ٍر َ
1
وح ُّفوا أصحاب احللْقةِ بأجنحتهم إىل السماء الدنيا.
َ
ومنهم املالئكة ال موَك لون ِ
باألج نَّة يف األرحام إذا متَّ لإلنسان أربع ُة أشه ٍر يف بطن أمه  ،فعندئذ يُرسل اهلل
ُ
2
ِ
ِ
ِ
ِ
يأمره بِ َك ْت ِ
ب رزقه وأجله وعمله  ،وشقي هو أم سعيد.
إليه َملَ ًكا  ،و ُ
ومنهم املالئكة ال ُموَكلون حبفظ أعمال بين آدم وكتابتها  ،لكل شخص ملكان  ،أحدمها عن ميينه واآلخر
عن مشاله  ،كما قال تعاىل ﴿إذ يتلقى املتلقي ان عن اليمني وعن الشمال قعيد * ما يلفظ من قول إال لديه
رقيب عتيد﴾ ، 3وقال تعاىل ﴿وإن عليكم حلافظني * كراما كاتبني * يعلمون ما تفعلون﴾.4
ومنهم املالئكة ال ُموَكلون بسؤال امليت إذا وضع يف قِبه  ،ويسأالنه عن ربه ودينه ونبيه.

5

ومنهم املالئكة ال ُموَكلون خبد مة أهل اجلنة  ،وهم خزنتها أي املؤمتنون عليها  ،قال تعاىل يف أهل اجلنة
ِ
﴿واملالَئِ َكةُ يَ ْد ُخلُو َن َعلَْي ِهم من ُك ِّل بَ ٍ
صبَ ْرُْمت فَنِ ْع َم ُع ْق َب الدَّار﴾.6
اب * َسالٌَم َعلَْي ُكم مبَا َ
ََ
ومنهم املالئكة ال ُموَكلون بالنار  ،ورئيسهم هو مالك  ،خازن النار  ،أي املؤمتن عليها  ،قال تعاىل على
لسان أصحاب النار ﴿ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون﴾.3
شئت
ومن املالئكة َملَ َ
ك اجلبال  ،الذي أتى النيب  بعدما القى من قومه ما القى  ،فقال له :إن َ
أطبقت عليهم األخشبني.9
ُ
1

فقال النيب  : بل أرجو أن خيرج اهلل تعاىل من أصالهبم من يعبد اهلل وحده  ،ال يشرك به شيئا.
ومنهم املالئكة الزاجرات للسحاب  ،تسوقه إىل حيث يريد اهلل تعاىل  ،قال تعاىل ﴿فالزاجرات زجرا﴾.12
فاحلاصل أن املالئكة تقوم بأمر اهلل الذي وَك لَها به حبسبها لتدبري أمور الكون.
واملالئكة خلق كثري  ،ال حيصيهم إال اهلل تعاىل  ،قال تعاىل ﴿وما يعلم جنود ربك إال هو﴾.11

 1انظر صحيح البخاري ( ، )6429ومسلم (.)2691
 2انظر ما رواه البخاري ( )3229ومسلم ( )2643عن ابن مسعود رضي اهلل عنه.
 3سورة ق. 19 - 13 :
 4سورة االنفطار. 12- 12 :
 5انظر حديث أنس بن مالك الذي رواه البخاري (.)1334
 6سورة الرعد. 24 - 23 :
 3سورة الزخرف. 33 :
 9األخشبان جبالن عظيمان مبكة.
 1رواه البخاري ( )3231ومسلم ( )1315عن عائشة رضي اهلل عنها.
 12سورة الصافات. 2 :
 11سورة املدثر. 31 :
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وقد س َّمى اهلل تعاىل املالئكةَ ُر ُسال  ،ألهنا تقوم مبا أرسلها اهلل به من وظائف  ،قال تعاىل يف سورة فاطر

﴿احلمد هلل فاطر السماوات واألرض جاعل املالئكة رسال أويل أجنحة﴾ ، 1فاملالئكة مرسلة بالوحي
ب ِ
السحاب – أي َس ْوقها – وَك ْت ِ
أعمال بين آدم وغري ذلك.
الرياح و َّ
وقبض األرواح وتسخري ِّ
ولِ عِ ظم شأن املالئكة وما تقوم به ؛ أقسم اهلل هبم فقال ﴿فَالْم َدبِّر ِ
ات أ َْمراً﴾  ،فدل هذا على شرفهم.
ُ َ
2
وح َّق هلا أن
ومن املالئكة من هم قائمون بعبادة اهلل على الدوام  ،كما قال النيب  : أطَّت السماءُ ُ
3
اضع جبهته ساجدا هلل.
تَ ئِ َّط  ،ما فيها موضع أربع أصابع إال وملَ ٌ
كو ٌ

فتأمل أيها املؤمن كيف أن السماء على سعتها فإهنا تضيق با ُلع بَّاد من املالئكة  ،فسبحان اهلل العظيم.

4

واملالئكة حتب املؤمنني ،وتدعو هلم ،وتستغفر هلم ،قال سبحانه عن محلة العرش﴿ :الذين حيملون العرش
ومن حوله يسبحون حبمد رهبم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رمحة وعلما
فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب اجلحيم * ربنا وأدخلهم جنات عدن اليت وعدهتم ومن صلح
من آبائهم وأزواجهم وذرياهتم إنك أنت العزيز احلكيم * وقِ ِهم السيئات ومن ِتق السيئات يومئذ فقد رمحته
وذلك هو الفوز العظيم﴾.5
واملالئكة تستغفر ملن ينتظر الصالة يف املسجد تقول :اللهم اغفر له  ،اللهم ارمح ه.

6

واملالئكة تدعو باملغفرة والرمحة للذين يُصلون يف الصفوف األوىل يف املسجد ،كما قال  : إن اهلل
3
ومالئكته يُصلون على الصفوف األول.
واملالئكة تُصلي على معلمي الناس اخلري ،أي تدعو له ،فعن أَِيب أُمامةَ الب ِ
ال َر ُسول اهللِ : 
اهلِ ِّي قال :قَ َ
ََ َ
 1سورة فاطر. 1 :
 2األطيط هو صوت األقتاب  ،وهو ما يوضع على ظهور اإلبل من اخلشب وحنوه ليكون كالكرسي للراكب  ،واملعىن أن كثرة املالئكة قد أثقل
السماء حىت أطَّ ت .انظر «النهاية».
 3رواه الرتمذي ( )2312وابن ماجه ( )4112وأمحد (5؟ ، ) 133وحسنه األلباين يف «الصحيحة» ( )1322وكذا حمققو «املسند».
 4وانظر للمزيد من االستفادة املراجع التالية:
 .1ما قاله ابن أيب العز احلنفي يف كتابه «شرح العقيدة الطحاوية» يف اإلميان باملالئكة  ،ص  ، 321 – 211الناشر :املكتب اإلسالمي
– بريوت.
 .2ما قاله ابن القيم رمحه اهلل يف «روضة احملبني» ( ، )35 - 33/1الناشر :دار الكتاب العريب  -بريوت.
 .3ما قاله الشيخ عبد الرمح ن بن سعدي رمحه اهلل يف أول تفسري سورة النازعات.
 5سورة غافر. 3 :
 6رواه أبو داود ( ، )461والرتمذي ( ، )332والنسائي ( ، )333وابن ماجه ( ) 311عن أيب هريرة رضي اهلل عنه ،وصححه األلباين رمحه
اهلل.
 3رواه أبو داود ( )634والنسائي ( )646وابن ماجه ( )113عن الِباء بن عازب رضي اهلل عنه ،وصححه األلباين رمحه اهلل.
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إِ َّن اللَّه ومالَئِ َكتَه وأَهل َّ ِ
ِ
صلُّو َن َعلَى ُم َعلِّ ِم الن ِ
َّاس
َْ
ني َح َّىت الن َّْملَةَ ِيف ُج ْح ِرَها َو َح َّىت احلُ َ
الس َم َوات َواأل ََرض َ
َ ََ
وت لَيُ َ
1
اخلَْري.
والصالة ِمن اهلل على معلم الناس اخلري تعين الثناء عليه يف ِ
املل األعلى وهم املالئكة.
ُ
واملالئكة تلعن من رفع حديدة أو سالحاً على أخيه املسلم ،فعن أ ََيب ُهَريَْرةَ رضي اهلل عنه قال :قَال أَبُو
ِ 2
َخيهِ ِحب ِد َ ٍ
ِ
ِ
الْ َق ِ
َخ ُاه ِألَبِيه َوأُِّمه.
اس ِم َ : م ْن أ َ
يدة فَإِ َّن الْ َم َالئ َكةَ تَلْ َعنُهُ َح َّىت يَ َد َعهَُ ،وإِ ْن َكا َن أ َ
َش َار إِ َىل أ َ
ودا﴾.3
واملالئكة تشهد صالة الفجر مع املؤمنني ﴿ َوقُ ْرآ َن الْ َف ْج ِر إِ َّن قُ ْرآ َن الْ َف ْج ِر َكا َن َم ْش ُه ً

وقوله ﴿وقرآن الفجر﴾ أي :صالة الفجر ،ومسيت قرآنا ملشروعية إطالة القرآن فيها أطول من غريها،
4
ولفضل القراءة فيها حيث تشهدها مالئكة الليل ومالئكة والنهار.
واإليمان بالمالئكة يثمر ثمرات جليلة منها :5
أوال :العلم بعظمة اهلل تعاىل وقوته وسلطانه  ،فإن عظمة املخلوق تدل على عظمة اخلالق سبحانه.
ثانيا :شكر اهلل تعاىل على عنايته ببين آدم  ،حيث وَّك َل من هؤالء املالئكة من يقوم حبفظهم وكتابة
أعماهلم وغري ذلك من مصاحلهم.
ثالثا :حمبة املالئكة على ما قاموا به من عبادة اهلل تعاىل.

 1رواه الرتمذي (.)2695
 2رواه مسلم (.)2616
 3سورة اإلسراء. 39 :
 4قاله الش يخ ابن سعدي رمحه اهلل يف تفسريه ،باختصار وتصرف يسري.
 5هذا الفصل منقول من «شرح األصول الثالثة» البن عثيمني  ،ص  ، 12بتصرف يسري.
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الركن الثالث :اإليمان بالكتب
الكتب مجع كتاب  ،والكتاب مبعىن (مكتوب)  ،واملراد بالكتب هنا الكتب اليت أنـزهلا تعاىل على رسله
رمحة للخلق  ،وهداية هلم  ،ليصلوا هبا إىل سعادهتم يف الدنيا واآلخرة.

1

وقد أرسل اهلل مع كل رسول كتابا  ،قال تعاىل ﴿لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنـزلنا معهم الكتاب
وامليزان﴾.2
كما أوجب اهلل تعاىل اإلميان جبميع الكتب املنـزلة  ،قال تعاىل ﴿قولوا آمنا باهلل وما أنـزل إلينا وما أنـزل إىل
إبراهيم وإمساعيل وإسحاق ويعقوب واألسباط وما أويت موسى وعيسى وما أويت النبيون من رهبم ال نفرق
بني أحد منهم وحنن له مسلمون﴾.3
واملقصود باإلميان بالكتب يف اآلية هو اإلميان هبا على وجهها الذي أنـزلت به على األنبياء قبل التحريف ،
وإال فمن املعلوم أن مجيع الكتب املنـزلة قد أصاهبا التحريف والتبديل إال القرآن  ،قال تعاىل ﴿إنا حنن نـزلنا
الذكر وإنا له حلافظون﴾.4
فصل في بيان ما يتضمنه اإليمان بالكتب
اإليمان بالكتب يتضمن خمسة أمور  ، 5نذكرها على سبيل اإلمجال مث نفصل القول فيها:
األول :اإلميان بأهنا أُنـزلت من عند اهلل حقا.
الثاين :اإلميان مبا علمنا امسه منها.
صح من أخبارها.
الثالث :تصديق ما َّ
الرابع :العمل بأحكام ما مل يُنسخ منها.

اخلامس :اإلميان بأهنا تدعو إىل عقيدة واحدة وهي التوحيد.

 1انظر «شرح ثالثة األصول» البن عثيمني  ،ص . 44
 2سورة احلديد. 25 :
 3سورة البقرة. 131 :
 4سورة احلجر. 4 :
ومن اهلل بواحدة.
 5يراجع «شرح ثالثة األصول» البن عثيمني رمحه اهلل  ،ص  ، 44فقد ذكر الشيخ أربعة أمور َّ ،
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تفصيل
األول :اإلميان بأهنا أُنـزلت من عند اهلل حقا  ،كما قال تعاىل يف وصف املؤمنني ﴿آمن الرسول مبا أنزل
إليه من ربه واملؤمنون كل آمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله﴾  ،وقال تعاىل ﴿قولوا آمنا باهلل وما أنزل إلينا
وما أنزل إىل إبراهيم وإمساعيل وإسحاق ويعقوب واألسباط وما أويت موسى وعيسى وما أويت النبيون من
رهبم ال نفرق بني أحد منهم وحنن له مسلمون﴾.1
وإنزال الكتب كان من طريق الوحي  ،فقد أوحى اهلل بالكتب إىل املـلك املختص بإنزال الوحي من السماء
إىل األنبياء  ،وهو جربيل  ،مث قرأها جربيل على األنبياء فحفظوها  ،مث كل نيب يقرأ كتابه على القوم
ال ُـمرسل إليهم.
نبذة عن إنزال القرآن
رسول بشر  ،واهلل يصطفي من املالئكة رسال ألداء مهام معينة  ،ويصطفي
وحمم ٌد ٌ
جربيل ٌ
رسول ملَك َّ ،
من الناس رسال ألداء مهمة تبليغ الرسالة  ،فاصطفى لنقل كالمه (القرآن) الرسول ال َـم ـالئكي وهو جربيل
 ،واصطفى لنقل القرآن الذي حيمل رسالة اإلسالم رسوله البشري وهو حممد  ، فنزل الرسول ال َـم َـالئكي

بالقرآن على الرسول الـبشري ولقنه إياه أجزاء على مدى ثالث وعشرين سنة  ،حبسب األحداث.

واختيار اهلل تعاىل جلربيل عليه السالم دون غريه من املالئكة للقيام هبذه املهمة إمنا هو ملا فيه من صفات
القوة واألمانة وغريمها  ،وقد وصفه اهلل بذلك يف القرآن  ،فقال ﴿نزل به الروح األمني * على قلبك لتكون
من املنذرين * بلسان عريب مبني﴾  ،وقوله ﴿نزل به﴾ أي نزل بالقرآن  ،والروح األمني هو جربيل.
الثاني :اإلميان مبا علمنا امسه منها  ،وهي ستة  ،صحف إبراهيم وموسى  ،والتوراة اليت أُنـزلت على موسى
 ، واإلجنيل الذي أُنـزل على عيسى  ، والزبور الذي أُوتيه داود  ، والقرآن الذي أنـزل على حممد
 ، وبعض العلماء يقول إن صحف موسى هي التوراة فتكون مخسة.
وأما مامل يأت ذكر امسه من تلك الكتب فنؤمن به إمجاال.
والذي ينبغي على املؤمن اإلميان به هو اإلميان بالكتب األصلية اليت أنزهلا اهلل على أنبياءه  ،وليس مبا
حترف منها  ،فنؤمن مثال بالتوراة اليت أنزهلا اهلل على موسى  ، ونؤمن باإلجنيل الذي أنزله اهلل على
املسيح عيسى ابن مرمي  ، فتلك هي التوراة وذلك هو اإلجنيل  ،وليست الكتب املنتشرة اآلن يف أيدي
اليهود والنصارى هي التوراة واإلجنيل األصليني وإن َس َّـمـوها بذلك  ،بل الذي بيد النصارى اآلن هي أربعة
 1سورة البقرة. 131 :
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أناجيل وثالثة وعشرون رسالة  ،وهي أسفار متت كتابتها من قِــبَــل أشخاص مل يثبت أهنم التقوا باملسيح
ورأوه لـحظة واحدة  ،بل ك ــتبوها بعد رفعه إىل السماء  ،وبينها من التناقض واالختالف الشيء الكثري ...
وإذا أُضيفت أسفار العهد القدمي الستة وأربعون (الـمكونة من التوراة وغريها) إىل أسفار العهد اجلديد
(اإلجنيل) السبعة وعشرين صار جمموع األسفار ثالثة وسبعني  ،يؤمن الربوتستانت بستة وستني منها  ،وال
يؤمنون بالبقية  ،بينما يؤمن األرثوذكس والكاثوليك هبا كلها.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل :وأما اإلجنيل الذي بأيديهم فهم معرتفون بأنه مل يكتبه املسيح عليه
السالم  ،وال أماله على من كتبه  ،وإمنا أملوه بعد رفع املسيح «مىت» و «لوقا» ،وقد ذكر هؤالء أهنم
1
ذكروا بعض ما قاله املسيح وبعض أخباره  ،وأهنم مل يستوعبوا ِذكر أقواله وأفعاله.
وقال أيضا :هذه املقاالت األربعة اليت يسموهنا اإلجنيل  -وقد يسمون كل واحد منهم إجنيال  -إمنا كتبها
هؤالء بعد أن ُرفع املسيح  ،فلم يذكروا فيها أهنا كالم اهلل  ،وال أن املسيح بلَّـ ـغها عن اهلل  ،بل نقلوا فيها
أشياء من كالم املسيح  ،وأشياء من أفعاله ومعجزاته  ،وذكروا أهنم مل ينقلوا كل ما مسعوه منه ورأوه.

2

فاحلاصل أن اهلل أمر باإلميان بالكتب األصلية اليت أنزهلا اهلل على أنبياءه  ،وتلك هي اليت وصفها اهلل بأهنا
َنزلْنَا التـ َّْوَرا َة فِ َيها ُهدى َونُور﴾  ،وقال يف القرآن عن
هدى ونور  ،قال اهلل يف القرآن عن التوراة ﴿إِنَّا أ َ
ِ
ِِ
ِِ
ِِ ِ ِ
يل فِيهِ ُهدى
صدًققا لًق َما بَـ ْ َ
يسى ابْ ِن َم ْرَميَ ُم َ
اإلجنيل ﴿ َوقَـ َّفْيـَنا َعلَ ٰى آثَارهم بع َ
ني يَ َديْه م َن التـ َّْوَراة َوآتَـْيـنَ ُاه ْاإلجن َ
ِ
ِ
ِِ
للمت َِّقني﴾.
صدًققا لًق َما بَـ ْ َ
ور َوُم َ
َونُ ٌ
ني يَ َديْه م َن التـ َّْوَراة َوُهدى َوَم ْوعظَة ُ
وملا تعرضت كتب األنبياء للضياع ومل حتفظ  ،أرسل اهلل نبيه حممدا  بالقرآن ِ ،
وحفظه من التحريف
الذكر وإنا له حلافظون﴾  ،و ًق
والضياع كما قال تعاىل ﴿إنا حنن نزلنا ًق
الذكر هو القرآن.

والقرآن كالم اهلل  ،تكلم اهلل به حقيقة  ،مث بلَّغه ال َـمـلَـك جربيل إىل النيب حممد  ، مث بلَّـ ـغه النيب مـحمد
ألصحابه  ،مث ُحفظ يف الصدور  ،مث ُحفظ يف األوراق والقراطيس  ،مث ُج ِـمع القرآن يف كتاب واحد يف
عهد عثمان بن عفان رضي اهلل عنه  ،مث نُ ِسخت النسخ على تلك النسخة إىل يومنا هذا  ،وصدق اهلل
﴿إنا حنن نزلنا ًق
الذكر وإنا له حلافظون﴾.
صح من أخبارها  ،كأخبار القرآن  ،واألخبار اليت مل تُبدل أو ُحترف من الكتب
الثالث :تصديق ما َّ
السابقة.
 1باختصار يسري من «اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح» ( ، )441/1الناشر :دار الفضيلة – الرياض.
« 2اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح» (.)14/2
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الرابع :العمل بأحكام ما مل يُنسخ منها  ،عمال بقول اهلل تعاىل ﴿يريد اهلل ليبني لكم ويهديكم سنن
الذين من قبلكم ويتوب عليكم﴾ ، 1وقوله تعاىل ﴿أولئك الذين هدى اهلل فبهداهم اقتده﴾.2
فائدة
حاكم ومهيم ٌن على مجيع الكتب السابقة  ،فهي منسوخة به على وجه اإلمجال ،
وللعلم ؛ فإن القرآن ٌ
ك
ويستثىن من ذلك العقائد وما أقره القرآن والسنة من الشرائع كما تقدم  ،قال تعاىل ﴿ َوأَنـزلْنَا إِلَْي َ
ِ
ني يَ َديْ ِه ِمن الْكِتَ ِ
اب َوُم َهْي ِمنا َعلَْيهِ﴾ ، 3أي حاكما عليه.
صدًققا لًق َما بَـ ْ َ
اب بِا ْحلَ ًقق ُم َ
الْكتَ َ
َ
قال ابن تيمية رمحه اهلل:
فالسلف كلهم متفقون على أن القرآن هو املهيمن املؤمتََن الشاهد على ما بني يديه من الكتب ،
ومعلوم أن املهيمن على الشيء أعلى منه مرتبة  ،ومن أمساء اهلل (املهيمن)  ،ويسمى احلاكم على الناس
 ،القائم بأمورهم ؛ (امل هيمن)  ،قال املربد واجلوهري وغريمها :املهيمن يف اللغة ؛ املؤمتن.
وقال اخلليل :الرقيب احلافظ.
وقال اخلطايب :املهيمن ؛ الشهيد.
قال :وقال بعض أهل اللغة :اهليمنة ؛ القيام على الشيء والرعاية له ...
وهكذا القرآن ؛ فإنه قرر ما يف الكتب املتقدمة من اخلرب عن اهلل وعن اليوم اآلخر  ،وزاد ذلك بيانا
ائع
وتفصيال  ،وبَـيَّـن األدلة والرباهني على ذلك  ،وقَـ َّـرر نبوة األنبياء كلهم  ،ورسالة املرسلني َّ ،
وقرر الشر َ
الكلية اليت بُعثت هبا الرسل كلهم  ،وجادل املكذبني بالكتب والرسل بأنواع احلجج والرباهني  ،وبَـيَّـن
ِ
الكتاب
أهل
عقوبات اهلل هلم ونصره ألهل الكتب املتبعني هلا  ،وبَـيَّـن ما ُحًقرف منها وبُدًقل  ،وما فَعله ُ

يف الكتب املتقدمة  ،وبَـيَّـن أيضا ما كتموه مما أمر اهلل ببيانه  ،وكل ما جاءت به النبوات بأحسن
الشرائع واملناهج اليت نـزل هبا القرآن  ،فصارت له اهليمنة على ما بني يديه من الكتب من وجوه متعددة
 ،فهو شاهد بصدقها وشاهد بكذب ما ُحًقرف منها  ،وهو حاكم بإقرار ما أقره اهلل  ،ونسخ ما نسخه
اهلل  ،فهو شاهد يف اخلربيات  ،حاكم يف األمريات.
ِ ٍ
ومـح َكم  ،وإبطال ما أبطله من
وكذلك معىن الشهادة واحلَ َكم ؛ يتضمن إثبات ما أثبته اهلل من ص ْدق ُ
َك ِذ ٍ
ب ومنسوخ  ،وليس اإلجنيل مع التوراة وال الزبور هبذه املثابة  ،بل هي متبعة لشريعة التوراة إال يسريا
نسخه اهلل باإلجنيل  ،خبالف القرآن.

 1سورة النساء. 21 :
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نفسهِ  ،ال ي ِ
مث إنه معجز يف ِ
قد ُر اخلالئق أن يأتوا مبثله  ،ففيه دعوة الرسول  ،وهو آية الرسول وبرهانه
ُ ٌ
َ
على صدقه ونبوته  ،وفيه ما جاء به الرسول  ،وهو نفسه برهان على ما جاء به.
ِ
األمثال ِ
ِ
وفيه أيضا من ِ
اآليات على تفضيل ما جاء به الرسول ما لو ُمجع إليه علوم مجيع
وبيان
ضرب
العلماء مل يكن ما عندهم إال بعض ما يف القرآن  ،ومن تأمل ما تكلَّم به األولون و ِ
اآلخرون يف أصول
الدين والعلوم اإللـٰهية وأمور املعاد والنبوات واألخالق والسياسات والعبادات وسائر ما فيه كمال
النفوس وصالحها وسعادهتا وجناهتا ؛ مل جيد عند األولني واآلخرين من أهل النبوات ومن أهل الرأي -
كاملتفلسفة وغريهم  -إال بعض ما جاء به القرآن  ،وهلذا مل تـَحتَج األمة مع رسوهلا وكتاهبا إىل نيب آخر
وكتاب آخر فضال عن أن حتتاج إىل شيء ال يستقل بنفسه غريه ، 1سواء كان من عِلم احملدَّثني
وامللهمني  ،أو من علم أرباب النظر والقياس  ،الذين ال يعتصمون مع ذلك بكتاب منـزل من السماء.
2
انتهى باختصار.
ـح ِو ْج أصحابه إىل ٍ
كتاب آخر  ،بل اشتمل
وقال ابن تيمية أيضا :وأما القرآن فإنه ُمستَقلٌّ بنفسه  ،مل يُ ْ
على مجيع ما يف الكتب من احملاسن  ،وعلى زيادات كثرية ال توجد يف الكتب  ،فلهذا كان مصدقا ملا

بني يديه من الكتاب ومهيمنا عليه  ،يقرر ما فيها من احلق ويُبطل ما ُحًقرف منها  ،وينسخ ما نسخه

4

اهلل  ،فيقرر الدين احلق  ،وهو مجهور ما فيها ، 3ويُبطل الدين املبدل الذي مل يكن فيها  ،والقليل
5
الذي نسخ فيها  ،فإن املنسوخ قليل جدا بالنسبة إىل املحكم املقرر .انتهى.
ُ
قلت :وملا كان القرآن ال يصري منسوخا كله  ،وال يتطرق إليه التبديل والتحريف ؛ صار مهيمنا على
الكتب السابقة.

وقال ابن كثري رمحه اهلل يف معىن وصف القرآن بالــمهيمن :فهو أمني وشاهد وحاكم على كل كتاب
أحكمها ،
قبله  ،جعل اهلل هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخامتها  ،وأمشلها وأعظمها و ُ

حيث مجع فيه حماسن ما قبله  ،وزاده من الكماالت ما ليس يف غريه  ،فلهذا جعله شاهدا وأمينا
وحاكما عليها كلها َّ ،
وتكف ل تعاىل حبفظه بنفسه الكرمية  ،فقال تعاىل ﴿إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له
1
حلافظون﴾.
 1هكذا يف املطبوع  ،وأظنه خطأ مطبعي  ،وصوابه :أو بغريه.
« 2جمموع الفتاوى» (.)45 - 43/11
 3أي :هو غالب ما فيها.
 4أي وينسخ القليل .
« 5جمموع الفتاوى» (.)145 - 144/14
 1انظر «نفسري القرآن العظيم»  ،سورة املائدة  ،اآلية . 44

نبذة في العقيدة اإلسالمية

الخامس مما يتضمنه اإليمان بالكتب :اإلميان بأن ـها تدعو إىل عقيدة واحدة وهي التوحيد بأنواعه
الثالثة  ،توحيد الربوبية وتوحيد األلوهية وتوحيد األمساء والصفات.
وأما األحكام الشرع ـ ـية التفصي ـ ـلية فقد تـ ـتفق فيها الكتب من جهة العموم وختتلف من جهة التفصيل ،
حبسب ما تقتضيه حكمة اهلل واختياره لـما يناسب عباده الذين و ِ
ضعت هلم تلك الشريعة  ،كما قال تعاىل
ُ
﴿وربك خيلق ما يشاء وخيتار ما كان هلم اخلرية﴾  ،وقال تعاىل ﴿لِ ُكل َج َعلْنَا ِمنْ ُك ْم ِش ْر َعة َوِمنْـ َهاجا﴾.
فاألمر بالصالة والصوم – مثال  -ثابت يف مجيع الشرائع  ،ولكن كيفية الصالة والصوم ختتلف من شريعة
ألخرى.
حرم
وكذلك الطيبات من األطعمة – كمثال آخر  ، -فإن اهلل قد أحلها ألمة حممد  ، يف حني أنه َّ
بعض الطيبات على بين إسرائيل بعدما كانـ ـت حالال هلم  ،حكمة منه سبحانه وتعالـى واختيارا  ،قال
تعاىل ﴿ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت هلم وبصدهم عن سبيل اهلل كثريا﴾.
وإىل هذا االتفاق واالختالف يف الشرائع أشار النيب  بقوله :واألنبياء إخوةٌ لِـ ـ َعالَّت  ،أمهاهتم شىت
1
ودينهم واحد.
ِ
(علَّة)  ،وهي الـضََّّرة  ،وهي املرأة يكون لزوجها امرأة أخرى ،
فقوله (إخوٌة ل ـ ـ َعالَّت) :كلمة (عالَّت) مجع َ
ويف هذا احلديث شبَّــهَ النيب  األنبياء باألبناء من أب واحد وأمهات شىت  ،فاألمهات هن الشرائع وفيها
حيصل االختالف  ،واألب هو أصل الدين وهو عبادة اهلل وحده  ،والدليل على هذا قول اهلل تعاىل ﴿وما
أرسلنا من رسول إال نوحي إليه أنه ال إلـٰه إال أنا فاعبدون﴾  ،وقال ﴿ولقد بعثنا يف كل أمة رسوال أن
اعبدوا اهلل واجتنبوا الطاغوت﴾  ،وقال اهلل لنبيه حممدا ﴿واسأ ل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من

دون الرمحـٰن آهلة يُعبدون﴾.

وسيأيت قريبا إن شاء اهلل مزيد تفصيل ملواطن اتفاق الكتب السماوية واختالفها.

فصل في بيان أعظم الكتب
وأعظم الكتب هي القرآن والتوراة واإلجنيل  ،وكثريا ما جييء ذك ـ ــرها يف القرآن  ،وكثريا ما يقرن اهلل يف
القرآن بني نبوة حممد  ونبوة موسى  ، وبني كتابيهما وشريعتيهما  ،ألن كتابيهما أفضل الكتب ،
وشريعتيهما أكمل الشرائع  ،ونبوتيهما أعلى النبوات  ،وأتباعهما أكثر املؤمنني.

 1رواه البخاري ( )3443ومسلم ( )2315عن أيب هريرة رضي اهلل عنه.
 2قاله الشيخ عبد الرمحـٰن بن سعدي رمحه اهلل يف تفسريه يف مقدمة تفسري سورة اإلسراء.
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وأعظم الكتب الثالثة هو القرآن بال شك  ،وهلذا جعله اهلل مهيمنا على كل الكتب السماوية قبله كما
تقدم  ،وفيه من اإلعجاز ما ليس يف غريه من الكتب  ،وسيأيت ذكر وجوه إعجاز القرآن الكرمي يف خامتة
مبحث اإلميان بالرسل لكونه من معجزات النيب حممد . 
فائدة في ميزة التوراة على اإلنجيل
حمصلُهُ أن اإلجنيل فيه مواعظ وترقيقات وقليل من
قال ابن كثري رمحه اهلل يف خامتة تفسري سورة األحقاف ما َّ
التحليل والتحرمي  ،وهو يف احلقيقة كالـمتمم لشريعة التوراة  ،فالعمدة هي التوراة  ،فلهذا قالت اجلن عن
القرآن إنه أُن ِزل من بعد موسى ومل تقل إنه أنزل من بعد عيسى  ،ألن التوراة اليت أن ِزلت على موسى هي
األصل .انتهى الغرض منه.
وهلذا فإن اهلل علَّ م نبيه عيسى ابن مرمي التوراة واإلجنيل كليهما ،قال اهلل تعاىل عن املالئكة أهنا قالت ألمه
السداد يف القول والفعل،
مرمي ﴿ويُعلمه الكتاب واحلكمة والتوراة واإلجنيل﴾ ،أي :أن اهلل يعلمه الكتابة ،و َّ
والتوراة اليت أوحاها اهلل إىل موسى عليه السالم ،واإلجنيل الذي أنزل اهلل عليه.

فاحلاصل أن اإلجنيل متمم للتوراة ومكمل هلا ،وليس ناسخا هلا.
فصل في بيان مواطن اتفاق الكتب السماوية ومواطن اختالفها
الكتب السماوية قاطبة متفقة على أمور وخمتلفة يف أمور  ،فأما مواطن االتفاق فستة:
األول :أن مجيع الكتب دعت اىل شيء واحد وهو عبادة اهلل وحده وترك عبادة من سواه  ،سواء كانوا
أصناما أو أشخاصا أو أنبياء أو أحجارا أو غريها.
فدين األنبياء واحد هبذا االعتبار  ،وهو عبادة اهلل وحده.
الثاني :تتفق الكتب السماوية على وجوب اإلميان بأصول العقيدة  ،وهي اإلميان باهلل ومالئكته وكتبه
ورسله واليوم اآلخر وبالقدر خريه وشره.
َّعبد هللِ تعاىل بعبادات معينة  ،وقد تشرتك بعض األمم يف
الثالث :تتفق الكتب السماوية على وجوب الـ ـت ُ

عبادات معينة كالصالة والزكاة والصوم واحلج  ،ولكن تلك العبادات ختتلف عن بعضها يف كيفية أدائها
حبسب الناس الذين بُعِث إليهم ذلك النيب  ،فبين إسرائيل مثال أمرهم النيب موسى بالصالة  ،مث ملا بعث
اهلل نبيه عيسى أمرهم بالصالة أيضا  ،مث ملا أرسل اهلل نبيه حممدا أمر الناس بالصالة  ،لكن كيفية الصالة
وتوقيتها خيتلف من شريعة موسى إىل شريعة عيسى إىل شريعة حممد  ،ولكنها يف النهاية تشرتك يف كوهنا
عبادة هلل وحده  ،ينبغي أن تؤدى على حنو ما  ،بينه ذلك النيب ألتباعه.
ونفس الشيء يقال بالنسبة لعبادة الصوم وغريها من العبادات.
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قال تعاىل مبينا اشرتاك بعض األمم يف الصالة والزكاة ﴿وأوحينا إليهم فعل اخلريات وإقام الصالة وإيتاء
الزكاة وكانوا لنا عابدين﴾ ، 1وقال تعاىل يف الصوم ﴿يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب
على الذين من قبلكم لعلكم تتقون﴾ ، 2وقال إلبراهيم كما يف سورة احلج ﴿وأذن يف الناس باحلج يأتوك
رجاال﴾.3
بالعدل و ِ
الق ِ
ِ
سط  ،قال تعاىل ﴿لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنـزلنا معهم الكتاب
الرابع :اتفاقها على األمر
وامليزان ليقوم الناس بالقسط﴾.4

واألمر بالعدل مذكور يف شريعة موسى وإبراهيم  ،ومن أمثلة ذلك أال يؤاخذ أحد بذنب غريه  ،قال تعاىل
وّف * أال تزر وازرة وزر أخرى﴾.5
﴿أم مل ينبأ مبا يف صحف موسى * وإبراهيم الذي ى
الخامس :اتفاقها على األمر حبفظ الضروريات اخلمس  ،وهي الدين والعقل واملال والعرض والنفس.
السادس :اتفاقها على األمر مبحاسن األخالق والنهي عن قبيحها  ،فتأمر مثال برب الوالدين وصلة األرحام

وإكرام الضيف والعطف على الفقراء واملساكني والقول احلسن وحنو ذلك  ،كما أهنا تنهى عن القبائح ،
السرقة وغري ذلك.
كالظلم والعدوان وعقوق الوالدين وانتهاك األعراض والغيبة والكذب و َّ

وأما مواطن االختالف بين الشرائع السماوية ففي أمرين  ،وهذا االختالف من حكمة اهلل تعاىل ليكون
لكل أمة من الشرائع ما يناسب طبيعتها  ،قال تعاىل ﴿لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا﴾ ، 1و ِ
موطنا
االختالف مها:
األول :كيفية العبادات املشرتكة بني الشرائع  ،فالصالة كانت مفروضة يف شريعة عيسى  ،ولكنها ختتلف

يف كيفيتها عن الصالة املفروضة يف شريعة حممد  ، ورمبا تتفق معها يف بعض صورها  ،كما قال النيب
1
نؤخر سحورنا  ،ونضع أمياننا على مشائلنا يف الصالة.
عجل إفطارنا  ،و ًق
 : إنا معاشر األنبياء أُِم ْرنا أن نُ ًق
وكذلك الصوم املفروض يف شريعة من قبلنا ؛ ختتلف كيفيته عن الصوم يف شريعة حممد  ، فقد كان
اإلمساك يف شريعة من قبلنا يبدأ إذا استيقظ اإلنسان من نومه إذا نام يف أي وقت من الليل  ،أوله أو

 1سورة األنبياء. 13 :
 2سورة البقرة. 143 :
 3سورة احلج. 21 :
 4سورة احلديد. 25 :
 5سورة النجم. 34 - 31 :
 1سورة املائدة. 44 :
 1رواه البيهقي ( )234/4عن ابن عباس رضي اهلل عنهما  ،وأشار إىل ثبوته األلباين يف «الصحيحة» (.)315/4
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وسطه أو آخره  ،وميتد ذلك اإلمساك إىل مغرب الليلة القابلة  ،مث جعل اهلل ابتداء اإلمساك يف شريعة
حممد  عند طلوع الفجر  ،بدون اعتبار للنوم قبله  ،وهذا من حكمة اهلل تعاىل وتيسريه على هذه األمة.
حرمه على آخرين حلكمة
الثاني :االختالف يف تشريع بعض األحكام  ،فقد يُـ ِحل اهلل طعاما ألمة  ،ويُـ ًق
يعلمها اهلل عز وجل  ،قد نعلمها وقد ال نعلمها  ،كما حرم اهلل على اليهود أنواعا من األطعمة  ،قال
تعاىل ﴿وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إال ما محلت
ظهورمها أو احلوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون﴾.1
مث يف شريعة عيسى  أ ِ
ُحلَّت تلك األطعمة  ،فقد قال عيسى لقومه ﴿ومصدقا ملا بني يدي من التوراة
وألحل لكم بعض الذي حرم عليكم﴾.2

مث جاءت شريعة حممد  ، فأَحلَّت الطيبات كافة وحَّر ِ
مت اخلبائث كافة.
َ

الحكمة من إنزال القرآن
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بيَّـن اهلل تعاىل يف كت ابه العزيز احلكمة الكربى من إنزال القرآن يف قوله جل وعال ﴿كتاب أنزلناه إليك
لتخرج الناس من الظلمات إىل النور بإذن رهبم إىل صراط العزيز احلميد﴾ ، 4وقد بيَّـن اهلل تعاىل يف آيات
أخرى احلكمة من ذلك اإلخراج وهي:

األولى والثانية والثالثة :تدبُّر آياته ُّ
وتذكر أولوا األلباب ومن ثَ َّـم حصول التقوى  ،ودليل ذلك قوله تعاىل
﴿كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا األلباب﴾ ، 5وقال تعاىل ﴿وكذلك أنزلناه قرآنا
وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو حيدث هلم ذكرا﴾.1
عربيا َّ
الرابعة :البِشارة بالثواب للمتقني واإلنذار بالعقاب ملن أعرض عنه  ،قال تعاىل ﴿فإمنا يسرناه بلسانك

لتبشر به املتقني وتنذر به قوما لُــدَّا﴾.1

الخامسة :تبيني األحكام الشرعية للناس  ،قال تعاىل ﴿وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نُـ ِّـزل إليهم
ولعلهم يتفكرون﴾ ، 1وقال تعاىل ﴿وما أنزلنا عليك الكتاب إال لتبين هلم الذي اختلفوا فيه﴾.2
 1سورة النساء. 141 :
 2سورة آل عمران. 59 :
 3استفدت هذا الفصل من «أضواء البيان»  ،تفسري سورة ص  ،قوله تعاىل  كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا األلباب.
 4سورة إبراهيم. 1 :
 5سورة ص. 24 :
 1سورة طـٰه. 133 :
 1سورة مرمي. 41 :

نبذة في العقيدة اإلسالمية

السادسة :تثبيت املؤمنني على اإلميان واهلدى  ،قال تعاىل ﴿قل نزله روح القدس من ربك باحلق ليثبت
الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمني﴾.3

ـحكم بني الناس به – أي بالقرآن  ، -قال تعاىل ﴿إنا أنزلنا إليك الكتاب باحلق لتحكم بين
السابعة :ال ُ
الناس مبا أراك اهلل﴾ ، 4أي :مبا علَّمك يف هذا القرآن من العلوم.
ت ـميـ ـز القرآن العظيم عن غيره من الكتب السماوية
ميـ ـ ـ ز القرآن خبصائص عدة عن غريه من الكتب السماوية  ،نذكر منها ثالث خصائص:
تـ َّ
 .1أن فيه تبيانا لكل شيء  ،كما قال تعاىل ﴿ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء﴾ ، 5وكما قال
تعاىل ﴿ما فرطنا يف الكتاب من شيء﴾  ،6وقد بني جالل الدين السيوطي 1رمحه اهلل ذلك التبيان يف
مقدمة كتابه «اإلكليل يف استنباط التنزيل» ، 4فقال ما ملخصه:
قد اشتمل كتاب اهلل على كل شيء .أما أنواع العلوم فليس منها باب وال مسألة هي أصل إال ويف القرآن
ما يدل عليها.
وفيه علم عجائب املخلوقات ،وملكوت السماوات واألرض ،وما يف األفق األعلى ،وما حتت الثرى ،وبدء
اخللق ،وأمساء مشاهري الرسل واملالئكة ،وعيون أخبار األمم السالفة; كقصة آدم مع إبليس يف إخراجه من
الرس،
اجلنة ،وإغراق قوم نوح ،وقصة عاد ومثود ،وقوم لوط ،وقوم شعيب ،وقوم يونس ،وإلياس ،وأصحاب َّ
وقصة موسى يف والدته ويف إلقائه يف اليم ،وقتلِه ِ
القـ ـبطي ،ومسريه إىل مدين ،وتزوجه ابنة شعيب ،وكالم
اهلل تعاىل له جبانب الطور ،وبعثه إىل فرعون ،وخروجه من البحر وإغراق عدوه فرعون ،وقصة العجل ،وقصة
القوم الذين خرج هبم وأخذهتم الصعقة ،وقصة ِ
القتال وذبح البقرة ،وقصته يف قتال اجلبارين ،وقصته مع
اخلضر ،وقصة طالوت وداود مع جالوت وقتله ،وقصة سليمان وخربه مع ملكة سبإ وفتنته ،وقصة القوم
 1سورة النحل. 44 :
 2سورة النحل. 41 :
 3سورة النحل. 192 :
 4سورة النساء. 195 :
 5سورة النحل. 44 :
 6سورة األنعام. 34 :
 1هـو عبـد الرمح ـٰن بـن أيب بكـر اخلضـريي السـيوطي  ،إمـام حـافظ مـؤرخ أديـب  ،بـرز يف مجيـع الفنـون  ،لـه حنـو  199مصـنف  ،منهـا يف علــوم
القرآن «اإلتقان يف علوم القرآن»  ،وله يف التفسري «الدر املنثور يف التفسري باملأثور»  ،وله يف علوم احلديث «ألفيـة السـيوطي يف احلـديث» ،
وله يف احلديث «اجلامع الكبري» و «اجلامع الصغري» .تويف عام  . 411انظر ترمجته يف «البدر الطالع» للشوكاين  ،و«األعالم» للزركلي.
 4هو من منشورات دار األندلس اخلضراء جبدة  ،بتحقيق :د .عامر بن علي العرايب.
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الذين خرجوا فرارا من الطاعون فأماهتم اهلل مث أحياهم ،وقصة إبراهيم يف جمادلته قومه ،ومناظرته النمروذ،
ووضعه إمساعيل مع أمه مبكة ،وبنائه البيت ،وقصة َّ
الذبيح إمساعيل ،وقصة يوسف،
وقصة مرمي ووالدهتا عيسى وإرساله ورفعِه ،وقصة زكريا وابنه حيىي ،وأيوب وذي الكِفل ،وقصة ذي
السد ،وقصة أصحاب الكهف والرقيم ،وقصة بُـ ـ ـخـ ـ ـتنصر،
القرنني ومسريه إىل مطلع الشمس ومغرهبا وبنائه َّ
ليقطع َّن مثار حديقتهم ًق
مبكرين يف
وقصة الرجلني اللذين ألحدمها اجلنة ،وقصة أصحاب اجلنة الذين أقسموا ُ
الصباح ،فال يطْعم منها غريهم من املساكني وحنوهم ،وقصة ِ
مؤمن آل فرعون ،وقصة أصحاب الفيل.
َ َ
وفيه من شأن النيب حممد  -صلى اهلل عليه وسلم  -دعوة إبراهيم به  ،1وبِشارة عيسى بنبوته  ،2وبَـ ـعثِه

وهجرته .3

ومن غزواته :غزوة بدر يف «سورة األنفال» ،وأُ ُح ـد يف «سورة آل عمران» ،وغزوة اخلندق يف «سورة
األحزاب» ،والنضري يف «سورة احلشر» ،واحلديبية يف «سورة الفتح» ،وتبوك يف «سورة براءة» ،وحجة
تظاهر أزواجه عليه ،وقصة اإلفك ،وقصة
الوداع يف «سورة املائدة» ،ونكاحه زينب بنت جحش  ،و ُ
اإلسراء ،وانشقاق القمرِ ،
وسحر اليهود إياه.
وفيه بدء خلق اإلنسان إىل موته ،وكيفية املوت وقبض الروح وما يُـ ـفعل هبا بعد صعودها إىل السماء ،وفتح
الباب للروح مؤمنة وإلقاء الروح الكافرة ،وعذاب القرب والسؤال فيه ،ومقر األرواح ،وأشراط الساعة الكربى
العشرة ،وهي:
نزول عيسى ،وخروج الدجال ،ويأجوج ومأجوج ،والدابة ،والدخان ،ورفع القرآن ،وطلوع الشمس من
مغرهبا ،وإغالق باب التوبة ،واخلسف.
الصعق ،والقيام ،واحلشر والنشر ،وأهوال املوقف ،وشدة حر
وأحوال البعث من نفخة الصور ،والفزع ،و َّ
الشمس ،وظل العرش ،والصراط ،وامليزان ،واحلوض ،واحلساب لقوم ،وجناة آخرين منه ،وشهادة األعضاء،
وإيتاء ال ُكتب باألميان والشمائل وخلف الظهور ،والشفاعة ،واجلنة وأبواهبا ،وما فيها من األشجار والثمار
واألهنار والـ ُح ـ ـلِي واأللوان والدرجات ورؤيته تعاىل.
والنار وما فيها من األودية ،وأنواع العقاب ،وألوان العذاب ،والزقوم واحلميم ،إىل غري ذلك مما لو بُ ِسط جاء
يف جملدات.
 1أي دعاء النيب إبراهيم – عليه السالم  -أن يبعث يف األمة نبيا ،فكان هو حممد صلى اهلل عليه وسلم.
 2يوجد يف التوراة واأل ناجيل املنتشرة بني اليهود والنصارى بشارات كثرية بنبوة حممد صلى اهلل عليه وسلم.
 3أي هجرته من مكة إىل املدينة فرارا بدينه ملا ضيَّق عليه قومه وحالوا دونه ودون نشر اإلسالم يف مكة.
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ويف القرآن مجيع أمسائه تعاىل احلسىن ،وفيه من أمساء النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -مجلة .1
وفيه شعب اإلميان البضع والسبعون.
وفيه شرائع اإلسالم الثالمثائة ومخس عشرة.
وفيه ذكر أنواع الذنوب الكبائر وكثري من الذنوب الصغائر.
وفيه تصديق كل حديث ورد عن النيب  -صلى اهلل عليه وسلم.
هذه مجلة القول يف ذلك.
انتهى باختصار يسري وتصرف من كالم السيوطي رمحه اهلل يف مقدمة كتابه «اإلكليل يف استنباط التن زيل».
***
 .2ومن خصائص القرآن أنه كتاب هداية للناس كافة  ،خبالف الكتب األخرى  ،فإهنا كانت تصلح
ذكر املصاحل اليت حيتاجها البشر وتدور
لناس دون آخرين  ،حكمة منه جل وعال  ،كما جاء يف القرآن ُ
عليها الشرائع  ،وفيه حلول املشاكل العاملية  ،انظر ما قاله الشنقيطي رمحه اهلل يف هذا الباب يف تفسري
قوله تعاىل ﴿إن هذا القرآن يهدي لليت هي أقوم﴾  ،2فقد تكلم عليه يف حنو من مخس ومخسني صفحة.
***
 .3ومن أعظم خصائص القرآن العظيم أنه حمفوظ من التغيري والتبديل والتحريف على مر الدهور
والعصور إىل هناية العامل  ،فقد َّ
تعهد اهلل حبفظه كما قال تعاىل ﴿إِنَّا نَـحـْ ُن نـزلْنَا ال ىذ ْكَر َوإِنَّا لَهُ
َحلَافِظُون﴾  ،3أي :إن اهلل نزل ًق
الذك ــر وهو القرآن  ،مث َح ـ ِـفظه  ،وطريقة حفظه على مدى العصور املاضية
كانت كالتايل:
النيب يف
بعد إنزال القرآن على النيب حممد (صلى اهلل عليه وسلم) عن طريق ال َـمـلَـك جربيل ؛ حفظه ٌّ
قلبه ،مث قرأه على أصحابه فحفظوه يف صدورهم وكتبوه على األلواح  ،وكان عدد أصحاب النيب (صلى
اهلل عليه وسلم) ألوفا  ،مث تتابع الناس يف اآلفاق على حفظ القرآن بعد الصحابة ومل يفرطوا فيه  ،جيال
بعد جيل  ،وقرنا بعد قرن  ،وكان ِحفـظهم متطابقا  ،وال يزال متطابقا  ،ال خيتلف حرفا واحدا  ،فبهذا
 1أي جمموعة من األمساء ،كأمحد والسراج املنري وحنو ذلك.
 2سورة اإلسراء. 4 :
3
ِ
ـجـ ــر. 4 :
سورة احل ـ ْ
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حفظ اهلل ألفاظ القرآن من التغيري والزيادة والنقص  ،و ِ
ِ
حفظ معانيه من التبديل  ،فال يوجد يف القرآن
مؤلف جمهول  ،ألن الكالم كالم اهلل  ،مل يتدخل فيه أح ٌد بتأليف أو حتريف  ،كما ال يوجد يف القرآن

يتجرأ أح ٌد على مر التاريخ على
جزء مفقود أو تناقض بني اآليات أو سقط يف بعض اآليات  ،ومل َّ
حتريف معىن من معانيه إال وقَـ ـيَّـ ـض اهلل له من يرد عليه  ،ويكشف كذبه وزوره وبــهتانه  ،ويُـ ـبَـيًقـ ـن احلق

الـ ُمبني  ،وهذا من أعظم آيات اهلل على أنه كتاب منزل  ،ومن أعظم نعمه على عباده املؤمنني إىل هناية
الدنيا.
اخلات»:
قال السيد أبو احلسن علي احلسين الندوي رمحه اهلل يف كتابه «النيب َ

ومصدًققا هلا ومهيمنا عليها ،وعليه االعتماد يف
« أما القرآن الكرمي الذي كان آخر الكتب املنزلة من اهلل ُ

هداية البشر ،وربط اخللق باخلالق ،والدعوة إىل اهلل بعد البعثة احملمدية إىل أن يرث اهلل األرض ومن
عليها؛ فشأنه خيتلف عن شأن مجيع الكتب السماوية كل االختالف ،فقد تكفل اهلل حبفظه وسالمته
من كل حتريف وتبديل ،وزيادة ونقص ،فقال ﴿ وإنه لكتاب عزيز * ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من
1

خلفه تنزيل من حكيم محيد﴾ .
وكذلك تكفل اهلل بسالمته من مسخ وعبث وحم ٍو من الذاكرة ،وارتفا ٍع عن صدور الناس ،أو ٍ
تعرض
لنكبةٍ تقضي عليه أو تُبيده ،كما وقع أكثر من مرة للتوراة ،فقال ﴿إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له

2
حلافظون﴾  ،وهي الكفالة حبفظه وبقائه وانتشاره وازدهاره وبقائه متلوا ومدروسا ومفهوما ،وغري مهجوٍر
قد انقطع العمل به بتاتا وتُـ ـنُوسي ،فكل هذا – من ٍ
معان ولوازم وآفاق -مما تنطوي عليه كلمة "احلفظ"

العربية البليغة».

انتهى كالمه رمحه اهلل.

3

فإن قيل :وما هي الدالئل على أن القرآن محفوظ لم يتعرض للتحريف؟
فاجلواب على ذلك من وجوه:

 1سورة فصلت. 42 - 41 :
2
ِ
ـجـر. 4 :
سورة الـح ْ
 3ص  ،34الناشر دار الكلمة – مصر.
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 أن البشر كلهم ما استطاعوا أن يأتوا بآية مثل آية واحدة يف القرآن يف بالغته وحسن كالمه ،ولو
أنه تعرض للتحريف التضح هذا يف سياق القرآن ،ألن أسلوب كالم البشر خمتلف عن أسلوب
كالم الرب.
متميز يف نظمه وأسلوبه عن كالم البشر ،وقد حاول أناس على مر التاريخ إدخال
 مث إن القرآن ٌ
حتريفات يف القرآن فانكشفوا وذهبت جهودهم.
 مث إن القرآن حمفوظ يف الصدور عالوة على كونه حمفوظا يف القراطيس ،فإن ماليني البشر حيفظونه
يف آن واحد على مر األزمان ،ومن املعلوم أن ما كان يف الصدور فال ميكن حتريفه.
 كذلك فإن التاريخ يشهد بأن القرآن مل يتعرض قط للتحريف ،ولو أنه تعرض للتحريف لذكره
املؤرخون وأتوا بإثباتات ،السيما مع وجود أعداء للقرآن على مر التاريخ.
فلم يُذكر قط يف التاريخ أن املسلمني اختلفوا يف سورة أو آية أو كلمة واحدة أو حىت حرف واحد
دخل عليه.
من القرآن ،هل هو من القرآن أم ُم ٌ
بل التاريخ يشهد على ثبوت النص القرآين كما هو على مر العصور والقرون ،ويف خمتلف بقاع
الدنيا ،شرقا وغربا ،ومشاال وجنوبا.

 ومما يدل على حفظ القرآن أن القارئ الكرمي لو أتى بنسخة من القرآن وقارهنا بنسخة أخرى يف
بأم عينيه أن هذه النسخ متطابقة،
أمريكا ،وبنسخة ثالثة يف الصني ،ونسخة رابعة يف اهلند ،لوجد ًق
ـسـي على حفظ القرآن.
ليس فيها اختالف حبرف واحد ،فهذا دليل مادي ِح ًق
 مث إ ن النسخة األصلية من القرآن حمفوظة منذ أربعة عشر قرنا ،وهي موجودة يف متحف يف
اسطنبول برتكيا ،ومجيع النسخ املطبوعة يف العامل هي مقابلة بتلك النسخة.
 فاحلاصل أن القرآن هو هو كما أُنـ ـ ـ ِزل قبل أربعة عشر عاما ،ال يتعرض لتحديث ، revision
كما هو احلال يف الكتب األخرى اليت يُـحدًقثها البشر ،مث يقولون إهنا من عند الرب ،وإهنا كالمه!
 وهبذا تتضح قدرة الرب سبحانه وتعاىل يف حفظ القرآن  ،مقارنة بقدرة البشر على حفظ غريه من
الكتب كالتوراة واإلجنيل  ،فالنص القرآين حمفوظ كما هو منذ أنزل  ،والتاريخ شاهد بذلك  ،ألن
اهلل تكفل حبفظه  ،بينما النصوص األصلية جلميع الكتب السابقة كالتوراة واإلجنيل غري حمفوظة ،
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والتاريخ شاهد بذلك  ،مع أهنما أقرب كتابني للقرآن من الناحية الزمانية ،والسبب يف ذلك أن
األحبار والرهبان مل حيفظوها  ،فاإلجنيل األصلي «الكتاب املقدس» الذي كان بيد املسيح عيسى
وحــلَّ مكانه أربعة أناجيل كتبها أربعة
ابن مرمي واحلواريني تعرض للضياع ،فليس له وجود اآلن َ ،
وملحق هبا ثالثة وعشرون رسالة  ،كلها قد أُلـًقـفت بعد رفع
أشخاص (مىت ،مرقس ،لوقا ،يوحنا) ،
ٌ
املسيح ،فيكون اجملموع سبعة وعشرين سفرا ،وقد بدأ تدوين تلك األناجيل األربعة من سنة  31م

إىل سنة 119م ،وهؤالء األربعة مل يثبت أن التقوا باملسيح ولو للحظة واحدة  ،بل كتبوها بعد رفعه
إىل السماء  ،وبينها من التناقض واالختالف الشيء الكثري.
وإذا أُضيفت أسفار العهد القدمي الستة وأربعني (الـمكونة من التوراة وغريها) إىل أسفار العهد
اجلديد (اإلجنيل) السبعة وعشرين صار جمموع األسفار ثالثة وسبعني  ،يؤمن الربوتستانت بستة
وستني منها  ،وال يؤمنون بالبقية  ،بينما يؤمن األرثوذكس والكاثوليك هبا كلها.
 ومما يدل بوضوح على حتريف رجال الدين املسيحيني لإلجنيل أن هذه األناجيل األربعة يتم حتديثها
بشكل مستمر ِمن قِـبَـل متخصصني يف األناجيل  ،حيث يكتشف هؤالء املتخصصون من وقت
آلخر أن هناك عبارات مقحمة يف النص األصلي منها ُ ،فيخرجون نسخة جديدة من األناجيل
 ، revisionويقولون إهنا منقحة من تلك العبارات الـ ُمقحمة يف النص  ،أليس هذا دليال واضحا

على تالعبهم هبا؟

 فبهذا يتبني لنا بوضوح أن الرجوع إىل هذه الكتب اليت تسمى أناجيل واالعتماد عليها ملعرفة رسالة
املسيح عيسى ابن مـ رمي األصلية خطأ فادح  ،ألنه رجوع إىل كالم البشر الذي يعرتيه الصواب
واخلطأ  ،فهي مثل كتب التاريخ وحنوها  ،وكتب القصص واحلكايات  ،اليت تؤلف بعد مرور فرتة من
الزمن على األحداث اليت تكلموا عنها  ،فيكون فيها الصح واخلطأ  ،واالختالف واالضطراب ،
وليس رجوعا إىل كتاب اهلل املقدس ((اإلجنيل األصلي)) الذي أنزله اهلل على املسيح عيسى ابن مرمي
 ،ولو أن هذه األناجيل اليت يتداوهلا النصارى (( املسيحيون)) هي فعال اإلجنيل األصلي لَـ َما تعددت

ولَـ َما تناقضت فيما بينها  ،ألنه من املع لوم قطعا أن اإلجنيل الذي كان بيد املسيح إمنا هو كتاب
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واحد  ،وكذلك األمر يقال بالنسبة للتوراة ،وهذا ِمصداق قول اهلل تعاىل ﴿ولو كان من عند غري اهلل
لوجدوا فيه اختالفا كثريا﴾.1
 فبناء على هذا فال يستطيع باحث أو عامل منصف أن يقول إن األناجيل األربعة حمفوظة كما هي
كما كتبها مؤلفوها  ،فضال عن أن يقولوا إهنا – أو واحد منها  -تُ َـمـثًقـل النص األصلي لإلجنيل
الذي أنزله اهلل على املسيح  ،وكان بيد املسيح واحلواريني.
 ولكن اهلل رحيم بعباده  ،مل يرتك الناس هكذا بال كتاب هداية وإرشاد  ،فقد أنعم على الناس كلهم
وح ـ ـ ِـف ـ ـظَـ ــهُ على هيئته كم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا هو غضا طريا ،وسيبقى
بكتاب خالد وهو القرآن  ،فيه هدى ونور َ ،
مـحفوظا إىل هناية الدنيا  ،كما قال تعاىل ﴿إِنَّا نَـحـْ ُن نـزلْنَا ال ىذ ْكَر َوإِنَّا لَهُ َحلَافِظُون﴾  ،وجعله صاحلا
لكل زمان ومكان  ،وجلميع أصناف البشر ، 2فبهذا ت وعد اهلل بـحفظ القرآن ليكون كتاب هداية
للناس كلهـ ـ ــم  ،بين إسرائيل وغري بين إسرائيل  ،األبيض واألسود  ،العرب والعجم  ،اإلنس واجلن ،
إىل هناية هذا العامل  ،وتضمن هذا القرآن شريعة اإلسالم اليت هي خامتة الشرائع.
 وفيما يلي قصة لطيفة من التاريخ تثبت حفظ القرآن على مر العصور والدهور ،وقد حصلت ألحد
خلفاء املسلمني كان يسمى املأمون  ،دخل عليه يف جملسه رجل يهودي حسن الثوب حسن الوجه
طيب الرائحة  ،فتكلم فأحسن الكالم والعبارة  ،فلما انتهى اجمللس دعاه املأمون فقال له:
إسرائيلي؟
فقال :نعم.
فقال له :أسلِم حىت أفعل بك وأصنع  ،أي يعطيه ماال وحنو ذلك.
فقال :ديين ودين آبائي! وانصرف.
يعين لن أترك ديين ودين آبائي.
فلما كان بعد سنة جاء اليهودي مسلما إىل جملس املأمون  ،فتكلم يف أمور الدين اإلسالمي
فأحسن الكالم  ،فلما انتهى اجمللس دعاه املأمون فقال له :ألست صاحبنا باألمس؟
فقال :بلى.
قال :فما كان سبب إسالمك؟
 1سورة النساء. 42 :

 2بإمكان القارئ الكرمي تصفح القرآن من خالل هذا املوقع www.quran.ksu.edu.sa
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فكتبت ثالث
قال :انصرفت من حضرتك فأحببت أن أمتحن هذه األديان  ،فعمدت إىل التوراة
ُ
نسخ فزدت فيها ونقصت  ،وأدخلتها الكنيسة فاشتُـ ـ ِريت مين.
فزدت فيها ونقصت  ،وأدخلتها البيعة فاشتُ ـ ِريت مين.
وعمدت إىل اإلجنيل
فكتبت ثالث نسخ ُ
ُ
وعمدت إىل القرآن ِ
الوراقني (هم الذين
فعملت ثالث نسخ وزدت فيها ونقصت  ،وأدخلتها على َّ
يكتبون الكتب ويبيعوهنا  ،قبل وجود املطابع) فتصفحوها  ،فلما وجدوا فيها الزيادة والنقصان رموا
هبا فلم يشرتوها  ،فعلِمت أن هذا كتاب حمفوظ  ،فكان هذا سبب إسالمي .انتهت القصة.
فصل في بيان األدلة القرآنية على تحريف األحبار والرهبان للتوراة واإلنجيل
قال الشنقيطي رمحه اهلل يف تفسري قوله تعاىل يف سورة املائدة عند ذكر حال األحبار والرهبان مع الكتب
املنزلة إليهم وتفريطهم يف حفظها ﴿ مبا استحفظوا من كتاب اهلل وكانوا عليه شهداء﴾ ، 1قال رمحه اهلل:
أخرب تعاىل يف هذه اآلية الكرمية أن األحبار والرهبان استُحفظوا كتاب اهلل يعين استُودعوه  ،وطُلب منهم
حفظه  ،ومل يـبـني هنا هل امتثلوا األمر يف ذلك ِ
وحفظوه  ،أو مل يـمتثلوا األمر يف ذلك وضيعوه  ،ولكنه

حرفوه وبدلوه عمدا  ،كقوله
استحفظوه  ،بل َّ
بيـَّن يف مواضع أخر أهنم مل ميتثلوا األمر  ،ومل حيفظوا ما ُ
﴿حيرفون الكلم عن مواضعه﴾ اآلية  ،وقوله ﴿حيرفون الكلم من بعد مواضعه﴾ اآلية  ،وقوله ﴿جتعلونه
يل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم مث يقولون هذا من عند
قراطيس تبدوهنا وختفون كثريا﴾  ،وقوله ﴿ فو ٌ
اهلل﴾ اآلية  ،وقوله جل وعال ﴿ َّ
وإن منهم فريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من
الكتاب﴾ اآلية  ،إىل غري ذلك من اآليات ...
تضييعه  ،بل توىل ِحفظه جل
مث قال رمحه اهلل :والقرآن العظيم مل يكِ ِل اهلل حفظه إىل أحد حىت يُ ْـمكِنه
َ
وعال بنفسه الكرمية املقدسة  ،كما أوضحه بقوله ﴿ إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون﴾ وقوله ﴿ال يأتيه
الباطل من بني يديه وال من خلفه﴾ اآلية  ،إىل غري ذلك من اآليات .انتهى كالمه رمحه اهلل.
وقال ابن القيم رمحه اهلل تعاىل يف كتابه «إغاثة اللهفان»:
ابن مرمي  ،فجدَّد هلم الدين  ،وبيَّـن هلم معامله  ،ودعاهم
مث بعث اهلل سبحانه عب َده ورسولَه وكلمتَه املسيح َ

التربي 2من تلك األحداث واآلراء الباطلة  ،فعادوه وكذبوه  ،ورموه وأمه بالعظائم ،
إىل عبادة اهلل وحده  ،و ًق
فطهره اهلل تعاىل منهم  ،ورفعه إليه فلم ِ
يصلوا إليه بسوء  ،وأقام اهلل تعاىل للمسيح أنصارا
وراموا 3قتله َّ ،
 1سورة املائدة. 44 :
 2أي التربؤ.
3
قصدوا.
أيَ :
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دعوا إىل دينه وشريعته  ،حىت ظهر دينُه على من خالفه  ،ودخل فيه امللوك  ،وانتشرت دعوته  ،واستقام
السداد بعده حنو ثلثمئة سنة.
األمر على َّ

مث أخذ دين املسيح يف التبديل والتغيري حىت تناسخ واضمحل ومل يبق بأيدي النصارى منه شيء  ،بل رَّكـبوا
دينا بني دين املسيح ودين الفالسفة ُعبَّـاد األصنام  ،وراموا بذلك أن يتلطفوا لألمم حىت يُدخلوهم يف

النصرانية  ،فنقلوهم من عبادة األصنام اجملسدة إىل عبادة الصور اليت ال ظل هلا  ،ونقلوهم من السجود
للشمس إىل السجود إىل جهة املشرق  ،ونقلوهم من القول باحتاد العاقل واملعقول والعقل إىل القول باحتاد

األب واالبن وروح القدس.
هذا ومعهم بقايا من دين املسيح  ،كاخلتان واالغتسال من اجلنابة وتعظيم السبت وحترمي اخلنـزير وحترمي ما
حرمته التوراة إال ما أ ِ
ُحل هلم بنصها  ،ثم تناسخت الشريعة إىل أن استحلَّوا اخلنـزير وأحلَّوا السبت
َّ
وعوضوا منه يوم األحد وتركوا اخلتان واالغتسال من اجلنابة  ،وكان املسيح يُصلي إىل بيت املقدس فصلُّوا
َّ
يصم
هم إىل املشرق  ،ومل يُعظًقم املسيح عليه السالم صليبا قط  ،فعظَّموا هم الصليب وعبدوه  ،ومل ُ
شرعه وال أمر به البتة  ،بل هم وضعوه على هذا العدد ونقلوه
املسيح عليه السالم َ
صومهم هذا أبدا وال َ
إىل زمن الربيع  ،فجعلوا ما زادوا فيه من العدد عِوضا عن نقله من الشهور اهلاللية إىل الشهور الرومية ،

وتعبدوا بالنجاسات وكان املسيح عليه الس الم يف غاية الطهارة والطيب والنظافة وأبعد اخللق عن النجاسة،
فقصدوا بذلك تغيري دين اليهود ومراغمتهم  ،فغريوا دين املسيح وتقربوا إىل الفالسفة عباد األصنام بأن
1
وافقوهم يف بعض األمر ليُـرضوهم به وليستنصروا بذلك على اليهود .انتهى كالمه رمحه اهلل.

تنبيه مهم

 ومع ذلك التحريف والتبديل الذي تعرضت له التوراة واإلجنيل ؛ فإنه ال زال يف التوراة واألناجيل
املتوافرة بأيدي اليهود والنصارى اآلن شيئا من احلق الذي جاء به موسى واملسيح  ،وش ِهد له القرآن أيضا،
«1إغاثة اللهفان» (  ، )219/2حتقيق الفقي.
قلت :وقد أَلَّف بعض علماء اإلسالم كتبا يف حتريف الكتب السابقة  ،كما أُلـًق ـ ـفت بعض الرسائل العلمية يف ذلك  ،منها:
 .1اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح  ،لشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل.
 .2مصادر النصرانية  -د راسة ونقدا  ،عبد الرزاق بن عبد اجمليد األرو  ،الناشر :دار التوحيد للنشر  -الرياض
 .3حتريف رسالة املسيح عليه السالم عرب التاريخ  -أسبابه ونتائجه  ،تأليف :بسمة جستنيه
 .4ختجيل من حرف التوراة واإلجنيل  ،تأليف :القاضي أيب البقاء صاحل بن احلسني  ،الناشر :مكتبة العبيكان – الرياض
 .5النصرانية  -األصل والواقع  ،تأليف :د .حممد السحيم  ،الناشر :دار العاصمة  -الرياض
 .1األسفار املقدسة قبل اإلسالم  -دراسة جلوانب االعتقاد يف اليهودية واملسيحية  ،تأليف :د .صابر طعيمة  ،الناشر :عامل الكتب -
لبنان
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كنبوة حممد ،  1وبشرية عيسى  ، ووجوب إفراد اهلل بالعبادة  ،نذكر هذا من باب اإلنصاف ،ألن
اهلل أمر املسلمني باإلنصاف كما يف قوله تعاىل ﴿اعدلوا هو أقرب للتقوى﴾.
وجوه إعجاز القرآن
القرآن الكرمي م ِ
عجـ ٌـز يف ذاته من عشرة وجوه:2
ُ

األول :بيانه وفصاحته  ،فالقرآن الكرمي نزل على العرب بلغتهم  ،ويف زمان بلغوا فيه َّ
الذ ْرَوَة يف الفصاحة
والبالغة والبيان وحسن نظم الشعر  ،فظنوا يف أول األمر أهنم يستطيعون اإلتيان مبثله فقالوا ﴿لو نشاء
لقلنا مثل هذا إن هذا إال أساطري األولني﴾ ، 3فنزل القرآن بتحديهم على ثالثة مراحل ؛ األوىل أن يأتوا
مبثله ، 4والثانية أن يأتوا بعشر سور مثله ،5والثالثة أن يأتوا بسورة مثلهِ ، 1
فعجزوا مع شدة حرصهم على
مغالبة القرآن وقوة فصاحتهم  ،فقطع اهلل طمعهم إىل قيام الساعة يف قوله تعاىل ﴿قل لئن اجتمعت اإلنس
4 1

واجلن على أن يأتوا مبثل هذا القرآن ال يأتون مبثله ولو كان بعضهم لبعض ظهريا﴾ .
قال ابن تيمية رمحه اهلل:
والقرآن آيته با قية على طول الزمان من حني جاء به الرسول  ،تُتلى آيات التحدي به ويتلى قوله ﴿فليأتوا
ٍ
حبديث مثله إن كانوا صادقني﴾ و ﴿فأتوا بعشر سوٍر مثله﴾ و ﴿بسورةٍ مثله وادعوا من استطعتم من دون
اهلل﴾  ،ويُتلى قوله ﴿قل لئن اجتمعت اإلنس واجلن على أن يأتوا مبثل هذا القرآن ال يأتون مبثله ولو كان

 1انظر كتاب «البشارات العجاب يف صحف أهل الكتاب» (  44دليال على وجود النيب املبشر به يف التوراة واإلجنيل)  ،تأليف د .صالح
الراشد  ،الناشر :دار ابن حزم – بريوت.
 2قويل إهنا عشرة ليس على سبيل التحديد  ،ولكن حبسب ما يسر اهلل الوقوف عليه  ،ورمبا كانت هناك وجوه أخرى  ،فاهلل تعاىل أعلم ،
وانظر لالطالع وجوه إعجاز القرآن الكرمي العشرة كما ذكرها القرطيب رمحه اهلل يف مقدمة كتابه «اجلامع ألحكام القرآن»  ،باب :ذكر
نكت يف إعجاز القرآن  ،وشرائط املعجزة وحقيقتها.
 3سورة األنفال. 31 :
 4سورة الطور. 34 – 33 :
 5سورة هود. 13 :
 1سورة البقرة. 23 :
 1سورة اإلسراء. 44 :
 4وانظـر أيضـا مــا قالـه الشــنقيطي رمحـه اهلل يف تفسـري قولــه تعـاىل ﴿ومــا كـان هـذا الق ـرآن أن يفـرتى مــن دون اهلل ولكـن تصـديق الــذي بـني يديــه
وتفصيل الكتاب ال ريب فيه من رب العاملني﴾ (سورة يونس.)31 :
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بعضهم ٍ
لبعض ظهريا﴾  ،فنفس إخبار الرسول هبذا يف أول األمر  1وقطعِه بذلك مع علمه بكثرة اخللق دليل
على أنه كان خارقا يُعجز ال ـثَّـ ـ َق ـ ـلني  2عن معارضته  ،وهذا ال يكون لغري األنبياء.
ِ
ِ
أظهر كتابا يقرأه
مث مع طول الزمان قد سـمعه املوافق واملخالف  ،والعرب والعجم  ،وليس يف األمم من َ
الناس وقال إنه مثله  ،وهذا يعرفه كل أحد  ،وما من كالم تكلم به الناس  -وإن كان يف أعلى طبقات
نظريه وما يشبهه ويقاربه  ،سواء كان شعرا أو خطابة أو كالما يف
الكالم لفظا ومعىن  -إال وقد قال الناس َ
العلوم واحلكم واالستدالل والوعظ والرسائل وغري ذلك  ،وما ُوِجد من ذلك شيء إال َوُوِجد ما يُشبهه
ويُقاربه.
والقــرآن م ــِما يَعلــم الن ــاس عرب ـ ـهم وعـ ـ ـ ـجمهم أنــه مل يوج ــد ل ــه نظــري م ــع حــرص الع ــرب وغــري الع ــرب عل ــى

وإخباره بالغيوب آية  ،وأم ُـره وهنيُـه آيـة  ،ووع ُـده ووعي ُـده آيـة  ،وجاللتُـه
نظمه آية ،
ُ
معارضته  ،فلفظُه آية  ،و ُ
وعظمتُه وسلطانُه على القلوب آيـة  ،وإذا تُـرجم بغـري العـريب كانـت معانيـه آيـة  ،كـل ذلـك ال يوجـد لـه نظـري
3
يف العامل.
قال مقيده عفا اهلل عنه:

حتـدى اهلل يف مخـس آيـات مــن القـرآن مجيـع اإلنـس واجلــن أن يـأتوا مبثـل هـذا القـرآن أو سـورة منـه أو آيـة منــه
فما استطاعوا  ،وهي:
ب ًقممَّا نـََّزلْنَا َعلَ ٰى َعب ِدنَا فَأْتُوا بِسورةٍ ًقمن ِّمثْلِهِ و ْاد ُعوا ُشه َداء ُكم ًقمن ُد ِ
َ ﴿ .1وإِن ُكنتُم ِيف َريْ ٍ
ون اللَّهِ إِن ُكنتُ ْم
ْ
َ
َُ
ْ
َ َ
صِ
ادقِني﴾.
َ
وتفسري اآلية الكرمية كالتايل:
وإن كنـتم يف َشــك مــن القــرآن الـذي نَـَّزلنــاه علــى عبــدنا حممـد صــلى اهلل عليــه وســلم ،وتزعمـون أنــه لــيس مــن
عند اهلل ،فهاتوا سورة متاثل سورة من القرآن ،واستعينوا مبن تقـدرون عليـه ِمـن أعـوانكم ،إن كنـتم صـادقني يف
دعواكم.
ون اللَّهِ إِن ُكنتُم ص ِ
﴿ .2أَم يـ ُقولُو َن افْـتَـراه قُل فَأْتُوا بِسورة ِّمثْلِهِ و ْاد ُعوا م ِن استَطَعتُم ًقمن ُد ِ
ادقِني * بل كذبوا
َ ْ ْ
ْ َ
َْ
َ
ُ
َُ ْ
مبا مل حييطوا بعلمه وملا يأهتم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظاملني﴾.
وتفسري اآلية الكرمية كالتايل:

 1أي يف أول أمر نبوته.
 2الثَّـ ـ ـ ـ َق ـ ـلني مها اإلنس واجلن.
 3كتاب «النبوات»  ،ص . 511 - 515
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أم يقول الكفار الذين ال يؤمنون بـأن القـرآن مـن عنـد اهلل :إن هـذا القـرآن افـرتاه حممـد مـن عنـد نفسـه؟ فقـل
هلــم أيهــا الرســول :فــأتوا أنــتم بســورة واحــدة مــن جــنس هــذا القـرآن يف نظمــه وهدايتــه ،واســتعينوا علــى ذلــك
بكل َمن قَ َد ْرت عليه من دون اهلل من إنس وجن ،إن كنتم صادقني يف دعواكم.
ـارعوا إىل التكــذيب بــالقرآن أول مــا مسعــوه قبــل أن يتــدبروا آياتــه ،وكفــروا مبــا مل حييطـوا بعلمــه مــن ذكــر
بــل سـ َ
بعد حقيقة ما ُوعِدوا به يف الكتاب.
البعث واجلزاء واجلنة والنار وغري ذلك من األمور اليت مل يأهتم ُ
وكمــا كـ َّـذب املشــركون بوعيــد اهلل كـ َّـذبت األمــم الــيت خلــت قــبلهم ،فــانظر أيهــا الرســول كيــف كانــت عاقبــة
الظاملني ،فقد أهلك اهلل بعضهم با خلسف ،وبعضهم بالغرق ،وبعضهم بغري ذلك.
ٍ
ات و ْاد ُعوا م ِن استَطَعتُم ًقمن ُد ِ
ِِ
ِ
ون اللَّهِ إِن ُكنتُ ْم
َ ْ ْ
﴿ .3أ َْم يَـ ُقولُو َن افْـتَـَر ُاه قُ ْل فَأْتُوا ب َع ْش ِر ُس َوٍر ِّمثْله ُم ْفتَـَريَ َ
صِ
ادقِني﴾.
َ
وتفسري اآلية الكرمية كالتايل:
بـل يقــول هـؤالء املشــركون مـن أهــل "مكــة" :إن حممـدا قــد افـرتى هــذا القــرآن ،فقـل هلــم :إن كـان األمــر كمــا
تزعمـون فــأتوا بعشـر ســور مثلــه مفرتيـات ،وادعـوا مـن اســتطعتم مــن مجيـع خلــق اهلل ليسـاعدوكم علــى اإلتيــان
هبذه السور العشر ،إن كنتم صادقني يف دعواكم.
ِ
اجلِ ُّن َعلَ ٰى أَن يأْتُوا بِ ِمثْ ِل َٰهذا الْ ُقر ِ
﴿ .4قُل لَّئِ ِن ْ ِ ِ
ض ُه ْم
نس َو ْ
آن َال يَأْتُو َن مبِِثْلهِ َولَْو َكا َن بَـ ْع ُ
ْ
َ
اجتَ َم َعت ْاإل ُ
لِبَـ ْع ٍ
ض ظَ ِهريا﴾.
وتفسري اآلية الكرمية كالتايل:
قـل يــا حممــد للـذين ال يؤمنــون بــأن القـرآن كــالم اهلل :لــو اتفقــت اإلنـس واجلــن علــى حماولـة اإلتيــان مبثــل هــذا
القرآن املعجز ال يستطيعون اإلتيان به ،ولو تعاونوا وتظاهروا على ذلك.
يث ِّمثْلِهِ إِن َكانُوا ص ِ
﴿ .5أم يقولون ت ـ ـ َقـ ـ َّوله بل ال يؤمنون * فـَلْيأْتُوا ِحب ِد ٍ
ادقِني﴾.
َ َ
َ
وتفسري اآلية الكرمية كالتايل:
أم يقول هؤالء املشركون إن حممدا اختلق القرآن من تلقاء نفسه؟
بـل هـم ال يؤمنــون ،فلـو آمنــوا مل يقولـوا مـا قــالوه .فليـأتوا بكــالم مثـل القـرآن إن كــانوا صـادقني يف زعمهــم أن
حممدا اختلقه من عنده.
ون اللَّهِ ولَٰكِن تَص ِديق الَّ ِذي بـني ي َديهِ
﴿ .1وما َكا َن َٰهذا الْ ُقرآ ُن أَن يـ ْفتَـر ٰى ِمن ُد ِ
َْ َ َ ْ
ْ َ
ْ
ََ
َ
ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب الْ َعالَمني﴾.
ب فيه من َّر ًق
َريْ َ
وتفسري اآلية الكرمية كالتايل:

ِ
صيل الْكِتَ ِ
اب َال
َوتَـ ْف َ
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ومـا كــان يتهيَّــأ ألحــد أن يـأيت هبــذا القــرآن ِمــن عنـد غــري اهلل ،ألنــه ال يقــدر علـى ذلــك أحــد مــن اخللــق ،ويف
هذا القرآن بيان وتفصيل ملا شرعه اهلل ألمة حممـد صـلى اهلل عليـه وسـلم ،وال شـك يف أن هـذا القـرآن مـوحى
من رب العاملني.
فائدة
ومما يـدل علـى بطـالن مقولـة إن حممـدا صـلى اهلل عليـه وسـلم افـرتى هـذا القـرآن؛ أن حممـدا مل جيـالس علمـاء
وال شعراء يف فرتة ما قبل القرآن ،ومل يكن حيفظ الشعر يف فرتة مـا قبـل القـرآن وال بعـدهاِ ،
فمـن أيـن لـه نظـم
َ
هذا القرآن الذي أعجز العرب والعجم بنظمه وأسلوبه؟

ِ
س
اس تُ َّ
ـدر ُ
ومن أين له معرفة األخبار التارخيية الـيت تضـمنها القـرآن وقـد ُعلـم أن بلـده مكـة مل تكـن فيهـا مـدر ُ
فيها تلك األخبار؟
ِ
ومـن أيــن لـه معرفــة األمـور العلميــة املـذكورة يف القــرآن الـيت مل تكتشــف إال يف الـزمن احلاضــر بعـد مــرور أربعــة
عشر قرنا على نزول القرآن؟
ومن ذلك مرا حل خلق اإلنسان يف بطن أمه ،وتكوين اجلبال والبحار وغريها من األمور الطبيعية.
فائدة – التوراة واإلنجيل ال يجزم بأنها معجزة في ِ
لفظها
ُ

ال ُجيزم بأن التوراة واإلجنيل ُمعجزة من حيث اللفظ والنَّـ ـظم كالقرآن  ،فهذا يرجع إىل اللغة اليت أن ِزل هبا
وهي العربانية  ،وإمنا هي ُمعجزة ملا تضمنته من الـمعاين  ،كاإلخبار عن الغيوب  ،وما فيها من اهلدى
1
والنور  ،وما فيها من اإلخبار بنبوة حممد . 
الوجه الثاني من وجوه إعجاز القرآن :أنه ليس فيه عوج ال من جهة األلفاظ وال من جهة املعاين  ،قال
الشنقيطي رمحه اهلل يف تعليق له على قوله تعاىل ﴿احلمد هلل الذي أنزل على عبده الكتاب ومل جيعل له
عوجا﴾:
أي :مل جيعل فيه اعوجاجا كائنا ما كان  ،ال من جهة األلفاظ وال من جهة املعاين  ،فألفاظه يف غاية
اإلعجاز والسالمة من العيوب والوصمات  ،ومعانيه كلها يف غاية الكمال  ،أخباره صدق  ،وأحكامه
عدل ﴿ومتت كلمة ربك صدقا وعدال﴾ أي :صدقا يف األخبار  ،وعدال يف األحكام.

2

ِ
كتاب من الكتب
ثالثا :حفظه من التحريف على مر العصور والدهور  ،ووجه اإلعجاز أنه مل يُـحفظ ٌ
السماوية كما ُح ِـف َظ هذا الكتاب  ،وصدق اهلل ﴿إنا حنن نـزلنا ًق
الذكر وإنا له حلافظون﴾.1
 1انظر كتاب «النبوات» (.)514
« 2الرحلة إىل أفريقيا»  ،ص . 14
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رابعاُ :ح ْس ُن ما تضمنه القرآن من تشريعات وأحكام  ،تصلح جلميع البشر وجلميع األزمنة واألمكنة ،
وتشمل مجيع ما يصلح العباد يف دنياهم وآخرتـ هم  ،يف العقيدة والشريعة واآلداب واالقتصاد والسياسة
وغريها  ،وجعله مستغ ٍن عن غريه من القوانني والدساتري.
خامساِ :
دق األخبار اليت تضمنها  ،سواء اليت مضت  ،أو اليت حتصل تَـبَـعا مع مرور الزمن أثناء تَـنَ ُّـزل
ص ُ
القرآن  ،أو اآليات اليت فيها ذكر بعض األمور املستقبلية  ،فأما األخبار التي مضت فهي كاإلخبار عن
خلق السماوات واألرض  ،وقصة آدم وإبليس  ،مث قصص األنبياء السابقني مع أقوامهم  ،وقصة صاحب
اجلنتني  ،وقصة أصحاب الكهف وذي القرنني  ،وغريها  ،جاءت كل هذه األخبار على لسان نيب أمي ال
يعرف القراءة وال الكتابة.
ض َّـم ن القرآن كذلك ذكر بعض األحكام الواردة يف التوراة  ،وبيان كتمان أحبار اليهود هلا  ،حىت حتداهم
وتَ َ
القرآن بقوله ﴿قل فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقني﴾.2
وأما اآليات التي نـزلت تـبـ ًعا مع التنـزيل فكاآليات اليت نـزلت لكشف أحوال املنافقني  ،واآليات اليت
صدَّرها قولُه ﴿ويسألونك﴾ وحنوها  ،وكذا املواقف اليت كشفت عن
فيها إجابة على أسئلة  ،كاآليات اليت تَ َ
صدق اهلل ِ
وعده لنبيًقـ ـه بالنصر يف احلروب  ،وغري ذلك.
وأما اآليات التي فيها أخبار ما سيأتي في المستقبل فوقعت مـطابقة لـما أخرب فكدخول الـ ـمسجد
احلرام  ،وهي يف آخر سورة الفتح.
وأيضا قوله تعاىل ﴿ سيهزم اجلمع ويولون الدبر﴾ ، 3فقد روى ابن جرير وابن أيب حات أن عمر ملا نـزلت
أي مج ٍع يُهزم؟
هذه اآلية قالُّ :
ِ
ـب يف الدًقرع ويقول﴿ :سيهزم اجلمع ويولون الدبر﴾.
فلما كان يوم بدر رأيت النيب  يَــثـ ُ
فعرفت تأويلها يومئذ.
ويف رواية البن أيب حات:
ُ
وكذلك اآليات اليت فيها تقرير عجز الناس عن أن يأتوا بآية مثل آيات القرآن  ،فعجز الناس فعال ،
وكاآليات اليت تقرر حفظ اهلل لكتابه  ،كقوله تعاىل ﴿إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون﴾  ،فوقع األمر
ٍ
ملحد حاول مث نكص على عقبيه  ،وكاآليات اليت تقرر حصول العزة والكرامة
كما أخرب  ،فكم من
والسيادة والظهور لألمة اإلسالمية إن استقامت على أمر اهلل  ،فوقع األمر كما أخرب اهلل يف القرون الثالثة
املفضلة األوىل  ،قال تعاىل ﴿ وعد اهلل الذين آمنوا منكم وعملوا الصاحلات ليستخلفنهم يف األرض كما
 1سورة احلجر. 4 :
 2سورة آل عمران. 43 :
 3سورة القمر. 45 :
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استخلف الذين من قبلهم ولَيمكنن هلم دينهم الذين ارتضى هلم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونين
ال يشركون يب شيئا﴾ ، 1مث ملا فشا فيهم الشرك والبدع  ،والبعد عن منهج السلف الصاحل يف العقيدة
والشريعة والسلوك ؛ صاروا يف ذيل األمم  ،وتسلطت عليهم األمم األخرى  ،واحتلوا بالدهم قرونا من
الزمن.2
ومن دالئل صدق القرآن ما جاء فيه من ذكر بعض األمور العلمية  ،مث ملا ظهرت االكتشافات العلمية
احلديثة وقعت مطابقة ملا أخرب  ،فمراحل تكوين اإلنسان يف بطن أمه – مثال – قد حتدث عنه القرآن قبل
أربعة عشر قرنا  ،بينما مل ي ِ
هتد علماءُ الطب إىل مراحل ذلك التكوين إال يف العقود املتأخرة من هذا
َ
الزمان.
وبيان ذلك أن القرآن الكرمي بني أن حياة اإلنسان متر بأربعة مراحل  ،فقال تعاىل يف مطلع سورة املؤمنون:
﴿ولقد خلقنا اإلنسان من ساللة من طني * مث جعلناه نطفة يف قرار مكني * مث خلقنا النطفة علقة فخلقنا
العلقة مضغة فخلقنا املضغة عظاما فكسونا العظام حلما مث أنشأناه خلقا آخر فتبارك اهلل أحسن اخلالقني *
مث إنكم بعد ذلك مليتون * مث إنكم يوم القيامة تبعثون﴾.
فالمرحلة األولى هي أصل اخللقة  ،ملا خلق اهلل أبانا آدم عليه السالم من طني  ،ويف هذا يقول اهلل تعاىل
﴿ولقد خلقنا اإلنسان من ساللة من طني﴾.
المرحلة الثانية هي مرحلة تكون اإلنسان يف بطن أمه  ،وقد أشار القرآن الكرمي إىل املراحل التدرجيية
لتكون اإل نسان يف بطن أمه  ،وهي مخسة مراحل ؛ نطفة مث علقة مث مضغة مث عظام مث حلم فوق العظام.
فقوله﴿ :خلقنا النطفة علقة﴾ أي دما أمحر.
وبعد أربعني يوما تتحول العلقة إىل مضغة  ،أي قطعة حلم قَ ْدر املضغة اليت ميضغها اإلنسان يف فمه.
مث تتحول املضغة اللينة وتتحول خلقتها إىل عظام.
مث تُكسى العظام حلما  ،مث يُنشؤه اهلل خلقا آخر بنفخ الروح فيه.
فتبارك اهلل الذي أحسن كل شيء خلقه.
 1سورة النور. 55 :
 2تعمدت هنا ذكر مجلة (واحتلوا بالدهم قرونا) بدل (واستعمروا بالدهم قرونا)  ،والفضل يف هذا االختيار يعود للعالمة السلفي حممد البشري
اإلبراهيمي رمحه اهلل  ،فقد انتقد كل مة (االستعمار)  ،فقال ما معناه إن مادة هذه الكلمة هي (الع ـ ـ ـمارة)  ،ومن مشتقاتـ ـ ـها التعمري والعمران
 ،كما قال اهلل تعاىل ﴿هو الذي أنشأكم من األرض واستعمركم فيها﴾  ،والذي وقع من اإلفرنج يف تلك احلقية الزمنية هو اخلراب ال
خربوا األوطان واألديان والعقول واألفكار واملقومات  ،وتركوا آثارا وبصمات سيئة بعد انسحاهبم من البالد اليت احتلوا
العمران  ،فإهنم ى
وهيمنوا عليها  ،ومع األسف فاملصطلح املستعمل بني املسلمني بعد انسحاهبم وإىل اآلن هو االستعمار  ،وهذا خطأ لفظي واضح.
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السرد ملراحل خلق اإلنسان أن علم الطب اجلديد اكتشف هذه املراحل كلها  ،مث تفاجأ
والشاهد من هذا َّ
بأنه هذه املراحل مذكورة يف القرآن منذ أربعة عشر قرنا  ،فاستـ ـ ـ ـدلوا من هذا على أن القرآن كالم اهلل  ،ال
ميكن أن يكون الذي أتى به بشر  ،فسبحان من هبر حبكمته العقول.
وكذا األمر بالنسبة لتكوين البحار واجلبال وغريها  ،فقد جاء ذكر تكوينها الطبيعي يف القرآن  ،وبعد ظهور
املكتشفات احلديثة وقعت مطابقة ملا أخرب به.
وقد أُلـًق ـ َفت يف مطابقة االكتشافات العلمية ملا جاء به القرآن مؤلفات كثرية  ،وأسلم بسبب هذا التطابق
عدد ليس بالقليل من علماء الطبيعة  ،ومن أراد التوسع يف ذلك فلريجع إىل مطبوعات هيئة اإلعجاز
ٌ
العلمي التابعة لرابطة العامل اإلسالمي مبكة املكرمة.
تنوع العلوم اليت احتواها  ،فعالوة على أن القرآن الكرمي قد قرر العقيدة
سادسا :ومن دالئل إعجاز القرآن ُّ
وه َد َم أساطري اخلرافة والتعلق باملخلوقات ؛ فإنه
الصحيحة فيما يتعلق بصفات اهلل تعاىل وأحقيته بالعبادة َ ،

مل يقتصر على هذا  ،فقد اغرتف منه علماء النحو والبالغة واللغة الشيء الكثري  ،بل هو املعيار األساس
لضبط ِ
علومهم.

فتنوع العلوم هذه كلها تدل على أن النيب  صادق فيما يَُـبـلًقـ ـغُه عن ربه  ،فإنه من املستقر املعلوم عند
ُّ
قومه أنه أًُقم ٌّي  ،ال يقرأ وال يكتب  ،فمن أين سيأيت بكل هذه األخبار القرآنية لوال أنه يُوحى إليه من ربه؟
قال تعاىل ﴿وما كنت تتلو من قبله من كتاب وال ختطه بيمينك إذا الرتاب املبطلون * بل هو آيات بينات

يف صدور الذين أوتوا العلم وما جيحد هبا إال املبطلون﴾.1
سابعا  :ومن وجوه إعجاز القرآن تأثريه البليغ يف النفوس  ،سواء كانت نفوسا مؤمنة أو كافرة  ،وصدق اهلل
﴿ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اهلل﴾ ، 2وقوله ﴿اهلل نزل أحسن
احلديث كتابا متشاهبا تقشعر منه جلود الذين خيشون رهبم مث تلني جلودهم وقلوهبم إىل ذكر اهلل﴾.3
وقد تأثر بالقرآن بعض صناديد الكفر من قريش  ،ومن ذلك قصة الوليد بن املغرية ملا مسع القرآن  ،فقد
روى ابن جرير يف «تفسريه» 4واحلاكم يف «مستدركه» 5واللفظ له عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أن الوليد

 1سورة العنكبوت. 44 – 44 :
 2سورة احلشر. 21 :
 3سورة الزمر. 23 :
 4تفسري سورة املدثر  ،اآليات . 25 – 14
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بن الـمغرية جاء إىل النيب  فقرأ عليه القرآن  ،فكأنه َّ
عم  ،إن
رق له  ،فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال :يا ْ
قومك يرون أن جيمعوا لك ماال.
قال :لِ َـم؟
1
قال :ليعطوَكهُ  ،فإنك أتيت حممدا لتَع ِرض ملا قِبَـلَه.
قال :قد علِ َمت قريش أين من أكثرها ماال.
كاره له.
منكر له  ،أو أنك ٌ
قال :ف ُقل فيه قوال يبلُغ قومك أنك ٌ
قال :وماذا أقول؟ فواهلل ما فيكم رجل أعـلم باألشعار مين  ،وال أعلم َبرج ٍز وال بقصيدةٍ مين  ،وال بأشعار
ال ـجن  ،واهلل ما يُش ـ ـ ـ ـ ـبه الذي يقول شيئا من هذا  ،وواهلل إن لِقوله الذي يقول حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالوة  ،وإن عليه
ِ 3
2
ـح ِط ُم ما حتته.
ملثمر أعاله ُ ،مغد ٌق أسفله  ،وإنه ليعلو وما يُعلى  ،وإنه لَــيَـ ْ
لطُـالوة  ،وأنه ٌ
قال :ال يرضى عنك قومك حىت تقول فيه.
فدعين حىت أفكر.
قالْ :
فلما َّ
فكـر قال :هذا سحر يؤثر  ،يأثِره عن غريه ، 4فنـزلت ذرين ومن خلقت وحيدا﴾.5
1
1
ًقثت أن أبا جهل
وأخرج ابن إسحاق يف السرية والبيهقي يف «الدالئل» واللفظ له عن الزهري قالُ :حد ُ
وأبا سفيان واألخنس بن ُشريق خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول اهلل  وهو يصلي بالليل يف بيته  ،وأخذ
كل رجل منهم جملسا ليستمع فيه  ،وُكـ ـ ـلٌّ ال يعلم مبكان صاحبه  ،فباتُوا يستمعون له  ،حىت إذا أصبحوا
تفرقوا  ،فجمعهم الطريق فتالوموا وقال بعضهم لبعض( :ال تعـودوا  ،فلو رآكم بعض
وطلع الفجر َّ

سفهائكم ألوقعتم يف نفس ه شيئا)  ،مث انصرفوا  ،حىت إذا كان الليلة الثانية عاد كل رجــل منهم إىل

مـ ـجلــسه  ،فباتوا يســتمعون له حىت إذا طلـع الفـجر تف َّـرقوا  ،فجمعـ ـ ــتهم الطريق  ،فقال بعضهم لبعض مثل
ما قالوا أول مرة  ،مث انصرفوا  ،فلما كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منهم جملسه  ،فباتوا يستمعون له ،
حىت إذا طلـع الفجر تفرقوا  ،فجمعتهم الطريق  ،فقالوا( :ال نربح حىت نتعاهد ال نعود)  ،فتعاهدوا على

 1أي لتعرض نفسك ملا عنده من مال  ،يريدون أنه ِ
طمع مبا عنده  ،فلهذا ذهب إليه.
 2أي رونقا وحسنا  ،وقد تفتح الطاء .انظر «النهاية».
3
الغدق هو املاء الكثري  ،ويف التنزيل ألسقيناهم ماء غدقا ، واملقصود بالـ ـ ُمغدق يف الكالم هنا هو كثرة خريه .انظر «لسان العرب».
َ
 4أي يرويه عن غريه.
 5سورة املدثر. 11 :
 1كتاب «السرية»  ،ص ( ، )114حتقيق حممد محيد اهلل.
 1باب مجاع أبواب املبعث (.)291/2
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ذلك مث تفرقوا  ،فلما أصبح األخنس بن شريق أخذ عصاه مث خرج حىت أتى أبا سفيان يف بيته فقال:
أخربين يا أبا حنظلة عن رأيك فيما مسعت من حممد.
فقال :يا أبا ثعلبة  ،واهلل لقد مسعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد هبا.
حلفت به.
قال األخنس :وأنا  ،والذي
َ

مث خرج من عنده حىت أتى أبا جهل فقال :يا أبا احلكم  ،ما رأيك فيما مسعت من حممد؟
قال :ماذا مسعت؟ تنازعنا حنن وبنو عبد مناف يف الشرف  ،أطعموا فأطعمنا  ،ومحلوا فحملنا  ،وأعطوا
فأعطينا  ،حىت إذا جتاثينا على الركب وكنا ك َفَر َس ْي ِرهان ؛ قالوا( :منا نيب يأتيه الوحي من السماء!)  ،فمىت
ندرك هذه؟ واهلل ال نؤمن به أبدا وال نصدقه  ،فقام عنه األخنس بن شريق .انتهى.

وملا مسع ُج ـ ـ بري بن مطعم رضي اهلل عنه رسول اهلل  يقرأ سورة الطور فبلغ هذه اآليات ﴿أ َْم ُخلِ ُقوا ِم ْن
اخلَالُِقو َن * أَم خلَ ُقوا َّ ِ
ك أ َْم ُه ُم
َغ ِْري َش ْي ٍء أ َْم ُه ُم ْ
ض بَل الَّ يُوقِنُو َن * أ َْم عِ َ
ند ُه ْم َخَزائِ ُن َربًق َ
الس َم َاوات َواأل َْر َ
ْ َ
صْي ِطُرو َن﴾ ، 1وكان جبري يومئذ مشركا ؛ قال  :كا د قليب أن يطري  ،وذلك أول ما وقر اإلميان يف
الْ ُم َ
قليب.

2

وملا كان القرآن يتصف هبذا التأثري البليغ يف النفوس ؛ تعاهد الكفار أال يستمعوا للقرآن  ،كما أخرب اهلل
تعاىل عنهم بقوله ﴿ وقال الذين كفروا ال تسمعوا هلذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون﴾ ، 3وما ذاك إال
لتأثريه يف ِ
نفوسـهم  ،وإحساسهم به يف أعماقهم  ،ولكنهم قوم يستكربون عن مساع احلق.
وقد أثىـر القرآن يف بعض النصارى فآمنوا به  ،قال تعاىل عنهم ﴿وإذا مسعوا ما أُنـ ـ ـ ـزل إىل الرسول ترى
أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من احلق يقولون ربنا آمنا فاكتبا مع الشاهدين﴾.4

أما املؤمنون فتأثري القرآن فيهم واضح  ،قال تعاىل ﴿ إمنا املؤمنون الذين إذا ذكر اهلل وجلت قلوهبم وإذا
تليت عليهم آياته زادهتم إميانا﴾ ، 5والكالم يف هذا يـطول  ،وهو موجود يف مظانه  ،ويكفي يف هذا ما
ذكره جالل الدين السيوطي رمحه اهلل يف كتابه «اإلتقان يف علوم القرآن» 1أن مجاعة ماتوا عند مساع آيات
أفرَد أمسائهم يف مصنف.
من كتاب اهلل  ،وقد َ
 1سورة الطور. 31 - 35 :
 2رواه البخاري مفرقا .)4923 ، 4453( ،
 3سورة فصلت. 21 :
 4سورة املائدة. 43 :
 5سورة األنفال. 2 :
 1باب :النوع الرابع والستون يف إعجاز القرآن.
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ثامنا :ومن وجوه إعجاز القرآن الكرمي كونه شفاء من األمراض احلسية واملعنوية (أي النفسية)  ،فأما
األمراض احلسية فقد حذر القرآن من مجلة من املطعومات واملشروبات والسلوكيات على سبيل الوقاية من
األمراض  ،ومن ذلك حترمي شرب اخلمر وأكل حلم اخلنـزير  ،وارتكاب الزنا واللواط  ،وكذا إتيان النساء يف
فرتة احمليض.
وأما إذا أ ِ
ُصيب اإلنسان مبرض فقد أرشد النيب  إىل التداوي بقراءة سورة الفاحتة  ،كما أرشد القرآن إىل
التداوي بالعسل ﴿ ،فيه شفاء للناس﴾.1
وأما األمراض النفسية فالقرآن هو أفضل األدوية هلا  ،بل إن سبب هذه األمراض هو البعد عن القرآن ،
﴿ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا﴾ ، 2ومن تلك األمراض القلق واالكتئاب والسحر
واألخالق الرديئة من طمع وكرب واالجنراف وراء الشهوات وغري ذلك  ،وذلك أن هذه األمراض حتصل
نتيجة اخلواء الروحي  ،وليس للخواء الروحي دواء إال الرجوع إىل اهلل تعاىل  ،وصدق اهلل ﴿أال بذكر اهلل
تطمئن القلوب﴾ ، 3وننـزل من القرآن ما هو شـفاء ورحـمة للمؤمنني﴾ ، 4قد جاءتكم موعظة من
ربكم وشفاء ملا يف الصدور وهدى ورمحة للمؤمنني﴾ ، 5قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء﴾.1
مر العصور  ،وال
وقد شفى اهلل بقراءة القرآن
َ
األلوف الـمؤلفة ممن أصيبوا باألمراض العضوية والنفس ـية على ًق
قررا يف بعض العيادات النفسية.
ـمارس  ،بل قد صار االستشفاء بالقرآن ُم َّ
يزال هذا يُشاه ُد ويُ ُ

تاسعا :ومن وجوه إعجاز القرآن يــسر ِ
حفظ ه عن ظهر قلب ملن أراد ذلك  ،خالفا لغريه من الكتب  ،فقد
ُ ُ
ُح ِفظ القرآن كامال يف صدور املاليني من الناس منذ عصر النبوة إىل يومنا هذا  ،وقد حفظه من هو من
الـمكفوفني  ،كما حفظه من هو من األعاجم الذين يتكلمون اللغة العربية إال قليال  ،فسبحان من هبر
بكتابه العقول  ،وسيستمر حفظه يف صدور الناس إىل هناية الدنيا.
وهذا الوجه من وجوه اإلعجاز مل – ولن  -حيصل لغريه من الكتب إطالقا.

 1سورة النحل. 14 :
 2سورة طـٰه. 124 :
 3سورة الرعد. 24 :
 4سورة اإلسراء. 42 :
 5سورة يونس. 51 :
 1سورة فصلت. 44 :
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عاشرا  :ومن وجوه إعجاز القرآن أنه أكثر الكتب تالوة على وجه األرض ،فقد صرحت املوسوعة الربيطانية
1
بذلك.
فصل في بيان ما يضاد اإليمان بالكتب
اإلميان بالكتب يضادُّه أحد عشر أمرا:
األول :تكذيبها  ،أي ادعاء أهنا مل تنـزل من عند اهلل  ،ومن ذلك تكذيب الكفار بأن القرآن كالم اهلل

وقالوا إنه مفرتى من عند البشر  ،حاشا هلل  ،وقد أكذب اهلل تعاىل هذه املقولة يف آيات كثرية منها قوله
تعاىل ﴿أم يقولون افرتاه قل فأتوا بسورة مثله﴾.2
الثاني :حتريفها كما هو واقع التوراة واإلجنيل  ،وقد تقدم الكالم يف هذا املوضوع.
الثالث  :معارضة القرآن بالعقول  ،وادعاء أن هناك ما هو أحسن منه وأفضل.

الرابع :ادعاء أن القرآن املوجود بأيدي املسلمني اليوم ناقص  ،ومن هذا قول الرافضة إن القرآن أُنـِْقص
ثُـلُثاه  ،وإن هـٰذين الثلثني متعلقان بفضائل أهل البيت  ،ويدَّعون أن القرآن الكامل سيخرج يف آخر
الزمان!!
الخامس  :ومما يضاد اإلميان بالقرآن العظيم تفضيل بعض األوراد عليه  ،كما تقوله فرقة التيجانية وبعض
3
فرق املتصوفة  ،قالوا :إن قراءة صالة الفاتح مرة واحدة خري من قراءة القرآن ستة آالف مرة!
السادس :ومما يقدح يف اإلميان بالقرآن العظيم قدحا عظيما  ،اإلعراض عن التحاكم إليه  ،واستبداله
بشرائع البشر وقوانينهم ودساتريهم الوضعية  ،وفاعل ذلك حكمه من جهة تكفريه أو عدمه بـحسب
ـفر ال ريب فيه  ،كمن حيكم
حاله ،فإن كان اإلعراض عن التحاكم إليه
ٌ
منطلق من تَـنَ ُّـقص القرآن فهذا ُكـ ٌ
بغري ما أنـزل اهلل يف القرآن معتقدا أنه ال يصلح للتحاكم إليه يف زماننا  ،أو إن شريعة البشر مساوية ملا يف
وطعن يف حك ِم اهلل
القرآن يف العدل واحلكمة أو أحسن منه  ،فهذا كفر صريح  ،ألنه تكذيب للقرآن ٌ ،
ِِ
ص له  ،و ُّ
ـص اهلل كفر  ،بل يلزم منه تفضيل املخلوقني على اخلالق تعاىل يف
وشرعه  ،ومن مث فإنه تَـ ـنَـ ـ ُّق ٌ
تنقـ ـ ُ

 1املرجع « :دائرة املعارف الربيطانية» ،مادة «حممد».
 2سورة يونس. 34 :
 3انظر للتوسع يف معرفة ما عليه هذه الفرقة كتاب «التيجانية» لعلي بن حممد الدخيل اهلل ( ،ص  111وما بعدها)  ،الناشر :دار طيبة -
الرياض.
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بعض صفاهتم  ،كصفة العلم واحلكمة وغريها  ،وهذا كفر صريح ال شك فيه  ،والواجب هو اإلميان بأن
اهلل هو احلكيم الـخبري العليم ب ـمصاحل خلقه  ،قال تعاىل ﴿أال يعلم من خلق وهو اللطيف اخلبري﴾.1
وأما إن كان اإلعراض عن التحاكم إليه هلوى يف النفس من ظلم أو رشوة أو حنوه  ،مع اعتقاده بأن حكم
اهلل جيب العمل به وأنه األصلح للبشر ؛ فهذا احلاكم ال يك ُفر  ،سواء كان واليا أو قاضيا  ،بل يكون قد

ارتكب كبرية م ن كبائر الذنوب  ،وهو املعروف بالكفر األصغر.

والكالم يف احلكم بغري ما أنـزل اهلل يطول  ،وقد تكلم أهل العلم فيه يف كتب التفسري والعقائد وغريها.
واإلعراض عن التحاكم إىل ما أنـزل اهلل يعترب من ألوان االحنراف اليت وقع فيها من قبلنا من األمم كاليهود
والنصارى  ،عياذا باهلل  ،فمن وقع يف ذلك فقد تشبه هبم  ،وبئس من تُ ُشبًقهَ هبم.
السابع  :ومما ينايف اإلميان بالقرآن تفسريه باألهواء واألقوال الباطلة اليت لـم تثبُت عن السلف الصاحل ،
كتفسريات اجلهمية واملعتزلة والرافضة والتفسري اإلشاري وحنو ذلك.
الثامن :ومما ينايف اإلميان بالقرآن إهانتـُهُ كما يفعل السحرة من وضعِه يف املزابل أو يف أماكن قذرة وتلويثه
تمم للساحر سحره إال بإهانة القرآن العظيم.
كفر باهلل العظيم  ،وللعلم فإنه الشياطني ال تُ ًق
ومتزيقه  ،وهذا ٌ
التاسع  :ومما يقدح يف اإلميان بالقرآن اإلعراض عن العمل بأحكامه  ،سواء املتعلقة جبانب االعتقاد أو
العبادات أو اآلداب والسلوك.
تنبيه
ومما ينبغي أن يعلم أن أعداء الدين من ٍ
يهود ونصارى ِ
وملحدين ومقلًقدين هلم دور هام يف صد
ُ
ِ
املسلمني عن العمل بالقرآن منذ القدم  ،ومن ذلك قول «غالدستون» رئيس وزراء ب ريطانيا سابقا يف
جملس العموم الربيطاين« :ما دام هذا القرآن موجودا يف أيدي املسلمني فلن تستطيع «أوربة» السيطرة
على الشرق».
وقال احلاكم الفرنسي يف اجلزائر يف ذكرى مرور مئة سنة على استعمار اجلزائر« :إننا لن ننتصر على
اجلزائريني ما داموا يقرؤون القرآن ويتكلمون العربية  ،فيجب أن نُزيل القرآن العريب من ِ
وجودهم ونقتلع
2
اللسان العريب من ألسنتهم».

 1سورة امللك. 14 :
 2يُنظر للتوسع كتاب « قادة الغرب يقولون :دمروا اإلسالم  ،أبيدوا أهله»  ،جلالل العامل (ص.)49 :
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العاشر  :ومما ينايف اإلميان بالقرآن القول خبلق القرآن  ،وأنه ليس كالم اهلل تعاىل على احلقيقة  ،وإمنا هو
ٍ
معان نفسية خلقها اهلل يف غريه  ،وهذه عقيدة فرقة اجلهمية .والصواب الذي عليه أهل اإلسالم أن القرآن
كالم اهلل غري خملوق.
الحادي عشر :ومما ينايف اإلميان بالقرآن عدم اإلميان بالسنة الشريفة  ،وهذا كفر بالقرآن أصال  ،ألهنا –
ـخصص عموماته  ،وتُقيًقد مطلقه.
أي السنة الشريفة  -وحي من عند اهلل  ،تُبني القرآن وتفسره  ،وتُ ًق
مث إن اهلل تعاىل أمر اهلل بطاعة رسوله  ، وال يكون ذلك إال باإلميان بالسنة الشريفة  ،قال تعاىل وما
آتاكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا﴾  ،وقال تعاىل من يطع الرسول فقد أطاع اهلل ومن توىل فما
أرسلناك عليهم حفيظا﴾.1
هذه أهم مظاهر اإلعراض عن القرآن العظيم  ،نسأل اهلل أن يُـجنبنا إياها  ،وأن يوفقنا لإلميان بكتابه حق
اإلميان  ،وقراءته وتدبره والعمل به.
فصل في ثمرات اإليمان بالكتب

2

اإلميان بالكتب يثمر مثرات جليلة منها:
األولى :العلم بعناية اهلل تعاىل بعباده  ،حيث أنـزل لكل قوم كتابا يهديهم به.
شرع لكل قوم ما يناسب أحواهلم  ،كما قال اهلل تعاىل
الثانية :العلم حبكمة اهلل تعاىل يف شرعه حيث ى
﴿لِ ُكل َج َعلْنَا ِمن ُك ْم ِش ْر َعة َوِمْنـ َهاجا﴾.3
الثالثة :شكر نعمة اهلل يف ذلك.
الرابعة  :اهلداية إىل الصراط املستقيم والدين القومي الذي ارتضاه اهلل سبحانه وتعاىل لعباده.
الخامسة :السالمة من الضالل واال حنراف والتخبط الذي يقع فيه البشر بسبب بعدهم عن شريعة اهلل
املذكورة يف كتبه املنزلة.

 1سورة النساء. 49 :
 2استفدت ُجــلَّ هذا الفصل من كتاب «شرح ثالثة األصول» البن عثيمني  ،ص  ، 45و «شرح أصول اإلميان»  ،ص  ، 31الناشر :دار
ابن خزمية – الرياض.
 3سورة املائدة. 44 :
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الركن الرابع :اإليمان بال ـرس ـ ـل
الرسُّ ـ ـلُّمجعُّ(رسول)ُّمبعىنُّ(مُّرسُّل)ُّوهو الـمبعوثُّبإبالغُّشيءُُّّ،واملرادُّهناُّ:مُّنُّأُّوحيُّإليهُّمنُّالبشرُّ
ُّ
بشرعُُُّّّ،وأُّمُّ ـر بتبليغُّهُُّّ 1.
ستة عشر فائدة في النبوات
 .1الغاية من إرسال الرسل
الرسلُّوسائطُّبنيُّاهللُّوبني ُّللههُّيفُّتبليغُّشرعهُّإليهمُّوإرشادهمُّإىلُّماُّفيهُّصالحُّمعاشهمُّومعادهمُُّّ،
ألنُّالناسُّمهماُّأوتواُّمنُّالعلمُّوالذكاءُّفالُّميكنُّأنُّتستهلُّعهوهلمُّبتشريع ُّعامُّمُّوحُّدُّتنتظمُّبهُّ مصاحلُّ
األمةُّعلىُّأحسنُّماُّيكونُُّّ،وذلكُّألن ُّعهولُّالبشرُّقاصرةُُّّ،أماُّاهللُّفهوُّاحلكيمُّاخلبريُّالعليمُّمبصاحلُّ
للههُُّّ،قالُّتعاىلُّ﴿أالُّيعلمُّمنُّللقُّوهوُّاللطيفُّاخلبري﴾ُّ .2
فمنُّرمحةُّاهللُّتعاىلُّأنُّأرسلُّالرسلُّليبلغواُّالناسُّماُّينفعهمُُّّ،وهبذاُّكانواُّحجةُّهللُّعلىُّالناسُّ ُُّّ،كماُّقالُّ
تعاىلُّ﴿رسالُّمبشرينُّومنذرينُّلئالُّيكونُّللناسُّعلىُّاهللُّحجةُّبعدُّالرسلُّوكانُّاهللُّعزيزاُّحكيما﴾ُّ .3

ُّ1انظرُّ«شرحُّثالثةُّاألصول»ُّالبنُّعثيمنيُُّّ،صُّ.ُّ59
ُّ2سورةُّامللكُّ .ُّ11ُّ:
ُّ3سورةُّالنساءُّ .ُّ169ُّ:
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 .2بيان الفرق بين النبي والرسول
التلفُّالعلماءُّرمحهمُّاهللُّيفُّتعريفُّالنيبُّعلىُّعدةُّأقوالُُّّ،والذيُّالتارهُّشيخُّاإلسالمُّابنُّتيميةُّرمحهُّ
اهللُّهوُّأنُّالنيبُّهوُّالذيُّأوحىُّاهللُّإليهُّبوحي ُُّّ،لينهلهُّإىلُّاملؤمننيُّالذينُّعندهُُّّ،كأنبياءُّبينُّإسرائيلُُّّ،
ـوراةُّاليتُّأنزلتُّعلىُّموسىُُّّ .ُّ
يأمرونُّأقوامهمُّمباُّجاءُّيفُّالت ُّ
وكذاُّالتلفُّالعلماءُّيفُّتعريفُّالرسولُّعلىُّعدةُّأقوالُُّّ،والذيُّالتارهُّشيخُّاإلسالمُّابنُّتيميةُّرمحهُّاهللُّ
هوُّأنُّالرسولُّهوُّالذيُّينبئهُّاهللُُّّ،مثُّيأمرهُّأنُّيبلغهُّرسالتهُّإىلُّقومُّكافرينُّكماُّحصلُّمعُّنوحُّوإبراهيمُّ
وحممدُّعليهمُّالصالةُّوالسالمُّ .
ويشهد ُّلصحةُّهذاُّاملعىنُّأنُّنوحاُّوصفُّبالرسالةُّمعُّأنهُّقدُّتهدمهُّأنبياءُّعلىُّمدىُّعشرةُّقرونُُّّ،منهمُّ
شيث ُّوإدريس ُّعليهما ُّالسالم ُُّّ ،وما ُّذاكُّإال ُّألنه ُّب ــعث ُّلهوم ُّكافرين ُّأول ُّما ُّوقع ُّالشرك ُّيف ُّاألرض ُُّّ،
خبالفُّمنُّتهدمهُّمنُّاألنبياءُُّّ،فإهنمُّب ــع ــثواُّإىلُّقومُّمؤمننيُّ .
وعلىُّهذاُّفكلُّرسولُّنيبُُّّ،وليسُّكلُّنيبُّرسوالُّ 1.
.3

أول الرسل نوحُّ ُّ،قالُّاهللُّتعاىلُّ﴿إناُّأوحيناُّإليكُّكماُّأوحيناُّإىلُّنوحُّوالنبينيُّمنُّبعده﴾ُّ .2

ُّوعنُّأنسُّبنُّمالكُّرضيُّاهللُّعنهُّيفُّحديث الشفاعةُّأنُّالناسُّيأتونُّإىلُّآدمُّليشفعُّهلم فيعتذر ُّ ُّ
اُّنوحاُُّّ،فإنهُّأول رسولُّبعثهُّاهلل إىلُّأهلُّاألرض.
إليهمُّويهولُّ:ائتو ً

3

فإنُّقيلُّ:أليسُّآدمُّعليهُّالسالمُّأولُّرسولُّلبينُّآدم؟ ُّ
فاجلوابُّماُّقالهُّاإلمامُّالشنهيطيُّرمحهُّاهللُّ :
الظاهرُّأنهُّالُّطريقُّللجمعُّإالُّمنُّوجهنيُّ :
األولُّ:أنُّآدمُّأرسلُّلزوجهُّوذريتهُّيفُّاجلنةُُّّ،ونوحُّأولُّرسولُّأرسلُّيفُّاألرضُُّّ،ويدلُّهلذاُّاجلمعُّماُّثبتُّ
ُّأول ُّرسول ُّبعثه ُّاهلل ُّإىل ُّأهل ُّاألرض ُُّّ)...
يف ُّالصحيحني ُّوغريمها(ُّ :ويهولُّ :ولكن ُّائتوا ُّنوحا ُُّّ ،فإنه ُّ
احلديثُّ .
ُّ1انظرُّكتابهُّ«النبوات»ُُّّ،ُّ)414ُّ،ُّ411/2(ُّ،حتهيقُّدُّ.عبدُّالعزيزُّبنُّصاحلُّالطويانُُّّ،الناشرُّ:دارُّالعاصمةُّ –ُّالرياضُّ .
وانظـرُّلالســتزادةُّيفُّهـذاُّالبــابُّمــاُّقالـهُّالشــنهيطيُّرمحــهُّاهللُّيفُّكتابـهُّ«أض ـواءُّالبيـان»ُّيفُّتفســريُّقولــهُّتعـاىلُّيفُّســورةُّاحل ـ ُّ﴿ومـاُّأرســلناُّمــنُّ
قبلكُّمنُّرسولُّوالُّنيب﴾ُّ .
ُّ2سورةُّالنساء.ُّ163ُّ:
ُّ3ألرجهُّالبخاريُّ(ُّ،ُّ)1146ومسلمُّ(ُّ،ُّ) 153ولفظُّمسلمُّ:فيأتونُّنوحاُّعليهُّالسالمُُّّ،فيهولونُّ:ياُّنوحُُّّ،أنتُّأولُّالرسلُّإىلُّأهـلُّاألرضُّ
ُّ...احلديثُّ .
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فهوله(ُّ :إىل ُّأهل ُّاألرض) ُّلو ُّل ـم ُّيـرد ُّبه ُّاالحرتاز ُّعن ُّرسول ُّبعث ُّلغريُّأهل ُّاألرض ُّلكان ُّذلك ُّالكالمُّ
حشواُُّّ،بلُّيفهمُّمنُّمفهومُُّّخمالفتهُّماُّذكرناُّ .
الوجه الثانيُّ:أنُّآدمُّأُّرسلُّإىلُّذريتهُّوهمُّعلىُّالفطرةُّ ُّ،ملُّيصدرُّمنهمُّكفرُّفأطاعوهُُّّ،ونوحُّهوُّأولُّ
رسولُّ ُّأرسلُّلهومُّكافرينُّ ينهاهمُّعنُّاإلشراكُّباهللُّتعاىلُّويأمرهمُّبإلالصُّالعبادةُّلهُّوحدهُُّّ،ويدلُّهلذاُّ
الوجهُّقولهُّتعاىلُّ﴿ وماُّكانُّالناسُّإالُّأمةُّواحدة﴾ُّاآليةُُّّ،أيُّ:علىُّالدينُّاحلنيفُّحىتُّكفرُّقومُّنوحُُّّ،
وقولهُّ﴿كانُّالناسُّأمةُّواحدةُّفبعثُّاهللُّالنبيني﴾ُّاآليةُّ.واهللُّتعاىلُّأعلمُّ 1.
نُّرسولُّ
منُّرجالك ْم ُّولك ُّ
 .1وآخر الرسل واألنبياء محمد ُّ،ُّ قالُّتعاىلُّ﴿ما كان ُّحمم ٌد ُّأباُّأحُّد ُّ ُّ
اللهُّولاَتُّالنبيِّني﴾ُّ 3.2
 .9ولم تخل أمة من رسول ُّيبعثهُّاهللُّتعاىلُّبشريعةُّمستهلة إىلُّقومه ُُّّ،أوُّنيبُّيوحُّىُّإليهُّبشريعةُّمُّنُّ
اجتنبواُّْالطاغوتُّ﴾ُّ،ُّ1وقال
قبلهُّليجددها ُُّّ،قالُّاهللُّتعاىل ُّ﴿وله ْد ُّبـعثْـناُّيف ُّك ِّل ُّأمة ُّرسوالًُّأنُّ ْاعبدواُّْاللُّه ُّو ْ

9
َُّيكم ُّهباُّ
نُّم ْن ُّأمة ُّإال ُّلالُّفيها نذ ٌُّ
تعاىل ُّ﴿وإ ِّ
ور ْ
ير﴾ ُُّّ ُّ،وقالُّتعاىل ُّ﴿إناُّأُّنُّـزلْناُّالتـ ْوراة ُّفيهاُّه ًدى ون ٌ
النبيونُّالذينُّأ ْسلموُّاْ للذينُّهادوُّاْ﴾.6

 .6ودعوة الرسل واحدة ُُّّ،وهيُّالدعوةُّإىلُّ توحيدُّاأللوهيةُُّّ ،كماُّدلُّعلىُّذلكُّقولهُّتعاىلُّ﴿وماُّ
أرسلناُّمنُّقبلكُّمنُّرسولُّإالُّنوحيُّإليهُّأنهُّالُّإلـٰهُّإالُّأناُّفاعبدون﴾ُّ ُّ.4
 .4والرسل بشر اصطفاهم اهلل لحمل الرسالة ُُّّ ،وحباهم ُّقدرة ُّعلى ُّالهيام ُّبأعبائها ُّوالصرب ُّعلىُّ
مشاُّقِّهاُُّّ،السيماُّأولوُّالعزمُّمنهم ُّ،ُّ8قالُّتعاىلُّ﴿اهللُّيصطفيُّمنُّاملالئكةُّرسالُّومنُّالناس﴾ُّ .5

 ُّ1بالتصارُّيسريُّمنُّكتابهُّ«أضواءُّالبيان»ُُّّ،تفسريُّسورةُّالبهرةُّ .ُّ293ُّ:
ُّ2سورةُّاألحزابُّ .ُّ14:
ُّ1سورةُّالنحلُّ .ُّ36ُّ:
ُّ9سورةُّفاطرُّ .ُّ21ُّ:
ُّ6سورةُّاملائدةُّ .ُّ11ُّ:
ُّ4سورةُّاألنبياء.ُّ29ُّ:
ُّ8سيأيتُّالتعريفُّهبمُّقريباُّإنُّشاءُّاهللُّ .
ُّ5سورةُّاحل ُّ .ُّ49ُّ:
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 .8والرسل بشر مخلوقونُُّّ،ليسُّهلمُّمنُّلصائصُّالربوبية واأللوهيةُّشيءُُّّ،قالُّتعاىلُّعنُّنبيهُّحممدُّ
أعظمهمُّجاهاُّعندُّاهللُّ ﴿ُّ-قلُّالُّ أ ْملك ُّلنـ ْفسيُّنـ ْف ًعاُّوال ُّضًّراُّإال ُّماُّشاءُّاللهُّ
 -ُّوهوُّسيدُّاملرسلنيُّو
ً
ُّاخل ْريُّوما مسينُّالسوءُّإ ْنُّأناُّْإُّالُّنذ ٌيرُّوب ش ٌريُّلِّه ْومُّ يـ ْؤمنونُّ﴾ُّ،ُّ1وقالُّ
ول ْوُّكنتُّأ ْعلمُّالْغْيبُّال ْست ْكثـ ْرتُّمن ْ
تعاىل ُّ﴿ق ْل ُّإ ِّّنُّ ال ُّأ ْملك ُّلك ْم ُّضًّرا ُّوال ُّرش ًدا ُّ* ُّق ْل ُّإ ِّّن ُّلن ُُّيريّنُّ من ُّالله ُّأح ٌد ُّول ْن ُّأجد ُّمن ُّدونهُّ
ملْتح ًدا﴾.2

 .5والرسل تلحقهم خصائص البشرية ُّمنُّاملرض ُّواملوت ُّواحلاجة ُّإىل الطعامُّوالشراب ُّوغريُّذلك ُُّّ،
قالُّاهللُّتعاىلُّعنُّإبراهيمُّعليهُّالصالة والسالمُّيفُّوصفهُّلربهُّتعاىل ُّ﴿والذي هو ُّيطْعمين ُّوي ْسهني ُّ* ُّوإذاُّ
َُّيينيُّ﴾.3
مر ْ
ضتُُّّفـهوُّي ْشفنيُّ*ُّوالذيُّمييتينُّمث ْ
وقالُّالنيبُُّّ:ُّإمناُّأناُّبشرُّمثلكمُُّّ،أنسى كماُّتنسونُُّّ،فإذاُّنسيتُّفذكروّن.

1

 .14وقد وصف اهلل تعالى رسله بالعبودية له ُّفي سياق الثناء عليهم ُُّّ،فهالُّتعاىلُّيفُّنوحُّ﴿ُّ إنهُُّّ
كانُّعْب ًداُّشكورا﴾ُّ،ُّ9وقالُّيفُّحممدُّ﴿ُّتـباركُّالذيُّنُّـزلُّالْف ْرقانُّعلى عْبدهُّليكونُّل ْلعالمنيُّنذ ُّيرا﴾ ُّ،ُّ6

وقالُّيفُّإبراهيم ُّوإسحاقُّويعهوبُّصلىُّاهللُّعليهمُّوسلم ُّ﴿واذْك ْر ُّعبادناُّإبْـراهيم ُّوإ ْسحُّا قُّ ويـ ْعهوبُّ ُّأ ْوِل ُّ
األيْدي ُّواألبْصار﴾ُّ ،ُّ 4وقال ُّيف ُّعيسى ُّابن ُّمرمي ُّ﴿ُّ إ ْن ُّهو ُّإال ُّعْب ٌد ُّأنْـع ْمنا ُّعلْيهُّ وجع ْلناه ُّمثالً ُّلِّبين ُّ
إ ْسرائُّيل﴾ُّ .8
فالرسلُّعبيدُّهللُُّّ ،وعليهُّفالُُّيوزُّأنُّيُّصرفُّهلمُّشيء ُّمنُّالعباداتُُّّ،الُّدعاءُّوالُّذبحُّوالُّنذرُّوالُّ
سجود ُّوال ُّغريها ُّمن ُّالعبادات ُُّّ ،بل ُّاملستحق ُّلذلك ُّهو ُّاهلل ُّوحده ُُّّ ،وهذا ُّأمر ُّمُّـجمع ُّعليه ُّيف ُّمجيعُّ
الشرائع ُّالسماويةُُّّكما ُّقال ُّتعاىل ُّ﴿وما ُّأرسلنا ُّمن ُّقبلك ُّمن ُّرسول ُّإال ُّنوحي ُّإليه ُّأنه ُّال ُّإلـٰه ُّإال ُّأناُّ
فاعبدون﴾ُّ .5

ُّ1سورةُّاألعرافُّ .ُّ188ُّ :
ُّ2سورةُّاجلنُّ .ُّ22- 21ُّ:
ُّ3سورةُّالشعراءُّ .ُّ81- 45ُّ:
ُّ1رواهُّالبخاريُّ(ُّ،ُّ)141ومسلمُّ(ُّ،ُّ)942عنُّعبدُّاهللُّبنُّمسعودُّرضيُّاهللُّعنه.
ُّ9سورةُّاإلسراءُّ .ُّ 3:
ُّ6سورة الفرقانُّ .ُّ1ُّ:
ُّ4سورةُّصُّ .ُّ19ُّ:
ُّ8سورة الزلرفُّ .ُّ95ُّ :
ُّ5سورةُّاألنبياء.ُّ29ُّ:
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 .11وقد فضل اهلل بعض النبيين على بعض ُُُّّّ،كما ُّقال ُّتعاىل ُّ﴿ولهد ُّفضلنا ُّبعض ُّالنبيني ُّعلىُّ
بعض﴾ُّ .1
 .12وأفضل الرسلُّهمُّأولو العزم وهم خمسة  ،وهمُّنوحُّوإبراهيمُّوموسىُّوعيسىُّوحممدُُّّ،صلىُّاهللُّ
يفُّموضعنيُّمنُّالهرآنُّ؛ُّيفُّسورةُّاألحزابُّويفُّسورةُّالشورىُُّّ،يفُّ
ُّ
عليهمُّوسلمُُّّ،وقدُّذكرهمُّاهللُّتعاىل
قولهُّ﴿وإذُّْ أل ْذناُّمن ُّالنبيِّني ُّميثاقـه ْم ُّومنك ُّومنُّنوحُّ وإبْـراهيم ُّوموسىُّوعيسىُّابْن ُّم ْرمي﴾ُّ،ُّ 2ويفُّقولهُّ
وحاُّوالذيُّأ ْوحْيـناُّإلْيكُّ وماُّوصْيـنا ُّبه ُّإبْـراهيم ُّوموسىُّوعيسىُّأ ْنُّ
﴿شرع ُّلكم ِّمن ُّالدِّين ُّماُّوصىُّبه ُّن ً
أقيموا الدِّينُّوالُّتـتـفرقواُّفيه﴾ُّ .3
ودالئلُّتفضيلُّهؤالءُّاخلمسةُّعلىُّغريهمُّمنُّاألنبياءُّوكوهنمُّمنُّأوِلُّالعزمُّواضحةُُّّ،فمحمد ُُّّ قدُّ
تهدمُّالكالمُّعنهُّ .
وأماُّنوحُُّّ فإنهُّأولُّرسولُّبعثُّإىلُّأهل ُّ األرضُّبعدماُّطرأُّالشركُّعليهمُُّّ،وقدُّلبثُّحنوُّعشرةُّقرونُّ
يدعوُّإىلُّالتوحيدُّ .
وأما ُّإبراهيمُّ ُّ فإنه ُّأبو ُّاألنبياء ُّكلهم ُّممن ُّأتى ُّبعده ُُّّ ،وهلذا ُّألرب ُّتعاىل ُّعنه ُّأنه ُّجعل ُّيف ُّذريته ُّالنبوةُّ
والكتابُُّّ،قالُّتعاىلُّ﴿ولهدُّأرسلناُّنوحاُّوإبراهيمُّوجعلناُّيفُّذريتهماُّالنبوةُّوالكتاب﴾ُّ .1
ِّيهاُُّّ،وهيُّصيغةُّمبالغةُّمنُّالصدقُُّّ،لشدةُّصدقهُّيفُّمعاملتهُّمعُّ
كماُّأنُّإبراهيمُّعليهُّالسالمُّكانُّصد
ِّ

ربه ُُّّ ،وقد ُّشهد ُّله ُّاهلل ُّبذلك ُّيف ُّقوله ُّتعاىل ُّ﴿وإبراهيم ُّالذي ُّوفـى﴾ ُُّّ ،وقوله ُّ﴿وإذ ُّابتلى ُّإبراهيم ُّربهُّ
بكلماتُّفأتـمُّهن﴾ ُُّّ،ودالئلُّصدقهُّيفُّمعاملتهُّمـ ـ ـ ـع ُّربهُّعديدةُُّّ،منهاُّرضاهُّبذبحُّولدهُّاستـ ــجابةً ُّألمرُّ
ربهُّ ُّ،وصربهُّعلىُّاإللهاءُّيفُّالنارُُّّ،وصربهُّعلىُّمفارقةُّاألهلُّوالوطنُّفراراُّبدينهُّ 9.

فوجـ ـ ـهُّ ُّتفضيلهما ُّعلى ُّغريمها ُّمن ُّاألنبياء ُّأن ُّاهلل ُّتعاىلُّ
وأما ُّموسى ُّوعيسى ُّعليهما ُّالصالة ُّوالسالم ُّ ُّْ

أرسلهماُّإىلُّأعظمُّأمةُّبعدُّأمةُّحممدُُّّ،ُّوهيُّأمةُّبينُّإسرائيلُُّّ،وأنزلُّعليهماُّأفضلُّالكتبُّبعدُّالهرآنُّ
ُّ1سورةُّاإلسراء.ُّ99ُّ :
ُّ2سورةُّاألحزاب.ُّ4ُّ:
ُّ3سورةُّالشورىُّ،ُّ13 ُّ:وانظرُّتهريرُّابنُّكثريُّهلذهُّاملسألةُّعندُّتفسريهُّلهولهُّتعاىلُّ﴿فاصربُّكماُّصربُّأولـواُّالعـزمُّمـنُّالرسـل﴾ُّ.سـورةُّاألحهـافُّ
ُّ،اآليةُُّّ .ُّ39
ُّ1سورةُّاحلديد.ُّ26ُّ:
ـريُّقولـهُّتعـاىلُّ﴿واذكـرُّيفُّالكتـابُّ
ُّ9انظرُّماُّقالهُّالعالمةُّالشنهيطيُّرمحهُّاهللُّيفُّهذاُّالبابُّيفُّكتابهُّ«أضـواءُّالبيـان»ُُّّ،تفسـريُّسـورةُّمـرميُُّّ،تفس ُّ
إبراهيمُّإنهُّكانُّصديهاُّنبيا﴾.
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ومهاُّالتوراةُّواإلجنيلُُّّ،وقدُّلهياُّيفُّسبيلُّحتملُّأعباءُّالدعوةُّمنُّاملشاقُّالشيءُّالعظيمُّمماُّهوُّمذكورُّيفُّ
الهرآنُّالعظيمُّ 1.
وموسى ُّأفضلُّمن ُّعيسى ُّعليهما ُّالصالة ُّوالسالم ُُّّ ،وذلك ُّظاهر ُّيف ُّكون ُّاآليات ُّاليت ُّآتاها ُّاهلل ُّتعاىلُّ
ملوسىُّ أعظمُّمنُّاآلياتُّاليتُّآتاهاُّاهللُّلعيسىُُّّ،قالُّابنُّتيميةُّرمحهُّاهللُّ :
وأهلُّالكتابُّعندهمُّيفُّكتبهمُّأنُّغريُّاملسيحُّأحياُّاهللُّعلىُّيديهُّاملوتىُُّّ،وموسىُّبنُّعمرانُّمنُّمجلةُّ
آياتهُّالعصاُّاليتُّانهلبتُّفصارتُّثعباناُّمبيناُّحىتُّبلعتُّاحلبالُّوالعصيُّاليتُّللسحرةُُّّ،وكانُّغريُّمرةُّيلهيهاُّ
فتصريُّثعباناُّمثُّميسكهاُّفتعودُّعصا.
ومعلومُّأنُّهذهُّآيةُّملُّتكنُّلغريهُُّّ،وهيُّأعظمُّمنُّإحياءُّاملوتىُُّّ،فإنُّاإلنسانُّكانتُّفيهُّاحلياةُُّّ،فإذاُّ
عاشُّفهدُّعادُّإىلُّمثلُّحالهُّاألولُُّّ،واهللُّتعاىلَُّيييُّاملوتىُّبإقامتهمُّمنُّقبورهمُُّّ،وقدُّأحياُّغريُّواحدُّمنُّ
املوتىُّيفُّالدنياُُّّ،وأماُّا نهالبُّلشبةُّتصريُّحيواناُّمثُّتعودُّلشبةُّمرةُّبعدُّمرةُّوتبتلعُّاحلبالُّوالعصيُّفهذاُّ
أعجبُّمنُّحياةُّامليتُّ .
وأيضاُّفاهللُّقدُّألربُّأنهُّأحياُّمنُّاملوتىُّعلىُّيدُّموسىُّوغريهُّمنُّأنبياءُّبينُّإسرائيلُّأعظمُّممنُّأحياهمُّ
علىُّيدُّاملسيحُُّّ،قالُّتعاىلُّ﴿وإذ ُّقلتمُّياُّموسىُّلنُّنؤمنُّلكُّحىتُّنرىُّاهلل ُّجهرةُّفألذتكمُّالصاعهةُّ
وأنتمُّتنظرونُّ*ُّمثُّبعثناكمُّمنُّبعدُّموتكمُّلعلكمُّتشكرون﴾ُّ،ُّ2وقالُّتعاىلُّ﴿فهلناُّاضربوهُّببعضهاُّكذلكُّ
َيييُّاهللُّاملوتى﴾ُّ،ُّ 3وقالُّتعاىلُّ﴿أمل ُّترُّإىلُّالذينُّلرجواُّمنُّديارهمُّوهمُّألوفُّحذرُّاملوتُّفهالُّهلمُّ
اهللُّموتواُّمثُّأحياهم﴾ُّ .1
وأيضاُّفموسىُّعليهُّالصالة ُّوالسالمُّكانُُّيرجُّيدهُّبيضاءُّمنُّغريُّسوءُُّّ،وهذاُّأعظمُّمنُّإبراءُّأثرُّالربصُّ
الذيُّفعلهُّاملسيحُّعليهُّالسالمُُّّ،فإنُّالربصُّمرضُّمعتادُُّّ،وإمناُّالعجبُّاإلبراءُّمنهُُّّ،وأماُّبياضُّاليدُّمنُّ
غريُّبرصُّمثُّعودهاُّإىلُّحاهلاُّاألولُُّّ،ففيهُّأمرانُّعجيبانُّالُّيعرفُّهلماُّنظريُّ .
وأيضاُّفموسىُّفلقُّاهللُّلهُّالبحرُّحىتُّعربُّفيهُّبنوُّإسرائيلُّوغرقُّفيهُّفرعونُّوجنودهُُّّ،وهذاُّأمرُّباهرُّفيهُّ
منُّعظمةُّهذهُّاآليةُّومنُّإهالكُّاهللُّلعدوُّموسىُّماُّملُّيكنُّمثلهُّللمسيحُّ .
 ُّ1انظرُّللفائدةُّمـاُّقالـهُّالعالمـةُّالشـنهيطيُّرمحـهُّاهللُّيفُّعلـةُّكـونُّآدمُّعليـهُّالسـالمُّلـيسُّمـنُّأوِلُّالعـزمُّيفُّكتابـهُّ«أضـواءُّالبيـان»ُُّّ،تفسـريُّسـورةُّ
ملُّجندُّلهُّعزما﴾.
ُّ
طـٰهُُّّ،تفسريُّقولهُّتعاىلُّ﴿ ولهدُّعهدناُّإىلُّآدمُّمنُّقبلُّفنسيُّو
ُّ2سورةُّالبهرة.ُّ96ُّ– ُّ99ُّ:
ُّ3سورةُّالبهرة.ُّ43ُّ:
ُّ1سورةُّالبهرة.ُّ213ُّ:
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وأيضا ُّفموسى ُّكان ُّاهلل ُّيطعمهم ُّعلى ُّيده ُّالـمُّنُّ ُّوالسلوىُّ 1مع ُّكثرة ُّبين ُّإسرائيل ُُّّ ،ويفجر ُّهلم ُّبضربهُّ
للحُّجرُّكلُّيوم ُّ اثينُّعشرُّعيناُّيكفيهمُُّّ،وهذاُّأعظمُّمنُّإنزالُّاملسيحُّعليهُّالسالمُّللمائدةُُّّ،ومنُّقلبُّ
املاءُّمخراُّوحنوُّذلكُّمماَُّيكىُّعنهُّصلواتُّاهللُّوسالمهُّعليهمُّأمجعنيُّ .
وكانُّملوسىُّيفُّعدوهُّمنُّالهُّ ـمُّلُّوالضفادعُّ2والدمُّوسائرُّاآلياتُّماُّملُّيكنُّمثلهُّللمسيح.

3

ُّ1الـمُّنُُّّهوُّنباتُّالكمأُُّّ،وهوُّنوعُّمنُّاخلضرواتُُّيرجُّمنُّاألرضُّأيامُّاألمطارُّبدونُّسهيُّوالُّبذرُُّّ،وهـيُّممـاُّمــنُّاهللُّهبـاُّعلـىُّعبـادهُُّّ،وقـدُّ
ـلمُّ:الكمـأةُّمــنُّالـمــنُُّّ،وماؤه ـاُّشـفاءٌُّللعــنيُّ.رواهُّالبخـاريُّ(ُّ)1841مـنُّحــديثُّسـعيدُّبــنُّزيـدُّرضــيُّاهللُّ
قـالُّفيـهُّالنــيبُّصـلىُّاهللُّعليــهُّوس
ْ
عنهُّ.وانظرُّ«النهايةُّيفُّغريبُّاحلديث»ُّالبنُّاألثريُّ .
والسلوىُّطائرُّكالسـ ــماىنُّ.قالهُّاألصبهاّنُّيفُّ«املفرداتُّيفُّغريبُّالهرآن».
ُّ2انظرُّالكالمُّعلىُّهاتنيُّاآليتنيُّيفُّاحلاشيةُّالتاليةُّ.
ُّ3أشارُّاهللُّتعاىلُّإىلُّآياتُّموسىُّالتسعُّالدالةُّعلىُّنبوتهُّيفُّموضعنيُّمنُّالهرآن:
اسأ ْل ُّبين ُّإ ْسرائيل ُّإ ْذ ُّجاءه ْم ُّفـهال ُّله ُّف ْرع ْون ُّإ ِّّنُّ
األول ُّ:يفُّسورةُّاإلسراء ُُّّ،اآليةُّرقمُّ﴿ُّ:ُّ 141وله ُّْد ُّآتـ ْيـناُّموس ٰى ُّت ْسع ُّآيات ُّبـيِّـنات ُّف ْ
ور﴾.
ألظنكُّياُّمُّوس ٰىُّم ْسح ًا
واآليةُّالثانيةُّيفُّسورةُّالنملُُّّ،اآليةُّرقمُّ﴿ُّ:ُّ12وأ ْدل ُّْلُّيدكُّيفُّج ْيبكَُّتْر ْجُّبـ ْيضاءُّم ْنُّغ ْريُّسوءُّيفُّت ْسعُّآياتُّإ ٰىلُّف ْرع ْونُّوقـ ْومهُّإنـه ْمُّكانواُّ
قـ ْوًماُّفاسهني﴾ُّ .
ومعىنُّاآليتنيُّ:ولهدُّآتيناُّموسىُّتسعُّمعجزاتُّواضحاتُّشاهداتُّعلىُّص ْدقُّنبوتهُّوهيُّ:العصاُّواليدُّوالسنواتُّالعجافُّاليت ُّابتلىُّهباُّ

اهللُّآلُّفرعونُُّّ،مثُّكشفهاُّاهللُّعنهمُّبسببُّدعاءُّموسىُّهلمُُّّ ُّ،ونهصُّالثمراتُّعليهمُّوالطوفانُّواجلرادُُّّوالهُّ ـمُّلُّوالضفادعُّوالدم ُّالذيُّ
ابتالهمُّاهللُّبهُّ .
فأماُّآيةُّالعصاُّفمعروفةُّ .
وأماُّآيةُّاليدُّفهيُّإدلالُّموسىُّيدهُّيفُّجيبهُّفتخرجُّبيضاءُّكالثل ُّمنُّغريُّبـرصُّوالُّمرضُّ .
ولهدُّألذناُّآلُّفرعونُّبالسننيُّونهصُّمنُّ
ُِّّ
وأما ُّ اآلياتُّالسبعُّالباقيةُّفهيُّاليتُّذكرها ُّاهللُّيفُّالهرآنُّيف ُّسورةُّاألعرافُّيفُّقولهُّتعاىلُّ﴿
الثمراتُّلعلهمُّيذكرونُّ*ُّفإذاُّجاءهتمُّاحلسنةُّقالواُّلناُّهذهُّوإنُّتصبهمُّسيئةُّيـطــيــرواُّمبوسىُّومنُّمعهُّأالُّإمناُّطائرهمُّعندُّاهللُّولكنُّأكثرهمُّ
الُّيعلمونُّ*ُّوقالواُّمهماُّتأتناُّبهُّمنُّآيةُّلتسحرناُّهباُّفماُّحننُّلكُّمبؤمننيُّ*ُّفأرسلناُّعليهمُّالطوفانُّواجلرادُّوالـهـمـلُّوالضفادعُّوالدمُّآياتُّ
مفصالتُّفاستكربواُّوكانواُّقوماُّجمرمنيُّ*ُّوملاُّوقعُّعليهمُّال ِّـرجـزُّقالواُّياُّميوسىُّادعُّلناُّربكُّمباُّعهدُّعندكُّإلئنُّكشفتُّعناُّالرجزُّلنؤمننُّ
لكُّولنرسلنُّمعكُّبينُّإسرائيلُّ*ُّفلماُّكشفناُّعنهمُّال ِّـرجـزُّإىلُّأجلُّهمُّبالغوهُّإذاُّهمُّينكثونُّ*ُّفانتهمناُّمنهمُّفأغرقناهمُّيفُّاليمُّبأهنمُّكذبواُّ
بآياتناُّوكانواُّعنهاُّغافلنيُّ*ُّوأورثناُّالهومُّالذينُّكانواُّيستضعفونُّمشارقُّاألرضُّومغارهباُّاليتُّباركناُّفيهاُّومتتُّكلمةُّربكُّاحلسىنُّعلىُّبينُّ
إسرائيلُّمباُّصربواُّودمرناُّماُّكانُّيصنعُّفرعونُّوقومهُّوماُّكانواُّيعرشون﴾ُّ .
وتفسريُّاآلياتُّاملتهدمةُّكالتاِل ُّ:ولهدُّابتليناُّفرعونُّوقومهُّبآيتنيُّومهاُّالقحطُّونـ ْقص الثمارُُّّ،ليتذكرواُُّّ،وينزجرواُّعنُّضالالهتمُُّّ،ويفزعواُّ

إىلُّرهبمُّبالتوبةُّ ُّ.
فإذاُّجاءُّفرعونُّوقومهُّسنةُّفيهاُّلصبُّوسعةُّرزقُّقالواُّ:هذاُّلناُّمباُّنستحههُُّّ،وإنُّيص ْبهمُّجدبُّوقحطُّيتطريواُّأيُّيتشاءمواُُّّ،ويهولواُّ:
هذاُّبسببُّموسىُّومنُّمعهُّ.فردُّاهللُّعليهمُّأنُّماُّيصيبهمُّمنُّاجلدبُّوالهحطُّإمناُّهوُّبهضاءُّاهللُّوقدرهُُّّ،وبسببُّذنوهبمُّوكفرهمُُّّ،ولكنُّ
أكثرُّقومُّفرعونُّالُّيعلمونُّذلكُُّّ،النغمارهمُّيفُّاجلهلُّوالضاللُّ ُّ.
وقالُّقومُّفرعونُّملوسىُّ:أيُُّّآيةُُّّوداللةُُّّوحجةُُّّتأتناُّهباُّلتصرفناُّعماُّحننُّعليهُّمنُّدينناُُّّ،فماُّحننُّلكُّمبصدِّقنيُّهباُّ ُّ.

نبذة في العقيدة اإلسالمية

انتهىُّكالمهُّرمحهُّاهللُّ 1.
 .13وأفضل الرسل قاطبة هما الخليلين ُّ ُّ،إبراهيمُّوحممدُّعليهماُّالصالةُّوالسالمُُّّ،ألنُّاهللُّملُّيتخذُّ
لليلنيُّإالُّمهاُّعليهماُّالصالةُّوالسالمُّ .
 .11وأفضل الخليلين هو محمد ُّ ،ُّ فهد ُّفضله ُّاهلل ُّعلى ُّجـميع ُّاخللق ُّأوهلم ُّوآلرهم ُُّّ ،األنبياءُّ
وغريهمُُّّ،فهوُّإمامهمُّوسيدهمُُّّ،كماُّقالُّ(ُّ:ُّأناُّسيدُّولدُّآدمُّيومُّالهيامة).2
كماُّالتصهُّاهللُّبآياتُّتفوقُّتلكُّاليتُّآتاهاُّاهللُّغريهُّمنُّاألنبياءُُّّ،وآمنُّعليهاُّأكثرُّماُّآمنُّعليهُّالبشرُُّّ،
وأعظمهاُّالهرآنُّالكرميُُّّ،ومنُّاملعلومُّأنُّآياتُّاألنبياءُّانتهتُّمبوهتمُُّّ،أماُّالهرآنُّفآيةُّلالدة.
ومن ُّدالئل ُّتفضيله ُُّّ على ُّسائر ُّاألنبياء ُّأن ُّاهلل ُّتعاىل ُّجـمع ُّفيه ُّما ُّتفرق ُّيف ُّغريه ُّمن ُّاألنبياء ُّمنُّ
اخلصائص ُُّّ،وهوُّالـخُّلُّةُّوالكالمُّوالنبوةُّوالرسالةُُّّ،فأماُّالـ ـخلة ُّ ُُّّ -وهيُّأعلىُّدرجاتُّاحملبةُُّّ -فهوُّلليلُّ

فُّأغرقُّالزروعُّوالثمارُُّّ،وكذلكُّالجرادُُّّ،فأكلُّزروعهمُّ
فأوقعُّاهللُّعليهمُّال ِّـرجــزُُّّ،وهوُّمخسُّمنُّالبالياُُّّ،أوهلاُّالطوفانُُّّ،وهوُّسيلُّ ُّ
جار ٌ
ومثارهمُّوأبواهبمُّوسهوفهمُّوثياهبمُُّّ،وأرسلُّعليهمُّالق َّملُّالذيُّيفسدُّالثمارُّويهضيُّعلىُّاحليوانُّوالنباتُُّّ،وأرسلُّعليهمُّالضفادعُّفمألتُّ

فصارتُّأهنارهمُّوآبارهمُّدماُُّّ،وملُُّيدواُّماءُّصاحلًاُّللشربُّ .
آنيتهمُّوأطعمتهمُّومضاجعهمُُّّ،وأرسلُّعليهمُّالدمُّ
ً

هذهُّالبالياُّاليتُّابتلىُّاهللُّهباُّبينُّإسرائيلُّهيُّآياتُّمنُّآياتُّاهللُّالُّيهدرُّعليهاُّغريهُّ ُّ،وداالتُّعلىُّأنُّموسىُّنيبُّمنُّعندُّاهللُُّّ،عصاهُّ
فرعونُّوقومهُّفابتالهمُّاهللُّهباُّ .
لُّالعذابُّعلىُّفرعونُّوقومهُّفزعواُّإىلُّموسىُّوقالواُّ:ياُّموسىُّادعُّلناُّربكُّمباُّأوحىُّبهُّإليكُّمنُّرفْعُّالعذابُّبالتوبةُُّّ،لئنُّرفعتُّعناُّ
ُّ
ملاُّنز
و ُّ

العذابُّالذيُّحننُّفيهُّلنصُّدِّقنُّمباُّجئتُّبهُُّّ،ونتبعُّماُّدعوتُّإليهُُّّ،ولنطلهنُّمعكُّبينُّإسرائيلُّ ُّ،فالُّمننعهمُّمنُّأنُّيذهبواُّحيثُّشاؤواُّ ُّ.
فلماُّرفعُّاهللُّعنهمُّالعذابُّالذىُّأنزلهُّهبمُّإىلُّأجل ُّإذاُّهمُّينهضونُّعهودهمُّاليتُّعاهدواُّعليهاُّرهبمُّوموسى ُُّّ ،ويهيمونُّعلىُّكفرهمُّ
وضالهلم ُّ ُّ،فانتهمناُّمنهمُّحنيُّجاءُّاألجلُّاحملددُّإلهالكهم ُّ ُّ ،وذلكُّبإحاللُّنهمتناُّعليهم ُُّّ ،وهيُّإغراقهمُّيفُّالبحر ُُّّ ،بسببُّتكذيبهمُّ
باملعجزاتُّاليتُّظهرتُّعلىُّيدُّموسىُُّّ،والدالةُّعلىُّنبوتهُّ .
مثُّأورثناُّبينُّإسرائيلُّ ُّ-الذينُّكانواُّيستذلونُّخلدمةُّقومُّفرعونُُّّ-مشارقُّاألرضُّومغارهباُّ ُّ،وهيُّبالدُّالشامُّاليتُّباركناُّفيهاُُّّ،بإلراجُّالزروعُّ
والثمارُّواألهنارُّ ُّ،ومتتُّكلمةُّربكُّاحلسىنُّعلىُّبينُّإسرائيلُّبالتمكنيُّهلمُّيفُّاألرضُّبسببُّصربهمُّعلىُّأذىُّفرعونُّوقومهُُّّ،ودمرناُّماُّكانُّ
يصنعُّفرعونُّوقومهُّمنُّالعماراتُّواملزارعُّ ُّ،وماُّكانواُّيبنونُّمنُّاألبنيةُّوالهصورُّويتخذوهناُّعروشاُّمللكهمُّ .
اسأُّ ْلُّبينُّإ ْسرائيلُّإ ْذُّجاءه ْمُّفـهالُّلهُّف ْرع ْونُّ
تنبيهُّ:قالُّابنُّكثريُّرمحهُّاهللُّيفُّتفسريُّاآليةُّاملتهدمةُّ﴿وله ْدُّآتـْيـناُّموس ٰىُّت ْسعُّآياتُّبـيِّـناتُّف ْ
ور﴾ُُّّ،قالُّ ُّ:
إ ِّّنُّألظنكُّياُّموس ٰىُّم ْسح ًا
وقدُّأويتُّموسىُّعليهُّالسالمُّآياتُّألُّـ ـ ـرُّكثريةُُّّ،منهاُّضربهُّاحلجرُّبالعصاُُّّ،ولروجُّاملاء ُّ منه ُُّّ،ومنهاُّتظليلهمُّبالغمامُُّّ،وإنزال ُّاملنُّ
ُّ
والسلوىُُّّ،وغري ُّذلكُّمماُّأوتوهُّبنوُّإسرائيلُّبعدُّمفارقتهمُّبالدُّمصرُُّّ،ولكنُّذكرُّهُّـٰهناُّالتسعُّاآلياتُّاليتُّشاهدهاُّفرعونُّوقومهُّمنُّأهلُّ
مصرُُّّ،وكانتُّحجةُّعليهمُّفخالفوهاُّوعاندوهاُّكفراُّوجحوداُّ.انتهى.
ُّ1انظرُّماُّقالهُّشيخُّاإلسالمُّرمحهُّاهللُّيفُّ«اجلوابُّالصحيح»ُّ(.)15ُّ– ُّ14/1
ُّ2رواهُّمسلمُّ(ُّ)2248عنُّأيبُّهريرةُّرضيُّاهللُّعنهُّ .
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اهللُُّّ،واهللُّلليلهُُّّ،وهوُّيشرتكُّيف ُّ هذهُّاخلصلةُّمعُّإبراهيمُّعليهُّالصالةُّوالسالمُُّّ،قالُُّّ:ُّ وقدُّاَتذُّاهللُّ
1
عزُّوجلُّصاحبكمُّلليال.
وكذلكُّالكالمُّ؛ُّفهدُّكلمهُّاهللُّيومُّعرجُّبهُّإىلُّالسماءُّوفرضتُّعليهُّالصلواتُّاخلمس ُُّّ،وهوُّيشرتكُّيفُّ
هذهُّاخلصلةُّمعُّموسىُّعليهُّالصالةُّوالسالم.
وأما ُّوصفه ُّبالنبوة ُّوالرسالة ُّفمعلوم ُّمن ُّآيات ُّكثرية ُُّّ ،كهوله ُّتعاىل ُّ﴿يا ُّأيها ُّالنيب ُّبلغ ُّما ُّأنزلُّإليك ُّمنُّ
ربك﴾ُُّّ،وقولهُّ﴿وأرسلناكُّللناسُّرسوال﴾ُّ .
وهذهُّالصفاتُّاألربعُُّّ،الـخلةُّوالكالمُّوالنبوةُّوالرسالةُُّّ،ملُّتـجتمعُّيفُّنيبُّقطُّإالُّيفُّنبـ ـيناُّحممدُُّّ،ُّ 
وهذاُّمنُّدالئلُّتفضيلهُّعلىُّسائرُّاألنبياءُّ .
فائدة
الرسلُّالذينُّقصهمُّاهللُّيفُّكتابهُّ،أفضلُّممنُّملُّيهصُّعليناُّنبأهمُّبالُّشكُّ 2.
فائدة
كثريا ُّما ُّيهرن ُّاهلل ُّسبحانه ُّوتعاىل ُّيف ُّالهرآن ُّبني ُّنبوة ُّمـحمد ُُّّ ونبوة ُّموسى ُّ ُّ ،ُّ وبني ُّكتابيهماُّ
ُّ
وشريعتيهما ُُّّ ،ألن ُّكتابيهما ُّأفضل ُّالكتب ُُّّ ،وشريعتيهما ُّأكمل ُّالشرائع ُُّّ ،ونبوتيهما ُّأعلى ُّالنبوات ُُّّ،
3
وأتباعهماُّأكثرُّاملؤمنني.
 .11فائدة في انقسام األنبياء إلى عبد رسول ونبي ملِك  ،وأفضلية من كان عبدا رسوال على من
كان ملِكا نبيا
األنبياءُّوالرسلُّينهسمونُّإىلُّعبدُّرسولُّونيبُّملكُّ ُّ،والدليلُّعلىُّهذاُّالتهسيمُّحديثُّأيبُّهريرةُّرضيُّاهللُّ
ينزلُُّّ،فهالُّلهُّجربيلُّ:إنُّهذاُّامللُّ ـكُّماُّ
كُّ ُّ
عنهُّقالُّ:جلسُّجربيلُّإىلُّالنيبُُّّفنظرُّإىلُّالسماءُُّّ،فإذاُّمل ٌُّ

نزلُّمنذُّيومُّللقُّقبلُّالساعةُُّّ،فلماُّنزلُّقالُّ:ياُّحممدُُّّ،أرسلُّينُّإليكُّربكُُّّ ،أفملكاُّنبياُُّيعلكُّأوُّعبداُّ
رسوال؟ ُّ
قالُّجربيلُّ:تواضعُّلربكُّياُّحممدُّ .
فهالُّرسولُّاهللُُّّ:ُّبلُّعبداُّرسوالُّ 1.
ُّ1رواهُّمسلمُّ(ُّ)2383عنُّابنُّمسعودُّرضيُّاهللُّعنه.
ُّ2قالـهُّالشـيخُّعبـدُّالرمح ـٰنُّبـنُّسـعديُّرمحـهُّاهللُّيفُّتفس ُّـريهُّعنـدُّقــولُّاهللُّتعـاىلُّ﴿ وإمساعيـلُّواليسـعُّويـونسُّولوطـاُّوكـالُّفضـلناُّعلـىُّالعــاملني﴾ُّ.
(األنعام.)86ُّ:
ُّ3قالهُّالشيخُّعبدُّالرمحـٰنُّبنُّسعديُّرمحهُّاهللُّيفُّتفسريهُّيفُّمهدمةُّتفسريُّسورةُّاإلسراء.
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قلتُّ:والعبدُّالرسولُّأفضلُّمنُّامللكُّالنيبُّمنُّوجهنيُّ :
األولُّ:أنُّالرسولُّيكونُّمبعوثاُّإىلُّقومُّكاف رينُُّّ،وأماُّالنيبُّفيكونُّمبعوثاُّإىلُّقومُّمؤمننيُُّّ،فمهمةُّالرسولُّ
أصعبُّفلهذاُّكانُّأفضلُُّّ،وقدُّتهدمُّمعناُّبيانُّالفرقُّبنيُّالنيبُّوالرسولُّ .
الوجهُّالثاّنُّ:أن ُّمنُّكانُّعبداُّفإنهُّالُّيتصرفُّفيماُّحتتُّملكهُّإالُّبإذنُّاهللُُّّ،قالُُّّ:ُّ إمناُّأناُّقاسمُُّّ،
واهللُّيعطيُّ 2.
وأماُّمنُّكانُّملكاُّفإنهُّيتصرفُّكماُّيشاءُّمنُّغريُّإمثُّعليهُّ .
فحالُّاألولُّأكملُّمنُّحالُّالثاّنُّفيماُّيتعلقُّبالعبوديةُّهللُّتعاىلُّ .
قالُّابنُّتيميةُّرمحهُّاهللُّيفُّمسألةُّانهسامُّاألنبياءُّعليهمُّالسالمُّإىلُّعبدُّرسولُّونيبُّملكُّ ُّ:
العبدُّالرسولُّأكملُّمنُّالنيبُّال ــملكُُّّ،ويوسفُّوداودُّوسليمانُّعليهمُّالسالمُّأنبياءُّملوكُّ .
وأماُّحممدُُّّفهوُّعب ٌدُّرسولُُّّ،كإبراهيمُّوموسىُّواملسيحُّعليهمُّالسالمُُّّ،وهذاُّالصنفُّأفضلُُّّ،وأتباعهمُّ
أفضلُّ 3.
وقالُّأيضاُّ:وقدُّلري ُّاهللُّسبحانهُّحممداُُّّ بنيُّأنُّيكونُّعبداُّرسوالُّوبنيُّأنُّيكونُّنبياُّملكاُُّّ،فالتارُّ
أنُّيكونُّعبداُّرسوالُّ .
كُّمثلُّداودُّوسليمانُّوحنومهاُّعليهماُّالصالةُّوالسالمُُّّ،قالُّاهللُّتعاىلُّيفُّقصةُّسليمانُّالذيُّ
ُّ
فالنيبُّاملل
َُّتريُّ
ب ُِّل ُّم ْل ًكاُّال ُّينبغيُّألحد ِّ
﴿قالُّ ُّر ِّ
ُّمنُّبـ ْعديُّإنك ُّأنت ُّالْوهاب ُّ*ُّفسخ ْرناُّله ِّ
ُّالريح ْ
ب ُّا ْغف ْر ُِّل ُّوه ْ
صفادُّ*ُّ ٰهذاُّعطاؤناُّف ْامن ْنُّ
بأ ْمرهُّرلاءًُّحْيثُّأصابُّ*ُّوالشياطنيُّكلُّبـناء ُّوغواصُّ*ُّوآلرينُّمهرننيُّيف ْ
ُّاأل ْ
كُّبغ ْريُّحساب﴾ُّ .
أ ْوُّأ ْمس ْ

أيُّ:أعطُّمنُّشئتُُّّ،واحرمُّمنُّشئتُُّّ،الُّحسابُّعليكُّ .
فالنيبُّامللكُّيفعلُّماُّفرضُّاهللُّعليهُُّّ،ويرتكُّماُّحرمُّاهللُّعليهُُّّ،ويتصرفُّيفُّالواليةُّواملالُّمباَُّيبهُّوُيتارُّ
منُّغريُّإمثُّعليهُّ .
وأماُّالعبدُّالرسولُّفالُّيعطيُّأحداُّإالُّبأمرُّربهُُّّ،والُّيعطيُّمنُّيشاءُّويـحرمُّمنُّيشاءُّ ...
مث ُّقالُّ :واملهصود ُّهنا ُّأن ُّالعبد ُّالرسول ُّهو ُّأفضل ُّمن ُّالنيب ُّالـملك ُُّّ ،كما ُّأن ُّإبراهيم ُّوموسى ُّوعيسىُّ
وحممداُّعليهمُّالصالةُّوا لسالمُّأفضلُّمنُّيوسفُّوداودُّوسليمانُّعليهمُّالسالمُُّّ،كماُّأنُّاملهربنيُّالسابهنيُّ
أفضلُّمنُّاألبرارُّأصحابُّاليمنيُُّّ،الذينُّليسواُّمهربنيُّسابهنيُُّّ،فمنُّأدىُّماُّأوجبُّاهللُّعليهُّوفعلُّمنُّ

ُّ1رواهُّأمحدُّ(ُّ،ُّ)44/12وقالُّحمههوُّ«املسند»ُّ:إسنادهُّصحيحُّعلىُّشرطُّالشيخنيُّ .
ُّ2رواهُّالبخاريُّ(.)41
«ُّ3النبوات»ُّ(ُّ .)163/1
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املباحاتُّماَُّيبهُّفهوُّمنُّهؤالءُّ، ُّ1ومنُّكانُّإمناُّيفعلُّماَُّيبهُّاهللُّويرضاهُّويهصدُّأنُّيستعنيُّمبا ُّأبيحُّلهُّ
علىُّماُّأمرهُّاهللُّفهوُّمنُّأولئكُّ 3.2
وقالُّأيضاُّ:والذيُّأوتيهُّ ُّ أعظمُّمماُّأوتيهُّسليمانُُّّ،فإنهُّاستعملُّاجلنُّواإلنسُّيفُّعبادةُّاهللُّوحدهُُّّ،
وسعادهتمُّيفُّالدنياُّواآللرةُُّّ،الُّلغرضُّيـ ــرجعُّإليهُّإالُّابتغاءُّوجهُّاهللُّوطلبُّمرضاتهُّ 1.
9

وقالُّأيضاُّ:طاعةُّاجلنُّلسليمانُّعليهُّالسالمُّطاعةُّمُّـ ـ ـلُّكيةُُّّ،أماُّطاعةُّاجلنُّلنبيناُُّّفإهناُّطاعةُّنبوية.
قلتُّ :ومصداقُّذلك ُّيف ُّكتاب ُّاهلل ُّقوله ُّتعاىل ُّعن ُّاجلن ُّ﴿يا ُّقومنا ُّإنا ُّمسعنا ُّكتابا ُّأنزل ُّمن ُّبعدُّموسىُّ
يهديُّإىلُّاحلقُّوإىلُّطريقُّمستهيمُّ*ُّياُّقومناُّأجيبواُّداعيُّاهللُّوآمنواُّبهُّيغفرُّلكمُّمنُّذنوبكمُّوُيركمُّمنُّ
عذابُّأليم﴾ُّ 6.
وقالُّتعاىلُّعنهمُّيفُّسورةُّاجلنُّ﴿قل ُّ أوحيُّإِلُّأنهُّاستمعُّنفرُّمنُّاجلنُّفهالواُّإناُّمسعناُّقرآناُّعجباُّ*ُّ
يهديُّإىلُّالرشدُّفآمناُّبهُّولنُّنشركُّبربناُّأحدا﴾ُُّّ...اآلياتُّ .
وقالُّأيضاُّماُّحمصلهُّأنُّالنيبُُّّملُّيستخلفُّمنُّبعدهُّأحداُّمنُّأهلُّبيتهُّوملُّيــخلِّفُّهلمُّماالُُّّ،وإنُّكانُّ
ذلكُّمباحاُّيفُّحههُُّّ، ُّفدلُّذلكُّعلىُّحرصهُّعلىُّمهامُّالعبوديةُّوالرسالةُّعلىُّمهامُّامللكُّوالنبوةُّ 4.
 .16والرسل غالبون دائما ُُّّ،كماُّقالُّتعاىلُّ﴿كتب ُّاهللُّألغلنبُّأناُّورسليُّإنُّاهللُّقويُّعزيز﴾ُّ 8قالُّ
الشنهيطيُّرمحهُّاهللُّيفُّتفسريُّاآليةُّالكرميةُّ ُّ:
قد ُّدلت ُّهذه ُّاآلية ُّالكرمية ُّعلىُّأن ُّرسل ُّاهلل ُّغالبون ُّلكل ُّمن ُّغالبهم ُُّّ ،والغلبة ُّنوعانُّ :غلبة ُّبالـحجةُّ
والبيانُُّّ،وهيُّثابتةُّجلميعُّالرسلُُّّ،وغلبةُّبالسيفُّوالسنانُُّّ،وهيُّثابتةُّملنُّأمرُّبالهتالُّمنهمُّدونُّمنُّملُّ
يؤمر ُّبه ُُّّ ،وقد ُّدلت ُّهذه ُّاآلية ُّالكرمية ُّوأمثاهلا ُّمن ُّاآليات ُّكهوله ُّتعاىل ُّ﴿ولهد ُّسبهت ُّكلمتنا ُّلعبادناُّ
الغالبون﴾ ُّ 5أنهُّلنُّيهتلُّنيبُّيفُّجهادُّقطُُّّ،ألنُّاملهتولُّ
املرسلنيُّ*ُّإهنمُّهلمُّاملنصورونُّ*ُّوإنُّجندناُّهلمُّ ُّ
مهابل ُّللغلبةُُُّّّكماُّبينهُّتعاىلُّيفُّقولهُّ﴿ومن ُّيهاتلُّيفُّسبيلُّاهللُّفيهتلُّأوُّ
سم ُّ ٌُّ
ليسُّبغالبُُّّ،ألنُّالهتلُّقُّ ٌُّ
ُّ1أيُّمنُّاألبرارُّأصحابُّاليمنيُّ .
ُّ2أيُّمنُّاملهربنيُّالسابهنيُّ .
ُّ3انظرُّ«جمموعُّالفتاوى»ُّ(ُّ .)182- 184/11
ُّ1انظرُّ«جمموعُّالفتاوى»ُّ(ُّ .)85/13
ُّ9انظرُّكتابُّ«النبوات»ُُّّ،صُُّّ .ُّ811
ُّ6سورةُّاألحهافُّ .ُّ31ُّ– ُّ34ُّ:
ُّ4انظرُّ«منهاجُّالسنةُّالنبوية»ُّ(ُّ .)164/4
ُّ8سورةُّاجملادلةُّ .ُّ21ُّ:
ُّ5سورةُّالصافاتُّ .ُّ143ُّ- ُّ141ُّ:
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يغلب﴾ُّ 1اآليةُُّّ،وقالُّتعاىلُّ﴿إنا ُّلننصرُّرسلنا﴾ُّ 2اآلية ُُّّ،وقدُّنفىُّعنُّاملنصورُّكونهُّمغلوباُّنفياُّباتاُّيفُّ
قولهُّتعاىلُّ﴿إنُّينصركمُّاهللُّفالُّغالبُّلكم﴾ُّ 1.3
وقالُّابنُّتيميةُّماُّحمصلهُّأنُّظهورُّاألنبياءُّعلىُّمنُّلالفهمُّباحلجةُّوالعلمُّمنُّجنسُّاجملاهدُّالذيُّهزمُّ
عدوهُُّّ،وظهورُّاألنبياءُّعلىُّمنُّلالفهمُّبالسيفُّوغلبتهمُّعليهمُّمنُّجنسُّاجملاهدُّالذيُّقتلُّعدوهُّ 9.
فائدة
سُّ ـ ـُّردُّاحلافظُّابنُّحجرُّرمحهُّاهللُّمجلةُّفوائدُّمنُّغزوةُّأحدُّمنهاُّ"أنُّعادةُّالرسلُّأنُّتُّ ـبتلىُّوتكونُّهلاُّ
العاقبةُُّّ،واحلكمةُّيفُّذلكُّ:أهنمُّلوُّانتصرواُّدائما ُّدللُّيفُّاملؤمننيُّمنُّليسُّمنهمُّ،ُّ 6وملُّيتميزُّالصادقُّ
منُّغريه ُُّّ،ولوُّانكسرواُّدائماُّملَُّيصل ُّاملهصودُّمنُّالبعثة ُّ ُّ ،فاقتضتُّاحلكمةُّاجلمعُّبنيُّاألمرينُّلتمييزُّ
4
الصادقُّمنُّالكاذب".
فصل في بيان ما يتضمنه اإليمان بالرسل
اإلميانُّبالرسلُّيتضمنُّسبعةُّأمور:
األول ُّ :اإلميانُّبأنُّاألنبياء ُّكلهم ُّبينهمُّقاسمُّمشرتك ُُّّ،وهوُّ اإلسالمُّمبعناهُّالعامُُّّ،وهوُّاالستسالمُّهللُّ

بالتوحيد ُّ(وهوُّإفرادُّاهللُّبالعبادة ُّوتركُّعبادةُّمنُّسواهُّكائناُّمنُّكان)ُُّّ،قالُّاهللُّتعاىلُّ﴿وما ُّأرسلناُّمنُّ
قبلكُّمنُّرسولُّإالُّنوحيُّإليهُّأنهُّالُّإلـٰهُّإالُّأناُّفاعبدون﴾ُّ .8

وقدُّأشارُّالنيبُُّّ إىلُّهذاُّاالتفاقُّيفُّأصلُّالدينُّبنيُّاألنبياءُّيفُّقولهُّ:واألنبياءُّإلوةُّلُّـ ـ ـعالتُُّّ،أمهاهتمُّ
شىتُّودينهمُّواحدُّ 5.

ُّ1سورةُّالنساءُّ .ُّ41ُّ:
ُّ2سورةُّغافرُّ .ُّ91ُّ:
ُّ3سورةُّآلُّعمرانُّ .ُّ164ُّ:
ُّ1انظرُّ«أضواءُّالبيان»ُّ .
ُّ9انظرُّ«النبوات»ُُّّ،صُُّّ .ُّ245
 ُّ6يعينُّمنُّاملنافهنيُّالذينُّيظهرونُّاإلسالمُّويبطنونُّالكفرُّ .
ُّ4بالتصارُّيسريُّمنُّ«فتحُّالباري»ُُّّ،كتابُّاملغازيُُّّ،حتتُّقوله(ُّ:بابُّغزوةُّأحد)ُّ .
ُّ8سورةُّاألنبياءُّ .29ُّ:
ُّ5تهدمَُّترُيهُّ .
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ففيُّهذاُّالـحديثُّشبهُّالنيبُُّّ األنبياءُّباإللوةُّمنُّالـعــالُّتُُّّ،وهنُّاألمهاتُّالذينُّهلمُّزوجُّواحدُُّّ،
فاألمهات ُّهن ُّالشرائع ُُّّ ،واألب ُّواحد ُّوهو ُّاإلسالمُّمبعناه ُّالعام ُّالذي ُّتهدم ُّآنفا ُُّّ ،وهو ُّاالستسالم ُّهللُّ
بالتوحيدُّ(وهوُّإفرادُّاهللُّبالعبادة)ُّ .
فبناءُّعلىُّه ذهُّالهاعدةُّفاألنبياءُّمجيعهمُّمنُّآدمُّإىلُّحممدُّمروراُّبإبراهيمُّوموسىُّوعيسىُّكلهمُّمشرتكونُّ
معُّالدينُّاإلسالميُّالذيُّجاء ُّبهُّحممد ُّيفُّالتمسك ُّباإلسالمُّمبعناهُّالعامُُّّ،ليسُّبينهمُّفرقُّإذاُّنظرناُّ
إليهمُّمنُّهذاُّاجلانب ُُّّ،يفُّحنيُّأنُّلكلُّأمةُّمنُّاألممُّاليتُّأرسلُّإليها ُّاألنبياء ُّشريعةُّومنهاجا ُّغريُّاليتُّ
معُّاألمةُّاأللرىُُّّ،كماُّقالُّتعاىلُّ﴿لكلُّجعلناُّمنكمُّشرعةُّومنهاجا﴾ُّ.أيُّ:فهدُّجعلناُّلكلُّأمةُّشريعةُّ
حيثُّشرعُّلكل قومُّماُّيناسبُّأحواهلم.
وطريهةُّيعملونُّهباُُّّ،وهذاُّمنُّحكمةُّاهللُّتعاىلُّيفُّشرعهُُّّ،
ّ

لوُّ
الثانيُّ:اإلميانُّهبمُّمجيعاُّمنُّغريُّتفريقُّبينهمُّ ،وضدُّهذا ُّاإلميانُّببعضهمُّوالكفرُّببعضهمُّاآللرُّو ُّ
كانُّنبياُّواحداُُّّ،قالُّتعاىلُّيفُّوجوبُّاإلميانُّجبميعُّاألنبياءُّ﴿قولوا ُّآمناُّباهللُّوماُّأنزلُّإليناُّوماُّأنزلُّإىلُّ
ُّ
إبراهيمُّوإمساعيلُّوإسحاقُّويعهوبُّواألسباطُّوماُّأويتُّموسىُّوعيسىُّوماُّأويتُّالنبيونُّمنُّرهبمُّالُّنفرقُّ
بنيُّأحدُّمنهمُّوحننُّلهُّمسلمون﴾ُّ .
قـالُّابــنُّجريــرُّرمحــهُّاهللُّيفُّتفســريُّقولـهُّتعــاىلُّ﴿الُّنفـ ِّـرقُّبــنيُّأحــدُّمـنهم﴾ُّ:الُّنــؤمنُّبــبعضُّاألنبيــاءُّونكفــرُّ
ـوىلُّبعضــاُّ ُُّّ،كمــاُّتـربأتُّاليهـودُّمــنُّعيســىُّوحممــدُّعليهمـاُّالســالمُّوأقـ ّـرتُّبغريمهــاُّ
بـبعضُّونتــربأُّمــنُّبعــضُّونت
ً

منُّاألنبياءُُّّ،وكماُّتربأتُّالنصارىُّمنُّحممدُُّّوأقّرتُّبغريهُّمنُّاألنبياءُُّّ،بل نشهد لجمـيعهم أنههـم كـانوا
رسل اهلل وأنبياءه  ،ب ـ ـعِ ـ ـثوا بالحق والهدىُّ .انتهىُّ .

قلت ُّ :ووجه ُّكون ُّعدم ُّاإلميان ُّبرسول ُّواحد ُّكفرا ُّأن ُّهذا ُّالفعل ُّيهتضي ُّاالمتناع ُّمن ُّقبول ُّرسالة ُّمنُّ
رساالتُّاهللُُّّ،وهيُّالرسالةُّاليتُّبــع ــثُّهباُّذلكُّالرسولُُّّ ،واالعرتاضُّعلىُّعبوديةُّاهللُّاليتُّأمرُّهباُّذلكُّ
الرسولُّقومه.
قالُّابنُّتيميةُّرمحهُّاهللُّ :
قُّحممداُّفهدُّصدقُّكلُّنيبُُّّ،ومنُّأطاعهُّفهدُّأطاعُّكلُّنيبُُّّ،ومنُّك ُّّذبهُّفهدُّك ُّّذبُّكلُّنيبُُّّ،
ُّّ
ُّّ
منُّصد
ومنُّعصاهُّ 1فهدُّعصىُّكلُّنيبُُّّ،قالُّتعاىلُّ﴿إن ُّالذينُّيكفرونُّباهللُّورسلهُّويريدونُّأنُّيفرقواُّبني ُّاهللُّ
ورسله ُّويهولون ُّنؤمن ُّببعض ُّونكفر ُّببعض ُّويريدون ُّأن ُّيتخذوا ُّبني ُّذلك ُّسبيال ُّ* ُّأولئك ُّهم ُّالكافرونُّ

ُّ1أيُّعصياناُّكليا.

نبذة في العقيدة اإلسالمية

حها﴾ُّ،ُّ1وقالُّتعاىلُّ﴿أفتؤمنونُّ ببعضُّالكتابُّوتكفرونُّببعضُّفماُّجزاءُّمنُّيفعلُّذلكُّمنكمُّإالُّلزيُّ
يفُّاحلياةُّالدنياُّويومُّالهيامةُّيردونُّإىلُّأشدُّالعذابُّوماُّاهللُّبغافلُّعماُّتعملون﴾ُّ .2
الءُّتكذيباُّجبنسُّالرسالةُّفهدُّصرحُّبأنهُّيكذبُّاجلميعُُّّ،وهلذاُّيهولُّتعاىلُّ﴿كذبت ُّقومُّ
ُّ
ومنُّكذُّبُّهؤ
1 3
نوحُّاملرسلني﴾ُُّّ،وملُّيرسلُّإليهمُّقبلُّنوحُّأحداُُّّ،وقالُّتعاىلُّ﴿وقومُّنوحُّملاُّكذبواُّالرسلُّأغرقناهم﴾ .
قلتُّ:ونظريهُّقولُّاهلل ُّتعاىلُّ﴿كذبت ُّعادُّاملرسلني﴾ ُُّّ ،وقولهُّ﴿كذبت ُّمثودُّاملرسلني﴾ ُّوحنو ُّذلكُّمنُّ
اآلياتُّ .
وقالُّالعالمةُّالشنهيطيُّرمحهُّاهللُّ :
ـنُّكـذبُّنــذيراُّواحــداُّفهـدُّكــذبُّمجيــعُّالنــذرُُّّ،ألنُّ
مـنُّكــذبُّرسـوالُّواحـداُّفهــدُّكــذبُّمجيـعُّاملرســلنيُُّّ،ومـ ُّ
أصلُّدعـوةُّمجيـعُّالرسـلُّواحـدةُُّّ،وهـيُّمضـمونُّ«الُّإل ـٰهُّإالُّاهلل»ُُّّكمـاُّأوضـحهُّتعـاىلُّبهولـهُّ﴿ولهـدُّبعثنـاُّيفُُّّ
كــلُّأمــةُّرس ـوالُّأنُّاعبــدواُّاهللُّواجتنب ـواُّالطــاغوت﴾ُّ،ُّ9وقولــهُّتعــاىلُّ﴿ومــاُّأرســلناُّمــنُّقبلــكُّمــنُّرســولُّإالُّ
نـوحيُّإليـهُّأنــهُّالُّإل ـٰهُّإالُّأنــاُّفاعبـدون﴾ُّ6وقولــهُّتعـاىلُّ﴿واســألُّمـنُّأرســلناُّمـنُّقبلــكُّمـنُّرســلناُّأجعلنـاُّمــنُّ
دونُّالرمحـٰنُّآهلةُّيعبدون﴾ُّ .4
همُّفهدُّكذبُّمجيعهمُّيفُّقولهُّتعاىلُّ﴿ويهولونُّنـؤمنُّبـبعضُّونكفـرُّبـبعضُّ
ُّ
وأوضحُّتعاىلُّأنُّمنُّكذبُّبعض
ويريــدونُّأنُّيتخــذواُّبــنيُّذلــكُّســبيالُّ*ُّأولئــكُّهــمُّالكــافرونُّحهــا﴾ُّاآليــةُّ،ُّ8وأشــارُّإىلُّذلــكُّيفُّقولــهُّ﴿الُّ
نف ــرقُّب ــنيُّأح ــدُّم ــنُّرس ــله﴾ُّ،ُّ5وقول ــهُّ﴿الُّنف ــرقُّب ــنيُّأح ــدُّم ــنهمُّوحن ــنُّل ــهُّمس ــلمون﴾ُّ،ُّ14وقول ــهُّتع ــاىلُّ

﴿والـذينُّآمنـواُّبـاهللُّورسـلهُّوملُّيفرقـواُّبـنيُّأحـدُّمــنهمُّأولئـكُّسـوفُّيـؤتيهمُّأجـورهم﴾ُّ11اآليـةُّ.انتهـىُّكالمــهُّ
رمحهُّاهللُّ 12.
ُّ1سورةُّالنساءُّ .ُّ191ُّ- ُّ194ُّ:
ُّ2سورةُّالبهرةُّ .ُّ89ُّ:
ُّ3سورةُّالفرقانُّ .ُّ34ُّ:
ُّ1قالهُّابنُّتيميةُّرمحهُّاهللُّكماُّيفُّ«جمموعُّالفتاوى»ُّ(.)189/15
ُّ9سورةُّالنحلُّ .ُّ36ُّ:
ُّ6سورةُّاألنبياء.ُّ29ُّ:
ُّ4سورةُّالزلرفُّ .ُّ19ُّ:
ُّ8سورةُّالنساءُّ .ُّ191ُّ- ُّ194ُّ:
ُّ5سورةُّالبهرة.ُّ289ُّ:
ُّ14سورةُّالبهرة.ُّ136ُّ:
ُّ11سورةُّالنساء.ُّ192ُّ:
«ُّ12أضواءُّالبيان»ُُّّ،تفسريُّسورةُّالهمر.ُّ11ُّ:
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ميُّغريُّمتبعنيُّلهُّأيضا ُُّّ،
اُّحممداُُّّ وملُّيـُُّّتّبعوهُُّّ،فهمُّهبذاُّمكذبونُّللمسيحُّبنُّمر
تنبيهُّ:النصارىُّكذبو ً
ً
ألنهُّقد بشرهمُّمبحمدُُّّوأمرهمُّباإلميانُّبهُّفلمُّيتبعوهُُّّ،نسألُّاهللُّالعافيةُّوالسالمةُّ .
وكذلكُّاألمرُّبالنسبةُّلليهودُُّّ،فهمُّملُّيصدقواُّبنبوةُّحممدُُّّ والُّبنبوةُّاملسيحُّعيسىُّبنُّمرميُُّّ،ُّ فهمُّ
هبذاُّكفارُّليسواُّمؤمننيُُّّ،ولوُّكانواُّيؤمنونُّمبوسىُّواألنبياءُّقبلهُّ .
ووجهُّكونُّعدمُّاإلي ـ ـ مانُّبرسولُّواحدُّكفراُّأنُّهذاُّالفعلُّيهتضيُّاالمتناعُّمنُّقبولُّرسالةُّمنُّرساالتُّ
اهللُُّّ،وهيُّالرسالةُّاليتُّهباُّذلكُّالرسولُُّّ،واالعرتاضُّعلىُّعبوديةُّاهللُّاليتُّأمرُّهباُّذلكُّالرسولُّقومه.
الثالث ُّمما يتضمنه اإليمان بالرسلُّ :اإلميانُّمبنُّعلمناُّامسهُّمنهمُّيفُّالهرآنُّأوُّصحيحُّالسنةُُّّ ،فأماُّ
ُّونوح ُّوإبراهيم ُّوإسحاق ُّويعهوب ُّوإمساعيل ُّوداودُّ
وعشرين ُّنبيا ُُّّ ،وهم ُّآدم ُّ
الهرآن ُّفجاء ُّفيه ُّذكر ُّستة ُّ ُّ
ُّوشعيب ُّوصاحلٌُّوذوُّالكفل ُّويوسفُّوموسىُّ
ُّوهود
وسليمانُّوأيوبُّوإلياسُّويونسُّواليسعُّولوطُّوإدريس ٌ
ٌ
وهارونُّوالـخضرُّوزك رياُّوَيىيُّوعيسىُّوحممدُُّّ،صلىُّاهللُّعليهمُّوسلمُّتسليماُّكثرياُّ .
وقدُّنظمُّأحدُّالشعراءُّأمساءُّمخسةُّوعشرينُّنبياُّوردُّذكرهمُّيفُّالهرآنُّيفُّنظمُّلطيفُّفهالُّ :
يفُّ﴿تلكُّحجتنا﴾ُّ1منـ ـهُّمُُّّمثاني ٌةُّ ُّ
ُّشعيبُّصاحلٌُّوكذا
هود
إدريسُُّّ ٌ
ٌ

ُّ

ُّمنُّبعدُّعشرُّيبهىُّسبعةٌُّوهُّـمُّ ُّ
ُّذوُّالكُّفلُُّّآدمُُّّوباملختارُُّّقدُّلـتموا ُّ

وقدُّجاءُّيفُّالسُّـ ـ ـنُّ ـ ـةُّذكرُّنبـيُّ منُّاألنبياءُّملُّيأتُّذكرهُّيفُّالهرآنُُّّ،وهوُّيوشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعُّبنُّنونُّبنُّأفراهيمُّبنُّ
يوسفُّبنُّيعهوبُّبنُّإسحاقُّبنُّإبراهيمُّاخلليلُّعليهمُّالسالمُّ،ُّ2منُّأنبياءُّبينُّإسرائيلُُّّ،وكانُّقائدُّبينُّ
إسرائيلُّبعدُّوفاةُّموسىُّعليهُّالصالةُّوالسالمُُّّ،فعنُّأيبُّهريرةُّرضيُّاهللُّعنهُّقالُّ:قالُّرسولُّاهللُُّّ:ُّ 
إنُّالشمسُّملُّتـحبــسُّعلىُّبشرُّإالُّليوشعُّلياِلُّسارُّإىلُّبيتُّاملهدسُّ 3.
وحب ـ ـسُّ ُّ الشمس ُّإمنا ُّهو ُّليستمر ُّالنهار ُّفال ُّتغرب ُّعليهم ُّ فيحل ُّالظالم ُّفال ُّيستطيعوا ُّفتح ُّالبلد ُّاليتُّ
ُّْ
قصدوهاُّوهيُّبيتُّاملهدسُّ ُّ،وكانواُّيفُّيومُّمجعةُُّّ،ولوُّدللُّعليهمُّاملغيبُّلدللُّيومُّالسبتُُّّ،فالُّ
يتمكنونُّمعهُّمنُّالهتالُُّّ،ألنُّاليهودُّحمرمُّعليهمُّفيهُّالعملُُّّ،فنظرُّالنيبُّيوشعُّإىلُّالشمسُّودعىُّربهُّ
بأ نُّالُّتغيبُّحىتُّيتمُّاهلجومُّوالنصرُُّّ،وبهدرةُّاهللُّكانُّلهُّذلكُُّّ،فحبُّسُّاهللُّالشمسُّيفُّمكاهناُّحىتُّ
قضواُّحاجتهمُّوفتحواُّالبلدُُّّ،واحلمدُّهللُّ 1.
ُّ1يشريُّإىلُّاآلياتُّ(ُّ)86ُّ– ُّ83منُّسورةُّاألنعامُّحيثُّوردُّفيهنُّأمساءُّمثانيةُّعشرُّرسوالُّ .
ُّ2رواهُّأمحدُّيفُّ«املسند»ُّ(ُّ،ُّ)329/2وقالُّحمههوُّ«املسند»ُّ:إسنادهُّصحيحُّعلىُّشرطُّالبخاريُّ ُّ.
ُّ3انظرُّ«البدايةُّوالنهاية»ُُّّ،ذكرُّنبوةُّيوشعُّ .
ُّ1وانظرُّالهصةُّمفصلةُّيفُّ«صحيحُّالبخاري»ُّ(ُّ،ُّ3121و«مسلم»ُّ(ُّ،ُّ)1414وكذلكُّ«البدايةُّوالنهاية»ُُّّ،ذكرُّنبوةُّيوشعُّ .
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وأماُّمنُّملُّنعلمُّامسهُّمنُّاألنبياءُّفنؤمنُّبهُّإمجاالُُّّ،وقدُّأومأُّالهرآنُّإليهمُّيفُّقولهُّتعاىل ُّ﴿وله ْد ُّأ ْرسلْناُّ
صُّعلْيك﴾ُّ .1
رسالًُّمنُّقـْبلكُّمنْـهم منُّقص ْ
صناُّعلْيكُّومنْـهمُّمنُّملُّْنـ ْهص ْ
ويدللُّيفُّهؤالءُّالذينُّملُّنعلمُّأمسائ همُّاألسباطُُّّ،وهمُّاألنبياءُّمنُّذريةُّيعهوبُّعليهمُّالصالةُّوالسالمُُّّ،
وهوُّإسرائيلُُّّ،إذُّالسبطُّيفُّبينُّإسرائيلُّيك اىفءُّالهبيلةُّيفُّبينُّإمساعيلُُّّ،والشعوبُّيفُّالعجمُُّّ ،وسـمواُّ
دُّكلُّرجلُّمنهمُّأمةُّمنُّالناسُُّّ،فسموا
األسباطُّبذلكُّمنُّالـسُّـبطُّوهوُّالتتابعُُّّ،وهمُّاثناُّعشرُّرجالُُّّ،ول
ّ
أسباطاُّ،ُّ2وليسُّأحدُّمنُّذريةُّيعهوبُّنبياُّإالُّيوسفُّعليهُّالسالمُُّّ،كماُّسيأيتُّبيانهُّ 3.
وكانُّهؤالءُّاألسباطُّمتتابعونُّيفُّظهورهمُّحىتُّجاءُّاملسيحُّعليهُّالسالمُّ .
فاحلاصلُّأنُّعددُّاألنبياءُّوالرسلُّاملذكورينُّيفُّالكتابُّوالسنةُّسبعةُّوعشرينُُّّ،واحلمدُّهللُّ .
ورسل اهلل ثالثمائة وخمسة عشرُّ ُّ،منهمُّالرسلُّالذينُّصرحُّالهرآنُّوالسنةُّبأمسائهمُّوقدُّتهدمواُُّّ،والبهيةُّ
ياُّرسولُّاهللُُّّ،أنيبُُّّكانُّ
يُّ
الُّنعلمهمُُّّ،والدليلُّعلىُّعددهمُّحديثُّأيبُّأمامةُّرضيُّاهللُّعنهُّأنُّرجالًُّقالُّ :
آدم؟ُّ ُّ

قالُّ:نعمُُّّ،معلُّ ٌُّمُّمكلمُّ .

قالُُّّ:كمُّبينهُّوبنيُّنوح؟ُّ ُّ
عشرةُّقرونُّ .
قالُّ ُّ:
قالُُّّ:كمُّكانُّبنيُّنوحُّوإبراهيم ؟ ُّ
عشرةُّقرونُّ .
قالُّ ُّ:
قالواُّ:ياُّرسولُّاهللُُّّ،كمُّكانتُّالرسل؟ ُّ
قالُّ:ثالمثائةُّومخسُّعشرةُُّّ،جـ ًُّّماُّغفرياُّ 1.
الرابع ُّمما يتضمنه اإليمان بالرسلُّ :التصديقُّمباُّصحُّعنهمُّمنُّألبارهم ُّ ُُّّ،كاأللبارُّالواردةُّيفُّالهرآنُّ
ُّالس ـ ـيُّـر ُّوكتب ُّالتاريخ ُُّّ ،واليت ُّتتضمنُّ
الكرمي ُّوالسنة ُّاملطهرة ُُّّ ،واأللبار ُّالصحيحة ُّاليت ُّذكرها ُّأصحاب ُِّّ
قصصهمُّولصائصهمُُّّ،وأماُّاأللبارُّاملروية ُّعنُّالرسلُّيفُُّّكتبُّأهلُّالكتاب ُّواليتُّليسُّهلاُّماُّيعضدهاُّ
ُّ1سورةُّغافرُّ .ُّ48ُّ:
ُّ2انظرُّ«تفسريُّالطربي»ُُّّ،سورةُّالبهرةُّ ُّ.ُّ136ُّ:
ُّ3انظرُّ«تفسريُّابنُّكثري»ُُّّ،سورةُّيوسفُّ ُّ.ُّ8ُّ:
ُّ1رواهُّاحلاكمُّيفُّ«مستدركه»ُّ(ُّ،ُّ)262/2واللفظُّلهُُّّ،وقالُّالذهيبُّ:علىُّشـرطُّمسـلمُُّّ،وكـذاُّرواهُّالطـرباّنُّيفُّ«الكبـري»ُّ(ُّ،ُّ)115- 118/8
وفيه(ُّ:ثالمثائةُّوثالثةُّعشر)ُُّّ،وصححهُّاأللباّنُّكماُّيفُّ«السلسلةُّالصحيحة»ُّ(.)2668
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ُّإنُّ
من ُّاأللبار ُّالصحيحة ُّاملذكورة ُّيف ُّكتب ُّاملسلمني ُّفهذه ُّال ُّيلزم ُّاملسلم ُّتصديهها ُّوال ُّتكذيبها ُُّّ ،إال ُّ
كانت ُّمنافيةُّملا ُّيفُّكتبُّالـمسلمني ُّالصحيحةُّفعندئذُُّيبُّتكذيبهاُُّّ،والدليلُّعلىُّذلكُّقولُّالنيبُُّّ:ُّ 
تكذبوهمُُّّ،وقولواُّ:آمناُّباهللُّوماُّأنُّـزلُّإليناُّوماُّأنزلُّإليكم»ُّ1اآليةُّ 2.
«الُّتصدقواُّأهلُّالكتابُّوالُّ ُّ
واملهصودُّمبا ُّأنُّـزلُّإليهمُّمها ُّالتوراةُّواإلجنيلُّاألصلينيُّاليتُّأنُّـزهلاُّاهللُّعلىُّموسىُّوعيسىُُّّ،وليستُّالتوراةُّ
واإلجنيلُّاحملرفةُّاليتُّبأيديُّاليهودُّوالنصارىُّاآلن.
الخامس من مقتضيات اإليمان بالرسلُّ :العملُّبشريعةُّمنُّأُّرسلُّإلينا منهم ُّ،وهوُّلامتهمُّحممدُُّّ
املرسلُّإىل مجيعُّالناسُُّّ،قالُّاهللُّتعاىلُّ﴿ف الُّ وربِّكُّالُّيـ ْؤمنونُّحىتَُّي ِّكموكُّفيماُّشج رُّ بـْيـنـه ْمُّمثُّال ُُّيدواُّْ
يما﴾ُّ .3
يفُّأنفسه ْمُّحر ًجاُّمـما قضُّْيتُّويسلِّمواُّْت ْسل ً
السادس مما يتضمنه اإليمان بالرسل :اإلميانُّبأهنمُّبلُّغواُّمجيعُّماُّأرسلوا ُّبهُّعلىُّوفْقُّماُّأمرهم ُّاهللُّبهُُّّ،
وأهنم ُّبينوه ُّبيانا ُّشافيا ُّال ُّيسع ُّأحدا ُّممن ُّأرسلوا ُّإليه ُّجهله ُُّّ ،قال ُّتعاىل ُّ﴿فهل ُّعلى ُّالرسل ُّإال ُّالبالغُّ
املبني﴾﴿ُّ،ُّ 1فإنُّتولواُّفإمناُّعليكُّالبالغُّاملبني﴾﴿ُّ،ُّ 9وماُّعلىُّالرسولُّإالُّالبالغُّاملبني﴾﴿ُّ،ُّ 6وأطيعواُّ
اهللُّوأطيعواُّالرسولُّفإنُّتوليتمُّفإمناُّعلىُّرسولناُّالبالغُّاملبني﴾ُّ 8.4
السابع مما يتضمنه اإليمان بالرسل :اإلميانُّب ـ ـما ُّأيُّدهمُّاهللُّبهُّمنُّآياتُُّّ،وتسمىُّأيضاُّبراهيـن ُّودالئلُّ
يبهىُّأمرهمُّمشكالُّعلىُّ
ُّ
ُّ،وهيُّاألمورُّاخلارقةُّللعادةُّاليتُُّيريهاُّاهللُّعلىُّأيديهمُّداللةُّعلىُّنبوهتمُُّّ،ولئالُّ
الناسُُّّ،فإنُّالناسُّإذاُّرأواُّرسلهمُّقدُّأُُّّيِّـ ـ ـدواُّبأمورُّفوقُّقدرةُّالبشرُّوطاقتهمُّ؛ُّعلمواُّأهنمُّمرسلونُّمنُّعندُّ
اهللُّتعاىلُُّّ،فاستيهنواُّأمرهمُّوآمنواُّهبمُّوثبتتُّقلوهبمُّعلىُّالدينُّ .

ومنُّتلكُّاآليات ُّعصاُّموسىُّاليتُّألهاهاُّبنيُّأيديُّسحرةُّفرعونُّفإذاُّهيُّحيةُّتسعىُُّّ،تلهفُّوتلتهمُّماُّ
ألهُّوهُّمنُّاحلبالُّوالعصيُُّّ،فآمنواُُّّ،ألهنمُّعلمواُّأنُّماُّأتىُّبهُّموسىُّمنُّعندُّاهللُّوليسُّسحراُُّّ،وبعدُّ
إمياهنمُّبهيتُّالعصاُّمعهُُّّ،فلماُّسارُّبهومهَُّتاهُّالبحرُّفراراُّمنُّفرعونُّضربُّهبذهُّالعصاُّالبحرُّفانفلقُّ
 ُّ1لعلُّهناكُّلطأُّمنُّالنساخُُّّ،فلفظُّاآليةُّ﴿قولواُّآمناُّبـاهللُّومـاُّأنـزلُّإلينـاُّومـاُّأنـزلُّإىلُّإبـراهيم﴾ُّاآليـةُّ(ُّ)136مـنُّسـورةُّالبهـرةُّ.وانظـرُّتعليـقُّ
حمههيُّصحيحُّالبخاريُّعلىُّاحلديثُُّّ،طبعةُّمؤسسةُّالرسالةُّالعامليةُّ .
ُّ2رواهُّالبخاريُّ(ُّ)4362عنُّأيبُّهريرةُّرضيُّاهللُّعنه.
ُّ3سورةُّالنساءُّ .ُّ69ُّ:
ُّ1سورةُّالنحلُّ .ُّ39ُّ:
ُّ9سورةُّالنحلُّ .ُّ82ُّ:
ُّ6سورةُّالعنكبوتُّ .ُّ18ُّ:
ُّ4سورةُّالتغابنُّ .ُّ12ُّ:
ُّ8انظرُّ«شرحُّالطحاوية»ُّالبنُّأيبُّالعزُّاحلنفيُُّّ،صُُّّ،ُّ311الناشرُّ:املكتبُّاإلسالميُّ –ُّبريوت.
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فسارُّيفُّطريق ُّيابسُّمعُّقومهُّ فنجاهُّاهلل ُّ ُّ،ويفُّصحراءُّسيناءُّضرب ُّبعصاهُّاحلجرُّفانفجرتُّمنه ُّاثنتاُّ
عشرةُّعيناُّعلىُّقدرُّأسباطُّبينُّإسرائيلُّ ُّ،فعصاُّموسىُّليستُّإالُّآيةُّمنُّعندُّاهللُّليعلمُّالناسُّأنهُّرسولُّ
منُّعندُّاهللُُّّ،فيكونُّحجةُّعلىُّمنُّملُّيؤمنُُّّ،وتثبيتاُّملنُّآمنُّبهُُّّ .ُّ
ومنُّاآليات ُّأيضاُّماُّأيدُّاهللُّبهُّعيسىُُّّ،ُّ فهدُّكانُُّيلقُّمنُّالطنيُّكهيئةُّالطريُّفينفخُّفيهُّفيكونُّطرياُّ
األبرصُّفيربآن ُّبإذنُّاهللُُّّ،وكانُّيُّـحيُّيُّ
ُّ
بإذنُّاهللُُُّّّ،وميسحُّبيدهُّعلىُّاألكمهُّ–ُّوهوُّالذيُّ ُّولُّدُّأعمىُُّّ-و
املوتىُّبإذنُّاهللُُّّ،أفليسُّهذاُّدليلُّعلىُّأنهُّرسولُّمنُّعندُّاهلل؟ُّبلىُّواهللُّ .
كماُّأيدُّاهللُّنبيهُّمـحمدا ُُّّ بآياتُُّّكثريةُّ ُُّّ،كلهاُّتدلُّعلىُّصدقُّنبوتـهُّوأنهُّرسولُّمنُّعندُّاهللُّحهاُُّّ،
أشهرهاُّالهرآنُّالكرميُُّّ،فهوُّاآليةُّالكربىُّالدالةُّعلىُّنبوةُّحممدُُّّ .ُّ
فائدتان في باب اإليمان باآليات التي أرسل بها األنبياء عليهم الصالة والسالم
الفائدة األولى:
إنُّمنُّحكمةُّاهللُّتعاىلُّأنُّجعلُّكربياتُّاآلياتُّعلىُّأيديُّرسلهُّمنُّجنسُّماُّبرزُّفيهُّأهلُّالعصرُّالذيُّ
بعثُّفيهُّذلكُّالرسولُُّّ،ليكونُّذلكُّأبلغُّيفُّاحلجةُّواإلقناعُّبأنُّذلكُّالرسولُّمرسلُّمنُّعندُّاهللُّحهاُُّّ،
ففيُّعصرُّموسىُّعليهُّالصالةُّوالسالمُّاشتهرُّقومهُّبالسحرُُّّ،فكانتُّآيةُّموسىُّمنُّجنسُّماُّاشتهرواُّفيهُّ
وزادتُّعليهُُّّ،بأنُّكانتُّحهيهةُّالُّلياالًُّ .
ويفُّعصرُّعيسىُّعليهُّالصالةُّوالسالمُّكانُّعلمُّالطبُّمرتقياًُّإىلُّحدُّكبريُُّّ،فجاءتُّآيتهُّمنُّجنسُّماُّ
برزواُّفيهُّوزيادةُُّّ،بأنُّجعلُّاهللُّعلىُّيدهُّالشفاءُّمنُّأمراضُّالُّيستطيعُّقومهُّعالجهاُّوهيُّالعمىُّوالربصُّ
ُّ،بلُّوإحياءُّاملوتىُّ،كلهاُّبإذنُّاهللُّتعاىلُّ .
وكذلكُّاألمرُّبالنسبة ُّلنبيناُّحممدُُّّ،ُّ فهدُّترقىُّالناسُّيفُّعصرهُّيفُّجانبُّالفصاحةُُّّ،فكتبتُّاملعلهاتُّ
الفصيحةُّونظمتُّالهوايفُّالبليغةُُّّ،فجاءُّالهرآنُّمعجزاًُّهلمُّأنُّيأتواُّب ـ ـمثله ُُّّ،مثُّأعجزهمُّأنُّيأتواُّبسورةُّ
مثلهُُّّ،فلمُّيستطيعواُّذلكُّوالُّبآيةُّواحدة.
قالُّاإلمامُّابنُّكثريُّرمحهُّاهللُّ :
قالُّكثريُّمنُّالعلماءُّ:بعثُّاهللُّكلُّنيبُّمنُّاألنبياءُّمباُّيناسبُّأهلُّزمانهُُّّ،فكانُّالغالبُّعلىُّزمانُّموسىُّ
ـرتُّكلُّسحارُُّّ،فلماُّاستيهنواُّ
عليهُّالسالمُّالس
ِّ
ّ
حرُّوتعظيمُّالسحرةُُّّ،فبعثهُّاهللُّمبعجزةُّهبرتُّاألبصارُّوحيّ
ّ
أهناُّمنُّعندُّالعظيمُّاجلبارُّانهادواُّلإلسالمُُّّ،وصارواُّمنُّعبادُّاهللُّاألبرارُّ .
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وأماُّعيسىُّعليهُّالسالمُّفبعثُّيفُّزمنُّاألطباءُّوأصحابُّعلمُّالطبيعةُُّّ،فجاءهمُّمنُّاآلياتُّمباُّالُّسبيلُّ
ألحدُّإليهُّإالُّأنُّيكونُّمؤيداُّمنُّالذيُّشرع ُّالشريعةُُّّ،فمنُّأينُّللطبيبُّقدرةُّعلىُّإحياءُّاجلمادُُّّ،أوُّ
علىُّمداواةُّاأل ْكمهُّواألبرصُُّّ،و ْبعثُّمنُّهوُّيفُّقربهُّرهنيُّإىلُّيومُّالتناد1؟ ُّ

وكذلكُّمـحمد ُُّّ بعثهُّاهللُّيفُّزمانُّالفصحاءُّوالبــلغاءُّونـ ـحاريرُّ 2الشعراءُُّّ،فأتاهمُّبكتابُّمنُّاهللُّعزُّ
وجلُُّّ،فلوُّاجتمعتُّاإلنسُّوالـجنُّعلىُّأنُّيأتواُّمبثلهُُّّ،أوُّبع ْشرُّسورُّمنُّمثلهُُّّ،أوُّبسورةُّمنُّمثلهُّ؛ُّملُّ
يستطيعواُّأبداُّولوُّكانُّبعضهمُّلبعضُّظهرياُّ، ُّ3وماُّذاكُّإالُّألنُّكالمُّالربُّعزُّوجلُّالُّيشبهُّكالمُّاخللقُّ
أبداُّ .
انتهىُّكالمُّاحلافظُّابنُّكثريُّرمحهُّاهللُّ 1.
الفائدة الثانية:
إنُّمنُّحكمةُّاهللُّتعاىلُّأنُّجعلُّمعجزةُّالهرآنُّلالدةُُّّ،أماُّمعجزاتُّالنيبُُّّ األلرىُّوكذلكُّمعجزاتُّ
األنبياءُّقبلهُّفهدُّانهرضتُُّّ،وقدُّأشارُّالنيبُّ ُّ إىلُّهذاُّيفُّاحلديثُّالذيُّرواهُّأبوُّهريرةُّرضيُّاهللُّعنهُّأنُّ
رسولُّاهللُُّّ قالُّ:ماُّمنُّاألنبياءُّمنُّنيبُّإالُّقدُّأعطيُّمنُّاآلياتُّماُّمثلهُّآمنُّعليهُّالبشرُُّّ،وإمناُّكانُّ
الذيُّأوتيتُّوحياُّأوحىُّاهللُّإِلُُّّ،فأرجوُّأنُّأكونُّأكثرهمُّتابعاُّيومُّالهيامة.
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قالُّالنوويُّرمحهُّاهللُّ :
يب ُّأ ْعطي ُّم ْن ُّالْم ْعجزاتُّماُّكانُّ ُّمثْلهُّلم ْنُُّّ
أماُّمعاّن ْ
ُّاحلديثُّف ْ
التلف ُّفيه ُّعلىُّأقْـوالُّ؛ُّأحدهاُّأن ُّك ّل ُّن ّ
كان ُّقـْبلهُّم ْن ُّاألنبياءُُّّ،فآمن ُّبه ُّالْبشرُُّّ،وأماُّمُّ ْعجزتـُّيُّالْعظيمةُّالظاهرةُّفهي ُّالْه ْرآنُّالذيُّملُّْيـ ْعط ُّأحدُّ
رهمُّتاب ًعاُّ ُّ.
مثْلهُُّّ،فلهذاُّقالُّ:أناُّأ ْكث ْ
والثاّن ُّم ْعناه ُّأن ُّالذيُّأوتيتهُّالُّيـتطرقُّإلْيه َُّتْييلُّبس ْحر ُّوشْبـهةُُّّ،خبالف ُّم ْعجزةُّغ ُّْرييُّ؛ُّفإنه ُّق ْد ُُّييِّلُّ
ت ُّالسحرةُّيف ُّصورةُّعصاُّموسىُُّّ،ُّ وا ْخليالُّق ْد ُّيـروجُّعلىُّ
الساحرُّبش ْيء ُّمماُّيـهاربُّصورهتاُُّّ،كماُّليـل ْ

 1يومُّالـ ـُّت ـ ـنادُّهوُّيومُّالهيامةُُّّ،سـ ِّـميُّبذلكُّألنُّاملالئكةُّتناديُّأهلُّاجلنةُّبأعماهلمُّوأهلُّالنارُّوأعماهلمُُّّ،وقيلُّألنُّالناسُّيناديُّبعضهمُّ
بعضاُّيفُّذلكُّاليومُّإذاُّاشتدُّاهلولُّوالفزع.
ُّ2حناريرُّمج عُّحنريرُُّّ،وهوُّاحلاذقُّاملاهرُّالعاقلُّاجملربُّ.انظرُّ«لسانُّالعرب»ُُّّ،مادةُّ(حنر).
ُّ3الظهريُّهوُّاملعنيُّ.انظرُّ«لسانُّالعرب»ُُّّ،مادةُّ(ظهر)ُّ .
«ُّ1تفســريُّاله ـرآنُّالعظــيم»ُُّّ،ســورةُّآلُّعم ـرانُُّّ،اآليــةُُّّ،ُّ15وللهــرطيبُّكــالمُّمثلــهُّيفُّمهدمــةُّكتابــهُّ«اجلــامعُّألحكــامُّاله ـرآن»ُُّّ،لامتــةُّبــابُّ:
(نكــتُّ يفُّإعجــازُّاله ـرآنُُّّ،وش ـرائطُّاملعجــزةُّوحهيهتهــا)ُُّّ،وكــذاُّابــنُّحجــرُّيفُّ«فــتحُّالبــاري»ُّ(ُّ،ُّ)622/8شــرحُّحــديث(ُّ:وإمنــاُّكــانُّالــذيُّ
أوتيتهُّوحياُّأوحاهُّاهللُّإِل)ُّ ُّ.
)ُّومسلمُّ(.)192
ُّ9رواهُّالبخاريُّ(ُّ 1581
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يلَُّيتاجُّإىل ُّفُّكْرُّونظرُُّّ،وق ْد ُُّيْطئُّالناظرُّفـيـ ْعتهدمهاُّ
بـ ْعضُّالْعو ّام ُُّّ،والْف ْرقُّبـ ْني ُّالْم ْعــجزةُّو ِّ
ـحرُّوالت ْخي ْ
السـ ْ
سواءُّ ُّ.
ضرهت ْم ُُّّ،
والثالثُّم ْعناه ُّأن ُّم ْعجز ْ
ارهم ُّوملْ ُّيشاهدهاُّإالُّم ْن ُّحضُّرهاُِّب ْ
اتُّاألنْبياءُّانْـهرض ْ
ت ُّبانْهراض ُّأ ْعص ْ
وم ْعجزةُّنبيّـناُُّّالْه ْرآنُّالْم ْستمُّ ّرُّإىلُّيـ ْومُّالْهيامةُُّّ،معُّل ْرقُّالْعادةُّيفُّأ ْسلوبهُّوبالغتهُّوإ ْلبارهُّبالْمغيباتُُّّ،
لهُّجمتمعني ُّأ ْو ُّمتـفِّرقني ُّيف ُّمجيعُّاأل ْعصارُُّّ ،ومع ُّا ْعتنائه ُّْم ُّ
وع ْج ْ
زُّاجل ّن ُّو ْاإلنْسُّع ْن ُّأ ْن ُّيأْتواُّبسورة ُّم ْن ُّمثْ ْ

مبعارضتهُّفـل ْمُّيـ ْهدرواُّوه ْمُّأفْصحُّالْهرونُُّّ،معُّغ ْريُّذلكُّم ْنُّوجوهُّإ ْعجازهُّالْم ْعروفةُّ.واللهُّأ ْعلمُّ ُّ.
رهمُّتاب ًعا)ُّعلمُّم ْنُّأ ْعالمُّالنبـوةُُّّ،فإنهُّأ ْلبـرُّعلْيهُّالسالمُّهبذاُّيفُّزمنُّقلةُّ
وقـ ْولهُّ(ُّ:ُّفأ ْرجوُّأ ْنُّأكونُّأ ْكث ْ
ُّاإل ْسالمُّ
الْم ْسلمني ُُّّ،مث ُّمن ُّاللهُّتـعاىل ُّوفـتح ُّعلىُّالْم ْسلمني ُّالْبالدُّوبارك ُّفيه ْم ُُّّ،حىت ُّانْـتـه ُّْ
ىُّاألمرُّواتسع ْ

ِّعمةُّوسائرُّنعمهُّاليت ُّالُّحتْصىُُّّ،واللهُّ
يف ُّالْم ْسلمني ُّإىل ُّهذه ُّالْغايةُّالْم ْعروفةُُّّ،ولله ُّْ
ُّاحل ْمدُّعلىُّهذه ُّالنـ ْ
أ ْعلمُّ.انتهىُّبالتصار.
وقالُّمشسُّالدينُّالذهيبُّرمحهُّاهللُّيفُّشرحُّقولهُّ(وإمناُّكانُّالذيُّأوتيتُّوحياُّأوحىُّاهللُّإِل)ُّ :

هــذهُّهــيُّاملعجــزةُّالعظمــىُُّّ،وهــيُّالهــرآنُُّّ،فــإنُّالنــيبُّمــنُّاألنبيــاءُّعلــيهمُّالســالمُّكــانُّيــأيتُّباآليــةُّوتنهضــيُّ
لهُّ
مبوتهُُّّ،فهلُّلذلكُّمنُّيتـ ــبعهُُّّ،وكــث ــرُّأتبـاعُّنبينـاُّ ُّلكـونُّمعجزتـهُّالكـربىُّباقيـةُّبعـدهُُّّ،فيـؤمنُّبـاهللُّورسـو ُّ
كثري ُّمـمـنُّيسمعُّالهرآنُّعلىُّمرُّاألزمانُُّّ،وهلذاُّقالُّ:فأرجوُّأنُّأكونُّأكثرهمُّتابعاُّيومُّالهيامةُّ.انتهىُّ 1.
ٌ

وقالُّابنُّحجرُّيفُّ«الفتح»ُّيفُّشرحُّاجلملةُّاملتهدمةُّ:أيُّأنُّمعجزيتُّاليتُّحتديتُّبـهاُّ؛ُّالـوحيُّالـذيُّأن ــزلُّ
عليُُّّ،وهوُّالهرآنُُّّ،ملاُّاشتملُّعليهُّمنُّاإلعجـازُّالواضـحُُّّ،ولـيسُّاملـرادُّحصـرُّمعجزاتـهُّفيـهُُّّ،بـلُّاملـرادُّأنـهُّ
املعجزةُّالعظمىُّاليتُّالتصُّهباُّدونُّغريهُّ.انتهىُّخمتصراُّ .

وقد تقدم في الركن الثالث بيان وجوه إعجاز القرآن وخصائصه.

«ُّ1سريُّأعالمُّالنبالء»ُُّّ،قسمُّالسريةُّالنبويةُُّّ،ُّ)391/24(ُّ،بابُّجامعُّيفُّدالئلُّالنبوةُُّّ،الناشرُّ:مؤسسةُّالرسالةُّ –ُّبريوت.
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فصل في بيان نواقض اإليمان بالرسل
اعلمُّرمحكُّاهللُّأنهُّكماُّأنُّاإلميانُّبالرسلُّالُّيتحهقُّإالُّبأمورُّ؛ُّفإنُّاإلميانُّهبمُّينتهضُّبأمورُّ :
األولُّ :تكذيبهم  ،أيُّتكذيبُّأهنمُّرسلُّمنُّعندُّاهللُّوإنُّكانُّالتكذيبُّمتعلقُّبرسولُّواحدُُّّ ،ألنُّ
اإلمي انُّبواحدُّمنهمُّيهتضيُّاإلميانُّباجلميعُُّّ،والتكذيبُّبواحدُّمنهمُّيهتضيُّالتكذيبُّباجلميعُُّّ،وهذاُّ
الناقضُّحاصلُّيفُّمجيعُّاألممُّمنُّعهدُّنوحُّإىلُّقيامُّالساعة.
الثاني :تكذيبُّماُّجاؤواُّبهُّولوُّكانُّجزءاُّمنُّالشريعةُُّّ،فلوُّأنُّرجالُّزعمُّأنهُّآمنُّمباُّجاءُّبهُّالنيبُُّّ،ُّ
ولكنه ُّمل ُّيؤمن ُّبأنه ُّ لاَت ُّاألنبياء ُّ؛ ُّفهذا ُّيف ُّاحلهيهة ُّال ُّيعترب ُّمؤمنا ُّبالنيب ُُّّ ،ُّ ألن ُّاإلميان ُّبالنيب ُُّّ
يهتضيُّاإلميانُّمباُّجاءُّبهُّوعدمُّتكذيبهُّيفُّشيءُّمنهُّولوُّكانُّشيئاُّواحداُّ 1.
الثالث ُّ:عدمُّاالنهيادُّلشريعتهمُُّّ،فلوُّأنُّرجالُّزعمُّأنهُّآمنُّبأنُّحممدُُّّ مرسلُّمنُّربهُُّّ،ولكنهُّأىبُّ
العملُّبشريعتهُُّّ،فإنُّهذاُّالرجلُّالُّيعدُّمؤمناُّحىتُّينهادُّلشريعتهُُّّ،فإنُّدليلُّاإلميانُّالعملُُّّ،وهلذاُّفإنُّأباُّ
طالبُّعمُّالنيبُُّّالُّيعتربُّمسلماُّمعُّكونهُّآمنُّبأنُّابنُّأليهُّرسولُّمنُّعندُّاهللُّحهاُُّّ،وماُّذاكُّإالُّألنهُّ
أىبُّاالنهيادُّلشريعتهُّتهليداُّلهومهُّولئالُّيعريهُّالناسُّبرتكُّدينُّاآلباءُّواأل جداد.
الرابع :إيذاُّؤهمُُّّ،بسبهمُّأوُّاالستهزاءُّهبمُّأوُّتنهصهمُّأوُّ التعديُّعليهمُّيفُّحياهتمُُّّ،وهذاُّالفعلُّكفرُُّّ،
قالُّتعاىلُّ﴿قلُّأباهللُّوآياتهُّورسولهُّكنتمُّتستهزئونُّ*ُّالُّتعتذرواُّقدُّكفرَتُّبعدُّإميانكم﴾ُّ .2
الخامس :الغلوُّفيهمُُّّ،أيُّتعظيمهمُّفوقُّاحلدُّالشرعيُُّّ،بصرفُّشيءُّمنُّالعباداتُّهلمُُّّ،كدعائهمُّ
والسجودُّهلمُّوالطوافُّبهبورهمُّوالذبحُّهلمُُّّ،أوُّوصفهمُّبشيءُّمنُّصفاتُّالربُّعزُّوجلُُّّ،كادعاءُّأهنمُّ
يعلمونُّالغيبُُّّ،أوُّيتصرفونُّيفُّالكونُُّّ،وحنوُّذلكُُّّ،فهذهُّكلهُّشركُّيفُّالعبادةُّويفُّأمساءُّاهللُّوصفاتهُّ .
تنبيه
اءُّكانُّيفُّحقُّمنُّكانواُّأنبياءُّأوُّمنُّليسواُّبأنبياءُُّّ،
الغلوُّيفُّالصاحلنيُّمنُّأعظمُّأسبابُّاالحنرافُُّّ،سو ُّ
وهوُّالذيُّأدىُّبكثريُّمنُّاألممُّإىلُّالوقوعُّيفُّالشركُُّّ،بدءاُّمنُّأمةُّنوحُّإىلُّأمةُّمـحمدُُّّ،ُّ فهدُّكانُّ
منشؤ ُّ الشركُّيفُّعهدُّنوحُّعليهُّالصالةُّوالسالمُّمنُّتعظيمُّالصاحلنيُُّّ،كماُّيفُّصحيحُّالبخاريُّعنُّابنُّ
الُّتذرنُّودًّاُّوالُّسواعاُّوالُّيغوثُّ
الُّتذرنُّآهلتكمُّو ُّ
عباسُّرضيُّاهللُّعنهماُّيفُّتفسريُّقولُّاهللُّتعاىلُّ﴿وقالواُّ ُّ
ُّ1يراجعُّللفائدةُّكتابُّ«املتنبئونُّيفُّاإلسالمُّولطرهمُّعلىُّالفكرُّواجملتمع»ُُّّ،دُّ.غالبُّبنُّعليُّعواجيُُّّ،الناشرُّ:دارُّالنصيحةُّ –ُّاملدينة.
ُّ2سورةُّالتوبة.ُّ66ُّ- ُّ69ُّ:
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ويعوق ُّونسرا﴾ُّ 1قالُّ :أمساء ُّرجال ُّصاحلني ُّمن ُّقوم ُّنوح ُُّّ ،فلما ُّهلكواُّ 2أوحى ُّالشيطان ُّإىل ُّقومهم ُّأنُّ
انصبواُّإىلُّجمالـسهمُّاليتُّكانواُُّيلسونُّأنصاباُّ،ُّ 3ومسوهاُّبأمسائهمُُّّ،ففعلواُُّّ،فلمُّتعبدُُّّ،حىت ُّإذاُّهلكُّ
أولئكُّوتـنسخُّالعلمُّ1عبدتُّ 9.
وروىُّابنُّجريرُّبإسنادهُّإىلُّالثوريُّعنُّموسىُّعنُّحممدُّبنُّقيسُّأنهُّقالُّعنُّيغوثُّويعوقُّونسراُّ:كانواُّ
قوماُّصاحلنيُّمنُّبينُّآدمُُّّ،وكانُّهلمُّأتباعُّيهتدونُّهبمُُّّ،فلماُّماتواُّقالُّأصحاهبمُّالذينُّكانواُّيهتدونُّهبمُّ:
ً
ُّفصوروهم ُُّّ ،فلما ُّماتوا ُّوجاء ُّآلرون ُّدب ُّإليهمُّ
لو ُّصورناهم ُّكان ُّأشوق ُّلنا ُّإىل ُّالعبادة ُّإذا ُّذكرناهم ُّّ ،

إبليسُُّّ،فهالُّ:إمناُّكانواُّيعبدوهنمُُّّ،وهبمُّيسهونُّاملطرُُّّ،فعبدوهمُّ 6.

4
قوماُّصاحلنيُّيفُّقومُّنوحُّعليهُّالسالمُُّّ،فلماُّ
وقالُّابنُّالهيمُّ:قالُّغريُّواحدُّمنُّالسلفُّ:كانُّهؤالء ُّ ً
ماتواُّعكفواُّعلىُّقبورهمُُّّ،مثُّصورواُّمتاثيلهمُُّّ،مثُّطالُّعليهمُّاألمدُّفعبدوهمُّ 8.
وبعدُّنشوءُّالشركُّوعبادةُّاألصنامُّيفُّقومُّنوحُّتــتابعُّالناسُّعلىُّذلكُّوانتشرُّبينهمُّكماُّقالُّابنُّعباسُّ
رضي ُّاهلل ُّعنهُّ :صارت ُّاألوثان ُّاليت ُّكانت ُّيف ُّقوم ُّنوح ُّيف ُّالعرب ُّبعدُُّّ ،ُّ 5أما ُّود ُّفكانت ُّلكلب ُّبدومةُّ

اجلندلُّ،ُّ 14وأماُّسواعُّفكانتُّ هلذيلُُّّ،وأماُّيغوثُّفكانتُّملرادُّمثُّلبينُّغطيفُّباجلرفُّعندُّسبأُُّّ،وأماُّ
يعوقُّفكانتُّهلمدانُُّّ،وأماُّنسرُّفكانتُّحلمريُّآللُّذيُّالكالعُّ 11.
وقالُّقتادةُّ:كانتُّهذهُّاآلهلةُّيعبدهاُّقومُّنوحُُّّ،ثم اتخذها العرب بعد ذلكُّ 12.
وبناءُّعلىُّماُّتهدمُّمنُّاحلهائقُّالتارُييةُُّّ،فهدُّقررُّابنُّالهيمُّيفُّ«زادُّاملعاد»ُّأنُّغالبُّشركُّاألممُّكانُّمنُّ
جهةُّالصورُّوالهبورُّ 13.

ُّ1سورةُّنوح.ُّ23ُّ:
ُّ2أيُّماتوا.
 ُّ3أيُّاصنعواُّأنصاباُُّّ،وهيُّمتاثيلُّتصنعُّعلىُّهي ئتهمُّمثُّتـنصبُّيفُّاجملالسُّلرياهاُّالناسُّفيهتدواُّهبمُّيفُّأفعاهلم!ُّوهكذاُّدللُّعليهمُّالشيطانُّ .
ُّ1أيُّحتولُّمنُّحالُّإىلُّحالُّ.انظرُّ«النهاية» ُّ.قالُّمهيدهُّ:وسببُّالتحولُّوالتحريفُّهوُّعدمُّاحلفظ.
ُّ9رواهُّالبخاريُّ(ُّ .)1524
 «ُّ6تفسريُّابنُّجرير»ُُّّ،تفسريُّسورةُّنوحُّ .ُّ21ُّ:
ُّ4أيُّودًّاُّوسواعاُّويغوثُّويعوقُّونسراُّ .
«ُّ8إغاثةُّاللهفان»ُُّّ،ُّ)181/1(ُّ،حتهيقُّحممدُّحامدُّالفهيُّ .
ُّ5أيُّبعدُّذلكُّالزمانُُّّ،كماُّسيأيتُّيفُّكالمهُّ .
ُّ14موضعُّيفُّمشالُّجزيرةُّالعربُّ .
ُّ11رواهُّالبخاريُّ(ُّ .)1524
 «ُّ12تفسريُّابنُّجرير»ُُّّ،تفسريُّسورةُّنوحُّ .ُّ21ُّ:
«ُّ13زادُّاملعاد»ُّ(ُّ،ُّ)198/3الناشرُّ:مؤسسةُّالرسالةُّ –ُّبريوتُّ .

نبذة في العقيدة اإلسالمية

وقدُّهنىُّاهللُّأهلُّالكتابُّمنُّقبلناُّعنُّالغلوُّعموماُُّّ،يفُّاألنبياءُّويفُّسائرُّأمورُّالدينُُّّ،فلمُّيستجيبواُّ
فضلواُّوأضلواُُّّ،قالُّتعاىلُّ﴿قل ُّ ياُّأهلُّالكتابُّالُّتغلواُّيفُّدينكمُّوالُّتــتبعواُّأهواءُّقومُّقدُّضلواُّمنُّقبلُّ
وأضلواُّكثرياُّوضلواُّعنُّسواءُّالسبـيل﴾ُّ .1
قال ُّابن ُّكثري ُّرمحه ُّاهلل ُّيف ُّتفسري ُّهذه ُّاآليةُّ :أي ُّال َُّتاوزوا ُّاحلد ُّيف ُّاتباع ُّاحلق ُُّّ ،وال ُّتطرواُّ 2من ُّأمرَتُّ
بتعظيمهُُّّ،فتبالغواُّفيهُّحىتَُّترجوهُّعنُّحيزُّالنبوةُّإىلُّمهامُّاإللـٰهيةُُّّ،كماُّصنعتمُّيفُّاملسيحُُّّ،وهوُّنيبُّمنُّ
األنب ـياءُّ ُّ،فجعلتمـوهُّإلـٰها ُّ منُّدونُّاهللُُّّ،وماُّذلكُّإالُّالقتدائكمُّبشيولكمُُّّ،شيـوخُّالضاللُُّّ،الذينُّهمُّ
سلفكمُّممنُّضلُّقدمياًُّ.انتهىُّكالمهُّ .
وقالُّرمحهُّاهللُّيفُّتفسريُّآيةُّالنساءُّ﴿ياُّ أهلُّالكتابُّالُّتغلواُّيفُّدينكمُّوالُّتهولواُّعلىُّاهللُّإالُّاحلق﴾ُّ :
ينهى ُّتعاىلُّأهلُّالكتابُّعنُّالغلوُّواإلط راءُُّّ،وهذاُّكثريُّيفُّالنصارىُُّّ،فإهنمَُّتاوزواُّاحلدُّيفُّعيسىُّحىتُّ
ُّمنُّدونُّاهللُُّّ،يعبدونهُّ
ُّ
رفعوهُّفوقُّاملنـزلةُّاليتُّأعطاهُّاهللُّإياهاُُّّ،فنهلوهُّمنُّحيزُّالنبوةُّإىلُّأنُّاَتذوهُّإلـٰهاً
اتبعوهمُّيفُّ
ُّ
كماُّيعبدونهُُّّ،بلُّقدُّغلواُّيفُّأتباعهُّوأشياعهُّمـمنُّزعمُّأنهُّعلىُّدينهُُّّ،فادعواُّفيهمُّالعصمةُُّّ،و
كلُّماُّقالوهُّسواءُّكانُّحهاًُّأوُّباطالًُُّّ،أوُّضالالًُّأوُّرشاداًُُّّ،أوُّصحيحاًُّأوُّكذباًُُّّ،وهلذاُّقالُّاهللُّتعاىلُّ

﴿اَتذواُّأحبارهمُّورهباهنمُّأرباباًُّمنُّدونُّاهلل﴾ُّ .3

مثُّساقُّحديثُّعمرُّرضيُّاهللُّعنهُُّّ،أنُّرسولُّاهللُُّّ قالُّ:الُّتطروّنُّكماُّأطرتُّالنصارىُّعيسىُّابنُّ
مرميُُّّ،فإمناُّأناُّعبدُُّّ،فهولواُّ:عبدُّاهللُّورسوله 1.انتهىُّ .

ُّ1سورةُّاملائدةُّ .ُّ44ُّ:
ُّ2اإلطراءُّهوُّجماوزةُّاحلدُّيفُّاملدحُّ .
ُّ3سورةُّالتوبة.ُّ31ُّ:
ُّ1رواهُّالبخاريُّ(ُّ)3119واللفظُّلهُُّّ،وأمحدُّ(ُّ،ُّ)99/1والدارميُّ(ُّ .)2484
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فصل في بيان ثمرات اإليمان بالرسل

1

اإلميانُّبالرسلُّلهُّمثراتُّجليلةُُّّ،منها:
األولىُّ :العلمُّبرمحهُّاهللُّتعاىلُّوعنايتهُّبعباده ُّ،حيثُّأرسلُّإليهمُّالرسلُّليهدوهمُّإىلُّصراطُّاهللُّتعاىل ُُّّ،
ويُّبينواُّهلمُّكيفُّيعبدونُّاهللُُّّ،ألنُّالعهلُّالبشريُّالُّيستطيعُّمعرفةُّذلكُّبنفسه.
الثانيةُّ:شكرهُّتعاىلُّعلىُّهذهُّالنعمةُّالكربى.
الثالثة ُّ :حمبةُّالرسلُّعليهمُّالصالةُّوالسالم وتعظيمهم والثناءُّعليهمُّمباُّيليقُّهبم ُُّّ،ألهنمُّرسلُّاهللُّتعاىل ُُّّ،
وألهنمُّقامواُّبعبادتهُُّّ،وتبليغُّرسالتهُُّّ،والنصحُّلعبادهُُّّ،وجاهدواُّيفُّسبيلُّذلك.
الرابعة :اهلدايةُّإىل الدينُّالصحيحُّالذيُّارتضاهُّاهللُّسبحانهُّوتعاىلُُّّ،وذلكُّبالعملُّمباُّأمرتُّبهُّالرسلُّ
عليهمُّالصالةُّوالسالمُّمنُّالشرائعُّاملنزلةُّ .
الخامسةُّ :االقتداءُّباألنبياءُّعليهمُّالصالةُّوالسالمُّفيماُّجاؤواُّبهُّمنُّعباداتُُّّ،وسؤاهلم ُّ عماُّأشكلُّمنُّ
بعدُّمماهتمُُّّ،كماُّقالُّتعاىلُّ﴿أولئكُّالذينُّ
ُّ
أمورُّالدينُّيفُّحياهتمُُّّ ،والرجوعُّإىلُّورثتهمُّ–ُّوهمُّالعلماءُُّّ-
هدىُّاهللُّفبهداهمُّاقتده﴾ُّ،ُّ2وقالُّ﴿منُّيطعُّالرسولُّفهدُّأطاعُّاهلل﴾ُّ .3

ُّ1هذاُّالفصلُّمستفادُّأكثرهُّمنُّ«شرحُّثالثةُّاألصول»ُّالبنُّعثيمنيُُّّ،صُّ.ُّ55
ُّ2سورةُّاألنعام.ُّ54ُّ:
ُّ3سورةُّالنساء.ُّ84ُّ:

نبذة في العقيدة اإلسالمية

فصل في الرد على شبهة المكذبين بالرسل

1

ـدونُّرسـلُّهمُُّّ،زاعمـنيُّأنُّرسـلُّاهللُّتعـاىلُّال يكونـونُّمـنُّالبشـرُُّّ،وقـدُّذكـرُّاهللُّتعـاىلُّهـذاُّ
وقـدُّكـذُّبُّاملعان ُّ
الزعمُّوأبطلهُّبهولهُّ﴿وما منعُّالناسُّأنُّيـ ْؤمنواُّْإ ْذُّجاءهمُّا ْهلدىُّإالُّأن قالواُّْأبـعثُّاللهُّبشًراُّرسوالُّ*ُّقلُّل ْوُُّّ
ُّ
كـانُّيفُّ األ ْرضُّمالئكـ ُّةٌُّميْشـونُّمطْمئنِّـنيُّلُّنـُّـزلْناُّعل ْـيهم ِّمـنُّالسـماءُّمل ًكـاُّرسـو ُّالً﴾ُّ،ُّ2فأبطـلُّاهللُّتعـاىلُّهـذاُّ
ـلُّإىلُّأهـلُّاألرضُُّّ،وهـمُّبشـرُُّّ،ولـوُّكـانُّ
الرسولُّبشراُّمنُّجنسهمُُّّ،ألنهُّمُّرس ٌُّ
الزعمُّبأنهُّالُّبدُّأنُّيكون
ُّ
ً
أهلُّاألرض مالئكةُّلنُّـزلُّاهللُّعليهمُّمنُّالسماءُّمل ًكاُّرسوالُُّّ،ليكونُّمثلهم.

ُّ1هذاُّالفصلُّمنهولُّمنُّ«شرحُّثالثةُّاألصول»ُّالبنُّعثيمنيُُّّ،صُّ.ُّ55
ُّ2سورةُّاإلسراءُّ .ُّ59ُّ- 51ُّ :

نبذة في العقيدة اإلسالمية

الركن الخامس :اإليمان باليوم اآلخر
اليوـ ِ
اآلخر ىو يوـ القيامة  ،وىو اليوـ الذي يُبعث الناس فيو للحساب واجلزاء  ،والبعث ىو
اإلخراج  ،أي إخراج الناس من قبورىم  ،ومسي اليوـ ِ
اآلخر بذلك ألنو ال يوـ بعده  ،حيث يستقر
أىل اجلنة يف منازذلم وأىل النار يف منازذلم.

وأما يوـ القيامة فسمي بذلك ألف الناس تقوـ فيو ﵁ جل وعبل  ،كما قاؿ تعاىل ﴿أال يظن أولئك
أهنم مبعوثوف * ليوـ عظيم * يوـ يقوـ الناس لرب العادلُت﴾ٔ.
فصل في بيان ما يتضمنو اإليمان باليوم اآلخر
اإلدياف باليوـ اآلخر يتضمن اإلدياف بستة أمور  ،نذكرىا على سبيل ال َّسرد مث نفصل الكبلـ يف كل

واحدة منها:

الصور
األول :النَّػ ػفخ يف ُّ
الثاني :بعث اخلبلئق
الثالث :حدوث عبلمات الساعة الكربى األخرى
الرابع :حشر الناس يف أرض ا﵀شر
الخامس :احلساب واجلزاء
السادس :دخوؿ اجلنة والنار

ٔ سورة ادلطففُت. ٙ - ٗ :

نبذة في العقيدة اإلسالمية

تفصيل
الصور  ،وىو أوؿ عبلمات الساعة الكربى  ،وبو يكوف اإليذاف بيوـ القيامة ،
األول :النَّفخ يف ُّ
صعق اخلبلئق كلهم وديوتوف  ،دليلها قولو
ملك ُّ
و ُّ
الصور قػَ ػرٌف ين ُف ُخ فيو ُ
الصوِر نفختُت  ،ففي األوىل يُ ُ
تعاىل ﴿وما ينظر ىؤالء إال صيحة واحدة ما ذلا من فَواؽ﴾ٔ  ،أي :ما ذلا من إفاقة ورجوع للدنيا.
مث يُنفخ يف الصور النفخة الثانية فيقوموف من قبورىم  ،كما دؿ على ذلك قوؿ ا﵁ تعاىل ﴿فإمنا
ىي زجرة واحدة فإذا ىم ينظروف﴾ٕ.
فبالنفخة األوىل ديوت األحياء  ،وبالنفخة الثانية حييي األموات  ،وإىل النفختُت أشار احلق تبارؾ
وتعاىل بقولو ﴿يوـ ترجف الراجفة * تتبعها الرادفة﴾ٖ  ،فالراجفة ىي النفخة األوىل  ،والرادفة ىي

تردؼ النفخة األوىل وتتلوىا  ،وبينهما أربعوف سنةٗ.
النفخة الثانية  ،مسيت بذلك ألهنا ُ

وقد جاء يف التػنزيل تسمية الصور بالناقور  ،كما يف سورة ادلدثر ﴿فإذا نقر يف الناقور﴾٘.

الثاني :البعث  ،وىو إحياء ادلوتى حُت ينفخ يف الصور النفخة الثانية  ،والبعث حق ثابت  ،دؿ
ك لَ َمّْيتُو َف * ُمثَّ إِنَّ ُك ْم يَػ ْوَـ
عليو الكتاب والسنة وإمجاع ادلسلمُت  ،قاؿ ا﵁ تعاىل ُ
﴿مثَّ إِنَّ ُك ْم بَػ ْع َد َذلِ َ
الْ ِقيَ َامةِ تُػْبػ َعثُو َف﴾.ٙ
ٔ سورة ص. ٔ٘ :
ٕ سورة الصافات. ٜٔ :
ٖ سورة النازعات. ٔٓ - ٜ :

ٗ انظر «صحيح البخاري» (ٗٔ )ٗٛومسلم (٘٘.)ٕٜ
٘ سورة ادلدثر. ٛ :
 ٙسورة ادلؤمنوف. ٔٙ- ٔ٘ :

نبذة في العقيدة اإلسالمية

والدليل من السنة على ثبوت البعث قوؿ النيب  ... : فػيُػنػ ِزُؿ ا﵁ من السماء ماء فينبُتوف كما
ب الذنب  ،ومنو يَُػرَّكب
ينبُت البقل  ،ليس من اإلنساف شيءٌ إال يبلى إال عظما واحدا وىو َع ْ
ػج ُ
اخللق يوـ القيامة.

ٔ

فعندئذ يقوـ الناس لرب العادلُت  ،حفاةً غَت منتعلُت  ،عراةً غَت مستػتػِرين  ،غُػرالً غَت مػختػ ػتػ ػنُت ،
ُّٔماً  ،أي ليس ّٔم شيءٌ من العاىات اليت تكوف يف الدنيا كالعرج والعمى ورموىا  ،قاؿ ا﵁ تعاىل
ِِ
ُت﴾ٕ.
﴿ َك َما بَ َدأْنَا أ ََّوَؿ َخلْ ٍق نُّعِ ُ
يد ُه َو ْع ًدا َعلَْيػنَا إِنَّا ُكنَّا فَاعل َ
دبوجب األدلة الواردة يف الكتاب والسنة أمجع ادلسلموف على ثبوت البعث.
و َ

معادا جيازيهم فيو على ما كلَّفهم بو على ألسنة
واحلكمة تقتضي أف جيعل ا﵁ تعاىل ذلذه اخلليقة ً
رسلو  ،قاؿ ا﵁ تعاىل ﴿أَفَ َح ِسْبتُ ْم أََّمنَا َخلَ ْقنَا ُك ْم َعبَثًا َوأَنَّ ُك ْم إِلَْيػنَا ال تُػ ْر َج ُعو َف﴾ٖ.

الثالث :ودما يدخل يف اإلدياف باليوـ اآلخر حدوث عبلمات الساعة الكربى غَت النفخ يف الصور
وبعث اخلبلئق  ،ومن ذلك زلزلة األرض  ،فإنو دما يكوف من األىواؿ يوـ القيامة حدوث زلزاؿ

حسي لؤلرض كما يف قولو تعاىل ﴿إذا زلزلت األرض زلزاذلا﴾  ،وقولو ﴿إذا رجت األرض رجا﴾ٗ.
رجا﴾ٗ.

ٔ جزء من حديث رواه البخاري (ٖ٘.)ٜٗ
ٕ سورة األنبياء. ٔٓٗ :
ٖ سورة ادلؤمنوف. ٔٔ٘ :
ٗ سورة الواقعة. ٗ :

نبذة في العقيدة اإلسالمية

ومن عبلمات الساعة الكربى تَ ُّ
شقق السماء كما قاؿ تعاىل ﴿فإذا انشقت السماء فكانت وردة
كالدّْىاف﴾ٔ  ،أي تكوف كاجللد األمحر  ،ألف الوردة محراء  ،والدىاف ىو اجللد.
ويف آية أخرى شبَّو ا﵁ السماء يف ذلك اليوـ بال ُػمهل يف قولو ﴿يوـ تكوف السماء كادلهل﴾ٕ  ،أي
الشيء الذائب.
ويف ذلك اليوـ تُطحن اجلباؿ طحنا فتتفتت حىت تكوف كالرمل ادلتهايل أو الصوؼ ادلنفوش  ،كبل
الوصفُت متقارب  ،فأما طحن اجلباؿ فمذكور يف قولو تعاىل ﴿وبُ َّست اجلباؿ بسا﴾ٖ  ،وأما تفتتها
فمذكور يف قولو تعاىل ﴿وتكوف اجلباؿ كالعهن ادلنفوش﴾ وقولو ﴿وكانت اجلباؿ كثيبا مهيبل﴾ٗ.
﴿وسَتت اجلباؿ فكانت
ويف ذلك اليوـ تُ َّ
سَت اجلباؿ عن أماكنها حىت تُرى َّ
كالسراب  ،قاؿ تعاىل ُ
سرابا﴾٘  ،وقاؿ تعاىل ﴿وترى اجلباؿ ربسبها جامدة وىي سبر مر السحاب صنع ا﵁ الذي أتقن كل

شيء﴾.ٙ
ومن عبلمات الساعة الكربى تكوير الشمس  ،قاؿ تعاىل ﴿إذا الشمس كورت﴾  ،وتكوير الشمس
ٚ
ىو لَػ ػ ُّفها فتكوف كالعمامة  ،مث تُرمى فيذىب ضوؤىا.

ٔ سورة الرمحػٰن. ٖٚ :
ٕ سورة ادلعارج. ٛ :
ٖ سورة الواقعة. ٘ :
ٗ سورة ادلزمل. ٔٗ :

٘ سورة النبأ. ٕٓ :
 ٙسورة النمل. ٛٛ :
 ٚانظر تفسَت ابن جرير رمحو ا﵁ لآلية.

نبذة في العقيدة اإلسالمية

ومن عبلمات الساعة الكربى انكِدار النجوـ  ،أي تساقطها بعدما كانت عالية يف السماء  ،قاؿ
تعاىل ﴿وإذا النجوـ انكدرت﴾.
ومن عبلماهتا تسجَت البحار نارا  ،قاؿ تعاىل ﴿وإذا البحار سجرت﴾  ،فسبحاف من بيده القدرة
على قلب قوانُت الطبيعة إىل خبلفها بأمره الكوين القدري ﴿إمنا أمرنا لشيء إذا أردناه أف نقوؿ لو
كن فيكوف﴾.
وؽ
الرابع :ودما يدخل يف اإلدياف باليوـ اآلخر حشر الناس إىل أرض ا﵀شر  ،واحلشر ىو َس ٌ
اخلبلئق بعد بعثهم من قبورىم ومجعهم يف أرض ا﵀شر  ،ودليل احلشر قولو تعاىل ﴿وىو الذي

ذرأكم يف األرض وإليو ربشروف﴾ٔ  ،وقولو تعاىل ﴿ يوـ ينفخ يف الصور فتأتوف أفواجا﴾ٕ.

وعن ابن عباس رضي ا﵁ عنهما قاؿ :قاـ فينا النيب  خيطب فقاؿ :يا أيها الناس  ،إنكم ُربشروف

إىل ا﵁ حفاة عراة غُػ ػ ْرالً.

ٖ

فيحشر الناس يوـ القيامة على أرض بيضاء  ،عفراءٗ  ،ليس فيها معلم٘ ٍ
ألحد ، ٙي ِ
سم ُعهم
ُ
ُ
َْ ٌ
ٜ
ٛ
ٚ
الداعي ويَن ُف ػ ػ ُذ ُىم البصر  ،كما جاء يف صحيح البخاري عن أيب ىريرة رضي ا﵁ عنو.
ٔ سورة ادلؤمنوف. ٜٚ :

ٕ سورة النبأ. ٔٛ :
ٖ رواه البخاري ( ، )ٕٙ٘ٙومسلم (ٓ.)ٕٛٙ

ٗ عفراء أي بيضاء بياضا ليس بالناصع .انظر «النهاية».
٘ معلم أي عبلمة  ،كعبلمات الطريق ورموه  ،وقيل :ادلعلم األثر .انظر «النهاية» البن األثَت رمحو ا﵁.
 ٙانظر البخاري (ٕٔ٘ )ٙومسلم (ٓ ، )ٕٜٚعن سهل بن سعد رضي ا﵁ عنو.

 ٚأي أنو إذا دعاىم دا ٍع فإهنم يسمعونو كلهم ألف الرض ليس فيها ما دينع نفوذ الصوت من جدار ورموه.
 ٛأي أف البصر يبلغ أوذلم وآخرىم الستواء األرض وعدـ تَػ َك ُّػوِرىا .انظر «فتح الباري» شرح حديث (ٕٔ.)ٗٚ
 ٜبرقم (ٔ.)ٖٖٙ

نبذة في العقيدة اإلسالمية

ويف ذلك اليوـ يُػحشر اإلنس واجلن وادلبلئكة والبهائم  ،فأما حشر اإلنس واجلن فدليلو عموـ اآلية
ادلتقدمة  ،وأما حشر البهائم فدليلو قولو تعاىل ﴿وما من دابة يف األرض وال طائر يطَت جبناحيو إال

أمم أمثالكم ما فرطنا يف الكتاب من شيء مث إىل رّٔم حيشروف﴾ٔ  ،وقولو تعاىل ﴿وإذا الوحوش
ُحػ ػشرت﴾ٕ.

وأما دليل حشر ادلبلئكة فدليلو قولو تعاىل ﴿وجاء ربك وادللك صفا صفا﴾ٖ  ،فادلبلئكة يػُحشروف
يوـ القيامة بُت يدي الرب صفوفا  ،ولكنهم ال حياسبوف  ،لكوهنم مفطورين على القياـ دبا أمرىم
ا﵁ تعاىل بو وعدـ عصيانو  ،كما وصفهم ا﵁ تعاىل بقولو ال يعصوف ا﵁ ما أمرىم ويفعلوف ما
يؤمروف.ٗ
وبعد احلشر العاـ الذي جيتمع فيو الناس يف أرض ا﵀شر يكوف احلشر اخلاص  ،والذي ُحيشر فيو
ادلكذبوف للرسل ألجل ِ
توبيخ ِهم  ،دؿ على ذلك قولو تعاىل ﴿ويوـ رمشر من كل أمة فوجا دمن
يكذب بآياتنا فهم يوزعوف * حىت إذا جاؤوا قاؿ أكذبتم بآيايت ومل ربيطوا ّٔا علما َّأماذا كنتم

تعملوف﴾٘  ،فاحلشر األوؿ عاـ للناس كلهم لفصل القضاء  ،والثاين خاص للمكذبُت للرسل

ٔ سورة األنعاـ. ٖٛ :
ٕ سورة التكوير. ٘ :

ٖ سورة الفجر. ٕٕ :
ٗ سورة التحرمي. ٙ :
٘ سورة النمل. ٛٗ – ٖٛ :

نبذة في العقيدة اإلسالمية

لتوبيخهم أماـ الناس كلهمٔ  ،ومعٌت يوزعوف أي ُحيبس أوذلم على آخرىم ليجتمعوف مث يُساقوف إىل
النارٕ.
ودما حيصل يف أرض ا﵀شر أربعة أمور:
ٔ .فزع الناس  ،ودليلو قولو تعاىل يف مطلع سورة احلج ﴿إف زلزلة الساعة شيء عظيم * يوـ تروهنا
تذىل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات محلها وترى الناس سكارى وما ىم بسكارى ولكن
عذاب ا﵁ شديد﴾.
وليس ادلقصود بالزلزلة يف ىذه اآلية الزلزلة احلسية لؤلرض  ،وإمنا ادلقصود ىنا شدة ىوؿ يوـ القيامة
ٖ ٗ
كما قاؿ تعاىل واصفا يوـ األحزاب ﴿ىنالك ابتلي ادلؤمنوف وزلزلوا زلزاال شديدا﴾ .
وأما الزلزاؿ احلسي لؤلرض يوـ القيامة فثابت يف قولو تعاىل ﴿إذا زلزلت األرض زلزاذلا﴾  ،وقولو

﴿إذا رجت األرض رجا﴾٘.

ومن شدة ذلك اليوـ وعظيم َك ْربو ؛ فإف فهوـ الناس تضطرب وتطيش يف تػحديد مدة لبثهم يف
الدنيا  ،فمنهم من يقوؿ ﴿إف لبثتم إال عشرا﴾ ، ٙومنهم من يقوؿ ﴿لبثنا يوما أو بعض يوـ فاسأؿ
ٔ انظر «د فع إيهاـ االضطراب عن آيات الكتاب»  ،سورة النمل  ،عند الكبلـ على قولو تعاىل ﴿ويوـ رمشر من كل أمة فوجا دمن
يكذب بآياتنا فهم يوزعوف﴾.

ٕ قالو ابن جرير يف تفسَت اآلية.
ٖ سورة األحزاب. ٔٔ :
ٗ انظر ما قالو الشنقيطي رمحو ا﵁ يف خاسبة تفسَت قولو تعاىل من سورة احلج ﴿يوـ تروهنا تذىل كل مرضعة عما أرضعت﴾ ...
اآلية.
٘ سورة الواقعة. ٗ :
 ٙسورة طػٰو. ٖٔٓ :

نبذة في العقيدة اإلسالمية

فاسأؿ العادين﴾ٔ  ،ويف آية أخرى يقوؿ احلق عنهم ﴿ويوـ تقوـ الساعة يقسم آّرموف ما لبثوا غَت
ساعة﴾ٕ.
ومن شدة ذلك اليوـ وعظيم ىولو ؛ يذىل الناس بعضهم عن بعض  ،قاؿ تعاىل ﴿يوـ يفر ادلرء من
أخيو * وأمو وأبيو * وصاحبتو وبنيو * لكل امرىء منهم يومئذ شأف يغنيو﴾ٖ.
تنبيو
والذين يُصيبهم الفزع يوـ القيامة ىم أىل ادلعاصي من الكافرين وادلبتدعُت وعصاة ادلؤمنُت  ،أما
ادلؤمنُت ال ُك َّػمل فبل  ،قاؿ تعاىل ﴿وكاف يوما على الكافرين عسَتا﴾ٗ  ،قاؿ الشنقيطي رمحو ا﵁ ما
٘
حمصلُو أف ىذا يدؿ دبفهومو على أنو يسَت على ادلؤمنُت.
َّ
قلت :أي ادلؤمنُت ال ُك َّمل  ،الذين قاموا بطاعة ا﵁ واجتنبوا ما حرـ ا﵁  ،فإف من خاؼ ا﵁ يف
الدنيا َّأمنو يف اآلخرة  ،ومن ِأمنو يف الدنيا أفزعو يف اآلخرة  ،قاؿ تعاىل عن ادلؤمنُت الصادقُت ﴿ال

ٔ سورة ادلؤمنوف. ٖٔٔ :
ٕ سورة الروـ. ٘٘ :
ٖ سورة عبس. ٕٚ – ٕٗ :

ٗ سورة الفرقاف. ٕٙ :
٘ انظر «دفع إيهاـ االضطراب عن آيات الكتاب»  ،سورة الفرقاف  ،عند الكبلـ على قولو تعاىل ﴿أصحاب اجلنة يومئذ خَت مستقرا
مستقرا وأحسن مقيبل﴾.

نبذة في العقيدة اإلسالمية

حيزهنم الفزع األكرب وتتلقاىم ادلبلئكة﴾ٔ  ،وقولو تعاىل ﴿وىم من فزع يومئذ آمنوف﴾ٕ  ،وقولو
تعاىل ﴿أفمن يُلقى يف النار خَت َّأمن يأيت آمنا يوـ القيامة﴾ٖ.
وروى ابن جرير بإسناده عن ابن عباس رضي ا﵁ عنهما يف قولو ﴿أصحاب اجلنة يومئذ خَت مستقرا
وأحسن مقيبل﴾ٗ :كاف احلساب من ذلك يف َّأولو٘  ،وقاؿ القوـ حُت قالوا يف منازذلم يف اجلنة، ٙ

 ،وقرأ ﴿أصحاب اجلنة يومئذ خَت مستقرا وأحسن مقيبل﴾.
ٕ .ودما يكوف يف أرض ادلػحشر ُدنُو الشمس من اخلبلئق حىت تكوف دبقدار ِميل  ،قيل ِميل
ٚ
الػ ِمكحلة  ،وقيل ميل ادلسافة  ،وسواء ىذا أو ذاؾ فالشمس ستكوف قريبة جدا من الرؤوس.

فإف قيل :إف اجلسم البشري ال يُطيق ذلك!
فاجلوا ب أف األجساـ يوـ القيامة تبعث على غَت الصفة اليت ىي عليها يف الدنيا  ،بل تُبعث بعثا
ِ
رسوُ كجبل أحد ليتناسب مع العذاب ،
يتناسب مع مواقف القيامة  ،فالكافر – مثبل  -يكوف ض ُ
ِ
رس الكاف ِر يوـ
والدليل على ذلك حديث أيب ىريرة رضي ا﵁ عنو قاؿ :قاؿ رسوؿ ا﵁  : ض ُ

ٔ سورة األنبياء. ٖٔٓ :
ٕ سورة النمل. ٜٛ :
ٖ سورة فصلت. ٗٓ :
ٗ سورة الفرقاف. ٕٗ :

٘ أي يف أوؿ يوـ القيامة.
 ٙأي صاروا وقت القيلولة يف منازذلم باجلنة.
 ٚانظر صحيح مسلم (ٗ.)ٕٛٙ

نبذة في العقيدة اإلسالمية

القيامة مثل أُحد  ،وعرض ِج ِ
لدهِ سبعوف ذراعا  ،وفَ ِخ ُذ ُه مثل َوِرقافٔ  ،ومقعده من النار مثل ما
ُ
ُ
ٕ ٖ
الربْػ ػ َذة .
بينِػي وبُت َّ
فاخلبلصة أف ا﵁ تعاىل بقدرتو يبعث الناس يوـ القيامة على ِخلقةٍ تتناسب مع الشدائد اليت ربصل
يف ذلك اليوـ  ،نسأؿ ا﵁ النجاة والعافية.
سلم أحد من الشمس؟
فإف قيل :ىل يَ ُ
قيه ُم ا﵁ مشس ذلك اليوـ  ،منهم السبعة الذين يظلهم
فاجلواب نعم  ،ىناؾ أصناؼ من الناس يَ ُ
ا﵁ يف ظلو  ،يوـ ال ظل إال ظلو  ،وىو ِظلّّ يَػخلُقو ا﵁ عز وجل  ،فيتَّ ػقي بو أصناؼ من الناس
مشس ذلك اليوـ  ،جعلنا ا﵁ منهم  ،وىم إماـ عادؿ  ،وشاب نشأ يف طاعة ا﵁  ،ورجبلف ربابا
يف ا﵁  ،اجتمعا عليو وتفرقا عليو  ،ورجل قلبو معلَّق بادلسجد  ،إذا خرج منو حىت يعود إليو ،
ػل دعتو امرأة ذات منصب وجػماؿ فقاؿ( :إنػي أخاؼ
ورجل ذكر ا﵁ خاليا ففاضت عيناه ُ ،
ورج ػ ٌ
ٗ
ورجػ ػ ٌل َّ
تصد َؽ بصدقة فأخفاىا حىت ال تعلم مشالو ما أنفقت ديينو.
ا﵁) ُ ،
ٔ َوِرقاف جبل بُت ادلدينة ومكة .انظر «النهاية».

ٕ
الربَذة قرية قرب ادلدينة .انظر «النهاية».
ّْ
ٖ رواه أمحد (ٕ ، )ٖٕٛ/وحسن إسناده حمققو «ادلسند»  ، )ٖٙٙ/ٗ( ،وىو عند البخاري (ٔ٘٘ )ٙومسلم (ٕ٘ )ٕٛعن أيب

ىريرة أيضا بلفظ أخصر من ىذا  ،وفيو أف عرض جلده مسَتة ثبلثة أياـ.
ٗ روى ىذا احلديث البخاري (ٓ )ٙٙومسلم (ٖٔٓٔ) عن أيب ىريرة رضي ا﵁ عنو.
ُخر من الناس يقيهم ا﵁ حر ذلك اليوـ ويُ ِظلهم ربت ظلو بسبب أعماؿ صاحلة
والظل ليس حمصورا يف السبعة  ،فهناؾ أصناؼ أ َ

قاموا ّٔا  ،وقد جاء ذلك يف أحاديث مجعها ابن حجر رمحو ا﵁ يف «فتح الباري» يف شرح احلديث  ،منها إنظار ادلعسر  ،ودليلو
حديث أيب اليسر رضي ا﵁ عنو مرفوعا :من أنظر معسرا أو َوضع عنو ؛ أظلو ا﵁ يف ظلو .رواه مسلم (ٕٔ٘.)ٚ
ويف الباب عن أيب ىريرة رضي ا﵁ عنو  ،انظر احلديث أعبله.
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وقد نظم السبعةَ الذين يظلهم ا﵁ يف ظلو العبلمة أبو شامة  ،عبد الرمحػٰن بن إمساعيل فقاؿ:

 ...يظلُّهم ا﵁ الكرمي بظلوِ
وقاؿ النيب ادلصطفى َّ
إف سبعةً
ُ
ِٔ
ٍ
اإلماـ بعدلو
متصدؽ
ناشئ
ٌ
ّّ
حمب ٌ
 ...وباؾ مصلٍّ و ُ
عفيف ٌ
ٖ .ودما يكوف يف أرض ا﵀شر ورود الناس على حوض النيب  الذي يف أرض ا﵀شر  ،فيشرب
منو ادلؤمنوف ادلستقيموف على الشريعة  ،ويُذاد عنو صنفاف من الناس:

األول من ارتدوا عن اإلسبلـ  ،كالذين ارتدوا بعد وفاة النيب  ، ومن ارتد أيضا دمن جاء بعدىم
إىل يوـ القيامة.

ذادوف  -أي يُطردوف  -عن احلوض كما تُذاد الغريبة من
والصنف الثاني ىم أىل الب َدع  ،فإهنم يُ ُ
ٕ
اإلبل.
ب فيو ِميزابافٖ من نَ َػهرٗ الكوثر الذي باجلنة  ،ومعٌت الكوثر اخلَت الكثَت  ،وطوؿ
ص ُّ
وىذا احلوض يَ ُ
احلوض مسَتة شهر  ،فيو من األباريق ك عدد ذموـ السماء  ،ماؤه أشد بياضا من اللنب  ،ورائحتو
أطيب من ادلسك  ،ومذاقو أحلى من العسل  ،من يشرب منو شربة فإنو ال يظمأ بعدىا أبدا ،
وانظر لبلستزادة كتاب «سطوع اذلبلؿ يف اخلصاؿ ادلوجبة للظبلؿ»  ،إلبراىيم بن عبد ا﵁ احلازمي  ،الناشر :دار الشريف –
الرياض.

ٔ نقلو ابن حجر رمحو ا﵁ يف «فتح الباري» يف شرح احلديث ادلتقدـ.
ٕ انظر «صحيح مسلم» (ٕٖٕٓ).
ٖ ادليزاب ويسمى أيضا بادلرزاب  ،وىو آّرى الذي يُعد ليسيل منو ادلاء من موضع عاؿ  ،كسطح البيت وميزاب الكعبة .انظر «تاج
العروس».
ٗ قاؿ النووي رمحو ا﵁ يف شرح حديث مسلم (ٖ :) ٔٛأما النهر ففيو لغتاف معروفتاف  ،فتح اذلاء وإسكاهنا  ،والفتح أجود  ،وبو
جاء القرآف العزيز.
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يصب فيو ميزاباف من اجلنة  ،أحدمها من ذىب  ،واآلخر من فضة  ،عرضو مثل طولو  ،كما بُت
ٔ
صنعاء وادلدينة.
قلت :وما أشد حاجة الناس للشرب منو يف ذلك اليوـ الشديد احلر  ،الطويل الوقوؼ  ،فمن أراد
أف يشرب من حوض النيب  يوـ القيامة فليُكثر الشرب من شريعتو يف الدنيا.
ٕ

موجود اآلف  ،كما قاؿ النيب  : وإين وا﵁ ألنظر إىل حوضي اآلف.
وحوض النيب 
ٌ
ولكل نيب حوضٖ  ،وىذا من حكمتو تعاىل ورمحتو بعباده  ،ليشرب ادلؤمنوف ادلتبعوف لؤلنبياء
السابقُت.
ٗ .ودما يكوف يف أرض ا﵀شر الش ػفاعة الع ػظمى  ،حيث إف الناس يوـ القيامة يطوؿ ّٔم ادلوقف ،
مؤمنهم وكافرىم  ،فيذىبوف إىل األنبياء ليشفعوا ذلم عند رّٔم لبدء احلساب  ،لَتى كلّّ سبيلو إما

إىل اجلنة وإما إىل النار  ،فيعتذر عنها األنبياء اخلمسة  ،آدـ ونوح وإبراىيم وموسى وعيسى عليهم
الصبلة والسبلـ  ،مث يُػحيلهم عيسى  إىل حممد  ، فيذىبوف إليو فيقوؿ( :أنا ذلا)  ،فيسجد

حو
ربت العرش ما شاء ا﵁ أف يسجد  ،مث يَفتح ا﵁ عليو من حمامده وحسن الثناء عليو شيئا مل يَػ ْفػػتَ ُ
وسل تُع َط)  ،فيشفع
على أحد قبلو  ،مث يػُ ػقاؿ لو( :ارفع حممد  ،وقُل يُسمع  ،واشفع تُ َش َّفع َ ،

ٔ

انظر األخبار الواردة يف احلوض يف «صحيح البخاري»  ،كتاب الرقاؽ  ،باب يف احلوض  ،وكذلك «صحيح مسلم»  ،كتاب

الفضائل  ،باب إثبات حوض نبينا  وصفاتو.
ٕ رواه البخاري (ٓ )ٜٙ٘ومسلم ( )ٕٕٜٙعن عقبة بن عامر رضي ا﵁ عنو.
ٖ رواه الًتمذي (ٖٕٗٗ) عن مسرة رضي ا﵁ عنو  ،وصححو األلباين كما يف «الصحيحة» (.)ٜٔ٘ٛ
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ألىل ادلوقف عند ا﵁ ل بدء احلساب فيقبل ا﵁ شفاعتو  ،فيبدأ احلساب وفصل القضاء بُت العباد
ٔ
كلهم  ،مؤمنهم وكافرىم  ،من لدف آدـ إىل قياـ الساعة.
وىذه الشفاعة خاصة بالنيب  ، فعن جابر رضي ا﵁ عنهما أف النيب  قاؿ :أعطيت مخسا لم
ِ
وج ػػعِلت يل األرض مسجدا وطهورا  ،فأيُّػما
يُعطهن أحد قبلي ؛ نُصرت بالرعب مسَتة شهر ُ ،
ُحػلَّت يل الغنائم ومل تُػحل ألحد قبلي  ،وأ ِ
رجل من أمتػي أدركتو الصبلة فليصلّْ  ،وأ ِ
طيت
ُع ُ
ُ
َْ
ٕ

الشفاعة  ،وكاف النيب يبعث إىل قومو خاصة وبعثت إىل الناس عامة.
وىذه الشفاعة ىي ادلقاـ الػمػحمود الوارد ذكره يف قولو تعاىل عسى أف يبعثك ربك مقاما
حممودا ، ٖوىو ادلقاـ الذي حيمده فيو األولوف و ِ
اآلخروف يوـ القيامة  ،ويغبِطونو عليو  ،إذ تكوف
لو ادلنة على مجيع اخللق يف بدء احلساب  ،مؤمنهم وكافرىم  ،إنسهم ِ
وج ػنُّهم.
وقد حث النيب  على الدعاء لو بنواؿ ىذ ادلقاـ ادلػحمود  ،فعن جابر بن عبد ا﵁ رضي ا﵁
عنهما  ،أف رسوؿ ا﵁  قاؿ :من قاؿ حُت يسمع النداء( :اللهم رب ىذه الدعوة التامة والصبلة
القائمة ِ ،
آت حممدا الوسيلة والفضيلة  ،وابعثو مقاما محمودا الذي وعدتو) ؛ حلت لو شفاعيت

يوـ القيامة.

ٔ

ٗ

أحاديث الشفاعة متواترة  ،وردت عن مجع من الصحابة يف الصحيحُت وغَتمها  ،انظر «صحيح البخاري» (، ٕٗٚٔ ، ٗٗٚٙ
٘ ، )ٚ٘ٔٓ ، ٚٗٗٓ ، ٖٜٚٗ ، ٚٗٔٓ ، ٙ٘ٙو «صحيح مسلم» (ٖ )ٜٔ٘ - ٜٔعن أنس وأيب ىريرة وأيب سعيد
اخلدري وحذيفة  ،رضي ا﵁ عنهم.

ٕ رواه البخاري (ٖٖ٘) ومسلم (ٕٔ٘)  ،واللفظ للبخاري.
ٖ سورة اإلسراء. ٜٚ :
ٗ رواه البخاري (ٗٔ.)ٙ
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ولِعِظَم شأف ىذه الشفاعة ؛ مساىا أىل العلم بالشفاعة العظمى  ،وىي َّأوؿ الشفاعات اليت تكوف
يوـ القيامة.
وللنيب  شفاعات أخرى خاصة بو وبعضها مشًتكة مع غَته  ،وسيأيت الكبلـ عليها بعد الكبلـ
على دخوؿ أىل الكبائر من ادلؤمنُت للنار مراعاة للًتتيب الزمٍت  ،ألف تلك الشفاعات تكوف بعد
دخوؿ الناس اجلنة والنار.
وىنا انتهى الكبلـ عما يكوف يف موقف احلشر.
الخامس مما يدخل في اإليمان باليوم اآلخر ؛ احلساب واجلزاء  ،والدليل على ثبوهتما قوؿ ا﵁
ٔ
احلَ َسنَةِ فَػلَوُ َع ْشُر
تعاىل ﴿إِ َّف إِلَْيػنَا إِيَابَػ ُه ْم * ُمثَّ إِ َّف َعلَْيػنَا ِح َسابَػ ُه ْم﴾  ،وقولو تعاىل ﴿ َمن َجاء بِ ْ
ٕ
ِ
ين
ز
ا
و
م
ل
ا
ع
ض
ن
و
﴿
تعاىل
لو
و
وق
،
السيّْئَةِ فَبلَ ُْجيَزى إِالَّ ِمثْػلَ َها َوُى ْم الَ يُظْلَ ُمو َف﴾
ْ
َ
أ َْمثَ ِاذلَا َوَمن َجاء بِ َّ
َ
ُ
َ
َ
َ َ
ِ
ِ ِ ِ ِ
اؿ َحبَّةٍ ّْم ْن َخ ْرَد ٍؿ أَتَػْيػنَا َِّٔا َوَك َفى بِنَا
س َشْيئا َوإِف َكا َف ِمثْػ َق َ
الْق ْس َط ليَػ ْوـ الْقيَا َمة فَبل تُظْلَ ُم نَػ ْف ٌ
ِ
ُت﴾ٖ.
َحاسبِ َ
واحلساب واجلزاء ىو مقتضى احلكمة  ،فإف ا﵁ تعاىل أنػزؿ الكتب وأرسل الرسل  ،وفرض على
العباد قَبػوؿ ما جاؤوا بو  ،والعمل دبا جيب العمل بو  ،وأوجب قتاؿ ادلعارضُت لو  ،وأحل دماءىم
وذرياهتم ونساءىم وأمواذلم  ،فلو مل يكن حساب وال جزاء لكاف ىذا التشريع من ِ
العبث الذي
يُن َّػزه الرب احلكيم عنو.

ٔ سورة الغاشية. ٕٙ -ٕ٘ :
ٕ سورة األنعاـ. ٔٙٓ :
ٖ سورة األنبياء. ٗٚ :
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رض وحساب مناقشةٍ
ٍ
حساب عَ ٍ
وعذاب  ،يدؿ ذلذا قوؿ النيب  : ليس
واحلساب حساباف ؛
ُ
ُ
حياسب يوـ القيامة إال َى ػلَػك.
أحد َ
فقالت عائشة :يا رسوؿ ا﵁  ،أليس قد قاؿ ا﵁ تعاىل ﴿فأما من أويت كتابو بيمينو فسوؼ حياسب
حسابا يسَتا﴾ٔ؟
ٕ
فقاؿ رسوؿ ا﵁  : إمنا ذلك العػَْرض  ،وليس أحد يُػ ػناقش احلساب يوـ القيامة إال ُع ػ ّْػذب.
الصنفُت يف حديث ابن عمر رضي ا﵁ عنهما  ،أف النيب  قاؿ :إف ا﵁ يُدنػِي
وقد جاء ذكر حاؿ ّْ
فيضع عليو َكػ ػنَػ َفوٖ ويَستُػُره  ،فيقوؿ :أتعرؼ ذنب كذا؟ أتعرؼ ذنب كذا؟
ادلؤمن َ
أي رب)  ،حىت إذا َّقرره بذنوبو  ،ورأى يف نفسو أنو ىلك قاؿ( :سًتهتا عليك يف
فيقوؿ( :نعم ْ
كتاب َحسناتِو.
الدنيا  ،وأنا أغفرىا لك اليوـ)  ،فيُعطى َ
ويف ذلك اليوـ توزف أعماؿ الناس دبوازين إلظهار عدؿ ا﵁ يف الناس  ،قاؿ تعاىل ﴿ونضع ادلوازين
القسط ليوـ القيامة فبل تظلم نفس شيئا وإف كاف مثقاؿ حبة من خردؿ أتينا ّٔا وكفى بنا

حاسبُت﴾ٗ.

والناس إذا ُدعوا إىل حسأّم جثوا على ركبهم دما أصأّم من اذلم  ،قاؿ تعاىل يف سورة اجلاثية
كل أمة تُدعى إىل كتأّا اليوـ ذبزوف ما كنتم تعملوف * ىذا كتابنا ينطق
﴿وترى كل أمة جاثية ُّ
عليكم باحلق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملوف﴾ٔ.
ٔ سورة االنشقاؽ. ٚ :

ٕ رواه البخاري ( )ٖٙ٘ٚومسلم ( )ٕٛٚٙعن عائشة رضي ا﵁ عنها.
ٖ كنَػفو أي سًته  ،وقيل رمحتو ولطفو .انظر «النهاية».
ٗ سورة األنبياء. ٗٚ :
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فصل
صلَ َح سائُر عملو  ،وإف فسدت
صلحت َ
وأوؿ ما حياسب عليو العبد من أعمالو صبلتُوُ  ،فإف َ
ٕ
سائر عملو.
فَسد ُ

وأوؿ ما حياسب عليو العبد فيما يتعلق حبقوؽ اآلدميُت الدماء  ،لقوؿ النيب  : أوؿ ما يقضى

بُت الناس يوـ القيامة يف الدماء.

ٖ

ويف ذلك اليوـ تشهد أعضاء اإلنساف عليو إذا أنكر ما عملو من السيئات  ،فيشه ُد عليو مسعو
وبصره وجلده  ،قاؿ تعاىل ﴿ويوـ حيشر أعداء ا﵁ إىل النار فهم يوزعوف * حىت إذا ما جاءوىا
شهد عليهم مسعهم وأبصارىم وجلودىم دبا كانوا يكسبوف * وقالوا جللودىم مل شهدمت علينا قالوا
ٗ ٘
أنطقنا ا﵁ الذي أنطق كل شيء وىو خلقكم أوؿ مرة وإليو ترجعوف﴾ .
وقاؿ احلسن البصري يف قوؿ ا﵁ تعاىل كفى بنفسك اليوـ عليك حسيبا :ٙيا ابن آدـ ،
ٚ
ػك حسيب ِ
نفسك.
َنص َفك من َخلقك َ ،ج َػعػلَ َ
أ َ
َ
قاؿ ابن كثَت يف تفسَته :ىذا من ُحسن كبلـ احلسن رمحو ا﵁.
ٔ سورة اجلاثية. ٕٜ – ٕٛ :
ٕ رواه الطرباين يف األوسط (ٓ ( ، ) ٔٛٛالناشر :دار احلديث  -القاىرة)  ،عن أنس بن مالك رضي ا﵁ عنو  ،وصححو األلباين
كما يف «الصحيحة» (.)ٖٔ٘ٛ
ٖ رواه البخاري (ٖٖ٘ )ٙومسلم ( )ٔٙٚٛعن ابن عمر رضي ا﵁ عنو.
ٗ سورة فصلت. ٕٔ - ٜٔ :
٘ انظر صحيح مسلم (.)ٕٜٙٛ
 ٙسورة اإلسراء. ٔٗ :
 ٚرواه ابن ادلبارؾ يف «الزىد» (ٖ.)ٔ٘ٙ
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وروى ابن جرير الطربي يف «تفسَته» عن قتادة يف قوؿ ا﵁ تعاىل كفى بنفسك اليوـ عليك
حسيبا :سيقرأ يومئذ من مل يكن قارئا يف الدنيا.
ويف ذلك اليوـ يُستثٌت من احلساب سبعوف ألفا  ،ال حساب عليهم وال عذاب  -جعلنا ا﵁ منهم
وسارعوا يف اخلَتات ،
 -وىم ادلؤمنوف ال ُك َّػمل  ،الذين قاموا دبا أوجب ا﵁ عليهم من الطاعات َ ،

وتركوا ا﵀رمات وادلكروىات  ،وقد جاء ذكرىم وصفتهم يف حديث ابن عباس رضي ا﵁ عنهما
ٔ
ادلخرج يف الصحيحُت.
وقد جاء يف حديث آخر ما يدؿ على أف ادلشمولُت ّٔذا الفضل أكثر من ىذا العدد  ،فعن أيب
أمامة رضي ا﵁ عنو  ،أف رسوؿ ا﵁  قاؿ :وعدين ريب أف ي ِ
دخ َل اجلنة من أميت سبعُت ألفا ال
ُ

حساب عليهم وال عذاب  ،مع كل ألف سبعوف ألفا  ،وثبلث حثيات من حثياتو.
اللهم اجعلنا منهم  ،آمُت.

ٕ

واحلساب يشمل الػجن واإلنس  ،فإف اجلن داخلوف يف عموـ الرسالة كما ىو معلوـ  ،وىم
مكلَّفوف  ،قاؿ تعاىل ﴿قاؿ ادخلوا يف أمم قد خلت من قبلكم من اجلن واإلنس يف النار﴾ٖ ،

ٔ انظر صحيح البخاري (ٔٗ٘ ، )ٙومسلم (ٕٕٓ) والًتمذي ( )ٕٗٗٙوأمحد (ٔ.)ٕٚٔ/
ٕ أخرجو الًتمذي واللفظ لو ( ، )ٕٖٗٚوابن ماجو ( )ٕٗٛٙوأمحد ( ٘ )ٕ٘ٓ/وابن أيب عاصم يف السنة ( ) ٜ٘ٛوالطرباين يف
«الكبَت» (ٕٓ٘ )ٕٚٙٚ ، ٚٙٙ٘ ، ٚعن أيب أمامة رضي ا﵁ عنو  ،وصحح إسناده األلباين رمحو ا﵁ كما يف «الصحيحة»
(.)ٜٜٔٓ
ٖ سورة األعراؼ. ٖٛ :
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وقاؿ يف حور اجلنة ﴿مل يطمثهن إنس قبلهم وال جاف﴾ٔ  ،فدلت اآلية على أف يف اجلنة ِجنِّا ،
دخلوىا كما دخلها اإلنس دلا استجابوا لرسلهم.
ػص ا﵁ من البهائ ِم بعضها لبعض  ،فعن أيب ىريرة رضي ا﵁ عنو  ،أف رسوؿ ا﵁
ويف ذلك اليوـ يَقتَػ ػ ُّ
ٖ
 قاؿ :لتؤد َّ
احلقوؽ إىل أىلها يوـ القيامة  ،حىت يُقادٕ للشاة اجللحاء من الشاة القرناء.
َّف
َ
أي يُقتص للشاة اليت ال قروف ذلا من ذات القروف اليت نطحتها  ،فسبحاف من أّٔر بعدلو وحكمتو
العقوؿ.
وىنا انتهى الكبلـ على موقف احلساب واجلزاء.
السادس دما يدخل يف اإلدياف باليوـ اآلخر اإلدياف باجلنة والنار  ،وأهنما ادلآؿ األبدي للخلق ،
فالػجنة دار النعيم اليت أعدىا ا﵁ تعاىل للمؤمنُت ادلتقُت  ،الذين آمنوا دبا أوجب ا﵁ عليهم اإلدياف
بو  ،وقاموا بطاعة ا﵁ ورسولو  ،خملصُت ﵁ متبعُت لرسولو  ،فيها من أنواع النعيم ما ال عُت رأت ،
احل ِ
وال أذف مسعت  ،وال خطَر على قلب بشر  ،قاؿ ا﵁ تعاىل ﴿إِ َّف الَّ ِذين آمنُوا وع ِملُوا َّ ِ
ات
َ َ ََ
الص َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ٍ
ِ ِ
ِ
ين ف َيها أَبَ ًدا
أ ُْولَئِ َ
ك ُى ْم َخْيػُر الَِْربيَّة * َجَز ُاؤُى ْم عن َد َرّّْٔ ْم َجن ُ
َّات َع ْدف َْذب ِري من َْربت َها األَنْػ َه ُار َخالد َ
ٗ
رضي اللَّو عْنػهم ورضوا عْنو َذلِ َ ِ
ِ
ِ
ُخ ِف َي َذلُم
س َّما أ ْ
َ ُ َ ُ ْ ََ ُ َ ُ
ك ل َم ْن َخش َي َربَّوُ﴾  ،وقاؿ تعاىل ﴿فَبل تَػ ْعلَ ُم نَػ ْف ٌ
من قُػَّرةِ أ َْع ُ ٍ
ُت َجَزاء ِدبَا َكانُوا يَػ ْع َملُو َف﴾٘.
ٔ سورة الرمحػٰن. ٚٗ :
ٕ يُػقاد للشاة أي يُػقتص ذلا .انظر «النهاية».
ٖ رواه مسلم (ٕ.)ٕ٘ٛ
ٗ سورة البينة. ٛ - ٚ :
٘ سورة السجدة. ٔٚ :
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واجلنة مئة درجة  ،فعن عبادة بن الصامت رضي ا﵁ عنو  ،عن النيب  قاؿ :اجلنة مئة درجة  ،ما
بُت كل درجتُت مسَتة مئة عاـ  ،وقاؿ عفافٔ :كما بُت السماء إىل األرض  ، -والفردوس أعبلىا
ٕ
العرش من فوقها  ،وإذا سألتم ا﵁ فاسألوه الفردوس.
درجة  ،ومنها زبرج األهنار األربعة  ،و ُ

ٖ

وأما النار فهي دار العذاب اليت أعدىا ا﵁ تعاىل لصنفُت من الناس ؛ عصاة ادلؤمنُت  ،والكافرين ،
ِ ِِ
ُت نَ ًارا
فيها من أنواع العذاب والنَّكاؿ ما ال خيطر على الباؿ  ،قاؿ ا﵁ تعاىل ﴿إِنَّا أ َْعتَ ْدنَا للظَّالم َ
َحا َط ِِّٔم ُسر ِادقػُ َها وإِف يَستَغِيثُوا يُػغَاثُوا بِػماء َكالْم ْه ِل يَ ْش ِوي الْو ُج َ ِ
اءت
اب َو َس ْ
س الشََّر ُ
أَ
ُ
َ
َ
ُ
ْ
ْ َ
وه بْئ َ
ٗ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ين فِ َيها أَبَ ًدا الَّ َِجي ُدو َف َولِيِّا
ين َوأ ََع َّد َذلُ ْم َسع ًَتا * َخالد َ
ُم ْرتَػ َف َقا﴾  ،وقاؿ تعاىل ﴿إ َّف اللَّوَ لَ َع َن الْ َكاف ِر َ
ِ
الر ُسوال﴾٘.
وى ُه ْم ِيف النَّا ِر يَػ ُقولُو َف يَا لَْيتَػنَا أَطَ ْعنَا اللَّوَ َوأَطَ ْعنَا َّ
ب ُو ُج ُ
َوال نَص ًَتا * يَػ ْوَـ تػُ َقلَّ ُ

فالكافروف يبقوف يف النار إىل أبد  ،وأما ُعصاة ادلؤمنُت فيعذبوف فيها إىل أمد  ،يُ َّ
عذبوف فيها بقدر

ذنؤّم اليت وقعوا فيها  ،كخطايا اللساف  ،أو الفرج  ،أو قطيعة الرحم  ،أو السماع ا﵀رـ  ،أو النظر
يف
ا﵀رـ  ،أو أكل ماؿ حمرـ ورمو ذلك  ،غَت أف النار ال سبس أعضاء السجود  ،ويف ىذا تشر ٌ

لعبادة الصبلة  ،فمنهم من يعذب يف النار إىل قدمو  ،ومنهم من يغيب إىل أنصاؼ ساقيو  ،فإذا

ٔ أحد رواة احلديث.
ٕ أهنار اجلنة أربعة أجناس :ادلاء واللنب واخلمر والعسل  ،وقد جاء ذكر ذكرىا يف قولو تعاىل يف سورة حممد مثل اجلنة اليت وعد
ادلتقوف فيها أهنار من ماء غَت آسن وأهنار من لنب مل يتغَت طعمو وأهنار من مخر لذة للشاربُت وأهنار من عسل مصفى.
ٖ رواه أمحد (٘ ، ) ٖٔٙ/وصحح إسناده حمققو «ادلسند».
ٗ سورة الكهف ، ٕٜ :وللفائدة فمعٌت ُسرادقها أي جدارىا  ،وقيل غَت ذلك .انظر معٌت اآلية يف «تفسَت الطربي».
٘ سورة األحزاب. ٙٙ - ٙٗ :
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مت استحقاقهم من النار فإهنم ُخيرجوف منها وقد امتُ ِحشوأ  ،فيُل َق ػو َف يف نػَ َه ٍر بأفواهِ اجلنةِٕ يقاؿ لو
ٗ
ٖ
الس ِيل  ،أي جانبو.
ت الػ ِح ػبَّ ُة يف حػ ِم ِيل َّ
ماء احلياة  ،فينبُػتوف كما تنبُ ُ
فإذا طُ ّْهَر عصاةُ ادلؤمنُت من ذنؤّم أُخ ِرجوا إىل اجلنة.

فصل في صفة النار

وجهنم عظيمة البنياف  ،فظيعة ادلنظر  ،شديدة احلر  ،فأما عِظَم بنياهنا فمستفاد من حديث عبد
ا﵁ بن مسعود رضي ا﵁ عنو قاؿ :قاؿ رسوؿ ا﵁  : يؤتى جبهنم يومئذ ذلا سبعوف ألف ِزماـ٘ ،
مع كل زماـ سبعوف ألف ملك يَػج ُّػروهنا.

ٙ

وأما فظاعة منظرىا فمعلوـ من قوؿ ا﵁ تعاىل ﴿إهنا لًتمي بشرر كالقصر﴾  ،فشرار النار يف حجمو

ػصػرة  ،وىي أصل الشجرة ، ٚفشرارة النار ادلتطايرة منها كحجم الواحدة من
كال َق ْ
صر  ،مجع قَ َ
أصوؿ الشجر  ،نعوذ با﵁ منها.
وأما شدة حرىا فيدؿ لو قوؿ النيب  : ناركم جزء من سبعُت جزءا من نار جهنم.

ٔ
ػحش احًتاؽ اجللد وظهور العظم .انظر «النهاية».
أي احًتقوا  ،وال َػم ْ
ٕ أفواه مجع فُ َّػوىة  ،وأفواه اجلنة أي أوائلها .قالو النووي رمحو ا﵁ يف شرح حديث مسلم (ٖ.)ٔٛ
ٖ احلِػ ػبَّ ػػة  -بكسر احلاء  -بزور البقوؿ وحب الرياحُت  ،خببلؼ احلَػبة  -بفتح احلاء  -فهي احلنطة والشعَت ورمومها .انظر
«النهاية».
ٗ انظر «صحيح البخاري» ( )ٖٜٚٗ ، ٖٚٗٚومسلم (ٕ )ٔٛعن أيب ىريرة رضي ا﵁ عنو.

٘ ال ّْػزماـ ىو احلبل الذي تُػربط فيو الناقة ورموىا دما يُػقاد .انظر «لساف العرب».
 ٙانظر «صحيح مسلم» (ٕٗ.)ٕٛ
 ٚانظر تفسَت اآلية عند ابن جرير الطربي يف «تفسَته».
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قيل :يا رسوؿ ا﵁  ،إف كانت لكافية.
ٔ
ضلت عليهن بتسعة وستُت جزءا كلهن مثل حرىا.
قاؿ :فُ ّْ
وجلهنم سبعة أبواب  ،يدخل من كل باب من تلك األبواب نصيب مقسوـ معلوـ من الناس  ،قاؿ
تعاىل ﴿وإف جهنم دلوعدىم أمجعُت * ذلا سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوـ﴾ٕ.
فصل
كما وكي ًفا ،
وطعاـ أىل النار خيتلف حبسبهم  ،إذ أىل النار يتفاوت عذأّم فيها حبسب سيئاهتم ِّ
ِ
فمن أىل النار من طعامو الغِسلُت  ،قاؿ تعاىل ﴿وال طعاـ إال من غسلُت﴾ٖ  ،والغسلُت ىو ما
يسيل من صديد أىل النار من غُسالة القروح.
الضريع  ،وىو نبات الشَّربؽ اليابس  ،قاؿ تعاىل ﴿ليس ذلم طعاـ إال من
ومنهم من طعامو َّ
ضريع﴾ٗ.
الزقوـ  ،قاؿ تعاىل ﴿إف شجرة الزقوـ * طعاـ األثيم * كادلهل يغلي يف البطوف *
ومنهم من طعامو َّ
٘ ٙ
كغلي احلميم﴾ .

ٔ رواه البخاري (٘ )ٖٕٙومسلم (ٖٗ )ٕٛعن أيب ىريرة رضي ا﵁ عنو  ،واللفظ للبخاري.
ٕ سورة احلجر. ٗٗ - ٖٗ :
ٖ سورة احلاقة. ٖٙ :

ٗ سورة الغاشية. ٙ :
٘ سورة الدخاف. ٗٙ – ٖٗ :
 ٙانظر «دفع إيهاـ االضطراب عن آيات الكتاب»  ،سورة احلاقة  ،قولو تعاىل ﴿وال طعاـ إال من غسلُت﴾.
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والزقوـ شج رة زبرج يف أصل اجلحيم  ،كريهة ادلنظر  ،كريهة ادلأكل  ،قاؿ تعاىل ﴿أذلك خَت نزال أـ
شجرة الزقزـ * إنا جعلناىا فتنة للظادلُت * إهنا شجرة زبرج يف أصل اجلحيم * طلعها كأنو رؤوس
الشياطُت * فإهنم آلكلوف منها فمالئوف منها البطوف﴾ٔ.

صب عليهم منو من فوؽ
وأما شراب أىل النار فإهنم يُسقوف من احلميم  -وىو ادلاء احلار  -ويُ ُّ
رؤوسهم  ،فيُعذبوف بو من خارج أجسامهم ويف داخل أجوافهم  ،فتنصهر جلودىم وتتقطع
أمعاؤىم  ،قاؿ تعاىل ﴿فالذين كفروا قطعت ذلم ثياب من نار يُصب من فوؽ رؤوسهم احلميم *

ٕ
﴿وسقوا ماء محيما فقطع أمعاءىم﴾ٖ.
يُصهر بو ما يف بطوهنم واجللود﴾  ،وقاؿ تعاىل ُ

وىناؾ أنواع أخرى من األشربة يُسقى ّٔا أىل النار  ،قد أشار ا﵁ تعاىل إليها يف قولو ﴿ىذا
ٗ
الغساؽ ىو ما ي ِ
قطُر من جلود أىل النار ،
وغساؽ * وآخر من شكلو أزواج﴾  ،و َّ
فليذوقوه محيم َّ
َ
ذكره الراغب األصفهاين يف كتابو «مفردات ألفاظ القرآف».
وأشد الناس عذابا يوـ القيامة ثبلثة أصناؼ ؛ آؿ فرعوف  ،وىم فرعوف وأتباعو  ،ومن كفر من
أصحاب ادلائدة  ،وادلنافقوف  ،والدليل على ما تقدـ قوؿ احلق تبارؾ وتعاىل ﴿ويوـ تقوـ الساعة
أدخلوا آؿ فرعوف أشد العذاب﴾٘  ،وقولو تعاىل عن أصحاب ادلائدة ﴿فمن يكفر بعد منكم فإين

ٔ سورة الصافات. ٙٙ – ٕٙ :
ٕ سورة احلج. ٜٔ :
ٖ سورة حممد. ٔ٘ :
ٗ سورة ص. ٘ٛ - ٘ٚ :
٘ سورة غافر. ٗٙ :
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ٔ
َّرؾ
أعذبو عذابا ال أعذبو أحدا من العادلُت﴾  ،وقولو تعاىل عن ادلنافقُت ﴿إف ادلنافقُت يف الد ْ
األسفل من النار﴾ٕ.

فصل
والناس كلهم ي ِردوف النار أي يَ ُػم ُّػروف عليها  ،مؤمنهم وكافرىم  ،كما قاؿ تعاىل ﴿وإف منكم إال
ٖ
سبسو ،
واردىا كاف على ربك حتما مقضيا﴾  ،ولكن من أراد ا﵁ ذماتو من ادلؤمنُت فإف النار ال ُّ

سبسو بسوء  ،أما من أراد ا﵁ عذابو من ادلؤمنُت والكافرين فإف
بل دير من فوقها على الصراط وال ُّ
الكبلليب ادلعلقة بالصراط ِ
زبط ُفو وتُلقيو يف النار  ،فأما ادلؤمنُت فيعذبوف فيها بقدر معاصيهم مث

خيرج وف إىل اجلنة  ،وأما الكافرين فيبقوف فيها أبد اآلباد  ،وىذا ىو معٌت قولو تعاىل يف اآلية بعدىا
ٗ ٘
﴿مث ننجي الذين اتقوا ونذر الظادلُت فيها ِجػثػيا﴾ .
شر اجللوس  ،ال جيلس الرجل جاثيا إال إذا
ومعٌت ال ِػجػثِ ّْػي يف اآلية ىو البُػروؾ على الركب  ،وىو ُّ
ٙ
نزؿ بو كرب.

ٔ سورة ادلائدة. ٔٔ٘ :
ٕ سورة النساء. ٔٗ٘ :
ٖ سورة مرمي. ٚٔ :

ٗ سورة مرمي. ٕٚ :
٘ انظر للفائدة ما قالو الشنقيطي رمحو ا﵁ يف تفسَت اآلية ادلتقدمة من سورة مرمي.
 ٙانظر تفسَت ابن جرير لآلية الكردية.
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وأىل النار يُساقوف إليها عِطاشا كما قاؿ تعاىل ﴿ونسوؽ آّرمُت إىل جهنم ِوردا﴾ٔ  ،أي عِطاشا ،
ٍ
عطش أُطلق اسم
فإف أصل ال ِورد ىو االتياف إىل ادلاء  ،ودلا كاف االتياف إىل ادلاء ال يكوف إال من
الورد على اجلماعة العطاش  ،قالو الشنقيطي رمحو ا﵁ يف تفسَت اآلية.
أمس َكْتهم
ويف ذلك اليوـ يكوف ألىل النار
ٌ
عبلمات تَعرفهم ّٔا مبلئكة النار  ،فإذا عرفَػْتػ ُهم َ
بنواصيهم – والناصية ىي مقدَّـ شعر الرأس  -و ِ
أقدام ِهم  ،مث تقذفهم يف النار بقوة وعنف عياذا
ُ
ٕ
با﵁  ،قاؿ تعاىل ﴿يُعرؼ آّرموف بسيماىم فيؤخ ُذ بالنواصي واألقداـ﴾  ،وقاؿ تعاىل ﴿يوـ
يُدعُّوف إىل نار جهنم دعَّا﴾ٖ  ،ومعٌت يُدعُّوف أي يدفعوف فيها بقوة وعنف.
فإف قيل :وما تلك العبلمات اليت يُعرؼ ّٔا أىل النار؟
فاجلواب أف ا﵁ تعاىل قد بُت يف كتابو عبلماهتِِم ادلميزة ذلم وىي سواد الوجوه وزرقة العيوف كما يف

قولو ﴿يوـ تبيض وجوه وتسود وجوه﴾ٗ  ،وقاؿ تعاىل ﴿ويوـ القيامة ترى الذين كذبوا على ا﵁
وجوىهم مسودة﴾٘  ،وقاؿ تعاىل ﴿كأمنا أ ِ
ُغشيت وجوىهم قطعا من الليل مظلما﴾ ، ٙوقاؿ تعاىل
تعاىل ﴿ووجوه يومئذ عليها غربة * ترىقها قًتة * أولئك ىم الكفرة الفجرة﴾ ، ٚوالقًتة ىي السواد.
السواد.

ٔ سورة مرمي. ٛٙ :

ٕ سورة الرمحػٰن. ٗٔ :
ٖ سورة الطور. ٖٔ :
ٗ سورة آؿ عمراف. ٔٓٙ :

٘ سورة الزمر. ٙٓ :
 ٙسورة يونس. ٕٚ :
 ٚسورة عبس. ٕٗ – ٗٓ :
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وأما ُزرقة العيوف فمذكورة يف قولو تعاىل ﴿ورمشر آّرمُت يومئذ زرقا﴾ٔ.
أقوؿ :وىذا خببلؼ وجوه أىل اإلدياف  ،فإف وجوىهم بيضاء وضيئة  ،كما قاؿ تعاىل ﴿يوـ تبيض
وجوه وتسود وجوه﴾  ،مث قاؿ بعدىا ﴿فأما الذين ابيضت وجوىهم ففي رمحة ا﵁ ىم فيها
خالدوف﴾.

وقاؿ تعاىل ﴿وجوه يومئذ ناضرة﴾ٕ  ،أي حسنة مشرقة.

ٖ

وأىل النار يُسحبوف فيها على وجوىهم كما يف قولو تعاىل ﴿يوـ يُسحبوف يف النار على وجوىهم
مس سقر﴾ٗ.
ذوقوا َّ
وأىل النار يُلبَسوف ثيابا من نار كما يف اآلية ادلتقدمة ﴿فالذين كفروا قُطّْعت ذلم ثياب من نار﴾٘ ،
ٍ
مله ٍ
ب بالنار كما يف قولو ﴿سرابيلهم من قَ ِطراف﴾ ، ٙوالسرابيل
 ،ويُلبسوف أيضا أقمصة من رماس َ
ىي الػ ُق ُػمػص  ،مجع قميص  ،وال َق ِطراف ىو النحاس ادلذاب بالنار.

ٔ سورة طػٰو. ٕٔٓ :
ٕ سورة القيامة. ٕٕ :
ٖ انظر «ادلعجم الوسيط».
ٗ سورة القمر. ٗٛ :
٘ سورة احلج. ٜٔ :
 ٙسورة إبراىيم. ٘ٓ :
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وأىل النار يُضربوف فيها دبطارؽ من حديد كما قاؿ تعاىل ﴿وذلم مقامع من حديد﴾ٔ  ،وادلقامع يف
اللغة مجع ِمقمعة  ،وىي حديدة كا﵀جن يُضرب ّٔا على رأس الفيل  ،ومعناىا يف اآلية مرزبة
عظيمة من حديد – وتعرؼ يف زماننا بادلطرقة  -تَضرب ّٔا خزنة النار أىلها عياذا با﵁  ،ذكره
الشنقيطي رمحو ا﵁ يف تفسَت اآلية.

والحكمة من عذاب ا﵁ ألىل النار من ادلؤمنُت تطهَتىم من الذنوب  ،مث يؤويهم ا﵁ بعد ذلك
جلنتو  ،إذ اجلنة طيبة فبل يدخلها إال نفس طيبة  ،والذنوب ذمسة  ،فوجب التطهَت منها أوال  ،وأما
الكافر فإف احلكمة من عذاب ا﵁ لو إىانتو وخزيو  ،وال يًتتب على ذلك سبحيص وال تطهَت  ،ألف
ٕ
الػ ُخبث متأصل فيو ال يزوؿ بالنار  ،فيبقى فيها أبد اآلباد عياذا با﵁.
فصل
والنار أعاذنا ا﵁ منها تُبصر وتَشهق وتَزفِر  ،فأما اإلبصار فورد يف قولو تعاىل ﴿إذا رأتهم من مكاف
بعيد مسعوا ذلا تغيظا وزفَتا﴾ٖ  ،أي إذا رأت النار الكفار وىم يف ا﵀شر ِمسعوا تغيظها وىو صوت
الغلياف  ،ومسعوا زفَتىا وشهيقها  ،ومها صوتاف معلوماف  ،وا﵁ أعلم بكن ِه ِهما.
والنار تضطرـ وزببو كما قاؿ تعاىل ﴿كلما خبت زدناىم سعَتا﴾ٗ.
ٔ سورة احلج. ٕٔ :
ٕ انظر «أضواء البياف» يف الكبلـ على تفسَت قولو تعاىل يف سورة اجلاثية ﴿وذلم عذاب مهُت﴾  ،اآلية. ٜ :
وانظر كذلك «دفع إيهاـ االضطراب» يف خاسبة كبلمو على قوؿ ا﵁ تعاىل ﴿قاؿ النار مثواكم فيها إال ما شاء ا﵁﴾  ،األنعاـ:
. ٕٔٛ
ٖ سورة الفرقاف. ٕٔ :
ٗ سورة اإلسراء. ٜٚ :
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والنار موعودة ملؤىا كما قاؿ تعاىل ﴿ولكن حق القوؿ مٍت ألمؤلف جهنم من اجلنة والناس
أمجعُت﴾ٔ.
فصل في صفة الجنة
اجلنة جناف متعددة  ،ليست نعيما متساويا  ،بل النعيم فيها ُمتفاوت  ،وأىلها يتفرقوف فيها حبسب

أعماذلم الصاحلة  ،فجنتاف مجيع ما فيهما من ذىب  ،وجنتاف مجيع ما فيهما من فضة  ،كما قاؿ
تعاىل يف اجلنتُت األُولَيُت ﴿ودلن خاؼ مقاـ ربو جنتاف﴾ٕ  ،مث قاؿ يف اجلنتُت اللتُت مها دوهنما يف
النعيم ِ
﴿ومن دوهنما جنتاف﴾ٖ.

حمصلُو أف اجلنتُت األُوليُت
روى ابن جرير الطربي بسنده عن ابن زيد يف تفسَت ىاتُت اآليتُت ما َّ
للسابقُت ادلقربُت  ،واجلنتُت األُخريُت لؤلبرار أصحاب اليمُت.
وعن عبد ا﵁ بن قيس رضي ا﵁ عنو عن النيب  قاؿ :جنتاف من فضة آنيتهما وما فيهما ،
وجنتاف من ذىب آنيتهما وما فيهما  ،وما بُت القوـ وبُت أف ينظروا إىل رّٔم إال رداء الكربياء على
ٗ

وجهو يف جنة عدف.
وحيسن ىنا التنبيو إىل الفرؽ بُت السابقُت واألبرار  ،فالسابقوف ىم القائموف بالفرائض والنوافل
ادلنتهوف عن ادلعاصي وادلكروىات  ،وأما األبرار فهم القائموف بالفرائض ادلنتهوف عن ادلعاصي  ،أما
النوافل فلم حيرصوا عليها على الوجو األكمل  ،وردبا وقعوا يف بعض ادلكروىات  ،وأما ادلعاصي
ٔ سورة السجدة. ٖٔ :

ٕ سورة الرمحػٰن. ٗٙ :
ٖ سورة الرمحػٰن. ٕٙ :
ٗ رواه البخاري (ٗٗٗ )ٚومسلم (ٓ.)ٔٛ
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منكف عنها سواء كانت من الصغائر أو الكبائر  ،ولكن انكفاؼ السابقُت عنها
فكبل الفريقُت
ّّ
أعظم.
وتفضيل السابقُت على األبرار يف الثواب ظاىر سببو  ،فإف السابقُت قد بذلوا وسعهم يف طاعة ا﵁
واحلذر من معصية ا﵁  ،كما نفع ا﵁ ّٔم غَتىم من الناس  ،من دعوة وأمر دبعروؼ وهني عن منكر
وجهاد وصدقة وإصبلح ذات البُت وقياـ ليل وبناء مساجد ورمو ذلك.
أما األبرار فلم يبذلوا أنفسهم بذال عظيما يف ىػٰذين السبيلُت  ،إصبلح النفس وإصبلح الغَت ،
فكانوا أقل من السابقُت يف الثواب.
ومن دالئل تفضيل السابقُت على األبرار قولو تعاىل عن السابقُت ﴿حيلوف فيها من أساور من
ٔ
﴿وح ػلُّوا أساور من فضة﴾ٕ.
ذىب﴾  ،وقاؿ عن األبرار ُ

واألبرار – كما تقدـ  -ليسوا كالسابقُت يف االبتعاد عن ادلعاصي وادلكروىات  ،واإلقباؿ على
الفرائض والنوافل  ،ومن تأمل سَتة أئمة اإلسبلـ يف القدمي واحلديث علِم أوصافهم استحقاقهم
لتلك ادلنزلة بإذف ا﵁.
وقد أشار ا﵁ تعاىل إىل الفرؽ يف النعيم بُت السابقُت ادلقربُت وبُت األبرار أصحاب اليمُت يف مطلع
فلَتجع إليو.
سورة الواقعة وآخرىا ُ
وأىل اجلنة من أىل الوصف الواحد يتفاوتوف فيما بينهم  ،فالسابقوف ادلقربوف يتفاوت بعضهم عن
بعض يف النعيم حبسب أعماذلم  ،وكذلك األبرار أصحاب اليمُت  ،فعن أيب سعيد اخلدري رضي

ٔ سورة الكهف. ٖٔ :
ٕ سورة اإلنساف. ٕٔ :
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ا﵁ عنو  ،أف رسوؿ ا﵁  قاؿ :إف أىل اجلنة ليًتاءوف أىل الغرؼ من فوقهم كما تًتاءوف الكوكب
ُّ
الدري الغابر من األفق من ادلشرؽ أو ادلغرب لتفاضل ما بينهم.
قالوا :يا رسوؿ ا﵁  ،تلك منازؿ األنبياء ال يبلغها غَتىم.
ٔ
قاؿ بلى والذي نفسي بيده  ،رجاؿ آمنوا با﵁ وصدقوا ادلرسلُت.
ونعيم أىل اجلنة يزداد وال يبلى  ،فعن أنس بن مالك رضي ا﵁ عنو أف رسوؿ ا﵁  قاؿ:
إف يف اجلنة لسوقا يأتوهنا كل مجعة  ،فت ِهب ريح الشماؿ فتحثو يف وجوىهم وثيأّم  ،فيزدادوف
حسنا ومجاال  ،فَتجعوف إىل أىليهم وقد ازدادوا حسنا ومجاال  ،فيقوؿ ذلم أىلوىم :وا﵁ لقد ازددمت
بعدنا حسنا ومجاال  ،فيقولوف :وأنتم وا﵁  ،لقد ازددمت بعدنا حسنا ومجاال.
انتهى الكبلـ ىنا على صفة اجلنة والنار.
فصل في أن الجنة والنار مخلوقتان
واجلنة والنار خملوقتاف موجودتاف اآلف  ،والدليل على ذلك قولو تعاىل ﴿وسارعوا إىل مغفرة من ربكم
وجنة عرضها السماوات واألرض أُعدت للمتقُت﴾  ،والشاىد قولو ﴿أعدت﴾.
عمل ِ
قوؿ الن ِيب  لببلؿ :حدّْثٍت بأرجى ٍ
عملتو عندؾ يف اإلسبلـ منفعةً  ،فإين
السنةِ ُ
والدليل من ُّ
ٖ
ٕ
يدي يف اجلنة.
ف نعليك بُت َّ
مسعت الليلة َخػ ػ ْش َ

ٔ رواه البخاري ( )ٖٕ٘ٙومسلم (ٖٔ.)ٕٛ
ٕ اخلشف ىو احلركة والصوت .انظر «ادلعجم الوسيط».
ٖ رواه مسلم ( )ٕٗ٘ٛعن أ يب ىريرة رضي ا﵁ عنو.
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ومن األدلة كذلك على أف اجلنة خملوقة اآلف قولو  : أ ِ
ُدخلت اجلنة  ،فإذا فيها َجنابػِ ػ ُذٔ اللؤلؤ ،
ٕ
وإذا ترابُػها ال ِػمسك.
أما الدليل على أف النار خملوقة اآلف فقولو تعاىل ﴿واتقوا النار اليت أُ َّ
عدت للكافرين﴾ٖ  ،والشاىد
قولو ﴿أعدت﴾.
ػصػػبَو – أي أمعاءه  -يف النار  ،وىو أوؿ من غيَّػر
ػج ُّػر قُػ ْ
ػحي يَ ُ
ومن السنة أنو  رأى عمرو بن لُ َ
ٗ
دين إبراىيم  ،وأتى باألصناـ إىل جزيرة العرب.
ورأى امرأة تعذب يف النار يف ِىرةٍ حبستها  ،ال ىي أطعمتها  ،وال ىي تركتها تأكل من َخشاش
٘ ٙ
األرض .
فصل في أن الجنة والنار باقيتان
ٔ اجلنابذ ىي القباب  ،واحدهتا َج ػػنبَػػذة.
ٕ قطعة من حديث اإلسراء الطويل الذي رواه مسلم (ٖ )ٔٙعن أنس بن مالك رضي ا﵁ عنو.
ٖ سورة آؿ عمراف. ٖٔٔ :
ٗ انظر حديث أيب ىريرة الذي رواه البخاري (ٕٖٔ٘) ومسلم (.)ٕٛ٘ٙ
٘ خشاش األرض أي ىوامها وحشراهتا  ،واحدهتا خشاشة .انظر «النهاية»  ،مادة خشش.
 ٙانظر حديث ابن عمر الذي رواه البخاري (٘ )ٕٖٙومسلم (ٕٕٕٗ).
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واجلنة والنار باقيتاف ال تَػ ػبِيداف وال تَػ ْفػ َػنياف  ،والدليل على ىذا ظاىر القرآف والسنة  ،وقد ورد تأبيد
خلود ادلؤمنُت يف اجلنة وخلود الكفار يف النار يف عدة مواضع من القرآف  ،ومن قاؿ بأهنما تفنياف
فقولو ضعيف ال يُػ َػع َّػوؿ عليو  ،ألنو خبلؼ ظاىر النصوص  ،وقد خاطب ا﵁ الناس دبا يفهموف ،
ٔ
فالواجب إمرار النصوص كما جاءت ببل رب ريف وال تكلُّف.

ٔ انظر لبلستزادة ما قالو الشنقيطي رمحو ا﵁ يف «دفع اإليهاـ» (ص ) ٖٖٔ :عند تفسَت قولو تعاىل ﴿قاؿ النار مثواكم خالدين فيها
إال ما شاء ا﵁﴾ (األنعاـ.)ٕٔٛ :
وانظر كذلك ما قالو يف الكتاب نفسو (ص )ٖٖٚ :عند تفسَت قولو تعاىل من سورة النبأ ﴿البثُت فيها أحقابا﴾.
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ذكر بعض مشاىد القيامة
ىذا فصل مفيد يف ذكر بعض مشاىد القيامة  ،وربرير الكبلـ يف بعضها  ،وىي كالتايل:
ف
ٔ .تطاير ُّ
الص ُح ُ

الصرا ُط على متػ ِن جهنم  ،وأصناؼ الناس أثناء مرورىم عليو
ٕ .ضرب ّْ
ٖ .وقوؼ أناس على قنطرةٍ بُت اجلنة والنار
ٗ .شفاعات النيب  للمؤمنُت يوـ القيامة
٘ .شفاعات الشفعاء
تفصيل
 .1تطايُر الصحف
ف  ،أي صحائف األعماؿ  ،فيأخذىا الناس  ،فمنهم من يأخذىا
يف ذلك اليوـ تتطاير ُّ
الص ُح ُ
باليمُت وىم أىل االستقامة  ،ومنهم من يأخذىا بالشماؿ وىم الكفار.
وادلؤمن يأخذ كتابو وىو فر ٌح مستبشر  ،قاؿ تعاىل ﴿فأما من أويت كتابو بيمينو فيقوؿ ىاؤـ اقرءوا
كتابيو * إين ظننت أين مبلؽ حسابيو * فهو يف عيشة راضية * يف جنة عالية * قطوفها دانية *
كلوا واشربوا ىنيئا دبا أسلفتم يف األياـ اخلالية﴾ٔ.

ٔ سورة احلاقة. ٕٗ - ٜٔ :
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وأما الكافر فيأخذ كتابو بشمالو من وراء ظهره  ،فكما أنو جعل كتاب ا﵁ وراء ظهره ؛ فإنو يعطى
كتابو من وراء ظهره  ،جزاء وفاقا  ،فيأخذه وىو حزين مستحسر  ،قاؿ تعاىل ﴿وأما من أويت كتابو
بشمالو فيقوؿ يا ليتٍت مل أويت كتابيو * ومل أدر ما حسابيو * يا ليتها كانت القاضية * ما أغٌت عٍت
ماليو * ىلك عٍت سلطانيو﴾ٔ  ،وقاؿ تعاىل ﴿وأما من أويت كتابو وراء ظهره * فسوؼ يدعو ثبورا *
ويصلى سعَتا * إنو كاف يف أىلو مسرورا * إنو ظن أف لن حيور * بلى إف ربو كاف بو بصَتا﴾ٕ.

فإف قيل :ماذا عن ادلسلم الفاسق مرتكب الكبائر  ،الذي استحق دخوؿ النار  ،ىل يأخذ كتابو
بيمينو أـ بشمالو؟
فاجلواب أنو مل يرد فيو ىذا دليل صريح  ،والذي يظهر أنو إف كاف مستحقا لدخوؿ النار فإنو يأخذ
ٖ
كتابو بشمالو  ،وا﵁ أعلم.

ٔ سورة احلاقة. ٕٜ - ٕ٘ :

ٕ سورة اإلنشقاؽ . ٔ٘ - ٔٓ :ومعٌت حيور أي ظن أف لن يرجع إىل ا﵁ ويبعث  ،لكونو ال يؤمن باليوـ اآلخر  ،وانظر معٌت اآلية
يف «تفسَت الطربي».
ٖ أفادين ّٔذه الفائدة الشيخ حممد بن علي آدـ األثيويب حفظو ا﵁.
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الصرا ُط على متـ ِن جهنم  ،وأصناف الناس أثناء مرورىم عليو
 .2ضرب ِّ
دحضةٌ
ضرب الصّْرا ُط على متػ ِن جهنم أي ظه ِرىا  ،مث يَ ُػمُّر عليو الناس  ،وىو َم َ
ويف ذلك اليوـ يُ ُ
ٖ
ٕ
ٔ
ِ
وح َسكةٌ ُمفلطحةٌ  -أي
َمػ ِزلَّػ ػػة  ،أي تزلق عليو األقداـ وال تثبت  ،عليو خطاطيف وكبلليب َ ،
رض واتّْساعٗ  ، -على رأسها شوكةٌ َعػػَِقي ػ َفةٌ  -أي ملتوية كالصنارة٘  -تكوف
شوكة صلبة فيها ُع ٌ
بنَ ٍ
ناج
ناج ُم َسلّ ٌم  ،أو ٍ
مر الناس عليها صاروا ثبلثة أصناؼ :إما ٍ
السعداف  ،فإذا َّ
جد  ،يُقاؿ ذلا َّ
ٍ
مكدوس – أي مدفو ٍع  -يف نار جهنم  ،فاخلطاطيف والكبلليب واألشواؾ ينجو
خمدوش  ،أو
ٌ
منها أناس ويسلموف من ِ
خدشها وإمساكِها  ،وىم ادلؤمنوف ال ُك َّػمل الذين قاموا بطاعة ا﵁ واجتنبوا
معاصي ا﵁.
والصنف الثاين من الناس ِ
زبد ُشهم ولكن يَسلَموف من إمساكها ّٔم ويعربوف الصراط  ،وىم الذين
عندىم معاصي مل تستوجب دخوؿ النار  ،بل اخلدش ىو عقوبتهم يف اآلخرة فحسب مث ينجوف.
والصنف الثالث ىم الذين ِ
زبط ُفهم وهتوي ّٔم إىل النار بدفع وقوة  ،وىؤالء ىم ادلؤمنوف الذين
استحقوا دخوؿ النار بسبب ما عندىم من ادلعاصي والكبائر  ،فالكبلليب ِ
زبط ُفهم وهتوي ّٔم يف

نار جهنم عياذا با﵁  ،وكذلك األمر بالنسبة للكافرين  ،فإهنم زبطفهم الكبلليب مث تلقي ّٔم يف

النار من باب أوىل.
ٔ انظر «النهاية».
ٕ خطاطيف مجع خطَّاؼ  ،وىو احلديدة ادلعوجة كالكلوب  ،يُػختطف ّٔا الشيء .انظر «النهاية».
ٖ الكبلليب مجع كلُّوب  ،بتشديد البلـ  ،وىو حديدة معوجة الرأس .انظر «النهاية».
ٗ انظر «النهاية» و «لساف العرب».
٘ انظر «النهاية».
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الصراط ليست باختيارىم  ،بل حبسب أعماذلم  ،كما جاء يف احلديث (ذبري
وسرعةُ الناس على ّْ
ُ
ٔ
مر سريعا  ،وسرعة الواحد حبسب عملو  ،فمنهم من
ّٔم أعماذلم)  ،فمن كاف عملو صاحلا حسناً َّ

الصراط كطرؼ العُت  ،ومنهم من يَ ُػمُّر كالربؽ  ،ومنهم من يَ ُػمُّر كالريح  ،ومنهم من يَ ُػمُّر
يَ ُػمُّر على ّْ
ِٕ
دير آخرىم
الركاب  ،ومنهم من دير كعدو الرجاؿ  ،حىت ُّ
كالطَت  ،ومنهم من يَ ُػمُّر كأجاويد اخليل و ّْ

سحب سحباً.
يُ ُ

مر بطيئا  ،وردبا َخ ػطَفتو الكبلليب إف كاف دمن استحق النار.
ومن ساء عملو َّ
والدليل على ما تقدـ حديث أيب ىريرة رضي ا﵁ عنو ادلخرج يف الصحيحُتٖ  ،وكذا حديث أيب
سعيد اخلدري ادلخرج يف الصحيحُتٗ  ،وقد تركنا ذكرمها طلبا لبلختصار.
 .3وقوف أناس على قنطرة بين الجنة والنار
ويف ذلك اليوـ يقف ادلؤمنوف الذين ُع ّْذبوا يف النار بعد خروجهم منها على قنطرةٍ – أي جس ٍر –
بُت اجلنة والنار ليتخلصوا دما علِق بقلؤّم من الغِ ّْل واحلسد والبغضاء  ،فبل يدخلوف اجلنة إال وقد
طػَ ُهرت قلؤّم  ،فقد أخرج البخاري رمحو ا﵁ يف تفسَت قولو تعاىل ونػزعنا ما يف صدورىم من
٘
ص ادلؤمنوف من النار، ٙ
غل عن أيب سعيد اخلدري رضي ا﵁ عنو قاؿ :قاؿ رسوؿ ا﵁  : يػَخلُ ُ
ٔ انظر «صحيح مسلم» (٘ )ٜٔعن حذيفة رضي ا﵁ عنو.
ٕ أجاويد مجع جواد  ،وىو الفرس السابق اجليد .انظر «النهاية».
ٖ انظر صحيح البخاري ( )ٖٚٗٚوصحيح مسلم (ٕ.)ٔٛ

ٗ انظر صحيح البخاري ( )ٖٜٚٗوصحيح مسلم (ٖ.)ٔٛ
٘ سورة احلجر. ٗٚ :
 ٙأي يسلَموف منها فيخرجوف بعدما ِ
نشبوا فيها .انظر «لساف العرب».
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قتص لبعضهم من ِ
بعض مظاملَ كانت بينهم يف الدنيا ،
 ،فيُحبَسوف على قنطرةٍ بُت اجلنة والنار  ،فيُ ُّ
ألحد ىم أىدى دبنػ ِزلِو يف
حىت إذا ُى ّْذبوا ونُػ ػ ُّقوا أُ ِذف ذلم يف دخوؿ اجلنة  ،فوالذي نفس حممد بيده ؛ ُ
ٔ
اجلنة ِمنوُ دبنػزلِػػوِ كاف يف الدنيا.
قاؿ ابن تيمية رمحو ا﵁ :فالنفوس اخلبيثة ال تصلح أف تكوف يف اجلنة الطيبة اليت ليس فيها من
اخلبث شيء  ،والتهذيب ىو التخليص كما يُ َّ
هذب الذىب فيُخلَّص من الغش  ،فتبُت أف اجلنة إمنا
ٕ
يدخلها ادلؤمنوف بعد التهذيب و التنقية من بقايا الذنوب.
 .4فصل في شفاعات النبي  للمؤمنين يوم القيامة
ودما يكوف يوـ القيامة شفاعات النيب  ، وىي أربع شفاعات غَت الشفاعة العظمى اليت تقدـ
ذكرىا:
شفاعتو  للمؤمنُت يف دخوؿ اجلنة  ،فإف ادلؤمنُت إذا أتوا اجلنة وجدوا أبوأّا مغلقة ،
فأولها
ُ
فعندئذ يطرؽ النيب  باب اجلنة  ،فيقوؿ خازف اجلنةٖ :من أنت؟
فيقوؿ :حممد.
ٗ
فيقوؿ :بك أُِمرت ال أفتح ٍ
ألحد قبلك.
ُ
ُ
ٔ رواه البخاري (ٖ٘٘.)ٙ
ٕ انظر «فتاوى ابن تيمية» (ٗٔ ، )ٖٗ٘ - ٖٗٗ/باختصار.

ٖ اخلازف ىو احلافظ للشيء  ،وقد اشتُهر تسمية خازف اجلنة بػ «رضواف»  ،وىذا ال دليل صحيح عليو  ،والصواب تسميتو خبازف
اجلنة كما جاء يف احلديث  ،أفادين ّٔا الشيخ حممد بن علي آدـ األثيويب حفظو ا﵁.
ٗ رواه مسلم ( )ٜٔٚعن أنس بن مالك رضي ا﵁ عنو.
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وعن أنس بن مالك رضي ا﵁ عنو قاؿ :قاؿ رسوؿ ا﵁  : أنا أول الناس يشفع في الجنة  ،وأنا
ٔ ٕ
ِ
األنبياء تَػ ػبَعاً .
أكثر
إظهار لشرؼ النيب 
فالنيب  ىو أوؿ من يدخل الػجنة  ،وال يدخلها أحد قبلو  ،ويف ىذا ٌ
وفضلِو  ،إذ أنو صاحب الشفاعة العظمى لَتيح الناس من كربات ا﵀شر  ،وصاحب الشفاعة الثانية
لنيل الفرح والسرور بدخوؿ اجلنة.
وثاني شفاعات النيب  شفاعتو دلن ال ِحساب عليهم يوـ القيامة يف دخوؿ اجلنة  ،ودليلها
حديث أيب ىريرة رضي ا﵁ عنو الطويل يف الشفاعة  ،وفيو :يا حممد ِ ،
أدخل من أمتك من ال
ٖ ٗ
ِحساب عليهم من الباب األدين من أبواب اجلنة .
وثالثها شفاعةُ النيب  لعصاة ادلؤمنُت دمن دخلوا النار بسبب معاصيهم يف اخلروج منها  ،وىي اليت
عناىا النيب  يف قولو( :لكل نيب دعوة مستجابة يدعو ّٔا  ،وأريد أف أختبئ دعويت شفاعةً ألميت
ٙ
يف اآلخرة)٘  ،وكذا يف قولو  : شفاعيت ألىل الكبائر من أميت.
ٔ أي أتباعا من الناس.
ٕ رواه مسلم ( )ٜٔٙواللفظ لو  ،وأمحد (ٖ ، )ٔٗٓ/والدارمي يف ادلقدمة  ،باب ما أعطي النيب من الفضل.

ٖ قلت :يف ىذا تنبيو لفضلهم  ،فإف للجنة سبعة أبواب كما جاء يف التنزيل ﴿ذلا سبعة أبواب﴾  ،وكوهنم يدخلوف من الباب األدين
منها فيو تنبيو لفضلهم  ،فإف فضل التيامن معلوـ يف اإلسبلـ.
ٗ رواه البخاري (ٕٔ.)ٗٚ
٘ رواه البخاري (ٖٗٓ )ٙومسلم ( )ٜٔٛوالًتمذي (ٕٓ )ٖٙوابن ماجو ( )ٖٗٓٚوأمحد (ٕ ) ٕٚ٘/عن أيب ىريرة رضي ا﵁ عنو.
 ٙرواه الًتمذي (ٖٕ٘ٗ)  ،وأبو داود ( ، )ٖٜٗٚوأمحد (ٖ ) ٕٖٔ/وصححو األلباين يف ادلشكاة ( )ٜٜ٘٘ - ٜ٘٘ٛعن أنس
رضي ا﵁ عنو.
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الشفاعة الرابعة :شفاعتو  لعمو أيب طالب لتخفيف العذاب عنو  ،ألنو كاف يدافع عنو ويرد عنو
أغنيت عن
أذى ادلشركُت  ،فعن العباس بن عبد ادلطلب رضي ا﵁ عنو أنو قاؿ للنيب  : ما
َ
ب لك.
ّْ
عمك؟ فوا﵁ كاف حيوطُك َ
ويغض ُ
ٕ
ٔ
ضاح من نار  ،ولوال أنا لكاف يف َّ
الد ْرِؾ األسفل من النار.
ض ْح ٍ
قاؿ :ىو يف َ

ىذه ىي الشفاعات اخلمسٖ اليت سيقوـ ّٔا النيب  يوـ القيامة  ،العظمى مث الشفاعات األربع ،
ومجيعها خاصة بو  إال شفاعتو لعصاة ادلؤمنُت دمن دخلوا النار  ،فإهنا مشًتكة مع غَته من
ص بتكرار ىذه الشفاعة أربع مرات
الشفعاء دمن سيأيت ذكرىم قريبا بإذف ا﵁  ،مث إف النيب  قد ُخ ّ
مرة.
مرة بعد َّ
ليُخلّْص أفواجا من أىل الكبائر من أمتو من النار َّ ،
 .5شفاعات الشفعاء
ودما يكوف يوـ القيامة شفاعة الشفعاء دلن استحقها  ،والشفعاء أنواع ستة:
األوؿ :الرسل
الثاين :ادلؤمنوف
الثالث :الشهداء
الرابع :األفراط
اخلامس :ادلبلئكة
السادس :القرآف
ٔ قاؿ ابن ألثَت يف «النهاية» :الضَّػحػضاح يف األصل :ما َّ
رؽ من ادلاء على وجو األرض  ،ما يبلغ الكعبُت  ،واستعَت ىنا للنار.
ٕ رواه البخاري (ٖ )ٖٛٛومسلم ( )ٕٜٓوأمحد (ٔ.)ٕٓٙ/
ٖ وانظر «هتذيب السنن» البن القيم  ،كتاب السنة  ،باب يف الشفاعة  ، )ٕٕٜٙ/٘( ،الناشر :مكتبة ادلعارؼ  -الرياض.
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تفصيل
النوع األول :شفاعة الرسل ألقوامهم
ودما يكوف يوـ القيامة بعد دخوؿ اجلنة والنار ؛ شفاعة الرسل للمؤمنُت من أتباعهم دمن دخلوا النار
بسبب ذنؤّم أف خيرجوا منها  ،ودليلو حديث جابر رضي ا﵁ عنو قاؿ :قاؿ رسوؿ ا﵁  : إذا
ُميّْز أىل اجلنة وأىل النار  ،فدخل أىل اجلنة اجلنة  ،وأىل النار النار  ،قامت الرسل فشفعوا ،
فيقوؿ :انطلِقوا  -أو اذىبوا  -فمن عرفتم فأخرجوه  ،فيخرجوهنم قد امتُ ِحشوأ  ،فيُػل ُقوهنم يف نَ َػه ٍر
ٕ
ِ ِ
 أو على نَػ َه ٍر  -يقاؿ لو «احلياة»  ،فتسقط ُّخرجوف بِيضاً مثل
حماش ُهم على حافة النَّػ َهر ويَػ ُ
ٖ
ثقاؿ قَت ٍ
اطٗ من إدياف
الثػَّ ػعارير  ،مث يشفعون فيقوؿ( :اذىبوا – أو انطلقوا – فمن وجػدمت يف قلبو ِم َ

فأخ ِرجوىم)  ،قاؿ :فيُخ ِرجوف بشرا مث يشفعون  ،فيقوؿ( :اذىبوا – أو انطلقوا – فمن وجدمت يف
ٙ
قلبو مثقاؿ حبة من خردلة٘ من إدياف فأخ ِرجوه)  ...احلديث.
ومن األدلة أيضا على شفاعة الرسل للمؤمنُت الذين يف النار حديث حذيفة عن النيب  قاؿ:
يقوؿ إبراىيم يوـ القيامة :يا ربَّاه  ،فيقوؿ جل وعبل :يا ل ػَبَّػ ػْيكاه.

ٔ
ش ىو احًتاؽ اجللد وظهور العظم .انظر «لساف العرب».
الػ َم ْح ُ
ٕ أي ما احًتؽ منهم.
ٖ الثعارير :نبات ِ
القػثّاء الصغار ُ ،شبػّْهوا ّٔا ألف القثاء ينمو سريعا  ،وقيل غَته .انظر «النهاية».
ٗ الػ ُق ْػرط :نوع معروؼ من ُحػلِ ّْػي األذف .انظر «النهاية».
٘ اخلردؿ نبات عشيب  ،منو بزور يُتبل ّٔا الطعاـ  ،واحدهتا خردلة  ،يضرب ّٔا ادلثل يف الصغر .انظر «ادلعجم الوسيط».
 ٙرواه البخاري ( ، )ٙ٘٘ٛوأمحد (ٖ )ٖٕ٘/واللفظ لو.
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ت بَنِػ َّي)  ،فيقوؿ :أ خرجوا من النار من كاف يف قلبو ذرة أو شعَتة من
فيقوؿ إبراىيم( :يا رب َ ،حػ ػَّرقْ َ
ٔ
إدياف.
النوع الثاني :شفاعة المؤمنين
ودما يكوف يوـ القيامة بعد دخوؿ اجلنة والنار ؛ شفاعة ادلؤمنُت الذين يف اجلنة إلخواهنم ادلؤمنُت
الذين يف النار دمن دخلوىا بسبب ذنؤّم يف ا خلروج منها  ،ودليلها ما جاء يف صحيح مسلم عن
ص ادلؤمنوف من النار ،
أيب سعيد اخلدري رضي ا﵁ عنو أف رسوؿ ا﵁  قاؿ ... :حىت إذا َخػ ػلَ َ
فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة ﵁ يف استقصاء احلق من المؤمنين يوم

القيامة إلخوانهم الذين في النار  ،يقولوف :ربنا  ،كانوا يصوموف معنا ويصلوف (معنا)ٕ وحيجوف
(معنا) (ويعملوف معنا).
فيقاؿ ذلم :أخرجوا من عرفتم.
ورىم على النارٖ  ،فيُخ ِرجوف خلقا كثَتا  ،قد أخذت النار إىل نصف ساقيو وإىل ركبتيو.
ػحػ َّػرـ ُ
فػػتُػ َ
صُ

مث يقولوف :ربنا  ،ما بقي فيها أحد دمن أمرتنا بو.
فيقوؿِ :
ارجعوا  ،فمن وجدمت يف قلبو مثقاؿ دينار من خ ٍَت فأخ ِرجوه.
فيُخ ِرجوف خلقا كثَتا  ،مث يقولوف :ربنا  ،مل نَ َذ ْر فيها أحدا دمن أمرتنا.
مث يقوؿِ :
مثقاؿ نصف دينا ٍر من خَت فأخ ِرجوه.
ارجعوا  ،فمن وجدمت يف قلبو َ
فيُخ ِرجوف خلقا كثَتا  ،مث يقولوف :ربنا  ،مل نَ َذ ْر فيها دمن أمرتنا أحدا.

ٔ رواه ابن حباف ( ، )ٖٚٚٛوقاؿ الشيخ شعيب األرناؤوط يف ربقيقو عليو :إسناده صحيح على شرط الشيخُت.
ٕ
ػحرـ أجساـ ادلؤمنُت الذين ىم من أىل ا جلنػة على النار فبل يؤذيهم حرىا إذا دخلوىا إلخراج إخواهنم ادلؤمنُت منها.
أي تُ َّ
ٖ ما بُت األقواس من لفظ البخاري دوف مسلم.
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مث يقوؿِ :
ارجعوا  ،فمن وجدمت يف قلبو مثقاؿ ذرة من خَت فأخ ِرجوه.
فيُخ ِرجوف خلقا كثَتا  ،مث يقولوف :ربنا  ،مل نَ َذ ْر فيها خَتا.

وكاف أبو سعيد اخلدري يقوؿ :إف مل تصدقوين ّٔذا احلديث فاقرؤا إف شئتم :إف ا﵁ ال يظلم
ٔ ٕ
مثقاؿ ذرة وإف تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنو أجرا عظيما. 
ىذا ما يتعلق بشفاعة ادلؤمنُت إلخواهنم ادلؤمنُت.

النوع الثالث :فصل في شفاعة الشهداء
الشهداء إلخواهنم ادلؤمنُت  ،ودليلو حديث
ودما يكوف يوـ القيامة بعد دخوؿ اجلنة والنار ؛ شفاعة ُّ
ادلقداـ بن معد يكرب رضي ا﵁ عنو قاؿ :قاؿ رسوؿ ا﵁  : للشهيد عند ا﵁ ست خصاؿ:
ٍٖ
أمن من الف ػزع
ي
و
،
ر
ػ
القب
عذاب
من
جار
ػ
وي
،
اجلنة
من
عده
ػ
ػ
مق
رى
وي
،
يُغفر لو يف أوؿ َدفعة
َ
ُ
َ
ُ
خَت من الدنيا وما فيها  ،ويُػ ػَزَّو ُج اثنتُت
األكرب ،
ُ
تاج الوقار  ،الياقوتةُ منها ٌ
ويوضع على رأسو ُ
وسبعُت زوجةً من احلور العُت  ،ويُشـ ـف ُع في سبعين من أقاربو.

ٔ سورة النساء. ٗٓ :

ٗ

ٕ رواه مسلم (ٖ )ٔٛواللفظ لو  ،ورواه البخاري ( )ٖٜٚٗبدوف قوؿ أبو سعيد  ،وما بُت القوسُت من لفظ البخاري.
ٖ أي دفقة من دمو.
ٗ رواه الًتمذي (ٖ )ٔٙٙوابن ماجو ( )ٕٜٜٚوأمحد (ٗ ، ) ٖٔٔ/وصححو األلباين يف «اجلنائز»  ،ص ٓ٘  ،سنة ٕٔٗٔ ىػ.
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النوع الرابع من الشفاعات :شفاعة األفراط
ودما يكوف يوـ القيامة بعد دخوؿ اجلنة والنار ؛ شفاعة األفراط لوالِ ِديهم  ،وال َفَرط ىو الطفل الذي

مات دوف البلوغ  ،ودليلو حديث أيب ىريرة رضي ا﵁ عنو قاؿ :قاؿ رسوؿ ا﵁  : ما من
ثٔ إال أدخلهم ا﵁ بفضل رمحتو إياىم اجلنة.
مسلمُت ديوت بينهما ثبلثة أوالد مل يبلغوا الػ ِحنْ َ
َ
قاؿ :يقاؿ ذلم :أُدخلوا اجلنة.
فيقولوف :حىت يدخل آباؤنا.

فيقاؿ :ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم.

ٕ

النوع الخامس :شفاعة المالئكة ُلعصاة المؤمنين في الخروج من النار  ،وأن اهلل تعالى يُخ ِر ُج
أقواما تكرما منو بال شفاعة من أحد
ودما يكوف يوـ القيامة بعد دخوؿ اجلنة والنار ؛ شفاعة ادلبلئكة لعصاة ادلؤمنُت الذين يف النار أف
خيرجوا منها  ،فبعد الشفاعات ادلذكورة يقوؿ ا﵁ عز وجل :ش َف َعت ادلبلئكة  ،وشفع النبيوف ،
وشفع ادلؤمنوف  ،ومل يبق إال أرحم الرامحُت (ويف لفظ :وبقيت شفاعتي)  ،فيقبض قبضة من النار
فيُخرج منها قوما مل يعملوا خَتا قط  ،قد عادوا ُحػ َمماًٖ  ،فيُػلقيهم يف نَػ َه ٍر يف أفواه اجلنة يقاؿ لو
ٗ
السيل.
نػَ َهػُر احلياة  ،فيخرجوف كما زبرج الػ ِحبَّةُ يف َحػ ِميل َّ
ويف حديث جابر رضي ا﵁ عنهما قاؿ :يقوؿ ا﵁ عز وجل ... :أنا اآلف أُخرج بعلمي ورمحيت.
ٔ أي البلوغ.

ٕ رواه النسائي (٘ ، )ٔٛٚوأمحد (ٕ ، )٘ٔٓ/وصححو األلباين يف «صحيح اجلامع» (ٓ.)٘ٚٛ
ٖ
ػحػمم ىي الفحم  ،واحدهتا ُحػممة .انظر «لساف العرب».
ال ُ
ٗ رواه البخاري ( ، )ٖٜٚٗومسلم (ٖ )ٔٛواللفظ لو  ،عن أيب سعيد  ،وما بُت القوسُت من لفظ البخاري.
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كتب يف رقأّم «عتقاء ا﵁ عز وجل»  ،مث يدخلوف
قاؿ :فيُخ ِر ُج
َ
أضعاؼ ما أخرجوا وأضعافَو  ،فيُ ُ
ٔ
اجلنة  ،فيسموف فيها «ال ػجهنَّميُت».
فهؤالء خيرجوف من النار بدوف شفاعة من أحد  ،بل برمحة أرحم الرامحُت.
النوع السادس :شفاعة القرآن
يشفع القرآف للمؤمنُت يوـ القيامة  ،ودليلو حديث أيب أمامة الباىلي رضي ا﵁ عنو قاؿ :مسعت
الزىراوين ؛ البقرة
رسوؿ ا﵁  يقوؿ :اقرؤوا القرآف فإنو يأيت يوـ القيامة شفيعا ألصحابو  ،اقرؤوا َّ
وسورة آؿ عمراف  ،فإهنما يأتياف يوـ القيامة كأهنما غمامتاف أو كأهنما َغ ػيايتافٕ أو كأهنما فِْرقاف
ٗ
من ط ٍَت صو َّ
اؼٖ  ،تُحاجان عن أصحابهما.
فصل في بيان شرطي قبول الشفاعة
وىذه الشفاعات ادلذكورة ال ينالػها كل أحد  ،بل من تػحقق فيو شرطا الشفاعة قَػبِل ا﵁ُ الشفاعة
ثابت ربققها  ،وشرطا
فيو  ،ومن ال فبل  ،وىذه الشفاعة ىي اليت تسمى بالشفاعة ادلثبتة  ،أي ٌ
الشفاعة مها:

ٔ رواه أمحد (ٖ ، ) ٖٕ٘/وصححو حمققو «ادلسند»  ،وقالوا :إسناده صحيح على شرط مسلم.

ٕ
أظل اإلنسا َف فوؽ رأسو .انظر «النهاية».
الغمامة معروفة  ،والغياية ىي ُّ
كل ما ّ
ٖ فِػرقاف أي قطعتاف  ،وصو ُّ
باسطات أجنحتها يف الط َتاف .انظر «ادلعجم الوسيط».
اؼ مجع صافَّ ػةٍ  ،أي
ٌ
ٗ رواه مسلم (ٗٓ )ٛوأمحد (٘.)ٕٜٗ/
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ٔ – إذ ُن اهللِ للشاف ِع أن يشفع  ،ودليل ىذا الشرط قولو تعاىل من ذا الذي يشفع عنده إال
بإذنو ، ٔوقولو تعاىل وال تنفع الشفاعة عنده إال دلن أذن لو.ٕ
ٍ
ِ
حصوؿ الشفاعةِ يوـ القيامةِ إال بإذف ا﵁
ين موضعا على نف ِي
وقد َّ
نص القرآ ُف يف واحد وعشر َ
ٖ
سبحانو وتعاىل.
ِ - 2رضى اهلل عن المشفوع لو  ،ودليل ىذا الشػ ػرط قولو تعاىل وال يشفعوف إال لػمن
ارتضى ، ٗوقولو تعػاىل يومئذ ال تنفع الشفاعة إال من أذف لو الرمحػٰن ورضي لو قوال.٘

وقد مجع ا﵁ ىػٰذين الشرطُت  -األوؿ والثاين  -يف قولو تعاىل وكم من ملك يف السػماوات ال تغػٍت
شفاعتهم شيئا إال من بعد أف يأذن ا﵁ دلن يشاء ويرضى.ٙ

ودما يدؿ على أف الشفاعة ال تكوف إال بعد الرضى عن ادلشفوع لو ؛ أف إبراىيم عليو السبلـ
قبل ا﵁ُ شفاعتَ ُو لكونو من ادلشركُت  ،مع أف الشافع ىو إبراىيم عليو
سيشفع ألبيو آزر ولكن لن يَ َ
السبلـ  ،خليل الرمحػٰن.

ٚ

ٔ سورة البقرة. ٕ٘٘ :

ٕ سورة سبأ. ٕٖ :
ٖ انظر «ادلعجم ادلفهرس أللفاظ القرآف الكرمي»  ،مادة شفع.
ٗ سورة األنبياء. ٕٛ :
٘ سورة طػٰو. ٜٔٓ :
 ٙسورة النجم. ٕٙ :

 ٚروى البخاري يف صحيحو (ٖٖٓ٘) عن أبػي ىريرة رضي ا﵁ عنو عن النبػي  أنو قاؿ :يلقى إبراىيم أباه آزر يوـ القيامة  ،وعلى
وعلى وجو آزر قًتة وغربة  ،فيقوؿ لو إبراىيم :أمل أقل لك ال تعصٍت؟
فيقوؿ أبوه :اليوـ ال أعصيك.
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أف ِرضى ا﵁ عن ِ
علم َّ
العبد ال يكوف إال بتحقيق التوحيد الذي ىو إخبلص العبادات
ودما ينبغي أف يُ َ
لو سبحانو  ،من صبلة ودعاء وذبح ونذر وغَت ذلك  ،كما قاؿ النيب  أليب ىريرة رضي ا﵁ عنو
دلا سألو :من أسعد الناس بشفاعتك يوـ القيامة؟
ٔ
فقاؿ :أسعد الناس بشفاعيت يوـ القيامة من قاؿ «ال إلػٰو إال ا﵁» خالصا من قلبو  ،أو نفسو.

وقاؿ أيضا كما يف حديث أيب ىريرة رضي ا﵁ عنو ... :وإين اختبأت دعويت شفاعة ألميت يوـ
القيامة  ،فهي نائلة  ،إف شاء ا﵁  ،من مات من أميت لم يشرك باهلل شيئا.

ٕ

وعن أيب ذر رضي ا﵁ عنو عن النيب  قاؿ ... :وأعطيت الشفاعة  ،وىي نائلة من أميت من ال

يشرك باهلل شيئا.

ٖ

فيقوؿ إبراىيم (أي لربو) :إنك وعدتٍت أف ال زبزيٍَت يوـ يبعثوف  ،فأي خزي أخزى من أبػي األبعدٚ؟
فيقوؿ ا﵁ تعاىل :إين حرمت اجلنة على الكافرين.
مث يقاؿ :يا إبراىيم  ،ما ربت رجليك؟
فينظر فإذا ىو بذيخ متلطخ  ،فيؤخذ بقوائمو فيلقى يف النار.
ّْ
ػضػباع الكثَت الشعر  ،وقولو (متلطخ) أي يف نتنو  ،وقد نقل ابن حجر عن بعض الشراح أف احلكمة يف مسخو
الذيخ :ذكر ال ّْ
ضبعا لتنفر نفس إبراىيم منو  ،ولئبل يبقى يف النار على صورتو  ،فيكوف فيو غضاضة على إبراىيم  ،خليل الرمحػٰن  ،وذكروا أف
احلكمة يف مسخو ضبعا أف الضبع من أمحق احليواف  ،وآزر كاف من أمح ق البشر  ،فقد أصر على الكفر بعدما ظهر لو من اآليات
على يد ولده على أنو رسوؿ من ربو  ،فأصر على عبادة األصناـ.
قولو (قًتة) يف أوؿ احلديث ىي الغربة يعلوىا سواد كالدخاف كما يف «لساف العرب»  ،وقاؿ ابن حجر يف شرح احلديث :القًتة
ىي سواد الوجو من شدة الكرب.

ٔ رواه البخاري ( )ٜٜوأمحد (ٕ )ٖٖٚ/عن أيب ىريرة رضي ا﵁ عنو.
ٕ رواه الًتمذي (ٕٓ ، )ٖٙوقاؿ حديث حسن صحيح.
ٖ رواه أمحد (٘ ، ) ٕٔٙ/والطيالسي (ٕ ، )ٗٚوصححو حمققو «ادلسند».
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فهذه األحاديث ورموىا تفيد اشًتاط إخبلص العبادات كلها ﵁ من دعاء وغَته دلن أراد أف يكوف
دمن َسعِ َد بشفاعة النيب  يوـ القيامة  ،أما من وقع يف الشرؾ كدعاء ادلخلوقُت أو الذبح ذلم
والنذر ورمو ذلك فإنو لن يشفع لو أحد ولو فعل ما فعل  ،وحىت لو شفع لو أحد فإف شفاعتو
ليست مقبولة ولو كاف الشافع لو ىو الرسوؿ  ألف الشرؾ من موانع الشفاعة.

وذلذا فإف نبينا  قد أخرب قومو أنو لن يغٍت عنهم من ا﵁ شيئا  ،ال شفاعة وال غَتىا  ،إذا مل
حيققوا التوحيد  ،فعن أيب ىريرة رضي ا﵁ عنو قاؿ :دلا أُنػزلت ىذه اآلية وأنذر عشَتتك
ٔ
صٕ فقاؿ :يا بٍت كعب بن لؤي  ،أنقذوا
وخػ َّ
األقربُت دعا رسوؿ ا﵁  قريشا فاجتمعوا َّ ،
فعم َ
أنفسكم من النار.
يا بٍت مرة بن كعب  ،أنقذوا أنفسكم من النار.

يا بٍت عبد مشس  ،أنقذوا أنفسكم من النار.
يا بٍت عبد مناؼ  ،أنقذوا أنفسكم من النار.
يا بٍت ىاشم  ،أنقذوا أنفسكم من النار.
يا بٍت عبد ادلطلب  ،أنقذوا أنفسكم من النار.
يا فاطمة  ،أنقذي نفسك من النار  ،فإين ال أملك لكم من ا﵁ شيئا.
ويف لفظ :يا عباس بن عبد ادلطلب  ،ال أغٍت عنك من ا﵁ شيئا.

ٖ

يا صفية عمة رسوؿ ا﵁  ، ال أغٍت عنك من ا﵁ شيئا.
ٔ سورة الشعراء. ٕٔٗ :

ٕ
خص فنادى
أي جاء بالعاـ أوال من بطوف قريش  ،فنادى بٍت كعب  ،مث خص بعض البطوف فنادى بٍت مرة بن كعب  ،إىل أف َّ
عمو وعمتو وابنتو.
ٖ رواه مسلم (ٕٗٓ).
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يا فاطمة بنت رسوؿ ا﵁  ، سليٍت من مايل ما شئت  ،ال أغٍت عنك من ا﵁ شيئا.

ٔ

وقوؿ النيب  ىنا لعمو العباس( :ال أملك لك من ا﵁ شيئا) ؛ ىو كقوؿ إبراىيم  ألبيو

ألستغفرف لك وما أملك لك من ا﵁ من شيء ، ٕوليس ذلك بغريب فالدين واحد والتوحيد
واحد.

وذلذا دلا استغفر النيب  ألمو هناه ا﵁ عن ذلك  ،فعن أيب ىريرة رضي ا﵁ عنو قاؿ :قاؿ رسوؿ ا﵁
ٖ
 : استأذنت ريب أف أستغفر ألمي فلم يأذف يل  ،واستأذنتو أف أزور قربىا فأذف يل.
فاستغفار النيب  ألمو  -وإف كاف من أعظم أسباب ادلغفرة ألنو استغفار نيب  -إال أنو مل يُقبل
منو  ،ألف ادلانع كاف أقوى وىو الشرؾ  ،فالواجب احلذر.
فاحلاصل أف الشفاعة غَت مقبولة مطلقا إال فيمن انطبق عليو شرطا الشفاعة ادلتقدمة  ،ومها اإلذف
والرضى  ،فا﵁ تعاىل ال يرضى عن عمل ادلشرؾ  ،وعليو فبل يأذف يف الشفاعة دلشرؾ.
فصل في بيان ما يلتحق باإليمان باليوم اآلخر
يلتحق باإلدياف باليوـ اآلخر اإلدياف كل ما يكوف بعد ادلوت  ،ألف اإلنساف إذا مات فقد بدأت
آخرتو  ،ويلتحق باإلدياف باليوـ اآلخر أمراف ؛ األول :اإلدياف بفتنة القرب  ،والثاني  :اإلدياف بعذاب
القرب ونعيمو  ،وىذا أواف التفصيل يف كل منهما:
أ -اإلدياف بفتنة القرب.
ٔ رواه البخاري (ٖ٘ ، )ٕٚومسلم (ٕٗٓ) واللفظ لو  ،والًتمذي (٘ )ٖٔٛوالنسائي ( ، )ٖٙٗٙوأمحد (ٕ.)ٖٜ٘/
ٕ سورة ادلمتحنة. ٗ :
ٖ رواه مسلم ( ، )ٜٚٙوالنسائي (ٖٖٕٓ)  ،وأبو داود (ٖٕٖٗ)  ،وابن مػاجو (ٕ ، )ٔ٘ٚوأمحد (ٕ.)ٗٗٔ/
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الفتنة ىي السؤاؿ واإلختبار  ،وادلقصود بفتنة القرب سؤاؿ الػميت بعد دفنو عن ربو وعن دينو وعن
نبيو  ،فإف كانت اجلنازة صاحلة ث ػبَّػتها ا﵁ عند السؤاؿ ُفوفّْقت لئلجابة الصحيحة  ،وإف كانت
فع ّْذبت عياذا با﵁  ،وقد ورد يف سؤاؿ ادليت يف قربه أحاديث ثبلثة:
طاحلة مل تُوفَّق لئلجابة ُ

األول :ما رواه البخاري عن قتادة عن أنس بن مالك رضي ا﵁ عنو أف رسوؿ ا﵁  قاؿ :إف العبد
ع نعالِػ ِهم ؛ أتاه َملَكاف فيُقعدانو فيقوالف :ما
إذا وضع يف قربه وتوىل عنو أصحابو  ،وإنو ليسمع قَر َ
كنت تقوؿ يف ىذا الرجل  ،﵀مد  ؟
فأما ادلؤمن فيقوؿ :أشهد أنو عبد ا﵁ ورسولو.
فيُقاؿ لو :انظر إىل مقعدؾ من النار  ،قد أبدلك ا﵁ بو مقعدا من اجلنة.
فَتامها مجيعا.
ِ
فس ُح لو يف قربه.
قاؿ قتادة :وذُكر لنا أنو يُ َ
مث رجع إىل حديث أنس قاؿ:
وأما ادلنافق والكافر فيقاؿ لو :ما كنت تقوؿ يف ىذا الرجل؟
فيقوؿ :ال أدري  ،كنت أقوؿ ما يقوؿ الناس.
ِٔ
ٍ
يسمعها من يَليو
فيقاؿ( :ال َدريت وال تَليت)  ،ويُضرب
َ
صيح صيحةً ُ
دبطارؽ من حديد ضربةً  ،فيَ ُ
ٕ ٖ
غَت ال ػثػَّ ػ َقلُت .
ُ
ٔ الذي يظهر من كبلـ ابن حجر رمحو ا﵁ يف «الفتح» أف ادلقصود بقولو (من يليو) أي احليوانات  ،حلديث أيب ىريرة رضي ا﵁ عنو
(يسم ُعوُ كل دابة إال الثقلُت).
عند البزار َ
ٕ الثقبلف مها اإلنس واجلن  ،قاؿ ابن حجر يف شرح احلديث :ألهنم كالػ ػثُّػػقل على وجو األرض.
ٖ رواه البخاري (ٗ.)ٖٔٚ
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الدليل الثاني :حديث الرباء بن عازب رضي ا﵁ عنو أف ادللكُت يأتياف ادليت ادلؤمن بعد دفنو
فيُجلسانو فيقوالف لو :من ربك؟
فيقوؿ :ريب ا﵁.
فيقوالف لو :ما دينك؟

فيقوؿ :ديٍت اإلسبلـ.
فيقوالف لو :ما ىذا الرجل الذي بُعث فيكم؟
فيقوؿ :ىو رسوؿ ا﵁ . 
ِ
لمك؟
فيقوالف لو :وما ع ُ
فيقوؿ :قرأت كتاب ا﵁  ،فآمنت بو وص ّدقت.
فينادي مناد يف السماء أف صدؽ عبدي  ،فأف ِرشوه من اجلنةٔ  ،وألبِسوه من اجلنة  ،وافتحوا لو بابا
إىل اجلنة.
قاؿ :فيأتيو من َرْو ِحهإ وطيبها  ،ويُفسح لو يف قربه َّ
مد بصره.
يسُّرؾ  ،ىذا
قاؿ :ويأتيو رجل حسن الوجو  ،حسن الثياب  ،طيب الريح  ،فيقوؿ :أبشر بالذي ُ

يومك الذي كنت توعد  ،فيقوؿ لو :من أنت؟ فوجهك الوجو جييء باخلَت.
فيقوؿ :أنا عملك الصاحل.
فيقوؿ :رب أقم الساعة حىت ِ
أرجع إىل أىلي ومايل.
مث قاؿ يف الكافر :ويأتيو ملكاف فيُجلِسانو فيقوالف لو :من ربك؟

ٔ أي اجعلوا لو فراشا من اجلنة.
ٕ قاؿ ادلبل علي القاري يف « مرقاة ادلفاتيح»ِ :
(من َروحها) ؛ أي بعض َروحها  ،والروح بفتح الراء ؛ الراحة ونسيم الريح.
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فيقول :ىاه  ،ىاه  ،ال أدري.
فيقوالف لو :ما دينك؟
فيقول :ىاه  ،ىاه  ،ال أدري.
فيقوالف لو :ما ىذا الرجل الذي بُعث فيكم؟

فيقول :ىاه  ،ىاه  ،ال أدري.
ٍ
ب  ،فأ فرشوا لو من النار  ،وافتحوا لو باب إىل النار  ،فيأتيو من
فينادي مناد من السماء أف ك َذ َ
قربه حىت زبتلف فيو أضبلعو  ،ويأتيو رجل قبيح الوجو  ،قبيح
ّْ
حرىا َ
وسػمومها  ،ويُضيَّق عليو ُ
الثياب ُ ،م ػنتِ ػ ُن الريح  ،فيقوؿ :أبشر بالذي يسوؤؾ  ،ىذا يومك الذي كنت توعد.
فوجهك الوجو جييء بالشر؟
فيقوؿ :من أنت ُ ،
فيقوؿ :أنا عملك اخلبيث.
ٔ
رب ال تُػ ػ ِقم الساعة.
فيقوؿّْ :
الدليل الثالث :ما رواه البخاري يف «صحيحو» عن ىشاـ بن عروة عن امرأتو فاطمة بنت ادلنذر
عن أمساء بنت أيب بكر عن أختها عائشة رضي ا﵁ عنها أف النيب  قاؿ ... :ولقد ِ
أوحي إيلَّ
أنكم تُفتنوف يف القبور مثل – أو قريبا – من فتنة الدجاؿ – ال أدري أيتهما قالت أمساء – يؤتى
أحدكم فيُقاؿ لو :ما عِلمك ّٔذا الرجل؟
فأما ادلؤمن أو ادلوقن – ال أدري أي ذلك قالت أمساء – فيقوؿ :حممد رسوؿ ا﵁  ، جاءنا
بالبينات واذلدى  ،فأجبنا وآمنا واتبعنا.

ٔ أخرجو اإلماـ أمحد يف «مسنده» (ٗ )ٕٛٚ/يف حديث طويل  ،وأبو داود (ٖ٘ ، ) ٗٚوصحح إسناده حمققو «ادلسند» وقالوا:
رجالو رجاؿ الصحيح  ،وكذا صححو األلباين كما يف «صحيح اجلامع» ( )ٔٙٚٙو «مشكاة ادلصابيح» (ٖٓ.)ٔٙ
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فيقاؿ لوً :ل صاحلا  ،فقد علِمنا إف كنت دلوقِػػنا.
وأما ادلنافق أو ادلرتاب – ال أدري أيتهما قالت أمساء – فيقوؿ :ال أدري ِ ،مسعت الناس يقولوف
شيئا فقلتو.

ٔ

فبيَّنت ىذه األحاديث أف ادليت يُسأؿ يف قربه  ،فادلؤمن يثبتو ا﵁ عند السؤاؿ ويوفقو لئلجابة
الصحيحة  ،كما قاؿ تعاىل ﴿يُػػثَػبّْت ا﵁ الذين آمنوا بالقوؿ الثابت يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة﴾ٕ ،
وأما الكافر فبل ُجييب  ،فيعاملو ا﵁ دبا يستحق.
ب  -األمر الثاين دما يلتحق باإلدياف باليوـ اآلخر ىو عذاب القرب ونعيمو  ،ودليل ذلك حديث زيد
بن ثابت رضي ا﵁ عنو عن النيب  قاؿ  :فلوال أف ال تدافنوا لدعوت ا﵁ أف ي ِ
سم َع ُكم من ِ
عذاب
ُ َ ُ
أمسع منو.
الق ِرب الذي ُ
تعوذوا با﵁ من عذاب النار .
مث أقبل بوج ِهوِ فقاؿَّ :
فقالوا :نعوذ با﵁ من عذاب النار.

فقال :تعوذوا باهلل من عذاب القبر.
فقالوا :نعوذ باهلل من عذاب القبر.

تعوذوا با﵁ من الفنت  ،ما ظهر منها وما بطن.
قاؿَّ :
قالوا :نعوذ با﵁ من الفنت ما ظهر منها وما بطن.
تعوذوا با﵁ من فتنة الدجاؿ.
قاؿَّ :
ٔ أخرجو البخاري (ٖ٘ٓٔ)  ،والشك يف اللفظُت من عند ىشاـ بن عروة.
ٕ سورة إبراىيم. ٕٚ :
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ٔ

قالوا :نعوذ با﵁ من فتنة الدجاؿ.
تشه َد أح ُدكم فليَ ْستعذ با﵁ من أرب ٍع ،
وعن أيب ىريرة رضي ا﵁ عنو قاؿ :قاؿ رسوؿ ا﵁  : إذا َّ

يقوؿ :اللهم إين أعوذ بك من عذاب جهنم  ،ومن عذاب القبر  ،ومن فتنة ا﵀يا وادلمات  ،ومن
ٕ
شر فتنة ادلسيح الدجاؿ.
ّْ
فصل في بيان من يستحق عذاب القبر

وعذاب القرب يكوف لطائفتُت من الناس ؛ عصاة ادلؤمنُت  ،والكافرين  ،ودليل األوؿ حديث ابن
رسوؿ ا﵁  على قربين  ،فقاؿ :أما إهنما ليعذباف  ،وما يعذباف
مر ُ
عباس رضي ا﵁ عنهما قاؿَّ :
ِ ٗ
يف كبَت  ،أما أحدمها فكاف ديشي بالنميمة  ،وأما اآلخر فكاف ال يَستَػتِػرٖ من بولو.
فالنميمة من كبائر الذنوب  ،وكذلك عدـ التنزه من البوؿ  ،فوقع مرتكبهما يف معصية ا﵁ مع
مسلمُت.
كوهنما َ
ات الْمو ِ
ِ
ِِ ِ
ت وادلبلئكة
والدليل على عذاب القرب للكافرين قولو تعاىل ﴿ َولَْو تػََرى إذ الظَّال ُمو َف ِيف غَ َمَر َ ْ
اسطُوا أَي ِدي ِهم أَخ ِرجواْ أَن ُفس ُكم الْيػوـ ُْذبزو َف َع َذاب ا ْذل ِ
بِ
احلَ ّْق َوُكنتُ ْم
وف ِدبَا ُكنتُ ْم تػَ ُقولُو َف َعلَى اللَّوِ غَْيػَر ْ
َ ُ
َ ُ َ ْ َ َْ
ْ ْ ْ ُ
َ
٘
ِِ
ِ
ْربو َف﴾  ،فقولو اليوـ ذبزوف دليل على أهنم سيباشروف العذاب فورا.
َع ْن آيَاتو تَ ْستَك ُ
بشروف
وأيضا فالسياؽ يُ ِػفيد بأف الظادلُت يَ ُش ُّحوف بأنفسهم  ،وال يُريدوهنا أف زبرج  ،ألهنم يُ َّ
بالعذاب حينها  ،عياذا با﵁.
ٔ رواه مسلم (.)ٕٛٙٚ
ٕ رواه البخاري ( )ٖٔٚٚومسلم ( ، )٘ٛٛواللفظ دلسلم.

ٖ أي ال جيعل بينو وبُت بولو سًتة  ،فيصيب الثوب ذماسة بولو.
ٗ رواه البخاري ( )ٕٔٙومسلم (ٕ ، )ٕٜواللفظ دلسلم.
٘ سورة األنعاـ. ٜٖ :
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ِ
اعةُ أ َْد ِخلُوا آؿ فِْر َع ْو َف
وـ َّ
الس َ
َّار يُػ ْعَر ُ
ضو َف َعلَْيػ َها ُغ ُد ِّوا َو َعشيِّا َويَػ ْوَـ تَػ ُق ُ
وقاؿ تعاىل يف آؿ فرعوف ﴿الن ُ
َش َّد الْ َع َذ ِ
اب﴾ٔ  ،فقولو ﴿غدوا وعشيا﴾ أي قبل قياـ الساعة  ،ألنو قاؿ بعدىا ﴿ويوـ تقوـ
أَ

الساعة أدخلوا آؿ فرعوف أشد العذاب﴾  ،ففرؽ بُت العذاب الذي يكوف قبل قياـ الساعة والذي
يكوف يف حينها.
ِ َّ ِ
استَػ َق ُاموا تػَتَنػزُؿ
ين قَالُوا َربػُّنَا اللَّوُ ُمثَّ ْ
وأما نعيم القرب فللمؤمنُت الصادقُت  ،قاؿ ا﵁ تعاىل ﴿إ َّف الذ َ
وع ُدو َف﴾ٕ  ،ووجو الداللة من اآلية
َعلَْي ِه ُم الْ َمبلئِ َك ُة أَالَّ َزبَافُوا َوال َْرب َزنُوا َوأَبْ ِشُروا بِ ْ
اجلَنَّةِ الَِّيت ُك ُنت ْم تُ َ
وخروج الروح  ،فالبشارة
قوؿ ا﵁ على لساف ادلبلئكة ﴿وأبشروا باجلنة﴾  ،وىذا يكوف حاؿ الػ ػتَّوفّْػي ُ
باجلنة حاؿ َّ
التويف وخروج الروح يعد من النعيم  ،وىو الشاىد.
ومن أدلة القرآف على نعيم القرب قولو تعاىل ﴿فَػلَوال إِذَا بػلَغَ ِ
َنت ْم ِحينَئِ ٍذ تَنظُُرو َف * َوَْرم ُن
ت ْ
وـ * َوأ ُ
احلُلْ ُق َ
َ
ْ
صرو َف * فَػلَوال إِف ُكنتُم غَيػر م ِدينُِت * تَػرِجعونَػها إِف ُك ُنتم ِ ِ
ِ
ِ
أَقْػر ِ ِ ِ
ُت *
صادق َ
ْ َ
ْ َْ َ َ ْ ُ َ
َُ
ْ
ب إلَْيو من ُك ْم َولَكن الَّ تُػْب ُ
ٖ
ِ
ُت * فػََرْو ٌح َوَرْحيَا ٌف َو َجنَّةُ نَعِي ٍم﴾ .
فَأ ََّما إِف َكا َف م َن الْ ُم َقَّربِ َ
الروحٗ والرحياف وجنةِ النعيم يكوف إذا بلغت الروح
ووجو الداللة من اآلية أف ىذه البشارة بنعيم َّ
احللقوـ كما دلت عليو اآلية  ،وىذا فيو داللة على النعيم الذي يلقاه اإلنساف يكوف مبدؤه عند
موتو  ،وىو أوؿ نعيم القرب.

ٔ سورة غافر. ٗٙ :

ٕ سورة فصلت. ٖٓ :
ٖ سورة الواقعة. ٜٛ- ٖٛ :
ٗ
الروح ىو الراحة  ،وقد تقدـ بياف معٌت (الروح)  ،وانظر تفسَت ابن كثَت لآليات ادلتقدمة.
َّ
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ومن أدلة القرآف على نعيم القرب قولو تعاىل ﴿كذلك جيزي ا﵁ ادلتقُت * الذين تتوفاىم ادلبلئكة
طيبُت يقولوف سبلـ عليكم ادخلوا اجلنة دبا كنتم تعملوف﴾ٔ  ،ووجو الداللة من اآلية قولو تعاىل
على لساف ادلبلئكة حاؿ توفيهم للمؤمنُت﴿ :ادخلوا اجلنة﴾.
ومن األدلة كذلك على بشارة ادلؤمن بالنعيم قػُ ػبَيل خروج روحو قولو تعاىل ﴿يا أيتها النفس ادلطمئنة

* ارجعي إىل ربك راضية مرضية * فادخلي يف عبادي * وادخلي جنيت﴾ٕ.
وقد دلت السنة على أف ادلؤمن يُبشر بالنعيم قبل خروج روحو  ،كما يف حديث الرباء بن عازب
ادلتقدـ  ،وفيو قوؿ ادللكُت للمؤمن بعدما جييب ادللكُت على أسئلة القرب( :أيتها النفس الطيبة ،
وزبرج خروجا سهبل  ،فأي أدلة على نعيم القرب
فتفرح الروح ُ
ُخرجي إىل مغفرة من ا﵁ ورضواف) َ ،
أ ُ
وعذابو أدؿ من ىذه األدلة؟!
مث قاؿ:
ص َد َؽ عبدي  ،فاف ِرشوه من اجلنة  ،وألبِسوه من اجلنة  ،وافتحوا لو باباً
مث ينادي مناد من السماء أف َ
إىل اجلنة.
ِ ِ
فسح لو يف قربه َم َّػد بصره.
قاؿ :فيأتيو من َروحها وطيبها  ،ويُ َ
قاؿ :ويأتيو رجل حسن الوجو  ،حسن الثياب  ،طَػيّْب الريح  ،فيقوؿِ :
أبشر بالذي يَ ُسُّرؾ  ،ىذا
ُ
ََُ
َ َُ
يومك الذي كنت تُوعد.
فوجهك الوجوُ جييء باخلَت؟
فيقوؿ لو :من أنت ُ ،
فيقوؿ :أنا عملك الصاحل.
ٔ سورة النحل. ٖٕ - ٖٔ :
ٕ سورة الفجر. ٖٓ - ٕٚ :
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رب أَقِ ِم الساعة  ،حىت أرجع إىل أىلي ومايل.
فيقوؿّْ :
ودبقتضى ىذه األدلة من الكتاب والسنة أمجع ادلسلموف على ثبوت عذاب القرب ونعيمو.
ٔ

فصل في ثمرات اإليمان باليوم اآلخر

ٕ

األولى :الرغبة يف فعل الطاعة واحلرص عليها رجاء لثواب ذلك اليوـ.
الرضى ّٔا خوفًا من عقاب ذلك اليوـ.
الثانية :الرىبة عند فعل ادلعصية و ّْ

الثالثة :تسلية ادلؤمن عما يفوتو من الدنيا دبا يرجوه من نعيم اآلخرة وثوأّا.

الرابعة :العلم بعدؿ ا﵁ تعاىل  ،حيث أنو سيجازي العباد على أعماذلم إف خَتا فخَت  ،وإف شرا
فشر.
الخامسة  :العلم حبكمة ا﵁ تعاىل  ،حيث أنو مل خيلق العباد عبثا  ،بل خلقهم حلكمة بالغة وىي
عبادتو  ،بفعل الطاعات واجتناب ادلنهيات  ،مث حياسبهم على ذلك يف اآلخرة.

ٔ أخرجو اإلماـ أمحد يف «مسنده» (ٗ )ٕٛٚ/يف حديث طويل  ،وأبو داود (ٖ٘ ، ) ٗٚوصحح إسناده حمققو «ادلسند» وقالوا:
رجالو رجاؿ الصحيح  ،وكذا صححو األلباين كما يف «صحيح اجلامع» ( )ٔٙٚٙو «مشكاة ادلصابيح» (ٖٓ.)ٔٙ
ٕ ىذا الفصل مستفاد أكثره من «شرح ثبلثة األصوؿ» البن عثيمُت  ،ص ٘ٓٔ .
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الركن السادس :اإليمان بالقدر خيره وشره
الـقَدَرَهوَتقديرَاهللَتعاىل للكائناتَحسَبََماَسبقَيفَعلمهَواقتضتهَحكمتهَ .
واإليمان بالقدر يتضمن أربعة أمور :اإلميانَب العلمَوالكتابةَواملشيئةَواخللقََ،وهذاَتفصيلَالكالمَ
فيها.
1
أبدا ََ،سواءَكانَ
األولَ :العلم ََ،أي َاإلميانَبأنَاهلل َتعاىلَعَلَمَََكَـ ـ ـلَ َشيءَمجلةَوتفصي َ
الاََ،أََز اَل ََو ا
ذلكَمماَيتعلقَبأفعالهَ ََ،كاإلحياءَواإلماتةَوإنَـزالَاملطرََ،أو َبأفعالَعباده َ ََ،كأقواهلمَوأفعاهلمََ،أوَ

بأفعالَاحليواناتََ،فكلهاَمعلومةَهللَعزَوجلََ،والدليلَعلىَهذاَ منَالكتابَوالسنةَوالعقلََ،فأماَ
الكتاب َفقوله َتعاىل َ﴿وكان َاهلل َبكل َشيء َعليما﴾َ ،َ 2وقال َ﴿وأن َاهلل َقد َأحاط َبكل َشيءَ
علما﴾َ،َ 3وقالَتعاىلَ﴿ربناَوسعتَكلَشيءَرمحةَوعلما﴾َ،َ 4وقالَتعاىلَ﴿أمَحيسبونَأناَلَ
نسمعَسرهمَوجنواهمَبلىَورسلناَلديهمَيكتبون﴾َ،َ5فهوَيعلمَالسرَالذيَخيفيهَاإلنسانَيفَقلبهََ،
واحلديثَالذيَحيدثَبهَنفسهََ،ويعلمَالنجوىََ،وهوَكالمَاإلنسانَمعَصاحبهَ .
َوقالَتعاىلَ ﴿وعندهَمفاتحَالغيبَلَيعلمهاَإلَهوَويعلمَماَيفَالربَوالبحرَوماَتسقطَمنَورقةَإلَ
يعلمهاَولَحبةَيفَظلماتَاألرضَولَرطبَولَيابسَإلَيفَكتابَمبني﴾َ .6
َ1األزلَهوَالقدمَ.انظرَ«لسانَالعرب»َ .
َ2سورةَاألحزابَ .َ40َ:
َ3سورةَالطالقَ .َ12َ:
َ4سورةَغافرَ .َ7َ:
َ5سورةَالزخرفَ .َ80َ:
َ6سورةَاألنعامَ .َ59َ:

نبذة في العقيدة اإلسالمية

وظلمات َاألرض َاملقصودة َيف َايآية َالكرمية َ هي َظلمة َالليل َوظلمة َالبحر َوظلمة َالطني َوظلمةَ
السحابَوظلمةَاملطرَوظلمةَالغبارََ،فهذهَالظلماتَالسَتََلَحتولََدونَعلمَاهللَعزَوجلَبتلكَ
مباَكانَهناكَظلماتَغريَهذهَالظلماتَالسَ ـ ـتََلَنعلمهاَ .
احلبةَورؤيتهَهلاَََ،واهللَأعلمََ،فر َ
َواملقصودَبالكتابَاملبنيَيفَايآيةَ هوَاللوحَاحملفوظَالذيَكتبَاهللَفيهَمقاديرَكلَشيءَ .
قالَابنَعثيمنيَرمحهَاهللَيفَ«شرحَالعقيدةَالواسطية»َ1ماَحمصَلهَأنهَلوحَََكَ ـتَبَاهللَفيهَمقاديرَكلَ
شيءََ،ووصَفَبكونهَحمفوظاَألنهَحمفوظََمنَأيديَاخللقََ،فالَميكنَأنَيـلـحقَأحدََبهَشيئاََ،أوَ
َ
ـرَبهَشيئاَأبداََ،كماَأنهَحمفوظََمنَالتغيريََ،فاهللَعزَوجلَلَيَغيـَرَفيهَشيئاَألنهَكتبهَعنَعلمَ
َ
يَغـيـ
منهَ.انتهىَ .
وعَلمَ َاهللَبكلَشيءَقدَدلَعليه َالعقلََ،وذلكَأنَاهللَتعاىلَهوَاخلالقَوماَسواهَخملوقََ،ولَبدَ
أنَيكونَاخلالقَعاملاَمباَخلقََ،قالَتعاىلَ﴿ألَيعلمَمنَخلقَوهوَاللطيفَاخلبري﴾َ .2
وعَلمَاهللَعزَوجلَملَيسبقهَجهلََولَيلحقهَنسيانََ،وهلذاَملاَقالَفرعونَملوسىَ﴿فماَبالَالقرونَ
األوىل﴾َ؛َأجابَموسىَفقالَ﴿علمهاَعندَريبَيفَكتابَلَيَضلَريبَولَينسى﴾َ،َ3ومعىنَلَ
يَضلَأيَلَيَـجهلَ .
أماَعلمَالبشرَفإنهَحمفوفَهباتنيَايآفتنيَ:اجلهلَالسابقََوالنسيانَالالحقَ .

.)197/2(َ1
َ2سورةَامللكَ .َ14َ:
َ3سورةَطـٰهَ .َ52َ:

نبذة في العقيدة اإلسالمية

الثانيَ :الكتابة ََ،أي َاإلميانَبأنَاهللَكتبَمقاديرَكلَشيءَإىلَقيامَالساعةَيفَاللوحَاحملفوظ َ ََ،
قلَلنَيصيبناَإلَماَ
َ
كتبَذلكَقبلَأنَخيلقَالسماواتَواألرضَخبمسنيَألفَسنةََ،قالَتعاىلَ﴿
كتبَاهللَلنا﴾َ .1
وقالَ﴿ماَأصابَمنَ مصيبةَيفَاألرضَولَيفَأنفسكمَإلَيفَكتابَمنَقبلَأنَنربأها﴾َ .2

َوعنَعبدَاهللَبنَعمرو َ بنَالعاصَرضيَاهللَعنهماَقال :مسعتَرسولَاهللََ يقولَ :كتب َاهللَ
مقاديرَاخلالئقَقبلَأنَخيلقَالسماواتَواألرضَخبمسنيَألفَسنةَ 3.

وعنَعبادةَبنَالصامتَعنَالنيبََقالَ:إنَأولَماَخلقَاهللَالقلمََ،فقالَلهَ:اكتَبَ .
قالَ:ربَََ،وماذاَأكتَب؟ َ
قالَ:اكتَبَمقاديرَكلَشيءَحىتَتقومَالساعةَ .
مثَقالَعبادةَلبنهَ:ياَبينََ،منَماتَعلىَغريَهذاَفليسَمينَ 4.
قلتَ:ويفَهـٰذين َاألمرينَ–َالعلمَوالكتابةََ-يقولَاهللَتعاىلَ﴿ أملَتعلمَأنَاهللَيعلمَماَيفَالسماءَ

واألرضَإنَذلكَيفَكتابَإنَذلكَعلىَاهللَيسري﴾َ .5

الثالثَ :المشيئة ََ،ومعناهاَاإلميانَبأنَمجيعَماَيكونَوحيصلَيفَهذاَالكون َلَي كونَإلَمبشيئةَ
اهللَتعاىل ََ،أيَبإذنهَالكوينََ،سواءَكان َمماَيتعلقَبأفعالهَ ََ،كاإلحياءَواإلماتةَوتدبريَأمورَهذاَ
َ1سورةَالتوبةَ .َ51َ:
َ2سورةَاحلديدَ،َ22َ:وانظرَللفائدةَماَقالهَالشنقيطيَرمحهَاهللَيفَتفسريَهذهَايآيةَالكرميةَ .
َ3رواهَمسلمَ(َ .)2653
َ4رواهَأبوَداودَ(َ)4700والرتمذيَ(َ)3319واللفظَأليبَداودََ،وصححهَاأللباينَرمحهَاهللَ .
َ5سورةَاحلجَ .70َ:

نبذة في العقيدة اإلسالمية

الكـونََ،أو َمماَيتعلقَبأفعالَاملخلوقنيََ،منَذهابَوجميءََ،وفعلَوتركََ،وطاعةَومعصيةََ،وغريَ
َخيلق َما
ذلكَمنَأفعالَالعبادَاليتَلَتعدَولَحتصىََ،قالَاهللَتعاىلَفيماَيتعلقَبفعله َ﴿وربك ْ
يشَـاءَو ْخيتارَ﴾ َ،َ 1وقال َ﴿ويـ ْفعلَ الله َماَيشاء﴾َ،َ 2وقال َ﴿هو َالذي يصَورك ْم َيف َاأل ْرحام َكْيفَ

يشاء﴾َ .3
َ

وقالَتعاىلَفيماَيتعلقَبأفعال َاملخلوقني َ﴿ول ْوَشاءَاللهَلسلطه ْمَعلْيك ْمَفـلقاتـلوك َْم﴾ َ َ،َ4فالقتتالَ

الذيَهوَفعلَالعبدَلَيقعَإلَمبشيئتهََ،أيَبإذنهَالكوينََ،وقال َ﴿ول ْوَشاءَربكَماَفـعَلوهَفذ ْره ْمَ
وما يـ ْفتـرونَ﴾ َ،َ5وقالَ﴿ولوَشاءَاهللَماَأشركوا﴾َ .6

فالَيقعَشيءَيفَهذاَالكونَإلَمبشيئةَاهللَتعاىلَوإذنهَالكوينََ،سواءَكانَمماَيتعلقَبأفعالهَأمَ
بأفعالَعبادهََ،ألنَهذاَالكونَملكَهللََ،فماَدامَالشيءَملكهَفإنهَلَيكونَيفَملكهَإلَماَشاءهَ

وأذَنَبهََ،ولَيكونَيفَملكهَشيءَبدونَإذنهََ،ولوَكانَيقعَشيءَبدونَإذنهَلكانَملكهَناقصاََ،
تعاىلَاهللَعنَذلكَ .
الرابعَ :الخلق ََ ،أي َاإلميان َبأن َجـميع َالكائنات َخلقها َاهلل َتعاىل َبذواهتا َوصفاهتا َوأفعاهلا َمنَ
العدمََ،قالَاهللَتعاىلَ﴿اللهَخالقَكلَ ش ْي ٍء ََوهوَعلىَكلَش ْي ٍءَوكيلَ﴾ َ .1
َ1سورةَالقصصَ .َ68َ:
َ2سورةَإبراهيمَ .َ27َ:
َ3سورةَآلَعمران.َ6َ:
َ4سورةَالنساءَ .َ90َ:
َ5سورةَاألنعامَ .َ112َ:
َ6سورةَاألنعامَ .َ107َ:

نبذة في العقيدة اإلسالمية

وقالَ﴿وخلقَكلَش ْي ٍءَفـقد رهَتـ ْقد ايرا ﴾َ .2

وقالَعنَنيبَاهللَإبراهيمََأنهَقالَلقوم ـ ـ ـ ـهَ﴿واللهَخلقك ْمَوماَتـ ْعملون﴾َ .3

َوقالَ﴿إناَكلَشيءَخلقناهَبقدر﴾َ .4
وبهذا تم الكالم على مراتب اإليمان بالقدر  ،العلمَوالكتابةَواملشيئةَواخللقَ .
فصل في بيان أنواع

التقدير 5

أنواعَالتقديرَثالثةَ :
 .1التقدير األزليَ6وذلكَقبلَخلقَالسماواتَواألرضَخبمسنيَألفَسنةَعندماَخلقَاهللَتعاىلَ
القلمَ َ،فقالَلهَ:اكتبَمقاديرَكلَشيءَحىتَتقومَالساعة7.

 .2التقدير العمري ويكون َعند َختليق َا لنطفة َيف َالرحم ََ ،فيكتب َإذ َذاك َذكورهتا َوأنوثتها ََ،
ٍ
الرزقَومجيعَماَهوَلق ََ،فالَي ـزادَفيهَولَي ــنقصَمنهََ،
واألجلَوالعملََ،والشقاوةَوالسعادةََ،و
ودليلهَحديثَعبدَاهللَابنَمسعودَرضيَاهللَتعاىلَعنهَقالَ:حدثناَرسولَاهلل ََ وهوَالصادقَ
َ1سورةَالزمرَ .َ62َ:
َ2سورةَالفرقانَ .َ2َ:
َ3سورة الصافاتَ .َ96َ:
َ4سورةَالقمرَ .َ49َ:
اتبََ،مثَزدتَعليهَ
َ
َ5هذاَالفصلَخمتصرَمنَ«معارجَالقبول»َ للشيخَحافظَاحلكميَرمحهَاهللََ،فصلَ:اإلميانَبالقدرَعلىَأربعَمر
كالماَللشيخَعبدَالرمحـٰنَبنَناصرَالسعديَرمحهَاهللَ .

َ6تقدمَبيانَأنَاألزلَهوَالقدم.
َ7تقدمَذكرَاحلديثنيَالدالنيَعلىَذلكَيفَأولَالباب.
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َ:إنَأحدكمَيَـجمعَخلقَهَيفَبطنَأمهَأربعنيَيومَاَ،َ1مثَيكونَعلقةَمثلَذلكََ،مثَ
َ
املصدوق َقال
يكونَمَضغةَمثلَذلكََ،مثَيَبعثَاهلل َملكا َويؤمرَبأربعَكلمات ََ،ويقالَلهَ:اكتبَعملهََورزقهَ
وأجلهََ،وشقيَأوَسعيدََ،مثَينفخَفيهَالروحََ...احلديثَ 2.
 .3التقدير الحولي ويكون يفَليلةَالقدرََ،ويقدرَفيهاَماَيكونَيفَالسنة َإىلَمثلهاَيفَالسنةَ
املقبلةََ،ودليلَذلكَ قولهَتعاىلَ﴿إناَأنزلناهَيفَليلةَمباركةَإناَكناَمنزلنيَ*َفيهاَيفرقَكلَأمرَحكيمَ
*َأمراَمنَعندناَإناَكناَمرسلني﴾.3
هَإلَهوَإهناَلفيَكلَرمضانََ،وإهناَالليلة َاليتَيَفرقَ
َ
قالَاحلسنَالبصريَرمحهَاهللَ:واهللَالذيَلَإلـٰ
فيهاَكلَأمرَحكيمََ،يقضيَاهللَكلََ ٍ
ورزقَإىلَمثلهاَ 4.
أجلَوخلقَ ٍَ

وقالَابنَعباسَرضيَاهللَعنهماَ:يكتبَمنَأمَالكتابَيفَليلةَالقدرَماَيكونَيفَالسنةَمنَموتَ
وحياةَورزقَومطرََ،حىتَالـحَجَاجَيقال َ:حيجَفالنَوحيجَفالنَ 5.
وأخرجَالطربيَحنوهَعنَجماهدَ 6.
قالَالشيخَعبدَالرمحـٰنَبنَناصرَالسعدي َ 1رمحهَاهللَيفَتفسريهَعندَتفسريَقولَاهللَتعاىلَ﴿فيهاَ
يفرقَكلَأمرَحكيم﴾َ :

َ1وهذاَيفَحالَكونهَنطفةاَمنَماء.
َ2رواهَالبخاريَ(َ)3208ومسلمَ(.)2643
َ3الدخانَ .َ5َ-3َ:
َ4رواهَابنَجريرَالطربيَوغريهَعنهَيفَتفسريَايآيةَالكرميةََ،واللفظَلبنَجرير.
َ5رواهَابنَجريرَالطربيَوغريهَعنهَيفَتفسريَايآيةَالكرميةََ،واللفظَلبنَجرير.
َ6وصححهَا لشيخَدَ.حكمتَبشريَياسنيَكماَيفَكتابهَ«التفسريَالصحيح»َ(َ،َ)313/4طََ،َ1الناشرَ:دارَاملآثرَ –َاملدينة.
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َوشرعيَحكمَاهللََ بهََ،وهذهَالكتابةَوالفرقانَالذيَيكونَ
َقدري
أيَيفصَلَويـميزَويكتبَكل َأم ٍر ٍّ
ٍّ
يفَليلةَالقدرَإحدىَالكتاباتَاليتَتكتبَوتَـميَزََ،فتَطابَ َْقَالكتابَاألولَالذيَكتبَاهللَبهَمقاديرَ
اخلالئقَوآجاهلمَوأرزاقهمَوأعماهلمَوأحواهلمَ،َ2مثَإنَاهللَتعاىلَقدَوكـلَمالئكاَةَتكتبَماَسيجريَ

علىَالعبدَوهوَيفَبطنَ َأمهَ،َ3مثَوكلهمَبعدَخروجهَإىلَالدنياَ؛َوكـل َبهَكراماَكاتبنيََ،يك ـتَبونَ
وحيفظونَعليهَأعمالهََ،مثَإنهَتعاىلَيقدرَيفَليلةَالقدرَماَيكونَيفَالسنةََ،وكلَهذاَمنَمتامَعلمهَ
وكمالَحكمتهَوإتقانَحفظهَواعتنائهَتعاىلَخبلقهَ.انتهىَ 4.

َ1هوَالشيخَالعالمةَاملفسرَالفقيهَعبدَالرمحـٰنَبنَناصرَالسعديََ،منَفحولَعلماءَجندََ،استوطنَبلدةَعنيزةَمنَمدنَالقصيمََ،
ولدَعامََ1307وتويفَعامََ1376هجريََ،تتلم ذَعلىَيدهَعددَمنَالطلبةَصارواَفيماَبعدَمنَعلماءَاملسلمنيََ،كالشيخَعبدَ
اهللَبنَعبدَالعزيزَبنَعقيلََ،والشيخَعبدَاهللَبنَعبدَالرمحـٰنَالبسامََ،والشيخَمـحمدَبنَصاحلَبنَعثيمنيَوغريهمََ،رمحهمَاهللَ َ.
انظرَترمجتهَيفَكتابَ«علماءَجندَخاللَمثانيةَقرون»ََ،للشيخَعبدَاهللَبنَعبدَالرمحـٰنَالبسامَرمحهَاهللَ .

 َ2أيَماَكانَيفَالتقديرَاألزيل.

 َ3أيَماَكانَيفَالتقديرَالعمري.
 َ 4وهكذاَقالَالشيخَحممدَاألمنيَاملختارَالشنقيطيَرمحهَاهللَيفَتفسريَايآيةَالكرميةَيفَكتابهَ«أضواءَالبيان»ََ،وزادَثالثَفوائدَ
فقالَ َ:
فدعوىَأهناَ(أيَالليلةَاملباركة)َليلةَالنصفَمنَشــعبانَ –ََكماَرويَعنَعكرمةَوغريهَ –َلَشكَيفَأهناَدعـ ــوىَباطلةََ،ملخالفتهاَ
َ
لنصَالقرآنَالصريحََ،ولَشكَأنَكلَماَخالفَاحلقَفهوَباطلَ .
واألحاديثَاليتَيوردهاَبعضهمَيفَأهناَمنَشعبانََ،املخالفةَلصريحَالقرآنَ؛َلَأساسَهلاََ،ولَيصحَسندَشيءَمنهاََ،كماَجزمَ
بهَابنَالعريبَوغريَواحدَمنَاحملققنيَ .
فالعجبَكلَالعجبَمنَمسلمَخيالفَنصَالقرآنَالصريحَبالَمستندَكتابَولَسنةَصحيحةَ .
مثَقالَ:وإيضاحَمعىنَايآيةَأنَاهللَتباركَوتعاىلَيفَكلَليلةَقدرَمنَالسنةَيبنيَللمالئكةَويكتبَهلمَبالتفصيلَواإليضاحَمجيعَماَ
يقعَيفَتل كَالسنةَإىلَليلةَالقدرَمنَالسنةَاجلديدةَ .
مثَقالَ:وهذاَاملعىنَالذيَدلتَعليهَهذهَايآيةَالكرميةَيدلَأيضاَعلىَأنَالليلةَاملباركةَهيَليلةَالقدرََ،فهوَبيانَقرآينَآخرَ .
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ثمرات اإليمان بالق ـ ـدر :1
اإلميانَبالقدرَلهَمثراتَجليلةََ،منهاَ :
حبيثَلَيعتمدَعلىَالسببَنفسهََ،ألنَ
َ
األولىَ :العتمادَعلىَاهللَتعاىل عندَفعلَاألسبابََ ،
كلَشيءَبقدرَاهلل تعاىل.
الثانيةَ:إضافةَالنعمَإىلَمسديهاََ،فالَيعجبَاملرءَبنفسهَعندَحصولَمراده َ،ألنَحصولهَنعمةَ
منَاهللَتعاىلَمباَقدرهَمنَأسبابَاخلريَوالنجاحََ،وإعجابهَبنفسهَينسيهَشكرَهذهَالنعمة.
الثالثةَ :الطَمأنينة والراحةَالنفسيةَمباَجيرىَعليهَمنَأقدارَاهللَتعاىلََ،فالَيقلقَبفوات حمبوبَأوَ
حصولَمكروهََ،لكونَذلكَمنَعندَاهللََ،وحصلَبقدرَاهللَالذيَلهَملكَالسماواتَواألرضََ،
وهوَكائنَل حمالةََ،فإذاَعلمَاملؤمنَذلكَوتيقنَبهَ؛َصربَعلىَذلكَواحتسبََ،ويفَذلكَيقولَ
اهلل َتعاىلَ﴿ماَأصاب َمنَمصيب ٍة َيف َاألرض َولَيف َأنفسك َم إل َيف َكت ٍ
اب َمنَقـْبل َأنَنْبـرأهاَإنَ
ْ
ْ
ٍ
َخمتالَ
ذلك َعلىَاللهَ يسري َ*َلكْيالَتأْس ْواَعلىَماَفاتك ْم َولَتـ ْفرحواَمباَآتاك َْم والله َلَحيب َكل ْ
فخوٍر﴾َ .2

لناهَيفَليلةَالقدر﴾َأيَيفَليلةَالتقديرَجلميعَأمورَالسنةََ،منَرزقَوموتَوحياةَوولدةَ
َ
وإيضاحَذلكَأنَمعىنَقولهَ﴿إناَأنز
ومرضَوصحةَوخ ٍ
صبَوجدبَوغريَذلكَمنَأمورَالسنةََ...وعلىَهذاَالتفسريَالصحيحَلليلةَالقدرَفالتقديرَاملذكورَهوَبعينهَ
املرادَبقولهَ﴿فيهاَيفرقَكلَأمرَحكيم﴾َ.انتهىَكالمهَرمحهَاهلل.
َ1الثمراتَالثالثَاألوىلَمستفادةَمنَ«شرحَثالثةَاألصول»َلبنَعثيمنيََ،صَ.َ116َ-َ115
َ2سورةَاحلديدَ .َ23- 22َ:
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قوله َ﴿ن ـب ـرأها﴾ َأي َخنلـقها ََ ،والضمري َعائد َعلى َالـمصيبة ََ ،وقيل َعلى َاألنفس ََ ،وقيل َعلىَ
األرضََ،والكلَصحيحَ 1.
وعنَصهيبَرضيَاهللَعنهَقالَ:قالَرسولَاهللََ:َ عجباَألمرَاملؤمنََ،إنَأمرهَكلهَلهَخريََ،
وليسَذاكَألحدَإلَللمؤمنَ؛َإنَأصابتهَسراءَشكرَفكانَخرياَلهََ،وإنَأصابتهَضراءَصربَفكانَ
خرياَلهَ 2 .
الرابعة َ:رجوعَالعبدَإىلَربهَإذاَعلمَأنَماَأصابهَمنَحسنةَفمنَاهللََ،وأنَماَأصابهَمنَسيئةَ
فمنَنفسهَ .
الخامسة َ:معرفةَحكمةَاهللَعزَوجلَبالنظرَإىلَماَقدرَوقضىَمنَاجملرياتَواحلوادثَ .

َ1قالهَابنَعثيمنيَيفَ«شرحَالواسطية»َ(.)202/2
َ2رواهَمسلمَ(َ .)2999
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خاتمة ووصية
وهبذاَمتتَهذهَالن بذةَيفَأصولَالدينَاإلسالميََ،اليتَمنَمتسكَهباَجناََ،ومنَحادَعنهاَهلكََ،
وهيَأصولَمتفقَعليهاَبنيَاملسلمنيََ،وهلاَيفَدينَاإلسالمَشأنَعظيمََ،وقدَاعتىن َهباَالقرآنَ
أشدَالعنايةََ،ألنَغريهاَمتفرعَعنهاََ،ومبينَعليهاََ،فإذاَصلحتَصلحَدينَاملرءََ،وإذاَفسدتَ
فسدَتبـ اعاََ،وهلذاَكانَالنيبََيؤكدَعليهاَيفَخطبَاجلمعةََ،قالَابنَالقيمَرمحهَاهللَ :

وكذلكَكانتَخطبتهََ ؛َإمناَهيَتقريرَألصولَاإلميانَ َ،منَاإلميانَباهللَومالئكتهَوكتبهَورسلهَ
ولقائهَوذكرَاجلنةَوالنارََ،وماَأعدَاهللَألوليائهَوأهلَطاعتهََ،وماَأعدَألعدائهَوأهلَمعصيتهََ،
اَوتوحيداَومعرف اةَباهللَوأيامهَ .
فيمألَالقلوبَمنَخطبتهَإميانا
ا

ومنَتأملَخطبَالنيبََ وخطبَأصحابهَ؛َوجدهاَكفيل اة َببيانَاهلدىَوالتوحيدَوذكرَصفاتَ

الربَجلَجاللهََ،وأصولَاإليـمانَالكليةََ،والدعوةَإىلَاهللََ،وذكرَآلئهَتعاىلَاليتَتـحببهَإىلَ
خلقه ََ ،وأيامه َاليت َختوفهم َمن َبأسه ََ ،واألمر َبذكره َوشكره َالذي َحيببهم َإليه ََ ،فيذكرونَ 1منَ
عظمةَاهللَوصفاتهَوأمسائهَماَحيببهَ2إىلَخلقهََ،ويأمرونَمنَطاعتهَوشكرهَوذكرهَماَحيببهمَإليهََ،
فينصرفَالسامعونَوقدَأحبوهَوأحبهم.

3

َ1أيَالنيبََوأصحابهَيفَخطبهمََ،وهمَاملشارَإليهمَيفَأولَالكالمَ .
َ2أيَاهللَتعاىلَ .
«َ3زادَاملعادَيفَهديَخريَالعباد»َ(َ،َ)424-423/1باختصارََ،الناشرَ:مؤسسةَالرسالةََ-بريوتَ .

نبذة في العقيدة اإلسالمية

قلتَ:فحري َبـمنَولّه َاهلل َمنرباَمنَمنابرَالدعوةَإىلَاهللَأنَيعتينَبذكرَأركانَاإلميانََ،ويؤكدَ
ٌّ

عليهاََ،تأسياَبالنيبََيفَمنهجهَيفَالدعوةَإىلَاهللَ َ.
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فائدة لطيفة قبل الختام
سئل َفضيلة َالشيخ َصاحل َبن َفوزان َالفوزانَ 1حفظه َاهلل َعن َاحلكمة َيف َترتيب َأركان َاإلميان َيفَ
ايآياتَواألحاديثَفأجابَ :
بدئتَهذهَاألركانَباإلميانَباهللََ،ألنَاإلميان باهللَهوَاألساسََ،وماَسواهَمنَاألركانَتابعَله.
مثَذكرَاإلميان باملالئكةَوالرسلَ؛َألهنمَالواسطةَبنيَاهللَوخلقهَيفَتبليغَرسالتهََ،فاملالئكة تنزلَ
بالوحيَعلىَالرسلََ،والرسلَيبلغونَذلكَللناسََ،قالَتعاىلَ﴿يـنـزلَ الْمالئكةَبالروحَم ْنَأ ْمرهَعلىَ

م ْنَيشاءَم ْنَعبادهَأ َْن أنْذرواَأنهَلَإلَـٰهَإلَأناَفاتـقون﴾َ .2

مثَذكر اإلميانَبالكتبََ،ألهناَاحلجةَواملرجعَالذيَجاءتَبهَالرسلَمنَاملالئكةَوالنبينيَمن عندَ
اهللَللحكم َبنيَالناسَفيماَاختلفواَفيه ََ،قالَتعاىل َ﴿فـبـعث َاهللَ النبيني َمبشرين َومْنذرين َوأنْـزلَ
اَاختـلفواَفيه﴾َ .3
معهمَالْكتابَ ب ْ
احلقَلي ْحكمَبـ ْنيَالناسَفيم ْ

 َ 1هوَالشيخَالفقيهَالذابَعنَدينَاهللََ،العاملَيفَالعقيدةَوالفقهََ،املقدمَيفَعلومَالشريعةََ،طاملاَدافعَعنَ
العقيدةَاإلسالميةَوردَعلىَأهلَالبدعََ،مجعتَردودهَفوقعتَيفَثالثَجملداتََ،لهَمؤلفاتَكثريةَيفَفنونَ
متنوعةََ،أوصىَبالرجوعَإليهَالشي خانَاجلليالنَعبدَالعزيزَبنَبازَوحممدَبنَعثيمنيَقبيلَوفاهتماََ،حفظهَاهللَ
ذخراَلإلسالمَواملسلمني.
َ2سورةَالنحلَ .َ2َ:
َ3سورةَالبقرةَ .َ213َ:
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مث ذكرَ اإلميانَباليومَايآخرََ،ألنهَميعادَاجلزاءَعلىَاألعمالَاليتَهيَنتيجةَاإلميان باهللَومالئكتهَ
وكتبهَورسلهَأوَالتكذيبَبذلكََ،فكانَمقتضىَالعدالةَاإللَـٰهيةَإقامة هذاَاليومَللفصلَبنيَالظاملَ
واملظلومََ،وإقامةَالعدلَبنيَالناسَ .
مثَذكر اإلميانَبالقضاءَوالقدرَألمهيتهَيف َدفعَاملؤمنَإىلَالعملَالصاحلََ،واختاذَاألسباب النافعةََ،
أنزلَبهَ
َ
معَالعتمادَعلىَاهللَسبحانهََ،ولبيانَأنهَلَتناقضَبنيَشرعَاهللَالذي أرسلَبهَرسلهَو
كتبهَوبنيَقضائهَوقدرهََ،خالفاَملنَزعمَذلكَمنَاملبتدعة واملشركنيَالذينَقالواَ﴿لوَشاء َاهلل َماَ
ٍ
َحنن َول َآباؤناَول َحرْمناَم ْن َدونه َم ْن َش ْيء﴾  ،سوغواَماَهمَعليهَمنَ
عب ْدناَم َْن َدونه َم َْن ش ْيء ْ
إذاَقدرهَعليهمَفقدَرضيهَمنهم  -بزعمهمَ َ،َ-فردَاهللَعليهمَبأنهَ
الكفرَبأنَاهللَقدرهَعليهمََ،و ّ
ّ
لوَرضيهَمنهمَماَبعثَرسلهَبإنكارهََ،فقال ﴿فـه ْلَعلَىَالرسلَإلَاْلبالغَاْلمبني﴾َ .1
انتهىَكالمهَحفظهَاهللَ 2.

َ1سورةَالنحلَ .َ35َ:
 َ2منقولةَمنَشبكةَاملعلوماتََ،موقعَشبكةَسحابَالسلفيةَ .
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كيفية الدخول في دين اإلسالم
رمباَحصلَاقتناعَعندَبعضَالقراءَبأنَالدينَاإلسالميَهوَالدينَاحلقََ،فخطرَبباهلمَسؤالَوهوَ:
ماَهيَاخلطواتَاليتَينبغيَملنَأرادَاعتناقَالدينَاإلسالميَأنَيؤديها؟ َ
واجلوابَسهلَبإذنَاهللََ،وهوَأولَ:نطقَالشهادتنيَ:أشهدَأنَلَإلـٰهَإلَاهلل ََ،وأشهدَأنَحممداَ

رسولَاهللَ .

وهاتانَالشهادتا نَمبجموعهماَمهاَالركنَاألولَمنَأركانَاإلسالمََ،فإنَأركانَاإلسالمَمخسةَ؛َ
األولَ:شهادةَأنَلَإلـٰهَإلَاهللََ،وأشهدَأنَحممداَرسولَاهللَ .
والثاينَ:إقامةَالصالةََ،وهيَمخسَصلواتَيفَاليومَوالليلةَ .
والثالث َ :إيتاءَالزكاةََ،وهيَقدرَحمددَمنَاملالَخيرجهَاملسلمَمنَمالهَكلَسنةَويصرفهَملستحقيهَ
منَالفقراءَوحنوهمَ .
والرابعَ:صومَشهرَرمضان َ َ،وفيهَيكونَاإلمساكَعنَاألكلَوالشربَواجلماعَتعبداَهللَمنَطلوعَ
الفجرَإىلَغروبَالشمسَ .
واخلامسَ:حجَبيتَاهللَاحلرامَمرةَيفَالعمرَملنَاستطاعَإليهَسبيالَ .
َ
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ثبت ألهم المراجع
 oتعظيمَقدرَالصالةََ،حممدَبنَنصرَاملروزيََ،حتقيقَكمالَبنَالسيدَساملََ،الناشرَمكتبةَ
العلمَ َ-مصر َ
 oالزهدََ،عبدَاهللَبنَاملباركََ،حتقيقَحبيبَالرمحـٰنَاألعظميََ،الناشرَ:دارَالكتبَالعلميةََ-
بريوت
 oجمموعَفتاوىَابنَتيميةََ،مجعَعبدَالرمحـٰنَبنَقاسمَوابنهَحممدََ،الناشرَ– َدارَالقاسمَ–َ
الرياض َ

 oالنبواتََ،ابنَتيميةََ،حتقيقَدَ.عبدَالعزيزَالطويانََ،الناشرَ:دارَأضواءَالسلفََ-الرياض
 oشرحَالعقيدةَالواسطيةََ،الشيخَحممدَبنَعثيميـنََ،طََ،َ6الناشرَ:دارَابنَاجلوزيَ–َالدمام
 oشرحَثالثةَاألصولََ،حممدَبنَصاحلَبنَعثيمنيََ،إعدادَ:فهدَبنَناصرَالسليمانََ،الناشرَ:
دارَالثرياَ َ-الرياض

فهرست تفصيلي بمواضيع الكتب

الموضوع
مقدمة
قصة اجملمع األول
قصة اجملمع الثاين
قصة اجملمع الثالث
قصة اجملمع الرابع
قصة اجملمع اخلامس
قصة اجملمع السادس
قصة اجملمع السابع
قصة اجملمع الثامن
قصة اجملمع التاسع
قصة اجملمع العاشر
تعليق على حال النصارى يف أصل اعتقادىم
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الموضوع
فصل يف بيان أن النصارى ليسوا متمسكني بشيء من شريعة ادلسيح وال دينو البتة
فصل يف بيان تالعب الشيطان بأعياد النصارى
فصل يف بيان تالعب الشيطان بالنصارى يف عقيدة الصليب
فصل يف بيان تالعب الشيطان بصالة النصارى
نبذة مختصرة عن أصول دين اإلسالم الذي َّ
بشر به عيسى ابن مريم
 مقدمة
 الركن األول :اإليمان باهلل  ،ويتضمن أربعة أمور
o

األول :اإلميان بوجوده تعاىل  ،وقد دل على ذلك أربعة أمور:
 الفطرة
 العقل
 الشرع
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الموضوع
 احلس
o

الثاين :اإلميان بربوبيتو

o

الثالث :اإلميان بألوىيتو
 براىني توحيد األلوىية
 الرباىني الشرعية والعقلية على بطالن الشرك يف عبادة اهلل

 oالرابع :اإلميان بأمسائو وصفاتو
 مدخل
 مقتضيات اإلميان بأمساء اهلل وصفاتو أمران:
 األول :فهم األمساء والصفات كما جاءت
 الثاين :التوقف يف إثبات األمساء والصفات على ما جاء يف
الكتاب والسنة
 ذترات اإلميان باهلل تعاىل
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 الركن الثاني :اإليمان بالمالئكة
 oاإلميان بادلالئكة يتضمن أربعة أمور
 األول :اإلميان بوجودىم
 الثاين :اإلميان مبن علِمنا امسو منهم
ـخلقية
 الثالث :اإلميان مبا علمنا من صفاتوم ال َ
 الرابع :اإلميان مبا علِمنا من أعماذلم العامة واخلاصة اليت يقومون
هبا امتثاال ألمر اهلل تعاىل
 oذترات اإلميان بادلالئكة
 الركن الثالث :اإليمان بالكتب
 oاإلميان بالكتب يتضمن مخسة أمور
 اإلميان بأهنا أنزلت من عند اهلل حقا
 اإلميان مبا علمنا امسو منها
 تصديق ما صح من أخبارىا

فهرست تفصيلي بمواضيع الكتب

 العمل بأحكام ما مل يُنسخ منها
 اإلميان بأهنا تدعو إىل عقيدة واحدة  ،وىي التوحيد
 oفصل يف بيان أعظم الكتب
 oفائدة يف ميزة التوراة على اإلجنيل
 oالكتب السماوية متفقة على أمور وخمتلفة يف أمور
 oاحلكمة من إنزال القرآن
ميز القرآن العظيم عن غريه من الكتب السماوية
ت ـُّيـ
 oـَ
 oوجوه إعجاز القرآن
 oعشرة أمور تُضاد اإلميان بالكتب
 األول :تكذيبها
 الثاين :حتريفها
 الثالث :معارضة القرآن بالعقول
 الرابع :اإلعراض عن التحاكم إليو
 اخلامس :تفسريه باألىواء واألقوال الباطلة

فهرست تفصيلي بمواضيع الكتب

 السادس :إىانتـُوُ كما يفعل السحرة
 السابع :اإلعراض عن العمل بأحكامو
 الثامن :عدم اإلميان بالسنة الشريفة
 oذترات اإلميان بالكتب
 الركن الرابع :اإليمان بالرسل
 oستة عشر فائدة يف النبوات


بيان الغاية من إرسال الرسل



بيان الفرق بني النيب والرسول



أول الرسل نوح



آخر الرسل واألنبياء حممد 



ختل أمة من رسول يبعثو اهلل تعاىل بشريعة مستقلة إىل قومو
مل ُ



دعوة الرسل واحدة  ،وىي الدعوة إىل توحيد األلوىية



الرسل بشر اصطفاىم اهلل حلمل الرسالة

فهرست تفصيلي بمواضيع الكتب



الرسل بشر خملوقون  ،ليس ذلم من خصائص الربوبية واأللوىية شيء



الرسل تلحقهم خصائص البشرية من ادلرض وادلوت



وصف اهلل تعاىل رسلو بالعبودية



فضل اهلل بعض النبيني على بعض



أفضل الرسل ىم أولو العزم وىم مخسة



أفضل الرسل قاطبة اخلليلني  ،إبراىيم وحممد عليهما الصالة والسالم



أفضل اخلليلني ىو حممد 



فائدة يف انقسام األنبياء إىل ٍ
ونيب ملِ ٍ
عبد ٍ
ك
رسول ٍّ



الرسل غالبون دائما

 oاإلميان بالرسل يتضمن سبعة أمور
 األول :اإلميان بأن األنبياء كلهم دينهم واحد
متقدمهم
متأخرىم َ
 الثاين :اإلميان بأن األنبياء يُصدِّق ُ
 الثالث :اإلميان مبن علمنا امسو منهم يف القرآن أو صحيح السنة
 الرابع :التصديق مبا صح عنهم من أخبارىم

فهرست تفصيلي بمواضيع الكتب

 اخلامس :العمل بشريعة من أُرسل إلينا منهم  ،وىو حممد 
 السادس :اإلميان بأهنم بلَّغوا رتيع ما أرسلوا بو
 السابع :اإلميان مبا أيَّدىم اهلل بو من آيات
 فائدتان يف باب اإلميان باآليات اليت أرسل هبا األنبياء
 oفصل يف بيان نواقض اإلميان بالرسل


األول :تكذيبهم



الثاين :تكذيب ما جاؤوا بو ولو كان جزءا من الشريعة



الثالث :عدم االنقياد لشريعتهم



الرابع :إيذائهم



اخلامس :الغلو فيهم

 oذترات اإلميان بالرسل
 oفصل يف الرد على شبهة ادلكذبني بالرسل

فهرست تفصيلي بمواضيع الكتب

 الركن الخامس :اإليمان باليوم اآلخر
 oاإلميان باليوم اآلخر يتضمن ستة أمور:
 النفخ يف الصور
 بعث األجساد
 حدوث باقي عالمات الساعة الكربى
 حشر الناس إىل أرض احملشر  ،وحيصل فيو أربعة أمور
 فزع الناس
 دنو الشمس من اخلالئق
 ورود الناس على حوض النيب 
 الشفاعة العظمى
 احلساب واجلزاء
 اإلميان باجلنة والنار
 صفة النار

فهرست تفصيلي بمواضيع الكتب

 صفة اجلنة
 oفصل يف بيان ما يلتحق باإلميان باليوم اآلخر


فتنة القرب



عذاب القرب ونعيمو


من يستحق عذاب القرب

 oفصل يف الرد على منكري اليوم اآلخر
 oذترات اإلميان باليوم اآلخر
 الركن السادس :اإليمان بالقدر خيره وشره
 oاإلميان بالقدر يتضمن أربعة أمور


العلم



الكتابة



ادلشيئة



اخللق

 oفصل يف بيان أنواع التقدير

فهرست تفصيلي بمواضيع الكتب



التقدير األزيل



التقدير العمري



التقدير احلويل

 oذترات اإلميان بالقدر
 فائدة لطيفة قبل اخلتام
 كيفية الدخول يف دين اإلسالم
 خادتة ووصية
 مراجع الكتاب

مراجع علمية لمن أراد االستزادة والفائدة
وهي منشورة في موقع« :الدين الواضح»
www.saaid.net/The-clear-religion

 .1الكتاب املقدس – القرآن
 .2تعريف موجز بالكتاب املقدس – القرآن
 .3ملاذا خلقنا اهلل؟
 .4قصة أبينا آدم يف القرآن
 .5املكانة العظيمة ملرمي العذراء وابنها النيب العظيم املسيح عيسى ابن مرمي يف دين اإلسالم
 .6قصة املسيح من املهد إىل اللحد
 .7قصة رفع النيب العظيم املسيح عيسى ابن مرمي إىل السماء وواتِتِت من األذى
 .8التغيريات والتطورات التدرجيية اليت حدثت لرسالة يسوع بعد رفع على مدى عدة قرون
 .9الدالئل على حتريف دين اليسوع بعد رفع إىل السماء
 .10أربعون دليال على بطالن عقيدة «توارث اخلطيئة» وعقيدة «صلب املسيح»
 .11أين التوراة واإلويل األصلِت ـ ـيَّـ ـ ْـي ـ ــن؟
 .12مهال أيتها الدكتورة  ....ال تسيب اإلسالم
 .13حوار علمي هادئ مع القساوسة
 .14موقف اإلسالم من اإلرهاب
Who Deserves to be Worshipped? .15
Eleven facts about Jesus .16
The Amazing Prophecies of Muhammad in the Bible .17
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